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আিদতয্ দযm>
তেতা যুd পির াংতং সমের িচংতযা িsতং| রাৱণং চাgেতা দৃ ৱ্ া যুdায সমুপিsতং||1||
ৈদৱৈত সমাগময্ d ু মভয্াগেতা রণং| uপাগময্াbৱীdামm aগেsয্া ভগৱাn ঋিষঃ||2|| রাম
রাম মহাবােহা শৃণু হয্ং সনাতনং| েযন সরৱ্ ানরীn ৱত্স সমের িৱজিযষয্িস||3|| আিদতয্
দযং পুণয্ং সরৱ্ শtিৱনাশনং| জযাৱহং জেপিnতয্ং akযং পরমং িশৱং||4||
সরৱ্ মংগলমাংগলয্ং সরৱ্ পাপpণাশনং| িচংতােশাকpশমনং আযুরৱ্ ধনমুtমং||5|| রি মংতং
ূ
সমুদয্ংতং েদৱাসুরনমsতং
িৱৱসৱ্ ংতং ভাsরং ভু ৱেনশৱ্ রং||6|| সরৱ্ েদৱাtেকা
ৃ | পজযসৱ্
েহয্ষ েতজসৱ্ ী রি ভাৱনঃ| eষ েদৱাসুরগণাn েলাকাn পািত গভিsিভঃ||7|| eষ bhা চ
িৱ ু
িশৱঃ sংদঃ pজাপিতঃ| মেহংেdা ধনদঃ কােলা যমঃ েসােমা হয্পাংপিতঃ||8|| িপতেরা
ৱসৱঃ সাধয্া হয্িশৱ্ েনৗ ম েতা মনুঃ| ৱাযুরৱ্ িhঃ pাজাpাণ ঋতুকর্তা pভাকরঃ||9|| আিদতয্ঃ
ূ
ূ গভিsমাn| সুৱর্ণসদৃেশা ভানুঃ সৱ্ র্ণেরতা িদৱাকরঃ||10|| হিরদশৱ্ ঃ
সিৱতা সরয্ঃ
খগঃ পষা
সরsাির্চঃ সুpসিpর্মরীিচমাn| িতিমেরাnথনঃ শংভুঃ তৱ্ া মার্তাংড aং মাn||11||
িহরণয্গর্ভঃ িশিশরঃ তপেনা ভাsেরা রিৱঃ| aিgগের্ভািদেতঃ পুt শংখঃ িশিশরনাশনঃ||12||
েৱয্ামনাধsেমােভদী ঋগয্জুঃসামপারগঃ| ঘনৱৃি রপাংিমেtা িৱংধয্ৱীথীpৱংগমঃ||13|| আতপী
মংডলী মৃতুয্ঃ িপংগলঃ সরৱ্ তাপনঃ| কিৱিরৱ্ েশৱ্ া মহােতজা রkঃ সরৱ্ ভেৱাdৱঃ||14||
নktgহতারাণাং aিদেপা িৱশৱ্ ভাৱনঃ| েতজসামিপ েতজসৱ্ ী দৱ্ াদশাtn নেমাsেত||15||
ূ ায িগরেয পি মাযাdেয নমঃ| েজয্ািতর্গণানাং পতেয িদনািধপতেয নমঃ||16||
নমঃ পরৱ্
জযায জযভdায হরয্শৱ্ ায নেমা নমঃ| নেমা নমঃ সহsাংেশা আিদতয্ায নেমা নমঃ||17|| নমঃ
ugায ৱীরায সারংগায নেমা নমঃ| নমঃ পdpেবাধায মার্তাংডায নেমা নমঃ||18||
ূ
bেhশানাচু য্েতশায সরয্াযািদতয্ৱর্
চেস| ভাসৱ্ েত সরৱ্ ভkায েরৗdায ৱপুেষ নমঃ||19||
তেমা ায িহম ায শt াযািমতাtেন| কৃ ত ায েদৱায েজয্ািতষাংপতেয নমঃ||20||
তpচামীকরাভায ৱhেয িৱশৱ্ কর্মেণ| নমsেমািভিন ায
চেয েলাকসািkেণ||21||
ূ
নাশযেতয্ষ ৈৱ ভতং
তেদৱ সৃজিত পভু ঃ| পাযেতয্ষ তপেতয্ষ ৱর্ষেতয্ষ গভিsিভঃ||22|| eষ
ূ
সুেpষু জাগির্ত ভেতষু
পিরিনি তঃ| eষ eৱািg েহাtং চ ফলং ৈচৱািgেহািtণাং||23|| েৱদা
ূ
kতৱৈ ৱ kতনাং
ফলেমৱ চ| যািন কৃ তয্ািন েলােকষু সরৱ্ eষ রিৱঃ pভু ঃ||24|| eনমাপত্সু
কৃ েcষু কাংতােরষু ভেযষু চ| কীর্তযn পু ষঃ কি t নাৱসীদিত রাঘৱ||25||
ূ
পজযৈসৱ্
নেমকােgা েদৱেদৱং জগতৱ্ িতং| eতt িt িণতং জpৱ্ া যুেdষু িৱজিযষয্িস||26||
aিsn kেণ মহাবােহা রাৱণং তৱ্ ং ৱিধষয্িস| eৱমুkৱ্ া তেতাগেsয্া জগাম চ যথাগতং||27||
eতcতৱ্
া মহােতজা ন েশােকাভৱtদা| ধারযামাস সুpীেতা রাঘৱঃ pযতাtৱাn||28||
ু
আিদতয্ং েpkয্ জpৱ্ াতু পরং হর্ষমৱাpৱাn| িtরাচময্ িচর্ভূ তৱ্ া ধনুরাদায ৱীরয্ৱাn||29||
রাৱণং েpkয্
াtা যুdায সমুপাগতং| সরৱ্ যেtন মহতা ৱেধ তসয্ ধৃেতাভৱt||30|| aথ
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রিৱরৱদিnরীkয্ রামং মুিদতমনাঃ পরমং p ষয্মাণঃ| িনিশচরপিতসংkযং িৱিদতৱ্ া
সুরগণমধয্গেতা ৱচsৱ্ েরিত||31|| iিত মdামাযেণ যুdকাংেড আিদতয্ দযং নাm সেpাtর
শততমঃ সর্গঃ||
Click here to go back

Page 2

