ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్రతమ సర్క :
ప్రవిశ్య శ్రతుశ్రత్వహా౭రమయ ్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రఆతకి వాన్
తతరశ శ్రమామోశ్రతురర
త షశ్రశ్రాతరా౭౭ప్శ్త్వశ్రత్వమల
ట ్శ్ర౧
కుశ్శ్రచీరశ్రరరిక్షిర్
త శ్రప్ాహాకి య శ్రలక్ష్మ్కి య శ్రసయప్ుత్శ్ర
ణాశ్రప్రతీర్
త శ్రతుర తరశ ్శ్రకకనేశ్రసూరయ శ్రత్వమల
ట ్శ్ర౨
శ్రమయ ్శ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రసుసప్ుష్శ్రట అజిర్శ్రసా
ప్ుకై: రహుపి: ఆకీర ణ్శ్రరక్షిశ్రసమ్క ైఃశ్రసయ౭౭ప్ుత్శ్ర౩
పూజిత్శ్రచోరప్ుత్
త శ్రచశ్రనితయ ్శ్రఅరస రా్శ్రకణైః
విశాలై: అరాి శ్రణైఃశ్రప్సుకాా మ్టైఃశ్రఅజినైఃశ్రకుశైఃశ్ర౪
సమిత్పా : తోణశ్రకలశైఃశ్రరలశ్రమూలైశ్రశ్చ శ్రశోపిత్
ఆరణయ శ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రప్ుకైఃశ్ర్ ష పుణయ ైఃశ్రాల్మ తుశ్రరలైశ్రప్రల్మ త్శ్ర౫
రలిశ్రహోయ౭రిచ త్శ్రపుమయ ్శ్రప్రహ్కి శ్రకోష్శ్రనినాత్పత్
పుష్పా శ్రరల్మ నయ ైఃశ్రరరిక్షిశ్రర్
త శ్రరత్పకి నాయ శ్రచశ్రసరతకి యాశ్ర౬
రలశ్రమూలా౭శ్నశ్రశ్రమాత్్:త చీరశ్రప్కుష్ణణజినా౭త్వా రైః
సూరయ శ్రవైశాల్మ నమాపైశ్రశ్చ శ్రపుమాణశ్రరకి నిపిశ్రప్రల్మ త్శ్ర౭
పుణయ శ్రశ్చ శ్రనిణా౭౭హారైఃశ్రశోపిత్శ్రరరత్వరి షపిైః
తత్శ్రప్రహ్కి శ్రరవనశ్రప్రకయ ్శ్రప్రహ్కి శ్రకోష్శ్రనినాత్పత్శ్ర౮
ప్రహ్కి విత్పా శ్రరకి హాాకై: ప్ాహ్కి ణ: ఉరశోపిత్శ్ర
తశ్రత్త్తుతష్ణటల్మ శ్రమాకవైఃశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
ారా౭౭ప్శ్త్వశ్రత్వమల
ట ్శ్ర
అరయ కచచ న్శ్రత్వహాతేజాశ్రవిజ్య ్శ్రప్కుాల్మ శ్రత్వహ్తు
త ైఃశ్ర౯
త్పవయ శ్రశ్రజానోపరశ్రరనాి శ్రశ్రతశ్రత మాత్వ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రత్వహ్ర షణైః
అపిజ్కుకి : తాశ్రప్ీాశ్రవైతేహీ్శ్రచశ్రణశ్స్వల్మ నీ్శ్ర౧0
తేశ్రత్శ్రసోత్వ్శ్రఇవోతయ న్
త శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవైశ్రతరకి శ్రచారిమైః
త్వత్వక ళానిశ్రప్రయుయానాైఃశ్రప్రతయ ప్కుహ్న్
ణ శ్రప్తుటశ్రప్వాైఃశ్ర౧౧
రూరశ్రసత్వహనన్శ్రలక్ష్మకి ్శ్రసౌకుయరయ ్శ్రసువేష్ా్
తప్తుశుర్శ్రవిస్వకి ా౭౭కామాశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవనశ్రవాస్వనైఃశ్ర౧౨
వైతేహీ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రమాత్వ్శ్రనేత్త్ై: అనిమిష్పర్శ్రఇవ
ఆశ్చ రయ శ్రపూాన్శ్రతప్తుశుైఃశ్రసర్వల్మ శ్రతేశ్రవనశ్రచారిమైఃశ్ర౧౩
అత్త్ైన్శ్రహిశ్రత్వహాశ్రాకాైఃశ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రహితేశ్రరత్
అత్పత్ప్శ్రరర ణశాలాయా్శ్రమాకవ్శ్రసత్వి య వేశ్ణన్శ్ర౧౪
తతోశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసప్తుక తయ శ్రవిత్పనాశ్రావకోరయైః
ఆజ్ప్హుశ్రశ్రతశ్రత త్వహాశ్రాకాైఃశ్రసలిల్శ్రతరకి శ్రచారిమైఃశ్ర౧౫
మూల్శ్రపుష్ా ్శ్రరల్శ్రవనయ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రచశ్రత్వహాతకి నైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నివేతణాల్మ శ్రతరకి జానోశ్రశ్రసత
త ైఃశ్రప్ాత్వాలయో౭ప్పువన్శ్ర౧౬
తరకి శ్రాలోశ్రజ్నాయ శ్రసయ శ్రశ్రమయ శ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రణశ్:
పూజ్నీణశ్రశ్చ శ్రయనయ శ్రశ్చ శ్రమాజాశ్రతమశ్రట తరోశ్రకురైఃశ్ర౧౭
ఇత్త్నశ్రత తయ వశ్రచతుశ్రమాా కైఃశ్రప్రజాశ్రరక్ష్త్పశ్రమాకవ
మాజాశ్రతాకి శ్రతల్మ మాన్శ్రపోకాన్శ్రపుమ్ఙ్తేశ్రలోకశ్రనత్వప్సుక తైఃశ్ర౧౮
తేశ్రవణ్శ్రరవాశ్రరక్ష్మ్య శ్రరవశ్రత్పల్మ ష్ణశ్రవాస్వనైః
నకరశ్రశ్రసోతశ్రవనశ్రశ్రసోతశ్రవాశ్రతల్మ ్శ్రపశ్రమాజాశ్రజ్నేశ్ల్మ రైఃశ్ర౧౯
నయ సశ్రత తణ్టటశ్రవణ్శ్రమాజ్న్శ్రజితశ్రప్కోాశ్రజితేత్త్నియా
త
ైః
రక్షితవాయ శ్రశ్రసల్మ త యాశ్రశ్శ్ల్మ శ్రతక రా శ్రపూాశ్రశ్రసపో
త తనాైఃశ్ర౨0
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రరలైశ్రరూకి లైైఃశ్రపుష్పా శ్రరల్మ నయ శ్రశ్చ శ్రమాకవ్
అనయ శ్రశ్చ శ్రవివిా౭౭హారైఃశ్రసలక్ష్కి మ్శ్రఅపూజ్ణన్శ్ర౨౧
తా౭నేయ శ్రారాైఃశ్రస్వాతశ్రమాత్వ్శ్రవైశాల్మ నరోరయైః
నాయ ణశ్రప్ుాతశ్రణాశ్రనాయ ణ్శ్రతరా యాయసు: ఈశ్ల్మ ర్శ్ర౨౨
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్రతత్వశ్రసరక :
త్వి తీయ సర్క :
ప్కుతశ్రఆత్పతోయ ౭తశ్రమాత్వశ్రసు
శ్ర తశ్రసూరయ సోయ తణన్శ్రప్రత్ప
ఆత్వత్త్నయ త శ్రసశ్రునీన్శ్రసమాల్మ న్శ్రవన్శ్రఏవా౭నల్మ కాహ్తశ్ర౧
నానాశ్రప్ుకశ్రకణ్టశ్రకీర ణ్శ్రశారూతలశ్రప్ుకశ్రతవిత్
తల్మ సశ్రత ప్ుక్ష్శ్రలాశ్రకులకి ్శ్రతుర తరశ శ్రసలిలా౭౭శ్ణ్శ్ర౨
నిష్కక జ్నానాశ్రశ్కునిశ్రజిలికా
ి శ్రకమశ్రనాత్పత్
లక్ష్కి ణ్ట౭ుకతోశ్రమామోశ్రవనశ్రత్వతయ ్శ్రతతరశ శ్రహ్శ్ర౩
వనశ్రత్వతేయ శ్రతుశ్రకాకుతస ేశ్రస
శ్ర తస్వకి న్శ్రకోరశ్రప్ుకాశ్రయుతే
తతరశ శ్రరారిశ్రప్శుయక ర్శ్రపురష్ణత్శ్రత్వహాశ్రసల్మ న్శ్ర౪
కమ్పా మా౭క్ష్్శ్రత్వహాశ్రవత్త్క్శ్ర
త వికట్శ్రవిష్మోశ్రతర్
ీరతస ్శ్రవిష్త్వ్శ్రతీరక ్శ్రవిప్కుత్శ్రకోరశ్రతరశ న్శ్ర౫
వాన్శ్రచరకి శ్రవైయాప్క్శ్రవా౭౭త్త్ర త్శ్రరత్పరోక్షిత్
ప్ాసన్శ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రవాయ త్పా౭౭సయ ్శ్రఇవా౭శ్రనకత ్శ్ర౬
ప్తీన్శ్రస్వయహన్శ్రచతురోశ్రవాయ ప్కాన్శ్రత్వల్మ శ్రప్ుకౌశ్రప్పుష్ాన్శ్రతశ్
సవిష్ణమ్శ్రవాత్పక్శ్ర
త కజ్శ్రసయ శ్రచశ్రశిరోశ్రత్వహ్త్
అవసజ్య శ్రశ్రఆణతశ్రశూలేశ్రవినతన్
త శ్రత్వహాశ్రసల్మ న్శ్ర౭
సశ్రమాత్వ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రచైవశ్రసీా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రచశ్రమ్త్పీ్
అరయ ావతశ్రసుసప్ుక తైఃత శ్రప్రజాైఃశ్రకాలశ్రఇవా౭శ్రనకత ైఃశ్ర౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సశ్రప్కుాల్మ శ్రపైరవ్శ్రనాత్శ్రచాలణన్శ్రఇవశ్రమ్ఙ్త్పనీ్
అమ్ఙ్క నశ్రఆాణశ్రవైతేహీ్శ్రఅరప్కత్వయ శ్రతతో౭ప్రవీత్శ్ర౯
యువా్శ్రజ్టాశ్రచీరశ్రతరౌశ్రసశ్రారౌయ శ్రక్ష్మమశ్రజీవిత్వ
ప్రవిష్టటశ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రశ్రశ్రచాా౭స్వశ్రారిణౌశ్ర౧0
కత్శ్రారసయోశ్రమాల్మ ్శ్రచశ్రవాసైఃశ్రప్రత్వతయాశ్రసహ్
అతరకి శ్రచారిణౌశ్రాపౌశ్రకౌశ్రయువా్శ్రునిశ్రతూష్కౌశ్ర౧౧
అహ్్శ్రవన్శ్రఇత్శ్రతురక ్శ్రవిమాతోశ్రనాత్వశ్రమాక్ష్సైః
చమామిశ్రాయుతోశ్రనితయ ్శ్రరషిశ్రయయస నిశ్రరక్ష్ణన్శ్ర౧౨
ఇణ్శ్రనారీశ్రవమారోహాశ్రత్వత్వశ్రరమాయ శ్రరవిష్య త్ప
యువయోైఃశ్రారయో: చశ్రఅహ్్శ్రాాయ మిశ్రరత్పర్శ్రప్ుతేశ్ర౧౩
తశ్రస్యయ వ్శ్రప్పువతోశ్రప్తుష్్
ట శ్రవిమాతశ్రసయ శ్రతుమాతకి నైః
ప్శుాల్మ శ్రసకరిల్మ త్శ్రవాకయ ్శ్రసప్యా నాతశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
సీాశ్రప్ావేరతోశ్రతేల్మ కాత్శ్రప్రవాతేశ్రకతళీశ్రణాశ్ర౧౪
ా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాకవైఃశ్రసీా్శ్రవిమాా౭0కశ్రకా్శ్రశుా్
అప్రవీశ్రశ్రలక్ష్
ి కి మ్శ్రవాకయ ్శ్రుకేనశ్రరరిశుష్య ాశ్ర౧౫
రశ్య శ్రసౌత్వయ శ్రనర్వత్త్నశ్రత సయ శ్రజ్నకశ్రాయ ౭తకి శ్రసత్వా వా్
త్వత్వశ్రామాయ ్శ్రశుా౭౭చామా్శ్రవిమాా౭0కేశ్రశ్రప్రవేశిా్
అతయ నశ్రత సుకశ్రసప్ుల్మ ాత్శ్రమాజ్శ్రపుప్తీ్శ్రణశ్స్వల్మ నీ్శ్ర౧౬
ణత్శ్రఅపిప్ేత్శ్రఅాకి సుశ్రప్పిణ్శ్రవరశ్రప్ుత్శ్రచశ్రణత్
కైకేయాయ శ్రశ్రసుతశ్రసుసప్ుల్మ త్
త శ్రక్షిప్ర్శ్రఅైయ వశ్రలక్ష్కి మశ్ర౧౭
యాశ్రనశ్రతుష్య త్పశ్రమాజ్యయ నశ్రపుప్ా౭శ్రర్వ తశ్రతీరక శ్రతరిశ నీ
ణయా౭హ్్శ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రహితైఃశ్రప్రాతపితోశ్రవన్శ్ర౧౮
అతేయ శ్రానీ్శ్రసకాయశ్రాశ్రయాశ్రయాశ్రత్వత్వశ్రత్వతయ యశ్ర౧౯
రరశ్రసా మాశ త్శ్రతుశ్రవైతేహాయ శ్రనశ్రతుైఃకతర్శ్రఅస్వశ్రత మ్ఙ్
పితుశ్రరిల్మ యోకాత్శ్రసౌమిప్తేశ్రసల్మ శ్రమాజ్య శ్రహ్రణ్టత్శ్రతాశ్ర౨0
ఇత్పశ్రప్పువత్పశ్రకాకుతేస ేశ్రాష్ా శ్రశోకశ్రరరిపుితే
అప్రవీశ్రశ్రలక్ష్
ి కి మైఃశ్రప్కుతోతశ్రరతోతశ్రనాకశ్రఇవశ్రశ్ల్మ సన్శ్ర౨౧
అనాతశ్రఇవశ్రపూానా్శ్రనాతశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రవాసవోరత్వైః
త్వయాశ్రప్ేష్యయ మశ్రకాకుతస ేశ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రరరితరస య తశ్ర౨౨
శ్ర్వమశ్రనిహ్తాయ ౭తయ శ్రత్వయాశ్రప్కుతేన
త శ్రరక్ష్సైః
విమాతశ్రసయ శ్రకా౭సోశ్రహిశ్రత్వహీశ్రాసయ త్పశ్రశోణిత్శ్ర౨౩
మాజ్య శ్రకామ్ఙ్శ్రత్వత్వశ్రప్కోతోశ్రరరతేశ్రయోశ్రరపూవశ్రహ్
త్శ్రవిమాతేశ్రవిమోక్ష్మ్య మిశ్రవప్జీశ్రవప్జ్్శ్రఇవా౭చలేశ్ర౨౪
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్వత్వశ్రపుజ్శ్రరలశ్రవేకశ్రవేరాతైఃశ్రశ్ర
రతతుశ్రశ్రో౭సయ శ్రత్వహాన్శ్రత్వహోరస్వ
వయ రనణతుశ్రతపశ్రశ్చ శ్రజీవిత్శ్ర
రతతుశ్రతతశ్రసస శ్రత్వహీ్శ్రవికూరి ణతైఃశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రత్పల్మ తీణశ్రసరక :
ప్ుతీయ సర్క :
( ఇతుయ కాతల్మ శ్రలక్ష్కి మ: శ్రీయన్శ్ర
మ
మాక్ష్స్శ్రప్రహ్సశ్రనిి వ
కోశ్రావాన్శ్రవనశ్రత్వేయ తయ శ్రచరిష్య స్వశ్రణాశ్రసుక్శ్ర)
అతోశ్రవాచశ్రపునర్శ్రవాకయ ్శ్రవిమాతైఃశ్రపూరణన్శ్రవన్
ఆాకి న్శ్రప్పుచచ తేశ్రప్పూత్శ్రకౌశ్రయువా్శ్రకల్మ శ్రకమిష్య త: ౧
త్శ్రఉవాచశ్రతతోశ్రమామోశ్రమాక్ష్స్శ్రజ్ల్మ లిా౭౭నన్
ప్పుచచ న్
త శ్రసుత్వహాశ్రతేజాశ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రకుల్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౨
క్ష్ప్త్పయోశ్రప్ుతశ్రత సత్వా న్ని శ్రవిత్పశ్రత న్నశ్రవనశ్రకోచరౌ
ాల్మ ్శ్రతుశ్రవేత్పతు్శ్రఇచాచ వైఃశ్రకశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రచరస్వశ్రతమకా
ట న్శ్ర౩
త్శ్రఉవాచశ్రవిమాతశ్రశ్రసుతశ్రమాత్వ్శ్రసతయ శ్రరమాప్కత్వ్
హ్నశ్రత వక్ష్మ్య మిశ్రతేశ్రమాజ్న్శ్రనిపోతశ్రత్వత్వశ్రమాకవశ్ర౪
పుప్తైఃశ్రరాలశ్రజ్ణాయ ౭హ్్శ్రయాశ్రత్వత్వశ్రశ్తప్హ్ా
విమాతశ్రఇత్పశ్రయ్శ్రఆహుైఃశ్రప్పుత్పవాయ ్శ్రసరల్మ శ్రమాక్ష్ాైఃశ్ర౫
తరాశ్రచా౭పిశ్రమ్ఙ్శ్రప్ాాతశ్రప్రహ్కి ణోశ్రహిశ్రప్రాతజా
శ్త్త్తణ్ట
త ౭వతయ ాశ్రలోకే౭చ్చచ ాయ శ్రేతయ శ్రతల్మ ్శ్రఏవశ్రచశ్ర౬
ఉప్తుస జ్య శ్రప్రత్వా్శ్రఏనా్శ్రఅనేక్షౌశ్రణా౭కత్
తల్మ రయణౌశ్రరలాయేా్శ్రనశ్రవా్శ్రజీవిత్శ్రఆతతేశ్ర౭
త్శ్రమాత్వైఃశ్రప్రతుయ వాశ్రచ్చత్శ్రకోరశ్రసప్త్వకశ్రత లోచనైః
మాక్ష్స్శ్రవిప్కుా౭౭కార్శ్రవిమాత్శ్రారశ్రచ్చతస్శ్ర౮
క్షుప్తశ్రత్పక్శ్రాల్మ ్శ్రతుశ్రహీనార త్శ్రప్ుతుయ ్శ్రఅనేల్మ ష్తశ్రప్తువ్
రేశ్రసప్యా రస య తశ్రత్పష్శ్రట నశ్రమ్ఙ్శ్రజీవన్శ్రకమిష్య స్వశ్ర౯
తతైఃశ్రసజ్య ్శ్రతుైఃశ్రప్కుాల్మ శ్రమాత్వైఃశ్రసునిశిాన్శ్రశ్మాన్
సుీప్క్శ్రఅపిసయతణశ్రమాక్ష్స్శ్రనిజ్కానశ్రహ్శ్ర౧0
తుష్ణశ్రజాయ శ్రకుమవాశ్రసరశ్రత ాణ్టన్శ్రుమోచశ్రహ్
రకకి శ్రపుయక న్శ్రత్వహాశ్రవేకాన్శ్రసురమాణ౭నిలశ్రతులయ కాన్శ్ర౧౧
తేశ్రశ్రీర్శ్రవిమాతశ్రసయ శ్రపిాతల్మ శ్రరరి హమశ్రవాససైః
నిేతుైఃశ్రశోణిాశ్రత్పకాతశ్రతరణ్టయ ్శ్రావకోరయైఃశ్ర౧౨
సశ్రవితోతశ్రనయ సయ శ్రవైతేహీ్శ్రశూలశ్రుతయ త్వయ శ్రమాక్ష్స:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అరయ త్త్తవ
త త్శ్రసుసప్ుక తైఃత శ్రతాశ్రమాత్వ్శ్రసశ్రలక్ష్కి మ్శ్రశ్ర౧౩
సశ్రవినతయ శ్రత్వహాశ్రనాత్శ్రశూల్శ్రశ్ప్కశ్రతల్మ జోరత్వ్
ప్రప్కుహాయ ౭శోరతశ్రతాశ్రవాయ ాత౭౭ననశ్రఇవా౭శ్రనకత ైఃశ్ర౧౪
అతశ్రత్వశ్రప్ాతరౌశ్రతీర్
త శ్రశ్రశ్రవర ష్శ్రవవర షతు:
విమాతేశ్రమాక్ష్తశ్రతస్వకి న్శ్రకాలా౭0తకశ్రణమోశ్రరమ్ఙ్శ్ర౧౫
సశ్రప్రసహ్య శ్రత్వహాశ్రరౌప్త:శ్రశ్రస్వా
త ల్మ శ్రప్ుత్వా తశ్రమాక్ష్స:
ప్ుత్వా యమశ్రసయ శ్రతేశ్రాణ్ట:శ్రకాయాశ్రనిి ష్యా తు:శ్రఆశుకా:శ్ర౧౬
సా మాశ త్శ్రతుశ్రవరశ్రానేనశ్రప్ాణ్టన్శ్రసప్మోతయ శ్రమాక్ష్స:
విమాత:శ్రశూల్శ్రఉతయ త్వయ శ్రమాకవాన౭రయ శ్రావతశ్రశ్ర౧౭
తశ్రచ్చచ ల్శ్రవప్జ్శ్రసయక శ్్శ్రకకనేశ్రజ్ల్మ లపరత్వ్
ాల్మ ాయ ్శ్రశ్మాాయ ్శ్రచిచ్చచ తశ్రమాత్వైఃశ్రశ్త్త్సశ్రత ప్పుా్శ్రవరైఃశ్ర౧౮
తత్శ్రమాత్వశ్రవిశికశ్రచిచ ని ్శ్రశూల్శ్రతసయ శ్రకమాత్శ్రపువిశ్ర
రాా౭శ్నినాశ్రచిచ ని ్శ్రమ్ఙ్రోశ్రరివశ్రశిలాశ్రతల్శ్రశ్ర౧౯
త్వశ్రకటక ్శ్రక్షిప్ర్శ్రుతయ త్వయ శ్రప్కుష్శ్రణ సరోా రమౌశ్రశుపౌశ్ర
తూర ణశ్రయరతత్శ్రతసయ శ్రతాశ్రప్రహ్రా్శ్రరలాత్శ్రశ్ర౨0
సశ్రవతయ యన: సుప్పుశ్్శ్రాహుాయ ్శ్రరరిరరయ శ్రత్వశ్ర
అప్రకమౌా య శ్రనరశ్రవాయ ప్కౌశ్రరౌప్త: ప్రాతతు్శ్రఇచచ తశ్రశ్ర౨౧
తసయ శ్రఅపిప్ాణ్శ్రఅజానోణశ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర
వహ్తుశ్రఅణ్శ్రఅల్శ్రావత్శ్రరా౭నేనశ్రతుశ్రమాక్ష్స: ౨౨
ణాశ్రచశ్రఇచచ త్పశ్రసౌమిప్తేశ్రతాశ్రవహ్తుశ్రమాక్ష్స:
ఆణశ్రమ్ఙ్వశ్రహిశ్రన: రయతశ్రయేనశ్రయాత్పశ్రనిశాచర: ౨౩
సశ్రతుశ్రసల్మ శ్రరలశ్రవీర్వయ మశ్రసుత్పర
ి య శ్రనిశాచర:
ాలాశ్రవివశ్రసక త్వతశ్రకత్వశ్రచకామా౭త్పశ్రరలౌశ్రతత: ౨౪
త్వశ్రఆరోరయ శ్రతత: సక త్వత్శ్రమాకవౌశ్రరజ్నీశ్రచర:
విమాతోశ్రనినతన్శ్రకోర్శ్రజ్కాయ౭పిుకోశ్రవన్శ్రశ్ర౨౫
వన్శ్రత్వహాశ్రమ్ఙ్కశ్రనిర్శ్రప్రవిష్టటశ్రశ్రశ్ర
ప్తుమ్: త్వహ్త్పా : వివిై: ఉేత్శ్ర
నానాశ్రవిైైఃశ్రరక్షిశ్రశ్ైశ్రరిల్మ చిప్త్శ్రశ్ర
శివాశ్రయుత్శ్రవాయ ళశ్రప్ుకైశ్రరిల్మ కీర ణ్శ్రశ్ర౨౬
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్తుతీణశ్రసరక :
చుర్ త సర్క :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్హిణయణౌశ్రతుశ్రత్వశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవైతేహీశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ఉచైచ శ్రసస ల్మ ర్వమశ్రచుప్కోశ్శ్రప్రప్కుహ్య శ్రసుపుజాశ్రపుజౌశ్ర౧
ఏష్శ్రాశ్రతీశ్రమాత్వ: సతయ వాన్శ్రీలవాన్శ్రశుచి:
రక్ష్ాశ్రరౌప్తశ్రరూేమశ్రప్హిణతేశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మ: ౨
య్శ్రప్ుకాశ్రరక్ష్యిష్య మితశ్రశారూతలాశ్రత్పల్మ పినశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర
య్శ్రహ్రశ్రఉప్తుస జ్య శ్రకాకుసౌతశ్రనత్వతశ్రత మాక్ష్సోతత్వ
త శ్రశ్ర౩
తాయ : తత్శ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
వేక్శ్రప్రచప్కతుశ్రరీల్మ రౌశ్రవతేశ్రతసయ శ్రతుమాతకి న: ౪
తసయ శ్రరౌప్తశ్రసయ శ్రసౌమిప్త్ప: ాహు్శ్రసవయ ్శ్రరరత్వాశ్రహ్
మాత్వశ్రశ్రసుతశ్రతక్షిమ్శ్రాహు్శ్రతరాశ్రతసయ శ్రరక్ష్సైఃశ్ర౫
సశ్రరకి శ్రాహుైఃశ్రసమిల్మ కోి శ్రనిరాా౭౭శుశ్రమాక్ష్సైఃశ్ర
తరణ్టయ ్శ్రమ్ఙ్కశ్రసయక శోశ్రవప్జ్శ్రపిని శ్రఇవా౭చలైఃశ్ర౬
ుషి టపి: జాుపి: రత్పా : సూతణ్శ్రత్వశ్రతుశ్రమాక్ష్స్శ్ర
ఉతయ మోయ తయ త్వయ శ్రచా౭పిశ్రఏన్శ్రశ్రసమి
త టలేశ్రనిషిా ేష్తు: ౭
సశ్రవితోతశ్రరహుపిశ్రమాా ణైఃశ్రకటాక ాయ ్శ్రచశ్రరరిక్ష్త:
నిషిా ష్టటశ్రరహుాశ్రపూమౌశ్రనశ్రత్వయరశ్రసశ్రమాక్ష్స: ౮
త్శ్రప్ేక్ష్య శ్రమాత్వ: సుప్పుశ్్శ్రఅవతయ ్శ్రఅచలోరత్వ్శ్రశ్ర
రయేషుశ్రఅరణశ్రత: శ్రీయన్శ్ర
మ
ఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్రశ్ర౯
తరాశ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రమాక్ష్సో౭ణ్శ్రనశ్రశ్కయ తేశ్ర
శ్త్త్తమ
త శ్రయుత్పశ్రనిర్వ ాతు్శ్రమాక్ష్స్శ్రనికనావహేశ్రశ్ర౧0
తత్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాకవేణోక్శ్ర
త మాక్ష్స: ప్రప్శిత్శ్రవచ:
ఇత్శ్రప్పోవాచశ్రకాకుతస ే్శ్రవిమాతైఃశ్రపురష్ర షర్శ్రశ్ర౧౧
హ్తో౭స్వకి శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రశ్ప్కశ్రతులయ శ్రరలేనశ్రవైశ్ర
త్వయాశ్రతుశ్రపూరల్మ ్శ్రతల్మ ్శ్రమోహాశ్రని శ్రశ్రజానోత: పురష్ర షర: ౧౨శ్ర
కౌసలాయ శ్రసుప్రజాశ్రమాత్వశ్రాతశ్రతల్మ ్శ్రవిత్పతోశ్రత్వయా
వైతేహీశ్రచశ్రత్వహాాకాశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రణశాైఃశ్ర౧౩
అపిశ్రశాాత్శ్రఅహ్్శ్రకోర్శ్రప్రవిష్టటశ్రమాక్ష్సీ్శ్రతు్
తుుా రశ్రమాి త్వశ్రకనర
త ల్మ ైఃశ్రశ్పోతశ్రవైప్శ్వేనశ్రహ్శ్ర౧౪
ప్రాతయ యనశ్రశ్చ శ్రత్వయాశ్రసో౭ప్రవీశ్రనాకి ్శ్రత్వహాణశాైః
ణాశ్రాశ్రతీశ్రమాత్వశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రవత్పష్య త్పశ్రసుయ కేశ్ర౧౫
తాశ్రప్రప్కుత్ప్శ్రఆరపి శ్రరవాన్శ్రసల్మ రక ్శ్రకమిష్య త్ప
ఇత్పశ్రవైప్శ్వణోశ్రమాజాశ్రరయా ౭౭సక్శ్ర
త పుమా౭నకశ్ర
అురసీణ
త శ్రయపశ్రయ్శ్రసప్ుక తోతశ్రవయ జ్హారశ్రహ్శ్ర౧౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తవశ్రప్రాాశ్రుకి కో౭
త హ్్శ్రఅపిశాాత్శ్రసుారణ్టత్
రవన్శ్రసల్మ ్శ్రకమిష్ణయ మిశ్రసల్మ స్వశ్రత వో౭శ్రసుతశ్రరరత్వతరశ్ర౧౭
ఇతోశ్రవసత్పశ్రతమాకి ాకి శ్రశ్రరత్వక ైఃశ్రశ్రప్రారవాన్
అతయ ౭శ్రర తశ్రయోజ్నేశ్రాతశ్రత్వహ్రి షైఃశ్రసూరయ శ్రసనిి రైః
త్శ్రక్షిప్ర్శ్రఅపికచచ శ్రతల్మ ్శ్రసశ్రతేశ్రప్ేయోశ్రవిాసయ త్పశ్ర౧౮
అవటేశ్రచా౭పిశ్రయ్శ్రమాత్వశ్రనిక్షిరయ శ్రకుశ్ీశ్రప్వజ్
రక్ష్ా్శ్రకతశ్రసాతల్మ నా్శ్రఏష్శ్రతరకి ైఃశ్రసనాతనాైఃశ్ర౧౯
అవటేశ్రయేశ్రనితీణనేశ్రత తేష్ణ్శ్రలోకాైఃశ్రసనాతనాైః
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రకాకుతస ే్శ్రవిమాతైఃశ్రశ్రశ్రీటితైః
రపూవశ్రసల్మ రక శ్రసప్యా పోతశ్రనయ సశ్రత తేహోశ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౨0
తశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రమాకవోశ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రవాయ త్పతేశ్శ్రహ్
కుత్వారశ్రతయ వశ్రరౌప్తశ్రసయ శ్రమాక్ష్ాయ ౭సయ శ్రలక్ష్కి మ
వనే౭స్వకి న్శ్రసుత్వహ్త్శ్రశ్ల్మ ప్ర్శ్రకనయ ా్శ్రరౌప్తశ్రకరకి మ: ౨౧
ఇతుయ కాతల్మ శ్రలక్ష్కి మ్శ్రమాత్వ: ప్రతర: కనయ ాశ్రమిత్పశ్రశ్ర
ప్తసౌతశ్రవిమాత్శ్రఆప్కత్వయ శ్రకమ్ఙ్టశ్రాతేనశ్రవీరయ వాన్శ్రశ్ర౨౨
తత: కనిప్త్శ్రఆాణశ్రలక్ష్కి మ: శ్ల్మ ప్రశ్రుతత్వ
త ్
అకనత్శ్రారశ ల్మ తశ్రశ్రసస
త య శ్రవిమాతశ్రసయ శ్రత్వహాతకి న: ౨౩
త్శ్రుకశ్రత కమ్
ట శ్రనిషిా ష్య శ్రశ్ుక శ్రకర ణ్శ్రత్వహాశ్రసల్మ న్
విమాత్శ్రప్ాక్షిరత్శ్రశ్ల్మ ప్ేశ్రనతన్
త శ్రపైరవశ్రసల్మ న్శ్ర౨౪
త్శ్రఆహ్వేశ్రనిరి ాత్శ్రఆశుశ్రవిప్కత్వశ్రశ్రస్వరౌ
త శ్రశ్ర
ుపౌశ్రసత్వయ త్పశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ుా౭నిల్మ త్వశ్రచిక్షిరతుశ్రరా యావహ్్శ్ర
నతత్వతశ్రుత్పర
ి య శ్రపిలేశ్రతుశ్రమాక్ష్స్శ్రశ్ర౨౫
అవతయ ా్శ్రప్ేక్ష్య శ్రత్వహాశ్రసురసయ శ్రత్వశ్రశ్ర
శితేనశ్రశ్త్త్తమ
త శ్రతాశ్రనరర షపౌ
సత్వర తయ శ్రచా౭తయ ౭శ్రర తశ్రవిశారత్వశ్రఉపౌశ్రశ్రశ్ర
పిలేశ్రవిమాతశ్రసయ శ్రవత్శ్రప్రచప్కతు: ౨౬
సల్మ ణ్శ్రవిమాతేనశ్రహిశ్రప్ుతుయ శ్రమాతకి న:
ప్రసహ్య శ్రమామ్ఙ్మశ్రవా౭శ్రర తశ్రమ్పపిస త:
నివేత్పతశ్రకాననశ్రచారిణ్టశ్రసల్మ ణ్శ్రశ్రశ్ర
నశ్రమ్ఙ్శ్రవత: శ్త్త్సశ్రత ప్కుతోశ్రరవేత్పత్పశ్రశ్ర౨౭
తశ్రతేవశ్రమామ్ఙ్మశ్రనిశ్త్వయ శ్రాషిత్శ్రశ్రశ్ర
ప్కుాశ్రత్వత్పశ్రశ్రసస
త య శ్రపిలశ్రప్రవేశ్నే
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
పిల్శ్రచశ్రమామ్ఙ్మశ్రరలేనశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్ర
ప్రవేశ్య శ్రయనేనశ్రవన్శ్రవినాత్పత్శ్ర౨౮
ప్రప్హుష్శ్రట రూాశ్రవివశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్రశ్ర
విమాతశ్రుమాయ : ప్రతర్వశ్రనిహ్తయ శ్రత్వశ్రశ్ర
ననత్వతతుశ్రరీల్మ తశ్రరయౌశ్రత్వహాశ్రవనేశ్రశ్ర
శిలాపిశ్రరత్వతశ్రశ్రర తతతుశ్రశ్చ శ్రమాక్ష్స్శ్ర౨౯
తతశ్రశ్రసుతశ్రత్వశ్రకాత్వచ నశ్రచిప్తశ్రకారకి కౌశ్ర
నిహ్తయ శ్రరక్ష్ైఃశ్రరరిప్కుహ్య శ్రమ్త్పీ్
విజ్ప్హ్తుశ్రశ్రసౌతశ్రుత్పత్వశ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర
త్పవిశ్రశ్రస్వత్వ
త శ్రచత్త్నశ్రత త్పవాకమాశ్రవివశ్రశ్ర౩0
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుర తశ్రసస రక :
రమచ మ సర్క :
హ్ాల్మ శ్రతుశ్రత్శ్రీత్వశ్రరల్శ్రవిమాత్శ్రమాక్ష్స్శ్రవనే
తతైఃశ్రసీా్శ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రసయశాల్మ సయ శ్రచశ్రవీరయ వాన్
అప్రవీశ్రశ్రలక్ష్
ి కి మ్శ్రమామోశ్రప్ాతర్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్శ్ర౧
కష్్
ట శ్రవన్శ్రఇత్శ్రతురక ్శ్రనశ్రచశ్రసోకి శ్రవనశ్రకోచమాైః
అపికచాచ త్వహేశ్రీప్క్శ్రశ్రరత్వక ్శ్రతపోశ్రతన్శ్ర౨
ఆప్శ్త్వ్శ్రశ్రరత్వక శ్రసయ శ్రమాకవో౭పిజ్కాత్వశ్రహ్
తసయ శ్రతేవశ్రప్రావశ్రసయ శ్రతరాశ్రావిా౭౭తకి నైఃశ్ర౩
సమ్పేశ్రశ్రరత్వక శ్రసయ శ్రతతరశ శ్రత్వహ్త౭తుా త్
విప్ాజ్యన్శ్రవపుష్ణశ్రసూరయ శ్రవైశాల్మ నరోరత్వ్శ్ర౪
అవరహ్య శ్రరతోతస యక త్శ్రసకాేశ్రవిపుా౭ుక్
అశ్రసప్ుస ా శ్న్
త శ్రవసుా్శ్రతతరశ శ్రవిపుతేశ్ల్మ ర్శ్ర౫
సుప్రా౭౭రరమ్శ్రతేవ్శ్రవిరజో౭త్వా రశ్రారిమ్
తశ్రత్పల్మ ై: ఏవశ్రరహుపిైఃశ్రపూజ్య యన్శ్రత్వహాతకి పిైఃశ్ర౬
హ్రిపిశ్రమాల్మ జిపిశ్రరయ క్శ్ర
త అనరి
త క్ష్శ్రకత్శ్రరత్
తతమాశ ౭తూరతశ్రశ్రసస
త య శ్రతరణ్ట౭౭త్పతయ శ్రసనిి ర్శ్ర౭
ాణ్టటమా౭ప్రశ్రకనశ్రప్రకయ ్శ్రచత్త్నశ్రత త్వమల
ట శ్రసనిి ర్
అరశ్య శ్రత్పల్మ త్వల్శ్రచప్త్శ్రచిప్తశ్రయలోయ రశ్రశోపిత్శ్ర౮
చాత్వరశ్రవయ జ్నేశ్రచా౭క్ర్వయ శ్రరకకి శ్రతేశ్రట త్వహాశ్రతనే
ప్కుహీతేశ్రవనశ్రనారీాయ ్శ్రతూణయనేశ్రచశ్రమూర తనిశ్ర౯
కనమా
త ల్మ ౭త్వరశ్రస్వాతశ్రశ్చ శ్రరహ్వైఃశ్రరరత్వర షణైః
అనరి
త క్ష్శ్రకత్శ్రతేవ్శ్రవారాా : అక్మాయ పి: ఈటిర్వశ్ర౧0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సహ్శ్రసయా ష్యనేశ్రతుశ్రశ్రరమ్ఙ్క మశ్రవాసవే
ప్తుష్ణటల్మ శ్రశ్తప్కతు్శ్రతప్తశ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్
మామో౭తశ్రరతశ్రుత్పశ్
త య శ్రలక్ష్కి ణ్టణశ్రప్రతరశ ణన్శ్రశ్ర౧౧
అరిచ ష్కి త్వత్శ్రప్శియాశ్రుష్్
ట శ్రఅతుా త్శ్రరశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్ర
ప్రతరత్వతశ్రమివా౭౭త్పతయ ్శ్రఅత్వతరిక్ష్శ్రకత్శ్రరత్శ్రశ్ర౧౨
యేశ్రహ్యాైఃశ్రపురహూతశ్రసయ శ్రపుమాశ్రశ్ప్కశ్రసయ శ్రనైఃశ్రప్శుాైః
అనరి
త క్ష్శ్రకాశ్రత్పవాయ : తేశ్రఇమ్ఙ్శ్రహ్రయోశ్రప్తువ్శ్ర౧౩
ఇమ్ఙ్శ్రచశ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రయేశ్రత్పష్న
ట య త ౭పితోశ్రరత్
శ్త్శ్రశ్త్శ్రకుత్వటలిపశ్రయువానైఃశ్రకటక శ్రామణైఃశ్ర౧౪
విసీర
త ణశ్రవిపులోరాక : రరికా౭౭ణతశ్రాహ్వ:
శోణ్టుశ శ్రవసనా: సర్వల్మ శ్రవాయ ప్కాశ్రఇవశ్రతుమాసాశ్ర: ౧౫
ఉరోశ్రతేేషుశ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రహామాశ్రజ్ల్మ లనశ్రసనిి ాైః
రూర్శ్రపిప్రత్పశ్రసౌమిప్తేశ్రరత్వచ శ్రవిత్వశ త్పశ్రవారి షక్శ్ర౧౬
ఏతశ్రశ్రత్పశ్రత రాలశ్రతేవానా్శ్రవయోశ్రరవత్పశ్రనితయ ా
ణాశ్రఇమ్ఙ్శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కాశ్రప్తుశ్య నేశ్రత ప్పిణశ్రతరశ నాైఃశ్ర౧౭
( శ్రరత్వక శ్రత్వహ్ర్వ షశ్రర
శ్ర తరశ న్శ్ర)
ఇహైవశ్రసహ్శ్రవైతేహాయ శ్రుహూర త్శ్రత్పష్శ్రట లక్ష్కి మ
యావశ్రశ్రజాానాత్వయ ౭హ్్శ్రవయ క్శ్ర
త కశ్రఏష్శ్రతుయ త్పయన్శ్రరతేశ్ర౧౮
త్శ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఇహైవశ్రసీ
శ్ర ణ
త ా్శ్రఇత్ప
అపిచప్కాత్వశ్రకాకుతస ేైఃశ్రశ్రరయక ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రప్రత్పశ్ర౧౯
తతైఃశ్రసత్వ౭పికచచ న్
త శ్రప్ేక్ష్య శ్రమాత్వ్శ్రశ్చీశ్రరత్పైః
శ్రరత్వక ్శ్రఅుజానోరయ శ్రవిపుాన్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨0
ఇహోరయాత్పశ్రఅసౌశ్రమామోశ్రయావశ్రనాకి ్శ్రనా౭పిశ్రాష్తే
నిష్ణట్శ్రనణతుశ్రావశ్రశ్రతుతశ్రతతోశ్రయ్శ్రప్తషుట్శ్రఅర హత్పశ్ర౨౧
జితవన్
త శ్రప్కుా౭శ్రర త్శ్రచశ్రప్తష్ణట౭హ్్శ్రఅచిమాత్శ్రఇత్వ్
కరకి శ్రహిశ్రఅనేనశ్రకర తవయ ్శ్రత్వహ్త్శ్రఅనయ ైఃశ్రసుతుష్క ర్
నిష్ణా తయిాల్మ శ్రతత్శ్రకరకి శ్రతతోశ్రయ్శ్రప్తషుట్శ్రఅర హత్పశ్రశ్ర౨౨
ఇత్పశ్రవప్జీశ్రత్శ్రఆత్వత్త్నయ త శ్రయనయిాల్మ శ్రచశ్రారస్
రతేనశ్రహ్రిశ్రయుకేనశ్ర
త ణయౌశ్రత్పవ్శ్రఅరిత్వతత్వైఃశ్ర౨౩
ప్రయాతేశ్రతుశ్రసహ్ప్ా౭క్షేశ్రమాకవైఃశ్రసరరిచచ త్
అరాి హోప్త్శ్రఉాసీన్శ్రశ్రరత్వక ్కి శ్రఉాకత్వత్శ్ర౨౧
తసయ శ్రాత్వశ్రచశ్రసప్ుక హ్య శ్రమాత్వైఃశ్రసీాశ్రచశ్రలక్ష్కి మైః
నిష్యతుశ్రశ్రసశ్రత త౭ుజానోాశ్రలరశ్రత వాాశ్రనిత్వత్త్నిా
త ైఃశ్ర౨౨
Page 9 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతైఃశ్రశ్ప్కోరయాన్శ్రతుశ్రరరయ ప్పుచచ త్శ్రసశ్రమాకవైః
శ్రరత్వక శ్రశ్చ శ్రతత్శ్రసరల్మ ్శ్రమాకవాణశ్రనయ వేతణత్శ్ర౨౬
య్శ్రఏష్శ్రవరతోశ్రమాత్వశ్రప్రహ్కి శ్రలోక్శ్రనినీష్త్ప
జిత్శ్రఉప్కేమశ్రతరాశ్రతుప్ష్ణా ర్శ్రఅప్కుాతకి పిైఃశ్ర౨౭
అహ్్శ్రజా
శ్ర నో ాల్మ శ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రవర తయన్శ్రఅతూరతైః
ప్రహ్కి శ్రలోక్శ్రనశ్రకచాచ మిశ్రాల్మ ్శ్రఅప్తుష్ణటల్మ శ్రప్పియా౭త్పత్ప్శ్ర౨౮
తల్మ యా౭హ్్శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రారికి కేమశ్రత్వహాతకి నాశ్ర
సయకత్వయ శ్రకమిష్ణయ మిశ్రప్త్పత్పవ్శ్రతేవశ్రతవిత్శ్ర౨౯
అక్ష్యాశ్రనరశ్రశారూతలశ్రజిాశ్రలోకాశ్రత్వయాశ్రశుాైః
ప్ాహాకి య శ్రశ్చ శ్రనాకశ్రప్పుష్ణటయ శ్రశ్చ శ్రప్రత్పప్కుహీష్
ణ ల్మ శ్రయత్వకాన్శ్ర౩0
ఏవ్శ్రఉకోతశ్రనరశ్రవాయ ప్కైఃశ్రసరల్మ శ్రశాత్త్సశ్రత విశారతైః
రషిణ్టశ్రశ్రరమ్ఙ్క మశ్రమాకవోశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౩౧
అహ్్శ్రఏవశ్రఆహ్రిష్ణయ మిశ్రసరల్మ శ్రలోకాన్శ్రత్వహాశ్రునే
ఆవాస్శ్రతుశ్రశ్రఅహ్్శ్రఇచాచ మిశ్రప్రత్పశ్రష్్
ట శ్రఇహ్శ్రకాననేశ్ర౩౨
మాకవేమశ్రఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రశ్ప్కశ్రతులయ శ్రరలేనశ్రవై
శ్రరమోక శ్రత్వహాశ్రప్ాజ్ైఃనో శ్రపున: ఏవశ్రఆప్రవీత్శ్రవచైఃశ్ర౩౩
ఇహ్శ్రమాత్వశ్రత్వహాశ్రతేజ్: సుతీక్ష్ణణశ్రనాత్వశ్రారికి క:
వసత్పశ్రఅరేయ శ్రతమాకి ాకి శ్రసశ్రతేశ్రవాస్శ్రవిాసయ త్పశ్రశ్ర౩౪
సుతీక్ష్ణ్శ్రఅపికచచ శ్రతల్మ ్శ్రశుచౌశ్రతేేశ్రతరస్వల్మ న్
రత్వణీయేశ్రవపశ్రశ్రతేే
త శ్రసశ్రతేశ్రవాస్శ్రవిాసయ త్పశ్ర౩౫
ఇయ్శ్రత్వయతరానీ్శ్రమాత్వశ్రప్రత్పశ్రప్సోా్శ్రఅుప్వజ్
నతీ్శ్రపుష్ా శ్రఉటురశ్రవహా్శ్రతప్తశ్రతప్తశ్రకమిష్య స్వశ్ర౩౬శ్ర
ఏష్శ్రరనాతశ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రుహూర త్శ్రరశ్య శ్రాతశ్రయ్
యావశ్రశ్రజ్హా
ా మిశ్రకాప్ాణిశ్రజీర ణ్శ్రతల్మ చ్శ్రఇవోరకైఃశ్ర౩౭
తతో౭రాి ్శ్రసశ్రసయాణశ్రహుాల్మ శ్రచా౭౭జ్యయ నశ్రత్వత్త్నవి
త త్
శ్రరమోక శ్రత్వహాశ్రతేజాైఃశ్రప్రవివేశ్శ్రహుా౭శ్న్శ్ర౩౮
తసయ శ్రరోయణిశ్రకేశా్శ్రశ్చ శ్రతాహా౭రాి శ్రరకి హాతకి నైః
జీమాణ్శ్రతల్మ చ్శ్రతా౭శ్రసీని
త శ్రణశ్రచచ శ్రయత్వస ్శ్రచశ్రశోణిత్
మాత్వశ్రశ్రసుతశ్రవిస్వకి తోశ్రప్ాప్ాశ్రారయ యాశ్రచశ్రసహ్శ్రఆతకి వాన్శ్ర౩౯
సశ్రచశ్రావకశ్రసయక శ్ైఃశ్రకుయరైఃశ్రసత్వరతయ త
ఉాతణశ్రఅరాి చయాత్శ్రతాకి శ్రచచ రరమోక శ్రవయ రోచతశ్ర౪0
సశ్రలోకాన్శ్రఆహిాకీి నా్శ్రరషీణ్ట్శ్రచశ్రత్వహాతకి నా్
తేవానా్శ్రచశ్రవయ త్పప్కత్వయ శ్రప్రహ్కి శ్రలోక్శ్రవయ రోహ్తశ్ర౪౧
Page 10 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సశ్రపుమయ శ్రకమాకి శ్రపువనేశ్రత్పల్మ జ్ర షరైఃశ్ర
పిాత్వహ్్శ్రా౭ుచర్శ్రతతరశ శ్రహ్
పిాత్వహ్శ్రశాచ ౭పిశ్రసమ్పక్ష్య శ్రత్శ్రత్పల్మ జ్్శ్రశ్ర
నననశ్రత సుాల్మ కత్శ్రఇతుయ వాచశ్రహ్శ్ర౪౨
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ త్వశ్రసరక :
షషట సస ర్క :
( రశ్రషీశ్రణ్ట్శ్రశ్రీ మమాత్వశ్రశ్రణ్టశ్రకత్ప: )
శ్రర0కేశ్రత్పవ్శ్రయాతేశ్రశ్రునిశ్రసయక ైఃశ్రసయకాైః
అరయ కచచ నశ్రత కాకుతస ే్శ్రమాత్వ్శ్రజ్ల్మ లితశ్రతేజ్స్శ్ర౧
వైకానాశ్రవాలరాలాయ ైఃశ్రసప్త్వా క్ష్మ్ళాశ్రత్వరీచిాైః
అశ్కి కుటాటశ్రశ్చ శ్రరహ్వైఃశ్రరప్ాహామాశ్రశ్చ శ్రారికి కా:శ్ర౨
తపతశ్రలూకశ్రలినశ్రశచ వశ్రతైశ్రవోనకి జ్కా
ా ైఃశ్రరర్వశ్ర
కాప్తశ్రశ్యాయ శ్రఅశ్యాయ శ్రశ్చ శ్రశ్రతతేవశ్రఅప్ా౭వకాశాకా:శ్ర౩
ునణైఃశ్రసలిలా౭హామాశ్రవాయుశ్రరక్ష్మ్శ్రశ్రసా
త ౭రర్వ
ఆకాశ్శ్రనిలయాశ్రశచ వశ్రతాశ్రశ్రసమి
త టలశ్రశాయినైఃశ్ర౪
తశ్రతోర తల్మ శ్రవాస్వపశ్రానాతశ్రస
శ్ర శ్రత ా౭౭త్త్ర తశ్రరటశ్రవాససైః
సజ్ాశ్రశ్చ శ్రతపోశ్రనిాయ శ్రశ్రసా
త శ్రరత్వచ శ్రతపో౭నిల్మ ాైఃశ్ర౫
సర్వల్మ శ్రప్ాహాకి య శ్రప్శియాశ్రుశ్రష్ణటశ్రప్తుటశ్రయోకాైఃశ్రసయహిాైః
శ్రరయక ౭౭ప్శ్మ్ఙ్శ్రమాత్వ్శ్రఅపిజ్కుకి శ్రశ్చ శ్రారాైఃశ్ర౬
అపికత్వయ శ్రచశ్రతరకి జానోశ్రమాత్వ్శ్రతరకి శ్రప్పుా్శ్రవర్
ఊచుైఃశ్రరరత్వశ్రతరకి జ్్
నో శ్రరషిశ్రసయక ైఃశ్రసయహిాైఃశ్ర౭
తల్మ ్శ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రకులాయ ౭సయ శ్రప్పుత్పవాయ శ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రరతైః
ప్రానశ్రశాచ ౭స్వశ్రనాతశ్రశ్చ శ్రతేవానా్శ్రత్వకవాన్శ్రఇవశ్ర౮
విప్శుతశ్రత్త్స్వషు
త శ్రలోకేషుశ్రణశ్ాశ్రవిప్కమ్ఙ్మశ్రచ
పిప్తుశ్రరరాశ్రత శ్చ శ్రసతయ ్శ్రచశ్రతల్మ యిశ్రతరకి శ్రశ్చ శ్రపుష్క లైఃశ్ర౯
ాల్మ ్శ్రఆాతయ శ్రత్వహాాకి న్శ్రతరకి జ్్
నో శ్రతరకి శ్రవతస ల్
అరి తాల్మ త్శ్రనాతశ్రవక్ష్మ్య త్వశ్రశ్రసశ్రత చచ శ్రనైఃశ్రక్ష్ుత్శ్రఅర హస్వశ్ర౧0
అతరకి శ్రసు
శ్ర తశ్రత్వహా్శ్రా
శ్ర త తశ్రరవేశ్రత
శ్ర స
త య శ్రత్వహీశ్రరతేైః
యోశ్రహ్ర్వత్శ్రరలిశ్రష్టాా క్శ్రనశ్రచశ్రరక్ష్త్పశ్రపుప్తవత్శ్ర౧౧
యుయానైఃశ్రాల్మ న్శ్రఇవశ్రప్ాణ్టన్శ్రప్ాణ: ఇష్ణటన్శ్రసుాన్శ్రఇవ
నితయ శ్రయుకైఃశ్రత సాశ్రరక్ష్న్శ్రసమాల్మ న్శ్రవిష్ణశ్రవాస్వనైఃశ్ర౧౨
ప్ాపోి త్పశ్రశాశ్ల్మ తీ్శ్రమాత్వశ్రకీరి త్శ్రసశ్రరహుశ్రవారి షకీ్
ప్రహ్కి మైఃశ్రశ్రాతన్శ్రఆాతయ శ్రతప్తశ్రచా౭పిశ్రత్వహీణతేశ్ర౧౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ణత్శ్రకరోత్పశ్రరర్శ్రతరకి ్శ్రునిశ్రరూకి లశ్రరలా౭శ్నైః
తప్తశ్రమాజ్శ్రనో శ్చ తుమాా కైఃశ్రప్రజాశ్రతర్వకి మశ్రరక్ష్తైఃశ్రశ్ర౧౪
సో౭ణ్శ్రప్ాహ్కి మశ్రపూయిష్టటశ్రవానప్రసశ్రత కణోశ్రత్వహాన్
తల్మ శ్రనాి తో౭నాతవశ్రప్ాత్వశ్రమాక్ష్స్యశ్రమాా తయ తేశ్రప్పుశ్్శ్ర౧౫
ఏహిశ్రరశ్య శ్రశ్రీమాణిశ్రునీనా్శ్రావిా౭౭తకి నా్
హ్ానా్శ్రమాక్ష్స్యర్శ్రకోరశ్రరా హూనా్శ్రరహుాశ్రవనేశ్ర౧౬
రయా శ్రనతీశ్రనివాానా్శ్రఅుశ్రత్వనాతరానీ్శ్రఅపి
చిప్తకూటా౭౭లయానా్శ్రచశ్రప్రాణతేశ్రకతన్శ్రత్వహ్త్శ్ర౧౭
ఏవ్శ్రవణ్శ్రనశ్రప్ుష్ణయ మోశ్రవిప్రకార్శ్రతరస్వల్మ నా్
ప్రాణయమ్శ్రవనేశ్రకోర్శ్రరక్ష్ణపిశ్రరీా త్వశ్రకరకి పిైఃశ్ర౧౮
తతశ్రా
శ్ర త ల్మ ్శ్రశ్రణ్ట౭శ్రర త్శ్రచశ్రశ్రమయ ్శ్రసురస్వా
త ైః
రరిాలణశ్రపశ్రమాత్వశ్రవతయ యనాన్శ్రనిశాచరైఃశ్ర౧౯
రమాశ్రతతోల్మ శ్రకత్ప: వీరశ్రప్పుత్పవాయ ్శ్రపరరతయ తేశ్ర
రరిాలణశ్రన: సమాల్మ న్శ్రమాక్ష్తపోయ శ్రప్ుాతకి జ్శ్రశ్ర౨0
ఏతశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రతుశ్రకాకుతస ేశ్రశ్రాతరానా్శ్రతరస్వల్మ నా్
ఇత్శ్రప్పోవాచశ్రతమాకి ాకి శ్రసమాల్మ న్శ్రఏవశ్రతరస్వల్మ నైఃశ్ర౨౧
నవ్శ్రఅర హతశ్రయ్శ్రవకుత్శ్రఆజానోపోయ ౭హ్్శ్రతరస్వల్మ నా్
కేవలేశ్రనా౭౭తకి శ్రకార్వయ మశ్రశ్రప్రవేష్వ
ట య ్శ్రత్వయాశ్రవన్శ్ర
విప్రకార్శ్రఅాప్కషుట్శ్రమాక్ష్స్య: రవా్శ్రఇత్వ్శ్ర౨౨
పితుశ్రశ్రసుతశ్రనిర్వ తశ్శ్రకర: ప్రవిష్టట౭హ్శ్రమిత్శ్రవన్శ్ర
రవా్శ్రఅర తశ్రస్వతయ త ర త్శ్రఆకతో౭హ్్శ్రణప్తుచచ యాశ్ర౨౩
తసయ శ్రమ్ఙ్౭ణ్శ్రవనేశ్రవాసోశ్రరవిష్య త్పశ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౨౪
తరస్వల్మ నా్శ్రరేశ్రశ్ప్తూన్శ్రహ్ుత్శ్రఇచాచ మిశ్రమాక్ష్ాన్
రశ్య ుతశ్రవీరయ ్శ్రరష్ణైఃశ్రసశ్రప్ాతుర్శ్రమ్ఙ్శ్రతపోశ్రతనా: ౨౫
తాతల్మ ౭రణ్శ్రచా౭పిశ్రతపోశ్రతనానా్
తర్వకి శ్రప్తుా౭౭ాకి శ్రసహ్శ్రలక్ష్కి ేన
తపోశ్రతనశ్రశాచ ౭పిశ్రసహారయ శ్రప్ుతైఃత శ్రశ్ర
సుతీక్ష్ణ్శ్రఏవా౭పిజ్కాత్వశ్రవీరైఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్ష్శ్రట సస రక :
సరమ
త సస ర్క :
మాత్వశ్రసు
శ్ర తశ్రసహితోశ్రప్ాప్ాశ్రసీతయాశ్రచశ్రరరత్వతరైః
సుతీక్ష్ణశ్రాయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రజ్కాత్వశ్రసహ్శ్రైర్శ్రత్పల్మ జైఃశ్ర౧
సశ్రకాల్మ శ్రతూర్శ్రఅాల్మ న్శ్రనతీశ్రశ్రసీమా
త త ల్మ శ్రరహూతకాైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతరశ శ్రవిపుల్శ్రశల్శ్రత్వహాశ్రమ్ఙ్క్శ్రఇవోని త్శ్ర౨
తతశ్రస
శ్ర త్
త శ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రవరౌశ్రసతత్శ్రవివిైశ్రత్త్రమ్
త ైః
కానన్శ్రత్వశ్రవివిశ్తుైఃశ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రమాకవౌశ్ర౩
ప్రవిష్శ్రట శ్రసుతశ్రవన్శ్రకోర్శ్రరహుశ్రపుష్ా శ్రరలశ్రప్తుత్వ్
తతమాశ ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రఏకానేశ్రత చీరశ్రయలాశ్రరరిప్షుక త్శ్ర౪
తప్తశ్రారస్శ్రఆసీన్శ్రత్వలశ్రరత్వక శ్రజ్టాశ్రతర్
మాత్వైఃశ్రసుతీక్ష్ణ్శ్రవిత్పవశ్రశ్రతపో
త శ్రప్ుత్
త శ్రఅాష్తశ్ర౫
మామో౭హ్్శ్రఅస్వకి శ్రరకవన్శ్రరవన్
త శ్రప్తషుట్శ్రఆకతైః
తల్మ ్శ్రశ్రయ౭పివతశ్రతరకి జ్శ్రనో త్వహ్ర్వ షశ్రసతయ శ్రవిప్కత్వశ్ర౬
సశ్రనిరీక్ష్య శ్రతతోశ్రవీర్శ్రమాత్వ్శ్రతరకి శ్రప్పుా్శ్రవర్
సయశిష్య
ి శ్రచశ్రాహుాయ ్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౭
ాల్మ కత్శ్రకలుశ్రతేశ్రవీరశ్రమాత్వశ్రతరకి శ్రప్పుా్శ్రవర
ఆప్శ్మో౭ణ్శ్రతల్మ యా౭౭ప్కానైఃత శ్రసనాతశ్రఇవశ్రాప్త్వా త్శ్ర౮
ప్రతీక్ష్యమ: ాల్మ ్శ్రఏవశ్రనశ్రఆరోహే౭హ్్శ్రత్వహాణశ్ైః
తేవశ్రలోక్శ్రఇతోశ్రవీరశ్రతేహ్్శ్రతయ కాతల్మ శ్రత్వహీశ్రతలేశ్ర౯
చిప్తకూట్శ్రఉాాణశ్రమాజ్య శ్రప్రష్టట౭స్వశ్రమ్ఙ్శ్రప్శుతైః
ఇహోరయాతైఃశ్రకాకుతోస ేశ్రతేవశ్రమాజ్ైఃశ్రశ్తశ్రప్కతుైః
ఉాకత్వయ శ్రచశ్రయ్శ్రతేవోశ్రత్వహాశ్రతేవ: సుర్వశ్ల్మ ర:
సమాల్మ శ్రలో
శ్ర ి కాన్శ్రజిాన్శ్రఆహ్శ్రత్వత్వశ్రపుేయ నశ్రకరకి ణ్టశ్ర౧0
తేషుశ్రతేవరి షశ్రుష్యషు
ట శ్రజితేషుశ్రతరాశ్రత్వయా
త్వశ్రశ్రప్తా ాాత్శ్రసశ్రారయ శ్రశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రవిహ్రసల్మ శ్రసశ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర౧౩
త్శ్రఉప్కశ్రతరస్శ్రతీర్
త శ్రత్వహ్రి ష్శ్రసతయ శ్రవాత్పన్
ప్రతుయ వాచా౭౭తకి వాన్శ్రమామోశ్రప్రహాకి మ్శ్రఇవశ్రవాసవైఃశ్ర౧౪
అహ్్శ్రఏవశ్రఆహ్రిష్ణయ మిశ్రసల్మ ణ్శ్రలోకాన్శ్రత్వహాశ్రునే
ఆవాస్శ్రతుశ్రఅహ్్శ్రఇచాచ మిశ్రప్రత్పష్్
ట శ్రఇహ్శ్రకాననేశ్ర౧౫
రవాన్శ్రసరల్మ ప్తశ్రకుశ్లైఃశ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రహితేశ్రరతైః
ఆకాయ తైఃశ్రశ్రరమ్ఙ్క నశ్రకౌతమ్ఙ్నశ్రత్వహాతకి నాశ్రశ్ర౧౬
ఏవ్శ్రఉకశ్రత సు
శ్ర తశ్రమామ్ఙ్మశ్రత్వహ్రి షశ్రరో
శ్ర క
ి శ్రవిప్శుతైః
అప్రవీశ్రనకి తుర్శ్రవాకయ ్శ్రహ్ర్వ షమశ్రత్వహ్ా౭౭శ్రపుితైఃశ్ర౧౭
అణ్శ్రఏవా౭౭ప్శ్మోశ్రమాత్వశ్రకుమవాన్శ్రరత్వయ ా్శ్రఇహ్
రషిశ్రసయక ౭ుశ్రచరితైఃశ్రసాశ్రమూలశ్రరలైశ్రరయ తైఃశ్ర౧౮
ఇత్వ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రఆకత్వయ శ్రప్ుకశ్రసయక శ్రత్వహాశ్రణశాైః
అటిాల్మ శ్రప్రత్పకచచ నిశ్రత లోరయిాల్మ ౭కుతోశ్రరయాైః
Page 13 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రవచన్శ్రతసయ శ్రత్వహ్ర్వ షశ్రశ్రర ిక్ష్కి ణ్ట౭ప్కజ్ైఃశ్ర౧౯
ఉవాచశ్రవచన్శ్రతీరోశ్రవిప్కుష్య శ్రసశ్రశ్ర్శ్రతుైః
ాన్శ్రఅహ్్శ్రసుత్వహాశ్రాకశ్రప్ుకశ్రసయక న్శ్రసయకాన్
హ్నాయ ్శ్రనిశితశ్రార్వమశ్రశ్ర్వణ్ట౭శ్నిశ్రవరచ ాశ్రశ్ర౨0
రవాన్శ్రతప్తశ్రఅపిష్జ్యయ తశ్రరా్శ్రాయ త్శ్రప్కుప్చచ తర్శ్రతతైః
ఏతస్వకి న్శ్రఆప్శ్మ్ఙ్శ్రవాస్శ్రచిర్శ్రతుశ్రనశ్రసత్వర తయేశ్ర౨౧
త్శ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రవరత్శ్రమాత్వైఃశ్రసయతయ ్శ్రఉాకత్వత్శ్ర౨౨
అనాల్మ సయ శ్రరశిచ య్శ్రసయతయ ్శ్రతప్తశ్రవాస్శ్రఅకలా ణత్
సుతీష్శ్రణ ాయ ౭౭ప్శ్మ్ఙ్శ్రరమ్ఙ్య శ్రసీతయాశ్రలక్ష్కి ేనశ్రచశ్రశ్ర౨౩
తతైఃశ్రశుర్శ్రారసశ్రపోజ్య ్శ్రఅని ్శ్ర
సల్మ ణ్శ్రసుతీక్ష్ణైఃశ్రపురష్ర షాశ్రాయ ్
ాాయ ్శ్రసుసప్తుక తయ శ్రతత్వశ్రత్వహాాకి శ్ర
సయతయ శ్రనిప్ుత్వతశ్రరజ్నీ్శ్రత్వవేక్ష్య శ్రశ్రశ్రశ్ర౨౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరత్వ
త శ్రసస రక :
అషమ
ట
సస ర్క :
మాత్వశ్రసు
శ్ర తశ్రసహ్శ్రసౌమిప్త్పైఃశ్రసుతీక్షేణనా౭పిపూజితైః
శ్రరరిణ్టత్వయ శ్రనిశా్శ్రతప్తశ్రప్రాతేశ్రప్రతయ పుతయ తశ్ర౧
శ్రఉాతణశ్రతుశ్రణాశ్రకాల్శ్రమాకవైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
శ్రఉరప్సుా శ్త్శ్రసుశ్రీతేనశ్రజ్లేశ్రపతా లశ్రకనినా
త శ్ర౨
శ్రఅతశ్రతే౭రాి ్శ్రసుమా్శ్రశచ వశ్రవైతేహీశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
శ్రకాలయ ్శ్రవిత్పవత్శ్రఅరయ రచ య శ్రతరస్వల్మ శ్రశ్రేశ్రవనేశ్ర౩
శ్రఉతణత్వత్శ్రశ్రత్పనశ్రకర్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవికతశ్రకలకి ష్ణైః
శ్రసుతీక్ష్ణ్శ్రఅపికత్వయ శ్రఇత్శ్రశ్రశ్క్ష్
ి ణ ్శ్రవచన్శ్రఅప్పువన్శ్ర౪
శ్రసుకోషిాైఃశ్రసకి శ్రరకవన్శ్రతల్మ యాశ్రపూజ్యయ నశ్రపూజిాైః
శ్రఆప్పుచాచ త్వైఃశ్రప్రయాాయ మోశ్రునణ: తల్మ రణనిశ్రత నైఃశ్ర౫
శ్రతల్మ మాత్వహేశ్రవణ్శ్రప్తషుట్శ్రప్కుతస ి ్శ్రఆప్శ్త్వశ్రత్వమల
ట ్
శ్రరషీణ్ట్శ్రపుమయ శ్రీలానా్శ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వనా్శ్ర౬
శ్రఅరయ ౭ుజానోతు్శ్రఇచాచ త్వైఃశ్రసహ్శ్రఏపి: ునిశ్రపుఙ్క వైైః
శ్రతరకి శ్రనిైయ శ్రశ్రసపో
త శ్రా్్శ్రత రిల్మ శికై: ఇవశ్రావకైైఃశ్ర౭
శ్రఅవిష్హ్య శ్రఆతపోశ్రయావత్శ్రసూరోయ శ్రనా౭త్పశ్రవిమాజ్తే
శ్రఅయర్వక ణ్ట౭౭కా్శ్రలక్ష్మకి ్శ్రప్ారయ శ్రఇవా౭నల్మ ణశ్రవరి ాతైఃశ్ర౮
శ్రావత్శ్రఇచాచ త్వహేశ్రకుత్శ్రఇతుయ కాతల్మ శ్రచరణౌశ్రునేైః
శ్రవవనేశ్రత సహ్శ్రసౌమిప్త్పైఃశ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రమాకవైఃశ్ర౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రత్వశ్రసప్ుస ా శ్న్నతశ్రచరణౌశ్రఉాతరయ శ్రునిశ్రపుత్వక వైః
శ్రకాట్శ్రఆలిత్వక య శ్రసశ్రతి హ్్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧0
శ్రఅరిష్్
ట శ్రకచచ శ్రరనాతన్శ్రమాత్వశ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రసహ్
శ్రసీతయాశ్రచశ్రఅనయాశ్రార త్శ్రచాణశ్రయేవా౭ుశ్రప్ుతయా
త
శ్ర౧౧
శ్రరశాయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రరత్వయ ్శ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వనా్
శ్రఏష్ణ్శ్రతరస్వల్మ నా్శ్రవీరశ్రతరాశ్రావిా౭౭తకి నా్శ్ర౧౨
శ్రసుప్ాజ్య శ్రరలశ్రమూలానిశ్రపుషిా ానిశ్రవనానిశ్రచ
శ్రప్రశ్సశ్రత ప్ుకశ్రయూానిశ్రశానశ్రత రక్షిశ్రకణ్టనిశ్రచశ్ర౧౩
శ్రపులశ్రి రత్వక జ్శ్రష్యటనిశ్రప్రసని శ్రసలిలానిశ్రచ
శ్రకారమవ
ట శ్రవికీమాణనిశ్రతటాకానిశ్రసమామిస శ్రచశ్రశ్ర౧౪
శ్రప్తక్ష్య తశ్రప్తుషిశ్రట రయయ ణిశ్రరారిశ్రప్రప్సవణ్టనిశ్రచ
శ్రరత్వణీయాశ్రనయ ౭రణ్టయ నిశ్రత్వయూమా౭పిరానిశ్రచశ్ర౧౫
శ్రకత్వయ ా్శ్రవతస శ్రసౌమిప్తేశ్రరవాన్శ్రఅపిశ్రచశ్రకచచ తు
శ్రఆకనవ
త య ్శ్రచశ్రతేశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రపునశ్రర్వవా౭౭ప్శ్త్వ్శ్రత్వత్వశ్ర౧౬
శ్రఏవ్శ్రఉక:శ్రత తతేశ్రతుయ కాతల్మ శ్రకాకుతస ేైఃశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
శ్రప్రతక్షిమ్శ్రుని్శ్రప్కుాల్మ శ్రప్రాతతు్శ్రఉరచప్కమ్ఙ్శ్ర౧౭
శ్రతతైఃశ్రశురతర్వశ్రతూణీశ్రతుషీశ్రచా౭౭ణతేక్ష్ణ్ట
శ్రతత్వశ్రసీాశ్రతయోశ్రప్మాా ప్తోైఃశ్రకట్కక శ్రచశ్రవిత్వలౌశ్రతతైఃశ్ర౧౮
శ్రఆరతయ శ్రచశ్రశుేశ్రతూణీశ్రచాేశ్రచా౭౭ాణశ్రససల్మ నే
శ్రనిప్ష్ణక న్నతశ్రఆప్శ్యత్శ్రకుత్శ్రఉపౌశ్రత్వశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర౧౯
శ్రశ్రీత్వ
మ మౌతశ్రరూరశ్రసత్వా న్ని శ్రతీరయ యన్నశ్రసల్మ శ్రతేజ్ాశ్ర
శ్రప్రస్వత్వ
త శ్రప్తుతశ్రచాపౌశ్రత్వశ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రమాకవౌశ్రశ్ర౨0
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్త్వ
ట శ్రసస రక :శ్ర
నవమ సస ర్క :
సుతీక్షేణశ్రనశ్రఅరయ ౭ుశ్రజా
శ్ర నో త్శ్రప్రస్వత
త ్శ్రరకుశ్రననన
త ్
శ్రవైతేహీశ్రస్వి కయాశ్ర
త
వాచాశ్రరమాతర్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
శ్రఅణ్శ్రతరకి ైఃశ్రసుసూక్షేకి మశ్రవిత్పనాశ్రప్ారయ తేశ్రత్వహాన్
శ్రనిప్ుతేన
త శ్రచశ్రశ్కోయ ౭ణ్శ్రవయ సనాత్శ్రకాత్వజాత్శ్రఇహ్శ్ర౨
శ్రప్తీేయ వశ్రవయ సనాశ్రనయ ౭ప్తశ్రకాత్వజానిశ్రరవశ్రశ్రుతయ త
శ్రమిాయ శ్రవాకయ ్శ్రరరత్వ్శ్రతాకి శ్రతుక రతమాశ్రుపౌ
శ్రరరశ్రామా౭పిశ్రకత్వన్శ్రవినాశ్రవైర్శ్రచశ్రరౌప్తాశ్ర౩
శ్రమిాయ శ్రవాకయ ్శ్రనశ్రతేశ్రపూత్శ్రనశ్రరవిష్య త్పశ్రమాకవ
శ్రకుతో౭పిలాష్మ్శ్రత్త్సీణ్ట
త ్శ్రరర్వష్ణ్శ్రతరకి శ్రనాశ్న్శ్ర౪
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రతవశ్రనాస్వశ్రత త్వుష్యయ త్త్త్వతశ్రనశ్రచా౭పూశ్రశ్రతేశ్రత కాచనశ్ర
శ్రత్వనసయ ౭పిశ్రతాశ్రమాత్వశ్రనశ్రచైతత్శ్రవితయ తేశ్రకల్మ చిత్శ్రశ్ర౫
శ్రసల్మ శ్రారశ్రనిరతశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రచశ్రనితయ శ్రమ్ఙ్వశ్రప్ుాతకి జ్శ్ర
శ్రతరికి ష్:ట సతయ శ్రసత్వతశ్రశ్చ శ్రపితుశ్రరిి శ్రర్వ తశ్శ్రకారక: ౬
శ్రసతయ శ్రసత్వతశ్రత్వహాశ్రాకశ్రీ
శ్ర త్వన్శ్ర
మ
లక్ష్కి మశ్రపూరల్మ జ్శ్రశ్ర
శ్రతల్మ యిశ్రసతయ ్శ్రచశ్రతరకి శ్రశ్చ శ్రతల్మ యిశ్రసరల్మ ్శ్రప్రత్పషిత
ట ్శ్రశ్ర౭
శ్రశ్రతశ్రచచ శ్రసరల్మ ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రశ్కయ ్శ్రతరత్శ్రజితేత్త్నియ
త ైః
శ్రశ్రతవశ్రవశ్య శ్రఇత్త్మితణతల్మ ్శ్రచశ్రజానామిశ్రశురశ్రతరశ నశ్ర౮
శ్రశ్రప్తుతీణ్శ్రణశ్రత్పత్శ్రరౌప్త్శ్రరరశ్రప్ాణ్ట౭పిశ్రహిత్వస న్
శ్రశ్రనిరల్మ ర్శ్రప్రాణతేశ్రమోహాత్శ్రతశ్రచచ శ్రతేశ్రసురశ్రశ్రస్వత
త ్శ్ర౯
( మాక్ష్సశ్రసయహరశ్రవిష్యేశ్రసీాయాశ్రవైత్వతయ ్శ్ర)
శ్రశ్రప్రత్పజానోతశ్రశ్రసల్మ త యాశ్రవీరశ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వనా్
శ్రశ్రరషీణ్ట్శ్రరక్ష్ణ్ట౭శ్రమాతణశ్రవతైఃశ్రసత్వయ త్పశ్రరక్ష్ా్శ్ర౧0
శ్రశ్రఏతశ్రనిి మిత్
త శ్రచశ్రవన్శ్రతమకా
ట శ్రఇత్పశ్రవిప్శుత్
శ్రశ్రప్రస్వత
త శ్రశ్రసల్మ త ్శ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రప్తుతశ్రామశ్రశ్మాసనైఃశ్ర౧౧
శ్రశ్రతతశ్రా
శ్ర త ల్మ ్శ్రప్రస్వత
త ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రత్వత్వశ్రచినాత౭౭కుల్శ్రత్వనైః
శ్రశ్రతల్మ శ్రప్తుల్మ త్
త శ్రచినణ
త నాతయ శ్రవైరవేశ్రనిప్ేశ ణస్శ్రహిత్శ్ర౧౨
శ్రశ్రనశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రరోచతేశ్రవీరశ్రకత్వన్శ్రతమకా
ట న్శ్రప్రత్ప
శ్రకారమ్శ్రతప్తశ్రవక్ష్మ్య మిశ్రవతనాతయ ైఃశ్రప్శూణా్శ్రత్వత్వశ్ర౧౩
శ్రతల్మ ్శ్రహిశ్రామశ్రతుశ్రష్ణా ణి:శ్రప్ాప్ాశ్రసహ్శ్రవన్శ్రకతైః
శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవనశ్రచమాన్శ్రసమాల్మ న్శ్రకచిచ త్శ్రకుమాయ ైఃశ్రశ్రశ్రవయ ణ్శ్ర౧౪
శ్రక్ష్ప్త్పయాణ్ట్శ్రచశ్రహిశ్రతు:శ్రహుాశ్శ్రసయ శ్రఇత్వతనానిశ్రచ
శ్రసమ్పరతైఃశ్రశ్రస్వత
త ్శ్రతేజోశ్రరల్శ్రఉప్చచ ణతేశ్రప్పుశ్్శ్ర౧౫
శ్రపుమాశ్రరాలశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రతరసీల్మ శ్రసతయ వాక్శ్రశుచిైః
శ్రకస్వకి మిశ చ త్శ్రఅరవత్శ్రపుేయ శ్రవనేశ్రరతశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జ్యశ్ర౧౬
శ్రతశ్రస్యయ వశ్రతరసోశ్రవికి ్శ్రకరత్శ్రఇత్త్నైఃత శ్రశ్చీశ్రరత్పైః
శ్రకటక శ్రాణి:శ్రఅా౭౭కచచ త్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రరటశ్రరూరశ్రప్తుత్శ్ర౧౭
శ్రతస్వకి ్శ్రస
శ్ర త్
త శ్రఆప్శ్త్వశ్రరతేశ్రనిహితైఃశ్రకటక శ్రఉతత్వ
త ైః
శ్రసశ్రనాయ సశ్రవిత్పనాశ్రతతైఃత శ్రపుేయ శ్రతరస్వశ్రత్పష్త
ట ైఃశ్ర౧౮
శ్రసశ్రతత్శ్రశ్త్త్స్
త శ్రఅుప్ారయ శ్రనాయ సశ్రరక్ష్మశ్రతతా రైః
శ్రవనేశ్రతుశ్రవిచరత్పశ్రఏవశ్రరక్ష్న్శ్రప్రతయ ణ్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౧౯
శ్రణప్తశ్రకచచ త్పశ్రఉాాతు్శ్రమూలానిశ్రచశ్రరలానిశ్రచ
శ్రనశ్రవినాశ్రయాత్పశ్రత్శ్రకటక ్శ్రనాయ సశ్రరక్ష్మశ్రతతా రైఃశ్ర౨0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రనితయ ్శ్రశ్త్త్స్
త శ్రరరివహ్న్శ్రప్కమ్ఙ్మశ్రసశ్రతపోశ్రతనైః
శ్రచకారశ్రరౌప్తీ్శ్రాల్మ ్శ్రపుత్ప్
త శ్రతయ కాతల్మ శ్రతరస్వశ్రనిశ్చ ణ్శ్ర౨౧
శ్రతతైఃశ్రసశ్రరౌప్తశ్రఅపిరతైఃశ్రప్రత్వతోతశ్రఅతరకి శ్రకరి షతైః
శ్రతసయ శ్రశ్త్త్సశ్రత సయ శ్రసయల్మ ాశ్రశ్రజ్కా
ా త్వశ్రనరక్శ్రునిైఃశ్ర౨0
శ్రయేవశ్రమ్ఙ్తత్శ్రపుమాప్ుత్
త శ్రశ్త్త్సశ్రత సమోయ కశ్రకారమ్శ్ర
శ్రఅరాి శ్రసమోయ కశ్రవత్శ్రహేతు:శ్రశ్త్త్సశ్రత సమోయ కశ్రఉచయ తేశ్ర
శ్రతి హాశ్రచచ శ్రరహుయనాశ్రచచ శ్రాకి రయేశ్రాల్మ ్శ్రనశ్రశిక్ష్యేశ్ర౨౩
శ్రనశ్రకతత్వచ నశ్రాశ్రకామాయ శ్రప్కుహీతశ్రతుష్ణశ్రతల్మ యా
శ్రపుత్పశ్రత రల్మ ర్శ్రవినాశ్రహ్ుత్శ్రమాక్ష్ాన్శ్రతమకా
ట ౭౭ప్శిాన్
శ్రఅరమాత్శ్రవినాశ్రహ్ుత్శ్రలోకాన్శ్రవీరశ్రనశ్రకాత్వయేశ్ర౨౪
శ్రక్ష్ప్త్పయాణ్ట్శ్రతుశ్రవీమాణ్ట్శ్రవనేషుశ్రనిణాతకి నా్
శ్రతుష్ణశ్రకారయ ్శ్రఏావత్శ్రఆమాతనా్శ్రఅపిరక్ష్మ్శ్ర౨౫
శ్రకల్మ శ్రచశ్రశ్త్త్స్
త శ్రకల్మ శ్రచశ్రవన్శ్రకల్మ శ్రచశ్రక్ష్మ్ప్త్శ్రతరైఃశ్రకల్మ శ్రచ
వాయ విత్
త శ్రఇత్శ్రఅాకి పిైఃశ్రతేశ్శ్రతరకి శ్రశ్రసుతశ్రపూజ్య ా్శ్ర౨౬
తత్శ్రఆరయ శ్రకలుష్ణశ్రపుత్పైఃత శ్రజాణతేశ్రశ్త్త్సశ్రత తవనాత్
పునర్శ్రకాల్మ శ్రతుశ్రఅయోాయ యా్శ్రక్ష్ప్తశ్రతరకి ్శ్రచరిష్య స్వశ్ర౨౭
అక్ష్యాశ్రతుశ్రరవేత్శ్రప్ీత్పైఃశ్రశ్ల్మ ప్శూశ్రశ్ల్మ శురయో:శ్రత్వత్వ
ణత్పశ్రమాజ్య ్శ్రహిశ్రసని య సయ శ్రరవేశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రనిరతోశ్రునిైఃశ్ర౨౮
తమాకి త్శ్రఅర తైఃశ్రప్రరవత్పశ్రతమాకి త్శ్రప్రరవతేశ్రసుక్
తర్వకి మశ్రలరతేశ్రసరల్మ ్శ్రతరకి శ్రార్శ్రఇత్శ్రజ్కత్శ్ర౨౯
ఆాకి న్శ్రనిణమ్శ్రశ్ర్శ్ర్ త శ్రశ్ర్ైః్ త శ్రకర షయిాల్మ శ్రప్రణతి తైః
ప్ారయ తేశ్రనిపుణ:శ్రతరోకి శ్రనశ్రసుకాశ్రల
శ్ర ర
ి య తేశ్రసుక్శ్ర౩0
నితయ ్శ్రశుచిశ్రత్వత్పైఃశ్రసౌత్వయ శ్రచరశ్రతరకి ్శ్రతపోశ్రవనే
సరల్మ ్శ్రహిశ్రవిత్పత్శ్రతురయ ్శ్రత్త్ైలోకయ ్శ్రఅపిశ్రతతల్మ త తైఃశ్ర౩౧
త్త్సీశ్రత చారలాత్శ్రఏతత్శ్రఉాప్హుత్శ్రమ్ఙ్
తరకి ్శ్రచశ్రవకుత్శ్రతవశ్రకైఃశ్రసత్వర తైః
విచారయ శ్రపుాతయ శ్రతుశ్రసహా౭ుజ్యనశ్ర
ణత్శ్రరోచతేశ్రతత్శ్రకురశ్రయశ్రచిర్వమశ్రశ్ర౩౨
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రనవత్వశ్రసస రక :
తశమ సస ర్క :
వాకయ ్శ్రఏతత్శ్రతుశ్రవైతేహాయ శ్రవాయ ప్హుత్శ్రరత్త్రతశ్రరకయా
త
శ్రప్శుాల్మ శ్రతర్వకి శ్రశ్రస్వతో
త శ్రమాత్వైఃశ్రప్రతుయ శ్రవాచా౭తశ్రమ్త్పీ్శ్ర౧
( శ్రీ మశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసల్మ శ్రప్రత్పజానోార తశ్రనిష్ణటశ్ర)
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రహిత్శ్రఉక్శ్ర
త తల్మ యాశ్రతేవిశ్రస్వి కయాశ్ర
త
సప్తుశ్్శ్రవచైః
శ్రకుల్శ్రవయ రత్పశ్నాతయ శ్రచశ్రతరకి జ్యశ్రనో జ్నకా౭౭తకి జ్యశ్ర౨
శ్రరా్శ్రతుశ్రవక్ష్మ్య శ్రత్వయ ౭హ్్శ్రతేవిశ్రతల్మ యశ్రవోక్శ్ర
త ఇత్శ్రవచైః
శ్రక్ష్ప్త్పయ: ారయ తేశ్రచాపోశ్రనశ్రఆర తశ్రశ్పోతశ్రరవేత్శ్రఇత్పశ్ర౩
శ్రయ్శ్రసీతేశ్రసల్మ ణ్శ్రఆకత్వయ శ్రశ్రణ్టయ : శ్రమ్శ్రకా:
శ్రతేశ్రచశ్రఆమాతశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రునణైఃశ్రసమిశ తశ్రప్వాైఃశ్ర౪
శ్రవసపతశ్రతరకి శ్రనిరాశ్రవనేశ్రమూలశ్రరలా౭శ్నాైః
శ్రనశ్రలరనేశ్రత సుక్శ్రీాశ్రమాక్ష్స్యైఃశ్రప్కూరశ్రకరకి పిైఃశ్ర౫
శ్రకాలేశ్రకాలేశ్రచశ్రనిరాశ్రనిణమ్: వివిై: వనే
శ్రరక్ష్య నేశ్రత మాక్ష్స్య: ీమ్: నరశ్రయమోస రజీవిపిైఃశ్ర౬
శ్రతేశ్రరక్ష్య యణ్టశ్రునయోశ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వనైః
శ్రఅాకి న్శ్రఅరయ వరతేయ త్పశ్రయ్శ్రఊచు: త్పల్మ జ్శ్రసతయ
త ైఃశ్ర౭
శ్రత్వయాశ్రతుశ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రతేష్ణ్శ్రఏవ్శ్రుకాశ్రచుచ య త్
శ్రప్కుాల్మ శ్రచరమశ్రశుప్శూష్ణ్శ్రవాకయ ్శ్రఏతత్శ్రఉాప్హుత్శ్ర౮
శ్రప్రసీతుతశ్రరవపతశ్రమ్ఙ్శ్రప్హీ: ఏష్ణశ్రహిశ్రత్వయ౭తులా
శ్రణశ్రతీప్తుశ: అహ్్శ్రవిత్త్పై: ఉరతయ
త : ఉరస్వత
త ైః
శ్రరా్శ్రకరోమ్పత్పశ్రచశ్రత్వయాశ్రవాయ ప్హుత్శ్రత్పల్మ జ్శ్రసనిి త్వశ్ర౯
శ్రసరల్మ : ఏై: సయకత్వయ శ్రవాక్శ్రఇణ్శ్రసుాప్హుా
శ్రమాక్ష్స్య: తమకా
ట ౭రేయ శ్రరహుపిైఃశ్రకాత్వశ్రరూపిపిైఃశ్ర౧0
శ్రఅరి తాైఃశ్రసకి శ్రప్పుశ్్శ్రమాత్వశ్రరవాన్శ్రన:శ్రతప్తశ్రరక్ష్తుశ్రశ్ర౧౧
శ్రహోత్వశ్రకాలేశ్రతుశ్రసప్యా ేశ్రత రరల్మ శ్రకాలేషుశ్రచా౭నక
శ్రతర షణనిశ్రత సుతురమా
త ష శ్రమాక్ష్ాైఃశ్రపిశిా౭శ్నాైఃశ్రశ్ర౧౨
శ్రమాక్ష్స్య:శ్రశ్రతరి షానా్శ్రచశ్రారానా్శ్రతరస్వల్మ నా్
శ్రకత్ప్శ్రప్ుకణయణ్టనా్శ్రరవాన్శ్రనైఃశ్రరరయశ్రకత్పైఃశ్ర౧౩
శ్రకాత్వ్శ్రతరైఃశ్రప్రావేనశ్రశ్కాతశ్రహ్ుత్శ్రనిశాచమాన్
శ్రచిమా౭౭శ్రరి ాత్శ్రతుశ్రనేచాచ త్వశ్రశ్రసర
త ైఃశ్రకమయి
ట తు్శ్రవణ్శ్ర౧౪
శ్రరహుశ్రవికి ్శ్రతపోశ్రనితయ ్శ్రతుశ్చ ర్శ్రచైవశ్రమాకవ
శ్రతేనశ్రశార్శ్రనశ్రుయచ మోశ్రరక్ష్య యణ్టశ్రశ్చ శ్రమాక్ష్స్యైఃశ్ర౧౫
శ్రతత్శ్రఅర తయ యనాన్శ్రరక్ష్ణపి:శ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వపిైః
శ్రరక్ష్శ్రన:శ్రతల్మ ్శ్రశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రతల్మ శ్రనాి ాశ్రహిశ్రవణ్శ్రవనేశ్ర౧౬
శ్రత్వయాశ్రచైతత్శ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రకార్వ తస ి య నశ్రరరిాలన్
శ్రరషీణ్ట్శ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రసప్ుశ త్శ్రజ్నకా౭౭తకి జ్యశ్ర౧౭
శ్రసప్ుశ తయ శ్రచశ్రనశ్రశ్క్ష్మ్య మిశ్రజీవయనైఃశ్రప్రత్పప్శ్వ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రునీనా్శ్రఅనయ ాశ్రకరత్శ్రసతయ ్శ్రఇష్్
ట శ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రసాశ్ర౧౮
శ్రఅపిశ్రఅహ్్శ్రజీవిత్శ్రజ్హాయ ్శ్రాల్మ ్శ్రవాశ్రసీతేశ్రసశ్రలక్ష్కి ణ్ట్
శ్రనశ్రతుశ్రప్రత్పజానో్శ్రసప్ుశ తయ శ్రప్ాహ్కి ేపోయ శ్రవిేష్తైఃశ్ర౧౯
శ్రతత్శ్రఅవశ్య ్శ్రత్వయాశ్రకారయ ్శ్రరషీణ్ట్శ్రరరిాలన్
శ్రఅుకేనా౭పిశ్ర
త
వైతేహిశ్రప్రత్పజానోణశ్రతుశ్రరా్శ్రపునైఃశ్ర౨0
శ్రత్వత్వశ్రతి హాశ్రచచ శ్రసౌహామాతత్శ్రఇత్శ్రఉక్శ్ర
త తల్మ యా౭నకే
శ్రరరితుష్టట౭సకి య ౭హ్్శ్రసీతేశ్రనశ్రహ్య ౭నిష్టట౭ుశిష్య తేశ్ర౨౧
శ్రసప్తుశ్్శ్రచా౭ురూర్శ్రచశ్రకులశ్రసయ శ్రతవశ్రచా౭౭తకి న:
శ్రసశ్రతరకి శ్రచారిణీశ్రమ్ఙ్శ్రతల్మ ్శ్రప్ాేపోయ ౭పిశ్రకరీణసీశ్రశ్ర౨౨
శ్రఇశ్రతేయ వ్శ్రఉకాతల్మ శ్రవచన్శ్రత్వహాాకి శ్ర
శ్రసీా్శ్రప్పియా్శ్రమ్త్పలశ్రమాజ్శ్రపుప్తీ్
శ్రమామోశ్రతుష్ణకి న్శ్రసహ్శ్రలక్ష్కి ేన
శ్రజ్కాత్వశ్రరయయ ణిశ్రతపోవనానిశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౩
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రతశ్త్వశ్రసస రక :
ఏకాతశ సస ర్క :
అప్కతైఃశ్రప్రణయౌశ్రమాత్వైఃశ్రసీాశ్రత్వతేయ శ్రసుత్వతయ య
ప్పుష్త
ట శ్రశ్రసుతశ్రతుశ్రష్ణా ణి: లక్ష్కి ణో౭ుజ్కాత్వశ్రహ్శ్ర౧
త్వశ్రరశ్య యన్నశ్రవివిాన్శ్రశలశ్రప్రాతన్శ్రవనానిశ్రచ
నతీశ్రశ్చ శ్రవివిాశ్రరయయ శ్రజ్కకి తుైఃశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౨
ారాన్శ్రచప్కవాకా్శ్రశ్చ శ్రనతీశ్రపులినశ్రచారిమైః
సమామిస శ్రచశ్రసరాకి నిశ్రయుకాతనిశ్రజ్లజైఃశ్రకకైైఃశ్ర౩
యూతశ్రరాత్శ్రశ్చ శ్రప్పుష్ాన్శ్రత్వతోనకి ాతన్శ్రవిష్ణణినైః
త్వహిష్ణ్శ్రశ్చ శ్రవమాహా్శ్రశ్చ శ్రకజా్శ్రశ్చ శ్రప్తుత్వశ్రవైరిమైఃశ్ర౪
తేశ్రకాల్మ శ్రతూర్శ్రఅాల్మ న్శ్రలత్వా యనేశ్రత్పవాకర్వ
తప్తుశుైఃశ్రసహిాశ్రరత్వయ ్శ్రతటాక్శ్రయోజ్నా౭౭ణత్శ్ర౫
రతకి శ్రపుష్క రశ్రసయా త్శ్రకజ్శ్రయూైశ్ర: అలప్ుక త్
ారస్య: హ్త్వస శ్రకాతమ్ా ైఃశ్రసుక ల్శ్రజ్లశ్రచారిపిైఃశ్ర౬
ప్రసని శ్రసలిలేశ్రరమ్ఙ్య శ్రతస్వకి న్శ్రసరస్వశ్రశుప్శువే
కీతశ్రవాత్పప్తశ్రనిరోక ష్టశ్రనశ్రతుశ్రకశ్చ నశ్రప్తుశ్య తేశ్రశ్ర౭
తతైఃశ్రకౌతూహ్లాత్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రరతైః
ుని్శ్రతరకి శ్రప్పుత్శ్రనాత్వశ్రప్రషుట్శ్రసురచప్కమ్ఙ్శ్ర౮
ఇత్శ్రఅతయ ౭తుా త్శ్రప్శుాల్మ శ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రపశ్రత్వహాునే
కౌతూహ్ల్శ్రత్వహ్శ్రశ్రజాాత్శ్రరా్శ్రఇత్శ్రాతుశ్రకతయ ా్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
వకవయ
త ్శ్రణత్పశ్రచ్చత్శ్రవిప్రశ్రనా౭త్పశ్రకుహ్య ్శ్రఅపిశ్రప్రపోశ్రశ్ర౯
తేనశ్రఏవ్శ్రఉకోతశ్రతమాకి ాకి శ్రమాకవేమశ్రునిశ్రస
శ్ర ా
త
ప్రావ్శ్రసరసైఃశ్రప్కుతస ి ్శ్రఆకాయ తు్శ్రఉరచప్కమ్ఙ్శ్ర౧0
ఇత్శ్రరయచ రస రోశ్రనాత్వశ్రతటాక్శ్రారల్మ శ్రకాలిక్
నిరికి త్శ్రతరాశ్రమాత్వశ్రునినాశ్రయత్వటకరి ణనాశ్ర౧౧
సశ్రహిశ్రతేేశ్రతరశ్రశ్రసీప్త వ్శ్రయత్వటకరి ణశ్రరకి హాశ్రునిైః
తశ్శ్రవర షశ్రసహ్ప్ాణిశ్రవాయుశ్రరక్ష్ణశ్రజ్లా౭౭ప్శ్ణ: ౧౨
తతైఃశ్రప్రవయ త్పాైఃశ్రసర్వల్మ శ్రతేవాైఃశ్రా౭రాి పురోకయైః
అప్పువన్శ్రవచన్శ్రసర్వల్మ శ్రరరసా రశ్రసయకాైఃశ్ర౧౩
అాకి క్శ్రకసయ చిత్శ్రశ్రాతన్శ్రఏష్శ్రప్ార తణతేశ్రునిైః
ఇత్పశ్రసమిల్మ కి శ్రత్వనస: సర్వల్మ శ్రతేశ్రప్త్పత్పవౌకస: ౧౪
తతైఃశ్రకరత్శ్రతపోశ్రవికి ్శ్రసరల్మ : తేవై: నియోజిాైః
ప్రానా౭రస రసైఃశ్రరత్వచ శ్రవితుయ శ్రచచ లితశ్రవరచ సైఃశ్ర౧౫
అరస రోపి: తత: ాపి: ుని: ప్తుష్శ్రట రమావరైః
నీతోశ్రత్వతనశ్రవశ్య తల్మ ్శ్రసుమాణ్ట్శ్రకారయ శ్రస్వతయే
త శ్ర౧౬
ాశ్రశచ వా౭౭శ్రరస రసైఃశ్రరత్వచ శ్రునేైఃశ్రరతీి తల్మ ్శ్రఆకాైః
తటాకేశ్రనిరికి త్శ్రాా్శ్రఅస్వకి న్శ్రఅనరి
త హత్శ్రప్కుహ్్శ్ర౧౭
తత్త్ైశ్రవా౭౭రస రసైఃశ్రరత్వచ శ్రనివసపతయ శ్రణాశ్రసుక్
రత్వణనిశ్రత తపోయోకాశ్రుకి ని్శ్రయౌవన్శ్రఆస్వత
త ్శ్ర౧౮
ాా్శ్రసప్మ్పక టయనానా్శ్రఏష్శ్రవాత్పప్తశ్రనిసల్మ నైః
ప్శూణతేశ్రపూష్ణోశ్రనికి ప్శోశ్రకీతశ్రశ్పోతశ్రత్వపశ్రహ్రైఃశ్ర౧౯
ఆశ్చ రయ ్శ్రఇత్పశ్రతశ్రస్యయ తశ్రతల్మ చన్శ్రావిాతకి నైః
మాకవైఃశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రత్వహాణశాైఃశ్ర౨0
ఏవ్శ్రకతణయనశ్రసయ శ్రతతమాశ ౭౭ప్శ్త్వశ్రత్వత్వటల్
కుశ్శ్రచీరశ్రరరిక్షిర్
త శ్రనానాశ్రప్ుక్ష్శ్రసయప్ుత్శ్ర౨౧
ప్రవిశ్య శ్రసహ్శ్రవైతేహాయ శ్రలక్ష్కి ేనశ్రచశ్రమాకవైః
ఉవాసశ్రునిపి: సరల్మ :పూజ్య యపశ్రత్వహాశ్రణశా: ౨౧
తాశ్రతస్వకి న్శ్రసశ్రకాకుతస ేైఃశ్రీ
