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మాతులేశ్రనా౭శల్మ ప్తినాశ్రపుప్రత్శ్రస్నన హేనశ్రలాలిత్ఃశ్ర౩
త్ప్రా౭పిశ్రనివసన్తౌశ్రతౌశ్రత్ర్య మాణౌశ్రచ్శ్రకాత్వత్ః
ప్రాత్రౌశ్రసక రామ్శ్రవీరౌశ్రప్రుత్మ్
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ౌ ఃశ్ర౭
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అర్ష ౌతోశ్రమాుషేశ్రలోకేశ్రజశ్రఞశ్రే విష్ణణ: సనాత్న: ౮
క్నసలాయ శ్రశుశుపేశ్రతేనశ్రపుప్రతేణా౭మిత్శ్రతేజస్మశ్రశ్ర
యాశ్రవరేణశ్రతేవానామ్శ్రశ్రఅతితి: వప్రజశ్రాణినాశ్ర౯
సశ్రహిశ్రరూోప్ప్నన శ్రశచ శ్రవీరయ వాన్శ్రఅనసూయక్:
పూమౌశ్రశ్రఅుప్త్వ: సూు: కుణఃశ్రత్శరతోప్త్వ: ౧0
సశ్రచ్శ్రనిత్య మ్శ్రప్రప్శానాౌ౭౭ాక శ్రప్రుతుపూరల్మమ్శ్రతుశ్రాషతేశ్ర
ఉచ్య మానో౭పిశ్రప్రుషమ్శ్రనశ్రఉత్ర
ౌ మ్శ్రప్రప్తిప్త్య తేశ్ర౧౧
క్త్మిచ త్శ్రఉప్కారేణశ్రప్రకుతేనశ్రఏకేనశ్రతుషయ తి
నశ్రసక రతిశ్రఅప్కారాణామ్శ్రశత్త్వ౭పిశ్రఆత్క వత్శ్రశ్రత్యాశ్ర౧౨శ్ర
ీలశ్రప్రుత్త:ౌ శ్రజాేనశ్రప్రుత్త:ౌ వయోశ్రప్రుత్తశ్రౌ శచ శ్రసజనై
జ :
క్త్యన్శ్రఆసశ్రౌ వైశ్రనిత్య మ్శ్రఅన్తసశ్రౌ యోక్శ్రఅన ౌరేశ్రషల్మ ౭పిశ్ర౧౩
పుతిమా
ౌ న్శ్రత్వతురాశ్రాషీశ్రపూరల్మ శ్రాషీశ్రప్రపియమ్శ్రవత్శ్ర:
వీరయ వాన్శ్రనశ్రచ్శ్రవీరేయ ణశ్రత్వహాశ్రస్నల్మ నశ్రవిస్మక త్శ్ర: ౧౪
నశ్రచా౭౭ప్రుత్శ్రక్తోశ్రవిాల్మ న్శ్రప్రుాౌనామ్శ్రప్రప్తిపూజక్:
అురక్:ౌ ప్రప్జాపిశ్రశచ శ్రప్రప్జాశ్రశాచ ౭ప్య ురత్వతే
జ శ్ర౧౫
స్ముప్రక్నశోశ్రజిత్శ్రప్రక్నతోశ్రప్రాహక ణశ్రప్రప్తిపూజక్:
త్వనా౭ుక్మ్ప్ శ్రత్రక జ్ఞేశ్రనిత్య మ్శ్రప్రప్ప్రక్హవాన్శ్రశుచి: ౧౬
కులోచిత్శ్రత్వతి: క్షాప్రత్మ్శ్రత్రక మ్శ్రసల్మ మ్శ్రప్హుశ్రత్వనయ తేశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్వనయ తేశ్రప్రయాశ్రకీరాయౌ శ్రత్వహత్శ్రసల్మ రు శ్రప్లమ్శ్రత్త్శ్ర: ౧౭
నశ్రఅప్రేయస్మశ్రరతోశ్రవిాల్మ న్శ్రనశ్రవిరుత్శ్రౌ క్ాశ్రరుచిశ్ర:
ఉత్రో
ౌ త్ర
ౌ శ్రయుక్నౌశ్రచ్శ్రవకాౌశ్రవాచ్స్ తిశ్రరయ ాశ్ర౧౮
అరోక్శ్రశ్రసరు
ౌ ణోశ్రవాకీక శ్రవపుష్టక న్శ్రతేశశ్రకాలశ్రవిత్శ్ర
లోకేశ్రపురుషశ్రస్మరజశ్రే స్మా తుశ్రరేక్నశ్రవినిర్షక త్శ్ర: ౧౯
సశ్రతుశ్రప్రేష్తశ్రట రుు ణశ్రరుయక్:ౌ ప్రప్జానామ్శ్రార్ష ౌవా౭౭త్క జ:
ప్హిశచ రశ్రఇవశ్రప్రాణోశ్రప్పూవశ్రకుణత్: ప్రపియ: ౨0
సత్వయ ిల్మ ాయశ్రప్రవత్శ్రస్మన తోశ్రయావత్శ్రసశ్రఅత్వు శ్రవేత్శ్రవిత్శ్ర
ఇష్ణశ్రఅన్తస్నశ్రౌ చ్శ్రపితుశ్రప్రేే ష్టటశ్రప్పూవశ్రప్రా౭ప్రక్జశ్ర: ౨౧
శ్రక్లాయ ణా౭పిజనఃశ్రస్మతు: అత్వనఃశ్రసత్య వాక్శ్రరుజః
ప్రుత్త:ౌ అపివినీత్శ్రశచ శ్రతిల్మ జై: త్రాక ౭శ్రర ౌశ్రత్ర్షే పిఃశ్ర౨౨శ్ర
శ్రత్రాక ౭శ్రర ౌశ్రశ్రకాత్వశ్రత్త్ల్మ జ
ౌ ఃే శ్రప్రరక తిమాన్శ్రప్రప్తిానవాన్
శ్రలౌికేశ్రసత్వయా౭౭చారేశ్రప్రకుత్శ్రక్లో్ శ్రవిశారత్ఃశ్ర౨౩
నిప్రపుత్శ్రసా ప్రుల్మ ాకారోశ్రకుప్శ్రౌ త్వన్తత్వౌశ్రసా హాయవాన్శ్ర
అమోక్శ్రప్రక్నత్శ్రహర ిశ్రశచ శ్రాయ క్శ్రసత్వయ త్వశ్రకాలవిత్శ్ర౨౪
ప్రతుటశ్రప్ిశ్రౌ స్మ
శ్ర ర
ౌ శ్రప్రప్జ్ఞేశ్రనశ్రఅసప్రాు హీశ్రనశ్రతురల్మ చాశ్ర
నిసన్తౌ మిౌ: అప్రప్త్వత్శ్రౌ శచశ్రసల్మ తోషశ్రప్రశ్రతోషవిత్శ్ర౨౫
శాన్తసజ
ౌ శ్రే శచ శ్రప్రకుత్జశ్రే శచ శ్రపురుష్ట౭శ్రనర
ౌ శ్రక్నవిత్ః
శ్రయఃశ్రప్రప్ప్రక్హా౭ుప్రక్హయో: యాశ్రనాయయమ్శ్రవిచ్క్షణఃశ్ర౨౬
సత్ా ప్రత్వు హశ్రప్రప్ప్రక్హణేశ్రశ్రస్మౌనవిత్శ్రనిప్రక్హసయ శ్రచ్శ్రశ్ర
శ్రఆయశ్రక్రక ణిశ్రఉాయజఃే శ్రసన్తుౌషశ్రట వయయశ్రక్రక విత్శ్ర౨౭
శ్రన్తైషయ ట మ్శ్రశాన్తసశ్రౌ సమ్పహేష్ణశ్రప్ర ాోౌశ్రవాయ మిప్రశకేషల్మ ౭పి
శ్రఅర ౌశ్రత్రౌక శ్రచ్శ్రసప్రుుహయ శ్రరక్శ్రత్న్తనోౌశ్రనశ్రచా౭లసఃశ్ర౨౮
శ్రవైహార్షకాణామ్శ్రశిలా్నామ్శ్రవిజాేా౭శ్రర ౌశ్రవిాక్విత్
శ్రఆరోహేశ్రవినయేశ్రచైవశ్రయుక్నౌశ్రవారణశ్రవాజినామ్శ్ర౨౯
శ్రత్ురేల్మ త్విామ్శ్రప్రేష్టటశ్రలోకే౭తిరత్శ్రసత్వకత్ః
శ్రఅపియాాశ్రప్రప్హరాౌశ్రచ్శ్రస్ననాశ్రనయశ్రవిశారత్ః
శ్రఅప్రప్ప్రతుషయ శ్రశచ శ్రసప్రమాుమేశ్రప్రకుత్త:ౌ అపిశ్రరరాశ్రరరఃశ్ర౩0
శ్రఅనసూయోశ్రజిత్శ్రప్రక్నతోశ్రనశ్రప్రతుోౌశ్రనశ్రచ్శ్రత్వత్ా రీ
శ్రనశ్రచ్శ్రఅవత్వనాౌశ్రపూానామ్శ్రనశ్రచ్శ్రకాలశ్రవశా౭ుక్ఃశ్ర౩౧
శ్రఏవమ్శ్రన్తైష్త :ట శ్రకుణ:శ్రయుక్ఃశ్రౌ ప్రప్జానామ్శ్రార్ష ౌవా౭౭త్క జః
శ్రసత్వక త్శ్రన్తస్మష్ణ
ౌ శ్రలోకేష్ణశ్రవరాయాఃశ్రక్షమాశ్రకుణఃశ్ర౩౨
శ్రపుాయౌ శ్రప్రపుహస్ తేశ్రశ్రరలో
ౌ య శ్రవీరేయ ణా౭పిశ్రశచీశ్రప్తేఃశ్ర౩౩
శ్రత్ాశ్రసరల్మ శ్రప్రప్జాశ్రకానతఃౌ శ్రప్రీతిశ్రసత్వజననైఃశ్రపితుః
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శ్రకుణ:శ్రవిరురుచేశ్రరామోశ్రత్వప్ఃౌ శ్రసూరయ శ్రఇవాుే పిఃశ్ర౩౪
త్మ్శ్రఏవమ్శ్రప్రుత్శ్రౌ సత్వ్ నన మ్శ్రఅప్రప్ప్రతుషయ శ్రప్రాప్రక్త్వమ్
శ్రలోక్శ్రాలోప్త్వమ్శ్రనాత్మ్శ్రఅకాత్వయత్శ్రమేతినీశ్ర౩౫
శ్రఏతైశ్రశ్రరౌశ్రప్హుపి:శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ కుణ:శ్రఅుప్మఃశ్రరత్మ్
శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్శరతోశ్రరాజాశ్రచ్ప్రకేశ్రచినాౌమ్శ్రప్రత్వౌప్ఃశ్ర౩౬
అత్శ్రరాజ్ఞేశ్రప్పూవశ్రఏవమ్శ్రప్రుత్శ్రౌ సయ శ్రచిరశ్రజీవినశ్ర:
ప్రీతి:శ్రఏష్టశ్రక్త్మ్శ్రరామోశ్రరాజాశ్రస్మయ త్శ్రశ్రత్వత్వశ్రజీవతిశ్ర౩౭
శ్రఏష్టశ్రహిశ్రఅసయ శ్రప్రాశ్రప్రీతి:శ్రప్రహుతిశ్రసత్వ్ ర్షవర ౌతే
శ్రక్ాశ్రనాత్వశ్రరత్మ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రఅపిషిక్మ్శ్ర
ౌ అహమ్శ్రప్రపియమ్శ్ర౩౮
శ్రప్రుతిశ్రౌ కామోశ్రహిశ్రలోక్శ్రసయ శ్రసరల్మ శ్రపూా౭ుశ్రక్త్వ్ నః
శ్రత్వత్ఃౌ శ్రప్రపియత్రోశ్రలోకేశ్రప్ర జనయ శ్రఇవశ్రప్రుషిమా
ట న్శ్ర౩౯
శ్రయత్వశ్రశప్రక్శ్రసమోశ్రవీరేయ శ్రప్రపుహస్ తిశ్రసమోశ్రత్వతౌ
శ్రత్వహీత్రశ్రసమోశ్రప్రతుాయ మ్శ్రత్వత్శ్రౌ శచ శ్రకుణవత్ర
ౌ ఃశ్ర౪0
శ్రత్వహీమ్శ్రఅహమ్శ్రఇమామ్శ్రప్రకుాాన మ్శ్రఅతితిషన
ట మ్
ౌ శ్రఆత్క జమ్
శ్రఅనేనశ్రవయస్మశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రయాశ్రసల్మ రు మ్శ్రఅవాపున యామ్శ్ర౪౧
ఇతిశ్రఏతై:శ్రవివితైశ్ర్
శ్ర శ్రత ౌ ్
శ్ర :త ౌ శ్రఅనయ శ్రార్ష ౌవశ్రతుర లపైశ్ర:
శ్రశిష్
ల త :ట శ్రఅప్ర్షమేయైశ్రశచ శ్రలోకేశ్రలోక్నత్ర
ౌ శ్రరుు ణఃశ్ర౪౨
శ్రత్మ్శ్రసమ్పక్షయ శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ సుతితైశ్రశుే పై:
నిశిచ త్యశ్రసచివైఃశ్రస్మర ౌమ్శ్రయువశ్రరాజమ్శ్రఅత్వనయ త్శ్ర౪౩
తివిశ్రఅనర్ష
ౌ క్షేశ్రపూమౌశ్రచ్శ్రక్నరమ్శ్రఉా్ త్జమ్శ్రప్యమ్శ్ర
సత్వచ చ్క్షేశ్రచ్శ్రమేావీశ్రశరీరేశ్రచా౭౭త్క నోశ్రజరామ్శ్ర౪౪
పూర ణశ్రచ్న్తమాౌననశ్రసయ శ్రఅత్శ్రశోకా౭ప్ుత్శ్రమాత్క నశ్ర:
లోకేశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రపుపుతేశ్రసప్రమి్ యత్ల్మ మ్శ్రత్వహాత్క నశ్ర:శ్ర౪౫
ఆత్క నశ్రశచ శ్రప్రప్జానామ్శ్రచ్శ్రప్రేయేశ్రచ్శ్రప్రపియేణశ్రచ్శ్ర
ప్రాప్శ్రౌ కాలేనశ్రత్రాక ాకశ్రప్కాౌయ శ్రత్ల్మ ర్షత్వాన్శ్రప్రుప్శ్ర:శ్ర౪౬
నానాశ్రనక్రశ్రవాస వా
ౌ య న్శ్రప్రపుత్క్శ్రజానశ్రప్ాన్శ్రఅపి
సమానినాయశ్రమేతినాయ ఃశ్రప్రప్ానాన్శ్రప్రపుతివీప్త్వన్శ్ర౪౭
నశ్రతుశ్రకేక్యశ్రరాజానమ్శ్రజనక్మ్శ్రవాశ్రనరా౭తిప్శ్ర:
త్ల్మ రయాశ్రచ్శ్రఆనయాశ్రమాసశ్రప్శాచ త్శ్రతౌశ్రప్రశోషయ త్శ్ర:శ్రప్రపియమ్శ్ర౪౮
ాన్శ్రవేశక శ్రనానాశ్రఆప్రణ:శ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రప్రప్తిపూజిాన్శ్ర
త్త్రాే ౭లప్రుు తోశ్రరాజాశ్రప్రప్జాప్తి:శ్రఇవశ్రప్రప్జాశ్ర:శ్ర౪౯
అతోశ్రప్విషేశ్రట ప్రుప్తౌశ్రత్స్మక న్శ్రప్రశ్రప్లార ౌనేశ్ర
త్త్శ్ర:శ్రప్రప్వివిశు:శ్రేష్టశ్రరాజానోశ్రలోక్శ్రసత్వక ాశ్ర:శ్ర౫0
అత్శ్రరాజశ్రవిత్వరే ణష్ణశ్రవివితేష్ణశ్రశ్రఆసనేష్ణశ్రచ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రాజానమ్శ్రఏవశ్రఅపిుకాశ్రనిషేతు: నియాశ్రప్రుాఃశ్ర౫౧
సశ్రలప్మా
ౌ నై: వినయానిల్మ తై: ప్రుపైఃశ్రశ్రశ్ర
పురా౭౭లయై: జానప్తైశ్రశచ శ్రమానవైః
ఉోప్విష్త:ట ప్రుప్తి: ప్రుతోశ్రప్పౌశ్రశ్రశ్ర
సహప్రసశ్రచ్క్షు: ప్క్వాన్శ్రఇవా౭త్వరఃశ్ర౫౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రప్త్త్వశ్రసా రు :
త్వి తీయ సర్క :
త్త్: ప్ర్షషత్మ్శ్రసరాల్మ మ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రవరా౭తిప్ః
హిత్మ్శ్రఉత్ర
ౌ ిణమ్శ్రచేత్మ్శ్రఉవాచా౭ప్రప్తిత్వమ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
తుుపి
ౌ శ్రసల్మ నశ్రక్లే్ నశ్రక్మ్ప్ రేణా౭ునాతినా
సల్మ రేణశ్రత్వహాశ్రరాజాశ్రజీమ్పత్శ్రఇవశ్రనాత్యన్శ్ర౨
రాజశ్రలక్షణశ్రయుకేనశ్ర
ౌ కామేౌనశ్రఅుప్మేనశ్రచ్శ్ర
ఉవాచ్శ్రరసయుకేనశ్ర
ౌ సరేల్మ ణశ్రప్రుప్తిశ్రప్రుాన్శ్ర౩
వితిత్మ్శ్రప్వామ్శ్రఏత్త్శ్రయాశ్రమేశ్రరాజయ శ్రుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర
పూరల్మ కై: త్వత్వశ్రరాఞన్త్తౌ: రత్వత్శ్రప్ర్షాలిత్మ్శ్ర౪శ్రశ్రశ్ర
సోహమ్శ్రఇక్షాల్మ కుపిఃశ్రపూరల్మ : నరేన్తనతఃౌ శ్రప్ర్షాలిత్మ్
ప్రేయస్మశ్రయోకుౌశ్రకామో౭స్మక శ్రరకార మమ్శ్రఅిలమ్శ్రజక్త్శ్ర౫శ్ర
త్వయా౭పిశ్రఆచ్ర్షత్మ్శ్రపూరల్మ ఃశ్రప్నాౌనమ్శ్రఅుక్చ్చ ా
ప్రప్జాశ్రనిత్య మ్శ్రఅత్న్తనేణ
ౌ శ్రయాశ్రశక్య ౭పిరక్షాశ్ర
ౌ
౬శ్ర
ఇత్మ్శ్రశరీరమ్శ్రప్రకుత్ాన సయశ్రలోక్శ్రసయ శ్రచ్రాశ్రహిత్మ్
ాుటరశ్రసయ శ్రఆత్ప్ప్రత్శ్రసయ శ్రచాచ యాయామ్శ్రజర్షత్మ్శ్రత్వయాశ్ర౭
ప్రాసయ శ్రవర ిశ్రసహప్రస్మణిశ్రప్హూనిశ్రఆయూమిిశ్రజీవత్ః
జీర ణశ్రసయ శ్రఅసయ శ్రశరీరశ్రసయ శ్రవిప్రశానిమ్
ౌ శ్రఅపిరోచ్యేశ్ర౮
రాజశ్రప్రప్ావశ్రజ ష్టటమ్శ్రహిశ్రతురల్మ హామ్శ్రఅజితేన్తనియై
ౌ ః
ప్ర్షప్రశానోౌ౭స్మక శ్రలోక్శ్రసయ శ్రకురీల్మ మ్శ్రత్రక శ్రతురమ్శ్రవహన్శ్ర౯
సొ౭హమ్శ్రవిప్రశాత్వమ్శ్రఇచాచ మిశ్రపుప్రత్మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రప్జాశ్రహితే
సనిన ప్రకుష్టటన్శ్రఇమాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రఅుమానయ శ్రతిల్మజర ిాన్శ్ర౧0
అుజాతోశ్రహిశ్రమామ్శ్రసరల్మ : కుణ: ఞయ ష్ట
శ్ర ట శ్రత్వమా౭౭త్క జః
పురనర
ౌ శ్రసమోశ్రవీరేయ శ్రరాత్వఃశ్రప్రశ్రపురమ్శ్రజయఃశ్ర౧౧
త్మ్శ్రచ్న్తనమ్
ౌ శ్రఇవశ్రపుషేయ ణశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ త్రక శ్రప్రపుామ్శ్రవరమ్
యౌవశ్రరాఞయ శ్రనియోకాౌ౭స్మక శ్రప్రీత్ఃశ్రపురుషశ్రపుత్వు వమ్శ్ర౧౨
అురూప్ఃశ్రసశ్రవైశ్రనాతోశ్రలక్ష్మక వాన్శ్రశ్రలక్షక ణా౭౭ప్రక్జః
న్తతైలోక్య మ్శ్రఅపిశ్రనాతేనశ్రయేనశ్రస్మయ త్శ్రనాత్వత్ర
ౌ మ్శ్ర౧౩
అనేనశ్రప్రేయస్మశ్రసత్యఃశ్రసమోయ జాయ ౭హమ్శ్రఇమామ్శ్రత్వహీమ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రక్త్శ్రశ్రకేశోశ్ర
ల ప్విష్టయ మిశ్రరతేశ్రత్స్మక న్శ్రనివేశయ శ్రవైశ్ర౧౪
యత్శ్రఇత్మ్శ్రమే౭ుశ్రరూా౭శ్రర ౌమ్శ్రత్వయాశ్రస్మతుశ్రరత్వన్తమిౌత్మ్శ్ర
ప్వమోౌశ్రమేశ్రఅుత్వనయ మాౌమ్శ్రక్త్మ్శ్రవాశ్రక్రవాణయ ౭హమ్శ్ర౧౫
యత్య శ్రపేయ ష్టశ్రత్వత్వశ్రప్రీతి: హిత్మ్శ్రఅనయ త్శ్రవిచినయ ౌ ామ్శ్ర
అనాయ శ్రత్వత్య స ౌశ్రచిమాౌశ్రహిశ్రవిత్వరాౌప్య తిక్నత్యాశ్ర౧౬
శ్రఇతిశ్రప్రపువనమ్
ౌ శ్రుతిాఃశ్రప్రప్త్య నన ౌన్శ్రప్రుాశ్రప్రుప్మ్
శ్రప్రుషిత్వ
ట నమ్
ౌ శ్రత్వహాశ్రమేక్మ్శ్రనరన
ౌ మ్
ౌ శ్రఇవశ్రప్ర్ష మణఃశ్ర౧౭
స్మన క్న౭
ౌ ుశ్రనాత్వశ్రసత్వఞ
జ శ్రే త్ప్రత్శ్రహర ిశ్రసమ్పర్షత్:
జన్తక్నతుు ష టశ్రసనాన తౌశ్రవిమానమ్శ్రక్త్వ్ యశ్రనిన వశ్ర౧౮
త్సయ శ్రత్రాక ౭శ్రర ౌశ్రవితుష్టశ్రావమ్శ్రఆజాేయశ్రసరల్మ శః
ప్రాహక ణాశ్రజనశ్రుకాయ శ్రశచ శ్రపౌరశ్రజానశ్రప్తైశ్రసాహశ్ర౧౯
సమేత్య శ్రత్వన్తత్వౌయిాల్మశ్రతుశ్రసత్వా౭౭క్త్శ్రపుత్య
ౌ శ్ర:
శ్రఊచుశ్రశచ శ్రత్వనస్మశ్రశ్రజాేాల్మ శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్శరత్మ్శ్రప్రుప్మ్శ్ర౨0
శ్రఅనేక్శ్రవర ిశ్రస్మహప్రసోశ్రప్రుత్:ౌ శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅస్మశ్రార్ష ౌవ
శ్రసశ్రరాత్వమ్శ్రయువశ్రరాజానమ్శ్రఅపిషిఞ్చసల్మ శ్రార్ష ౌవమ్శ్ర౨౧
ఇచాచ మోశ్రహిశ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రరకుశ్రవీరమ్శ్రత్వహాశ్రప్లమ్శ్ర
క్ఞనశ్రత్వహా౭౭యాత్వౌమ్శ్రరాత్వమ్శ్రచ్ప్రాశ్రప్రుా౭౭ననమ్శ్ర౨౨
శ్రఇతిశ్రత్త్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరాజాశ్రతేష్టమ్శ్రత్వనఃశ్రప్రపియమ్
శ్రఅజానన్శ్రఇవశ్రజిజాేర:శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౩
ప్రశుతైల్మ వశ్రవచ్నమ్శ్రయనేక శ్రరాక్వమ్శ్రప్తిశ్రమిచ్చ త్
రాజాన:శ్రసత్వే యో౭యమ్శ్రమేశ్రిమిత్మ్శ్రప్రపూత్శ్రత్త్ల్మ ౌ త్:శ్ర౨౪
శ్రక్త్మ్శ్రుశ్రత్వయిశ్రత్రేక ణశ్రప్రపుతివీమ్శ్రఅుశాసతి
శ్రప్వనోౌశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచ్చ ని ౌశ్రయువశ్రరాజమ్శ్రత్వమా౭౭త్క జమ్శ్ర౨౫
శ్రతేశ్రత్మ్శ్రఊచు:శ్రత్వహాాక నమ్శ్రపౌరశ్రజానప్తైఃశ్రసహ
శ్రప్హవోశ్రప్రుప్శ్రక్లాయణాశ్రకుణాఃశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రసనిశ్రౌ తేశ్రశ్ర౨౬
కుణాన్శ్రకుణవతోశ్రతేవశ్రతేవశ్రక్ల్ సయశ్రత్వత్వత్:శ్ర
ప్రపియాన్శ్రఆనత్వౌనాన్శ్రప్రకుాాన న్శ్రప్రప్వక్షాయమో౭త్య శ్రాన్శ్రప్రశుణుశ్రశ్ర౨౭
తివైయ :శ్రకుణఃశ్రశప్రక్శ్రసమోశ్రరాత్వఃశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వః
ఇక్షాల్మ కుోయ ౭పిశ్రసరేల్మ ోయ౭హయ తిర్షక్నశ్రౌ విశాత్వ్ తేశ్ర౨౮
రాత్వఃశ్రసతు్ రుష్టశ్రలోకేశ్రసత్య శ్రత్రక శ్రప్రాయణః
స్మక్షాత్శ్రరామాత్శ్రవినిప్రరుల్మ తోౌశ్రత్రక శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రశియాశ్రసహశ్ర౨౯
ప్రప్జాశ్రరక్తేల్మ శ్రచ్న్తత్వౌశ్రసయ శ్రవరాయా:శ్రక్షమాశ్రకుణః
పుాయౌ శ్రప్రపుహస్ తేశ్రశ్రరలో
ౌ య శ్రవీరేయ శ్రస్మక్షాత్శ్రశచీశ్రప్తే:శ్ర౩0
త్రక జ ేఃశ్రసత్య శ్రసత్వౌశ్రశచ శ్రీలవాన్శ్రఅనసూయక్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్షానఃౌ శ్రస్మనల్మ ౌ యిాశ్రశ్రశక్ష
ల ణ ఃశ్రప్రకుత్జ్ఞేశ్రవిజితేన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౩౧
ప్రుతుశ్రశచ శ్రస్మ
శ్ర ౌరశ్రచిత్శ్రౌ శచ శ్రసాశ్రప్వోయ ౭నసూయక్ఃశ్ర
ప్రపియవాత్వశ్రచ్శ్రపూానామ్శ్రసత్య శ్రవాత్వశ్రచ్శ్రరాక్వఃశ్ర౩౨
ప్హుశ్రప్రశుానామ్శ్రప్రుాౌనామ్శ్రప్ర ాహక ణానామ్శ్రఉాస్మాశ్ర
తేనాశ్రస్నయ హా౭తులాశ్రకీర్ష ౌ: యశస్శ్రతేజశ్రశచ శ్రవర ౌతేశ్ర౩౩
శ్రతేవా౭రరశ్రత్వుష్టయణామ్శ్రసరాల్మ ౭న్తస్నష్ణ
ౌ శ్రవిశారత్ః
సత్వయ ిల్మ ాయశ్రప్రవత్శ్రస్మన తోశ్రయావత్శ్రస్మత్వు శ్రవేత్విత్శ్ర౩౪
కానరే
ౌ ల్మ శ్రచ్శ్రపువిశ్రప్రేష్టటశ్రప్పూవశ్రప్రా౭౭ప్రక్జ:
క్లాయ ణా౭పిజనశ్రస్మాతు: అత్వనాాక శ్రత్వహాశ్రత్వతి: ౩౫
తిల్మ జై: అపివినీత్శ్రశచ శ్రప్రేష్తశ్రట శ్రర ౌరాక ౭శ్రర ౌశ్రనైపుణఃశ్ర
శ్రయాశ్రప్రవజతిశ్రసప్రమాు త్వమ్శ్రప్రకామారే ౌశ్రనక్రశ్రసయ శ్రవా
శ్రక్ాల్మ శ్రసౌమిప్రతిశ్రసహితోశ్రనా౭విజిత్య శ్రనివర ౌతేశ్ర౩౬
శ్రసప్రమాు మాత్శ్రపున: ఆక్త్వయ శ్రకుఞ్జరేణశ్రరతేనశ్రవా
శ్రపౌరాన్శ్రసల్మ శ్రజనవశ్రనినత్య మ్శ్రకుశలమ్శ్రప్ర్షప్రపుచ్చ తిశ్ర౩౭
శ్రపుప్రతేశ్రషల్మ ిన ష్ణశ్రారేష్ణశ్రప్రపేషయ శ్రశిషయ శ్రక్ణేష్ణశ్రచ్
శ్రనిిలేశ్రనా౭ుపూరాల్మయ శ్రచ్చ శ్రపిాశ్రపుప్రాన్శ్రఇవౌరస్మన్శ్ర౩౮
శ్రశుప్రూషనేశ్రౌ చ్శ్రవఃశ్రశిష్టయ ఃశ్రక్చిచ త్శ్రక్రక రశ్రత్మిే ాః
శ్రఇతిశ్రనఃశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రసాశ్రరామో౭పిాషతేశ్ర౩౯
శ్రవయ సనేష్ణశ్రత్వుష్టయణామ్శ్రప్రపుశమ్శ్రప్వతిశ్రతుఃిత్ః
శ్రఉత్ా వేష్ణశ్రచ్శ్రసరేల్మ ష్ణశ్రపితేవశ్రప్ర్షతుషయ తిశ్ర౪0
శ్రసత్య శ్రవాత్వశ్రత్వహేష్టల్మసోశ్రప్రుత్శ్రౌ స్నవీశ్రజితేన్తనియ
ౌ ః
స్మక త్శ్రపూరాల్మ ౭పిశ్రాషీశ్రచ్శ్రత్రక మ్శ్రసరాల్మ త్కనా౭౭ప్రశిత్:శ్ర౪౧
సత్వయ క్శ్రశ్రయోకాౌశ్రప్రేయస్మమ్శ్రచ్శ్రనశ్రవిప్రకుహయ శ్రక్ాశ్రరుచి:
ఉత్రో
ౌ త్ర
ౌ శ్రయుక్నౌశ్రచ్శ్రవకాౌశ్రవాచ్స్ తిశ్రరయ ాశ్ర౪౨
రప్రపూ:శ్రఆయత్శ్రాప్రమాక్షశ్రస్మా క్షాత్శ్రవిష్ణణశ్రర్షవాశ్రసల్మ యమ్శ్ర
రామోశ్రలోక్న౭పిశ్రరామో౭యమ్శ్రశౌరయ శ్రవీరయశ్రప్రాప్రక్మ:శ్ర౪౩
ప్రప్జాశ్రాలనశ్రత్త్ల్మ ౌ జ్ఞేశ్రనశ్రరాక్నప్హతేన్తమిౌయ:
శప్రక్శ్రన్త్లో
త ౌ క్య శ్రత్వపేయ క్నశ్రోకుౌమ్శ్రిున శ్రత్వహీశ్రమిమామ్శ్ర౪౪
నా౭సయ శ్రప్రక్నత్:శ్రప్రప్స్మత్శ్రశచ శ్రనిరరో౭
ౌ శ్రస్మశ్రౌ క్ాచ్నశ్ర
హనేయ ౌ వశ్రనియమాశ్రత్ల్మాయ శ్రనశ్రవతేయ శ్రనశ్రచ్శ్రకుప్యతిశ్ర౪౫
యునశ్రక్
శ్ర య ్
ౌ శ్రత ౌ :శ్రప్రప్ప్రహుషశ్రట శచ శ్రత్త్వసౌశ్రయప్రత్శ్రతుషయ తిశ్ర౪౬
శా్తౌఃశ్రసరల్మ శ్రప్రప్జాశ్రకా్తౌఃశ్రప్రీతిశ్రసత్వజననైశ్రప్రుణామ్
కుణశ్రర్షల్మ రుచేశ్రరామోశ్రత్వప్శ్రౌ సూరయ శ్రఇవాుేపిఃశ్ర౪౭
త్శ్రమేవమ్శ్రకుణశ్రసత్వ్ నన మ్శ్రరాత్వమ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
లోక్శ్రాలోప్త్వమ్శ్రనాత్మ్శ్రఅకాత్వయత్శ్రమేతినీశ్ర౪౮
వత్ా ఃశ్రప్రేయస్మశ్రజాత్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ తిష్టయ ట శ్రసౌశ్రత్వశ్రరాక్వః
శ్రతిష్టయ ట శ్రపుప్రత్శ్రకుణ:శ్రయుక్నౌశ్రత్వరీచ్శ్రఇవశ్రకాశయ ప్ఃశ్ర౪౯
శ్రప్లమ్శ్రఆరోక్య మ్శ్రఆయుశ్రశచ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవితిాత్క నః
తేవా౭రరశ్రత్వ ుషేయష్ణశ్రసశ్రక్త్వౌరోల్మ రకేష్ణశ్రచ్శ్ర౫0
శ్రఆశత్వా తేశ్రజనఃశ్రసరోల్మ శ్రరాన్తషేశ్రట పురశ్రవరేశ్రత్ా
శ్రఅప్య న ౌరశ్రశచ శ్రాహయ శ్రశచ శ్రపౌరశ్రజానప్తోశ్రజనఃశ్రశ్రశ్ర౫౧
శ్రన్తస్మయో
ౌ
శ్రప్రుాౌ :శ్రత్రుణయ శ్రశచ శ్రస్మయమ్శ్రప్రాత్ఃశ్రసమాహిాః
శ్రసరాల్మ న్శ్రతేవాన్శ్రనత్వసయ ని ౌశ్రరాత్వస్మయ ౭శ్రరే ౌశ్రయశస్మల్మ నః
శ్రతేష్టమ్శ్రఆయాచిత్మ్శ్రతేవశ్రత్ల్మ త్శ్రప్రప్స్మాత్శ్రసప్రుత్య ామ్శ్ర౫౨
శ్రరాత్వమ్శ్రఇనీవ
ౌ రశ్రశాయత్వమ్శ్రసరల్మ శ్రశప్రతుశ్రనిప్ర మణమ్
శ్రప్శాయ మోశ్రయౌవశ్రరాజయశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రత్వశ్రరా జ్ఞత్త్వ
ౌ శ్రఆత్క జమ్శ్ర౫౩
శ్రత్మ్శ్రతేవశ్రతేవోప్త్వశ్రమాత్క జమ్శ్రతేశ్రశ్రశ్ర
సరల్మ శ్రసయ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రహితేశ్రనివిషమ్
ట
శ్రహిాయశ్రనఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఉారశ్రజషమ్
ట శ్రశ్ర
ుా౭పిషేకుౌమ్శ్రవరత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅర మస్మశ్ర౫౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రతిల్మత్వయశ్రసరు :
ప్ుతీయ సర్క :
తేష్టమ్శ్రఅత్వజలిశ్రప్ాక నిశ్రప్రప్ప్రకుహీానిశ్రసరల్మ శః
శ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రఅప్రప్వీత్శ్రరాజాశ్రతేప్య ఃశ్రప్రపియశ్రహిత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
శ్రఅహో౭స్మక శ్రప్రత్వశ్రప్రీత్ఃశ్రప్రప్ావశ్రశచ అతులోశ్ర
శ్ర
త్వత్వ
శ్రయశ్రనేక శ్రఞయ ష టమ్శ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రయౌవశ్రరాజయ స ౌమ్శ్రఇచ్చ త్శ్ర౨
శ్రఇతిశ్రప్రప్త్య రచయ శ్రాన్శ్రరాజాశ్రప్రాహక ణాన్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్
శ్రవస్మషమ్
ట శ్రవాత్వతేవమ్శ్రచ్శ్రతేష్టమ్శ్రఏవశ్రఉప్ప్రశుణల్మ ామ్శ్ర౩
శ్రచైప్రత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రఅయమ్శ్రమాసఃశ్రపుణయ ఃశ్రపుషి్త్శ్రకాననః
శ్రయౌవశ్రరాజాయ యశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసరల్మ శ్రమేవశ్రఉప్శ్రక్ల్య ామ్శ్ర౪
రాజాే: తుశ్రఉప్రతేశ్రవాకేయ శ్రజనశ్రక్నష్టశ్రత్వ హాన౭పూత్
శనై: త్స్మక న్శ్రప్రప్శామేౌశ్రచ్శ్రజనశ్రక్నషేశ్రజనా౭తిప్: ౫
వశిషమ్
ట శ్రునిశ్రశారూౌలమ్శ్రరాజాశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౬
అపిషేకాయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రయత్ు రకశ్రసప్ర్షచ్చ త్మ్
త్శ్రత్త్య శ్రప్క్వన్శ్రసరల్మమ్శ్రఆజాేప్యితుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౭
త్త్శ్రప్రశుాల్మ శ్రపూమిశ్రాలశ్రసయ శ్రవశిష్టటశ్రతిల్మ జశ్రసత్త్వ
ౌ :
ఆతితేశా౭ప్రక్తోశ్రరాజశ్రే శ్రస్మా
ౌ న్శ్రయుకాౌన్శ్రప్రకుాత్వజీన్శ్ర౮
రవరాణత్వనిశ్రరాన నిశ్రప్ీన్శ్రసరౌల్మ షత్వశ్రర౭పిశ్ర౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శుక్శ్రల మాలాయ మ్శ్రశచ శ్రలాజామ్శ్రశచ శ్రప్రపుత్శ్రక్చ శ్రత్వతుశ్రసర్ష్ షీశ్ర
అహానిశ్రచ్శ్రవాస్మమిా శ్రరత్మ్శ్రసరాల్మ ౭౭యుాశ్రనయ ౭పిశ్ర౧0
చ్తురత్వు శ్రప్లమ్శ్రచైవశ్రక్జమ్శ్రచ్శ్రశుప్శ్రలక్షణమ్శ్ర
చాత్వరశ్రవయ జనేశ్రేల్మ తేశ్రత్ల్మ జమ్శ్రచ్ప్రత్మ్శ్రచ్శ్రాుటరమ్శ్ర౧౧
శత్మ్శ్రచ్శ్రశాత్శ్రకుమా్ నామ్శ్రకుమా్ నాశ్రత్విన శ్రవరచ స్మమ్శ్ర
హిరణయ శ్రప్రశుత్వు మ్శ్రప్రుషప్మ్శ్రసత్వప్రక్మ్శ్రవాయప్రక్శ్రచ్రక శ్రచ్శ్ర౧౨
ఉప్శ్రశ్రస్మౌప్యత్శ్రప్రాత్: అక్నయ కారమ్శ్రత్వహీప్తేః
యచాచ ౭నయ తిు మిచశ్రతేష టవయ మ్శ్రత్శ్రత్ా రల్మమ్శ్రఉప్క్ల్య ామ్శ్ర౧౩
అత్వౌ:పురశ్రసయ శ్రాల్మ రాణిశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రనక్రశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
చ్శ్రత్వౌనశ్రప్రసి్ శ్రరరచయ నాౌమ్శ్రతూపైశ్రశచ శ్రప్రకాణశ్రహార్షపి: ౧౪
ప్రప్శసశ్రౌ త్వనన మ్శ్రకుణవశ్రత్
శ్ర తి
ౌ శ్రక్ష్మరోప్శ్రస్నచ్నమ్
తిల్మ జానామ్శ్రశత్శ్రస్మహప్రస్నశ్రయశ్రప్రత్్ కాత్వమ్శ్రశ్రఅలమ్శ్రప్వేత్శ్ర౧౫
సప్రతుు త్యశ్రతిల్మ జశ్రుకాయనామ్శ్రశల్మ : ప్రప్ాతేశ్రప్రప్త్వయామ్శ్ర
ప్రకుత్మ్శ్రత్తిశ్రచ్శ్రలాజాశ్రశచ శ్రత్క్షిణాశ్రశాచ ౭పిశ్రపుషు లా: ౧౬
సూరేయ శ్రఅపుయ తిత్శ్రమాప్రతేశ్రశోల్మ శ్రప్విాశ్రసల్మ స్మ ౌశ్రవాచ్నమ్శ్ర
ప్రాహక ణాశ్రశచ శ్రనిత్వన్తత్వౌయమాౌమ్శ్రక్ల్య మాౌమ్శ్రఆసనానిశ్రచ్శ్ర౧౭
ఆప్త్య మాౌమ్శ్రప్ాకాశ్రశచ శ్రరాజశ్రమారు శ్రశచ శ్రస్మత్వచయామ్శ్రశ్ర౧౮
సరేల్మ శ్రచ్శ్రాళా౭౭వచ్రాశ్రక్ణికాశ్రశచ శ్రసల్మ లప్రుుా:
క్క్షాయ మ్శ్రతిల్మ త్వయామ్శ్రఆస్మత్య శ్రతిషు
ట శ్రౌ ప్రుప్శ్రవేశక న: ౧౯
తేవా౭౭యత్నశ్రచైతేయష్ణశ్రస్మ౭నన శ్రప్క్షాశ్రసా శ్రత్క్షిణాః
ఉప్స్మౌప్యిత్వాయ : రయ శ్రరాక లయశ్రయోకాయ : ప్రపుత్క్శ్రప్రపుత్క్శ్ర౨0
త్వరాు ౭స్మశ్రప్ాౌశ్రయోాశ్రశచ శ్రసనన ాౌశ్రప్రుషశ్రట వాసస:
త్వహాశ్రరాజాత్వు ణమ్శ్రసరేల్మ శ్రప్రప్విశుౌశ్ర త్వహోత్యమ్శ్ర౨౧
ఏవమ్శ్రవాయ తిశయ శ్రవిప్రాశ్రతౌశ్రప్రియాశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రరనిషితౌ
ట శ్ర
చ్ప్రక్తుశ్రైచ వశ్రయశ్రచేచ షమ్శ్రార్ష ౌవాయశ్రనివేత్యశ్రచ్శ్ర౨౨శ్ర
శ్రప్రకుత్మ్శ్రఇతేయ శ్రవశ్రచా౭ప్రపూామ్శ్రఅపిక్త్వయ శ్రజక్త్్ తిమ్
శ్రయతోక్శ్రౌ వచ్నమ్శ్రప్రీతౌశ్రహర ిశ్రయుక్నౌశ్రతిల్మజర ిపౌశ్ర౨౩
శ్రత్త్ఃశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రతుయ తిమాన్శ్రరాజాశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్
శ్రరాత్వఃశ్రప్రకుా౭౭ాక శ్రప్వాశ్రీప్రక్మ్శ్రఆనీయామ్శ్రఇతిశ్ర౨౪
శ్రసశ్రత్తేతిశ్రప్రప్తిజాేయశ్రరత్వన్తనోౌశ్రరాజశ్రశాసనాత్
శ్రరాత్వమ్శ్రత్ప్రా౭౭నయామ్శ్రచ్ప్రకేశ్రరతేనశ్రరతినామ్శ్రవరమ్శ్ర౨౫
శ్రఅత్శ్రత్ప్రత్శ్రసమాసీనా: త్ాశ్రత్శరత్మ్శ్రప్రుప్మ్
శ్రప్రాచ్యయ శ్రత్వచాయ ఃశ్రప్రప్త్వచాయ శ్రశచ శ్రాక్షిణాాయ శ్రశచ శ్రపూమిాఃశ్ర౨౬
శ్రమే
శ్ర లచాచ శ్రశాచ ౭౭రాయ శ్రశచ శ్రయేశ్రచా౭నేయ శ్రవనశ్రైలా౭శ్రనశ్రౌ వాస్మనః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఉాస్మమ్శ్రచ్ప్రిరేశ్రసరేల్మ శ్రత్మ్శ్రతేవాశ్రఇవశ్రవాసవమ్శ్ర౨౭
శ్రతేష్టమ్శ్రత్వతేయ శ్రసశ్రరాజర్ష ి: త్వరుామ్శ్రఇవశ్రవాసవః
శ్రప్రాస్మత్శ్రశ్రసోౌశ్రరత్క్త్మ్శ్రత్త్రాే ౭౭యానమ్
ౌ శ్రఆత్క జమ్శ్ర౨౮
శ్రక్నర
ౌ ల్మ శ్రరాజశ్రప్రప్తిత్వమ్శ్రలోకేశ్రవికాయ త్శ్రపౌరుషమ్
శ్రత్వరు శ్రాహుమ్శ్రత్వహాశ్రసత్ల్మ ౌ మ్శ్రత్వత్శ్రౌ మాత్ఙ్ు శ్రకామినమ్శ్ర౨౯
శ్రచ్న్తనకా
ౌ నాౌ౭౭ననమ్శ్రరాత్వమ్శ్రఅత్వవశ్రప్రపియశ్రత్రే నమ్
శ్రరూపౌారయ శ్రకుణఃశ్రపుమాా మ్శ్రప్రతుషిశ్రట చిాౌ౭ప్హార్షణమ్శ్ర౩0
శ్రక్రాక ౭పిత్ాౌఃశ్రప్ర జనయమ్శ్రహా
శ్ర లత్యనమ్
ౌ శ్రఇవశ్రప్రప్జాః
శ్రనశ్రత్త్ర్ శ్రసమాయానమ్
ౌ శ్రప్శయ మానోశ్రనరా౭తిప్ఃశ్ర౩౧
అవారయ శ్రరత్వన్తనశ్రౌ శ్రసమ్
ౌ శ్రరాక్వమ్శ్రసయ ననో
ౌ త్మా
ౌ త్
శ్రపితుఃశ్రసమ్పప్మ్శ్రక్చ్చ న ౌమ్శ్రప్రాఞ్జలిఃశ్రప్రపుషతో
ట ౭నల్మ కాత్శ్ర౩౨
శ్రసశ్రత్మ్శ్రకైలాసశ్రప్రశుఙ్కు ప్మ్శ్రప్రాస్మత్మ్శ్రనరశ్రపుత్వు వః
శ్రఆరురోహశ్రప్రుప్మ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రసహశ్రసూతేనశ్రరాక్వఃశ్ర౩౩
శ్రసశ్రప్రాఞ్జలిశ్రరపిప్రపేత్య శ్రప్రప్ణత్ఃశ్రపితుర౭శ్రనికే
ౌ
శ్రనాత్వశ్రసల్మ మ్శ్రప్రశావయన్శ్రరామోశ్రవవనేశ్రౌ చ్రణౌశ్రపితుఃశ్ర౩౪
శ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రప్ణత్మ్శ్రారేేల్మ శ్రప్రకుాత్వజలిశ్రపుటమ్శ్రప్రుప్ః
శ్రప్రకుహాయ త్వలౌ
జ శ్రసమాప్రకుషయ శ్రససల్మ ఞశ్రప్రపియమ్శ్రఆత్క జమ్శ్ర౩౫
శ్రత్స్మక శ్రచా౭పుయ తిత్మ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రత్వణిశ్రకాఞ్చ నశ్రపూషిత్మ్
శ్రతితేశశ్రరాజాశ్రరుచిరమ్శ్రరామాయశ్రప్రమా౭౭సనమ్శ్ర౩౬
శ్రత్శ్రా౭౭సనవరమ్శ్రప్రాప్య శ్రవయ త్వప్యత్శ్రరాక్వః
శ్రసల్మ యేవశ్రప్రప్ప్యాశ్రమేరుమ్శ్రఉత్యేశ్రవిత్వలోశ్రరవిఃశ్ర౩౭
శ్రతేనశ్రవిప్రాజాశ్రత్ప్రత్శ్రస్మశ్రసా౭పివయ రోచ్త్
శ్రవిత్వలశ్రప్రక్హశ్రనక్షప్రాశ్రశారత్వశ్రతౌయ ర్శ్రఇవేుౌనాశ్ర౩౮
శ్రత్మ్శ్రప్శయ మానోశ్రప్రుప్తిశ్రశ్రరౌతోషశ్రప్రపియమ్శ్రఆత్క జమ్
శ్రఅలప్రుు త్మ్శ్రఇవా౭౭ాక నమ్శ్రఆత్రే శ్రత్లశ్రసమిా ిత్మ్శ్ర౩౯
శ్రసశ్రత్మ్శ్రసస్మక త్మ్శ్రఆాషయ శ్రపుప్రత్మ్శ్రపుప్రత్వామ్శ్రవరః
శ్రఉవాశ్రచేత్మ్శ్రవచ్యశ్రరాజాశ్రతేవేన్తనమ్
ౌ శ్రఇవశ్రకాశయ ప్ఃశ్ర౪0
శ్రఞయ ష్టటయామ్శ్రఅస్మశ్రమేశ్రప్ానయ మ్శ్రసప్రతుశాయ మ్శ్రసప్రతుశఃశ్రరత్ః
శ్రఉత్్ నన శ్రశ్రసల్మ మ్శ్ర
ౌ కుణశ్రప్రేష్టటశ్రత్వత్వశ్రరామా౭౭త్కజఃశ్రప్రపియఃశ్ర౪౧
శ్రయత్శ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రప్రప్జాశ్రేచ మాఃశ్రసల్మ కుణ:శ్రఅురఞ్జజాః
శ్రత్స్మక త్శ్రత్ల్మ మ్శ్రపుషయ శ్రయోకేనశ్రయౌవరాజయమ్శ్రఅవాపున హిశ్ర౪౨
శ్రకాత్వత్శ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రప్రప్ప్రకుతైయ వశ్రవినీతోశ్రకుణవాన్శ్రఅస్మ
శ్రకుణవశ్రత్య ౭పిశ్రతుశ్రస్ననహాత్శ్రపుప్రత్శ్రవక్షాయ మిశ్రతేశ్రహిత్మ్శ్ర౪౩శ్ర
పూయోశ్రవినయమ్శ్రఆస్మౌయశ్రప్వశ్రనిత్య మ్శ్రజితేన్తనియ
ౌ ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రకాత్వశ్రప్ర క్నత్శ్రసుాౌనిశ్రత్య ఞాశ్రవయ సనానిశ్రచ్శ్ర౪౪
శ్రప్రోక్షయాశ్రవర ౌమానోశ్రప్రుాయౌ శ్రప్రప్త్య క్షయాశ్రత్ా
శ్రఅమాత్య శ్రప్రప్ప్రపుత్వఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రప్రప్ప్రకుత్వశ్రశాచ ౭ురఞ్జయశ్ర౪౫
క్నష్టటశ్రకారా౭౭యుాశ్రకార:శ్రప్రకుాల్మ శ్రసనిన చ్యాన్శ్రప్హూన్శ్ర౪౬
శ్రతుష్టట౭ురక్శ్రౌ ప్రప్ప్రకుతి:శ్రయఃశ్రాలయతిశ్రమేతినీమ్
శ్రత్సయ శ్రననని
ౌ శ్రౌ మిప్రాణిశ్రలాల్మ ౌ శ్రఅప్రుత్మ్శ్రఇవా౭త్వరాఃశ్ర౪౭
శ్రత్స్మక త్శ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭పిశ్రఆాక నమ్శ్రనియత్వయ శ్రఏవమ్శ్రసమాచ్రశ్ర౪౮
శ్రత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రరప్రహుత్శ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రపియశ్రకార్షణః
శ్రత్ల్మ ర్షాఃశ్రీప్రక్మ్శ్రఅపేయత్య శ్రక్నసలాయ యైశ్రనయ వేత్యన్శ్ర౪౯
శ్రస్మశ్రహిరణయ మ్శ్రచ్శ్రకాశ్రైచ వశ్రరాన నిశ్రవివిానిశ్రచ్
శ్రవాయ తితేశశ్రప్రపియా౭౭కేయ ప్యఃశ్రక్నసలాయ శ్రప్రప్త్వతోత్మా
ౌ శ్ర౫0
శ్రఅా౭పివాత్య శ్రరాజానమ్శ్రరత్మ్శ్రఆరుహయ శ్రరాక్వః
శ్రయయౌశ్రసల్మ మ్శ్రతుయ తిత్వశ్రతేల్మ శకశ్రజన్తకైఃశ్రప్రప్తిపూజిత్ఃశ్ర౫౧
శ్రతేశ్రచా౭పిశ్రపౌరాశ్రప్రుప్తే:శ్రవచ్శ్రశ్రరౌశ్రశ్ర
ప్రశుాల్మ శ్రత్ాశ్రలాప్మ్శ్రఇవేషమా
ట ౭౭శు
నరేన్తనమ్
ౌ శ్రఆత్వనయ ౌశ్రప్రకుహాణిశ్రక్ాల్మ శ్రశ్ర
తేవాన్శ్రసమాన్శ్రఅరుచ:శ్రఅతిశ్రప్రప్ప్రహుష్టటఃశ్ర౫౨శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతుత్వయశ్రసరు :
చుర్ త సర్క :
క్తేష్ణశ్రఅత్శ్రప్రుోశ్రపూయఃశ్రపౌరేష్ణశ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ః
శ్రత్వన్తనయి
ౌ ాల్మ శ్రత్త్శ్రశచ ప్రకేశ్రనిశచ యజ ేఃశ్రసశ్రనిశచయమ్శ్ర౧
శ్రశల్మ శ్రఏవశ్రపుష్టయ శ్రప్విాశ్రశోల్మ ౭పిషేచేయ శ్రర
శ్ర శ్రౌ మేశ్రరత్ః
శ్రరామోశ్రరాజీవశ్రాప్రమా౭క్షోశ్రయౌవరాజయ శ్రఇతిశ్రప్రప్పుఃశ్ర౨
శ్రఅా౭శ్రనశ్రౌ ప్రరుు హమ్శ్రఆవిశయ శ్రరాజాశ్రత్శరత్శ్రశ్రసా
ౌ
శ్రసూత్మ్శ్రఆజాేప్యాశ్రమాసశ్రరాత్వమ్శ్రపున: ఇహా౭౭నయశ్ర౩
శ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రసశ్రత్శ్రాల్మక్య మ్శ్రసూత్ఃశ్రపున: ఉాయయౌ
శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్వనమ్శ్రీప్రక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఆనయితుమ్శ్రపునఃశ్ర౪
శ్రాల్మ రశ్ర్
శ్ర :త ౌ ఆవేతిత్మ్శ్రత్సయ శ్రరామాయా౭౭క్త్వనమ్శ్రపునః
శ్రప్రశుతైల్మ వశ్రచా౭పిశ్రరాత్వశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రశఙ్కు ౭నిల్మ తో౭ప్వత్శ్ర౫
శ్రప్రప్వేశయ శ్రచైనమ్శ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రరామోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్
శ్రయత్శ్రఆక్త్వనశ్రప్రకుత్య మ్శ్రతేశ్రపూయశ్రస
శ్ర త్
ౌ శ్రప్రపూహిశ్రఅేషత్ఃశ్ర౬
శ్రత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్త్ఃశ్రసూతోశ్రరాజాశ్రాల్మ మ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచ్చ తి
శ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రప్మాణమ్శ్రఅప్రత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్త్వనాయశ్రఇత్రాయశ్రవాశ్ర౭
శ్రఇతిశ్రసూత్శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రరామో౭త్శ్రత్ల్మ రయాశ్రనిల్మ త్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రప్యయౌశ్రరాజశ్రప్వనమ్శ్రపునర్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రనరేశల్మ రమ్శ్ర౮
శ్రత్మ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసత్వ౭ుప్రాప్మ్
ౌ శ్రరాత్వమ్శ్రత్శరతోశ్రప్రుప్ః
శ్రప్రప్వేశయాశ్రమాసశ్రప్రకుహమ్శ్రవివక్షుఃశ్రప్రపియమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౯
శ్రప్రప్విశనేన వశ్రచ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రరాక్వోశ్రప్వనమ్శ్రపితుః
శ్రత్త్రే శ్రపిత్రమ్శ్రతూరాత్శ్రప్రప్ణిప్త్య శ్రప్రకుాఞ్జలిఃశ్ర౧0
శ్రప్రప్ణత్వనమ్
ౌ శ్రసుాౌప్య శ్రత్మ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రపూమిప్ః
శ్రప్రప్తిశయ శ్రచా౭స్మక శ్రరుచిరమ్శ్రఆసనమ్శ్రపునర౭ప్రప్వీత్శ్ర౧౧
శ్రరాత్వశ్రప్రుతోౌ౭స్మక శ్రత్వరాు యుర్శ్రపుకాౌశ్రోకాశ్రత్వయేశ్రపిా ాః
శ్రఅనన వతి్ ఃశ్రప్రక్తుశ్రశతైశ్రశ్రసశ్రౌ తేషమ్
ట శ్రపూర్షశ్రత్క్షిణఃశ్ర౧౨
శ్రజాత్మ్శ్రఇషమ్
ట శ్రఅప్త్య మ్శ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅాయ౭ుప్త్వమ్శ్రపువి
శ్రత్త్మ్
ౌ శ్రఇషమ్
ట శ్రఅత్వత్మ్శ్రచ్శ్రత్వయాశ్రపురుషశ్రసత్త్వ
ౌ శ్ర౧౩
శ్రఅుపూానిశ్రచేష్టటనిశ్రత్వయాశ్రవీరశ్రరకానయ ౭పి
శ్రతేవర్ష ిశ్రపిప్రతుశ్రవిప్రాణామ్శ్రఅప్రుణో౭స్మక శ్రత్ా౭౭త్క నఃశ్ర౧౪
శ్రనశ్రిమిచ త్శ్రత్వత్వశ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రత్వా౭నయ ప్రా౭పిషేచ్నాత్
శ్రఅతోశ్రయాౌల్మ మ్శ్రఅహమ్శ్రప్రపూయామ్శ్రత్నేక శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్రుౌత్వ౭శ్రర మస్మశ్ర౧౫
శ్రఅత్య శ్రప్రప్ప్రకుత్యఃశ్రసరాల్మ శ్రస్మ
శ్ర ౌల్మ మ్శ్రఇచ్చ ని ౌశ్రనరా౭తిప్మ్
శ్రఅత్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రయువశ్రరాజానమ్శ్రఅపిషేక్షాయమిశ్రపుప్రత్క్శ్ర౧౬
శ్రఅపిశ్రచా౭ాయ ౭శుాన్శ్రరాత్వశ్రసల్మ ానన్శ్రప్శాయమిశ్రారుణాన్
శ్రసనిరాు ాశ్రత్వహోలాు శ్రశచ శ్రప్త్నీహ
ౌ శ్రత్వహాశ్రసల్మ నాఃశ్ర౧౭
శ్రఅవషప్
ట మ్
ౌ శ్రచ్శ్రమేశ్రరాత్వశ్రనక్షప్రత్మ్శ్రారుణర్శ్రప్రక్హః
శ్రఆవేత్యనిశ్రౌ తైవజాేఃశ్రసూరాయ ౭ఙ్కు రక్శ్రరాహుపిఃశ్ర౧౮
శ్రప్రాయేణశ్రహిశ్రనిమిాౌనామ్శ్రఈప్రతుశానామ్శ్రసుత్్ వే
శ్రరాజాశ్రహిశ్రప్రుతుయ మ్శ్రఆోన తిశ్రక్నరమ్శ్రవాశ్రఆప్త్మ్శ్రరుచ్చ తిశ్ర౧౯
శ్రత్త్శ్రయావత్శ్రఏవశ్రమేశ్రచేతోశ్రనశ్రవిుత్వచమిౌశ్రరాక్వ
శ్రావత్శ్రఏవా౭పిషిఞ్చసల్మ శ్రచ్లాశ్రహిశ్రప్రాణినామ్శ్రత్వతిఃశ్ర౨0
శ్రఅత్య శ్రచ్న్తనోౌ౭పుయ ప్క్త్ఃశ్రపుష్టయ త్శ్రపూరల్మ మ్శ్రపునరల్మ సూ
శ్రశల్మ ఃశ్రపుషయ శ్రయోక్మ్శ్రనియత్మ్శ్రవక్షయ నేశ్రౌ తైవశ్రచినకా
ౌ ఃశ్ర౨౧
శ్రత్ప్రత్శ్రపుషేయ ౭పిషిఞ్చసల్మ శ్రత్వనస్శ్రత్ల్మ రయత్వవశ్రమామ్
శ్రశల్మ శ్రశ్రస్మల్మ ౌ ౭హమ్శ్రఅపిషేక్షాయ మిశ్రయౌవరాఞయ శ్రప్రత్వౌప్శ్ర౨౨
శ్రత్స్మక శ్రశ్రత్ల్మ ౌ యా౭త్య శ్రప్రవప్రపుతిశ్రనిేయమ్శ్రనియాత్క నా
శ్రసహశ్రవతోల్మ ప్వసవా
ౌ య శ్రత్ర్ శ్రప్రప్సర
ౌ శ్రశాయినాశ్ర౨౩
శ్రరప్రహుత్శ్రశాచ శ్రప్రప్త్వాౌశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రరక్షనల్మ ౌ ౭త్య శ్రసత్వనత్
ౌ ః
శ్రప్వనిశ్రౌ ప్హుశ్రవికాన నిశ్రకారాయ శ్రణేయ వమ్శ్రవిానిశ్రహిశ్ర౨౪
శ్రవిప్రోషిత్శ్రశచ శ్రప్రతోశ్రయావత్శ్రఏవశ్రపురాత్శ్రఇత్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రావత్శ్రఏవశ్రఅపిషేక్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రాప్శ్రౌ కాలోశ్రత్వతోశ్రత్వత్వశ్ర౨౫
శ్రకాత్వమ్శ్రక్లుశ్రసామ్శ్రప్రుతేశ్రౌ ప్రాాశ్రతేశ్రప్రత్ఃశ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ ః
శ్రఞయ ష్టట౭ువరీ ౌశ్రత్రాక ౭౭ాక శ్రస్ముప్రక్నశోశ్రజితేన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౨౬
శ్రిమ్శ్రతుశ్రచిత్మ్
ౌ శ్రత్వుష్టయ ణామ్శ్రఅనిత్యమ్శ్రఇతిశ్రమేశ్రత్వతిః
శ్రసామ్శ్రచ్శ్రత్రక శ్రనిాయ నామ్శ్రప్రకుత్శ్రశోపిశ్రచ్శ్రరాక్వశ్ర౨౭
శ్రఇశ్రతుయ క్ఃశ్రౌ సో౭ప్య ుజాేత్ఃశ్రశోల్మ శ్రావిశ్రనయ ౭పిషేచ్నే
శ్రప్రవఞతిశ్రరాత్వఃశ్రపిత్రమ్శ్రఅపివాత్య శ్రఅప్యయాత్శ్రప్రకుహమ్శ్ర౨౮
శ్రప్రప్విశయ శ్రచా౭౭త్క నోశ్రవేశక శ్రరాజ్ఞేశ్రతి
శ్ర షే
ౌ ౭
ట పిషేచ్నే
శ్రత్క్షణేనశ్రచ్శ్రనిరు త్వయశ్రమాతు:శ్రఅనఃౌ పురమ్శ్రయయౌశ్ర౨౯
శ్రత్ప్రత్శ్రామ్శ్రప్రప్వణామ్శ్రఏవశ్రమాత్రమ్శ్రక్షౌత్వశ్రవాస్మనీమ్
శ్రవాక్య ామ్శ్రతేవా౭౭కారేశ్రత్త్రే ౭యాచ్త్వమ్శ్రప్రశియమ్శ్ర౩0
శ్రప్రాకేవశ్రచ్శ్రఆక్ాశ్రత్ప్రత్శ్రరమిప్రాశ్రలక్షక ణశ్రశ్రసా
ౌ
శ్రసీాశ్రచ్శ్రఆనాయిాశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రపియమ్శ్రరామా౭పిషేచ్నమ్శ్ర౩౧
శ్రత్స్మక న్శ్రకాలేశ్రహిశ్రక్నసలాయ శ్రత్సౌౌశ్రఅమ్పలితేక్షణా
శ్రరమిప్రత్యా౭౭నాల్మసయ శ్రమానాశ్రసీత్యాశ్రలక్షక ణేనశ్రచ్శ్ర౩౨
శ్రప్రశుాల్మ శ్రపుషేయ ణశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రయౌవశ్రరాజాయ ౭పిషేచ్నమ్
శ్రప్రాణాయామేనశ్రపురుషమ్శ్రాయ యమానాశ్రజనార ౌనమ్శ్ర౩౩
శ్రత్ాశ్రసనియమాశ్రమేవశ్రసో౭పిక్మాయ ౭పివాత్య శ్రచ్
శ్రఉవాచ్శ్రవచ్నమ్శ్రరామోశ్రహర ియన్శ్రామ్శ్రఇత్మ్శ్రత్ాశ్ర౩౪
శ్రఅత్వ్ శ్రపిప్రాశ్రనియుక్న౭
ౌ స్మక శ్రప్రప్జాశ్రాలనశ్రక్రకణి
శ్రప్విాశ్రశోల్మ ౭పిషేక్నశ్రమేశ్రయాశ్రమేశ్రశాసనమ్శ్రపితుఃశ్ర౩౫
శ్రసీత్యాశ్రపుయ ప్శ్రవసవా
ౌ య శ్రరజనీయమ్శ్రత్వయాశ్రసహ
శ్రఏవమ్శ్రరుతిల్మ శ్రకుాాయ యైఃశ్రసహశ్రమామ్శ్రఉక్ ౌవాన్శ్రపిాశ్ర౩౬
శ్రయానిశ్రయాశ్రనయ ౭ప్రత్శ్రయోకాయ నిశ్రశోల్మ శ్రావిశ్రనయ ౭పిషేచ్నే
శ్రానిశ్రమేశ్రత్వఙ్ు ళాశ్రనయ౭త్య శ్రవైతేహాయ శ్రైచ వశ్రకారయశ్ర౩౭
శ్రఏత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రతుశ్రక్నసలాయ శ్రచిరకాలా౭పికాఙ్క్షత్
ి మ్
శ్రహర ిశ్రాష్ శ్రక్లమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఅాషత్శ్ర౩౮
శ్రవత్ా శ్రరాత్వశ్రచిరమ్శ్రజీవశ్రహాశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ప్ర్షప్నిన
ౌ ః
శ్రశ్రజాేత్వన్శ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రశియాశ్రయుక్ఃశ్రౌ రమిప్రాయాశ్రశచ శ్రనన ౌయశ్ర౩౯
శ్రక్లాయ ణేశ్రప్త్శ్రనక్షప్రతేశ్రత్వయిశ్రజాతో౭స్మశ్రపుప్రత్క్
శ్రయేనశ్రత్ల్మ యాశ్రత్శరతోశ్రకుణ:శ్రఆరాతిత్ఃశ్రపిాశ్ర౪0
శ్రఅమోక్మ్శ్రప్త్శ్రమేశ్రక్షానమ్
ౌ శ్రపు రుషేశ్రపుషురేక్షణే
శ్రయేయమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రరాజయ శ్రశ్రీ మఃశ్రపుప్రత్శ్రాల్మ మ్శ్రసప్రత్వే యిషయ తిశ్ర౪౧
శ్రఇతేయ శ్రవమ్శ్రఉక్నౌశ్రమాప్రతేత్మ్శ్రరామోశ్రప్రాత్రమ్శ్రఅప్రప్వీత్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రాఞ్జలిమ్శ్రప్రప్హల్మ మ్శ్రఆసీనమ్శ్రఅపివీక్షయ శ్రసకయనిన వశ్ర౪౨
శ్రలక్షక ణేశ్రమామ్శ్రత్వయాశ్రస్మర ౌమ్శ్రప్రప్శాతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రవరత్వౌరామ్
శ్రతిల్మ త్వయమ్శ్రమే౭శ్రనరా
ౌ ాక నమ్శ్రాల్మ మ్శ్రఇయమ్శ్రశ్రీ మ:శ్రఉప్స్మా
ౌ శ్ర౪౩
శ్రసౌమిప్రతేశ్రపుత్వల్మ ి శ్రోకామ్శ్రశ్రసల్మ ౌ శ్రమిష్టటన్శ్రరాజయ శ్రప్లానిశ్రచ్
శ్రజీవిత్మ్శ్రచ్శ్రహిశ్రరాజయమ్శ్రచ్శ్రత్ల్మ త్శ్రఅర ౌమ్శ్రఅపికాత్వయేశ్ర౪౪
శ్రఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రలక్షక ణమ్శ్రరామోశ్రమాత్రౌశ్రఅపివాత్య శ్రచ్
శ్రఅప్య ుజాేప్య శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రజకాత్వశ్రసల్మ మ్శ్రనివేశనమ్శ్ర౪౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుర ౌశ్రసరు :
రమచ మ సర్క :
సమిౌశయ శ్రరాత్వమ్శ్రప్రుప్తిఃశ్రశోల్మ శ్రావిశ్రనయ ౭పిషేచ్నే
శ్రపురోహిత్మ్శ్రసమాహూయశ్రవస్మషమ్
ట శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧శ్ర
శ్రక్చ్యచ ప్వాసమ్శ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రకారయా౭త్య శ్రత్ోశ్రత్న
శ్రశ్రీ మశ్రయశోశ్రరాజయ శ్రలాాయశ్రవాల్మ శ్రసహశ్రయత్శ్రప్రవత్మ్శ్ర౨
శ్రత్తేతిశ్రచ్శ్రసశ్రరాజానమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవేత్శ్రవిామ్శ్రవరః
శ్రసల్మ యమ్శ్రవస్మష్టటశ్రప్క్వాన్శ్రయయౌశ్రరాత్వశ్రనివేశనమ్శ్ర౩
శ్రఉప్వాసయితుమ్శ్రరాత్వమ్శ్రశ్రత్వన్తత్వౌవన్శ్రత్వన్తత్వౌశ్రక్నవిత్:
శ్రప్రాహక మ్శ్రరత్శ్రవరమ్శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ఆస్మౌయశ్రరప్రతుటశ్రప్రవత్: ౪
శ్రసశ్రరాత్వశ్రప్వనమ్శ్రప్రాప్య శ్రాణుటరా౭ప్రప్శ్రక్నశ్రప్రప్ప్మ్
శ్రతిప్రసఃశ్రక్క్షాయ శ్రరతేశ్రనైవశ్రవివేశశ్రునిశ్రసత్త్వ
ౌ ఃశ్రశ్ర౫
శ్రత్మ్శ్రఆక్త్మ్శ్రరుషిమ్శ్రరాత్వశ్రశ్రసల్మ ౌ రశ్రనిన వశ్రససప్రత్వ్ త్వః
శ్రమానయిషయ న్శ్రసశ్రమానా౭శ్రర మమ్శ్రనిశచ ప్రకాత్వశ్రనివేశనాత్శ్ర౬
శ్రఅపేయ త్య శ్రత్ల్మ రమాణశ్రశచ శ్రరాాయ శమ్శ్రత్వనీషిణః
శ్రత్తో౭వారయాశ్రమాసశ్రప్ర్షప్రకుహయ శ్రరాత్శ్రసల్మ యమ్శ్ర౭
శ్రసశ్రచైనమ్శ్రప్రప్ప్రశిత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రసమా్ ష్టయ౭పిశ్రప్రప్స్మత్య శ్రచ్శ్ర
శ్రప్రపియా౭శ్రర మమ్శ్రహర ియన్శ్రరాత్వమ్శ్రఇతుయవాచ్శ్రపురోహిత్ఃశ్ర౮
శ్రప్రప్సనన శ్రశ్రస్న ౌశ్రపిాశ్రరాత్వశ్రయౌవశ్రరాజయ మ్శ్రఅవాప్ాయ స్మ
శ్రఉప్వాసమ్శ్రప్వాన్శ్రఅత్య శ్రక్రోతుశ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర౯
శ్రప్రాత్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రఅపిషే కాౌశ్రహిశ్రయౌవశ్రరాఞయ శ్రనరా౭తిప్ః
శ్రపిాశ్రత్శరత్ఃశ్రప్రీాయశ్రయయాతిమ్శ్రనహుష్టశ్రయాశ్ర౧0
శ్రఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రసశ్రత్ాశ్రరాత్వమ్శ్రఉప్వాసమ్శ్రయత్శ్రప్రవత్మ్
శ్రత్వన్తనవ
ౌ త్శ్రకారయాశ్రమాసశ్రవైతేహాయ శ్రసహిత్మ్శ్రునిఃశ్ర౧౧
శ్రత్తోశ్రయావత్శ్రరామేణశ్రసశ్రరాజాేశ్రకురుర౭ర్షచ త్ః
శ్రఅప్య ుజాేప్య శ్రకాకుత్ాిమ్శ్రయయౌశ్రరాత్వశ్రనివేశనాత్శ్ర౧౨
శ్రరప్రహుతి్ శ్రస
శ్ర ౌప్రత్శ్రరామో౭పిశ్రాన్శ్రఅుజాేప్య శ్రసరల్మ శః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రసాజితోశ్రవివేశా౭త్శ్రాన్శ్రఅు జాేప్య శ్రసరల్మశఃశ్ర౧౩
శ్రప్రహుషశ్రట నారీశ్రనరశ్రయుత్మ్శ్రరాత్వశ్రవేశక శ్రత్ాశ్రప్పౌ
శ్రయాశ్రత్వత్శ్రౌ తిల్మ జశ్రక్ణమ్శ్రప్రప్పులశ్రల నళినమ్శ్రసరఃశ్ర౧౪
శ్రసశ్రరాజశ్రప్వనశ్రప్రప్కాయ శ్రశ్రత్స్మ
ౌ క శ్రప్రాత్వశ్రనివేశనాత్
శ్రనిరు త్యశ్రత్ప్రతుేశ్రమారుమ్శ్రవస్మష్టటశ్రజనశ్రసప్రుల్మ త్మ్శ్ర౧౫
శ్రప్రపునశ్రౌ ప్రపునత:ౌ శ్రఅయోాయ యామ్శ్రరాజశ్రమారాు ఃశ్రసత్వనత్
ౌ ః
శ్రప్పూు:శ్రఅపిసమా్ాఃశ్రకుతూహలశ్రజనై:శ్రప్రుాఃశ్ర౧౬
శ్రజనశ్రప్రపునశ్రౌ ఊర్షక శ్రసత్వుర ిశ్రహర ిశ్రసల్మ నవత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
శ్రప్పూవశ్రరాజశ్రమారు సయశ్రస్మక్రశ్రస్నయ వశ్రనిసల్మ నఃశ్ర౧౭
శ్రస్మక్శ్రౌ సప్రుక ష టశ్రరాయ శ్రహిశ్రత్త్౭హశ్రరల్మ నశ్రమాలినీ
శ్రఆసీత్శ్రఅయోాయ శ్రనక్రీశ్రసుప్రచిచ త్శ్రప్రకుహశ్రత్ల్మ జాశ్ర౧౮
శ్రత్ాశ్రహయ ౭యోాయ శ్రనిలయఃశ్రసశ్రన్తసీశ్రౌ ాలా౭ప్లోశ్రజనః
శ్రరామా౭పిషేక్మ్శ్రఆకాఙ్న్
ి శ్రఆకాఙ్శ్రి తుత్యమ్శ్రరవేఃశ్ర౧౯
శ్రప్రప్జా౭లమాు రశ్రపూత్మ్శ్రచ్శ్రజనశ్రస్మయ ౭౭నన ౌశ్రవర ౌనమ్
శ్రఉతుా క్న౭పూశ్రశ్రజ జనోశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రత్మ్శ్రఅయోాయ శ్రత్వహోత్ా వమ్శ్ర౨0
శ్రఏవమ్శ్రత్మ్శ్రజనశ్రసమా్ త్మ్శ్రరాజశ్రమారుమ్శ్రపురోహిత్ః
శ్రవ్యయ హశ్రనిన వశ్రజన్తక్మ్శ్రత్మ్శ్రశనైశ్రరాజశ్రకులమ్శ్రయయౌశ్ర౨౧
శ్రస్మా౭ప్రప్శ్రశిక్రశ్రప్రప్క్యమ్శ్రప్రాస్మత్మ్శ్రఅతిరుహయ శ్రసః
శ్రసమ్పయాయశ్రనరేన్తనేణ
ౌ శ్రశప్రకేణేవశ్రప్రపుహస్తిఃశ్ర౨౨
శ్రత్మ్శ్రఆక్త్మ్శ్రఅపిప్రపేక్షయ శ్రహిాల్మ శ్రరాజా౭౭సనమ్శ్రప్రుప్ః
శ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రసశ్రచ్శ్రత్స్మక శ్రత్త్శ్రప్రకుత్మ్శ్రఇత్య ౭ప్య వేత్యత్శ్ర౨౩
తేనశ్రచైవశ్రత్ాశ్రతులయమ్శ్రసహా౭౭సీనాశ్రసాాసత్:
ఆసనేప్య :శ్రసుత్ర
ౌ ౌ:శ్రపూజయత్వౌ:శ్రపురోహిత్మ్శ్ర౨౪
శ్రకురుణాశ్రత్ల్మ శ్రప్య ుజాేతోశ్రత్వుజౌక్మ్శ్రవిప్రరజయ శ్రత్మ్
శ్రవివేశానఃౌ శ్రపురమ్శ్రరాజాశ్రస్మమోమశ్రిర్షశ్రకుహామ్శ్రఇవశ్ర౨౫
శ్రత్త్శ్రఅప్రక్య వేషశ్రప్రప్త్వాశ్రజనాకులమ్శ్ర
త్వహేన్తనశ్రౌ వేశక శ్రప్రప్తిత్వమ్శ్రనివేశనమ్
శ్రవయ త్వప్యమ్శ్రశాచ రుశ్రవివేశశ్రార్ష ౌవఃశ్ర
శీవశ్రారాశ్రక్ణశ్రసుు లమ్శ్రనప్ఃశ్రశ్ర౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ త్వశ్రసరు :
షషట సస ర్క :
క్తేశ్రపురోహితేశ్రరాత్వఃశ్రస్మన తోశ్రనియత్శ్రమానసః
శ్రసహశ్రప్ానయ శ్రవిశాలాక్షాయశ్రనారాయణమ్శ్రఉాక్త్వత్శ్ర౧
శ్రప్రప్ప్రకుహయ శ్రశిరస్మశ్రాప్రత్వమ్శ్రహవిష్టశ్రవితివశ్రత్
శ్ర ా
ౌ
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రత్వహతేశ్రతైవాశ్రయాజయ మ్శ్రజహావశ్రజల్మ లితే౭నలేశ్ర౨
శ్రేషమ్శ్రచ్శ్రహవిషశ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రప్రాశాయ శ్రఆశాసయ శ్రఆత్కనఃశ్రప్రపియమ్
శ్రాయ యన్శ్రనారాయణమ్శ్రతేవమ్శ్రస్మల్మ ౭౭శ్రసీరే
ౌ ణశ్రకుశశ్రసత్వా ిరేశ్ర౩
శ్రవాక్య త్ఃశ్రసహశ్రవైతేహాయశ్రపూాల్మ శ్రనియత్శ్రమానసః
శ్రశ్రీత్వా
మ
య ౭౭యత్నేశ్రవిష్టణఃశ్రశిేయ శ్రనరశ్రవరా౭౭త్క జఃశ్ర౪
శ్రఏక్శ్రయామా౭వశిష్టటయామ్శ్రరాత్రాయ మ్శ్రప్రప్తివిపుత్య శ్రసః
శ్రఅలమాు రశ్రవితిమ్శ్రప్రకుత్ాన మ్శ్రకారయాశ్రమాసశ్రవేశక నఃశ్ర౫
శ్రత్ప్రత్శ్రప్రశుణల్మ న్శ్రరకాశ్రవాచ్ఃశ్రసూత్శ్రమాక్త్శ్రవనినా
ౌ మ్
శ్రపూరాల్మ మ్శ్రసమాౌయ మ్శ్రఉాసీనోశ్రజజాప్శ్రయత్మానసఃశ్ర౬
శ్రతుష్టటవశ్రప్రప్ణత్శ్రైచ వశ్రశిరస్మశ్రత్వతుసూత్నమ్శ్ర
శ్రవిత్వలశ్రక్షౌత్వశ్రసమ్పల్మతోశ్రవాచ్యాశ్రమాసశ్రచ్శ్రతిల్మ జాన్శ్ర౭
శ్రతేష్టమ్శ్రపుణాయ హశ్రక్నష్ట౭త్శ్రక్మ్ప్ రశ్రత్వతురశ్రశ్రసా
ౌ
శ్రఅయోాయ మ్శ్రపూరయాశ్రమాసశ్రతూరయ శ్రక్నష్ట౭ునాతిత్ఃశ్ర౮
శ్రప్రకుతోశ్రప్వాసమ్శ్రతుశ్రత్ాశ్రవైతేహాయ శ్రసహశ్రరాక్వమ్
శ్రఅయోాయ శ్రనిలయఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రసరల్మ ఃశ్రప్రప్ుతితోశ్రజనఃశ్ర౯
శ్రత్త్ఃశ్రపౌరశ్రజనఃశ్రసరల్మఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రరామా౭పిషేచ్నమ్
శ్రప్రప్ాామ్శ్రరజనీమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రచ్ప్రకేశ్రశోప్యితుమ్శ్రశ్రపురీమ్శ్ర౧0
శ్రస్మా౭ప్రప్శ్రశిక్రా౭౭పేష్ణశ్రతేవా౭౭యత్నేష్ణశ్రచ్
శ్రచ్తుష్ తేష్ణశ్రరాయరశ్రచైతేయ శ్రషల్మ ట్టటలకేష్ణశ్రచ్శ్ర౧౧
శ్రనానాశ్రప్ణయ శ్రసప్రుతేష్ణ
ౌ శ్రవణిజామ్శ్రఆప్ణేష్ణశ్రచ్
శ్రకుటుమి్ నామ్శ్రసప్రుతేష్ణ
ౌ శ్రశ్రీత్వతు
మ
ా శ్రప్వనేష్ణశ్రచ్శ్ర౧౨
శ్రసారశ్రచైవశ్రసరాల్మరశ్రప్రుక్షేష్టల్మ ౭౭లక్షితేష్ణశ్రచ్
శ్రత్ల్మ జాఃశ్రసుప్రచిచ ాశ్రశిచప్రాఃశ్రప్ాకాశ్రశాచ ౭ప్వమ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౩
శ్రనటశ్రనర ౌక్శ్రసమాు నామ్శ్రకాయకానామ్శ్రచ్శ్రకాయామ్
శ్రత్వనఃశ్రక్ర ణశ్రరకాశ్రవాచ్ఃశ్రశుప్రశుుశ్రశచ శ్రత్త్శ్రస
శ్ర త్
ౌ ఃశ్ర౧౪
శ్రరామా౭పిషేక్శ్రయుకాౌశ్రశచ శ్రక్ాశ్రశచ ప్రకుశ్రర్షక తోశ్రజనా:
శ్రరామా౭పిషేకేశ్రసప్రమా్ పే ౌశ్రచ్త్ల్మ రేష్ణశ్రప్ర కుహేష్ణశ్రచ్శ్ర౧౫
శ్రాలాశ్రఅపిశ్రప్రకీటమానాశ్రప్రకుహశ్రాల్మ రేష్ణశ్రసత్వు శః
శ్రరామా౭పిషేక్శ్రసుయకాౌశ్రశచ ప్రకురేవశ్రమిత్ఃశ్రక్ాఃశ్ర౧౬
శ్రప్రకుత్శ్రపుష్ట్ ప్శ్రహారశ్రశచశ్రతూప్శ్రక్నాౌతిశ్రవాస్మత్ః
శ్రరాజశ్రమారు ఃశ్రప్రకుత్ఃశ్రీ
శ్ర మమాన్శ్రపౌరశ్రరామా౭పిషేచ్నేశ్ర౧౭
శ్రప్రప్కాీశ్రక్రణా౭శ్రర ౌమ్శ్రచ్శ్రనిశా౭౭క్త్వనశ్రశఙ్ుయా
శ్రత్వప్శ్రప్రుక్షామ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రచ్ప్రకు:శ్రఅుశ్రరాయ రశ్రసరల్మ శఃశ్ర౧౮
శ్రఅలమాు రమ్శ్రపురశ్రస్మయ వమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రత్త్శ్రపురశ్రవాస్మనః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఆకాత్విమాణాశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రయౌవశ్రరాజాయ ౭పిషేచ్నమ్శ్ర౧౯
శ్రసమేత్య శ్రసత్వు శఃశ్రసరేల్మ శ్రచ్త్ల్మ రేష్ణశ్రసారశ్రచ్
శ్రక్త్యనోౌశ్రమిత్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రప్రప్శశుా :శ్రజనా౭తిప్మ్శ్ర౨0
శ్రఅహోశ్రత్వహాాక శ్రరాజా౭యమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రకులశ్రననన
ౌ ః
శ్రజా
శ్ర ే ాల్మ శ్రయోశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఆాక నమ్శ్రరాత్వమ్శ్రరాఞయ ౭పిషేక్షయ తిశ్ర౨౧
శ్రసరేల్మ శ్రసయ ౭ుప్రకుహీాఃశ్రసక శ్రయశ్రనోన శ్రరామోశ్రత్వహీప్తిః
శ్రచిరాయశ్రప్విాశ్రక్నాౌశ్రప్రతుషశ్రట లోక్శ్రప్రావరఃశ్ర౨౨
శ్రఅుత్త్
ౌ శ్రత్వనాశ్రవిాల్మ న్శ్రత్రాక ాకశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లః
శ్రయాశ్రచ్శ్రప్రాప్రతుష్ణశ్రస్మన క్శ్రశ్రస
ౌ ౌా౭స్మక శ్రసల్మ ౭పిశ్రరాక్వఃశ్ర౨౩
శ్రచిరమ్శ్రజీవతుశ్రత్రాకాక శ్రరాజాశ్రత్శరతో౭నక్ః
శ్రయశ్రప్రత్్ స్మతేశ్రనా౭పిషిక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్ర
ౌ
ప్రత్క్షాయత్వహేశ్రవయమ్శ్ర౨౪
శ్రఏవమ్శ్రవిత్మ్శ్రక్త్యామ్శ్రపౌరాణామ్శ్రశుప్రశుుశ్రశ్రసా
ౌ
శ్రతిక్న్య ౭పిశ్రప్రశుత్శ్రప్రుాౌనాౌఃశ్రప్రాాౌశ్రజానప్ాశ్రజనాఃశ్ర౨౫
శ్రతేశ్రతుశ్రతిక్్య ఃశ్రపురీమ్శ్రప్రాాౌశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రరామా౭పిషేచ్నమ్
శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రపూరయాశ్రమారఃశ్రపురీమ్శ్రజానప్ాశ్రజనాఃశ్ర౨౬
శ్రజన్తకై:శ్రతై:శ్రవిసర్ తి్ ఃశ్రశుప్రశువేశ్రత్ప్రత్శ్రనిసల్మ నః
శ్రప్రల్మ సూత్వర ణశ్రవేక్సయ శ్రస్మక్రశ్రస్నయ వశ్రనిసల్మ నఃశ్ర౨౭
శ్రత్త్శ్రశ్రసశ్రౌ తిన్తనశ్రౌ క్షయశ్రసనిన ప్మ్శ్రపురమ్శ్ర
తిప్రతుక్షుపిర్శ్రజానప్తైశ్రరుాక్తైః
శ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్రససల్మ నమ్శ్రఆకులమ్శ్రప్పౌశ్ర
సుప్రత్యాతోపిశ్రర్షవార ణశ్రవోత్క్మ్శ్రశ్ర౨౮శ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషషశ్రట సా రు :శ్ర
సరమ
త సస ర్క :
శ్రజాేతిశ్రాసీశ్రయతోశ్రజాాశ్రకైకేయాయ శ్రశ్రరశ్రౌ సహోషిా
శ్రప్రాస్మత్మ్శ్రచ్న్తనశ్రౌ సమాు శమ్శ్రఆరురోహశ్రయప్రతుచ్చ యాశ్ర౧
శ్రస్మక్శ్రౌ రాజశ్రప్ామ్శ్రప్రకుాాన మ్శ్రప్రప్కీర ణశ్రకురమోత్ు రామ్
శ్రఅయోాయ మ్శ్రత్వనరా
ౌ శ్రత్స్మక త్శ్రప్రాస్మాత్శ్రఅనల్మ వైక్షత్శ్ర౨
శ్రప్ాకాపి: వరా౭శ్రరామపిశ్రర
శ్ర ల్మ జైశ్ర
ౌ శచ శ్రసత్వలమ్శ్రప్రకుామ్
ప్రుామ్శ్రచ్నప్
ౌ తైశ్రశాచ౭పిశ్రశిరఃశ్రస్మన త్శ్రజనైశ్రప్రరుల్మ ామ్శ్ర౩
మాలయ శ్రమోత్క్శ్రహ్శ్రత ౌ శచ శ్రతిల్మ ఞన్త్తౌ: అపినాతిామ్
శుక్శ్రల తేవశ్రప్రకుహశ్రాల్మ రామ్శ్రసరల్మ శ్రవాతిప్రత్శ్రనిసల్మనామ్శ్ర౪
సప్రత్వ్ ప్రహుషశ్రట జనాకీరాణమ్శ్రప్రప్హక శ్రక్నష్ట౭పిశ్రనాతిామ్శ్ర
ప్రప్ప్రహుషశ్రట వరశ్రహసయ ౌ ౭శాల్మ మ్శ్రసప్రత్వ్ ణర్ష ౌత్శ్రక్నశ్రప్రుష్టమ్శ్ర౫
ప్రప్ప్రహుషశ్రట ుతితై: పౌర: ఉప్రచిచ త్శ్రత్ల్మ జశ్రమాలినీమ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అయోాయ మ్శ్రత్వత్వౌరాశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రమ్శ్రవిసకయమా౭౭క్ాశ్ర౬
ప్రప్హరోతు
ి ్ ల లశ్రనయనామ్శ్రాుటరశ్రక్షౌత్వశ్రవాహినీమ్
అవితూరేశ్రశ్రస్మా
ౌ మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రాప్రత్వమ్శ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రత్వన ౌరాశ్ర౭
శ్రఉత్మే
ౌ శ్రనా౭పిసుయకాౌశ్రహరే ిణా౭శ్రర ౌశ్రప్రాశ్రసత్వ
శ్రరాత్వశ్రమాాశ్రత్నమ్శ్రిమ్శ్రుశ్రజనేప్య ఃశ్రసప్రత్వ్ యచ్చ తిశ్ర౮
శ్రఅతిమాప్రత్శ్రప్రప్హరోి౭యమ్శ్రిమ్శ్రజనశ్రసయ శ్రచ్శ్రశత్వా శ్రమే
శ్రకారయిషయ తిశ్రిమ్శ్రవా౭పిశ్రసప్రత్వ్ ప్రహుష్టటశ్రత్వహీప్తిఃశ్ర౯
శ్రవిత్వరయ మాణాశ్రహరే ిణశ్రాప్రత్వశ్రప్రత్వయాశ్రుా
శ్రఆచ్చ్క్షే౭త్శ్రకుాజయైశ్రపూయసీమ్శ్రరాక్వశ్రప్రశియమ్శ్ర౧0
శ్రశల్మ ఃశ్రపుషేయ ణశ్రజిత్శ్రప్రక్నత్మ్శ్రయౌవశ్రరాఞయ నశ్రరాక్వమ్
శ్రరాజాశ్రత్శరతోశ్రరాత్వమ్శ్రఅపిషేచ్యిా౭నక్మ్శ్ర౧౧
శ్రాత్రాయ శ్రశ్రరశ్రౌ వచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రకుాజశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఅత్వర్ష ిా
శ్రకైలాసశ్రశిక్రాకారాత్శ్రప్రాస్మాత్శ్రఅవరోహత్శ్ర౧౨
శ్రస్మశ్రత్హయ మానాశ్రక్నపేనశ్రత్వనరా
ౌ శ్రాప్శ్రత్ర్షేనీ
శ్రశయానామ్శ్రఏత్య శ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౩
శ్రఉతిష
ౌ శ్రట మ్పటేశ్రిమ్శ్రేషేశ్రప్యమ్శ్రాల్మ మ్శ్రఅపివర ౌతే
శ్రఉప్పులత్శ్రత్వహౌకేనశ్రిమ్శ్రఆాక నమ్శ్రనశ్రపుత్య స్నశ్రశ్ర౧౪
శ్రఅనిషేశ్రట రప్కాకారేశ్రసౌాకేయ నశ్రవిక్త్స్న
ౌ
శ్రచ్లమ్శ్రహిశ్రత్వశ్రసౌాక్య మ్శ్రనత్య ఃశ్రప్రసోత్శ్రఇవోష ణకేశ్ర౧౫
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రకైకేయీశ్రరుషయా
ట
శ్రప్రుషమ్శ్రవచ్ః
శ్రకుప్యా
జ
శ్రాప్శ్రత్ర్షేనాయ శ్రవిష్టత్మ్శ్రఅక్త్వత్శ్రప్రమ్శ్ర౧౬
శ్రకైకేయీశ్రత్ల్మ ౭ప్రప్వీత్శ్రకుాజమ్శ్రక్చిచ త్శ్రక్షేత్వమ్శ్రనశ్రత్వన ౌరే
శ్రవిషణశ్రణ వత్నామ్శ్రహిశ్రాల్మ మ్శ్రలక్షయేశ్రప్రపుశశ్రతుఃిామ్శ్ర౧౭
శ్రత్వనరా
ౌ శ్రతుశ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రకైకేయాయ శ్రత్వతురా౭క్షరమ్
శ్రఉవాచ్శ్రప్రక్నత్శ్రసుయకాౌశ్రవాక్య మ్శ్రవాక్య శ్రవిశారాశ్ర౧౮
శ్రస్మశ్రవిషణత్
ణ రాశ్రపూాల్మ శ్రకుాజశ్రత్స్మయ శ్రహితైషిణీ
శ్రవిష్టత్యనీశ్రౌ ప్రోవాచ్శ్రపేత్యనీశ్రౌ చ్శ్రరాక్వమ్శ్ర౧౯
శ్రఅక్షేత్వమ్శ్రరత్వహత్శ్రతేవిశ్రప్రప్ప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్ల్మశ్రతిల్మ నాశనమ్
శ్రరాత్వమ్శ్రత్శరతోశ్రరాజాశ్రయౌవశ్రశ్రరాఞయ ౭పిషేక్షయ తిశ్ర౨0
శ్రస్మ౭సకయ ౭కాతేశ్రప్యేశ్రత్వకాన శ్రతుఃక్శ్రశోక్శ్రసత్వనిల్మ ా
శ్రత్హయ శ్రమానా౭నలేశ్రనేవశ్రత్ల్మ త్శ్రశ్రహిార ౌమ్శ్రఇహా౭౭క్ాశ్ర౨౧
శ్రత్వశ్రతుఃకేనశ్రకైకేయిశ్రత్వత్వశ్రతుఃక్మ్శ్రత్వహశ్రత్్ వేత్
శ్రత్ల్మ శ్రప్రతుల్మ తౌౌశ్రత్వత్వశ్రప్రుతిశ్రౌ శచ శ్రప్వేత్శ్రఅప్రత్శ్రనశ్రసత్వే యఃశ్ర౨౨
శ్రనరా౭తిప్శ్రకులేశ్రజాాశ్రత్వహిషీశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వహీప్తేః
Page 17 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఉప్రక్త్ల్మ మ్శ్రరాజశ్రత్రాకణామ్శ్రక్త్మ్శ్రతేవిశ్రనశ్రపుత్య స్నశ్ర౨౩
శ్రత్రక శ్రవాత్వశ్రశటోశ్రప్రాౌశ్రశ
శ్ర క్ష
ల ణ శ్రవాత్వశ్రచ్శ్రారుణః
శ్రశుత్శ్రౌ ావేశ్రనశ్రజానీషేశ్రతేశ్రనైవమ్శ్రఅతిశ్రసమిౌాశ్ర౨౪
శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్శ్రప్రప్యుమాజనశ్రశ్రసల్మ ౌ యిశ్రస్మనల్మ ౌ మ్శ్రఅనర ౌక్మ్
శ్రఅరే ౌనేశ్రవా౭త్య శ్రతేశ్రప్రాౌశ్రక్నసలాయ మ్శ్రయోజయిషయ తిశ్ర౨౫
శ్రఅప్వాహయ శ్రసశ్రతుష్టటాక శ్రప్రత్మ్శ్రత్వశ్రప్ుౌష్ణ
శ్రకాలేయ శ్రశ్రస్మౌప్యిాశ్రరాత్వమ్శ్రరాఞయ శ్రనిహత్శ్రక్త్వకే
ట శ్ర౨౬
శ్రశప్రతుఃశ్రప్తిశ్రప్రప్వాతేనశ్రమాప్రతేవశ్రహిత్శ్రకాత్వయ యా
శ్రఆీవిషశ్రఇవామేు శ్రనశ్రాలేశ్రప్ర్షప్రహుత్శ్రశ్రసల్మ యాశ్ర
ౌ
౨౭
శ్రయాశ్రహిశ్రకురాయ త్శ్రసరో్ శ్రవాశ్రశప్రతుశ్రరాల్మ శ్రప్రప్ తుయపేక్షిత్ః
శ్రరాజాేశ్రత్శరతేశ్రనా౭త్య శ్రసపుప్రాశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్ాశ్రప్రకుాశ్ర౨౮
శ్రాపేనా౭ప్రుత్శ్రస్మనేల్మ ౌ నశ్రాలేశ్రనిత్య మ్శ్రర క్నచితే
శ్రరాత్వమ్శ్రశ్రస్మౌప్యాశ్రరాఞయ శ్రస్మ౭ుప్నాౌశ్రహాశ్రహయ ౭స్మశ్ర౨౯
శ్రస్మశ్రప్రాప్శ్రౌ కాలమ్శ్రకైకేయిశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రకురుశ్రహిత్మ్శ్రత్వ
శ్రప్రాయసల్మ శ్రపుప్రత్మ్శ్రఆాక నమ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రవిసక యశ్రత్రే నేశ్ర౩0
శ్రత్వనరా
ౌ యాశ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రశయనాశ్రస్మశ్రశుా౭౭ననా
ఉత్సౌ
ౌ ౌ శ్రహర ిశ్రసమ్ప్రాణశ్రచ్న్తత్వౌశ్రలేకేవశ్రశారత్వశ్ర౩౧
అత్వవశ్రస్మశ్రతుశ్రసుౌష్టటశ్రకైకేయీశ్రవిసక యా౭నిల్మ ాశ్ర
శ్రఏక్మ్శ్రఆప్రణమ్శ్రత్స్మయ శ్రకుాజయైశ్రప్రప్త్తౌశ్రశుప్మ్శ్ర౩౨
శ్రత్ాల్మ ౌ శ్రాల్మ ౭౭ప్రణమ్శ్రత్స్మయ శ్రకుాజయైశ్రప్రప్త్వతోత్మా
ౌ
శ్రకైకేయీశ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్రప్రహుష్టటశ్రపున:శ్రఏవశ్రఅప్రప్వీత్శ్రఇత్మ్శ్ర౩౩
శ్రఇత్మ్శ్రతుశ్రత్వన ౌరేశ్రత్వహయ మ్శ్రఆకాయ స్మశ్రప్రత్వమ్శ్రప్రపియమ్
శ్రఏత్న్శ్రమేశ్రప్రపియమ్శ్రఆకాయ తుఃశ్రిమ్శ్రవాశ్రపూయఃశ్రక్రోమిశ్రతేశ్ర౩౪
శ్రరామేశ్రవాశ్రప్రతేశ్రవా౭హమ్శ్రవిేషమ్శ్రనోప్లక్షయే
శ్రత్స్మక త్శ్రతుష్టట౭స్మక శ్రయశ్రప్రాజాశ్రరాత్వమ్శ్రరాఞయ ౭పిషేక్షయ తిశ్ర౩౫
శ్రనశ్రమేశ్రప్రమ్శ్రిమిచ శ్రతిత్శ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రపునఃశ్రశ్రశ్ర
ప్రపియమ్శ్రప్రపియారే మశ్రరవచ్మ్శ్రవచ్ఃశ్రప్రమ్
శ్రత్ాశ్రహయ వోచ్శ్రస
శ్ర ల్మ ౌ శ్రత్వత్ఃశ్రప్రపియోత్ర
ౌ మ్శ్ర
వరమ్శ్రప్రమ్శ్రతేశ్రప్రప్త్ామిశ్రత్మ్శ్రప్రుణుశ్ర౩౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రసప్త్వ
ౌ శ్రసా రు :శ్ర
అషమ
ట
సస ర్క ః
త్వనరా
ౌ శ్రత్ల్మ ౭ప్య సూయైనామ్శ్రఉప్రతుా జాయ౭౭ప్రణమ్శ్రచ్శ్రత్త్
శ్రఉవాచేత్మ్శ్రత్తోశ్రవాక్య మ్శ్రక్నప్శ్రతుఃక్శ్రసత్వనిల్మ ాశ్ర౧
శ్రహర ిమ్శ్రిమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅస్మౌనేశ్రప్రకుత్వత్య ౭స్మశ్రాలిే
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రశోక్శ్రస్మక్రశ్రత్వత్య స ౌమ్శ్రఆాక నమ్శ్రనా౭వపుత్య స్నశ్ర౨
త్వనస్మశ్రప్రప్హస్మమిశ్రాల్మ మ్శ్రతేవీశ్రతు:కా౭శ్రర్ష ౌాశ్రసత్వశ్ర
యశ్రచ్యచ చిత్వేయ శ్రహప్రరు
ర ష్టట౭స్మశ్రప్రాపేయ త్మ్శ్రవయసనమ్శ్రత్వహత్శ్ర౩
శోచామిశ్రతురక తిత్ల్మ మ్శ్రతేశ్రకాశ్రహిశ్రప్రాజాేశ్రప్రప్హర ియేత్
అరేశ్రసా ప్త్వన శ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రప్రుతోయ శ్రర్షవా౭౭క్ామ్శ్ర౪
ప్రాశ్రతేవశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రరాజయ శ్రస్మారణాశ్రత్్యమ్
త్శ్రతిల్మ చిత్వౌయ శ్రవిషణాణ౭స్మక శ్రప్యమ్శ్రీాత్శ్రహిశ్రజాయతేశ్ర౫
లక్షక ణోశ్రహిశ్రత్వహేష్టల్మసోశ్రరాత్వమ్శ్రసరాల్మ త్కనాశ్రక్త్:
శప్రతుక్న శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రత్మ్శ్రకాకుసమ్
ౌ శ్రలక్షక ణోశ్రయాశ్ర౬
ప్రప్ాయ సనన శ్రప్రక్మేణా౭పిశ్రప్రత్శ్రస్మయ వశ్రామినిశ్ర
రాజయ శ్రప్రక్మోశ్రవిప్రప్ప్రకుషశ్రట స
శ్ర యో
ౌ
: ావత్శ్రక్నీయసో: ౭
వితుష: క్షప్రత్శ్రచార్షప్రతేశ్రప్రాజశ్రే సయ శ్రప్రాప్శ్రౌ కార్షణ:
ప్యాశ్రప్రత్్ వేపేశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రచిన ౌయమ్పౌశ్రత్వా౭౭త్క జమ్శ్ర౮
రప్కాశ్రక్లుశ్రక్నసలాయ శ్రయస్మయ ఃశ్రపుప్రతో౭పిషేక్షయ తే
శ్రయౌవశ్రరాఞయ నశ్రత్వహాశ్రశల్మ ఃశ్రపుషేయ ణశ్రతిల్మ జ్ఞత్మ
ౌ ఃశ్ర౯
శ్రప్రాాౌమ్శ్రరత్వహత్వమ్శ్రప్రీతిమ్శ్రప్రప్త్వామ్శ్రామ్శ్రహత్తిల్మ షమ్
శ్రఉప్స్మౌసయ స్మశ్రక్నసలాయమ్శ్రాసీవశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రకుాత్వజలిఃశ్ర౧0
శ్రఏవమ్శ్రచేశ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రసహా౭స్మక పిశ్రశ్రస ౌస్మయ :శ్రప్రపేష్టయ శ్రప్విషయ స్మ
శ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రత్వశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రపేషయ శ్రావమ్శ్రక్మిషయ తిశ్ర౧౧
శ్రప్రహుష్టటఃశ్రక్లుశ్రప్విషయనిశ్రౌ రాత్వశ్రసయ శ్రప్రమాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
శ్రఅశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రప్విషయనిశ్రౌ రన ష్టశ్రశ్రస్న ౌశ్రప్రత్శ్రక్షయేశ్ర౧౨
శ్రామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రత్వశ్రప్రీామ్శ్రప్రపువనీమ్
ౌ శ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్రత్త్ః
శ్రరాత్వశ్రస్మయ వశ్రకుణాన్శ్రతేవీశ్రకైకేయీశ్రప్రప్శశత్వా శ్రహశ్ర౧౩
శ్రత్రక జ్ఞేశ్రకురుపిశ్రశ్రరాౌనఃౌ శ్రప్రకుత్జఃే శ్రసత్య వాక్శ్రశుచిః
శ్రరామోశ్రరాజఃే శ్రరతోశ్రఞయ ష్టటశ్రయౌవశ్రరాజయ మ్శ్రఅతో౭శ్రర మతిశ్ర౧౪
శ్రప్రాప్రతూన్శ్రప్రపుాయ మ్శ్రశచ శ్రత్వరాు యుఃశ్రపిప్రతువత్శ్రాలయిషయ తి
శ్రసత్వౌ ప్యస్నశ్రక్త్మ్శ్రకుపేశ్రజ ప్రశుాల్మ శ్రరామా౭పిషేచ్నమ్శ్ర౧౫
శ్రప్రత్శ్రశాచ ౭పిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రతువమ్శ్రవర ిశ్రశాత్శ్రప్రమ్
శ్రపిప్రతుశ్రపైాత్వహమ్శ్రరాజయ మ్శ్రఅవాప్ాయ తిశ్రనరర ిప్ఃశ్ర౧౬
శ్రస్మశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅపుయ త్యేశ్రప్రాపేశ్రౌ వర ౌమానేశ్రచ్శ్రత్వన ౌరే
శ్రప్విషయ తిశ్రచ్శ్రక్లాయ ణేశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రప్ర్షత్ప్య శ్రస్నశ్ర౧౭
శ్రయాశ్రమేశ్రప్రతోశ్రమానయ శ్రశ్రస ౌాశ్రపూయో౭పిశ్రరాక్వ:
శ్రక్నసలాయ శ్రతో౭తిర్షక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రసశ్రతుశ్రశుప్రూషతేశ్రహిశ్రమామ్శ్ర౧౮
శ్రరాజయ మ్శ్రయతిశ్రహిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రత్స్మయ ౭పిశ్రత్శ్రత్
శ్ర ా
ౌ శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రత్వనయ తేశ్రహిశ్రయా౭౭ాక నమ్శ్రత్ాశ్రప్రాప్రతూమ్శ్రశ్రరౌశ్రరాక్వ:శ్ర౧౯
శ్రకైకేయాయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రత్వన ౌరాశ్రప్రపుశశ్రతుఃిా
శ్రత్వరు మ్శ్రఉషమ్
ణ శ్రవినిశేల్మ సయశ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨0
శ్రఅనర ౌశ్రత్ర్షే నీశ్రమౌరాుయత్శ్రనశ్రఆాక నమ్శ్రఅవపుత్య స్న
శ్రశోక్శ్రవయ సనశ్రవిసీరే
ౌ ణశ్రత్వజనీ
జ శ్రౌ తుఃక్శ్రస్మక్రేశ్ర౨౧
శ్రప్విాశ్రరాక్వోశ్రరాజాశ్రరాక్వశ్రసయ శ్రచ్శ్రయఃశ్రరత్ః
శ్రరాజశ్రవమాే త్శ్రతుశ్రకైకేయిశ్రప్రత్ఃశ్రప్ర్షహాసయతేశ్ర౨౨
శ్రనశ్రహిశ్రరాజఃే శ్రరాఃశ్రసరేల్మ శ్రరాఞయ శ్రతిషని
ట శ్రౌ ామిని
శ్రశ్రస్మౌప్య మానేష్ణశ్రసరేల్మష్ణశ్రరత్వహాన్శ్రఅనయోశ్రప్వేత్శ్ర౨౩
శ్రత్స్మక శ్రశ్రఞయ షే
జ టశ్రహిశ్రకైకేయిశ్రరాజయ శ్రత్న్తమాౌణిశ్రార్ష ౌవాః
శ్రశ్రస్మౌప్యమిౌశ్రఅనవాయ మిు శ్రకుణవతుా శ్రఇత్రేశ్రషల్మ ౭పిశ్ర౨౪
శ్రఅసౌశ్రఅత్య న ౌశ్రనిర్ క్న శ్రసవ
ౌ శ్రపుప్రతోశ్రప్విషయ తి
శ్రఅనాత్వత్శ్రరకేప్య శ్రశచ శ్రరాజశ్రవమాే శ్రచ్చ శ్రవత్ాలేశ్ర౨౫
శ్రస్మహమ్శ్రత్ల్మ త్౭శ్రరే ౌశ్రసప్రమా్ ాౌశ్రత్ల్మ మ్శ్రతుశ్రమామ్శ్రనా౭వపుత్య స్న
శ్రసప్తిన శ్రప్రుతౌౌశ్రయాశ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రప్తేయమ్శ్రాతుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౨౬
శ్రప్రతువమ్శ్రతుశ్రప్రత్మ్శ్రరాత్వఃశ్రప్ర ాప్య శ్రరాజయమ్శ్రఅక్త్వటక్మ్
శ్రతేశా౭శ్రనర
ౌ మ్శ్రవాశ్రనయిాశ్రలోకా౭శ్రనర
ౌ మ్శ్రఅా౭పిశ్రవాశ్ర౨౭
శ్రశ్రాలశ్రఏవశ్రహిశ్రమాతులయ మ్శ్రప్రతోశ్రనాయిత్శ్రశ్రసల్మ ౌ యా
శ్రశ్రసనిన క్రాిశ్రచ్చ శ్రసౌహార ౌమ్శ్రజాయతేశ్రశ్రస్మౌవరేశ్రషల్మ ౭పిశ్ర౨౮
శ్రప్రత్శ్రస్మయ శ్రప్య ౭ువశశ్రశే ప్రతుక్నన ౭పిశ్రసమాక్త్:
శ్రలక్షక ణోశ్రహిశ్రయాశ్రరాత్వమ్శ్రత్ా౭సౌశ్రప్రత్మ్శ్రక్త్:శ్ర౨౯
శ్రప్రూయతేశ్రహిశ్రప్రతుత్వ:శ్రక్శిచ శ్రచేచ త్ ౌవోయ శ్రవనశ్రజీవిపి:
శ్రసనిన క్రాిశ్రతిషీకాపిశ్రరోకచిత్:శ్రప్రమాశ్రత్్ యాత్శ్ర౩0
శ్రక్నాౌశ్రహిశ్రరాత్వమ్శ్రసౌమిప్రతిశ్రశ్రర లక్షక ణమ్శ్రచా౭పిశ్రరాక్వః
శ్రఅశిల్మ నో:శ్రఇవశ్రసౌప్రాప్రత్మ్శ్రత్యోశ్రరో
శ్ర లకేష్ణశ్రవిప్రశుత్మ్శ్ర౩౧
శ్రత్స్మక శ్రనన శ్రలక్షక ణేశ్రరాత్వఃశ్రాప్మ్శ్రిమిచ త్శ్రక్ర్షషయ తి
శ్రరాత్వశ్రశ్రరౌశ్రప్రతేశ్రాప్మ్శ్రకురాయ త్శ్రఇతిశ్రనశ్రసత్వే యఃశ్ర౩౨
శ్రత్స్మక త్శ్రరాజశ్రప్రకుహాత్శ్రఏవశ్రవనమ్శ్రక్చ్చతుశ్రతేశ్రరత్ః
శ్రఏత్త్శ్రహిశ్రరోచ్తేశ్రత్వహయ మ్శ్రప్రపుశమ్శ్రచా౭పిశ్రహిత్మ్శ్రత్వశ్ర౩౩
శ్రఏవమ్శ్రతేశ్రశ్రజాేతిశ్రప్క్షశ్రసయ శ్రప్రేయశ్రైచ వశ్రప్విషయతి
శ్రయతిశ్రచేత్శ్రప్రతోశ్రత్రాక త్శ్రపిప్రత్య మ్శ్రరాజయమ్శ్రఅవాప్ాయ తిశ్ర౩౪
శ్రసశ్రతేశ్రర క్నచితోశ్రాలోశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసహజ్ఞశ్రర్షపుః
శ్రసప్రుాౌ౭శ్రర ౌశ్రసయ శ్రనష్టట౭శ్రరోౌశ్రజీవిషయ తిశ్రక్త్మ్శ్రవేశ్ర౩౫
శ్రఅపిప్రతుత్మ్శ్రఇవా౭రణేయ శ్రస్మమేమనశ్రక్జశ్రయూత్ప్మ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రప్చాచ త్యమానమ్శ్రరామేణశ్రప్రత్మ్శ్రప్రాతుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౩౬
శ్రత్రా్ త్శ్రనిరాప్రకుాశ్రపూరల్మ మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రసౌాక్య వత్యా
ౌ
శ్రరాత్వశ్రమాాశ్రసప్త్వన శ్రతేశ్రక్త్మ్శ్రవైరమ్శ్రనశ్రశాత్యేత్శ్ర౩౭
శ్రయాశ్రహిశ్రరాత్వఃశ్రప్రపుతివీమ్శ్రఅవాప్ాయ తిశ్రశ్రశ్ర
ప్రతువమ్శ్రప్రప్నష్టటశ్రప్రతోశ్రప్విషయ తి
శ్రఅతోశ్రహిశ్రసమిచ న ౌయశ్రరాజయ మ్శ్రఆత్క ఞశ్రశ్ర
ప్రశ్రసయ శ్రచైవా౭త్య శ్రవివాసశ్రకారణమ్శ్ర౩౮శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఅషత్వ
ట శ్రసా రు ః
నవమ సస ర్క :
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రకైకేయీశ్రప్రక్నతేనశ్రజల్మ లిా౭౭ననా
శ్రత్వరు మ్శ్రఉషమ్
ణ శ్రవినిశేల్మ సయశ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
శ్రఅత్య శ్రరాత్వమ్శ్రఇత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రవనమ్శ్రప్రప్స్మౌప్యాశ్రత్వయ ౭హమ్
శ్రయౌవశ్రరాఞయ నశ్రప్రత్మ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవా౭పిశ్రషేచ్యేశ్ర౨
శ్రఇత్మ్శ్రతిల్మ ానీమ్శ్రసత్వ్ శయశ్రకేనోాయేనశ్రత్వన ౌరే
శ్రప్రత్ఃశ్రప్రాపున యాత్శ్రరాజయ మ్శ్రనశ్రతుశ్రరాత్వఃశ్రక్త్త్వచ నశ్ర౩
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రత్యాశ్రతేవాయ శ్రత్వన ౌరాశ్రాప్శ్రత్ర్షే నీ
శ్రరామా౭శ్రర ౌమ్శ్రఉప్హిత్వా నీ ౌశ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
