
പാല   കാമ് ട 
 

Page 1 of 172 
 

 പ്പതമ സര് കഃ   

 തപഃ   സ്വാതയായ നിരതമ് തപസ്വീ വാക്വിതാമ് വരമ്  

 നാരതമ് പരിപപ്പച്ച വാല്മീക്ി ര മുനി പുമ് കവമ്  ൧   

 കക്ാ നവ൭സ്മിന് സ്ാപ്രതമ് ക ാകക് ക്ുണവാന് ക്ശ്ച വീരയവാന്  

 തര മജ്ഞ ശ്ച പ്ക്ുതജ്ഞ ശ്ചസ്തയ വാകക്യാ പ്തുടപ്വതഃ?  ൨   

 ചാരികപ്തണ ച കക്ാ യുക്തഃ സ്രവ പൂകതഷു കക്ാ ഹിതഃ  

 വിതവാന്കഃ ക്    സ്സമര ത ശ്ച ക്   ശ്ചശ്ചക് പ്പിയ തര ശനഃ?  ൩  

 ആത്മവാന് കക്ാ ജിത കപ്ക്ാകതാ മതിമാന് കക്ാനസ്ൂയക്ഃ  

 ക്സ്യ പിപയതി കതവാ ശ്ച ജാത കരാഷ സ്യ സ്മയുകക്  ? ൪ 

 ഏത തിച്ചാ മയഹമ് കപ്രാതുമ് പരമ് ക്ൗതൂഹ മ് ഹി കമ  

 മഹര്കഷ തവമ് സ്മകര താസ്ി ജ്ഞാതു കമവമ് വിതമ് നരമ്  ൫     

 പ്രുതവാ ശ്ചചത പ്രിക ാക്കജ്ഞാ വാല്മീകക് ര നാരകതാ വചഃ  

 പ്രൂയതാമ് ഇതി ചാ൭൭മപ്്യ പ്പപ്ഹുകടാ വാക്യമ് അപ്പവീത്   ൬   

 പഹകവാ തുര ലപാ ശ്ചശ്ചവ കയ തവയാ ക്ീര തിതാ ക്ുണാഃ  

 മുകന വക്ഷ്യാമയ൭ഹമ് പുരവാ ശ്ചത രയുക്തഃ പ്രൂയതാമ് നരഃ  ൭   

 ഇക്ഷ്വാക്ു വമ് ശ പ്പപകവാ രാകമാ നാമ ജശ്ചനഃ പ്രുതഃ  

 നിയതാ൭൭ത്മാ മഹാ വീകരയാ തയുതിമാന് പ്തുതിമാ നവരീ  ൮  

 പുരിമാ ന്നീതിമാന് വാക്മീ പ്രീമാന് രപ്തു നിപര്ഹണഃ  

 വിപു ാകമ് സാ മഹാ പാഹുഃ ക്രു പ്ക്ീകവാ മഹാ ഹനുഃ  ൯  

 മകഹാ രകസ്കാ മകഹഷവാകസ്ാ ക്ൂട ജപ്തു   രരിമ് തമഃ   

 ആജാനു പാഹുഃ സ്ുരിരാഃ സ്ു  ാടഃ സ്ുവിപ്ക്മഃ   ൧0   

 സ്മഃ സ്മ വിപക്താ൭ങ്കഃ സ്നിക്ത വര ണഃ പ്പതാപവാന്  

 പീന വക്ഷ്ാ വിരാ ാ൭കക്ഷ്ാ  ക്ഷ്മീവാന് രുപ  ക്ഷ്ണഃ  ൧൧   

 തര മജ്ഞഃ സ്തയ സ്മ് ത ശ്ച പ്പജാനാമ് ച ഹികത രതഃ  

 യരസ്വീ ജ്ഞാന സ്രന്നഃ രുചി രവരയഃ സ്മാതിമാന്  ൧൨    

 പ്പജാപതി സ്സമ പ്രീമാന് താതാ രിപു നിഷൂതനഃ  

 രക്ഷ്ിതാ ജീവക ാക് സ്യ തര മ സ്യ പരിരക്ഷ്ിതാ   ൧൩   
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 രക്ഷ്ിതാ സ്വസ്യ തര മ സ്യ സ്വജന സ്യ രക്ഷ്ിതാ   

 കവത കവതാങ്ക തരവകജ്ഞാ തനുകരവകത ച നിടിതഃ  ൧൪   

 സ്രവ രാപ്സ്താ൭ര ത തരവകജ്ഞാ പ്സ്മു തിമാന് പ്പതിപാനവാന്  

 സ്രവ ക ാക്പ്പിയഃ സ്ാതുര൭തീനാത്മാ വിചക്ഷ്ണഃ   ൧൫  

 സ്രവതാ൭പിക്തഃ സ്തി്ഃ സ്മുപ്ത ഇവ സ്ി്ുപിഃ  

 ആരയഃ സ്രവ സ്മ ശ്ചശ്ചവ സ്ശ്ചതക് പ്പിയ തര ശനഃ  ൧൬     

 സ് ച സ്രവ ക്ുകണാകപതഃ ക്ൗസ് യാ൭൭ന് വര തനഃ  

 സ്മുപ്ത ഇവ ക്ാരീകരയ ശ്ചതകരയണ ഹിമവാ നിവ  ൧൭     

 വിഷ്ണു നാ സ്പ്തുകരാ വീകരയ കസ്ാമവത് പ്പിയതര ശനഃ   

 ക്ാ ാ൭ക്നിസ്പ്തുരഃ കപ്ക്ാകത ക്ഷ്മയാ പ്പുതിവീ സ്മഃ  ൧൮    

 തനകതന സ്മ സ്്തയാകക് സ്കതയ തര മ ഇവാ൭പരഃ  

 തകമവമ് ക്ുണ സ്രന്നമ് രാമമ് സ്തയ പരാപ്ക്മമ്    ൧൯ 

 കജയടമ് കപ്രട ക്ുശ്ചണര് യുക്തമ് പ്പിയമ് തരരതഃ സ്ുതമ്  

 പ്പപ്ക്ുതീനാമ് ഹിശ്ചത രയുക്തമ് പ്പപ്ക്ുതി പ്പിയ ക്ാമയയാ  ൨0 

 യൗവ രാകജയന സ്കമയാക്തുമ് ഐച്ചത് പ്പീതയാ മഹീപതിഃ  

 തസ്യാ൭പികഷക്   സ്രാരാന് പ്തുടവാ പാരയാ൭ത ശ്ചക്ക്യീ  ൨൧ 

 പൂരവമ് തര വരാ കതവീ വരമ് ഏനമ൭യാചത  

  വിവാസ്നമ് ച രാമ സ്യ പരത സ്യാ൭പികഷചനമ്  ൨൨   

  സ് സ്തയ വചനാ പ്താജാ തര മ പാകരന സ്മയതഃ  

  വിവാസ്യാ മാസ് സ്ുതമ് രാമമ് തരരതഃ പ്പിയമ്  ൨൩  

  സ് ജക്ാമ വനമ് വീരഃ പ്പതിജ്ഞാമ് അനുപാ യന്  

  പിതു രവചന നികര തരാത് ശ്ചക്കക്യ്ാഃ പ്പിയ ക്ാരണാത്  ൨൪ 

  തമ് പ്വജ്മ് പ്പികയാ പ്പാതാ  ക്ഷ്മകണാനുജക്ാമ ഹ  

  കസ്നഹാ തവിനയ സ്രന്നഃ സ്ുമിപ്താ൭൭ന് വര തനഃ  ൨൫  

  പ്പാതരമ് തയികതാ പ്പാതു: സ്ൗപ്പാപ്തമ൭നു തര ശയന്   

  രാമ സ്യ തയിതാ പാരയാ നിതയമ് പ്പാണ സ്മാഹിതാ    ൨൬ 

  ജനക് സ്യ ക്ുക  ജാതാ കതവ മാകയവ നിര മിതാ   

  സ്രവ  ക്ഷ്ണ സ്രന്നാ നാരീണാമ് ഉരമാ വതൂഃ    ൨൭ 
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  സ്ീതാ൭പയനു ക്താ രാമമ് രരിനമ് കരാഹിണീ യതാ  

  പൗശ്ചരര് അനുക്കതാ തൂരമ് പിപ്താ തരരകതന ച    ൨൮ 

  പ്രുങ്കികപരപുകര സ്ൂതമ് ക്ങ്കാ ക്ൂക  വയസ്ര ജയത  

  ക്ുഹമാസ്ാതയ തര മാത്മാ നിഷാതാതി പതിമ് പ്പിയമ്     ൨൯ 

  ക്ുകഹന സ്ഹികതാ രാകമാ  ക്ഷ്മകണന ച സ്ീതയാ   

  കത വകനന വനമ് ക്തവാ നതീ സ്തീര്തവാ പഹൂതക്ാഃ  ൩0   

  ചിപ്തക്ൂട മ൭നുപ്പാപയ പരതവാജ സ്യ രാസ്നാത്  

  രമയമ് ആവസ്തമ് പ്ക്ുതവാ രമമാണാ വകന പ്തയഃ  ൩൧ 

  കതവ ക്്രവ സ്മ് കാരാ സ്തപ്ത കത നയവസ്ന് സ്ുക്മ്  

  ചിപ്തക്ൂടമ് ക്കത രാകമ പുപ്ത കരാക്ാ൭൭തുര സ്തതാ   ൩൨ 

  രാജാ തരരതഃ സ്വര കമ് ജക്ാമ വി പന് സ്ുതമ്  

  പ്മുകത തു തസ്മിന് പരകതാ വസ്ിട പ്പമുശ്ചക് ര്തവിശ്ചജഃ    ൩൩ 

  നിയുജയമാകനാ രാജയായ ശ്ചനച്ചപ്താജയമ് മഹാപ ഃ  

  സ് ജക്ാമ വനമ് വീകരാ രാമ പാത പ്പസ്ാതക്ഃ     ൩൪ 

  ക്തവാ തു സ്ുമഹാത്മാനമ് രാമമ് സ്തയ പരാപ്ക്മമ്   

  അയാച പ്താ്തരമ് രാമ മാരയ പാവ പുരപ്സ്കു തഃ    ൩൫ 

  തവകമവ രാജാ തര മജ്ഞ ഇതി രാമമ് വകചാപ്പവീത്   

  രാകമാ൭പി പരകമാതാര സ്സുമുക് സ്സുമഹായരാ:   ൩൬ 

  ന ശ്ചചച്ചതി്തു രാകതരാ പ്താജയമ് രാകമാ മഹാപ ഃ   

  പാതുകക് ചാ൭സ്യ രാജയായ നയാസ്മ് തരവാ പുനഃ പുനഃ  ൩൭ 

  നിവര തയാ മാസ് തകതാ പരതമ് പരതാ൭പ്ക്ജഃ  

  സ് ക്ാമമ് അനവാശ്ചപയവ രാമ പാതാ വുപപ്സ്്ു രന്    ൩൮ 

  ന്ിപ്ക്ാകമക്കരാ പ്താജയമ് രാമാ൭൭ക്മന ക്ാ0ക്ഷ്യാ  

  ക്കത തു പരകത പ്രീമാന് സ്തയ സ്കമ് താ ജികതപ്്ിയഃ    ൩൯ 

  രാമ സ്തു  പുനരാ൭൭ ക്ഷ്യ നാക്ര സ്യ ജന സ്യ ച  

  തപ്താ൭൭ക്മന കമക്ാ൭കപ്ക്ാ തണ്ടക്ാന് പ്പവികവര ഹ   ൪0 

 പ്പവിരയ തു മഹാ൭രണയമ് രാകമാ രാജീവ ക ാചനഃ   

 വിരാതമ് രാക്ഷ്സ്മ് ഹതവാ രരപങ്കമ് തതര ശ ഹ    ൪൧ 
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 സ്ുതീക്ഷ്ണമ് ചാ൭പയക്സ്്തയമ് ച അക്സ്്തയ പ്പാതരമ് തതാ  

 അക്സ്്തയ വചനാ ശ്ചച്ചവ ജപ്ക്ാ ശ്ചഹപ്്മ് രരാസ്നമ്     ൪൨    

 ക്ട് കമ് ച പരമ പ്പീത സ്തൂ ണീ ചാക്ഷ്യ സ്ായക്ൗ  

 വസ്ത സ്തസ്യ രാമ സ്യ വകന വനചശ്ചരഃ സ്ഹ    ൪൩   

 രുഷകയാപയാക്മന്സകരവ വതായാ൭സ്ുര രക്ഷ്സ്ാമ്  

 സ് കതഷാമ് പ്പതി രുപ്രാവ രാക്ഷ്സ്ാനാമ് തതാ വകന    ൪൪ 

 പ്പതിജ്ഞാത സ്യ രാകമണ വത സ്സമയതി രക്ഷ്സ്ാമ്  

 രുഷീണാമ൭ക്നിക്ല്ാ്നാമ് തമ് ടക്ാ൭൭രണയ വാസ്ിനാമ്   ൪൫ 

 കതന തശ്ചപ്തവ വസ്താ ജനസ്താന നിവാസ്ിനീ  

 വിരൂപിതാ രൂരണ്ക്ാ രാക്ഷ്സ്ീ ക്ാമ രൂപിണീ    ൪൬ 

 തതഃ രൂരണ്ക്ാ വാക്യാത് ഉതയുക്താന് സ്രവ രാക്ഷ്സ്ാന്  

 ക്രമ് പ്തിരിരസ്മ് ശ്ചചവ തൂഷണമ് ശ്ചചവ രാക്ഷ്സ്മ്   ൪൭ 

 നിജക്ാന രകണ രാമ കസ്തഷാമ് ശ്ചചവ പതാ൭നുക്ാന്  

 വകന തസ്മി ന്നിവസ്താ ജനസ്താന നിവാസ്ിനാമ്    ൪൮ 

  രക്ഷ്സ്ാമ് നിഹതാ നയാസ് സ്സഹപ്സ്ാണി ചതുര തര  

  തകതാ ജ്ഞാതി വതമ് പ്രുതവാ രാവണഃ കപ്ക്ാത മൂര ചിതഃ   ൪൯ 

  സ്ഹായമ് വരയാ മാസ് മാരീചമ് നാമ രാക്ഷ്സ്മ്  

  വാരയമാണഃ സ്ുപഹുകരാ മാരീകചന സ് രാവണഃ   ൫0 

  ന വികരാകതാ പ വതാ ക്ഷ്കമാ രാവണ കതന കത  

  അനാപ്തുതയ തു ത തവാക്യമ് രാവണഃ ക്ാ  കചാതിതഃ   ൫൧ 

  ജക്ാമ സ്ഹ മാരീച :  തസ്യ ആപ്രമ പതമ് തതാ  

  കതന മായാവിനാ തൂരമ് അപവാഹയ പ്നുപാ൭൭ത്മജൗ    ൫൨ 

  ജഹാര പാരയാമ് രാമ സ്യ പ്ക്ുപ്തമ് ഹതവാ ജടായുഷമ്  

  പ്ക്ുപ്തമ് ച നിഹതമ് പ്തുടവാ പ്ഹുതാമ് പ്രുതവാ ച ശ്ചമതി ീമ്  ൫൩ 

  രാക്വഃ കരാക് സ്മ് തക്താ വി  ാപാ൭൭ക്ുക പ്്ിയഃ  

  തത കസ്തശ്ചന വ കരാകക്ന പ്ക്ുപ്തമ് തക്തവാ ജടായുഷമ്    ൫൪ 

  മാര കമാകണാ വകന സ്ീതാമ് രാക്ഷ്സ്മ് സ്മ് തതര ശ ഹ  

  ക്പ്മ് നാമ രൂകപണ വിപ്ക്ുതമ് കക്ാര തര ശനമ്    ൫൫ 
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  തമ് നിഹതയ മഹാ പാഹു ര തതാഹ സ്വര കത ശ്ച സ്ഃ  

  സ് ചാ൭സ്യ ക്തയാ മാസ് രപരീമ് തര മ ചാരിണീമ്    ൫൬ 

  പ്രമണീമ് തര മ നിപുണാമ് അപിക്കച്ചതി രാക്വ  

  കസ്ാപയക്ച്ചന് മഹാകതജാഃ രപരീമ് രപ്തു സ്ൂതനഃ    ൫൭ 

  രപരയാ പൂജിതഃ സ്മയ പ്ക്ാകമാ തരരതാ൭൭ത്മജഃ  

  പരാതീകര ഹനുമതാ സ്മ് കകതാ വാനകരണ ഹ   ൫൮ 

  ഹനുമ തവചനാ ശ്ചച്ചവ സ്ുപ്ക്ീകവണ സ്മാക്തഃ  

  സ്ുപ്ക്ീവായ ച തത് സ്രവമ് രമ് സ പ്താകമാ മഹാപ ഃ  ൫൯ 

  ആതിത: തത് യതാ പ്വുരമ് സ്ീതായാ ശ്ച വികരഷതഃ   

  സ്ുപ്ക്ീവ ശ്ചാ൭പി തത്സരവമ് പ്രുതവാ രാമ സ്യ വാനരഃ    ൬0 

  ചക്ാര സ്ക്യമ് രാകമണ പ്പീത ശ്ചശ്ചവാ൭ക്നി സ്ാക്ഷ്ിക്മ്   

  തകതാ വാനര രാകജന ശ്ചവരാ൭നു ക്തനമ് പ്പതി    ൬൧ 

  രാമായാ൭൭കവതിതമ് സ്രവമ് പ്പണയാ രുഃക്ികതന ച  

  പ്പതിജ്ഞാതമ് ച രാകമണ തതാ വാ ി വതമ് പ്പതി     ൬൨ 

  വാ ിന ശ്ച പ മ് തപ്ത ക്തയാ മാസ് വാനരഃ  

  സ്ുപ്ക്ീവഃ രങ്കിത ശ്ചാസ്ീ ന്നിതയമ് വീകരയണ രാക്കവ    ൬൩ 

  രാക്വഃ പ്പതയയാ൭ര തമ് തു തു്ുകപഃ ക്ായ മുരമമ്  

  തര ശയാ മാസ് സ്ുപ്ക്ീകവാ മഹാ പരവത സ്ന്നിപമ്    ൬൪ 

  ഉത് സ്മയിതവാ മഹാ പാഹു :  കപ്പക്ഷ്യ ചാ൭സ്തി മഹാപ ഃ    

  പാതാ൭ങ്കുകടന ചികക്ഷ്പ സ്രൂര ണമ് തര കയാജനമ്   ൬൫ 

  പികപത ച പുനഃ സ്ാ ാന് സ്ശ്ച്തകക്ന മകഹഷുണാ  

  ക്ിരിമ് രസ്ാ ത മ് ശ്ചചവ ജനയന് പ്പതയയമ് തതാ  ൬൬ 

  തതഃ പ്പീത മനാ ശ്ചശ്ചവ വിരവസ്ത സ്സ മഹാ ക്പിഃ  

  ക്ിഷ്കി്ാമ് രാമ സ്ഹികതാ ജക്ാമ ച ക്ുഹാമ് തതാ   ൬൭ 

  തകതാക്ര ജ രരിവരഃ സ്ുപ്ക്ീകവാ കഹമ പിങ്കളഃ   

  കതന നാകതന മഹതാ നിര ജക്ാമ ഹരീരവരഃ  ൬൮ 

  അനുമാനയ തതാ താരാമ് സ്ുപ്ക്ീകവണ സ്മാക്തഃ  

  നിജക്ാന ച തശ്ചപ്തനമ് രകരണ ഏകക്ന രാക്വഃ     ൬൯ 
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  തതഃ സ്ുപ്ക്ീവ വചനാത് ഹതവാ വാ ിനമ് ആഹകവ  

  സ്ുപ്ക്ീവകമവ തപ്താകജയ രാക്വഃ പ്പതയപാതയത്    ൭0 

  സ് ച സ്രവാന് സ്മാനീയ വാനരാന് വാനരര്ഷപഃ  

  തിരഃ പ്പസ്താപയാ മാസ് തിപ്തുക്ഷ്ു ര ജനക്ാ൭൭ത്മജാമ്    ൭൧ 

  തകതാ പ്ക്ുപ്ത സ്യ വചനാത് സ്രാകത ര്ഹനുമാന് പ ീ  

  രത കയാജന വിസ്തീര ണമ് പുപ്ലുകവ  വണാ൭൭ര ണവമ്    ൭൨ 

  തപ്ത  ങ്കാമ് സ്മാസ്ാതയ പുരീമ് രാവണ പാ ിതാമ്  

  തതര ശ സ്ീതാമ് തയായ്ീമ് അകരാക് വനിക്ാമ് ക്താമ്    ൭൩ 

  നികവതയിതവാ൭പിജ്ഞാനമ് പ്പപ്വുരിമ് ച നികവതയ ച  

  സ്മാരവാസ്യ ച ശ്ചവകതഹീമ് മര തയാ മാസ് കതാരണമ്     ൭൪ 

  പഞ്ച കസ്നാപ്ക്ക്ാന് ഹതവാ സ്്ത മപ്്ി സ്ുതാന് അപി  

  രൂര മ൭ക്ഷ്മ് ച നിഷ്ി്ഷയ പ്ക്ഹണമ് സ്മുപാക്മത്     ൭൫ 

  അകപ്സ്തകണാന്മുക്തമാ൭൭ത്മാനമ് ജ്ഞാതവാ ശ്ചപതാമഹാ തവരാത്  

  മര്ഷയ പ്നാക്ഷ്സ്ാന് വീകരാ യപ്്ിണസ്താന് യപ്തുച്ചയാ  ൭൬ 

  തകതാ തക്തവാ പുരീമ്  ങ്കാമ് രുകത സ്ീതാമ് ച ശ്ചമതി ീമ്  

  രാമായ പ്പിയമാ ക്യാതുമ് പുനരായാന് മഹാ ക്പിഃ  ൭൭ 

  കസ്ാപിക്മയ മഹാത്മാനമ് പ്ക്ുതവാ രാമമ് പ്പതക്ഷ്ിണമ്  

  നയകവതയത് അകമയാത്മാ പ്തുടാ സ്ീകതതി തരവതഃ     ൭൮ 

  തതഃ സ്ുപ്ക്ീവ സ്ഹികതാ ക്തവാ തീരമ് മകഹാതകതഃ  

  സ്മുപ്തമ് കക്ഷ്ാപയാ മാസ് രശ്ചരര് ആതിതയ സ്ന്നിശ്ചപഃ    ൭൯ 

  തര ശയാ മാസ് ച ആത്മാനമ് സ്മുപ്തഃ സ്രിതാമ് പതിഃ  

  സ്മുപ്ത വചനാ ശ്ചച്ചവ ന മ് കസ്തുമ് അക്ാരയത്   ൮0 

  കതന ക്തവാ പുരീമ്  ങ്കാമ് ഹതവാ രാവണമ് ആഹകവ  

  രാമ സ്സീതാമ൭നു പ്പാപയ പരാമ് പ്വീടാ മുപാക്മത്  ൮൧ 

  താമ്  ഉവാച തകതാ രാമഃ പരുഷമ് ജന സ്മ് സതി   

 അപ്മുഷയമാണാ സ്ാ സ്ീതാ വികവര ജവ നമ് സ്തീ  ൮൨ 

 തകതാ൭ക്നി വചനാത്സീതാമ് ജ്ഞാതവാ വിക്ത ക്ല്മഷാമ്  

 പപൗ രാമ സ്സപ്രപ്ഹുട : പൂജിത സ്സരവ ശ്ചതവശ്ചത :  ൮൩ 
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 ക്ര മണാ കതന മഹതാ ശ്ചപ്തക ാക്യമ് സ്ചരാ൭ചരമ്   

 സ് കതവര്ഷി ക്ണമ് തുടമ് രാക്വ സ്യ മഹാത്മനഃ  ൮൪ 

 അപയഷിചയ ച  ങ്കായാമ് രാക്ഷ്കസ്പ്്മ് വിപീഷണമ്  

 പ്ക്ുത പ്ക്ുതയ സ്തതാ രാകമാ വിജവരഃ പ്പമുകമാതഹ  ൮൫ 

 കതവതാകപയാ വര0 പ്പാപയ സ്മുരാപയ ച വാനരാന്  

 അകയാതയാമ് പ്പസ്തികതാ രാമ : പുഷ്ക്ക്ണ സ്ുപ്ഹു പ്തവുതഃ     ൮൬ 

 പരതവാജാ൭൭പ്രമമ് ക്തവാ രാമ സ്സതയ പരാപ്ക്മഃ   

 പരത സ്യാ൭്ിക്മ് രാകമാ ഹനൂമമ് തമ് വയസ്ര ജയത്  ൮൭ 

 പുനരാക്യായിക്ാമ് ജല്ന്് സ്ുപ്ക്ീവ സ്സഹിത ശ്ച സ്ഃ  

 പുഷ്ക്്മ് തത് സ്മാരുഹയ ന്ിപ്ക്ാമമ് യയൗ തതാ  ൮൮ 

 ന്ിപ്ക്ാകമ ജടാമ് ഹിതവാ പ്പാപ്തുപിഃ സ്ഹികതാനക്ഃ  

 രാമഃ സ്ീതാമ് അനുപ്പാപയ രാജയമ് പുനര൭വാ്തവാന്  ൮൯ 

 പ്പപ്ഹുടമുതികതാ ക ാക്സ്തു ടഃ പുടഃ സ്ുതാര മിക്ഃ  

 നിരാമകയാ ഹി അകരാക് ശ്ച തുരി്ക്ഷ് പയ വര ജിതഃ  ൯0 

 ന പുപ്ത മരണമ് കക് ചിത് പ്തക്ഷ്യ്ി പുരുഷാഃ ക്വ ചിത്  

 നാരയ ശ്ചാ൭വിതവാ നിതയമ് പവിഷയ്ി പതിപ്വതാഃ  ൯൧ 

 ന ചാ൭ക്നിജമ് പയമ് ക്ിമ് ചി ന അ്സു  മജ്ജ്ി ജ്വഃ  

 ന വാതജമ് പയമ് ക്ിമ് ചിന്നാ൭പി ജവര പ്ക്ുതമ് തതാ  ൯൨ 

 ന ചാ൭പി ക്ഷ്ുതയ്മ് തപ്ത ന തസ്കര പയമ് തതാ   

 നാക്രാണി ച രാപ്ടാണി തന താനയ യുതാനി ച  ൯൩ 

 നിതയമ് പ്പമുതിതാ സ്സകരവ യതാ പ്ക്ുത യുകക് തതാ   

 അരവകമത രശ്ചത: ഇടവാ തതാ പഹു സ്ുവര ണശ്ചക്ഃ  ൯൪  

 ക്വാമ് കക്ാടയ൭യുതമ് തരവാ  പ്പഹ്മ ക ാക്മ് പ്പയാസ്യതി   

 അസ്കമ്ക്യയമ് തനമ് തതവാ പ്പാഹ്മകണകപയാ മഹാ യരാഃ  ൯൫ 

 രാജ വമ് ശാന് രത ക്ുണാന് സ്താപയിഷയതി രാക്വഃ  

 ചാതുരവര്ണയമ് ച ക ാകക്സ്മിന് കസ്വ കസ്വ തകര മ നികയാക്ഷ്യതി  ൯൬  

 തര വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി തര വര്ഷ രതാനി ച  

 രാകമാ രാജയമ് ഉപാസ്ിതവാ പ്പഹ്മക ാക്മ് ക്മിഷയതി  ൯൭ 
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 ഇതമ് പവിപ്തമ് പാപക്നമ് പുണയമ് കവശ്ചത ശ്ച സ്മ്മിതമ്  

 യഃ പകട പ്താമ ചരിതമ് സ്രവ പാശ്ചപഃ പ്പമുചയകത  ൯൮ 

 ഏതത് ആക്യാനമ് ആയുഷയമ് പടന് രാമായണമ് നരഃ  

 സ് പുപ്ത പൗപ്തഃ സ് ക്ണഃ കപ്പതയ സ്വകര ക മഹീയകത  ൯൯ 

 പടന് തവികജാ വാപ്ക്ുഷപതവമ് ഈയാത് ;   

 സ്യാത് ക്ഷ്പ്തികയാ പൂമി പതിതവമ് ഈയാത്  

 വണിക്ജനഃ പണയ പ തവമ് ഈയാത് ;  

 ജന ശ്ച രൂകപ്താപി മഹരവമ് ഈയാത്  ൧00 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട   

 സ്മ്കക്ഷ്കപാ നാമ പ്പതമസ്സര കഃ    

തവിതീയ സര് കഃ ;  

 നാരത സ്യ തു തതവാക്യമ് പ്രുതവാ വാക്യ വിരാരതഃ  

 പൂജയാ മാസ് തര മാത്മാ സ്ഹരികഷയാ മഹാ മുനിഃ  ൧ 

 യതാവത് പൂജിത കസ്തന കതവര്ഷി ര നാരത സ്തതാ  

 ആപ്പുശ്ചടവവ അപയനുജ്ഞാതഃ സ് ജക്ാമ വിഹായസ്മ്  ൨ 

 സ് മുഹൂര തമ് ക്കത തസ്മിന് കതവ ക ാക്മ് മുനി സ്തതാ  

 ജക്ാമ തമസ്ാ തീരമ് ജാഹ്നവയാ സ്്തവ൭വിതൂരതഃ  ൩ 

 സ് തു തീരമ് സ്മാസ്ാതയ തമസ്ായാ മഹാമുനിഃ  

 രിഷയമ് ആഹ സ്തിതമ് പാകര്രവ പ്തുടവാ തീര തമ് അക്ര തമമ്  ൪ 

 അക്ര തമമ് ഇതമ് തീര തമ് പരതവാജ നിരാമയ  

 രമണീയമ് പ്പസ്ന്നാരു സ്ന്മനുഷയ മകനാ യതാ  ൫ 

 നയസ്യതാമ് ക് ര സ്താത തീയതാമ് വല്ക മ് മമ  

 ഇതമ് ഏവ അവക്ാഹികഷയ തമസ്ാ തീര തമ് ഉരമമ്  ൬ 

 ഏവമ് ഉകക്താ പരതവാകജാ വാല്മീകക്ന മഹാത്മനാ  

 പ്പായച്ചത മുകന സ്തസ്യ വല്ക മ് നിയകതാ ക്ുകരാഃ  ൭ 

 സ് രിഷയഹസ്താത് ആതായ വല്ക മ് നിയകതപ്്ിയഃ  

 വിചചാര ഹ പരയമ് സ്തത് സ്രവകതാ വിപു മ് വനമ്  ൮ 

 തസ്യാപയാകര തു മിതുനമ് ചര്മ് അനപായിനമ്  
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 തതര ശ പക്വാന് സ്തപ്ത പ്ക്ൗഞ്ചകയാ ശ്ചാരു നിസ്വനമ്  ൯ 

 തസ്മാരു മിതുനാത് ഏക്മ് പുമാമ് സമ് പാപ നിശ്ചയഃ  

 ജക്ാന ശ്ചവര നി കയാ നിഷാത സ്തസ്യ പരയതഃ  ൧0 

 തമ് കരാണിത പരീതാ൭ങ്കമ് കവടമാനമ് മഹീ തക   

 പാരയാ തു നിഹതമ് പ്തുടവാ രുരാവ ക്രുണാമ് ക്ിരമ്  ൧൧ 

 വിയുക്താ പതിനാ കതന തവികജന സ്ഹ ചാരിണാ  

 താപ്മ രീര്കഷണ മകരന പപ്തിണാ സ്ഹ കതന ശ്ചവ  ൧൨  

 തതാ തു തമ് തവിജമ് പ്തുടവാ നിഷാകതന നിപാതിതമ്  

 രുകഷ ര തര മാത്മന സ്തസ്യ ക്ാരുണയമ് സ്മപതയത  ൧൩ 

 തതഃ ക്രുണ കവതിതവാത് അതകര മായമ് ഇതി തവിജഃ  

 നിരാമയ രുതതീമ് പ്ക്ൗഞ്ചീമ് ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൪ 

 മാ നിഷാത പ്പതിടാമ് തവമ് അക്മഃ രാരവതീ സ്സമാഃ  

 യത് പ്ക്ൗഞ്ചമിതുനാത് ഏക്മ് അവതീഃ ക്ാമ കമാഹിതമ് ൧൫ 

 തശ്ചസ്യവമ് പ്പുവത ശ്ചി്ാ പപൂവ പ്ഹുതി വീക്ഷ്തഃ  

 കരാക്ാ൭൭കര തനാ൭സ്യ രക്ുകനഃ ക്ിമ് ഇതമ് വയാപ്ഹുതമ് മയാ  ൧൬ 

  ചി്യന് സ് മഹാ പ്പാജ്ഞ ശ്ചക്ാര മതിമാന് മതിമ്  

  രിഷയമ് ശ്ചചവാ൭പ്പവീ തവാക്യമ് ഇതമ് സ് മുനി പുമ് കവഃ  ൧൭ 

  പാത പകരാക്ഷ്ര   സ്മ   സ്തപ്്ീ     യ   സ്മനവിതഃ  

  കരാക്ാ൭൭ര തസ്യ പ്പപ്വുകരാ കമ കലാകക്ാ പവതു നാനയതാ  ൧൮ 

  രിഷയ സ്തു  തസ്യ പ്പുവകതാ മുകന രവാക്യമ് അനുരമമ്  

  പ്പതിജപ്ക്ാഹ സ്മ്പ്ഹുട    സ്തസ്യ തുകടാപവ തകു രു : ൧൯ 

  കസ്ാപികഷക്മ് തതഃ പ്ക്ുതവാ തീകര ത തസ്മിന് യതാ വിതി  

 തമ് ഏവ ചി്യന് അര തമ് ഉപാവര തത ശ്ചവ മുനിഃ  ൨0 

  പരതവാജസ്തതഃ രികഷയാ വിനീതഃ പ്രുതവാന് മുനി :  

  ക് രമ് പൂര ണമ് ആതായ പ്പുടകതാനുജക്ാമ ഹ  ൨൧ 

  സ് പ്പവിരയാ൭൭പ്രമ പതമ് രികഷയണ സ്ഹ തര മവിത്  

  ഉപവിടഃ ക്താ ശ്ചാ൭നയാ ശ്ചക്ാര തയാനമ് ആസ്തിതഃ  ൨൨ 

  ആജക്ാമ തകതാ പ്പഹ്മാ ക ാക് ക്ര താ സ്വയമ് പ്പപുഃ  
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  ചതുര മു കക്ാ മഹാകതജാ പ്തടുമ് തമ് മുനി പുമ് കവമ്    ൨൩ 

  വാല്മീക്ി: അത തമ് പ്തുടവാ സ്ഹകസ്ാരായ വാക്യതഃ  

  പ്പാഞ്ജ ിഃ പ്പയകതാ പൂതവാ തസ്തൗ പരമ വിസ്മിതഃ   ൨൪ 

  പൂജയാ മാസ് തമ് കതവമ് പാതയ അര്ക്യ ആസ്ന വ്ശ്ചനഃ  

  പ്പണമയ വിതിവശ്ചച്ചനമ് പ്പുടവാ അനാമയ   മവയയമ്  ൨൫ 

  അകതാപവിരയ പക്വാന് ആസ്കന പരമാര ചികത  

  വാല്മീക്കയ മഹര്ഷകയ സ്മ് തികതര ആസ്നമ് തതഃ     

  പ്പഹ്മണാ സ്മനുജ്ഞാത കസ്സാ൭പയുപാവിരത് ആസ്കന  ൨൬ 

  ഉപവികട തതാ തസ്മിന് സ്ാക്ഷ്ാത് ക ാക് പിതാമകഹ      

  തതകകത ശ്ചനവ മനസ്ാ വാല്മീക്ി  ര്തയാനമ് ആസ്തിതഃ     ൨൭ 

  പാപാത്മനാ പ്ക്ുതമ് ക്ടമ് ശ്ചവര പ്ക്ഹണ പുരിനാ     

  യ സ്താപ്തുരമ് ചാരു രവമ് പ്ക്ൗഞ്ചമ് ഹനയാത് അക്ാരണാത്   ൨൮ 

  കരാച കന്നവ മുഹുഃ പ്ക്ൗഞ്ചീമ് ഉപ കലാക്മ് ഇമമ് പുനഃ     

  ജക്ാവ൭്ര കത മനാ പൂതവാ കരാക് പരായണഃ    ൨൯ 

  തമ് ഉവാച തകതാ പ്പഹ്മാ പ്പഹസ്ന് മുനി പുമ് കവമ്      

  കലാക് ഏവ തവയാ പകരാ നാപ്ത ക്ാരയാ വിചാരണാ     ൩0 

  മ ച്ച്ാ കതവ കത പ്പഹ്മന് പ്പപ്വുകരയമ് സ്രസ്വതീ    

  രാമ സ്യ ചരിതമ് പ്ക്ുത്സനമ് ക്ുരു തവമ് രുഷി സ്രമ  ൩൧ 

  തര മാത്മകനാ ക്ുണവകതാ ക ാകക് രാമ സ്യ തീമതഃ    

  പ്വുരമ് ക്തയ തീര സ്യ യതാ കത നാരതാത് പ്രുതമ്  ൩൨ 

  രഹസ്യമ് ച പ്പക്ാരമ് ച യ പ്തവുരമ് തസ്യ തീമതഃ     

 രാമ സ്യ സ്ഹ സ്ൗമികപ്ത രാക്ഷ്സ്ാനാമ് ച സ്രവരഃ    ൩൩ 

 ശ്ചവകതഹയാ ശ്ചാ൭പി യ പ്തവുരമ് പ്പക്ാരമ് യതി വാ രഹഃ      

 തച്ചാപയ൭വിതിതമ് സ്രവമ് വിതിതമ് കത പവിഷയതി   ൩൪ 

 ന കത വാക്് അപ്നുതാ ക്ാകവയ ക്ാചിത൭പ്ത പവിഷയതി   

 ക്ുരു രാമ ക്താമ് പുണയാമ് കലാക് പരാമ് മകനാ രമാമ്   ൩൫ 

 യാവത് സ്താസ്യ്ി ക്ിരയഃ സ്രിത ശ്ച മഹീ തക    

 താവ പ്താമായണ ക്താ ക ാകക്ഷു പ്പചരിഷയതി   ൩൬ 
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 യാവ പ്താമ സ്യ ച ക്താ തവ പ്തകു താ പ്പചരിഷയതി     

 താവത് ഊര്തവമ് അതശ്ച തവമ് മകലാകക്ഷു നിവത്സയസ്ി     ൩൭ 

 ഇതി ഉക്തവാ പക്വാന് പ്പഹ്മാ തശ്ചപ്തവാ൭൭്ര തീയത  

 തത സ്സ രികഷയാ പക്വാ ന്മുനി രവിസ്മയമ് ആയയൗ     ൩൮ 

 തസ്യ രിഷയാ സ്തതഃ സ്കരവ ജക്ുഃ കലാക്മ് ഇമമ് പുനഃ  

 മുഹു ര മുഹുഃ പ്പീയമാണാഃ പ്പാഹു ശ്ച പ്പുര വിസ്മിതാഃ  ൩൯ 

 സ്മാക്ഷ്ശ്ചര ശ്ചതുരി് രയഃ പാശ്ചത ര കീകതാ മഹര്ഷിണാ  

 കസ്ാനുവയാഹരണാ ത്ൂ യഃ കരാക്ഃ കലാക്തവമ് ആക്തഃ    ൪0 

 തസ്യ പുരി രിയമ് ജാതാ വാല്മീകക് രാ്വിതാ൭൭ത്മനഃ  

 പ്ക്ുത്സനമ് രാമായണമ് ക്ാവയമ് ഈപ്തുശ്ചരഃ ക്രവാണയ൭ഹമ്   ൪൧ 

 ഉതാര പ്വുരാ൭ര ത പശ്ചത ര മകനാരശ്ചമ :  

 തതാ അസ്യ രാമ സ്യ ചക്ാര ക്ീര തിമാന്  

 സ്മാ൭ക്ഷ്ശ്ചരഃ കലാക് രശ്ചതരയരസ്വികനാ ;  

 യരസ്കരമ് ക്ാവയമ് ഉതാര തീ ര മുനിഃ  ൪൨ 

 തതുപക്ത സ്മാസ് സ്മ് തി കയാക്മ്,   

 സ്മ മതുര ഉപനതാ൭ര ത വാക്യ പരമ്,  

 രക്ുവര ചരിതമ് മുനി പ്പണീതമ്,   

 തര രിരസ് ശ്ച വതമ് നിരാമയതവമ്.   ൪൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട തവിതീയസ്സര കഃ    

 പ്തുതീയ സര് കഃ   

 പ്രുതവാ വസ്തു  സ്മപ്ക്മ് തരര മാ൭൭ത്മാ തര മ സ്മ്ഹിതമ്  

 വയക്തമ് അകനവഷകത പൂകയാ യ പ്തവുരമ് തസ്യ തീമതഃ  ൧ 

 ഉപപ്സ്്ു കരയാതക്മ് സ്മയക്് മുനി : സ്തിതവാ പ്ക്ുതാഞ്ജ ിഃ  

 പ്പാചീനാ൭കപ്ക്ഷു തകരഷ്ു തകര മണാ൭കനവഷകത ക്തിമ്  ൨ 

 രാമ  ക്ഷ്മണ സ്ീതാപീ രാജ്ഞാ തരരകതന ച   

 സ് പാകരയണ സ് രാകപ്ടണ യ പ്താ്്തമ് തപ്ത  തരവതഃ   ൩ 

 ഹസ്ിതമ് പാഷിതമ് ശ്ചചവ ക്തിരയാ യച്ച കചടിതമ്   

 തത് സ്രവമ് തര മ വീകരയണ യതാ വത്സമ് പ്പപരയതി  ൪ 
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 പ്സ്തീ പ്തുതീകയന ച തതാ യപ്താ്്തമ് ചരതാ വകന   

 സ്തയ സ്കമ് തന രാകമണ തത്സരവമ് ച അ൭നവകവക്ഷ്ിതമ്  ൫ 

 തതഃ പരയതി തര മാ൭൭ത്മാ തത്സരവമ് കയാക്മാസ്തിതഃ   

 പുരാ യരപ്ര നിപ്രവുരമ് പാണാവാ൭൭മ ക്മ് യതാ    ൬ 

 തത്സരവമ് തരവകതാ പ്തുടവാ തകര മണ സ് മഹാ തയുതി :  

 അപിരാമ൭ സ്യ രാമ സ്യ ചരിതമ് ക്ര തു മുതയതഃ     ൭ 

 ക്ാമാ൭ര ത ക്ുണ സ്മയുക്തമ് തര മാ൭ര ത ക്ുണ വിസ്തരമ്  

 സ്സമുപ്തമിവ രതനാ൭൭ടയ0 സ്രവ പ്രുതി മകനാഹരമ്   ൮ 

 സ് യതാ ക്തിതമ് പൂരവമ് നാരകതന മഹര്ഷിണാ  

 രക്ു വമ് ശ സ്യ ചരിതമ് ചക്ാര പക്വാന് രുഷി :    ൯ 

 ജന്മ രാമ സ്യ സ്ുമഹ തവീരയമ് സ്രവാ൭ നുക്ൂ താമ്  

 ക ാക് സ്യ പ്പിയതാമ് ക്ഷ്ാ്ിമ് സ്ൗമയതാമ് സ്തയ രീ താമ്  ൧0 

 നാനാചിപ്താഃ ക്താ ശ്ചാ൭നയാ വിരവാമിപ്ത സ്മാക്കമ   

 ജാനക്യാ ശ്ച വിവാഹമ് ച തനുഷ ശ്ച വികപതനമ്  ൧൧ 

 രാമ രാമ വിവാതമ് ച ക്ുണാന് താരരകത സ്തതാ  

 തതാ൭പികഷക്മ് രാമ സ്യ ശ്ചക്കക്യ്ാ തുട പാവതാമ്  ൧൨ 

 വിക്ാതമ് ചാ൭പികഷക് സ്യ രാമ സ്യ ച വിവാസ്നമ്  

 രാജ്ഞഃ കരാക്മ് വി ാപമ് ച പരക ാക് സ്യ ചാ൭൭പ്രയമ്  ൧൩ 

 പ്പപ്ക്ുതീനാമ് വിഷാതമ് ച പ്പപ്ക്ുതീനാമ് വിസ്ര ജനമ്  

 നിഷാതാ൭തിപ   സ്മവാതമ് സ്ൂകതാ   പാവര തനമ് തതാ    ൧൪ 

 ക്ങ്കായാ ശ്ചാ൭പിസ്മ് താരമ് പരതവാജ സ്യ തര ശനമ്  

 പരതവാജാ൭പയനുജ്ഞാനാ   ച്ചിപ്തക്ൂട സ്യ തര ശനമ്   ൧൫ 

 വാസ്തു  ക്ര മ നികവരമ് ച പരതാ൭൭ക്മനമ് തതാ  

 പ്പസ്ാതനമ് ച രാമ സ്യ പിതു ശ്ച സ് ി  പ്ക്ിയാമ്     ൧൬ 

 പാതുക്ാപ്ക്യാ൭പികഷക്മ് ച ന്ിപ്ക്ാമ നിവാസ്നമ്  

 തണ്ടക്ാ൭രണയ   ക്മനമ് വിരാത സ്യ വതമ് തതാ    ൧൭ 

 തര ശനമ് രരപമ് ക സ്യ സ്ുതീകക്ഷ്ണന സ്മാക്മമ്  

 അനസ്ൂയാ സ്മാരവയാ ച അമ് കരാക് സ്യ ച അരണ്മ്  ൧൮ 
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 അക്സ്്തയ തര ശനമ് ശ്ചചവ ജടാകയാര൭പി സ്മ് കമമ്   

  പമ് ചവടയാ ശ്ച ക്മനമ് രൂരണ്ക്യാ ശ്ച തര ശനമ്  ൧൯ 

  രൂരണ്ക്യാ ശ്ച സ്മവാതമ് വിരൂപ ക്രണമ് തതാ  

  വതമ് ക്ര പ്തിരിരകസ്ാ: ഉരാനമ് രാവണ സ്യ ച     ൨0 

  മാരീച സ്യ വതമ് ശ്ചചവ ശ്ചവകതഹയാ ഹരണമ് തതാ  

  രാക്വ സ്യ വി ാപമ് ച പ്ക്ുപ്ത രാജ നിപര്ഹണമ്  ൨൧ 

  ക്പ് തര ശനമ് ശ്ചചവ പരായാ ശ്ചാ൭പി തര ശനമ്  

  രപരയാ തര ശനമ് ശ്ചചവ ഹനൂമ രര ശനമ് തതാ  ൨൨ 

  വി ാപമ് ശ്ചചവ പരായാമ് രാക്വ സ്യ മഹാത്മനഃ  

  രുഷയമൂക് സ്യ ക്മനമ് സ്ുപ്ക്ീകവണ സ്മാക്മമ്  

  പ്പതയകയാതാ്തനമ് സ്ക്യമ് വാ ി സ്ുപ്ക്ീവ വിപ്ക്ഹമ്  ൨൩ 

 വാ ി പ്പമതനമ് ശ്ചചവ സ്ുപ്ക്ീവ പ്പതിപാതനമ്  

 താരാ വി ാപ0 സ്മയമ് വര്ഷ രാപ്ത നിവാസ്നമ്     ൨൪ 

 കക്ാപമ് രാക്വ സ്ിമ്ഹ സ്യ പ ാനാമ് ഉപസ്പ്മ് കഹമ്  

 തിരഃ പ്പസ്താപനമ് ശ്ചചവ പ്പുതിവയാ ശ്ച നികവതനമ്  ൨൫ 

 അങ്കു ീയക്   താനമ് ച രുക്ഷ് സ്യ പി    തര ശനമ്  

 പ്പാകയാപകവരനമ് ചാ൭പി  സ്രാകത ശ്ചാ൭പി തര ശനമ്  ൨൬ 

 പരവതാ൭൭കരാഹണമ് ചാ൭പി സ്ാക്ര സ്യ ച  ങ്കനമ്  

 സ്മുപ്ത വചനാ ശ്ചച്ചവ ശ്ചമനാക് സ്യ ച തര ശനമ്  ൨൭ 

 സ്ിമ്ഹിക്ായാ ശ്ച നിതനമ്  മ് കാ മ യ തര ശനമ്   

 രാപ്തൗ  ങ്കാ പ്പകവരമ് ച ഏക് സ്യാ൭ത വിചി്നമ്     ൨൮ 

 തര ശനമ് രാവണസ്യാ൭പി പുഷ്ക്് സ്യ ച തര ശനമ്   

 ആപാന പൂമി ക്മനമ് അവകരാത സ്യ തര ശനമ്    ൨൯ 

 അകരാക് വനിക്ാ യാനമ് സ്ീതായാ ശ്ചാ൭പി തര ശനമ്  

  അപിജ്ഞാന പ്പതാനമ് ച സ്ീതായാ ശ്ചാ൭പി പാഷണമ്  ൩0 

  രാക്ഷ്സ്ീ തര ജനമ് ശ്ചചവ പ്തിജടാ സ്വ്ന തര ശനമ്  

  മണി പ്പതാനമ് സ്ീതായാ പ്വുക്ഷ് പങ്കമ് തശ്ചതവ ച   ൩൧ 

  രാക്ഷ്സ്ീ വിപ്തവമ് ശ്ചചവ ക്ിമ് കരാണാമ് നിപര്ഹണമ്  
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  പ്ക്ഹണമ് വായു സ്ൂകനാ ശ്ച  ങ്കാതാഹാ൭പിക്ര ജനമ്  ൩൨ 

  പ്പതിപ്ലവനമ് ഏവാ൭ത മതൂനാമ് ഹരണമ് തതാ  

  രാക്വാ൭൭രവാസ്നമ് ചാ൭പി മണി നിരയാതനമ് തതാ  ൩൩ 

  സ്മ് കമമ് ച സ്മുപ്ത സ്യ നള കസ്കതാ ശ്ച പ്നമ്  

  പ്പതാരമ് ച സ്മുപ്ത സ്യ രാപ്തൗ  ങ്കാ൭വകരാതനമ്  ൩൪ 

  വിപീഷകണന സ്മ് സര കമ് വകതാപായ നികവതനമ്  

  ക്ുരക്ര ണ സ്യ നിതനമ് കമക്നാത നിപര്ഹണമ്  ൩൫ 

  രാവണസ്യ വിനാരമ് ച സ്ീതാവാ്തിമ് അകരഃ പുകര  

  വിപീഷണാ൭പികഷക്മ് ച പുഷ്ക്് സ്യ ച തര ശനമ്  ൩൬ 

  അകയാതയായാ ശ്ച ക്മനമ് പരകതന സ്മാക്മമ്  

  രാമാ൭പികഷക്ാ൭പയുതയമ് സ്രവ    ശ്ചസ്നയ   വിസ്ര ജനമ്     

  സ്വരാപ്ട   രഞ്ജനമ് ശ്ചചവ ശ്ചവകതഹയാ ശ്ച വിസ്ര ജനമ്  ൩൭ 

  അനാക്തമ് ച യത് ക്ിമ് ചി പ്താമസ്യ വസ്ുതാ തക   

  തത് ചക്ാകരാരകര ക്ാകവയ വാല്മീക്ി രക്്വാന് രുഷിഃ    ൩൮ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട   പ്തുതീയ സ്ര കഃ   

  ചതുര് ത സര് കഃ  

പ്പാ്തരാജയ സ്യ രാമ സ്യ വാല്മീക്ി   രക്്വാന് രുഷിഃ  

  ചക്ാര ചരിതമ് പ്ക്ുത്സനമ് വിചിപ്ത പതമാ൭൭ത്മവാന്   ൧ 

 ചതുരവിമ് ശ ത്സഹപ്സ്ാണി കലാക്ാനാ മുക്തവാന് രുഷിഃ  

 തതാ സ്ര ക രതാന് പമ് ച ഷട് ക്ാന്ടാനി  തകതാ   രരമ്  ൨ 

 പ്ക്ുതവാ തു ത   ന്മഹാപ്പാജ്ഞഃ സ്   പവിഷയമ് സ്കഹാ   രരമ്  

 ചി്യാ   മാസ്  കക്ാ   കനവതത് പ്പയുഞ്ജീയാത് ഇതി പ്പപുഃ  ൩ 

 തസ്യ ചി്യമാന സ്യ മഹര്കഷ രാ്വിതാ൭൭ത്മനഃ  

 അപ്ക്ുഹ്ണീതാമ് തതഃ പാതൗ മുനി കവഷൗ ക്ുരീ  വൗ  ൪ 

 ക്ുരീ  വൗ തു തര മജ്ഞൗ രാജ പുപ്തൗ യരസ്വിനൗ  

 പ്പാതരൗ സ്വര സ്രന്നൗ തതര ശാ൭൭പ്രമ വാസ്ിനൗ  ൫ 

 സ് തു കമതാവിനൗ പ്തുടവാ കവകതഷു പരിനിടിതൗ  

 കവകതാപ പ്പുഹ്മണാ൭ര തായ തൗ അപ്ക്ാഹയത പ്പപു : ൬ 
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 ക്ാവയമ് രാമായണമ് പ്ക്ുത്സനമ് സ്ീതായാ ശ്ചരിതമ് മഹത്  

 പൗ സ്്തയ വതമ് ഇകതയവ ചക്ാര ചരിത പ്വതഃ  ൭ 

 പാകടയ കക്കയ ച മതുരമ് പ്പമാശ്ചണ പ്സ്തിപി രനവിതമ്  

 ജാതിപിഃ സ്്തപി രയുക്തമ് തപ്്ീ  യ സ്മനവിതമ്    ൮ 

 രശ്ചസ്ഃ പ്രുങ്കാര ക്ാരുണയ രൗപ്ത വീര പയാനശ്ചക്ഃ  

 രൗപ്താതിപി ശ്ച സ്മയുക്തമ് ക്ാവയമ് ഏതത് അക്ായതാമ്  ൯ 

 തൗ തു ക്ാ്രവ തരവജ്ഞൗ സ്താന മൂര്ച്ചനാ സ്താന കക്ാവിതൗ  

 പ്പാതരൗ സ്വര സ്രന്നൗ ക്്രവാ വിവ രൂപിണൗ     ൧0 

 രൂപ  ക്ഷ്ണ സ്രന്നൗ മതുര സ്വര പാഷിണൗ  

 പിരാതികവാ പ്രുതൗ പിരൗ രാമ കതഹാ രതാ പരൗ    

 തൗ രാജപുപ്തൗ ക്ാകര്ത്സ്നയന തര്മയമ് ആക്യാനമ് ഉരമമ്  ൧൧ 

 വാകചാ വികതയമ് തത് സ്രവമ് പ്ക്ുതവാ ക്ാവയമ് അനി ്ിതൗ  

 രുഷീണാമ് ച തവിജാതീനാമ് സ്ാതൂനാമ് ച സ്മാക്കമ  ൧൨ 

 യകതാപ കതരമ് തരവജ്ഞൗ ജക്തു: തൗ സ്മാഹിതൗ  

 മഹാത്മാനൗ മഹാപാക്ൗ സ്രവ  ക്ഷ്ണ  ക്ഷ്ിതൗ  ൧൩ 

 തൗ ക്താചിത് സ്കമതാനാമ് രുഷീണാമ് പാവിതാ൭൭ത്മനാമ്  

 ആസ്ീനാനാമ് സ്മീപസ്തൗ ഇതമ് ക്ാവയമ് അക്ായതാമ്    ൧൪ 

 ത പ്ച്ചുതവാ മുനയഃ സ്കരവ പാഷ് ്പരയാക്ുക ക്ഷ്ണാഃ  

 സ്ാതു സ്ാതവിതി  താ വൂചുഃ  പരമ് വിസ്മയ മാക്താഃ  ൧൫ 

 കത പ്പീത മനസ്ഃ സ്കരവ മുനകയാ തര മ വത്സ ാഃ  

  പ്പരരമ് സു ഃ പ്പരസ്തവയൗ ക്ായമാനൗ ക്ുരീ  വൗ     ൧൬ 

  അകഹാ ക്ീത സ്യ മാതുരയമ് കലാക്ാനാമ് ച വികരഷതഃ  

  ചിര നിപ്രവുര മകപയതത് പ്പതയക്ഷ്മ് ഇവ തര ശിതമ്   ൧൭ 

  പ്പവിരയ താ വുപൗ സ്ുടു  പാവമ് സ്മയക്൭ക്ായതാമ്  

  സ്ഹിതൗ മതുരമ് രക്തമ് സ്രന്നമ് സ്വര സ്രതാ  ൧൮ 

  ഏവമ് പ്പരസ്യമാനൗ തൗ തപഃ ലാശ്ചക്യ ര മഹാത്മപിഃ  

  സ്പ്മക്ത തര മതയര തമ് മതുരമ് തൗ അക്ായതാമ്   ൧൯ 

 പ്പീതഃ ക്ശ്ചിന് മുനി സ്താപയാമ് സ്മ്സ്തിതഃ ക് രമ് തതൗ  
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 പ്പസ്കന്നാ വല്ക മ് ക്ശ്ചി രതൗ താപയാമ് മഹായരാഃ   ൨0 

 ആശ്ചരയമ് ഇതമ് ആക്യാനമ് മുനിനാ സ്പ്രക്ീര തിതമ്  

 പരമ് ക്വീനാമ് ആതാരമ് സ്മാ്തമ് ച യതാ പ്ക്മമ്  ൨൧ 

 അപിക്ീത മിതമ് ക്ീതമ് സ്രവ ക്ീകതഷു കക്ാവിതൗ   

 ആയുഷയമ് പുടി ജനക്മ് സ്രവ പ്രുതി മകനാഹരമ്    ൨൨ 

 പ്പരസ്യമാനൗ സ്രവപ്ത ക്താചിത് തപ്ത ക്ായക്ൗ  

 രതയാസ്ു രാജ മാകര കഷു തതര ശ പരതാ൭പ്ക്ജഃ   ൨൩ 

 സ്വ കവശ്മ ച ആനീയ തകതാ പ്പാതരൗ സ് ക്ുരീ  വൗ  

 പൂജയാ മാസ് പൂജാര്ഹൗ രാമഃ രപ്തു നിപര്ഹണഃ   ൨൪ 

 ആസ്ീനഃ ക്ാഞ്ചകന തികവയ സ് ച സ്ിമ്ഹാസ്കന പ്പപുഃ  

 ഉകപാപവിശ്ചടഃ സ്ചിശ്ചവ പ്രാ്പ്തുപി ശ്ച പരമ് തപഃ    ൨൫ 

 പ്തുടവാ തു രൂപ സ്രന്നൗ താ വുപൗ വീണിനൗ തതഃ  

 ഉവാച  ക്ഷ്മണമ് രാമഃ രപ്തുക്നമ് പരതമ് തതാ    ൨൬ 

 പ്രൂയതാമ് ഇതമ് ആക്യാനമ് അനകയാ കര തവ വര ചകസ്ാഃ  

 വിചിപ്താ൭ര ത പതമ് സ്മയ ക്കായകതാ ര മതുര സ്വരമ്    ൨൭ 

 തൗ ചാ൭പി മതുരമ് രക്തമ് സ്വ ചിരായത നിസ്സവനമ്   

 തപ്മ് തീ  യവത് അതയര തമ് വിപ്രുതാ൭ര തമ് അക്ായതാമ്  ൨൮ 

 ഹ്ലാതയ ത്സരവ ക്ാപ്താണി മനാ0സ്ി പ്ഹുതയാനി ച  

 കപ്രാപ്താ൭൭പ്രയ സ്ുക്മ് കക്യമ് ത തപ്ൗ ജന സ്മ് സതി  ൨൯ 

 ഇമൗ മുനീ പാര തിവ  ക്ഷ്മണാ൭നവിതൗ   

 ക്ുരീ  വൗ ശ്ചചവ മഹാ തപസ്വിനൗ  

 മമാ൭പി തത് പൂതിക്രമ് പ്പവക്ഷ്യകത   

 മഹാനുപാവമ് ചരിതമ് നികപാതത  ൩0  

 തതസ്തു  തൗ രാമ വചഃ പ്പകചാതിതൗ     

 അക്ായതാമ് മാര ക വിതാന സ്രതാ  

  സ് ചാ൭പി രാമഃ പരിഷതകതഃ രശ്ചന:    

 പുപൂഷയാ൭൭സ്ക്ത മനാ പപൂവ     ൩൧ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതുര ത സ്ര കഃ   
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 പമ് ചമ സര് കഃ   

 സ്രവാപൂരവ മിയമ് കയഷാമ് ആസ്ീത് പ്ക്ുത്സനാ വസ്ുമ് തരാ  

 പ്പജാപതിമ് ഉപാതായ പ്നുപാണാമ് ജയ രാ ിനാമ്  ൧ 

 കയഷാമ് സ് സ്ക്കരാ നാമ സ്ാക്കരാ കയന ക്ാനിതഃ  

 ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി യമ് യാ്മ് പരയവാരയന്  ൨   

 ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ഇതമ് കതഷാമ് രാജ്ഞാമ് വകമ് ശ മഹാത്മനാമ്  

 മഹതുതന്്നമ് ആക്യാനമ് രാമായണമ് ഇതി പ്രുതമ്  ൩  

 ത തിതമ് വര തയിഷയാമി സ്രവമ് നിക്ി മാ൭൭തിതഃ  

 തര മ   ക്ാമാ൭ര ത സ്ഹിതമ് കപ്രാതവയമ് അനസ്ൂയയാ   ൪    

 കക്ാസ്ക ാ നാമ മുതിതഃ സ്ീ്കതാ ജനപകതാ മഹാന്  

 നിവിടഃ സ്രയൂ തീകര പ്പപൂത തന താനയവാന്   ൫  

 അകയാതയാ നാമ നക്രീ തപ്താ൭൭സ്ീ കലാക് വിപ്രുതാ  

 മനുനാ മാനകവകപ്്ണ യാ പുരീ നിര മിതാ സ്വയമ്  ൬   ആയതാ തര ച 

കതവ ച കയാജനാനി മഹാ പുരീ  

 പ്രീ മതീ പ്തീണി വിസ്തീര ണാ സ്ുവിപക്ത മഹാ പതാ  ൭ 

  രാജ മാകര കണ മഹതാ സ്ുവിപകക്തന കരാപിതാ  

 മുക്താ പുഷ്ാ്൭വക്ീകര ണന ജ  സ്ികക്തന നിതയരഃ     ൮   താമ് തു രാജാ 

തരരകതാ മഹാരാപ്ട വിവര തനഃ  

 പുരീമ് ആവാസ്യാ മാസ് തിവി കതവപതി രയതാ   ൯   ക്വാട 

കതാരണവതീമ് സ്ുവിപക്താ൭്രാ൭൭പണാമ്  

 സ്രവ യപ്്ാ൭൭യുത വതീമ് ഉകപതാമ് സ്രവ രില്ി്പിഃ     ൧0 

 സ്ൂത മാക്ത സ്രാതാമ് പ്രീമതീമ് അതു  പ്പപാമ്  

 ഉച്ചാട്ടാ  തവജവതീമ് രതക്നീ രത സ്മ് കു ാമ്   ൧൧ 

 വതൂ നാടക് സ്ശ്ചങ്ക ശ്ച സ്മയുക്താമ് സ്രവതഃ പുരീമ്  

 ഉതയാനാ൭൭പ്മ വകണാ കപതാമ് മഹതീമ് സ്ാ  കമക് ാമ്   ൧൨ 

 തുര ക ക്രീര പരിക്ാമ് തുര കാമ് അശ്ചനയ ര തു രാസ്തമ്  

 വാജീ വാരണ സ്രൂര ണാമ് കക്ാപി: ഉശ്ചപ്ടഃ ക്ശ്ചര സ്തതാ   ൧൩ 

 സ്ാമ് രാജ സ്ശ്ചങ്ക ശ്ച പ ി ക്ര മപിരാ൭൭പ്വുതമ്  

 നാനാ കതര നിവാശ്ചസ് ശ്ച വണിക്ി് രുപ കരാപിതമ്  ൧൪ 
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 പ്പസ്ാശ്ചത രതനവിപ്ക്ുശ്ചതഃ പരവശ്ചത രുപ കരാപിതാമ്  

 ക്ൂടാക്ാശ്ചര ശ്ച സ്രൂര ണാമ് ഇപ്്കസ്യവാ൭മരാവതീമ്     ൧൫ 

 ചിപ്താ മ൭ടാ പതാക്ാരാമ് വര നാരീ ക്ശ്ചണരയുതാമ്  

 സ്രവ രതന സ്മാക്ീര ണാമ് വിമാന പ്ക്ുഹ കരാപിതാമ  ൧൬ 

 പ്ക്ുഹ ക്ാടാ മവിച്ചിപ്താമ് സ്മ പൂമൗ നികവരിതാമ്  

 രാ ി തണ്ടു  സ്രൂര ണാമ് ഇക്ഷ്ു ക്ാണ്ട രകസ്ാ തക്ാമ്   ൧൭ 

 തു്ുപീപി പ്ര മുതശ്ചങ്ക ശ്ച വീണാപിഃ പണശ്ചവ സ്തതാ  

 നാതിതാമ് പ്പുര മ൭തയര തമ് പ്പുതിവയാമ് താമ് അനുരമാമ്  ൧൮ 

 വിമാനമ് ഇവ സ്ിരാനാമ് തപസ്ാ൭തിക്തമ് തിവി  

 സ്ു നികവരിത കവശ്മാ൭്ാമ് നകരാരമ സ്മാപ്വുതാമ്  ൧൯ 

 കയ ച പാശ്ചണ ര നവിതയ്ി വിവിക്തമ് അപരാ പരമ്  

 ര്ത കവതയമ് ച വിതതമ്  ക്ു ഹസ്താ വിരാരതാഃ     ൨0 

 സ്ിമ്ഹ വയാപ്ക് വരാഹാണാമ് മരാനാമ് നതതാമ് വകന  

 ഹ്ാകരാ നിരിശ്ചതഃ രശ്ചപ്സ്ത ര ്ാത് പാഹു പശ്ച  ര൭പി   ൨൧ 

 താപ്തുരാനാമ് സ്ഹശ്ചപ്സ് സ്താമ് അപിപൂര ണാമ് മഹാരശ്ചതഃ  

 പുരീമ് ആവാസ്യാ മാസ് രാജാ തരരത: തതാ   ൨൨ 

 താമ൭ക്നിമതി് ര കുണവതി്രാ൭൭പ്വുതാമ് ;  

 തവികജാരശ്ചമ കരവത ഷടങ്ക പാരശ്ചക്ഃ  

 സ്ഹപ്സ്ശ്ചതഃ സ്തയ രശ്ചത ര മഹാത്മപിഃ  ;  

 മഹര്ഷി ക്ശ്ചല്:് രുഷിപി ശ്ച കക്വശ്ച ഃ    ൨൩   

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ചമ സ്ര കഃ  

ഷഷ്ട സര് കഃ   

തസ്യാമ് പുരയാമ് അകയാതയായാമ് കവതവിത് സ്രവ സ്പ്മ് കഹഃ  

 തീര ക തര ശീ മഹാകതജാഃ പൗര ജാനപത പ്പിയഃ   ൧ 

 ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് അതിരകതാ യജവാ തര മരകതാ വരീ  

 മഹര്ഷി ക്കല്ാ് രാജര്ഷി പ്സ്തിഷു ക ാകക്ഷു വിപ്രുതഃ  ൨ 

 പ വാ ന്നിഹതാ മികപ്താ മിപ്തവാന് വിജികതപ്്ിയഃ  

 തശ്ചന ശ്ച സ്പ്മ് കശ്ചഹ ശ്ചാ൭ശ്ചനയഃ രപ്ക് ശ്ചവപ്രവകണാപമഃ     ൩ 
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 യതാ മനു ര മഹാകതജാ ക ാക് സ്യ പരിരക്ഷ്ിതാ  

 തതാ തരരകതാ രാജാ വസ്ന് ജക്ത് അപാ യത്   ൪ 

 കതന സ്തയാ൭പിസ്കമ് തന പ്തി വര കമ് അനുതിടതാ  

 പാ ിതാ സ്ാ പുരീ കപ്രടാ ഇകപ്്കണവാ൭മരാവതീ      ൫ 

 തസ്മിന് പുര വകര പ്ഹുടാ തര മാത്മാകനാ  പഹു പ്രുതാഃ  

 നരാ സ്തു ടാ തശ്ചനഃ ശ്ചസ്വഃ ശ്ചസ്വ: അ ു്താഃ സ്തയ വാതിനഃ    ൬ 

 നാ൭ല് ്സ്ന്നിചയഃ ക്ശ്ചിത് ആസ്ീത് തസ്മിന് പുകരാരകമ  

 ക്ുടുരീ കയാ ഹയസ്ിരാകര താക്വാ൭രവ തന താനയവാന ്   ൭ 

 ക്ാമീ വാ ന ക്തകരയാ വാ പ്നുരമ് സഃ പുരുഷഃ ക്വചിത്  

 പ്തടുമ് രക്യമ് അകയാതയായാമ് നാ൭വിതവാ ന്ന ച നാസ്തിക്ഃ   ൮ 

 സ്കരവ നരാ ശ്ച നാരയ ശ്ച തര മ രീ ാഃ സ്ുസ്മയതാഃ  

 മുതിതാഃ രീ  പ്വുരാപയാമ് മഹര്ഷയ ഇവാ൭മ ാഃ     ൯ 

 നാ൭ക്ുണ്ട ീ നാ൭മക്ുടീ നാ൭പ്സ്ക്വീ നാ൭ല് ്കപാക്വാന്  

 നാ൭പ്മുകടാ നാ൭നു ി്താകങ്കാ നാ൭സ്ുക്് ശ്ച വിതയകത  ൧0 

 നാ൭പ്മുട കപാജീ നാ൭താതാ നാ൭പയനങ്കത നിഷ്കപ്തുക്്  

 നാ൭ഹസ്താ പരകണാ വാ൭പി പ്തുരയകത നാ൭പയനാത്മവാന ്  ൧൧ 

 നാ൭നാഹിതാക്നി ര നാ൭യജവാ ന ക്ഷ്ുകപ്താ വാ ന തസ്കരഃ   

 ക്ശ്ചിത് ആസ്ീതകയാതയായാമ് ന ച നിപ്രവുര സ്മ് കരഃ    ൧൨ 

 സ്വ ക്ര മ നിരതാ നിതയമ് പ്പാഹ്മണാ വിജികതപ്്ിയാഃ  

 താനാ൭തയയന രീ ാ ശ്ച സ്മയതാ ശ്ച പരിപ്ക്കഹ  ൧൩ 

 ന നാസ്തികക്ാ നാ൭പ്നുതകക്ാ ന ക്ശ്ചിത൭പഹു പ്രുതഃ  

 നാ൭സ്ൂയകക്ാ ന ചാ൭രകക്താ നാ൭വിതവാന് വിതയകത തതാ  ൧൪ 

 നാ൭ഷട0ക് വിത് അപ്ത ആസ്ീ ന്നാ൭പ്വകതാ നാ൭സ്ഹപ്സ്തഃ   

 ന തീനഃ ക്ഷ്ി്ത ചികരാ വാ വയതികതാ വാ൭പി ക്ശ്ചന  ൧൫ 

 ക്ശ്ചി ന്നകരാ വാ നാരീ വാ നാ൭പ്രീമാന് നാ൭പയരൂപവാന്  

 പ്തടുമ് രക്യമ് അകയാതയായാമ് നാ൭പി രാജനയ പക്തിമാന്  ൧൬ 

 വകര ണ ഷവ൭പ്ക്യ ചതുകര തഷു കതവതാ൭തിതി പൂജക്ാഃ  

 പ്ക്ുതജ്ഞാ ശ്ച വതാനയാ ശ്ച രൂരാ വിപ്ക്മ സ്മയുതാഃ  ൧൭ 
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 തീര കായുകഷാ നരാഃ സ്കരവ തര മമ് സ്തയമ് ച സ്പ്മ് ശിതാഃ  

 സ്മ്ഹിതാഃ പുപ്ത പൗശ്ചപ്ത ശ്ച നിതയമ് പ്സ്തീപിഃ പുകരാരകമ  ൧൮ 

 ക്ഷ്പ്തമ് പ്പഹ്മ മുക്മ് ച ആസ്ീ ശ്ചതവരയാഃ ക്ഷ്പ്തമ നുപ്വതാഃ  

 രൂപ്താഃ സ്വ തര മ നിരതാ പ്സ്തീന് വര ണാന് ഉപചാരിണഃ  ൧൯ 

 സ്ാ കത കനക്ഷ്വാക്ു നാകതന പുരീ സ്ുപരിരക്ഷ്ിതാ  

 യതാ പുര സ്താ ന്മനുനാ മാനകവകപ്്ണ തീമതാ  ൨0 

 കയാതാനാമ് അക്നിക്ല്ാ്നാമ് കപര ാനാമ് അമര്ഷിണാമ്  

 സ്രൂര ണാ പ്ക്ുത വിതയാനാമ് ക്ുഹാ കക്സ്രിണാമ് ഇവ  ൨൧ 

 ക്ാകരാജവിഷകയ ജാശ്ചത രാ്ഹ്ലിശ്ചക് ശ്ച ഹകയാരശ്ചമഃ  

 വനായുശ്ചജ ര നതീശ്ചജ ശ്ച പൂര ണാ ഹരി ഹകയാപശ്ചമഃ  ൨൨ 

 വി്യ പരവതശ്ചജ ര മശ്ചരഃ പൂര ണാ ശ്ചഹമവശ്ചത ര൭പി  

 മതാനവിശ്ചത: അതിപശ്ച : മാതശ്ചങ്കഃ പരവകതാപശ്ചമഃ  ൨൩ 

 ഐരാവത ക്ു ീശ്ചന ശ്ച മഹാ പത്മ ക്ുശ്ച  സ്തതാ  

 അഞ്ജനാ ത൭പി നിപ്ഷ്കാശ്ച് രവാമനാ ത൭പി ച തവിശ്ചപഃ  ൨൪ 

 പശ്ചപ്ത ര മശ്ചപ്് പ്ര മുശ്ചക് ശ്ചശ്ചവ പപ്ത മപ്മ് ത പ്മുശ്ചക് സ്തതാ  

 പപ്ത മശ്ചപ്മ് ത രപ്്ത പ്മുശ്ചക് പ്മുക് മശ്ചപ്മ് ത ശ്ചസ്ാ പുരീ  

 നിതയ മശ്ചരഃ സ്താ പൂര ണാ നാശ്ചക് രച  സ്ന്നിശ്ചപഃ  ൨൫ 

 സ്ാ കയാജകന ച കതവ പൂയഃ സ്തയ നാമാ പ്പക്ാരകത  

 യസ്യാമ് തരരകതാ രാജാ വസ്ന് ജക്ത൭പാ യത്  ൨൬ 

 താമ് പുരീമ് സ് മഹാ കതജാ രാജാ തരരകതാ മഹാന്   

 രാരാസ് രമിതാ൭മികപ്താ നക്ഷ്പ്താണീവ ചപ്മ് തമാഃ   ൨൭ 

 താമ് സ്തയനാമാമ് പ്തുട കതാരണാ൭ര കളാമ് ;  

 പ്ക്ുശ്ചഹ രവിചിശ്ചപ്ത: ഉപകരാപിതാമ് രിവാമ്  

 പുരീമ് അകയാതയാമ് പ്നു സ്ഹപ്സ് സ്മ് കു ാമ് ;  

 രരാസ് ശ്ചവ രപ്ക് സ്കമാ മഹീപതിഃ     ൨൮ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷട സ്ര കഃ  

സപ്തമ സര് കഃ    

 തസ്യാ൭മാതയാ ക്ുശ്ചണ രാസ് ന്നിക്ഷ്വാകക്ാ സ്തു  മഹാത്മനഃ   
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 മപ്മ് തജ്ഞാ കശ്ചമ് കിതക്്ഞ്ാ ശ്ച നിതയമ് പ്പിയ ഹികത രതാഃ  ൧ 

 അടൗ പപൂവു രവീര സ്യ തസ്യാ൭മാതയാ യരസ്വിനഃ  

 രുചയ ശ്ചാ൭നുരക്താ ശ്ച രാജ പ്ക്ുകതയഷു നിതയരഃ  ൨ 

 പ്തുടിര് ജയക്ാ വിജയഃ സ്ിരാകര താ ഹയ൭ര ത സ്ാതക്ഃ  

 അകരാകക്ാ മപ്് പാ  ശ്ച സ്ുമപ്് ശ്ചാ൭ടകമാപവത്  ൩ 

 രുതവിജൗ തവൗ അപിമതൗ തസ്യാ: താമ് രുഷി സ്രമൗ  

 വസ്ികടാ വാമകതവ ശ്ച മപ്്ിണ ശ്ച തതാ൭പകര  ൪ 

 വിതയാ വിനീതാ പ്ഹീമമ് തഃ ക്ുര ാ നിയകതപ്്ിയാ:  

 പ്രീമ് ശ്ച മഹാത്മാനഃ രാപ്സ്തജ്ഞാ പ്തുട വിപ്ക്മാഃ  ൫ 

  ക്ീര തിമ്ഃ പ്പണിഹിതാ യതാ വചന ക്ാരിണഃ  

  കതജഃ ക്ഷ്മാ യരഃ പ്പാ്താഃ സ്മിത പൂരവാ൭പി പാഷിണഃ  

  കപ്ക്ാതാത് ക്ാമാര ത൭ കഹകതാരവാ ന പ്പൂയു രപ്നുതമ് വചഃ  ൬ 

  കതഷാമ് അവിതിതമ് ക്ിമ് ചിത് കസ്വഷു നാ൭സ്തി പകരഷു വാ  

  പ്ക്ിയമാണമ് പ്ക്ുതമ് വാ൭പി ചാകരണാ൭പി ചിക്ീര്ഷിതമ്  ൭ 

  ക്ുര ാ വയവഹാകരഷു സ്ൗപ്ഹുകതഷു പരീക്ഷ്ിതാഃ  

  പ്പാ്ത ക്ാ മ് തു കത തണ്ടമ് താരകയയുഃ സ്ുകതഷവ൭പി  ൮ 

   കക്ാര സ്പ്മ് കഹകണ യുക്താ പ  സ്യ ച പരിപ്ക്കഹ  

   അഹിതമ് ചാ൭പി പുരുഷമ് ന വിഹിമ്സ്യുര് അതൂഷക്മ്  ൯ 

  വീരാ ശ്ച നിയകതാത്സാഹാ രാജ രാപ്സ്തമ് അനുടിതാഃ  

   രുചീനാമ് രക്ഷ്ിതാര ശ്ച നിതയമ് വിഷയ വാസ്ിനാമ്   ൧0   

  പ്പഹ്മക്ഷ്പ്തമ് അഹിമ് സ്  :  കത കക്ാരമ് സ്മപൂരയന്  

   സ്ുതീക്ഷ്ണതണ്ടാഃ സ്കപ്രക്ഷ്യ പുരുഷസ്യ പ ാപ മ്   ൧൧ 

   രുചീനാമ് ഏക് പുരീനാമ് സ്കരവഷാമ് സ്പ്രജാനതാമ്  

   നാ൭൭സ്ീത് പുകര വാ രാകപ്ട വാ പ്മുഷാ വാതീ നരഃ ക്വചിത്  ൧൨ 

   ക്ശ്ചി ന്ന തുട സ്തപ്താ൭൭സ്ീത് പര താര രകതാ നരഃ  

   പ്പരാ്മ് സ്രവമ് ഏവാ൭൭സ്ീത് രാപ്ടമ് പുര വരമ് ച തത്  ൧൩ 

   സ്ുവാസ്    സ്സുകവഷാ ശ്ച കത ച സ്കരവ സ്ുരീ ിനഃ  

   ഹിതാ൭ര തമ് ച നകരപ്് സ്യ ജാപ്ക്കതാ നയ ചക്ഷ്ുഷാ  ൧൪ 
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   ക്ുരൗ ക്ുണ പ്ക്ുഹീതാ ശ്ച പ്പക്യാതാ ശ്ച പരാപ്ക്കമ   