శ్ర త్వాయ
మ
౭౭ప్శ్త్వశ్రత్వమలే
ట
ఉషిాల్మ శ్రతుశ్రసుక్శ్రతప్తశ్రపూజాయ యపశ్రత్వహ్రి షపిైఃశ్ర౨౩
జ్కాత్వశ్రచశ్రఆప్శ్య్శ్రశ్రతష్ణ
త ్శ్రరమాయ యేమశ్రతరస్వల్మ నా్
యేష్ణ్శ్రఉషితవాన్శ్రపూరల్మ ్శ్రసకాేశ్రసశ్రత్వహా౭త్త్సవి
త త్శ్ర౨౪
కల్మ చిత్శ్రరరితశాన్శ్రయాన్శ్రఏక్శ్రసత్వల్మ తస ర్శ్రకల్మ చిత్
కల్మ చిశ్రచచ శ్రచతురోశ్రయాన్శ్రరత్వచ శ్రష్టాచ ౭రమాన్శ్రకల్మ చిత్శ్ర౨౫
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అరరప్తశ్రఅత్పకాన్శ్రయాన్శ్రఅతయ ౭శ్రర త్శ్రఅత్పక్శ్రకల్మ చిత్
ప్తీన్శ్రయాన్శ్రఅష్య
ట ా్శ్రశ్చ శ్రమాకవోశ్రనయ వసత్శ్రసుక్శ్ర౨౬
తాశ్రసత్వల్మ సతశ్రశ్రసస
త య శ్రునీనా్శ్రఆప్శ్మ్ఙ్షుశ్రవై
రత్వత: చశ్రఆుకూలేయ నశ్రణయుైఃశ్రసత్వల్మ తస మాశ్రతశ్శ్ర౨౭
రరిప్సుతయ శ్రచశ్రతరకి జోనోశ్రమాకవైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
సుతీక్ష్ణశ్రసయ శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
పునశ్రర్వవశ్రఆజ్కాత్వశ్రహ్శ్ర౨౮
సశ్రత్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రఆకత్వయ శ్రునిపిైఃశ్రప్రత్పపూజితైః
తప్ా౭పిశ్రనయ వసశ్రప్ాత్వైఃశ్రకమిచ త్శ్రకాల్శ్రఅరిత్వతత్వైఃశ్ర౨౯
అా౭౭ప్శ్త్వశ్రశ్రసోతశ్రవినయాత్శ్రకాచిత్శ్రత్శ్రత్వహాశ్రుని్
ఉాసీనైఃశ్రసశ్రకాకుతస ేైఃశ్రసుతీక్ష్ణ్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౩0
అస్వకి న్శ్రఅరేయ శ్రరకవన్శ్రఅకసోతయ శ్రునిశ్రసతత్వ
త ైః
వసతీత్పశ్రత్వయాశ్రనితయ ్శ్రకాైఃశ్రకతణా్శ్రప్శుత్శ్ర౩౧
నశ్రతుశ్రజానామిశ్రత్శ్రతేశ్్శ్రవనాయ ౭సయ శ్రత్వహ్తయా
త
కుప్ా౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రపుమయ ్శ్రత్వహ్ర్వ షశ్రశ్రసస
త య శ్రతీత్వతైఃశ్ర౩౨
ప్రాాశ్రశ్రతప్త తశ్రరవతైఃశ్రా౭ుజ్ైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
అకసయ త ్శ్రఅపికచ్చచ ణ్శ్రఅపివాతయితు్శ్రుని్శ్ర౩౩
త్వపశ్రరతోశ్రత్వహాన్శ్రఏష్శ్రప్హుత్పశ్రసత్వా రివర తతే
ణత్పశ్రఅహ్్శ్రత్శ్రునిశ్రవర్శ్రశుప్శూష్యణత్వ౭పిశ్రసల్మ ణ్౩౪
ఇత్పశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసశ్రునిైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రతమాకి తకి పశ్రవచైః
సుతీక్ష్ణైఃశ్రప్రతుయ వాశ్రచ్చత్శ్రప్ీతోశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్్శ్ర౩౫
అహ్్శ్రఅపిశ్రఏతత్శ్రఏవశ్రాల్మ ్శ్రవకుతశ్రకాత్వైఃశ్రసలక్ష్కి మ్
అకసయ త ్శ్రఅపికచ్చచ త్పశ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రమాకవశ్ర౩౬
త్పష్ణటయ శ్రతుశ్రఇానీ్శ్రఅర్వ త౭స్వకి న్శ్రసల్మ ణ్శ్రఏవశ్రప్రవీషిశ్రయ్
అహ్్శ్రఆకాయ మిశ్రతేశ్రవతస శ్రణప్ా౭కసోతయ శ్రత్వహాశ్రునిైఃశ్ర౩౭
యోజ్నాన్శ్రఆప్శ్యత్శ్రాతశ్రయాహిశ్రచాల్మ రిశ్రవైశ్రతతైః
తక్షిేనశ్రత్వహాన్శ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
అకసయ త శ్రప్ాతు: ఆప్శ్త్వైఃశ్ర౩౮
శ్రసీ
త శ్రప్ాయేశ్రవపతేే
త శ్రపిరా ీశ్రవనశ్రశోపితే
రహుశ్రపుష్ా శ్రరలేశ్రరమ్ఙ్య శ్రనానాశ్రశ్కునిశ్రనాత్పతేశ్ర౩౯
రత్పకి పయ శ్రవివిాశ్రశ్రసప్త తశ్రప్రసని శ్రసలిలాైఃశ్రశివాైః
హ్త్వస శ్రకారమశ్రట వా౭౭కీమాణశ్రశ్చ ప్కవాకోరశ్రశోపిాైఃశ్ర౪0
తత్త్ైకా్శ్రరజ్నీ్శ్రఉష్య శ్రప్రాతేశ్రమాత్వశ్రకత్వయ ా్
తక్షిణ్ట్శ్రత్పశ్్శ్రఆాతణశ్రవనశ్రకమశ్రట సయ శ్రారశ ల్మ తైః
తప్ా౭కాతయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రకాల్మ శ్రయోజ్న్శ్రఅనర
త ్శ్ర౪౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రత్వణీయేశ్రవపశ్రశ్రతేే
త శ్రరహుశ్రాతరశ్రసప్ుల్మ తే
రత్వస య తేశ్రతప్తశ్రవైతేహీశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్చ శ్రతల్మ యాశ్రసహ్శ్ర౪౨
సశ్రహిశ్రరమోయ శ్రవపశ్రశ్రతేశో
త శ్రరహుశ్రాతరశ్రసుక లైః
ణత్పశ్రపుత్పైఃత శ్రప్కుాశ్రప్తషుట్శ్రఅకసయ త ్శ్రత్శ్రత్వహాశ్రుని్
అైయ వశ్రకత్వనేశ్రపుత్ప్
త శ్రరోచణసల్మ శ్రత్వహాశ్రణశ్ైఃశ్ర౪౩
ఇత్పశ్రమామోశ్రునేైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రసహ్శ్రప్ాప్ా౭పివాతయ శ్రచ
ప్రతత౭
త కసయ త ్శ్రఉత్పశ్
త య శ్రా౭ుజ్ైఃశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౪౪
రశ్య న్శ్రవనానిశ్రచిప్ాణిశ్రరరల్మ ా్శ్రచశ్రఅప్రశ్రసనిి ాన్
సమామిస శ్రసరితశ్రశచ వశ్రరత్పశ్రయరక శ్రవశా౭ుకాైఃశ్ర౪౫
సుతీక్షేణశ్రపరత్పష్యన
ట శ్రకాల్మ శ్రతేనశ్రరాశ్రసుక్
ఇత్శ్రరరత్వశ్రసత్త్ుహష్టటశ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౪౬
ఏతత్శ్రఏవా౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రనూన్శ్రతసయ శ్రత్వహాతకి నైః
అకసయ త శ్రసయ శ్రునేశ్రప్మాా తు: ప్తుశ్య తేశ్రపుమయ శ్రకరకి మైఃశ్ర౪౭
ణాశ్రహీశ్రమ్ఙ్శ్రవనాయ ౭సయ శ్రశ్రజానోాైఃశ్రరత్పశ్రసహ్ప్సశ్ైః
సని ాైఃశ్రరలశ్రార్వమశ్రపుష్ా శ్రార్వమశ్రచశ్రప్తుయైఃశ్ర౪౮
పిరా ీనా్శ్రచశ్రరకాల్మ నా్శ్రవనాత్శ్రఅాకి త్శ్రఉాకతైః
కపత౭ణ్శ్రరవపశ్రశ్రత్పర
ి ైఃత శ్రసహ్ాశ్రకటుకోతణైఃశ్ర౪౯
తప్తశ్రతప్తశ్రచశ్రప్తుశ్య నేశ్రత సమిిాతైఃశ్రకాష్శ్రట సత్వచ యాైః
లూనాశ్రశ్చ శ్రరత్పశ్రప్తుశ్య నేశ్రత తమాా శ్రవైటూరయ శ్రవరచ సైఃశ్ర౫0
ఏతశ్రచచ శ్రవనశ్రత్వతయ శ్రశ్రస్
త శ్రప్కుష్ణణ౭ప్రశ్రశికరోశ్రరత్వ్
ావకశ్రాయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రశ్రసశ్రత సయ శ్రతూయ౭ప్క్శ్రసప్త్వా ప్తుశ్య తేశ్ర౫౧
వివికేషుశ్ర
త చశ్రతీర్వ తషుశ్రప్కుతశ్రాి నాశ్రత్పల్మ శ్రజాతణైః
పుష్టా రహార్శ్రకురల్మ నిశ్రత కుసుమ్ైఃశ్రసల్మ ణ్శ్రఆరి ాత: ౫౨
తత్శ్రసుతీక్ష్ణశ్రసయ శ్రవచన్శ్రణాశ్రసౌత్వయ శ్రత్వయాశ్రప్శుత్
అకసయ త ాయ ౭౭ప్శ్మోశ్రప్ాతు: నూన్శ్రఏష్శ్రరవిష్య త్పశ్ర౫౩
నిప్కుహ్య శ్రతరాశ్రప్ుతుయ ్శ్రలోకానా్శ్రహితశ్రకాత్వయ యా
ణసయ శ్రప్ాప్ాశ్రప్కుతేణ్శ్రత్పక్శ్రశ్రణ్టయ శ్రపుమయ శ్రకరకి ణ్టశ్ర౫౪
ఇహ్శ్రఏకాశ్రరాలశ్రప్కూరోశ్రవాాపి: అపిశ్రచశ్రఇలల్మ లైః
ప్ాతరౌశ్రసహిత్వశ్రఆాత్శ్రప్ాహ్కి మకౌి శ్రత్వహాశ్రసురౌశ్ర౫౫
ారణన్శ్రప్ాహ్కి మ్శ్రరూర్శ్రఇలల్మ లైఃశ్రసప్ుస క త్శ్రవతన్
ఆత్వత్త్నణ
త త్పశ్రవిప్ాన్శ్రసకి శ్రప్శాత్
త శ్రఉత్పశ్
త య శ్రనిప్రక మైఃశ్ర౫౬
ప్ాతర్శ్రసప్ుస క త్శ్రప్ాాశ్రతతశ్రశ్రస్
త శ్రమ్ఙ్ష్శ్రరూపిమ్
ాన్శ్రత్పల్మ జాన్శ్రపోజ్యాశ్రయసశ్రప్శాతశ్రత ప్తుష్యన
ట శ్రకరకి ణ్టశ్ర౫౭
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతోశ్రపుకవా్శ్ర
త
తేష్ణ్శ్రవిప్ాణ్ట్శ్రఇలల్మ లో౭ప్రవీత్
వాాేశ్రనిప్ష్క త్వతల్మ త్పశ్రసల్మ ర్వమశ్రత్వహ్ాశ్రవతన్శ్ర౫౮
తతోశ్రప్ాతుశ్రరల్మ చైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రవాాపి: మ్ఙ్ష్వన్శ్రనతన్
పిాతల్మ శ్రపిాల్మ శ్రశ్రీమాణిశ్రప్ాహ్కి ణ్టనా్శ్రవినిష్ా తత్శ్ర౫౯
ప్ాహ్కి ణ్టనా్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రై: ఏవ్శ్రకాత్వశ్రరూపిపిైః
వినాశిానిశ్రసత్వహతయ శ్రనితయ శ్ైఃశ్రపిశిా౭శ్నైఃశ్రశ్ర౬0
అకతయ త నశ్రతాశ్రతేవైైఃశ్రప్ారి తతేనశ్రత్వహ్రి షణ్ట
అుపూణశ్రరాలశ్రప్శాతేశ్రత రక్షితైఃశ్రసశ్రత్వహాశ్రసురైఃశ్ర౬౧
తతైఃశ్రసత్వా ని ్శ్రఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రతాతల్మ శ్రహ్ాత౭వతచన్
ప్ాతర్శ్రనిప్ష్క త్వతల్మ త్పశ్రఇలల్మ లైఃశ్రసో౭రయ ాష్తశ్ర౬౨
త్శ్రతాశ్రాష్యమ్శ్రతుశ్రప్ాతర్శ్రవిప్రశ్రకాత్పన్
అప్రవీత్శ్రప్రహ్సన్శ్రతీయన్శ్రఅకసోతయ శ్రునిశ్రసతత్వ
త ైఃశ్ర౬౩
కుతోశ్రనిప్ష్క మితు్శ్రశ్రా:త త్వయాశ్రజీర ణశ్రసయ శ్రరక్ష్సైః
ప్ాతుశ్రశ్రతశ్రత మ్ఙ్ష్శ్రరూరశ్రసయ శ్రకతసయ శ్రణత్వశ్రాతన్శ్ర౬౪
అతశ్రతసయ శ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రప్ాతు: నితనశ్రసప్త్వశ ణ్
ప్రతర షయితు్శ్రఆర్వేశ్రుని్శ్రప్కోాత్శ్రనిశాచరైఃశ్ర౬౫
సో౭పిప్తవన్శ్రత్పల్మ జ్శ్రప్ేష్్
ట శ్రత్శ్రునినాశ్రతీరశ్రత తేజ్ా
చక్షుష్ణ౭నలశ్రకలేా నశ్రనిరకో
త తశ్రనితన్శ్రకతైఃశ్రశ్ర౬౬
తాయ ౭ణ్శ్రఆప్శ్మోశ్రప్ాతుశ్రస
శ్ర టా
త కశ్రవనశ్రశోపితైః
విప్ా౭ుకత్వా యాశ్రయేనశ్రకర్వకి త్శ్రతుష్క ర్శ్రప్కుత్శ్ర౬౭
ఏవ్శ్రకతణయనశ్రసయ శ్రతసయ శ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రసహ్
మాత్వాయ ౭శ్రస్
త శ్రకతైఃశ్రసూరయ ైఃశ్రసయతయ శ్రకాలో౭రయ వర తతశ్ర౬౮
ఉాసయ శ్రరశిచ య్శ్రసయతయ ్శ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రణాశ్రవిత్ప
ప్రవివేశా౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రత్శ్రరషి్శ్రచా౭రయ వాతణన్శ్ర౬౯
సత్వయ క్శ్రప్రత్పప్కుహీతశ్రసు
శ్ర తశ్రునినాశ్రతేనశ్రమాకవైః
నయ వసత్శ్రా్శ్రనిశా్శ్రఏకా్శ్రప్ాశ్య శ్రమూలశ్రరలానిశ్రచశ్ర౭0
తాయ ్శ్రమాత్మాయ ్శ్రవయ తీాయా్శ్రవిత్వలేశ్రసూరయ శ్రత్వమలే
ట
ప్ాతర్శ్రత్శ్రఅకసయ త శ్రసయ శ్రఆత్వత్త్నణ
త తశ్రమాకవైఃశ్ర౭౧
అపివాతయేశ్రాల్మ శ్రరకవన్శ్రసుక్శ్రఅతుయ షితోశ్రనిశా్
ఆత్వత్త్నయే
త శ్రాల్మ ్శ్రకచాచ మిశ్రకుర్శ్రతేశ్రప్తషుట్శ్రఅప్కజ్్శ్ర౭౨
కత్వయ ా్శ్రఇత్పశ్రతేశ్రపకోతశ్రజ్కాత్వశ్రరకుశ్రననన
త ైః
ణతోశ్రశ్రత్పష్య
త న
ట శ్రయర్వక మశ్రవన్శ్రతశ్రచాచ ౭వలోకణన్శ్ర౭౩
నీవామాన్శ్రరనా్శ్రశ్రాతలా్శ్రశ్రస్వమి
త శాన్శ్రవుాళాన్శ్రతవాన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
చిరిపిలాల్మ న్శ్రత్వతూకా్శ్రశ్చ శ్రపిలాల్మ న్శ్రఅపిశ్రచశ్రత్పుతకాన్శ్ర౭౪
పుషిా ాన్శ్రపుషిా ా౭ప్కాపిశ్రర
శ్ర ిాపి: అువేషిా
ట న్
తతరశ శ్రమాత్వైఃశ్రశ్తశ్శ్రశ్రసప్త తశ్రకానాతరశ్రాతాన్శ్రశ్ర౭౫
హ్స్వశ్రత హ్్శ్ర్ త రిల్మ ప్ుత్పాన్శ్రవానర: ఉరశోపిాన్
త్వత్ైఃత శ్రశ్కునిశ్రసమ్క శ్రశ్చ శ్రశ్తశ్ైఃశ్రప్రత్పనాత్పాన్శ్ర౭౬
తతో౭ప్రవీత్శ్రసమ్పరశ్రశ్రస్
త శ్రమామోశ్రమాజీవశ్రలోచనైః
ప్పుష్తో
ట ౭ుకత్శ్రవీర్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రలక్షికి శ్రవర తన్శ్ర౭౭
స్వి కశ్రత రప్ాశ్రణాశ్రప్ుక్ష్మ్శ్రణాశ్రక్ష్మ్త్వతశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జాైః
ఆప్శ్మోశ్రనా౭త్పశ్రతూరసోతశ్రత్వహ్ర్వ షశ్రమాా విా౭౭తకి నైఃశ్ర౭౮
అకసయ త శ్రఇత్పశ్రవికాయ తోశ్రలోకేశ్రతల్మ నవశ్రకరకి ణ్ట
ఆప్శ్మోశ్రప్తుశ్య తేశ్రతసయ శ్రరరిప్శానశ్రత ప్శ్త్వశ్రఅరహ్ైఃశ్ర౭౯
ప్ాజ్య శ్రతూత్వశ్రఆకులశ్రవన: చీరశ్రయలాశ్రరరిప్షుక తైః
ప్రశానశ్రత ప్ుకశ్రయూతశ్రశ్చ శ్రనానాశ్రశ్కునిశ్రనాత్పతైఃశ్ర౮0
నిప్కుహ్య శ్రతరాశ్రప్ుతుయ ్శ్రలోకానా్శ్రహితశ్రకాత్వయ యా
తక్షిణ్టశ్రత్పప్కుక ాశ్రయేనశ్రశ్రణ్టయ శ్రపుమయ శ్రకరకి ణ్టశ్రశ్ర౮౧
తతయ త్శ్రఆప్శ్త్వశ్రరత్శ్రప్రావాశ్రతయ సయ శ్రమాక్ష్స్యైః
త్పరాణ్శ్రతక్షిణ్టశ్రప్ాాత్శ్రప్తుశ్య తేశ్రపరపుజ్య తేశ్ర౮౨
ణాశ్రప్రప్పుత్పశ్రచశ్రఆప్కానాతశ్రత్పరాశ్రణ్శ్రపుమయ శ్రకరకి ణ్ట
తాశ్రప్రప్పుత్పశ్రనిరల్మ మాైఃశ్రప్రశానాతశ్రరజ్నీశ్రచమాైఃశ్రశ్ర౮౩
నాయి శ్రచ్చణ్శ్రరకవతోశ్రతక్షిణ్టశ్రత్పక్శ్రప్రతక్షిణ్ట
ప్రత్పాశ్రప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రతురమా
త ష శ్రప్కూరశ్రకరకి పిైఃశ్రశ్ర౮౪
యరక ్శ్రనిరోతుత్శ్రనిరతోశ్రాసక రశ్రాయ ౭౭చలోతత్వ
త ైః
సమ్ఙ్తశ్్శ్రాలణ్శ్రశ్రసస
త య శ్రవినయ త : శశ లోశ్రనశ్రవర తతేశ్ర౮౫
అణ్శ్రతీమాక యుష్శ్రశ్రసస
త య శ్రలోకేశ్రవిప్శుతశ్రకరకి మైః
అకసయ త శ్రాయ ౭౭ప్శ్త్వైఃశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
వినీతశ్రప్ుకశ్రతవితైఃశ్ర౮౬
ఏష్శ్రలోకా౭రిచ తైఃశ్రాతుశ్రశ్రరి హతేశ్రనితయ ్శ్రరతైఃశ్రసా్
అాకి న్శ్రఅత్పకాన్శ్రఏష్శ్రప్ేణాశ్రయోజ్యిష్య త్పశ్ర౮౭
ఆమాతయిష్ణయ మిశ్రఅప్ా౭హ్్శ్రఅకసయ త ్శ్రత్శ్రత్వహాశ్రుని్
ేష్్శ్రచశ్రవనశ్రవాసశ్రసయ శ్రసౌత్వయ శ్రవాస య త్వయ ౭హ్్శ్రప్రపోశ్ర౮౮
అప్తశ్రతేవాైఃశ్రసకనమా
త ల్మ ైఃశ్రస్వాతశ్రశ్చ శ్రరరత్వర షణైః
అకసయ త ్శ్రనిణా౭హార్శ్రసతత్శ్రరరయ ాసతేశ్ర౮౯
నా౭ప్తశ్రజీవేన్శ్రప్ుష్ణశ్రవాతీశ్రప్కూరోశ్రవాశ్రణత్పశ్రవాశ్రశ్టైః
ప్ుశ్త్వస ైఃశ్రకాత్వశ్రప్ుతోతశ్రవాశ్రుని: ఏష్శ్రతాశ్రవితైఃశ్ర౯0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అప్తశ్రతేవాశ్రశ్చ శ్రణక్ష్మ్శ్రశ్చ శ్రనాకాశ్రశ్చ శ్రరతకైైఃశ్రసహ్
వసనిశ్రత నిణతశ్రఆహామాశ్రతరకి ్శ్రఆమాతయిష్వ
ణ ైఃశ్ర౯౧
అప్తశ్రస్వాతశ్రత్వహాాకి పశ్రవియనైఃశ్రసూరయ శ్రసనిి పైైః
తయ కాతల్మ శ్రతేహాన్శ్రనవైశ్రశ్రశ్రర్వ తహైైఃశ్రసల్మ మాయ ాైఃశ్రరరత్వర షణైఃశ్ర౯౨
ణక్ష్తల్మ ్శ్రఅత్వరతల్మ ్శ్రచశ్రమాజాయ నిశ్రవివిానిశ్రచ
అప్తశ్రతేవాైఃశ్రప్రణచచ నిశ్రత పూై: ఆమాత్పాైఃశ్రశుర: ౯౩
ఆకాశ్రసకి : ఆప్శ్త్వరత్శ్రసౌమిప్తేశ్రప్రవిశ్శ్రఅప్కతైః
నివేతణశ్రఇహ్శ్రయ్శ్రప్ార్
త శ్రరష్యేశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౯౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకాతశ్శ్రసస రక :
త్వి తశ సస ర్క :
సశ్రప్రవిశాయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రలక్ష్కి ణోశ్రమాకవా౭ుజ్ైః
అకసయ త శ్రశిష్య ్శ్రఆాతయ శ్రవాకయ ్శ్రఏతశ్రతువాచశ్రహ్శ్ర౧
మాజాశ్రతశ్రతోశ్రనాత్వశ్రజ్యయ ష్శ్రట శ్రసస
త య శ్రసుతోశ్రరీ
మాత్వైఃశ్రప్ాపోతశ్రుని్శ్రప్తషుట్శ్రారయ యాశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౨
లక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రతాయ ౭హ్్శ్రప్ాాశ్రతుశ్రఅవరజోశ్రహితైః
అుకూలశ్రశ్చ శ్రరకశ్రత శ్చ శ్రణత్పశ్రతేశ్రప్శోప్త్శ్రఆకతైఃశ్ర౩
తేశ్రవణ్శ్రవన్శ్రఅతుయ ప్క్శ్రప్రవిష్ణటైఃశ్రపిప్తుశ్రశాసనాత్
ప్తషుట్శ్రఇచాచ త్వహేశ్రసర్వల్మ శ్రరకవన్
త శ్రనివేతయ ా్శ్ర౪
తసయ శ్రతతల్మ చన్శ్రప్శుాల్మ శ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రతపోశ్రతనైః
తతేత్పశ్రఉకాతల్మ ౭రాి శ్రమ్శ్రప్రవివేశ్శ్రనివేత్పతు్శ్ర౫
సశ్రప్రవిశ్య శ్రునిశ్రప్ేష్్
ట శ్రతరాశ్రతుప్ష్ా తర షమ్
ప్కుా౭శ్రజాలి: ఉవాశ్రచ్చత్శ్రమాయ౭౭కత్వన్శ్రఅత్వాా
ణతోక్శ్ర
త లక్ష్కి ేశ్రనవశ్రశిష్టయ ౭కసయ త శ్రసయ శ్రసత్వకి త: ౬
పుప్త్వశ్రతశ్రతశ్రతయ మౌశ్రమామోశ్రలక్ష్కి మశ్రఏవశ్రచ
ప్రవిష్టటశ్రఆప్శ్త్వశ్రరత్శ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రారయ యాశ్ర౭
ప్తషుట్శ్రరవన్
త శ్రఆయాత్వశ్రశుప్శూష్ణ౭శ్రర త్శ్రఅరిత్వతమౌ
ణత్శ్రఅప్ా౭ననర
త ్శ్రతతల్మ త ్శ్రఆజానోరయితు్శ్రఅర హస్వశ్ర౮
తతైఃశ్రశిష్ణయ త్శ్రఉరప్శుతయ శ్రప్ార్
త శ్రమాత్వ్శ్రసశ్రలక్ష్కి మ్
వైతేహీ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రాకా్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౯
త్పష్ణటయ శ్రమాత్వశ్రశిచ రాయ ౭తయ శ్రప్తషుట్శ్రయ్శ్రసుాకతైః
త్వనాశ్రకామిిత్శ్రహిశ్రఅసయ శ్రత్వయా౭పిశ్రఆకత్వన్శ్రప్రత్పశ్ర౧0
కత్వయ ా్శ్రసప్తుక తోశ్రమాత్వైఃశ్రసశ్రారయ ైఃశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
ప్రవేశ్య ా్శ్రసమ్పర్శ్రమ్ఙ్శ్రరా్శ్రచశ్రఅసౌశ్రనశ్రప్రవేశితైఃశ్ర౧౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రశ్రసుతశ్రునినాశ్రతరకి జ్యన
నో శ్రత్వహాతకి నా
అపివాతయ శ్రఅప్రవీత్శ్రశ్రశిష్య : తతేత్పశ్రనిణా్౭జ్లిైఃశ్ర౧౨
తతోశ్రనిప్ష్క త్వయ శ్రసప్యా నైఃత శ్రశిష్టయ శ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్
కల్మ శ్రఅసౌశ్రమామోశ్రుని్శ్రప్తషుట్శ్రఏతుశ్రప్రవిశ్తుశ్రసల్మ ణ్శ్ర౧౩
తతోశ్రకాల్మ శ్రఆప్శ్త్వశ్రాల్మ ర్శ్రశిష్యయ మశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
తరశ యాశ్రయసశ్రకాకుతస ే్శ్రసీా్శ్రచశ్రజ్నకశ్రఆతకి జా్శ్ర౧౪
త్శ్రశిష్య ైఃశ్రప్రప్శిత్శ్రవాకయ ్శ్రఅకసయ త శ్రవచన్శ్రప్పువన్
ప్ావేశ్ణత్శ్రణాశ్రనాయ ణ్శ్రసాక మా౭శ్రర త్శ్రసుసప్తుక త్శ్ర౧౫
ప్రవివేశ్శ్రతతోశ్రమాత్వైఃశ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
ప్రశానశ్రత హ్రిమశ్రఆకీర ణ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రహిశ్రఅవలోకణన్శ్ర౧౬
సశ్రతప్తశ్రప్రహ్కి మైఃశ్రా
శ్ర త న్శ్రఅకేి ైఃశ్రా
శ్ర త న్శ్రతైవశ్రచ
విష్టణైఃశ్రశ్రాతన్శ్రత్వహేత్త్నశ్రత సయ శ్రశ్రాతన్శ్రచైవశ్రవివసల్మ తైఃశ్ర౧౭
సోత్వశ్రశ్రాతన్శ్రరకశ్రశ్రాతన్శ్రశ్రాతన్శ్రకౌేర్శ్రఏవశ్రచ
ాతుశ్రరిల్మ ాతుైఃశ్రశ్రాతన్శ్రచశ్రవాయోైఃశ్రశ్రాతన్శ్రతైవశ్రచశ్ర౧౮
నాకశ్రమాజ్శ్రసయ శ్రచశ్రశ్రాతన్శ్రఅనత్వతశ్రసయ శ్రత్వహాతకి న:
ా
శ్ర త న్శ్రతైవశ్రకాణత్మాయ శ్రవసూనా్శ్రా
శ్ర త నశ్రమ్ఙ్వశ్రచశ్రశ్ర౧౯
శ్రాతన్శ్రచశ్రాశ్శ్రహ్సశ్రత సయ శ్రవరమశ్రసయ శ్రత్వహాతకి న:
కారి తకేణశ్రసయ శ్రచశ్రశ్రాతన్శ్రతరకి శ్రశ్రాతన్శ్రచశ్రరశ్య త్పశ్రశ్ర౨0
తతైఃశ్రశిష్పయ ైఃశ్రరరిప్ుతోశ్రుని: అపిశ్రఅపినిష్ా తత్
త్శ్రతతమాశ ౭ప్కతోశ్రమామోశ్రునీనా్శ్రతీరశ్రత తేజ్ా్శ్ర౨౧
అప్రవీశ్రతల్మ చన్శ్రవీరోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రలక్షికి శ్రవర తన్
ఏష్శ్రలక్ష్కి మశ్రనిప్ష్ణక త్వత్పశ్రఅకసోతయ శ్రరకవాన్శ్రరషిైః
ఔార్వయ మశ్రఅవకచాచ మిశ్రనిాన్శ్రతరా్శ్రఇత్వ్శ్ర౨౨
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రత్వహాశ్రాహు: అకసయ త ్శ్రసూరయ శ్రవరచ స్
జ్ప్కాహ్శ్రరరత్వశ్రప్ీతశ్రస
శ్ర స
త య శ్రాత్వశ్రరరత్వతరైఃశ్రశ్ర౨౩
అపివాతయ శ్రతుశ్రతమాకి ాకి శ్రతసౌతశ్రమాత్వైఃశ్రప్కుాత్వాలిైః
సీతయాశ్రసహ్శ్రవైతేహాయ శ్రతాశ్రమాత్వశ్రసలక్ష్కి మైఃశ్ర౨౪
ప్రత్పప్కుహ్య శ్రచశ్రకాకుతస ే్శ్రఅరచ యిాల్మ శ్రఆసపతకైైః
కుశ్లశ్రప్రశ్ి ్శ్రఉకాతల్మ శ్రచశ్రఆసయ ా్శ్రఇత్పశ్రసో౭ప్రవీత్శ్ర౨౫
అరాి ్శ్రహుాల్మ శ్రప్రాణశ్రఅరక య ్శ్రఅత్పతీన్శ్రప్రత్పపూజ్య శ్రచ
వానప్రతన
త శ్రతర్వకి మశ్రసశ్రతేష్ణ్శ్రపోజ్న్శ్రతత్వశ్రశ్ర౨౬
ప్రతత్వ్శ్రచశ్రఉరవిశ్య శ్రఅతశ్రతరకి జోనోశ్రునిశ్రపుత్వక వైః
ఉవాచశ్రమాత్వ్శ్రఆసీన్శ్రప్ాజాలి్శ్రతరకి శ్రకోవిత్శ్ర౨౭
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అనయ ాశ్రకలుశ్రకాకుతస ేశ్రతరసీల్మ శ్రసుాచరన్
తుాస క్ష్మవశ్రరర్వశ్రలోకేశ్రాల్మ నిశ్రయయస నిశ్రరక్ష్యేత్శ్ర౨౮
మాజాశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రలోకశ్రసయ శ్రతరకి చారీశ్రత్వహాశ్రరతైః
పూజ్నీణశ్రశ్చ శ్రయనయ శ్రశ్చ శ్రరవాన్శ్రప్ారైఃత శ్రప్పియా౭త్పత్పైఃశ్ర౨౯
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రరలై: మూలైైఃశ్రపుష్పా శ్రశాచ ౭నయ శ్రశ్చ శ్రమాకవ్
పూజ్యిాల్మ శ్రణాశ్రకాత్వ్శ్రపున: ఏవశ్రతతో౭ప్రవీత్శ్ర౩0
ఇత్శ్రత్పవయ ్శ్రత్వహ్త్శ్రచార్శ్రహేత్వశ్రవప్జ్శ్రవిపూషిత్
వైష్వ
ణ ్శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రనిరికి త్శ్రవిశ్ల్మ కరకి ణ్టశ్ర౩౧
అమోకైఃశ్రసూరయ శ్రసయక శోశ్రప్రహ్కి శ్రతతైఃత శ్రశ్రోతత్వ
త ైః
తత్వతశ్రత్వత్వశ్రత్వహేత్త్నేమ
త శ్రతూణీశ్రచా౭క్ష్ణశ్రాణకౌశ్ర౩౨
సమూా రౌణశ్రనిశిై; ాణ: జ్ల్మ లత్పా : ఇవశ్రావకైైః
త్వహాశ్రరజ్తశ్రకోశో౭ణ్శ్రఅస్వ: హేత్వశ్రవిపూషితైఃశ్ర౩౩
అనేనశ్రతుష్ణశ్రమాత్వశ్రహ్ాల్మ శ్రసమ్ఙ్క య శ్రత్వహా౭సుమాన్
ఆజ్హారశ్రప్శిణ్శ్రతీాత్శ్రపుమాశ్రవిషుణ; త్పవౌకా్శ్ర౩౪
తశ్రశ్రతు
త శ్రశ్రసౌతశ్రచశ్రతూణీరౌశ్రశ్ర్శ్రకటక ్శ్రచశ్రయనత
జ్యాణశ్రప్రత్పప్కుహీష్
ణ ల్మ శ్రవప్జ్్శ్రవప్జ్తరోశ్రణాశ్ర౩౫
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రత్వహాతేజాైఃశ్రసత్వస్
త శ్రతశ్రతల్మ మా౭౭యుత్
తాతల్మ శ్రమాయణశ్రరకవాన్శ్రఅకసయ త ైఃశ్రపున: అప్రవీత్శ్ర౩౬
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రాల్మ తశ్శ్రసస రక :
ప్తయోతశ సస ర్క :
మాత్వశ్రప్ీతో౭స్వకి శ్రరప్త్శ్రతేశ్రరరితుష్టట౭స్వకి శ్రలక్ష్కి మ
అపివాతయితు్శ్రణశ్రనాకి ్శ్రప్ాపౌతశ్రస
శ్ర ైఃత శ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౧
అతల్మ శ్రప్శ్మ్ఙ్మశ్రవా్శ్రకేతోశ్రాతతేశ్రప్రచురశ్రప్శ్త్వైః
వయ క్శ్ర
త ఉతక త్వటతేశ్రచా౭పిశ్రమ్త్పీశ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్ర౨
ఏష్ణశ్రహిశ్రసుకుయరీశ్రచశ్రతుైఃకైశ్రశ్చ శ్రనశ్రవియనిా
ప్ాజ్య శ్రతోష్్శ్రవన్శ్రప్రాతశ్రరత్త్రతశ్రతి హ్శ్రప్రచోత్పాశ్ర౩
ణాశ్రఏష్ణశ్రరత్వతేశ్రమాత్వశ్రఇహ్శ్రసీాశ్రతాశ్రకుర
తుష్క ర్శ్రప్కుతవత్వశ్రఏష్ణశ్రవనేశ్రాల్మ ్శ్రఅుకచచ తీశ్ర౪
ఏష్ణశ్రహిశ్రప్రప్కుత్పైఃశ్రత్త్సీణ్ట
త ్శ్రఆప్సుష్యశ్రట రకుశ్రననన
త
సత్వస్
త శ్రఅురత్వామితశ్రవిష్త్వశ్రశ్రస్
త శ్రతయ జ్నిశ్రత చశ్ర౫
శ్తప్హ్ానా్శ్రలోలతల్మ ్శ్రశ్త్త్ాతణ్ట్శ్రతీక్ష్ణా్శ్రతా
కరటశ్రఅనిలయోైఃశ్రశప్కయ ్శ్రఅుకచచ నిశ్రత యోషితైఃశ్ర౬
ఇణ్శ్రతుశ్రరవతోశ్రామాయ శ్రతోష్ప: ఏై: వివరి ాాైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రశాికాయ శ్రచశ్రవయ రతేశాయ శ్రచశ్రణాశ్రతేవీశ్రహిశ్రఅరనతీ
త శ్ర౭
అలప్ుక తో౭ణ్శ్రతేశ్శ్రశ్చ శ్రణప్తశ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రసహ్
వైతేహాయ శ్రచశ్రఅనయాశ్రమాత్వశ్రవతస య స్వశ్రతల్మ ్శ్రఅరిత్వతత్వశ్ర౮
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసస శ్రునినాశ్రమాకవైఃశ్రసత్వయ ాత్వాలిైః
ఉవాచశ్రప్రప్శిత్శ్రవాకయ ్శ్రరషి్శ్రతీర్
త శ్రఇవా౭నల్శ్ర౯
తపయ ౭స్వకి శ్రఅుప్కుహీతో౭స్వకి శ్రణసయ శ్రమ్ఙ్శ్రునిశ్రపుత్వక వైః
కుణైఃశ్రసశ్రప్ాప్తుశ్రారయ శ్రసయ శ్రవరతైఃశ్రరరితుష్య త్పశ్ర౧0
రా్శ్రతుశ్రవాయ త్పశ్శ్రమ్ఙ్శ్రతేశ్్శ్రసోతక్శ్రరహుశ్రకానన్
ణప్ా౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రప్కుాల్మ శ్రవతణ్శ్రనిరతైఃశ్రసుక్శ్ర౧౧
తతో౭ప్రవీశ్రుకి నిశ్రప్ేష్ైఃట శ్రప్శుాల్మ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రాషిత్
ాయ ాల్మ శ్రుహూర త్శ్రతమాకి ౭౭ాకి శ్రతీరోశ్రతీరతర్శ్రవచైఃశ్ర౧౨
ఇతోశ్రత్పల్మ శ్రయోజ్నేశ్రాతశ్రరహుశ్రమూలశ్రరలోతకైః
తేశోశ్రరహుశ్రప్ుకైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
రత్వచ వటయ ౭పివిప్శుతైఃశ్ర౧౩
తప్తశ్రకాల్మ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రప్కుాల్మ శ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రసహ్
రత్వసల్మ శ్రతల్మ ్శ్రపితుశ్రమాల్మ కయ ్శ్రణతోక్శ్ర
త అుాలణన్శ్ర౧౪
కాలో౭ణ్శ్రకతశ్రపూయిష్టతశ్రణ: కాలశ్రస
శ్ర వ
త శ్రమాకవశ్ర
సత్వయోశ్రయోశ్రనర్వత్త్మ్ఙ్తమశ్రప్కుతోశ్రతశ్రతేనశ్రతేశ్రశ్ర౧౫
తీర ణశ్రప్రత్పజ్:నో కాకుసశ్రత సుక్శ్రమాజ్యయ శ్రనివతస య స్వ
తనయ శ్రశ్రత
శ్ర శ్రత జ్నకోశ్రమాత్వశ్రసశ్రమాజాశ్రరకుశ్రనత్వతనశ్ర
ణశ్రశ్రసల్మ త యాశ్రజ్యయ ష్శ్రట పుప్తేమశ్రణయాత్పశ్రరివశ్రారిత: ౧౬
విత్పతోశ్రహిశ్రఏష్శ్రప్ుాతపతశ్రత్వత్వశ్రసరల్మ శ్రశ్రసవా
త ౭నక
తరసశ్రశ్చ శ్రప్రావేనశ్రతి హాశ్రత
శ్ర శ్
త రతశ్రసయ శ్రచశ్రశ్ర౧౭
ప్హుతణశ్రశ్రసశ్రత శ్చ శ్రతేశ్రచపతశ్రవిజానోతశ్రశ్రసర
త ాశ్రత్వయా
ఇహ్శ్రవాస్శ్రప్రత్పజానోణశ్రత్వయాశ్రసహ్శ్రతపోశ్రవనే
అతశ్రశ్చ శ్రాల్మ ్శ్రఅహ్్శ్రప్పూమిశ్రకచచ శ్రరత్వచ వటీ్శ్రఇత్పశ్ర౧౮
సశ్రహిశ్రరమోయ శ్రవపతేశో
త శ్రమ్త్పీశ్రతప్తశ్రరత్వస య తే
సశ్రతేశ్ైఃశ్రశ్రశాికనీణశ్రశ్చ శ్రనా౭త్పతూర్వశ్రచశ్రమాకవశ్ర౧౯
కోావమాయ ైఃశ్రసమ్పేశ్రచశ్రమ్త్పీశ్రతప్తశ్రరత్వస య తే
ప్ాజ్య శ్రమూలశ్రరలైశ్రశ్రశచ వశ్రనానాశ్రత్పల్మ జ్శ్రకణశ్రరయ తైః
వివికశ్రత శ్చ శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రపుణోయ శ్రరత్వయ శ్రశ్రసై
త వశ్రచశ్ర౨0
రవాన్శ్రఅపిశ్రసశ్రారశ్రశ్చ శ్రశ్కశ్రత శ్చ శ్రరరిరక్ష్ే
అపిశ్రచా౭ప్తశ్రవసన్శ్రమాత్వశ్రశ్రాతరాన్శ్రాలయిష్య స్వశ్ర౨౧
ఏతత్శ్రశ్రఆలక్ష్య తేశ్రవీరశ్రత్వతూకానా్శ్రత్వహ్శ్రతల్మ న్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఉతర్వ
త ణ్ట౭సయ శ్రకనవ
త య ్శ్రనయ ప్కోత్శ్రఅపికచచ ాశ్ర౨౨
తతైఃశ్రస
శ్ర ల
త ్శ్రఉారహ్య శ్రరరల్మ తశ్రసయ శ్రఅవితూరతైః
కాయ తైఃశ్రరత్వచ వటిశ్రఇత్పశ్రశ్రఏవశ్రనితయ శ్రపుషిా తశ్రకాననైఃశ్ర౨౩
అకతయ త నశ్రఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రశ్రసుతశ్రమాత్వైఃశ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రసహ్
సప్తుక తయ శ్రఆత్వత్త్నయా
త
శ్రయసశ్రత్శ్రరషి్శ్రసతయ శ్రవాత్పన్శ్ర౨౪
త్వశ్రతుశ్రతేనా౭రయ ుజానోత్వశ్రప్కుతశ్రాా౭పిశ్రవనన్న
త
త్శ్రఆప్శ్యత్శ్రరత్వచ వటీ్శ్రజ్కకి తుైఃశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౨౫
ప్కుహీతశ్రచాపౌశ్రతుశ్రనమా౭త్పా౭౭తకి జౌశ్ర
విష్కశ్రత తూణీశ్రసత్వర్వషుశ్రఅకాతరౌ
ణతోరత్పష్యన
ట శ్రరాశ్రత్వహ్రి షణ్ట
ప్రజ్కకి తుైఃశ్రరత్వచ వటీ్శ్రసయహిత్వశ్రశ్ర౨౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్తయోతశ్శ్రసస రక :
చుర్ తశ సస ర్క :
అతశ్రరత్వచ వటీ్శ్రకచచ న్శ్రఅత్వతమాశ్రరకుశ్రననన
త ైః
ఆసాతశ్రత్వహాశ్రకాణ్శ్రప్కుప్త్శ్రీత్వశ్రరమాప్కత్వ్శ్ర౧
త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రత్వశ్రత్వహాశ్రాకౌశ్రవనశ్రస
శ్ర ్
త శ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
మ్ఙ్నాతేశ్రమాక్ష్స్శ్రరక్షి్శ్రప్పువాణౌశ్రకోశ్రరవాన్శ్రఇత్పశ్ర౨
సశ్రత్వశ్రత్వతురయాశ్రవాచాశ్రసౌత్వయ యాశ్రప్ీమణన్శ్రఇవ
ఉవాచశ్రవతస శ్రయ్శ్రవిత్పశ్రత వణసయ ్శ్రపితు: ఆతకి నైఃశ్ర౩
సశ్రత్శ్రపిప్తుశ్రసక్శ్రపుాతల్మ శ్రపూజ్యాశ్రయసశ్రమాకవైః
సశ్రతసయ శ్రకుల్శ్రఅవయ ప్క్శ్రఅతశ్రరప్రచచ శ్రనాత్వశ్రచశ్ర౪
మాత్వశ్రసయ శ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రసుతా వ్
ఆచచక్ష్శ్రత్పల్మ జ్శ్రశ్రసస్యకి
త శ్రకుల్శ్రఆాకి న్శ్రఏవశ్రచశ్రశ్ర౫
పూరల్మ శ్రకాలేశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రయేశ్రప్రజారతయో౭రవన్
ాన్శ్రమ్ఙ్శ్రనికతతైఃశ్రసమాల్మ న్శ్రఆత్పతైఃశ్రప్శుణ్టశ్రమాకవశ్ర౬
కర తత్వైఃశ్రప్రతత్వ: తేష్ణ్శ్రవిప్కుత: తత౭ననర
త ్
ేష్శ్రశ్చ శ్రసప్త్వశ ణశ్రశచ వశ్రరహుశ్రపుప్తశ్రశ్చ శ్రవీరయ వాన్శ్ర౭
ా
శ్ర త ణ్ట: త్వరీచి: అప్త్పశ్రశ్చ శ్రప్కతుశ్రశచ వశ్రత్వహాశ్రరలైః
పులసయ త శ్రశ్చ శ్రరామాశ్రశచ వశ్రప్రచ్చాైఃశ్రపులహ్శ్రశ్రసా
త శ్ర౮
తక్ష్ణశ్రవివాల్మ న్శ్రఅరర: అరిష్నే
ట మిశ్రశ్చ శ్రమాకవ
కశ్య రశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రతేజా: తేష్ణ్శ్రఆసీత్శ్రచశ్రరశిచ త్వైఃశ్ర౯
ప్రజారతేశ్రశ్రసుతశ్రతక్ష్శ్రసయ శ్రరపూు: ఇత్పశ్రనైఃశ్రప్శుత్
ష్షి:ట తుహితరోశ్రమాత్వశ్రణశ్స్వల్మ పయ శ్రత్వహాశ్రణశ్ైఃశ్ర౧0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
కాశ్య రైఃశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రాా్శ్రఅష్టటశ్రసుత్వతయ యైః
అత్పత్ప్శ్రచశ్రత్పత్ప్శ్రచైవశ్రతు్శ్రఅపిశ్రచశ్రకాళికా్
ాప్య్శ్రప్కోతవశా్శ్రచైవశ్రత్వు్శ్రచా౭పిశ్రఅనలా్శ్రఅపిశ్ర౧౧
ా: తుశ్రకనాయ : తతైఃశ్రప్ీతైఃశ్రకశ్య రైఃశ్రపునశ్రర౭ప్రవీత్
పుప్ా్శ్రత్త్్లో
్ త కయ శ్రరత్త్రూతన్శ్రవైశ్రజ్నయిష్య తశ్రత్వత్శ్రసయన్శ్ర౧౨
అత్పత్ప: తన్శ్రత్వనాశ్రమాత్వశ్రత్పత్పశ్రశ్చ శ్రతు: ఏవశ్రచ
కాళికాశ్రచశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రేష్ణ: తుశ్రఅత్వనసోశ్రఅరవన్శ్ర౧౩
అత్పాయ ్శ్రజ్జిర్వ
నో శ్రతేవా: ప్తణశ్రత్త్స్వత్వ
త శ త్శ్రఅరిత్వతత్వ
ఆత్పాయ శ్రవసవోశ్రరప్ాశ్రఅశిల్మ న్నశ్రచశ్రరరత్వతరశ్రశ్ర౧౪
త్పత్పశ్రశ్రసుతశ్రఅజ్నణత్శ్రపుప్ాన్శ్రైాయ న్శ్రాతశ్రణశ్స్వల్మ నైః
తేష్ణ్శ్రఇణ్శ్రవసుత్వతీశ్రపుమాశ్రఆసీత్శ్రసశ్రవనశ్రఅర ణవాశ్ర౧౫
తు: తుశ్రఅజ్నణత్శ్రపుప్త్శ్రఅశ్ల్మ శ్రప్కీవ్శ్రఅరిత్వతత్వ
నరక్శ్రకాలక్శ్రచైవశ్రకాళికా౭పిశ్రవయ జాణతశ్రశ్ర౧౬
ప్కౌమ్పచ ్శ్రాసీ్శ్రతాశ్రేయ నీ్శ్రప్తుతమాత్త్షీ్
ట శ్రతాశ్రశుకీ్
ాప్య౭పిశ్రసుషువేశ్రకనాయ ైఃశ్రరమ్చ ాశ్రలోకశ్రవిప్శుాైఃశ్ర౧౭
ఉలూకాన్శ్రజ్నణత్శ్రప్కౌమ్పచ శ్రాసీశ్రాాన్శ్రవయ జాణత
ేయ నీశ్రేయ నా్శ్రశ్చ శ్రప్కుప్ా్శ్రశ్చ శ్రవయ జాణతశ్రసుతేజ్సైఃశ్ర౧౮
ప్తుతమాత్త్షీశ్రట తుశ్రహ్యస ్శ్రశ్చ శ్రకలహ్యస ్శ్రశ్చ శ్రసరల్మ శ్ైః
చప్కవాకా్శ్రశ్చ శ్రరప్త్శ్రతేశ్రవిజ్జ్యశ్రనో ా౭పిశ్రామినీ
శుకీశ్రనా్శ్రవిజ్జ్యశ్రనో తుశ్రనాయాశ్రవినాశ్రసుాశ్ర౧౯
తశ్శ్రప్కోతశ్రవశాశ్రమాత్వశ్రవిజ్జ్యశ్రనో అపిశ్రశ్రఆతకి శ్రసత్వా వాైః
ప్ుకీ్శ్రచశ్రప్ుకశ్రత్వనాత్శ్రచశ్రహ్రీ్శ్రరప్తశ్రత్వా్శ్రఅపిశ్ర౨0
యతమ్పక ్శ్రఅపిశ్రశారూతీ్శ్రేల్మ ా్శ్రచశ్రసురీ్శ్రతా
సరల్మ శ్రలక్ష్మశ్రసత్వా నాి ్శ్రసురా్శ్రకప్తుకా్శ్రఅపిశ్ర౨౧
అరతయ ్శ్రతుశ్రప్ుకాైఃశ్రసర్వల్మ శ్రప్ుకాయ శ్రనరశ్రవరోతత్వ
త
రక్ష్మ్శ్రశ్చ శ్రప్ుకశ్రత్వనాతయాైఃశ్రప్సుత్వమా: చత్వమాశ్రశ్రసా
త శ్ర౨౨
హ్మాయ శ్రశ్చ శ్రహ్రయో౭రతయ ్శ్రవానమాశ్రశ్చ శ్రతరస్వల్మ న:
తత: తుశ్రఇమావతీ్శ్రనాత్వశ్రజ్జ్యశ్రనో రప్తత్వాశ్రసుా్శ్ర౨౩
తాయ : తుశ్రఐమావతైఃశ్రపుప్తోశ్రలోకశ్రనాతోశ్రత్వహాశ్రకజ్ైః
యతయక శ్రశ్రసుతశ్రఅతశ్రయతయక య శ్రఅరతయ ్శ్రత్వుజ్ర షర: ౨౪
కోశ్రలామూక లాశ్రశ్చ శ్రశారూతీశ్రవాయ ప్కాన్శ్రశ్చ శ్రఅజ్నణశ్రతుస ాన్శ్ర
త్పశాశ్రకజా్శ్రశ్చ శ్రకాకుతస ేశ్రేల్మ ాశ్రవయ జ్నణత్శ్రసుాన్శ్ర౨౫
తతోశ్రతుహితరౌశ్రమాత్వశ్రసురపి: తేల్మ శ్రవయ జాణతశ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రోహిణీ్శ్రనాత్వశ్రరప్త్శ్రతేశ్రకత్వతరీల్మ త్వచ శ్రణశ్స్వల్మ నీ్శ్రశ్ర౨౬
రోహిణీశ్రఅజ్నణత్శ్రకావోశ్రకత్వతరీల్మ శ్రవాజినశ్రసుస ాన్శ్ర
సురాశ్రఅజ్నణత్శ్రనాకాన్శ్రమాత్వశ్రకప్తూశ్రశ్రసుతశ్రరనాి కాన్శ్రశ్ర౨౭
త్వుశ్రరకి ుష్ణయ న్శ్రజ్నణత్శ్రమాత్వశ్రపుప్ాన్శ్రణశ్స్వల్మ న:
ప్ాహ్కి ణ్టన్శ్రక్ష్ప్త్పయాన్శ్రవైశాయ న్శ్రశూప్ా్శ్రశ్చ శ్రత్వుజ్ర షరశ్ర
సమాల్మ న్శ్రపుమయ శ్రరలాన్శ్రప్ుక్ష్మ్న్శ్రఅనలా౭పిశ్రవయ జాణతశ్ర౨౮
వినాశ్రచశ్రశుకీశ్రపౌప్తీశ్రకప్తూశ్రశ్చ శ్రసురాశ్రసల్మ ా
కప్తూశ్రమాి క్శ్రసహ్ప్ా౭౭సయ ్శ్రవిజ్జ్యశ్రనో తరణీశ్రతర్శ్ర౨౯
త్వల్మ శ్రపుప్త్వశ్రవినాయాశ్రశ్రసుతశ్రకరటోశ్రఅరమశ్రఏవశ్రచశ్ర
తాకి త్శ్రజాతో౭హ్్శ్రఅరణ్టత్శ్రసయా త్పశ్రశ్రసుతశ్రత్వయ౭ప్కజ్:
జ్టాయు: ఇత్పశ్రయ్శ్రవిత్పశ్రత ేయ నీశ్రపుప్త్శ్రఅరిత్వతత్వశ్రశ్ర౩0
సొ౭హ్్శ్రవాసశ్రసహాణశ్రశ్రతశ్రత రవిష్ణయ మిశ్రణత్పశ్రఇచచ స్వ
ఇత్శ్రతురక ్శ్రహిశ్రశ్రకానాతర్శ్రప్ుకశ్రమాక్ష్ససశ్రతవిత్
సీా్శ్రచశ్రాతశ్రరక్షిష్యయ శ్రతల్మ యిశ్రయాతేశ్రసశ్రలక్ష్కి ేశ్ర౩౧

జ్టాయుష్్శ్రతుశ్రప్రత్పపూజ్య శ్రమాకవో
ుాశ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రచశ్రసని తో౭రవత్
పితుర్శ్రహిశ్రశుప్శావశ్రసరాతల్మ ్శ్రఆతకి వాన్శ్ర
జ్టాయుష్ణశ్రసత్వక త్పత్శ్రపునైఃశ్రపునైఃశ్ర౩౨
సశ్రతప్తశ్రసీా్శ్రరరిాణశ్రమ్త్పీ్శ్ర
సహైవశ్రతేనా౭త్పరలేనశ్రరక్షిణ్ట
జ్కాత్వశ్రా్శ్రరత్వచ వటీ్శ్రసశ్రలక్ష్కి ణోశ్ర
రిపూన్శ్రత్పతక్ష్న్శ్రశ్లాన్శ్రఇవా౭నలైఃశ్ర౩౩
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుర తశ్శ్రసస రక :
రమచ తశ సస ర్క :
తతైఃశ్రరజచ వటీ్శ్రకాల్మ శ్రనానాశ్రవాయ లశ్రప్ుకాశ్రయుా్
ఉవాచశ్రప్ాతర్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్శ్ర౧
ఆకాైఃశ్రసకి శ్రణాశ్రఉత్పష్
త ్
ట శ్రఅు్శ్రతేశ్్శ్రత్వహ్రి షణ్ట
అణ్శ్రరజచ వటీశ్రతేశ్ైఃశ్రసౌత్వయ శ్రపుషిా తశ్రశ్రకాననైఃశ్ర౨
సరల్మ త: చారయ ా్శ్రప్తుషిైఃట శ్రకాననేశ్రనిపుణోశ్రహిశ్రఅస్వ
ఆప్శ్త్వైఃశ్రకత: అస్వకి న్శ్రన: తేేశ్రరవత్పశ్రసత్వకి తైఃశ్ర౩
రత్వతేశ్రణప్తశ్రవైతేహీశ్రతల్మ ్శ్రఅహ్్శ్రచైవశ్రలక్ష్కి మ
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ాప్తుశోశ్రప్తుశ్య ా్శ్రతేశ్ైఃశ్రసనిి ప్కుష్శ్రట జ్లా౭శ్ణైఃశ్ర౪
వనశ్రమాత్వమయ క్శ్రణప్తశ్రజ్లశ్రమాత్వమయ క్శ్రతా
సనిి ప్కుష్్
ట శ్రచశ్రణప్తశ్రాయ త్శ్రసమిత్శ్రపుష్ా శ్రకుశోశ్రతక్శ్ర౫
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమామ్ఙ్మశ్రలకకి మైఃశ్రసత్వయ తశ్రఅత్వాలిైః
సీాశ్రసత్వక్ష్్శ్రకాకుతస ే్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౬
రరవాన్శ్రఅస్వకి శ్రకాకుతస ేశ్రతల్మ యిశ్రవర షశ్రశ్త్శ్రశ్రస్వతే
త
సల్మ ణ్శ్రతుశ్రరచిర్వశ్రతేేశ్రప్రాణా్శ్రఇత్పశ్రయ్శ్రవతశ్ర౭
సుప్ీత: తేనశ్రవాకేయ నశ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రత్వహాశ్రతుయ త్ప:
విప్ుశ్న్శ్రరోచయాశ్రయసశ్రతేశ్్శ్రసరల్మ శ్రకుణ్ట౭నిల్మ త్శ్ర౮
సశ్రత్శ్రరచిర్శ్రఆప్కత్వయ శ్రతేశ్్శ్రఆప్శ్త్వశ్రకరకి ణి
హ్సౌతశ్రప్కుహీాల్మ శ్రహ్తన
త శ్రమాత్వైఃశ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౯
అణ్శ్రతేశ్ైఃశ్రసత్వైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
పుషిా ై: తరపిశ్రప్రల్మ తైః
ఇహా౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రసౌత్వయ శ్రణావత్శ్రకరత్శ్రఅర హస్వశ్ర౧0
ఇణ్శ్రఆత్పతయ శ్రసయక శైఃశ్రరైకి ైఃశ్రసురపిశ్రకనిపి
త ైః
అతూర్వశ్రప్తుశ్య తేశ్రరయయ శ్రరత్పకి నీశ్రరతకి శ్రశోపిాశ్ర౧౧
ణా౭౭కాయ త్శ్రఅకతయ త నశ్రునినాశ్రావిాతకి నా
ఇణ్శ్రకోావరీశ్రరయయ శ్రపుషిా ైశ్రశ్రసర
త పిశ్రప్రల్మ ా
హ్త్వస శ్రకారమవా
ట ౭౭కీమాణశ్రచప్కవాకోరశ్రశోపిాశ్రశ్ర౧౨
నా౭త్పశ్రతూర్వశ్రనశ్రచా౭సనేి శ్రప్ుకశ్రయూతశ్రనిీటిా
త్వయూరశ్రనాత్పాశ్రరయయ ైఃశ్రప్ాత్వశ వోశ్రరహుశ్రకనమా
త ైః
ప్తుశ్య నేశ్రత రారణైఃశ్రసౌత్వయ శ్రపుల్్శ్రి శ్రసర
త పి: ఆప్ుాైఃశ్ర౧౩
సౌవర్శ్ర్ ణ మాజ్ైశ్రా
శ్ర త త్త్మ్శ్రర్వ
శ్ర తేశ్రతేేశ్రచశ్రాతుపిైః
కవాక్షిాశ్రఇవాశ్రానిశ్రత కజాైఃశ్రరరత్వశ్రరరాపిైఃశ్ర
త శ్ర౧౪
ాలైశ్రశ్రాతలైశ్రశ్రసయ
త లైశ్రశ్చ శ్రకరూారైఃశ్రరనా౭౭ప్త్వకైైః
నీవారశ్రస్వ
శ్ర మి
త శశ్రశచ వశ్రపునాి కైశ్రశోచ రశ్రశోపిాైఃశ్ర౧౫
చ్చై: అశోకై: త్పలకై: చత్వా కైైఃశ్రకేతకైశ్రర౭పి
పుష్ా శ్రకులకి శ్రలతోశ్రేైశ్రశ్ర్శ్ర్ త శ్ర్శ్ర్ త శ్రసర
త పి: ఆప్ుాైఃశ్ర౧౬
చన తనైఃశ్రసయ న తన: నీపైైఃశ్రరనస్య: లకుచై: అపి
తవా౭శ్ల్మ కర ణశ్రకత్పరైఃశ్రశ్మ్పశ్రరాుశ కశ్రాటలైైఃశ్రశ్ర౧౭
ఇత్శ్రపుమయ ్శ్రఇత్శ్రమ్ఙ్తయ ్శ్రఇత్శ్రరహుశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జ్్
ఇహ్శ్రవాస య త్వశ్రసౌమిప్తేశ్రార త్శ్రఏతేనశ్రరక్షిణ్టశ్ర౧౮
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమామ్ఙ్మశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రరరశ్రవీరహా
అచిర్వణ్ట౭౭ప్శ్త్వ్శ్రప్ాతుశ్రశ్చ కారశ్రసుత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రర ణశాలా్శ్రసుశ్రవిపులా్శ్రతప్తశ్రసయక తశ్రప్ుత్పకా
త ్
సుశ్రస
శ్ర య
త ా ్శ్రత్వసక రశ్రరీ
శ్ర తరక ైఃశ్రప్కుతశ్రవయశ ్శ్రసుశోరనా్శ్ర౨0
శ్మ్పశ్రశాకాపి: ఆసీర
త య శ్రప్తుటశ్రాశా౭వాశిా్శ్ర
కుశ్శ్రకాశ్శ్రశ్రైఃశ్రరర్ైఃశ్ర
్ ణ ఉరరిశ్రచాచ త్పా్శ్రతాశ్ర౨౧
సమ్పశ్రప్కుతశ్రతలా్శ్రరయయ ్శ్రచకారశ్రలకుశ్రవిప్కత్వ:
నివాస్శ్రమాకవాయ ౭శ్రర్వ తశ్రప్ేక్ష్ణీణ్శ్రఅుతత్వ
త ్శ్రశ్ర౨౨
సశ్రకాల్మ శ్రలక్ష్కి మైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
నతీ్శ్రకోావరీ్శ్రతా
ాి ాల్మ శ్రరాకి నిశ్రచశ్రఆాణశ్రసశ్రరలైఃశ్రపున: ఆకతైఃశ్ర౨౩
తతైఃశ్రపుష్ా శ్రరలి్శ్రప్కుాల్మ శ్రశాని్
త శ్రచశ్రసశ్రణాశ్రవిత్ప
తరశ యాశ్రయసశ్రమాయణశ్రతత్శ్రఆప్శ్త్వశ్రరత్శ్రప్కుత్శ్ర౨౪
సశ్రత్శ్రప్తుశ్రష్ణటల్మ శ్రప్కుత్శ్రసౌత్వయ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రసహ్శ్రసీతయా
మాకవైఃశ్రరర ణశ్రశాలాయా్శ్రహ్ర ష్శ్రఆహారణత్శ్రప్పుశ్్శ్ర౨౫
సుశ్రసత్త్ుహష్ైఃట శ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రాహుాయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రతా
అత్పశ్రస్వి క్శ్ర
త చశ్రకాట్శ్రచశ్రవచన్శ్రచశ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨౬
ప్ీతో౭స్వకి శ్రతేశ్రత్వహ్త్శ్రకరకి శ్రతల్మ యాశ్రప్కుత్శ్రఇత్శ్రప్రపో
ప్రతేయోశ్రణశ్రనిి మిత్
త శ్రతేశ్రరరిష్ల్మ మోక శ్రత్వయాశ్రప్కుతైఃశ్ర౨౭
ావజ్యన
నో శ్రప్కుతజ్యన
నో శ్రతరకి జ్యన
నో శ్రచశ్రలక్ష్కి మ
తల్మ యాశ్రపుప్తేమశ్రతమాకి ాకి శ్రనశ్రసప్ుల్మ తైఃత శ్రపిాశ్రత్వత్వశ్ర౨౮
ఏవ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రమాకవోశ్రలక్షికి శ్రవర తనైః
తస్వకి న్శ్రతేేశ్రరహుశ్రరలేశ్రనయ వసత్శ్రసశ్రసుక్శ్రవీశ్ర౨౯
కమిచ త్శ్రకాల్శ్రసశ్రతమాకి ాకి శ్రసీతయాశ్రలక్ష్కి ేనశ్రచ
అనాల్మ సయ యపశ్రనయ వసత్శ్రసల్మ రక శ్రలోకేశ్రణా౭త్వరైఃశ్ర౩0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ శ్రతశ్శ్రసస రక :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:

ష్టటశ్శ్రసస రక :
వసత: తసయ శ్రతుశ్రసుక్శ్రమాకవశ్రసయ శ్రత్వహాతకి నైః
శ్రత్శ్రవయ ాయేశ్రహేత్వనశ్రత రతు: ఇష్ైఃట శ్రప్రవర తతేశ్ర౧
సశ్రకాశ్రచిత్శ్రప్రాాయా్శ్రశ్రల్మ మాయ ్శ్రరకుశ్రననన
త ైః
ప్రణయౌశ్రఅపిష్యకా౭శ్రర త్శ్రరత్వయ ్శ్రకోావరీ్శ్రనతీ్శ్ర౨
ప్రహ్ల్మ ైఃశ్రకలశ్శ్రశ్రహ్సశ్రత శ్రస
శ్ర ్
త శ్రసీతయాశ్రసహ్శ్రవీరయ వాన్
ప్పుష్తో
ట ౭ుప్వజ్న్శ్రప్ాాశ్రసౌమిప్త్ప: ఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౩
అణ్శ్రసశ్రకాలైఃశ్రసప్యా రైఃత శ్రప్పియోశ్రణశ్రశ్రతశ్రత ప్పిణ్శ్రవత
అలప్ుక తశ్రఇవాశ్రాత్పశ్రయేనశ్రసత్వల్మ తస రైఃశ్రశురైఃశ్ర౪
నీహారశ్రరరష్టశ్రలోకైఃశ్రప్పుత్పవీశ్రససయ శ్రయలినీ
జ్లానిశ్రఅురపోకాయ నిశ్రసురకోశ్రహ్వయ శ్రవాహ్నైఃశ్ర౫
నవా౭ప్కణమశ్రపూజాపి: అరయ రచ య శ్రపిప్తుశ్రతేవాైః
ప్కుా౭ప్కణమకాైఃశ్రకాలేశ్రసపతశ్రవికతశ్రకలకి ష్ణైఃశ్రశ్ర౬
ప్ాజ్య శ్రకాయశ్రజ్నశ్రరాైఃశ్రసత్వా ని తరశ్రకోశ్రరాైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
విచరనిశ్రత త్వహీాలాశ్రయాప్ా౭శ్రర త్శ్రవిజికీష్వైఃశ్ర౭
తవశ్రయనేశ్రప్తుట్శ్రసూర్వయ శ్రత్పశ్్శ్రఅనకత శ్రతవిా్
విహీనశ్రత్పలకాశ్రఇవశ్రత్త్సీశ్రత నశ్రఉతమా
త శ్రత్పక్శ్రప్రకాశ్తేశ్ర౮
ప్రప్కుాయ శ్రహిత్వశ్రకోశాటోయ శ్రతూరశ్రసూరయ శ్రశ్చ శ్రాప్త్వా త్
ణా౭శ్రర తశ్రనాయశ్రసువయ క్శ్ర
త హిత్వవాన్శ్రహిత్వవాన్శ్రరారిైఃశ్ర౯
అతయ నశ్రత సుకశ్రసయచ మాశ్రత్వాయ హేి శ్రసా రశ తైఃశ్రసుకాైః
త్పవాైఃశ్రసురకశ్రఆత్పాయ : చాయాశ్రసలిలశ్రతురా కాైఃశ్ర౧0
ప్ుతుశ్రసూమాయ ైఃశ్రసనీహామాైఃశ్రరటుశ్రీాైఃశ్రసయరాైః
శూనాయ ౭రణ్టయ శ్రహిత్వశ్రతల్మ ాతశ్రత్పవాశ్రానిశ్రత ాప్త్వా త్శ్ర౧౧
నిప్ుతశ్రత ఆకాశ్శ్రశ్ణనాైఃశ్రపుష్య శ్రనీాశ్రహియ౭రణ్టైః
ీాశ్రప్ుతత
త రశ్రఆయాత్వ: ప్త్పశ్రయాయశ్రయానిశ్రత ాప్త్వా త్శ్ర౧౨
రవిశ్రసప్యక నశ్రత సౌాకయ : తుష్ణమా౭రమశ్రత్వమల
ట ైః
నిశాల్మ సశ్రఅనశ్రత ఇవశ్రఆతరశ : చత్త్నయ
త శ్రనశ్రప్రకాశ్తేశ్ర౧౩
జోయ ాస ి శ్రతుష్ణరశ్రశ్రత్వలినాశ్రపౌర ణయాయ ్శ్రనశ్రమాజ్తే
సీాశ్రఇవశ్రచశ్రఆతరశ్రశాయ యశ్రలక్ష్య తేశ్రనశ్రతుశ్రశోరతేశ్ర౧౪
ప్రప్కుాయ శ్రీతలశ్రసా రోశ శ్రహిత్వశ్రవితశ్రత శ్చ శ్రాప్త్వా త్
ప్రవాత్పశ్రరశిచ మోశ్రవాయుైఃశ్రకాలేశ్రత్పల్మ కుమశ్రీతలైఃశ్ర౧౫
ాష్ా శ్రచచ నాి నిశ్రఅరణ్టయ నిశ్రణవశ్రకోతూత్వవనిశ్రత చ
శోరనేశ్రత అపుయ త్పతేశ్రసూర్వయ శ్రనతత్పా ైఃశ్రప్కౌత్వచ శ్రారస్యైఃశ్ర౧౬
కరూారశ్రపుష్ా శ్రఆప్కుత్పపిైఃశ్రశిరోపిైఃశ్రపూర ణశ్రతణ్టటలైైః
శోరనేశ్రత రామిచ శ్రా౭౭లయా ైఃశ్రశాలణైఃశ్రకనకశ్రప్రాైఃశ్ర౧౭
త్వయూకై: ఉరసరా త్పా : హిత్వశ్రనీహారశ్రసప్ుల్మ ైైః
తూర్శ్రఅపుయ త్పతైఃశ్రసూరయ ైఃశ్రశ్శాత్వక శ్రఇవశ్రలక్ష్య తేశ్ర౧౮
అప్కాహ్య శ్రవీరయ ైఃశ్రపూమాల్మ హేణశ్రత్వాయ హేి శ్రసా రశ తైఃశ్రసుకైః
సప్త్వకైఃశ్రత రామిచ త్శ్రఆాణ్టట: ఆతరైఃశ్రశోరతేశ్రక్షిత్వశ్ర౧౯
అవశాయ ణశ్రనిాతేనశ్రరామిచ త్శ్రప్రరాని
ి శ్రశాతల్మ లా
వనానా్శ్రశోరతేశ్రపూమి: నివిష్శ్రట తరణ్ట౭౭తాశ్ర౨0
ప్సుా శ్్శ్రసు
శ్ర తశ్రవిపుల్శ్రీత్శ్రఉతక్శ్రత్పల్మ రతశ్రసుస క్
అతయ త్వతశ్రప్తుషితోశ్రవనయ ్శ్రప్రత్పసత్వహరతేశ్రకర్శ్రశ్ర౨౧
ఏతేశ్రహిశ్రసుాసీనాశ్రవిహ్కాశ్రజ్లశ్రచారిమ:
నశ్రవికాహ్మితశ్రసలిల్శ్రఅప్రకలాా శ్రఇవశ్రఆహ్వ్శ్రశ్ర౨౨
అవశాయ ణశ్రతమోశ్రనాతశ్రనీహారశ్రతత్వాశ్రప్ుాైః
ప్రసుాతశ్రఇవశ్రలక్ష్య నేశ్రత విపుష్ణా శ్రవనశ్రమాజ్ణైఃశ్ర౨౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ాష్ా శ్రసత్వచ ని శ్రసలిలాశ్రరతశ్రవిజ్యణ
నో శ్రారాైః
హియ౭త్త్ర తశ్రవాలుకైశ్రసీ
శ్ర తరైఃశ్రసరితోశ్రానిశ్రత ాప్త్వా త్శ్ర౨౪
తుష్ణరశ్రరతనాశ్రచైచ వశ్రప్ుతుాల్మ త్శ్రాసక రశ్రసయ శ్రచ
శాయ త్శ్రఅకా౭ప్కస్
త శ్రఅపిశ్రప్ాయేమశ్రరసవశ్రశ్రజ్ల
ా ్శ్ర౨౫
జ్మాశ్రజ్ర ారిైైఃశ్రరర్ైఃశ్ర
్ ణ ీర ణశ్రకేసరశ్రకరి ణకైైః
నాళశ్రేష్ణశ్రహిత్వశ్రతల్మ ాతశ్రనశ్రానిశ్రత కత్వలా౭౭కమాైఃశ్ర౨౬
అస్వకి ్శ్రశ్రసుతశ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రకాలేశ్రతుైఃకశ్రసత్వనిల్మ తైః
తరశ్రశ్చ రత్పశ్రతమాకి ాకి శ్రతల్మ శ్రతా కాతయ శ్రరరతైఃశ్రపుర్వశ్ర౨౭
తయ కాతల్మ శ్రమాజ్య ్శ్రచశ్రయన్శ్రచశ్రపోకా్శ్రశ్చ శ్రవివిాన్శ్రరహూన్
తరసీల్మ శ్రనిణా౭౭హారైఃశ్రేతేశ్రీతేశ్రత్వహీశ్రతలేశ్ర౨౮
సో౭పిశ్రవేలా్శ్రఇయ్శ్రనూన్శ్రఅపిష్యకా౭శ్రర త్శ్రఉతయ తైః
ప్ుతైఃశ్రప్రప్కుత్పపిశ్రరిి తయ ్శ్రప్రయాత్పశ్రసరయూ్శ్రనతీ్శ్ర౨౯
అతయ నశ్రత సుకశ్రసప్ుల్మ తైఃత శ్రసుకుయరోశ్రహియ౭శ్రరి తతైః
కత్శ్రతుశ్రఅరరశ్రమాప్తేషుశ్రసరయూ్శ్రఅవకాహ్తేశ్ర౩0
రతకి శ్రరప్తేక్ష్ణోశ్రవీర: శాయ త్వైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
నిరతరోశ్రత్వహాన్
తరకి జ్ైఃనో శ్రసతయ శ్రవాతీశ్రచశ్రప్హీశ్రనిష్యతోశ్రజితేత్త్నిణ
త ైఃశ్ర౩౧
ప్పియా౭పిశ్రాషీశ్రత్వతురోశ్రతీరక శ్రాహు: అరిత్వతత్వైః
సత్వతయ జ్య శ్రవివిాన్శ్రసౌకాయ న్శ్రఆరయ ్శ్రసమాల్మ తకి నా౭౭ప్శితైఃశ్ర౩౨
జితైఃశ్రసల్మ రక శ్రస
శ్ర వ
త శ్రప్ాప్ాశ్రరరతేనశ్రత్వహాతకి నా
వనస్
త శ్రఅపిశ్రారతయ శ్రణశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రఅువితీణతేశ్ర౩౩
నశ్రపిప్తయ ్శ్రఅువరనే
త శ్రత యప్తుక్శ్రత్పల్మ రాశ్రఇత్ప
కాయ తోశ్రలోకశ్రప్రవాతో౭ణ్శ్రరరతేనా౭నయ ాశ్రప్కుతైఃశ్ర౩౪
రమాతశ్రతశ్రతోశ్రణాయ ైఃశ్రాతుశ్రశ్చ శ్రరరతైఃశ్రసుతైః
కత్శ్రుశ్రా౭యా శ్రకైకేయీశ్రాప్తుీశ్రప్కూరశ్రతరిశ నీశ్ర౩౫
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రలక్ష్కి ేశ్రవాకయ ్శ్రతి హాత్శ్రప్పువత్పశ్రారికి కే
రరివాత్శ్రజ్ననాయ శ్రశ్రశ్రస్
త శ్రఅసహ్న్శ్రమాకవో౭ప్రవీత్శ్ర౩౬
నశ్రతే౭యా శ్రత్వతయ యశ్రాతశ్రకరి హతవాయ శ్రకత్శ్రచన
ా్శ్రఏవశ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రనాతశ్రసయ శ్రరరతశ్రసయ శ్రకా్శ్రకురశ్ర౩౭
నిశిచ ా౭పిశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రపుత్ప:త వనశ్రవాతశ్రప్తుటశ్రప్వా
రరతశ్రతి హ్శ్రసత్వతాతశ్రాలిీశ్రప్రాణతేశ్రపునైఃశ్ర౩౮
సత్వస కి మామిశ్రఅసయ శ్రవాకాయ నిశ్రప్పియాణిశ్రత్వతుమాణిశ్రచ
ప్హుాయ నిశ్రఅప్ుతశ్రకలాా నిశ్రత్వన: ప్రహాితనానిశ్రచశ్రశ్ర౩౯
కాశ్రహిశ్రఅహ్్శ్రసమ్ఙ్ష్ణయ మిశ్రరరతేనశ్రత్వహాతకి నాశ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్ప్తుకేి నశ్రచశ్రవీర్వమశ్రతల్మ యాశ్రచశ్రరకుశ్రనత్వతనశ్రశ్ర౪0
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రవిలర్శ్రస
శ్ర ప్త తశ్రప్ారయ శ్రకోావరీ్శ్రనతీ్
చప్కే౭పిష్యక్శ్రకాకుతస ేైఃశ్రా౭ుజ్ైఃశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౪౧
తరా యిాల్మ ౭తశ్రసలిలైశ్రశ్రతశ్రత పిప్తూన్శ్రైవానిశ్రచ
సు
శ్ర తవనిశ్రత సోకి త్పత్శ్రసూరయ ్శ్రతేవాశ్రశ్చ శ్రసయహిాైఃశ్ర౪౨
ప్కుా౭పిష్యక: స: రమాజ్శ్రమాత్వ:
సీాశ్రత్పల్మ తీణ: సహ్శ్రలక్ష్కి ేన
ప్కుా౭పిష్యకోశ్రరారిశ్రమాజ్శ్రపుత్మాయ శ్రశ్ర
రప్తైఃశ్రసశ్రననీశ్రత రకవాన్శ్రఇవేశ్ైఃశ్రశ్ర౪౩
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్టటశ్శ్రసస రక :
సర త తశ సస ర్క :
ప్కుా౭పిష్యకోశ్రమాత్వశ్రశ్రసుతశ్రసీాశ్రసౌమిప్త్ప: ఏవశ్రచ
తాకి త్శ్రకోావరీశ్రతీమాత్శ్రతతోశ్రజ్కుకి ైఃశ్రసల్మ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్ర౧
ఆప్శ్త్వ్శ్రత్శ్రఉాకత్వయ శ్రమాకవైఃశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
ప్కుాల్మ శ్రపౌమాల్మ ౭౭శ్రహిణక్శ్రకరకి శ్రరర ణశాలా్శ్రఉాకత్వత్శ్ర౨
ఉవాసశ్రసురాత: తప్తశ్రపూజ్య యపశ్రత్వహ్రి షపి:
లక్ష్కి ేనశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రచకారశ్రవివిా: కా: ౩
సశ్రమాత్వైఃశ్రరర ణశ్రశాలాయా్శ్రఆసీనైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
విరమాజ్శ్రత్వహాాహుశ్రశిచ ప్తయాశ్రచత్త్నయ
త శ్రఇవశ్ర౪
లక్ష్కి ేనశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రచకారశ్రవివిాైఃశ్రకాైః
తా౭౭సీనశ్రసయ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రకాశ్రసత్వస కశ్రత చ్చతసైః
త్శ్రతేశ్్శ్రమాక్ష్సీశ్రకాచిత్శ్రఆజ్కాత్వశ్రణప్తుచచ యాశ్రశ్రశ్ర౫
ాశ్రతుశ్రశూరా మకాశ్రనాత్వశ్రతశ్ప్కీవశ్రసయ శ్రరక్ష్సైః
రరానీశ్రమాత్వ్శ్రఆాతయ శ్రతతరశ శ్రప్త్పతశోశ్రరత్వ్శ్ర౬
స్వమోహరసక ్శ్రత్వహాశ్రాహు్శ్రరతకి శ్రరప్తశ్రనిేక్ష్మ్
ఆజాుశ్రాహు్శ్రతీాత౭౭సయ ్శ్రఅతీవశ్రప్పిణశ్రతరశ న్శ్రశ్ర౭
కజ్శ్రవిప్కాత్వతశ్రకత్వన్శ్రజ్టాశ్రత్వత్వటలశ్రారిమ్
సుకుయర్శ్రత్వహాశ్రసతల్మ త ్శ్రారి తవశ్రవయ త్వానా౭నిల్మ త్శ్ర౮
మాత్వ్శ్రఇనీవ
త రశ్రశాయ త్వ్శ్రకత్వతరా శ్రసప్తుశ్శ్రప్రర్
రపూశ్రవేత్త్పతరత్వ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాక్ష్సీశ్రకాత్వశ్రమోహిాశ్ర౯
సుుక్శ్రతురకి కీశ్రమాత్వ్శ్రప్ుతశ్రత త్వతయ ్శ్రత్వహోతరీ
విశాలా౭క్ష్్శ్రవిరూా౭క్ష్మశ్రసుకేశ్్శ్రాప్త్వశ్రమూర తజాశ్ర౧0
ప్పిణశ్రరూర్శ్రవిరూాశ్రాశ్రసుశ్రసల్మ ర్శ్రపైరవశ్రసల్మ మాశ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తరమ్శ్రారణ్టశ్రప్ుాతశ్రతక్షిమ్శ్రవాత్వశ్రాషిణీశ్ర౧౧
నాయ ణశ్రప్ుత్
త శ్రసుతుప్రల్మ ా
శ్ర త శ్రప్పిణ్శ్రఅప్పిణశ్రతరశ నా
శ్రీరజ్శ్రసయవిష్ణటశ్రమాక్ష్సీశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్రశ్ర౧౨
జ్టీశ్రారసశ్రరూేమశ్రసశ్రారయ ైఃశ్రశ్రశ్రచారశ్రప్తుత్
ఆకతశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రఇత్వ్శ్రతేశ్్శ్రకత్శ్రమాక్ష్సశ్రతవిత్
రా్శ్రఆకత్వనశ్రప్కుతయ ్శ్రతేశ్రతతల్మ త ్శ్రఆకాయ తు్శ్రఅర హస్వశ్రశ్ర౧౩
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రశ్రసుతశ్రమాక్ష్ాయ శ్రశూరా మకాయ శ్రరరత్వతరైః
రుశ్రపుత్పత
త యాశ్రసరల్మ ్శ్రఆకాయ తు్శ్రఉరచప్కమ్ఙ్శ్ర౧౪
అప్ుత్శ్రనశ్రహిశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రకాచిత్శ్రఅపిశ్రసత్వకి త్శ్ర
విేష్యణ్ట౭౭ప్శ్త్వశ్రశ్రసస
త య శ్రసమ్పేశ్రత్త్సీశ్రత జ్నశ్రసయ శ్రచశ్రశ్రశ్ర౧౫
ఆసీత్శ్రతశ్రతోశ్రనాత్వశ్రమాజాశ్రప్త్పతశ్శ్రవిప్కత్వైః
తాయ ౭హ్్శ్రఅప్కజ్ైఃశ్రపుప్తోశ్రమామోశ్రనాత్వశ్రజ్నైఃశ్రప్శుతైః
ప్ాా౭ణ్శ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రణవీయాన్శ్రయ్శ్రఅుప్వతైఃశ్ర౧౬
ఇణ్శ్రామాయ శ్రచశ్రవైతేహీశ్రత్వత్వశ్రసీతేశ్రత్పశ్రవిప్శుా
నియోకాశ్రశ్రతుతశ్రనర్వత్త్నశ్రత సయ శ్రపితుర్శ్రయతుశ్రశ్చ శ్రణత్త్నిత
త ైఃశ్ర౧౭
తమాకి ౭శ్రర త్శ్రతరకి శ్రకామ్పిశ్రచశ్రవన్శ్రవసుత్శ్రఇహా౭౭కతైః
ాల్మ ్శ్రతుశ్రవేత్పతు్శ్రఇచాచ మిశ్రకతయ ా్శ్రకా౭స్వశ్రకసయ శ్రవాశ్ర౧౮
నశ్రహిశ్రావన్శ్రత్వపజానో౭0కీశ్రమాక్ష్సీశ్రప్రత్పాత్పశ్రమ్ఙ్శ్ర
ఇహ్శ్రవాశ్రరా్శ్రనిమిత్
త శ్రతల్మ ్శ్రఆకాశ్రప్పూహిశ్రతతల్మ త తైఃశ్ర౧౯
ా౭ప్రవీత్శ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాక్ష్సీశ్రత్వతనా౭౭శ్రరి తా
ప్శూణా్శ్రమాత్వశ్రవక్ష్మ్య మిశ్రతశ్రశ్రాతల్మ ౭శ్రర త్శ్రవచన్శ్రత్వత్వశ్ర౨0
అహ్్శ్రశూరా మకాశ్రనాత్వశ్రమాక్ష్సీశ్రకాత్వశ్రరూపిణీ
అరమయ ్శ్రవిచమాశ్రమ్పత్శ్రఏకాశ్రసరల్మ శ్రరణత్వక మాశ్ర౨౧
మావణోశ్రనాత్వశ్రమ్ఙ్శ్రప్ాాశ్రమాక్ష్సోశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ రైః
వీరోశ్రవిప్శ్వస: పుప్తోశ్రణత్పశ్రతేశ్రశోప్త్శ్రఆకత: ౨౨
ప్రప్ుతశ్రత నిప్తశ్రశ్చ శ్రసాశ్రకుత్వా కరోణశ్రత్వహాశ్రరలైః
విీష్మశ్రశ్రసుతశ్రతమాకి ాకి శ్రనశ్రతుశ్రమాక్ష్సశ్రచ్చషిత
ట ైఃశ్ర౨౩
ప్రకాయ తశ్రవీరౌయ శ్రచశ్రరేశ్రప్ాతరౌశ్రకరశ్రతూష్ణౌ
ాన్శ్రఅహ్్శ్రసత్వ౭త్పప్కానాతశ్రమాత్వశ్రాల్మ ౭పూరల్మ శ్రతరశ నాత్
సుేా౭స్వకి శ్రావేనశ్రరమాతర్శ్రపురష్టతత్వ
త ్శ్ర౨౪
అహ్్శ్రప్రావశ్రసత్వా నాి శ్రసల్మ చచ త్వతశ్రరలశ్రకామినీ
చిమాణశ్రరవశ్రమ్ఙ్శ్రరమాతశ్రసీతయాశ్రరా్శ్రకరిష్య స్వశ్ర౨౫
విప్కుాశ్రచశ్రవిరూాశ్రచశ్రనశ్రతణ్శ్రసప్తుీశ్రతవ
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అహ్్శ్రఏవా౭ుశ్రరూాశ్రతేశ్రామాయ శ్రరూేమశ్రరశ్య శ్రయ్శ్ర౨౬
ఇయ్శ్రవిరూా్శ్రఅసతీ్శ్రకమాళా్శ్రనిర ణతోతరీ్
అనేనశ్రతేశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రరక్ష్యిష్ణయ మిశ్రయుషీ్శ్ర౨౭
తతైఃశ్రరరల్మ తశ్రప్శుయక ణిశ్రవనానిశ్రవివిానిశ్రచ
రశ్య న్శ్రసహ్శ్రత్వయాశ్రకామ్పశ్రతమకా
ట న్శ్రవిచరిష్య స్వశ్ర౨౮
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకైఃశ్రత కాకుతస ేైఃశ్రప్రహ్సయ శ్రత్వత్పర్వక్ష్ణ్ట్
ఇత్శ్రవచన్శ్రఆర్వేశ్రవకుత్శ్రవాకయ శ్రవిశారతైఃశ్ర౨౯శ్ర
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరశ్రత తశ్శ్రసస రక :
అష్టట తశ సస ర్క :
తత: శూరా మకా్శ్రమాత్వైఃశ్రకాత్వశ్రాశా౭వశ్రాశిా్
తల్మ చచ యాశ్రశ్
శ్ర క్ష్
ి ణ యాశ్రవాచాశ్రస్వకి తశ్రపూరల్మ ్శ్రఅా౭ప్రవీత్శ్ర౧
ప్కుతశ్రారో౭స్వకి శ్రరవత్పశ్రార్వయ ణ్శ్రతయిాశ్రత్వత్వ
తల్మ శ్రత్పల్మ ానా్శ్రతుశ్రనారీణ్ట్శ్రసుతుైఃకాశ్రసశ్రసరతి ాశ్ర౨
అుజ్శ్రశ్రసుతశ్రఏష్శ్రమ్ఙ్శ్రప్ాాశ్రీలవాన్శ్రప్పిణశ్రతరశ నైః
శ్రీయన్శ్ర
మ
అప్కుతశ్రారశ్రశ్చ శ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రవీరయ వాన్శ్ర౩
అపూరీల్మ శ్రారయ యాశ్రచా౭శ్రరీ తశ్రతరమైఃశ్రప్పిణశ్రతరశ నైః
అురూరశ్రశ్చ శ్రతేశ్రరమాతశ్రరూరశ్రాయ ౭సయ శ్రరవిష్య త్పశ్ర౪
ఏన్శ్రరజ్శ్రవిశాలా౭క్షిశ్రరమాతర్శ్రప్ాతర్శ్రత్వత్వ
అశ్రసరాి శ్రవమారోహేశ్రమ్ఙ్ర్శ్రఅరక శ్రప్రాశ్రణాశ్ర౫
ఇత్పశ్రమామ్ఙ్మశ్రాశ్రప్పోకాతశ్రమాక్ష్సీశ్రకాత్వశ్రమోహిా
విప్సుజ్య శ్రమాత్వ్శ్రసహ్ాశ్రతతోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౬
అసయ శ్రరూరశ్రసయ శ్రతేశ్రయుకాతశ్రామాయ ౭హ్్శ్రవరశ్రవరి ణనీ
త్వయాశ్రసహ్శ్రసుక్శ్రసమాల్మ న్శ్రతమకా
ట న్శ్రవిచరిష్య స్వశ్ర౭
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రసౌమిప్తీశ్రమాక్ష్ాయ శ్రవాకయ శ్రకోవితైః
తతైఃశ్రశూరా మకా్శ్రస్వకి ాల్మ శ్రలక్ష్కి ణోశ్రయుక్శ్ర
త అప్రవీత్శ్ర౮
కత్శ్రాసశ్రసయ శ్రమ్ఙ్శ్రాసీశ్రామాయ శ్రరవితు్శ్రఇచచ స్వ
సో౭హ్్శ్రఆర్వయ మశ్రరరవాన్శ్రప్ాప్ాశ్రకత్వలశ్రవరి ణనీశ్ర౯
సప్ుాత౭శ్రర తసయ శ్రస్వాతమాతశ్రుత్పా౭త్వలశ్రవరి ణనీ
ఆరయ శ్రసయ శ్రతల్మ ్శ్రవిశాలాక్షిశ్రామాయ శ్రరవశ్రణవీణసీశ్ర౧0
ఏనా్శ్రవిరూా్శ్రఅసతీ్శ్రకమాళా్శ్రనిర ణతోతరీ్
ామాయ ్శ్రప్ుాత్శ్రరరితయ జ్య శ్రాల్మ ్శ్రఏవైష్శ్రరజిష్య త్పశ్ర౧౧
కోశ్రహిశ్రరూర్శ్రఇత్శ్రప్ేష్్
ట శ్రసత్వతయ జ్య శ్రవరవరి ణని
యుషీషుశ్రవమారోహేశ్రకుమాయ త్శ్రావ్శ్రవిచక్ష్మైఃశ్ర౧౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఇత్పశ్రాశ్రలక్ష్కి ేశ్రపకాతశ్రకమాళాశ్రనిర ణతోతరీ
త్వనయ తేశ్రతత్శ్రవచైఃశ్రసతయ ్శ్రరరిహాసశ్రఅవిచక్ష్ణ్టశ్ర౧౩
ాశ్రమాత్వ్శ్రరర ణశాలాయా్శ్రఉరవిష్్
ట శ్రరరత్వతర్
సీతయాశ్రసహ్శ్రతురర
త ష్శ్రఅప్రవీత్శ్రకాత్వశ్రమోహిాశ్ర౧౪
ఏనా్శ్రవిరూా్శ్రఅసతీ్శ్రకమాళా్శ్రనిర ణతోతరీ్
ప్ుాత్శ్రామాయ ్శ్రఅవష్ర
ట య శ్రయ్శ్రనశ్రతల్మ ్శ్రరహుశ్రత్వనయ తశ్ర౧౫
అతేయ య్శ్రరక్ష్యిష్ణయ మిశ్రరశ్య తశ్రశ్రసవ
త శ్రయుషీ్
తల్మ యాశ్రసహ్శ్రచరిష్ణయ మిశ్రనిసస రాి శ్రణాశ్రసుక్శ్ర౧౬
ఇతుయ కాతల్మ శ్రప్ుకశ్రశాాక్ష్మ్శ్రఅలాతశ్రసప్తుేక్ష్ణ్ట
అరయ ావత్శ్రసుశ్రసప్ుక ాతశ్రత్వహోలాక శ్రరోహిణీ్శ్రఇవశ్ర౧౭
ా్శ్రప్ుతుయ శ్రాశ్శ్రప్రత్పయ్శ్రఆరతనీ్
త శ్రత్వహాశ్రరలైః
నిప్కుహ్య శ్రమాత్వైఃశ్రకుపితశ్రశ్రసతో
త శ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౮
ప్కూర: అనారయ ైఃశ్రసౌమిప్తేశ్రరరిహాసైఃశ్రకత్శ్రచశ్రన
నశ్రకారయ ైఃశ్రరశ్య శ్రవైతేహీ్శ్రకతమిచ త్శ్రసౌత్వయ శ్రజీవతీ్శ్ర౧౯
ఇయ్శ్రవిరూా్శ్రఅసతీ్శ్రఅత్పశ్రత్వాత్శ్రత్వహోతరీ్
మాక్ష్సీ్శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రవిరూరయితు్శ్రఅర హస్వశ్ర౨0
ఇతుయ కోశ్రత లక్ష్కి మశ్రశ్రసా
త య ైఃశ్రప్కుతోతశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రరశ్య తైః
ఉత్త్తుతతయ శ్రకటక ్శ్రచిచ్చచ తశ్రకర ణశ్రనాస్శ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౨౧
నిప్కుతశ్రత కర ణశ్రనాాశ్రతుశ్రవిసల్మ ర్శ్రాశ్రవినతయ శ్రచ
ణా౭౭కత్శ్రప్రతుప్ావశ్రకోమాశ్రశూరా మకాశ్రవన్శ్ర౨౨
ాశ్రవిరూాశ్రత్వహాశ్రకోమాశ్రమాక్ష్సీశ్రశోణితోక్షిా
ననాతశ్రవివిాన్శ్రనాాన్శ్రణాశ్రప్ాప్ుషిశ్రతోణతైఃశ్ర౨౩
ాశ్రవిక్ష్రనీశ్రత రత్పర్శ్రరహుాశ్రకోరశ్రతరశ నా
ప్రప్కుహ్య శ్రాహూశ్రకరనీ
ా శ్రత ప్రవివేశ్శ్రత్వహాశ్రవన్శ్ర౨౪
తతశ్రసు
శ్ర తశ్రాశ్రమాక్ష్సశ్రసత్వక శ్రసప్ుల్మ త్శ్ర
కర్శ్రజ్నశ్రశ్రాతనకత్శ్రవిరూపిా
ఉేతయ శ్రత్శ్రప్ాతర్శ్రఉప్కశ్రతరశ న్శ్రశ్రశ్ర
రాతశ్రపూమౌశ్రకకనాత్శ్రణా౭శ్నిైఃశ్రశ్ర౨౫
తతైఃశ్రసారయ ్శ్రరణశ్రమోహ్శ్రమూరిచ ాశ్ర
సశ్రలక్ష్కి మ్శ్రమాకవ్శ్రఆకత్శ్రవన్
విరూరమ్శ్రచా౭౭తకి నిశ్రశోణితోక్షిాశ్ర
శ్శ్త్వస శ్రసరల్మ ్శ్రరరానీశ్రకరశ్రసయ శ్రాశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్ణటశ్రతశ్శ్రసస రక :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఏకోన విమశ సస ర్క :
ా్శ్రతాశ్రరత్పా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవిరూా్శ్రశోణితోక్షిా్
రరానీ్శ్రప్కోతశ్రసత్వతరైఃత శ్రకరైఃశ్రరప్రచచ శ్రమాక్ష్సైఃశ్ర౧
ఉత్పష్
త శ్రట ావత్శ్రఆకాయ హిశ్రప్రమోహ్్శ్రజ్హిశ్రసప్త్వా త్వ్శ్ర
వయ క్శ్ర
త ఆకాయ హిశ్రకేనశ్రతల్మ ్శ్రఏవ్శ్రరూాశ్రవిరూపిాశ్రశ్ర౨
కే: ప్కుష్శ్రణ సరా ్శ్రఆసీన్శ్రఆీశ్రవిష్్శ్రఅనాకస్శ్ర
తుతశ్రతయ ౭పిసయరని ్శ్రఅుక ళయ ౭ప్కేమశ్రీలయాశ్రశ్ర౩
క: కాలశ్రాశ్్శ్రఆసజ్య శ్రకమ్ఙ్టశ్రమోహాశ్రని శ్రపుతయ తే
ణ: ాల్మ ్శ్రఅతయ శ్రసయాతయ శ్రీతవాన్శ్రవిష్్శ్రఉతత్వ
త ్శ్రశ్ర౪
రలశ్రవిప్కత్వశ్రసత్వా నాి శ్రకాత్వకాశ్రకాత్వశ్రరూపిణీ
ఇయ్శ్రఅవాత్శ్రనీాశ్రతల్మ ్శ్రకేనశ్రఅత్వతకశ్రసయకాశ్ర౫
తేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రపూానా్శ్రరషీణ్ట్శ్రచశ్రత్వహాతకి నా్