హనేౌానీమ్శ్రప్రప్వక్షాయమిశ్రకైకేయిశ్రప్రూయామ్శ్రచ్శ్రమే
యాశ్రతేశ్రప్రతోశ్రరాజయ మ్శ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రాప్ాయ తిశ్రకేవలమ్శ్ర౫
ిమ్శ్రనశ్రసక రస్మశ్రకైకేయిశ్రసక రశ్రమ్పౌశ్రవాశ్రనికూహస్నశ్ర
యశ్రతుచ్య మాన0శ్రఆాక ౭శ్రర ౌమ్శ్రత్వత్శ్రౌ శ్రసల్మ ౌ మ్శ్రప్ర శోతుశ్రమిచ్చ స్మశ్ర౬
త్వయోచ్య మానమ్శ్రయతిశ్రతేశ్రప్ర శోతుమ్శ్రచ్మోౌశ్రవిలాస్మనిశ్ర
ప్రూయాశ్రత్వ౭పిాస్మయ మిశ్రప్రశుాల్మ శ్రచా౭పిశ్రవిప్రుశయ ామ్శ్ర౭
శ్రప్రశుతైల్మ వమ్శ్రవచ్నమ్శ్రత్స్మయ శ్రత్వన ౌరాయాశ్రశ్రరౌశ్రకైక్యీ
శ్రిమిచ త్శ్రఉాౌయశ్రశయనాత్శ్రస్మల్మ శ్రసీ
శ్ర రా
ౌ ణ త్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౮
శ్రక్త్యశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వమోాయమ్శ్రకేనోాయేనశ్రత్వన ౌరే
శ్రప్రత్ఃశ్రప్రాపున యాశ్రప్రాజయ మ్శ్రనశ్రతుశ్రరాత్వఃశ్రక్త్త్వచ నశ్రశ్ర౯
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రత్యాశ్రతేవాయ శ్రత్వన ౌరాశ్రాప్శ్రత్ర్షే నీ
శ్రరామార ౌమ్శ్రఉప్హిత్వా నీ ౌశ్రకుాజశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧0
శ్రత్వశ్రతేవా౭రరేశ్రయుతేశ్రౌ సహశ్రరాజర్ష ిపిఃశ్రప్తిః
శ్రఅక్చ్చ త్శ్రాల్మ మ్శ్రఉాాయశ్రతేవరాజశ్రసయ శ్రస్మహయ ప్రకుత్శ్ర౧౧
శ్రతిశమ్శ్రఆస్మౌయశ్రకైకేయిశ్రత్క్షిణామ్శ్రత్ణకా
ట న్శ్రప్రప్తి
శ్రవైజయనమ్
ౌ శ్రఇతిశ్రకాయత్మ్శ్రపురమ్శ్రయప్రత్శ్రతిమిత్ల్మ జఃశ్ర౧౨
శ్రసశ్రశత్వ్ రశ్రఇతిశ్రకాయ త్ఃశ్రశత్మాయోశ్రత్వహా౭రరః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రత్తౌశ్రశప్రక్శ్రసయ శ్రసప్రమాుత్వమ్శ్రతేవశ్రసము :శ్రఅనిర్ష జత్ఃశ్ర౧౩
శ్రత్స్మక న్శ్రత్వహతిశ్రసప్రమాు మేశ్రరాజాశ్రత్శరత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
శ్రరాప్రతౌశ్రప్రప్రాౌన్శ్రక్నమిౌశ్రసక శ్రత్రస్మశ్రఆస్మత్యశ్రరాక్షస్మ:శ్ర౧౪
త్ప్రా౭క్రోన్శ్రనక హశ్రతుయ త్ ౌమ్శ్రరాజాశ్రత్శరత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర
శ్రఅరరశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రాహు:శ్రశన్త్శ్రత ౌ శచ శ్రశక్ీశ్రప్రకుత్:శ్ర౧౫
శ్రఅప్వాహయ శ్రత్ల్మ యాశ్రతేవిశ్రసప్రమాు మాశ్రనన ష టశ్రచేత్నః
శ్రత్ప్రా౭పిశ్రవిక్షత్ఃశ్రశన్త్ఃత ౌ శ్రప్తిశ్రశ్రస్నశ్రౌ రక్షిత్శ్రశ్రసల్మ యాశ్ర
ౌ
౧౬
శ్రతుషేన
ట శ్రతేనశ్రత్తౌౌశ్రతేశ్రతౌల్మ శ్రవరౌశ్రశుప్శ్రత్రేనే
శ్రసశ్రత్ల్మ యోశ్రశ్రక్ఃశ్రౌ ప్తి:శ్రతేవిశ్రయాశ్రశ్రఇచేచ యమ్శ్రత్ాశ్రవరౌశ్ర౧౭
శ్రప్రకుహీణయామ్శ్రఇతిశ్రత్త్శ్రతేనశ్రత్తేశ్రతుయ శ్రశ్రక్మ్శ్ర
ౌ త్వహాత్క నా
శ్రఅ నపిజాేశ్రహయ ౭హమ్శ్రతేవిశ్రత్ల్మ యైవశ్రక్తిాశ్రపురాశ్ర౧౮
శ్రక్త్శ్రఏష్టశ్రత్వశ్రతుశ్రస్నన హాశ్రనక నస్మశ్రారయ తేశ్రత్వయాశ్ర
శ్రరామా౭పిషేక్శ్రసమా్రాశ్రనిన ప్రకుహయ శ్రవినివర ౌయశ్ర౧౯
శ్రవరౌశ్రయాచ్శ్రసల్మ శ్రప్రాౌరమ్శ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭పిషేచ్నమ్
శ్రప్రప్ప్రవాజనమ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రవరాిణిశ్రచ్తుర ౌశశ్ర౨0
శ్రచ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రరామేశ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రవనమ్శ్ర
శ్రప్రప్జాావక్త్శ్రస్నన హశ్రశ్రస్మర
ౌ :శ్రపుప్రతోశ్రప్విషయ తిశ్ర౨౧
శ్రప్రక్నా౭౭కారమ్శ్రప్రప్విశాయ ౭త్య శ్రప్రకుతేశ్రౌ వా౭శల్మ ప్తేఃశ్రరతే
శ్రేష్టల్మ ౭శ్రనర్ష
ౌ మాయామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రపూమౌశ్రత్వలినశ్రవాస్మనీశ్ర౨౨
శ్రమాశ్రస్మక నమ్శ్రప్రప్తుయ త్వక్షేాశ్రమాశ్రచైనమ్శ్రఅపిాషాః
శ్రరుత్మ్పౌశ్రచా౭పిశ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రజక్ాయ మ్శ్రశ్రశోలక్శ్రలాలస్మశ్ర౨౩
శ్రత్యిాశ్రత్ల్మ మ్శ్రసాశ్రప్రుౌ:శ్రఅప్రత్శ్రమేశ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ సత్వే యః
శ్రత్ల్మ త్శ్రప్రకుతేశ్రచ్శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రవిేత్శ్రఅపిశ్రహుాశనమ్శ్ర౨౪
శ్రనశ్రాల్మ మ్శ్రప్రక్నత్యితుమ్శ్రశక్నౌశ్రనశ్రప్రకుాౌమ్శ్రప్రప్తుయ త్వక్షితుమ్
శ్రత్వశ్రప్రపియా౭శ్రర ౌమ్శ్రరాజాశ్రహిశ్రప్రాణాన్శ్రఅపిశ్రప్ర్షత్య ఞత్శ్ర౨౫
శ్రనశ్రహయ ౭తిప్రక్మితుమ్శ్రశక్శ్రౌ శ్రసవ
ౌ శ్రవాక్య మ్శ్రత్వహీశ్రప్తిః
శ్రత్వనశ్రౌ సల్మ ావేశ్రపుత్య సల్మ శ్రసౌాక్య శ్రప్లమ్శ్రఆత్కనఃశ్ర౨౬
శ్రత్వణిశ్రుక్మ్శ్ర
ౌ రవరాణనిశ్రర ాన నిశ్రవివిానిశ్రచ్
శ్రత్ాయ శ్రశ్రత్శ
ౌ రతోశ్రరాజాశ్రమాశ్రసక శ్రతేష్ణశ్రత్వనఃశ్రప్రకుాఃశ్ర౨౭
శ్రయౌశ్రతౌశ్రతేవా౭రరేశ్రయుశ్రతేశ్రౌ వరౌశ్రత్శరతో౭త్ాత్
శ్రతౌశ్రస్మక రయశ్రత్వహాశ్రాకేశ్రసో౭శ్రరోౌశ్రమాశ్రాల్మమ్శ్రఅతిప్రక్మేత్శ్ర౨౮
శ్రయాశ్రతుశ్రతేశ్రవరమ్శ్రత్ాయ త్శ్రసల్మ యమ్శ్రఉాౌప్య శ్రరాక్వః
శ్రవయ వస్మౌప్య శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఇత్వమ్శ్రప్రుణుయాశ్రవరమ్శ్ర౨౯
శ్రరాత్వమ్శ్రప్రప్ప్రవాజయా౭రణేయ శ్రనవశ్రవరాిణిశ్రప్ఞ్చ శ్రచ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రత్ఃశ్రప్రియామ్శ్రరాజాశ్రప్రపుతివాయ :శ్రార్ష ౌవర ిప్ఃశ్ర౩0
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రరామేశ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రవనమ్శ్ర
రూటశ్రశచ శ్రప్రకుత్శ్రమ్పలశ్రశచ శ్రేషమ్శ్రశ్రస్మౌసయ తిశ్రతేశ్రరత్: ౩౧
రాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనమ్శ్రచైవశ్రతేవిశ్రయాచ్సల్మ శ్రత్మ్శ్రవరమ్శ్ర
ఏవమ్శ్రస్మత్య ౌ మిౌశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రసరాల్మ ౭శ్రరాౌశ్రస
శ్ర వ
ౌ శ్రామినిశ్ర౩౨
శ్రఏవమ్శ్రప్రప్ప్రవాజిత్శ్రైచవశ్రరామో౭రామోశ్రప్విషయ తి
శ్రప్రత్శ్రశచ శ్రహాశ్రమిప్రత్శ్రశ్రసవ
ౌ శ్రరాజాశ్రప్విషయ తిశ్ర౩౩
శ్రయేనశ్రకాలేనశ్రరాత్వశ్రశచ శ్రవనాత్శ్రప్రప్ాయ ౭౭క్మిషయ తి
శ్రతేనశ్రకాలేనశ్రపుప్రత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రకుత్శ్రమ్పలోశ్రప్విషయతిశ్ర౩౪
శ్రసప్రుు హీత్శ్రత్వుషయశ్రశచ శ్రరప్రహుతి్ ఃశ్రస్మర ౌమ్శ్రఆత్క వాన్శ్ర౩౫
శ్రప్రాప్శ్రౌ కాలమ్శ్రతుశ్రతేశ్రత్వనేయ శ్రరాజానమ్శ్రవీత్శ్రస్మత్ల్మ స్మ
శ్రరామా౭పిషేక్శ్రసమా్రాశ్రనిన ప్రకుహయ శ్రవినివర ౌయశ్ర౩౬
శ్రఅనర ౌమ్శ్రఅర ౌశ్రరూపేణశ్రప్రకాహిాశ్రస్మశ్రత్త్శ్రశ్రసయా
ౌ
శ్రప్రహుష్టటశ్రప్రప్త్వాశ్రకైకేయీశ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రశ్ర౩౭
శ్రస్మశ్రహిశ్రవాకేయ నశ్రకుాజయా: ిశోరీవశ్రఉత్్ త్మ్శ్రక్ాశ్ర
శ్రకైకేయీశ్రవిసక యమ్శ్రప్రాాౌశ్రప్రమ్శ్రప్రత్వశ్రత్రే నాశ్ర౩౮
శ్రకుపేశ్రజ ాల్మ మ్శ్రనా౭పిజానామిశ్రప్రే ష్టటమ్శ్రప్రేష్టట౭పిాయినీమ్
శ్రప్రపుతివాయ మ్శ్రఅస్మశ్రకుాజనామ్శ్రఉత్మా
ౌ శ్రపుతిశ్రౌ నిశచ యేశ్ర౩౯
శ్రత్ల్మ మ్శ్రఏవశ్రతుశ్రత్వమా౭శ్రరే ౌష్ణశ్రనిత్య శ్రయుకాౌశ్రహితైషిణీ
శ్రనా౭హమ్శ్రసత్వ౭వపుతేయ యమ్శ్రకుపేశ్రజ రాజశ్రే శిచ కీర్ష ిత్మ్శ్ర౪0
శ్రసనిశ్రౌ తుసా మిా ిాఃశ్రకుాజశ్రవప్రకాఃశ్రప్రత్వశ్రారుణా:
శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్త్క మ్శ్రఇవశ్రవాతేనశ్రసనన ాశ్రప్రపియశ్రత్రే నాశ్ర౪౧
శ్రఉరశ్రశ్రస్న౭
ౌ పిశ్రనివిషమ్
ట శ్రవైశ్రయావత్శ్రసు నాౌత్శ్రసునన త్మ్
శ్రఅత్స్మౌశ్రచ్యచ త్రమ్శ్రశానమ్
ౌ శ్రరనాప్మ్శ్రఇవశ్రలజిత్
జ మ్శ్ర౪౨
శ్రప్ర్షపూరు
ణ ౌశ్రజక్నమ్శ్రరీన్తశ్రచ్శ్రప్యోత్రౌశ్ర
శ్రవిత్వలేుౌశ్రసత్వమ్శ్రవన్తక్మ్శ్రఅహోశ్ర
ౌ
రాజస్మశ్రత్వన ౌరేశ్ర౪౩
శ్రజక్నమ్శ్రత్వశ్రనిరుుషమ్
ట శ్రరశనాశ్రాత్వశ్రశోపిత్మ్
శ్రజమేు శ్రప్రపుశమ్శ్రఉప్నయస్నశ్రౌ ాతౌశ్రచా౭౭ాయయాశ్రుపౌశ్ర౪౪
శ్రత్ల్మ మ్శ్రఆయాాయ మ్శ్రసి ౌాయ మ్శ్రత్వన ౌరేశ్రక్షౌత్వశ్రవాస్మని
శ్రఅప్రక్తోశ్రత్వత్వశ్రక్చ్చ నీ ౌశ్రరాజశ్రహమ్పా వశ్రరాజస్నశ్ర౪౫
శ్రఆసన్శ్రయా:శ్రశత్వ్ రేశ్రమాయా:శ్రసహప్రసశ్రత్వ౭రరాతిపేశ్ర
శ్రసరాల్మ శ్రశ్రసల్మ ౌయిశ్రనివిష్టటశ్రశ్రస్మౌశ్రపూయశ్రశాచ ౭నాయ :శ్రసహప్రసశ:శ్ర౪౬
శ్రత్వశ్రఇత్మ్శ్రశ్రసకు
ౌ శ్రయశ్రశ్రత్వర
ౌ ు మ్శ్రరత్శ్రక్నణమ్శ్రఇవా౭౭యత్మ్
శ్రత్వత్యఃశ్రక్షప్రత్శ్రవిాయశ్రశచ శ్రమాయాశ్రశాచ ౭ప్రత్శ్రవసనిశ్రౌ తేశ్ర౪౭
Page 23 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఅప్రత్శ్రతేశ్రప్రప్తిమోక్షాయమిశ్రమాలామ్శ్రకుపేశ్రజ హిరణక యీమ్
శ్రఅపిషికే ౌశ్రచ్శ్రప్రతేశ్రరాక్వేశ్రచ్శ్రవనమ్శ్రక్తేశ్ర౪౮
శ్రజాతేయ నశ్రచ్శ్రరవరే ణనశ్రరని షపే
ట న
ౌ శ్రత్వన ౌరేశ్ర
శ్రలాౌ౭శ్రరాౌశ్రచ్శ్రప్రప్త్వాశ్రచ్శ్రలేప్యిష్టయ మిశ్రతేశ్రశ్రసకు
ౌ శ్ర౪౯
శ్రుకేశ్రచ్శ్రతిలక్మ్శ్రచిప్రత్మ్శ్రజాత్శ్రరూప్శ్రత్వయమ్శ్రశుప్మ్
శ్రకారయిష్టయ మిశ్రతేశ్రకుపేశ్రజ శుాశ్రనాయ ౭౭ప్రణానిశ్రచ్శ్ర౫0
శ్రప్ర్షాయశ్రశుపేశ్రవన్తస్నశ్రౌ తేవతేవశ్రచ్ర్షషయ స్మశ్ర౫౧
శ్రచ్న్తనమ్
ౌ శ్రఆహల్మ యమానేనశ్రుకేశ్రనా౭ప్రప్తిశ్రమా౭౭ననా
శ్రక్మిషయ స్మశ్రక్తిమ్శ్రుకాయ మ్శ్రక్రల్మ యనీ ౌశ్రతిల్మ షశ్రశ్రజన
జ మ్శ్ర౫౨
శ్రత్వా౭పిశ్రకుాజఃశ్రకుాజయాఃశ్రసరాల్మ శ్రప్రణశ్రపూషిాః
శ్రాతౌశ్రప్ర్షచ్ర్షషయ ని ౌశ్రయతైవశ్రత్ల్మ మ్శ్రసాశ్రత్వత్వశ్ర౫౩
శ్రఇతిశ్రప్రప్శసయ మానాశ్రస్మశ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్
శ్రశయానామ్శ్రశయనేశ్రశుప్రపేశ్రవేాయ మ్శ్రఅిన శికామ్శ్రఇవశ్ర౫౪
శ్రక్ తోత్కేశ్రస్నతుశ్రప్నోౌశ్రనశ్రక్లాయ ణిశ్రవిత్వయతే
శ్రఉతిష
ౌ శ్రట కురుశ్రక్లాయ ణమ్శ్రరాజానమ్శ్రఅుత్రే యశ్ర౫౫
శ్రత్ాశ్రప్రోాా హిాశ్రతేవీశ్రక్ాల్మ శ్రత్వన ౌరయాశ్రసహ
శ్రప్రక్నా౭కారమ్శ్రవిశాలాక్ష్మశ్రసౌాక్య శ్రత్వత్శ్రక్ర్షల్మ ాశ్ర౫౬
శ్రఅనేక్శ్రశత్శ్రస్మహప్రసమ్శ్రుకాౌశ్రహారమ్శ్రవరాత్వు నా
శ్రఅవుచ్య శ్రవరా౭శ్రరామణిశ్రశుాశ్రనాయ ౭౭ప్రణానిశ్రచ్శ్ర౫౭
శ్రత్తోశ్రహేమోప్మాశ్రత్ప్రత్శ్రకుాజశ్రవాక్య శ్రవశమ్శ్రక్ా
శ్రసమిల్మ శయశ్రపూమౌశ్రకైకేయీశ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౫౮
శ్రఇహశ్రవాశ్రమామ్శ్రప్రుామ్శ్రకుపేశ్రజ ప్రుాశ్రయా౭౭వేత్యిషయ స్మ
శ్రవనమ్శ్రతుశ్రరాక్వేశ్రప్రాపేశ్రౌ ప్రత్ఃశ్రప్రాప్ాయ తిశ్రక్షితిమ్శ్ర౫౯
నశ్రరవరే ణశ్రనశ్రమేశ్రహయ రోౌశ్రనశ్రరతైన శ్రరన చ్శ్రశ్రపూషణ:
ఏషశ్రమేశ్రజీవిత్శ్రస్మయమోౌశ్రరామోశ్రయత్య ౭పిషిచ్య తేశ్ర౫౯
అతోశ్రపునశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రత్వహిషీమ్శ్రత్వహీక్షితోశ్రశ్ర
వచ్యపిశ్రర౭త్య ర ౌశ్రత్వహాశ్రప్రాప్రక్మ:
ఉవాచ్శ్రకుాజశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రమాత్రమ్శ్ర:శ్ర
హిత్మ్శ్రవచ్యశ్రరాత్వశ్రుపేత్య శ్రచా౭హిత్మ్శ్ర౬0
ప్రప్ప్త్ాయ శ్రతేశ్రరాజయ శ్రమిత్మ్శ్రహిశ్రరాక్వోశ్ర
యతిశ్రప్రతువమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రసరాశ్రచ్శ్రత్ ప్యస్న
అతోశ్రహిశ్రక్లాయ ణిశ్రయత్సల్మ శ్రత్శ్రశ్రత్ా
ౌ శ్ర
యాశ్రరత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ారతో౭పిషేక్షయ తేశ్రశ్ర౬౧
త్ా౭తిశ్రవిాౌశ్రత్వహిషీశ్రతుశ్రకుప్యా
జ
శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సమాహాశ్రవాిష్ణపిశ్రరుక హుశ్రరుక హు:
నిాయశ్రహసౌౌశ్రప్రహుత్యే౭తిశ్రవిస్మక ాశ్రశ్రశ్ర
శశత్వా శ్రకుాజమ్శ్రకుపిాశ్రపున: పున: ౬౨
యత్వశ్రసయ శ్రవాశ్రమామ్శ్రవిషయమ్శ్రక్ామ్శ్రఇతోశ్ర
నిశాత్వయ శ్రకుపేశ్రజ ప్రప్తివేత్యిషయ స్మ
వనమ్శ్రక్తేశ్రవాశ్రరచిరాయశ్రరాక్వేశ్ర
సప్రుత్శ్రౌ కామోశ్రప్రతోశ్రప్విషయ తిశ్రశ్ర౬౩
అహమ్శ్రహిశ్రనైవా౭౭శ్రసర
ౌ ణానిశ్రనశ్రప్రసజ్ఞశ్రశ్రశ్ర
నశ్రచ్త్వౌనమ్శ్రనశ్రఅత్వజనశ్రానశ్రోజనమ్శ్ర
నశ్రిమిచ శ్రతిచాచ మిశ్రనశ్రచేహశ్రజీవిత్మ్శ్రశ్ర
నశ్రచేత్శ్రఇతోశ్రక్చ్చ తిశ్రరాక్వోశ్రవనమ్శ్రశ్ర౬౪
శ్రఅతైత్త్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవచ్నమ్శ్రరారుణమ్శ్రశ్ర
నిాయశ్రసరాల్మ శ్రప్రణానిశ్రామినీ
శ్రఅసప్రుల్మ ామ్శ్రఆసర
ౌ ణేనశ్రమేతినీమ్శ్రశ్ర
త్ా౭తిశిేయ శ్రప్తితేవశ్రినన రీశ్రశ్ర౬౫
శ్రఉత్వర ణశ్రసప్రత్వత్వ్ త్మోశ్రప్రుా౭౭ననాశ్రశ్ర
త్ా౭వుక్నత్
ౌ త్వ
ౌ శ్రమాలయ శ్రపూషణా
నరేన్తనశ్రౌ ప్త్వన శ్రవిత్వనాశ్రప్పూవశ్రస్మశ్రశ్రశ్ర
త్మోశ్రప్రుాశ్రతౌయ శ్రర్షవశ్రత్వక్న శ్రారకాశ్రశ్ర౬౬శ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రనవత్వశ్రసా రు:
తశమ సస ర్క :
విత్ర్షే ాశ్రయాశ్రతేవీశ్రకుప్యా
జ
శ్రాప్యాశ్రప్రపుశమ్
త్ాశ్రేతేసక శ్రస్మశ్రపూమౌశ్రతిక్శ్రౌ వితేవ
ౌ శ్రినన రీశ్ర౧
నిశిచ త్యశ్రత్వనస్మశ్రప్రకుత్యమ్శ్రస్మశ్రసత్వయ ితిశ్రామినీశ్ర
త్వనరా
ౌ యైశ్రశనైశ్రసా రల్మశ్రమాచ్శ్రచ్క్షేశ్రవిచ్క్షణాశ్ర౨
స్మశ్రత్వనాశ్రనిశచ యమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రత్వన ౌరాశ్రవాక్య శ్రమోహిాశ్ర
నాక్శ్రక్నేయ వశ్రనిశేల్మ సయశ్రత్వరు శ్రుషమ్
ణ శ్రచ్శ్రామినీశ్ర౩
ుహూర ౌమ్శ్రచిత్వౌయాశ్రమాసశ్రమారు శ్రమా౭౭త్క శ్రరకావహమ్శ్ర౪
స్మశ్రరప్రహుశ్రచాచ ౭శ్రర ౌశ్రకామాశ్రచ్శ్రత్మ్శ్రనిశత్వయ శ్రరనిశచ యమ్
ప్పూవశ్రప్రత్వశ్రప్రీాశ్రస్మతిమ్
ౌ శ్రప్రాపేయ వశ్రత్వనరా
ౌ శ్ర౫
అత్శ్రస్మశ్రరుషిాశ్రతేవీశ్రసత్వయ క్శ్రప్రకుాల్మ శ్రవినిశిచయమ్
సమిల్మ వేశా౭ప్లాశ్రపూమౌశ్రనివేశయ శ్రప్రపుకుటీమ్శ్రుకేశ్ర౬శ్ర
త్త్: చిప్రాణిశ్రమాలాయనిశ్రతివాయ న్శ్రఆప్రణానిశ్రచ్శ్ర
అప్విాౌనిశ్రకైకేయాయ శ్రానిశ్రపూమిమ్శ్రప్ర ప్పేతిరేశ్ర౭శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్యాశ్రాశ్రనయ ౭ప్విాౌనిశ్రమాలాయ శ్రనాయ ౭౭ప్రణానిశ్రచ్శ్ర
అశోప్యత్వౌశ్రవరామ్శ్రనక్షప్రాణిశ్రయాశ్రనప్: ౮
ప్రక్నా౭౭కారేశ్రనిప్తిాశ్రస్మశ్రప్పౌశ్రత్వలినశ్రఅత్వ్ రాశ్ర
ఏక్శ్రవేణీమ్శ్రప్రతుటమ్శ్రప్ాల్మ ౌ శ్రక్త్శ్రసతేల్మ నశ్రిననరీశ్ర౯
ఆజాేప్య శ్రతుశ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రరాక్వశ్రస్మయ ౭పిషేచ్నమ్
ఉప్స్మౌనశ్రత్వ౭ు జాేప్య శ్రప్రప్వివేశశ్రనివేశనమ్శ్ర౧0
అత్య శ్రరామా౭పిషేక్నశ్రవైశ్రశ్రప్రప్స్మత్శ్రౌ ఇతిశ్రజజివా
ే వ్శ్ర
ప్రపియారామమ్శ్రప్రపియమ్శ్రఆకాయ తుమ్శ్రవివేశా౭శ్రనఃౌ పురమ్శ్రవీశ్ర౧౧
సశ్రకైకేయాయ శ్రప్రకుహమ్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రప్రప్వివేశశ్రత్వహాశ్రయశా:
ాుటరా౭ప్రప్శ్రమివశ్రఆకాశమ్శ్రరాహుశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ నిశాక్ర: ౧౨
శుక్శ్రప్ర్ష మణశ్రసుు షమ్శ్ర
ట ప్రక్నత్వచ శ్రహత్వా శ్రరుాశ్రయుత్మ్శ్ర
వాతిప్రత్శ్రరవశ్రసుు షమ్శ్ర
ట కుాజశ్రవాత్వనికాశ్రయుత్మ్శ్ర౧౩
లాశ్రప్ర కుహశ్రశిచ ప్రత్శ్రప్రకుహశ్రశచ త్వ్ కా౭శోక్శ్రశోపితైశ్ర:
ాత్వౌశ్రరాజత్
ే శ్రసౌవ్శ్రత ణ : సప్రుల్మ త్మ్శ్రప్రమా౭౭సనై: ౧౪
వివితైశ్రరనన శ్రానైశ్రశచ శ్రప్క్షయ శ్రత ి శచ శ్రవివితైశ్రర౭పిశ్ర
ఉప్ప్నన మ్శ్రత్వహా్శ్రత మ శచశ్రపూషితైశ్ర: ప్రతితివోప్త్వమ్శ్రశ్ర౧౫
త్త్శ్రప్రప్విశయ శ్రత్వహారాజ: సల్మ శ్రత్వత్వౌ:పురశ్రప్రుతిత్వ
ౌ త్శ్రశ్ర
నశ్రత్త్రే శ్రప్రపియామ్శ్రరాజాశ్రకైకేయీమ్శ్రశయనోత్మే
ౌ శ్ర౧౬
సశ్రకాత్వశ్రప్లశ్రసుయ క్శ్ర:ౌ అత్య ర ౌమ్శ్రత్వుజా౭తిప్శ్ర:
అప్శయ న్శ్రత్యిామ్శ్రారాయ మ్శ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రనిషస్మత్శ్రచ్శ్ర౧౭
నహిశ్రత్సయ శ్రపురాశ్రతేవీశ్రామ్శ్రవే ళామ్శ్రఅత్య వర ౌత్శ్ర
నశ్రచ్శ్రరాజాశ్రప్రకుహమ్శ్రూనయ మ్శ్రప్రప్వివేశశ్రక్ాచ్నశ్ర౧౮శ్ర
త్తోశ్రప్రకుహశ్రక్తోశ్రరాజాశ్రకైకేయీమ్శ్రప్రయ శ్రప్రపుచ్చ త్శ్ర
యాపురశ్రత్వ౭విజాేయశ్రస్మల్మ ర ౌశ్రలిపుా మ్శ్రఅప్మిటామ్శ్ర౧౯
ప్రప్తిహారీశ్రత్ల్మ శ్రతోవాచ్శ్రసన్తత్వౌస్మౌశ్రరప్రకుాత్వజలి:
తేవశ్రతేవీశ్రప్రపుశమ్శ్రప్రకుాౌశ్రప్రక్నా౭౭కారశ్రత్వ౭పిప్రతుాశ్ర౨0
ప్రప్తిహారాయ శ్రవచ్శ్రప్రశుేాల్మ శ్రరాజాశ్రప్రత్వశ్రతురక నా:
నిషస్మత్శ్రపునశ్రరూ్యోశ్రలుళిత్శ్రవాయ కులేన్తమిౌయ: ౨౧
త్ప్రత్శ్రామ్శ్రప్తిామ్శ్రపూమౌశ్రశయానామ్శ్రఅశ్రత్ తోచిామ్
ప్రప్త్ప్శ్రౌ ఇవశ్రతుఃకేనశ్రసో౭ప్శయ శ్రశ్రజ జక్త్వశ్రప్తిఃశ్ర౨౨
సశ్రప్రుత్శ్రౌ స
శ్ర రు
ౌ ణీమ్శ్రారాయ మ్శ్రప్రాణేోయ ౭పిశ్రక్రీయసీమ్
అాప్ఃశ్రాప్శ్రసత్వులా్ మ్శ్రత్త్రే శ్రత్రణీశ్రత్లేశ్ర౨౩
లాశ్రమివశ్రవినిప్రష్ణుాౌమ్శ్రప్తిామ్శ్రతేవాశ్రమివశ్ర
ినన రీశ్రమివశ్రనిరూౌామ్శ్రచుయ ాశ్రత్వ౭ప్ా రసమ్శ్రయాశ్ర౨౪శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
మాయాశ్రమివశ్రప్ర్షప్రప్ష్టటమ్శ్రహర్షణీశ్రమివశ్రసత్వయ ామ్శ్ర
క్రేణుమ్శ్రఇవశ్రతికేనశ్ర
ౌ విాౌమ్శ్రప్రుక్యునాశ్రవనేశ్ర౨౫
త్వహాశ్రక్జశ్రఇవా౭రణేయ శ్రస్నన హాత్శ్రప్ర్షత్వరే శ్రామ్శ్ర
ప్ర్షప్రుశయ శ్రచ్శ్రాణిాయమ్శ్రఅపిసన్తత్వౌసశ్రౌ చేత్నఃశ్ర౨౬
కామ్పశ్రక్త్వలశ్రప్ప్రాక్ష్మమ్శ్రఉవాచ్శ్రవనిామ్శ్రఇత్మ్
నశ్రతే౭హమ్శ్రఅపిజానామిశ్రప్ర క్నత్మ్శ్రఆత్క నిశ్రసప్రమిే త్మ్శ్ర౨౭
తేవిశ్రకేనా౭పిశ్రశాౌ౭స్మశ్రకేనశ్రవా౭స్మశ్రవిమానిా
యత్శ్రఇత్మ్శ్రత్వత్వశ్రతుఃకాయశ్రేషేశ్రక్లాయణిశ్రాుా ష్ణశ్ర౨౮
పూమౌశ్రేషేశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వయిశ్రక్లాయణశ్రచేత్స్మ
పూతోప్హత్శ్రచితేవ
ౌ శ్రత్వత్వశ్రచిత్శ్రౌ ప్రప్మాతినీశ్ర౨౯
సనిశ్రౌ మేశ్రకుశలాశ్రవైాయశ్రఅపితుష్టటశ్రశచ శ్రసరల్మ శః
రిామ్శ్రాల్మ మ్శ్రక్ర్షషయ ని ౌశ్రవాయ తిమ్శ్రఆచ్క్షల్మ శ్రామినిశ్ర౩0
క్సయ శ్రవాశ్రతేశ్రప్రపియమ్శ్రకారయ మ్శ్రకేనశ్రవాశ్రవిప్రపియమ్శ్రప్రకుత్మ్
క్ఃశ్రప్రపియమ్శ్రలప్ామ్శ్రఅత్య శ్రక్నశ్రవాశ్రరత్వహశ్రత్౭ప్రపియమ్శ్ర౩౧
మాశ్రరోత్వశ్రరాక శ్రచ్క్రీ ిశ్రశ్రసల్మ మ్శ్ర
ౌ తేవిశ్రసత్వ్ ర్షశోషణమ్
అవతోయ శ్రవత్య ామ్శ్రక్నశ్రవాశ్రక్నశ్రవాశ్రవతోయ శ్రవిుచ్య ామ్శ్ర౩౨
త్ర్షప్రత్ఃశ్రక్నశ్రప్వాల్మ ౭౭టోయ శ్రప్రత్వయ వాన్శ్రవాశ్రప్య ౭ిత్వచ నః
అహమ్శ్రచైవశ్రత్వత్వయాశ్రశచ శ్రసరేల్మ శ్రత్వశ్రవశా౭ుకాఃశ్ర౩౩
నశ్రతేశ్రిమిచ త్శ్రఅపిప్రాయమ్శ్రవాయ హుమ్
ౌ శ్రఅహమ్శ్రఉత్ా హే
ఆత్క నోశ్రజీవితేశ్రనా౭పిశ్రప్రపూహిశ్రయన్శ్రత్వ నస్నచ్చ స్మశ్ర౩౪
ప్లశ్రమాత్క నిశ్రజానశ్రమ్పౌశ్రనశ్రమామ్శ్రశమిు తుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర
క్ర్షష్టయ మిశ్రత్వశ్రప్రీతిమ్శ్రరప్రకుతేనా౭పిశ్రతేశ్రశపేశ్ర౩౫
యావత్శ్రఆవర ౌతేశ్రచ్ప్రక్మ్శ్రావత్శ్రఇమేశ్రవరత్వౌరా
ప్రాచీనశ్రస్ముౌశ్రసౌవీరా: సౌరాన్తష్టటశ్రత్క్షిణాశ్రప్ాశ్ర: ౩౬
వత్వు శ్రఅత్వు శ్రత్వక్ాశ్రత్వాాయ : సా ప్రుాౌశ్ర: కాశిశ్రక్నసలా:
త్ప్రత్శ్రజాత్మ్శ్రప్హుశ్రప్రత్వయ మ్శ్రత్నశ్రానయ శ్రత్వజావిక్మ్శ్ర౩౭
త్తోశ్రప్రుణీషల్మ శ్రకైకేయిశ్రయత్య శ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వనస్నచ్చ స్మశ్ర
ిమ్శ్రఆయాస్ననశ్రతేశ్రీరుశ్రఉతిష్ట
ౌ ట శ్రతి
శ్ర ష
ౌ శ్రట శోప్నేశ్ర౩౮
త్త్ల్మ ౌ మ్శ్రమేశ్రప్రపూహిశ్రకైకేయిశ్రయత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్యశ్రమాక్త్మ్శ్ర
త్తేశ్రౌ వయ ప్నయిష్టయ మిశ్రనీహారశ్రమివశ్రరశిక మాన్శ్ర౩౯శ్ర
త్తోశ్రకా
శ్ర ౌ శ్రస్మశ్రసమాశల్మస్మౌశ్రవకుౌశ్రకామాశ్రత్త్౭ప్రపియమ్
శ్రప్ర్షీటయితుమ్శ్రపూయోశ్రప్రాౌరమ్శ్రఉప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪0
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రత్శత్వశ్రసా రు :
ఏకాతశ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్మ్శ్రత్వనక త్శ్రశర: విత్మ్
ౌ శ్రకాత్వశ్రవేక్శ్రవశా౭ుక్మ్శ్ర
ఉవాచ్శ్రప్రపుతివీశ్రాలమ్శ్రకైకేయీశ్రారుణమ్శ్రవచ్శ్ర: ౧
శ్రనా౭స్మక శ్రవిప్రప్ప్రకుాశ్రతేవశ్రకేనశ్రచిశ్రనాన ౭వమానిా
శ్రఅపిప్రాయశ్రశ్రరౌశ్రమేశ్రక్శిచ త్శ్రత్మ్శ్రఇచాచ మిశ్రత్ల్మ యాశ్రప్రకుత్మ్శ్ర౨
శ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రప్రప్తిజానీషల్మ శ్రయతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఇచ్చ స్మ
శ్రఅత్శ్రత్ాల్మయ హర్షష్టయ మిశ్రయత్శ్రఅపిప్రార్ష ౌత్మ్శ్రత్వయాశ్ర౩
శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రసయా
ౌ
శ్రరాజాశ్రప్రపియయాశ్రన్తసీశ్రౌ వశమ్శ్రక్త్ః
శ్రామ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహాశ్రతేజాఃశ్రకైకేయీమ్శ్రఈషత్శ్రఉతిాక త్ఃశ్ర
కామ్పశ్రహస్నన
ౌ శ్రసప్రుుహయ శ్రమ్పర ౌఞష్ణశ్రశుచిశ్రస్మక ామ్శ్ర౪
అవలిపేశ్రౌ నశ్రజానాస్మశ్రత్ల్మ త్ ౌఃశ్రప్రపియత్మాశ్రత్వత్వశ్ర
త్వుజ్ఞశ్రత్వుజశ్రవాయ ప్రకాత్శ్రరామాత్శ్రఅనోయ శ్రనశ్రవిత్య తేశ్ర౫
తేనా౭జయేయ నశ్రుకేయనశ్రరాక్వేణశ్రత్వహాత్కనాశ్ర
శపేశ్రతేశ్రజీవనా౭శ్రరే మణశ్రప్రపూహిశ్రయశ్రనక నస్నచ్చస్మశ్ర౬
యమ్శ్రుహూర ౌశ్రత్వప్శయ మ్శ్రశ్రరశ్రౌ నశ్రజీవేయశ్రత్వహమ్శ్రప్రతువమ్శ్ర
తేనశ్రరామేణశ్రకైకేయిశ్రశపేశ్రతేశ్రవచ్నశ్రప్రియామ్శ్ర౭
ఆత్క నాశ్రవా౭౭త్క జైశ్రశ్రశాచ౭నైయ శ్రప్రరుల్మ ణేయమ్శ్రత్వుజర ిప్మ్
తేనశ్రరామేణశ్రకైకేయిశ్రశపేశ్రతేశ్రవచ్నశ్రప్రియామ్శ్ర౮
ప్ప్రతేశ్రప్రహుత్యమ్శ్రఅపేయ త్త్శ్రఅుప్రుశోేయ శ్రశ్రత్ర
ౌ సల్మ శ్రమే
ఏత్త్శ్రసమ్పక్షయ శ్రకైకేయిశ్రప్రపూహిశ్రయత్శ్రస్మతుశ్రత్వ నయ స్నశ్ర౯
ప్లమ్శ్రఆత్క నిశ్రజాననీశ్రౌ నశ్రమామ్శ్రశమిు తుమ్శ్రఅర మస్మ
క్ర్షష్టయ మిశ్రత్వశ్రప్రీతిమ్శ్రరప్రకుతేశ్రనా౭పిశ్రతేశ్రశపేశ్ర౧0
స్మశ్రత్త్౭శ్రర ౌమానాశ్రతేవీశ్రత్మ్శ్రఅపిప్రాయమ్శ్రఆత్క నఃశ్ర
నిశ్రరాక త్య స్మయ ౌ శ్రచ్చ శ్రహరాిశ్రచ్చ శ్రప్ాషేశ్రతురల్మ చ్మ్శ్రవచ్: ౧౧
శ్రతేనశ్రవాకేయ నశ్రసన్తుష్ట
మ ట శ్రత్మ్శ్రఅపిప్రాయమ్శ్రఆక్త్మ్
శ్రవాయ జహారశ్రత్వహాశ్రక్నరమ్శ్రఅాయ క్త్మ్శ్రఇవా౭శ్రనక్ౌ మ్శ్ర౧౨
శ్రయాశ్రప్రక్మేణశ్రశప్స్మశ్రవరమ్శ్రత్వత్వశ్రత్ాస్మశ్రచ్
శ్రత్శ్రప్రచుచ ణల్ముశ్రౌ ప్రత్యశ్రన్తస్మత్వ
ౌ ే శ్రశ్రతేవా
ౌ ఃశ్రస్మా ౭ిన శ్రపురోక్మాఃశ్ర౧౩
శ్రచ్న్తమాౌ౭౭తితౌయ శ్రనప్శ్రైచ వశ్రప్రక్హాశ్రరాప్రత్య ౭హనీశ్రతిశః
శ్రజక్శ్రచ్చ శ్రప్రపుతివీశ్రచేయమ్శ్రసశ్రక్నరా
ౌ ల్మ శ్రసశ్రరాక్షస్మశ్ర౧౪
శ్రనిశాశ్రచ్రాణిశ్రపూానిశ్రప్ర కుహేష్ణశ్రప్రకుహశ్రతేవాః
శ్రయానిశ్రచా౭నాయ నిశ్రపూానిశ్రజానీయుశ్రరా్ షిత్మ్శ్రత్వశ్ర౧౫
శ్రసత్య శ్రసమోౌశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రత్రక జ ేఃశ్రరశ్రసమాహిత్ః
శ్రవరమ్శ్రత్వత్వశ్రత్ాశ్రతేయ షశ్రత్న్శ్రమేశ్రప్రశుణల్ముౌశ్రతేవాఃశ్ర౧౬
ఇతిశ్రతేవీశ్రత్వహేష్టల్మ సమ్శ్రప్ర్షప్రకుహాయ ౭పిశసయ శ్రచ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్ఃశ్రప్రమ్శ్రఉవాశ్రచేత్మ్శ్రవరత్మ్శ్రకాత్వశ్రమోహిత్మ్శ్ర౧౭
సక రశ్రరాజన్శ్రపురాశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్స్మక న్శ్రతైవా౭రరేశ్రరణే
త్ప్రత్శ్రచా౭చాయ వయశ్రచ్చ ప్రతుశ్రశ్రసవ
ౌ శ్రజీవిత్శ్రత్వత్వౌరాశ్ర౧౮
త్ప్రత్శ్రచా౭పిశ్రత్వయాశ్రతేవశ్రయశ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రసత్వపిశ్రరక్షిత్శ్ర:
జాప్రక్ాయ శ్రయత్మానాయాశ్రస
శ్ర తో
ౌ శ్రమేశ్రప్రాత్ాశ్రవరౌశ్ర౧౯
తౌశ్రతుశ్రత్తౌౌశ్రవరౌశ్రతేవశ్రనిక్షేపౌశ్రప్రుక్యాశ్రత్వయ ౭హమ్శ్ర
త్వైవశ్రప్రపుతివీశ్రాలశ్రసకాేశ్రసత్య శ్రసత్వు రశ్ర౨0
త్శ్రప్రత్్ తిశ్రప్రశుత్య శ్రత్రేక ణశ్రనశ్రచేశ్రశ్రాౌసయ స్మశ్రమేశ్రవరమ్శ్ర
అతైయ వశ్రహిశ్రప్రప్హాస్మయమిశ్రజీవిత్మ్శ్రత్ల్మ శ్రతిల్మమానిాశ్ర౨౧
వాఙ్కక ప్రతేణశ్రత్ాశ్రరాజాశ్రకైకేయాయ శ్రసల్మ శ్రవేశ్రప్రకుత్శ్ర:
ప్రప్చ్సు త్వౌశ్రవినాశాయశ్రాశమ్శ్రప్రుక్శ్రయివా౭౭త్క న: ౨౨
త్త్: ప్రశ్రువాశ్రచేత్మ్శ్రవరత్మ్శ్రకాత్వశ్రమోహిత్మ్శ్ర
వరౌశ్రయౌశ్రమేశ్రత్ల్మ యాశ్రతేవశ్రత్ాశ్రత్తౌౌశ్రత్వహీప్తేశ్ర౨౩
శ్రతౌశ్రావత్శ్రఅహమ్శ్రఅతైయ వశ్రవక్షాయ మిశ్రప్రశుణుశ్రమేశ్రవచ్ఃశ్ర
అపిషేక్శ్రసమారమో్ శ్రరాక్వశ్రసోయ ప్క్లి్ త్మ్
అనేశ్రనైవా౭పిషేకేణశ్రప్రతోశ్రమే౭పిషిచ్య ామ్శ్ర౨౪
యోశ్రతిల్మ త్వయోశ్రవరోశ్రతేవశ్రత్త్:ౌ ప్రీతేనశ్రమేశ్రత్ల్మ యాశ్ర
త్ాశ్రతైవా౭రరేశ్రయుతేశ్రౌ త్సయ శ్రకాలో౭యశ్రమాక్త్శ్ర: ౨౫
నవశ్రప్త్వచ శ్రచ్శ్రవరాిణిశ్రత్ణకా
ట ౭రణయ మ్శ్రఆప్రశిత్ః
శ్రచీరా౭జినశ్రజట్టశ్రారీశ్రరామోశ్రప్వతుశ్రాప్సఃశ్ర౨౬
శ్రప్రతోశ్రప్జామ్శ్రఅత్య శ్రయౌవశ్రరాజయ మ్శ్రఅక్ణక్
ట మ్
శ్రఏషశ్రమేశ్రప్రత్వ: కామోశ్రత్త్శ్రౌ మేవశ్రవరమ్శ్రప్రుణేశ్ర౨౭
శ్రఅత్య శ్రచైవశ్రహిశ్రప్ేయయమ్శ్రప్రప్యానమ్
ౌ శ్రరాక్వమ్శ్రవనమ్శ్ర౨౮
సశ్రరాజశ్రరాజ్ఞశ్రప్వశ్రసత్య శ్రసత్వు ర:
కులమ్శ్రచ్శ్రీలమ్శ్రచ్శ్రహిశ్రరక్షశ్రజనక శ్రచ్శ్ర
ప్రప్రత్శ్రవాస్నశ్రహిశ్రవత్మ్శ్రత్య ౭ుత్త్వ
ౌ మ్శ్రశ్రశ్ర
త్ోత్నాశ్రసత్య శ్రవచ్యశ్రహిత్మ్శ్రప్రుణామ్శ్ర౨౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఏకాత్శశ్రసా రు :
త్వి తశ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రకైకేయాయ శ్రారుణమ్శ్రవచ్ః
చిమాౌత్వ౭పిశ్రసమాపేతేశ్రుహూర ౌమ్శ్రప్రప్త్ాప్శ్రచ్శ్ర౧
ిున శ్రమేశ్రయతిశ్రవాశ్రసల్మప్న శ్రశిచ త్ ౌశ్రమోహో౭పిశ్రవాశ్రత్వత్వశ్ర
అుపూతోప్శ్రసరోు వాశ్రత్వనసోశ్రవాశ్రపుయ ప్ప్రత్వ:
ఇతిశ్రసమిచ త్వయ ౌ శ్రత్శ్రప్రాజాశ్రనా౭త్య క్చ్చ శ్రత్
శ్ర ా
ౌ శ్రరక్మ్శ్ర౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రప్తిలప్య శ్రచిరాశ్రత్ామాజామ్శ్రకైకేయీశ్రవాక్యశ్రాటిత్:
శ్రవయ తితోశ్రవిక్ప్శ్ర
ల ైచ వశ్రవాయప్రకీమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రయాశ్రప్రుక్ఃశ్ర౩
శ్రఅసప్రుల్మ ాయామ్శ్రఆసీనోశ్రజక్ాయ మ్శ్రత్వరు మ్శ్రఉచ్చల్మ సన్
శ్రత్వత్వటలేశ్రప్నన కేశ్రరుతోౌశ్రత్వన్త్తౌశ్రర్షవశ్రత్వహాశ్రవిషశ్ర: ౪
శ్రఅహోశ్రతిక్శ్రఇతిశ్రస్మ౭త్వరోిశ్రవాచ్మ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రనరా౭తిప్ః
శ్రమోహమ్శ్రఆపేతివాన్శ్రపూయఃశ్రశోక్నప్శ్రహత్శ్రచేత్నఃశ్ర౫
శ్రచిరేణశ్రతుశ్రప్రుప్ఃశ్రసమాజామ్శ్రప్రప్తిలప్య శ్రరతుఃిత్ః
శ్రకైకేయీమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రప్రకుత్ఃౌ శ్రప్రప్త్హనిన వశ్రచ్క్షుష్టశ్ర౬
శ్రప్రుశమేా శ్రతుషశ్రట చార్షప్రతేశ్రకులశ్రస్మయ ౭సయ శ్రవినాశని
శ్రిమ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రత్వశ్రరామేణశ్రాప్మ్శ్రాపేశ్రత్వయా౭పిశ్రవాశ్ర౭
శ్రసాశ్రతేశ్రజననీశ్రతులాయ మ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవహతిశ్రరాక్వః
శ్రత్స్మయ వశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅనరాౌయశ్రిమ్శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రఇహోత్య ాశ్ర౮
శ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వయా౭౭త్క శ్రవినాశాయశ్రప్వనమ్శ్రసల్మమ్శ్రప్రప్వేశిా
శ్రఅవిజాేనాశ్రప్రున ప్శ్రరాశ్రవాయ ళీశ్రత్వక్షణశ్రవిష్టశ్రయాశ్ర౯
శ్రజీవశ్రలోక్నశ్రయాశ్రసరోల్మ శ్రరాత్వస్మయ ౭హశ్రకుణశ్రశ్రసవ
ౌ మ్
శ్రఅప్రాత్మ్శ్రక్మ్శ్రఉతిశ
ౌ య శ్రత్య క్షాయశ్రమ్పషమ్
ట శ్రఅహమ్శ్రరత్మ్శ్ర౧0
శ్రక్నసలాయ మ్శ్రవాశ్రరమిప్రామ్శ్రవాశ్రత్య ఞయమ్శ్రఅపిశ్రవాశ్రప్రశియమ్
శ్రజీవిత్మ్శ్రవా౭౭త్క నోశ్రరాత్వమ్శ్రనశ్రతేల్మ వశ్రపిప్రతుశ్రవత్ా లమ్శ్ర౧౧
ప్రాశ్రప్వతిశ్రమేశ్రప్రీతిశ్రన్తరుౌష్టటల్మ శ్రత్నయమ్శ్రఅప్రక్జమ్
అప్శయ త్శ్రశ్రరశ్రౌ మేశ్రరాత్వమ్శ్రనష్టటశ్రప్వతిశ్రచేత్నాశ్ర౧౨
తిషేశ్రట శ్రలోలక్నశ్రవినాశ్రసూరయ మ్శ్రససయ మ్శ్రవాశ్రసలిలమ్శ్రవినా
నశ్రతుశ్రరాత్వమ్శ్రవినాశ్రతేహేశ్రతిషేశ్రట తు
శ్ర ౌశ్రత్వత్వశ్రజీవిత్మ్శ్రశ్ర౧౩
త్త్శ్రఅలమ్శ్రత్య జయ ామ్శ్రఏషశ్రనిశచ యఃశ్రాప్శ్రనిశచ యే
అపిశ్రతేశ్రచ్రణౌశ్రమ్పరాౌన శ్రప్రర్ శాశ్రమేయ షశ్రప్రప్సీత్శ్రమేశ్ర౧౪
ిశ్రమిత్మ్శ్రచిమిౌత్మ్శ్రాపేశ్రత్ల్మ యాశ్రప్రత్వశ్రారుణమ్శ్ర౧౫
అత్శ్రజిజాేసస్నశ్రమామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రప్రపియా౭ప్రపియేశ్ర
అరౌశ్రయత్శ్రౌ త్ల్మ యాశ్రపూరల్మ మ్శ్రవాయ ప్రహుత్మ్శ్రరాక్వమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౧౬
నశ్రమేశ్రఞయ ష టశ్రరా త్శ్రప్రీేమాన్శ్రత్రక శ్రఞయ ష టశ్రఇత్వవశ్రమేశ్ర
త్శ్రశ్రత్ల్మ ౌ యాశ్రప్రపియశ్రవాతినాయ శ్రస్నవా౭శ్రర ౌమ్శ్రక్తిత్మ్శ్రప్వేత్శ్ర౧౭
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌశ్రసమాౌప్యస్మశ్రమామ్శ్రప్రపుశమ్
ఆవిష్టటస్మశ్రప్రకుహమ్శ్రూనయ మ్శ్రస్మశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రవశమ్శ్రక్ాశ్ర౧౮
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రకులేశ్రతేవిశ్రసప్రమా్ ప్ ౌశ్రరా త్వహాశ్రనయమ్శ్రశ్ర
అనయోశ్రనయశ్రసత్వ్నేన శ్రయప్రత్శ్రతేశ్రవిప్రకుాశ్రత్వతి:శ్ర౧౯
నశ్రహిశ్రిమిచ శ్రత్౭యుక్మ్శ్ర
ౌ వాశ్రవిప్రపియమ్శ్రవాశ్రపురాశ్రత్వత్వశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆక్రోశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రవిశాలాక్షిశ్రతేనశ్రనశ్రప్రశత్ా
ౌ శ్రత్వయహమ్శ్ర౨0
నశ్రుశ్రతేశ్రరాక్వశ్రర
శ్ర ౌలోయ శ్రప్రతేనశ్రత్వహాత్కనాశ్ర
ప్హుశోశ్రహిశ్రరాలేశ్రత్ల్మ మ్శ్రక్ా: క్త్యస్నశ్రత్వత్వశ్ర౨౧
త్సయ శ్రత్రాక త్కనోశ్రతేవిశ్రవనేశ్రవాసమ్శ్రయశస్మల్మన:
క్త్మ్శ్రరోచ్యస్నశ్రీరుశ్రనవశ్రవరాిణిశ్రప్త్వచ శ్రచ్శ్ర౨౨
అత్య త్వౌశ్రరకుమారశ్రసయ శ్రత్సయ శ్రత్రేక శ్రప్రతుా౭౭త్క న:
క్త్మ్శ్రరోచ్యస్నశ్రవాసశ్రత్వ౭రణేయ శ్రప్రపుశశ్రారుణేశ్ర౨౩
రోచ్యశ్రసయ ౭పిరాత్వశ్రసయ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రశుప్శ్రలోచ్నేశ్ర
త్వశ్రశుప్రూషశ్రమాణసయ శ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రవిప్రప్వాసనమ్శ్ర౨౪
రామోశ్రహిశ్రప్రాశ్రతూ్యశ్రశ్రసవ
ౌ శ్రశుప్రూషతేశ్రసాశ్ర
విేషమ్శ్రత్ల్మ యిశ్రత్స్మక శ్రతు
శ్ర ౌశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రనశ్రలక్షయేశ్ర౨౫
శుప్రూష్టమ్శ్రక్నరవమ్శ్రచైవశ్రప్రప్మాణమ్శ్రవచ్నశ్రప్రియామ్శ్ర
క్శ్రశ్రస్నశ్రౌ పూయసర
ౌ మ్శ్రకురాయ త్శ్రఅనయ ప్రత్శ్రత్వుజర ిాత్శ్ర౨౬
ప్హూనామ్శ్రన్తసీశ్రౌ సహప్రస్మణామ్శ్రప్హూనామ్శ్రచ్యప్శ్రజీవినామ్శ్ర
ప్ర్షవాతోప్శ్రవాతోశ్రవాశ్రరాక్వేశ్రనోప్ప్త్య తేశ్ర౨౭
స్మనల్మ ౌ యన్శ్రసరల్మ శ్రపూానిశ్రరాత్వశ్రశుతేన
ౌ శ్రచేత్స్మశ్ర
ప్రకుహాణతిశ్రత్వుజశ్రవాయ ప్రక్శ్ర: ప్రపియై: విషయశ్రవాస్మన: ౨౮
సతేయ నశ్రలోకాన్శ్రజయతిశ్రత్వనాన్శ్రానేనశ్రరాక్వ:
కురూన్శ్రశుప్రూషయాశ్రవీరోశ్రత్ుష్టశ్రయుతిశ్రశాప్రత్వాన్శ్ర౨౯
సత్య మ్శ్రానమ్శ్రత్ప్శ్రశ్రస్మౌయ క్నశ్రమిప్రత్ాశ్రశౌచ్శ్రమా౭౭శ్రర జవమ్శ్ర
విాయ శ్రచ్శ్రకురుశ్రశుప్రూష్టశ్రప్రతువాశ్రణేయ ానిశ్రరాక్వేశ్ర౩0
త్స్మక శ్రనాన ౭౭శ్రర జవశ్రసత్వ్నేన శ్రతేవిశ్రతేవోప్మేశ్రక్త్మ్శ్ర
ాప్శ్రమాశత్వే స్నశ్రరామేశ్రత్వహర్ష ిశ్రసత్వశ్రతేజస్మశ్ర౩౧
నశ్రసక రాశ్రత్వ౭ప్రపియమ్శ్రవాక్య మ్శ్రలోక్శ్రసయ శ్రప్రపియశ్రవాతినశ్ర:
సశ్రక్త్మ్శ్రత్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రరాత్వమ్శ్రవ క్షాయ మిశ్రప్రపియశ్రత్వ౭ప్రపియమ్శ్ర౩౨
క్షమాశ్రయస్మక న్శ్రత్త్వశ్రశ్రస్మౌయ క్: సత్య మ్శ్రత్రక : ప్రకుత్జా
ే
అప్య ౭హిమాా శ్రచ్శ్రపూానామ్శ్రత్మ్శ్రప్రుతేశ్రకాశ్రక్తిశ్రరక త్వశ్ర౩౩
త్వత్వశ్రప్రుత్శ్రౌ సయ శ్రకైకేయిశ్రక్ా౭శ్రనశ్రౌ సయ శ్రత్ప్స్మల్మ న:
త్వనమ్శ్రలాలప్య మానశ్రసయ శ్రకారుణయ మ్శ్రక్రుౌశ్రత్వర మస్మశ్ర౩౪
ప్రపుతివాయ మ్శ్రస్మక్రా౭శ్రనాౌయామ్శ్రయతిు మిచత్శ్రఅతిశ్రక్ త్వయస్న
త్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రత్వశ్రాస్మయ మిశ్రమాశ్రచ్శ్రాల్మ మ్శ్రత్వుయ శ్రరావిేత్శ్ర౩౫
అత్వజలిమ్శ్రకుర్షక శ్రకైకేయిశ్రాతౌశ్రచా౭పిశ్రప్రర్ శామిశ్రతేశ్ర
శరణమ్శ్రప్వశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రమా౭త్రోక శ్రమాశ్రమిహశ్రప్రర్ ేత్శ్ర౩౬
ఇతిశ్రతుఃకా౭పిశ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రవిలప్త్వౌమ్శ్రఅచేత్నమ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
కూర ణమానమ్శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రశోకేనశ్రసత్వపిపులత్మ్శ్ర౩౭
ారమ్శ్రశోకా౭౭శ్రర ణవశ్రస్మయ ౭౭శుశ్రప్రార ౌయత్వౌమ్శ్రపున: పున:
ప్రప్తుయ వాచా౭త్శ్రకైకేయీశ్రరౌప్రత్మ్శ్రరౌప్రత్శ్రత్రమ్శ్రవచ్: ౩౮
యతిశ్రత్ాల్మ శ్రవరౌశ్రరాజన్శ్రపున: ప్రప్త్య ౭ుశ్రత్ ప్య స్న
ార్షక క్త్ల్మ మ్శ్రక్త్మ్శ్రవీరశ్రప్రపుతివాయ మ్శ్రక్త్యిషయ స్మశ్ర౩౯
యాశ్రసమేాశ్రప్హవశ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రరాజర ియశ్రసా హశ్ర
క్త్యిషయ మిౌశ్రత్రక జ ేశ్రత్ప్రత్శ్రిమ్శ్రప్రప్తివక్షయస్మశ్ర౪0
యస్మయ : ప్రప్స్మతేశ్రజీవామిశ్రయాశ్రచ్శ్రమామ్శ్రఅప్య ాలయత్శ్ర
త్స్మయ : ప్రకుత్మ్శ్రత్వయాశ్రమిాయ శ్రకైకేయాయ శ్రఇతిశ్రవక్షయ స్మశ్ర౪౧
ిలి్ షత్ల్మ మ్శ్రనరేన్తమాౌణామ్శ్రక్ర్షషయ స్మశ్రనరా౭తిప్శ్ర
యోశ్రత్ాల్మ శ్రవరశ్రత్వ౭తైయ వశ్రపునశ్రర౭నాయ నిశ్రా షస్నశ్ర౪౨
ైప్య శ్రేేయ నశ్రక్ోత్వయేశ్రసల్మశ్రమాత్వా మ్శ్రప్క్షిణేశ్రత్తౌశ్ర
అలరు శ్రశచ క్షుషీశ్రత్ాల్మ శ్రజకాత్వశ్రక్తిశ్రుత్మా
ౌ మ్శ్ర౪౩
స్మక్ర: సత్వయమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రనశ్రవేలాశ్రత్వ౭తివర ౌతేశ్ర
సత్వయమ్శ్రమా౭ప్రుత్మ్శ్రకారీ ి: పూరల్మ మ్శ్రప్రుత్శ్రౌ త్వ౭ుసక రన్శ్ర౪౪
సశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్రక మ్శ్రప్ర్షత్య జయ శ్రరాత్వమ్శ్రరాఞయ ౭పిషిచ్య శ్రచ్శ్ర
సహశ్రక్నసలయ యాశ్రనిత్యమ్శ్రరుౌశ్రమిచ్చ స్మశ్రతురక తేశ్ర౪౫
ప్వత్ల్మ ౭త్రోక శ్రత్రోక శ్రవాశ్రసత్య మ్శ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭ప్రుత్మ్శ్ర
యశ్రత్
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రసప్రుే త్మ్శ్రత్వహయ మ్శ్రత్సయ శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ వయ తిప్రక్త్వ: ౪౬
అహమ్శ్రవిషశ్రత్వ౭తైయవశ్రీాల్మ శ్రప్హుశ్రత్వా౭ప్రక్త్:
ప్శయ త్శ్రశ్రస్నశ్రౌ త్వర్షష్టయ మిశ్రరామోశ్రయశ్రత్య ౭పిషిచ్య తేశ్ర౪౭
ఏకా౭హశ్రత్వపిశ్రప్ేయయమ్శ్రయత్య ౭హమ్శ్రరాత్వశ్రమాత్రమ్శ్ర
అత్వజలిమ్శ్రప్రప్తిప్రకుహణమ్పౌమ్శ్రప్రేయోశ్రనుశ్రప్రుతిశ్రరక త్వశ్ర౪౮
ప్రతేశ్రనా౭౭త్క నాశ్రచా౭హమ్శ్రశపేశ్రతేశ్రత్వుజా౭తిప్శ్ర
యాశ్రనా౭నేయ నశ్రతుషేయ యశ్రప్రుతేశ్రరాత్వశ్రవివాసనాత్శ్ర౪౯శ్ర
ఏశ్రావశ్రతుకాల్మ ౌ శ్రవచ్నమ్శ్రకైకేయీశ్రవిరరాత్వశ్రహశ్ర
విలప్త్వౌమ్శ్రచ్శ్రరాజానమ్శ్రనశ్రప్రప్తిశ్రవాయ జహారశ్రస్మశ్ర౫0
ప్రశుాల్మ శ్రతుశ్రరాజాశ్రకైకేయాయ శ్రప్రుత్మ్శ్రప్రశ్రత్వ౭శోప్నమ్శ్ర
రాత్వశ్రసయ శ్రచ్శ్రవనేశ్రవాసశ్రమశల్మ రయమ్శ్రప్రత్శ్రసయశ్రచ్శ్ర౫౧
నా౭ప్య ాషత్శ్రకైకేయీమ్శ్రుహూర ౌమ్శ్రవాయ కులేన్తమిౌయ:
న్తపైక్షా౭నిమిష్టశ్రతేవీమ్శ్రప్రపియామ్శ్రఅప్రపియశ్రవాతినీమ్శ్ర౫౨
ామ్శ్రహిశ్రవప్రజశ్రసమామ్శ్రవాచ్మ్శ్రఆక్రయ శ్రణ ప్రహుత్యా౭ప్రపియామ్
తుఃక్శ్రశోక్శ్రత్వయీమ్శ్రక్నరామ్శ్రరాజాశ్రనశ్రరితోశ్రప్వత్శ్ర౫౩
సశ్రతేవాయ శ్రవయ వస్మయమ్శ్రచ్శ్రక్నరమ్శ్రచ్శ్రశప్త్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాయ ాల్మ శ్రరామేతిశ్రనిశల్మ సయశ్రచినన : త్రుశ్రర్షవా౭ప్త్త్శ్ర౫౪
నషశ్రట చితోౌశ్రయ తోనక తోౌశ్రవిప్రీతోశ్రయా౭౭తుర:
ప్రహుత్శ్రతేజాశ్రయాశ్రసరో్ శ్రప్పూవశ్రజక్త్వశ్రప్తి: ౫౫
త్వనయాశ్రతుశ్రిరాశ్రరాజాశ్రఇతిశ్రహోవాచ్శ్రకైక్యీమ్శ్ర
అన౭శ్రర ౌశ్రమిత్వ౭శ్రరాౌప్మ్శ్రకేనశ్రత్ల్మ శ్రుప్త్ర్షేాశ్ర
పూతోప్హత్శ్రచితేవ
ౌ శ్రప్రపువమ్పౌశ్రమామ్శ్రనశ్రలజస్న
జ శ్ర౫౬
ీలశ్రవయ సనశ్రమేత్శ్రశ్రతేశ్రౌ నా౭పిశ్రజానాశ్రత్వయ హమ్శ్రపురాశ్ర
ప్లాయాశ్రస
శ్ర తి
ౌ ల్మ ానీమ్శ్రతేశ్రలక్షయేశ్రవిప్రీత్వత్శ్ర౫౭
కుతోశ్రవాశ్రతేశ్రప్యమ్శ్రజాత్మ్శ్రయాశ్రత్ల్మ శ్రమేవమ్శ్రవిత్మ్శ్రవరమ్శ్రశ్ర
రాన్తషేశ్రట ప్రత్శ్రమాసీనమ్శ్రప్రుణీషేశ్రరాక్వమ్శ్రవనేశ్ర౫౮
విరమతేనశ్రావేనశ్రత్ల్మ శ్రమేతేశ్రనా౭ప్రుతేనశ్రవాశ్ర
యతిశ్రప్రుౌ: ప్రపియమ్శ్రకారయ మ్శ్రలోక్శ్రసయ శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర౫౯
ప్రుశమేా శ్రాప్శ్రసత్వులే్ శ్రక్షుప్రతేశ్రతుప్రష్ణు త్శ్రకార్షణిశ్ర
ిున శ్రతుఃక్శ్రత్వళీక్మ్శ్రవాశ్రత్వయిశ్రరామేశ్రచ్శ్రప్శయ స్మశ్ర౬0
నశ్రక్త్మిచ శ్రప్రతుతేశ్రరామాశ్రత్్ రతోశ్రరాజయ శ్రమా౭౭వస్నత్శ్ర
రామాత్౭పిశ్రహిత్మ్శ్రత్వనేయ శ్రత్రక తోశ్రప్లవత్ర
ౌ మ్శ్ర౬౧
క్త్మ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవనమ్శ్రక్చేచ తిశ్రాషితే
ుక్శ్రవర ణమ్శ్రవివర ణమ్శ్రత్మ్శ్రయతైశ్రవేుౌశ్రుప్పులత్మ్శ్ర౬౨
ామ్శ్రహిశ్రమేశ్రరప్రకుామ్శ్రపుతిమ్
ౌ శ్రరప్రహుతి్ శ్రసా హశ్రనిశిచ ామ్
క్త్మ్శ్రప్రాక్షాయ శ్రత్వయ ౭ాప్రుామ్శ్రప్రశ్రర్షవశ్రహామ్శ్రచ్మ్పమ్శ్ర౬౩
ిమ్శ్రమామ్శ్రవక్షయ మిౌశ్రరాజానోశ్రనానాశ్రతిక్్య శ్రసామాక్ా:
ాలోశ్రప్ా౭యశ్రమక్షౌల్మ క్శ్రశిచ రమ్శ్రరాజయ త్వ౭కారయత్శ్రశ్ర౬౪
యాశ్రతుశ్రప్హవోశ్రప్రుాౌశ్రశ్రకుణవమోౌశ్రప్హుశ్రప్రశుా:
ప్ర్షప్రప్క్షయ మిౌశ్రకాకుసమ్
ౌ శ్రవక్షాయ మిశ్రిశ్రత్వ౭హమ్శ్రత్ాశ్ర౬౫
కైకేయాశ్రి
శ్ర శల య మానేనశ్రరాత్వ: ప్రప్ప్రవాజితోశ్రత్వయాశ్ర
యతిశ్రసత్య మ్శ్రప్రప్వీశ్రమేయ త్శ్రశ్రత్౭
ౌ త్సత్య మ్శ్రప్విషయ తిశ్ర౬౬
ి0శ్రమామ్శ్రవక్షయ తిశ్రక్నసలాయ శ్రరాక్వేశ్రవనమా౭శ్రస్మతే
ౌ శ్ర
ిమ్శ్రచైనామ్శ్రప్రప్తివక్షాయ మిశ్రప్రకుాల్మ శ్రవిప్రపియశ్రమ్పప్రతుశమ్శ్ర౬౭
యాశ్రయాశ్రహిశ్రక్నసలాయ శ్రాసీశ్రవశ్రచ్చ శ్రసకీవశ్రచ్శ్ర
ారాయ వత్్ ినీశ్రవశ్రచ్చ శ్రమాప్రతుశ్రవశ్రచ్యచ ప్శ్రతిషతి
ట శ్ర౬౮
సత్త్మ్శ్రప్రపియశ్రకామాశ్రమేశ్రప్రపియశ్రపుప్రాశ్రప్రపియమ్శ్రవా
నశ్రత్వయాశ్రసప్రతుు ాశ్రతేవీశ్రసాు రా౭శ్రరామశ్రప్రకుతేశ్రత్వశ్ర౬౯
ఇానీమ్శ్రత్శ్రశ్రత్ప్
ౌ తిశ్రమామ్శ్రయశ్రనక యాశ్రరప్రకుత్మ్శ్రత్ల్మ యిశ్ర
అప్త్య మ్శ్రవయ త్వనో
జ శ్రపేత్మ్శ్రపుక్శ్రౌ త్వనన శ్రమివా౭౭తురమ్శ్ర౭0
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
విప్రప్కారమ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసప్రత్వ్ యాణమ్శ్రవనశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
రమిప్రాశ్రప్రపేక్షయ శ్రవైశ్రీాశ్రక్త్మ్శ్రమేశ్రవిశల్మ స్మషయ తిశ్ర౭౧
ప్రకుప్ణమ్శ్రప్త్శ్రవైతేహిశ్రప్రశోషయ తిశ్రత్ల్మ యశ్రత్వ౭ప్రపియమ్శ్ర
మాత్వచ శ్రప్త్వచ త్ల్మశ్రమాప్నన మ్శ్రరాత్వమ్శ్రచ్శ్రవనశ్రమాప్రశిత్మ్శ్ర౭౨
వైతేహీశ్రప్త్శ్రమేశ్రప్రాణాన్శ్రశోచ్మ్పౌశ్రక్షప్యిషయ తిశ్ర
హీనాశ్రహిత్వవత్: ారీేల్మ శ్రినన రేణేవశ్రినన రీశ్ర౭౩
నశ్రహిశ్రరాత్వశ్రత్వహమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రప్వసత్వౌమ్శ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర
చిరమ్శ్రజీవతుశ్రమాశమేా శ్రరుత్మ్పౌమ్శ్రచా౭పిశ్రమతిీమ్శ్ర౭౪
స్మశ్రనూనమ్శ్రవిత్వాశ్రరాజయ మ్శ్రసపుప్రాశ్రకారయిషయ స్మశ్ర
నహిశ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రరామేశ్రతేవిశ్రజీవితుశ్రుత్ా హేశ్ర౭౫
సత్వమ్శ్రాల్మ శ్రత్వహశ్రత్వ౭త్య త్వౌమ్శ్రవయ వస్మయ శ్రత్వయ౭సత్వమ్శ్రసత్వమ్శ్ర
రూపిణీమ్శ్రవిషశ్రసుయ కామ్
ౌ శ్రీతేల్మ వశ్రత్వతిరామ్శ్రనర: ౭౬
అప్రుతైశ్రర్ హుశ్రమామ్శ్రస్మ్ల్మ త ౌ శ్రస్మనల్మ ౌ యమ్పౌశ్రసక శ్రాషస్నశ్ర
కీత్శ్రశపేన
ౌ శ్రసప్రుత్య శ్రలుోౌశ్రప్రుక్శ్రమివా౭వత్వ: ౭౭
అనారయ శ్రఇతిశ్రమాశ్రమారాయ : పుప్రత్శ్రవిప్రకాయిక్మ్శ్రప్రతువమ్శ్ర
తిక్ు ర్షషయ మిౌశ్రరాయ రశ్రరరాప్మ్శ్రప్రాహక ణమ్శ్రయాశ్ర౭౮
అహోశ్రతుఃక్శ్రత్వహోశ్రప్రకుప్రచ్చ మ్శ్రయప్రత్శ్రవాచ్: క్షమేశ్రత్వశ్ర
తుఃక్శ్రమేవమ్శ్రవిత్మ్శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రపురాప్రకుత్శ్రమివా౭శుప్మ్శ్ర౭౯
చిరమ్శ్రక్లుశ్రత్వయాశ్రాపేశ్రత్ల్మ మ్శ్రాపేశ్రనా౭పిరక్షిాశ్ర
అజాేనాశ్రతుప్సత్వ్ నానశ్రరజశ్రజ రుత్్ మిౌనీశ్రయాశ్ర౮0శ్ర
రత్వమాణశ్రశ్రసయా
ౌ
శ్రస్మర ౌమ్శ్రప్రుతుయ మ్శ్రాల్మమ్శ్రనా౭పిలక్షయేశ్రశ్ర
ాలోశ్రరహస్మశ్రహస్నన
ౌ శ్రప్రకుషశ్రణ సర్ శ్రమివా౭ప్రర్ శమ్శ్ర౮౧
త్వయాశ్రహయ ౭పిప్రతుక్: పుప్రత్శ్రసా శ్రత్వహాాక శ్రతురాత్క నాశ్ర
త్మ్శ్రతుశ్రమామ్శ్రజీవశ్రలోక్న౭యమ్శ్రనూనశ్రమాప్రక్నష్ణటశ్రత్వర మతిశ్ర౮౨
ాలిశోశ్రప్త్శ్రకామాాకశ్రరాజాశ్రత్శరతోశ్రప్రపుశమ్శ్ర
య: న్తసీశ్రౌ ప్రకుతేశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రవనమ్శ్రప్రప్స్మౌప్యిషయ తిశ్ర౮౩
ప్రవతైశ్రశచ శ్రప్రప్హక చ్రయ శ్రశచ శ్రకురుపిశ్రశోచ ప్క్ర్షే త్:
ోక్శ్రకాలేశ్రత్వహత్శ్రప్రకుశ్రప్రచ్చ మ్శ్రపునరేవశ్రప్రప్ప్త్ాయ తేశ్ర౮౪
నా౭లమ్శ్రతిల్మ త్వయమ్శ్రవచ్నమ్శ్రపుప్రతోశ్రమామ్శ్రప్రప్తిాషితుమ్శ్ర
సశ్రవనమ్శ్రప్రప్ప్రవఞశ్రతుయక్నౌశ్రాటశ్రమితేయ వశ్రవక్షయతిశ్ర౮౫
యతిశ్రతేశ్రరాక్వ: కురాయ త్శ్రవనమ్శ్రక్చేచ తిశ్రచ్యతిత్:
ప్రప్తికూలమ్శ్రప్రపియమ్శ్రమేశ్రస్మాయ శ్రనన శ్రతుశ్రవత్ా: క్ర్షషయ తిశ్ర౮౬
శుత్శ్రౌ ావోశ్రహిశ్రావమ్శ్రమేశ్రనశ్రతుశ్రశ్రజాేసయ తిశ్రరాక్వ:
సశ్రవనమ్శ్రప్రప్ప్రవఞశ్రతుయక్నౌశ్రాటశ్రమితేయ వశ్రవక్షయతిశ్ర౮౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రాక్వేశ్రహిశ్రవనమ్శ్రప్రాపేశ్రౌ సరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రతిప్రకుుత్మ్
ప్రుతుయ : అక్షత్వణీయమ్శ్రమామ్శ్రనయిషయ తిశ్రయత్వశ్రక్షయమ్శ్ర౮౮శ్ర
ప్రుతేశ్రత్వయిశ్రక్తేశ్రరామేశ్రవనమ్శ్రత్వుజశ్రపుత్వు వేశ్ర
ఇషే శ్రట త్వత్వశ్రజనేశ్రేషేశ్రిమ్శ్రాప్మ్శ్రప్రప్తివత్ాయ స్నశ్ర౮౯
క్నసలాయ మ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రరాత్వమ్శ్రచ్శ్రపుప్రతౌశ్రయతిశ్రహాసయ తిశ్ర
తుఃకాశ్రనయ ౭సహత్వశ్రతేవీశ్రమాశ్రమేవా౭ుశ్రత్వర్షషయ తిశ్ర౯0
క్నసలాయ మ్శ్రచ్శ్రరమిప్రామ్శ్రచ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రపున్తతైశ్రన్తస్మ ౌపిశ్రసా హశ్ర
ప్రప్క్షిప్య శ్రనరకేశ్రస్మశ్రత్ల్మమ్శ్రకైకేయిశ్రరిాశ్రప్వశ్ర౯౧
త్వయాశ్రరామేణశ్రచ్శ్రత్య క్మ్శ్ర
ౌ శాశల్మ త్మ్శ్రసత్శ్రప్రకుత్మ్శ్రకుణ:
ఇక్షాల్మ కుశ్రకులమ్శ్రఅక్షోప్య మ్శ్రఆకులమ్శ్రాలయిషయ తిశ్ర౯౨
ప్రపియమ్శ్రచేత్శ్రప్రత్శ్రస్మయ త్శ్రప్రాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనమ్శ్రప్వేత్శ్ర
మాశ్రసక శ్రమేశ్రప్రత్: కారీ ిత్శ్రప్రపేత్శ్రప్రకుత్య మ్శ్రక్ాశ్రయుష: ౯౩
హమాౌ౭నారేయ శ్రమామా౭మిప్రతేశ్రసశ్రకామాశ్రప్వశ్రకైక్యిశ్ర
ప్రుతేశ్రత్వయిశ్రక్తేశ్రరామేశ్రవనమ్శ్రపురుషశ్రపుత్వు వేశ్ర౯౪
స్నానీమ్శ్రవిత్వాశ్రరాజయ మ్శ్రసపుప్రాశ్రకారయిషయ స్మశ్ర
త్ల్మ మ్శ్రరాజశ్రపుప్రత్వశ్రవాతేనశ్రనయ వసోశ్రత్వత్వశ్రవేశక నిశ్ర౯౫
అకీర్ష ౌశ్రశాచ ౭తులాశ్రలోకేశ్రప్రతువ: ప్ర్షప్వశ్రశచ శ్రమేశ్ర
సరల్మ శ్రపూతేష్ణశ్రచా౭వజాేశ్రయాశ్రాప్శ్రప్రకుత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౯౬శ్ర
క్త్మ్శ్రరతైశ్రర్షల్మ పు: యాాల్మ శ్రక్జా౭ైల్మ శ్రశచ శ్రుహురుక హు:
ప్ా్య మ్శ్రరామోశ్రత్వహా౭రణేయ శ్రవతోా శ్రమేశ్రవిచ్ర్షషయ తిశ్రశ్ర౯౭
యసయ శ్రాల్మ ౭౭హారశ్రసత్వయేశ్రసూా: కుత్వటలశ్రార్షణ:
అహమ్శ్రపూరాల్మ : ప్చ్మిౌశ్రసక శ్రప్రప్శసమ్
ౌ శ్రానశ్రోజనమ్శ్ర౯౮
సశ్రక్త్శ్రున శ్రక్ష్టయాణిశ్రతికాౌనిశ్రక్టుకానిశ్రచ్శ్ర
ప్క్షయన్శ్రవనయ శ్రమా౭౭హారమ్శ్రరతోశ్రమేశ్రవర ౌయిషయ తిశ్ర౯౯
త్వహా౭శ్రర మశ్రవన్తసశ్రౌ సమ్పల్మతోశ్రపూాల్మ శ్రచిరశ్రర క్నచిత్:
కాష్టయశ్రప్ర్షానశ్రశ్రరౌశ్రక్త్మ్శ్రపూమౌశ్రనివత్ాయ తిశ్ర౧00
క్స్మయ శ్రత్త్శ్రారుణమ్శ్రవాక్య శ్రమేవమ్శ్రవిత్మ్శ్రఅచిమిౌత్మ్శ్ర
రాత్వస్మయ ౭రణయ శ్రక్త్వనమ్శ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭పిషేచ్నమ్శ్రశ్ర౧0౧
తిక్రౌశ్రయోషితోశ్రనాత్వశ్రశట్టశ్రస్మాల్మ రశ్రప్
ౌ రాశ్రసాాశ్ర
నశ్రప్రప్వీమిశ్రన్తస్మయ
ౌ శ్రసారాల్మ శ్రప్రత్శ్రస్మయ వశ్రమాత్రమ్శ్ర౧0౨
అనర ౌశ్రావే౭శ్రర ౌశ్రప్రేశ్రప్రుశమేా శ్రశ్రశ్ర
త్వమా౭ుశ్రాాయశ్రనివిషశ్రట ావే
ిత్వ౭ప్రపియమ్శ్రప్శయ స్మశ్రత్వశ్రనిన మిత్మ్
ౌ శ్రశ్రశ్ర
హిా౭ుశ్రకార్షణయ ౭త్శ్రవా౭పిశ్రరామేశ్రశ్ర౧0౩శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్ర్షత్య ఞయు:శ్రపిత్రోశ్రహిశ్రపుప్రాన్శ్రశ్రశ్ర
ారాయ :శ్రప్త్వమ్శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రకుా౭ుశ్రరాకా:
ప్రకుత్ాన మ్శ్రహిశ్రసరల్మ మ్శ్రకుపిత్మ్శ్రహిశ్రజక్త్శ్రస్మయ త్శ్రశ్రశ్ర
ప్రతుష్ల్మ త ట వశ్రరాత్వమ్శ్రవయసనేశ్రనిత్వక్న మ్శ్రశ్ర౧0౪
అహమ్శ్రపునశ్రరే
శ్ర ౌవశ్రకుమారశ్రరూప్మ్శ్రశ్రశ్ర
అలప్రుు త్మ్శ్రత్మ్శ్రరత్శ్రమాప్రవజత్వౌమ్శ్ర
నమాౌమిశ్రప్శయ నన ౭పిశ్రత్రే నేనశ్రశ్రశ్ర
ప్వామిశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపునశ్రరుయ వేశ్రవశ్రశ్ర౧0౫
వినా౭పిశ్రసూరేయ ణశ్రప్వేత్శ్రప్రప్ప్రుతి:ౌ శ్రశ్ర
అవర ిాశ్రవప్రజశ్రత్రేణశ్రవా౭పిశ్రశ్ర
రాత్వమ్శ్రతుశ్రక్చ్చ న ౌశ్రమిత్శ్రసా మ్పక్షయ శ్రశ్ర
జీవేశ్రనన శ్రక్శిచ త్శ్రఇతిశ్రచేత్నాశ్రమేశ్రశ్ర౧0౬
వినాశశ్రకామాశ్రత్వహిాశ్రత్వ౭మిప్రామ్శ్రశ్ర
ఆవాసయమ్శ్రప్రుతుయ శ్రమివశ్రఆాక న:శ్రత్ల్మమ్శ్రశ్ర
చిరమ్శ్రప్ామేు నశ్రప్రతుా౭స్మశ్రసరీ్ శ్రశ్రశ్ర
త్వహాశ్రవిష్టశ్రతేనశ్రహతో౭స్మక శ్రమోహాత్శ్రశ్ర౧0౭
త్వయాశ్రచ్శ్రరామేణశ్రచ్శ్రలక్షక ణేనశ్రశ్రశ్ర
ప్రప్శారౌశ్ర హీనోశ్రప్రత్శ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రసహశ్ర
పురమ్శ్రచ్శ్రరాన్తషమ్
ట శ్రచ్శ్రనిహత్య శ్రానవా
ౌ న్శ్రశ్రశ్ర
త్వమాశ్రహిానామ్శ్రచ్శ్రప్వా౭పిహర్ష ిణీశ్ర౧0౮శ్ర
ప్రుశత్వే శ్రప్రుతేశ్రౌ వయ సనశ్రప్రప్హార్షణీశ్రశ్రశ్ర
ప్రప్సహయ శ్రవాక్య మ్శ్రయతిశ్రహా౭త్య శ్రాషస్నశ్ర
నశ్రనాత్వశ్రతేశ్రకేనశ్రుకాశ్రత్్ త్త్వౌయ ౭తోశ్రశ్రశ్ర
విీరయ మాణాశ్రత్శనాశ్రసా హప్రసాశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౧0౯శ్ర
నశ్రిమిచ శ్రాహా౭హిత్శ్రత్వ౭ప్రపియమ్శ్రవచ్యశ్రశ్ర
నశ్రవేతిశ్రౌ రాత్వఃశ్రప్రుష్టణిశ్రాషితుమ్శ్రశ్ర
క్త్శ్రున శ్రరామేశ్రహయ ౭పిరాత్వశ్రవాతినిశ్రశ్ర
ప్రప్వీషిశ్రతోష్టన్శ్రకుణశ్రనిత్య శ్రసత్వక తేశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౧౧0
ప్రప్ాత్వయ శ్రవాశ్రప్రప్జల్మ లశ్రవాశ్రప్రప్ణసయ శ్రవాశ్రశ్రశ్ర
సహప్రసశ్రశోశ్రవాశ్రర్ టిాశ్రత్వహీమ్శ్రప్రవజశ్ర
నశ్రతేశ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రవచ్శ్రరా ారుణమ్శ్రశ్రశ్ర
మామా౭హిత్మ్శ్రకేక్యశ్రరాజశ్రాత్వా నిశ్ర౧౧౧
క్షురోప్మామ్శ్రనిత్య మ్శ్రఅసత్శ్రప్రపియమ్శ్రవామ్శ్రశ్రశ్ర
ప్రప్తుషశ్రట ావామ్శ్రసల్మకులోప్శ్రకాతినీమ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రజీవితుమ్శ్రాల్మ మ్శ్రవి షహే౭త్వనోశ్రరమామ్శ్రశ్ర
తిత్క్షమాణామ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రసప్త్వౌనమ్శ్ర౧౧౨
నశ్రజీవిత్మ్శ్రమే౭శ్రస్మశ్రౌ పున: కుత్శ్రరా క్మ్శ్రశ్ర
వినా౭౭త్క ఞశ్రనా౭౭త్కవత్: కుతోశ్రరతి:
మామా౭హిత్మ్శ్రతేవిశ్రనశ్రక్రుౌశ్రత్వ౭శ్రర మస్మశ్రశ్రశ్ర
ప్రర్ శామిశ్రాావ౭పిశ్రతేశ్రప్రప్సీత్శ్రమేశ్ర౧౧౩
సశ్రపూమిశ్రాలోశ్రవిలప్నన ౭నాత్శ్రవత్శ్ర
న్తస్మయా
ౌ
శ్రప్రకుహీతోశ్రప్రహుత్యే౭తిమాప్రత్యాశ్ర
ప్ాత్శ్రతేవాయ శ్రశచ రణౌశ్రప్రప్స్మర్షాశ్రశ్రశ్ర
ఉపౌశ్రఅసప్రుా్ శయశ్రయా౭౭తురశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౧౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రాల్మ త్శశ్రసా రు
ప్తయోతశ సస ర్క :
అశ్రత్త్౭శ్రర మమ్శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రశయానమ్శ్రఅశ్రత్తోశ్రచిత్మ్
శ్రయయాతిమ్శ్రఇవశ్రపుణాయ ౭శ్రనేశ్రౌ తేవశ్రలోకాత్శ్రప్ర్షచుయ త్మ్శ్ర౧
శ్రఅన౭శ్రర ౌశ్రరూాశ్రస్మాౌ౭శ్రరాౌశ్రఅీాశ్రప్యశ్రత్ర్షే నీ
శ్రపున: ఆకారయాశ్రమాసశ్రత్మేవశ్రవరమ్శ్రఅఙ్ు నాశ్ర౨
శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్త్స్న
ౌ శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రసత్య శ్రవాత్వశ్రప్రతుటశ్రప్రవత్ః
శ్రత్వత్వశ్రచేత్వమ్శ్రవరమ్శ్రక్స్మక త్శ్రశ్రవిారయితుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౩
శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ ర
శ్ర ౌశ్రకైకేయాయ శ్రరాజాశ్రత్శరత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్త్ఃశ్రప్రకుతోౌశ్రుహూర ౌమ్శ్రవిహల్మ లశ్రనిన వశ్ర౪
శ్రప్రుతేశ్రత్వయిశ్రక్తేశ్రరామేశ్రవనమ్శ్రత్వుజశ్రపుత్వు వే
శ్రహనశ్రౌ అనారేయ శ్రత్వమా౭మిప్రతేశ్రసశ్రకామాశ్రరినీశ్రప్వశ్ర౫
సల్మ రేు ౭పిశ్రక్లుశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రకుశలమ్శ్రతైవతై: అహమ్శ్ర
ప్రప్ాయ ౭౭తేశాత్శ్రఅపిహిత్మ్శ్రారయిషేయ శ్రక్త్మ్శ్రప్త్శ్ర౬
కైకేయాయ : ప్రపియశ్రకామేనశ్రరాత్వ: ప్రప్ప్రవాజితోశ్రత్వయాశ్ర
యతిశ్రసత్య మ్శ్రప్రప్వీశ్రమేయ త్త్శ్రత్శ్రత్౭సత్యమ్శ్రప్విషయ తిశ్ర౭
అపుప్రతేణశ్రత్వయాశ్రపుప్రత్: ప్రశమేణశ్రత్వహాాశ్రత్వహాన్శ్ర
రామోశ్రలోౌశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రసా శ్రక్త్మ్శ్రత్య జయతేశ్రత్వయాశ్ర౮శ్ర
ూరశ్రశచ శ్రప్రకుత్శ్రవిత్య శ్రశచ శ్రజిత్: ప్రక్నత్: క్షమాశ్రప్ర:
క్త్మ్శ్రక్త్వలశ్రప్ప్రాక్షోశ్రత్వయాశ్రరామోశ్రవివాసయ తేశ్ర౯
క్త్శ్రమినీవ
ౌ రశ్రశాయ త్వమ్శ్రత్వరు శ్రాహుమ్శ్రత్వహాశ్రప్లమ్శ్ర
అపిరాత్వశ్రత్వ౭హమ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రపేషయిష్టయమిశ్రత్త్వటకాన్శ్ర౧0
రకానాశ్రుచిత్శ్రస్మయవశ్రతుఃకైశ్రర౭ుచిత్సయ శ్రచ్శ్ర
తుఃక్మ్శ్రనామా౭ుశ్రప్ేయ యమ్శ్రక్త్మ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్వత్వత్: ౧౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
యతిశ్రతుఃక్శ్రత్వప్రకుాల్మ ౭త్య శ్రత్వత్వశ్రసప్రత్వుత్వణమ్శ్రప్వేత్శ్ర
అశ్రతు:కార మశ్రసయ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్త్శ్రరా క్శ్రత్వ౭వాపున యామ్శ్ర౧౨
ప్రుశమేా శ్రాప్శ్రసత్వులే్ శ్రరాత్వమ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్ర
ిమ్శ్రవిప్రపియేణశ్రకైకేయిశ్రప్రపియమ్శ్రయోజయస్నశ్రత్వత్వశ్ర
శ్రఅకీర్ష ౌశ్రర౭తులాశ్రలోకేశ్రప్రతువమ్శ్రప్ర్షప్వశ్రశచ శ్రమేశ్ర౧౩
శ్రత్ాశ్రవిలప్త్శ్రశ్రసశ్రౌ సయ శ్రప్ర్షప్రప్మిత్శ్రచేత్సః
శ్రఅసమ్
ౌ శ్రఅప్య క్త్వత్శ్రసూరోయ శ్రరజనీశ్రచా౭ప్య వర ౌత్శ్ర౧౪
శ్రసశ్రప్రతిశ్రయామాశ్రత్ా౭౭శ్రర ౌశ్రసయ శ్రచ్న్తనశ్రౌ త్వణల
ట శ్రత్వణిా
ట
శ్రరాజ్ఞేశ్రవిలప్శ్రమానశ్రసయ శ్రనశ్రవయ ాసత్శ్రశరల్మ రీశ్ర౧౫
శ్రత్తైశ్రవోషమ్
ణ శ్రవినిశల్మసయ శ్రప్రుతోౌశ్రత్శరతోశ్రప్రుప్ః
శ్రవిలలాా౭౭శ్రర ౌవశ్రతు
శ్ర ౌఃక్మ్శ్రక్క్నాశ్రసక్శ్రలోచ్నఃశ్ర
ౌ
౧౬
శ్రనశ్రప్రప్ాత్మ్శ్రత్ల్మ యేచాచ మిశ్రనిేశ్రనక్షప్రత్శ్రపూషణేశ్ర
ప్రియామ్శ్రమేశ్రత్యాశ్రత్వయా౭యమ్శ్రరచితో౭శ్రఞ్జలిఃశ్ర౧౭
శ్రఅత్శ్రవాశ్రక్త్వయ ామ్శ్రీప్రక్మ్శ్రనా౭హమ్శ్రఇచాచ మిశ్రనిప్రరుు ణామ్
శ్రప్రుశమాా మ్శ్రకైకేయీమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రయప్రతుుతేశ్రవయ సనమ్శ్రత్వహత్శ్ర౧౮
శ్రఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రత్తోశ్రరాజాశ్రకైకేయీమ్శ్రసత్వయా౭శ్రఞ్జలిః
శ్రప్రప్స్మత్యాశ్రమాసశ్రపునఃశ్రకైకేయీమ్శ్రచేత్శ్రత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర౧౯
శ్రస్మతుశ్రప్రుత్శ్రౌ సయ శ్రత్వనశ్రసయ శ్రత్ల్మ త్ుత్శ్రసయ శ్రక్ా౭౭యుషః
ప్రప్స్మత్ఃశ్రప్రియామ్శ్రతేవిశ్రప్ప్రతేశ్రరాజ్ఞేశ్రవిేషత్ఃశ్ర౨0
ూనేయ శ్రనశ్రక్లుశ్రరప్రశోణిశ్రత్వశ్రయేత్మ్శ్రసుాశ్రప్రహుత్మ్
కురుశ్రస్మతుశ్రప్రప్స్మత్మ్శ్రమేశ్రాలేశ్రసప్రహుత్యాశ్రహయ ౭స్మశ్ర౨౧
ప్రప్సీత్శ్రతేవిశ్రరామోశ్రమేశ్రత్ల్మ శ్రత్
శ్ర త్
ౌ మ్
ౌ శ్రరాజయ శ్రత్వ౭వయ యమ్శ్ర
లప్ాత్వ౭స్మాశ్రామేు శ్రయశ: ప్రశ్రత్వవాపున శ్రహిశ్ర౨౨
త్వత్వశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రకురూణామ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర
ప్రపియశ్రమేత్శ్రతుు రుశ్రప్రశోణిశ్రకురుశ్రచారుశ్రుకేక్షణేశ్ర౨౩
విశుత్శ్రౌ ావశ్రసయ శ్రరతుషశ్రట ావాశ్రశ్ర
ాప్రమేక్షణశ్రసయ శ్రఅప్రశుశ్రక్లసయ శ్రరాజఃే
ప్రశుాల్మ శ్రవిచిప్రత్మ్శ్రక్రుణమ్శ్రవిలాప్మ్శ్రశ్ర
ప్రుౌర్శ్రప్రుశమాా శ్రనశ్రచ్కారశ్రవాక్య మ్శ్ర౨౪
త్త్ఃశ్రసశ్రరాజాశ్రపునశ్రరేవశ్రమ్పర్షచ త్ఃశ్ర
ప్రపియామ్శ్రఅశ్రతుష్టటమ్శ్రప్రప్తికూలశ్రాషిణీమ్
సమ్పక్షయ శ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రవివాసనమ్శ్రప్రప్తిశ్రశ్ర
క్షితౌశ్రవిసమోజాశ్రనిప్ాత్శ్రతుఃిత్ఃశ్రశ్ర౨౫
ఇత్వవశ్రరాజ్ఞేశ్రవయ తిత్శ్రసయ శ్రస్మశ్రనిశాశ్రశ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
జకాత్వశ్రక్నరమ్శ్రశల్మ సతోశ్రత్వనస్మల్మ న:
విోత్య మాన: ప్రప్తిోత్నమ్శ్రత్ాశ్రశ్ర
నివారయాశ్రమాసశ్రసశ్రరాజశ్రసత్త్వ
ౌ : ౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్రత్యోత్శశ్రసా రు :
చుర్ తశ సస ర్క :
పుప్రత్శ్రశోకా౭శ్రర్ష ౌత్మ్శ్రాాశ్రవిసత్వజామ్శ్రప్తిత్మ్శ్రపువి
శ్రవివేషమా
ట నమ్శ్రఉత్వల్మక్షయ శ్రసశ్రఇక్షాల్మ క్మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
శ్రాప్మ్శ్రప్రకుతైల్మ వశ్రిమ్శ్రఇత్మ్శ్రత్వత్వశ్రసప్రుే త్యశ్రసప్రత్వే వమ్
శ్రేషేశ్రక్షితిశ్రత్లేశ్రసనన ఃశ్రశ్రస్మా
ౌ య మ్శ్రశ్రస్మౌతుమ్శ్రత్ల్మమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨
శ్రఆహుఃశ్రసత్య మ్శ్రహిశ్రప్రత్వమ్శ్రత్రక మ్శ్రత్రకవితోశ్రజనాః
శ్రసత్య మ్శ్రఆప్రశిత్య శ్రహిశ్రత్వయాశ్రత్ల్మ మ్శ్రచ్శ్రత్రకమ్శ్రప్రప్ చ్యతిత్ఃశ్ర౩
శ్రసప్రుే త్యశ్రైప్య ఃశ్రేయ నాయశ్రస్మల్మ మ్శ్రత్ుమ్శ్రజక్త్వప్తిః
శ్రప్రప్ాయశ్రప్క్షిణోశ్రరాజన్శ్రజకాత్వశ్రక్తిమ్శ్రఉత్మా
ౌ మ్శ్ర౪
శ్రత్ాశ్రహయ ౭లరు శ్రశ్రస్న ౌజసీల్మ శ్రప్రాహక ణేశ్రవేత్శ్రారకే
శ్రయాచ్మానేశ్రసల్మ కేశ్రనేప్రతేశ్రఉన్తతుౌాయ ౭విత్వనాశ్రత్తౌశ్ర౫
శ్రసర్షామ్శ్రతేశ్రప్తిఃశ్రసల్మ లా్మ్శ్రత్వరాయ ామ్శ్రసత్య మ్శ్రఅనిల్మ త్ః
శ్రసాయ ౭ురోాత్శ్రసత్వయేశ్రస్మల్మ మ్శ్రవేలామ్శ్రనా౭తివర ౌతేశ్ర౬
సత్య శ్రమేక్శ్రప్త్మ్శ్రప్రప్హక శ్రసతేయ శ్రత్రక : ప్రప్తిషిత్
ట :
సత్య శ్రమేవా౭క్షయాశ్రవేా: సతేయ శ్రనశ్రఏవశ్రఅవాప్య తేశ్రవరమ్శ్ర౭
సత్య మ్శ్రసత్వ౭ువర ౌసల్మ శ్రయతిశ్రత్రేక శ్రప్రతుాశ్రత్వతి:
సప్లశ్రసా శ్రవరోశ్రమే౭శ్రరౌశ్రవరతోశ్రహయ ౭స్మశ్రసత్త్వ
ౌ శ్ర౮శ్ర
త్రక శ్రస్నయ హా౭పికామా౭శ్రర ౌమ్శ్రత్వత్వశ్రచైశ్రవా౭పిచ్యత్నాత్శ్రశ్ర
ప్రప్ప్రవాజయశ్రరత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రతి: క్లుశ్రాల్మమ్శ్రప్రప్వీత్వయ ౭హమ్శ్ర౯శ్ర
సత్వయమ్శ్రచ్శ్రత్వమా౭తేయ త్వమ్శ్రయతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రనశ్రక్ర్షషయ స్మ
అప్రక్త్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ప్ర్షత్య కాౌశ్రప్ర్షత్య క్షాయమిశ్రజీవిత్మ్శ్ర౧0
శ్రఏవమ్శ్రప్రప్ చ్యతితోశ్రరాజాశ్రకైకేయాయ శ్రనిర్షల్మ శత్వు యా
శ్రనశ్రఅశక్త్శ్రాశమ్శ్రఉనోక కుౌమ్శ్రప్లి:శ్రఇన్తనశ్రౌ ప్రకుత్మ్శ్రయాశ్ర౧౧
శ్రఉప్రా్ న ౌశ్రప్రహుత్యశ్రశాచ ౭పిశ్రవివర ణశ్రవత్నో౭ప్వత్
శ్రసశ్రతురోయ శ్రవైశ్రప్ర్షస్ నన్శ్ర
ౌ యుక్శ్రచ్ప్రకా౭శ్రనర
ౌ మ్శ్రయాశ్ర౧౨
శ్రవిహల్మ లాాయమ్శ్రచ్శ్రనేప్రాాయ మ్శ్రఅప్శయ శ్రనిన వశ్రపూమిప్ః
శ్రప్రకుప్రచాచ త్శ్రతైరేయ ణశ్రసత్వా ిప్య శ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౩
శ్రయస్నశ్రౌ త్వన్తనశ్రౌ ప్రకుత్ఃశ్రాణి:శ్రఅక్నన శ్రాపేశ్రత్వయాశ్రప్రతుత్ః
శ్రత్మ్శ్రత్య జామిశ్రసల్మ జమ్శ్రచైవశ్రత్వశ్రపుప్రత్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రసహశ్ర౧౪
ప్రప్యాాశ్రరజనీశ్రతేవిశ్రసూరయ శ్రసయ శ్రఉత్యనమ్శ్రప్రప్తిశ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అపిషేక్మ్శ్రకురుశ్రజన:శ్రత్ల్మ రయిషయ తిశ్రమామ్శ్రప్రతువమ్శ్ర౧౫
రామా౭పిషేక్శ్రసమా్రశ్రస
శ్ర శ్రౌ త్౭శ్రర ౌశ్రుప్క్లి్తై:
రాత్వ:శ్రకారయిత్వోయ శ్రమేశ్రప్రుత్శ్రసయ శ్రసలిలశ్రప్రియామ్శ్ర౧౬
త్ల్మ యాశ్రసశ్రపుప్రత్యాశ్రనైవశ్రక్ర ౌవాయ శ్రసలిలశ్రప్రియాశ్ర
వాయ హనాౌ౭స్మశ్రఅశుాచారేశ్రయతిశ్రరామా౭పిషేచ్నమ్శ్ర౧౭
నశ్రచ్శ్రశక్నన త్వయ౭హమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రపూరల్మ మ్శ్రత్ాశ్రరక్మ్శ్ర
హత్శ్రహర ిమ్శ్రనిరా౭౭నత్వౌమ్శ్రపునశ్రశ్రర జనమ్శ్రఅవాఙ్మక క్మ్శ్ర౧౮
ామ్శ్రత్ాశ్రప్రపువత్శ్రస
శ్ర శ్రౌ సయ శ్రపూమిప్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క న:
ప్రప్ాాశ్రశరల్మ రీశ్రపుణాయ శ్రచ్న్తత్వౌశ్రనక్షప్రత్శ్రశాలినీశ్ర౧౯
త్త్ఃశ్రాప్శ్రసమాచారాశ్రకైకేయీశ్రార్ష ౌవమ్శ్రపునః
ఉవాచ్శ్రప్రుషమ్శ్రవాక్య మ్శ్రవాక్య జాేశ్రరోషశ్రమ్పర్షచ ాశ్ర౨0
ిమ్శ్రఇత్మ్శ్రాషస్నశ్రరాజన్శ్రవాక్య మ్శ్రక్రరుజ్ఞప్త్వమ్
శ్రఆనాయయితుమ్శ్రఅిశ్రష
ల మ్
ట శ్రపుప్రత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఇహా౭శ్రర మస్మశ్ర౨౧
శ్రశ్రస్మౌప్య శ్రరాఞయ శ్రత్వత్వశ్రరత్మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రవనేశ్రచ్రమ్
శ్రనిసా ప్ాన మ్శ్రచ్శ్రమామ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రకుత్శ్రప్రకుతోయ శ్రప్విషయ స్మశ్ర౨౨
శ్రసశ్రునైన వశ్రత్వక్షేణనశ్రప్రప్తోతేనశ్రహయోత్త్వ
ౌ ః
శ్రరాజాశ్రప్రప్ చ్యతితో౭ీక్షణమ్శ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౩
శ్రత్రక శ్రప్నేన
ౌ శ్రప్తోౌ౭స్మక శ్రనష్టటశ్రచ్శ్రత్వత్వశ్రచేత్నా
శ్రఞయ ష టమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రప్రపియమ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచాచ మిశ్రార్షక క్మ్శ్ర
౨౪
త్త్: ప్రప్ాామ్శ్రరజనీమ్శ్రఉతితేశ్రచ్శ్రతివాక్రేశ్ర
పుణేయ శ్రనక్షప్రత్శ్రయోకేశ్రచ్శ్రుహూరే ౌశ్రచ్శ్రసమాహితేశ్ర౨౫
వస్మష్టటశ్రకుణశ్రసత్వ్ నన : శిష్యయ : ప్ర్షప్రుత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర
ఉప్ప్రకుహాయ ౭౭శుశ్రసమా్ రాన్శ్రప్రప్వివేశశ్రపురోత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౬
స్మశ్రక్శ్రౌ సమాక ర్ష జత్శ్రప్ామ్శ్రప్ాక్నత్త్వ
ౌ శ్రపూషిామ్శ్ర
విచిప్రత్శ్రకురమాశ్రకీరాణమ్శ్రనానాశ్రప్రసి్ శ్రర్షల్మరాజిత్మ్శ్ర౨౭
సన్తుమషశ్రట త్వుజ్ఞపేామ్శ్రసప్రుత్శ్రౌ విప్ణాశ్రప్ణామ్
త్వహోత్ా వశ్రసమాకీరాణమ్శ్రరాక్వా౭శ్రరే ౌశ్రసుతుా కామ్శ్ర౨౮
చ్త్వౌనా౭క్రుశ్రతూపైశ్రశచ శ్రసరల్మ త్: ప్రప్తిశ్రతూపిామ్శ్ర
ామ్శ్రపురీమ్శ్రసత్వతిప్రక్త్వయ శ్రపురత్వౌరశ్రపురోప్మామ్శ్ర౨౯
త్త్రే శ్రఅత్వౌ: పురమ్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రనానాశ్రతిల్మ జశ్రక్ణాశ్రయుత్మ్శ్ర
పౌరశ్రజానశ్రప్ాశ్రకీర ణమ్శ్రప్రాహక ణఃశ్రఉప్శ్రశోపిత్మ్శ్ర
యజవి
ే తి్ : రసమ్ప్ర ణమ్శ్రసత్స్మయ : ప్రత్వశ్రతిల్మ జై: ౩0
త్త్శ్రఅత్వౌ:పురశ్రమా౭౭స్మత్య శ్రవయ తిచ్ప్రకాత్వశ్రత్మ్శ్రజనమ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వశిషమ్
ట శ్రప్రత్వశ్రప్రీత్: ప్రత్వర్ష ిశ్రర్షల్మ వేశశ్రచ్శ్రశ్ర౩౧
సశ్రతుశ్రఅప్శయ త్శ్రవినిప్రష్టు త్వౌమ్శ్రరత్వన్తత్వౌమ్శ్రనాత్వశ్రస్మరతిమ్శ్ర
ాల్మ రేశ్రత్వుజశ్రస్మత్వమశ్రసయ శ్రసచివమ్శ్రప్రపియశ్రత్రే నమ్శ్ర౩౨
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రసూా త్శ్రపుప్రత్మ్శ్రవిశారత్మ్శ్ర
వస్మష:ట క్షిప్రప్శ్రమా౭౭చ్క్షల్మ శ్రప్రుప్తేశ్రరాక శ్రమిహా౭౭క్త్మ్శ్ర౩౩
ఇమేశ్రక్మోు త్క్శ్రక్ట్టశ్రస్మా క్రేప్య శ్రశచ శ్రకాత్వచ నా:
ఔతుత్వ్ రమ్శ్రప్ప్రత్శ్రీటమ్శ్రఅపిషేకా౭శ్రర ౌమ్శ్రఆప్రహుత్మ్శ్ర౩౪
సరల్మ శ్రీజానిశ్రక్మాౌశ్రశచ శ్రరాన నిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర
క్షౌప్రత్మ్శ్రత్తిశ్రప్రకుత్మ్శ్రలాజాశ్రత్రా్ : రత్వనస: ప్య: ౩౫
అష్టటశ్రచ్శ్రక్నాయ శ్రరుచిరాశ్రత్వత్శ్రౌ శచ శ్రవరశ్రవారణ:
చ్తుశ్రర౭శోల్మ శ్రరత్శ్రీ
శ్ర మాన్శ్ర
మ
నిన్త స్మ ౌమోే శ్రత్ురుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩౬
వాహనమ్శ్రనరశ్రసుయక్మ్శ్ర
ౌ చ్ప్రత్మ్శ్రచ్శ్రశశిశ్రసనిన ప్మ్శ్ర
ేల్మ తేశ్రచ్శ్రవాలశ్రవయ జనేశ్రప్రపుమాు రుశ్రశచ శ్రహిరణకయ: ౩౭
హేత్వశ్రాత్వశ్రపినత్శ్రౌ శచ శ్రక్కుాక న్శ్రాుటరోశ్రప్రుష:
కేసరీశ్రచ్శ్రచ్తుర్శ్రత్న్తమోిోశ్రహర్షశ్రప్రేష్టటశ్రత్వహాశ్రప్ల: ౩౮
స్మమామసనమ్శ్రవాయ ప్రక్శ్రత్ు: సమిత్శ్రౌ శచ శ్రహుాశన:
సరల్మ శ్రవాతిప్రత్శ్రసమాు శ్రశచ శ్రవేశాయ శ్రశాచ ౭లప్రుు ాశ్రన్తస్మయ
ౌ : ౩౯
ఆచారాయ శ్రప్రాహక ణాశ్రకావ: పుణాయ శ్రశచ శ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణ:
పౌరశ్రజానప్త్శ్రప్రేష్టటశ్రనైక్మాశ్రశచ శ్రక్ణశ్రసా హశ్ర౪0
ఏతేశ్రచా౭నేయ శ్రచ్శ్రప్హవ: ప్రీయమాణా: ప్రపియమ్శ్రవా:
అపిషేకాయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసహశ్రతిషమి
ట ౌ శ్రార్ష ౌవై: ౪౧
త్ల్మ రయసల్మ శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రయాశ్రసుతితే౭హనిశ్ర
పుణేయ శ్రనక్షప్రత్శ్రయోకేశ్రచ్శ్రరామోశ్రరాజయ శ్రత్వ౭వాపున యాత్శ్ర౪౨
ఇతిశ్రత్సయ శ్రవచ్శ్రప్రశుే ాల్మ శ్రసూత్శ్రపుప్రతోశ్రత్వహాత్కన:
ర
శ్ర ౌవశ్రప్రున ప్తిశ్రశారూౌలమ్శ్రప్రప్వివేశశ్రనివేశనమ్శ్ర౪౩
త్మ్శ్రతుశ్రపూరోల్మ తిత్మ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రాల్మ రస్మౌశ్రరాజశ్రసత్వక త్మ్శ్ర
నశ్రేకుశ్రర౭పిసప్రమోతుౌమ్శ్రరాజ:ే ప్రపియశ్రచికీర ివ: ౪౪
సశ్రసమ్పప్శ్రస్మ
శ్ర తో
ౌ శ్రరాజశ్రే స్మ
శ్ర ౌ శ్రత్వ౭వస్మౌశ్రత్వ౭జజిశ్రే వాన్శ్ర
వాి్ : ప్రత్వశ్రతుష్టటపిశ్రర౭పిష్టటతుమ్శ్రప్రప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪౫
త్త్శ్రసూా తోశ్రయాశ్రకాలమ్శ్రార్ష ౌవశ్రసయ శ్రనివేశనేశ్ర
రత్వన్తత్వౌ: ప్రాత్వజలిశ్రరూ్ ాల్మ శ్రతుష్టటవశ్రజక్త్వశ్రప్తిమ్శ్ర౪౬శ్ర
యాశ్రనత్వౌతిశ్రతేజసీల్మశ్రస్మక్రోశ్రాసు రోత్యేశ్ర
ప్రీత్: ప్రీతేనశ్రత్వనస్మశ్రత్ానత్వౌశ్రక్నశ్రసాల్మత్: ౪౭
ఇన్తత్వౌత్వస్మయ మ్శ్రతుశ్రవేళాయాశ్రత్వ౭పితుష్టటవశ్రమాత్లి:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సో౭జయశ్రశ్రాౌనవాన్శ్రసరాల్మ మ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రాల్మ మ్శ్రోత్యాశ్రత్వయ ౭హమ్శ్ర౪౮
వేాశ్రసా శ్రహాత్వు శ్రవిాయ శ్రశచ శ్రయాశ్రహాయ ౭౭త్క శ్రపువమ్శ్రవిపుమ్శ్ర
ప్రప్హాక ణమ్శ్రోత్యమ్శ్రత్య ౭త్య శ్రత్ాశ్రాల్మ మ్శ్రోత్యాశ్రత్వయ హమ్శ్ర౪౯
ఆతిత్య శ్రసా హశ్రచ్న్తమేౌణశ్రయాశ్రపూత్శ్రత్రామ్శ్రశుామ్శ్ర
ోత్యశ్రత్య ౭త్య శ్రప్రపుతివీమ్శ్రత్ాశ్రాల్మ మ్శ్రోత్యాశ్రత్వయ హమ్శ్ర౫0
ఉతిష్ట
ౌ ట ౭౭శుశ్రత్వహాశ్రరాజశ్రప్రకుత్శ్రక్నతుక్శ్రత్వత్వు ళ:
విరాజమానోశ్రవపుష్టశ్రమేరోశ్రర్షవశ్రతివాక్ర: ౫౧
సోత్వశ్రసూరౌయ శ్రచ్శ్రకాకుసశ్రౌ శివశ్రవైప్రశవణావ౭పిశ్ర
వరుణశ్రశాచ ౭ిన శ్రర్షన్తత్వౌశ్రశచశ్రవిజయమ్శ్రప్రప్తిశుౌశ్రతేశ్ర౫౨
క్ాశ్రప్క్వత్వశ్రరాప్రతిశ్ర: ప్రకుత్మ్శ్రప్రకుత్య శ్రమిత్మ్శ్రత్వశ్ర
పుత్య ౌ సల్మ శ్రప్రుప్శ్రశారూౌలశ్రకురుశ్రకారయ శ్రత్వ౭నత్వౌరమ్శ్ర౫౩
ఉత్తిషత్
ట శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసత్వప్రక్శ్రత్వ౭పిషేచ్నమ్శ్ర
పౌరశ్రజానప్తైశ్రశాచ ౭పిశ్రనైక్మశ్రశచ శ్రప్రకుాత్వజలి: ౫౪
సల్మ యమ్శ్రవశిష్టటశ్రప్క్వాన్శ్రప్ర ాహక ణశ్రసా హశ్రతిషతి
ట శ్రశ్ర
క్షిప్రప్శ్రమా౭౭శ్రజాేప్య ామ్శ్రరాజన్శ్రరాక్వశ్రస్మయ౭పిషేచ్నమ్శ్ర౫౫
యాశ్రహయ ౭ాలా: ప్శవోశ్రయాశ్రస్ననాశ్రహయ౭నాయకాశ్ర
యాశ్రచ్న్తత్వౌమ్శ్రవినాశ్రరాప్రతిశ్రరయ ాశ్రకావోశ్రవినాశ్రప్రుషమ్శ్ర౫౬
ఏవమ్శ్రహిశ్రప్విాశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రయప్రత్శ్రరాజాశ్రనశ్రప్రతుశయ తేశ్ర౫౭
ఇతిశ్రత్సయ శ్రవచ్శ్రప్రశుే ాల్మ శ్రస్మత్వౌల్మ శ్రపూరల్మ శ్రమివా౭శ్రర ౌవత్శ్ర
అప్య కీరయ త్శ్రశోకేనశ్రపూయశ్రఏవశ్రత్వహీప్తి: ౫౮
శ్రత్త్ఃశ్రసశ్రరాజాశ్రత్మ్శ్రసూత్మ్శ్రసనన ౭హర ిఃశ్రరత్మ్శ్రప్రప్తి
శ్రశోక్శ్రఆరక్శ్రౌ ఈక్షణఃశ్రీ
శ్ర మమాన్శ్రఉత్వల్మ క్షోయవాచ్శ్రార్షక క్ఃశ్ర౫౯
వాకైయ శ్రశ్రరశ్రౌ క్లుశ్రత్వరాకణిశ్రత్వత్వశ్రపూయోశ్రనిప్రకుత్వౌస్మశ్ర