   വികതകരഷവ൭പി വിജ്ഞാതാഃ സ്രവകതാ പുരി നിശ്ചയാത്  ൧൫ 

  സ്മ് തി വിപ്ക്ഹ തതവക്്ഞ്ാഃ പ്പപ്ക്ുതയാ സ്രതാ൭നവിതാ:   

   മപ്മ് ത സ്മവരകണ രക്താ രക്താ സ്സൂക്ഷ്മാ സ്ുപുരിഷു  ൧൬  

   നീതി രാപ്സ്ത വികരഷജ്ഞാ: സ്തതമ് പ്പിയ വാതിനഃ  ൧൭ 

   ഈപ്തുശ്ചര ശ്ചസ്തര് അമാശ്ചതയ സ്തു  രാജാ തരരകതാനക്ഃ  

  ഉപപകന്നാ ക്ുകണാകപശ്ചത: അനവരാസ് തവസ്ുമ് തരാമ്  ൧൮ 

  അകവക്ഷ്മാണ ശ്ചാകരണ പ്പജാ തകര മണ രഞ്ജയന്  

 പ്പജാനാമ് പാ നമ് ക്ുരവ ന്നതര മാന് പരിവര ജയന്  ൧൯ 

 വിപ്രുത പ്സ്തിഷു ക ാകക്ഷു വതാനയ സ്സതയ സ്മ് കരഃ      

 സ് തപ്ത പുരുഷ വയാപ്ക് ശ്ശരാസ്  പ്പുതിവീ മിമാമ്  ൨0  

 ന അതയക്ച്ചത് വിരിടമ് വാ തു യമ് വാ രപ്തുമ് ആത്മനഃ  

 മിപ്തവാന് നത സ്ാമമ് തഃ പ്പതാപ ഹത ക്മ് ടക്ഃ   

 സ് രാരാസ് ജക്പ്താജാ തിവമ് കതവപതി രയതാ  ൨൧ 

  ശ്ചത: മപ്്ിപി ര മപ്്ഹിശ്ചത ര നിവിശ്ചട:    

 പ്വുകതാനുരശ്ചക്തഃ ക്ുരശ്ച ഃ സ്മശ്ചര തഃ  

  സ് പാര തികവാ തീ്തിമ൭വാപ യുക്ത:    

 കതകജാമശ്ചയ കര കാപി രികവാതികതാര കഃ   ൨൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്തമ സ്ര കഃ    

 അഷ്ടമ സര് കഃ  

 തസ്യ കതവവമ് പ്പപാവ സ്യ തര മജ്ഞ സ്യ മഹാത്മനഃ  

  സ്ുതാ൭ര തമ് തപയമാന സ്യ ന ആസ്ീത ്വമ് ശക്രഃ സ്ുതഃ  ൧ 

  ചി്യാന സ്യ തശ്ചസ്യവമ് പുരി: ആസ്ീന് മഹാത്മനഃ  

  സ്ുതാ൭ര തമ് ഹയ കമകതന ക്ിമ൭ര തമ് ന യജാമയ൭ഹമ്  ൨ 

  സ് നിശ്ചിതാമ് മതിമ് പ്ക്ുതവാ യടവയമ് ഇതി പുരിമാന്  

  മപ്്ിപിഃ സ്ഹ തര മാത്മാ സ്ശ്ചരവ കരവ പ്ക്ുതാ൭൭ത്മപിഃ  ൩ 

  തകതാപ്പവീത് ഇതമ് രാജാ സ്ുമപ്്മ് മപ്്ി സ്രമമ്  

  രീപ്ക്മ് ആനയ കമ സ്രവാന് ക്ുരൂന് താന് സ് പുകരാഹിതാന്  ൪ 
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  തത സ്സുമപ്മ് ത സ്്തവരിതമ് ക്തവാ തവരിത വിപ്ക്മഃ   

 സ്മാനയ ത്സതാന് സ്രവാന് സ്മസ്താ കനവത പാരക്ാന്  ൫ 

 സ്ുയജ്ഞമ് വാമകതവമ് ച  ജാപാ ി മത ക്ാരയപമ്   

 പുകരാഹിതമ് വരിടമ് ച കയ ചാ൭കനയ തവിജ സ്രമാ :  ൬ 

 താന് പൂജയിതവാ തര മാത്മാ രാജാ തരരത സ്തതാ  

 ഇതമ് തര മാ൭ര ത സ്ഹിതമ് ലക്ഷ്ണമ് വചന മപ്പവീത്  ൭ 

 മമ  ാ പയമാന സ്യ പുപ്താ൭ര ത ന്നാസ്തി ശ്ചവ സ്ുക്മ്   

 തത൭ഹമ് ഹയ കമകതന യക്്കഷയാമീതി മതി ര മമ  ൮ 

 തത൭ഹമ് യടു മിച്ചാമി രാപ്സ്ത പ്തുകടന ക്ര മണാ  

 ക്തമ് പ്പാപ്സ്യാ മ൭ഹമ് ക്ാമമ് പുരി രപ്ത വിചാരയതാമ്  ൯ 

 തത സ്സാതവിതി തതവാക്യമ് പ്പാഹ്മണാഃ പ്പതയപൂജയന്   

 വസ്ിട പ്പമുക്ാ സ്സകരവ പാര തിവ സ്യ മുക്ാ ചയുതമ്  ൧0 

 ഊചു ശ്ച പരമ പ്പീതാ സ്സകരവ തരരതമ് വചഃ  

 സ്രാരാ സ്സപ്രിയ്ാമ് കത തുരക് സ്യ വിമുചയതാമ്  ൧൧ 

 സ്രവതാ പ്പാപ്സ്യകസ് പുപ്താ നപികപ്പതാമ്ശ്ച പാര തിവ   

 യസ്യ കത താര മിക്ീ പുരി രിയമ് പുപ്താ൭ര ത മാക്താ  ൧൨ 

 തതഃ പ്പീകതാ൭പവ പ്താജാ പ്രുതവാ ത രവിജ പാഷിതമ്   

 അമാതയാമ് ശ്ചാ൭പ്പവീ പ്താജാ ഹര്ഷ പരയാക്ുക ക്ഷ്ണഃ  ൧൩ 

 സ്രാരാ സ്സപ്രിയ്ാമ് കമ ക്ുരൂണാമ് വചനാത് ഇഹ   

 സ്മര ത അതിടിത: ച അരവ കസ്സാപാതയാകയാ വിമുചയതാമ്  ൧൪ 

 സ്രവയാ കശ്ചാരകര തീകര യജ്ഞ പൂമി രവിതീയതാമ്   

 രാമ് തയ ശ്ച അപിവര ത് ാമ് യതാ ക്ല്മ്് യതാ വിതി  ൧൫ 

 രക്യഃ പ്പാ്തു മ് അയമ് യജ്ഞ സ്സകരവ ണാ൭പി മഹീക്ഷ്ിതാ   

 നാ൭പരാകതാ പകവതകകടാ യതയ൭സ്മിന് പ്ക്തു സ്രകമ  ൧൬ 

 ചിപ്തമ് ഹി പ്മുക്യകമ് ത൭പ്ത വിതവാകമ് സാ പ്പഹ്മ രാക്ഷ്സ്ാ:   

 നിഹത സ്യ ച യജ്ഞ സ്യ സ്തയ: ക്ര താ വിനരിഷയതി   

 ത തയതാ വിതി പൂരവമ് കമ പ്ക്തു കരഷ സ്മാപയകത  ൧൭ 

 തതാ വിതാനമ് പ്ക്ിയതാമ് സ്മര താഃ ക്രകണ ഷവിഹ   ൧൮ 
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 ത കതതി ചാപ്പുവന് സ്രവ മപ്മ് തിണഃ പ്പതയപൂജയന്   

 പാര തികവപ്് സ്യ ത തവാക്യമ് യതാ൭൭ജ്ഞ്തമ് നിരമയ കത  ൧൯ 

 തതാ തവിജാകസ്ത തര മജ്ഞാ വര തയകമ് താ പ്നുകപാരമമ്   

 അനുജ്ഞാതാ സ്തത സ്സകരവ പുന ര ജക്മു  രയതാക്തമ്  ൨0 

 വിസ്ര ജയിതവാ താന് വിപ്പാന് സ്ചിവാ നിത മപ്പവീത്   

 രുതവിക്ി്രുപതികടാ൭യമ് യതാ വത് പ്ക്തുരാപയതാമ്  ൨൧ 

 ഇതയുക്തവാ പ്നുപ രാര തൂ  സ്സചിവാന് സ്മുപസ്തിതാന്   

 വിസ്ര ജയിതവാ സ്വമ് കവശ്മ പ്പവികവര മഹാ തയുതി : ൨൨ 

 തത സ്സ ക്തവാ താഃ പതനീ ര നകരകപ്മ് താ പ്ഹുതയ പ്പിയാഃ  

 ഉവാച തീക്ഷ്ാമ് വിരത യകക്ഷ്യ൭ഹമ് സ്ുത ക്ാരണാത്  ൨൩ 

 താസ്ാമ് കതന അതി ക്ാക്ന വചകനന സ്ുവര ചസ്ാമ്   

 മുക് പത്മാ നയകരാപമ് ത പത്മാ നീവ ഹിമാതയകയ     ൨൪  

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അടമ സ്ര കഃ  

 നവമ സര് കഃ  

ഏത പ്ച്ചുതവാ രഹഃ സ്ൂകതാ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്   

  രുതവിക്ി്: ഉപതികടായമ് പുരാ പ്വുകരാ മയാ പ്രുതഃ  ൧ 

  സ്നതകു മാകരാ പക്വാന് പൂരവമ് ക്തിതവാന് ക്താമ്  

  രുഷീണാമ് സ്ന്നിതൗ രാജന് തവ പുപ്താ൭൭ക്മമ് പ്പതി  ൨ 

  ക്ാരയപ സ്യ തു പുകപ്താസ്തി വിപാണ്ടക് ഇതി പ്രുതഃ  

  രുഷയപ്രുങ്ക ഇതി ക്യാത സ്തസ്യ പുകപ്താ പവിഷയതി  ൩ 

  സ് വകന നിതയ സ്പ്മവുകരാ മുനി രവന ചരഃ സ്താ  

  നാ൭നയമ് ജാനാതി വികപ്പകപ്്ാ നിതയമ് പിപ്ത൭നു വര തനാത്  ൪ 

  ശ്ചതവവിതയമ് പ്പഹ്മചരയ സ്യ പവിഷയതി മഹാത്മനഃ  

  ക ാകക്ഷു പ്പതിതമ് രാജന് വിശ്ചപ്പ ശ്ച ക്തിതമ് സ്താ  ൫ 

  ത ശ്ചസ്യവമ് വര തമാന സ്യ ക്ാ ഃ സ്മ൭പിവര തത  

  അക്നിമ് രുപ്രൂഷമാണ സ്യ പിതരമ് ച യരസ്വിനമ്  ൬ 

  ഏതസ്മി കന്നവ ക്ാക  തു കരാമപാതഃ പ്പതാപവാന്  

  അകങ്കഷു പ്പതിതാ രാജാ പവിഷയതി മഹാപ ഃ  ൭ 
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  തസ്യ വയതിപ്ക്മാത് രാകജ്ഞാ പവിഷയതി സ്ുതാരുണാ  

  അനാപ്വുടിഃ സ്ുകക്ാരാ ശ്ചവ സ്രവ പൂത പയാവഹാ  ൮ 

  അനാപ്വുടയാമ് തു പ്വുരായാമ് രാജാ തുഃക് സ്മനവിതഃ  

 പ്പാഹ്മണാന്  പ്രുത പ്വുരാമ്ശ്ച സ്മാനീയ പ്പവക്ഷ്യതി  ൯ 

  പവ്ഃ പ്രുത തര മാകണാ ക ാകക് ചാരിപ്ത കവതിനഃ  

  സ്മാതിര്ു നിയമമ് പ്പായശ്ചിരമ് യതാ പകവത്  ൧0 

  വക്ഷ്യ്ി കത മഹീപാ മ് പ്പാഹ്മണാ കവത പാരക്ാഃ  

  വിപണ്ടക് സ്ുതമ് രാജന് സ്കരവാപാശ്ചയ: ഇഹാ൭൭നയ  ൧൧ 

  ആനായ് ച മഹീപാ  രുഷയപ്രുങ്കമ് സ്ുസ്പ്തകു തമ്  

  പ്പയച്ച ക്നയാമ് രാ്ാമ് ശ്ചവ വിതിനാ സ്ുസ്മാഹിതഃ  ൧൨ 

  കതഷാമ് തു വചനമ് പ്രുതവാ രാജാ ചി്ാമ് പ്പപത്സയകത  

  കക്ന ഉപാകയന ശ്ചവ രക്യമ് ഇഹാ൭൭കനതുമ് സ് വീരയവാന്  ൧൩ 

  തകതാ രാജാ വിനിശ്ചിതയ സ്ഹ മപ്്ിപിരാത്മവാന്  

  പുകരാഹിതമ് അമാതയാമ് ശ്ച കപ്പഷയിഷയതി സ്പ്തകു താന്  ൧൪ 

  കത തു രാകജ്ഞാ വചഃ പ്രുതവാ വയതിതാ൭വനതാനനാഃ  

  ന ക്കച്ചമ രുകഷ രീ്താ അനുകനഷയ്ി തമ് പ്നുപമ്  ൧൫ 

  വക്ഷ്യ്ി ചി്യിതവാ കത തകസ്യാപായാമ് ശ്ച തത് ക്ഷ്മാന്  

  ആകനഷയാകമാ വയമ് വിപ്പമ് ന ച കതാകഷാ പവിഷയതി  ൧൬ 

  ഏവമ് അങ്കാതികപ ശ്ചനവ ക്ണിക്ാപി: രുകഷഃ സ്ുതഃ  

  ആനീകതാവര്ഷയത് കതവഃ രാ്ാ ചാ൭ശ്ചസ്മ പ്പതീയകത  ൧൭ 

  രുഷയപ്രുങ്ക സ്തു  ജാമാതാ പുപ്താമ് സ്തവ വിതാസ്യതി  

  സ്നതകു മാര ക്തിതമ് ഏതാവത് വയാപ്ഹുതമ് മയാ  ൧൮ 

  അത പ്ഹുകടാ തരരതഃ സ്ുമപ്്മ് പ്പതയപാഷത  

  യതാ രുഷയപ്രുങ്ക സ്്തവാനീകതാ വിസ്തകരണ തവ കയാചയതാമ്  ൧൯ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    നവമ സ്ര കഃ   

 തശമ സര് ക : 

  സ്ുമപ്് കശ്ചാതികതാ രാജ്ഞാ കപ്പാവാ കചതമ് വച സ്തതാ  

  യതാ രുഷയപ്രുങ്ക സ്്തവാനീതഃ പ്രുണു കമ മപ്്ിപിഃ സ്ഹ  ൧ 
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  കരാമപാതമ് ഉവാകചതമ് സ്ഹാ൭മാതയഃ പുകരാഹിതഃ  

  ഉപാകയാ നിരപാകയായമ് അസ്മാപി രപിചി്ിതഃ  ൨ 

  രുഷയപ്രുകങ്കാ വന ചര സ്തപഃ സ്വാതയായകന രതഃ  

  അനപിജ്ഞഃ സ് നാരീണാമ് വിഷയാണാമ് സ്ുക് സ്യ ച  ൩ 

  ഇപ്്ിയാശ്ചര ത രപിമശ്ചത ര നര ചിര പ്പമാതിപിഃ  

  പുരമ് ആനായയിഷയാമഃ ക്ഷ്ിപ്പമ് ച അതയവസ്ീയതാമ്  ൪ 

  ക്ണിക്ാ സ്തപ്ത ക്ച്ച്ു രൂപവതയഃ സ്വ പ്മ് കുതാഃ  

  പ്പക ാപയ വിവികതാപാശ്ചയ രാകനഷയ ്ീഹ സ്പ്തകു താഃ  ൫ 

  പ്രുതവാ തകതതി രാജാ ച പ്പതയുവാച പുകരാഹിതമ്  

  പുകരാഹികതാ മപ്്ിണ ശ്ച തതാ ചപ്ക്ു ശ്ച കത തതാ  ൬ 

  വാരമുക്യാ സ്തു  ത പ്ച്ചുതവാ വനമ് പ്പവിവിരു ര മഹത്  

  ആപ്രമ സ്യ   അവിതൂകരസ്മിന് യതനമ് ക്ുരവ്ി തര ശകന  ൭ 

  രുഷി പുപ്ത സ്യ തീര സ്യ നിതയമ് ആപ്രമ വാസ്ിനഃ  

 പിതുഃ സ് നിതയ സ്മ് തുകടാ നാ൭തി ചപ്ക്ാമ ചാ൭൭പ്രമാത്    ൮ 

  ന കതന ജന്മ പ്പപ്പുതി പ്തുട പൂരവമ് തപസ്വിനാ  

  പ്സ്തീ വാ പുമാ നവാ യച്ചാ൭നയത് സ്രവമ് നക്ര രാപ്ടജമ്  ൯ 

  തതഃ ക്താചിത് തമ് കതരമ് ആജക്ാമ യപ്തുച്ചയാ  

  വിപാണ്ടക് സ്ുത സ്തപ്ത താ ശ്ചാ൭പരയത് വരാ൭ങ്കനാഃ  ൧0 

  താ ശ്ചിപ്ത കവഷാഃ പ്പമതാ ക്ായക്യാ മതുര സ്വശ്ചരഃ  

  രുഷി പുപ്തമ് ഉപാക്മയ സ്രവാ വചനമ് അപ്പുവന്  ൧൧ 

  ക് സ്്തവമ് ക്ിമ് വര തകസ് പ്പഹ്മന് ജ്ഞാതുമ് ഇച്ചാമകഹ വയമ്  

  ഏക് സ്്തവമ് വിജകന കക്ാകര വകന ചരസ്ി രമ് സ നഃ  ൧൨ 

  അപ്തുട രൂപാ: താ: കതന ക്ാമയ രൂപാ വകന പ്സ്തിയഃ  

  ഹാര താ രസ്യ മതി ര ജാതാ ആക്യാതുമ് പിതരമ് സ്വക്മ്  ൧൩ 

  പിതാ വിപാണ്ടകക്ാസ്മാക്മ് ത സ്യാ൭ഹമ് സ്ുത ഔരസ്ഃ  

  രുഷയപ്രുങ്ക ഇതി ക്യാതമ് നാമ ക്ര മ ച കമ പുവി  ൧൪ 

  ഇഹാ൭൭പ്രമ പകതാസ്മാക്മ് സ്മീകപ രുപ തര ശനാഃ  

  ക്രികഷയ കവാപ്ത പൂജാമ് ശ്ചവ സ്കരവഷാമ് വിതി പൂരവക്മ്  ൧൫ 
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  രുഷി പുപ്ത വചഃ പ്രുതവാ സ്രവാസ്ാമ് മതിരാസ് ശ്ചവ  

  തത് ആപ്രമപതമ് പ്തടുമ് ജക്മു ഃ സ്രവാ ശ്ച കതന താഃ  ൧൬ 

  ആക്താനാമ് തു തതഃ പൂജാമ് രുഷി പുപ്ത ശ്ചക്ാര ഹ  

  ഇതമ് അര്ക്യമ് ഇതമ് പാതയമ് ഇതമ് മൂ മ് പ മ് ച നഃ  ൧൭ 

  പ്പതിപ്ക്ുഹയ ച താമ് പൂജാമ് സ്രവാ ഏവ സ്മുത്സുക്ാഃ   

  രുകഷ രീ്താ ശ്ച രീപ്ക്മ് തു ക്മനായ മതിമ് തതുഃ  ൧൮ 

  അസ്മാക്മ് അപി മുക്യാനി പ ാനീമാനി ശ്ചവ തവിജഃ   

  പ്ക്ുഹാണ പ്പതി പപ്തമ് കത പക്ഷ്യസ്വ ച മാ ചിരമ്  ൧൯ 

  തത: താ: തമ് സ്മാ ിങ്കയ സ്രവാ ഹര്ഷ സ്മനവിതാഃ  

  കമാതക്ാന് പ്പതതു സ്തശ്ചസ്മ പക്ഷ്യാമ് ശ്ച വിവിതാന് പഹൂന്  ൨0 

  താനി ചാ൭൭സ്വാതയ കതജസ്വീ പ ാനീതി സ്മ മനയകത  

  അനാസ്വാതിത പൂരവാണി വകന നിതയ നിവാസ്ിനാമ്  ൨൧ 

  ആപ്പുച്ചയ ച തതാ വിപ്പമ് പ്വത ചരയാമ് നികവതയ ച  

  ക്ച്ച്ി സ്മ അപകതരാത് താ പീതാ സ്തസ്യ പിതുഃ പ്സ്തിയഃ   ൨൨ 

 ക്താസ്ു താസ്ു സ്രവാസ്ു ക്ാരയപ സ്യാ൭൭ത്മകജാ തവിജഃ  

 അസ്വസ്ത പ്ഹുതയ ശ്ചാ൭൭സ്ീത് തുഃക്മ് സ്മ പരിവര തകത  ൨൩ 

 തകതാപകരതയു സ്തമ് കതരമ് ആജക്ാമ സ് വീരയവാന്  

 മകനാജ്ഞാ യപ്ത താ പ്തുടാ വാരമുക്യാ: സ്സവ പ്മ് കുതാഃ  ൨൪ 

 പ്തുശ്ചടവവ താ സ്തതാ വിപ്പമ് ആയാ്മ് പ്ഹുട മാനസ്ാഃ  

 ഉപപ്സ്ുതയ തതഃ സ്രവാ: താ: തമ് ഊചു: ഇതമ് വചഃ  ൨൫ 

 ഏഹി ആപ്രമ പതമ് സ്ൗമയ അസ്മാക്മ് ഇതി ചാ൭പ്പുവന ് 

 തപ്താ൭പി ഏഷ വിതിഃ പ്രീമാന് വികരകഷണ പവിഷയതി  ൨൬ 

 പ്രുതവാ തു വചനമ് താസ്ാമ് സ്രവാസ്ാമ് പ്ഹുതയമ് കമമ്  

 ക്മനായ മതിമ് ചകപ്ക് തമ് ച നിനയു സ്തതാ പ്സ്തിയഃ  ൨൭ 

 തപ്ത ച ആനീയമാകന തു വികപ്പ തസ്മിന് മഹാത്മനി  

 വവര്ഷ സ്ഹസ്ാ കതകവാ ജക്ത് പ്പഹ്ലാതയമ് സ്തതാ  ൨൮ 

 വര്കഷണ ഏവ ആക്തമ് വിപ്പമ് വിഷയമ് സ്വമ് നരാതിപഃ  

 പ്പതയുതകമയ മുനിമ് പ്പഹവഃ രിരസ്ാ ച മഹീമ് ക്തഃ  ൨൯ 
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 അര്ക്യമ് ച പ്പതതൗ തശ്ചസ്മ നയായതഃ സ്ുസ്മാഹിതഃ  

 വകപ്വ പ്പസ്ാതമ് വികപ്പപ്്ാന് മാ വിപ്പമ് മനയുരാ൭൭വിരത്  ൩0 

 അ്ഃപുരമ് പ്പവിരയാ ശ്ചസ്മ ക്നയാമ് തരവാ യതാ വിതി  

 രാ്ാമ് രാക്ന മനസ്ാ രാജാ ഹര്ഷമ് അവാപ സ്ഃ  

  ഏവമ് സ് നയവസ്ത് തപ്ത സ്രവ ക്ാശ്ചമഃ സ്ുപൂജിതഃ  ൩൧ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തരമ സ്ര കഃ  

 ഏകാതശ സര് കഃ :  

 പൂയ കയവ ഹി രാകജപ്മ് ത പ്രുണു കമ വചനമ് ഹിതമ്   

 യതാ സ് കതവ പ്പവരഃ ക്തായാ കമഷ മപ്പവീത്  ൧ 

 ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ക്ുക  ജാകതാ പവിഷയതി സ്ുതാര മിക്ഃ  

 നാമ് നാ തരരകതാ നാമ പ്രീമാന്സതയ പ്പതിപ്രവഃ  ൨ 

 അമ് ക രാകജന സ്ക്യ0 ച  തസ്യ രാകജ്ഞാ പവിഷയതി   

 ക്നയാ ചാ൭സ്യ മഹാപാക്ാ രാമ് താ നാമ പവിഷയതി   ൩ 

 പുപ്ത: തു അമ് കരാജ സ്യ കരാമപാത ഇതി പ്രുതഃ   

 തമ് സ് രാജാ തരരകതാ ക്മിഷയതി മഹാ യരാഃ  ൪ 

 അനപകതനാ൭സ്മി തര മാത്മന് രാമ് താ പര താ മമ പ്ക്തുമ്  

 ആഹകരത തവയാ൭൭ജ്ഞ്ത സ്സമ് താനാര തമ് ക്ു സ്യ ച  ൫ 

 പ്രുതവാ രാക്്കഞ്ാ൭ത  തതവാക്യമ് മനസ്ാ സ് വിചി്യ ച   

 പ്പതാസ്യകത പുപ്തവമ് തമ് രാമ് താ പര താര മാത്മ വാന്  ൬ 

 പ്പതിപ്ക്ുഹയ ച തമ് വിപ്പമ് സ് രാജാ വിക്ത ജവരഃ   

 ആഹരിഷയതി  തമ് യജ്ഞമ് പ്പപ്ഹുകട നാ൭്രാത്മനാ  ൭ 

 തമ് ച രാജാ തരരകതാ യടു ക്ാമഃ പ്ക്ുതാമ് ജ ി :  

 രുരയപ്രുമ് കമ്  തവിജ കപ്രടമ് വരയിഷയതി തര മവിത്   ൮ 

 യജ്ഞാ൭ര തമ് പ്പസ്വാ൭ര തമ് ച സ്വര കാ൭ര തമ് ച നകരരവരഃ   

  പകത ച സ് തമ് ക്ാമമ് തവിജ മുക്യാത് വിരാരതി : ൯ 

 പുപ്താ ശ്ചാ൭സ്യ പവിഷയമ് തി ചതവാകരാ൭മിത വിപ്ക്മാഃ  

 വമ് ശ പ്പതിടാന ക്രാ സ്സരവ ക ാകക്ഷു വിപ്രുതാഃ    ൧0 

 ഏവമ് സ് കതവ പ്പവരഃ പൂരവമ് ക്തിതവാന് ക്താമ്   
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 സ്നതകു മാകരാ പക്വാന് പുരാ കതവ യുകക് പ്പപു:  ൧൧ 

 സ് തവമ് പുരുഷ രാര തൂ  തമ് ആനയ സ്ുസ്പ്തകു തമ്   

 സ്വയകമവ മഹാരാജ ക്തവാ സ് പ വാഹന:  ൧൨ 

 അനുമാനയ വസ്ിടമ് ച സ്ൂത വാക്യമ് നിരമയ ച  

 സ്ാമ് ത: പുര സ്ഹാ൭മാതയഃ പ്പയയൗ യപ്ത സ് തവിജഃ  ൧൩ 

 വനാനി സ്രിത ശ്ചശ്ചവ വയതിപ്ക്മയ രശ്ചന ശ്ശശ്ചന:   

 അപിചപ്ക്ാമ ത0 കതരമ് യപ്ത ശ്ചവ മുനി പുന്കവഃ  ൧൪ 

 ആസ്ാതയ തമ് തവിജ കപ്രടമ് കരാമപാത സ്മീപക്മ്   

 രുഷി പുപ്തമ് തതര ശാ൭൭തൗ തീപയമാന മിവാ൭ന മ്  ൧൫  

 തകതാ രാജാ യതാ നയായമ് പൂജാമ് ചകപ്ക് വികരഷതഃ   

 സ്ക്ിതവാ രസ്യ ശ്ചവ രാജ്ഞഃ പപ്ഹുകട നാ൭്രാത്മനാ  ൧൬ 

 കരാമപാകതന ച ആക്യാതപ്മുഷി പുപ്തായ തീമകത  

 സ്ക്യമ് സ്രമ് തക്മ് ശ്ചചവ തതാ തമ് പ്പതയപൂജയത്  ൧൭ 

 ഏവമ് സ്ുസ്പ്തകു ത കസ്തന സ്കഹാഷിതവാ നരര്ഷപഃ   

 സ്്താട തിവസ്ാന് രാജാ രാജാന മിത മപ്പവീത്  ൧൮ 

 രാമ് താ തവ സ്ുതാ രാജന് സ്ഹ പപ്ര താ വിരാരകത   

 മതീയ നക്രമ് യാതു ക്ാരയമ് ഹി മഹതുതയതമ്  ൧൯ 

 തകതതി രാജാ സ്പ്മ് ശുതയ ക്മനമ് തസ്യ തീമതഃ   

 ഉവാച വചനമ് വിപ്പമ് ക്ച്ച തവമ് സ്ഹ പാരയയാ  ൨0 

 രുഷി പുപ്തഃ പ്പതി പ്രുതയ തകത തയാ൭൭ഹ പ്നുപമ് തതാ   

 സ് പ്നുകപണാ൭പയനുജ്ഞാതഃ പ്പയയൗ സ്ഹ പാരയയാ  ൨൧ 

 തൗ അകനയാനയാമ് ജ ിമ് പ്ക്ുതവാ കസ്നഹാ ത്സമ് ശ് ിഷയ കചാരസ്ാ  

 നനമ് തതു ര തരരകതാ കരാമപാത ശ്ച വീരയവാന്  ൨൨ 

 തത സ്സുപ്ഹുത മാ൭൭പ്പുച്ചയ പ്പസ്തികതാ രക്ുനമ് തനഃ   

 പൗകരപയഃ കപ്പഷയാ മാസ് തൂതാശ്ചനവ രീപ്ക് ക്ാമിനഃ  ൨൩ 

 പ്ക്ിയതാമ് നക്രമ് സ്രവമ് ക്ഷ്ിപ്പ കമവ സ്വ പ്മ് കുതമ്  

 തൂപിതമ് സ്ിക്ത സ്പ്മ്മുടമ് പതാക്ാപി ര പ്മ് കുതമ്  ൨൪ 

 തതഃ പ്പപ്ഹുടാഃ പൗരാ കസ്ത പ്രുതവാ രാജാന മാക്തമ്   
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 തതാ പ്പചപ്ക്ു: ച തത്സരവമ് രാജ്ഞാ യ കപ്തഷ്ിതമ് യതാ  ൨൫ 

 തതഃ സ്വ പ്മ് കുതമ് രാജാ നക്രമ് പ്പവികവര ഹ  

 രമ് ക തുമ് തുപി നികര കാശ്ചഷ: പുരപ്സ്കു തയ തവിജര്ഷപമ്  ൨൬ 

 തതഃ പ്പമുതിതാ സ്സകരവ പ്തുടവാ തമ് നാക്രാ തവിജമ്   

  പ്പകവരയമാനമ് സ്പ്തകു തയ നകരകപ്മ് തകണപ്് ക്ര മണാ  ൨൭ 

  അമ് തഃപുരമ് പ്പകവശ്ചരയനമ് പൂജാമ് പ്ക്ുതവാ ച രാപ്സ്തതഃ   

  പ്ക്ുത പ്ക്ുതയമ് തതാ൭൭ത്മാനമ് കമകന തകസ്യാപവാഹനാത്  ൨൮  

  അമ് തഃപുര പ്സ്തിയ സ്സരവാ ശ്ശാ്ാമ് പ്തുടവാ തതാ൭൭ക്താമ്   

  സ്ഹ പപ്ര താ വിരാ ാക്ഷ്ീമ്  പ്പീതയാനമ് തമ് ഉപാക്മന്  ൨൯ 

  പൂജയമാനാ ച താപി സ്സാ രാജ്ഞാ ശ്ചചവ വികരഷതഃ   

  ഉവാസ് തപ്ത സ്ുക്ിതാ ക്ിമ് ചിതകാ മ് സ്ഹ തവിജാ   ൩0   

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക്ാതര 

സ്ര കഃ   

  തവാതശ സര് കഃ   

  തതഃ ക്ാക  പഹു തികത ക്സ്മിമ്ശ്ചിത് സ്ുമകനാഹകര  

  വസ്ക് സ്മ൭നുപ്പാക്ത രാകജ്ഞാ യടുമ് മകനാപവത്  ൧ 

  തതഃ പ്പസ്ാതയ രിരസ്ാ തമ് വിപ്പമ് കതവ വര ണിനമ്  

  യജ്ഞായ വരയാ മാസ് സ്മ് താനാ൭ര തമ് ക്ു സ്യ ച  ൨ 

  തകതതി ച സ് രാജാനമ് ഉവാച ച സ്ുസ്പ്തകു തഃ  

  സ്രാരാഃ സ്പ്രിയ്ാമ് കത തുരക് ശ്ച വിമുചയതാമ്  ൩ 

  തകതാ രാജാ൭പ്പവീത് വാക്യമ് സ്ുമപ്്മ് മപ്്ി സ്രമമ്  

  സ്ുമപ്്ാ൭൭വാഹയ ക്ഷ്ിപ്പമ് രുതവികജാ പ്പഹ്മ വാതിനഃ  ൪ 

  സ്ുയജ്ഞമ് വാമകതവമ് ച ജാപാ ിമ് അത ക്ാരയപമ്  

  പുകരാഹിതമ് വസ്ിടമ് ച കയ ചാ൭കനയ തവിജ സ്രമാഃ  ൫ 

  തതഃ സ്ുമപ്് സ്്തവരിതമ് ക്തവാ തവരിത വിപ്ക്മഃ  

  സ്മാനയത് സ് താന് വിപ്പാന് സ്മസ്താന് കവത പാരക്ാന്  ൬ 

  താന് പൂജയിതവാ തര മത്മാ രാജാ തരരത സ്തതാ  

  തര മാര ത സ്ഹിതമ് യുക്തമ് ലക്ഷ്ണമ് വചന മപ്പവീത്  ൭ 
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  മമ  ാ പയമാന സ്യ പുപ്താ൭ര തമ് നാസ്തി ശ്ചവ സ്ുക്മ്  

  തത൭ര തമ് ഹയ കമകതന യക്ഷ്യാമീതി മതി ര മമ  ൮ 

  തത൭ഹമ് യടുമ് ഇച്ചാമി രാപ്സ്ത പ്തുകടന ക്ര മണാ  

  രുഷി പുപ്ത പ്പപാകവന ക്ാമാന് പ്പാപ്സ്യാമി ചാ൭പയഹമ്  ൯ 

  തതഃ സ്ാതവിതി തത് വാക്യമ് പ്പാഹ്മണാഃ പ്പതയപൂജയന ് 

  വസ്ിട പ്പമുക്ാഃ സ്കരവ പാര തിവ സ്യ മുക്ാച്ചയുതമ്  ൧0 

  രുഷയപ്രുങ്ക പുകരാക്ാ ശ്ച പ്പതയൂചു: പ്നുപതിമ് തതാ  

  സ്രാരാഃ സ്പ്രിയ്ാമ് കത തുരക് ശ്ച വിമുചയതാമ്  ൧൧ 

  സ്രവതാ പ്പാപയകസ് പുപ്താമ് ശ്ചതുകരാമിത   വിപ്ക്മാന്  

  യസ്യ കത താര മിക്ീ പുരി രിയമ് പുപ്താ൭ര തമ് ആക്താ  ൧൨ 

  തതഃ പ്പീകതാപവ പ്താജാ പ്രുതവാ തത ്തവിജ പാഷിതമ്  

  അമാതയാമ്ശ്ചാ൭പ്പവീ പ്താജാ ഹര്കഷ കണതമ് രുപാ൭ക്ഷ്രമ്  ൧൩ 

  ക്ുരൂണാമ് വചനാ ച്ചീപ്ക്മ് സ്രാരാഃ സ്പ്രിയ്ു കമ  

  സ്മര ത അതിടിത: ച അരവഃ കസ്ാപാതയാകയാ വിമുചയതാമ്  ൧൪ 

  സ്രയവാ കശ്ചാരകര തീകര യജ്ഞ പൂമി രവിതീയതാമ്  

  രാ്യ ശ്ചാപി വര ത് ാമ് യതാ ക്ല്മ്് യതാ വിതി  ൧൫ 

  രക്യഃ ക്ര തു മ് അയമ് യജ്ഞഃ സ്കരവണാ൭പി മഹീക്ഷ്ിതാ  

  നാ൭പരാകതാ പകവത് ക്കടാ യതയ൭സ്മിന് പ്ക്തു സ്രകമ  ൧൬ 

  ചിപ്തമ് ഹി പ്മുക്യക്പ്ത വിതവാകമ് സാ പ്പഹ്മരാക്ഷ്സ്ാഃ  

  നിഹത സ്യ യജ്ഞ സ്യ സ്തയഃ ക്ര താ വിനരയതി  ൧൭ 

  ത തയതാ വിതി പൂരവമ് കമ പ്ക്തു കരഷ സ്മാപയകത  

  തതാ വിതാനമ് പ്ക്ിയതാമ് സ്മര താഃ ക്രകണഷവിഹ  ൧൮ 

  തകതതി ച തതഃ സ്കരവ മപ്്ിണഃ പ്പതയപൂജയന്  

  പാര തികവപ്് സ്യ ത തവാക്യമ് യതാ൭൭ജ്ഞ്തമ് അക്ുരവത  ൧൯ 

  തകതാ തവിജാ കസ്ത തര മജ്ഞമ് അസ്തു വന് പാര തിവര്ഷപമ്  

  അനുജ്ഞാതാ സ്തതഃ സ്കരവ പുന ര ജക്മു  രയതാ൭൭ക്തമ്  ൨0 

  ക്കതഷവ൭ത തവിജാകപ്ക്യഷു മപ്്ിണസ്താന് നരാതിപഃ  

  വിസ്ര ജയിതവാ സ്വമ് കവശ്മ പ്പവികവര മഹാ തയുതിഃ  ൨൧ 
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 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവാതര സ്ര കഃ   

 പ്തയയാതശ സര് കഃ   

  പുനഃ പ്പാക്ത വസ്ക് തു പൂര ണഃ സ്മവത്സകരാപവത്  

 പ്പസ്വാ൭ര തമ് ക്കതാ യടുമ് ഹയ കമകതന വീരയവാന്  ൧  

  അപിവാതയ വസ്ിടമ് ച നയായതഃ പ്പതിപൂജയ ച  

  അപ്പവീത് പ്പപ്രിതമ് വാക്യമ് പ്പസ്വാ൭ര തമ് തവികജാരമമ്  ൨ 

  യകജ്ഞാ കമ പ്ക്ിയതാമ് വിപ്പ യകതാക്തമ് മുനിപുമ് കവ  

  യതാ ന വിക്നഃ പ്ക്ിയകത യജ്ഞാ൭കങ്കഷു വിതീയതാമ്  ൩ 

  പവാന് സ്നിക്തഃ സ്ുപ്ഹുന് മഹയമ് ക്ുരു ശ്ച പരകമാ പവാന്  

  കവാടകവയാ പവതാ ശ്ചചവ പാകരാ യജ്ഞ സ്യ കചാതയതഃ  ൪ 

  തകതതി ച സ് രാജാനമ് അപ്പവീത് തവിജ സ്രമഃ  

  ക്രികഷയ സ്രവമ് ഏശ്ചവ തത് പവതാ യത് സ്മര തിതമ്  ൫ 

  തകതാപ്പവീത് തവിജാന് പ്വുരാന് യജ്ഞ ക്ര മസ്ു നിടിതാന്  

  സ്താപകതയ നിടിതാമ് ശ്ചശ്ചവ പ്വുരാന് പരമ താര മിക്ാന്  ൬ 

  ക്ര മാ്ിക്ാന് രില് ്ക്ാരാന് വര തക്ീന ്ക്നക്ാന് അപി  

  ക്ണക്ാന് രില്ി്ന ശ്ചശ്ചവ തശ്ചതവ നട നര തക്ാന്  ൭ 

  തതാ രുചീന് രാപ്സ്ത വിതഃ പുരുഷാന് സ്ുപഹു പ്രുതാന്  

  യജ്ഞ ക്ര മ സ്മീഹ്ാമ് പവക്ാ രാജ രാസ്നാത്  ൮ 

  ഇടക്ാ പഹു സ്ാഹപ്സ്ാ രീപ്ക്മ് ആനീയതാമ് ഇതി  

  ഔപ ക്ാരയാഃ പ്ക്ിയ്ാമ് ച രാജ്ഞാമ് പഹു ക്ുണാനവിതാഃ  ൯ 

  പ്പാഹ്മണ ആവസ്താ ശ്ചശ്ചവ ക്ര തവയാഃ രതരഃ രുപാഃ  

  പക്ഷ്യാ൭ന്ന പാശ്ചന രഹ്ുപിഃ സ്മുകപതാഃ സ്ുനിടിതാഃ  ൧0 

  തതാ പൗരജനസ്യാ൭പി ക്ര തവയാ പഹു വിസ്തരാഃ  

  ആവാസ്ാ പഹു പക്ഷ്യാ ശ്ചവ സ്രവ ക്ാശ്ചമരുപസ്തിതാഃ  ൧൧ 

  തതാ ജാനപത സ്യാ൭പി ജന സ്യ പഹു കരാപനമ്  

  താതവയമ് അന്നമ് വിതിവത് സ്പ്തകു തയ ന തു  ീ യാ  ൧൨ 

  സ്കരവ വര ണാ യതാ പൂജാമ് പ്പാ്നു വ്ി സ്ുസ്പ്തകു താഃ  

  ന ചാ൭വജ്ഞാ പ്പകയാക്തവയാ ക്ാമ കപ്ക്ാത വരാത് അപി  ൧൩ 
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  യജ്ഞ ക്ര മസ്ു കയവയപ്ക്ാഃ പുരുഷാഃ രില്ി്ന സ്തതാ  

  കതഷാമ൭പി വികരകഷണ പൂജാ ക്ാരയാ യതാ പ്ക്മമ്  ൧൪ 

  കത ച സ്യു: സ്പ്രുതാ സ്സകരവ വസ്ുപി കരാ്ജകനന ച   

  യതാ സ്രവമ് സ്ുവിഹിതമ് ന ക്ിമ് ചിത് പരിഹീയകത  ൧൫ 

  തതാ പവ്ഃ ക്ുരവ്ു പ്പീതി സ്നികക്തന കചതസ്ാ  

  തതഃ സ്കരവ സ്മാക്മയ വസ്ിടമ് ഇതമ് അപ്പുവന്  ൧൬ 

  യകതാക്തമ് തത് സ്ുവിഹിതമ് ന ക്ിമ് ചിത് പരിഹീയകത  

  യകതാക്തമ് തത് ക്രിഷയാകമാ ന ക്ിമ് ചിത് പരിഹാസ്യകത  ൧൭ 

  തതഃ സ്ുമപ്്മ് ആഹൂയ വസ്ികടാ വാക്യമ് അപ്പവീത്  

  നിമപ്്യസ്വ പ്നുപതീന് പ്പുതിവയാമ് കയ ച താര മിക്ാഃ  ൧൮ 

  പ്പാഹ്മണാന് ക്ഷ്പ്തിയാന് ശ്ചവരയാന് രൂപ്താമ് ശ്ചശ്ചവ സ്ഹപ്സ്രഃ  

  സ്മാനയസ്വ സ്പ്തകു തയ സ്രവ കതകരഷു മാനവാന്  ൧൯ 

  മിതി ാതി പതിമ് രൂരമ് ജനക്മ് സ്തയ വിപ്ക്മമ്  

  നിടിതമ് സ്രവ രാകപ്സ്തഷു തതാ കവകതഷു നിടിതമ്  ൨0 

  തമ് ആനയ മഹാപാക്മ് സ്വയമ് ഏവ സ്ുസ്പ്തകു തമ്  

  പൂരവ സ്ര്ിനമ് ജ്ഞാതവാ തതഃ പൂരവമ് പ്പവീമി കത  ൨൧ 

  തതാ ക്ാരീപതിമ് സ്നിക്തമ് സ്തതമ് പ്പിയ വാതിനമ്  

  സ്പ്തവുരമ് കതവ സ്മ് കാരമ് സ്വയമ് ഏവാ൭൭നയസ്വ ഹ  ൨൨ 

  തതാ കക്ക്യ രാജാനമ് പ്വുരമ് പരമ താര മിക്മ്  

  രവരുരമ് രാജസ്ിമ്ഹ സ്യ സ്പുപ്തമ് തമ് ഇഹാ൭൭നയ  ൨൩ 

  അകങ്കരവരമ് മഹാപാക്മ് കരാമപാതമ് സ്ുസ്പ്തകു തമ്  

  വയസ്യമ് രാജസ്ിമ്ഹ സ്യ തമ് ആനയ യരസ്വിനമ്  ൨൪ 

  പ്പാചീനാന് സ്ി്ു സ്ൗവീരാന് സ്ൗരാകപ്ടയാമ് ശ്ച പാര തിവാന്  

  താക്ഷ്ിണാതയാന് നകരപ്്ാമ് ശ്ച സ്മസ്താന് ആനയസ്വ ഹ  ൨൫ 

  സ്്ി സ്നിക്താ ശ്ച കയ ചാ൭കനയ രാജാനഃ പ്പുതിവീ തക   

  താന് ആനയ യതാ ക്ഷ്ിപ്പമ് സ്ാനുക്ാന് സ്ഹ പാ്വാന്  ൨൬ 

  വസ്ിട വാക്യമ് തച് പ്ചുതവാ സ്ുമപ്്: തവരിത: തതാ  

  വയാതിരത് പുരുഷാമ് സ്തപ്ത രാജ്ഞാമ് ആനയകന രുപാന്  ൨൭ 



പാല   കാമ് ട 
 

Page 34 of 172 
 

  സ്വയമ് ഏവ ഹി തര മാത്മാ പ്പയയൗ മുനി രാസ്നാത്  

  സ്ുമപ്് സ്്തവരികതാ പൂതവാ സ്മാ കനതുമ് മഹീക്ഷ്ിതഃ  ൨൮ 

  കത ച ക്ര മാ്ിക്ാഃ സ്കരവ വസ്ിടായ ച തീമകത  

  സ്രവമ് നികവതയ്ി സ്മ യകജ്ഞ യത് ഉപക്ല്ി്തമ്  ൨൯ 

  തതഃ പ്പീകതാ തവിജ കപ്രടസ്താന് സ്രവാന് പുന: അപ്പവീത്  

  അവജ്ഞയാ ന താതവയമ് ക്സ്യ ചി ലീ യാ൭പി വാ  ൩0 

  അവജ്ഞയാ പ്ക്ുതമ് ഹനയാത് താതാരമ് നാ൭പ്ത സ്മ് ശയഃ  

  തതഃ ശ്ചക്ശ്ചിത് അകഹാ രാശ്ചപ്ത രുപയാതാ മഹീക്ഷ്ിതഃ  ൩൧ 

  പഹൂനി രതനാനയാ൭൭തായ രാകജ്ഞാ തരരത സ്യ ഹ  

  തകതാ വസ്ിടഃ സ്ുപ്പീകതാ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൩൨ 

  ഉപയാതാ നരവയാപ്ക് രാജാന   സ്തവ രാസ്നാത്  

  മയാ൭പി സ്പ്തകു താഃ സ്കരവ യതാ൭ര്ഹമ് രാജ സ്രമാഃ  ൩൩ 

  യജ്ഞീയമ് ച പ്ക്ുതമ് രാജന് പുരുശ്ചഷഃ സ്ുസ്മാഹിശ്ചതഃ  

  നിരയാതു ച പവാന് യടുമ് യജ്ഞ ആയതനമ് അ്ിക്ാത്  ൩൪ 

  സ്രവക്ാശ്ചമ: ഉപപ്ഹുശ്ചത: ഉകപതമ് ശ്ചവ സ്മ്തഃ  

  പ്തടു മര്ഹസ്ി രാകജപ്മ് ത മന കസ്വ വിനിര മിതമ്  ൩൫ 

  തതാ വസ്ിട വചനാത് രുഷയപ്രുങ്ക സ്യ കചാപകയാഃ  

  രുകപ തിവസ് നക്ഷ്കപ്ത നിരയാകതാ ജക്തീ പതിഃ  ൩൬ 

  തകതാ വസ്ിട പ്പമുക്ാഃ സ്രവ ഏവ തവികജാരമാഃ  

   രുഷയപ്രുങ്കമ് പുരപ്സ്കു തയ യജ്ഞ ക്ര മാരപന് തതാ  

   യജ്ഞവാട ക്താ സ്സകരവ യതാ രാപ്സ്തമ് യതാ വിതി  ൩൭ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തകയാതര 

സ്ര കഃ  

ചതുര് തശ സര് കഃ   

  അത സ്മവത്സകര പൂകര ണ തസ്മിന് പ്പാക്ത തുരങ്കകമ  

  സ്രയവാ കശ്ചാരകര തീകര രാകജ്ഞാ യകജ്ഞാപയവര തത  ൧ 

  രുഷയപ്രുങ്കമ് പുരപ്സ്കു തയ ക്ര മ ചപ്ക്ു: തവിജര്ഷപാഃ  

  അരവ കമകത മഹാ യകജ്ഞ രാകജ്ഞാസ്യ സ്ുമഹാത്മനഃ  ൨ 
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  ക്ര മ ക്ുരവ്ി വിതിവത് യാജക്ാ കവത പാരക്ാഃ  

  യതാ വിതി യതാ നയായമ് പരിപ്ക്ാമ്ി രാപ്സ്തതഃ  ൩ 

  പ്പവര്ക്യമ് രാപ്സ്തതഃ പ്ക്ുതവാ തതാ ഏവ ഉപസ്തമ് തവിജാഃ  

  ചപ്ക്ുശ്ച വിതിവത് സ്രവമ് അതിക്മ് ക്ര മ രാപ്സ്തതഃ  ൪ 

  അപിപൂജയ തകതാ പ്ഹുടാഃ സ്കരവ ചപ്ക്ു: യതാ വിതി  

  പ്പാതഃസ്വന പൂരവാണി ക്ര മാണി മുനി പുമ് കവാഃ  ൫ 

  ഇപ്മ് ത ശ്ച വിതിവ രകരാ രാജാ ച അപിടുകതാ൭നക്ഃ   

  മാതയ്ിനമ് ച സ്വനമ് പ്പാവര തത യതാ പ്ക്മമ്  ൬ 

  പ്തുതീയ സ്വനമ് ശ്ചചവ  രാകജ്ഞാ൭സ്യ സ്ുമഹാത്മനഃ   

  ചപ്ക്ു: കത രാപ്സ്തകതാ പ്തുടവാ തതാ  പ്പാഹ്മണ പുമ് കവാഃ  ൭ 

  ആഹവയാമ് ചപ്ക്ികര തപ്ത രപ്ക്ാതീന് വിപുകതാരമാന്   

  രുഷയപ്രുമ് കാതൗ മശ്ചപ്മ് ത: രിക്ഷ്ാ൭ക്ഷ്ര സ്മനവിതൗ  ൮ 

  ക്ീതിപി: മതുശ്ചര: സ്നിശ്ചക്ത: മപ്മ് ത ആഹവാശ്ചന: യതാ൭ര്ഹത:  

  കഹാതാരൗ തതു: ആവാഹയ ഹവിരാ്ക്ാന് തിവൗക്സ്ാമ്   ൯ 

  ന ച ആഹുതമ് അപൂത് തപ്ത സ്ക ിതമ് വാ൭പി ക്ിമ് ചന  

  പ്തുരയകത പ്പഹ്മവ   ത്സരവമ് കക്ഷ്മ   യുക്തമ് ഹി ചപ്ക്ികര  ൧0 

  ന കതഷു അഹസ്സു പ്രാക്ാ വാ ക്ഷ്ുതികതാ വാ ന പ്തുരയകത  

  ന അവിതവാന് പ്പാഹ്മണ സ്തപ്ത ന അരത അനുചര സ്തതാ  ൧൧ 

  പ്പാഹ്മണാ പുഞ്ജകത നിതയമ് നാതവ് ശ്ച പുഞ്ജകത  

  താപസ്ാ പുഞ്ജകത ചാ൭പി പ്രമണാ പുഞ്ജകത തതാ  ൧൨ 

  പ്വുരാ ശ്ച വയാതിതാ ശ്ചശ്ചവ പ്സ്തികയാ പാ ാ: തശ്ചതവ ച  

  അനിരമ് പുഞ്ജമാനാനാമ് ന പ്തു്തി: ഉപ പയകത    ൧൩ 

  തീയതാമ് തീയതാമ് അന്നമ് വാസ്ാമ് സി വിവിതാനി ച  

  ഇതി സ്കമ് ചാതിതാ സ്തപ്ത തതാ ചപ്ക്ു: അകനക്രഃ  ൧൪ 

  അന്നക്ൂടാ ശ്ച പഹകവാ പ്തുരയക് പരവകതാപമാഃ  

  തിവകസ് തിവകസ് തപ്ത സ്ിരസ്യ വിതിവത് തതാ  ൧൫ 

  നാനാ കതരാത൭നുപ്പാ്താ: പുരുഷാ പ്സ്തീ ക്ണാ സ്തതാ  

  അന്ന പാശ്ചന സ്സുവിഹിതാ: തസ്മിനയകജ്ഞ മഹാത്മനഃ  ൧൬ 
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  അന്നമ് ഹി വിതിവത് സ്വാതു പ്പരമ് സ് ി തവിജര്ഷപാഃ  

 അകഹാ പ്തു്താഃ സ്മ പപ്തമ് കത ഇതി രുപ്രാവ രാക്വഃ  ൧൭ 

  സ്വ പ്മ് കുതാ   ശ്ച പുരുഷാ പ്പാഹ്മണാന് പരയകവഷയന്  

  ഉപാസ്കത ച താന് അകനയ സ്ുപ്മുട മണി ക്ുണ്ട ാഃ  ൧൮ 

  ക്ര മാ൭്കര തതാ വിപ്പാ കഹതു വാതാന് പഹൂന് അപി  

  പ്പാഹു ശ്ച വാക്മികനാ തീരാഃ പരസ്ര് ജിക്ീഷയാ  ൧൯ 

  തിവകസ് തിവകസ് തപ്ത സ്മ്സ്തകര ക്ുര ാ തവിജാഃ  

  സ്രവ ക്ര മാണി ചപ്ക്ുകസ്ത യതാ രാപ്സ്തമ് പ്പകചാതിതാഃ  ൨0 

  ന അഷടങ്ക വിത് അപ്ത ആസ്ീത് ന അപ്വകതാ ന അപഹു പ്രുതഃ  

  സ്തസ്യാ: തസ്യ ശ്ചവ രാകജ്ഞാ ന അവാത ക്ുര ാ തവിജാഃ  ൨൧ 

  പ്പാക്ത യൂകപാപ്ച്ചകയ തസ്മിന് ഷശ്ചട് ്വാഃ ക്ാതിരാ സ്തതാ  

  താവക്ാ പി വ സ്ഹിതാഃ പര ണിന ശ്ച തതാ൭പകര  ൨൨ 

  കലഷ്മാതക് മകയാ തികടാ കതവതാരു മയ സ്തതാ  

  തവാകവവ തപ്ത വിഹിതൗ പാഹുവയസ്ത പരിപ്ക്ഹൗ  ൨൩ 

  ക്ാരിതാഃ സ്രവ ഏശ്ചവകത രാപ്സ്തശ്ചജ്ഞ    രയജ്ഞ   കക്ാവിശ്ചതഃ  

  കരാപാ൭ര തമ് തസ്യ യജ്ഞ സ്യ ക്ാഞ്ച നാ൭ പ്മ് കുതാ പവന്  ൨൪ 

  ഏക് വിമ് ശതി യൂപാ: കത ഏക് വിമ് ശതയ൭രതനയഃ  

  വാകസ്ാപി: ഏക് വിമ് ശതി്: ഏശ്ചക്ക്മ് സ്മ പ്മ് കുതാ:  ൨൫ 

  വിനയസ്താ വിതിവ ത്സകരവ രില്ി്പിഃ സ്ുപ്ക്ുതാ പ്തുടാഃ  

  അടാ൭൭പ്രയഃ സ്രവ ഏവ ലക്ഷ്ണ രൂപ സ്മനവിതാഃ  ൨൬ 

  ആച്ചാതിതാ കസ്ത വാകസ്ാപിഃ പുശ്ചഷ് ്ര കശ്ച് ശ്ച പൂഷിതാഃ  

  സ്്തര്ഷകയാ തീ്തിമക്ാ വിരാജക് യതാ തിവി  ൨൭ 

 ഇടക്ാ ശ്ച യതാ നയായമ് ക്ാരിതാ ശ്ച പ്പമാണതഃ  

 ചികതാക്നി പ്രാ്ഹ്മശ്ചണ സ്തപ്ത ക്ുരശ്ച ഃ രുല് ്ക്ര മണി  ൨൮ 

 സ് ചികതയാ രാജ സ്ിമ്ഹ സ്യ സ്മ് ചിതഃ ക്ുരശ്ച  ര്തവിശ്ചജഃ  

 ക്രുകടാ രുക്മ പകക്ഷ്ാ ശ്ചവ പ്തിക്ുകണാ   അടാ തരാത്മക്ഃ  ൨൯ 

 നിയുക്താ സ്തപ്ത പരവ സ്തരത് ഉരിരയ ശ്ചതവതമ്  

 ഉരക്ാഃ പക്ഷ്ിണ ശ്ചശ്ചവ യതാ രാപ്സ്തമ് പ്പകചാതിതാഃ  ൩0 
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 രാമികപ്ത തു ഹയ   സ്തപ്ത തതാ ജ  ചരാ   ശ്ച   കയ  

 രുതവിക്ി്ഃ സ്രവമ് ഏശ്ചവ   ത   ന്നിയുക്തമ് രാപ്സ്തത   സ്തതാ  ൩൧ 

 പരൂനാമ് പ്തിരതമ് തപ്ത യൂകപഷു നിയതമ് തതാ  

 അരവ   രകതനാരമമ് തസ്യ രാകജ്ഞാ തരരത   സ്യ ച  ൩൨ 

 ക്ൗസ് യാ തമ് ഹയമ് തപ്ത പരിചരയ സ്മ്തഃ  

 പ്ക്ുപാശ്ചണ :  വിരരാസ് :  ഏനമ് പ്തിപിഃ പരമയാ മുതാ  ൩൩ 

 പതപ്തിണാ തതാ സ്ാര തമ് സ്ുസ്തികതന ച കചതസ്ാ  

 അവസ്ത് രജനീമ് ഏക്ാമ് ക്ൗസ് യാ തര മ ക്ാമയയാ  ൩൪ 

 കഹാതാ അതവരയു: തകതാ തകാതാ ഹകയന സ്മകയാജയന്  

 മഹിഷയാ പരിപ്വുതയാ ച വാവാതാമ് ച തതാ൭പരാമ്  ൩൫ 

 പതപ്തിണ സ്തസ്യ വപാമ് ഉപ്രുതയ നിയകത പ്്ിയഃ  

 രുതവിക്് പരമ സ്രന്നഃ പ്രപയാ മാസ് രാപ്സ്തതഃ  ൩൬ 

 തൂമ ക്്മ് വപായാ സ്തു  ജിപ്ക്തി സ്മ നരാതിപഃ  

 യതാ ക്ാ മ് യതാ നയായമ് നിര ണുതന് പാപ മാത്മനഃ  ൩൭ 

 ഹയ സ്യ യാനി ചാ൭ങ്കാനി താനി സ്രവാണി പ്പാഹ്മണാഃ  

 അക്നൗ പ്പാസ്യ്ി വിതിവത് സ്മസ്താഃ കഷാടര രുതവിജഃ  ൩൮ 

 പ്ലക്ഷ് രാക്ാസ്ു യജ്ഞാനാമ് അകനയഷാമ് പ്ക്ിയകത ഹവിഃ  

 അരവ   കമത   സ്യ യജ്ഞ   സ്യ ശ്ചവതകസ്ാ   പാക് ഇഷയകത  ൩൯ 

 പ്തയകഹാരവ   കമതഃ സ്മ്ക്യാതഃ ക്ല് ്  സ്ൂകപ്തണ പ്പാഹ്മശ്ചണഃ  

 ചതുകടാമമ് അഹ    സ്തസ്യ പ്പതമമ് പരിക്ല്ി്തമ്  ൪0 

 ഉക്തയമ് തവിതീയമ് സ്മ്ക്യാതമ് അതിരാപ്തമ് തകതാരരമ്  

 ക്ാരിതാ   സ്തപ്ത പഹകവാ വിഹിതാഃ രാപ്സ്ത   തര ശനാത്  ൪൧ 

 കജയാതികടാമ   ആയുഷീ ശ്ചചവ അതിരാപ്തൗ ച വിനിര മിതൗ  

 അപിജിത്  വിരവജിത് ച ഏവമ് അക്താരയാകമാ മഹാ പ്ക്തുഃ  ൪൨ 

 പ്പാചീമ് കഹാകപ്ത തതൗ രാജാ തിരമ് സ്വ ക്ു  വര തനഃ  

 അതവരയകവ പ്പതീചീമ് തു പ്പഹ്മകണ തക്ഷ്ിണാമ് തിരമ്  ൪൩ 

 ഉതകാകപ്ത തു തകതാതീചീമ് തക്ഷ്ിശ്ചണഷാ വിനിര മിതാ  

 അരവ കമകത മഹാ യകജ്ഞ സ്വയരു വിഹികത പുരാ  ൪൪ 
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 പ്ക്തുമ് സ്മാപയ തു തതാ നയായതഃ പുരുഷര്ഷപഃ  

 രുതവികക്്പയാ ഹി തതൗ രാജാ തരാമ് താമ് പ്ക്തു വര തനഃ  ൪൫ 

 രുതവിജ :  സ്തു  അപ്പുവന് സ്കരവ രാജാനമ് ക്ത ക്ല്മഷമ്  

 പവാന് ഏവ മഹീമ് പ്ക്ുത്സനാമ് ഏകക്ാ രക്ഷ്ിതുമ് അര്ഹതി  ൪൬ 

 ന പൂമയാ ക്ാരയമ് അസ്മാക്മ് ന ഹി രക്താഃ സ്മ പാ കന  

 രതാഃ സ്വാതയായ ക്രകണ വയമ് നിതയമ് ഹി പൂമിപ  ൪൭ 

 നിപ്ഷ്കയമ് ക്ിമ് ചിത് ഏവ ഇഹ പ്പയച്ചതു പവാന് ഇതി  

 മണി രതനമ് സ്ുവര ണമ് വാ ക്ാകവാ യതവാ സ്മുതയതമ്  ൪൮ 

 ത പ്തയ്ച്ച നര കപ്രട തരണയാ ന പ്പകയാജനമ്   

 ഏവമുക്തവാ നരപതി: പ്പാഹ്മശ്ചണ: കവത   പാരശ്ചക്:  ൪൯  

 ക്വാമ് രത   സ്ഹപ്സ്ാണി തര കതകപയാ തതൗ പ്നുപഃ  

 രത കക്ാടി സ്ുവര ണ   സ്യ രജത   സ്യ ചതു   ര കുണമ്  ൫0 

 രുതവിജ   ശ്ച തതഃ സ്കരവ പ്പതതുഃ സ്ഹിതാ വസ്ു  

 രുരയപ്രുങ്കായ മുനകയ വസ്ിടായ ച തീമകത  ൫൧ 

 തത   കസ്ത നയായതഃ പ്ക്ുതവാ പ്പവിപാക്മ് തവികജാരമാഃ  

 സ്ുപ്പീത   മനസ്ഃ സ്കരവ പ്പതയൂചു: മുതിതാ പ്പുരമ്  ൫൨ 

 തതഃ പ്പസ്രക്ക്പയസ്തു  ഹിരണയമ് സ്ുസ്മാഹിതാഃ  

 ജാരൂനതമ് കക്ാടി സ്മ്ക്യമ് പ്പാഹ്മകണകപയാ തതൗ തതാ  ൫൩  

 തരിപ്തായ തവിജാ യാത ഹസ്താ൭൭പരണ മുരമമ്   

 ക്ശ്ചസ്മചി തയാചമാനായ താതൗ രാക്വ നമ് തനഃ  ൫൪ 

 തതഃ പ്പീകതഷു പ്നുപതി: തവികജഷു തവിജ   വത്സ ഃ   

 പ്പണാമ മക്കരാ   കരഷാ0  ഹര്ഷ പരയാക്ുക ക്ഷ്ണ:  ൫൫ 

 തസ്യ   ആസ്ികഷാ൭ത വിതിവത് പ്പാഹ്മശ്ചണ : സ്മുതീരിതാഃ  

 ഉതാര സ്യ പ്നുവീര സ്യ തരണയാ പ്പണത സ്യ ച  ൫൬ 

 തതഃ പ്പീതമനാ രാജാ പ്പാപയ യജ്ഞമ് അനുരമമ്  

 പാപാ൭പഹമ് സ്വര നയനമ് തുസ്തരമ് പാര തിവര്ഷശ്ചപഃ  ൫൭ 

 തകതാപ്പവീത് രുരയപ്രുങ്കമ് രാജാ തരരത സ്തതാ  

 ക്ു  സ്യ വര തനമ് തവമ് തു ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി സ്ുപ്വത  ൫൮ 
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 തകതതി ച സ് രാജാനമ് ഉവാച തവിജ സ്രമഃ  

 പവിഷയ്ി സ്ുതാ രാജന് ചതവാര: കത ക്ുക ാതവഹാഃ  ൫൯ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതുര തര സ്ര കഃ   

 പമ് ചതശ സര് കഃ   

 കമതാവീ തു തകതാ തയാതവാ സ് ക്ിമ് ചിത് ഇതമ് ഉരമമ്  

  ്ത സ്മ്ജ്ഞ: തത: തമ് തു കവതകജ്ഞാ പ്നുപമ് അപ്പവീത്  ൧ 

 ഇടിമ് കതഹമ് ക്രിഷയാമി പുപ്തീയാമ് പുപ്ത ക്ാരണാത്  

 അതരവ രിരസ്ി കപ്പാശ്ചക്ത: മശ്ചപ്്ഃ സ്ിരാമ് വിതാനതഃ  ൨ 

 തതഃ പ്പാപ്ക്മയതാ മിടിമ് താമ് പുപ്തീയാമ് പുപ്ത ക്ാരണാത്  

 ജുഹാവ ചാ൭ക്നൗ കതജസ്വീ മപ്് പ്തുകടന ക്ര മണാ  ൩ 

  തകതാ കതവാഃ സ്ക്്രവാഃ സ്ിരാ ശ്ച പരമര്ഷയഃ  

  പാക്   പ്പതിപ്ക്ഹാ൭ര തമ് ശ്ചവ സ്മകവതാ യതാ വിതി  ൪ 

  താഃ സ്കമതയ യതാ   നയായമ് തസ്മിന് സ്തസ്ി കതവതാഃ  

  അപ്പുവ കന്ലാക് ക്ര താരമ് പ്പഹ്മാണമ് വചനമ് മഹത്  ൫ 

  പക്വന് തവ പ്തസ്്ാകതന രാവകണാ നാമ രാക്ഷ്സ്ഃ  

  സ്രവാ കന്നാ പാതകത വീരയാ ച്ചാസ്ിതുമ് തമ് ന രക്നു മഃ  ൬ 

  തവയാ തശ്ചസ്മ വകരാ തരഃ പ്പീകതന പക്വന് പുരാ  

  മാനയ് ശ്ച തമ് നിതയമ് സ്രവമ് തസ്യ ക്ഷ്മാമകഹ  ൭ 

  ഉകതവജയതി ക ാക്ാന്  പ്തീന് ഉപ്ച്ചിതാന് കതവടി തുര മതിഃ  

  രപ്ക്മ് പ്തിതര രാജാനമ് പ്പതര്ഷയിതുമ് ഇച്ചതി  ൮ 

  രുഷീന് യക്ഷ്ാന് സ്ക്്രവാന് അസ്ുരാന് പ്പാഹ്മണാമ് സ്തതാ  

  അതിപ്ക്മതി തുര തര്കഷാ വര താകനന കമാഹിതഃ  ൯ 

  ശ്ചനനമ് സ്ൂരയഃ പ്പതപതി പാകര്രവ വാതി ന മാരുതഃ  

  ചക ാര മിമാ ീ തമ് പ്തുടവാ സ്മുകപ്താപി ന ക്രകത  ൧0 

  തന് മഹ കന്നാ പയമ് തസ്മാത് രാക്ഷ്സ്ാത് കക്ാര തര ശനാത്  

  വതാ൭ര തമ് തസ്യ പക്വന് ഉപായമ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി  ൧൧ 

  ഏവമ് ഉക്തഃ സ്ുശ്ചരഃ സ്ശ്ചരവ ശ്ചി്യിതവാ തകതാപ്പവീത്  

  ഹ്ാ൭യമ് വിഹിത സ്തസ്യ വകതാപാകയാ തുരാത്മനഃ  ൧൨ 
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  കതന ക്്രവ യക്ഷ്ാണാമ് കതവ താനവ രക്ഷ്സ്ാമ്  

  അവകതയാസ്മീതി വാക്് ഉക്താ തകത തയു ക്തമ് ച തന് മയാ  ൧൩ 

  നാക്ീര തയത് അവജ്ഞാനാത് ത പ്തകക്ഷ്ാ മാനുഷാമ് സ്തതാ  

  തസ്മാത് സ് മാനുഷാ തവകതയാ പ്മുതയു ര നാ൭കനയാസ്യ വിതയകത  ൧൪ 

  ഏത പ്ച്ചുതവാ പ്പിയമ് വാക്യമ് പ്പഹ്മണാ സ്മുതാപ്ഹുതമ്  

  കതവാ മഹര്ഷയഃ സ്കരവ പ്പപ്ഹുടാ കസ്തപവമ് സ്തതാ  ൧൫ 

  ഏതസ്മിന്ന് അ്കര വിഷ്ണു : ഉപയാകതാ മഹാ തയുതിഃ  

  രമ് ക ചപ്ക് ക്താ പാണി: പീതാ വാസ്ാ ജക്തത്ി:  ൧൬ 

  പ്പഹ്മണാ ച സ്മാക്മയ തപ്ത തസ്തൗ സ്മാഹിതഃ  

  തമ് അപ്പുവന് സ്ുരാഃ സ്കരവ സ്മപിടൂയ സ്ന്നതാഃ  ൧൭ 

  തവാമ് നികയാക്ഷ്യാമകഹ വികഷ്ണാ ക ാക്ാനാമ് ഹിത ക്ാമയയാ  

  രാകജ്ഞാ തരരത സ്യ തവമ് അകയാതയാ൭തിപകത രവികപാ : ൧൮ 

  തര മജ്ഞ സ്യ വതാനയ സ്യ മഹര്ഷി സ്മ കതജസ്ഃ  

  തസ്യ പാരയാസ്ു തിപ്സ്ുഷു പ്ഹീ പ്രീ ക്ീര്തയു പമാസ്ു ച  ൧൯ 

  വികഷ്ണാ പുപ്തതവമ് ആക്ച്ച പ്ക്ുതവാ൭൭ത്മാനമ് ചതുരവിതമ്  

  തപ്ത തവമ് മാനുകഷാ പൂതവാ പ്പപ്വുരമ് ക ാക് ക്ണ്ടക്മ്  ൨0 

  അവതയമ് ശ്ചതവശ്ചത രവികഷ്ണാ സ്മകര ജഹി രാവണമ്  

 സ് ഹി കതവാന് സ്ക്്രവാന് സ്ിരാമ് ശ്ച രുഷി സ്രമാന്  ൨൧ 

 രാക്ഷ്കസ്ാ രാവകണാ മൂകര കാ വീകരയാകത്സകക്ന പാതകത  

 രുഷയ ശ്ച തത കസ്തന ക്മ് തരവാ൭്സരസ് സ്തതാ  ൨൨ 

 പ്ക്ീടകമ് താ നമ് തന വകന പ്ക്ൂകരണ ക്ി  ഹിമ് സിതാ:  

 വതാ൭ര തമ് വയ മാ൭൭യാതാ സ്തസ്യ ശ്ചവ മുനിപി സ്സഹ  ൨൩ 

 സ്ിര ക്മ് തരവ യക്ഷ്ാ ശ്ച തത സ്്തവാമ് രരണമ് ക്താ:  

 തവമ് ക്തി: പരമാ കതവ സ്കരവഷാ ന്ന: പരമ് തപ  ൨൪ 

 വതായ കതവ രപ്തൂണാ0 പ്നുണാ0 ക ാകക് മന: ക്ുരു   

 ഏവമുക്ത സ്തു  കതകവകരാ വിഷ്ണു  പ്സ്തിതര പു0ക്വ:  ൨൫ 

 പിതാമഹ പുകരാക്ാ0 സ്താന്  സ്രവ ക ാക് നമപ്സ്കു ത:  

 അപ്പവീത് പ്തിതരാന് സ്രവാന് സ്കമതാന് തര മ സ്മ്ഹിതാന്  ൨൬ 
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 പയമ് തയജത പപ്തമ് കവാ ഹിതാ൭ര തമ് യുതി രാവണമ്   

 സ് പുപ്ത പൗപ്തമ് സ്ാ൭മാതയമ് സ്മിപ്ത ജ്ഞാതി പാമ് തവമ്  ൨൭ 

 ഹതവാ പ്ക്ൂരമ് തുരാ൭൭ത്മാനമ് കതവര്ഷീണാ0 പയാവഹമ്  

 തര വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി തര വര്ഷ രതാനി ച  ൨൮ 

 വത്സയാമി മാനുകഷ ക ാകക് പാ യന് പ്പുതിവീ മിമാമ്   

 ഏവമ് തതവാ വരമ് കതകവാ കതവാനാമ് വിഷ്ണു  രാത്മവാന്   

 മാനുകഷ ചി്യാമാസ് ജന്മ പൂമിമ് അതാ൭൭ത്മന:  ൨൯ 

 തത: പത്മ പ ാരാക്ഷ്: പ്ക്ുതവാ൭൭ത്മാനമ് ചതുരവിതമ്   

 പിതരമ് കരാചയാ മാസ് തതാ തരരതമ് പ്നുപമ്  ൩0 

 തകതാ കതവാ സ്സ ക്മ് തരവാ സ്സ രുപ്താ സ്സാ ്സകരാക്ണാ:  

 സ്തു തിപി ര തിവയ രൂപാപി സ്തു സ്ടു വു ര മതുസ്ൂതനമ്  ൩൧ 

 ത മുരതമ് രാവണ മുപ്ക് കതജസ്മ്   

 പ്പപ്വുര തരമ്് പ്തിതകരരവര തവിഷമ്  

 വിരാവണമ് സ്ാതു തപസ്വി ക്ണ്ടക്മ്   

 തപസ്വിനാമ് ഉരര തമ് പയാവഹമ്  ൩൨ 

 തകമവ ഹതവാ സ് പ മ് സ് പാ്വമ്    

 വിരാവണമ് രാവണ മപ്ക്യ പൗരുഷമ്   

 സ്വകര ലാക് മാക്ച്ച ക്ത ജവര ശ്ചിരമ്   

 സ്ുകരപ്മ് ത ക്ു്തമ് ക്ത കതാഷ ക്ല്മഷമ്   ൩൩  

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച തര സ്ര കഃ   

 യഷാടശ സര് കഃ   

 തകതാ നാരായകണാ വിഷ്ണു : നിയുക്തഃ സ്ുര സ്രശ്ചമഃ  

  ജാന ന്ന൭പി സ്ുരാന് ഏവമ് ലക്ഷ്ണമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  ഉപായഃ കക്ാ വകത തസ്യ രാവണ സ്യ  തുരാ൭൭ത്മനഃ    

 യമ് അഹമ് തമ് സ്മാസ്തായ നിഹനയാമ് രുഷി ക്ണ്ടക്മ്  ൨ 

  ഏവമ് ഉക്താഃ സ്ുരാഃ സ്കരവ പ്പതയൂചു രവിഷ്ണു മ് അവയയമ്  

  മാനുഷീമ് തനുമ് ആസ്തായ രാവണമ് ജഹി സ്മയുകക്  ൩ 

  സ് ഹി കതകപ തപ സ്തീപ്വമ് തീര ക ക്ാ മ് അരിമ് തമ  
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  കയന തുകടാപവത് പ്പഹ്മാ ക ാക്പ്ക്ു കലാക് പൂരവജ:  ൪ 