కో౭ణ్శ్రఏవ్శ్రవిరూా్శ్రాల్మ ్శ్రత్వహావీరయ శ్రశ్చ కారశ్రహ్శ్ర౬
నశ్రహిశ్రరశాయ మిశ్రఅహ్్శ్రలోకేశ్రణైఃశ్రకుమాయ న్శ్రత్వత్వశ్రవిప్పిణ్
అన తర్వమశ్రసహ్ప్ా౭క్ష్్శ్రత్వహేత్త్న్
త శ్రాకశాసన్శ్ర౭
అాయ ౭హ్్శ్రయరక ణైఃశ్రప్ాణ్టన్శ్రఆాతయ శ్రజీవిాత్వతకైః
సలిలేశ్రక్ష్మర్శ్రఆసక్శ్ర
త నిషిా రన్శ్రఇవశ్రారసైఃశ్ర౮
నిహ్తసయ శ్రత్వయాశ్రసమ్ఙ్క య శ్రశ్రశ్రసప్ుక తశ్రత త్వరకి మైః
సశ్రేన్శ్రరత్పర్శ్రరక్శ్ర
త మ్ఙ్త్పనీశ్రకసయ శ్రాసయ త్పశ్ర౯
కసయ శ్రరప్తరాైఃశ్రకాయాన్శ్రయత్వస ్శ్రఉప్తుక తయ శ్రసత్వక ాైః
ప్రప్హుష్ణటశ్రరక్ష్యిష్య నిశ్రత నిహ్తసయ శ్రత్వయాశ్రరేశ్ర౧0
త్శ్రనశ్రతేవాశ్రనశ్రకనమా
త ల్మ శ్రనశ్రపిశాచాశ్రనశ్రమాక్ష్ాైః
త్వయా౭రప్కుష్్
ట శ్రప్కురమ్శ్రశ్కాతశ్రత్త్ాతతు్శ్రత్వహా౭౭హ్వేశ్ర౧౧
ఉరలరయ శ్రశ్నైఃశ్రసయాా్శ్రత్శ్రమ్ఙ్శ్రశ్మిస తు్శ్రఅర హస్వ
యేనశ్రతల్మ ్శ్రతురిల్మ నీతేనశ్రవనేశ్రవిప్కత్వయ శ్రనిరి ాాశ్ర౧౨
ఇత్పశ్రప్ాతుశ్రరల్మ చైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రప్కుతస
త య శ్రచశ్రవిేష్తైః
తతైఃశ్రశూరా మకాశ్రవాకయ ్శ్రసాష్ా ్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౩
తరణౌశ్రరూరశ్రసత్వా న్ని శ్రసుకుయరౌశ్రత్వహాశ్రరలౌ
పుమరీ
ట కశ్రవిశాలా౭క్షౌశ్రచీరశ్రప్కుష్ణణ౭జినా౭త్వా రౌశ్ర౧౪
రలశ్రమూలా౭శ్నాశ్రామౌతశ్రారసౌశ్రతరకి శ్రచారిణౌ
పుప్త్వశ్రతశ్రతాయ శ్రా
శ్ర త ్శ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర౧౫
కనర
త ల్మ శ్రమాజ్శ్రప్రత్పమౌశ్రారి తవశ్రవయ త్వానా౭నిల్మ త్వ
తేవౌశ్రవాశ్రయుష్టశ్రవాశ్రత్వశ్రనశ్రతరక యితు్శ్రఉతస హేశ్ర౧౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తరణీశ్రరూరశ్రసత్వా నాి శ్రసమాల్మ ౭౭రరమశ్రపూషిా
ప్తుష్ణటశ్రతప్తశ్రత్వయాశ్రనారీశ్రతయోశ్రరకి తేయ శ్రసుత్వతయ యశ్ర౧౭
ాాయ ్శ్రఉాాయ ్శ్రసమూా ణశ్రప్రత్వా్శ్రఅత్పప్కుతయ శ్రా్
ఇయ్శ్రఅవాత్శ్రనీా౭హ్్శ్రణా౭నాా౭సతీశ్రతాశ్ర౧౮
తాయ శ్రశాచ ౭ప్ుుశ్రప్ుాతయాశ్రస
శ్ర యో
త
శ్రశ్చ శ్రహ్తయోశ్రరహ్్
సశ్రేన్శ్రాతు్శ్రఇచాచ మిశ్రరత్పర్శ్రరమశ్రమూర తనిశ్ర౧౯
ఏష్శ్రమ్ఙ్శ్రప్రతత్వైఃశ్రకాత్వైఃశ్రప్కుతశ్రశ్రాతతశ్రతల్మ యాశ్రరవేత్
తాయ శ్రస
శ్ర యో
త
శ్రశ్చ శ్రరత్పర్శ్రపిేణ్శ్రఅహ్్శ్రఆహ్వేశ్ర౨0
ఇత్పశ్రతాయ ్శ్రప్పువాణ్టయా్శ్రచతుర తశ్శ్రత్వహాశ్రరలాన్
వాయ త్పతేశ్శ్రకరైఃశ్రప్కుతోతశ్రమాక్ష్ాన్శ్రఅనకో
త రయన్శ్ర౨౧
యుష్టశ్రశ్త్త్సశ్రత సత్వా న్ని శ్రచీరశ్రప్కుష్ణణ౭జినా౭త్వా రౌ
ప్రవిష్టటశ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రకోర్శ్రప్రత్వతయాశ్రసహ్శ్ర౨౨
త్వశ్రహ్ాల్మ శ్రా్శ్రచశ్రతుప్రల్మ ాత్శ్రఉావరి తతు్శ్రఅర హత
ఇణ్శ్రచశ్రరత్పర్శ్రతేష్ణ్శ్రరరానీశ్రత్వత్వశ్రాసయ త్పశ్ర౨౩
త్వపరతో౭ణ్శ్రఇష్టట౭ాయ శ్రరరానాయ శ్రత్వత్వశ్రమాక్ష్ాైః
ీప్క్శ్రసత్వా తయ ా్శ్రకాల్మ శ్రత్వశ్రప్రత్వతయ శ్రతల్మ నశ్రతేజ్ాశ్ర౨౪
ఇత్పశ్రప్రత్పసయత్పష్ణటశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్రతశ్రత చతుర తశ్
తప్తశ్రజ్కుకి శ్రశ్రసయా
త
శ్రార త్శ్రకనాశ్రవాతేరిాశ్రణాశ్ర౨౫
తతశ్రసు
శ్ర తశ్రతేశ్రత్శ్రసుతప్కశ్రతేజ్స్శ్రశ్రశ్ర
తా౭పిశ్రతీక్ష్ణశ్రప్రతమాశ్రనిశాచమా:
నశ్రేకుైఃశ్రఏన్శ్రసహ్ాశ్రప్రత్వరి తతు్శ్రశ్రశ్ర
వనశ్రత్పల్మ ాశ్రతీర్
త శ్రఇవా౭రాి ్శ్రఉత్పత
త ్శ్ర౨౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకోనశ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
విమశ సస ర్క :
తతైఃశ్రశూరా మకాశ్రకోమాశ్రమాకవా౭౭ప్శ్త్వ్శ్రఆకా
రక్ష్ా్శ్రఆచచక్షేశ్రత్వశ్రప్ాతరౌశ్రసహ్శ్రసీతయాశ్ర౧
తేశ్రమాత్వ్శ్రరర ణశాలాయా్శ్రఉరవిష్్
ట శ్రత్వహాశ్రరల్
తప్తుశుైఃశ్రసీతయాశ్రార త్శ్రవైతేహాయ శ్రలక్ష్కి ేనశ్రచశ్ర౨
ాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాకవైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
ఆకా్శ్రా్శ్రచశ్రమాక్ష్సీ్
అప్రవీత్శ్రప్ాతర్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్శ్ర౩
ుహూర త్శ్రరవశ్రసౌమిప్తేశ్రసీాయాైఃశ్రప్రతయ నత్వతరైః
ఇయన్శ్రఅాయ శ్రవత్పష్ణయ మిశ్రరతవీ్శ్రఆకాన్శ్రఇహ్శ్ర౪
వాకయ ్శ్రఏతత్శ్రతతైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవిత్పా౭౭తకి నైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతేత్పశ్రలక్ష్కి ణోశ్రవాకయ ్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రప్రతయ పూజ్ణత్శ్ర౫
మాకవో౭పిశ్రత్వహ్శ్రచాచ ర్శ్రచామ్పకరశ్రవిపూషిత్
చకారశ్రసజ్య ్శ్రతమాకి ాకి శ్రానిశ్రరక్ష్మ్మిస శ్రచా౭ప్రవీత్శ్ర౬
పుప్త్వశ్రతశ్రతాయ ౭౭వా్శ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ప్రవిష్టటశ్రసీతయాశ్రార త్శ్రతుశ్చ ర్శ్రతమకా
ట శ్రవన్శ్ర౭
రలశ్రమూలా౭శ్న్నశ్రాన్నతశ్రారసౌశ్రతరకి శ్రచారిణౌ
వసన్నతశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రఉరహిత్వస తశ్ర౮
యుష్ణకి న్శ్రాా౭౭తకి కాన్శ్రహ్ుత్శ్రవిప్రకామాన్శ్రత్వహా౭౭హ్వేశ్ర
రషీణ్ట్శ్రతుశ్రనియోకేనశ్రప్ాపోత౭హ్్శ్రసశ్రశ్మా౭౭యుత: ౯
త్పష్ై
ట వా౭ప్తశ్రసుత(తు)శ్రష్ణటశ్రపావరి తతు్శ్రఅర హత
ణత్పశ్రప్ాణ: ఇహారోతశ్రవోశ్రనివర తతల్మ ్శ్రనిశాచమాైఃశ్ర౧0
తసయ శ్రతశ్రతల్మ చన్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాక్ష్ాశ్రశ్రతశ్రత చతుర తశ్
ఊచుశ్రమాల్మ చ్శ్రసుసప్ుక ాతశ్రప్రహ్కి కి ైఃశ్రశూలశ్రామణైఃశ్ర౧౧
( సప్త్వకశ్రత నణనాశ్రకోమాశ్రమాత్వ్శ్రరకాతత్వతశ్రలోచన్
రరష్ణశ్రత్వతుమాాష్్శ్రప్హుష్ణటశ్రప్తుష్శ్రట రమాప్కత్వ్శ్ర) ౧౨
ప్కోత్శ్రఉాా తయ శ్రపశ్రరరతైఃశ్రకరశ్రసయ శ్రసుత్వహాతకి నైః
తల్మ ్శ్రఏవశ్రహాసయ తశ్రప్ాణ్టన్శ్రఅాయ ౭ాకి ౭పిశ్రశ్రర హతోశ్రయుత్పశ్ర౧౩
కాశ్రహిశ్రతేశ్రశ్రా:త ఏకశ్రసయ శ్రరహూనా్శ్రరమశ్రమూర తని
అాకి క్శ్రఅప్కతైఃశ్రా
శ్ర త తు్శ్రరా్శ్రపునర్శ్రయోతుత్శ్రఆహ్వేశ్ర౧౪
ఏపి: ాహుశ్రప్రయుక:్ త నైఃశ్రరరికైైఃశ్రశూలశ్రరటిస్య
ట :
ప్ాణ్ట్శ్రశ్రసయ త క్ష్య స్వశ్రవీరయ ్శ్రచశ్రతుశ్రశ్చ శ్రకరశ్రీటిత్శ్ర౧౫
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రసప్త్వాతశ్రమాక్ష్ాశ్రత
శ్ర శ్రత చతుర తశ్
చిక్షిపుశ్రశ్రాతనిశ్రశూలానిశ్రమాకవ్శ్రప్రత్పశ్రతుర ాణ్శ్రశ్ర౧౬
ానిశ్రశూలానిశ్రకాకుతస ేైఃశ్రసత్వాతనిశ్రచతుర తశ్
ావత్పా : ఏవశ్రచిచ్చచ తశ్రశ్రైఃశ్రకాత్వచ నశ్రపూష్ణైఃశ్ర౧౭
తతైఃశ్రరశాచ న్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రనామాచాన్శ్రసూరయ శ్రసనిి ాన్
జ్ప్కాహ్శ్రరరత్వశ్రప్కుతశ్రత శ్చ తుర తశ్శ్రశిలాశిాన్శ్రశ్ర౧౮
ప్కుహీాల్మ శ్రతు: ఆణత్వయ శ్రలక్ష్మ్య న్శ్రఉత్పశ్
త య శ్రమాక్ష్ాన్
ుమోచశ్రమాకవోశ్రాణ్టన్శ్రవప్జాన్శ్రఇవశ్రశ్తప్కతుైఃశ్ర౧౯
రకకి శ్రపుయక శ్రశ్చ శ్రవిశికాైఃశ్రప్రతీాతశ్రహేత్వశ్రపూషిా:
తేశ్రపిాల్మ శ్రరక్ష్ా్శ్రవేకాత్శ్రవక్ష్మ్మిస శ్రరత్పమాపుిా:
వినిష్యా తు: తాశ్రపూమౌశ్రనయ త్వజ్య
ా త ౭శ్నిశ్రసల్మ నా: ౨0
తేశ్రపిని శ్రప్హుతయాశ్రపూమౌశ్రచిని శ్రమూలశ్రఇవశ్రప్తుయ:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నిష్యా తు: శోణిాత్త్మాతయక శ్రవిప్కుాశ్రవికా౭౭సవ: ౨౧
ాన్శ్రపూమౌశ్రరత్పాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాక్ష్సీశ్రప్కోతశ్రమూరిచ ా
రరిప్తాతశ్రపునశ్రశ్రసప్త తశ్రవయ ప్సుజ్శ్రైా రవశ్రసల్మ నాన్శ్రశ్ర౨౨
ాశ్రనతనీశ్రత త్వహాశ్రనాత్శ్రజ్వాశ్రచ్చచ రా మకాశ్రపునైః
ఉరకత్వయ శ్రకర్శ్రాశ్రతుశ్రరామిచ త్శ్రసుశ ష్క శ్రశోణిా
రాతశ్రపునర్శ్రఏవా౭౭శ్రమాతశ్రసనిమాయ శ్రతవశ్రసలకీ
ి శ్రశ్ర౨౩
ప్ాతు: సమ్పేశ్రశోకా౭౭శ్రమాతశ్రససశ్రర ాశ్రనినత్శ్రుహుైః
ససల్మ ర్శ్రుుచ్చశ్రాష్ా ్శ్రవిష్మశ్రణ వతనాశ్రతాశ్రశ్ర౨౪
నిాత్పాన్శ్రప్తుశ్య శ్రరేశ్రతుశ్రమాక్ష్ాన్శ్రశ్రశ్ర
ప్రావిాశ్రశూరా మకాశ్రపునశ్రశ్రసత
త :
వత్శ్రచశ్రతేష్ణ్శ్రనిరాలేనశ్రరక్ష్ా్శ్రశ్రశ్ర
శ్శ్త్వస శ్రసరల్మ ్శ్రరరానీశ్రకరశ్రసయ శ్రాశ్రశ్రశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
ఏక విమశ సస ర్క :
సశ్రపునైఃశ్రరత్పా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రప్కోాశ్రశ్రచ్చచ రా మకా్శ్రకరైః
ఉవాచశ్రవయ కాశ్ర
త వాచాశ్రా్శ్రఅనమాత౭శ్రర త్శ్రఆకా్శ్ర౧
త్వయాశ్రతుశ్రఇానీ్శ్రశూమాశ్రశ్రతశ్రత మాక్ష్ాశ్రరత్పమా౭శ్నాైః
తల్మ శ్రప్త్పా యా౭శ్రర త్శ్రవినిరిష్ణ
త ట ైఃశ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రరతయ తేశ్రపునైఃశ్ర౨
రకాతశ్రశచ వా౭ురకాతశ్రశ్చ శ్రహిాశ్రశ్చ శ్రత్వత్వశ్రనితయ శ్ైః
కి పత౭పిశ్రనశ్రనిహ్నవా
త య శ్రనశ్రనశ్రకురయ శ్రరల్మ చోశ్రత్వత్వశ్ర౩
రా్శ్రఏతశ్రప్చోచ తు్శ్రఇచాచ మిశ్రకారమ్శ్రణశ్రప్తుక తేశ్రపునైః
హాశ్రనాతేశ్రత్పశ్రవినరనీ
త శ్రత సరా వత్శ్రలుటస్వశ్రక్షిత్వశ్రశ్ర౪
అనాతవత్శ్రవిలరస్వశ్రనాతేశ్రతుశ్రత్వయిశ్రసమిస ేతే
ఉత్పష్ట
త ట త్పష్
త శ్రట యశ్రపైషీశ్రరల్మ కరయ
ి ్శ్రతయ జ్య ా్శ్రఇహ్శ్ర౫
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకాతశ్రతురమా
త ష శ్రకర్వమశ్రరరిామితల్మ ా
విప్ుజ్య శ్రనణనేశ్రా౭ప్తశ్రకర్శ్రప్ాతర్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౬
అస్వకి శ్రఇానీ్శ్రఅహ్్శ్రప్ాాతశ్రప్హుతశ్రప్శ్వమశ్రనాస్వకాశ్ర
శోణిత్వకశ్రరరిరానాి
ి
శ్రతల్మ యాశ్రచశ్రరరిశ్రామితల్మ ాశ్ర౭
ప్ేషిాశ్రశ్చ శ్రతల్మ యాశ్రశూమాశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్రతశ్రత చతుర తశ్
నిహ్ుత్శ్రమాకవ్శ్రకోమాశ్రత్వశ్రప్త్పా యా౭శ్రర త్శ్రసశ్రలక్ష్కి మ్శ్ర౮
తేశ్రతుశ్రమామ్ఙ్మశ్రాత్వమాషైఃశ్రశూలశ్రరటిస
ట శ్రామణైః
సత్వర్వశ్రనిహ్ాైఃశ్రసర్వల్మ శ్రాణకై: త్వరకి శ్రేత్పపిైఃశ్ర౯
ాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరత్పాన్శ్రపూమౌశ్రక్ష్ేశ్రనవశ్రత్వహాశ్రరలాన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
మాత్వసయ శ్రచశ్రత్వహ్త్శ్రకరకి శ్రత్వహా్శ్రత్త్ాతసో౭రవన్శ్రత్వత్వశ్ర౧0
ా౭స్వకి శ్రీాశ్రసుత్పల్మ కాి శ్రవిష్ణ్టణశ్రచశ్రనిశాచర
శ్రమ్శ్రాల్మ ్శ్రపునైఃశ్రప్ాాతశ్రసరల్మ తోశ్రరణశ్రతరిశ నీశ్ర౧౧
విష్ణతశ్రనప్కాశ్రతుయ షితేశ్రరరిప్ాసోరికి శ్రయలిని
రా్శ్రయ్శ్రనశ్రప్ాణతశ్రత్వకాి ్శ్రవిపులేశ్రశోకశ్రాకర్వశ్ర౧౨
ఏతేశ్రచశ్రనిహ్ాశ్రపూమౌశ్రమామ్ఙ్మశ్రనిశిైైఃశ్రశ్రైః
యేశ్రచశ్రమ్ఙ్శ్రరతవీ్శ్రప్ాాతశ్రమాక్ష్ాైఃశ్రపిశిా౭శ్నాైఃశ్ర౧౩
త్వయిశ్రతేశ్రణతయ ౭ుప్కోశోశ్రణత్పశ్రరక్ష్సుస శ్రతేషుశ్రచ
మామ్ఙ్మశ్రణత్పశ్రతేశ్రశ్రాశ్రత శ్రతజో
త శ్రవా౭శ్రస్వశ్రత నిశాచర
తమకా
ట ౭రమయ శ్రనిలణ్శ్రజ్హిశ్రమాక్ష్సశ్రకత్వటక్శ్ర౧౪
ణత్పశ్రమాత్వ్శ్రత్వయ౭మిప్త్శ్రఅతయ శ్రతల్మ ్శ్రనశ్రవత్పష్య స్వ
తవశ్రచైవా౭ప్కతైఃశ్రప్ాణ్ట్శ్రశ్రసయ త క్ష్మ్య మిశ్రనిరరప్తాశ్ర౧౫
పుాతయ ౭హ్్శ్రఅురశాయ మిశ్రనశ్రతల్మ ్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసుయ కే
శ్రాతతు్శ్రప్రత్పుకేశ్రశ్కైఃశ్రత సస శ్రరలశ్రశ్చ శ్రత్వహాతకి న: ౧౬
శూరశ్రయనీశ్రనశ్రశూరశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రమిాయ ౭౭రోపితశ్రవిప్కత్వైః
యుష్టశ్రణశ్రని శ్రశ్కోి షిశ్రహ్ుత్శ్రత్వశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర౧౭
మామ్ఙ్మశ్రణత్పశ్రతేశ్రశ్రా:త తేజోశ్రవా౭శ్రస్వశ్రత నిశాచరశ్ర
తత్వటకా౭రమయ శ్రనిలణ్శ్రజ్హిశ్రత్శ్రకులశ్రాత్వస నశ్రశ్ర౧౮
నిసస తల్మ త శ్రాయ ౭లా శ్రవీరయ శ్రసయ శ్రవాసశ్రత
శ్ర శ్రత కీప్తుశ్శ్రస్వ
శ్ర ల్మ త హ్
అరయాహిశ్రజ్నాతనాత్శ్రతల్మ రితైఃశ్రసహ్శ్రానవ
త ైఃశ్ర౧౯
మాత్వశ్రతేజో౭పిశ్రపూతోశ్రహిశ్రతల్మ ్శ్రక్షిప్ర్శ్రవినశిష్య స్వ
సశ్రహిశ్రతేజ్ైఃశ్రసస యశ్రయుకోతశ్రమామోశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్ైః
ప్ాాశ్రచా౭సయ శ్రత్వహాశ్రవీరోయ శ్రయేనశ్రచా౭స్వకి శ్రవిరూపిాశ్ర౨0
ఏవ్శ్రవిలరయ శ్రరహుశోశ్రమాక్ష్సీశ్రవితతోతరీశ్ర
( ప్ాతు: సమ్పేశ్రతుైఃకా౭౭శ్రమాతశ్రనష్శ్రట సయాాశ్రరపూవశ్రహ్శ్ర)
కమాాయ ్శ్రఉతర్శ్రహ్ాల్మ శ్రరరోతశ్రప్పుశ్శ్రశ్రతురాాశ్ర
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రఏకశ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
త్వి విమశ సస ర్క :
ఏవ్శ్రఆతరి షతైఃశ్రశూరైఃశ్రశూరా మకాయ శ్రకరశ్రశ్రసా
త
ఉవాచశ్రరక్ష్ా్శ్రత్వతేయ శ్రకరైఃశ్రకరతర్శ్రవచైఃశ్రశ్ర౧
తశ్రవా౭వయనశ్రప్రరవైఃశ్రప్కోతో౭ణ్శ్రఅతులోశ్రత్వత్వ
నశ్రశ్కయ తేశ్రారయితు్శ్రలవణ్ట౭త్వా శ్రఇవోశ్రశ్రత్పత
త ్శ్ర౨
నశ్రమాత్వ్శ్రకమయేశ్రవీమాయ న్శ్రయుష్్శ్రక్ష్మమశ్రజీవిత్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఆతకి శ్రతుశ్చ రిైైఃశ్రప్ాణ్టన్శ్రహ్తోశ్రయో౭తయ శ్రవిమోక్ష్య త్పశ్ర౩
ాష్ా ైఃశ్రసత్త్మిహణా్శ్రఏష్శ్రసప్త్వా త్వశ్రశ్చ శ్రవిుచయ ా్
అహ్్శ్రమాత్వ్శ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రనయామిశ్రణత్వశ్రాతన్శ్ర౪
రరశ్ల్మ తశ్రహ్తశ్రాయ ౭తయ శ్రత్వత్వతశ్రప్ామశ్రసయ శ్రపూతలే
మాత్వశ్రసయ శ్రరత్పర్శ్రరక్శ్ర
త ఉష్్
ణ శ్రాసయ స్వశ్రమాక్ష్స్వశ్ర౫
ాశ్రప్రప్హుష్ణటశ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రకరశ్రసయ శ్రవతనాశ్రచుచ య త్
ప్రశ్శ్త్వస శ్రపున: మౌమాక య త్శ్రప్ాతర్శ్రరక్ష్ా్శ్రవర్శ్ర౬
తయాశ్రరరషితైఃశ్రపూరల్మ ్శ్రపునర్శ్రఏవశ్రప్రశ్మిస తైః
అప్రవీత్శ్రతూష్మ్శ్రనాత్వశ్రకరైఃశ్రతనారత్ప్శ్రతాశ్ర౭
చతుర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రత్వత్వశ్రచిాత౭ువరి తనా్
రక్ష్ా్శ్రశ్రీత్వశ్రవేకానా్శ్రసత్వర్వషుశ్రఅనివరి తనా్శ్ర౮
నీలశ్రజీమూతశ్రవమాణనా్శ్రకోమాణ్ట్శ్రప్కూరశ్రకరకి ణ్ట్
లోకశ్రహియస శ్రవిహామాణ్ట్శ్రరలినా్శ్రఉప్కశ్రతేజ్ా్శ్ర౯
తేష్ణ్శ్రశారూతలశ్రతమాా ణ్ట్శ్రత్వహా౭౭ాయ నా్శ్రత్వహౌజ్ా్
సరోల్మ తోయ క్శ్రఉతీమాణనా్శ్రరక్ష్ా్శ్రసౌత్వయ శ్రకారణశ్ర౧0
ఉరాతరణశ్రమ్ఙ్శ్రక్షిప్ర్శ్రరత్శ్రసౌత్వయ శ్రతనూమిషశ్రచ
శ్మా్శ్రశిచ ప్ాన్శ్రకటాక ్శ్రశ్చ శ్రశ్కీశ్రత శ్చ శ్రవివిాైఃశ్రశిాైఃశ్ర౧౧
అప్కేశ్రనిమాయ తు్శ్రఇచాచ మిశ్రపౌలాతయ నా్శ్రత్వహాతకి నా్
వా౭శ్రర త్శ్రతురిల్మ నీతశ్రసయ శ్రమాత్వసయ శ్రరమశ్రకోవితైఃశ్ర౧౨
ఇత్పశ్రతసయ శ్రప్పువామశ్రసయ శ్రసూరయ శ్రవర ణ్శ్రత్వహాశ్రరత్
సత౭శల్మ ైఃశ్రశ్రళైఃశ్రయుక్శ్ర
త ఆచచక్షే౭తశ్రతూష్మైఃశ్ర౧౩
త్శ్రమ్ఙ్రశ్రశికమా౭౭కార్శ్రతరశ్రత కాత్వచ నశ్రపూష్మ్
హేత్వశ్రచప్క్శ్రఅసయా త్శ్రవైటూరయ శ్రత్వణశ్రకూరర్శ్ర౧౪
త్వైస య ైఃశ్రపుష్పా : ప్తుమ్ైఃశ్రశలైశ్రశ్చ త్త్నశ్రత సూరయ శ్రశ్చ శ్రకాత్వచ నైః
త్వత్వక ళైఃశ్రరక్షిశ్రసమ్క శ్రశ్చ శ్రామాపిశ్రశ్చ శ్రసయప్ుత్శ్ర౧౫
తల్మ జ్శ్రనిత్త్స్వత్వ
త శ శ్రసత్వా ని ్శ్రరామిక ణీకశ్రవిపూషిత్
సత౭శ్ల్మ శ్రయుక్శ్ర
త సో౭త్వమాషత్శ్రఆరరోహ్శ్రరత్శ్రకరైఃశ్ర౧౬
నిశాత్వయ శ్రత్శ్రరతశ్రస
శ్ర ్
త శ్రత్శ్రమాక్ష్ాశ్రీత్వశ్రవిప్కయైః
తసుతైఃశ్రసత్వా రివాశ్రరయ న్శ్రతూష్మ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రరల్శ్ర౧౭
కరశ్రశ్రసుతశ్రాన్శ్రత్వహేష్ణల్మ ాన్శ్రకోరశ్రవమాకి ౭౭యుతశ్రతల్మ జాన్
నిమాయ తేశ్రతయ ప్రవీత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరతశ్రస
శ్ర ైఃత శ్రసరల్మ శ్రమాక్ష్ాన్శ్ర౧౮
తతశ్రశ్రసశ్రత ప్ాక్ష్స్శ్రస్యనయ ్శ్రకోరశ్రవమాకి ౭౭యుతశ్రతల్మ జ్్
నిర ాకాత్వశ్రజ్నాతనాత్శ్రశ్రత్వహాశ్రనాత్శ్రత్వహాశ్రజ్వ్శ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ుతక రైఃశ్రరట టస్య: శూలైైఃశ్రసుతీకైశ్ర
్ ష శ్చ శ్రరరశ్ల్మ ైైః
కట్కక శ్రశ్చ త్త్కైశ్రశ్చ శ్రహ్సశ్రత ్
శ్ర శ్ర్ త ప్మాా జ్యనశ్రశ్చ శ్రతోత్వరైఃశ్ర౨0
శ్రాపిైఃశ్ర
త రరికై: కోర: అత్పయత్త్ైశ్రశ్చ శ్రకారకి కైైః
కా౭స్వశ్రుసలై: వత్త్జ: ప్కుహీై: ీత్వశ్రతరశ నైఃశ్ర౨౧
మాక్ష్ానా్శ్రసుకోమాణ్ట్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రచతుర తశ్
నిమాయ ానిశ్రజ్నాతనాత్శ్రకరశ్రచిాత౭ుశ్రవరి తనా్శ్ర౨౨
ా్శ్రశ్రసుతశ్రఅపిప్తవతోశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాక్ష్ాన్శ్రీత్వశ్రవిప్కయన్
కరాయ ౭పిశ్రరతైఃశ్రరామిచ శ్రజ్
శ్ర కా
ా త్వశ్రతశ్రత౭ననర
త ్శ్ర౨౩
తతశ్రశ్రాతన్శ్రశ్రళాన్శ్రఅశాల్మ ్శ్రశ్రసర
త శ్రత కాత్వచ నశ్రపూషిాన్
కరశ్రసయ శ్రత్వత్శ్రఆజానోణశ్రారత్పైఃశ్రసత్వచోతణత్శ్ర౨౪
సశ్రచోత్పతోశ్రరతైఃశ్రీప్క్శ్రకరశ్రసయ శ్రరిపుశ్రకాత్పనైః
శ్ేనా
త ౭౭పూరయాశ్రయసశ్రత్పశ్శ్రశ్చ శ్రప్రత్పశ్శ్రశ్రసా
త శ్ర౨౫
ప్రప్ుతత్వ
త ుయ శ్రశ్రసుతశ్రకరైఃశ్రకరశ్రసల్మ పశ్రశ్ర
రిపో: వా౭శ్రర త్శ్రతల్మ రితోశ్రణా౭శ్రనకత :
అచ్చచుతత్శ్రారత్ప్శ్రఉని తన్శ్రపున:
త్వహాశ్రరలోశ్రమ్ఙ్కశ్రఇవా౭శ్కి శ్రవర షవాన్శ్ర౨౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రాల్మ శ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
ప్తయో విమశ సస ర్క :
తత్శ్రప్రయాత్శ్రరల్శ్రకోర్శ్రఅశివ్శ్రశోణితోతక్
అరయ వర షన్శ్రత్వహాశ్రమ్ఙ్కశ్రశ్రసుతులోశ్రకర తా౭రమైఃశ్ర౧
నిేతుశ్రశ్రసుతరకా్శ్రతసయ శ్రరతశ్రయుకాతశ్రత్వహాశ్రజ్వాైః
సమ్ఙ్శ్రపుష్ా చితేశ్రతేేశ్రమాజ్శ్రయర్వక శ్రణప్తుచచ యాశ్ర౨
శాయ త్వ్శ్రరత్పరశ్రరరయ న్
త శ్రరపూవశ్రరరివేష్మ్
అలాతశ్రచప్కశ్రప్రత్పత్వ్శ్రప్రత్పప్కుహ్య శ్రత్పవాకర్శ్ర౩
తతోశ్రతల్మ జ్్శ్రఉాకత్వయ శ్రహేత్వశ్రతమ్
ట శ్రసుప్చిచ త్
సయప్కత్వయ శ్రత్వహాశ్రకాణశ్రశ్రససౌ
త త శ్రప్కుప్తైఃశ్రసుారమైఃశ్ర౪
జ్నాతనశ్రసమ్పేశ్రతుశ్రసయప్కత్వయ శ్రకరశ్రసల్మ నాైః
విసల్మ మాన్శ్రవివిా్శ్రశ్చ ప్కు: యత్వస శ్రఆాశ్రప్ుకశ్రరక్షిమైఃశ్ర౫
వాయ జ్ప్హుశ్రశ్చ శ్రరతీాతయా్శ్రత్పశిశ్రవైశ్రపైరవశ్రసల్మ న్
అశివ్శ్రయాతుానానా్శ్రశివాశ్రకోమాశ్రత్వహాశ్రసల్మ నాైఃశ్ర౬
ప్రపిని శ్రరారిశ్రసయక శాశ్రసో
శ్ర త ణశ్రశోణితశ్రారిమైః
ఆకాశ్్శ్రతత్శ్రఅనాకాశ్్శ్రచప్కుశ్రరీా యశ్రవలాహ్కాైఃశ్ర౭
రపూవశ్రత్పమిర్శ్రకోర్శ్రఉతత
త ్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్పశోశ్రవాశ్రవిత్పశోశ్రవా౭పిశ్రసువయ క్శ్ర
త నశ్రచకాశిర్వశ్ర౮
క్ష్తజా౭౭త్త్ర తశ్రసవమాణాశ్రసయతయ శ్రకాల్శ్రవినాశ్రరపౌ
కరాయ ౭పిుకాశ్రనేతుశ్రశ్రసా
త శ్రకోరశ్రప్ుకాైఃశ్రకకాైః
కత్వక శ్రకోయయుశ్రప్కుప్ాశ్రశ్చ శ్రచుప్కుశు: రణశ్రశ్మిస న: ౯
నిాయ ౭శురకమాశ్రయుతేశ్రత శివాశ్రకోరశ్రనితరశ నాైః
నేతు: రలాయ ౭పిశ్రుక్శ్రజాల్మ లోాక రిపి: ఆననైఃశ్ర౧0
కరనైఃత శ్రరరికాశ్రాసోశ్రప్తుశ్య తేశ్రాసక మా౭శ్రనికే
త
జ్ప్కాహ్శ్రసూరయ ్శ్రసల్మ మాా ు: అరరల్మ ణిశ్రత్వహాశ్రప్కహ్ైఃశ్ర౧౧
ప్రవాత్పశ్రయరతైఃశ్రీప్క్శ్రనిప్ష్ా పో౭పూత్శ్రత్పవాకరైః
ఉతేా తుశ్రశ్చ శ్రవినాశ్రమాప్త్ప్శ్రామాైఃశ్రకతోయ తశ్రసప్రాైఃశ్ర౧౨
సమ్పినశ్రమ్పనశ్రవిహ్కాశ్రనలినయ ైఃశ్రపుష్ా శ్రరత్వక జాైః
తస్వకి న్శ్రక్ష్ేశ్రరపూుశ్రశ్చ శ్రవినాశ్రపుష్ా శ్రరలై: ప్తుయైఃశ్ర౧౩
ఉతూతతశ్రశ్చ శ్రవినాశ్రవాత్శ్రర్వణ్ట: జ్లతమా౭రమైః
చీచీశ్రకూచిశ్రఇత్పశ్రవాశ్య పతశ్రరపూుశ్రశ్రసప్త తశ్రారికాైఃశ్ర౧౪
ఉలాక శ్రశాచ ౭పిశ్రసనిరోక ష్ణశ్రనిేతు: కోరశ్రతరశ నాైః
ప్రశ్రచచాలశ్రత్వహీశ్రసమాల్మ శ్రసశ్రశలశ్రవనశ్రకాననాశ్ర౧౫
కరశ్రసయ శ్రచశ్రరతసశ్రత సయ శ్రనర తయనశ్రసయ శ్రతీత్వతైః
ప్ాకత్వా తశ్రపుజ్ైఃశ్రసవయ ైఃశ్రసల్మ ర: చశ్రఅసయ శ్రఅవసజ్త
ా శ్ర౧౬
సశ్రఅప్ాశ్రసత్వా తయ తేశ్రప్తుషిైఃట శ్రరశ్య యనశ్రసయ శ్రసరల్మ తైః
లలాటేశ్రచశ్రరజాశ్రజాాశ్రనశ్రచశ్రమోహాత్శ్రనయ వర తతశ్ర౧౭
ాన్శ్రసమ్పక్ష్య శ్రత్వహోాా ాన్శ్రఉత్పా
త న్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షణ్టన్
అప్రవీత్శ్రమాక్ష్ాన్శ్రసమాల్మ న్శ్రప్రహ్సన్శ్రసశ్రకరశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర౧౮
త్వహోాా ాన్శ్రఇయన్శ్రసమాల్మ న్శ్రఉత్పా
త న్శ్రకోరశ్రతరశ నాన్
నశ్రచినయా
త
మిశ్రఅహ్్శ్రవీమాయ త్శ్రరలవాన్శ్రతురా లాన్శ్రఇవశ్ర౧౯
ామాశ్రఅపిశ్రశ్రశ్రసీ
శ్ర క
త ైైఃశ్ర
శ్ర లా
త త్
్ ష ాతయేణ్శ్రనరశ్రస
ప్ుతుయ ్శ్రత్వరమశ్రతర్వకి మశ్రసప్ుక తోతశ్రయోజ్యాత్వయ ౭హ్్శ్ర౨0
మాకవ్శ్రత్శ్రరలోత్పస క్శ్ర
త ప్ాతర్శ్రచా౭పిశ్రలక్ష్కి మ్
అహ్ాల్మ శ్రాణకైశ్రసీ
శ్ర క
త ైశ్ర
్ ష : నశ్రఉావరి తతు్శ్రఉతస హేశ్ర౨౧
సకాయశ్రరరానీశ్రమ్ఙ్౭శ్రసుతశ్రీాల్మ శ్రతుశ్రరత్పర్శ్రతయోైః
ణశ్రనిి మిత్
త శ్రతుశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రవిరరయ ణైఃశ్ర౨౨
నశ్రకల్మ చిత్శ్రప్ారశ్రత పూరోల్మ శ్రమ్ఙ్శ్రసుయ కేషుశ్రరమాజ్ణైః
యుష్ణకి కశ్రమ్ఙ్తత్శ్రప్రతయ క్ష్్శ్రనా౭ప్ుత్శ్రకతయాత్వయ ౭హ్్౨౩
తేవమాజ్్శ్రఅపిశ్రప్కుతోతశ్రత్వతశ్రత ఐమావతశ్రయాయిన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
వప్జ్శ్రహ్స్
త శ్రరేశ్రహ్నాయ ్శ్రరా్శ్రపున: త్వశ్రకుయుష్టశ్ర౨౪
ాశ్రతసయ శ్రకరి ాత్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాక్ష్సశ్రసయ శ్రత్వహాశ్రచమూైః
ప్రహ్ర ష్శ్రఅతుల్శ్రలేేశ్రప్ుతుయ శ్రాశా౭వశ్రాశిాశ్ర౨౫
సమ్పయుశ్రశ్చ శ్రత్వహాాకి పశ్రయుతశ్రత తరశ నశ్రకామిిమైః
రష్యోశ్రతేవశ్రకనమా
త ల్మ ైఃశ్రస్వాతశ్రశ్చ శ్రసహ్శ్రచారణైః
సమ్ఙ్తయ శ్రచశ్రఊచు: సహిాశ్రశ్రతశ్రత అపయ నయ ్శ్రపుమయ శ్రకరకి మైఃశ్ర౨౬
సల్మ స్వశ్రత కోశ్రప్ాహ్కి ేపోయ ౭శ్రసుతశ్రలోకానా్శ్రయేశ్రచశ్రసత్వకి ాైః
శ్రజ్ణా్శ్రమాకవోశ్రయుతేశ్రత పౌలాతయ న్శ్రరజ్నీశ్రచమాన్శ్ర౨౭
శ్రచప్కశ్రహ్సోతశ్రణాశ్రయుతేశ్రత సమాల్మ న్శ్రఅసురశ్రపుత్వక వాన్
శ్రఏతశ్రచాచ ౭నయ శ్రచచ శ్రరహుశోశ్రప్పువాణ్టైఃశ్రరరత్వర షణైఃశ్ర౨౮
జాతశ్రకౌతూహ్లాత్శ్రతప్తశ్రవియనశ్రా
శ్ర త శ్రశ్చ శ్రతేవా:
శ్రతప్తుశు: వాహినీ్శ్రతేష్ణ్శ్రమాక్ష్ానా్శ్రకా౭౭యుష్ణ్శ్ర౨౯
శ్రరతేనశ్రతుశ్రకరోశ్రవేకాత్శ్రస్యనయ సయ శ్రఅప్కాత్శ్రశ్రవినిప్సుస తైః
శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాక్ష్స్శ్రపూయోశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్చ శ్రవినిప్సుస ాైఃశ్ర౩0
శ్రేయ నశ్రకామ్పశ్రప్పుతుశ్రప్కీవోశ్రణజ్శ్రనో శ్ప్తుశ్రరిల్మ హ్త్వక త్వైః
శ్రతుర ాణైఃశ్రకరవీమాక్ష్ైఃశ్రరరష్ైఃశ్రకాలశ్రకారకి కైఃశ్రశ్ర౩౧
శ్రమ్ఙ్కయీశ్రత్వహాయీశ్రసమాా ౭౭సోయ శ్రరత్పమా౭శ్నైః
శ్రాల్మ తశతేశ్రత్వహావీమాయ ైఃశ్రప్రతసుత:శ్రఅపితైఃశ్రకర్శ్ర౩౨
శ్రత్వహాకాలైఃశ్రసూ
శ్ర త లాక్ష్ైఃశ్రప్రయతీశ్రప్త్పశిమాశ్రస
శ్ర ా
త
శ్రచాల్మ రశ్రఏతేశ్రతనాపయ శ్రతూష్మ్శ్రప్పుష్తో
ట ౭నల్మ యుైఃశ్ర౩౩
శ్రాశ్రీత్వశ్రవేకాశ్రసత్వమా౭పికాయశ్రశ్ర
శ్రసుారణ్టశ్రమాక్ష్సశ్రవీరశ్రతనా
శ్రత్వశ్రమాజ్శ్రపుప్త్వశ్రసహ్ా౭పుయ ేాశ్ర
శ్రయలాశ్రప్కహాణ్ట్శ్రఇవశ్రచత్త్నశ్రత సూరౌయ శ్ర౩౪
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రప్తయోశ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
చుర్ విమశ సస ర్క :
ఆప్శ్త్వ్శ్రప్రత్పశ్రయాతేశ్రతుశ్రకర్వశ్రకరశ్రశ్రరమాప్కమ్ఙ్
శ్రాన్శ్రఏవశ్రశ్రఔాా త్పకాన్శ్రమాత్వైఃశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రతతరశ శ్రహ్శ్ర౧
శ్రాన్శ్రఉాా ాన్శ్రత్వహాశ్రకోమాన్శ్రఉత్పా
త న్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షణ్టన్
శ్రప్రజానా్శ్రఅహిాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨
శ్రఇయన్శ్రరశ్య శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రసరల్మ శ్రపూా౭రహారిమైః
శ్రసుత్పా
త న్శ్రత్వహోశ్రాా ాన్శ్రసత్వహరత్శ్రసరల్మ శ్రమాక్ష్ాన్శ్ర౩
శ్రఅమ్పశ్రరత్పరశ్రామాశ్రశ్రసుతశ్రవిప్సుజ్నైఃత శ్రకరశ్రసల్మ నాన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రవోయ మిి శ్రమ్ఙ్కాశ్రవివరనే
త శ్రత రరష్ణశ్రకర తా౭రణ్టైఃశ్ర౪
శ్రసతూయశ్రశ్చ శ్రశ్మాైఃశ్రసర్వల్మ శ్రత్వత్వశ్రయుాత౭పిననిన
త ైః
శ్రరకకి శ్రప్పుష్ణటనిశ్రచాానిశ్రవివేష్నే
ట శ్రత చశ్రలక్ష్కి మశ్ర౫
శ్రయాప్తుశాశ్రఇహ్శ్రకూజ్నిశ్రత రక్షిణోశ్రవనశ్రచారిమైః
శ్రఅప్కతోశ్రపశ్రరణ్శ్రప్ార్
త శ్రసత్వశ యోశ్రజీవితశ్రసయ శ్రచశ్ర౬
శ్రసప్త్వా హారశ్రశ్రసుతశ్రసుత్వహాన్శ్రరవిష్య త్పశ్రనశ్రసత్వశ ణైః
శ్రఅణ్శ్రఆకాయ త్పశ్రమ్ఙ్శ్రాహుైఃశ్రసుా రయణోశ్రుహుర్శ్రుహుైః
శ్రసనిి కర్వ షశ్రతుశ్రనైఃశ్రశూరశ్రజ్ణ్శ్రశ్ప్తోైఃశ్రరమాజ్ణ్శ్ర౭
శ్రసుప్రర్శ్రచశ్రప్రసని ్శ్రచశ్రతవశ్రవత్త్క్శ్ర
త హిశ్రలక్ష్య తే
శ్రఉతయ ానా్శ్రహిశ్రయుాత౭శ్రర త్శ్రయేష్ణ్శ్రరవత్పశ్రలక్ష్కి మైః
శ్రనిప్ష్ా ర్శ్రవతన్శ్రతేష్ణ్శ్రరవత్పశ్రఆయుైఃశ్రరరిక్ష్ణైఃశ్ర౮
రక్ష్ా్శ్రనర తా్శ్రకోర: ప్శూణతేశ్రచశ్రత్వహాశ్రతల్మ ని:
ఆహ్ానా్శ్రచశ్రేరీణ్ట్శ్రమాక్ష్స్య: ప్కూరశ్రకరకి పి: ౯
శ్రఅనా౭౭కతశ్రవిాన్శ్రతుశ్రకర తవయ ్శ్రశుర్శ్రఇచచ ా
శ్రఆరత్శ్రశ్త్వక యనేనశ్రపురష్యమశ్రవిరశిచ ాశ్రశ్ర౧0
శ్రతాకి త్శ్రప్కుహీాల్మ శ్రవైతేహీ్శ్రశ్రశ్రాణి:శ్రతుశ్రర
శ్ర తరైః
శ్రకుహా్శ్రఆప్శ్ణశ్రశలశ్రసయ శ్రతుమాక ్శ్రాతరశ్రసుక లా్శ్ర౧౧
శ్రప్రత్పకూలితు్శ్రఇచాచ మిశ్రనశ్రహిశ్రవాకయ ్శ్రఇత్శ్రతల్మ యా
శ్రశాపితోశ్రత్వత్వశ్రాాాయ ్శ్రకత్వయ ా్శ్రవతస శ్రయశ్రచిర్శ్ర౧౨
తల్మ ్శ్రహిశ్రశూరశ్రశ్చ శ్రరలవాన్శ్రహ్నాయ శ్రహేయ ాశ్రని శ్రసత్వశ ణ:
సల్మ ణ్శ్రతుశ్రహ్ుత్శ్రఇచాచ మిశ్రసమాల్మ న్శ్రఏవశ్రనిశాచమాన్శ్రశ్ర౧౩
శ్రఏవ్శ్రఉకశ్రత సు
శ్ర తశ్రమామ్ఙ్మశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
శ్రశ్మాన్శ్రఆాణశ్రచార్శ్రచశ్రకుహా్శ్రతుమాక ్శ్రసయ౭౭ప్శ్ణత్శ్ర౧౪
శ్రతస్వకి న్శ్రప్రవిష్యశ్రట తుశ్రకుహా్శ్రలక్ష్కి ేశ్రసహ్శ్రసీతయా
శ్రహ్నశ్రత నిరయ క్శ్ర
త ఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రమాత్వైఃశ్రకవచ్శ్రఆవిశ్త్శ్ర౧౫
శ్రాశ్రతేనా౭రాి శ్రనికాేనశ్రకవచ్చనశ్రవిపూషితైః
శ్రరపూవశ్రమాత్వశ్రశ్రస్వమి
త ర్వశ్రవితూమో౭రాి :శ్రఇవోత్పత
త ైఃశ్ర౧౬
శ్రసశ్రచార్శ్రఉతయ త్వయ శ్రత్వహ్శ్రచచ మాన్శ్రఆాణశ్రవీరయ వాన్
శ్రరపూవా౭వశ్రశ్రస్వత
త శ్రశ్రసప్త తశ్రజాయ శ్రసల్మ నైఃశ్రపూరణన్శ్రత్పశ్ైఃశ్ర౧౭
శ్రతతోశ్రతేవాైఃశ్రసకనమా
త ల్మ ైఃశ్రస్వాతశ్రశ్చ శ్రసహ్శ్రచారణైః
సమ్ఙ్ణశ్రశ్చ శ్రత్వహాాకి పశ్రయుతశ్రత తరశ నశ్రకామిిమ:శ్ర౧౮
రష్ణశ్రశ్చ శ్రత్వహాాకి పశ్రలోకేశ్రప్రహ్కి రి షశ్రసతయ
త :
సమ్ఙ్తయ శ్రచశ్రఊచు:శ్రసహిాశ్రఅపయ నయ ్శ్రపుమయ శ్రకరకి మ:శ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సల్మ స్వశ్రత కోశ్రప్ాహ్కి ేరయ ౭శ్రసుతశ్రలోకానా్శ్రయే౭పిసత్వక ా:శ్ర
జ్ణా్శ్రమాకవోశ్రయుతేశ్రత పౌలాతయ న్శ్రరజ్నీశ్రచమాన్శ్ర౨0
చప్కశ్రహ్సోతశ్రణాశ్రయుతేశ్రత సమాల్మ న్శ్రఅసురశ్రపుత్వక వాన్
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రపునశ్ర: ప్పోచు: ఆలోకయ శ్రచశ్రరరసా ర్శ్రశ్ర౨౧
( ఊచుైఃశ్రరరత్వశ్రసత్త్త్వతాతశ్రకుహ్య కాశ్రశ్చ శ్రరరసా ర్శ్ర)
శ్రచతుర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్
శ్రఏకశ్రశ్చ శ్రమామోశ్రతమాకి ాకి శ్రకత్శ్రయుత్
త శ్రరవిష్య త్పశ్ర౨౨
ఇత్పశ్రమాజ్ర షణ: స్వాత: సకణ్టశ్రశ్చ శ్రత్పల్మ జ్ర షా:
జాతశ్రకౌతూహ్లా: తసుతశ్ర: వియనాతశ్రశ్చ శ్రతేవా: ౨౩
ఆవిష్్
ట శ్రతేజ్ాశ్రమాత్వ్శ్రసప్యక త్వశ్రశిరస్వశ్రశ్రస్వత
త ్శ్ర
ప్తుష్ణటల్మ శ్రసమాల్మ ణిశ్రపూానిశ్రరయాత్శ్రవివయ త్పర్వశ్రతాశ్రశ్ర౨౪
రూర్శ్రఅప్రత్పత్వ్శ్రతసయ శ్రమాత్వసయ శ్రఅరాష్
ి శ్రట కరకి మ:
రపూవశ్రరూర్శ్రప్కుతశ్రత సయ శ్రరప్తశ్రతయ వశ్రపినారాన: ౨౫
( ఇత్పశ్రసయా ష్య యేశ్రతుశ్రతేవశ్రకత్వతరల్మ శ్రచారణైఃశ్ర)
శ్రతతోశ్రకమ్పా రశ్రనిత్త్మాహత్శ్రకోరశ్రవమాకి ౭౭యుతశ్రతల్మ జ్్
శ్రఅనీక్శ్రయాతుానానా్శ్రసత్వనాతత్శ్రప్రతయ ప్తుశ్య తశ్ర౨౬
శ్రస్వత్వహశ్రనాత్శ్రవిప్సుజ్ా్శ్రఅపయ నయ ్శ్రఅపికర ాా్
శ్రచాానిశ్రవిష్ణా రణా్శ్రప్ుత్వా ా్శ్రచా౭రయ ౭ీక్ష్ణశ్ైఃశ్ర౨౭
శ్రవిప్రకుష్శ్రట సల్మ నానా్శ్రచశ్రతుుీ
త ్శ్రశాచ ౭పిశ్రనికి ా్
శ్రతేష్ణ్శ్రసుతుులైఃశ్రశ్రైఃత శ్రపూరయాశ్రయసశ్రతశ్రతల్మ న్శ్ర౨౮
శ్రతేనశ్రశ్ేన
త శ్రవిప్తాతైఃశ్రశాల్మ రాశ్రవనశ్రచారిమైః
శ్రతుప్తుుశ్రశ్రరయ ప్తశ్రనిశ్శ శ ర్
త శ్రప్పుష్తో
ట శ్రనశ్రఅవలోకణన్శ్ర౨౯
శ్రతత్శ్రశ్రతుశ్రఅనీక్శ్రత్వహాశ్రవేక్శ్రమాత్వ్శ్రసురసరా త
శ్రప్తుతశ్రనానాశ్రప్రహ్రమ్శ్రకమ్పా ర్శ్రాకరోశ్రరత్వ్శ్ర౩0
శ్రమామో౭పిశ్రచారణన్శ్రశ్రచక్షుైఃశ్రసరల్మ తోశ్రరమశ్రరణిత
ట ైః
శ్రతతరశ శ్రకరశ్రస్యనయ ్శ్రతశ్రతుయ ాత౭పిుక్శ్రఉత్పత
త ్శ్ర౩౧
శ్రవితతయ శ్రచశ్రతుర్శ్రీత్వ్శ్రతూణ్టయ శ్రశోచ త్త్తుతతయ శ్రాణకాన్
శ్రప్కోత్శ్రఆహారణత్శ్రతీప్వ్శ్రవా౭శ్రర త్శ్రసరల్మ శ్రరక్ష్ా్శ్ర౩౨
శ్రతుప్ష్యా క్ష్:శ్రసో౭రవత్శ్రప్కుతోతశ్రయుకానాత౭రాి :శ్రఇవశ్రజ్ల్మ లన్
శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతేజ్ా౭౭విష్్
ట శ్రప్ాప్తవన్శ్రవనశ్రతేవాైఃశ్ర౩౩
శ్రతసయ శ్రప్కుతశ్రత సయ శ్రరూర్శ్రతుశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రతప్తుేశ్రతా
శ్రతక్ష్శ్రతయ వశ్రప్కతు్శ్రహ్ుత్శ్రఉతయ తశ్రసయ శ్రపినారానైఃశ్ర౩౪
ఆవిష్్
ట శ్రతేజ్ాశ్రమాత్వ్శ్రసప్యక త్వశ్రశిరస్వశ్రశ్రస్వత
త ్శ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్తుష్ణటల్మ శ్రసమాల్మ ణిశ్రపూానిశ్రరయా౭౭శ్రమాతనిశ్రప్రప్తుప్తుు:శ్ర౩౫
తత్శ్రకారకి కై:శ్రఆరరణైఃశ్రతల్మ జశ్రశ్చ శ్రై:శ్రశ్రశ్ర
వరకి పిశ్రశాచ ౭రాి శ్రసయనశ్రవర్ైః్ ణ
రపూవశ్రస్యనయ ్శ్రపిశిా౭శ్నానా్శ్రశ్రశ్ర
సూరోయ తయేశ్రనీలశ్రమివా౭ప్రశ్రప్పుత్వత్శ్ర౩౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రచతుర్శ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
రమచ విమశ సస ర్క :
అవష్ర
ట శ్రత తు్శ్రమాత్వ్శ్రప్కుత్
త శ్రచశ్రరిపుశ్రకాత్పన్
తతమాశ ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రఆకత్వయ శ్రకరశ్రసస హ్శ్రపురసస రైఃశ్ర౧
త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రసశ్ర్శ్రశ్రచార్శ్రఉతయ త్వయ శ్రకరశ్రనిసస ల్మ న్
మాత్వాయ ౭పిశ్రుక్శ్రసూత్శ్రచోతయ ా్శ్రఇతయ ౭చోతణత్శ్ర౨
సశ్రకరశ్రాయ ౭౭శ్రజ్యా
నో
శ్రసూతశ్రశ్రసుతరకాన్శ్రసత్వ౭చోతణత్
ణప్తశ్రమామోశ్రత్వహాశ్రాహు: ఏకోశ్రతూనల్మ న్శ్రతుైఃశ్రశ్రస్వత
త ైఃశ్ర౩
త్శ్రతుశ్రనిష్ా త్పత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రసర్వల్మ శ్రతేశ్రరజ్నీశ్రచమాైః
నర తయనాశ్రత్వహాశ్రనాత్శ్రసచివాైఃశ్రరరయ వారణన్శ్ర౪
సశ్రతేష్ణ్శ్రయాతుానానా్శ్రత్వతేయ శ్రరతశ్రకతైఃశ్రకరైః
రపూవశ్రత్వతేయ శ్రామాణ్ట్శ్రలోహిాత్వక శ్రఇవోత్పతైఃశ్ర౫
తత: శ్రశ్రసహ్ప్తమశ్రమాత్వ్శ్రఅప్రత్పమౌజ్స్శ్ర
అర తయిాల్మ శ్రత్వహాశ్రనాత్శ్రననాతశ్రసత్వర్వశ్రకర: ౬
తతశ్రశ్రస్
త శ్రీత్వశ్రతనాల్మ న్శ్రప్కుాతైఃశ్రసర్వల్మ శ్రనిశాశ్రచమాైః
మాత్వ్శ్రనానాశ్రవిైైఃశ్రశ్త్త్్:్ త అరయ వరన
ష శ్రత తుర ాణ్శ్ర౭
ుతక ర: రట:ట స్యైఃశ్రశూలైైఃశ్రప్ాస్యైఃశ్రకట్కక ైఃశ్రరరశ్ల్మ ైైః
మాక్ష్ాైఃశ్రసత్వర్వశ్రమాత్వ్శ్రనిజ్కూి శ్రరోష్శ్రతతా మాైఃశ్ర౮
తేశ్రవలాహ్కశ్రసయక శాశ్రత్వహాశ్రనాాశ్రత్వహాశ్రరలాైః
అరయ ావనశ్రత కాకుతస ే్శ్రరై: వాజిపిశ్రర్వవశ్రచశ్రశ్ర
కజ: రరల్మ తశ్రకూటాపై: మాత్వ్శ్రయుతేశ్రత జికాత్వస వైఃశ్ర౯
తేశ్రమామ్ఙ్శ్రశ్రశ్రవమాషణిశ్రవయ ప్సుజ్న్శ్రరక్ష్ా్శ్రకణ్ట:
శలేత్త్న్
త శ్రఇవశ్రామాపిశ్రరల్మ ర షయణ్టశ్రవలాహ్కా: ౧0
సశ్రై: రరిప్ుతోశ్రకోరశ్రమాకవోశ్రరక్ష్ా్శ్రకణైఃశ్ర౧౧
ానిశ్రుకాతనిశ్రశ్త్త్ాతణిశ్రయాతుాన: సశ్రమాకవ:
ప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రవిశికై: నతోయ కాశ్రనివశ్రాకర: ౧౨
సశ్రై: ప్రహ్రణైఃశ్రకోర: పిని శ్రకాప్తోశ్రనశ్రవివయ తే
మాత్వ: ప్రతీప్్:త రహుపి: వత్త్జ: ఇవశ్రత్వహా౭చల: ౧౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సశ్రవితైఃత శ్రక్ష్తజాశ్రత్పకైఃశ్రత సరల్మ శ్రకాప్తేషుశ్రమాకవైః
శ్రరపూవశ్రమాత్వైఃశ్రసయతయ ౭త్త్పై: త్పవాకరశ్రఇవా౭౭ప్ుతైఃశ్ర౧౪
శ్రవిష్యతుర్శ్రతేవశ్రకనమా
త ల్మ ైఃశ్రస్వాతశ్రశ్చ శ్రరరత్వర షణైః
శ్రఏక్శ్రసహ్త్త్స్యశ్రరా హుపిశ్రశ్రసా
త శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రసయ౭౭ప్ుత్శ్ర౧౫
శ్రతతోశ్రమాత్వైఃశ్రసుసప్ుక తోతశ్రత్వమీ
ట శ్రప్కుతశ్రకారకి కైః
శ్రససర ాశ్రనిశిాన్శ్రాణ్టన్శ్రశ్తశో౭తశ్రసహ్ప్సశ్ైఃశ్ర౧౬
శ్రతుమావామాన్శ్రతురిల్మ ష్హాన్శ్రకాలశ్రాశోశ్రరయన్శ్రరే
శ్రుమోచశ్రీలయాశ్రమాత్వైఃశ్రకత్వక రప్ాన్శ్రఅజిహ్కి కాన్శ్ర౧౭
శ్రతేశ్రశ్మాైఃశ్రశ్ప్తుశ్రస్యనేయ షుశ్రుశ్రకాతశ్రమామ్ఙ్మశ్రీలయా
శ్రఆతతూశ్రరక్ష్ా్శ్రప్ాణ్టన్శ్రాశాైఃశ్రకాలశ్రప్కుాశ్రఇవశ్ర౧౮
శ్రపిాతల్మ శ్రమాక్ష్సశ్రతేహా్శ్రా
శ్ర త న్శ్రతేశ్రశ్మాశ్రరత్పమా౭౭శ్రపుిాైః
శ్రఅనరి
త క్ష్శ్రకాశ్రర్వుశ్రశ్రరీా
త త ౭రాి శ్రసత్వశ్రతేజ్సైఃశ్రశ్ర౧౯
శ్రఅసమ్ఙ్క య యాశ్రశ్రసుతశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రాణకాశ్రశాచ రశ్రత్వమలా
ట త్
శ్రవినిష్యా తు: అతీవోప్కాశ్రరక్ష్ైఃశ్రప్ాణ్ట౭రహారిమైఃశ్ర౨0
శ్రైశ్రశ్రర తనూమిషశ్రతల్మ జా౭ప్కాణిశ్రవమాకి ణిశ్రచశ్రశిమామిస శ్రచ
శ్రాహూన్శ్రసహ్ాత౭౭రరణ్టన్శ్రఊరూన్శ్రకరిశ్రకరోశ్రరయన్
శ్రచిచ్చచ తశ్రమాత్వశ్రసస త్వర్వశ్రశ్తశో౭తశ్రసహ్ప్సశ్:శ్ర౨౧
శ్రహ్యాన్శ్రకాత్వచ నశ్రసనాి హాన్శ్రరతశ్రయుకాతన్శ్రసశ్రారతీన్శ్ర
శ్రకజా్శ్రశ్చ శ్రసశ్రకజా౭౭రోహాన్శ్రసశ్రహ్యాన్శ్రారత్పనశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర
శ్రరాతీన్శ్రసత్వర్వశ్రహ్ాల్మ శ్రహ్య నణశ్రతయ త్వశ్రాతన్శ్ర౨౨
శ్రతతోశ్రనాళీకశ్రనామాచైశ్రశ్రసీక్ష్మ్
త ణ త్త్కైశ్రశ్చ శ్రవికరి ణపిైః
శ్రీత్వ్శ్రఆర తశ్రసల్మ ర్శ్రచప్కుశ్రరిా తయ యనాశ్రనిశాశ్రచమాైఃశ్ర౨౩
శ్రతత్శ్రస్యనయ ్శ్రనిశిైశ్రశ్రమాా ణ:శ్రఅరి తత్శ్రత్వరకి శ్రేత్పపిైః
శ్రమామ్ఙ్మశ్రనశ్రసుక్శ్రలేేశ్రశుష్క ్శ్రవన్శ్రఇవా౭రాి నాశ్ర౨౪
శ్రకేచిశ్రతీా త్వశ్రరలాైఃశ్రశూమాైఃశ్రశూలాన్శ్రకటాక న్శ్రరరశ్ల్మ ాన్
శ్రమాత్వాయ ౭పిశ్రుక్శ్రకాల్మ శ్రచిక్షిపు:శ్రరరయ౭౭యుాన్శ్ర౨౫
శ్రానిశ్రాణశ్రరకి హాశ్రాహుైఃశ్రశ్త్త్ాతశ్రణ్టయ ౭౭వారయ శ్రమాకవైః
శ్రజ్హారశ్రసత్వర్వశ్రప్ాణ్ట్శ్రశిచ చ్చచ తశ్రచశ్రశిరోశ్రతమాన్శ్ర౨౬
శ్రతేశ్రచిని శ్రశిరస:శ్రేతు:శ్రచిని శ్రవరకి శ్రశామాసనా:
శ్రసువర ణశ్రవాతశ్రవిక్షిాతశ్రజ్కాయ ్శ్రాతాశ్రణాశ్రశ్ర౨౭
శ్రఅవశిష్ణటశ్రశ్చ శ్రయేశ్రతప్తశ్రవిష్ణ్టణశ్రశ్చ శ్రనిశాశ్రచమాైః
శ్రకర్శ్రఏవా౭రయ ావనశ్రత శ్రణ్ట౭శ్రర త్శ్రశ్మా౭శ్రరి తాైఃశ్ర౨౮
శ్రాన్శ్రసమాల్మ న్శ్రపున:శ్రఆాణశ్రసయశాల్మ సయ శ్రచశ్రతూష్మైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రఅరయ ావతశ్రకాకుతస ే్శ్రప్కుతోతశ్రరప్త్శ్రఇవా౭శ్రనకత ైఃశ్ర౨౯
శ్రనిప్ుాతశ్రసు
శ్ర తశ్రపునైఃశ్రసర్వల్మ శ్రతూష్ణ్ట౭౭ప్శ్ణశ్రనిరా యాైః
శ్రమాత్వ్శ్రఏవా౭రయ ావనశ్రత ాలశ్రాలశ్రశిలా౭౭యుాైఃశ్ర౩0
శ్రశూలశ్రుతక రశ్రహ్ాతశ్రశ్చ శ్రచారశ్రహ్ాతశ్రత్వహాశ్రరలా:
శ్రప్సుజ్త్వతశ్రశ్శ రశ్రవమాషణిశ్రశ్త్త్సశ్రత వమాషణిశ్రసుయ కేశ్ర
శ్రప్తుత్వశ్రవమాషణిశ్రుత్వచ త్వతశ్రశిశ లాశ్రవమాషణిశ్రమాక్ష్ా:శ్ర౩౧
శ్రతశ్రతా పూవా౭తుా త్శ్రయుత్
త శ్రతుుల్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
శ్రమాత్వసయ శ్రచశ్రత్వహాశ్రకోర్శ్రపునశ్రత
శ్ర ష్ణ
త ్శ్రచశ్రరక్ష్ా్శ్ర౩౨
శ్రతేశ్రసత్వయతశ్రత౭పిప్కుాతశ్రమాకవ్శ్రపునశ్రర౭రయ యు:శ్ర౩౩
శ్రతేశ్రశ్చ శ్రసమాల్మ శ్రత్పశోశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రప్రత్పశ్శ్రశ్చ శ్రసయ౭౭ప్ుా:
శ్రమాక్ష్స్య:శ్రఉతయ తశ్రప్ాస్య:శ్రశ్రశ్రవమాష౭పిశ్రవరి షపి:శ్రశ్ర౩౪
శ్రసశ్రప్కుాల్మ శ్రపైరవ్శ్రనాత్శ్రఅత్త్స్
త శ్రరరత్వశ్రాసల్మ ర్శ్ర
శ్రసమోయ జ్ణతశ్రకాత్వతరల్మ ్శ్రమాక్ష్తషుశ్రత్వహాశ్రరల:శ్ర౩౫
శ్రతతశ్రశ్శ రశ్రసహ్ప్ాణిశ్రనిరయ యుశ్రశాచ రశ్రత్వత్వటలాత్శ్ర
శ్రసమాల్మ శ్రతశ్శ్రత్పశోశ్రాణశ్రమా౭౭వారయ త్వతశ్రసయకై:శ్రశ్రశ్ర౩౬
శ్రనశ్రఆతాన్శ్రశ్మాన్శ్రకోమాన్శ్రనశ్రుత్వచ త్వత్శ్రశిీుకాన్శ్ర
శ్రవికర షయమ్శ్రరశ్య మితశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్రతశ్రత శ్మా౭శ్రరి తా:శ్ర౩౭
శ్రశ్మా౭శ్రనకా
త రశ్రయకాశ్్శ్రఆప్ుణోత్శ్రసశ్రత్పవాకర్శ్ర
శ్రరపూవా౭వశ్రస్వ
శ్ర తో
త శ్రమాత్వ:శ్రప్రవత్వన్శ్రనిశిాన్శ్రశ్మాన్శ్రశ్ర౩౮
శ్రయుకరత్శ్రరతయనశ్రశ్చ శ్రయుకరచచ శ్రహ్ైశ్రప్రా శ్్
శ్రయుకరత్శ్రరత్పైశచ వశ్రవికీమాణశ్రవసుా౭రవత్శ్రశ్ర౩౯
శ్రనిహ్ా:శ్రరత్పా:శ్రక్ష్మణ్ట:శ్రచిచ నాి శ్రపినాి శ్రవిారిా:
శ్రతప్తశ్రతప్తశ్రసకి శ్రశ్రప్తుశ్య మ్ఙ్తశ్రమాక్ష్ాశ్రశ్రతశ్రత సహ్ప్సశ్:శ్ర౪0
సశ్రఉషీష్ప:
ణ ఉతత్వ
త శ్రఅమ్క శ్రశ్చ శ్రసశ్రఅత్వక ైశ్రాహుపిశ్రశ్రసా
త శ్ర
ఊరపి: జాుపి: చిచ ని :నానాశ్రరూరశ్రవిపూష్ణైఃశ్ర౪౧
హ్యశ్రశ్చ శ్రత్పల్మ రశ్రుకైయ శ్రశ్చ శ్రరైైఃశ్రపిని : అనేకశ్:
చాత్వర: వయ జ్న: చత్త్ై: తల్మ జ: నానాశ్రవిైర౭పిశ్రశ్ర౪౨
మాత్వసయ శ్రాణ్ట౭పిహ్ైశ్రరిల్మ చిత్త్ైశ్రశూశ లశ్రరట టస్య:
కట్కక : కమ్పటశ్రప్కుైైఃశ్రప్ాస్య: వికీర ణశ్రశ్చ శ్రరరశ్ల్మ ైైఃశ్ర౪౩
చ్చరి ణాపిశ్రశిశ లాపిశ్రశ్చ శ్రశ్రశ్రశిచ త్త్ైశ్రరనేకశ్:
విచిచ ని శ్రసస త్వర్వశ్రపూమి: వికీమాణ౭పూత్శ్రరణత్వక ర్శ్ర౪౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రరత్వచ శ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
షట్వి మశ సస ర్క :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తూష్మశ్రశ్రసుతశ్రసల్మ క్శ్రస్యనయ ్శ్రహ్నయ యన్శ్రనిరీక్ష్య శ్రస:
సమితతేశ్శ్రత్వహాశ్రాహు: ీత్వశ్రవేకాన్శ్రతుమాసాన్శ్ర
మాక్ష్ాన్శ్రరత్వచ శ్రాహ్ప్ాన్శ్రసత్వర్వష్ల్మ ౭నివరి తన: ౧
తేశ్రశూలై: రట టస్య: కట్కక : శిశ లాశ్రవర్ైఃశ్ర
్ ష ప్తుమ్శ్రర౭పిశ్ర
శ్రశ్రవర్ైఃశ్ర
శ్ర ్
త శ్రసత్వత్వతత: ౨
్ ష అవిచిచ ని ్శ్రవప్ుషుశ్రస
సశ్రప్తుయణ్ట్శ్రశిలానా్శ్రచశ్రవర ష్శ్రప్ామహ్ర్శ్రత్వహ్త్శ్ర౩
శ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రతమాకి ాకి శ్రమాకవశ్రశ్రసీక్ష్
త ణ శ్రాణకైైఃశ్ర౪
శ్రప్రత్పప్కుహ్య శ్రచశ్రతతల్మ ర ష్శ్రశ్రనిమ్పలితశ్రఇవర షరైః
శ్రమాత్వైఃశ్రప్కోత్శ్రరర్శ్రేజ్యశ్రవా౭శ్రర త్శ్రసరల్మ శ్రరక్ష్ా్శ్ర౫
శ్రతతైఃశ్రప్కోతశ్రసయవిష్ైఃట శ్రప్రతీరశ్రత ఇవశ్రతేజ్ా
శ్రశ్ర: అవారారత్శ్రస్యనయ ్శ్రసరల్మ తైఃశ్రసహ్శ్రతూష్మ్శ్ర౬
శ్రతతైఃశ్రతనారత్పైఃశ్రప్కుతోతశ్రతూష్మైఃశ్రశ్ప్తుశ్రతూష్మైః
శ్రైఃశ్రఆశ్నిశ్రకలైా : త్శ్రమాకవ్శ్రసత్వ౭వారారత్శ్ర౭శ్ర
తతోశ్రమాత్వశ్రసుస సప్ుక త:త క్షుర్వణ్ట౭సయ శ్రత్వహ్తు
త :
చిచ్చచ తశ్రసత్వర్వశ్రవీర: చతురిా : చతురోశ్రహ్యాన్శ్రశ్ర౮
హ్ాల్మ శ్రచశ్రఅశాల్మ న్శ్రశ్రైఃశ్రతీకైైఃశ్ర
్ ష అర తశ్రచత్త్మ్ఙ్తమశ్రారతేైః
శిరోశ్రజ్హారశ్రతప్తక్ష్శ్రత్త్స్వ తపిశ్రరిల్మ వాయ తశ్రవక్ష్స్వశ్ర౯
సశ్రశ్రచిచ ని శ్రతనాల్మ శ్రవిరతోశ్రహాా౭శోల్మ శ్రహ్తశ్రారత్ప:
శ్రజ్ప్కాహ్శ్రరారిశ్రప్శుయక ర్శ్రరరిక్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్శ్ర౧0
శ్రవేషిత
ట ్శ్రకాత్వచ నైఃశ్రరట్్శ్రట శ్రర్వ తవశ్రస్యనయ శ్రప్రత్వర తన్
శ్రఆణస్యైఃశ్రశ్ుక పిశ్రశ్రసీక
త ైైఃశ్ర
్ ష కీర ణ్శ్రరరశ్రవసోశ్రక్షిత్శ్ర౧౧
శ్రవప్జా౭శ్నిశ్రసత్వశ్రసా రశ ్శ్రరరశ్రకోపురశ్రారమ్శ్ర౧౨
శ్రత్శ్రత్వహోరకశ్రసయక శ్్శ్రప్రప్కుహ్య శ్రరరిక్శ్రరే
శ్రతూష్ణో౭రయ ప్తవశ్రప్ాత్వ్శ్రప్కూరశ్రకమాకి శ్రనిశాచరైఃశ్ర౧౩
శ్రతాయ ౭పిశ్రరతయనశ్రసయ శ్రతూష్మశ్రసయ శ్రసశ్రమాకవైః
శ్రాల్మ ాయ ్శ్రశ్మాాయ ్శ్రచిచ్చచ తశ్రసశ్రహ్ాత౭౭రరణౌశ్రపుజౌశ్ర౧౪
శ్రప్రష్శ్రట శ్రసస
త య శ్రత్వహాశ్రకాణైఃశ్రరాతశ్రరమశ్రమూర తని
శ్రరరికశ్రశిచ ని హ్సశ్రత సయ శ్రశ్ప్కశ్రతల్మ జ్శ్రఇవా౭ప్కతైఃశ్ర౧౫
శ్రసశ్రకమాాయ ్శ్రవికీమాణాయ ్శ్రరాతశ్రపువిశ్రతూష్మైః
శ్రవిష్ణణ్టాయ ్శ్రవిీమాణాయ ్శ్రత్వనసీల్మ వశ్రత్వహాశ్రకజ్ైఃశ్ర౧౬
శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరత్పత్శ్రపూమౌశ్రతూష్మ్శ్రనిహ్త్శ్రరే
శ్రాతుశ్రాత్పల్మ శ్రత్పశ్రకాకుతస ే్శ్రసరల్మ శ్రపూాశ్రనయ పూజ్ణన్శ్ర౧౭
శ్రఏతస్వకి న్శ్రఅన తర్వశ్రప్కుాతశ్రత్త్సణ
త ైఃశ్రతనా౭ప్కయాయినైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసత్వహాయ ౭రయ ప్తవన్శ్రమాత్వ్శ్రప్ుతుయ శ్రాశా౭వాశిాైఃశ్ర౧౮
శ్రత్వహాకాలైఃశ్రసూ
శ్ర త లాక్ష్ైఃశ్రప్రయతీశ్రచశ్రత్వహాశ్రరలైః
శ్రత్వహాశ్రకాలోశ్రవిపుల్శ్రశూల్శ్రఉతయ త్వయ శ్రమాక్ష్సైః
శ్రశ్రసూతలాక్ష్ైఃశ్రరటస
ట ్శ్రప్కుహ్య శ్రప్రయతీశ్రచశ్రరరశ్ల్మ త్శ్ర౧౯
ప్తుశ్ర్్ల్మ ట వా౭౭రతతశ్రా
శ్ర త ్శ్రసు
శ్ర తశ్రమాకవైఃశ్రాణకైైఃశ్రశిైైఃశ్ర
తీక్ష్మ్ణ౭త్త్కైైఃశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రసప్యా ాతన్శ్రఅత్పతీన్శ్రఇవశ్ర౨0
త్వహాశ్రకాలశ్రసయ శ్రశిరశ్రశిచ చ్చచ తశ్రరకుశ్రనత్వతన:
అసమ్ఙ్క య యశ్రసు
శ్ర తశ్రాణౌకైైఃశ్రప్రత్వయతశ్రప్రయత్పన్శ్ర౨౧
సశ్రరాతశ్రహ్తోశ్రపూమౌశ్రవిటీవశ్రత్వహాశ్రప్తుత్వైః
శ్రసూతలాక్ష్సయ శ్రఅక్షిణీశ్రతీకైైఃశ్ర
్ ష పూరయాశ్రయసశ్రాణకైైఃశ్ర౨౨
తూష్మాయ ౭ుకాన్శ్రరత్వచ శ్రాహ్ప్ాన్శ్రకుపిత: క్ష్ణ్టత్శ్ర
ాణౌకైైఃశ్రరత్వచ శ్రాహ్త్త్స్య: అనణత్శ్రణత్వశ్రాతన్శ్రశ్ర౨౩
తూష్మ్శ్రనిహ్త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతసయ శ్రచైవశ్రరా౭ుకాన్శ్ర
వాయ త్పతేశ్శ్రకర: ప్కుతైఃత శ్రతనా౭తయ క్ష్మ్న్శ్రత్వహాశ్రరలాన్శ్రశ్ర౨౪
అణ్శ్రవినిహితశ్రసస మ్ఙ్క య శ్రతూష్మశ్రసస రా౭ుక:
త్వహ్ాయ శ్రతనయాశ్రార
శ్ర త్శ్రయుాతల్మ శ్రమాత్వ్శ్రకుయుష్్శ్ర౨౫
శ్త్త్్శ్ర్ త మాి నాశ్రవిా౭౭కారశ్రశ్రశ్రర హనతల్మ ్శ్రసరల్మ శ్రమాక్ష్ా:
ఏవుకాతల్మ శ్రకర: ప్కుతోతశ్రమాత్వశ్రమ్ఙ్వా౭పితుప్తువేశ్ర
ేయ నశ్రకామ్పశ్రప్పుతుశ్రప్కీవోశ్రణజ్శ్రనో శ్ప్తుశ్రరిల్మ హ్త్వక త్వ: ౨౬
తుర ాణ: కరవీమాక్ష్: రరష్: కాలశ్రకారకి క:
మ్ఙ్కశ్రయీశ్రత్వహాశ్రయీశ్రసమాా ౭౭సోయ శ్రరత్పమా౭శ్న: ౨౭
ాల్మ తశతేశ్రత్వహాశ్రవీమాయ శ్రరలాతయ క్ష్మ్శ్రసస శ్రస్యనికా:
మాత్వశ్రమ్ఙ్వా౭రయ శ్రవరత్వ
త త శ్రవిప్సుజ్త్వతశ్రశ్శ రోశ్రశ్రతయ
త న్శ్ర౨౬
తతైఃశ్రావకశ్రసయక శశ్రశ్రశ్రర్వ హత్వశ్రవప్జ్శ్రవిపూషిైైః
జ్కనశ్రేష్్శ్రతేజ్సీల్మ శ్రతసయ శ్రశ్రస్యనయ శ్రసయ శ్రాణకైైఃశ్ర౨౯
తేశ్రరకకి శ్రపుయక శ్రవిశికాైఃశ్రసశ్రతూయశ్రఇవశ్రావకాైః
నిజ్కుి శ్రశ్రాతనిశ్రరక్ష్మ్మిస శ్రవప్జాశ్రఇవశ్రత్వహాశ్రప్తుయన్శ్ర౩0శ్ర
రక్ష్ా్శ్రతుశ్రశ్త్శ్రమాత్వైఃశ్రశ్తేశ్రనకేనశ్రకరి ణనా
సహ్ప్స్శ్రచశ్రసహ్ప్తమశ్రజ్కానశ్రరమశ్రమూర తనిశ్ర౩౧
ైశ్రరిా ని శ్రవమాకి ౭౭రరణ్టశ్రశిచ ని శ్రపిని శ్మా౭౭సనాైః
నిేతుైఃశ్రశోణిాశ్రత్పకాతశ్రతరణ్టయ ్శ్రరజ్నీశ్రచమాైఃశ్రశ్ర౩౨
శ్రైశ్రరకి కశ్రత కేశైఃశ్రసత్వర్వశ్రరత్పైైఃశ్రశోణితోశ్రక్షిైైః
శ్రఆసీమా
త ణ శ్రవసుాశ్రప్కుాస ి శ్రత్వహాశ్రవేత్పైఃశ్రకుశ: ఇవశ్ర౩౩
Page 56 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రక్ష్ేనశ్రతుశ్రత్వహాశ్రకోర్శ్రవన్శ్రనిహ్తశ్రమాక్ష్స్
శ్రరపూవశ్రనిరణశ్రప్రకయ ్శ్రయత్వస శ్రశోణితశ్రకర తత్వ్శ్ర౩౪
శ్రచతుర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్
శ్రహ్ానిశ్రఏకేనశ్రమామ్ఙ్మశ్రయుష్యమశ్రరాత్పనాశ్ర౩౫
శ్రతసయ శ్రస్యనయ శ్రసయ శ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రకరైఃశ్రేష్టశ్రత్వహారతైః
శ్రమాక్ష్సశ్రత్త్స్వశి
త మాశ్రశచ వశ్రమాత్వశ్రశ్చ శ్రరిపుశ్రసూతనైఃశ్ర౩౬
శ్రేష్ణశ్రహ్ాశ్రత్వహాశ్రసాతల్మ శ్రమాక్ష్ాశ్రరమశ్రమూర తనిశ్ర
శ్రకోమాశ్రతురిల్మ ష్హాశ్రసస ర్వల్మ శ్రలక్ష్కి మశ్రాయ ౭ప్కజ్యనశ్రతేశ్రశ్ర౩౭
శ్రతతశ్రశ్రసుతశ్రతశ్రతీా త్వశ్రరల్శ్రత్వహా౭౭హ్వేశ్రశ్ర
శ్రసమ్పక్ష్య శ్రమామ్ఙ్మశ్రహ్త్శ్రరీణా
శ్రరతేనశ్రమాత్వ్శ్రత్వహ్ాశ్రకరశ్రస
శ్ర ా
త శ్రశ్ర
శ్రసయసాశ్రతేత్త్నశ్రత ఇవోతయ ా౭శ్నిైఃశ్ర౩౮
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రష్టిల్మ త్వశ శ్రసస రక :
సర త విమశ సస ర్క :
కర్శ్రతుశ్రమాయ౭పిుక్శ్రప్రయాన్
త శ్రవాహినీరత్పైః
శ్రమాక్ష్సశ్రత్త్స్వశి
త మాశ్రనాత్వశ్రసనిి రతేయ త్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
శ్రయ్శ్రనియోజ్ణశ్రవిప్కానశ్రత సనిి వర తసల్మ శ్రాహ్ాత్
శ్రరశ్య శ్రమాత్వ్శ్రత్వహాశ్రాహు్శ్రసుయ కేశ్రవినిాత్పత్శ్ర౨
శ్రప్రత్పజానామిశ్రతేశ్రసతయ ్శ్రఆయుత్శ్రచా౭హ్్శ్రఆలే
శ్రణాశ్రమాత్వ్శ్రవత్పష్ణయ మిశ్రవా౭శ్రర హ్శ్రసరల్మ శ్రరక్ష్ా్శ్ర౩
శ్రఅహ్్శ్రవా౭సయ శ్రరేశ్రప్ుతుయ : ఏష్శ్రవాశ్రసత్వర్వశ్రత్వత్వ
శ్రవినివర తయ శ్రరణోాస హ్్శ్రుహూర త్శ్రప్ాశిి కోశ్రరవశ్ర౪
శ్రప్రప్హుష్టటశ్రవాశ్రహ్తేశ్రమామ్ఙ్శ్రజ్నాతన్శ్రప్రయాసయ స్వ
శ్రత్వయిశ్రవాశ్రనిహ్తేశ్రమాత్వ్శ్రసుయ కాశ్రయో౭రయాసయ స్వశ్ర౫
శ్రకరశ్రత్త్స్వశి
త రాశ్రతేనశ్రప్ుతుయ శ్రలోాత్శ్రప్రాత్పతైః
శ్రకచచ శ్రయుతేయ శ్రతయ ౭ుజానోతోశ్రమాకవా౭పిశ్రుకోశ్రణయౌశ్ర౬
శ్రప్త్పశిమాశ్రశ్చ శ్రరతేశ్రనవశ్రవాజిశ్రయుకేనశ్ర
త ాసల్మ ా
శ్రఅరయ ప్తవశ్రప్తేశ్రమాత్వ్శ్రప్త్పశ్రప్శుత్వక శ్రఇవశ్రరరల్మ తైఃశ్ర౭
శ్రశ్రశ్రామాశ్రసమూహాన్శ్రసశ్రత్వహాశ్రమ్ఙ్కశ్రఇవోప్తుస జ్న్
శ్రవయ ప్సుజ్శ్రతస ప్తుశ్్శ్రనాత్శ్రజ్లా౭త్త్ర తశ్రతయ వశ్రతుుతేైఃశ్ర౮
శ్రఆకచచ న్
త శ్రప్త్పశిరస్శ్రమాక్ష్స్శ్రప్ేక్ష్య శ్రమాకవైః
శ్రతుష్ణశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రవితూనల్మ న్శ్రాణకాన్శ్రశిాన్శ్ర౯
శ్రసశ్రసప్త్వా హారశ్రశ్రసుతులోశ్రమాత్వశ్రప్త్పశిరసోశ్రరకి హాన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రరపూవా౭౭తీవశ్రరలిపైఃశ్రస్వత్వహశ్రకుత్వారయో: ఇవశ్ర౧0
శ్రతతశ్రత్త్స్వశి
త రాశ్రాణశ్రర
శ్ర ిలాటేశ్రాటితశ్రత్త్స్వ తపిైః
శ్రఅత్వరీ షశ్రకుపితోశ్రమాత్వైఃశ్రసప్త్వర్
త శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౧
శ్రఅహోశ్రవిప్కత్వశ్రశూరశ్రసయ శ్రమాక్ష్సశ్రతయ ప్తుశ్్శ్రరల్
శ్రపుష్పా :శ్రఇవశ్రశ్రశ్రరయ సయ శ్రలలాటే౭స్వకి న్శ్రరరిక్ష్తైఃశ్ర౧౨
శ్రత్వయ౭పిశ్రప్రత్పప్కుహీష్
ణ ల్మ శ్రశ్మా్శ్రశాచ రశ్రకుమశ్రచుయ ాన్
శ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రసప్త్వరైఃత శ్రశ్మాన్శ్రఆీశ్రవిష్టశ్రరయన్
శ్రప్త్పశిరోశ్రవక్ష్స్వశ్రప్కుతోతశ్రనిజ్కానశ్రచతుశ్రర
శ్ర తశ్శ్రశ్ర౧౩
శ్రచతురిా శ్రశ్రసుతరకాన్శ్రఅసయ శ్రశ్రైఃశ్రసని తశ్రరరల్మ పిైః
శ్రనయ ాతణతశ్రతేజ్సీల్మ శ్రచతురశ్రశ్రసస
త య శ్రవాజినైఃశ్ర౧౪
శ్రఅష్ టపిైఃశ్రాణకైైఃశ్రసూత్శ్రరతోరాతశ్రనయ ాతణత్
శ్రమాత్వశ్రశిచ చ్చచ తశ్రాేనశ్రతల్మ జ్్శ్రచా౭సయ శ్రసుప్చిచ త్శ్ర౧౫
శ్రతతోశ్రహ్తశ్రరాశ్రశ్రతా
త కి త్శ్రఉతా తన్
త శ్రనిశాశ్రచర్
శ్రపిేతశ్రమాత్వశ్రశ్రస్
త శ్రాణ:శ్రప్హుతయేశ్రసో౭రవశ్రశ్రజ్ట
ా ైఃశ్ర౧౬
శ్రాణకైశ్రశాచ ౭ప్రమ్ఙ్యాాకి శ్రాత్వర షశ్రశ్రసస
త య శ్రరక్ష్సైః
శ్రశిమా్శ్రస్వశ్రఅాతణత్శ్రమామోశ్రవేకవత్పా శ్రత్త్స్వ తపిైఃశ్రశిశ ైైఃశ్ర౧౭
శ్రసశ్రపూమౌశ్రరత్పరోాక రీశ్రమాత్వశ్రాణ్ట౭పిీటితైః
శ్రనయ రతత్శ్రరత్పైైఃశ్రపూరల్మ ్శ్రసల్మ శ్రశిరోపిశ్రరిి శాశ్రచరైఃశ్ర౧౮
శ్రహ్తశ్రేష్ణశ్రస
శ్ర తో
త శ్రరకాి శ్రమాక్ష్ాైఃశ్రకరశ్రసప్త్వశ యాైః
శ్రప్తవనిశ్రత సకి శ్రనశ్రత్పష్శ్రని
ట శ్రత వాయ ప్కశ్రప్తాతశ్రప్ుకాశ్రఇవశ్ర౧౯
శ్రాన్శ్రకరోశ్రప్తవతోశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రనివర తయ :శ్రఉషితైఃశ్రసల్మ ణ్
శ్రమాత్వ్శ్రఏవా౭పితుప్ావశ్రమాహుశ్రశ్చ త్త్నత్వ
త స్శ్రణాశ్ర౨0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రసరశ్రత విత్వశ శ్రసస రక :
అష్టట విమశ సస ర్క :
నిహ్త్శ్రతూష్మ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరేశ్రప్త్పశిరాశ్రసహ్
శ్రకరశ్రాయ ౭రయ రవత్శ్రప్ాసోశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవిప్కత్వ్శ్ర౧
శ్రసశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాక్ష్స్శ్రస్యనయ ్శ్రఅవిష్హ్య ్శ్రత్వహాశ్రరల్
శ్రహ్త్శ్రఏకేనశ్రమామ్ఙ్మశ్రతూష్మశ్రత్త్స్వశి
త మాశ్రఅపిశ్ర౨
శ్రతశ్రతా ల్శ్రహ్తశ్రపూయిష్్
ట శ్రవిత్వనాైఃశ్రప్ేక్ష్య శ్రమాక్ష్సైః
శ్రఆసాతశ్రకరోశ్రమాత్వ్శ్రనుచిశ్రమాల్మ సవ్శ్రణాశ్ర౩
శ్రవిప్కుష్య శ్రరలవశ్రచాచ ర్శ్రనామాచాన్శ్రరకశ్రత పోజ్నాన్
శ్రకరశ్రశిచ క్షేరశ్రమాయణశ్రప్కుాతన్శ్రఆీశ్రవిష్ణన్శ్రఇవశ్ర౪
శ్రజాయ ్శ్రవితూనల్మ న్శ్రసురహుశ్ైఃశ్రశిక్ష్యా౭త్త్ాతణిశ్రతరశ ణన్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రచకారశ్రసత్వర్వశ్రయమాక న్శ్రశ్రశ్రరతశ్రకతైఃశ్రకరైఃశ్రశ్ర౫
శ్రసశ్రసమాల్మ శ్రశ్చ శ్రత్పశోశ్రాణైఃశ్రప్రత్పశ్శ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రరతైః
శ్రపూరయాశ్రయసశ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమామో౭పిశ్రసుత్వహ్శ్రశ్రతు
త ైఃశ్ర౬
శ్రసశ్రాణకై: తురిల్మ ష్హైైఃశ్రససుా లిమ్క ైఃశ్రఇవా౭రాి పిైః
శ్రనరశ్రశ్చ కామా౭వివర్శ్రరర ానయ శ్రఇవశ్రప్ుషి టపిైఃశ్రశ్ర౭
శ్రతశ్రతా పూవశ్రశిైశ్రమాా ణైఃశ్రకరశ్రమాత్వశ్రవిసరి ాైైః
శ్రరమాయ కాశ్్శ్రఅనాకాశ్్శ్రసరల్మ తైఃశ్రశ్రశ్రసుక ల్శ్ర౮
శ్రశ్రజాలా౭౭ప్ుతైఃశ్రసూరోయ శ్రనశ్రతాశ్రసకి శ్రప్రకాశ్తే
శ్రఅపయ నయ శ్రవతశ్రసప్త్వయా త్శ్రఉరయోైఃశ్రసప్త్వా యుతయ తోైఃశ్ర౯
శ్రతతోశ్రనాళీకశ్రనామాచైశ్రశ్రసీక్ష్మ్
త ణ ౭త్త్కైశ్రశ్చ శ్రవికరి ణపిైః
శ్రఆజ్కానశ్రకరోశ్రమాత్వ్శ్రతోత్త్ై: ఇవశ్రత్వహాశ్రత్పల్మ ర్శ్ర౧0
శ్రత్శ్రరతశ్రశ్రస్
త శ్రతుష్ణా ణి్శ్రమాక్ష్స్శ్రరరయ వస్వత
త ్
శ్రతప్తుశుైఃశ్రసరల్మ శ్రపూానిశ్రాశ్శ్రహ్స్
త శ్రఇవా౭శ్రనకత ్శ్ర౧౧
శ్రహ్నాతర్శ్రసరల్మ శ్రస్యనయ శ్రసయ శ్రపౌరష్యశ్రరరయ ౭వస్వత
త ్శ్ర
శ్రరరిప్శాత్వత్శ్రత్వహాశ్రసతల్మ త ్శ్రమ్ఙ్నేశ్రమాత్వ్శ్రకరశ్రశ్రసా
త శ్రశ్ర౧౨
త్శ్రస్వత్వహ్శ్రఇవశ్రవిప్కాన్
త శ్రస్వత్వహశ్రవిప్కానశ్రత కామిన్
ప్తుష్ణటల్మ శ్రనశ్రఉత్పల్మ జ్తేశ్రమాత్వైఃశ్రస్వత్వహైఃశ్రక్షుప్తశ్రప్ుక్శ్రణాశ్ర౧౩
తతైఃశ్రసూరయ శ్రనికాేనశ్రరతేనశ్రత్వహ్ాశ్రకరైః
ఆసాతశ్రరేశ్రమాత్వ్శ్రరతత్వక శ్రఇవశ్రావక్శ్ర౧౪
తతో౭సయ శ్రసశ్రశ్ర్శ్రచార్శ్రుషిశ్రట తేేశ్రత్వహాతకి నైః
కరశ్రశిచ చ్చచ తశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రతరశ ణన్శ్రాణిశ్రలాకవ్శ్ర౧౫
సశ్రపునశ్రస
శ్ర ల్మ త ౭రమాన్శ్రసరశ్రత శ్మాన్శ్రఆాణశ్రవరకి ణి
నిజ్కానశ్రకర:శ్రప్కుతైఃత శ్రశ్ప్కా౭శ్నిశ్రసత్వశ్రప్రాన్శ్ర౧౬
తతశ్రశ్రసత్
త శ్రప్రహ్త్శ్రాణైఃశ్రకరశ్రుకైఃశ్ర్ త సురరల్మ పిైః
రాతశ్రకవచ్శ్రపూమౌశ్రమాత్వశ్రాయ ౭౭త్పతయ శ్రవరచ సైఃశ్ర౧౭
తతశ్రశ్శ రశ్రసహ్ప్తమశ్రమాత్వ్శ్రఅప్రత్పమౌజ్స్శ్ర
అర తయిాల్మ శ్రత్వహాశ్రనాత్శ్రననాతశ్రసత్వర్వశ్రకర:శ్ర౧౮
సశ్రశ్ర:శ్రఅరిా తైఃశ్రప్కుతైఃత శ్రసరల్మ శ్రకాప్తేషుశ్రమాకవైః
రమాజ్శ్రసత్వర్వశ్రమామోశ్రవితూమో౭రాి శ్రరివశ్రజ్ల్మ లన్శ్ర౧౯
తతోశ్రకమ్పా రశ్రనిత్త్మాహత్శ్రమాత్వైఃశ్రశ్ప్తుశ్రనిరర హమైః
చకామా౭శ్రనాతణశ్రసశ్రరిపోైఃశ్రసజ్య ్శ్రఅనయ న్శ్రత్వహ్శ్రత
శ్ర ు
త ైఃశ్ర౨0
సుత్వహ్శ్రైల్మ ష్వ
ణ ్శ్రణశ్రశ్రతత్
త శ్రఅత్పప్సుష్్
ట శ్రత్వహ్రి షణ్ట
వర్శ్రతతు
త : ఉతయ త్వయ శ్రకర్శ్రసత్వ౭పిావతశ్ర౨౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతైఃశ్రకనకశ్రపుమ్క శ్రశ్రసుతశ్రశ్రైఃశ్రసని తశ్రరరల్మ పిైః
చిచ్చచ తశ్రమాత్వైఃశ్రసప్ుక తైఃత శ్రకరశ్రసయ శ్రసత్వర్వశ్రతల్మ జ్్శ్ర౨౨
సశ్రతరశ నీయోశ్రరహుాశ్రవికీర ణ: కాత్వచ నశ్రతల్మ జ్ైః
జ్కాత్వశ్రతరణీ్శ్రసూరోయ శ్రతేవానా్శ్రఇవా౭౭శ్రజ్యా
నో
శ్ర౨౩
త్శ్రచతురిా ైఃశ్రకరైఃశ్రప్కుతోతశ్రమాత్వ్శ్రకాప్తేషుశ్రయరక ణైః
వివాయ తశ్రప్హుత్పశ్రత్వరకి జోనోశ్రయతత్వక ్శ్రఇవశ్రతోత్వరైఃశ్ర౨౪
సశ్రమామోశ్రరహుపిశ్రమాా ణైఃశ్రకరశ్రకారకి కశ్రనిప్సుస ైైః
వితోతశ్రరత్పరశ్రస్వకాతమోక శ్రరపూవశ్రరషితోశ్రప్పుశ్్శ్ర౨౫
సశ్రతుశ్రశ్రర తనిల్మ నా్శ్రప్ేష్ైఃట శ్రప్రప్కుహ్య శ్రరరయ౭౭హ్వే
ుమోచశ్రరరమ్ఙ్ష్ణల్మ సైఃశ్రష్ట్శ్రశ్మాన్శ్రఅపిలశ్రక్షిాన్శ్ర౨౬
శిరశ్రతయ కేనశ్రాేనశ్రాల్మ ాయ ్శ్రాహోల్మ శ్రరా౭శ్రర తణత్
ప్త్పపిశ్రశ్చ త్త్నాత౭శ్రర తశ్రవత్త్కశ్ర్ త శ్చ శ్రవక్ష్స్వశ్రఅపిజ్కానశ్రహ్శ్ర౨౭
తతైఃశ్రరశాచ న్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రనామాచాన్శ్రాసక రోరయన్
జికామూస శ్రమాక్ష్స్శ్రప్కుతశ్రత త్త్సయో
త
శ్రతశ్శ్రసయతతేశ్ర౨౮
తతో౭సయ శ్రయుక్శ్రఏకేనశ్రచతురిా శ్రశ్చ తురోశ్రహ్యాన్
ష్ష్యన
ట శ్రతుశ్రశిరైఃశ్రసమ్ఙ్క య శ్రచిచ్చచ తశ్రరతశ్రారతేైఃశ్రశ్ర౨౯
ప్త్పపిశ్రత్త్స్వ తవేణ్ట్శ్రరలవాన్శ్రాల్మ ాయ ్శ్రఅక్ష్్శ్రత్వహాశ్రరలైః
ాల్మ తేనశ్రతుశ్రాేనశ్రకరశ్రసయ శ్రసశ్రశ్ర్శ్రతుైఃశ్ర౩0
చిాతల్మ శ్రవప్జ్శ్రసకాేనశ్రమాకవైఃశ్రప్రహ్సన్శ్రఇవ
ప్తయోతేశ్రనేత్త్త్వతశ్రసమోశ్రపిేతశ్రసత్వర్వశ్రకర్శ్ర౩౧
ప్రరకి శ్రతనాల్మ శ్రవిరతోశ్రహ్ా౭శోల్మ శ్రహ్తశ్రారత్పైః
కాశ్రాణి: అవపుితయ శ్రతసౌతశ్రపూమౌశ్రకరశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర౩౨
తత్శ్రకరకి శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రత్వహారతశ్రసయ
సమ్ఙ్తయ శ్రతేవాశ్రశ్చ శ్రత్వహ్ర షణశ్రశ్చ
అపూజ్ణన్శ్రప్ాత్వాలణైఃశ్రప్రప్హుష్ణట:
తాశ్రవియనా౭ప్కశ్రకాైఃశ్రసమ్ఙ్ాైఃశ్రశ్రశ్ర౩౩
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రఅష్ణటశ్రవిత్వశ శ్రసస రక :
ఏకోన ప్త్వమశ సస ర్క :
కర్శ్రతుశ్రవిరత్శ్రమామోశ్రకాశ్రాణి్శ్రఅవస్వత
త ్
ప్ుతుశ్రపూరల్మ ్శ్రత్వహాతేజాైఃశ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
కజా౭శ్ల్మ శ్రరతశ్రసయా తేశ్రరలేశ్రత్వహ్త్పశ్రత్పష్ా
ట
ప్కుత్శ్రసుారమ్శ్రకరకి శ్రసరల్మ శ్రలోకుకుపిస త్శ్ర౨
ఉతేల్మ జ్నీయోశ్రపూానా్శ్రప్ుశ్త్వస ైఃశ్రారశ్రకరకి ప్కుత్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్తయాణ్ట్శ్రఅపిశ్రలోకానా్శ్రఈశ్ల్మ రో౭పిశ్రనశ్రత్పష్త్ప
ట శ్ర౩
కరకి శ్రలోకశ్రవిరత్
త శ్రతుశ్రకుమాల్మ మ్శ్రక్ష్మాచర
తీక్ష్ణ్శ్రసరల్మ శ్రజ్పశ్రహ్నిశ్రత సరా ్శ్రతుష్్
ట శ్రఇవా౭౭కత్శ్ర౪
లోాత్శ్రాానిశ్రకుమాల్మ మైఃశ్రకాయశ్రాల్మ శ్రయోశ్రనశ్రపుతయ తే
ప్రష్ైఃట శ్రరశ్య త్పశ్రతాయ ౭శ్రన్
త శ్రప్ాహ్కి ణీశ్రకరకాశ్రత్పవశ్ర౫
వసతోశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రారాన్శ్రతరకి చారిమైః
రా్శ్రుశ్రహ్ాల్మ శ్రత్వహాాకాన్శ్రరల్శ్రప్ారస య స్వశ్రమాక్ష్సశ్ర౬
నశ్రచిర్శ్రారశ్రకమాకి మైఃశ్రప్కూమాశ్రలోకశ్రుకుపిస ా