శ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రక్రుణమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్వనమ్శ్రచ్శ్రార్ష ౌవమ్
శ్రప్రప్ప్రకుహీాత్వజలిఃశ్రిమిచ త్శ్రత్స్మక శ్రతే
శ్ర శా
ౌ త్శ్రఅాప్రక్త్వత్శ్ర౬0
శ్రయాశ్రవకుౌమ్శ్రసల్మయమ్శ్రతైనాయ న్శ్రనశ్రశశాక్శ్రత్వహీప్తిః
శ్రత్ాశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రత్వన్తనజా
ౌ ే శ్రకైకేయీశ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహశ్ర౬౧
రత్వన్తత్వౌశ్రరాజాశ్రరజనీమ్శ్రరాత్వశ్రహర ిశ్రసుతుా క్:
ప్రప్శ్రజాక్రశ్రప్ర్షప్రశామోౌశ్రనిప్రాయాశ్రవశమేయివాన్శ్ర౬౨
త్శ్రత్ు చ్చ శ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రసూత్శ్రరాజశ్రపుప్రత్మ్శ్రయశస్మల్మ నమ్శ్ర
రాత్వశ్రమా౭౭నయశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రనా౭ప్రత్శ్రకారాయ శ్రవిచారణాశ్ర౬౩శ్ర
సశ్రత్వనయ మానఃశ్రక్లాయణమ్శ్రప్రహుత్యేనశ్రనననశ్రౌ చ్
నిర జకాత్వశ్రచ్శ్రసప్రమ్ప్ ాయశ్రత్ల్మ ర్షతోశ్రరాజశ్రశాసనాత్శ్ర౬౪
రత్వన్తనశ్రౌ శిచ న ౌయాశ్రమాసశ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రచ్యతిత్శ్రస
శ్ర యా
ౌ
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రవయ శ్రక్మ్శ్ర
ౌ రామా౭పిషేకా౭శ్రర ౌమ్శ్రఇహా౭౭యాసయ తిశ్రత్రక విత్శ్ర౬౫
శ్రఇతిశ్రసూతోశ్రత్వతిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రహరే ిణశ్రత్వహాశ్రప్రుత్:
శ్రనిర జకాత్వశ్రత్వహాతేజాశ్రరాక్వశ్రసయ శ్రతిప్రతుక్షయాశ్ర౬౬
స్మక్రశ్రప్రహత్శ్రసమాు శాత్శ్రరత్వన్తమోౌశ్రఅత్వౌ:పురాశ్రచుచ ాత్
నిప్రషు త్వయశ్రజనశ్రసమా్ త్మ్శ్రత్త్రే శ్రాల్మ రశ్రత్వ౭ప్రక్త్:శ్ర౬౭
త్త్ఃశ్రపురస్మౌత్శ్రసహస్మశ్రవినిరు తోశ్ర
త్వహీప్త్వన్శ్రాల్మ రశ్రక్తోశ్రవిలోక్యన్
శ్రత్త్రే శ్రపౌరాన్శ్రవివిాన్శ్రత్వహాశ్రత్నాన్శ్రశ్ర
ఉప్స్మ ా
ౌ న్శ్రాల్మ రమ్శ్రఉపేత్య శ్రవిషిా
ట న్శ్రశ్ర౬౮శ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రచ్తుర ౌశశ్రసా రు :శ్ర
రమచ తశ సస ర్క :
తేశ్రతుశ్రామ్శ్రరజనీమ్శ్రఉషయ శ్రప్రాహక ణాశ్రవేత్శ్రారకాః
శ్రఉప్త్రౌ: ఉప్స్మౌనమ్శ్రసహశ్రరాజశ్రపురోహిాఃశ్ర౧
శ్రఅమాత్య శ్రప్లశ్రుకాయ శ్రశచ శ్రుకాయ శ్రయేశ్రనిక్త్వశ్రసయ శ్రచ్
శ్రరాక్వశ్రస్మయ ౭పిషేకా౭శ్రరే ౌశ్రప్రీయమాణాశ్రశ్రరౌశ్రసత్వు ాఃశ్ర౨
శ్రఉతితేశ్రవిత్వలేశ్రసూరేయ శ్రపుషేయ శ్రచ్శ్రఅాయ క్తేశ్రఅహని
లకేన శ్రక్రు టకేశ్రప్రాపే ౌశ్రజనక శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రచ్శ్రశ్రస్మతే
ౌ శ్ర
శ్రఅపిషేకాయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రతిల్మ ఞన్తనత:ౌ ఉప్శ్రక్లి్త్మ్శ్ర౩
శ్రకాత్వచ నాశ్రజలశ్రకుమా్ శ్రశచ శ్రప్ప్రత్శ్రీటమ్శ్రసల్మ లప్రుు త్మ్
శ్రరత్శ్రశచ శ్రసత్వయ కా౭౭శ్రసీరో
ౌ ణశ్రాసల్మ రాశ్రవాయ ప్రక్శ్రచ్రకణాశ్ర౪
శ్రక్ఙ్కు శ్రయునయోఃశ్రపుణాయ త్శ్రసత్వు మాత్శ్రఆప్రహుత్మ్శ్రజలమ్
శ్రయాశ్రశాచ ౭నాయ ఃశ్రసర్షత్ఃశ్రపుణాయ శ్రప్రహాఃశ్రకూాఃశ్రసరామిా శ్రచ్శ్ర౫
శ్రప్రాకాల్మ హాశ్రశోచ రల్మ శ్రౌ వాహాశ్రశచ శ్రతిరయ శ్రకాల్మ హాఃశ్రసమాహిాః
శ్రాప్య శ్రైచ శ్రవా౭౭ప్రహుత్మ్శ్రతోయమ్శ్రసుప్రతేప్య శ్రశచ శ్రసరల్మ శఃశ్ర౬
సశ్రలాజా: క్ష్మర్షపిశ్రశచ నాన శ్రక్ట్ట: కాత్వచ నశ్రరాజా:
ప్తోక త్్ లశ్రయుాశ్రామిౌశ్రపూరాణ: ప్రత్వశ్రవార్షణాశ్ర౭
శ్రక్షౌప్రత్మ్శ్రత్తిశ్రప్రకుత్మ్శ్రలాజాశ్రత్రా్ ఃశ్రరత్వనసఃశ్రప్యః
వేశాయ శ్రైచ వశ్రశుాచారా: సరాల్మ ౭౭ప్రణశ్రపూషిా: ౮
శ్రచ్న్తనాౌుే శ్రవిక్చ్శ్రప్రప్క్య మ్శ్రాణుటరమ్శ్రరత్న శ్రపూషిత్మ్
శ్రసజమ్
జ శ్రతిషతి
ట శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవాలశ్రవయ జనమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౯
శ్రచ్న్తనశ్రౌ త్వణల
ట శ్రసమాుశమ్శ్రఆత్ప్ప్రత్మ్శ్రచ్శ్రాణుటరమ్
శ్రసజమ్
జ శ్రతుయ తిక్రమ్శ్రశ్రీ మత్వత్౭పిషేక్శ్రపురప్రరు త్మ్శ్ర౧0
శ్రాణుటరశ్రశచ శ్రప్రుషఃశ్రసజఃజ శ్రాణుటరో౭శల్మ శ్రశచ శ్రరస్మత్
ౌ ః
శ్రప్రప్ప్రరత్శ్రశచ శ్రక్జఃశ్రీ
శ్ర మమాన్శ్రఔప్వాహయ ఃశ్రప్రప్త్వక్షతేశ్ర౧౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఅష్టటశ్రక్నాయ శ్రశచ శ్రమాఙ్ుళాయ శ్రసరాల్మ ౭౭ప్రణశ్రపూషిాః
శ్రవాతిప్రాణిశ్రచ్శ్రసరాల్మణిశ్రవనిన
ౌ శ్రశచ శ్రత్ా౭ప్రేశ్ర౧౨
శ్రఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రయాశ్రరాఞయ శ్రసప్రమి్ యేా౭పిషేచ్నమ్
శ్రత్ాశ్రజాత్వయమ్శ్రఆాయశ్రరాజశ్రపుప్రా౭పిషేచ్నమ్శ్ర౧౩
శ్రతేశ్రరాజశ్రవచ్నాత్శ్రత్ప్రత్శ్రసత్వవేాశ్రత్వహీప్తిమ్
శ్రఅప్శయ నోౌ౭ప్రపువన్శ్రక్నశ్రుశ్రరాఞశ్రే నశ్రప్రప్తిాత్యేత్శ్ర౧౪
శ్రనశ్రప్శాయ త్వశ్రశచ శ్రరాజానమ్శ్రఉతిత్శ్రశచ శ్రతివాక్రః
శ్రయౌవశ్రరాజాయ ౭పిషేక్శ్రశచ శ్రసజ్ఞజశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్వత్వత్ఃశ్ర౧౫
శ్రఇతిశ్రతేష్ణశ్రప్రపువాణేష్ణశ్రస్మరల్మ పౌమాన్శ్రత్వహీప్త్వన్
శ్రఅప్రప్వీత్శ్రాన్శ్రఇత్మ్శ్రసరాల్మ న్శ్రరత్వన్తనోౌశ్రరాజశ్రసప్రతుు త్ఃశ్ర౧౬
రాత్వమ్శ్రరాజ్ఞేశ్రనియోకేనశ్రత్ల్మ రయాశ్రప్రప్స్మతో
ౌ శ్రసకయ ౭హమ్శ్ర
పూజాయ శ్రరాజ్ఞేశ్రప్వత్వౌశ్రశ్రరౌశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రచ్శ్రవిేషత్:శ్ర౧౭
అయమ్శ్రప్రపుచాచ మిశ్రవచ్నాత్శ్రరక్మ్శ్రఆయుషక ామ్శ్రఅహమ్
రాజఃే శ్రసప్రత్వ్ తిపుత్స
ౌ య శ్రయత్శ్రచ్శ్రఅనాక్త్వనశ్రకారణమ్శ్ర౧౮
ఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రఅన ౌఃపురశ్రాల్మరమ్శ్రఆజకాత్వశ్రపురాణవిత్
సా౭౭సక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రత్శ్రతేల్మ శకశ్రరత్వన్తత్వౌ:శ్రప్రప్వివేశశ్రహశ్ర౧౯
తుష్టటవా౭సయ శ్రత్ాశ్రవత్వే మ్శ్రప్రప్విశయ శ్రసశ్రవిశాత్వ్ తే:
శయనీయమ్శ్రనరేన్తత్వౌశ్రసయ శ్రత్ా౭౭స్మత్య శ్రవయ తిషత్
ట శ్రశ్ర౨0శ్రశ్ర
సో౭ాయ ౭౭స్మత్య శ్రతుశ్రత్తేల్మ శకశ్రతిరసు రణిమ్శ్రఅత్వౌరాశ్రశ్ర
ఆీర్ష్ : కుణశ్రయుకాౌపి: అపితు ష్టటవశ్రరాక్వమ్శ్ర౨౧
సోత్వశ్రసూరౌయ శ్రచ్శ్రకాకుత్ా ిశ్రశివశ్రవైప్రశవణాశ్రవ౭పిశ్ర
వరుణశ్రశాచ ౭ిన శ్రర్షన్తత్వౌశ్రశచశ్రవిజయమ్శ్రప్రప్తిశుౌశ్రతేశ్ర౨౨
క్ాశ్రప్క్వత్వశ్రరాప్రతి: ప్రకుత్మ్శ్రప్రకుత్య శ్రమిత్మ్శ్రత్వశ్ర
పుత్య సల్మ శ్రప్రుప్శ్రశారూౌలశ్రకురుశ్రకారయ మ్శ్రఅననర
ౌ మ్శ్ర౨౩
ప్రాహక ణాశ్రప్లశ్రుకాయ శ్రశచ శ్రనైక్మాశ్రశాచ ౭౭క్ాశ్రప్రుప్
త్రే నమ్శ్రప్రప్తికాత్వినేశ్రౌ ప్రప్తిపుత్య సల్మ శ్రరాక్వశ్ర౨౪
శ్రరౌవనమ్
ౌ శ్రత్మ్శ్రత్ాశ్రసూత్మ్శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రత్వన్తనశ్రౌ క్నవిత్మ్
ప్రప్తిపుత్య శ్రత్తోశ్రరాజాశ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౫
రాత్వశ్రమా౭౭నయశ్రసూతేశ్రతిశ్రయత్శ్రసయ ౭పిహితో౭నయా
ిమిత్మ్శ్రకారణమ్శ్రయేనశ్రత్వశ్రమా౭శ్రజాేశ్రప్రప్తిహనయ తేశ్ర౨౬
నశ్రచైవశ్రసప్రత్వ్ రోౌ౭హమ్శ్రఆనయేత్శ్రఆశుశ్రరాక్వమ్
ఇతిశ్రరాజాశ్రత్శరత్ఃశ్రసూత్మ్శ్రత్ప్రత్శ్రఅనల్మశాత్శ్రపునఃశ్ర౨౭శ్ర
సశ్రరాజశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రశిరస్మశ్రప్రప్తిపూజయ శ్రత్మ్
నిర జకాత్వశ్రప్రుా౭౭వాస్మత్శ్రత్వనయ మానఃశ్రప్రపియమ్శ్రత్వహత్శ్ర౨౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్ప్నోన శ్రరాజశ్రమారు మ్శ్రచ్శ్రప్ాకాశ్రత్ల్మ జశ్రశోపిత్మ్
ప్రహుష:ట ప్రప్ుతిత్శ్రసూా తోశ్రజకాశ్రమా౭౭శుశ్రవిలోక్యన్శ్ర౨౯
సశ్రసూత్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రశుప్రశావశ్రరామా౭తిశ్రక్రణాఃశ్రక్ాః
అపిషేచ్నశ్రసుయ కాౌ: సరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రప్రహుషవ
ట త్శ్ర౩0
శ్రత్తోశ్రత్త్రే శ్రరుచిరమ్శ్రకైలాసశ్రసప్రతుశశ్రప్రప్ప్మ్
శ్రరాత్వశ్రవేశక శ్రరత్వన్తనశ్రౌ శ్రరౌశ్రశప్రక్శ్రవేశక శ్రసత్వశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర౩౧
శ్రత్వహాశ్రక్వాటశ్రపిహిత్మ్శ్రవిత్ర్ష ౌశ్రశత్శ్రశోపిత్మ్
శ్రకాఞ్చ నశ్రప్రప్తిమకాప్రక్మ్శ్రత్వణిశ్రవిప్రతుత్వశ్రతోరణమ్శ్ర౩౨
శ్రశారా౭ప్రప్శ్రక్నశ్రప్రప్క్యమ్శ్రత్వప్మ్
ౌ శ్రమేరుశ్రకుహోప్త్వమ్
శ్రత్వణిపి:శ్రవరశ్రమాలాయనామ్శ్రరత్వహతి్ :శ్రఅలప్రుు త్మ్శ్ర౩౩
ుకాౌశ్రత్వణిపి:శ్రఆకీర ణమ్శ్రచ్త్వౌనా౭క్రుశ్రతూపిత్మ్శ్ర
క్మాౌన్శ్రత్వ నోజాేన్శ్రవిప్రరజత్శ్రారుౌరమ్శ్రశిక్రమ్శ్రయాశ్ర౩౪
స్మరస్మశ్రశచ శ్రత్వయూరశ్రశచ శ్రనినత్శ్రతి్ శ్రర్షల్మ రాజిత్మ్శ్ర
రప్రకుత్శ్రఈహాప్రుక్శ్రఆకీర ణమ్శ్రరకీర ణమ్శ్రప్ిపిశ్ర
ౌ శ్రసా
ౌ శ్ర౩౫
త్వనశ్రశచ క్షుశ్రశచ శ్రపూానామా౭౭త్త్శ్రశ్రతిక్
ౌ క శ్రతేజస్మశ్ర
చ్న్తత్వౌశ్రాసు రశ్రసమాు శమ్శ్రకుపేరశ్రప్వనోప్త్వమ్శ్ర౩౬
త్వహేన్తత్వౌశ్రాత్వశ్రప్రప్తిత్వమ్శ్రనానాశ్రప్క్షిశ్రసమాకులమ్శ్ర
మేరుశ్రప్రశుత్వు శ్రసత్వమ్శ్రసూతోశ్రరాత్వశ్రవేశక శ్రత్త్రే శ్రహశ్ర౩౭
ఉప్స్మతై
ౌ :శ్రసమా౭౭కీర ణమ్శ్రజనైశ్రరత్వజలిశ్రకార్షపి:
ఉాాయశ్రసమాప్రకా్తౌశ్ర:శ్రత్ాశ్రజానప్తైశ్రశ్రర జనై:శ్ర౩౮
రామా౭పిషేక్శ్రర ుకైశ్రరుుక కైశ్రసా త్వలప్రుు త్మ్శ్ర
త్వహాశ్రమేక్శ్రసత్వశ్రప్రప్క్యశ్రుత్ప్రక్మ్శ్రరశ్రవిపూషిత్మ్శ్ర౩౯
నానాశ్రరత్న శ్రసమాశ్రకీర ణమ్శ్రకుప్శ్రజ కైరాత్కాశ్రప్రుత్మ్శ్ర౪0
సశ్రవాజిశ్రయుకేనశ్ర
ౌ రతేనశ్రస్మరతి:
నరాకులమ్శ్రరాజకులమ్శ్రవిలోక్యన్
వరూతినాశ్రరాత్వశ్రప్రకుహా౭పిశ్రాతినాశ్రశ్రశ్ర
పురసయ శ్రసరల్మ సయశ్రత్వనామిా శ్రరత్వయ
జ న్శ్రశ్రశ్రశ్ర౪౧
శ్రత్త్ఃశ్రసమాస్మత్య శ్రత్వహాశ్రత్నమ్శ్రత్వహత్శ్రశ్ర
ప్రప్ప్రహుషశ్రట రోమాశ్రసశ్రప్పూవశ్రస్మరతిః
ప్రుకై: త్వయూరశ్రశచ శ్రసమాకుశ్రలోల్ ణమ్శ్ర
ప్రకుహమ్శ్రవరా౭శ్రర మసయ శ్రశచీశ్రప్తేశ్రర్షవశ్రశ్ర౪౨
సశ్రత్ప్రత్శ్రకైలాసశ్రనిా: సల్మ లప్రుు ా:
ప్రప్విశయ శ్రక్క్షాయ శ్రన్తస్మత్
ౌ శా౭౭లయోప్మా:
ప్రపియాశ్రనన రాన్శ్రరాత్వశ్రత్వతేశ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ న్శ్రప్హూన్శ్రశ్ర
Page 45 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అోహయ శ్రశుాౌత్వౌశ్రుప్స్మతో
ౌ శ్రరత్వశ్ర౪౩
సశ్రత్ప్రత్శ్రశుప్రశావశ్రచ్శ్రహర ిశ్రయుకాౌశ్రశ్ర
రామాశ్రపిషేకా౭శ్రర ౌశ్రప్రకుాశ్రజనానామ్శ్ర
నరేన్తత్వౌశ్రసూనోర౭పిశ్రత్వత్వు ళా౭శ్రరాౌ:
సా రల్మశ్రసయ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రిర: ప్రప్ప్రహుషశ్రట : ౪౪
త్వహేన్తత్వౌశ్రసత్క శ్రప్రప్తిత్వమ్శ్రతుశ్రవేశక శ్రశ్ర
రాత్వశ్రసయ శ్రరత్వయ మ్శ్రప్రుక్శ్రప్క్షిశ్రజషమ్
ట శ్ర
త్త్రే శ్రమేరోశ్రర్షవశ్రప్రశుత్వు శ్రుచ్చ మ్శ్రశ్ర
విప్రాజమానమ్శ్రప్రప్ప్యాశ్రశ్రరత్వన్తత్వౌ: ౪౫
ఉప్స్మతై
ౌ శ్రరత్వజలిశ్రకారకైశ్రశచ శ్రశ్రశ్ర
సోాయనైశ్రశ్రరాజనప్తైశ్రశచ శ్రత్వ్య త:ౌ
క్నట్టయ శ్రప్ా్శ్రత ౌ శచ శ్రవిుక్శ్రౌ యానై:
సమాకులమ్శ్రాల్మ రశ్రప్త్మ్శ్రత్త్రే శ్రశ్ర౪౬శ్ర
త్తోశ్రత్వహాశ్రమేక్శ్రత్వహీత్రాప్మ్శ్రశ్ర
ప్రప్పినన త్వ౭త్య ుు శశ్రత్వ౭ప్రప్సహయ మ్శ్ర
రామౌప్వాహయ మ్శ్రరుచిరమ్శ్రత్త్రే శ్రశ్ర
శప్రతుత్వజయమ్శ్రనాక్శ్రుత్ప్రక్శ్రకాయమ్శ్ర౪౭
సల్మ లప్రుు ాన్శ్రస్మ౭శల్మ శ్రరాన్శ్రసకుత్వజరాన్శ్రశ్రశ్ర
అమాత్య శ్రుకాయ న్శ్రశత్శశ్రశచ శ్రవలా
ల న్శ్ర
వయ ోహయ శ్రసూత్శ్రసా హిాన్శ్రసత్వత్వౌత్శ్ర:
సప్రుత్శ్రౌ త్వత్వౌ:పురశ్రమా౭౭వివేశశ్ర౪౮
త్త్౭ప్రతికూట్ట౭చ్లశ్రమేక్శ్రసనిన ప్మ్శ్ర
త్వహాశ్రవిమానోత్త్వ
ౌ శ్రవేశక శ్రసత్వు వత్
శ్రఅశ్రవారయ మాణఃశ్రప్రప్వివేశశ్రస్మరతిఃశ్రశ్రశ్ర
ప్రప్పూత్శ్రరత్న మ్శ్రత్వక్రోశ్రయా౭౭శ్రర ణవమ్శ్ర౪౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్త్వచ శ్రత్శశ్రసా రు :
షోటశ సస ర్క :
సశ్రత్త్శ్రఅనఃౌ పురశ్రాల్మరమ్శ్రసత్వత్వత్య శ్రజనా౭౭కులమ్
శ్రప్రప్వివికాౌమ్శ్రత్త్ఃశ్రక్క్షాయ మ్శ్రఆసస్మత్శ్రపురాణవిత్శ్ర౧
శ్రప్రాసశ్రకారుక క్శ్రపిప్రప్తి్ : యువపి: ప్రుషశ్రట కుణల
ట ః
శ్రఅప్రప్మాతిపి: ఏకాన్తకైఃశ్రసల్మ ౭ురక్ష:త ౌ అతిషిా
ట మ్శ్ర౨
శ్రత్ప్రత్శ్రకాష్టయిణోశ్రప్రుాౌన్శ్రవేప్రత్శ్రాణీన్శ్రసల్మ లప్రుు ాన్
శ్రత్త్రే శ్రవిషిా
ట న్శ్రాల్మర్షశ్రన్తసయ ౌత్య క్షాన్శ్రరసమాహిాన్శ్ర౩
శ్రతేశ్రసమ్పక్షయ శ్రసమాయానమ్
ౌ శ్రరాత్వశ్రప్రపియశ్రచికీర ివః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సహసోశ్రత్్ తిాశ్రసా రేల్మ శ్రస్మల్మ సనేశ్రప్య : ససప్రత్వ్మా: ౪
ాన్శ్రఉవాచ్శ్రవినీాాక శ్రసూత్శ్రపుప్రత్: ప్రప్త్క్షిణ:
క్షిప్రప్శ్రమా౭కాయ త్శ్రరామాయశ్రరత్వన్తమోౌశ్రాల్మ ర్షశ్రతిషతి
ట శ్ర౫
తేశ్రరాత్వశ్రుప్శ్రసత్వుత్వయ శ్రప్రుౌ: ప్రపియశ్రచికీర ివ:
శ్రసహశ్రారాయ యశ్రరామాయశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవా౭౭చ్చ్క్షిరేశ్ర౬
శ్రప్రప్తివేతిత్మ్శ్రఆజాేయశ్రసూత్మ్శ్రఅప్య నరమ్శ్ర
ౌ
పితుః
శ్రత్న్తతైవశ్రఆనాయయాశ్రమాసశ్రరాక్వఃశ్రప్రపియశ్రకాత్వయ యాశ్ర౭
శ్రత్మ్శ్రవైప్రశవణశ్రసమాుశమ్శ్రఉప్విషమ్
ట శ్రసల్మ లప్రుు త్మ్
శ్రత్త్రే శ్రసూత్ఃశ్రప్రయ ఙ్కు శ్రసౌవరే ణశ్రశ్రసోత్ర
ౌ శ్రచ్చ తేశ్ర౮
శ్రవరాహశ్రరుతిరా౭౭పేణశ్రశుచినాశ్రచ్శ్రరక్నినా
ౌ
శ్రఅులిప్మ్
ౌ శ్రప్రారేయ నశ్ర
ౌ చ్ననే
ౌ నశ్రప్రత్వౌప్మ్శ్ర౯
శ్రశ్రస్మత్
ౌ యాశ్రారేల్మ త్శ్రశాచ ౭పిశ్రవాలశ్రవయ జనశ్రహసయా
ౌ
శ్రఉపేత్మ్శ్రసీత్యాశ్రపూయశ్రశిచ ప్రత్యాశ్రశశినమ్శ్రయాశ్ర౧0
శ్రత్మ్శ్రత్ప్నమ్
ౌ శ్రఇవా౭౭తిత్య మ్శ్రఉప్ప్ననమ్శ్రసల్మ శ్రతేజస్మ
శ్రవవనేశ్రౌ వరత్మ్శ్రవనీశ్రౌ నియత్వజ్ఞేశ్రవినీత్వత్శ్ర౧౧
శ్రప్రాఞ్జలిశ్రర
శ్ర ౌశ్రరక్మ్శ్రప్రపుష్టటల్మ శ్రవిహారశ్రశయనా౭౭సనేశ్ర
శ్రరాజశ్రపుప్రత్మ్శ్రఉవాచేత్మ్శ్రరత్వన్తనోౌశ్రరాజశ్రసప్రతుు త్ఃశ్ర౧౨
శ్రక్నసలాయ శ్రరప్రప్జాశ్రరాత్వశ్రపిాశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచ్చ తి
శ్రత్వహిష్టయ శ్రసహశ్రకైకేయాయ శ్రక్త్వయ ామ్శ్రత్ప్రత్శ్రమాచిరమ్శ్ర౧౩
శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రసన్తుమష్టటశ్రనరశ్రస్మమోమశ్రత్వహాశ్రతుయ తిః
శ్రత్త్ఃశ్రసమాక నయాశ్రమాసశ్రసీామ్శ్రఇత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౧౪
శ్రతేవిశ్రతేవశ్రశచ శ్రతేవీశ్రచ్శ్రసమాక్త్వయ శ్రత్వత్౭శ్రన ౌరే
శ్రత్వన్తనయే
ౌ శ్రతేశ్రప్రతువమ్శ్రిమిచ త్శ్రఅపిషేచ్నశ్రసమిమత్మ్శ్ర౧౫
శ్రలక్షయిాల్మ శ్రహయ ౭పిప్రాయమ్శ్రప్రపియశ్రకామాశ్రరత్క్షిణా
సమోచ త్యతిశ్రరాజానమ్శ్రత్వత్౭శ్రర ౌమ్శ్రత్వతిరేక్షణేశ్ర౧౬
స్మశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రహిత్శ్రకామా౭ుశ్రవర్ష ౌనీ
జననీశ్రచా౭శ్రర ౌశ్రకామాశ్రమేశ్రకేక్యాతి౭ప్తేశ్రరా ాశ్ర౧౭
తిష్టయ ట శ్రక్లుశ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రత్వహిష్టయ శ్రప్రపియయాశ్రసహశ్ర
శ్రరత్వన్తత్వౌమ్శ్రప్రాహిణోతూౌత్మ్శ్రఅర ౌశ్రకాత్వక్రమ్శ్రత్వత్వశ్ర౧౮
శ్రయాప్రతుీశ్రప్ర్షషశ్రశ్రత్ప్రౌ త్శ్రాప్రతుశోశ్రతూత్శ్రఆక్త్ః
శ్రప్రతువమ్శ్రఅతైయ వశ్రమామ్శ్రరాజాశ్రయౌవశ్రరాఞయ ౭పిషేక్షయ తిశ్ర౧౯
శ్రహనశ్రౌ ీప్రక్మ్శ్రఇతోశ్రక్ాల్మ శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రచ్శ్రత్వహీప్తిమ్
శ్రసహశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్ర్షవారేణశ్రరక్మ్శ్రఆసల్మ శ్రరత్వసల్మ శ్రచ్శ్ర౨0
శ్రప్తిశ్రసమాక నిాశ్రసీాశ్రప్రాౌరమ్శ్రఅస్మతేక్షణా
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఆాల్మ రమ్శ్రఅుశ్రవప్రవాజశ్రత్వఙ్ు ళాశ్రనయ పిత్తుయ షీశ్ర౨౧
రాజయ మ్శ్రతిల్మ జాతిపిశ్రరు
శ్ర జషమ్
ట శ్రరాజసూయా౭పిషేచ్నమ్
క్రుౌశ్రత్వర మతిశ్రతేశ్రరాజాశ్రవాసవశ్రస్నయ వశ్రలోక్శ్రప్రకుత్శ్ర౨౨
త్వక్షిత్మ్శ్రప్రవత్శ్రసత్వ్నన మ్శ్రవరా౭జినశ్రత్రమ్శ్రశుచిమ్శ్ర
కురత్వు శ్రప్రశుత్వు శ్రాణిమ్శ్రచ్శ్రప్శయ 0త్వశ్రాల్మ మ్శ్రప్జాత్వయ ౭హమ్శ్ర౨౩శ్ర
పూరల్మ మ్శ్రతిశమ్శ్రవప్రజశ్రత్రోశ్రత్క్షిణామ్శ్రాతుశ్రతేశ్రయత్వ:
శ్రవరుణ:శ్రప్శిచ మాశ్రమాశామ్శ్రత్నేశశ్రశ్రసూౌత్రా
ౌ మ్శ్రతిశమ్శ్ర౨౪
శ్రఅత్శ్రసీామ్శ్రశ్రఅుజాేప్య శ్రప్రకుత్శ్రక్నతుక్శ్రత్వత్వు ళ:
శ్రనిశచ ప్రకాత్వశ్రరత్వన్తమేౌణశ్రసహశ్రరామోశ్రనివేశనాత్శ్ర౨౫
శ్రప్రల్మ ాశ్రతివశ్రనిప్రషు త్వయశ్రస్మమోమశ్రిర్షశ్రకుహాశ్రయశ:
శ్రలక్షక ణమ్శ్రాల్మ ర్షశ్రసో౭ప్శయ త్శ్రప్రప్హాల్మ త్వలి
జ శ్రపుటమ్శ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ మ్శ్ర౨౬
శ్రఅత్శ్రత్వత్య త్వశ్రక్క్షాయయామ్శ్రసమాక్త్వయ శ్రరప్రహుజనై
జ :
శ్రసశ్రసరాల్మ న్శ్రఅర్ష ౌనోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రసమేత్య శ్రప్రప్తిననయ ౌశ్రచ్శ్ర౨౭
శ్రత్త్ఃశ్రావక్శ్రసమాు శమ్శ్రఆరురోహశ్రరతోశ్రశ్రత్త్వ
ౌ మ్
శ్రవైయాప్రక్మ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రరాజత్మ్శ్రరాజశ్రనత్వౌన:శ్ర౨౮
శ్రమేక్నాత్0శ్రఅసమా్త్మ్శ్రత్వణిశ్రహేత్వశ్రవిపూషిత్మ్శ్ర
శ్రుషన
ణ మ్
ౌ శ్రఇవశ్రచ్క్షూమిిశ్రప్రప్ప్యాశ్రహేత్వశ్రవరచ సమ్శ్ర౨౯
శ్రక్రేణుశ్రశిశుశ్రక్ల్ శ్రశచ శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రత్వశ్రవాజిపిః
శ్రహర్షశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ సహప్రస్మక్షోశ్రరత్మ్శ్రఇన్తనశ్రౌ ఇవా౭౭శుక్మ్
శ్రప్రప్యయౌశ్రతూర ణమ్శ్రఆస్మౌయశ్రరాక్వోశ్రజల్మలిత్ఃశ్రప్రశియాశ్ర౩0
శ్రసశ్రప్ర జనయ శ్రఇవా౭౭కాేశ్రసల్మ నవాన్శ్రఅపినాత్యన్
శ్రనికేాన్శ్రనిరయ యౌశ్రీ
శ్ర మాన్శ్ర
మ
త్వహా౭ప్రాత్శ్రశ్రఇవశ్రచ్న్తనమా
ౌ ఃశ్ర౩౧
శ్రచ్ప్రత్శ్రచాత్వరశ్రాణిశ్రశ్రరౌశ్రలక్షక ణోశ్రరాక్వా౭౭ుజః
శ్రజక్నప్శ్రప్రాత్రమ్శ్రప్రాాశ్రరత్మ్శ్రఆస్మౌయశ్రప్రపుషత్
ట ఃశ్ర౩౨
శ్రత్తోశ్రహలహలాశ్రశప్:ౌ శ్రతుులఃశ్రసత్వజాయత్
శ్రత్సయ శ్రనిప్రషు త్వమాణశ్రసయ శ్రజన్తక్శ్రసయ శ్రసత్వన ౌత్ఃశ్ర౩౩
త్తోశ్రహయశ్రవరాశ్రుకాయ శ్రనాకాశ్రశచ శ్రిర్షశ్రసనిన ా:
అుజకుక శ్రస
శ్ర ౌాశ్రరాత్వమ్శ్రశత్శో౭త్శ్రసహప్రసశ:శ్ర౩౪
అప్రక్త్శ్రశాచ ౭సయ శ్రసనన ాౌశ్రశచ త్వౌనా౭క్రుశ్రరూషిా:
క్టు శ్రచాప్శ్రత్రాశ్రూే రాశ్రజకుక శ్రరా౭౭శత్వా వోశ్రజనా:శ్రశ్ర౩౫
త్తోశ్రవాతిప్రత్శ్రశాౌశ్రశచ శ్రర
శ్ర ౌతిశ్రశాౌశ్రశచ శ్రవమిౌనామ్శ్ర
స్మత్వమశ్రనాాశ్రశచ శ్రూరాణామ్శ్రత్ాశ్రశుప్రశువిరేశ్రప్తిశ్రశ్ర౩౬
హరకయ శ్రవాాయనశ్రశ్రస్మౌపిశ్రరూ్ షిాపిశ్రసా త్వత్వౌత్:శ్ర
కీరయ మాణశ్రసా శ్రపుష్ట్ కైశ్రరయ యౌశ్రన్తసీ ౌపిశ్రరర్షత్వౌత్వ:శ్రశ్రశ్ర౩౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రాత్వమ్శ్రసరల్మ శ్రఅనవాయ మోు శ్రరాత్వశ్రపిప్రీషయాశ్రత్త్:
వచ్యపిశ్రరక్రయ :శ్రహరకయ స్మౌ:శ్రక్షితిశ్రస్మ
శ్ర ౌ శ్రశచ శ్రవవమిౌరేశ్రశ్రశ్ర౩౮
నూనమ్శ్రనత్వౌతిశ్రతేశ్రమాాశ్రక్నసలాయ శ్రమాప్రతుశ్రనత్వౌనాశ్ర
ప్శయ మ్పౌశ్రస్మత్శ్రౌ యాప్రత్మ్శ్రాల్మ మ్శ్రపిప్రత్య మ్శ్రరాజయ త్వ౭వశ్రశ్రస్మత్
ౌ మ్శ్రశ్ర౩౯శ్ర
సరల్మ శ్రసీత్వమిౌనీప్య శ్రశచ శ్రసీామ్శ్రసీత్వమిౌనీమ్శ్రవరామ్శ్ర
అత్వనయ త్వౌశ్రహిశ్రాశ్రనా౭౭రోయ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రహుత్యశ్రప్రపియామ్శ్రశ్ర౪0
త్యాశ్రరచ్ర్షత్మ్శ్రతేవాయ శ్రపురాశ్రనూనమ్శ్రత్వహశ్రశ్రత్ప్
ౌ :
రోహిణీవశ్రశాశామేు నశ్రరాత్వశ్రసమోయ క్శ్రమాప్శ్రయాశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౧
ఇతిశ్రప్రాస్మత్శ్రప్ర శుమేుష్ణశ్రప్రప్త్వాపిశ్రరన రోత్ ౌత్వఃశ్ర
శుప్రశావశ్రరాజశ్రమారు శ్రశ్రస ౌశ్ర: ప్రపియాశ్రవాచ్శ్రఉాప్రహుా: ౪౨శ్ర
సశ్రరాక్వశ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రక్ాశ్రప్రప్ లాప్మ్శ్రశ్ర
శుప్రశావశ్రలోక్సయ శ్రసమాక్త్సయ శ్రశ్ర
ఆాక ౭తికారాశ్రవివిాశ్రశచ శ్రవాచ్ఃశ్రశ్ర
ప్రప్ప్రహుషశ్రట రూప్సయ శ్రపురేశ్రజనసయ శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౩
శ్రఏషశ్రప్రశియమ్శ్రక్చ్చ తిశ్రరాక్వో౭త్య శ్రశ్ర
రాజశ్రప్రప్స్మాత్శ్రవిపులామ్శ్రక్మిషయ న్
ఏతేశ్రవయమ్శ్రసరల్మ శ్రసప్రుత్శ్రౌ కామాశ్రశ్ర
యేష్టమ్శ్రఅయమ్శ్రనోశ్రప్విాశ్రప్రప్శాస్మౌశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౪
లాోశ్రజనస్మయ ౭సయ శ్రయతేషశ్రసరల్మ మ్శ్రశ్ర
ప్రప్ప్త్ాయ తేశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రఇత్మ్శ్రచిరాయ
నశ్రహయ ౭ప్రపియమ్శ్రిత్వచనశ్రజాతుశ్రక్శిచ త్శ్రశ్రశ్ర
ప్ేయ నన శ్రతుఃక్మ్శ్రత్వుజా౭తిపే౭స్మక న్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౫
సశ్రక్నషశ్రవతి్ శచ శ్రహయైఃశ్రసశ్రనాకైఃశ్రశ్ర
పురసా రఃశ్రసల్మ స్మ ౌక్శ్రసూత్శ్రమాక్తైః
త్వహీయమానఃశ్రప్రప్వరశ్రశచ శ్రవాత్కై:
అపిష్ణటతోశ్రవైప్రశవణోశ్రయాశ్రయయౌశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౬
క్రేణుశ్రమాత్ఙ్ు శ్రరా౭శల్మ శ్రసుు లమ్శ్రశ్రశ్ర
త్వహాశ్రజన్తకైఃశ్రప్ర్షపూర ణశ్రచ్త్ల్మ రమ్
శ్రప్రప్పూత్శ్రరత్న మ్శ్రప్హుశ్రప్ణయ శ్రసత్వచ యమ్శ్రశ్ర
త్త్రే శ్రరామోశ్రరుచిరమ్శ్రత్వహాశ్రప్త్మ్శ్రశ్రశ్రశ్ర౪౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రష్టటశశ్రసా రు :
సర త తశ సస ర్క :
సశ్రరామోశ్రరత్మ్శ్రఆస్మౌయశ్రసప్రత్వ్ ప్రహుషశ్రట రప్రహుజన
జ ః
ప్ాకాశ్రత్ల్మ జశ్రసత్వ్ ననమ్శ్రత్వహారామ౭క్రుశ్రతూపిత్మ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఅప్శయ న్శ్రనక్రమ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రనానాశ్రజనశ్రసమాకులమ్శ్రశ్ర౧
శ్రసశ్రప్ర కుహ: అప్రప్శ్రసమాు ైఃశ్రాణుర
ట : ఉప్శోపిత్మ్
శ్రరాజశ్రమారు మ్శ్రయయౌశ్రరామోశ్రత్వతేయ నా౭క్రుశ్రతూపిత్మ్శ్ర౨
చ్త్వౌనానామ్శ్రచ్శ్రుకాయ నామ్శ్రఅక్రూణామ్శ్రచ్శ్రసత్వచ యై:
ఉత్మా
ౌ నామ్శ్రచ్శ్రక్మాౌనామ్శ్రక్షౌత్వశ్రక్నశా౭త్వ్ రశ్రసయ శ్రచ్శ్ర౩
అవిాౌపిశ్రశచ శ్రుకాయ పిశ్రరుశ్రత్మ
ౌ శ్రస్మ్ టికైశ్రర౭పిశ్ర
శ్రశోప్మానమ్శ్రఅసమా్ తైశ్రశ్రస ౌమ్శ్రరాజప్త్మ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౪
శ్రసప్రుల్మ త్మ్శ్రవివితైఃశ్రప్ణయ శ్రర్ క్షయ :త ి ఉచాచ వచై: అపి
త్త్రే శ్రత్మ్శ్రరాజప్త్మ్శ్రతివిశ్రతేవప్త్మ్శ్రయాశ్రశ్ర౫
త్త్య ౭క్షత్శ్రహవిశ్రశ్రరాలజై: తూపై: అక్రుశ్రచ్త్వౌనై:
నానాశ్రమాలోయ ప్శ్రక్్తౌశ్రశచ శ్రసా౭ప్య ర్షచ త్శ్రచ్త్ల్మ రమ్శ్ర౬
శ్రఆీరాల్మ ాన్శ్రప్హూన్శ్రప్రశుణల్మ న్శ్రశ్రరప్రహుతి్ ఃశ్రసుత్వర్షాన్శ్ర
శ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రచా౭పిశ్రసమ్ప్ జయశ్రసరాల్మ న్శ్రఏవశ్రనరాన్శ్రయయౌశ్ర౭
శ్రపిాత్వహ: ఆచ్ర్షత్మ్శ్రత్తైవశ్రప్రప్పిాత్వహః
శ్రఅత్య శ్రఉాాయశ్రత్మ్శ్రమారు మ్శ్రఅపిషిక్నౌ౭ుాలయశ్ర౮
శ్రయాశ్రసక శ్రలాలిాఃశ్రపిప్రాశ్రయాశ్రపూరల్మ ఃశ్రపిాత్వహః
శ్రత్త్ఃశ్రరక్త్రమ్శ్రసరేల్మ శ్రరామేశ్రవాాయ త్వశ్రరాజనిశ్ర౯
శ్రఅలమ్శ్రఅత్య శ్రహిశ్రపుకేనశ్ర
ౌ ప్రమా్:త ౌ అలమ్శ్రచ్శ్రనః
శ్రయాశ్రప్శాయ త్వశ్రనిరాయనమ్
ౌ శ్రరాత్వమ్శ్రరాఞయ శ్రప్రప్తిషిత్
ట మ్శ్ర౧0
శ్రత్తోశ్రహిశ్రనశ్రప్రపియత్రమ్శ్రనానయ త్శ్రిమిచ శ్రత్్విషయ తి
శ్రయా౭పిషేక్నశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రరాఞయ నా౭మిత్శ్రతేజసఃశ్ర౧౧
శ్రఏా:శ్రచ్శ్రఅనాయ శ్రశచ శ్రరప్రహుామ్శ్రఉాసీనఃశ్రక్ాఃశ్రశుాః
శ్రఆత్క శ్రసమ్ప్ జనీఃశ్రప్రశుణల్మ న్శ్రయయౌశ్రరామోశ్రత్వహాశ్రప్త్మ్శ్ర౧౨
శ్రనశ్రహిశ్రత్స్మక న్శ్రత్వనఃశ్రక్శిచ శ్రచ్చ క్షుషీశ్రవాశ్రనరోత్మా
ౌ త్
శ్రనరఃశ్రశక్నన తిశ్రఅాప్రక్ష్ణటమ్శ్రఅతిప్రకానే౭
ౌ పిశ్రరాక్వేశ్ర౧౩
యశ్రశచ శ్రరాత్వమ్శ్రనశ్రప్ేయ శ్రశ్రతుశ్రౌ యమ్శ్రచ్శ్రరామోశ్రనశ్రప్శయ తిశ్ర
నిమిౌత్శ్రసా శ్రవస్నశ్రశ్రలోలకేశ్రస్మల్మ ౭౭ాక శ్రపేయ నమ్శ్రవిక్ర్ష మతేశ్ర౧౪
సరేల్మ ష్టమ్శ్రహిశ్రసశ్రత్రాక౭౭ాక శ్రవరాణనామ్శ్రకురుతేశ్రత్యామ్
చ్తురాణమ్శ్రహిశ్రవయఃశ్రశ్రస్మౌనామ్శ్రతేనశ్రతేశ్రత్మ్శ్రఅుప్రవాఃశ్ర౧౫
చ్తుష్ ాన్శ్రతేవప్ామ్శ్రైచ ాయశ్రనాయ ౭౭యత్నానిశ్రచ్శ్ర
ప్రప్త్క్షిణమ్శ్రప్ర్షహరన్శ్రజకాత్వశ్రప్రుప్తేశ్రరా త్:శ్ర౧౬
సశ్రరాజకులమ్శ్రఆస్మత్య శ్రమేక్శ్రసమోు ప్మశ్రశుే పై:శ్ర
ప్రాస్మత్శ్రప్ర శుము :శ్రవివితై:శ్రకైలాసశ్రశిక్రోప్మ:శ్రశ్ర౧౭
ఆవారయతి్ శ్రరు క్నమ్శ్రవిమానైశ్రర్షవశ్రాుటర:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వర ౌమానశ్రప్ర కుహశ్రశాచ ౭పిశ్రరత్న శ్రజాలశ్రప్ర్షప్రష్ణుతైఃశ్ర౧౮
త్త్శ్రప్రపుతివాయ మ్శ్రప్రకుహశ్రవరమ్శ్రత్వహేన్తత్వౌశ్రప్వనోప్త్వమ్శ్ర
శ్రరాజశ్రపుప్రత్ఃశ్రపితుశ్రరేల్మశక శ్రప్రప్వివేశశ్రప్రశియాశ్రజల్మలన్శ్ర౧౯
సశ్రక్క్షాయ శ్రత్ల్మ నిపిశ్రరుు ాౌశ్రశ్రస్మప్రౌ సో౭తిప్రక్త్వయ శ్రవాజిపి:శ్ర
ప్ాతి:శ్రఅప్రేశ్రక్క్షేయ శ్రతేల్మశ్రజకాత్వశ్రనరోత్త్వ
ౌ :శ్రశ్ర౨0
శ్రసశ్రసరాల్మ ఃశ్రసత్వతిప్రక్త్వయ శ్రక్క్షాయ శ్రత్శరా౭౭త్కజః
శ్రసనిన వరయ శ్రౌ జనమ్శ్రసరల్మమ్శ్రశుత్శ్రౌ అనఃౌ పురమ్శ్రఅప్య కాత్శ్ర౨౧
త్త్ఃశ్రప్రప్విషేశ్రట పితుశ్రర౭శ్రనిక్
ౌ మ్శ్రత్ాశ్ర
జనఃశ్రసశ్రసరోల్మ శ్రుతితోశ్రప్రుాత్క ఞ
ప్రప్త్వక్షతేశ్రత్సయ శ్రపునఃశ్రశచ శ్రశ్రనిరు త్వమ్శ్రశ్ర
యతోత్యమ్శ్రచ్న్తనత్వ
ౌ సఃశ్రసర్షత్్ తిఃశ్రశ్ర౨౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రసప్శ్రౌ త్శశ్రసా రు :
అష్టటతశ సస ర్క :
సశ్రత్త్రాే ౭౭సనేశ్రరామోశ్రనిషణమ్
ణ శ్రపిత్రమ్శ్రశుపే
శ్రకైకేయీశ్రసహిత్మ్శ్రత్వనమ్శ్రుకేనశ్రప్ర్షశుషయ ాశ్ర౧
శ్రసశ్రపితుశ్రశచ రణౌశ్రపూరల్మమ్శ్రఅపివాత్య శ్రవినీత్వత్
శ్రత్తోశ్రవవనేశ్రౌ చ్రణౌశ్రకైకేయాయ ఃశ్రరసమాహిత్ఃశ్ర౨
శ్రరామేశ్రతుయ కాల్మ ౌ శ్రచ్శ్రవచ్నమ్శ్రాష్ శ్రప్రాయ కుశ్రలేక్షణః
శ్రశశాక్శ్రప్రుప్తిశ్రరీ
శ్ర ౌనోశ్రనశ్రఈక్షితుమ్శ్రనా౭పిాషితుమ్శ్ర౩
శ్రత్త్శ్రఅపూరల్మ మ్శ్రనరప్తేశ్రన్తరుౌష్టటల్మ శ్రరూప్మ్శ్రప్యా౭౭వహమ్
శ్రరామో౭పిశ్రప్యమ్శ్రఆప్నన ఃశ్రప్ాశ్రప్ర ర్ షేల్మ వశ్ర
ట ప్నన క్మ్శ్ర౪
శ్రఇన్తనియై
ౌ శ్రరప్రప్ప్రహుష్తశ్రట స
శ్ర మ్
ౌ శ్రశోక్శ్రసమాౌప్శ్రక్ర్షే త్మ్
శ్రనిశల్మ సన ౌమ్శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రవయ తిత్శ్రఆకులశ్రచేత్సమ్శ్ర౫
శ్రఊర్షక శ్రమాలినమ్శ్రఅక్షోప్య మ్శ్రక్షుప్య న ౌమ్శ్రఇవశ్రస్మక్రమ్
శ్రఉప్పులత్మ్శ్రఇవా౭౭తిత్య మ్శ్రఉకాౌ౭ప్రుత్మ్శ్రరుషిమ్శ్రయాశ్ర౬
శ్రఅచినయ ౌశ్రక్ల్ మ్శ్రహిశ్రపితుశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రశోక్మ్శ్రఉప్ారయన్
శ్రప్పూవశ్రసప్రత్వప్త్
ౌ రఃశ్రసుప్రత్శ్రఇవశ్రప్రల్మ ణిశ్రశ్ర౭
శ్రచినయా
ౌ
శ్రమాసశ్రచ్శ్రత్ాశ్రరాత్వఃశ్రపిప్రతుశ్రహితేశ్రరత్ః
శ్రిమిాల్మ త్౭తైయ శ్రవశ్రప్రుప్తిశ్రరన శ్రమామ్శ్రప్రప్త్య ౭పిననతి
ౌ శ్ర౮
శ్రఅనయ ాశ్రమామ్శ్రపిాశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రకుపితో౭పిశ్రప్రప్సీత్తి
శ్రత్సయ శ్రమామ్శ్రఅత్య శ్రసప్రమే్ క్షయశ్రిమ్శ్రఆయాసఃశ్రప్రప్వర ౌతేశ్ర౯
శ్రసశ్రత్వనశ్రఇవశ్రశోకా౭౭శ్రరోౌశ్రవిషణశ్రణ వత్నశ్రతుయతిః
శ్రకైకేయీమ్శ్రఅపివాశ్రతైయ వశ్రరామోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧0
శ్రక్చిచ న్శ్రత్వయాశ్రనా౭ప్రాత్మ్శ్రఅజాేనాత్శ్రయేనశ్రమేశ్రపిా
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రకుపిత్శ్రశ్రసన్
ౌ శ్రత్వమా౭౭చ్క్షల్మ శ్రత్ల్మ మ్శ్రచైశ్రవైనమ్శ్రప్రప్స్మత్యశ్ర౧౧
అప్రప్సనన శ్రత్వనా:శ్రిునశ్రసాశ్రమామ్శ్రప్రప్తిశ్రవత్ా ల:
శ్రవివర ణశ్రవత్నోశ్రత్వనోశ్రనశ్రహిశ్రమామ్శ్రఅపిాషతేశ్ర౧౨
శ్రశారీరోశ్రమానసోశ్రవా౭పిశ్రక్చిచ త్శ్రఏనమ్శ్రనశ్రాత్తే
శ్రసమాౌోశ్రవా౭పిాోశ్రవాశ్రతుర లప్మ్శ్రహిశ్రసాశ్రరక్మ్శ్ర౧౩
శ్రక్చిచ న్శ్రనశ్రిమిచ త్శ్రప్రతేశ్రకుమారేశ్రప్రపియశ్రత్రే నే
శ్రశప్రతుకేన శ్రవాశ్రత్వహాశ్రసతేల్మ ౌ శ్రమాప్రతూణామ్శ్రవాశ్రత్వమా౭శుప్మ్శ్ర౧౪
శ్రఅతోషయన్శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రఅకురల్మ న్శ్రవాశ్రపితుశ్రరల్మ చ్ః
శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రనేచేచ యమ్శ్రజీవితుమ్శ్రకుపితేశ్రప్ర ుపేశ్ర౧౫
శ్రయతోశ్రమ్పలమ్శ్రనరఃశ్రప్ేయ త్శ్రప్రాతురా్ వమ్శ్రఇహా౭౭త్క నః
శ్రక్త్మ్శ్రత్స్మక న్శ్రనశ్రవరే ౌత్శ్రప్రప్త్య క్షేశ్రసతిశ్రతైవతేశ్రశ్ర౧౬
శ్రక్చిచ త్శ్రతేశ్రప్రుషమ్శ్రిమిచ త్శ్రఅపిమానాత్శ్రపిాశ్రత్వత్వ
ఉక్నౌశ్రప్వాయ శ్రక్నపేనశ్రయప్రా౭సయ శ్రలుళిత్మ్శ్రత్వనఃశ్ర౧౭
శ్రఏత్త్శ్రఆచ్క్షల్మ శ్రమేశ్రతేవిశ్రత్తేల్మ ౌ నశ్రప్ర్షప్రపుచ్చ త్ః
ిమ్శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రఅపూరోల్మ ౭యమ్శ్రవికారోశ్రత్వుజా౭తిపేశ్ర౧౮
ఏవశ్రుకాల్మ ౌ తుశ్రకైకేయీశ్రరాక్వేణశ్రత్వహాత్క నాశ్ర
ఉవాశ్రచేత్మ్శ్రరనిరజా
ల జ శ్రప్రతుషమా
ట ౭౭త్క శ్రహిత్మ్శ్రవచ్:శ్ర౧౯
నశ్రరాజాశ్రకుపితోశ్రరాత్వశ్రవయ సనమ్శ్రనా౭సయ శ్రిత్వచ నశ్రశ్ర
ినిచ నకనోశ్రక్త్మ్శ్రత్సయ శ్రత్ల్మ శ్రత్్ యాశ్రనాన ౭పిశ్రాషతేశ్ర౨0
ప్రపియమ్శ్రాల్మ శ్రత్వ౭ప్రపియమ్శ్రవకుౌమ్శ్రవాణీశ్రనా౭సోయ ప్శ్రవర ౌతే
త్త్శ్రఅవశయ మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రకారయ మ్శ్రయశ్రత్౭నేనాశ్రప్రశుత్మ్శ్రత్వత్వశ్ర౨౧
ఏషశ్రత్వహయ మ్శ్రవరమ్శ్రత్ాల్మ శ్రపురాశ్రమాశ్రత్వ౭పిపూజయ శ్రచ్శ్రశ్ర
సశ్రప్శాచచ శ్రశ్రత్ ౌప్య తేశ్రరాజాశ్రయా౭నయ : ప్రాప్రకుత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౨
అతిప్రరజయ శ్రత్ామిశ్రఇతిశ్రవరమ్శ్రత్వత్వశ్రవిశాత్వ్ తి:
సశ్రనిర౭శ్రర ౌమ్శ్రక్త్శ్రజలేశ్రస్నతుమ్శ్రప్మిౌతుమ్శ్రఇచ్చ తిశ్ర౨౩
త్రక మ్పలశ్రమిత్మ్శ్రరాత్వశ్రవితిత్మ్శ్రచ్శ్రసామ్శ్రఅపిశ్ర
త్త్శ్రసత్య మ్శ్రనశ్రత్య ఞశ్రప్రాజాశ్రకుపిత్శ్రశ్రసల్మ ౌ ప్రతుుతేశ్రయాశ్ర౨౪
యతిశ్రత్శ్రత్ల్మ క్షయతేశ్రరాజాశ్రశుప్మ్శ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭శుప్మ్శ్ర
క్ర్షషయ స్మశ్రత్త్శ్రసా రల్మశ్రమాకాయ స్మయమిశ్రపునశ్రశ్రసల్మ ౌ ౭హమ్శ్ర౨౫
యతిశ్రత్ల్మ ౭పిహిత్మ్శ్రరాజాేశ్రత్ల్మ యిశ్రత్శ్రనన శ్రవిప్త్ాయ తేశ్ర
త్తో౭హత్వ౭పిశ్రాస్మయ మిశ్రనశ్రహేయ షశ్రత్ల్మ యిశ్రవక్షయ తిశ్ర౨౬
ఏత్శ్రశ్రతుౌశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రకైకేయాయ శ్రసుాప్రహుత్మ్శ్ర
ఉవాచ్శ్రవయ తితోశ్రరాత్వశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రతేవీమ్శ్రప్రుప్శ్రసనిన తౌశ్రశ్ర౨౭
అహోశ్రతిశ్రఙ్కన ౭శ్రరస్నశ్ర
మ తేవిశ్రవకుౌమ్శ్రమాశ్రమ్పప్రతుశమ్శ్రవచ్శ్ర:
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అహమ్శ్రహిశ్రవచ్నాత్శ్రరాజఃే శ్రప్తేయమ్శ్రఅపిశ్రావకే
శ్రప్క్షయేయమ్శ్రవిషమ్శ్రత్వక్షణమ్శ్రత్వఞ జయమ్శ్రఅపిశ్రచా౭౭శ్రర ణవేశ్ర౨౮
శ్రనియుక్:ౌ కురుణాశ్రపిప్రాశ్రప్ర ుపేణశ్రచ్శ్రహితేనశ్రచ్శ్ర౨౯
శ్రత్త్శ్రప్రపూహిశ్రవచ్నమ్శ్రతేవిశ్రరాజ్ఞేశ్రయత్శ్రఅపికామిిత్మ్
శ్రక్ర్షషేయ శ్రప్రప్తిజానేశ్రచ్శ్రరామోశ్రతిల్మ శ్రరాన ౭పిశ్రాషతేశ్ర౩0
శ్రత్మ్శ్రఆర జవశ్రసమాయుక్మ్శ్ర
ౌ అనారాయ శ్రసత్య శ్రవాతినమ్
శ్రఉవాచ్శ్రరాత్వమ్శ్రకైకేయీశ్రవచ్నమ్శ్రప్రపుశశ్రారుణమ్శ్ర౩౧
పురాశ్రతేవా౭రరేశ్రయుతేశ్రౌ పిప్రాశ్రతేశ్రత్వత్వశ్రరాక్వ
శ్రరక్షితేనశ్రవరౌశ్రత్తౌౌశ్రసశలేయ నశ్రత్వహాశ్రరణేశ్ర౩౨
శ్రత్ప్రత్శ్రమేశ్రయాచితోశ్రరాజాశ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭పిషేచ్నమ్
శ్రక్త్వనమ్శ్రత్ణకా
ట ౭రణేయ శ్రత్వశ్రచా౭తైయ వశ్రరాక్వశ్ర౩౩
శ్రయతిశ్రసత్య శ్రప్రప్తిజమ్
ే శ్రత్ల్మ మ్శ్రపిత్రమ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఇచ్చ స్మ
శ్రఆాక నమ్శ్రచ్శ్రనరశ్రప్రేషశ్రట త్వత్వశ్రవాక్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రశుణుశ్ర౩౪
శ్రసశ్రనిన తేేశ్రపితుశ్రశ్రస్మష
ౌ శ్రట యాశ్రతేనశ్రప్రప్తిప్రశుత్మ్
శ్రత్ల్మ యా౭రణయ మ్శ్రప్రప్వేషవ
ట య మ్శ్రనవశ్రవరాిణిశ్రప్ఞ్చ శ్రచ్శ్ర౩౫
ప్రత్శ్రస
శ్ర ల్మ ౌ ౭పిషిచేయ త్శ్రయతేత్శ్రత్౭పిషేచ్నమ్శ్ర
త్ల్మ త్౭శ్రరే ౌశ్రవిహిత్మ్శ్రరాజాేశ్రతేనశ్రసరేల్మ ణశ్రరాక్వశ్ర౩౬
సప్శ్రౌ సప్శ్రౌ చ్శ్రవరాిణిశ్రత్ణకా
ట ౭రణయ మ్శ్రఆప్రశిత్ః
అపిషేక్మ్శ్రఇత్వమ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రజట్టశ్రచీరశ్రత్రోశ్రవసశ్ర౩౭
ప్రత్ఃశ్రక్నసలశ్రపురేశ్రప్రప్శారౌశ్రవరామ్శ్రఇమామ్
నానాశ్రరత్న శ్రసమాకీరాణమ్శ్రసశ్రవాజిశ్రరత్శ్రకుత్వజరామ్శ్ర౩౮
ఏతేనశ్రాల్మ మ్శ్రనరేన్తమోౌ౭యమ్శ్రకారుణేయనశ్రసమాపులత్:
శ్రశోలక్శ్రసమిు ిష టశ్రవత్నోశ్రనశ్రశక్నన తిశ్రనిరీక్షితుమ్శ్ర౩౯
ఏత్త్శ్రకురుశ్రనరేన్తత్వౌశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర
సతేయ నశ్రత్వహాశ్రరాత్వశ్రారయసల్మ శ్రనరేశల్మరమ్శ్ర౪0
ఇత్వవశ్రత్స్మయ మ్శ్రప్రుషమ్శ్రవత్మాౌయ మ్శ్రశ్రశ్ర
నశ్రచైవశ్రరాత్వ: ప్రప్వివేశశ్రశోక్మ్శ్ర
ప్రప్వివయ తేశ్రచా౭పిశ్రత్వహాుావోశ్రశ్రశ్ర
రాజాశ్రతుశ్రపుప్రత్శ్రవయ సనా౭పిశ్రత్ప్:ౌ ౪౧శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఅష్టటత్శశ్రసా రు :
ఏకోన విమశ సస ర్క :
త్త్శ్రఅప్రపియమ్శ్రఅమిప్రత్క్నన శ్రవచ్నమ్శ్రత్వరణోప్త్వమ్
శ్రప్రశుాల్మ శ్రనశ్రవివయ తేశ్రరాత్వఃశ్రకైకేయీమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
శ్రఏవమ్శ్రఅరౌశ్రక్మిష్టయమిశ్రవనమ్శ్రవరౌమ్శ్రఅహమ్శ్రతిల్మ త్ః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రజట్ట౭జినశ్రత్రోశ్రరాజఃే శ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రఅుాలయన్శ్ర౨
శ్రఇత్మ్శ్రతుశ్రజా
శ్ర ే తుమ్శ్రఇచాచ మిశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రమామ్శ్రత్వహీప్తిః
శ్రనా౭పిననతి
ౌ శ్రతురరో
ౌ ిశ్రయాశ్రపురమ్శ్రఅర్షత్వౌత్వఃశ్ర౩
శ్రత్వుయ శ్రరన చ్శ్రత్ల్మ యాశ్రకారోయ శ్రతేవిశ్రప్రపూహిశ్రత్వా౭ప్రక్త్ః
శ్రయాస్మయ మిశ్రప్వశ్రరప్రీాశ్రవనమ్శ్రచీరశ్రజట్టశ్రత్రఃశ్ర౪
శ్రహితేనశ్రకురుణాశ్రపిప్రాశ్రప్రకుత్ఞన
ే శ్రప్ర ుపేణశ్రచ్
శ్రనియుజయ మానోశ్రవిప్రసప్:ౌ ిమ్శ్రనశ్రకురాయ శ్రత్వ౭హమ్శ్రప్రపియమ్శ్ర౫
శ్రఅళీక్మ్శ్రమానసమ్శ్రతేల్మ క్మ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రత్హత్వవశ్రమే
శ్రసల్మ యమ్శ్రయనాన ౭౭హశ్రమామ్శ్రరాజాశ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭పిషేచ్నమ్శ్ర౬
శ్రఅహమ్శ్రహిశ్రసీామ్శ్రరాజయ మ్శ్రచ్శ్రప్రాణాన్శ్రఇష్టటన్శ్రత్ నానిశ్రచ్
శ్రప్రహుష్టటశ్రప్రాప్రతేశ్రసల్మ యమ్శ్రత్ాయ మ్శ్రప్రాయశ్రఅప్రప్ చ్యతిత్ఃశ్ర౭
శ్రిమ్శ్రపునశ్రరక ుఞన్తనేణ
ౌ శ్రసల్మ యమ్శ్రపిప్రాశ్రప్రప్చ్యతిత్ఃశ్ర
శ్రత్వశ్రచ్శ్రప్రపియశ్రకామా౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రఅుాలయన్శ్ర౮
శ్రత్త్శ్రఆశాల్మ సయశ్రహిశ్రఇత్వమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రిమ్శ్రనిల్మత్మ్శ్రయన్శ్రత్వహీప్తిః
శ్రవరాశ్రఆసక్శ్రౌ నయనోశ్రత్వనమ్
ౌ శ్రఅప్రూణిశ్రుత్వచ తిశ్ర౯
శ్రక్చ్చ ుశ్రౌ చ్శ్రఏవశ్రఆనయితుమ్శ్రతూాఃశ్రీప్రక్శ్రజవై: హయైః
శ్రప్రత్మ్శ్రమాతులశ్రకులాత్శ్రఅతైయ వశ్రప్రుప్శ్రశాసనాత్శ్ర౧0
శ్రత్ణకా
ట ౭రణయ మ్శ్రఏష్ట౭హమ్శ్రఇత్:శ్రక్ చాచ మిశ్రసత్ల్మ రః
శ్రఅవిచారయ శ్రపితుశ్రరాల్మ క్యమ్శ్రసమాశ్రవరౌమ్శ్రచ్తుర ౌశశ్ర౧౧
శ్రస్మశ్రప్రహుష్టటశ్రత్సయ శ్రత్ాల్మ క్యమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రకైక్యీ
శ్రప్రప్స్మౌనమ్శ్రప్రశత్ా
ౌ నాశ్రహిశ్రత్ల్మ రయాశ్రమాసశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౨
శ్రఏవమ్శ్రప్వతుశ్రయాసయ ని ౌశ్రతూాఃశ్రీప్రక్శ్రజవై:శ్రహయైః
శ్రప్రత్మ్శ్రమాతులశ్రకులాత్శ్రఉావర ౌయితుమ్శ్రనరాఃశ్ర౧౩
శ్రత్వశ్రతుశ్రఅహమ్శ్రక్షత్వమ్శ్రత్వనేయ శ్రనశ్రఉతుాక్సయ శ్రవిళత్వ్ నమ్
శ్రరాత్వశ్రత్స్మక త్శ్రఇత్ఃశ్రీప్రక్మ్శ్రవనమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్ుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧౪
శ్రప్రవీట్టశ్రఅనిల్మ త్ఃశ్రసల్మ యమ్శ్రయచ్చ శ్రప్రుప్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రనా౭పిాషతే
శ్రనశ్రఏత్త్శ్రిమిచ శ్రనన రశ్రప్రేషశ్రట త్వుయ :శ్రఏష్టశ్రఅప్నీయామ్శ్ర౧౫
శ్రయావత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రనశ్రవనమ్శ్రయాత్ఃశ్రపురాత్శ్రఅస్మక త్శ్రఅపిత్ల్మ రన్
శ్రపిాశ్రావత్శ్రనశ్రతేశ్రరాత్వశ్రస్మన సయతేశ్రోక్షయ తే౭పిశ్రవాశ్ర౧౬
శ్రతిక్శ్రక్షమ్
ట శ్రఇతిశ్రనిశల్మసయ శ్రరాజాశ్రశోక్శ్రప్ర్షపులత్ః
శ్రమ్పర్షచ తోశ్రనయ ప్త్త్శ్రత్స్మక న్శ్రప్రయ మేు శ్రహేత్వశ్రపూషితేశ్ర౧౭
శ్రరామో౭పుయ ాౌప్య శ్రరాజానమ్శ్రకైకేయాయ ౭పిశ్రప్రప్ చ్యతిత్ః
శ్రక్శయాశ్రఇవశ్రఆహత్:శ్రవాజీశ్రవనమ్శ్రక్ుౌమ్శ్రప్రకుత్శ్రత్ల్మ రఃశ్ర౧౮
శ్రత్త్శ్రఅప్రపియమ్శ్రఅనారాయ యాశ్రవచ్నమ్శ్రారుణత్రమ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రశుాల్మ శ్రక్త్శ్రవయ తోశ్రరాత్వఃశ్రకైకేయీమ్శ్రవాక్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౯
శ్రనశ్రఅహమ్శ్రఅర ౌప్రోశ్రతేవిశ్రలోక్మ్శ్రఆవరౌమ్శ్రఉత్ా హే
శ్రవితిశ్రౌ మామ్శ్రరుషిపిశ్రశ్రరౌలయ మ్శ్రకేవలమ్శ్రత్రక మ్శ్రఆస్మత్
ౌ మ్శ్ర౨0
శ్రయత్శ్రఅప్రత్శ్రప్వత్ఃశ్రిమిచ శ్రచ్చ క్యమ్శ్రక్రుౌమ్శ్రప్రపియమ్శ్రత్వయా
శ్రప్రాణాన్శ్రఅపిశ్రప్ర్షత్యజయ శ్రసరల్మ ాశ్రప్రకుత్మ్శ్రఏవశ్రత్త్శ్ర౨౧
శ్రనశ్రహయ తోశ్రత్రక శ్రచ్రణమ్శ్రిమిచ త్శ్రఅస్మశ్రౌ త్వహత్ర
ౌ మ్
శ్రయాశ్రపిత్ర్షశ్రశుప్రూష్టశ్రత్సయ శ్రవాశ్రవచ్నశ్రప్రియాశ్ర౨౨
శ్రఅుక్న౭
ౌ ప్య ౭ప్రత్శ్రప్వాశ్రప్వాయ శ్రవచ్నాత్శ్రఅహమ్
శ్రవనేశ్రవాాయ మిశ్రవిజనేశ్రవరాిణిశ్రఇహశ్రచ్తుర ౌశశ్ర౨౩
శ్రనశ్రనూనమ్శ్రత్వయిశ్రకైకేయిశ్రిమిచ త్శ్రఆశత్వాస్నశ్రకుణమ్
యత్శ్రశ్రరాజానమ్శ్రఅవోచ్:శ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వమేశల్మ రత్రాశ్రసత్వశ్ర౨౪
యావన్శ్రమాత్రమ్శ్రఆప్రపుచేచ శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రఅునయాశ్రత్వయ ౭హమ్
శ్రత్తో౭తైయ వశ్రక్మిష్టయమిశ్రత్ణకా
ట నామ్శ్రత్వహత్ల్మ నమ్శ్ర౨౫
శ్రప్రత్ఃశ్రాలయేశ్రప్రాజయ మ్శ్రశుప్రూషేశ్రచ్చ శ్రపితుశ్రరయ ా
శ్రత్ాశ్రప్వాయ శ్రక్ర ౌవయమ్శ్రసశ్రహిశ్రత్రక ఃశ్రసనాత్నఃశ్ర౨౬
సశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రపుశమ్శ్రతుఃక్శ్రహత్ఃశ్రపిా
శ్రశోకాత్శ్రఅశకున వన్శ్రాష్ మ్శ్రప్రప్రురోత్శ్రత్వహాశ్రసల్మ నమ్శ్ర౨౭
వనిా
ౌ ల్మ శ్రచ్రణౌశ్రరామోశ్రవిసత్వజాశ్రసయ శ్రపితుశ్రశ్రసా
ౌ
శ్రకైకేయాయ శ్రశాచ శ్రప్య ౭నారాయయాశ్రనిష్ ాత్శ్రత్వహాశ్రతుయ తిఃశ్ర౨౮
శ్రసశ్రరాత్వఃశ్రపిత్రమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రకైకేయీమ్శ్రచ్శ్రప్రప్త్క్షిణమ్
శ్రనిప్రషు మాయ౭౭శ్రన ౌఃపురాత్శ్రత్స్మక త్శ్రసల్మ మ్శ్రత్త్రే శ్రరప్రహుజ జనమ్శ్ర౨౯
శ్రత్మ్శ్రాష్ శ్రప్ర్షపూరాణ౭క్షఃశ్రప్రపుషతో
ట ౭ుశ్రజకాత్వశ్రహ
శ్రలక్షక ణఃశ్రప్రత్వశ్రప్రకుత్ఃౌ శ్రరమిప్రా౭౭ననశ్రౌ వర ౌనఃశ్ర౩0
అపిషేచ్నిక్మ్శ్రాత్వటమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రరాత్వ: ప్రప్త్క్షిణమ్శ్ర
శనై: జకాత్వశ్రస్మపేక్షోశ్రప్రతుషిమ్
ట శ్రత్ప్రత్శ్రఅవిచాలయన్శ్ర౩౧
శ్రనశ్రచ్శ్రఅసయ శ్రత్వహత్వమ్శ్రలక్ష్మక మ్శ్రరాజయ శ్రనాశోశ్రఅప్క్ర ితి
శ్రలోక్శ్రకానస
ౌ య శ్రకానత్
ౌ ల్మ మ్శ్రీత్శ్రరేక : ఇవశ్రక్షాశ్ర౩౨
శ్రనశ్రవనమ్శ్రక్ుౌశ్రకాత్వసయ శ్రత్య జత్శ్రశచ శ్రవరత్వౌరామ్
శ్రసరల్మ శ్రలోకా౭తిక్శ్రస్నయ వశ్రలక్షయ తేశ్రచిత్శ్రౌ విప్రియాశ్ర౩౩
ప్రప్తిషిత్య శ్రశుప్మ్శ్రచ్ప్రత్మ్శ్రవయ జనేశ్రచ్శ్రసల్మ లప్రుు తేశ్ర
విసర జయిాల్మ శ్రసల్మ శ్రజనమ్శ్రరత్మ్శ్రపౌరామ్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రజనాన్శ్ర౩౪శ్ర
ారయన్శ్రత్వనస్మశ్రతుఃక్మ్శ్రఇన్తనియా
ౌ
ణిశ్రనిప్రకుహయ శ్రచ్
ప్రప్వివేశశ్రఆత్క వాన్శ్రవేశక శ్రమాతు: అప్రపియశ్రశమిా వాన్శ్ర౩౫శ్ర
సరోల్మ శ్రహయ పిజన: ీ
శ్ర మమాన్శ్రశ్రీత్వత్:
మ
సత్య శ్రవాతిన:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రఅలక్షయత్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రిమిచ త్శ్రఆకారమ్శ్రఆననేశ్ర౩౬
ఉచిత్మ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రాహు: నశ్రజహౌశ్రహర ిమ్శ్రఆత్క నశ్ర:
శారత్శ్రసా ుత్వరాణుేశ్రశచ న్తత్వౌశ్రశ్రస్నజ
ౌ శ్రఇవా౭౭త్క జమ్శ్ర౩౭
వాచాశ్రత్వతురయాశ్రరాత్వశ్రసా రల్మమ్శ్రసమాక నయన్శ్రజనమ్శ్ర
మాతుశ్రసా మ్పప్మ్శ్రత్వరాాక శ్రప్రప్వివేశశ్రత్వహాశ్రయశా: ౩౮
త్మ్శ్రకుణశ్రసా త్వామ్శ్రప్రాోౌశ్రప్రాాశ్రవిపులశ్రవిప్రక్త్వ:
సౌమిప్రతి: అుశ్రవప్రవాజశ్రారయన్శ్రతుఃక్శ్రమా౭౭త్క జమ్శ్ర౩౯
ప్రప్విశయ శ్రవేశాక ౭తిప్రపుశమ్శ్రుా౭నిల్మ త్మ్శ్ర
సమ్పక్షయ శ్రామ్శ్రచా౭శ్రర ౌశ్రవిప్తిమ్
ౌ శ్రఆక్ామ్
నశ్రచైవశ్రరామో౭ప్రత్శ్రజకాత్వశ్రవిప్రియామ్శ్ర
రప్రహుజన
జ శ్రస్మయ ౭౭త్క శ్రవిప్తిశ్రౌ శత్వు యాశ్ర౪0శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రవిత్వే శ్రసా రు:
విత్వే శ్రసా రు:
త్స్మక మ్శ్రశ్రరశ్రౌ పురుషశ్రవాయ ప్రకేశ్రనిప్రష్టు త్వతిశ్రప్రకుాత్వజలౌ
ఆర ౌశ్రశోౌశ్రత్వహాన్శ్రజఞశ్రే న్తసీణా
ౌ శ్రత్వత్వౌ:పురేశ్రత్ాశ్ర౧
ప్రకుతేయ శ్రషల్మ ౭చ్యతిత్: పిప్రాశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రఅత్వౌ:పురసయ శ్రచ్శ్ర
క్తిరయ : శరణమ్శ్రచా౭పిశ్రసశ్రరామో౭త్య శ్రప్రప్వత్ాయ తిశ్ర౨
క్నసలాయ యామ్శ్రయాశ్రయుక్నౌశ్రజననాయ మ్శ్రవర ౌతేశ్రసాశ్ర
త్తైవశ్రవర ౌతే౭స్మక రశ్రజనక శ్రప్రప్ప్రపుతిశ్రరాక్వ: ౩
నశ్రప్రకుత్య ౌ శ్రత్య ౭పిశ్రశోౌ౭పిశ్రప్రక్నత్నీయానిశ్రవర జయన్
ప్రకుాౌన్శ్రప్రప్స్మత్యన్శ్రసరాల్మ న్శ్రసశ్రఇతో౭త్యశ్రప్రప్వత్ాయ తిశ్ర౪
అపుతిశ్రౌ ర్ త్శ్రనోశ్రరాజాశ్రజీవశ్రలోక్మ్శ్రచ్రత్య ౭యమ్శ్ర
యోశ్రక్తిమ్శ్రసరల్మ శ్రపూానామ్శ్రప్ర్షత్య జతిశ్రరాక్వమ్శ్ర౫
ఇతిశ్రసరాల్మ శ్రత్వహిషయ శ్రశ్రస్మౌశ్రవివాా శ్రఇవశ్రతేనవ:
ప్తిమ్శ్రఆచుప్రకుశుశ్రైచవశ్రసశ్రసల్మ రమ్శ్రచా౭పిశ్రచుప్రకుశు: ౬
సశ్రహిశ్రచామ్౭త్:పురేశ్రక్నరమ్శ్రఆర ౌశ్రశప్మ్
ౌ శ్రత్వహీప్తి:
పుప్రత్శ్రశోకా౭పిశ్రసత్వౌప్శ్రౌ ప్రశుే ాల్మ శ్రవాయ ీయా౭౭సనేశ్ర౭
రాత్వశ్రర
శ్ర ౌశ్రప్రపుశమ్శ్రఆయసోౌశ్రనిశల్మ సశ్రనిన వశ్రకుఞ్జరః
జకాత్వశ్రసహితోశ్రప్రాప్రాశ్రమాతు: అనఃౌ పురమ్శ్రవీశ్ర౮
సో౭ప్శయ త్శ్రపురుషమ్శ్రత్ప్రత్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రప్రత్వశ్రపూజిత్మ్
ఉప్విషమ్
ట శ్రప్రకుహశ్రాల్మ ర్షశ్రతిషత్
ట శ్రశాచ ౭ప్రాన్శ్రప్హూన్శ్ర౯
ప్రతుష్ల్మ త ట వశ్రతుశ్రత్ాశ్రరాత్వమ్శ్రతేశ్రసరేల్మ శ్రస్మహసోతిా
ౌ :
జయేనశ్రజయామ్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రవర ౌయమిౌశ్రసక శ్రరాక్వమ్శ్ర౧0
ప్రప్విశయ శ్రప్రప్త్మామ్శ్రక్క్షాయ మ్శ్రతిల్మ త్వయాయామ్శ్రత్త్రే శ్రసః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రాహక ణాన్శ్రవేత్శ్రసత్వ్ నానన్శ్రప్రుాౌన్శ్రరాజాే౭పిశ్రసప్రతుు ాన్శ్ర౧౧
ప్రప్ణత్వయ శ్రరాత్వ: ాన్శ్రవిప్రాన్శ్రప్రతుత్వయాయామ్శ్రత్త్రే శ్రసః
న్తస్మయో
ౌ
శ్రప్రుాౌశ్రశచ శ్రాలాశ్రశచ శ్రాల్మ రశ్రరక్షణశ్రత్త్్ రాఃశ్ర౧౨
వర ౌయిాల్మ శ్రప్రప్ప్రహుష్టట: ా: ప్రప్విశయ శ్రచ్శ్రప్రకుహమ్శ్రన్తస్మయ
ౌ ః
నయ వేత్యనశ్రౌ త్ల్మ ర్షాశ్రరాత్వశ్రమాతుఃశ్రప్రపియమ్శ్రత్ాశ్ర౧౩
క్నసలాయ ౭పిశ్రత్ాశ్రతేవీశ్రరాప్రతిమ్శ్రశ్రస్మా
ౌ ల్మ శ్రసమాహిా
ప్రప్ాతేశ్రతుశ్రఅక్రోత్శ్రపూజామ్శ్రవిష్టణఃశ్రపుప్రత్శ్రహితైషిణీశ్ర౧౪
స్మశ్రక్షౌత్వశ్రవసనాశ్రప్రహుష్టటశ్రనిత్య మ్శ్రప్రవత్శ్రప్రాయణా
అిన మ్శ్రజహోతిశ్రసక శ్రత్ాశ్రత్వన్తనవ
ౌ త్శ్రప్రకుత్శ్రత్వఙ్ు ళాశ్ర౧౫
ప్రప్విశయ శ్రచ్శ్రత్ాశ్రరామోశ్రమాతు: అనఃౌ పురమ్శ్రశుప్మ్
త్త్రే శ్రమాత్రమ్శ్రత్ప్రత్శ్రహావయనీమ్
ౌ శ్రహుా౭శనమ్
తేవశ్రకారయ మ్శ్రచ్శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రచ్శ్రత్ప్రా౭ప్శయ శ్రత్ా ుత్య త్మ్శ్ర౧౬
త్త్య ౭క్షత్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రచైవశ్రమోత్కాన్శ్రహవిషశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౭
లాజాన్శ్రమాలాయ నిశ్రశుకాలనిశ్రాయసమ్శ్రప్రకుసరమ్శ్రత్ాశ్ర
సమిత్: పూర ణశ్రకుమా్ శ్రశచ శ్రత్త్రే శ్రరకుశ్రనత్వౌన: ౧౮
ామ్శ్రశుక్శ్రక్షౌత్వశ్ర
ల
సమ్పల్మ ామ్శ్రప్రవత్శ్రయోకేనశ్రక్ర్షే ామ్శ్ర
త్ర్ యమ్పౌమ్శ్రత్త్రాే౭తి్ : తేవామ్శ్రతేవవర్ష ణనీమ్శ్ర౧౯
స్మశ్రచిరస్మయ ౭౭త్క జమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రమాప్రతుననన
ౌ మా౭౭క్త్మ్
అపిచ్ప్రకాత్వశ్రసన్తుమష్టటశ్రి శోరమ్శ్రప్టాశ్రయాశ్ర౨0
సశ్రమాత్రశ్రత్వ౭పిప్రకామాౌశ్రుప్సప్రుు హయశ్రరాక్వ:
ప్ర్షషల్మ క్శ్రశ
ౌ చ శ్రాహుాయమ్శ్రఉాప్రకాత్శ్రశచ శ్రమ్పర ౌనిశ్రశ్ర౨౧
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రతురాత్ర ిమ్శ్రరాక్వమ్శ్రరత్మ్శ్రఆత్క నః
క్నసలాయ శ్రపుప్రత్శ్రవాత్ాలాయ త్శ్రఇత్మ్శ్రప్రపియశ్రహిత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౨౨
ప్రుాౌనామ్శ్రత్రక శ్రీలానామ్శ్రరాజరీ ిణామ్శ్రత్వహాత్క నామ్
ప్రాపున ఃఆయుశ్రశచ శ్రకీర్ష ౌమ్శ్రచ్శ్రత్రక మ్శ్రచ్యప్హిత్మ్శ్రకులేశ్ర౨౩
సత్య శ్రప్రప్తిజమ్
ే శ్రపిత్రమ్శ్రరాజానమ్శ్రప్శయ శ్రరాక్వ
అతైయ శ్రవశ్రహిశ్రాల్మ మ్శ్రత్రాక ాకశ్రయౌవశ్రరాఞయ ౭పిషేక్షయ తిశ్ర౨౪
త్త్శ్రౌ మానసశ్రమా౭౭లప్య శ్రోజనేనశ్రనిత్వన్తమిౌత్:
మాత్రమ్శ్రరాక్వఃశ్రిమిచ త్శ్రప్రప్స్మరయ శ్రఅఞ్జలిమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౫
సశ్రసల్మ ావశ్రవినీత్శ్రశచ శ్రక్నరవాశ్రచ్చ శ్రత్ాశ్రఆనత్ః
ప్రప్స్మతో
ౌ శ్రత్త్వటకా౭రణయ శ్రమాప్రప్ష్ణటశ్రుప్చ్ప్రక్మేశ్ర౨౬
తేవీశ్రనూనమ్శ్రనశ్రజానీషేశ్రత్వహత్్ యమ్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్
ఇత్మ్శ్రత్వశ్రచ్శ్రతుఃకాయశ్రవైతేహాయ శ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రచ్శ్ర౨౭
క్మిషేయ శ్రత్త్వకా
ట ౭రణయమ్శ్రిమ్శ్రఅనేనశ్రఆసనేనశ్రమేశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
విషరా
ట ౭౭సనశ్రయోక్నయ శ్రహిశ్రకాలో౭యమ్శ్రమాుప్స్మత్
ౌ : ౨౮
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రవాాయ మిశ్రవిజనేశ్రవనే
త్వతుశ్రమ్పలశ్రప్ల: జీవన్శ్రహిాల్మ శ్రునివత్శ్రఆమిషమ్శ్ర౨౯
ప్రాయశ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రయౌవశ్రరాజయ మ్శ్రప్రప్యచ్చ తి
మామ్శ్రపున: త్ణకా
ట ౭రణేయ శ్రవివాసయతిశ్రాప్సమ్శ్ర౩0
సశ్రషట్శ్రచ్శ్రఅష్టటశ్రచ్శ్రవరాిణిశ్రవాాయ మిశ్రవిజనేశ్రవనేశ్ర
ఆస్నవమానోశ్రవ నాయ నిశ్రప్లశ్రమ్పలశ్రశచ శ్రవర ౌయన్శ్ర౩౧శ్ర
స్మశ్రనిప్రకుత్వ
త ౌ శ్రస్మలసయశ్రయషి:ట ప్రశునాశ్రవనేశ్ర
ప్ాత్శ్రసహస్మశ్రతేవీశ్రతేవతేవశ్రతివశ్రశుచయ ాశ్ర౩౨
ామ్శ్రఅతుఃక్నచిామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్తిామ్శ్రక్త్ళీమ్శ్రఇవ
రాత్వశ్రసూ
శ్ర ౌ ాౌప్యాశ్రమాసశ్రమాత్రమ్శ్రక్త్శ్రచేత్సమ్శ్ర౩౩
శ్రఉాప్రు తోయ తిా
ౌ మ్శ్రత్వనామ్శ్రప్టామ్శ్రఇవశ్రవాహిామ్
శ్రాుా శ్రకుణిత్
ట శ్రసరాల్మమ్పు మ్శ్రవిత్వత్వరే శ్రచ్శ్రాణినాశ్ర౩౪
శ్రస్మశ్రరాక్వమ్శ్రఉాసీనమ్శ్రఅరకా౭శ్రరాౌశ్రరక్నచిా
శ్రఉవాచ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రఉప్ప్రశుణల్మ తిశ్రలక్షకణేశ్ర౩౫
శ్రయతిశ్రపుప్రత్శ్రనశ్రజాయేాశ్రత్వత్వశ్రశోకాయశ్రరాక్వ
శ్రనశ్రసక శ్రతుఃక్మ్శ్రఅతోశ్రపూయఃశ్రప్ేయ యమ్శ్రఅహమ్శ్రఅప్రప్జా: ౩౬
శ్రఏక్శ్రఏవశ్రహిశ్రవనాౌయయాఃశ్రశోక్నశ్రప్వతిశ్రమానవః
శ్రఅప్రప్జా౭సీక తిశ్రసమాౌోశ్రనశ్రహయ ౭నయ ఃశ్రపుప్రత్శ్రవిత్య తేశ్ర౩౭
శ్రనశ్రప్రతుషశ్రట పూరల్మ మ్శ్రక్లాయ ణమ్శ్రరక్మ్శ్రవాశ్రప్తిశ్రపౌ రుషే
శ్రఅపిశ్రపుప్రతే౭పిశ్రప్ేయయమ్శ్రఇతిశ్రరామా౭౭శ్రస్మత్
ౌ మ్శ్రత్వయాశ్ర౩౮
స్మశ్రప్హూశ్రనయ ౭త్వనోజాేనిశ్రవా కాయ నిశ్రప్రహుత్యశ్రచిచ ామ్
శ్రఅహమ్శ్రప్రశోషేయ శ్రసప్త్వన నామ్శ్రఅవరాణామ్శ్రవరాశ్రసత్వశ్ర౩౯
శ్రఅతోశ్రతుఃక్త్రమ్శ్రిమ్శ్రున శ్రప్రప్త్వానామ్శ్రప్విషయ తి
త్వత్వశ్రశోక్నశ్రవిలాప్సయ శ్రయాప్రతుశో౭యమ్శ్రఅనత్వౌక్: ౪0
త్ల్మ యిశ్రసనిన హితే౭పేయవమ్శ్రఅహమ్శ్రఆసమ్శ్రనిరాప్రకుా
ిమ్శ్రపునఃశ్రప్రోషితేశ్రాత్శ్రప్రతువమ్శ్రత్వరణమ్శ్రఏవశ్రమేశ్ర౪౧
అత్య త్వౌశ్రనిప్రకుహీా౭స్మక శ్రప్రుౌశ్రర్షన త్యశ్రత్వత్న్తమిౌాశ్ర
ప్ర్షవారేణశ్రకైకేయాయ శ్రసా మాశ్రవాప్య ౭త్వా౭వరాశ్ర౪౨
యోశ్రహిశ్రమామ్శ్రస్నవతేశ్రక్శిచ శ్రత్త్వా౭పిశ్రఅువర ౌతే
కైకేయాయ ఃశ్రపుప్రత్మ్శ్రఅనీల్మ క్షయశ్రసశ్రజనోశ్రనా౭పిాషతేశ్ర౪౩
నిత్య శ్రప్రక్నత్త్యాశ్రత్స్మయ : క్త్మ్శ్రుశ్రక్రశ్రవాతిశ్రత్త్శ్ర
కైకేయాయ శ్రవత్నమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రపుప్రత్శ్రశక్షాయ మిశ్రతురు ాశ్ర౪౪
త్శశ్రసప్శ్రౌ చ్శ్రవరాిణిశ్రత్వశ్రజాత్సయ శ్రరాక్వ
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అస్మానిశ్రప్రప్కాత్వినాౌయ శ్రత్వయాశ్రతుఃక్శ్రప్ర్షక్షయమ్శ్ర౪౫
త్శ్రత్౭క్షయమ్శ్రత్వహశ్రతు
శ్ర ౌక్మ్శ్రనోత్ా హేశ్రసహితుమ్శ్రచిరమ్శ్ర
విప్రప్కారమ్శ్రసప్త్వన శ్రనాశ్రమేవమ్శ్రజీరాణ౭స్మశ్రరాక్వశ్ర౪౬
అప్శయ నీ ౌశ్రత్వశ్రుక్మ్శ్రప్ర్షశ్రపూర ణశ్రశశిశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర
ప్రకుప్ణాశ్రవర ౌయిష్టయమిశ్రక్త్మ్శ్రప్రకుప్ణశ్రజీవికామ్శ్ర౪౭
ఉప్వాస్మశ్రశచ శ్రయోకైశ్రశచ శ్రప్హుపిశ్రశచ శ్రప్ర్షప్రశమః
తుఃక్మ్శ్రసత్వల్మ ర్ష ౌతోశ్రమోక్మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రహిశ్రతురు త్యాశ్రత్వయాశ్ర౪౮
స్మ
శ్ర ర
ౌ మ్శ్రతుశ్రప్రహుత్యమ్శ్రత్వనేయ శ్రత్వశ్రమేత్మ్శ్రయశ్రనన శ్రత్వరయ తే
ప్రాప్రుషీవశ్రత్వహాశ్రనాయ ఃశ్రప్రర్ ష టమ్శ్రకూలమ్శ్రనవా౭త్వ్ స్మశ్ర౪౯
త్వమవశ్రనూనమ్శ్రత్వరణమ్శ్రనశ్రవిత్య తేశ్ర
నశ్రచా౭వకాశో౭శ్రస్మశ్రౌ యత్వశ్రక్షయేశ్రత్వత్వ
యశ్రత్నక్న
ౌ ౭తైయ వశ్రనశ్రమామ్శ్రజిహీర ితిశ్రశ్ర
ప్రప్సహయ శ్రస్మమోమశ్రరుత్త్వమ్శ్రప్రుకీమ్శ్రఇవశ్ర౫0
శ్రస్మర
ౌ మ్శ్రహిశ్రనూనమ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రత్వత్వశ్రఆయసమ్శ్రశ్ర
నశ్రపిత్య తేశ్రయశ్రతు్ విశ్రనా౭వత్వరయ తే
అనేనశ్రతుఃకేనశ్రచ్శ్రతేహత్వ౭ర్ష్ త్మ్శ్రశ్ర
ప్రతువమ్శ్రహయ ౭కాలేశ్రత్వరణమ్శ్రనశ్రవిత్య తేశ్ర౫౧
ఇత్మ్శ్రతుశ్రతుఃక్మ్శ్రయశ్రత్౭నర ౌకానిశ్రమేశ్ర
ప్రవానిశ్రానానిశ్రచ్శ్రసత్వయ మాశ్రశచ శ్రహి
త్ప్శ్రశచ శ్రత్ప్ ౌమ్శ్రయత్౭ప్త్య శ్రకారణాత్శ్ర
రనిష్ లమ్శ్రీజమ్శ్రఇవోప్మ్
ౌ శ్రఊషరేశ్రశ్ర౫౨
యతిశ్రహయ ౭కాలేశ్రత్వరణమ్శ్రసల్మ శ్రయేచ్చ యాశ్ర
లపేత్శ్రక్శిచ శ్రతుు రుశ్రతుఃక్శ్రక్ర్షే త్ః
క్ా౭హమ్శ్రఅతైయ వశ్రప్రేత్శ్రసత్వా త్మ్శ్ర
వినాశ్రత్ల్మ యాశ్రతేు: ఇవా౭౭త్క ఞనశ్రవైశ్రశ్రశ్ర౫౩
అా౭పిశ్రిమ్శ్రజీవిత్శ్రత్వత్య శ్రమేశ్రప్రుాశ్రశ్ర
త్ల్మ యాశ్రవినాశ్రచ్న్తత్వౌశ్రనిా౭౭ననశ్రప్రప్ప్శ్ర
అుశ్రప్రవజిష్టయ మిశ్రత్ల్మయైవశ్రక్న:
రతుర్ లాశ్రవత్ా శ్రమివా౭ుశ్రకాత్వియాశ్రశ్రశ్ర౫౪
ప్రపుశమ్శ్రఅరక్మ్శ్రఅత్వర్ష ిాశ్రత్ాశ్రశ్ర
ప్హుశ్రవిలలాప్శ్రసమ్పక్షయ శ్రరాక్వమ్
వయ సనమ్శ్రఉప్నిశాత్వయశ్రస్మశ్రత్వహత్శ్ర
రత్మ్శ్రఇవశ్రప్త్మ్
ౌ శ్రఅవేక్షయ శ్రినన రీశ్రశ్రశ్ర౫౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రవిత్వే శ్రసా రు:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏక విమశ సస ర్క :
త్ాశ్రతుశ్రవిలప్నీమ్
ౌ శ్రామ్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రరాత్వశ్రమాత్రమ్
ఉవాచ్శ్రలక్షక ణోశ్రత్వన: త్త్శ్రకాలశ్రసప్రతుశమ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
నశ్రరోచ్తేశ్రత్వమా౭పిశ్రఏత్త్శ్రఆరేయ శ్రయత్శ్రరాక్వోశ్రవనమ్
త్య కాల్మ ౌ శ్రరాజయ శ్రప్రశియమ్శ్రక్చేచ త్శ్రన్తస్మయా
ౌ
శ్రవాక్య శ్రవశమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౨
విప్రీత్శ్రశచ శ్రప్రుత్శ్రౌ శచ శ్రవిషయైశ్రశచ శ్రప్రప్త్ర్ష ిత్ః
ప్రుప్ఃశ్రిమ్శ్రఇవశ్రనశ్రప్రపూయాశ్రచ్యచ త్య మానఃశ్రసశ్రత్వనక త్ఃశ్ర౩శ్ర
నశ్రఅసయ శ్రఅప్రాత్మ్శ్రప్శాయ మిశ్రనా౭పిశ్రతోషమ్శ్రత్ాశ్రవిత్మ్
యేనశ్రనిరాల్మ సయతేశ్రరాన్తష్టటత్శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రరాక్వః
(అహమ్శ్రహనిషేయ శ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రకాత్వశ్రవశమ్శ్రక్త్మ్
శ్రన్తసీశ్రౌ యాశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రనిరజ
ల మ్
జ శ్రత్రాక ౭యుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రుప్మ్శ్రయా) ౪
శ్రనశ్రత్మ్శ్రప్శాయ మిశ్రశ్రఅహమ్శ్రలోకేశ్రప్రోక్షశ్రత్వ౭పిశ్రయోశ్రనరః
శ్రసల్మ మిప్రతో౭పిశ్రనిరసోౌ౭పిశ్రయో౭సయ శ్రతోషమ్శ్రఉాహరేత్శ్ర౫
శ్రతేవశ్రక్ల్ మ్శ్రరుజమ్శ్రానమ్
ౌ శ్రర్షపూణామ్శ్రఅపిశ్రవత్ా లమ్
శ్రఅవేక్షమాణఃశ్రక్నశ్రత్రకమ్శ్రత్య ఞత్శ్రపుప్రత్మ్శ్రఅకారణాత్శ్ర౬
శ్రత్త్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రరాజఃే శ్రపున: ాలయమ్శ్రఉపేయుషః
శ్రపుప్రత్ఃశ్రక్నశ్రప్రహుత్యేశ్రకురాయ త్శ్రరాజశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఅుసక రన్శ్ర౭
శ్రయావత్శ్రఏవశ్రనశ్రజానాతిశ్రక్శిచ త్శ్రఅర ౌమ్శ్రఇత్వమ్శ్రనరః
శ్రావత్శ్రఏవశ్రత్వయాశ్రస్మర ౌమ్శ్రఆత్క శ్రస
శ్ర ౌమ్శ్రకురుశ్రశాసనమ్శ్ర౮
శ్రత్వయాశ్రారేేల్మ శ్రసశ్రత్ుష్టశ్రత్వశ్రకుప్స
ౌ య శ్రరాక్వ
శ్రక్ఃశ్రసత్వరోశ్రౌ అతిక్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రప్రకుత్శ్రఅనశ్రౌ స్నయ వశ్రతిషత్
ట ఃశ్ర౯
శ్రనిరక ుష్టయమ్శ్రఇమామ్శ్రప్రకుాాన మ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రత్వుజర ిప్
శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రశర: త్వక్షై:
త ి యతిశ్రశ్రస్మౌసయ తిశ్రవిప్రపియేశ్ర౧0
శ్రప్రత్సయ శ్రఅత్శ్రశ్రప్క్షోయ శ్రవాశ్రయోశ్రవాశ్రఅసయ శ్రహిత్మ్శ్రఇచ్చ తి
సరాల్మ న్శ్రఏాన్శ్రవతిష్టయ మిశ్రప్రుతుర్శ్రహిశ్రప్ర్షపూయతేశ్ర౧౧
ప్రోాా హితోశ్రఅయమ్శ్రకైకేయాయ శ్రసశ్రతుష్టటశ్రయతిశ్రన:శ్రపిాశ్ర
అమిప్రత్శ్రపూతోశ్రనిసాత్వు మ్శ్రవత్య ామ్శ్రప్త్యాశ్రత్వ౭పిశ్ర౧౨
కురోశ్రర్య వలిప్ ౌశ్రసయ శ్రకారాయ శ్రకారయ శ్రత్వ౭జానత్:
ఉత్్ త్మ్శ్రప్రప్తిప్నన సయశ్రకారయ మ్శ్రప్వతిశ్రశాసనమ్శ్ర౧౩
ప్లశ్రమేషశ్రిమా౭౭ప్రశిత్య శ్రహేతుమ్శ్రవాశ్రపురుర ిప్శ్ర
ాతుశ్రమిచ్చ తిశ్రకైకేయైయ శ్రరాజయ మ్శ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ శ్రమిత్మ్శ్రత్వశ్ర౧౪
త్ల్మ యాశ్రచైవశ్రత్వయాశ్రచైవశ్రప్రకుాల్మ శ్రవైరమ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్
కా౭సయ శ్రశి:శ్రౌ ప్రశియమ్శ్రాతుమ్శ్రప్రాశ్రయా౭ర్షశాసనశ్ర౧౫
అురక్న౭
ౌ స్మక శ్రావేనశ్రప్రాత్రమ్శ్రతేవిశ్రత్త్ల్మ త్ః
ౌ
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సతేయ నశ్రత్ుష్టశ్రచైవశ్రత్తేన
ౌ శ్రఇషేన
ట శ్రతేశ్రశపేశ్ర౧౬
త్వప్మ్
ౌ శ్రఅిన మ్శ్రఅరణయమ్శ్రవాశ్రయతిశ్రరాత్వఃశ్రప్రప్వేక్షయ తే
ప్రప్విషమ్
ట శ్రత్ప్రత్శ్రమామ్శ్రతేవిశ్రత్ల్మ మ్శ్రపూరల్మమ్శ్రఅవారయశ్ర౧౭
హరామిశ్రవీరాయ శ్రశ్రతుఃౌ క్మ్శ్రతేశ్రత్త్వఃశ్రసూరయ శ్రఇవోతిత్ః
తేవీశ్రప్శయ తుశ్రమేశ్రవీరయమ్శ్రరాక్వశ్రైచ వశ్రప్శయ తుశ్ర౧౮
ఏత్త్శ్రతుశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
ఉవాచ్శ్రరాత్వమ్శ్రక్నసలాయ శ్రరుత్నీశ్రౌ శోక్శ్రలాలస్మశ్ర౧౯
ప్రాతుశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ వత్త్ఃశ్రపుప్రత్శ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రప్రశుత్మ్శ్రత్ల్మ యా
యత్శ్రఅప్రా౭ననర
ౌ మ్శ్రకారయ మ్శ్రకురుషల్మ శ్రయతిశ్రరోచ్తేశ్ర౨0
నశ్రచ్శ్రఅత్రకయ మ్శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రసప్ానయ శ్రత్వత్వశ్రాషిత్మ్
విహాయశ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌశ్రక్ుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్రమామ్శ్రఇత్ఃశ్ర౨౧
త్రక జ ేశ్రయతిశ్రత్ర్షక ష్టటశ్రత్రక మ్శ్రచ్ర్షతుమ్శ్రఇచ్చ స్మ
శుప్రూషశ్రమామ్శ్రఇహశ్రశ్రసశ్రౌ శ్రసల్మ ౌ మ్శ్రచ్రశ్రత్రక మ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౨
శుప్రూష్ణర్శ్రజననీమ్శ్రపుప్రత్శ్రసల్మ ప్రకుహేశ్రనియతోశ్రవసన్
వరేణశ్రత్ప్స్మశ్రయుక్ఃశ్రౌ కాశయ ప్: ప్రతితివమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౨౩
యతైవశ్రరాజాశ్రపూజయ శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ క్నరవేణశ్రత్ాశ్రహిశ్రఅహమ్
శ్రాల్మ మ్శ్రనశ్రఅహమ్శ్రఅుజానామిశ్రనశ్రక్నవ
ౌ య మ్శ్రఇతోశ్రవనమ్శ్ర౨౪
శ్రత్ల్మ శ్రతిల్మ యోకాన్శ్రనశ్రమేశ్రకారయ మ్శ్రజీవితేనశ్రరకేనశ్రవా
శ్రత్ల్మ యాశ్రసహశ్రత్వత్వశ్రప్రేయ: ప్రతుణానామ్శ్రఅపిశ్రప్క్షణమ్శ్ర౨౫
శ్రయతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రయాసయ స్మశ్రవనమ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రమామ్శ్రశోక్శ్రలాలస్మమ్
శ్రఅహమ్శ్రప్రాయమ్శ్రఇహశ్రఆస్మషేయ శ్రనశ్రహిశ్రశక్షాయ మిశ్రజీవితుమ్శ్ర౨౬
శ్రత్త్శ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రప్రాప్ాయ స్నశ్రపుప్రత్శ్రనిరయమ్శ్రలోక్శ్రవిప్రశుత్మ్
శ్రప్రప్హక శ్రహాయ మ్శ్రఇవా౭త్రాక త్శ్రసుప్రత్ఃశ్రసర్షామ్శ్రప్తిఃశ్ర౨౭
శ్రవిలప్నీమ్
ౌ శ్రత్ాశ్రత్వనామ్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రజననీమ్శ్రత్త్ః
శ్రఉవాచ్శ్రరామోశ్రత్రాకాక శ్రవచ్నమ్శ్రత్రక శ్రసమిమత్మ్శ్ర౨౮
శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ శిఃశ్రౌ పితుశ్రరాల్మక్య మ్శ్రసత్వ౭తిప్రక్మితుమ్శ్రత్వత్వ
శ్రప్రప్స్మత్యేశ్రాల్మ మ్శ్రశిరస్మశ్రక్ుౌమ్శ్రఇచాచ మిశ్రఅహమ్శ్రవనమ్శ్ర౨౯
శ్రరుషిణాశ్రచ్శ్రపితుర్శ్రవాక్య మ్శ్రకురల్మ ాశ్రప్రవత్శ్రచార్షణా
శ్రక్న: హాశ్రజానాశ్రత్రక మ్శ్రక్ణుటనా౭పిశ్రవిప్శిచ ాశ్ర౩0
శ్రఅస్మక క్మ్శ్రచ్శ్రకులేశ్రపూరల్మ మ్శ్రసక్రశ్రస్మయ ౭౭శ్రజయా
ే
శ్రపితుః
శ్రక్నతి్ ఃశ్రస్మక్రర్శ్రపూమిమ్శ్రఅవాప్ఃౌ శ్రరత్వహాన్శ్రవత్ఃశ్ర౩౧
శ్రజాత్వత్కేనయ నశ్రరామేణశ్రరేణుకాశ్రజననీశ్రసల్మ యమ్
శ్రప్రకుాౌశ్రప్రశునాశ్రఅరణేయ శ్రపితుర్శ్రవచ్నశ్రకార్షణాశ్ర౩౨
ఏతై:శ్రఅనైయ శ్రశచ శ్రప్హుపి:శ్రతేవిశ్రతేవాశ్రసమ:శ్రప్రకుత్మ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
పితుశ్రరల్మ చ్నమ్శ్రఅకీప్మ్శ్ర
ల
క్ర్షష్టయ మిశ్రపితు:శ్రహిత్మ్శ్ర౩౩
శ్రనశ్రక్లుశ్రఏత్న్శ్రత్వయాశ్రఏకేనశ్రప్రియతేశ్రపిప్రతుశ్రశాసనమ్
ఏతైశ్రర౭పిశ్రప్రకుత్మ్శ్రతేవిశ్రయేశ్రత్వయాశ్రత్వశ్రకీర్ష ౌా:శ్ర౩౪
నా౭హమ్శ్రత్రక శ్రత్వపూరల్మ మ్శ్రతేశ్రప్రప్తికూలమ్శ్రప్రప్వర ౌయేశ్ర
పూరల్మ :శ్రఅయమ్శ్రఅపిప్రపేతోశ్రక్తోశ్రమారోు శ్రఅుక్త్వయ తేశ్ర౩౫
త్త్శ్రఏత్త్శ్రతుశ్రత్వయాశ్రకారయ మ్శ్రప్రియతేశ్రపువిశ్రనా౭నయ ా
పితుర్శ్రహిశ్రవచ్నమ్శ్రకురల్మ న్శ్రనశ్రక్శిచ నానత్వశ్రహీయతేశ్ర౩౬
ామ్శ్రఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రజననీమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రపునర౭ప్రప్వీత్
వాక్య మ్శ్రవాక్య శ్రవిామ్శ్రప్రేషశ్రట ప్రేష :ట శ్రసరల్మ శ్రత్ుషక ామ్శ్ర౩౭
త్వశ్రలక్షక ణశ్రజానామిశ్రత్వయిశ్రస్నన హమ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్
విప్రక్త్వమ్శ్రచైవశ్రసత్ల్మ మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రతేజశ్రశచ శ్రరతురాసత్మ్శ్ర౩౮
త్వత్వశ్రమాతు:శ్రత్వహత్శ్రతు:క్మ్శ్రఅతులమ్శ్రశుప్శ్రలక్షణ
అపిప్రాయమ్శ్రఅవిజాేయశ్రసత్య సయశ్రచ్శ్రశత్వసయ శ్రచ్శ్ర౩౯
త్రోక శ్రహిశ్రప్రమోశ్రలోకేశ్రత్రేక శ్రసత్య మ్శ్రప్రప్తిషిత్
ట మ్
త్రక శ్రసప్రమిే త్మ్శ్రఏత్త్శ్రచ్శ్రపితుశ్రరల్మ చ్నమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౪0
సప్రుే త్యశ్రచ్శ్రపితుశ్రరాల్మక్య మ్శ్రమాతుశ్రరాల్మ శ్రప్రాహక ణశ్రసయ శ్రవా
నశ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రప్రుాశ్రవీరశ్రత్రక మ్శ్రఆప్రశిత్య శ్రతిషా
ట శ్ర౪౧
సో౭హమ్శ్రనశ్రశ క్షాయ మిశ్రపితుర్శ్రనియోక్మ్శ్రఅతివర్ష ౌతుమ్
పితుర్శ్రహిశ్రవచ్నాత్శ్రవీరశ్రకైకేయాయ శ్రఅహమ్శ్రప్రప్ చ్యతిత్ఃశ్ర౪౨
త్త్శ్రఏనామ్శ్రవిప్రరజశ్రఅనారాయ మ్శ్రక్షప్రత్శ్రత్రక శ్రఆప్రశిామ్శ్రత్వతిమ్
త్రక మ్శ్రఆప్రశయశ్రమాశ్రతైక్షయ ణ మ్శ్రత్వతు్ తి ౌ: అుక్త్వయ ామ్శ్ర౪౩
త్మ్శ్రఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రసౌహారాౌత్శ్రప్రాత్రమ్శ్రలక్షక ణశ్రఅప్రక్జః
ఉవాచ్శ్రపూయఃశ్రక్నసలాయ మ్శ్రప్రాఞ్జలిఃశ్రశిరస్మశ్రనత్ః
అుత్వనయ శ్రసల్మ శ్రమామ్శ్రతేవిశ్రక్మిషయ న ౌమ్శ్రఇతోశ్రవనమ్శ్ర౪౪
శాపిాశ్రఅస్మశ్రత్వత్వశ్రప్రాణఃశ్రకురుశ్రసల్మ సయ యనానిశ్ర
ౌ
మేశ్ర౪౫
త్వర ణశ్రప్రప్తిజశ్రే శచ శ్రవనాత్శ్రపున: ఏష్టయ మిశ్రఅహమ్శ్రపురీమ్
యయాతి: ఇవశ్రరాజర్ష ి: పురాశ్రహిాల్మ శ్రపునర్ష ౌవమ్శ్ర౪౬
శోక్: సమాౌరయ ామ్శ్రమాత్: ప్రహుత్యేశ్రస్మతుశ్రమాశ్రశుచ్:
వనశ్రవాస్మత్శ్రశ్ర ఇహష్టయ మిశ్రపున: ప్రకుాల్మ శ్రపితురల్మ చ్: ౪౭
త్ల్మ యాశ్రత్వయైశ్రచ్శ్రవైతేహాయ శ్రలక్షక ణేనశ్రరమిప్రత్యాశ్ర
పితుశ్రర్షన యోకేశ్రస్మ
శ్ర ౌ త్వయమ్శ్రఏషశ్రత్రక శ్రసా నాత్న: ౪౮
అత్వ్ శ్రసన్తుమత్య శ్రసమా్రాన్శ్రతుఃక్శ్రప్రహుతిశ్రనిప్రకుహయ శ్రచ్శ్ర
వనశ్రవాసశ్రప్రకుాశ్రపుతిశ్రౌ రక త్వశ్రత్రాకయ ౭౭ుశ్రవర ౌామ్శ్ర౪౯
ఏత్శ్రత్ల్మ చ్శ్రస
శ్ర శ్రౌ సయ శ్రనిశత్వయ శ్రమాాశ్రశ్రశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
రత్రకయ శ్రత్వ౭వయ ప్రక్శ్రత్వ౭విక్ప్మ్శ్ర
ల
చ్శ్ర
ప్రుతేశ్రవశ్రసమాజామ్శ్రప్రప్తిలప్య శ్రతేవీశ్రశ్రశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రరాత్వమ్శ్రపునశ్రర్షతుయ వాచ్శ్ర౫0శ్ర
యతైవశ్రతేశ్రపుప్రత్శ్రపిాశ్రత్ా౭హమ్శ్రశ్ర
కురుశ్రసాల్మ శ్రత్రేక ణశ్రరప్రహుత్యా
ౌ
శ్రచ్శ్ర
నశ్రాల్మ ౭ుజానామిశ్రనశ్రమామ్శ్రవిహాయశ్రశ్ర
రతు:ిాశ్రత్వర మస్మశ్రక్ుౌశ్రమేవమ్శ్ర౫౧
ిమ్శ్రజీవితేశ్రనేహశ్రవినాశ్రత్ల్మ యాశ్రమేశ్రశ్రశ్ర
లోకేనశ్రవాశ్రిమ్శ్రసల్మ త్యా౭శ్రప్రుతేన
ప్రేయోశ్రుహూర ౌమ్శ్రత్వశ్రసనిన ానమ్శ్రశ్రశ్ర
త్వమేహశ్రప్రకుాాన త్౭పిశ్రజీవశ్రలోకాత్శ్ర౫౨శ్ర
నర: ఇవోలాు ౭పిశ్రరోహయ మానోశ్రశ్ర
త్వహాశ్రక్జ్ఞ౭ాల్మ నశ్రత్వ౭ుప్రప్విష:ట
పూయ: ప్రప్జజాల్మ లశ్రవిలాప్శ్రమేనమ్శ్రశ్ర
నిశత్వయ శ్రరాత్వ: క్రుణమ్శ్రజననాయ : ౫౩
సశ్రమాత్రమ్శ్రచైవశ్రవిసత్వజాశ్రక్లా్ మ్శ్రశ్ర
ఆర ౌమ్శ్రచ్శ్రసౌమిప్రతిశ్రత్వ౭పిప్రప్త్ప్మ్
ౌ శ్ర
త్రేక శ్రశ్రస్మ ౌతోశ్రత్రకయ శ్రువాచ్శ్రవాక్య మ్శ్రశ్ర
యాశ్రసశ్రయేవా౭శ్రర మతిశ్రత్ప్రత్శ్రవకుౌమ్శ్ర౫౪శ్ర
అహమ్శ్రహిశ్రతేశ్రలక్షక ణశ్రనిత్య శ్రమేవశ్రశ్రశ్ర
జానామిశ్రప్ిమ్శ్ర
ౌ చ్శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్రచ్శ్ర
త్వత్వశ్రత్ల్మ ౭పిప్రాయశ్రత్వ౭సనిన రీక్షయ శ్రశ్ర
మాప్రాశ్రసహా౭ప్య ర ౌ౭స్మశ్రమామ్శ్రరతుఃక్మ్శ్ర౫౫శ్ర
త్రాక ౭శ్రర ౌశ్రకామా: క్లుశ్రాత్శ్రలోకేశ్రశ్ర
సమ్పక్షిాశ్రత్రక శ్రప్లోశ్రత్యేష్ణ
తేశ్రత్ప్రత్శ్రసరేల్మ శ్రరయ : అసత్వే యమ్శ్రమేశ్రశ్రశ్ర
ారేయ వశ్రవశాయ ౭పిత్వాశ్రరపుప్రాశ్ర౫౬
యస్మక మ్శ్రర
శ్ర శ్రౌ సరేల్మ శ్రరయ : అసనిన విష్టటశ్రశ్ర
త్రోక శ్రయత్స్మయ త్శ్రశ్రత్తుప్ప్రక్మేత్శ్ర
తేల్మ ష్టయశ్రప్వశ్రత్య ౭శ్రర ౌశ్రప్రోశ్రహిశ్రలోకేశ్రశ్ర
కామాత్క ాశ్రక్లల్మ పిశ్రనశ్రప్రప్శస్మౌశ్ర౫౭
కురుశ్రశచ శ్రరాజాశ్రచ్శ్రపిాశ్రచ్శ్రప్రుత్:ౌ
ప్రక్నాత్శ్రప్రప్హరాిశ్రత్య తిశ్రవా౭పిశ్రకామాత్శ్ర
యశ్రాల్మ ౭౭తిేత్శ్రకారయ శ్రత్వవేక్షయ శ్రత్రక మ్శ్రశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్షమ్
ట శ్రనశ్రకురాయ త్శ్రశ్రఅప్రుశత్వా శ్రప్రుతి:ౌ ౫౮
సశ్రవైశ్రనశ్రశక్నన మిశ్రపితు: ప్రప్తిజాేమ్శ్రశ్రశ్ర
ఇమామ్శ్రఅక్రుౌమ్శ్రసక్లామ్శ్రయావత్
సశ్రహాయ వయోశ్రశ్రస్మౌత్శ్రకురుశ్రర్షన యోకేశ్రశ్ర
తేవాయ శ్రశచ శ్రప్రాౌశ్రసశ్రక్తిశ్రసా శ్రత్రక : ౫౯శ్రశ్ర
త్స్మక న్శ్రపునశ్రశ్రరీ జవతిశ్రత్రక శ్రరాఞశ్రశ్రశ్ర