  സ്മ് തുടഃ പ്പതതൗ തശ്ചസ്മ രാക്ഷ്സ്ായ വരമ് പ്പപുഃ  

  നാനാ വികതകപയാ പൂകതകപയാ പയമ് നാ൭നയപ്ത മാനുഷാത്  ൫ 

  അവജ്ഞാതാഃ പുരാ കതന വര താകനന മാനവാഃ  

 ഏവമ് പിതാമഹാ രസ്മാ തവരമ് പ്പാപയ സ് തരി്തഃ  ൬ 

 ഉത്സാതയതി ക ാക്ാമ് പ്സ്തീന് പ്സ്തിയ ശ്ചാ പയപക്ര്ഷതി  

  തസ്മാത് തസ്യ വകതാ പ്തുകടാ മാനുകഷപയഃ പരമ് തപ  ൭ 

  ഇകതയത തവചനമ് പ്രുതവാ സ്ുരാണാമ് വിഷ്ണു രാ൭൭ത്മവാന്  

 പിതരമ് കരാചയാ   മാസ് തതാ തരരതമ് പ്നുപമ്  ൮ 

 സ് ചാ൭പയപുകപ്താ പ്നുപതി സ്തസ്മിന് ക്ാക  മഹാതയുതിഃ  

 അയജത് പുപ്തിയാമ് ഇടിമ് പുകപ്ത്സു : അരി സ്ൂതനഃ  ൯ 

 സ് പ്ക്ുതവാ നിശ്ചയമ് വിഷ്ണു : ആമപ്മ് തയ ച പിതാമഹമ്   

 അമ് തര താന0 ക്കതാ കതശ്ചവ: പൂജയമാകനാ മഹര്ഷിപി:  ൧0 

 തകതാ ശ്ചവ യജമാന സ്യ പാവക്ാത് അതു  പ്പപമ്  

 പ്പാതുര ്ൂതമ് മഹ ത്ൂ തമ് മഹാ വീരയമ് മഹാ പ മ്  ൧൧ 

 പ്ക്ുഷ്ണമ് രക്താ൭രര തരമ് രക്താ൭൭സ്യമ് തു്ുപി സ്വനമ്  

 സ്നിക്ത ഹപ്രയുക്ഷ് തനുജ ശ്മപ്രു പ്പവര മൂര തജമ്  ൧൨ 

 രുപ  ക്ഷ്ണ സ്രന്നമ് തിവയാ൭൭പരണ പൂഷിതമ്  

 ശ്ചര  പ്രുങ്ക സ്മുകത്സതമ് പ്തു്ത രാര തൂ  വിപ്ക്മമ്  ൧൩ 

 തിവാക്ര സ്മാ൭൭ക്ാരമ് തീ്താ൭ന  രികക്ാപമമ്  

 ത്ത ജാരൂനത മയീമ് രാജതാ൭് പരിച്ചതാമ്  ൧൪ 

 തിവയ പായസ് സ്രൂര ണാമ് പാപ്തീമ് പതനീമ് ഇവ പ്പിയാമ്  

  പ്പപ്ക്ുഹയ വിപു ാമ് കതാര്പയാമ് സ്വയമ് മായാമയീമ് ഇവ  ൧൫ 

  സ്മകവക്ഷ്യാ പ്പവീ തവാക്യമ് ഇതമ് തരരതമ് പ്നുപമ്  

  പ്പാജാപതയമ് നരമ് വിരി മാമ് ഇഹാ൭പയാക്തമ് പ്നുപ  ൧൬ 

  തതഃ പരമ് തതാ രാജാ പ്പതയുവാച പ്ക്ുതാഞ്ജ ിഃ  

  പക്വന് സ്വാക്തമ് കതസ്തു  ക്ിമ് അഹമ് ക്രവാണി കത  ൧൭ 

  അകതാ പുന രിതമ് വാക്യമ് പ്പാജാപകതയാ നകരാപ്പവീത്  
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  രാജന് അര ചയതാ കതവാന് അതയ പ്പാ്തമ് ഇതമ് തവയാ  ൧൮ 

  ഇതമ് തു പ്നുപ രാര തൂ  പായസ്മ് കതവ നിര മിതമ്  

  പ്പജാ ക്രമ് പ്ക്ുഹാണ തവമ് തനയമ് ആകരാക്യ വര തനമ്  ൧൯ 

  പാരയാണാമ് അനുരൂപാണാമ് അശ്നീത ഇതി പ്പയച്ച ശ്ചവ  

  താസ്ു തവമ്  പ്സ്യകസ് പുപ്താന് യത൭ര തമ് യജകസ് പ്നുപ  ൨0 

  തകതതി പ്നുപതിഃ പ്പീതഃ രിരസ്ാ പ്പതിപ്ക്ുഹയ താമ്  

  പാപ്തീമ് കതവാ൭ന്നസ്രൂര ണാമ് കതവ തരാമ് ഹിരണ്മയീമ്  ൨൧ 

  അപിവാതയ ച ത ത്ൂ തമ് അത്ു തമ് പ്പിയ തര ശനമ്  

  മുതാ പരമയാ യുക്ത ശ്ചക്ാര അപിപ്പതക്ഷ്ിണമ്  ൨൨ 

  തകതാ തരരതഃ പ്പാപയ പായസ്മ് കതവ നിര മിതമ്  

  പപൂവ പരമ പ്പീതഃ പ്പാപയ വിരമ് ഇവ അതനഃ  ൨൩ 

  തത   സ്തത൭ത്ു ത   പ്പക്യമ് പൂതമ് പരമ   പാസ്വരമ്  

  സ്മവര തയിതവാ തത് ക്ര മ തശ്ചപ്ത   വാ൭്ര   തീയത  ൨൪ 

  ഹര്ഷ    രശ്മിപി: ഉകതയാതമ് തസ്യാ൭്ഃ   പുരമ് ആപപൗ  

  രാരത   സ്യാപിരാമ സ്യ ചപ്്    കസ്യവ നപ: അമ് ശുപിഃ  ൨൫ 

 കസ്ാ്ഃപുരമ് പ്പവിശ്ചരയവ ക്ൗസ് യാമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  

 പായസ്മ് പ്പതിപ്ക്ുഹ്ണീഷവ പുപ്തീയമ് തവിതമ് ആത്മനഃ  ൨൬ 

 ക്ൗസ് യാശ്ചയ നരപതിഃ പായസ്ാ൭ര തമ് തതൗ തതാ  

 അര താത് അര തമ് തതൗ ചാ൭പി സ്ുമിപ്താശ്ചയ നരാ൭തിപഃ  ൨൭ 

 ശ്ചക്കക്ശ്ചയ് ച അവരിട അര തമ് തതൗ പുപ്താ൭ര ത ക്ാരണാത്  

 പ്പതതൗ ച അവരിടാ൭ര തമ് പായസ്സ്യ അപ്മുകതാപമമ്  ൨൮ 

 അനുചി്യ സ്ുമിപ്താശ്ചയ പുന: ഏവ മഹീപതിഃ   

 ഏവമ് താസ്ാമ് തതൗ രാജാ പാരയാണാമ് പായസ്മ് പ്പുതക്്  ൨൯ 

 താ: തു ഏതത് പായസ്മ് പ്പാപയ നകരപ്് കസ്യാരമാഃ പ്സ്തിയഃ  

 സ്മ്മാനമ് കമനികര സ്രവാഃ പ്പഹര്കഷാതിത കചതസ്ഃ  ൩0 

 തതസ്തു  താ: പ്പാരയ ത തുരമ പ്സ്തികയാ ;   

 മഹീപകത: ഉരമ പായസ്മ് പ്പുതക്്   

 ഹുതാരനാ൭൭തിതയ സ്മാന കതജസ്ാ    



പാല   കാമ് ട 
 

Page 44 of 172 
 

 ചികരണ ക്രാ്ന് പ്പതികപതികര തതാ   ൩൧ 

 തതസ്തു  രാജാ പ്പസ്മീക്ഷ്യ താ: പ്സ്തിയഃ    

 പ്പരൂട ക്രാ്: പ്പതി  ്ത മാനസ്ാ  

 പപൂവ പ്ഹുട പ്സ്തിതികവ യതാ ഹരി:    

 സ്ുകരപ്മ് ത സ്ിരര്ഷി ക്ണാ൭പിപൂജിത:   ൩൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    കഷാടര സ്ര കഃ   

 സപ്ത തശ സര് കഃ   

 പുപ്തതവമ് തു ക്കത വിഷ്ണൗ രാജ്ഞ സ്തസ്യ മഹാത്മനഃ  

 ഉവാച കതവതാഃ സ്രവാഃ സ്വയരൂ രക്്വാന് ഇതമ്   ൧ 

 സ്തയസ്മ് ത സ്യ വീര സ്യ സ്കരവഷാമ് കനാ ഹിശ്ചതഷിണഃ  

 വികഷ്ണാഃ സ്ഹായാന് പ ിനഃ പ്സ്ുജതവമ് ക്ാമ രൂപിണഃ  ൨ 

 മായാവിത ശ്ച രൂരാമ് ശ്ച വായു കവക്   സ്മാ0 ജകവ  

 നയജ്ഞാന് പുരി സ്രന്നാന് വിഷ്ണു  തു യ പരാപ്ക്മാന്  ൩ 

 അസ്മ്ഹാരയാന് ഉപായജ്ഞാന് തിവയ സ്മ്ഹനനാ൭നവിതാന്  

 സ്രവാ൭പ്സ്ത ക്ുണ സ്രന്നാന് അപ്മുത പ്പാരനാന് ഇവ  ൪ 

 അ്സരഃ സ്ു ച മുക്യാസ്ു ക്്രവീണാമ് തനൂഷു ച  

 യക്ഷ് പന്നക് ക്നയാസ്ു രുക്ഷ് വിതയാതരീഷു ച  ൫ 

 ക്ിന്നരീണാമ് ച ക്ാകപ്തഷു വാനരീണാമ് തനൂഷു ച  

 പ്സ്ുജതവമ് ഹരി രൂകപണ പുപ്താന് തു യ പരാപ്ക്മാന്  ൬ 

 പൂരവ കമവ മയാ പ്സ്ുകടാ ജാരവാന ്രുക്ഷ് പുന്കവഃ   

 പ്ജുരമാണ സ്യ സ്ഹസ്ാ മമ വപ്ക്താത് അജായത  ൭ 

 കത തകതാക്താ പക്വതാ തത് പ്പതിപ്രുതയ രാസ്നമ്  

 ജനയാ മാസ്ു: ഏവമ് കത പുപ്താന് വാനര രൂപിണഃ  ൮ 

 രുഷയ ശ്ച മഹാത്മാനഃ സ്ിര വിതയാതര ഉരക്ാഃ  

 ചാരണാ ശ്ച സ്ുതാന് വീരാന് സ്പ്സ്ുജു രവന ചാരിണഃ  ൯ 

 വാനകരപ്മ് തമ് മകഹപ്്ാപമ് ഇകപ്്ാ വാ ിനമ് ആത്മജമ്   

 സ്ുപ്ക്ീവമ് ജനയാ മാസ് തപന: തപതാമ് വരഃ  ൧0 

 പ്പുഹസ്ത്ി സ്തു  അജനയത് താരമ് നാമ മഹാ ഹരിമ്    
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 സ്രവ വാനര മുക്യാനാമ് പുരിമമ് തമ് അനുരമമ്  ൧൧ 

 തനത സ്യ സ്ുത പ്രീമാന് വാനകരാ ക്മ് തമാതനഃ   

 വിരവക്ര മാ തവജനയത് നള0 നാമ മഹാ ഹരിമ്  ൧൨ 

 പാവക് സ്യ സ്ുതഃ പ്രീമാന് നീക ാ൭ക്നി സ്പ്തുര പ്പപഃ   

 കതജസ്ാ യരസ്ാ വീരയാത് അതയരിചയത വാനരാന്  ൧൩ 

 രൂപ പ്തവിണ സ്രന്നൗ അരവിനൗ രൂപ സ്മ്മതൗ  

 ശ്ചമ് ശ്ച തവിവിത ശ്ചശ്ചവ ജനയാ മാസ്തു സ്വയമ്  ൧൪ 

 വരുകണാ ജനയാ മാസ് സ്ുകഷണ0 വാനരര്ഷപമ്   

 രരപമ് ജനയാമാസ് പര ജനയ സ്തു  മഹാപ മ്  ൧൫ 

 മാരുത സ്യാ൭൭ത്മജ പ്രീമാന് ഹനുമ ന്നാമ വീരയവാന്   

 വപ്ജ സ്മ്ഹനകനാ കപകതാ ശ്ചവനകതയ സ്കമാ ജകവ  ൧൬ 

 കത പ്സ്ുടാ പഹു സ്ാഹപ്സ്ാ തരപ്ക്ീവ വകതാതയതാഃ  

 അപ്പകമയ പ ാ വീരാ വിപ്ക്ാ്ാഃ ക്ാമ രൂപിണഃ  ൧൭ 

 കമരു മമ് തര സ്മ് കാരാ വപുഷ്മക്ാ മഹാപ ാഃ  

 രുക്ഷ് വാനര കക്ാപുച്ചാഃ ക്ഷ്ിപ്പമ് ഏവാ൭പിജജ്ഞികര  ൧൮ 

 യസ്യ കതവ സ്യ യ പ്തൂപമ് കവകഷാ യശ്ച പരാപ്ക്മഃ  

  അജായത സ്മ കസ്തന തസ്യ തസ്യ സ്ുതഃ പ്പുതക്്  ൧൯ 

  കക്ാ  ാങ്കൂ ീഷു കചാതന്്നാഃ കക്ചിത് സ്മ്മത വിപ്ക്മാഃ  

  രുക്ഷ്ീഷു ച തതാ ജാതാ വാനരാഃ ക്ിന്നരീഷു ച  ൨0 

 കതവാ മഹര്ഷി ക്മ് തരവാ: താര്ക്ഷ്യാ യക്ഷ്ാ യരസ്വിനഃ  

 നാക്ാഃ ക്ിരുരുഷാ ശ്ചശ്ചവ സ്ിര വിതയാതകരാരക്ാഃ  ൨൧ 

 പഹകവാ ജനയാ മാസ്ു: പ്ഹുടാ സ്തപ്ത സ്ഹപ്സ്രഃ   

 വാനരാന് സ്ുമഹാ ക്ായാന് സ്രവാ ശ്ചനവ വന ചാരിണ;  ൨൨ 

 അ്സരഃ സ്ു ച മുക്യാസ്ു തതാ വിതയാതരീഷു ച  

 നാക് ക്നയാസ്ു ച തതാ ക്്രവീണാമ് തനൂഷു ച  ൨൩ 

 ക്ാമ രൂപ പക ാ കപതാ യതാ ക്ാമമ് വിചാരിണ:  

 സ്ിമ്ഹ രാര തൂ  സ്പ്തുരാ തകരണ് ച പക ന ച  ൨൪ 

 രി ാ പ്പഹരണാഃ സ്കരവ സ്കരവ പാതപ കയാതിനഃ  



പാല   കാമ് ട 
 

Page 46 of 172 
 

 നക് തമ്പ്ട ആയുതാഃ സ്കരവ സ്കരവ സ്രവാ൭പ്സ്ത കക്ാവിതാഃ  ൨൫ 

 വിചാ കയയുഃ ശ്ചരക പ്്ാന് കപതകയയുഃ സ്തിരാന് പ്തുമാന്  

 കക്ഷ്ാപകയയു ശ്ച കവകക്ന സ്മുപ്തമ് സ്രിതാമ് പതിമ്  ൨൬ 

 താരകയയുഃ ക്ഷ്ിതിമ് പത്പയാമ് ആപ്ലകവയു ര മഹാ൭ര ണവമ്  

 നപ സ്ത മ് വികരയു ശ്ച പ്ക്ുഹ്ണീയുര൭പി കതായതാന്  ൨൭ 

 പ്ക്ുഹ്ണീയുര൭പി മാതങ്കാന് മരാന് പ്പപ്വജകതാ വകന  

 നര തമാനാമ് ശ്ച നാകതന പാതകയയു രവിഹമ് കമാന്  ൨൮ 

 ഈപ്തുരാനാമ് പ്പസ്ൂതാനി ഹരീണാമ് ക്ാമ രൂപിണാമ്  

 രതമ് രത സ്ഹപ്സ്ാണി യൂതപാനാമ് മഹാത്മനാമ്  ൨൯ 

 കത പ്പതാകനഷു യൂകതഷു ഹരീണാ0 ഹരി യൂതപാ:  

 പപൂവുര് യൂതപ കപ്രടാ വീരാമ് ശ്ച അജനയന് ഹരീന്  ൩0 

 അകനയ രുക്ഷ്വതഃ പ്പസ്താന് അവതസ്തു ഃ സ്ഹപ്സ്രഃ  

 അകനയ നാനാ വിതാന് ശ്ചര ാന് കപജികര ക്ാനനാനി ച  ൩൧ 

 സ്ൂരയ പുപ്തമ് ച സ്ുപ്ക്ീവമ് രപ്ക് പുപ്തമ് ച വാ ിനമ്  

 പ്പാതരാ വുപതസ്തു  കസ്ത സ്രവ ഏവ ഹരീരവരാഃ  

 നളമ് നീ മ് ഹനൂമമ് തമ് അനയാമ് ശ്ച ഹരി യൂതപാന്  ൩൨ 

 കത താര്ക്ഷ്യ പ  സ്രന്നാ സ്കരവ  യുര വിരാരതാ:  

 വിചരക്ാ൭ര തയന് തരാ്ത്  സ്ിമ്ഹ വയാപ്ക് മകഹാരക്ാന്  ൩൩ 

 താമ്ശ്ച സ്രവാന് മഹാ പാഹു: വാ ീ വിപു  വിപ്ക്മഃ   

 ജുകക്ാപ പുജ വീകരയണ രുക്ഷ് കക്ാ പുച്ച വാനരാന്  ൩൪ 

 ശ്ചത രിയമ് പ്പുതിവീ രൂശ്ചര: സ് പരവത വനാ൭ര ണവാ:   

 ക്ീര ണാ വിവിത സ്മ്സ്താശ്ചന: നാനാ വയമ് ജന  ക്ഷ്ശ്ചണ :  ൩൫ 

 ശ്ചത: കമക് പ്പു്ാ൭ച  തു യ ക്ാശ്ചയ:   

 മഹാ പശ്ച : വാനര യൂത പാശ്ച ഃ  

  പപൂവ പൂ: പീമ രരീര രൂശ്ചപഃ     

 സ്മാപ്വുതാ രാമ സ്ഹായ കഹകതാ:   ൩൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത തര സ്സര കഃ  

 അഷ്ടാതശ സ്സര് കഃ 
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നിപ്രവുകര തു പ്ക്തൗ തസ്മിന് ഹയ   കമകത മഹാത്മനഃ  

 പ്പതിപ്ക്ുഹയ സ്ുരാ പാക്ാന് പ്പതിജക്മു  രയതാ൭൭ക്തമ്  ൧ 

 സ്മാ്ത   തീക്ഷ്ാ   നിയമഃ പതനീ   ക്ണ   സ്മനവിതഃ  

 പ്പവികവര പുരീമ് രാജാ സ്   പ്പുതയ   പ    വാഹനഃ  ൨ 

 യതാ൭ര്ഹമ് പൂജിതാ   കസ്തന രാജ്ഞാ ശ്ചവ പ്പുതിവീരവരാഃ  

 മുതിതാഃ പ്പയയു കര തരാന് പ്പണമയ മുനി പുമ് കവമ്  ൩ 

 പ്രീമതാമ് ക്ച്ചതാമ് കതഷാമ് സ്വ പുരാണി പുരാ രതഃ   

 പ ാനി രാജ്ഞാമ് രുപ്പാണി പ്പപ്ഹുടാനി ചക്ാരികര  ൪ 

 ക്കതഷു പ്പുതിവീകരഷു രാജാ തരരതഃ തതാ  

 പ്പവികവര പുരീമ് പ്രീമാന് പുരപ്സ്കു തയ തവികജാരമാന്  ൫ 

 രാ്യാ പ്പയയൗ സ്ാര തമ് രുഷയപ്രുങ്കഃ സ്ുപൂജിതഃ  

 അനവീയമാകനാ രാജ്ഞാ൭ത സ്ാ൭നുയാകപ്തണ തീമതാ  ൬ 

 ഏവമ് വിപ്സ്ുജയ താന് സ്രവാന് രാജാ സ്രൂര ണ മാനസ്ഃ   

 ഉവാസ് സ്ുക്ിതഃ തപ്ത പുകപ്താതര്ിമ് വിചി്യന്  ൭ 

 തകതാ യകജ്ഞ സ്മാക്ത തു രുതൂനാമ് ഷട് സ്മതയയു:  

 തത ശ്ച തവാതകര മാകസ് ശ്ചചകപ്ത നാവമികക് തിതൗ  ൮ 

 നക്ഷ്കപ്ത ൭ തിതി ശ്ചതവകതയ സ്വ ഉച്ച സ്കമ്സ്തഷു പമ് ച ഷു  

 പ്ക്കഹഷു ക്ര കകട  കക്ന വാക്ത്ാ വി0തുനാ സ്ഹ  ൮ 

 കപ്പാതയമാകന ജക്ന്നാതമ് സ്രവ ക ാക് നമപ്സ്കു തമ്     

 ക്ൗസ് യാ അജനയത് രാമമ് തിവയ  ക്ഷ്ണ സ്മയുതമ്  ൧0 

 വികഷ്ണാ: അര തമ് മഹാപാക്മ് പുപ്തമ് ഇക്ഷ്വാക്ു   ന്നമ്  

 ക്ൗസ് യാ രുരുകപ കതന പുകപ്ത   ണ അമിത   കതജസ്ാ  ൧൧ 

 യതാ വകരണ കതവാനാമ് അതിതി: വപ്ജ പാണിനാ  

 പരകതാ നാമ ശ്ചക്കക്യ്ാമ് ജകജ്ഞ സ്തയ   പരാപ്ക്മഃ  ൧൨ 

 സ്ാക്ഷ്ാത് വികഷ്ണാ: ചതു രാ്ക്ഃ സ്ശ്ചരവഃ സ്മുതികതാ ക്ുശ്ചണഃ  

 അത  ക്ഷ്മണ   രപ്തുക്നൗ സ്ുമിപ്താ   അജനയത് സ്ുതൗ  ൧൩ 

 വീരൗ സ്രവാ൭പ്സ്ത    ക്ുര ൗ വികഷ്ണാ: അര ത സ്മനവിതൗ  

 പുകഷയ ജാത സ്തു  പരകതാ മീന  കക്ന പ്പസ്ന്നതീ:  ൧൪ 
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 സ്ാകര ്ജാതൗ തു സ്ൗമിപ്തീ ക്ുളീകര അപയുതിതൗ രവൗ  

 രാജ്ഞഃ പുപ്താ മഹാത്മാന ശ്ചതവാകരാ ജജ്ഞികര പ്പുതക്്  ൧൫ 

 ക്ുണവക്ാനു രൂപാ ശ്ച രുചയാ കപ്പാടപകതാ പമാഃ  

 ജക്ു: ക്ള0 ച ക്മ് തരവാ നപ്നുതു ശ്ചാ൭്സകരാ ക്ണാ:  ൧൬ 

 കതവ തു്ുപകയാ കനഹു: പുഷ് ്പ്വുടി ശ്ച ക്ാ ചയുതാ   

 ഉത്സവ ശ്ച മഹാന് ആസ്ീത് അകയാതയായാമ് ജനാക്ു ഃ  ൧൭ 

 രതയാ ശ്ച ജന സ്രാതാ നട നര തക് സ്മ് കു ാ:  

 ക്ായശ്ചന ശ്ച വിരാവികണയാ വാതശ്ചന ശ്ച തതാ പരി< ന്ക്=തത ്>ై :  

൧൮ 

 പ്പകതയാ0 ശ്ച തതൗ രാജാ തൂത മാക്ത വമ് തിനാമ്   

 പ്പാഹ്മകണകപയാ തതൗ വിരമ് കക്ാ തനാനി സ്ഹപ്സ്ര:  ൧൯ 

 അതീതയ ഏക്ാതരാ൭ഹമ് തു നാമ ക്ര മ തതാ അക്കരാത്  

 കജയടമ് രാമമ് മഹാത്മാനമ് പരതമ് ശ്ചക്ക്യീ സ്ുതമ്  ൨0 

 സ്ൗമിപ്തിമ്  ക്ഷ്മണമ് ഇതി രപ്തുക്നമ് അപരമ് തതാ  

 വസ്ിടഃ പരമ പ്പീകതാ നാമാനി പ്ക്ുതവാമ് സ്തതാ  ൨൧ 

 പ്പാഹ്മണാന് കപാജയാ മാസ് പൗരാന് ജാനപതാന൭പി   

 അതതാ പ്താ്ഹ്മണാനാ0 ച രാതനൗക് മമിതമ് പഹു   

 കതഷാമ് ജന്മ പ്ക്ിയാതീനി സ്രവ ക്ര മാണയ൭ക്ാരയത്  ൨൨ 

 കതഷാമ് കക്തുര് ഇവ കജയകടാ രാകമാ രതിക്രഃ പിതുഃ  

 പപൂവ പൂകയാ പൂതാനാമ് സ്വയരൂ: ഇവ സ്മ്മതഃ  ൨൩ 

 സ്കരവ കവതവിതഃ രൂരാഃ സ്കരവ ക ാക് ഹികത രതാഃ  

 സ്കരവ ജ്ഞാകനാപ സ്രന്നാഃ സ്കരവ സ്മുതിതാ ക്ുശ്ചണഃ  ൨൪ 

 കതഷാമ് അപി മഹാകതജാ രാമഃ സ്തയ പരാപ്ക്മഃ  

 ഇട സ്സരവ സ്യ ക ാക് സ്യ രരാമ് ക ഇവ നിര മ ഃ  ൨൫ 

 ക്ജ സ്കകമ് ത൭രവ പ്പുകട  ച  രത ചരയാസ്ു സ്മ്മതഃ  

 തനുകരവകത ച നിരതഃ പിപ്തു രുപ്രൂഷകണ രത :  ൨൬ 

 പാ യാത് പ്പപ്പുതി സ്ുസ്നികക്താ  ക്ഷ്മകണാ  ക്ഷ്മി   വര തനഃ  

 രാമ   സ്യ ക ാക് രാമ   സ്യ പ്പാതു :  കജയട   സ്യ നിതയരഃ  ൨൭ 
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 സ്രവ പ്പിയ   ക്ര സ്തസ്യ രാമസ്യാ൭പി രരീരതഃ  

  ക്ഷ്മകണാ  ക്ഷ്മി സ്രകന്നാ പഹിഃ പ്പാണ ഇവാ൭പരഃ  ൨൮ 

 ന ച കതന വിനാ നിപ്താമ്  പകത പുരുകഷാരമഃ  

 പ്മുടമ് അന്നമ് ഉപാനീതമ് അശ്നാതി ന ഹി തമ് വിനാ  ൨൯ 

 യതാ ഹി ഹയമ് ആരൂകടാ പ്മുക്യാമ് യാതി രാക്വഃ  

 തശ്ചതനമ് പ്പുടകതാകപയതി സ് തനുഃ പരിപാ യന്  ൩0 

 പരത സ്യാ൭പി രപ്തുകക്നാ  ക്ഷ്മണ അവരകജാ ഹി സ്ഃ  

 പ്പാശ്ചണഃ പ്പിയതകരാ നിതയമ് തസ്യ ച ആസ്ീത് തതാ പ്പിയഃ  ൩൧ 

 സ് ചതുരി്: മഹാപാശ്ചക്ഃ പുശ്ചപ്ത: തരരതഃ പ്പിശ്ചയഃ  

 പപൂവ പരമ പ്പീകതാ കതശ്ചവ: ഇവ പിതാമഹഃ  ൩൨ 

 കത യതാ ജ്ഞാന   സ്രന്നാഃ സ്കരവ സ്മുതിതാ ക്ുശ്ചണഃ  

 പ്ഹീമ്ഃ ക്ീര തിമ് ശ്ച സ്രവജ്ഞാ തീര ക   തര ശിനഃ  ൩൩ 

 കതഷാ കമവമ് പപാവാനാമ് സ്കരവഷാമ് തീ്ത കതജസ്ാമ്   

 പിതാ തരരകതാ പ്ഹുകടാ പ്പഹ്മ ക ാക്ാതികപാ യതാ  ൩൪ 

 കത ചാ൭പി മനുജ വയാപ്ക്ാ ശ്ചവതിക്ാ൭തയയകന രതാ:  

 പിപ്തു രുപ്രൂഷണ രതാ തനുകരവകത ച നിടിതാ:  ൩൫ 

 അത രാജാ തരരത കസ്തഷാമ് താര പ്ക്ിയാമ് പ്പതി   

 ചിമ് തയാ മാസ് തര മാത്മാ കസ്ാപാതയായ: സ്പാമ് തവ:  ൩൬ 

 തസ്യ ചിമ് തയ   മാനസ്യ മപ്മ് തി മകതയ മഹാത്മന:   

 അപയാ൭൭ക്ച്ചന് മഹാ കതകജാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനി:  ൩൭ 

 സ് രാകജ്ഞാ തര ശനാ൭൭ക്ാമ്ക്ഷ്ീ തവാരാ൭തയക്ഷ്ാന് ഉവാച ഹ   

 രീപ്ക്മ് ആക്യാത മാമ് പ്പാ്തമ് ക്ൗരിക്മ് ക്ാതിന: സ്ുതമ്  ൩൮ 

 ത പ്ച്ചുതവാ വചനമ് തസ്യ രാജ കവശ്മ പ്പതുപ്തുവു:  

 സ്പ്രാമ് ത മനസ്: സ്കരവ കതന വാകക്യന കചാതിതാ:  ൩൯ 

 കത ക്തവാ രാജ പവനമ് വിരവാമിതമ് രുഷിമ് തതാ   

 പ്പാ്തമ് ആകവതയാ മാസ്ു: പ്നുപാശ്ചയ ഇക്ഷ്വാക്കവ തതാ  ൪0 

 കതഷാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ സ് പുകരാതാ: സ്മാഹിത:  

 പ്പതയുജ്ജക്ാമ സ്മ്പ്ഹുകടാ പ്പഹ്മാണമ് ഇവ വാസ്വ:  ൪൧ 
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 സ് പ്തുടവാ ജവ ിതമ് തീപ്തയ തപസ്മ് സ്മ് ശിത പ്വതമ്   

 പ്പപ്ഹുട വതകനാ രാജാ തകതാ൭ര്ക്യമ് ഉപഹാരയത്  ൪൨ 

 സ് രാജ്ഞ: പ്പതിപ്ക്ുഹയാ൭ര്ക്യമ് രാപ്സ്ത പ്തുകടണ ക്ര മണാ   

 ക്ുര മ് അവയയമ് ശ്ചചവ പരയ പ്പുച്ചന് നരാ൭തിപമ്  ൪൩ 

 പുകര കക്ാകര ജനപകത പാ്കവഷു സ്ുപ്ഹുത്സു ച   

 ക്ുര മ് ക്ൗരികക്ാ രാജ്ഞഃ പരയ പ്പുച്ചത് സ്ുതാര മിക്:  ൪൪ 

 ആപി കത സ്ന്നതാ സ്സകരവ സ്ാമമ് താ രിപകവാ ജിതാ: ?  

 ശ്ചതവമ് ച മാനുഷ0 ചാ൭പി ക്ര മ കത സ്ാതവനുടിതമ് ?  ൪൫ 

 വസ്ിടമ് ച സ്മാക്മയ ക്ുര മ് മുനി പുമ് കവഃ  

 രുഷീമ്ശ്ച താന് യതാ നയായമ് മഹാപാക്ാന് ഉവാച ഹ  ൪൬ 

 കത സ്കരവ പ്ഹുട മനസ് സ്തസ്യ രാകജ്ഞാ നികവരനമ്  

 വിവിരുഃ പൂജിതാ സ്തപ്ത നികഷതു ശ്ച യതാ൭ര്ഹതഃ  ൪൭ 

 അത പ്ഹുട മനാ രാജാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാമുനിമ്  

 ഉവാച പരകമാതാകരാ പ്ഹുട സ്തമ് അപിപൂജയന്  ൪൮ 

 യതാ൭പ്മുത സ്യ സ്പ്രാ്തി: യതാ വര്ഷമ് അനൂതകക്  

 യതാ സ്പ്തുര താകരഷു പുപ്ത ജന്മാ പ്പജസ്യ ച  ൪൯ 

 പ്പനട സ്യ യതാ  ാകപാ യതാ ഹര്കഷാ മകഹാതകയ  

 തതാ ഏവ ആക്മനമ് മകനയ സ്വാക്തമ് കത മഹാമുകന  ൫0 

 ക്മ് ച കത പരമമ് ക്ാമമ് ക്കരാമി ക്ിമു ഹര്ഷിതഃ  

 പാപ്ത പൂകതാസ്ി കമ പ്പഹ്മന് തിടയാ പ്പാക്താസ്ി ക്ൗരിക്  ൫൧ 

 അതയ കമ സ്പ മ് ജന്മ ജീവിതമ് ച സ്ുജീവിതമ്  

 പൂരവമ് രാജര്ഷി രക്തന തപസ്ാ കതയാതിത പ്പപഃ  ൫൨ 

 പ്പഹ്മര്ഷി തവമ് അനുപ്പാ്തഃ പൂകജയാസ്ി പഹുതാ മയാ  ൫൩ 

 തത് അത്ു തമ് ഇതമ് പ്പഹ്മന് പവിപ്തമ് പരമമ് മമ  

 രുപ കക്ഷ്പ്ത ക്തശ്ചാ൭ ഹമ് തവ സ്മ് തര ശനാത് പ്പകപാ  ൫൪ 

 പ്പൂഹി യത് പ്പാര തിതമ് തുപയമ് ക്ാരയമ് ആക്മനമ് പ്പതി  

 ഇച്ചാമ് അനുപ്ക്ുഹീകതാഹമ് തവത൭ര ത പരിപ്വുരകയ  ൫൫ 

 ക്ാരയ സ്യ ന വിമര ശമ് ച ക്്ുമ് അര്ഹസ്ി ക്ൗരിക്  
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 ക്ര താ ച അഹമ് അകരകഷണ ശ്ചതവതമ് ഹി പവാന് മമ  ൫൬ 

 മമ ച അയമ് അനുപ്പാക്താ മഹാന൭പയുതകയാ തവിജ   

 തവ ആക്മനജ: പ്ക്ുകത്സനാ തര മ ശ്ച അനുരകമാ മമ  ൫൭ 

 ഇതി പ്ഹുതയ   സ്ുക്മ് നിരമയ വാക്യമ്   

 പ്രുതി    സ്ുക്മ് ആത്മവതാ വിനീതമ് ഉക്തമ്  

 പ്പതിത   ക്ുണ   യരാ ക്ുശ്ചണ: വിരിടഃ   

 പരമ രുഷിഃ പരമമ് ജക്ാമ ഹര്ഷമ്  ൫൮ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അടാതര 

സ്സര കഃ  

 ഏയകാന വി0ശ സ്സര് കഃ   

  ത പ്ച്ചുതവാ രാജ സ്ിമ്ഹ സ്യ വാക്യമ് അത്ു ത വിസ്തരമ്  

  പ്ഹുട   കരാമാ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താപയപാഷത  ൧ 

  സ്പ്തുരമ് രാജ   രാര തൂ  തശ്ചവതത് പുവി ന അനയതഃ  

  മഹാ   വമ് ശ   പ്പസ്ൂത സ്യ വസ്ിട   വയപകതരിനഃ  ൨ 

  യത് തു കമ പ്ഹുത് ക്തമ് വാക്യമ് തസ്യ ക്ാരയ സ്യ നിശ്ചയമ്  

  ക്ുരുഷവ രാജ   രാര തൂ  പവ സ്തയ   പ്പതിപ്രവാ:  ൩ 

  അഹമ് നിയമമ് ആതികട സ്ിരയ൭ര തമ് പുരുഷര്ഷപ  

  തസ്യ വിക്നക്രൗ തവൗ തു രാക്ഷ്സ്ൗ ക്ാമ രൂപിണൗ  ൪ 

  പ്വകത കമ പഹുര ശ്ചീകര ണ സ്മാപ്തയാമ് രാക്ഷ്സ്ാ വിമൗ  

  മാരീച ശ്ച സ്ുപാഹു ശ്ച വീരയവ്ൗ സ്ു രിക്ഷ്ിതൗ   

 തൗ മാമ് സ രുതിരൗകക്ണ കവതിമ് താമ് അപയവര്ഷതാമ്  ൫ 

  അവതൂകത തതാ പൂകത തസ്മിന് നിയമ നിശ്ചകയ  

  പ്ക്ുത പ്രകമാ നിരുത്സാഹ സ്തസ്മാത് കതരാത് അപാപ്ക്കമ  ൬ 

  ന ച കമ കപ്ക്ാതമ് ഉപ്ത്സടുമ് പുരി: പവതി പാര തിവ  

  തതാ പൂതാ ഹി സ്ാ ചരയാ ന രാപ സ്തപ്ത മുചയകത  ൭ 

  സ്വ പുപ്തമ് രാജ രാര തൂ  രാമമ് സ്തയ പരാപ്ക്മമ്  

  ക്ാക് പക്ഷ് തരമ് രൂരമ് കജയടമ് കമ താതുമ് അര്ഹസ്ി  ൮ 

  രകക്താ കഹയഷ മയാ ക്ുക്താ തികവയന കസ്വന കതജസ്ാ  
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  രാക്ഷ്സ്ാ കയ വിക്ര താര കസ്തഷാമ് അപി വിനാരകന  ൯ 

  കപ്രയ ശ്ച അശ്ചസ്മ പ്പതാസ്യാമി പഹു രൂപമ് ന സ്മ് ശയഃ  

  പ്തയാണാമ് അപി ക ാക്ാനാമ് കയന ക്യാതിമ് ക്മിഷയതി  ൧0 

  ന ച തൗ രാമമ് ആസ്ാതയ രക്തൗ സ്താതുമ് ക്തമ് ചന  

  ന ച തൗ രാക്വാത് അകനയാ ഹ്ുമ് ഉത്സഹകത പുമാന ് ൧൧ 

  വീകരയാത്സിക്തൗ ഹി തൗ പാപൗ ക്ാ  പാര വരമ് ക്തൗ  

  രാമ സ്യ രാജ രാര തൂ  ന പരയാ്തൗ മഹാത്മനഃ  ൧൨ 

  ന ച പുപ്ത പ്ക്ുതമ് കസ്നഹമ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി പാര തിവ  

  അഹമ് കത പ്പതിജാനാമി ഹതൗ തൗ വിരി രാക്ഷ്സ്ൗ  ൧൩ 

  അഹമ് കവത്മി മഹാത്മാനമ് രാമമ് സ്തയ പരാപ്ക്മമ്  

  വസ്ികടാപി മഹാ കതജാ കയ ച ഇകമ തപസ്ി സ്തിതാഃ  ൧൪ 

  യതി കത തര മ  ാപമ് ച യര ശ്ച പരമമ് പുവി  

  സ്തിരമ് ഇച്ചസ്ി രാകജപ്് രാമമ് കമ താതുമ് അര്ഹസ്ി  ൧൫ 

  യതി അപയനുജ്ഞാമ് ക്ാക്ുത്സത തതകത തവ മപ്്ിണഃ  

  വസ്ിട പ്പമുക്ാഃ സ്കരവ തകതാ രാമമ് വിസ്ര ജയ  ൧൬ 

  അപികപ്പതമ് അസ്മ് സക്തമ് ആത്മജമ് താതുമ് അര്ഹസ്ി  

  തര രാപ്തമ് ഹി യജ്ഞ സ്യ രാമമ് രാജീവ ക ാചനമ്  ൧൭ 

  ന അകതയതി ക്ാക ാ യജ്ഞ സ്യ യതാ അയമ് മമ രാക്വ  

  തതാ ക്ുരുഷവ പപ്തമ് കത മാ ച കരാകക് മനഃ പ്ക്ുതാഃ  ൧൮ 

 ഇകതയവമ് ഉക്തവാ തര മാത്മാ തര മാ൭ര ത സ്ഹിതമ് വചഃ  

 വിരരാമ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൧൯ 

 സ് ത ന്നിരമയ രാകജകപ്മ് താ വിരവാമിപ്ത വച ശ്ശുപമ്   

 കരാക്മ൭പയക്മ രീപ്വമ് വയഷീതത പയാ൭നവിതഃ   ൨0  

 ഇതി പ്ഹുതയ മകനാ വിതാരണമ്   

 മുനി വചനമ് തത് അതീവ രുപ്രുവാന്  

 നരപതി: അക്മത് പയമ് മഹത്   

 വയതിത മനാഃ പ്പചചാ  ച ആസ്നാത്   ൨൧ 
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 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    

ഏകക്ാനവി0ര സ്സര കഃ   

 വിമ് ശ സ്സര് കഃ   

 തപ്ച്ചുതവാ രാജ രാര തൂ ക ാ വിരവാമിപ്ത സ്യ പാഷിതമ്  

  മുഹൂര തമ് ഇവ നിഃസ്സമ്ജ്ഞഃ സ്മ്ജ്ഞാവാന് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  ഊന കഷാടര വര്കഷാ കമ രാകമാ രാജീവ ക ാചനഃ  

  ന യുര കയാക്യതാമ് അസ്യ പരയാമി സ്ഹ രാക്ഷ്ശ്ചസ്ഃ  ൨ 

  ഇയമ് അക്ഷ്ൗഹിണീ പൂര ണാ യസ്യാ൭ഹമ് പതിരീരവരഃ  

  അനയാ സ്പ്മവുകതാ ക്തവാ കയാരാ൭ഹമ് ശ്ചത ര നിരാചശ്ചരഃ  ൩ 

  ഇകമ രൂരാ ശ്ച വിപ്ക്ാ്ാ പ്പുതയാ കമപ്സ്ത വിരാരതാഃ  

  കയാക്യാ രകക്ഷ്ാക്ശ്ചണ കരയാരുമ് ന രാമമ് കനതുമ് അര്ഹസ്ി  ൪ 

  അഹമ് ഏവ തനു ഷ്ാ്ണി കര കാ്താ സ്മര മൂര തനി  

  യാവത് പ്പാണാന് തരിഷയാമി താവത് കയാകത്സയ നിരാചശ്ചരഃ  ൫ 

  നിരവിക്നാ പ്വത ചരയാ സ്ാ പവിഷയതി സ്ുരക്ഷ്ിതാ  

  അഹമ് തപ്ത ആക്മിഷയാമി ന രാമ0  കനതുമ് അര്ഹസ്ി  ൬ 

  പാക ാ ഹി അപ്ക്ുത വിതയ ശ്ച ന ച കവരി പ ാ പ മ്  

  ന ച അപ്സ്ത പ  സ്മയുകക്താ ന ച യുര വിരാരതഃ  ൭ 

  ന ച അസ്ൗ രക്ഷ്സ്ാമ് കയാക്യഃ ക്ൂട യുരാ ഹി കത പ്തുവമ്  

  വിപ്പയുകക്താ ഹി രാകമണ മുഹൂര തമ് അപി ന ഉത്സകഹ  

  ജീവിതുമ് മുനി രാര തൂ  ന രാമമ് കനതുമ് അര്ഹസ്ി  ൮ 

  യതി വാ രാക്വമ് പ്പഹ്മന് കനതുമ് ഇച്ചസ്ി സ്ുപ്വത  

  ചതുരങ്ക സ്മായുക്തമ് മയാ ച സ്ഹിതമ് നയ  ൯ 

  ഷടി രവര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി ജാത സ്യ മമ ക്ൗരിക്  

  പ്ക്ുകപ്ച്ചണ ഉതാ്തിത ശ്ച അയമ് ന രാമമ് കനതുമ്   അര്ഹസ്ി  ൧0 

  ചതുര ണാമ് ആത്മജാനാമ് ഹി പ്പീതിഃ പരമിക്ാ മമ  

  കജയടമ് തര മ പ്പതാനമ് ച ന രാമമ് കനതുമ് അര്ഹസ്ി  ൧൧ 

  ക്ിമ് വീരയാ രാക്ഷ്സ്ാ കസ്ത ച ക്സ്യ പുപ്താ ശ്ച കക് ച കത  

  ക്തമ് പ്പമാണാഃ കക് ച ഏതാന് രക്ഷ്്ി മുനി പുമ് കവ  ൧൨ 
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  ക്തമ് ച പ്പതി ക്ര തവയമ് കതഷാമ് രാകമണ രക്ഷ്സ്ാമ്  

  മാമശ്ചക്: വാ പശ്ച : പ്പഹ്മന് മയാ വാ ക്ൂട കയാതിനാമ്  ൧൩ 

  സ്രവമ് കമ രമ് സ പക്വന് ക്തമ് കതഷാമ് മയാ രകണ  

  സ്താതവയമ് തുട പാവാനാമ് വീകരയാത്സിക്താ ഹി രാക്ഷ്സ്ാഃ  ൧൪ 

  തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ വിരവാമികപ്താപയപാഷത  

  പൗ സ്്തയ വമ് ശ പ്പപകവാ രാവകണാ നാമ രാക്ഷ്സ്ഃ  ൧൫ 

  സ് പ്പഹ്മണാ തര വര: ശ്ചപ്തക ാക്യമ് പാതകത പ്പുരമ്  

  മഹാ പക ാ മഹാ വീകരയാ രാക്ഷ്ശ്ചസ്: പഹുപി: പ്വുതഃ  ൧൬ 

  പ്രൂയകത ഹി മഹാ വീകരയാ രാവകണാ രാക്ഷ്സ്ാ൭തിപഃ  

  സ്ാക്ഷ്ാത് ശ്ചവപ്രവണ പ്പാതാ പുകപ്താ വിപ്രവകസ്ാ മുകനഃ  ൧൭ 

  യതാ സ്വയമ് ന യജ്ഞ സ്യ വിക്ന ക്ര താ മഹാപ ഃ  

  കതന സ്കമ് ചാതിതൗ തൗ തു രാക്ഷ്സ്ൗ സ്ുമഹാ പ ൗ  ൧൮ 

  മാരീച ശ്ച സ്ുപാഹു ശ്ച യജ്ഞ വിക്നമ് ക്രിഷയതഃ  

  ഇതയുകക്താ മുനിനാ കതന രാകജാവാച മുനിമ് തതാ  ൧൯ 

  ന ഹി രകക്താസ്മി സ്പ്മ് കാകമ സ്താതുമ് തസ്യ തുരാത്മനഃ  

  സ് തവമ് പ്പസ്ാതമ് തര മജ്ഞ ക്ുരുഷവ മമ പുപ്തകക്  ൨0 

 മമ ച ഏവാ അല് ്പാക്യ സ്യ ശ്ചതവതമ് ഹി പവാന് ക്ുരു:  

 കതവ താനവ ക്്രവാ യക്ഷ്ാഃ പതക് പന്നക്ാഃ  ൨൧ 

 ന രക്താ രാവണമ് കസ്ാടുമ് ക്ിമ് പുന: മാനവാ യുതി  

 സ് ഹി വീരയവതാമ് വീരയമ് ആതകര യുതി രാക്ഷ്സ്ഃ  ൨൨ 

 കതന ചാ൭ഹമ് ന രകക്താസ്മി സ്കമയാരുമ് തസ്യ വാ പശ്ച ഃ  

 സ്പക ാ വാ മുനി കപ്രട സ്ഹികതാ വാ മമ ആത്മശ്ചജഃ  ൨൩ 

 ക്തമ് അപി അമര പ്പക്യമ് സ്പ്മ് കാമാണാമ് അകക്ാവിതമ്  

 പാ മ് കമ തനയമ് പ്പഹ്മന് ശ്ചനവ താസ്യാമി പുപ്തക്മ്  ൨൪ 

 അത ക്ാക ാപമൗ യുകര സ്ുതൗ സ്ുക്ാപ സ്ു്കയാഃ  

 യജ്ഞ വിക്ന ക്രൗ തൗ കത ശ്ചനവ താസ്യാമി പുപ്തക്മ്  ൨൫ 

 മാരീച ശ്ച സ്ുപാഹു ശ്ച വീരയവ്ൗ സ്ു രിക്ഷ്ിതൗ  

 തകയാ: അനയതകരണ അഹമ് കയാരാസ്യാമ് സ്സ്ുപ്ഹു തകണഃ  ൨൬ 
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 ഇതി നരപതി ജല്ന്ാത് തവികജപ്മ് തമ് ;   

 ക്ുരിക് സ്ുതമ് സ്ുമഹാന് വികവര മനയു:  

 സ്ു ഹുത ഇവ മകക് അക്നി: ആജയ സ്ിക്ത:  

 സ്മപവ ജ്ജവ ികതാ മഹര്ഷി വഹ്നി:   ൨൭ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    വിമ് ശ സ്സര കഃ  

 ഏക വിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ കസ്നഹ പരയാക്ു ാക്ഷ്രമ്   

  സ്മനയുഃ ക്ൗരികക്ാ വാക്യമ് പ്പതയുവാച മഹീപതിമ്  ൧ 

  പൂരവമ് അര തമ് പ്പതിപ്രുതയ പ്പതിജ്ഞാമ് ഹാതുമ് ഇച്ചസ്ി  

  രാക്വാണാമ് അയുകക്തായമ് ക്ു സ്യാ സ്യ വിപരയയഃ  ൨ 

  യതിതമ് കത ക്ഷ്മമ് രാജന് ക്മിഷയാമി യതാ ആക്തമ്  

  മിതയാ പ്പതിജ്ഞഃ ക്ാക്ുത്സത സ്ുക്ീ പവ സ് പാ്വഃ  ൩ 

  തസ്യ കരാഷ പരീത സ്യ വിരവാമിപ്ത സ്യ തീമതഃ  

  ചചാ  വസ്ുതാ പ്ക്ുത്സനാ വികവര ച പയമ് സ്ുരാന്  ൪ 

  പ്തസ്ത രൂപമ് തു വിജ്ഞായ ജക്ത് സ്രവമ് മഹാന് രുഷിഃ  

  പ്നുപതിമ് സ്ുപ്വകതാ തീകരാ വസ്ികടാ വാക്യമ് അപ്പവീത്  ൫ 

  ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ക്ുക  ജാതഃ സ്ാക്ഷ്ാത് തര മ ഇവാ൭പരഃ  

  പ്തുതിമാന് സ്ുപ്വതഃ പ്രീമാന് ന തര മമ് ഹാതുമ് അര്ഹസ്ി  ൬ 

  പ്തിഷു ക ാകക്ഷു വിക്യാകതാ തര മാത്മാ ഇതി രാക്വ  

  സ്വ തര മമ് പ്പതിപതയ സ്വ ന അതര മമ് കവാടുമ് അര്ഹസ്ി  ൭ 

  സ്പ്മ് ശുതയ ഏവമ് ക്രിഷയാമി ഇതി അക്ുരവാണ സ്യ രാക്വ  

  ഇടാപൂര ത വകതാ പൂയാത് തസ്മാത് രാമമ് വിസ്ര ജയ  ൮ 

  പ്ക്ുതാ൭ പ്സ്തമ് അപ്ക്ുതാ൭പ്സ്തമ് വാ ന ഏനമ് രക്ഷ്യ്ി രാക്ഷ്സ്ാഃ  

  ക്ു്തമ് ക്ുരിക് പുകപ്തണ ജവ കനന അപ്മുതമ് യതാ  ൯ 

  ഏഷ വിപ്ക്ഹവാന് തര മ ഏഷ വീരയവതാമ് വരഃ  

  ഏഷ പുരയാ൭തികക്ാ ക ാകക് തപസ് ശ്ച പരായണമ്  ൧0 

 ഏകഷാപ്സ്താന് വിവിതാന് കവരി ശ്ചപ്തക ാകക്യ സ് ചരാ൭ചകര  

 ശ്ചനനമ് അനയഃ പുമാന് കവരി ന ച കവത്സയ്ി കക്ചന  ൧൧ 
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 ന കതവാ ന ര്ഷയഃ കക്ചിന് ന അസ്ുരാ ന ച രാക്ഷ്സ്ാഃ  

 ക്്രവ യക്ഷ് പ്പവരാഃ സ് ക്ിന്നര മകഹാരക്ാഃ  ൧൨ 

 സ്രവാ൭പ്സ്താണി പ്പുരാരവ സ്യ പുപ്താഃ പരമ താര മിക്ാഃ  

 ക്ൗരിക്ായ പുരാ തരാ യതാ രാജയമ് പ്പരാസ്തി  ൧൩ 

 കതപി പുപ്താഃ പ്പുരാരവ സ്യ പ്പജാപതി സ്ുതാ സ്ുതാഃ  

 ന ഏക് രൂപാ മഹാവീരയാ തീ്തിമക്ാ ജയാവഹാഃ  ൧൪ 

 ജയാ ച സ്ുപ്പപാ ശ്ചചവ തക്ഷ് ക്കനയ സ്ുമതയകമ  

 കത സ്ുവാകത അപ്സ്ത രപ്സ്താണി രതമ് പരമ പാസ്വരമ്  ൧൫ 

 പഞ്ചാരതമ് സ്ുതാന് ക കപ ജയാ നാമ പരാന് പുരാ  

 വതായ അസ്ുര ശ്ചസ്നയാന് അപ്പകമയാന് ക്ാമ രൂപിണഃ  ൧൬ 

 സ്ുപ്പപാ ജനയത് ച അപി പുപ്താന് പഞ്ചാരതമ് പുനഃ  

 സ്മ്ഹാരാന് നാമ തുര തര്ഷാന് തുരാപ്ക്മാന് പ ീയസ്ഃ  ൧൭ 

 താനി ച അപ്സ്താണി കവരി ഏഷ യതാവത് ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജഃ  

 അപൂരവാണാമ് ച ജനകന രകക്താ പൂയ ശ്ച തര മവിത്  ൧൮ 

 ഏവമ് വീകരയാ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാ തപാഃ  

 ന രാമ ക്മകന രാജന് സ്മ് ശയമ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി  ൧൯ 

 കതഷാമ് നിപ്ക്ഹകണ രക്ത: സ്വയ0 ച ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ:  

 തവ പുപ്ത ഹിതാ൭ര തായ തവാമ് ഉകപതയ അപിയാചകത  ൨0 

 ഇതി മുനി വചനാത് പ്പസ്ന്ന ചികരാ ;   

 രക്ു പ്വുഷപ സ്തു  മുകമാത പാസ്വരാമ് ക:  

 ക്മന മപി രുകരാച രാക്വ സ്യ ;   

 പ്പതിത യരാ: ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജായ പുരയാ  ൨൧ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക് വിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

 തവാ വിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 തതാ വസ്ികട പ്പുവതി രാജാ തരരതഃ സ്വയമ്  

 പ്പപ്ഹുട   വതകനാ രാമമ് ആജുഹാവ സ്    ക്ഷ്മണമ്  ൧ 

 പ്ക്ുത സ്വസ്്തയ൭യനമ് മാപ്താ പിപ്താ തരരകതന ച  
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 പുകരാതസ്ാ വസ്ികടന മങ്കശ്ചള: അപിമപ്്ിതമ്  ൨ 

 സ് പുപ്തമ് മൂര്ത്നി ഉപാപ്ക്ായ രാജാ തരരതഃ പ്പിയമ്  

 തതൗ ക്ുരിക് പുപ്തായ സ്ുപ്പീകത ന അ് രാത്മനാ  ൩ 

 തകതാ വായുഃ സ്ുക് സ്ക്ര ശാ വിരജകസ്കാ വവൗ തതാ  

 വിരവാമിപ്ത ക്തമ് രാമമ് പ്തുടവാ രാജീവ ക ാചനമ്  ൪ 

 പുഷ് ്പ്വുടി: മഹതയാ൭൭സ്ീത് കതവ തു്ുപി നിസ്വനഃ  

 രങ്ക തു്ുപി നികര കാഷഃ പ്പയാകത തു മഹാത്മനി  ൫ 

 വിരവാമികപ്താ യയൗ അകപ്ക് തകതാ രാകമാ മഹായരാഃ  

 ക്ാക് പക്ഷ് തകരാ തനവീ തമ് ച സ്ൗമിപ്തി: അനവക്ാത്  ൬ 

 ക് ാപിനൗ തനുഷ്ാ്ണീ കരാപയാനൗ തികരാ തര  

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് പ്തി രീര്ഷാ വിവ പന്നക്ൗ  ൭ 

  അനുജക്മതു: അക്ഷ്ുപ്തൗ പിതാമഹമ് ഇവ അരവിനൗ  

 തതാ ക്ുരിക് പുപ്തമ് തു തനുഷ്ാ്ണീ സ്വ  പ്മ് കുതൗ  ൮ 

  പര കക്ാതാങ്കു ി പ്താണൗ ക്ട് കവ്ൗ മഹാ തയുതീ  

 ക്ുമാരൗ ചാരു വപുഷൗ പ്പാതരൗ രാമ  ക്ഷ്മണൗ  ൯ 

 അനുയാതൗ പ്രിയാ തീ്തൗ കരാപകയതാമ് അനിമ് തിതൗ   

  സ്താണുമ് കതവമ് ഇവാചി്യമ് ക്ുമാരൗ ഇവ പാവക്ീ  ൧0 

  അതയ൭ര ത കയാജനമ് ക്തവാ സ്രയവാ തക്ഷ്ികണ തകട  

  രാകമതി മതുരാ വാണീമ് വിരവാമികപ്താപയപാഷത  ൧൧ 

  പ്ക്ുഹാണ വത്സ സ് ി മ് മാ പൂത് ക്ാ  സ്യ പരയയഃ  

  മപ്്പ്ക്ാമമ് പ്ക്ുഹാണ തവമ് പ ാമ് അതിപ ാമ് തതാ  ൧൨ 

  ന പ്രകമാ ന ജവകരാ വാ കത ന രൂപ സ്യ വിപരയയഃ  

  ന ച സ്ു്തമ് പ്പമരമ് വാ തര്ഷയിഷയ്ി ശ്ചനപ്രുതാഃ  ൧൩ 

  ന പാകഹവാഃ സ്പ്തുകരാ വീകരയ പ്പുതിവയാമ് അസ്തി ക്ശ്ചന  

  പ്തിഷു ക ാകക്ഷു ശ്ചവ  രാമ ന പകവത് സ്പ്തുര സ്തവ  ൧൪ 

  ന സ്ൗപാകക്യ ന താക്ഷ്ികണയ ന ജ്ഞാകന പുരി നിശ്ചകയ  

  ന ഉരകര പ്പതി വക്തകവയ സ്കമാ ക ാകക് തവാ൭നക്  ൧൫ 

  ഏതത് വിതയാ തവകയ  ക്ത പവിതാ നാസ്തി കത സ്മഃ  
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  പ ാ ച അതിപ ാ ശ്ചചവ സ്രവ ജ്ഞാന സ്യ മാതരൗ  ൧൬ 

  ക്ഷ്ുതി്പാകസ് ന കത രാമ പവിഷയകത നകരാരമ  

  പ ാമ് അതിപ ാമ് ശ്ചചവ പടതഃ പതി രാക്വ  

  വിതയാ തവയമ് അതീയാകന യര ശ്ചാ൭പയതു മ് പുവി  ൧൭ 

  പിതാമഹ സ്ുകത ഹി ഏകത വികതയ കതജഃ സ്മനവികത  

  പ്പതാതുമ് തവ ക്ാക്ുത്സത സ്പ്തുര സ്്തവമ് ഹി താര മിക്  ൧൮ 

  ക്ാമമ് പഹു ക്ുണാഃ സ്കരവ തവയി ഏകത ന അപ്ത സ്മ് ശയഃ  

  തപസ്ാ സ്പ്രുകത ച ഏകത പഹു രൂകപ പവിഷയതഃ  ൧൯ 

  തകതാ രാകമാ ജ മ് പ്സ്്ു ടവാ പ്പപ്ഹുട വതനഃ രുചിഃ  

  പ്പതിജപ്ക്ാഹ കത വികതയ മഹര്കഷ: പാവിതാത്മനഃ  ൨0 

  വിതയാ സ്മുതികതാ രാമഃ രുരുകപ പൂരി വിപ്ക്മഃ    

 സ്ഹപ്സ് രശ്മി: പക്വാന് രരതീവ തിവാക്ര:  ൨൧ 

 ക്ുരു ക്ാരയാണി സ്രവാണി നിയുജയ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മകജ  

  ഊഷു സ്താമ് രജനീമ് തപ്ത സ്രയവാമ് സ്ു സ്ുക്മ് പ്തയഃ  ൨൨ 

 തരരത സ്ൂനു സ്രമാപയാമ് ;   

 പ്തുണ രയകന അനുചികത സ്ഹ ഉഷിതാപയാമ്  

 ക്ുരിക് സ്ുത വകചാ  ാ ിതാപയാമ് ;   

 സ്ുക്മിവ സ്ാ വിപപൗ വിപാവരീ ച   ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവാ വിമ് ശ സ്സര കഃ  

 പ്തയയാ വിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 പ്പപാതായാമ് തു രരവരയാമ് വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

 അപയപാഷത ക്ാക്ുത്സതൗ  രയാനമ് പര ണ സ്മ്സ്തകര   ൧ 

 ക്ൗസ് യാ സ്ുപ്പജാ രാമ പൂരവാ സ്മ്തയാ പ്പവര തകത  

 ഉരിട നര രാര തൂ  ക്ര തവയമ് ശ്ചതവമ് ആഹ്നിക്മ്  ൨ 

 തസ്യ രുകഷ: പരമ ഉതാരമ് വചഃ പ്രുതവാ പ്നുപാത്മജൗ  

 സ്നാതവാ പ്ക്ുകതാതക്ൗ വീരൗ കജപതുഃ പരമമ് ജപമ്  ൩ 

  പ്ക്ുതാഹ്നിക്ൗ മഹാ വീരയൗ വിരവാമിപ്തമ് തകപാ തനമ്  

  അപിവാതയ അപിസ്മ്പ്ഹുടൗ ക്മനായ ഉപതസ്തതുഃ  ൪ 
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  തൗ പ്പയാതൗ മഹാ വീരയൗ തിവയാമ് പ്തിപതക്ാമ് നതീമ്  

  തപ്തുരാകത തത സ്തപ്ത സ്രയവാഃ സ്മ് കകമ രുകപ   ൫ 

  തപ്ത ആപ്രമ പതമ് പുണയമ് രുഷീണാമ്   ഉപ്ക് കതജസ്ാമ്  

  പഹു വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി തപയതാമ് പരമമ് തപഃ   ൬ 

  തമ് പ്തുടവാ പരമ പ്പീതൗ രാക്വൗ പുണയമ് ആപ്രമമ്  

  ഊചതു സ്തമ് മഹാത്മാനമ് വിരവാമിപ്തമ് ഇതമ് വചഃ  ൭ 

  ക്സ്യ അയമ് ആപ്രമഃ പുണയഃ കക്ാ നു അസ്മിന് വസ്കത പുമാന്  

  പക്വന് കപ്രാതുമ് ഇച്ചാവഃ പരമ് ക്ൗതൂഹ മ് ഹി നൗ  ൮ 

  തകയാ സ്ത തവചനമ് പ്രുതവാ പ്പഹസ്യ മുനി പുമ് കവഃ  

  അപ്പവീത് പ്രൂയതാമ് രാമ യസ്യാ൭യമ് പൂരവ ആപ്രമഃ  ൯ 

  ക്്കരാ് മൂര തിമാന് ആസ്ീത് ക്ാമ ഇതയുചയകത പുശ്ചതഃ  

  തപസ്യ്മ് ഇഹ സ്താണുമ് നിയകമന സ്മാഹിതമ്  ൧0 

  പ്ക്ുത ഉതവാഹമ് തു കതകവരമ് ക്ച്ച്മ് സ് മരു തകണമ്  

  തര്ഷയാ മാസ് തുകര മതാ ഹുപ്മ് കുത ശ്ച മഹാത്മനാ  ൧൧ 

  തക്ത സ്യ തസ്യ രൗകപ്തണ ചക്ഷ്ുഷാ രക്ു ന്ന  

  വയരീരയ് രരീരാത് സ്വാത് സ്രവ ക്ാപ്താണി തുര മകതഃ  ൧൨ 

  തസ്യ ക്ാപ്തമ് ഹതമ് തപ്ത നിര തക്തസ്യ മഹാത്മനാ  

  അ രരീരഃ പ്ക്ുതഃ ക്ാമഃ കപ്ക്ാതാത് കതകവരവകരണ ഹി   ൧൩ 

  അനങ്ക ഇതി വിക്യാത സ്തതാ പ്പപ്പുതി രാക്വ  

  സ് ച അങ്ക വിഷയഃ പ്രീമാന് യപ്താ൭ങ്കമ് സ് മുകമാച ഹ  ൧൪ 

  തസ്യാ൭യമ് ആപ്രമഃ പുണയ സ്ത കസ്യകമ മുനയഃ പുരാ  

  രിഷയാ തര മപരാ നിതയമ് കതഷാമ് പാപമ് ന വിതയകത  ൧൫ 

  ഇഹാ൭തയ രജനീമ് രാമ വകസ്മ രുപ തര ശന  

  പുണയകയാഃ സ്രികതാ: മകതയ രവ: തരിഷയാമകഹ വയമ്  ൧൬ 

 അപിക്ച്ചാമകഹ സ്കരവ രുചയ: പുണയ മാ൭൭പ്രമമ്  

 സ്നാതാ ശ്ച പ്ക്ുത ജപയാ ശ്ച ഹുത ഹവയാ നകരാരമ  ൧൭ 

 കതഷാമ് സ്മവതതാമ് തപ്ത തകപാ തീകര കണ ചക്ഷ്ുഷാ  

  വിജ്ഞായ പരമ പ്പീതാ മുനകയാ ഹര്ഷമ് ആക്മന്  ൧൮ 
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 അര്ക്യമ് പാതയമ് തതാ൭൭തിതയമ് നികവതയ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മകജ  

 രാമ  ക്ഷ്മണകയാഃ പശ്ചാത് അക്ുരവന ്അതിതി പ്ക്ിയാമ്  ൧൯ 

 സ്തകാരമ് സ്മ൭നു പ്പാപയ ക്താപി: അപിരഞ്ജയന്  

 യതാ൭ര്ഹ മജപന് സ്മ്തയാമ് രുഷയ കസ്ത സ്മാഹിതാ:  ൨0 

 തപ്ത വാസ്ിപി: ആനീതാ മുനിപി: സ്ുപ്വശ്ചത: സ്ഹ  

 നയവസ്ന് സ്ുസ്ുക്മ് തപ്ത ക്ാമാ൭൭പ്രമ പകത തതാ  ൨൧ 

 ക്താപി രപി രാമാപി രപി രാമൗ പ്നുപാത്മജൗ   

 രമയാ മാസ് തര മാത്മാ ക്ൗരികക്ാ മുനി പുന്കവഃ  ൨൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തകയാ വിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

 ചതുര്് വിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 തതഃ പ്പപാകത വിമക  പ്ക്ുത ആഹ്നിക്മ് അരിമ് തമൗ   

 വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ നതയാ: തീരമ് ഉപാക്തൗ  ൧ 

 കത ച സ്കരവ മഹാത്മാകനാ മുനയഃ സ്മ് ശിത പ്വതാഃ  

 ഉപസ്താപയ രുപാമ് നാവമ് വിരവാമിപ്തമ് അതാ൭പ്പുവന്  ൨ 

 ആകരാഹതു പവാന് നാവമ് രാജ പുപ്ത പുരപ്സ്കു തഃ  

 അരിടമ് ക്ച്ച പ്ാനമ് മാ പൂത് ക്ാ  വിപരയയഃ  ൩ 

 വിരവാമിപ്ത  സ്തകത തയു ക്തവാ താന് രുഷീന് അപിപൂജയ ച  

 തതാര സ്ഹിത സ്താപയാമ് സ്രിതമ് സ്ാക്രമ് ക്മാമ്  ൪ 

 തത: രുപ്രാവ ശ്ചവ ര്തമ് അതി സ്പ്മര വര തിതമ്   

 മതയമ് ആക്മയ കതായ സ്യ സ്ഹ രാമ: ക്നീയസ്ാ  ൫ 

 അത രാമഃ സ്രി ന്മകതയ പപ്പച്ച മുനി പുങ്കവമ്  

 വാരികണാ പിതയമാന സ്യ ക്ിമ് അയമ് തുമുക ാ തവനിഃ  ൬ 

 രാക്വ സ്യ വചഃ പ്രുതവാ ക്ൗതൂഹ  സ്മനവിതമ്  

 ക്തയാ മാസ് തര മാത്മാ തസ്യ ര്ത സ്യ നിശ്ചയമ്  ൭ 

 ശ്ചക് ാസ് പരവകത രാമ മനസ്ാ നിര മിതമ് സ്രഃ   

 പ്പഹ്മണാ നര രാര തൂ  കതന ഇതമ് മാനസ്മ് സ്രഃ  ൮ 

 തസ്മാത് സ്ുപ്സ്ാവ സ്രസ്ഃ സ്ാ അകയാതയാമ് ഉപ ക്ൂഹകത  
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 സ്രഃ പ്പപ്വുരാ സ്രയൂഃ പുണയാ പ്പഹ്മ സ്ര ശ്ചയുതാ  ൯ 

 തസ്യാ൭യമ് അതു ഃ രക്താ ജാഹ്നവീമ് അപിവര തകത  

 വാരി സ്മ്കക്ഷ്ാപകജാ രാമ പ്പണാമമ് നിയതഃ ക്ുരു  ൧0 

 താപയാമ് തു തൗ വുപൗ പ്ക്ുതവാ പ്പണാമമ് അതി താര മിക്ൗ  

  തീരമ് തക്ഷ്ിണമ് ആസ്ാതയ ജക്മതു:  ക്ു വിപ്ക്മൗ  ൧൧ 

  സ് വനമ് കക്ാര സ്മ് കാരമ് പ്തുടവാ പ്നുപവരാ൭൭ത്മജഃ  

  അവിപ്പഹതമ് ഐക്ഷ്വാക്ഃ പപ്പച്ച മുനി പുമ് കവമ്  ൧൨ 

  അകഹാ വനമ് ഇതമ് തുര കമ് ജിലിക്ാ ക്ണ നാതിതമ്  

  ശ്ചപരശ്ചവഃ രവാപശ്ചതഃ ക്ീര ണമ് രക്ുശ്ച്: താരുണാ രശ്ചവഃ  ൧൩ 

  നാനാ പ്പക്ാശ്ചരഃ രക്ുശ്ചന: വാരയതി്: ശ്ചപരവ സ്വശ്ചനഃ  

  സ്ിമ്ഹ വയാപ്ക് വരാശ്ചഹ ശ്ച വാരശ്ചണ ശ്ചാ൭പി കരാപിതമ്  ൧൪ 

  തവ അരവക്ര ണ ക്ക്ുശ്ചപ: പി വ തി്ുക് പാടശ്ച ഃ  

  സ്മ് കീര ണമ് പതരീപി ശ്ച ക്ിമ് നു ഏതത് താരുണമ് വനമ്  ൧൫ 

  തമ് ഉവാച മഹാ കതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

  പ്രൂയതാമ് വത്സ ക്ാക്ുത്സത യസ്യ ഏതത് താരുണമ് വനമ്  ൧൬ 

  ഏതൗ ജനപതൗ സ്ീ്തൗ പൂരവമ് ആസ്താമ് നകരാരമ  

  മ താ ശ്ച ക്രൂഷാ ശ്ച കതവ നിര മാണ നിര മിതൗ  ൧൭ 

  പുരാ പ്വുപ്ത വകത രാമ മക ന സ്മ൭പിപ്ലുതമ്  

  ക്ഷ്ുതാ ശ്ചചവ സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ്മ് പ്പഹ്മ ഹതയാ സ്മാ വിരത്  ൧൮ 

  തമ് ഇപ്്മ് സ്നാപയന് കതവാ രുഷയ ശ്ച തകപാ തനാഃ  

  ക് ശ്ചരഃ സ്നാപയാ മാസ്ു: മ മ് ചാ൭സ്യ പ്പകമാചയന്  ൧൯ 

  ഇഹ പൂമയാമ് മ മ് തരവാ തരവാ ക്രൂരമ് ഏവ ച  

  രരീരജമ് മകഹപ്് സ്യ തകതാ ഹര്ഷമ് പ്പകപതികര  ൨0 

 നിര മക ാ നിഷ്കരൂര ശ്ച രുചി: ഇകപ്്ാ യതാ പവത്  

  തതൗ കതര സ്യ സ്ുപ്പീകതാ വരമ് പ്പപു: അനുരമമ്  ൨൧ 

  ഇമൗ ജനപതൗ സ്ീ്തൗ ക്യാതിമ് ക ാകക് ക്മിഷയതഃ  

  മ താ ശ്ച ക്രൂരാ ശ്ച മമാ൭ങ്ക മ  താരിണൗ  ൨൨ 

  സ്ാതു സ്ാതവിതി തമ് കതവാഃ പാക്രാസ്നമ് അപ്പുവന്  
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  കതര സ്യ പൂജാമ് താമ് പ്തുടവാ പ്ക്ുതാമ് രകപ്ക്ണ തീമതാ  ൨൩ 

  ഏതൗ ജനപതൗ സ്ീ്തൗ തീര ക ക്ാ മ് അരിമ് തമ  

  മ താ ശ്ച ക്രൂരാ ശ്ച മുതിതൗ തന താനയതഃ  ൨൪ 

  ക്സ്യചി തവ൭ത ക്ാ  സ്യ യക്ഷ്ീ ശ്ചവ ക്ാമ രൂപിണീ  

  പ മ് നാക് സ്ഹപ്സ് സ്യ താരയ്ീ തതാ ഹയപൂത്  ൨൫ 

  താടക്ാ നാമ പപ്തമ് കത പാരയാ സ്ു് സ്യ തീമതഃ  

  മാരീകചാ രാക്ഷ്സ്ഃ പുകപ്താ യസ്യാഃ രപ്ക് പരാപ്ക്മഃ  ൨൬ 

 പ്വുര പാഹു ര മഹാ വീകരയാ വിപു ാ൭൭സ്യ തനു: മഹാന്   

 രാക്ഷ്കസ്ാ ശ്ചപരവാ൭൭ക്ാകരാ നിതയമ് പ്താസ്യകത പ്പജാഃ  ൨൭ 

 ഇമൗ ജനപതൗ നിതയമ് വിനാരയതി രാക്വ  

  മ താമ് ശ്ച ക്രൂരാ0 ശ്ച താടക്ാ തുട ചാരിണീ  ൨൮ 

  കസ്യമ് പ്ാനമ് ആപ്വുതയ വസ്തി അര ത കയാജകന  

  അത ഏവ ച ക്്വയമ് താടക്ായാ വനമ് യതഃ  ൨൯ 

  സ്വ പാഹു പ മ് ആപ്രിതയ ജഹി ഇമാമ് തുട ചാരിണീമ്  

  മന്നികയാക്ാത് ഇമമ് കതരമ് ക്ുരു നിഷ്കണ്ടക്മ് പുനഃ  ൩0 

  ന ഹി ക്ശ്ചിത് ഇമമ് കതരമ് രകക്താ ഹി ആക്്ുമ് ഈപ്തുരമ്  

  യക്ഷ്ിണയാ കക്ാരയാ രാമ ഉത്സാതിതമ് അസ്ഹയയാ  ൩൧ 

  ഏതത് കത സ്രവമ് ആക്യാതമ് യതാ ഏതത് താരുണമ് വനമ്  

  യക്ഷ്യാ ച ഉത്സാതിതമ് സ്രവമ് അതയാ൭പി ന നിവര തകത  ൩൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതുരവിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

 പമ് ച വി0ശ സ്സര് കഃ  

  അത തസ്യ അപ്പകമയ സ്യ മുകന: വചനമ് ഉരമമ്  

  പ്രുതവാ പുരുഷ രാര തൂ ഃ പ്പതയുവാച രുപാമ് ക്ിരമ്  ൧ 

  അല്വ്ീരയാ യതാ യക്ഷ്ാഃ പ്രൂയക് മുനി പുമ് കവ  

  ക്തമ് നാക് സ്ഹപ്സ് സ്യ താരയതി അപ ാ പ മ്  ൨ 

  വിരവാമികപ്താപ്പവീത് വാക്യമ് പ്രുണു കയന പക ാരരാ  

  വര താന പ്ക്ുതമ് വീരയമ് താരയതി അപ ാ പ മ്  ൩ 
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  പൂരവമ് ആസ്ീന് മഹാ യക്ഷ്ഃ സ്ുകക്തു: നാമ വീരയവാന്  

  അനപതയഃ രുപാ൭൭ചാരഃ സ് ച കതകപ മഹത് തപഃ  ൪ 

  പിതാമഹ സ്തു  സ്ുപ്പീത സ്തസ്യ യക്ഷ് പകത സ്തതാ  

  ക്നയാ രതനമ് തതൗ രാമ താടക്ാമ് നാമ നാമതഃ  ൫ 

  തതൗ നാക് സ്ഹപ്സ് സ്യ പ മ് ചാ൭സ്യാഃ പിതാമഹഃ  

  ന തു ഏവ പുപ്തമ് യക്ഷ്ായ തതൗ പ്പഹ്മാ മഹായരാഃ  ൬ 

  താമ് തു ജാതാമ് വിവര ത് ീമ് രൂപ യൗവന രാ ിനീമ്  

  ജര ജ പുപ്തായ സ്ു്ായ തതൗ പാരയാമ് യരസ്വിനീമ്  ൭ 

  ക്സ്യചിത് തു അത ക്ാ സ്യ യക്ഷ്ീ പുപ്തമ് അജായത  

  മാരീചമ് നാമ തുര തര്ഷമ് യഃ രാപാത് രാക്ഷ്കസ്ാ അപവത്  ൮ 

  സ്ുക് തു നിഹകത രാമ സ്ാ അക്സ്്തയമ് രുഷി സ്രമമ്  

  താടക്ാ സ്ഹ പുകപ്തണ പ്പതര്ഷയിതുമ് ഇച്ചതി  ൯ 

  പക്ഷ്ാര തമ് ജാത സ്പ്മരാ ക്ര ജ് ീ സ്ാ അപയതാവത   

  ആപതമ് തീമ് തു താമ് പ്തുടവാ അക്കസ്്തയാ പക്വാന് രുഷി :  ൧0 

  രാക്ഷ്സ്തവമ് പജകസ്വതി മാരീചമ് വയാജഹാര സ്ഃ  

  അക്സ്്തയഃ പരമ പ്ക്ുര: താടക്ാമ് അപി ര്തവാന്  ൧൧ 

  പുരുഷാതീ മഹാ യക്ഷ്ീ വിരൂപാ വിപ്ക്ുത ആനനാ  

  ഇതമ് രൂപമ് വിഹായ അത താരുണമ് രൂപമ് അസ്തു  കത  ൧൨ 

  ശ്ചസ്ഷാ രാപ പ്ക്ുതാമ് അമര്ഷാ താടക്ാ കപ്ക്ാത മൂര ചിതാ  

  കതരമ് ഉത്സാതയതി ഏനമ് അക്സ്്തയ ചരിതമ് രുപമ്  ൧൩ 

  ഏനാമ് രാക്വ തുപ്രവുരാമ് യക്ഷ്ീമ് പരമ താരുണാമ്  

  കക്ാ പ്പാഹ്മണ ഹിതാര തായ ജഹി തുട പരാപ്ക്മാമ്  ൧൪ 

  ന ഹി ഏനാമ് രാപ സ്പ്മ് സുടാമ് ക്ശ്ചിത് ഉത്സഹകത പുമാന്  

  നിഹ്ുമ് പ്തിഷു ക ാകക്ഷു തവാമ് രുകത രക്ു ന്ന  ൧൫ 

  ന ഹി കത പ്സ്തീ വത പ്ക്ുകത പ്ക്ുണാ ക്ാരയാ നകരാരമ  

  ചാതുരവര്ണയ ഹിതാര തായ ക്ര തവയമ് രാജ സ്ൂനുനാ  ൧൬ 

  പ്നുരമ് ശമ് അപ്നുരമ് സമ് വാ പ്പജാ രക്ഷ്ണ ക്ാരണാത്   

  പാതക്മ് വാ സ്കതാഷമ് വാ ക്ര തവയമ് രക്ഷ്താ സ്താ  ൧൭ 
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  രാജയ പാര നിയുക്താനാമ് ഏഷ തര മഃ സ്നാതനഃ  