ఐశ్ల్మ రయ ్శ్రప్ారయ శ్రత్పష్ని
ట శ్రత ీర ణశ్రమూలాశ్రఇవశ్రప్తుయైఃశ్ర౭
అవశ్య ్శ్రలరతేశ్రకమాతశ్రరల్శ్రారశ్రసయ శ్రకరకి మైః
కోర్శ్రరమాయ కతేశ్రకాలేశ్రప్తుయైఃశ్రపుష్ా ్శ్రఇవార తవ్శ్ర౮
నశ్రచిమాత్శ్రప్ారయ తేశ్రలోకేశ్రాానా్శ్రకరకి ణ్ట్శ్రరల్
సశ్రవిష్ణణ్ట్శ్రఇవా౭నాి నా్శ్రపుకాతనా్శ్రక్ష్మాచరశ్ర౯
ార్శ్రఆచరా్శ్రకోర్శ్రలోకాయ ౭ప్పిణ్శ్రఇచచ ా్
అహ్్శ్రఆాత్పతోశ్రమాజానోశ్రప్ాణ్టన్శ్రహ్ుత్శ్రనిశాచరశ్ర౧0
అతయ శ్రహిశ్రాల్మ ్శ్రత్వయాశ్రుకాతైఃశ్రశ్మాైఃశ్రకాత్వచ నశ్రపూష్ణ్టైః
విారయ శ్రనిరత్పష్య నిశ్రత వీకి క్శ్రఇవశ్రరని కాైఃశ్ర౧౧
యేశ్రతల్మ యాశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రరక్షిాశ్రతరకి చారిమైః
ాన్శ్రఅతయ శ్రనిహ్తైఃశ్రసమ్ఙ్క య శ్రసశ్రస్యపయ ౭ుకమిష్య స్వశ్ర౧౨
అతయ శ్రాల్మ ్శ్రనిహ్త్శ్రాణైఃశ్రరశ్య ుతశ్రరరత్వర షణైః
నిరణస్
త శ్రవియనాతశ్రయేశ్రతల్మ యాశ్రహిమిస ాైఃశ్రపుమాశ్ర౧౩
ప్రహ్రశ్రతల్మ ్శ్రణాశ్రకాత్వ్శ్రకురశ్రణతి ్శ్రకులా౭తత్వ
అతయ శ్రతేశ్రాతయిష్ణయ మిశ్రశిర్శ్రాలశ్రరల్శ్రణాశ్ర౧౪
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమామ్ఙ్మశ్రప్కుతైఃత శ్రసప్త్వకశ్రత లోచనైః
ప్రతుయ వాచశ్రకరోశ్రమాత్వ్శ్రప్రహ్సన్శ్రప్కోతశ్రమూరిచ తైఃశ్ర౧౫
ప్ాప్కుాన్శ్రమాక్ష్ాన్శ్రహ్ాల్మ శ్రయుతేశ్రత తశ్రాతకి జ్
ఆతకి నాశ్రకత్శ్రఆాకి న్శ్రఅప్రశ్సయ ్శ్రప్రశ్త్వస స్వశ్ర౧౬
విప్కానాతశ్రరలవపతశ్రవాశ్రయేశ్రరవనిశ్రత నరర షాైః
కతణనిశ్రత నశ్రతేశ్రరామిచ త్శ్రతేజ్ాశ్రతల్మ నశ్రకరిల్మ ాైఃశ్ర౧౭
ప్ాప్కుాశ్రశ్రసల్మ త ప్కుాాకి పశ్రలోకేశ్రక్ష్ప్త్పణశ్రాత్వస నాైః
నిరర తక్శ్రవికతనే
త శ్రత ణాశ్రమాత్వశ్రవికతత
త శ్రశ్ర౧౮
కుల్శ్రవయ రత్పశ్న్శ్రవీరైఃశ్రసత్వర్వశ్రకో౭పిాసయ త్ప
ప్ుతుయ శ్రకాలేశ్రహిశ్రసప్యా ేశ్రత సల్మ ణ్శ్రఅప్రస తవేశ్రశ్రసవ
త ్శ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సరల్మ ాశ్రతుశ్రలకుతల్మ ్శ్రతేశ్రకతనే
త నశ్రవితరిశ త్
సువర ణశ్రప్రత్పరూేమశ్రతేశ్రత నేవశ్రకుశా౭రాి నాశ్రశ్ర౨0
నశ్రతుశ్రయ్శ్రఇహ్శ్రత్పష్న
ట ్
త శ్రరశ్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రకాశ్రతర్
తమాతర్శ్రఇవా౭కత్వా య ్శ్రరరల్మ త్శ్రాతుపిశ్రశిచ త్శ్ర౨౧
రమాయ పోత౭హ్్శ్రకాశ్రాణిశ్రర
శ్ర ు
హ త్శ్రప్ాణ్టన్శ్రరేశ్రతవ
ప్తయాణ్ట్శ్రఅపిశ్రలోకానా్శ్రాశ్శ్రహ్సశ్రత ఇవా౭శ్రనకత ైఃశ్ర౨౨
కాత్వ్శ్రరహ్ల్మ ౭పిశ్రవకవయ
త ్శ్రతల్మ యిశ్రవక్ష్మ్య మిశ్రనశ్రతల్మ ౭హ్్
అస్
త శ్రకచ్చచ శ్రత్ప
శ్ర శ్రత సవిాశ్రయుతశ్రత వికి శ్రస
శ్ర తో
త శ్రరవేత్శ్ర౨౩
చతుశ్రశ్రర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రమాక్ష్ానా్శ్రహ్ానిశ్రతే
తల్మ శ్రత్పల్మ నాశాత్శ్రకరోత్వయ ౭తయ శ్రతేష్ణ్శ్రఅప్శుశ్రప్రయర ాన్శ్ర౨౪
ఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రరరత్వశ్రప్కుతశ్రత ా
శ్ర త ్శ్రకా్శ్రరరయ్శ్రకత:
కరశ్రశిచ క్షేరశ్రమాయణశ్రప్రతీాత్శ్రఅశ్ని్శ్రణాశ్ర౨౫
కరశ్రాహుశ్రప్రుకాతశ్రాశ్రప్రతీాతశ్రత్వహ్తీశ్రకా
రసకి శ్రప్ుక్ష్మ్్శ్రశ్చ శ్రకులాకి ్శ్రశ్చ శ్రప్కుాల్మ ౭కాత్శ్రతశ్రతస మ్పరతైఃశ్ర౨౬
ా్శ్రఆరతనీ్
త శ్రజ్ల్మ లిా్శ్రప్ుతుయ శ్రాశోరయ్శ్రకా్
అనరి
త క్ష్శ్రకా్శ్రమాత్వశ్రశిచ చ్చచ తశ్రరహుాశ్రశ్రైఃశ్ర౨౭
ాశ్రవికీమాణశ్రశ్రశ్రరిా నాి శ్రరాతశ్రతరణీశ్రతలే
కాశ్రత్వత్త్న్నతష్తశ్రరలైశ్రమాల్మ య ీవశ్రవినిాత్పాశ్ర౨౮
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకోనశ్రప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
ప్త్వమశ సస ర్క :
పిాతల్మ శ్రతుశ్రా్శ్రకా్శ్రాణశ్రమాకవోశ్రతరకి శ్రవతస లైః
సకి ణయనైఃశ్రకర్శ్రవాకయ ్శ్రసప్త్వర్
త శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
ఏతశ్రశ్రతేశ్రత రలశ్రసరల్మ సల్మ ్శ్రతరిశ త్శ్రమాక్ష్ా౭తత్వ
శ్రాశ్రత హీనతరోశ్రత్వతోతశ్రప్ుాశ్రతల్మ ్శ్రఅవకర ాస్వశ్రశ్ర౨
ఏష్ణశ్రామశ్రవినిరిా నాి శ్రకాశ్రపూమిశ్రతల్శ్రకా
అపిానశ్రప్రకలా సయ శ్రతవశ్రప్రతయ ణశ్రకాత్పనీశ్రశ్ర౩
ణశ్రశ్రతల్మ త యోక్శ్ర
త వినష్ణటనా్శ్రఅహ్్శ్రఅప్శుశ్రప్రయశ్రర ాన్
మాక్ష్ానా్శ్రకరోమ్పత్పశ్రమిాయ శ్రతతస్వశ్రతేశ్రవచైఃశ్ర౪
నీచశ్రసయ శ్రక్షుప్తశ్రీలశ్రసయ శ్రమిాయ శ్రప్ుతశ్రత సయ శ్రరక్ష్సైః
ప్ాణ్టన్శ్రఅరహ్రిష్ణయ మిశ్రకరాకి న్శ్రఅప్ుత్శ్రణాశ్ర౫
అతయ శ్రతేశ్రపిని శ్రకత్వటశ్రసయ శ్రేనశ్రపుతుా తశ్రపూషిత్
విారితసయ శ్రత్వశ్రాా ణశ్రరకి హీశ్రాసయ త్పశ్రశోణిత్శ్ర౬
ాుస శ్రరూషితశ్రసమాల్మ ఙ్క ైఃశ్రప్సశ్రసశ్రత నయ సశ్రత పుజ్శ్రతల్మ ణైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సల్మ రస య తశ్రకా్శ్రసయశి ిష్య శ్రతుర ిా్శ్రప్రత్వా్శ్రఇవశ్ర౭
ప్రప్ుతశ్రత నిప్తేశ్రశ్యితేశ్రతల్మ యిశ్రమాక్ష్సశ్రాత్వస నే
రవిష్య శ్రశ్రనయ త ౭శ్రణ్టయ నా్శ్రశ్రణ్టయ శ్రతమకా
ట శ్రఇమ్ఙ్శ్ర౮
జ్నాతనేశ్రహ్తశ్రశ్రాతనేశ్రతవశ్రమాక్ష్సశ్రత్వచచ రైః
నిరా యాశ్రవిచరిష్య నిశ్రత సరల్మ తోశ్రునయోశ్రవనేశ్ర౯
అతయ శ్రవిప్రసరిష్య శ్రనిశ్రత మాక్ష్సోయ శ్రహ్తశ్రానవా
త ైః
ాష్ణా ౭౭త్త్ర తశ్రవతనాశ్రతీనాశ్రరయాత్శ్రఅనయ శ్రరయావహాైఃశ్ర౧0
అతయ శ్రశోకశ్రరసజానోశ్రా
శ్ర త శ్రరవిష్య నిశ్రత నిర౭శ్రర తకా:
అురూరశ్రకులాైఃశ్రరతోి య శ్రయాా్శ్రతల్మ ్శ్రరత్ప: ఈప్తుశ్ైఃశ్ర౧౧
ప్ుశ్త్వస శ్రీలశ్రక్షుప్ా౭౭తకి న్శ్రనితయ ్శ్రప్ాహ్కి మశ్రకత్వటక
ణశ్రప్తుక తేశ్రశ్మిక ైశ్రరకౌి శ్రునిపిైఃశ్రాతయ తేశ్రహ్విైఃశ్ర౧౨
త్శ్రఏవ్శ్రఅపిసప్త్వర్
త శ్రప్పువామ్శ్రమాకవ్శ్రరే
కరోశ్రనిరా ర తస యాశ్రయసశ్రరోష్ణత్శ్రకరతరశ్రసల్మ నైఃశ్ర౧౩
ప్తుట్శ్రకలల్మ ౭వలిపోత౭స్వశ్రరయేష్ల్మ ౭పిశ్రచశ్రనిరా ణైః
వాచాయ ౭వాచయ ్శ్రతతోశ్రహిశ్రతల్మ ్శ్రప్ుతుయ శ్రవశోయ శ్రనశ్రపుతయ తశ్ర౧౪
కాలశ్రాశ్శ్రరరిక్షిాతశ్రరవనిశ్రత పురష్ణశ్రహిశ్రయే
కామాయ ౭కారయ ్శ్రనశ్రజానశ్రనిశ్రత తేశ్రనిరసశ్రత ష్టిత్త్నియా
త
ైఃశ్ర౧౫
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతతోశ్రమాత్వ్శ్రసప్ుతయ శ్రప్పుకుటి్శ్రతతైః
సశ్రతతరశ శ్రత్వహాశ్రాల్శ్రఅవితూర్వశ్రనిశాచరైః
రేశ్రప్రహ్రమాయ ౭శ్రర్వ తశ్రసరల్మ తోశ్రహ్య ౭వలోకణన్శ్ర౧౬
సశ్రత్శ్రఉాా టయాశ్రయసశ్రసత్త్ుతశ్య శ్రతశ్నచచ త్
త్శ్రసుత్పర
ి య శ్రాహుాయ ్శ్రశ్రవినతయ శ్రచశ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౧౭
మాత్వ్శ్రఉత్పశ్
త య శ్రచిక్షేరశ్రహ్తశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రఇత్పశ్రచా౭ప్రవీత్శ్ర౧౮
త్శ్రఆరతన్
త శ్రాణౌకైశ్రశిచ ాతల్మ శ్రమాత్వైఃశ్రప్రారవాన్
రోష్్శ్రఆహారణశ్రతీ
శ్ర ప్త వ్శ్రనిహ్ుత్శ్రసత్వర్వశ్రకర్శ్ర౧౯
జాతశ్రతల్మ తశ్రశ్రసతో
త శ్రమామోశ్రరోష్ణశ్రప్తకాతనశ్రత లోచనైః
నిరిా ేతశ్రసహ్ప్తమశ్రాణ్టనా్శ్రసత్వర్వశ్రకర్శ్ర౨0
తసయ శ్రాణ్ట౭శ్రనమా
త శ్రప్తక్శ్ర
త రహుశ్రసుప్ావశ్రేనిల్
రార్వైఃశ్రప్రప్సవమశ్రతయ వశ్రతోణశ్రామాశ్రరరిప్సవైఃశ్రశ్ర౨౧
విహ్ల్మ లైఃశ్రసప్కుతోశ్రాణైఃశ్రకరోశ్రమామ్ఙ్మశ్రసుయ కే
త్వతోతశ్రరత్పరశ్రకనేన
త శ్రత్శ్రఏవా౭రయ ప్తవశ్రత్త్తుతత్శ్ర౨౨
త్శ్రఆరతన్
త శ్రసప్త్వర్
త శ్రప్కుా౭త్త్సోతశ్రరత్పమా౭౭శ్రపుిత్
అాసరా శ్రప్తా త్పశ్రరత్శ్రరామిచ త్శ్రతల్మ రితశ్రవిప్కత్వైఃశ్ర౨౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తతైఃశ్రావకశ్రసయక శ్్శ్రవాణశ్రసత్వర్వశ్రశ్ర్
కరశ్రసయ శ్రమామోశ్రజ్ప్కాహ్శ్రప్రహ్కి శ్రతమ్
ట శ్రఇవా౭రర్శ్ర౨౪
సశ్రతశ్రశ్రతత
త ్
త శ్రత్వకవాశ్రసురశ్రమాజ్యనశ్రతీత్వా
సత్వతతేశ్రచా౭పిశ్రతమాకి ాకి శ్రుమోచశ్రచశ్రకర్శ్రప్రత్పశ్ర౨౫
సశ్రవిుకోశ్రత త్వహాశ్రాణోశ్రనిమాక తశ్రసత్వనిసస ల్మ నైః
మామ్ఙ్మశ్రతుమా౭౭ణత్వయ శ్రకరశ్రసోయ రస్వశ్రచా౭రతత్శ్ర౨౬
సశ్రరాతశ్రకరోశ్రపూమౌశ్రతహ్య యనైఃశ్రశ్మా౭రాి నా
రప్తేశ్రేవశ్రవినిరకత ైఃశ్రత ేల్మ ా౭రేయ శ్రణశ్రాత్వతకైఃశ్ర౨౭
సశ్రప్ుప్తశ్రఇవశ్రవప్జ్యమశ్రేనేనశ్రనుచిశ్రరయ ా
రలోశ్రవేత్త్నాత౭శ్నిశ్రహ్తోశ్రనిరాతశ్రహ్తైఃశ్రకరైఃశ్రశ్ర౨౮
తతోశ్రమాజ్ర షణైఃశ్రసర్వల్మ శ్రసత్వక ాైఃశ్రరరత్వర షణైః
సాజ్య శ్రుత్పాశ్రమాత్వ్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్పువన్శ్ర౨౯
ఏతత౭శ్రర త్శ్రత్వహాతేజాశ్రత్వహేత్త్నైఃత శ్రాకశాసనైః
శ్రరయక ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రపుమయ ్శ్రఆజ్కాత్వశ్రపురత్వతరైఃశ్ర౩0
ఆనీతశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రఇత్వ్శ్రతేశ్్శ్రఉాయేనశ్రత్వహ్రి షపిైః
ఏష్ణ్శ్రవా౭శ్రర త్శ్రప్కూమాణ్ట్శ్రరక్ష్ా్శ్రారశ్రకరకి ణ్ట్శ్ర౩౧
తత్పత్శ్రనైఃశ్రప్కుత్శ్రకారయ ్శ్రతల్మ యాశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్
సుక్శ్రతరకి ్శ్రచరిష్య నిశ్రత తమకే
ట షుశ్రత్వహ్ర షణైఃశ్ర౩౨
ఏతస్వకి న్శ్రఅత్వతర్వశ్రతేవా: చారణైఃశ్రసహ్శ్రసత్వక ా:
తుుీ
త యశ చ ౭పిశ్రనికి త్వత: పుష్ా శ్రవర ష్శ్రసత్వత్వతత:
మాత్వసోయ రరిశ్రసత్త్ుహష్ణటశ్రవప్ుషుశ్రరిల్మ స్వకి ాశ్రశ్రసా
త శ్రశ్ర౩౩
అమాత౭త్పకశ్రుహూర్వ తనశ్రమామ్ఙ్మశ్రనిశిైశ్రశ్శ రైఃశ్ర
చతుశ్రశ్రర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్శ్రశ్ర౩౪
కరశ్రతూష్మశ్రుకాయ నా్శ్రనిహ్ానిశ్రత్వహా౭౭హ్వే
ఆహోశ్రరతశ్రత్వహ్తక రకి శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవిత్పా౭౭తకి న: ౩౫
అహోశ్రవీరయ శ్రత్వహోశ్రాక్ష్య ్శ్రవిష్టి రివశ్రహిశ్రప్తుశ్య తేశ్ర
ఇతేయ వ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతేశ్రసర్వల్మ శ్రణయుశ్రశ్రర్వ తవాశ్రణా౭౭కత్శ్రశ్ర౩౬
ఏతస్వకి న్శ్రఅన తర్వశ్రవీరోశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రసహ్శ్రసీతయా
రారిశ్రతుమాక శ్రత్పల్మ నిప్ష్క త్వయ శ్రసమిల్మ వేశా౭౭ప్శ్త్వ్శ్రసుకీశ్ర౩౭
తతోశ్రమాత్వశ్రశ్రసుతశ్రవిజ్యీశ్రపూజ్య యపశ్రత్వహ్రి షపిైః
ప్రవివేశా౭౭ప్శ్త్వ్శ్రవీరోశ్రలక్ష్కి ేశ్రనా౭పిపూజితైఃశ్ర౩౮
త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రశ్ప్తుశ్రహ్నాతర్శ్రత్వహ్రీ షణ్ట్శ్రసుకా౭౭వహ్్
రపూవశ్రప్హుష్ణటశ్రవైతేహీశ్రరమాతర్శ్రరరిష్సల్మ జ్యశ్ర౩౯
Page 64 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ుాశ్రరరత్వయాశ్రయుకాతశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరక్ష్ణకణ్టన్శ్రహ్ాన్శ్ర
మాత్వ్శ్రచైవా౭వయ త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతుతోష్శ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్రశ్ర౪0
తతశ్రశ్రసుతశ్రత్శ్రమాక్ష్సశ్రసత్వక శ్రత్వర తన్శ్ర
సాజ్య యన్శ్రుత్పై: త్వహ్రి షపి:
పున: రరిష్ల్మ జ్య శ్రశ్శిశ్రప్రా౭౭ననాశ్ర
రపూవశ్రప్హుష్ణటశ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్రతాశ్ర౪౧
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
ఏక ప్త్వమశ సస ర్క :
తల్మ రయమ: తతోశ్రకాల్మ శ్రజ్నాతనాత్శ్రఅకత్వా న:
ప్రవిశ్య శ్రలయక ్శ్రవేకేనశ్రమావమ్శ్రవాకయ శ్రత్వప్రవీత్. ౧
జ్నాతనశ్రస్వ
శ్ర ా
త శ్రమాజ్న్శ్రమాక్ష్ాశ్రరహ్వోశ్రహ్ా:
కరశ్రశ్చ శ్రనిహ్త: సమ్ఙ్క య శ్రకతమిచ త్శ్రఅహ్్శ్రఆకత: ౨
ఏవుకోశ్రత తశ్ప్కీవ: ప్కుత:త సప్త్వకశ్రత లోచన:
అకత్వా న్శ్రఉవాచ్చత్శ్రనిర తహ్శ్రనిి వశ్రచక్షుష్ణశ్రశ్ర౩
కేనశ్రరత్వయ ్శ్రజ్నాతన్శ్రహ్త్శ్రత్వత్వశ్రరమా౭సునాశ్ర
కోశ్రహిశ్రసర్వల్మ షుశ్రలోకేషుశ్రకత్ప్శ్రచా౭త్పశ్రకమిష్య త్పశ్రశ్ర౪
నశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రవిప్పిణ్శ్రప్కుాల్మ శ్రశ్కయ ్శ్రత్వకవాశ్రసుక్శ్ర
ప్ాపుత్శ్రవైప్శ్వేశ్రనా౭పిశ్రనశ్రణమ్ఙ్నశ్రనశ్రవిషుణనాశ్రశ్ర౫
కాలసయ శ్రచారయ ౭హ్్శ్రకాలోశ్రతహేణ్శ్రఆపిశ్రావక్శ్ర
ప్ుతుయ ్శ్రత్వరమశ్రతర్వకి మశ్రసమోయ జ్ణతు్శ్రఉతస హేశ్రశ్ర౬
తహేణశ్రత్వ౭పిశ్రసప్ుక తశ్రత శ్రతజ్
త ా౭౭త్పతయ శ్రావకౌశ్ర
వాతశ్రసయ శ్రతరాశ్రవేక్శ్రనిహ్ుత్శ్రఅహ్్శ్రఉతస హేశ్రశ్ర౭
తాశ్రప్కుత్
త శ్రతశ్ప్కీవ్శ్రప్కుా౭0జ్లిశ్రర౭కత్వా న:
రయాశ్రతస మితకయాశ్ర
త
శ్రవాచాశ్రమావమ్శ్రయాచతే౭రణ్శ్ర౮
తశ్ప్కీవో౭రణ్శ్రతస్యకి శ్రప్రతత్వశ్రరక్ష్ా్శ్రవర:
సశ్రవిప్సపోత౭ప్రవీశ్రాల్మ కయ ్శ్రఅసమితకశ్రత త్వ౭కత్వా న:శ్ర౯
పుప్తోశ్రతశ్రతశ్రాయ ౭శ్రస్వశ్రత స్వత్వహశ్రసత్వహనపశ్రయువాశ్ర
మామోశ్రనాత్వశ్రప్ుష్శ్రసక మోతశ్రప్ుాత౭౭ణతశ్రత్వహాశ్రపుజ్:శ్ర౧0
వీర: ప్పుతుశ్రణశాశ్రప్ీశ యన౭తులయ శ్రరలశ్రవిప్కత్వ:
హ్త్శ్రతేనశ్రజ్నాతన్శ్రకరశ్రశ్చ శ్రసహ్శ్రతూష్మ: ౧౧
అకత్వా నశ్రవచశ్రప్శుశ ాల్మ శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పర:
నాకేత్త్త్వతశ్రఇవశ్రనిశ్శ ల్మ సయ శ్రవచన్శ్రచ్చతశ్రత్వప్రవీత్శ్ర౧౨
సశ్రసుర్వత్త్మ్ఙ్తమశ్రసుయ కోతశ్రమాత్వ: సమాల్మ ౭త్వరశ్రసస హ్శ్ర
Page 65 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఉరయాతోశ్రజ్నాతన్శ్రప్పూహిశ్రకచిచ శ్రత౭కత్వా నశ్రశ్ర౧౩
మావమశ్రసయ శ్రపునశ్రమాల్మ కయ ్శ్రనిశ్త్వయ శ్రతశ్రత్౭కత్వా న
ఆచచక్షేశ్రరల్శ్రతసయ శ్రవిప్కత్వ్శ్రచశ్రత్వహాతకి న: ౧౪
మామోశ్రనాత్వశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రప్ేష్శ్రట సస రల్మ శ్రతుష్కి ా్శ్ర
త్పవాయ ౭త్త్సశ్రత శ్రకుమశ్రసత్వా ని : పురత్వతరశ్రసమోశ్రయుత్పశ్ర౧౫
తాయ ౭ురూపోశ్రరలవాన్శ్రరకాత౭క్ష్ణశ్రతుుపి
త శ్రసల్మ న:
కనీయాన్శ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రప్ాాశ్రశ్శిశ్రనిా౭నన:
సశ్రతేనశ్రసహ్శ్రసుయ క:త ావకేనా౭నిలోశ్రణాశ్రశ్ర౧౬
శ్రీయన్శ్ర
మ
మాజ్శ్రవరశ్రశ్రతన
త శ్రజ్నాతన్శ్రనిాత్పత్శ్ర
నవశ్రతేవశ్రత్వహాాకి పశ్రనా౭ప్తశ్రకామాయ శ్రవిచారణ్టశ్రశ్ర౧౭
శ్మాశ్రమామ్ఙ్మశ్రతుశ్రఉప్తుస ష్ణట: రకకి శ్రపుయక : రతప్త్పమ:
సమాా : రయచ ౭౭ననాశ్రపూాల్మ శ్రరక్ష్ణమితశ్రసకి శ్రమాక్ష్ాన్శ్రశ్ర౧౮
యేనశ్రయేనశ్రచశ్రకచచ మితశ్రమాక్ష్ాశ్రరణశ్రకరిశ ా:
తేనశ్రతేనశ్రసకి శ్రరశ్య మితశ్రమాత్వశ్రమ్ఙ్వా౭ప్కత: శ్రస్వత
త ్శ్రశ్రశ్రశ్ర౧౯
ఇత్
త శ్రవినాశితశ్రశ్రతన
త శ్రజ్నాతన్శ్రతవా౭నకశ్రశ్ర౨0
అకత్వా నశ్రవచశ్రశ్శ శ ాల్మ శ్రమావణోశ్రవాకయ శ్రత్వప్రవీత్శ్ర
జ్నాతన్శ్రకమిష్ణయ మిశ్రహ్ుత్శ్రమాత్వ్శ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్ర౨౧
అైవశ్రుకేశ్రత వచనేశ్రప్పోవాశ్రచ్చతశ్రత్వ౭కత్వా న:
ప్శుణ్టశ్రమాజ్న్శ్రణాశ్రప్ుత్
త శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రరలశ్రపౌరష్్శ్రశ్ర౨౨
అాతయ : కుపితోశ్రమామోశ్రవిప్కమ్ఙ్మశ్రత్వహాశ్రణశా:
ఆరకాయాశ్రసుస పూమాణయాశ్రవేక్శ్రరరిహ్ర్వత్శ్రశ్ర: ౨౩
సశ్రారశ్రప్కహ్శ్రనక్ష్ప్త్శ్రనాశ్రశాచ ౭రయ ౭వాతయేత్
అసౌశ్రమాత్వశ్రశ్రసుతశ్రత్వజ్మ్ప
ా త ్శ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
అపుయ తర్వ
త త్శ్రత్వహీ్శ్రశ్ర౨౪
పిాల్మ శ్రవేలా్శ్రసుప్తశ్రసయ శ్రలోకాన్శ్రఆాివయేశ్రత్పల్మ పు:
వేక్శ్రవా౭పిశ్రసుప్తశ్రసయ శ్రవాయు్శ్రవాశ్రవితమ్ఙ్త్శ్రశ్ర: ౨౫
సత్త్ుహతయ శ్రవాశ్రపునశ్రశ్రరోికాన్శ్రవిప్కమ్ఙ్మశ్రత్వహాశ్రణశా:
శ్కశ్రత సస శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రప్సస షుట్శ్రపునశ్రర౭పిశ్రప్రజా: ౨౬
నహిశ్రమామోశ్రతశ్ప్కీవశ్రశ్కోయ శ్రజ్యతు్శ్రతల్మ యాశ్రయుత్పశ్ర
రక్ష్ా్శ్రవా౭పిశ్రలోకేనశ్రసల్మ రక : ారశ్రజ్నశ్రరివశ్రశ్ర౨౭
నశ్రత్శ్రవతయ శ్రత్వ౭హ్్శ్రత్వనేయ శ్రసరల్మ శ్రశ్రర్వ తవా౭సురశ్రర౭పి
అణ్శ్రతసయ శ్రవతోాణశ్రస
శ్ర ్
త శ్రత్వత్వశ్రఏకశ్రత్వనాశ్రప్శుశ ణ్టశ్ర౨౮
ామాయ శ్రతసోయ తయ
త శ్రలోకేశ్రసీాశ్రనాత్వశ్రసుత్వతయ యశ్ర
శాయ యశ్రసత్వశ్రవిరకాతమ్పక శ్రత్త్సీశ్రత రతి ్శ్రరతి శ్రపూషిాశ్రశ్ర౨౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నవశ్రతేవీశ్రనశ్రకత్వతరీల్మ శ్రనా౭రస మాశ్రనా౭పిశ్రానవీశ్ర
తులాయ శ్రసీత్వమితనీశ్రతాయ శ్రయుషీషుశ్రకుతోశ్రరవేత్శ్రశ్ర౩0
తాస య ౭రహ్రశ్రామాయ ్శ్రతల్మ ్శ్రప్రత్వతయ శ్రతుశ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర
సీతయాశ్రరహిత: కామ్పశ్రమామోశ్రహాసయ త్పశ్రజీవిత్శ్రశ్ర౩౧
అరోచణతశ్రతశ్రాల్మ కయ ్శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పర:
చిత్వతయిాల్మ శ్రత్వహాశ్రాహు: అకత్వా నశ్రువాచశ్రహ్శ్రశ్ర౩౨
ాట్శ్రకలయ ్శ్రకమిష్ణయ మిశ్రహిశ్రఏక: ారత్పనాశ్రసహ్శ్ర
ఆనయిష్ణయ మిశ్రవైతేహీశ్రమియ్శ్రప్హుష్టటశ్రత్వహాశ్రపురీ్శ్రశ్ర౩౩
అైవశ్రుకాతల్మ శ్రప్రణయౌశ్రకరశ్రయుకేనశ్ర
త మావమ:
రతేనశ్రఆత్పతయ శ్రవర్వ ణనశ్రత్పశ్శ్రసస మాల్మ : ప్రకాశ్ణన్శ్రశ్ర౩౪
సశ్రరతోశ్రమాక్ష్తత్త్త్వతశ్రసయ శ్రనక్ష్ప్తశ్రరతకోశ్రత్వహాన్శ్ర
సయచ రయ యమశ్రశుశ శుేశ్రజ్లతేశ్రచత్త్త్వతయశ్రఇవశ్రశ్ర౩౫
సశ్రయరీచా౭౭ప్శ్త్వ్శ్రప్ారయ శ్రాటకేణశ్రుాకత్వత్శ్ర
యరీచ్చశ్రనా౭రిచ తోశ్రమాజాశ్రరక్ష్య శ్రపోజయ : అయుష్ప: ౩౬
త్శ్రసల్మ ణ్శ్రపూజ్యిాల్మ శ్రతుశ్రఆసనేశ్రపతకేనశ్రచశ్ర
అరోర
త శ్రహితయాశ్రవాచాశ్రయరీచోశ్రవాకయ త్వ౭ప్రవీత్శ్రశ్ర౩౭
కచిచ తుస శ్రకుశ్ల్శ్రమాజ్న్శ్రలోకానా్శ్రమాక్ష్తశ్ల్మ రశ్ర
ఆశ్మ్ఙ్క శ్రనాతశ్రజానేశ్రతల్మ ్శ్రణతశ్రశ్రసూతర ణశ్రమిహా౭౭కత: ౩౮
ఏవశ్రుకోశ్రత త్వహాతేజాశ్రయరీచ్చనశ్రసశ్రమావమ:
తత: రశాచ శ్రత్పత్శ్రవాకయ శ్రత్వ౭ప్రవీత్శ్రవాకయ శ్రకోవిత: ౩౯
ఆరక్ష్ణశ్రమ్ఙ్శ్రహ్తశ్రశ్రాతతశ్రమామ్ఙ్ణ్ట౭శ్రరాష్
ి శ్రట కరకి ణ్టశ్ర
జ్నాతనత్వ౭వతయ ్శ్రతత్శ్రసరల్మ ్శ్రయుత్పశ్రనిాత్పత్శ్ర
తసయ శ్రమ్ఙ్శ్రకురశ్రాచివయ ్శ్రతసయ శ్రామాయ ౭రహారేశ్రశ్ర౪0
మాక్ష్తత్త్త్వతశ్రవచశ్రప్శుశ ాల్మ శ్రయరీచోశ్రవాకయ శ్రత్వప్రవీత్శ్రశ్ర౪౧
ఆకాయ ాశ్రకేనశ్రసీాశ్రాశ్రమిప్తశ్రరూేమశ్రశ్ప్తుణ్ట
తల్మ యాశ్రమాక్ష్సశ్రశారూతలశ్రకోశ్రనశ్రనశ్రత్వతత్పశ్రనిమితత:
సీా0శ్రఇహా౭౭నణశ్రతల్మ త్పశ్రకో౭ప్రవీత్పశ్రప్రవీహిశ్రమ్ఙ్శ్రశ్ర౪౨
రక్ష్ణశ్రలోకసయ శ్రసరల్మ సయ శ్రకేశ్రప్శుశ త్వక ్శ్రచ్చచ తుత్శ్రఇచచ త్పశ్ర
ప్పోాస హ్ణత్పశ్రకశ్చ శ్రశ్రాతల్మ ్శ్రసశ్రహిశ్రశ్ప్తుశ్రర౭సత్వశ ణ:శ్ర౪౩శ్ర
ఆీశ్రవిష్శ్రుకాశ్రశ్రతత్త్త ష్ణట0శ్రఉతర
త త్శ్రచ్చచచ త్పశ్రతల్మ యాశ్ర
కరకి ణ్టశ్రతేనశ్రకేనా౭పిశ్రశ్రకారత్శ్రప్రత్పాత్పత:శ్రశ్ర౪౪
సుకశ్రసురస
త య శ్రతేశ్రమాజ్న్శ్రప్రప్హుత్శ్రకేనశ్రమూర తనిశ్రశ్ర౪౫
విశుతశ్రత వయశ ౭పిశ్రజ్నా౭ప్కశ్రహ్స:త శ్రశ్ర
Page 67 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తేజోశ్రత్వతశ్రసస మిస ేతశ్రతోశ్రరిల్మ ష్ణమ:
ఉతీక్షితు్శ్రమావమశ్రనేహ్శ్రయుక:శ్రత
సశ్రసుయ కేశ్రమాకవశ్రకత్వతశ్రహ్సీశ్రత శ్రశ్ర౪౬
అసౌశ్రరణ్టత్వతశ్రశ్రస్వత్ప
త శ్రసమితశ్రవాలోశ్రశ్రశ్ర
వితకశ్రత రక్ష్ణశ్రప్ుకశ్రహాశ్రప్ుస్వత్వహ:
సురశ్రత శ్రసల్మ త యాశ్రపోతయితు్శ్రనశ్రయుక:శ్రత శ్ర
శ్శ మా0కశ్రపూరోణశ్రనిశిా౭స్వశ్రతత్త్త్వషర:శ్రశ్రశ్ర౪౭
చాా౭రహార్వశ్రపుజ్శ్రవేకశ్రరమ్ఙ్క శ్రశ్ర
శ్రోరికి శ్రయలేశ్రసుత్వహాశ్రఆహ్వౌకేశ్ర
నశ్రమాత్వశ్రాాళశ్రుకేత్పశ్రకోర్వశ్రశ్ర
ప్రసక మితతు్శ్రమాక్ష్సశ్రమాజ్శ్రయుక్శ్ర
త శ్రశ్ర౪౮
ప్రసీతశ్రలమ్ఙ్క శ్ల్మ రశ్రమాక్ష్తత్త్త్వతశ్రశ్రశ్ర
లయక ్శ్రప్రసపి శ్రరవశ్రాతుశ్రకచచ
తల్మ ్శ్రతల్మ షుశ్రార్వషుశ్రరత్వసల్మ శ్రనితయ ్శ్రశ్రశ్ర
మాత్వశ్రసస శ్రారోయ శ్రరత్వా్శ్రవనేషుశ్ర౪౯
ఏవశ్రుకోశ్రత తశ్ప్కీవోశ్రయరీచ్చనశ్రసశ్రమావమ:
నయ వర తతశ్రపురీ్శ్రలయక ్శ్రవివేశ్శ్రచశ్రప్కుహోతత్వ
త ్శ్ర౫0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రఏకశ్రప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
త్వి ప్త్వమశ సస ర్క :
తతైఃశ్రశూరా మకాశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రసహ్ప్ాణిశ్రచతుర తశ్
హ్ాన్శ్రఏకేనశ్రమామ్ఙ్మశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్శ్ర౧
తూష్మ్శ్రచశ్రకర్శ్రచైవశ్రహ్త్శ్రప్త్పశిరాశ్రసహ్శ్ర
ప్తుష్ణటల్మ శ్రపునశ్రరకి హాశ్రనాత్శ్రననాతశ్రజ్లతోరయశ్ర౨
ాశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రకరకి శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రప్కుత్శ్రఅనయ ైఃశ్రసుతుష్క ర్
జ్కాత్వశ్రరరమోత్పల్మ కాి శ్రలయక ్శ్రమావమశ్రాలిా్శ్ర౩
ాశ్రతతరశ శ్రవియనా౭ప్కేశ్రమావమ్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్
ఉపోరవిష్్
ట శ్రసచివై: త్వరత్పా : ఇవశ్రవాసవ్శ్ర౪
ఆసీన్శ్రసూరయ శ్రసయక ేశ్రకాత్వచ నేశ్రరరయ౭౭సనే
రకకి శ్రవేత్పశ్రకత్శ్రప్ాజ్య ్శ్రజ్ల్మ లన్
త శ్రఇవశ్రావక్శ్ర౫
తేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రపూానా్శ్రరషీణ్ట్శ్రచశ్రత్వహాతకి నా్
అజ్యణ్శ్రసత్వర్వశ్రశూర్శ్రవాయ ాత౭౭నన్శ్రఇవా౭శ్రనకత ్శ్ర౬
తేవా౭సురశ్రవిత్వర్వ తషుశ్రవప్జా౭శ్నిశ్రప్కుతశ్రప్వమ్
ఐమావతశ్రవిష్ణణ్ట౭త్త్కై: ఉప్తుక ష్శ్రట రామశ్రవక్ష్స్శ్రశ్ర౭
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
విత్వశ శ్రతుా జ్్శ్రతశ్ప్కీవ్శ్రతరశ నీణశ్రరరిచచ త్
విశాలశ్రవక్ష్స్శ్రవీర్శ్రమాజ్శ్రలక్ష్మశ్రలక్షిత్శ్రశ్ర౮
స్వి కశ్రత వైటూరయ శ్రసయక శ్్శ్రతరశ్రత కాత్వచ నశ్రకుమల
ట ్
సుపుజ్్శ్రశుకశ్రి తశ్న్శ్రత్వహా౭౭సయ ్శ్రరరల్మ తోరత్వ్శ్ర౯
విషుణశ్రచప్కశ్రనిాైశ్రశ్చ శ్రశ్తశోశ్రతేవశ్రసుయ కే
అనయ శ్రశ్శ త్త్సశ్రత ప్రహారశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రయుతేషు
త శ్రాటిత్శ్రశ్ర౧0
ఆహ్ా౭0క్శ్రసత్వ్శ్ర్ త శ్చ శ్రతేవశ్రప్రహ్రణశ్రశ్రసా
త
అక్ష్ణాయ ణ్ట్శ్రసుప్ాణ్ట్శ్రక్ష్ణరమ్శ్రక్షిప్రశ్రకారిమ్శ్ర౧౧
క్షేాతర్శ్రరరల్మ ా౭ప్కాణ్ట్శ్రసుమాణ్ట్శ్రచశ్రప్రత్వర తన్
ఉచ్చచ ాతర్శ్రచశ్రతమాకి ణ్ట్శ్రరరశ్రామా౭పిత్వరశ న్శ్ర౧౨
సరల్మ శ్రత్పవాయ ౭త్త్సశ్రత యోకాతర్శ్రణజ్శ్రనో వికి శ్రకర్శ్రసా
పురీ్శ్రపోకవతీ్శ్రకాల్మ శ్రరమాజితయ శ్రచశ్రవాసురా్శ్ర౧౩
తక్ష్కశ్రసయ శ్రప్పియా్శ్రామాయ ్శ్రరమాజితయ శ్రజ్హారశ్రణైః
కైలాస్శ్రరరల్మ త్శ్రకాల్మ శ్రవిజితయ శ్రనరశ్రవాహ్న్శ్ర౧౪
వియన్శ్రపుష్ా క్శ్రతసయ శ్రకాత్వక్శ్రవైశ్రజ్హారశ్రణైః
వన్శ్రచైప్తరత్శ్రత్పవయ ్శ్రనళినీ్శ్రననన
త ్శ్రవన్శ్ర౧౫
వినాశ్ణత్పశ్రణైఃశ్రప్కోాశ్రశ్రతేవో
త ాయ నానిశ్రవీరయ వాన్
చత్త్నశ్రత సూరౌయ శ్రత్వహాాకాశ్రుత్పష్
త న్న
ట త శ్రరరత్వతపౌశ్ర౧౬
నివారణత్పశ్రాహుాయ ్శ్రణైఃశ్రశలశ్రశికరోరత్వైః
తశ్శ్రవర షశ్రసహ్ప్ాణిశ్రతరశ్రశ్రసా
త త ల్మ శ్రత్వహాశ్రవనే
పుమాశ్రసల్మ ణుా వేశ్రతీరైఃశ్రశిమామిస శ్రఉరజ్హారశ్రణైఃశ్ర౧౭
తేవశ్రానవశ్రకనర
త ల్మ శ్రపిశాచశ్రరతకోరకైైః
అరణ్శ్రణసయ శ్రసప్యక మ్ఙ్శ్రప్ుతుయ తోశ్రయుష్ణత్శ్రరతేశ్ర౧౮
త్వత్త్్్శ్రత :శ్రఅపిషుటత్శ్రపుమయ ్శ్రఅతల్మ ర్వషుశ్రత్పల్మ జాత్పపిైః
హ్విశ్రమా
శ్ర త నేషుశ్రణైఃశ్రసోత్వ్శ్రఉరహ్నిశ్రత త్వహాశ్రరల:శ్ర౧౯
ఆరశ్రత ణజ్శ్రనో హ్ర్శ్రప్కూర్శ్రప్రహ్కి కి ్శ్రతుష్శ్రట చారిమ్
కరక శ్్శ్రనిర౭ుప్కోశ్్శ్రప్రజానా్శ్రఅహితేశ్రరత్శ్ర౨0
మావమ్శ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రసరల్మ శ్రలోకశ్రరయావహ్్
మాక్ష్సీశ్రప్ాతర్శ్రశూర్శ్రాశ్రతతరశ శ్రత్వహాశ్రరల్శ్ర౨౧
త్శ్రత్పవయ శ్రవత్త్ాత౭౭రరమ్శ్రత్పవయ శ్రయలోయ రశ్రశోపిత్
ఆసనేశ్రతుశ్రఉరవిష్్
ట శ్రచశ్రకాలకాలశ్రమివోతయ త్శ్రశ్ర౨౨
మాక్ష్తత్త్న్
త శ్రత్వహాాక్శ్రపౌలసయ త శ్రకులశ్రననన
త ్శ్ర౨౩
మావమ్శ్రశ్ప్తుశ్రహ్నాతర్శ్రత్వత్త్మితశ్రపి: రరివారిత్శ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అపికయయ ౭ప్రవీశ్రాల్మ కయ ్శ్రమాక్ష్సీశ్రరణశ్రవిహ్ల్మ లాశ్రశ్ర౨౪
త్శ్రఅప్రవీశ్రతీ
శ్ర ర
త శ్రత విశాలశ్రలోచన్శ్ర
ప్రతరశ యిాల్మ శ్రరణశ్రమోహ్శ్రమూరిచ ా
సుారమ్శ్రవాకయ ్శ్రఅీతశ్రచారిణీశ్ర
త్వహాతకి నాశ్రశూరా మకాశ్రవిరూపిాశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రాల్మ శ్రప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
ప్తయ స్త్రమ
త శ సస ర్క :
తతైఃశ్రశూరా మకాశ్రతీనాశ్రమావమ్శ్రలోకశ్రమావమ్
అయతయ శ్రత్వతేయ శ్రసప్ుక ాతశ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
ప్రత్వతైఃత శ్రకాత్వశ్రపోకేషుశ్రస్యల్మ రశ్రప్ుతోతశ్రనిరుక శ్ైః
సుతా ని ్శ్రరణ్శ్రకోర్శ్రపోతవ
త య ్శ్రనా౭వపుతయ తశ్ర౨
సక్శ్ర
త ప్కామ్ఙ్య షుశ్రపోకేషుశ్రకాత్వశ్రప్ుత్
త శ్రత్వహీరత్ప్
లుర్
త శ్రనశ్రరహుశ్రత్వనయ నేశ్రత శ్కి శానా౭రాి ్శ్రఇవశ్రప్రజాైఃశ్ర౩
సల్మ ణ్శ్రకామాయ ణిశ్రణైఃశ్రకాలేశ్రనా౭ుత్పష్త్ప
ట శ్రారి తవైః
సశ్రతుశ్రవైశ్రసహ్శ్రమాజ్యయ నశ్రైశ్రశ్చ శ్రకారయ శ్రరిల్మ నశ్య త్పశ్ర౪
అయుకశ్రత చార్శ్రతుర తరశ ్శ్రఅాల్మ తీన్శ్రనమా౭త్పర్
వర ాణనిశ్రత నమాశ్రతూమాశ్రని తీశ్రరత్వక ్శ్రఇవశ్రత్పల్మ ాైఃశ్ర౫
యేశ్రనశ్రరక్ష్నిశ్రత విష్ణ్శ్రఅాల్మ తీనాశ్రనమా౭త్పాైః
తేశ్రనశ్రప్ుాతయ శ్రప్రకాశ్నేశ్రత రారణైఃశ్రాకర్వశ్రణాశ్ర౬
ఆతకి వత్పా శ్రరిల్మ ప్కుహ్య శ్రతల్మ ్శ్రతేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రానవైైః
అయుకశ్రత చారశ్రశ్చ రలైఃశ్రకత్శ్రమాజాశ్రరవిష్య స్వశ్ర౭
తల్మ ్శ్రతుశ్రాలశ్రసల్మ ావశ్రశ్చ శ్రపుత్పశ్రత హీనశ్రశ్చ శ్రమాక్ష్సశ్ర
శ్రజానోతవయ ్శ్రతుశ్రనశ్రజానీష్యశ్రకత్శ్రమాజాశ్రరవిష్య స్వశ్ర౮
యేష్ణ్శ్రచారశ్రశ్చ శ్రకోశ్శ్రశ్చ శ్రనణశ్రశ్చ శ్రజ్ణా్శ్రవర
అాల్మ తీనాశ్రనర్వత్త్నాతణ్ట్శ్రప్ాప్కుైశ్రత
శ్ర శ్రత జ్నైఃశ్రసయైఃశ్ర౯
ణాకి త్శ్రరశ్య నిశ్రత తూరాతన్శ్రసమాల్మ న్శ్రఅమాతన్శ్రనమా౭త్పాైః
చార్వమశ్రతాకి త్శ్రఉచయ నేశ్రత మాజాపశ్రతీరక శ్రచక్షుష్ైఃశ్ర౧0
అయుకశ్రత చార్శ్రత్వనేయ శ్రాల్మ ్శ్రప్ాప్కుైైఃశ్రసచివైశ్రప్రల్మ త్
సల్మ జ్న్శ్రచశ్రజ్నాతన్శ్రహ్త్శ్రయోశ్రనా౭వపుతయ తశ్ర౧౧
చతుర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్
హ్ానిశ్రఏకేనశ్రమామ్ఙ్మశ్రకరశ్రశ్చ శ్రసహ్శ్రతూష్మైఃశ్ర౧౨
రషీణ్ట్శ్రఅరణ్శ్రతత్
త శ్రప్కుతశ్రక్షేయశ్రశ్చ శ్రతమకా
ట ైః
తరి షత్శ్రచశ్రజ్నాతన్శ్రమామ్ఙ్ణ్ట౭శ్రరాష్
ి శ్రట కరకి ణ్టశ్రశ్ర౧౩
Page 70 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తల్మ ్శ్రతుశ్రలురైఃత శ్రప్రత్వతశ్రత శ్చ శ్రరమాతీనశ్రశ్చ శ్రమావమ
విష్యేశ్రతల్మ శ్రసుతా ని ్శ్రరణ్శ్రయోశ్రనా౭వపుతయ తశ్ర౧౪
తీక్ష్ణ్శ్రఅలా శ్రప్రాార్శ్రప్రత్వత్
త శ్రకరిల్మ త్శ్రశ్ట్
వయ సనేశ్రసరల్మ శ్రపూానిశ్రనా౭పిావనిశ్రత ారి తవ్శ్ర౧౫
అత్పశ్రయనిన్శ్రఅప్కాహ్య ్శ్రఆతకి శ్రసయా విత్శ్రనర్
ప్కోత్పన్శ్రవయ సనేశ్రహ్నిశ్రత సల్మ జ్ప౭పిశ్రనమా౭త్పర్శ్ర౧౬
నా౭ుత్పష్త్ప
ట శ్రకామాయ ణిశ్రరయేషుశ్రనశ్రపిేత్పశ్రచ
క్షిప్ర్శ్రమాజాయ శ్రచుచ య తోశ్రతీనశ్రత్త్సుతణశ్రసు
శ్ర తలోయ శ్రరవిష్య త్పశ్ర౧౭
శుష్పక ైఃశ్రకా్్శ్రట రా వేత్శ్రకారయ ్శ్రలో్్ర్
ట శ్రఅపిశ్రచశ్రాుస పిైః
నశ్రతుశ్రశ్రాతనాత్శ్రరరిప్ర్్ైఃట శ్రకారయ ్శ్రాయ శ్రతల్మ సుా౭త్పపైైఃశ్ర౧౮
ఉరపుక్శ్ర
త ణాశ్రవాసైఃశ్రప్సజోశ్రవాశ్రప్ుత్పాశ్రణా
ఏవ్శ్రమాజాయ శ్రతా రిప్రష్ైఃట శ్రసత్వరోత౭పిశ్రనిర౭శ్రర తకైఃశ్ర౧౯
అప్రత్వతశ్రత శ్చ శ్రయోశ్రమాజాశ్రసరల్మ జోనోశ్రవిజితేత్త్నిణ
త ైః
ప్కుతజోనోశ్రతరకి శ్రీలశ్రశ్చ శ్రసశ్రమాజాశ్రత్పష్తే
ట శ్రచిర్శ్ర౨0
నణనాాయ ్శ్రప్రసుపోత౭పిశ్రజాకరి తశ్రనణచక్షుష్ణ
వయ కశ్రత ప్కోతశ్రప్రాతశ్రశ్చ శ్రసశ్రమాజాశ్రపూజ్య తేశ్రజ్నైఃశ్ర౨౧
తల్మ ్శ్రతుశ్రమావమశ్రతురా త్పశ్రత రక ణ: ఏై: వివరి ాతైః
ణసయ శ్రతే౭విత్పతశ్రశాచ ర: రక్ష్ా్శ్రసుత్వహాన్శ్రవతైఃశ్ర౨౨
రమా౭వత్వనాతశ్రవిష్యేషుశ్రసత్వక తోశ్రశ్ర
నశ్రతేశ్శ్రకాలశ్రప్రవిాకశ్రతతల్మ త విత్
అయుకశ్రత పుత్పశ్రత రక మశ్రతోష్శ్రనిశ్చ యేశ్రశ్ర
విరని మాజోయ శ్రనశ్రచిమాశ్రత్పల్మ రతస య తశ్ర౨౩
ఇత్పశ్రసల్మ శ్రతోష్ణన్శ్రరరికీరి తా్శ్రశ్రసయా
త
శ్ర
సమ్పక్ష్య శ్రపుాతయ శ్రక్ష్మాచర్వశ్ల్మ రైః
తనేనశ్రతర్వా మశ్రరలేనశ్రచా౭నిల్మ తో
విచినయా
త
శ్రయసశ్రచిర్శ్రసశ్రమావమైఃశ్రశ్రశ్ర౨౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రప్తణశ్రత్త్స్వత్వ
త శ శ్రసస రక :
చు స్త్రమ
త శ సస ర్క :
తతైఃశ్రశూరా మకా్శ్రప్కుాత్శ్రప్పువతీ్శ్రరరష్్శ్రవచైః
అయతయ శ్రత్వతేయ శ్రసప్ుక తైఃత శ్రరరిరప్రచచ శ్రమావమైఃశ్ర౧
కశ్రశ్చ శ్రమాత్వైఃశ్రకత్శ్రవీరయ ైఃశ్రరా్శ్రరూరైఃశ్రరా్శ్రరమాప్కత్వైః
రాత్వ౭శ్రర త్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రప్రవిష్శ్రట శ్చ శ్రసుతుశ్చ ర్శ్ర౨
ఆయుత్శ్రరా్శ్రచశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రనిహ్ాశ్రయేనశ్రమాక్ష్ాైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
కరశ్రశ్చ శ్రనిహ్త్శ్రసమ్ఙ్క య శ్రతూష్మశ్రత్త్స్వశి
త మాశ్రశ్రసా
త శ్ర౩
ఇత్పశ్రఉకాతశ్రమాక్ష్తత్త్నేమ
త శ్రమాక్ష్సీశ్రప్కోతశ్రమూరిచ ా
తతోశ్రమాత్వ్శ్రణాశ్రతతల్మ త ్శ్రఆకాయ తు్శ్రఉరచప్కమ్ఙ్శ్ర౪
తీరక శ్రాహుశ్రరిల్మ శాలా౭క్ష్శ్రీచ రశ్రప్కుష్ణణ౭జినా౭త్వా రైః
కనర
త ా శ్రసత్వశ్రరూరశ్రశ్చ శ్రమామోశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్ైఃశ్ర౫
శ్ప్కశ్రచారశ్రనిర్శ్రచార్శ్రవిప్కుష్య శ్రకనకాత్వక త్
తీాతన్శ్రక్షిరత్పశ్రనామాచాన్శ్రసమాా న్శ్రఇవశ్రత్వహాశ్రవిష్ణన్శ్ర౬
నా౭౭తాన్శ్రశ్మాన్శ్రకోమాన్శ్రనశ్రుత్వచ త్వత్శ్రత్వహాశ్రరల్
నశ్రకారకి క్శ్రవికరన
ష ్
త శ్రమాత్వ్శ్రరశాయ మిశ్రసుయ కేశ్ర౭
హ్నయ యన్శ్రతుశ్రతత్శ్రస్యనయ ్శ్రరశాయ మిశ్రశ్రశ్రప్ుషి టపిైః
ఇత్త్నేణ
త శ్రవోతత్వ
త ్శ్రస
శ్ర స
త య శ్రఆహ్త్శ్రతుశ్రఅశ్కి శ్రప్ుషి టపిైఃశ్ర౮
రక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రవీమాయ ణ్ట్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రచతుర తశ్
నిహ్ానిశ్రశ్రశ్రశ్రసీక
త ైశ్ర
్ ష శ్రతశ్రత నకేనశ్రరాత్పనాశ్రశ్ర౯
అమాత౭త్పకశ్రుహూర్వ తనశ్రకరశ్రశ్చ శ్రసహ్శ్రతూష్మైః
రషీణ్ట్శ్రఅరణ్శ్రతత్
త శ్రప్కుతశ్రక్షేయశ్రశ్చ శ్రతమకా
ట ైఃశ్ర౧0
ఏకాశ్రకతమిచ న్శ్రుకాత౭హ్్శ్రరరిపూణశ్రత్వహాతకి నా
త్త్సీశ్రత వత్శ్రశ్త్వక యనేనశ్రమామ్ఙ్మశ్రవిత్పా౭౭తకి నాశ్ర౧౧
ప్ాాశ్రచా౭సయ శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రకుమతశ్రశ్రసుతలయ శ్రవిప్కత్వైః
అురకశ్రత శ్చ శ్రరకశ్రత శ్చ శ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రవీరయ వాన్శ్ర౧౨
అత్వరీ షశ్రతుర ాయోశ్రజ్యాశ్రవిప్కాపతశ్రపుత్పయ
త న్శ్రరీ
మాత్వశ్రసయ శ్రతక్షిణోశ్రాహు: నితయ ్శ్రప్ాణోశ్రరహిశ్రశ్చ రైఃశ్ర౧౩
మాత్వశ్రసయ శ్రతుశ్రవిశాలాక్ష్మశ్రపూర్వు
ణ తశ్రసప్తుశా౭౭ననాశ్ర
తరకి శ్రరతీి శ్రప్పియాశ్రరశ్రరత: నితయ ్శ్రప్పిణశ్రహితేశ్రరాశ్రశ్ర౧౪
ాశ్రసుకేీశ్రసుశ్రనాసోరూశ్రసుస రూాశ్రచశ్రణశ్స్వల్మ నీశ్ర
తేవశ్రతేవశ్రవనశ్రాయ శ్ర౭సయ శ్రమాజ్తేశ్రీ
శ్ర మశ్రరివా౭రమాశ్రశ్ర౧౫
తరశ్రత కాత్వచ నశ్రవమాణాశ్రరకశ్రత తుత్వక శ్రనకీశ్రశుాశ్ర
సీాశ్రనాత్వశ్రవమారోహాశ్రవైతేహీశ్రతుశ్రత్వతయ యశ్ర౧౬
నవశ్రతేవీశ్రనశ్రకనరీ
త ల్మ శ్రనశ్రణక్ష్మశ్రనశ్రచశ్రరాని రీ
తాశ్రరూాశ్రత్వయాశ్రనారీశ్రప్తుష్శ్రట పూమాల్మ శ్రత్వహీశ్రతలేశ్ర౧౭
ణశ్రసయ శ్రసీాశ్రరవేత్శ్రామాయ శ్రణ్శ్రచశ్రప్హుష్ణటశ్రరరిష్ల్మ జ్యత్
అత్పశ్రజీవేత్శ్రసశ్రసర్వల్మ షుశ్రలోకేష్ల్మ ౭పిశ్రపురత్వతమాత్శ్ర౧౮
ాశ్రసుీలాశ్రవపుశ్రశాశ ాకాయ శ్రరూేణ్ట౭ప్రత్పయశ్రపువి
తవా౭ుశ్రరూాశ్రామాయ శ్రాశ్రతల్మ ్శ్రచశ్రతాయ శ్రశ్రసా
త శ్రరత్పైఃశ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ా్శ్రతుశ్రవిసీర
త ణశ్రజ్కనా్శ్రీపశ్రశ్రతుతత్వక శ్రరయోశ్రతమా్
ామాయ ౭శ్రర్వ తశ్రతుశ్రతవా౭నేతు్శ్రఉతయ ా౭హ్్శ్రవమా౭౭ననా్
విరూపిా౭స్వకి శ్రప్కూర్వమశ్రలక్ష్కి ేనశ్రత్వహాశ్రపుజ్శ్ర౨0
ా్శ్రతుశ్రప్తుష్ణటల్మ ౭తయ శ్రవైతేహీ్శ్రపూర ణశ్రచత్త్నశ్రత నిాననా్
త్వనకి తసయ శ్రశ్మాణ్ట్శ్రచశ్రతల్మ ్శ్రవితేయోశ్రరవిష్య స్వశ్ర౨౧
ణత్పశ్రతాయ ్శ్రఅపిప్ాయోశ్రామాయ ౭శ్రర్వ తశ్రతవశ్రజాణతే
ీప్క్శ్రఉత్త్త్పణ
త ా్శ్రాతోశ్రజ్యా౭శ్రర త్శ్రఇహ్శ్రతక్షిమైఃశ్ర౨౨
కురశ్రప్పిణ్శ్రతాశ్రతేష్ణ్శ్రరక్ష్ా్శ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర
వా౭శ్రతస
త య శ్రప్ుశ్త్వస శ్రసయ శ్రమాత్వశ్రాయ ౭౭ప్శ్త్వశ్రవాస్వనైఃశ్ర౨౩
త్శ్రశ్రశ్రరిి శిైశ్రశ్రర హాల్మ శ్రలక్ష్కి మ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రరత్
హ్తశ్రనాా్శ్రసుక్శ్రసీా్శ్రణావత్శ్రఉరపోక్ష్య స్వశ్ర౨౪
రోచతేశ్రణత్పశ్రతేశ్రవాకయ ్శ్రత్వమ్తశ్రప్ాక్ష్తశ్ల్మ ర
ప్రాణా్శ్రనిరిల్మ శ్మ్ఙ్క నశ్రవచన్శ్రత్వత్వశ్రమావమశ్రశ్ర౨౫
విజానోయేహా౭౭తకి శ్రశ్రా్శ్ర
త చశ్రప్హిణా్శ్రఅరలాశ్రరలాత్శ్ర
సీాశ్రసమాల్మ న్శ్రఅనవాయ మ్పక శ్రామాయ ౭శ్రర్వ తశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౬
నిశ్త్వయ శ్రమామ్ఙ్మశ్రశ్ర: అజిహ్కి కైశ్ర:
హ్ాన్శ్రజ్నాతనశ్రకాన్శ్రనిశాచమాన్
కర్శ్రచశ్రపుాతల్మ శ్రనిహ్త్శ్రచశ్రతూష్మ్
తల్మ ్శ్రఅతయ శ్రప్కుతయ ్శ్రప్రత్పరతుత్శ్రఅర హస్వశ్ర౨౭
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుశ్రత్త్స్వత్వ
త శ శ్రసస రక :
రమచ ప్త్వమశ సస ర్క :
తతైఃశ్రశూరా మకాశ్రవాకయ ్శ్రతశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
సచివాన్శ్రఅరయ ౭ుజానోణశ్రకారయ ్శ్రపుాతల్మ శ్రజ్కాత్వశ్రస: ౧
తత్శ్రకారయ ్శ్రఅుకయయ ౭తశ్రణావత్శ్రఉరలరయ శ్రచ
తోష్ణణ్ట్శ్రచశ్రకుణ్టనా్శ్రచశ్రసప్త్వా ారయ శ్రరలాశ్రరల్శ్ర౨
ఇత్పశ్రకర తవయ ్శ్రఇతేయ వశ్రప్కుాల్మ శ్రనిశ్చ ణ్శ్రఆతకి నైః
శ్రస్వర
త శ్రపుత్పశ్రత శ్రసతో
త శ్రరయయ ్శ్రయానశ్రశాలా్శ్రజ్కాత్వశ్రహ్శ్ర౩
యానశ్రశాలా్శ్రతతోశ్రకాల్మ శ్రప్రచచ పి శ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
సూత్శ్రసమోచ తయాశ్రయసశ్రరతైఃశ్రసుయ జ్య ా్శ్రఇత్పశ్ర౪
ఏవ్శ్రఉకైఃశ్రత క్ష్ేశ్రనవశ్రారత్పశ్రశ్రర ికుశ్రవిప్కత్వైః
రత్శ్రసమోయ జ్యాశ్రయసశ్రతాయ ౭పిత్వత్శ్రఉతత్వ
త ్శ్ర౫
కాత్వచ న్శ్రరత్శ్రఆాతణశ్రకాత్వక్శ్రరతి పూషిత్
పిశాచశ్రవతనశ్రరయ క్శ్ర
త కరైఃశ్రకనకశ్రపూష్ణైఃశ్రశ్ర౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
మ్ఙ్కశ్రప్రత్పత్వశ్రనాతేనశ్రసశ్రతేనశ్రతనా౭ుజ్ైః
మాక్ష్ా౭త్పరత్పైఃశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
ణయౌశ్రనతశ్రనతీశ్రరత్ప్శ్ర౭
సశ్రేల్మ తశ్రవాలవయ జ్నైఃశ్రేల్మ తశ్రచచ ప్తోశ్రతశా౭౭ననైః
స్వి కశ్రత వైటూరయ శ్రసయక శ్శ్రశ్రసర
త శ్రత కాత్వచ నశ్రకుత్వటల: ౮
తశా౭౭సోయ శ్రవిత్వశ త్పశ్రపుజోశ్రతరశ నీణశ్రరరిచచ తైః
ప్త్పతశా౭రిశ్రరకి నీత్త్త్వతకోి శ్రతశ్శ్రీర షశ్రఇవా౭ప్త్పశ్రమాట్శ్ర౯
కాత్వక్శ్రరత్శ్రఆాతణశ్రశుశుేశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
వితుయ శ్రనకి మల
ట వాన్శ్రమ్ఙ్కైఃశ్రసరలాకశ్రఇవా౭త్వా ర్వశ్ర౧0
సశ్రశల్శ్రాకమాశ్రనూర్శ్రవీరయ వాన్శ్రఅవలోకణన్
నానాశ్రపుష్ా శ్రరలైశ్రప్రల్మ క:్ ష అుకీర ణ్శ్రసహ్ప్సశ్ైఃశ్ర౧౧
ీతశ్రత్వత్వక ళశ్రతోయాపిైఃశ్రరత్పకి నీపిైఃశ్రసత్వనత
త ైః
విశాలై: ఆప్శ్త్వశ్రరై: వేత్పత్వత్పా ైఃశ్రసయప్ుత్శ్ర౧౨
కతళాయ ౭౭టవిశ్రసయా త్శ్రనారికేరోరశ్రశోపిత్
ాలైశ్రశ్రాతలైశ్రశ్రసయ
త లైశ్రశ్చ శ్రపుషిా ైైఃశ్రశ్రసర
త పిశ్రప్రల్మ త్శ్రశ్ర౧౩
నాకైైఃశ్రసురర్శ్ర్ ణ రక న తరల్మ ైఃశ్రరాని రశ్రశ్చ శ్రసహ్ప్సశ్ైః
ఆజశ్రరల్మ కానస్యశ్రమాకి ష్పశ్రమాల్మ లరాలైయ శ్రరకి రీచిపైైఃశ్ర౧౪
అతయ నశ్రత నిణా౭౭హారైఃశ్రశోపిత్శ్రరరత్వరి షపిైః
జితశ్రకామ్శ్రశ్చ శ్రస్వత్శ్రత శ్చ శ్రచారణశ్రశోచ రశోపిత్శ్ర౧౫
త్పవాయ ౭౭రరమశ్రయలాయ పిశ్రరి
శ్ర తవయ శ్రరూాపి: ఆప్ుత్
ప్కీటాశ్రరత్పశ్రవిత్పజానోపి: అరస రోపిైఃశ్రసహ్ప్సశ్ైఃశ్రశ్ర౧౬
తవిత్శ్రతేవశ్రరతీి పిైఃశ్రశ్రీత్వతీపిైఃశ్ర
మ
ప్శియాశ్రప్ుత్
తేవశ్రానవశ్రసమ్క శ్రశ్చ శ్రచరిత్శ్రతుశ్రఅప్ుా౭శిపిైఃశ్ర౧౭
హ్త్వస శ్రప్కౌత్వచ శ్రశ్రరవా
ి శ్రకీర ణ్శ్రారస్యైఃశ్రసప్త్వా ణ్టత్పత్
వైటూరయ శ్రప్రసర
త ్శ్రరత్వయ ్శ్రస్వి క్శ్ర
త ాకరశ్రతేజ్ాశ్ర౧౮
ాణ్టటమాణిశ్రవిశాలానిశ్రత్పవయ శ్రయలయ శ్రయుానిశ్రచ
తూరయ శ్రకీా౭పిశ్రుష్ణటనిశ్రవియనానిశ్రసత్వనత
త ైఃశ్ర౧౯
తరాశ్రజితశ్రలోకానా్శ్రకాత్వకాశ్రనయ ౭పిసత్వా తన్
కనమా
త ల్మ ౭రస రసశ్రశచ వశ్రతతరశ శ్రతనా౭ుజ్ైఃశ్ర౨0
నిమాయ సశ్రరసశ్రమూలానా్శ్రచననా
త నా్శ్రసహ్ప్సశ్ైః
వనానిశ్రరశ్య న్శ్రసౌయయ నిశ్రప్కామశ్రప్తుపిశ్రత కమాణిశ్రచశ్ర౨౧
అకరూణ్ట్శ్రచశ్రుకాయ నా్శ్రవనానిశ్రఉరశ్రవనానిశ్రచ
తకోక లానా్శ్రచశ్రజాాయ నా్శ్రరలానా్శ్రచశ్రసుకనినా
త ్శ్ర౨౨
పుష్ణా ణిశ్రచశ్రతయలశ్రసయ శ్రకులాకి నిశ్రత్వరిచశ్రసయ శ్రచ
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ుకాతనా్శ్రచశ్రసమూహానిశ్రశుష్య యణ్టనిశ్రతీరతైఃశ్ర౨౩
శ్యక నా్శ్రప్రసర
త ్శ్రచైవశ్రప్రవాళశ్రనిచణ్శ్రతా
కాత్వచ నానిశ్రచశ్రశలానిశ్రమాజ్ానిశ్రచశ్రసరల్మ శ్ైఃశ్రశ్ర౨౪
ప్రప్సవాణిశ్రత్వపజానోనిశ్రప్రసనాి నిశ్రప్హ్ానిశ్రచ
తనశ్రాపయ రశ్రరనాి నిశ్రత్త్సీశ్రత రైి : ఆప్ుానిశ్రచశ్ర౨౫
హ్శ్రశ్రసయ త ౭శ్ల్మ శ్రరతశ్రకాటానిశ్రనకమాణిశ్రఅవలోకణన్
త్శ్రసత్వ్శ్రసరల్మ తైఃశ్రస్వి క్శ్ర
త ప్ుతుశ్రసత్వస ా రశ శ్రయరత్
అనూర్శ్రస్వుతశ్రమాజ్శ్రసయ శ్రతతరశ శ్రప్త్పత్పవోరత్వ్శ్ర౨౬
తప్ా౭రశ్య త్శ్రసశ్రమ్ఙ్కా౭ర్శ్రనయ ప్కోత్శ్రరషిపిశ్రప్రల్మ త్
సత్వనాతత్శ్రణసయ శ్రాైఃశ్రశాకాైఃశ్రశ్తయోజ్న్శ్రఆణాైఃశ్ర౨౭
ణసయ శ్రహ్స్వన
త ్శ్రఆాణశ్రత్వహాశ్రకాణ్శ్రచశ్రకచచ ర్
రక్ష్మ్౭శ్రర త్శ్రకరటైఃశ్రశాకా్శ్రఆజ్కాత్వశ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౨౮
తసయ శ్రా్శ్రసహ్ాశ్రశాకా్శ్రార్వమశ్రరతకోతత్వ
త ైః
సురర ణైఃశ్రరర ణశ్రరహుళా్శ్రరరయా౭తశ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౨౯
తప్తశ్రవైకానాశ్రయష్ణశ్రవాలరాలాయ శ్రత్వరీచిాైః
అజాశ్రరపూుశ్ర: తూప్యశ్రశ్చ శ్రసత్వక ాైఃశ్రరరత్వర షణైఃశ్ర౩0
తేష్ణ్శ్రతయా౭శ్రర త్శ్రకరటశ్రశ్రాత్శ్రశాకా్శ్రశ్తశ్రయోజ్నా్
జ్కాయ౭౭ాణశ్రవేకేనశ్రత్వశ్రచోపౌశ్రకజ్శ్రకచచ పౌశ్ర౩౧
ఏకశ్రాతేనశ్రతమాకి ాకి శ్రరక్ష్యిాల్మ శ్రతత్శ్రఆమిష్్
నిష్ణతశ్రవిష్ణ్శ్రహ్ాల్మ శ్రశాకయాశ్రరతకోతత్వ
త ైః
ప్రహ్ర ష్శ్రఅతుల్శ్రలేేశ్రమోక్ష్యిాల్మ శ్రత్వహాశ్రునీన్శ్ర౩౨
సశ్రతేనవశ్రప్రహ్ర్వ షమశ్రత్పల్మ కుణీశ్రప్కుతశ్రవిప్కత్వైః
అప్ుతశ్రఆనణనా౭శ్రర త్శ్రవైశ్రచకారశ్రత్వత్పయన్శ్రత్వత్ప్శ్ర౩౩
అయోశ్రజాలానిశ్రనిరకి తయ శ్రపిాతల్మ శ్రరతి త్వణ్శ్రప్కుహ్్శ్రశ్ర
త్వహేత్త్నశ్రత రవనాత్శ్రకుర్
త శ్రఆజ్హామా౭ప్ుత్శ్రతతైఃశ్ర౩౪
త్శ్రత్వహ్రి షశ్రకణశ్రశ్రరాష్్
ట శ్రసురర ణశ్రప్కుతశ్రలక్ష్మ్
నాయి శ్రసురప్త్శ్రనయ ప్కోత్శ్రతతరశ శ్రతనా౭ుజ్ైఃశ్ర౩౫
త్శ్రతుశ్రకాల్మ శ్రరర్శ్రార్శ్రసుప్తశ్రసయ శ్రనతీశ్రరతేైః
తతమాశ ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రఏకానేశ్రత పుేయ శ్రరమ్ఙ్య శ్రవనా౭శ్రన తర్వశ్ర౩౬
తప్తశ్రప్కుష్ణణ౭జినశ్రతర్శ్రజ్టాశ్రవలక లశ్రారిమ్
తతరశ శ్రనిణా౭౭హార్శ్రయరీచ్శ్రనాత్వశ్రమాక్ష్స్శ్ర౩౭
సశ్రమావమైఃశ్రసయకత్వయ శ్రవిత్పవత్శ్రతేనశ్రరక్ష్ా
యరీచ్చనా౭రిచ తోశ్రమాజాశ్రసరల్మ శ్రకామ్: అయుష్: ౩౮శ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్శ్రసల్మ ణ్శ్రపూజ్యిాల్మ శ్రతుశ్రపోజ్నేనశ్రఉతకేనశ్రచశ్ర
అరోర
త శ్రహితయాశ్రవాచాశ్రయరీచోశ్రవాకయ శ్రత్వ౭ప్రవీత్శ్రశ్ర౩౯
కచిచ శ్రశ్రతేశ్రత శ్రకుశ్ల్శ్రమాజ్న్శ్రలయక యా్శ్రమాక్ష్తశ్ల్మ రశ్ర
కేనా౭శ్రర్వ తనశ్రపునశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రవైశ్రతూర ణ్శ్రఏవశ్రఇహా౭౭కత: ౪0
ఏవుకోశ్రత త్వహాశ్రతేజాశ్రయరీచ్చనశ్రసశ్రమావమ:
తతైఃశ్రరశాచ త్శ్రఇత్శ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్రవాకయ శ్రకోవితైఃశ్ర౪౧
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ శ్రప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
షట్ ప్త్వమశ సస ర్క :
యరీచశ్రప్శూణా్శ్రాతశ్రవచన్శ్రత్వత్వశ్రాష్తైః
ఆరోత౭స్వకి శ్రత్వత్వశ్రచా౭౭శ్రర తశ్రసయ శ్రరవాన్శ్రహిశ్రరరయశ్రకత్పైఃశ్ర౧
జానీష్యశ్రతల్మ ్శ్రజ్నాతనేశ్రప్ాాశ్రణప్తశ్రకరోశ్రత్వత్వ
తూష్మశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రాహుైఃశ్రసల్మ ాశ్రశూరా మకాశ్రచశ్రమ్ఙ్శ్ర౨
ప్త్పశిమాశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రమాక్ష్సైఃశ్రపిశిా౭శ్నైః
అనేయ శ్రచశ్రరహ్వైఃశ్రశూమాశ్రలరశ్రత లక్ష్మ్శ్రనిశాశ్రచమాైఃశ్ర౩
వసనిశ్రత త్వశ్రనిి యోకేనశ్రఅత్పశ్రవాస్శ్రచశ్రమాక్ష్ాైః
ాతయనాశ్రత్వహా౭రేయ శ్రునీన్శ్రవైశ్రతరకి శ్రచారిమైఃశ్ర౪
చతుశ్రశ్రర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్
శూమాణ్ట్శ్రలరశ్రత లక్ష్మ్ణ్ట్శ్రకరశ్రచిాత౭ువరి తనా్శ్ర౫
తేశ్రతుశ్రఇానీ్శ్రజ్నాతనేశ్రవసయనాశ్రత్వహాశ్రరలాైః
సత్వక ాైఃశ్రరరత్వశ్రఆణాత: మామ్ఙ్మశ్రసహ్శ్రసుయ కే
నానాశ్రప్రహ్రణోేా: కరశ్రప్రుకశ్రమాక్ష్ా: ౬
తేనశ్రసయాతశ్రరోష్యమశ్రమామ్ఙ్మశ్రరమశ్రమూర తని
అుకాతల్మ శ్రరరష్్శ్రరామిచ శ్రచచ ర: వాయ ారిత్శ్రతుైఃశ్ర౭
చతుశ్రశ్రర తశ్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రరక్ష్ా్శ్రఉప్కశ్రతేజ్ా్శ్ర
నిహ్ానిశ్రశ్రశ్రసీ
శ్ర క
త ై:
్ ష యుష్యమశ్రరాత్పనాశ్రశ్ర౮
కరశ్రశ్చ శ్రనిహ్తైఃశ్రసమ్ఙ్క య శ్రతూష్మశ్రశ్చ శ్రనిాత్పతైః
హ్తశ్రశ్చ శ్రప్త్పశిమాశ్రశాచ ౭పిశ్రనిరా యాశ్రతమకా
ట ైఃశ్రప్కుాైఃశ్ర౯
పిప్ాశ్రనిరసైఃత శ్రప్కుతేన
త శ్రసశ్రారయ ైఃశ్రక్ష్మమశ్రజీవితైః
సశ్రహ్నాతశ్రతసయ శ్రస్యనయ శ్రసయ శ్రమాత్వైఃశ్రక్ష్ప్త్పణశ్రాత్వస నైఃశ్ర౧0
తుీశ లైఃశ్రకరక శ్శ్రశ్రసీక్ష్ణ
త ణ శ్రమూరోక శ్రలుపోతశ్రఅజితేత్త్నిణ
త ైః
తయ కశ్రత తరకి శ్రసు
శ్ర తశ్రఅతమాకి ాకి శ్రపూానా్శ్రఅహితేశ్రరతైఃశ్ర౧౧
యేనశ్రవైర్శ్రవినా౭రేయ శ్రసతల్మ త ్శ్రఆప్శితయ శ్రకేవల్
కర ణశ్రనాా౭రహార్వమశ్రరరానీశ్రమ్ఙ్శ్రవిరూపిాశ్రశ్ర౧౨
Page 76 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తసయ శ్రామాయ ్శ్రజ్నాతనాత్శ్రసీా్శ్రసురశ్రసుతోరయ్
ఆనయిష్ణయ మిశ్రవిప్కత్వయ శ్రసహాణ: తప్తశ్రమ్ఙ్శ్రరవశ్ర౧౩
తల్మ యాశ్రహ్య ౭హ్్శ్రసహాయేనశ్రారశ ల్మ తన
త శ్రత్వహాశ్రరల
ప్ాప్తుపిశ్రశ్చ శ్రసుమాన్శ్రయుతేశ్రత సత్వప్కాన్శ్రనా౭పిచినయే
త శ్ర౧౪
తత్శ్రసహాయోశ్రరవశ్రతల్మ ్శ్రమ్ఙ్శ్రసత్వరోతశ్రహిశ్రఅస్వశ్రమాక్ష్స
వీర్వయ శ్రయుతేశ్రత చశ్రతర్వా శ్రచశ్రనశ్రహిశ్రఅస్వశ్రత సప్తుశ్శ్రశ్రసవ
త శ్ర౧౫
ఉాణజోనోశ్రత్వహాశ్రశూర: సరల్మ శ్రయయాశ్రవిశారత:
ఏతశ్రత౭శ్రర త్శ్రఅహ్్శ్రప్ారశ్రత : తల్మ శ్రతస మ్పర్శ్రనిశాశ్రచరశ్ర౧౬
ప్శుణ్టశ్రతత్శ్రకరకి శ్రాహాయేయ శ్రణత్శ్రకారయ ్శ్రవచనాన్శ్రత్వత్వశ్ర౧౭
సౌవర ణశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రప్ుకోశ్రపూాల్మ శ్రచిప్తోశ్రరజ్తశ్రపిుపి
త ైః
ఆప్శ్మ్ఙ్శ్రతసయ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసీాయాైఃశ్రప్రుకేశ్రచరశ్ర౧౮
ాల్మ ్శ్రతుశ్రనిసస త్వశ ణ్శ్రసీాశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతుశ్రప్ుకశ్రరూపిమ్
ప్కుహ్య ా్శ్రఇత్పశ్రరమాతర్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రచా౭పిాసయ త్పశ్ర౧౯
తతశ్రశ్రసయో
త
: అాయేశ్రతుశ్రశూనేయ శ్రసీా్శ్రణాశ్రసుక్
నిమాాతోశ్రహ్రిష్ణయ మిశ్రమాహుశ్రశ్చ త్త్నశ్రత ప్రా్శ్రఇవశ్ర౨0
తతైఃశ్రరశాచ త్శ్రసుక్శ్రమామ్ఙ్శ్రామాయ శ్రహ్రమశ్రకరిశ తే
విప్సర్
త శ్రప్రహ్రిష్ణయ మిశ్రప్కుా౭శ్రర్వ తశ్రనా౭శ్రనమా
త ౭౭తకి నాశ్ర౨౧
తసయ శ్రమాత్వశ్రకా్శ్రప్శుాల్మ శ్రయరీచశ్రసయ శ్రత్వహాతకి నైః
శుష్క ్శ్రసత్వ౭రవశ్రతల్మ త్త్క్శ్ర
త రరిప్తసోతశ్రరపూవశ్రహ్శ్రశ్ర౨౨
ఓష్ణటశ్రరరిశ్రలిహ్న్శ్రశుష్టక శ్రనేత్త్ైశ్ర: అనిమిష్పశ్రరివశ్ర
ప్ుతశ్రపూతశ్రఇవా౭౭శ్రరసు
త తశ్రమావమ్శ్రసుైక్ష్తశ్రశ్ర౨౩
సశ్రమావమ్శ్రప్తసశ్రత విష్మశ్రణ చ్చా
త్వహాశ్రవనేశ్రమాత్వశ్రరమాప్కత్వజ్ైఃనో
ప్కుా౭0జ్లిశ్రశ్రసశ్రత శ్రతల్మ త ్శ్రఉవాచశ్రవాకయ ్
హిత్శ్రచశ్రతస్యకి శ్రహిత్శ్రఆతకి నశ్రశ్చ శ్ర౨౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్త్త్టిత్వ
త శ శ్రసస రక :
సర త ప్త్వమశ సస ర్క :
తశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రమాక్ష్తత్త్నశ్రత సయ శ్రవాకయ ్శ్రవాకయ శ్రవిశారతైః
ప్రతుయ వాచశ్రత్వహాశ్రప్ాజోనోశ్రయరీచోశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర్శ్ర౧
సులాైఃశ్రపురష్ణశ్రమాజ్న్శ్రసతత్శ్రప్పిణశ్రవాత్పనైః
అప్పిణశ్రసయ శ్రచశ్రరతయ శ్రసయ శ్రవకాతశ్రప్శోాశ్రచశ్రతుర ిరైఃశ్ర౨
నశ్రనూన్శ్రపుతయ తశ్రమాత్వ్శ్రత్వహాశ్రవీరయ ్శ్రకుణోని త్
అయుకశ్రత చారశ్రశ్చ రలోశ్రత్వహేత్త్నశ్రత వరణోరత్వ్శ్ర౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అపిశ్రసల్మ స్వశ్రత రవేత్శ్రాతశ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రపువిశ్రరక్ష్ా్
అపిశ్రమామోశ్రనశ్రసప్ుక తైఃత శ్రకుమాయ శ్రలో
శ్ర ి క్శ్రఅమాక్ష్స్శ్ర౪
అపిశ్రతేశ్రజీవిా౭శ్రనాతణశ్రపతా నాి శ్రజ్నకా౭౭తకి జా
అపిశ్రసీాశ్రనిమిత్
త శ్రచశ్రనశ్రరవేశ్రతల్మ య సన్శ్రత్వత్వశ్ర౫
అపిశ్రాల్మ ్శ్రఈశ్ల్మ ర్శ్రప్ారయ శ్రకాత్వశ్రప్ుత్
త శ్రనిరుక శ్్
నశ్రవినేయ త్శ్రపురీశ్రలయక శ్రతల్మ యాశ్రసహ్శ్రసమాక్ష్ాశ్ర౬
తల్మ శ్రత్పల్మ తైఃశ్రకాత్వశ్రప్ుతోతశ్రహిశ్రతుీశ లైఃశ్రారశ్రత్వత్త్నిత
త ైః
ఆాకి న్శ్రసల్మ శ్రజ్న్శ్రమాత్త్ష్్
ట శ్రసశ్రమాజాశ్రహ్నిశ్రత తురకి త్పైఃశ్ర౭
నశ్రచశ్రపిప్ాశ్రరరితయ కోశ్రత నా౭త్వమాయ తైఃశ్రకతత్వచ న
నశ్రలుపోతశ్రనశ్రచశ్రతుీశ లోశ్రనశ్రచశ్రక్ష్ప్త్పణశ్రాత్వస నైఃశ్ర౮
నశ్రచశ్రతరకి శ్రకుణశ్రశ్రరీ
శ్ర హన: కౌసలాయ ౭౭ననశ్రత వర తనైః
నశ్రచశ్రతీక్ష్ణణశ్రనశ్రచశ్రపూానా్శ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రచశ్రహితేశ్రరతైఃశ్ర౯
వమిచ త్శ్రపితర్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రకైకేయాయ శ్రసతయ శ్రవాత్పన్
కరిష్ణయ శ్రమ్పత్పశ్రతమాకి ాకి శ్రతతైఃశ్రప్రప్వజితోశ్రవన్శ్ర౧0
కైకేయాయ ైఃశ్రప్పిణశ్రకాయ౭శ్రర త్శ్రపితుశ్రశ్రర తశ్రతశ్రసయ శ్రచ
హిాల్మ శ్రమాజ్య ్శ్రచశ్రపోకా్శ్రశ్చ శ్రప్రవిష్టటశ్రతమకా
ట శ్రవన్శ్ర౧౧
నశ్రమాత్వైఃశ్రకరక శ్శ్రశ్రాతతశ్రనా౭విాల్మ న్శ్రనా౭జితేత్త్నిణ
త ైః
అప్ుత్శ్రతుప్శుత్శ్రచైవశ్రనవశ్రతల్మ ్శ్రవకుతశ్రత్వర హస్వశ్ర౧౨
మామోశ్రవిప్కహ్వాన్శ్రతరకి ైఃశ్రాతుైఃశ్రసతయ శ్రరమాప్కత్వైః
మాజాశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రలోకశ్రసయ శ్రతేవానా్శ్రఇవశ్రవాసవైఃశ్ర౧౩
కత్శ్రతల్మ ్శ్రతసయ శ్రవైతేహీ్శ్రరక్షిా్శ్రతల్మ నశ్రతేజ్ా
ఇచచ స్వశ్రప్రసర్శ్రహ్రత్శ్రప్రా్శ్రఇవశ్రవివసల్మ తైఃశ్ర౧౪
శ్మా౭రిచ ష్్శ్రఅనాప్తుష్య ్శ్రచారశ్రకటేక నన
త ్శ్రరే
మాయ౭రాి ్శ్రసహ్ాశ్రతీర్
త శ్రనశ్రప్రవేషుట్శ్రతల్మ ్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౫
తుశ్రమాల్మ య త్పతశ్రతీాత౭౭సయ ్శ్రశ్మా౭రిచ ష్్శ్రఅత్వర షమ్
చారశ్రామశ్రతర్శ్రవీర్శ్రశ్ప్తుశ్రస్యనయ శ్రప్రహారిమ్శ్ర౧౬
మాజ్య ్శ్రసుక్శ్రచశ్రసత్వతయ జ్య శ్రజీవిత్శ్రచ్చష్్
ట శ్రఆతకి నైః
నా౭ాయ ౭౭ాతయితు్శ్రాతశ్రమాయ౭శ్రనకత ్శ్రఇహా౭శ్రర హస్వశ్ర౧౭
అప్రమ్ఙ్ణ్శ్రహిశ్రతతేజో
త శ్రణసయ శ్రాశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
నశ్రతల్మ ్శ్రసత్వర తశ్రశ్రాత్శ్రహ్రత్శ్రమాత్వశ్రచాా౭౭ప్శ్యా్శ్రవనేశ్ర౧౮
తసయ శ్రాశ్రనరస్వత్వహశ్రసయ శ్రస్వమోహరసక శ్రసయ శ్రామినీశ్ర
ప్ాేపోయ ౭పిశ్రప్పిణతమాశ్రామాయ శ్రనితయ ్శ్రఅుప్వాశ్ర౧౯
నశ్రాశ్రతర షయితు్శ్రశ్కాయ శ్రమ్త్పలి: ఓజ్స్వల్మ న: ప్పియాశ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తీరశ్రత తయ వశ్రహుాశ్శ్రసయ శ్రశికాశ్రసీాశ్రసుత్వతయ యశ్ర౨0
రా్శ్రఉతయ త్వ్శ్రఇత్వ్శ్రవయ ర త్శ్రప్కుాల్మ శ్రతేశ్రమాక్ష్ా౭త్పర
ప్తుష్శ్రట ేచ త్శ్రతల్మ ్శ్రరేశ్రతేనశ్రతశ్రతశ్ర౭శ్రన్
త శ్రతవశ్రజీవిత్శ్ర౨౧
జీవిత్శ్రచశ్రసుక్శ్రచైవశ్రమాజ్య ్శ్రచైవశ్రసుతుర ిర్
ణశ్రత్పచచ స్వశ్రచిర్శ్రపోకుత్శ్రయశ్రప్కుాశ్రమాత్వశ్రవిప్పిణ్శ్ర౨౨
సశ్రసరల్మ ైఃశ్రసచివైైఃశ్రార త్శ్రవిీష్మశ్రపురోకమ్:
త్వత్త్త్వతయిాల్మ శ్రతుశ్రతరికి ్్ైఃట శ్రప్కుాల్మ శ్రనిశ్చ ణ్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౨౩
తోష్ణణ్ట్శ్రచశ్రకుణ్టనా్శ్రచశ్రసప్త్వా ారయ శ్రరలా౭రల్
ఆతకి నశ్రశ్చ శ్రరల్శ్రశ్రజానోాల్మ శ్రమాకవశ్రసయ శ్రచశ్రతతల్మ త తైః
హిా౭హిత్శ్రవినిశిచ తయ శ్రక్ష్త్వ్శ్రతల్మ ్శ్రకరత్శ్రఅర హస్వశ్ర౨౪
అహ్్శ్రతుశ్రత్వనేయ శ్రతవశ్రనశ్రక్ష్త్వ్శ్రరేశ్ర
సయకత్వ్శ్రకోసలశ్రమాజ్శ్రసూునా
ఇత్శ్రహిశ్రపూణైఃశ్రప్శుణ్టశ్రవాకయ ్శ్రఉతత్వ
త ్
క్ష్త్వ్శ్రచశ్రయుక్శ్ర
త చశ్రనిశాచర్వశ్ల్మ రశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరశ్రత ప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
అషట ప్త్వమశ సస ర్క :
కాచిశ్రతయ ౭రయ ౭హ్్శ్రవీమాయ త్శ్రరరయ టన్శ్రప్పుత్పవీ్శ్రఇయ్
రల్శ్రనాకశ్రసహ్ప్సశ్రసయ శ్రారణన్శ్రరరల్మ తోరత్వైఃశ్ర౧
నీలశ్రజీమూతశ్రసయక శ్శ్రస
శ్ర ర
త శ్రత కాత్వచ నశ్రకుమల
ట ైః
రణ్శ్రలోకశ్రసయ శ్రజ్నణన్శ్రరారీటీశ్రరరికా౭౭యుతైః
వయ చర్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రరషిశ్రయయస నిశ్రరక్ష్ణన్శ్ర౨
విశాల్మ మిప్తో౭తశ్రతమాకి ాకి శ్రత్వశ్రత్పల్మ ప్తసోతశ్రత్వహాశ్రునిైః
సల్మ ణ్శ్రకాల్మ శ్రతశ్రత్శ్రనర్వత్త్న్
త శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౩
అతయ శ్రరక్ష్తుశ్రయ్శ్రమాత్వైఃశ్రరరల్మ శ్రకాలేశ్రసయహితైః
యరీచాశ్రనేకి శ్రరణ్శ్రకోర్శ్రసుతా ని ్శ్రనర్వశ్ల్మ రశ్ర౪
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉశ్రకోతశ్రతమాకి ాకి శ్రమాజాశ్రతశ్రతశ్రశ్రసా
త
ప్రతుయ వాచశ్రత్వహాాక్శ్రవిశాల్మ మిప్త్శ్రత్వహాశ్రుని్శ్ర౫
ాలోశ్రాల్మ తశ్శ్రవరోష౭ణ్శ్రఅప్కుా౭త్త్సశ్రత శ్చ శ్రమాకవైః
కాత్వ్శ్రతుశ్రత్వత్వశ్రణత్శ్రస్యనయ ్శ్రత్వయాశ్రసహ్శ్రకమిష్య త్పశ్ర౬
రలేనశ్రచతురమ్ఙ్క మశ్రసల్మ ణ్శ్రఏతయ శ్రనిశాచమాన్శ్ర
వత్పష్ణయ మిశ్రునిశ్రప్ేష్శ్రట శ్ప్తు్శ్రతవశ్రణతేపిస త్శ్ర౭
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకైఃశ్రత సశ్రునీశ్రమాజాన్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్
మాయశ్రనాి ౭నయ త్శ్రరల్శ్రలోకేశ్రరమాయ ర్
త శ్రతసయ శ్రరక్ష్సైఃశ్ర౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తేవానాత్వ౭పిశ్రరవాన్శ్రసత్వర్వషుశ్రఅపిాలక: ౯
ఆసీత్శ్రతవశ్రప్కుత్శ్రకరకి శ్రప్త్పలోకేశ్రవిత్పత్శ్రప్ురశ్ర
కాత్వ్శ్రఅసుతశ్రత్వహ్త్శ్రస్యనయ ్శ్రత్పష్శ్రట త్పల్మ హ్శ్రరరత్వతరశ్రశ్ర౧0
ాలో౭పిశ్రఏష్శ్రత్వహాశ్రతేజాైఃశ్రసత్వర తశ్రశ్రసస
త య శ్రనిప్కహే
కమిష్యయ శ్రమాత్వ్శ్రఆాణశ్రసల్మ స్వశ్రత తే౭శ్రసుతశ్రరరత్వతరశ్రశ్ర౧౧
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రసశ్రునిశ్రశ్రస్
త శ్రఆాణశ్రప్ుా౭౭తకి జ్్
జ్కాత్వశ్రరరత్వశ్రప్ీతోశ్రవిశాల్మ మిప్తైఃశ్రసల్మ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్ర౧౨
త్శ్రతాశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రణజ్్
నో శ్రఉత్పశ్
త య శ్రతీక్షిత్
రపూవా౭వస్వతో
త శ్రమాత్వశ్రశిచ ప్త్శ్రవిాా రణన్శ్రతుైఃశ్ర౧౩
అజాతశ్రవయ త్వానైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
ాలైఃశ్రశాయ త్వైఃశ్రశుేక్ష్మైః
ఏకశ్రవత్త్సశ్రత తరోశ్రతనీల్మ శ్రశికీశ్రకనకశ్రయలయాశ్రశ్ర౧౪
శోరణన్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రతీేన
త శ్రతల్మ నశ్రతేజ్ా
అప్తుశ్య తశ్రతాశ్రమామోశ్రాలశ్రచత్త్నశ్రత ఇవోత్పతైఃశ్రశ్ర౧౫
తతో౭హ్్శ్రమ్ఙ్కశ్రసయక శ్శ్రశ్రసర
త శ్రత కాత్వచ నశ్రకుమల
ట ైః
రీశ్రతతశ్రత వరోశ్రతమాా త్శ్రఆజ్కాత్వశ్రతా౭౭ప్శ్త్వ్శ్ర౧౬
తేనశ్రప్తుష్ైఃట శ్రప్రవిష్టట౭హ్్శ్రసహ్స్యవశ్రఉతయ ా౭౭యుతైః
య్శ్రతుశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతుైఃశ్రసజ్య ్శ్రఅసప్యా నశ్రత శ్చ కారశ్రస: ౧౭
అవజానన్శ్రఅహ్్శ్రమోహాత్శ్రాలో౭ణ్శ్రఇత్పశ్రమాకవ్
విశాల్మ మిప్తశ్రసయ శ్రా్శ్రవేత్ప్శ్రఅరయ ావ్శ్రప్కుతశ్రతల్మ రైఃశ్ర౧౮
తేనశ్రుకశ్రత శ్రసతో
త శ్రామైఃశ్రశితైఃశ్రశ్ప్తుశ్రనిరర హమైః
తేనా౭హ్్శ్రాటితైఃశ్రక్షిరైఃత శ్రసుప్తేశ్రశ్తశ్రయోజ్నేశ్ర౧౯
నేచచ ాశ్రాతశ్రయ్శ్రహ్ుత్శ్రతాశ్రవీర్వమశ్రరక్షిత:
మాత్వశ్రసయ శ్రశ్రశ్రవేకేనశ్రనిరసోత౭హ్్శ్రఅచ్చతనైఃశ్రశ్ర౨0
ాత్పతో౭హ్్శ్రతాశ్రతేనశ్రకమ్పా ర్వశ్రాకమా౭త్వా స్వ
ప్ారయ శ్రసయాా్శ్రచిమాత్శ్రాతశ్రలయక ్శ్రప్రత్పశ్రకతైఃశ్రపురీ్శ్ర౨౧
ఏవ్శ్రఅస్వకి శ్రతాశ్రుకైఃశ్రత సహాయాశ్రశ్రసుతశ్రనిాత్పాైః
అప్కుా౭త్త్తమ
త శ్రమామ్ఙ్మశ్రాలేనా౭శ్రరాష్
ి శ్రట కరకి ణ్టశ్రశ్ర౨౨
తన్శ్రత్వయాశ్రవారయ యమశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రణత్పశ్రమామ్ఙ్మశ్రవిప్కహ్్
కరిష్య స్వశ్రఆరత్శ్రకోమా్శ్రక్షిప్ర్శ్రప్ారయ స్వశ్రమావమశ్రశ్ర౨౩
ప్కీటాశ్రరత్పశ్రవిత్పజానోనా్శ్రసయజోతస వశ్రశాలినా్
రక్ష్ా్శ్రచైవశ్రసయతర్శ్రఅనర త్శ్రచా౭౭హ్రిష్య స్వశ్ర౨౪
హ్రకి య శ్రప్ాాతశ్రసయా ా్శ్రనానాశ్రరతి శ్రవిపూషిా్
ప్తక్ష్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రపురీ్శ్రలయక ్శ్రవినష్ణట్శ్రమ్త్పీశ్రప్కుతేశ్ర౨౫
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అకురల్మ పత౭పిశ్రాానిశ్రశుచణైఃశ్రారశ్రసప్త్వశ యాత్
రరశ్రాపై: వినశ్య నిశ్రత త్వాస య శ్రనాకశ్రప్హ్తేశ్రణాశ్ర౨౬
త్పవయ శ్రచనన
త శ్రత్పకాతయక న్శ్రత్పవాయ ౭౭రరమశ్రపూషిాన్
ప్తక్ష్య స్వశ్రఅపిహ్ాన్శ్రపూమౌశ్రతవశ్రతోష్ణత్శ్రతుశ్రమాక్ష్ాన్శ్ర౨౭
ప్హుతశ్రామాన్శ్రసామా్శ్రశ్చ శ్రతశ్శ్రవిప్తవతోశ్రత్పశ్ైః
హ్తశ్రేష్ణన్శ్రఅశ్రణ్టన్శ్రప్తక్ష్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రనిశాచమాన్శ్ర౨౮
శ్రశ్రజాలశ్రరరిక్షిాత్శ్రఅరాి శ్రజాల్మ లాశ్రసయశ్రప్ుా్
ప్రతకశ్రత రవనా్శ్రలయక ్శ్రప్తక్ష్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రనశ్రసత్వశ ణ: ౨౯
రరశ్రారశ్రఅపిత్వమాషత్శ్రతుశ్రనశ్రఅనయ త్శ్రారతర్శ్రత్వహ్త్శ్ర
ప్రత్వానా్శ్రసహ్ప్ాణిశ్రతవశ్రమాజ్న్శ్రరరిప్కహ్ైఃశ్ర౩0
రవశ్రసల్మ శ్రారశ్రనిరతైఃశ్రసల్మ శ్రకుల్శ్రరక్ష్శ్రమాక్ష్స
యన్శ్రప్ుత్ప్
త శ్రచశ్రమాజ్య ్శ్రచశ్రజీవిత్శ్రచ్చష్్
ట శ్రఆతకి నైఃశ్ర౩౧
కళప్ాణిశ్రసౌయయ నిశ్రమిప్తశ్రవరక ్శ్రతైవశ్రచశ్ర
ణతీచచ స్వశ్రచిర్శ్రపోకుత్శ్రయశ్రప్కుాశ్రమాత్వశ్రవిప్పిణ్శ్ర౩౨
నివారయ యమైఃశ్రసుప్హుాశ్రత్వయాశ్రప్పుశ్్