విేషవత్శ్రస్నల్మ శ్రప్తిశ్రవర ౌమానేశ్ర
తేవీశ్రత్వయాశ్రస్మర ౌశ్రమితో౭ప్క్చేచ త్శ్రశ్ర
క్త్మ్శ్రస్మల్మ శ్రత్నాయ శ్రవిత్వేవశ్రనారీశ్ర౬0
స్మశ్రమా౭ుత్వనయ సల్మ శ్రవనమ్శ్రప్రవజత్వౌమ్శ్రశ్ర
కురుషల్మ శ్రసల్మ సయ యనానిశ్ర
ౌ
తేవిశ్ర
యాశ్రసమాపేశ్రౌ పునరా౭౭ప్రవఞయమ్శ్రశ్ర
యాశ్రహిశ్రసతేయ శ్రనశ్రపునశ్రరయ యాతి: ౬౧
యశోశ్రహయ ౭హమ్శ్రకేవలశ్రరాజయ శ్రకారణాత్శ్ర
నశ్రప్రపుషత్
ట ఃశ్రక్రుౌమ్శ్రఅలమ్శ్రత్వహోత్యమ్
అత్వరు శ్రకాలేశ్రనశ్రతుశ్రతేవిశ్రజీవితేశ్ర
ప్రుణే౭వరామ్శ్రఅత్య శ్రత్వహీమ్శ్రఅత్రక త్ఃశ్ర౬౨
ప్రప్స్మత్యశ్రనన రశ్రప్రుషప్శ్రసా శ్రమాత్రమ్శ్రశ్ర
ప్రాప్రక్మాత్శ్రజిక్శ్రమిష్ణరేవశ్రత్ణకా
ట న్
అా౭ుజమ్శ్రప్రపుశమ్శ్రఅుశాసయ శ్రత్రే నమ్శ్రశ్ర
చ్కారశ్రామ్శ్రప్రహుతిశ్రజననీమ్శ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్ర౬౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఏక్శ్రవిత్వే శ్రసా రు:
త్వి విమశ సస ర్క :
అత్శ్రత్మ్శ్రవయ త్యాశ్రత్వనమ్శ్రసవిేషమ్శ్రఅత్వర్ష ిత్మ్
శల్మ సన ౌమ్శ్రఇవశ్రనాకేన్తనమ్
ౌ శ్రరోషశ్రవిస్మ్ ర్షశ్రతేక్షణమ్శ్ర౧
ఆస్మత్య శ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రరప్రహుత్మ్శ్రప్రాత్రమ్శ్రప్రపియమ్
ఉవాశ్రచేత్మ్శ్రసశ్రతైరేయణశ్రారయన్శ్రసత్ల్మ ౌ మ్శ్రఆత్క వాన్శ్ర౨
నిప్రకుహయ శ్రరోషమ్శ్రశోక్మ్శ్రచ్శ్రతైరయ శ్రమా౭౭ప్రశిత్య శ్రకేవలమ్శ్ర
అవమానమ్శ్రనిరస్నయత్వమ్శ్రప్రకుహీాల్మ శ్రహర ిశ్రుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩
ఉప్క్షిప్మ్
ౌ శ్రహిశ్రయత్శ్రిమిచ త్శ్రఅపిషేకా౭శ్రర ౌమ్శ్రఅత్య శ్రమేశ్ర
సరల్మ మ్శ్రవిసర జయశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రకురుశ్రకారయ మ్శ్రనిరత్య యమ్శ్ర౪
సౌమిప్రతేయో౭పిషేకారే ౌశ్రత్వత్వశ్రసమా్ రశ్రసప్రత్వ్ త్వః
అపిషేక్శ్రనిప్రుత్య ౌ రే ౌశ్రసో౭శ్రరౌశ్రసమా్ రశ్రసప్రత్వ్ త్వఃశ్ర౫
యస్మయ త్వత్౭పిషేకా౭శ్రర ౌమ్శ్రమానసమ్శ్రప్ర్షత్ప్య తే
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
మాాశ్రమేశ్రస్మశ్రయాశ్రనశ్రస్మయ త్శ్రసశ్రవిశమాు శ్రత్ాశ్రకురుశ్ర౬
త్స్మయ ఃశ్రశమాు శ్రత్వయమ్శ్రతుఃక్మ్శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రనోత్ా హే
త్వనస్మశ్రప్రప్తిసమాజత్మ్శ్రసౌమిప్రతే౭హమ్శ్రఉపేక్షితుమ్శ్ర౭
నశ్రపుతిశ్రౌ పూరల్మ మ్శ్రనా౭పుతిమ్
ౌ శ్రసక రామిశ్రఇహశ్రక్ాచ్న
మాప్రతూణామ్శ్రవాశ్రపితురాల్మ ౭హమ్శ్రప్రకుత్త్వ౭ల్ మ్శ్రచ్శ్రవిప్రపియమ్శ్ర౮
సత్య ఃశ్రసాయ ౭పిసత్వౌశ్రశచశ్రనిత్య మ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వః
శ్రప్రలోక్శ్రప్యాత్శ్రీతోశ్రనిర్ శ్రయో౭శ్రరశ్రౌ పిాశ్రత్వత్వశ్ర౯
శ్రత్స్మయ ౭పిశ్రహిశ్రప్వేత్శ్రఅస్మక న్శ్రక్రక ణయ౭ప్రప్తిసన్తుమతే
శ్రసత్య మ్శ్రనశ్రఇతిశ్రత్వనస్మౌప్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రాప్శ్రశ్రస ౌపేచ్చ శ్రమామ్శ్ర౧0
శ్రఅపిషేక్శ్రవి ానమ్శ్రతుశ్రత్స్మక త్శ్రసన్తుమత్య శ్రలక్షక ణ
శ్రఅ నల్మ కేవా౭హమ్శ్రఇచాచ మిశ్రవనమ్శ్రక్ుౌమ్శ్రఇత్ఃశ్రపునఃశ్ర౧౧
శ్రత్వత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనాత్శ్రఅత్య శ్రప్రకుత్శ్రప్రకుాయ శ్రప్రుా౭౭త్క జా
శ్రరత్మ్శ్రప్రత్మ్శ్రఅవయ ప్రక్మ్శ్రఅపిషేచ్యిాశ్రత్త్ఃశ్ర౧౨
శ్రత్వయిశ్రచీరా౭జినశ్రత్రేశ్రజట్టశ్రత్వణల
ట శ్రార్షణి
శ్రక్తేశ్రఅరణయ మ్శ్రచ్శ్రకైకేయాయ శ్రప్విషయ తిశ్రత్వనఃశ్రరక్మ్శ్ర౧౩
శ్రపుతిఃౌ శ్రప్రప్ణీాశ్రయేశ్రనేయమ్శ్రత్వనశ్రశచ శ్రరసమాహిత్మ్
శ్రత్మ్శ్రతుశ్రనా౭శ్రరామమిశ్రసమేు ిష్ణటమ్శ్రప్రప్ప్రవజిష్టయ మిశ్రమా౭చిరమ్శ్ర౧౪
శ్రప్రకుత్శ్రఅనశ్రౌ శ్రస్నల్మ ౌ వశ్రసౌమిప్రతేశ్రప్రత్షవో
ట య శ్రత్వప్రత్్వాసనే
శ్రరాజయ శ్రసయ శ్రచ్శ్రవిత్వశ్రర ణశ్రసయ శ్రపునశ్రరేవశ్రనివర ౌనేశ్ర౧౫
శ్రకైకేయాయ ఃశ్రప్రప్తిప్తిశ్రౌ శ్రర్ష మశ్రక్త్మ్శ్రస్మయ న్శ్రత్వత్వశ్రీటనే
శ్రయతిశ్రావోశ్రనశ్రతైవో౭యమ్శ్రప్రకుానశ్రౌ విహితోశ్రప్వేత్శ్ర౧౬
శ్రజానాస్మశ్రహిశ్రయాశ్రసౌత్వయ శ్రనశ్రమాప్రతుష్ణశ్రత్వమా౭శ్రనర
ౌ మ్
శ్రపూత్శ్రపూరల్మ మ్శ్రవిేష్టశ్రవాశ్రత్స్మయ శ్రత్వయిశ్రరతే౭పిశ్రవాశ్ర౧౭
శ్రసో౭పిషేక్శ్రనిప్రుత్య ౌ ౭శ్ర్ఃశ్ర
త ౌ ప్రప్వాస్మ౭శ్ర్శ్రత ౌ శచ శ్రతురల్మ చైః
శ్రఉన్తకైశ్రరాల్మ కైయశ్రరహమ్శ్రత్స్మయ శ్రనా౭నయ శ్రత్
శ్ర వా
త ౌ త్శ్రసత్వర ౌయేశ్ర౧౮
శ్రక్త్మ్శ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రసత్వ్ నాన శ్రరాజశ్రపుప్రత్వశ్రత్ాశ్రకుణా
శ్రప్రపూయాత్శ్రస్మశ్రప్రాప్రకుతేవశ్రన్తసీశ్రౌ త్వత్శ్రీట్టమ్శ్రప్న్తరుౌశ్రసనిన తౌశ్ర౧౯
శ్రయత్౭చినయ ౌమ్శ్రతుశ్రత్శ్రత్
శ్ర తవ
ౌ మ్శ్రపూతేశ్రషల్మ ౭పిశ్రనశ్రహనయ తే
శ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ త్వయిశ్రచ్శ్రత్స్మయ మ్శ్రచ్శ్రప్తితోశ్రహిశ్రవిప్రయ యఃశ్ర౨0
శ్రక్శిచ శ్రశ్రత్వే
త ౌ నశ్రసౌమిప్రతేశ్రయోతుౌమ్శ్రఉత్ా హతేశ్రపుమాన్
శ్రయసయ శ్రనశ్రప్రక్హణమ్శ్రిమిచ త్శ్రక్రక ణో౭నయ ప్రత్శ్రప్రతుశయ తేశ్ర౨౧
శ్రరక్శ్రతుఃక్నశ్రప్యశ్రప్రక్నతౌశ్రలాాశ్రలాపౌశ్రప్వాశ్రప్వౌ
శ్రయచ్చ శ్రశ్రిమిచ త్శ్రత్ాశ్రపూత్మ్శ్రనుశ్రతైవశ్రసయ శ్రక్రక శ్రత్త్శ్ర౨౨
రుషయోశ్రపుయ ప్రక్శ్రత్ప్సోశ్రతైవేశ్రనా౭పిప్రప్ీటిా:
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉప్రతుా జయశ్రనియమామ్శ్రశ్రసీప్రౌ వాన్శ్రప్రప్త్వేయ నేౌశ్రకాత్వశ్రత్వుయ పి:శ్ర౨౩
అసత్వు లి్ త్శ్రమేశ్రవేహశ్రయత్౭క్స్మక త్శ్రప్రప్వర ౌతేశ్రశ్ర
నివరాయౌ ౭౭రత్వ్ శ్రమా౭౭రప్మ్
ౌ శ్రనుశ్రతైవశ్రసయ శ్రక్రక శ్రత్త్శ్ర౨౪
ఏత్యాశ్రత్త్ల్మ ౌ యాశ్రపుాయౌ శ్రసత్వా ిాయ ౭౭ాక నశ్రమా౭౭త్క నాశ్ర
వాయ హతే౭ప్య ౭పిషేకేశ్రమేశ్రప్ర్షాోశ్రనశ్రవిత్యతేశ్ర౨౫
త్స్మక త్౭ప్ర్షాప్ఃశ్రసాన్శ్రత్ల్మ త్వప్య ౭ుశ్రవిాయశ్రమామ్
ప్రప్తిసమామరయశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆపిషేచ్నికీమ్శ్రప్రియామ్శ్ర౨౬
ఏపి:శ్రఏవశ్రక్టై:శ్రసరల్మ :శ్రఅ పిషేచ్నశ్రసప్రు్ తైశ్ర:
త్వత్వశ్రలక్షక ణశ్రాప్స్నయ శ్రప్రవత్శ్రస్మన నమ్శ్రప్విషయతిశ్ర౨౭
అత్వాశ్రిమ్శ్రత్వత్వశ్రఏతేనశ్రరాజశ్రప్రత్వయ శ్రత్వతేనశ్రతుశ్ర
ఉన్తతుౌత్మ్శ్రమేశ్రసల్మయమ్శ్రతోయమ్శ్రప్రవా౭౭తేశమ్శ్రక్ర్షషయ తిశ్ర౨౮
మాశ్రచ్శ్రలక్షక ణశ్రసమాౌప్మ్శ్రకారీ ిశ్రశ్రర లక్షాకయ శ్రవిప్రయయేశ్ర
రాజయ మ్శ్రవాశ్రవనశ్రవాసోశ్రవాశ్రవనశ్రవాసోశ్రత్వహోత్య:శ్ర౨౯
నశ్రలక్షక ణశ్రఅస్మక న్శ్రత్వత్వశ్రరాజయ శ్రవికేన శ్ర
మాాశ్రయవీయసయ శ్రఅతిశ్రశత్వు నీయా
తైవా౭పిప్నాన శ్రహిశ్రవత్నయ ౌ౭నిషమ్
ట శ్ర
జానాస్మశ్రతైవమ్శ్రచ్శ్రత్ాశ్రప్రప్ావమ్శ్రశ్ర౩0
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రాల్మ శ్రవిత్వే శ్రసా రు:
ప్తయో విమశ సస ర్క :
ఇతిశ్రప్రపువతిశ్రరామేశ్రతుశ్రలక్షక ణోశ్రఅత్ఃశ్రశిరాశ్రుహుః
శ్రప్రశుాల్మ శ్రత్వత్య మ్శ్రజకాత్వశ్రఏవశ్రత్వనస్మశ్రతుఃక్శ్రహర ియోఃశ్ర౧
శ్రత్ాశ్రతుశ్రప్ాల్మ ౌ శ్రప్రపుకుటీమ్శ్రప్రపువోశ్రరక తేయశ్రనరర ిప్:
శ్రనిశశాల్మ సశ్రత్వహాశ్రసరో్ శ్రపిలశ్రశ్రసశ్రౌ ఇవశ్రరోషిత్ఃశ్ర౨
శ్రత్సయ శ్రతుప్రష్ తిశ్రవీక్షయ మ్శ్రత్శ్రప్రతు్ కుటీశ్రసహిత్మ్శ్రత్ా
శ్రప్పౌశ్రప్రకుత్శ్రౌ సయ శ్రస్మత్వమశ్రసయ శ్రుక్శ్రసయ శ్రసప్రతుశమ్శ్రుక్మ్శ్ర౩
శ్రఅప్రక్శ్రహసమ్
ౌ శ్రవితూనల్మ న్శ్రతుశ్రహసీశ్రౌ హసమ్
ౌ శ్రఇవా౭౭త్క నః
శ్రతిరయ శ్రకూరల్మ మ్శ్ర
ౌ శరీరేశ్రచ్శ్రాత్యిాల్మ శ్రశిరోశ్రత్రామ్శ్ర
శ్రఅప్రక్శ్రఅక్షాణశ్రవీక్షమాణశ్రర
శ్ర ౌశ్రతిరయ శ్రప్రకా్ త్రమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
శ్రఅస్మౌనేశ్రసప్రత్వ్ మోశ్రయసయ శ్రజాతోశ్రవైశ్రరత్వహాన్శ్రఅయమ్
శ్రత్రక శ్రతోషశ్రప్రప్సఙ్కు నశ్రలోక్స్మయ ౭నతిశ్రశఙ్ు యాశ్ర౫
శ్రక్త్మ్శ్రహేయ త్త్శ్రఅసప్రమా్ న ౌశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ శ్రతిల్మ తోశ్రవకుౌమ్శ్రఅర మతి
శ్రయాశ్రతైవమ్శ్రఅశౌణీర
ట మ్శ్రశౌణీర
ట ఃశ్రక్షప్రతియర ిప్శ్ర౬
శ్రిమ్శ్రనాత్వశ్రప్రకుప్ణమ్శ్రతైవమ్శ్రఅశక్మ్శ్ర
ౌ అపిశత్వా స్మ
శ్రాప్యోశ్రర
శ్ర ౌశ్రక్త్మ్శ్రనాత్వశ్రత్యోఃశ్రశఙ్కు శ్రనశ్రవిత్య తేశ్ర౭
Page 66 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రసనిశ్రౌ త్రోక శ్రప్ాఃశ్రశ్రశక్షా
ల ణ శ్రత్రాక త్క న్శ్రిమ్శ్రనశ్రపుత్య స్న
త్యోశ్రరా చ్ర్షత్మ్శ్రస్మల్మ రమ్శ్ర
ౌ శాట్టయ త్శ్రప్ర్షశ్రజిహీర ితో: ౮
యతిశ్రనైవమ్శ్రవయ వస్మత్మ్శ్రస్మయ తి ౌశ్రప్రాకేవశ్రశ్రరాక్వశ్ర
త్యో: ప్రాకేవశ్రత్త్శ్రౌ సయ శ్రస్మయ శ్రత్ల్మ ర: ప్రప్ప్రకుత్శ్రశచ శ్రస: ౯
శ్రలోక్శ్రవితిల్మ ష టమ్శ్రఆరప్మ్
ౌ శ్రత్ల్మ శ్రత్౭నయ స్మయ౭పిషేచ్నమ్
నోశ్రత్ా హేశ్రసహితుమ్శ్రవీరశ్రత్ప్రత్శ్రమేశ్రక్షుౌశ్రత్వర మస్మశ్ర౧0
యేనశ్రఇయమ్శ్రఆక్ాశ్రతైల్మ త్మ్శ్రత్వశ్రపుతిశ్రౌ రక హీప్తే
సశ్రహిశ్రత్రోక శ్రత్వత్వశ్రతేల్మషయ ఃశ్రప్రప్సఙ్కు త్శ్రశ్రఅసయ శ్రుహయ స్మశ్ర౧౧
క్త్మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్రక ణాశ్రశక్:ౌ కైకేయీశ్రవశశ్రవర్ష ౌన:
క్ర్షషయ స్మశ్రపితుశ్రరాల్మ క్యమ్శ్రఅత్ర్షక ష టమ్శ్రవిక్ర్ష మత్మ్శ్ర౧౨
యత్య ౭యమ్శ్రిలి్ ష్టశ్రతే్ త్: ప్రకుతోశ్రపేయ వమ్శ్రనశ్రప్రకుహయ తేశ్ర
జాయతేశ్రత్ప్రత్శ్రమేశ్రతుఃక్మ్శ్రత్రక శ్రసత్వు శ్రశచ శ్రక్ర్ష మత్: ౧౩
త్వనస్మ౭పిశ్రక్త్మ్శ్రకాత్వమ్శ్రకురాయ శ్రశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రకాత్వశ్రప్రుత్యో
ౌ
:
త్యోశ్రశ్రసల్మ ౌ ౭హిత్యోశ్రర్షన త్యమ్శ్రశత్రోల్మ : పిప్రత్పిానయో: ౧౪
యత్య ౭పిశ్రప్రప్తిప్తిశ్రౌ శ్రస్నశ్రౌ తైవీశ్రచా౭పిశ్రత్యోశ్రరక త్మ్
శ్రత్ాశ్రపుయ పేక్షణీయమ్శ్రతేశ్రనశ్రమేశ్రత్త్౭పిశ్రరోచ్తేశ్ర౧౫
శ్రవిక్ోశ్ర
ల వీరయ శ్రహీనోశ్రయఃశ్రసశ్రతైవమ్శ్రఅువర ౌతే
శ్రవీరాఃశ్రసమా్ విా౭౭ాక నోశ్రనశ్రతైవమ్శ్రప్రుయాసతేశ్ర౧౬
శ్రతైవమ్శ్రపురుషశ్రకారేణశ్రయఃశ్రసత్వర ౌఃశ్రప్రప్ాతితుమ్
శ్రనశ్రతైవేనశ్రవిప్నాన ౭శ్రర ౌఃశ్రపురుషఃశ్రసోా ౭వసీత్తిశ్ర౧౭
శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రత్ల్మ ౭త్య శ్రతైవసయశ్రపౌరుషమ్శ్రపురుషసయశ్రచ్
శ్రతైవశ్రమాుషయో: అత్య శ్రవయ కాౌశ్రవయ ిశ్రర
ౌ ్ విషయతిశ్ర౧౮
శ్రఅత్య శ్రత్వశ్రతౌ్ రుషశ్రహత్మ్శ్రతైవమ్శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రవైశ్రజనాః
శ్రయశ్రశ్రత్తవ
ౌ ాశ్రహత్మ్శ్రతే౭త్య శ్రప్రతుషమ్
ట శ్రరాజాయ౭పిషేచ్నమ్శ్ర౧౯
శ్రఅత్య ఙ్ము శమ్శ్రఇవోశ్రా
శ్ర ౌ త్వమ్శ్రక్జమ్శ్రత్వత్శ్రప్లోశ్రత్
శ్ర త్
ౌ మ్
శ్రప్రప్ావిత్మ్శ్రఅహమ్శ్రతైవమ్శ్రపౌ రుషేణశ్రనివర ౌయేశ్ర౨0
శ్రలోక్ాలాఃశ్రసత్వస్మౌశ్రశ్రస్నశ్రౌ నా౭త్య శ్రరామా౭పిషేచ్నమ్
శ్రనశ్రచ్శ్రప్రకుాాన శ్రన్తస ౌయోశ్రలోకాశ్రవిహుయ ఃశ్రిమ్శ్రపునఃశ్రపిాశ్ర౨౧
శ్రయైశ్రర్షల్మ వాసశ్రశ్రసవా
ౌ ౭రణేయ శ్రమితోశ్రరాజన్శ్రసత్వర్ష ౌత్ః
శ్రఅరణేయ శ్రతేశ్రవివత్ాయ ని ౌశ్రచ్తుర ౌశశ్రసమాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౨
శ్రఅహమ్శ్రత్ా౭౭శామ్శ్రచేాాయ మిశ్రపితుశ్రస
శ్ర శ్రౌ స్మయ శ్రశచ శ్రయాశ్రత్వ
శ్రఅపిషేక్శ్రవికాతేనశ్రపుప్రత్శ్రరాజాయ యశ్రవర ౌతేశ్ర౨౩
శ్రత్వశ్రత్్ లేనశ్రవిరుాౌయశ్రనశ్రస్మయ శ్రశ్రత్వ
త ౌ శ్రప్లమ్శ్రత్ా
శ్రప్రప్ప్విషయ తిశ్రతుఃకాయశ్రయతోప్రక్మ్శ్రపౌరుషమ్శ్రత్వత్వశ్ర౨౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఊరల్మ ౌమ్శ్రవర ిశ్రసహప్రస్మ౭శ్రనేశ్రౌ ప్రప్జాశ్రాలయ మ్శ్రఅననర
ౌ మ్
శ్రఆరయ శ్రపుప్రాఃశ్రక్ర్షషయ ని ౌశ్రవనశ్రవాసమ్శ్రక్తేశ్రత్ల్మయిశ్ర౨౫
శ్రపూరల్మ మ్శ్రరాజర్ష ిశ్రప్రుాయౌ శ్రహిశ్రవనశ్రవాసోశ్రవిత్వయతే
శ్రప్రప్జాశ్రనిక్షిప్య శ్రపుప్రతేష్ణశ్రపుప్రత్వత్శ్రప్ర్షాలనేశ్ర౨౬
శ్రసశ్రచేత్శ్రరాజనిశ్రఅనేక్శ్రఅప్రకేశ్రరాజయ శ్రవిప్రప్త్వశ్రశఙ్ు యా
శ్రనైవమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్రత్రాకత్క న్శ్రరాజయ మ్శ్రరాత్వశ్రత్ల్మమ్శ్రఆత్క నిశ్ర౨౭
శ్రప్రప్తిజానేశ్రచ్శ్రతేశ్రవీరశ్రమాశ్రపూవమ్శ్రవీరశ్రలోక్శ్రాక్
శ్రరాజయ మ్శ్రచ్శ్రత్వశ్రరక్షేయమ్శ్రఅహమ్శ్రవేలేవశ్రస్మక్రమ్శ్ర౨౮
శ్రత్వఙ్ు ళై:శ్రఅపిషిఞ్చ సల్మ శ్రత్ప్రత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రవాయ ప్రపుతోశ్రప్వ
శ్రఅహమ్శ్రఏక్నశ్రత్వహీాలాన్శ్రఅలమ్శ్రవారయితుమ్శ్రప్లాత్శ్ర౨౯
శ్రనశ్రశోా౭శ్రరాౌశ్రవిమౌశ్రాహూశ్రనశ్రత్ుశ్రరూ్షణాయశ్రమే
శ్రనశ్రఅస్మ:శ్రఆప్ననా
ౌ ౭శ్రరాౌయశ్రనశ్రశరాఃశ్రశ్రసత్వ
ౌ ్ శ్రహేత్వఃశ్ర౩0
శ్రఅమిప్రత్శ్రత్త్వనా౭శ్రర ౌమ్శ్రమేశ్రసరల్మ మ్శ్రఏత్శ్రచ్చ తుష టయమ్
శ్రనశ్రచా౭హమ్శ్రకాత్వయే౭త్య ౭శ్రర ౌమ్శ్రయఃశ్రస్మయ త్శ్రశప్రతురక తోశ్రత్వత్వ
శ్రఅస్మనాశ్రత్వక్షణశ్రారేణశ్రవితుయ చ్చ లిత్శ్రవరచ స్మశ్ర౩౧
శ్రప్రప్ప్రకుహీతేనశ్రవైశ్రశప్రతుమ్శ్రవప్రజిణమ్శ్రవాశ్రనశ్రక్ల్ యేశ్ర౩౨
శ్రక్టు శ్రనిషే్ షశ్రని షి్ష్త టశ్రరు హనాశ్రతుశచ రాశ్రచ్శ్రమే
శ్రహసయ ౌ ౭శల్మ శ్రనరశ్రహసోౌరుశ్రశిరోపిశ్రర్ విాశ్రత్వహీశ్ర౩౩
శ్రక్టు శ్రారాశ్రహాశ్రమే౭త్య శ్రత్వప్య మానాశ్రఇవశ్రఅప్రత్యః
శ్రప్తిషయ ని ౌశ్రతిల్మ ాశ్రపూమౌశ్రమేకాశ్రఇవశ్రసవితుయ త్ఃశ్ర౩౪
శ్రప్త్శ్రౌ క్నా౭0కుళిశ్రప్రాణేశ్రప్రప్ప్రకుహీత్శ్రశరా౭౭సనే
శ్రక్త్మ్శ్రపురుషమానీశ్రస్మయ త్శ్రపురుష్టణామ్శ్రత్వయిశ్రస్మ
శ్ర తే
ౌ శ్ర౩౫
శ్రప్హుపి:శ్రచ్శ్రఏక్మ్శ్రఅత్య సయనేన కేనశ్రచ్శ్రప్హూన్శ్రజ నాన్
శ్రవినియోక్షాయ శ్రత్వయ ౭హమ్శ్రాణాన్శ్రప్రుశ్రవాజిశ్రక్జశ్రత్వరక రశ్ర౩౬
శ్రఅత్య శ్రమే౭న్తసశ్రౌ ప్రప్ావసయ శ్రప్రప్ావఃశ్రప్రప్ప్విషయతి
శ్రరాజశ్రే శాచ ౭ప్రప్పుామ్శ్రక్రుౌమ్శ్రప్రప్పుత్ల్మ మ్శ్రచ్శ్రత్వశ్రప్రప్ోశ్ర౩౭
శ్రఅత్య శ్రచ్న ౌనశ్రస్మరసయ శ్రకేయూరాశ్రమోక్షణసయ శ్రచ్శ్ర
శ్రవసూనామ్శ్రచ్శ్రవిమోక్షసయ శ్రరప్రహుామ్శ్రాలనసయ శ్రచ్శ్ర౩౮
శ్రఅురూాశ్రవిమౌశ్రాహూశ్రరాత్వశ్రక్రక శ్రక్ర్షషయ త్ః
శ్రఅపిషేచ్నశ్రవిక్న సయశ్రక్న్తరూౌణామ్శ్రతేశ్రనివారణేశ్ర౩౯
శ్రప్రప్వీహిశ్రక్న౭తైయ వశ్రత్వయాశ్రవియుజయ ామ్శ్ర
త్వాశ్రరప్రహుత్శ్రప్రాణశ్రయశఃశ్రరప్రహుశ్రశ్రజ జనైః
శ్రయాశ్రత్వేశ్రయమ్శ్రవరాశ్రవేశ్రప్వేత్శ్ర
త్తైవశ్రమామ్శ్రశాతిశ్రత్వా౭స్మక శ్రిత్వు రఃశ్రశ్ర౪0శ్ర
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విప్రుజయ శ్రాష్ మ్శ్రప్ర్షస్మనల్మ య ౌ శ్రచ్శ్రఅసప్రకుత్శ్ర
సశ్రలక్షక ణమ్శ్రరాక్వశ్రవత్వే శ్రవర ౌనః
శ్రఉవాచ్శ్రపిత్రేయ శ్రవచ్నేశ్రవయ వస్మ ౌత్మ్శ్ర
నిోత్శ్రమామ్శ్రఏషశ్రహిశ్రసౌత్వయ శ్రసశ్రత్్ త్ఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౧శ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రత్యోశ్రవిత్వే శ్రసా రు:
చుర్వి మశ సస ర్క :
త్మ్శ్రసమ్పక్షయ శ్రతుశ్రఅవహిత్మ్శ్రపితు: నిరే ౌశశ్రాలనే
శ్రక్నసలాయ శ్రాష్ శ్రసప్రుాౌశ్రవచ్యశ్రత్ర్షక ష టమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
శ్రఅప్రతుషశ్రట తుఃక్నశ్రత్రాకాక శ్రసరల్మ శ్రపూత్శ్రప్రపియమ్శ్రవత్ః
శ్రత్వయిశ్రజాతోశ్రత్శరాత్శ్రక్త్మ్శ్రఉమేచ నశ్రవర ౌయేత్శ్ర౨
శ్రయసయ శ్రప్రపుాయ శ్రశచ శ్రాస్మశ్రశచ శ్రప్రుష్టటనిశ్రఅ నాన నిశ్రపుత్వజతే
శ్రక్త్మ్శ్రసశ్రోక్షయ తేశ్రనాతోశ్రవనేశ్రమ్పలశ్రప్లానిశ్రఅయమ్శ్ర౩
శ్రక్శ్రఏత్త్శ్రప్రశత్తే
ౌ త్శ్రప్రశుాల్మ శ్రక్సయ శ్రవాశ్రనశ్రప్వేత్శ్రప్యమ్
శ్రకుణవాన్శ్రత్యితోశ్రరాజ్ఞేశ్రరాక్వోశ్రయశ్రతిల్మవాసయ తేశ్ర౪
నూనమ్శ్రతుశ్రప్లవాన్శ్రలోకేశ్రప్రకుాత్వౌశ్రసారల్మ మా౭౭తిశన్
లోకేశ్రరామా౭పిరాత్వశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రవనమ్శ్రయప్రత్శ్రక్మిషయ స్మశ్ర౫
అయమ్శ్రతుశ్రత్వత్వశ్రఆత్క ప్వ: త్వశ్రఅత్రేనశ్రమారుత్:
విలాప్శ్రతుఃక్శ్రసమితోశ్రరుతిా౭ప్రశుశ్రహుత్శ్రఆహుతి: ౬
చిమాౌశ్రాష్ శ్రత్వహాశ్రతూత్వ: త్వశ్రఅత్రే నశ్రచిత్జ
ౌ :
క్రే యిాల్మ శ్రప్రపుశమ్శ్రపుప్రత్శ్రనిశాల్మ సశ్రఆయాసశ్రసత్వ్ వ: ౭
శ్రత్ల్మ యాశ్రవిహీనామ్శ్రఇహశ్రమామ్శ్రశోకా౭ిన : అతులోశ్రత్వహాన్
శ్రప్రప్త్క్షయ తిశ్రయాశ్రక్క్షమ్శ్రచిప్రత్శ్రాు: హిమాత్య యేశ్ర౮
శ్రక్త్మ్శ్రహిశ్రతేుఃశ్రసల్మమ్శ్రవత్ా మ్శ్రక్చ్చ న ౌమ్శ్రనా౭ుక్చ్చ తి
శ్రఅహమ్శ్రాల్మ ౭ుక్మిష్టయ మిశ్రయప్రత్శ్రపుప్రత్శ్రక్మిషయ స్మశ్ర౯
శ్రత్ాశ్రనిక్తిత్మ్శ్రమాప్రాశ్రత్ాల్మ క్యమ్శ్రపురుషర ిప్ః
శ్రప్రశుాల్మ శ్రరామో౭ప్రప్వీశ్రాల్మ క్యమ్శ్రమాత్రమ్శ్రప్రపుశశ్రతుఃిామ్శ్ర౧0
శ్రకైకేయాయ శ్రవఞ్జచ తోశ్రరాజాశ్రత్వయిశ్రచా౭రణయమ్శ్రఆప్రశితే
శ్రప్వాయ శ్రచ్శ్రప్ర్షత్య క్నశ్రౌ నశ్రనూనమ్శ్రవర ౌయిషయ తిశ్ర౧౧
శ్రప్రుౌఃశ్రిలశ్రప్ర్షాయ క్నశ్రప్రుశత్వా ఃశ్రకేవలమ్శ్రన్తస్మయా
ౌ
ః
శ్రసశ్రప్వాయ శ్రనశ్రక్శ్రర ౌవోయ శ్రత్వనస్మశ్రఅపిశ్రవిక్ర్ష మత్ఃశ్ర౧౨
శ్రయావత్శ్రజీవతిశ్రకాకుత్ా ిఃశ్రపిాశ్రమేశ్రజక్త్వప్తిః
శ్రశుప్రూష్టశ్రప్రియామ్శ్రావత్శ్రసశ్రహిశ్రత్రక ఃశ్రసనాత్నఃశ్ర౧౩
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రరామేణశ్రక్నసలాయ శ్రశుప్శ్రత్రే నా
శ్రత్తేశ్రతుయ వాచ్శ్రరప్రీాశ్రరాత్వమ్శ్రఅిష
ల కా
ట ర్షణమ్శ్ర౧౪
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శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రవచ్నమ్శ్రరామోశ్రత్రక ప్రపుామ్శ్రవరః
శ్రపూయ:శ్రామ్శ్రఅప్రప్వీశ్రాల్మ క్యమ్శ్రమాత్రమ్శ్రప్రపుశశ్రతుఃిామ్శ్ర౧౫
శ్రత్వయాశ్రచైవశ్రప్వాయ శ్రచ్శ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రవచ్నమ్శ్రపితుః
శ్రరాజాశ్రప్రాౌశ్రకురుఃశ్రప్రేషఃట శ్రసరేల్మ ష్టమ్శ్రఈశల్మ రఃశ్రప్రప్పుఃశ్ర౧౬
శ్రఇమానిశ్రతుశ్రత్వహా౭రణేయ శ్రవిప్రహుత్య శ్రనవశ్రప్ఞ్చ శ్రచ్
శ్రవరాిణిశ్రప్రత్వశ్రప్రీత్ఃశ్రశ్రస్మౌస్మయ మిశ్రవచ్నేశ్రత్వశ్ర౧౭
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రాష్ శ్రపూరాణ౭౭ననాశ్రత్ా
శ్రఉవాచ్శ్రప్రమా౭౭శ్రరాౌశ్రతుశ్రక్నసలాయ శ్రపుప్రత్శ్రవత్ా లాశ్ర౧౮
శ్రఆస్మమ్శ్రరాత్వశ్రసప్త్వన నామ్శ్రవరౌమ్శ్రత్వతేయ శ్రనశ్రమేశ్రక్షత్వమ్
శ్రనయశ్రమామ్శ్రఅపిశ్రకాకుత్ా ిశ్రవనమ్శ్రవనయ మ్శ్రప్రుకీమ్శ్రయాశ్ర౧౯
శ్రయతిశ్రతేశ్రక్త్వనేశ్రపుతిఃౌ శ్రప్రకుాశ్రపితు:శ్రఅపేక్షయా
శ్రామ్శ్రత్ాశ్రరుత్త్వమ్శ్రరామోశ్రరుత్న్శ్రవచ్నశ్రత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర౨0
శ్రజీవనాౌయ శ్రహిశ్రన్తస్మయా
ౌ
శ్రప్రాౌశ్రతైవత్మ్శ్రప్రప్పురేవశ్రచ్
శ్రప్వాయ శ్రత్వత్వశ్రచైశ్రవా౭త్య శ్రరాజాశ్రప్రప్ప్వతిశ్రప్రప్పుఃశ్ర౨౧
నశ్రహయ ౭నాాశ్రవయమ్శ్రరాజాేశ్రలోక్నాతేనశ్రత్వత్వాశ్ర
శ్రప్రత్శ్రశాచ ౭పిశ్రత్రాక ాకశ్రసరల్మ శ్రపూత్శ్రప్రపియమ్శ్రవత్ః
శ్రప్వత్వమ్శ్రఅువరే ౌత్శ్రసశ్రహిశ్రత్రక రత్ఃశ్రసాశ్ర౨౨
శ్రయాశ్రత్వయిశ్రతుశ్రనిప్రష్టు నేౌశ్రపుప్రత్శ్రశోకేనశ్రార్ష ౌవః
శ్రప్రశత్వమ్శ్రనా౭వాపునయాత్శ్రిమిచ త్శ్రఅప్రప్త్వాౌశ్రత్ాశ్రకురుశ్ర౨౩
ారుణశ్రశాచ శ్రప్య ౭యమ్శ్రశోక్నశ్రయతైనమ్శ్రనశ్రవినాశశ్రయేత్శ్ర
రాజ్ఞేశ్రప్రుత్స
ౌ య శ్రసత్త్మ్శ్రహిత్మ్శ్రచ్రశ్రసమాహిాశ్ర౨౪
శ్రప్రవతోప్వాసశ్రనిరాశ్రయాశ్రనారీశ్రప్రమోశ్రత్
శ్ర మా
ౌ
శ్రప్రాౌరమ్శ్రనా౭ువరే ౌత్శ్రస్మశ్రచ్శ్రాప్క్తిశ్రర్ వేత్శ్ర౨౫
ప్రుౌశ్రశుప్రూషయాశ్రనారీశ్రలప్తేశ్రసల్మ రు శ్రుత్ ౌత్వమ్శ్ర
ఆపిశ్రయాశ్రనిరన త్వస్మురాశ్రనిప్రుాౌశ్రతేవశ్రపూజనాత్శ్ర౨౬
శ్రశుప్రూష్టశ్రమేవశ్రకురీల్మత్శ్రప్రుౌఃశ్రప్రపియహితేశ్రరా
శ్రఏషశ్రత్రక ఃశ్రపురాశ్రప్రతుష్టటశ్రలోకేశ్రవేతేశ్రప్రశుత్ఃశ్రప్రరక త్ఃశ్ర౨౭
అిన శ్రకారేయ ష్ణశ్రచ్శ్రసాశ్రరత్వనోపిశ్రశచ శ్రతేవా:
శ్రపూజాయ శ్రశ్రస్న ౌశ్రత్వప్రతుు తేశ్రతేవిశ్రప్రాహక ణాశ్రైచ వశ్రరప్రవాఃశ్ర౨౮
శ్రఏవమ్శ్రకాలమ్శ్రప్రప్త్వక్షసల్మ శ్రత్వమా౭౭క్త్వనశ్రకాఙ్క్షణీ
ి
నియాశ్రనియాశ్రహారాశ్రప్రుౌశ్రశుప్రూషణేశ్రరాశ్ర౨౯
శ్రప్రాప్ాయ స్నశ్రప్రత్వమ్శ్రకాత్వమ్శ్రత్వయిశ్రప్రప్ాయ౭౭క్తేశ్రసతి
శ్రయతిశ్రత్రక ప్రపుామ్శ్రప్రేష్టటశ్రారయిషయ తిశ్రజీవిత్మ్శ్ర౩0
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రరామేణశ్రాష్ శ్రప్రాయ కులేక్షణా
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రక్నసలాయ శ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭౭శ్రరాౌశ్రరాత్వమ్శ్రవచ్నశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౩౧
క్త్వనేశ్రరప్రకుామ్శ్రపుతిమ్
ౌ శ్రనశ్రతేశ్రశక్నన మిశ్రపుప్రత్క్శ్ర
వినివర ౌయతుమ్శ్రవీరశ్రనూనమ్శ్రకాలోశ్రతురత్య య:శ్ర౩౨
శ్రక్చ్చ శ్రపుప్రత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఏకాప్రక్నశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతే౭శ్రరౌశ్రసాశ్రవిో
పునశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ యిశ్రనిప్రుతేశ్రౌ తుశ్రప్విష్టయ మిశ్రక్త్శ్రక్
శ్ర మాశ్ర
ల
౩౩
ప్రప్ాయ ౭౭క్తేశ్రత్వహాశ్రాకేశ్రప్రకుా౭శ్రరే ౌశ్రచ్ర్షత్శ్రప్రవతేశ్ర
పితు:శ్రశ్రఅరుణ
శ్ర
య ామ్శ్రప్రాపేశ్రౌ ప్రప్తిశ్రలపేాయ శ్రప్రమ్శ్రరక్మ్శ్ర౩౪
ప్రకుానస
ౌ య శ్రక్తి:శ్రపుప్రత్శ్రతుర్షల్మ ావాయ శ్రసాశ్రపువిశ్ర
యశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రసమోచ త్యతిశ్రమేశ్రవచ్శ్రఅచిచత్య శ్రరాక్వశ్ర౩౫
క్చ్చ శ్రఇానీమ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రక్షేమేణశ్రపునరా౭౭క్త్:
నత్వౌయి షయ స్మశ్రమామ్శ్రపుప్రత్శ్రస్మమాన శ్రవాకేయ నశ్రచారుణాశ్ర౩౬
అపిశ్రఇానీమ్శ్రసశ్రకాల:శ్రస్మయ త్శ్రవనాత్శ్రప్రప్ాయ ౭౭క్త్మ్శ్రపున:శ్ర
యశ్రాల్మ మ్శ్రపుప్రత్క్శ్రప్ేయ యమ్శ్రజట్టశ్రవలు లశ్రార్షణమ్శ్ర౩౭
శ్రత్ాశ్రహిశ్రరాత్వమ్శ్రవనశ్రవాసశ్రనిశిచ త్మ్శ్ర
సమ్పక్షయ శ్రతేవీశ్రప్రమేణశ్రచేత్స్మ
శ్రఉవాచ్శ్రరాత్వమ్శ్రశుప్శ్రలక్షణమ్శ్రవచ్యశ్ర
ప్పూవశ్రచ్శ్రసల్మ సయ ౭యనా౭పిశ్ర
ౌ
కాఙ్క్షణీ
ి శ్రశ్ర౩౮శ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుర్షల్మ త్వేశ్రసా రు:
రమచ విమశ సస ర్క :
స్మశ్రఅప్నీయశ్రత్మ్శ్రఆయాసమ్శ్రఉప్ప్రర్శయ శ్రజలమ్శ్రశుచి
శ్రచ్కారశ్రమాాశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్వఙ్ు ళానిశ్రత్వనస్మల్మనీశ్ర౧
నశ్రశక్య స్నశ్రవారయితుమ్శ్రక్చ్చ శ్రఇానీమ్శ్రరకూత్త్వ
ౌ శ్ర
ీప్రక్మ్శ్రచ్శ్రవినివర ౌసల్మ శ్రవర ౌసల్మ శ్రచ్శ్రసామ్శ్రప్రక్మేశ్ర౨
యమ్శ్రాలయస్మశ్రత్రక మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రతుాయ శ్రచ్శ్రనియమేనశ్రచ్శ్ర
సశ్రవైశ్రరాక్వశ్రశారూౌలశ్రత్రక : ాల్మ మ్శ్రఅపిరక్షతుశ్ర౩
యేప్య : ప్రప్ణత్వస్నశ్రపుప్రత్శ్రచైతేయ ష్ణశ్రఆయత్నేష్ణశ్రచ్శ్ర
తేశ్రచ్శ్రాల్మ మ్శ్రఅపిరక్షుౌశ్రవనేశ్రసహశ్రత్వహర్ష ిపి: ౪
యానిశ్రత్ాౌనిశ్రతేశ్రఅన్తస్మౌణిశ్రవిశాల్మ మిప్రతేణశ్రత్వత్వాశ్ర
ానిశ్రాల్మ మ్శ్రఅపిరక్షుౌశ్రకుణ: సుతిత్మ్శ్రసాశ్ర౫
పిప్రతుశ్రశుప్రూషయాశ్రపుప్రత్శ్రమాప్రతుశ్రశుప్రూషయాశ్రత్ాశ్ర
సతేయ నశ్రచ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రచిరమ్పజవశ్రఅపిరక్షిత్: ౬
సమితుు శశ్రప్విప్రాణిశ్రవేత్య శ్రశాచ ౭౭యత్నానిశ్రచ్శ్ర
శ్రసమి
ౌ ట లానిశ్రవిచిప్రాణిశ్రైలాశ్రప్రుక్షా: క్షుాశ్రప్రహా:
ప్త్మాు : ప్నన కా: స్మమామశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రరక్షతుశ్రనరోత్త్వ
ౌ శ్ర౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సల్మ స్మ ౌశ్రస్మాయ శ్రశచ శ్రవిేల్మ శ్రచ్శ్రత్వరుత్శ్రశచ శ్రత్వహర ియ:
సల్మ స్మ ౌశ్రాాశ్రవిాాశ్రచ్శ్రశ్రసల్మ స్మ ౌశ్రపూష్టశ్రప్క్నశ్రఅరయ మాశ్ర౮
లోక్శ్రాలశ్రశచ శ్రతేశ్రసరేల్మ శ్రవాసవశ్రప్రప్ుకాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర
రుత్వశ్రైచ వశ్రప్క్షాశ్రశచ శ్రమాస్మఃశ్రసత్వల్మ త్ా రాఃశ్రక్షాఃశ్ర౯
తినానిశ్రచ్శ్రుహూరాౌశ్రశచ శ్రసల్మ స్మ ౌశ్రకురల్మ ుశ్రౌ తేశ్రసా
ప్రరక తిశ్రన్తరుౌతిశ్రశచ శ్రత్రక శ్రశచశ్రాుౌశ్ర ాల్మ మ్శ్రపుప్రత్శ్రసరల్మ త్ఃశ్ర౧0
సు న ౌశ్రశచ శ్రప్క్వాన్శ్రతేవఃశ్రసోత్వశ్రశచ శ్రసప్రపుహస్ తిః
సప్ర
ౌ ియోశ్రనారత్శ్రశచ శ్రతేశ్రాల్మ మ్శ్రరక్షశ్రుశ్రౌ సరల్మత్ఃశ్ర౧౧
యాశ్రశాచ ౭పిశ్రసరల్మ త్శ్రస్మాాౌశ్రతిశశ్రశచ శ్రసశ్రతికీశాల్మ రా:
శ్రరౌాశ్రత్వయాశ్రవనేశ్రత్స్మక న్శ్రాుౌశ్రాల్మ మ్శ్రపుప్రత్శ్రనిత్య శ: ౧౨
శిలాశ్రసా రేల్మ శ్రసుప్రాశ్రశచశ్రరాజాశ్రవరుణశ్రఏవశ్రచ్శ్ర
తౌయ శ్రరత్వౌర్షక్షమ్శ్రప్రపుతివీశ్రనత్య శ్రసా రాల్మశ్రశ్రస ౌతైవశ్రచ్శ్ర౧౩
శ్రనక్షప్రాణిశ్రచ్శ్రసరాల్మ ణిశ్రప్రక్హాశ్రశచ శ్రసహశ్రతేవాః
అహోశ్రరాప్రతేశ్రత్ాశ్రసమేౌయ శ్రాుౌశ్రాల్మ మ్శ్రవనశ్రమా౭౭ప్రశిత్మ్శ్ర౧౪
రుత్వశ్రైచ వశ్రషటు్ ణాయశ్రమాస్మశ్రసత్వల్మ త్ా రాశ్రశ్రస ౌాశ్ర
క్లాశ్రశచ శ్రకాష్టటశ్రశచ శ్రత్ాశ్రత్వశ్రశరక శ్రతిశుౌశ్రతేశ్ర౧౫
త్వహాశ్రవనానిశ్రచ్రతోశ్రునిశ్రవేషసయ శ్రత్వత్వత్ః
త్వా౭౭తిాయ శ్రశచ శ్రతైాయ శ్రశచ శ్రప్వుౌశ్రరక్శ్రాశ్రసాాశ్ర౧౬
రాక్షస్మనామ్శ్రపిశాచానామ్శ్రరౌప్రాణామ్శ్రప్రకూరశ్రక్రక ణామ్శ్ర
ప్రక్వాయ ానామ్శ్రచ్శ్రసరేల్మష్టమ్శ్రమాశ్రపూత్శ్రపుప్రత్క్శ్రతేశ్రప్యమ్శ్ర౧౭
శ్రశ్రప్వ
ల కాశ్రప్రుశిచ కాశ్రత్మాే శ్రత్వశకాశ్రైచ వశ్రకాననే
శ్రసరీశ్రప్రరాశ్రశచ శ్రకీట్టశ్రశచశ్రమాశ్రపూవన్శ్రక్హనేశ్రత్వశ్ర౧౮
శ్రత్వహాశ్రతిల్మ ాశ్రశచ శ్రస్మమామశ్రశచ శ్రవాయ ప్రకాశ్రరుక్షాశ్రశచ శ్రత్న్తమిిోణః
శ్రత్వహిష్టఃశ్రప్రశుఙ్క్షు ణోశ్రరౌప్రాశ్రనశ్రతేశ్రప్రతుహయుౌశ్రపుప్రత్క్శ్ర౧౯
శ్రప్రుశ్రమాత్వా శ్రోజనాశ్రరౌప్రాశ్రయేశ్రచా౭నేయ శ్రసత్ల్మ ౌ శ్రజాత్యః
శ్రమాశ్రచ్శ్రాల్మ మ్శ్రహిమిాష్ణఃశ్రపుప్రత్శ్రత్వయాశ్రసమ్ప్ జిాశ్రశ్రస్మల్మ ౌ హశ్ర౨0
శ్రఆక్మాశ్రశ్రస్నశ్రౌ శివాఃశ్రసుౌశ్రస్మత్య ుశ్రౌ చ్శ్రప్రాప్రక్మాః
శ్రసరల్మ శ్రసత్వ్ త్ ౌయోశ్రరాత్వశ్రసల్మ స్మ ౌమాన్శ్రక్చ్చ శ్రపుప్రత్క్శ్ర౨౧
శ్రసల్మ స్మ ౌశ్రతేశ్రశ్రస్మౌల్మ న ౌర్షక్షేప్య ఃశ్రార్ష ౌవేప్య ఃశ్రపునఃశ్రపునః
శ్రసరేల్మ ప్యశ్రైచ వశ్రతేవేోయ శ్రయేశ్రచ్శ్రతేశ్రప్ర్షప్నిన
ౌ ఃశ్ర౨౨
కురుశ్రసోా త్వశ్రశచ శ్రసూరయ శ్రశచ శ్రత్నతో౭త్శ్రయత్వశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర
ాుౌశ్రాల్మ శ్రత్వర్షచ ాశ్రరాత్వశ్రత్త్వటకా౭రణయ శ్రవాసనమ్శ్ర౨౩
అిన శ్రరాల్మ యుశ్రశ్రస ౌాశ్రతూమోశ్రత్వన్తమాౌశ్రశచ శ్రరుషిశ్రశ్రుకాత్శ్రచుయ ా:
ఉప్స్ రేనశ్రశ్రకాలేశ్రతుశ్రాుౌశ్ర ాల్మ మ్శ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర౨౪
Page 72 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సరల్మ శ్రలోక్శ్రప్రప్పుశ్రప్రర్ హాకశ్రపూత్శ్రప్రాౌశ్రత్త్శ్రశ్రర ియః
యేశ్రచ్శ్రేష్టఃశ్రరరాశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ాల్మ మ్శ్రరక్షుౌశ్రవనశ్రవాస్మనమ్శ్ర౨౫
ఇతిశ్రమాలయ ఃశ్రరరక్ణాన్శ్రక్నతశ్రౌ శాచ ౭పిశ్రయశస్మల్మ నీ
శ్రరౌతిపిశ్రశాచ ౭ురూాపి:శ్రఆనరాచ ౭౭యత్శ్రలోచ్నాశ్ర౨౬
జల్మ లనమ్శ్రసుాాయశ్రప్రాహక ణేనశ్రత్వహాత్క నాశ్ర
హావయాశ్రమాసశ్రవితినాశ్రరాత్వశ్రత్వత్వు ళశ్రకారణాత్శ్ర౨౭
ప్రకుత్మ్శ్రేల్మ ానిశ్రమాలాయ నిశ్రసమిత్శ్రేల్మ త్శ్రసర ిాన్శ్ర
ఉప్శ్రసమా్ త్యాశ్రమాసశ్రక్నసలాయ శ్రప్రమాత్వునాశ్ర౨౮
ఉాాయ యశ్రసా శ్రవితినాశ్రహుాల్మ శ్రశామిౌశ్రత్వ౭నాత్వయమ్శ్ర
హుత్శ్రహవాయ ౭వశ్రేషేణశ్రాహయ మ్శ్రప్లిశ్రత్వ౭క్ల్ యత్శ్ర౨౯
త్వతుశ్రత్త్య ౭క్షత్శ్రప్రకుతైశ్రసల్మ స్మ ౌశ్రవాచ్యశ్రతిల్మ జామ్శ్రస
శ్ర త్
ౌ :
వాచ్యాశ్రమాసశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవనేశ్రసల్మ సయ యనశ్ర
ౌ
ప్రియా:శ్ర౩0
త్త్శ్రశ్రస ౌస్మక శ్రతిల్మ ఞన్తమాౌయశ్రరాత్వశ్రమాాశ్రయశస్మల్మ నీశ్ర
త్క్షిణామ్శ్రప్రప్త్తౌశ్రకామాయ మ్శ్రరాక్వమ్శ్రచ్శ్రఇత్శ్రత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర౩౧
యశ్రనక ఙ్ు ళమ్శ్రసహప్రస్మక్షేశ్రసరల్మ శ్రతేవశ్రనత్వప్రరు తేశ్ర
ప్రుప్రత్శ్రనాేశ్రసత్వప్వశ్రత్
శ్ర శ్రౌ తే
శ్ర శ్రౌ ప్వతుశ్రత్వత్వు ళమ్శ్ర౩౨శ్ర
యశ్రనక ఙ్ు ళమ్శ్రరప్ర ణశ్రసయ శ్రవినా౭క్ల్ యత్శ్రపురా
అప్రుత్మ్శ్రప్రార ౌయానసయ శ్రత్శ్రశ్రతేశ్రౌ ప్వతుశ్రత్వఙ్ు ళమ్శ్ర౩౩
అప్రుతోశ్రా్ త్నేశ్రతైాయ న్శ్రక్న తోశ్రవప్రజశ్రత్రసయ శ్రయత్శ్ర
అతితిశ్రరక త్వు ళమ్శ్రప్రాాశ్రశ్రత్శ్రౌ శ్రతేశ్రౌ ప్వతుశ్రత్వత్వు ళమ్శ్ర౩౪
ప్రత్వన్శ్రవిప్రక్మాన్శ్రప్రక్త్వతోశ్రవిష్టణశ్రరమిత్శ్రతేజస:
యశ్రా౭౭సీనక త్వు ళమ్శ్రరాత్వశ్రత్
శ్ర శ్రౌ తే
శ్ర శ్రౌ ప్వతుశ్రత్వత్వు ళమ్శ్ర౩౫
రుత్వశ్రస్మా కారాశ్రత్వల్మ ాశ్రవేాశ్రలోకాశ్రతిశశ్రశచ శ్రతేశ్ర
త్వత్వు ళానిశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రతిశుౌశ్రశుప్శ్రత్వత్వు ళా: ౩౬
ఇతిశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రేష్టమ్శ్రశచ శ్రప్రకుశ్రాల్మ శ్రశిరస్మశ్రామినీశ్ర
క్్తౌశాచ ౭పిశ్రసమాలప్య శ్రరాత్వమా౭యత్శ్రలోచ్నాశ్రశ్ర౩౭
ఓషత్వమ్శ్రచా౭పిశ్రస్మాౌరాౌమ్శ్రవిశలయ శ్రక్రణీమ్శ్రశుామ్
చ్కారశ్రరక్షామ్శ్రక్నసలాయ శ్రత్వన్తనత:ౌ అపిజజాప్శ్రచ్శ్ర౩౮
ఉవాచా౭తిశ్రప్రప్ప్రహుషేవ
ట శ్రస్మశ్రతుఃక్శ్రవశశ్రవర్ష ౌనీశ్ర
వాఙ్కక ప్రతేణశ్రనశ్రావేనశ్రవాచాశ్రసత్వా జ జమానయాశ్ర౩౯
ఆనత్వయ శ్రమ్పర్షన ౌశ్రచా౭౭ప్రకాయశ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రయశస్మల్మ నీ
అవత్త్శ్రపుప్రత్శ్రస్మాౌ౭శ్రరోౌశ్రక్చ్చ శ్రరాత్వశ్రయాశ్రరక్మ్శ్ర౪0
అరోక్మ్శ్రసరల్మ శ్రస్మాౌర ౌమ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రపునర్శ్రఆక్త్మ్
ప్శాయ మిశ్రాల్మ మ్శ్రరక్మ్శ్రవత్ా శ్రరస్మత్
ౌ మ్శ్రరాజశ్రవేశక నిశ్ర౪౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్ణషశ్రట తుఃక్శ్రసత్వులా్ శ్రహర ిశ్రవి తోయ తిశ్రా౭౭ననా
ప్రత్క్షాయ మిశ్రాల్మ మ్శ్రవనాత్శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రపూర ణశ్రచ్న్తత్వౌశ్రమి వోతిత్మ్శ్ర౪౨
ప్ప్రా౭౭సనశ్రక్త్మ్శ్రరాత్వశ్రవనశ్రవాస్మశ్రతిహా౭౭క్త్మ్
ప్రత్క్షాయ మిశ్రచ్శ్రపునశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రతుశ్రత్వర ణవత్వౌమ్శ్రపితుశ్రరల్మ చ్: ౪౩
త్వత్వు ళై: ఉప్సత్వ్ నోనశ్రవనశ్రవాస్మత్శ్రఇహా౭౭క్త్:
వాల్మ శ్రత్వత్వశ్రచ్శ్రనిత్యమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రకామాన్శ్రసత్వల్మ రయాహిశ్ర
ౌ
ోశ్ర౪౪
త్వయా౭ర్షచ ాశ్రతేవశ్రక్ణాఃశ్రశివా౭౭త్యోశ్రశ్రశ్ర
త్వహర ియోశ్రపూత్శ్రత్వహా౭రరోశ్రరకాః
అపిప్రప్యాత్సయ శ్రవనమ్శ్రచిరాయశ్రతేశ్రశ్ర
హిానిశ్రకాత్విుౌశ్రతిశశ్రశచ శ్రరాక్వశ్రశ్ర౪౫
ఇత్వశ్రవశ్రచా౭ప్రశుశ్రప్రప్తిపూర ణశ్రలోచ్నాశ్రశ్ర
సమాప్య శ్రచ్శ్రసల్మ సయ యనమ్శ్ర
ౌ
యాశ్రవితి
ప్రప్త్క్షిణమ్శ్రచైవశ్రచ్కారశ్రరాక్వమ్శ్రశ్ర
పునఃశ్రపునశ్రశాచ ౭పిశ్రనిీటయ శ్రససల్మ ఞశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౬
త్ాశ్రతుశ్రతేవాయ శ్రసశ్రప్రకుత్శ్రప్రప్త్క్షిణోశ్రశ్రశ్రశ్ర
నిీటయ శ్రమాతుశ్రశచ రణౌశ్రపునఃశ్రపునః
జకాత్వశ్రసీాశ్రనిలయమ్శ్రత్వహాయశాఃశ్రశ్రశ్ర
సశ్రరాక్వఃశ్రప్రప్జల్మ లిత్ఃశ్రసల్మ యాశ్రప్రశియాశ్ర౪౭శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రవిత్వే శ్రసా రు:
షట్వి మశ సస ర్క :
అపివాత్య శ్రతుశ్రక్నసలాయమ్శ్రరాత్వఃశ్రసప్రత్వ్ స్మ ౌతోశ్రవనమ్
ప్రకుత్శ్రశ్రసల్మ స
శ్ర య యనోశ్ర
ౌ
మాప్రాశ్రత్ర్షక షే టశ్రవరక నిశ్ర
ౌ స్మ
శ్ర త్
ౌ ఃశ్ర౧
విరాజయన్శ్రరాజశ్రరతోశ్రరాజశ్రమారు మ్శ్రనరశ్రప్రరుల్మ త్మ్
ప్రహుత్యానిశ్రశ్రఆత్వత్వనశ్రౌ ఇవశ్రజనశ్రసయ శ్రకుణవత్యా
ౌ
శ్ర౨
వైతేహీశ్రచా౭పిశ్రత్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రనశ్రశుప్రశావశ్రత్ప్స్మల్మ నీ
త్త్శ్రఏవశ్రప్రహుతిశ్రత్స్మయ శ్రశచ శ్రయౌవశ్రరాజాయ ౭పిషేచ్నమ్శ్ర౩
తేవశ్రకారయ మ్శ్రసల్మ యమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రకుత్జాేశ్రప్రహుశ్రషశ్రట చేత్నా
అపిజాేశ్రరాజశ్రత్రాక ణామ్శ్రరాజశ్రపుప్రత్మ్శ్రప్రప్త్వక్షతేశ్ర౪
ప్రప్వివేశా౭త్శ్రరాత్వశ్రశ్రరౌశ్రసల్మ శ్రవేశక శ్రరవిపూషిత్మ్
ప్రప్ప్రహుషశ్రట జనశ్రసమ్ప్ర ణమ్శ్రప్రహియాశ్రిమిచ త్శ్రఅవాఙ్మక క్ఃశ్ర౫
అత్శ్రసీాశ్రసుత్్ త్యశ్రవేప్మానాశ్రచ్శ్రత్మ్శ్రప్తిమ్
అప్శయ త్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రచినాౌశ్రవాయ కులిశ్రతేన్తమిౌయమ్శ్ర౬
ామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రసశ్రహిశ్రత్రాక ాకశ్రనశ్రశాశాక్శ్రత్వనోక్త్మ్శ్ర
త్మ్శ్రశోక్మ్శ్రరాక్వశ్రసోా టుమ్శ్రత్తోశ్రవిప్రుత్ామ్శ్రక్త్: ౭
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వివర ణశ్రవత్నమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్మ్శ్రప్రప్స్మల్మ నన మ్శ్రఅత్వర ిణమ్
ఆహశ్రతుఃకా౭పిశ్రసత్వౌాౌశ్రిమ్శ్రఇానీమ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రప్ోశ్ర౮
అత్య శ్రార మస్ త్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రయుక్ఃశ్రౌ పుష్టయ శ్రనశ్రరాక్వ
ప్రోచ్య తేశ్రప్రాహక ణఃశ్రప్రాజఃతే శ్రకేనశ్రత్ల్మ త్వ౭స్మశ్రతురక నాఃశ్ర౯
నశ్రతేశ్రశత్శ్రశలాకేనశ్రజలశ్రపేనశ్రనిపేనశ్రచ్
ఆప్రుత్మ్శ్రవత్నమ్శ్రవలుు శ్రచ్ప్రతేణా౭పిశ్రవిరాజతేశ్ర౧0
వయ జనాాయ మ్శ్రచ్శ్రుకాయ ాయమ్శ్రశత్ప్ప్రత్శ్రనిపేక్షణమ్
చ్న్తనశ్రౌ హత్వా శ్రప్రప్కాశాాయ మ్శ్రవీజయ తేశ్రనశ్రత్వా౭౭ననమ్శ్ర౧౧
వాిక నోశ్రవనిన
ౌ శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రనరర ిప్
శ్రరౌవనోౌశ్రనా౭త్య శ్రప్రతుశయనేశ్రౌ త్వఙ్ు ళై: సూత్శ్రమాక్ాఃశ్ర౧౨
నశ్రతేశ్రక్షౌప్రత్మ్శ్రచ్శ్రత్తిశ్రచ్శ్రప్రాహక ణాశ్రవేత్శ్రారకాః
మ్పర్షన ౌ శ్రమ్పరాౌ౭పిషిక్ ౌశ్రసయ శ్రత్త్తిశ్రసక శ్రవిానత్ఃశ్ర౧౩
నశ్రాల్మ మ్శ్రప్రప్ప్రకుత్యఃశ్రసరాల్మ శ్రప్రేణీశ్రుకాయ శ్రశచ శ్రపూషిాః
అుప్రవజితుమ్శ్రఇచ్చనిశ్రౌ పౌరశ్రజానప్ాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౪
చ్తుర్ష్ శ్రరేల్మ క్శ్రసత్వ్ నైన శ్రర మయైఃశ్రకాఞ్చ నశ్రపూషణః
ుక్య ఃశ్రపుషయ శ్రరతోశ్రయుక్ఃశ్రౌ ిమ్శ్రనశ్రక్చ్చ తిశ్రతే౭ప్రక్త్ఃశ్ర౧౫
నశ్రహసీశ్రౌ చా౭ప్రక్త్ఃశ్రశ్రీ మమామ్శ్రశ్రసవ
ౌ శ్రలక్షణశ్రపూజిత్ః
ప్రప్యాణేశ్రలక్షయ తేశ్రవీరశ్రప్రకుషశ్రణ మేక్శ్రిర్షశ్రప్రప్ప్ఃశ్ర౧౬
నశ్రచ్శ్రకాఞ్చ నశ్రచిప్రత్మ్శ్రతేశ్రప్శాయ మిశ్రప్రపియశ్రత్రే న
ప్ప్రా౭౭సనమ్శ్రపురప్రరు త్యశ్రయానమ్
ౌ శ్రవీరశ్రపురప్రరు త్మ్శ్ర౧౭
అపిషేక్నశ్రయాశ్రసజ జఃశ్రిమ్శ్రఇానీమ్శ్రఇత్మ్శ్రత్వ
అపూరోల్మ శ్రుక్శ్రవర ణశ్రశచ శ్రనశ్రప్రప్హర ిశ్రశచ శ్రలక్షయ తేశ్ర౧౮
ఇత్వవశ్రవిలప్నీమ్
ౌ శ్రామ్శ్రప్రోవాచ్శ్రరకుశ్రననన
ౌ ః
సీతేశ్రత్ప్రత్శ్రప్వామ్శ్రశ్రస్మౌత్శ్రప్రప్ప్రవాజయతిశ్రమామ్శ్రవనమ్శ్ర౧౯
కులేశ్రత్వహతిశ్రసమ్ప్తేశ్రత్రక ఞ ేశ్రత్రక శ్రచార్షణి
ప్రశుణుశ్రజానిశ్రయేశ్రనేత్మ్శ్రప్రక్మేణా౭ాయ క్త్మ్శ్రత్వత్వశ్ర౨0
రాజాేశ్రసత్య శ్రప్రప్తిఞన
ే శ్రపిప్రాశ్రత్శరతేనశ్రచ్
కైకేయాయ శ్రత్వత్వశ్రమాప్రతేశ్రతుశ్రపురాశ్రత్తౌౌశ్రత్వహాశ్రవరౌశ్ర౨౧
త్యా౭త్య శ్రత్వత్వశ్రసఞ జ౭స్మక న్శ్రఅపిషేకేశ్రప్రుోత్య తే
ప్రప్ చ్యతిత్ఃశ్రసా శ్రసత్వయోశ్రత్రేక ణశ్రప్రప్తినిర్ష జత్ఃశ్ర౨౨
శ్రచ్తుశ్రర
శ్ర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రవసవ
ౌ య మ్శ్రత్ణకే
ట శ్రత్వయా
శ్రపిప్రాశ్రమేశ్రప్రత్శ్రశాచ ౭పిశ్రయౌవరాఞయ శ్రనియోజిత్ఃశ్ర౨౩
సో౭హమ్శ్రాల్మ మ్శ్రఆక్తోశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రప్రప్స్మతో
ౌ శ్రవిజనమ్శ్రవనమ్
ప్రత్శ్రసయ శ్రసమ్పపేశ్రతేశ్రనశ్రఅహమ్శ్రక్త్య ఃశ్రక్ాచ్నశ్ర౨౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రుతిశ్రౌ యుకాౌశ్రహిశ్రపురుష్టశ్రనశ్రసహనేశ్రౌ ప్రశ్రశ్రసవ
ౌ మ్
త్స్మక శ్రనన శ్రతేశ్రకుణాఃశ్రక్ాయ శ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭ప్రక్తోశ్రత్వత్వశ్ర౨౫
నా౭పిశ్రత్ల్మ మ్శ్రతేనశ్రప్ర ౌవాయ శ్రవిేషేణశ్రక్ాశ్రచ్న
అుకూలత్యాశ్రశక్యమ్శ్రస మ్పపేశ్రత్సయ శ్రవర్ష ౌతుమ్శ్ర౨౬
త్స్మక శ్రత్త్మ్
ౌ శ్రప్రుప్తినాశ్రయౌవరాజయ మ్శ్రసనాత్నమ్శ్ర
సశ్రప్రప్స్మత్య శ్రశ్రసల్మ ౌయాశ్రసీతేశ్రప్రుప్తిశ్రశచ శ్రవిేషత్: ౨౭
అహమ్శ్రచా౭పిశ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రామ్శ్రకురోఃశ్రసత్వ౭ుాలయన్
వనమ్శ్రఅతైయ వశ్రయాస్మయ మిశ్రస్మ
శ్ర రా
ౌ శ్రప్వశ్రత్వనస్మల్మ నీశ్ర౨౮
యాతేశ్రచ్శ్రత్వయిశ్రక్లాయ ణిశ్రవనమ్శ్రునిశ్రనిషేవిత్మ్
ప్రవతోశ్రప్వాసశ్రరత్యాశ్రప్విత్వయ మ్శ్రత్ల్మయాశ్రనకేశ్ర౨౯
కాలయ మ్శ్రఉాౌయశ్రతేవానామ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రపూజామ్శ్రయాశ్రవితి
వనిత్
ౌ వోయ శ్రత్శరత్ఃశ్రపిాశ్రత్వత్వశ్రనరేశల్మ రఃశ్ర౩0
మాాశ్రచ్శ్రత్వత్వశ్రక్నసలాయ శ్రప్రుాౌశ్రసమాౌప్శ్రక్ర్షే ా
త్రక మ్శ్రఏవా౭ప్రక్త్ఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రత్ల్మ త్ ౌఃశ్రసమాక నమ్శ్రఅర మతిశ్ర౩౧
వనిత్
ౌ వాయ శ్రశచ శ్రతేశ్రనిత్యమ్శ్రయాఃశ్రేష్టశ్రత్వత్వశ్రమాత్రః
స్నన హశ్రప్రప్ణయశ్రసమో్కైఃశ్రసమాశ్రహిశ్రత్వత్వశ్రమాత్రఃశ్ర౩౨
ప్రాప్రతుశ్రపుప్రత్శ్రసమౌశ్రచా౭పిశ్రప్రత్షవౌ
ట య శ్రచ్శ్రవిేషత్ః
త్ల్మ యాశ్రప్రత్శ్రశప్రతుక్ననశ్రప్రాణఃశ్రప్రపియత్రౌశ్రత్వత్వశ్ర౩౩
విప్రపియమ్శ్రనశ్రచ్శ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రక్ాశ్రచ్న
సశ్రహిశ్రరాజాశ్రప్రప్పుశ్రైచ వశ్రతేశశ్రసయ శ్రచ్శ్రకులశ్రసయ శ్రచ్శ్ర౩౪
ఆరాతిాశ్రహిశ్రీలేనశ్రప్రప్యతైన శోచ ప్స్నవిాః
రాజానఃశ్రసప్రత్వ్ సీత్ని ౌశ్రప్రప్కుప్య ని ౌశ్రవిప్రయ యేశ్ర౩౫
ఔరస్మన౭పిశ్రపుప్రాన్శ్రహిశ్రత్య జశ్రశ్రనయ ౭హిత్శ్ర
ౌ
కార్షణః
సత్వరాౌన్శ్రసప్రత్వ్ ప్రకుహణనిశ్రౌ జ నాన౭పిశ్రనరాతిాఃశ్ర౩౬
స్మశ్రత్ల్మ మ్శ్రవస్నహశ్రక్లాయ ణిశ్రరాజశ్రే సా త్వ౭ువర్ష ౌనీశ్ర
ప్రత్శ్రసయ శ్రరాశ్రత్రేక శ్రసత్య శ్రప్రవత్శ్రప్రాయణాశ్ర౩౭
అహమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రత్వహాశ్రవనమ్శ్రప్రపియేశ్రశ్రశ్ర
త్ల్మ యాశ్రహిశ్రవసవ
ౌ య మ్శ్రఇహవశ్రామిని
యాశ్రవయ ళీక్మ్శ్రకు రుషేశ్రనశ్రక్సయ చిత్శ్రశ్ర
త్ాశ్రత్ల్మ యాశ్రకారయ మ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్యశ్రత్వత్వశ్ర౩౮శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రషటిల్మ త్వేశ్రసా రు:
సరవి
త మశ సస ర్క :
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రవైతేహీశ్రప్రపియా౭శ్రరామశ్రప్రపియశ్రవాతినీ
శ్రప్రప్ణయాత్శ్రఏవశ్రసప్రుు ాౌశ్రప్రాౌరమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ిశ్రమిత్మ్శ్రాషస్నశ్రరాత్వశ్రవాక్య మ్శ్రలకుత్యాశ్రప్రతువమ్శ్ర
త్ల్మ యాశ్రయశ్రత్౭ప్హాసయ మ్శ్రమేశ్రప్రశుాల్మ శ్రనరశ్రవరాత్క జశ్ర౨
(వీరాణామ్శ్రరాజశ్రపుప్రాణామ్శ్రశన్తస్మౌ౭న్తసశ్రౌ వితుష్టమ్శ్రప్రుప్శ్ర
అన౭శ్రర మమ్శ్రఅశ్రయశమ్శ్రచ్శ్రనశ్రప్ర శోత్వయ మ్శ్రత్ల్మ శ్రయేర్షత్మ్)
శ్రఆరయ శ్రపుప్రత్శ్రపిాశ్రమాాశ్రప్రాాశ్రపుప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రరన ష్ట
శ్రస్మల్మ నిశ్రపుణాయ నిశ్రపుమాజనాఃశ్రసల్మ మ్శ్రసల్మ మ్శ్రాక్యమ్శ్రఉాసతేశ్ర౩
శ్రప్రుౌశ్రరా్ క్యమ్శ్రతుశ్రారయ కాశ్రప్రాోన తిశ్రపురుషర ిప్
శ్రఅత్శ్రైచ వా౭హమ్శ్రఆతిష్టటశ్రవనేశ్రవసవ
ౌ య మ్శ్రఇత్య ౭పిశ్ర౪
శ్రనశ్రపిాశ్రనా౭౭త్క జ్ఞశ్రనా౭౭ాక శ్రనశ్రమాాశ్రనశ్రసకీజనః
శ్రఇహశ్రప్రపేత్య శ్రచ్శ్రనారీణామ్శ్రప్తి: ఏక్నశ్రక్తిఃశ్రసాశ్ర౫
శ్రయతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రప్స్మతో
ౌ శ్రతురు మ్శ్రవనమ్శ్రఅతైయవశ్రరాక్వ
శ్రఅప్రక్త్శ్రశ్రస్నశ్రౌ క్మిష్టయ మిశ్రప్రుత్న నీ ౌశ్రకుశశ్రక్ణకా
ట న్శ్ర౬
శ్రఈరాయి శ్రరోష్టశ్రప్హిప్రష్ణుత్య శ్రపుక్శ్రౌ ేషమ్శ్రఇ వోత్క్మ్
శ్రనయశ్రమామ్శ్రవీరశ్రవిప్రసప్ఃౌ శ్రాప్మ్శ్రత్వయిశ్రనశ్రవిత్య తేశ్ర౭
శ్రప్రాస్మా౭న్తకైశ్రర్షల్మ మానైశ్రరాల్మ శ్రవైహాయసశ్రక్తేనశ్రవా
శ్రసరాల్మ ౭వస్మౌశ్రక్ాశ్రప్రుౌఃశ్రాత్శ్రచాచ యాశ్రవిశిషయ తేశ్ర౮
శ్రఅుశిష్టట౭స్మక శ్రమాప్రాశ్రచ్శ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రవివిా౭౭ప్రశయమ్
శ్రనా౭స్మక శ్రసప్రత్వ్ తిశ్రవక్వా
ౌ య శ్రవర్ష ౌత్వయ మ్శ్రయాశ్రత్వయాశ్ర౯
అహమ్శ్రతురు మ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రవనమ్శ్రపురుషశ్రవర్ష జత్మ్శ్ర
నానాశ్రప్రుక్శ్రక్ణశ్రఆకీర ణమ్శ్రశారూౌలశ్రప్రుక్శ్రస్నవిత్మ్శ్ర౧0
శ్రరక్మ్శ్రవనేశ్రనివాాయమిశ్రయతైవశ్రప్వనేశ్రపితుః
శ్రఅచినయ
ౌ నీశ్రౌ ప్రత్వన్శ్రలోకామ్శ్రశిచ న ౌయనీశ్రౌ ప్తిప్రవత్మ్శ్ర౧౧
శ్రశుప్రూషమాణాశ్రతేశ్రనిత్య మ్శ్రనియాశ్రప్రప్హకచార్షణీ
శ్రసహశ్రరమేాయ శ్రత్ల్మ యాశ్రవీరశ్రవనేష్ణశ్రత్వతుశ్రక్నిష్ణ
ౌ శ్ర౧౨
శ్రత్ల్మ మ్శ్రహిశ్రశక్నశ్రౌ వనేశ్రక్రుౌమ్శ్రరాత్వశ్రసత్వ్ ర్షాలనమ్
శ్రఅనయ స్మయ ౭పిశ్రజనస్నయ హశ్రిమ్శ్రపునర్శ్రత్వత్వశ్రమానత్శ్ర౧౩
సహశ్రత్ల్మ యాశ్రక్మిష్టయమిశ్రవనశ్రత్వ౭త్య శ్రనశ్రసత్వే య:
నా౭హమ్శ్రశకాయ శ్రత్వహాశ్రాక్శ్రనివర ౌయితుశ్రుత్య ాశ్ర౧౪
శ్రప్లశ్రమ్పలా౭శనాశ్రనిత్య మ్శ్రప్విష్టయ మిశ్రనశ్రసత్వే యః
శ్రనశ్రతేశ్రతుఃక్మ్శ్రక్ర్షష్టయమిశ్రనివసనీశ్రౌ సహశ్రత్ల్మయాశ్ర౧౫
శ్రఇచాచ మిశ్రసర్షత్ఃశ్రైలాన్శ్రప్లల్మ లానిశ్రవనానిశ్రచ్
శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రసరల్మ ప్రత్శ్రనిరీ్ాశ్రత్ల్మ యాశ్రనాతేనశ్రత్వత్వాశ్ర౧౬
శ్రహత్వా శ్రకారణవా
ట శ్రకీరాణఃశ్రప్తిక నీఃశ్రస్మతుశ్రపుషి్ాః
శ్రఇచేచ యమ్శ్రరినీశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రత్ల్మ యాశ్రవీరేణశ్రసత్వు ాశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అపిషేక్మ్శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రారశ్రనిత్య మ్శ్రయత్శ్రప్రవాశ్ర
శ్రసహశ్రత్ల్మ యాశ్రవిశాలాక్షశ్రరమేాయ శ్రప్రత్వశ్రననినీ
ౌ శ్ర౧౮
శ్రఏవమ్శ్రవర ిశ్రసహప్రస్మణామ్శ్రశత్మ్శ్రవా౭హమ్శ్రత్ల్మ యాశ్రసహ
వయ తిప్రక్త్వమ్శ్రనశ్రవేాాయమిశ్రసల్మ రోు ౭పిశ్రనశ్రహిశ్రమేశ్రత్వత్:శ్ర౧౯
శ్రసల్మ రేు ౭పిశ్రచ్శ్రవినాశ్రవాసోశ్రప్విాశ్రయతిశ్రరాక్వ
శ్రత్ల్మ యాశ్రత్వత్వశ్రనరవాయప్రక్శ్రనా౭హమ్శ్రత్త్వ౭పిశ్రరోచ్యేశ్ర౨0
శ్రఅహమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రవనమ్శ్రరతురు త్వమ్శ్ర
ప్రుకాశ్రయుత్మ్శ్రవానరశ్రవారణశ్రరుయ త్మ్
శ్రవనేశ్రనివాాయ మిశ్రయాశ్రపితుశ్రప్ర రుు హేశ్ర
త్వైవశ్రాాశ్రుప్ప్రకుహయ శ్రసత్వయ ాశ్రశ్ర౨౧
శ్రఅననయ శ్రావామ్శ్రఅురక్శ్రౌ చేత్సమ్శ్రశ్ర
త్ల్మ యాశ్రవియుకాౌమ్శ్రత్వరణాయశ్రనిశిచ ామ్
శ్రనయసల్మ శ్రమామ్శ్రస్మతుశ్రకురుషల్మ శ్రయాచ్నామ్శ్ర
నశ్రతేశ్రత్వయాశ్రఅత్:శ్రకురుాశ్రప్విషయ తిశ్రశ్ర౨౨
శ్రత్ాశ్రప్రపువాణామ్శ్రఅపిశ్రత్రక శ్రవత్ా లోశ్రశ్ర
నశ్రచ్శ్రసక శ్రసీామ్శ్రప్రువరోశ్రనినీషతి
శ్రఉవాచ్శ్రచ్శ్రఏనామ్శ్రప్హుశ్రసనిన వర ౌనేశ్ర
వనేశ్రనివాససయ శ్రచ్శ్రతుఃిామ్శ్రప్రప్తిశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రసప్వి
ౌ త్వే శ్రసా రు:
అష్టటవిమశ సస ర్క :
సశ్రఏవమ్శ్రప్రపువత్వమ్శ్రసీామ్శ్రత్రక జ్ఞేశ్రత్రక శ్రవత్ా లఃశ్ర౧
నశ్రనేతుమ్శ్రకురుశ్రతేశ్రపుతిమ్
ౌ శ్రవనేశ్రతుఃకానిశ్రచిత్వౌయన్శ్ర
స్మత్వౌయిాల్మ శ్రపునశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రతుశ్రాష్ శ్రతూషిత్శ్రలోచ్నాశ్ర
శ్రనివర ౌనా౭శ్రరే ౌశ్రత్రాక ాకశ్రవాక్య మ్శ్రఏత్త్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౨
శ్రసీతేశ్రత్వహాశ్రకుీనా౭స్మశ్రత్రేక శ్రచ్శ్రనిరాశ్రసా
శ్రఇహా౭౭చ్రశ్రసల్మ త్రకమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రమాశ్రయాశ్రత్వనసఃశ్రరక్మ్శ్ర౩
శ్రసీతేశ్రయాశ్రాల్మ మ్శ్రవక్షాయ మిశ్రత్ాశ్రకారయ మ్శ్రత్ల్మయా౭ప్లే
శ్రవనేశ్రతోష్టశ్రహిశ్రప్హవోశ్రవత్త్శ్రస్మ
శ్ర ౌ శ్రనిన ోత్శ్రమేశ్ర౪
శ్రసీతేశ్రవిుచ్య ామ్శ్రఏష్టశ్రవనశ్రవాసశ్రప్రకుాశ్రత్వతిః
శ్రప్హుశ్రతోషమ్శ్రహిశ్రకానాౌరమ్శ్రవనమ్శ్రఇత్య౭పిత్వయతేశ్ర౫
శ్రహిత్శ్రపుాయౌ శ్రక్లుశ్రవచ్యశ్రత్వయైత్త్శ్రఅపిత్వయతే
శ్రసాశ్రరక్మ్శ్రనశ్రజానామిశ్రతుఃక్మ్శ్రఏవశ్రసాశ్రవనమ్శ్ర౬
శ్రిర్షశ్రనిర జరశ్రసమ్ప్ ాశ్రిర్షశ్రక్నర
ౌ శ్రవాస్మనామ్
స్మమామనామ్శ్రనినాశ్రతుఃకాఃశ్రప్ర శోతుమ్శ్రతుఃక్మ్శ్రఅతోశ్రవనమ్శ్ర౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సశ్రప్రకాహాశ్రసా ర్షత్శ్రైచ వశ్రప్త్వు వత్య శ్రశచ శ్రతుస ౌరా:
త్వత్తశ్రౌ ర౭పిశ్రక్జైశ్రర్షన త్యశ్రత్వతోశ్రతుఃక్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౮
లాశ్రక్త్వటక్శ్రసమ్పు రాణ: ప్రకుక్శ్రవా కూప్శ్రనాతిా:
నిరాశ్రశచ శ్రరతురాు శ్రశచ శ్రమారాు శ్రతుఃక్శ్రత్వతోశ్రవనమ్శ్ర౯
శ్రరప్య తేశ్రప్ర ణశ్రశయాయరశ్రసల్మ యమ్శ్రప్కాన రశ్రపూత్లే
శ్రరాప్రతిష్ణశ్రప్రశత్వశ్రినేన నశ్రత్స్మక శ్రశ్రతుఃౌ క్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౧0
అహోశ్రరాప్రత్మ్శ్రచ్శ్రసమోౌష: క్ర ౌవోయ శ్రనియా౭౭త్క నాశ్ర
ప్లశ్రప్రుక్షాశ్రవప్తితైశ్రసీా తేశ్రతుఃక్శ్రత్వతోశ్రవనమ్శ్ర౧౧
శ్రఉప్వాసశ్రశచ శ్రక్ర ౌవాయ శ్రయాశ్రప్రాణేనశ్రమతిలి
శ్రజట్టశ్రారశ్రశచ శ్రక్ర ౌవోయ శ్రవలు శ్రలా౭త్వ్ రశ్రార్షణాశ్ర౧౨
తేవానామ్శ్రపిప్రతూణామ్శ్రచ్శ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రవితిశ్రపూరల్మ క్మ్శ్ర
ప్రాాౌనామ్శ్రఅతిత్వనామ్శ్రచ్శ్రనిత్య శ: ప్రప్తిపూజనమ్శ్ర౧౩
కారయ శ్రన్తస్మశ్రౌ రపిషేక్శ్రశచ శ్రకాలేశ్రకాలేశ్రచ్శ్రనిత్య శ:
చ్రాశ్రనియమేశ్రనైవశ్రత్స్మక త్శ్రతుఃక్శ్రత్రమ్శ్రవన: ౧౪
ఉప్హారశ్రశచ శ్రక్ర ౌవయ : కురమ: సల్మ యశ్రమా౭౭ప్రహుతై:
ఆరే ిణశ్రవితినాశ్రవేత్యమ్శ్రాలేశ్రతుఃక్శ్రత్వతోశ్రవనమ్శ్ర౧౫
యాశ్రలపేన
ౌ శ్రసమోౌష: క్ర ౌవయ శ్రశ్రస్న ౌనశ్రమతిలిశ్ర
యా౭౭హారశ్రరల్మ నశ్రచ్రశ్రర్షన త్యమ్శ్రతుఃక్శ్రత్వతోశ్రవనమ్శ్రశ్ర౧౬
అత్వవశ్రవాాశ్రస్మ
శ్ర మి
ౌ రమ్శ్రపుపుక్షాశ్రచా౭ప్రత్శ్రనిత్య శః
శ్రప్యానిశ్రచ్శ్రత్వహానిశ్రౌ అప్రత్శ్రత్తోశ్రతుఃక్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౧౭
శ్రసరీశ్రప్రరాశ్రశచ శ్రప్హవోశ్రప్హుశ్రరూాశ్రశచ శ్రామిని
శ్రచ్రనిశ్రౌ ప్రపుతివీమ్శ్రత్రా్ శ్రత్
శ్ర తో
ౌ శ్రతు:క్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౧౮
శ్రనత్వశ్రనిలయనాఃశ్రసరా్ శ్రనత్వశ్రకుటిలశ్రకామినః
శ్రతిషశ్రట శ్రనాౌయ ౭౭ప్రుత్య శ్రప్నాౌనమ్శ్రఅతోశ్రతుఃక్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౧౯
శ్రప్త్మాు శ్రప్రుశిచ కాఃశ్రకీట్టశ్రత్మాే శ్రశచ శ్రత్వశకైఃశ్రసహ
శ్రాత్నేశ్రౌ నిత్య మ్శ్రఅప్లేశ్రసరల్మ మ్శ్రతుఃక్శ్రత్రమ్శ్రశ్రవనమ్శ్ర౨0
శ్రప్రతుమాఃశ్రక్ణి
ట నశ్రైచ వశ్రకుశశ్రకాశాశ్రశచ శ్రామిని
శ్రవనేశ్రవాయ కులశ్రశాకా౭ప్రకాశ్రస్న
శ్ర న
ౌ శ్రతుఃక్త్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౨౧
కాయశ్రశ్రకేశాశ్ర
ల శచ శ్రప్హవోశ్రప్యానిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర
అరణయ శ్రవాస్నశ్రవసతోశ్రతుఃక్శ్రమేవశ్రత్తోశ్రవనమ్శ్ర౨౨
ప్రక్నత్శ్రలోపౌశ్రవిమోక్వౌ
ౌ య శ్రక్ర ౌవాయ శ్రత్ప్స్నశ్రత్వతి:
నశ్రపేత్వయ మ్శ్రచ్శ్రపేత్వేయ శ్రనిత్య మ్శ్రతుఃక్శ్రత్వతోశ్రవనమ్శ్ర౨౩
త్త్౭లమ్శ్రతేశ్రవనమ్శ్రక్ాల్మ శ్రక్షత్వమ్శ్రనశ్రహిశ్రవనమ్శ్రత్వ
శ్రవిప్రుశశ్రనిన హశ్రప్శాయమిశ్రప్హుశ్రతోషత్రమ్శ్రవనమ్శ్ర౨౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రవనమ్శ్రతుశ్రనేతుమ్శ్రనశ్రప్రకుాశ్రత్వతిశ్రశ్రసా
ౌ శ్రశ్ర
ప్పూవశ్రరామేణశ్రయాశ్రత్వహాత్క నా
నశ్రత్సయ శ్రసీాశ్రవచ్నమ్శ్రచ్కారశ్రశ్ర
శ్రత్తో
ౌ ౭ప్రప్వీశ్రప్రాత్వమ్శ్రఇత్మ్శ్రరతుఃిాశ్రశ్రశ్ర౨౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఅష్టటవిత్వే శ్రసా రు:
ఏకోన ప్త్వమశ సస ర్క :
ఏత్శ్రశ్రతుౌశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసీాశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రతుఃిా
ప్రప్సకాౌ౭ప్రశుశ్రుకీశ్రత్వనమ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
యేశ్రత్ల్మ యాశ్రకీర్ష ౌాశ్రతోష్టశ్రవనేశ్రవసవ
ౌ య ామ్శ్రప్రప్తి
కుణాన్శ్రఇతేయ శ్రవశ్రాన్శ్రవితిశ్రౌ త్వశ్రస్నన హశ్రపురప్రరు ాన్శ్ర౨
ప్రుకాశ్రస్మమామశ్రక్జాశ్రైచవశ్రశారూౌలాశ్రశే రప్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర
ప్క్షిణశ్రప్రరా త్వరాశ్రైచ వశ్రయేశ్రచా౭నేయ శ్రవనశ్రచార్షణశ్ర: ౩
అప్రతుషశ్రట పూరల్మ శ్రరూప్ాల్మ త్శ్రసరేల్మ శ్రతేశ్రత్వశ్రరాక్వశ్ర
రూప్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ ౭ప్సరే్ యు: ప్యేశ్రసరేల్మ శ్రహిశ్రపిప్య తిశ్ర౪
శ్రత్ల్మ యాశ్రచ్శ్రసహశ్రక్నవ
ౌ య మ్శ్రత్వయాశ్రకురుశ్రజనా౭౭శ్రజయా
ే
శ్రత్ల్మ శ్రతిల్మ యోకేనశ్రమేశ్రరాత్వశ్రత్య క్వ
ౌ య మ్శ్రఇహశ్రజీవిత్మ్శ్ర౫
శ్రనశ్రచ్శ్రమామ్శ్రత్ల్మ శ్రత్ా మ్పప్స్మౌమ్శ్రఅపిశ్రశక్నన తిశ్రరాక్వ
శ్రరరాణామ్శ్రఈశల్మ రఃశ్రశప్రక్ఃశ్రప్రప్త్ర ియితుమ్శ్రఓజస్మశ్ర౬
శ్రప్తిశ్రహీనాశ్రతుశ్రయాశ్రనారీశ్రనశ్రస్మశ్రశక్షయ తిశ్రజీవితుమ్
శ్రకాత్వమ్శ్రఏవమ్శ్రవిత్మ్శ్రరాత్వశ్రత్ల్మ యాశ్రత్వత్వశ్రవిత్ర్షే త్మ్శ్ర౭
శ్రఅత్శ్రచా౭పిశ్రత్వహాప్రాజశ్రే ప్రాహక ణానామ్శ్రత్వయాశ్రప్రశుత్మ్
శ్రపురాశ్రపిప్రతుశ్రప్ర కుహేశ్రసత్య మ్శ్రవసవ
ౌ య మ్శ్రిలశ్రమేశ్రవనేశ్ర౮
శ్రలక్షణిోయ శ్రతిల్మ జాతిప్య ఃశ్రప్రశుాల్మ ౭హమ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్ర కుహే
శ్రవనశ్రవాసశ్రప్రకుతోశ్రాాహాశ్రనిత్య మ్శ్రఏవశ్రత్వహాప్లశ్ర౯
శ్రఆతేశోశ్రవనశ్రవాససయ శ్రప్రాప్వ
ౌ య ఃశ్రసశ్రత్వయాశ్రిల
శ్రస్మశ్రత్ల్మ యాశ్రసహశ్రత్ప్రా౭హమ్శ్రయాస్మయ మిశ్రప్రపియశ్రనా౭నయ ాశ్ర౧0
శ్రప్రకుా౭౭తేశాశ్రప్విష్టయ మిశ్రక్మిష్టయ మిశ్రసహశ్రత్ల్మ యా
శ్రకాలశ్రశాచ ౭యమ్శ్రసుత్్ నన ఃశ్రసత్య వాశ్రక్్ వతుశ్రతిల్మ జఃశ్ర౧౧
శ్రవనశ్రవాస్నశ్రహిశ్రజానామిశ్రతుఃకానిశ్రప్హుాశ్రిల
శ్రప్రాప్య నేశ్రౌ నియత్మ్శ్రవీరశ్రపు రుష్య:శ్రఅప్రకుా౭౭త్క పిఃశ్ర౧౨
శ్రక్నయ యాశ్రచ్శ్రపితుశ్రరేుహేశ్రవనశ్రవాసఃశ్రప్రశుతోశ్రత్వయా
శ్రపిక్షిణాయ ఃశ్రస్మతుశ్రప్రుాౌయాశ్రత్వత్వశ్రమాతుశ్రర్షహా౭ప్రక్త్ఃశ్ర౧౩
శ్రప్రప్స్మతిత్శ్రశచ శ్రవైశ్రపూరల్మమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రవైశ్రప్హువిత్మ్శ్రప్రప్ో
శ్రక్త్వనమ్శ్రవనశ్రవాససయ శ్రకామిిత్మ్శ్రహిశ్రసహశ్రత్ల్మ యాశ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రప్రకుత్శ్రక్షణా౭హమ్శ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రక్త్వనమ్శ్రప్రప్తిశ్రరాక్వ
శ్రవనశ్రవాససయ శ్రూరసయ శ్రచ్రాయ శ్రహిశ్రత్వత్వశ్రరోచ్తేశ్ర౧౫
శ్రశుాౌ౭౭త్క న్శ్రప్రపేత్వశ్రావాత్శ్రహిశ్రప్విష్టయ మిశ్రవిక్లక ష్ట
శ్రప్రాౌరమ్శ్రఅుక్చ్చనీశ్రౌ ప్రాౌశ్రహిశ్రత్వత్వశ్రతైవత్మ్శ్ర౧౬
శ్రప్రపేత్య శ్రావే౭పిశ్రక్లాయణఃశ్రసత్వు మోశ్రమేశ్రసహశ్రత్ల్మ యా
శ్రప్రశుతిశ్రశ్రర్ష మశ్రప్రూయతేశ్రపుణాయ శ్రప్రాహక ణానామ్శ్రయశస్మల్మ నామ్శ్ర౧౭
శ్రఇహశ్రలోకేశ్రచ్శ్రపిప్రతుపిశ్రరాయ శ్రన్తసీశ్రౌ యసయ శ్రత్వహాత్వతే
శ్రఅతి్ శ్రర
శ్ర ా
ౌ ౌ శ్రసల్మ త్రేక ణశ్రప్రపేత్య శ్రావే౭పిశ్రత్సయ శ్రస్మశ్ర౧౮
ఏవమ్శ్రఅస్మక త్శ్రసల్మ కామ్శ్రనారీమ్శ్రరప్రుాౌమ్శ్రహిశ్రప్తిప్రవామ్
నా౭పిరోచ్యస్నశ్రనేతుమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రమామ్శ్రకేనేహశ్రహేతునాశ్ర౧౯
ప్కాౌమ్శ్రప్తిప్రవామ్శ్రత్వనామ్శ్రమామ్శ్రసమామ్శ్రరక్శ్రతుఃక్యోః
నేతుమ్శ్రఅర మస్మశ్రకాకుత్ా ిశ్రసమానశ్రరక్శ్రతుఃినీమ్శ్ర౨0
యతిశ్రమామ్శ్రతుఃిామ్శ్రఏవమ్శ్రవనమ్శ్రనేతుమ్శ్రనశ్రచేచ్చ స్మ
విషమ్శ్రఅిన మ్శ్రజలమ్శ్రవా౭హమ్శ్రఆస్మౌస్నయ శ్రప్రుతుయ శ్రకారణాత్శ్ర౨౧
ఏవమ్శ్రప్హుశ్రవిత్మ్శ్రత్మ్శ్రస్మశ్రయాచ్తేశ్రక్త్వనమ్శ్రప్రప్తి
నా౭ుమేనేశ్రత్వహాాహుశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రనేతుమ్శ్రవిజనమ్శ్రవనమ్శ్ర౨౨
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రస్మశ్రచినాౌమ్శ్రమతిీశ్రసుాక్ా
స్మన ప్యనీ ౌవశ్రకామ్శ్రఉష్త:ణ అప్రశుపి: నయనశ్రచుయ తైఃశ్రశ్ర౨౩
చినయ
ౌ నీమ్
ౌ శ్రత్ాశ్రామ్శ్రతుశ్రనివర ౌయితుమ్శ్రఆత్క వాన్
ాప్రమోషీమ్
ట శ్రసశ్రత్ాశ్రసీామ్శ్రకాకుతోౌా శ్రప్హల్మస్మనల్మ ౌ యత్శ్ర౨౪శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఏ క్ననశ్రప్రతిత్వే శ్రసా రు:
ప్త్వమశ సస ర్క :
స్మనల్మ య ౌ మానాశ్రతుశ్రరామేణశ్రమతిీశ్రజనకా౭౭త్క జా
వనశ్రవాసశ్రనిమిాౌయశ్రప్రాౌరమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
స్మశ్రత్మ్శ్రఉత్త్వ
ౌ శ్రసమిల్మ కాన శ్రసీాశ్రవిపులశ్రవక్షసమ్
ప్రప్ణయాశ్రచాచ ౭పిమానాశ్రచ్చ శ్రప్ర్షచిక్షేప్శ్రరాక్వమ్శ్ర౨
ిమ్శ్రాల్మ శ్రఅత్వనయ త్శ్రవైతేహఃశ్రపిాశ్రమేశ్రమితిలా౭తిప్ః
రాత్వశ్రజామాత్రమ్శ్రప్రాప్య శ్రన్తస్మయ
ౌ మ్శ్రపురుషశ్రవిప్రక్హమ్శ్ర౩
అప్రుత్మ్శ్రప్త్శ్రలోక్న౭యమ్శ్రఅజాేనాత్శ్రయత్శ్రహిశ్రవక్షయ తి
తేజ్ఞశ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ ప్రమ్శ్రరామేశ్రత్ప్త్వవశ్రతివాక్రేశ్ర౪
ిమ్శ్రహిశ్రప్రకుాల్మ శ్రవిషణశ్రణ స
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రకుతోశ్రవాశ్రప్యమ్శ్రఅస్మశ్రౌ తే
యత్శ్రప్ర్షత్య కుౌశ్రకాత్వశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రమామ్శ్రఅననయ శ్రప్రాయణామ్శ్ర౫
తుయ త్వతేా నశ్రరత్మ్శ్రవీరశ్రసత్య వన ౌమ్శ్రఅుప్రవామ్
స్మవిప్రత్వమ్శ్రఇవశ్రమామ్శ్రవితిశ్రౌ త్ల్మ మ్శ్రఆత్క శ్రవశశ్రవర్ష ౌనీమ్శ్ర౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రత్ల్మ హమ్శ్రత్వనస్మశ్రప్య ౭నయ మ్శ్రప్రత్ష్టట౭స్మక శ్రత్ల్మప్రతుతే౭నక్
త్ల్మ యాశ్రరాక్వశ్రక్చేచ యమ్శ్రయా౭నాయ శ్రకులశ్రాత్వా నీశ్ర౭
సల్మ యమ్శ్రతుశ్రారాయ మ్శ్రక్నమారీమ్శ్రచిరమ్శ్రఅతుయ షిామ్శ్రసత్వమ్
ైలూషశ్రఇవశ్రమామ్శ్రరాత్వశ్రప్రేోయ శ్రాతుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౮
యసయ శ్రప్త్య మ్శ్రచ్శ్రరామా౭౭శ్రత్శ్రౌ యసయ శ్రచా౭శ్రరే ౌ౭వరుత్య స్నశ్ర
త్ల్మ మ్శ్రత్సయ శ్రప్వశ్రవశయ శ్రశచశ్రవితేయశ్రశచ శ్రసా౭నక్శ్రశ్రశ్ర౯
సశ్రమామ్శ్రఅనాాయశ్రవనమ్శ్రనశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రప్స్మౌతుమ్శ్రఅర మస్మ
త్ోశ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭రణయ మ్శ్రసల్మ రోు శ్రవాశ్రమేశ్రసహశ్రత్ల్మ యాశ్ర౧0
నశ్రచ్శ్రమేశ్రప్విాశ్రత్ప్రత్శ్రక్శిచ త్శ్రప్తిశ్రప్ర్షప్రశత్వః
ప్రపుషత్
ట శ్రశ్రసవ
ౌ శ్రక్చ్చ నాయ ౌ శ్రవిహారశ్రశయనేషిల్మ వశ్ర౧౧
కుశశ్రకాశశ్రశరశ్రఇషీకాశ్రయేశ్రచ్శ్రక్ణి
ట నోశ్రప్రతుమాః
తూలా౭జినశ్రసత్వశ్రస్రాే శ్రమారేు శ్రత్వత్వశ్రసహశ్రత్ల్మ యాశ్ర౧౨
త్వహాశ్రవాత్శ్రసుతూౌత్మ్శ్రయశ్రనాక మ్శ్రఅప్క్ర్షషయ తి
రజ్ఞశ్రరత్వణశ్రత్న్శ్రత్వనేయ శ్రప్రారయ మ్శ్ర
ౌ ఇవశ్రచ్నన
ౌ మ్శ్ర౧౩
శాత్ల్మ లేష్ణశ్రయాశ్రస్మేయశ్రవనానేశ్రౌ వనశ్రక్నచ్ర
కుా౭౭శ్రసర
ౌ ణశ్రత్లే్ష్ణశ్రిమ్శ్రస్మయ త్శ్రరక్త్రమ్శ్రత్త్ఃశ్ర౧౪
ప్ప్రత్మ్శ్రమ్పలమ్శ్రప్లమ్శ్రయశ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రఅల్మ్శ్రవాశ్రయతిశ్రవాశ్రప్హు
ాసయ స్మశ్రసల్మ యమ్శ్రఆప్రహుత్య శ్రత్న్శ్రమే౭ప్రుత్శ్రరసోప్త్వమ్శ్ర౧౫
నశ్రమాతుశ్రరన శ్రపితుశ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రసక ర్షష్టయమిశ్రనశ్రవేశక నః
ఆర ౌవాన్శ్రఉప్పుఞ్జజనాశ్రపుష్ట్ ణిశ్రచ్శ్రప్లానిశ్రచ్శ్ర౧౬
నశ్రచ్శ్రత్ప్రత్శ్రక్త్ఃశ్రిమిచశ్రన్తత్ష్ణ
ౌ ట మ్శ్రఅర మస్మశ్రవిప్రపియమ్
త్వప్రతుు తేశ్రనశ్రచ్శ్రతేశ్రశోక్నశ్రనశ్రప్విష్టయ మిశ్రతుర్రాశ్ర౧౭
యశ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రసహశ్రసశ్రసల్మ రోు శ్రనిరయోశ్రయశ్రశ్రసల్మ యాశ్ర
ౌ
వినా
ఇతిశ్రజానన్శ్రప్రామ్శ్రప్రీతిమ్శ్రక్చ్చ శ్రరాత్వశ్రత్వయాశ్రసహశ్ర౧౮
అత్శ్రమామ్శ్రఏవమ్శ్రఅవయ ప్రకామ్శ్రవనమ్శ్రనైవశ్రనయిషయ స్మ
విషమ్శ్రఅతైయ వశ్రాస్మయమిశ్రమాక్త్వమ్శ్రతిల్మ షామ్శ్రవశమ్శ్ర౧౯
ప్శాచ శ్రత్౭పిశ్రహిశ్రతుఃకేనశ్రత్వత్వశ్రనైవా౭శ్రస్మశ్రౌ జీవిత్మ్
ఉజిా
జ యాశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రనాత్శ్రత్తైవశ్రత్వరణమ్శ్రవరమ్శ్ర౨0
ఇత్వమ్శ్రహిశ్రసహితుమ్శ్రశోక్మ్శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రనోత్ా హే
ిమ్శ్రపునశ్రశ్రర ౌశశ్రవరాిణిశ్రప్రత్వణిశ్రచైక్మ్శ్రచ్శ్రతుఃిాశ్ర౨౧
ఇతిశ్రస్మశ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌశ్రవిలప్య శ్రక్రుణమ్శ్రప్హు
చుప్రక్నశశ్రప్తిమ్శ్రఆయస్మౌశ్రప్రపుశమ్శ్రఆలిఙ్ుయ శ్రససల్మ రమ్శ్ర౨౨
స్మశ్రవిాౌశ్రప్హుపిశ్రరాల్మకైయ : శ్రర్షక్షౌ :త ౌ ఇవశ్రక్జశ్రఅఙ్ునా
చిరశ్రసనిన యత్మ్శ్రాష్ మ్శ్రుమోచా౭ినమ్శ్రఇవా౭రణిఃశ్ర౨౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్స్మయ ఃశ్రస్ టిక్శ్రసమాు శమ్శ్రవార్షశ్రసమాౌప్శ్రసత్వ్ వమ్
నేప్రాాయ మ్శ్రప్ర్షరప్రస్మవశ్రప్ఙ్ు జాాయమ్శ్రఇవోత్క్మ్శ్ర౨౪
త్చైచ శ్రవా౭త్వలశ్రచ్న్తమాౌప్మ్శ్రుక్శ్రమాయత్శ్రలోచ్నమ్శ్ర
ప్రయ శ్రశుషయ త్శ్రాషే్ ణశ్రజలోశ్రన్తతుౌత్శ్రమివాు్ జమ్శ్ర౨౫
ామ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రాహుాయ మ్శ్రవిసమాజామ్శ్రఇవశ్రతుఃిామ్
ఉవాచ్శ్రవచ్నమ్శ్రరాత్వఃశ్రప్ర్షవిశాల్మ సయమ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౬
నశ్రతేవిశ్రత్వశ్రతుఃకేనశ్రసల్మ రు మ్శ్రఅప్య ౭పిరోచ్యే
నశ్రహిశ్రమే౭శ్రస్మశ్రౌ ప్యమ్శ్రిమిచ త్శ్రసల్మ యమో్ : ఇవశ్రసరల్మ త్ఃశ్ర౨౭
త్వశ్రసరల్మ మ్శ్రఅపిప్రాయమ్శ్రఅవిజాేయశ్రశుా౭౭ననే
వాసమ్శ్రనశ్రరోచ్యే౭రణేయ శ్రశిమాన్శ్రఅపిశ్ర
ౌ
రక్షణేశ్ర౨౮
యత్శ్రప్రరష్టట౭స్మశ్రత్వయాశ్రస్మర ౌమ్శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రమతిలి
నశ్రవిహాతుమ్శ్రత్వయాశ్రశకాయ శ్రకీర్ష ౌ: ఆత్క వాశ్రయాశ్ర౨౯
త్రక శ్రశ్రరశ్రౌ క్జశ్రనాసశ్రఊరుశ్రసతి్ : ఆచ్ర్షత్ఃశ్రపురా
త్మ్శ్రచా౭హమ్శ్రఅువరే ౌ౭త్య శ్రయాశ్రసూరయ మ్శ్రరవరచ లాశ్ర౩0
నశ్రక్లల్మ శ్రహమ్శ్రనశ్రక్చేచయమ్శ్రవనమ్శ్రజనక్శ్రనమిౌనిశ్ర
వచ్నమ్శ్రత్శ్రనన యతిశ్రమామ్శ్రపితుశ్రసా తోయప్ప్రపుమిమత్మ్శ్రశ్ర౩౧
ఏషశ్రత్రక శ్రశ్రరశ్రౌ రప్రశోణిశ్రపితుశ్రరాక తుశ్రశచ శ్రవశయ ా
అత్శ్రశచ శ్రఆజాేమ్శ్రవయ తిప్రక్త్వయ శ్రనా౭హమ్శ్రజీవితుమ్శ్రఉత్ా హేశ్ర౩౨
అస్మల్మ త్వనమ్శ్రక్త్మ్శ్రతైవమ్శ్రప్రప్కార: అపిరాత్య తేశ్ర
స్మల్మ త్వనమ్శ్రసత్వతిప్రక్త్వయ శ్రమాత్రమ్శ్రపిత్రమ్శ్రకురుమ్శ్ర౩౩
యశ్రన్తత్య
ౌ మ్శ్రత్శ్రన్తత్యో
ౌ
శ్రలోకా: ప్విప్రత్మ్శ్రత్త్ా త్వమ్శ్రపువిశ్ర
నా౭నయ శ్రత్౭శ్రస్మశ్రౌ శుాామేు శ్రతేనేత్శ్రత్వ౭పిరాత్య తేశ్ర౩౪
నశ్రసత్య మ్శ్రానశ్రమాన్తశ్రవాశ్రనశ్రయజాేశ్రశాచ ౭౭శ్రప్శ్రౌ త్క్షిణా:
త్ాశ్రప్లక్రాశ్రసీా తేశ్రయాశ్రస్నవాశ్రపితుశ్రశ్రర్ష మాశ్ర౩౫
సల్మ రోు శ్రత్నమ్శ్రవాశ్రానయమ్శ్రవాశ్రవిాయ : పుప్రాశ్రరా కానిశ్రచ్శ్ర
కురుశ్రప్రుత్య ౭ురోతేనశ్రనశ్రిమిచ శ్రత్౭పిశ్రతుర లప్మ్శ్ర౩౬
తేవశ్రక్త్వౌరల్మ శ్రక్నశ్రలోకాన్శ్రప్రప్హక శ్రలోకామ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రనరా:
ప్రాపున వమిౌశ్రత్వహాాకనోశ్రమాాశ్రపిప్రతుశ్రప్రాయణా: ౩౭
సశ్రమామ్శ్రపిాశ్రయాశ్రశాస్మశ్రౌ సత్య శ్రత్రక శ్రప్తేశ్రశ్రస్మత్
ౌ ః
త్ాశ్రవర్ష ౌతుమ్శ్రఇచాచమిశ్రసశ్రహిశ్రత్రక ఃశ్రసనాత్నఃశ్ర౩౮
త్వత్వశ్రసనాన శ్రత్వతిశ్రసీాతేశ్రాల్మ మ్శ్రనేతుమ్శ్రత్త్వటకాశ్రవనమ్శ్ర
వస్మష్టయ శ్రమ్పతిశ్రస్మశ్రత్ల్మమ్శ్రమాశ్రత్వ౭ుయాతుమ్శ్రరనిశిచ ాశ్ర౩౯
స్మశ్రహిశ్రప్రరష్టట౭నవాయ మిు శ్రవనాయశ్రత్వతిరేక్షణేశ్ర
అుక్చ్చ శ్రసల్మ శ్రమామ్శ్రీరుశ్రసహశ్రత్రక శ్రచ్రీశ్రప్వశ్ర౪0
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సరల్మ ాశ్రసప్రతుశమ్శ్రసీతేశ్రత్వత్వశ్రసల్మ శ్రసయ శ్రకులశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
వయ వస్మయశ్రత్వ౭తిప్రకామాౌశ్రకామేౌశ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭తిశ్రశోప్నమ్శ్ర౪౧
ఆరప్శ్రసల్మ శ్రరప్రశోణిశ్రవనశ్రవాసశ్రక్షమా: ప్రియా:
నేానీమ్శ్రత్ల్మ ప్రతుతేశ్రసీతేశ్రసల్మ రోు ౭పిశ్రత్వత్వశ్రరోచ్తేశ్ర౪౨
ప్రాహక ణేప్య శ్రశచ శ్రరాన నిశ్రపిక్షుకేప్య శ్రశచ శ్రోజనమ్
తేహిశ్రచా౭౭శత్వా మానేప్య ఃశ్రసత్వౌల్మ రశ్రసల్మ శ్రచ్శ్రమాచిరమ్శ్ర౪౩
పూషణానిశ్రత్వహా౭శ్రరామణిశ్రవరశ్రవన్తస్మౌణిశ్రయానిశ్రచ్శ్ర
రత్వణీయాశ్రశచ శ్రకేచిత్శ్రప్రకీట్ట౭శ్రరాౌశ్రశాచ శ్రపుయ ప్సురా: ౪౪
శయనీయానిశ్రయానానిశ్రత్వత్వశ్రచా౭నాయ నిశ్రయానిశ్రచ్శ్ర
తేహిశ్రసల్మ శ్రప్రపుత్య శ్రవరు సయశ్రప్రాహక ణానాశ్రత్వ౭నత్వౌరమ్శ్ర౪౫
అుకూలమ్శ్రతుశ్రస్మశ్రప్రుౌ: జా
శ్ర ే ాల్మ శ్రక్త్వనమ్శ్రఆత్క నః
క్షిప్రప్మ్శ్రప్రప్ుతిాశ్రతేవీశ్రాతుమ్శ్రఏవోశ్రప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪౬
త్త్ఃశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రప్ర్షపూర ణశ్రమానస్మశ్ర
యశస్మల్మ నీశ్రప్రుౌశ్రరవేక్షయశ్రాషిత్మ్
త్నానిశ్రరాన నిశ్రచ్శ్రాతుమ్శ్రఅఙ్ు నాశ్ర
ప్రప్చ్ప్రక్మేశ్రత్రక ప్రపుామ్శ్రత్వనస్మల్మ నీశ్రశ్రశ్ర౪౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్రతిత్వే శ్రసా రు:
ఏక ప్త్వమశ సస ర్క :
ఏవమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రతుశ్రసమాల్మ త్మ్శ్రలక్షక ణ: పూరల్మ మా౭౭క్త్:
ాష్ శ్రప్రాయ కులశ్రుక్శ్రశోే క్మ్శ్రసోటుమ్శ్రఅశకున వన్శ్ర౧
సశ్రప్రాతు: చ్రణౌశ్రకాటమ్శ్రనిీటయ శ్రరకుశ్రనత్వౌన:
సీామ్శ్రఉవాచ్శ్రఅతిశయాశ్రరాక్వమ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రప్రవత్మ్శ్ర౨
యతిశ్రక్ుౌమ్శ్రప్రకుాశ్రపుతిశ్రౌ రల్మ నమ్శ్రప్రుక్శ్రక్జాశ్రయుత్మ్శ్ర
అహమ్శ్రాల్మ శ్రఅుక్మిష్టయ మిశ్రవనత్వ౭ప్రకేశ్రత్ుర ౌర: ౩
త్వయాశ్రసమేతోశ్రఅరణాయ నిశ్రప్హూనిశ్రవిచ్ర్షషయ స్మ
ప్క్షిపి: ప్రుక్శ్రయూతైశ్రశచ శ్రసుు ష్టటనిశ్రసత్వత్వౌత్: ౪
నశ్రతేవశ్రలోక్శ్రఆప్రక్త్వణమ్శ్రనశ్రఅత్వరత్ల్మ మ్శ్రఅహమ్శ్రప్రుణేశ్ర
ఐశల్మ రయమ్శ్రవా౭పిశ్రలోకానామ్శ్రకాత్వయేశ్రనశ్రత్ల్మయాశ్రవినాశ్ర౫
ఏవమ్శ్రప్రపువాణ: సౌమిప్రతి: వనశ్రవాస్మయశ్రనిశిచ త్:
రామేణశ్రప్హుపి: స్మనల్మ త ౌ : నిషిత్:ౌ పునశ్రర౭ప్రప్వీత్శ్ర౬
అుజాేత్శ్రశచ శ్రప్వాశ్రపూరల్మ శ్రమేవశ్రయత్శ్రసకయ ౭హమ్శ్ర
ిమిానీమ్శ్రపునశ్రర్షత్మ్శ్రప్రియతేశ్రమేశ్రనివారణమ్శ్ర౭
యత్౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రప్తిషేతోశ్రమేశ్రప్రియతేశ్రక్ుౌశ్రమిచ్చ త్:
ఏత్శ్రతిచాచ మిశ్రవిజాేతుమ్శ్రసత్వే యోశ్రహిశ్రత్వమా౭నక్శ్ర౮
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్తో౭ప్రప్వీశ్రనక హాశ్రతేజాశ్రరామోశ్రలక్షక ణశ్రత్వ౭ప్రక్త్ః
స్మ
శ్ర త్
ౌ మ్శ్రప్రాశ్రకాు మినమ్శ్రవీరమ్శ్రయాచ్మానమ్శ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిమ్శ్ర౯
స్మన క్నశ్రౌ త్రక రతోశ్రవీరశ్రసాత్త్మ్శ్రసత్్ తేశ్రశ్రస్మత్
ౌ :
ప్రపియ: ప్రాణశ్రసమోశ్రవశోయ శ్రప్రాాశ్రచా౭స్మశ్రసకాశ్రచ్శ్రమేశ్ర౧0
త్వయా౭త్య శ్రసహశ్రసౌమిప్రతేశ్రత్ల్మ యిశ్రక్చ్చ తిశ్రత్శ్రత్ల్మ నమ్
క్నశ్రప్ర్షషయ తిశ్రక్నసలాయమ్శ్రరమిప్రామ్శ్రవాశ్రయశస్మల్మ నీమ్శ్ర౧౧
అపివర ితిశ్రకామ: య: ప్ర జనయ ఃశ్రప్రపుతివీమ్శ్రఇవ
సశ్రకాత్వశ్రాశశ్రప్రయ సోౌశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రత్వహీప్తిఃశ్ర౧౨
స్మశ్రహిశ్రరాజయ మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రాప్య శ్రప్రుప్శ్రసయ శ్రఅశల్మ ప్తేఃశ్రరా
తుఃిానామ్శ్రసప్త్వననామ్శ్రనశ్రక్ర్షషయ తిశ్రశోప్నమ్శ్ర౧౩
నశ్రసక ర్షషయ తిశ్రక్నసలాయమ్శ్రరమిప్రామ్శ్రచ్శ్రరశ్రతుిామ్శ్ర
ప్రతోశ్రరాజయ మ్శ్రఆస్మత్య శ్రకైకేయాయ మ్శ్రప్రయ వస్మత్
ౌ : ౧౪
ామ్శ్రఆ రాయ మ్శ్రసల్మ యమేవశ్రఇహశ్రరాజశ్రఅుప్రక్హణేశ్రనశ్రవాశ్ర