  അതര്മയാമ് ജഹി ക്ാക്ുത്സത തകര മാ ഹി അസ്യാമ് ന വിതയകത  ൧൮ 

  പ്രൂയകത ഹി പുരാ രകപ്ക്ാ വികരാചന സ്ുതാമ് പ്നുപ  

  പ്പുതിവീമ് ഹ്ുമ് ഇച്ച്ീമ് മ്രാമ് അപയസ്ൂതയത്  ൧൯ 

  വിഷ്ണു നാ ച പുരാ രാമ പ്പുക്ു പതനീ പ്തുട പ്വതാ  

  അനിപ്്മ് ക ാക്മ് ഇച്ച്ീ ക്ാവയമാതാ നിഷൂതിതാ  ൨0 

  ഏശ്ചത: ച അശ്ചനയ ശ്ച പഹുപീ രാജ പുശ്ചപ്തഃ മഹാത്മപിഃ  

  അതര മ സ്ഹിതാ നാകരയാ ഹതാഃ പുരുഷ സ്രശ്ചമഃ  ൨൧ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച വി0ര 

സ്സര കഃ  

 ഷടവി0ശ സ്സര് കഃ  

  മുകനര് വചനമ് അക്ലീപമ് പ്രുതവാ നര   വരാ൭൭ത്മജഃ  

  രാക്വഃ പ്പാഞ്ജ ി ര ്ൂതവാ പ്പതയുവാച പ്തുട പ്വതഃ  ൧ 

  പിതു രവചന   നികര തരാത് പിതു രവചന   ക്ൗരവാത്  

  വചനമ് ക്ൗരിക്   സ്യ ഇതി ക്ര തവയമ് അവിരങ്കയാ  ൨ 

  അനുരികടാ   അസ്മി അകയാതയായാമ് ക്ുരു മകതയ മഹാത്മനാ  

  പിപ്താ തരരകത   ന അഹമ് ന അവകജ്ഞയമ് ച തത് വചഃ  ൩ 

  കസ്ാഹമ് പിതു രവചഃ പ്രുതവാ രാസ്നാത് പ്പഹ്മ വാതിനഃ  

  ക്രിഷയാമി ന സ്കമ് തഹ:   താടക്ാ   വതമ് ഉരമമ്  ൪ 

  കക്ാ   പ്പാഹ്മണ   ഹിതാര തായ കതര   സ്യ അസ്യ സ്ുക്ായ ച  

  തവ ശ്ചചവ അപ്പകമയ സ്യ വചനമ് ക്ര തു മ് ഉതയതഃ  ൫ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ തനുര മകതയ പരവാ മുടിമ് അരിമ് തമഃ  

  ജയാ ര്തമ് അക്കരാത് തീപ്വമ് തിരഃ രക്തന പൂരയന്  ൬ 

  കതന രക്തന വിപ്തസ്താ: താടക്ാ വന വാസ്ിനഃ  

  താടക്ാ ച സ്ു   സ്പ്മ് കുരാ കതന രക്തന കമാഹിതാ  ൭ 

  തമ് ര്തമ് അപിനിതയായ രാക്ഷ്സ്ീ കപ്ക്ാത   മൂര ചിതാ  

  പ്രുതവാ ച അപയപ്തവത് കവക്ാത് യതഃ രക്താ വിനിപ്സ്സുതഃ  ൮ 

  താമ് പ്തുടവാ രാക്വഃ പ്ക്ുരാമ് വിപ്ക്ുതാമ് വിപ്ക്ുത ആനനാമ്  
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  പ്പമാകണ   ന അതി പ്വുരാമ് ച  ക്ഷ്മണമ് കസ്ാപയപാഷത  ൯ 

  പരയ  ക്ഷ്മണ യക്ഷ്ിണയാ ശ്ചപരവമ് താരുണമ് വപുഃ  

  പികതയരന് തര ശനാത് അസ്യാ പീരുണാമ് പ്ഹുതയാനി ച  ൧0 

  ഏനാമ് പരയ തുരാതര്ഷാമ് മായാ പ    സ്മനവിതാമ്  

  വിനിപ്വുരാമ് ക്കരാമി അതയ പ്ഹുത    ക്ര ണാ൭പ്ക്   നാസ്ിക്ാമ്  ൧൧ 

  ന ഹി ഏനാമ് ഉത്സകഹ ഹ്ുമ് പ്സ്തീ സ്വപാകവന രക്ഷ്ിതാമ്  

  വീരയമ് ച അസ്യാ ക്തിമ് ചാ൭പി ഹനിഷയാ മീതി കമ മതിഃ  ൧൨ 

  ഏവമ് പ്പുവാകണ രാകമ തു താടക്ാ കപ്ക്ാത മൂര ചിതാ  

  ഉതയമയ പാഹൂ ക്ര ജ് ീ രാമമ് ഏവ അപയ താവത  ൧൩ 

 വിരവാമിപ്ത സ്തു  പ്പഹ്മര്ഷി: ഹുമ് കാകരണ അപിപര്ത്സയ താമ്    

 സ്വസ്തി രാക്വകയാ: അസ്തു  ജയമ് ശ്ചചവാ൭പയപാഷത  ൧൪ 

 ഉരുനവാനാ രകജാ കക്ാരമ് താടക്ാ രാക്വൗ ഉപൗ   

 രകജാ കമകക്ന മഹതാ മുഹൂര തമ് സ്ാ വയകമാഹയത്  ൧൫ 

 തകതാ മായാ0 സ്മാസ്തായ രി ാ വര്കഷണ രാക്വൗ   

 അവാക്ിരത് സ്ുമഹതാ തത: ചുകപ്ക്ാത രാക്വ:  ൧൬ 

 രി ാ വര്ഷമ് മഹത് തസ്യാ രര വര്കഷണ രാക്വ:    

 പ്പതിഹകതയാപ താവമ്തയാ: ക്രൗ ചികച്ചത പപ്തിപി:  ൧൭ 

 തത ശ്ചിന്ന പുജാ0 പ്രാമ് താമ് അപയാകര പരിക്ര ജതീമ്   

 സ്ൗമിപ്തി: അക്കരാത് കപ്ക്ാതാത് പ്ഹുത ക്ര ണാ൭പ്ക് നാസ്ിക്ാമ്  ൧൮ 

 ക്ാമരൂപ തരാ സ്തയ: പ്ക്ുതവാ രൂപാണി അകനക്രഃ   

 അമ് തര താനമ് ക്താ യക്ഷ്ീ തമാഹയമ് തി സ്വ മായയാ   

 അശ്മ വര്ഷമ് വിമുന്ചമ് തീ ശ്ചപരവമ് വിചചാര സ്ാ  ൧൯ 

 തത: തൗ അശ്മ വര്കഹണ ക്ീരയമാണൗ സ്മമ് തത:  

 പ്തുടവാ ക്ാതി സ്ുത: പ്രീമാന് ഇതമ് വചന മ൭പ്പവീത്  ൨0 

 അ മ് കത പ്ക്ുണയാ രാമ പാപാ ഏഷാ തുട ചാരിണീ   

 യജ്ഞ വിക്ന ക്രീ  യക്ഷ്ീ പുരാ വര തതി  മായയാ  ൨൧  

 വതയതാമ് താവത് ഏവ ഏഷാ പുരാ സ്മ്തയാ പ്പവര തകത   

 രക്ഷ്ാമ് സി സ്മ്തയാ ക്ാക ഷു തുര തര്ഷാണി പവമ് തി ശ്ചവ  ൨൨ 
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 ഇതി ഉക്ത സ്തു  തതാ യക്ഷ്ീമ്  അശ്മ പ്വുടയാ അപിവര്ഷതീമ്   

 തര ശയന് ര്ത കവതിതവമ് താമ് രുകരാത സ് സ്ായശ്ചക്:  ൨൩ 

 സ്ാ രുരാ രര ജാക ന മായാ പ  സ്മനവിതാ   

 അപിതുപ്താവ  ക്ാക്ുത്സതമ്  ക്ഷ്മണമ് ച വികനതുഷീ  ൨൪ 

  താമ് ആപത്ീമ് കവകക്ന വിപ്ക്ാ്ാമ് അരനീമ് ഇവ  

  രകരണ ഉരസ്ി വിവയാത സ്ാ പപാത മമാര ച  ൨൫ 

  താമ് ഹതാമ് പീമ സ്മ് കാരാമ് പ്തുടവാ സ്ുര പതി സ്തതാ  

  സ്ാതു സ്ാതവിതി ക്ാക്ുത്സതമ് സ്ുരാ ശ്ച സ്മപൂജയന്  ൨൬ 

  ഉവാച പരമ പ്പീതഃ സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ്ഃ പുരമ് തരഃ  

  സ്ുരാ ശ്ച സ്കരവ സ്മ്പ്ഹുടാ വിരവാമിപ്തമ് അതാ൭പ്പുവന്  ൨൭ 

  മുകന ക്ൗരികക് പപ്തമ് കത സ്ഹ ഇപ്്ാഃ സ്കരവ മരു തകണാഃ  

  കതാഷിതാഃ ക്ര മണാ അകനന കസ്നഹമ് തര ശയ രാക്കവ  ൨൮ 

  പ്പജാപകത: പ്പുരാരവസ്യ പുപ്താന് സ്തയ പരാപ്ക്മാന്  

  തകപാ പ  പ്പുതാന് പ്പഹ്മന് രാക്വായ നികവതയ  ൨൯ 

  പാപ്ത പൂത ശ്ച കത പ്പഹ്മന് തവ അനുക്മകന പ്തുതഃ  

  ക്ര തവയമ് ച മഹത് ക്ര മ സ്ുരാണാമ് രാജ സ്ൂനുനാ  ൩0 

  ഏവമ് ഉക്തവാ സ്ുരാഃ സ്കരവ പ്ഹുടാ ജക്മു : യതാ൭൭ക്തമ ് 

  വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ തതഃ സ്മ്തയാ പ്പവര തകത  ൩൧ 

  തകതാ മുനി വരഃ പ്പീത: താടക്ാ വത കതാഷിതഃ  

  മൂര്ത്നി രാമമ് ഉപാപ്ക്ായ ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൩൨ 

  ഇഹ അതയ രജനീമ് രാമ വകസ്മ രുപ തര ശന  

  രവഃ പ്പപാകത ക്മിഷയാമ: തത് ആപ്രമ പതമ് മമ  ൩൩ 

 വിരവാമിപ്ത വച: ശ്ശതവാ പ്ഹുകടാ തരരതാ൭൭ത്മജഃ  

 ഉവാസ് രാജനീമ് തപ്ത താടക്ായാ വകന സ്ുക്മ്  ൩൪ 

 മുക്ത രാപമ് വനമ് തത് ച തസ്മിന് ഏവ തത് അഹനി   

 രമണീയ0 വിപപ്പാജ യതാ ശ്ചചപ്ത രതമ് വനമ്  ൩൫ 

 നിഹതയ താമ് യക്ഷ് സ്ുതാമ് സ് രാമ:    

 പ്പരരയമാന: സ്ുര സ്ിര സ്ശ്ചമ് ക :  
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 ഉവാസ് തസ്മിന് മുനിനാ സ്ഹ ഏവ    

 പ്പപാത കവളാ0 പ്പതികപാതയമാന:   ൩൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷടവി0ര സ്സര കഃ  

 സപ്ത വി0ശ സ്സര് കഃ  

 അത താമ് രജനീമ് ഉഷയ വിരവാമികപ്താ മഹായരാഃ  

  പ്പഹസ്യ രാക്വമ് വാക്യമ് ഉവാച മതുരാ൭ക്ഷ്രമ്  ൧ 

 പരിതുകടാസ്മി പപ്തമ് കത രാജ പുപ്ത മഹായരഃ  

  പ്പീതയാ പരമയാ യുകക്താ തതാമയ൭പ്സ്താണി സ്രവരഃ  ൨ 

  കതവാ൭൭സ്ുര ക്ണാന് വാ൭പി സ്ക്് കരവാരക്ാന് അപി  

  ശ്ചയ: അമിപ്താന് പ്പസ്ഹയാ൭൭ജൗ വരീ പ്ക്ുതയ ജയിഷയസ്ി  ൩ 

  താനി തിവയാനി പപ്തമ് കത തതാമയ൭പ്സ്താണി സ്രവരഃ  

  തണ്ട ചപ്ക്മ് മഹ രിവയമ് തവ താസ്യാമി രാക്വ  ൪ 

  തര മചപ്ക്മ് തകതാ വീര ക്ാ  ചപ്ക്മ് തശ്ചതവ ച  

  വിഷ്ണു  ചപ്ക്മ് തതാ അതയുപ്ക്മ് ഐപ്്മ് ചപ്ക്മ് തശ്ചതവ ച  ൫ 

  വപ്ജമ് അപ്സ്തമ് നര കപ്രട ശ്ചരവമ് രൂ  വരമ് തതാ  

  അപ്സ്തമ് പ്പഹ്മരിര ശ്ചശ്ചവ ഐഷീക്മ് അപി രാക്വ   

  തതാമി കത മഹാ പാകഹാ പ്പാഹ്മമ് അപ്സ്തമ് അനുരമമ്  ൬ 

  ക്കത കതവ ശ്ചചവ ക്ാക്ുത്സത കമാതക്ീ രിക്രീ ഉകപ  

  പ്പതീക്ത നര രാര തൂ  പ്പയച്ചാമി പ്നുപാ൭൭ത്മജ  ൭ 

  തര മ പാരമ് അഹമ് രാമ ക്ാ  പാരമ് തശ്ചതവ ച  

 പാരമ് വാരുണമ് അപ്സ്തമ് ച തതാമി അഹമ് അനുരമമ്  ൮  

  അരനീ കതവ പ്പയച്ചാമി രുഷ്കാകപ്ര ത രക്ു ന്ന  

  തതാമി ച അപ്സ്തമ് ശ്ചപനാക്മ് അപ്സ്തമ് നാരായണമ് തതാ  ൯ 

  ആകക്നയമ് അപ്സ്ത തയിതമ് രിക്രമ് നാമ നാമതഃ  

  വായവയമ് പ്പതമമ് നാമ തതാമി തവ രാക്വ  ൧0 

  അപ്സ്തമ് ഹയ രികരാ നാമ പ്ക്ൗഞ്ചമ് അപ്സ്തമ് തശ്ചതവ ച  

  രക്തി തവയമ് ച ക്ാക്ുത്സത തതാമി തവ ചാ൭നക്  ൧൧ 

  ക്ങ്കാ മ് മുസ് മ് കക്ാരമ് ക്ാപാ മ് അത ക്ങ്കണമ്  
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  വതാ൭ര തമ് രാക്ഷ്സ്ാ യാനി തതാമി ഏതാനി സ്രവരഃ  ൧൨ 

  ശ്ചവതയാതരമ് മഹാ൭പ്സ്തമ് ച ന്നമ് നാമ നാമതഃ  

  അസ്ി രതനമ് മഹാ പാകഹാ തതാമി പ്നുവരാത്മജ  ൧൩ 

  ക്ാ്രവമ് അപ്സ്തമ് തയിതമ് മാനവമ് നാമ നാമതഃ  

  പ്പസ്വാപന പ്പരമകന തത്മി സ്ൗരമ് ച രാക്വ  ൧൪ 

  തരണ്മ് കരാഷണമ് ശ്ചചവ സ്മ് താപന വി ാപകന  

  മതനമ് ശ്ചചവ തുര തര്ഷമ് ക്്ര ്തയിതമ് തതാ  ൧൫ 

  ശ്ചപരാചമ് അപ്സ്തമ് തയിതമ് കമാഹനമ് നാമ നാമതഃ  

  പ്പതീച്ച നര രാര തൂ  രാജ പുപ്ത മഹായരഃ  ൧൬ 

  താമസ്മ് നര രാര തൂ  സ്ൗമനമ് ച മഹാ പ   

  സ്മവര തമ് ശ്ചചവ തുര തര്ഷമ് മൗസ് മ് ച പ്നുപാത്മജ  ൧൭ 

  സ്തയമ് അപ്സ്തമ് മഹാ പാകഹാ തതാ മായാതരമ് പരമ്  

  കക്ാരമ് കതജഃ പ്പപമ് നാമ പര കതകജാപക്ര്ഷണമ്  ൧൮ 

  സ്ൗമയാ൭പ്സ്തമ് രിരിരമ് നാമ തവടു ര൭പ്സ്തമ് സ്ുതാമനമ്  

  താരുണമ് ച പക്സ്യാ൭പി രീകതഷുമ് അത മാനവമ്  ൧൯ 

  ഏതാന് നാമ മഹാ പാകഹാ ക്ാമ രൂപാന് മഹാ പ ാന്  

  പ്ക്ുഹാണ പരകമാതാരാന് ക്ഷ്ിപ്പമ് ഏവ പ്നുപാത്മജ  ൨0 

  സ്തിത സ്തു  പ്പാങ്മു കക്ാ പൂതവാ രുചി ര മുനി വര സ്തതാ  

  തതൗ രാമായ സ്ുപ്പീകതാ മപ്് പ്ക്ാമമ് അനുരമമ്  ൨൧ 

 സ്രവ സ്പ്മ് കഹണമ് കയഷാമ് ശ്ചതവശ്ചതര൭പി തുര ലപമ്   

 താ നയ൭പ്സ്താണി തതാ വികപ്പാ രാക്വായ നയകവതയത്  ൨൨ 

  ജപതസ്തു  മുകന സ്തസ്യ വിരവാമിപ്ത സ്യ തീമതഃ  

  ഉപതസ്തു : മഹാ൭ര്ഹാണി സ്രവാണയ൭പ്സ്താണി രാക്വമ്  ൨൩ 

  ഊചു ശ്ച മുതിതാ രാമമ് സ്കരവ പ്പാഞ്ജ യ സ്തതാ  

  ഇകമ സ്മ പരകമാതാരാഃ  ക്ിമ് കരാ സ്തവ രാക്വ  ൨൪ 

  പ്പതിപ്ക്ുഹയ ച ക്ാക്ുത്സതഃ സ്മാ പയ ച പാണിനാ  

  മനസ്ാ കമ പവിഷയതവമ് ഇതി താനി അപയകചാതയത്  ൨൫ 

  തതഃ പ്പീത മനാ രാകമാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാ മുനിമ്  
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  അപിവാതയ മഹാകതജാ ക്മനാ   യ ഉപചപ്ക്കമ  ൨൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത വി0ര 

സ്സര കഃ 

 അഷ്ടാ വി0ശ സ്സര് കഃ  

  പ്പതിപ്ക്ുഹയ തകതാപ്സ്താണി പ്പപ്ഹുട   വതനഃ രുചിഃ  

  ക്ച്ചന് ഏവ ച ക്ാക്ുകത്സതാ വിരവാമിപ്തമ് അതാ൭പ്പവീത ് ൧ 

  പ്ക്ുഹീതാ൭കപ്സ്താസ്മി പക്വന് തുരാതര്ഷഃ സ്ുശ്ചരര൭പി  

  അപ്സ്താണാമ് തു അഹമ് ഇച്ചാമി സ്മ്ഹാരമ് മുനി പുമ് കവ  ൨ 

  ഏവമ് പ്പുവതി ക്ാക്ുകത്സത വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

  സ്മ്ഹാരമ് വയാജഹാരാ൭ത പ്തുതിമാന് സ്ുപ്വതഃ രുചിഃ  ൩ 

  സ്തയവ്മ് സ്തയ ക്ീര തിമ് പ്തുടമ് രപസ്മ് ഏവ ച  

  പ്പതിഹാരതരമ് നാമ പരാ ങ്മു ക്മ് അവാ ങ്മു ക്മ്  ൪ 

   ക്ഷ്യാ അ ക്ഷ്യാ: വിഷമൗ ശ്ചചവ പ്തുട നാപ സ്ുനാപക്ൗ  

  തരാക്ഷ് രത വപ്ക്തൗ ച തര രീര്ഷ രകതാതരൗ   ൫ 

  പത്മനാപ മഹാനാപൗ തു്ുനാപ സ്ുനാപക്ൗ  

  കജയാതിഷമ് പ്ക്ുരനമ് ശ്ചചവ ശ്ചനരാരയ വിമ ാ വുപൗ  ൬ 

  യൗക്്ര ഹരിപ്തൗ ച ശ്ചതതയ പ്പമതനൗ തതാ  

 സ്ാര ചിസ്മാ ീ പ്തുതിര മാ ീ പ്വുരി മാന് രുചിര സ്തതാ  ൭ 

  പിപ്തു സ്ൗമനസ്മ് ശ്ചചവ വിതൂത മക്രാ വുപൗ  

  ക്രവീരക്രമ് ശ്ചചവ തന താനയൗ ച രാക്വ  ൮ 

  ക്ാമ രൂപമ് ക്ാമ രുചിമ് കമാഹമ് ആവരണമ് തതാ  

  പ്ജുരക്മ് സ്രവനാപമ് ച സ്്ാന വരണൗ തതാ  ൯ 

 പ്പുരാരവ തനയാന് രാമ പാസ്വരാന് ക്ാമ രൂപിണഃ  

 പ്പതീച്ച മമ പപ്തമ് കത പാപ്ത പൂകതാസ്ി രാക്വ  ൧0 

 പാട മികതയവ ക്ാക്ുത്സത : പ്പപ്ഹുകട ന   അ്രാത്മനാ   

 തിവയ പാസ്വര കതഹാ ശ്ച മൂര തി മ്ഃ സ്ുക് പ്പതാഃ  ൧൧ 

 കക്ചിത് അമ് കാര സ്പ്തുരാ: കക്ചിത് തൂകമാപമ സ്തതാ   

 ചപ്മ് താ൭ര ക സ്പ്തുരാ: കക്ചിത് പ്പഹവ അമ് ജ ി പുടാ: തതാ  ൧൨ 
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 രാമമ് പ്പാഞ്ജ കയാ പൂതവാ൭പ്പുവന് മതുര പാഷിണഃ  

 ഇകമ സ്മ നര രാര തൂ  രാതി ക്ിമ് ക്രവാമ കത  ൧൩ 

 മാനസ്ാഃ ക്ാരയ ക്ാക ഷു സ്ാഹായ്മ് കമ ക്രിഷയത  

 ക്മയതാമ് ഇതി താന് ആഹ യകതടമ് രക്ു ന്നഃ  ൧൪ 

  അത കത രാമമ് ആമപ്്യ പ്ക്ുതവാ ചാ൭പി പ്പതക്ഷ്ിണമ്  

  ഏവമ് അസ്തു  ഇതി ക്ാക്ുത്സതമ് ഉക്തവാ ജക്മു  രയതാ൭൭ക്തമ്  ൧൫ 

  സ് ച താന് രാക്കവാ ജ്ഞാതവാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാമുനിമ്  

  ക്ച്ചന് ഏവ അത മതുരമ് ലക്ഷ്ണമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൬ 

  ക്ിമ് ഏതന് കമക് സ്മ് കാരമ് പരവത സ്യ അവിതൂരതഃ  

  പ്വുക്ഷ് ഷണ്ടമ് ഇകതാ പാതി പരമ് ക്ൗതൂഹ മ് ഹി കമ  ൧൭ 

  തര ശനീയമ് പ്മുക് ആക്ീര ണമ് മകനാഹരമ് അതീവ ച  

  നാനാ പ്പക്ാശ്ചരഃ രക്ുശ്ചന: വല്കു  നാശ്ചത: അ പ്മ് കുതമ്  ൧൮ 

  നിപ്സ്സുതാ സ്മ മുനി കപ്രട ക്ാ്ാരാത ്കരാമ ഹര്ഷണാത്  

  അനയാ തു അവക്ച്ചാമി കതര സ്യ സ്ുക്വരയാ  ൧൯ 

  സ്രവമ് കമ രമ് സ പക്വന് ക്സ്യ ആപ്രമപതമ് തു ഇതമ്  

  സ്പ്രാ്താ: യപ്ത കത പാപാ: പ്പഹ്മക്നാ: തുട ചാരിണഃ  ൨0 

 തവ യജ്ഞ സ്യ വിക്നായ തുരാത്മാകനാ മഹാ മുകന   

 പക്വന് തസ്യ കക്ാ കതര: സ്ാ യപ്ത തവ യാജ്ഞിക്ീ  ൨൧ 

 രക്ഷ്ിതവയാ പ്ക്ിയാ പ്പഹ്മന് മയാ വതയാ: ച രാക്ഷ്സ്ാ:  

 ഏത ത്സരവമ് മുനി കപ്രട കപ്രാതു മിച്ചാമി അഹമ് പ്പകപാ  ൨൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അടാ വി0ര 

സ്സര കഃ  

 ഏയകാന പ്തി 0ശ സ്സര് കഃ  

 അത തസ്യ അപ്പകമയസ്യ തത് വനമ് പരിപ്പുച്ചതഃ   

 വിരവാമികപ്താ മഹാകതജാ വയാക്യാതുമ് ഉപചപ്ക്കമ  ൧ 

 ഇഹ രാമ മഹാ പാകഹാ വിഷ്ണു : കതവവര പ്പപു:  

 വര്ഷാണി സ്ുപഹൂനി ഇഹ തതാ യുക് രാതാനി ച  ൨ 

 തപശ്ചരണ കയാക്ാ൭ര തമ് ഉവാസ് സ്ുമഹാതപാ:  
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  ഏഷ പൂരവ ആപ്രകമാ രാമ വാമന സ്യ മഹാത്മനഃ  ൩ 

  സ്ിരാ൭൭പ്രമ ഇതി ക്യാതഃ സ്ികരാ ഹി അപ്ത മഹാതപാഃ  

  ഏതസ്മിന് ഏവ ക്ാക  തു രാജാ ശ്ചവകരാചനിര് പ ിഃ  ൪ 

 നിര ജിതയ ശ്ചതവത ക്ണാന് സ് ഇപ്മ് താന് സ് മരു തകണാന്  

 ക്ാരയാ മാസ് തത് രാജയമ് പ്തിഷു ക ാകക്ഷു വിപ്രുതഃ  ൫ 

 യജ്ഞമ് ചക്ാര സ്ുമഹാന് അസ്ുകരകപ്്ാ മഹാ പ :  

 പക  സ്തു  യജമാന സ്യ കതവാഃ സ് അക്നി പുകരാക്മാഃ  

 സ്മാക്മയ സ്വയമ് ശ്ചചവ വിഷ്ണു മ് ഊചു: ഇഹാ൭൭പ്രകമ  ൬ 

 പ ി: ശ്ചവകരാചനി: വികഷ്ണാ യജകത യജ്ഞമ് ഉരമമ്  

 അസ്മാക്ത പ്ക്തൗ തസ്മിന് സ്വ ക്ാരയമ് അപിപതയതാമ്  ൭ 

 കയ ച ഏനമ് അപിവര തക് യാചിതാര ഇത സ്തതഃ  

 യത് ച യപ്ത യതാവത് ച സ്രവമ് കതപയഃ പ്പയച്ചതി  ൮ 

 സ് തവമ് സ്ുര ഹിതാര തായ മായാ കയാക്മ് ഉപാപ്രിതഃ  

 വാമനതവമ് ക്കതാ വികഷ്ണാ ക്ുരു ക് യാണമ് ഉരമമ്  ൯ 

 ഏതസ്മിന് അമ് തകര രാമ ക്ാരയകപാ അക്നി സ്മ പ്പപ:  

 അതിതയാ സ്ഹികതാ രാമ തീപയമാന ഇവ ഓജസ്ാ  ൧0 

 കതവീ സ്ഹാകയാ പക്വാന് തിവയമ് വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ക്മ്   

 പ്വതമ് സ്മാപയ വരതമ് തുടാവ മതുസ്ൂതനമ്  ൧൧ 

 തകപാമയ0 തകപാരാരിമ് തകപാമൂര തിമ് തപാത്മക്മ്   

 തപസ്ാ തവാമ് സ്ുതക്തന പരയാമി പുരുകഷാരമമ്  ൧൨ 

 രരീകര തവ പരയാമി ജക്ത് സ്രവ മിത0 പ്പകപാ    

 തവമ് അനാതി: അനികര തരയ: തവാമ് അഹമ് രരണമ് ക്ത:  ൧൩ 

 തമ് ഉവാച ഹരി: പ്പീത: ക്ാരയപമ് തൂത ക്ല്മഷമ്   

 വരമ് വരയ പപ്തമ് കത വരാ൭ര്കഹാ൭സ്ി മതമ് മമ  ൧൪ 

 തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ മരീകചാ ക്ാരയകപാ൭പ്പവീത്  

 അതിതയാ കതവതാനാമ് ച മമ ച ഏവ അനുയാചത:  ൧൫ 

 വര വരത സ്ുപ്പീകതാ താതു മ൭ര്ഹസ്ി സ്ുപ്വത   

 പുപ്തതവമ് ക്ച്ച പക്വന് അതിതയാ മമ ചാ൭നക്  ൧൬ 
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 പ്പാതാ പവ യവീയാന് തവമ് രപ്ക് സ്യ അസ്ുര സ്ൂതന   

 കരാക്ാ൭൭ര താനാമ് തു കതവാനാമ് സ്ാഹായ്മ് ക്ര തു  മര്ഹസ്ി  ൧൭ 

 അയമ് സ്ിരാ൭൭പ്രകമാ നാമ പ്പസ്ാതാത് കത പവിഷയതി  

 സ്ികര ക്ര മണി കതകവര ഉരിട പക്വന് ഇതഃ  ൧൮ 

 അത വിഷ്ണു ര് മഹാകതജാ അതിതയാമ് സ്മജായത  

 വാമനമ് രൂപമ് ആസ്തായ ശ്ചവകരാചനിമ് ഉപാക്മത്  ൧൯ 

 പ്തീന് പാതാന് അത പിക്ഷ്ിതവാ പ്പതിപ്ക്ുഹയ ച മാനത:  

 ആപ്ക്മയ ക ാക്ാന് ക ാക്ാ൭൭ത്മാ സ്രവ പൂത ഹികത രതഃ  ൨0 

 മകഹപ്്ായ പുനഃ പ്പാതാത് നിയമയ പ ിമ് ഓജസ്ാ  

 ശ്ചപ്തക ാക്യമ് സ് മഹാ കതജാ ശ്ചകപ്ക് രപ്ക് വരമ് പുനഃ  ൨൧ 

 കതന ഏഷ പൂരവമ് ആപ്ക്ാ് ആപ്രമഃ പ്രമ നാരനഃ  

 മയാ൭പി പക്തയാ തസ്യ ഏവ വാമന സ്യ ഉപപുജയകത  ൨൨ 

  ഏനമ് ആപ്രമമ് ആയാ്ി രാക്ഷ്സ്ാ വിക്ന ക്ാരിണഃ  

  അപ്ത കത പുരുഷ വയാപ്ക് ഹ്വയാ തുട ചാരിണഃ  ൨൩ 

  അതയ ക്ച്ചാമകഹ രാമ സ്ിരാപ്രമമ് അനുരമമ്  

  തത് ആപ്രമ പതമ് താത തവാ൭പി തത് യതാ മമ  ൨൪ 

 ഇതി ഉക്തവാ പരമ പ്പീകതാ പ്ക്ുഹയ രാമമ് സ് ക്ഷ്മണമ്  

 പ്പവിരന് ആപ്രമ പതമ് വയകരാചത മഹാ മുനി :    

 രരീവ ക്ത നീഹാര: പുനരവസ്ു സ്മനവിത :  ൨൫ 

  തമ് പ്തുടവാ മുനയഃ സ്കരവ സ്ിരാപ്രമ നിവാസ്ിനഃ  

  ഉതക്തയാതത്യ സ്ഹസ്ാ വിരവാമിപ്തമ് അപൂജയന്  ൨൬ 

  യതാ അര്ഹമ് ചപ്ക്ികര പൂജാമ് വിരവാമിപ്തായ തീമകത  

  തശ്ചതവ രാജ പുപ്താപയാമ് അക്ുരവന് അതിതി പ്ക്ിയാമ്  ൨൭ 

  മുഹൂര തമ് അത വിപ്രാ്ൗ രാജ പുപ്തൗ അരിമ് തമൗ  

  പ്പാഞ്ജ ീ മുനി രാര തൂ മ് ഊചതൂ രക്ു ന്നൗ  ൨൮ 

  അതയ ഏവ തീക്ഷ്ാമ് പ്പവിര പപ്തമ് കത മുനി പുമ് കവ  

  സ്ിരാപ്രകമായമ് സ്ിരഃ സ്യാത് സ്തയമ് അസ്തു  വച സ്തവ  ൨൯ 

  ഏവമ് ഉകക്താ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  
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  പ്പവികവര തതാ തീക്ഷ്ാമ് നിയകതാ നിയകതപ്്ിയഃ  ൩0 

  ക്ുമാരൗ അപി താമ് രാപ്തിമ് ഉഷിതവാ സ്ുസ്മാഹിതൗ  

  പ്പപാത ക്ാക  ച ഉരായ പൂരവമ് സ്മ്തയാമ് ഉപാസ്യ ച  ൩൧ 

 പ്സ്്ു കടാതക്ൗ രുചീ ജപയ0 സ്മാപയ നിയകമന ച   

 ഹുത അക്നികഹാപ്തമ് ആസ്ീനമ് വിരവാമിപ്തമ് അവ്താമ്  ൩൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏകക്ാന   

പ്തി0ര സ്സര കഃ  

 പ്തി0ശ സ്സര് കഃ  

 അത തൗ കതരക്ാ ജ്ഞൗ രാജ പുപ്തൗ അരിമ് തമൗ  

  കതകര ക്ാക  ച വാക്യകജ്ഞാ അപ്പൂതാമ് ക്ൗരിക്മ് വചഃ  ൧ 

  പക്വന് കപ്രാതുമ് ഇച്ചാകവാ യസ്മിന് ക്ാക  നിരാചരൗ  

  സ്പ്മക്ഷ്ണീയൗ തൗ പ്പഹ്മന് അതിവകര തത തത് ക്ഷ്ണമ്  ൨ 

  ഏവമ് പ്പുവാണൗ ക്ാക്ുത്സതൗ തവരമാണൗ യുയുത്സയാ  

  സ്കരവ കത മുനയഃ പ്പീതാഃ പ്പരരമ് സു : പ്നുപാത്മജൗ  ൩ 

  അതയ പ്പപ്പുതി ഷപ്ടാപ്തമ് രക്ഷ്തമ് രാക്വൗ യുവാമ്  

  തീക്ഷ്ാമ് ക്കതാ ഹി ഏഷ മുനിഃ മൗനിതവമ് ച ക്മിഷയതി  ൪ 

  തൗ തു തതവചനമ് പ്രുതവാ രാജ പുപ്തൗ യരസ്വിനൗ  

  അനിപ്തൗ ഷട് അകഹാ രാപ്തമ് തകപാ വനമ് അരക്ഷ്താമ്  ൫ 

  ഉപാസ്ാമ് ചപ്ക്തു: വീരൗ മരൗ പരമ തനവിനൗ  

  രരക്ഷ്തുര് മുനിവരമ് വിരവാമിപ്തമ് അരിമ് തമൗ  ൬ 

  അത ക്ാക  ക്കത തസ്മിന് ഷകട   അഹനി സ്മാക്കത  

  സ്ൗമിപ്തമ് അപ്പവീത് രാകമാ യകരാ പവ സ്മാഹിതഃ  ൭ 

  രാമ സ്യ ഏവമ് പ്പുവാണ സ്യ തവരിത സ്യ യുയുത്സയാ  

  പ്പജജവാ  തകതാ കവതിഃ കസ്ാപാതയായ പുകരാഹിതാ  ൮ 

  സ് തര ്ചമസ് പ്സ്ുക്കാ സ് സ്മിത് ക്ുസ്ുകമാച്ചയാ   

  വിരവാമികപ്തണ സ്ഹിതാ കവതി ര ജജവാ  സ് രുതവിജാ  ൯ 

  മപ്്വത് ച യതാ നയായമ് യകജ്ഞാ   അസ്ൗ സ്പ്രവര തകത  

  ആക്ാകര ച മഹാന് ര്തഃ പ്പാതുര് ആസ്ീത് പയാനക്ഃ  ൧0 
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  ആവാരയ ക്ക്നമ് കമകക്ാ യതാ പ്പാപ്വുഷി നിര കതഃ  

  തതാ മായാമ് വിക്ുരവാണൗ രാക്ഷ്സ്ൗ അപയതാവതാമ്  ൧൧ 

  മാരീച ശ്ച സ്ുപാഹു ശ്ച തകയാ: അനുചരാ സ്തതാ  

  ആക്മയ പീമ സ്മ് കാരാ രുതിര ഓക്ാന് അവാപ്സ്ുജന്  ൧൨ 

  താമ് കതന രുതിര ഔകക്ണ കവതിര് ജജ്ജവാ  മമ് ടിതാ   

  സ്ഹസ്ാ അപിപ്തുകതാ രാമ: താന് അപരയത് തകതാ തിവി   ൧൩ 

  തൗ ആപത്ൗ സ്ഹസ്ാ പ്തുടവാ രാജീവ ക ാചനഃ  

   ക്ഷ്മണമ് തു അപി സ്കപ്രക്ഷ്യ രാകമാ വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൪ 

  പരയ  ക്ഷ്മണ തുപ്രവുരാന് രാക്ഷ്സ്ാന് പിരിത അരനാന്  

  മാനവാ൭പ്സ്ത സ്മാതൂതാന് അനിക ന യതാ ക്നാന്  ൧൫ 

  മാനവമ് പരകമാതാരമ് അപ്സ്തമ് പരമ പാസ്വരമ്  

  ചികക്ഷ്പ പരമ പ്ക്ുകരാ മാരീച ഉരസ്ി രാക്വഃ  ൧൬ 

  സ് കതന പരമാ൭കപ്സ്തണ മാനകവന സ്മാഹിതഃ  

  സ്രൂര ണമ് കയാജന രതമ് ക്ഷ്ി്തഃ സ്ാക്ര സ്രലകവ  ൧൭ 

  വികചതനമ് വിക്ൂര ണ് മ് രീകതഷു പ  പീടിതമ്  

  നിരസ്തമ് പ്തുരയ മാരീചമ് രാകമാ  ക്ഷ്മണമ് അപ്പവീത്  ൧൮ 

  പരയ  ക്ഷ്മണ രീകതഷുമ് മാനവമ് തര മ സ്മ്ഹിതമ്  

  കമാഹയിതവാ നയതി ഏനമ് ന ച പ്പാശ്ചണര് വിയുജയത  ൧൯ 

  ഇമാന് അപി വതിഷയാമി നിപ്ര കുണാന് തുട ചാരിണഃ  

  രാക്ഷ്സ്ാന് പാപ ക്ര മസ്താന് യജ്ഞ ക്നാന് രുതിര അരനാന്  ൨0 

  സ്0പ്ക്ുഹയ അപ്സ്തമ് തകതാ രാകമാ തിവയമ്  ആകക്നയമ് അത്ു തമ്   

  സ്ുപാഹു ഉരസ്ി ചികക്ഷ്പ സ് വിരഃ പ്പാപതത് പുവി  ൨൧ 

  കരഷാന് വായവയമ് ആതായ നിജക്ാന മഹായരാഃ  

  രാക്വഃ പരകമാതാകരാ മുനീനാമ് മുതമ് ആവഹന്  ൨൨ 

  സ് ഹതവാ രാക്ഷ്സ്ാന് സ്രവാന് യജ്ഞ ക്നാന് രക്ു ന്നഃ  

  രുഷിപിഃ പൂജിത: തപ്ത യകതകപ്്ാ വിജകയ പുരാ  ൨൩ 

  അത യകജ്ഞ സ്മാക്ത തു വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

  നിര് ഈതിക്ാ തികരാ പ്തുടവാ ക്ാക്ുത്സതമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨൪ 
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  പ്ക്ുതാ൭കര താ   അസ്മി മഹാപാകഹാ പ്ക്ുതമ് ക്ുരു വച: തവയാ  

  സ്ിരാ൭൭പ്രമമ് ഇതമ് സ്തയമ് പ്ക്ുതമ് രാമ മഹായരഃ   

  സ് ഹി രാമമ് പ്പരസ്യ ഏവമ് താപയാമ് സ്മ്തയാമ് ഉപാക്മത്  ൨൫ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തി0ര സ്സര കഃ  

 ഏക പ്തി0ശ സ്സര് കഃ  

 അത താമ് രജനീമ് തപ്ത പ്ക്ുതാര തൗ രാമ  ക്ഷ്മണൗ  

  ഊഷതു: മുതിതൗ വീരൗ പ്പപ്ഹുകട ന അ്രാത്മനാ  ൧ 

  പ്പപാതായാമ് തു രരവരയാമ് പ്ക്ുത പൗരവാ൭ഹ്ണിക് പ്ക്ിയൗ  

  വിരവാമിപ്തമ് രുഷീമ് ച അനയാന് സ്ഹിതൗ അപിജക്മതുഃ  ൨ 

  അപിവാതയ മുനി കപ്രടമ് ജവ ്മ് ഇവ പാവക്മ്  

  ഊചതു: മതുകരാതാരമ് വാക്യമ് മതുര പാഷിണൗ  ൩ 

  ഇമൗ സ്മ മുനി രാര തൂ  ക്ിമ് കരൗ സ്മുപസ്തിതൗ  

  ആജ്ഞാപയ യകതടമ് ശ്ചവ രാസ്നമ് ക്രവാവ ക്ിമ്  ൪ 

  ഏവമ് ഉക്താ തത സ്താപയാമ് സ്രവ ഏവ മഹര്ഷയഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ രാമമ് വചനമ് അപ്പുവന്  ൫ 

  ശ്ചമതി  സ്യ നര കപ്രട ജനക് സ്യ പവിഷയതി  

  യജ്ഞഃ പരമ തര മിട സ്തപ്ത യാസ്യാമകഹ വയമ്  ൬ 

  തവമ് ശ്ചചവ നര രാര തൂ  സ്ഹ അസ്മാപി: ക്മിഷയസ്ി  

  അത്ു തമ് ച തനു രതനമ് തപ്ത തവമ് പ്തടുമ് അര്ഹസ്ി  ൭ 

  തത് ഹി പൂരവമ് നര കപ്രട തരമ് സ്തസ്ി ശ്ചതവശ്ചതഃ  

  അപ്പകമയ പ മ് കക്ാരമ് മകക് പരമ പാസ്വരമ്  ൮ 

  ന അസ്യ കതവാ ന ക്്രവാ ന അസ്ുരാ ന ച രാക്ഷ്സ്ാഃ  

  ക്ര തു മ് ആകരാപണമ് രക്താ ന ക്തമ് ചന മാനുഷാഃ  ൯ 

  തനുഷസ്യ തസ്യ വീരയമ് ഹി ജിജ്ഞാസ്ക്ാ മഹീക്ഷ്ിതഃ  

  ന കരക്ുര് ആകരാപയിതുമ് രാജ പുപ്താ മഹാപ ാഃ  ൧0 

  തത് തനു: നര രാര തൂ  ശ്ചമതി  സ്യ മഹാത്മനഃ  

  തപ്ത പ്തക്ഷ്യസ്ി ക്ാക്ുത്സത യജ്ഞമ് ച അത്ു ത തര ശനമ്  ൧൧ 

  തത് ഹി യജ്ഞ പ മ് കതന ശ്ചമതിക ന ഉരമമ് തനുഃ  
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  യാചിതമ് നര രാര തൂ  സ്ുനാപമ് സ്രവ ശ്ചതവശ്ചതഃ  ൧൨ 

  ആയാക്പൂതമ് പ്നുപകതഃ തസ്യ കവശ്മനി രാക്വ   

  അര ചിതമ് വിവിശ്ചത ര കശ്ചമ് ത ര തൂശ്ചപ ശ്ചാ൭ക്രു ക്മ് തിപി:  ൧൩ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മുനിവരഃ പ്പസ്താനമ് അക്കരാത് തതാ  

  സ് രുഷി  സ്മ് കഃ സ്ക്ാക്ുത്സത ആമപ്്യ വന കതവതാഃ  ൧൪ 

  സ്വസ്തി കവാസ്തു  ക്മിഷയാമി സ്ിരഃ സ്ിരാ൭൭പ്രമാത് അഹമ്  

  ഉരകര ജാഹ്നവീ തീകര ഹിമവ്മ് രിക ാച്ചയമ്  ൧൫ 

  പ്പതക്ഷ്ിണമ് തതഃ പ്ക്ുതവാ സ്ിരാപ്രമമ് അനുരമമ്  

  ഉരരാമ് തിരമ് ഉരിരയ പ്പസ്താതുമ് ഉപചപ്ക്കമ  ൧൬ 

  തമ് പ്വജ്മ് മുനിവരമ് അനവക്ാത് അനുസ്ാരിണാമ്  

  രക്ടീ രത മാപ്തമ് തു പ്പയാകണ പ്പഹ്മ വാതിനാമ്  ൧൭ 

  പ്മുക് പക്ഷ്ി ക്ണാ ശ്ചശ്ചവ സ്ിരാപ്രമ നിവാസ്ിനഃ  

  അനുജക്മു ര് മഹാത്മാനമ് വിരവാമിപ്തമ് മഹാ മുനിമ്  

 നിവര തയാ മാസ് തത: സ് പക്ഷ്ി സ്മ് കാന് പ്മുക്ാന൭പി  ൧൮ 

  കത ക്തവാ തൂരമ് അതവാനമ്  രമാകന തിവാക്കര  

  വാസ്മ് ചപ്ക്ുര് മുനി ക്ണാഃ കരാണാ ക്ൂക  സ്മാഹിതാഃ  ൧൯ 

  കത   അസ്തമ് ക്കത തിനക്കര സ്നാതവാ ഹുത ഹുതാരനാഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ നികഷതുര് അമിത ഓജസ്ഃ  ൨0 

  രാകമാപി സ്ഹ സ്ൗമിപ്തി: മുനീമ് താന് അപിപൂജയ ച  

  അപ്ക്കതാ നിഷസ്ാതാ൭ത വിരവാമിപ്ത സ്യ തീമതഃ  ൨൧ 

  അത രാകമാ മഹാകതജാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാ മുനിമ്  

  പപ്പച്ച മുനി രാര തൂ മ് ക്ൗതൂഹ  സ്മനവിതഃ  ൨൨ 

  പക്വന് ക്: നു അയമ് കതരഃ സ്പ്മുര വന കരാപിതഃ  

  കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി പപ്തമ് കത വക്തുമ് അര്ഹസ്ി തരവതഃ  ൨൩ 

 കചാതികതാ രാമ വാകക്യന ക്തയാ മാസ് സ്ുപ്വതഃ  

 തസ്യ കതര സ്യ നിക്ി മ് രുഷി മകതയ മഹാതപാഃ  ൨൪ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക് പ്തി0ര 

സ്സര കഃ 
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 തവാ പ്തി0ശ സ്സര് കഃ  

 പ്പഹ്മകയാനിര് മഹാന് ആസ്ീത് ക്ുകരാ നാമ മഹാതപാഃ  

 അക്ലിട പ്വത തര മജ്ഞ: സ്ജ്ജന പ്പതിപൂജക്:  ൧  

 സ് മഹാത്മാ ക്ു ീനായാമ് യുക്തായാമ് സ്ുമഹാ പ ാന ് 

 ശ്ചവതര്പയാമ് ജനയാ മാസ് ചതുരഃ സ്പ്തുരാന് സ്ുതാന്  ൨ 

 ക്ുരാരമ് ക്ുരനാപമ് ച ആതൂര തരജസ്മ് വസ്ുമ്  

 തീ്തി യുക്താന് മകഹാ ത്സാഹാന് ക്ഷ്പ്ത തര മ ചിക്ീര്ഷയാ  ൩ 

 താന് ഉവാച ക്ുരഃ പുപ്താന് തര മിടാന ്സ്തയ വാതിനഃ  

 പ്ക്ിയതാമ് പാ നമ് പുപ്താ തര മമ് പ്പാപ്സ്യത പുഷ്ക മ്  ൪   

 ക്ുര സ്യ വചനമ് പ്രുതവാ ചതവാകരാ ക ാക് സ്മ്മതാഃ  

 നികവരമ് ചപ്ക്ികര സ്കരവ പുരാണാമ് പ്നുവരാ: തതാ  ൫ 

 ക്ുരാര സ്തു  മഹാകതജാഃ ക്ൗരാരീമ് അക്കരാത് പുരീമ്  

 ക്ുരനാപ സ്തു  തര മാത്മാ പരമ് ചകപ്ക് മകഹാതയമ്  ൬ 

 ആതൂര തരജകസ്ാ രാമ തര മാരണയമ് മഹീപതിഃ  

 ചകപ്ക് പുര വരമ് രാജാ വസ്ുശ്ചകപ്ക് ക്ിരിപ്വജമ്  ൭ 

 ഏഷാ വസ്ുമതീ രാമ വകസ്ാ: തസ്യ മഹാത്മനഃ  

 ഏകത ശ്ചര  വരാഃ പഞ്ച പ്പക്ാരക് സ്മ്തഃ  ൮ 

 സ്ുമാക്തീ നതീ രമയാ മാക്താന് വിപ്രുതാ യയൗ  

 പഞ്ചാനാമ് ശ്ചര  മുക്യാനാമ് മകതയ മാ ാ ഇവ കരാപകത  ൯ 

  സ് ഏഷാ ഹി മാക്തീ രാമ വകസ്ാ: തസ്യ മഹാത്മനഃ  

  പൂരവാ൭പി ചരിതാ രാമ സ്ുകക്ഷ്പ്താ സ്സ്യ മാ ിനീ  ൧0 

  ക്ുരനാപ സ്തു  രാജര്ഷിഃ ക്നയാ രതമ് അനുരമമ്  

  ജനയാ മാസ് തര മാത്മാ പ്ക്ുതാചയാമ് രക്ു ന്ന  ൧൧ 

  താ: തു യൗവന രാ ികനയാ രൂപവതയഃ സ്വ പ്മ് കുതാഃ  

  ഉതയാന പൂമിമ് ആക്മയ പ്പാപ്വുഷീവ രതപ്ഹതാഃ  ൧൨ 

  ക്ായക്യാ പ്നുതയമാനാ ശ്ച വാതയ്യ ശ്ച രാക്വ  

  ആകമാതമ് പരമമ് ജക്മു : വര ആപരണ പൂഷിതാഃ  ൧൩ 

  അത താ: ചാരു സ്രവാ൭കങ്കയാ രൂകപണ അപ്പതിമാ പുവി  
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  ഉതയാന പൂമിമ് ആക്മയ താരാ ഇവ ക്നാ൭്കര  ൧൪ 

  താഃ സ്രവക്ുണ സ്രന്നാ രൂപ യൗവന സ്മയുതാഃ  

  പ്തുടവാ സ്രവാത്മകക്ാ വായു: ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൫ 

  അഹമ് വഃ ക്ാമകയ സ്രവാ പാരയാ മമ പവിഷയത  

  മാനുഷ: തയജയതാമ് പാകവാ തീര കമ് ആയു: അവാപ്സ്യത  ൧൬ 

  ച മ് ഹി യൗവനമ് നിതയമ് മാനുകഷഷു വികരഷത:  

  അക്ഷ്യ്മ് യൗവനമ് പ്പാ്തൗ അമരയ ശ്ച പവിഷയതഃ  ൧൭ 

  തസ്യ തത് വചനമ് പ്രുതവാ വാകയാ: അക്ലിട ക്ര മണഃ  

  അപഹാസ്യ തകതാ വാക്യമ് ക്നയാ രതമ് അതാ൭പ്പവീത ് ൧൮ 

  അ്: ചരസ്ി പൂതാനാമ് സ്കരവഷാമ് തവമ് സ്ുകരാരമ  

  പ്പപാവജ്ഞാ: ച കത സ്രവാഃ ക്ിമ് അസ്മാന് അവമനയകസ്  ൧൯ 

  ക്ുരനാപ സ്ുതാഃ  കതവമ് സ്രവാഃ സ്മസ്താ  സ്ുകരാരമ  

  സ്താനാത് ച്ചയാവയിതുമ് കതവമ് രക്ഷ്ാമ: തു തകപാ വയമ്  ൨0 

  മാ പൂത് സ് ക്ാക ാ തുകര മതഃ പിതരമ് സ്തയ വാതിനമ്  

  ന അവമനയസ്വ സ്വതകര മണ സ്വയമ് വരമ് ഉപാസ്മകഹ  ൨൧ 

  പിതാ ഹി പ്പപു: അസ്മാക്മ് ശ്ചതവതമ് പരമമ് ഹി സ്ഃ  

  യസ്യ കനാ താസ്യതി പിതാ സ് കനാ പര താ പവിഷയതി  ൨൨ 

  താസ്ാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ വായുഃ പരമ കക്ാപനഃ  

  പ്പവിരയ സ്രവ ക്ാപ്താണി പപഞ്ജ പക്വാന് പ്പപുഃ  ൨൩ 

  താഃ ക്നയാ വായുനാ പക്നാ വിവിരു: പ്നുപകത: പ്ക്ുഹമ്  

  പ്പാപതന് പുവി സ്പ്രാമ് താ: സ്  ജ്ജ സ്സാ൭പ്സ്സ ക ാചനാ:  ൨൪ 

  സ് ച താ തയിതാ തീനാ: ക്നയാ: പരമ കരാപനാ:  

  പ്തുടവാ പക്നാ സ്തതാ രാജാ സ്പ്രാ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨൫ 

  ക്ിമ് ഇതമ് ക്തയതാമ് പുപ്തയഃ കക്ാ തര മമ് അവമനയകത  

  ക്ു്ജാ: കക്ന പ്ക്ുതാ സ്സരവാ കവടക്യാ നാ൭പിപാഷത  

   ഏവമ് രാജാ വിനിരവരയ സ്മാതിമ് സ്മ് തകത തത:  ൨൬ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവാ പ്തി 0ര 

സ്സര കഃ  
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  പ്തയ പ്്തിമ് ശ സ്സര് കഃ   

  തസ്യ തതവചനമ് പ്രുതവാ ക്ുരനാപ   സ്യ തീമതഃ  

  രികരാപി :  ചരണൗ പ്സ്്ു ടവാ ക്നയാ രതമ് അപാഷത  ൧ 

  വായുഃ സ്രവാ൭൭ത്മകക്ാ രാജന് പ്പതര്ഷയിതുമ് ഇച്ചതി  

  അരുപമ് മാര കമ് ആസ്തായ ന തര മമ് പ്പതയകവക്ഷ്കത  ൨ 

  പിപ്തുമതയഃ സ്മ പപ്തമ് കത സ്വച്ചക് ന വയമ് സ്തിതാഃ  

  പിതരമ് കനാ പ്വുണീഷവ തവമ് യതി കനാ താസ്യകത തവ  ൩ 

  കതന പാപ അനുപക്ന വചനമ് ന പ്പതീച്ചതാ  

  ഏവമ് പ്പുവ്യഃ സ്രവാഃ സ്മ വായുനാ നിഹതാ പ്പുരമ്  ൪ 

  താസ്ാമ് ത തവചനമ് പ്രുതവാ രാജാ പരമ താര മിക്ഃ  

  പ്പതയുവാച മഹാകതജാഃ ക്നയാ രതമ് അനുരമമ്  ൫ 

  ക്ഷ്ാ്മ് ക്ഷ്മാവതാമ് പുപ്തയഃ ക്ര തവയമ് സ്ുമഹത് പ്ക്ുതമ്  

  ഐക്മതയമ് ഉപാക്മയ ക്ു മ് ച അകവക്ഷ്ിതമ് മമ  ൬ 

  അ മ് കാകരാ ഹി നാരീണാമ് ക്ഷ്മാ തു പുരുഷ സ്യ വാ  

  തുഷ്കരമ് തത് ച വഃ ക്ഷ്ാ്മ് പ്തിതകരഷു വികരഷതഃ  ൭ 

  യാപ്തുരീ: വഃ ക്ഷ്മാ പുപ്തയഃ സ്രവാസ്ാമ് അവികരഷതഃ  

  ക്ഷ്മാ താനമ് ക്ഷ്മാ യജ്ഞഃ ക്ഷ്മാ സ്തയമ് ച പുപ്തിക്ാഃ  ൮ 

  ക്ഷ്മാ യരഃ ക്ഷ്മാ തര മഃ ക്ഷ്മായാമ് വിടിതമ് ജക്ത്  

  വിപ്സ്ുജയ ക്നയാഃ ക്ാക്ുത്സത രാജാ പ്തിതര വിപ്ക്മഃ  ൯ 

  മപ്്കജ്ഞാ മപ്്യാ മാസ് പ്പതാനമ് സ്ഹ മപ്്ിപിഃ  

  കതകര ക്ാക  ച ക്ര തവയമ് സ്പ്തുകര പ്പതിപാതനമ്  ൧0 

  ഏതസ്മി കന്നവ ക്ാക  തു ചൂളീ നാമ മഹാ മുനിഃ  

  ഊര്തവകരതാഃ രുപാചാകരാ പ്പാഹ്മമ് തപ ഉപാക്മത്  ൧൧ 

  തപയ്മ് തമ് രുഷിമ് തപ്ത ക്്രവീ പരയുപാസ്കത  

  കസ്ാമതാ നാമ പപ്തമ് കത ഊര മിളാ തനയാ തതാ  ൧൨ 

  സ്ാ ച തമ് പ്പണതാ പൂതവാ രുപ്രൂഷണ പരായണാ  

  ഉവാസ് ക്ാക  തര മിടാ തസ്യാസ്് തുകടാ   അപവത് ക്ുരുഃ  ൧൩ 

  സ് ച താമ് ക്ാ  കയാകക്ന കപ്പാവാച രക്ു ന്ന  
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  പരിതുകടാസ്മി പപ്തമ് കത ക്ിമ് ക്കരാമി തവ പ്പിയമ്  ൧൪ 

  പരിതുടമ് മുനിമ് ജ്ഞാതവാ ക്്രവീ മതുര സ്വരാ  

  ഉവാച പരമ പ്പീതാ വാക്യജ്ഞാ വാക്യ കക്ാവിതമ്  ൧൫ 

   ക്ഷ്്മയാ സ്മുതികതാ പ്പാഹ്മയാ പ്പഹ്മപൂകതാ മഹാതപാഃ  

  പ്പാകഹ്മണ തപസ്ാ യുക്തമ് പുപ്തമ് ഇച്ചാമി താര മിക്മ്  ൧൬ 

  അപതി ശ്ച അസ്മി പപ്തമ് കത പാരയാ ച അസ്മി ന ക്സ്യചിത്  

  പ്പാകഹ്മണ ഉപക്തായാ: ച താതുമ് അര്ഹസ്ി കമ സ്ുതമ്  ൧൭ 

  തസ്യാഃ പ്പസ്കന്നാ പ്പഹ്മര്ഷി: തതൗ പുപ്തമ് അനുരമമ്  

  പ്പഹ്മ തര ഇതി ക്യാതമ് മാനസ്മ് ചൂളിനഃ സ്ുതമ്  ൧൮ 

  സ് രാജാ പ്പഹ്മതര സ്തു  പുരീമ് അതയവസ്ത് തതാ  

  ക്ാരി യാമ് പരയാ  ക്ഷ്്മയാ കതവ രാകജാ യതാ തിവമ്  ൧൯ 

  സ് പുരിമ് പ്ക്ുതവാന് രാജാ ക്ുരനാപഃ സ്ുതാര മിക്ഃ  

  പ്പഹ്മതരായ ക്ാക്ുത്സത താതുമ് ക്നയാ രതമ് തതാ  ൨0 

  തമ് ആഹൂയ മഹാകതജാ പ്പഹ്മതരമ് മഹീപതിഃ  

  തതൗ ക്നയാ രതമ് രാജാ സ്ുപ്പീകത ന അ്രാത്മനാ  ൨൧ 

  യതാ പ്ക്മമ് തതഃ പാണിമ് ജപ്ക്ാഹ രക്ു ന്ന  

  പ്പഹ്മതകരാ മഹീപാ  സ്താസ്ാമ് കതവപതി: യതാ  ൨൨ 

  പ്സ്്ു ട മാകപ്ത തതഃ പാണൗ വിക്ു്ജാ വിക്ത ജവരാഃ  

  യുക്താഃ പരമയാ  ക്ഷ്്മയാ പപുഃ ക്നയാ രതമ് തതാ  ൨൩ 

  സ് പ്തുടവാ വായുനാ മുക്താഃ ക്ുരനാകപാ മഹീപതിഃ  

  പപൂവ പരമ പ്പീകതാ ഹര്ഷമ് ക കപ പുനഃ പുനഃ  ൨൪ 

  പ്ക്ുകതാതവാഹമ് തു രാജാനമ് പ്പഹ്മതരമ് മഹീപതിഃ  

  സ് താരമ് കപ്പഷയാ മാസ് കസ്ാപാതയായ ക്ണമ് തതാ  ൨൫ 

  കസ്ാമതാ൭പി സ്ുസ്മ്പ്ഹുടാ പുപ്ത സ്യ സ്പ്തുരീമ് പ്ക്ിയാമ്  

  യതാ നയായമ് ച ക്്രവീ സ്നു ഷാ: താഃ പ്പതയന്ത  

 പ്സ്്ു ടവാ പ്സ്്ു ടവാ ച താ: ക്നയാ: ക്ുരനാപമ് പ്പരസ്യ ച  ൨൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തയ പ്സ്തിമ് ശ 

സ്സര കഃ 
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 ചതു പ്്തിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  പ്ക്ുത ഉതവാകഹ ക്കത തസ്മിന് പ്പഹ്മതകര ച രാക്വ  

  അപുപ്തഃ പുപ്ത    ാപായ പൗപ്തീമ് ഇടിമ് അക്ല്യ്ത്  ൧ 

  ഇടയാമ് തു വര തമാനായാമ് ക്ുരനാപമ് മഹീപതിമ്  

  ഉവാച പരമ   പ്പീതഃ ക്ുകരാ പ്പഹ്മ സ്ുത   സ്തതാ  ൨ 

  പുപ്ത : കത സ്പ്തുരഃ പുപ്ത പവിഷയതി സ്ുതാര മിക്ഃ  

  ക്ാതിമ് പ്പാപ്സ്യസ്ി കതന തവമ് ക്ീര തിമ് ക ാകക് ച രാരവതീമ്  ൩ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ ക്ുകരാ രാമ ക്ുരനാപമ് മഹീപതിമ്  

  ജക്ാമ ആക്ാരമ് ആവിരയ പ്പഹ്മ ക ാക്മ് സ്നാതനമ്  ൪ 

  ക്സ്യചിത് തു അത ക്ാ  സ്യ ക്ുരനാപ സ്യ തീമതഃ  

  ജകജ്ഞ പരമ   തര മികടാ ക്ാതി:   ഇതി ഏവ നാമതഃ  ൫ 

  സ് പിതാ മമ ക്ാക്ുത്സത ക്ാതിഃ പരമ താര മിക്ഃ  

  ക്ുര വമ് ശ പ്പസ്ൂകതാസ്മി ക്ൗരികക്ാ രക്ു ന്ന  ൬ 

  പൂരവജാ പക്ിനീ ചാ൭പി മമ രാക്വ സ്ുപ്വതാ  

  നാമ് നാ സ്തയവതീ നാമ രുചീകക് പ്പതിപാതിതാ  ൭ 

  സ് രരീരാ ക്താ സ്വര കമ് പര താരമ് അനുവര തിനീ  

  ക്ൗരിക്ീ പരകമാതാരാ സ്ാ പ്പപ്വുരാ ച മഹാ നതീ  ൮ 

 തിവയാ പുണയ ഉതക്ാ രമയാ ഹിമവ്മ് ഉപാപ്രിതാ  

 ക ാക് സ്യ ഹിത ക്ാമാ൭ര തമ് പ്പപ്വുരാ പക്ിനീ മമ  ൯ 

 തകതാഹമ് ഹിമവ താ്കര്രവ വസ്ാമി നിയതഃ സ്ുക്മ്  

 പക്ിനയാഃ കസ്നഹ സ്മയുക്തഃ ക്ൗരിക്യാ രക്ു ന്ന  ൧0 

 സ്ാ തു സ്തയവതീ പുണയാ സ്കതയ തകര മ പ്പതിടിതാ  

 പതിപ്വതാ മഹാ പാക്ാ ക്ൗരിക്ീ സ്രിതാമ് വരാ  ൧൧ 

 അഹമ് ഹി നിയമാത് രാമ ഹിതവാ താമ് സ്മുപാക്തഃ  

 സ്ിരാപ്രമമ് അനുപ്പാപയ സ്ികരാസ്മി തവ കതജസ്ാ  ൧൨ 

 ഏഷാ രാമ മമ ഉതര്ിഃ സ്വസ്യ വമ് ശ സ്യ ക്ീര തിതാ  

 കതര സ്യ ച മഹാ പാകഹാ യന് മാമ് തവമ് പരിപ്പുച്ചസ്ി  ൧൩ 

 ക്കതാ   അര ത രാപ്തഃ ക്ാക്ുത്സത ക്താഃ ക്തയകതാ മമ  
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 നിപ്താമ് അകപയഹി പപ്തമ് കത മാ പൂത് വികക്നാഅതവനി ഇഹ നഃ  ൧൪ 

 നിഷ്്് ാ: തരവഃ സ്കരവ നി ീനാ പ്മുക് പക്ഷ്ിണഃ  

 ശ്ചനകരന തമസ്ാ വയാ്താ തിര ശ്ച രക്ു ന്ന  ൧൫ 

 രശ്ചന: വിയുജയകത സ്മ്തയാ നകപാ കനശ്ചപ്ത: ഇവ ആപ്വുതമ്  

 നക്ഷ്പ്ത താരാ ക്ഹനമ് കജയാതിരി്: അവപാസ്കത  ൧൬ 

 ഉരിടതി ച രീതാമ് ശു ഃ രരീ ക ാക് തകമാ നുതഃ  

 ഹ്ലാതയന് പ്പാണിനാമ് ക ാകക് മനാമ് സി പ്പപയാ വികപാ  ൧൭ 

 ശ്ചനരാനി സ്രവ പൂതാനി പ്പചര്ി തത സ്തതഃ  

 യക്ഷ് രാക്ഷ്സ് സ്മ് കാ ശ്ച രൗപ്താ ശ്ച പിരിത അരനാഃ  ൧൮ 

 ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാ വിരരാമ മഹാ മുനിഃ  

 സ്ാതു സ്ാതവിതി തമ് സ്കരവ മുനകയാ: ഹി അപയ പൂജയന്  ൧൯ 

 ക്ുരിക്ാനാമ് അയമ് വകമ് ശാ മഹാന് തര മപര സ്തതാ  

 പ്പകഹ്മാപമാ മഹാത്മാന: ക്ുര വമ്രയാ നകരാരമാ:  ൨0 

 വികരകഷണ പവാന് ഏവ വിരവാമികപ്താ മഹാ യരാ:  

 ക്ൗരിക്ീ സ്രിതാമ് കപ്രടാ ക്ുക ാ കതയാതക്രീ തവ  ൨൧ 

 ഇതി ശ്ചത: മുനി രാര തൂശ്ച : പ്പരസ്ത: ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ:   

 നിപ്താമ് ഉപാക്മത് പ്രീമാന് അസ്തമ് കത ഇവ അമ് ശുമാന്  ൨൨ 

 രാകമാപി സ്ഹ സ്ൗമിപ്തിഃ ക്ിമ് ചിത് ആക്ത വിസ്മയഃ  

 പ്പരസ്യ മുനി രാര തൂ മ് നിപ്താമ് സ്മുപ കസ്വകത  ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതു പ്സ്തിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

 പമ് ച പ്തിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 ഉപാസ്യ രാപ്തി കരഷമ് തു കരാണാ ക്ൂക  മഹര്ഷിപിഃ  

 നിരായാമ് സ്ുപ്പപാതായാമ് വിരവാമികപ്താപയപാഷത  ൧ 

 സ്ുപ്പപാതാ നിരാ രാമ പൂരവാ സ്മ്തയാ പ്പവര തകത  

 ഉരിട ഉരിട പപ്തമ് കത ക്മനായ അപികരാചയ  ൨ 

 തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ പ്ക്ുതവാ പൗരവാഹ്ണിക്ീമ് പ്ക്ിയാമ്  

 ക്മനമ് കരാചയാ മാസ് വാക്യമ് ച ഇതമ് ഉവാച ഹ  ൩ 
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 അയമ് കരാണഃ രുപ ജക ാ ക്ാതഃ പു ിന മണ്ടിതഃ  

  ക്തകരണ പതാ പ്പഹ്മന് സ്മ് തരിഷയാമകഹ വയമ്  ൪ 

  ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  രാകമണ വിരവാമികപ്താ   അപ്പവീത് ഇതമ്  

  ഏഷ പ്ാ മയാ ഉരികടാ കയന യാ്ി മഹര്ഷയഃ  ൫ 

 ഏവമ് ഉക്തവാ മഹര്ഷകയാ വിരവാമികപ്തണ തീമതാ   

 പരയമ് ത: കത പ്പയാതാ ശ്ചവ വനാനി വിവിതാനി ച  ൬ 

  കത ക്തവാ തൂരമ് അതവാനമ് ക്കത   അര ത തിവകസ് തതാ  

  ജാഹ്നവീമ് സ്രിതാമ് കപ്രടാമ് തപ്തുരു: മുനി കസ്വിതാമ്  ൭ 

  താമ് പ്തുടവാ പുണയ സ് ി ാമ് ഹമ് സ സ്ാരസ് കസ്വിതാമ്  

  പപൂവു: മുതിതാഃ സ്കരവ മുനയഃ സ്ഹ രാക്വാഃ  ൮ 

  തസ്യാ: തീകര തത: ചപ്ക്ു: കത ആവാസ് പരിപ്ക്ഹമ്  

  തതഃ സ്നാതവാ യതാ നയായമ് സ്മ് തര്പയ പിപ്തു കതവതാഃ  ൯ 

  ഹുതവാ ശ്ചചവ അക്നികഹാപ്താണി പ്പാരയച അപ്മുതവത് ഹവിഃ  

  വിവിരു: ജാഹ്നവീ തീകര രുചൗ മുതിത മാനസ്ാഃ  ൧0 

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് പരിവാരയ സ്മ്തഃ  

  സ്പ്രപ്ഹുട മനാ രാകമാ വിരവാമിപ്തമ് അത അപ്പവീത്  ൧൧ 

  പക്വന് കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി ക്ങ്കാമ് പ്തി പതക്ാമ് നതീമ്  

  ശ്ചപ്തക ാക്യമ് ക്തമ് ആപ്ക്മയ ക്താ നത നതീ പതിമ്  ൧൨ 

  കചാതികതാ രാമ വാകക്യന വിരവാമികപ്താ മഹാ മുനിഃ  

  പ്വുരിമ് ജന്മ ച ക്ങ്കായാ വക്തുമ് ഏവ ഉപചപ്ക്കമ  ൧൩ 

  ശ്ചരക കപ്്ാ ഹിമവാന് നാമ താതൂനാമ് ആക്കരാ മഹാന്  

  തസ്യ ക്നയാ തവയമ് രാമ രൂകപണ അപ്പതിമമ് പുവി  ൧൪ 

  യാ കമരു തുഹിതാ രാമ തകയാ: മാതാ സ്ുമതയമാ  

  നാമ് നാ മകനാരമാ നാമ പതനീ ഹിമവതഃ പ്പിയാ  ൧൫ 

  തസ്യാമ് ക്ങ്ക ഇയമ് അപവന് കജയടാ ഹിമവതഃ സ്ുതാ  

  ഉമാ നാമ തവിതീയാ അപൂത് ക്നയാ തസ്യ ഏവ രാക്വ  ൧൬ 

  അത കജയടാമ് സ്ുരാഃ സ്കരവ കതവതാ൭ര ത ചിക്ീര്ഷയാ  

  ശ്ചരക പ്്മ് വരയാമാസ്ു: ക്ങ്കാമ് പ്തി പതക്ാമ് നതീമ്  ൧൭ 
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  തതൗ തകര മണ ഹിമവാന് തനയാമ് ക ാക് പാവനീമ്  

  സ്വച്ച് പതക്ാമ് ക്ങ്കാമ് ശ്ചപ്തക ാക്യ ഹിത ക്ാമയയാ  ൧൮ 

  പ്പതിപ്ക്ുഹയ തകതാ കതവാ: പ്തിക ാക് ഹിത ക്ാരിണഃ  

  ക്ങ്കാമ് ആതായ കത   അക്ച്ചന് പ്ക്ുതാകര തന അ്രാത്മനാ  ൧൯ 

  യാ ച അനയാ ശ്ചര  തുഹിതാ ക്നയാ ആസ്ീത് രക്ു ന്ന  

  ഉപ്ക്മ് സ്ാ പ്വതമ് ആസ്തായ തപ: കതകപ തകപാതനാ  ൨0 

  ഉകപ്ക്ണ തപസ്ാ യുക്താമ് തതൗ ശ്ചര വരഃ സ്ുതാമ്  

  രുപ്തായ അപ്പതിരൂപായ ഉമാമ് ക ാക് നമപ്സ്കു താമ്  ൨൧ 

  ഏകത കത ശ്ചര  രാജ സ്യ സ്ുകത ക ാക് നമപ്സ്കു കത  

  ക്ങ്കാ ച സ്രിതാമ് കപ്രടാ ഉമാ കതവീ ച രാക്വ  ൨൨ 

  ഏതത് കത സ്രവമ് ആക്യാതമ് യതാ പ്തി പതക്ാ നതീ  

  ക്മ് ക്താ പ്പതമമ് താത ക്തിമ് ക്തിമതാമ് വര  ൨൩ 

  സ് ഏഷാ സ്ുര നതീ രമയാ ശ്ചരക പ്് സ്യ സ്ുതാ തതാ   

  സ്ുര ക ാക്മ് സ്മാരൂടാ വിപാപാ ജ  വാഹിനീ  ൨൪ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച പ്തിമ് ശ സ്സര കഃ  

  ഷട് പ്തിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  ഉക്ത വാകക്യ മുനൗ തസ്മിന് ഉപൗ രാക്വ    ക്ഷ്മണൗ  

  പ്പതിന്യ ക്താമ് വീരൗ ഊചതു: മുനി പുമ് കവമ്  ൧ 

  തര മ യുക്തമ് ഇതമ് പ്പഹ്മന് ക്തിതമ് പരമമ് തവയാ  

  തുഹിതുഃ ശ്ചര  രാജ സ്യ കജയടായ വക്തുമ് അര്ഹസ്ി  ൨ 

  വിസ്തരമ് വിസ്തരകജ്ഞാ   അസ്ി തിവയ മാനുഷ സ്രവമ്  

  പ്തീന് പകതാ കഹതുനാ കക്ന പ്ലാവകയ കലാക് പാവനീ  ൩ 

  ക്തമ് ക്ങ്കാമ് പ്തി പതക്ാ വിപ്രുതാ സ്രിത് ഉരമാ  

  പ്തിഷു ക ാകക്ഷു തര മജ്ഞ ക്ര മപിഃ ശ്ചക്ഃ സ്മനവിതാ  ൪ 

  തതാ പ്പുവതി ക്ാക്ുകത്സത വിരവാമിപ്ത: തകപാ തനഃ  

  നിക്ിക ന ക്താമ് സ്രവാമ് രുഷി മകതയ നയകവതയത്  ൫ 

  പുരാ രാമ പ്ക്ുത ഉതവാഹഃ നീ  ക്കണ്ടാ മഹാ തപാഃ  

  പ്തുടവാ ച പ്സ്്ു ഹയാ കതവീമ് ശ്ചമതുനാ യ ഉപചപ്ക്കമ  ൬ 
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  രിതി ക്ണ്ടസ്യ കതവ സ്യ തിവയമ് വര്ഷ രതമ് ക്തമ്  

  ന ചാ൭പി തനകയാ രാമ തസ്യാമ് ആസ്ീത് പരമ് തപ  ൭ 

  തകതാ കതവാഃ സ്മുതവിക്നാഃ പിതാമഹ പുകരാക്മാഃ  

  യത് ഇഹ ഉതത്യകത പൂതമ് ക്: തത് പ്പതിസ്ഹിഷയകത  ൮ 

  അപിക്മയ സ്ുരാഃ സ്കരവ പ്പണിപതയ ഇതമ് അപ്പുവന്  

  കതവകതവ മഹാകതവ ക ാക്സ്യാ൭സ്യ ഹികത രത  ൯ 

  സ്ുരാണാമ് പ്പണിപാകതന പ്പസ്ാതമ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി  

  ന ക ാക്ാ താരയിഷയ്ി തവ കതജഃ സ്ുകരാരമ  ൧0 

  പ്പാകഹ്മണ തപസ്ാ യുകക്താ കതവയാ സ്ഹ തപ ശ്ചര  

  ശ്ചപ്തക ാക്യ ഹിത ക്ാമാ൭ര തമ് കതജ: കതജസ്ി താരയ  

  രക്ഷ് സ്രവാന് ഇമാ കന്ലാക്ാന് ന അക ാക്മ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി  ൧൧ 

  കതവതാനാമ് വചഃ പ്രുതവാ സ്രവ ക ാക് മകഹരവരഃ  

  പാടമ് ഇതി അപ്പവീത് സ്രവാന് പുനശ്ച ഇതമ് ഉവാച ഹ  ൧൨ 

  താരയിഷയാമി അഹമ് കതജ: കതജസ്ി ഏവ സ്ഹ ഉമയാ  

  പ്തിതരാഃ പ്പുതിവീ ശ്ചചവ നിരവാണമ് അതിക്ച്ചതു  ൧൩ 

  യത് ഇതമ് ക്ഷ്ുപിതമ് സ്താനാത് മമ കതകജാ ഹി അനുരമമ്  

  താരയിഷയതി ക്: തത് കമ പ്പുവ്ു സ്ുര സ്രമാഃ  ൧൪ 

  ഏവമ് ഉക്താ: തകതാ കതവാഃ പ്പതയൂചു: പ്വുഷപ തവജമ്  

  യത് കതജഃ ക്ഷ്ുപിതമ് ഹി ഏതത് തത് തരാ താരയിഷയതി  ൧൫ 

  ഏവമ് ഉക്തഃ സ്ുരപതിഃ പ്പമുകമാച മഹീ തക   

  കതജസ്ാ പ്പുതിവീ കയന വയാ്താ സ് ക്ിരി ക്ാനനാ  ൧൬ 

  തകതാ കതവാഃ പുന: ഇതമ് ഊചു ശ്ച അത ഹുതാരനമ്  

  പ്പവിര തവമ് മഹാകതകജാ രൗപ്തമ് വായു സ്മനവിതഃ  ൧൭ 

  തത് അക്നിനാ പുന: വയാ്തമ് സ്മ് ജാതഃ കരവത പരവതഃ  

  തിവയമ് രരവണമ് ശ്ചചവ പാവക് ആതിതയ സ്ന്നിപമ്  ൧൮ 

  യപ്ത ജാകതാ മഹാകതജാഃ ക്ാര തികക്കയാ   അക്നിസ്രവഃ  

  അകതാ മാമ് ച രിവമ് ശ്ചചവ കതവാഃ സ്ര്ഷി ക്ണാ: തതാ  ൧൯ 

  പൂജയാ മാസ്ു: അതയര തമ് സ്ുപ്പീത മനസ്: തതഃ  
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  അത ശ്ചര  സ്ുതാ രാമ പ്തിതരാന് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨0 