ప్రసహ్య శ్రసీా్శ్రణత్పశ్రతర షయిష్య స్వ
కమిష్య స్వశ్రక్ష్మమశ్రరలైఃశ్రసానవో
త
ణత్వశ్రక్ష్ణ్శ్రమాత్వశ్రశ్మా౭౭శ్రతశ్రత జీవితైఃశ్రశ్రశ్ర౩౩
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్శ్రట ప్త్పత్వశ శ్రసస రక :
ఏకోన చత్వి రిమశ సస ర్క :
ఏవ్శ్రఅస్వకి శ్రతాశ్రుకైఃశ్రత కతమిచ త్శ్రతేనశ్రసుయ కే
ఇానీ్శ్రఅపిశ్రణశ్రప్తుల్మ త్
త శ్రతశ్రప్చుచ ణ్టష్ల్మ శ్రణశ్రతుతర
త ్శ్ర౧
మాక్ష్ాాయ ్శ్రఅహ్్శ్రాల్మ ాయ ్శ్రఅనిరిల్మ మశ్రణ శ్రసా
త శ్రప్కుతైః
సహితోశ్రప్ుకశ్రరూాాయ ్శ్రప్రవిష్టటశ్రతమకా
ట శ్రవన్శ్ర౨
తీరశ్రత జిహోల్మ శ్రత్వహాశ్రకాణశ్రసీ
శ్ర క్ష్
త ణ శ్రప్శుణోక శ్రత్వహాశ్రరలైః
వయ చర్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రయత్వస శ్రరక్ష్ణశ్రత్వహాశ్రప్ుకైఃశ్ర౩
అరాి హోప్తేషుశ్రతీర్వ తషుశ్రచైతయ శ్రప్ుక్షేషుశ్రమావమ
అతయ నశ్రత కోరోశ్రవయ చర్శ్రా
శ్ర త రా్శ్రా
శ్ర త న్శ్రసప్త్వా తర షణన్శ్ర౪
నిహ్తయ శ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రారాన్శ్రతరకి చారిమైః
రత్పమాణిశ్రపిర్శ్రశ్రతష్ణ
త ్శ్రతాశ్రయయస నిశ్రరక్ష్ణన్శ్ర౫
రషిశ్రయయస ౭శ్నైఃశ్రప్కూరశ్రత్త్ాతసణన్శ్రవనశ్రకోచమాన్
తాశ్రరత్పరశ్రత్వతోత౭హ్్శ్రవయ చర్శ్రతమకా
ట శ్రవన్
తా౭హ్్శ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రవిచరన్శ్రతరకి శ్రతూష్కైఃశ్ర౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఆాతణ్శ్రతాశ్రమాత్వ్శ్రారస్శ్రతరకి ్శ్రచారిమ్
వైతేహీ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రాకా్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రరత్శ్ర౭
ారస్శ్రనిణా౭౭హార్శ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రహితేశ్రరత్
సో౭హ్్శ్రవనకత్శ్రమాత్వ్శ్రరరిపూణశ్రత్వహాశ్రరల్శ్ర౮
ారసో౭ణ్శ్రఇత్పశ్రజా
శ్ర నో ాల్మ శ్రపూరల్మ శ్రవైర్శ్రఅుసకి రన్
అరయ ావ్శ్రహిశ్రసుసప్ుక తశ్రత శ్రసీక్ష్
త ణ శ్రప్శుఙ్కక శ్రప్ుకా౭౭ప్కుత్పైఃశ్ర౯
జికాుస : అప్కుతశ్రప్రజ్శ్రనో శ్రస్
త శ్రప్రహార్శ్రఅుసకి రన్
తేనశ్రుకాతశ్రత్త్సయో
త
శ్రాణ్టైఃశ్రశిాైఃశ్రశ్ప్తుశ్రనిరర హణ్టైః
విప్కుష్య శ్రరలవశ్రచాచ ర్శ్రసురమాణ౭నిలశ్రనిసస ల్మ నా: ౧0
తేశ్రాణ్టశ్రవప్జ్శ్రసయక శాైఃశ్రసుకోమాశ్రరకశ్రత పోజ్నాైః
ఆజ్కుకి ైఃశ్రసహిాైఃశ్రసర్వల్మ శ్రప్తణైఃశ్రసని తశ్రరరల్మ మైఃశ్ర౧౧
రమాప్కత్వజోనోశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రశ్టోశ్రప్తుష్శ్రట రణైఃశ్రపుమా
సుప్ాా శ్రనశ్రత శ్రసతో
త శ్రుకశ్రత శ్రశ్రాతశ్రుపౌశ్రమాక్ష్సౌశ్రహ్త్వశ్ర౧౨
శ్ర్వమశ్రుకోతశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రకతమిచ త్శ్రప్ారయ శ్రజీవిత్
ఇహ్శ్రప్రప్వాజితోశ్రయుకశ్రత శ్రాతరసో౭హ్్శ్రసయహితైఃశ్ర౧౩
ప్ుక్షేశ్రప్ుక్షేశ్రహిశ్రరశాయ మిశ్రచీరశ్రప్కుష్ణణ౭జినా౭త్వా ర్
ప్కుహీతశ్రతుష్్శ్రమాత్వ్శ్రాశ్శ్రహ్స్
త శ్రఇవా౭శ్రనకత ్శ్ర౧౪
అపిశ్రమాత్వశ్రసహ్ప్ాణిశ్రీతైఃశ్రరశాయ మిశ్రమావమ
మాత్వశ్రపూత్శ్రఇత్శ్రసరల్మ ్శ్రఅరమయ ్శ్రప్రత్పాత్పశ్రమ్ఙ్శ్ర౧౫
మాత్వ్శ్రఏవశ్రహిశ్రరశాయ మిశ్రరహితేశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర
ప్తుష్ణటల్మ శ్రసల్మ రి కత్శ్రమాత్వ్శ్రఉప్తా యమిశ్రవిచ్చతనైఃశ్ర౧౬
రకామా౭౭తీనిశ్రనాయనిశ్రమాత్వశ్రప్తసశ్రత సయ శ్రమావమ
రాి నిశ్రచశ్రరాశ్రశచ వశ్రప్ాస్శ్రసత్వానణనిశ్రత మ్ఙ్శ్ర౧౭
అహ్్శ్రతసయ శ్రప్రావజోనోశ్రనశ్రయుత్
త శ్రతేనశ్రతేశ్రక్ష్త్వ్
రలి్శ్రవాశ్రనుచి్శ్రవా౭పిశ్రహ్నాయ శ్రత్ప
శ్ర శ్రత రకుశ్రనత్వతన: ౧౮
రేశ్రమామ్ఙ్మశ్రయుతస
త ల్మ శ్రక్ష్య్శ్రవాశ్రకురశ్రమాక్ష్సశ్ర
నశ్రతేశ్రమాత్వశ్రకాశ్రకామాయ శ్రణత్పశ్రయ్శ్రప్తషుట్శ్రఇచచ స్వశ్ర౧౯
రహ్వ: ాతవోశ్రలోకేశ్రయుకాతశ్రతరకి ్శ్రఅుషిా
ట :
రర్వష్ణ్శ్రఅరమాతేనశ్రవినష్ణట: సరరిచచ ా: ౨0
సో౭హ్్శ్రతవా౭రమాతేనశ్రవినేయ ణ్శ్రనిశాచరశ్ర
కురశ్రణశ్రతే
శ్ర శ్రత క్ష్త్వ్శ్రతతల్మ త శ్రత్వ౭హ్్శ్రాల్మ ౭నా౭ుయామిశ్రహ్౨౧శ్ర
మాత్వశ్రశ్చ శ్రహిశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రత్వహాశ్రసతోతల్మ శ్రత్వహాశ్రరల:
అపిశ్రమాక్ష్సశ్రలోకశ్రసయ శ్రనశ్రరవేత్శ్రఅనకో
త ౭పిశ్రస: ౨౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ణత్పశ్రశూరా మకాశ్రహేతో: జ్నాతనశ్రకత: కర:
అత్పప్ుతోతశ్రహ్త: పూరల్మ ్శ్రమామ్ఙ్ణ్ట౭శ్రరాష్
ి శ్రట కరకి ణ్టశ్ర౨౩
అప్తశ్రప్పూహిశ్రణాశ్రతతల్మ ్శ్రకోశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవయ త్పప్కత్వ: ౨౪
ఇత్శ్రవచోశ్రరుతశ్రహిారి తనాశ్రత్వయా
ణశ్రతోచయ యన్శ్రణత్పశ్రనా౭పిరతస య త
సానవ
త శ్రశ్రసయ త క్ష్య స్వశ్రజీవిత్శ్రరే
హ్తో౭తయ శ్రమామ్ఙ్మశ్రశ్ర: అజిహ్కి కైైఃశ్రశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకోనశ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
చాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
యరీచ్చనశ్రతుశ్రతశ్రాల్మ కయ ్శ్రక్ష్త్వ్శ్రయుక్శ్ర
త చశ్రనిశాచర:
ఉకోతశ్రనశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రత్వరతశ్రకాత్వశ్రఇవౌశ్రష్త్శ్ర౧
త్శ్రరతయ శ్రహితశ్రవకాతర్శ్రయరీచ్శ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
అప్రవీత్శ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రఅయుక్శ్ర
త కాలశ్రచోత్పతైఃశ్ర౨
ణశ్రత్పక లైశ్రతశ్రత౭యుకాత౭శ్రర త్శ్రయరీచశ్రత్వయిశ్రకతయ తే
వాకయ ్శ్రనిష్ా ల్శ్రఅతయ ర త్శ్రఉర్
త శ్రీజ్్శ్రఇవౌష్ర్వశ్ర౩
తల్మ శ్రాల్మ కైయ శ్రరి శ్రతుశ్రయ్శ్రశ్కయ ్శ్రేతుత్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసుయ కే
ారశ్రీలశ్రసయ శ్రమూరక శ్రసయ శ్రయుష్శ్రసయ శ్రవిేష్తైఃశ్ర౪
ణశ్రశ్రసయ త కాతల్మ శ్రసుప్హుతోశ్రమాజ్య ్శ్రయతర్శ్రపితర్శ్రతా
త్త్సీశ్రత వాకయ ్శ్రప్ాప్కుత్శ్రప్శుాల్మ శ్రవన్శ్రఏకశ్రరతేశ్రకతైఃశ్ర౫
అవశ్య ్శ్రతుశ్రత్వయాశ్రతసయ శ్రసుయ కేశ్రకరశ్రకాత్పనైః
ప్ాణైఃశ్రప్పిణతమాశ్రసీాశ్రహ్ర తవాయ శ్రతవశ్రసనిి త్వశ్ర౬
ఏవ్శ్రమ్ఙ్శ్రనిశిచ ాశ్రపుత్ప:త ప్హుత్పశ్రయరీచశ్రవర తతే
నశ్రవాయ వర తయితు్శ్రశ్కాయ శ్రతత్త్్్:త అపిశ్రసుమా౭సురైఃశ్ర౭
తోష్్శ్రకుమ్శ్రవాశ్రసప్ుా ష్శ్రట శ్రశ్రసల్మ త ్శ్రఏవ్శ్రవకుత్శ్రఅర హస్వ
అాణ్శ్రవా౭పిశ్రఉాణ్శ్రవాశ్రకారయ శ్రాయ ౭సయ శ్రవినిశ్చ యేశ్ర౮
సప్ుా ష్యన
ట శ్రతుశ్రవకవయ
త ్శ్రసచివేనశ్రవిరశిచ ా
ఉతయ ా౭0జ్లినాశ్రమాజ్యశ్రనో ణశ్రఇచ్చచ శ్రతూా త్ప్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౯
వాకయ ్శ్రఅప్రత్పకూల్శ్రతుశ్రప్ుతుశ్రపూరల్మ ్శ్రశుర్శ్రహిత్
ఉరచార్వమశ్రయుక్శ్ర
త చశ్రవకవోయ
త శ్రవసుా౭త్పరైఃశ్ర౧0
సశ్రఅవత్వర త్శ్రతుశ్రణశ్రాల్మ కయ ్శ్రయరీచశ్రహిత్శ్రఉచయ తే
నా౭పిననత్ప
త శ్రతశ్రప్ాజాశ్రయనా౭శ్రరోహశ్రయనశ్రవరి ాత్శ్ర౧౧
రత్వచ శ్రరూాణిశ్రమాజాపశ్రారణనిశ్రత అమిత్వజ్సైః
అకేి శ్రరిత్త్నశ్రత సయ శ్రసోత్వశ్రసయ శ్రణత్వశ్రసయ శ్రవరమశ్రసయ శ్రచశ్ర౧౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఔష్య ణ ్శ్రతాశ్రవిప్కత్వ్శ్రచశ్రసౌత్వయ ్శ్రతమ్
ట శ్రప్రసని ా్
ారణమితశ్రత్వహాాకి పశ్రమాజాన: క్ష్మాచరశ్ర
తాకి త్శ్రసమాల్మ శ్రసల్మ ౭వాతసుశ్రయనాయ ైఃశ్రపూజాయ శ్రశ్చ శ్రారి తవాైఃశ్ర౧౩
తల్మ ్శ్రతుశ్రతరకి ్శ్రఅవిజానోణశ్రకేవల్శ్రమోహ్్శ్రఆస్వత
త ైః
అాయ కత్శ్రయ్శ్రత్వమాాకి య త్శ్రరరష్్శ్రవకుత్శ్రఇచచ స్వశ్రశ్ర౧౪
కుమశ్రతోష్టశ్రనశ్రప్పుచాచ మిశ్రక్ష్త్వ్శ్రచా౭౭తకి నిశ్రమాక్ష్స
త్వయోక్శ్ర
త తవశ్రచశ్రఏావత్శ్రశ్రసప్త్వా తయ ౭మితశ్రవిప్కత్వశ్రశ్ర౧౫
అస్వకి ్శ్రసు
శ్ర తశ్రతల్మ ్శ్రత్వహాశ్రప్కుతేయ శ్రాహాణయ ్శ్రకరత్శ్రఅర హస్వ
ప్శుణ్టశ్రతశ్రతక రకి శ్రాహాయేయ శ్రణాక రయ ్శ్రవచనాన్శ్రత్వత్వశ్రశ్ర౧౬
సౌవర ణశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రప్ుకోశ్రపూాల్మ శ్రచిప్తోశ్రరజ్తశ్రపిుపి
త ైః
ఆప్శ్మ్ఙ్శ్రతసయ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసీాయా: ప్రుకేశ్రచరశ్రశ్రశ్ర౧౭
ప్రలోరయిాల్మ శ్రవైతేహీ్శ్రణతేష్్
ట శ్రకుత్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౮
ాల్మ ్శ్రతుశ్రయయాశ్రప్ుక్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రకాత్వచ న్శ్రజాతశ్రవిసకి యా
ఆనయన్శ్రఇత్పశ్రక్షిప్ర్శ్రమాత్వ్శ్రవక్ష్య త్పశ్రమ్త్పీశ్ర౧౯
అరప్కానేశ్రత తుశ్రకాకుతేస ేశ్రతూర్శ్రయాాల్మ శ్రహిశ్రఉాహ్రశ్రశ్రశ్ర
హాశ్రసీతేశ్రలక్ష్కి ేశ్రతేయ వ్శ్రమాత్వశ్రవాకాయ ౭ుశ్రరూరక్శ్రశ్ర౨0
తశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రమాత్వశ్రరతవీ్శ్రసీతయాశ్రచశ్రప్రచోత్పత:
అుకచచ త్పశ్రసప్యా త్వత: సౌమిప్త్ప: అపిశ్రసౌప్హుాత్శ్రశ్ర౨౧
అరప్కానేశ్రత చశ్రకాకుతశ్రత లక్ష్కి ేశ్రచశ్రణాశ్రసుక్శ్రశ్ర
ఆనయిష్ణయ మిశ్రవైతేహీ్శ్రసహ్ప్ా౭క్ష్ైఃశ్రశ్చీ్శ్రఇవశ్ర౨౨
ఏవ్శ్రప్కుాల్మ శ్రత్పల్మ త్శ్రకారయ ్శ్రణశ్రతేష్్
ట శ్రకచచ శ్రమాక్ష్స
మాజ్య సయ శ్రఅర త్శ్రప్రాాయ మిశ్రయరీచశ్రతవశ్రసుప్వతశ్ర౨౩
కచచ శ్రసౌత్వయ శ్రశివ్శ్రయరక ్శ్రకారయ ాయ ౭సయ శ్రవిప్ుతయే
త
అహ్్శ్రాల్మ ౭ుకమిష్ణయ మిశ్రసశ్రరతోశ్రతత్వటకాశ్రవన్శ్రశ్ర౨౪
ప్ారయ శ్రసీా్శ్రఅయుతేన
త శ్రవత్వచ యిాల్మ శ్రతుశ్రమాకవ్
లయక ్శ్రప్రత్పశ్రకమిష్ణయ మిశ్రప్కుతశ్రకారయ ైఃశ్రసహ్శ్రతల్మ యాశ్ర౨౫
నశ్రచ్చత్శ్రశ్రకరోషిశ్రయరీచశ్రహ్నికి శ్రాల్మ ్శ్రఅహ్్శ్రఅతయ శ్రవైశ్ర
ఏతత్శ్రకారయ ్శ్రఅవశ్య ్శ్రమ్ఙ్శ్రరలాశ్రత౭పిశ్రకరిష్య స్వశ్ర౨౬
మాజోనోశ్రహిశ్రప్రత్పకూలసోతశ్రనశ్రజాతుశ్రసుక్శ్రఏతతేశ్ర౨౭
ఆాతయ శ్రత్శ్రజీవితశ్రసత్వశ ణశ్రశ్రత త
ప్ుతుయ శ్రత్త్రతవోశ్రహ్య తయ శ్రత్వయాశ్రవిరతయ
ఏతశ్రతయ ావత్శ్రప్రత్పప్కుహ్య శ్రపుాతయ
ణశ్రత౭ప్తశ్రరతయ ్శ్రకురశ్రతత్శ్రతాశ్రతల్మ ్శ్రశ్ర౨౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
ఏక చత్వి రిమశ సస ర్క :
ఆజ్పో
నో త శ్రమాజ్వశ్రాల్మ కయ ్శ్రప్రత్పకూల్శ్రనిశాచరైః
అప్రవీత్శ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రయరీచోశ్రమాక్ష్ా౭త్పర్శ్ర౧
కేనా౭ణ్శ్రఉరత్పష్శ్రట శ్రత
శ్ర శ్రత వినాశ్ైఃశ్రారశ్రకరకి ణ్ట
సశ్రపుప్తశ్రసయ శ్రసశ్రమాత్త్ష్శ్రట సయ శ్రాశ్రయతయ శ్రసయ శ్రనిశాచరశ్ర౨
కశ్రశ్రశ్రసల్మ త యాశ్రసురానాశ్రమాజ్న్శ్రనా౭పిననత్ప
త శ్రారప్కుత్
కేశ్రనేత్శ్రఉరత్పష్్
ట శ్రతేశ్రప్ుతుయ శ్రాల్మ ర్శ్రఉాణతైఃశ్ర౩
శ్ప్తవశ్రశ్రసవ
త శ్రసువయ క్శ్ర
త హీనశ్రవీమాయ శ్రనిశాచమా:
ఇచచ నిశ్రత ాల్మ ్శ్రవినశ్య న్
త శ్రఉరరత్
త శ్రరీణాశ్ర౪
కేశ్రనేత్శ్రఉరత్పష్్
ట శ్రతేశ్రక్షుప్తేణ్ట౭హితశ్రవాత్పనా
ణశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రఇచచ త్పశ్రనశ్య న్
త శ్రసల్మ శ్రప్కుతేనశ్రనిశాచరశ్ర౫
వాయ ైఃశ్రకలుశ్రనశ్రహ్నయ నేశ్రత సచివాశ్రశ్రసవ
త శ్రమావమ
యేశ్రాల్మ ్శ్రఉతా త్శ్రఆరూట్శ్రనశ్రనిప్కుహ్ని
ణ శ్రత సరల్మ శ్ైఃశ్ర౬
అయైయ ైఃశ్రకాత్వశ్రప్ుతోతశ్రహిశ్రమాజాశ్రకారత్శ్రఆప్శితైః
నిప్కాహ్య ైఃశ్రసరల్మ ాశ్రసత్పా శ్రశ్రరి శ్రనిప్కాహోయ శ్రనిప్కుహ్య తశ్ర౭
తరకి ్శ్రఅర త్శ్రచశ్రకాత్వ్శ్రచశ్రణశ్శ్రశ్చ శ్రజ్ణా్శ్రవర
ాల్మ మిశ్రశ్రప్రాాత్శ్రసచివాైఃశ్రప్ాపుి వనిశ్రత నిశాచరశ్ర౮
విరరయ యేశ్రతుశ్రతత్శ్రసరల్మ ్శ్రవయ ర త్శ్రరవత్పశ్రమావమ
వయ సన్శ్రాల్మ మిశ్రవైకుణ్టయ త్శ్రప్ాపుి శ్రవనీత
త ర్వశ్రజ్నాైఃశ్ర౯
మాజ్శ్రమూలోశ్రహిశ్రతరకి శ్రశ్చ శ్రజ్ణశ్రశ్చ శ్రజ్ణా్శ్రవర
తాకి త్శ్రసమాల్మ శ్రసల్మ ౭వాతసుశ్రరక్షితవోయ శ్రనమా౭త్పా: ౧0
మాజ్య ్శ్రాలయితు్శ్రశ్కయ ్శ్రనశ్రతీక్షేణనశ్రనిశాచర
నశ్రచా౭పిశ్రప్రత్పకూలేనశ్రనా౭వినీతేనశ్రమాక్ష్సశ్రశ్ర౧౧
యేశ్రతీక్ష్ణశ్రత్వత్త్నాతైఃశ్రసచివాశ్రరజ్య నేశ్రత సహ్శ్రతేనశ్రవై
విష్మ్ఙ్శ్రతురకా: ీప్కాశ్రత్వనశ్రత ారతయోశ్రణాశ్ర౧౨
రహ్వైఃశ్రాతవోశ్రలోకేశ్రయుకశ్రత తరకి ్శ్రఅుషిా
ట ైః
రర్వష్ణ్శ్రఅరమాతేనశ్రవినష్ణటైఃశ్రసరరిచచ ాైఃశ్రశ్ర౧౩
ాల్మ మినాశ్రప్రత్పకూలేనశ్రప్రజాశ్రశ్రసీక్షే
త ణనశ్రమావమ
రక్ష్య యణ్టశ్రనశ్రవరనే
త శ్రత మ్ఙ్ష్ణశ్రకోయయునాశ్రణాశ్ర౧౪
అవశ్య ్శ్రవినశిష్య నిశ్రత సర్వల్మ శ్రమావమశ్రమాక్ష్ాైః
యేష్ణ్శ్రతల్మ ్శ్రకరక శోశ్రమాజాశ్రతురా త్ప:త అజితేత్త్నిణ
త ైఃశ్ర౧౫
తశ్రత్పత్శ్రకాకాళీణ్శ్రకోర్శ్రఆాత్పత్శ్రత్వయా
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అత్త్ైవశ్రశోచనీణశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రసశ్రస్యపయ శ్రవినశిష్య స్వశ్రశ్ర౧౬
య్శ్రనిహ్తయ శ్రతుశ్రమాత్వశ్రశ్చ శ్రనశ్రచిమాత్శ్రాల్మ ్శ్రవత్పష్య త్ప
అనేనశ్రప్కుతశ్రప్కుతోయ ౭స్వకి శ్రప్మియేశ్రణశ్రత౭రిణ్టశ్రహ్తైఃశ్ర౧౭
తరశ నాత్శ్రఏవశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రహ్త్శ్రయ్శ్రఉరారణ
ఆాకి న్శ్రచశ్రహ్త్శ్రవిత్పశ్రత ప్హుాల్మ శ్రసీా్శ్రసానవ
త ్శ్ర౧౮
ఆనయిష్య స్వశ్రచ్చత్శ్రసీా్శ్రఆప్శ్యత్శ్రసహితోశ్రత్వయా
నవశ్రతల్మ ్శ్రఅస్వశ్రనవా౭హ్్శ్రనవశ్రలయక శ్రనశ్రమాక్ష్ాైఃశ్ర౧౯
నివారయ యమశ్రసు
శ్ర తశ్రత్వయాశ్రహిైషిణ్ట
నశ్రప్ుష్య తశ్రవాకయ ్శ్రఇత్శ్రనిశాచర
రర్వతశ్రకలాా శ్రహిశ్రకాశ్రయుష్టశ్రనమా
హిత్శ్రనశ్రప్కుహ్ని
ణ శ్రత సుప్హుత్పా : ఈరిత్శ్ర౨0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకశ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
త్వి చత్వి రిమశ సస ర్క :
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రరరష్్శ్రయరీచోశ్రమావమ్శ్రతతైః
కచాచ వైఃశ్రఇతయ ౭ప్రవీశ్రశ్రతీప
త శ్రరయాశ్రప్ాప్త్పత్వచ రశ్రప్రపోైఃశ్ర౧
ప్తుష్ణటశ్రశాచ ౭హ్్శ్రపునశ్రత
శ్ర న
త శ్రశ్రశ్రచాా౭స్వశ్రారిణ్ట
త్వశ్రతల్మ తోతయ తశ్రశ్త్త్తమ
త శ్రవినష్్
ట శ్రజీవిత్శ్రచశ్రమ్ఙ్శ్ర౨
నశ్రహిశ్రమాత్వ్శ్రరమాప్కత్వయ శ్రజీవన్శ్రప్రత్పనివర తతేశ్ర
వర తతేశ్రప్రత్పరూపో౭సౌశ్రణత్వశ్రతత్వటశ్రహ్తసయ శ్రతేశ్రశ్ర౩
రా్శ్రుశ్రశ్కయ ్శ్రత్వయాశ్రకరత్శ్రఏవ్శ్రతల్మ యిశ్రతుమా౭౭తకి ని
ఏష్శ్రకచాచ శ్రత్వయ ౭హ్్శ్రాతశ్రసల్మ స్వశ్రత తే౭శ్రసుతశ్రనిశాచరశ్ర౪
ప్రప్హుష్శ్రట స
శ్ర ల్మ త ౭రవత్శ్రతేనశ్రవచనేనశ్రసశ్రమాక్ష్సైః
రరిష్ల్మ జ్య శ్రసుసమిశ ాష్్
ట శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౫
ఏతశ్రచౌచ ణీర
ట య శ్రయుక్శ్ర
త తేశ్రత్వశ్రచచ యతత్పవశ్రాషిత్
ఇానీ్శ్రఅస్వశ్రయరీచైఃశ్రపూరల్మ ్శ్రఅపయ శ్రనిశాచరైఃశ్ర౬
ఆరహ్య ా్శ్రఅణ్శ్రీప్క్శ్రకకోశ్రరతి శ్రవిపూషితైః
త్వయాశ్రసహ్శ్రరతోశ్రయుకైఃశ్రత పిశాచశ్రవతనైఃశ్రకరైఃశ్ర౭
ప్రలోరయిాల్మ శ్రవైతేహీ్శ్రణతేష్్
ట శ్రకుత్శ్రఅర హస్వశ్ర
ా్శ్రశూనేయ శ్రప్రసర్శ్రసీా్శ్రఆనయిష్ణయ మిశ్రమ్త్పీ్శ్ర౮
తతోశ్రమావమశ్రయరీచౌశ్రవియన్శ్రఇవశ్రత్శ్రరత్
ఆరహ్య శ్రణణతుైఃశ్రీప్క్శ్రతాకి శ్రా౭౭ప్శ్త్వశ్రత్వమలా
ట త్శ్ర౯
తైవశ్రతప్తశ్రరశ్య న్నతశ్రరటణ్ట
ట నిశ్రవనానిశ్రచ
రారీ్శ్రశ్చ శ్రసరితైఃశ్రసమాల్మ శ్రమాత్త్ష్ణటణిశ్రనకమాణిశ్రచశ్రశ్ర౧0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సమ్ఙ్తయ శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రమాకవశ్రాయ ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రతతైః
తతరశ శ్రసహ్శ్రయరీచోశ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్రశ్ర౧౧
అవతీరయ శ్రరాత్శ్రతాకి త్శ్రతతైఃశ్రకాత్వచ నశ్రపూష్ణ్టత్
హ్తశ్రత ప్కుహీాల్మ శ్రయరీచ్శ్రమావణోశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౨
ఏతశ్రప్ాయ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రప్తుశ్య తేశ్రకతళీశ్రప్ుత్
ప్రాణా్శ్రతత్శ్రసకేశ్రీప్క్శ్రణత౭శ్రర త్శ్రవణ్శ్రఆకాైఃశ్ర౧౩
సశ్రమావమశ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రయరీచోశ్రమాక్ష్సశ్రశ్రసా
త
ప్ుకోశ్రపూాల్మ ౭౭ప్శ్త్వశ్రాల్మ రిశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవిచచారశ్రహ్శ్ర౧౪
సశ్రతుశ్రరూర్శ్రసయాతణశ్రత్వహ్త్శ్రఅతుా తశ్రతరశ న్శ్ర
త్వణిశ్రప్రవరశ్రప్శుయక ౭ప్కైఃశ్రస్వా౭స్వతశ్రుకా౭౭ప్కుత్పైఃశ్ర౧౫
రకశ్రత రతోకి తా లశ్రుకశ్రఇత్త్నశ్రత నీలోతా లశ్రప్శ్వాైః
రామిచ శ్రతపుయ ని తశ్రప్కీవశ్రఇత్త్నశ్రత నీలశ్రనిపోతరైఃశ్రశ్ర౧౬
కుమ్ఙ్తుతశ్రవప్జ్శ్రసయక శ్్శ్రఉతర్శ్రచా౭సయ శ్రాసల్మ ర్శ్ర
త్వతూకశ్రనిరశ్రారశ ల్మ శ్రశ్చ శ్రరతకి శ్రరాత్వాలక శ్రసనిి రైఃశ్ర౧౭
వైటూరయ శ్రసయక శ్శ్రకురశ్రశ్రసు
త శ్రజ్ఙ్క ైఃశ్రసుసత్వహతైః
ఇత్త్యత౭౭యుతశ్రసవర్వ ణనశ్రపుచ్చచ శ్రపర తల్మ ్శ్రవిమాజిాశ్ర౧౮
త్వపహ్రశ్రస్వి కశ్రత వరోణశ్రరైి శ్రమాి నాశ్రవిైశ్రప్రల్మ తైః
క్ష్ేనశ్రమాక్ష్సోశ్రజాతోశ్రప్ుకైఃశ్రరరత్వశ్రశోరనైఃశ్రశ్ర౧౯
వన్శ్రప్రజ్ల్మ లణన్శ్రరత్వయ ్శ్రమాయ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రచశ్రతత్
త్వపహ్ర్శ్రతరశ నీణ్శ్రరూర్శ్రప్కుాల్మ శ్రసశ్రమాక్ష్సైఃశ్ర౨0
ప్రలోరనా౭శ్రర త్శ్రవైతేహాయ శ్రనానాశ్రాతుశ్రవిచిప్త్పత్
విచరన్శ్రకచచ తేశ్రసత్వయ క్శ్రశాతల్మ లానిశ్రసత్వనత
త ైఃశ్ర౨౧
రూపైయ శ్రపిుతశ్రశ్ైశ్రశిచ ప్తోశ్రపూాల్మ శ్రచశ్రప్పిణశ్రతరశ నైః
విటీనా్శ్రరాసలయాన్శ్రర0శ్రకాతల్మ తన్శ్రవిచచారశ్రహ్శ్ర౨౨
కతళీశ్రప్కుహ్క్శ్రకాల్మ శ్రకరి ణకామాన్శ్రఇతశ్రస
శ్ర త
త ైః
సయప్శ్ణన్శ్రత్వనశ్రత కత్పైఃశ్రసీాశ్రసత్వతరశ న్శ్రతాశ్ర౨౩
మాజీవశ్రచిప్తశ్రప్పుష్ైఃట శ్రసశ్రవిరమాజ్శ్రత్వహాశ్రప్ుకైః
మాయ౭౭ప్శ్త్వశ్రరాాయ ేశ్రవిచచారశ్రణాశ్రసుక్శ్ర౨౪
పునర్శ్రకాల్మ శ్రనిప్ుతశ్రత శ్చ శ్రవిచచారశ్రప్ుకోతత్వ
త ైః
కాల్మ శ్రుహూర త్శ్రతల్మ రయాశ్రపునైఃశ్రప్రత్పనివర తతేశ్ర౨౫
విప్కీట్శ్రశ్చ శ్రపునశ్రరూా మౌశ్రపునర్శ్రఏవశ్రనిషీతత్ప
ఆప్శ్త్వశ్రాల్మ ర్శ్రఆకత్వయ శ్రప్ుకశ్రయూానిశ్రకచచ త్పశ్ర౨౬
ప్ుకశ్రయూైైఃశ్రఅుకతైఃశ్రపునర్వవశ్రనివర తతే
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సీాశ్రతరశ న్శ్రఆకాత్విన్శ్రమాక్ష్సోశ్రప్ుకా్శ్రకతైః
రరిప్రత్వత్పశ్రచిప్ాణిశ్రత్వమలా
ట నిశ్రవినిష్ా తన్శ్రశ్ర౨౭
సుతీల్మ క్ష్య శ్రచశ్రసర్వల్మ శ్రత్శ్రప్ుకాశ్రయే౭నేయ శ్రవనేచమాైః
ఉరకత్వయ శ్రసయప్కాణశ్రవిప్తవనిశ్రత త్పశోశ్రతశ్శ్రశ్ర౨౮
మాక్ష్సైఃశ్రసో౭పిశ్రాన్శ్రవనాయ న్శ్రప్ుకాన్శ్రప్ుకశ్రవతేశ్రరతైః
ప్రచాచ తనా౭శ్రర త్శ్రావసయ శ్రనశ్రరక్ష్ణత్పశ్రసప్ుస ా శ్న్శ్ర౨౯
తస్వకి న్శ్రఏవశ్రతతైఃశ్రకాలేశ్రవైతేహీశ్రశురశ్రలోచనా
కుసుయ౭రచయేశ్రవయ ప్కాశ్రాతాన్శ్రఅతయ ౭వర తతశ్ర౩0
కరి ణకామాన్శ్రఅశోకా్శ్రశ్చ శ్రచ్చా్శ్రశ్చ శ్రత్వత్పర్వక్ష్ణ్ట
కుసుయన్శ్రఅరచినల్మ నీశ్రత చచారశ్రరచిమా౭౭ననాశ్ర౩౧
అనమాహ౭రమయ శ్రవాససయ శ్రాశ్రత్శ్రరతి శ్రత్వణ్శ్రప్ుక్
ుశ్రకాతశ్రత్వణిశ్రవిచిప్ా్౭క్శ్రతతరశ శ్రరరయ్౭కనాశ్ర౩౨
ాశ్రత్శ్రరచిరశ్రతమోతషీశ్రట రూరయ శ్రాతుశ్రతనూరహ్్
విసకి యోతుా లశ్రి నణనాశ్రసతి హ్్శ్రసుైక్ష్తశ్ర౩౩
సశ్రచశ్రా్శ్రమాత్వశ్రతయిా్శ్రరశ్య న్శ్రయయాశ్రత్వయోశ్రప్ుకైః
విచచారశ్రతతశ్రస
శ్ర ప్త తశ్రతీరణన్శ్రఇవశ్రతశ్రతల్మ న్శ్ర౩౪
అప్తుష్శ్రట పూరల్మ ్శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రనానాశ్రరతి శ్రత్వణ్శ్రప్ుక్
విసకి ణ్శ్రరరత్వ్శ్రసీాశ్రజ్కాత్వశ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్రశ్రశ్ర౩౫
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రత్పల్మ శ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
ప్త్వ చత్వి రిమశ సస ర్క :
ాశ్రత్శ్రసప్మ్ఙ్ా క్ష్య శ్రసుప్శోణీశ్రకుసుయశ్రనయ ౭రచినల్మ తీ
హేత్వశ్రమాజ్తశ్రవమాణాయ ్శ్రామాశ ల్మ ాయ ్శ్రఉరశోపిత్శ్ర౧
ప్రప్హుష్ణటశ్రచా౭నవాయ మ్పక శ్రప్ుష్శ్రట హాటకశ్రవరి ణనీ
రమాతర్శ్రత్వ౭పిచా౭౭ప్కనశ్రత లక్ష్కి మ్శ్రచా౭పిశ్రాయుత్శ్ర౨
ఆహూణశ్రఆహూణశ్రచశ్రపున: త్శ్రప్ుక్శ్రాతుశ్రవీక్ష్తేశ్ర
ఆకచచ శ్రఆకచచ శ్రీప్క్శ్రవైశ్రఆరయ శ్రపుప్తశ్రసహా౭ుజ్శ్రశ్ర౩
తయా౭౭హూత్వశ్రనరశ్రవాయ ప్కౌశ్రవైతేహాయ శ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
వీక్ష్యణౌశ్రతుశ్రత్శ్రతేశ్్శ్రతాశ్రతప్తుశ్తుశ్రప్రకి క్శ్ర౪
శ్త్వక యనశ్రశ్రసుతశ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రలక్ష్కి ణోశ్రమాత్వ్శ్రఅప్రవీత్
త్శ్రఏవైన్శ్రఅహ్్శ్రత్వనేయ శ్రయరీచ్శ్రమాక్ష్స్శ్రప్ుక్శ్ర౫
చరపతశ్రప్ుకయా్శ్రప్హుష్ణటైఃశ్రాేనశ్రఉాత్పనాశ్రవనే
అనేనశ్రనిహ్ాశ్రమాత్వశ్రమాజానైఃశ్రకాత్వశ్రరూపిణ్టశ్ర౬
అసయ శ్రయయావితోశ్రయయాశ్రప్ుకశ్రరూర్శ్రఇత్శ్రప్కుత్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ాుత్వశ్రతుా రష్శ్రవాయ ప్కశ్రకనర
త ల్మ శ్రపురశ్రసనిి ర్శ్ర౭
ప్ుకోశ్రహేయ వ్శ్రవితోశ్రరతి శ్రవిచిప్తోశ్రనా౭శ్రస్వశ్రత మాకవ
జ్కాయ ్శ్రజ్కతీశ్రనాతశ్రయయష్ణశ్రహిశ్రనశ్రసత్వశ ణైఃశ్ర౮
ఏవ్శ్రప్పువామ్శ్రకాకుతస ే్శ్రప్రత్పవారయ శ్రశుచిశ్రస్వకి ా
ఉవాచశ్రసీాశ్రసత్త్ుష్ణ
హ ట శ్రచతకి నాశ్ర(చరకి ణ్ట) ప్హుతశ్రచ్చతనాశ్ర౯
ఆరయ పుప్ా౭పిశ్రమామో౭సౌశ్రప్ుకోశ్రహ్రత్పశ్రమ్ఙ్శ్రత్వనైః
ఆనయన్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రప్కీటా౭శ్రర త్శ్రపశ్రరవిష్య త్పశ్ర౧0
ఇహా౭౭ప్శ్త్వశ్రరతే౭ాకి క్శ్రరహ్వైఃశ్రపుమయ శ్రతరశ నాైః
ప్ుకాశ్రశ్చ రనిశ్రత సహిాశ్రశ్చ త్వమాైఃశ్రప్సుత్వమాశ్రశ్రసా
త శ్ర౧౧
రక్ష్మ్ైఃశ్రప్పుష్తశ్రసయక శ్రశ్చ శ్రవానమాైఃశ్రరాని మాశ్రశ్రసా
త
విచరనిశ్రత త్వహాశ్రాహోశ్రరూరశ్రప్ేష్ణటశ్రత్వపశ్రహ్మా: ౧౨
నశ్రచా౭సయ శ్రసప్తుశోశ్రమాజ్న్శ్రప్తుష్శ్రట పూరోల్మ శ్రప్ుకైఃశ్రపుమా
తేజ్ాశ్రక్ష్త్వయాశ్రతీాతయ శ్రణా౭ణ్శ్రప్ుకశ్రసతత్వ
త ైఃశ్ర౧౩
నానాశ్రవర ణశ్రవిచిప్ా౭0కోశ్రరతి శ్రపిుతశ్రసయచితైః
తోయ తణన్శ్రవన్శ్రఅవయ ప్క్శ్రశోరతేశ్రశ్శిశ్రసనిి రైఃశ్ర౧౪
అహోశ్రరూర్శ్రఅహోశ్రలక్ష్మకి ైఃశ్రసల్మ రశ్రసత్వా శ్రచచ శ్రశోరనా
ప్ుకో౭తుా తోశ్రవిచిప్తో౭సౌశ్రప్హుతణ్శ్రహ్రతీవశ్రమ్ఙ్శ్ర౧౫
ణత్పశ్రప్కహ్మ్శ్రఅేయ త్పశ్రజీవన్శ్రఏవశ్రప్ుకశ్రశ్రసవ
త
ఆశ్చ రయ శ్రపూత్శ్రరవత్పశ్రవిసకి ణ్శ్రజ్నయిష్య త్పశ్ర౧౬
సయరశ్రత వనశ్రవాానా్శ్రమాజ్య ాతనా్శ్రచశ్రనైఃశ్రపునైః
అత్వతైఃశ్రపురశ్రవిపూష్ణ౭శ్రరోతశ్రప్ుకశ్రఏష్శ్రరవిష్య త్పశ్ర౧౭
రరతాయ ౭౭రయ శ్రపుప్తశ్రసయ శ్రశ్ల్మ ప్శూణ్ట్శ్రత్వత్వశ్రచశ్రప్రపో
ప్ుకశ్రరూర్శ్రఇత్శ్రత్పవయ ్శ్రవిసకి ణ్శ్రజ్నయిష్య త్పశ్ర౧౮
జీవన్శ్రనశ్రణత్పశ్రతే౭ేయ త్పశ్రప్కహ్మ్శ్రప్ుకశ్రసతత్వ
త ైః
అజిన్శ్రనరశ్రశారూతలశ్రరచిర్శ్రమ్ఙ్శ్రరవిష్య త్పశ్రశ్ర౧౯
నిహ్తాయ ౭సయ శ్రసతల్మ త సయ శ్రజామూా నతశ్రత్వణశ్రతల్మ చి
శ్ష్ా శ్రప్పుాయ ్శ్రవినీాయాశ్రమిచాచ మిశ్రఅహ్్శ్రఉాస్వతు్శ్ర౨0
కాత్వశ్రప్ుత్
త శ్రఇత్శ్రరౌప్త్శ్రత్త్సీణ్ట
త ్శ్రఅసప్తుశ్్శ్రత్వత్
వపుష్ణశ్రతుశ్రఅసయ శ్రసతల్మ త సయ శ్రవిసకి యోశ్రజ్నితోశ్రత్వత్వశ్ర౨౧
తేనశ్రకాత్వచ నశ్రరోయణశ్రతుశ్రత్వణిశ్రప్రవరశ్రప్శుమిక ణ్ట
తరణ్ట౭౭త్పతయ శ్రవర్వ ణనశ్రనక్ష్ప్తశ్రరతశ్రవరచ ా
రపూవశ్రమాకవాయ ౭పిశ్రత్వపశ్రవిసకి ణ్శ్రఆకత్శ్ర౨౨
ఏవ్శ్రసీాశ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రప్ుక్శ్రఅతుా త్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
లోపితశ్రశ్రతన
త శ్రరూేమశ్రసీతయాశ్రచశ్రప్రచోత్పత: ౨౩
ఉవాచశ్రమాకవోశ్రప్హుష్టటశ్రప్ాతర్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రవచైఃశ్ర౨౪
రశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహాయ ైఃశ్రప్సుా హా్శ్రప్ుకశ్రకా్శ్రఇయ్
రూరశ్రప్ేష్త
ట యాశ్రహిశ్రఏష్శ్రప్ుకో౭తయ శ్రనశ్రరవిష్య త్పశ్ర౨౫
నశ్రవనేశ్రనత్వతపతేే
త శ్రనశ్రచైప్తరతశ్రసప్త్వశ యే
కుతైఃశ్రప్పుత్పవాయ ్శ్రసౌమిప్తేశ్రయో౭సయ శ్రకశిచ త్శ్రసమోశ్రప్ుకైఃశ్ర౨౬
ప్రత్పశ్రలోయ౭ుశ్రలోయశ్రశ్చ శ్రరచిమాశ్రరోత్వశ్రమాజ్ణైః
శోరనేశ్రత ప్ుక్శ్రఆప్శితయ శ్రచిప్ాైఃశ్రకనకశ్రపిుపి
త ైఃశ్ర౨౭
రశాయ ౭సయ శ్రప్ుత్వా యమశ్రసయ శ్రతీాత్శ్రఅరాి శ్రశికోరయ్
జిహాల్మ ్శ్రుకాత్శ్రనిసస రనీ్
త శ్రమ్ఙ్కాత్శ్రఇవశ్రశ్తప్హ్ా్శ్ర౨౮
త్వారశ్రకలల్మ ౭రక శ్రుకైఃశ్రశ్త్వక శ్రుకాతశ్రశ్రనిరశ్రఉతరైః
కసయ శ్రనాయ౭పిశ్రరూపోయ ౭సౌశ్రనశ్రత్వపశ్రలోరయేశ్రప్ుకి కైఃశ్ర౨౯
కసయ శ్రరూర్శ్రఇత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రజామూా శ్రనతశ్రత్వణశ్రప్రర్శ్ర
నానాశ్రరతి శ్రత్వణ్శ్రత్పవయ ్శ్రనశ్రత్వపశ్రవిసకి ణ్శ్రప్వజ్యత్శ్ర౩0
(శ్రరా్శ్రపునశ్రరకి త్పీశ్రసీాశ్రాలాశ్రనారీశ్రనశ్రవిసకి యేత్శ్ర)
యత్వస శ్రహేతోశ్రర౭పిశ్రప్ుకాన్శ్రవిహామా౭శ్రర త్శ్రచశ్రతనిల్మ నైః
కి నిశ్రత లక్ష్కి మశ్రమాజాపశ్రప్ుకయాయా్శ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర౩౧
తనానిశ్రవయ వాయేనశ్రవిచీణనేశ్రత త్వహాశ్రవనే
ాతవోశ్రవివిాశ్రశాచ ౭పిశ్రత్వణిశ్రరతి ్శ్రసువరి ణనైఃశ్ర౩౨
తాస ర్శ్రఅరాల్శ్రప్నూణ్ట్శ్రతన్శ్రనిచణశ్రవర తన్
త్వనాశ్రచినిత
త ్శ్రసరల్మ ్శ్రణాశ్రశుప్కశ్రసయ శ్రలక్ష్కి మశ్ర౩౩
అరీ తశ్రయేనా౭శ్రర తశ్రప్కుతేయ నశ్రసప్త్వల్మ జ్త్పశ్రఅవిచారణన్
త్శ్రఅర త్శ్రఅర తశ్రశాత్త్సజ్
త ైఃనో శ్రప్ాహుర౭శ్రమాతయ శ్రశ్చ శ్రలక్ష్కి మశ్ర౩౪
ఏతశ్రసయ శ్రప్ుకశ్రరతి శ్రసయ శ్రరమార్వ తయ శ్రకాత్వచ నశ్రతల్మ చి
ఉరవేక్ష్య త్పశ్రవైతేహీశ్రత్వయాశ్రసహ్శ్రసుత్వతయ యశ్ర౩౫
నశ్రకాతళీశ్రనశ్రప్పిణకీశ్రనశ్రప్రవేణీశ్రనశ్రచావికీ
రవేత్శ్రఏతసయ శ్రసప్తుీశ్రసా రశ నేశ్రనేత్పశ్రమ్ఙ్శ్రత్వత్పైఃశ్ర౩౬
ఏష్శ్రచైవశ్రప్ుకైఃశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
ణశ్రశ్చ శ్రత్పవోయ శ్రనరశ్రశ్చ రైః
ఉాశ్రవేత్వశ్రప్ుకౌశ్రత్పవౌయ శ్రామాశ్రప్ుకశ్రత్వహీశ్రప్ుకౌశ్ర౩౭
ణత్పశ్రవా౭ణ్శ్రతాశ్రణశ్రనాకి ్శ్రరవేత్శ్రవతస్వశ్రలక్ష్కి మ
యయష్ణశ్రమాక్ష్సశ్రతయ త్పశ్రకర తవోయ ౭సయ శ్రవతోశ్రత్వయాశ్ర౩౮
ఏతేనశ్రహిశ్రప్ుశ్మ్ఙ్స నశ్రయరీచ్చనా౭ప్కుా౭౭తకి నా
వనేశ్రవిచరాశ్రపూరల్మ ్శ్రహిమిస ాశ్రునిశ్రపుత్వక వాైఃశ్ర౩౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఉాతణశ్రరహ్వోశ్రయేనశ్రప్ుకయాయా్శ్రజ్నా౭త్పాైః
నిహ్ాైఃశ్రరరమ్ఙ్ష్ణల్మ ాశ్రస
శ్ర ా
త కి త్శ్రవతయ :శ్రశ్రఅసుతశ్రఅణ్శ్రప్ుకైఃశ్ర౪0
పురాతత్శ్రఇహ్శ్రవాాపిైఃశ్రరరిపూణశ్రతరస్వల్మ నైః
ఉతరశ్రశ్రసోతశ్రత్పల్మ జాన్శ్రహ్నిశ్రత సల్మ శ్రకరోా ౭శ్ల్మ తరీ్శ్రఇవశ్ర౪౧
సశ్రకాచిత్శ్రశ్రచిమాత్శ్రలోకేశ్రఆసాతశ్రత్వహాశ్రుని్
అకసయ త ్శ్రతేజ్ాశ్రయుక్శ్ర
త రక్ష్య శ్రశ్రసస
త య శ్రరపూవశ్రహ్శ్ర౪౨
సుాతనేశ్రచశ్రతశ్రప్తూర్శ్రకరతశ్రకాత్వ్శ్రసమ్పక్ష్య శ్రత్
ఉతస కి యిాల్మ శ్రతుశ్రరకవాన్శ్రవాాపి్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౪౩
తల్మ యా౭వికమయ శ్రవాాేశ్రరరిపూాశ్రశ్చ శ్రతేజ్ా
జీవశ్రలోకేశ్రత్పల్మ జ్శ్రప్ేష్ణటశ్రశ్రసా
త కి త్శ్రఅస్వశ్రజ్మా్శ్రకతైఃశ్ర౪౪
తత్శ్రఏతత్శ్రనశ్రరవేత్శ్రరక్ష్ణశ్రవాాపి: ఇవశ్రలక్ష్కి మ
త్వశ్రత్పల్మ త్శ్రయో౭త్పత్వనేయ తశ్రతరకి శ్రనితయ ్శ్రజితేత్త్నిణ
త ్శ్ర౪౫
రవేత్శ్రహ్తో౭ణ్శ్రవాాపి: అకతయ త శ్రనేవశ్రయ్శ్రకత: ౪౬
ఇహ్శ్రతల్మ ్శ్రరవశ్రసని తోతశ్రణత్త్నితో
త శ్రరక్ష్శ్రమ్త్పీ్
అాయ ్శ్రఆణత్
త శ్రఅాకి క్శ్రణత్శ్రప్కుతయ ్శ్రరకుశ్రననన
త శ్ర౪౭
అహ్్శ్రఏన్శ్రవత్పష్ణయ మిశ్రప్కహీష్ణయ మిశ్రఅతశ్రవాశ్రప్ుక్
యావత్శ్రకచాచ మిశ్రసౌమిప్తేశ్రప్ుక్శ్రఆనయితు్శ్రప్తుత్శ్ర౪౮
రశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహీ్శ్రప్ుకశ్రతల్మ చిశ్రకతశ్రప్సుా హా్
తల్మ చాశ్రప్రానయాశ్రహిశ్రఏష్శ్రప్ుకో౭తయ శ్రనశ్రరవిష్య త్పశ్ర౪౯
అప్రత్వతేన
త శ్రతేశ్రావయ ్శ్రఆప్శ్త్వశ్రశ్రతన
త శ్రసీతయా
యావత్శ్రప్పుష్త్శ్రఏకేనశ్రాణకేనశ్రనిహ్నికి శ్రఅహ్్
హ్ాల్మ శ్రఏతత్శ్రచరకి శ్రచశ్రఆాణశ్రీప్క్శ్రఏష్ణయ మిశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్ర౫0
ప్రతక్షిేశ్రనా౭త్పశ్రరలేనశ్రరక్షిణ్ట
జ్టాయుష్ణశ్రపుత్పత్వ
త ాశ్రచశ్రలక్ష్కి మ
రవా౭ప్రత్వతైఃత శ్రప్రత్పప్కుహ్య శ్రమ్త్పీ్
ప్రత్పశ్రక్ష్మ్శ్రసరల్మ తశ్రఏవశ్రశ్మిక తైఃశ్రశ్రశ్రశ్ర౫౧
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్త్పశ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
చు శచ త్వి రిమశ సస ర్క :
తాశ్రతుశ్రత్శ్రసయత్పశ్య శ్రప్ాతర్శ్రరకుశ్రననన
త ైః
రరనాత౭స్వ్శ్రత్వహాతేజాశ్రజామూా శ్రనతశ్రత్వణశ్రతస ర్శ్ర౧
తత: ప్త్పవినత్శ్రచార్శ్రఆాయా౭౭తకి శ్రవిపూష్మ్
ఆరతయ శ్రచశ్రకలాపౌశ్రత్వల్మ శ్రజ్కాత్వశ్రఉతప్కశ్రవిప్కత్వైఃశ్ర౨
త్శ్రవ0చయాపశ్రమాజ్యత్త్న్
త శ్రఆరతన్
త శ్రనిరీక్ష్య శ్రవై
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రపూవా౭శ్రనరి
త హతశ్రత్త్ాతాత్శ్రపునైఃశ్రసత్వతరశ నే౭రవత్శ్ర౩
రాత౭స్వశ్రర
శ్ర తుశ్రమా౭౭ాణశ్రప్రతుప్ావశ్రణతోశ్రప్ుకైఃశ్ర౪
త్శ్రసశ్రరశ్య త్పశ్రరూేమశ్రతోయ తయన్శ్రఇవా౭ప్కతైః
అవేక్ష్మ్య ౭వేక్ష్య శ్రావన్
త శ్రతుష్ణా ణిశ్రరకి హాశ్రవనేశ్ర౫
అత్పప్ుత్
త శ్రఇష్టైఃశ్రాాత్శ్రశ్రలోరయాన్శ్రకాశ్రచన
శ్0రాత్శ్రతుశ్రసుప్ాా న్
త శ్రఉతా తన్
త శ్రఇవా౭త్వా ర్వశ్ర౬
తశ్య యన్శ్రఅప్తుశ్య ్శ్రచశ్రవపతేే
త షుశ్రకేషుచిత్
చినాి ౭త్త్పై:శ్రఇవశ్రసమ్పల్మ త్శ్రశారత్శ్రచత్త్నశ్రత త్వమల
ట ్శ్ర౭
ుహూమాతత్శ్రఏవశ్రతప్తుేశ్రుహుశ్రశ్రరూతమాత్శ్రప్రకాశ్తే
తరశ నా౭తరశ నేశ్రనవశ్రసో౭ాకర షతశ్రమాకవ్
సుతూర్శ్రఆప్శ్త్వాయ ౭సయ శ్రయరీచోశ్రప్ుకా్శ్రకత:శ్ర౮
ఆసీత్శ్రప్కుతశ్రత శ్రసుతశ్రకాకుతోస ేశ్రవివశ్శ్రశ్రతన
త శ్రమోహితైః
అతశ్రఅవతతశ్రత సుప్శాన:త శ్రచాయా్శ్రఆప్శితయ శ్రశాతల్మ లేశ్ర౯
సశ్రత్శ్రఉనాకి తయాశ్రయసశ్రప్ుకశ్రరూపోశ్రనిశాచర:శ్ర
ప్ుకైైఃశ్రరరిప్ుతోశ్రవనయ :శ్రఅతూమాత్శ్రప్రతయ ప్తుశ్య తశ్ర౧0
ప్కహీతుశ్రకాత్వ్శ్రప్తు్్ల్మ ట న్శ్రపునర్వవా౭రయ శ్రావతశ్ర
తత్శ్రక్ష్ణ్టతేవశ్రసత్త్యతాశ్రతుా న: అత్వతరి హతోశ్రరవత్శ్రశ్ర౧౧
పునశ్రర్వవశ్రతతోశ్రతూమాత్శ్రప్ుక్ష్శ్రష్యటత్శ్రవినిప్సుస త్
ప్తుష్ణటల్మ శ్రమామోశ్రత్వహాతేజాశ్రస
శ్ర ్
త శ్రహ్ుత్శ్రప్కుతశ్రనిశ్చ ణైః
పూణశ్రశ్రసుతశ్రశ్రశ్రుత్త్తుతతయ శ్రకుపితశ్రశ్రసప్త తశ్రమాకవ: ౧౨
సూరయ శ్రరశికి శ్రప్రతీకాశ్్శ్రజ్ల్మ లత్వత్శ్రఅరిశ్రత్వర తన:
సయతణశ్రసుప్తుటేశ్రచాేశ్రవిప్కుష్య శ్రరలవశ్రతా హుశ్రశ్ర౧౩
త్శ్రఏవశ్రప్ుక్శ్రఉత్పశ్
త య శ్రజ్ల్మ లన్
త శ్రఇవశ్రరని క్
ుమోచశ్రజ్ల్మ లిత్శ్రతీర్
త శ్రఅత్త్స0త శ్రశ్రప్రహ్కి శ్రవినిరికి త్శ్ర౧౪
శ్రీర్శ్రప్ుకశ్రశ్రరూరశ్రసయ శ్రవినిరిా తయ శ్రశ్రోతత్వ
త ైః
యరీచశ్రస్యయ వశ్రప్హుతణ్శ్రవిేా౭శ్నిశ్రసనిి రైఃశ్ర౧౫
ాళశ్రయప్త్శ్రఅతోతా తయ శ్రనయ రతత్శ్రసశ్రప్పుశ్శ్రఆతురైః
వయ నతశ్రైా రవ్శ్రనాత్శ్రతరణ్టయ ్శ్రఅలా శ్రజీవితైఃశ్ర౧౬
ప్మిణయమశ్రశ్రసుతశ్రయరీచోశ్రజ్హౌశ్రా్శ్రప్కుప్త్పయ్శ్రతు్
ప్సుకి ాల్మ శ్రతత్శ్రవచన్శ్రరక్ష్ణశ్రతత్వయ శ్రకేనశ్రతుశ్రలక్ష్కి మ్
ఇహ్శ్రప్రాతరయేత్శ్రసీాశ్రశూనేయ శ్రా్శ్రమావణోశ్రహ్ర్వత్శ్రశ్ర౧౭
సశ్రప్ారశ్రత కాల్శ్రఆజానోణశ్రచకారశ్రచశ్రతతైఃశ్రసల్మ ర్
సప్తుశ్్శ్రమాకవశ్రస్యయ వశ్రహాశ్రసీతేశ్రలక్ష్కి ేత్పశ్రచశ్ర౧౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తేనశ్రత్వరకి ణిశ్రనిరిల్మ తైఃత శ్రశ్ర్వమశ్రఅురమ్ఙ్నశ్రచశ్ర
ప్ుకశ్రరూర్శ్రతుశ్రతత్శ్రతయ కాతల్మ శ్రమాక్ష్స్శ్రరూర్శ్రఆస్వత
త :
చప్కేశ్రసశ్రసుత్వహాశ్రకాయోశ్రయరీచోశ్రజీవిత్శ్రతయ జ్న్శ్ర౧౯
తతోశ్రవిచిప్తశ్రకేయూరైఃశ్రసమాల్మ ౭౭రరమశ్రపూషితైః
హేత్వశ్రయీశ్రత్వహాశ్రతత్త్మోషరశ్రమాక్ష్సో౭పూశ్రచచ మాశ్రహ్తైఃశ్ర౨0
త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరత్పత్శ్రపూమౌశ్రమాక్ష్స్శ్రకోరశ్రతరశ న్
మామోశ్రరత్పరశ్రస్వకాత౭0క్శ్రవేష్య
ట న్శ్రత్వహీశ్రతలేశ్ర
జ్కాత్వశ్రత్వనాశ్రసీా్శ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రవచైఃశ్రసకి రన్శ్ర౨౧
యరీచశ్రస్యయ వశ్రయయష్ణశ్రపూరోల్మ క్శ్ర
త లక్ష్కి ేనశ్రతుశ్ర
తశ్రశ్రతా
త శ్రహిశ్రఅరవశ్రచాచ ౭తయ శ్రయరీచో౭ణ్శ్రత్వయాశ్రహ్త:శ్ర౨౨
హాశ్రసీతేశ్రలక్ష్కి ేత్పశ్రఏవ్శ్రఆప్కుశ్య శ్రచశ్రత్వహాశ్రసల్మ న్
త్వయరశ్రమాక్ష్సైఃశ్రసో౭ణ్శ్రప్శుాల్మ శ్రసీాశ్రకత్శ్రరవేత్శ్ర౨౩
లక్ష్కి మశ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రాహుైఃశ్రకా్శ్రఅవాత్శ్రకమిష్య త్ప
ఇత్పశ్రసమిచ నయ త శ్రతమాకి ాకి శ్రమామోశ్రప్హుష్శ్రట తనూరహ్ైఃశ్ర౨౪
తప్తశ్రమాత్వ్శ్రరణ్శ్రతీప్వ్శ్రఆవివేశ్శ్రశ్రవిష్ణతజ్్శ్ర౨౫
మాక్ష్స్శ్రప్ుకశ్రశ్రరూర్శ్రత్శ్రహ్ాల్మ శ్రప్శుాల్మ శ్రచశ్రతత్శ్రసల్మ ర్
నిహ్తయ శ్రప్పుష్త్శ్రచా౭నయ ్శ్రయత్వస ్శ్రఆాణశ్రమాకవైః
తల్మ రయణోశ్రజ్నాతన్శ్రసామా౭పిుకశ్రశ్రసా
త శ్ర౨౬
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుశ్రశ్చ ాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
రమచ చత్వి రిమశ సస ర్క :
ఆర తశ్రసల్మ ర్శ్రతుశ్రత్శ్రరరతశ్రరిల్మ జానోణశ్రసప్తుశ్్శ్రవనే
ఉవాచశ్రలక్ష్కి మ్శ్రసీాశ్రకచచ శ్రజానీహిశ్రమాకవ్శ్ర౧
నశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రజీవిత్శ్రశ్రాతనేశ్రప్హుతణ్శ్రవా౭వత్పష్తే
ట
ప్కోశ్తైఃశ్రరరయ౭౭శ్రర తసయ శ్రప్శుతైఃశ్రశ్పోతశ్రత్వయాశ్రప్పుశ్్శ్ర౨
ఆప్కనయ
త న్శ్రతుశ్రవనేశ్రప్ాతర్శ్రప్ాతు్శ్రఅర హస్వ
త్శ్రక్షిప్ర్శ్రఅపిావశ్రతల్మ ్శ్రప్ాతర్శ్రశ్రణషిమ్
రక్ష్ా్శ్రవశ్్శ్రఆరని ్శ్రస్వయహనా్శ్రఇవశ్రకోశ్రప్ుష్్శ్ర౩
నశ్రజ్కాత్వశ్రతతోకశ్రత సు
శ్ర తశ్రప్ాతు: ఆజానోణశ్రశాసన్
త్శ్రఉవాచశ్రతతశ్రశ్రసప్త తశ్రకుపిాశ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్ర౪
సౌమిప్తేశ్రమిప్తశ్రరూేమశ్రప్ాతుశ్రశ్రసల్మ త త్వ౭స్వశ్రశ్ప్తువత్
ణశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రఅాయ ్శ్రఅవాతయా్శ్రప్ాతర్శ్రనా౭పిరతయ తశ్ర౫
ఇచచ స్వశ్రతల్మ ్శ్రవినశ్య న్
త శ్రమాత్వ్శ్రలక్ష్కి మశ్రత్వప్తుక తే
లోాశ్రనకి త్వశ్రప్కుతేశ్రనూన్శ్రనా౭ుకచచ స్వశ్రమాకవ్శ్రశ్ర౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
వయ సన్శ్రతేశ్రప్పిణ్శ్రత్వనేయ శ్రతి హోశ్రప్ాతరిశ్రనాస్వశ్రత తే
తేనశ్రత్పష్ టస్వశ్రవిప్సరశ్రత స
శ్ర ్
త శ్రఅరశ్య న్శ్రత్వహాశ్రతుయ త్ప్శ్ర౭
రా్శ్రహిశ్రసత్వశ ణ్శ్రఆరనేి శ్రతస్వకి న్శ్రఇహ్శ్రత్వయాశ్రరవేత్
కర తవయ ్శ్రఇహ్శ్రత్పష్నా
ట త య శ్రణత్శ్రప్రానశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రఆకతైఃశ్ర౮
ఇత్పశ్రప్పువామ్శ్రవైతేహీ్శ్రాష్ా శ్రశోకశ్రరరిపుిా్
అప్రవీశ్రశ్రలక్ష్
ి కి మశ్రత్త్సా
త త ్శ్రసీా్శ్రప్ుకశ్రవతూ్శ్రఇవశ్ర౯
రని కా౭సురశ్రకత్వతరల్మ శ్రతేవశ్రయుష్శ్రమాక్ష్స్య:
అశ్కయ శ్రస
శ్ర వ
త శ్రవైతేహిశ్రరమాతశ్రజ్యతు్శ్రనశ్రసత్వశ ణ: ౧0
తేవిశ్రతేవశ్రత్వుష్యయ షుశ్రకన తర్వల్మ షుశ్రరతప్త్పషు
మాక్ష్తషుశ్రపిశాచ్చషుశ్రరాని ర్వషుశ్రప్ుకేషుశ్రచశ్ర౧౧
ానవేషుశ్రచశ్రకోర్వషుశ్రనశ్రసశ్రవితేయ తశ్రశోరనే
యోశ్రమాత్వ్శ్రప్రత్పయుతేయ తశ్రసత్వర్వశ్రవాసవోరత్వ్శ్ర౧౨
అవతయ ైఃశ్రసత్వర్వశ్రమామోశ్రనవ్శ్రతల్మ ్శ్రవకుత్శ్రఅర హస్వ
నశ్రాల్మ ్శ్రఅస్వకి న్శ్రవనేశ్రహాతు్శ్రఉతస హేశ్రమాకవ్శ్రవినాశ్ర౧౩
అనివారయ ్శ్రరల్శ్రతసయ శ్రరలైశ్రరా లవా్శ్రఅపి
ప్త్పపిశ్రరో
శ్ర ికైైఃశ్రసుతుయ కైఃశ్ర్ త తశ్ల్మ రైఃశ్రా౭త్వరర్శ్రఅపిశ్ర౧౪
ప్హుతణ్శ్రనిప్రల్మ త్శ్రతే౭శ్రసుతశ్రసయతరశ్రశ్రసయ త జ్య ా్శ్రఅణ్
ఆకమిష్య త్పశ్రతేశ్రరమాతశ్రీప్క్శ్రహ్ాల్మ శ్రప్ుకోశ్రశ్రతత్వ
త ్శ్ర౧౫
నశ్రచశ్రతసయ శ్రసల్మ రోశ్రవయ క్శ్ర
త యణయాశ్రకేనచిత్శ్రప్కుత:
కనర
త ల్మ శ్రనకరశ్రప్రకాయ శ్రయయాశ్రాశ్రతసయ శ్రరక్ష్సైఃశ్ర౧౬
నాయ సశ్రపూా౭స్వశ్రవైతేహిశ్రనయ ాతశ్రత్వయిశ్రత్వహాతకి నా
మామ్ఙ్మశ్రతల్మ ్శ్రవమారోహేశ్రనశ్రాల్మ ్శ్రతయ కుత్శ్రఇహోతస హేశ్ర౧౭
ప్కుతశ్రవైమాశ్రశ్చ శ్రకలాయ ణిశ్రవణ్శ్రఏైశ్రరిి శాశ్రచరైః
శ్రకరశ్రసయ శ్రనితనాతేవశ్రజ్నాతనశ్రవత్శ్రప్రత్పశ్రశ్ర౧౮
శ్రమాక్ష్ాశ్రవిత్పనాశ్రవాచోశ్రవిప్సుజ్నిశ్రత త్వహాశ్రవనే
శ్రహియస శ్రవిహామాశ్రవైతేహిశ్రనశ్రచినయి
త తు్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౯
శ్రలక్ష్కి ేశ్రనవ్శ్రఉకాతశ్రాశ్రప్కుాతశ్రసప్త్వకశ్రత లోచనా
శ్రఅప్రవీత్శ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రసతయ శ్రవాత్పన్శ్ర౨0
శ్రఅనారయ శ్రఅశ్రకరణ్ట౭౭రత్వా శ్రప్ుశ్త్వస శ్రకులశ్రాత్వస న
శ్రఅహ్్శ్రతవశ్రప్పిణ్శ్రత్వనేయ శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవయ సన్శ్రత్వహ్త్శ్రశ్ర౨౧
శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవయ సన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతేశ్రనానిశ్రప్రాష్తశ్ర౨౨
శ్రనతశ్రచిచ ప్త్శ్రసరతేి షుశ్రార్శ్రలక్ష్కి మశ్రణతా వేత్
శ్రతల్మ శ్రత్పల్మ తేషుశ్రప్ుశ్మ్ఙ్స షుశ్రనితయ ్శ్రప్రచచ ని శ్రచారిషుశ్ర౨౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసుతుష్శ్రట శ్రశ్రసల్మ త ్శ్రవనేశ్రమాత్వ్శ్రఏక్శ్రఏకో౭ుకచచ స్వ
శ్రత్వత్వశ్రహేతోైఃశ్రప్రత్పచచ ని ైఃశ్రప్రయుకోతశ్రరరతేనశ్రవాశ్ర౨౪
శ్రతశ్రని శ్రస్వతయ త త్పశ్రసౌమిప్తేశ్రతవశ్రవాశ్రరరతశ్రసయ శ్రవాశ్రశ్ర
శ్రకత్శ్రఇనీవ
త రశ్రశాయ త్వ్శ్రమాత్వ్శ్రరతకి శ్రనిేక్ష్మ్
శ్రఉరసప్మిశ తయ శ్రరమాతర్శ్రకాత్వయేణ్శ్రప్పుతశ్రక
శ్ర ాన్శ్ర౨౫
శ్రసత్వక్ష్్శ్రతవశ్రసౌమిప్తేశ్రప్ాణ్ట్శ్రశ్రసయ త క్షేయ శ్రనశ్రసత్వశ ణైః
శ్రమాత్వ్శ్రవినాశ్రక్ష్మ్శ్రఅపిశ్రనశ్రహిశ్రజీవామిశ్రపూతలేశ్ర౨౬
శ్రఇతుయ కైఃశ్రత రరష్్శ్రవాకయ ్శ్రసీతయాశ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
శ్రఅప్రవీశ్రశ్రలక్ష్
ి కి మైఃశ్రసీా్శ్రప్ా0జ్లిశ్రరిల్మ జితేత్త్నిణ
త ైఃశ్ర౨౭
శ్రఉతర
త ్శ్రపతస హేశ్రవకుత్శ్రైవత్శ్రరవతీశ్రత్వత్వ
శ్రవాకయ ్శ్రఅప్రత్పరూర్శ్రతుశ్రనశ్రచిప్త్శ్రత్త్సీషు
త శ్రమ్త్పలిశ్ర౨౮
శ్రసల్మ ావశ్రశ్రతల్మ త ష్శ్రనారీణ్ట్శ్రఏషుశ్రలోకేషుశ్రప్తుశ్య తే
శ్రవిుకశ్రత తమాకి శ్రశ్చ రలాశ్రశ్రసీక్ష్మ్
త ణ శ్రేతశ్రకమాైఃశ్రత్త్స్వణ
త ైఃశ్ర౨౯
శ్రనశ్రసహేశ్రహీప్తుశ్్శ్రవాకయ ్శ్రవైతేహిశ్రజ్నకా౭౭తకి జ్యశ్ర
శ్రప్శోప్తయో:శ్రఉరయోశ్రర్వకి ౭తయ శ్రతరశ్రత నామాచశ్రసనిి ర్శ్రశ్ర౩0
శ్రఉరప్శుమల్మ ుతశ్రమ్ఙ్శ్రసర్వల్మ శ్రాక్షిశ్రపూాశ్రవనేశ్రచమాైః
శ్రనాయ ణశ్రవాతీశ్రణా౭నాయ ణశ్రఉకోత౭హ్్శ్రరరష్్శ్రతల్మ యాశ్ర౩౧
శ్రత్పక్శ్రాల్మ ్శ్రఅతయ శ్రప్రమశ్య శ్రతల్మ ్శ్రణనాకి ్శ్రఏవ్శ్రవిశ్0కత
శ్రత్త్సీశ్రత తల్మ ్శ్రతుష్శ్రట సల్మ ావేనశ్రకురశ్రవాకేయ శ్రవయ వస్వత
త ్శ్ర౩౨
శ్రకమిష్యయ శ్రణప్తశ్రకాకుతస ేైఃశ్రసల్మ స్వశ్రత తే౭శ్రసుతశ్రవమా౭౭ననే
శ్రరక్ష్ుతశ్రాల్మ ్శ్రవిశాలాక్షిశ్రసత్వప్కాశ్రవనశ్రతేవాైఃశ్ర౩౩
శ్రనిమిాతనిశ్రహిశ్రకోమాణిశ్రయానిశ్రప్ాతురా వనిశ్రత మ్ఙ్
శ్రఅపిశ్రాల్మ ్శ్రసహ్శ్రమామ్ఙ్మశ్రరేయ ణ్శ్రపునర్శ్రఆకతైఃశ్ర౩౪
(శ్రనశ్రవేశ్రతేయ తశ్రని శ్రజానామిశ్రవైతేహిశ్రజ్నకా౭౭తకి జ్యశ్ర)
శ్రలక్ష్కి ేశ్రనవ్శ్రఉకాతశ్రాశ్రరతమ్పతశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
శ్రప్రతుయ వాచశ్రతతోశ్రవాకయ ్శ్రతీప్వ్శ్రాష్ా శ్రరరిపుిాశ్ర౩౫
శ్రకోావరీ్శ్రప్రవేక్ష్మ్య మిశ్రవినాశ్రమామ్ఙ్మశ్రలక్ష్కి మశ్ర౩౬
శ్రఆరనిష్య
త య ౭తవాశ్రతయ క్షేయ శ్రవిష్మ్ఙ్శ్రతేహ్్శ్రఆతకి నైః
శ్రపిాశ్రత్వయ ౭హ్్శ్రవిష్్శ్రతీక్ష్ణ్శ్రప్రవేక్ష్మ్య మిశ్రహుాశ్న్
శ్రనశ్రతల్మ ౭హ్్శ్రమాకవాత్శ్రఅనయ ్శ్రరా౭పిశ్రపురష్్శ్రప్సుా ేశ్ర౩౭
శ్రఇత్పశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఆప్కుశ్య శ్రసీాశ్రతుైఃకశ్రసత్వనిల్మ ా
శ్రాణిాయ ్శ్రరతతీశ్రతుైఃకాత్శ్రఉతర్శ్రప్రజ్కానశ్రహ్శ్ర౩౮
శ్రా్శ్రఆర తశ్రరూా్శ్రవిత్వనాశ్రరతనీ్
త
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసౌమిప్త్పశ్రమా౭౭లోకయ శ్రవిశాలశ్రనేప్ా్
శ్రఆశాల్మ సయాశ్రయసశ్రనశ్రచైవశ్రరరత:శ్ర
శ్రత్శ్రప్ాతర్శ్రరామిచ త్శ్రఉవాచశ్రసీాశ్రశ్ర౩౯
శ్రతతశ్రశ్రసుతశ్రసీా్శ్రఅపివాతయ శ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర
శ్రప్కుా౭0జ్లిైఃశ్రరామిచ త్శ్రఅపిప్రమత్వయ
శ్రఅనీల్మ క్ష్యణోశ్రరహుశ్శ్రశ్చ శ్రమ్త్పీ్శ్ర
శ్రజ్కాత్వశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసమ్పర్శ్రఆతకి వాన్శ్రశ్ర౪0
శ్రఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ శ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
షట్చ త్వి రిమశ సస ర్క :
తయాశ్రరరష్్శ్రఉకశ్రత శ్రశ్రసుతశ్రకుపితోశ్రమాకవా౭ుజ్ైః
శ్రసశ్రవికాత్విన్శ్రప్పుశ్్శ్రమాత్వ్శ్రప్రతతశ్రత నశ్రచిమాత్శ్రఇవశ్ర౧
శ్రతా౭౭ాతయ శ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రక్షిప్ర్శ్రఅనర
త ్శ్రఆస్వత
త ైః
శ్రఅపిచప్కాత్వశ్రవైతేహీ్శ్రరరిప్వాజ్కశ్రరూరశ్రప్తుత్శ్రశ్ర౨
శ్రశ్రశ్క్ష్
ి ణ శ్రకాష్ణణశ్రసమ్పల్మ తైఃశ్రశికీశ్రచప్తీశ్రఉానహీ
శ్రవామ్ఙ్శ్రచశ్రఅమ్ఙ్స శ్రఅవసజాయ ౭తశ్రశుేశ్రణషిశ్రట కత్వమలూ
ట
శ్ర౩
శ్రరరిప్వాజ్కశ్రరూేమశ్రవైతేహీ్శ్రసుాకత్వత్శ్ర౪
శ్రా్శ్రఆసాా౭త్పరలోశ్రప్ాప్తుాయ ్శ్రరహిా్శ్రవనే
శ్రరహిా్శ్రసూరయ శ్రచత్త్నాతాయ ్శ్రసయతయ ్శ్రఇవశ్రత్వహ్త్శ్రతత్వైఃశ్ర౫
శ్రా్శ్రఅరశ్య త్శ్రతతోశ్రాలా్శ్రమాజ్శ్రపుప్తీ్శ్రణశ్స్వల్మ నీ్
శ్రరోహిణీ్శ్రశ్శినాశ్రహీనా్శ్రప్కహ్వత్శ్రప్పుశ్శ్రారమైఃశ్ర౬
శ్రత్శ్రఉప్క్శ్రారశ్రకమాకి మ్శ్రజ్నాతనశ్రకాశ్రప్తుయైః
శ్రసమ్పక్ష్య శ్రనశ్రప్రకత్వా నేశ్రత నశ్రప్రవాత్పశ్రచశ్రయరతైఃశ్ర౭
శ్రీప్కశ్రప్సోాశ్రశ్చ శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవీక్ష్న్
త శ్రరకశ్రత లోచన్
శ్రశ్రస్వమి
త త్శ్రకుత్శ్రఆర్వేశ్రరయాశ్రతోక ావరీశ్రనతీశ్ర౮
శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రతుశ్రఅనర
త ్శ్రప్ేపుస శ్రర
శ్ర తశ్ప్కీవశ్రస
శ్ర త
త ౭శ్రన తర్వ
శ్రఉరతతశ్రత చశ్రవైతేహీ్శ్రపిక్షుశ్రరూేమశ్రమావమైఃశ్రశ్ర౯
శ్రఅరవోయ శ్రరవయ శ్రరూేమశ్రరమాతర్శ్రఅుశోచతీ్
శ్రఅరయ వర తతశ్రవైతేహీ్శ్రచిప్ా్శ్రఇవశ్రశ్న: చరైఃశ్ర౧0
శ్రసశ్రాపోశ్రరవయ శ్రరూేమశ్రప్తుణైఃశ్రకూరశ్రఇవా౭౭ప్ుతైః
శ్రఅత్పష్శ్రట ప్తేా క్ష్య శ్రవైతేహీ్శ్రమాత్వశ్రరతీి ్శ్రణశ్స్వల్మ నీ్శ్ర౧౧
శ్రశుా్శ్రరచిరశ్రతపతషీ్
ట శ్రపూర ణశ్రచత్త్నశ్రత నిా౭౭ననా్
శ్రఆసీనా్శ్రరర ణశ్రశాలాయా్శ్రాష్ా శ్రశోకా౭పిశ్రీటిా్శ్ర౧౨
శ్రసశ్రా్శ్రరతకి శ్రరలాశా౭క్ష్మ్శ్రీతశ్రకౌేణశ్రవాస్వనీ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రఅరయ కచచ తశ్రవైతేహీ్శ్రతుష్శ్రట చ్చాశ్రనిశాశ్రచరైఃశ్ర౧౩
శ్రసశ్రత్వనకి తశ్రశ్మా౭౭విష్టటశ్రప్రహ్కి శ్రకోష్్శ్రఉతీరణత్
శ్రఅప్రవీత్శ్రప్రప్శిత్శ్రవాకయ ్శ్రరహితేశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్ర౧౪
శ్రా్శ్రఉశ్రతయ
త ్శ్రప్త్పలోకానా్శ్రరతకి హీనా్శ్రఇవశ్రప్శిణ్
శ్రవిప్ాజ్యనా్శ్రవపుష్ణశ్రమావమైఃశ్రప్రశ్శ్త్వస శ్రహ్శ్ర౧౫
శ్రకాశ్రతల్మ ్శ్రకా0చనశ్రవమాణ౭౭ేశ్రీతశ్రకౌేణశ్రవాస్వని
శ్రకత్వలానా్శ్రశుా్శ్రయలా్శ్రరత్పకి నీవశ్రచశ్రపిప్రతీశ్ర౧౬
శ్రప్హీైఃశ్రీ
శ్ర మైఃశ్రకీరి తైఃశ్రశుాశ్రలక్ష్మకి :శ్రఅరస మాశ్రవాశ్రశుా౭౭ననే
శ్రపూత్పశ్రమాల్మ శ్రతల్మ ్శ్రవమారోహేశ్రరత్పశ్రమాల్మ శ్రస్యల్మ రశ్రచారిణీశ్ర౧౭
శ్రసయైఃశ్రశికరిమైఃశ్రస్వి కాతైఃశ్రాణ్టటమాశ్రతశ్నాశ్రశ్రసవ
త
శ్రవిశాలేశ్రవిత్వలేశ్రనేప్తేశ్రరకాత౭నే
శ్ర శ్రత ప్కుష్శ్రణ ారకే
శ్రవిశాల్శ్రజ్కన్శ్రీన్శ్రఊరూశ్రకరిశ్రకరోశ్రరమౌశ్ర౧౮
శ్రఏత్వశ్రఉరచిత్వశ్రప్ుత్వతశ్రసహిత్వశ్రసప్త్వా కలిా త్వ
శ్రీపశ్రని తశ్రుకౌశ్రకాన్నతశ్రస్వి కశ్రత ాలశ్రరలోరమౌ
శ్రత్వణిశ్రప్రవేకా౭౭రరణౌశ్రరచిరౌశ్రతేశ్రరయోతరౌశ్ర౧౯
శ్రచారశ్రస్వకి తేశ్రచారశ్రతత్పశ్రచారశ్రనేప్తేశ్రవిలాస్వని
శ్రత్వపశ్రహ్రస్వశ్రమ్ఙ్శ్రమామ్ఙ్శ్రనతీశ్రకూల్శ్రఇవా౭త్వా ాశ్ర౨0
శ్రకమా౭శ్రనశ్రత మితశ్రత్వాయ ౭స్వశ్రసుకేీశ్రసత్వహతశ్రశ్రసనీ
త శ్ర౨౧
శ్రనవశ్రతేవీశ్రనశ్రకనరీ
త ల్మ శ్రనశ్రణక్ష్మశ్రనశ్రచశ్రరాని రీ
శ్రనవ్శ్రరూాశ్రత్వయాశ్రనారీశ్రప్తుష్శ్రట పూమాల్మ శ్రత్వహీశ్రతలేశ్ర౨౨
రూర్శ్రఅప్కయ ్శ్రచశ్రలోకేషుశ్రసౌకుయరయ ్శ్రవణశ్రశ్చ శ్రతేశ్ర
శ్రఇహ్శ్రవాసశ్రశ్చ శ్రకానాతర్వశ్రచిత్
త శ్రఉనాకి తణనిశ్రత మ్ఙ్శ్ర౨౩
శ్రాశ్రప్రత్పప్కాత్వశ్రరప్త్శ్రతేశ్రనశ్రతల్మ ్శ్రవసుత్శ్రఇహా౭౭శ్రర హస్వ
శ్రమాక్ష్ానా్శ్రఅణ్శ్రవాసోశ్రకోమాణ్ట్శ్రకాత్వశ్రరూపిణ్ట్శ్ర౨౪
శ్రప్ాాా౭ప్కాణిశ్రరయయ ణిశ్రనకరోరశ్రవనానిశ్రచ
శ్రసత్వా నాి నిశ్రసుకనీని
త శ్రయుకాతనిశ్రఆచరితు్శ్రతల్మ యాశ్ర౨౫
శ్రవర్శ్రయలయ ్శ్రవర్శ్రపోజ్య ్శ్రవర్శ్రవత్త్స్
త శ్రచశ్రశోరనే
శ్రరమాతర్శ్రచశ్రవర్శ్రత్వనేయ శ్రతల్మ శ్రతుయ క్శ్ర
త అస్వతేక్ష్ేశ్ర౨౬
శ్రకాశ్రతల్మ ్శ్రరవస్వశ్రరప్ాణ్ట్శ్రత్వరా్శ్రవాశ్రశుచిశ్రస్వకి తే
శ్రవసూనా్శ్రవాశ్రవమారోహేశ్రతేవాశ్రప్రత్పాస్వశ్రమ్ఙ్శ్ర౨౭
శ్రనేహ్శ్రకచచ నిశ్రత కనమా
త ల్మ శ్రనశ్రతేవాశ్రనశ్రచశ్రరాని మాైః
శ్రమాక్ష్ానా్శ్రఅణ్శ్రవాసైఃశ్రకత్శ్రుశ్రతల్మ ్శ్రఇహా౭౭కాశ్ర౨౮
శ్రఇహ్శ్రశాకాశ్రప్ుకాైఃశ్రస్వయహశ్రతీల్మ పిశ్రవాయ ప్కశ్రప్ుకాశ్రశ్రసా
త
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రరక్ష్మ్శ్రశ్రసర
త క్ష్వైఃశ్రకయక ైఃశ్రకత్శ్రతేపోయ శ్రనశ్రపిరయ తశ్ర౨౯
శ్రత్వా౭నిల్మ ానా్శ్రకోమాణ్ట్శ్రకుత్వామాణ్ట్శ్రతరస్వల్మ నా్
శ్రకత్శ్రఏకాశ్రత్వహా౭రేయ శ్రనశ్రపిేషిశ్రవమా౭౭ననేశ్ర౩0
శ్రకా౭స్వశ్రకసయ శ్రకుతశ్రశ్చ శ్రతల్మ ్శ్రరా్శ్రనిమిశ్రత్
త శ్రచశ్రతమకా
ట న్
శ్రఏకాశ్రచరస్వశ్రకలాయ ణిశ్రకోమాన్శ్రమాక్ష్సశ్రతవిాన్శ్ర౩౧
శ్రఇత్పశ్రప్రశ్ాతశ్రవైతేహీశ్రమావేనశ్రతుమాతకి నా
శ్రత్పల్మ జాత్పశ్రవేష్యమశ్రహిశ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమావమశ్రయ౭౭కత్
శ్రసరల్మ :శ్రఅత్పత్పశ్రసాక రైఃశ్రపూజ్యాశ్రయసశ్రమ్త్పీశ్ర౩౨
శ్రఉానీయా౭౭సన్శ్రపూరల్మ ్శ్రాతేయ శ్రనా౭పినిత్వత్త్నయ త శ్రచ
శ్రఅప్రవీత్శ్రస్వత్
త శ్రఇత్పశ్రఏవశ్రతాశ్రత్శ్రసౌత్వయ శ్రతరశ న్శ్ర౩౩
శ్రత్పల్మ జాత్పశ్రవేష్యమశ్రసమ్పక్ష్య శ్రమ్త్పీ
శ్రత్శ్రఆకత్శ్రాప్తశ్రకుసుత్వా శ్రారిమ్
శ్రఅశ్కయ ్శ్రఉతేల్మ షుట్శ్రఉాణశ్రతరశ నాశ్ర
శ్రనయ త్వత్త్నణ
త త్శ్రప్ాహ్కి మశ్రవశ్రశ్రతత
త ౭0కనాశ్ర౩౪
శ్రఇణ్శ్రప్పుసీశ్రప్ాహ్కి మశ్రకాత్వ్శ్రఆసయ ా్
శ్రఇత్శ్రచశ్రాతయ ్శ్రప్రత్పప్కుహ్య ా్శ్రఇత్ప
శ్రఇత్శ్రచశ్రస్వత్
త శ్రవనశ్రజాత్శ్రఉతత్వ
త ్
శ్రతల్మ త౭శ్రర త్శ్రఅవయ ప్క్శ్రఇహోరశ్రపుజ్య ా్శ్రశ్ర౩౫
శ్రనిత్వత్త్నయ త యమైఃశ్రప్రత్పపూర ణశ్రాషిణీ్
శ్రనర్వత్త్నశ్రత రతీి ్శ్రప్రసమ్పక్ష్య శ్రమ్త్పీ్
శ్రప్రహ్సయ శ్రతాయ శ్రహ్రేశ్రప్తుత్శ్రత్వనైః
శ్రసత్వరా ణత్శ్రఆతకి శ్రవాణశ్రమావమైఃశ్రశ్రశ్ర౩౬
శ్రతతైఃశ్రసువేష్్శ్రప్ుకయాశ్రకత్శ్రరత్ప్
శ్రప్రతీక్ష్యణ్టశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రతా
శ్రనిరీక్ష్యణ్టశ్రహ్రిత్శ్రతతరశ శ్రతత్శ్ర
శ్రత్వహ్శ్రతల్మ న్శ్రనవశ్రతుశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్రశ్ర౩౭
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్టచ శ్రాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
సర త చత్వి రిమశ సస ర్క :
మావేనశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రతాశ్రప్పుష్ణటశ్రజిహీర షాశ్ర
శ్రరరిప్వాజ్కశ్రరూేమశ్రశ్శ్యస ౭౭ాకి న్శ్రఆతకి నాశ్ర౧
శ్రప్ాహ్కి మశ్రశాచ ౭త్పత్పశ్రశాచ ౭ణ్శ్రఅుకోతశ్రహిశ్రశ్ేతశ్రయ్
శ్రఇత్పశ్రాయ ాల్మ శ్రుహూర త్శ్రతుశ్రసీాశ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨
శ్రతుహిాశ్రజ్నకాయ ౭హ్్శ్రమ్త్పలశ్రసయ శ్రత్వహాతకి నైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసీాశ్రనాయి ౭స్వకి శ్రరప్త్శ్రతేశ్రమాత్వశ్రామాయ శ్రత్పల్మ జోతత్వ
త శ్ర౩
శ్రఉషిాల్మ శ్రాల్మ తశ్శ్రశ్రసయశ్రఇక్ష్మ్ల్మ కూణ్ట్శ్రనివేశ్నే
శ్రపుయానాశ్రయుష్ణన్శ్రపోకాన్శ్రసరల్మ శ్రకాత్వశ్రసప్ుత్పనీ
త శ్ర౪
శ్రతతశ్రత్త్సయో
త
తేశ్రవర్వ షశ్రమాజాశ్రఅత్వత్త్త్వతణతశ్రప్రపు:
శ్రఅపిష్యచయితు్శ్రమాత్వ్శ్రసమ్ఙ్తోశ్రమాజ్శ్రత్వత్త్మితపి: ౫
శ్రతస్వకి న్శ్రసప్మిా ణయేశ్రతుశ్రమాకవశ్రాయ ౭పిష్యచనే
శ్రకైకేయీశ్రనాత్వశ్రరమాతర్శ్రఆమాయ శ్రాయ శ్రయాచతేశ్రవర్శ్ర౬
శ్రప్రత్పప్కుహ్య శ్రతుశ్రకైకేయీశ్రశ్ల్మ శుర్శ్రసుప్కుతేనశ్రమ్ఙ్
శ్రత్వత్వశ్రప్రప్వాజ్న్శ్రరరతశ్రరా రతశ్రాయ ౭పిష్యచన్
శ్రాల్మ శ్రవ౭యాచతశ్రరమాతర్శ్రసతయ సత్వత్శ్రప్ుపోతత్వ
త ్శ్ర౭
శ్రనా౭తయ శ్రపోక్షేయ శ్రనశ్రచశ్రసల్మ ేస య శ్రనశ్రాతయ ౭హ్్శ్రకతత్వచ న
శ్రఏష్శ్రమ్ఙ్శ్రజీవితాయ ౭శ్రపతశ్రమామోశ్రణతయ ౭పిషిచయ తేశ్ర౮
శ్రఇత్పశ్రప్పువాణ్ట్శ్రకైకేయీ్శ్రశ్ల్మ శురోశ్రమ్ఙ్శ్రసశ్రారి తవ:
శ్రఅయాచా౭శ్రర్:్ త అనల్మ ర్శ్ర్ త రి శ్రచశ్రయాయచ ్శ్రచకారశ్రాశ్ర౯
శ్రత్వత్వశ్రరశ్రమాతశ్రత్వహాతేజాశ్రవణాశ్రర0చశ్రవిత్వశ కైః
శ్రఅష్ణటతశ్శ్రహిశ్రవమాషణిశ్రత్వత్వశ్రజ్నకి నిశ్రకమయ తేశ్రశ్ర౧0
శ్రమామ్ఙ్త్పశ్రప్రత్పతోశ్రలోకేశ్రకుమవాన్శ్రసతయ వాన్శ్రశుచి:
శ్రవిశాలా౭క్ష్ణశ్రత్వహాశ్రాహుైఃశ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రహితేశ్రరతైఃశ్ర౧౧
శ్రకాయ౭౭శ్రర తశ్రసు
శ్ర తశ్రత్వహాతేజా:శ్రపిాశ్రతశ్రతశ్రసల్మ ణ్
శ్రకైకేయాయ :శ్రప్పిణశ్రకాయ౭శ్రర త్శ్రత్శ్రమాత్వ్శ్రనా౭రయ ష్యచణత్శ్రశ్ర౧౨
శ్రఅపిష్యకాణశ్రతుశ్రపితుైఃశ్రసమ్పర్శ్రమాత్వ్శ్రఆకత్
శ్రకైకేయీశ్రత్వత్వశ్రరమాతర్శ్రఇతుయ వాచశ్రప్తుత్శ్రవచైఃశ్ర౧౩
శ్రతవశ్రపిప్ాశ్రసయ౭౭శ్రజ్ర
నో ్
త శ్రత్వమ్ఙ్త్శ్రప్శుణ్టశ్రమాకవ
శ్రరరాణశ్రప్రాతవయ ్శ్రఇత్శ్రమాజ్య ్శ్రఅకమక
ట ్శ్ర౧౪
శ్రతల్మ యాశ్రహిశ్రకలుశ్రవసవ
త య ్శ్రనవశ్రవమాషణిశ్రర0చశ్రచ
శ్రవనేశ్రప్రప్వజ్శ్రకాకుతస ేశ్రపితర్శ్రమోచయా౭ప్ుాత్శ్ర౧౫
శ్రతతేశ్రతుయ కాతల్మ శ్రచశ్రా్శ్రమాత్వైఃశ్రకైకేయీ్శ్రఅకుతోరణైః
శ్రచకారశ్రతతల్మ చశ్రస
శ్ర ా
త య శ్రత్వత్వశ్రరమాతశ్రప్తుటశ్రప్వతైఃశ్ర౧౬
శ్రతాయ శ్రని శ్రప్రత్పప్కుహీణయాత్శ్రసతయ శ్రప్పూయాశ్రని శ్రచా౭ప్ుత్
శ్రఏతశ్రప్ాా హ్కి మశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రప్తువ్శ్రప్వత్శ్రఅుతత్వ
త ్శ్ర౧౭
శ్రతసయ శ్రప్ాాశ్రతుశ్రైల్మ యప్తోశ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రవీరయ వాన్
శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రపురష్శ్రవాయ ప్కైఃశ్రసహాణైఃశ్రసత్వర్వ౭రిహాశ్ర౧౮
శ్రసశ్రప్ాాశ్రలక్ష్కి ణోశ్రనాత్వశ్రతరకి చారీశ్రప్తుటశ్రప్వతైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రఅనల్మ కచచ త్శ్రతుష్ణా ణిైఃశ్రప్రప్వజ్న్
త శ్రత్వయాశ్రసహ్శ్ర౧౯
శ్రజ్టీశ్రారసశ్రరూేమశ్రత్వయాశ్రసహ్శ్రసహా౭ుజ్:
శ్రప్రవిష్టటశ్రతత్వటకా౭రమయ ్శ్రతరకి శ్రనితోయ శ్రజితేత్త్మితణ:శ్ర౨0
శ్రతేశ్రవణ్శ్రప్రచుయ ాశ్రమాజాయ త్శ్రకైకేయాయ శ్రశ్రసుతశ్రప్కుతేశ్రప్తణైః
శ్రవిచమాత్వశ్రత్పల్మ జ్శ్రప్ేష్శ్రట వన్శ్రకమ్పా ర్శ్రఓజ్ాశ్ర౨౧
శ్రసయశ్ల్మ సశ్రుహూర త్శ్రతుశ్రశ్కయ ్శ్రవసుత్శ్రఇహ్శ్రతల్మ యా
శ్రఆకమిష్య త్పశ్రమ్ఙ్శ్రరమాతశ్రవనయ ్శ్రఆాణశ్రపుష్క ల్
(రరూన్శ్రకోాన్శ్రవమాహా్శ్రశ్చ శ్రహ్ాల్మ ౭౭ాయా౭మిష్ణన్శ్రరహూన్)శ్రశ్రశ్ర౨౨
శ్రసశ్రతల్మ ్శ్రనాత్వశ్రచశ్రకోప్త్శ్రచశ్రకుల్శ్రచశ్రఆచక్ష్ల్మ శ్రతతల్మ త తైః
శ్రఏకశ్రశ్చ శ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రరాత్వర త్శ్రచరస్వశ్రత్పల్మ జ్శ్రశ్ర౨౩
శ్రఏవ్శ్రప్పువాయ ్శ్రసీాయా్శ్రమాత్వశ్రరాి య ్శ్రత్వహాశ్రరలైః
శ్రప్రతుయ శ్రవాచోశ్రశ్రతర
త ్శ్రతీప్వ్శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్ర౨౪
శ్రయేనశ్రవిప్ాస్వాశ్రలోకాైఃశ్రసశ్రతేవా౭సురశ్రరని కాైః
శ్రఅహ్్శ్రతుశ్రమావణోశ్రనాత్వశ్రసీతేశ్రరక్ష్ణశ్రకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౨౫
శ్రాల్మ ్శ్రతుశ్రకా0చనశ్రవమాణ౭౭ా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రకౌేణశ్రవాస్వనీ్
శ్రరత్ప్శ్రసల్మ కేషుశ్రార్వషుశ్రనా౭త్పకచాచ మిశ్రఅనినితే
త శ్ర౨౬
శ్రరహీల్మ నా్శ్రఉతత్వ
త శ్రత్త్సీణ్ట
త ్శ్రఆప్హుానా్శ్రఇతశ్రశ్రసత
త ైః
శ్రసమాల్మ ా్శ్రఏవశ్రరప్త్శ్రతేశ్రత్వయ౭ప్కశ్రత్వహిషీశ్రరవశ్ర౨౭
శ్రల0కాశ్రనాత్వశ్రసుప్తశ్రసయ శ్రత్వతేయ శ్రత్వత్వశ్రత్వహాశ్రపురీ
శ్రాకర్వమశ్రరరిక్షిాతశ్రనివిష్ణటశ్రరారిశ్రమూర తనిశ్రశ్ర౨౮
శ్రతప్తశ్రసీతేశ్రత్వయాశ్రార త్శ్రవనేషుశ్రవిహ్రిష్య స్వ
శ్రనశ్రచా౭ాయ ౭రమయ శ్రవాససయ శ్రప్సుా హ్యిష్య స్వశ్రామినిశ్ర౨౯
శ్రర0చశ్రాసయ ైఃశ్రసహ్ప్ాణిశ్రసమాల్మ ౭౭రరమశ్రపూషిాైః
శ్రసీతేశ్రరరిచరిష్య నిశ్రత ామాయ శ్రరవస్వశ్రమ్ఙ్శ్రణత్పశ్రశ్ర౩0
శ్రమావేశ్రనవ్శ్రఉకాతశ్రతుశ్రకుపిాశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
శ్రప్రతుయ వాచా౭నవాయ ౭0కీశ్రత్శ్రఅనాప్తుతయ శ్రమాక్ష్స్శ్ర౩౧
శ్రత్వహాశ్రరారి్శ్రఇవాశ్రకత్వా య ్శ్రత్వహేత్త్నశ్రత సప్తుశ్్శ్రరత్ప్
శ్రత్వహోతత్ప్శ్రఇవా౭క్ష్ణరయ ్శ్రఅహ్్శ్రమాత్వ్శ్రఅుప్వాశ్ర౩౨
శ్రసరల్మ శ్రలక్ష్మశ్రసత్వా ని ్శ్రనయ ప్కోతశ్రరరిత్వత్వటల్శ్ర
శ్రసతయ సత్వత్శ్రత్వహాాక్శ్రఅహ్్శ్రమాత్వ్శ్రఅుప్వాశ్రశ్ర౩౩
శ్రత్వహాశ్రాహు్శ్రత్వహోరసక ్శ్రస్వత్వహశ్రవిప్కానశ్రత కామిన్
శ్రప్ుస్వత్వహ్శ్రస్వత్వహశ్రసయక శ్్శ్రఅహ్్శ్రమాత్వ్శ్రఅుప్వాశ్ర౩౪
శ్రపూర ణశ్రచత్త్నాత౭౭నన్శ్రమాత్వ్శ్రమాజ్శ్రవతస ్శ్రజితేత్త్నిణ
త ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రప్పుతుశ్రకీరి త్శ్రత్వహాాకి న్శ్రఅహ్్శ్రమాత్వ్శ్రఅుప్వాశ్ర౩౫
శ్రతల్మ ్శ్రపునశ్రర
శ్ర ాుా కైఃశ్రస్వమ్పహ్శ్రయ్శ్రఇచచ స్వశ్రసుతుర ిా్
శ్రనా౭హ్్శ్రశ్కాయ శ్రతల్మ యాశ్రప్సా షుట్శ్రఆత్పతయ శ్రసయ శ్రప్రాశ్రణాశ్ర౩౬
శ్రాతాన్శ్రకా0చనాన్శ్రనూన్శ్రరహూన్శ్రరశ్య స్వశ్రత్వనా
త క్
శ్రమాకవశ్రసయ శ్రప్పియా్శ్రామాయ ్శ్రణశ్రశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రఇచచ స్వశ్రమావమశ్ర౩౭
శ్రక్షుత్పతశ్రసయ శ్రచశ్రస్వత్వహశ్రసయ శ్రప్ుకశ్రశ్ప్తోశ్రశ్రసర
త స్వల్మ నైః
శ్రఆీశ్రవిష్సయ శ్రవతనాశ్రశ్రతత్త్త యషర్శ్రఆాతు్శ్రఇచచ స్వశ్ర౩౮
శ్రత్వనర
త ్శ్రరరల్మ తశ్రప్ేష్్
ట శ్రాణినాశ్రహ్రత్శ్రఇచచ స్వ
శ్రకాలకూట్శ్రవిష్్శ్రీాల్మ శ్రసల్మ స్వయ
త న్శ్రకుత్శ్రఇచచ స్వశ్ర౩౯
శ్రఅక్షిశ్రసూచాయ శ్రప్రప్ుజ్స్వశ్రజిహ్ల్మ యాశ్రలేక్షిశ్రచశ్రక్షుర్
శ్రమాకవశ్రసయ శ్రప్పియా్శ్రామాయ ్శ్రఅత్పకుత్శ్రతల్మ ్శ్రఇచచ స్వశ్ర౪0