సౌమిప్రతేశ్రప్రశ్రక్నసలాయమ్శ్రఉక్శ్రౌ అర ౌమ్శ్రశ్రఇత్వమ్శ్రచ్రశ్ర౧౫
ఏవమ్శ్రత్వత్వశ్రచ్శ్రతేశ్రప్ి:ౌ ప్విషయ తిశ్రరత్ర్షేాశ్ర
త్రక జ ేశ్రకురుశ్రపూజాయామ్శ్రత్రక శాచ ౭ప్య తులోశ్రత్వహాన్శ్ర౧౬
ఏవమ్శ్రకురుషల్మ శ్రసౌమిప్రతేశ్రత్వప్రతుు తేశ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర
అస్మక పి: విప్రప్హీణాయశ్రమాతు: నశ్రప్వేత్శ్రరక్మ్శ్ర౧౭
ఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ ర
శ్ర ౌశ్రరామేణశ్రలక్షక ణఃశ్రశ
శ్ర క్ష
ల ణ యాశ్రిరా
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్ాశ్రరాత్వమ్శ్రవాక్య జ్ఞేశ్రవాక్య శ్రక్నవిత్మ్శ్ర౧౮
త్వైశ్రవశ్రతేజస్మశ్రవీరశ్రప్రత్ఃశ్రపూజయిషయ తి
క్నసలాయ మ్శ్రచ్శ్రరమిప్రామ్శ్రచ్శ్రప్రప్యతోశ్రనా౭ప్రత్శ్రసత్వే యఃశ్ర౧౯శ్ర
( యతిశ్రతుష్టటశ్రనశ్రరక్షేత్శ్రప్రతోశ్రరాజయ శ్రుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర
ప్రాప్య శ్రతురక నస్మశ్రవీరశ్రక్రేల్మ ణశ్రచ్శ్రవిేషత్:
త్శ్రత్వ౭హమ్శ్రతురక తిమ్శ్రప్రకూరమ్శ్రవతిష్టయమిశ్రనశ్రసత్వే య:
త్శ్రత్్ క్షాశ్రన౭పిశ్రయాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రన్తతైలోక్య శ్రత్వపిశ్రిున శ్రస్మశ్ర)
క్నసలాయ శ్రపిప్రపుయాత్శ్రఆరాయ శ్రసహప్రసమ్శ్రఅపిశ్రత్వతిల్మ ాన్
యస్మయ ఃశ్రసహప్రసమ్శ్రప్రకామాణామ్శ్రసప్రమా్ ప్మ్శ్ర
ౌ ఉప్శ్రజీవినామ్శ్ర౨0
త్ాశ్రఆత్క శ్రప్రణేశ్రచైవశ్రత్వత్వశ్రమాతుశ్రశ్రసశ్రౌ తైవశ్రచ్శ్ర
ప్రాయ ాౌశ్రత్వతిల్మ ానామ్శ్రచ్శ్రప్రణాయశ్రయశస్మల్మ నీశ్ర౨౧శ్ర
కురుషల్మ శ్రమాశ్రత్వ౭ుచ్రమ్శ్రవైత్రకయ మ్శ్రనశ్రఇహశ్రవిత్య తేశ్ర
ప్రకుా౭శ్రరోౌశ్రఅహమ్శ్రప్విష్టయ మిశ్రత్వశ్రచా౭శ్రర ౌ: ప్రప్క్ల్ తేశ్రశ్ర౨౨
త్ు: ఆాయశ్రసశరమ్శ్రక్నిప్రత్శ్రపిటకాశ్రత్రః
అప్రక్త్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ క్మిష్టయ మిశ్రప్నాౌనమ్శ్రఅుశ్రత్రేయన్శ్ర౨౩
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆహర్షష్టయ మిశ్రతేశ్రనిత్యమ్శ్రమ్పలానిశ్రచ్శ్రప్లానిశ్రచ్
వనాయ నిశ్రయానిశ్రచా౭నాయ నిశ్రస్మల్మ ౭౭హారాణిశ్రత్ప్స్మల్మ నామ్శ్ర౨౪
ప్వాన్శ్రతుశ్రసహశ్రవైతేహాయ శ్రిర్షశ్రస్ముష్ణశ్రరత్వాయతే
అహమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రజాప్రక్త్ఃశ్రసల్మ ప్త్శ్రశచ శ్రతేశ్ర౨౫
రాత్వశ్రర
శ్ర ౌశ్రఅనేనశ్రవాకేయ నశ్రరప్రీత్ఃశ్రప్రప్తుయవాచ్శ్రత్మ్
ప్రవజశ్రఆప్రపుచ్చ సల్మశ్రసౌమిప్రతేశ్రసరల్మ మ్శ్రఏవశ్రరప్రహుజన
జ మ్శ్ర౨౬
యేశ్రచ్శ్రరాజ్ఞేశ్రత్తౌశ్రతివేయ శ్రత్వహాాక శ్రవరుణఃశ్రసల్మ యమ్
జనక్శ్రసయ శ్రత్వహాశ్రయఞశ్రే త్ుషీశ్రరౌప్రత్శ్రత్రే నేశ్ర౨౭
అపేత్య శ్రక్వచేశ్రతివేయ శ్రతూణీశ్రచా౭క్షయశ్రస్మయక్న
ఆతిత్య శ్రవిత్వలౌశ్రచ్యపౌశ్రక్ట్కు శ్రహేత్వశ్రప్ర్షప్రష్ణు తౌశ్ర౨౮
సప్రతుు త్యశ్రనిహిత్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రఏత్త్శ్రఆచారయ శ్రసత్క ని
సశ్రత్ల్మ మ్శ్రఆయుత్మ్శ్రఆాయశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆప్రవజశ్రలక్షక ణశ్ర౨౯
సశ్రరప్రహుజన
జ మ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రవనశ్రవాస్మయశ్రనిశిచ త్ః
ఇక్షాల్మ కుశ్రకురుమ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రజప్రకాహశ్రఆయుత్మ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩0
త్శ్రశ్రతివ
ౌ య మ్శ్రరాజశ్రశారూౌలఃశ్రసప్రతుు త్మ్శ్రమాలయ శ్రపూషిత్మ్
రామాయశ్రత్రే యాశ్రమాసశ్రసౌమిప్రతిఃశ్రసరల్మ శ్రమా౭౭యుత్మ్శ్ర౩౧
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రఆత్క వాన్శ్రరాత్వఃశ్రప్రీాయ శ్రలక్షకణమ్శ్రఆక్త్మ్
కాలేశ్రత్ల్మ మ్శ్రఆక్త్ఃశ్రసౌత్వయ శ్రకామిితేశ్రత్వత్వశ్రలక్షక ణశ్ర౩౨
అహమ్శ్రప్రప్ాతుమ్శ్రఇచాచ మిశ్రయత్శ్రఇత్మ్శ్రమాత్వక్మ్శ్రత్నమ్
ప్రాహక ణేప్య : త్ప్స్మల్మ ప్య: త్ల్మ యాశ్రసహశ్రప్రశ్రత్వౌప్శ్ర౩౩
వసనిశ్రౌ ఇహశ్రప్రతుటమ్శ్రప్కాౌయ శ్రకురుష్ణశ్రతిల్మ జశ్రసత్మా
ౌ ః
తేష్టమ్శ్రఅపిశ్రచ్శ్రమేశ్రపూయఃశ్రసరేల్మ ష్టమ్శ్రచ్శ్రఉప్జీవినామ్శ్ర౩౪
వస్మషశ్రట పుప్రత్మ్శ్రతుశ్రరయజమ్
ే శ్రఆరయ మ్శ్రశ్రశ్ర
త్ల్మ మ్శ్రఆనయశ్రఆశుశ్రప్రప్వరమ్శ్రతిల్మ జానామ్
అపిప్రప్యాస్మయ మిశ్రవనమ్శ్రసత్వస్మౌన్శ్రశ్ర
అప్య రచయ శ్రశిష్టటన్శ్రఅప్రాన్శ్రతిల్మ జాత్వన్శ్రశ్ర౩౫శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఏక్శ్రప్రతిత్వే శ్రసా రు:
త్వి ప్త్వమశ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రశాసనమ్శ్రఆజాేయశ్రప్రాతుఃశ్రశుప్త్రమ్శ్రప్రపియమ్
క్ాల్మ శ్రసశ్రప్రప్వివేశా౭౭శుశ్రరయజశ్రే సయ శ్రనివేశనమ్శ్ర౧
త్మ్శ్రవిప్రప్మ్శ్రఅక్నయ కారశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రవనిా
ౌ ల్మ శ్రలక్షకణో౭ప్రప్వీత్
సకేశ్రఅాయ క్చ్చ శ్రప్శయ శ్రత్ల్మమ్శ్రవేశక శ్రతుషు రశ్రకార్షణఃశ్ర౨
త్త్ఃశ్రసమాౌయ మ్శ్రఉాశ్రస్మయ ౭౭శుశ్రక్ాల్మ శ్రసౌమిప్రతిణాశ్రసహ
జషమ్
ట శ్రత్త్శ్రప్రావిశత్శ్రలక్షాకయ శ్రరత్వయ మ్శ్రరాత్వశ్రనివేశనమ్శ్ర౩
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్మ్శ్రఆక్త్మ్శ్రవేత్శ్రవిత్మ్శ్రప్రాఞ్జలిఃశ్రసీత్యాశ్రసహ
రయజమ్
ే శ్రఅపిచ్ప్రకాత్వశ్రరాక్వో౭ిన మ్శ్రఇవా౭ర్షచ త్మ్శ్ర౪
జాత్శ్రరూప్శ్రత్వయైశ్రరుక కైయ : అఙ్ు తైఃశ్రకుణల
ట ఃశ్రశుపైః
సహేత్వశ్రసూన్తతైశ్రరక ణిపిఃశ్రకేయూర: వలయై: అపి
అనైయ శ్రశచ శ్రరతైన శ్రర్ హుపిఃశ్రకాకుత్ా ిఃశ్రప్రప్త్య పూజయత్శ్ర౫
రయజమ్
ే శ్రసశ్రత్తోశ్రవాచ్శ్రరాత్వఃశ్రసీాశ్రప్రప్చ్యతిత్ఃశ్ర౬
హారమ్శ్రచ్శ్రహేత్వశ్రసూప్రత్మ్శ్రచ్శ్రారాయయైశ్రసౌత్వయ శ్రహారయ
రశనామ్శ్రచ్శ్రఅతునాశ్రసీాశ్రాతుమ్శ్రఇచ్చతిశ్రతేశ్రసకేశ్ర౭
అత్వు ానిశ్రవిచిప్రాణిశ్రకేయూరాణిశ్రశుానిశ్రచ్శ్ర
ప్రప్యచ్చ తిశ్రసకేశ్రతుప్యమ్శ్రారాయ యైశ్రక్చ్చ త్వశ్రవనమ్శ్ర౮శ్ర
ప్రయ ఙ్ు మ్శ్రఅక్రాయ స ౌరణమ్శ్రనానాశ్రరత్న విపూషిత్మ్
త్మ్శ్రఅపిశ్రఇచ్చ తిశ్రవైతేహీశ్రప్రప్తిష్టటప్యితుమ్శ్రత్ల్మ యిశ్ర౯
నాక్ఃశ్రశప్రతుమ్శ్రజయోశ్రనాత్వశ్రమాతులోశ్రయమ్శ్రత్తౌశ్రత్వత్వ
త్మ్శ్రతేశ్రక్జశ్రసహప్రస్నణశ్రత్ామిశ్రతిల్మ జశ్రపుత్వు వశ్ర౧0
ఇతిశ్రఉక్ఃశ్రౌ సశ్రహిశ్రరామేణశ్రరయజఃే శ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రత్త్
రాత్వశ్రలక్షక ణశ్రసీానామ్శ్రప్రప్యుయోజశ్రఆశిషఃశ్రశుా: ౧౧
అత్శ్రప్రాత్రమ్శ్రఅవయ ప్రక్మ్శ్రప్రపియమ్శ్రరాత్వఃశ్రప్రపియమ్శ్రవత్ః
సౌమిప్రతిమ్శ్రత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రఇత్మ్శ్రప్ర ప్హేక వశ్రప్రతిత్ేశల్మ రమ్శ్ర౧౨
అక్సయ ౌ మ్శ్రక్నశిక్మ్శ్రచైవశ్రాశ్రుపౌశ్రప్రాహక ణోత్మౌ
ౌ
అరచ యశ్రఆహూయశ్రసౌమిప్రతేశ్రరతైన ఃశ్రససయమ్శ్రఇవశ్రఅు్ పిఃశ్ర౧౩
త్ర్ యసల్మ శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రక్నశ్రసహన్తస్మశ్రశచ శ్రమానత్
రవ్శ్రత ణ రజతైశ్రైచ వశ్రత్వణిపిశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రత్నైఃశ్ర౧౪
క్నసలాయ మ్శ్రచ్శ్రయశ్రఆీర్ష్ : ప్క్ఃశ్రౌ ప్రుయ ప్తిషతి
ట
ఆచారయ : తైతిరీ
ౌ యాణామ్శ్రఅపిరూప్శ్రశచ శ్రవేత్శ్రవిత్శ్ర౧౫
త్సయ శ్రయానమ్శ్రచ్శ్రాసీశ్రశచ శ్రసౌమిప్రతేశ్రసప్రత్వ్ాప్య
క్నేయానిశ్రచ్శ్రవన్తస్మౌణిశ్రయావత్శ్రతుషయ తిశ్రసశ్రతిల్మ జఃశ్ర౧౬
సూత్శ్రశిచ ప్రత్శ్రరత్శ్రశాచ ౭౭రయ ఃశ్రసచివఃశ్రరచిరోషిత్ః
తోషయైనమ్శ్రత్వహా౭శ్ర్శ్రత మ శచ శ్రరతైన శ్రరల్మ న్త్శ్రత ౌ ర
శ్ర ౌనైశ్రస
శ్ర ా
ౌ
ప్శుకాపిశ్రశచ శ్రసరాల్మ పిశ్రరువామ్శ్రత్శశ్రశతేనశ్రచ్శ్ర౧౭
యేశ్రచేశ్రమేశ్రక్టకాలాాశ్రప్హవోశ్రత్త్వటమాణవా:
నిత్య శ్రస్మల్మ ాయయశ్రీలాల్మ శ్రనాన శ్రనయ శ్రతుు రల్మమిౌశ్రిత్వచ నశ్ర౧౮
అలస్మశ్రస్మల్మ తుశ్రకామాశ్రశచ శ్రత్వహామ్శ్రచా౭పిశ్రసత్వక ా:
తేష్టమ్శ్రఅీతిశ్రయానానిశ్రరత్న శ్రపూరాణనిశ్రాప్యశ్ర౧౯
శాలివాహశ్రసహప్రసమ్శ్రచ్శ్రతేల్మ శ్రశతేశ్రప్ప్రత్కామ్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వయ త్వనా
జ ౭శ్రర ౌమ్శ్రచ్శ్రసౌమిప్రతేశ్రక్నశ్రసహప్రసమ్శ్రఉాకురుశ్ర౨0
మేక్ీనామ్శ్రత్వహాశ్రసత్వు : క్నసలాయ మ్శ్రసుప్స్మత్
ౌ :
తేష్టమ్శ్రసహప్రసమ్శ్రసౌమిప్రతేశ్రప్రప్తేయ క్మ్శ్రసప్రత్వ్ ాప్యశ్ర౨౧
అమా్ శ్రయాశ్రచ్శ్రస్మశ్రనమేౌత్శ్రక్నసలాయ శ్రత్వత్వశ్రత్క్షిణామ్శ్ర
త్ాశ్రతిల్మ జాత్వమ్శ్రాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రలక్షక ణా౭రచయశ్రసరల్మ శ: ౨౨
త్త్ఃశ్రసశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రశ్రసశ్రౌ శ్రత్న
ౌ మ్శ్రలక్షక ణఃశ్రసల్మయమ్
యతోక్మ్శ్ర
ౌ ప్రాహక ణేన్తనాౌణామ్శ్రఅత్ాశ్రశ్రత్న
ౌ తోశ్రయాశ్ర౨౩
అా౭ప్రప్వీత్శ్రాష్ శ్రక్ళామ్శ్రస్మ
శ్ర ష
ౌ త్
ట శ్రశోచ ప్జీవినః
సప్రత్వ్ ాయశ్రప్హుశ్రప్రత్వయ మ్శ్రఏకైక్శ్రసోయ ప్జీవనమ్శ్ర౨౪
లక్షక ణశ్రసయ శ్రచ్శ్రయశ్రతేల్మ శకశ్రప్రకుహమ్శ్రచ్శ్రయత్శ్రఇత్మ్శ్రత్వత్వ
అూనయ మ్శ్రకారయ మ్శ్రఏకైక్మ్శ్రయావత్శ్రఆక్త్వనమ్శ్రత్వత్వశ్ర౨౫
ఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రతుఃిత్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రజనమ్శ్రత్మ్శ్రఉప్జీవినమ్
ఉవాశ్రచేత్మ్శ్రత్నాశ్రత్య క్షమ్శ్రత్నమ్శ్రఆనీయామ్శ్రఇతిశ్ర౨౬
త్తో౭సయ శ్రత్నమ్శ్రఆజప్రహుఃశ్రసరల్మ మ్శ్రఏవోప్జీవినః
సశ్రరాశిశ్రరా త్వహామ్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రత్రే నీయోశ్రహయ శ్రప్రతుశయ త్శ్ర౨౭
త్త్ఃశ్రసశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రస
శ్ర శ్రౌ త్
శ్ర న
ౌ మ్శ్రసహశ్రలక్షకణః
తిల్మ ఞోయ శ్రాలశ్రప్రుతేప్
ౌ య ఃశ్రప్రకుప్ణేశ్రోయ ౭హయ ాప్యత్శ్ర౨౮
త్శ్రప్రాసీత్శ్రపిఙ్ు ళోశ్రకారుయ శ్రన్తస్మ ౌజటోశ్రనాత్వశ్రవైశ్రతిల్మ జః
ఉత్వచ శ్రప్రుతిశ్రౌ రల్మ నేశ్రనిత్యమ్శ్రాలశ్రకుాౌలశ్రలాత్వు ీశ్ర౨౯
త్మ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్రుణీశ్రారాయ శ్రాలాన్శ్రఆాయశ్రారకాన్శ్ర
అప్రప్వీత్శ్రప్రాహక ణమ్శ్రవాక్య మ్శ్రార్షత్రేయ శ్రణా౭పిీటిాశ్ర౩0
అాసయ శ్రాలమ్శ్రకుాౌలమ్శ్రకురుషల్మ శ్రవచ్నమ్శ్రత్వత్వశ్ర
రాత్వశ్రత్రే యశ్రత్రక జ ేమ్శ్రయతిశ్రినిచ త్శ్రఅవాప్ాయ స్మశ్ర౩౧శ్ర
ారాయ యాశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రశాటీమ్శ్రఆచాచ త్యశ్రతుశచ ామ్
సశ్రప్రాతిషత్
ట శ్రప్మాౌనమ్శ్రయప్రత్శ్రరాత్వశ్రనివేశనమ్శ్ర౩౨
ప్రపుకుశ్రఅమిు రశ్రసా త్వమ్శ్రత్వాౌయ శ్రప్రతిజటమ్శ్రజనశ్రసత్వా తిశ్ర
ఆశ్రప్ఞ్చ మాయాఃశ్రక్క్షాయయాశ్రనైనమ్శ్రక్శిచ త్శ్రఅవారయత్శ్ర౩౩
సశ్రరాజపుప్రత్మ్శ్రఆస్మత్య శ్రప్రతిజటోశ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
నిర ౌనోశ్రప్హు౭శ్రపుప్రతో౭స్మక శ్రరాజపుప్రత్శ్రత్వహాయశఃశ్ర౩౪
ఉత్వచ శ్రప్రుతిశ్రౌ రల్మ నేశ్రనిత్యమ్శ్రప్రప్త్య వేక్షసల్మ శ్రమామ్శ్రఇతిశ్ర౩౫
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్తోశ్రరాత్వఃశ్రప్ర్షహాసశ్రసత్వనిల్మ త్మ్
క్వామ్శ్రసహప్రసమ్శ్రఅపిశ్రఏక్మ్శ్రనశ్రతుశ్రవిప్రశాణిత్మ్శ్రత్వయా
ప్ర్షక్షిప్స్మశ్రత్ణేన
ట శ్రయావత్శ్రావత్శ్రఅవాప్ాయ స్మశ్ర౩౬
సశ్రశాటీమ్శ్రత్ల్మ ర్షత్ఃశ్రక్ట్టయ మ్శ్రసప్రమా్ న ౌఃశ్రప్ర్షవేషయ ట శ్రామ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆవిత్య శ్రత్ణమ్
ట శ్రచిక్షేప్శ్రసరల్మ శ్రప్రాణేనశ్రవేిత్ఃశ్ర౩౭
సశ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రసరయూశ్రారమ్శ్రత్త్వటశ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రక్రాశ్రచుయ త్:
క్నశ్రప్రవఞశ్రప్హుశ్రస్మహప్రస్నశ్రప్ాతోశ్రక్షణశ్రసనినతౌశ్ర౩౮
త్మ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రత్రాకాక శ్రఆత్స్మక త్శ్రసరయూశ్రత్ట్టత్
ఆనయాశ్రమాసశ్రాశ్రక్నపైశ్రన్తస్మజ
ౌ ట్టయా౭౭ప్రశత్వమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౩౯
ఉవాచ్శ్రచ్శ్రత్తోశ్రరాత్వశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రకారుయ శ్రత్వ౭పిస్మనల్మ ౌ యన్
త్వుయ శ్రరన శ్రక్లుశ్రక్ర ౌవయ ఃశ్రప్ర్షహాసోశ్రహయ యమ్శ్రత్వత్వశ్ర౪0
ఇత్మ్శ్రహిశ్రతేజశ్రస
శ్ర వ
ౌ శ్రయశ్రతు
శ్ర ౌరత్య యమ్శ్రశ్ర
త్తేవశ్రజిజాేస్మతుశ్రమిచ్చ త్యాశ్రత్వయాశ్ర
ఇత్వమ్శ్రప్వాన౭శ్రర ౌశ్రత్వపిశ్రప్రప్ చ్యతితోశ్రశ్ర
ప్రుణీషల్మ శ్రిమ్శ్రచేశ్రత్ప్రమ్శ్రవయ వసయ తిశ్రశ్ర౪౧
ప్రప్వీమిశ్రసతేయ నశ్రనశ్రతే౭శ్రస్మశ్రౌ యన్తత్వౌణాశ్రశ్రశ్ర
త్నమ్శ్రహిశ్రయత్య శ్రనకత్వశ్రవిప్రప్శ్రకారణాత్
ప్వతుా శ్రసత్వయ శ్రప్రక్్ తిశ్రాత్నేనశ్రత్త్శ్రశ్రశ్రశ్ర
త్వయా౭౭శ్రర్ష జత్మ్శ్రప్రీత్శ్రయశసు రమ్శ్రప్వేత్శ్ర౪౨
త్త్ఃశ్రసశ్రారయ శ్రన్తస్మజ
ౌ టోశ్రత్వహాుని:
క్వామ్శ్రఅనీక్మ్శ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రమోతిత్ః
యశోశ్రప్లశ్రప్రీతిశ్రరక్నప్శ్రప్రపుమిమణీశ్రశ్ర
త్ా౭౭శిషఃశ్రప్రప్త్య వత్న్శ్రత్వహాత్క నఃశ్ర౪౩
నశ్రచా౭పిశ్రరాత్వ: ప్రప్తిపూర ణశ్రమానసోశ్రశ్రశ్ర
త్వహశ్రశ్రత్న
ౌ మ్శ్రత్రక శ్రప్లశ్రరుార్ష జత్మ్
నియోజయాశ్రమాసశ్రరప్రహుజనే
జ శ్రచిరాత్శ్రశ్ర
యా౭శ్రర మశ్రసమాక నశ్రవచ్: ప్రప్ చ్యతిత్: ౪౪
తిల్మ జశ్రరా ప్రహుశ్రప్రతు్ త్యశ్రజనో౭త్వాశ్రత్ాశ్రశ్రశ్ర
త్ర్షప్రత్శ్రపిక్షాచ్రణశ్రశచ శ్రయో౭ప్వత్శ్ర
నశ్రత్ప్రత్శ్రక్శిచ శ్రనన శ్రప్పూవశ్రత్ర్ష్ తోశ్ర
యా౭శ్రర మశ్రసమాక నశ్రనశ్రానశ్రసప్రత్వ్ మ: ౪౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రాల్మ శ్రప్రతిత్వే శ్రసా రు:
ప్తయ స్త్రమ
త శ సస ర్క :
త్ాల్మ శ్రతుశ్రసహశ్రవైతేహాయ శ్రప్రాహక ణేోయ శ్రత్నమ్శ్రప్హు
జక్క తుఃశ్రపిత్రమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రసీత్యాశ్రసహశ్రరాక్వౌశ్ర౧
త్తోశ్రప్రకుహీతేశ్రతుప్రషే్క్షేయ శ్రతుశ్రఅశోపేామ్శ్రత్ాశ్రఆయుతే
మాలాశ్రాత్వపి: ఆసకేశ్రౌ సీత్యాశ్రసత్వలప్రుు తేశ్ర౨
త్త్ఃశ్రప్రాస్మత్శ్రహరాకయణిశ్రవిమానశ్రశిక్రాణిశ్రచ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అతిరుహయ శ్రజనఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రఉాసీనోశ్రవయ లోక్యత్శ్ర౩
నశ్రహిశ్రరాయ ఃశ్రసక శ్రశక్య నేశ్రౌ క్ుౌమ్శ్రప్హుశ్రజనశ్రఆకులాః
ఆరుహయ శ్రత్స్మక త్శ్రప్రాస్మాన్శ్రత్వనాఃశ్రప్శయ ని ౌశ్రరాక్వమ్శ్ర౪
ప్ాతిమ్శ్రవర్ష జత్శ్రచ్చ ప్రత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రతుష్టటల్మశ్రత్ాశ్రజనాః
ఊచు: ప్హుశ్రవిాశ్రవాచ్ఃశ్రశోక్నప్హత్శ్రచేత్సఃశ్ర౫
యమ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రఅుయాతిశ్రసక శ్రచ్తురఙ్ు శ్రప్లమ్శ్రత్వహత్
త్మ్శ్రఏక్మ్శ్రసీత్యాశ్రస్మర ౌమ్శ్రఅుయాతిశ్రసక శ్రలక్షక ణఃశ్ర౬
ఐశల్మ రయసయశ్రరసజఃే శ్రసన్శ్రకామినామ్శ్రచైవశ్రకాత్వత్ః
నశ్రఇచ్చ తిశ్రఏవశ్రఅప్రుత్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రపిత్రమ్శ్రత్రక శ్రక్నరవాత్శ్ర౭
యాశ్రనశ్రశకాయ శ్రపురాశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రపూతై: ఆకాశకై: అపి
ామ్శ్రఅత్య శ్రసీామ్శ్రప్శయ ని ౌశ్రరాజశ్రమారు శ్రక్ాశ్రజనాఃశ్ర౮
అఙ్ు శ్రరా క్నచిామ్శ్రసీామ్శ్రరక్శ్రౌ చ్నన
ౌ శ్రస్నవినీమ్
వర ిమ్శ్రఉషమ్
ణ శ్రచ్శ్రీత్మ్శ్రచ్శ్రనేషయ మిౌశ్రఆశుశ్రవివర ణామ్శ్ర౯
అత్య శ్రనూనమ్శ్రత్శరత్ఃశ్రసత్ల్మ ౌ మ్శ్రఆవిశయ శ్రాషతే
నశ్రహిశ్రరాజాశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రవివాసయితుమ్శ్రఇచ్చ తిశ్ర౧0
నిరుు ణశ్రస్మయ ౭పిశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రక్త్మ్శ్రస్మయ త్శ్రవిప్రప్వాసనమ్
ిమ్శ్రపునశ్రరయ సయశ్రలోక్న౭యమ్శ్రజితోశ్రప్రుతేన
ౌ శ్రకేవలమ్శ్ర౧౧
ఆప్రుశత్వాయ మ్శ్రఅుప్రక్నశఃశ్రప్రశుత్మ్శ్రీలమ్శ్రత్త్వఃశ్రశత్వః
రాక్వమ్శ్రశోప్యశ్రనే
శ్ర య తేశ్ర
ౌ షటుు ణాఃశ్రపురుష్టత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౧౨
త్స్మక త్శ్రత్సోయ ప్కాతేనశ్రప్రప్జాఃశ్రప్రత్వశ్రీటిాః
ఔత్కాశ్రనీవశ్రసాౌల్మ నిశ్రప్రకీషేక శ్రసలిలశ్రసత్వియాత్శ్ర౧౩
ీటయాశ్రీటిత్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రజక్త్శ్రఅసయ శ్రజక్త్్ తేః
మ్పలసయ శ్రఇవశ్రఉప్కాతేనశ్రప్రుక్షఃశ్రపుష్ శ్రప్లోప్క్ఃశ్ర౧౪శ్ర
మ్పలమ్శ్రహేయ షశ్రత్వుష్టయ ణామ్శ్రత్రక శ్రస్మరోశ్రత్వహాశ్రతుయ తి:
పుష్ మ్శ్రప్లమ్శ్రచ్శ్రప్ప్రత్మ్శ్రచ్శ్రశాకాశ్రశాచ శ్రపేయత్రేశ్రశ్రజనా: ౧౫
తేశ్రలక్షక ణశ్రఇవశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రసప్త్నయ ఃశ్రసహశ్రానవా
ౌ ః
క్చ్చ న ౌమ్శ్రఅుక్చాచమోశ్రయేనశ్రక్చ్చ తిశ్రరాక్వఃశ్ర౧౬
ఉాయ నానిశ్రప్ర్షత్య జయశ్రక్షేప్రాణిశ్రచ్శ్రప్రకుహాణిశ్రచ్
ఏక్శ్రతుఃక్శ్రరకాశ్రరాత్వమ్శ్రఅుక్చాచ త్వశ్రార్షక క్మ్శ్ర౧౭
సున్తతుౌత్శ్రనిానానిశ్రప్ర్షత్ల్మ శ్రశ్రస్మౌ౭జిరాణిశ్రచ్శ్ర
ఉాత్శ్రౌ త్నశ్రానాయ నిశ్రప్రహుత్శ్రస్మరాణిశ్రసరల్మ శఃశ్ర౧౮
రజస్మశ్రఅప్య వశ్రకీరాణనిశ్రప్ర్షత్య కాని
ౌ శ్రతైవతైః
మ్పషకై: ప్ర్షావతి్ : ఉతి్ ల: ఆప్రుానిశ్రచ్శ్ర౧౯
అపేశ్రతోత్క్శ్రతూమానిశ్రహీనశ్రసమాక ర జనానిశ్రచ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్ణషశ్రట ప్లిశ్రక్రేక జాయశ్రత్వన్తత్వౌశ్రహోత్వశ్రజ ానిశ్రచ్శ్ర౨0
తుష్టు లేశ్రనేవశ్రప్కాన నిశ్రపినన శ్రాజనవమిౌశ్రచ్శ్ర
అసక శ్రశ్రత్య ౌ కాని
ౌ శ్రవేశాక నిశ్రకైకేయీశ్రప్రప్తిప్త్య ామ్శ్ర౨౧
వనమ్శ్రనక్రమ్శ్రఏవా౭శ్రరౌశ్రయేనశ్రక్చ్చ తిశ్రరాక్వః
అస్మక పిశ్రశచ శ్రప్ర్షత్య క్మ్శ్ర
ౌ పురమ్శ్రసత్వ్ త్య ామ్శ్రవనమ్శ్ర౨౨
పిలానిశ్రత్న్తమిిోణఃశ్రసరేల్మ శ్రస్మనూనిశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణః
అసక శ్రశ్రత్య ౌక్మ్శ్ర
ౌ ప్రప్ప్త్యనాౌమ్శ్రస్నవయ మానమ్శ్రత్య జుశ్రౌ చ్శ్ర౨౩
ప్రతుణశ్రమాత్వా శ్రప్లాానామ్శ్రతేశమ్శ్రవాయ ళశ్రప్రుక్శ్రతిల్మ జమ్శ్ర౨౪
ప్రప్ప్త్య ామ్శ్రహిశ్రకైకేయీశ్రసశ్రపుప్రాశ్రసహశ్రాన ౌవై:
రాక్వేణశ్రవనేశ్రసరేల్మ శ్రసహశ్రవాాయ త్వశ్రనిప్రరుల్మ ా: ౨౫
ఇతేయ శ్రవమ్శ్రవివిాశ్రవాచ్యశ్రనానాశ్రజనశ్రసమ్పర్షాః
శుప్రశావశ్రరాత్వఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రచ్శ్రనశ్రవిచ్ప్రకే౭సయ శ్రమానసమ్శ్ర౨౬
సశ్రతుశ్రవేశక శ్రపితుశ్రశ్రరూౌరాత్శ్రకైలాసశ్రశిక్రశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర
అపిచ్ప్రకాత్వశ్రత్రాక ాక శ్రత్వత్శ్రౌ మాత్త్వు శ్రవిప్రక్త్వ: ౨౭
వినీత్శ్రవీరశ్రపురుషమ్శ్రప్రప్విశయ శ్రతుశ్రప్రుా౭౭లయమ్శ్ర
త్త్రే శ్రఅవస్మత్
ౌ మ్శ్రత్వనమ్శ్రరత్వన్తత్వౌత్వ౭విశ్రతూరత్: ౨౮
ప్రప్త్వక్షమాణో౭పిశ్రజనమ్శ్రత్ా౭౭శ్రర ౌమ్శ్ర
అనా౭౭శ్రర ౌరూప్ఃశ్రప్రప్హసనిన వశ్రఅత్
జకాత్వశ్రరాత్వఃశ్రపిత్రమ్శ్రతిప్రతుక్షుఃశ్ర
పితుశ్రర్షన తేశమ్శ్రవితివశ్రచిచ కీరుఃి శ్రశ్ర౨౯
త్త్శ్రపూరల్మ మ్శ్రఐక్షాల్మ క్శ్రరతోశ్రత్వహాాక శ్ర
రామోశ్రక్మిషయ న్శ్రవనమ్శ్రఆర ౌశ్రరూప్మ్
వయ తిషత్
ట శ్రప్రపేక్షయ శ్రత్ాశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్ర
పితుర్శ్రత్వహాాక శ్రప్రప్తిహారణా౭శ్రర ౌమ్శ్రశ్ర౩0
పితుర్శ్రనితేేనశ్రతుశ్రత్రక శ్రవత్ా లోశ్ర
వనశ్రప్రప్వేేశ్రప్రకుత్శ్రపుతిశ్రౌ నిశచ యః
సశ్రరాక్వఃశ్రప్రపేక్షయ శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర
నివేత్యసల్మ శ్రఆక్త్వనమ్శ్రప్రుాయశ్రమేశ్ర౩౧శ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్రత్యశ్రన్తస్మత్వ
ౌ ే శ్రసా రు:
చుస్త్రమ
త శ సస ర్క :
త్త్: క్త్వలశ్రప్ప్రాక్ష: శాయ మోశ్రనిరుప్మోశ్రత్వహాన్శ్ర
ఉవాచ్శ్రరాత్వశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రసూత్మ్శ్రపితురా౭౭కాయ హిశ్రమామితిశ్ర౧
సశ్రరాత్వశ్రప్ర పేషిత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రసమాౌప్శ్రక్ లుషేన్తనియ
ౌ ః
ప్రప్విశయ శ్రప్రుప్తిమ్శ్రసూతోశ్రనిశల్మ సన ౌమ్శ్రత్త్రే శ్రహశ్ర౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉప్రక్శ్రౌ మివా౭౭తిత్యమ్శ్రప్సక శ్రచ్చ నన శ్రమివా౭నలమ్శ్ర
త్ట్టక్శ్రమివశ్రనిసోౌయమ్శ్రఅప్శయ త్శ్రజక్త్వశ్రప్తిమ్శ్ర౩
ఆలోక్య శ్రతుశ్రత్వహాప్రాజఃే శ్రప్రత్వశ్రఆకులశ్రచేత్సమ్
రాత్వమ్శ్రఏవా౭ుశ్రశోచ్నమ్
ౌ శ్రసూత్ఃశ్రప్రాఞ్జలి: ఆసత్త్శ్ర౪
త్మ్శ్రవర ౌయిాల్మ శ్రరాజానమ్శ్రసూత్: పూరల్మమ్శ్రజయా౭౭శిష్టశ్ర
ప్యమ్శ్రవిక్ప్యాశ్ర
ల
వాచాశ్రత్వత్వౌయాశ్రశ్రశక్ష
ల ణ శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౫
అయమ్శ్రసశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రాల్మ ర్షశ్రతిషతి
ట శ్రతేశ్రరత్ః
ప్రాహక ణేోయ శ్రత్నమ్శ్రత్ాల్మ ౌ శ్రసరల్మ మ్శ్రచైవశ్రఉప్జీవినామ్శ్ర౬
సశ్రాల్మ శ్రప్శయ తుశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రరాత్వఃశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వః
సరాల్మ న్శ్రరప్రహుాశ్రఆప్రపుచ్చయ శ్రాల్మమ్శ్రఇానీమ్శ్రతిప్రతుక్షతేశ్ర౭
క్మిషయ తిశ్రత్వహా౭రణయమ్శ్రత్మ్శ్రప్శయ శ్రజక్త్వప్తే
ప్రుత్మ్శ్రరాజశ్రకుణఃశ్రసరల్మ : ఆతిత్య మ్శ్రఇవశ్రరశిక పిఃశ్ర౮
సశ్రసత్య వాత్వశ్రత్రాక ాకశ్రకామ్ప్ రాయత్శ్రస్మక్రోప్త్వః
ఆకాశశ్రఇవశ్రనిష్ ఙ్కు శ్రనరేన్తనఃౌ శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్మ్శ్ర౯
రత్వన్తనాౌ౭౭నయశ్రమేశ్రారాన్శ్రయేశ్రకేశ్రచిత్శ్రఇహశ్రమాత్వకాః
ారఃశ్రప్ర్షప్రుత్ఃశ్రసరల్మశ్రన్తరష్ణ
ౌ ట మ్శ్రఇచాచ మిశ్రార్షక క్మ్శ్రశ్ర౧0
సో౭శ్రనఃౌ శ్రపురమ్శ్రఅత్వశ్రతైయ వశ్రన్తస్మయ
ౌ శ్రశ్రస్మౌశ్రవాక్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్
ఆరయ : ఆహల్మ యతిశ్రవోశ్రరాజాశ్రక్త్వయ ామ్శ్రత్ప్రత్శ్రమాశ్రచిరమ్శ్ర౧౧
ఏవమ్శ్రఉకాౌఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రరత్వన్తనేణ
ౌ శ్రప్రుా౭౭శ్రజయా
ే
ప్రప్చ్ప్రక్ు: త్త్శ్రప్వనమ్శ్రప్రుౌ: ఆజాేయశ్రశాసనమ్శ్ర౧౨
అర ౌశ్రసప్శ్రౌ శాశ్రశ్రస్మౌశ్రశ్రరౌశ్రప్రప్త్వా: ాప్రత్వశ్రలోచ్నాః
క్నసలాయ మ్శ్రప్ర్షవారాయ ౭త్శ్రశనై: జకుక : ప్రతుత్శ్రప్రవాఃశ్ర౧౩
ఆక్తేష్ణశ్రచ్శ్రారేష్ణశ్రసత్వవేక్షయ శ్రత్వహీప్తిః
ఉవాచ్శ్రరాజాశ్రత్మ్శ్రసూత్మ్శ్రరత్వన్తనశ్రౌ ఆనయశ్రమేశ్రరత్మ్శ్ర౧౪
సశ్రసూతోశ్రరాత్వమ్శ్రఆాయశ్రలక్షక ణమ్శ్రమతిీమ్శ్రత్ా
జకాత్వశ్రఅపిుక్శ్రతూర ణమ్శ్రసకాశమ్శ్రజక్త్వప్తేఃశ్ర౧౫
సశ్రరాజాశ్రపుప్రత్మ్శ్రఆయానమ్
ౌ శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రతూరాత్శ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిమ్
ఉత్్ ాా౭౭సనాశ్రతూ
శ్ర ౌ ర ణమ్శ్రఆర ౌఃశ్రన్తసీశ్రౌ జనశ్రసప్రుల్మ త్ఃశ్ర౧౬
సో౭పితుప్రావశ్రవేకేనశ్రరాత్వమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రవిశామ్శ్రప్తిః
త్మ్శ్రఅసప్రమా్ ప్యశ్రతుఃకా౭౭శ్రర ౌఃశ్రప్ాత్శ్రపువిశ్రమ్పర్షచ త్ఃశ్ర౧౭
త్మ్శ్రరామో౭ప్య ప్త్త్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రలక్షక ణశ్రశచ శ్రత్వహారత్ః
విసత్వజామ్శ్రఇవశ్రతుఃకేనశ్రసశోక్మ్శ్రప్రుప్తిమ్శ్రత్ాశ్ర౧౮
న్తసీశ్రౌ సహప్రసశ్రనినాత్శ్రశచశ్రసత్వఞ
జ శ్రే రాజశ్రవేశక ని
హాశ్రహాశ్రరామేతిశ్రసహస్మశ్రపూషణశ్రత్ల్మ నిశ్రమ్పర్షచ త్ఃశ్ర౧౯
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్మ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రాహుాయ మ్శ్రాశ్రఉపౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌ
ప్రయ ఙ్కు శ్రసీత్యాశ్రస్మర ౌమ్శ్రరుత్నఃౌ శ్రసత్వవేశయన్శ్ర౨0
అత్శ్రరామోశ్రుహూరే ౌనశ్రలప్శ్రౌ సత్వజామ్శ్రత్వహీప్తిమ్
ఉవాచ్శ్రప్రాఞ్జలిశ్రరూ్ాల్మ శ్రశోకా౭౭శ్రర ణవశ్రప్ర్షపులత్మ్శ్ర౨౧
ఆప్రపుచేచ శ్రాల్మ మ్శ్రత్వహారాజశ్రసరేల్మ ష్టమ్శ్రఈశల్మరో౭స్మశ్రనః
ప్రప్స్మత్
ౌ మ్శ్రత్ణకా
ట ౭రణయ మ్శ్రప్శయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రకుశలేనశ్రమామ్శ్ర౨౨
లక్షక ణమ్శ్రచా౭ుజానీహిశ్రసీాశ్రచ్శ్రఅనేల్మ తిశ్రమామ్శ్రవనమ్
కారణ: ప్హుపి: తుశ్రఅత్య శ్రఅవారయ మాణౌశ్రనశ్రచేశ్రచ్చ త్ఃశ్ర౨౩
అుజానీహిశ్రసరాల్మ న్శ్రనఃశ్రశోక్మ్శ్రఉప్రతుా జయశ్రమానత్
లక్షక ణమ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రప్రప్జాప్తి: ఇవశ్రప్రప్జాఃశ్ర౨౪
ప్రప్త్వక్షమాణమ్శ్రఅవయ ప్రక్మ్శ్రఅుజాేమ్శ్రజక్త్వప్తేః
ఉవాచ్శ్రరాజాశ్రసప్రమే్క్షయ శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రరాక్వమ్శ్ర౨౫
అహమ్శ్రరాక్వశ్రకైకేయాయ శ్రవరశ్రానేనశ్రమోహిత్ః
అయోాయ యాశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఏవా౭త్య శ్రప్వశ్రరాజాశ్రనిప్రకుహయ శ్రమామ్శ్ర౨౬
ఏవమ్శ్రఉక్నౌశ్రప్రుప్తినాశ్రరామోశ్రత్రక ప్రపుామ్శ్రవరః
ప్రప్తుయ వాశ్రచా౭శ్రఞ్జలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రపిత్రమ్శ్రవాక్యశ్రక్నవిత్ఃశ్ర౨౭
ప్వాన్శ్రవర ిశ్రసహప్రస్మయశ్రప్రపుతివాయ శ్రప్రుప్తేశ్రప్తిః
అహమ్శ్రత్ల్మ ౭రణేయ శ్రవాాయ మిశ్రనశ్రమేశ్రకారయ మ్శ్రత్ల్మ యా౭ప్రుత్మ్శ్ర౨౮
నవశ్రప్త్వచ శ్రచ్శ్రవరాిణిశ్రవనశ్రవాస్నశ్రవిప్రహుత్య తేశ్ర
పున: ాతౌశ్రప్రక్హీష్టయమిశ్రప్రప్తిజాే౭శ్రనేశ్రౌ నరాతిప్శ్రశ్ర౨౯శ్ర
రుత్న్శ్రఆర ౌ: ప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రసత్య శ్రాేనశ్రసత్వయ త్:
కైకేయాయ శ్రచ్యత్య మానశ్రర
శ్ర ౌశ్రమితోశ్రరాజాశ్రత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩0శ్ర
ప్రే యస్నశ్రప్రుత్యే
ౌ శ్రాత్శ్రపునశ్రరా౭౭క్త్వనాయశ్రచ్
క్చ్చ సల్మశ్రఅర్షషమ్
ట శ్రఅవయ ప్రక్ఃశ్రప్శ్రనాౌనమ్శ్రఅకుతోప్యమ్శ్ర౩౧
నశ్రహిశ్రసాయ ౭౭త్క నశ్రస్మ
శ్ర ౌ త్శ్రత్రాక ౭పిత్వనసశ్రస
శ్ర వ
ౌ శ్ర
వినివర ౌయితుమ్శ్రపుతిశ్రౌ శే క్యతేశ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర౩౨
అత్య శ్రతిల్మ శ్రానీమ్శ్రరజనీమ్శ్రపుప్రత్శ్రమాశ్రక్చ్చ శ్రసరల్మ ా
ఏకా౭హశ్రత్రే నేనా౭పిశ్రస్మతుశ్రావత్శ్రశ్రచ్రాత్వయ ౭హమ్శ్ర౩౩
మాత్రమ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రసత్వ్ శయన్శ్రవసశ్రఇమామ్శ్రఅత్య శ్రశరల్మ రీమ్
త్ర్ష్ త్ఃశ్రసరల్మ శ్రకామశ్రశ్రసల్మ మ్శ్ర
ౌ శల్మ ఃశ్రకాలేశ్రస్మత్యిషయ స్మశ్ర౩౪
తుషు రమ్శ్రప్రియతేశ్రపుప్రత్శ్రసరల్మ ాశ్రరాక్వశ్రత్ల్మ యాశ్ర
త్వశ్రప్రతి్ యా౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రపియామ్శ్రశ్రసయ ౌ కాల్మ ౌ శ్రయత్శ్రయాస్మశ్రవిజనమ్శ్రవనమ్౩౫
నశ్రచ్శ్రఏత్త్శ్రమేశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్శ్రశపేశ్రసతేయ నశ్రరాక్వశ్ర
చ్నన యాశ్రచ్లిత్శ్రశ్రసల్మ ౌస్మకశ్రన్తస్మయా
ౌ
శ్రచ్నాన ౭ిన శ్రక్ల్యాశ్ర౩౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వత్వచ నాశ్రయాశ్రతుశ్రలాౌశ్రమేశ్రామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రనిసరు
ౌ ౌశ్రమిచ్చ స్మశ్ర
అనయాశ్రప్రుత్శ్రౌ స్మతినాయ శ్రకైకేయాయ ౭పిశ్రప్రప్ చ్యతిత్: ౩౭
నశ్రచైశ్రా౭౭శచ రయశ్రత్త్వమ్శ్రయశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఞయ ష టశ్రరాతోశ్రత్వత్వశ్ర
అా౭ప్రుత్శ్రక్త్మ్శ్రపుప్రత్శ్రపిత్రమ్శ్రక్రుౌశ్రమిచ్చ స్మశ్ర౩౮
అత్శ్రరాత్వశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రప్రశుాల్మ శ్రపితుశ్రరా౭౭శ్రర ౌసయ శ్రాషిత్మ్
లక్షక ణేనశ్రసహశ్రప్రాప్రాశ్రత్వనోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౯
ప్రాాాయ మిశ్రయాన్శ్రఅత్యశ్రకుణాన్శ్రక్నశ్రమేశ్రశల్మ స్మౌన్శ్రప్రప్ాసయ తి
అప్ప్రక్త్వణమ్శ్రఏవా౭త్ఃశ్రసరల్మ శ్రకామ: అహమ్శ్రప్రుణేశ్ర౪0
ఇయమ్శ్రసశ్రరాన్తష్టటశ్రసశ్రజనాశ్రత్నశ్రానయ శ్రసమాకులా
త్వయాశ్రవిప్రరష్టటశ్రవరాశ్రప్రాయశ్రప్రప్త్వయామ్
వనశ్రవాసశ్రప్రకుాశ్రపుతి:ౌ నశ్రచ్శ్రమే౭త్య శ్రచ్లిషయ తిశ్ర౪౧
యశ్రశ్రరషే
ౌ న
ట శ్రవరోశ్రత్త్:ౌ కైకేయైయ శ్రవరత్శ్రత్ల్మయాశ్ర
త్వయామ్శ్రనిిలేశ్రనైవశ్రసత్య శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్వశ్రార్ష ౌవశ్ర౪౨
అహమ్శ్రనితేశమ్శ్రప్వతోశ్రయతోక్శ్రౌ త్వ౭ుాలయన్శ్ర
చ్తుర ౌశశ్రసమాశ్రవతేాయ శ్రవనేశ్రవనశ్రచ్రశ్రసా హశ్ర౪౩
మాశ్రవిత్వరోే శ్రవరత్వత్వశ్రప్రాయశ్రప్రప్త్వయామ్శ్ర
నశ్రహిశ్రమేశ్రకామిిత్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రరక్మ్శ్రఆత్కనిశ్రవాశ్రప్రపియమ్శ్ర౪౪
యాశ్రనితేశమ్శ్రక్రుౌమ్శ్రవైశ్రత్వైవశ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర౪౫
అప్క్చ్చ తుశ్రతేశ్రతుఃక్మ్శ్రమాశ్రపూశ్రరా్ ష్ శ్రప్ర్షపులత్ః
నశ్రహిశ్రక్షుప్య తిశ్రతురర
ౌ ిఃశ్రసుప్రత్ఃశ్రసర్షామ్శ్రప్తిఃశ్ర౪౬
నశ్రఏవశ్రఅహమ్శ్రరాజయమ్శ్రఇచాచ మిశ్రనశ్రరక్మ్శ్రనశ్రచ్శ్రమతిీమ్
నశ్రఏవశ్రసరాల్మ న్శ్రఇమాన్శ్రకామాన్శ్రనశ్రసల్మ రు మ్శ్రనైవశ్రజీవిత్మ్శ్ర౪౭
ాల్మ మ్శ్రఅహమ్శ్రసత్యమ్శ్రఇచాచ మిశ్రనా౭ప్రుత్మ్శ్రపురుషర ిప్
ప్రప్త్య క్షమ్శ్రత్వశ్రసతేయనశ్రరప్రకుతేనశ్రచ్శ్రతేశ్రశపేశ్ర౪౮
నశ్రచ్శ్రశక్య మ్శ్రత్వయాశ్రాత్శ్రస్మ
శ్ర ౌ తుమ్శ్రక్షణశ్రత్వ౭పిశ్రప్రప్ోశ్ర
నశ్రశోక్మ్శ్రారయశ్రస్మల్మనమ్శ్రనశ్రహిశ్రమే౭శ్రస్మశ్రౌ విప్రయ యఃశ్ర౪౯
అర్ష ౌతోశ్రహయ ౭స్మక శ్రకైకేయాయ శ్రవనమ్శ్రక్చేచ శ్రతిశ్రరాక్వశ్రశ్ర
త్వయాశ్రచ్యక్మ్శ్ర
ౌ ప్రవజాశ్రమ్పతిశ్రత్త్శ్రసత్య శ్రత్వ౭ుాలయేశ్ర౫0
మాశ్రచ్యత్ు మాటమ్శ్రప్రకుాశ్రతేవశ్రవనేశ్రరమాాయ త్వహేశ్రవయమ్శ్ర
ప్రప్శాత్వౌశ్రహర్షణాకీరే ణశ్రనానాశ్రశకునశ్రనాతితేశ్రశ్ర౫౧
పిాశ్రహిశ్రతైవత్మ్శ్రాత్శ్రతేవానాశ్రత్వ౭పిశ్రప్రరక త్మ్శ్ర
త్స్మక త్శ్రతైవత్శ్రమితేయవశ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రపితుశ్రరల్మచ్: ౫౨
చ్తుర ౌశశ్రరశ్రవరే ిష్ణశ్రక్తేష్ణశ్రనరశ్రసత్త్వ
ౌ శ్రశ్ర
పునశ్రన్తర ౌక్షయ స్మశ్రమామ్శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రసనాౌో౭యమ్శ్రవిుచ్య ామ్శ్రశ్ర౫౩
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
యేనశ్రసత్వా ిత్వ్ నీయో౭యమ్శ్రసరోల్మ శ్రాష్ శ్రక్ళోశ్రజన:
సశ్రత్ల్మ మ్శ్రపురుషశ్రశారూౌలశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రవిప్రియామ్శ్రక్త్: ౫౪
పురమ్శ్రచ్శ్రరాన్తషమ్
ట శ్రచ్శ్రత్వహీశ్రచ్శ్రకేవలాశ్రశ్ర
త్వయాశ్రనిప్రరష్టటశ్రప్రాయశ్రత్వయామ్
అహమ్శ్రనితేశమ్శ్రప్వతో౭ుశ్రాలయన్శ్రశ్ర
వనమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రచిరాయశ్రస్నవితుమ్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౫౫
త్వయాశ్రనిప్రరష్టటమ్శ్రప్రతోశ్రత్వహీమ్శ్రఇమామ్శ్ర
సశ్రైలశ్రషణాటమ్శ్రసశ్రపురామ్శ్రసశ్రకాననామ్
శివామ్శ్రరసీమామ్శ్రఅుశారౌశ్రకేవలమ్శ్రశ్ర
త్ల్మ యాశ్రయతుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రుప్తేశ్రత్ా౭శ్రరౌశ్రత్త్శ్ర౫౬
నశ్రమేశ్రత్ాశ్రార్ష ౌవశ్రత్వయతేశ్రత్వనోశ్రశ్ర
త్వహతుా శ్రకామేష్ణశ్రనశ్రఆత్క నఃశ్రప్రపియే
యాశ్రనితేేశ్రత్వశ్రశిషశ్రట సత్వక తేశ్ర
వయ పైతుశ్రతుఃక్మ్శ్రత్వశ్రత్వప్రతుు తే౭నక్శ్రశ్రశ్ర౫౭
త్త్శ్రఅత్య శ్రనశ్రఏవాశ్రఅనక్శ్రరాజయ శ్రత్వవయ యమ్శ్ర
నశ్రసరల్మ శ్రకామాన్శ్రనశ్రరక్మ్శ్రనశ్రమతిీమ్
నశ్రజీవిత్మ్శ్రాల్మ మ్శ్రఅప్రుతేనశ్రయోజయన్శ్ర
ప్రుణీయశ్రసత్య మ్శ్రప్రవత్మ్శ్రఅరౌశ్రతేశ్రత్ాశ్ర౫౮
ప్లానిశ్రమ్పలానిశ్రచ్శ్రప్క్షయన్శ్రవనేశ్రశ్ర
ిరీమ్శ్రశచ శ్రప్శయ న్శ్రసర్షత్ఃశ్రసరామిా శ్రచ్
వనమ్శ్రప్రప్విైయ వశ్రవిచిప్రత్శ్రాత్ప్మ్శ్రశ్ర
రకీశ్రప్విష్టయ మిశ్రత్వా౭శ్రరౌశ్రనిప్రరుల్మ తిఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౫౯
ఏవమ్శ్రసశ్రరాజాశ్రవయ సనా౭పిప్నన శ్ర:
శోకేనశ్రతుఃకేనశ్రచ్శ్రాత్వయ శ్రమాన:
ఆలిత్వుయ శ్రపుప్రత్మ్శ్రరవినషశ్రట సమోజాశ్రశ్ర
మోహమ్శ్రక్తోశ్రవైవశ్రచిచేషశ్రట ిమిచ త్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౬0
తేవయ శ్రశ్రస ౌత్శ్రసా ప్రురుతుశ్రశ్రసా మేా:
ామ్శ్రవర జయిాల్మ శ్రనరశ్రతేవశ్రప్త్వన మ్
రుత్న్శ్రరత్వన్తమోౌ౭పిశ్రజకాత్వశ్రమ్పరాచ మ్శ్రశ్రశ్ర
హాశ్రహాశ్రప్రకుత్మ్శ్రత్ప్రత్శ్రప్పూవశ్రసరల్మ మ్శ్ర౬౧శ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రచ్తుశ్రన్తస్మత్వ
ౌ ే శ్రసా రు:
రమచ ప్త్వమశ సస ర్క ;
త్తోశ్రనిరూౌయశ్రసహస్మశ్రశిరోశ్రనిశల్మ సయశ్రచా౭సప్రకుత్శ్ర
ాణౌశ్రాణిమ్శ్రవినిషి్షయ శ్రత్మాౌన్శ్రక్టక్ట్టసయ శ్రచ్శ్ర౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
లోచ్నేశ్రక్నప్శ్రసప్రత్వకేశ్రౌ వర ణమ్శ్రపూ రోల్మ చిత్మ్శ్రజహత్శ్ర
క్నాపిశ్రపూత్శ్రసా హస్మశ్రసమాౌప్శ్రత్వ౭శుప్మ్శ్రక్త్: ౨
త్వనశ్రసా మ్పక్షమాణశ్రసయశ్రసూతోశ్రత్శరత్శ్రసయ శ్రస:
క్త్వ్ యశ్రనిన వశ్రకైకేయాయశ్రప్రహుత్యమ్శ్రవాక్శ్రశరశ్రశిే తై: ౩
వాక్య శ్రవన్తజైశ్రరుప్మశ్రర్షన పిత్వౌశ్రనిన వశ్రచ్శ్రఆశుకైశ్ర:
కైకేయాయ శ్రసా రల్మశ్రత్వరాక ణిశ్రరత్వన్తత్వౌ: ప్రప్త్య శ్రాషత్శ్ర౪
యస్మయ శ్రశ్రస ౌవశ్రప్తిశ్రశ్రసయ ౌ క్నశ్రౌ రాజాశ్రత్శరత్శ్రసాల్మ యమ్శ్ర
ప్రాౌశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రజక్త్శ్రస్మ
శ్ర ౌ వరశ్రసయ శ్రచ్రశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
నశ్రహయ కారయ త్త్వమ్శ్రిమిచ శ్రశ్రత్వ
ౌ శ్రతేవీహశ్రవిత్యతేశ్ర౫
ప్తికీన మ్శ్రాల్మ శ్రత్వహమ్శ్రకులకీన త్వ౭పిశ్రచా౭శ్రనత్
ౌ :౬
యశ్రనక హేన్తత్వౌశ్రమివా౭జయయ మ్శ్రతుప్రష్ క్త్వ్య శ్రమివా౭చ్లమ్శ్ర
త్వహో౭త్తిశ్రమివా౭క్షోప్య మ్శ్రసమాౌప్యస్మశ్రక్రక పి: ౭
మా౭వత్వమాా ిశ్రత్శరత్మ్శ్రప్రాౌరమ్శ్రవరత్మ్శ్రప్రప్తిశ్ర
ప్రుౌ: ఇచాచ శ్రహిశ్రనారీణామ్శ్రపుప్రత్శ్రక్నట్టయ శ్రవిశిషయ తేశ్ర౮
యాశ్రవయోశ్రహిశ్రరాజాయ నిశ్రప్రాపున వమిౌశ్రప్రుప్శ్రక్షయేశ్ర
ఇక్షాల్మ కుశ్రకులనాతేశ్రఅస్మక న్శ్రత్త్శ్రలోప్యతుశ్రమిచ్చ స్మశ్ర౯
రాజాశ్రప్వతుశ్రతేశ్రపుప్రతోశ్రప్రత్శ్రశాే రశ్రౌ మేతినీమ్శ్ర
వయమ్శ్రత్ప్రత్శ్రక్మిష్టయ మోశ్రయప్రత్శ్రరామోశ్రక్మిషయ తిశ్ర౧0
నశ్రహిశ్రతేశ్రవిషయేశ్రక్శిచత్శ్రప్రాహక ణోశ్రవరౌశ్రత్వర మతిశ్ర
ాప్రతుశమ్శ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭త్వరాయ త్శ్రత్వత్య శ్రక్రక శ్రచికీర ిస్మశ్ర౧౧
నూనమ్శ్రసరేల్మ శ్రక్మిష్టయమోశ్రమారు మ్శ్రరాత్వశ్రనిషేవిత్మ్శ్ర
త్య కాౌయాశ్రాన ౌవై: సరల్మ : ప్రాహక ణశ్ర:స్మతుపిశ్రసా ాశ్ర౧౨
కాశ్రప్రీత్వశ్రరాజయ శ్రలాపేనశ్రత్వశ్రతేవిశ్రప్విషయ తిశ్ర
ాప్రతుశమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅత్వరాయ త్మ్శ్రక్రక శ్రక్రుమ్
ౌ శ్రచికీర ిస్మశ్ర౧౩
ఆశచ రయశ్రమివశ్రప్శాయ మిశ్రయస్మయ శ్రస్న
శ్ర ౌశ్రప్రుత్శ్రౌ మ్పప్రతుశమ్శ్ర
ఆచ్రమాౌయ శ్రనశ్రవిప్రుాశ్రసతోయ శ్రప్వతిశ్రమేతినీశ్ర౧౪
త్వహాశ్రప్రప్హక ర్ష ిశ్రప్రరష్టటశ్రహిశ్రజల్మ లమోౌశ్రీత్వశ్రత్రే నా:
తిక్శ్రవాక్మా
ౌ ట శ్రనశ్రహిత్వామిౌశ్రరాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనేశ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ మ్శ్ర౧౫
ఆప్రత్వమ్శ్రచిాల్మ శ్రకుట్టరేణశ్రనిత్వ్ మ్శ్రప్ర్షచ్రేశ్రశ్రతుౌశ్రయ:
యశ్రైచ నమ్శ్రప్యస్మశ్రస్మమేచ నైన వా౭సయ శ్రత్వతురోశ్రప్వేత్శ్ర౧౬
అపిజాత్మ్శ్రహిశ్రతేశ్రత్వనేయ శ్రయాశ్రమాతుశ్రస
శ్ర తై
ౌ వశ్రచ్శ్ర
నహిశ్రనిమా్ త్శ్రప్రసవేత్శ్రక్షౌప్రత్మ్శ్రలోకేశ్రనిక్తిత్మ్శ్రవచ్: ౧౭
త్వశ్రమాతు: అసప్రాుహమ్శ్రవిత్క : పూరల్మ మ్శ్రయాశ్రప్రశుత్మ్శ్ర
పితు: స్న
శ్ర శ్రౌ వరత్: క్శిచ శ్రత్
శ్ర తౌ
ౌ శ్రవరశ్రత్వ౭ుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౧౮
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సరల్మ శ్రపూత్శ్రరుత్మ్శ్రత్స్మక త్శ్రసత్వఞ
జ శ్రే వరా౭తిప్:
తేనశ్రతిరయ శ్రక్ు ానామ్శ్రచ్శ్రపూానామ్శ్రవితిత్మ్శ్రవచ్: ౧౯
త్తోశ్రప్రజత్వ్ సయశ్రశయనేశ్రవిరుాత్శ్రపూర్షశ్రవరచ స:
పితుశ్రశ్రస్నశ్రౌ వితితోశ్రావ: సశ్రత్ప్రత్శ్రప్హుా౭హసత్శ్ర౨0
త్ప్రత్శ్రతేశ్రజననీశ్రప్రకుాౌశ్రప్రుతుయ శ్రాశశ్రత్వీప్ా త్వ
హాసమ్శ్రతేశ్రప్రుప్తేశ్రసౌత్వయ శ్రజిజాేస్మశ్రమ్పతిశ్రచా౭ప్రప్వీత్శ్ర౨౧
ప్రుప్శ్రశోచ శ్రవాచ్శ్రామ్శ్రతేవీమ్శ్రతేవిశ్రశమాే మిశ్రతేశ్రయతిశ్ర
త్తోశ్రమేశ్రత్వరణమ్శ్రసతోయ శ్రప్విషయ తిశ్రనశ్రసత్వే య: ౨౨
మాాశ్రతేశ్రపిత్రమ్శ్రతేవిశ్రత్త్: కైక్యశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర
శత్వా శ్రమేశ్రజీవశ్రవాశ్రమాశ్రవాశ్రనశ్రమాత్వ౭ప్హస్మషయ స్మశ్ర౨౩
ప్రపియయాశ్రచ్శ్రత్తోక్శ్రౌ సా న్శ్రకేక్య: ప్రపుతివీశ్రప్తి:
త్స్మక శ్రత్మ్శ్రవరాయశ్రఅర ౌమ్శ్రక్త్యాశ్రమాసశ్రత్త్ల్మ ౌ త్: ౨౪
త్త్శ్రసా శ్రవరత్శ్రస్మా తూశ్రరాజానమ్శ్రప్రప్త్య ాషత్
ప్రమియామ్శ్రత్ల్మ త్వాామ్శ్రవేయమ్శ్రమాశ్రప్రకుాశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రశ్రత్వహీప్తేశ్ర౨౫
సశ్రత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రవచ్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రప్రప్సనన శ్రత్వనసోశ్రప్రుప్:
మాత్రమ్శ్రతేశ్రనిరస్మయ౭౭౭శుశ్రవిజహారశ్రకుపేరశ్రవత్శ్ర౨౬
త్ాశ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭పిశ్రరాజానమ్శ్రతుర జనాశ్రచ్ర్షతేశ్రప్తిశ్ర
అసప్రాు హశ్రమిత్వమ్శ్ర్ెూహాత్శ్రకు రుషేశ్రాప్శ్రత్ర్షే నిశ్ర౨౭
సత్య శ్రశాచ ౭త్య శ్రప్రప్వాతో౭యమ్శ్రలౌిక్:శ్రప్రప్తిాతిశ్రమా
పిప్రతూన్శ్రసత్వుశ్రజాయనేశ్రౌ నరాశ్రమాత్రశ్రత్వత్వు నా:శ్ర౨౮
నైవమ్శ్రప్వశ్రప్రకుహాణేత్మ్శ్రయా౭౭హశ్రవరాతిప్:
ప్రుౌ:శ్రఇచాచ మ్శ్రఉాస్నల్మ హశ్రజనస్మయ ౭సయ శ్రక్తిశ్రర్ వశ్ర౨౯
మాశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రోాా హిాశ్రాపైశ్రశ్రరే ౌవశ్రరాజశ్రసత్వశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర
ప్రాౌరమ్శ్రలోక్శ్రప్రాౌరమ్శ్రఅసత్ర
ౌ క శ్రుాత్ా:శ్ర౩0
నశ్రహిశ్రమిాయ శ్రప్రప్తిజాేత్మ్శ్రక్ర్షషయ తిశ్రత్వా౭నక్:
శ్రీ మమాన్శ్రత్శరతోశ్రరాజాశ్రతేవిశ్రరాజీవశ్రలోచ్న: ౩౧
ఞయ ష్టటశ్రవానయ : క్రక ణయ: సల్మ శ్రత్రక శ్రప్ర్షరక్షిాశ్ర
రక్షిాశ్రజీవశ్రలోక్సయ శ్రప్ీశ్రరామో౭పిషిచ్య ామ్శ్ర౩౨
ప్ర్షవాతోశ్రహిశ్రతేశ్రతేవిశ్రత్వహాన్శ్రలోకేశ్రచ్ర్షషయతిశ్ర
యతిశ్రరామోశ్రవనమ్శ్రయాతిశ్రవిహాయశ్రపిత్రమ్శ్రప్రుప్మ్శ్ర౩౩
సశ్రరాజయ మ్శ్రరాక్వ: ాతుశ్రప్వశ్రత్ల్మ మ్శ్రవిక్త్శ్రజల్మ రాశ్ర
నశ్రహిశ్రతేశ్రరాక్వాశ్రత్నయ : క్షత్వ: పురవరేశ్రవస్నత్శ్ర౩౪
రామేశ్రహిశ్రయౌవశ్రరాజయ శ్రశ్రస్న ౌశ్రరాజాశ్రత్శరతోశ్రవనమ్శ్ర
ప్రప్వేక్షయ తిశ్రత్వహేష్టల్మ స: పూరల్మ శ్రప్రుత్శ్రౌ త్వ౭ుసక రన్శ్ర౩౫
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ఇతిశ్రస్మనల్మ త ౌ శ్రశచ శ్రత్వక్షైశ్ర
త ి శచ శ్రకైకేయీమ్శ్రరాజశ్రసత్వాతిశ్ర
రత్వన్తత్వౌ: క్షోప్యాశ్రమాసశ్రపూయశ్రయేవశ్రప్రకుాత్వజలి: ౩౬
నైవశ్రస్మశ్రక్షుప్య తేశ్రతేవీశ్రనశ్రచ్శ్రసక శ్రప్ర్షతూయతేశ్ర
నశ్రచ్శ్రఅస్మయ శ్రుక్శ్రవర ణసయ శ్రవిప్రియాశ్రలక్షయ తేశ్రత్ాశ్ర౩౭శ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రప్రతిత్వే శ్రసా రు;
షస్త్ట్వతమశ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఐక్షాల్మ క్ఃశ్రీటిత్: అప్రత్శ్రప్రప్తిజయా
ే
సాష్ మ్శ్రఅతిశ్రనిశల్మ సయశ్రజకాత్శ్రఇత్మ్శ్రపునఃశ్రపునఃశ్ర౧
సూత్శ్రరత్న శ్రరసమ్ప్రాణశ్రచ్తుర్షల్మ త్శ్రప్లాశ్రచ్మ్పః
రాక్వశ్రసయ శ్రఅుయాప్రార ౌమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రప్రప్తివిత్వయామ్శ్ర౨
రూప్శ్రఆజీవాశ్రచ్శ్రశాలినోయ శ్రవణిజశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రత్నాః
శోప్యుౌశ్రకుమారశ్రసయ శ్రవాహినీమ్శ్రరప్రప్స్మర్షాఃశ్ర౩
యేశ్రచ్శ్రఏనమ్శ్రఉప్జీవనిశ్రౌ రత్వతేశ్రయైశచ శ్రవీరయ త్ః
తేష్టమ్శ్రప్హుశ్రవిత్మ్శ్రత్ాల్మ ౌ శ్రానిశ్రఅప్య ౭ప్రత్శ్రనియోజయశ్ర౪
ఆయుానిశ్రచ్శ్రుకాయనిశ్రనాక్రా: శక్ట్టనిశ్రచ్శ్ర
అుక్చ్చ ుశ్రౌ కాకుసమ్
ౌ శ్రవాయ ాశ్రశచ శ్రఅరణయ శ్రక్నచ్రా: ౫
నిక్న న్శ్రప్రుకాన్శ్రకుఞ్జరామ్శ్రశచ శ్రపిప్మ్శ్రశచ శ్రఅరణయ క్మ్శ్రత్వతు
నత్వశ్రశచ శ్రవివిాఃశ్రప్శయ న్శ్రశ్రనరాజయ మ్శ్రసత్వాక ర్షషయతిశ్ర౬
ానయ శ్రక్నశశ్రశచ శ్రయఃశ్రక్శిచత్శ్రత్నశ్రక్నశశ్రశచ శ్రమాత్వక్ః
తౌశ్రరాత్వమ్శ్రఅుక్చేచ ామ్శ్రవసనమ్
ౌ శ్రనిర జనేశ్రవనేశ్ర౭
యజన్శ్రపుణేయ ష్ణశ్రతేేష్ణశ్రవిప్రరజమ్శ్రశచ శ్రఆప్ ౌశ్రత్క్షిణాః
రుషిపిశ్రశచ శ్రసమాక్త్వయ శ్రప్రప్వత్ాయ తిశ్రరక్మ్శ్రవనేశ్ర౮
ప్రత్శ్రశచ శ్రత్వహాాహు: అయోాయ మ్శ్రాలయిషయ తి
సరల్మ శ్రకామఃశ్రసహశ్రశ్రీ మమాన్శ్రరాత్వఃశ్రసమాా త్యామ్శ్రఇతిశ్ర౯
ఏవమ్శ్రప్రపువతిశ్రకా కుస్నశ్రౌ కైకేయాయ శ్రప్యమ్శ్రఆక్త్మ్
ుక్మ్శ్రచా౭పిశ్రఅక్త్వత్శ్రశ్రశోషమ్శ్రసల్మ రశ్రశాచ౭పిశ్రనయ రుత్య త్శ్ర౧0
స్మశ్రవిషణాణశ్రచ్శ్రసన్తత్వౌస్మౌశ్రుకేనశ్రప్ర్షశుషయాశ్ర
రాజానమ్శ్రఏవశ్రఅపిశ్రుకీశ్రకైకేయీశ్రవాక్య శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౧౧
రాజయ మ్శ్రక్త్శ్రజనమ్శ్రస్మతోశ్రీత్శ్రత్వణాటమ్శ్రరరామ్శ్రఇవ
నిరాస్మల్మ త్యత్త్వమ్శ్రూనయ మ్శ్రప్రతోశ్రనా౭పిప్త్ాయ తేశ్ర౧౨
కైకేయాయ మ్శ్రుక్శ్రౌ లజాజయామ్శ్రవత్నాయ ౌ మ్శ్రఅతిశ్రారుణమ్
రాజాశ్రత్శరతోశ్రవాక్యమ్శ్రఉవాచ్శ్రఆయత్శ్రలోచ్నామ్శ్ర౧౩
వహనమ్
ౌ శ్రిమ్శ్రతుత్స్మశ్రమామ్శ్రనియుజయ శ్రతుర్షశ్రమాశ్రఅహితే
అనారేయ శ్రప్రకుత్య శ్రమారప్ ౌమ్శ్రిమ్శ్రనశ్రపూరల్మ శ్రుారుత్: ౧౪
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్సయ శ్రఏత్త్శ్రప్రక్నత్శ్రసుయ క్మ్శ్ర
ౌ ఉక్మ్శ్ర
ౌ ప్రశుాల్మ శ్రవరాత్వు నాశ్ర
కైకేయీశ్రతిల్మ కుణమ్శ్రప్రకుాౌశ్రరాజానమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౫
త్వైశ్రవశ్రవమేే శ్రసక్రోశ్రఞయ ష టమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రఉారుత్త్
అసత్వఞ్జశ్రఇతిశ్రకాయ త్మ్శ్రత్ా౭యమ్శ్రక్ుౌమ్శ్రఅర మతిశ్ర౧౬
ఏవమ్శ్రఉక్నౌశ్రతిిశ్రతేయ వశ్రరాజాశ్రత్శరతో౭ప్రప్వీత్
ప్రవీటిత్శ్రశచ శ్రజనఃశ్రసరల్మ ఃశ్రస్మశ్రచ్శ్రత్మ్శ్రనా౭వపుత్య త్శ్ర౧౭
త్ప్రత్శ్రప్రుతోౌశ్రత్వహామాప్రత్ఃశ్రస్మాౌరోౌశ్రనాత్వశ్రనాత్వత్ః
శుచిశ్రర్ హుత్వతోశ్రరాజఃే శ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౮
అసత్వమోజశ్రప్రకుహీాల్మ శ్రతుశ్రప్రకీటిత్ఃశ్రప్తిశ్రారకాన్
సరయాల్మ ఃశ్రప్రప్క్షిప్న్శ్రఅపుా శ్రరత్వతేశ్రతేనశ్రతురక తిఃశ్ర౧౯
త్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనాక్రాఃశ్రసరేల్మ శ్రప్రకుాౌశ్రరాజానమ్శ్రఅప్రపువన్
అసత్వత్వజమ్శ్రప్రుణీషల్మశ్రఏక్మ్శ్రఅస్మక న్శ్రవాశ్రరాన్తషశ్రట వర ౌన
ాన్శ్రఉవాచ్శ్రత్తోశ్రరాజాశ్రిమ్శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రప్యమ్శ్ర౨0
ాశాచ ౭పిశ్రరాజాేశ్రసప్రు్ ష్టటశ్రవాక్య మ్శ్రప్రప్ప్రకుత్శ్రయో౭ప్రపువన్శ్ర౨౧
ప్రకీటిత్శ్రశ్రస్నల్మ ౌ షశ్రనఃశ్రపుప్రాన్శ్రా లాన్శ్రఉప్రా్నశ్రౌ చేత్నః
సరయాల్మ మ్శ్రప్రప్క్షిప్న్శ్రమౌరాుయ త్శ్రఅతులామ్శ్రప్రీతిమ్శ్రఅశున తేశ్ర౨౨
సశ్రాస్మమ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రప్ప్రకుత్వనామ్శ్రనరా౭తిప్ః
త్మ్శ్రత్ాయ జశ్రఅహిత్మ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రాస్మమ్శ్రప్రపియశ్రచికీర ియాశ్ర౨౩
త్మ్శ్రయానమ్శ్రీప్రక్శ్రమారోప్య శ్రసశ్రారయ మ్శ్రసశ్రప్ర్షచ్చ త్మ్శ్ర
యావశ్రశ్రజీవ
జ మ్శ్రవివాసోయ ౭యశ్రమితిశ్రస్మల్మ న్శ్రశ్రఅనల్మ శత్శ్రపిాశ్ర౨౪
సశ్రాలశ్రపిటక్మ్శ్రప్రకుహయ శ్రిర్షశ్రతురాు ణయ౭లోక్యత్
తిశశ్రసా రాల్మ: తుశ్రఅుచ్రన్శ్రసశ్రయాశ్రాప్శ్రక్రక శ్రప్రకుత్శ్ర౨౫
ఇశ్రతేయ వమ్శ్రఅత్య జత్శ్రరాజాశ్రసక్రోశ్రవైశ్రరార్షక క్ః
రాత్వఃశ్రిమ్శ్రఅక్రోత్శ్రాప్మ్శ్రయేనశ్రఏవమ్శ్రఉప్రుత్య తేశ్ర౨౬
నశ్రహిశ్రక్త్వచ నశ్రప్శాయ మోశ్రరాక్వశ్రసయ శ్రఅవకుణమ్శ్రవయమ్శ్ర
తుర లోశ్రహిశ్రఅసయ శ్రనిరయ: శశాత్వు స్నయవశ్రక్లకషమ్శ్ర౨౭
అత్శ్రవాశ్రతేవిశ్రతోషమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్మిచ శ్రత్్ శయతిశ్రరాక్వేశ్ర
త్త్వ౭త్య శ్రప్రపూహిశ్రత్తేల్మనశ్రత్తోశ్రరామోశ్రవివాసయ ామ్శ్ర౨౮
అశ్రతుషస
ట య శ్రహిశ్రసమాౌయక్: సత్్ తేశ్రనిరత్సయ శ్రచ్శ్ర
నిర ౌహేశ్రత్పిశ్రశప్రక్శ్రసయ శ్రతుయ తిమ్శ్రత్రక శ్రనిరోత్నాత్శ్ర౨౯
త్త్శ్రఅలమ్శ్రతేవిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రశియాశ్రవిహత్యాశ్రత్ల్మ యా
లోక్తోశ్రఅపిశ్రహిశ్రతేశ్రరక్షయ : ప్ర్షవాత్శ్రశుే ా౭౭ననేశ్రశ్ర౩0
ప్రశుాల్మ శ్రతుశ్రస్మాౌర ౌశ్రవచ్యశ్రరాజాశ్రప్రశానత్
ౌ రశ్రసల్మనః
శోక్నప్శ్రహత్యాశ్రవాచాశ్రకైకేయీమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏత్త్ల్మ చ్యశ్రనశ్రఇచ్చ స్మశ్రాప్శ్రప్రకుతేశ్రౌ శ్రశ్ర
హిత్మ్శ్రనశ్రజానాస్మశ్రత్వమా౭౭త్క నోశ్రవా
ఆస్మౌయశ్రమారు మ్శ్రప్రకుప్ణమ్శ్రకుచేష్టటశ్రశ్రశ్ర
చేష్టటశ్రహిశ్రతేశ్రస్మతుశ్రప్ాత్శ్రఅపేాశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౨
అుప్రవజిష్టయ మిశ్రఅహమ్శ్రఅత్య శ్రరాత్వమ్శ్ర
రాజయ మ్శ్రప్ర్షత్య జయశ్రరక్మ్శ్రత్నమ్శ్రచ్
సహశ్రఏవశ్రరాజాేశ్రప్రతేనశ్రచ్శ్రత్ల్మ మ్శ్ర
యాశ్రరక్మ్శ్రపుత్వల్మ ి శ్రచిరాయశ్రరాజయ మ్శ్ర౩౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషశ్రన్తటిత్వ
ౌ ే శ్రసా రు;
సర త ప్త్వమశ సస ర్క :
త్వహామాప్రత్శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రరామోశ్రత్శరత్మ్శ్రత్ా
అప్య శ్రాషత్శ్రవాక్య మ్శ్రతుశ్రవినయజ్ఞేశ్రవినీత్వత్శ్ర౧
త్య క్శ్రో
ౌ క్శ్రసయ శ్రమేశ్రరాజన్శ్రవనేశ్రవనేయ నశ్రజీవత్ః
ిమ్శ్రకారయ మ్శ్రఅుయాప్రతేణశ్రత్య క్శ్రస
ౌ ఙ్ు సయశ్రసరల్మ త్ఃశ్ర౨
యోశ్రహిశ్రత్ాల్మ ౌ శ్రతిల్మ ప్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రక్క్షాయ యామ్శ్రకురుతేశ్రత్వనః
రజశ్రజ స్నన హేనశ్రిమ్శ్రత్సయ శ్రత్య జత్ఃశ్రకుత్వజశ్రరోత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩
త్ాశ్రత్వత్వశ్రసామ్శ్రప్రేషశ్రట ిమ్శ్రత్ల్మ జినాయ శ్రజక్త్్ తే
సరాల్మ ణిశ్రఏవశ్రఅుశ్రజానామిశ్రచీరాణిశ్రఏవశ్రఆనయుౌశ్రమేశ్ర౪
క్నిప్రత్శ్రపిటకేశ్రచ్శ్రఉపేశ్రత్వత్వశ్రఅనయత్శ్రక్చ్చ త్ః
చ్తుశ్రశ్రర ౌశశ్రవనేశ్రవాసమ్శ్రవరాిణిశ్రవసతోశ్రత్వత్వశ్ర౫
అత్శ్రచీరాణిశ్రకైకేయీశ్రసల్మ యమ్శ్రఆప్రహుత్య శ్రరాక్వమ్
ఉవాచ్శ్రప్ర్షత్తేాల్మ తిశ్రజన్తకేశ్రనిరప్ప్రత్ాశ్ర౬
సశ్రచీరేశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రకైకేయాయ ఃశ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రతే
సూక్షక శ్రవన్తసమ్
ౌ శ్రఅవక్షిప్య శ్రునిశ్రవన్తస్మౌణిశ్రఅవసశ్రౌ హశ్ర౭
లక్షక ణశ్రశాచ ౭పిశ్రత్న్తతైవశ్రవిహాయశ్రవసనేశ్రశుపే
ాప్స్మ: ఆచాచ త్నేశ్రచ్శ్రఏవశ్రజప్రకాహశ్రపితు: అప్రక్త్ఃశ్ర౮
అత్శ్రఆత్క ప్ర్షానా౭శ్రర ౌమ్శ్రసీాశ్రక్నేయశ్రవాస్మనీ
సమ్పక్షయ శ్రచీరమ్శ్రసన్తత్వౌస్మౌశ్రప్రపుషత్వశ్రవాకురామ్శ్రఇవశ్ర౯
స్మశ్రవయ ప్ప్రత్ప్మాణేవశ్రప్రప్ప్రకుహయ శ్రచ్శ్రతురక నాః
కైకేయీశ్రకుశశ్రచీరేశ్రతేశ్రజానకీశ్రశుప్శ్రలక్షణాశ్ర౧0
అప్రశుశ్రసమ్ప్ రశ్రణ నేప్రాశ్రచ్శ్రత్రక జాేశ్రత్రక శ్రత్ర్షేనీశ్ర
క్నర
ౌ ల్మ శ్రరాజశ్రప్రప్తిత్వమ్శ్రప్రాౌరమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర
క్త్మ్శ్రుశ్రచీరమ్శ్రప్త్న ని ౌశ్రునయోశ్రవనశ్రవాస్మనఃశ్ర౧౧
ఇతిశ్రహయ కుశలాశ్రసీాశ్రస్మశ్రుమోహశ్రుహుశ్రరుక హు: ౧౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రకుాల్మ శ్రక్ణేశ్రట చ్శ్రస్మశ్రచీరమ్శ్రఏక్మ్శ్రఆాయశ్రాణినా
త్సౌౌశ్రహయ కుశలాశ్రత్ప్రత్శ్రప్రవీళిాశ్రజనకా౭౭త్కజాశ్ర౧౩
త్సౌౌశ్రత్త్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆక్త్వయ శ్రరామోశ్రత్రక ప్రపుామ్శ్రవరః
చీరమ్శ్రప్ప్నశ్రౌ సీాయాఃశ్రక్నేయశ్రసయ శ్రఉప్ర్షశ్రసల్మ యమ్శ్ర౧౪
రాత్వమ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రతుశ్రసీాయాశ్రప్త్న త్వౌమ్శ్రచీరశ్రుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర
అత్వౌ: పురక్ాశ్రనారోయ శ్రుుచు: వార్షశ్రనేప్రత్జమ్శ్ర౧౫
ఊచుశ్రశచ శ్రప్రమాయస్మౌశ్రరాత్వమ్శ్రజల్మ లిత్శ్రతేజసమ్శ్ర
వత్ా శ్రనైవమ్శ్రనియుకే ౌయమ్శ్రవనవాస్నశ్రత్వనస్మల్మ నీశ్ర౧౬
పితు: వాకాయ ౭ురోతేనశ్రక్త్సయ శ్రవిజనమ్శ్రవనమ్శ్ర
ావత్శ్రత్రే నమ్శ్రఅస్మయ మ్శ్రన: సప్లమ్శ్రప్వతుశ్రప్రప్ోశ్ర౧౭
లక్షక ణేనశ్రసహాయేనశ్రవనమ్శ్రక్చ్చ సల్మశ్రపుప్రత్క్శ్ర
నశ్రఇయమ్శ్రఅర మతిశ్రక్ళాయ ణీశ్రవరౌమ్శ్రాప్సశ్రవత్ల్మ ౭నేశ్ర౧౮
కురుశ్రనోశ్రయాచ్నామ్శ్రపుప్రత్శ్రసీాశ్రతిషతు
ట శ్రామినీశ్ర
త్రక నిత్య : సల్మ యమ్శ్రశ్రస్మౌతుమ్శ్రనశ్రహీానీమ్శ్రత్ల్మ మిచ్చ స్మశ్ర౧౯
ాస్మశ్రమేవమ్శ్రవిాశ్రవాచ్: ప్రశుణల్మ న్శ్రత్శరా౭౭త్క జ:
ప్ప్్తౌవశ్రత్ాశ్రచీరమ్శ్రసీత్యాశ్రతులయ శ్రీలయాశ్ర౨0
చీరేశ్రప్రకుహీతేశ్రతుశ్రత్యాశ్రసమ్పక్షయ శ్రప్రుప్తే: కురు:
నివారయ శ్రసీామ్శ్రకైకేయీమ్శ్రవస్మష్టటశ్రవాక్యత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర౨౧
అతిశ్రప్రప్ప్రుతేశ్రౌ తురేక తేశ్రకైకేయిశ్రకులశ్రాత్వానిశ్ర
వత్వచ యిాల్మ శ్రచ్శ్రరాజానమ్శ్రనశ్రప్రప్మాణేశ్రఅవతి ష టస్నశ్ర౨౨
నశ్రక్త్వౌవయ మ్శ్రవనమ్శ్రతేవాయ శ్రసీత్యాశ్రీలశ్రవర్ష జతేశ్ర
అుష్టటసయ తిశ్రరాత్వశ్రసయశ్రసీాశ్రప్రప్ప్రకుత్శ్రమా౭౭సనమ్శ్ర౨౩
ఆాక శ్రహిశ్రారాశ్రసరేల్మష్టమ్శ్రారశ్రసప్రత్వు హశ్రవర్ష ౌనామ్శ్ర
ఆత్వక యశ్రమితిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రాలయిషయ తిశ్రమేతినీమ్శ్ర౨౪
అత్శ్రయాసయ తిశ్రవైతేహీశ్రవనమ్శ్రరామేణశ్రసత్వు ాశ్ర
వయత్వప్య ౭ుశ్రయాస్మయ త్వ: పురమ్శ్రచేత్మ్శ్రక్మిషయ తిశ్ర౨౫
అత్వౌాలాశ్రశచ శ్రయాసయమిౌశ్రసారోశ్రయప్రత్శ్రరాక్వ:
సహోప్శ్రజీవయ మ్శ్రరాన్తషమ్
ట శ్రచ్శ్రపురమ్శ్రచ్శ్రసశ్రప్ర్షచ్చ త్మ్శ్ర౨౬
ప్రత్శ్రశచ శ్రసశ్రశప్రతుక్న శ్రీచరశ్రవాస్మశ్రవనేశ్రచ్ర:
వనేశ్రవసత్వౌమ్శ్రకాకుత్ా ిశ్రత్వుశ్రవత్ాయ తిశ్రపూరల్మ జమ్శ్ర౨౭
త్త్శ్రూే నాయమ్శ్రక్త్శ్రజనామ్శ్రవరామ్శ్రాత్పైశ్రసా హశ్ర
త్ల్మ శ్రమేకాశ్రశాతిశ్రతుప్రరుల్మాౌశ్రప్రప్జానామ్శ్రఅహితేశ్రశ్రస్మా
ౌ శ్ర౨౮
నశ్రహిశ్రత్త్శ్రప్విాశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రయప్రత్శ్రరామోశ్రనశ్రపూప్తి:
త్త్శ్రవనమ్శ్రప్విాశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రయప్రత్శ్రరామోశ్రనివత్ాయ తిశ్ర౨౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రహయ ౭త్ాౌమ్శ్రత్వహీమ్శ్రపిప్రాశ్రప్రత్శ్రశాేరౌశ్రత్వర మతిశ్ర
త్ల్మ యిశ్రవాశ్రపుప్రత్వత్శ్రవరౌమ్శ్రయతిశ్రజాతోశ్రత్వహీశ్రప్తే: ౩0
యత్య ౭పిశ్రత్ల్మ మ్శ్రక్షితిశ్రత్లాత్శ్రక్క్నమ్శ్రచ్శ్రఉత్్ తిషయస్మశ్రశ్ర
పితుర్శ్రవత్వే శ్రచ్ర్షప్రత్జ:ే స: అనయ ాశ్రనశ్రక్ర్షషయ తిశ్ర౩౧
త్త్శ్రత్ల్మ యాశ్రపుప్రత్శ్రక్ర్ష ౌనాయ శ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రప్రకుత్త్వ౭ప్రపియమ్శ్ర
లోకేశ్రహిశ్రసశ్రనశ్రవితేయ త్శ్రయోశ్రనశ్రరాత్వత్వ౭ుప్రవత్: ౩౨
ప్రత్క్షసయ శ్రఅతైయ వశ్రకైకేయిశ్రప్శుశ్రవాయ ళశ్రప్రుక్శ్రతిల్మ జాన్శ్ర
క్చ్చ త్శ్రసా హశ్రరామేణశ్రాత్ామ్శ్రశచ శ్రత్తుుక కాన్శ్ర౩౩
అతోత్ మా
ౌ న్శ్రఆప్రణానిశ్రతేవిశ్రశ్ర
తేహిశ్రరన ష్టయైశ్రవయ ప్నీయశ్రచీరమ్శ్ర
నశ్రచీరశ్రత్వస్మయ : ప్రప్విత్వయశ్రతేతిశ్రశ్ర
నయ వారయశ్రశ్రత్శ్రౌ త్ల్మ సనమ్శ్రవస్మషశ్రట : ౩౪
ఏక్శ్రసయ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవనేశ్రనివాస:
త్ల్మ యాశ్రప్రుత్: కేక్యశ్రరాజశ్రపుప్రతి
విపూషితేయమ్శ్రప్రప్తిశ్రక్రక శ్రనిాయ శ్రశ్ర
వసతుశ్రఅరణేయ శ్రసహశ్రరాక్వేణశ్రశ్రశ్ర౩౫
యానైశ్రశచ శ్రుకైయ : ప్ర్షచారకైశ్రశచ శ్రశ్ర
రసప్రుల్మ ాశ్రక్చ్చ తుశ్రరాజశ్రపుప్రత్వశ్ర
వన్త్శ్రత ౌ శచ శ్రసరల్మ : సహితై: విానై:
రేన యమ్శ్రప్రుాశ్రతేశ్రవరశ్రసప్రత్వ్ ానేశ్రశ్రశ్ర౩౬శ్ర
త్స్మక మ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రజల్ తిశ్రవిప్రప్శ్రుకేయ శ్రశ్ర
కురౌశ్రప్రుప్శ్రస్మయ ౭ప్రప్తిత్వశ్రప్రప్ావేశ్రశ్రశ్ర
నైవశ్రసక శ్రసీాశ్రవిప్రుత్శ్రౌ ావాశ్రశ్ర
ప్రపియసయ శ్రప్రుౌ: ప్రప్తికారశ్రకామాశ్ర౩౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ ప్రతిత్వే శ్రసా రు:
అషట ప్త్వమశ సస ర్క :
త్స్మయ మ్శ్రచీరమ్శ్రవస్మనాయామ్శ్రనాత్వాయమ్శ్రఅనాత్వత్
ప్రప్చుప్రక్నశశ్రజనఃశ్రసరోల్మ శ్రతిక్శ్రాల్మ మ్శ్రత్శరత్మ్శ్రతుశ్రఇతిశ్ర౧
తేనశ్రత్ప్రత్శ్రప్రప్ణాతేనశ్రతుిత్శ్రసా శ్రత్వహీప్తి:
చిచేచ త్శ్రజీవితేశ్రప్రశాౌమ్శ్రత్రేక శ్రయశస్మశ్రచ్శ్రఆత్క న: ౨
సశ్రనిశల్మ సయశ్రఉషమ్
ణ శ్రఐక్షాల్మక్శ్రశ్రస్మ
శ్ర ౌ మ్శ్రా రాయ మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్
కైకేయిశ్రకుశశ్రశ్రచీరేణశ్రనశ్రసీాశ్రక్ుౌమ్శ్రఅర మతిశ్ర౩
రకుమారీశ్రచ్శ్రాలాశ్రచ్శ్రసత్త్మ్శ్రచ్శ్రర క్నచిాశ్ర
నేయమ్శ్రవనశ్రసయ శ్రయోకేయ శ్రతిశ్రసత్య మ్శ్రఆహశ్రకురుశ్రరక త్వశ్ర౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇయమ్శ్రహిశ్రక్స్మయ ౭ప్క్రోతిశ్రిమిచ త్శ్రశ్ర
త్ప్స్మల్మ నీశ్రరాజశ్రవరసయ శ్రక్నాయ శ్ర
యాశ్రచీరమ్శ్రఆస్మత్య శ్రజనసయ శ్రత్వతేయ శ్రశ్ర
శ్రస్మా
ౌ శ్రవిసమాజాశ్రప్రశత్వణీశ్రవశ్రకాచిత్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౫
చీరాణయ ౭ాస్మయ శ్రజ
శ్ర జనక్శ్రసయ శ్రక్నాయ శ్రశ్ర
నేయమ్శ్రప్రప్తిజాేశ్రత్వత్వశ్రత్త్శ్రౌ పూరాల్మ శ్ర
యాశ్రరక్మ్శ్రక్చ్చతుశ్రరాజశ్రపుప్రత్వశ్రశ్ర
వనమ్శ్రసత్వప్రకాశ్రసహశ్రసరల్మ శ్రరతైన ఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౬
అజీవనా౭శ్రరే మణశ్రత్వయాశ్రప్రుశమాా శ్రశ్ర
ప్రకుాశ్రప్రప్తిజాేశ్రనియమేనశ్రావత్శ్ర
త్ల్మ యాశ్రహిశ్రాలాయ త్శ్రప్రప్తిప్నన శ్రమేత్త్శ్రశ్ర
త్శ్రనాక మ్శ్రత్హేత్శ్రవేణు: ఇవా౭౭త్క శ్రపుష్మ్శ్ర౭శ్ర
రామేణశ్రయతిశ్రతేశ్రాపేశ్రిమిచ త్శ్రప్రకుత్మ్శ్రఅశోప్నమ్శ్ర
అప్కార: క్శ్రఇహశ్రతేశ్రవైతేహాయ శ్రత్ర్షే తో౭త్శ్రమేశ్ర౮
ప్రుకీవోతు్ ల లశ్రనాయనాశ్రప్రుతుశ్రీలాశ్రత్ ప్స్మల్మ నీశ్ర
అప్కారమ్శ్రక్శ్రమిహశ్రతేశ్రక్రోతిశ్రజనకా౭౭త్కజాశ్ర౯
నుశ్రప్రాయ ప్ ౌశ్రమేత్శ్రశ్రశ్రతేశ్రౌ ాపేశ్రరాత్వశ్రవి వాసనమ్
ిమ్శ్రఏపిఃశ్రప్రకుప్ణ: పూయఃశ్రాత్కై: అపిశ్రతేశ్రప్రకుతైఃశ్ర౧0
ప్రప్తిజాేత్మ్శ్రత్వయాశ్రావత్శ్రత్ల్మ యోక్మ్శ్ర
ౌ తేవిశ్రప్రశుణల్మ త్శ్ర
రాత్వమ్శ్రయత్౭పిషేకాయశ్రత్ల్మ మ్శ్రఇహా౭౭క్త్శ్రత్వప్రప్వీ: ౧౧
త్త్శ్రఏత్త్శ్రసత్వతిప్రక్త్వయ శ్రనిరయమ్శ్రక్ుౌశ్రమిచ్చ స్మశ్ర
మతిీశ్రత్వ౭పిశ్రయాశ్రహిశ్రత్ల్మ శ్రమ్పక్షస్నశ్రచీరశ్రవాస్మనీమ్శ్ర౧౨
ఇత్వవశ్రరాజాశ్రవిలప్న్శ్రత్వహాాక శ్రశ్రశ్ర
శోక్సయ శ్రనాత్వౌమ్శ్రసశ్రత్త్రే శ్రిమిచ త్శ్ర
ప్రపుశా౭౭తురాల్మ శ్రచ్చ శ్రప్ాత్శ్రపూమౌశ్రశ్ర
తేనైవశ్రపుప్రత్శ్రవయ సనేశ్రనిత్వక్న : ౧౩
ఏవమ్శ్రప్రపువనమ్
ౌ శ్రపిత్రమ్శ్రరాత్వఃశ్రసప్రత్వ్స్మతో
ౌ శ్రవనమ్
అవాక్శ్రశిరసమ్శ్రఆసీనమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౪
ఇయమ్శ్రార్షక క్శ్రక్నసలాయ శ్రత్వత్వశ్రమాాశ్రయశస్మల్మ నీ
ప్రుాౌశ్రచ్శ్రఅక్షుప్రత్శ్రీలాశ్రచ్శ్రనశ్రచ్శ్రాల్మ మ్శ్రతేవశ్రక్ర మతేశ్ర౧౫
త్వయాశ్రవిహీనామ్శ్రవరత్శ్రప్రప్ప్నాన మ్శ్రశోక్శ్రస్మక్రమ్
అప్రతుషశ్రట పూరల్మ శ్రవయ సనామ్శ్రపూయఃశ్రసత్వకుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧౬
పుప్రత్శ్రశోక్మ్శ్రయాశ్రసరేల్మ శ్రత్ల్మ యాశ్రపూఞయ నశ్రపూజిాశ్ర
మామ్శ్రహిశ్రసమిచ న ౌయనీశ్రౌ స్మశ్రత్ల్మ యిశ్రజీవేత్శ్రత్ప్స్మల్మ నీశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇమామ్శ్రత్వహేన్తనోౌప్త్వశ్రజాత్శ్రక్ర్ష ౌనీమ్శ్ర
త్ాశ్రవిాతుమ్శ్రజననీమ్శ్రత్వశ్రమా౭శ్రర మస్మ
యాశ్రవ నస్నశ్రౌ త్వయిశ్రశోక్శ్రక్ర్షే ాశ్ర
నశ్రజీవిత్మ్శ్రనయ సయశ్రయత్వశ్రక్షయమ్శ్రప్రవఞత్శ్ర౧౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅషశ్రట ప్రతిత్వే శ్రసా రు:
ఏకో న చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
రాత్వశ్రసయ శ్రతుశ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రునిశ్రవేషశ్రత్రమ్శ్రచ్శ్రత్మ్శ్రశ్రశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రసహశ్రారాయ ీశ్రరాజాశ్రవిక్త్శ్రచేత్నఃశ్ర౧
నశ్రఏనమ్శ్రతుఃకేనశ్రసత్వౌప్ఃౌ శ్రప్రప్త్య వైక్షత్శ్రరాక్వమ్
నశ్రచ్శ్రఏవమ్శ్రఅపిసప్రమే్ క్షయశ్రప్రప్త్య ాషత్శ్రతురక నాఃశ్ర౨
సశ్రుహూర ౌమ్శ్రఇవా౭సమోజాశ్రతుఃిత్శ్రశచ శ్రత్వహీప్తిః
విలలాప్శ్రత్వహాశ్రాహూశ్రరాత్వశ్రమేవా౭ుశ్రచినయ
ౌ న్శ్ర౩
త్వనేయ శ్రక్లుశ్రత్వయాశ్రపూరల్మ మ్శ్రవివాా శ్రప్హవఃశ్రప్రకుాః
ప్రాణినోశ్రహిమిా ాశ్రవా౭పిశ్రత్స్మక త్శ్రఇత్మ్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్శ్ర౪
నశ్రతుశ్రఏవశ్రఅనాక్తేశ్రకాలేశ్రతేహాశ్రచ్చయ వతిశ్రజీవిత్మ్
కైకేయాయ శ్రి
శ్ర శల య మానశ్రసయ శ్రప్రుతుయ : త్వత్వశ్రనశ్రవిత్యతేశ్ర౫
యో౭హమ్శ్రావక్శ్రసమాు శమ్శ్రప్శాయ మిశ్రపురత్ఃశ్రశ్రస్మత్
ౌ మ్
విహాయశ్రవసనేశ్రసూక్షేక శ్రాప్సశ్రఆచాచ త్మ్శ్రఆత్క జమ్శ్ర౬
ఏక్స్మయ ఃశ్రక్లుశ్రకైకేయాయఃశ్రప్రకుతే౭యమ్శ్రి
శ్ర శల య తేశ్రజనః
స్మల్మ రే ౌశ్రప్రప్యత్మానాయాఃశ్రసప్రమిే త్యశ్రనిప్రకుతిమ్శ్రతిల్మ మామ్శ్ర౭
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రవచ్నమ్శ్రాషే్ ణశ్రపిహితేన్తమిౌయశ్ర:
రామేతిశ్రసప్రకుతేవశ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవాయహరుమ్
ౌ శ్రనశ్రశశాక్శ్రహశ్ర౮
సమాజామ్శ్రతుశ్రప్రప్తిలపైయ వశ్రుహూరాౌత్శ్రసశ్రత్వహీప్తిః
నేప్రాాయ మ్శ్రఅప్రశుశ్రపూరాణాయ మ్శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౯
ఔప్వాహయ మ్శ్రరత్మ్శ్రయుకాల్మ ౌ శ్రత్ల్మ మ్శ్రఆయాహిశ్రహయోత్మ
ౌ ః
ప్రాప్యైనమ్శ్రత్వహాాక్మ్శ్రఇతోశ్రజనప్ాత్శ్రప్రమ్శ్ర౧0
ఏవమ్శ్రత్వనేయ శ్రకుణవామ్శ్రకు ణానామ్శ్రప్లమ్శ్రఉచ్య తే
పిప్రాశ్రమాప్రాశ్రచ్శ్రయశ్రాా తు: వీరోశ్రనిరాల్మ సయతేశ్రవనమ్శ్ర౧౧
రాజ్ఞేశ్రవచ్నమ్శ్రఆజాేయశ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రీప్రక్శ్రవిప్రక్త్వః
యోజయిాల్మ శ్రయయౌశ్రత్ప్రత్శ్రరత్మ్శ్రఅైల్మ : అలప్రుు త్మ్శ్ర౧౨
త్మ్శ్రరత్మ్శ్రరాజశ్రపుప్రాయశ్రసూత్ఃశ్రక్నక్శ్రపూషిత్మ్
ఆచ్చ్క్షే౭శ్రఞ్జలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రత్వశ్రవాజిపిఃశ్ర౧౩
రాజాశ్రసత్ల్మ రమ్శ్రఆహూయశ్రవాయ ప్రపుత్మ్శ్రవిత్శ్రౌ సత్వచ యే
ఉవాచ్శ్రతేశశ్రకాలజమ్
ే శ్రనిశిచ త్మ్శ్రసరల్మ త్ఃశ్రశుచిమ్శ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
వాస్మమిా శ్రచ్శ్రత్వహారామణిశ్రపూషణానిశ్రవరాణిశ్రచ్
వరాిణిశ్రఏానిశ్రసమాుయయశ్రవైతేహాయ ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆనయశ్ర౧౫
నరేన్తనేణ
ౌ శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రక్ాల్మ శ్రక్నశశ్రప్రకుహమ్శ్రత్త్ః
ప్రాయచ్చ త్శ్రసరల్మ మ్శ్రఆప్రహుత్య శ్రసీాయైశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవశ్రత్త్శ్ర౧౪
స్మశ్రరజాాశ్రరజాానిశ్రవైతేహీశ్రప్రప్స్మా
ౌ శ్రవనమ్
పూషయాశ్రమాసశ్రకాప్రాణిశ్రతై: విచిన్తతై: విపూషణఃశ్ర౧౭
వయ రాజయత్శ్రవైతేహీశ్రవేశక శ్రత్శ్రతుా శ్రవిపూషిా
ఉత్య త్శ్రఅుే త్వత్ఃశ్రకాలేశ్రక్మ్శ్రప్ర ప్పేవశ్రవివసల్మ త్ఃశ్ర౧౮
ామ్శ్రపుజాాయ మ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రశ్రశల్మ ప్రూశ్రరల్మ చ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్
అనాచ్రనీమ్
ౌ శ్రప్రకుప్ణమ్శ్రమ్పరున య ౌ ాప్రకాయశ్రమతిీమ్శ్ర౧౯
అసత్య ఃశ్రసరల్మ శ్రలోకే౭స్మకన్శ్రసత్త్మ్శ్రసప్రతుు ాఃశ్రప్రపియైః
ప్రాౌరమ్శ్రనా౭ుత్వనయ శ్రనేశ్రౌ వినిాత్శ్రక్త్మ్శ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౨0
ఏషశ్రసల్మ ావోశ్రనారీణామ్శ్రఅుపూయశ్రపురాశ్రరక్మ్శ్ర
అలా్ త్వ౭పిశ్రఆప్ామ్శ్రప్రాప్య శ్రతుషయ తిశ్రప్రవజహశ్రత్య ౭పిశ్ర౨౧
అసత్య శ్రీలాశ్రవిప్రకుాశ్రతుప్రరాు హయశ్రప్రహుత్యాశ్రసా ాశ్ర
యువత్య : ాప్శ్రసత్వులా్ : క్షణశ్రమాప్రాత్శ్రవిరాిణ: ౨౨
నశ్రకులమ్శ్రనశ్రప్రకుత్మ్శ్రవిాయ శ్రనశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రనా౭పిశ్రసప్రత్వు హ:
న్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్రకుహాణతిశ్రప్రహుత్యమ్శ్రఅనిత్య శ్రప్రహుత్యాశ్రహిా: ౨౩
స్మత్వల్మ నామ్శ్రహిశ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ నామ్శ్రతుశ్రీలేశ్రసతేయ శ్రప్రశుతేశ్రశమేశ్ర
న్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్విప్రత్మ్శ్రప్రత్వమ్శ్రప్తిశ్రరేక్నశ్రవిశిషయ తేశ్ర౨౪
సశ్రత్ల్మ యాశ్రనశ్రఅవత్వనవ
ౌ య ఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రత్వత్వ
త్వశ్రతైవత్మ్శ్రఅరౌశ్రఏష: నిర ౌనఃశ్రసత్నో౭పిశ్రవాశ్ర౨౫
విజాేయశ్రవచ్నమ్శ్రసీాశ్రత్స్మయ శ్రత్రాక ౭శ్రర ౌశ్రసమిమత్మ్
ప్రకుా౭శ్రఞ్జలి: ఉవాశ్రచేత్మ్శ్రశల్మ ప్రూమ్శ్రఅపిుకేశ్రశ్రస్మా
ౌ మ్శ్ర౨౬
క్ర్షషేయ శ్రసరల్మ మ్శ్రఏవా౭హమ్శ్రఆరాయ శ్రయత్శ్రఅుశాస్మశ్రౌ మామ్
అపిజాే౭స్మక శ్రయాశ్రప్రుౌ: వర్ష ౌత్వయ మ్శ్రప్రశుత్మ్శ్రచ్శ్రమేశ్ర౨౭
నశ్రమామ్శ్రఅసజనే
జ శ్రనా౭౭రాయ శ్రసమానయితుమ్శ్రఅర మతి
త్రాక త్శ్రవిచ్లితుమ్శ్రనా౭హమ్శ్రఅలమ్శ్రచ్న్తనాౌశ్రతివశ్రప్రప్ాశ్ర౩0
నశ్రఅత్న్తనీశ్రౌ వాత్య తేశ్రవీణాశ్రనశ్రఅచ్ప్రక్నశ్రవర ౌతేశ్రరత్ః
నశ్రఅప్తిఃశ్రరక్శ్రమేతేశ్రత్యాశ్రస్మయ త్శ్రఅపిశ్రశత్శ్రఆత్క జాశ్ర౩౧
మిత్మ్శ్రత్ాతిశ్రహిశ్రపిాశ్రమిత్మ్శ్రమాాశ్రమిత్మ్శ్రరత్ః
అమిత్సయ శ్రహిశ్రాారమ్శ్రప్రాౌరమ్శ్రకాశ్రనశ్రపూజయేత్శ్ర౩0
స్మశ్రఅహశ్రమేవమ్శ్రక్ాశ్రప్రేష్టటశ్రప్రశుత్శ్రత్రక శ్రప్రావరా
ఆరేయ శ్రిమ్శ్రఅవత్వనేయయమ్శ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్రాౌశ్రహిశ్రతైవత్మ్శ్ర౩౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సీాయాశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రక్నసలాయ శ్రప్రహుత్యత్వు త్వమ్
శుత్శ్రౌ సాల్మ ౌ శ్రుమోచ్శ్రఅప్రశుశ్రసహస్మశ్రతుఃక్శ్రహర ిజమ్శ్ర౩౨
ామ్శ్రప్రాఞ్జలి: అపిప్రక్త్వయ శ్రమాప్రతుశ్రత్వతేయ ౭తిశ్రసప్రతుు ామ్
రాత్వఃశ్రప్రత్వశ్రత్రక జ్ఞేశ్రమాత్రమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౩
అత్వ్ శ్రమాశ్రతుఃిాశ్రపూశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రప్శయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రపిత్రమ్శ్రత్వత్వ
క్షయోశ్రహిశ్రవనశ్రవాససయ శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవశ్రప్విషయ తిశ్ర౩౪
రాౌయా: తేశ్రక్మిషయనిశ్రౌ నవశ్రవరాిణిశ్రప్ఞ్చ శ్రచ్
స్మశ్రసత్వప్రక్మ్శ్రఇహశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రమామ్శ్రప్రత్క్షయస్మశ్రరప్రహుత్శ్రప్రుత్మ్శ్ర౩౫
ఏశ్రావత్శ్రఅపినీా౭శ్రర ౌమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రసశ్రజననీమ్శ్రవచ్ః
ప్రత్యఃశ్రశత్శ్రశా౭శ్రరాౌశ్రశచ శ్రత్త్రాే ౭వేక్షయ శ్రమాత్రఃశ్ర౩౬
ాశ్రశాచ ౭పిశ్రసశ్రత్తైవా౭౭శ్రరాౌశ్రమాప్రతూశ్రర
శ్ర ౌశరా౭౭త్క జః
త్రక శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ఇత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రనిజకాత్శ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిఃశ్ర౩౭
సమాల్మ స్మత్శ్రప్రుషమ్శ్రిమిచ త్శ్రఅజాేనాశ్రాల్మ ౭పిశ్రయశ్రప్రతుు త్మ్
త్శ్రనేక శ్రసత్వుశ్రజానీత్శ్రసరాల్మ శ్రశాచ ౭౭త్వన్తనయా
ౌ
మిశ్రవఃశ్ర౩౮
వచ్నమ్శ్రరాక్వశ్రసయ శ్రఏత్త్శ్రత్రక శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ సమాహిత్మ్శ్ర
శుప్రశుు: ా: న్తస్మయ
ౌ : సా రాల్మ శ్రశోే క్నప్హత్శ్రచేత్స: ౩౯
జఞశ్రే అత్శ్రాస్మమ్శ్రసనాన త్ఃశ్రప్రక్నఞ్చచ నామ్శ్రఇవశ్రనిసల్మ నః
మానవేన్తనశ్రౌ సయ శ్రారాయణామ్శ్రఏవమ్శ్రవత్తిశ్రరాక్వేశ్ర౪0
ురజశ్రప్ణవశ్రమేక్శ్రక్నషవత్శ్ర