  സ്മനയു: അരപത് സ്രവാന് കപ്ക്ാത സ്പ്മക്ത ക ാചനാ  

  യസ്മാന് നിവാരിതാ ശ്ചചവ സ്മ് കതാ പുപ്ത ക്ാമയയാ  ൨൧ 

  അപതയമ് കസ്വഷു താകരഷു തസ്മാന് ന ഉതാ്തയിഷയത  

  അതയ പ്പപ്പുതി യുഷ്മാക്മ് അപ്പജാഃ സ്്ു പതനയഃ  ൨൨ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ സ്ുരാന് സ്രവാന് രരാപ പ്പുതിവീമ് അപി  

  അവകന ന ഏക് രൂപാ തവമ് പഹു പാരയാ പവിഷയസ്ി  ൨൩ 

  ന ച പുപ്ത പ്ക്ുതാമ് പ്പീതിമ് മത് കപ്ക്ാത ക് ുഷീ പ്ക്ുതാ  

  പ്പാപ്സ്യസ്ി തവമ് സ്ുതുകര മകത മമ പുപ്തമ് അനിച്ചതീ  ൨൪ 

  താന് സ്രവാന് പ്വീളിതാന് പ്തുടവാ സ്ുരാന് സ്ുര പതി: തതാ  

  ക്മനാ യ ഉപചപ്ക്ാമ തിരമ് വരുണ പാ ിതാമ്  ൨൫ 

  സ് ക്തവാ തപ ആതിടത് പാകര്രവ തസ്യ ഉരകര ക്ികരഃ  

  ഹിമവത് പ്പപകവ പ്രുകങ്ക സ്ഹ കതവയാ സ്ഹ മകഹരവരഃ  ൨൬ 

  ഏഷ കത വിസ്തകരാ രാമ ശ്ചര  പുപ്തയാ നികവതിതഃ  

  ക്ങ്കായാഃ പ്പപവമ് ശ്ചചവ പ്രുണു കമ സ്ഹ  ക്ഷ്മണ:  ൨൭ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷട് പ്തിമ് ശ 

സ്സര കഃ 

 സപ്ത പ്തിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 തപയമാകന തകപാ കതകവ കതവാഃ സ്ര്ഷിക്ണാഃ പുരാ  

  കസ്നാപതിമ് അപീ്സ് ഃ പിതാമഹമ് ഉപാക്മന്  ൧ 

  തകതാ അപ്പുവന് സ്ുരാഃ സ്കരവ പക്വ്മ് പിതാമഹമ്  

  പ്പണിപതയ  സ്ുരാ: സ്കരവ സ് ഇപ്്ാഃ സ് അക്നിപുകരാക്മാഃ  ൨ 

  കയന കസ്നാപതി: കതവ തകരാ പക്വതാ പുരാ  

  സ് തപഃ പരമ് ആസ്തായ തപയകത സ്മ സ്ഹ ഉമയാ  ൩ 

  യത് അപ്ത അന്രമ് ക്ാരയമ് ക ാക്ാനാമ് ഹിത ക്ാമയയാ  

  സ്മവിതത്സവ വിതാനജ്ഞ തവമ് ഹി നഃ പരമാ ക്തിഃ  ൪ 

  കതവതാനാമ് വചഃ പ്രുതവാ സ്രവ ക ാക് പിതാമഹഃ  

  സ്ാ്വയന് മതുശ്ചര: വാശ്ചക്യ: പ്തിതരാന് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൫ 
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  ശ്ചര  പുപ്തയാ യത് ഉക്തമ് തന് ന പ്പജാസ്യത പതനിഷു  

  തസ്യാ വചനമ് അക്ലിടമ് സ്തയമ് ഏവ ന സ്മ് ശയഃ  ൬ 

  ഇയമ് ആക്ാരക്ാ ക്ങ്കാ യസ്യാമ് പുപ്തമ് ഹുതാ൭രനഃ  

  ജനയിഷയതി കതവാനാമ് കസ്നാപതിമ് അരിമ് തമമ്  ൭ 

  കജയടാ ശ്ചരക പ്് തുഹിതാ മാനയിഷയതി തമ് സ്ുതമ്  

  ഉമായാ: തത് പഹുമതമ് പവിഷയതി ന സ്മ് ശയഃ  ൮ 

  തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ പ്ക്ുതാര താ രക്ു ന്ന  

  പ്പണിപതയ സ്ുരാഃ സ്കരവ പിതാമഹമ് അപൂജയന്  ൯ 

  കത ക്തവാ പരവതമ് രാമ ശ്ചക് ാസ്മ് താതു മണ്ടിതമ്  

  അക്നിമ് നികയാജയാ മാസ്ുഃ പുപ്താര തമ് സ്രവ കതവതാഃ  ൧0 

  കതവ ക്ാരയമ് ഇതമ് കതവ സ്മാതത്സവ ഹുതാരന  

  ശ്ചര പുപ്തയാമ് മഹാകതകജാ ക്ങ്കായാമ് കതജ ഉപ്ത്സുജ  ൧൧ 

  കതവതാനാമ് പ്പതിജ്ഞായ ക്ങ്കാമ് അകപയതയ പാവക്ഃ  

  ക്രമ്് താരയ ശ്ചവ കതവി കതവതാനാമ് ഇതമ് പ്പിയമ്  ൧൨ 

  തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ തിവയമ് രൂപമ് അതാരയത്  

  സ് തസ്യാ മഹിമാമ് പ്തുടവാ സ്മ്ാത് അവക്ീരയത  ൧൩ 

  സ്മ്ത: തതാ കതവീമ് അപയഷിഞ്ചത പാവക്ഃ  

  സ്രവ   കപ്സ്ാതാമ് സി പൂര ണാനി ക്ങ്കായാ രക്ു   ന്ന  ൧൪ 

  തമ് ഉവാച തകതാ ക്ങ്കാ സ്രവ   കതവ   പുകരാഹിതമ്  

  അരക്താ താരകണ കതവ തവ കതജഃ സ്മുരതമ്  

  തഹയമാനാ   അക്നിനാ കതന സ്പ്രവയതിത   കചതനാ  ൧൫ 

  അത അപ്പവീത് ഇതമ് ക്ങ്കാമ് സ്രവ കതവ   ഹുതാ൭രനഃ  

  ഇഹ ശ്ചഹമവകത പാകത ക്കരാ്യമ് സ്ന്നികവരയതാമ്  ൧൬ 

  പ്രുതവാ തു അക്നി വകചാ ക്ങ്കാ തമ് ക്രമ്് അതി പാസ്വരമ്  

  ഉത്സസ്ര ജ മഹാകതജ: കപ്സ്ാകതാകപയാ ഹി തതാ൭നക്  ൧൭ 

  യത് അസ്യാ നിര കതമ് തസ്മാത് ത്ത ജാരൂനത പ്പപമ്  

  ക്ാഞ്ചനമ് തരണീമ് പ്പാ്തമ് ഹിരണയമ് അമ മ് രുപമ്  ൧൮ 

  താപ്മമ് ക്ാര്ഷ്ണായസ്മ് ശ്ചചവ ശ്ചതക്്ഷ്ണയാത് ഏവ അപിജായത  
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  മ മ് തസ്യാ പവത് തപ്ത പ്തപു സ്ീസ്ക്മ് ഏവ ച  ൧൯ 

  തത് ഏതത് തരണീമ് പ്പാപയ നാനാ താതു: അവര തത  

  നിക്ഷ്ി്ത മാകപ്ത ക്കര ്തു കതകജാപി: അപിര0ജിതമ്  ൨0 

  സ്രവമ് പരവത സ്ന്നരമ് സ്ൗവര ണമ് അപവത് വനമ്  

  ജാത രൂപമ് ഇതി ക്യാതമ് തതാ പ്പപ്പുതി രാക്വ  ൨൧ 

  സ്ുവര ണമ് പുരുഷ വയാപ്ക് ഹുതാ൭രന സ്മ പ്പപമ്  

 പ്തുണ പ്വുക്ഷ്  താ ക്ുല്മമ് സ്രവമ് പവതി ക്ാമ് ചനമ്  ൨൨ 

  തമ് ക്ുമാരമ് തകതാ ജാതമ് സ് ഇപ്്ാഃ സ്ഹ മരുതകണാഃ  

  ക്ഷ്ീര സ്രാവന അര തായ പ്ക്ുരിക്ാഃ സ്മകയാജയന്  ൨൩ 

  താഃ ക്ഷ്ീരമ് ജാത മാപ്തസ്യ പ്ക്ുതവാ സ്മയമ് ഉരമമ്  

  തതുഃ പുകപ്താ അയമ് അസ്മാക്മ് സ്രവാസ്ാമ് ഇതി നിശ്ചിതാഃ  ൨൪ 

  തത സ്തു  കതവതാഃ സ്രവാഃ ക്ാര തികക്യ ഇതി പ്പുവന്  

  പുപ്ത: ശ്ചപ്തക ാക്യ വിക്യാകതാ പവിഷയതി ന സ്മ് ശയഃ  ൨൫ 

  കതഷാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ സ്കന്നമ് ക്ര ്പരിപ്സ്കവ  

  സ്നാപയന് പരയാ  ക്്ഷ്മയാ തീപയമാനമ് ഇവാ൭ന മ്  ൨൬ 

  സ്ക്  ഇതയ൭പ്പുവന് കതവാഃ സ്കന്നമ് ക്ര ്പരിപ്സ്വാത്  

  ക്ാര തികക്യമ് മഹാപാക്മ് ക്ാക്ുത്സത ജവ കനാപമമ്  ൨൭ 

  പ്പാതുര ്ൂതമ് തതഃ ക്ഷ്ീരമ് പ്ക്ുരിക്ാനാമ് അനുരമമ്  

  ഷണ്ണാമ് ഷടാ൭൭നകനാ പൂതവാ ജപ്ക്ാഹ സ്തനജമ് പയഃ  ൨൮ 

  പ്ക്ുഹീതവാ ക്ഷ്ീരമ് ഏക് അഹ്നാ സ്ുക്ുമാര വപു: തതാ  

  അജയത് കസ്വന വീകരയണ ശ്ചതതയ ശ്ചസ്നയ ക്ണാന് വിപുഃ  ൨൯ 

  സ്ുര കസ്നാ ക്ണ പതിമ് തത: തമ് അമ  തയുതിമ്  

  അപയഷിഞ്ചന് സ്ുര ക്ണാഃ സ്കമതയാ൭ക്നിപുകരാക്മാഃ  ൩0 

  ഏഷ കത രാമ ക്ങ്കായാ വിസ്തകരാ അപിഹികതാ മയാ  

  ക്ുമാര സ്രവ: ച ഏവ തനയഃ പുണയ സ്തശ്ചതവ ച  ൩൧ 

  പക്ത ശ്ച യ: ക്ാര തികക്കയ ക്ാക്ുസ്ത പുവി മാനവ:   

  ആയുഷ്മാന് പുപ്ത പൗശ്ചപ്ത ശ്ച സ്കമ് ത സ്ാക ാക്യതാമ് പ്വകജത്  ൩൨ 
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  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത പ്തിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

  അഷ്ട പ്തിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  താമ് ക്താമ് ക്ൗരികക്ാ രാകമ നികവതയ മതുരാ൭ക്ഷ്രമ്   

  പുന: ഏവ അപരമ് വാക്യമ് ക്ാക്ുത്സതമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  അകയാതയാ൭തിപതിഃ രൂരഃ പൂരവമ് ആസ്ീത് നരാ൭തിപഃ  

  സ്ക്കരാ നാമ തര മാത്മാ പ്പജാ ക്ാമഃ സ് ച അപ്പജഃ  ൨ 

  ശ്ചവതര ്തുഹിതാ രാമ കക്രിനീ നാമ നാമതഃ  

  കജയടാ സ്ക്ര പതനീ സ്ാ തര മിടാ സ്തയ വാതിനീ  ൩ 

  അരിടകനമി തുഹിതാ രൂകപണ അപ്പതിമാ പുവി  

  തവിതീയാ സ്ക്ര സ്യ ആസ്ീത് പതനീ സ്ുമതി സ്മ്ജ്ഞിക്ാ  ൪ 

  താപയാമ് സ്ഹ തതാ രാജാ പതനീപയാമ് ത്തവാന് തപഃ  

  ഹിമവ്മ് സ്മാസ്ാതയ പ്പുക്ു പ്പപ്സ്വകണ ക്ിരൗ  ൫ 

  അത വര്ഷ രകത പൂകര ണ തപസ്ാ ആരാതികതാ മുനിഃ  

  സ്ക്രായ വരമ് പ്പാതാത് പ്പുക്ുഃ സ്തയവതാമ് വരഃ  ൬ 

  അപതയ  ാപഃ സ്ുമഹാന് പവിഷയതി തവാ൭നക്  

  ക്ീര തിമ് ച അപ്പതിമാമ് ക ാകക് പ്പാപസ്്യകസ് പുരുഷര്ഷപ  ൭ 

  ഏക്ാ ജനയിതാ താത പുപ്തമ് വമ് ശക്രമ് തവ  

  ഷടി ; പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി അപരാ ജനയിഷയതി  ൮ 

  പാഷമാണമ് മഹാത്മാനമ്  രാജ പത്നയൗ പ്പസ്ാതയ തമ്  

  ഊചതുഃ പരമ പ്പീകത പ്ക്ുത അഞ്ജ ി പുകട തതാ  ൯ 

  ഏക്ഃ ക്സ്യാഃ സ്ുകതാ പ്പഹ്മന് ക്ാ പഹൂന് ജനയിഷയതി  

  കപ്രാതുമ് ഇച്ചാവകഹ പ്പഹ്മന് സ്തയമ് അസ്തു  വച: തവ  ൧0 

  തകയാ: തത് വചനമ് പ്രുതവാ പ്പുക്ുഃ പരമ താര മിക്ഃ  

  ഉവാച പരമാമ് വാണീമ് സ്വച്ചക്ാ അപ്ത വിതീയതാമ്  ൧൧ 

  ഏകക്ാ വമ് ശക്കരാ വ അസ്തു  പഹകവാ വാ മഹാ പ ാഃ  

  ക്ീര തിമക്ാ മകഹാത്സാഹാഃ ക്ാ വാ ക്മ് വരമ് ഇച്ചതി  ൧൨ 

  മുകന സ്തു  വചനമ് പ്രുതവാ കക്രിനീ രക്ു ന്ന  
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  പുപ്തമ് വമ് ശക്രമ് രാമ ജപ്ക്ാഹ പ്നുപ സ്ന്നിതൗ  ൧൩ 

  ഷടി: പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി സ്ുപര ണ പക്ിനീ തതാ  

  മകഹാത്സാഹാന് ക്ീര തിമകതാ ജപ്ക്ാഹ സ്ുമതിഃ സ്ുതാന്  ൧൪ 

  പ്പതക്ഷ്ിണമ് രുഷിമ് പ്ക്ുതവാ രിരസ്ാ അപിപ്പണമയ ച  

  ജക്ാമ സ്വപുരമ് രാജാ സ്പാരയാ രക്ു ന്ന  ൧൫ 

  അത ക്ാക  ക്കത തസ്മിന്  കജയടാ പുപ്തമ് വയജായത  

  അസ്മഞ്ജ ഇതി ക്യാതമ് കക്രിനീ സ്ക്ര ആത്മജമ്  ൧൬ 

  സ്ുമതി സ്തു  നരവയാപ്ക് ക്ര ്തുരമ് വയജായത  

  ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി തുര കപതാത് വിനിപ്സ്സുതാഃ  ൧൭ 

  പ്ക്ുത പൂകര ണഷു ക്ുകരഷു താപ്തയ: താന് സ്മവര തയന്  

  ക്ാക ന മഹതാ സ്കരവ യൗവനമ് പ്പതികപതികര  ൧൮ 

  അത തീകര കണ ക്ാക ന രൂപ യൗവന രാ ിനഃ  

  ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി സ്ക്ര സ്യ അപവന് തതാ  ൧൯ 

  സ് ച കജയകടാ നര കപ്രട സ്ക്ര സ്യ ആത്മ സ്രവഃ  

  പാ ാന് പ്ക്ുഹീതവാ തു ജക  സ്രയവാ രക്ു ന്ന  

  പ്പക്ഷ്ിപയ പ്പഹസ്ന് നിതയമ് മജ്ജത: താന് സ്മീക്ഷ്യ ശ്ചവ  ൨0 

  ഏവമ് പാപ സ്മാചാര: സ്ജ്ജന പ്പതിപാതക്:   

  പൗരാണാമ് അഹികത യുക്തഃ പുകപ്താ നിരവാസ്ിതഃ പുരാത്  ൨൧ 

  തസ്യ പുപ്ത :  അമ് ശുമാന് നാമ അസ്മഞ്ജ സ്യ വീരയവാന്  

  സ്മ്മതഃ സ്രവക ാക് സ്യ സ്രവ സ്യാ൭പി പ്പിയമ് വതഃ  ൨൨ 

  തതഃ ക്ാക ന മഹതാ മതിഃ സ്മപി ജായത  

  സ്ക്ര സ്യ നര കപ്രട യകജയമ് ഇതി നിശ്ചിതാ  ൨൩ 

  സ് പ്ക്ുതവാ നിശ്ചയമ് രാജാ സ് ഉപാതയായ ക്ണ സ്തതാ  

  യജ്ഞ ക്ര മണി കവതകജ്ഞാ യടുമ് സ്മുപചപ്ക്കമ  ൨൪ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അട പ്തിമ് ശ 

സ്സര കഃ  

  ഏയകാന ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക 

   വിരവാമിപ്ത വചഃ പ്രുതവാ ക്താ അകമ് ത രക്ു ന്ന  
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  ഉവാച പരമ പ്പീകതാ മുനിമ് തീ്തമ് ഇവാ൭ന മ്  ൧ 

  കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി പപ്തമ് കത വിസ്തകരണ ക്താമ് ഇമാമ്  

  പൂരവകജാ കമ ക്തമ് പ്പഹ്മന് യജ്ഞമ് ശ്ചവ സ്മുപാഹരത്  

  വിരവാമിപ്ത സ്തു  ക്ാക്ുത്സതമ് ഉവാച പ്പഹസ്ന് ഇവ  ൨ 

  പ്രൂയതാമ് വിസ്തകരാ രാമ സ്ക്ര സ്യ മഹാത്മനഃ  

  രമ് കര രവരുകരാ നാമ ഹിമവാന് അചക ാരമഃ  ൩ 

  വി്യ പരവതമ് ആസ്ാതയ നിരീകക്ഷ്കത പരസ്ര്മ്  

  തകയാ: മകതയ പ്പപ്വുകരാ   അപൂത് യജ്ഞഃ സ് പുരുകഷാരമ  ൪ 

  സ് ഹി കതകരാ നര വയാപ്ക് പ്പരകസ്താ യജ്ഞ ക്ര മണി  

  തസ്യ അരവ ചരയാമ് ക്ാക്ുത്സത പ്തുട തനവാ മഹാരതഃ  ൫ 

  അമ് ശുമാന് അക്കരാത് താത സ്ക്ര സ്യ മകത സ്തിതഃ  

  തസ്യ പരവണി തമ് യജ്ഞമ് യജമാന സ്യ വാസ്വഃ  ൬ 

  രാക്ഷ്സ്ീമ് തനുമ് ആസ്തായ യജ്ഞിയ അരവമ് അപാഹരത്  

  പ്ഹിയമാകണ തു ക്ാക്ുത്സത തസ്മിന് അകരവ മഹാത്മനഃ  ൭ 

  ഉപാതയായ ക്ണാഃ സ്കരവ യജമാനമ് അതാ പ്പുവന്  

  അയമ് പരവണി കവകക്ന യജ്ഞിയ അകരവാ അപനീയകത  ൮ 

  ഹര താരമ് ജഹി ക്ാക്ുത്സത ഹയ ശ്ച ഏവ അപനീയതാമ്  

  യജ്ഞ ച്ചിപ്തമ് പവതി ഏതത് സ്കരവഷാമ് അരിവായ നഃ  ൯ 

  തത് തതാ പ്ക്ിയതാമ് രാജന് യതാ അച്ചിപ്തഃ പ്ക്ുകതാ പകവത്  

  ഉപാതയായ വചഃ പ്രുതവാ തസ്മിന് സ്തസ്ി പാര തിവഃ  ൧0 

  ഷടിമ് പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി വാക്യമ് ഏതത് ഉവാച ഹ  

  ക്തിമ് പുപ്താ ന പരയാമി രക്ഷ്സ്ാമ് പുരുഷര്ഷപാഃ  ൧൧ 

  മപ്് പൂശ്ചത: മഹാപാശ്ചക്: ആസ്തികതാ ഹി മഹാ പ്ക്തുഃ  

  തത് ക്ച്ചത വിചിനവതവമ് പുപ്തക്ാ പപ്തമ൭സ്തു  വഃ  ൧൨ 

  സ്മുപ്ത മാ ിനീമ് സ്രവാമ് പ്പുതിവീമ് അനുക്ച്ചത  

  ഏക് ഏക്മ് കയാജനമ് പുപ്താ വിസ്താരമ് അപിക്ച്ചത  ൧൩ 

  യാവത് തുരക് സ്മ് തര ശ: താവത് ക്നത കമതിനീമ്  

  തമ് ഏവ ഹയ ഹര താരമ് മാര കമാണാ മമ ആജ്ഞയാ  ൧൪ 
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  തീക്ഷ്ിതഃ പൗപ്ത സ്ഹിതഃ കസ്ാപാതയായ ക്കണാ ഹി അഹമ്  

  ഇഹ സ്താസ്യാമി പപ്തമ് കവാ യാവത് തുരക് തര ശനമ്  ൧൫ 

  ഇതയു  ക്തവാ പ്ഹുട മനകസ്ാ രാജ പുപ്താ മഹാപ ാഃ  

  ജക്മു : മഹീ ത മ് രാമ പിതു: വചന യപ്്ിതാഃ  ൧൬ 

  കയാജനായാമ് അവിസ്താരമ് ഏശ്ചക്കക്ാ തരണീ   ത മ്  

  പിപിതുഃ പുരുഷ    വയാപ്ക് വപ്ജ സ്ര് ശ സ്ശ്ചമ: നശ്ചക് :  ൧൭ 

  രൂശ്ച : അരനി ക്ശ്ചല് ്ശ്ച ഹശ്ച  ശ്ചാ൭പി സ്ുതാരുശ്ചണഃ  

  പിതയമാനാ വസ്ുമതീ നനാത രക്ു ന്ന  ൧൮ 

  നാക്ാനാമ് വതയമാനാനാമ് അസ്ുരാണാമ് ച രാക്വ  

  രാക്ഷ്സ്ാനാമ് ച തുര തര്ഷഃ സ്രവാനാമ് നിനകതാപവത്  ൧൯ 

  കയാജനാനാമ് സ്ഹപ്സ്ാണി ഷടിമ് തു രക്ു ന്ന  

  പിപിതു: തരണീമ് വീരാ രസ്ാ ത മ് അനുരമമ്  ൨0 

  ഏവമ് പരവത സ്രാതമ് ജരൂ തവീപമ് പ്നുപാ൭൭ത്മജാഃ  

  ക്നക്ാ പ്നുപ രാര തൂ  സ്രവതഃ പരിചപ്ക്മുഃ  ൨൧ 

  തകതാ കതവാഃ സ് ക്്രവാഃ സ് അസ്ുരാഃ സ്ഹ പന്നക്ാഃ  

  സ്പ്രാ് മനസ്ഃ സ്കരവ പിതാമഹമ് ഉപാക്മന്  ൨൨ 

  കത പ്പസ്ാതയ മഹാത്മാനമ് വിഷണ്ണ വതനാ: തതാ  

  ഊചുഃ പരമ സ്പ്മ് തസ്താഃ പിതാമഹമ് ഇതമ് വചഃ  ൨൩ 

  പക്വന് പ്പുതിവീ സ്രവാ ക്നയകത സ്ക്ര ആത്മശ്ചജഃ  

  പഹവ ശ്ച മഹാത്മാകനാ വതയക് ത  വാസ്ിന:  ൨൪ 

  അയമ് യജ്ഞ ഹകരാ൭സ്മാക്മ് അകനന കരവാ   അപനീയകത  

  ഇതി കത സ്രവ പൂതാനി നിക്ന് ി സ്ക്ര ആത്മജാ:  ൨൫ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏകക്ാന 

ചതവാരിമ് ശ സ്സര ക: 

  ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക:  

  കതവതാനാമ് വചഃ പ്രുതവാ പക്വാന് ശ്ചവ പിതാമഹഃ  

  പ്പതയുവാച സ്ുസ്പ്മ് തസ്താന് പ്ക്ുതാ് പ  കമാഹിതാന്  ൧ 

  യസ്യ ഇയമ് വസ്ുതാ പ്ക്ുത്സനാ വാസ്ുകതവ സ്യ തീമതഃ  
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  ക്ാപി മ് രൂപമ് ആസ്തായ താരയതി അനിരമ് തരാമ്  ൨ 

  തസ്യ കക്ാപാ൭ക്നിനാ തക്താ പവിഷയമ് തി പ്നുപാത്മജാ:   

  പ്പുതിവയാ ശ്ചാ൭പി നികരക്താ പ്തുട ഏവ സ്നാതനഃ  ൩ 

  സ്ക്ര സ്യ ച പുപ്താണാമ് വിനാകരാ തീര ക തര ശിനാമ്  

  പിതാമഹ വചഃ പ്രുതവാ പ്തയ: പ്തിമ് ശത് അരിമ് തമ  ൪ 

  കതവാഃ പരമ സ്മ്പ്ഹുടാഃ പുന: ജക്മു : യതാ൭൭ക്തമ്  

  സ്ക്ര  സ്യ ച പുപ്താണാമ് പ്പാതുര് ആസ്ീന് മഹാത്മനാമ്  ൫ 

  പ്പുതിവയാമ് പിതയമാനായാമ് നിര കാത സ്മ നിസ്സവനഃ  

  തകതാ പിരവാ മഹീമ് സ്കരവ  പ്ക്ുതവാ ചാ൭പി പ്പതക്ഷ്ിണമ്  ൬ 

  സ്ഹിതാഃ സ്ക്രാഃ സ്കരവ പിതരമ് വാക്യമ് അപ്പുവന്  

  പരിപ്ക്ാ്ാ മഹീ സ്രവാ സ്രവവ് ശ്ച സ്ൂതിതാഃ  ൭ 

  കതവ താനവ രക്ഷ്ാമ് സി പിരാച ഉരക് ക്ിന്നരാഃ  

  ന ച പരയാമകഹ അരവമ് തമ് അരവ ഹര താരമ് ഏവ ച  ൮ 

  ക്ിമ് ക്രിഷയാമ പപ്തമ് കത പുരി: അപ്ത വിചാരയതാമ്  

  കതഷാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ പുപ്താണാമ് രാജ സ്രമഃ  ൯ 

  സ്മനയു: അപ്പവീത് വാക്യമ് സ്ക്കരാ രക്ു ന്ന  

  പൂയഃ ക്നത പപ്തമ് കവാ നിരി്തയ വസ്ുതാ ത മ്  ൧0 

  അരവ   ഹര താരമ് ആസ്ാതയ പ്ക്ുതാര താ ശ്ച നിവര തത  

  പിതു: വചനമ് ആസ്തായ സ്ക്ര സ്യ മഹാത്മനഃ  ൧൧ 

  ഷടിഃ പുപ്ത   സ്ഹപ്സ്ാണി രസ്ാ   ത മ് അപിപ്തവന്  

  ക്നയമാകന തത: തസ്മിന് തപ്തുരുഃ പരവകതാപമമ്  ൧൨ 

  തിരാ ക്ജമ് വിരൂപാക്ഷ്മ് താരയ്മ് മഹീ ത മ്  

  സ്   പരവത   വനാമ് പ്ക്ുത്സനാമ് പ്പുതിവീമ് രക്ു   ന്ന  ൧൩ 

  രിരസ്ാ താരയാ മാസ് വിരൂപാകക്ഷ്ാ മഹാ ക്ജഃ  

  യതാ പരവണി ക്ാക്ുത്സത വിപ്രമാ൭ര തമ് മഹാ ക്ജഃ  ൧൪ 

  കക്താത് ചാ യകത രീര്ഷമ് പൂമി ക്ര സ്തതാ പകവത്  

  തമ് കത പ്പതക്ഷ്ിണമ് പ്ക്ുതവാ തിരാ പാ മ് മഹാ ക്ജമ്  ൧൫ 

  മാനയക്ാ ഹി കത രാമ ജക്മു : പിരവാ രസ്ാ ത മ്  
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  തതഃ പൂരവാമ് തിരമ് പിരവാ തക്ഷ്ിണാമ് പിപിതുഃ പുനഃ  ൧൬ 

  തക്ഷ്ിണസ്യാമ് അപി തിരി തപ്തുരു: കത മഹാ ക്ജമ്  

  മഹാപത്മമ് മഹാത്മാനമ് സ്ുമഹാ പരവകതാ പമമ്  ൧൭ 

  രിരസ്ാ താരയ്മ് കത വിസ്മയമ് ജക്മു : ഉരമമ്  

  തതഃ പ്പതക്ഷ്ിണമ് പ്ക്ുതവാ സ്ക്ര സ്യ മഹാത്മനഃ  ൧൮ 

  ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി പശ്ചിമാമ് പിപിതുര് തിരമ്  

  പശ്ചിമായാമ് അപി തിരി മഹാ്മ് അചക ാപമമ്  ൧൯ 

  തിരാ ക്ജമ് സ്ൗമനസ്മ് തപ്തുരു: കത മഹാപ ാഃ  

  തമ് കത പ്പതക്ഷ്ിണമ് പ്ക്ുതവാ പ്പുടവാ ചാ൭പി നിരാമയമ്  ൨0 

  ക്ന്ഃ സ്മുപപ്ക്ാ്ാ തിരമ് ശ്ചഹമവതീമ് തതാ  

  ഉരരസ്യാമ് രക്ു കപ്രട തപ്തുരു: ഹിമ പാണ്ടുരമ്  ൨൧ 

  പപ്തമ് പകപ്തണ വപുഷാ താരയ്മ് മഹീമ് ഇമാമ്  

  സ്മാ പയ തതഃ സ്കരവ പ്ക്ുതവാ ച ഏനമ് പ്പതക്ഷ്ിണമ്  ൨൨ 

  ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി പിപിതുര് വസ്ുതാ ത മ്  

  തതഃ പ്പാക്് ഉരരാമ് ക്തവാ സ്ാക്രാഃ പ്പതിതാമ് തിരമ്  ൨൩ 

  കരാഷാത് അപയക്നന് സ്കരവ പ്പുതിവീമ് സ്ക്രാ൭൭ത്മജാഃ  

 കത തു സ്കരവ മഹാത്മാകനാ പീമ കവക്ാ മഹാപ ാ:  ൨൪ 

  തപ്തുരുഃ ക്പി മ് തപ്ത വാസ്ുകതവമ് സ്നാതനമ്  

  ഹയമ് ച തസ്യ കതവ സ്യ ചര്മ് അവിതൂരതഃ  ൨൫ 

 പ്പഹര്ഷ മതു മ് പ്പാ്താ: സ്കരവ കത രക്ു നമ് തന   

 കത തമ് ഹയ ഹരമ് ജ്ഞാതവാ കപ്ക്ാത പരയാക്ുക ക്ഷ്ണാഃ  ൨൬ 

 ക്നിപ്ത  ാമ് ക  തരാ നാനാ പ്വുക്ഷ് രി ാ തരാ:  

 അപയതാവ് സ്പ്മ് കുരാ: തിട തികടതി ചാപ്പുവന്  ൨൭ 

 അസ്മാക്മ് തവമ് ഹി തുരക്മ് യജ്ഞീയമ് പ്ഹുതവാന് അസ്ി  

 തുകര മത: തവമ് ഹി സ്പ്രാ്താന് വിരി നഃ സ്ക്രാ൭൭ത്മജാന്  ൨൮ 

  പ്രുതവാ തത് വചനമ് കതഷാമ് ക്പിക ാ രക്ു ന്ന  

  കരാകഷണ മഹതാ ആവികടാ ഹുമ് കാരമ് അക്കരാത് തതാ  ൨൯ 

  തത: കതന അപ്പകമകയണ ക്പിക ന മഹാത്മനാ  
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  പസ്മ രാരീ പ്ക്ുതാഃ സ്കരവ ക്ാക്ുത്സത സ്ക്രാ൭൭ത്മജാഃ  ൩0 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട     ചതവാരിമ് ശ 

സ്സര ക:  

  ഏക ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക:  

 പുപ്താന് ചിര ക്താന് ജ്ഞാതവാ സ്ക്കരാ രക്ു ന്ന  ൧ 

 ന്താരമ് അപ്പവീത് രാജാ തീപയമാനമ് സ്വ കതജസ്ാ  

  രൂര ശ്ച പ്ക്ുത വിതയ ശ്ച പൂശ്ചരവ: തുക യാസ്ി കതജസ്ാ  

  പിപ്തൂണാമ് ക്തിമ് അനവിച്ച കയന ച അകരവാ അപഹാരിതഃ  ൨ 

  അ്രൗ്മാനി സ്രവാനി വീരയവ്ി മഹാ്ി ച  

  കതഷാമ് തവമ് പ്പതിക്ാതാ൭ര തമ് സ് അസ്ിമ് പ്ക്ുഹ്ണീഷവ ക്ാര മുക്മ്  ൩ 

  അപിവാതയ അപിവാതയാന് തവമ് ഹതവാ വിക്ന ക്രാന് അപി  

  സ്ിരാ൭ര തഃ സ്ന് നിവര തസ്വ മമ യജ്ഞസ്യ പാരക്ഃ  ൪ 

  ഏവമ് ഉകക്താ അമ് ശുമാന് സ്മയക്് സ്ക്കരണ മഹാത്മനാ  

  തനു: ആതായ ക്ട് കമ് ച ജക്ാമ  ക്ു വിപ്ക്മഃ  ൫ 

  സ് ക്ാതമ് പിപ്തുപി: മാര കമ് അ്രൗ്മമ് മഹാത്മപിഃ  

  പ്പാപതയത നര കപ്രട കതന രാജ്ഞാ൭പികചാതിതഃ  ൬ 

  ശ്ചതതയ താനവ രകക്ഷ്ാപിഃ പിരാച പതകക്ാരശ്ചക്ഃ  

  പൂജയമാനമ് മഹാകതജാ തിരാക്ജമ് അപരയത  ൭ 

  സ് തമ് പ്പതക്ഷ്ിണമ് പ്ക്ുതവാ പ്പുടവാ ശ്ചചവ നിരാമയമ്  

  പിപ്തൂന് സ് പരിപപ്പച്ച വാജി ഹര താരമ് ഏവ ച  ൮ 

  തിരാക്ജ സ്തു  തത് പ്രുതവാ പ്പീതയാ ആഹ അമ് ശുമകതാ വചഃ  

  അസ്മമ് ജ പ്ക്ുതാര ത: തവമ് സ്ഹ അരവഃ രീപ്ക്മ് ഏഷയസ്ി  ൯ 

  തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ സ്രവാന് ഏവ തിരാക്ജാന്  

  യതാ പ്ക്മമ് യതാ നയായമ് പ്പടുമ് സ്മുപചപ്ക്കമ  ൧0 

  ശ്ചത ശ്ച സ്ശ്ചരവ: തിരാപാശ്ച : വാക്യശ്ചജ്ഞ: വാക്യ കക്ാവിശ്ചതഃ  

  പൂജിതഃ സ് ഹയ ശ്ചശ്ചവ ക്്ാ അസ്ി ഇതയ൭പികചാതിതഃ  ൧൧ 

  കതഷാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ ജക്ാമ  ക്ു വിപ്ക്മഃ  

  പസ്മ രാരീ പ്ക്ുതാ യപ്ത പിതര സ്തസ്യ സ്ാക്രാഃ  ൧൨ 
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  സ് തുഃക്വരമ് ആപന്ന: തു അസ്മമ് ജ സ്ുത സ്തതാ  

  ചുകപ്ക്ാര പരമ ആര ത: തു വതാത് കതഷാമ് സ്ുതുഃക്ിതഃ  ൧൩ 

  യജ്ഞീയമ് ച ഹയമ് തപ്ത ചര്മ് അവിതൂരതഃ  

  തതര ശ പുരുഷ വയാകപ്ക്ാ തുഃക് കരാക് സ്മനവിതഃ  ൧൪ 

 സ് കതഷാമ് രാജ പുപ്താണാമ് ക്ര തു  ക്ാകമാ ജ  പ്ക്ിയാമ്  

  സ് ി ാ൭ര തീ മഹാകതജാ ന ച അപരയത് ജ ാ൭൭രയമ്  ൧൫ 

  വിസ്ാരയ നിപുണാമ് പ്തുടിമ് തകതാ   അപരയത് ക്ക്ാ൭തിപമ്  

  പിപ്തൂണാമ് മാതു മ് രാമ സ്ുപര ണമ് അനിക ാപമമ്  ൧൬ 

  സ് ശ്ചചനമ് അപ്പവീത് വാക്യമ് ശ്ചവനകതകയാ മഹാപ ഃ  

  മാ രുചഃ പുരുഷ വയാപ്ക് വകതായമ് ക ാക് സ്മ്മതഃ  ൧൭ 

  ക്പിക ന അപ്പകമകയന തക്താ ഹി ഇകമ മഹാ പ ാഃ  

  സ് ി മ് ന അര്ഹസ്ി പ്പാജ്ഞ താതുമ് ഏഷാമ് ഹി  ൗക്ിക്മ്  ൧൮ 

  ക്ങ്കാ ഹിമവകതാ കജയടാ തുഹിതാ പുരുഷര്ഷപ  

 തസ്യാമ് ക്ുരു മഹാപാകഹാ പിപ്തൂണാമ് തു ജ  പ്ക്ിയാമ്   ൧൯ 

  പസ്മ രാരീ പ്ക്ുതാന് ഏതാന് പാവകയ കലാക് പാവനീ  

  തയാ ക്ലിന്നമ് ഇതമ് പസ്മ ക്ങ്കയാ ക ാക് ക്ാ്യാ   

  ഷടിമ് പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി സ്വര ക ക ാക്മ് നയിഷയതി  ൨0 

  നിര കച്ച ച അരവമ് മഹാപാക് സ്പ്മ് കുഹയ പുരുഷര്ഷപ  

  യജ്ഞമ് ശ്ചപതാമഹമ് വീര നിരവര തയിതുമ് അര്ഹസ്ി  ൨൧ 

  സ്ുപര ണ വചനമ് പ്രുതവാ കസ്ാ   അമ് ശുമാന് അതി വീരയവാന്  

  തവരിതമ് ഹയമ് ആതായ പുനര് ആയാന് മഹായരാഃ  ൨൨ 

  തകതാ രാജാനമ് ആസ്ാതയ തീക്ഷ്ിതമ് രക്ു ന്ന  

  നയകവതയത് യതാ പ്വുരമ് സ്ുപര ണ വചനമ് തതാ  ൨൩ 

  തത് പ്രുതവാ കക്ാര സ്മ് കാരമ് വാക്യമ് അമ് ശുമകതാ പ്നുപഃ  

  യജ്ഞമ് നിരവര തയാ മാസ് യതാ ക്ല്മ്് യതാ വിതി  ൨൪ 

  സ്വപുരമ് ച അക്മത് പ്രീമാന് ഇട യകജ്ഞാ മഹീപതിഃ  

  ക്ങ്കായാ ശ്ച ആക്കമ രാജാ നിശ്ചയമ് ന അതയക്ച്ചത  ൨൫ 

  അപ്ക്ുതവാ നിശ്ചയമ് രാജാ ക്ാക ന മഹതാ മഹാന്  
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  പ്തിമ് ശ തവര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി രാജയമ് പ്ക്ുതവാ തിവമ് ക്തഃ  ൨൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട     ഏക് 

ചതവാരിമ് ശ സ്സര ക:  

 തവി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക:  

 ക്ാ  തര മമ് ക്കത രാമ സ്ക്കര പ്പപ്ക്ുതീ ജനാഃ  

  രാജാനമ് കരാചയാ മാസ്ു: അമ് ശുമ്മ് സ്ുതാര മിക്മ്  ൧ 

  സ് രാജാ സ്ുമഹാന് ആസ്ീത് അമ് ശുമാന് രക്ു ന്ന  

  തസ്യ പുകപ്താ മഹാന് ആസ്ീത് തി ീപ ഇതി വിപ്രുതഃ  ൨ 

  തസ്മിന് രാജയമ് സ്മാകവരയ തി ീകപ രക്ു ന്ന  

  ഹിമവത് രിക്കര രകമയ തപ: കതകപ സ്ുതാരുണമ്  ൩ 

  തവാപ്തിമ് ശ ച്ച സ്ഹപ്സ്ാണി വര്ഷാണി സ്ുമഹായരാഃ  

  തകപാ വന ക്കതാ രാജാ സ്വര കമ് ക കപ തകപാ തനഃ  ൪ 

  തി ീപ സ്തു  മഹാകതജാഃ പ്രുതവാ ശ്ചപതാമഹമ് വതമ്  

  തുഃകക്ാപ ഹതയാ പുരയാ നിശ്ചയമ് ന അതയക്ച്ചത  ൫ 

  ക്തമ് ക്ങ്കാ അവതരണമ് ക്തമ് കതഷാമ് ജ  പ്ക്ിയാ  

  താരകയയമ് ക്തമ് ച ഏതാന് ഇതി ചി്ാ പകരാപവത്  ൬ 

  തസ്യ ചി്യകതാ നിതയമ് തകര മണ വിതിതാ൭൭ത്മനഃ  

  പുകപ്താ പക്ീരകതാ നാമ ജകജ്ഞ പരമ താര മിക്ഃ  ൭ 

  തി ീപ: തു മഹാകതജാ യശ്ചജ്ഞ: പഹുപി: ഇടവാന്  

  പ്തിമ് ശ തവര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി രാജാ രാജയമ് അക്ാരയത്  ൮ 

  അക്തവാ നിശ്ചയമ് രാജാ കതഷാമ് ഉരരണമ് പ്പതി  

  വയാതിനാ നര രാര തൂ  ക്ാ  തര മമ് ഉകപയിവാന്  ൯ 

  ഇപ്് ക ാക്മ് ക്കതാ രാജാ സ്വാ൭൭ര ജികത ന ഏവ ക്ര മണാ  

  രാകജയ പക്ീരതമ് പുപ്തമ് അപിഷിചയ നരര്ഷപഃ  ൧0 

  പക്ീരത സ്തു  രാജര്ഷി: താര മികക്ാ രക്ു ന്ന  

  അനപകതയാ മഹാകതജാഃ പ്പജാ ക്ാമഃ സ് ച പ്പജാ:  ൧൧ 

  മപ്മ് തിഷു ആതായ തപ്താജയമ് ക്മ് ക അവതരകണ രത:   

  സ് തകപാ തീര കമ് ആതിടത് കക്ാക്കര ണ രക്ു ന്ന  ൧൨ 
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  ഊര്തവ പാഹുഃ പഞ്ച തപാ മാസ് ആഹാകരാ ജികതപ്്ിയഃ  

  തസ്യ വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി കക്ാകര തപസ്ി തിടതഃ  ൧൩ 

  അതീതാനി മഹാ പാകഹാ തസ്യ രാകജ്ഞാ മഹാത്മന:  

  സ്ുപ്പീകതാ പക്വാന് പ്പഹ്മാ പ്പജാനാമ് പതി: ഈരവരഃ  ൧൪ 

  തതഃ സ്ുരക്ശ്ചണഃ സ്ാര തമ് ഉപാക്മയ പിതാമഹഃ  

  പക്ീരതമ് മഹാത്മാനമ് തപയമാനമ് അതാ൭പ്പവീത്  ൧൫ 

  പക്ീരത മഹാപാക് പ്പീത കസ്തഹമ് ജകനരവര  

  തപസ്ാ ച സ്ുതക്തന വരമ് വരയ സ്ുപ്വത  ൧൬ 

  തമ് ഉവാച മഹാകതജാഃ സ്രവ ക ാക് പിതാമഹ:  

  പക്ീരകതാ മഹാപാക്ഃ പ്ക്ുതാഞ്ജ ി: അവസ്തിതഃ  ൧൭ 

  യതി കമ പക്വന് പ്പീകതാ യതി അസ്തി തപസ്ഃ പ മ്  

  സ്ക്ര സ്യ ആത്മജാഃ സ്കരവ മരഃ സ് ി മ് ആ്നു യുഃ  ൧൮ 

  ക്ങ്കായാഃ സ് ി  ക്ലികന്ന പസ്മനി ഏഷാമ് മഹാത്മനാമ്  

  സ്വര കമ് ക്കച്ചയു: അതയ്മ് സ്കരവ കമ പ്പപിതാമഹാഃ  ൧൯ 

  കതയാ ച സ്മ് തതി: കതവ ന അവസ്ീകതത് ക്ു മ് ച നഃ  

  ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ക്ുക  കതവ ഏഷ കമ   അസ്തു  വരഃ പരഃ  ൨0 

  ഉക്ത വാക്യമ് തു രാജാനമ് സ്രവ ക ാക് പിതാമഹഃ  

  പ്പതയുവാച രുപാമ് വാണീമ് മതുരാമ് മതുരാ൭ക്ഷ്രാമ്  ൨൧ 

  മകനാരകതാ മഹാന് ഏഷ പക്ീരത മഹാരത  

  ഏവമ് പവതു പപ്തമ് കത ഇക്ഷ്വാക്ു ക്ു  വര തന  ൨൨ 

  ഇയമ് ശ്ചഹമവതീ ക്ങ്കാ കജയടാ ഹിമവതഃ സ്ുതാ  

  താമ് ശ്ചവ താരയിതുമ് രകക്താ ഹര: തപ്ത നിയുജയതാമ്  ൨൩ 

  ക്ങ്കായാഃ പതനമ് രാജന് പ്പുതിവീ ന സ്ഹിഷയതി   

  താമ് ശ്ചവ താരയിതുമ് വീര ന അനയമ് പരയാമി രൂ ിനഃ  ൨൪ 

  തമ് ഏവമ് ഉക്തവാ രാജാനമ് ക്ങ്കാമ് ച ആപാഷയ ക ാക് പ്ക്ുത്  

  ജക്ാമ പ്തിതിവമ് കതവഃ സ്ഹ സ്ശ്ചരവ: മരു തകശ്ചണഃ  ൨൫ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവി ചതവാരിമ് ശ 

സ്സര ക:  
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 പ്തി ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക:  

  കതവ കതകവ ക്കത തസ്മിന് കസ്ാ അങ്കുട അപ്ക്   നിപീടിതാമ്  

  പ്ക്ുതവാ വസ്ുമതീമ് രാമ സ്മവത്സരമ് ഉപാസ്ത  ൧ 

  അത സ്മവത്സകര പൂകര ണ സ്രവ ക ാക്   നമപ്സ്കു തഃ  

  ഉമാ പതിഃ പരു പതീ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨ 

  പ്പീത: കതഹമ് നരകപ്രട ക്രിഷയാമി തവ പ്പിയമ്  

  രിരസ്ാ താരയിഷയാമി ശ്ചര  രാജ   സ്ുതാമ് അഹമ്  ൩ 

  തകതാ ശ്ചഹമവതീ കജയടാ സ്രവ ക ാക്   നമപ്സ്കു താ  

  തതാ സ്ാ അതിമഹത് രൂപമ് പ്ക്ുതവാ കവക്മ് ച തുസ്സഹമ്  

  ആക്ാരാത് അപതത് രാമ രികവ രിവ രിരസ്ി ഉത  ൪ 

  അചിമ് തയ ച്ച സ്ാ കതവീ ക്മ് കാ പരമ തുര തരാ   

 വിരാമി അഹമ് ഹി പാതാളമ് കപ്രാതസ്ാ പ്ക്ുഹയ രമ് കരമ്  ൫ 

 തസ്യാ: അവക പനമ് ജ്ഞാതവാ പ്ക്ുര സ്തു  പക്വാന് ഹരഃ   

 തികരാപാവയിതുമ് പുരിമ് ചകപ്ക് പ്തി നയന: തതാ   ൬ 

 സ്ാ തസ്മിന് പതിതാ പുണയാ പുകണയ രുപ്ത സ്യ മൂര തനി   

 ഹിമവത് പ്പതികമ രാമ ജടാ മമ് ട  ക്ഹവാകര  ൭ 

 സ്ാ ക്തമ് ചിന് മഹീമ് ക്മ് തു മ് ന രകക്നാത് യതനമാ൭൭സ്തിതാ   

 ശ്ചനവ സ്ാ നിര കമനമ് ക കപ ജടാ മണ്ട  കമാഹിതാ  ൮ 

  തപ്ത ഏവ ആപപ്രമത് കതവീ സ്മവത്സര ക്ണാന് പഹൂന്  

 താമ് അപരയന് പുന: തപ്ത തപ: പരമമാ൭൭സ്തിത:  ൯ 

 അകനന കതാഷിത ശ്ച ആസ്ീത് അതയര തമ് രക്ു ന്ന  

 വിസ്സ്ര ജ തകതാ ക്ങ്കാമ് ഹകരാ പി്ു സ്രഃ പ്പതി  ൧0 

 തസ്യാമ് വിപ്സ്ുജയമാനായാമ് സ്്ത കപ്സ്ാതാമ് സി ജജ്ഞികര   

 ഹ്ലാതിനീ പാവനീ ശ്ചചവ നളിനീ ച തതാ അപരാ  ൧൧  

 തിപ്സ് : പ്പാചീമ് തിരമ് ജക്മു : ക്മ് കാ രിവ ജ ാ: രുപാ:  

 സ്ുചക്ഷ്ു: ശ്ച ഏവ സ്ീതാ ച സ്ി്ു: ച ഏവ മഹാ നതീ  ൧൨ 

 തിപ്സ്: ഏതാ തിരമ് ജക്മു : പ്പതീചീമ് തു രുകപാതക്ാ:   

 സ്്തമീ ച അനവക്ാത് താസ്ാമ് പക്ീരത രതമ് തതാ   ൧൩ 
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 പക്ീരകതാ൭പി രാജര്ഷി: തിവയമ് സ്യമ് തനമ് ആസ്തിത:   

 പ്പായാത് അകപ്ക് മഹാ കതജാ ക്മ് കാ തമ് ച അപി അനുപ്വജത്  ൧൪ 

 ക്ക്നാത് രമ് കര രിര: തകതാ തരണിമ് ആക്താ  

 വയസ്രത് ജ മ് തപ്ത തീപ്വ ര്ത പുരപ്സ്കു തമ്  ൧൫ 

 മത്സയ ക്ച്ചപ സ്ശ്ചമ് ക ശ്ച രിമ് ശു  മാര ക്ശ്ചണ: തതാ   

 പതതി്: പതിശ്ചത ശ്ച അശ്ചനയ: വയകരാചത വസ്ുമ് തരാ  ൧൬ 

 തകതാ കതവര്ഷി ക്്രവാ യക്ഷ്ാഃ സ്ിര ക്ണാ: തതാ  

  വയക ാക്യ് കത തപ്ത ക്ക്നാത് ക്ാമ് ക്താമ് തതാ  ൧൭ 

  വിമാശ്ചന: നക്ര ആക്ാശ്ചര: ഹശ്ചയ: ക്ജ വശ്ചര: തതാ  

  പാരിപ്ലവ ക്താ: ചാ൭പി കതവതാ: തപ്ത വിടിതാഃ  ൧൮ 

  തത് അത്ു തതമമ് ക ാകക് ക്ങ്കാ പതനമ് ഉരമമ്  

  തിപ്തുക്ഷ്കവാ കതവക്ണാഃ സ്കമയു: അമിത ഓജസ്ഃ  ൧൯ 

  സ്രതതി്ഃ സ്ുര ക്ശ്ചണ: കതഷാമ് ച ആപരണ ഓജസ്ാ  

  രത ആതിതയമ് ഇവ ആപാതി ക്ക്നമ് ക്ത കതായതമ്  ൨0 

  രിമ് ശുമാര ഉരക് ക്ശ്ചണ: മീശ്ചന: അപി ച ചഞ്ചശ്ച ഃ  

  വിതയുതി്: ഇവ വിക്ഷ്ിശ്ച്ത: ആക്ാരമ് അപവത് തതാ  ൨൧ 

  പാണ്ടുശ്ചരഃ സ് ി  ഉതീ്ശ്ചടഃ ക്ീരയമാശ്ചണഃ സ്ഹപ്സ്താ  

  രാരത അശ്ചപ്പ: ഇവ ആക്ീര ണമ് ക്ക്നമ് ഹമ് സ    സ്രലശ്ചവഃ  ൨൨ 

  ക്വചിത് പ്രുത തരമ് യാതി ക്ുടി മ് ക്വചിത് ആയതമ്  

  വിനതമ് ക്വചിത് ഉരൂതമ് ക്വചിത് യാതി രശ്ചനഃ രശ്ചനഃ  ൨൩ 

  സ് ിക  ശ്ചനവ സ് ി മ് ക്വചിത് അപയാഹതമ് പുനഃ  

  മുഹുര് ഊര്തവ പതമ് ക്തവാ പപാത വസ്ുതാ ത മ്  ൨൪ 

  ത ച്ചമ് കര രികരാ പ്പടമ് പ്പടമ് പൂമി തക  പുനഃ  

  വയകരാചത തതാ കതായമ് നിര മ മ് ക്ത ക്ല്മഷമ്  ൨൫ 

  തപ്ത കതവര്ഷി ക്്രവാ വസ്ുതാ ത  വാസ്ിനഃ  

  പവ അങ്ക പതിതമ് കതായമ് പവിപ്തമ് ഇതി പപ്സ്്ു രുഃ  ൨൬ 

  രാപാത് പ്പപതിതാ കയ ച ക്ക്നാത് വസ്ുതാ ത മ്  

  പ്ക്ുതവാ തപ്താ൭പികഷക്മ് കത പപൂവു: ക്ത ക്ല്മഷാഃ  ൨൭ 
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  തൂത പാപാഃ പുന: കതന കതാകയന അത അനവിതാ   

  പുന: ആക്ാരമ് ആവിരയ സ്വാന് ക ാക്ാന് പ്പതികപതികര  ൨൮ 

  മുമുകത മുതികതാ ക ാക്: കതന കതാകയന സ്ുപാസ്വതാ  

  പ്ക്ുതാ൭പികഷകക്ാ ക്ങ്കായാമ് പപൂവ വിക്ത ക്ലമഃ  ൨൯ 

  പക്ീരകതാപി രാജര്ഷി: തിവയമ് സ്യ്നമ് ആസ്തിതഃ  

  പ്പായാത് അകപ്ക് മഹാകതജാ: തമ് ക്ങ്കാ പ്പുടകതാ   അനവക്ാത്  ൩0 

  കതവാഃ സ്ര്ഷിക്ണാഃ സ്കരവ ശ്ചതതയ താനവ രാക്ഷ്സ്ാഃ  

  ക്്രവ യക്ഷ് പ്പവരാഃ സ്ക്ിന്നര മകഹാരക്ാഃ  ൩൧ 

  സ്രാ്: ച അ്സരകസ്ാ രാമ പക്ീരത രതാ൭നുക്ാഃ  

  ക്ങ്കാമ് അനവക്മന് പ്പീതാഃ സ്കരവ ജ  ചരാ: ച കയ  ൩൨ 

  യകതാ പക്ീരകതാ രാജാ തകതാ ക്ങ്കാ യരസ്വിനീ  

  ജക്ാമ സ്രിതാമ് കപ്രടാ സ്രവ   പാപ   വിനാരിനീ  ൩൩ 

 തകതാ ഹി യജമാന സ്യ ജകഹ്നാ: അത്ു ത ക്ര മണ:  

 ക്മ് കാ സ്രലാവയാ മാസ് യജ്ഞ വാടമ് മഹാത്മന:  ൩൪ 

 തസ്യാ അവക പനമ് ജ്ഞാതവാ പ്ക്ുകരാ ജഹ്നു: ച രാക്വ   

 അപിപത് തു ജ മ് സ്രവമ് ക്മ് കായാ: പരമ അത്ു തമ്  ൩൫ 

 തകതാ കതവാ: സ്ക്മ് തരവാ രുഷയ ശ്ച സ്ുവിസ്മിതാ:  

 പൂജയമ് തി മഹാത്മാനമ് ജഹ്നുമ് പുരുഷ സ്രമമ്  ൩൬ 

 ക്മ് കാമ് ചാ൭പി നയമ് തി സ്മ തുഹിപ്തു കതവ മഹാത്മന:  

 തത: തുകടാ മഹാകതജാ കപ്ശ്ശാപ്താപയാമ് അപ്സ്ുജ ത്ു നഃ  ൩൭ 

 തസ്മാത് ജഹ്നു സ്ുതാ ക്മ് കാ കപ്പാചയകത ജാഹ്നവീതി ച    

 ജക്ാമ ച പുന ര കമ് കാ പക്ീരത രതാ൭നുക്ാ   ൩൮ 

 സ്ാക്രമ് ചാ൭പി സ്പ്രാ്താ സ്ാ സ്രിപ്തവ്രാ തതാ   

 രസ്ാ ത മ് ഉപാക്ച്ചത് സ്ിതയ൭ര തമ് തസ്യ ക്ര മണ :  ൩൯ 

 പക്ീരകതാ൭പി രാജര്ഷി: ക്മ് കാമ് ആതായ യതനത:  

 പിതാമഹാന് പസ്മ പ്ക്ുതാന് അപരയത് തീന കചതന:  ൪0 

  അത തത് പസ്മനാമ് രാരിമ് ക്മ് കാ സ് ി മ് ഉരമമ്   

  പ്ലാവയത് തൂത പാ്മാന: സ്വര കമ് പ്പാ്താ രക്ൂരമ  ൪൧ 
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  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തി ചതവാരിമ് ശ 

സ്സര ക:  

  ചതു ശ്ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് ക:  

  സ് ക്തവാ സ്ാക്രമ് രാജാ ക്ങ്കയാ അനുക്ത: തതാ  

  പ്പവികവര ത മ് പൂകമ: യപ്ത കത പസ്മസ്ാത് പ്ക്ുതാഃ  ൧ 

  പസ്മനി യതാ ആപ്ലുകത രാമ ക്ങ്കായാഃ സ് ിക ന ശ്ചവ  

  സ്രവ ക ാക് പ്പപു: പ്പഹ്മാ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨ 

  താരിതാ നര രാര തൂ  തിവമ് യാതാ ശ്ച കതവവത്  

  ഷടിഃ പുപ്ത സ്ഹപ്സ്ാണി സ്ക്ര സ്യ മഹാത്മനഃ  ൩ 

  സ്ാക്ര സ്യ ജ മ് ക ാകക് യാവത് സ്താസ്യതി പാര തിവ  

  സ്ക്ര സ്യ ആത്മജാ: താവത് സ്വകര ക സ്താസ്യ്ി കതവവത്  ൪ 

  ഇയമ് ച തുഹിതാ കജയടാ തവ ക്ങ്കാ പവിഷയതി  

  തവത് പ്ക്ുകതന ച നാമ് നാ ശ്ചവ ക ാകക് സ്താസ്യതി വിപ്രുതാ  ൫ 

  ക്ങ്കാ പ്തിപതക്ാ നാമ തിവയാ പാക്ീരതീ ഇതി ച  

  പ്തി പകതാ പാവയ്ി ഇതി തത പ്സ്തിപതക്ാ പ്സ്മു താ  ൬ 

  പിതാമഹാനാമ് സ്കരവഷാമ് തവമ് അപ്ത മനുജാതിപ  

  ക്ുരുഷവ സ് ി മ് രാജന് പ്പതിജ്ഞാമ് അപവര ജയ  ൭ 

  പൂരവകക്ണ ഹി കത രാജന് കതന അതിയരസ്ാ തതാ  

  തര മിണാമ് പ്പവകരണാ൭ത ന ഏഷ പ്പാക്താ മകനാരതഃ  ൮ 

  തശ്ചതവ അമ് ശുമതാ താത ക ാകക്   അപ്പതിമ കതജസ്ാ  

  ക്ങ്കാമ് പ്പാര തയതാ കനതുമ് പ്പതിജ്ഞാ ന അപവര ജിതാ  ൯ 

  രാജര്ഷിണാ ക്ുണവതാ മഹര്ഷി സ്മ കതജസ്ാ   

  മത് തു യ തപസ്ാ ശ്ചചവ ക്ഷ്പ്ത തര മ സ്തികതന ച  ൧0 

  തി ീകപന മഹാപാക് തവ പിപ്താ അതി കതജസ്ാ   

  പുന ര ന രങ്കിതാ കനതുമ് ക്ങ്കാമ് പ്പാര തയതാ൭നക്  ൧൧ 

  സ്ാ തവയാ സ്മതിപ്ക്ാ്ാ പ്പതിജ്ഞാ പുരുഷര്ഷപ  

  പ്പാക്താസ്ി പരമമ് ക ാകക് യരഃ പരമ   സ്മ്മതമ്  ൧൨ 

  യത് ച ക്ങ്കാ൭വതരണമ് തവയാ പ്ക്ുതമ് അരിമ് തമ  
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  അകനന ച പവാന് പ്പാക്താ തര മസ്യ ആയതനമ് മഹത്  ൧൩ 

  പ്ലാവയസ്വ തവമ് ആത്മാനമ് നകരാരമ സ്താ ഉചികത  

  സ് ിക  പുരുഷ   വയാപ്ക് രുചിഃ പുണയ പക ാ പവ  ൧൪ 

  പിതാമഹാനാമ് സ്കരവഷാമ് ക്ുരുഷവ സ് ി     പ്ക്ിയാമ്  

  സ്വസ്തി കത   അസ്തു  ക്മിഷയാമി സ്വമ് ക ാക്മ് ക്മയതാമ് പ്നുപ  ൧൫ 

  ഇതി ഏവമ് ഉക്തവാ കതകവരഃ സ്രവ ക ാക് പിതാമഹഃ  

  യതാ ആക്തമ് തതാ അക്ച്ചത്  കതവ ക ാക്മ് മഹായരാഃ  ൧൬ 

  പക്ീരകതാ   അപി രാജര്ഷിഃ പ്ക്ുതവാ സ് ി മ് ഉരമമ്  

  യതാ പ്ക്മമ് യതാ നയായമ് സ്ാക്രാണാമ് മഹായരാഃ  ൧൭ 

  പ്ക്ുകതാതക്ഃ രുചീ രാജാ സ്വ രാജയമ് പ്പവികവര ഹ  

  സ്പ്മുരാ൭കര താ നര കപ്രട സ്വ രാജയമ് പ്പരരാസ് ഹ  ൧൮ 

  പ്പമുകമാത ച ക ാക് സ്തമ് പ്നുപമ് ആസ്ാതയ രാക്വ  

  നട കരാക്ഃ സ്പ്മുരാ൭കര താ പപൂവ വിക്ത ജവരഃ  ൧൯ 

  ഏഷ കത രാമ ക്ങ്കായാ വിസ്തകരാ   അപിഹികതാ മയാ  

  സ്വസ്തി പ്പാ്നു ഹി പപ്തമ് കത സ്മ്തയാ ക്ാക ാ അതിവര തകത  ൨0 

  തനയമ് യരസ്യമ് ആയുഷയമ് പുപ്തയമ് സ്വര്ക്യമ് അതീവ ച  

 യ: പ്രാവയതി വികപ്പഷു ക്ഷ്പ്തികയഷു ഇതകരഷു ച  ൨൧ 

 പ്പീയക് പിതര: തസ്യ പ്പീയക് ശ്ചതവതാനി ച   

  ഇതമ് ആക്യാനമ് അവയകപ്ക്ാ ക്ങ്കാ അവതരണമ് രുപമ്  ൨൨ 

 യ പ്ശ്ശുകണാതി ച ക്ാക്ുസ്ത സ്രവാന് ക്ാമാന് അവാ്നു യാത്   

 സ്കരവ പാപാ: പ്പണരയ്ി  ആയു: ക്ീര തി ശ്ച വര തകത  ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതു 

ശ്ചതവാരിമ് ശ സ്സര കഃ 

 പമ് ച ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് കഃ   

 വിരവാമിപ്ത   വചഃ പ്രുതവാ രാക്വഃ സ്ഹ    ക്ഷ്മണഃ  

  വിസ്മയമ് പരമമ് ക്തവാ വിരവാമിപ്തമ് അതാ൭പ്പവീത്  ൧  

  അതയ൭ത്ു തമ് ഇതമ് പ്പഹ്മന് ക്തിതമ് പരമമ് തവയാ  

  ക്ങ്കാ അവതരണമ് പുണയമ് സ്ാക്ര സ്യ ച പൂരണമ്  ൨ 
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  തസ്യ സ്ാ രരവരീ സ്രവാ സ്ഹ സ്ൗമിപ്തിണാ തതാ  

  ജക്ാമ ചി്യാനസ്യ വിരവാമിപ്ത   ക്താമ് രുപാമ്  ൩ 

  തതഃ പ്പപാകത വിമക  വിരവാമിപ്തമ് മഹാമുനിമ്  

  ഉവാച രാക്കവാ വാക്യമ് പ്ക്ുത ആഹ്നിക്മ് അരിമ് തമഃ  ൪ 

  ക്താ പക്വതീ രാപ്തിഃ കപ്രാതവയമ് പരമമ് പ്രുതമ്  

  ക്ഷ്ണ പൂകതവ സ്ാ രാപ്തിഃ സ്പ്മവുകരയമ് മഹാതപഃ  ൫ 

  ഇമാമ് ചി്യതഃ സ്രവാമ് നിക്ിക ന ക്താമ് തവ  

  തരാമ സ്രിതാമ് കപ്രടാമ് പുണയാമ് പ്തിപതക്ാമ് നതീമ്  ൬ 

  നൗ: ഏഷാ ഹി സ്ുക് ആസ്തീര ണാ രുഷീണാമ് പുണയ   ക്ര മണാമ്  

  പക്വ്മ് ഇഹ പ്പാ്തമ് ജ്ഞാതവാ തവരിതമ് ആക്താ  ൭ 

  തസ്യ തത് വചനമ് പ്രുതവാ രാക്വ സ്യ മഹാത്മനഃ  

  സ്മ് താരമ് ക്ാരയാ മാസ് സ്ര്ഷി സ്മ് കഃ സ് രാക്വഃ  ൮ 

  ഉരരമ് തീരമ് ആസ്ാതയ സ്രൂജയ ര്ഷിക്ണമ് തതാ   

  ക്ങ്കാ ക്ൂക  നിവിടാ: കത വിരാ ാമ് തപ്തുരുഃ പുരീമ്  ൯ 

  തകതാ മുനിവര: തൂര ണമ് ജക്ാമ സ്ഹ രാക്വഃ  

  വിരാ ാമ് നക്രീമ് രമയാമ് തിവയാമ് സ്വര ക ഉപമാമ് തതാ  ൧0 

  അത രാകമാ മഹാ പ്പാകജ്ഞാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാ മുനിമ്  

  പപ്പച്ച പ്പാഞ്ജ ി: പൂതവാ വിരാ ാമ് ഉരമാമ് പുരീമ്  ൧൧ 

  ക്തകരാ രാജ വകമ് ശായമ് വിരാ ായാമ് മഹാമുകന  

 കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി പപ്തമ് കത പരമ് ക്ൗതൂഹ മ് ഹി കമ  ൧൨ 

 തസ്യ തത് വചനമ് പ്രുതവാ രാമ സ്യ മുനി പുമ് കവഃ  

 ആക്യാതുമ് തത് സ്മാകരകപ വിരാ  സ്യ പുരാതനമ്  ൧൩ 

 പ്രൂയതാമ് രാമ രപ്ക് സ്യ ക്താമ് ക്തയതഃ രുപാമ്  

 അസ്മിന് കതകര ഹി യത് പ്വുരമ് പ്രുണു തകരവന രാക്വ  ൧൪ 

 പൂരവമ് പ്ക്ുത യുകക് രാമ തികതഃ പുപ്താ മഹാപ ാഃ  

 അതികത ശ്ച മഹാപാക്ാ വീരയവ്ഃ സ്ുതാര മിക്ാഃ  ൧൫ 

 തത: കതഷാമ് നര കപ്രട പുരി: ആസ്ീന് മഹാത്മനാമ്  

 അമരാ നിര ജരാ ശ്ചശ്ചവ ക്തമ് സ്യാമ നിരാമയാഃ  ൧൬ 
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 കതഷാമ് ചി്യതാമ് രാമ പുരി: ആസ്ീന് മഹാത്മനാമ്    

 ക്ഷ്ീര ഉത മതനമ് പ്ക്ുതവാ രസ്മ് പ്പാപ്സ്യാമ തപ്ത ശ്ചവ  ൧൭ 

 തകതാ നിശ്ചിതയ മതനമ് കയാപ്ക്തമ് പ്ക്ുതവാ ച വാസ്ുക്ിമ്  

 മ്ാനമ് മ്രമ് പ്ക്ുതവാ മമ്ു: അമിത ഓജസ്ഃ  ൧൮ 

 അത വര്ഷ സ്ഹകപ്സ്ണ കയാപ്ക്ത സ്ര ്രിരാമ് ശി ച   

 വമക്ാ അതി വിഷമ് തപ്ത തതമ് ശു  ര കക്ശ്ചന ശ്ശി ാ:  ൧൯ 

 ഉതപ്ാതമ് അക്നി സ്മ് കാരമ് ഹാ ാഹ  മഹാ വിഷമ്   

 കതന തക്തമ് ജക്ത്സരവമ് സ് കതവാ സ്ുര മാനുഷമ്  ൨0 

 അത കതവാ മഹാകതവമ് രമ് കരമ് രരണാ൭ര തിന:  

 ജക്മു : പരുപതിമ് രുപ്തമ് പ്താഹി പ്താഹീതി തുടുവു:  ൨൧ 

 ഏവമ് ഉക്ത സ്തകതാ കതശ്ചവ: കതവ കതകവരവര: പ്പപു:   

 പ്പാതുരാ൭൭സ്ീത് തകതാ അശ്ചപ്ത ഏവ രമ് ക ചപ്ക് തകരാ ഹരി:  ൨൨ 

 ഉവാച ഏനമ് സ്മിതമ് പ്ക്ുതവാ രുപ്തമ് രൂ  പ്പുതമ് ഹരി:      

 ശ്ചതവശ്ചത: മതയമാകനാ തു യത് പൂരവമ് സ്മുപസ്തിതമ്  ൨൩ 

 തത് തവതീയമ് ഹി സ്ുര കപ്രട സ്ുരാണാമ് അപ്ക്കതാ ഹി യത്  

 അപ്ക് പൂജാമ് ഇമാമ് മതവാ പ്ക്ുഹാണ ഇതമ് വിഷമ് പ്പകപാ   

 ഇതി ഉക്തവാ ച സ്ുര കപ്രട: തപ്ത ഏവ അ്ര തീയത   ൨൪ 

 കതവതാനാമ് പയമ് പ്തുടവാ പ്രുതവാ വാക്യമ് തു രാര്ങ്ിണ:   

 ഹാ ാഹ  വിഷമ് കക്ാരമ് സ് ജപ്ക്ാഹ അപ്മുകതാപമമ്  ൨൫ 

 കതവാന് വിപ്സ്ുജയ കതകവകരാ ജക്ാമ പക്വാന് ഹര:   

 തകതാ കതവാ: അസ്ുരാ: സ്കരവ മമമ് തൂ  രക്ു നമ് തന  ൨൬ 

 പ്പവികവര അത പാതാളമ് മമ് താന: പരവകതാ൭നക്    

 തകതാ കതവാ: സ്ക്്രവാ: തുടുവു: മതുസ്ൂതനമ്   ൨൭ 

 തവമ് ക്തി സ്സരവ പൂതാനാമ് വികരകഷണ തിവൗക്സ്ാമ്   

 പാ യ അസ്മാന് മഹാ പാകഹാ ക്ിരിമ് ഉരര തു മ് അര്ഹസ്ി  ൨൮ 

 ഇതി പ്രുതവാ പ്ഹുഷീകക്ര: ക്ാമടമ് രൂപമ് ആസ്തിത:  

 പരവതമ് പ്പുടത: പ്ക്ുതവാ രികരയ തപ്ത ഓഷതൗ ഹരി:  ൨൯ 

 പരവത അകപ്ക് തു ക ാക്ാത്മാ ഹകസ്തന ആപ്ക്മയ കക്രവഃ   
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 കതവാനാമ് മതയതഃ സ്തിതവാ മമമ് ത പുരുകഷാരമ:  ൩0 

 അത വര്ഷ സ്ഹകപ്സ്ണ സ് തമ് ട: സ് ക്മമ് ട ു:   

 പൂരവമ് തനവ്രി: നാമ അ്സരാ ശ്ച സ്ുവര ചസ്ഃ  ൩൧ 

  അ്സു  നിര മതനാത് ഏവ രസ്ാത് തസ്മാത് വര പ്സ്തിയഃ  

  ഉകതത്ു: മനുജ കപ്രട തസ്മാത് അ്സരകസ്ാപവന്  ൩൨ 

  ഷടിഃ കക്ാകടയാ അപവന് താസ്ാമ് അ്സരാണാമ് സ്ുവര ചസ്ാമ്  

  അസ്കമ്ക്യയാ സ്തു  ക്ാക്ുത്സത യാ: താസ്ാമ് പരിചാരിക്ാഃ  ൩൩ 

  ന താഃ സ്മ പ്പതിപ്ക്ുഹ്ണ് ി സ്കരവ കത കതവ താനവാഃ  

  അപ്പതി പ്ക്ഹണാത്  ഏവ താ ച സ്രവാ സ്ാതാരണാഃ പ്സ്മു താഃ  ൩൪ 

  വരുണ സ്യ തതഃ ക്നയാ വാരുണീ രക്ു ന്ന  

  ഉതപ്ാത മഹാപാക്ാ മാര കമാണാ പരിപ്ക്ഹമ്  ൩൫ 

  തികതഃ പുപ്താ ന താമ് രാമ ജപ്ക്ുഹു: വരുണ ആത്മജാമ്  

  അതികത: തു സ്ുതാ വീര ജപ്ക്ുഹു: താമ് അനി്ിതാമ്  ൩൬ 

  അസ്ുരാ: കതന ശ്ചതകതയാഃ സ്ുരാ: കതന അതികതഃ സ്ുതാഃ  

  പ്ഹുടാഃ പ്പമുതിതാ ശ്ചാ൭൭സ്ന് വാരുണീ പ്ക്ഹണാത് സ്ുരാഃ  ൩൭ 

  ഉശ്ചച്ചപ്രവാ ഹയ കപ്രകടാ മണി രതനമ് ച ക്ൗമ്സ്തു പമ്  

  ഉതതിടന് നര കപ്രട തശ്ചതവ അപ്മുതമ് ഉരമമ്  ൩൮ 

  അത തസ്യ പ്ക്ുകത രാമ മഹാന് ആസ്ീത് ക്ു  ക്ഷ്യഃ  

  അതികത: തു തതഃ പുപ്താ തികതഃ പുപ്താന് അസ്ൂതയന്  ൩൯ 

 ഏക്കതാ അപയാക്ാമന് സ്കരവ അസ്ുരാ രാക്ഷ്ശ്ചസ് സ്സഹ   

 യുര മാസ്ീത് മഹാ കക്ാരമ് വീര ശ്ചപ്തക ാക്യ കമാഹനമ്  ൪0 

 യതാ ക്ഷ്യമ് ക്തമ് സ്രവമ് തതാ വിഷ്ണു : മഹാപ ഃ  

 അപ്മുതമ് സ്: അഹരത് തൂര ണമ് മായാമ് ആസ്തായ കമാഹിനീമ്  ൪൧ 

 കയ ക്താ അപിമുക്മ് വിഷ്ണു മ് അക്ഷ്യമ് പുരുകഷാരമമ്   

 സ്രിടാ: കത തതാ യുകര വിഷ്ണു നാ പ്പപ വിഷ്ണു നാ  ൪൨ 

 അതികത: ആത്മജാ വീരാ തികത: പുപ്താന് നിജക്നികര   

  തസ്മിന് കക്ാകര മഹാ യുകര ശ്ചതകതയാ അതിതയാകയാ: പ്പുരമ്  ൪൩ 

  നിഹതയ തിതി പുപ്താന് തു രാജയമ് പ്പാപയ പുരമ് തരഃ  
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  രരാസ് മുതികതാ ക ാക്ാന് സ്ര്ഷി സ്മ് കാന് സ് ചാരണാന്  ൪൪  

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച ചതവാരിമ് ശ 

സ്സര കഃ   

 ഷട് ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  ഹകതഷു കതഷു പുകപ്തഷു തിതിഃ പരമ   തുഃക്ിതാ  

  മാരീചമ് ക്ാരയപമ് രാമ പര താരമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  ഹത   പുപ്താ൭സ്മി പക്വന് തവ പുശ്ചപ്ത: മഹാപശ്ച ഃ  