శ్రఅవసజ్య శ్రశిలా్శ్రకేశ్రట సుప్త్శ్రతరత్శ్రఇచచ స్వ
శ్రసూమాయ శ్రచత్త్నత్వ
త సౌశ్రచోపౌశ్రప్ాణిాయ ్శ్రహ్రత్శ్రఇచచ స్వ
శ్రయోశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రప్పియా్శ్రామాయ ్శ్రప్రతశ్రర షయితు్శ్రఇచచ స్వశ్ర౪౧
శ్రఅరాి ్శ్రప్రజ్ల్మ లిత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవత్త్తణ్ట
త ౭౭హ్రత్శ్రఇచచ స్వ
శ్రకలాయ మశ్రప్ుాత్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రయోశ్రామాయ ్శ్రహ్రత్శ్రఇచచ స్వశ్ర౪౨
శ్రఅయోుకానా్శ్రశూలానా్శ్రఅప్కేశ్రచరితు్శ్రఇచచ స్వ
శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రసప్తుీ్శ్రామాయ ్శ్రయో౭త్పకుత్శ్రతల్మ ్శ్రఇచచ స్వశ్ర౪౩
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రస్వత్వహశ్రప్శుకాలయోశ్రరల్మ నేశ్ర
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రసయ నని
త కాశ్రసుప్తయోైః
శ్రశ్రసుమా౭ప్కయ శ్రసౌవీరకశ్రయోశ్రరయ త౭శ్రనర
త ్
శ్రతశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రశ్రవైశ్రతవశ్రమాకవశ్రసయ శ్రచశ్రశ్ర౪౪
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రకా0చనశ్రసీసశ్రలోహ్యో:శ్రశ్రశ్ర
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రచనన
త శ్రవారిశ్రర0కయోైః
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రహ్స్వశ్రత పిటాలయోశ్రరల్మ నే
శ్రతశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రతశ్రతేశ్రశ్రస తవైశ్రవశ్రచశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౫
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రవాణసశ్రవైనతేణయో:శ్ర
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రత్వతుక శ్రత్వయూరయోశ్రర౭పి
శ్రణశ్రత౭శ్రనర
త ్శ్రారసశ్రప్కుప్తయోశ్రరల్మ నేశ్ర
శ్రతత౭శ్రనర
త ్శ్రాశ్రతేశ్రశ్రస తవైశ్రవశ్రచశ్రశ్ర౪౬
శ్రతస్వకి న్శ్రసహ్ప్ా౭క్ష్శ్రసత్వశ్రప్రావే
శ్రమామ్ఙ్శ్రశ్రస్వతే
త శ్రకారకి కశ్రామశ్రాణౌ
శ్రప్హుా౭పిశ్రతే౭హ్్శ్రనశ్రజ్మా్శ్రకమిష్యయ
Page 101 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రవప్జ్్శ్రణాశ్రత్వక్షికయా౭వకీర ణ్శ్రశ్ర౪౭
శ్రఇతీవశ్రతశ్రాల్మ కయ ్శ్రఅతుష్శ్రట ావా
శ్రసుప్తుష్్
ట శ్రఉకాతల్మ శ్రరజ్నీశ్రచర్శ్రత్
శ్రకాప్తశ్రప్రకయా శ్రతల్మ య త్పాశ్రరపూవ
శ్రవాతోశ్రత
శ్ర ా
త శ్రాశ్రకతళీశ్రవశ్రతనీల్మ శ్రశ్ర౪౮
శ్రా్శ్రవేరయనా్శ్రఉరలక్ష్య శ్రసీా్
శ్రసశ్రమావణోశ్రప్ుతుయ శ్రసత్వశ్రప్రావైః
శ్రకుల్శ్రరల్శ్రనాత్వశ్రచశ్రకరకి శ్రచా౭౭తకి నైఃశ్ర
శ్రసయ౭౭చచక్షేశ్రరణశ్రకారణ్ట౭శ్రర త్శ్రశ్ర౪౯
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరశ్రత చాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
అషట చత్వి రిమశ సస ర్క :
ఏవ్శ్రప్పువాయ ్శ్రసీాయా్శ్రసప్త్వరైఃత శ్రరరష్్శ్రవచ:
శ్రలలాటేశ్రప్పుకుటీ్శ్రప్కుాల్మ శ్రమావమైఃశ్రప్రతుయ వాచశ్రహ్శ్ర౧
శ్రప్ాాశ్రవైప్శ్వమశ్రాయ ౭హ్్శ్రారతోి య శ్రవరవరి ణని
శ్రమావణోశ్రనాత్వశ్రరప్త్శ్రతేశ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రప్రారవాన్శ్ర౨
శ్రణసయ శ్రతేవాైఃశ్రసకనమా
త ల్మ ైఃశ్రపిశాచశ్రరతకోరకాైః
శ్రవిప్తవనిశ్రత రయాశ్రతీా ాశ్రప్ుతోయ శ్రరివశ్రసాశ్రప్రజాైఃశ్ర౩
శ్రయేనశ్రవైప్శ్వణోశ్రప్ాాశ్రైల్మ యప్తైఃశ్రకారణ్ట౭శ్రన తర్వ
శ్రతల్మ నల్మ త ్శ్రఆాత్పతైఃశ్రప్కోాశ్రప్తేశ్రవిప్కత్వయ శ్రనిరి ాతైఃశ్ర౪
శ్రత్వశ్రతా యా౭౭శ్రర తైఃశ్రరరితయ జ్య శ్రసల్మ ్శ్రఅత్పష్ణటన్శ్రరత్పత్వ
త త్
శ్రకైలాస్శ్రరరల్మ తశ్రప్ేష్్
ట శ్రఅాయ శ్రతశ్రత నరశ్రవాహ్నైఃశ్ర౫
శ్రణసయ శ్రతత్శ్రపుష్ా క్శ్రనాత్వశ్రవియన్శ్రకాత్వక్శ్రశుర్
శ్రవీమాయ త్శ్రఆవరి ాత్శ్రరప్తేశ్రయేనశ్రయామిశ్రవిహాణస్శ్ర౬
శ్రత్వత్వశ్రసయాతశ్రరోష్సయ శ్రుక్శ్రప్తు్్ల్మ ట వశ్రమ్త్పలి
శ్రవిప్తవనిశ్రత రరిప్తాతైఃశ్రసుమాైఃశ్రశ్ప్కశ్రపురోకయైఃశ్రశ్ర౭
శ్రణప్తశ్రత్పష్ణటత్వయ ౭హ్్శ్రతప్తశ్రయరతోశ్రవాత్పశ్రశ్0రాతైః
శ్రతీప్వా౭0శుైఃశ్రశిశిమా0౭శుశ్రశ్చ శ్రరయాత్శ్రసత్వా తయ తేశ్రరవిైఃశ్ర౮
శ్రనిష్క త్వా శ్రరప్ాశ్రస
శ్ర ర
త వోశ్రనతయ శ్రశ్చ శ్రస్వ
శ్ర మి
త తోతకాైః
శ్రరవనిశ్రత ణప్తశ్రతప్ా౭హ్్శ్రత్పష్ణటమిశ్రచశ్రచమామిశ్రచశ్ర౯
శ్రత్వత్వశ్రార్వశ్రసుప్తశ్రసయ శ్రల0కాశ్రనాత్వశ్రపురీశ్రశుా
శ్రసమూా మాణశ్రమాక్ష్స్యశ్రశ్రరోక రశ్రరయ తేత్త్నశ్రత ాయ ౭త్వమావతీశ్ర౧0
శ్రప్ాకార్వమశ్రరరిక్షిాతశ్రాణ్టర్వ
ట మశ్రవిమాజిా
శ్రహేత్వశ్రకక్ష్మ్య శ్రపురీశ్రరయయ శ్రవైటూరయ శ్రత్వణశ్రతోరణ్టశ్ర౧౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రహ్శ్రశ్రసయ త ౭శ్ల్మ శ్రరతశ్రసయా ాశ్రతూరయ శ్రనాతశ్రవినాత్పా
శ్రసరల్మ శ్రకాలశ్రరలైశ్రప్రల్మ కైఃశ్ర్ ష సుక లోాయ నశ్రశోపిాశ్ర౧౨
శ్రతప్తశ్రతల్మ ్శ్రవసశ్రహేశ్రసీతేశ్రమాజ్శ్రపుప్త్పశ్రత్వయాశ్రసహ్
శ్రనశ్రశ్రసకి రిష్య స్వశ్రనారీణ్ట్శ్రయుషీణ్ట్శ్రత్వనస్వల్మ నిశ్ర౧౩
శ్రపు0జానాశ్రయుష్ణన్శ్రపోకాన్శ్రత్పవాయ ్శ్రశ్చ శ్రవరవరి ణని
శ్రనశ్రసకి రిష్య స్వశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రయుష్శ్రసయ శ్రకా౭౭యుష్ైఃశ్ర౧౪
శ్రశ్రాతరయిాల్మ శ్రప్పిణ్శ్రపుప్త్శ్రమాజానోశ్రతశ్రతేనశ్రణైః
శ్రత్వనశ్రత వీరయ ైఃశ్రసుతోశ్రజ్యయ ష్శ్రట స
శ్ర త
త ైఃశ్రప్రాతపితోశ్రవన్శ్ర౧౫
శ్రతేనశ్రరా్శ్రప్రష్శ్రట మాజ్యయ నశ్రమామ్ఙ్మశ్రకతశ్రచ్చతా
శ్రకరిష్య స్వశ్రవిశాలా౭క్షిశ్రారతనశ్రతరస్వల్మ నాశ్రశ్ర౧౬
శ్రసరల్మ శ్రమాక్ష్సశ్రరమాతర్శ్రకాయత్శ్రసల్మ ణ్శ్రఇహా౭౭కత్
శ్రనశ్రత్వనకి తశ్రశ్మా౭౭విష్్
ట శ్రప్రాయ ౭౭కాయ తు్శ్రతల్మ ్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౭
శ్రప్రాయ ౭౭కాయ ణశ్రహిశ్రయ్శ్రీరశ్రరరిార్శ్రకమిష్య స్వ
శ్రచరేనా౭పిహ్తేయ వశ్రపురూరవస్శ్రఉరల్మ ీశ్ర౧౮
శ్రఅుక ళాయ శ్రనశ్రసమోశ్రమామోశ్రత్వత్వశ్రయుతేశ్రత సశ్రయుష్:శ్ర
శ్రతవశ్రాకేయ నశ్రసప్యా ర్
త శ్రరజ్సల్మ శ్రవరవరి ణనిశ్రశ్రశ్ర౧౯
శ్రఏవ్శ్రఉకాతశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రప్కుాతశ్రసప్త్వకశ్రత లోచనా
శ్రఅప్రవీత్శ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రరహితేశ్రమాక్ష్ా౭త్పర్శ్ర౨0
శ్రకత్శ్రవైప్శ్వమ్శ్రతేవ్శ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రనత్వప్సుక త్
శ్రప్ాతర్శ్రవయ రత్పశ్య శ్రతల్మ ్శ్రఅశుర్శ్రకరత్శ్రఇచచ స్వశ్ర౨౧
శ్రఅవశ్య ్శ్రవినశిష్య నిశ్రత సర్వల్మ శ్రమావమశ్రమాక్ష్ాైః
శ్రయేష్ణ్శ్రతల్మ ్శ్రకరక శోశ్రమాజాశ్రతురా త్ప:త శ్రఅజితేత్త్నిణ
త ైఃశ్ర౨౨
శ్రఅరప్హుతయ శ్రశ్చీ్శ్రామాయ ్శ్రశ్కయ ్శ్రఇత్త్నశ్రత సయ శ్రజీవితు్
శ్రనశ్రతుశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రామాయ ్శ్రయ్శ్రఅరనీయా౭శ్రస్వశ్రత జీవిత్శ్రశ్ర౨౩
శ్రజీవేశ్రచిచ ర్శ్రవప్జ్శ్రతరశ్రసయ శ్రహ్ాతత్శ్ర
శ్రశ్చీ్శ్రప్రప్తుష్య శ్రఅప్రత్పరూరశ్రరూా్
శ్రనశ్రయప్తుీ్శ్రమాక్ష్సశ్రతర షయిాల్మ
శ్రీా౭ప్ుతాయ ౭పిశ్రతవా౭శ్రస్వశ్రత మోక్ష్ైఃశ్ర౨౪
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్శ్రట శ్రచాల్మ రిత్వశ శ్రసస రక :
ఏకోన రమ్చచ శ సస ర్క :
సీాయాశ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రప్రారవాన్
శ్రహ్తశ్రత హ్స్
త శ్రసయహ్తయ శ్రచకారశ్రసుత్వహ్శ్రతల్మ పుైఃశ్ర౧
శ్రసశ్రమ్త్పీ్శ్రపునశ్రమాల్మ కయ ్శ్రరాష్యశ్రచశ్రతతోశ్రప్పుశ్్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రనశ్రఉనకి తయా
త
శ్రప్శుత్వశ్రత్వనేయ శ్రత్వత్వశ్రవీరయ శ్రరమాప్కమౌశ్ర౨
శ్రఉతల్మ హేణ్శ్రపుజాాయ ్శ్రతుశ్రమ్ఙ్త్పనీ్శ్రఅత్వా ర్వశ్రస్వ
శ్ర త
త ైః
శ్రఆపిేణ్శ్రసుప్త్శ్రచశ్రహ్నాయ ్శ్రప్ుతుయ ్శ్రరేశ్రశ్రస్వత
త ైఃశ్ర౩
శ్రఅరక ్శ్రరనాతయ ్శ్రశ్రశ్రశ్రసీక
త ైశ్ర
్ ష రిల్మ పినాతయ ్శ్రహిశ్రత్వహీశ్రతల్
శ్రకాత్వశ్రరూపిమ్శ్రఉనకి తేశ్రత రశ్య శ్రయ్శ్రకాత్వత్శ్రరత్ప్శ్ర౪
శ్రఏవ్శ్రఉకవతశ్ర
త
శ్రసస
త య శ్రమావమశ్రసయ శ్రశిరాశ్రప్రే
శ్రప్కుతశ్రత సయ శ్రహ్రిశ్రరరయ నేశ్రత రకేశ్రత నేప్తేశ్రరపూవతుైఃశ్రశ్ర౫
శ్రసతయ ైఃశ్రసౌత్వయ ్శ్రరరితయ జ్య శ్రపిక్షుశ్రరూర్శ్రసశ్రమావమైః
శ్రసల్మ ్శ్రరూర్శ్రకాలశ్రరూా౭౭ర్శ్రేజ్యశ్రవైప్శ్వణ్ట౭ుజ్ైఃశ్ర౬
శ్రసప్త్వకశ్రత నణనైఃశ్రశ్రీయ్శ్ర
మ
శ్రసర
త శ్రత కా0చనశ్రకుమల
ట ైః
శ్రప్కోతేనశ్రత్వహ్ా౭౭విష్టటశ్రనీలశ్రజీమూతశ్రసనిి ర:
శ్రతశా౭౭సయ ైఃశ్రకారకి కీశ్రాణీశ్రరపూవశ్రక్ష్మాచరైఃశ్ర౭
శ్రసశ్రరరిప్వాజ్కశ్రచచ తకి శ్రత్వహాశ్రకాయోశ్రవిహాణశ్రతత్
శ్రప్రత్పేతేశ్రసల్మ క్శ్రరూర్శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్ర౮
శ్రసప్త్వకశ్రత నణనైఃశ్రప్కోాశ్రశ్రజీమూ
ా
తశ్రనిచణశ్రప్రరైః
శ్రరకాత౭త్వా రశ్రతరశ్రస
శ్ర సౌ
త త శ్రత్త్సీశ్రత రతి ్శ్రప్ేక్ష్య శ్రమ్త్పీ్శ్ర౯
శ్రసశ్రా్శ్రఅస్వతశ్రకేశా౭శ్రనాత్శ్రాసక రశ్రసయ శ్రప్రా్శ్రఇవ
శ్రవసనా౭౭రరణోేా్శ్రమ్త్పీ్శ్రమావణో౭ప్రవీత్శ్ర౧0
శ్రప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రవికాయ త్శ్రణత్పశ్రరమాతర్శ్రఇచచ స్వ
శ్రయ్శ్రఆప్శ్ణశ్రవమారోహేశ్రతవా౭హ్్శ్రసప్తుశ్ైఃశ్రరత్పైఃశ్ర౧౧
శ్రయ్శ్రరజ్సల్మ శ్రచిమాణశ్రతల్మ ్శ్రఅహ్్శ్రశ్రశాికయ శ్రశ్రసవ
త శ్రప్పిణైః
శ్రనవశ్రచా౭హ్్శ్రకల్మ చిశ్రతా ప్తేశ్రకరిష్యయ శ్రతవశ్రవిప్పిణ్శ్ర౧౨
శ్రతయ జ్య ా్శ్రయుష్టశ్రావోశ్రత్వయిశ్రావైఃశ్రప్రణీణా్
శ్రమాజాయ శ్రచుచ య త్శ్రఅస్వాత౭శ్రర త్శ్రమాత్వ్శ్రరరిమిా౭౭యుష్్౧౩
శ్రకైశ్రరక ణర్శ్రఅురకాత౭స్వశ్రమూటేశ్రరణిత
ట శ్రయనిని
శ్రణైఃశ్రత్త్స్వయా
త
శ్రవచనాశ్రప్ాజ్య ్శ్రవిహాణశ్రససుప్హుజ్న
ా ్
శ్రఅస్వకి న్శ్రవాయ ళా౭ుచరితేశ్రవనేశ్రవసత్పశ్రతురకి త్పైఃశ్ర౧౪
శ్రఇశ్రతుయ కాతల్మ శ్రమ్త్పీ్శ్రవాకయ ్శ్రప్పియా౭శ్రమాహ్శ్రప్పిణశ్రవాత్పనీ్
శ్రఅపికత్వయ శ్రసశ్రతుష్ణట౭౭ాకి శ్రమాక్ష్స:శ్రకాత్వశ్రమోహిత:శ్ర౧౫
శ్రజ్ప్కాహ్శ్రమావమైఃశ్రసీా్శ్రపుతైఃశ్రకేశ్రరోహిణీ్శ్రఇవశ్ర౧౬
శ్రవామ్ఙ్నశ్రసీా్శ్రరాకి ౭క్ష్మ్శ్రమూర తజ్యషుశ్రకర్వమశ్రసైః
శ్రఊరోల్మ శ్రశ్రసుతశ్రతక్షిేశ్రనవశ్రరరిజ్ప్కాహ్శ్రాణినాశ్రశ్ర౧౭
శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరారిశ్రప్శుయక ౭౭ర్శ్రతీక్ష్ణశ్రతత్త్త్వషర్శ్రత్వహాశ్రపుజ్్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రప్ాప్తవన్శ్రప్ుతుయ శ్రసయక శ్్శ్రరయా౭౭శ్రమాతశ్రవనశ్రతేవాైఃశ్ర౧౮
శ్రసశ్రచశ్రయయాత్వయోశ్రత్పవయ ైఃశ్రకరశ్రయుకైఃశ్రత కరశ్రసల్మ నైః
శ్రప్రతయ ౭ప్తుశ్య తశ్రహేయ౭0కోశ్రమావమశ్రసయ శ్రత్వహాశ్రరతైఃశ్ర౧౯
శ్రతతశ్రశ్రాత్శ్రరరష్పశ్రమాల్మ కైయ శ్రరా ర తస ణన్శ్రసశ్రత్వహాశ్రసల్మ నైః
శ్రఅ0కేనా౭౭ాణశ్రవైతేహీ్శ్రరత్శ్రఆరోరణశ్రత
శ్ర ా
త శ్ర౨0
శ్రాశ్రప్కుహీా౭త్పశ్రచుప్కోశ్శ్రమావేనశ్రణశ్స్వల్మ నీ
శ్రమామ్ఙ్త్పశ్రసీాశ్రతుైఃకా౭శ్రమాతశ్రమాత్వ్శ్రతూరశ్రకత్శ్రవనేశ్ర౨౧
శ్రా్శ్రఅకాయ్శ్రసశ్రకాయ౭శ్రర తైఃశ్రరని కేత్త్నశ్రత వతూ్శ్రఇవ
శ్రవివేష్య
ట నా్శ్రఆాణశ్రఉతా ాా౭తశ్రమావమైఃశ్ర౨౨
శ్రతతైఃశ్రాశ్రమాక్ష్తత్త్నేమ
త శ్రప్హిణయణ్టశ్రవిహాణా
శ్రప్పుశ్్శ్రచుప్కోశ్శ్రత్వతేవ
త శ్రప్ానశ్రత చిాతశ్రణా౭౭తుమాశ్ర౨౩
శ్రహాశ్రలక్ష్కి మశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రకురశ్రచితశ్రత ప్రాతక
శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రనశ్రజానీష్యశ్రరక్ష్ాశ్రకాత్వశ్రరూపిణ్టశ్ర౨౪
శ్రజీవిత్శ్రసుక్శ్రఅమాత్శ్రశ్చ శ్రతరకి శ్రహేతోైఃశ్రరరితయ జ్న్
శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రఅతర్వకి మశ్రయ్శ్రమాకవశ్రనశ్రరశ్య స్వశ్ర౨౫
శ్రనుశ్రనాయ౭వినీానా్శ్రవినేా౭స్వశ్రరరత్వతర
శ్రకత్శ్రఏవ్శ్రవిత్శ్రార్శ్రనశ్రతల్మ ్శ్రశాస్వశ్రత హిశ్రమావమ్శ్ర౨౬
శ్రనుశ్రసతోయ ౭వినీతసయ శ్రప్తుశ్య తేశ్రకరకి మైఃశ్రరల్
శ్రకాలో౭పిశ్రఅ0కీశ్రరవతయ ౭ప్తశ్రసాయ నా్శ్రఇవశ్రరకయేశ్ర
త
౨౭
శ్రసశ్రకరకి శ్రప్కుతవాన్శ్రఏతత్శ్రకాలోరశ్రహ్తశ్రచ్చతనైః
శ్రజీవిా౭శ్రనకత ర్శ్రకోర్శ్రమాయశ్రతల్మ య సన్శ్రఆపుి హిశ్ర౨౮
శ్రహ్నేా
త నీ్శ్రసకాయ౭శ్రసుతశ్రకైకేయీశ్రసహ్శ్రాన తవైైఃశ్ర
శ్రప్హియేణ్శ్రతరకి శ్రకాత్వసయ శ్రతరకి రతీి శ్రణశ్స్వల్మ నైఃశ్ర౨౯
శ్రఆత్వత్త్నయే
త శ్రజ్నాతనేశ్రకరి ణకామాన్శ్రశ్రసుపుషిా ాన్
శ్రక్షిప్ర్శ్రమాయణశ్రశ్త్వస తల్మ ్శ్రసీా్శ్రహ్రత్పశ్రమావమైఃశ్ర౩0
శ్రయలయ వన్
త శ్రశికరిమ్శ్రవనేశ్రత ప్రప్సవమ్శ్రరారి్
శ్రక్షిప్ర్శ్రమాయణశ్రశ్త్వస తల్మ ్శ్రసీా్శ్రహ్రత్పశ్రమావమైఃశ్ర౩౧
శ్రహ్త్వస శ్రకారత్వటవా౭౭కీమాణ్శ్రవనేశ్రత కోావరీ్శ్రనతీ్
శ్రక్షిప్ర్శ్రమాయణశ్రశ్త్వస తల్మ ్శ్రసీా్శ్రహ్రత్పశ్రమావమైఃశ్ర౩౨
శ్రైవానిశ్రచశ్రయానయ ౭స్వకి న్శ్రవనేశ్రవివితశ్రాతే
శ్రనత్వసక రోత్వయ ౭హ్్శ్రతేపోయ శ్రరరతైఃశ్రశ్త్వస తశ్రయ్శ్రప్హుా్శ్ర౩౩
శ్రయానిశ్రకానిశ్రచిత౭రయ ౭ప్తశ్రసాతల్మ నిశ్రనివసనిశ్రత ఉత
శ్రసమాల్మ ణిశ్రశ్రమ్శ్రయామిశ్రప్ుకశ్రరక్షిశ్రకణ్టన్శ్రఅపిశ్ర౩౪
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రప్పియా్శ్రరరతైఃశ్రప్ాేపోయ ౭పిశ్రకరీణసీ్
శ్రవివశా౭౭రప్హుాశ్రసీాశ్రమావేశ్రనేత్పశ్రశ్త్వస తశ్ర౩౫
శ్రవిత్పాల్మ శ్రయ్శ్రత్వహాశ్రాహు:శ్రఅుప్ా౭పిశ్రత్వహాశ్రరలైః
శ్రఆనేష్య త్పశ్రరమాప్కత్వయ శ్రవైవసల్మ తశ్రప్హుా్శ్రఅపిశ్ర౩౬
ాశ్రతాశ్రకరణ్టశ్రవాచోశ్రవిలరమ్పతశ్రసుతుైఃరాాశ్ర
వనసా త్పశ్రకత్శ్రప్కుప్త్శ్రతతమాశ ౭౭ణతశ్రలోచనాశ్రశ్ర౩౭
ాశ్రత్శ్రఉతీల్మ క్ష్య శ్రసుప్శోణీశ్రమావమశ్రసయ శ్రవశ్్శ్రకాశ్ర
సయ౭౭ప్కత్వతశ్రరణరమాశ్రతుైఃకోరశ్రకతయాశ్రరామాశ్రశ్ర౩౮
జ్టాయోశ్రరశ్య శ్రయశ్రయ౭౭రయ శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రఅనాతవత్శ్ర
అనేనశ్రమాక్ష్తత్త్మ్ఙ్తమశ్రకరమ్శ్రారశ్రకరకి ణ్టశ్ర౩౯
నష్శ్రవారయితు్శ్రశ్కయ శ్రస
శ్ర వ
త శ్రప్కూరోశ్రనిశాశ్రచర:
సతల్మ త వాన్శ్రజితకాీశ్రచశ్రాయుతశ్రశచ వశ్రతురకి త్ప:శ్ర౪0
మాయణశ్రతుశ్రణాశ్రతతల్మ త ్శ్రజ్టాయోశ్రహ్రమ్శ్రత్వత్వ
లక్ష్కి ణ్టణశ్రచశ్రతశ్రతస రల్మ ్శ్రఆకాయ తవయ ్శ్రఅేష్తైఃశ్ర౪౧
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకోనశ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
రమ్చచ శ సస ర్క :
త్శ్రశ్ర్
త శ్రఅవసురసు
త తశ్రజ్టాయు: అతశ్రశుప్శువే
శ్రనిరీక్ష్య శ్రమావమ్శ్రక్షిప్ర్శ్రవైతేహీ్శ్రచశ్రతతరశ శ్రసైఃశ్ర౧
శ్రతతైఃశ్రరరల్మ తశ్రకూటా౭౭రశ్రసీ
శ్ర క్ష్
త ణ శ్రతుమైఃట శ్రకకోతత్వ
త ైః
శ్రవనసా త్పకతైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
వాయ జ్హారశ్రశుా్శ్రరార్శ్ర౨
శ్రతశ్ప్కీవశ్రశ్రస్వతో
త శ్రతర్వకి శ్రపుమాేశ్రసతయ శ్రసప్త్వశ ణైః
శ్రజ్టాయుశ్రమాి త్వశ్రనాయి ౭హ్్శ్రప్కుప్తశ్రమాజోశ్రత్వహారలైఃశ్ర౩
శ్రమాజాశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రలోకశ్రసయ శ్రత్వహేత్త్నశ్రత వరణోరత్వైః
శ్రలోకానా్శ్రచశ్రహితేశ్రయుకోతశ్రమామోశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్ైఃశ్ర౪
శ్రతస్యయ ష్ణశ్రలోకశ్రనాతసయ శ్రతరకి రతీి శ్రణశ్స్వల్మ నీ
శ్రసీాశ్రనాత్వశ్రవమారోహాశ్రయా్శ్రతల్మ ్శ్రహ్రత్శ్రఇహేచచ స్వశ్ర౫
శ్రకత్శ్రమాజాశ్రశ్రస్వతో
త శ్రతర్వకి శ్రరరశ్రామాన్శ్రరమాప్ుేత్
శ్రరక్ష్ణీయాశ్రవిేష్యమశ్రమాజ్శ్రామాశ్రత్వహారలశ్రశ్ర౬
శ్రనివర తణశ్రత్వత్ప్శ్రనీచా్శ్రరరశ్రామా౭పిత్వరశ నాత్
శ్రనశ్రతత్శ్రసయచర్వశ్రశ్రతీరో
త శ్రణత్శ్రరరో౭సయ శ్రవికర హయేత్శ్ర౭
శ్రణా౭౭తకి నశ్రస
శ్ర ా
త ౭నేయ ష్ణ్శ్రామాశ్రరక్ష్మ్య శ్రవిరశిచ ాశ్రశ్ర౮
శ్రఅర త్శ్రవాశ్రణత్పశ్రవాశ్రకాత్వ్శ్రశిష్ణటైఃశ్రశాత్త్తషు
త శ్రఅనాకత్
శ్రవయ వసయ నిశ్రత నశ్రమాజాపశ్రతరకి ్శ్రపౌలసయ త శ్రననన
త శ్ర౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రమాజాశ్రతరకి శ్రశ్చ శ్రకాత్వశ్రశ్చ శ్రప్తవాయ ణ్ట్శ్రచోతమో
త శ్రనిత్పైః
శ్రతరకి ైఃశ్రశుర్శ్రవాశ్రార్శ్రవాశ్రమాజ్శ్రమూల్శ్రప్రవర తతేశ్ర౧0
శ్రారశ్రసల్మ ావశ్రశ్చ రలైఃశ్రకత్శ్రతల్మ ్శ్రరక్ష్ా్శ్రవర
శ్రఐశ్ల్మ రయ ్శ్రఅపిసప్యా పోతశ్రవియన్శ్రఇవశ్రతుప్షుక త్ప:శ్ర౧౧
శ్రకాత్వ0శ్రసల్మ ావోశ్రయోశ్రణసయ శ్రనశ్రశ్కయ ైఃశ్రరరియరి ాతు్
శ్రనశ్రహిశ్రతుష్ణట౭౭తకి నా్శ్రఆరయ శ్రయశ్రవసత్పశ్రఆలయేశ్రచిర్శ్ర౧౨
శ్రవిష్యేశ్రవాశ్రపుర్వశ్రవాశ్రతేశ్రణాశ్రమామోశ్రత్వహారలైః
శ్రనా౭రమాతయ త్పశ్రతమాకి ాకి శ్రకత్శ్రతాయ ౭రమాతయ స్వశ్ర౧౩
శ్రణత్పశ్రశూరా మకాశ్రహేతో:శ్రజ్నాతనశ్రకతైఃశ్రకరైః
శ్రఅత్పప్ుతోతశ్రహ్తైఃశ్రపూరల్మ ్శ్రమామ్ఙ్ణ్ట౭శ్రరాష్
ి శ్రట కరకి ణ్టశ్ర౧౪
శ్రఅప్తశ్రప్పూహిశ్రణాశ్రతతల్మ త ్శ్రకోశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవయ త్పప్కత్వైః
శ్రణసయ శ్రతల్మ ్శ్రలోకశ్రనాతశ్రసయ శ్రప్హుాల్మ శ్రామాయ ్శ్రకమిష్య స్వశ్ర౧౫
శ్రక్షిప్ర్శ్రవిప్సుజ్శ్రవైతేహీ్శ్రయశ్రాల్మ శ్రకోర్వమశ్రచక్షుష్ణ
శ్రతహేశ్రశ్రతహ్
త నశ్రపూతేనశ్రప్ుప్త్శ్రఇత్త్నాత౭శ్నిశ్రరయ ాశ్ర౧౬
శ్రసరా ్శ్రఆీవిష్్శ్రరాతల్మ శ్రవత్త్ాత౭శ్రనేశ్రత నా౭వపుతయ త
శ్రప్కీవాయా్శ్రప్రత్పుక్శ్ర
త చశ్రకాలశ్రాశ్్శ్రనశ్రరశ్య స్వశ్ర౧౭
శ్రసశ్రారైఃశ్రసౌత్వయ శ్రరర తవోయ శ్రయోశ్రనర్శ్రనా౭వాతయేత్
శ్రతత౭ని ్శ్రఉరపోకవయ
త ్శ్రజీరయ తేశ్రణత్శ్రఅనాత్వణ్శ్ర౧౮
శ్రణత్శ్రప్కుాల్మ శ్రనశ్రరవేశ్రత
శ్ర రో
త కి శ్రనశ్రకీరి తశ్రరి శ్రణశోశ్రపువి
శ్రశ్రీరసయ శ్రరవేత్శ్రకేతైఃశ్రకశ్రశ్రసత్
త శ్రకరకి శ్రసయ౭౭చర్వత్శ్ర౧౯
శ్రష్షిశ్రట వర షశ్రసహ్ప్ాణిశ్రత్వత్వశ్రజాతసయ శ్రమావమ
శ్రపిప్తుశ్రపైాత్వహ్్శ్రమాజ్య ్శ్రణావత్శ్రఅుత్పష్త
ట ైఃశ్ర౨0
శ్రప్ుతోత౭హ్్శ్రతల్మ ్శ్రయువాశ్రతనీల్మ శ్రసశ్ర:శ్రకవచీశ్రరతీశ్ర
శ్రతా౭ాయ ౭౭ాణశ్రవైతేహీ్శ్రకుశ్ీశ్రనశ్రకమిష్య స్వశ్ర౨౧
శ్రనశ్రశ్కశ్రత స
శ్ర ల్మ త ్శ్రరలాత్శ్రహ్రత్శ్రవైతేహీ్శ్రత్వత్వశ్రరశ్య తైః
శ్రహేతుపిశ్రమాి య ణశ్రసుయ కశ్ర్ త త్త్రతవా్శ్రవేతప్శుతీ్శ్రఇవశ్ర౨౨
శ్రయుతయ సల్మ శ్రణత్పశ్రశూరో౭స్వశ్రుహూర త్శ్రత్పష్శ్రట మావమ
శ్రశ్యిష్య తశ్రహ్తోశ్రపూమౌశ్రణాశ్రపూరల్మ ్శ్రకరశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర౨౩
శ్రఅసప్కుత్శ్రసుయ కేశ్రయేనశ్రనిహ్ాశ్రైతయ శ్రానవాైః
శ్రనచిమాశ్రచీచ రశ్రవాాశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రమామోశ్రయుత్పశ్రవత్పష్య త్పశ్ర౨౪
శ్రరా్శ్రుశ్రశ్కయ ్శ్రత్వయాశ్రకరత్శ్రకత్వశ్రతూర్శ్రప్ుా౭౭తకి జౌ
శ్రక్షిప్ర్శ్రతల్మ ్శ్రనశ్య తశ్రనీచశ్రతయోశ్రరీా తోశ్రనశ్రసత్వశ ణైఃశ్ర౨౫
శ్రనశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రజీవయనసయ శ్రనయిష్య స్వశ్రశుా్శ్రఇయ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసీా్శ్రకత్వలశ్రరప్ా౭క్ష్మ్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రత్వహ్షీ్శ్రప్పియా్శ్ర౨౬
శ్రఅవశ్య ్శ్రతుశ్రత్వయాశ్రకారయ ్శ్రప్పిణ్శ్రతసయ శ్రత్వహాతకి నైః
శ్రజీవితేనా౭పిశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రతాశ్రతశ్రతశ్రసయ శ్రచశ్ర౨౭
శ్రత్పష్శ్రట త్పష్శ్రట తశ్ప్కీవశ్రుహూర త్శ్రరశ్య శ్రమావమ
శ్రయుాత౭౭త్పతయ ్శ్రప్రాాయ మిశ్రయావత్శ్రప్ామ్శ్రనిశాచరశ్ర౨౮
శ్రప్ునాతత్శ్రఇవశ్రరల్శ్రాల్మ ్శ్రతుశ్రాతయేణ్శ్రరతోతయ
త త్శ్ర౨౯
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
ఏక రమ్చచ శ సస ర్క :
ఇశ్రతుయ కశ్రత సయ శ్రణాశ్రనాయ ణ్శ్రమావమశ్రసయ శ్రజ్టాయుష్ణ
శ్రప్కుతా
త య ౭రాి నిాైఃశ్రసమాల్మ శ్రర్వుశ్రరిల్మ త్వశ త్పశ్రప్తుష్ణ
ట ైఃశ్ర౧
శ్రసప్త్వకశ్రత నణనైఃశ్రకోాత్శ్రతరశ్రత కా0చనశ్రకుమల
ట ైః
శ్రమాక్ష్తత్త్పత౭పితుప్ావశ్రరతకేత్త్న్
త శ్రఅత్వర షమైఃశ్ర౨
శ్రసశ్రసప్త్వా హారశ్రశ్రసుతులశ్రశ్రసయో
త
శ్రశ్రస తస్వకి న్శ్రత్వహాశ్రవనే
శ్రరపూవశ్రవాతోతత
త యోశ్రర్వకి కయోశ్రరక కనేశ్రణాశ్ర౩
శ్రతశ్రతా పూవా౭తుా త్శ్రయుత్
త శ్రప్కుప్తశ్రమాక్ష్సయోశ్రశ్రసా
త
శ్రసరక్ష్యోశ్రమాకి లయ వతోశ్రరకి హాశ్రరరల్మ తయోశ్రరివశ్ర౪
శ్రతతోశ్రనాళీకశ్రనామాచైశ్రశ్రసీక్ష్మ్
త ణ ౭త్త్కైశ్రశ్చ శ్రవికరి ణపిైః
శ్రఅరయ వర షశ్రనకి హాశ్రకోరశ్రప్రక ప్తశ్రమాజ్్శ్రత్వహారలైఃశ్ర౫
శ్రసశ్రానిశ్రశ్రశ్రజాలానిశ్రప్కుప్తైఃశ్రరప్తరతేశ్ల్మ రైః
శ్రజ్టాయుైఃశ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రమావణ్ట౭త్త్ాతణిశ్రసుయ కేశ్ర౬
శ్రతసయ శ్రతీక్ష్ణశ్రనకాాయ ్శ్రతుశ్రచరణ్టాయ ్శ్రత్వహారలైః
శ్రచకారశ్రరహుాశ్రకాప్తేశ్రప్వణ్టన్శ్రరతకశ్రసతత్వ
త ైఃశ్ర౭
శ్రఅతశ్రప్కోాశ్రశ్రతశ్
త ప్కీవోశ్రజ్ప్కాహ్శ్రతశ్శ్రయరక ణ్టన్
శ్రప్ుతుయ శ్రతమశ్రట నిాన్శ్రకోమాన్శ్రశ్ప్తుశ్రత్వర తనశ్రకా0క్ష్యాశ్ర౮
శ్రసశ్రైశ్రమాా ణశ్రరకి హాశ్రవీరయ ైఃశ్రపూర ణశ్రుక:శ్ర్ త అజిహ్కి కైైః
శ్రపిేతశ్రనిశిైశ్రశ్రసీక
త ైశ్ర
్ ష ప్రక ప్త్శ్రకోరైఃశ్రశిీుకైైఃశ్రశ్ర౯
శ్రసశ్రమాక్ష్సశ్రరతేశ్రరశ్య న్శ్రజానకీ్శ్రాష్ా శ్రలోచనా్
శ్రఅచినయి
త ాల్మ శ్రాణ్ట్శ్రా
శ్ర త న్శ్రమాక్ష్స్శ్రసత్వ౭పిప్తవత్శ్ర౧0
శ్రతతో౭సయ శ్రసశ్రశ్ర్శ్రచార్శ్రుకాతశ్రత్వణిశ్రవిపూషిత్
శ్రచరణ్టాయ ్శ్రత్వహాతేజాశ్రరరత్వాశ్రరతకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౧౧
శ్రతతో౭నయ త్శ్రతుశ్రమాాణశ్రమావమ:శ్రప్కోతశ్రమూరిచ త:
శ్రవవర షశ్రశ్రశ్రవమాషణిశ్రశ్తశో౭తశ్రసహ్ప్సశ్:శ్రశ్ర౧౨
శ్రశ్ర:శ్రఆవారితశ్రశ్రసస
త య శ్రసుయ కేశ్రరతకేశ్ల్మ ర:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రకులాణ్శ్రఉరశ్రసప్యా ర:త శ్రరక్ష్మవశ్రప్రరపౌశ్రతాశ్రశ్ర౧౩
శ్రసశ్రానిశ్రశ్రశ్రవమాషణిశ్రరక్ష్మ్ాయ ్శ్రచశ్రవితూణశ్రచశ్ర
శ్రచరణ్టాయ ్శ్రత్వహాతేజాశ్రరరయా౭సయ శ్రత్వహ్శ్రశ్రతు
త :శ్ర౧౪
శ్రతశ్రచాచ ౭రాి సప్తుశ్్శ్రతీర్
త శ్రమావమశ్రసయ శ్రశ్మావర్
శ్రరక్ష్మ్ాయ ్శ్రసశ్రత్వహాశ్రవీరోశ్రవయ తుపత్శ్రరతకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౧౫
శ్రకాత్వచ పరశ్చ ాన్శ్రత్పవాయ న్శ్రపిశాచశ్రవతనాన్శ్రకమాన్
శ్రా్శ్రశాచ ౭సయ శ్రజ్వశ్రసత్వా నాి న్శ్రజ్కానశ్రసత్వర్వశ్రరీశ్ర౧౬
శ్రవర్శ్రప్త్పవేణ్టశ్రసత్వా ని ్శ్రకాత్వక్శ్రావకా౭రిచ ష్్
శ్రత్వణిశ్రహేత్వశ్రవిచిప్ా౭0క్శ్రరర0జ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రరత్శ్ర౧౭
శ్రపూర ణశ్రచత్త్నశ్రత ప్రతీకాశ్్శ్రచప్త్శ్రచశ్రవయ జ్నైఃశ్రసహ్
శ్రాతయాశ్రయసశ్రవేకేనశ్రప్కాహిీశ్రమాక్ష్స్యశ్రసస హ్శ్రశ్రశ్ర౧౮
శ్రారతేశ్రశాచ ౭సయ శ్రవేకేనశ్రతుమ్ఙ్టశ్రనవశ్రత్వహ్త్శ్రశిర:
శ్రపునరల్మ య ాహ్రత్శ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
రక్షిశ్రమాజోశ్రత్వహారల:శ్ర౧౯
శ్రసశ్రరకి శ్రతనాల్మ శ్రవిరతోశ్రహ్ా౭శోల్మ శ్రహ్తశ్రారత్పైః
శ్రఅమ్ఙ్క శ్రనా౭౭ాణశ్రవైతేహీ్శ్రరాతశ్రపువిశ్రమావమైఃశ్ర౨0
శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రనిరత్పత్శ్రపూమౌశ్రమావమ్శ్రరకి శ్రవాహ్న్
శ్రాతుశ్రాత్పల్మ త్పశ్రపూానిశ్రప్కుప్తశ్రమాజ్్శ్రఅపూజ్ణన్శ్ర౨౧
శ్రరరిప్శాన్
త శ్రతుశ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రజ్రయాశ్రరక్షిశ్రయూతర్
శ్రఉతా ాతశ్రపునశ్రత్త్రహష్టటశ్రమ్త్పీ్శ్రప్కుహ్య శ్రమావమైఃశ్ర౨౨
శ్రత్శ్రప్రప్హుష్్
ట శ్రనిాయా౭0కేశ్రమావమ్శ్రజ్నకా౭౭తకి జా్
శ్రకచచ త్వత్శ్రకటక శ్రేష్్శ్రచశ్రప్రమష్శ్రట హ్తశ్రాతన్శ్రశ్రశ్ర౨౩
శ్రప్కుప్తమాజ్ైఃశ్రసుతా తయ శ్రసత్వ౭పిప్తుతయ శ్రమావమ్శ్రశ్ర
శ్రసయవారయ 0శ్రత్వహాతేజాశ్రజ్టాయు:శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨౪
శ్రవప్జ్శ్రసత్వస ా రశ శ్రశ్రామసయ శ్రామాయ ్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రమావమ
శ్రఅలా శ్రపుతేశ్రత హ్రస్వశ్రఏనా్శ్రవాణశ్రకలుశ్రరక్ష్ా్శ్ర౨౫
శ్రసశ్రమిప్తశ్రరుతైఃశ్రాశ్రయతయ ైఃశ్రసశ్రరలైఃశ్రసశ్రరరిచచ తైః
శ్రవిష్శ్రాన్శ్రపిరస్వశ్రఏతత్శ్రపిాస్వతశ్రఇవోతక్శ్ర౨౬
శ్రఅురన్
త శ్రఅజాననైఃత శ్రకరకి ణ్ట్శ్రఅవిచక్ష్ణ్టైః
శ్రీప్క్శ్రఏవశ్రవినశ్య నిశ్రత ణాశ్రతల్మ ్శ్రవినశిష్య స్వశ్ర౨౭
శ్రరతశ్రత శ్రసల్మ త ్శ్రకాలశ్రాేనశ్రకల్మ శ్రకతశ్రశ్రసస
త య శ్రమోక్ష్య త
శ్రవాణశ్రరటిశ్్శ్రప్కుహ్య శ్రా౭మిష్్శ్రజ్లజోశ్రణాశ్ర౨౮
శ్రనశ్రహిశ్రజాతుశ్రతుమాతరౌషశ్రకాకుత్వస ేశ్రతవశ్రమావమ
శ్రతర షమ్శ్రచా౭౭ప్శ్త్వశ్రాయ ౭సయ శ్రక్ష్మిష్యయ తేశ్రతుశ్రమాకవౌశ్ర౨౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రణాశ్రతల్మ యాశ్రప్కుత్శ్రకరకి శ్రీరణ్టశ్రలోకశ్రకరి హత్
శ్రతసక మాశ్రచరితోశ్రయరోక శ్రనష్శ్రవీరశ్రనిష్యవితైఃశ్రశ్ర౩0
శ్రయుతయ సల్మ శ్రణత్పశ్రశూరో౭స్వశ్రుహూర త్శ్రత్పష్శ్రట మావమ
శ్రశ్యిష్య తశ్రహ్తోశ్రపూమౌశ్రణాశ్రప్ాాశ్రకరశ్రశ్రసా
త శ్ర౩౧
శ్రరర్వతశ్రకాలేశ్రపురష్టశ్రణత్శ్రకరకి శ్రప్రత్పరతయ తే
శ్రవినాశాశ్రయా౭౭తకి ప౭తరకి య ్శ్రప్రత్పశ్రరపి ౭స్వశ్రకరకి శ్రతత్శ్ర౩౨
శ్రాా౭ురపతశ్రవైశ్రణసయ శ్రకరకి మైఃశ్రకోశ్రుశ్రతత్శ్రపుయన్
శ్రకురీల్మ తశ్రలోకా౭త్పరత్పైఃశ్రసల్మ ణమూా శ్రరా కవాన్శ్రఅపిశ్ర౩౩
శ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రశుర్శ్రవాకయ ్శ్రజ్టాయుశ్రశ్రసస
త య శ్రరక్ష్సైః
శ్రనిరాతశ్రప్పుశ్్శ్రప్పుష్యశ్రట తశ్ప్కీవశ్రసయ శ్రవీరయ వాన్శ్ర౩౪
శ్రత్శ్రప్కుహీాల్మ శ్రనకైశ్రసీ
శ్ర క
త ైశ్ర
త ైః
్ ష రిల్మ తారశ్రసత్వనత
శ్రఅత్పరూటోశ్రకజా౭౭రోహోశ్రణాశ్రాయ శ్రశ్రతుతష్శ్రట వారమ్శ్ర౩౫
శ్రవితారశ్రనకైర్శ్రఅసయ శ్రతుమ్
ట శ్రప్పుష్యశ్రట సత్వరా ణన్
శ్రకేశా్శ్రశోచ శ్రాా టయాశ్రయసశ్రనకశ్రరక్ష్శ్రుకా౭౭యుతైఃశ్ర౩౬
శ్రసశ్రతాశ్రప్కుప్తశ్రమాజ్యనశ్రశ్రరాశ్యి యపశ్రుహుశ్రరకి హుైః
శ్రఅత్వర షశ్రసుా రిశ్రతోష్ైఃట శ్రసన్శ్రప్ాకత్వా తశ్రసశ్రమావమ:శ్ర౩౭
శ్రసశ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రవైతేహీ్శ్రవామ్ఙ్శ్రనా౭0కేనశ్రమావమైః
శ్రతలేనా౭పిశ్రజ్కానా౭౭శుశ్రజ్టాయు్శ్రప్కోతశ్రమూరిచ తైఃశ్ర౩౮
శ్రజ్టాయుశ్రస
శ్ర ్
త శ్రఅత్పప్కత్వయ శ్రతుేనా
ట ౭సయ శ్రకకా౭త్పరైః
శ్రవాత్వశ్రాహూన్శ్రతశ్శ్రతాశ్రవయ ాహ్రత్శ్రఅరిత్వతత్వైఃశ్ర౩౯
సమిచ చ ని శ్రాహో:శ్రసైయ వశ్రాహ్వ:శ్రసహ్ా౭రవన్శ్ర
విష్శ్రజాల్మ లా౭౭వళీశ్రయుకాత :శ్రవీకి కాశ్రత్పవశ్రరనాి కా:శ్ర౪0
శ్రతతైఃశ్రప్కుతోతశ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రసీా్శ్రఉప్తుస జ్య శ్రమావమ:
శ్రుషిా
ట య ్శ్రచరణ్టాయ ్శ్రచశ్రప్కుప్తశ్రమాజ్్శ్రఅపోతణత్శ్ర౪౧
శ్రతతోశ్రుహూర త్శ్రసప్యక మోశ్రరపూవా౭తులశ్రవీరయ యోైః
శ్రమాక్ష్ానా్శ్రచశ్రుకయ శ్రసయ శ్రరక్షిణ్ట్శ్రప్రవరశ్రసయ శ్రచశ్ర౪౨
శ్రతసయ శ్రవాయ ణచచ యనశ్రసయ శ్రమాత్వాయ ౭శ్రర్వ తశ్రసశ్రమావమైః
శ్రరక్షౌశ్రారౌశ ల్మ శ్రచశ్రాత్వశ్రచశ్రకటక ్శ్రఉత్త్తుతతయ శ్రసో౭చిచ నత్శ్ర౪౩
శ్రసశ్రచిని శ్రరక్ష్ైఃశ్రసహ్ాశ్రరక్ష్ాశ్రరౌప్తశ్రకరకి ణ్ట
శ్రనిరాతశ్రహ్తోశ్రప్కుప్తోశ్రతరణ్టయ ్శ్రఅలా శ్రజీవితైఃశ్ర౪౪
శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరత్పత్శ్రపూమౌశ్రక్ష్తజా౭౭త్త్ర త్శ్రజ్టాయుష్్
శ్రఅరయ ావతశ్రవైతేహీశ్రసల్మ శ్రరుత్శ్రఇవశ్రతుైఃరాాశ్ర౪౫
శ్రత్శ్రనీలశ్రజీమూతశ్రనికాశ్శ్రకలా ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రసుశ్రాణ్టటరోరసక ్శ్రఉారశ్రవీరయ ్
శ్రతతరశ శ్రల0కాత్పరత్పైఃశ్రప్పుత్పవాయ ్
శ్రజ్టాయుష్్శ్రశాన్
త శ్రఇవా౭రాి ావ్శ్ర౪౬
శ్రతతశ్రశ్రసుతశ్రత్శ్రరప్తరత్శ్రత్వహీతలే
శ్రనిాత్పత్శ్రమావమశ్రవేకశ్రత్వరి తత్
శ్రపునైఃశ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రశ్శిశ్రప్రా౭౭ననా
శ్రరరోతశ్రసీాశ్రజ్నకా౭౭తకి జాశ్రతాశ్రశ్ర౪౭

శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకశ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
త్వి రమ్చచ శ సస ర్క :
త్శ్రఅలా శ్రజీవిత్శ్రపూమౌశ్రసుా రన్
త శ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
శ్రతతరశ శ్రప్కుప్త్శ్రరత్పత్శ్రసమ్పేశ్రమాకవా౭౭ప్శ్యత్శ్ర౧
శ్రాశ్రతుశ్రామా౭త్పరశ్రుకీశ్రమావేనశ్రసమ్పక్ష్య శ్రత్
శ్రప్కుప్తశ్రమాజ్్శ్రవినిహ్త్శ్రవిలలారశ్రసుతుైఃరాాశ్ర౨
శ్రఆలిత్వక య శ్రప్కుప్త్శ్రనిహ్త్శ్రమావేనశ్రరీణాశ్ర
శ్రవిలలారశ్రసుతు:కా౭౭శ్రమాతశ్రసీాశ్రశ్శిశ్రనిా౭౭ననాశ్రశ్ర౩
శ్రనిమిత్
త శ్రలక్ష్మశ్రశ్రజానోన్శ్రశ్కునిశ్రసల్మ రశ్రతరశ న్
శ్రఅవశ్య ్శ్రసుకశ్రతుైఃకేషుశ్రనమాణ్ట్శ్రప్రత్పప్తుశ్య తేశ్ర౪
శ్రనశ్రనూన్శ్రమాత్వశ్రజానా౭స్వశ్రత్వహ్త్శ్రవయ సన్శ్రఆతకి న:
శ్రావనిశ్రత నూన్శ్రకాకుతస ేశ్రత్వత౭శ్రర త్శ్రప్ుకశ్రరక్షిమైఃశ్ర౫
అణ్శ్రహిశ్రారశ్రచార్వమశ్రయ్శ్రప్ాతు్శ్రఅపిసత్వక త:
ేతేశ్రవినిహ్తోశ్రపూమౌశ్రత్వయ౭ాకాయ త్శ్రవిహ్త్వక త్వ: ౬
శ్రప్ాహిశ్రయ్శ్రఅతయ శ్రకాకుతస ేశ్రలక్ష్కి ేత్పశ్రవమా౭0కనా
శ్రసుసత్త్త్వతాతశ్రసయప్కనశ్రత ప్చుచ మల్మ ా్శ్రతుశ్రణా౭శ్రనికే
త శ్ర౭
శ్రా్శ్రశ్రరాష్
ి శ్రట యలాయ ౭౭రరణ్ట్శ్రవిలరనీ్
త శ్రఅనాతవత్
శ్రఅరయ ావతశ్రవైతేహీ్శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్ర౮
శ్రా్శ్రలా్శ్రఇవశ్రవేష్నీ
ట ్
త శ్రఆలి0కనీ్
త శ్రత్వహాశ్రప్తుయన్
శ్రు0చశ్రు0చ్చత్పశ్రరహుశ్ైఃశ్రప్రవతన్శ్రమాక్ష్ా౭త్పరైఃశ్ర౯
శ్రప్కోశ్నీ్
త శ్రమాత్వశ్రమామ్ఙ్త్పశ్రమామ్ఙ్మశ్రరహిా్శ్రవనేశ్ర
శ్రజీవిా౭శ్రనాతణశ్రకేేషుశ్రజ్ప్కాహా౭శ్రనకత శ్రసనిి రైఃశ్ర౧0
శ్రప్రతరి షాయా్శ్రవైతేహాయ ్శ్రరపూవశ్రసశ్రచమా౭చర్
శ్రజ్కత్శ్రసరల్మ ్శ్రఅత్వమాయ త్శ్రతత్వా౭శ్రనేన
త శ్రసప్ుల్మ త్శ్ర౧౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నశ్రవాత్పశ్రయరతశ్రశ్రసప్త తశ్రనిప్ష్ా పో౭పూశ్రశ్రత్పవా
త కర:శ్రశ్ర౧౨
శ్రప్తుశ్రష్ణటల్మ శ్రసీా్శ్రరమాప్ుష్ణట్శ్రతీనా్శ్రత్పవేయ నశ్రచక్షుష్ణ
శ్రప్కుత్శ్రకారయ ్శ్రఇత్పశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
వాయ జ్హారశ్రపిాత్వహ్ైఃశ్ర౧౩
శ్రప్రప్హుష్ణటశ్రవయ త్పాశ్రశాచ ౭౭సన్శ్రసర్వల్మ శ్రతేశ్రరరత్వర షణైః
శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రసీా్శ్రరమాప్ుష్ణట్శ్రతమకా
ట ౭రమయ శ్రవాస్వనైః
శ్రమావమశ్రసయ శ్రవినాశ్్శ్రచశ్రప్ార్
త శ్రపుాతల్మ శ్రణప్తుచచ యాశ్రశ్ర౧౪
శ్రసశ్రతుశ్రా్శ్రమాత్వశ్రమామ్ఙ్త్పశ్రరతనీ్
త శ్రలక్ష్కి ేత్పశ్రచ
శ్రజ్కాత్వశ్రఆాణశ్రచా౭౭కాశ్్శ్రమావణోశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర:శ్ర౧౫
శ్రతాత౭౭రరమశ్రసమాల్మ ౭0కీశ్రీతశ్రకౌేణశ్రవాసనీ
శ్రరమాజ్శ్రమాజ్పుప్తీశ్రతుశ్రవితుయ త్శ్రసౌామినీశ్రణాశ్ర౧౬
శ్రఉతూతతేనశ్రచశ్రవత్త్తమ
త శ్రతాయ ైఃశ్రీతేనశ్రమావమైః
శ్రఅత్పక్శ్రప్రత్పరప్ాజ్శ్రరారిశ్రశ్రరీ తరశ్రఇవా౭రాి నాశ్రశ్ర౧౭
శ్రతాయ ైఃశ్రరరత్వశ్రకళాయ ణ్టయ శ్రశ్రాతప్యణిశ్రసురీణిశ్రచ
శ్రరతకి శ్రరప్ాణిశ్రవైతేహాయ శ్రఅరయ కీరయ నశ్రత మావమ్శ్ర౧౮
శ్రతాయ ైఃశ్రకౌేణ్శ్రఉతూతత్శ్రఆకాేశ్రకనకశ్రప్రర్
శ్రరపౌశ్రచా౭౭త్పతయ శ్రమాకేమశ్రాప్త్వ్శ్రఅప్ర్శ్రఇవా౭౭తేశ్ర౧౯
శ్రతాయ శ్రశ్రసశ్రత త్పల్మ త్వల్శ్రవత్త్క్శ్ర
త ఆకాేశ్రమావణ్ట౭0కక్
శ్రనశ్రరమాజ్శ్రవినాశ్రమాత్వ్శ్రవినాళ్శ్రఇవశ్రర0కజ్్శ్ర౨0
శ్రరపూవశ్రజ్లత్శ్రనీల్శ్రపిాతల్మ శ్రచత్త్నశ్రత ఇవోత్పతైః
శ్రసులలాట్శ్రసుకేశా౭శ్రన్
త శ్రరతకి శ్రకమాా ర్శ్రఅప్వమ్శ్ర౨౧
శ్రశుకైఃశ్ర్ ి సువిత్వలైశ్రశ్రర్
త ్ైఃత శ్రప్రావత్పా :శ్రఅలప్ుక త్
శ్రతాయ శ్రస
శ్ర శ్రత త్పల్మ త్వల్శ్రవత్త్క్శ్ర
త ఆకాేశ్రమావణ్ట౭0కక్శ్రశ్రశ్ర౨౨
శ్రరత్పత్శ్రవయ రప్ుష్ణట౭ప్స్శ్రచత్త్నశ్రత వత్శ్రప్పిణశ్రతరశ న్
శ్రసుశ్రనాస్శ్రచారశ్రాప్మోశ్రశ్రష్్
ట శ్రఆకాేశ్రహాటకశ్రప్రర్శ్ర౨౩
శ్రమాక్ష్తనశ్రసయతూత్శ్రతాయ శ్రస
శ్ర శ్రత తల్మ చన్శ్రశుర్
శ్రశుశుేశ్రనశ్రవినాశ్రమాత్వ్శ్రత్పవాశ్రచత్త్నశ్రత ఇవోత్పతైఃశ్ర౨౪
శ్రాశ్రహేత్వశ్రవమాణశ్రనీలా౭0క0శ్రమ్త్పీశ్రమాక్ష్ా౭త్పర్
శ్రశుశుేశ్రకాత్వచ నీశ్రకామ్పచ శ్రనీల్శ్రత్వణి్శ్రఇవా౭౭ప్శిాశ్ర౨౫
శ్రాశ్రరతకి శ్రకౌరీశ్రహేయాశ్రమావమ్శ్రజ్నకా౭౭తకి జా
శ్రవితుయ తక న్శ్రఇవా౭౭విశ్య శ్రశుశుేశ్రతరశ్రత పూష్ణ్టశ్ర౨౬
శ్రతరశ్రప్రవాళశ్రరకాతశ్రాశ్రనీలా౭0క్శ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర్శ్ర
శ్రప్ాశోరణతశ్రవైతేహీశ్రకజ్్శ్రకక్షేయ వశ్రకాత్వచ నీశ్రశ్ర౨౭
శ్రతాయ శ్రపూష్మశ్రకోష్యమశ్రవైతేహాయ శ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రరపూవశ్రచరలోశ్రనీలైఃశ్రసకోష్శ్రఇవశ్రతోణతైఃశ్ర౨౮
శ్రఉతయ
త ౭0కాశ్రచుయ ాశ్రతాయ ైఃశ్రపుష్ా శ్రప్ుషిైఃట శ్రసత్వనత
త ైః
శ్రసీాయాశ్రప్హిణయణ్టయాైఃశ్రరాతశ్రతరణీశ్రతలేశ్ర౨౯
శ్రాశ్రతుశ్రమావమశ్రవేకేనశ్రపుష్ా శ్రప్ుషిైఃట శ్రసత్వనత
త ైః
శ్రసయతూాశ్రతశ్ప్కీవ్శ్రపున:శ్రఏవా౭రయ వర తతశ్ర౩0
శ్రఅరయ వర తతశ్రపుష్ణా ణ్ట్శ్రామాశ్రవైప్శ్వణ్ట౭౭ుజ్్
శ్రనక్ష్ప్తశ్రయలాశ్రవిత్వలాశ్రమ్ఙ్ర్శ్రనక్శ్రఇవోని త్శ్ర౩౧
శ్రచరణ్టన్శ్రనూపుర్శ్రప్రష్్
ట శ్రవైతేహాయ శ్రరతి పూషిత్
శ్రవితుయ శ్రనకి మల
ట శ్రసయక శ్్శ్రరాతశ్రత్వతురశ్రసల్మ న్శ్ర౩౨
శ్రా్శ్రత్వహోలాక ్శ్రఇవా౭౭కాేశ్రతీరయ యనా్శ్రసల్మ తేజ్ా
శ్రజ్కాత్వశ్రఆకాశ్్శ్రఆవిశ్య శ్రసీా్శ్రవైప్శ్వణ్ట౭౭ుజ్ైఃశ్ర౩౩
శ్రతాయ శ్రశ్రాతన్శ్రఅరాి శ్రవమాణనిశ్రపూష్ణ్టనిశ్రత్వహీతలే
శ్రసకోష్ణణిశ్రఅవకీరయ నశ్రత క్ష్మణ్టశ్రశ్రాతమాశ్రఇవా౭త్వా మాత్శ్ర౩౪
శ్రతాయ ైఃశ్రశ్రసనా
త ౭శ్రనమా
త త్శ్రప్రష్టటశ్రహారశ్రశ్రాతమా౭త్పరశ్రతుయ త్పైః
శ్రవైతేహాయ శ్రనిరతన్శ్రాత్పశ్రకమ్ఙ్క వశ్రకకనాశ్రచుచ య ాశ్ర౩౫
శ్రఉాా తశ్రవాా౭పిహ్ాశ్రనానాశ్రత్పల్మ జ్శ్రకణ్టశ్రయుాైః
శ్రయశ్రపైరిత్పశ్రవితూా౭ప్కాశ్రవాయ జ్ప్హుశ్రరివశ్రాతాైఃశ్ర౩౬
శ్రనళిపయ శ్రతల్మ సశ్రత కత్వలాశ్రత్త్సస
త శ్రత మ్పనశ్రజ్లేశ్రచమాైః
శ్రసకీ్శ్రఇవశ్రకతోశ్రచాచ ల్మ ా్శ్రశ్రఅనల్మ శోచనశ్రత మ్త్పీ్శ్ర౩౭
శ్రసత్వనాతత్శ్రఅపిసత్వా తయ శ్రస్వత్వహశ్రవాయ ప్కశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జాైః
శ్రఅనల్మ ావ్శ్రశ్రసా
త శ్రరోష్ణత్శ్రసీాశ్రచాచ యా౭ుశ్రకామినైఃశ్ర౩౮
శ్రజ్లశ్రప్రాా౭ప్సశ్రుకాైఃశ్రప్శుమ్క ైఃశ్రఉప్చిచ తశ్రాహుపిైః
శ్రసీాయా్శ్రప్హిణయణ్టయా్శ్రవిప్కోశ్నీవ
త శ్రరరల్మ ాైఃశ్ర౩౯
శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రతుశ్రవైతేహీ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతీపశ్రత్పవాకరైః
శ్రప్రవిశ్రతల్మ సశ్రత ప్రరైఃశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
ఆసీత్శ్రాణ్టటరశ్రత్వమల
ట ైఃశ్ర౪0
శ్రనాస్వశ్రత తరకి ైఃశ్రకుతైఃశ్రసతయ ్శ్రనా౭౭శ్రర ావ్శ్రనా౭ప్ుశ్త్వస ా
శ్రణప్తశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రవైతేహీ్శ్రామాయ ్శ్రహ్రత్పశ్రమావమైః
శ్రఇత్పశ్రసమాల్మ ణిశ్రపూానిశ్రకమశ్ైఃశ్రరరయ తేవణన్శ్ర౪౧
శ్రవిప్తసకా
త శ్రతీనశ్రుకాశ్రరరతుశ్ర:శ్రప్ుకశ్రపోతకాైః
శ్రఉతీల్మ శ్రక్ష్ణయ తీల్మ క్ష్య శ్రనణన:శ్రఆప్సశ్రాావిలేక్ష్ణ్టైఃశ్ర౪౨
శ్రసుప్రవేపితశ్రకాప్ాశ్రశ్చ శ్రరపూు:శ్రవనశ్రతేవాైః
శ్రవిప్కోశ్నీ్
త శ్రప్తుట్శ్రసీా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతుైఃక్శ్రతాశ్రకా్శ్ర౪౩
శ్రా్శ్రతుశ్రలక్ష్కి మశ్రమామ్ఙ్త్పశ్రప్కోశ్నీ్
త శ్రత్వతురశ్రసల్మ ర్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రఅవేక్ష్యణ్ట్శ్రరహుశోశ్రవైతేహీ్శ్రతరణీశ్రతల్శ్ర౪౪
శ్రసశ్రా్శ్రఆకులశ్రకేశా౭శ్రనాత్శ్రవిప్రప్ుష్శ్రట విేష్కా్
శ్రజ్హామా౭౭తకి శ్రవినాశాణశ్రతశ్ప్కీవోశ్రత్వనస్వల్మ నీ్శ్ర౪౫
శ్రతతశ్రశ్రసుతశ్రాశ్రచారతతీశ్రశుచిశ్రస్వకి ాశ్రశ్ర
శ్రవినాశ్రప్కుాశ్రరుతశ్రజ్నేనశ్రమ్త్పీ
శ్రఅరశ్య తీశ్రమాకవశ్రలక్ష్కి ణ్టశ్రుపౌశ్ర
శ్రవివర ణశ్రవత్త్కాతశ్రరణశ్రారశ్రీటిాశ్రశ్రశ్ర౪౬
శ్రఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రత్పల్మ శ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
ప్త్వ రమ్చచ శ సస ర్క :
క్శ్రఉతా తన్
త శ్రత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమ్త్పీశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
శ్రతుైఃరాాశ్రరరమోత్పల్మ కాి శ్రరయేశ్రత్వహ్త్పశ్రవరి తనీశ్ర౧
శ్రరోష్శ్రరోతనశ్రాప్య౭క్ష్మశ్రీయ౭క్ష్్శ్రమాక్ష్ా౭త్పర్
శ్రరతమ్పతశ్రకరమ్శ్రసీాశ్రప్హిణయేత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨
శ్రనశ్రవయ రప్తరతశ్రనీచశ్రకరకి ణ్ట౭నేనశ్రమావమ
శ్రశ్రజానోాల్మ శ్రవిరహిా్శ్రణన్శ్రయ్శ్రచోరయిాల్మ శ్రరలాణతశ్ర౩
శ్రతల్మ యవశ్రనూన్శ్రతుష్ణటతకి న్శ్రీరణ్టశ్రహ్రత్శ్రఇచచ ా
శ్రత్వయ౭౭రవాహితోశ్రరమాతశ్రప్ుకశ్రరూేమశ్రయణయాశ్ర౪
శ్రయోశ్రహిశ్రయ్శ్రఉతయ తశ్రత్త్ాతతు్శ్రసో౭రయ ణ్శ్రవినిాత్పతైః
శ్రప్కుప్తశ్రమాజ్: పుమాణో౭సౌశ్రశ్ల్మ శురశ్రసయ శ్రసకాశ్రత్వత్వశ్రశ్ర౫
శ్రరరత్వ్శ్రకలుశ్రతేశ్రవీరయ ్శ్రప్తుశ్య తేశ్రమాక్ష్ా౭తత్వ
శ్రవిప్శావయ శ్రనాత్వతేణ్శ్రహిశ్రయుశ్రతేశ్రత నా౭స్వకి శ్రజిాశ్రతల్మ యాశ్ర౬
శ్రఈప్తుశ్్శ్రకరి హత్శ్రకరకి శ్రకత్శ్రప్కుాల్మ శ్రనశ్రలజ్త
ా
శ్రత్త్స్వయా
త
శ్రశ్చ శ్రహ్రమ్శ్రనీచశ్రరహితేశ్రతుశ్రరరసయ శ్రచశ్ర౭
శ్రకతయిష్య నిశ్రత లోకేషుశ్రపురష్ణైఃశ్రకరకి శ్రకుత్పస త్
శ్రసుప్ుశ్త్వస ్శ్రఅతరికి ష్్
ట శ్రతవశ్రశౌణీర
ట య శ్రయనినైఃశ్ర౮
శ్రత్పక్శ్రతేశ్రశౌరయ ్శ్రచశ్రసతల్మ త ్శ్రచశ్రణత్శ్రతల్మ యాశ్రకత్పత్శ్రతా
శ్రకులా౭౭ప్కోశ్శ్రకర్శ్రలోకేశ్రత్పక్శ్రతేశ్రచారిప్త్శ్రఈప్తుశ్్శ్ర౯
శ్రరా్శ్రకరత్శ్రశ్కయ ్శ్రఏవ్శ్రహిశ్రణశ్రజ్
శ్ర వే
ా శ్రనవశ్రావస్వ
శ్రుహూర త్శ్రఅపిశ్రత్పష్స
ట ల్మ శ్రనశ్రజీవన్శ్రప్రత్పయాసయ స్వశ్ర౧0
శ్రనశ్రహిశ్రచక్షుైఃశ్రరత్శ్రప్ారయ శ్రతయోైఃశ్రారి తవశ్రపుప్తయోైః
శ్రసశ్రస్యపయ ౭పిశ్రసత్వర తశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రుహూర త్శ్రఅపిశ్రజీవితు్శ్ర౧౧
శ్రనశ్రతల్మ ్శ్రతయోైఃశ్రశ్రశ్రసా రశ ్శ్రసోటు్శ్రశ్కైఃశ్రత కత్శ్రచన
శ్రవనేశ్రప్రజ్ల్మ లితశ్రతయ వశ్రసా రశ ్శ్రఅకేి :శ్రవిహ్త్వక త్వైఃశ్ర౧౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రాతుశ్రప్కుాల్మ ౭౭తకి నైఃశ్రరతయ ్శ్రాతుశ్రయ్శ్రుత్వచ శ్రమావమశ్ర౧౩
శ్రత్వశ్రప్తా తర షమశ్రరష్టటశ్రహిశ్రప్ాప్ాశ్రసహ్శ్రరత్పశ్రరకి త్వ
శ్రవిాసయ త్పశ్రవినాశాణశ్రతల్మ ్శ్రయ్శ్రణత్పశ్రనశ్రుత్వచ స్వశ్ర౧౪
శ్రయేనశ్రతల్మ ్శ్రవయ వాయేనశ్రరలాన్శ్రయ్శ్రహ్రత్శ్రఇచచ స్వ
శ్రవయ వాణైఃశ్రసశ్రతేశ్రనీచశ్రరవిష్య త్పశ్రనిర౭శ్రర తకైఃశ్రశ్ర౧౫
శ్రనశ్రహ్య ౭హ్్శ్రత్శ్రఅరశ్య నీశ్రత రమాతర్శ్రవిపుతోరత్వ్
శ్రఉతస హేశ్రశ్ప్తుశ్రవశ్కాశ్రప్ాణ్టన్శ్రారయితు్శ్రచిర్శ్ర౧౬
శ్రనశ్రనూన్శ్రచా౭౭తకి నైఃశ్రప్ేణైఃశ్రరతయ ్శ్రవాశ్రసత్వవేక్ష్త
శ్రప్ుతుయ శ్రకాలేశ్రణాశ్రత్వరోతయ శ్రవిరరీానిశ్రతవతేశ్ర౧౭
శ్రుమూరూషణ్ట్శ్రహిశ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రణత్శ్రరతయ ్శ్రతన్శ్రనశ్రరోచతే
శ్రరశాయ ౭త్వయ తయ శ్రహిశ్రకేశ్రట ాల్మ ్శ్రకాలశ్రాశా౭వశ్రాశిత్శ్ర౧౮
శ్రణాశ్రచా౭స్వకి న్శ్రరణాతనేశ్రనశ్రపిేషిశ్రతశానన
శ్రవయ క్శ్ర
త హిరమకి యాన్శ్రహిశ్రతల్మ ్శ్రసత్వా శ్య స్వశ్రత్వహీరహాన్శ్ర౧౯
శ్రనతీ్శ్రవైతరణీ్శ్రకోమా్శ్రరత్పశ్రరౌకశ్రనివాహినీ్
శ్రఅస్వశ్రరప్తశ్రవన్శ్రచైవశ్రీత్వ్శ్రరశ్య స్వశ్రమావమశ్రశ్ర౨0
శ్రతరశ్రత కాత్వచ నశ్రపుష్ణా ్శ్రచశ్రవైటూరయ శ్రప్రవరశ్రచచ ా్
శ్రప్తక్ష్య తశ్రశాలకి ీ్శ్రతీక్ష్మ్ణ్శ్రఆణస్యైఃశ్రకమకై
ట శ్రశిచ ా్శ్ర౨౧
శ్రనశ్రహిశ్రతల్మ ్శ్రఈప్తుశ్్శ్రప్కుాల్మ శ్రతాయ ౭ళీక్శ్రత్వహాతకి నైః
శ్రతరితు్శ్రశ్క్ష్య స్వశ్రచిర్శ్రవిష్్శ్రీతేల్మ వశ్రనిప్రక మైఃశ్ర౨౨
శ్రరతశ్రత శ్రసల్మ త ్శ్రకాలశ్రాేనశ్రతురిి వార్వమశ్రమావమ
శ్రకల్మ శ్రకతోశ్రలరస య తశ్రశ్రకి శ్రరరతశ్రరకి త్వశ్రత్వహాతకి నైఃశ్ర౨౩
శ్రనిమ్ఙ్ష్ణ౭శ్రనర
త శ్రయప్తేమశ్రవినాశ్రప్ాతర్శ్రఆహ్వే
శ్రమాక్ష్ాశ్రనిహ్ాశ్రయేనశ్రసహ్ప్ాణిశ్రచతుశ్రశ్రర తశ్శ్ర౨౪
శ్రసశ్రకత్శ్రమాకవోశ్రవీరైఃశ్రసమాల్మ ౭త్త్సశ్రత కుశ్లోశ్రరీ
శ్రనశ్రాల్మ ్శ్రహ్నాయ శ్రచచ రశ్రసీ
శ్ర క
త ై:శ్ర
్ ష ఇష్శ్రట ామాయ ౭రహారిమ్శ్ర౨౫
శ్రఏతశ్రచాచ నయ శ్రచచ శ్రరరష్్శ్రవైతేహీశ్రమావణ్టత్వక కా
శ్రరణశ్రశోకశ్రసయవిష్ణటశ్రకరమ్శ్రవిలలారశ్రహ్శ్ర౨౬
శ్రతాశ్రప్పుశా౭౭శ్రమాత్శ్రరహుశ్రచైవశ్రాషిణీ్
శ్రవిలలారశ్రపూరల్మ ్శ్రకరమ్శ్రచశ్రామినీ్
శ్రజ్హారశ్రారశ్రశ్రసర
త ణీ్శ్రవివేష్తీ
ట ్శ్ర
శ్రప్ుా౭౭తకి జా్శ్రఆకతశ్రకాప్తశ్రవేరతు్శ్రశ్ర౨౭
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్త్పశ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
చు: రమ్చచ శ సస ర్క :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్హిణయణ్టశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రక్శ్రచిశ్రనాి త్శ్రఅరశ్య తీ
శ్రతతరశ శ్రరారిశ్రప్శు0కాతన్శ్రర0చశ్రవానరశ్రపుత్వక వాన్శ్ర౧
శ్రతేష్ణ్శ్రత్వతేయ శ్రవిశాలాక్ష్మశ్రకౌేణ్శ్రకనకశ్రప్రర్
శ్రఉతరీ
త ణ్శ్రవమారోహాశ్రశుానాయ ౭౭రరణ్టనిశ్రచ
శ్రుమోచశ్రణత్పశ్రమాయణశ్రశ్మ్ఙ్స యురిత్పశ్రమ్త్పీశ్ర౨
శ్రవత్త్స్
త శ్రఉప్తుస జ్య శ్రతశ్రనకి తేయ శ్రవినిక్షిర్
త శ్రసహ్పూష్మ్
శ్రసప్త్వా యశ్రశ్రతుతశ్రతశ్ప్కీవశ్రశ్రసత్
త శ్రకరకి శ్రనశ్రచశ్రపుతవా
త న్శ్ర౩
శ్రపి0కా౭క్ష్మ్శ్రా
శ్ర త ్శ్రవిశాలా౭క్ష్మ్శ్రనేత్త్ై:శ్రఅనిమిష్ప:శ్రఇవ
శ్రవిప్కోశ్నీ్
త శ్రతాశ్రసీా్శ్రతప్తుశుశ్రమాల్మ నరర షాైఃశ్ర౪
శ్రసశ్రచశ్రరయా ్శ్రఅత్పప్కత్వయ శ్రల0కా0శ్రఅపిుకైఃశ్రపురీ్
శ్రజ్కాత్వశ్రరతతీ్శ్రప్కుహ్య శ్రమ్త్పీ్శ్రమాక్ష్తశ్ల్మ రైఃశ్ర౫
శ్రా్శ్రజ్హారశ్రసుసత్త్ుహష్టటశ్రమావణోశ్రప్ుతుయ ్శ్రఆతకి నైః
శ్రఉతస 0కేనవశ్రపుజ్కీ్శ్రతీక్ష్ణశ్రతత్త్యషర్శ్రత్వహాశ్రవిష్ణ్శ్ర౬
శ్రవనానిశ్రసరితైఃశ్రశలాన్శ్రసమామిస శ్రచశ్రవిహాణా
శ్రసశ్రక్షిప్ర్శ్రసత్వతీయాణశ్రశ్రశ్రశాచ ాత్శ్రఇవశ్రచుయ తైఃశ్ర౭
శ్రత్పమిశ్రనప్కశ్రనికేత్శ్రతుశ్రవరణ్ట౭౭లణ్శ్రఅక్ష్ణ్
శ్రసరిా్శ్రశ్రమ్శ్రకాల్మ శ్రసత్వ౭తీయాణశ్రాకర్శ్ర౮
శ్రసప్త్వా యత్శ్రరరిప్ుతోతరీకి శ్రరతశ్రత మ్పనశ్రత్వహోరకైః
శ్రవైతేహాయ ్శ్రప్హిణయణ్టయా్శ్రరపూవశ్రవరణ్ట౭౭లణైఃశ్ర౯
శ్రఅనరి
త క్ష్శ్రకాశ్రవాచైఃశ్రసప్సుుశ్రశాచ రణ్టశ్రశ్రసా
త
శ్రఏతత్శ్రఅపతశ్రతశ్ప్కీవశ్రఇత్పశ్రస్వాతశ్రశ్రసా
త ౭ప్పువన్శ్ర౧0
శ్రసశ్రతుశ్రసీా్శ్రవివేష్నీ
ట ్
త శ్రఅ0కేశ్రనా౭౭ాణశ్రమావమైః
శ్రప్రవివేశ్శ్రపురీ్శ్రల0కా0శ్రరూపిణీ్శ్రప్ుతుయ ్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౧౧
శ్రసో౭పికత్వయ శ్రపురీ్శ్రల0కా0శ్రసువిరకశ్రత త్వహాశ్రరా్
శ్రసప్మూటశ్రకక్ష్మ్య శ్రరహుళ్శ్రసల్మ ్శ్రఅనైఃత పుర్శ్రఆవిశ్త్శ్ర౧౨
శ్రతప్తశ్రా్శ్రఅస్వాా౭0కీ్శ్రశోకశ్రమోహ్శ్రరమాణణ్ట్
శ్రనితతేశ్రమావమైఃశ్రసీా్శ్రత్వయోశ్రయయా్శ్రఇవా౭౭సురీ్శ్ర౧౩
శ్రఅప్రవీశ్రచచ శ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రపిశాచీశ్రరోక రశ్రతరశ నాైః
శ్రణాశ్రనేయ్శ్రపుయన్శ్రత్త్సీశ్రత వాశ్రసీా్శ్రరశ్య తయ ౭సత్వకి తైఃశ్ర౧౪
శ్రుకాతశ్రత్వణిశ్రసువమాణనిశ్రవత్త్ాతణిశ్రఆరరణ్టనిశ్రచ
శ్రణతయ శ్రత్పచ్చచ త్శ్రతతత్శ్రఏవా౭ాయ శ్రతేణ్శ్రత్వశ్రచచ నతో
త శ్రణా౧౫
శ్రయాశ్రచశ్రవక్ష్య త్పశ్రవైతేహీ్శ్రవచన్శ్రరామిచ త్శ్రఅప్పిణ్
శ్రఅజానోనాశ్రతయ త్పశ్రవాశ్రశ్రజానోనాశ్రని శ్రతాయ శ్రజీవిత్శ్రప్పిణ్శ్ర౧౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రతతోశ్రశ్రకాతల్మ శ్రమాక్ష్సీశ్రశ్రాతశ్రశ్రసుతశ్రమాక్ష్తత్త్నైఃత శ్రప్రారవాన్
శ్రనిప్ష్క యయ ౭శ్రనైఃత పుమాత్శ్రతాకి త్శ్రరా్శ్రప్కుతయ ్శ్రఇత్పశ్రచినణ
త న్
శ్రతతమాశ ౭శ్రష్టటశ్రత్వహాశ్రవీమాయ న్శ్రమాక్ష్ాన్శ్రపిశిా౭శ్నాన్శ్ర౧౭
శ్రసశ్రాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రత్వహాశ్రవీరోయ శ్రవరశ్రానేనశ్రమోహితైః
శ్రఉవాశ్రచైాన్శ్రఇత్శ్రవాకయ ్శ్రప్రశ్సయ శ్రరలశ్రవీరయ తైఃశ్ర౧౮
శ్రనానాశ్రప్రహ్రణ్టైఃశ్రక్షిప్ర్శ్రఇతోశ్రకచచ తశ్రసతల్మ మాైః
శ్రజ్నాతన్శ్రహ్తాతన్శ్రపూతశ్రపూరల్మ ్శ్రకమా౭౭లణ్శ్ర౧౯
శ్రతప్తోష్య ా్శ్రజ్నాతనేశ్రశూనేయ శ్రనిహ్తశ్రమాక్ష్త
శ్రపౌరష్్శ్రరల్శ్రఆప్శితయ శ్రప్ాస్శ్రఉప్తుస జ్య శ్రతూరతైఃశ్ర౨0
శ్రరల్శ్రహిశ్రసుత్వహ్శ్రతయ న్శ్రమ్ఙ్శ్రజ్నాతనేశ్రనివేశిత్
శ్రసతూష్మశ్రకర్శ్రయుతేశ్రత హ్త్శ్రతశ్రప్ాత్వశ్రాణకైైఃశ్ర౨౧
శ్రతతైఃశ్రప్కోతోశ్రత్వయ౭పూరోల్మ శ్రైరయ సోయ రరిశ్రవర తతే
శ్రవైర్శ్రచశ్రసుత్వహ్శ్రశ్రజాాత్శ్రమాత్వ్శ్రప్రత్పశ్రసుారమ్శ్ర౨౨
శ్రనిమాయ తయితు్శ్రఇచాచ మిశ్రతశ్రచచ శ్రవైర్శ్రఅహ్్శ్రరిపోైః
శ్రనశ్రహిశ్రలాస య శ్రత్వయ ౭హ్్శ్రనిప్ాశ్రత్వ౭హ్ాల్మ శ్రసుయ కేశ్రరిపు్౨౩
శ్రత్శ్రతుశ్రఇానీ్శ్రఅహ్్శ్రహ్ాల్మ శ్రకరశ్రతూష్మశ్రకాత్పన్
శ్రమాత్వ్శ్రశ్రోకి రశ్రలాస య మిశ్రతన్శ్రలే తల్మ వశ్రనిర తనైఃశ్ర౨౪
శ్రజ్నాతనేశ్రవసత్పా శ్రశ్రసుతశ్రరవతీా శ్రమాత్వ్శ్రఆప్శిా
శ్రప్రప్ుత్ప:త శ్రఉరనేతవాయ శ్రరా్శ్రకరోతీత్పశ్రతతల్మ త తైఃశ్రశ్ర౨౫
శ్రఅప్రయాశ్రచచ శ్రకనవ
త య ్శ్రసరల్మ :శ్రఏవశ్రనిశాచరైః
శ్రకర తవయ శ్రశ్చ శ్రసాశ్రణతోి శ్రమాకవశ్రసయ శ్రవత్శ్రప్రత్పశ్ర౨౬
శ్రయుష్ణకి క్శ్రహిశ్రరలజోనో౭హ్్శ్రరహుశోశ్రరమశ్రమూర తని
శ్రఅతశ్రశాచ స్వకి న్శ్రజ్నాతనేశ్రత్వయాశ్రయూణ్శ్రనియోజిాైఃశ్ర౨౭
శ్రతతైఃశ్రప్పిణ్శ్రవాకయ ్శ్రఉేతయ శ్రమాక్ష్ా
శ్రత్వహా౭శ్రర త్శ్రఅష్ణటవ౭పివాతయ శ్రమావమ్
శ్రవిహాణశ్రల0కా0శ్రసహిాైఃశ్రప్రతస్వ తర్వ
శ్రణతోశ్రజ్నాతన్శ్రఅలక్ష్య శ్రతరశ నాైఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౮
శ్రతతశ్రసు
శ్ర తశ్రసీా్శ్రఉరలరయ శ్రమావమైః
శ్రసుసప్త్వా ప్హుష్ైఃట శ్రరరిప్కుహ్య శ్రమ్త్పీ్
శ్రప్రసజ్య శ్రమామ్ఙ్మశ్రచశ్రవైర్శ్రఉతత్వ
త ్
శ్రరపూవశ్రమోహాన్శ్రుత్పతైఃశ్రసశ్రమాక్ష్సైఃశ్ర౨౯
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతు:శ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
రమచ రమ్చచ శ సస ర్క :
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సమితశ్య శ్రమాక్ష్ాన్శ్రకోమాన్శ్రమావణో౭శ్రష్టటశ్రత్వహాశ్రరలాన్
శ్రఆాకి న్శ్రపుత్పశ్రత వైకాయ
ి త్శ్రప్కుతశ్రప్కుతయ ్శ్రఅత్వనయ తశ్ర౧
శ్రసశ్రచిశ్రనయా
త
పశ్రవైతేహీ్శ్రకాత్వశ్రామశ్రసత్వరిా తైః
శ్రప్రవివేశ్శ్రప్కుహ్్శ్రరత్వయ ్శ్రసీా్శ్రప్తషుట్శ్రఅపితల్మ రన్శ్ర౨
శ్రసశ్రప్రవిశ్య శ్రతుశ్రతశ్రతేల్మ శ్కి శ్రమావణోశ్రమాక్ష్ా౭త్పరైః
శ్రఅరశ్య శ్రప్ాక్ష్సీశ్రత్వతేయ శ్రసీా్శ్రశోకశ్రరమాణణ్ట్శ్ర౩
శ్రఅప్శుశ్రపూర ణశ్రుకీ్శ్రతీనా్శ్రశోకశ్రామా౭వశ్రీటిా్
శ్రవాయుశ్రవేకై: ఇవా౭౭ప్కానాత్శ్రత్వజ్నీ
శ్రా ్
త శ్రనావ్శ్రఅర ణవేశ్ర౪
శ్రప్ుకశ్రయూతశ్రరరిప్రష్ణట్శ్రప్ుకీ్శ్రశ్ల్మ పి: ఇవా౭౭ప్ుా్
శ్రఅతోశ్రుకశ్రుకీ్శ్రతీనా్శ్రఅేయ తయ శ్రచశ్రనిశాచరైఃశ్ర౫
శ్రా్శ్రతుశ్రశోకశ్రవశా్శ్రతీనా్శ్రఅశ్రవశా్శ్రమాక్ష్ాత్పరైః
శ్రసశ్రరలాశ్రశ్రతర
త శ యాశ్రయసశ్రప్కుహ్్శ్రతేవశ్రప్కుహోరత్వ్శ్ర౬
శ్రహ్రకి య శ్రప్ాాతశ్రసయా త్శ్రత్త్సీశ్రత సహ్ప్సశ్రనిష్యవిత్
శ్రనానాశ్రరక్షిశ్రకణశ్రశ్రరాష్్
ట శ్రనానాశ్రరతి శ్రసత్వనిల్మ త్శ్ర౭
శ్రకా0చనశ్రశ్రాతరనీయశ్రశ్చ శ్రాా టికైశ్రమాజ్ైశ్రశ్రసా
త
శ్రవప్జ్శ్రవైటూరయ శ్రచిత్త్ైశ్రశ్చ శ్రస
శ్ర తమ్ా :శ్రప్తుషిశ్రట త్వపహ్రైఃశ్ర౮
శ్రత్పవయ శ్రతుుపి
త శ్రనిత్త్మాహత్శ్రతరశ్రత కా0చనశ్రతోరమ్
శ్రసోాన్శ్రకా0చన్శ్రచిప్త్శ్రఆరరోహ్శ్రతయాశ్రసహ్శ్ర౯
శ్రానికా
త శ్రమాజ్ాశ్రశచ వశ్రకవాక్ష్మ్ైఃశ్రప్పిణశ్రతరశ నాైః
శ్రహేత్వశ్రజాలా౭౭ప్ుాశ్రశాచ స్శ్రశ్రసప్త తశ్రప్ాాతశ్రర0శ్రకణైఃశ్ర
త
౧0
శ్రసుాశ్రత్వణిశ్రవిచిప్ాణిశ్రపూమిశ్రాకానిశ్రసరల్మ శ్ైః
శ్రతశ్ప్కీవైఃశ్రసల్మ శ్రరవనేశ్రప్ాతరశ ణతశ్రమ్త్పీ్శ్ర౧౧
శ్రతీరిక కాైఃశ్రపుష్క రిమయ శ్రశ్చ శ్రనానాశ్రపుష్ా శ్రసయప్ుాైః
శ్రమావణోశ్రతరశ యాశ్రయసశ్రసీా్శ్రశోకశ్రరమాణణ్ట్శ్ర౧౨
శ్రతరశ యిాల్మ శ్రతుశ్రవైతేహీ్శ్రప్కుతస ి ్శ్రతశ్రతా వపతత్వ
త ్
శ్రఉవాచశ్రవాకయ ్శ్రాా౭౭ాకి శ్రసీా్శ్రలోపితు్శ్రఇచచ యాశ్ర౧౩
శ్రతశ్శ్రమాక్ష్సశ్రకోటయ శ్రశ్చ శ్రాల్మ శ్రవిత్వశ త్ప:శ్రఅా౭రమాైః
శ్రతేష్ణ్శ్రప్రపుశ్రర౭హ్్శ్రసీతేశ్రసర్వల్మ ష్ణ్శ్రీత్వశ్రకరకి ణ్ట్శ్రశ్ర౧౪
శ్రవర ాయిాల్మ శ్రజ్మాశ్రప్ుాతన్శ్రాలా్శ్రశ్చ శ్రరజ్నీశ్రచమాన్
శ్రసహ్ప్స్శ్రఏక్శ్రఏకశ్రసయ శ్రత్వత్వశ్రకారయ శ్రపురైఃశ్రసర్శ్ర౧౫
శ్రణత్శ్రఇత్శ్రమాజ్శ్రతత్త్న్
త శ్రమ్ఙ్శ్రతల్మ యిశ్రసరల్మ ్శ్రప్రత్పషిత
ట ్
శ్రజీవిత్శ్రచశ్రవిశాలాక్షిశ్రతల్మ ్శ్రమ్ఙ్శ్రప్ాణశ్రరక రీణసీశ్ర౧౬
శ్రరహూనా్శ్రత్త్సీశ్రత సహ్ప్ాణ్ట్శ్రత్వత్వశ్రయో౭సౌశ్రరరిప్కహ్ైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రాా్శ్రతల్మ ్శ్రఈశ్ల్మ రీశ్రసీతేశ్రత్వత్వశ్రామాయ శ్రరవశ్రప్పియేశ్ర౧౭
శ్రాతుశ్రరా్శ్రతే౭నయ యాశ్రపుాతయ శ్రరోచణసల్మ శ్రవచోశ్రత్వత్వ
శ్రరజ్సల్మ శ్రయ౭పితరస
త య శ్రప్రాత్శ్రకరత్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౮
శ్రరరిక్షిాతశ్రసుప్తేమశ్రల0కేణ్శ్రశ్తశ్రయోజ్నా
నేణ్శ్రతర షయితు్శ్రశ్కాయ శ్రతత్త్్్:త శ్రఅపిశ్రసుమా౭సురైఃశ్ర౧౯
నశ్రతేవేషుశ్రనశ్రణక్షేషుశ్రనశ్రకన తర్వల్మ షుశ్రనరి షషు
అహ్్శ్రరశాయ మిశ్రలోకేషుశ్రయోశ్రమ్ఙ్శ్రవీరయ శ్రసమోశ్రరవేత్శ్ర౨0
మాజ్య శ్రప్రష్యన
ట శ్రతీనేనశ్రారతనశ్రకా౭౭యుష్ణ
రా్శ్రకరిష్య స్వశ్రమామ్ఙ్మశ్రయుష్యణ్ట౭లా తేజ్ాశ్ర౨౧
రజ్సల్మ శ్రసీతేశ్రయ్శ్రఏవశ్రరమాతహ్్శ్రసప్తుశ్శ్రశ్రసవ
త
యౌవన్శ్రహ్య ౭ప్తువ్శ్రీరశ్రరత్వతల్మ హ్శ్రత్వయాశ్రసహ్శ్ర౨౨
తరశ నేశ్రయశ్రప్కుాశ్రపుత్ప్
త శ్రమాకవశ్రసయ శ్రవమా౭౭ననే
కా౭సయ శ్రశ్రా:త ఇహా౭౭కుత్శ్రఅపిశ్రసీతేశ్రత్వపరైైఃశ్ర౨౩
నశ్రశ్కోయ శ్రవాయు: ఆకాేశ్రాశ: రతుత్శ్రత్వహాశ్రజ్వైః
తీరయ యనసయ శ్రవా౭రయ కేి శ్రప్రక హీతు్శ్రవిత్వలా్శ్రశికా్శ్ర౨౪
ప్తయాణ్ట్శ్రఅపిశ్రలోకానా్శ్రనశ్రత్శ్రరశాయ మిశ్రశోరనే
విప్కమ్ఙ్మశ్రనయే౭తయ శ్రశ్రాతల్మ ్శ్రత్వశ్రాా హుశ్రరరిాలిా్శ్ర౨౫
ల0కాయా్శ్రసుత్వహ్శ్రప్ాజ్య ్శ్రఇత్శ్రతల్మ ్శ్రఅుాలణ
తల్మ శ్రప్తేా ష్ణయ శ్రత్వశ్రత్పల్మ ాశ్రశచ వశ్రతేవాశాచ ౭పిశ్రచమా౭చమా:శ్ర౨౬
అపిష్యకోతకశ్రశ్రరానాి
ి
శ్రతుష్ణటశ్రచశ్రరత్వణసల్మ శ్రయ్శ్ర౨౭
తుప్షుక త్శ్రణత్శ్రపుమాశ్రకరకి శ్రవనశ్రవాతనశ్రతశ్రతక త్
ణశ్రశ్చ శ్రతేశ్రసుప్కుతోశ్రతరకి శ్రస
శ్ర తయ
త శ్రహ్శ్రరల్శ్రఆపుి హిశ్ర౨౮
ఇహ్శ్రసమాల్మ ణిశ్రయలాయ నిశ్రత్పవయ శ్రకనాతనిశ్రమ్త్పలి
పూష్ణ్టనిశ్రచశ్రుకాయ నిశ్రానిశ్రతవశ్రత్వయాశ్రసహ్శ్ర౨౯
పుష్ా క్శ్రనాత్వశ్రసుప్శోణిశ్రప్ాతుశ్రరల్మ ప్శ్వమశ్రసయ శ్రమ్ఙ్
వియన్శ్రసూరయ శ్రసయక శ్్శ్రతరాశ్రనిరి ాత్శ్రత్వయాశ్ర౩0
విశాల్శ్రరత్వణీణ్శ్రచశ్రతశ్రత్పల్మ యన్శ్రఅుతత్వ
త ్శ్ర
తప్తశ్రసీతేశ్రత్వయాశ్రార త్శ్రవిహ్రసల్మ శ్రణాశ్రసుక్శ్ర౩౧
వతన్శ్రరతకి శ్రసయక శ్్శ్రవిత్వల్శ్రచారశ్రతరశ న్
శోకా౭౭శ్రర త్శ్రతుశ్రవమారోహేశ్రనశ్రప్ాజ్త్పశ్రవమా౭౭ననేశ్ర౩౨
ఏవ్శ్రవతత్పశ్రతస్వకి న్శ్రాశ్రవత్త్ాత౭శ్రనేన
త శ్రవమాత్వక నా
పిాణశ్రఇుతశ్రనిర్శ్రసీాశ్రుకశ్రత్వప్శూశ్రమయ ౭వర తణత్శ్రశ్ర౩౩
ాయ ణమ్పత్శ్రా్శ్రఇవశ్రఅసల్మ ాత్శ్రతీనా్శ్రచియతశ్రహ్తశ్రప్రా్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఉవాచశ్రవచన్శ్రాపోశ్రమావణోశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర: ౩౪
అల్శ్రప్వీటేనశ్రవైతేహిశ్రతరకి శ్రలోరశ్రప్కుతేనశ్రచ
ఆరోష౭ణ్శ్రైవశ్రనిష్య పతశ్రణశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రఅపికమిష్య త్పశ్ర౩౫
ఏత్వశ్రాత్వశ్రత్వయాశ్రస్వి శ్రకౌతశ్రశిరోపిైఃశ్రరరిీటిత్వ
ప్రాత్శ్రకురశ్రమ్ఙ్శ్రక్షిప్ర్శ్రవశోయ శ్రాసో౭హ్్శ్రఅస్వకి శ్రతేశ్ర౩౬
ఇయైఃశ్రశూనాయ శ్రత్వయాశ్రవాచైఃశ్రశుష్య యేనశ్రాషిాైః
నశ్రచా౭పిశ్రమావమైఃశ్రకామిచ న్శ్రమూమాతి శ్రత్త్సీ్
త శ్రప్రమమ్ఙ్తశ్రహ్శ్ర౩౭
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతశ్ప్కీవోశ్రమ్త్పీ్శ్రజ్నకా౭౭తకి జా్
ప్కుా౭శ్రనశ్రత వశ్్శ్రఆరపి శ్రత్వమ్ఙ్శ్రణ్శ్రఇత్పశ్రత్వనయ తేశ్ర౩౮
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ శ్రరయచ శ్శ్రసస రక :
షట్ప మ్చచ శ సస ర్క :
ాశ్రతతోశ్రశ్రకాతశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రనిరా యాశ్రశోకశ్రకరిశ ా
ప్తుమ్శ్రఅనర
త తైఃశ్రప్కుాల్మ శ్రమావమ్శ్రప్రతయ ాష్తశ్ర౧
మాజాశ్రతశ్రతోశ్రనాత్వశ్రతరకి తతు: ఇవా౭చలైః
సతయ సనైఃత శ్రరరిజానోతోశ్రణసయ శ్రపుప్తైఃశ్రసశ్రమాకవైఃశ్ర౨
మామోశ్రనాత్వశ్రసశ్రతమాకి ౭౭ాకి శ్రప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రవిప్శుతైః
తీరక శ్రాహుశ్రరిల్మ శాలా౭క్ష్ణశ్రైవత్శ్రసశ్రరత్పశ్రరకి త్వశ్ర౩
ఇక్ష్మ్ల్మ కూణ్ట్శ్రకులేశ్రజాతైఃశ్రస్వత్వహశ్రసక పతశ్రత్వహాతుయ త్పైః
లక్ష్కి ేనశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రణశ్రత
శ్ర శ్రత ప్ాణ్ట్శ్రహ్రిష్య త్పశ్ర౪
ప్రతయ క్ష్్శ్రణశ్రతయ ౭హ్్శ్రతసయ శ్రతల్మ యా౭ాయ ్శ్రతరి షాశ్రరలాత్
శ్యిాశ్రతల్మ ్శ్రహ్తైఃశ్రసమ్ఙ్క య శ్రజ్నాతనేశ్రణాశ్రకరైఃశ్ర౫
ణశ్రఏతేశ్రమాక్ష్ాైఃశ్రప్పోకాతశ్రకోరశ్రరూాశ్రత్వహారలాైః
మాకవేశ్రనిరిల్మ ష్ణైఃశ్రసర్వల్మ శ్రసురర్వ ణశ్రరని కాశ్రణాశ్ర౬
తసయ శ్రజాయ శ్రవిప్రుకాతశ్రశ్రతశ్రత శ్మాైఃశ్రకా0చనశ్రపూష్ణ్టైః
శ్రీర్శ్రవితమిష్య నిశ్రత క0కాశ్రకూల్శ్రఇవోశ్రరకి ణైఃశ్ర౭
అసురశ్రమాల్మ శ్రసురశ్రమాల్మ శ్రతల్మ ్శ్రణతయ ౭వతోయ ౭స్వశ్రమావమ
ఉాా తయ శ్రసుత్వహ్శ్రైల్మ ర్శ్రజీవ్శ్రశ్రసస
త య శ్రనశ్రమోక్ష్య తశ్ర౮
సశ్రతేశ్రజీవితశ్రేష్శ్రసయ శ్రమాకవో౭శ్రనకత రోశ్రరీ
రశోశ్రరూయ రశ్రకతశ్రతయ వశ్రజీవిత్శ్రతవశ్రతుర ిర్శ్ర౯
ణత్పశ్రరేయ శ్రతస శ్రమాత్వశ్రశ్రాతల్మ ్శ్రరోష్శ్రతీేన
త శ్రచక్షుష్ణ
రక్ష్శ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రఅతయ శ్రనిరకో
త తశ్రకచ్చచ ైఃశ్రసతయ ైఃశ్రరమారవ్శ్ర౧0
ణశ్రశ్చ త్త్న్
త శ్రనరసోశ్రపూమౌశ్రాతయేశ్రనాి శ్యేతశ్రవా
ాకర్శ్రశోష్యేశ్రాల్మ ౭పిశ్రసశ్రసీా్శ్రమోచయేత్శ్రఇహ్శ్ర౧౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
కా౭౭యుశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రకతశ్రశ్రీ మకోశ్రకతశ్రసతోతల్మ శ్రకతేశ్రత్త్నిణ
త ైః
ల0కాశ్రవైతవయ శ్రసుయ కాతశ్రతల్మ శ్రప్తుక తేనశ్రరవిష్య త్పశ్ర౧౨
నశ్రతేశ్రార్శ్రఇత్శ్రకరకి శ్రసుకోతరక ్శ్రరవిష్య త్ప