త్శరత్శ్రవేశక శ్రప్పూవశ్రయత్శ్రపురా
విలపిత్శ్రప్ర్షతేవనా౭౭కులమ్శ్ర
వయ సనశ్రక్త్మ్శ్రత్త్శ్రఅపూత్శ్రరతుఃిత్మ్శ్రశ్ర౪౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
అత్శ్రరాత్వశ్రశచ శ్రసీాశ్రచ్శ్రలక్షక ణశ్రశచ శ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిః
ఉప్సప్రుు హయశ్రరాజానమ్శ్రచ్ప్రకు: త్వనాఃశ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్ర౧
త్మ్శ్రచా౭పిశ్రసత్వ౭ుజాేప్య శ్రత్రక జ ేఃశ్రసీత్యాశ్రసహ
రాక్వఃశ్రశోక్శ్రసమ్పక టోశ్రజననీమ్శ్రఅప్య వాత్యత్శ్ర౨
అనల్మ క్షమ్శ్రలక్షక ణోశ్రప్రాతుఃశ్రక్నసలాయ మ్శ్రఅప్యవాత్యత్
అత్శ్రమాతుఃశ్రరమిప్రాయాశ్రజప్రకాహశ్రచ్రణౌశ్రపునఃశ్ర౩
త్మ్శ్రవనమా
ౌ నమ్శ్రరుత్త్వశ్రమాాశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రఅప్రప్వీత్
హిత్శ్రకామాశ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రమ్పర్షన ఉాప్ర
ౌ
కాయశ్రలక్షక ణమ్శ్ర౪
ప్రరషశ్రట శ్రసల్మ ౌ మ్శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రసల్మ ౭ురక్ఃశ్రౌ రప్రహుశ్రశ్రజనే
జ
రామేశ్రప్రప్మాత్మ్శ్రమాశ్రకారీ ిఃశ్రపుప్రత్శ్రశ్రప్రాత్ర్షశ్రక్చ్చ తిశ్ర౫
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వయ సనీశ్రవాశ్రసప్రుతోౌశ్రవాశ్రక్తి: ఏషశ్రత్వా౭నక్
ఏషశ్రలోకేశ్రసామ్శ్రత్రోక శ్రయత్శ్రఞయ ష టశ్రవశక్నశ్రప్వేత్శ్ర౬
ఇత్మ్శ్రహిశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఉచిత్మ్శ్రకులస్మయ ౭సయ శ్రసనాత్నమ్
ానమ్శ్రత్వక్షాశ్రచ్శ్రయఞష్ణ
ే శ్రత్ుశ్రాయ క్నశ్రప్రుతేష్ణశ్రచ్శ్ర౭
లక్షక ణుశ్రౌ ఏవశ్రుకాల్మ ౌ శ్రస్మశ్రసమిా త్ ౌమ్శ్రప్రపియశ్రరాక్వమ్శ్ర
రమిప్రాశ్రక్చ్చ శ్రక్చేచ తిశ్రపున: పున: ఉవాచ్శ్రత్మ్శ్ర౮
రాత్వమ్శ్రత్శరత్మ్శ్రవితిశ్రౌ మామ్శ్రవితిశ్రౌ జనకా౭౭త్క జామ్
అయోాయ మ్శ్రఅటవీమ్శ్రవితిశ్రౌ క్చ్చ శ్రాత్శ్రయాశ్రరక్మ్శ్ర౯
త్త్ఃశ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రప్రాఞ్జలి: వాక్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్
వినీతోశ్రవినయజశ్రే శచ శ్రమాత్లి: వాసవమ్శ్రయాశ్ర౧0
రత్మ్శ్రఆరోహశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రత్వహాశ్రయశః
క్షిప్రప్మ్శ్రాల్మ మ్శ్రప్రాప్యిష్టయ మిశ్రయప్రత్శ్రమామ్శ్రరాత్వశ్రవక్షయ స్మశ్ర౧౧
చ్తుశ్రశ్రర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రవసవా
ౌ య నిశ్రవనేశ్రత్ల్మ యా
ానిశ్రఉప్ప్రక్మిత్వాయనిశ్రయానిశ్రతేవాయ ౭స్మశ్రచ్యతిత్ఃశ్ర౧౨
త్మ్శ్రరత్మ్శ్రసూరయ శ్రసమాు శమ్శ్రసీాశ్రప్ర హుషేన
ట శ్రచేత్స్మ
ఆరురోహశ్రవరా౭౭రోహాశ్రప్రకుాల్మ ౭లమాు రమ్శ్రఆత్క నఃశ్ర౧౩
అతోశ్రజల్మ లనశ్రసమాు శమ్శ్రచామ్పక్రశ్రవిపూషిత్మ్శ్ర
త్మ్శ్రఆరురుహతు: తూర ణమ్శ్రప్రాత్రౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౧౪
వనశ్రవాసమ్శ్రహిశ్రసమాుయ యశ్రవాస్మమ్శ్రస్మయ ౭౭ప్రణానిశ్రచ్శ్ర
ప్రాౌరశ్రత్వ౭ుక్చ్చ ్య తశ్రౌ సీాయైశ్రశల్మ శురోశ్రత్తౌశ్ర౧౫
త్తైశ్రవా౭౭యుత్శ్రజాానిశ్రప్రాప్రతుాయ మ్శ్రక్వచానిశ్రచ్
రత్శ్రఉ ప్స్నశ్రౌ ప్రప్తినయ సయశ్రసచ్రక శ్రక్టినమ్శ్రచ్శ్రత్త్శ్ర౧౬
సీాశ్రప్రతుత్వయాన్శ్రఆరూట్టన్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రతుషమ్
ట శ్రఅ చ్యత్యత్
రత్వన్తనఃౌ శ్రసత్వక ాన్శ్రఅశాల్మ న్శ్రవాయుశ్రవేక్శ్రసమాన్శ్రజవేశ్ర౧౭
ప్రప్యాతేశ్రతుశ్రత్వహా౭రణయ మ్శ్రచిరశ్రరాప్రాయశ్రరాక్వే
ప్పూవశ్రనక్రేశ్రమ్పరాచశ్రప్లశ్రమ్పరాచ శ్రజనసయ శ్రచ్శ్ర౧౮
త్త్శ్రసమాకులశ్రసప్రమా్ న ౌమ్శ్రత్వత్శ్రౌ సుుపిత్శ్రతిల్మ ప్మ్
హయశ్రశిమిజత్శ్రనిరోు షమ్శ్రపురమ్శ్రఆసీన్శ్రత్వహాశ్రసల్మ నమ్శ్ర౧౯
త్త్ఃశ్రసశ్రాలశ్రప్రుాౌశ్రస్మశ్రపురీశ్రప్రత్వశ్రీటిా
రాత్వమ్శ్రఏవా౭పితుప్రావశ్రక్రాక ౭౭శ్రర ౌఃశ్రసలిలమ్శ్రయాశ్ర౨0
ారేల్మ త్ఃశ్రప్రపుషత్
ట శ్రశాచ ౭పిశ్రలత్వ్ మానా: త్త్శ్రఉుక కాః
ాష్ శ్రపూర ణశ్రుకాఃశ్రసరేల్మ శ్రత్మ్శ్రఊచు: ప్రపుశశ్రతుఃిాఃశ్ర౨౧
సత్వయ చ్చ శ్రవాజినామ్శ్రరీక న్శ్రసూత్శ్రయాహిశ్రశనైఃశ్రశనైః
ుక్మ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రతుర ౌరే మ్శ్రనోశ్రప్విషయ తిశ్ర౨౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆయసమ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రనూనమ్శ్రరాత్వశ్రమాతుర౭సత్వేయమ్
యత్శ్రతేవశ్రక్ర్ శ్రప్రప్తిమేశ్రవనమ్శ్రయాతిశ్రనశ్రపిత్య తేశ్ర౨౩
ప్రకుత్శ్రప్రకుాయ శ్రహిశ్రవైతేహీశ్రచాయేశ్రవా౭ుక్ాశ్రప్తిమ్
నశ్రజహాతిశ్రరాశ్రత్రేక శ్రమేరుమ్శ్రఅరు శ్రప్రప్ాశ్రయాశ్ర౨౪
అహోశ్రలక్షక ణశ్రస్మాౌర ౌఃశ్రసత్ామ్శ్రప్రపియశ్రవాతినమ్
ప్రాత్రమ్శ్రతేవశ్రసమాుశమ్శ్రయ: త్ల్మ మ్శ్రప్ర్షచ్ర్షషయ స్మశ్ర౨౫
త్వహతిశ్రఏష్టశ్రహిశ్రతేశ్రస్మతి:ౌ ఏషశ్రచ్శ్రఅపుయ త్యోశ్రత్వహాన్
ఏషశ్రసల్మ రు సయశ్రమారు శ్రశచ శ్రయత్శ్రఏనమ్శ్రఅుక్చ్చ స్మశ్ర౨౬
ఏవమ్శ్రవత్న:ౌ తేశ్రసోటుమ్శ్రనశ్రేకు: ాష్మ్శ్రఆక్త్మ్
నరా: త్మ్శ్రఅుక్చ్చన:ౌ ప్రపియశ్రమిక్షాల్మ కుశ్రనత్వౌనమ్శ్ర౨౭
అత్శ్రరాజాశ్రప్రుత్ఃశ్రన్తసీ ౌపి: త్వనా౭పిరీ ౌనశ్రచేత్నః
నిర జకాత్వశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రప్రత్క్షాయ మ్పతిశ్రప్రపువన్శ్రప్రకుహాత్శ్ర౨౮
శుప్రశువేశ్రచా౭ప్రక్త్ఃశ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రరుత్నీ నా
ౌ మ్శ్రత్వహాశ్రసల్మ నః
యాశ్రనాత్ఃశ్రక్రేణూనామ్శ్రప్తేశ్రౌ త్వహతిశ్రకుఞ్జరేశ్ర౨౯
పిాశ్రచ్శ్రరాజాశ్రకాకుత్ాిఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రసనన శ్రశ్రస ౌా౭ప్వత్శ్ర
ప్ర్షపూర ణఃశ్రశీశ్రకాలేశ్రప్రక్హేణోప్పులతోశ్రయాశ్ర౩0
సశ్రచ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రఅచిమాౌయ ాకశ్రరామోశ్రత్శరా౭౭త్క జ:
సూత్మ్శ్రసమోచ త్యాశ్రమాసశ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రవాహయ ాశ్రమితిశ్ర౩౧
రామోశ్రయాహీతిశ్రసూత్మ్శ్రత్మ్శ్రతిషేోౌ తిశ్రసశ్రజనశ్రస
శ్ర ా
ౌ
ఉప్యమ్శ్రనా౭శక్త్శ్రసూత్: క్రుౌశ్రత్వత్ల్మ నిశ్రచ్యతిత్: ౩౨
నిరు చ్చ తిశ్రత్వహాశ్రాహౌశ్రరామేశ్రపౌరశ్రజనా౭ప్రశుే పి:
ప్తితైశ్రరప్య ౭వహిత్మ్శ్రప్రప్శశాత్వశ్రత్వహీశ్రరజ: ౩౩
రుతిా౭ప్రశుశ్రప్ర్షతూయనమ్శ్రహాహాశ్రప్రకుత్శ్రత్వ౭చేత్నమ్శ్ర
ప్రప్యాణేశ్రరాక్వశ్రస్మయ ౭౭సీత్శ్రపురమ్శ్రప్రత్వశ్రీటిత్మ్శ్ర౩౪
రప్రశావశ్రనయనై: న్తసీణా
ౌ త్వ౭ప్రసశ్రమా౭౭యాసశ్రసత్వ్ వమ్శ్ర
మ్పనశ్రసమోిప్శ్రచ్లితైశ్రసా లిలమ్శ్రప్త్వు జైశ్రర్షవశ్ర౩౫
ప్రతుష్టటల్మ శ్రతుశ్రప్రుప్తిశ్రప్రీే మాన్శ్రఏక్శ్రచిత్శ్రౌ క్త్మ్శ్రపురమ్శ్ర
నిప్శ్రాతైవశ్రతుఃకేనశ్రహత్శ్రమ్పలశ్రఇవశ్రప్రతుత్వ: ౩౬
త్తోశ్రహలశ్రహలాశ్రశోౌశ్రజఞశ్రే రాత్వశ్రసయ శ్రప్రపుషత్
ట ః
నరాణామ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రరాజానమ్శ్రసీత్నమ్
ౌ శ్రప్రపుశశ్రతుఃిత్మ్శ్ర౩౭
హాశ్రరామేతిశ్రజనాఃశ్రకేచిశ్రప్రాత్వశ్రమాతేతిశ్రచా౭ప్రే
అనఃౌ పురమ్శ్రసప్రుత్మ్
ౌ శ్రచ్శ్రప్ర క్నశనమ్
ౌ శ్రప్రయ తేవయన్శ్ర౩౮
అనీల్మ క్షమాణోశ్రరాత్వశ్రశ్రరౌశ్రవిషణమ్
ణ శ్రప్రానశ్రౌ చేత్సమ్
రాజానమ్శ్రమాత్రమ్శ్రచైవశ్రత్త్రాే ౭ుక్తౌశ్రప్తిశ్ర౩౯
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సశ్రప్త్శ్రౌ ఇవశ్రాేనశ్రిశోరోశ్రమాత్రమ్శ్రయాశ్ర
త్రక శ్రాేనశ్రసమిిప్ఃౌ శ్రప్రప్కాశమ్శ్రనా౭పుయ తైక్షత్శ్ర౪0
ప్ాతిన్తశ్రచ్శ్రయానా౭శ్రరౌమశ్రఅతుఃకా౭శ్రరౌమశ్రరక్నచితౌ
ప్రతుష్టటల్మ శ్రసమోచ త్యాశ్రమాసశ్రీప్రక్మ్శ్రయాహీతిశ్రస్మరతిమ్శ్ర౪౧
నశ్రహిశ్రత్త్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రతుఃక్త్మ్శ్రత్రేనమ్శ్రపితుః
మాతుశ్రశచ శ్రసహితుమ్శ్రశక్:ౌ తోప్రా౭౭శ్రర్ష ౌత్శ్రఇవశ్రతిల్మ ప్ఃశ్ర౪౨
ప్రప్త్య కారశ్రమివాశ్రయానీశ్రౌ వత్ా లాశ్రవత్ా శ్రకారణాత్
ప్త్శ్రౌ వాా శ్రయాశ్రతేు: రాత్వశ్రమాా౭ప్య శ్రావత్శ్ర౪౩
త్ాశ్రరుత్నీమ్
ౌ శ్రక్నసలాయ మ్శ్రరత్మ్శ్రత్మ్శ్రఅుావత్వమ్
ప్రక్నశనీమ్
ౌ శ్రరాత్వశ్రరామేతిశ్రహాశ్రసీతేశ్రలక్షక ణేశ్రతిశ్రచ్శ్ర౪౪
రాత్వశ్రలక్షక ణశ్రసీా౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రసవమ్పౌమ్శ్రవార్షశ్రనేప్రత్జమ్శ్ర
అశ్రసప్రకుత్శ్రన్తపైక్షత్శ్రసశ్రామ్శ్రప్రుత్య నీ ౌమ్శ్రఇవశ్రమాత్రమ్శ్ర౪౩
తిషేశ్రట తిశ్రరాజాశ్రచుప్రక్నశశ్రయాహిశ్రయాహీశ్రతిశ్రరాక్వః
రత్వన్తనశ్రౌ సయ శ్రప్పూవశ్రఆాక శ్రచ్ప్రక్యో: ఇవశ్రచా౭శ్రనరా
ౌ శ్ర౪౬
నాశ్రప్రశౌషమ్శ్రఇతిశ్రరాజానమ్శ్రఉాలోౌ౭పిశ్రవక్షయ స్మ
చిరమ్శ్రతుఃక్సయ శ్రాపిషమ్
ట శ్రఇతిశ్రరాత్వ: త్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪౭
రాత్వశ్రసయ శ్రసశ్రవచ్ఃశ్రకురల్మ న్శ్రఅుజాేప్య శ్రచ్శ్రత్మ్శ్రజనమ్
ప్రవజతో౭పిశ్రహయాన్శ్రీప్రక్మ్శ్రచ్యత్యాశ్రమాసశ్రస్మరతిఃశ్ర౪౮
నయ వర ౌత్శ్రజనోశ్రరాజ్ఞేశ్రరాత్వమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రప్త్క్షిణమ్
త్వనస్మశ్రప్య ౭ప్రశుశ్రవేకైశ్రశచశ్రనశ్రనయ వర ౌత్శ్రమాుషమ్శ్ర౪౯
యమ్శ్రఇచేచ త్శ్రపునర్శ్రఆయానమ్
ౌ శ్రనైనమ్శ్రతూరమ్శ్రఅుప్రవఞత్
ఇత్య ౭మాాయ శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రఊచు: త్శరత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౫0
తేష్టమ్శ్రవచ్ఃశ్రసరల్మ శ్రకుణోప్శ్రప్నన మ్శ్రశ్ర
ప్రప్స్మల్మ నన శ్రకాప్రత్ఃశ్రప్రప్విషణశ్రణ రూప్ః
నిశత్వయ శ్రరాజాశ్రప్రకుప్ణఃశ్రసశ్రారోయ శ్రశ్ర
వయ వస్మ ౌత్శ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రరత్మ్శ్రఈక్షమాణఃశ్రశ్ర౫౧శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
ఏక చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
త్స్మక మ్శ్రశ్రరశ్రౌ పురుషశ్రవాయ ప్రకేశ్రనిప్రష్టు త్వతిశ్రప్రకుాత్వజలౌ
ఆర ౌశ్రశోౌ౭త్శ్రసత్వఞ
జ శ్రే న్తసీణా
ౌ మ్శ్రఅనఃౌ పురేశ్రత్వహాన్శ్ర౧
అనాత్శ్రసయ శ్రజనశ్రస్మయ ౭సయ శ్రతుర్ లశ్రసయ శ్రత్ప్స్మల్మనఃశ్ర
యోశ్రక్తిమ్శ్రశరణమ్శ్రచా౭౭సీత్శ్రసశ్రనాత్ఃశ్రక్ల్మ శ్రుశ్రక్చ్చ తిశ్ర౨
నశ్రప్రకుత్య శ్రత్య ౭పిశోౌ౭పిశ్రప్రక్నత్నీయానిశ్రవర జయన్
ప్రకుాౌన్శ్రప్రప్స్మత్యన్శ్రసరాల్మ న్శ్రసత్వశ్రతుఃక్ఃశ్రక్ల్మ చిత్శ్రక్త్: ౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్నసలాయ యామ్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రయాశ్రమాత్ర్షశ్రవర ౌతే
త్ాశ్రయోశ్రవర ౌతే౭స్మకరశ్రత్వహాాక శ్రక్ల్మ శ్రుశ్రక్చ్చ తిశ్ర౪
కైకేయాయ శ్రశ్రిశల య మానేనశ్రరాజాేశ్రసమోచ తితోశ్రవనమ్
ప్ర్షప్రాాశ్రజనస్మయ ౭సయశ్రజక్త్ఃశ్రక్ల్మ శ్రుశ్రక్చ్చ తిశ్ర౫
అహోశ్రనిేచ త్నోశ్రరాజాశ్రజీవశ్రలోక్సయ శ్రసప్రమి్యమ్
త్రకయ మ్శ్రసత్య శ్రప్రవత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రవనశ్రవాసోశ్రప్రప్వత్ాయ తిశ్ర౬
ఇతిశ్రసరాల్మ శ్రత్వహిషయ శ్రశ్రస్మౌశ్రవివాా శ్రఇవశ్రతేనవః
రురుతుశ్రైచ వశ్రతుఃకారాౌఃశ్రసశ్రసల్మ రమ్శ్రచ్శ్రవిచుప్రకుశుఃశ్ర౭
సశ్రత్మ్శ్రఅనఃౌ పురేశ్రక్నరమ్శ్రఆర ౌశ్రశప్మ్
ౌ శ్రత్వహీప్తిః
పుప్రత్శ్రశోకా౭పిశ్రసత్వౌప్ఃౌ శ్రప్రశుాల్మ శ్రచా౭౭సీత్శ్రరతుఃిత్ఃశ్ర౮
నా౭ిన హోప్రాశ్రణయహూయనశ్రౌ నా౭ప్చ్న్శ్రప్రకుహశ్రమేతిన:
అకురల్మ న్శ్రనశ్రప్రప్జాశ్రకారయ మ్శ్రసూరయ శ్రశాచ ౭శ్రన ౌరశ్రత్వయత్శ్ర౯
వయ ప్రరజన్శ్రక్ప్ళాన్శ్రనాకాశ్రకావోశ్రవాా న్శ్రనశ్రాయయన్
పుప్రత్మ్శ్రప్రప్త్త్వమ్శ్రలాల్మ ౌ శ్రజననీశ్రనా౭ప్య నత్వౌత్శ్ర౧0
ప్రతిశఙ్ము : లోహిాఙ్ు శ్రశచశ్రప్రపుహస్ తిశ్రపుాశ్రవ౭పి
ారుణాఃశ్రసోత్వమ్శ్రఅపేయ త్య శ్రప్రక్హాఃశ్రసరేల్మ శ్రవయ వస్మా
ౌ ఃశ్ర౧౧
నక్షప్రాణిశ్రక్ాశ్రరీచ మిశ్రి ప్రక్హాశ్రశచ శ్రక్త్శ్రతేజసః
విశాకాశ్రశచ శ్రసశ్రతూమాశ్రశచశ్రనప్స్మశ్రప్రప్చ్కాశిరేశ్ర౧౨
కాళికాశ్రనిలశ్రవేకేనశ్రత్వహోత్తిశ్రర్ష వోతిత్
ౌ :
రామేశ్రవనమ్శ్రప్రప్ప్రవజితేశ్రనక్రమ్శ్రప్రప్చాచాలశ్రత్త్శ్ర౧౩
తిశ: ప్రాయ కులాశ్రసా రాల్మశ్రస్మమి
ౌ రేశ్రణేవశ్రసప్రుల్మా:
నశ్రప్రక్హోశ్రనా౭పిశ్రనక్షప్రత్మ్శ్రప్రప్చ్కాేశ్రనశ్రిత్వచ నశ్ర౧౪
అక్స్మక శ్రనాన క్రఃశ్రసరోల్మ శ్రజనోశ్రతైనయ మ్శ్రఉాక్త్వత్
ఆహారేశ్రవాశ్రవిహారేశ్రవాశ్రనశ్రక్శిచ త్శ్రఅక్రోన్శ్రత్వనఃశ్ర౧౫
శోక్శ్రప్రాయ యశ్రసత్వౌప్శ్రౌ సా త్త్మ్శ్రత్వరు శ్రుచ్చల్మసన్
అయోాయ యామ్శ్రజనశ్రసా రల్మ శ్రశుే శోచ్శ్రజక్త్వశ్రప్తిమ్శ్ర౧౬
ాష్ శ్రప్రాయ కులశ్రుక్నశ్రరాజశ్రమారు శ్రక్తోశ్రజనః
నశ్రప్రహుష్టటశ్రలక్షయ తేశ్రక్శిచత్శ్రసరల్మ ఃశ్రశోక్శ్రప్రాయణఃశ్ర౧౭
నశ్రవాతిశ్రప్వనఃశ్రీతోశ్రనశ్రశీశ్రసౌత్వయ శ్రత్రే నః
నశ్రసూరయ శ్రశ్రస ౌప్తేశ్రలోక్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రాయ కులమ్శ్రజక్త్శ్ర౧౮
అనర్ష ౌనఃశ్రరాఃశ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్రాౌరోశ్రప్రాత్రశ్రస
శ్ర ా
ౌ
సరేల్మ శ్రసరల్మ మ్శ్రప్ర్షత్య జయశ్రరాత్వమ్శ్రఏవాశ్రనల్మ చిన ౌయన్శ్ర౧౯
యేశ్రతుశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రరప్రహుత్ఃశ్రసరేల్మ శ్రతేశ్రమ్పటశ్రచేత్సః
శోక్శ్రారేణశ్రచ్శ్రఆప్రకానాౌఃశ్రశయనమ్శ్రనశ్రజహుశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర౨0
Page 110 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్శ్రశ్రసల్మ ౌ యోాయ శ్రరహిాశ్రత్వహాత్క నాశ్రశ్ర
పురత్వౌరేశ్రణేవశ్రత్వహీశ్రసశ్రప్రల్మ ా
చ్చాలశ్రక్నరమ్శ్రప్యశ్రారశ్రీటిాశ్రశ్ర
సశ్రనాక్శ్రయోా౭శల్మ శ్రక్ణాశ్రననాత్శ్రచ్శ్రశ్ర౨౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్శ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
త్వి చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
యావత్శ్రతుశ్రనిరయ త్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రరజ్ఞశ్రరూప్మ్శ్రఅప్రతుశయ త్
నైశ్రవేక్షాల్మ కుశ్రవరశ్రశ్రస్మౌవత్శ్రసత్వజహారా౭౭త్క శ్రచ్క్షుషీశ్ర౧
యావశ్రప్రాజాశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రప్శయ శ్రత్య త్యత్వౌశ్రార్షక క్మ్
ావశ్రత్ల్మయ వర ౌతేశ్రవా౭౭సయ శ్రత్రణాయ మ్శ్రపుప్రత్శ్రత్రే నేశ్ర౨
నశ్రప్శయ తిశ్రరజ్ఞ౭ప్య ౭సయ శ్రయాశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రపూమిప్ః
త్ా౭౭శ్రర ౌశ్రశచ శ్రవిషణశ్రణ శచశ్రప్ాత్శ్రత్రణీశ్రత్లేశ్ర౩
త్సయ శ్రత్క్షిణమ్శ్రఅనల్మకాత్శ్రక్నసలాయ శ్రాహుమ్శ్రఅఙ్ు నా
వాత్వమ్శ్రచాశ్రస్మయ ౭నల్మ కాత్శ్రారేల్మ మ్శ్రకైకేయీశ్రప్రత్శ్రప్రపియాశ్ర౪శ్ర
ామ్శ్రనయేనశ్రచ్శ్రసత్వ్ నోన శ్రత్రేక ణశ్రవినయేనశ్రచ్
ఉవాచ్శ్రరాజాశ్రకైకేయీమ్శ్రసమ్పక్షయ శ్రవయ తితేశ్రన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౫
కైకేయిశ్రమాశ్రత్వమా౭ఙ్కు నిశ్రప్రస్మ్ క్ష్మశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రతుషశ్రట చార్షణీశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
నశ్రహిశ్రాల్మ మ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచాచ మిశ్రనశ్రారాయ శ్రనశ్రచ్శ్రానవీ
ౌ శ్ర౬
యేశ్రచ్శ్రాల్మ మ్శ్రశ్రఅుజీవనిశ్రౌ నా౭హమ్శ్రతేష్టమ్శ్రనశ్రతేశ్రత్వత్వ
కేవలా౭శ్రర ౌశ్రప్రామ్శ్రహిశ్రాల్మ మ్శ్రత్య క్శ్రత్
ౌ రాక మ్శ్రత్య జాశ్రత్వయ హమ్శ్ర౭
అప్రకుహామ్
ణ శ్రయశ్రచ్చ శ్రతేశ్రాణిమ్శ్రఅిన మ్శ్రప్రయణయమ్శ్రచ్శ్రయత్
అుజానామిశ్రత్శ్రత్ా రల్మమ్శ్రఅస్మక శ్రనో
శ్ర ల కేశ్రప్రప్రత్శ్రచ్శ్ర౮
ప్రత్శ్రేచ త్శ్రప్రప్త్వత్ఃశ్రస్మయ శ్రప్రాజయ మ్శ్రప్రాపేయ త్శ్రత్వ౭వయ యమ్
యన్శ్రమేశ్రసశ్రత్ాయ త్శ్రపిప్రత్౭శ్రర ౌమ్శ్రమామ్శ్రమాశ్రత్శ్రశ్రత్త్
ౌ మ్
ౌ శ్రఆక్త్వత్శ్ర౯
అత్శ్రరేణుశ్రసుత్ల్మ సమ్శ్ర
ౌ త్మ్శ్రఉాౌప్య శ్రనరా౭తిప్మ్
నయ వర ౌత్శ్రత్ాశ్రతేవీశ్రక్నసలాయ శ్రశోక్శ్రక్ర్షే ాశ్రశ్ర౧0
హతేల్మ వశ్రప్రాహక ణమ్శ్రకామాత్శ్రప్రర్ ష్టటల్మ ౭ిన మ్శ్రఇవశ్రాణినా
అనల్మ శ్రత్ప్య త్శ్రత్రాక ాకశ్రపుప్రత్మ్శ్రసమిచ నయ శ్రౌ ాప్సమ్శ్ర౧౧
నిప్రుతైయ వశ్రనిప్రుతైయ వశ్రసీత్తోశ్రరత్శ్రవరక ర
ౌ
రాజ్ఞేశ్రనా౭తిప్పౌశ్రరూప్మ్శ్రప్రక్సశ్రౌ స్మయ ుే త్వతోశ్రయాశ్ర౧౨
విలలాప్శ్రచ్శ్రతుఃకా౭౭శ్రర ౌఃశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రఅుసక రన్
నక్రా౭శ్రనమ్
ౌ శ్రఅుప్రాప్మ్
ౌ శ్రపుాల్మ ౌ శ్రపుప్రత్మ్శ్రఅా౭ప్రప్వీత్శ్ర౧౩
వాహనానామ్శ్రచ్శ్రుకాయ నామ్శ్రవహామ్శ్రత్మ్శ్రత్వమా౭౭త్క జమ్
ప్ానిశ్రప్తిశ్రప్రతుశయ నేశ్రౌ సశ్రత్వహాాక శ్రనశ్రప్రతుశయతేశ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యశ్రరా కేష్ణశ్రఉప్శ్రానేష్ణశ్రేతేశ్రచ్త్వౌనశ్రరూషిత్శ్ర:
వీజయ శ్రమానోశ్రత్వహా౭శ్రరామపి: న్తసీ ౌపిశ్రరక త్వశ్రర తోత్త్వ
ౌ : ౧౫
సశ్రనూనమ్శ్రక్ల్మ చిత్శ్రఏవాత్య శ్రప్రుక్షశ్రమ్పలమ్శ్రఉాప్రశిత్ః
కాషమ్
ట శ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭శాక నమ్శ్రఉప్ాయశ్రశయిషయ తేశ్ర౧౬
ఉాౌసయ తిశ్రచ్శ్రమేతినాయఃశ్రప్రకుప్ణఃశ్రాుా శ్రకుమిటత్ః
వినిశేల్మ సన్శ్రప్రప్ప్రసవణాత్శ్రక్రేణూనామ్శ్రఇవశ్రశ్రర ిప్ఃశ్ర౧౭
ప్రత్క్షయ ని ౌశ్రనూనమ్శ్రపురుష్ట: త్వరు శ్రాహుమ్శ్రవనేశ్రచ్రాః
రాత్వమ్శ్రఉాౌయశ్రక్చ్చ న ౌమ్శ్రలోక్శ్రనాత్మ్శ్రఅనాత్శ్రవత్శ్ర౧౮
స్మశ్రనూనమ్శ్రజనక్శ్రస్నయ ష్టటశ్రసీాశ్రరక్శ్రస తోచిాశ్ర
క్త్వటకాశ్రప్రక్త్వణాశ్రప్రకామాౌశ్రవనత్వ౭త్య శ్రక్మిషయ తిశ్ర౧౯
అనపిజాేశ్రవనానామ్శ్రస్మశ్రనూనమ్శ్రప్యశ్రుపైషయ తిశ్ర
శాల్మ ప్ాశ్రనర్ష ౌత్మ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రక్మ్ప్ రమ్శ్రరోత్వశ్రహర ిణమ్శ్ర౨0
సశ్రకామాశ్రప్వశ్రకైకేయిశ్రవిత్వాశ్రరాజయ మ్శ్రఆవస
నశ్రహిశ్రత్మ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రవినాశ్రజీవితుమ్శ్రఉత్ా హేశ్ర౨౧
ఇతేయ వమ్శ్రవిలప్న్శ్రరాజాశ్రజన్తకేనా౭పిశ్రసప్రుల్మ త్ః
అప్స్మన త్శ్రఇవా౭ర్షషమ్
ట శ్రప్రప్వివేశశ్రపురోత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౨
ూనయ శ్రచ్త్ల్మ రశ్రవేశాక నాౌమ్శ్రసప్రుల్మ ా౭౭ప్ణశ్రతేవామ్
శ్రకాలనశ్రౌ తుర్ లశ్రతుఃకా౭శ్రరాౌమ్శ్రనా౭ాయ కీర ణశ్రత్వహాశ్రప్ామ్శ్ర౨౩
ామ్శ్రఅవేక్షయ శ్రపురీమ్శ్రసరాల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రఏవా౭ుశ్రచినయ
ౌ న్
విలప్న్శ్రప్రావిశశ్రప్రాజాశ్రప్రకుహమ్శ్రసూరయ శ్రఇవా౭ు్ త్మ్శ్ర౨౪
త్వహాశ్రప్రహత్మ్శ్రఇవా౭క్షోప్య మ్శ్రరప్రే ణనశ్రప్రహుతోశ్రరక్మ్
రామేణశ్రరహిత్మ్శ్రవేశక శ్రవైతేహాయ శ్రలక్షక ణేనశ్రచ్శ్ర౨౫
అత్శ్రక్త్ు త్శ్రశ్రశప్శ్రౌ శ్రరౌశ్రవిలప్న్శ్రత్వుజా౭తిప్:
ఉవాచ్శ్రప్రుతుశ్రత్వమాౌ౭శ్రర ౌమ్శ్రవచ్నమ్శ్రత్వనశ్రత్వ౭సల్మ రమ్శ్ర౨౬
క్నసలాయ యాశ్రప్రకుహమ్శ్రీప్రక్మ్శ్రరాత్వశ్రమాతుశ్రరన యుశ్రౌ మామ్
నశ్రహయ ౭నయ ప్రత్శ్రత్వమా౭౭శాల్మ సోశ్రప్రహుత్యశ్రసయ శ్రప్విషయ తిశ్ర౨౭
ఇతిశ్రప్రపువనమ్
ౌ శ్రరాజానమ్శ్రఅనయన్శ్రాల్మ రశ్రత్ర్షే న:
క్నసలాయ యాశ్రప్రకుహమ్శ్రత్ప్రత్శ్రనయ వేశయ త్శ్రవినీత్శ్రవత్శ్ర౨౮
త్త్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రప్రప్విషశ్రట సయ శ్రక్నసలాయ యాశ్రనివేశనమ్
అతిరుహాయ ౭పిశ్రశయనమ్శ్రప్పూవశ్రలుళిత్మ్శ్రత్వనఃశ్ర౨౯
పుప్రత్శ్రత్ల్మ యశ్రవిహీనమ్శ్రచ్శ్రరన షయా౭పిశ్రవివర్ష జత్మ్శ్ర
అప్శయ త్శ్రప్వనమ్శ్రరాజాశ్రనషశ్రట చ్న్తత్వౌశ్రమివా౭త్వ్ రమ్శ్ర౩0
త్శ్రచ్చ శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రపుజమ్శ్రఉత్య త్వయశ్రవీరయ వాన్
ఉచైచ ఃశ్రసల్మ రేణశ్రచుప్రక్నశశ్రహాశ్రరాక్వశ్రజహాస్మశ్రమామ్శ్ర౩౧
Page 112 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రిాశ్రప్త్శ్రత్మ్శ్రకాలమ్శ్రజీవిషయ ని ౌశ్రనరోత్మా
ౌ ః
ప్ర్షషల్మ జనోౌశ్రయేశ్రరాత్వమ్శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రపున: ఆక్త్మ్శ్ర౩౨
అత్శ్రరాత్రాయ మ్శ్రప్రప్ప్నాన యామ్శ్రకాళశ్రరాత్రాయ శ్రమివాత్క న:
అర ౌశ్రరాప్రతేశ్రశ్రత్శరత్: క్నసలాయ శ్రమిత్శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౩౩
రాత్వమ్శ్రమే౭ుక్ాశ్రప్రతుషి:ట అాయ ౭పిశ్రనశ్రనివర ౌతేశ్ర
నశ్రాల్మ మ్శ్రప్శాయ మిశ్రక్నసలేయ శ్రస్మతుశ్రమామ్శ్రాణినాశ్రప్రర్ శశ్ర౩౪
త్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఏవా౭ుశ్రవిచినయ
ౌ నమ్
ౌ శ్ర
సమ్పక్షయ శ్రతేవీశ్రశయనేశ్రనరేన్తనమ్
ౌ
ఉోప్విశాయ ౭తిక్మ్శ్రఆర ౌశ్రరూాశ్ర
వినిశేల్మ సనీ ౌశ్రవిలలాప్శ్రప్రకుప్రచ్చ మ్శ్రశ్రశ్ర౩౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రతిల్మశ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
ప్త్వ చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రసమ్పక్షయ శ్రశయనేశ్రసనన మ్శ్రశోకేనశ్రార్ష ౌవమ్
క్నసలాయ శ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭౭శ్రరాౌశ్రత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహీప్తిమ్శ్ర౧
రాక్వోశ్రనరశ్రశారూౌలశ్రవిషమ్శ్రఉాల్మ ౌ శ్రతిల్మ శ్రజిహల్మశ్రవత్
విచ్ర్షషయ తిశ్రకైకేయీశ్రనిరుక శ్రకే
శ్ర వశ్ర
ౌ హిశ్రప్నన కీశ్ర౨
వివాసయ శ్రరాత్వమ్శ్రరప్కాశ్రలప్శ్రౌ కామాశ్రసమాహిా
ప్రాసయిషయ తిశ్రమామ్శ్రపూయోశ్రతుష్టట౭హిశ్రర్షవశ్రవేశక నిశ్ర౩
అత్శ్రసక శ్రనక్రేశ్రరాత్వశ్రశచ రన్శ్రపైక్షమ్శ్రప్ర కుహేశ్రవస్నత్
కాత్వశ్రకారోశ్రవరమ్శ్రాతుమ్శ్రఅపిశ్రాసమ్శ్రత్వమా౭౭త్క జమ్శ్ర౪
ాత్యిాల్మ శ్రతుశ్రకైకేయాయ శ్రరాత్వమ్శ్రశ్రస్మౌనాశ్రత్య తేషత్
ట ః
ప్రప్తిష్టటశ్రరక్షస్మమ్శ్రాక్ఃశ్రప్రల్మ ణీశ్రవా౭౭హిాిన నాశ్ర౫
క్జశ్రరాజశ్రక్తిశ్రరీల్మ రోశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రశ్రర ౌుశ్రశ్రర ౌరః
వనమ్శ్రఆవిశతేశ్రనూనమ్శ్రసశ్రారయ ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణఃశ్ర౬
వనేశ్రత్ల్మ ౭ప్రతుషశ్రట తుఃకానామ్శ్రకైకేయాయ ౭ుత్వతేశ్రత్ల్మ యా
త్య కాౌనామ్శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రకాశ్రనల్మ ౭వస్మౌశ్రప్విషయ తిశ్ర౭శ్ర
తేశ్రరత్న శ్రహీనాశ్రశ్రసరు
ౌ ణాఃశ్రప్లశ్రకాలేశ్రవివాస్మాః
క్త్మ్శ్రవత్ాయ ని ౌశ్రప్రకుప్ణాఃశ్రప్లశ్రమ్పలఃశ్రప్రకుా౭శనాఃశ్ర౮
అీానీమ్శ్రసశ్రకాలఃశ్రస్మయ న్శ్రత్వత్వశ్రశోక్శ్రక్షయఃశ్రశివః
సశ్రారయ మ్శ్రయశ్రత్ా హశ్రప్రాప్రాశ్రప్ేయ యమ్శ్రఇహశ్రరాక్వమ్శ్ర౯
ప్రశుతైల్మ శ్రవోప్శ్రస్మ
శ్ర తౌ
ౌ శ్రవీరౌశ్రక్ా౭యోాయ శ్రప్విషయతి
యశస్మల్మ నీశ్రప్రహుషశ్రట జనాశ్రసూప్రచిచ త్శ్రత్ల్మ జశ్రమాలినీశ్ర౧0
క్ాశ్రప్రపేక్షయ శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్నశ్రఅరణాయ త్శ్రపునరా౭౭క్తౌ
ననిష
ౌ య తిశ్రపురీశ్రప్రహుష్టటశ్రసుప్రత్శ్రఇవశ్రప్రల్మ ణిశ్ర౧౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్ా౭యోాయ మ్శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రపురీమ్శ్రవీరఃశ్రప్రప్వేక్షయ తి
పురప్రరు త్యశ్రరతేశ్రసీామ్శ్రప్రుషోశ్రక్నశ్రవతూమ్శ్రఇవశ్ర౧౨
క్ాశ్రప్రాణిశ్రసహప్రస్మణిశ్రరాజశ్రమారేు శ్రత్వమా౭౭త్క జౌ
లాజై: అవక్ర్షషయ ని ౌశ్రప్రప్విశన్తౌశ్రఅర్షత్వౌమౌశ్ర౧౩
ప్రప్విశమౌౌశ్రక్ా౭యోాయ మ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రశుప్శ్రకుత్వటలౌశ్ర
ఉత్ప్రకా౭౭యుత్శ్రనిన్తస్మమౌ
ౌ ే శ్రసశ్రప్రశుమాు శ్రవివశ్రప్రల్మ తౌశ్ర౧౪
క్ాశ్రరత్వనసఃశ్రక్నాయ శ్రతిల్మ జాత్వనామ్శ్రప్లానిశ్రచ్
ప్రప్తిశనయ ౌఃశ్రపురీమ్శ్రప్రహుష్టటఃశ్రక్ర్షషయ ని ౌశ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్ర౧౫
క్ాశ్రప్ర్షణతోశ్రపుాయౌ శ్రవయస్మశ్రచా౭త్వరప్రప్ప్ః
అపుయ పైషయ తిశ్రత్రక జ ేశ్రన్తస్మవ
ౌ ర ిశ్రఇవశ్రమామ్శ్రలలన్శ్ర౧౬
నిసా త్వేయమ్శ్రత్వయాశ్రత్వనేయ శ్రపురాశ్రవీరశ్రక్త్రయ యా
ాతుశ్రకామేష్ణశ్రవతేాష్ణశ్రమాప్రతూణామ్శ్రశాతిాఃశ్రశ్రసనా
ౌ ఃశ్ర౧౭
స్మ౭హమ్శ్రక్నశ్రర్షవశ్రస్మమేమనశ్రవివాా శ్రవత్ా లాశ్రప్రకుా
కైకేయాయ శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రాలశ్రవతేా వశ్రక్నర్శ్రప్లాత్శ్ర౧౮
నశ్రహిశ్రావశ్రతుు ణశ్రశ్రరుష
జ మ్
ట శ్రసరల్మ శ్రశాన్తసశ్రౌ విశారత్మ్
ఏక్శ్రపుప్రాశ్రవినాశ్రపుప్రత్మ్శ్రఅహమ్శ్రజీవితుమ్శ్రఉత్ా హేశ్ర౧౯
నశ్రహిశ్రమేశ్రజీవితేశ్రిమిచత్శ్రస్మత్వరయ మ్శ్ర
ౌ ఇహశ్రక్ల్య తే
అప్శయ నాయ ౌ ఃశ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రత్వహాశ్రప్లమ్శ్ర౨0
అయమ్శ్రహిశ్రమామ్శ్రత్వప్యతేశ్రసుతిత్
ౌ :
త్నూజశ్రశోక్శ్రప్రప్ప్వోశ్రహుా౭శనః
త్వహీమ్శ్రఇమామ్శ్రరశిక పిశ్రరుత్త్
ౌ శ్రప్రప్ోశ్ర
యాశ్రనిాకేశ్రప్క్వాన్శ్రతివాక్రఃశ్రశ్ర౨౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతిశ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
చు శచ త్వి ర్వమశ సస ర్క :
విలప్నీమ్
ౌ శ్రత్ాశ్రామ్శ్రతుశ్రక్నసలాయ మ్శ్రప్రప్త్వతోశ్రత్
శ్ర మా
ౌ మ్
ఇత్మ్శ్రత్రేక శ్రశ్రస్మ ౌాశ్రత్రకయ మ్శ్రరమిప్రాశ్రవాక్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
త్వా౭౭రేయ శ్రసతుు ణర్శ్రయుక్ఃశ్రౌ పుప్రత్ఃశ్రసశ్రపురుష్టత్త్వ
ౌ ః
ిమ్శ్రతేశ్రవిలపితేశ్రనైవమ్శ్రప్రకుప్ణమ్శ్రరుతితేనశ్రవాశ్ర౨
యశ్రశ్రసవా
ౌ ౭౭రేయ శ్రక్త్ఃశ్రపుప్రత్శ్రశ్రసయ ౌకాల్మ ౌ శ్రరాజయ మ్శ్రత్వహాశ్రప్లః
స్మతుశ్రకురల్మ న్శ్రత్వహాాక నమ్శ్రపిత్రమ్శ్రసత్య శ్రవాతినమ్శ్ర౩
శిష్త:ట ఆచ్ర్షతేశ్రసత్వయ క్శ్రశశల్మ త్శ్రప్రపేత్య శ్రప్లోత్యే
రామోశ్రత్రేక శ్రశ్రస్మ ౌత్ఃశ్రప్రేష్టటశ్రనశ్రసశ్రశోచ్య ఃశ్రక్ాచ్నశ్ర౪
వర ౌతేశ్రచ్యత్ మా
ౌ మ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రలక్షక ణో౭స్మక న్శ్రసా౭నక్ః
త్యావాన్శ్రసరల్మ శ్రపూతేష్ణశ్రలాప్శ్రస
శ్ర శ్రౌ సయ శ్రత్వహాత్క నఃశ్ర౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అరణయ శ్రవాస్నశ్రయశ్రశ్రతుౌఃక్మ్శ్రజానత్వశ్రవైశ్రర క్నచిా
అుక్చ్చ తిశ్రవైతేహీశ్రత్రాక ాకనమ్శ్రత్వా౭౭త్క జమ్శ్ర౬
కీర్ష ౌశ్రపూామ్శ్రప్ాకామ్శ్రయోశ్రలోకేశ్రప్రప్త్వయతిశ్రప్రప్పుః
త్త్వశ్రసత్య శ్రప్రవత్శ్రప్రఃశ్రిమ్శ్రనశ్రప్రాప్శ్రౌ శ్రసవా
ౌ ౭౭త్క జఃశ్ర౭
వయ క్మ్శ్ర
ౌ రాత్వశ్రసయ శ్రవిజాేయశ్రశౌచ్మ్శ్రమాహాత్కయమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్
నశ్రకాప్రత్మ్శ్రఅుే పిఃశ్రసూరయ ఃశ్రసమాౌప్యితుమ్శ్రఅర మతిశ్ర౮
శివఃశ్రసరేల్మ ష్ణశ్రకాలేష్ణశ్రకాననేోయ శ్రవినిప్రరా త్ః
షఃణ శ్రస్నవిషయ తిశ్రరక్న౭నిలఃశ్ర౯
రాక్వమ్శ్రయుక్శ్రీతో
ౌ
శయానమ్శ్రఅనక్మ్శ్రరాప్రతౌశ్రపితేవా౭పిప్ర్షషల్మ జన్
రశిక పిఃశ్రసప్రుా్ శన్శ్రీతైశ్రశచ న్తన ౌమాశ్రశ్రహాలత్యిషయ తిశ్ర౧0శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర
త్తౌశ్రచ్శ్రఅన్తస్మౌణిశ్రతివాయ నిశ్రయస్మక శ్రప్రప్హాక శ్రత్వహౌజస్న
ానవేన్తనమ్
ౌ శ్రహత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రతిమిత్ల్మ జశ్రరత్మ్శ్రరణేశ్ర౧౧
సశ్రూర: పురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రసాల్మ శ్రాహుశ్రప్లశ్రమాప్రశిత్:
అసన్తత్వౌసోౌ౭ప్య రణయ సోౌశ్రవేశక నీవశ్రనివత్ాయ తిశ్ర౧౨
యస్నయ ష్ణశ్రప్త్శ్రమాస్మత్య శ్రవినాశమ్శ్రయామిౌశ్రశప్రత్వ:
క్త్మ్శ్రనశ్రప్రపుతివీశ్రత్సయ శ్రశాసనేశ్రస్మ
శ్ర ౌ తుశ్రత్వర మతిశ్ర౧౩
యాశ్రశ్రీ మశ్రశౌరయ మ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రయాశ్రచ్శ్రక్ళాయ ణశ్రసత్ల్మ ౌ ాశ్ర
నిప్రుాౌ౭రణయ శ్రవాసశ్రసా శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రరాజయ శ్రత్వ౭వాప్ాయ తిశ్ర౧౪
సూరయ శ్రస్మయ ౭పిశ్రప్వేశ్రతూా రోయశ్రహయ కేన శ్రరిన : ప్రప్ో: ప్రప్పు:
ప్రశియశ్రప్రీే శ్రశచ శ్రప్వేశ్రత్య ప్రకాశ్రకీర్ష ౌ: కీరాయమ : క్షమాశ్రక్షమాశ్ర౧౫
తైవత్మ్శ్రతైవానామ్శ్రచ్శ్రపూానామ్శ్రపూత్శ్రసత్త్వ
ౌ :
త్సయ శ్రకేశ్రహయ ౭కుణాశ్రతేవిశ్రరాన్తషేశ్రట వాశ్రప్య ౭త్శ్రవాశ్రపురేశ్రశ్ర౧౬
ప్రపుతివాయ శ్రసహశ్రవైతేహాయశ్రప్రశియాశ్రచ్శ్రపురుషర ిప్ః
క్షిప్రప్మ్శ్రతిప్రరపిశ్రరేాపిఃశ్రసహశ్రరామో౭పిషేక్షయ తిశ్ర౧౭
తుఃక్జమ్శ్రవిప్రరజశ్రనా
శ్ర ౌయ ౭ప్రసమ్శ్రనిప్రష్టు త్వన ౌమ్శ్రఉత్వక్షయ శ్రయమ్
అయోాయ యామ్శ్రజనాశ్రసా రేల్మశ్రశోక్శ్రవేక్శ్రసమాహా: ౧౮
కుశశ్రచీరశ్రత్రమ్శ్రతేవమ్శ్రక్చ్చ న ౌమ్శ్రఅప్రాజిత్మ్శ్ర
సీతేశ్రవా౭ుక్ాశ్రలక్ష్మకశ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రిమ్శ్రనాత్వశ్రతుర లప్మ్శ్ర౧౯
త్ుశ్రప్రరు హవరోశ్రయసయ శ్రాణశ్రక్ట్టు ౭న్తసశ్రౌ ప్ప్రరు
ర త్ాల్మ యమ్
లక్షక ణోశ్రప్రవజతిశ్రహయ ౭ప్రకేశ్రత్సయ శ్రిమ్శ్రనాత్వశ్రతుర లప్మ్శ్ర౨0
నిప్రుత్శ్రౌ వనశ్రవాసమ్శ్రత్మ్శ్రప్రత్ష్టటస్మశ్రపునశ్రరాక్త్మ్శ్ర
జహిశ్రశోక్మ్శ్రచ్శ్రమోహమ్శ్రచ్శ్రతేవిశ్రసత్య మ్శ్రప్రప్వీమిశ్రతేశ్ర౨౧
శిరస్మశ్రచ్రణాశ్రవేతౌశ్రవత్వౌమానశ్రత్వ౭నినితే
ౌ శ్ర
పునశ్రన్తర ౌక్షయ స్మశ్రక్ళాయ ణిశ్రపుప్రత్మ్శ్రచ్న్తత్వౌశ్రమి వోతిత్మ్శ్ర౨౨
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
పున: ప్రప్విషమ్
ట శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్౭త్వపిషిక్మ్శ్ర
ౌ త్వహాశ్రప్రశియమ్శ్ర
సుప్రత్ా క్షయస్మశ్రనేప్రాాయ మ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆననజ
ౌ మ్శ్రప్యఃశ్ర౨౩
మాశ్రశోక్నశ్రతేవిశ్రతుక్మ్శ్రవాశ్రనశ్రరామేశ్రప్రతుశయ తే౭శివమ్శ్ర
క్షిప్రప్మ్శ్రప్రత్క్షయ స్మశ్రపుప్రత్మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రసశ్రసీత్మ్శ్రసహశ్రలక్షక ణమ్శ్ర౨౪
త్ల్మ యాశ్రఅేష్టశ్రజనశ్రైచవశ్రసమాశాల్మ సోయశ్రయా౭నకేశ్ర
ిమిానీశ్రమిత్మ్శ్రతేవిశ్రక్రోషిశ్రప్రహుతిశ్రవిక్ప్మ్శ్ర
ల
౨౫
నా౭శ్రరామశ్రత్ల్మ మ్శ్రశోచితుమ్శ్రతేవిశ్రయస్మయ శ్రశ్రస్న ౌశ్రరాక్వశ్రరా త్:
నశ్రహిశ్రరామాత్శ్రప్రోశ్రలోకేశ్రవిత్య తేశ్రసత్్ తేశ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ : ౨౬
అపివాత్యమానమ్శ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రసరప్రహుత్మ్శ్రరత్మ్
ుా౭ప్రశుశ్రమోక్షయ స్నశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రమేక్శ్రలేకేవశ్రవార్ష ికీశ్ర౨౭
పుప్రత్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ వరత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రపునరా౭౭క్త్ః
క్రాాయ మ్శ్రప్రుతుశ్రీనాాయ మ్శ్రచ్రణౌశ్రీటయిషయ తిశ్ర౨౮
అపివాత్య శ్రనత్వసయ త్వమ్
ౌ శ్రూరమ్శ్రసశ్రరప్రహుత్మ్శ్రరత్మ్శ్ర
ుా౭న్తస్మ: ప్రోక్షయ స్మశ్రపునశ్రరేక క్రాజిశ్రర్షవాశ్రచ్లమ్శ్ర౨౯
ఆశాల్మ సయమ్పౌశ్రవివితైశ్రశచ శ్రవాకైయ :
వాక్నయ శ్రప్చారేశ్రకుశలా౭నవాయ శ్ర
రాత్వశ్రసయ శ్రామ్శ్రమాత్రశ్రమేవశ్రుకాల్మ ౌ శ్రశ్రశ్ర
తేవీశ్రరమిప్రాశ్రవిరరాత్వశ్రరామాశ్రశ్ర౩0శ్ర
నిశత్వయ శ్రత్శ్రల
శ్ర క్ష
ల క ణశ్రమాప్రతుశ్రవాక్య మ్శ్రశ్ర
రాత్వశ్రసయ శ్రమాతుశ్రరన రతేవశ్రప్ానయ ః
సత్య ఃశ్రశరీరేశ్రవిననాశశ్రశోక్ఃశ్రశ్ర
శరత్ు తోశ్రమేక్శ్రఇవా౭ల్ శ్రతోయఃశ్రశ్ర౩౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతిశ్రచ్తుశ్రశచ ాల్మర్షత్వే శ్రసారు :
రమచ త్వి ర్వమశ సస ర్క :
అురకాౌశ్రత్వహాాక నమ్శ్రరాత్వమ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వమ్
అుజకుక ఃశ్రప్రప్యానమ్
ౌ శ్రత్మ్శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రమానవాఃశ్ర౧
నివర్ష ౌతే౭పిశ్రచ్శ్రప్లాత్శ్రరప్రహుశ్రత్ల్మ రేు శ్రచ్శ్రరాజని
నైవశ్రతేశ్రసననయ వరన
ౌ ౌశ్రరాత్వశ్రస్మయ ౭ుక్ాశ్రరత్మ్శ్ర౨
అయోాయ శ్రనిలయానామ్శ్రహిశ్రపురుష్టణామ్శ్రత్వహాశ్రయశాః
ప్పూవశ్రకుణశ్రసత్వ్ నన ఃశ్రపూర ణశ్రచ్న్తనశ్రౌ ఇవశ్రప్రపియఃశ్ర౩
సశ్రయాచ్య మానఃశ్రకాకుత్ా ిఃశ్రస్మల్మ పిఃశ్రప్రప్ప్రకుతిపిశ్రస
శ్ర ా
ౌ
కురాల్మ ణఃశ్రపిత్రమ్శ్రసత్య మ్శ్రవనమ్శ్రఏవా౭నల్మప్త్య త్శ్ర౪
అవేక్షమాణఃశ్రసస్నన హమ్శ్రచ్క్షుష్టశ్రప్రప్పిప్శ్రనినవ
ఉవాచ్శ్రరాత్వఃశ్రస్నన హేనశ్రాఃశ్రప్రప్జాఃశ్రస్మల్మ ఃశ్రప్రప్జాశ్రఇవశ్ర౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యాశ్రప్రీతిశ్రర్ హుమానశ్రశచ శ్రత్వశ్రయయ ౭యోాయ శ్రనివాస్మనామ్
త్వశ్రప్రతి్ యార ౌమ్శ్రవిేషేణశ్రప్రతేశ్రస్మశ్రనివేశయ ామ్శ్ర౬
సశ్రహిశ్రక్లాయ ణశ్రచార్షప్రత్ఃశ్రకైకేయాయ ౭౭ననశ్రౌ వర ౌనః
క్ర్షషయ తిశ్రయావశ్రత్ల్మ ఃశ్రప్రపియాణిశ్రచ్శ్రహిానిశ్రచ్శ్ర౭
జా
శ్ర ే నశ్రప్రుతోౌశ్రవయోశ్రాలోశ్రప్రుతుశ్రరీల్మ రయశ్రకుణానిల్మ త్ః
అురూప్ఃశ్రసశ్రవోశ్రప్రాౌశ్రప్విషయ తిశ్రప్యాప్హఃశ్ర౮
సశ్రహిశ్రరాజశ్రకుణశ్రరుయక్నౌశ్రయువశ్రరాజఃశ్రసమ్పక్షిత్ః
అపిశ్రచా౭పిశ్రత్వయాశ్రశిష్తఃట శ్రకారయ మ్శ్రవోశ్రప్న్తరుౌశ్రశాసనమ్శ్ర౯
నశ్రచ్శ్రత్పేయ శ్రత్య ాశ్రచ్శ్రఅసౌశ్రవనశ్రవాసమ్శ్రక్తేశ్రత్వయి
త్వహాశ్రరాజశ్రశ్రసా
ౌ శ్రకారోయశ్రత్వత్వశ్రప్రపియశ్రచికీర ియాశ్ర౧0
యాశ్రయాశ్రాశరతిశ్రర
శ్ర ౌరక మ్శ్రఏవాశ్రస్మ
శ్ర తో
ౌ ౭ప్వత్
త్ాశ్రత్ాశ్రప్రప్ప్రకుత్యోశ్రరాత్వమ్శ్రప్తిమ్శ్రఅకాత్వయన్శ్ర౧౧
ాషే్ ణశ్రపిహిత్మ్శ్రత్వనమ్శ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రసహ
చ్క్రే ివశ్రకుణశ్రర్ ాౌల్మశ్రజనమ్శ్రపురశ్రవాస్మనమ్శ్ర౧౨
తేశ్రతిల్మ జాశ్రన్తస్మశ్రౌ విత్మ్శ్రప్రుాౌశ్రశ్రజాేనేనశ్రవయసౌజస్మ
వయఃశ్రప్రప్క్త్వ్ శ్రశిరసోశ్రతూరాత్శ్రఊచు: ఇత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧౩
వహనోౌశ్రజవనాశ్రరాత్వమ్శ్రోశ్రోశ్రజాాయ శ్రశ్రరర
ౌ త్వు మాః
నివర ౌత్ల్మ మ్శ్రనశ్రక్నవ
ౌ య మ్శ్రహిాశ్రప్వత్శ్రప్ర ౌర్షశ్ర౧౪
క్ర ణవమిౌశ్రహిశ్రపూానిశ్రవిేషేణశ్రతురత్వు మా:
యూయమ్శ్రత్స్మక శ్రనినవర ౌత్ల్మ మ్శ్రయాచ్నామ్శ్రప్రప్తివేతిా: ౧౫
త్రక త్శ్రసా శ్రవిశుాౌాక శ్రవీరశ్రశుే ప్శ్రప్రతుటశ్రప్రవత్:
ఉప్వాహయ శ్రర
శ్ర శ్రౌ వోశ్రప్రాౌశ్రనా౭ప్వాహయ ఃశ్రపురాత్ల్మ నమ్శ్ర౧౬
ఏవమ్శ్రఆర ౌశ్రప్రప్లాామ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రప్రుాౌన్శ్రప్రప్లప్తోశ్రతిల్మ జాన్
అవేక్షయ శ్రసహస్మశ్రరామోశ్రరాత్శ్రఅవత్ారశ్రహశ్ర౧౭
ప్ా్య మ్శ్రఏవశ్రజకామా౭త్శ్రసశ్రసీత్ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణః
సనిన ప్రకుషశ్రట ప్త్శ్రనాయ సోశ్రరామోశ్రవనశ్రప్రాయణఃశ్ర౧౮
తిల్మ జాత్వమ్శ్రశ్రరౌశ్రప్ాత్వమ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రరాత్వశ్రశాచ ర్షప్రత్శ్రవత్ా లః
నశ్రశశాక్శ్రప్రకుణాశ్రచ్క్షుఃశ్రప్ర్షమోకుౌమ్శ్రరతేనశ్రసఃశ్ర౧౯
క్చ్చ న ౌమ్శ్రఏవశ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రసప్రమా్ న ౌశ్రచేత్స:
ఊచుఃశ్రప్రత్వశ్రసత్వౌాౌశ్రరాత్వమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రతిల్మ జాఃశ్ర౨0
ప్రాహక ణయమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రఏత్శ్రశ్రాౌల్మ మ్శ్రప్రప్హక ణయమ్శ్రఅుక్చ్చ తి
తిల్మ జశ్రసు నాౌ౭తిశ్రరూట్టశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రఅక్న యో౭ప్య ుశ్రయానయ ౌ ౭మ్పశ్ర౨౧
వాజపేయశ్రసుాౌనిశ్రచ్ప్రాశ్రణేయ ానిశ్రప్శయ శ్రనః
ప్రపుషశ్రట తో౭ుప్రప్యాానిశ్రహమాా న్శ్రఇవశ్రజలాత్య యేశ్ర౨౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనవాాౌ౭౭త్ప్ప్రత్సయ శ్రరశిక శ్రసమాౌపిత్సయ శ్రతే
ఏపిశ్రశాచ యామ్శ్రక్ర్షష్టయత్వఃశ్రస్మల్మ శ్రశచ న్తతైశ్రరాల్మ జపేయికైఃశ్ర౨౩
యాశ్రహిశ్రనఃశ్రసత్త్మ్శ్రపుతిశ్రౌ రేల్మ త్శ్రత్వన్తనాౌ౭ుస్మర్షణీ
త్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రస్మశ్రప్రకుాశ్రవత్ా శ్రవనశ్రవాస్మ౭ుస్మర్షణీశ్ర౨౪
ప్రహుత్యేశ్రషేల్మ వశ్రతిషని
ట శ్రౌ వేాశ్రయేశ్రనఃశ్రప్రమ్శ్రత్నమ్
వత్ాయ త్వ౭
ౌ పిశ్రప్ర కుహేశ్రషేల్మవశ్రారాశ్రశాచ ర్షప్రత్శ్రరక్షిాఃశ్ర౨౫
నశ్రపునశ్రర్షన శచయఃశ్రకారయ శ్రశ్రసల్మ ౌ శ్రత్ు తౌశ్రరప్రకుాశ్రత్వతిః
త్ల్మ యిశ్రత్రక శ్రవయ పేక్షేశ్రతుశ్రిమ్శ్రస్మయ శ్రత్
శ్ర ర
ౌ క మ్శ్రఅపేక్షితుమ్శ్ర౨౬
యాచితోశ్రనోశ్రనివర ౌసల్మశ్రహత్వా శ్రశుక్శ్రల శిరోరుహః
శిరోపిశ్రర్షన ప్రపుాచారశ్రత్వహీశ్రప్త్నశ్రాుాలఃశ్ర౨౭
ప్హూనామ్శ్రవిత్ాశ్రయజాేశ్రతిల్మ జానామ్శ్రయశ్రఇహాక్ాః
తేష్టమ్శ్రసమాపి:ౌ ఆయాౌశ్రత్వశ్రవత్ా శ్రనివర ౌనేశ్ర౨౮
ప్ిత్వ
ౌ నిశ్రౌ హిశ్రపూానిశ్రజత్వు మాశ్రజత్వు మానిశ్రచ్
కేష్ణశ్ర
యాచ్మానేష్ణశ్రతేష్ణశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్ిమ్శ్రప్
ౌ
ౌ త్రే యశ్ర౨౯
అుక్ుౌమ్శ్రఅశకాౌశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రమ్పల: ఉన్తతుౌత్శ్రవేిపిః
ఉనన ాశ్రవాయుశ్రవేకేనశ్రవిప్రక్నశశ్రనీ
శ్ర వ
ౌ శ్రాత్ాఃశ్ర౩0
నిేచ శ్రశ్రష్టట౭౭హారశ్రసమాచరాశ్రప్రుక్షక్శ్రశ్ర
ట ః
త ి స్మౌనశ్రవిషిా
ప్క్షిణో౭పిశ్రప్రప్యాచ్నేశ్రౌ సరల్మ శ్రపూా౭ుక్మి్ నమ్శ్ర౩౧
ఏవమ్శ్రవిప్రక్నశామ్శ్రతేష్టమ్శ్రతిల్మ జాత్వనామ్శ్రనివర ౌనే
త్ప్రతుేశ్రత్త్వస్మశ్రత్ప్రత్శ్రవారయశ్రశ్రనీవ
ౌ శ్రరాక్వమ్శ్ర౩౨
త్త్శ్రరా త్వన్తమోౌ౭పిశ్రరాశ్రతిల్మ ుచ్య శ్రశ్ర
ప్రశానాౌన్శ్రహయాన్శ్రసత్వ్ ర్షవరయ శ్రౌ ీప్రక్మ్శ్ర
ీతోత్కామ్శ్రశ్రసోౌయశ్రప్ర్షపులశ్రామాు న్శ్రశ్రశ్ర
అచారయ౭తైల్మ శ్రత్త్వస్మశ్రవితూరేశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౩శ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
షట్ చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రత్త్వస్మశ్రత్వరమ్శ్రరత్వయ మ్శ్రఆప్రశిత్య శ్రరాక్వః
సీామ్శ్రఉత్వల్మ క్షయశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
ఇయమ్శ్రఅత్య శ్రనిశాశ్రపూరాల్మ శ్రసౌమిప్రతేశ్రప్రప్స్మా
ౌ శ్రవనమ్
వనశ్రవాసశ్రసయ శ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రసశ్రనోత్ు ణి టతుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨
ప్శయ శ్రూనాయ ౭నయ రణాయనిశ్రరుత్నీవ
ౌ శ్రసత్వనత్
ౌ ః
యాశ్రనిలయమ్శ్రఆయతి్ శ్రర్షన ీనానిశ్రప్రుక్శ్రతిల్మ జైఃశ్రశ్ర౩
అాయ ౭యోాయ శ్రతుశ్రనక్రీశ్రరాజానీశ్రపితుశ్రరక త్వ
సశ్రన్తసీశ్రౌ పుమాా శ్రక్ాన్శ్రఅస్మక శ్రనోేచిషయ తిశ్రనశ్రసత్వే యఃశ్ర౪
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అురకాౌశ్రహిశ్రత్వుజాశ్రరాజానమ్శ్రప్హుపిశ్రరుు ణ:
ాల్మ మ్శ్రచ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రశప్రతుక్న శ్రారతౌశ్రత్ాశ్ర౫శ్ర
పిత్రమ్శ్రచా౭ుశోచామిశ్రమాత్రమ్శ్రచ్శ్రయశస్మల్మ నీమ్
అపిశ్రవాశ్రఅమౌౌశ్రప్వేామ్శ్రతుశ్రరుత్మౌౌశ్రాశ్రవ౭ీక్షణశ: ౬
ప్రత్ఃశ్రక్లుశ్రత్రాక ాకశ్రపిత్రమ్శ్రమాత్రమ్శ్రచ్శ్రమే
త్రాక ౭శ్రర ౌశ్రకాత్వశ్రసహితైశ్రరాల్మ కైయ: ఆశాల్మ సయిషయ తిశ్ర౭
ప్రత్శ్రస్మయ ౭ప్రుశత్వా త్ల్మమ్శ్రసమిచ నాయ ౌ ౭హమ్శ్రపునఃశ్రపునః
నా౭ుశోచామిశ్రపిత్రమ్శ్రమాత్రమ్శ్రచా౭పిశ్రలక్షక ణశ్ర౮
త్ల్మ యాశ్రకారయ మ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రమామ్శ్రఅుప్రవజాశ్రప్రకుత్మ్
అనేల్మ ష టవాయ శ్రహిశ్రవైతేహాయ శ్రరక్షణా౭శ్రరే ౌశ్రసహాయాశ్ర౯
అతి్ : ఏవశ్రతుశ్రసౌమిప్రతేశ్రవాాయ శ్రత్వయ ౭త్య శ్రనిశామ్శ్రఇమామ్
ఏత్శ్రశ్రతిశ్రౌ రోచ్తేశ్రత్వహయమ్శ్రవనేయ ౭పిశ్రవివితేశ్రసతిశ్ర౧0
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఅపిశ్రరాక్వః
అప్రప్త్వత్శ్రౌ శ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఅేల్మష్ణశ్రప్వశ్రసౌమేయ శ్రతుయ వాచ్శ్రహశ్ర౧౧
సో౭శాల్మ న్శ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రసత్వయ త్వయ శ్రసూరేయ ౭శ్రస ౌమ్శ్రసుాక్తే
ప్రప్పూత్శ్రయవస్మన్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్పూవశ్రప్రప్త్య ౭ననర
ౌ ఃశ్ర౧౨
ఉాసయ తుశ్రశివామ్శ్రసమాౌయ మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరాప్రతిమ్శ్రఉప్స్మ ా
ౌ మ్
రాత్వశ్రసయ శ్రశయనమ్శ్రచ్ప్రకేశ్రసూత్ఃశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రసహశ్ర౧౩
ామ్శ్రశయాయ మ్శ్రత్త్వస్మశ్రత్వరేశ్రవీక్షయ శ్రప్రుక్షశ్రత్ళైఃశ్రప్రకుామ్
రాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రస్మర ౌమ్శ్రసశ్రారయ ఃశ్రసమిల్మ వేశశ్రహశ్ర౧౪
సశ్రారయ మ్శ్రసప్రత్వ్ రప్ ౌమ్శ్రత్మ్శ్రప్రాత్రమ్శ్రవీక్షయ శ్రలక్షక ణః
క్త్యాశ్రమాసశ్రసూాయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవివిాన్శ్రకుణాన్శ్ర౧౫
జాప్రక్తోశ్రహేయ వశ్రామ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రసౌమిప్రతే: ఉతితోశ్రరవిః
సూత్శ్రసయ శ్రత్త్వస్మశ్రత్వరేశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రపువతోశ్రకుణాన్శ్ర౧౬
క్నకులా౭౭కులశ్రత్వరాయాశ్రస
శ్ర త్వ
ౌ స్మయాశ్రవితూరత్ః
అవసత్శ్రత్ప్రత్శ్రామ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రరాత్వఃశ్రప్రప్ప్రకుతిపిఃశ్రసహశ్ర౧౭
ఉాౌయశ్రతుశ్రత్వహాతేజాఃశ్రప్రప్ప్రకుత్వశ్రశ్రస్మౌశ్రనిశాత్వయ శ్రచ్
అప్రప్వీశ్రప్రా్ త్రమ్శ్రరామోశ్రలక్షక ణమ్శ్రపుణయ శ్రలక్షణమ్శ్ర౧౮
అసక శ్రత్ల్మయ పేక్షాన్శ్రసౌమిప్రతేశ్రనిరపేక్షాన్శ్రప్ర కుహేశ్రషల్మ ౭పి
ప్రుక్షశ్రమ్పలేష్ణశ్రసుా ాౌన్శ్రప్శయ శ్రలక్షక ణశ్రస్మప్రత్వ్ త్మ్శ్ర౧౯
యశ్రతైతేశ్రనియత్వమ్శ్రపౌరాఃశ్రకురల్మ శ్రన
శ్ర య ౭స
ౌ క శ్రనినవర ౌనే
అపిశ్రప్రా ణాన్శ్రఅస్మషయనిశ్రౌ నశ్రతుశ్రత్య క్షయని ౌశ్రనిశచయమ్శ్ర౨0
యావతేవశ్రతుశ్రసుాాౌశ్రశ్రస్మౌవతేవశ్రవయమ్శ్రలకు
రత్మ్శ్రఆరుహయ శ్రక్చాచత్వఃశ్రప్నాౌనమ్శ్రఅకుతోప్యమ్శ్ర౨౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అతోశ్రపూయో౭పిశ్రనేానీమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రపురశ్రవాస్మనః
సల్మ పేయు: అురకాౌశ్రమామ్శ్రప్రుక్షశ్రమ్పలానిశ్రసప్రమిే ాఃశ్ర౨౨
పౌరాశ్రహాయ త్క శ్రప్రకుాశ్రశ్రతుౌఃకాశ్రతిల్మ ప్రప్మోక్షాయ శ్రశ్రప్రుాత్క జైః
నశ్రతేశ్రక్శ్రలాల్మ ౭౭త్క నాశ్రయోజాయ శ్రతుఃకేనశ్రపురశ్రవాస్మనఃశ్ర౨౩
అప్రప్వీశ్రల
శ్ర క్ష
ల క ణోశ్రరాత్వమ్శ్రస్మక్షాశ్రత్
శ్ర ర
ౌ క మ్శ్రఇవశ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ మ్
రోచ్తేశ్రమేశ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే క్షిప్రప్మ్శ్రఆరుహయ ామ్శ్రఇతిశ్ర౨౪
అత్శ్రరామో౭ప్రప్వీత్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రరత్వన్తత్వౌమ్శ్రయుజయ ామ్శ్రరత్:
క్మిష్టయ మిశ్రత్తో౭రణయమ్శ్రక్చ్చ శ్రీప్రక్శ్రమిత్: ప్రప్ోశ్ర౨౫
సూత్శ్రశ్రసత్
ౌ ఃశ్రసత్వౌల్మ ర్షత్ఃశ్రసయ న ౌనమ్శ్రతైశ్రశ్రర మయోత్మ
ౌ ః
యోజయిాల్మ ౭త్శ్రరామాయశ్రప్రాఞ్జలిఃశ్రప్రప్త్య వేత్యత్శ్ర౨౬
అయమ్శ్రయుక్నౌశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రరత్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ రతినామ్శ్రవరశ్ర
త్ల్మ శ్రమారోహసల్మ శ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రసశ్రసీత్శ్రసా హశ్రలక్షక ణ: ౨౭
త్మ్శ్రసయ త్వౌనశ్రత్వ౭తిష్టటయశ్రరాక్వశ్రసా ప్ర్షచ్చ త్:
ీప్రక్కామ్శ్రఆకులావరాౌమ్శ్రత్త్వస్మశ్రత్వత్రశ్రనన త్వమ్శ్ర౨౮
సశ్రసమ్పౌరయ శ్రత్వహాశ్రాహుశ్రశ్రీ మమాన్శ్రశివశ్రత్వక్త్వటక్మ్శ్ర
ప్రాప్త్య త్శ్రత్వహాశ్రమారు శ్రత్వ౭ప్యమ్శ్రప్యశ్రత్ర్షే నామ్శ్ర౨౯
మోహనా౭శ్రర ౌమ్శ్రతుశ్రపౌరాణామ్శ్రసూత్మ్శ్రరామో౭ప్రప్వీశ్రత్ల్మ చ్ః
ఉత్ఙ్మక క్ఃశ్రప్రప్యాహిశ్రత్ల్మ మ్శ్రరత్మ్శ్రఆస్మౌయశ్రస్మరతేశ్ర౩0
ుహూర ౌమ్శ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రక్ాల్మ శ్రనిరు త్యశ్రరత్మ్శ్రపునః
యాశ్రనశ్రవితుయ ఃశ్రపౌరాశ్రమామ్శ్రత్ాశ్రకురుశ్రసమాహిత్ఃశ్ర౩౧
రాత్వశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రత్ాశ్రచ్ప్రకేశ్రసశ్రస్మరతిః
ప్రప్ాయ ౭౭క్త్వయ శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసయ న ౌనమ్శ్రప్రప్త్యవేత్యత్శ్ర౩౨
తౌశ్రసప్రత్వ్ యుక్మ్శ్ర
ౌ తుశ్రరత్మ్శ్రసమాశ్రశ్రస్మతౌ
ౌ శ్రశ్ర
త్ాశ్రసశ్రసీతౌశ్రరకువత్వే శ్రవర ౌన్తశ్ర
ప్రప్ చ్యత్యాశ్రమాసశ్రత్త్శ్రర
శ్ర ౌరత్వు మాన్శ్రశ్రశ్ర
సశ్రస్మరతిశ్రరేయ నశ్రప్ాశ్రత్ోశ్రవనమ్శ్రశ్ర౩౩
త్త్: సమాస్మౌయశ్రరత్మ్శ్రత్వహాశ్రరత్:
సశ్రస్మరతిశ్రరా
శ్ర ౌ శరతిశ్రరల్మనమ్శ్రయయౌశ్ర
ఉత్ఙ్మక క్మ్శ్రత్మ్శ్రతుశ్రరత్మ్శ్రచ్కారశ్రశ్రశ్ర
ప్రప్యాణశ్రమాత్వు ళయశ్రనిమిత్శ్రౌ త్రే నాత్శ్ర౩౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషట్శ్రచ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
సర త చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
ప్రప్ాాయామ్శ్రతుశ్రశరల్మ రాయమ్శ్రపౌరాశ్రశ్రస్నశ్రౌ రాక్వోశ్రవినా
శోక్నప్హత్శ్రనిేచ ష్టటశ్రప్పూుశ్రర
శ్ర మత్శ్రచేత్సఃశ్ర౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శోక్శ్రజా౭ప్రశుశ్రప్ర్షతూయనాశ్రవీక్షమాణాశ్రశ్రసత్
ౌ శ్రశ్రసత్
ౌ ః
ఆలోక్మ్శ్రఅపిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రనశ్రప్శయ ని ౌశ్రసక శ్రతుఃిాఃశ్ర౨
తేశ్రవిష్టశ్రా౭౭శ్రర ౌశ్రవత్నాశ్రరహిాశ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రత్వత్వాశ్ర
ప్రకుప్ణా: క్రుణాశ్రవాచ్యశ్రవత్మిౌశ్రసక శ్రత్వనస్మల్మన: ౩
తిశ్రక్రౌశ్రక్లుశ్రనిప్రామ్శ్రామ్శ్రయశ్రయా౭ప్ప్రహుత్శ్రచేత్స:
నా౭త్య శ్రప్శాయ త్వహేశ్రరాత్వమ్శ్రప్రపుతూశ్రరసు మ్శ్రత్వహాశ్రపుజమ్శ్ర౪
క్త్మ్శ్రనాత్వశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రసా శ్రత్ా౭విత్త్శ్రప్రియ:
ప్క్మ్శ్ర
ౌ జనమ్శ్రప్ర్షత్యజయ శ్రప్రప్వాసమ్శ్రరాక్వోశ్రక్త్: ౫
యోశ్రనశ్రసా ాశ్రాలయతిశ్రపిాశ్రపుప్రాశ్రనివౌరస్మన్శ్ర
క్త్మ్శ్రరకూణామ్శ్రసశ్రప్రేషశ్రట శ్రసయ ౌకాల్మ ౌ శ్రనోశ్రవిపినమ్శ్రక్త్: ౬
ఇహవశ్రనిత్నమ్శ్రయామోశ్రత్వహాశ్రప్రప్స్మౌనశ్రమేవశ్రవాశ్ర
రామేణశ్రరహిానామ్శ్రహిశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రజీవిత్మ్శ్రహిశ్రన: ౭
సమిౌశ్రశుష్టు ణిశ్రకాష్టటనిశ్రప్రప్పూానిశ్రత్వహామిౌశ్రచ్శ్ర
తై: ప్రప్జాల్మ లయశ్రచిామ్శ్రసరేల్మ శ్రప్రప్విశామో౭త్శ్రావక్మ్శ్ర౮
ిమ్శ్రవక్షాయ మోశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రరనసూయ: ప్రపియమ్శ్రవత్:
నీత్శ్రసా శ్రరాక్వో౭స్మక పిశ్రర్షతిశ్రవకుౌమ్శ్రక్త్మ్శ్రక్షత్వమ్శ్ర౯
స్మశ్రనూనమ్శ్రనక్రీశ్రత్వనాశ్రప్రతుష్టటల్మ ౭స్మకన్శ్రరాక్వమ్శ్రవినాశ్ర
ప్విషయ మిౌశ్రనిరా౭౭నమాౌశ్రసశ్రన్తసీశ్రౌ ాలశ్రవయోతికాశ్ర౧0
నిరాయ ాశ్రస్న
శ్ర న
ౌ శ్రవీరేణశ్రసహశ్రనిత్య మ్శ్రజిా౭౭త్క నాశ్ర
విహీనాశ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రచ్శ్రపున: క్త్మ్శ్రప్శాయ త్వశ్రామ్శ్రపురీమ్శ్ర౧౧
ఇత్వవశ్రప్హుాశ్రవాచ్యశ్రాహుశ్రుత్య త్వయ శ్రతేశ్రజనా:
విలప్త్వౌశ్రసక శ్రతుకా౭౭శ్రరాౌశ్రవివాా శ్రఇవశ్రతేనవ: ౧౨శ్రశ్రశ్ర
త్తోశ్రమారాు ౭ుస్మరేణశ్రక్ాల్మ శ్రిమిచ త్శ్రక్షణమ్శ్రపునః
మారు శ్రనాశాశ్రతిల్మ ష్టతేనశ్రత్వహాశ్రసత్వపిశ్రపులాఃశ్ర౧౩
రత్సయ శ్రమారు శ్రనాేనశ్రనయ వరన
ౌ ౌశ్రత్వనస్మల్మ నః
ిమ్శ్రఇత్మ్శ్రిమ్శ్రక్ర్షష్టయ మోశ్రతైవేశ్రనోప్హాశ్రఇతిశ్ర౧౪
త్తోశ్రయాశ్రక్తేశ్రనైవశ్రమారేు ణశ్రశ్రకాలనశ్రౌ చేత్సః
అయోాయ మ్శ్రఅక్త్వన్శ్రసరేల్మ శ్రపురీమ్శ్రవయ తిత్శ్రసజనా
జ మ్శ్ర౧౫
ఆలోక్య శ్రనక్రీశ్రామ్శ్రచ్శ్రక్షయశ్రవాయ కులశ్రమానస్మ:
ఆవర ౌయత్వౌశ్రతే౭ప్రూణిశ్రనయనై: శోక్శ్రీటితై: ౧౬
ఏష్టశ్రరామేణశ్రనక్రీశ్రరహిాశ్రనా౭తిశ్రశోప్తేశ్ర
ఆప్కాశ్రక్ రుటేశ్రనేవశ్రప్రహాత్శ్రఉన్తతుౌత్శ్రప్నన కాశ్ర౧౭
చ్న్తత్వౌశ్రహీనశ్రమివా౭౭కాశమ్శ్రతోయశ్రహీనశ్రమివా౭౭శ్రర ణవమ్
అప్శయ శ్రనిన హానత్వౌమ్శ్రనక్రమ్శ్రతేశ్రవిచేత్స: ౧౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
తేశ్రానిశ్రవే శాక నిశ్రత్వహాశ్రత్నానిశ్రశ్ర
తుఃకేనశ్రతు:క్నప్శ్రహాశ్రవిశన:ౌ
నైవశ్రప్రప్జజశ్రే సాల్మ శ్రజనమ్శ్రప్రమ్శ్రవాశ్రశ్రశ్ర
నిరీక్షశ్రమాణా: ప్రప్వినషశ్రట హరాి: ౧౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ చ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
అషట చత్వి ర్వమశ సస ర్క :
తేష్టశ్రమేవమ్శ్రవిషణాణనామ్శ్రీటిానాశ్రత్వత్వవశ్రచ్శ్ర
ాష్ శ్రవిపులత్శ్రనేప్రాణామ్శ్రసశోకానామ్శ్రుమ్పర ియాశ్ర౧
అుక్త్వయ శ్రనిప్రుాౌనామ్శ్రరాత్వమ్శ్రనక్రశ్రవాస్మనామ్
ఉత్ు ానీవశ్రసాౌల్మ నిశ్రప్పూు: అత్వనస్మల్మ నామ్శ్ర౨
సల్మ మ్శ్రసల్మ మ్శ్రనిలయమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రపుప్రత్శ్రారఃశ్రసమాప్రుాః
అప్రూణిశ్రుుచుఃశ్రసరేల్మ శ్రాషే్ ణశ్రపిహిాననాఃశ్ర౩
నశ్రచా౭ప్రహుషయ న్శ్రనశ్రచా౭మోత్న్శ్రవణిజ్ఞశ్రనశ్రప్రప్స్మరయన్
నశ్రచా౭శోప్నశ్రౌ ప్ణాయ నిశ్రనాశ్రప్చ్న్శ్రప్రకుహశ్రమేతినఃశ్ర౪
నషమ్
ట శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనా౭ప్యననన్
ౌ శ్రవిపులమ్శ్రవాశ్రత్నా౭౭క్త్వమ్
పుప్రత్మ్శ్రప్రప్త్త్వజమ్శ్రలాల్మ ౌ శ్రజననీశ్రనా౭ప్య ననత్
ౌ శ్ర౫
ప్రకుహేశ్రప్ర కుహేశ్రరుత్నయ ౌశ్రశచ శ్రప్రాౌరమ్శ్రప్రకుహమ్శ్రఆక్త్మ్
వయ క్ర మయనశ్రౌ తుఃకారాౌశ్రవాి్ శ్రశ్రసోౌన్తతై: ఇవశ్రతిల్మ ాన్శ్ర౬
ిమ్శ్రుశ్రతేష్టమ్శ్రప్ర కుహఃశ్రకారయ మ్శ్రిమ్శ్రారఃశ్రిమ్శ్రత్నేనశ్రవా
పున్తతైశ్రరాల్మ శ్రిమ్శ్రరకైశ్రరాల్మ ౭పిశ్రయేశ్రనశ్రప్శయ ని ౌశ్రరాక్వమ్శ్ర౭
ఏక్ఃశ్రసతు్ రుష్టశ్రలోకేశ్రలక్షక ణఃశ్రసహశ్రసీత్యా
యో౭ుక్చ్చ తిశ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్ర్షచ్రన్శ్రవనేశ్ర౮
ఆప్కాఃశ్రప్రకుత్శ్రపుణాయ శ్రశ్రస్మౌఃశ్రప్తిక నయశ్రశచ శ్రసరామిాశ్రచ్
యేష్ణశ్రస్మన సయతిశ్రకాకుతోా ిశ్రవికాహయ శ్రసలిలమ్శ్రశుచిశ్ర౯
శోప్యిషయ ని ౌశ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రఅటవోయ శ్రరత్వయ శ్రకాననాః
ఆప్కాశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రనూాఃశ్రస్ముత్వనశ్రౌ శచ శ్రప్రల్మ ాఃశ్ర౧0
కాననమ్శ్రవా౭పిశ్రైలమ్శ్రవాశ్రయమ్శ్రరామో౭పిక్మిషయ తి
ప్రపియా౭తితిమ్శ్రఇవశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రనైనమ్శ్రశక్షయనిశ్రౌ అర్షచ తుమ్శ్ర౧౧శ్రశ్ర
విచిప్రత్శ్రకురమాశ్రీట్టశ్రప్హుశ్రత్వఞ్జర్షశ్రార్షణః
రాక్వమ్శ్రత్రే యిషయమిౌశ్రనకాశ్రప్రప్త్వరశ్రశాలిన: ౧౨
అకాలేశ్రచా౭పిశ్రుకాయనిశ్రపుష్ట్ ణిశ్రచ్శ్రప్లానిశ్రచ్
త్రే యిషయ నయ ౭ుప్ర
ౌ
క్నశాత్శ్రిరయోశ్రరాత్వమ్శ్రఆక్త్మ్శ్ర౧౩
ప్రప్ప్రసవిషయ మిౌశ్రతోయానిశ్రవిత్వలానిశ్రత్వహీత్రా:
విత్రే యనోౌశ్రవివిాన్శ్రపూయశ్రశిచ ప్రామ్శ్రశచ శ్రనిర జరాన్శ్ర
Page 122 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాత్ాఃశ్రప్రల్మ ా౭ప్రకేష్ణశ్రరత్వయిషయ ని ౌశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౪
యప్రత్శ్రరామోశ్రప్యమ్శ్రనా౭ప్రత్శ్రనాస్మశ్రౌ త్ప్రత్శ్రప్రాప్వః
సశ్రహిశ్రూరోశ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రపుప్రతోశ్రత్శరత్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర౧౫
పురాశ్రప్వతిశ్రనోశ్రతూరాశ్రత్౭ుక్చాచ త్వశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౬
ాత్శ్రచాచ యాశ్రరకాశ్రప్రుౌశ్రస్మ
శ్ర ౌ ప్రతుశశ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
సశ్రహిశ్రనాతోశ్రజనస్మయ శ్రసయ శ్రసశ్రక్తిఃశ్రసశ్రప్రాయణమ్శ్ర౧౭
వయమ్శ్రప్ర్షచ్ర్షష్టయత్వఃశ్రసీామ్శ్రయూయమ్శ్రతుశ్రరాక్వమ్
ఇతిశ్రపౌరశ్రన్తస్మయో
ౌ
శ్రప్న్తరూౌన్శ్రతుఃకారాౌశ్రస
శ్ర శ్రౌ త్
శ్ర త్
ౌ ౭ప్రపువన్శ్ర౧౮
యుష్టక క్మ్శ్రరాక్వో౭రణేయ శ్రయోక్శ్రక్షేత్వమ్శ్రవిాసయ తి
సీాశ్రనారీశ్రజనశ్రస్మయ ౭సయ శ్రయోక్శ్రక్షేత్వమ్శ్రక్ర్షషయ తిశ్ర౧౯
క్నశ్రనల్మ నేనా౭ప్రప్త్వతేనశ్రసోత్ు ణి టత్శ్రజనేనశ్రచ్
సప్రమ్ప్ యేా౭త్వనోఞన
ే శ్రవాస్ననశ్రప్రహుత్శ్రచేత్స్మశ్ర౨0
కైకేయాయ శ్రయతిశ్రచేశ్రప్రాజయ మ్శ్రస్మయ శ్రత్౭త్రకయ మ్శ్రఅనాత్వత్
నశ్రహిశ్రనోశ్రజీవితేశ్రనా౭శ్రర ౌఃశ్రకుత్ఃశ్రపున్తతైఃశ్రకుతోశ్రత్నైఃశ్ర౨౧
యయాశ్రపుప్రత్శ్రశచ శ్రప్రాౌశ్రచ్శ్రత్య కాౌశ్రవైశల్మ రయశ్రకారణాత్
క్త్మ్శ్రస్మశ్రప్ర్షహరేశ్రత్నయ మ్శ్రకైకేయీశ్రకులశ్రాత్వా నీశ్ర౨౨
కైకేయాయ శ్రనశ్రవయమ్శ్రరాఞయ శ్రప్రపుత్కాశ్రనివస్నత్వహి
జీవనాౌయ శ్రజాతుశ్రజీవనయ ౌఃశ్రపున్తతైశ్రర౭పిశ్రశాత్వహేశ్ర౨౩
యాశ్రపుప్రత్మ్శ్రార్ష ౌవేన్తనశ్రౌ సయ శ్రప్రప్వాసయతిశ్రనిప్రరుు ణా
క్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రప్ర ాప్య శ్రరక్మ్శ్రజీవేశ్రత్౭త్రాకయ మ్శ్రతుషశ్రట చార్షణీమ్శ్ర౨౪
ఉప్ప్రతుత్శ్రమిత్మ్శ్రసరల్మ శ్రత్వ౭నాలత్వ్ శ్రత్వ౭నాయక్మ్శ్ర
కైకేయాయ శ్రహిశ్రప్రకుతేశ్రసరల్మ మ్శ్రవినాశశ్రుప్యాసయ తిశ్ర౨౫
నశ్రహిశ్రప్రప్ప్రవజితేశ్రరామేశ్రజీవిషయ తిశ్రత్వహీప్తిః
ప్రుతేశ్రత్శరతేశ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ విలాప్శ్రశ్రసత్
ౌ ౭ననర
ౌ మ్శ్ర౨౬
తేశ్రవిషమ్శ్రపిప్ా౭౭లోటయ శ్రక్ష్మణశ్రపుణాయ ఃశ్రరతురు ాః
రాక్వమ్శ్రవా౭ుక్చ్చత్ల్మ మ్శ్రఅప్రశుతిమ్శ్రవా౭పిశ్రక్చ్చ త్శ్ర౨౭
మిాయ శ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రరాత్వఃశ్రసశ్రారయ ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణః
ప్రతేశ్రసనిన ప్రరష్టటఃశ్రసకఃశ్రసౌనికేశ్రప్శవోశ్రయాశ్ర౨౮
పూర ణశ్రచ్న్తమాౌ౭౭ననశ్రశాయ మోశ్రకూటశ్రజప్రతుశ్రరర్షత్వౌత్వ:
ఆజాుశ్రాహు: ప్ాక౭క్షోశ్రరామోశ్రలక్షక ణశ్రపూరల్మ జ: ౨౯
పూరాల్మ ౭పిాషీశ్రత్వతురశ్రసా త్యశ్రవాత్వశ్రత్వహాశ్రప్ల:
సౌత్వయ శ్రశచ శ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రచ్న్తత్వౌవప్రతి్ యశ్రత్రే న: ౩0
నూనమ్శ్రపురుషశ్రశారూౌలోశ్రత్వత్శ్రౌ మాత్త్వుశ్రవిప్రక్త్వ:
శోప్యిషయ శ్రత్య ౭రణాయ నిశ్రవిచ్రన్శ్రసశ్రత్వహారత్: ౩౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాశ్రశ్రసా
ౌ శ్రవిలప్శ్రశ్రనయ ౌరౌశ్రనక్రేశ్రనాక్రశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
చుప్రకుశుశ్రప్రరు్ శశ్రసత్వౌాౌశ్రప్రుతోయ శ్రర్షవశ్రప్యా౭౭క్మేశ్ర౩౨
ఇతేయ వమ్శ్రవిలప్మ్పౌనామ్శ్రన్తసీ ణా
ౌ మ్శ్రవేశకరశ్రరాక్వమ్శ్ర
జకామా౭శ్రసమ్
ౌ శ్రతినక్రోశ్రరజనీశ్రచా౭ప్య వర ౌత్శ్ర౩౩
నషశ్రట జల్మ లనశ్రసమాౌాశ్రప్రప్శామాౌశ్రాయ యశ్రసత్ుాశ్ర
తిమేరేణా౭పిలిపేన
ౌ శ్రత్ాశ్రస్మశ్రనక్రీశ్రప్పౌశ్ర౩౪
ఉప్శాత్వౌశ్రవణిక్్ ణాయశ్రనషశ్రట హరాిశ్రనిరా౭౭ప్రశయాశ్ర
అయోాయ శ్రనక్రీశ్రచా౭౭సీశ్రనన ష టశ్రారశ్రమివా౭త్వ్ రమ్శ్ర౩౫
త్ాశ్రన్తస్మయో
ౌ
శ్రరాత్వశ్రనిమిత్శ్రౌ మా౭౭తురాశ్ర
యాశ్రరతేశ్రప్రాత్ర్షశ్రవాశ్రవివాస్మతే
విలప్య శ్రత్వనాశ్రరురుతుశ్రర్షల్మ చేత్సఃశ్ర
రతైశ్రశ్రశ్రర్ష మశ్రాస్మమ్శ్రఅతిక్నశ్రహిశ్రసో౭ప్వత్శ్ర౩౬
ప్రప్శాత్వౌశ్రకీతోశ్రత్ా వశ్రప్రుత్శ్రౌ వాత్నాశ్రశ్ర
వయ ాసశ్రౌ హరాిశ్రపిహిా౭౭ప్ణోత్యాశ్ర
త్ాశ్రహయ యోాయ శ్రనక్రీశ్రప్పూవశ్రశ్రశ్ర
స్మశ్రత్వహార ణవశ్రసా ుిపితోత్క్నశ్రయాశ్ర౩౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅషశ్రట చ్ాల్మ ర్షత్వే శ్రసా రు:
ఏకోన రమ్చచ శ సస ర్క :
రామో౭పిశ్రరాప్రతిశ్రేషేణశ్రతేనైవశ్రత్వహశ్రత్౭శ్రనర
ౌ మ్
జకాత్వశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రపితుర్శ్రఆజాేమ్శ్రఅుసక రన్శ్ర౧
త్తైవశ్రక్చ్చ త్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రవయాయాశ్రప్రత్జనీశ్రశివా
ఉాసయ శ్రసశ్రశివామ్శ్రసమాౌయ మ్శ్రవిషయానమ్
ౌ శ్రవయ కాహత్శ్ర౨
ప్రకామాన్శ్రవిప్రకుషశ్రట సీమామ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రపుషి్ ానిశ్రవనానిశ్రచ్
ప్శయ శ్రనన తియయౌశ్రీప్రక్మ్శ్రశర: ఇవశ్రహయోత్మ
ౌ ః
ప్రశుణల్మ న్శ్రవాచ్యశ్రత్వుష్టయ ణామ్శ్రప్రకాత్వశ్రసమాల్మసశ్రవాస్మనామ్శ్ర౩
రాజానమ్శ్రతిక్శ్రత్శరత్మ్శ్రకాత్వశ్రసయ శ్రవశశ్రమాక్త్మ్
హాశ్రప్రుశమాా ౭త్య శ్రకైకేయీశ్రాాశ్రాా౭ుప్నినీ
ౌ శ్ర౪
త్వక్షాణశ్రసమి్ నన శ్రత్వరాయ ాశ్రత్వక్షేణశ్రక్రక ణిశ్రవర ౌతే
యాశ్రపుప్రత్మ్శ్రఈప్రతుశమ్శ్రరాజఃే శ్రప్రప్వాసయతిశ్రార్షక క్మ్శ్ర౫
వనశ్రవాస్నశ్రత్వహాశ్రప్రాజమ్
ే శ్రస్మ౭ుప్రక్నశమ్శ్రజితేన్తమిౌయమ్
క్త్మ్శ్రనాత్వశ్రత్వహాశ్రాకాశ్రసీాశ్రజనక్శ్రనమిౌనీశ్ర౬
సాశ్రరకేశ్రషల్మ ౭పిరాశ్రతు:కాశ్రనయ ౭ుప్శ్రవిషయతి
అహోశ్రత్శరతోశ్రరాజాశ్రనిస్నాన హశ్రసాల్మ శ్రరత్మ్శ్రప్రపియమ్శ్ర౭
ప్రప్జానాశ్రత్వ౭నక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్ర్షత్య కుౌశ్ర మిహేచ్చ తిశ్రశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏాశ్రవాచ్యశ్రత్వుష్టయణామ్శ్రప్రకాత్వశ్రసమాల్మ సశ్రవాస్మనామ్శ్ర౮
ప్రశుణల్మ శ్రనన తిశ్రయయౌశ్రవీరఃశ్రక్నసలాన్శ్రక్నసలేశల్మ రఃశ్ర౯
త్తోశ్రవేత్ప్రశుతిమ్శ్రనాత్వశ్రశివశ్రవార్షశ్రవహామ్శ్రనత్వమ్
ఉత్వశ్రౌ రాయ ౭పిశ్రుక్ఃశ్రప్రాయాశ్రత్క్స్మౌయ తుయషిామ్శ్రతిశమ్శ్ర౧0
క్ాల్మ శ్రతుశ్రరచిరమ్శ్రకాలమ్శ్రత్త్ఃశ్రీత్శ్రజలామ్శ్రనత్వమ్
క్నత్వత్వమ్శ్రక్నయుాశ్రనూామ్శ్రఅత్రత్శ్రస్మక్రత్వు మామ్శ్ర౧౧
క్నత్వత్వమ్శ్రచాశ్రప్య ౭తిప్రక్త్వయ శ్రరాక్వఃశ్రీప్రక్కైర్శ్రహయైః
త్వయూరశ్రహమాా పిశ్రరుామ్శ్రత్ారశ్రసయ ని ౌకామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౧౨
సశ్రత్వహీమ్శ్రత్వునాశ్రరాజాేశ్రత్ాౌమ్శ్రఇక్షాల్మ క్వేశ్రపురా
సీ్ ామ్శ్రరాన్తష్టటశ్రప్రుామ్శ్రరామోశ్రవైతేహీమ్శ్రఅనల్మ త్రే యత్శ్ర౧౩
సూత్శ్రశ్రఇతేయ వశ్రచా౭౭ాషయ శ్రస్మరతిమ్శ్రత్మ్శ్రఅీక్షణశః
హత్వా శ్రత్వత్శ్రౌ సల్మ రఃశ్రశ్రీమాన్శ్ర
మ
ఉవాచ్శ్రపురుషర ిప్ఃశ్ర౧౪
క్ా౭హమ్శ్రపునర్శ్రఆక్త్వయ శ్రసరయాల్మ ఃశ్రపుషి్తేశ్రవనే
ప్రుక్యామ్శ్రప్రయ టిష్టయ మిశ్రమాప్రాశ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రసత్వు త్ఃశ్ర౧౫
రాజరీ ిణామ్శ్రహిశ్రలోకే౭స్మక న్శ్రరత్య ర ౌమ్శ్రప్రుక్యాశ్రవనేశ్ర
కాలేశ్రప్రుామ్శ్రామ్శ్రత్వుజైశ్రర
శ్ర ౌనిల్మ నామ్శ్రఅపికామిి ామ్శ్ర౧౬
నా౭త్య ర ౌమ్శ్రఅపికామాిమిశ్రప్రుక్యామ్శ్రసరయూశ్రవనే
రతిశ్రశ్రరేయ ష్ట౭తులాశ్ర
మ
లోకేశ్రరాజర్ష ిశ్రక్ణశ్రసత్వక ాశ్ర౧౭శ్ర
సశ్రత్మ్శ్రఅాల్మ నమ్శ్రఐక్షాల్మ క్ఃశ్రసూత్మ్శ్రత్వతురయాశ్రిరా
త్మ్శ్రత్మ్శ్రఅర ౌమ్శ్రఅపిప్రపేత్య శ్రయయౌశ్రవాక్య మ్శ్రఉత్వరయన్శ్ర౧౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
ప్మాచ శశ్రసా రు:
విశాలాన్శ్రక్నసలాన్శ్రరమాయ న్శ్రయాాల్మ శ్రలక్షక ణశ్రపూరల్మ జః
అయోాయ ౭పిశ్రుక్నశ్రత్వమాన్శ్రప్ర ాత్వజలిశ్రరాల్మక్య శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౧
ఆప్రపుచేచ శ్రాల్మ మ్శ్రపుర్షశ్రప్రేషేశ్రట కాకుసశ్రౌ ప్ర్షాలితేశ్ర
తైవానిశ్రచ్శ్రయానిశ్రాల్మ మ్శ్రాలయమాౌయ శ్రవసమిౌశ్రచ్శ్రశ్ర౨
నిప్రుత్శ్రౌ శ్రవనశ్రవాసశ్రశ్రస్మల్మ ౌ శ్రత్వప్రుణోశ్రజక్త్వశ్రప్తే:
పునశ్రన్తర ౌక్షాయ మిశ్రమాప్రాశ్రచ్శ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రసహశ్రసత్వు త్: ౩
త్తోశ్రరుతిరశ్రాప్రమాక్షోశ్రపుజశ్రుత్య త్వయశ్రత్క్షిణమ్శ్ర
అప్రశుశ్రపూర ణశ్రుక్నశ్రత్వనో౭ప్రప్వీశ్రశ్రజాజనప్త్మ్శ్రజనమ్శ్ర౪
అుప్రక్నశోశ్రత్యాశ్రచైవశ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రత్వయిశ్రన: ప్రకుత్:
చిరమ్శ్రతుఃక్సయ శ్రాీయోశ్రక్త్వయ ామ్శ్రఅర ౌశ్రస్మత్యే
ౌ శ్రశ్ర౫
తే౭పివాత్య శ్రత్వహాాకనమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రచా౭పిశ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్ర
విలప్మోౌశ్రనరాశ్రక్నరమ్శ్రవయ తిషత్వ
ట ౌ శ్రక్ల్మ చిశ్రత్ుల్మచిత్శ్ర౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్ాశ్రవిలప్ామ్శ్రతేష్టమ్శ్రఅప్రతుాౌనామ్శ్రచ్శ్రరాక్వ:
ఆచ్క్షుశ్రర్షల్మ షయమ్శ్రప్రాయాశ్రత్య ా౭రు : క్షణాుకేశ్ర౭
త్తోశ్రానయ శ్రత్నోశ్రపేాన్శ్రానశ్రీలశ్రజనాన్శ్రశివాన్శ్ర
అకుత్శిచ శ్రత్్ యాశ్రప్రనమాయ మ్శ్రైచ త్యశ్రయూప్శ్రసమాప్రుాన్శ్ర౮
ఉాయ నా౭౭ప్రత్వవణోశ్రపేాన్శ్రసత్వ్ నన శ్రసలిలా౭౭శయాన్శ్ర
తుషశ్రట పుషశ్రట జనాశ్రకీరాణన్శ్రక్నకులాకులశ్రస్నవిాన్శ్ర౯
లక్షణీయాశ్రనన రేన్తనాౌణామ్శ్రప్రప్హక శ్రక్నష్ట౭పిశ్రనాతిాన్
రతేనశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్: క్నసలాశ్రనత్య వర ౌత్శ్ర౧0
త్వతేయ నశ్రుతిత్మ్శ్రసీ్ త్మ్శ్రరమోయ ాయనశ్రసమాకులమ్శ్ర
రాజయ మ్శ్రోక్య మ్శ్రనరేన్తనాౌణామ్శ్రయయౌశ్రప్రతుతిశ్రత్వామ్శ్రవర: ౧౧
త్ప్రత్శ్రప్రతిప్త్కామ్శ్రతివాయ మ్శ్రశివశ్రతోయాశ్రత్వ౭ైవలామ్శ్ర
త్త్రే శ్రరాక్వోశ్రక్మాుమ్శ్రపుణయ మ్శ్రరుషిశ్రనిషేవిామ్శ్ర౧౨
ఆప్రశమ: అవిశ్రతూర్శ్రత ౌ ప్రీే శ్రత్వతి్ : సత్వలప్రుు ామ్
కాలే౭ప్ా రోపిశ్రన్తరుమష్టటపిశ్రస్నా విామో్ శ్రప్రహామ్శ్రశివామ్శ్ర౧౩
తేవశ్రానవశ్రక్త్వౌరల్మ : ినన ర: ఉప్శోపిామ్శ్ర
నానాశ్రక్త్వౌరల్మ శ్రప్త్వన పి: స్నవిామ్శ్రసత్త్మ్శ్రశివామ్శ్ర౧౪
తేవశ్రప్రకీటశ్రశాశ్రకీరాణమ్శ్రతేవోశ్రాయ నశ్రశాశ్రయుామ్శ్ర
తేవా౭శ్రర ౌమ్శ్రఆకాశశ్రక్మామ్శ్రవికాయ ామ్శ్రతేవశ్రప్తిక నీమ్శ్ర౧౫
జలాశ్రకాా౭శ్రటహా
ట సోప్రకామ్శ్రపేనశ్రనిరక లశ్రహాస్మనీమ్శ్ర
క్ల్మ చిశ్రతేల్మ ణీశ్రప్రకుత్శ్రజలామ్శ్రక్ల్మ చిశ్రా౭౭వర ౌశ్రశోపిామ్శ్ర౧౬
క్ల్మ చిత్శ్రశ్రస్మమి
ౌ త్శ్రక్మ్ప్ రామ్శ్రక్ల్మ చిత్శ్రవేక్శ్రజలాకులామ్శ్రశ్ర
క్ల్మ చిశ్రత్ు మ్ప్రశ్రనిరోు ష్టమ్శ్రక్ల్మ చిశ్రతై్ రవశ్రనిసాల్మనామ్శ్ర౧౭
తేవశ్రసమాు ౭౭శ్రపులత్శ్రజలామ్శ్రనిరక లోశ్రత్్ లశ్రశోపిామ్శ్ర
క్ల్మ చిత్శ్రఆోక్శ్రపుళినామ్శ్రక్ల్మ చిశ్రనిన రకలశ్రవాలుకామ్శ్ర౧౮
హత్వా శ్రస్మరసశ్రసుుష్టటమ్శ్రచ్ప్రక్వాక్నప్శ్రకూజిామ్శ్ర
సాత్వతైశ్రశచ శ్రవిహకైశ్రర౭పిసనాన తిశ్రా౭శ్రన ౌరామ్శ్ర౧౯శ్ర
క్ల్మ చిశ్రశ్రత్వర
ౌ శ్రరుహ: ప్రుక్ష:త ి మాలాపిశ్రర౭పిశోపిామ్శ్ర
క్ల్మ చిత్శ్రపు లోలత్్ లశ్రచ్చనాన మ్శ్రక్ల్మ చిత్శ్రప్త్క శ్రవనాకులామ్శ్ర౨0
క్ల్మ చిత్శ్రకుుత్శ్రష్తటశ్రశచ శ్రకుటక ల: ఉప్శోపిామ్శ్ర
నానాశ్రపుష్ శ్రరజ్ఞశ్రత్ల్మస్మౌమ్శ్రసత్వాశ్రమివశ్రచ్శ్రక్ల్మ చిత్శ్ర౨౧
వయ పేత్శ్రత్వలశ్రసమాుామ్శ్రత్వణిశ్రనిరక లశ్రత్రే నామ్శ్ర
తిశాశ్రక్జైశ్రరల్మ నశ్రక్జైశ్రరకత్తశ్రౌ శచ శ్రవరశ్రవారణఃశ్ర౨౨
తేవోప్వాహయ శ్రశచ శ్రుహుశ్రసా నాన తిత్శ్రవనా౭శ్రనరా
ౌ మ్శ్ర
ప్రప్త్వాశ్రమివశ్రయతేననశ్రపూషిామ్శ్రపూషణోత్మ
ౌ : ౨౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్ల: పుష్య్ : ిసలయైశ్రప్రరుల్మ ామ్శ్రకులక శ్రశ్రర్షల్మ జైశ్ర
ౌ శ్రసా
ౌ
శిుే మారశ్రశచ శ్రనన్తకైశ్రశచ శ్రపుజము శ్రశచ శ్రనిషేవిామ్శ్ర౨౪
విష్ణణశ్రాత్శ్రచుయ ామ్శ్రతివాయ మ్శ్రఅాామ్శ్రాప్శ్రనాశనీమ్
( ామ్శ్రశత్వు రశ్రజట్టశ్రజూట్టశ్రప్రత్్ ష్టటమ్శ్రస్మక్రశ్రతేజస్మశ్ర)
సుప్రత్శ్రత్వహిషీమ్శ్రక్మాు మ్శ్రస్మరసశ్రప్రక్నత్వచ శ్రనాతిామ్శ్ర
ఆసస్మత్శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రప్రశుఙ్క్షు పేరపురమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౨౫
ామ్శ్రఊర్షక శ్రక్లిలా౭౭వరాౌమ్శ్రఅ నల్మ వేక్షయ శ్రత్వహారత్ః
రత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఅప్రప్వీత్శ్రసూత్మ్శ్రఇహశ్రవా౭త్య శ్రవస్మత్వహేశ్ర౨౬
అవితూరాత్శ్రఅయమ్శ్రనాయ శ్రప్హుశ్రపుష్ శ్రప్రప్వాళవాన్
రత్వహాన్శ్రఇఙ్ము త్వశ్రప్రుక్షోశ్రవస్మమో౭న్తతైవశ్రస్మరతేశ్ర౨౭
ప్రత్క్షాయ త్వశ్రసా ర్షామ్శ్రప్రేష్టటమ్శ్రసమాక నయ శ్రసలిలామ్శ్రశి వామ్శ్ర
తేవశ్రానవశ్రక్త్వౌరల్మ శ్రప్రుక్శ్రమాుషశ్రప్క్షిణామ్శ్ర౨౮
లక్షక ణశ్రశచ శ్రరత్వన్తనశ్రౌ శచ శ్రాటమ్శ్రఇతిశ్రఏవశ్రరాక్వమ్
ఉకాల్మ ౌ శ్రత్మ్శ్రఇఙ్ము త్వశ్రప్రుక్షమ్శ్రత్ాశ్రఉప్యయతుర్శ్రహయైఃశ్ర౨౯
రామో౭పియాయశ్రత్మ్శ్రరత్వయ మ్శ్రప్రుక్షమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రననన
ౌ ః
రాత్శ్రఅవాత్రత్శ్రత్స్మక త్శ్రసశ్రారయ ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణఃశ్ర౩0
రత్వన్తనోౌ౭ప్య వత్వరాయ శ్రస్మక శ్రనోకచ్యిాల్మ శ్రహయోత్మా
ౌ న్
ప్రుక్షశ్రమ్పలశ్రక్త్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఉప్త్స్నశ్రౌ ప్రకుా౭శ్రఞ్జలిఃశ్ర౩౧
త్ప్రత్శ్రరాజాశ్రకుహోశ్రనాత్వశ్రరాత్వశ్రస్మయ ౭౭త్క శ్రసత్వఃశ్రసకా
నిష్టత్శ్రజాతోయ శ్రప్లవాన్శ్రశ్రసప్