  രപ്ക്   ഹ്ാരമ് ഇച്ചാമി പുപ്തമ് തീര ക    തകപാ൭ര ജിതമ്  ൨ 

  സ്ാ അഹമ് തപ ശ്ചരിഷയാമി ക്രമ്് കമ താതുമ് അര്ഹസ്ി  

  ഈപ്തുരമ് രപ്ക് ഹ്ാരമ് തവമ് അനുജ്ഞാതുമ് അര്ഹസ്ി  ൩ 

  തസ്യാ: ത തവചനമ് പ്രുതവാ മാരീചഃ ക്ാരയപ സ്തതാ  

  പ്പതയുവാച മഹാകതജാ തിതിമ് പരമ തുഃക്ിതാമ്  ൪ 

  ഏവമ് പവതു പപ്തമ് കത രുചി രവ് തകപാ തകന  

  ജനയിഷയസ്ി പുപ്തമ് തവമ് രപ്ക് ഹ്ാരമ് ആഹകവ  ൫ 

  പൂകര ണ വര്ഷ സ്ഹകപ്സ് തു രുചി: യതി പവിഷയസ്ി  

  പുപ്തമ് ശ്ചപ്തക ാക്യ പര താരമ് മര: തവമ് ജനയിഷയസ്ി  ൬ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാഃ പാണിനാ സ് മമാര ജ താമ്  

  സ്മാ പയ തതഃ സ്വസ്തീ തയുക്തവാ സ് തപകസ് യയൗ  ൭ 

  ക്കത തസ്മിന് നര കപ്രട തിതിഃ പരമ ഹര്ഷിതാ  

  ക്ുരപ്ലവനമ് ആസ്ാതയ തപ: കതകപ സ്ുതാരുണമ്  ൮ 

  തപ: തസ്യാമ് ഹി ക്ുരവതയാമ് പരിചരയാമ് ചക്ാര ഹ  

  സ്ഹപ്സ്ാ൭കക്ഷ്ാ നര കപ്രട പരയാ ക്ുണ സ്രതാ  ൯ 

  അക്നിമ് ക്ുരാന് ക്ാടമ് അപഃ പ മ് മൂ മ് തശ്ചതവ ച  

  നയകവതയത് സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ്ാ യത് ച അനയത് അപി ക്ാമ്ക്ഷ്ിതമ്  ൧0 

  ക്ാപ്ത സ്മവാഹശ്ചന ശ്ചശ്ചവ പ്രമ അപനയശ്ചന സ്തതാ  

  രപ്ക്ഃ സ്കരവഷു ക്ാക ഷു തിതിമ് പരിചചാര ഹ  ൧൧ 

  അത വര്ഷ സ്ഹകപ്സ് തു തര ഊകന രക്ു ന്ന  

  തിതിഃ പരമ സ്പ്രീതാ സ്ഹപ്സ്ാ൭ക്ഷ്മ് അതാ൭പ്പവീത്  ൧൨ 
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 യാചികതന സ്ുര കപ്രട തവ പിപ്താ മഹാത്മനാ   

 വകരാ വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാ൭ക് തകരാ മമ സ്ുതമ് പ്പതി  ൧൩ 

  തപ: ചര്യാ വര്ഷാണി തര വീരയവതാമ് വര  

  അവരിടാനി പപ്തമ് കത പ്പാതരമ് പ്തക്ഷ്യകസ് തതഃ  ൧൪ 

  തമ് അഹമ് തവപ്തകു കത പുപ്ത സ്മാതാകസ്യ ജകയാത്സുക്മ്  

  ശ്ചപ്തക ാക്യ വിജയമ് പുപ്ത സ്ഹ കപാക്ഷ്യസ്ി വിജവരഃ  ൧൫ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ തിതിഃ രപ്ക്മ് പ്പാക്ത മതയമ് തിവാക്കര  

  നിപ്തയാ അപപ്ഹുതാ കതവീ പാതൗ പ്ക്ുതവാ അത രീര്ഷതഃ  ൧൬ 

  പ്തുടവാ താമ് അരുചിമ് രപ്ക്ഃ പാതതഃ പ്ക്ുത മൂര തജാമ്  

  രിരഃ സ്താകന പ്ക്ുതൗ പാതൗ ജഹാസ് ച മുകമാത ച  ൧൭ 

  തസ്യാഃ രരീര വിവരമ് വികവര ച പുരമ് തരഃ  

  ക്രമ്് ച സ്്തതാ രാമ പികപത പരമ് ആത്മവാന്  ൧൮ 

  പിതയമാന: തകതാ ക്കരാ് വകപ്ജണ രത പരവണാ  

  രുകരാത സ്ുസ്വരമ് രാമ തകതാ തിതി: അപുതയത  ൧൯ 

  മാ രുകതാ മാ രുത: ച ഇതി ക്രമ്് രകപ്ക്ാ അപയപാഷത  

  പികപത ച മഹാ കതജാ രുത്മ് അപി വാസ്വഃ  ൨0 

  ന ഹ്കവയാ ന ഹ്വയ ഇതി ഏവമ് തിതി: അപ്പവീത്  

  നിഷ്പ്ാത തതഃ രകപ്ക്ാ മാതു: വചന ക്ൗരവാത്  ൨൧ 

  പ്പാഞ്ജ ി: വപ്ജ സ്ഹികതാ തിതിമ് രകപ്ക്ാ   അപയപാഷത  

  അരുചി: കതവി സ്ു്താ൭സ്ി പാതകയാഃ പ്ക്ുത മൂര തജാ  ൨൨ 

  തത൭്രമ് അഹമ്  പ്തവാ രപ്ക് ഹ്ാരമ് ആഹകവ  

  അപി്മ് സ്്തതാ കതവി തന് കമ തവമ് ക്ഷ്്ുമ് അര്ഹസ്ി  ൨൭ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷട് ചതവാരിമ് ശ 

സ്സര കഃ 

 സപ്ത ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് കഃ  

 സ്്തതാ തു പ്ക്ുകത ക്കര ്തിതിഃ പരമ തുഃക്ിതാ  

  സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ്മ് തുരാതര്ഷമ് വാക്യമ് സ്   അനുനയാ അപ്പവീത്  ൧ 

  മമ അപരാതാത് ക്കരാ് അയമ് സ്്തതാ വിപ ീ പ്ക്ുതഃ  
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  ന അപരാകതാ   അസ്തി കതകവര തവ അപ്ത പ  സ്ൂതന  ൨ 

  പ്പിയമ് തു ക്ര തു മ് ഇച്ചാമി മമ ക്ര ്വിപരയകയ  

  മരുതാമ് സ്്തമ് സ്്താനാമ് സ്താന പാ ാ പവ്ു ഇകമ  ൩ 

  വാത സ്ക് ാ ഇകമ സ്്ത ചര്ു തിവി പുപ്തക്ാഃ  

  മാരുതാ ഇതി വിക്യാതാ തിവയ രൂപാ മമ ആത്മജാഃ  ൪ 

  പ്പഹ്മ ക ാക്മ് ചരതു ഏക്: ഇപ്് ക ാക്മ് തതാ അപരഃ  

  തിവയ വായു: ഇതി ക്യാത: പ്തുതീകയാപി മഹായരാഃ  ൫ 

  ചതവാര: തു സ്ുര കപ്രട തികരാ ശ്ചവ തവ രാസ്നാത്  

  സ്മ് ചരിഷയ്ി പപ്തമ് കത കതവ പൂതാ മമ ആത്മജാഃ  ൬ 

  തവപ്തകു കത ന ഏവ നാമ് നാ ച മാരുതാ ഇതി വിപ്രുതാഃ  

  തസ്യാ: തതവചനമ് പ്രുതവാ സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ്ഃ പുരമ് തരഃ  ൭ 

  ഉവാച പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് തിതിമ് പ  നിഷൂതനഃ  

  സ്രവമ് ഏതത് യകതാക്തമ് കത പവിഷയതി ന സ്മ് ശയഃ  ൮ 

  വിചരിഷയ്ി പപ്തമ് കത കതവ പൂതാ: തവാ൭൭ത്മജാഃ  

  ഏവമ് തൗ നിശ്ചയമ് പ്ക്ുതവാ മാതാ പുപ്തൗ തകപാ വകന  ൯ 

  ജക്മതു: പ്തിതിവമ് രാമ പ്ക്ുതാ൭ര തൗ ഇതി നഃ പ്രുതമ്  

  ഏഷ കതരഃ സ് ക്ാക്ുത്സത മകഹപ്്ാത് അതയുഷിതഃ പുരാ  ൧0 

  തിതിമ് യപ്ത തപഃ സ്ിരാമ് ഏവമ് പരിചചാര സ്ഃ  

  ഇക്ഷ്വാകക്ാ സ്തു  നര വയാപ്ക് പുപ്തഃ പരമ താര മിക്ഃ  ൧൧ 

  അ രുസ്ായാമ് ഉതക്ന്നാ വിരാ  ഇതി വിപ്രുതഃ  

  കതന ച ആസ്ീത് ഇഹ സ്താകന വിരാക  ഇതി പുരീ പ്ക്ുതാ  ൧൨ 

  വിരാ  സ്യ സ്ുകതാ രാമ കഹമചകപ്്ാ മഹാപ ഃ  

  സ്ുചപ്് ഇതി വിക്യാകതാ കഹമചപ്്ാത് അന്രഃ  ൧൩ 

 സ്ുചപ്് തനകയാ രാമ തൂപ്മാരവ ഇതി വിപ്രുതഃ  

  തൂപ്മാരവ തനയ ശ്ചാ൭പി പ്സ്ുമ് ജയഃ സ്മപതയത  ൧൪ 

  പ്സ്ുമ് ജയ സ്യ സ്ുതഃ പ്രീമാന് സ്ഹകതവഃ പ്പതാപവാന്  

  ക്ുരാരവഃ സ്ഹകതവ സ്യ പുപ്തഃ പരമ താര മിക്ഃ  ൧൫ 

  ക്ുരാരവ സ്യ മഹാകതജാഃ കസ്ാമതരഃ പ്പതാപവാന്  
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  കസ്ാമതര സ്യ പുപ്ത സ്തു  ക്ാക്ുത്സത ഇതി വിപ്രുതഃ  ൧൬ 

  തസ്യ പുകപ്താ മഹാകതജാഃ സ്പ്രതി ഏഷ പുരീമ് ഇമാമ്  

  ആവസ്ത് അമരപ്പക്യഃ സ്ുമതി: നാമ തുര ജയഃ  ൧൭ 

  ഇക്ഷ്വാകക്ാ സ്തു  പ്പസ്ാകതന സ്കരവ ശ്ചവരാ ിക്ാ പ്നുപാഃ  

  തീര കാ൭൭യുകഷാ മഹാത്മാകനാ വീരയവ്ഃ സ്ുതാര മിക്ാഃ  ൧൮ 

  ഇഹ അതയ രജനീമ് രാമ സ്ുക്മ് വത്സയാമകഹ വയമ്  

  രവഃ പ്പപാകത നരകപ്രട ജനക്മ് പ്തടുമ് അര്ഹസ്ി  ൧൯ 

  സ്ുമതി സ്തു  മഹാകതജാ വിരവാമിപ്തമ് ഉപാക്തമ്  

  പ്രുതവാ നര വര കപ്രടഃ പ്പതയാക്ച്ചന് മഹായരാഃ  ൨0 

  പൂജാമ് ച പരമാമ് പ്ക്ുതവാ കസ്ാപാതയായഃ സ്പാ്വഃ  

  പ്പാഞ്ജ ിഃ ക്ുര മ് പ്പുടവാ വിരവാമിപ്തമ് അതാ പ്പവീത്  ൨൧ 

  തകനയാ൭സ്മി അനുപ്ക്ുഹീകതാസ്മി യസ്യ കമ വിഷയമ് മുകന  

  സ്പ്രാക്താ തര ശനമ് ശ്ചചവ നാ൭സ്തി തനയതകരാ മയാ  ൨൨ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത 

ചതവാരിമ് ശ സ്സര കഃ  

  അഷ്ട ചതവാര്ിമ് ശ സ്സര് കഃ  

  പ്പുടവാ തു ക്ുര മ് തപ്ത പരസ്ര് സ്മാക്കമ  

  ക്താ അക് സ്ുമതി: വാക്യമ് വയാജഹാര മഹാ മുനിമ്  ൧ 

  ഇമൗ ക്ുമാരൗ പപ്തമ് കത കതവ    തു യ   പരാപ്ക്മൗ  

  ക്ജ   സ്ിമ്ഹ   ക്തീ വീരൗ രാര തൂ    പ്വുഷകപാ   പമൗ  ൨ 

  പത്മ പപ്ത   വിരാ ാ൭ക്ഷ്ൗ ക്ട് ക   തൂണീ   തനുര തരൗ  

  അരവിനാവിവ രൂകപണ സ്മുപസ്തിത യൗവനൗ  ൩ 

  യപ്തുച്ചയാ ഏവ ക്ാമ് പ്പാ്തൗ കതവ ക ാക്ാത് ഇവാ൭മരൗ  

  ക്തമ് പത്പയാമ് ഇഹ പ്പാ്തൗ ക്ിമ൭ര തമ് ക്സ്യ വാ മുകന  ൪ 

  പൂഷയ്ൗ ഇമമ് കതരമ് ചപ്് സ്ൂരയൗ ഇവാ൭രരമ്  

  പരസ്ര്സ്യ സ്പ്തുരൗ പ്പമാണ ഇങ്കിത കചടിശ്ചതഃ  ൫ 

  ക്ിമ൭ര തമ് ച നര കപ്രടൗ സ്പ്രാ്തൗ തുര കകമ പതി  

  വര ആയുത തരൗ വീരൗ കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി തരവതഃ  ൬ 
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  തസ്യ തതവചനമ് പ്രുതവാ യതാ പ്വുരമ് നയകവതയത്  

  സ്ിരാ൭൭പ്രമ നിവാസ്മ് ച രാക്ഷ്സ്ാനാമ് വതമ് തതാ  ൭ 

  വിരവാമിപ്ത വചഃ പ്രുതവാ രാജാ പരമ ഹര്ഷിതഃ  

  അതിതീ പരമൗ പ്പാ്തൗ പുപ്തൗ തരരത സ്യ തൗ  ൮ 

  പൂജയാ മാസ് വിതിവത് സ്തകാരാ൭ര്ഹൗ മഹാ പ ൗ  

  തതഃ പരമ സ്തകാരമ് സ്ുമകതഃ പ്പാപയ രാക്വൗ  ൯ 

  ഉഷയ തപ്ത നിരാമ് ഏക്ാമ് ജക്മതു: മിതി ാമ് തതഃ  

  താമ് പ്തുടവാ മുനയഃ സ്കരവ ജനക് സ്യ പുരീമ് രുപാമ്  ൧0 

  സ്ാതു സ്ാതവിതി രമ് സക്ാ മിതി ാമ് സ്മപൂജയന്  

  മിതി  ഉപ വകന തപ്ത ആപ്രമമ് പ്തുരയ രാക്വഃ  ൧൧ 

  പുരാണമ്   നിര ജനമ് രമയമ് പപ്പച്ച മുനി പുമ് കവമ്  

  പ്രീമത് ആപ്രമ സ്മ് കാരമ് ക്ിമ് നു ഇതമ് മുനി വര ജിതമ്  ൧൨ 

  കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി പക്വന് ക്സ്യ അയമ് പൂരവ ആപ്രമഃ  

  തപ്ച്ചുതവാ  രാക്കവകണാക്തമ് വാക്യമ് വാക്യ വിരാരതഃ  ൧൩ 

  പ്പതയുവാച മഹാകതജാ വിരവമികപ്താ മഹാ മുനിഃ  

  ഹ് കത ക്തയിഷയാമി പ്രുണു തകരവന രാക്വ  ൧൪ 

  യസ്യ ഏതത് ആപ്രമപതമ് ര്തമ് കക്ാപാന് മഹാത്മനാ  

  ക്ൗതമ സ്യ നര കപ്രട പൂരവമ് ആസ്ീത് മഹാത്മനഃ  ൧൫ 

  ആപ്രകമാ തിവയ സ്മ് കാരഃ സ്ുശ്ചര: അപി സ്ുപൂജിതഃ  

  സ് ച ഇഹ തപ ആതിടത് അഹ യാ സ്ഹിതഃ പുരാ  ൧൬ 

  വര്ഷ പൂക്ാനി അകനക്ാനി രാജ പുപ്ത മഹായരഃ  

  തസ്യ അ്രമ് വിതിതവാ തു സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ്ഃ രചീ പതിഃ  ൧൭ 

  മുനി കവഷ തകരാ   പൂതവാ അഹ യാമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  

  രുതു ക്ാ മ് പ്പതീക്ഷ്ക് ന അര തിനഃ സ്ുസ്മാഹികത  ൧൮ 

  സ്മ് കമമ് തു അഹമ് ഇച്ചാമി തവയാ സ്ഹ സ്ുമതയകമ  

  മുനി   കവഷമ് സ്ഹപ്സ്ാ൭ക്ഷ്മ് വിജ്ഞായ രക്ു   ന്ന  ൧൯ 

  മതിമ് ചക്ാര തുകര മതാ കതവരാജ ക്ുതൂഹ ാത്  

  അതാ പ്പവീത് നര കപ്രട പ്ക്ുതാകര തന അ്രാ൭൭ത്മനാ  ൨0 
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  പ്ക്ുതാ൭കര താസ്ി സ്ുര കപ്രട ക്ച്ച രീപ്ക്മ് ഇതഃ പ്പകപാ  

  ആത്മാനമ് മാമ് ച കതകവര സ്രവതാ രക്ഷ് മാനത  ൨൧ 

  ഇപ്് സ്തു  പ്പഹസ്ന് വാക്യമ് അഹ യാമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  

  സ്ുകപ്രാണി പരിതുകടാസ്മി ക്മിഷയാമി യതാ൭൭ക്തമ്  ൨൨ 

  ഏവമ് സ്മ് കമയ തു തയാ നിശ്ചപ്ക്ാമ ഉടജാത് തതഃ  

  സ് സ്പ്രമാത് തവരന് രാമ രമ് കികതാ ക്ൗതമമ് പ്പതി  ൨൩ 

  ക്ൗതമമ് സ്മ് തതര ശ അത പ്പവിര്ി മഹാ മുനിമ്  

  കതവ താനവ തുര തര്ഷമ് തകപാപ  സ്മനവിതമ്  ൨൪ 

  തീര ത ഉതക് പരിക്ലിന്നമ് തീപയമാനമ് ഇവാ൭ന മ്  

  പ്ക്ുഹീത സ്മിതമ് തപ്ത സ് ക്ുരമ് മുനി പുങ്കവമ്  ൨൫ 

  പ്തുടവാ സ്ുരപതി: പ്തകസ്താ വിഷണ്ണ വതകനാപവത്  

  അത പ്തുടവാ സ്ഹപ്സ്ാ൭ക്ഷ്മ് മുനി കവഷ തരമ് മുനിഃ  ൨൬ 

  തുപ്രവുരമ് പ്വുര സ്രകന്നാ കരാഷാത് വചനമ് അപ്പവീത്  

  മമ രൂപമ് സ്മാസ്തായ പ്ക്ുതവാന് അസ്ി തുര മകത  ൨൭ 

  അക്ര തവയമ് ഇതമ് തസ്മാത് വിപ : തവമ് പവിഷയതി  

  ക്ൗതകമന ഏവമ് ഉക്തസ്യ സ് കരാകഷണ മഹാത്മനാ  ൨൮ 

  കപതതു: പ്വുഷണൗ പൂമൗ സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ് സ്യ തത്ക്ഷ്ണാത്  

  തതാ രപ്തവാ സ് ശ്ചവ രപ്ക്മ് പാരയാമ് അപി ച ര്തവാന്   ൨൯  

  ഇഹ വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി പഹൂനി തവമ് നിവരിഷയസ്ി  

  വായു പക്ഷ്ാ നിരാ൭൭ഹാരാ തപയ്ീ പസ്മ രായിനീ  ൩0 

  അപ്തുരയാ സ്രവ പൂതാനാമ് ആപ്രകമസ്മിന് നിവത്സയസ്ി  

  യതാ തു ഏതത് വനമ് കക്ാരമ് രാകമാ തരരതാ൭൭ത്മജഃ  ൩൧ 

  ആക്മിഷയതി തുര തര്ഷ: തതാ പൂതാ പവിഷയസ്ി  

  തസ്യ ആതികതയന തുപ്രവുകര ക ാപ കമാഹ വിവര ജിതാ  ൩൨ 

  മത്സക്ാകര മുതാ യുക്താ സ്വമ് വപു: താരയിഷയസ്ി  

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാ ക്ൗതകമാ തുട ചാരിണീമ്  ൩൩ 

  ഇമമ് ആപ്രമമ് ഉപ്ത്സുജയ സ്ിര  ചാരണ കസ്വികത  

  ഹിമവത് രിക്കര രകമയ തപ കസ്തകപ മഹാതപാഃ  ൩൪ 
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  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അട 

ചതവാരിമ് ശ സ്സര കഃ  

  ഏയകാന പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

  അപ  സ്തു  തതഃ രകപ്ക്ാ കതവാന് അക്നി പുകരാക്മാന്  

  അപ്പവീത് പ്തസ്ത    വതനഃ സ്ര്ഷി സ്മ് കാന് സ്ചാരണാന്  ൧ 

  ക്ുരവതാ തപകസ്ാ വിക്നമ് ക്ൗതമ സ്യ മഹാത്മനഃ  

  കപ്ക്ാതമ് ഉതാ്തയ ഹി മയാ സ്ുര ക്ാരയമ് ഇതമ് പ്ക്ുതമ്  ൨ 

  അപക ാസ്മി പ്ക്ുത: കതന കപ്ക്ാതാത ്സ്ാ ച നിരാപ്ക്ുതാ  

  രാപ കമാകക്ഷ്ണ മഹതാ തകപാ   അസ്യ അപപ്ഹുതമ് മയാ  ൩ 

  തസ്മാത് സ്ുരവരാഃ സ്കരവ സ്ര്ഷിസ്മ് കാഃ സ് ചാരണാഃ  

  സ്ുര സ്ാഹയ ക്രമ് സ്കരവ സ്പ മ് ക്ര തു മ് അര്ഹത  ൪ 

  രതപ്ക്കതാ: വചഃ പ്രുതവാ കതവാഃ സ് അക്നിപുകരാക്മാഃ  

  പിപ്തു കതവാന് ഉകപതയ ആഹുഃ സ്ഹ സ്ശ്ചരവ: മരു തകശ്ചണഃ  ൫ 

  അയമ് കമഷഃ സ് പ്വുഷണഃ രകപ്ക്ാ ഹി അപ്വുഷണഃ പ്ക്ുതഃ  

  കമഷ സ്യ പ്വുഷണൗ പ്ക്ുഹയ രപ്ക്ായ ആരു പ്പയച്ചത  ൬ 

  അപ  സ്തു  പ്ക്ുകതാ കമഷഃ പരാമ് തുടിമ് പ്പതാസ്യതി  

  പവതാമ് ഹര്ഷണാ൭ര തായ കയ ച താസ്യ്ി മാനവാഃ  ൭ 

  അക്ഷ്യമ് ഹി പ മ് കതഷാമ്   യൂയമ് താസ്യത പുഷ്ക മ്   

  അകക്ന സ്തു  വചനമ് പ്രുതവാ പിപ്തു കതവാഃ സ്മാക്താഃ  

  ഉതാ്ടയ കമഷ പ്വുഷണൗ സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ് നയകവരയന്  ൮ 

  തതാ പ്പപ്പുതി ക്ാക്ുത്സത പിപ്തു കതവാഃ സ്മാക്താഃ  

  അപ ാന് പുഞ്ജകത കമഷാന് പശ്ച : കതഷാമ് അകയാജയന്  ൯ 

  ഇപ്് സ്തു  കമഷ പ്വുഷണ: തതാ പ്പപ്പുതി രാക്വ  

  ക്ൗതമ സ്യ പ്പപാകവന തപസ് ശ്ച മഹാത്മനഃ  ൧0 

  തത് ആക്ച്ച മഹാകതജ ആപ്രമമ് പുണയ ക്ര മണഃ  

  താരയ ഏനാമ് മഹാപാക്ാമ് അഹ യാമ് കതവ രൂപിണീമ്  ൧൧ 

  വിരവാമിപ്ത വചഃ പ്രുതവാ രാക്വഃ സ്ഹ  ക്ഷ്മണഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ ആപ്രമമ് പ്പവികവര ഹ  ൧൨ 
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  തതര ശ ച മഹാപാക്ാമ് തപസ്ാ കതയാതിത പ്പപാമ്  

  ക ാശ്ചക്: അപി സ്മാക്മയ തുര നിരീക്ഷ്യാമ് സ്ുരാ൭സ്ുശ്ചരഃ  ൧൩ 

  പ്പയതനാത് നിര മിതാമ് താപ്താ തിവയാമ് മായാ മയീമ് ഇവ  

  തൂകമന അപി പരീത അങ്കീമ് പൂര ണ ചപ്് പ്പപാമ് ഇവ  ൧൪ 

  സ് തുഷാര ആപ്വുതാമ് സ് അപ്പാമ് പൂര ണ ചപ്് പ്പപാമ് ഇവ  

  മകതയ   അരകസ്ാ തുരാതര്ഷാമ് തീ്താമ് സ്ൂരയ പ്പപാമ് ഇവ  

  സ് ഹി ക്ൗതമ വാകക്യന തുര നിരീക്ഷ്യാ പപൂവ ഹ  ൧൫ 

  പ്തയാണാമ് അപി ക ാക്ാനാമ് യാവത് രാമ സ്യ തര ശനമ്  

 രാപസ്യ അ് മുപാക്മയ കതഷാമ് തര ശനമ് ആക്താ  ൧൬ 

  രാക്വൗ തു തത സ്തസ്യാഃ പാതൗ ജപ്ക്ുഹതു സ്തതാ  

  സ്മര്ീ ക്ൗതമ വചഃ പ്പതിജപ്ക്ാഹ സ്ാ ച തൗ  ൧൭ 

  പാതയമ് അര്ക്യമ് തതാ ആതിതയമ് ചക്ാര സ്ുസ്മാഹിതാ  

  പ്പതിജപ്ക്ാഹ ക്ാക്ുകത്സതാ വിതി പ്തുകടന ക്ര മണാ  ൧൮ 

  പുഷ് ്പ്വുടി: മഹത് ആസ്ീത് കതവ തു്ുപി നിസ്വശ്ചനഃ  

  ക്്രവ അ്സരസ്ാമ് ചാ൭പി മഹാന് ആസ്ീത് സ്മാക്മഃ  ൧൯ 

  സ്ാതു സ്ാതവിതി കതവാ: താമ് അഹ യാമ് സ്മപൂജയന്  

  തകപാപ  വിരുര അമ് കീമ് ക്ൗതമ സ്യ വരാ൭നുക്ാമ്  ൨0 

  ക്ൗതകമാപി മഹാകതജാ അഹ യാ സ്ഹിതഃ സ്ുക്ീ  

  രാമമ് സ്രൂജയ വിതിവത് തപ കസ്തകപ മഹാതപാഃ  ൨൧ 

  രാകമാപി പരമാമ് പൂജാമ് ക്ൗതമ സ്യ മഹാമുകനഃ  

  സ്ക്ാരാത് വിതിവത് പ്പാപയ ജക്ാമ മിതി ാമ് തതഃ  ൨൨ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏകക്ാന 

പമ് ചാര സ്സര കഃ  

  പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

  തതഃ പ്പാക്് ഉരരാമ് ക്തവാ രാമഃ സ്ൗമിപ്തിണാ സ്ഹ  

  വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ യജ്ഞ വാടമ് ഉപാക്മത്  

  രാമ സ്തു  മുനി രാര തൂ മ് ഉവാച സ്ഹ  ക്ഷ്മണഃ  ൧ 

  സ്ാതവീ യജ്ഞ സ്പ്മുരി ര്ഹി ജനക് സ്യ മഹാത്മനഃ  
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  പഹൂനി ഇഹ സ്ഹപ്സ്ാണി നാനാ കതര നിവാസ്ിനാമ്  ൨ 

  പ്പാഹ്മണാനാമ് മഹാപാക് കവതാ൭തയയന രാ ിനാമ്  

  രുഷി വാടാ ശ്ച പ്തുരയക് രക്ടീ രത സ്മ് കു ാഃ  ൩ 

  കതകരാ വിതീയതാമ് പ്പഹ്മന് യപ്ത വത്സയാമകഹ വയമ്  

  രാമ സ്യ വചനമ് പ്രുതവാ വിരവാമികപ്താ മഹാ മുനിഃ  ൪ 

  നികവരമ് അക്കരാത് കതകര വിവികക്ത സ് ി ാ൭൭യുകത  

  വിരവാമിപ്തമ് മുനി കപ്രടമ് പ്രുതവാ സ് പ്നുപതി സ്തതാ  ൫ 

  രതാന്മ് പുരപ്സ്കു തയ പുകരാഹിതമ് അനി്ിതമ്  

  പ്പതയുജ്ജക്ാമ സ്ഹസ്ാ വിനകയന സ്മനവിത:  ൬ 

  രുതവികജാപി മഹാത്മാന സ്തു  അര്ക്യമ് ആതായ സ്തവരമ്  

  വിരവാമിപ്തായ തകര മണ തതു: മപ്് പുരപ്സ്കു തമ്  ൭ 

  പ്പതിപ്ക്ുഹയ തു താമ് പൂജാമ് ജനക് സ്യ മഹാത്മനഃ  

  പപ്പച്ച ക്ുര മ് രാകജ്ഞാ യജ്ഞ സ്യ ച നിരാമയമ്  ൮ 

  സ് താമ് ശ്ചാ൭പി മുനീന് പ്പുടവാ കസ്ാപാതയായ പുകരാതസ്ഃ  

  യതാ നയായമ് തതഃ സ്ശ്ചരവഃ സ്മാക്ച്ചത് പ്പപ്ഹുടവാന്  ൯ 

  അത രാജാ മുനി കപ്രടമ് പ്ക്ുതാഞ്ജ ി: അപാഷത  

  ആസ്കന പക്വാന് ആസ്താമ് സ്ഹ   ഏപി: മുനി സ്രശ്ചമഃ  ൧0 

  ജനക് സ്യ വചഃ പ്രുതവാ നിഷസ്ാത മഹാ മുനിഃ  

  പുകരാതാ രുതവിജ ശ്ചശ്ചവ രാജാ ച സ്ഹ മപ്്ിപിഃ  ൧൧ 

  ആസ്കനഷു യതാ നയായമ് ഉപവിടാന് സ്മ്തഃ  

  പ്തുടവാ സ് പ്നുപതി സ്തപ്ത വിരവാമിപ്തമ് അതാ൭പ്പവീത ് ൧൨ 

  അതയ യജ്ഞ സ്പ്മുരി: കമ സ്പ ാ ശ്ചതവശ്ചതഃ പ്ക്ുതാ  

  അതയ യജ്ഞ പ മ് പ്പാ്തമ് പക്വ രര ശനാത് മയാ  ൧൩ 

  തകനയാ   അസ്മി അനുപ്ക്ുഹീകതാ   അസ്മി യസ്യ കമ മുനി പുമ് കവ  

  യജ്ഞ ഉപസ്തനമ് പ്പഹ്മന് പ്പാക്താ   അസ്ി മുനിപിഃ സ്ഹ  ൧൪ 

  തവാതരാ൭ഹമ് തു പ്പഹ്മര്കഷ തീക്ഷ്ാമ് ആഹു: മനീഷിണഃ  

  തകതാ പാക്ാ൭ര തികനാ കതവാന് പ്തടുമ് അര്ഹസ്ി ക്ൗരിക്  ൧൫ 

  ഇതയുക്തവാ മുനി രാര തൂ മ് പ്പപ്ഹുട വതന സ്തതാ  
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  പുന: തമ് പരിപപ്പച്ച പ്പാഞ്ജ ിഃ പ്പയകതാ പ്നുപഃ  ൧൬ 

  ഇമൗ ക്ുമാരൗ പപ്തമ് കത കതവ തു യ പരാപ്ക്മൗ  

  ക്ജ സ്ിമ്ഹ ക്തീ വീരൗ രാര തൂ  പ്വുഷപ ഉപമൗ  ൧൭ 

  പത്മ പപ്ത വിരാ ാ൭ക്ഷ്ൗ ക്ട് ക തൂണീ തനുര തരൗ  

  അരവിനാ വിവ രൂകപണ സ്മുപസ്തിത യൗവനൗ  ൧൮ 

  യപ്തുച്ച ശ്ചയവ ക്ാമ് പ്പാ്തൗ കതവ ക ാക്ാത് ഇവ അമരൗ  

  ക്തമ് പത്പയാമ് ഇഹ പ്പാ്തൗ ക്ിമ൭ര തമ് ക്സ്യ വാ മുകന  ൧൯ 

  വര ആയുത തരൗ വീരൗ ക്സ്യ പുപ്തൗ മഹാ മുകന  

  പൂഷയ്ൗ ഇമമ് കതരമ് ചപ്് സ്ൂരയൗ ഇവ അരരമ്  ൨0 

  പരസ്ര്സ്യ സ്പ്തുരൗ പ്പമാണ ഇങ്കിത കചടിശ്ചതഃ  

  ക്ാക് പക്ഷ്തരൗ വീരൗ കപ്രാതുമ് ഇച്ചാമി തരവതഃ  ൨൧ 

  തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ ജനക് സ്യ മഹാത്മനഃ  

 നയകവതയന് മഹാത്മാനൗ പുപ്തൗ തരരത സ്യ തൗ  ൨൨ 

 സ്ിരാപ്രമ   നിവാസ്മ് ച രാക്ഷ്സ്ാനാമ് വതമ് തതാ  

 ത   ച്ചാ൭൭ക്മനമ് അവയപ്ക്മ് വിരാ ായാ   ശ്ച തര ശനമ്  ൨൩ 

 അഹ യാ   തര ശനമ് ശ്ചചവ ക്ൗതകമന സ്മാക്മമ്  

 മഹാ   തനുഷി ജിജ്ഞാസ്ാമ് ക്ര തു മ് ആക്മനമ് തതാ  ൨൪ 

 ഏതത് സ്രവമ് മഹാകതജാ ജനക്ായ മഹാത്മകന  

 നികവതയ വിരരാമ അത വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൨൫ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ചാര സ്സര കഃ  

 ഏക പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

 തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ വിരവാമിപ്ത സ്യ തീമതഃ  

 പ്ഹുട കരാമാ മഹാകതജാഃ രതാനക്ാ മഹാതപാഃ  ൧ 

 ക്ൗതമ സ്യ സ്ുകതാ കജയട: തപസ്ാ കതയാതിത പ്പപഃ  

 രാമ സ്മ് തര ശനാത് ഏവ പരമ് വിസ്മയ മാക്തഃ  ൨ 

 സ് തൗ നിഷണ്ണൗ സ്കപ്രക്ഷ്യ സ്ുക്ാ൭൭സ്ീനൗ പ്നുപാ൭൭ത്മജൗ  

 രതാനക്ാ മുനി കപ്രടമ് വിരവാമിപ്തമ് അത അപ്പവീത്  ൩ 

 അപി കത മുനി രാര തൂ  മമ മാതാ യരസ്വിനീ  
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 തര ശിതാ രാജ പുപ്തായ തകപാ തീര കമ് ഉപാക്താ  ൪ 

 അപി രാകമ മഹാകതജാ മമ മാതാ യരസ്വിനീ  

 വശ്ചനയ: ഉപാഹരത് പൂജാമ് പൂജാ൭ര്കഹ സ്രവ കതഹിനാമ്  ൫ 

 അപി രാമായ ക്തിതമ് യതാ പ്വുരമ് പുരാതനമ്  

 മമ മാതു: മഹാകതകജാ കതകവന തുര൭നുടിതമ്  ൬ 

 അപി ക്ൗരിക് പപ്തമ് കത ക്ുരുണാ മമ സ്മ് കതാ  

 മാതാ മമ മുനി കപ്രട രാമ സ്മ് തര ശനാത് ഇതഃ  ൭ 

 അപി കമ ക്ുരുണാ രാമഃ പൂജിതഃ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ  

 ഇഹ ആക്കതാ മഹാകതജാഃ പൂജാമ് പ്പാപയ മഹാത്മനഃ  ൮ 

 അപി രാക്ന മനസ്ാ ക്ുരു: കമ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ  

 ഇഹ ആക്കതന രാകമണ പൂജികതന അപിവാതിതഃ  ൯ 

 തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

 പ്പതയുവാച രതാന്മ് വാക്യകജ്ഞാ വാക്യ കക്ാവിതമ്  ൧0 

 ന അതിപ്ക്ാ്മ് മുനികപ്രട യത് ക്ര തവയമ് പ്ക്ുതമ് മയാ  

 സ്മ് കതാ മുനിനാ പതനീ പാര കകവണ ഇവ കരണുക്ാ  ൧൧ 

 തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ വിരവാമിപ്ത സ്യ പാഷിതമ്   

 രതാനക്ാ മഹാകതജാ രാമമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൨ 

 സ്വാക്തമ് കത നരകപ്രട തിടയാ പ്പാക്താ അസ്ി രാക്വ  

 വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ മഹര്ഷിമ് അപരാജിതമ്  ൧൩ 

 അചി്യ ക്ര മാ തപസ്ാ പ്പഹ്മര്ഷി: അതു  പ്പപഃ  

 വിരവാമികപ്താ മഹാകതജാ കവതയമ് കവത്സി ഏനമ് പരമാമ് ക്തിമ്  ൧൪ 

 ന അസ്തി തനയതകരാ രാമ തവകരാ അകനയാ പുവി ക്ശ്ചന  

 കക്ാ്താ ക്ുരിക് പുപ്ത: കത കയന ത്തമ് മഹ രപഃ  ൧൫ 

 പ്രൂയതാമ് ച അപിതാസ്യാമി ക്ൗരിക് സ്യ മഹാത്മനഃ  

 യതാ പ മ് യതാ പ്വുരമ് തകന്മ നിക്തതഃ പ്രുണു  ൧൬ 

 രാജാ അപൂത് ഏഷ തര മാത്മാ തീര ക ക്ാ മ് അരിമ് തമഃ  

 തര മജ്ഞഃ പ്ക്ുത    വിതയ ശ്ച പ്പജാനാമ് ച ഹികത രതഃ  ൧൭ 

 പ്പജാപതി   സ്ുത: തു ആസ്ീത് ക്ുകരാ നാമ മഹീപതിഃ  
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 ക്ുര സ്യ പുകപ്താ പ വാന് ക്ുരനാപഃ സ്ുതാര മിക്ഃ  ൧൮ 

 ക്ുരനാപ സ്ുത: തു ആസ്ീത് ക്ാതി: ഇതി ഏവ വിപ്രുതഃ  

 ക്ാകതഃ പുകപ്താ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൧൯ 

 വിരവമികപ്താ മഹാകതജാഃ പാ യാ മാസ് കമതിനീമ്  

 പഹു വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി രാജാ രാജയമ് അക്ാരയത്  ൨0 

 ക്താചിത് തു മഹാകതജാ കയാജയിതവാ വരൂതിനീമ്  

 അക്ഷ്ൗഹിണീ പരിപ്വുതഃ പരിചപ്ക്ാമ കമതിനീമ്  ൨൧ 

 നക്രാണി ച രാപ്ടാണി സ്രിത ശ്ച തതാ ക്ിരീന്  

 ആപ്രമാന് പ്ക്മകരാ രാജാ വിചരന് ആജക്ാമ ഹ  ൨൨ 

 വസ്ിട സ്യ ആപ്രമ പതമ് നാനാ പുഷ് ്പ  പ്തുമമ്  

 നാനാ പ്മുക് ക്ണാ ക്ീര ണമ് സ്ിര ചാരണ കസ്വിതമ്  ൨൩ 

 കതവ താനവ ക്്ശ്ചരവഃ ക്ിന്നശ്ചര: ഉപകരാപിതമ്  

 പ്പരാ് ഹരിണാ ക്ീര ണമ് തവിജ സ്മ് ക നികഷവിതമ്  ൨൪ 

 പ്പഹ്മര്ഷി ക്ണ സ്മ് കീര ണമ് കതവര്ഷി ക്ണ കസ്വിതമ്  

 തപ: ചരണ സ്മ് സിശ്ചര: അക്നി ക്ശ്ചല്:് മഹാത്മപിഃ  ൨൫ 

 സ്തതമ് സ്മ് കു മ് പ്രീമത് പ്പഹ്മ ക്ശ്ചല്:് മഹാത്മപിഃ  

 അപ്പശ്ചക്ഷ്ര് വായു പശ്ചക്ഷ് ശ്ച രീര ണ പര ണ അരശ്ചന: തതാ  

 പ  മൂ  അരശ്ചന: താശ്ച്: ജിത കരാശ്ചഷ: ജികത പ്്ിശ്ചയഃ  ൨൬ 

 രുഷിപി: വാ ക്ിശ്ച യ ശ്ച ജപ കഹാമ പരായശ്ചണഃ  

 അശ്ചനയ:  ശ്ചവക്ാനശ്ചസ് ശ്ചശ്ചവ സ്മമ് താത് ഉപകരാപിതമ്  ൨൭ 

 വസ്ിട സ്യ ആപ്രമ പതമ് പ്പഹ്മക ാക്മ് ഇവാ൭പരമ്  

 തതര ശ ജയതാമ് കപ്രട വിരവാമികപ്താ മഹാപ ഃ  ൨൮ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക് പമ് ചാര 

സ്സര കഃ 

 തവി പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

 തമ് പ്തുടവാ പരമ പ്പീകതാ വിരവാമികപ്താ മഹാപ ഃ  

 പ്പണകതാ വിനയാത് വീകരാ വസ്ിടമ് ജപതാമ് വരമ്  ൧ 

 സ്വാക്തമ് തവ ച ഇതയുകക്താ വസ്ികടന മഹാത്മനാ  
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 ആസ്നമ് ച അസ്യ പക്വാന് വസ്ികടാ വയാതികതര ഹ  ൨ 

 ഉപവിടായ ച തതാ വിരവാമിപ്തായ തീമകത  

 യതാ നയായമ് മുനി വരഃ പ  മൂ മ് ഉപാഹരത്  ൩ 

 പ്പതിപ്ക്ുഹയ ച താമ് പൂജാമ് വസ്ിടാത് രാജ സ്രമഃ  

 തകപാ   അക്നികഹാപ്ത രികഷയഷു ക്ുര മ് പരയപ്പുച്ചത  ൪ 

 വിരവാമികപ്താ മഹാകതജാ വനസ്ത്ി ക്കണ തതാ  

 സ്രവപ്ത ക്ുര മ് ച ആഹ വസ്ികടാ രാജ സ്രമമ്  ൫ 

 സ്ുക് ഉപവിടമ് രാജാനമ് വിരവാമിപ്തമ് മഹാതപാഃ  

 പപ്പച്ച ജപതാമ് കപ്രകടാ വസ്ികടാ പ്പഹ്മണഃ സ്ുതഃ  ൬ 

 ക്ച്ചിത് കത ക്ുര മ് രാജന് ക്ച്ചിത് തകര മണ രമ് ജയന്  

 പ്പജാഃ പാ യകസ് വീര രാജ പ്വുകരന താര മിക്  ൭ 

 ക്ച്ചിത് കത സ്ുപ്പുതാ പ്പുതയാഃ ക്ച്ചിത് തിട്ി രാസ്കന  

 ക്ച്ചിത് കത വിജിതാഃ സ്കരവ രിപകവാ രിപു   സ്ൂതന  ൮ 

 ക്ച്ചിത് പക  ച കക്ാകര ച മികപ്തഷു ച പരമ് തപ  

 ക്ുര മ് കത നര വയാപ്ക് പുപ്ത   പൗകപ്ത തവാ൭നക്  ൯ 

 സ്രവപ്ത ക്ുര മ് രാജാ വസ്ിടമ് പ്പതയുതാഹരത്  

 വിരവാമികപ്താ മഹാകതജാ വസ്ിടമ് വിനയാ൭നവിതഃ  ൧0 

 പ്ക്ുതവാ ഉപൗ സ്ുചിരമ് ക്ാ മ് തര മിടൗ താഃ ക്താഃ രുപാഃ  

 മുതാ പരമയാ യുക്തൗ പ്പീകയതാമ് തൗ പരസ്ര്മ്  ൧൧ 

 തകതാ വസ്ികടാ പക്വാന് ക്താ൭ക് രക്ു ന്ന  

 വിരവാമിപ്തമ് ഇതമ് വാക്യമ് ഉവാച പ്പഹസ്ന് ഇവ  ൧൨ 

 ആതിതയമ് ക്ര തു മ് ഇച്ചാമി പ സ്യ അസ്യ മഹാപ   

 തവ ശ്ചച വ അപ്പകമയ സ്യ യതാ൭ര്ഹമ് സ്പ്രതീച്ച കമ  ൧൩ 

 സ്പ്തകിയാമ് തു പവാന് ഏതാമ് പ്പതീച്ചതു മയാ പ്ക്ുതാമ്  

 രാജന് തവമ് അതിതി കപ്രടഃ പൂജനീയഃ പ്പയതനതഃ  ൧൪ 

 ഏവമ് ഉകക്താ വസ്ികടന വിരവാമികപ്താ മഹാമതിഃ  

 പ്ക്ുതമ് ഇതയ൭പ്പവീത് രാജാ പ്പിയ വാകക്യന കമ തവയാ  ൧൫ 

 പ  മൂക ന പക്വന് വിതയകത യത് തവാ൭൭പ്രകമ  
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 പാകതയ ന ആചമനീകയന പക്വ രര ശകനന ച  ൧൬ 

 സ്രവതാ ച മഹാ പ്പാജ്ഞ പൂജാ അരക്ഹണ സ്ുപൂജിതഃ  

 ക്മിഷയാമി നമ: കത   അസ്തു  ശ്ചമകപ്തണ ഈക്ഷ്സ്വ ചക്ഷ്ുഷാ  ൧൭ 

 ഏവമ് പ്പുവ്മ് രാജാനമ് വസ്ിടഃ പുന: ഏവ ഹി  

 നയമപ്്യത തര മാത്മാ പുനഃ പുന: ഉതാര തീഃ  ൧൮ 

 പാടമ് ഇകതയവ ക്ാകതകയാ വസ്ിടമ് പ്പതയുവാച ഹ  

 യതാ പ്പിയമ് പക്വത: തതാ അസ്തു  മുനി സ്രമ  ൧൯ 

 ഏവമ് ഉകക്താ മഹാകതജാ വസ്ികടാ ജപതാമ് വരഃ  

 ആജുഹാവ തതഃ പ്പീതഃ ക്ല്മാഷീമ് തൂത ക്ല്മഷഃ  ൨0 

 ഏഹി ഏഹി രപക  ക്ഷ്ിപ്പമ് പ്രുണു ചാ൭പി വകചാ മമ  

 സ്പ  സ്യ അസ്യ രാജര്കഷഃ ക്ര തു മ് വയവസ്ികതാസ്്മയ൭ഹമ്  

 കപാജകനന മഹാ൭ര്കഹണ സ്തകാരമ് സ്മവിതത്സവ കമ  ൨൧ 

 യസ്യ യസ്യ യതാ ക്ാമമ് ഷ പ്ടകസ്ഷു അപിപൂജിതമ്  

 തത് സ്രവമ് ക്ാമതുക്് ക്ഷ്ിപ്പമ്  അപിവര്ഷ പ്ക്ുകത മമ  ൨൨ 

 രകസ്ന അകന്നന പാകനന ക ഹയ കചാകഷയണ സ്മയുതമ്  

 അന്നാനാമ് നിചയമ് സ്രവമ് പ്സ്ുജസ്വ രപക  തവര  ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവി പമ് ചാര 

സ്സര കഃ  

 പ്തി പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

 ഏവമ് ഉക്താ വസ്ികടന രപ ാ രപ്തു സ്ൂതന  

 വിതകത ക്ാമതുക്് ക്ാമാന് യസ്യ യസ്യ യതാ ഈ്സിതമ്  ൧ 

 ഇക്ഷ്ൂന് മതൂന് തതാ  ാജാന് ശ്ചമകരയാന് ച വര ആസ്വാന്  

 പാനാനി ച മഹാ൭ര്ഹാണി പക്ഷ്യാമ് ശ്ച ഉച്ചാവചാന് തതാ  ൨ 

 ഉഷ്ണ ആടയസ്യ ഓതനസ്യ അപ്ത രാരയഃ പരവകതാപമാഃ   

 പ്മുടാ൭ന്നാനി ച സ്ൂപാ ശ്ച തതി ക്ു യാ: തശ്ചത വ ച  ൩ 

 നാനാ സ്വാതു രസ്ാനാമ് ച ഷാടപാനാമ് തശ്ചതവ ച  

 പാജനാനി സ്ുപൂര ണാനി ക്ൗടാനി ച സ്ഹപ്സ്രഃ  ൪ 

 സ്രവമ് ആസ്ീത് സ്ു സ്മ് തുടമ് പ്ഹുട പുട ജനാ യുതമ്  
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 വിരവാമിപ്ത പ മ് രാമ വസ്ികട ന അപിതരി്തമ്  ൫ 

 വിരവാമികപ്താപി രാജര്ഷി: പ്ഹുട പുട: തതാ അപവത ് 

 സ് അ്ഃപുര വകരാ രാജാ സ്പ്പാഹ്മണ പുകരാഹിതഃ  ൬ 

 സ് അമാകതയാ മപ്്ി സ്ഹിതഃ സ്പ്പുതയഃ പൂജിത: തതാ  

 യുക്തഃ പരമ ഹര്കഷണ വസ്ിടമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൭ 

 പൂജികതാഹമ് തവയാ പ്പഹ്മന് പൂജാ൭ര്കഹണ സ്ുസ്പ്തകു തഃ  

 പ്രൂയതാമ് അപിതാസ്യാമി വാക്യമ് വാക്യ വിരാരത  

 ക്വാമ് രത സ്ഹകപ്സ്ണ തീയതാമ് രപ ാ മമ  ൮ 

 രതനമ് ഹി പക്വന് ഏതത് രതനഹാരീ ച പാര തിവഃ  

 തസ്മാത് കമ രപ ാമ് കതഹി മമ ഏഷാ തര മകതാ തവിജ  ൯ 

 ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  പക്വാന് വസ്ികടാ മുനി സ്രമഃ  

 വിരവാമികപ്തണ തര മാത്മാ പ്പതയുവാച മഹീപതിമ്  ൧0 

 ന അഹമ് രത സ്ഹകപ്സ്ണ ന അപി കക്ാടി രശ്ചത: ക്വാമ്  

 രാജന് താസ്യാമി രപ ാമ് രാരിപീ രജതസ്യ വാ  ൧൧ 

 ന പരിതയാക്മ് അര്ഹാ ഇയമ് മത് സ്ക്ാരാത് അരിമ് തമ  

 രാരവതീ രപ ാ മഹയമ് ക്ീര തി: ആത്മവകതാ യതാ  ൧൨ 

 അസ്യാമ് ഹവയമ് ച ക്വയമ് ച പ്പാണ യാപ്താ തശ്ചതവ ച  

 ആയരമ് അക്നികഹാപ്തമ് ച പ ി: കഹാമ: തശ്ചതവ ച  ൧൩ 

 സ്വാഹാക്ാര   വഷട് കാരൗ വിതയാ ശ്ച വിവിതാ:   തതാ  

 ആയരമ് അപ്ത രാജര്കഷ സ്രവമ് ഏതന്   ന സ്മ് ശയഃ  ൧൪ 

 സ്രവസ്വമ് ഏതത് സ്കതയന മമ തുടി ക്രീ സ്താ  

 ക്ാരശ്ചണ: പഹുപീ രാജന് ന താകസ്യ രപ ാമ് തവ  ൧൫ 

 വസ്ികട   ന ഏവമ് ഉക്തസ്തു  വിരവാമികപ്താപ്പവീത് തതഃ  

 സ്പ്മ്തതരമ് അതയര തമ് വാക്യമ് വാക്യ   വിരാരതഃ  ൧൬ 

 ശ്ചഹരണയ   ക്ക്ഷ്യാ    ശ്ചപ്ക്കവയാന് സ്ുവര ണ   അങ്കുര   പൂഷിതാന്  

 തതാമി ക്ുമ് ജരാണാമ് കത സ്ഹപ്സ്ാണി ചതുര തര  ൧൭ 

 ശ്ചഹരണയാനാമ് രതാനാമ് ച കരവത അരവാനാമ് ചതുരയുജാമ്  

 തതാമി കത രതാനി അടൗ ക്ിങ്കിണീക് വിപൂഷിതാന്  ൧൮ 
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 ഹയാനാമ് കതര ജാതാനാമ് ക്ു ജാനാമ് മഹൗജസ്ാമ്  

 സ്ഹപ്സ്മ് ഏക്മ് തര ച തതാമി തവ സ്ുപ്വത  ൧൯ 

 നാനാ വര ണ വിപക്താനാമ് വയസ്താനാമ് തശ്ചതവ ച  

 തതാമി ഏക്ാമ് ക്വാമ് കക്ാടിമ് രപളാ തീയതാമ് മമ  ൨0 

 യാവത് ഇച്ചസ്ി രതനമ് വാ ഹിരണയമ് വാ തവികജാരമ   

 താവത് തതാമി തത് സ്രവമ് രപളാ തീയതാമ് മമ  ൨൧ 

 ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  പക്വാന് വിരവാമികപ്തണ തീമതാ  

 ന താസ്യാമി ഇതി രപളാമ് പ്പാഹ രാജന് ക്തമ് ചന  ൨൨ 

 ഏതത് ഏവ ഹി കമ രതനമ് ഏതത് ഏവ ഹി കമ തനമ്  

 ഏതത് ഏവ ഹി സ്രവസ്വമ് ഏതത് ഏവ ഹി ജീവിതമ്  ൨൩ 

 തര ശ: ച പൗര ണ മാസ്: ച യജ്ഞാശ്ചശ്ചവാ൭്ത തക്ഷ്ിണാഃ  

 ഏതത് ഏവ ഹി കമ രാജന് വിവിതാ ശ്ച പ്ക്ിയാ സ്തതാ  ൨൪ 

 അകതാ മൂ ാഃ പ്ക്ിയാഃ സ്രവാ മമ രാജന് ന സ്മ് ശയഃ  

 പഹൂനാമ് ക്ിമ് പ്പ ാകപന ന താകസ്യ ക്ാമ കതാഹിനീമ്  ൨൫ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തി പമ് ചാര 

സ്സര കഃ  

 ചതു: പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

 ക്ാമ കതനുമ് വസ്ികടാപി യതാ ന തയജകത മുനിഃ  

 തതാ അസ്യ രപളാമ് രാമ വിരവാമികപ്താ   അനവക്ര്ഷത  ൧ 

 നീയമാനാ തു രപളാ രാമ രാജ്ഞാ മഹാത്മനാ  

 തുഃക്ിതാ ചി്യാ മാസ് രുത്ീ കരാക് ക്ര ശിതാ  ൨ 

 പരിതയക്താ വസ്ികടന ക്ിമ് അഹമ് സ്ുമഹാത്മനാ  

 യാ അഹമ് രാജ പ്പുശ്ചത: തീനാ പ്ഹികയയമ് പ്പുര തുഃക്ിതാ  ൩ 

 ക്ിമ് മയാ അപപ്ക്ുതമ് തസ്യ മഹര്കഷ: പാവിതാ൭൭ത്മനഃ  

 യന് മാമ് അനാക്സ്മ് പക്താമ് ഇടാമ് തയജതി താര മിക്ഃ  ൪ 

 ഇതി സ്ാ ചി്യിതവാ തു നിരവസ്യ ച പുനഃ പുനഃ  

 ജക്ാമ കവകക്ന തതാ വസ്ിടമ് പരമ ഓജസ്മ്  

 നിര തൂയ താമ് തതാ പ്പുതയാന് രതരഃ രപ്തു സ്ൂതന  ൫ 



പാല   കാമ് ട 
 

Page 123 of 172 
 

 ജക്ാമ അനി  കവകക്ന പാത മൂ മ് മഹാത്മനഃ  

 രപ ാ സ്ാ രുത്ീ ച കപ്ക്ാര്ീ ച ഇതമ് അപ്പവീത്  ൬ 

 വസ്ിട സ്യ അപ്ക്തഃ സ്തിതവാ കമക് തു്ുപി രാവിണീ  

 പക്വന് ക്ിമ് പരിതയക്താ തവയാ അഹമ് പ്പഹ്മണഃ സ്ുത  ൭ 

 യസ്മാത് രാജ പ്പുതാ മാമ് ഹി നയക് തവത്സക്ാരതഃ  

 ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  പ്പഹ്മര്ഷി: ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൮ 

 കരാക് സ്മ് ത് ത പ്ഹുതയാമ് സ്വസ്ാരമ് ഇവ തുഃക്ിതാമ്  

 ന തവാമ് തയജാമി രപകള നാ൭പി കമ   അപപ്ക്ുതമ് തവയാ  ൯ 

 ഏഷ തവാമ് നയകത രാജാ പ ാന് മകരാ മഹാപ ഃ  

 ന ഹി തു യമ് പ മ് മഹയമ് രാജാ തു അതയ വികരഷതഃ  ൧0 

 പ ീ രാജാ   ക്ഷ്പ്തിയ ശ്ച പ്പുതിവയാഃ പതി: ഏവ ച  

 ഇയമ് അക്ഷ്ൗഹിണീ പൂര ണാ സ്വാജി രത സ്മ് കു ാ  ൧൧ 

 ഹസ്തി തവജ സ്മാക്ീര ണാ കതന അസ്ൗ പ വരരഃ  

 ഏവമ് ഉക്താ വസ്ികടന പ്പതയുവാച വിനീതവത്  ൧൨ 

 വചനമ് വചനജ്ഞാ സ്ാ പ്പഹ്മര്ഷിമ് അമിത പ്പപമ്  

 ന പ മ് ക്ഷ്പ്തിയ   സ്യ ആഹു: പ്പാഹ്മകണാ പ വരരഃ  ൧൩ 

 പ്പഹ്മന് പ്പഹ്മ   പ മ് തിവയമ് ക്ഷ്പ്താ രു പ വരരമ്  

 അപ്പകമയ   പ മ് തുപയമ് ന തവയാ പ വരരഃ  ൧൩ 

 വിരവാമികപ്താ മഹാ വീരയ:    കതജ:   തവ തുരാസ്തമ്  

 നിയുങ്ക്ഷവ മാമ് മഹാകതജ:    തവത്    പ്പഹ്മ   പ    സ്പ്രുതാമ്  ൧൪ 

 തസ്യ തരമ്് പ മ് യതനമ് നാരയാമി തുരാത്മനഃ  

 ഇതയു ക്ത സ്തു  തയാ രാമ വസ്ിടഃ സ്ുമഹായരാഃ  ൧൫ 

 പ്സ്ുജ സ്വ ഇതി തതാ ഉവാച പ മ് പരപ ാര തനമ്   

 തസ്യ ത തവചനമ് പ്രുതവാ സ്ുരപി: സ്ാ അപ്സ്സുജത് തതാ  ൧൬ 

 തസ്യാ ഹുരാരവാത്  ഉപ്ത്സുടാഃ പപ്ലവാഃ രതകരാ പ്നുപ  

 നാരയ്ി പ മ് സ്രവമ് വിരവാമിപ്ത സ്യ പരയതഃ  ൧൭ 

 പ മ് പക്നാ തകതാ പ്തുടവാ രകത ന അപ്ക്മയ ക്ൗരിക്:  

 സ് രാജാ പരമ പ്ക്ുരഃ കപ്ക്ാത വിസ്ാ്രിത ഈക്ഷ്ണഃ  ൧൯ 
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 പപ്ലവാന് നാരയാ   മാസ് രശ്ചപ്സ്ത :  ഉച്ചാവശ്ചച :  അപി  

 വിരവാമിപ്ത   അര തിതാന് പ്തുടവാ പഹ്ലവാന്  രതര: തതാ  ൨0 

 പൂയ ഏവ അപ്സ്ുജത് കക്ാരാന് രക്ാന് യവന മിപ്രിതാന്  

  ശ്ചത: ആസ്ീത് സ്പ്മവുതാ പൂമിഃ രശ്ചക്: യവന മിപ്രിശ്ചതഃ  ൨൧ 

  പ്പപാവതി്: മഹാ വീശ്ചരയ: കഹമ ക്ിഞ്ജല്ക സ്ന്നിശ്ചപഃ  

  തീര ക അസ്ി പട്ടിസ് തശ്ചര: കഹമ വര ണ അരര ആപ്വുശ്ചതഃ    

  നിര തക്തമ് തത് പ മ് സ്രവമ് പ്പതീശ്ച്ത: ഇവ പാവശ്ചക്ഃ    ൨൨  

  തകതാ   അപ്സ്താണി മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മുകമാച ഹ  

  ശ്ചത: ശ്ചത: യവന ക്ാകരാജാ: പപ്ലവാ: ച ആക്ു ീ പ്ക്ുതാ :  ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതു: പമ് ചാര 

സ്സര കഃ 

 പമ് ച പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

  തത:   താന് ആക്ു ാന് പ്തുടവാ വിരവാമിപ്ത അപ്സ്ത   കമാഹിതാന്  

  വസ്ിട:   കചാതയാ മാസ് ക്ാമ തുക്് പ്സ്ുജ കയാക്തഃ  ൧ 

  തസ്യാ ഹുരാ രവാത് ജാതാഃ ക്ാകരാജാ രവി സ്ന്നിപാഃ  

  ഊതസ്: തു അത സ്മ് ജാതാഃ പപ്ലവാഃ രപ്സ്ത പാണയഃ  ൨ 

  കയാനി കതരാ ച്ച യവനഃ രപ്ക്ു കതരാത് രക്ാ: തതാ  

  കരാമ ക്ൂകപഷു ച കേച്ചാ ഹാരീതാഃ സ് ക്ിരാതക്ാഃ  ൩ 

  ശ്ചത: തത് നിഷൂതിതമ് ശ്ചസ്നയമ് വിരവമിപ്ത സ്യ തത് ക്ഷ്ണാത്  

  സ് പതാതി ക്ജമ് സ് അരവമ് സ് രതമ് രക്ു ന്ന  ൪ 

  പ്തുടവാ നിഷൂതിതമ് ശ്ചസ്നയമ് വസ്ികടന മഹാത്മനാ  

  വിരവാമിപ്ത സ്ുതാനാമ് ച രതമ് നാനാ വിത ആയുതമ്  ൫ 

  അപയതാവത് സ്ുസ്പ്മ് കുരമ് വസ്ിടമ് ജപതാമ് വരമ്  

  ഹുമ് കാകരണ ഏവ താന് സ്രവാന് നിര തതാഹ മഹാന് രുഷിഃ  ൬ 

  കത സ് അരവ രത പാതാതാ വസ്ികടന മഹാത്മനാ  

  പസ്മീ പ്ക്ുതാ മുഹൂകര തന വിരവാമിപ്ത സ്ുതാ: തതാ  ൭ 

  പ്തുടവാ വിനാരിതാന് പുപ്താന് പ മ് ച സ്ുമഹായരാഃ  

  സ് പ്വീട: ചി്യാ൭൭വികടാ വിരവാമികപ്താ അപവത് തതാ  ൮ 
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  സ്മുപ്ത ഇവ നികരവകക്ാ പക്ന തമ്പ്ട ഇകവാരക്ഃ  

  ഉപരക്ത ഇവാ൭൭തിതയഃ സ്കതയാ നിപ്ഷ്പ്താമ് ക്തഃ  ൯ 

  ഹത പുപ്ത പക ാ തീകനാ  ൂന പക്ഷ് ഇവ തവിജഃ  

  ഹത തകരാ് ഹത ഉത്സാകഹാ നികരവതമ് സ്മപതയത  ൧0 

  സ് പുപ്തമ് ഏക്മ് രാജയായ പാ കയതി നിയുജയ ച  

  പ്പുതിവീമ് ക്ഷ്പ്ത തകര മണ വനമ് ഏവ അനവപതയത  ൧൧ 

  സ് ക്തവാ ഹിമവ താ്ര്രവമ് ക്ിന്നകരാരക് കസ്വിതമ്  

  മഹാ കതവ പ്പസ്ാതാ൭ര തമ് തപ കസ്തകപ മഹാതപാഃ  ൧൨ 

  കക്നചിത് അത ക്ാക ന കതകവകരാ പ്വുഷപ തവജഃ  

  തര ശയാ മാസ് വരകതാ വിരവാമിപ്തമ് മഹാ പ മ്  ൧൩ 

  ക്ിമ൭ര തമ് തപയകസ് രാജന് പ്പൂഹി യത് കത വിവക്ഷ്ിതമ്  

  വരകതാ   അസ്മി വകരാ യ: കത ക്ാങ്ക്ഷിതഃ കസ്ാ   അപിതീയതാമ്  ൧൪ 

  ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  കതകവന വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  

  പ്പണിപതയ മഹാ കതവമ് ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൫ 

  യതി തുകടാ മഹാ കതവ തനുകരവകതാ മമാ൭നക്  

  സ്ാകമ് കാ പാമ് ക ഉപനിഷതഃ സ് രഹസ്യഃ പ്പതീയതാമ്  ൧൬ 

  യാനി കതകവഷു ച അപ്സ്താണി താനകവഷു മഹര്ഷിഷു  

  ക്്രവ യക്ഷ് രക്ഷ്സ്സു പ്പതിപാ്ു മമാ൭നക്  ൧൭ 

  തവ പ്പസ്ാതാത് പവതു കതവ കതവ മമ ഈ്സിതമ്  

  ഏവമ് അസ്്തവിതി കതകവകരാ വാക്യമ് ഉക്തവാ ക്ത സ്തത:  ൧൮ 

  പ്പാപയ ച അപ്സ്താണി രാജര്ഷി: വിരവാമികപ്താ മഹാപ ഃ  

  തകരണ് മഹതാ യുകക്താ തര ്പൂകര ണാ   അപവത് തതാ  ൧൯ 

  വിവര തമാകനാ വീകരയണ സ്മുപ്ത ഇവ പരവണി  

  ഹതമ് ഏവ തതാ കമകന വസ്ിടമ് രുഷി സ്രമമ്  ൨0 

  തകതാ ക്തവാ ആപ്രമ പതമ് മുകമാച അപ്സ്താണി പാര തിവഃ  

  ശ്ചയ: തത് തകപാ വനമ് സ്രവമ് നിര തക്തമ് ച അപ്സ്ത കതജസ്ാ  ൨൧ 

  ഉതീരയമാണമ് അപ്സ്തമ് തത് വിരവാമിപ്ത സ്യ തീമതഃ  

  പ്തുടവാ വിപ്പപ്തുതാ പീതാ മുനയഃ രതകരാ തിരഃ  ൨൨ 
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  വസ്ിട സ്യ ച കയ രിഷയാ: തശ്ചതവ പ്മുക് പക്ഷ്ിണഃ  

  വിപ്തവ്ി പയാത് പീതാ നാനാ തിക്്പയഃ സ്ഹപ്സ്രഃ  ൨൩ 

  വസ്ിട സ്യ ആപ്രമ പതമ് രൂനയമ് ആസ്ീത് മഹാത്മനഃ  

  മുഹൂര തമ് ഇവ നിഃര്തമ് ആസ്ീത് ഈരിണ സ്ന്നിപമ്  ൨൪ 

  വതകതാ ശ്ചവ വസ്ിട സ്യ മാ ശ്ചപകടതി മുഹുര് മുഹുഃ  

  നാരയാമി അതയ ക്ാകതയമ് നീഹാരമ് ഇവ പാസ്കരഃ  ൨൫ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാ വസ്ികടാ ജപതാമ് വരഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് തതാ വാക്യമ് സ്കരാഷമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨൬ 

  ആപ്രമമ് ചിര സ്പ്മവുരമ് യത് വിനാരിതവാന് അസ്ി  

  തുരാചാകരാ   അസ്ി യന് മൂട തസ്മാത് തവമ് ന പവിഷയസ്ി  ൨൭ 

  ഇതി ഉക്തവാ പരമ പ്ക്ുകരാ തണ്ടമ് ഉതയമയ സ്തവരഃ  

  വിതൂമ ഇവ ക്ാ ാക്നി: യമ തണ്ടമ് ഇവാ൭പരമ്  ൨൮ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച പമ് ചാര 

സ്സര കഃ  

  ഷട് പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

  ഏവമ് ഉകക്താ വസ്ികടന വിരവാമികപ്താ മഹാപ ഃ  

  ആകക്നയമ് അപ്സ്തമ് ഉത്ക്ഷ്ിപയ തിട തികടതി ച അപ്പവീത്  ൧ 

 പ്പഹ്മ തമ് ടമ് സ്മുത്ക്ഷ്ിപയ ക്ാ  തമ് ടമ് ഇവാ൭പരമ്   

  വസ്ികടാ പക്വാന് കപ്ക്ാതാത് ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൨ 

  ക്ഷ്പ്ത പക്ാ സ്തികതാ അസ്മി ഏഷ യത് പ മ് തത് വിതര ശയ   

  നാരയാമി അതയ കത തരമ്് രപ്സ്ത സ്യ തവ ക്ാതിജ  ൩ 

  ക്വ ച കത ക്ഷ്പ്തിയ പ മ് ക്വ ച പ്പഹ്മപ മ് മഹത്   

  പരയ പ്പഹ്മ പ മ് തിവയമ് മമ ക്ഷ്പ്തിയ പാമ് സന  ൪ 

  തസ്യ അപ്സ്തമ് ക്ാതി പുപ്ത സ്യ കക്ാരമ് ആകക്നയമ് ഉരമമ്   

  പ്പഹ്മ തകണ്ടന തത് രാ്മ് അകക്ന: കവക് ഇവാ൭രസ്ാ  ൫ 

  വാരുണമ് ശ്ചചവ രൗപ്തമ് ച ഐപ്്മ് പാരുപതമ് തതാ    

  ഐഷീക്മ് ചാ൭പി ചികക്ഷ്പ രുഷികതാ ക്ാതി ന്നഃ  ൬ 

  മാനവമ് കമാഹനമ് ശ്ചചവ ക്ാ്രവമ് സ്വാപനമ് തതാ   
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  പ്ജുരണമ് മാതനമ് ശ്ചചവ സ്മ് താപന വി ാപകന  ൭ 

  കരാഷണമ് താരണമ് ശ്ചചവ വപ്ജമ് അപ്സ്തമ് സ്ുതുര ജയമ്  

  പ്പഹ്മപാരമ് ക്ാ പാരമ് വാരുണമ് പാരമ് ഏവ ച  ൮ 

  പിനാക്ാ൭പ്സ്തമ് ച തയിതമ് രുഷ്കാകപ്ര ത അരനീ തതാ  

  തണ്ടാപ്സ്തമ് അത ശ്ചപരാചമ് പ്ക്ൗഞ്ചമ് അപ്സ്തമ് തശ്ചതവ ച  ൯ 

  തര മചപ്ക്മ് ക്ാ ചപ്ക്മ് വിഷ്ണു ചപ്ക്മ് തശ്ചതവ ച  

  വായവയമ് മതനമ് ശ്ചചവ അപ്സ്തമ് ഹയരിര സ്തതാ  ൧0 

  രക്തി തവയമ് ച ചികക്ഷ്പ ക്ങ്കാ മ് മുസ് മ് തതാ  

  ശ്ചവതയാതരമ് മഹാപ്സ്തമ് ച ക്ാ ാപ്സ്തമ് അത താരുണമ്  ൧൧ 

  പ്തിരൂ മ് അപ്സ്തമ് കക്ാരമ് ച ക്ാപാ മ് അത ക്ങ്കണമ്  

  ഏതാനി അപ്സ്താണി ചികക്ഷ്പ സ്രവാണി രക്ു ന്ന  ൧൨ 

  വസ്ികട ജപതാമ് കപ്രകട തത് അത്ു തമ് ഇവാ൭പവത്  

  താനി സ്രവാണി തകണ്ടന പ്ക്സ്കത പ്പഹ്മണഃ സ്ുതഃ  ൧൩ 

  കതഷു രാക്ഷു പ്പഹ്മാപ്സ്തമ് ക്ഷ്ി്തവാന് ക്ാതി ന്നഃ  

  തത് അപ്സ്തമ് ഉതയതമ് പ്തുടവാ കതവാഃ സ് അക്നി പുകരാക്മാഃ  ൧൪ 

  കതവര്ഷയ ശ്ച സ്പ്രാ്ാ ക്്രവാഃ സ് മകഹാ രക്ാഃ  

  ശ്ചപ്തക ാക്യമ് ആസ്ീത് സ്പ്മ് തസ്തമ് പ്പഹ്മാകപ്സ്ത സ്മുതീരികത  ൧൫ 

  തത് അപി അപ്സ്തമ് മഹാ കക്ാരമ് പ്പാഹ്മമ് പ്പാകഹ്മണ കതജസ്ാ  

  വസ്ികടാ പ്ക്സ്കത സ്രവമ് പ്പഹ്മ തകണ്ടന രാക്വ  ൧൬ 

  പ്പഹ്മാപ്സ്തമ് പ്ക്സ്മാനസ്യ വസ്ിട സ്യ മഹാത്മനഃ  

  ശ്ചപ്തക ാക്യ കമാഹനമ് രൗപ്തമ് രൂപമ് ആസ്ീത് സ്ുതാരുണമ്  ൧൭ 

  കരാമ ക്ൂകപഷു സ്കരവഷു വസ്ിട സ്യ മഹാത്മനഃ  

  മരീചയ ഇവ നികഷ്ത്ു: അകക്ന: തൂമ ആക്ു  അര ചിഷഃ  ൧൮ 

  പ്പാജവ ത് പ്പഹ്മതണ്ട ശ്ച വസ്ിട സ്യ ക്ര ഉതയതഃ  

  വിതൂമ ഇവ ക്ാ ാക്നി: യമ തണ്ട ഇവാ൭പരഃ  ൧൯ 

  തകതാ അസ്തു വന് മുനി ക്ണാ വസ്ിടമ് ജപതാമ് വരമ്  

  അകമാക്മ് കത പ മ് പ്പഹ്മന് കതകജാ താരയ കതജസ്ാ  ൨0 

  നിപ്ക്ുഹീത: തവയാ പ്പഹ്മന് വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  
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  പ്പസ്ീത ജപതാമ് കപ്രട ക ാക്ാഃ സ്്ു ക്ത വയതാഃ  ൨൧ 

  ഏവമ് ഉകക്താ മഹാകതജാഃ രമമ് ചകപ്ക് മഹാതപാഃ  

  വിരവാമികപ്താപി നിപ്ക്ുകതാ വിനിശ്ശവസ്യ ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨൨ 

  തിക്് പ മ് ക്ഷ്പ്തിയ പ മ് പ്പഹ്മകതകജാ പ മ് പ മ്  

  ഏകക്ന പ്പഹ്മ തകണ്ടന സ്രവാ൭പ്സ്താണി ഹതാനി കമ  ൨൩ 

  തത് ഏതത് സ്മകവക്ഷ്യ അഹമ് പ്പസ്ന്ന ഇപ്്ിയ മാനസ്ഃ  

  തകപാ മഹത് സ്മാസ്താകസ്യ യത് ശ്ചവ പ്പഹ്മതവ ക്ാരക്മ്  ൨൪ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച പമ് ചാര 

സ്സര കഃ 

  സപ്ത പമ് ചാശ സ്സര് കഃ  

  തതഃ സ്മ് ത് ത പ്ഹുതയഃ സ്മരന് നിപ്ക്ഹമ് ആത്മനഃ  

  വിനിശ്ശവസ്യ വിനിശ്ശവസ്യ പ്ക്ുത ശ്ചവകരാ മഹാത്മനാ  ൧ 

  സ് തക്ഷ്ിണാമ് തിരമ് ക്തവാ മഹിഷയാ സ്ഹ രാക്വ  

  തതാപ പരമമ് കക്ാരമ് വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  ൨ 

  പ  മൂ  അരകനാ താ്: ചചാര പരമമ് തപഃ  

  അത അസ്യ ജജ്ഞികര പുപ്താഃ സ്തയ തര മ പരായണാഃ  

  ഹവിഷയക്ാ മതുഷയക്ാ പ്തുടകനകപ്താ മഹാരതഃ  ൩ 

  പൂകര ണ വര്ഷ സ്ഹകപ്സ് തു പ്പഹ്മാ ക ാക് പിതാമഹഃ  

  അപ്പവീത് മതുരമ് വാക്യമ് വിരവാമിപ്തമ് തകപാ തനമ്  ൪ 

  ജിതാ രാജര്ഷി ക ാക്ാ: കത തപസ്ാ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ  

  അകനന തപസ്ാ തവാമ് ഹി രാജര്ഷി: ഇതി വിത്മകഹ  ൫ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാ ജക്ാമ സ്ഹ ശ്ചതവശ്ചതഃ  

  പ്തിവിടപമ് പ്പഹ്മക ാക്മ് ക ാക്ാനാമ് പരകമരവരഃ  ൬ 

  വിരവാമികപ്താപി തത് പ്രുതവാ പ്ഹിയാ ക്ിമ് ചിത് അവാങ്മു ക്ഃ  

  തുഃകക്ന മഹതാ ആവിടഃ സ് മനയു: ഇതമ് അപ്പവീത്  ൭ 

  തപ ശ്ച സ്ുമഹ ര്തമ് രാജര്ഷി: ഇതി മാമ് വിതുഃ  

  കതവാഃ സ്ര്ഷിക്ണാഃ സ്കരവ ന അസ്തി മകനയ തപഃ പ മ്  ൮ 

  ഇതി നിശ്ചിതയ മനസ്ാ പൂയ ഏവ മഹാതപാഃ  
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  തപ: ചക്ാര ക്ാക്ുത്സത പരമമ് പരമ ആത്മവാന്  ൯ 