యా౭హ్్శ్రనీాశ్రవినాశ్రావ్శ్రరత్పశ్రామాశ ల్మ త్శ్రతల్మ యాశ్రవనాత్శ్ర౧౩
సశ్రహిశ్రైవతశ్రసుయ కోతశ్రత్వత్వశ్రరమాతశ్రత్వహాశ్రతుయ త్పైః
నిరా యోశ్రవీరయ ్శ్రఆప్శితయ శ్రశూనేయ శ్రవసత్పశ్రతమకే
ట శ్ర౧౪
సశ్రతేశ్రతరా ్శ్రరల్శ్రవీరయ ్శ్రఉతేస క్శ్రచశ్రతాశ్రవిత్
అరనేష్య త్పశ్రకాప్తేరయ ైఃశ్రశ్రశ్రవర్వ షమశ్రసుయ కేశ్రశ్ర౧౫
ణాశ్రవినాశోశ్రపూానా్శ్రప్తుశ్య తేశ్రకాలశ్రచోత్పతైః
తాశ్రకార్వయ శ్రప్రయతయ నిశ్రత నమాైఃశ్రకాలశ్రవశ్్శ్రకాైఃశ్ర౧౬
య్శ్రప్రప్తుష్య శ్రసశ్రతేశ్రకాలైఃశ్రప్ాశ్రపోత౭ణ్శ్రమాక్ష్ా౭తత్వ
ఆతకి పశ్రమాక్ష్ానా్శ్రచశ్రవాయా౭శ్రనైఃత పురశ్రసయ శ్రచశ్ర౧౭
నశ్రశ్కాయ శ్రణజ్శ్రనో త్వతయ శ్రశ్రాతశ్రవేత్పైఃశ్రప్సుకాా మశ్రట త్వణిా
ట
త్పల్మ జాత్పశ్రత్వత్త్నశ్రత సమూా ాశ్రచణ్టటలేశ్రనా౭వత్వరి తతు్శ్ర౧౮
తా౭హ్్శ్రతరకి నితయ శ్రసయ శ్రతరకి శ్రరతీి శ్రరత్పప్వాశ్ర
తల్మ యాశ్రప్సా షుట్శ్రనశ్రశ్కాయ ౭స్వకి శ్రమాక్ష్ా౭తత్వశ్రాపినాశ్రశ్ర౧౯
ప్కీటనీశ్రత మాజ్శ్రహ్మ్ఙ్స నశ్రరతకి శ్రష్మ్ఙ్టషుశ్రనితయ ాశ్ర
హ్మ్పస శ్రాశ్రప్తుమశ్రష్త్వటశ్రశ్రస్
త శ్రకత్శ్రరేయ తశ్రత్వతుక క్శ్రశ్ర౨0
ఇత్శ్రశ్రీర్శ్రనిసస త్వాా్శ్రరనశ్రత వాశ్రకాతణసల్మ శ్రవా
నేత్శ్రశ్రీర్శ్రరక్ష్య ్శ్రమ్ఙ్శ్రజీవిత్శ్రవా౭పిశ్రమాక్ష్సశ్ర౨౧
నశ్రహిశ్రశ్క్ష్మ్య మిశ్రఉరప్కోశ్్శ్రప్పుత్పవాయ ్శ్రాతు్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౨౨
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రతుశ్రవైతేహీశ్రప్కోాత్శ్రసురరష్్శ్రవచైః
మావమ్శ్రమ్త్పీశ్రతప్తశ్రపునశ్రరోి వాచశ్రరా్శ్రచనశ్ర౨౩
సీాయాశ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రరరష్్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
ప్రతుయ వాచశ్రతతైఃశ్రసీా్శ్రరణశ్రసత్వతరశ న్శ్రవచైఃశ్ర౨౪
ప్శుణ్టశ్రమ్త్పలిశ్రత్వశ్రాల్మ కయ ్శ్రయాన్శ్రాల్మ తశ్శ్రామిని
కాలేనా౭నేనశ్రనా౭ేయ షిశ్రణత్పశ్రయ్శ్రచారశ్రహాస్వని
తతశ్రా
శ్ర త ల్మ ్శ్రప్ాతమా౭౭శా౭శ్రర త్శ్రసూాశ్రేచ తస య నిశ్రత లేశ్శ్ైఃశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రరరష్్శ్రవాకయ ్శ్రమావమైఃశ్రశ్ప్తుశ్రమావమైః
మాక్ష్సీశ్రశ్చ శ్రతతైఃశ్రప్కుతశ్రత ఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨౬
ీప్క్శ్రఏవ్శ్రహిశ్రమాక్ష్సోయ శ్రవిప్కుాశ్రకోరశ్రతరశ నాైః
తరా ్శ్రఅాయ శ్రవినేష్య తల్మ ్శ్రయత్వస శ్రశోణితశ్రపోజ్నాైఃశ్ర౨౭
వచనాత్శ్రఏవశ్రాశ్రశ్రసస
త య శ్రసుకోమాశ్రమాక్ష్సీశ్రకణ్ట:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్కుతశ్రప్ాత్వాలయోశ్రపూాల్మ శ్రమ్త్పీ్శ్రరరయ వారణన్శ్ర౨౮
సశ్రాైఃశ్రప్పోవాచశ్రమాజాశ్రతుశ్రమావణోశ్రకోరశ్రతరశ నైః
ప్రచాలయ శ్రచరణోశ్రతక ర్శ్ర్ ష శ్రశ్రమాతరణన్శ్రఇవశ్రమ్ఙ్త్పనీ్శ్ర౨౯
అశోకశ్రవనికాశ్రత్వతేయ శ్రమ్త్పీశ్రనీణా్శ్రఇత్ప
తప్తేణ్శ్రరక్ష్య ా్శ్రకూట్శ్రయుష్ణకి పిైఃశ్రరరివారిాశ్ర౩0
తశ్రత్త్ైనా్శ్రతర ానశ్రరోక రైఃశ్రపునైఃశ్రా్్ల్మత శ్రశ్చ శ్రశ్రమ్త్పీ్
ఆనణతల్మ ్శ్రవశ్్శ్రసమాల్మ శ్రవనాయ ్శ్రకజ్శ్రవతూ్శ్రఇవశ్ర౩౧
ఇత్పశ్రప్రత్పసయత్పష్ణటశ్రమాక్ష్సోయ శ్రమావేనశ్రాైః
అశోకశ్రవనికా్శ్రజ్కుకి శ్రరకి త్పీ్శ్రరరిప్కుహ్య శ్రా్శ్ర౩౨
సరల్మ శ్రకాత్వశ్రరలైశ్రప్రల్మ కశ్ర్ ష మాి నాశ్రపుష్ా శ్రరలైశ్రప్రల్మ ా్
సరల్మ శ్రకాలశ్రత్వైశ్రశాచ ౭పిశ్రత్పల్మ జైఃశ్రసురశ్రతవిా్శ్ర౩౩
ాశ్రతుశ్రశోకశ్రరరీా0కీశ్రమ్త్పీశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
మాక్ష్సీశ్రవశ్్శ్రఆరనాి శ్రవాయ ప్కీణ్ట్శ్రహ్రిణీశ్రణాశ్ర౩౪
శోకేనశ్రత్వహ్ాశ్రప్కాతశ్రమ్త్పీశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
నశ్రశ్రకి శ్రలరతేశ్రీర:శ్రాశ్శ్రరాతశ్రప్ుకీశ్రణాశ్రశ్ర౩౫
నశ్రవినతే
త శ్రతప్తశ్రతుశ్రశ్రకి శ్రమ్త్పీ
విరూరశ్రనేప్ాపి:శ్రఅతీవశ్రతరి ాా
రత్ప్శ్రసకి రనీశ్రత తయిత్శ్రచశ్రైవత్శ్ర
చ్చతనా౭పూత్శ్రరణశ్రశోకశ్రీటిాశ్రశ్రశ్ర౩౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్శ్రటా యచ శ్శ్రసస రక :
సర త రమ్చచ శ సస ర్క :
మాక్ష్స్శ్రప్ుకశ్రరూేమశ్రచరన్
త శ్రకాత్వశ్రరూపిమ్
నిహ్తయ శ్రమామోశ్రయరీచ్శ్రతూర ణ్శ్రరత్పశ్రనయ వర తతశ్ర౧
తసయ శ్రసత్వతల్మ రయమశ్రసయ శ్రప్తషుటశ్రకాత్వసయ శ్రమ్త్పీ్
ప్కూరశ్రసల్మ రో౭తశ్రకోయయు: విననాా౭సయ శ్రప్పుష్త
ట ైఃశ్ర౨
సశ్రతసయ శ్రసల్మ ర్శ్రఆజానోణశ్రారమ్శ్రరోత్వశ్రహ్ర షమ్
చినయా
త
శ్రయసశ్రకోయయోైఃశ్రసల్మ ర్వమశ్రరరిశ్0రాతైఃశ్ర౩
అశ్రశుర్శ్రరతశ్రత్వనేయ ౭హ్్శ్రకోయయు:శ్రవాశ్య తేశ్రణా
సల్మ స్వశ్రత ాయ త్శ్రఅపిశ్రవైతేహాయ శ్రమాక్ష్స్యశ్రరా క్ష్మ్శ్రవినాశ్ర౪
యరీచ్చనశ్రతుశ్రవిజానోణశ్రసల్మ ర్శ్రఆలక్ష్య శ్రయత్వక్
విప్కుష్్
ట శ్రప్ుకశ్రరూేమశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రప్శుణ్టయాశ్రతయ త్పశ్ర౫
సశ్రసౌమిప్త్పైఃశ్రసల్మ ర్శ్రప్శుాల్మ శ్రా్శ్రచశ్రహిాల్మ ౭తశ్రమ్త్పీ్
తయవశ్రప్రహితైఃశ్రక్షిప్ర్శ్రత్వశ్రతస కాశ్్శ్రఇహైష్య త్పశ్ర౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
మాక్ష్స్యైఃశ్రసహిైశ్రరూి న్శ్రసీాయాశ్రఈపిస తోశ్రవతైః
కా0చనశ్రశ్చ శ్రప్ుకోశ్రపూాల్మ శ్రవయ రనీయా౭౭ప్శ్యశ్రతు
శ్ర తశ్రయ్శ్ర౭
తూర్శ్రనీాల్మ శ్రతుశ్రయరీచోశ్రమాక్ష్సో౭పూశ్రచచ మాశ్రహ్తైః
హాశ్రలక్ష్కి మశ్రహ్తో౭సీకి త్పశ్రణశ్రాల్మ కయ ్శ్రవాయ జ్హారశ్రచశ్ర౮
అపిశ్రసల్మ స్వశ్రత రవేశ్రా
శ్ర త ల్మ ాయ ్శ్రరహిాాయ ్శ్రత్వయాశ్రవనే
జ్నాతనశ్రనిమిత్
త శ్రహిశ్రప్కుతశ్రవైరో౭స్వకి శ్రమాక్ష్స్యైఃశ్ర౯
నిమిాతనిశ్రచశ్రకోమాణిశ్రప్తుశ్య నే౭
త తయ శ్రరహూనిశ్రచ
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రచినణ
త న్శ్రమాత్వైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రకోయయుశ్రనిసస ల్మ న్శ్ర౧0
ఆతకి నశ్రశాచ ౭రనణన్శ్రప్ుకశ్రరూేమశ్రరక్ష్ా
ఆజ్కాత్వశ్రజ్నాతన్శ్రమాకవైఃశ్రరరిశ్0రాతైఃశ్రశ్ర౧౧
త్శ్రతీనశ్రయనస్శ్రతీన్శ్రఆతతు:శ్రప్ుకశ్రరక్షిమైః
సవయ ్శ్రప్కుాల్మ శ్రత్వహాాకి న్శ్రకోమా్శ్రశ్చ శ్రసప్సుుైఃశ్రసల్మ మాన్శ్ర౧౨
ానిశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రనిమిాతనిశ్రత్వహాశ్రకోమాణిశ్రమాకవైః
నయ వర తా౭తశ్రతల్మ రితోశ్రజ్వేనా౭౭ప్శ్త్వశ్రయ౭౭తకి న:శ్ర౧౩
సశ్రతుశ్రసీా్శ్రవమారోహా్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రచశ్రత్వహాశ్రరల్శ్ర
ఆజ్కాత్వశ్రజ్నాతన్శ్రచిత్వతణశ్రనేి వశ్రమాకవ:శ్ర౧౪
తతోశ్రలక్ష్మ్శ్రఆయాన్
త శ్రతతరశ శ్రవికతశ్రప్రర్శ్ర౧౫
తతో౭వితూర్వశ్రమామ్ఙ్మశ్రసమ్పయాణశ్రసశ్రలక్ష్కి మైః
విష్మైఃణ శ్రసువిష్ేన
ణ శ్రతుైఃరాతోశ్రతుైఃకశ్రారానాశ్రశ్ర౧౬
సత్వాకమాహ౭తశ్రత్శ్రప్ాాశ్రజ్యష్టటశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఆకత్
విహాణశ్రసీా్శ్రవిజ్నేశ్రవనేశ్రమాక్ష్సశ్రతవితేశ్రశ్ర౧౭
ప్కుహీాల్మ శ్రచశ్రకర్శ్రసవయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రరకుశ్రననన
త ైః
ఉవాచశ్రత్వతురోశ్రతరక ్శ్రఇత్శ్రరరష్్శ్రఆరి తశ్రత్వత్శ్ర౧౮
అహోశ్రలక్ష్కి మశ్రకర హయ ్శ్రతేశ్రప్కుత్శ్రణశ్రశ్రతల్మ త ్శ్రవిహాణశ్రా్
సీా్శ్రఇహా౭౭కతైఃశ్రసౌత్వయ శ్రకచిచ త్శ్రసల్మ స్వశ్రత రవేత్శ్రఇహ్శ్రశ్ర౧౯
నశ్రమ్ఙ్శ్రఅస్వశ్రత సత్వశ యోశ్రవీరశ్రసరల్మ ాశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
వినష్ణటశ్రరక్షిాశ్రవా౭పిశ్రమాక్ష్స్యశ్రరల్మ నశ్రచారిపిైః
అశుానిశ్రఏవశ్రపూయిష్్
ట శ్రణాశ్రప్ాతురా వనిశ్రత మ్ఙ్శ్ర౨0
అపిశ్రలక్ష్కి మశ్రసీాయాైఃశ్రాత్వప్కయ ్శ్రప్ాపుి యావహే
జీవయతయ : పురష్శ్రవాయ ప్కశ్రసుాయాశ్రజ్నకసయ శ్రవైశ్రశ్ర౨౧
ణాశ్రవైశ్రప్ుకశ్రసయక శ్రశ్చ శ్రకోయయుశ్రశచ వశ్రపైరవ్శ్ర
వాశ్య నేశ్రత శ్కునాశ్రశాచ ౭పిశ్రప్రతీాత్శ్రఅపితోశ్రత్పశ్్శ్రశ్ర౨౨
అపిశ్రసల్మ స్వశ్రత రవేత్శ్రతాయ : మాజ్శ్రపుత్మాయ శ్రత్వహారలశ్ర౨౩
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఇత్శ్రహిశ్రరక్ష్ణశ్రప్ుకశ్రసనిి కాశ్్
ప్రలోరయ శ్రయ్శ్రతూర్శ్రఅుప్రయాత్వత్
హ్త్శ్రకతమిచ శ్రనకి హ్ాశ్రప్శ్మ్ఙ్మ
సశ్రమాక్ష్సో౭పూప్నికి ణయమశ్రఏవశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౪
త్వనశ్రశ్చ శ్రమ్ఙ్శ్రతీన్శ్రఇహా౭ప్రప్హుష్్
ట
చక్షుశ్రశ్చ శ్రసవయ ్శ్రకురతేశ్రవికార్
అశ్రసత్వశ ణ్శ్రలక్ష్కి మశ్రనాస్వశ్రత సీా
ప్హుాశ్రప్ుాశ్రవాశ్రరత్పశ్రవర తతేశ్రవాశ్రశ్రశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరశ్రత రయచ శ్శ్రసస రక :
అషట రమ్చచ శ సస ర్క :
సశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రలక్ష్కి మ్శ్రతీన్శ్రశూనేయ శ్రతశ్రా౭౭తకి జ్ైః
రరయ ప్పుచచ తశ్రతమాకి ాకి శ్రవైతేహీ్శ్రఆకత్శ్రవినాశ్ర౧
ప్రస్వత
త ్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రయాశ్రయ్శ్రఅుజ్కాత్వశ్రహ్
కల్మ శ్రాశ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహీశ్రయా్శ్రహిాల్మ శ్రతల్మ ్శ్రఇహా౭౭కతైఃశ్ర౨
మాజ్య శ్రప్రష్శ్రట సయ శ్రతీనశ్రసయ శ్రతమకా
ట న్శ్రరరిావతైః
కల్మ శ్రాశ్రతుైఃకశ్రసహాయాశ్రమ్ఙ్శ్రవైతేహీశ్రతుశ్రత్వతయ యశ్ర౩
యా్శ్రవినాశ్రపతస హేశ్రవీరశ్రుహూర త్శ్రఅపిశ్రజీవితు్
కల్మ శ్రాశ్రప్ామశ్రసహాయాశ్రమ్ఙ్శ్రసీాశ్రసురశ్రసుతోరయశ్ర౪
రత్పతల్మ ్శ్రఅత్వమాణ్ట్శ్రవాశ్రప్పుత్పవాయ శ్రశాచ ౭పిశ్రలక్ష్కి మ
వినాశ్రా్శ్రతరనీయా౭ా్శ్రనేచ్చచ ణ్శ్రజ్నకా౭౭తకి జా్శ్ర౫
కచిచ శ్రశ్రజీవ
ా త్పశ్రవైతేహీశ్రప్ాణైఃశ్రప్పిణతమాశ్రత్వత్వ
కచిచ త్శ్రప్రప్వాజ్న్శ్రసౌత్వయ శ్రనశ్రమ్ఙ్శ్రమిాయ శ్రరవిష్య త్పశ్ర౬
సీాశ్రనిమిత్
త శ్రసౌమిప్తేశ్రప్ుతేశ్రత్వయిశ్రకతేశ్రతల్మ యి
కచిచ త్శ్రసకాయశ్రసురాాశ్రకైకేయీశ్రాశ్రరవిష్య త్పశ్ర౭
సపుప్తశ్రమాజాయ ్శ్రస్వాత౭శ్రమాత్శ్రప్ుతశ్రపుప్ాశ్రతరస్వల్మ నీ
ఉరాతసయ త్పశ్రకౌసలాయ శ్రకచిచ త్శ్రసౌత్వయ శ్రనశ్రకైకయీ్శ్ర౮
ణత్పశ్రజీవత్పశ్రవైతేహీశ్రకమిష్ణయ మిశ్రఆప్శ్త్వ్శ్రపునైః
సుప్ుాతశ్రణత్పశ్రప్ుాతశ్రాశ్రప్ాణ్ట్శ్రస
శ్ర య త క్ష్మ్య మిశ్రలక్ష్కి మశ్ర౯
ణత్పశ్రయ్శ్రఆప్శ్త్వశ్రకత్శ్రవైతేహీశ్రనా౭పిాష్తే
పునైఃశ్రప్రహ్స్వాశ్రసీాశ్రవినశిష్ణయ మిశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్ర౧0
ప్పూహిశ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహీశ్రణత్పశ్రజీవత్పశ్రవాశ్రనశ్రవా
తల్మ యిశ్రప్రత్వతేశ్రత రక్ష్ణపిశ్రరా క్షిాశ్రవాశ్రతరస్వల్మ నీశ్ర౧౧
సుకుయరీశ్రచశ్రాలాశ్రచశ్రనితయ ్శ్రచా౭తుైఃకశ్రతరిశ నీ
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్వశ్రత్పల్మ యోకేనశ్రవైతేహీశ్రవయ క్శ్ర
త శోచత్పశ్రతురకి నాైఃశ్ర౧0
సరల్మ ాశ్రరక్ష్ాశ్రతేనశ్రజిహేకి నశ్రసుతుమాతకి నా
వతాశ్రలక్ష్కి ేశ్రతుయ చైచ : తవా౭పిశ్రజ్నిత్శ్రరణ్శ్రశ్రశ్రశ్ర౧౩
ప్శుతశ్రశ్రసుతశ్రశ్0కేశ్రవైతేహాయ శ్రసశ్రసల్మ రైఃశ్రసప్తుశోశ్రత్వత్వ
ప్తసయా
త
శ్రప్ేషితశ్రస
శ్ర ల్మ త ్శ్రచశ్రప్తషుట్శ్రయ్శ్రీప్క్శ్రఆకతైఃశ్ర౧౪
సరల్మ ాశ్రతుశ్రప్కుత్శ్రకష్్
ట శ్రసీా్శ్రఉప్తుస జ్ాశ్రవనే
ప్రత్పకరత్శ్రప్ుశ్యస నా్శ్రరక్ష్ా్శ్రతత్
త శ్రఅనర
త ్శ్ర౧౫
తుైఃరాాైఃశ్రకరశ్రకాతేనశ్రమాక్ష్ాైఃశ్రపిశిా౭శ్నాైః
ైైఃశ్రసీాశ్రనిహ్ాశ్రకోరశ్రరా విష్య త్పశ్రనశ్రసత్వశ ణైఃశ్ర౧౬
అహోశ్రఅస్వకి శ్రవయ సనేశ్రత్వకి ైఃశ్రసరల్మ ాశ్రరిపుశ్రసూతన
రా్శ్రతుశ్రఇానీ్శ్రకరిష్ణయ మిశ్రశ్0కేశ్రప్ారవ
త య ్శ్రఈప్తుశ్్శ్ర౧౭
ఇత్పశ్రసీా్శ్రవమారోహా్శ్రచినణ
త న్శ్రఏవశ్రమాకవైః
ఆజ్కాత్వశ్రజ్నాతన్శ్రతల్మ రయాశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర౧౮
వికర హయణో౭ుజ్్శ్రఆర తశ్రరూర్
క్షుాశ్రప్శ్యశ్రచైచ వశ్రపిాసయాశ్రచ
వినిశ్శ ల్మ సన్శ్రశుష్క శ్రుకోశ్రవిష్మైఃణ
ప్రత్పప్శ్ణ్శ్రప్ారయ శ్రసమ్పక్ష్య శ్రశూనయ ్శ్ర౧౯
సల్మ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రసప్త్వా వికాహ్య శ్రవీరో
విహారశ్రతేశాన్శ్రఅుప్సుతయ శ్రకామిశ చ త్
ఏతత్శ్రతశ్రత్పతేయ వశ్రనివాసశ్రపూమౌ
ప్రప్హుష్శ్రట రోయశ్రవయ త్పతోశ్రరపూవశ్రశ్రశ్రశ్ర౨0
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్శ్రట రయచ శ్శ్రసస రక :
ఏకోన షష్టత
ట మ సస ర్క :
అా౭౭ప్శ్యత్శ్రఉాప్ుత్
త శ్రఅనమా
త శ్రరకుశ్రననన
త ైః
రరిరప్రచచ శ్రసౌమిప్త్ప్శ్రమామోశ్రతుైఃకా౭శ్రరి తతైఃశ్రపునైఃశ్ర౧
త్శ్రఉవాచశ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రతల్మ ్శ్రఆకతో౭ాసయ శ్రమ్త్పీ్
ణాశ్రాశ్రతవశ్రవిశాల్మ ాత్శ్రవనేశ్రవిహ్రిాశ్రత్వయాశ్ర౨
ప్తు్్ల్మ ట వా౭ాయ కత్శ్రాల్మ ్శ్రమ్ఙ్శ్రమ్త్పీ్శ్రతయ జ్య శ్రలక్ష్కి మ
శ్0కయన్శ్రత్వహ్త్శ్రార్శ్రణత్శ్రసతయ ్శ్రవయ త్పత్శ్రత్వనైఃశ్ర౩
సుా రతేశ్రనణన్శ్రసవయ ్శ్రాహుశ్రశ్చ శ్రప్హుతణ్శ్రచశ్రమ్ఙ్
ప్తుష్ణటల్మ శ్రలక్ష్కి మశ్రతూర్వశ్రాల్మ ్శ్రసీాశ్రవిరహిత్శ్రరత్పశ్ర౪
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రసౌమిప్త్ప:శ్రలక్ష్కి మైఃశ్రశురశ్రలక్ష్మైః
పూయోశ్రతుైఃకశ్రసయవిష్టటశ్రతుైఃరాత్శ్రమాత్వ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౫
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నశ్రసల్మ ణ్శ్రకాత్వశ్రకార్వమశ్రా్శ్రతయ కాతల్మ ౭హ్్శ్రఇహా౭౭కతైః
ప్రచోత్పతశ్రస
శ్ర య
త శ్రవోత్త్కై:శ్రతల్మ శ్రతస కాశ్్శ్రఇహా౭౭కతైఃశ్ర౬
ఆర్వయ ేవశ్రరమాప్కుష్్
ట శ్రహాశ్రసీతేశ్రలక్ష్కి ేత్పశ్రచ
రరిప్ాహీత్పశ్రణశ్రాల్మ కయ ్శ్రమ్త్పలాయ శ్రశ్రసశ్రత ప్చుచ త్ప్శ్రకత్శ్ర౭
ాశ్రత్శ్రఆర తశ్రసల్మ ర్శ్రప్శుాల్మ శ్రతవశ్రతి హేనశ్రమ్త్పీ
కచచ శ్రకచ్చచ త్పశ్రయ్శ్రఆహ్శ్రరతనీశ్రత రణశ్రవిహ్ల్మ లాశ్ర౮
ప్రచోతయ యనేనశ్రత్వయాశ్రకచ్చచ త్పశ్రరహుశ్శ్రశ్రసయా
త
ప్రతుయ కాతశ్రమ్త్పీశ్రవాకయ ్శ్రఇత్శ్రతల్మ శ్రప్తా తయ యానిల్మ త్శ్ర౯
నశ్రతత్శ్రరశాయ త్వయ ౭హ్్శ్రరక్ష్ణశ్రణత్శ్రఅసయ శ్రరణ్శ్రఆవహేత్
నిప్రల్మ ాశ్రరవశ్రనాతయ త తత్శ్రకేనా౭పిశ్రఏవ్శ్రఉాప్హుత్శ్ర౧0
వికరి హత్శ్రచశ్రనీచ్శ్రచశ్రకత్శ్రఆరోయ ౭పిాసయ త్ప
ప్ాహీత్పశ్రవచన్శ్రసీతేశ్రణశ్రత్త్ాతయేత్శ్రప్త్పతశాన్శ్రఅపిశ్ర౧౧
రా్శ్రనిమిత్
త శ్రతుశ్రకేనా౭పిశ్రప్ాతు: ఆలత్వా య శ్రమ్ఙ్శ్రసల్మ ర్
మాక్ష్తనశ్రఈరిత్శ్రవాకయ ్శ్రప్ాహిశ్రప్ాహీత్పశ్రశోరనేశ్రశ్ర౧౨
విసల్మ ర్శ్రవాయ ప్హుత్శ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మశ్రప్ాహిశ్రయ్శ్రఇత్ప
నశ్రరవాయ శ్రవయ ాశ్రకామాయ శ్రకునారీశ్రజ్నశ్రతవిాశ్ర౧౩
అల్శ్రవైకరయ
ి ్శ్రఆలత్వా య శ్రసల్మ ాతశ్రరవశ్రనిరతుస కా
నశ్రచా౭శ్రస్వశ్రత ప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రపుయన్శ్రయోశ్రమాకవ్శ్రరే
జాతోశ్రవాశ్రజాణయపశ్రవాశ్రసుయ కేశ్రణైఃశ్రరమాజ్యేత్శ్ర౧౪
నశ్రజ్యోయ శ్రమాకవేశ్రయుతేశ్రత తేవై: శ్ప్కశ్రపురోకమ్: ౧౫
ఏవ్శ్రఉకాతశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రరరిమోహితశ్రచ్చతనా
ఉవాచా౭ప్శూణిశ్రు0చనీశ్రత ారమ్శ్రయ్శ్రఇత్శ్రవచైఃశ్ర౧౬
ావోశ్రత్వయిశ్రతవో౭తయ ర త్శ్రారశ్రఏవశ్రనివేశితైః
వినష్యశ్రట ప్ాతరిశ్రప్ాపుత్శ్రనశ్రచశ్రతల్మ ్శ్రయ్శ్రఅవారస య స్వశ్ర౧౭
సమ్ఙ్క ాశ్రతా రతేనశ్రతల్మ ్శ్రమాత్వ్శ్రసత్వ౭ుకచచ స్వ
ప్కోశ్న్
త శ్రహిశ్రణా౭తయ ర త్శ్రనన్శ్రఅరయ వరతయ తశ్ర౧౮
రిపుైఃశ్రప్రచచ ని శ్రచారీశ్రతల్మ ్శ్రత్వత౭శ్రర త్శ్రఅుకచచ స్వ
మాకవాయ శ్రన
శ్ర ర
త శ్రప్ేపుస :శ్రతైవ్శ్రనా౭పిరతయ తశ్ర౧౯
ఏవ్శ్రఉకోతశ్రహిశ్రవైతేహాయ శ్రసప్త్వపోతశ్రరకశ్రత లోచనైః
ప్కోాత్శ్రప్రసుా రయణోశ్రశ్రష్శ్రట ఆప్శ్యత్శ్రఅపినిరక తైఃశ్ర౨0
ఏవ్శ్రప్పువామ్శ్రసౌమిప్త్ప్శ్రమాత్వైఃశ్రసయతరశ్రమోహితైః
అప్రవీశ్రశ్రతుతప్షుక త్శ్రసౌత్వయ శ్రా్శ్రవినాశ్రణశ్రశ్రతల్మ త ్శ్రఆకతైఃశ్ర౨౧
జానన్శ్రఅపిశ్రసత్వర త్శ్రయ్శ్రరక్ష్ా్శ్రవినివారే
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అనేనశ్రప్కోతశ్రవాకేయ నశ్రమ్త్పలాయ శ్రనిప్సుస తోశ్రరవాన్శ్ర౨౨
నశ్రహిశ్రతేశ్రరరితుష్ణయ మిశ్రతయ కాతల్మ శ్రణాయ స్వశ్రమ్త్పీ్
ప్కుాతయాైఃశ్రరరష్్శ్రప్శుాల్మ శ్రత్త్స్వయా
త
శ్రశ్చ శ్రతల్మ ్శ్రఇహా౭౭కతైఃశ్ర౨౩
సరల్మ ాశ్రతుశ్రఅరనీత్శ్రతేశ్రసీతయాశ్రణత్శ్రప్రచోత్పతైః
ప్కోతసయ శ్రవశ్్శ్రఆరపి శ్రనా౭కరోశ్రశాశ సన్శ్రత్వత్వశ్ర౨౪
అసౌశ్రహిశ్రమాక్ష్సైఃశ్రేతేశ్రశ్ర్వణ్ట౭పిహ్తోశ్రత్వయా
ప్ుకశ్రరూేమశ్రయేనా౭హ్్శ్రఆప్శ్యత్శ్రఅరవాహితైఃశ్ర౨౫
విప్కుష్య శ్రచార్శ్రరరిాణశ్రాణక్
సీలశ్రాేనశ్రచశ్రాటితోశ్రత్వయా
యరీక ్శ్రతు్శ్రతయ జ్య శ్రచశ్రవికరశ్ర
ి సల్మ రో
రపూవశ్రకేయూరశ్రతరైఃశ్రసశ్రమాక్ష్సైఃశ్రశ్ర౨౬
శ్మాశ్రహ్తేశ్రనవశ్రతా౭౭శ్రర తయాశ్రరామా
సల్మ ర్శ్రత్వయ౭౭లత్వా య శ్రసుతూరశ్రసప్త్వశ వ్
ఉాప్హుత్శ్రతశ్రతల్మ చన్శ్రసుారమ్
తల్మ ్శ్రఆకతోశ్రయేనశ్రవిహాణశ్రమ్త్పీ్శ్రశ్ర౨౭
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రఏకోనశ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
షష్టత
ట మ సస ర్క :
ప్పుశ్్శ్రఆప్వజ్యనశ్రసయ శ్రతసయ శ్రఅతోశ్రవాత్వశ్రలోచన్
ప్ాసుా రశ్రచాచ సక లశ్రప్ామోశ్రవేరతుశ్రశాచ ౭సయ శ్రజాణతశ్ర౧
ఉాలక్ష్య శ్రనిమిాతనిశ్రసో౭శుానిశ్రుహుశ్రరకి హుైః
అపిశ్రక్షేత్వ్శ్రుశ్రసీాయాశ్రఇత్పశ్రవైశ్రవాయ జ్హారశ్రచశ్రశ్ర౨
తల్మ రయణోశ్రజ్కాయ౭తశ్రసీాశ్రతరశ నశ్రలాలసైః
శూనయ ్శ్రఆవసత్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరపూశ్రవోత్పల్మ కి శ్రయనసైఃశ్ర౩
ఉప్తా త్వన్శ్రఇవశ్రవేకేనశ్రవిక్షిరన్శ్రరకుశ్రననన
త ైః
తప్తశ్రతప్తోటజ్శ్రా
శ్ర త న్శ్రఅపివీక్ష్య శ్రసత్వనత
త ైఃశ్రశ్ర౪
తతరశ శ్రరర ణశాలా్శ్రచశ్రరహిా్శ్రసీతయాశ్రతా
ప్శియాశ్రవిరహిా్శ్రతల్మ ాత్శ్రహేత్వనేశ్రత రత్పకి నీ్శ్రఇవశ్ర౫
రతన్
త శ్రఇవశ్రప్ుకశ్ర్ ష శ్చ శ్రయ
శ్ర ి నశ్రపుష్ా శ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జ్్
ప్శియాశ్రవిహీన్శ్రవితల్మ స్
త శ్రసత్వతయ కశ్రత వనశ్రతేవత్శ్ర౬
విప్రకీమాణ౭జినశ్రకుశ్్శ్రవిప్రవితశ్రత ప్పుసీశ్రకట్
ప్తుష్ణటల్మ శ్రశూపయ శ్రటజ్శ్రా
శ్ర త న్శ్రవిలలారశ్రపునైఃశ్రపునైఃశ్ర౭
ప్హుాశ్రప్ుాశ్రవాశ్రనష్ణటశ్రవాశ్రరక్షిాశ్రవాశ్రరవిష్య త్ప
నిీనా౭పిశ్రఅతశ్రవాశ్రీర: అతశ్రవాశ్రవన్శ్రఆప్శిాశ్ర౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
కాశ్రవిచ్చతు్శ్రపుష్ణా ణిశ్రరలానయ శ్రఅపిశ్రచశ్రవాశ్రపునైః
అతశ్రవాశ్రరత్పకి నీ్శ్రయాాశ్రజ్లా౭శ్రర త్శ్రవాశ్రనతీ్శ్రకాశ్ర౯
ణాి న్శ్రప్ుకణయమశ్రశ్రసుతశ్రనా౭౭సాతశ్రవనేశ్రప్పియా్
శోకశ్రరకేశ్రత క్ష్మైఃశ్రశోకాత్శ్రఉనకి తశ్రత ఇవశ్రలక్ష్య తేశ్రశ్ర౧0
ప్ుక్ష్మ్త్శ్రప్ుక్ష్్శ్రప్రావన్శ్రసశ్రరార్వశ్రశాచ ౭ప్త్ప్శ్రనాన్శ్రనతీ్
రపూవశ్రవిలరన్శ్రమాత్వైఃశ్రశోకశ్రర0కా౭౭శ్రర ణవా౭౭శ్రపుితైఃశ్ర౧౧
అపిశ్రకాచిత్శ్రతల్మ యాశ్రప్తుష్ణటశ్రాశ్రకతత్వా శ్రప్పియాశ్రప్పియా
కతత్వా శ్రణత్పశ్రజానీష్యశ్రశ్త్వస శ్రసీా్శ్రశుా౭౭ననా్శ్ర౧౨
స్వి కశ్రత రలవ
ి శ్రసయక శా్శ్రీతశ్రకౌేణశ్రవాస్వనీ
శ్త్వస సల్మ శ్రణత్పశ్రవాశ్రప్తుష్ణటశ్రపిలల్మ శ్రపిలోల్మ రత్వశ్రశ్రసనీ
త శ్ర౧౩
అతశ్రవా౭శ్రరానశ్రశ్త్వస శ్రతల్మ ్శ్రప్పియా్శ్రా్శ్రఅరానశ్రప్పియా్
జ్నకశ్రసయ శ్రసుాశ్రీర:శ్రణత్పశ్రజీవత్పశ్రవాశ్రనశ్రవాశ్ర౧౪
కకురైఃశ్రకకుపోర్శ్రా్శ్రవయ క్శ్ర
త జానాత్పశ్రమ్త్పీ్
ణాశ్రరలవ
ి శ్రపుష్ణా టోయ శ్రాత్పశ్రహేయ ష్శ్రవనసా త్పైఃశ్ర౧౫
ప్రత్వర:శ్రఉరకీతశ్రశ్చ శ్రణాశ్రప్తుత్వవరోశ్రహ్య ణ్
ఏష్శ్రవయ క్శ్ర
త విజానాత్పశ్రత్పలకశ్రస్వ
శ్ర ల
త కశ్రప్పియా్శ్ర౧౬
అశోకశ్రశోకా౭రుతశ్రశోకోరహ్తశ్రచ్చతస్
తల్మ శ్రనాి యన్శ్రకురశ్రక్షిప్ర్శ్రప్పియాశ్రసత్వతరశ నేనశ్రయ్శ్ర౧౭
ణత్పశ్రాలశ్రతల్మ యాశ్రప్తుష్ణటశ్రరకల్మ శ్రాలశ్రరలశ్రస
శ్ర నీ
త
కతణసల్మ శ్రవమారోహా్శ్రకారమయ ్శ్రణత్పశ్రతేశ్రత్వయిశ్ర౧౮
ణత్పశ్రప్తుష్ణటశ్రతల్మ యాశ్రసీాశ్రజ్ుా శ్రజ్మూా శ్రనతశ్రప్రా
ప్పియా్శ్రణత్పశ్రవిజానీష్యశ్రనిశ్శ 0క0శ్రకతణసల్మ శ్రమ్ఙ్శ్ర౧౯
అహోశ్రతల్మ ్శ్రకరి ణకామా౭తయ శ్రసుపుష్పా :శ్రశోరతశ్రప్పుశ్్శ్ర
కరి ణకామాశ్రప్పియాశ్రాతీల్మ శ్రశ్త్వస శ్రప్తుష్ణటశ్రప్పియాశ్రణత్పశ్రశ్ర౨0శ్రశ్ర
చ్చతశ్రనీరశ్రత్వహాశ్రాలాన్శ్రరనాన్శ్రకురవాన్శ్రతవాన్శ్ర
ాటియశ్రన౭పిశ్రాన్శ్రకాల్మ శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమామోశ్రత్వహాశ్రణశా: ౨౧
త్వలికా
ి శ్రయతవీశ్రశచ వశ్రచత్వా కాన్శ్రకేతకీశ్రశ్రసా
త శ్ర
ప్పుచచ న్శ్రమామోశ్రవనేశ్రప్ాత్వతశ్రఉనకి తశ్రత ఇవశ్రలక్ష్య తేశ్రశ్రశ్ర౨౨
అతశ్రవాశ్రప్ుకశ్రశాా౭క్ష్మ్శ్రప్ుకశ్రజానాస్వశ్రమ్త్పీ్
ప్ుకశ్రవిప్ేక్ష్ణీశ్రకానాతశ్రప్ుకీపిైఃశ్రసహిాశ్రరవేత్శ్ర౨౩
కజ్శ్రాశ్రకజ్శ్రనాసోశ్రరూశ్రరయ త్పశ్రప్తుష్ణటశ్రతల్మ యాశ్రరవేత్
ా్శ్రత్వనేయ శ్రవిత్పా్శ్రతురయ ్శ్రఆకాయ హిశ్రవరశ్రవారమశ్ర౨౪
శారూతలశ్రణత్పశ్రాశ్రప్తుష్ణటశ్రప్పియాశ్రచత్త్నశ్రత నిా౭౭ననా
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
మ్త్పీశ్రత్వత్వశ్రవిప్సరైఃత శ్రకతణసల్మ శ్రనశ్రతేశ్రరణ్శ్ర౨౫
రా్శ్రావస్వశ్రప్పియేశ్రనూన్శ్రప్తుష్ణటస్వశ్రకత్వలేక్ష్ే
ప్ుక్షేణ్ట౭౭చాచ తయ శ్రచా౭౭ాకి న్శ్రరా్శ్రయ్శ్రనశ్రప్రత్పాష్తశ్ర౨౬
త్పష్శ్రట త్పష్శ్రట వమారోహేశ్రనశ్రతే౭శ్రస్వశ్రత కరణ్టశ్రత్వయి
నా౭తయ ర త్శ్రహాసయ శ్రీలాస్వశ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రయ్శ్రఉేక్ష్తశ్ర౨౭
ీతశ్రకౌేణకేనశ్రఅస్వశ్రసూచిాశ్రవరవరి ణని
ావనయ త ౭పిశ్రత్వయాశ్రప్తుష్ణటశ్రత్పష్శ్రట ణతయ ౭శ్రస్వశ్రత సౌప్హుత్శ్ర౨౮
నవశ్రాశ్రనూన్శ్రఅతశ్రవాశ్రహిమిస ాశ్రచారశ్రహాస్వనీ
ప్కుప్చచ ్శ్రప్ార్
త శ్రహిశ్రయ్శ్రనూన్శ్రణతోేక్షితు్శ్రఅర హత్పశ్ర౨౯
వయ క్శ్ర
త ాశ్రరక్షిాశ్రాలాశ్రమాక్ష్స్యైఃశ్రపిశిా౭శ్నైః
విరజాయ ౭0కానిశ్రసమాల్మ ణిశ్రత్వయాశ్రవిరహిాశ్రప్పియాశ్ర౩0
నూన్శ్రతశ్రచుచ రశ్రతపతష్్
ట శ్రసుశ్రనాస్శ్రచారశ్రకుత్వటల్శ్ర
పూర ణశ్రచత్త్త్వతశ్రమివశ్రప్కస్
త శ్రుక్శ్రనిప్ష్ా రా్శ్రకత్శ్రశ్ర౩౧
ాశ్రహిశ్రచత్వా కశ్రవమాణాశ్రప్కీవాశ్రత్త్కైవేణశ్రశోపిా
కోత్వలాశ్రవిలరనాతయ శ్రశ్రసుతశ్రకానాతయాశ్రరక్షిాశ్రశుాశ్ర౩౨
నూన్శ్రవిక్షిరయ యణౌశ్రత్వశ్రాహూశ్రరలవ
ి శ్రకోత్వలౌ
రక్షిత్వశ్రవేరయనా౭ప్కౌశ్రసశ్రహ్ాత౭౭రరణ్ట౭0కత్వశ్ర౩౩
త్వయాశ్రవిరహిాశ్రాలాశ్రరక్ష్ా్శ్రరక్ష్ణ్టణశ్రవై
ార్వ తశ్రనేవశ్రరరితయ కాతశ్రరక్షిాశ్రరహుశ్రానవా
త శ్రశ్ర౩౪
హాశ్రలక్ష్కి మశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రరశ్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రప్పియా్శ్రకల్మ చిత్
హాశ్రప్పియేశ్రకల్మ శ్రకాశ్రరప్తేశ్రహాశ్రసీతేత్పశ్రపునైఃశ్రపునైఃశ్ర౩౫
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రవిలరన్శ్రమాత్వైఃశ్రరరిావన్శ్రవనాత్శ్రవన్
కల్మ చిత్శ్రఉప్తా త్వతేశ్రవేకాత్శ్రకల్మ చిత్శ్రవిప్రత్వతేశ్రరలాత్
కల్మ చిన్శ్రత్వతశ్రత ఇవాశ్రాత్పశ్రకానాత౭నేల్మ ష్మశ్రతతా రైఃశ్ర౩౬
సశ్రవనానిశ్రనతీైఃశ్రశలాన్శ్రరారిశ్రప్రప్సవణ్టనిశ్రచ
కాననానిశ్రచశ్రవేకేనశ్రప్రత్వశ్రతయ రరిసమిస ేతైఃశ్రశ్ర౩౭
తాశ్రసశ్రకాల్మ శ్రవిపుల్శ్రత్వహ్శ్రతల్మ న్
రరీతయ శ్రసరల్మ ్శ్రతల్మ ౭తశ్రమ్త్పీ్శ్రప్రత్ప
అనిషిత
ట శ్రఆశ్ైఃశ్రసశ్రచకారశ్రయరక ే
పునైఃశ్రప్పియాయాైఃశ్రరరత్వ్శ్రరరిప్శ్త్వ్శ్రశ్ర౩౮
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
ఏక షష్టత
ట మ సస ర్క :
ప్తుష్ణటల్మ ౭౭ప్శ్త్వశ్రరత్శ్రశూనయ ్శ్రమామోశ్రతశ్రా౭౭తకి జ్ైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రహిా్శ్రరర ణశాలా్శ్రచశ్రవితల్మ ాతన్శ్రఆసనానిశ్రచశ్ర౧
అశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతప్తశ్రవైతేహీ్శ్రసనిి రీక్ష్య శ్రచశ్రసరల్మ శ్ైః
ఉవాచశ్రమాత్వైఃశ్రప్ాప్కుశ్య శ్రప్రప్కుహ్య శ్రరచిరౌశ్రపుజౌశ్ర౨
కల్మ శ్రుశ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహీశ్రక్శ్రవాశ్రతేశ్్శ్రఇతోశ్రకా
కేనా౭౭ప్హుాశ్రవాశ్రసౌమిప్తేశ్రరక్షిాశ్రకేనశ్రవాశ్రప్పియాశ్ర౩
ప్ుక్షేణ్ట౭౭వారయ శ్రణత్పశ్రయ్శ్రసీతేశ్రహ్స్వతు్శ్రఇచచ స్వ
అల్శ్రతేశ్రహ్స్వతేశ్రనా౭౭తయ శ్రయ్శ్రరజ్సల్మ శ్రసుతుైఃరాత్శ్ర౪
యైఃశ్రసహ్శ్రప్కీటతశ్రసీతేశ్రవిశ్ల్మ ్శ్ర్ త ప్రకి కశ్రపోతకైైః
ఏతేశ్రహీనాశ్రశ్రసల్మ త యాశ్రసౌమ్ఙ్య శ్రాయ ణనిశ్రత అప్సశ్రఅవిలేక్ష్ణ్టైఃశ్ర౫
సీాయాశ్రరహితో౭హ్్శ్రవైశ్రనశ్రజీవామిశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్రశ్రశ్ర౬
ప్ుత్శ్రశోకేనశ్రత్వహ్ాశ్రసీాశ్రహ్రమజ్యనశ్రయ్
రరశ్రలోకేశ్రత్వహాశ్రమాజోశ్రనూన్శ్రప్తక్ష్య త్పశ్రమ్ఙ్శ్రపిాశ్ర౭
కత్శ్రప్రత్పజానో్శ్రసప్ుశ తయ శ్రత్వయాశ్రతల్మ ్శ్రఅపియోజితైః
అపూరయిాల్మ శ్రత్శ్రకాల్శ్రత్వశ్రతస కాశ్్శ్రఇహా౭౭కతైఃశ్ర౮
కాత్వశ్రప్ుత్
త శ్రఅనారయ ్శ్రయ్శ్రప్ుష్ణశ్రవాత్పన్శ్రఏవశ్రచ
త్పక్శ్రాల్మ ్శ్రఇత్పశ్రరర్వశ్రలోకేశ్రవయ క్శ్ర
త వక్ష్య త్పశ్రమ్ఙ్శ్రపిాశ్ర౯
వివశ్్శ్రశోకశ్రసత్వతర్
త శ్రతీన్శ్రరకి శ్రత్వపరత్
య్శ్రఇహోశ్రప్తుస జ్య శ్రకరమ్శ్రకీరి త: నర్శ్రఇవా౭ప్ుు్శ్ర౧0
కల్మ శ్రకచచ స్వశ్రవమారోహేశ్రయ్శ్రఉప్తుస జ్య శ్రసుత్వతయ మ్ఙ్
తల్మ యాశ్రవిరహితశ్రశాచ ౭హ్్శ్రమోక్షేయ శ్రజీవిత్శ్రఆతకి నైఃశ్ర౧౧
ఇతీవశ్రవిలరన్శ్రమాత్వైఃశ్రసీాశ్రతరశ నశ్రలాలసైః
నశ్రతతరశ శ్రసుతుైఃకా౭౭శ్రరోతశ్రమాకవోశ్రజ్నకా౭౭తకి జా్
అనా౭౭ాతణయన్శ్రత్శ్రసీా్శ్రతశ్రా౭౭తకి జా్శ్ర౧౨
ర0క్శ్రఆాతయ శ్రవిపుల్శ్రసీతన్
త శ్రఇవశ్రకు0జ్ర్
లక్ష్కి ణోశ్రమాత్వ్శ్రఅతయ ౭శ్రర త్శ్రఉవాచశ్రహితశ్రకాత్వయ యాశ్ర౧౩
యశ్రవిష్ణత్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రకురశ్రణతి ్శ్రత్వయాశ్రసహ్
ఇత్శ్రచశ్రహిశ్రవన్శ్రశూరశ్రరహుశ్రకనర
త శ్రశోపిత్శ్ర౧౪
ప్పిణశ్రకాననశ్రసయచ మాశ్రవపశ్రనకి ాతశ్రచశ్రమ్త్పీ
ాశ్రవన్శ్రవాశ్రప్రవిష్ణటశ్రాయ న్శ్రనళినీ్శ్రవాశ్రసుపుషిా ా్శ్ర౧౫
సరిత్శ్రవాపిశ్రసప్యా ాతశ్రమ్పనశ్రవుాళశ్రతవిా్
ాి తుశ్రకాయశ్రనిీనాశ్రాయ త్శ్రసశ్రకాయశ్రవనేశ్రకల్మ చిత్శ్రశ్ర౧౬
విప్ాసయితుశ్రకాయశ్రవాశ్రీనాశ్రాయ త్శ్రకాననేశ్రకల్మ చిత్
జిజానోసయనాశ్రవైతేహీశ్రాల్మ ్శ్రయ్శ్రచశ్రపురష్ర షరశ్ర౧౭
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తాయ శ్రహ్య ౭నేల్మ ష్ేశ్రశ్రీత్వన్శ్ర
మ
క్షిప్ర్శ్రఏవశ్రణావహేశ్ర౧౮
వన్శ్రసరల్మ ్శ్రవిచిువోశ్రణప్తశ్రాశ్రజ్నకా౭౭తకి జా
త్వనయ తశ్రణత్పశ్రకాకుతస ేశ్రయశ్రసకి శ్రశోకేశ్రత్వనైఃశ్రప్కుాైఃశ్ర౧౯
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రసౌహామాతశ్రశ్రలక్ష్
ి కి ేనశ్రసయహితైః
సహ్శ్రసౌమిప్త్పణ్టశ్రమామోశ్రవిచ్చతు్శ్రఉరచప్కమ్ఙ్శ్ర౨0
త్వశ్రవనానిశ్రరారీ్శ్రశచ వశ్రసరితశ్రశ్చ శ్రసమామిస శ్రచ
నిరాలేనశ్రవిచినాల్మ న్నశ్రసీా్శ్రతశ్రా౭౭తకి జౌశ్ర౨౧
తసయ శ్రశలసయ శ్రానూనిశ్రకుహాశ్రశ్చ శ్రశికమాణిశ్రచ
నిరాలేనశ్రవిచినాల్మ న్నశ్రనవశ్రా్శ్రఅపిజ్కకి తుైఃశ్ర౨౨
విచితయ శ్రసరల్మ తైఃశ్రశల్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్
నేహ్శ్రరశాయ మిశ్రసౌమిప్తేశ్రవైతేహీ్శ్రరరల్మ తేశ్రశుా్శ్ర౨౩
తతోశ్రతుైఃకా౭పిసత్వతపోతశ్రలక్ష్కి ణోశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్
విచరన్శ్రతమకా
ట ౭రమయ ్శ్రప్ాతర్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్శ్ర౨౪
ప్ారస య స్వశ్రతల్మ ్శ్రత్వహాశ్రప్ాజ్శ్రనో మ్త్పీ్శ్రజ్నకా౭౭తకి జా్
ణాశ్రవిషుణశ్రరకి హాశ్రాహుశ్రరా లి్శ్రరాతల్మ శ్రత్వహీ్శ్రఇయ్౨౫
ఏవ్శ్రఉకశ్రత సు
శ్ర తశ్రవీర్వమశ్రలక్ష్కి ేనశ్రసశ్రమాకవైః
ఉవాచశ్రతీనయాశ్రవాచాశ్రతుైఃకా౭పిహ్తశ్రచ్చతనైఃశ్ర౨౬
వన్శ్రసరల్మ ్శ్రసువిచిత్శ్రరత్పకి నయ ైఃశ్రపులశ్రి ర0కజాైః
రారిశ్రశాచ ౭ణ్శ్రత్వహాశ్రప్ాజ్శ్రనో రహుశ్రకనర
త శ్రనిర ారైః
నశ్రహిశ్రరశాయ మిశ్రవైతేహీ్శ్రప్ాేపోయ ౭పిశ్రకరీణసీ్శ్ర౨౭
ఏవ్శ్రసశ్రవిలరన్శ్రమాత్వైఃశ్రసీాశ్రహ్రమశ్రకరిశ తైః
తీనైఃశ్రశోకశ్రసయవిష్టటశ్రుహూర త్శ్రవిహ్ల్మ లో౭రవత్శ్ర౨౮
సశ్రవిహ్ల్మ లితశ్రసమాల్మ ౭0కోశ్రకతశ్రపుత్ప:త శ్రవిచ్చతనైః
నిష్ాా౭౭తురోశ్రతీపశ్రనిశ్శ ల్మ సయ శ్రఅీత్శ్రఆణత్శ్ర౨౯
రహుళ్శ్రసశ్రతుశ్రనిశ్శ ల్మ సయ శ్రమామోశ్రమాజీవశ్రలోచనైః
హాశ్రప్పియేత్పశ్రవిచుప్కోశ్శ్రరహుశోశ్రాష్ా శ్రకతక తైఃశ్ర౩0
త్శ్రతత: ానల్మ త యాశ్రయసశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రప్పిణశ్రానవ
త ైః
రహుశ్రప్రకార్శ్రతరకి జ్ైఃనో శ్రప్రప్శిత్శ్రప్రప్శిా౭0జ్లిైఃశ్ర౩౧
అనాప్తుతయ శ్రతుశ్రతశ్రాల్మ కయ ్శ్రలక్ష్కి ణోశ్రశ్రష్శ్రట పుటాశ్రచుయ త్
అరశ్య ్శ్రశ్రాత్శ్రప్పియా్శ్రసీా్శ్రప్ాప్కోశ్త్శ్రసశ్రపునైఃశ్రపునైఃశ్ర౩౨
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్
శ్ర టశ్రఏకశ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
త్వి షష్టత
ట మ సస ర్క :
సీా్శ్రఅరశ్య న్శ్రతమాకి ాకి శ్రకామోరహ్తశ్రచ్చతన:
Page 131 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
విలలారశ్రత్వహాశ్రాహూశ్రమాత్వ: కత్వలశ్రలోచన: ౧
రశ్య న్శ్రఇవశ్రసశ్రా్శ్రసీా్శ్రఅరశ్య న్శ్రత్వతనా౭శ్రరి తత:
ఉవాచశ్రమాకవోశ్రవాకయ ్శ్రవిలాా౭౭ప్శ్ణశ్రతురల్మ చ్శ్రశ్ర౨
తల్మ ్శ్రఅశోకసయ శ్రశాకాపి: పుష్ా శ్రప్పిణతయాశ్రప్పియేశ్ర
ఆప్ుణోషిశ్రశ్రీర్శ్రతేశ్రత్వత్వశ్రశోకశ్రవివరి తనీశ్ర౩
కతళీశ్రకాత్వటశ్రసప్తుశౌశ్రకతళాయ శ్రసప్ుల్మ ాశ్రుపౌశ్ర
ఊరూశ్రరశాయ మిశ్రతేశ్రతేవిశ్రనా౭స్వశ్రశ్కాతశ్రనికూహితు్శ్రశ్ర౪
కరి ణకారశ్రవన్శ్రరప్తేశ్రహ్సమ్పతశ్రతేవిశ్రతవత
అల్శ్రతేశ్రరరిహాతనశ్రత్వత్వశ్రాా౭౭వహేనశ్రవైశ్రశ్ర౫
రరిహాశ్రతవశ్రరా్శ్రసీతేశ్రరరిప్శాత్వతశ్రసయ శ్రమ్ఙ్శ్రప్పియేశ్ర
అణ్శ్రసశ్రారిహాసో౭పిశ్రాతుశ్రతేవిశ్రనశ్రరోచతేశ్రశ్ర౬
విేష్యమశ్రఆప్శ్త్వశ్రశ్రాతనేశ్రహాసో౭ణ్శ్రనశ్రప్రశ్సయ తేశ్ర
అవకాచాచ మిశ్రతేశ్రీల్శ్రరరిహాసశ్రప్పిణ్శ్రప్పియేశ్రశ్ర౭
ఆకచచ శ్రతల్మ ్శ్రవిశాలా౭క్షిశ్రశూపయ ౭ణ్శ్రఉటజ్శ్రశ్రసవ
త శ్ర౮
సువయ క్శ్ర
త మాక్ష్స్య: సీాశ్రరక్షిాశ్రవాశ్రప్హుా౭పిశ్రవాశ్ర
నశ్రహిశ్రాశ్రవిలరత్వత్శ్రయ్శ్రఉరశ్రసత్త్మ్ా త్పశ్రలక్ష్కి మశ్రశ్ర౯
ఏానిశ్రప్ుకశ్రయూానిశ్రా౭ప్శుశ్రనేప్ాణిశ్రలక్ష్కి మశ్ర
శ్త్వస మ్పతవశ్రహిశ్రవైతేహీ్శ్రరక్షిా్శ్రరజ్నీశ్రచర: ౧0
హాశ్రత్వయ౭౭ర్వయ శ్రకల్మ శ్రయాా౭స్వశ్రహాశ్రాత్పల్మ శ్రవరశ్రవరి ణనిశ్ర
హాశ్రసకాయశ్రతల్మ యాశ్రతేవిశ్రకైకేయీశ్రాశ్రరవిష్య త్పశ్రశ్ర౧౧
సీతయాశ్రసహ్శ్రనిమాయ తోశ్రవినాశ్రసీా్శ్రఉాకత:
కత్శ్రనాత్వశ్రప్రవేక్ష్మ్య మిశ్రశూనయ ్శ్రఅత్వత:పుర్శ్రపున: ౧౨
నిరీల్మ రయ శ్రఇత్పశ్రలోకోశ్రయ్శ్రనిర తణశ్రేచ త్పశ్రవక్ష్య త్ప
కాతరతల్మ ్శ్రప్రకాశ్్శ్రహిశ్రసీా౭రనణనేనశ్రమ్ఙ్శ్ర౧౩
నిప్ుతశ్రత వనశ్రనాసశ్రశ్చ శ్రజ్నక్శ్రమిత్పలా౭త్పర్శ్ర
కుశ్ల్శ్రరరిశ్రప్పుచచ త్వత్శ్రకత్శ్రశ్క్షేయ శ్రనిరీక్షితు్శ్రశ్ర౧౪
వితేహ్శ్రమాజోశ్రనూన్శ్రయ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవిరహిత్శ్రతయాశ్ర
సుాశ్రతి హేనశ్రసత్వ
శ్ర త పోతశ్రమోహ్సయ శ్రవశ్్శ్రఏష్య త్పశ్రశ్ర౧౫
అతవాశ్రనశ్రకమిష్ణయ మిశ్రపురీ్శ్రరరతశ్రాలిా్శ్ర
సల్మ రోక ౭పిశ్రసీతయాశ్రహీనశ్రశూశ నయ శ్రఏవశ్రత్వతోశ్రత్వత్వశ్రశ్ర౧౬
య్శ్రఇహోప్తుస జ్య శ్రహిశ్రవనేశ్రకచాచ ౭యోాయ శ్రపురీ్శ్రశుా్శ్ర
నశ్రతల్మ ౭హ్్శ్రా్శ్రవినాశ్రసీా్శ్రజీవేణ్శ్రహిశ్రకతత్వచ నశ్ర౧౭
కాట్శ్రఆశిష్య
ి శ్రరరతోశ్రవాచోయ శ్రత్వశ్రతల్మ చనాశ్రతల్మ యాశ్ర
Page 132 of 162

ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అుజానోతో౭స్వశ్రమామ్ఙ్మశ్రాలయేత్పశ్రవసుత్వతమా్శ్ర౧౮
అయా శ్రచశ్రత్వత్వశ్రకైకేయీశ్రసుమిప్ాశ్రచశ్రతల్మ యాశ్రవిపోశ్ర
కౌసలాయ శ్రచశ్రణాశ్రనాయ ణ్శ్రఅపివాాయ శ్రత్వయ౭౭శ్రజ్యా
నో
శ్ర౧౯
రక్ష్ణీయాశ్రప్రణతేి నశ్రరవాశ్రాశ్రఉకశ్రత కారిణ్టశ్రశ్ర౨0
సీాశ్రయాశ్రశ్చ శ్రవినాశో౭ణ్శ్రత్వత్వశ్రచా౭మిప్తశ్రకరశ నశ్ర
విస తర్వమశ్రజ్ననాయ శ్రమ్ఙ్శ్రవినివేతయ శ్రశ్రసల్మ త యాశ్రరవేత్శ్రశ్ర౨౧
ఇత్పశ్రవిలరత్పశ్రమాకవేశ్రసుతీనేశ్రశ్రశ్ర
వన్శ్రఉరకత్వయ శ్రతయాశ్రవినాశ్రసుకేశాయ శ్ర
రణశ్రవికలశ్రుకశ్రశ్రసుతశ్రలక్ష్కి ణో౭పిశ్రశ్రశ్ర
వయ త్పతశ్రత్వనాశ్రప్పుశ్య౭౭తురోశ్రరపూవశ్ర౨౨శ్ర
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రత్పల్మ శ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
ప్త్వ షష్టత
ట మ సస ర్క :
సశ్రమాజ్శ్రపుప్త: ప్పిణయాశ్రవిహీన:
కామ్ఙ్నశ్రశోకేనశ్రచశ్రీటయ యన:
విష్ణతణన్శ్రప్ాతర్శ్రఆర తశ్రరూపోశ్రశ్ర
పూయోశ్రవిష్ణత్శ్రప్రవివేశ్తీప్వ్శ్రశ్ర౧
సశ్రలక్ష్కి మ్శ్రశోకశ్రవశా౭పిరని ్శ్ర
శోకేశ్రనిత్వకోి శ్రవిపులేతుశ్రమాత్వ:
ఉవాచశ్రవాకయ ్శ్రవయ సనా౭ురూర్శ్ర
ఉష్్
ణ శ్రవినిశ్శ ల్మ సయ శ్రరతన్శ్రశోక్శ్ర౨
నశ్రత్వత్పల్మ తోశ్రతుప్షుక తశ్రకరకి శ్రకారీశ్రశ్ర
త్వనేయ శ్రత్పల్మ తీయో౭శ్రస్వశ్రత వసుత్వతమాయా్శ్ర
శోకేనశ్రశోకేశ్రహిశ్రరరత్వా మాయాశ్ర
యశ్రమ్ఙ్త్పశ్రపిత్వతన్శ్రప్హుతణ్శ్రత్వనశ్రశ్చ శ్రశ్ర౩
పూరల్మ ్శ్రత్వయాశ్రనూన్శ్రఅీపిస ానిశ్ర
ాానిశ్రకమాకి ణిశ్రఅసప్కుత్శ్రప్కుానిశ్ర
తప్ా౭ణశ్రత్వ౭ాయ ౭౭రత్పతోశ్రవిాకోశ్ర
తుైఃకేనశ్రతుక్శ్రణత౭హ్్శ్రవిశామిశ్ర౪శ్ర
మాజ్య శ్రప్రణ్టశ్: సల్మ శ్రజ్నశ్రరిల్మ యోక:
పితుశ్రరిల్మ నాశోశ్రజ్ననీశ్రవియోక:
సమాల్మ ణిశ్రమ్ఙ్శ్రలక్ష్కి మశ్రశోకశ్రవేక్శ్ర
ఆపూరణమితశ్రప్రవిచిమితానిశ్ర౫
సరల్మ ్శ్రతుశ్రతుక్శ్రత్వత్వశ్రలక్ష్కి ేత్శ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శాత్వత్శ్రశ్రీర్వశ్రవనశ్రమ్ఙ్తయ శ్రశూనయ ్శ్ర
సీాశ్రవియోకాత్శ్రపునరశ్రపుయ తీర ణ్శ్ర
కా్్:ట ఇవా౭రాి : సహ్ాశ్రప్రతీర:త ౬
ాశ్రనూన్శ్రఆమాయ శ్రత్వత్వశ్రమాక్ష్తనశ్ర
రలాత్శ్రప్హుాశ్రక్శ్రసుేతయ శ్రీర:
అరసల్మ ర్శ్రససల్మ రశ్రవిప్రలాాశ్ర
రయేనశ్రవిప్కమితతశ్రవతయ ౭ీక్ష్ణ్శ్ర౭
త్వశ్రలోహితశ్రసయ శ్రప్పిణశ్రతరశ నశ్రశ్చ శ్ర
సతోచిాశ్రఉతత్వ
త శ్రచత్వతనశ్రసయ శ్ర
ప్ుత్వతశ్రశ్రసన్న
త శ్రశోణితశ్రరత్వక శ్రత్పకౌతశ్ర
నూన్శ్రప్పియాయాశ్రత్వత్వశ్రనా౭పిాత: ౮
తత్శ్రశ్రశ్క్ష్
ి ణ శ్రసువయ కశ్రత ప్ుతుశ్రప్రలార్శ్ర
తాయ శ్రుక్శ్రకుమిచ తశ్రకేశ్శ్రార్
రక్ష్ణశ్రవశ్్శ్రనూన్శ్రఉాకాయాశ్ర
నశ్రప్ాజ్తేశ్రమాహుశ్రుకేశ్రణతేుత: ౯
ా్శ్రహారశ్రాశ్శ్రసయ శ్రసతోచిాయాశ్ర
ప్కీవా్శ్రప్పియాయాశ్రత్వత్వశ్రసుప్వాయా:
రక్ష్మ్మిస శ్రనూన్శ్రరరిశ్రీతవమితశ్ర
విపితయ శ్రశూనేయ శ్రరత్పమా౭శ్నానిశ్రశ్ర౧0
త్వయాశ్రవిహీనాశ్రవిజ్నేశ్రవనేశ్రయాశ్ర
రక్ష్ణపి: ఆప్హుతయ శ్రవిప్కుష్య యణ్టశ్రశ్ర
నూన్శ్రవినాత్శ్రకురరీవశ్రతీనాశ్ర
ాశ్రుకవశ్ర
త ాయ ౭ణతశ్రకాత్వతశ్రనేప్ాశ్ర౧౧
అస్వకి న్శ్రత్వయాశ్రార త్శ్రఉారశ్రీలాశ్ర
శిలాశ్రతలేశ్రపూరల్మ ్శ్రఉపోరవిష్ణటశ్ర
కాత్వతశ్రస్వకి ాశ్రలక్ష్కి మశ్రజాతశ్రహాాశ్ర
ాల్మ ్శ్రఆహ్శ్రసీాశ్రరహుశ్రవాకయ శ్రజాత్శ్ర౧౨శ్ర
కోావశ్రరీణ్శ్రసరిా్శ్రవరిష్ణటశ్ర
ప్పియాశ్రప్పియాయాశ్రత్వత్వశ్రనితయ శ్రకాల్శ్ర
అ౭రయ ౭ప్తశ్రకచ్చచ త్శ్రఇత్పశ్రచిత్వతయామిశ్ర
నశ్రఏకారానీశ్రయాత్పశ్రహిశ్రాశ్రకాచిత్శ్రశ్ర౧౩శ్ర
రాకి ౭౭ననాశ్రరతకి శ్రవిశాలశ్రనేప్ాశ్ర
రాకి నిశ్రవా౭౭నేతు్శ్రఅపిప్రయాాశ్ర
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తత౭పిశ్రఅయుక్శ్ర
త నశ్రహిశ్రాశ్రకాచిత్శ్రశ్ర
త్వయాశ్రవినాశ్రకచచ త్పశ్రరత్వక జానిశ్ర౧౪
కాత్వ్శ్రతుశ్రఇత్శ్రపుషిా తశ్రప్ుక్ష్శ్రష్త్వట్శ్ర
నానాశ్రవిై: రక్షిశ్రకణైఃశ్రఉేత్శ్ర
వన్శ్రప్రయాాశ్రుశ్రతత౭రయ ౭యుక్శ్ర
త
ఏకారానీశ్రాశ్రఅత్పశ్రపిేత్పశ్రీర: ౧౫
ఆత్పతయ శ్రపోశ్రలోకశ్రప్కుా౭ప్కుతజ్:నో
లోకసయ శ్రసాయ ౭ప్ుతశ్రకరకి శ్రాక్షిన్శ్ర
త్వత్వశ్రప్పియాశ్రాశ్రకాల్మ శ్రకాశ్రప్హుాశ్రవాశ్ర
శ్త్వశ సల్మ శ్రమ్ఙ్శ్రశోకశ్రవశ్సయ శ్రనితయ ్శ్ర౧౬శ్ర
లోకేషుశ్రసర్వల్మ షుశ్రచశ్రనాస్వశ్రత రామిచ త్శ్రశ్ర
ణశ్రశ్రతేన
త శ్రశ్రనితయ ్శ్రవిత్పత్శ్రరవేశ్రశ్రతత్
త శ్ర
శ్త్వస సల్మ శ్రవాయోశ్రకులశ్రశాలినీ్శ్రా్శ్ర
ప్హుాశ్రప్ుాశ్రవాశ్రరత్పశ్రవర తతేశ్రవాశ్ర౧౭
ఇతీవశ్రత్శ్రశోకశ్రవితేణశ్రతేహ్్శ్ర
మాత్వ్శ్రవిసత్వాా్శ్రవిలరత్వత్శ్రఏవ్శ్ర
ఉవాచశ్రసౌమిప్త్ప: అతీనశ్రసతల్మ త :
నాయ యేశ్రశ్రస్వత
త : కాలశ్రయుత్శ్రచశ్రవాకయ ్శ్రశ్ర౧౮
శోక్శ్రవిుయచ ౭రయ శ్రప్తుత్ప్శ్రరజ్సల్మ శ్ర
సోాస హ్ాశ్రచా౭శ్రసుతశ్రవియరక మ౭ాయ :
ఉాస హ్వమోతశ్రహిశ్రనమాశ్రనశ్రలోకేశ్ర
సీతమితశ్రకరకి సుశ్రఅత్పశ్రతుష్క ర్వషుశ్ర౧౯
ఇతీవశ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఉతప్కశ్రపౌరష్్శ్ర
ప్పువత్వత్శ్రఆర త: మాకుశ్రవత్వశ శ్రవర తన:
నశ్రచిత్వతయాశ్రయసశ్రప్తుత్ప్శ్రవిుకవాన్శ్ర
త
పునశ్రశ్చ శ్రతుక్శ్రత్వహ్త్శ్రఅపుయ ాకత్వత్శ్రశ్ర౨0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్త్పశ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
చు షష్ట
ష్ట త
ట మ సస ర్క :
సశ్రతీపశ్రతీనయాశ్రవాచాశ్రలక్ష్కి మ్శ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్
ీప్క్శ్రలక్ష్కి మశ్రజానీహిశ్రకాల్మ శ్రకోావరీ్శ్రనతీ్
అపిశ్రకోావరీ్శ్రసీాశ్రరాకి నిశ్రఆనయితు్శ్రకాశ్ర౧
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమామ్ఙ్మశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రరరశ్రవీరశ్రహాశ్ర
నతీ్శ్రకోావరీ్శ్రరయయ ్శ్రజ్కాత్వశ్రలకుశ్రవిప్కత్వైఃశ్ర౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ా్శ్రలక్ష్కి మశ్రశ్రసీర
త తవతీ్శ్రవిచిాల్మ శ్రమాత్వ్శ్రఅప్రవీత్
ననా్శ్రరశాయ మిశ్రతీర్వ తషుశ్రప్కోశ్తోశ్రనశ్రప్శుణోత్పశ్రమ్ఙ్శ్ర౩
క్శ్రుశ్రాశ్రతేశ్్శ్రఆరనాి శ్రవైతేహీశ్రశ్రకేశ్శ్ర
ి నాశినీ
నశ్రహిశ్రత్శ్రవేత్పకి శ్రవైశ్రమాత్వశ్రణప్తశ్రాశ్రతుత్వతయ యశ్ర౪
లక్ష్కి మశ్రసయ శ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రతీనైఃశ్రసయతరశ్రమోహితైః
మాత్వైఃశ్రసత్వ౭పిచప్కాత్వశ్రసల్మ ణ్శ్రకోావరీ్శ్రనతీ్శ్ర౫
సశ్రా్శ్రఉరస్వతో
త శ్రమాత్వైఃశ్రకల్మ శ్రసీతేత్పశ్రఏవ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౬
పూానిశ్రమాక్ష్తత్త్నేమ
త శ్రవా౭శ్రర్వ హమశ్రప్హుా్శ్రఅపి
నశ్రా్శ్రశ్శ్మూస శ్రమాయణశ్రతాశ్రకోావరీశ్రనతీశ్ర౭
తతైఃశ్రప్రచోత్పాశ్రపూైైఃశ్రశ్యస ౭సకి శ్రశ్రశ్రాత్శ్రప్పియా్శ్రఇత్ప
నశ్రతుశ్రా౭రయ వతత్శ్రసీా్శ్రప్పుష్ణటశ్రమామ్ఙ్మశ్రశోచాశ్ర౮
మావమశ్రసయ శ్రచశ్రతప్తూర్శ్రకమాకి ణిశ్రచశ్రతుమాతకి నైః
ాయ ాల్మ శ్రరయాశ్రశ్రతుతశ్రవైతేహీ్శ్రాశ్రనతీశ్రనశ్రశ్శ్త్వస శ్రా్శ్ర౯
నిమాశ్శ్రశ్రసుతశ్రతయాశ్రనాయ శ్రసీాయాశ్రతరశ నేశ్రప్కుతైః
ఉవాచశ్రమాత్వైఃశ్రసౌమిప్త్ప్శ్రసీాశ్రతరశ నశ్రకరిశ తైఃశ్ర౧0
ఏష్ణశ్రకోావరీశ్రసౌత్వయ శ్రరామిచ శ్రని శ్రప్రత్పాష్తేశ్ర
రా్శ్రుశ్రలక్ష్కి మశ్రవక్ష్మ్య మిశ్రసమ్ఙ్తయ శ్రజ్నక్శ్రవచైః
యతర్శ్రచైవశ్రవైతేహాయ శ్రవినాశ్రా్శ్రఅహ్్శ్రఅప్పిణ్శ్ర౧౧
యాశ్రమ్ఙ్శ్రమాజ్య శ్రవిహీనశ్రసయ శ్రవనేశ్రవనేయ నశ్రజీవతైః
సరల్మ ్శ్రవయ రనయేశ్రచోచ క్శ్రవైతేహీశ్రకల్మ శ్రుశ్రాశ్రకాశ్ర౧౨
శ్రజానోత్పశ్రరక్ష్శ్రవిహీనశ్రసయ శ్రమాజ్శ్రపుప్తీ్శ్రఅరశ్య తైః
త్వనేయ శ్రతీమాక శ్రరవిష్య నిశ్రత మాప్తయోశ్రత్వత్వశ్రజాప్కతైఃశ్ర౧౩
త్వయతరానీ్శ్రజ్నాతన్శ్రఇత్వ్శ్రప్రప్సవమ్శ్రరారి్
సమాల్మ ణిశ్రఅుచరిష్ణయ మిశ్రణత్పశ్రసీాశ్రహిశ్రప్తుశ్య తేశ్ర౧౪
ఏతేశ్రప్ుకాశ్రత్వహాశ్రవీమాయ శ్రయ్శ్రఈక్ష్నేశ్రత ుహుర్శ్రుహు:
వకుతశ్రకాయశ్రఇవశ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రఇమిక ాన్శ్రఉరలక్ష్యేశ్రశ్ర౧౫
ా్శ్రశ్రసుతశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రనరశ్రవాయ ప్కోశ్రమాకవ: ప్రతుయ వాచశ్రహ్శ్ర
కల్మ శ్రసీతేత్పశ్రనిరీక్ష్న్శ్రవైశ్రాష్ా శ్రసప్ుతయా
త
శ్రప్తుశాశ్రశ్ర౧౬
ఏవ్శ్రఉకాతశ్రనర్వత్త్మ్ఙ్తమశ్రతేశ్రప్ుకా: సహ్సోత్పా
త :
తక్షిణ్ట౭పిశ్రుకా: సర్వల్మ శ్రతరశ ణమోతశ్రనరశ్రశ్రసల
త ్శ్రశ్ర౧౭
మ్త్పీశ్రప్హిణయణ్టశ్రాశ్రత్పశ్్శ్రయా్శ్రఅరయ రతయ తశ్రశ్రశ్రశ్ర
తేనశ్రయర్వక మశ్రావమోతశ్రనిరీక్ష్మ్ఙ్తశ్రనమా౭త్పర్శ్రశ్ర౧౮
యేనశ్రయరక ్శ్రచశ్రపూమి్శ్రచశ్రనిరీక్ష్మ్ఙ్తశ్రసకి శ్రతేశ్రప్ుకా:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
పునశ్రశ్చ శ్రయరక ్శ్రఇచచ మితశ్రలక్ష్కి ేనశ్రఉరశ్రలక్షిా: ౧౯
తేష్ణ్శ్రవచనశ్రసరల్మ సల్మ ్శ్రలక్ష్యాశ్రయసశ్రచశ్రఇమిక త్శ్ర
ఉవాచశ్రలక్ష్కి ణోశ్రజ్యయ ష్్
ట శ్రతీయన్శ్రప్ాతర్శ్రఆర తవత్శ్రశ్ర౨0
కల్మ శ్రసీతేత్పశ్రతల్మ యాశ్రప్పుష్ణటశ్రణాశ్రఇమ్ఙ్శ్రసహ్సోత్పా
త :
తరశ ణమితశ్రక్షిత్ప్శ్రచైవశ్రతక్షిణ్ట్శ్రచశ్రత్పశ్్శ్రప్ుకా: ౨౧
ాతుశ్రకచాచ వహేశ్రతేవశ్రత్పశ్్శ్రఏా్శ్రహిశ్రనరత్ప్
ణత్పశ్రాయ త్శ్రఆకత్వ: కశిచ త్శ్రఆమాయ శ్రవాశ్రాశ్రఅతశ్రలక్ష్య తేశ్రశ్ర౨౨
ాట్శ్రఇత్పశ్రఏవశ్రకాకుస:త ప్రశ్రస్వతో
త శ్రతక్షిణ్ట్శ్రత్పశ్్శ్ర
లక్ష్కి ణ్ట౭ుకతశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
వీక్ష్యణోశ్రవసుత్వతమా్శ్రశ్ర౨౩
ఏవ్శ్రసయా ష్యణౌశ్రత్వశ్రఅపయ నయ ్శ్రప్ాతమాశ్రఉపౌ
వసుత్వతమాయా్శ్రరత్పత్శ్రపుష్ా శ్రయరక ్శ్రఅరశ్య ా్శ్ర౨౪
ా్శ్రపుష్ా శ్రప్ుషి్
ట శ్రరత్పా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమామోశ్రత్వహీశ్రతలే
ఉవాచశ్రలక్ష్కి మ్శ్రవీరోశ్రతుైఃరాతోశ్రతుైఃరాత్శ్రవచైఃశ్ర౨౫
అపిజానామిశ్రపుష్ణా ణిశ్రానిశ్రఇయనిశ్రఇహ్శ్రలక్ష్కి మ
పినాతశ్రనీహ్శ్రశ్రవైతేహాయ శ్రత్వయాశ్రతాతనిశ్రకాననేశ్ర౨౬
త్వనేయ శ్రసూరయ శ్రశ్చ శ్రవాయుశ్రశ్చ శ్రమ్ఙ్త్పనీశ్రచశ్రణశ్స్వల్మ నీశ్ర
అపిరక్ష్మితశ్రపుష్ణా ణిశ్రప్రకురల్మ మోతశ్రత్వత్వశ్రప్పిణ్శ్రశ్రశ్ర౨౭
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రత్వహాాహు: లక్ష్కి మ్శ్రపురష్ర షర:
ఉవాచశ్రమామోశ్రతమాకి ాకి శ్రరారి్శ్రప్రప్సవణ్ట౭౭కుల్శ్రశ్ర౨౮
కచిచ త్శ్రక్షిత్పశ్రప్పుా్శ్రనాతశ్రప్తుష్ణటశ్రసమాల్మ త్వక శ్రసుత్వతరీశ్ర
మాయశ్రరమ్ఙ్య శ్రవపతేే
త శ్రత్వయాశ్రవిరహిాశ్రతల్మ యాశ్రశ్ర౨౯
ప్కుతోత౭ప్రవీత్శ్రరారి్శ్రతప్తశ్రస్వత్వహైఃశ్రక్షుప్తశ్రప్ుక్శ్రణాశ్ర౩0
ా్శ్రహేత్వశ్రవమాణ్శ్రహేయ౭౭ా్శ్రసీా్శ్రతరశ ణశ్రరరల్మ త
యావత్శ్రానూనిశ్రసమాల్మ ణిశ్రనశ్రతేశ్రవితల్మ త్వస యాశ్రత్వయ ౭హ్్శ్ర౩౧
ఏవ్శ్రఉకసు
త తశ్రమామ్ఙ్మశ్రరరల్మ తోశ్రమ్త్పీ్శ్రప్రత్పశ్ర
శ్త్వస శ్రనిి వశ్రతతశ్రసీస ా్శ్రనా౭తరశ ణతశ్రమాకవేశ్రశ్ర౩౨
తతోశ్రాశ్రతీశ్రమాత్వశ్రఉవాచశ్రచశ్రశిలోచచ ణ్శ్రశ్ర౩౩
త్వత్వశ్రాణ్ట౭రాి నిరకో
త తశ్రరసీకి శ్రపూతోశ్రరవిష్య స్వ
అతవయ ైఃశ్రసతత్శ్రచైవశ్రనిత్త్సుతమశ్రప్తుత్వశ్రరలవ
ి ైఃశ్రశ్ర౩౪
ఇయ్శ్రవాశ్రసరిత్శ్రచా౭తయ శ్రశోష్యిష్ణయ మిశ్రలక్ష్కి మ
ణత్పశ్రనా౭౭కాయ త్పశ్రమ్ఙ్శ్రసీా్శ్రఅతయ శ్రచత్త్నశ్రత నిా౭౭ననా్శ్ర౩౫
ఏవ్శ్రసశ్రరషితోశ్రమామోశ్రత్పతక్ష్న్శ్రఇవశ్రచక్షుష్ణ
తతరశ శ్రపూమౌశ్రనిప్ష్ణక న్
త శ్రమాక్ష్సశ్రసయ శ్రరత్శ్రత్వహ్త్శ్ర౩౬
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్తాతయాశ్రమాత్వశ్రకామిిణ్టయ : ప్రావయతయ శ్రఇతశ్రశ్రసత
త :
మాక్ష్తనా౭ుశ్రప్ుాతయాశ్రమ్త్పలాయ శ్రశ్చ శ్రరానయ ౭తశ్ర౩౭
సశ్రసమ్పక్ష్య శ్రరరిప్కాన్
త శ్రసీాయాశ్రమాక్ష్సశ్రసయ శ్రచ
రకి ్శ్రతుశ్రశ్చ శ్రతూణీశ్రచశ్రవికీర ణ్శ్రరహుాశ్రరత్శ్ర
సప్యా నశ్రత ప్హుతయోశ్రమాత్వైఃశ్రశ్శ్త్వస శ్రప్ాతర్శ్రప్పిణ్శ్ర౩౮
రశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహాయ ైఃశ్రీమాణైఃశ్రకనకశ్రపినవ
త ైః
పూష్ణ్టనా్శ్రహిశ్రసౌమిప్తేశ్రయలాయ నిశ్రవివిానిశ్రచశ్ర౩౯
తరశ్రత పిుతశ్రనికాశశ్రశ్చ శ్రచిత్త్ైైఃశ్రక్ష్తజ్శ్రపిు
శ్ర పి
త ైః
ఆప్ుత్శ్రరశ్య శ్రసౌమిప్తేశ్రసరల్మ తోశ్రతరణీశ్రతల్శ్ర౪0
త్వనేయ శ్రలక్ష్కి మశ్రవైతేహీశ్రమాక్ష్స్యైఃశ్రకాత్వశ్రరూపిపిైః
పిాతల్మ శ్రపిాతల్మ శ్రవిరక్శ్ర
త వాశ్రరక్షిాశ్రవాశ్రరవిష్య త్పశ్ర౪౧
తాయ శ్రనిమిత్
త శ్రవైతేహాయ శ్రతల్మ యో: వివతయనయోైః
రపూవశ్రయుత్
త శ్రసౌమిప్తేశ్రకోర్శ్రమాక్ష్సయో: ఇహ్శ్ర౪౨
ుకాతశ్రత్వణిశ్రత్వణ్శ్రచ్చత్శ్రతరనీణశ్రవిపూషిత్
తరణ్టయ ్శ్రరత్పత్శ్రసౌత్వయ శ్రకసయ శ్రరకి ్శ్రత్వహ్తు
త ైఃశ్ర౪౩
తరణ్ట౭౭త్పతయ శ్రసయక శ్్శ్రవైటూరయ శ్రకుళికాశ్రచిత్
విీర ణ్శ్రరత్పత్శ్రపూమౌశ్రకవచ్శ్రకసయ శ్రకా0చన్శ్ర౪౪
చప్త్శ్రశ్తశ్రశ్లాక్శ్రచశ్రత్పవయ శ్రయలోయ రశ్రశోపిత్
రకి శ్రతమ్
ట శ్రఇత్శ్రతసయ శ్రపూమౌశ్రసౌత్వయ శ్రనిాత్పత్శ్ర౪౫
కాత్వచ నశ్రఉర:శ్రచా:శ్రచశ్రఇమ్ఙ్శ్రపిశాచశ్రవతనాైఃశ్రకమాైః
ీత్వశ్రరూాశ్రత్వహాశ్రకాయాైఃశ్రకసయ శ్రవాశ్రనిహ్ాశ్రరేశ్ర౪౬
తీరశ్రత ావకశ్రసయక శోశ్రతుయ త్పయన్శ్రసత్వరశ్రతల్మ జ్ైః
అరవితశ్రత శ్చ శ్రరకి శ్రశ్చ శ్రకసయ శ్రాప్యక మికోశ్రరతైఃశ్ర౪౭
రా౭క్ష్శ్రయప్ాశ్రవిశికాశ్రశ్రసర
త నీణశ్రవిపూష్ణ్టైః
కతయ మ్ఙ్౭పిహ్ాశ్రాణ్టైఃశ్రప్రకీమాణశ్రకోరశ్రకరకి మైఃశ్ర౪౮
శ్రశ్రవరౌశ్రశ్ర:శ్రపూరౌణశ్రవితల్మ సౌతశ్రరశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్ర
ప్రతోతశ్రఅీశుశ్రహ్సోతశ్రవైశ్రకసయ శ్రఅణ్శ్రారత్ప:శ్రహ్త:శ్ర౪౯
కశ్రతయ మౌశ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రశ్యాతేశ్రనిహ్త్వశ్రయుత్పశ్ర
చాత్వరశ్రప్కాహిణౌశ్రసౌత్వయ శ్రసోషీష్
ణ శ్రత్వణిశ్రకుత్వటలౌశ్ర౫0
రతవీశ్రపురష్శ్రస్యయ ష్ణశ్రవయ క్శ్ర
త కాయ ౭పిశ్రరక్ష్స:
వైర్శ్రశ్తశ్రకుమ్శ్రరశ్య శ్రత్వమ్ఙ్త్శ్రజీవిా౭శ్రనకత ్శ్ర౫౧
సుకోరశ్రప్హుతయైఃశ్రసౌత్వయ శ్రమాక్ష్స్యైఃశ్రకాత్వశ్రరూపిపిైః
ప్హుాశ్రప్ుాశ్రవాశ్రసీాశ్రరక్షిాశ్రవాశ్రతరస్వల్మ నీశ్ర౫౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
నశ్రతరకి : ప్ాణతేశ్రసీా్శ్రప్హిణయణ్ట్శ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర౫౩
రక్షిాయా్శ్రహిశ్రవైతేహాయ ్శ్రప్హుాయా్శ్రఅపిశ్రలక్ష్కి మ
కేశ్రహిశ్రలోకేశ్రప్పిణ్శ్రకరత్శ్రశ్కాతైఃశ్రసౌత్వయ శ్రత్వత్వశ్రఈశ్ల్మ మాైఃశ్ర౫౪
కమాతర్శ్రఅపిశ్రలోకానా్శ్రశూర్శ్రకరమశ్రవేత్పన్
అజానోనాత్శ్రఅవత్వనేయ రన్శ్రసరల్మ శ్రపూానిశ్రలక్ష్కి మశ్ర౫౫శ్ర
ప్ుతు్శ్రలోకశ్రహితేశ్రయుక్శ్ర
త ాన్
త శ్రకరమశ్రవేత్పన్
నిరీల్మ రయ శ్రఇత్పశ్రత్వనయ నేశ్రత నూన్శ్రయ్శ్రప్త్పతేశ్ల్మ మాైఃశ్ర౫౬
య్శ్రప్ారయ శ్రహిశ్రకుణోశ్రతోష్ైఃశ్రసప్ుల్మ తైఃత శ్రరశ్య శ్రలక్ష్కి మ
అైయ వశ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రరక్ష్ా్శ్రఅరవాణశ్రచశ్ర౫౭
సత్త్ుహైయ వశ్రశ్శిశ్రజోయ ాస ి ్శ్రత్వహాన్శ్రసూరయ శ్రఇవోత్పతైః
సత్త్ుహతయ శ్రఏవశ్రకుణ్టన్శ్రసమాల్మ న్శ్రత్వత్వశ్రతేజ్: ప్రకాశ్తేశ్రశ్ర౫౮
నవశ్రణక్ష్మ్శ్రనశ్రకనమా
త ల్మ శ్రనశ్రపిశాచాశ్రనశ్రమాక్ష్ాైః
రాని మాశ్రవాశ్రత్వుష్ణయ శ్రవాశ్రసుక్శ్రప్ారస య నిశ్రత లక్ష్కి మశ్ర౫౯
త్వయ౭త్త్సశ్రత ామశ్రసమూా ర ణ్శ్రఆకాశ్్శ్రరశ్య శ్రలక్ష్కి మ
నిసస యా త్శ్రకరిష్ణయ మిశ్రహిశ్రఅతయ శ్రత్త్ైలోకయ శ్రచారిణ్ట్శ్ర౬0
సనిి రతశ్రత ప్కహ్శ్రకమ్శ్రఆవారితశ్రనిశాకర్
విప్రమష్ణట౭నలశ్రత్వరశ్రాా సక రశ్రతుయ త్పశ్రసప్ుల్మ త్
వినిరకి త్పతశ్రశలా౭ప్క్శ్రశుష్య యమశ్రజ్లా౭౭శ్ణ్శ్ర౬౧
తల్మ సశ్రత ప్తుత్వశ్రలాశ్రకులకి ్శ్రవిప్రణ్టశితశ్రాకర్
త్త్ైలోకయ ్శ్రతుశ్రకరిష్ణయ మిశ్రసుయ క్శ్ర
త కాలశ్రతరకి ణ్టశ్రశ్ర౬౨
నశ్రా్శ్రకుశ్లినీ్శ్రసీా్శ్రప్రాసయ నిశ్రత త్వత్వశ్రఈశ్ల్మ మాైః
అస్వకి న్శ్రుహూర్వ తశ్రసౌమిప్తేశ్రత్వత్వశ్రప్తక్ష్య నిశ్రత విప్కత్వ్శ్ర౬౩
నా౭౭కాశ్్శ్రఉతా త్పష్య నిశ్రత సరల్మ శ్రపూానిశ్రలక్ష్కి మ
త్వత్వశ్రచారశ్రకుమశ్రఉుకి క:్ త ామశ్రజాలై: నిరనర
త ్శ్ర౬౪
అరి తత్శ్రత్వత్వశ్రనామాచై: తల్మ సశ్రత ప్ానశ్రత ప్ుకశ్రత్పల్మ జ్్
సయకుల్శ్రఅత్వమాయ త్శ్రజ్కత్శ్రరశాయ ౭తయ శ్రలక్ష్కి మశ్ర౬౫
ఆకర ణశ్రపూర్:్ ణ ఇషుపి: జీవశ్రలోక్శ్రతుమావరైః
కరిష్యయ శ్రమ్త్పీశ్రహేతో: అశ్రపిశాచ్శ్రఅశ్రమాక్ష్స్శ్ర౬౬
త్వత్వశ్రరోష్శ్రప్రయుకాతనా్శ్రాణకానా్శ్రరల్శ్రసుమాైః
ప్తక్ష్య నిశ్రత అతయ శ్రవిుకాతనా్శ్రఅత్వమాషత్శ్రతూరశ్రకామినా్శ్ర౬౭
నవశ్రతేవాశ్రనశ్రైతేయాశ్రనశ్రపిశాచాశ్రనశ్రమాక్ష్ాైః
రవిష్య నిశ్రత త్వత్వశ్రప్కోాత్శ్రత్త్ైలోకేయ శ్రవిప్రణ్టశితేశ్రశ్ర౬౮
తేవశ్రానవశ్రణక్ష్మ్ణ్ట్శ్రలోకాశ్రయేశ్రరక్ష్ా్శ్రఅపి
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రహుాశ్రనశ్రరవిష్య నిశ్రత ాణౌకైైఃశ్రశ్కీశ్రప్కుాైఃశ్ర౬౯
నిరకి మాయ ాన్శ్రఇయన్శ్రలోకాన్శ్రకరిష్ణయ మిశ్రఅతయ శ్రాణకైైః
ప్హుా్శ్రప్ుా్శ్రవాశ్రసౌమిప్తేశ్రనశ్రాసయ మితశ్రత్వత్వశ్రఈశ్ల్మ మా: ౭0
తాశ్రరూా్శ్రహిశ్రవైతేహీ్శ్రనశ్రాసయ మితశ్రణత్పశ్రప్పియా్శ్ర
నాశ్యామిశ్రజ్కత్శ్రసరల్మ ్శ్రత్త్ైలోకయ ్శ్రసచమా౭చర్శ్రశ్ర౭౧
ఇశ్రతుయ కాతల్మ శ్రరోష్శ్రాప్య౭క్ష్ణశ్రమామోశ్రనిషీా టయ శ్రకారకి క్
శ్రయ౭౭ాణశ్రసమ్పతర్
త శ్రకోర్శ్రఆీశ్రవిష్టరత్వ్శ్ర౭౨
సయతణశ్రతుషిశ్రీ
శ్ర యన్శ్ర
మ
మాత్వ: రరశ్రపురత్వాణ:
యుకా౭శ్రనాత౭రాి : ఇవశ్రప్కుతశ్రత ఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౭౩శ్రశ్ర
ణాశ్రజ్మాశ్రణాశ్రప్ుతుయ : ణాశ్రకాలోశ్రణాశ్రవిత్పైః
నితయ ్శ్రనశ్రప్రత్పహ్నయ నేశ్రత సరల్మ శ్రపూతేషుశ్రలక్ష్కి మ
తా౭హ్్శ్రప్కోతశ్రసుయ కోతశ్రనశ్రనివారోయ ౭స్వకి శ్రఅసత్వశ ణ్శ్ర౭౪
పుర్వవశ్రమ్ఙ్శ్రచారతతీ్శ్రఅనినిా
త ్
త్పశ్నిశ్రత సీా్శ్రణత్పశ్రనా౭తయ శ్రమ్త్పీ్
సశ్రతేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రత్వుష్య శ్రరని క్
జ్కత్శ్రసశ్రశల్శ్రరరివర తయాశ్రత్వయ ౭హ్్శ్రశ్ర౭౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుశ్రశ్రష్షి
ష త
ట త్వశ్రసస రక :
రమచ షష్టత
ట మ సస ర్క :
తరయ యన్శ్రతాశ్రమాత్వ్శ్రసీాశ్రహ్రమశ్రకరిశ త్
లోకానా్శ్రఅరవేశ్రయుక్శ్ర
త సత్వల్మ ర తక్శ్రఇవా౭నల్శ్ర౧
వీక్ష్యమ్శ్రతుైఃశ్రసజ్య ్శ్రనిశ్శ ల్మ సన్
త శ్రుహుశ్రరకి హు:
తకుతశ్రకాత్వ్శ్రజ్కత్శ్రసరల్మ ్శ్రయుకా౭శ్రనేశ్రత తుశ్రణాశ్రహ్ర్శ్రశ్ర౨
అశ్రప్తుష్శ్రట పూరల్మ ్శ్రసప్ుక త్
త శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమాత్వ్శ్రసశ్రలక్ష్కి మైః
అప్రవీత్శ్రప్ా0జ్లిశ్రమాల్మ కయ ్శ్రుకేనశ్రరరిశుష్య ాశ్ర౩
పుమాశ్రపూాల్మ శ్రప్ుతుశ్రమా
శ్ర త నైఃత శ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రహితేశ్రరతైః
నశ్రప్కోతశ్రవశ్్శ్రఆరని ైఃశ్రప్రప్కుత్ప్శ్రహాతు్శ్రఅర హస్వశ్ర౪
చత్త్నేశ్రత లక్ష్మణైఃశ్రశ్రప్రాశ్రసూర్వయ శ్రకత్పశ్రమాల్మ యౌశ్రపువిశ్రక్ష్య
ఏతశ్రచచ శ్రనిణత్శ్రసరల్మ ్శ్రతల్మ యిశ్రచా౭ుతత్వ
త ్శ్రణశ్ైఃశ్ర౫
ఏకశ్రసయ శ్రనశ్రఅరమాతేనశ్రలోకాన్శ్రహ్ుత్శ్రతల్మ శ్రత్వ౭శ్రర హస్వశ్ర
నశ్రతుశ్రజానామిశ్రకాయ ౭ణ్శ్రరకి ైఃశ్రాప్యక మికోశ్రరతైః
కేనశ్రవాశ్రకసయ శ్రవాశ్రహేతోైఃశ్రాయుతైఃశ్రసరరిచచ తైఃశ్ర౬
కురశ్రనేమిశ్రక్ష్తశ్రశాచ ౭ణ్శ్రస్వకోతశ్రరత్పరశ్రపిుపి
త ైః
తేశోశ్రనిప్ుతశ్రత సప్యక త్వైఃశ్రసుకోరైఃశ్రారి తవా౭౭తకి జ్శ్ర౭
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఏకశ్రసయ శ్రతుశ్రవిత్వరోత౭ణ్శ్రనశ్రతల్మ యోశ్రరల్మ తా్శ్రవర
నశ్రహిశ్రప్ుత్
త శ్రహిశ్రరశాయ మిశ్రరలశ్రసయ శ్రత్వహ్తైఃశ్రరత్శ్ర౮
నకసయ శ్రతుశ్రప్కుతేశ్రలోకాన్శ్రవినాశ్యితు్శ్రఅర హస్వ
యుకశ్రత తణ్టటశ్రహిశ్రప్ుతవైఃశ్రప్రశానాతశ్రవసుా౭త్పాైఃశ్ర౯
సాశ్రతల్మ ్శ్రసరల్మ శ్రపూానా్శ్రశ్రమయ ైఃశ్రరరయశ్రకత్పైః
కోశ్రుశ్రారశ్రప్రణ్టశ్్శ్రతేశ్రాతుశ్రత్వనేయ తశ్రమాకవశ్ర౧0
సరితైఃశ్రాకమాైఃశ్రశలాశ్రతేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రానవాైః
నశ్రఅల్శ్రతేశ్రవిప్పిణ్శ్రకరత్శ్రతీక్షితశ్రతయ వశ్రాతవైఃశ్ర౧౧
యేనశ్రమాజ్న్శ్రప్హుాశ్రసీాశ్రత్శ్రఅనేల్మ షితు్శ్రఅర హస్వ
త్వశ్రశ్రత్పల్మ త తీయోశ్రతుష్ణా ణిైఃశ్రసహాయైఃశ్రరరత్వరి షపిైఃశ్ర౧౨
సుప్త్శ్రచశ్రవిచ్చష్ణయ త్వైఃశ్రరరల్మ ా్శ్రశ్చ శ్రవనానిశ్రచ
కుహాశ్రశ్చ శ్రవివిాశ్రకోమాశ్రనతీ: రతకి శ్రవనానిశ్రచశ్రశ్రశ్ర౧౩
తేవశ్రకనర
త ల్మ శ్రలోకా్శ్రశ్చ శ్రవిచ్చష్ణయ త్వైఃశ్రసయహిాైః
యావన్శ్రనా౭త్పకమిష్ణయ త్వశ్రశ్రసవ
త శ్రామాయ ౭రహారిమ్శ్ర౧౪
నశ్రచ్చత్శ్రాయి శ్రప్రాసయ నిశ్రత రతీి ్శ్రతేశ్రప్త్పతేశ్ల్మ మాైః
కోసలేత్త్నశ్రత తతైఃశ్రరశాచ త్శ్రప్ారశ్రత కాల్శ్రకరిష్య స్వశ్ర౧౫
ీలేనశ్రాయి శ్రవినయేనశ్రసీా్
నయేనశ్రనశ్రప్ారస య స్వశ్రచ్చశ్రని ర్వత్త్న త
తతైఃశ్రసుాస తణశ్రహేత్వశ్రపుమ్క ైఃశ్ర
త్వహేత్త్నశ్రత వప్జ్శ్రప్రత్పమ్ైఃశ్రశ్రౌకైైఃశ్రశ్ర౧౬
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రరత్వచ శ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
షట్ షష్టత
ట మ సస ర్క :
త్శ్రతాశ్రశోకశ్రసత్వతర్
త శ్రవిలరన్
త శ్రఅనాతవత్
మోహేనశ్రత్వహ్ా౭౭విష్్
ట శ్రరరితూయ న్శ్రఅచ్చతన్శ్ర౧
తతైఃశ్రసౌమిప్త్ప: ఆశాల్మ సయ శ్రుహూమాతత్శ్రఇవశ్రలక్ష్కి మైః
మాత్వ్శ్రసమోా తయాశ్రయసశ్రచరణౌశ్రచా౭పిీటణన్శ్ర౨
త్వహ్ాశ్రతరాశ్రమాత్వశ్రత్వహ్ాశ్రచా౭పిశ్రకరకి ణ్ట
మాజానోశ్రతశ్రతేశ్రనా౭సీశ్రల
శ్ర పో
ి త ౭ప్ుత్శ్రఇవా౭త్వరైఃశ్ర౩
తవశ్రచైవశ్రకుణశ్రరా తశ్రత శ్రసల్మ త శ్రత్పల్మ యోకాన్శ్రత్వహీరత్పైః
మాజాశ్రతేవతల్మ ్శ్రఆరపి శ్రరరతశ్రసయ శ్రణాశ్రప్శుత్శ్ర౪
ణత్పశ్రతుైఃక్శ్రఇత్శ్రప్ార్
త శ్రకాకుతస ేశ్రనశ్రసహిష్య త
ప్ాప్కుతశ్రశ్చ శ్రఅలా శ్రసతల్మ త శ్రశ్చ శ్రఇతరైఃశ్రకైఃశ్రసహిష్య త్పశ్ర౫
తుైఃరాతోశ్రహిశ్రరవాన్శ్రలోకాన్శ్రతేజ్ాశ్రణత్పశ్రతక్ష్య తే
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఆమాతైఃశ్రప్రజాశ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రకల్మ శ్రుశ్రయాసయ నిశ్రత నిప్రల్మ త్ప్శ్ర౬
లోకశ్రసల్మ ావశ్రఏవైష్శ్రణయాత్ప: నహుష్ణ౭౭తకి జ్ైః
కతైఃశ్రశ్ప్కేమశ్రాలోకయ ్శ్రఅనణశ్రశ్రస్
త శ్రసత్వప్సుా శ్త్శ్ర౭
త్వహ్రి షైఃశ్రణ: వస్వష్శ్రట శ్రసుతశ్రణైఃశ్రపితు: నైఃశ్రపురోహితైః
అహాి శ్రపుప్తశ్రశ్త్శ్రజ్జ్యశ్రనో తైశ్రవా౭సయ శ్రపునశ్రర
శ్ర హత్శ్ర౮
యాశ్రచ్చణ్శ్రజ్కతోశ్రయాశ్రతేవీశ్రలోకశ్రనత్వప్సుక ా
అాయ శ్రశ్చ శ్రచలన్శ్రపూమ్ఙ్: ప్తుశ్య తేశ్రసతయ శ్రసప్త్వశ వశ్ర౯
యౌశ్రతరౌకి శ్రజ్కా్శ్రనేప్త్వశ్రణప్తశ్రసరల్మ ్శ్రప్రత్పషిత
ట ్
ఆత్పతయ శ్రచత్త్న్నతశ్రప్కహ్మ్శ్రఅపుయ ేత్వశ్రత్వహాశ్రరలౌశ్ర౧0
సుత్వహాత్వతయ ౭పిశ్రపూానిశ్రతేవాశ్రశ్చ శ్రపురష్ర షర
నశ్రైవసయ శ్రప్రు0చనిశ్రత సరల్మ శ్రపూానిశ్రతేహినైఃశ్ర౧౧
శ్ప్కా౭౭త్పషుశ్రఅపిశ్రతేవేషుశ్రవర తయన్నశ్రనయా౭నయౌ