ౌ తిశ్రేచ తిశ్రవిప్రశుత్ఃశ్ర౩౨
సశ్రప్రశుాల్మ శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రవిషయమ్శ్రఆక్త్మ్
ప్రుత్తఃౌ శ్రప్ర్షప్రుతో౭మాతైయ శ్రరా
శ్ర జ ాతిపిశ్రశాచ ౭పిశ్రఉాక్త్ఃశ్ర౩౩
త్తోశ్రనిష్టా౭తిప్తిమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రతూరాత్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్
సహశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రరాత్వఃశ్రసమాక్చ్చ శ్రతుు హేనశ్రసఃశ్ర౩౪
త్మ్శ్రఆర ౌఃశ్రసత్వ్ ర్షషల్మజయ శ్రకుహోశ్రరాక్వమ్శ్రఅప్రప్వీత్
యా౭యోాయ శ్రత్శ్రతేత్మ్శ్రతేశ్రరాత్వశ్రిమ్శ్రక్రవాణిశ్రతేశ్రశ్ర౩౫
ఈప్రతుశమ్శ్రహిశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రక్: ప్రాప్ాయ త్యతితిమ్శ్రప్రపియమ్శ్ర౩౬
త్తోశ్రకుణవశ్రత్నాన త్యమ్శ్రఉాాయశ్రప్రపుత్శ్రిల్మ త్మ్
అరుయ మ్శ్రచ్యానయత్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రచేత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౩౭
స్మల్మ క్త్మ్శ్రతేశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రత్శ్రవేయమ్శ్రఅిలాశ్రత్వహీ
వయమ్శ్రప్రపేష్టయ శ్రప్వాన్శ్రప్రాౌశ్రస్మతుశ్రరాజయమ్శ్రప్రప్శాతిశ్రనఃశ్ర౩౮
ప్క్షయ మ్శ్రోజయ మ్శ్రచ్శ్రపేయమ్శ్రచ్శ్రలేహయ మ్శ్రచేత్మ్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్
శయనానిశ్రచ్శ్రుకాయనిశ్రవాజినామ్శ్రకాత్నమ్శ్రచ్శ్రతేశ్ర౩౯
కుహమ్శ్రఏవమ్శ్రప్రపువాణమ్శ్రత్మ్శ్రరాక్వఃశ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహ
Page 127 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అర్షచ ాశ్రైచ వశ్రప్రహుష్టటశ్రశచశ్రప్వాశ్రసరల్మ ాశ్రవయమ్
ప్ా్య మ్శ్రఅపిక్మాశ్రచైచవశ్రస్నన హశ్రసత్వౌరే నేనశ్రచ్శ్ర౪0
పుజాాయ మ్శ్రస్మతుశ్రప్రుాౌాయ మ్శ్రీటయన్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
తిష్టయ ట శ్రాల్మ మ్శ్రకుహశ్రప్శాయ మిశ్రఅరోక్మ్శ్రసహశ్రాన ౌవైఃశ్ర౪౧
అపిశ్రతేశ్రక్శలమ్శ్రరాన్తషేశ్రట మిప్రతేష్ణశ్రచ్శ్రత్నేష్ణశ్రచ్శ్ర౪౨
యశ్రశ్రతిల్మ ౌ త్మ్శ్రప్వాశ్రిమిచ త్శ్రప్రీాయ శ్రసుప్శ్రక్లి్ త్మ్
సరల్మ మ్శ్రత్త్శ్రఅుజానామిశ్రనశ్రహిశ్రవరే ౌశ్రప్రప్తిప్రక్హేశ్ర౪౩
కుశశ్రచీరా౭జినశ్రత్రమ్శ్రప్లశ్రమ్పలా౭శనమ్శ్రచ్శ్రమామ్
వితిశ్రౌ ప్రప్ణిహిత్మ్శ్రత్రేక శ్రాప్సమ్శ్రవనశ్రక్నచ్రమ్శ్ర౪౪
అశాల్మ నామ్శ్రకాత్నేశ్రనా౭హమ్శ్రఅరీ ౌశ్రనా౭నేయ నశ్రకేనచిత్
ఏావా౭ప్రత్శ్రప్వాశ్రప్విష్టయ మిశ్రరపూజిత్ఃశ్ర౪౫
ఏతేశ్రహిశ్రత్యిాశ్రరాజఃే శ్రపితుశ్రశ్రర ౌశరత్శ్రసయ శ్రమే
ఏతైశ్రశ్రరౌశ్రవిహితై: అైల్మ : ప్విష్టయ శ్రత్వయ హమ్శ్రఅర్షచత్ఃశ్ర౪౬
అశాల్మ నామ్శ్రప్రప్తిానమ్శ్రచ్శ్రకాత్నమ్శ్రచైవశ్రసో౭నల్మ శాత్
కుహశ్రశ్రసన్తౌ తైవశ్రపురుష్టమ్శ్రశ్రసల్మ ౌ ర్షత్మ్శ్రత్వయామ్శ్రఇతిశ్ర౪౭
త్త్శ్రీచ రోత్రా
ౌ శ్రసఙ్ు ఃశ్రసమాౌయ మ్శ్రఅనాల్మ సయశ్రప్శిచమామ్
జలమ్శ్రఏవా౭౭త్తేశ్రోజయ మ్శ్రలక్షక ణేనా౭౭ప్రహుత్మ్శ్రసల్మ యమ్శ్ర౪౮
త్సయ శ్రపూమౌశ్రశయానశ్రసయ శ్రాతౌశ్రప్రప్క్షాళయ శ్రలక్షకణః
సశ్రారయ శ్రసయ శ్రత్తో౭పేయత్య శ్రత్సౌౌశ్రప్రుక్షమ్శ్రఉాప్రశిత్ఃశ్ర౪౯
కుహో౭పిశ్రసహశ్రసూతేనశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రఅుాషయన్
అనల్మ జాప్రక్శ్రశ్రత్తో
ౌ శ్రరాత్వమ్శ్రఅప్రప్త్వతోౌశ్రత్ుశ్రశ్రర ౌరఃశ్ర౫0
త్ాశ్రశయానశ్రసయ శ్రత్తో౭సయ శ్రత్వత్వతోశ్రశ్ర
యశస్మల్మ నోశ్రాశరతేశ్రరకహాత్క నః
అప్రతుషశ్రట తుఃక్శ్రసయ శ్రరక్నచిత్శ్రసయ శ్రస్మశ్ర
త్ాశ్రవయ త్వయాయశ్రచిరేణశ్రశరల్మ రీశ్రశ్ర౫౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
ఏక రమ్చచ శ సస ర్క :
త్మ్శ్రజాప్రక్త్మ్శ్రఅశ్రత్మే్ నశ్రప్రాతు: అరాౌయశ్రలక్షక ణమ్
కుహఃశ్రసమాౌప్శ్రసత్వౌోౌశ్రరాక్వమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
ఇయమ్శ్రాత్శ్రరకాశ్రశయాయ శ్రత్ల్మ శ్రత్ర ౌమ్శ్రఉప్క్లి్ ా
ప్రప్ాయ శల్మ స్మహిశ్రస్మత్ల్మ ౭స్మయ మ్శ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రయాశ్రరక్మ్శ్ర౨
ఉచితో౭యమ్శ్రజనఃశ్రసరల్మ ఃశ్రశ్రకేశానామ్శ్ర
ల
త్ల్మ మ్శ్రర క్నచిత్ః
కుప్య ౌ౭శ్రర ౌమ్శ్రజాక్ర్షష్టయత్వఃశ్రకాకుత్ా ిశ్రసయ శ్రవయమ్శ్రనిశామ్శ్ర౩
నశ్రహిశ్రరామాత్శ్రప్రపియత్రోశ్రత్వమా౭శ్రస్మశ్రౌ పువిశ్రక్శచ న
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్వీశ్రమేయ త్త్శ్రఅహమ్శ్రసత్య మ్శ్రసతేయ శ్రనైవశ్రచ్శ్రతేశ్రశపేశ్ర౪
అసయ శ్రప్రప్స్మాశ్రా౭౭శమేా శ్రలోకే౭స్మక న్శ్రరత్వహశ్రత్య శః
త్రాక ౭వాపి ౌమ్శ్రచ్శ్రవిపులామ్శ్రఅరాౌశ్రవాపి ౌమ్శ్రచ్శ్రకేవలామ్శ్ర౫
సో౭హమ్శ్రప్రపియశ్రసక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రశయానమ్శ్రసహశ్రసీత్యా
రక్షిష్టయ మిశ్రత్ుశ్రష్ట్ ణిఃశ్రసరల్మ తోశ్రజా
శ్ర ే తిపిఃశ్రసహశ్ర౬
నశ్రహిశ్రమే౭వితిత్మ్శ్రిమిచ శ్రత్ల్మ నే౭స్మక న్శ్రచ్రత్ఃశ్రసా
చ్తురఙ్ు మ్శ్రహయ ౭పిశ్రప్లమ్శ్రరత్వహత్శ్రప్రప్ సహేత్వహిశ్ర౭
లక్షక ణశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రత్తోవాచ్శ్రరక్షయ మాణాశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రనక్శ్రశ్రశ్ర
నా౭ప్రత్శ్రీాశ్రవయమ్శ్రసరేల్మ శ్రత్రక మ్శ్రఏవా౭ుప్శయ ాశ్ర౮
క్త్మ్శ్రాశరతౌశ్రపూమౌశ్రశయానేశ్రసహశ్రసీత్యా
శకాయ శ్రనిప్రాశ్రత్వయాశ్రలపుౌమ్శ్రజీవిత్మ్శ్రవాశ్రరకానిశ్రవాశ్ర౯
యోశ్రనశ్రతేవా౭రరఃశ్రసరల్మ ఃశ్రశక్య ఃశ్రప్రప్సహితుమ్శ్రయుతి
త్మ్శ్రప్శయ శ్రరక్శ్రసమిల్మషమ్
ట శ్రప్రతుణేష్ణశ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర౧0
యోశ్రత్వన్తనశ్రౌ త్ప్స్మశ్రలోౌశ్రవివితైశ్రశచ శ్రప్ర్షప్రశమః
ఏక్నశ్రత్శరత్శ్రస్మయ షశ్రపుప్రత్ఃశ్రసప్రతుశశ్రలక్షణఃశ్ర౧౧
అస్మక న్శ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రరాజాశ్రనశ్రచిరమ్శ్రవర ౌయిషయ తి
విత్వాశ్రమేతినీశ్రనూనమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవశ్రప్విషయ తిశ్ర౧౨
వినత్య శ్రరత్వహాశ్రనాత్మ్శ్రప్రశమేణోప్రాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
నిరోు ష్టప్రత్మ్శ్రచా౭తోశ్రత్వనేయ శ్రరాజశ్రనివేశనమ్శ్ర౧౩
క్నసలాయ శ్రచైవశ్రరాజాశ్రచ్శ్రత్తైవశ్రజననీశ్రత్వత్వ
నా౭౭శమేా శ్రయతిశ్రజీవనిశ్రౌ సరేల్మ శ్రతేశ్రశరల్మ రీమ్శ్రఇమామ్శ్ర౧౪
జీవేత్శ్రఅపిశ్రహిశ్రమేశ్రమాాశ్రశప్రతుక్న స్మయ౭నల్మవేక్షయా
త్శ్రశ్రతుౌఃక్మ్శ్రయశ్రశ్రతుౌశ్రక్నసలాయ శ్రవీరశ్రసూర్షల్మ నశిషయ తిశ్రశ్రశ్ర౧౫
అురక్శ్రౌ జనా౭౭కీరాణశ్రరకాశ్రలోక్శ్రప్రపియావహా
రాజశ్రవయ సనశ్రసప్రుా ష్టటశ్రస్మశ్రపురీశ్రవినశిషయ తిశ్ర౧౬
క్త్మ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రత్వహాాక నమ్శ్రఞయ ష టమ్శ్రప్రపియశ్రత్వ౭ప్శయ త్:
శరీరమ్శ్రారయిషయమిౌశ్రప్రాణాశ్రరాజ్ఞేశ్రత్వహాత్క న: ౧౭
వినషేశ్రట ప్రుప్తౌశ్రప్శాచత్శ్రక్నసలాయ శ్రవినశిషయ తిశ్ర
అనత్వౌరమ్శ్రచ్శ్రమాా౭పిశ్రత్వత్వశ్రనాశశ్రుపైషయ తిశ్ర౧౮
అతిప్రకానమ్
ౌ శ్రఅతిప్రకానమ్
ౌ శ్రఅనశ్రవాప్య శ్రత్వనోరత్మ్
రాఞయ శ్రరాత్వమ్శ్రఅనిక్షిప్య శ్రపిాశ్రమేశ్రవినశిషయతిశ్ర౧౯
స్మాౌరాౌఃశ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్స్మక న్శ్రకాలేశ్రపుయ ప్స్మతే
ౌ
ప్రపేత్శ్రకారేయ ష్ణశ్రసరేల్మ ష్ణశ్రసత్వాు ర్షషయని ౌశ్రపూమిప్మ్శ్ర౨0
రత్వయ శ్రచ్త్ల్మ రశ్రసమాా ినామ్శ్రరవిప్క్శ్రౌ త్వహాశ్రప్ామ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
హరకయ శ్రప్రాస్మత్శ్రసత్వ్నాన మ్శ్రక్ణికాశ్రవరశ్రశోపిామ్శ్ర౨౧
రా౭శల్మ శ్రక్జశ్రసమా్ ామ్శ్రతూరయ శ్రనాత్శ్రవినాతిామ్
సరల్మ శ్రక్లాయ ణశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రప్రహుషశ్రట పుషశ్రట జనాకులామ్శ్ర౨౨
ఆరాశ్రమోాయ నశ్రసత్వ్నాన మ్శ్రసమాజ్ఞశ్రత్ా వశ్రశాలినీమ్
రిాశ్రవిచ్ర్షషయ ని ౌశ్రరాజానీమ్శ్రపితుశ్రరక త్వశ్ర౨౩
అపిశ్రజీవేశ్రశ్రత్శ
ౌ రతోశ్రవనవాస్మశ్రతు్ నశ్రరల్మ యమ్శ్ర
ప్రప్ాయ ౭౭క్త్వయ శ్రత్వహాాక నశ్రత్వ౭పిశ్రప్ేయ త్వశ్రరప్రవత్మ్శ్ర౨౪
అపిశ్రసత్య శ్రప్రప్తిఞన
ే శ్రస్మర ౌమ్శ్రకుశలినాశ్రవయమ్
నిప్రుత్శ్రౌ వనశ్రవాస్న౭స్మక నన యోాయమ్శ్రప్రప్విేత్వహిశ్ర౨౫
ప్ర్షతేవయశ్రమానసయ శ్రతుఃకార ౌశ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
తిషతో
ట శ్రరాజపుప్రత్శ్రసయ శ్రశరల్మ రీశ్రస్మ౭త్య వర ౌత్శ్ర౨౬
త్ాశ్రహిశ్రసత్య మ్శ్రప్రపువతిశ్రప్రప్జాశ్రహితేశ్రశ్ర
నరేన్తనశ్రౌ పుప్రతేశ్రకురుశ్రసౌప్రహుాశ్రతుు హః
ుమోచ్శ్రాష్ మ్శ్రవయసనా౭పిశ్రీటితోశ్రశ్ర
జల్మ రా౭౭తురోశ్రనాక్శ్రఇవశ్రవయ ా౭౭తురఃశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్శ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
త్వి రమ్చచ శ సస ర్క :
ప్రప్ాాయామ్శ్రతుశ్రశరల్మ రాయమ్శ్రప్రపుతుశ్రవక్షాశ్రత్వహాశ్రయశాః
ఉవాచ్శ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రశుప్శ్రలక్షణమ్శ్ర౧
ాసు రోత్యశ్రకాలో౭యమ్శ్రక్ాశ్రప్క్వత్వశ్రనిశా
అసౌశ్రరప్రకుష్టణశ్రవిహక్ఃశ్రక్నిలశ్రశ్రస్మౌత్శ్రకూజతిశ్ర౨
ప్ర్ష మణానామ్శ్రచ్శ్రనిరోుషఃశ్రప్రూయతేశ్రనత్ామ్శ్రవనే
త్రాత్వశ్రజాహన వీమ్శ్రసౌత్వయ శ్రీప్రక్కామ్శ్రస్మక్రమ్శ్రక్మామ్శ్ర౩
విజాేయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రసౌమిప్రతిశ్రర్షక ప్రత్శ్రననన
ౌ ః
కుహమ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రసూత్మ్శ్రచ్శ్రసో౭తిషశ్రట ప్రా్తుశ్రర౭ప్రక్త్ఃశ్ర౪
సశ్రతుశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రనిశత్వయ శ్రప్రప్తిశ్రప్రకుహయ శ్రచ్శ్ర
శ్రసప్
ౌ తిశ్రశ్రసూౌర ణశ్రమాహూయశ్రసచివాశ్రనిత్శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౫
అసయ శ్రవాహనశ్రసుయ కామ్
ౌ శ్రక్ర ణశ్రప్రకాహవత్వమ్శ్రశుామ్శ్ర
రప్రప్ారామ్శ్రప్రతుట్టమ్శ్రత్వరే ౌశ్రీప్రక్మ్శ్రనావశ్రుాహరశ్ర౬
త్మ్శ్రనిశత్వయ శ్రకుహశ్రఆతేశమ్శ్రకుహా౭మాత్య శ్రక్ణోశ్రత్వహాన్
ఉోహయ శ్రరుచిరామ్శ్రనావమ్శ్రకుహాయశ్రప్రప్త్య వేత్యత్శ్ర౭
త్త్శ్రసా శ్రప్రాత్వజలిశ్రరూ్ాల్మ శ్రకుహోశ్రరాక్వత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర
ఉప్శ్రశ్రస్మతే
ౌ ౭యమ్శ్రన్తశ్రశ్రరే ౌవశ్రపూయ: ిమ్శ్రక్రవాణిశ్రతేశ్ర౮
త్వా౭త్వరశ్రరత్శ్రప్రప్క్య శ్రత్రుౌమ్శ్రస్మక్రశ్రకామ్శ్రనత్వమ్శ్రశ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
న్తశ్రర్షయమ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఆరోహశ్రరప్రవత్శ్ర౯
అతోవాచ్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రరామోశ్రకుహశ్రమిత్మ్శ్రవచ్:
ప్రకుత్శ్రకామో౭స్మక శ్రప్వాశ్రీప్రక్శ్రమారోప్య ాశ్రమితిశ్ర౧0
త్త్ఃశ్రక్లాాన్శ్రసననహయ శ్రక్ట్కు శ్రప్ాౌల్మ శ్రచ్శ్రత్నిల్మన్త
జక్క తుర్శ్రయేనశ్రతౌశ్రక్ఙ్కు మ్శ్రసీత్యాశ్రసహశ్రరాక్వౌశ్ర౧౧
రాత్వమ్శ్రఏవశ్రతుశ్రత్రకజమ్
ే శ్రఉప్క్త్వయ శ్రవినీత్వత్
ిమ్శ్రఅహమ్శ్రక్రవాణీతిశ్రసూత్ఃశ్రప్రాఞ్జలిశ్రర౭ప్రప్వీత్శ్ర౧౨
త్తోశ్రప్రప్వీశ్రా
శ్ర ౌ శరతిశ్రరా త్వన్తత్వౌమ్శ్ర
ప్రర్ శన్శ్రక్రేశ్రణోశ్రత్త్వ
ౌ శ్రత్క్షిణేనశ్ర
రత్వన్తత్వౌశ్రీప్రక్మ్శ్రపునశ్రరేవశ్రయాహిశ్రశ్రశ్ర
రాజశ్రే సా కాేశ్రప్వశ్రచా౭ప్రప్త్వత్:ౌ ౧౩
నివర ౌశ్రస్నల్మ శ్రతుయ వాచైనమ్శ్రఏావశ్రశ్రతిశ్రౌ ప్రకుత్మ్శ్రత్వత్వ
రత్మ్శ్రవిహాయశ్రప్ా్యమ్శ్రతుశ్రక్మిష్టయ మోశ్రత్వహాశ్రవనమ్శ్ర౧౪
ఆాక నమ్శ్రత్ల్మ శ్రప్య ుజాేత్మ్శ్రఅవేశ్రక్షాయ ౭శ్రర ౌఃశ్రసశ్రస్మరతిః
రత్వన్తనఃౌ శ్రపురుషశ్రవాయప్రక్మ్శ్రఐక్షాల్మ క్మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౫
నా౭తిప్రకానమ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రలోకేశ్రపు రుషేశ్రణేహశ్రకేనచిత్
త్వశ్రసశ్రప్రాప్రతుశ్రారయ శ్రసయ శ్రవాసఃశ్రప్రాప్రకుత్వత్శ్రవనేశ్ర౧౬
నశ్రత్వనేయ శ్రప్రప్హక చ్రేయ ౭శ్రస్మశ్రౌ సల్మ త్వతేశ్రవాశ్రప్ లోత్యః
మార ౌశ్రవా౭౭శ్రర జవశ్రయోశ్రరాల్మ ౭పిశ్రాల్మ మ్శ్రచేశ్రత్ల్మయ సనమ్శ్రఆక్త్మ్శ్ర౧౭
సహశ్రరాక్వశ్రవైతేహాయ శ్రప్రాప్రాశ్రచైవశ్రవనేశ్రవసన్
త్ల్మ మ్శ్రక్తిమ్శ్రప్రాప్ాయ స్నశ్రవీరశ్రప్రతిశ్రలోకాుా ిశ్రజయన్శ్రఇవశ్ర౧౮
వయమ్శ్రక్లుశ్రహాశ్రరాత్వశ్రయేశ్రత్యాశ్రపుయప్వమిచ ాః
కైకేయాయ శ్రవశమ్శ్రఏష్టయత్వఃశ్రాాయాశ్రతుఃక్శ్రాినఃశ్ర౧౯
ఇతిశ్రప్రపువన్శ్రఆత్క శ్రసత్వమ్శ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రస్మరతిశ్రశ్రసా
ౌ
ప్రతుష్టటల్మ శ్రతూరశ్రక్త్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రతుఃకారోౌశ్రరురుతేశ్రచిరమ్శ్ర౨0
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రవిక్తేశ్రాషే్ శ్రసూత్మ్శ్రప్రర్ ష్టటత్క్మ్శ్రశుచిమ్
రాత్వశ్రశ్రరౌశ్రత్వతురమ్శ్రవాక్య మ్శ్రపునఃశ్రపునర్శ్రఉవాచ్శ్రత్మ్శ్ర౨౧
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రత్ల్మ యాశ్రతులయ మ్శ్రరప్రహుత్మ్శ్రనోప్లక్షయే
యాశ్రత్శరతోశ్రరాజాశ్రమామ్శ్రనశ్రశోచేత్శ్రత్ాశ్రకురుశ్ర౨౨
శోక్నశ్రప్హత్శ్రచేాశ్రశచ శ్రప్రుత్శ్రౌ శచ శ్రజక్త్వప్తిః
కాత్వశ్రారా౭వశ్రసనన శ్రశచశ్రత్స్మక త్శ్రఏత్శ్రప్రత్్ వీమిశ్రతేశ్ర౨౩
యశ్రత్య శ్రాజాేప్యేత్శ్రిమిచ త్శ్రసశ్రత్వహాాక శ్రత్వహీప్తిః
కైకేయాయ ఃశ్రప్రపియశ్రకామా౭శ్రర ౌమ్శ్రకారయ మ్శ్రత్త్శ్రఅవికాత్వియాశ్ర౨౪
ఏత్శ్రత్౭శ్రర ౌమ్శ్రహిశ్రరాజాయ నిశ్రప్రప్శాసతిశ్రనరేశల్మరాః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
యత్శ్రఏష్టమ్శ్రసరల్మ శ్రప్రకుతేయ ష్ణశ్రత్వనోశ్రనశ్రప్రప్తిహనయ తేశ్ర౨౫
శ్రత్శ్రత్య ాశ్రసశ్రత్వహారాజ్ఞశ్రనా౭ళీక్మ్శ్రఅతిక్చ్చ తి
నశ్రచ్శ్రాత్వయ తిశ్రతుఃకేనశ్రరత్వన్తనశ్రౌ కురుశ్రత్త్శ్రత్ాశ్ర౨౬
అప్రతుషశ్రట తుఃక్మ్శ్రరాజానమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఆరయమ్శ్రజితేన్తనియ
ౌ మ్
ప్రపూయాశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రఅపివాతైయ వశ్రత్వత్వశ్రహేతోశ్రర్షత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౨౭
నైవా౭హమ్శ్రఅుశోచామిశ్రలక్షక ణోశ్రనశ్రచ్శ్రమతిీ
అయోాయ యాశ్రశుచయ ాశ్రేచ తిశ్రవనేశ్రవాాయ త్వహేతిశ్రచ్శ్ర౨౮
చ్తుర ౌశరశ్రవరే ిష్ణశ్రనిప్రుతేష్ణ
ౌ శ్రపునఃశ్రపునః
లక్షక ణమ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రప్రత్క్షయ స్మశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆక్ాన్శ్ర౨౯
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రరాజానమ్శ్రమాత్రమ్శ్రచ్శ్రరత్వన్తనశ్రౌ మే
అనాయ శ్రశచ శ్రతేవీఃశ్రసహిాఃశ్రకైకేయీమ్శ్రచ్శ్రపునఃశ్రపునఃశ్ర౩౧
ఆరోక్య మ్శ్రప్రపూహిశ్రక్నసలాయ మ్శ్రఅత్శ్రాా౭పిశ్రవనన
ౌ మ్
సీాయాశ్రత్వత్వశ్రచా౭౭రయ సయశ్రవచ్నాశ్రశ్రలక్ష
ల క ణశ్రసయ శ్రచ్శ్ర౩౨
ప్రపూయాశ్రశచ శ్రహిశ్రత్వహారాజమ్శ్రప్రత్మ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆనయ
ఆక్త్శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రత్ఃశ్రశ్రస్మౌోయ శ్రప్రుప్త్వతేశ్రప్తేశ్ర౩౩
ప్రత్మ్శ్రచ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రయౌవరాఞయ ౭పిషిచ్య శ్రచ్
అసక శ్రత్ా మాౌప్జమ్శ్రతుఃక్మ్శ్రనశ్రాల్మ మ్శ్రఅపిప్విషయ తిశ్ర౩౪
ప్రత్శ్రశాచ ౭పిశ్రవక్వో
ౌ య శ్రయాశ్రరాజనిశ్రవర ౌస్న
త్ాశ్రమాప్రతుష్ణశ్రవరే ౌాఃశ్రసరాల్మ స్నల్మశ్రవా౭విేషత్ఃశ్ర౩౫
యాశ్రచ్శ్రత్వశ్రకైకేయీశ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రవిేషత్ః
త్తైవశ్రతేవీశ్రక్నసలాయ శ్రత్వత్వశ్రమాాశ్రవిేషత్ఃశ్ర౩౫
ాత్శ్రసయ శ్రప్రపియశ్రకామేనశ్రయౌవశ్రరాజయ శ్రత్వవేక్షాశ్ర
లోక్యోశ్రరుప్యోశ్రశక్య మ్శ్రనిత్య ాశ్రరక్శ్రమేతితుమ్శ్ర౩౬
నివరయ ౌమానోశ్రరామేణశ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రశోక్శ్రక్ర్షే త్ః
త్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రస్నన హాత్శ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౭
యత్శ్రఅహమ్శ్రనోప్చారేణశ్రప్రపూయామ్శ్రస్నన హాత్శ్రఅవిక్ప్:
ల
ప్ి ౌమాన్శ్రఇతిశ్రత్త్శ్రావత్శ్రవాక్య మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రక్షుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౩౮
క్త్మ్శ్రహిశ్రత్ల్మ తిల్మ హీనో౭హమ్శ్రప్రప్తియాస్మయమిశ్రామ్శ్రపురీమ్
త్వశ్రావత్శ్రవియోకేనశ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭౭కులామ్శ్రఇవశ్ర౩౯
సశ్రరాత్వమ్శ్రఅపిశ్రావన్శ్రమేశ్రరత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్ాశ్రజనః
వినాశ్రరాత్వమ్శ్రరత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రవిత్వరేయ ా౭పిశ్రస్మశ్రపురీశ్ర౪0
తైనయ మ్శ్రహిశ్రనక్రీశ్రక్చేచత్శ్రశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రూనయ మ్శ్రఇత్వమ్శ్రరత్మ్
సూా౭వేషమ్శ్రసల్మమ్శ్రస్మనయ మ్శ్రహత్శ్రవీరమ్శ్రఇవా౭హవేశ్ర౪౧
తూరే౭పిశ్రనివసనమ్
ౌ శ్రాల్మ మ్శ్రమానస్నశ్రనా౭ప్రక్త్ఃశ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ మ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
చినయ
ౌ నోయ ౌ ౭త్య శ్రనూనమ్శ్రాల్మ మ్శ్రనిరాహారాఃశ్రప్రకుాఃశ్రప్రప్జాఃశ్ర౪౨
ప్రతుషమ్
ట శ్రత్తిశ్రౌ త్ల్మ యాశ్రరాత్వశ్రయాప్రతుశమ్శ్రత్ల్మ శ్రప్రత్్ వాసనేశ్ర
ప్రప్జానామ్శ్రసుు లమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్ల్మ శ్రచ్యచ క్శ్రశ్రకాలత్వౌశ్రచేత్స్మమ్శ్ర౪౩
ఆర ౌనాతోశ్రహిశ్రయఃశ్రపౌరశ్రరుక క్శ్రశ్రౌ శ్రసల్మ ౌ శ్రతిల్మ ప్రప్వాసనే
రత్శ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రమామ్శ్రనిశామయ వశ్రకురుయ ఃశ్రశత్శ్రకుణమ్శ్రత్త్ఃశ్ర౪౪
అహమ్శ్రిమ్శ్రచా౭పిశ్రవక్షాయ మిశ్రతేవీమ్శ్రత్వశ్రరతోశ్రత్వయా
నీతో౭సౌశ్రమాతులశ్రకులమ్శ్రసమాౌప్మ్శ్రమాశ్రప్రకుాశ్రఇతిశ్ర౪౫
అసత్య మ్శ్రఅపిశ్రనైవా౭హమ్శ్రప్రపూయామ్శ్రవచ్నమ్శ్రఈప్రతుశమ్
క్త్త్వ౭ప్రపియమ్శ్రఏవా౭హమ్శ్రప్రపూయామ్శ్రసత్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౪౬
త్వత్వశ్రావన్శ్రనియోక్స్మౌశ్రశ్రసల్మ ౌ శ్రత్్ ుశ్రౌ జనశ్రవాహినః
క్త్మ్శ్రరత్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రహీనమ్శ్రప్రప్వక్షయ ని ౌశ్రహయోత్మా
ౌ ఃశ్ర౪౭
త్శ్రనన శ్రశక్షాయ శ్రత్వయ హమ్శ్రక్ుౌమ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రత్ల్మ శ్రప్రతుతే౭నక్శ్ర
వనశ్రవాస్ముశ్రయానాయశ్రమాశ్రత్వ౭ుజాేతుశ్రత్వర మస్మశ్ర౪౮
యతిశ్రమేశ్రయాచ్మానశ్రసయ శ్రాయ క్మ్శ్రఏవశ్రక్ర్షషయ స్మ
సశ్రరతో౭ిన మ్శ్రప్రప్వేక్షాయమిశ్రత్య క్శ్రమా
ౌ ప్రత్శ్రఇహశ్రత్ల్మ యాశ్ర౪౯
ప్విషయ ని ౌశ్రవనేశ్రయానిశ్రత్ోశ్రవిక్న క్రాణిశ్రతే
రతేనశ్రప్రప్తిాతిషేయ శ్రానిశ్రస ాౌల్మ నిశ్రరాక్వశ్ర౫0
త్ల్మ త్శ్రప్రకుతేనశ్రత్వయాశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రరత్శ్రచ్రాయ శ్రప్రకుత్మ్శ్రరక్మ్
ఆశమేా శ్రత్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రనా౭హమ్శ్రవనశ్రవాసశ్రప్రకుత్మ్శ్రరక్మ్శ్ర౫౧
ప్రప్సీశ్రతేచాచ మిశ్రతే౭రణేయ శ్రప్వితుమ్శ్రప్రప్త్య ౭ననర
ౌ ః
ప్రీాయ ౭పిహిత్మ్శ్రఇచాచ మిశ్రప్వశ్రమేశ్రప్రప్త్యననర
ౌ ఃశ్ర౫౨
ఇమేశ్రచా౭పిశ్రహయాశ్రవీరశ్రయతిశ్రతేశ్రవనశ్రవాస్మన:
ప్ర్షచారాయ మ్శ్రక్ర్షషయ మిశ్రౌ ప్రాప్ాయ మిౌశ్రప్రమామ్శ్రక్తిమ్శ్ర౫౩
త్వశ్రశుప్రూషణమ్శ్రమ్పరాౌన శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రవనేశ్రవసన్
అయోాయ మ్శ్రతేవశ్రలోక్మ్శ్రవాశ్రసరల్మ ాశ్రప్రప్జహాత్వయ ౭హమ్శ్ర౫౪
నశ్రహిశ్రశకాయ శ్రప్రప్వేష్ణటమ్శ్రస్మశ్రత్వయా౭యోాయ శ్రత్ల్మ యాశ్రవినా
రాజానీశ్రత్వహేన్తనశ్రౌ సయ శ్రయాశ్రతుప్రష్ణు త్శ్రక్రక ణాశ్ర౫౫
వనశ్రవాస్నశ్రక్షయమ్శ్రప్రాపేశ్రౌ త్వమషశ్రహిశ్రత్వనోరత్:
యశ్రత్౭నేనశ్రరతేశ్రనైవశ్రాల్మ మ్శ్రవహేయమ్శ్రపురీశ్రపునశ్ర: ౫౬
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రసహిత్సయ శ్రత్ల్మ యాశ్రవనే
క్షణశ్రపూానిశ్రయాసయనిశ్రౌ శత్శశ్రర
శ్ర ౌశ్రత్తో౭నయాశ్ర౫౭
ప్రపుత్య శ్రవత్ా లశ్రతిషన
ట మ్
ౌ శ్రప్న్తరుౌశ్రపుప్రత్శ్రక్తేశ్రప్తి
ప్క్మ్శ్ర
ౌ ప్రపుత్య మ్శ్రశ్రస్మత్
ౌ మ్శ్రశ్రస్మా
ౌ య మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రనశ్రమామ్శ్రహాతుమ్శ్ర
అర మస్మశ్ర౫౮
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏవమ్శ్రప్హుశ్రవిత్మ్శ్రత్వనమ్శ్రయాచ్మానమ్శ్రపునఃశ్రపునః
రామోశ్రప్రపుాయ ౭ుక్మ్ప్ శ్రతుశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౫౯
జానామిశ్రప్రమామ్శ్రప్ిమ్శ్ర
ౌ త్వయిశ్రతేశ్రప్న్తరుౌశ్రవత్ా ల
ప్రశుణుశ్రచా౭పిశ్రయత్౭శ్రర ౌమ్శ్రాల్మ మ్శ్రప్రపేషయామిశ్రపురీమ్శ్రఇత్ఃశ్ర౬0
నక్రీమ్శ్రాల్మ మ్శ్రక్త్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రజననీశ్రమేశ్రయవీయసీ
కైకేయీశ్రప్రప్త్య యమ్శ్రక్చేచ త్శ్రఇతిశ్రరామోశ్రవనమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౬౧
ప్ర్షతుష్టటశ్రహిశ్రస్మశ్రతేవిశ్రవనశ్రవాసమ్శ్రక్తేశ్రత్వయి
రాజానమ్శ్రనా౭తిశఙ్కుత్శ్రమిాయ శ్రవాత్వతిశ్రార్షక క్మ్శ్ర౬౨
ఏషశ్రమేశ్రప్రప్త్త్వఃశ్రక్లో్ శ్రయత్శ్రఅమా్ శ్రమేశ్రయవీయసీ
ప్రాశ్రరక్షిత్మ్శ్రసీ్ త్మ్శ్రపుప్రత్శ్రరాజయ మ్శ్రఅవాపున యాత్శ్ర౬౩
త్వత్వశ్రప్రపియా౭శ్రర ౌమ్శ్రరాజశ్రే శచ శ్రసశ్రరత్శ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రపురీమ్శ్రప్రవజ
సమిౌషశ్రట శాచ ౭స్మశ్రయాశ్రనరాౌమ్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రప్రపూయాశ్రశ్రసా
ౌ శ్రత్ాశ్ర౬౪
ఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రవచ్నమ్శ్రసూత్మ్శ్రస్మనల్మ ౌ యిాల్మ శ్రపునఃశ్రపునః
కుహమ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅకీప్మ్శ్రరాత్వ:
ల
హేతుత్వత్౭ప్రప్వీత్శ్ర౬౫
నేానీమ్శ్రకుహశ్రయోక్నయ ౭యమ్శ్రవాసోశ్రమేశ్రసజనేశ్రవనేశ్ర
అవశయ మ్శ్రహాయ ప్రశమేశ్రవాస: క్ర ౌవయ శ్రస
శ్ర ౌత్ు తోశ్రవితి: ౬౬
సొ౭హమ్శ్రప్రకుహీాల్మ శ్రనియత్వమ్శ్రత్ప్స్మల్మ శ్రజనశ్రపూషణమ్శ్ర
హిత్శ్రకాత్వ: పితుశ్రరూ్యశ్రసీా ాయాశ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
జట్టఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రక్మిష్టయమిశ్రనయ ప్రక్నత్శ్రక్ష్మరమ్శ్రఆనయశ్ర౬౮
త్త్శ్రక్ష్మరమ్శ్రరాజశ్రపుప్రాయశ్రకుహఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఉాహరత్
లక్షక ణశ్రస్మయ ౭౭త్క నశ్రైచ వశ్రరాత్వశ్రశ్రస్ననా
ౌ ౭క్రోశ్రశ్రశ్రజట్ట
జ ఃశ్ర౬౯
త్వరు శ్రాహుశ్రరన రశ్రవాయ ప్రక్నశ్రజటిలత్ల్మ శ్రత్వారయత్శ్ర౭0
తౌశ్రత్ాశ్రచీరశ్రవసన్తశ్రజట్టశ్రత్వణల
ట శ్రార్షణౌశ్ర
అశోపేామ్శ్రరుషిశ్రసమౌశ్రప్రాత్రౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౭౧
త్తోశ్రవైకానసమ్శ్రమారు మ్శ్రఆస్మత్
ౌ ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణః
ప్రవత్మ్శ్రఆతిషవా
ట న్శ్రరాత్వఃశ్రసహాయమ్శ్రకుహమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౭౨
అప్రప్త్వతోౌశ్రప్లేశ్రక్నేశ్రతురేు శ్రజనప్తేశ్రత్ా
ప్వేాశ్రకుహశ్రరాజయ మ్శ్రహిశ్రతురాశ్రరక్షత్త్వమ్శ్రత్వత్మ్శ్ర౭౩
త్త్శ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రసత్వ౭ుజాేయశ్రకుహమ్శ్రఇక్షాల్మకుశ్రననన
ౌ ః
జకాత్వశ్రతూర ణమ్శ్రఅవయప్రక్ఃశ్రసశ్రారయ ఃశ్రసహశ్రలక్షక ణఃశ్ర౭౪
సశ్రతుశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనత్వశ్రత్వరేశ్రనావమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రననన
ౌ ః
తిత్వరుిఃశ్రీప్రక్కామ్శ్రక్ఙ్కు మ్శ్రఇత్మ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౭౫
ఆరోహశ్రత్ల్మ మ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రశ్రస్మా
ౌ మ్శ్రనావమ్శ్రఇమామ్శ్రశనైః
సీామ్శ్రచా౭౭రోప్యా౭నల్మ క్షమ్శ్రప్ర్షప్రకుహయ శ్రత్వనస్మల్మ నీమ్శ్ర౭౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సశ్రప్రాతుఃశ్రశాసనమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసరల్మ మ్శ్రఅప్రప్తికూలయన్
ఆరోప్య శ్రమతిీమ్శ్రపూరల్మ మ్శ్రఆరురోహా౭౭త్కవామ్శ్రస
శ్ర త్
ౌ ఃశ్ర౭౭
అాశ్రరురోహశ్రతేజసీల్మ శ్రసల్మ యమ్శ్రలక్షక ణశ్రపూరల్మ జః
త్తోశ్రనిష్టా౭తిప్తిర్శ్రకుహోశ్రశ్రజాేత్వన్శ్రఅచ్యత్యత్శ్ర౭౮
రాక్వో౭పిశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రనావశ్రమారుహయ శ్రామ్శ్రత్త్:
ప్రప్హక వత్శ్రక్షప్రత్వశ్రచైచవశ్రజాజాప్శ్రహిత్శ్రమాత్క న: ౭౯
ఆచ్త్వయ శ్రచ్శ్రయాశ్రశాన్తసమ్
ౌ శ్రనత్వమ్శ్రామ్శ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర
ప్రాణశ్రత్వత్శ్రప్రీతిశ్రసన్తుమష్టటశ్రలక్షక ణశ్రశాచ ౭మిత్శ్రప్రప్ప్: ౮0
అుజాేయశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రచ్శ్రసశ్రప్లమ్శ్రచైవశ్రత్మ్శ్రకుహమ్
ఆస్మౌయశ్రనావమ్శ్రరాత్వశ్రశ్రరౌశ్ర చ్యత్యామాసశ్రనావికాన్శ్ర౮౧
త్త్శ్ర్
శ్ర శ్రత ౌ శోచ తిాశ్రస్మశ్రన్తఃశ్రక్ర ణశ్రారశ్రసమాహిా
శుప్శ్రస్య శ్రవేక్శ్రఅపిహాశ్రీప్రక్మ్శ్రసలిలమ్శ్రఅత్య కాత్శ్ర౮౨
త్వత్య మ్శ్రతుశ్రసత్వ౭ుప్రాప్య శ్రాకీరాయ శ్రశ్రసల్మ ని
ౌ నిా
ౌ
వైతేహీశ్రప్రాఞ్జలిశ్రరూ్ాల్మ శ్రామ్శ్రనత్వమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౮౩
పుప్రతోశ్రత్శరత్శ్రస్మయ ౭యమ్శ్రత్వహాశ్రరాజసయ శ్రత్వత్వత్ః
నితేశమ్శ్రాలయతేల్మనమ్శ్రక్ఙ్కు శ్రత్ల్మ శ్రత్౭పిరక్షిత్ఃశ్ర౮౪
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రసత్వప్రకాశ్రణుయ షయశ్రకాననే
ప్రాప్రాశ్రసహశ్రత్వయాశ్రచైవశ్రపునఃశ్రప్రప్ాయ ౭౭క్మిషయ తిశ్ర౮౫
త్త్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రతేవిశ్రరప్కేశ్రక్షేమేణశ్రపునర్శ్రఆక్ా
యక్షేయ శ్రప్రప్ుతిాశ్రక్ఙ్కు శ్రసరల్మ శ్రకాత్వశ్రసప్రుత్యే
ౌ శ్ర౮౬
త్ల్మ మ్శ్రహిశ్రప్రతిప్త్కాశ్రతేవిశ్రప్రప్హక శ్రలోక్మ్శ్రసమ్పక్షస్న
ారాయ శ్రచ్శ్రఉత్తిశ్రరాజశ్రసయ శ్రలోకే౭స్మక న్శ్రసప్రత్వ్ ప్రతుశయ స్నశ్ర౮౭
స్మశ్రాల్మ మ్శ్రతేవిశ్రనత్వస్మయ మిశ్రప్రప్శమాా మిశ్రచ్శ్రశోప్నే
ప్రాప్శ్రౌ రాఞయ శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రశివేనశ్రపునర్శ్రఆక్తేశ్ర౮౮
క్వామ్శ్రశత్శ్రసహప్రస్మణిశ్రవన్తస్మౌశ్రణయ ౭నన మ్శ్రచ్శ్రపేశలమ్
ప్రాహక ణేప్య ఃశ్రప్రప్ాస్మయమిశ్రత్వశ్రప్రపియశ్రచికీర ియాశ్ర౮౯
రరాశ్రక్టశ్రసహప్రస్నణశ్రమాత్వా శ్రపూతౌత్నేనశ్రచ్
యక్షేయ శ్రాల్మ శ్రప్రప్యాశ్రతేవిశ్రతైవానిశ్రవసమిౌశ్రచ్శ్ర
ానిశ్రసరాల్మ ణిశ్రయక్షాయమిశ్రత్వరాౌన్శ్రఆయత్నానిశ్రచ్శ్ర౯0
పునశ్రరేవశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రరక యాశ్రప్రాప్రాశ్రచ్శ్రసత్వు త్:
అయోాయ మ్శ్రవనశ్రవాస్మశ్రతు
శ్ర ౌశ్రప్రప్వివేశశ్రత్ల్మ నక్న౭నకేశ్ర౯౧శ్ర
త్ాశ్రసమా్ షమాణాశ్రస్మశ్రసీాశ్రక్ఙ్కు మ్శ్రఅనినిా
ౌ
త్క్షిణాశ్రత్క్షిణమ్శ్రత్వరమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవా౭పుయ ాక్త్వత్శ్ర౯౨
త్వరమ్శ్రతుశ్రసత్వుప్రాప్య శ్రనావమ్శ్రహిాల్మ శ్రనరర ిప్ః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రాతిషత్
ట శ్రసహశ్రప్రాప్రాశ్రవైతేహాయ శ్రచ్శ్రప్రత్వౌప్ఃశ్ర౯౩
అా౭ప్రప్వీన్శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రరమిప్రా౭ననశ్రౌ వర ౌనమ్
ప్వశ్రసప్రత్వక్షణారాౌయశ్రసజనేశ్రవిజనే౭పివాశ్ర౯౪
అవశయ మ్శ్రరక్షణమ్శ్రకారయ మ్శ్రఅప్రతుషేశ్రట విజనేశ్రవనేశ్ర
అప్రక్తోశ్రక్చ్చ శ్రసౌమిప్రతేశ్రసీాశ్రాల్మ మ్శ్రఅుక్చ్చతుశ్ర౯౫
ప్రపుషతో
ట ౭హమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రాల్మ మ్శ్రచ్శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రాలయన్
అనోయ నయ శ్రస్నయ హశ్రనోశ్రరక్షాశ్రక్ర ౌవాయ శ్రపురుషర ిప్శ్ర౯౬
నశ్రహిశ్రావశ్రత్౭తిప్రకామాౌశ్రరక్రాశ్రకాచ్నశ్రప్రియాశ్రశ్ర
అత్య శ్రతుఃక్మ్శ్రతుశ్రవైతేహీశ్రవనశ్రవాసశ్రసయ శ్రవేత్ాయ తిశ్ర౯౭
ప్రప్ణషశ్రట జనశ్రసమా్ త్మ్శ్రక్షేప్రా౭౭రాత్వశ్రవివర్ష జత్మ్శ్ర
విషత్వమ్శ్రచ్శ్రప్రప్ాత్మ్శ్రచ్శ్రవనత్వ౭త్య శ్రప్రప్వేక్షయ తిశ్ర౯౮
ప్రశుాల్మ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రప్త్స్నశ్రౌ లక్షక ణో౭ప్రక్త్:
అనత్వౌరమ్శ్రచ్శ్రసీాయాశ్రరాక్వోశ్రరకుశ్రనత్వౌన: ౯౯
క్త్మ్శ్రతుశ్రక్ఙ్కు శ్రప్రశ్రారమ్శ్రఆశుశ్రశ్ర
రాత్వమ్శ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రప్రప్త్త్మ్శ్రనిరీక్షయ
అత్ల్మ ప్రప్క్రాిశ్రతిల్మ నిప్రుత్శ్రౌ ప్రతుషిశ్రట :
ుమోచ్శ్రాష్ మ్శ్రవయతిత్శ్రశ్రసప్
ౌ సీల్మ శ్ర౧00
సశ్రలోక్శ్రాలశ్రప్రప్తిత్వశ్రప్రప్ావామ్శ్రశ్రశ్ర
సీ
శ్ర రా
ౌ ల్మ ౌ శ్రత్వహాాక శ్రవరతోశ్రత్వహాశ్రనత్వమ్శ్ర
త్త్: సప్రుాౌమ్శ్రశుప్శ్రససయ శ్రమాలిన:
ప్రక్మేణశ్రవాా శ్రుయ తిాశ్రుాక్త్వత్శ్ర౧0౧శ్ర
తౌశ్రత్ప్రత్శ్రహాల్మ శ్రచ్తురోశ్రత్వహాశ్రప్రుకాన్శ్ర
వరాహమ్శ్రరుశయ మ్శ్రప్రపుషత్మ్శ్రత్వహాశ్రరురుమ్
ఆాయశ్రమేత్య మ్శ్రత్ల్మర్షత్మ్శ్రపుపుక్షితౌశ్ర
వాస్మయశ్రకాలేశ్రయయతుశ్రరల్మ నస్ తిమ్శ్ర౧0౨శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రతిల్మశ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
ప్త్వ రమ్చచ శ సస ర్క :
సశ్రత్మ్శ్రప్రుక్షమ్శ్రసమాస్మత్య శ్రసమాౌయ మ్శ్రఅనాల్మ సయశ్రప్శిచ మామ్
రామోశ్రరత్వయామ్శ్రప్రేషశ్రట ఇతిశ్రహోవాచ్శ్రలక్షక ణమ్శ్ర౧
అతేయ శ్రయమ్శ్రప్రప్త్మాశ్రరాప్రతిశ్రరాయ ాశ్రజనప్ాశ్రత్్ హిః
యాశ్రరత్వన్తనేణ
ౌ శ్రరహిాశ్రామ్శ్రనశ్రఉత్ుణితు
ట మ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨
జాక్ర ౌవయ మ్శ్రఅత్న్తనిా
ౌ య మ్శ్రఅత్య శ్రప్రప్ప్రపుతిశ్రరాప్రతిష్ణ
యోక్శ్రక్షేత్వమ్శ్రహిశ్రసీాయాశ్రవర ౌతేశ్రలక్షకణా౭౭వయోఃశ్ర౩
రాప్రతిమ్శ్రక్త్మిచ త్శ్రఏవశ్రఇమామ్శ్రసౌమిప్రతేశ్రవర ౌయాత్వహే
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉావ రాౌత్వహేశ్రపూమాశ్రవా౭౭శ్రసీర
ౌ య శ్రసల్మ యమ్శ్రఆర్ష జతైఃశ్ర౪
సశ్రతుశ్రసమిల్మ శయశ్రమేతినాయ మ్శ్రత్వహా౭శ్రర మశ్రశయనోశ్రచిత్ః
ఇమాఃశ్రసౌమిప్రత్యేశ్రరామోశ్రవాయ జహారశ్రక్ాఃశ్రశుాఃశ్ర౫
ప్రతువమ్శ్రఅత్య శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రతుఃక్మ్శ్రసల్మ పితిశ్రలక్షక ణ
ప్రకుత్శ్రకామాశ్రతుశ్రకైకేయీశ్రతుష్టటశ్రప్వితుమ్శ్రఅర మతిశ్ర౬
స్మశ్రహిశ్రతేవీశ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రకైకేయీశ్రరాజయ శ్రకారణాత్
అపిశ్రనశ్రచాయ వయేత్శ్రప్రాణాన్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రత్మ్శ్రఆక్త్మ్శ్ర౭
అనాత్శ్రైచ వశ్రప్రుత్శ్రౌ శచ శ్రత్వయాశ్రచైవశ్రవినాశ్రప్రకుత్ః
ిమ్శ్రక్ర్షషయ తిశ్రకామా౭౭ాక శ్రకైకేయాయ శ్రవశమ్శ్రఆక్త్ఃశ్ర౮
ఇత్మ్శ్రవయ సనమ్శ్రఆలోక్య శ్రరాజశ్రే శచ శ్రత్వతిశ్రవిప్రప్త్వమ్
కాత్వశ్రఏవా౭శ్రర ౌశ్రత్రాకాయ మ్శ్రక్రీయాన్శ్రఇతిశ్రమేశ్రత్వతిఃశ్ర౯
క్నశ్రహయ ౭విాల్మ న్శ్రఅపిశ్రపుమాన్శ్రప్రప్త్వాయాఃశ్రప్రకుతేశ్రత్య ఞత్
చ్నాౌ౭ువర్ష ౌనమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రాతోశ్రమామ్శ్రఇవశ్రలక్షక ణశ్ర౧0
రకీశ్రప్త్శ్రసశ్రారయ శ్రశచ శ్రప్రత్ఃశ్రకేక్యీశ్రరత్ః
ుతిాన్శ్రక్నసలాన్శ్రఏక్నశ్రయోశ్రోక్షయ శ్రత్య ౭తిశ్రరాజవత్శ్ర౧౧
సశ్రహిశ్రసరల్మ శ్రసయ శ్రరాజయ శ్రసయ శ్రుక్మ్శ్రఏక్మ్శ్రప్విషయ తి
ాతేశ్రచ్శ్రవయస్మ౭త్వతేశ్రత్వయిశ్రచా౭రణయ మ్శ్రఆప్రశితేశ్ర౧౨
అర ౌశ్రత్రౌక శ్రప్ర్షత్య జయశ్రయఃశ్రకాత్వమ్శ్రఅువర ౌతే
ఏవమ్శ్రఆప్త్య తేశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రరాజాశ్రత్శరతోశ్రయాశ్ర౧౩
త్వనేయ శ్రత్శరా౭శ్రనాౌయశ్రత్వత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనాయశ్రచ్
కైకేయీశ్రసౌత్వయ శ్రసప్రమా్ాౌశ్రరాజాయ యశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర౧౪
అపిశ్రఇానీమ్శ్రనశ్రకైకేయీశ్రసౌాక్య శ్రత్వత్శ్రమోహిా
క్నసలాయ మ్శ్రచ్శ్రరమిప్రామ్శ్రచ్శ్రసప్రత్వ్ ాతేత్శ్రత్వశ్రప్రతుు తేశ్ర౧౫
మాశ్రసక శ్రత్వాు రణాశ్రశ్రతేవీ
ౌ శ్రరమిప్రాశ్రతుఃక్మ్శ్రఆవస్నత్
అయోాయ మ్శ్రఇత్శ్రఏవశ్రత్ల్మ మ్శ్రకాలేశ్రప్రప్విశశ్రలక్షక ణశ్ర౧౬
అహమ్శ్రఏక్నశ్రక్మిష్టయమిశ్రసీత్యాశ్రసహశ్రత్ణకా
ట న్
అనాాయాశ్రహిశ్రనాత్శ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రక్నసలాయ యాశ్రప్విషయ స్మశ్ర౧౭
క్షుప్రత్శ్రక్రాక శ్రహిశ్రకైకేయీశ్రతేల్మ ష్టత్శ్రఅనాయయయ మ్శ్రఆచ్రేత్
ప్ర్షత్ాయ శ్రహిశ్రత్రక ఞ ేశ్రప్రతేశ్రత్వత్వశ్రమాత్రమ్శ్ర౧౮
నూనమ్శ్రజాత్య న ౌరేశ్రక్స్మక న్శ్రశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్రపున్తతైశ్రర్షల్మ యోజిాః
జననాయ శ్రత్వత్వశ్రసౌమిప్రతేశ్రత్త్౭పిశ్రఏత్త్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్శ్ర౧౯
త్వయాశ్రహిశ్రచిరశ్రపుషే న
ట శ్రతుఃక్శ్రసత్వల్మ ర్షతేనశ్ర
ౌ
చ్
విప్రాయుజయ త్శ్రక్నసలాయ శ్రప్లశ్రకాలేశ్రతిక్శ్రఅరౌశ్రమామ్శ్ర౨0
మాశ్రసక శ్రసీత్వనినీ
ౌ శ్రకాచిశ్రజ
శ్ర న
జ యేత్శ్రపుప్రత్మ్శ్రఈప్రతుశమ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సౌమిప్రతేశ్రయో౭హమ్శ్రఅమా్ యాశ్రత్తిక శ్రశోక్మ్శ్రఅననక్ౌ మ్శ్ర౨౧
త్వనేయ శ్రప్రీతిశ్రవిశిష్టటశ్రస్మశ్రత్వతోౌశ్రలక్షక ణశ్రస్మర్షకా
యస్మయ శ్రశ్రస ౌశ్రప్రరచ యతేశ్రవాక్య మ్శ్రశుక్శ్రాత్మ్శ్రఅరేశ్రశ్రర ౌశశ్ర౨౨
శోచ్నాౌయ శ్రఅల్ ాకాయయా: నశ్రిమిచ త్శ్రఉప్కురల్మ ా
పుప్రతేణశ్రిమ్శ్రఅపుప్రాయాశ్రత్వయాశ్రకారయ మ్శ్రఅర్షత్వౌత్వశ్ర౨౩
అల్ శ్రాకాయ శ్రహిశ్రమేశ్రమాాశ్రక్నసలాయ శ్రరహిాశ్రత్వయా
ేతేశ్రప్రత్వశ్రతుఃకారాౌశ్రప్తిాశ్రశోక్శ్రస్మక్రేశ్ర౨౪
ఏక్నశ్రహయ ౭హమ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రచ్శ్రప్రపుతివీమ్శ్రచా౭పిశ్రలక్షక ణ
త్రేయమ్శ్రఇష్ణపిఃశ్రప్రకుతోౌశ్రనుశ్రవీరయ మ్శ్రఅకారణమ్శ్ర౨౫
అత్రక శ్రప్యశ్రీత్శ్రశచ శ్రప్రలోక్శ్రసయ శ్రచా౭నక్
తేనశ్రలక్షక ణశ్రనా౭ాయహమ్శ్రఆ ాక నమ్శ్రఅపిషేచ్యేశ్ర౨౬
ఏత్త్శ్రశ్రఅనయ శ్రచ్చ శ్రక్రుణమ్శ్రవిలప్య శ్రవిజనేశ్రవనేశ్ర
అప్రశుశ్రపూర ణశ్రుక్నశ్రరామోశ్రనిశిశ్రతూషీమ్
ణ శ్రఉావిశత్శ్ర౨౭
విలోయ ప్రత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రక్ా౭ర్షచ షమ్శ్రఇవాశ్రనలమ్
సుప్రత్మ్శ్రఇవశ్రనిరేల్మక్మ్శ్రఆశాల్మ సయత్శ్రలక్షక ణఃశ్ర౨౮
ప్రతువమ్శ్రఅత్య శ్రపురీశ్రరాత్వశ్రఅయోాయ ౭౭యుతినామ్శ్రవర
నిప్రష్ ాశ్రత్ల్మ యిశ్రనిప్రష్టునేశ్రౌ క్త్శ్రచ్న్తనేశ్రౌ వశ్రశరల్మ రీశ్ర౨౯
నైశ్రత్త్శ్రశ్రఔప్యిక్మ్శ్రరాత్వశ్రయత్శ్రఇత్మ్శ్రప్ర్షత్ప్య స్న
విష్టత్యస్మశ్రసీామ్శ్రచ్శ్రమామ్శ్రచైవశ్రపురుషర ిప్శ్ర౩0
నశ్రచ్శ్రసీాశ్రత్ల్మ యాశ్రహీనాశ్రనశ్రచా౭హమ్శ్రఅపిశ్రరాక్వ
ుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రజీవావోశ్రజ లాన్శ్రత్వాాయ విశ్రవోన్తతుౌతౌశ్ర౩౧
నశ్రహిశ్రాత్మ్శ్రనశ్రశప్రతుక్న మ్శ్రనశ్రరమిప్రామ్శ్రప్రత్వౌప్
ప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచేచ యమ్శ్రఅాయ ౭హమ్శ్రసల్మ రు మ్శ్రవా౭పిశ్రత్ల్మ యాశ్రవినాశ్ర౩౨
త్త్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రరకా౭౭సీన్తశ్రనా౭తిశ్రతూరేశ్రనిరీక్షయ ామ్శ్ర
నయ ప్రక్నతేశ్రరప్రకుామ్శ్రశయాయ మ్శ్రపేజాతేశ్రత్రక శ్రవత్ా లౌశ్ర౩౩శ్రశ్ర
సశ్రలక్షక ణశ్రసోయ త్ ౌత్వశ్రపుషు లమ్శ్రవచ్యశ్రశ్ర
నిశత్వయ శ్రచైవమ్శ్రవనశ్రవాసమ్శ్రఆత్రాత్
సమాఃశ్రసత్వస్మౌశ్రవిత్తేశ్రప్రత్వౌప్ఃశ్రశ్ర
ప్రప్ప్త్య శ్రత్రక మ్శ్రరచిరాయశ్రరాక్వఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౪
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రత్స్మక న్శ్రవిజనేశ్రవనేశ్రత్ాశ్రశ్ర
త్వహాశ్రప్లౌశ్రరాక్వశ్రవత్వే శ్రవర ౌన్తశ్ర
నశ్రతౌశ్రప్యమ్శ్రసప్రత్వ్త్వశ్రత్వ పుయపేయతు:
యతైశ్రవశ్రస్మమౌమశ్రిర్షశ్రస్ముశ్రక్నచారౌశ్రశ్రశ్ర౩౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతిశ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
చు: రమ్చచ శ సస ర్క :
తేశ్రతుశ్రత్స్మక న్శ్రత్వహాశ్రప్రుక్షేశ్రఉషిాల్మ శ్రరజనీమ్శ్రశివామ్
విత్వలే౭పుయ తితేశ్రసూరేయ శ్రత్స్మక శ్రశ్రతేశా
ౌ త్శ్రప్రప్త్స్మరే
ౌ శ్ర౧
యప్రత్శ్రాకీరత్వశ్రక్ఙ్కు శ్రయునామ్శ్రఅపివర ౌతే
జకుక శ్రస
శ్ర ౌమ్శ్రతేశమ్శ్రఉతిశ
ౌ య శ్రవికాహయ శ్రరత్వహశ్రత్ల్మ నమ్శ్ర౨
తేశ్రపూమిశ్రాకాన్శ్రవివిాన్శ్రతే శామ్శ్రశాచ ౭పిశ్రత్వ నోరమాన్
అప్రతుషశ్రట పూరాల్మ న్శ్రప్శయనశ్రౌ శ్రసప్రౌ త్శ్రత్ప్రత్శ్రయశస్మల్మనఃశ్ర౩శ్ర
యాశ్రక్షేమేణశ్రక్చ్చ న్శ్రసశ్రప్శయ మ్శ్రశచ శ్రవివిాన్శ్రప్రతుమాన్
నిప్రుత్శ్రౌ మాప్రతేశ్రతివస్నశ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
ప్రప్యాక్మ్శ్రఅపిత్ఃశ్రప్శయ శ్రసౌమిప్రతేశ్రతూత్వమ్శ్రఉనన త్మ్
అకేన శ్రర్ క్వత్ఃశ్రకేతుమ్శ్రత్వనేయ శ్రసనిన హితోశ్రునిఃశ్ర౫
నూనమ్శ్రప్రాాౌ౭సక శ్రసమే్ త్మ్శ్రక్ఙ్కు శ్రయునయో: వయమ్
త్ాశ్రహిశ్రప్రూయతేశ్రశోౌశ్రవార్షణాశ్రవార్షశ్రక్టిత్
ట ఃశ్ర౬
ారూణిశ్రప్ర్షపినాన నిశ్రవనజై: ఉప్జీవిపిః
ప్రాల్మ జా౭౭ప్రశమేశ్రచైతేశ్రప్రతుశయ నేశ్రౌ వివిాశ్రప్రతుమాఃశ్ర౭
త్నిల్మ న్తశ్రతౌశ్రరక్మ్శ్రక్ాల్మ శ్రలత్వ్ మానేశ్రతివాక్రే
క్ఙ్కు శ్రయునయోఃశ్రసమౌౌశ్రప్రాప్తుశ్రర్షన లయమ్శ్రునేఃశ్ర౮
రాత్వశ్రశ్రరౌశ్రఆప్రశత్వమ్శ్రఆస్మత్య శ్రప్రాసయన్శ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణః
క్ాల్మ శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅాల్మ నమ్శ్రప్రాల్మ జమ్శ్రఉాక్త్వత్శ్ర౯
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రఆప్రశత్వమ్శ్రఆస్మత్య శ్రునేశ్రశ్రర ౌరే నశ్రకాఙ్క్షణౌ
ి
సీత్యా౭ుశ్రక్తౌశ్రవీరౌశ్రతూరాత్శ్రఏవా౭వత్సతు
ౌ ఃశ్ర౧0
సశ్రప్రప్విశయ శ్రత్వహాాక నమ్శ్రరుషిమ్శ్రశిషయ శ్రక్ణశ్ర: ప్రుత్మ్శ్ర
సప్రమిే త్శ్రప్రవత్శ్రమేకా౭ప్రక్మ్శ్రత్ప్స్మశ్రలప్శ్రౌ చ్క్షుషమ్శ్ర౧౧
హుా౭ిన హోప్రత్మ్శ్రప్ర తుష్ల్మ త ట వశ్రత్వహాశ్రాక్మ్శ్రప్రకుాఞ్జలిః
రాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రస్మర ౌమ్శ్రసీత్యాశ్రచా౭ప్య వాత్యత్శ్ర౧౨
నయ వేత్యత్శ్రచ్శ్రఆాకనమ్శ్రత్స్మక శ్రలక్షక ణశ్రపూరల్మ జః
పుప్రతౌశ్రత్శరత్శ్రస్మయ ౭౭వామ్శ్రప్క్వన్శ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౧౩
ారాయ శ్రత్వమేయమ్శ్రవైతేహీశ్రక్లాయ ణీశ్రజనకా౭౭త్క జా
మామ్శ్రచా౭ుయాాశ్రవిజనమ్శ్రత్ోవనమ్శ్రఅనినిా
ౌ శ్ర౧౪
పిప్రాశ్రప్రప్ప్రవాజయ మానమ్శ్రమామ్శ్రసౌమిప్రతి: అుజఃశ్రప్రపియః
అయమ్శ్రఅనల్మ క్త్వశ్రప్రా్ ాశ్రవనమ్శ్రఏవశ్రప్రతుటశ్రప్రవత్ఃశ్ర౧౫
పిప్రాశ్రనియుకాౌశ్రప్క్వన్శ్రప్రప్వేక్షాయ త్వశ్రశ్రసో
ౌ శ్రవనమ్
త్రక మ్శ్రఏవాశ్రచ్ర్షష్టయత్వశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రమ్పలశ్రప్లా౭శనాఃశ్ర౧౬
త్సయ శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రత్వత్వత్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉానయత్శ్రత్రాక ాకశ్రకామ్శ్రఅరుయ మ్శ్రఉత్క్మ్శ్రత్త్ః
ప్రుక్శ్రప్క్షిపి: ఆసీనోశ్రునిపిశ్రశచ శ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్ర౧౭
నానాశ్రవిాన్శ్రఅనన శ్రరస్మన్శ్రవనయ శ్రమ్పలశ్రప్లాశ్రప్రశయాన్శ్ర
తేోయ శ్రత్తౌశ్రత్ప్త్
ౌ ా౭౭వాసమ్శ్రచైశ్రవా౭ప్య శ్రక్ల్ యత్శ్ర౧౮
ప్రుక్శ్రప్క్షిపి: ఆసీన: ునిపిశ్రశచ శ్రసత్వత్వౌత్:
రాత్వమ్శ్రఆక్త్మ్శ్రఅప్య రచయ శ్రస్మల్మ క్తేశ్రనా౭౭హశ్రత్మ్శ్రునిఃశ్ర౧౯
ప్రప్తిప్రకుహయ శ్రచ్శ్రామ్శ్రఅరాచ మ్శ్రఉప్విషమ్
ట శ్రసశ్రరాక్వమ్
ప్రాల్మ జ్ఞ౭ప్రప్వీశ్రాల్మ క్యమ్శ్రత్రక శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ఇత్మ్శ్రత్ాశ్ర౨0
చిరసయ శ్రక్లుశ్రకాకుత్ా ిశ్రప్శాయ మిశ్రాల్మ మ్శ్రఇహా౭౭క్త్మ్
ప్రశుత్మ్శ్రత్వశ్రత్వయాశ్రచేత్మ్శ్రవి వాసనమ్శ్రఅకారణమ్శ్ర౨౧
అవకాశోశ్రవివిక్నౌ౭యమ్శ్రత్వహాశ్రనతోయ : సమాక్మే
పుణయ శ్రశచ శ్రరత్వణీయశ్రశచ శ్రవసశ్రతిల్మ హశ్రప్వాన్శ్రరక్మ్శ్ర౨౨
ఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ సా శ్రవచ్నమ్శ్రప్రాల్మ ఞనశ్రరాక్వః
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రశుప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రరాత్వఃశ్రసరల్మ శ్రహితేశ్రరత్ఃశ్ర౨౩
ప్క్వనిన త్శ్రఆసనన ఃశ్రపౌరశ్రజానశ్రప్తోశ్రజనః
రత్రే శ్రమిహశ్రమామ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రత్వనేయ ౭హశ్రమిత్వశ్రమాప్రశత్వమ్శ్ర౨౪
ఆక్మిషయ తిశ్రవైతేహీమ్శ్రమామ్శ్రచా౭పిశ్రప్రపేక్షక్నశ్రజనః
అనేనశ్రకారణేశ్రనా౭హమ్శ్రఇహశ్రవాసమ్శ్రనశ్రరోచ్యేశ్ర౨౫
ఏకానేశ్రౌ ప్శయ శ్రప్క్వన్శ్రఆప్రశత్వశ్రశ్రస్మౌనమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్
రత్వతేశ్రయప్రత్శ్రవైతేహీశ్రరకా౭శ్రరామశ్రజనకా౭౭త్క జాశ్ర౨౬
ఏత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రశుప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహాునిః
రాక్వశ్రసయ శ్రత్తోశ్రవాక్యమ్శ్రఅర ౌశ్రప్రకాహక్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౭
త్శశ్రప్ర క్నశశ్రఇత్శ్రశ్రస్మౌత్శ్రిర్షశ్రరయ ౭ప్రత్శ్రనివత్ాయ స్మ
త్వహర్ష ిశ్రస్నవిత్ఃశ్రపుణయఃశ్రసరల్మ త్ఃశ్రరక్శ్రత్రే నఃశ్ర౨౮
క్నశ్రలాఙ్కు లా౭ుశ్రచ్ర్షతోశ్రవానరర ిశ్రనిషేవిత్ః
చిప్రత్కూటశ్రఇతిశ్రకాయ తోశ్రక్నమా
ౌ త్నశ్రసనిన ప్ఃశ్ర౨౯
యావాశ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రనరఃశ్రప్రశుమాు ణయ౭వేక్షతే
క్లాయ ణానిశ్రసమాత్తేశ్రౌ నశ్రాపేశ్రకురుతేశ్రత్వనఃశ్ర౩0
రుషయశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రప్హవోశ్రవిప్రహుత్య శ్రశరామ్శ్రశత్మ్
త్ప్స్మశ్రతివమ్శ్రఆరూట్టఃశ్రక్ాలశ్రశిరస్మశ్రసహశ్ర౩౧
ప్రప్వివిక్మ్శ్ర
ౌ అహమ్శ్రత్వనేయ శ్రత్మ్శ్రవాసమ్శ్రప్వత్ఃశ్రరక్మ్
ఇహశ్రవాశ్రవనశ్రవాస్మయశ్రవసశ్రరాత్వశ్రత్వయాశ్రసహశ్ర౩౨
సశ్రరాత్వమ్శ్రసరల్మ శ్రకామశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రప్రాల్మ జఃశ్రప్రపియా౭తితిమ్
సశ్రారయ మ్శ్రసహశ్రచ్శ్రప్రాప్రాశ్రప్రప్తిజప్రకాహశ్రత్రక విత్శ్ర౩౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్సయ శ్రప్రప్యాకేశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్మ్శ్రత్వహర్ష ిమ్శ్రఉపేయుషః
ప్రప్ప్నాన శ్రరజనీశ్రపుణాయ శ్రచిప్రాఃశ్రక్త్యత్ఃశ్రక్ాఃశ్ర౩౪
సీాశ్రప్రతుత్వయ: కాకుస:ౌ ప్ర్షప్రశాత్వౌశ్రరా క్నచిత్:
ారాల్మ జా౭౭ప్రశమేశ్రరమేయ శ్రామ్శ్రరాప్రతిత్వ౭వసత్శ్రరక్మ్శ్ర౩౫
ప్రప్ాాయామ్శ్రరజనాయ మ్శ్రతుశ్రప్రాల్మ జమ్శ్రఉాక్త్వత్
ఉవాచ్శ్రనరశ్రశారూౌలోశ్రునిమ్శ్రజల్మ లిత్శ్రతేజసమ్శ్ర౩౬
శరల్మ రీమ్శ్రప్క్వన్శ్రఅత్యశ్రసత్య శ్రీలశ్రత్వా౭౭ప్రశమే
ఉషిాఃశ్రస్నక హశ్రవసతిమ్శ్రఅుజానాతుశ్రనోశ్రప్వాన్శ్ర౩౭
రాత్రాయ మ్శ్రతుశ్రత్స్మయమ్శ్రుయ ష్టటయామ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞ౭ప్రప్వీత్శ్రఇత్మ్
త్వతుశ్రమ్పలశ్రప్లోశ్రపేత్మ్శ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రప్రవఞతిశ్రహశ్ర౩౮
వాసశ్రమౌప్యిక్మ్శ్రత్వనేయ శ్రత్వశ్రరాత్వశ్రత్వహాశ్రప్లశ్ర
నానాశ్రనక్శ్రక్ణోశ్రపేత్: ినన రోరక్శ్రస్నవిత్: ౩౯
త్వయూరశ్రనాా౭పిశ్రరుతోశ్రక్జశ్రరాజశ్రనిషేవిత్:
పుణయ శ్రశచ శ్రరత్వణీయశ్రశచ శ్రప్హుశ్రమ్పలశ్రప్లాశ్రయుత్: ౪0
త్ప్రత్శ్రకుఞ్జరశ్రయూానిశ్రప్రుక్శ్రయూానిశ్రచా౭పిత్ః
విచ్రనిశ్రౌ వనానే౭
ౌ స్మకన్శ్రానిశ్రప్రత్క్షయ స్మశ్రరాక్వశ్ర౪౧
సర్షత్శ్రప్రప్ప్రసవణశ్రప్రప్స్మౌన్శ్రత్రీశ్రక్త్వౌరశ్రనిర జరాన్
చ్రత్శ్రసీా త్యాశ్రస్మర ౌమ్శ్రనమిౌషయ తిశ్రత్వనశ్రశ్రసవ
ౌ శ్ర౪౨
ప్రప్ప్రహుషశ్రట క్నయషిక్
ట శ్రక్నిలశ్రసల్మ నై:
వినాతిత్మ్శ్రత్మ్శ్రవరాశ్రత్రమ్శ్రశివమ్
ప్రుకైశ్రశచ శ్రత్వత్శ్రత ౌ ర్ హుపిశ్రశచ శ్రకుఞ్జరఃశ్రశ్ర
రరత్వయ మ్శ్రఆస్మత్య శ్రసమావస్మ౭౭ప్రశత్వమ్శ్ర౪౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తు: ప్మాచ శశ్రసా రు:
రమచ రమ్చచ శ సస ర్క :
ఉషిాల్మ శ్రరజనీమ్శ్రత్ప్రత్శ్రరాజపుప్రతౌశ్రఅర్షత్వౌమౌ
త్వహర్ష ిమ్శ్రఅపివాాయ౭త్శ్రజక్క తుశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రిర్షమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౧
తేష్టమ్శ్రచైవశ్రసల్మ సయ యనమ్శ్ర
ౌ
త్వహర్ష ిశ్రసా శ్రచ్కారశ్రహశ్ర
ప్రప్స్మ ా
ౌ మ్శ్రైచ వశ్రాన్శ్రప్రపేక్షయ శ్రపిాశ్రపుప్రాన్శ్రఇవా౭నల్మ కాత్శ్ర౨
త్త్ఃశ్రప్రప్చ్ప్రక్మేశ్రవకుౌమ్శ్రవచ్నమ్శ్రసశ్రత్వహాునిః
ప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రరాత్వమ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్ర౩
క్మాు శ్రయునశ్రయోశ్రసా మిౌశ్రమా౭౭స్మత్య శ్రత్వుజర ిపౌశ్ర
కాళిమ్పౌశ్రత్వుక్చేచ ామ్శ్రనత్వమ్శ్రప్శాచ న్శ్రుకాశ్రప్రశిామ్శ్ర౪
అా౭స్మత్య శ్రతుశ్రకాళిమ్పౌమ్శ్రీప్రక్శ్రప్రసోత్శ్రసమా౭౭ప్కామ్
త్స్మయ : త్వర ౌమ్శ్రప్రప్చ్ర్షత్మ్శ్రపురాణమ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రరాక్వౌశ్ర౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్ప్రత్శ్రయూయమ్శ్రశ్రప్వ
ల మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రత్రామ్శ్రఅుే త్వత్వమ్శ్రనత్వమ్
త్తోశ్రనయ ప్రక్నత్మ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్వహానమ్
ౌ శ్రహర్షత్శ్రచ్చ త్మ్శ్ర౬
విప్రుత్మ్
ౌ శ్రప్హుపిశ్రప్రరుల్మ క్షఃశ్రత ి శాయ త్వమ్శ్రస్మతోౌశ్రప్స్నవిత్మ్
త్స్మక శ్రసీామ్౭జలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రప్యుమ్పజా౭౭శిషశ్రశిే వాశ్ర;౭శ్రశ్ర
సమా౭౭స్మత్య శ్రతుశ్రత్మ్శ్రప్రుక్షమ్శ్రవస్నశ్రాల్మ౭తిప్రక్మేత్శ్రవాశ్ర
ప్రక్నశశ్రమాప్రత్మ్శ్రత్తోశ్రక్ాల్మ శ్రనీలమ్శ్రప్రత్క్షయ త్శ్రకాననమ్శ్ర౮
ప్లాశశ్రప్త్రీశ్రమిప్రశమ్శ్రరాత్వశ్రవమే శ్రశచ శ్రయాునైః
సశ్రప్నాౌశ్రశిచ ప్రత్కూటశ్రసయశ్రక్త్ఃశ్రరప్హుశోశ్రత్వయాశ్ర౯
రమోయ శ్రమార ౌవశ్రయుక్శ్రౌ శచ శ్రవనావైశ్రర్షల్మ వర్ష జత్ః
ఇతిశ్రప్నాౌనమ్శ్రఆవేత్య శ్రత్వహర్ష ిఃశ్రసశ్రనయ వర ౌత్
అపివాత్య శ్రత్తేశ్రతుయ కాల్మ ౌ శ్రరామేణశ్రవినివర్ష ౌత్: ౧0
ఉాప్రుతేశ్రౌ ున్తశ్రత్స్మక న్శ్రరామోశ్రలక్షక ణమ్శ్రఅప్రప్వీత్
ప్రకుత్శ్రపుణాయ ఃశ్రసక శ్రసౌమిప్రతేశ్రునిశ్రరయ శ్రనోన ౭ుక్త్వ్ తేశ్ర౧౧
ఇతిశ్రతౌశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రత్వన్తనయి
ౌ ాల్మ శ్రత్వనస్మల్మ న్త
సీామ్శ్రఏవా౭ప్రక్త్ఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రకాళిమ్పౌమ్శ్రజక్కతుశ్రరన త్వమ్శ్ర౧౨
అా౭౭స్మాయ యశ్రతుశ్రకా ళిమ్పౌమ్శ్రీప్రక్శ్రప్రసోతోశ్రవహామ్శ్రనత్వమ్శ్ర
చినాౌశ్రమా౭౭పేతిరేశ్రసరేల్మ శ్రనత్వశ్రజలశ్రతిత్వర ివ: ౧౩
తౌశ్రకాషశ్రట సమాు టమ్శ్రఅతోశ్రచ్ప్రక్తుఃశ్రరత్వహాశ్రశ్రప్వ
ల మ్
శుష్యు : వమే : సమాసీర
ౌ ణమ్శ్రఉీరశ్రశచ శ్రసమాప్రుత్మ్శ్ర౧౪
త్తోశ్రవేత్సశ్రశాకాశ్రశచ శ్రజమ్ప్ శ్రశాకాశ్రశచ శ్రవీరయ వాన్శ్ర
చ్కారశ్రలక్షక ణశ్రశిచ ాౌల్మశ్రసీాయాఃశ్రరక్శ్రమానసమ్శ్ర౧౫
త్ప్రత్శ్రప్రశియమ్శ్రఇవాశ్రచినాయ ౌ మ్శ్రరామోశ్రాశరతిఃశ్రప్రపియామ్
ఈషశ్రత్ా త్వజ
ల జమానామ్శ్రామ్శ్రఅాయ ౭౭రోప్యత్శ్రశ్రప్వ
ల మ్శ్ర౧౬
ారేేల్మ శ్రచ్శ్రత్ప్రత్శ్రవైతేహాయశ్రవసనేశ్రపూషణానిశ్రచ్శ్ర
ప్
శ్ర లవేశ్రక్టినశ్రకాజమ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రశచ ప్రకేశ్రసహా౭౭యుతై: ౧౭
ఆరోప్య శ్రప్రప్త్త్వమ్శ్రసీామ్శ్రసమాు టమ్శ్రప్రప్తిశ్రప్రకుహయ శ్రతౌశ్ర
త్త్: ప్రప్తేరతుశ్రరయ శ్రశ్రతౌౌశ్రవీరౌశ్రత్శరా౭౭త్కజౌశ్ర౧౮
కాళిమ్పౌశ్రత్వత్య మ్శ్రఆయాాశ్రసీాశ్రతేల్మ నాశ్రత్వ౭వత్వౌత్
సల్మ స్మ ౌశ్రతేవిశ్రత్రామిశ్రాల్మశ్రారయేశ్రనేక శ్రప్తిర్శ్రప్రవత్మ్శ్ర౧౯
యక్షేయ శ్రాల్మ మ్శ్రక్నశ్రసహప్రస్నణశ్రరరాశ్రక్టశ్రశతేనశ్రచ్శ్ర
సల్మ స్మ ౌశ్రప్రప్ాయ ౭౭క్తేశ్రరామేశ్రపురీమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రాలిామ్శ్ర౨0
కాళిమ్పౌమ్శ్రఅత్శ్రసీాశ్రతుశ్రయాచ్మానాశ్రప్రకుాత్వజలి:
త్వరశ్రమేవా౭పిశ్రసప్రమా్ాౌశ్రత్క్షిణమ్శ్రవరశ్రవర్ష ణనీశ్ర౨౧
త్త్ఃశ్రశ్రప్ లవేనశ్రఅుేత్వత్వమ్శ్రీప్రక్కామ్శ్రఊర్షక శ్రమాలినీమ్
Page 142 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్వరజైశ్రర్ హుపిశ్రప్రరుల్మ క్షఃశ్రస
త ి మేౌరుశ్రరయ ునామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౨౨
తేశ్రత్వరాణఃశ్రప్
శ్ర వ
ల మ్శ్రఉప్రతుా జయశ్రప్రప్స్మౌయశ్రయునాశ్రవనాత్
శాయ త్వమ్శ్రనయ ప్రక్నత్మ్శ్రఆస్నతుఃశ్రీత్లమ్శ్రహర్షత్శ్రచ్చ త్మ్శ్ర౨౩
నయ ప్రక్నత్మ్శ్రత్ుాక్త్వయ శ్రవైతేహీశ్రవాక్య శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౨౪
నత్వస్నశ్రౌ ర
శ్ర ౌశ్రత్వహాశ్రప్రుక్షశ్రారయేశ్రనేక శ్రప్తిర్శ్రప్రవత్మ్శ్ర
క్నసలాయ మ్శ్రచైవశ్రప్ేయయమ్శ్రరమిప్రామ్శ్రచ్శ్రయశస్మల్మ నీమ్
ఇతిశ్రసీాశ్రఅత్వజలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రయ క్చ్చ త్శ్రవనస్ తిమ్శ్ర౨౫
అవలోక్య శ్రత్త్శ్రసీా ామ్శ్రఅయాచ్మ్పౌమ్శ్రఅనిమిౌామ్శ్ర
త్యిామ్శ్రచ్శ్రవితేయామ్శ్రచ్శ్రరామోశ్రలక్షక ణశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౨౬
సీాశ్రమా౭౭ాయశ్రక్చ్చ త్ల్మమ్శ్రఅప్రక్తోశ్రప్రా౭ప్రక్జ
ప్రపుషతో
ట ౭హమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రస్మయుతోశ్రతిల్మ ప్ామ్శ్రవరశ్ర౨౭
యతిశ్రయత్శ్రప్లమ్శ్రప్రార ౌయతేశ్రపుష్ మ్శ్రవాశ్రజనకా౭౭త్క జాశ్ర
త్శ్రశ్రత్త్
ౌ శ్రప్రప్త్ాయ శ్రవైతేహాయ శ్రయప్రా౭స్మయ శ్రరత్వతేశ్రత్వన: ౨౮
క్చ్చ తోశ్రశ్రరశ్రౌ త్యోశ్రరకతేయ శ్రప్పూవశ్రజనకా౭౭త్క జాశ్ర
త్వత్త్వు యోశ్రరక త్యశ్రక్ాశ్రశుాశ్రనాక్శ్రవతూశ్రర్షవశ్రశ్రశ్ర౨౯
ఏకైక్మ్శ్రాత్ప్మ్శ్రకులక మ్శ్రలామ్శ్రవాశ్రపుష్ శ్రశాలినీమ్శ్ర
అప్రతుషశ్రట పూరాల్మ శ్రప్శయ నీశ్రరాత్వమ్శ్ర
ౌ
ప్ప్రప్చ్చ శ్రస్మ౭ప్లాశ్ర౩0
రత్వణీయాన్శ్రప్హుశ్రవిాన్శ్రాత్ాన్శ్రకురమోత్ు ట్టన్శ్రశ్ర
సీాశ్రవచ్నశ్రసప్రత్వప్శ్రౌ ఆనయాశ్రమాసశ్రలక్షకణ: ౩౧శ్రశ్ర
విచిప్రత్శ్రవాలుక్శ్రజలామ్శ్రహత్వా శ్రస్మరసశ్రనాతిామ్శ్ర
రమేశ్రజనక్శ్రరాజశ్రసయ శ్రత్ాశ్రప్రపేక్షయ శ్రరాశ్రనత్వమ్శ్ర౩౨
ప్రక్నశశ్రమాప్రత్మ్శ్రత్తోశ్రక్ాల్మ శ్రప్రాత్రౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌ
ప్హూన్శ్రమేాయ న్శ్రప్రుకాన్శ్రహాల్మ శ్రచేరతుర్శ్రయునాశ్రవనేశ్రశ్ర౩౩శ్రశ్రశ్రశ్ర
విప్రహుత్య శ్రతేశ్రప్ర్ష మణశ్రపూక్శ్రనాతితేశ్రశ్ర
శుపేశ్రవనేశ్రవారణశ్రవానరాశ్రయుతే
సత్వమ్శ్రనత్వశ్రవప్రప్మ్శ్రఉపేత్య శ్రసత్వక త్మ్శ్ర
నివాసశ్రమా౭౭జకుక : అత్వనశ్రత్రే నా: ౩౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
షట్ రమ్చచ శ సస ర్క :
అత్శ్రరాత్రాయ మ్శ్రవయ త్వాయామ్శ్రఅవరప్మ్
ౌ శ్రఅననర
ౌ మ్
ప్రప్ోత్యాశ్రమాసశ్రశనైశ్రర
శ్ర లక్షక ణమ్శ్రరకుశ్రననన
ౌ ఃశ్ర౧
సౌమిప్రతేశ్రప్రశుణుశ్రవనాయనామ్శ్రవలుు శ్రవాయహరామ్శ్రసల్మ నమ్
సప్రత్వ్ తిష్టటత్వహేశ్రకాలఃశ్రప్రప్స్మౌనశ్రసయ శ్రప్రత్వౌప్శ్రశ్ర౨
సశ్రరప్ఃౌ శ్రసత్వయేశ్రప్రాప్రాశ్రలక్షక ణఃశ్రప్రప్తిోతిత్ః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
జహౌశ్రనిప్రామ్శ్రచ్శ్రత్న్తనీమ్
ౌ శ్రచ్శ్రప్రప్సక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రప్తిశ్రప్రశత్వమ్శ్ర౩
త్త్శ్రఉాౌయశ్రతేశ్రసరేల్మశ్రప్రర్ ష్టటల్మ శ్రనాయ ఃశ్రశివమ్శ్రజలమ్
ప్నాౌనమ్శ్రరుషిణోతిష
ౌ మ్
ట శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రత్మ్శ్రయయుఃశ్ర౪
త్త్ఃశ్రసప్రత్వ్ స్మ ౌత్ఃశ్రకాలేశ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిణాశ్రసహ
సీామ్శ్రక్త్వలశ్రప్ప్రాక్ష్మమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౫
ఆత్వాౌన్శ్రఇవశ్రవైతేహిశ్రసరల్మ త్ఃశ్రపుషి్ ాన్శ్రనకాన్
స్మల్మ ఃశ్రపుష్య్ ఃశ్రిుే కాన్శ్రప్శయ శ్రమాలినఃశ్రశిశిరా౭త్య యేశ్ర౬
ప్శయ శ్రప్లాలత్కాన్శ్రపులాలశ్రనన ర: అుప్శ్రస్నవిాన్
ప్లశ్రప్న్తతై: అవనాన్శ్రనూనమ్శ్రశక్షాయ మిశ్రజీవితుమ్శ్ర౭
ప్శయ శ్రప్రతోణశ్రప్రప్మాణానిశ్రలత్వ్ మానానిశ్రలక్షకణ
త్వతూనిశ్రత్వతుకారీపిఃశ్రసప్రు్ ానిశ్రనకేశ్రనకేశ్ర౮
ఏషశ్రప్ర క్నశతిశ్రన తూయ హశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రశికీశ్రప్రప్తిశ్రకూజతి
రత్వణీయేశ్రవనోతేే
ౌ శ్రపుష్ శ్రసత్వా ిరశ్రసత్వుటేశ్ర౯
మాత్త్వు శ్రయూా౭ుప్రరత్మ్శ్రప్క్షిశ్రసమాు ౭ునాతిత్మ్
చిప్రత్కూటమ్శ్రఇత్వమ్శ్రప్శయ శ్రప్రప్ప్రుత్శ్రౌ శిక్రమ్శ్రిర్షమ్శ్ర౧0
సత్వశ్రపూమిశ్రత్లేశ్రరేమేయ శ్రప్రతుమ: ప్హుపి: ఆప్రుతే
పుణేయ శ్రరమాాయ త్వహేశ్రాత్శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రకాననేశ్ర౧౧
త్త్శ్రశ్రసౌౌశ్రాత్శ్రచారేణశ్రక్చ్చ న్తౌశ్రసహశ్రసీత్యా
రత్వయ మ్శ్రఆస్నత్తుఃశ్రైలమ్శ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రత్వ నోరత్వమ్శ్ర౧౨
త్మ్శ్రతుశ్రప్రల్మ త్మ్శ్రఆస్మత్య శ్రనానాశ్రప్క్షిశ్రక్ణాశ్రయుత్మ్
ప్హుశ్రమ్పలశ్రప్లమ్శ్రరత్వయ మ్శ్రసత్వ్ నన మ్శ్రసరసోత్క్మ్శ్ర౧౩
త్వనోజమ్
ే శ్రఅయమ్శ్రిర్ష: సౌత్వయ శ్రనానాశ్రప్రతుత్వశ్రలాశ్రయుత్:
ప్హుశ్రమ్పలశ్రప్లోశ్రరత్వయ : స్మల్మ జీవ: ప్రప్తిాతిశ్రమేశ్ర౧౪
ునయశ్రశచ శ్రత్వహాాకనోశ్రవసమ్శ్రత్య స్మకన్శ్రశిలోచ్చ యేశ్ర
అయమ్శ్రవాసోశ్రప్వేత్శ్రావత్శ్రఅప్రత్శ్రసౌత్వయ శ్రరమేత్వహిశ్ర౧౫
ఇతిశ్రసీాశ్రచ్శ్రరాత్వశ్రశచశ్రలక్షక ణశ్రశచ శ్రప్రకుాత్వజలి:
అపిక్మాయ ౭౭ప్రశత్వమ్శ్రసరేల్మ శ్రవాీక ిమ్శ్రఅపివాత్యన్శ్ర౧౬

ాన్శ్రత్వహర్ష ి: ప్రప్ుతిత్: పూజయాశ్రమాసశ్రత్రక విత్శ్ర
ఆసయ ామ్శ్రఇతిశ్రచ్శ్రఉవాచ్శ్రస్మల్మ క్త్మ్శ్రతుశ్రనివేత్య శ్రచ్శ్ర౧౭
త్తో౭ప్రప్వీన్శ్రత్వహాశ్రాహుశ్రశ్రర లక్షక ణమ్శ్రలక్షకణా౭ప్రక్జ:
సశ్రనివేత్య శ్రయాశ్రనాయయమ్శ్రఆాక నమ్శ్రరుషయేశ్రప్రప్పు: ౧౮
లక్షక ణా౭౭నయశ్రారూణిశ్రప్రతుట్టనిశ్రచ్శ్రవరాణిశ్రచ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
కురుష్టల్మ ౭౭వసత్మ్శ్రసౌత్వయ శ్రవాస్నశ్రమే౭పిరత్మ్శ్రత్వనఃశ్ర౧౯
త్సయ శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసౌమిప్రతి: వివిాన్శ్రప్రతుమాన్
ఆజహారశ్రత్త్శ్రశచ ప్రకేశ్రప్ర ణశ్రశాలామ్శ్రఅర్షత్వౌత్వశ్ర౨0
ామ్శ్రనిషిా
ట మ్శ్రప్శ్రత్శ్రౌ క్ట్టమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరాత్వ: రత్రే నామ్శ్ర
శుప్రూషమాణమ్శ్రఏకా౭ప్రక్మ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౧
ఐణేయమ్శ్రమాత్వా మ్శ్రఆప్రహుత్య శ్రశాలామ్శ్రయక్షాయ త్వహేశ్రవయమ్
క్ర ౌవయ మ్శ్రవారౌశ్రశత్వనమ్శ్రసౌమిప్రతేశ్రచిరశ్రజీవిపి: ౨౨
ప్రుక్మ్శ్రహాల్మ ౭౭నయశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రలక్షక ణేహశ్రశుపేక్షణ:
క్ర ౌవయ : శాన్తసశ్రౌ ప్రతుష్టటశ్రహిశ్రవితిశ్రత్రక త్వ౭ుసక రశ్ర౨౩
ప్రాతుశ్రరల్మ చ్నశ్రమాజాేయశ్రలక్షక ణ: ప్రవీరశ్రహాశ్ర
చ్కారశ్రసశ్రయతోక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రత్మ్శ్రరాత్వ: పునశ్రరప్రప్వీత్శ్ర౨౪
ఐణేయమ్శ్రప్రశప్యసల్మశ్రఏత్త్శ్రశాలామ్శ్రయక్షాయ త్వహేశ్రవయమ్శ్ర
త్ల్మ రశ్రసౌత్వయ శ్రుహూరో౭
ౌ యమ్శ్రప్రతువశ్రశచ శ్రతివసోశ్రప్య ౭యమ్శ్ర౨౫
సశ్రలక్షక ణఃశ్రప్రకుషశ్రణ ప్రుక్మ్శ్రహాల్మ శ్రమేత్యమ్శ్రప్రప్ాప్వాన్
అత్శ్రచిక్షేప్శ్రసౌమిప్రతిఃశ్రసమితేశ్రౌ జాత్వేత్స్మశ్ర౨౬
త్మ్శ్రతుశ్రప్క్ల్మ మ్శ్రసమా౭౭శ్రజాేయశ్రనిషప్
ట మ్
ౌ శ్రచినన శోణిత్మ్
లక్షక ణఃశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రఅత్శ్రరాక్వమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౭
అయమ్శ్రప్రకుషఃణ శ్రసత్వస్మౌ౭0క్:శ్రప్రశుత్ఃశ్రప్రకుషశ్రణ ప్రుక్నశ్రయా
తేవాశ్రతేవశ్రసమాు శశ్రయజసల్మ శ్రకుశలోశ్రహయ ౭స్మశ్ర౨౮
రాత్వఃశ్రస్మన ాల్మశ్రతుశ్రనియతోశ్రకుణవాన్శ్రజప్యశ్రక్నవిత్ః
సప్రత్వు హేణశ్రఆక్రోత్శ్రసరాల్మ న్శ్రత్వన్తమాౌన్శ్రసప్రా౭వస్మనికాన్శ్ర౨౯
ఇష్టటల్మ శ్రతేవశ్రక్ణాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రశ్రవివేశా౭౭వసత్మ్శ్రశుచి:
ప్పూవశ్రచ్శ్రత్వనోహాలతోశ్రరాత్వశ్రస్మయ ౭౭మిత్శ్రతేజస:శ్ర౩0
వైశయ తేవశ్రప్లిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రరౌప్రత్మ్శ్రవైషవ
ణ శ్రమేవశ్రచ్శ్ర
వారౌశ్రసత్వే త్వశ్రనీయానిశ్రత్వత్వు ళానిశ్రప్రప్వర ౌయన్శ్ర౩౧
జప్మ్శ్రచ్శ్రనాయ యత్: ప్రకుాల్మ శ్రస్మన ాల్మశ్రనాయ మ్శ్రయాశ్రవితిశ్రశ్ర
ాప్శ్రసత్వే త్వనమ్శ్రరాత్వశ్రశచ కారశ్రప్లిమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩౨
వేతిశ్రస
శ్ర ల
ౌ శ్రవిానానిశ్రచైాయ శ్రనాయ ౭౭యత్నానిశ్రచ్శ్ర
ఆప్రశత్వశ్రస్మయ ౭ురూాణిశ్రశ్రస్మౌప్యాశ్రమాసశ్రరాక్వ: ౩౩
వనైయ : మాల: ప్ల: మ్పల: ప్కైల్మ : మామా : యాశ్రవితి
అతి్ : జపైశ్రశచ శ్రవేతోక్ష:త ౌ త్ర్ శ్రశచ శ్రసమిత్శ్రకుై: ౩౪
తౌశ్రత్ర్ యిాల్మ శ్రపూానిశ్రరాక్వౌశ్రసహశ్రసీత్యాశ్రశ్ర
త్ాశ్రవివిశుతుశ్రశాే లామ్శ్రరశ్రశుామ్శ్రశుప్శ్రలక్షణౌశ్ర౩౫
ామ్శ్రప్రుక్షశ్రప్ర ణశ్రచ్చ త్నామ్శ్రత్వ నోజాేమ్శ్రశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
యాశ్రప్రప్తేశమ్శ్రరప్రకుామ్శ్రనివాామ్
వాస్మయశ్రసరేల్మ శ్రవివిశుఃశ్రసమేాఃశ్ర
సామ్శ్రయాశ్రతేవశ్రక్ణాఃశ్రరత్రాక మ్శ్ర౩౬
అనేక్శ్రనానాశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిశ్రసుు లేశ్రశ్ర
విచిప్రత్శ్రపుష్ శ్రస
శ్ర ప్
ౌ కైశ్రన్తరుమ
ౌ శ్రరుయ తే
వనోత్మే
ౌ శ్రవాయ ళశ్రప్రుకా౭ుశ్రనాతితేశ్ర
త్ాశ్రవిజప్రహుఃశ్రరరక్మ్శ్రజితేన్తనియా
ౌ
ఃశ్ర౩౭
రరత్వయ మ్శ్రఆస్మత్య శ్రతుశ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రశ్ర
నత్వమ్శ్రచ్శ్రామ్శ్రమాలయ వత్వమ్శ్రరత్వరాౌమ్
నననశ్రౌ ప్రహుష్టటశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిశ్రజష్టటమ్శ్ర
జహౌశ్రచ్శ్రతుఃక్మ్శ్రపురశ్రవిప్రప్వాస్మత్శ్రశ్ర౩౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషట్శ్రప్మాచ శశ్రసా రు:
సర త రమ్చచ శ సస ర్క :
క్త్యిాల్మ శ్రరతుఃకార ౌఃశ్రరత్వన్తనేణ
ౌ శ్రచిరమ్శ్రసహ
రామేశ్రత్క్షిణశ్రకూలశ్రశ్రస్నశ్రౌ జకాత్వశ్రసల్మ శ్రప్రకుహమ్శ్రకుహఃశ్ర౧
ప్రాల్మ జా౭పిశ్రక్త్వనమ్శ్రప్రప్యాకేశ్రచ్శ్రసహాసనమ్శ్ర
ఆశ్రిరేశ్రరు త్వనమ్శ్రతేష్టమ్శ్రత్ప్రత్శ్రశ్ర్:త ౌ ఉప్లక్షిత్మ్శ్ర౨
అుజాేత్ఃశ్రరత్వన్తనోౌ౭త్శ్రయోజయిాల్మ శ్రహయోత్మా
ౌ న్
అయోాయ మ్శ్రఏవశ్రనక్రీమ్శ్రప్రప్యయౌశ్రకాటశ్రతురక నాఃశ్ర౩
సశ్రవనానిశ్రరక్నీని
ౌ శ్రసర్షత్శ్రశచ శ్రసరామిా శ్రచ్
ప్శయ న్శ్రఅతిశ్రయయౌశ్రీప్రక్మ్శ్రప్రకామాణిశ్రనక్రాణిశ్రచ్శ్ర౪
త్త్ఃశ్రస్మయా౭హన శ్రసత్వయేశ్రప్రతుత్వయే౭హనిశ్రస్మరతిః
అయోాయ మ్శ్రసశ్రత్వ౭ుప్రాప్య శ్రనిరా౭౭ననాౌమ్శ్రత్త్రే శ్రహశ్ర౫
సశ్రూనాయ మ్శ్రఇవశ్రనిశేాౌమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రత్వశ్రతురక నాః
రత్వన్తనశ్రౌ శిచ న ౌయాశ్రమాసశ్రశోక్శ్రవేక్శ్రసమాహత్ఃశ్ర౬
క్చిచ శ్రనన శ్రసశ్రక్జాశ్రస్మ౭శాల్మశ్రసశ్రజనాశ్రసజనా౭తిా
రాత్వశ్రస మాౌప్శ్రతుఃకేనశ్రత్కాౌశ్రశోకా౭ిన నాశ్రపురీశ్ర౭
ఇతిశ్రచినాౌప్రఃశ్రసూతోశ్రవాజిపిశ్రీే ప్రక్శ్రాతిపి:
నక్రశ్రాల్మ రశ్రమాస్మత్య శ్రత్ల్మ ర్షత్ఃశ్రప్రప్వివేశశ్రహశ్ర౮
రత్వన్తనమ్
ౌ శ్రఅపియానమ్
ౌ శ్రత్మ్శ్రశత్శో౭త్శ్రసహప్రసశః
క్ల్మ శ్రరాత్వశ్రఇతిశ్రప్రపుచ్చ నఃశ్రౌ సూత్మ్శ్రఅప్య ప్రత్వన్శ్రనరాఃశ్ర౯
తేష్టమ్శ్రశశత్వా శ్రక్ఙ్కుయామ్శ్రఅ హమ్శ్రఆప్రపుచ్చయ శ్రరాక్వమ్
అుజాేతోశ్రనిప్రుతోౌ౭స్మక శ్రార్షక కేణశ్రత్వహాత్కనాశ్ర౧0
తేశ్రత్వరాణశ్రఇతిశ్రవిజాేయశ్రాష్ శ్రపూర ణశ్రుకాశ్రజనాః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అహోశ్రతిక్శ్రఇతిశ్రనిశేల్మసయ శ్రహాశ్రరామేతిశ్రచ్శ్రచుప్రకుశుఃశ్ర౧౧
శుప్రశావశ్రచ్శ్రవచ్శ్రస్న
శ్ర ష్ట
ౌ మ్శ్రప్రపుత్వౌమ్శ్రప్రపుత్వౌమ్శ్రచ్శ్రతిషా
ట మ్
హాఃశ్రసక శ్రక్లుశ్రయేశ్రనేహశ్రప్ శాయ త్వశ్రఇతిశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౨
ానశ్రయజశ్రే వివాహేష్ణశ్రసమాఞష్ణశ్రత్వహతుా శ్రచ్
నశ్రప్రత్క్షాయ త్వఃశ్రపునశ్రరా
శ్ర జ తుశ్రార్షక క్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రఅనరా
ౌ శ్ర౧౩
ిమ్శ్రసత్వర ౌమ్శ్రజనస్మయ ౭సయ శ్రిమ్శ్రప్రపియమ్శ్రిమ్శ్రరకావహమ్
ఇతిశ్రరామేణశ్రనక్రమ్శ్రపిప్రతువత్శ్రప్ర్షాలిత్మ్శ్ర౧౪
వాా౭యనశ్రక్ానామ్శ్రచ్శ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రఅనల్మనరా
ౌ ౭ప్ణమ్
రాత్వశ్రశోకా౭పిశ్రత్ాౌనామ్శ్రశుప్రశావశ్రప్ర్షతేవనమ్శ్ర౧౫
సశ్రరాజశ్రమారు శ్రత్వతేయ నశ్రరత్వన్తనఃౌ శ్రపిహిా౭౭ననః
యప్రత్శ్రరాజాశ్రత్శరత్శ్రస
శ్ర తే
ౌ వోప్శ్రయయౌశ్రప్రకుహమ్శ్ర౧౬
సో౭వత్వరయ శ్రరాశ్రచీచ ప్రక్మ్శ్రరాజశ్రవేశక శ్రప్రప్విశయ శ్రచ్
క్క్షాయ ఃశ్రసాౌ౭పిచ్ప్రకాత్వశ్రత్వహాజనశ్రసమాకులాఃశ్ర౧౭
హరకయ : విమానై: ప్రాస్మతై: అవేక్షయ శ్రఅత్శ్రసమాక్త్మ్శ్ర
హాహాకారశ్రప్రకుాశ్రనారోయ శ్రరామా౭త్రే నశ్రక్ర్షేా: ౧౮
ఆయతై: విత్వల: నేన్తతై: అప్రశుశ్రవేక్శ్రప్ర్షపులతై:
అనోయ నయ శ్రత్వపిశ్రవీక్షమేౌశ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ ఆర ౌత్రాశ్రన్తస్మయ
ౌ : ౧౯
త్తోశ్రత్శరత్శ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్రాస్మతేప్య శ్రశ్రస ౌత్శ్రశ్రసత్
ౌ ః
రాత్వశ్రశోకా౭పిశ్రత్ాౌనామ్శ్రత్వనమ్
ౌ శ్రశుప్రశావశ్రజలి్ త్మ్శ్ర౨0
సహశ్రరామేణశ్రనిరాయ తోశ్రవినాశ్రరాత్వమ్శ్రఇహా౭౭క్త్ః
సూత్ఃశ్రిమ్శ్రనాత్వశ్రక్నసలాయ మ్శ్రశోచ్నీమ్
ౌ శ్రప్రప్తివక్షయ తిశ్ర౨౧
యాశ్రచ్శ్రత్వనేయ శ్రతురీ జవమ్శ్రఏవమ్శ్రనశ్రరక్రమ్శ్రప్రతువమ్
ఆచిచ త్యశ్రపుప్రతేశ్రనిరాయ తేశ్రక్నసలాయ శ్రయప్రత్శ్రజీవతిశ్ర౨౨
సత్య శ్రరూప్మ్శ్రతుశ్రత్శ్రాల్మ క్యమ్శ్రరాజఃే శ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రనిశాత్వయన్
ప్రప్త్వశ్రప్మ్
ౌ శ్రఇవశ్రశోకేనశ్రవివేశశ్రసహస్మశ్రప్రకుహమ్శ్ర౨౩
సశ్రప్రప్విశాయ ౭శ్రషమ్ప
ట మ్శ్రక్క్షాయ మ్శ్రరాజానమ్శ్రత్వనమ్శ్రఆతురమ్
పుప్రత్శ్రశోక్శ్రప్ర్షతూయ నమ్శ్రఅప్శయ త్శ్రాణరే
ట శ్రప్రకుహేశ్ర౨౪
అపిక్త్వయ శ్రత్మ్శ్రఆసీనమ్శ్రనరేన్తనమ్
ౌ శ్రఅపివాత్య శ్రచ్
రత్వన్తనోౌశ్రరాత్వశ్రవచ్నమ్శ్రయతోక్మ్శ్ర
ౌ ప్రప్త్య వేత్యత్శ్ర౨౫
సశ్రతూషీమ్
ణ శ్రఏవశ్రత్ప్రచుచ ాల్మశ్రరాజాశ్రవిప్రాశ్రనశ్రౌ చేత్నః
మ్పర్షచ తోశ్రనయ ప్త్త్శ్రపూమౌశ్రరాత్వశ్రశోకా౭పిశ్రీటిత్ఃశ్ర౨౬
త్తో౭శ్రనఃౌ పురమ్శ్రఆవిత్మ్
ౌ శ్రమ్పర్షచ తేశ్రప్రపుతివీశ్రప్తౌ
ఉన్తతుౌత్య శ్రాహూశ్రచుప్రక్నశశ్రప్రుప్తౌశ్రప్తితేశ్రక్షితౌశ్ర౨౭
రమిప్రత్యాశ్రతుశ్రసహిాశ్రక్నసలాయ శ్రప్తిత్మ్శ్రప్తిమ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉాౌప్యాశ్రమాసశ్రత్ాశ్రవచ్నమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౮
ఇత్వమ్శ్రత్సయ శ్రత్వహాాక్శ్రతూత్మ్శ్రతుషు రశ్రకార్షణః
వనశ్రవాస్మత్శ్రఅుప్రాప్మ్
ౌ శ్రక్ స్మక న్శ్రనశ్రప్రప్తిాషస్నశ్ర౨౯
అత్య శ్రఇత్వమ్శ్రఅనయమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రవయ ప్ప్రత్ప్స్మశ్రరాక్వ
ఉతిష
ౌ శ్రట రప్రకుత్మ్శ్రతే౭శ్రరౌశ్రశోకేశ్రనశ్రస్మయ త్శ్రసహాయాశ్ర౩0
తేవశ్రయస్మయ శ్రప్యాశ్రప్రాత్వమ్శ్రనా౭ుప్రపుచ్చ స్మశ్రస్మరతిమ్
నేహశ్రతిషతి
ట శ్రకైకేయీశ్రవిప్రశప్మ్
ౌ శ్రప్రప్తిాషయామ్శ్ర౩౧
స్మశ్రత్తోకాల్మ ౌ శ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రక్నసలాయ శ్రశోక్శ్రలాలస్మ
త్రణాయ మ్శ్రనిప్ాా౭౭శుశ్రాష్ శ్రవిపులత్శ్రాషిణీశ్ర౩౨
ఏవమ్శ్రవిలప్త్వమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రక్నసలాయ మ్శ్రప్తిామ్శ్రపువి