  ഏതസ്മിന് ഏവ ക്ാക  തു സ്തയ വാതീ ജികതപ്്ിയഃ  

  പ്തിരങ്കു: ഇതി വിക്യാത ഇക്ഷ്വാക്ു ക്ു  ന്നഃ  ൧0 

  തസ്യ പുരിഃ സ്മുതന്്നാ യകജയമ് ഇതി രാക്വ  

  ക്കച്ചയമ് സ്വ രരീകരണ കതവാനാമ് പരമാമ് ക്തിമ്  ൧൧ 

  സ് വസ്ിടമ് സ്മാഹൂയ ക്തയാ മാസ് ചി്ിതമ്  

  അരക്യമ് ഇതി ച അപി ഉകക്താ വസ്ികടന മഹാത്മനാ  ൧൨ 

  പ്പതയാക്യാകതാ വസ്ികടന സ് യയൗ തക്ഷ്ിണാമ് തിരമ്  

  തത: സ് തത് ക്ര മസ്ിരയര തമ് പുപ്താന് തസ്യ ക്കതാ പ്നുപ:  ൧൩ 

  വാസ്ിടാ തീര ക തപസ്: തകപാ യപ്ത ഹി കതപികര  

  പ്തിരങ്കുഃ സ്ുമഹാകതജാഃ രതമ് പരമ പാസ്വരമ്  ൧൪ 

  വസ്ിട പുപ്താന് തപ്തുകര തപയമാനാന് യരസ്വിനഃ  

  കസ്ാപിക്മയ മഹാത്മാനഃ സ്രവാന് ഏവ ക്ുകരാഃ സ്ുതാന ് ൧൫ 

  അപിവാതയ ആനുപൂകരവയണ പ്ഹിയാ ക്ിമ് ചിത് അവാങ്മു ക്ഃ  

  അപ്പവീത് സ്ുമഹാകതജാഃ സ്രവാന ്ഏവ പ്ക്ുതാഞ്ജ ിഃ  ൧൬ 

  രരണമ് വഃ പ്പപകതയഹമ് രരണയാന് രരണാക്തഃ  

  പ്പതയാക്യാകതാസ്മി പപ്തമ് കവാ വസ്ികടന മഹാത്മനാ  ൧൭ 

  യടു ക്ാകമാ മഹാ യജ്ഞമ് തത് അനുജ്ഞാതുമ് അര തത  

  ക്ുരു പുപ്താന് അഹമ് സ്രവാന് നമപ്സ്കു തയ പ്പസ്ാതകയ  ൧൮ 

  രിരസ്ാ പ്പണകതാ യാകച പ്പാഹ്മണാന് തപസ്ി സ്തിതാന്  

  കത മാമ് പവ്ഃ സ്ിരയ൭ര തമ് യാജയ്ു സ്മാഹിതാഃ  

  സ്രരീകരാ യതാ ഹമ് ഹി കതവ ക ാക്മ് അവാ്നു യാമ്  ൧൯ 

  പ്പതയാക്യാകതാ വസ്ികടന ക്തിമ് അനയാമ് തകപാ തനാഃ  

  ക്ുരു പുപ്താന് രുകത സ്രവാന് നാ൭ഹമ് പരയാമി ക്ാമ് ചന  ൨0 

  ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ഹി സ്കരവഷാമ് പുകരാതാഃ പരമാ ക്തിഃ  

 പുകരാതസ്: തു വിതവാമ് സ: താരയമ് തി സ്താ പ്നുപാന്   

 തസ്മാത് അന്രമ് സ്കരവ പവക്ാ ശ്ചതവതമ് മമ  ൨൧ 
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 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത പമ് ചാര 

സ്സര കഃ  

 അഷ്ട പമ് ചാശ സ്സര് ക:  

 തത:   പ്തിരകങ്കാ: വചനമ് പ്രുതവാ കപ്ക്ാത   സ്മനവിതമ്  

  രുഷി   പുപ്ത   രതമ് രാമ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  പ്പതയാക്യാകതാസ്ി തുര ്ു കര ക്ുരുണാ സ്തയ   വാതിനാ  

  തമ് ക്തമ് സ്മതിപ്ക്മയ രാക്ാ അ്രമ് ഉകപയിവാന്  ൨ 

  ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് ഹി സ്കരവഷാമ് പുകരാതാഃ പരകമാ ക്ുരു:  

 ന ച അതിപ്ക്മിതുമ് രക്യമ് വചനമ് സ്തയ വാതിനഃ  ൩ 

  അരക്യമ് ഇതി ച ഉവാച വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷിഃ  

  തമ് വയമ് ശ്ചവ സ്മാഹര തു മ് പ്ക്തുമ് രക്താഃ ക്തമ് തവ  ൪ 

  പാ ിര: തവമ് നര കപ്രട ക്മയതാമ് സ്വ പുരമ് പുനഃ  

  യാജകന പക്വാന് രക്ത: ശ്ചപ്തക ാക്യസ്യ അപി പാര തിവ  

 അവമാനമ് ച തത് ക്ര തു മ് തസ്യ രക്ഷ്യാമകഹ ക്തമ്   ൫ 

  കതഷാമ് തത് വചനമ് പ്രുതവാ കപ്ക്ാത പരയാക്ു  അക്ഷ്രമ്  

  സ് രാജാ പുന: ഏവ ഏതാന് ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൬ 

  പ്പതയാക്യാകതാസ്മി ക്ുരുണാ ക്ുരു പുശ്ചപ്ത: തശ്ചതവ ച  

  അനയാമ് ക്തിമ് ക്മിഷയാമി സ്വസ്തി കവാസ്തു  തകപാതനാഃ  ൭ 

  രുഷി പുപ്താ: തു തത് പ്രുതവാ വാക്യമ് കക്ാര അപിസ്മ്ഹിതമ്  

  കരപുഃ പരമ സ്പ്മ് കുരാ: ചണ്ടാളതവമ് ക്മിഷയസ്ി  ൮ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാത്മാകനാ വിവിരു: കത സ്വമ് ആപ്രമമ്  

  അത രാപ്തയാമ് വയതീതായാമ് രാജാ ചണ്ടാളതാമ് ക്തഃ  ൯ 

  നീ  വപ്സ്ത തകരാ നീ ഃ പരുകഷാ തവസ്ത മൂര തജഃ  

  ചിതയ മാ യ അനുക പ ശ്ച ആയസ് ആപരകണാപവത്  ൧0 

  തമ് പ്തുടവാ മപ്്ിണഃ സ്കരവ തയക്തവാ ചണ്ടാള രൂപിണമ്  

  പ്പാപ്തവന് സ്ഹിതാ രാമ പൗരാ കയ അസ്യ അനുക്ാമിനഃ  ൧൧ 

  ഏകക്ാ ഹി രാജാ ക്ാക്ുത്സത ജക്ാമ പരമ ആത്മവാന്  

  തഹയമാകനാ തിവാ രാപ്തമ് വിരവാമിപ്തമ് തകപാ തനമ്  ൧൨ 
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  വിരവാമിപ്ത: തു തമ് പ്തുടവാ രാജാനമ് വിപ ീ പ്ക്ുതമ്  

  ചണ്ടാള രൂപിണമ് രാമ മുനിഃ ക്ാരുണയമ് ആക്തഃ  ൧൩ 

  ക്ാരുണയാത് സ് മഹാകതജാ വാക്യമ് പരമ താര മിക്ഃ  

  ഇതമ് ജക്ാത പപ്തമ് കത രാജാനമ് കക്ാര തര ശനമ്  ൧൪ 

  ക്ിമ് ആക്മന ക്ാരയമ് കത രാജ പുപ്ത മഹാപ   

  അകയാതയാ അതിപകത വീര രാപാത് ചണ്ടാളതാമ് ക്തഃ  ൧൫ 

  അത തത് വാക്യമ് ആക്ര്ണയ രാജാ ചണ്ടാളതാമ് ക്തഃ  

  അപ്പവീത് പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് വാക്യകജ്ഞാ വാക്യ കക്ാവിതമ്  ൧൬ 

  പ്പതയാക്യാകതാസ്മി ക്ുരുണാ ക്ുരു പുശ്ചപ്ത: തതാ ഏവ ച  

  അനവാപയ ഏവ തമ് ക്ാമമ് മയാ പ്പാക്താ വിപരയയഃ  ൧൭ 

  സ്രരീകരാ തിവമ് യായാമി ഇതി കമ സ്ൗമയ തര ശന  

  മയാ ച ഇടമ് പ്ക്തു രതമ് തച്ച ന അവാപയകത പ മ്  ൧൮ 

  അപ്നുതമ് കനാക്ത പൂരവമ് കമ ന ച വകക്ഷ്യ ക്താ ചന  

  പ്ക്ുകപ്ച്ചഷു അപി ക്തഃ സ്ൗമയ ക്ഷ്പ്ത തകര മണ കത രകപ  ൧൯ 

  യശ്ചജ്ഞ: പഹു വിശ്ചത: ഇടമ് പ്പജാ തകര മണ പാ ിതാഃ  

  ക്ുരവ ശ്ച മഹാത്മാനഃ രീ  പ്വുകരന കതാഷിതാഃ  ൨0 

  തകര മ പ്പയതമാന സ്യ യജ്ഞമ് ച ആഹര തു മ് ഇച്ചതഃ  

  പരികതാഷമ് ന ക്ച്ച്ി ക്ുരകവാ മുനി പുമ് കവ  ൨൧ 

  ശ്ചതവമ് ഏവ പരമ് മകനയ പൗരുഷമ് തു നിരര തക്മ്  

  ശ്ചതകവന ആപ്ക്മയകത സ്രവമ് ശ്ചതവമ് ഹി പരമാ ക്തിഃ  ൨൨ 

  തസ്യ കമ പരമാര തസ്യ പ്പസ്ാതമ് അപിക്ാങ്ക്ഷതഃ  

  ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി പപ്തമ് കത ശ്ചതവ ഉപഹത   ക്ര മണഃ  ൨൩ 

  ന അനയാമ് ക്തിമ് ക്മിഷയാമി ന അനയഃ രരണമ് അസ്തി കമ  

  ശ്ചതവമ് പുരുഷ ക്ാകരണ നിവര തയിതുമ് അര്ഹസ്ി  ൨൪ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അട പമ് ചാര 

സ്സര ക: 

 ഏയകാന ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

 ഉക്ത   വാക്യമ് തു രാജാനമ് പ്ക്ുപയാ ക്ുരി ക്ാത്മജഃ  
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  അപ്പവീത് മതുരമ് വാക്യമ് സ്ാക്ഷ്ാത്    ചണ്ടാള രൂപിണമ്  ൧ 

  ഇക്ഷ്വാകക്ാ സ്വാക്തമ് വത്സ ജാനാമി തവാമ് സ്ുതാര മിക്മ്  

  രരണമ് കത പവിഷയാമി മാ ശ്ചപഷീ: പ്നുപ പുമ് കവ  ൨ 

  അഹമ് ആമപ്്കയ സ്രവാന് മഹര്ഷീന് പുണയ ക്ര മണഃ  

  യജ്ഞ സ്ാഹയക്രാന് രാജന് തകതാ യക്ഷ്യസ്ി നിപ്രവുതഃ  ൩ 

  ക്ുരു രാപ പ്ക്ുതമ് രൂപമ് യത് ഇതമ് തവയി വര തകത  

  അകനന സ്ഹ രൂകപണ സ്രരീകരാ ക്മിഷയസ്ി  ൪ 

  ഹസ്ത പ്പാ്തമ് അഹമ് മകനയ സ്വര കമ് തവ നകരരവര  

  യ: തവമ് ക്ൗരിക്മ് ആക്മയ രരണയമ് രരണമ് ക്തഃ  ൫ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാ കതജാഃ പുപ്താന് പരമ താര മിക്ാന്  

  വയാതികതര മഹാപ്പാജ്ഞാന് യജ്ഞ സ്രാര ക്ാരണാത്  

  സ്രവാന് രിഷയാന് സ്മാഹൂയ വാക്യമ് ഏതത് ഉവാച ഹ  ൬ 

  സ്രവാന് രുഷി വരാന് വാരിടാന്  ആനയതവമ് മമ ആജ്ഞയാ  

  സ്രിഷയാന് സ്ുപ്ഹുത: ശ്ചചവ സ് രുതവിജ: സ്ുപഹുപ്രുതാന്  ൭ 

  യത് അകനയാ വചനമ് പ്പൂയാത് മത് വാക്യ പ  കചാതിതഃ  

  തത് സ്രവമ് അക്ിക ന ഉക്തമ് മമ ആകക്യയമ് അനാപ്തുതമ്  ൮ 

  തസ്യ തത് വചനമ് പ്രുതവാ തികരാ ജക്മു : തത് ആജ്ഞയാ  

  ആജക്മു : അത കതകരപയഃ സ്കരവകപയാ പ്പഹ്മ വാതിനഃ  ൯ 

  കത ച രിഷയാഃ സ്മാക്മയ മുനിമ് ജവ ിത കതജസ്മ്  

  ഊചു ശ്ച വചനമ് സ്കരവ സ്കരവഷാമ് പ്പഹ്മ വാതിനാമ്  ൧0 

  പ്രുതവാ കത വചനമ് സ്കരവ സ്മായാ്ി തവി ജാതയഃ  

  സ്രവ കതകരഷു ച ആക്ച്ചന് വര ജയിതവാ മകഹാതയമ്  ൧൧ 

  വാസ്ിടമ് തത് രതമ് സ്രവമ് കപ്ക്ാത പരയാക്ു  അക്ഷ്രമ്  

  യത് ആഹ വചനമ് സ്രവമ് പ്രുണു തവമ് മുനി പുമ് കവ  ൧൨ 

  ക്ഷ്പ്തികയാ യാജകക്ാ യസ്യ ചണ്ടാള സ്യ വികരഷതഃ  

  ക്തമ് സ്തസ്ി കപാക്താകരാ ഹവി: തസ്യ സ്ുരര്ഷയഃ  ൧൩ 

  പ്പാഹ്മണാ വാ മഹാത്മാകനാ പുക്തവാ ചണ്ടാള കപാജനമ്  

  ക്തമ് സ്വര കമ് ക്മിഷയ്ി വിരവാമികപ്തണ പാ ിതാഃ  ൧൪ 
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  ഏതത് വചനമ് ശ്ചനടുരയമ് ഊചുഃ സ്പ്മക്ത ക ാചനാഃ  

  വാസ്ിടാ മുനി രാര തൂ  സ്കരവ കത സ്മകഹാതയാഃ  ൧൫ 

  കതഷാമ് തതവചനമ് പ്രുതവാ സ്കരവഷാമ് മുനി പുമ് കവഃ  

  കപ്ക്ാത സ്പ്മക്ത നയനഃ സ്കരാഷമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧൬ 

  കയ തൂഷയ്ി  അതുടമ് മാമ് തപ ഉപ്ക്മ് സ്മാസ്തിതമ്  

  പസ്മീപൂതാ തുരാത്മാകനാ പവിഷയ്ി ന സ്മ് ശയഃ  ൧൭ 

  അതയ കത ക്ാ  പാകരന നീതാ ശ്ചവവസ്വത ക്ഷ്യമ്  

  സ്്ത ജാതി രതാനി ഏവ പ്മുതപാഃ സ്്ു സ്രവരഃ  ൧൮ 

  രവ മാമ് സ നിയത ആഹാരാ മുടിക്ാ നാമ നിപ്ര കുണാഃ  

  വിപ്ക്ുതാ ശ്ച വിരൂപാ ശ്ച ക ാക്ാന് അനുചര്ു ഇമാന്  ൧൯ 

  മകഹാതയ ശ്ച തുര ്ുരി: മാമ് അതൂഷയമ് ഹി അതൂഷയത്  

  തൂഷിത: സ്രവ ക ാകക്ഷു നിഷാതതവമ് ക്മിഷയതി  ൨0 

  പ്പാണ അതി പാത നിരകതാ നിര൭നുകപ്ക്ാരതാമ് ക്തഃ  

  തീര ക ക്ാ മ് മമ കപ്ക്ാതാത് തുര കതിമ് വര തയിഷയതി  ൨൧ 

  ഏതാവത് ഉക്തവാ വചനമ് വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  

  വിരരാമ മഹാകതജാ രുഷി മകതയ മഹാമുനിഃ  ൨൨ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏകക്ാന 

ഷടിതമ സ്സര കഃ  

  ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  തകപാപ    ഹതാന് പ്ക്ുതവാ വാസ്ിടാന് സ് മകഹാതയാന്  

  രുഷി   മകതയ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താപയപാഷത  ൧ 

  അയമ് ഇക്ഷ്വാക്ു തായാത:    പ്തിരങ്കു: ഇതി വിപ്രുതഃ  

  തര മിട ശ്ച വതാനയ ശ്ച മാമ് ശ്ചചവ രരണമ് ക്തഃ  ൨ 

  കതന അകനന രരീകരണ കതവ ക ാക് ജിക്ീഷയാ  

  യതാ അയമ് സ്വരരീകരണ കതവ ക ാക്മ് ക്മിഷയതി  ൩ 

  തതാ പ്പവര്തയതാമ് യകജ്ഞാ പവതി് ശ്ച മയാ സ്ഹ  

  വിരവാമിപ്ത   വചഃ പ്രുതവാ സ്രവ ഏവ മഹര്ഷയഃ  ൪ 

  ഊചുഃ സ്കമതയ സ്ഹിതാ തര മജ്ഞാ തര മ   സ്മ്ഹിതമ്  
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  അയമ് ക്ുരിക്    തായാകതാ മുനിഃ പരമ    കക്ാപനഃ  ൫ 

  യത് ആഹ വചനമ് സ്മയക്് ഏതത് ക്ാരയമ് ന സ്മ് ശയഃ  

  അക്നിക്കല്ാ് ഹി പക്വാന് രാപമ് താസ്യതി കരാഷിതഃ  ൬ 

  തസ്മാത് പ്പവര്തയതാമ് യജ്ഞഃ സ്രരീകരാ യതാ തിവമ്  

  ക്കച്ചത് ഇക്ഷ്വാക്ു തായാകതാ വിരവാമിപ്ത സ്യ കതജസ്ാ  ൭ 

  തതഃ പ്പവര്തയതാമ് യജ്ഞഃ സ്കരവ സ്മതി തിടകത  

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹര്ഷയ: ചപ്ക്ു: താ: താഃ പ്ക്ിയാ: തതാ  ൮ 

  യാജക് ശ്ച മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താപവത് പ്ക്തൗ  

  രുതവിജ ശ്ച ആനുപൂകരവയണ മപ്്വത് മപ്് കക്ാവിതാഃ  ൯ 

  ചപ്ക്ുഃ സ്രവാണി ക്ര മാണി യതാ ക്ല്മ്് യതാ വിതി  

  തതഃ ക്ാക ന മഹതാ വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  ൧0 

  ചക്ാര ആവാഹനമ് തപ്ത പാക്ാ൭ര തമ് സ്രവ കതവതാഃ  

  ന അപയാക്മന് തതാ൭൭ഹൂതാ പാക്ാ൭ര തമ് സ്രവ കതവതാഃ  ൧൧ 

  തതഃ കപ്ക്ാത സ്മാവികടാ വിരവമികപ്താ മഹാ മുനിഃ  

  പ്സ്ുവമ് ഉതയമയ സ്കപ്ക്ാത: പ്തിരങ്കുമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧൨ 

  പരയ കമ തപകസ്ാ വീരയമ് സ്വാ൭൭ര ജിത സ്യ നകരരവര  

  ഏഷ തവാമ് സ്വരരീകരണ നയാമി സ്വര കമ് ഓജസ്ാ  

  തുപ്ഷ്ാ്പമ് സ്വ രരീകരണ തിവമ് ക്ച്ച നരാ൭തിപ  ൧൩ 

  സ്വാ൭൭ര ജിതമ് ക്ിമ് ചിത് അപി അസ്തി മയാ ഹി തപസ്ഃ പ മ്  

  രാജന് തവമ് കതജസ്ാ തസ്യ സ് രരീകരാ തിവമ് പ്വജ  ൧൪ 

  ഉക്ത വാകക്യ മുനൗ തസ്മിന് സ് രരീകരാ നകരരവരഃ  

  തിവമ് ജക്ാമ ക്ാക്ുത്സത മുനീനാമ് പരയതാമ് തതാ  ൧൫ 

  കതവ ക ാക് ക്തമ് പ്തുടവാ പ്തിരങ്കുമ് പാക്രാസ്നഃ  

  സ്ഹ സ്ശ്ചരവഃ സ്ുരക്ശ്ചണ: ഇതമ് വചനമ് അപ്പവീത്  ൧൬ 

  പ്തിരകങ്കാ ക്ച്ച പൂയ: തവമ് ന അസ്ി സ്വര ക പ്ക്ുതാ൭൭ യഃ  

  ക്ുരു രാപഹകതാ മൂട പത പൂമിമ് അവാക്ചിരാഃ  ൧൭ 

  ഏവമ് ഉകക്താ മകഹകപ്്ണ പ്തിരങ്കു: അപതത് പുനഃ  

  വികപ്ക്ാരമാന: പ്താഹീതി വിരവാമിപ്തമ് തകപാ തനമ്  ൧൮ 



പാല   കാമ് ട 
 

Page 135 of 172 
 

  തത് പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ കപ്ക്ാരമാന സ്യ ക്ൗരിക്ഃ  

  കരാഷമ് ആഹാരയ രീപ്വമ് തിട തികടതി ച അപ്പവീത്  ൧൯ 

  രുഷി മകതയ സ് കതജസ്വീ പ്പജാപതി: ഇവാ൭പരഃ  

  പ്സ്ുജന് തക്ഷ്ിണ മാര കസ്താന് സ്്തര്ഷീന് അപരാന് പുനഃ  ൨0 

  നക്ഷ്പ്ത മാ ാമ് അപരാമ് അപ്സ്ുജത് കപ്ക്ാത മൂര ചിതഃ  

  തക്ഷ്ിണാമ് തിരമ് ആസ്തായ മുനി മകതയ മഹായരാഃ  ൨൧ 

  പ്സ്ുടവാ നക്ഷ്പ്ത വമ് ശമ് ച കപ്ക്ാകതന ക് ുഷീ പ്ക്ുതഃ  

  അനയമ് ഇപ്്മ് ക്രിഷയാമി ക ാകക്ാ വാ സ്യാത് അനിപ്്ക്ഃ  ൨൨ 

  ശ്ചതവതാന് അപി സ് കപ്ക്ാതാത് പ്സ്ടുമ് സ്മുപ ചപ്ക്കമ  ൨൩ 

  തതഃ പരമ സ്പ്രാ്ാഃ സ്ര്ഷി സ്മ് കാഃ സ്ുര അസ്ുരാ:  

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് ഊചുഃ സ്ാ൭നുനയമ് വചഃ  ൨൪ 

  അയമ് രാജാ മഹാ പാക് ക്ുരു രാപ പരിക്ഷ്തഃ  

  സ് രരീകരാ തിവമ് യാതുമ് ന അര്ഹതി ഏവ തകപാ തന  ൨൫ 

  കതഷാമ് തതവചനമ് പ്രുതവാ കതവാനാമ് മുനി പുമ് കവഃ  

  അപ്പവീത് സ്ുമഹത് വാക്യമ് ക്ൗരിക്ഃ സ്രവ കതവതാഃ  ൨൬ 

  സ്രരീരസ്യ പപ്തമ് വ: പ്തിരകങ്കാ: അസ്യ പൂപകതഃ  

  ആകരാഹണമ് പ്പതിജ്ഞാതമ് ന അപ്നുതമ് ക്ര തു മ് ഉത്സകഹ  

  സ്കര കാസ്തു  സ് രരീരസ്യ പ്തിരകങ്കാ: അസ്യ രാരവതഃ  ൨൭ 

  നക്ഷ്പ്താണി ച സ്രവാണി മാമക്ാനി പ്തുവാണയ൭ത  

  യാവത് ക ാക്ാ തരിഷയ്ി തിട്ി ഏതാനി സ്രവരഃ  ൨൮ 

  മപ്തകു താനി സ്ുരാഃ സ്കരവ തത് അനുജ്ഞാതുമ് അര്ഹത  

  ഏവമ് ഉക്താഃ സ്ുരാഃ സ്കരവ പ്പതയൂചു: മുനി പുമ് കവമ്  ൨൯ 

  ഏവമ് പവതു പപ്തമ് കത തിട്ി ഏതാനി സ്രവരഃ  

  ക്ക്കന താനി അകനക്ാനി ശ്ചവരവാനര പതാത് പഹിഃ  ൩0 

  നക്ഷ്പ്താണി മുനി കപ്രട കതഷു കജയാതിഷ്ഷു ജാജവ ന്  

  അവാങ്് രിര: പ്തിരങ്കു ശ്ച തിടതു അമര സ്ന്നിപഃ  ൩൧ 

 അനുയാസ്യമ് തി ച ഏതാനി കജയാതീമ്ഷി പ്നുപ സ്രമമ്   

 പ്ക്ുതാര തമ് ക്ീര തിമമ് തമ് ച സ്വര ക ക ാക് ക്തമ് യതാ  ൩൨ 
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  വിരവാമിപ്ത സ്തു  തര മാത്മാ സ്രവ കതശ്ചവ: അപിടുതഃ  

  രുഷിപി ശ്ച മഹാകതജാ പാടമ് ഇതയാ൭൭ഹ കതവതാഃ  ൩൩ 

  തകതാ കതവാ മഹാത്മാകനാ മുനയ ശ്ച തകപാ തനാഃ  

  ജക്മു : യതാ ആക്തമ് സ്കരവ യജ്ഞസ്യ അക് നകരാരമ  ൩൪    

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷടിതമ 

സ്സര ക:  

  ഏക ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  വിരവാമികപ്താ മഹാത്മാ അത പ്പസ്തിതാന് കപ്പക്ഷ്യ താന് രുഷീന്  

  അപ്പവീത് നര രാര തൂ  സ്രവാന് താന് വന വാസ്ിനഃ  ൧ 

  മഹാ വിക്നഃ പ്പപ്വുകരായമ് തക്ഷ്ിണാമ് ആസ്തികതാ തിരമ്  

  തിരമ് അനയാമ് പ്പപത്സയാമ: തപ്ത തപ്സ്യാമകഹ തപഃ  ൨ 

  പശ്ചിമായാമ് വിരാ ായാമ് പുഷ്കകരഷു മഹാത്മനഃ  

  സ്ുക്മ് തപ: ചരിഷയാമഃ പരമ് തത് ഹി തകപാ വനമ്  ൩ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാ കതജാഃ പുഷ്കകരഷു മഹാമുനിഃ  

  തപ ഉപ്ക്മ് തുരാതര്ഷമ് കതകപ മൂ  പ ാ൭രനഃ  ൪ 

  ഏതസ്മി കന്നവ ക്ാക  തു അകയാതയാ൭തിപതി: പ്നുപഃ  

  അരരീഷ ഇതി ക്യാകതാ യടുമ് സ്മുപ ചപ്ക്കമ  ൫ 

  തസ്യ ശ്ചവ യജമാന സ്യ പരുമ് ഇകപ്്ാ ജഹാര ഹ  

  പ്പണകട തു പരൗ വികപ്പാ രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൬ 

  പരു: അതയ പ്ഹുകതാ രാജന് പ്പണട: തവ തുര നയാത്  

  അരക്ഷ്ിതാരമ് രാജാനമ് ക്ന് ി കതാഷാ നകരരവര  ൭ 

  പ്പായശ്ചിരമ് മഹത് ഏതത് നരമ് വാ പുരുഷര്ഷപ  

  ആനയസ്വ പരുമ് രീപ്ക്മ് യാവത് ക്ര മ പ്പവര തകത  ൮ 

  ഉപാതയായ വചഃ പ്രുതവാ സ് രാജാ പുരുഷര്ഷപ  

  അനവികയഷ മഹാ പുരിഃ പരുമ് കക്ാപിഃ സ്ഹപ്സ്രഃ  ൯ 

  കതരാന് ജനപതാമ് താന് താന് നക്രാണി വനാനി ച  

  ആപ്രമാണി ച പുണയാനി മാര കമാകണാ മഹീപതിഃ  ൧0 

  സ് പുപ്ത സ്ഹിതമ് താത സ്പാരയമ് രക്ു ന്ന  
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  പ്പുക്ുതുകമ് ക സ്മാസ്ീനമ് രുചീക്മ് സ്മ് തതര ശ ഹ  ൧൧ 

  തമ് ഉവാച മഹാകതജാഃ പ്പണമയ അപിപ്പസ്ാതയ ച  

  പ്പഹ്മര്ഷിമ് തപസ്ാ തീ്തമ് രാജര്ഷി: അമിത പ്പപഃ  ൧൨ 

  പ്പുടവാ സ്രവപ്ത ക്ുര മ് രുചീക്മ് തമ് ഇതമ് വചഃ  

  ക്വാമ് രത സ്ഹകപ്സ്ണ വിപ്ക്ീണീകഷ സ്ുതമ് യതി  ൧൩ 

  പകരാ: അകര ത മഹാപാക് പ്ക്ുത പ്ക്ുകതയാസ്മി പാര കവ  

  സ്കരവ പരിക്താ കതരാ യജ്ഞീയമ് ന  കപ പരുമ്  ൧൪ 

  താതുമ് അര്ഹസ്ി മൂക യന സ്ുതമ് ഏക്മ് ഇകതാ മമ  

  ഏവമ് ഉകക്താ മഹാകതജാ രുചീക്: തു അപ്പവീത് വചഃ  ൧൫ 

  നാഹമ് കജയടമ് നര കപ്രടമ് വിപ്ക്ീണീയാമ് ക്തമ് ചന  

  രുചീക് സ്യ വചഃ പ്രുതവാ കതഷാമ് മാതാ മഹാത്മനാമ്  ൧൬ 

  ഉവാച നര രാര തൂ മ് അരരീഷമ് തപസ്വിനീ  

 അ വികപ്ക്യമ് സ്ുതമ് കജയടമ് പക്വാന് ആഹ പാര കവ:  ൧൭ 

  മമ അപി തയിതമ് വിരി ക്നിടമ് രുനക്മ് പ്നുപ  

 തസ്മാത് ക്നീയമ് സമ് പുപ്തമ് ന താകസ്യ തവ പാര തിവ  ൧൮ 

  പ്പാകയണ ഹി നര കപ്രട കജയടാഃ പിപ്തുഷു വലപാഃ  

  മാപ്തൂണാമ് ച ക്നീയാമ് സ: തസ്മാത് രകക്ഷ് ക്നീയസ്മ്  ൧൯ 

  ഉക്ത വാകക്യ മുനൗ തസ്മിന് മുനി പത്നയാമ് തശ്ചതവ ച  

  രുനകശ്ശപ: സ്വയമ് രാമ മതയകമാ വാക്യമ് അപ്പവീത്  ൨0 

  പിതാ കജയടമ് അ വികപ്ക്യമ് മാതാ ച ആഹ ക്നീയസ്മ്  

  വിപ്ക്ീതമ് മതയമമ് മകനയ രാജന് പുപ്തമ് നയസ്വ മാമ്  ൨൧ 

  ക്വാമ് രത    സ്ഹകപ്സ്ണ രുനകശ്ശപമ് നകരരവരഃ  

  പ്ക്ുഹീതവാ പരമ പ്പീകതാ ജക്ാമ രക്ു ന്ന  ൨൨ 

  അരരീഷ സ്തു  രാജര്ഷീ രതമ് ആകരാപയ സ്തവരഃ  

 രുനകശ്ശപമ് മഹാകതജാ ജക്ാമ ആരു മഹായരാഃ  ൨൩ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക് 

ഷടിതമ സ്സര ക:  

 തവി ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  



പാല   കാമ് ട 
 

Page 138 of 172 
 

 രുനകശ്ശപമ് നരകപ്രട പ്ക്ുഹീതവാ തു മഹായരാഃ  

 വയപ്രാമയത് പുഷ്കകര രാജാ മതയാകഹ്ന രക്ു ന്ന  ൧ 

 തസ്യ വിപ്രമമാണ സ്യ രുനകശ്ശകപാ മഹായരാഃ  

 പുഷ്കര കക്ഷ്പ്തമ് ആക്മയ വിരവാമിപ്തമ് തതര ശ ഹ  ൨ 

 തപയമ് തമ് രുഷിപി: സ്ാര തമ് മാതു മ് പരമ ആതുര:  

 വിഷണ്ണ വതകനാ തീന: പ്തുഷ്ണയാ ച പ്രകമണ ച  ൩ 

 പപാത അകങ്ക മുകന രാമ വാക്യമ് ച ഇതമ് ഉവാച ഹ  

  ന കമ   അസ്തി മാതാ ന പിതാ ജ്ഞാതകയാ പാ്വാഃ ക്ുതഃ  ൪ 

  പ്താതുമ് അര്ഹസ്ി മാമ് സ്ൗമയ തകര മണ മുനി പുമ് കവ  

  പ്താതാ തവമ് ഹി മുനി കപ്രട സ്കരവഷാമ് തവമ് ഹി പാവനഃ  ൫ 

  രാജാ ച പ്ക്ുത ക്ാരയ: സ്യാത് അഹമ് തീര കായു: അവയയഃ  

  സ്വര ക ക ാക്മ് ഉപാശ്നീയാമ് തപ: തപ്തവാ ഹി അനുരമമ്  ൬ 

  തവ കമ നാകതാ ഹി അനാത സ്യ പവ പകവയന കചതസ്ാ  

  പിതാ ഇവ പുപ്തമ് തര മാത്മന് പ്താതുമ് അര്ഹസ്ി ക്ില്ി്ഷാത്  ൭ 

  തസ്യ തതവചനമ് പ്രുതവാ വിരവാമികപ്താ മഹാതപാഃ  

  സ്ാ്വയിതവാ പഹു വിതമ് പുപ്താന ്ഇതമ് ഉവാച ഹ  ൮ 

  യപ്തകു കത പിതരഃ പുപ്താന് ജനയ്ി രുപ അര തിനഃ  

  പര ക ാക് ഹിതാ൭ര തായ തസ്യ ക്ാക ായമ് ആക്തഃ  ൯ 

  അയമ് മുനി സ്ുകതാ പാക ാ മരഃ രരണ മിച്ചതി  

  അസ്യ ജീവിത മാകപ്തണ പ്പിയമ് ക്ുരുത പുപ്തക്ാഃ  ൧0 

  സ്കരവ സ്ുപ്ക്ുത ക്ര മാണഃ സ്കരവ തര മ പരായണാഃ  

  പരു പൂതാ നകരപ്് സ്യ പ്തു്തിമ് അകക്നഃ പ്പയച്ചത  ൧൧ 

  നാതവാന് ച രുനകശ്ശതപാ യജ്ഞ ശ്ച അവിക്നകതാ പകവത്  

  കതവതാ: തരി്താ: ച സ്യു: മമ ചാ൭പി പ്ക്ുതമ് വചഃ  ൧൨ 

  മുകന: തു വചനമ് പ്രുതവാ മതുഷയ് ആതയഃ സ്ുതാഃ  

  സ് അപിമാനമ് നര കപ്രട സ് ീ മ് ഇതമ് അപ്പുവന്  ൧൩ 

  ക്തമ് ആത്മ സ്ുതാന് ഹിതവാ പ്തായകസ്നയ സ്ുതമ് വികപാ  

  അക്ാരയമ് ഇവ പരയാമഃ രവമാമ് സമ് ഇവ കപാജകന  ൧൪ 
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  കതഷാമ് തതവചനമ് പ്രുതവാ പുപ്താണാമ് മുനി പുമ് കവഃ  

  കപ്ക്ാത സ്പ്മക്ത നയകനാ വയാഹര തു മ് ഉപചപ്ക്കമ  ൧൫ 

  നിസ്സാതവസ്മ് ഇതമ് കപ്പാക്തമ് തര മാത൭പി വിക്ര്ഹിതമ്  

  അതിപ്ക്മയ തു മത് വാക്യമ് താരുണമ് കരാമ ഹര്ഷണമ്  ൧൬ 

  രവമാമ് സ കപാജിനഃ സ്കരവ വാസ്ിടാ ഇവ ജാതിഷു  

  പൂര ണമ് വര്ഷ സ്ഹപ്സ്മ് തു പ്പുതിവയാമ് അനുവത്സയത  ൧൭ 

  പ്ക്ുതവാ രാപ സ്മായുക്താന് പുപ്താന ്മുനിവര സ്തതാ  

  രുനകശ്ശപമ് ഉവാച ആര തമ് പ്ക്ുതവാ രക്ഷ്ാമ് നിരാമയമ്  ൧൮ 

  പവിപ്ത പാശ്ചര: പകരാ രക്ത മാ യ അനുക പനഃ  

  ശ്ചവഷ്ണവമ് യൂപമ് ആസ്ാതയ വാക്ി്: അക്നിമ് ഉതാഹര  ൧൯ 

  ഇകമ തു ക്ാകത കതവ തികവയ ക്ാകയതാ മുനി പുപ്തക്  

  അരരീഷ സ്യ യകജ്ഞ   അസ്മിന് തതഃ സ്ിരിമ് അവാപ്സ്യസ്ി  ൨0 

  രുനകശ്ശകപാ പ്ക്ുഹീതവാ കത കതവ ക്ാകത സ്ുസ്മാഹിതഃ  

  തവരയാ രാജ സ്ിമ്ഹമ് തമ് അരരീഷമ് ഉവാച ഹ  ൨൧ 

  രാജ സ്ിമ്ഹ മഹാ സ്രവ രീപ്ക്മ് ക്ച്ചാവകഹ വയമ്   

  നിവര തയസ്വ രാകജപ്് തീക്ഷ്ാമ് ച സ്മുപാവിര  ൨൨ 

  തത് വാക്യമ് രുഷി പുപ്ത സ്യ പ്രുതവാ ഹര്ഷ സ്മുത്സുക്ഃ  

  ജക്ാമ പ്നുപതിഃ രീപ്ക്മ് യജ്ഞ വാടമ് അതപ്്ിതഃ  ൨൩ 

  സ്തസ്യ അനുമകത രാജാ പവിപ്ത പ്ക്ുത  ക്ഷ്ണമ്  

  പരുമ് രക്ത അരരമ് പ്ക്ുതവാ യൂകപ തമ് സ്മപ്യത്  ൨൪ 

  സ് പകരാ വാക്ി്: അപ്ക്യാപി: അപിതുടാവ ശ്ചവ സ്ുരൗ  

  ഇപ്്മ് ഇപ്് അനുജമ് ശ്ചചവ യതാവത് മുനി പുപ്തക്ഃ  ൨൫ 

  തതഃ പ്പീതഃ സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ്ാ രഹസ്യ സ്തു തി തരി്തഃ  

  തീര കമ് ആയു: തതാ പ്പാതാത് രുനകശ്ശപായ രാക്വ  ൨൬ 

  സ് ച രാജാ നര കപ്രട യജ്ഞ സ്യ ച സ്മാ്തവാന്  

  പ മ് പഹു ക്ുണമ് രാമ സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ് പ്പസ്ാതജമ്  ൨൭ 

  വിരവാമികപ്താപി തര മാത്മാ പൂയ: കതകപ മഹാതപാഃ  

  പുഷ്കകരഷു നര കപ്രട തര വര്ഷ രതാനി ച  ൨൮ 
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 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവി ഷടിതമ 

സ്സര ക:  

 പ്തി ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

 പൂകര ണ വര്ഷ സ്ഹകപ്സ് തു പ്വത സ്നാതമ് മഹാമുനിമ്  

  അപയാക്ച്ചന് സ്ുരാഃ സ്കരവ തപഃ പ  ചിക്ീര്ഷവഃ  ൧ 

  അപ്പവീത് സ്ുമഹാ കതജാ പ്പഹ്മാ സ്ു   രുചിരമ് വചഃ  

  രുഷി :  തവമ് അസ്ി പപ്തമ് കത സ്വാര ജിശ്ചതഃ ക്ര മപിഃ രുശ്ചപഃ  

  തമ് ഏവമ് ഉക്തവാ കതകവര: പ്തിതിവമ് പുന: അപയക്ാത ് ൨ 

  വിരവാമികപ്താ മഹാകതജാ പൂയ: കതകപ മഹ രപഃ  

  തതഃ ക്ാക ന മഹതാ കമനക്ാ പരമ അ്സരാഃ  ൩ 

  പുഷ്കകരഷു നര കപ്രട സ്നാതുമ് സ്മുപ ചപ്ക്കമ  

  താമ് തതര ശ മഹാകതജാ കമനക്ാമ് ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജഃ  ൪ 

  രൂകപണാ പ്പതിമാമ് തപ്ത വിതയുതമ് ജ കത യതാ  

  പ്തുടവാ ക്്ര ്വരകക്ാ മുനി: താമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൫ 

  അ്സരഃ സ്വാക്തമ് കതസ്തു  വസ് ച ഇഹ മമാ൭൭പ്രകമ  

  അനുപ്ക്ുഹ്ണീഷവ പപ്തമ് കത മതകനന സ്ു കമാഹിതമ്  ൬ 

  ഇതയുക്താ സ്ാ വരാകരാഹാ തപ്ത വാസ്മ് അതാ ക്കരാത്  

  തസ്യാമ് വസ്്യാമ് വര്ഷാണി പഞ്ച പഞ്ച ച രാക്വ  ൭ 

  തപകസ്ാ ഹി മഹാ വികക്നാ വിരവാമിപ്തമ് ഉപാക്തഃ  

  വിരവാമിപ്ത   ആപ്രകമ സ്ൗമയ സ്ുകക്ന വയതിചപ്ക്മുഃ  

  അത ക്ാക  ക്കത തസ്മിന് വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൮ 

  സ്പ്വീള ഇവ സ്പ്മവുര:   ചി്ാ   കരാക്   പരായണഃ  

  പുരി: മുകനഃ സ്മുതന്്നാ സ് അമര്ഷാ രക്ു ന്ന  ൯ 

  സ്രവമ് സ്ുരാണാമ് ക്ര മ ഏതത് തകപാ അപഹരണമ് മഹത്  

  അകഹാ രാപ്താ അപകതകരന ക്താഃ സ്മവത്സരാ തര  ൧0 

  ക്ാമ കമാഹാ൭പി പൂതസ്യ വികക്നായമ് പ്പതയുപസ്തിതഃ  

  വിനിശ്ശവസ്ന് മുനിവരഃ പശ്ചാരാകപന തുഃക്ിതഃ  ൧൧ 

  പീതാമ് അ്സരസ്മ് പ്തുടവാ കവപ്ീമ് പ്പാഞ്ജ ിമ് സ്തിതാമ്  
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  കമനക്ാമ് മതുശ്ചര: വാശ്ചക്യ: വിപ്സ്ുജയ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജഃ  ൧൨ 

  ഉരരമ് പരവതമ് രാമ വിരവാമികപ്താ ജക്ാമ ഹ  

  സ് പ്ക്ുതവാ ശ്ചനടിക്ീമ് പുരിമ് കജതു ക്ാകമാ മഹായരാഃ  ൧൩ 

  ക്ൗരിക്ീ തീരമ് ആസ്ാതയ തപ കസ്തകപ സ്ുതാരുണമ്  

  തസ്യ വര്ഷ സ്ഹപ്സ്മ് തു കക്ാരമ് തപ ഉപാസ്തഃ  ൧൪ 

  ഉരകര പരവകത രാമ കതവതാനാമ് അപൂത് പയമ്  

  അമപ്്യന് സ്മാക്മയ സ്കരവ സ്ര്ഷിക്ണാഃ സ്ുരാഃ  ൧൫ 

  മഹര്ഷി ര്തമ്  പതാമ് സ്ാതവയമ് ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജഃ  

  കതവതാനാമ് വചഃ പ്രുതവാ സ്രവ ക ാക് പിതാമഹഃ  ൧൬ 

  അപ്പവീത് മതുരമ് വാക്യമ് വിരവാമിപ്തമ് തകപാതനമ്  

  മഹര്കഷ സ്വാക്തമ് വത്സ തപസ്ാ ഉകപ്ക്ണ കതാഷിതഃ  ൧൭ 

  മഹരവമ് രുഷി മുക്യതവമ് തതാമി തവ ക്ൗരിക്  

  പ്പഹ്മണഃ സ് വചഃ പ്രുതവാ സ്രവ ക ാകക്രവര സ്യ ഹ  ൧൮ 

 ന വിഷകണ്ണാ ന സ്മ് തുകടാ വിരവാമിപ്ത: തകപാ തന: 

പ്പാഞ്ജ ിഃ പ്പണകതാ പൂതവാ പ്പതയുവാച പിതാമഹമ്  ൧൯ 

 പ്പതയുവാച തകതാ വാചമ് വിരവാമികപ്താ മഹാ മുനി:   

 മഹര്ഷി ര്തമ് അതു മ് സ്വാര ജിശ്ചതഃ ക്ര മപിഃ രുശ്ചപഃ  ൨0 

 യതി കമ പക്വാന് ആഹ തകതാഹമ് വിജികതപ്്ിയഃ  

 തമ് ഉവാച തകതാ പ്പഹ്മാ ന താവത് തവമ് ജികതപ്്ിയഃ  ൨൧ 

 യതസ്വ മുനി രാര തൂ  ഇതയുക്തവാ പ്തിതിവമ് ക്തഃ  

 വിപ്പ സ്തികതഷു കതകവഷു വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൨൨ 

 ഊര്തവപാഹു: നിരാ കരാ വായു പക്ഷ് സ്തപ ശ്ചരന്  

 ക്കര മ പഞ്ചതപാ പൂതവാ വര്ഷാസ്ു ആക്ാര സ്പ്മ് ശയഃ  ൨൩ 

 രിരികര സ് ി  സ്തായീ രാപ്തി അഹനി തകപാ തനഃ  

  ഏവമ് വര്ഷ സ്ഹപ്സ്മ് ഹി തകപാ കക്ാരമ് ഉപാക്മത്  ൨൪ 

  തസ്മിന് സ്മ് തപയമാകന തു വിരവാമികപ്ത മഹാമുനൗ  

  സ്പ്രമഃ സ്ുമഹാന് ആസ്ീത് സ്ുരാണാമ് വാസ്വ സ്യ ച  ൨൫ 

  രരാമ് അ്സരസ്മ് രപ്ക്ഃ സ്ഹ സ്ശ്ചരവ: മരുതകശ്ചണഃ  
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  ഉവാച അത്മഹിതമ് വാക്യമ് അഹിതമ് ക്ൗരിക് സ്യ ച  ൨൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തി ഷടിതമ 

സ്സര ക:  

 ചതു ഷ്ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  സ്ുര   ക്ാരയമ് ഇതമ് രകര ക്ര തവയമ് സ്ുമഹത്    തവയാ  

  ക ാപനമ് ക്ൗരിക്സ്യ ഇഹ ക്ാമ   കമാഹ   സ്മനവിതമ്  ൧ 

  തതാ ഉക്താ സ്ാ അ്സരാ രാമ സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ്ണ തീമതാ  

  പ്വീളിതാ പ്പാഞ്ജ ി: പൂതവാ പ്പതയുവാച സ്ുകരരവരമ്  ൨ 

  അയമ് സ്ുര പകത കക്ാകരാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

 കക്ാരമ് ഉപ്ത്സുജകത കപ്ക്ാതമ് മയി കതവ ന സ്മ് ശയഃ  ൩ 

  തകതാ ഹി കമ പയമ് കതവ പ്പസ്ാതമ് ക്ര തു മ് അര്ഹസ്ി  

  ഏവ മുക്ത സ്തയാ രാമ രരയാ പീതയാ തതാ  ൪ 

  താമ് ഉവാച സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ്ാ കവപമാനാമ് പ്ക്ുതാ൭ഞ്ജ ിമ്  

  മാ ശ്ചപഷീ രകര പപ്തമ് കത ക്ുരുഷവ മമ രാസ്നമ്  ൫ 

  കക്ാക്ിക ാ പ്ഹുതയ പ്ക്ാഹീ മാതകവ രുചിര പ്തുകമ  

  അഹമ് ക്്ര ്സ്ഹിതഃ സ്താസ്യാമി തവ പാര്രവതഃ  ൬ 

  തവമ് ഹി രൂപമ് പഹു ക്ുണമ് പ്ക്ുതവാ പരമ പാസ്വരമ്  

  തമ് രുഷിമ് ക്ൗരിക്മ് രകര കപതയസ്വ തപസ്വിനമ്  ൭ 

  സ്ാ പ്രുതവാ വചനമ് തസ്യ പ്ക്ുതവാ രൂപമ് അനുരമമ്  

  ക ാപയാ മാസ്   ിതാ വിരവാമിപ്തമ് രുചി സ്മിതാ  ൮ 

  കക്ാക്ി  സ്യ ച രുപ്രാവ വല്കു  വയാഹരതഃ സ്വനമ്  

  സ്പ്രപ്ഹുകടന മനസ്ാ തത ഏനാമ് ഉശ്ചതക്ഷ്ത  ൯ 

  അത തസ്യ ച രക്തന ക്ീകത ന അപ്പതികമന ച  

  തര ശകനന ച രരായാ മുനിഃ സ്കമ് തഹമ് ആക്തഃ  ൧0 

  സ്ഹപ്സ്ാക്ഷ് സ്യ തത് ക്ര മ വിജ്ഞായ മുനി പുമ് കവഃ  

  രരാമ് കപ്ക്ാത സ്മാവിടഃ രരാപ ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജഃ  ൧൧ 

  യന് മാമ് ക ാപയകസ് രകര ക്ാമ കപ്ക്ാത ജശ്ചയഷിണമ്  

  തര വര്ഷ സ്ഹപ്സ്ാണി ശ്ചര ീ സ്താസ്യ൭സ്ി തുരക്ക്  ൧൨ 
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  പ്പാഹ്മണഃ സ്ുമഹാകതജാ സ്തകപാ പ  സ്മനവിതഃ  

  ഉരരിഷയതി രകര തവാമ് മത് കപ്ക്ാത ക് ുഷീ പ്ക്ുതാമ്  ൧൩ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ മഹാകതജാ വിരവാമികപ്താ മഹാ മുനിഃ  

  അരക്നു വന് താരയിതുമ് കക്ാപമ് സ്മ് താപമ് ആക്തഃ  ൧൪ 

  തസ്യ രാകപന മഹതാ രരാ ശ്ചര ീ തതാ അപവത്  

  വചഃ പ്രുതവാ ച ക്്കരാ് മഹര്കഷഃ സ് ച നിര കതഃ  ൧൫ 

  കക്ാകപന സ് മഹാകതജാ സ്തകപാ൭പ   ഹരകണ പ്ക്ുകത  

  ഇപ്്ിശ്ചയ: അജിശ്ചത രാമ ന ക കപ രാ്ിമ് ആത്മനഃ  

  പപൂവ അസ്യ മന ശ്ചിമ് താ തകപാ൭പ ഹരകണ പ്ക്ുകത  ൧൬ 

   ന ഏവ കപ്ക്ാതമ് ക്മിഷയാമി ന ച വകക്ഷ്യ ക്തമ് ചന  

  അതവാ ന ഉച്ചവസ്ിഷയാമി സ്മവത്സര രതാനയ൭പി  ൧൭ 

  അഹമ് ഹി കരാഷയിഷയാമി ആത്മാനമ് വിജികതപ്്ിയ:  

  താവത് യാവത് ഹി കമ പ്പാ്തമ് പ്പാഹ്മണയമ് തപസ്ാ ആര ജിതമ്  ൧൮ 

  അനുച്ചവസ് ന്നപുമ് ജാന: തികടയമ് ശ്ശാരവതീ സ്സമാ:  

  ന ഹി കമ തപയ മാനസ്യ ക്ഷ്യമ് യാസ്യമ് തി മൂര തയ:  ൧൯ 

  ഏവമ് വര്ഷ സ്ഹപ്സ്സ്യ തീക്ഷ്ാമ് സ് മുനി പുമ് കവ:   

  ചക്ാര അപ്പതിമാമ് ക ാകക് പ്പതിജ്ഞാമ് രക്ു നമ് തന  ൨0 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതു 

ഷ്ഷടിതമ സ്സര ക: 

  പമ് ച ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  അത ശ്ചഹമവതീമ് രാമ തിരമ് തയക്തവാ മഹാ മുനിഃ  

  പൂരവാമ് തിരമ് അനുപ്പാപയ തപസ്് കതകപ സ്ുതാരുണമ്  ൧ 

  മൗനമ് വര്ഷ  സ്ഹപ്സ്സ്യ പ്ക്ുതവാ പ്വതമ് അനുരമമ്  

  ചക്ാര അപ്പതിമമ് രാമ തപഃ പരമ തുഷ്കരമ്  ൨ 

  പൂകര ണ വര്ഷ സ്ഹകപ്സ് തു ക്ാട പൂതമ് മഹാ മുനിമ്  

  വിശ്ചക്ന: പഹുപി: ആതൂതമ് കപ്ക്ാകതാ ന അ്രമ് ആവിരത്  ൩ 

 സ് പ്ക്ുതവാ നിശ്ചയമ് രാമ തപ ആതിടത് അവയയമ്   

 തസ്യ വര്ഷ സ്ഹപ്സ്സ്യ പ്വകത പൂകര ണ മഹാ പ്വത:  ൪ 
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 കപാക്തുമ് ആര്തവാന് അന്നമ് തസ്മിന് ക്ാക  രക്ൂരമ   

 ഇകപ്മ് താ തവിജാതി: പൂതവാ തമ് സ്ിര മന്നമ് അയാചത   ൫ 

 തശ്ചസ്മ തതവാ തതാ സ്ിരമ് സ്രവമ് വിപ്പായ നിശ്ചിത:  

 നിര്കഷഷികത അകന്ന പക്വാന് അപുക്തവാഇവ മഹാതപാ:  ൬ 

 ന ക്ിമ് ചിത് അവതത് തതവിപ്പമ് മൗന പ്വതമ് ഉപസ്തിത:  

 അത വര്ഷ സ്ഹപ്സ്മ് ശ്ചവ ന ഉച്ചവസ്ന് മുനി പുമ് കവ:  ൭ 

 തസ്യ അനുച്ചവസ് മാനസ്യ മൂര്ത്നി തൂകമാ വയജായത   

 ശ്ചപ്തക ാക്യമ് കയന സ്പ്രാമ് തമ് ആതീപിത മിവാ൭പവത്  ൮ 

  തകതാ കതവാഃ സ്ക്്രവാഃ പന്നക്ാ സ്ുര രാക്ഷ്സ്ാഃ  

  കമാഹിതാ: കതജസ്ാ തസ്യ തപസ്ാ മ്   രശ്മയഃ  ൯ 

  ക്ശ്മ  ഉപഹതാഃ സ്കരവ പിതാമഹമ് അതാ൭പ്പുവന്  

  പഹുപിഃ ക്ാരശ്ചണ: കതവ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  ൧0 

  ക ാപിതഃ കപ്ക്ാതിത ശ്ചശ്ചവ തപസ്ാ ച അപിവര തകത  

  ന ഹി അസ്യ പ്വുജിനമ് ക്ിമ് ചിത് പ്തുരയകത സ്ൂക്ഷ്മമ് അപയ൭ത  ൧൧ 

  ന തീയകത യതി തു അസ്യ മനസ്ാ യത് അപീ്സിതമ്  

  വിനാരയതി ശ്ചപ്തക ാക്യമ് തപസ്ാ സ്ചരാ൭ചരമ്  ൧൨ 

  വയാക്ു ാ ശ്ച തിരഃ സ്രവാ ന ച ക്ിമ് ചിത് പ്പക്ാരകത  

  സ്ാക്രാഃ ക്ഷ്ുപിതാഃ സ്കരവ വിരീരയക് ച പരവതാഃ  ൧൩ 

  പ്പക്രകത ച പ്പുതിവീ വായു: വാതി പ്പുരാ൭൭ക്ു ഃ  

  പ്പഹ്മന് ന പ്പതിജാനീകമാ നാസ്തികക്ാ ജായകത ജന:  ൧൪ 

  സ്മ്മൂട മിവ ശ്ചപ്തക ാക്യമ് സ്പ്രക്ഷ്ുപിത മാനസ്മ്   

  പാസ്കകരാ നിപ്ഷ്പ് ശ്ചശ്ചവ മഹര്കഷ: തസ്യ കതജസ്ാ  ൧൫ 

  പുരിമ് ന ക്ുരുകത യാവത് നാകര കതവ മഹാമുനിഃ  

  താവത് പ്പസ്ാകതാ പക്വാന് അക്നി രൂകപാ മഹാതയുതിഃ  ൧൬ 

  ക്ാ ാ൭ക്നിനാ യതാ പൂരവമ് ശ്ചപ്തക ാക്യമ് തഹയകതക്ി മ്  

  കതവ രാജയമ് ചിക്ീര്കഷത തീയതാമ് അസ്യ യന് മതമ്  ൧൭ 

  തതഃ സ്ുര ക്ണാഃ സ്കരവ പിതാമഹ പുകരാക്മാഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് വാക്യമ് മതുരമ് അപ്പുവന്  ൧൮ 
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  പ്പഹ്മര്കഷ സ്വാക്തമ് കതസ്തു  തപസ്ാ സ്മ സ്ുകതാഷിതാഃ  

  പ്പാഹ്മണയമ് തപസ്ാ ഉകപ്ക്ണ പ്പാ്തവാന് അസ്ി ക്ൗരിക്  ൧൯ 

  തീര കമ് ആയു ശ്ച കത പ്പഹ്മന് തതാമി സ് മരു തകണഃ  

  സ്വസ്തി പ്പാ്നു ഹി പപ്തമ് കത ക്ച്ച സ്ൗമയ യതാ സ്ുക്മ്  ൨0 

  പിതാമഹ വചഃ പ്രുതവാ സ്കരവഷാമ് ച തിവൗക്സ്ാമ്  

  പ്ക്ുതവാ പ്പണാമമ് മുതികതാ വയാജഹാര മഹാമുനിഃ  ൨൧ 

  പ്പാഹ്മണയമ് യതി കമ പ്പാ്തമ് തീര കമ് ആയു   സ്തശ്ചത വ ച  

  ഓമ് കാകരാത വഷട് കാകരാ കവതാ ശ്ച വരയ്ു മാമ്  ൨൨ 

  ക്ഷ്പ്ത കവതവിതാമ് കപ്രകടാ പ്പഹ്മ   കവത   വിതാമ് അപി  

  പ്പഹ്മ പുകപ്താ വസ്ികടാ മാമ് ഏവമ് വതതു കതവതാഃ  ൨൩ 

  യതി അയമ് പരമഃ ക്ാമഃ പ്ക്ുകതാ യാ്ു സ്ുരര്ഷപാഃ  

  തതഃ പ്പസ്ാതികതാ കതശ്ചവ: വസ്ികടാ ജപതാമ് വരഃ  ൨൪ 

  സ്ക്യമ് ചക്ാര പ്പഹ്മര്ഷി: ഏവമ് അസ്്തവിതി ചാ൭പ്പവീത്  

  പ്പഹ്മര്ഷി തവമ് ന സ്കമ് തഹഃ സ്രവമ് സ്രത്സയകത തവ  ൨൫ 

  ഇതയുക്തവാ കതവതാ ശ്ചാ൭പി സ്രവാ ജക്മു : യതാ൭൭ക്തമ ് 

  വിരവാമികപ്താപി തര മാത്മാ  പ്തവാ പ്പാഹ്മണയമ് ഉരമമ്    ൨൬  

  പൂജയാ മാസ് പ്പഹ്മര്ഷിമ് വസ്ിടമ് ജപതാമ് വരമ്  

  പ്ക്ുത ക്ാകമാ മഹീമ് സ്രവാമ് ചചാര തപസ്ി സ്തിതഃ  ൨൭ 

  ഏവമ് തു അകനന പ്പാഹ്മണയമ് പ്പാ്തമ് രാമ മഹാത്മനാ  

  ഏഷ രാമ മുനി കപ്രട ഏഷ വിപ്ക്ഹവാന് തപഃ  ൨൮ 

  ഏഷ തര മഃ പകരാ നിതയമ് വീരയസ്യ ഏഷ പരായണമ്  

  ഏവമുക്തവാ മഹാ കതജാ വിരരാമ തവികജാരമ:  ൨൯  

  രതാന് വചഃ പ്രുതവാ രാമ  ക്ഷ്മണ സ്ന്നിതൗ  

  ജനക്ഃ പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് ഉവാച ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജമ്  ൩0 

  തകനയാ   അസ്മി   അനുപ്ക്ുഹീകതാസ്മി യസ്യ കമ മുനി പുമ് കവ  

  യജ്ഞമ് ക്ാക്ുത്സത സ്ഹിതഃ പ്പാ്തവാന് അസ്ി താര മിക്  ൩൧ 

  പാവികതാഹമ് തവയാ പ്പഹ്മന് തര ശകനന മഹാമുകന  

  വിരവാമിപ്ത മഹാപാക് പ്പഹ്മര്ഷീണാമ് വര ഉരമ  ൩൨ 
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  ക്ുണാ പഹു വിതാഃ പ്പാ്താ: തവ സ്മ് തര ശനാത് മയാ  

  വിസ്തകരണ ച കത പ്പഹ്മന് ക്ീര്തയമാനമ് മഹ രപഃ  ൩൩ 

  പ്രുതമ് മയാ മഹാ കതകജാ രാകമണ ച മഹാത്മനാ  

  സ്തശ്ചസ്യഃ പ്പാപയ ച സ്തഃ പ്രുതാ: കത പഹകവാ ക്ുണാഃ  ൩൪ 

  അപ്പകമയമ് തപ: തുപയമ് അപ്പകമയമ് ച കത പ മ്  

  അപ്പകമയാ ക്ുണാശ്ചശ്ചവ നിതയമ് കത ക്ുരിക്ാ൭൭ത്മജ  ൩൫ 

  പിതാമഹ സ്യ ച യതാ, യതാ ശ്ചചവ ഹി ഉമാപകത :   

  പ്തു്തി: ആശ്ചരയ പൂതാനാമ് ക്താനാമ് നാ൭സ്തി കമ വികപാ  ൩൬ 

  ക്ര മ ക്ാക ാ മുനി കപ്രട  രകത രവി മണ്ട മ്  

  രവഃ പ്പപാകത മഹാകതകജാ പ്തടുമ് അര്ഹസ്ി മാമ് പുനഃ  ൩൭ 

  സ്വാക്തമ് തപസ്ാമ് കപ്രട മാമ് അനുജ്ഞാതുമ് അര്ഹസ്ി  

   ഏവമ് ഉക്തവാ മുനി കപ്രടമ് ശ്ചവകതകഹാ മിതി ാ൭തിപഃ  ൩൮ 

  പ്പതക്ഷ്ിണമ് ചക്ാര ആരു സ് ഉപാതയായഃ സ് പാ്വഃ  

  വിസ്സ്ര ജ ആരു ജനക്മ് പ്പീതമ് പ്പീത മന സ്തതാ   ൩൯ 

  വിരവാമികപ്താപി തര മാത്മാ സ്ഹ രാമഃ സ്    ക്ഷ്മണഃ  

  സ്വമ് വാടമ് അപിചപ്ക്ാമ പൂജയമാകനാ മഹര്ഷിപിഃ  ൪0 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച ഷടിതമ 

സ്സര ക:  

 ഷട് ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  തതഃ പ്പപാകത വിമക  പ്ക്ുത    ക്ര മാ നരാതിപഃ  

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് ആജുഹാവ സ്   രാക്വമ്  ൧ 

  തമ് അര ചയിതവാ തര മാത്മാ രാപ്സ്ത    പ്തുകട്തന ക്ര മണാ  

  രാക്വൗ ച മഹാത്മാനൗ തതാ വാക്യമ് ഉവാച ഹ  ൨ 

  പക്വന് സ്വാക്തമ് കതസ്തു  ക്ിമ് ക്കരാമി തവാ൭നക്  

  പവാന് ആജ്ഞാപയതു മാമ് ആജ്ഞാകപയാ പവതാ ഹി അഹമ്  ൩ 

  ഏവമ് ഉക്തഃ സ് തര മാത്മാ ജനകക്ന മഹാത്മനാ  

  പ്പതയു   വാച മുനി: വീരമ് വാക്യമ് വാക്യ   വിരാരതഃ  ൪ 

  പുപ്തൗ തരരത    സ്യ ഇമൗ ക്ഷ്പ്തിയൗ ക ാക്   വിപ്രുതൗ  
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  പ്തടു   ക്ാമൗ തനുഃ കപ്രടമ് യത് ഏതത് രവയി തിടതി  ൫ 

  ഏതത് തര ശയ പപ്തമ് കത പ്ക്ുത ക്ാമൗ പ്നുപാ൭൭ത്മജൗ  

  തര ശനാത് അസ്യ തനുകഷാ യതാ ഇടമ് പ്പതിയാസ്യതഃ  ൬ 

  ഏവമ് ഉക്ത സ്തു  ജനക്ഃ പ്പതയുവാച മഹാ മുനിമ്  

  പ്രൂയതാമ് അസ്യ തനുകഷാ യത്   അര തമ് ഇഹ തിടതി  ൭ 

  കതവരാത ഇതി ക്യാകതാ നികമഃ ഷകടാ മഹീപതിഃ  

  നയാകസ്ായമ് തസ്യ പക്വന് ഹകസ്ത തകരാ മഹാത്മനാ  ൮ 

  തക്ഷ് യജ്ഞ വകത പൂരവമ് തനു: ആയമയ വീരയവാന്  

  രുപ്ത സ്തു  പ്തിതരാന് കരാഷാത് സ് ീ മ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൯ 

  യസ്മാത് പാക്ാ൭ര തികനാ പാക്ാന് ന അക്ല്യ്ത കമ സ്ുരാഃ  

  വര അങ്കാനി മഹാര്ഹാണി തനുഷാ രാതയാമി വഃ  ൧0 

  തകതാ വിമനസ്ഃ സ്കരവ കതവാ ശ്ചവ മുനി   പുമ് കവ  

  പ്പസ്ാതയ്ി കതകവരമ് കതഷാമ് പ്പീകതാപവത് പവഃ  

  പ്പീതി യുക്തഃ സ് സ്കരവഷാമ് തതൗ കതഷാമ് മഹാത്മനാമ്  ൧൧ 

  തത് ഏതത് കതവ കതവ സ്യ തനൂ രതനമ് മഹാത്മനഃ  

  നയാസ് പൂതമ് തതാ നയസ്തമ് അസ്മാക്മ് പൂരവകക് വികപാ  ൧൨ 

  അത കമ പ്ക്ുഷതഃ കക്ഷ്പ്തമ്  ാങ്ക ാത് ഉരിതാ മമ  

  കക്ഷ്പ്തമ് കരാതയതാ  പ്തവാ നാമ് നാ സ്ീതാ ഇതി വിപ്രുതാ  ൧൩ 

  പൂത ാത് ഉരിതാ സ്ാ തു വയവര തത മമ ആത്മജാ  

  വീരയ രുകല്കതി കമ ക്നയാ സ്താപിതാ ഇയമ് അകയാനിജാ  ൧൪ 

  പൂത ാത് ഉരിതാമ് താമ് തു വര തമാനാമ് മമ ആത്മജാമ്  

  വരയാ മാസ്ു: ആക്മയ രാജാകനാ മുനി പുമ് കവ  ൧൫ 

  കതഷാമ് വരയതാമ് ക്നയാമ് സ്കരവഷാമ് പ്പുതിവീ ക്ഷ്ിതാമ്  

  വീരയ രുകല്കതി പക്വന് ന തതാമി സ്ുതാമ് അഹമ്  ൧൬ 

  തതഃ സ്കരവ പ്നുപതയഃ സ്കമതയ മുനി പുമ് കവ  

  മിതി ാമ് അപയുപാക്മയ വീരയമ് ജിജ്ഞാസ്വ സ്തതാ  ൧൭ 

  കതഷാമ് ജിജ്ഞാസ് മാനാനാമ് ശ്ചരവമ് തനു: ഉപാപ്ഹുതമ്  

  ന കരക്ു: പ്ക്ഹകണ തസ്യ തനുഷ: കതാ കനപി വാ  ൧൮ 
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  കതഷാമ് വീരയവതാമ് വീരയമ് അല്മ്് ജ്ഞാതവാ മഹാമുകന  

  പ്പതയാക്യാതാ പ്നുപതയ: ത ന്നികപാകത തകപാതന  ൧൯ 

  തതഃ പരമ കക്ാകപന രാജാകനാ മുനി പുമ് കവ  

  അരു്ന് മിതി ാമ് സ്കരവ വീരയ സ്കമ് തഹ മാക്താഃ  ൨0 

  ആത്മാനമ് അവതൂതമ് കത വിജ്ഞായ മുനി പുമ് കവ  

  കരാകഷണ മഹതാ ആവിടാഃ പീടയന് മിതി ാമ് പുരീമ്  ൨൧ 

  തതഃ സ്മവത്സകര പൂകര ണ ക്ഷ്യമ് യാതാനി സ്രവരഃ  

  സ്ാതനാനി മുനി കപ്രട തകതാഹമ് പ്പുര തുഃക്ിതഃ  ൨൨ 

  തകതാ കതവ ക്ണാന് സ്രവാന് തപസ്ാ ആഹമ് പ്പസ്ാതയമ്  

  തതു ശ്ച പരമ പ്പീതാ ശ്ചതുരങ്ക പ മ് സ്ുരാഃ  ൨൩ 

  തകതാ പക്നാ പ്നുപതകയാ ഹനയമാനാ തികരാ യയുഃ  

  അവീരയാ വീരയ സ്മ് തിക്താ സ് ആമാതയാഃ പാപ ക്ര മണഃ  ൨൪ 

  തത് ഏതത് മുനി രാര തൂ  തനുഃ പരമ പാസ്വരമ്  

  രാമ  ക്ഷ്മണകയാ ശ്ചാ൭പി തര ശയിഷയാമി സ്ുപ്വത  ൨൫ 

  യതി അസ്യ തനുകഷാ രാമഃ ക്ുരയാത്  ആകരാപണമ് മുകന  

  സ്ുതാമ് അകയാനിജാമ് സ്ീതാമ് തതയാമ് താരരകത: അഹമ്  ൨൬ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷട് ഷടിതമ 

സ്സര ക:  

 സപ്ത ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  ജനക് സ്യ വചഃ പ്രുതവാ വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

  തനു ര തര ശയ രാമായ ഇതി കഹാവാച പാര തിവമ്  ൧ 

  തതഃ സ് രാജാ ജനക്ഃ സ്ചിവാന് വയാതികതര ഹ  

  തനു: ആനീയതാമ് തിവയമ് ക്് മാ യ വിപൂഷിതമ്  ൨ 

  ജനകക്ന സ്മാതിടാഃ സ്ചിവാഃ പ്പാവിരന് പുരീമ്  

  ത രനുഃ പുരതഃ പ്ക്ുതവാ നിര ജക്മു ഃ പാര തിവാ൭൭ജ്ഞയാ  ൩ 

  പ്നുണാമ് രതാനി പഞ്ചാരത് വയായതാനാമ് മഹാത്മനാമ്  

  മമ് ജൂഷാമ് അട ചപ്ക്ാമ് താമ് സ്മൂഹു കസ്ത ക്തമ് ചന  ൪ 

  താമ് ആതായ തു മമ് ജൂഷാമ് ആയസ്ീമ് യപ്ത തത് തനുഃ  
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  സ്ുകരാപമമ് കത ജനക്മ് ഊചു: പ്നുപതി മപ്്ിണഃ  ൫ 

  ഇതമ് തനുരവരമ് രാജന് പൂജിതമ് സ്രവ രാജപിഃ  

  മിതി ാ൭തിപ രാകജപ്് തര ശനീയമ് യത് ഇച്ചസ്ി  ൬ 

  കതഷാമ് പ്നുകപാ വചഃ പ്രുതവാ പ്ക്ുതാ൭ഞ്ജ ി: അപാഷത  

  വിരവാമിപ്തമ് മഹാത്മാനമ് തൗ ച ഉപൗ രാമ  ക്ഷ്മണൗ  ൭ 

  ഇതമ് തനുരവരമ് പ്പഹ്മന്  ജനശ്ചക്: അപിപൂജിതമ്  

  രാജപി ശ്ച മഹാ വീശ്ചരയ: അരക്യമ് പൂരിതുമ് പുരാ  ൮ 

  ന ഏതത് സ്ുര ക്ണാഃ സ്കരവ ന അസ്ുരാ ന ച രാക്ഷ്സ്ാഃ  

  ക്്രവ യക്ഷ് പ്പവരാഃ സ് ക്ിന്നര മകഹാരക്ാഃ  ൯ 

  ക്വ ക്തി: മാനുഷാണാമ് ച തനുകഷാസ്യ പ്പപൂരകണ  

  ആകരാപകണ സ്മാകയാകക് കവപകന കതാ കനപി വാ  ൧0 

  ത കതതത് തനുഷാമ് കപ്രടമ് ആനീതമ് മുനി പുമ് കവ  

  തര ശയ ഏതന് മഹാപാക് അനകയാ രാജ പുപ്തകയാഃ  ൧൧ 

  വിരവാമിപ്ത സ്തു  തര മാത്മാ പ്രുതവാ ജനക് പാഷിതമ്  

  വത്സ രാമ തനുഃ പരയ ഇതി രാക്വമ് അപ്പവീത്  ൧൨ 

  പ്പഹ്മര്കഷ: വചനാത് രാകമാ യപ്ത തിടതി ത രനുഃ  

  മമ് ജൂഷാമ് താമ് അപാപ്വുതയ പ്തുടവാ തനു: അതാ൭പ്പവീത്  ൧൩ 

  ഇതമ് തനുരവരമ് പ്പഹ്മന് സ്പ്മ്സ്്ു രാമി ഇഹ പാണിനാ  

  യതനവാന് ച പവിഷയാമി കതാ കന പൂരകണപി വാ  

  പാടമ് ഇകതയ വ തമ് രാജാ മുനിശ്ച സ്മപാഷത  ൧൪ 

   ീ യാ സ് തനു: മകതയ ജപ്ക്ാഹ വചനാത് മുകനഃ  

  പരയതാമ് പ്നു സ്ഹപ്സ്ാണാമ് പഹൂനാമ് രക്ു ന്നഃ   

  ആകരാപയത സ് തര മാത്മാ സ് ീ മ് ഇവ തരനുഃ  ൧൫ 

  ആകരാപയിതവാ മൗരവീമ് ച പൂരയാ മാസ് വീരയവാന്  

  തത് പപഞ്ജ തനു: മകതയ നര കപ്രകടാ മഹായരാഃ  ൧൬ 

  തസ്യ രക്താ മഹാന് ആസ്ീത് നിര കാത സ്മ നിസ്സവനഃ  

  പൂമി ക്ര ശ്ച സ്ുമഹാന് പരവതസ്യ ഇവ തീരയതഃ  ൧൭ 

  നികപതു ശ്ച നരാഃ സ്കരവ കതന രക്തന കമാഹിതാഃ  
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  വര ജയിതവാ മുനി വരമ് രാജാനമ് തൗ ച രാക്വൗ  ൧൮ 

  പ്പതി ആരവകസ്താ ജകന തസ്മിന് രാജാ വിക്ത സ്ാതവസ്ഃ  

  ഉവാച പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് വാക്യകജ്ഞാ മുനി പുമ് കവമ്  ൧൯ 

  പക്വന് പ്തുട വീകരയാ കമ രാകമാ തരരതാ൭൭ത്മജഃ  

  അതയത്ു തമ് അചി്യമ് ച അതര കിതമ് ഇതമ് മയാ  ൨0 

  ജനക്ാനാമ് ക്ുക  ക്ീര തിമ് ആഹരിഷയതി കമ സ്ുതാ  

  സ്ീതാ പര താരമ് ആസ്ാതയ രാമമ് തരരതാ൭൭ത്മജമ്  ൨൧ 

  മമ സ്തയാ പ്പതിജ്ഞാ ച വീരയ രുകല്കതി ക്ൗരിക്  

  സ്ീതാ പ്പാശ്ചണ: പഹുമതാ കതയാ രാമായ കമ സ്ുതാ  ൨൨ 

  പവകതാ അനു മകത പ്പഹ്മന് രീപ്ക്മ് ക്ച്ച്ു മപ്്ിണഃ  

  മമ ക്ൗരിക് പപ്തമ് കത അകയാതയാമ് തവരിതാ രശ്ചതഃ  ൨൩ 

  രാജാനമ് പ്പപ്രിശ്ചത: വാശ്ചക്യ: ആനയ്ു പുരമ് മമ  

  പ്പതാനമ് വീരയ രുല്കായാ: ക്തയ്ു ച സ്രവരഃ  ൨൪ 

  മുനി ക്ു്തൗ ച ക്ാക്ുത്സതൗ ക്തയ്ു പ്നുപായ ശ്ചവ  

  പ്പീയമാണമ് തു രാജാനമ് ആനയ്ു സ്ു രീപ്ക്ക്ാഃ  ൨൫ 

  ക്ൗരിക് ശ്ച തകതതി ആഹ രാജാ ച ആപാഷയ മപ്്ിണഃ  ൨൬ 

  അകയാതയാമ് കപ്പഷയാ മാസ് തര മാത്മാ പ്ക്ുത രാസ്നാത്  

 യതാ പ്വുരമ് സ്മാക്യാതുമ് ആകനതുമ് ച പ്നുപമ് തതാ  ൨൭ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്ത 

ഷടിതമ സ്സര ക:  

 അഷ്ട ഷഷ്ടിതമ സ്സര് ക:  

  ജനകക്ന സ്മാതിടാ തൂതാ :  കത ക്ലാ് വാഹനാഃ  

  പ്തി   രാപ്തമ് ഉഷിതാ മാകര ക കത   അകയാതയാമ് പ്പാവിരന് പുരീമ്  ൧ 

 (  രാകജ്ഞാ പവനമ് ആസ്ാതയ തവാരസ്താന് ഇതമ൭പ്പുവന്   

  രീപ്ക്മ് നികവതയതാമ് രാകജ്ഞ തൂതാ   കന്നാ ജനക് സ്യ ച   

  ഇതയു   ക്തവാ തവാരപാ ാ: കത രാക്വായ നയകവതയന് )    

  കത രാജ വചനാത് തൂതാ രാജ കവശ്മ പ്പകവരിതാഃ  

  തപ്തുരു: കതവ സ്മ് കാരമ് പ്വുരമ് തരരതമ് പ്നുപമ്  ൨ 
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  പര അഞ്ജ ി പുടാഃ സ്കരവ തൂതാ വിക്ത സ്ാതവസ്ാഃ  

  രാജാനമ് പ്പയതാ വാക്യമ് അപ്പുവന് മതുരാ൭ക്ഷ്രമ്  ൩ 

  ശ്ചമതിക ാ ജനകക്ാ രാജാ സ് അക്നകഹാപ്ത പുരപ്സ്കു തമ്  

  ക്ുര മ് ച അവയയമ് ശ്ചചവ കസ്ാപാതയായ പുകരാഹിതമ്  ൪ 

  മുഹുര് മുഹുര് മതുരയാ കസ്നഹ സ്മയുക്തയാ ക്ിരാ  

  ജനക്: തവാമ് മഹാരാജ പ്പുച്ചകത സ്പുരസ്സരമ്   ൫ 

  പ്പുടവാ ക്ുര മ് അവയപ്ക്മ് ശ്ചവകതകഹാ മിതി ാ൭തിപഃ  

  ക്ൗരിക്ാ൭നുമകത വാക്യമ് പവ്മ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൬ 