ప్శూయేతేశ్రనరశ్రశారూతలశ్రనశ్రతల్మ ్శ్రవయ త్పతు్శ్రఅర హస్వశ్ర౧౨
నష్ణటయా్శ్రఅపిశ్రవైతేహాయ ్శ్రప్హుాయా్శ్రఅపిశ్రచా౭నక
శోచితు్శ్రనా౭శ్రర హతశ్రవీరశ్రణా౭నయ ైఃశ్రప్ాప్కుతశ్రశ్రసా
త శ్ర౧౩
తల్మ త్శ్రవిాశ్రహిశ్రనశ్రశోచనిశ్రత సతత్శ్రసతయ శ్రతరిశ నైః
సుత్వహ్తుస శ్రఅపిశ్రప్కుప్చ్చచ షుశ్రమాయ౭నిరిల్మ మశ్రణ తరశ నా:శ్ర౧౪
తతల్మ త తోశ్రహిశ్రనరశ్రప్ేష్శ్రట పుాతయ శ్రసత్వ౭ుచినణ
త
పుాతయ శ్రయుకాతశ్రత్వహాశ్రప్ాజానోశ్రవిజాననిశ్రత శుా౭శుేశ్ర౧౫
అప్తుష్శ్రట కుమశ్రతోష్ణణ్ట్శ్రఅప్తుానా్శ్రచశ్రకరకి ణ్ట్
నా౭శ్రన తర్వమశ్రప్రాయా్శ్రతేష్ణ్శ్రరల్శ్రఇష్్
ట శ్రప్రవర తతేశ్ర౧౬
య్శ్రఏవశ్రహిశ్రపుమాశ్రవీరశ్రతల్మ ్శ్రఏవశ్రరహుష్ట౭నల్మ శాైః
అుశిష్ణయ శ్రశ్రత్పశ్రత కోశ్రుశ్రాల్మ ్శ్రఅపిశ్రాక్ష్మ్త్శ్రప్పుహ్సా త్పైఃశ్ర౧౭
పుత్పశ్రత శ్చ శ్రతేశ్రత్వహాశ్రప్ాజ్శ్రనో తేవై:శ్రఅపిశ్రతుర౭నల్మ యా
శోకేనా౭పిప్రసుర్
త శ్రతేశ్రజా
శ్ర నో న్శ్రసమోా తయామిశ్రఅహ్్శ్ర౧౮
త్పవయ ్శ్రచశ్రయుష్్శ్రచైవ్శ్రఆతకి నశ్రశ్చ శ్రరమాప్కత్వ్
ఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రప్ుష్ా౭వేక్ష్య శ్రణతసల్మ శ్రత్పల్మ ష్ా్శ్రవతేశ్ర౧౯
రా్శ్రతేశ్రసరల్మ శ్రవినాేనశ్రప్కుతేనశ్రపురష్ర షర
త్శ్రఏవశ్రతుశ్రరిపు్శ్రార్శ్రవిజానోణశ్రఉతర
త త్శ్రఅర హస్వశ్ర౨0
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రష్ట్శ్రష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
సర త షష్టత
ట మ సస ర్క :
పూరల్మ జో౭పిశ్రఉకశ్రత యప్తశ్రశ్రసుతశ్రలక్ష్కి ేనశ్రసుాషిత్
ారశ్రప్కాహీశ్రత్వహాశ్రార్శ్రప్రత్పజ్ప్కాహ్శ్రమాకవైఃశ్ర౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సశ్రనిప్కుహ్య శ్రత్వహాశ్రాహుైఃశ్రప్రప్ుత్
త శ్రకోర్శ్రఆతకి నైః
అవష్ర
ట య శ్రతుశ్రశిచ ప్త్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨
రా్శ్రకరిష్ణయ వహేశ్రవతస శ్రకల్మ శ్రవాశ్రకచాచ వశ్రలక్ష్కి మ
కేపాయేనశ్రరేయ ణ్శ్రసీా్శ్రఇత్పశ్రవిచినణ
త శ్ర౩
త్శ్రతాశ్రరరిాా౭౭శ్రర త్శ్రలక్ష్కి ణోశ్రమాత్వ్శ్రఅప్రవీత్
ఇత్శ్రఏవశ్రజ్నాతన్శ్రతల్మ ్శ్రఅనేల్మ షితు్శ్రఅర హస్వ
మాక్ష్స్య: రహుపిైఃశ్రకీర ణ్శ్రనానాశ్రప్తుత్వశ్రలాశ్రయుత్శ్ర౪
సనిశ్రత ఇహ్శ్రరారిశ్రతుమాక ణిశ్రనిర తమాైఃశ్రకనమా
త ణిశ్రచ
కుహాశ్రశ్చ శ్రవివిాశ్రకోమాశ్రనానాశ్రప్ుకశ్రకణ్ట౭౭కులాైఃశ్ర౫
ఆవాాైఃశ్రరాని మాణ్ట్శ్రచశ్రకనర
త ల్మ శ్రరవనానిశ్రచ
ానిశ్రయుకో
శ్ర తశ్రత్వయాశ్రార త్శ్రతల్మ ్శ్రఅనేల్మ షితు్శ్రఅర హస్వశ్ర౬
తల్మ శ్రత్పల్మ ాశ్రపుత్పశ్రత సత్వా నాి : యహాాకి పశ్రనరర షర
ఆరతుస శ్రనశ్రప్రకత్వా నేశ్రత వాయుశ్రవేకై: ఇవా౭చలాైఃశ్ర౭
ఇత్పశ్రఉకశ్రత శ్రసశ్రత తల్మ చ; సరల్మ ్శ్రవిచచారశ్రసలక్ష్కి మైః
ప్కుతోతశ్రమాత్వైఃశ్రశ్ర్శ్రకోర్శ్రసయతణశ్రతుషిశ్రక్షుర్శ్ర౮

తతైఃశ్రరరల్మ తశ్రకూటా౭౭ర్శ్రత్వహాాక్శ్రత్పల్మ జోతత్వ
త ్
తతరశ శ్రరత్పత్శ్రపూమౌశ్రక్ష్తజా౭౭త్త్ర త్శ్రజ్టాయుష్్శ్ర౯
త్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రరారిశ్రప్శు0కా౭ర్శ్రమామోశ్రలక్ష్కి మ్శ్రఅప్రవీత్
అనేనశ్రసీాశ్రవైతేహీశ్రరక్షిాశ్రనా౭ప్తశ్రసత్వశ ణైఃశ్ర౧0
ప్కుప్తశ్రరూర్శ్రఇత్శ్రవయ క్శ్ర
త రక్ష్ణశ్రప్రత్వత్పశ్రకానన్
రక్ష్యిాల్మ శ్రవిశాలాక్ష్మ్శ్రఆతశ్రత సీా్శ్రణాశ్రసుక్
ఏన్శ్రవత్పష్యయ శ్రతీాత౭త్త్కై: కోర: ాణ: అజిహ్కి కైైఃశ్ర౧౧
ఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రఅరయ రతత్శ్రప్కుప్త్శ్రసయతణశ్రతుషిశ్రక్షుర్
ప్కుతోతశ్రమాత్వైఃశ్రసుప్ా౭శ్రనాత్శ్రచాలణన్శ్రఇవశ్రమ్ఙ్త్పనీ్శ్ర౧౨
త్శ్రతీన్శ్రతీనయాశ్రవాచాశ్రసేన్శ్రరత్పర్శ్రవత్వన్
అరయ ాష్తశ్రరక్ష్మశ్రతుశ్రమాత్వ్శ్రతశ్రా౭౭తకి జ్్శ్ర౧౩
యా్శ్రఓష్త్ప్శ్రఇవశ్రఆయుష్ణకి న్శ్రఅనేల్మ ష్స్వశ్రత్వహాశ్రవనే
ాశ్రతేవీశ్రత్వత్వశ్రచశ్రప్ాణ్టశ్రమావేనశ్రఉరణ్శ్రప్హుత్శ్ర౧౪
తల్మ యాశ్రవిరహిాశ్రతేవీశ్రలక్ష్కి ేనశ్రచశ్రమాకవ
ప్హిణయణ్టశ్రత్వయాశ్రప్తుష్ణటశ్రమావేనశ్రరీణాశ్ర౧౫
సీా్శ్రఅరయ వరపి ౭హ్్శ్రమావమశ్రశ్చ శ్రరేశ్రత్వయా
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
వితల్మ మిస తశ్రరతశ్రచచ ప్తైఃశ్రాత్పతోశ్రతరణీశ్రతలేశ్రశ్ర౧౬
ఏతత్శ్రఅసయ శ్రతు: రకి ్శ్రఏతత్శ్రఅసయ శ్రశ్మావర్
అణ్శ్రఅసయ శ్రరతోశ్రమాత్వశ్రరకి ైఃశ్రాప్యక మికోశ్రత్వయాశ్రశ్ర౧౭
అణ్శ్రతుశ్రారత్ప: తసయ శ్రత్వత్శ్రరక్ష్శ్రనిహ్తోశ్రయుత్పశ్రశ్ర౧౮
రరిప్శానశ్రత సయ శ్రమ్ఙ్శ్రరక్షౌశ్రచిాతల్మ శ్రకటేక నశ్రమావమైః
సీా్శ్రఆాణశ్రవైతేహీ్శ్రఉతా ాతశ్రవిహాణస్శ్ర౧౯
రక్ష్ాశ్రనిహ్త్శ్రపూరల్మ ్శ్రనశ్రయ్శ్రహ్ుత్శ్రతల్మ ్శ్రఅర హస్వశ్ర౨0
మాత్వశ్రస
శ్ర స
త య శ్రతుశ్రవిజానోణశ్రాష్ా శ్రపూర ణశ్రుకశ్రస
శ్ర ా
త శ్ర
త్పల్మ కుణీశ్రప్కుతశ్రాా౭౭శ్రర త: సీాశ్రసకాత్శ్రప్పియా్శ్రకా్శ్ర౨౧
ప్కుప్తమాజ్్శ్రరరిష్ల్మ జ్య శ్రరరితయ జ్య శ్రత్వహ్శ్రశ్రతు
త :
నిరాతశ్రఅవశోశ్రపూమౌశ్రరరోతశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర౨౨
ఏక్శ్రఏకాణనేశ్రతుర్వక శ్రనిశ్శ ల్మ సన్
త శ్రకతత్వచ న
సమ్పక్ష్య శ్రతుైఃరాతోశ్రమాత్వైఃశ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౨౩
మాజాయ శ్రప్తా మోశ శ్రవనేశ్రవాసైఃశ్రసీాశ్రనష్ణటశ్రహ్తోశ్రత్పల్మ జ్ైః
ఈప్తుీణ్శ్రత్వయ౭లక్ష్మకి శ్రరిి ర తహేత్శ్రఅపిశ్రావక్శ్ర౨౪
సమూా ర ణ్శ్రఅపిశ్రచ్చత్శ్రఅతయ శ్రప్రతర్వణ్శ్రత్వహోతత్ప్
సో౭పిశ్రనూన్శ్రత్వయ౭లక్ష్మ్కి య శ్రవిశుష్యయ త్శ్రసరిా్శ్రరత్పైఃశ్ర౨౫
నా౭శ్రస్వశ్రత అాకయ తరోశ్రలోకేశ్రత్వతోత౭స్వకి న్శ్రసశ్రచమా౭చర్వ
యేశ్రనేణ్శ్రత్వహ్తీశ్రప్ాాతశ్రత్వయాశ్రవయ సనశ్రవాకుమాశ్ర౨౬
అణ్శ్రపిప్తుశ్రవణసోయ శ్రమ్ఙ్శ్రప్కుప్తమాజోశ్రజ్మానిల్మ తైః
ేతేశ్రవినిహ్తోశ్రపూమౌశ్రత్వత్వశ్రాకయ శ్రవిరరయ యాత్శ్ర౨౭
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రరహుశోశ్రమాకవైఃశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
జ్టాయుష్్శ్రచశ్రరసా రశ శ్రపిప్తుశ్రతి హ్్శ్రవితరశ ణన్శ్ర౨౮
నిప్కుతశ్రత రక్ష్్శ్రరత్పమా౭వస్వక్
త
త్శ్రప్కుప్తమాజ్్శ్రరరిరరయ శ్రమాత్వైః
కల్మ శ్రమ్త్పీశ్రప్ామశ్రసయశ్రత్వమ్ఙ్త్ప
విుచయ శ్రవాచ్శ్రనిరాతశ్రపూమౌశ్రశ్ర౨౯
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రసరశ్రత ష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
అషట షష్టత
ట మ సస ర్క :
మాత్వైఃశ్రప్ేక్ష్య శ్రతుశ్రత్శ్రప్కుప్త్శ్రపువిశ్రరౌప్తేమశ్రాత్పత్
సౌమిప్త్ప్శ్రమిప్తశ్రసత్వా ని ్శ్రఇత్శ్రవచన్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
త్వయ౭ణ్శ్రనూన్శ్రఅర్వ తషుశ్రణతయపశ్రవిహ్త్వక త్వైః
మాక్ష్తనశ్రహ్తైఃశ్రసమ్ఙ్క య శ్రప్ాణ్ట్శ్రశ్రసయ త క్ష్య త్పశ్రతుసయ త జాన్శ్ర౨
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
అణ్శ్రఅసయ శ్రశ్రీర్వ౭స్వకి న్శ్రప్ాణోశ్రలక్ష్కి మశ్రవితయ తే
తాశ్రహిశ్రసల్మ రశ్రవిహీప౭ణ్శ్రవికర్శ్ర
ి
సుతీక్ష్తేశ్ర౩
జ్టాయోశ్రణత్పశ్రశ్కోి షిశ్రవాకయ ్శ్రవాయ హ్రితు్శ్రపునైః
సీా్శ్రఆకాయ హిశ్రరప్త్శ్రతేశ్రవత్శ్రఆకాయ హిశ్రచా౭౭తకి నైఃశ్ర౪
రా్శ్రనిమితోత౭హ్రత్శ్రసీా్శ్రమావమశ్రస
శ్ర స
త య శ్రరా్శ్రత్వయా
అరమాత్శ్రతుశ్రణ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రమావేనశ్రప్హుాశ్రప్పియాశ్ర౫
కత్శ్రతశ్రచచ త్త్నశ్రత సయక శ్్శ్రుక్శ్రఆసీశ్రనకి పహ్ర్
సీతయాశ్రకానిశ్రచోకాతనిశ్రతస్వకి న్శ్రకాలేశ్రత్పల్మ జోతత్వ
త శ్ర౬
కత్శ్రవీరయ ైఃశ్రకత్శ్రరూరైఃశ్రరా్శ్రకమాకి శ్రసశ్రచశ్రమాక్ష్సైః
కల్మ శ్రచా౭సయ శ్రరవన్శ్రాతశ్రప్పూహిశ్రమ్ఙ్శ్రరరిప్పుచచ తైఃశ్ర౭
త్శ్రఉతీల్మ క్ష్మ్య ౭తశ్రతీనా౭౭ాకి శ్రవిలరన్
త శ్రఅననర
త ్
వాచా౭త్పశ్రసని యాశ్రమాత్వ్శ్రజ్టాయు: ఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౮
ాశ్రప్హుాశ్రమాక్ష్తత్త్నేమ
త శ్రమావేనశ్రవిహాణా
యయా్శ్రఆాతణశ్రవిపులా్శ్రవాతశ్రతురి తనశ్రసుక లా్శ్ర౯
రరిప్శానశ్రత సయ శ్రమ్ఙ్శ్రాతశ్రరక్షౌశ్రచిాతల్మ శ్రసశ్రమాక్ష్స:
సీా్శ్రఆాణశ్రవైతేహీ్శ్రప్రయాతోశ్రతక్షిణ్ట్శ్రత్పశ్్శ్రశ్ర౧0
ఉరరతయ నిశ్రత మ్ఙ్శ్రప్ాణ్టశ్రప్తుషి:ట ప్రత్వత్పశ్రమాకవ
రశాయ మిశ్రప్ుక్ష్మ్న్శ్రసౌవమాణన్శ్రఉీరశ్రప్కుతశ్రమూర తజాన్శ్ర౧౧
యేనశ్రయాత్పశ్రుహూర్వ తనశ్రసీా్శ్రఆాణశ్రమావమైః
విప్రమష్్
ట శ్రతన్శ్రక్షిప్ర్శ్రతత్శ్రాల్మ మ్పశ్రప్రత్పరతయ తేశ్ర౧౨
విపతశ్రనాత్వశ్రుహూరోత౭ణ్శ్రసశ్రచశ్రకాకుతస ేశ్రనా౭పుతత్
తల్మ త్శ్రప్పియా్శ్రజానకీ్శ్రప్హుాల్మ శ్రమావణోశ్రమాక్ష్తశ్ల్మ ర:
జ్ష్వశ్రతా టిశ్్శ్రప్కుహ్య శ్రక్షిప్ర్శ్రఏవశ్రవినశ్య త్పశ్ర౧౩
నశ్రచశ్రతల్మ యాశ్రవయ ాశ్రకామాయ శ్రజ్నకశ్రసయ శ్రసుా్శ్రప్రత్ప
వైతేహాయ శ్రరత్వస య తశ్రక్షిప్ర్శ్రహ్ాల్మ శ్రత్శ్రమాక్ష్స్శ్రరేశ్ర౧౪
అసమూకి టశ్రసయ శ్రప్కుప్తశ్రసయ శ్రమాత్వ్శ్రప్రతయ ౭ుాష్తైః
ఆాయ త్శ్రసుప్ావశ్రరత్పర్శ్రప్మిణయమసయ శ్రామిష్్శ్ర౧౫
పుప్తోశ్రవిప్శ్వసైఃశ్రాక్ష్మ్శ్రప్ాా ాశ్రవైప్శ్వమశ్రసయ శ్రచ
ఇత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రతుర ిాన్శ్రప్ాణ్టన్శ్రుమోచశ్రరతకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౧౬
ప్పూహిశ్రప్పూహీత్పశ్రమాత్వశ్రసయ శ్రప్పువామశ్రసయ శ్రప్కుా0జ్లేైః
తయ కాతల్మ శ్రశ్రీర్శ్రప్కుప్తశ్రసయ శ్రజ్కుకి ైఃశ్రప్ాణ్టశ్రవిహాణస్శ్ర౧౭
సశ్రనిక్షిరయ శ్రశిరోశ్రపూమౌశ్రప్రారయ శ్రచరణౌశ్రతా
విక్షిరయ శ్రచశ్రశ్రీర్శ్రసల్మ ్శ్రరాతశ్రతరణీశ్రతలేశ్రశ్ర౧౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్శ్రప్కుప్త్శ్రప్ేక్ష్య శ్రాప్య౭క్ష్్శ్రకా౭౭సు్శ్రఅచలోరత్వ్
మాత్వైఃశ్రసురహుపిశ్రర
శ్ర తైఃకైశ్రరీ
శ్ర తనైఃశ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౯
రహూనిశ్రరక్ష్ా్శ్రవాతశ్రవమాషణిశ్రవసాశ్రసుక్
అనేనశ్రతమకా
ట ౭రేయ శ్రవిీర ణ్శ్రఇహ్శ్రరక్షిణ్టశ్రశ్ర౨0
అనేకశ్రవారి షకోశ్రణశ్రసు
శ్ర తశ్రచిరశ్రకాల్శ్రసుత్పత
త ైః
సో౭ణ్శ్రఅతయ శ్రహ్తైఃశ్రేతేశ్రకాలోశ్రహిశ్రతురత్పప్కత్వైఃశ్ర౨౧
రశ్య శ్రలక్ష్కి మశ్రప్కుప్తో౭ణ్శ్రఉరకారీశ్రహ్తశ్రశ్చ శ్రమ్ఙ్
సీా్శ్రఅరయ వరన్శ్రపశ్రవైశ్రమావేనశ్రరీణాశ్ర౨౨
ప్కుప్తమాజ్య ్శ్రరరితయ జ్య శ్రపిప్తుశ్రపైాత్వహ్్శ్రత్వహ్త్
త్వత్వశ్రహేతో: అణ్శ్రప్ాణ్టన్శ్రుమోచశ్రరతకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౨౩
సరల్మ ప్తశ్రకలుశ్రప్తుశ్య నేశ్రత ాతవోశ్రతరకి శ్రచారిమైః
శూమాైఃశ్రశ్రణ్టయ ైఃశ్రసౌమిప్తేశ్రత్పరయ శ్రకోయ నిశ్రకతేశ్రష్ల్మ ౭పిశ్ర౨౪
సీాశ్రహ్రమజ్్శ్రతుైఃక్శ్రనశ్రమ్ఙ్శ్రసౌత్వయ శ్రతాశ్రకత్
ణాశ్రవినాశోశ్రప్కుప్తశ్రసయ శ్రత్వప్తుక తేశ్రచశ్రరరత్వతరశ్ర౨౫
మాజాశ్రతశ్రతైఃశ్రశ్రీయన్శ్ర
మ
ణాశ్రత్వత్వశ్రత్వయాశ్రణశాైః
పూజ్నీణశ్రశ్చ శ్రయనయ శ్రశ్చ శ్రతా౭ణ్శ్రరతకేశ్ల్మ రైఃశ్ర౨౬
సౌమిప్తేశ్రహ్రశ్రకాష్ణటనిశ్రనిరకి త్పష్ణయ మిశ్రావక్
ప్కుప్తమాజ్్శ్రత్పతక్ష్మ్మిశ్రత్వప్తుక తేశ్రనితన్శ్రకత్శ్ర౨౭
నాత్శ్రరతకశ్రలోకసయ శ్రచిా్శ్రఆరోరయామిశ్రఅహ్్
ఇత్వ్శ్రతక్ష్మ్య మిశ్రసౌమిప్తేశ్రహ్త్శ్రరౌప్తేమశ్రరక్ష్ాశ్ర౨౮
యాశ్రకత్పశ్రరయ జ్శ్రనో ీలానా్శ్రఆహిాకేి శ్చ శ్రయాశ్రకత్పైః
అశ్రరరశ్రఆవరి తనా్శ్రయాశ్రచశ్రయాశ్రచశ్రపూమిశ్రప్రాయినా్శ్ర౨౯
త్వయాశ్రతల్మ ్శ్రసత్వ౭ుజానోతోశ్రకచచ శ్రలోకాన్శ్రఅుతయ
త న్
ప్కుప్తమాజ్శ్రత్వహాశ్రసతల్మ త శ్రసప్ుస క తశ్రశ్చ శ్రత్వయాశ్రప్వజ్శ్ర౩0
ఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రచిా్శ్రతీాత్శ్రఆరోరయ శ్రరతకేశ్ల్మ ర్
తాహ్శ్రమామోశ్రతమాకి ాకి శ్రసల్మ రుత్శ్రఇవశ్రతుైఃరాతైఃశ్ర౩౧
మామో౭తశ్రసహ్శ్రసౌమిప్త్పశ్రరల్మ న్శ్రయాాల్మ శ్రసశ్రవీరయ వాన్
సూ
శ్ర త లాన్శ్రహ్ాల్మ శ్రత్వహారోహీన్శ్రఅుశ్రతాతరశ్రత్శ్రత్పల్మ జ్్శ్ర౩౨
రోహిశ్రయయస నిశ్రచోత్త్తుతతయ శ్రేీశ్రప్కుాల్మ శ్రత్వహాణశాైః
శ్కునాణశ్రతత్వశ్రమామోశ్రరమ్ఙ్య శ్రహ్రితశ్రశాతల్మ లేశ్ర౩౩
ణత్శ్రతత్శ్రప్ేతశ్రసయ శ్రత్వర తయ శ్రసయ శ్రకతణనిశ్రత త్పల్మ జాతణైః
తత్శ్రసల్మ రక శ్రకత్వన్శ్రతసయ శ్రక్షిప్ర్శ్రమామోశ్రజ్జారశ్రహ్శ్ర౩౪
తతోశ్రకోావరీ్శ్రకాల్మ శ్రనతీ్శ్రనరశ్రవమా౭౭తకి జౌ
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఉతక్శ్రచప్కతుశ్రశ్రసస్యకి
త శ్రప్కుప్తశ్రమాజాణశ్రత్వశ్రఉపౌశ్ర౩౫
శాత్త్సశ్రత ప్తుష్యన
ట శ్రవిత్పనాశ్రజ్లేశ్రప్కుప్ాణశ్రమాకవౌశ్ర
ాి ాల్మ శ్రత్వశ్రప్కుప్తశ్రమాజాణశ్రఉతక్శ్రచప్కతుశ్రశ్రసా
త శ్ర౩౬
సశ్రప్కుప్తమాజ్ైఃశ్రప్కుతవాన్శ్రణశ్సక ర్
సుతుష్క ర్శ్రకరకి శ్రరేశ్రనిాత్పతైః
త్వహ్రి షశ్రకలేా నశ్రచశ్రసప్ుస క తశ్రశ్రసా
త
జ్కాత్వశ్రపుణ్టయ ్శ్రకత్ప్శ్రఆతకి నైఃశ్రశుా్శ్ర౩౭
ప్కుతోతకౌశ్రాశ్రవ౭పిశ్రరక్షిశ్రసతమ్ఙ్
త శ్ర
శ్రస్వమా
త ్శ్రచశ్రపుత్ప్
త శ్రప్రణిాణశ్రజ్కకి తు:
ప్రవేశ్య శ్రసీా౭త్పకమ్ఙ్శ్రతతోశ్రత్వపశ్రవన్శ్ర
సుర్వ0ప్ాశ్రశ్రవివశ్రవిషుణశ్రవాసవౌశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౮
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఅష్శ్రట ష్షిత
ట త్వశ్రసస రక :
ఏకోన సరత్వ
త మ సస ర్క :
ప్కుైల్మ వ్శ్రఉతక్శ్రతస్యకి శ్రప్రశ్రస్వత్వ
త శ్రమాకవౌశ్రతా
అవేక్ష్న్నతశ్రవనేశ్రసీా్శ్రరశిచ య్శ్రజ్కకి తుశ్రశ్రరి తశ్్శ్ర౧
ా్శ్రత్పశ్్శ్రతక్షిణ్ట్శ్రకాల్మ శ్రశ్రశ్రచాా౭స్వశ్రారిణౌ
అవిప్రహ్త్శ్రఐక్ష్మ్ల్మ కౌశ్రరనాతన్శ్రప్రత్పేతతుైఃశ్ర౨
కులైకి శ్రప్రల్మ కశ్ర్ ష శ్చ శ్రరహుపిశ్రశ్రర ిాపిశ్రశ్చ శ్రప్రవేషిత
ట ్
ఆప్ుత్శ్రసరల్మ తోశ్రతురక ్శ్రకహ్న్శ్రకోరశ్రతరశ న్శ్ర౩
వయ త్పప్కత్వయ శ్రతుశ్రవేకేనశ్రవాయ లశ్రస్వత్వహశ్రనిష్యవిత్శ్ర
సుీత్వ్శ్రతశ్రనకి హా౭రమయ ్శ్రవయ త్పయాత్వశ్రత్వహారలౌశ్ర౪
తతైఃశ్రరర్శ్రజ్నాతనాత్శ్రప్త్పప్కోశ్్శ్రకత్వయ శ్రమాకవౌ
ప్కౌ0చా౭రమయ ్శ్రవివిశ్తుశ్రరక హ్న్శ్రత్వశ్రత్వహౌజ్సౌశ్ర౫
నానాశ్రమ్ఙ్కశ్రకనశ్రప్రకయ ్శ్రప్రప్హుష్్
ట శ్రఇవశ్రసరల్మ తైః
నానాశ్రవర్ైఃశ్ర
్ ణ శుపైైఃశ్రపుష్పా శ్రప్రకి కశ్రశ్రరక్షిశ్రకణశ్రరయ త్శ్ర౬
త్పప్తుక్ష్యణౌశ్రవైతేహీ్శ్రతశ్రతల్మ న్శ్రత్వశ్రవిచికయ తుైః
తప్తశ్రతప్ా౭వత్పష్న్న
ట త శ్రసీాశ్రహ్రమశ్రకరిశ త్వశ్రశ్ర౭
తత:శ్రపూర్వల్మ మశ్రత్వశ్రకాల్మ శ్రప్త్పప్కోశ్్శ్రప్ాతరౌశ్రతాశ్ర
ప్కౌయచ ౭రమయ ్శ్రఅత్పప్కత్వయ శ్రత్వతయక ౭౭ప్శ్త్వ్శ్రఅత్వతర్వశ్ర౮శ్ర
ప్తుష్ణటల్మ శ్రతుశ్రతతల్మ న్శ్రకోర్శ్రరహుశ్రీత్వశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ జ్్శ్ర
నానాశ్రసతల్మ త శ్రసయ౭౭కీర ణ్శ్రసరల్మ ్శ్రకహ్నశ్రాతర్శ్రశ్ర౯
తప్తుశా:శ్రతేశ్రతుశ్రత్వశ్రతప్తశ్రతరీ్శ్రతశ్రా౭౭తకి జౌశ్ర
ాాళశ్రసత్వశ్రకమ్పా మా్శ్రతత్వాశ్రనితయ శ్రసప్ుల్మ ా్శ్ర౧0
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఆాతయ శ్రత్వశ్రనరశ్రవాయ ప్కౌశ్రతమాయ శ్రశ్రసా
త య ౭వితూరిత:
తప్తుశా: తేశ్రత్వహాశ్రరూా్శ్రమాక్ష్సీ్శ్రవిప్కుా౭౭ననా్శ్రశ్ర౧౧
రణా్శ్రఅలా శ్రసాల్మ నా్శ్రీరాస ్శ్రరౌప్తశ్రతరశ నా్
లమోా తరీ్శ్రతీక్ష్ణశ్రతత్త్యషర్శ్రకమాళా్శ్రరరష్శ్రతల్మ చ్శ్ర౧౨శ్ర
రక్ష్ణమ్పత్శ్రప్ుకాన్శ్రీయన్శ్రవికటా్శ్రుకశ్రత మూర తజా్
ప్ేక్ష్య శ్రఏా్శ్రత్వశ్రతతశ్రశ్రసప్త తశ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్రశ్ర౧౩
ాశ్రసయ౭౭ాతయ శ్రత్వశ్రవీరౌశ్రప్వజ్త్వత్శ్రప్ాతుశ్రర౭ప్కత:
ఏహిశ్రరయస య వహేత్పశ్రఉకాతల్మ శ్రసయలత్వా తశ్రలక్ష్కి మ్శ్రశ్ర౧౪
ఉవాచశ్రచశ్రఏన్శ్రవచన్శ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఉరకూహ్య శ్రాశ్రశ్ర౧౫
అహ్్శ్రతుశ్రఅయోుకీశ్రనాత్వశ్రలారశ్రశ్రతశ్రత తల్మ ్శ్రఅస్వశ్రప్పిణ:
నాతశ్రరరల్మ తశ్రకూటేషుశ్రనతీనా్శ్రపుళినేషుశ్రచశ్ర
ఆయు: ేష్్శ్రఇత్వ్శ్రవీరశ్రతల్మ ్శ్రత్వయాశ్రసహ్శ్రరత్వస య తశ్రశ్ర౧౬
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రకుపిత: కటక ్శ్రఉత్త్తుతతయ శ్రలక్ష్కి మ:
కర ణశ్రనాసౌశ్రశ్రసన్న
త శ్రచశ్రఅాయ శ్రనిచకర తశ్రఅరిసూతన: ౧౭
కమాణశ్రనాాశ్రనిప్కుతేశ్రత తుశ్రవిసల్మ ర్శ్రాశ్రనినతయ శ్రచశ్ర
ణా౭౭కత్శ్రప్రతుప్ావశ్రమాక్ష్సీశ్రీత్వశ్రతరశ నాశ్రశ్ర౧౮
తాయ ్శ్రకాయా్శ్రకహ్న్శ్రవిశ్మౌతశ్రవన్శ్రఓజ్ాశ్ర
ఆతతతు: అరిశ్రమిప్తకౌి శ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర౧౯
లక్ష్కి మశ్రసు
శ్ర తశ్రత్వహాశ్రతేజాైఃశ్రసతల్మ త వాన్శ్రీలవాన్శ్రశుచిైః
అప్రవీత్శ్రప్ా0జ్లిశ్రమాల్మ కయ ్శ్రప్ాతర్శ్రతీరశ్రత తేజ్స్శ్ర౨0
సా నతే
త శ్రమ్ఙ్శ్రప్తుట్శ్రాహు: ఉత్పల్మ కి ్శ్రఇవశ్రమ్ఙ్శ్రత్వనైః
ప్ాణశ్శ్రశాచ ౭పిశ్రఅనిష్ణటనిశ్రనిమిాతనిశ్రఉరలక్ష్యేశ్ర౨౧
తాకి త్శ్రసజీశ్రా రవశ్రఆరయ శ్రతల్మ ్శ్రకురష్ల్మ శ్రవచన్శ్రహిత్
త్వమ్వశ్రహిశ్రనిమిాతనిశ్రసతయ ైఃశ్రశ్త్వస నిశ్రత సప్త్వా త్వ్శ్ర౨౨
ఏష్శ్రవుచ లకోశ్రనాత్వశ్రరక్ష్మశ్రరరత్వశ్రారమైః
ఆవయో: విజ్ణ్శ్రయుతేశ్రత శ్త్వస న్శ్రఇవశ్రవినర తత్పశ్ర౨౩
తయో: అనేల్మ ష్తో: ఏవ్శ్రసరల్మ ్శ్రతత్శ్రవన్శ్రఓజ్ా
సత్వజ్య
ా శ్రనో విపులైఃశ్రశ్రైఃత శ్రప్రరత్వాన్శ్రఇవశ్రతతల్మ న్శ్ర౨౪
సమ్ఙ్ల్మ షిత
ట ్శ్రఇవా౭తయ ర త్శ్రకహ్న్శ్రయతరిశ్ల్మ నా
వనశ్రసయ శ్రతసయ శ్రశ్పోత౭పూశ్రశ్రత్పవ
త ్శ్రఆపూరణన్శ్రఇవశ్ర౨౫
త్శ్రశ్ర్
త శ్రకాత్వియమశ్రసు
శ్ర తశ్రమాత్వైఃశ్రకక్షేశ్రసహా౭ుజ్ైః
తతరశ శ్రసుత్వహాశ్రకాణ్శ్రమాక్ష్స్శ్రవిపులోరస్శ్ర౨౬
ఆతతతుశ్రశ్రసత
త శ్రశ్రసప్త తశ్రాశ్రుపౌశ్రప్రుకేశ్రశ్రస్వత
త ్
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శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
విప్ుత్
త శ్రఅశిరోశ్రప్కీవ్శ్రకరన్
త శ్రఉతర్వశ్రుక్శ్ర౨౭
రోత్వపి: నిచిైశ్రసీ
శ్ర క
త ై:
్ ష త్వహాశ్రరారి్శ్రఇవోప్చిచ త్
నీలశ్రమ్ఙ్కశ్రనిర్శ్రరౌప్త్శ్రమ్ఙ్కశ్రశ్రసని
త తశ్రనిసస ల్మ న్శ్ర౨౮
అరాి శ్రజాల్మ లాశ్రనికాేనశ్రలలాటతన
త శ్రతీరయ ాశ్ర
త్వహాశ్రరక్షేకి మశ్రపి0కేనశ్రవిపులేనా౭౭ణతేనశ్రచశ్ర౨౯
ఏకేనశ్రఉరస్వశ్రకోర్వమశ్రనణనేనశ్రఆశుశ్రతరిశ నా
త్వహాశ్రతత్త్మోషరరరని ్శ్రత్శ్రలేలిహాన్శ్రత్వహాశ్రుక్శ్ర౩0
రక్ష్ణన్
త శ్రత్వహాశ్రకోమాన్శ్రరక్ష్శ్రస్వత్వహశ్రప్ుకశ్రత్పల్మ ాన్
కోరౌశ్రపుజౌశ్రవికుమాల్మ మ్శ్రఉపౌశ్రయోజ్న్శ్రఆణత్వశ్ర౩౧
కమాాయ ్శ్రవివిాన్శ్రప్కుహ్య శ్రరష్ణక న్శ్రరక్షిశ్రకణ్టన్శ్రప్ుకాన్
ఆకరన
ష ్
త శ్రవికరన
ష ్
త శ్రఅనేకాన్శ్రప్ుకశ్రయూతాన్
శ్రస్వత
త ్శ్రఆప్ుతయ శ్రరనాతన్శ్రతయో: ప్ాప్తోైఃశ్రప్రరని యోైఃశ్ర౩౨
అతశ్రత్వశ్రసత్వత్పప్కత్వయ శ్రప్కోశ్శ్రయప్తేశ్రతతరశ తుైః
త్వహాన్
త శ్రారమ్శ్రీత్వ్శ్రకరన్
త శ్రపుజ్శ్రసప్ుల్మ త్
కరత్వత్శ్రఇవశ్రసయస ేనాత్శ్రఅత్పశ్రకోరశ్రప్రతరశ న్శ్రశ్ర౩౩
సశ్రత్వహాాహు: అతయ ర త్శ్రప్రారయ శ్రవిపులౌశ్రపుజౌ
జ్ప్కాహ్శ్రసహిత్వశ్రఏవశ్రమాకవౌశ్రీటణన్శ్రరలాత్శ్ర౩౪
కటిక న్నశ్రప్తుటశ్రతనాల్మ న్నశ్రత్పకకి శ్రతేజౌశ్రత్వహాశ్రపుజౌ
ప్ాతరౌశ్రవివశ్్శ్రప్ాపౌతశ్రప్కుష్య యణౌశ్రత్వహాశ్రరలౌశ్ర౩౫
తప్తశ్రైర్వయ మశ్రశూమాైఃశ్రతుశ్రమాకవోశ్రనవశ్రవివయ తే
ాలాయ త్శ్రఅనాప్శ్ణాల్మ త్శ్రచశ్రలక్ష్కి మ: తుశ్రఅత్పశ్రవివయ తేశ్ర
ఉవాచశ్రచశ్రవిష్మశ్రణ సస న్శ్రమాకవ్శ్రమాకవా౭౭ుజ్: ౩౬
రశ్య శ్రయ్శ్రవీరశ్రవివశ్్శ్రమాక్ష్సశ్రసయ శ్రవశ్్శ్రకత్శ్ర
త్వయాశ్రఏకేనశ్రవినిరయ క్శ్ర
త రరిుత్వచ సల్మ శ్రమాకవశ్ర
య్శ్రహిశ్రపూతశ్రరలి్శ్రతాల్మ శ్రరలాణసల్మ శ్రణాశ్రసుక్శ్రశ్ర౩౭
అత్పశ్రకయతస్వశ్రవైతేహీ్శ్రఅచిర్వమశ్రఇత్పశ్రమ్ఙ్శ్రత్వత్ప: ౩౮
ప్రత్పలరయ శ్రచశ్రకాకుశ్రతస త శ్రపిప్తుశ్రపైాత్వహ్్శ్రత్వహీ్శ్రశ్ర
తప్తశ్రయ్శ్రమాత్వశ్రమాజ్య శ్రస
శ్ర :త సకి రత్శ్రఅర హస్వశ్రసరల్మ ాశ్రశ్రశ్ర౩౯
లక్ష్కి ేనశ్రఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమాత్వ: సౌమిప్త్ప్శ్రఅప్రవీత్శ్ర
యసకి శ్రప్ాస్శ్రప్కుాశ్రవీరశ్రనశ్రహిశ్రాల్మ ప్తుక్శ్రవిషీతత్పశ్ర౪0
ఏతస్వకి న్శ్రఅత్వతర్వశ్రప్కూరోశ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర
రప్రచచ శ్రకనశ్రనిరోక ష్: కరమోతశ్రానవోతత్వ
త : ౪౧
కౌశ్రయువా్శ్రప్ుష్రశ్రసక న్నతశ్రత్వహాశ్రకటక శ్రతుశ్రశ్రర తరౌశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
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అరమయ కాత్వట:
కోర్శ్రతేశ్్శ్రఇత్వ్శ్రప్ాపౌతశ్రత్వత్వశ్రరక్ష్మ్శ్రురస్వత్వ
త శ్ర౪౨
వతత్శ్రకారయ ్శ్రఇహ్శ్రవా్శ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రచశ్రఆకత్వశ్రయువా్
ఇత్వ్శ్రతేశ్్శ్రఅుప్ాపౌతశ్రక్షుా౭౭శ్రర తసయ శ్రఇహ్శ్రత్పష్త
ట ైఃశ్ర౪౩
సశ్రామశ్రచారశ్రకట్కక శ్రచశ్రతీక్ష్ణశ్రప్శుయక : ఇవశ్రశ్రర షపౌ
త్వయ౭౭సయ ్శ్రఅుసప్యా పౌతశ్రతుర ిర్శ్రజీవిత్శ్రపునైఃశ్ర౪౪
తసయ శ్రతతల్మ చన్శ్రప్శుాల్మ శ్రకరనశ్రత సయ శ్రతుమా౭౭తకి నైః
ఉవాచశ్రలక్ష్కి మ్శ్రమామోశ్రుకేనశ్రరరిశుష్య ాశ్ర౪౫
ప్కుప్చాచ త్శ్రప్కుప్చచ తర్శ్రప్ారయ శ్రారమ్శ్రసతయ శ్రవిప్కత్వ
వయ సన్శ్రజీవిా౭శ్రనాతణశ్రప్ార్
త శ్రఅప్ారయ శ్రా్శ్రప్పియా్శ్ర౪౬
కాలశ్రసయ శ్రసుత్వహ్శ్రతీల్మ రయ ్శ్రసరల్మ శ్రపూతేషుశ్రలక్ష్కి మ
ాల్మ ్శ్రచశ్రయ్శ్రచశ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రవయ సనైఃశ్రరశ్య శ్రమోహిత్వశ్ర౪౭
నా౭త్పశ్రారో౭శ్రస్వశ్రత ైవశ్రసయ శ్రసరల్మ శ్రపూతేషుశ్రలక్ష్కి మ
శూమాశ్రశ్చ శ్రరలవనశ్రత శ్చ శ్రప్కుా౭త్త్ాతశ్రశ్చ శ్రరణ్టజిర్వ
కాలా౭పిరనాి ైఃశ్రసీతనిశ్రత ణాశ్రవాలుకశ్రతతవైఃశ్ర౪౮
ఇత్పశ్రప్పువాణోశ్రప్తుటశ్రసతయ శ్రవిప్కమో
త్వహాశ్రణశాశ్రాశ్రత్పైఃశ్రప్రారవాన్
అవేక్ష్య శ్రసౌమిప్త్ప్శ్రఉతప్కశ్రవిప్కత్వ్
శ్రస్వమా
త ్శ్రతాశ్రాల్మ ్శ్రత్వత్ప్శ్రఆతకి నా౭కరోత్శ్రశ్రశ్ర౪౯
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రఏకోనశ్రసరత్ప
త త్వశ్రసస రక :
సరత్వ
త తమ సస ర్క :
త్వశ్రతుశ్రతప్తశ్రశ్రస్వత్వ
త శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రప్ాతరౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ాహుశ్రాశ్శ్రరరిక్షిపౌతశ్రకరపతశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్శ్ర౧
త్పష్త
ట ైఃశ్రరా్శ్రుశ్రయ్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రక్షుా౭౭శ్రర త్శ్రక్ష్ప్త్పణర షపౌ
ఆహామా౭శ్రర త్శ్రతుశ్రసమితష్టటశ్రైవేనశ్రకతశ్రచ్చతసౌశ్ర౨
తశ్రప్చుచ ాల్మ శ్రలక్ష్కి ణోశ్రవాకయ ్శ్రప్ారశ్రత కాల్శ్రహిత్శ్రతా
ఉవాచా౭౭శ్రరి త్శ్రసయరపి శ్రవిప్కమ్ఙ్శ్రప్కుతశ్రనిశ్చ ణైఃశ్ర౩
ాల్మ ్శ్రచశ్రయ్శ్రచశ్రపుమాశ్రతూర ణ్శ్రఆతతేశ్రత మాక్ష్ా౭తత్వైః
తాకి త్శ్రఅస్వాయ ్శ్రఅసయ శ్రఆశుశ్రాహూశ్రచినాతవహేశ్రకురూశ్ర౪
ీష్ణో౭ణ్శ్రత్వహాశ్రకాయోశ్రమాక్ష్సోశ్రపుజ్శ్రవిప్కత్వ:
లోక్శ్రహిశ్రఅత్పజిత్శ్రప్కుాల్మ శ్రహిశ్రఆవా్శ్రహ్ుత్శ్రఇహ్శ్రఇచచ త్ప౫శ్ర
నిేచ ష్ణటనా్శ్రవతోశ్రమాజ్న్శ్రకుత్పస తోశ్రజ్కతీశ్రరతే:
ప్కతుశ్రత్వతయ శ్రఉరనీానా్శ్రరశూనా్శ్రఇవశ్రమాకవశ్రశ్ర౬
ఏతత్శ్రసత్వాలిా త్శ్రప్శుాల్మ శ్రతయో: ప్కుతశ్రత శ్రసుతశ్రమాక్ష్స:
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
విారయ శ్రఆసయ ్శ్రతాశ్రరౌప్త: త్వశ్రరక్ష్ణతు్శ్రఆరరత్శ్ర౭
తతశ్రసౌ
శ్ర త శ్రతేశ్శ్రకాలజౌనోశ్రకటాక ాయ ్శ్రఏవశ్రమాకవౌ
అచిచ నా
త ్శ్రసుసత్త్ుహష్టటశ్రాహూశ్రతసయ శ్రఅత్వస శ్రతేశ్త: ౮
తక్షిణోశ్రతక్షిమ్శ్రాహు్శ్రఅసక్శ్ర
త అస్వనాశ్రతతైః
చిచ్చచ తశ్రమామోశ్రవేకేనశ్రసవయ ్శ్రవీరశ్రసు
శ్ర తశ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర౯
సశ్రరాతశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రశిచ ని శ్రాహు: త్వహాశ్రసల్మ నైః
క్శ్రచశ్రకా్శ్రచశ్రత్పశ్శ్రశచ వశ్రనాతణన్శ్రజ్లతోశ్రణాశ్ర౧0
సశ్రనిప్కుత్వతశ్రపుజౌశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రశోణిశ్రత్వకశ్రరరిపుితైః
తీనైఃశ్రరప్రచచ శ్రత్వశ్రవీరౌశ్రకౌశ్రయువా్శ్రఇత్పశ్రానవైఃశ్ర౧౧
ఇత్పశ్రతసయ శ్రప్పువామశ్రసయ శ్రలక్ష్కి మైఃశ్రశురశ్రలక్ష్మైః
శ్శ్త్వస శ్రమాకవ్శ్రతసయ శ్రకరనశ్రత సయ శ్రత్వహాతకి న: ౧౨
అణ్శ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రాయాతోశ్రమామోశ్రనాత్వశ్రజ్నైఃశ్రప్శుతైః
అస్యయ వశ్రఅవరజ్్శ్రవిత్పశ్రత ప్ాతర్శ్రయ్శ్రచశ్రలక్ష్కి మ్శ్ర౧౩
యప్ాశ్రప్రత్పహ్తోశ్రమాజ్యయ శ్రమాత్వ: ప్రప్వాజితోశ్రవన్శ్ర
త్వయాశ్రసహ్శ్రచరత్పశ్రఏష్శ్రామాయ శ్రచశ్రత్వహ్త్శ్రవన్శ్రశ్ర౧౪
అసయ శ్రతేవశ్రప్రావసయ శ్రవసతోశ్రవిజ్నేశ్రవనే
రక్ష్ాశ్రఅరప్హుాశ్రరతీి శ్రయా్శ్రఇచచ న్నతశ్రఇహ్శ్రఆకత్వశ్ర౧౫
తల్మ ్శ్రతుశ్రకోశ్రవాశ్రరాత్వ౭శ్రర త్శ్రవాశ్రకరనశ్రత సప్తుశోశ్రవనే
ఆతయ నశ్రఉరస్వశ్రతీే తనశ్రరకి శ్రజ్మోక శ్రవిచ్చష్తశ్ర
ట ౧౬
ఏవ్శ్రఉకైఃశ్రత కరనశ్రత శ్రసుతశ్రలక్ష్కి ేనశ్రఉతర
త ్శ్రవచైః
ఉవాచశ్రరరత్వశ్రప్ీత: తత్శ్రఇత్త్నశ్రత వచన్శ్రసకి రన్శ్ర౧౭
ాల్మ కత్శ్రవా్శ్రనరశ్రవాయ ప్కౌశ్రత్పష్ణటయ శ్రరశాయ మిశ్రవా్శ్రఅహ్్
త్పష్ణటయ శ్రచశ్రఇమౌశ్రనిప్కుత్వతశ్రమ్ఙ్శ్రయువాాయ ్శ్రాహుశ్రరనన్న
త శ్ర౧౮
విరూర్శ్రణత్శ్రచశ్రమ్ఙ్శ్రరూర్శ్రప్ార్
త శ్రహిశ్రఅవినయాత్శ్రణా
తన్శ్రమ్ఙ్శ్రప్శుణ్టశ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రతతల్మ త తైఃశ్రశ్త్వస తశ్రస
శ్ర వ
త శ్ర౧౯
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రసరత్ప
త తత్వశ్రసస రక :
ఏక సరత్వ
త తమ సస ర్క :
పుమాశ్రమాత్వశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రత్వహాశ్రరలశ్రరమాప్కత్వ
రూర్శ్రఆసీనత్శ్రత్వత్వశ్రఅచినయ త ్శ్రప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రవిప్శుత్శ్ర౧
ణాశ్రసోత్వశ్రసయ శ్రశ్ప్కశ్రసయ శ్రసూరయ శ్రసయ శ్రచశ్రణాశ్రవపుైః
సో౭హ్్శ్రరూర్శ్రఇత్శ్రప్కుాల్మ శ్రలోకశ్రవిప్ాసన్శ్రత్వహ్త్
రషీన్శ్రవనశ్రకాన్శ్రమాత్వశ్రప్ాసయామిశ్రతతశ్రశ్రసత
త ైఃశ్ర౨
తతైఃశ్రశ్రసూతలశిమాశ్రనాత్వశ్రత్వహ్రి షైఃశ్రకోపితోశ్రత్వయా
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
సమిచ నల్మ న్శ్రవివిత్శ్రవనయ ్శ్రరూేమశ్రఅనేనశ్రతరి షతైఃశ్ర౩
తేనశ్రఅహ్్శ్రఉకైఃశ్రత ప్ేక్ష్య శ్రఏవ్శ్రకోరశ్రశారశ్రఅపిాయినా
ఏతత్శ్రఏవశ్రప్ుశ్త్వస ్శ్రతేశ్రరూర్శ్రఅసుతశ్రవికరి హత్శ్ర౪
సశ్రత్వయాశ్రయాచితైఃశ్రప్కుతైఃత శ్రశారసయ శ్రఅపతశ్రరవేత్శ్రఇత్ప
అపిశారశ్రప్కుతసయ శ్రఇత్పశ్రతేనశ్రఇత్శ్రాషిత్శ్రవచైఃశ్ర౫
ణాశ్రచిాతల్మ శ్రపుజౌశ్రమాత్వ: ాల్మ ్శ్రతహేత్శ్రవిజ్నేశ్రవనే
తాశ్రతల్మ ్శ్రప్ారస య తశ్రరూర్శ్రసల్మ ్శ్రఏవశ్రవిపుల్శ్రశుర్శ్ర౬
ప్శియాశ్రవిమాజిత్శ్రపుప్త్శ్రతప: తల్మ ్శ్రవిత్పశ్రత లక్ష్కి మ
ఇత్త్నశ్రత కోాత్శ్రఇత్శ్రరూర్శ్రప్ార్
త శ్రఏవ్శ్రరణ్ట౭జిర్వశ్ర౭
అహ్్శ్రహిశ్రతరాశ్రఉప్కేమశ్రపిాత్వహ్్శ్రఅతోష్ణ్
తీరక ్శ్రఆయుైఃశ్రసశ్రమ్ఙ్శ్రప్ాాత్శ్రతతోశ్రయ్శ్రవిప్రమో౭ప్సుా శ్త్శ్ర౮
తీరక ్శ్రఆయు: త్వయాశ్రప్ార్
త శ్రరా్శ్రమ్ఙ్శ్రశ్ప్కైఃశ్రకరిష్య త్ప
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రపుత్ప్
త శ్రఆాతణశ్రరేశ్రశ్ప్క్శ్రఅతర షణ్శ్ర౯
తసయ శ్రాహుశ్రప్రుకేనశ్ర
త వప్జ్యమశ్రశ్తరరల్మ ణ్ట
సరానీశ్ర
త చశ్రశిరశ్రశచ వశ్రశ్రీర్వశ్రసప్త్వా వేశిత్శ్రశ్ర౧0
సశ్రత్వయాశ్రయాచయ యనైఃశ్రసన్శ్రఅనణత్శ్రణత్వశ్రాతన్
పిాత్వహ్శ్రవచైఃశ్రసతయ ్శ్రతత్శ్రశ్రఅసుతశ్రఇత్పశ్రత్వత్వశ్రఅప్రవీత్శ్ర౧౧
అనా౭౭హారైఃశ్రకత్శ్రశ్కోతశ్రరకి శ్రసరాశ్రత శిరోశ్రుకైః
వప్జ్యణ్ట౭పిహ్తైఃశ్రకాల్శ్రసుతీరక ్శ్రఅపిశ్రజీవితు్శ్ర౧౨
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమ్ఙ్శ్రశ్ప్కోశ్రాహూశ్రయోజ్న్శ్రఆణత్వ
ప్ాాత్శ్రఆసయ ్శ్రచశ్రమ్ఙ్శ్రకుక్షౌశ్రతీక్ష్ణశ్రతత్త్త్వషర్శ్రఅకలా ణత్శ్ర౧౩
సో౭హ్్శ్రపుజాాయ ్శ్రతీమాక ాయ ్శ్రసయప్కుష్ణయ ౭స్వకి శ్రవనేశ్రచమాన్
స్వత్వహశ్రత్పల్మ రశ్రప్ుకశ్రవాయ ప్కాన్శ్రరక్ష్యామిశ్రసత్వనత
త ైఃశ్ర౧౪
సశ్రతుశ్రయ్శ్రఅప్రవీత్శ్రఇత్త్పతశ్రణాశ్రమాత్వైఃశ్రసశ్రలక్ష్కి మైః
చ్చతస య తేశ్రసత్వర్వశ్రాహూశ్రతాశ్రసల్మ రక ్శ్రకమిష్య స్వశ్ర౧౫
అనేనశ్రవపుష్ణశ్రమాత్వశ్రవనేశ్రఅస్వకి శ్రమాజ్శ్రసతత్వ
త శ్ర
ణశ్రశ్రతత్
త శ్రరశాయ మిశ్రసరల్మ సయ శ్రప్కహ్మ్శ్రాతుశ్రరోచయేశ్రశ్ర౧౬
అవశ్య ్శ్రప్కహ్మ్శ్రమామోశ్రత్వనేయ శ్రఅహ్్శ్రసుపైష్య త్పశ్ర
ఇయ్శ్రపుత్ప్
త శ్రపురప్సుక తయ శ్రతేహ్శ్రనాయ సశ్రప్కుతశ్రప్శ్త్వ: ౧౭
సశ్రతల్మ ్శ్రమామో౭స్వశ్రరప్త్శ్రతేశ్రనా౭హ్్శ్రఅనేయ నశ్రమాకవ
శ్కోయ శ్రహ్ుత్శ్రణాశ్రతతల్మ త ్శ్రఏవ్శ్రఉక్శ్ర
త త్వహ్రి షణ్టశ్ర౧౮
అహ్్శ్రహిశ్రత్వత్పశ్రాచివయ ్శ్రకరిష్ణయ మిశ్రనరర షర
మిప్త్శ్రచైవశ్రఉరతేక్ష్మ్య మిశ్రయువాాయ ్శ్రసప్ుస క త: అరాి నాశ్ర౧౯
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రతమాకి ాకి శ్రతునాశ్రతేనశ్రమాకవైః
ఇత్శ్రజ్కాతశ్రవచన్శ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రఉరప్శుమల్మ తైఃశ్ర౨0
మావేనశ్రప్హుాశ్రసీాశ్రత్వత్వశ్రామాయ శ్రణశ్స్వల్మ నీ
నిప్ష్ణక నస
త య శ్రజ్నాతనాత్శ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రణాశ్రసుక్శ్ర౨౧
నాత్వశ్రయప్త్శ్రతుశ్రజానామిశ్రనశ్రరూర్శ్రతసయ శ్రరక్ష్సైః
నివాస్శ్రవాశ్రప్రావ్శ్రవాశ్రవణ్శ్రతసయ శ్రనశ్రవితకి హేశ్ర౨౨
శోకా౭౭శ్రమాతనా్శ్రఅనాానా్శ్రఏవ్శ్రవిరరిావా్
కారమయ ్శ్రసప్తుశ్్శ్రకరత్శ్రఉరకార్వశ్రచశ్రవర తా్శ్ర౨౩
కాష్ణటనిశ్రఆనీణశ్రశుష్ణక ణిశ్రకాలేశ్రరకాి నిశ్రకు0జ్రైః
తక్ష్మ్య త్వ:శ్రాల్మ ్శ్రవణ్శ్రవీరశ్రశ్ల్మ ప్ేశ్రత్వహ్త్పశ్రకలిా తేశ్ర౨౪
సశ్రతల్మ ్శ్రసీా్శ్రసయచక్ష్ల్మ శ్రయేనశ్రవాశ్రణప్తశ్రవాశ్రప్హుా
కురశ్రకలాయ మ్శ్రఅతయ ౭శ్రర త్శ్రణత్పశ్రజానాస్వశ్రతతల్మ త తైఃశ్ర౨౫
ఏవ్శ్రఉకశ్రత శ్రసుతశ్రమామ్ఙ్మశ్రవాకయ ్శ్రతు:శ్రఅుతత్వ
త ్
ప్పోవాచశ్రకుశ్లోశ్రవకుత్శ్రవకాతర్శ్రఅపిశ్రమాకవ్శ్ర౨౬
త్పవయ ్శ్రఅస్వశ్రత నశ్రమ్ఙ్శ్రశ్రజానోన్శ్రనా౭పిజానామిశ్రమ్త్పీ్
ణ:శ్రా్శ్రజా
శ్ర నో సయ త్పశ్రత్శ్రవక్షేయ శ్రతకైఃశ్రత సల్మ ్శ్రరూర్శ్రఆస్వత
త ైఃశ్ర౨౭
అశ్రతకసయ
త శ్రతుశ్రవిజానోతు్శ్రశ్రా:శ్రత అస్వశ్రత నశ్రమ్ఙ్శ్రప్రపో
మాక్ష్స్శ్రత్శ్రత్వహావీరయ ్శ్రసీాశ్రయేనశ్రప్హుాశ్రతవశ్ర౨౮
విజానోన్శ్రహిశ్రత్వహ్త్శ్రప్రష్్
ట శ్రశారశ్రతోష్యమశ్రమాకవ
సల్మ శ్రప్కుతేనశ్రత్వయాశ్రప్ార్
త శ్రరూర్శ్రలోకశ్రవికరి హత్శ్ర౨౯
రా్శ్రతుశ్రయావన్శ్రనశ్రయాత్పశ్రశ్రఅస్
త శ్రసవిాశ్రశ్రప్శానశ్రత వాహ్నైః
ావత్శ్రయ్శ్రఅవటేశ్రక్షిాతల్మ శ్రతహ్శ్రమాత్వశ్రణాశ్రవిత్పశ్ర౩0
తక:త తల్మ యాశ్రఅహ్్శ్రఅవటేశ్రనాయ యేనశ్రరకుశ్రననన
త
వక్ష్మ్య మిశ్రత్శ్రఅహ్్శ్రవీరశ్రణ: త్శ్రశ్రజానోసయ త్పశ్రమాక్ష్స్శ్ర౩౧
తేనశ్రసకయ ్శ్రచశ్రకర తవయ ్శ్రనాయ ణశ్రప్ుతేన
త శ్రమాకవ
కలా యిష్య త్పశ్రతేశ్రప్ీతైఃశ్రాహాణయ ్శ్రలకుశ్రవిప్కత్వైఃశ్ర౩౨
నశ్రహిశ్రతసయ శ్రఅస్వశ్రత అవిజానోత్శ్రప్త్పషుశ్రలోకేషుశ్రమాకవ
సమాల్మ న్శ్రరరిప్సుతోశ్రలోకాన్శ్రపుమాశ్రవైశ్రకారణ్ట౭శ్రన తర్వశ్ర౩౩
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రఏకశ్రసరత్ప
త తత్వశ్రసస రక :
త్వి సరత్వ
త తమ సస ర్క :
ఏవ్శ్రఉకౌతశ్రతుశ్రత్వశ్రవీరౌశ్రకరనేన
త శ్రనర్వశ్ల్మ రౌ
రారిశ్రప్రతర్శ్రఆాతయ శ్రావక్శ్రవిససర ాతుైఃశ్రశ్ర౧
లక్ష్కి మశ్రశ్రసుతశ్రత్వహోలాక పి: జ్ల్మ లిాపిైఃశ్రసత్వనత
త ైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
చిా్శ్రఆతీరయాశ్రయసశ్రాశ్రప్రజ్జాల్మ లశ్రసరల్మ తైఃశ్ర౨
తశ్రచచ రీర్శ్రకరనశ్రత సయ శ్రప్కుతశ్రపిణోటరత్వ్శ్రత్వహ్త్
మ్ఙ్తాశ్రరచయ యనశ్రసయ శ్రత్వన్
త శ్రతహ్త్పశ్రావకశ్ర౩
సశ్రవితూణశ్రచిా్శ్రఆశుశ్రవితూమో౭రాి : ఇవోత్పత
త ైః
అరజ్యశ్రవాససీశ్రవిప్రన్శ్రయలా్శ్రత్పవాయ ్శ్రత్వహాశ్రరలైఃశ్ర౪
తతశ్రశిచ ాయాశ్రవేకేనశ్రాసల్మ రోశ్రనిరకి లా౭త్వా రైః
ఉతా ాా౭౭శుశ్రసత్త్ుహష్ైఃట శ్రసరల్మ శ్రప్రతయ 0కశ్రపూష్మైఃశ్ర౫
వియనేశ్రాసల్మ ర్వశ్రత్పష్న్
ట శ్రహ్త్వస శ్రయుకేశ్రత ణశ్సక ర్వ
ప్రరయాశ్రచశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రత్పశోశ్రతశ్శ్రవిమాజ్ణన్శ్ర౬
సో౭శ్రనరి
త క్ష్శ్రకతోశ్రమాత్వ్శ్రకరపతశ్రవాకయ ్శ్రఅప్రవీత్
ప్శుణ్టశ్రమాకవశ్రతతేల్మ త నశ్రణాశ్రసీా్శ్రఅవారస య స్వ
మాత్వశ్రష్టుయ కశ్రత యోశ్రలోకేశ్రయాపిైఃశ్రసరల్మ ్శ్రవిప్ుశ్య తేశ్ర౭
రరిప్ుష్టటశ్రతశా౭0తేనశ్రతశాశ్రాకేనశ్రతవయ తే
తశాశ్రాకశ్రకతోశ్రహీనశ్రశ్రసల్మ త ్శ్రమాత్వశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైఃశ్ర౮
ణత్శ్రప్కుతేశ్రవయ సన్శ్రప్ార్
త శ్రతల్మ యాశ్రారశ్రప్రతర షమ్
తత్శ్రఅవశ్య ్శ్రతల్మ యాశ్రకారయ ైఃశ్రసశ్రసుప్హుత్శ్రసుప్హుాశ్రవర్
అప్కుాల్మ శ్రనశ్రహిశ్రతేశ్రస్వత్ప్
త శ్రఅహ్్శ్రరశాయ మిశ్రచినణ
త న్శ్ర౯
ప్శూణా్శ్రమాత్వశ్రవక్ష్మ్య మిశ్రసుప్కీవోశ్రనాత్వశ్రవానరైః
ప్ాప్ాశ్రనిరసైఃత శ్రప్కుతేన
త శ్రవాలినాశ్రశ్ప్కశ్రసూునాశ్రశ్ర౧0
రశ్య మూకేశ్రరారిశ్రవర్వశ్రరయా శ్రరరయ నశ్రత శోపితే
నివసత్పశ్రఆతకి వాన్శ్రవీరశ్రశ్చ తురిా ైఃశ్రసహ్శ్రవానరైఃశ్ర౧౧
వానర్వత్త్మోతశ్రత్వహాశ్రవీరయ : తేజోవాన్శ్రఅమితశ్రప్రర:
సతయ శ్రసమోతశ్రవినీతశ్రశ్చ శ్రప్తుత్పయన్శ్రత్వత్పయన్శ్రత్వహాన్శ్ర౧౨శ్రశ్ర
తక్ష్: ప్రకలోా శ్రతుయ త్పయన్శ్రత్వహాశ్రరలశ్రరమాప్కత్వ:
ప్ాప్ాశ్రవివాస్వతోశ్రమాత్వశ్రమాజ్యయ శ్రహేతో: త్వహాశ్రరల: ౧౩
సశ్రతేశ్రసహాయోశ్రమిప్త్శ్రచశ్రసీాయా: రరియరక ే
రవిష్య త్పశ్రహితేశ్రమాత్వశ్రయశ్రచశ్రశోకేశ్రత్వన: ప్కుా: ౧౪
రవిత్శ్రహిశ్రణత్శ్రచా౭పిశ్రనశ్రతత్శ్రశ్కయ ్శ్రఇహ్శ్రఅనయ ాశ్ర
కరత్శ్రఇక్ష్మ్ల్మ కుశ్రశారూతలశ్రకాలోశ్రహిశ్రతురత్పశ్రప్కత్వ: ౧౫
కచచ ీప్క్శ్రఇతోశ్రమాత్వశ్రసుప్కీవ్శ్రత్శ్రత్వహాశ్రరల్శ్రశ్ర
వణసయ ్శ్రత్శ్రకురశ్రక్షిప్ర్శ్రఇతోశ్రకాల్మ శ్రఅతయ శ్రమాకవ
అప్తోహాణశ్రసయకత్వయ శ్రతీరయ యనేశ్రవిావసౌశ్ర౧౬
నశ్రచశ్రతేశ్రస: అవత్వనవ
త య ైఃశ్రసుప్కీవోశ్రవానమా౭త్పరైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
ప్కుతజ్ైఃనో శ్రకాత్వశ్రరూీశ్రచశ్రసహాయా౭శ్రరీ తశ్రచశ్రవీరయ వాన్శ్ర౧౭
శ్కౌతశ్రహిశ్రఅతయ శ్రయువా్శ్రకరత్శ్రకారయ ్శ్రతసయ శ్రచికీరి షత్
ప్కుా౭శ్రరోతశ్రవాశ్రఅప్కుా౭శ్రరోతశ్రవాశ్రప్కుతయ ్శ్రతవశ్రకరిష్య త్పశ్ర౧౮
సశ్రరక్ష్రజ్సైఃశ్రపుప్తైఃశ్రరయా ్శ్రఅటత్పశ్రశ్0రాతైః
ాసక రశ్రసయ శ్రఔరసైఃశ్రపుప్త:శ్రవాలినాశ్రప్కుతశ్రరాలిా ష్ైఃశ్ర౧౯
సనిి ాణశ్రఆయుత్శ్రక్షిప్ర్శ్రరష్య మూకశ్రఆలణ్శ్రకపి్
కురశ్రమాకవశ్రసతేయ నశ్రవణసయ ్శ్రవనశ్రచారిమ్శ్ర౨0
సశ్రహిశ్రా
శ్ర త నానిశ్రసమాల్మ ణిశ్రకార్వ తస ి య నశ్రకపిశ్రకు0జ్రైః
నరశ్రయత్వస శ్రఅశినా్శ్రలోకేశ్రనపుణ్టయ త్శ్రఅత్పకచచ త్పశ్ర౨౧
నశ్రతసయ శ్రఅవిత్పత్శ్రలోకేశ్రరామిచ త్శ్రఅస్వశ్రత హిశ్రమాకవ
యావత్శ్రసూరయ ైఃశ్రప్రతరత్పశ్రసహ్ప్ా౭0శు:శ్రఅరిత్వతత్వశ్ర౨౨
సశ్రనతీ:శ్రవిపులాన్శ్రశలాన్శ్రరారిశ్రతుమాక ణిశ్రకనమా
త న్
అనిల్మ ష్య శ్రవానరైఃశ్రార త్శ్రరతీి ్శ్రతేశ్రఅత్పకమిష్య త్పశ్ర౨౩
వానమా్శ్రశ్చ శ్రత్వహాశ్రకాయాన్శ్రప్ేష్యిష్య త్పశ్రమాకవ
త్పశోశ్రవిచ్చతు్శ్రా్శ్రసీా్శ్రతల్మ శ్రత్పల్మ యోకేనశ్రశోచతీ్
స:శ్రజా
శ్ర నో సయ త్పశ్రవమారోహా్శ్రనిరకి లా్శ్రమావణ్టలయేశ్రశ్రశ్ర౨౪
సశ్రమ్ఙ్రశ్రప్శు0కా౭ప్కశ్రకా్శ్రఅనినిా
త ్
ప్రవిశ్య శ్రాాళశ్రతలేశ్రఅపిశ్రవాశ్రఆప్శిా్
ర
శ్ర వ
ి త్వక యనా్శ్రప్రవర:శ్రతవశ్రప్పియా్
నిహ్తయ శ్రరక్ష్మ్మిస శ్రపునైఃశ్రప్రాసయ త్పశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౫
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రశ్రత్పల్మ శ్రసరత్ప
త తత్వశ్రసస రక :
ప్త్వ సరత్వ
త తమ సస ర్క :
నితరశ యిాల్మ శ్రమాయణశ్రసీాయాైఃశ్రప్రత్పాతనే
వాకయ ్శ్రఅనల్మ ర త్శ్రఅరజ్
త ైఃనో శ్రకరనైఃత శ్రపున: అప్రవీత్శ్ర౧
ఏష్శ్రమాత్వశ్రశివైఃశ్రరనాతశ్రణశ్రత్త్ైతేశ్రపుషిా ాశ్రప్తుయైః
ప్రతీచీ్శ్రత్పశ్్శ్రఆప్శితయ శ్రప్రకాశ్నేశ్రత త్వపరయైఃశ్ర౨
జ్మూా శ్రప్పియాళశ్రరనాైఃశ్రశ్రరక్ష్
ి శ్రనయ ప్కోతశ్రత్పుతకాైః
అశ్ల్మ ా
శ్ర త ైఃశ్రకరి ణకామాశ్రశ్చ శ్రచ్చాశ్రశ్చ శ్రఅనేయ శ్రచశ్రాతాైఃశ్ర౩
తనల్మ నాశ్రనాకశ్రప్ుక్ష్మ్శ్రశ్చ శ్రత్పలకాశ్రనకశ్రత యలకా:
నీలశ్రఅశోకా: కతయా శ్రశ్చ శ్రకరవీమా: చశ్రపుషిా ా:
అరాి శ్రుకాయ శ్రఅశోకాశ్రశ్చ శ్రసురకాత: ారిరప్తకా: ౪
ాన్శ్రఆరహ్య శ్రఅతవాశ్రపూమౌశ్రాతయిాల్మ శ్రచశ్రాన్శ్రరలాత్
రలాన్శ్రఅప్ుతశ్రకలాా నిశ్రరక్ష్ణన్నతశ్రకమిష్య తైఃశ్ర౫
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
తత్శ్రఅత్పప్కత్వయ శ్రకాకుతస ేశ్రవన్శ్రపుషిా తశ్రాతర్శ్ర
నత్వతనశ్రప్రత్పత్వ్శ్రతుశ్రఅనయ త్శ్రకురవ: ఉతమా
త శ్రఇవశ్రశ్ర౬
సరల్మ శ్రకాత్వశ్రరలాశ్రప్ుక్ష్మ్: ాతా: తుశ్రత్వతుశ్రప్సవా:
సర్వల్మ శ్రచశ్రరతువ: తప్తశ్రవనేశ్రచిప్తరతేశ్రణాశ్రశ్ర౭
రలశ్రారశ్రఅవనా: తప్తశ్రత్వహాశ్రవిటరశ్రారిమ:
శోరనేశ్రత సరల్మ త: తప్తశ్రమ్ఙ్కశ్రరరల్మ తశ్రసనిి ా: ౮
ాన్శ్రఆరహ్య శ్రఅతవాశ్రపూమౌశ్రాతయిాల్మ శ్రణాశ్రసుక్శ్ర
రలానిశ్రఅప్ుతశ్రకలాా నిశ్రలక్ష్కి మ: తేశ్రప్రాసయ త్పశ్రశ్ర౯
చప్త్వక త్వన్నతశ్రవమాన్శ్రతేశాన్శ్రశలాత్శ్రశల్శ్రవనాత్శ్రవన్
తతైఃశ్రపుష్క రిణీ్శ్రవీరౌశ్రరయా ్శ్రనాత్వశ్రకమిష్య తైఃశ్ర౧0
అశ్రక మా్శ్రఅవిప్రయశ ్శ్రసత్వశ్రతీర త్శ్రఅశవలా్శ్ర
మాత్వశ్రసయాతశ్రవాలూకా్శ్రకత్వలోతా లశ్రశోపిా్శ్ర౧౧
తప్తశ్రహ్యస ైఃశ్రశ్రరవా
ి ైఃశ్రప్కౌ0చా:శ్రకురమాశ్రశ్రశచ వశ్రమాకవ
వలుక శ్రశ్రసల్మ నాశ్రనికూజ్నిశ్రత రయా శ్రసలిలశ్రకోచమాైఃశ్ర౧౨
నశ్రఉత్పల్మ జ్నేశ్రత నమాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవతసయ శ్రఅకోవిాైఃశ్రశుాైః
ప్కుతశ్రపిమశ్రట ఉరయన్శ్రసూ
శ్ర త లాన్శ్రాన్శ్రత్పల్మ జాన్శ్రరక్ష్యిష్య తైఃశ్ర౧౩
రోహిాన్శ్రవప్కశ్రతుణ్టట్శ్రశ్చ శ్రనలశ్రమ్పనా్శ్రశ్చ శ్రమాకవ
రయా యా్శ్రఇషుపి:శ్రత్వాస య న్శ్రతప్తశ్రమాత్వశ్రవమాన్శ్రహ్ాన్౧౪
నిశ్రస
శ్ర ల్మ త శ్రకా క్ష్మ్న్శ్రఅణశ్రస
శ్ర ా
త త న్శ్రఅప్కుశాన్శ్రఏకశ్రకమకా
ట న్
తవశ్రరకాతయ శ్రసయయుకోతశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రసప్త్వా ాసయ త్పశ్ర౧౫
ప్పుశ్్శ్రతేశ్రకాతతోశ్రత్వాస య న్శ్రరయా యాైఃశ్రపుష్ా శ్రసత్వచ యే
రతకి శ్రకనిశ్రత శివ్శ్రవారిశ్రసుకశ్రీత్శ్రఅనాత్వణ్శ్ర౧౬
ఉత్త్తుతతయ శ్రసశ్రతాశ్రఅరాష్
ి ్
ట శ్రరూరయ శ్రాా టికశ్రసనిి ర్
అతశ్రపుష్క రశ్రరర్వ ణనశ్రలక్ష్కి మైఃశ్రాణయిష్య త్పశ్ర౧౭
సూ
శ్ర త లాన్శ్రరారిశ్రకుహాశ్రశ్యాయ న్శ్రవమాహాన్శ్రవనశ్రచారిమైః
అా్శ్రలోాత్శ్రఉాప్ుాతన్శ్రప్ుష్ాన్శ్రఇవశ్రనర తతైః
రూా౭నిల్మ ా్శ్రశ్చ శ్రరయా యా్శ్రప్తక్ష్య స్వశ్రతల్మ ్శ్రనరోతత్వ
త శ్ర౧౮
ాయాహేి శ్రవిచరన్శ్రమాత్వశ్రవిటీశ్రయలయ శ్రారిమైః
ీతోతక్శ్రచశ్రరయా యాశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రశోక్శ్రవిహాసయ స్వశ్ర౧౯
సుత్వపపిశ్రశిచ ా్శ్రశ్రసప్త తశ్రత్పలకాన్శ్రనకశ్రత యలకాన్
ఉతా లానిశ్రచశ్రపులాినిశ్రర0కజానిశ్రచశ్రమాకవశ్ర౨0
నశ్రానిశ్రకశిచ న్శ్రయలాయ నిశ్రతప్తశ్రఆరోరయిాశ్రనరైః
నశ్రచశ్రవైశ్రశ్రయినా్శ్రయామితశ్రనశ్రచశ్రీరయ మితశ్రమాకవశ్రశ్ర౨౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
త్వత0కశ్రశిష్ణయ శ్రశ్రసప్త తశ్రఆసన్శ్రరష్ణైఃశ్రసుసయహిా:
తేష్ణ్శ్రారశ్రఅపితాతనా్శ్రవనయ ్శ్రఆహ్రా్శ్రకురోైఃశ్ర౨౨
యేశ్రప్రేతు:శ్రత్వహీ్శ్రతూర ణ్శ్రశ్రీమాత్శ్రతల్మ తశ్రపినవ
త ైః
ానిశ్రయలాయ నిశ్రజాానిశ్రునీనా్శ్రతరాశ్రతా
తల్మ తశ్రపిుతశ్రసుాతనిశ్రనశ్రవినశ్య నిశ్రత మాకవశ్ర౨౩
తేష్ణ్శ్రఅాయ ౭పిశ్రతత్త్ైవశ్రప్తుశ్య తేశ్రరరిచారిణీ
ప్శ్త్వణీశ్రశ్రరీశ్రనాత్వశ్రకాకుతస ేశ్రచిరజీవినీశ్రశ్ర౨౪
ాల్మ ్శ్రతుశ్రతర్వకి శ్రస్వ
శ్ర ా
త శ్రనితయ ్శ్రసరల్మ శ్రపూతశ్రనత్వప్సుక త్
ప్తుష్ణటల్మ శ్రతేవోరత్వ్శ్రమాత్వశ్రసల్మ రక శ్రలోక్శ్రకమిష్య త్పశ్ర౨౫
తత:శ్రతత్శ్రమాత్వశ్రరయా యా:శ్రతీర్శ్రఆప్శితయ శ్రరశిచ త్వ్
ఆప్శ్త్వశ్రా
శ్ర త న్శ్రఅతుల్శ్రకుహ్య ్శ్రకాకుతస ేశ్రరశ్య స్వశ్ర౨౬
నశ్రతప్తశ్రఆప్కమితు్శ్రనాకాైఃశ్రశ్కుి వనిశ్రత త్శ్రఆప్శ్త్వ్
రష్యశ్రశ్రసస
త య శ్రత్వత0కశ్రసయ శ్రవిానాత్శ్రతశ్రచచ శ్రకానన్శ్ర౨౭
తస్వకి న్శ్రననన
త శ్రసయక ేశ్రతేవశ్రఅరమయ శ్రఉరమ్ఙ్శ్రవనే
నానాశ్రవిహ్కశ్రసమ్పక ర్వ ణశ్రరత్వస య తశ్రమాత్వశ్రనిప్రల్మ తైఃశ్ర౨౮
రశ్య మూకశ్రసు
శ్ర తశ్రరయా యాైఃశ్రపురాతత్శ్రపుషిా తశ్రప్తుత్వైః
సుతుైఃకారోహ్ణోశ్రనాత్వశ్రశిశుశ్రనాకా౭పిరక్షితైః
ఉారోశ్రప్రహ్కి ణ్టశ్రచైవశ్రపూరల్మ శ్రకాలేశ్రవినిరికి తైఃశ్ర౨౯
శ్యానైఃశ్రపురష్టశ్రమాత్వశ్రతసయ శ్రశలశ్రసయ శ్రమూర తని
ణత్శ్రసల్మ ేి శ్రలరతేశ్రవిత్
త శ్రతత్శ్రప్రపుతోత౭త్పకచచ త్పశ్ర౩0
ణ: తుశ్రఏన్శ్రవిష్య౭౭చారైఃశ్రారశ్రకమాకి ౭త్పరోహ్త్పశ్ర
తత్త్ైవశ్రప్రహ్రనిశ్రత ఏన్శ్రసుర్
త శ్రఆాణశ్రమాక్ష్ాైఃశ్ర౩౧
తప్తశ్రఅపిశ్రశిశుశ్రనాకానా్శ్రఆప్కనైఃత శ్రప్శూణతేశ్రత్వహాన్
ప్కీటా్శ్రమాత్వశ్రరయా యా్శ్రత్వత0కశ్రఅరమయ శ్రవాస్వనా్శ్ర౩౨
స్వకాతశ్రరత్పరశ్రామాపిైఃశ్రసత్వహతయ శ్రరరత్వశ్రత్పల్మ ాైః
ప్రచరనిశ్రత ప్పుతక్శ్రకీమాణశ్రమ్ఙ్కశ్రవమాణ :శ్రతరస్వల్మ నైఃశ్రశ్ర౩౩
తేశ్రతప్తశ్రీాల్మ శ్రానీణ్శ్రవిత్వల్శ్రీత్శ్రఅవయ ణ్
నిప్ుా:శ్రసమిల్మ కాహ్నేశ్రత వనానిశ్రవనశ్రకోచమాైఃశ్రశ్ర౩౪
రక్ష్మ్్శ్రశ్చ శ్రత్పల్మ పినశ్రశచ వశ్రనీలశ్రకోత్వలకశ్రప్రాన్శ్ర
రరూన్శ్రఅేతశ్రఅరజ్యాన్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రశోక్శ్రజ్హిష్య స్వశ్ర౩౫
మాత్వశ్రతసయ శ్రతుశ్రశలశ్రసయ శ్రత్వహ్తీశ్రశోరతేశ్రకుహా
శిలాశ్రపిానాశ్రకాకుతస ేశ్రతుైఃక్శ్రచశ్రఅాయ ైఃశ్రప్రవేశ్న్శ్ర౩౬
తాయ శ్రకుహాయాైఃశ్రప్ాకాతల్మ ర్వశ్రత్వహాన్శ్రీతశ్రఉతకోశ్రప్హ్తైః
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
రహుశ్రమూలశ్రరలోశ్రరమోయ శ్రనానాశ్రనకశ్రసయప్ుతైఃశ్ర౩౭
తాయ ్శ్రవసత్పశ్రసుప్కీవశ్రశ్చ తురిా ైఃశ్రసహ్శ్రవానరైః
కాచిత్శ్రశికర్వశ్రతసయ శ్రరరల్మ తశ్రసయ శ్రఅవత్పష్తే
ట శ్రశ్ర౩౮
కరన:త శ్రతుశ్రఅుశాసయ శ్రఏవ్శ్రత్వశ్రఉపౌశ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ప్సకీల్మ శ్రాసక రశ్రవమాణరైఃశ్రకేశ్రవయ రోచతశ్రవీరయ వాన్శ్ర౩౯
త్శ్రతుశ్రకశ్రశ్రస్
త శ్రత్వహాశ్రాక్శ్రకరన్
త శ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌ
ప్రస్వత్వ
త శ్రతల్మ ్శ్రప్వజ్తల్మ త్పశ్రవాకయ ్శ్రఊచతు:శ్రఅనికే
త శ్ర౪0
కత్వయ ా్శ్రకారయ శ్రస్వత
శ్ర య త ౭శ్రర త్శ్రఇత్పశ్రత్వశ్రఅప్రవీత్శ్రచశ్రసైః
సుప్ీత్వశ్రత్వశ్రఅుజానోరయ శ్రకరనైఃత శ్రప్రస్వత
త శ్రశ్రసా
త శ్రశ్ర౪౧
సశ్రతత్శ్రకరనైఃత శ్రప్రత్పరతయ శ్రరూర్
ప్ుతైఃశ్రప్శియాశ్రాసక రశ్రతులయ శ్రతేహ్ైః
నితరశ ణన్శ్రమాత్వ్శ్రఅవేక్ష్య శ్రకశ్రశ్రసైఃత
సకయ ్శ్రకురష్యల్మ త్పశ్రతా౭పుయ వాచశ్రశ్రశ్ర౪౨
ఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రప్త్పశ్రసరత్ప
త తత్వశ్రసస రక :
చు సస రత్వ
త తమ సస ర్క :
త్వశ్రకరనేన
త శ్రత్శ్రయరక ్శ్రరయా యాశ్రతరిశ త్శ్రవనే
ప్రతసతు
త : త్పశ్్శ్రప్కుహ్య శ్రప్రతీచీ్శ్రప్ువమా౭౭తకి జౌశ్ర౧
త్వశ్రశలేషుశ్రఆచితశ్రఅనేకాన్శ్రక్షౌప్తశ్రకలా శ్రరలశ్రప్తుయన్
వీక్ష్న్నతశ్రజ్కకి తు: ప్తషుట్శ్రసుప్కీవ్శ్రమాత్వశ్రలక్ష్కి ణౌశ్ర౨
ప్కుాల్మ శ్రచశ్రశలశ్రప్పుష్యశ్రట తుశ్రత్వశ్రవాస్శ్రరకుశ్రననన్న
త
రయా యాైఃశ్రరశిచ త్వ్శ్రతీర్శ్రమాకవవౌశ్రఉరతసతు
త ైఃశ్ర౩
త్వశ్రపుష్క రిణ్టయ ైఃశ్రరయా యాశ్రసీ
శ్ర ర
త ్శ్రఆాతయ శ్రరశిచ త్వ్
అరశ్య ా్శ్రతతశ్రశ్రసప్త తశ్రశ్రమాయ శ్రరత్వయ ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్ర౪
త్వశ్రత్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్రఆాతయ శ్రప్తుమ్: రహుపి: ఆప్ుత్
సురత్వయ ్శ్రఅపివీక్ష్న్నతశ్రశ్రరీ్శ్రఅపుయ ేణతుైఃశ్ర౫
త్వశ్రతుశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రతాశ్రస్వాతశ్రసుాతణశ్రప్కుా0జ్లిైః
ాత్వశ్రజ్ప్కాహ్శ్రమాత్వశ్రసయ శ్రలక్ష్కి మశ్రసయ శ్రచశ్రతీత్వతైః
ాతయ ్శ్రఆచత్వనీణ్శ్రచశ్రప్ాాత్శ్రణాశ్రవిత్పశ్ర౬
ా్శ్రఉవాచశ్రతతోశ్రమాత్వైఃశ్రప్శ్త్వణీ్శ్రసమిశ తశ్రప్వా్
కచిచ శ్రశ్రతేశ్రత నిరి ాాశ్రవికాి ైఃశ్రకచిచ శ్రశ్రతేశ్రత వర తతేశ్రతరైఃశ్ర౭
శ్రకచిచ శ్రతే
శ్ర శ్రత నిణతైఃశ్రకోరశ్రఆహారశ్రశ్చ శ్రతపోశ్రతనే
శ్రకచిచ శ్రశ్రతేశ్రత నిణయైఃశ్రప్ాాతైఃశ్రకచిచ శ్రశ్రతేశ్రత త్వనసైఃశ్రసుక్
శ్రకచిచ శ్రశ్రతేశ్రత కురశ్రశుప్శూష్ణశ్రసరలాశ్రచారశ్రాషిణిశ్ర౮
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రమామ్ఙ్మశ్రారసీశ్రప్పుష్ణటశ్రాశ్రస్వాతశ్రస్వతశ్రత సత్వకి ా
శ్రశ్శ్త్వస శ్రశ్రరీశ్రప్ుాతశ్రమాయణశ్రప్రతుయ రశ్రస్వ
శ్ర ా
త శ్ర౯
శ్రఅతయ శ్రప్ాాతశ్రతరశ్రస్వస త్ప:త శ్రతవశ్రసత్వతరశ నాత్శ్రత్వయాశ్ర
శ్రఅతయ శ్రమ్ఙ్శ్రసరల్శ్రతర్
త శ్రకురవశ్రశ్చ శ్రసుపూజిా:శ్ర౧0
శ్రఅతయ శ్రమ్ఙ్శ్రసరల్శ్రజ్నకి శ్రసల్మ రక శ్రశచ వశ్రరవిష్య త్పశ్ర
శ్రతల్మ యిశ్రతేవశ్రవర్వశ్రమాత్వశ్రపూజితేశ్రపురష్ర షరశ్రశ్ర౧౧
శ్రచక్షుష్ణశ్రతవశ్రసౌమ్ఙ్య నశ్రపూా౭స్వకి శ్రరకుశ్రనత్వతనశ్ర
శ్రకమిష్ణయ మిశ్రఅక్ష్యాన్శ్రలోకాన్శ్రతల్మ త్శ్రప్రాాత్శ్రఅరిత్వతత్వశ్రశ్ర౧౨
శ్రచిప్తకూట్శ్రతల్మ యిశ్రప్ాేశ్రత వియన:శ్రఅతులశ్రప్రపైైః
శ్రఇతశ్రశ్రతశ్రత త్పవ్శ్రఆరూటాశ్రయాన్శ్రఅహ్్శ్రరరయ చారిష్్శ్ర౧౩
శ్రైశ్రశాచ ౭హ్్శ్రఉకాతశ్రతరకి జ్శ్ర్నో రకి హాశ్రాకైశ్రరకి హ్రి షపిైః
శ్రఆకమిష్య త్పశ్రతేశ్రమాత్వైఃశ్రసుపుమయ ్శ్రఇత్వ్శ్రఆప్శ్త్వ్శ్ర౧౪
శ్రసశ్రతేశ్రప్రత్పప్కహీతవయ ైఃశ్రసౌమిప్త్పశ్రసహితో౭త్పత్పైః
శ్రత్శ్రచశ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రవమాన్శ్రలోకాన్శ్రఅక్ష్యా్స శ్రతల్మ ్శ్రకమిష్య స్వశ్ర౧౫
శ్రత్వయాశ్రతుశ్రవివిత్శ్రవనయ ్శ్రసమిచ త్శ్రపురష్ర షర
శ్రతవా౭శ్రర్వ తశ్రపురష్శ్రవాయ ప్కశ్రరయా యాశ్రసీ
శ్ర ర
త శ్రసత్వా వ్శ్ర౧౬
శ్రఏవ్శ్రఉకైఃశ్రత సశ్రతమాకి ాకి శ్రశ్రమాయ శ్రశ్రరీ్శ్రఇత్
శ్రమాకవైఃశ్రప్ాహ్శ్రవిజానోనేశ్రా్శ్రనితయ ్శ్రఅరహిప్షుక ా్శ్ర౧౭
శ్రతపైఃశ్రసకాశాత్శ్రతతేల్మ త నశ్రప్రావ్శ్రతేశ్రత్వహాతకి నైః
శ్రప్శుత్శ్రప్రతయ క్ష్్శ్రఇచాచ మిశ్రసత్త్త్వతషుట్శ్రణత్పశ్రత్వనయ తశ్ర౧౮
శ్రఏతశ్రశ్రతుతశ్రవచన్శ్రప్శుాల్మ శ్రమాత్వశ్రవత్త్కాతశ్రత్పల్మ నిప్సుస త్
శ్రశ్రరీశ్రతరశ యాశ్రయసశ్రత్వశ్రఉపౌశ్రతశ్రతల్మ న్శ్రత్వహ్త్శ్ర౧౯
శ్రరశ్య శ్రమ్ఙ్కశ్రకనశ్రప్రకయ ్శ్రప్ుకశ్రరక్షిశ్రసయకుల్
శ్రత్వత0కశ్రవన్శ్రఇత్పశ్రఏవశ్రవిప్శుత్శ్రరకుశ్రననన
త శ్ర౨0
శ్రఇహ్శ్రతేశ్రావితశ్రఆాకి పశ్రకురవోశ్రమ్ఙ్శ్రత్వహాశ్రతుయ తే
శ్రుహ్వాన్శ్రశ్చ ప్రార్వశ్రతీర త్శ్రత్వత్త్నవ
త న్శ్రత్వత్త్నశ్రత పూజిత్శ్ర౨౧
శ్రఇణ్శ్రప్రతయ క్శ్రశ్రసీ
త శ్రవేతీశ్రణప్తశ్రతేశ్రమ్ఙ్శ్రసుసప్తుక ాైః
శ్రపుష్టా రహార్శ్రకురల్మ నిశ్రత ప్శ్యత్శ్రఉతేల్మ పిపిైఃశ్రకరైఃశ్ర౨౨
శ్రతేష్ణ్శ్రతరైఃశ్రప్రావేనశ్రరశ్య శ్రశ్రఅాయ ౭పిశ్రరకూతత్వ
త
శ్రతోయ తణనిశ్రత త్పశ్ైఃశ్రసమాల్మ ైఃశ్రప్శియాశ్రవేతయ :శ్రఅతులశ్రప్రాైఃశ్ర౨౩
శ్రఅశ్కుి వత్పా :శ్రై:శ్రకుత్శ్రఉరవాసశ్రప్శ్త్వశ్రఆలస్యైః
శ్రచినితే
త శ్రఅాయ కాన్శ్రరశ్య శ్రసమ్ఙ్ాన్శ్రసరశ్రత ాకమాన్శ్ర౨౪
శ్రప్కుతశ్రఅపిష్యకై:శ్రై:శ్రనయ ాతశ్రవలక లాైఃశ్రాతేషుశ్రఇహ్
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రఅాయ ౭పిశ్రనశ్రఅవశుష్య నిశ్రత ప్రతేేశ్రరకుశ్రననన
త శ్ర౨౫
శ్రైవశ్రకామాయ ణిశ్రకురల్మ త్పా :శ్రయానిశ్రఇయనిశ్రప్కుానిశ్రవైశ్ర
శ్రపుష్పా :శ్రకువలయ:శ్రార త్శ్రశ్రయినతల్మ ్శ్రనశ్రఉరయామితశ్రవైశ్రశ్ర౨౬
శ్రప్కుతస ి ్శ్రవన్శ్రఇత్శ్రప్తుష్్
ట శ్రప్శోతవయ ్శ్రచశ్రప్శుత్శ్రతల్మ యా
శ్రతత్శ్రఇచాచ మిశ్రఅరయ ౭ుజానోాశ్రతయ కుత్శ్రఏతత్శ్రకళేరర్శ్ర౨౭
శ్రతేష్ణ్శ్రఇచాచ మిశ్రఅహ్్శ్రకుత్శ్రసమ్పర్శ్రావితశ్రఆతకి నా్
శ్రునీనా్శ్రఆప్శ్మోశ్రయేష్ణ్శ్రఅహ్్శ్రచశ్రరరిచారిణీశ్ర౨౮
శ్రతరికి ష్్
ట శ్రతుశ్రవచైఃశ్రప్శుాల్మ శ్రమాకవైఃశ్రసహ్శ్రలక్ష్కి మైః
శ్రప్రహ్శ్రర ష్శ్రఅతుల్శ్రలేేశ్రఆశ్చ రయ ్శ్రఇత్శ్రఅప్రవీత్శ్రశ్ర౨౯
శ్రా్శ్రఉవాచశ్రతతోశ్రమాత్వశ్రప్శ్త్వణీ్శ్రసమిశ తశ్రప్వా్శ్ర
శ్రఅరిచ త:శ్రఅహ్్శ్రతల్మ యాశ్రరకాతయ శ్రకచచ శ్రకాత్వ్శ్రణాశ్రసుక్శ్రశ్ర౩0
శ్రఇత్పశ్రఉకాతశ్రజ్టిలాశ్రప్ుాతశ్రచీరశ్రప్కుష్ణణ౭జినా౭0రమాశ్ర
శ్రతస్వకి న్శ్రుహూర్వ తశ్రశ్రరీశ్రతేహ్్శ్రజీర ణ్శ్రజిహాసతీశ్రశ్ర౩౧
శ్రఅుజానోాశ్రతుశ్రమామ్ఙ్మశ్రహుాల్మ ౭౭ాకి న్శ్రహుాశ్నే
శ్రజ్ల్మ లత్శ్రావకశ్రసయక శాశ్రసల్మ రక ్శ్రఏవశ్రజ్కాత్వశ్రాశ్ర౩౨
శ్రత్పవయ శ్రఆరరమశ్రసుయ కాతశ్రత్పవయ శ్రయలయ శ్రఅులేరనాశ్ర
శ్రత్పవయ శ్రఅత్వా రశ్రతమాశ్రతప్తశ్రరపూవశ్రప్పిణశ్రతరశ నాశ్ర
శ్రవిమాజ్ణమ్పతశ్రత్శ్రతేశ్్శ్రవితుయ త్శ్రసౌామినీశ్రణాశ్రశ్ర౩౩
శ్రణప్తశ్రతేశ్రసుప్కుా౭౭ాకి పశ్రవిహ్రనిశ్రత త్వహ్ర షణైః
శ్రతత్శ్రపుమయ ్శ్రశ్రరీశ్రశ్రాతన్శ్రజ్కాయ౭౭తకి శ్రసయత్పనాశ్ర౩౪
శ్రఇత్పశ్రశ్రీత్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకామ్ఙ్టశ్రచతుశ్రసస రత్ప
త తత్వశ్రసస రక :
రమచ సరత్వ
త తమ సస ర్క :
త్పవ్శ్రతుశ్రతాయ ్శ్రయాాయా్శ్రశ్రమాయ ్శ్రతల్మ నశ్రతేజ్ాశ్ర
శ్రలక్ష్కి ేనశ్రసహ్శ్రప్ాప్ాశ్రచినయా
త
శ్రయసశ్రమాకవైఃశ్ర౧
శ్రచినయి
త ాల్మ శ్రతుశ్రతమాకి ాకి శ్రప్రావ్శ్రత్శ్రత్వహాతకి నా్
శ్రహితశ్రకారిమ్శ్రఏకాప్క్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రమాకవో౭ప్రవీత్శ్ర౨
శ్రప్తుష్టట౭ణ్శ్రఆప్శ్త్వైఃశ్రసౌత్వయ శ్రరహాల్మ ౭౭శ్చ రయ ైఃశ్రప్కుా౭౭తకి నా్
శ్రవిశ్ల్మ సశ్రత ప్ుకశ్రశారూతలోశ్రనానాశ్రవిహ్కశ్రతవితైఃశ్ర౩
శ్రసాతనా్శ్రచశ్రసుప్ాణ్ట్శ్రఏషుశ్రతీర్వ తషుశ్రలక్ష్కి మ
శ్రఉరప్సుా ష్్
ట శ్రచశ్రవిత్పవత్శ్రపితరశ్రశాచ ౭పిశ్రతరిా ాైఃశ్ర౪
శ్రప్రమశ్రష్్
ట శ్రఅశుర్శ్రతశ్రత
శ్ర త్
త శ్రకలాయ మ్శ్రసురస్వత
త ్
శ్రతేనశ్రతతేల్మ నశ్రప్హుష్్
ట శ్రమ్ఙ్శ్రత్వపశ్రలక్ష్కి మశ్రసప్త్వా త్పశ్ర౫
శ్రప్హుతయేశ్రహిశ్రనరశ్రవాయ ప్కశ్రశుర్శ్రఆవిరా విష్య త్ప
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
శ్రతత్శ్రఆకచచ శ్రకమిష్ణయ వైఃశ్రరయా ్శ్రా్శ్రప్పిణశ్రతరశ నా్
శ్రరశ్య మూకోశ్రరారిశ్రరయ ప్తశ్రనా౭త్పశ్రతూర్వశ్రప్రకాశ్తేశ్ర౬
శ్రణస్వకి న్శ్రవసత్పశ్రతమాకి ాకి శ్రసుప్కీవ: అుశ త్వతైఃశ్రసుతైః
శ్రనితయ ్శ్రవాలిశ్రరయాత్శ్రప్తస:త చతురిా ైఃశ్రసహ్శ్రవానరైఃశ్ర౭
శ్రఅపితల్మ ర్వశ్రచశ్రత్శ్రప్తషుట్శ్రసుప్కీవ్శ్రవానరర షర్
శ్రతత్శ్రఅతీన్శ్రహిశ్రమ్ఙ్శ్రసౌత్వయ శ్రసీాయాైఃశ్రరరియరక మ్శ్ర౮
శ్రఏవ్శ్రప్పువామ్శ్రత్శ్రమాత్వ్శ్రసౌమిప్త్ప: ఇత్శ్రఅప్రవీత్
కచాచ వ: తల్మ రిత్శ్రతప్తశ్రత్వశ్రయ౭పిశ్రతల్మ రతేశ్రత్వనైఃశ్ర౯శ్ర
ఆప్శ్యత్శ్రతుశ్రతతశ్రశ్రసా
త కి న్శ్రనిప్ష్క త్వయ శ్రసశ్రవిశాత్వా త్పైః
ఆజ్కాత్వశ్రతతైఃశ్రరయా ్శ్రలక్ష్కి ేనశ్రసహ్శ్రప్రపు: ౧0
సశ్రతతరశ శ్రతత: పుణ్టయ ్శ్రఉారశ్రజ్నశ్రతవిా్శ్ర
నానాశ్రప్తుత్వశ్రలాశ్రకీమాణ్శ్రరయా ్శ్రానీణశ్రవాహినీ్శ్రశ్ర౧౧
రైకి ైఃశ్రసౌకనికై
త : ాప్య్శ్రశుకాి్శ్రకుుతశ్రత్వమలై
ట ైః
నీలా్శ్రకువలణశ్రఉాక ట్క: రహుశ్రవమాణ్శ్రకుా్శ్రఇవశ్ర౧౨
సశ్రా్శ్రఆాతయ శ్రవైశ్రమామోశ్రతూమాత్శ్రఉతకశ్రవాహినీ్
త్వత0కశ్రసరస్శ్రనాత్వశ్రప్హ్త్శ్రసత్వ౭వకాహ్తశ్ర౧౩
అరవిపతతా లవతీ్శ్రరతకి శ్రసౌకనికా
త శ్రయుా్
పుషిా ా౭ప్త్వవణోశ్రేా్శ్రరరి హణోతుక ష్శ్రట నాత్పా్శ్ర౧౪
త్పలకై:శ్రీజ్పూరశ్రశ్చ శ్రవట్కైఃశ్రశుకశ్రి ప్తుమ్:శ్రతా
పుషిా ైైఃశ్రకరవీరశ్రశ్చ శ్రపునాి కైశ్రశ్చ శ్రసుపుషిా ైైఃశ్ర౧౫
యలతీశ్రకునశ్రత కులైకి శ్రశ్చ శ్రాణీర
ట :శ్రనిచుళ:శ్రతా
అశోకైైఃశ్రసరర
త ర్శ్ర్ ణ శ్చ శ్రకేతకై:శ్రఅత్పశ్రుకకైైఃశ్ర
త శ్ర౧౬
అనయ శ్రశ్చ శ్రవివిై:శ్రప్ుకైఃశ్ర్ ష ప్రత్వా్శ్రఇవశ్రపూషిా్
సమ్పక్ష్యణౌశ్రపుష్ణా టయ ్శ్రసరల్మ తోశ్రవిపులశ్రప్తుత్వ్శ్ర౧౭
కోణషి టపిశ్రశ్చ శ్రఅరానకైైఃశ్రశ్తరత్త్ైశ్రశ్చ శ్రకీరకైైః
ఏైశ్రశాచ ౭నయ శ్రశ్చ శ్రవిహ్కై:శ్రనాత్పత్శ్రతత్శ్రవన్శ్రత్వహ్త్శ్ర౧౮
తతోశ్రజ్కకి తు:శ్రఅవయ ప్కౌశ్రమాకవౌశ్రసుసయహిత్వశ్ర
తత్శ్రవన్శ్రచైవశ్రసరస:శ్రరశ్య న్నతశ్రశ్కునశ్ర:శ్రయుత్శ్రశ్ర౧౯
సశ్రతతరశ శ్రతత:శ్రరయా ్శ్రపూతశ్రవారిశ్రనిత్ప్శ్రశుా్
ప్రప్హుష్శ్రట నానాశ్రశ్కునా్శ్రాతపై:శ్రఉరశోపిా్శ్రశ్ర౨0
(త్పలకశ్రఅశోకశ్రపునాి కశ్రవకుళశ్రఉాతలకశ్రకాశినీ్)
సశ్రమామోశ్రవిత్పవాన్శ్రప్ుక్ష్మ్న్శ్రసమామిస శ్రవివిానిశ్రచ
రశ్య న్శ్రకాయ౭పిశ్రసత్వతపోతశ్రజ్కాత్వశ్రరరత్వ్శ్రప్హ్త్శ్ర౨౧
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ీ
శ్ర త్వాల్మ
మ
ీకి రామాయణమ్
అరమయ కాత్వట:
పుషిా తశ్రఉరశ్రవపేా్శ్రాలశ్రచత్వా కశ్రశోపిా్శ్ర
ష్ట్శ్రరత్వకశ్రసయవిష్ణట్శ్రీ
శ్ర త్వతీ్శ్ర
మ
అతులశ్రప్రా్శ్ర౨౨
సా టికోరత్వశ్రతోయా౭౭టాయ ్శ్రశ్రశ్క్ష్
ి ణ శ్రవాలుకశ్రసత్వతా్
సశ్రా్శ్రప్తుష్ణటల్మ శ్రపున:శ్రరయా ్శ్రరతకి శ్రసౌకమితకై:శ్రయుా్
ఇత్పశ్రఉవాచశ్రతాశ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రసతయ శ్రవిప్కత్వ:శ్ర౨౩
అాయ :శ్రతీర్వశ్రతుశ్రపూరోల్మ కైఃశ్రత రరల్మ తోశ్రాతుశ్రత్వణిత
ట ైః
రశ్య మూకశ్రఇత్పశ్రకాయ త:శ్రపుమయ :శ్రపుషిా తశ్రాతర:శ్ర౨౪
హ్రి:శ్రరక్ష్రజోశ్రనాత్వి ైఃశ్రపుప్త:శ్రతసయ శ్రత్వహాతకి నైః
అాయ తశ్రత త్శ్రత్వహావీరయ ైఃశ్రసుప్కీవశ్రఇత్పశ్రవిప్శుతైఃశ్ర౨౫
సుప్కీవ్శ్రఅపికచచ శ్రతల్మ ్శ్రవానర్వత్త్న్
త శ్రనరర షర
ఇత్పశ్రఉవాచశ్రపున:శ్రవాకయ ్శ్రలక్ష్కి మ్శ్రసతయ శ్రవిప్కత్వ్శ్ర౨౬
మాజ్య శ్రప్రష్యన
ట శ్రతీనేనశ్రతాయ ్శ్రఆసకశ్రత చ్చతాశ్ర
కత్శ్రత్వయాశ్రవినాశ్రశ్కయ ్శ్రసీా్శ్రలక్ష్కి మశ్రజీవితు్శ్రశ్ర౨౭
ఇత్పశ్రఏవ్శ్రఉకాతల్మ శ్రత్వతనా౭పిశ్రీటిత:శ్ర
సశ్రలక్ష్కి మ్శ్రవాకయ ్శ్రఅననయ శ్రచ్చతస్శ్ర
వివేశ్శ్రరయా ్శ్రనళినీ్శ్రత్వపరయ్శ్ర
రకూతత్వ
త :శ్రశోకశ్రవిష్ణతశ్రణత్త్మితత:శ్ర౨౮
తతోశ్రత్వహ్త్శ్రవర తకి శ్రచశ్రతూరశ్రసప్త్వక త్వ:శ్ర
ప్కమ్ఙ్మశ్రకాల్మ శ్రప్రత్పకూలశ్రతనల్మ న్
తతరశ శ్రరయా ్శ్రశురశ్రతరశ శ్రకాననా్శ్ర
అనేకశ్రనానాశ్రవితశ్రరక్షిశ్రజాలకా్శ్రశ్ర౨౯
ఇత్పశ్రీ
శ్ర త్వప్ాయణేశ్ర
మ
అరమయ శ్రకాత్వట:శ్రసయర:త
శ్రీ మశ్రమాయరా మత్వసుత
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