  പൂരവമ് പ്പതിജ്ഞാ വിതിതാ വീരയ രുല്കാ മമാ൭൭ത്മജാ  

  രാജാന ശ്ച പ്ക്ുതാ൭മര്ഷാ നിരവീരയാ വിമുക്ീ പ്ക്ുതാഃ  ൭ 

  കസ്യമ് മമ സ്ുതാ രാജന് വിരവാമിപ്ത പുരസ്സശ്ചരഃ  

  യപ്തുച്ചയാ ആക്ശ്ചത; വീശ്ചര: നിര ജിതാ തവ പുപ്തശ്ചക്ഃ  ൮ 

  ത ച്ച രാജന് തനുര് തിവയമ് മകതയ പക്നമ് മഹാത്മനാ  

  രാകമണ ഹി മഹാ രാജ മഹതയാമ് ജന സ്മ് സതി  ൯ 

  അശ്ചസ്മ കതയാ മയാ സ്ീതാ വീരയ രുല്കാ മഹാത്മകന  

  പ്പതിജ്ഞാമ് തര തു മ് ഇച്ചാമി തത് അനുജ്ഞാതുമ് അര്ഹസ്ി  ൧0 

  കസ്ാപാതയാകയാ മഹാരാജ പുകരാഹിത പുരപ്സ്കു തഃ  

  രീപ്ക്മ് ആക്ച്ച പപ്തമ് കത പ്തടുമ് അര്ഹസ്ി രാക്വൗ  ൧൧ 

  പ്പീതിമ് ച മമ രാകജപ്് നിരവര തയിതുമ് അര്ഹസ്ി  

  പുപ്തകയാ: ഉപകയാ: ഏവ പ്പീതിമ് തവമ് അപി  പ്സ്യകസ്  ൧൨ 

  ഏവമ് വികതഹാ൭തിപതി: മതുരമ് വാക്യ മപ്പവീത്  

  വിരവാമിപ്ത അപയനുജ്ഞാതഃ രതാന് മകത സ്തിതഃ  ൧൩ 

( ഇതയുക്തവാ വിരതാ തൂതാ രാജ ക്ൗരവ രമ് കിതാ:)  

  തൂത വാക്യമ് തു ത പ്ച്ചുതവാ രാജാ പരമ ഹര്ഷിതഃ  

  വസ്ിടമ് വാമകതവമ് ച മപ്്ികണാ   അനയാമ് ശ്ച കസ്ാപ്പവീത്  ൧൪ 

  ക്ു്തഃ ക്ുരിക് പുകപ്തണ ക്ൗസ് യാന് വര തനഃ  

   ക്ഷ്മകണന സ്ഹ പ്പാപ്താ വികതകഹഷു വസ്തി അസ്ൗ  ൧൫ 

  പ്തുട വീരയ സ്തു  ക്ാക്ുകത്സതാ ജനകക്ന മഹാത്മനാ  
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  സ്പ്രതാനമ് സ്ുതായാ൭സ്തു  രാക്കവ ക്ര തു  മിച്ചതി  ൧൬ 

  യതി കവാ കരാചകത പ്വുരമ് ജനക് സ്യ മഹാത്മനഃ  

  പുരീമ് ക്ച്ചാമകഹ രീപ്ക്മ് മാ പൂത് ക്ാ  സ്യ പരയയഃ  ൧൭ 

  മപ്്ികണാ   പാടമ് ഇതയാഹുഃ സ്ഹ സ്ശ്ചരവ: മഹര്ഷിപിഃ  

  സ്ുപ്പീത ശ്ച അപ്പവീത് രാജാ കരവാ യാകപ്തതി സ് മപ്്ിണഃ  ൧൮ 

  മപ്്ിണ സ്താ ന്നകരപ്് സ്യ രാപ്തിമ് പരമ സ്പ്തകു താഃ  

  ഊഷു കസ്ത  പ്പമുതിതാഃ സ്കരവ ക്ുശ്ചണഃ സ്ശ്ചരവഃ സ്മനവിതാഃ  ൧൯ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    അട 

ഷടിതമ സ്സര ക: 

 ഏയകാന സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

  തകതാ രാപ്തയാമ് വയതീതായാമ് കസ്ാപാതയായഃ സ് പാ്വഃ  

  രാജാ തരരകതാ പ്ഹുടഃ സ്ുമപ്്മ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧ 

  അതയ സ്കരവ തനാതയക്ഷ്ാ തനമ് ആതായ പുഷ്ക മ്  

  പ്വജ്ു അകപ്ക് സ്ുവിഹിതാ നാനാ രതന സ്മനവിതാഃ  ൨ 

  ചതുരങ്ക പ മ് ചാ൭പി രീപ്ക്മ് നിരയാതു സ്രവരഃ  

  മമ ആജ്ഞാ സ്മക്ാ മ് ച യാനമ് യുക്മമ് അനുരമമ്  ൩ 

  വസ്ികടാ വാമകതവ ശ്ച ജാപാ ി: അത ക്ാരയപഃ  

  മാര കകണ്ടയ: സ്ുതീര കാ൭൭യു: രുഷിഃ ക്ാതയായന സ്തതാ  ൪ 

  ഏകത തവിജാഃ പ്പയാ്ു അകപ്ക് സ്യ്നമ് കയാജയസ്വ കമ  

  യതാ ക്ാ  അതയകയാ ന സ്യാത് തൂതാ ഹി തവരയ്ി മാമ്  ൫ 

  വചനാ രു നകരപ്് സ്യ സ്ാ കസ്നാ ചതുരങ്കിണീ  

  രാജാനമ് രുഷിപിഃ സ്ാര തമ് പ്വജ്മ് പ്പുടകതാനവക്ാത്  ൬ 

  ക്തവാ ചതുര൭ഹമ് മാര കമ് വികതഹാന് അപയുകപയിവാന്  

  രാജാ തു ജനക്ഃ പ്രീമാന് പ്രുതവാ പൂജാമ് അക്ല്യ്ത്  ൭ 

  തകതാ രാജാനമ് ആസ്ാതയ പ്വുരമ് തരരതമ് പ്നുപമ്  

  ജനകക്ാ മുതികതാ രാജാ ഹര്ഷമ് ച പരമമ് യയൗ  

  ഉവാച   ച നര കപ്രകടാ നര കപ്രടമ് മുതാ൭നവിത :  ൮ 

  സ്വാക്തമ് കത മഹാരാജ തിടയാ പ്പാക്താസ്ി രാക്വ  
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  പുപ്തകയാ: ഉപകയാഃ പ്പീതിമ്  പ്സ്യകസ് വീരയ നിര ജിതാമ്  ൯ 

  തിടയാ പ്പാക്താ മഹാകതജാ വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷിഃ  

  സ്ഹ സ്ശ്ചരവ; തവിജ കപ്രശ്ചട ; കതശ്ചവ രിവ രതപ്ക്തുഃ  ൧0 

  തിടയാ കമ നിര ജിതാ വിക്നാ തിടയാ കമ പൂജിതമ് ക്ു മ്  

  രാക്ശ്ചവഃ സ്ഹ സ്ര്ാത് വീരയ കപ്രശ്ചട: മഹാത്മപിഃ  ൧൧ 

  രവഃ പ്പപാകത നകരപ്് തവമ് സ്മവര തയിതുമ് അര്ഹസ്ി  

  യജ്ഞ സ്യ അക് നര കപ്രട വിവാഹമ് രുഷി സ്മ്മതമ്  ൧൨ 

  തസ്യ തതവചനമ് പ്രുതവാ രുഷി മകതയ നരാ൭തിപഃ  

  വാക്യമ് വാക്യ വിതാമ് കപ്രടഃ പ്പതയുവാച മഹീപതിമ്  ൧൩ 

  പ്പതിപ്ക്കഹാ താപ്തു വരഃ പ്രുതമ് ഏതത് മയാ പുരാ  

  യതാ വക്ഷ്യസ്ി തര മജ്ഞ തത് ക്രിഷയാമകഹ വയമ്  ൧൪ 

  തര മിടമ് ച യരസ്യമ് ച വചനമ് സ്തയ വാതിനഃ  

  പ്രുതവാ വികതഹാ൭തിപതിഃ പരമ് വിസ്മയമ് ആക്തഃ  ൧൫ 

  തതഃ സ്കരവ മുനി ക്ണാഃ പരസ്ര് സ്മാക്കമ  

  ഹര്കഷണ മഹതാ യുക്താ: താമ് നിരാമ് അവസ്ന് സ്ുക്മ്  ൧൬ 

  രാജാ ച രാക്വൗ പുപ്തൗ നിരാമയ പരിഹര്ഷിതഃ  

  ഉവാസ് പരമ പ്പീകതാ ജനകക്ന സ്ുപൂജിതഃ  ൧൭ 

  ജനകക്ാപി മഹാകതജാഃ പ്ക്ിയാ തകര മണ തരവവിത്  

  യജ്ഞ സ്യ ച സ്ുതാപയാമ് ച പ്ക്ുതവാ രാപ്തിമ് ഉവാസ് ഹ  ൧൮ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏകക്ാന 

സ്്തതിമ സ്സര ക:  

  സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

  തതഃ പ്പപാകത ജനക്ഃ പ്ക്ുത    ക്ര മാ മഹര്ഷിപിഃ  

  ഉവാച വാക്യമ് വാക്യജ്ഞഃ രതാന്മ് പുകരാഹിതമ്  ൧ 

  പ്പാതാ മമ മഹാ കതജാ യവീയാന് അതി താര മിക്ഃ  

  ക്ുരതവജ ഇതി ക്യാതഃ പുരീമ് അതയവസ്ത് രുപാമ്  ൨ 

  വാരയാ പ ക് പരയ്ാമ് പിപന് ഇക്ഷ്ുമതീമ് നതീമ്  

  സ്ാമ് കാരയാമ് പുണയ സ്മ് കാരാമ് വിമാനമ് ഇവ പുഷ്ക്്മ്  ൩ 
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  തമ് അഹമ് പ്തടുമ് ഇച്ചാമി യജ്ഞ കക്ാ്താ സ് കമ മതഃ  

  പ്പീതിമ് കസ്ാപി മഹാ കതജാ ഇമ്മാമ് കപാക്താ മയാ സ്ഹ  ൪ 

(  ഏവമ് ഉക്തവാ തു വചനമ് രതാനമ് ത സ്യ സ്ന്നിതൗ   

  ആക്താ: കക്ചിത് അവയപ്ക്ാ ജനക്: താന് സ്മാതിരത് )  

  രാസ്നാത് തു നകരപ്് സ്യ പ്പയയുഃ രീപ്ക് വാജിപിഃ  

  സ്മാകനതുമ് നര വയാപ്ക്മ് വിഷ്ണു മ് ഇപ്്ാ൭൭ജ്ഞയാ യതാ  ൫ 

(  സ്ാമ് കാരയാമ് കത സ്മാക്തയ തപ്തുരു ശ്ച ക്ുരതവജമ്   

 നയകവതയന് യതാ പ്വുരമ് ജനക് സ്യ ച ചി്ിതമ്   

 ത പ്തവുരമ് പ്നുപതി:  പ്രുതവാ തൂത കപ്രശ്ചട: മഹാ പശ്ച :  ) 

  ആജ്ഞയാ തു നകരപ്് സ്യ ആജക്ാമ ക്ുരതവജഃ  

  സ് തതര ശ മഹാത്മാനമ് ജനക്മ് തര മ വത്സ മ്  ൬ 

  കസ്ാപിവാതയ രതാന്മ് രാജാനമ് ചാ൭പി താര മിക്മ്  

  രാജാ൭ര്ഹമ് പരമമ് തിവയമ് ആസ്നമ് ച അതയകരാഹത  ൭ 

  ഉപവിടാ വുപൗ തൗ തു പ്പാതരൗ അമിത ഓജസ്ൗ  

  കപ്പഷയാ മാസ് തു: വീരൗ മപ്്ി കപ്രടമ് സ്ുതാമനമ്  ൮ 

  ക്ച്ച മപ്്ിപകത രീപ്ക്മ് ഐക്ഷ്വാക്ുമ് അമിത    പ്പപമ്  

  ആത്മശ്ചജഃ സ്ഹ തുര തര്ഷമ് ആനയസ്വ സ് മപ്്ിണമ്  ൯ 

  ഔപക്ാരയമ് സ് ക്തവാ തു രക്ൂണാമ് ക്ു  വര തനമ്  

  തതര ശ രിരസ്ാ ച ഏനമ് അപിവാ തയ ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧0 

  അകയാതയാ൭തിപകത വീര ശ്ചവകതകഹാ മിതി ാ൭തിപഃ  

  സ് തവാമ് പ്തടുമ് വയവസ്ിതഃ കസ്ാപാതയായ പുകരാഹിതമ്  ൧൧ 

  മപ്്ി കപ്രട വചഃ പ്രുതവാ രാജാ സ്ര്ഷി ക്ണ സ്തതാ  

  സ് പ്ു: അക്മത് തപ്ത ജനകക്ാ യപ്ത വര തകത  ൧൨ 

  സ് രാജാ മപ്്ി സ്ഹിതഃ കസ്ാപാതയായഃ സ് പാ്വഃ  

  വാക്യമ് വാക്യ വിതാമ് കപ്രകടാ ശ്ചവകതഹമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൧൩ 

  വിതിതമ് കത മഹാ രാജ ഇക്ഷ്വാക്ു ക്ു  ശ്ചതവതമ്  

  വക്താ സ്കരവഷു പ്ക്ുകതയഷു വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷിഃ  ൧൪ 

  വിരവാമിപ്ത അപയനുജ്ഞാതഃ സ്ഹ സ്ശ്ചരവ: മഹര്ഷിപിഃ  



പാല   കാമ് ട 
 

Page 155 of 172 
 

  ഏഷ വക്ഷ്യതി തര മാത്മാ വസ്ികടാ കമ യതാ പ്ക്മമ്  ൧൫ 

  ഏവ മുക്തവാ നര കപ്രകട രാജ്ഞാമ് മകതയ മഹാത്മനാമ്  

  തൂഷ്ണീമ് പൂകത തരരകത വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷിഃ  

  ഉവാച വാക്യമ് വാക്യകജ്ഞാ ശ്ചവകതഹമ് സ് പുകരാതസ്മ്  ൧൬ 

  അവയക്ത പ്പപകവാ പ്പഹ്മാ രാരവകതാ നിതയ അവയയഃ  

  തസ്മാന് മരീചിഃ സ്മ് ജകജ്ഞ മരീകചഃ ക്ാരയപഃ സ്ുതഃ  ൧൭ 

  വിവസ്വാന് ക്ാരയപാത് ജകജ്ഞ മനു: ശ്ചവവസ്വതഃ പ്സ്മു തഃ  

  മനുഃ പ്പജാപതിഃ പൂരവമ് ഇക്ഷ്വാക്ു സ്തു  മകനാഃ സ്ുതഃ  ൧൮ 

  തമ് ഇക്ഷ്വാക്ുമ് അകയാതയായാമ് രാജാനമ് വിരി പൂരവക്മ്  

 ഇക്ഷ്വാകക്ാ സ്തു  സ്ുതഃ പ്രീമാന് ക്ുക്ഷ്ി: ഇകതയവ വിപ്രുത :  ൧൯ 

  ക്ുകക്ഷ്: അത ആത്മജ: പ്രീമാന് വിക്ുക്ഷ്ി: ഉതപതയത  

  വിക്ുകക്ഷ് സ്തു  മഹാ കതജാ പാണഃ പുപ്തഃ പ്പതാപവാന ് ൨0 

  പാണ സ്യ തു മഹാ കതജാ അനരണയഃ പ്പതാപവാന്  

  അനരണയാത് പ്പുതു: ജകജ്ഞ പ്തിരങ്കു സ്തു  പ്പുകതാഃ സ്ുതഃ  ൨൧ 

  പ്തിരകങ്കാ: അപവത് പുകപ്താ തു്ുമാകരാ മഹായരാഃ  

 തു്ുമാരാത് മഹാകതജാ യുവനാകരവാ മഹാരതഃ  ൨൨ 

  യുവനാരവ സ്ുതഃ പ്രീമാന് മാ്ാതാ പ്പുതിവീ പതിഃ  

  മാ്ാതു സ്തു  സ്ുതഃ പ്രീമാന് സ്ുസ്മ് തി: ഉതപതയത  ൨൩ 

  സ്ുസ്കമ് ത: അപി പുപ്തൗ തവൗ പ്തുവസ്മ് തിഃ പ്പകസ്നജിത്  

  യരസ്വീ പ്തുവസ്കമ് ത സ്തു  പരകതാ നാമ നാമതഃ  ൨൪ 

  പരതാത് തു മഹാകതജാ അസ്ികതാ നാമ ജാതവാന്  

 യസ്യ ഏകത പ്പതി രാജാന ഉപപതയമ് ത രപ്തവ :   

 ശ്ചഹഹയ താ ജമ് കാ ശ്ച രൂരാ ശ്ച രരി പിമ് തവ :  ൨൫ 

 താമ് സ്തു  പ്പതി യുരയശ്ചനവ യുകര രാജാ പ്പവാസ്ിത :  ൨൬ 

 ഹിതവമ് തമ് ഉപാക്മയ പ്പുക്ു പ്പപ്സ്വകണ വസ്ത്   

 അസ്ികതാ അല് ്പക ാ രാജാ മപ്മ് തിപി സ്സഹിത: തതാ   

 കതവ ച അസ്യ പാകരയ ക്രി്ണയൗ പപൂവതു: ഇതി പ്രുതമ്  ൨൭ 

 ഏക്ാ ക്ര ്വിനാരായ സ്പശ്ചത്നയ സ്ക്രമ് തതൗ  ൨൮ 
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 തത : ശ്ചര  വരമ് രമയമ് പപൂവ അപിരകതാ മുനി :  

 പാര കവ: ചയവകനാ നാമ ഹിതവമ് തമ് ഉപാപ്രിത :  ൨൯ 

 തപ്ത  ഏക്ാ തു മഹാ പാക്ാ പാര കവമ് കതവ വര ചസ്മ്    

 വവകമ് ത പത്മ പപ്താക്ഷ്ീ ക്ാമ്ക്ഷ്മ് തീ സ്ുതമ് ആത്മന :  

 തമ് രുഷിമ് സ്ാ അപയുപാക്മയ ക്ാളിമ് തീ ച അപയവാതയത്  ൩0 

 സ് താമ് അപയവതത് വിപ്പ: പുകപ്ത്സു മ് പുപ്ത ജന്മനി  ൩൧ 

 തവ ക്ുക്ഷ്ൗ മഹാ പാകക് സ്ുപുപ്ത: സ്ുമഹാപ :   

 മഹാ വീകരയാ മഹാ കതജാ അചിരാത് സ്മ് ജനിഷയതി  

ക്കരണ സ്ഹിത പ്ശ്ശീമാന് മാ രുച: ക്മക ക്ഷ്കണ  ൩൨ 

 ചയവനമ് തു നമ പ്സ്കു തയ രാജ പുപ്തീ പതിപ്വതാ   

 പതി കരാക്ാ൭തുരാ തസ്മാത് പുപ്തമ് കതവീ വയജായത  ൩൩ 

 സ്പത്നയാ തു ക്ര: തശ്ചസ്യ തകരാ ക്ര ്ജിക്ാമയാസ്യാ    

  സ്ഹ കതന ക്കരണ ഏവ ജാതഃ സ് സ്ക്കരാപവത്  ൩൪ 

  സ്ക്ര സ്യ അസ്മഞ്ജ സ്തു  അസ്മഞ്ജാത് അത അമ് ശുമാന്  

  തി ീകപാ അമ് ശുമതഃ പുകപ്താ തി ീപ സ്യ പക്ീരതഃ  ൩൫ 

  പക്ീരതാത് ക്ക്ുത്സത ശ്ച ക്ക്ുത്സത സ്യ രക്ു സ്സുത:  ൩൬ 

  രകക്ാ സ്തു  പുപ്ത: കതജസ്വീ പ്പപ്വുരഃ പുരുഷാതക്ഃ  

  ക്ല്മാഷ പാകതാ ഹി അപവത് തസ്മാത് ജാത സ്തു  രങ്കണഃ  ൩൭ 

  സ്ുതര ശനഃ രങ്കണ സ്യ അക്നിവര ണഃ സ്ുതര ശനാത്  

  രീപ്ക്ക്: തു അക്നിവര ണ സ്യ രീപ്ക്ക് സ്യ മരുഃ സ്ുതഃ  ൩൮ 

 മകരാഃ പ്പരുപ്രുക്: തു ആസ്ീത് അരരീഷഃ പ്പരുപ്രുക്ാത്  

  അരരീഷ സ്യ പുകപ്താപൂത് നഹുഷഃ പ്പുതി വീപതിഃ  ൩൯ 

  നഹുഷ സ്യ യയാതി സ്തു  നാപാക് സ്തു  യയാതിജഃ  

  നാപാക് സ്യ പപൂവ അജ: അജാത് തരരകതാപവത്  ൪0 

  അസ്മാത് തരരതാത് ജാതൗ പ്പാതരൗ രാമ  ക്ഷ്മണൗ  

  ആതി വമ് ശ വിരുരാനാമ് രാജ്ഞാമ് പരമ തര മിണാമ്   

  ഇക്ഷ്വാക്ു ക്ു  ജാതാനാമ് വീരാണാമ് സ്തയ വാതിനാമ്  ൪൧ 

  രാമ  ക്ഷ്മണകയാ: അകര ത തവത് സ്ുകത വരകയ പ്നുപ  
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  സ്പ്തുരാപയാമ് നര കപ്രട സ്പ്തുകര താതുമ് അര്ഹസ്ി  ൪൨ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    സ്്തതിമ സ്സര ക: 

 ഏക സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

  ഏവമ് പ്പുവാണമ് ജനക്ഃ പ്പതയുവാച പ്ക്ുതാ൭ഞ്ജ ിഃ  

  കപ്രാതുമ് അര്ഹസ്ി പപ്തമ് കത ക്ു മ് നഃ പരിക്ീര തിതമ്  ൧ 

 പ്പതാകന ഹി മുനി   കപ്രട ക്ു മ് നിര൭വകരഷതഃ  

  വക്തവയമ് ക്ു  ജാകതന ത   ന്നികപാത മഹാ   മുകന  ൨ 

  രാജാ   അപൂത് പ്തിഷു ക ാകക്ഷു വിപ്രുതഃ കസ്വന ക്ര മണാ  

  നിമിഃ പരമ   തര മാത്മാ സ്രവ   സ്രവവതാമ് വരഃ  ൩ 

  തസ്യ പുകപ്താ മിതി: നാമ മിതി ാ കയന നിര മിതാ    

  പ്പതകമാ ജനകക്ാ നാമ ജനക്ാത് അപി ഉതാവസ്ുഃ  ൪ 

  ഉതാവകസ്ാ: തു തര മാത്മാ ജാകതാ ശ്ചവ ന്ിവര തനഃ  

  ന്ിവര തന പുപ്ത സ്തു  സ്ുകക്തു: നാമ നാമതഃ  ൫ 

  സ്ുകക്കതാ: അപി തര മാത്മാ കതവരാകതാ മഹാപ ഃ  

  കതവരാത സ്യ രാജര്കഷ: പ്പുഹപ്തത ഇതി പ്രുതഃ  ൬ 

  പ്പുഹപ്തത സ്യ രൂകരാ   അപൂത് മഹാവീരഃ പ്പതാപവാന്  

  മഹാവീര സ്യ പ്തുതിമാന് സ്ുപ്തുതിഃ സ്തയ വിപ്ക്മഃ  ൭   

  സ്ുപ്തുകത: അപി തര മാത്മാ പ്തുടകക്തുഃ സ്ുതാര മിക്ഃ  

  പ്തുടകക്കതാ സ്തു  രാജര്കഷ: ഹരയരവ ഇതി വിപ്രുതഃ  ൮ 

  ഹരയരവ സ്യ മരുഃ പുകപ്താ മകരാഃ പുപ്തഃ പ്പതീ്ക്ഃ  

  പ്പതീ്ക് സ്യ തര മാത്മാ രാജാ ക്ീര തിരതഃ സ്ുതഃ  ൯ 

  പുപ്തഃ ക്ീര തിരത സ്യാ൭പി കതവമീട ഇതി പ്സ്മു തഃ  

  കതവമീട സ്യ വിപുകതാ വിപുത സ്യ മഹീപ്തക്ഃ  ൧0 

  മഹീപ്തക് സ്ുകതാ രാജാ ക്ീര തിരാകതാ മഹാപ ഃ  

  ക്ീര തിരാത സ്യ രാജര്കഷ: മഹാകരാമാ വയജായത  ൧൧ 

  മഹാകരാമ് ണ സ്തു  തര മാത്മാ സ്വര ണകരാമാ വയജായത   

  സ്വര ണകരാമ് ണ സ്തു  രാജര്കഷ: പ്ഹസ്വകരാമാ വയജായത  ൧൨ 

  തസ്യ പുപ്ത തവയമ് ജകജ്ഞ തര മജ്ഞ സ്യ മഹാത്മനഃ  
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  കജയകടാഹമ് അനുകജാ പ്പാതാ മമ വീരഃ ക്ുരതവജഃ  ൧൩ 

  മാമ് തു കജയടമ് പിതാ രാകജയ കസ്ാപിഷിചയ നരാതിപഃ  

  ക്ുരതവജമ് സ്മാകവരയ പാരമ് മയി വനമ് ക്തഃ  ൧൪ 

  പ്വുകര പിതരി സ്വരയാകത തകര മണ തുരമ് ആവഹമ്  

  പ്പാതരമ് കതവ സ്മ് കാരമ് കസ്നഹാത് പരയന് ക്ുരതവജമ്  ൧൫ 

  ക്സ്യചിത് തു അത  ക്ാ സ്യ സ്ാമ് കാരയാത് അക്മത് പുരാത്  

  സ്ുതനവാ വീരയവാന് രാജാ മിതി ാമ് അവകരാതക്ഃ  ൧൬ 

  സ് ച കമ കപ്പഷയാ മാസ് ശ്ചരവമ് തനു: അനുരമമ്  

  സ്ീതാ ക്നയാ ച പത്മാക്ഷ്ീ മഹയമ് ശ്ചവ തീയതാമ് ഇതി  

  തസ്യ അപ്പതാനാത് പ്പഹ്മര്കഷ യുരമ് ആസ്ീന് മയാ സ്ഹ  ൧൭ 

  സ് ഹകതാ   അപിമുകക്ാ രാജാ സ്ുതനവാ തു മയാ രകണ  

  നിഹതയ തമ് മുനി കപ്രട സ്ുതനവാനമ് നരാതിപമ്  ൧൮ 

  സ്ാമ് കാകരയ പ്പാതരമ് രൂരമ് അപയഷിഞ്ചമ് ക്ുരതവജമ്  

  ക്നീയാന് ഏഷ കമ പ്പാതാ അഹമ് കജയകടാ മഹാ മുകന  ൧൯ 

  തതാമി പരമ പ്പീകതാ വതവൗ കത മുനി പുമ് കവ  

  സ്ീതാമ് രാമായ പപ്തമ് കത ഊര മിളാമ്  ക്ഷ്മണായ ച  ൨0 

  വീരയ രുല്കാമ് മമ സ്ുതാമ് സ്ീതാമ് സ്ുര സ്ുകതാപമാമ്  

  തവിതീയാമ് ഊര മിളാമ് ശ്ചചവ പ്തി: വതാമി ന സ്മ് ശയഃ  ൨൧ 

  തതാമി പരമ പ്പീകതാ വതവൗ കത രക്ു ന്ന  ൨൨ 

  രാമ  ക്ഷ്മണകയാ രാജന് കക്ാതാനമ് ക്ാരയസ്വ ഹ  

  പിപ്തു ക്ാരയമ് ച പപ്തമ് കത തകതാ ശ്ചവവാഹിക്മ് ക്ുരു  ൨൩ 

  മക്ാ ഹി അതയ മഹാ പാകഹാ പ്തുതീകയ തിവകസ് പ്പകപാ  

  പല്കു നയാമ് ഉരകര രാജന് തസ്മിന് ശ്ചവവാഹിക്മ് ക്ുരു  ൨൪ 

  രാമ  ക്ഷ്മണകയാ: അകര ത താനമ് ക്ാരയമ് സ്ുകക്ാതയമ്  ൨൫ 

  ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഏക് 

സ്്തതിമ സ്സര ക: 

  തവി സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

  തമ് ഉക്തവ്മ് ശ്ചവകതഹമ് വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  
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  ഉവാച വചനമ് വീരമ് വസ്ിട    സ്ഹികതാ പ്നുപമ്  ൧ 

  അചി്യാനി അപ്പകമയാനി ക്ു ാനി നര പുമ് കവ  

  ഇക്ഷ്വാക്ൂണാമ് വികതഹാനാമ് ന ഏഷാമ് തുക യാസ്തി ക്ശ്ചന  ൨ 

  സ്പ്തുകരാ തര മ സ്ര്ഃ സ്പ്തുകരാ രൂപ സ്രതാ  

  രാമ  ക്ഷ്മണകയാ രാജന് സ്ീതാ ച ഊര മിളയാ സ്ഹ  ൩ 

  വക്തവയമ് ച നര കപ്രട പ്രൂയതാമ് വചനമ് മമ  

  പ്പാതാ യവീയാന് തര മജ്ഞ ഏഷ രാജാ ക്ുരതവജഃ  ൪ 

  അസ്യ തര മാത്മകനാ രാജന് രൂകപണ അപ്പതിമമ് പുവി  

  സ്ുതാ തവയമ് നര കപ്രട പത്നയ൭ര തമ് വരയാമകഹ  ൫ 

  പരത സ്യ ക്ുമാര സ്യ രപ്തുക്ന സ്യ ച തീമതഃ  

  വരകയമ സ്ുകത രാജന് തകയാ: അകര ത മഹാത്മകനാഃ  ൬ 

   പുപ്താ തരരത സ്യ ഇകമ രൂപ യൗവന രാ ിനഃ  

  ക ാക് പാക ാപമാഃ സ്കരവ കതവ തു യ പരാപ്ക്മാഃ  ൭ 

  ഉപകയാ: അപി രാകജപ്് സ്രക്ന അനുപതയതാമ്  

  ഇക്ഷ്വാകക്ാഃ ക്ു മ് അവയപ്ക്മ് പവതഃ പുണയ ക്ര മണഃ  ൮ 

  വിരവാമിപ്ത വചഃ പ്രുതവാ വസ്ിട സ്യ മകത തതാ  

  ജനക്ഃ പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് ഉവാച മുനി പുമ് കവൗ  ൯ 

  ക്ു മ് തനയ മിതമ് മകനയ കയഷാമ് തൗ മുനി പുമ് കവൗ  

  സ്പ്തുരമ് ക്ു  സ്ര്മ് യത് ആജ്ഞാപയതഃ സ്വയമ്  ൧0 

  ഏവമ് പവതു പപ്തമ് വഃ ക്ുരതവജ സ്ുകത ഇകമ  

  പത്നയൗ പകജതാമ് സ്ഹിതൗ രപ്തുക്ന പരതൗ ഉപൗ  ൧൧ 

  ഏക് അഹ്നാ രാജ പുപ്തീണാമ് ചതപ്സ്ൂണാമ് മഹാ മുകന  

  പാണീന് പ്ക്ുഹ്ണ് ു ചതവാകരാ രാജ പുപ്താ മഹാ പ ാഃ  ൧൨ 

  ഉരകര തിവകസ് പ്പഹ്മന് പല്കു നീപയാമ് മനീഷിണഃ  

  ശ്ചവവാഹിക്മ് പ്പരമ് സ് ി പകക്ാ യപ്ത പ്പജാപതിഃ  ൧൩ 

  ഏവമ് ഉക്തവാ വചഃ സ്ൗമയമ് പ്പതയുരായ പ്ക്ുതാഞ്ജ ിഃ  

  ഉപൗ മുനി വരൗ രാജാ ജനകക്ാ വാക്യമ് അപ്പവീത്  ൧൪ 

  പകരാ തര മഃ പ്ക്ുകതാ മഹയമ് രികഷയാസ്മി പവകതാഃ സ്താ  
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  ഇമാനി ആസ്ന മുക്യാനി ആസ്യതാമ് മുനി പുമ് കവൗ  ൧൫ 

  യതാ തരരത സ്യ ഇയമ് തതാ അകയാതയാ പുരീ മമ  

  പ്പപുകതവ ന അസ്തി സ്കമ് തകഹാ യതാ൭ര്ഹമ് ക്ര തു മ് അര്ഹതഃ  ൧൬ 

  തതാ പ്പുവതി ശ്ചവകതകഹ ജനകക് രക്ു ന്നഃ  

  രാജാ തരരകതാ പ്ഹുടഃ പ്പതയുവാച മഹീപതിമ്  ൧൭ 

  യുവാമ് അസ്കമ്ക്യയ ക്ുണൗ പ്പാതരൗ മിതിക രവരൗ  

  രുഷകയാ രാജ സ്മ് കാ ശ്ച പവത്പയാമ് അപിപൂജിതാഃ  ൧൮ 

  സ്വസ്തി പ്പാ്നു ഹി പപ്തമ് കത ക്മിഷയാമ: സ്വമ് ആ യമ്   

  പ്രാര ക്ര മാണി സ്രവാണി വിതാസ്യ ഇതി ചാ൭പ്പവീത്  ൧൯ 

  തമ് ആപ്പുടവാ നരപതിമ് രാജാ തരരത സ്തതാ  

  മുനീപ്്ൗ തൗ പുരപ്സ്കു തയ ജക്ാമ ആരു മഹാ യരാഃ  ൨0 

  സ് ക്തവാ നി യമ് രാജാ പ്രാരമ് പ്ക്ുതവാ വിതാനതഃ  

  പ്പപാകത ക്ാ യമ് ഉരായ ചകപ്ക് കക്ാതാനമ് ഉരമമ്  ൨൧ 

  ക്വാമ് രത സ്ഹപ്സ്ാണി പ്പാഹ്മകണകപയാ നരാതിപഃ  

  ഏക് ഏക്കരാ തതൗ രാജാ പുപ്താന് ഉരിരയ തര മതഃ  ൨൨ 

  സ്ുവര ണ പ്രുങ്കാഃ സ്രന്നാഃ സ് വത്സാഃ ക്ാമ്സ്യ കതാഹനാഃ  

  ക്വാമ് രത സ്ഹപ്സ്ാണി ചതവാരി പുരുഷര്ഷപഃ  ൨൩ 

  വിരമ് അനയത് ച സ്ുപഹു തവികജകപയാ രക്ു ന്നഃ  

  തതൗ കക്ാതാനമ് ഉരിരയ പുപ്താണാമ് പുപ്ത വത്സ ഃ  ൨൪ 

  സ് സ്ുശ്ചതഃ പ്ക്ുത കക്ാതാശ്ചന: പ്വുത സ്തു  പ്നുപതി സ്തതാ  

  ക ാക്പാശ്ച ര് ഇവാപാതി പ്വുതഃ സ്ൗമയഃ പ്പജാപതിഃ  ൨൫ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    തവി സ്്തതിമ 

സ്സര ക:  

 പ്തി സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

  യസ്മിന്   തു തിവകസ് രാജാ ചകപ്ക് കക്ാതാനമ് ഉരമമ്  

  തസ്മിന് തു തിവകസ് രൂകരാ യുതാജിത് സ്മുകപയിവാന്  ൧ 

  പുപ്തഃ കക്ക്യ   രാജ സ്യ സ്ാക്ഷ്ാത്    പരത   മാതു ഃ  

  പ്തുടവാ പ്പുടവാ ച ക്ുര മ് രാജാനമ് ഇതമ് അപ്പവീത്  ൨ 
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  കക്ക്യാ൭തിപതീ രാജാ കസ്നഹാത് ക്ുര മ് അപ്പവീത്  

  കയഷാമ് ക്ുര     ക്ാകമാസ്ി കതഷാമ് സ്പ്രതി അനാമയമ്  ൩ 

  സ്വപ്സ്ീയമ് മമ രാകജപ്് പ്തടു ക്ാകമാ മഹീപതിഃ   

  തത൭ര തമ് ഉപയാകതാഹമ് അകയാതയാമ് രക്ു ന്ന  ൪ 

  പ്രുതവാ തു അഹമ് അകയാതയായാമ് വിവാഹാ൭ര തമ് തവ ആത്മജാന്  

  മിതി ാമ് ഉപയാതാന് തു തവയാ സ്ഹ മഹീപകത  ൫ 

  തവരയാ അപയുപ യാകതാഹമ് പ്തടു ക്ാമഃ സ്വസ്ു: സ്ുതമ്  

  അത രാജാ തരരതഃ പ്പിയ അതിതിമ് ഉപസ്തിതമ്  ൬ 

  പ്തുടവാ പരമ സ്തകാശ്ചരഃ പൂജാ൭ര്ഹമ് സ്മപൂജയത്  

  തത: താമ് ഉഷികതാ രാപ്തിമ് സ്ഹ പുശ്ചപ്ത: മഹാത്മപിഃ  ൭ 

  പ്പപാകത പുന: ഉരായ പ്ക്ുതവാ ക്ര മാണി ക്ര മവിത്   

  രുഷീന് തതാ പുരപ്സ്കു തയ യജ്ഞ വാടമ് ഉപാക്മത്  ൮ 

  യുകക്ത മുഹൂകര ത വിജകയ സ്രവ ആപരണ പൂഷിശ്ചതഃ  

  പ്പാപ്തുപിഃ സ്ഹികതാ രാമഃ പ്ക്ുത ക്ൗതുക് മങ്കള:  

  വസ്ിടമ് പുരതഃ പ്ക്ുതവാ മഹര്ഷീന ്അപരാന് അപി  ൯ 

  പിതു: സ്മീപ മാ൭൭പ്രിതയ തസ്തൗ പാപ്തുപി: ആപ്വുത:  

  വസ്ികടാ പക്വാന് ഏതയ ശ്ചവകതഹമ് ഇതമ൭പ്പവീത്  ൧0 

  രാജാ രരരകതാ രാജന് പ്ക്ുത ക്ൗതുക് മങ്കശ്ചളഃ  

  പുശ്ചപ്ത: നരവര കപ്രട താതാരമ് അപി ക്ാങ്ക്ഷകത  ൧൧ 

  താപ്തു പ്പതിപ്ക്ഹീപ്തുപയാമ് സ്രവാ൭ര താഃ പ്പപവ്ി ഹി  

  സ്വ തര മമ് പ്പതി പതയസ്വ പ്ക്ുതവാ ശ്ചവവാഹയമ് ഉരമമ്  ൧൨ 

  ഇതയുക്തഃ പരകമാതാകരാ വസ്ികടന മഹാത്മനാ  

  പ്പതയുവാച മഹാകതജാ വാക്യമ് പരമ തര മവിത്  ൧൩ 

  ക്ഃ സ്തിതഃ പ്പതിഹാകരാ കമ ക്സ്യ ആജ്ഞാ സ്പ്രതീക്ഷ്യകത  

  സ്വപ്ക്ുകഹ കക്ാ വിചാകരാസ്തി യതാ രാജയമ് ഇതമ് തവ  ൧൪ 

  പ്ക്ുത ക്ൗതുക് സ്രവസ്വാ കവതി മൂ മ് ഉപാക്താഃ  

  മമ ക്നയാ മുനി കപ്രട തീ്താ വകഹ്ന: ഇവ അര ചിഷഃ  ൧൫ 

  സ്കജ്ജാഹമ് തവത് പ്പതീകക്ഷ്ാസ്മി കവതയാമ് അസ്യാമ് പ്പതിടിതഃ  
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 അവിക്നമ് ക്ുരുതാമ് രാജാ ക്ിമ൭ര തമ് ഹി വി രകത  ൧൬ 

 തത് വാക്യമ് ജനകക് ന ഉക്തമ് പ്രുതവാ തരരത: തതാ  

 പ്പകവരയാ മാസ് സ്ുതാന് സ്രവാന് രുഷി ക്ണാന് അപി  

 തകതാ രാജാ വികതഹാനാമ് വസ്ിടമ് ഇത മപ്പവീത്  ൧൭ 

 ക്ാരയസ്വ രുകഷ സ്രവാന് രുഷിപി സ്സഹ താര മിക്  

 രാമ സ്യ ക ാക് രാമ സ്യ പ്ക്ിയാമ് ശ്ചവവാഹിക്ീമ് വികപാ  ൧൮ 

 തതാ ഇതി ഉ ക്തവാ തു ജനക്മ് വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷി:  ൧൯ 

 വിരവാമിപ്തമ് പുരപ്സ്കു തയ രതാനമ് തമ് ച താര മിക്മ്   

 പ്പപാ മകതയ തു വിതിവത് കവതീമ് പ്ക്ുതവാ മഹാ തപാ:  ൨0 

 അ മ് ചക്ാര താമ് കവതിമ് ക്മ് ത പുശ്ചഷ്ഃ് സ്മമ് തതഃ  

സ്ുവര ണ പാ ിക്ാപി ശ്ച ചിപ്ത ക്ുശ്ചര ശ്ച സ് അമ് കുശ്ചര:  ൨൧ 

 അത അമ് കുര ആശ്ചടയ: രരാശ്ചവ: ച തൂപ പാശ്ചപ്ത: സ് തൂപശ്ചക്:  

 രമ് ക പാശ്ചപ്ത: പ്സ്ുശ്ചവ പ്സ്സുക്ി്: പാശ്ചപ്ത : അര്ക്യാപി പൂരിശ്ചത:  ൨൨ 

  ാജ പൂശ്ചര ണ ശ്ച പാപ്തീപി: അക്ഷ്ശ്ചത: ആപി സ്പ്മ്സ്കു  ശ്ചത : 

 തശ്ചര:് സ്ശ്ചമ: സ്മാസ്തീരയ വിതിവത് മപ്മ് ത പൂരവക്മ്  ൨൩ 

 അക്നിമ് ആതായ കവതയാമ് തു വിതി മപ്മ് ത പുര പ്സ്കു തമ്  

 ജുഹാവ അക്നൗ മഹാ കതജാ വസ്ികടാ പക്വാന് രുഷി:  ൨൪ 

 തത: സ്ീതാമ് സ്മാനീയ സ്രവ ആപരണ പൂഷിതാമ്   

 സ്മക്ഷ്മ് അകക്ന സ്മ്സ്താപയ രാക്വ അപിമുകക് തതാ   

 അപ്പവീത് ജനകക്ാ രാജാ ക്ൗസ് യാന് വര തനമ്  ൨൫ 

 ഇയമ് സ്ീതാ മമ സ്ുതാ സ്ഹ തര മ ചരീ തവ  

 പ്പതീച്ച ച ഏനാമ് പപ്തമ് കത പാണിമ് പ്ക്ുഹ്ണീഷവ പാണിനാ  ൨൬ 

 പതിപ്വതാ മഹാ പാക്ാ ചായ ഏവ അനുക്താ സ്താ   

 ഇതി ഉക്തവാ പ്പാക്ഷ്ിപത് രാജാ മപ്മ് ത പൂതമ് ജ മ് തതാ  ൨൭ 

 സ്ാതു സ്ാതവിതി കതവാനാമ് രുഷീണാമ് വതതാമ് തതാ   

 കതവ തുമ് തുപി നികര കാഷ : പുഷ് ്വര്ഷ: മഹാന് അപൂത്  ൨൮ 

 ഏവമ് തതവാ തതാ സ്ീതാമ് മകപ്മ് താതക് പുരപ്സ്കു താമ്   

 അപ്പവീത് ജനകക്ാ രാജാ ഹര്കഷണ അപിപരിപ്ലുത :  ൨൯ 



പാല   കാമ് ട 
 

Page 163 of 172 
 

  ക്ഷ്മണ ആക്ച്ച പപ്തമ് കത ഊര മിളാമ് ഉതയതാമ് മയാ  

 പ്പതീച്ച പാണിമ് പ്ക്ുഹ്ണീഷവ മാ പൂത് ക്ാ സ്യ പരയയഃ  ൩0 

 തമ് ഏവമ് ഉക്തവാ ജനകക്ാ പരതമ് ച അപയപാഷത  

 പ്ക്ുഹാണ പാണിമ് മാണ്ടവയാഃ പാണിനാ രക്ു ന്ന  ൩൧ 

 രപ്തുക്നമ് ചാ൭പി തര മാത്മാ അപ്പവീത് ജനകക്രവരഃ  

 പ്രുതക്ീര്തയാ മഹാ പാകഹാ പാണിമ് പ്ക്ുഹ്ണീഷവ പാണിനാ  ൩൨ 

 സ്കരവ പവ്ഃ സ്ൗമയാ ശ്ച സ്കരവ സ്ുചരിത പ്വതാഃ  

 പതനീപിഃ സ്്ു ക്ാക്ുത്സതാ മാ പൂത് ക്ാ സ്യ പരയയഃ  ൩൩ 

 ജനക് സ്യ വചഃ പ്രുതവാ പാണീന് പാണിപി: അപ്സ്്ു രന്  

 ചതവാര: കസ്ത ചതപ്സ്ൂണാമ് വസ്ിട സ്യ മകത സ്തിതാഃ  ൩൪ 

 അക്നിമ് പ്പതക്ഷ്ിണമ് പ്ക്ുതവാ കവതിമ് രാജാനമ് ഏവ ച  ൩൫ 

 രുഷീന് ശ്ചചവ മഹാത്മാനഃ സ്ഹ പാരയാ രക്ൂരമാഃ  

 യകതാകക്തന തതാ ചപ്ക്ു: വിവാഹമ് വിതി പൂരവക്മ്  

 ക്ാക്ുശ്ചസ്ത: ച പ്ക്ുഹീകതഷു   ികതഷു ച പാണി ഷു  

 പുഷ് ്പ്വുടി: മഹതി ആസ്ീത് അ്രിക്ഷ്ാത്   സ്ുപാസ്വരാ  ൩൬ 

 തിവയ തു്ുപി നികര കാശ്ചഷ: ക്ീത വാതിപ്ത നിസ്വശ്ചനഃ  

 നപ്നുതു: ച അ്സരഃ സ്മ് കാ ക്്രവാ ശ്ച ജക്ുഃ ക് മ്  ൩൭ 

 വിവാകഹ രക്ു മുക്യാനാമ് തത് അത്ു തമ് അപ്തുരയത  ൩൮ 

 ഈപ്തുകര വര തമാകന തു തൂരയ ഉതകു ട നിനാതികത  

 പ്തി: അക്നിമ് കത പരിപ്ക്മയ ഊഹു: പാരയാ മഹൗജസ്ഃ  ൩൯ 

 അകതാപക്ാരയാമ് ജക്മു  കസ്ത സ്താരാ രക്ു ന്നാ :  

 രാജാ൭പയനുയയൗ പരയന് സ്ര്ഷി സ്മ് കഃ സ്പാ്വഃ  ൪0 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പ്തി സ്്തതിമ 

സ്സര ക: 

 ചതു സ്സപ്തതിമ   സ്സര് ക :  

 അത രാപ്തയാമ് വയതീതായാമ് വിരവാമികപ്താ മഹാമുനിഃ  

 ആപ്പുച്ചയ തൗ ച രാജാനൗ ജക്ാമ   ഉരര   പരവതമ്  ൧ 

 ആരീരി്: പൂരയിതവാ ച ക്ുമാരാമ് ശ്ച സ് രാക്വാന്   



പാല   കാമ് ട 
 

Page 164 of 172 
 

 വിരവാമികപ്താ ക്കത രാജാ ശ്ചവകതഹമ് മിതി ാ൭തിപമ്  

 ആപ്പുടവാ   അത ജക്ാമ ആരു രാജാ തരരതഃ പുരീമ്  ൨ 

 ക്ച്ചമ് തമ് തമ് തു രാജാനമ് അനവക്ച്ചന് നരാതിപ:  

 അത രാജാ വികതഹാനാമ് തതൗ ക്നയാ തനമ് പഹു  ൩ 

 ക്വാമ് രത സ്ഹപ്സ്ാണി പഹൂനി മിതിക രവരഃ  

 ക്രളാനാമ് ച മുക്യാനാമ് ക്ഷ്ൗമ കക്ാടയ൭രരാണി ച  ൪ 

 ഹസ്തി അരവ രത പാതാതമ് തിവയ രൂപമ് സ്വ പ്മ് കുതമ്  

 തതൗ ക്നയാ പിതാ താസ്ാമ് താസ്ീ താസ്മ് അനുരമമ്  ൫ 

 ഹിരണയ സ്യ സ്ുവര ണ സ്യ മുക്താനാമ് വിപ്തുമസ്യ ച  

 തതൗ പരമ സ്മ്പ്ഹുടഃ ക്നയാ തനമ് അനുരമമ്  ൬ 

 തരവാ പഹു തനമ് രാജാ സ്മ൭നുജ്ഞാപയ പാര തിവമ്  

 പ്പവികവര സ്വ നി യമ് മിതി ാമ് മിതിക രവരഃ  ൭ 

 രാജാ൭പി അകയാതയാ൭തിപതിഃ സ്ഹ പുശ്ചപ്ത: മഹാത്മപിഃ  

 രുഷീന് സ്രവാന് പുരപ്സ്കു തയ ജക്ാമ സ് പ ാ൭നുക്ഃ  ൮ 

 ക്ച്ച്മ് തു നര വയാപ്ക്മ് സ്ര്ഷി സ്മ് കമ് സ് രാക്വമ്  

 കക്ാരാഃ സ്മ പക്ഷ്ികണാ വാകചാ വയാഹര്ി തത സ്തതഃ  ൯ 

 പൗമാ: ശ്ചചവ പ്മുക്ാഃ സ്കരവ ക്ച്ച്ി സ്മ പ്പതക്ഷ്ിണമ്  

 താന് പ്തുടവാ രാജ രാര തൂ ക ാ വസ്ിടമ് പരയ പ്പുച്ചത  ൧0 

 അസ്ൗമയാഃ പക്ഷ്ികണാ കക്ാരാ പ്മുക്ാ ശ്ചാ൭പി പ്പതക്ഷ്ിണാഃ  

 ക്ിമ് ഇതമ് പ്ഹുതയ   ഉതകരി മകനാ മമ വിഷീതതി  ൧൧ 

 രാകജ്ഞാ തരരതസ്യ തത് പ്രുതവാ വാക്യമ് മഹാന് രുഷിഃ  

 ഉവാച മതുരാമ് വാണീമ് പ്രൂയതാമ് അസ്യ യത് പ മ്  ൧൨ 

 ഉപസ്തിതമ് പയമ് കക്ാരമ് തിവയമ് പക്ഷ്ി മുക്ാത് ചയുതമ്  

 പ്മുക്ാഃ പ്പരമയ്ി ഏകത സ്മ് താപ: തയജയതാമ് അയമ്  ൧൩ 

 കതഷാമ് സ്മവതതാമ് തപ്ത വായുഃ പ്പാതുര് പപൂവ ഹ  

 ക്രയന് കമതിനീമ് സ്രവാമ് പാതയന് ച പ്തുമാന് രുപാന ് ൧൪ 

 തമസ്ാ സ്പ്മവുതഃ സ്ൂരയഃ സ്കരവ ന കവതുഷുര് തിരഃ  

 പസ്മനാ ച ആപ്വുതമ് സ്രവമ് സ്മ്മൂടമ് ഇവ തത് പയമ്  ൧൫ 
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 വസ്ിട രുഷയ: ച അകനയ രാജാ ച സ് സ്ുത സ്തതാ  

 സ് സ്മ്ജ്ഞാ ഇവ തപ്ത ആസ്ന് സ്രവമ് അനയത് വികചതനമ്  ൧൬ 

 തസ്മിന് തമസ്ി കക്ാകര തു പസ്മ ച്ചന്ന ഇവ സ്ാ ചമൂഃ  

 തതര ശ പീമ സ്മ് കാരമ് ജടാ മണ്ട  താരിണമ്  ൧൭ 

 പാര കവമ് ജാമതക്്നയമ് തമ് രാജ രാജ വിമര തനമ്   

 ശ്ചക് ാസ്മ് ഇവ തുര തര്ഷമ് ക്ാ ാക്നിമ് ഇവ തുസ്സഹമ്  ൧൮ 

 ജവ ്മ് ഇവ കതകജാപി: തുര നിരീക്ഷ്യമ് പ്പുതക്ജശ്ചനഃ  

 സ്കക് ച ആസ്ജയ പരരുമ് തനു: വിതയു തകകണാപമമ്  ൧൯ 

 പ്പപ്ക്ുഹയ രര മുക്യമ് ച പ്തിപുരക്നമ് യതാ ഹരമ്  

 തമ് പ്തുടവാ പീമ സ്മ് കാരമ് ജവ ്മ് ഇവ പാവക്മ്  ൨0 

 വസ്ിട പ്പമുക്ാ വിപ്പാ ജപ കഹാമ പരായണാഃ  

 സ്മ് കതാ മുനയഃ സ്കരവ സ്മ് ജജല്്ു : അകതാ മിതഃ  

 ക്ച്ചിത് പിപ്തു വത അമര്ഷീ ക്ഷ്പ്തമ് ന ഉത്സാതയിഷയതി  ൨൧ 

 പൂരവമ് ക്ഷ്പ്ത വതമ് പ്ക്ുതവാ ക്ത മനയു: ക്ത ജവരഃ  

 ക്ഷ്പ്തസ്യ ഉത്സാതനമ് പൂകയാ ന ക് ു അസ്യ ചിക്ീര്ഷിതമ്  ൨൨ 

 ഏവമ് ഉക്തവാ അര്ക്യമ് ആതായ പാര കവമ് പീമ തര ശനമ്  

 രുഷകയാ രാമ രാകമതി മതുരാമ് വാചമ് അപ്പുവന്  ൨൩ 

 പ്പതിപ്ക്ുഹയ തു താമ് പൂജാമ് രുഷി തരാമ് പ്പതാപവാന ് 

 രാമമ് താരരതിമ് രാകമാ ജാമതകക്്നയാപയ പാഷത  ൨൪ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ചതു സ്സ്തതിമ 

സ്സര ക: 

 പമ് ച സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

 രാമ താരരകത വീര വീരയമ് കത പ്രൂയകതത്ു തമ്  

 തനുകഷാ കപതനമ് ശ്ചചവ നിക്ിക ന മയാ പ്രുതമ്  ൧ 

 തത് അത്ു തമ് അചി്യമ് ച കപതനമ് തനുഷ: തയാ  

 തത് പ്രുതവാ൭ഹമ് അനുപ്പാക്താ തനുര് പ്ക്ുഹയ പരമ് രുപമ്  ൨ 

 തത് ഇതമ് കക്ാര സ്മ് കാരമ് ജാമതക്്നയമ് മഹത് തനുഃ  

 പൂരയസ്വ രകരണ ഏവ സ്വപ മ് തര ശയസ്വ ച  ൩ 
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 തത് അഹമ് കത പ മ് പ്തുടവാ തനുകഷാസ്യ പ്പപൂരകണ  

 തവ്വ യുരമ് പ്പതാസ്യാമി വീരയ ലാക്യമ് ഇതമ് തവ  ൪ 

 തസ്യ തതവചനമ് പ്രുതവാ രാജാ തരരത സ്തതാ  

 വിഷണ്ണ വതകനാ തീനഃ പ്പാഞ്ജ ി: വാക്യമ് അപ്പവീത്    ൫ 

 ക്ഷ്പ്ത കരാഷാത് പ്പരാ്: തവമ് പ്പാഹ്മണ സ്യ മഹായരാഃ  

 പാ ാനാമ് മമ പുപ്താണാമ് അപയമ് താതുമ് അര്ഹസ്ി  ൬ 

 പാര കവാണാമ് ക്ുക  ജാതഃ സ്വാതയായ പ്വത രാ ിനാമ്  

 സ്ഹപ്സ്ാകക്ഷ് പ്പതിജ്ഞായ രപ്സ്തമ് പ്പക്ഷ്ി്തവാന് അസ്ി  ൭ 

 സ് തവമ് തര മപകരാ പൂതവാ ക്ാരയപായ വസ്ുമ് തരാമ്  

 തരവാ വനമ് ഉപാക്മയ മകഹപ്് പ്ക്ുത കക്തനഃ  ൮ 

 മമ സ്രവ വിനാരായ സ്പ്രാ്ത: തവമ് മഹാ മുകന  

 ന ച ഏക്സ്മിന് ഹകത രാകമ സ്കരവ ജീവാമകഹ വയമ്  ൯ 

 പ്പുവതി ഏവമ് തരരകത ജാമതക്്നയഃ പ്പതാപവാന്  

 അനാപ്തുശ്ചതയവ തത് വാക്യമ് രാമമ് ഏവ അപയപാഷത  ൧0 

 ഇകമ കതവ തനുഷീ കപ്രകട തികവയ ക ാക്ാ൭പി വിപ്രുകത  

 പ്തുകട പ വതീ മുകക്യ സ്ുപ്ക്ുകത വിരവക്ര മണാ  ൧൧  

 അതിപ്സ്ുടമ് സ്ുശ്ചര: ഏക്മ് പ്തയരക്ായ യുയുത്സകവ  

 പ്തിപുരക്നമ് നര കപ്രട പക്നമ് ക്ാക്ുത്്സഹ യത് തവയാ  ൧൨ 

 ഇതമ് തവിതീയമ് തുര തര്ഷമ് വികഷ്ണാ: തരമ് സ്ുകരാരശ്ചമഃ  

 തത് ഇതമ് ശ്ചവഷ്ണവമ് രാമ തനു: പരമ പാസ്വരമ്   

 സ്മാന സ്ാരമ് ക്ാക്ുത്സത രൗകപ്തണ തനുഷാ തു ഇതമ്  ൧൩ 

 തതാ തു കതവതാഃ സ്രവാഃ പ്പുച്ച്ി സ്മ പിതാമഹമ്  

 രിതി ക്ണ്ട സ്യ വികഷ്ണാ ശ്ച പ ാ പ  നിരീക്ഷ്യാ  ൧൪ 

 അപിപ്പായമ് തു വിജ്ഞായ കതവതാനാമ് പിതാമഹഃ  

 വികരാതമ് ജനയാ മാസ് തകയാഃ സ്തയവതാമ് വരഃ  ൧൫ 

 വികരാകത ച മഹത് യുരമ് അപവത് കരാമ ഹര്ഷണമ്  

 രിതി ക്ണ്ട സ്യ വികഷ്ണാ ശ്ച പരസ്ര് ജിക്ീഷികണാഃ  ൧൬ 

 തതാ തു പ്ജുരിതമ് ശ്ചരവമ് തനു: പീമ പരാപ്ക്മമ്  
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 ഹുമ് കാകരണ മഹാ കതവഃ സ്തരികതാത പ്തിക ാചനഃ  ൧൭ 

 കതശ്ചവ: തതാ സ്മാക്മയ സ്ര്ഷി   സ്ശ്ചമ് കഃ സ് ചാരശ്ചണഃ  

 യാചിതൗ പ്പരമമ് തപ്ത ജക്മതു:   തൗ സ്ുകരാരമൗ  ൧൮ 

 പ്ജുരിതമ് തത് തനു: പ്തുടവാ ശ്ചരവമ് വിഷ്ണു    പരാപ്ക്ശ്ചമഃ  

 അതിക്മ് കമനികര വിഷ്ണു മ് കതവാഃ സ്ര്ഷി   ക്ണാ   സ്തതാ  ൧൯ 

 തനൂ രുപ്ത    സ്തു  സ്പ്മ് കു കരാ വികതകഹഷു മഹാ   യരാഃ  

 കതവരാത സ്യ രാജര്കഷ: തതൗ ഹകസ്ത സ് സ്ായക്മ്  ൨0 

 ഇതമ് ച ശ്ചവഷ്ണവമ് രാമ തനുഃ പര പുരമ് ജയമ്  

 രുചീകക് പാര കകവ പ്പാതാത് വിഷ്ണു ഃ സ് നയാസ്മ് ഉരമമ്  ൨൧ 

 രുചീക് സ്തു  മഹാകതജാഃ പുപ്ത സ്യ അപ്പതിക്ര മണഃ  

 പിതു: മമ തതൗ തിവയമ് ജമതകക്ന: മഹാത്മനഃ  ൨൨ 

 നയസ്ത രകപ്സ്ത പിതരി കമ തകപാ പ  സ്മനവികത  

 അര ജു കനാ വിതകത പ്മുതയുമ് പ്പാപ്ക്ുതാമ് പുരിമ് ആസ്തിതഃ  ൨൩ 

 വതമ് അപ്പതിരൂപമ് തു പിതുഃ പ്രുതവാ സ്ുതാരുണമ്  

 ക്ഷ്പ്തമ് ഉത്സാതയന് കരാഷാത് ജാതമ് ജാതമ് അകനക്രഃ  ൨൪ 

 പ്പുതിവീമ് ച അക്ി ാമ് പ്പാപയ ക്ാരയപായ മഹാത്മകന  

 യജ്ഞ സ്യ അക് തതാ രാമ തക്ഷ്ിണാമ് പുണയ ക്ര മകണ  ൨൫ 

 തരവാ മകഹപ്് നി യ: തകപാ പ  സ്മനവിതഃ  

(  സ്തികതാ൭സ്മി തസ്മിന് തപയന് ശ്ചവ സ്ുസ്ുക്മ് സ്ുര കസ്വികത   

 അതയ തു ഉരമ വീകരയണ തവയാ രാമ മഹാ പ   ) 

 പ്രുതവാന് തനുകഷാ കപതമ് തകതാഹമ് പ്തുതമ് ആക്തഃ  ൨൬ 

 തത് ഇതമ് ശ്ചവഷ്ണവമ് രാമ പിപ്തു ശ്ചപതാമഹമ് മഹത്  

 ക്ഷ്പ്ത തര മമ് പുരപ്സ്കു തയ പ്ക്ുഹ്ണീഷവ തനുരുരമമ്  ൨൭ 

 കയാജയസ്വ തനുഃ കപ്രകട രരമ് പര പുരമ് ജയമ്  

 യതി രകക്നാഷി ക്ാക്ുത്സത തവ്വമ് താസ്യാമി കത തതഃ  ൨൮ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    പമ് ച സ്്തതിമ 

സ്സര ക:  

 ഷട് സപ്തതിമ സ്സര് ക:  
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 പ്രുതവാ തത്    ജാമതക്്നയ സ്യ വാക്യമ് താരരതി    സ്തതാ  

 ക്ൗരവാത് യപ്്ിത   ക്തഃ പിതൂ രാമമ് അതാ   പ്പവീത്  ൧ 

 പ്രുതവാന് അസ്മി യത് ക്ര മ പ്ക്ുതവാന് അസ്ി പാര കവ  

 അനുരു്യാമകഹ പ്പഹ്മന് പിതു: ആപ്നുണയമ് ആസ്തിതഃ  ൨ 

 വീരയ   ഹീനമ് ഇവാ൭രക്തമ് ക്ഷ്പ്ത   തകര മണ പാര കവ  

 അവജാനാസ്ി കമ കതജഃ പരയ കമ   അതയ പരാപ്ക്മമ്  ൩ 

 ഇതി ഉക്തവാ രാക്വഃ പ്ക്ുകരാ പാര കവ സ്യ വരാ യുതമ്  

 രരമ് ച പ്പതിസ്പ്മ് കുഹയ ഹസ്താത്  ക്ു പരാപ്ക്മഃ  ൪ 

 ആകരാപയ സ് തനൂ രാമഃ രരമ് സ്ജയമ് ചക്ാര ഹ  

 ജാമതക്്നയമ് തകതാ രാമമ് രാമഃ പ്ക്ുകരാപ്പവീത് വചഃ  ൫ 

 പ്പാഹ്മകണാ   അസ്ി ഇതി പൂകജയാ കമ വിരവാമിപ്ത പ്ക്ുകതന ച  

 തസ്മാത് രകക്താ ന കത രാമ കമാക്തുമ് പ്പാണ ഹരമ് രരമ്  ൬ 

 ഇമാമ് വാ തവത് ക്തിമ് രാമ തകപാപ  സ്മാര ജിതാന്  

 ക ാക്ാന് അപ്പതിമാന് വാ൭പി ഹനിഷയാമി യത് ഇച്ചസ്ി  ൭ 

 ന ഹി അയമ് ശ്ചവഷ്ണകവാ തിവയഃ രരഃ പര പുരമ് ജയഃ  

 കമാക്ഃ പതതി വീകരയണ പ  തര ്വിനാരനഃ  ൮ 

 വരാ൭൭യുത തരമ് രാമ പ്തടുമ് സ്ര്ഷി ക്ണാഃ സ്ുരാഃ  

 പിതാമഹമ് പുരപ്സ്കു തയ സ്കമതാ: തപ്ത സ്മ് കരഃ  ൯ 

 ക്്രവ അ്സരസ് ശ്ചശ്ചവ സ്ിര ചാരണ ക്ിന്നരാഃ  

 യക്ഷ് രാക്ഷ്സ് നാക്ാ ശ്ച തത് പ്തടുമ് മഹത് അത്ു തമ്  ൧0 

 ജടീ പ്ക്ുകത തതാ ക ാകക് രാകമ വര തനുര തകര  

 നിരവീകരയാ ജാമതകക്്നയാ   അസ്ൗ രകമാ രാമമ് ഉശ്ചതക്ഷ്ത  ൧൧ 

 കതകജാപി: ഹത വീരയതവാത് ജാമതകക്്നയാ ജടീ പ്ക്ുതഃ  

 രാമമ് ക്മ  പപ്താക്ഷ്മ് മ്മ് മ്മ് ഉവാച ഹ  ൧൨ 

 ക്ാരയപായ മയാ തരാ യതാ പൂരവമ് വസ്ുമ് തരാ  

 വിഷകയ കമ ന വസ്തവയമ് ഇതി മാമ് ക്ാരയകപാപ്പവീത്  ൧൩ 

 കസ്ാഹമ് ക്ുരു വചഃ ക്ുരവന് പ്പുതിവയാമ് ന വകസ് നിരാമ്  

 പ്ക്ുതാ പ്പതിജ്ഞാ ക്ാക്ുത്സത പ്ക്ുതാ ശ്ചവ ക്ാരയപസ്യ ഹി  ൧൪ 



പാല   കാമ് ട 
 

Page 169 of 172 
 

 തത് ഇമാമ് തവമ് ക്തിമ് വീര ഹ്ുമ് ന അര്ഹസ്ി രാക്വ  

 മകനാ ജവമ് ക്മിഷയാമി മകഹപ്്മ് പരവകതാ രമമ്  ൧൫ 

 ക ാക്ാ: തു അപ്പതിമാ രാമ നിര ജിതാ: തപസ്ാ മയാ  

 ജഹി താന് രര മുകക്യന മാ പൂത് ക്ാ സ്യ പരയയഃ  ൧൬ 

 അക്ഷ്യ്മ് മതു ഹ്ാരമ് ജാനാമി തവാമ് സ്ുകരരവരമ്  

 തനുകഷാസ്യ പരാമര ശാത് സ്വസ്തി കതസ്തു  പരമ് തപ  ൧൭ 

 ഏകത സ്ുര ക്ണാഃ സ്കരവ നിരീക്ഷ്ക് സ്മാക്താഃ     

 തവാമ് അപ്പതിമ ക്ര മാണമ് അപ്പതിതവ്വമ് ആഹകവ  ൧൮ 

 ന ച ഇയമ് മമ ക്ാക്ുത്സത പ്വീടാ പവിതുമ് അര്ഹതി  

 തവയാ ശ്ചപ്ത ക ാക്യ നാകതന യത് അഹമ് വിമുക്ീ പ്ക്ുതഃ  ൧൯ 

 രരമ് അപ്പതിമമ് രാമ കമാക്തുമ് അര്ഹസ്ി സ്ുപ്വത  

 രര കമാകക്ഷ് ക്മിഷയാമി മകഹപ്്മ് പരവകതാ രമമ്  ൨0 

 തതാ പ്പുവതി രാകമ തു ജാമതകക്്നയ പ്പതാപവാന്  

 രാകമാ താരരതിഃ പ്രീമാന് ചികക്ഷ്പ രരമ് ഉരമമ്  ൨൧ 

 സ് ഹതാന് പ്തുരയ രാകമണ സ്വാന് ക ാക്ാന് തപസ്ാ൭൭ര ജിതാന്   

 ജാമതകക്്നയാ ജക്ാമ ആരു മകഹപ്മ് തമ് പരവകതാരമമ്  ൨൨ 

 തകതാ വിതിമിരാഃ സ്രവാ തിരാ ച ഉപ തിര സ്തതാ  

 സ്ുരാഃ സ്ര്ഷി ക്ണാ രാമമ് പ്പരരമ് സു : ഉതാ൭൭യുതമ്  ൨൩ 

 രാമമ് താരരതിമ് രാകമാ ജാമതക്്നയഃ പ്പരസ്യ ച  

 തതഃ പ്പതക്ഷ്ിണീ പ്ക്ുതയ ജക്ാമ ആത്മക്തിമ് പ്പപുഃ  ൨൪ 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ പാ ക്ാകമ് ട    ഷട് സ്്തതിമ 

സ്സര ക:  

 സപ്ത   സപ്തതിമ സ്സര് ക:  

 ക്കത രാകമ പ്പരാ് ആത്മാ രാകമാ താരരതി:   തനുഃ  

 വരുണായ അപ്പകമയായ തതൗ ഹകസ്ത സ് സ്ായക്മ്  ൧ 

 അപിവാതയ തകതാ രാകമാ വസ്ിട പ്പമുക്ാന് രുഷീന്  

 പിതരമ് വിഹവ മ് പ്തുടവാ കപ്പാവാച രക്ു   ന്നഃ  ൨ 

 ജാമതകക്്നയാ ക്കതാ രാമഃ പ്പയാതു ചതുരമ് കിണീ  
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 അകയാതയാ അപിമുക്ീ കസ്നാ തവയാ നാകതന പാ ിതാ  ൩ 

( സ്മ് തിരസ്വ മഹാ രാജ കസ്നാമ് തവത് രാസ്കന സ്തിതാമ്   

 രാരനമ് ക്ാമ്ക്ഷ്കത കസ്നാ ചാതക്ാളി: ജ മ് യതാ)  

 രാമ സ്യ വചനമ് പ്രുതവാ രാജാ തരരതഃ സ്ുതമ്  

 പാഹുപയാമ് സ്രരിഷവജയ മൂര്ത്നി ച ആപ്ക്ായ രാക്വമ്  ൪ 

 ക്കതാ രാമ ഇതി പ്രുതവാ പ്ഹുടഃ പ്പമുതികതാ പ്നുപഃ  

 പുന: ജാതമ് തതാ കമകന പുപ്തമ് ആത്മാനമ് ഏവ ച   

 കചാതയാ മാസ് താമ് കസ്നാമ് ജക്ാമ ആരു തതഃ പുരീമ്  ൫ 

 പതാക്ാ തവജിനീമ് രമയാമ് തൂകരയാ തകു ട നിനാതിതാമ്  

 സ്ിക്ത രാജ പതാമ് രമയാമ് പ്പക്ീര ണ ക്ുസ്ുകമാതകരാമ്  ൬ 

 രാജ പ്പകവര സ്ുമുശ്ചക്ഃ പൗശ്ചര: മങ്കള വാതിപിഃ  

 സ്രൂര ണാമ് പ്പാവിരത് രാജാ ജനൗശ്ചക്ഃ സ്മ പ്മ് കുതാമ്  ൭ 

 പൗശ്ചര: പ്പതയുതകകതാ തൂരമ് തവിശ്ചജ ശ്ച പുര വാസ്ിപി:  

 പുശ്ചപ്ത: അനുക്ത: പ്ശ്ശീമാന് പ്രീമതി് ശ്ച മഹാ യരാ:  ൮ 

 പ്പവികവര പ്ക്ുഹമ് രാജാ ഹിമവത് സ്പ്തുരമ് പുന :  

 നനമ് ത സ്വജകനാ രാജാ പ്ക്ുകഹ ക്ാശ്ചമ: സ്ുപൂജിത:  ൯ 

 ക്ൗസ് യാ ച സ്ുമിപ്താ ച ശ്ചക്കക്യീ ച സ്ുമതയമാ  

 വതൂ പ്പതിപ്ക്കഹ യുക്താ യാ ശ്ചാ൭നയാ രാജ കയാഷിതഃ  ൧0 

 തതഃ സ്ീതാമ് മഹാപാക്ാമ് ഊര മി ാമ് ച യരസ്വിനീമ്  

 ക്ുരതവജ സ്ുകത ച ഉകപ ജപ്ക്ുഹു: പ്നുപ പതനയഃ  ൧൧ 

 മങ്കള ആ ാപശ്ചന: കഹാശ്ചമ: കരാപിതാഃ ക്ഷ്ൗമ വാസ്സ്ഃ  

 കതവത ആയതനാനി ആരു സ്രവാ സ്താഃ പ്പതയപൂജയന്  ൧൨ 

 അപിവാതയ അപിവാതയാന് ച സ്രവാ രാജ സ്ുതാ സ്തതാ  

( സ്വ സ്വമ് പ്ക്ുഹമ് അത ആസ്ാതയ ക്ുകപര പവകനാപമമ്   

 കക്ാപി ര തശ്ചന ശ്ച താശ്ചനയ ശ്ച തരയ്ിതവാ തവികജാരമാന്)  

 കരമികര മുതിതാഃ സ്രവാ പപ്ര തുപിഃ സ്ഹിതാ രഹഃ  ൧൩ 

 ക്ുമാരാ: ച മഹാത്മാകനാ വീകരയണ അപ്പതിമാ പുവി  ൧൪ 

 പ്ക്ുത താരാഃ പ്ക്ുത അപ്സ്താ ശ്ച സ് തനാഃ സ് സ്ുപ്ഹു ജ്ജനാഃ  
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 രുപ്രൂഷമാണാഃ പിതരമ് വര തയ്ി നരര്ഷപാഃ  ൧൫ 

( ക്ാക  ക്ാക  തു നീതിജ്ഞാ: കതാഷയകമ് താ ക്ുരുമ് ക്ുശ്ചണഃ)  

 ക്സ്യചിത് അത ക്ാ സ്യ രാജാ തരരത സ്സുതമ്   

 പരതമ് ശ്ചക്ക്യീ പുപ്തമ് അപ്പവീത് രക്ു നമ് തന:  ൧൬ 

 അയമ് കക്ക്യ രാജ സ്യ പുകപ്താ വസ്തി പുപ്തക്   

 തവാമ് കനതുമ് ആക്കതാ വീര യുതാജിത് മാതു  സ്തവ  ൧൭ 

 പ്പാര തിത: കതന തര മജ്ഞ മിതി ായാമ് അഹമ് തതാ  

 രുഷി മകതയ തു തസ്യ തവമ് പ്പീതിമ് ക്ര തു മ് ഇഹാ൭ര്ഹസ്ി  ൧൮ 

 പ്രുതവാ തരരതസ്യ ഏതത് പരത: ശ്ചക്ക്യീ സ്ുത:   

 അപിവാതയ ക്ുരുമ് രാമമ് പരിഷവജയ ച  ക്ഷ്മണമ്  

 ക്മനായ അപിചപ്ക്ാമ രപ്തുക്ന സ്ഹിത സ്തതാ  ൧൯ 

 ആപ്പുച്ചയ പിതരമ് രൂകരാ രാമമ് ച അക്ലിട ക്ാരിണമ്   

 മാപ്തൂ ശ്ചാ൭പി നര കപ്രട  രപ്തുക്ന സ്ഹികതാ യയൗ  ൨0 

 ക്കത തു പരകത രാകമാ  ക്ഷ്മണ ശ്ച മഹാപ :   

 പിതരമ് കതവ സ്മ് കാരമ് പൂജയാ മാസ്തു സ്തതാ  ൨൧ 

 പിതു: ആജ്ഞാമ് പുരപ്സ്കു തയ  പൗര ക്ാരയാണി സ്രവര:  

 ചക്ാര രാകമാ തര മാത്മാ പ്പിയാണി ച ഹിതാനി ച  ൨൨ 

 മാപ്തുകപയാ മാപ്തു ക്ാരയാണി പ്ക്ുതവാ പരമ യപ്മ് തിത:  

 ക്ുരൂണാമ് ക്ുരു ക്ാരയാണി ക്ാക  ക്ാക ൭നവശ്ചവക്ഷ്ത  ൨൩ 

 ഏവമ് തരരത പ്പീകതാ പ്പാഹ്മണാ ശ്ചനക്മാ സ്തതാ  

 രാമ സ്യ രീ  പ്വുകരന സ്കരവ വിഷയ വാസ്ിന:  ൨൪  

 കതഷാമ് അതി യരാ ക ാകക് രാമഃ സ്തയ പരാപ്ക്മഃ  

 സ്വയരൂ: ഇവ പൂതാനാമ് പപൂവ ക്ുണവ രരഃ  ൨൫ 

 രാമ   സ്തു  സ്ീതയാ സ്ാര തമ് വിജഹാര പഹൂന് രുതൂന്  

 മനസ്വീ തതകതമാനസ്യ   സ്തസ്യാ നിതയമ് പ്ഹുതി സ്മരി്തഃ  ൨൬ 

 പ്പിയാ തു സ്ീതാ രാമ സ്യ താരാഃ പിപ്തു   പ്ക്ുതാ ഇതി  

 ക്ുണാത് രൂപ   ക്ുണാ   ച്ചാ൭പി പ്പീതി: പൂകയാ൭പയവര തത  ൨൭ 

 തസ്യാ ശ്ച പര താ തവിക്ുണമ് പ്ഹുതകയ പരിവര തകത  
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 അ് ര ജാതമ് അപി വയക്തമ് ആക്യാതി പ്ഹുതയമ് പ്ഹുതാ  ൨൮ 

 തസ്യ പൂകയാ വികരകഷണ ശ്ചമതി ീ ജനക്ാ ത്മജാ  

 കതവതാപിഃ സ്മാ രൂകപ സ്ീതാ പ്രീ: ഇവ രൂപിണീ  ൨൯ 

 തയാ സ് രാജര്ഷി സ്ുകതാപിരാമയാ ;  

 സ്കമയിവാന് ഉരമ രാജ ക്നയയാ  

 അതീവ രാമഃ രുരുകപതി ക്ാമയാ  ;  

 വിപുഃ പ്രിയാ വിഷ്ണു : ഇവ അമകരരവരഃ  ൩0 

 ഇതയാര്കഷ പ്രീമപ്താമായകണ, ആതി ക്ാകവയ, പ്രീമതവാല്മീക്ീകയ, 

ചതുരവിമ് ശത്   

 സ്ഹപ്സ്ിക്ായാമ്,   സ്മ്ഹിതായാമ്, പാ ക്ാകമ് ട,     സ്്ത   സ്്തതിമ സ്സര ക:  

 ചരിതമ് രക്ുനാത സ്യ രതകക്ാടി പ്പവിസ്തരമ്,   

 ഏശ്ചക്ക് മക്ഷ്രമ് കപ്പാക്തമ് മഹാ പാതക് നാരനമ് .  

 യത൭ക്ഷ്ര പത പ്പടമ് മാപ്താ ഹീനമ് ച  യത് പകവത്   

 ത ത്സരവമ് ക്ഷ്മയതാമ് കതവ നാരായണ നകമാസ്തു കത.  

   പാ ക്ാമ് ട: സ്മാ്ത:  

   പ്രീ സ്ീതാ രാമചപ്മ് താ൭രണ് മസ്തു  