ప్తిమ్శ్రచా౭వేక్షయ శ్రాఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రసశ్రసల్మ రమ్శ్రరురుతుఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౩౩
త్త్శ్రశ్రసశ్రౌ త్వనఃౌ పురశ్రనాత్మ్శ్రఉతిత్
ౌ మ్శ్రశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రప్రుాౌశ్రశ్రసరు
ౌ ణాశ్రశచ శ్రమానవాః
న్తస్మయ
ౌ శ్రశచ శ్రసరాల్మ శ్రరురుతుఃశ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్రశ్ర
పురమ్శ్రత్ాసీత్శ్రపునర్శ్రఏవశ్రసుు లమ్శ్ర౩౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ ప్మాచ శశ్రసా రు:
అషట రమ్చచ శ సస ర్క :
ప్రప్ాయ ౭౭శల్మ సోౌశ్రయాశ్రరాజాశ్రమోహాత్శ్రప్రప్ాయక్త్ఃశ్రపునః
అా౭౭జహావశ్రత్మ్శ్రసూత్మ్శ్రరాత్వశ్రప్రుాౌనశ్రౌ కారణాత్శ్ర౧
అత్శ్రసూతోశ్రత్వహాశ్రరాజమ్శ్రప్రకుాశ్రత్వజలిశ్రరుప్స్మత్
ౌ మ్
రాత్వశ్రమేవా౭ుశోచ్ త్వౌమ్శ్రతుఃక్శ్రశోక్శ్రసత్వనిల్మ త్మ్శ్ర౨
ప్రుత్మ్
ౌ శ్రప్రత్వశ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రనవశ్రప్రక్హమ్శ్రఇవశ్రతిల్మ ప్మ్
వినిశేల్మ సన ౌమ్శ్రాయ యనమ్
ౌ శ్రఅసల్మ స ౌమ్శ్రఇవశ్రకుఞ్జరమ్శ్ర౩
రాజాశ్రతుశ్రరజస్మశ్రసూత్మ్శ్రత్ల్మ స్మౌ౭ఙ్ు మ్శ్రసుప్స్మత్
ౌ మ్
అప్రశుశ్రపూర ణశ్రుక్మ్శ్రత్వనమ్శ్రఉవాచ్శ్రప్రమా౭౭శ్రర ౌవత్శ్ర౪
క్ల్మ ుశ్రవత్ాయ తిశ్రత్రాక ాకశ్రప్రుక్షశ్రమ్పలమ్శ్రఉాప్రశిత్ః
సో౭త్య న ౌశ్రరిత్ఃశ్రసూత్శ్రిమ్శ్రఅశిషయ తిశ్రరాక్వఃశ్ర౫
తుఃక్శ్రస్మయ ౭ుచితోశ్రతుఃక్మ్శ్రరత్వన్తత్వౌశ్రశయనోచిత్:
పూమిశ్రాలా౭౭త్క జ్ఞశ్రపూమౌశ్రేతేశ్రక్త్మ్శ్రఅనాత్వత్శ్ర౬
యమ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రఅుయానిశ్రౌ సక శ్రప్ాతిశ్రరత్శ్రకుత్వజరాః
సశ్రవత్ాయ తిశ్రక్త్మ్శ్రరామోశ్రవిజనమ్శ్రవనమ్శ్రఆప్రశిత్ఃశ్ర౭
వాయ ళైశ్రప్రరుక కై: ఆచ్ర్షత్మ్శ్రప్రకుషశ్రణ సర్ శ్రనిషేవిత్మ్
క్త్మ్శ్రకుమారౌశ్రవైతేహాయ శ్రస్మర ౌమ్శ్రవనమ్శ్రఉప్స్మతౌ
ౌ శ్ర౮
రకుమారాయ శ్రత్ప్స్మల్మనాయ శ్రరత్వన్తనశ్రౌ సహశ్రసీత్యా
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రాజశ్రపుప్రతౌశ్రక్త్మ్శ్రాతై: అవరుహయ శ్రరాత్శ్రక్తౌశ్ర౯
స్మాౌర ౌఃశ్రక్లుశ్రసూత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రయేనశ్రప్రతుష్టటశ్రత్వమా౭౭త్క జౌ
వనా౭శ్రనమ్
ౌ శ్రప్రప్విశన్తౌశ్రతౌశ్రశ్రఅశిల్మ నాశ్రవివశ్రత్వనర
ౌ మ్శ్ర౧0
ిమ్శ్రఉవాచ్శ్రవచ్యశ్రరాత్వఃశ్రిమ్శ్రఉవాచ్శ్రచ్శ్రలక్షక ణః
రత్వన్తనశ్రౌ వనమ్శ్రఆస్మత్య శ్రిమ్శ్రఉవాచ్శ్రచ్శ్రమతిీశ్ర౧౧
ఆస్మత్మ్శ్రశయిత్మ్శ్రపుక్మ్శ్ర
ౌ సూత్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రకీర ౌయ
జీవిష్టయ మిశ్రఅహమ్శ్రఏతేనశ్రయయాతిశ్రర్షవశ్రస్మతుష్ణశ్ర౧౨
ఇతిశ్రసూతోశ్రనరేన్తనేణ
ౌ శ్రచ్యతిత్ఃశ్రసజమా
జ నయా
ఉవాచ్శ్రవాచాశ్రరాజానమ్శ్రసశ్రాష్ శ్రప్ర్షరప్ ౌయాశ్ర౧౩
అప్రప్వీన్శ్రమామ్శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రత్రక మ్శ్రఏవా౭ుశ్రాలయన్
అఞ్జలిమ్శ్రరాక్వఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రశిరస్మ౭పిశ్రప్రప్ణత్వయ శ్రచ్శ్ర౧౪
సూత్శ్రత్వత్ల్మ చ్నాశ్రశ్రత్స
ౌ య శ్రాత్శ్రసయ శ్రవితిా౭౭త్క నః
శిరస్మశ్రవననీ
ౌ యశ్రసయ శ్రవన్తౌయ శ్రాతౌశ్రత్వహాత్కనఃశ్ర౧౫
సరల్మ మ్శ్రఅనఃౌ పురమ్శ్రవాచ్య మ్శ్రసూత్శ్రత్వత్ల్మచ్నాత్శ్రత్ల్మ యా
ఆరోక్య మ్శ్రఅవిేషేణశ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రచా౭పివాత్నమ్శ్ర౧౬
మాాశ్రచ్శ్రత్వత్వశ్రక్నసలాయ శ్రకుశలమ్శ్రచా౭పివాత్నమ్
అప్రప్మాత్మ్శ్రచ్శ్రవక్వా
ౌ య శ్రప్రపూయాైచ వాశ్రమిత్మ్శ్రవచ్: ౧౭
త్రక శ్రనిాయ శ్రయాశ్రకాలమ్శ్రఅకానయ కారశ్రప్రాశ్రప్వశ్ర
తేవిశ్రతేవశ్రసయ శ్రాతౌశ్రచ్శ్రతేవవత్శ్రప్ర్షాలయశ్ర౧౮
అపిమానమ్శ్రచ్శ్రమానమ్శ్రచ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రవర ౌసల్మ శ్రమాప్రతుష్ణశ్ర
ఆురాజానశ్రమారాయమ్శ్రచ్శ్రకైకేయీశ్రత్వత్వ్ శ్రకారయశ్ర౧౯
కుమారేశ్రప్రతేశ్రప్రుతిశ్రౌ రల్మ ర్ష ౌత్వాయ శ్రచ్శ్రరాజవత్
అర ౌశ్రఞయ ష్టటశ్రహిశ్రరాజానోశ్రరాజశ్రత్రక మ్శ్రఅుసక రశ్ర౨0
ప్రత్ఃశ్రకుశలమ్శ్రవాచ్యయ శ్రవాచ్యయ శ్రత్వత్ల్మ చ్నేనశ్రచ్
సరాల్మ శ్రస్నల్మ వశ్రయాశ్రనాయయమ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవర ౌశ్రసల్మ శ్రమాప్రతుష్ణశ్ర౨౧
వక్వ
ౌ య శ్రశచ శ్రత్వహాశ్రాహు: ఇక్షాల్మ కుశ్రకులశ్రననన
ౌ ః
పిత్రమ్శ్రయౌవరాజయశ్రశ్రసోౌశ్రరాజయ స ౌమ్శ్రఅుాలయశ్ర౨౨
అతిప్రకానశ్రౌ వయాశ్రరాజాశ్రమాశ్రస్మక నమ్శ్రవయ వరోరుత్:
కుమారశ్రరాఞయ శ్రజీవశ్రత్ల్మమ్శ్రత్స్మయ శ్రవా౭౭శ్రజాేశ్రప్రప్వర ౌనాత్శ్ర౨౩శ్ర
అప్రప్వీచాచ ౭పిశ్రమామ్శ్రపూయోశ్రప్రపుశమ్శ్రఅప్రూణిశ్రవర ౌయన్
మాతేశ్రవశ్రత్వత్వశ్రమాాశ్రతేశ్రప్రత్షవా
ట య శ్రపుప్రత్శ్రక్ర్ష ౌనీశ్ర౨౪
ఇతేయ శ్రవమ్శ్రమామ్శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రప్రపువనేన వశ్రత్వహాయశాః
రామోశ్రరాజీవశ్రాప్రమా౭క్షోశ్రప్రపుశమ్శ్రఅప్రూశ్రణయవర ౌయత్శ్ర౨౫
లక్షక ణశ్రర
శ్ర శ్రౌ రసప్రుుతోౌశ్రనిశేల్మ సన్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
కేనా౭యమ్శ్రఅప్రాతేనశ్రరాజశ్రపుప్రతోశ్రవివాస్మత్ఃశ్ర౨౬
రాజాేశ్రతుశ్రక్లుశ్రకైకేయాయ శ్రలకుశ్రాల్మ ౭౭ప్రశిత్య శ్రశాసనమ్శ్ర
ప్రకుత్మ్శ్రకారయ త్వ౭కారయమ్శ్రవాశ్రవయమ్శ్రయేనా౭పిశ్రీటిా: ౨౭
యతిశ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రరామోశ్రలోప్శ్రకారణశ్రకార్షత్మ్
వరశ్రానశ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రవాశ్రసరల్మ ాశ్రతుప్రష్ణు త్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౨౮
ఇత్మ్శ్రావత్శ్రయాశ్రకాత్వమ్శ్రఈశల్మ రశ్రసయ శ్రప్రకుతేశ్రప్రకుత్మ్శ్ర
రాత్వశ్రసయ శ్రతుశ్రప్ర్షాయ కేశ్రనశ్రహేతుమ్శ్రఉప్లక్షయేశ్ర౨౯
అసమ్పక్షయ శ్రసమారప్ ౌమ్శ్రవిరుత్మ్
ౌ శ్రపుతిశ్రౌ లాక్వాత్
జనయిషయ తిశ్రసప్రమోు శమ్శ్రరాక్వశ్రసయ శ్రవివాసనమ్శ్ర౩0
అహమ్శ్రావన్శ్రత్వహాశ్రరాఞశ్రపిప్రతుత్ల్మ మ్శ్రనోప్లక్షయే
ప్రాాశ్రప్రాౌశ్రచ్శ్రప్ుౌశ్రశచ శ్రపిాశ్రచ్శ్రత్వత్వశ్రరాక్వఃశ్ర౩౧
సరల్మ శ్రలోక్శ్రప్రపియమ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రహితేశ్రరత్మ్
సరల్మ శ్రలోక్న౭ురఞయ త్శ్రక్త్మ్శ్రాల్మ ౭నేనశ్రక్రకణాశ్ర౩౨
సరల్మ శ్రప్రప్జా౭పిరాత్వమ్శ్రహిశ్రరాత్వమ్శ్రప్రప్ప్రవాజయ శ్రార్షక క్మ్శ్ర
సరల్మ శ్రలోక్మ్శ్రవిరుతేయత్వమ్శ్రక్త్మ్శ్రరాజాశ్రప్విషయ స్మశ్ర౩౩
జానకీశ్రతుశ్రత్వహాశ్రరాజశ్రనిశేల్మ సనీ ౌశ్రత్ప్స్మల్మ నీ
పూతోప్హత్శ్రచితేవ
ౌ శ్రవిషిా
ట శ్రవిస్మక ాశ్రశ్రస్మా
ౌ శ్ర౩౪
అప్రతుషశ్రట పూరల్మ శ్రవయ సనాశ్రరాజశ్రపుప్రత్వశ్రయశస్మల్మ నీ
తేనశ్రతుఃకేనశ్రరుత్త్వశ్రనైవశ్రమామ్శ్రిమిచ త్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౫
ఉత్వల్మ క్షమాణాశ్రప్రాౌరమ్శ్రుకేనశ్రప్ర్షశుషయా
ుమోచ్శ్రసహస్మశ్రాష్ మ్శ్రమామ్శ్రప్రప్యానమ్
ౌ శ్రఉత్వక్షయ శ్రస్మశ్ర౩౬
త్శ్రతైవశ్రరామో౭ప్రశుశ్రుక్ఃశ్రప్రకుాఞ్జలిఃశ్ర
శ్రస్మతో
ౌ ౭ప్వశ్రశ్రలక్ష
ల క ణశ్రాహుశ్రాలిత్ః
త్శ్రతైవశ్రసీాశ్రరుత్త్వశ్రత్ప్స్మల్మ నీశ్ర
నిరీక్షతేశ్రరాజశ్రరత్మ్శ్రత్తైవశ్రమామ్శ్రశ్ర౩౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఅషశ్రట ప్మాచ శశ్రసా రు:
ఏకోన షష్టత
ట మ సస ర్క :
(ఇతిశ్రప్రపువత్వౌమ్శ్రత్మ్శ్రసూత్మ్శ్రరత్వన్తత్వౌమ్శ్రత్వన్తమిౌశ్రసత్త్వ
ౌ మ్శ్ర
ప్రపూహిశ్రేషమ్శ్రపునశ్రర్షతిశ్రరాజాశ్రవచ్నశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర
త్సయ శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరత్వన్తమోౌశ్రాష్ శ్రవిక్ప్:
ల
క్త్శ్రయాశ్రమాసశ్రపూయో౭పిశ్రరాత్వశ్రసమేౌశశ్రవిసర
ౌ మ్శ్ర
జట్ట: ప్రకుాల్మ శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రచీరశ్రవలు లశ్రార్షణౌ
క్మాు మ్శ్రఉత్వర
ౌ య శ్రతౌశ్రవీరౌశ్రప్రప్యాకా౭పిశ్రుక్నశ్రక్తౌశ్ర
అప్రక్తోశ్రలక్షక ణోశ్రయాత్: ాలయన్శ్రరకుశ్రనత్వౌనమ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనత్వౌరమ్శ్రచ్శ్రసీా౭త్శ్రరాక్వోశ్రరకుశ్రనత్వౌన:
ామ్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రక్చ్చ తోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనిప్రుతోౌ౭సకయ వశశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర)
త్వత్వశ్రతుశ్రఅశాల్మ శ్రనిప్రుత్స
ౌ య శ్రనశ్రప్రావరన
ౌ శ్రౌ వరక ని
ౌ
ఉషమ్
ణ శ్రఅప్రశుశ్రవిుత్వచ మోౌశ్రరామేశ్రసప్రత్వ్ స్మతేశ్ర
ౌ వనమ్శ్ర౧
ఉాాయ మ్శ్రరాజశ్రపుప్రాాయ మ్శ్రఅత్శ్రప్రకుాల్మ౭హమ్శ్రఅజలి
ే మ్
ప్రప్స్మతో
ౌ శ్రరత్మ్శ్రఆస్మౌయశ్రత్తుౌఃక్మ్శ్రఅపిశ్రారయన్శ్ర౨
కుహేనశ్రశ్రస్మర ౌమ్శ్రత్న్తతైవశ్రశ్రస్మతో
ౌ ౭స్మక శ్రతివస్మన్శ్రప్హూన్
ఆశయాశ్రయతిశ్రమామ్శ్రరాత్వఃశ్రపునఃశ్రశాౌప్యేత్శ్రఇతిశ్ర౩
విషయేశ్రతేశ్రత్వహాశ్రరాజశ్రరాత్వశ్రవయ సనశ్రక్ర్షేాః
అపిశ్రప్రుక్షాఃశ్రప్ర్షమాలనఃశ్రసశ్రపుష్ట్ ఙ్ము రశ్రక్నరకాఃశ్ర౪
ఉప్త్ోౌత్కాశ్రనత్య : ప్లల్మ లానిశ్రసరామిా శ్రచ్శ్ర
ప్ర్షశుషు శ్రప్లాశానిశ్రవనానిశ్రఉప్శ్రవనానిశ్రచ్శ్ర౫
నశ్రచ్శ్రసర్ ని ౌశ్రసాౌల్మ నిశ్రవాయ లాశ్రనశ్రప్రప్సరనిశ్రౌ చ్
రాత్వశ్రశోకా౭పిశ్రపూత్మ్శ్రత్నిన ష్కుజమ్శ్రఅప్వశ్రత్ల్మ నమ్శ్ర౬
ీనశ్రపుషు రశ్రప్ప్రాశ్రశచ శ్రనరేన్తనశ్రౌ క్లుష్టత్కాః
సత్వౌప్శ్రౌ ప్ాక ఃశ్రప్తిక నోయ శ్రీనశ్రమ్పనశ్రవిహత్వుమాఃశ్ర౭
జలజానిశ్రచ్శ్రపుష్ట్ ణిశ్రమాలాయ నిశ్రశ్రసల
ౌ జానిశ్రచ్
నా౭త్య శ్రాశ్రశ్రనయ ౌ౭ల్ శ్రక్నీ ౌనిశ్రప్లానిశ్రచ్శ్రయాశ్రపురమ్శ్ర౮
అప్రతోశ్రాయ నానిశ్రూనాయనిశ్రప్రప్ీనశ్రవిహకానిశ్రచ్శ్ర
నశ్రచా౭పిరామాన్శ్రఆరామాన్శ్రప్ శాయ మిశ్రత్వుజర ిప్శ్ర౯
ప్రప్విశనమ్
ౌ శ్రఅయోాయమ్శ్రమామ్శ్రనశ్రక్శిచ త్శ్రఅపిననతి
ౌ
నరాశ్రరాత్వమ్శ్రఅప్శయనోౌశ్రనిశేల్మ సని ౌశ్రుహుర్శ్రుహుఃశ్ర౧0
తేవశ్రశ్రరాజశ్రరత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రవినాశ్రరాత్వమ్శ్రఇహా౭క్త్మ్శ్ర
తుఃకాత్శ్రఅప్రశుశ్రుక్: సరోల్మ శ్రరాజశ్రమారు శ్రక్తోశ్రజన: ౧౧
హరకయ : విమానైఃశ్రప్రాస్మతై: అవేక్షయ శ్రరత్మ్శ్రఆక్త్మ్
హాహాకారశ్రప్రకుాశ్రనారోయ శ్రరామా౭త్రే నశ్రక్ర్షేాఃశ్ర౧౨
ఆయతైశ్రర్షల్మ త్వలశ్రరేన న్తతై: అప్రశుశ్రవేక్శ్రప్ర్షపులతైః
అనోయ నయ మ్శ్రఅపివీక్షనే౭
ౌ వయ క్మ్శ్ర
ౌ ఆర ౌత్రాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౧౩
నా౭మిప్రాణామ్శ్రనశ్రమిప్రాణామ్శ్రఉాసీనశ్రజనసయ శ్రచ్
అహమ్శ్రఆర ౌత్యాశ్రక్మిచ త్శ్రవిేషమ్శ్రఉప్లక్షయేశ్ర౧౪
అప్రప్ప్రహుషశ్రట త్వుష్టయశ్రచ్శ్రత్వనశ్రనాక్శ్రతురత్వుమా
ఆర ౌశ్రసల్మ రశ్రప్ర్షమాలనాశ్రవినిశేల్మ స్మత్శ్రనిసాల్మ నాశ్ర౧౫
నిరా౭౭ననాౌశ్రత్వహారాజశ్రరాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనా౭౭తురా
క్నసలాయ శ్రపుప్రత్శ్రహీనేవశ్రఅయోాయ శ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౧౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సూత్శ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రవాచాశ్రప్రత్వశ్రత్వనయా
ాష్ట్ ప్శ్రహత్యాశ్రరాజాశ్రత్మ్శ్రసూత్మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౭
కైకేయాయ శ్రవినియుకేనశ్ర
ౌ ాా౭పిజనశ్రావయా
త్వయాశ్రనశ్రత్వన్తనశ్రౌ కుశలశ్రశ్రప్రరుల్మ త్ఃశ్ర
త ౌ సహశ్రసత్వర్ష ౌత్మ్శ్ర౧౮
నశ్రరప్రహుతి్ : నశ్రచా౭౭మాతైయ : త్వన్తనయి
ౌ ాల్మ శ్రచ్శ్రనైక్మః
త్వయా౭యమ్శ్రఅర ౌఃశ్రసమోక హాత్శ్రన్తసీశ్రౌ హేతోఃశ్రసహస్మశ్రప్రకుత్ఃశ్ర౧౯
ప్విత్శ్రవయ త్యాశ్రనూనమ్శ్రఇత్మ్శ్రవాశ్రవయ సనమ్శ్రత్వహత్
కులస్మయ ౭సయ శ్రవినాశాయశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రసూత్శ్రయప్రతుచ్చ యాశ్ర౨0
సూత్శ్రయశ్రత్య ౭శ్రస్మ ౌశ్రతేశ్రిమిచ శ్రనక యాశ్రతుశ్రరప్రకుత్మ్శ్రప్రకుత్మ్
త్ల్మ మ్శ్రప్రాప్యా౭౭శుశ్రమామ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రాణాసా త్వల్మ ౌ రయని ౌశ్రమా0శ్ర౨౧శ్రశ్రశ్ర
యత్య శ్రాయ ౭పిశ్రత్వమశ్రవాజాేశ్రనివర ౌయతుశ్రరాక్వమ్
నశ్రశక్షాయ మిశ్రవినాశ్రరాత్వమ్శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రజీవితుమ్శ్ర౨౨
అత్శ్రవా౭పిశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రరు తోశ్రతూరమ్శ్రప్విషయ తి
మామ్శ్రఏవశ్రరత్మ్శ్రఆరోప్య శ్రీప్రక్మ్శ్రరామాయశ్రత్రే యశ్ర౨౩
ప్రుత్శ్రౌ త్న్తమోిోశ్రత్వహేష్టల్మ సఃశ్రకాల్మ ౭సౌశ్రలక్షక ణశ్రపూరల్మ జః
యతిశ్రజీవామిశ్రస్మతేల్మనమ్శ్రప్ేయ యమ్శ్రసీత్యాశ్రసహశ్ర౨౪
లోహిా౭క్షమ్శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రఆుక్శ్రౌ త్వణిశ్రకుణల
ట మ్
రాత్వమ్శ్రయతిశ్రనశ్రప్ేయ యమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రయత్వశ్రక్షయమ్శ్ర౨౫
అతోశ్రుశ్రిమ్శ్రతుఃక్శ్రత్రమ్శ్రయో౭హమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రననన
ౌ మ్
ఇమామ్శ్రఅవస్మౌమ్శ్రఆప్నోన శ్రనేహశ్రప్శాయ మిశ్రరాక్వమ్శ్ర౨౬
హాశ్రరాత్వశ్రరామాుజశ్రహాశ్రహాశ్రవైతేహిశ్రత్ప్స్మల్మని
నశ్రమామ్శ్రజానీత్శ్రతుఃకేనశ్రప్రమియమాణమ్శ్రఅనాత్వత్శ్ర౨౭
సశ్రతేనశ్రరాజాశ్రతుఃకేనశ్రప్రపుశమ్శ్రఅర్ష్ త్శ్రచేత్న:
అవకాటశ్రరా తుష్ట్ రమ్శ్రశోక్శ్రస్మక్రత్వ౭ప్రప్వీత్శ్ర౨౮
రాత్వశ్రశోక్శ్రత్వ హాోక్శ్రసీా ాశ్రవిరహశ్రారక్:
శల్మ స్మతోర్షక శ్రత్వహావరోౌశ్రాష్ శ్రపేనశ్రజలావిల:శ్ర౨౯
ాహుశ్రవిక్షేప్శ్రమ్పన్తక్నశ్రవిప్రక్మిౌత్శ్రత్వహాశ్రసల్మన:
ప్రప్కీర ణశ్రకేశశ్రైవాల:శ్రకైకేయీశ్రప్టాశ్రుక్:శ్ర౩0
త్వమా౭ప్రశుశ్రవేక్శ్రప్రప్ప్వ: కుాజశ్రవాక్య శ్రత్వహాశ్రప్రక్హ:
వరశ్రవేలోశ్రప్రుశమాా శ్రయాశ్రరాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనాశ్రయత్: ౩౧
యస్మక న్శ్రప్త్శ్రనిత్వక్నన౭హమ్శ్రక్నసలేయ శ్రరాక్వమ్శ్రవినాశ్ర
తుసరో
ౌ శ్రజీవాశ్రతేవిశ్రత్వయా౭యమ్శ్రశోక్శ్రస్మక్ర: ౩౨
అశోప్నమ్శ్రయో౭హమ్శ్రఇహా౭త్య శ్రరాక్వమ్శ్ర
తిప్రతుక్షమాణోశ్రనశ్రలపేశ్రసలక్షక ణమ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇత్వవశ్రరాజాశ్రవిలప్న్శ్రత్వహాయశాఃశ్ర
ప్ాత్శ్రతూర ణమ్శ్రశయనేశ్రసశ్రమ్పర్షచ త్ఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౩
ఇతిశ్రవిలప్తిశ్రార్ష ౌవేశ్రప్రప్ నషేశ్రట
క్రుణశ్రత్రమ్శ్రతిల్మ కుణమ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రహేతోః
వచ్నమ్శ్రఅునిశత్వయ శ్రత్సయ శ్రతేవీశ్ర
ప్యమ్శ్రఅక్త్వత్శ్రపునరేవశ్రరాత్వశ్రమాాశ్ర౩౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
షష్టత
ట మ సస ర్క :
త్తోశ్రపూతోప్శ్రప్ర రషే వ
ట శ్రవేప్మానాశ్రపునఃశ్రపునః
త్రణాయ మ్శ్రక్త్శ్రసతేల్మ ౌ వశ్రక్నసలాయ శ్రసూత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
నయశ్రమామ్శ్రయప్రత్శ్రకాకుత్ా ిఃశ్రసీాశ్రయప్రత్శ్రచ్శ్రలక్షక ణః
ాన్శ్రవినాశ్రక్షణశ్రత్వప్య౭ప్రత్శ్రజీవితుమ్శ్రనోత్ా హేశ్రహయ ౭హమ్శ్ర౨
నివర ౌయశ్రరత్మ్శ్రీప్రక్మ్శ్రత్ణకా
ట న్శ్రనయశ్రమామ్శ్రఅపి
అత్శ్రాన్శ్రఅుక్చాచమిశ్రక్మిష్టయ మిశ్రయత్వశ్రక్షయమ్శ్ర౩
ాష్ శ్రవేక్నప్హత్యాశ్రసశ్రవాచాశ్రసజమా
జ నయా
ఇత్మ్శ్రఆశాల్మ సయన్శ్రతేవీమ్శ్రసూత్ఃశ్రప్రాఞ్జలి: అప్రప్వీత్శ్ర౪
త్య జశ్రశోక్మ్శ్రచ్శ్రమోహమ్శ్రచ్శ్రసప్రత్వ్ త్వమ్శ్రతుఃక్జమ్శ్రత్ా
వయ వతూయశ్రచ్శ్రసమాౌప్మ్శ్రవనేశ్రవత్ాయ తిశ్రరాక్వఃశ్ర౫
లక్షక ణశ్రశాచ ౭పిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రాతౌశ్రప్ర్షచ్రన్శ్రవనే
ఆరాత్యతిశ్రత్రక జ ేఃశ్రప్రశ్రలోక్మ్శ్రజితేన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౬
విజనే౭పిశ్రవనేశ్రసీాశ్రవాసమ్శ్రప్రాప్య శ్రప్రకుహేషిల్మ వ
విప్రసత్వ్ మ్శ్రలప్తే౭ీాశ్రరామేశ్రసననయ స ౌశ్రమానస్మశ్ర౭
నా౭స్మయ శ్రతైనయ మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రిమిచ త్శ్రరసూక్షకమ్శ్రఅపిశ్రలక్షయే
ఉచితేవశ్రప్రప్వాస్మనామ్శ్రవైతేహీశ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౮
నక్రోప్వనమ్శ్రక్ాల్మ శ్రయాశ్రసక శ్రరత్వతేశ్రపురా
త్తైవశ్రరత్వతేశ్రసీాశ్రనిర జనేష్ణశ్రవనేషల్మ ౭పిశ్ర౯
ాలేవశ్రరత్వతేశ్రసీాశ్రాలశ్రచ్న్తనశ్రౌ నిా౭౭ననా
రామాశ్రరామేశ్రహయ త్వనా౭౭ాక శ్రవిజనే౭పిశ్రవనేశ్రసత్వశ్ర౧0
త్త్ు త్మ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రహయ ౭స్మయ శ్రశ్రస ౌత్౭త్వనమ్శ్రచ్శ్రజీవిత్మ్
అయోాయ ౭పిశ్రప్వేత్శ్రత్స్మయ శ్రరాత్వశ్రహీనాశ్రత్ాశ్రవనమ్శ్ర౧౧
ప్తిశ్రప్రపుచ్చ తిశ్రవైతేహీశ్రప్రకామామ్శ్రశచ శ్రనక్రాణిశ్రచ్
క్తిమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనత్వనామ్శ్రచ్శ్రాత్ాన్శ్రవివిాన్శ్రఅపిశ్ర౧౨
రాత్వమ్శ్రవాశ్రలక్షక ణమ్శ్రవా౭పిశ్రప్రపుష్టటల్మ శ్రజానాతిశ్రజానకీశ్ర
అయోాయ శ్రప్రక్నశశ్రమాప్రతేశ్రతుశ్రవిహారశ్రమివశ్రసప్రమిే ాశ్ర౧౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇత్శ్రమేవశ్రసక రాశ్రత్వయ ౭స్మయ శ్రసా హస్మశ్రవోప్జలి్త్మ్శ్ర
కైకేయీశ్రసప్రమిే త్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రనేానీమ్శ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౧౪
త్ల్మ త్వా యిాల్మ శ్రతుశ్రత్శ్రాల్మ క్యమ్శ్రప్రప్మాాశ్రత్్రుయ ప్శ్రశ్రస్మత్
ౌ మ్శ్ర
శ్రహాలత్నమ్శ్రవచ్నమ్శ్రసూతోశ్రత్వతురశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౧౫
అత్ల్మ నాశ్రవాత్శ్రవేకేనశ్రసప్రత్వ్ మేణా౭౭త్పేనశ్రచ్
నశ్రహిశ్రక్చ్చ తిశ్రవైతేహాయ శ్రశచ న్తనాౌుే శ్రసప్రతుీశ్రప్రప్ాశ్ర౧౬
సప్రతుశమ్శ్రశత్ప్ప్రత్శ్రసయ శ్రపూర ణశ్రచ్న్తనోౌప్త్వశ్రప్రప్ప్మ్
వత్నమ్శ్రత్త్ల్మ ానాయయా: వైతేహాయ శ్రనశ్రవిక్త్వ్ తేశ్ర౧౭
అలక్శ్రౌ రసశ్రరకాౌపౌశ్రఅలక్శ్రౌ రసశ్రవర్ష జతౌ
అాయ ౭పిశ్రచ్రణౌశ్రత్స్మయ ఃశ్రప్త్క శ్రక్నశశ్రసత్వశ్రప్రప్పౌశ్ర౧౮
నూపురోశ్రతుు ష టశ్రహేలేవశ్రకేలమ్శ్రక్చ్చ తిశ్రామినీ
ఇానీమ్శ్రఅపిశ్రవైతేహీశ్రత్ప్రాకాశ్రనయ స ౌశ్రపూషణాశ్ర౧౯
క్జమ్శ్రవాశ్రవీక్షయ శ్రస్మత్వమమ్శ్రవాశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రవాశ్రవనమ్శ్రఆప్రశిా
నా౭౭హారయతిశ్రసన్తమాౌసమ్శ్రాహూశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసప్రమిే ాశ్ర౨0
నశ్రశోచాయ శ్రశ్రస్న ౌనశ్రచా౭౭ాక శ్రనశ్రశోచ్యయ శ్రనా౭పిశ్రజనా౭తిప్ః
ఇత్మ్శ్రహిశ్రచ్ర్షత్మ్శ్రలోకేశ్రప్రప్తిష్టటసయ తిశ్రశాశల్మత్మ్శ్ర౨౧
వితూయశ్రశోక్మ్శ్రప్ర్షప్రహుషశ్రట మానస్మశ్రశ్ర
త్వహర్ష ిశ్రయాతేశ్రప్తిశ్రరవయ వశ్రశ్రస్మా
ౌ ః
వనేశ్రరాశ్రవనయ శ్రప్లా౭శనాఃశ్రపితుఃశ్రశ్ర
శుామ్శ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రప్ర్షాలయనిశ్రౌ తేశ్ర౨౨
త్ా౭పిశ్రసూతేనశ్రరశ్రయుక్శ్రౌ వాతినాశ్ర
నివారయ మాణాశ్రరత్శ్రశోక్శ్రక్ర్షే ా
నశ్రచైవశ్రతేవీశ్రవిరరాత్వశ్రకూజిాత్శ్రశ్ర
ప్రపియేతిశ్రపుప్రతేతిశ్రచ్శ్రరాక్వేతిశ్రచ్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
ఏక షష్టత
ట మ సస ర్క :
వనమ్శ్రక్తేశ్రత్రక ప్రేశ్రరామేశ్రరత్వయామ్శ్రవరే
క్నసలాయ శ్రరుత్త్వశ్రస్మల్మ ౭శ్రరాౌశ్రప్రాౌరమ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
యత్య ౭పిశ్రప్రతిష్ణశ్రలోకేష్ణశ్రప్రప్తిత్మ్శ్రతేశ్రత్వహత్శ్రయశః
స్ముప్రక్నశోశ్రవ ానయ శ్రశచ శ్రప్రపియవాత్వశ్రచ్శ్రరాక్వఃశ్ర౨
క్త్మ్శ్రనరశ్రవరశ్రప్రేషశ్రట పుప్రతౌశ్రతౌశ్రసహశ్రసీత్యా
తుఃితౌశ్రరక్శ్రసప్రుల్మతౌౌశ్రవనేశ్రతుఃక్మ్శ్రసహిషయ త్ఃశ్ర౩
స్మశ్రనూనమ్శ్రత్రుణీశ్రశాయ మాశ్రరకుమారీశ్రరక్నచిా
క్త్మ్శ్రఉషమ్
ణ శ్రచ్శ్రీత్మ్శ్రచ్శ్రమతిీశ్రప్రప్సహిషయ తేశ్ర౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
పుకాల్మ ౌ ౭శనమ్శ్రవిశాలాక్ష్మశ్రసూప్శ్రత్మాే ౭నిల్మ త్మ్శ్రశుప్మ్
వనయ మ్శ్రనైవారమ్శ్రఆహారమ్శ్రక్త్మ్శ్రసీతోప్ోక్షయ తేశ్ర౫
కీత్శ్రవాతిప్రత్శ్రనిరోు షమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రశుప్మ్శ్రఅనినిా
ౌ
క్త్మ్శ్రప్రక్వాయ త్శ్రస్మమామనామ్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రప్రశోషయ త్య౭శోప్నమ్శ్ర౬
త్వహేన్తనశ్రౌ త్ల్మ జశ్రసమాుశఃశ్రక్ల్మ ుశ్రేతేశ్రత్వహాశ్రపుజః
పుజమ్శ్రప్ర్షక్శ్రసమాు శమ్శ్రఉప్ాయశ్రత్వహాశ్రప్లఃశ్ర౭
ప్త్క శ్రవర ణమ్శ్రరకేశానమ్
ౌ శ్రప్త్క శ్రనిశాేల్మ సమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్
క్ాశ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవత్నమ్శ్రపుషు రేక్షణమ్శ్ర౮
వప్రజశ్రస్మరశ్రత్వయమ్శ్రనూనమ్శ్రప్రహుత్యమ్శ్రమేశ్రనశ్రసత్వే యః
అప్శయ నాయ ౌ శ్రనశ్రత్మ్శ్రయశ్రతైల్మ శ్రప్లత్వత్మ్శ్రసహప్రసాశ్ర౯
యత్ల్మ ౌ యాశ్రక్రుణమ్శ్రక్రక శ్రవయ ోహయ శ్రత్వత్వశ్రాత్వౌవా:
నిరస్మౌ: ప్ర్షావమిౌశ్రరకా౭శ్రరామ: ప్రకుప్ణాశ్రవనేశ్ర౧0
యతిశ్రప్ఞ్చ శ్రత్ేశ్రవరే ిశ్రరాక్వఃశ్రపున: ఏషయ తి
జహాయ శ్రప్రాజయ మ్శ్రచ్శ్రక్నశమ్శ్రచ్శ్రప్రతేశ్రనోప్ోక్షయ తేశ్ర౧౧
ోజయమిౌశ్రిలశ్రప్రశాతేశ్రౌ కేచిత్శ్రస్మల్మ నేవశ్రానవా
ౌ న్శ్ర
త్త్: ప్శాచ త్శ్రసమ్పక్షనేశ్రౌ ప్రకుత్శ్రకారాయ శ్రతిల్మ జరాన్శ్ర౧౨
ి
త్ప్రత్శ్రయేశ్రకుణవత్వౌశ్రశచ శ్రవిాల్మ త్వా శ్రశచ శ్రతిల్మ జాత్య:
నశ్రప్శాచ శ్రశ్రతే౭
ౌ పిత్వనయ నేశ్రౌ రాశ్రత్వపిశ్రరరోప్మా: ౧౩
ప్రాహక ణేశ్రషల్మ ౭పిశ్రప్ర తుపేష్ణ
ౌ శ్రప్శాచ త్శ్రోకుౌమ్శ్రతిల్మ జర ిా:
నా౭పుయ పైతుమ్శ్రఅలమ్శ్రప్రాజాేశ్రప్రశుే త్వు శ్రచేచత్శ్రమివశ్రశ్రర ిా: ౧౪
ఏవమ్శ్రక్నీయస్మశ్రప్రాప్రాశ్రపుక్మ్శ్ర
ౌ రాజయమ్శ్రవిశాత్వ్ తే
ప్రాాశ్రఞయ ష్టటశ్రవర్షష్టటశ్రశచశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రనా౭వత్వత్వాయ తేశ్ర౧౫
నశ్రప్రేణా౭౭ప్రహుత్మ్శ్రప్క్షయ మ్శ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రకాతితుమ్శ్రఇచ్చ తి
ఏవమ్శ్రఏవశ్రనరశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రప్రశ్రీటమ్శ్రనశ్రత్వనయ తేశ్ర౧౬
హవిర: ఆజయ మ్శ్రపురోట్టశాఃశ్రకుశాశ్రయూాశ్రశచ శ్రకాతిరాః
నైానిశ్రయాత్యామానిశ్రకురల్మ ని ౌశ్రపునర౭త్ల్మ రేశ్ర౧౭
త్ాశ్రహాయ త్ ౌమ్శ్రఇత్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రప్రహుత్శ్రస్మరామ్శ్రర రామ్శ్రఇవ
నా౭పిత్వుౌమ్శ్రఅలమ్శ్రరామోశ్రనషశ్రట సోత్వమ్శ్రఇవా౭త్ల్మ రమ్శ్ర౧౮శ్రశ్ర
( నశ్రచేమామ్శ్రత్ర ిణాశ్రరాత్వశ్రసా త్వు చ్చశ్రఏత్త్శ్రఅత్వర ిణ:
ారయేశ్రనక త్వౌరశ్రత్వ౭పిశ్రసశ్రహిశ్రప్రకుత్శ్రౌ శిే తైశ్రశేర:
త్ల్మ మ్శ్రతుశ్రనోత్ా హేశ్రహుౌమ్శ్రత్వహా౭౭ాక శ్రపిప్రతుశ్రక్నరవాత్శ్ర
సశ్రసోమా౭రు శ్రప్రక్హణమ్శ్రనప్శ్రసారాశ్రవిచిప్రతిత్మ్
ాత్యేశ్రతోయ శ్రతివమ్శ్రప్రకుత్శ్రౌ సా శ్రాల్మ మ్శ్రనశ్రవయతివర ౌతేశ్ర
ప్రప్క్షోప్యేశ్రాల్మ రయేశ్రాల్మ శ్రహిత్వైలశ్రశాశ్రచిామ్శ్ర)
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
నైవమ్శ్రవిత్మ్శ్రఅసాు రమ్శ్రరాక్వోశ్రత్వర ియిషయ తి
ప్లవాన్శ్రఇవశ్రశారూౌలోశ్రవాలతేర్శ్రఅవత్వరే నమ్శ్ర౧౯
నైత్సయ శ్రసహిాశ్రలోకాశ్రప్యమ్శ్రకురుయ శ్రరక హాశ్రప్రుతే
అత్రక మ్శ్రతిల్మ హశ్రత్రాకాక శ్రలోక్మ్శ్రత్రేక ణశ్రయోజయేత్శ్ర౨0
ననల్మ శ్రసౌశ్రకాత్వచ నైశ్రరా్ ణశ్రరక హాశ్రవీరోయ శ్రత్వహాశ్రపుజ:
యుకాత్వౌశ్రఇవశ్రపూానిశ్రస్మక్రాశ్రనా౭పిశ్రనిర ౌహేత్శ్ర౨౧
సశ్రాప్రతుశఃశ్రస్మత్వమశ్రప్లోశ్రప్రుషా౭క్షోశ్రనరర ిప్ః
సల్మ యమ్శ్రఏవశ్రహత్ఃశ్రపిప్రాశ్రజలఞనా౭౭త్కజ్ఞశ్రయాశ్ర౨౨
తిల్మ జాతిశ్రచ్ర్షతోశ్రత్రక ఃశ్రశాన్తసశ్రౌ ప్రతుషఃట శ్రసనాత్నః
యతిశ్రతేశ్రత్రక శ్రనిరతేశ్రత్ల్మ యాశ్రపుప్రతేశ్రవివాస్మతేశ్ర౨౩
క్తి: ఏకాశ్రప్తి: నారాయ : తిల్మ త్వయాశ్రక్తి: ఆత్క జః
ప్రతుత్వయాశ్రశ్రజాేత్యోశ్రరాజన్శ్రశచ తురీ ౌశ్రనేహశ్రవిత్య తేశ్ర౨౪
త్ప్రత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రచైవశ్రమేశ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ రాత్వశ్రశచ శ్రవనమ్శ్రఆప్రశిత్ః
నశ్రవనమ్శ్రక్ుౌమ్శ్రఇచాచ మిశ్రసరల్మ ాశ్రనిహాశ్రత్ల్మ యాశ్ర౨౫
హత్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రరాజయమ్శ్రఇత్మ్శ్రసశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రశ్ర
హత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ ౭ాక శ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ శ్రశచ
శ్రహాశ్రసపుప్రా౭స్మక శ్రహాశ్రశచ శ్రపౌరాఃశ్ర
రత్శ్రశచ శ్రారాయ శ్రచ్శ్రత్వశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రశ్ర౨౬
శ్రఇమామ్శ్రిరమ్శ్రారుణశ్రశప్శ్రౌ సప్రమిే ామ్శ్ర
నిశత్వయ శ్రరాజా౭పిశ్రుమోహశ్రతుఃిత్ః
శ్రత్త్ఃశ్రసశ్రశోక్మ్శ్రప్రప్వివేశశ్రార్ష ౌవఃశ్ర
సల్మ శ్రతుప్రష్ణు త్మ్శ్రచా౭పిశ్రపునశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రసక రత్శ్రశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్శ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
త్వి షష్టత
ట మ సస ర్క :
ఏవమ్శ్రతుశ్రప్రకుత్యా
ౌ
శ్రరాజాశ్రరాత్వశ్రమాప్రాశ్రసశోక్యా
ప్రశావిత్ఃశ్రప్రుషమ్శ్రవాక్య మ్శ్రచినయా
ౌ
శ్రమాసశ్రతుఃిత్ఃశ్ర౧
చిత్వౌయిాల్మ శ్రసశ్రచ్శ్రప్రుోశ్రుమోహశ్రవాయకులేన్తమిౌయ:
అత్శ్రత్వరేు ణశ్రకాలేనశ్రసమాజామ్శ్రఆప్శ్రప్రత్వౌప్: ౨
సశ్రసమాజాశ్రుప్శ్రలపైయ వశ్రత్వరు శ్రుషమ్
ణ శ్రచ్శ్రనిశేల్మ సన్
క్నసలాయ మ్శ్రారేల్మ తోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపునశ్రశిచ మాౌమ్శ్రఉాక్త్వత్శ్ర౩
త్సయ శ్రచిన ౌయశ్రమానసయశ్రప్రప్త్య ాత్శ్రక్రక శ్రతుప్రష్ణు త్మ్
యశ్రత్౭నేనశ్రప్రకుత్మ్శ్రపూరల్మ మ్శ్రఅజాేనాత్శ్రశప్శ్రౌ వేతినాశ్ర౪
అత్వనాశ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రశోకేనశ్రరాత్వశ్రశోకేనశ్రచ్శ్రప్రప్పుః
ాల్మ ాయశ్రత్వ౭పిశ్రత్వహాశ్రరాజశ్రశోే కాాయ మ్శ్రఅనల్మత్ప్య త్శ్ర౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్హయ మానశ్రశ్రరౌశ్రశోకాాయ మ్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రఆహశ్రపూప్తిః
వేప్మాన: అత్వజలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రప్స్మా౭శ్రర ౌశ్రత్వ౭వాఙ్మక క్: ౬
ప్రప్స్మత్యేశ్రాల్మ మ్శ్రక్నసలేయ శ్రరచితో౭యమ్శ్రత్వయాశ్రఅత్వజలిః
వత్ా లాశ్రచా౭ప్రుశమాాశ్రచ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రహిశ్రనిత్య మ్శ్రప్రేషల్మ ౭పిశ్ర౭
ప్రాౌశ్రతుశ్రక్లుశ్రనారీణామ్శ్రకుణవాన్శ్రనిరుు ణో౭పిశ్రవా
త్రక మ్శ్రవిప్రుశమానానామ్శ్రప్రప్త్య క్షమ్శ్రతేవిశ్రతైవత్మ్శ్ర౮
స్మశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్రక ప్రాశ్రనిత్య మ్శ్రప్రతుషశ్రట లోక్శ్రప్రావర
నా౭శ్రర మస్నశ్రవిప్రపియమ్శ్రవకుౌమ్శ్రతుఃిా౭పిశ్రరతుఃిత్మ్శ్ర౯
త్ాల్మ క్యమ్శ్రక్రుణమ్శ్రరాజఃే శ్రప్రశుాల్మ శ్రత్వనశ్రసయ శ్రాషిత్మ్
క్నసలాయ శ్రవయ ప్రరజశ్రా్ ష్మ్శ్రప్రప్ణాళీవశ్రన వోత్క్మ్శ్ర౧0
స్మశ్రమ్పర్షన ౌ శ్రప్ాౌల్మ శ్రరుత్త్వశ్రరాజఃే శ్రప్త్క మ్శ్రఇవామ్౭జలిమ్
సప్రత్వ్ మాత్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రప్రత్స్మౌశ్రత్ల్మ రమాణా౭క్షరమ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧౧
ప్రప్సీత్శ్రశిరస్మశ్రయాచేశ్రపూమౌశ్రనిప్తిా౭స్మకశ్రతే
యాచిా౭స్మక శ్రహాశ్రతేవశ్రహనవా
ౌ య ౭హమ్శ్రనశ్రహిశ్రత్ల్మ యాశ్ర౧౨
నైష్టశ్రహిశ్రస్మశ్రన్తసీశ్రౌ ప్వతిశ్రశ్రశాలక్నీయేనశ్రత్వత్వా
ఉప్యో: లోక్యో: వీరశ్రప్ాయ శ్రయాశ్రసప్రత్వ్స్మత్య తేశ్ర౧౩
జానామిశ్రత్రక మ్శ్రత్రకజశ్రే ాల్మ మ్శ్రజానేశ్రసత్య శ్రవాతినమ్
పుప్రత్శ్రశోకా౭౭శ్రర ౌయాశ్రత్తుౌశ్రత్వయాశ్రిమ్శ్రఅపిశ్రాషిత్మ్శ్ర౧౪
శోక్నశ్రనాశయతేశ్రతైరయమ్శ్రశోక్నశ్రనాశయతేశ్రప్రశుత్మ్
శోక్నశ్రనాశయతేశ్రసరల్మమ్శ్రనాస్మశ్రౌ శోక్శ్రసమోశ్రర్షపుఃశ్ర౧౫
శక్య శ్రఆప్తిత్శ్రసోా టుమ్శ్రప్రప్హరోశ్రర్షపుశ్రహసత్
ౌ :
సోటుమ్శ్రఆప్తిత్ఃశ్రశోక్ఃశ్రరసూక్షోక ౭పిశ్రనశ్రశక్య తేశ్ర౧౬
( త్రక జాే: ప్రశుతిశ్రత్వమోౌ౭పిశ్రచినన శ్రత్రాక ౭శ్రర ౌశ్రసత్వే యా:
యశ్రత్యోశ్రవీరశ్రుహయ మిౌశ్రశోక్శ్రసమ్పక టశ్రచేత్స: )
వనశ్రవాస్మయశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్ఞ్చ శ్రరాప్రతో౭త్య శ్రక్ణయ తే
యఃశ్రశోక్శ్రహత్శ్రహరాియాఃశ్రప్ఞ్చ శ్రవరోప్
ి మోశ్రత్వత్వశ్ర౧౭
త్మ్శ్రహిశ్రచినయ
ౌ శ్రమానాయాఃశ్రశోక్న౭యమ్శ్రప్రహుతిశ్రవర ౌతే
నత్వనామ్శ్రఇవశ్రవేకేనశ్రసుప్రత్శ్రసలిలమ్శ్రత్వహత్శ్ర౧౮
ఏవమ్శ్రహిశ్రక్త్యశ్రశ్రనాౌయ ౭శ్రరశ్రౌ క్నసలాయ యాఃశ్రశుప్మ్శ్రవచ్ః
త్వనశ్రౌ రశిక : అపూత్శ్రరరోయ శ్రరజనీశ్రచా౭ప్య వర ౌత్శ్ర౧౯
అత్శ్రప్రప్హాలతితోశ్రవాకైయ : తేవాయ శ్రక్నసలయ యాశ్రప్రుప్ః
శోకేనశ్రచ్శ్రసమాప్రకానోౌశ్రనిప్రాయాశ్రవశమ్శ్రఏయివాన్శ్ర౨0
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రతిల్మ శ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
ప్త్వ షష్టత
ట మ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్తిపుతోౌశ్రుహూరే ౌనశ్రశోక్నప్హత్శ్రచేత్నః
అత్శ్రరాజాశ్రత్శరత్ఃశ్రసశ్రచినాౌమ్శ్రఅప్య ప్త్యత్శ్ర౧
రాత్వశ్రలక్షక ణయోశ్రైచ వశ్రవివాస్మశ్రాల్మ సవోప్త్వమ్
ఆవివేశోప్సరు శ్రశ్రస ౌమ్శ్రత్త్వఃశ్రసూరయ మ్శ్రఇవాశ్రరరమ్శ్ర౨
సశ్రారేయ శ్రనిరు తేశ్రరామేశ్రక్నసలాయ మ్శ్రక్నసలేశల్మ ర:
వివక్షుశ్రరస్మాామాుమ్శ్రప్రరక ాల్మ శ్రతుప్రష్ణు త్శ్రమాత్క న: ౩
సశ్రరాజాశ్రరజనీమ్శ్రషషీమ్
ట శ్రరామేశ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రవనమ్
అర ౌశ్రరాప్రతేశ్రత్శరత్ఃశ్రసత్వాక రన్శ్రతుప్రష్ణు త్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౪
సశ్రరాజాశ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭౭శ్రర ౌ: ప్రరక ాల్మ శ్రతుప్రష్ణు త్శ్రమాత్క న:
క్నసలాయ మ్శ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭శ్రరాౌమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౫
యా౭౭చ్రతిశ్రక్లాయణిశ్రశుప్మ్శ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭శుప్మ్
త్త్శ్రఏవశ్రలప్తేశ్రప్ప్రతేశ్రక్రాౌశ్రక్రక జమ్శ్రఆత్కనఃశ్ర౬
కురుశ్రలాక్వమ్శ్రఅరాౌనామ్శ్రఆరమే్ శ్రక్రక ణామ్శ్రప్లమ్
తోషమ్శ్రవాశ్రయోశ్రనశ్రజానాతిశ్రసశ్రాలశ్రఇతిశ్రహోచ్య తేశ్ర౭
క్శిచ త్శ్రఆప్రత్వవణమ్శ్రచిాల్మ ౌ శ్రప్లాశామ్శ్రశచ శ్రనిషిత్వచ తి
పుష్ మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్లేశ్రప్రకుతున ఃశ్రసశ్రశోచ్తిశ్రప్లాక్మేశ్ర౮
అవిజాేయశ్రప్లమ్శ్రయోశ్రహిశ్రక్రక తేల్మ శ్రవా౭ుావతి
సశ్రశోచేత్శ్రప్లశ్రవేళాయామ్శ్రయాశ్రిుేక్శ్రస్నచ్క్: ౯
సో౭హమ్శ్రఆప్రత్వవణమ్శ్రచిాల్మ ౌ శ్రప్లాశామ్శ్రశచ శ్రనయషేచ్యమ్
రాత్వమ్శ్రప్లాక్మేశ్రత్యకాల్మ ౌ శ్రప్శాచ త్శ్రశోచామిశ్రతురక తిఃశ్ర౧0
లప్శ్రౌ శపేన
ౌ శ్రక్నసలేయ శ్రకుమారేణశ్రత్ుషక ా
కుమారఃశ్రశప్శ్రౌ వేత్వతిశ్రత్వయాశ్రాప్మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౧౧
త్త్శ్రఇత్మ్శ్రమే౭ుసప్రమా్ ప్ ౌమ్శ్రతేవిశ్రతుఃక్మ్శ్రసల్మ యమ్శ్రప్రకుత్మ్
సమోక హాత్శ్రఇహశ్రాలేనశ్రయాశ్రస్మయ త్శ్రప్క్షిత్మ్శ్రవిషమ్శ్ర౧౨
యా౭నయ : పురుష: క్శిచ త్శ్రప్లాై: మోహితోశ్రప్వేత్శ్ర
ఏవమ్శ్రత్వమా౭ప్య విజాేత్మ్శ్రశప్శ్రౌ వేత్య త్వ౭యమ్శ్రప్లమ్శ్ర౧౩
తేవిశ్రఅనూట్టశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅప్వోశ్రయువశ్రరాజ్ఞశ్రప్వాశ్రత్వయ హమ్
త్త్ఃశ్రప్రాప్రుట౭ుప్రాాౌశ్రత్వత్శ్రకాత్వశ్రవివర్ష ౌనీశ్ర౧౪
ఉాసయ శ్రహిశ్రరస్మన్శ్రపౌమామ్శ్రశ్రసా
ౌ ల్మ ౌ శ్రచ్శ్రజక్త్శ్రఅుే పిః
ప్రేా౭౭చ్ర్షామ్శ్రీమామ్శ్రరవి: ఆవిశతేశ్రతిశమ్శ్ర౧౫
ఉషమ్
ణ శ్రఅనర
ౌ ౌతేశ్రసత్యఃశ్రస్మన కాశ్రౌ త్ప్రతుశిరేశ్రక్నాః
త్తోశ్రజప్రహుషిరేశ్రసరేల్మ శ్రపేక్శ్రస్మరఙ్ు శ్రప్ర్ష మణఃశ్ర౧౬
శ్రిన
ల న శ్రప్క్షోత్రా
ౌ శ్రస్మన ా: ప్రకుప్రచాచ శ్రతివశ్రప్త్ప్రతిణ:
ప్రుషిశ్రట వాావశ్రతూాప్రకాన్శ్రాత్ాన్శ్రఅపిపేతిరేశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్తితేనా౭త్వ్ స్మశ్రచ్ననఃశ్రప్త్మానేనశ్రచా౭సప్రకుత్
ఆప్పౌశ్రత్వత్శ్రౌ స్మరఙ్ు శ్రసో
శ్ర ౌ యశ్రరాశిశ్రర్షవా౭చ్లఃశ్ర౧౮
ాుటరా౭రుణశ్రవరాణనిశ్రప్రసోామిా శ్రవిత్వలాశ్రనయ ౭పి
రప్రరుశ్రర్షు ర్షశ్రాతుప్య : సప్స్మక నిశ్రపుజత్వు శ్రవత్శ్ర౧౯
( ఆకులా౭రుణశ్రతోయానిశ్రప్రసోామిా శ్రవిత్వలాశ్రనయ ౭పి
ఉనాక రు శ్రజలశ్రవాహీనిశ్రప్పూుశ్రశ్రర జలశ్రాక్మేశ్ర)
త్స్మక శ్రనన తిశ్రరకేశ్రకాలేశ్రత్ుష్టక న్శ్రఇష్ణమాన్శ్రరత్వ
వాయ యాత్వశ్రప్రకుత్శ్రసత్వు ల్ఃశ్రసరయూమ్శ్రఅనల్మ కామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౨0
నిానేశ్రత్వహిషమ్శ్రరాప్రతౌశ్రక్జమ్శ్రవా౭ాయక్త్మ్శ్రనత్వమ్
అనయ మ్శ్రవాశ్రశాల్మ ప్త్మ్శ్రక్మిచ శ్రశ్రజికా
జ ుా : అజితేన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౨౧
( త్స్మక న్శ్రస
శ్ర ప్రౌ ా౭హమ్శ్రఏకానేశ్రౌ రాప్రతౌశ్రవిప్రుత్శ్రకారుక క్:
త్ప్రత్శ్రఅహమ్శ్రసప్రుల్మత్మ్శ్రవనయ మ్శ్రహత్వామ్శ్రశ్రసీర
ౌ శ్రమాక్త్మ్శ్ర
అనయ మ్శ్రచా౭పిశ్రప్రుక్మ్శ్రహిప్రత్వా మ్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రప్రశుాల్మ ౭పుయ ాక్త్మ్శ్ర)
అా౭శ్రనకా
ౌ రేశ్రతుశ్రఅప్రశౌషమ్శ్రజలేశ్రకుత్వ్ శ్రసయశ్రపూరయ త్ః
అచ్క్షుర్శ్రవిషయేశ్రక్నషమ్శ్రవారణశ్రస్నయ వశ్రనర ౌత్ఃశ్ర౨౨
త్తో౭హమ్శ్రశరమ్శ్రఉన్తతుౌత్య శ్రత్వప్ ౌమ్శ్రఆీశ్రవిష్టశ్రప్త్వమ్
శప్ప్రౌ త్వ్ తిశ్రక్జశ్రప్రపేపుా : అపిలక్షయ శ్రత్ల్మ ాత్యమ్శ్ర౨౩
అుత్వచ మ్శ్రనిశిత్మ్శ్రాణమ్శ్రఅహమ్శ్రఆీశ్రవిష్టశ్రప్త్వమ్
త్ప్రత్శ్రవాక్శ్రఉ షస్మశ్రవయకాౌశ్రప్రాతుశ్రరాసీత్శ్రవన్తక్సఃశ్ర౨౪
హాశ్రహేతిశ్రప్త్త్శ్రశ్రసోౌయేశ్రాణా౭పిహత్శ్రత్వరక ణ:
త్స్మక న్శ్రనిప్తితేశ్రాణేశ్రవాక్౭పూశ్రశ్రత్ప్రౌ త్శ్రమాుషీశ్ర౨౫
క్త్మ్శ్రఅసక శ్రతిల్మ తేశ్రశన్తసమ్
ౌ శ్రనిప్తేశ్రతు
శ్ర ౌశ్రత్ప్స్మల్మ ని
ప్రప్వివికాౌమ్శ్రనత్వమ్శ్రరాప్రతౌశ్రఉాహారో౭హమ్శ్రఆక్త్ఃశ్ర౨౬
ఇష్ణణా౭పిహత్ఃశ్రకేనశ్రక్సయ శ్రవాశ్రిమ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రత్వయా
రుషేశ్రర్ష
శ్ర మశ్రనయ స ౌశ్రత్ణశ్రట సయ శ్రవనేశ్రవనేయ శ్రనశ్రజీవత్ఃశ్ర౨౭
క్త్మ్శ్రుశ్రశన్తస్నణ
ౌ శ్రవతోశ్రత్వతిల్మ త్సయ శ్రవిత్వయతే
జట్టశ్రారశ్రత్రశ్రస్మయ వశ్రవలు శ్రలా౭జినశ్రవాససఃశ్ర౨౮
క్నశ్రవతేనశ్రత్వమా౭శ్రరీ ౌశ్రస్మయ త్శ్రిమ్శ్రవాశ్రస్మయ ౭ప్ప్రకుత్మ్శ్రత్వయా
ఏవమ్శ్రనిష్ లమ్శ్రఆరప్మ్
ౌ శ్రకేవలా౭నర ౌశ్రసమిమత్మ్శ్ర౨౯
నశ్రక్శిచ త్శ్రస్మతుశ్రత్వనేయత్శ్రయతైవశ్రకురుశ్రత్ల్ క్మ్
నా౭హమ్శ్రత్ా౭ుశ్రశోచామిశ్రజీవిత్శ్రక్షయమ్శ్రఆత్క నఃశ్ర౩0శ్ర
మాత్రమ్శ్రపిత్రమ్శ్రచ్యపౌశ్రఅుశోచామిశ్రత్వత్ల్మ తేశ్ర
త్త్శ్రఏాన్శ్రమితునమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రచిరకాలశ్రప్రపుత్మ్శ్రత్వయాశ్ర౩౧
త్వయిశ్రప్ఞ్చ త్ల్మమ్శ్రఆప్నేన శ్రకామ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవర ౌయిషయ తి
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రుతౌౌశ్రచ్శ్రమాాశ్రపిత్రౌశ్రఅహమ్శ్రచైశ్రకేశ్రష్ణణాశ్రహత్ః
కేనశ్రసక శ్రనిహాఃశ్రసరేల్మ శ్రరాలేనా౭ప్రకుాశ్రత్కనాశ్ర౩౨
ామ్శ్రిరమ్శ్రక్రుణామ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రత్వత్వశ్రత్రాక౭ుకామిిణః
క్రాాయ మ్శ్రసశ్రశరమ్శ్రచాప్మ్శ్రవయ తిత్శ్రస్మయ ౭ప్త్త్శ్రపువిశ్ర౩౩
త్స్మయ ౭హమ్శ్రక్రుణమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రనిశిశ్రలాలప్తోశ్రప్హుశ్ర
సప్రమా్ త్వౌశ్రశోే క్శ్రవేకేనశ్రప్రపుశమా౭౭సశ్రవిచేత్న: ౩౪
త్మ్శ్రతేశమ్శ్రఅహమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రత్వనశ్రసత్ల్మ ౌ ఃశ్రరతురక నాః
అప్శయ మ్శ్రఇష్ణణాశ్రత్వరేశ్రసరయాల్మ శ్రస్మ
శ్ర ౌ ప్సమ్శ్రహత్మ్శ్ర౩౫
అవకీర ణశ్రజట్టశ్రారమ్శ్రప్రప్విత్శ్రౌ క్లశోత్క్మ్శ్ర
ాుా శ్రశోణిత్శ్రతికాౌత్వు మ్శ్రశయానమ్శ్రశలయ శ్రీటిత్మ్శ్ర౩౬
సశ్రమామ్శ్రఉత్వల్మ క్షయశ్రనేప్రాాయ మ్శ్రప్రత్సమ్
ౌ శ్రఅసల్మ స ౌశ్రచేత్సమ్
ఇతిశ్రఉవాచ్శ్రవచ్ఃశ్రప్రకూరమ్శ్రతిత్క్షన్శ్రఇవశ్రతేజస్మశ్ర౩౭
ిమ్శ్రత్వా౭ప్ప్రకుత్మ్శ్రరాజన్శ్రవనేశ్రనివసాశ్రత్వయా
జిహీరుి: అమో్ శ్రకురల్మ ౭శ్రర ౌమ్శ్రయత్శ్రఅహమ్శ్రాటిత్శ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్ర౩౮
ఏకేనశ్రక్లుశ్రాణేనశ్రత్వరక ణయ౭పిహతేశ్రత్వయి
తౌల్మ శ్రఅన్తౌశ్రనిహతౌశ్రప్రుతౌౌశ్రమాాశ్రజనయిాశ్రచ్శ్రమేశ్ర౩౯
తౌశ్రక్త్మ్శ్రతుర్ లౌశ్రఅన్తౌశ్రత్వప్రత్్ త్వక్షౌశ్రపిాస్మతౌ
చిరమ్శ్రఆశాశ్రప్రకుామ్శ్రప్రతుష్టణమ్శ్రక్ ష్టటమ్శ్రసమాౌరయిషయ త్ఃశ్ర౪0
నశ్రనూనమ్శ్రత్ప్సోశ్రవా౭శ్రస్మశ్రౌ ప్లయోక్ఃశ్రప్రశుత్సయ శ్రవా
పిాశ్రయన్శ్రమామ్శ్రనశ్రజానాతిశ్రశయానమ్శ్రప్తిత్మ్శ్రపువిశ్ర౪౧
జానన్శ్రఅపిశ్రచ్శ్రిమ్శ్రకురాయ త్శ్రఅశి:ౌ అప్ర్షప్రక్త్వః
పిత్య మానమ్శ్రఇవా౭శక్శ్రౌ న్తస్మౌతుమ్శ్రఅనోయ శ్రనక్నశ్రనక్మ్శ్ర౪౨
పితుశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఏవశ్రమేశ్రక్ాల్మ శ్రీప్రక్మ్శ్రఆచ్క్షల్మ శ్రరాక్వ
నశ్రాల్మ మ్శ్రఅుత్హేత్శ్రప్రకుతోౌశ్రవనమ్శ్రవహిన : ఇవైతిత్ఃశ్ర౪౩
ఇయమ్శ్రఏక్ప్త్వశ్రరాజన్శ్రయతోశ్రమేశ్రపితు: ఆప్రశత్వః
త్మ్శ్రప్రప్స్మత్యశ్రక్ాల్మ శ్రత్ల్మ మ్శ్రనశ్రాల్మ మ్శ్రసశ్రకుపిత్ఃశ్రశపేత్శ్ర౪౪
విశలయ మ్శ్రకురుశ్రమామ్శ్రరాజన్శ్రత్వరక శ్రమేశ్రనిశిత్ఃశ్రశరః
రుణతిశ్రౌ ప్రుతుశ్రసోతేాత్మ్శ్రత్వరమ్శ్రఅు్ రయోశ్రయాశ్ర౪౫
సశ్రశలయ : శ్రిశల య తేశ్రప్రాణశ్రర్షల్మ శలోయ శ్రవినశిషయ తిశ్ర
ఇతిశ్రమాత్వ౭విశశ్రచిచమాౌశ్రత్సయ శ్రశలాయ ౭ప్క్ర ిణేశ్ర౪౬
తుఃిశ్రత్శ్రసయ శ్రచ్శ్రత్వనశ్రసయ శ్రత్వత్వశ్రశోకా౭౭తురశ్రసయ శ్రచ్శ్ర
లక్షయాశ్రమాసశ్రప్రహుత్యేశ్రచిమాౌమ్శ్రునిశ్రరత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౪౭
ాత్వయ మానశ్రసా శ్రమామ్శ్రప్రకుప్రచాచ శ్రతువాచ్శ్రప్రమా౭౭శ్రర ౌవత్శ్ర
సీత్మానోశ్రవిప్రుాౌనోు శ్రవేషమా
ట నోశ్రక్త్: క్షయమ్శ్ర౪౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సత్వా ిప్య శ్రశోక్మ్శ్రతైరేయణశ్రశ్రస్మర
ౌ శ్రచిత్:ౌ అప్వాత్వయ ౭హమ్
ప్రప్హక శ్రహాయ శ్రప్రకుత్మ్శ్రాప్మ్శ్రప్రహుత్యాత్శ్రఅప్నీయామ్శ్ర౪౯
నశ్రతిల్మ జాతి: అహమ్శ్రరాజన్శ్రమాశ్రపూశ్రశ్రతేశ్రౌ త్వనసోశ్రవయ ా
ూప్రాయామ్శ్రఅస్మక శ్రవైేయ నశ్రజాతోశ్రజనప్ా౭తిప్శ్ర౫0
ఇత్వవశ్రవత్త్ఃశ్రప్రకుప్రచాచ త్శ్రశ్రాణా౭పిహత్శ్రత్వరక ణః
వికూర ణతోశ్రవిచేషశ్రట సయ శ్రవేప్మానశ్రసయ శ్రపూత్లేశ్ర౫౧
త్సయ తుశ్రఆనత్వయ మానశ్రసయ శ్రత్మ్శ్రాణమ్శ్రఅహమ్శ్రఉత్ర
ౌ మ్
సశ్రమాశ్రుత్వల్మ క్షయశ్రసన్తత్వౌసోౌశ్రజహౌశ్రప్రాణామ్శ్రస
శ్ర ో
ౌ త్న: ౫౨
జలా౭౭న్తర ౌశ్రకాప్రత్మ్శ్రతుశ్రవిలప్య శ్రప్రకుచాచ న్శ్ర
త్వరక శ్రప్రవణమ్శ్రసత్వౌత్మ్శ్రఉచ్ల్మ సన ౌమ్
త్త్ఃశ్రసరయాల్మ మ్శ్రత్మ్శ్రఅహమ్శ్రశయానమ్శ్రశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రప్ప్రతే౭స్మక శ్రప్రపుశమ్శ్రవిషణఃణ శ్రశ్ర౫౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతిశ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
చు షష్టష్టత
ట మ సస ర్క :
వత్మ్శ్రఅప్రప్తిశ్రరూప్మ్శ్రతుశ్రత్వహరే ిశ్రశ్రసస
ౌ య శ్రరాక్వ:
విలప్శ్రనేన వశ్రత్రాక ాకశ్రక్నసలాయ మ్శ్రపునశ్రరప్రప్వీత్శ్ర౧
త్త్౭శ్రజాేనాన్శ్రత్వహత్శ్రాప్మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రసుు లితేశ్రన్తనియ
ౌ ః
ఏక్: తుశ్రశ్రఅచినయ
ౌ మ్శ్రపుాయౌ శ్రక్త్మ్శ్రుశ్రరప్రకుత్మ్శ్రప్వేత్శ్ర౩
త్త్శ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రక్టమ్శ్రఆాయశ్రపూర ణమ్శ్రప్రత్వశ్రవార్షణా
ఆప్రశత్వమ్శ్రత్మ్శ్రఅహమ్శ్రప్ర ాప్య శ్రయా౭౭కాయ త్శ్రప్త్మ్శ్రక్త్ఃశ్ర౪
త్ప్రా౭హమ్శ్రతుర్లౌశ్రఅన్తౌశ్రప్రుతౌౌశ్రఅప్ర్షణాయక్న
అప్శయ మ్శ్రత్సయ శ్రపిత్రౌశ్రలూనశ్రప్క్షాశ్రవివశ్రతిల్మజౌశ్ర౫
త్న్శ్రనిమిాౌపి: ఆసీన్తశ్రక్ాపి: అప్ర్షప్రక్మౌ
ామ్శ్రఆ శామ్శ్రత్వప్రతుుతేశ్రహీన్తశ్రఉాసీన్తశ్రఅనాత్వత్శ్ర౬
ప్త్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రతుశ్రమేశ్రప్రశుాల్మ శ్రుని: వాక్య మ్శ్రఅాషత్
ిమ్శ్రచిరాయస్మశ్రమేశ్రపుప్రత్శ్రానీయమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆనయశ్ర౭
యనిన మిత్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రాత్శ్రసలిలేశ్రప్రకీటిత్మ్శ్రత్ల్మ యా
ఉత్ు మిా
ట శ్రతేశ్రమాతేయమ్శ్రప్రప్విశశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆప్రశత్వమ్శ్ర౮
యత్ల్మయ ళీక్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రపుప్రత్శ్రమాప్రాశ్రతేశ్రయతిశ్రవాశ్రత్వయా
నశ్రత్న్శ్రత్వనస్మశ్రక్ర ౌవయమ్శ్రత్ల్మ యాశ్రాత్శ్రత్ప్స్మల్మ నాశ్ర౯
త్ల్మ మ్శ్రక్తిశ్రర
శ్ర ౌశ్రఅక్త్వనామ్శ్రచ్శ్రచ్క్షుశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రహీనశ్రచ్క్షుష్టమ్
సమాసకాౌశ్రశ్రసల్మ ౌ యిశ్రప్రాణాఃశ్రిమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రనోశ్రనా౭పిాషస్నశ్ర౧0
ునిమ్శ్రఅవయ క్యాశ్ర
ౌ
వాచాశ్రత్మ్శ్రఅహమ్శ్రసజమా
జ నయా
హీనశ్రవయ త్వన
జ యాశ్రప్రపేక్షయ శ్రీతోశ్రీత్శ్రఇవాశ్రప్రపువమ్శ్ర౧౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్వనసఃశ్రక్రక శ్రచేష్టటపి: అపిసత్వా ిప్య శ్రవాక్్ లమ్
ఆచ్చ్క్షేశ్రత్ల్మ హమ్శ్రత్స్మక శ్రపుప్రత్శ్రవయ సనజమ్శ్రప్యమ్శ్ర౧౨
క్షప్రతియో౭హమ్శ్రత్శరతోశ్రనా౭హమ్శ్రపుప్రతోశ్రత్వహాత్క నః
సజన
జ శ్రఅవత్వత్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రసల్మ శ్రక్రక జమ్శ్ర౧౩
ప్క్వన్శ్రచాప్శ్రహసోౌ౭హమ్శ్రసరయూశ్రత్వరమ్శ్రఆక్త్ః
జికాుా ఃశ్రశాల్మ ప్త్మ్శ్రక్మిచ శ్రనిన ానేశ్రచా౭౭క్త్మ్శ్రక్జమ్శ్ర౧౪
త్ప్రత్శ్రప్రశుతోశ్రత్వయాశ్రశోౌశ్రజలేశ్రకుత్వ్ శ్రసయ శ్రపూరయ త్ః
తిల్మ ో౭యమ్శ్రఇతిశ్రత్వాల్మ ౭యమ్శ్రాణేనా౭పిహతోశ్రత్వయాశ్ర౧౫
క్ాల్మ శ్రనాయ శ్రశ్రస ౌత్శ్రశ్రసీర
ౌ మ్శ్రఅప్శయ మ్శ్రఇష్ణణాశ్రప్రహుతి
వినిర్ష్ నన మ్శ్రక్త్శ్రప్రాణమ్శ్రశయానమ్శ్రపువిశ్రాప్సమ్శ్ర౧౬
ప్క్వన్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రఆలక్షయ శ్రత్వయాశ్రక్జశ్రజికాుా నా
విప్రరష్టట౭త్వ్ స్మశ్రనారాచ్శ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రతేశ్రనిహత్ఃశ్రరత్ఃశ్ర౧౭
త్త్శ్రశ్రసశ్రౌ స్మయ వశ్రవచ్నాత్శ్రఉపేత్య శ్రప్ర్షత్ప్య త్:
సశ్రత్వయాశ్రసహస్మశ్రాణశ్రఉప్రతుతోశ్రత్వరకత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౮
సశ్రచ్యన్తతుౌతేనశ్రాణేనశ్రత్న్తతైవశ్రసల్మ రు మ్శ్రఆస్మత్
ౌ ః
ప్క్వన్తౌశ్రపిత్రౌశ్రశోచ్న్శ్రఅమాౌశ్రవితిశ్రవిలప్య శ్రచ్శ్ర౧౯
అజాేనాత్శ్రప్వత్ఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రసహస్మ౭పిహతోశ్రత్వయా
ేషమ్శ్రఏవమ్శ్రక్తేశ్రయత్శ్రస్మయ త్శ్రత్త్శ్రప్రప్సీత్తుశ్రమేశ్రునిఃశ్ర౨0
సశ్రత్ప్రచుచ ాల్మశ్రవచ్ఃశ్రప్రకూరమ్శ్రత్వయోక్మ్శ్ర
ౌ అక్శ్రశమిా నాశ్ర
నా౭శక్శ్రశ్రత్వప్రౌ వశ్రమాయాసమ్శ్రఅక్రుౌమ్శ్రప్క్వాన్శ్రరుషి: ౨౧
సశ్రాష్ శ్రపూర ణశ్రవత్నోశ్రనిశేల్మ సన్శ్రశోక్శ్రక్ర్షే త్ః
మామ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహాతేజాఃశ్రప్రకుాత్వజలిమ్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్శ్ర౨౨
యశ్రతేయ త్త్శ్రఅశుప్మ్శ్రక్రక శ్రనశ్రత్ల్మ మ్శ్రమేశ్రక్త్యేశ్రసల్మ యమ్
ప్లేశ్రనూక రాౌశ్రసక శ్రతేశ్రరాజన్శ్రసత్య ఃశ్రశత్శ్రసహప్రసాశ్ర౨౩
క్షప్రతియేణశ్రవతోశ్రరాజన్శ్రవానప్రప్స్నశ్రౌ విేషత్ః
శ్రజాేనశ్రపూరల్మ మ్శ్రప్రకుత్ఃశ్రశ్రస్మౌనాశ్రచాచయ వయేత్శ్రఅపిశ్రవప్రజిణమ్శ్ర౨౪
సప్ా
ౌ శ్రతుశ్రప్లేశ్రనూకరాౌశ్రున్తశ్రత్ప్స్మశ్రతిషతి
ట
జా
శ్ర ే నాశ్రతిల్మ ప్రరజత్శ్రశే న్తసమ్
ౌ శ్రాప్రతుేశ్రప్రప్హక శ్రవాతినిశ్ర౨౫
అజాేనాశ్రశ్రతిశ్రౌ ప్రకుత్మ్శ్రయస్మక త్శ్రఇత్మ్శ్రతేనైవశ్రజీవస్మ
అపిశ్రహయ ౭త్య శ్రకులమ్శ్రనశ్రస్మయ శ్రతిక్షాల్మ కూణామ్శ్రకుతోశ్రప్వాన్శ్ర౨౬
నయశ్రన్తశ్రప్రుప్శ్రత్మ్శ్రతేశమ్శ్రఇతిశ్రమామ్శ్రచా౭ప్య ాషత్
అత్య శ్రత్మ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచాచ వఃశ్రపుప్రత్మ్శ్రప్శిచత్వశ్రత్రే నమ్శ్ర౨౭
రుతిరేణా౭వస్మకాౌ౭ఙ్ుమ్శ్రప్రప్కీరాణ౭జినశ్రవాససమ్
శయానమ్శ్రపువిశ్రనిసాత్వజామ్శ్రత్రక శ్రరాజశ్రవశమ్శ్రక్త్మ్శ్ర౨౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అా౭హమ్శ్రఏక్శ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రతేశమ్శ్రనీాల్మ శ్రతౌశ్రప్రపుశశ్రతుఃితౌ
అస్ రేయమ్శ్రఅహమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రత్మ్శ్రునిమ్శ్రసహశ్రారయ యాశ్ర౨౯
తౌశ్రపుప్రత్మ్శ్రఆత్క నఃశ్రప్రర్ ష్టటల్మశ్రత్మ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్ప్స్మల్మ న్త
నిపేత్తుఃశ్రశరీరే౭సయ శ్రపిాశ్రచా౭స్నయ త్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩0
నా౭పివాత్యస్నశ్రమాశ్రఅత్య శ్రనశ్రచ్శ్రమామ్శ్రఅపిాషస్న
ిమ్శ్రుశ్రేషేశ్రతుశ్రపూమౌశ్రత్ల్మ మ్శ్రవత్ా శ్రిమ్శ్రకుపితోహయ ౭స్మశ్ర౩౧
నశ్రత్ల్మ ౭హమ్శ్రతేశ్రప్రపియఃశ్రపుప్రత్శ్రమాత్రమ్శ్రప్శయ శ్రార్షక క్
ిమ్శ్రుశ్రనా౭౭లి0క్స్నశ్రపుప్రత్శ్రరకుమారశ్రవచ్యశ్రవత్శ్ర౩౨
క్సయ శ్రవా౭ప్రశ్రరాప్రతే౭హమ్శ్రప్రశోష్టయ మిశ్రప్రహుత్యత్వు త్వమ్
అత్వయానశ్రసయ శ్రత్వతురమ్శ్రశాన్తసమ్
ౌ శ్రవా౭నయ శ్రతిల్మ ేషత్ఃశ్ర౩౩
క్నశ్రమామ్శ్రసమాౌయ మ్శ్రఉాస్మయ వశ్రస్మన ాల్మశ్రహుత్శ్రహుాశనః
శ్రశాలక్యిషయ శ్రతుయ ాసీనఃశ్రపుప్రత్శ్రశోక్శ్రప్యార్ష ౌత్మ్శ్ర౩౪
క్నశ్రౌ మ్పలశ్రప్లమ్శ్రప్రహుాల్మ శ్రక్నశ్రమామ్శ్రప్రపియమ్శ్రఇవాతి౭తిమ్
ోజయిషయ శ్రత్య క్రక ణయమ్శ్రఅప్రప్ప్రక్హమ్శ్రఅనాయక్మ్శ్ర౩౫
ఇమామ్శ్రఅ నాౌమ్శ్రచ్శ్రప్రుాౌమ్శ్రచ్శ్రమాత్రమ్శ్రతేశ్రత్ప్స్మల్మ నీమ్
క్త్మ్శ్రపుప్రత్శ్రప్ర్షష్టయమిశ్రప్రకుప్ణామ్శ్రపుప్రత్శ్రక్ర్ష ౌనీమ్శ్ర౩౬
తిషశ్రట మామ్శ్రమాశ్రక్త్వఃశ్రపుప్రత్శ్రయత్వశ్రసయ శ్రసత్నమ్శ్రప్రప్తి
శోల్మ శ్రత్వయాశ్రసహశ్రక్నాౌ౭స్మశ్రజననాయ శ్రచ్శ్రసమేతిత్ఃశ్ర౩౭
ఉాశ్రవ౭పిశ్రచ్శ్రశోకారాౌశ్రవ౭నాతౌశ్రప్రకుప్ణౌశ్రవనే
క్షిప్రప్మ్శ్రఏవశ్రక్మిష్టయవశ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రహీన్తశ్రయత్వశ్రక్షయమ్శ్ర౩౮
త్తోశ్రవైవసల్మ త్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్మ్శ్రప్రప్వక్షాయ మిశ్రారత్వమ్
క్షత్వామ్శ్రత్రక శ్రరాజ్ఞశ్రమేశ్రపిప్రపుయాతి్ త్రాశ్రవయమ్శ్ర౩౯
ాతుత్వ౭శ్రర మస్మశ్రత్రాకాక శ్రలోక్శ్రాలోశ్రత్వహాశ్రయశా:
ఈప్రతుశశ్రసయ శ్రత్వమా౭క్షయాయ శ్రమేకాశ్రత్వ౭ప్యశ్రత్క్షిణామ్శ్ర౪0
అాో౭స్మశ్రయాశ్రపుప్రత్శ్రనిహత్ఃశ్రాప్శ్రక్రకణా
తేనశ్రసతేయ నశ్రక్చాచ ౭౭శుశ్రయేశ్రలోకాఃశ్రశన్తసశ్రౌ యోతినామ్శ్ర౪౧
యానిశ్రౌ ూరాశ్రక్తిమ్శ్రయామ్శ్రచ్శ్రసప్రమాు మేశ్రషల్మ ౭నివర్ష ౌనః
హాశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ ౭పిుకాఃశ్రపుప్రత్శ్రక్తిమ్శ్రామ్శ్రప్రమామ్శ్రప్రవజశ్ర౪౨
యామ్శ్రక్తిమ్శ్రసక్రఃశ్రైోయ శ్రతిీోశ్రజనమేజయః
నహుష్టశ్రతుుౌమారశ్రశచ శ్రప్రాాౌశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రక్చ్చ శ్రపుప్రత్క్శ్ర౪౩
యాశ్రక్తిఃశ్రసరల్మ శ్రస్మతూనామ్శ్రస్మల్మ ాయయాశ్రత్
శ్ర ప్
ౌ స్మశ్రచ్శ్రయా
యాశ్రపూమిత్శ్రస్మయ హిాకేన శ్రశచ శ్రఏక్శ్రప్త్వన శ్రప్రవత్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర౪౪
క్నశ్రసహప్రసశ్రప్రప్ాప్రతూణామ్శ్రయాశ్రయాశ్రకురుప్రపుామ్శ్రఅపి
తేహశ్రనాయ సశ్రప్రకుామ్శ్రయాశ్రచ్శ్రామ్శ్రక్తిమ్శ్రక్చ్చ శ్రపుప్రత్క్శ్ర౪౫
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రహిశ్రత్ల్మ స్మకన్శ్రకులేశ్రజాతోశ్రక్చ్చ శ్రత్య ౭కుశలామ్శ్రక్తిమ్
సశ్రతుశ్రయాసయ తిశ్రయేనశ్రత్ల్మ మ్శ్రనిహతోశ్రత్వత్వశ్రాత్వౌవ: ౪౬
ఏవమ్శ్రసశ్రప్రకుప్ణమ్శ్రత్ప్రత్శ్రప్రయ తేవయా౭సప్రకుత్
త్తో౭స్మక శ్రక్రుౌమ్శ్రఉత్క్మ్శ్రప్రప్ప్రుత్ఃౌ శ్రసహశ్రారయ యాశ్ర౪౭
సశ్రతుశ్రతివేయ నశ్రరూపేణశ్రునిశ్రపుప్రత్ఃశ్రసల్మ శ్రక్రక పిః
సల్మ రు మ్శ్రఅాయ రుహత్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రశప్రకేణశ్రసహశ్రత్రక విత్శ్ర౪౮
ఆప్ాషేశ్రచ్శ్రతౌశ్రప్రుతౌౌశ్రసహశ్రశప్రకేణశ్రాప్స:
ఆశాల్మ సయశ్రచ్శ్రుహూర ౌమ్శ్రతుశ్రపిత్రౌశ్రవాక్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪౯
శ్రస్మౌనమ్శ్రఅస్మక శ్రత్వహత్శ్రప్రాోౌశ్రప్వతోఃశ్రప్ర్షచారణాత్
ప్వనాౌశ్రవ౭పిశ్రచ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రత్వత్వశ్రమ్పలమ్శ్రఉపైషయ త్ఃశ్ర౫0
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రతివేయనశ్రవిమానేనశ్రవపుషకా
ఆరురోహశ్రతివమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రునిశ్రపుప్రతోశ్రజితేన్తనియ
ౌ ఃశ్ర౫౧
సశ్రప్రకుాల్మ శ్రతూత్క్మ్శ్రతూర ణమ్శ్రాప్సఃశ్రసహశ్రారయ యా
మామ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహాతేజాఃశ్రప్రకుాత్వజలిమ్శ్రఉప్స్మత్
ౌ మ్శ్ర౫౨
అతైయ వశ్రజహిశ్రమామ్శ్రరాజన్శ్రత్వరణేశ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ మేశ్రవయ ా
యశ్రచ్చ రేశ్రణక్శ్రపుప్రత్మ్శ్రమామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅకారీ ి: అపుప్రత్క్మ్శ్ర౫౩
త్ల్మ యాశ్రతుశ్రయత్శ్రఅవిజాేనాన్శ్రనిహతోశ్రమేశ్రరత్ఃశ్రశుచిః
తేనశ్రాల్మ మ్శ్రఅపిశాాయమిశ్రరతుఃక్మ్శ్రఅతిశ్రారుణమ్శ్ర౫౪
పుప్రత్శ్రవయ సనజమ్శ్రతుఃక్మ్శ్రయత్శ్రఏత్న్శ్రత్వత్వశ్రస్మప్రత్వ్ త్మ్
ఏవమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రపుప్రత్శ్రశోకేనశ్రరాజన్శ్రకాలమ్శ్రక్ర్షషయ స్మశ్ర౫౫
అజాేనాశ్రశ్రతుౌశ్రహతోశ్రయస్మక త్శ్రక్షప్రతియేణశ్రత్ల్మ యాశ్రుని:
త్స్మక శ్రాల్మ మ్శ్రనా౭విశశ్రాయ ౭౭శుశ్రప్రప్హక శ్రహాయ శ్రనరా౭తిప్శ్ర౫౬శ్ర
ాల్మ శ్రత్వ౭పిశ్రఏాప్రతుశోశ్రావ: క్షిప్రప్శ్రమేవశ్రక్మిషయ స్మశ్ర
జీవిాత్వౌశ్రక్రోశ్రక్నరోశ్రాారశ్రమివశ్రత్క్షిణాశ్ర౫౭
ఏవమ్శ్రశాప్మ్శ్రత్వయిశ్రనయ సయశ్రవిలప్య శ్రక్రుణమ్శ్రప్హుశ్ర
చిాశ్రమా౭౭రోప్య శ్రతేహమ్శ్రత్నిక తునమ్శ్రసల్మరు శ్రత్వప్య యాత్శ్ర౫౮
త్తేత్శ్రచిచ త్వౌయాశ్రనేనశ్రప్రరక త్మ్శ్రాప్మ్శ్రత్వయాశ్రసల్మ యమ్శ్ర
త్ాశ్రాలాయ త్శ్రప్రకుత్మ్శ్రతేవిశ్రశప్
శ్ర ౌవేత్య ౭ుక్ర్ష ిణాశ్ర౫౯
త్స్మయ ౭యమ్శ్రక్రక ణోశ్రతేవిశ్రవిాక్శ్రసా ుప్స్మత్
ౌ :
అప్తైయ శ్రసా హశ్రసు్ కేశ్రవా
ౌ య తి: అనన శ్రరస్నశ్రయాశ్ర౬0
త్స్మక న్శ్రమామ్శ్రఆక్త్మ్శ్రప్ప్రతేశ్రత్సోయ ారసయ శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్ః
యత్౭హమ్శ్రపుప్రత్శ్రశోకేనశ్రసత్వౌయ క్షాయశ్రత్వయ ౭త్యశ్రజీవిత్మ్శ్ర౬౧
చ్క్షురా్య మ్శ్రాల్మ మ్శ్రనశ్రప్శాయ మిశ్రక్నసలేయ శ్రస్మతుశ్రమామ్శ్రప్రర్ శశ్ర
ఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రసశ్రరుత్మ్శ్రప్రససోౌశ్రారాయ మా౭౭హశ్రచ్శ్రపూమిప్: ౬౨
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏత్శ్రనేక శ్రసప్రతుశమ్శ్రతేవిశ్రయనక యాశ్రరాక్వేశ్రప్రకుత్మ్శ్రశ్ర
సప్రతుశమ్శ్రత్తుౌశ్రత్స్మయ వశ్రయత్౭నేనశ్రప్రకుత్మ్శ్రత్వయిశ్ర౬౩
తుప్రరుల్మ త్ ౌశ్రత్వ౭పిశ్రక్: పుప్రత్మ్శ్రత్య ఞశ్రతు్ విశ్రవిచ్క్షణ:
క్శచ శ్రప్రప్ప్రవాజయ మానోశ్రవాశ్రనా౭సూయేశ్రతి్ త్రమ్శ్రరత్: ౬౪
యతిశ్రమామ్శ్రసప్రుా్ేశ్రప్రాత్వఃశ్రసప్రకుత్౭త్యశ్రలపేత్శ్రవా
యత్వశ్రక్షయశ్రత్వ౭ుప్రాాౌశ్రప్రత్క్షయ మిౌశ్రనశ్రహిశ్రమానవా: ౬౫
చ్క్షుష్టశ్రాల్మ మ్శ్రనశ్రప్శాయ మిశ్రప్రరక తిశ్రరక త్వశ్రవిలుప్య తే
తూాశ్రవైవసల్మ త్శ్రస్మయ తేశ్రక్నసలేయ శ్రత్ల్మ రయనిశ్రౌ మామ్శ్ర౬౬
అత్శ్రశ్రరౌశ్రిమ్శ్రతుఃక్త్రమ్శ్రయత్శ్రఅహమ్శ్రజీవిత్శ్రక్షయే
నశ్రహిశ్రప్శాయ మిశ్రత్రక జ ేమ్శ్రరాత్వమ్శ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్ర౬౭
త్స్మయ ౭త్రే నజశ్రశోే క్శ్రరా త్సయ ౭ప్రప్తిక్రక ణ::
ఉచ్యచ షయతిశ్రమేశ్రప్రాణాశ్రనాల్మ ర్షశ్రశ్రసోౌక్శ్రమివా౭౭త్ప్: ౬౮
నశ్రతేశ్రత్వుష్టయ శ్రతేవాశ్రశ్రస్నశ్రౌ యేశ్రచారుశ్రశుప్శ్రకుణల
ట మ్
ుక్మ్శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవరే ిశ్రప్ఞ్చ శ్రత్ేశ్రపునఃశ్ర౬౯
ప్త్క శ్రప్ప్రతేక్షణమ్శ్రరప్రపుశ్రరత్న్తత్విోమ్శ్రచారుశ్రనాస్మక్మ్
త్నాయ శ్రప్రత్క్షయ ని
శ్ర ౌశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రారా౭తిప్శ్రనిప్మ్శ్రుక్మ్శ్ర౭0
సప్రతుశమ్శ్రశారత్శ్రస్నయనోౌఃశ్రపులశ్రల సయ శ్రక్త్వలశ్రసయ శ్రచ్
రక్నిశ్రౌ త్వత్వశ్రనాత్శ్రసయశ్రత్నాయ శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రత్ుక క్మ్శ్ర౭౧
నిప్రుత్శ్రౌ వనశ్రవాసమ్శ్రత్మ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రపున: ఆక్త్మ్
ప్రత్క్షయ ని ౌశ్రరినోశ్రరాత్వమ్శ్రశుప్రక్మ్శ్రమారు శ్రక్త్మ్శ్రయాశ్ర౭౨
క్నసలేయ శ్రచిత్శ్రౌ మోహేనశ్రప్రహుత్యమ్శ్రసీత్త్వవశ్రమేశ్ర
వేత్యేశ్రనశ్రచ్శ్రసుయకాౌన్శ్రశప్శ్రౌ స్ రేశ్రరస్మన్శ్రఅహమ్శ్ర౭౩
చిత్శ్రౌ నాశాశ్రతిల్మ ప్త్య మేౌశ్రసరాల్మ ణేయశ్రవేన్తమిౌయాణిశ్రమే
క్ష్మణశ్రస్నన హశ్రసయ శ్రత్వనశ్రసయ శ్రసత్వా కాశ్రౌ రశక యోశ్రయాశ్ర౭౪
అయమ్శ్రఆత్క ప్వఃశ్రశోక్నశ్రమామ్శ్రఅనాత్మ్శ్రఅచేత్నమ్
సమాా త్యతిశ్రవేకేనశ్రయాశ్రకూలమ్శ్రనత్వశ్రరయఃశ్ర౭౫
హాశ్రరాక్వశ్రత్వహాశ్రాహోశ్రహాశ్రత్వమా౭౭యాసశ్రనాశన
హాశ్రపిప్రతుశ్రప్రపియశ్రమేశ్రనాత్శ్రహా౭త్య శ్రకాల్మ ౭స్మశ్రక్త్శ్రరా త్శ్ర౭౬
హాశ్రక్నసలేయ శ్రనశిష్టయ మిశ్రహాశ్రరమిప్రతేశ్రత్ప్స్మల్మ నిశ్ర
హాశ్రప్రుశమేా శ్రమామా౭మిప్రతేశ్రకైకేయిశ్రకులశ్రాత్వా నిశ్ర౭౭
ఇతిశ్రరాత్వశ్రశచ శ్రమాతుశ్రశచ శ్రరమిప్రాయాశ్రశచ శ్రసనిన తౌశ్ర
రాజాశ్రత్శరత్ఃశ్రశోచ్న్శ్రజీవిా౭శ్రనమ్
ౌ శ్రఉాక్త్వత్శ్ర౭౮
త్ాశ్రతుశ్రత్వనమ్శ్రక్త్యన్శ్రనరాతిప్ఃశ్రశ్ర
ప్రపియశ్రసయ శ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రవివాసనా౭౭తురః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్తే౭శ్రర ౌరాప్రతేశ్రప్రపుశశ్రతుఃక్శ్రీటిత్:
త్ాశ్రజహౌశ్రప్రాణమ్శ్రఉారశ్రత్రే నఃశ్ర౭౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుశ్రశ్రషషి
ి త్
ట త్వశ్రసా రు :
రమచ షష్టత
ట మ సస ర్క :
అత్శ్రరాత్రాయ మ్శ్రవయ త్వాయామ్శ్రప్రాత్: ఏవా౭ప్రే౭హని
వనిన
ౌ ఃశ్రప్రుయ ాతిషన్
ట శ్రత్త్శ్రార్ష ౌవశ్రనివేశనమ్శ్ర౧
సూా: ప్రత్వశ్రసమాాురాశ్రత్వత్వు ళాశ్రశోచ త్ ౌత్వశ్రప్రశుా:
కాయకా: ర
శ్ర ౌతిశ్రీలాశ్రశచ శ్రనిక్త్త్వౌ: ప్రపుత్క్శ్రప్రపుత్క్శ్ర౨
రాజానమ్శ్రశ్రరౌవామ్శ్రతేష్టశ్రుాాౌ౭పిహిా౭౭శిష్టమ్శ్ర
ప్రాస్మాోక్శ్రవిసీర
ౌ ణ: శ్రరౌతిశ్రశోౌశ్రహయ వర ౌత్శ్ర౩
త్త్శ్రర
శ్ర ౌశ్రర
శ్ర ౌవామ్శ్రతేష్టమ్శ్రసూానామ్శ్రాణిశ్రవాత్కా:
అప్ానాశ్రుయ ాప్రహుత్య శ్రాణిశ్రవాాశ్రనవాత్యన్శ్ర౪
తేనశ్రశపేన
ౌ శ్రవిహకా: ప్రప్తిశ్రపుాౌశ్రవిససల్మ ు:
శాకాశ్రశ్రస్మౌ: ప్త్వజరశ్రశ్రస్మౌశ్రశచశ్రయేశ్రరాజశ్రకులశ్రక్నచ్రా: ౫
వాయ ప్రహుా: పుణయ శ్రశాౌశ్రశచ శ్రవీణానామ్శ్రచా౭పిశ్రనిసాల్మ నా:
ఆీశ్రరేు యమ్శ్రచ్శ్రకాానామ్శ్రపూరయాశ్రమాసశ్రవేశక శ్రత్త్శ్ర౬
త్త్ఃశ్రశుచిశ్రసమాచారాఃశ్రప్రుయ ప్స్మౌనశ్రక్నవిా:
న్తసీశ్రౌ వర ిశ్రవరశ్రపూయిష్టటశ్రఉప్త్రౌశ్రరయ ాశ్రపురమ్శ్ర౭
హర్షశ్రచ్నన
ౌ శ్రసప్రు్ క్మ్శ్ర
ౌ ఉత్క్మ్శ్రకాత్వచ నైశ్రరు టైః
ఆనిుయ ఃశ్రస్మన నశ్రశిక్షాజాేశ్రయాశ్రకాలమ్శ్రయాశ్రవితిశ్ర౮
త్వఙ్ు ళశ్రఆలత్వ్ నీయానిశ్రప్రాశనీయాన్శ్రఉప్సు రాన్
ఉప్నిుయ శ్రస
శ్ర ౌా౭ప్య ౭నాయ ఃశ్రకుమారీశ్రప్హుళా: న్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౯
అత్శ్రయాఃశ్రక్నసలేన్తనశ్రౌ సయ శ్రశయనమ్శ్రప్రప్త్య ౭ననరా
ౌ ః
సరల్మ శ్రలక్షణశ్రసత్వ్ ననమ్శ్రసరల్మ శ్రవితివశ్రత్౭ర్షచత్మ్శ్ర
సరల్మ మ్శ్రరకుణశ్రలక్ష్మక శ్రవశ్రత్
శ్ర త్
ౌ ్ పూవా౭పిహార్షక్మ్శ్ర౧0
త్తుౌశ్రసూరోయ త్యమ్శ్రయావశ్రత్ా రల్మమ్శ్రప్ర్షసుతుా క్మ్శ్ర
త్సౌౌశ్రఅుప్శ్రసప్రమా్ప్మ్
ౌ శ్రిమ్శ్రస్మల్మ శ్రతిశ్రతుయ ప్శ్రశమిు త్మ్శ్ర౧౧
అత్శ్రయా: క్నసలేన్తనశ్రౌ సయ శ్రశయనమ్శ్రప్రప్త్య ౭నత్వౌరా:
ాశ్రన్తస్మయ
ౌ శ్రశ్రరౌశ్రసమాక్త్వయ శ్రప్రాౌరమ్శ్రప్రప్త్యోత్యన్శ్ర౧౨
త్ాశ్రపుయ చిత్శ్రప్రుాౌశ్రశ్రస్మౌశ్రవినయేనశ్రనయేనశ్రచ్శ్ర
నశ్రహయ శ్రసయ శ్రశయనమ్శ్రప్రర్ ష్టటల్మశ్రిమిచ త్౭పుయ ప్శ్రలేపిరేశ్ర
ాశ్రన్తస్మయ
ౌ శ్రసాల్మ ప్నశ్రీలజాేశ్రేచ ష్టటశ్రసత్వచ లనా౭౭తిష్ణశ్ర౧౩
ాశ్రవేప్తుశ్రప్రీాశ్రశచ శ్రరాజఃే శ్రప్రాణేష్ణశ్రశఙ్క్షుాః
ప్రప్తిప్రసోత్శ్రన్తరౌణా౭ప్రకాణామ్శ్రసప్రతుశమ్శ్రసత్వచ క్మి్ రేశ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అత్శ్రసమేల్మ ప్శ్రత్వనానామ్శ్రన్తసీ ణా
ౌ మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రచ్శ్రార్ష ౌవమ్
యశ్రత్
శ్ర శ్రౌ ాశఙ్క్షు త్మ్శ్రాప్మ్శ్రత్సయ శ్రజఞశ్రే వినిశచ యఃశ్ర౧౫
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రపుప్రత్శ్రశోక్శ్రప్రాజితే
ప్రప్ రపేన
ౌ శ్రప్రప్పుతేయ తేశ్రయాశ్రకాలశ్రసత్వనిల్మ తేశ్ర౧౬
నిప్రష్ ాశ్రచ్శ్రవివరాణశ్రచ్శ్రసనాన శ్రశోకేనశ్రసనన ాశ్ర
నశ్రవయ రాజత్శ్రక్నసలాయ శ్రారేవశ్రతిమిరాశ్రప్రుాశ్ర౧౭
క్నసలాయ ౭నత్వౌరమ్శ్రరాజశ్రే రా మిప్రాశ్రత్త్౭నత్వౌరమ్శ్ర
నశ్రసక శ్రవిప్రాజతేశ్రతేవీశ్రశోకా౭ప్రశుశ్రలుళిా౭౭ననాశ్ర౧౮
తేశ్రచ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్ాశ్రరపేశ్రౌ ఉపేశ్రతేవౌయ శ్రచ్శ్రత్మ్శ్రప్రుప్మ్శ్ర
రప్శ్రౌ మే వోత్ు త్శ్రప్రాణశ్రత్వత్వౌ: పురశ్రత్వప్రతుశయ త్శ్ర౧౯
త్త్ఃశ్రప్రప్చుప్రకుశుశ్రరీ
శ్ర ౌనాఃశ్రససల్మ రమ్శ్రాశ్రవరాఙ్ు నాః
క్రేణవశ్రఇవా౭రణేయ శ్రశ్రస్మౌనశ్రప్రప్చుయ త్శ్రయూత్ాఃశ్ర౨0
ాస్మమ్శ్రఆప్రక్నశ్రౌ శపేన
ౌ శ్రసహసోశ్రత్ు త్శ్రచేత్నే
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రత్య క్శ్రని
ౌ ప్రతేశ్రప్పూవతుఃశ్ర౨౧
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రర్ ష్టటల్మశ్రచ్శ్రార్ష ౌవమ్
హాశ్రనాతేతిశ్రప్ర్షప్రకుశయ శ్రపేత్తు: త్రణీశ్రత్లేశ్ర౨౨
స్మశ్రక్నసలేన్తనశ్రౌ తుహిాశ్రవేషమా
ట నాశ్రత్వహీశ్రత్లే
నశ్రప్ప్రాజశ్రరజ్ఞశ్రత్ల్మ స్మౌశ్రారేవశ్రక్క్నశ్రచుయ ాశ్ర౨౩
ప్రుపేశ్రశాత్వౌశ్రకుణేశ్రజాతేశ్రక్నసలాయ మ్శ్రప్తిామ్శ్రపువిశ్ర
అప్శయ మ్శ్రశ్రస్మౌ: న్తస్మయ
ౌ : సరాల్మ శ్రహామ్శ్రనాక్శ్రవతూశ్రమివశ్ర౨౪
త్త్శ్రసా రాల్మశ్రనరేన్తనశ్రౌ సయ శ్రకైకేయీశ్రప్రప్ుకాశ్రన్తస్మయ
ౌ :
రుత్త్వౌయ శ్రశోే క్శ్రసత్వౌాౌశ్రనిపేతుశ్రరు త్శ్రచేత్నా: ౨౫
ాశ్రపిశ్రసా శ్రప్లవాశ్రనానత్: ప్రక్నశ మ్పౌపి: అుప్రతుత్:
యేనశ్రశ్రస్మరీ
ౌ ప్రకుత్మ్శ్రపూయ: త్త్శ్రప్రకుహమ్శ్రసత్వనాత్యత్శ్ర౨౬
త్చ్చ శ్రశ్రసన్తత్వౌిసశ్రౌ సప్రమా్ న ౌమ్శ్రప్రుయ తుా క్శ్రజనా౭౭కులమ్
సరల్మ త్శ్రశ్రరు
ౌ
లాశ్రప్రక్నమ్
ౌ శ్రప్ర్షాా౭౭శ్రర ౌశ్రానవ
ౌ మ్శ్ర౨౭
సతోయ శ్రనిప్తిా౭౭ననమ్
ౌ శ్రత్వనశ్రవిక్ప్శ్ర
ల త్రే నమ్
ప్పూవశ్రనరతేవశ్రసయ శ్రసత్క శ్రతిష్టటనశ్రౌ మ్పయుషఃశ్ర౨౮
అత్వత్మ్శ్రఆజాేయశ్రతుశ్రార్ష ౌవర ిప్మ్శ్ర
యశస్మల్మ నమ్శ్రసత్వ్ ర్షవారయ శ్రప్త్న యః
ప్రపుశమ్శ్రరుత్నయ ౌఃశ్రక్రుణమ్శ్రరతుఃిాఃశ్ర
శ్రప్రప్ప్రకుహయ శ్రాహూశ్రవయలప్న్శ్రఅనాత్వత్శ్ర౨౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్త్వచ శ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
షట్ షష్టత
ట మ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్మ్శ్రఅిన మ్శ్రఇవశ్రసమాే శ్రన ౌమ్శ్రఅు్ శ్రహీనమ్శ్రఇవా౭౭శ్రర ణవమ్
హత్శ్రప్రప్ప్మ్శ్రఇవా౭౭తిత్య మ్శ్రసల్మ రు స ౌమ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రపూమిప్మ్శ్ర౧
క్నసలాయ శ్రాష్ శ్రపూరాణ౭క్ష్మశ్రవివిత్మ్శ్రశోక్శ్రక్ర్షేా
ఉప్ప్రకుహయ శ్రశిరోశ్రరాజఃే శ్రకైకేయీమ్శ్రప్రప్త్య ౭ాషత్శ్ర౨
సశ్రకామాశ్రప్వశ్రకైకేయిశ్రపుత్వల్మ ి శ్రరాజయ మ్శ్రఅక్ణక్
ట మ్
త్య కాల్మ ౌ శ్రరాజానమ్శ్రఏకా౭ప్రకాశ్రప్రుశమేా శ్రతుషశ్రట చార్షణిశ్ర౩
విహాయశ్రమామ్శ్రక్తోశ్రరామోశ్రప్రాౌశ్రచ్శ్రసల్మ రుతోశ్రత్వత్వ
విప్తేశ్రస్మర ౌశ్రహీనేవశ్రనా౭హమ్శ్రజీవితుమ్శ్రఉత్ా హేశ్ర౪
ప్రాౌరమ్శ్రత్మ్శ్రప్ర్షత్య జయ శ్రకాశ్రన్తసీశ్రౌ తైవత్మ్శ్రఆత్క నః
ఇచేచ త్శ్రజీవితుమ్శ్రఅనయ ప్రత్శ్రకైకేయాయ శ్రశ్రసయ క్
ౌ శ్రత్
ౌ రక ణఃశ్ర౫
నశ్రలుోౌశ్రపుత్య తేశ్రతోష్టన్శ్రిమా్ క్మ్శ్రఇవశ్రప్క్షయన్
కుాజశ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రకైకేయాయ శ్రరాక్వాణామ్శ్రకులమ్శ్రహత్మ్శ్ర౬
అనియోకేశ్రనియుకేనశ్ర
ౌ రాజాేశ్రరాత్వమ్శ్రవివాస్మత్మ్
సశ్రారయ మ్శ్రజనక్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్తిత్ప్ాయ శ్రత్య ౭హమ్శ్రయాశ్ర౭
సశ్రమాత్వ౭నాామ్శ్రవిత్వామ్శ్రనా౭త్య శ్రజానాతిశ్రార్షక క్:
రాత్వఃశ్రక్త్వలశ్రప్ప్రాక్షోశ్రజీవశ్రనాశమ్శ్రఇతోశ్రక్త్ఃశ్ర౮
వితేహశ్రరాజశ్రసయ శ్రరాశ్రత్ాశ్రశ్రసీాశ్రత్ప్స్మల్మ నీ
తుఃక్స్మయ ౭ుచిాశ్రతుఃక్మ్శ్రవనేశ్రప్రుయ తిల్మజిషయ తిశ్ర౯
నత్ామ్శ్రీత్వశ్రక్నష్టణామ్శ్రనిశారశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణామ్
నిశత్వయ శ్రనూనమ్శ్రసన్తత్వౌస్మౌశ్రరాక్వమ్శ్రసప్రత్వే యిషయ తిశ్ర౧0
ప్రుత్శ్రౌ ైచ వా౭ల్ శ్రపుప్రత్శ్రశచ శ్రవైతేహీమ్శ్రఅుచినయ
ౌ న్
సో౭పిశ్రశోక్శ్రసమావిష్టటశ్రనుశ్రత్య క్షయతిశ్రజీవిత్మ్శ్ర౧౧
స్మ౭హత్వ౭తైయ వశ్రతిష్టటత్వౌమ్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రప్తిప్రవాశ్ర
ఇత్మ్శ్రశరీరశ్రమాలిత్వుయ శ్రప్రప్వేక్షాయ మిశ్రహుాశనమ్శ్ర౧౨
ామ్శ్రత్త్ఃశ్రసత్వ్ ర్షషల్మజయ శ్రవిలప్నీమ్
ౌ శ్రత్ప్స్మల్మనీమ్
వయ ప్నిుయ ఃశ్రరతుఃకారాౌమ్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రవాయవహార్షకాఃశ్ర౧౩
తైలశ్రప్ర తోణాయ మ్శ్రఅా౭మాాయ ఃశ్రసమేల్మ శయశ్రజక్త్వశ్రప్తిమ్
రాజఃే శ్రసరాల్మ ణయ౭ా౭౭తిష్టటశ్రశచ ప్రకుఃశ్రక్రాక ణయ౭ననర
ౌ మ్శ్ర౧౪
నశ్రతుశ్రసత్వు లనమ్శ్రరాజ్ఞేశ్రవినాశ్రపుప్రతేణశ్రత్వన్తనిణ
ౌ ః
సరల్మ జాేఃశ్రక్రుౌమ్శ్రఈష్ణశ్రశ్రస్నశ్రౌ త్తోశ్రరక్షనిశ్రౌ పూమిప్మ్శ్ర౧౫
తైలశ్రప్ర తోణాయ మ్శ్రతుశ్రసచివైఃశ్రశాయిత్మ్శ్రత్మ్శ్రనరా౭తిప్మ్
హాశ్రప్రుతో౭యమ్శ్రఇతిశ్రశ్రజాేాల్మ శ్రన్తస్మ ౌయశ్రశ్రస్మౌఃశ్రప్రయ తేవయన్శ్ర౧౬
ాహూన్శ్రఉత్య త్వయశ్రప్రకుప్ణాశ్రనేప్రత్శ్రప్రప్ప్రసవణశ్రరుక కైః
రుత్నయ ౌఃశ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌఃశ్రప్రకుప్ణమ్శ్రప్రయ తేవయన్శ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
హాశ్రత్వహారాజశ్రరామేణశ్రసత్త్మ్శ్రప్రపియశ్రవాతినాశ్ర
విహీనాశ్రసత్య శ్రసమేౌనశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రవిజహాస్మశ్రన: ౧౮
కైకేయాయ శ్రతుషశ్రట ావాయా: రాక్వేణశ్రవియోజిా:
క్త్మ్శ్రప్తికానయ శ్రవాాయత్వశ్రసా మ్పపేశ్రవిత్వాశ్రవయమ్శ్ర౧౯
సశ్రహిశ్రనాత్శ్రసా ా౭స్మకక్మ్శ్రత్వశ్రచ్శ్రప్రప్పురా౭౭త్క వాన్శ్ర
వనమ్శ్రరామోశ్రక్త్శ్రప్రీేమాన్శ్రవిహాయశ్రప్రుప్తిశ్రప్రశిే యమ్శ్ర౨0
త్ల్మ యాశ్రతేనశ్రచ్శ్రవీరేణశ్రవినాశ్రవయ సనశ్రమోహిా:
క్త్మ్శ్రవయమ్శ్రనివాాయ త్వ: కైకేయాయ శ్రచ్శ్రవితూషిా: ౨౧
యయాశ్రతుశ్రరాజాశ్రరాత్వశ్రశచ శ్రలక్షక ణశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రప్ల:
సీత్యాశ్రసహశ్రసత్వౌయకాౌశ్రస్మశ్రక్మ్శ్రఅనయ మ్శ్రనశ్రహాసయ తిశ్ర౨౨
ాశ్రాషే్ ణశ్రచ్శ్రసమ్పల్మాశ్రశోే కేనశ్రవిపులేనశ్రచ్శ్ర
వయ వేషత్వ
ట ౌ శ్రనిరా౭౭నమాౌశ్రరాక్వశ్రసయ శ్రవరశ్రన్తస్మయ
ౌ : ౨౩
నిశాశ్రచ్న్తత్వౌశ్రవిహీనేవశ్రన్తసీశ్రౌ ఇవశ్రప్న్తరుౌశ్రవివర్ష జా
పురీశ్రనశ్రఅరాజత్శ్రఅయోాయ శ్రహీనాశ్రరాజాేశ్రత్వహాత్క నాశ్ర౨౪
ాష్ శ్రప్రాయ కులశ్రజనాశ్రహాహాశ్రపూత్శ్రకులా౭ఙ్ునా
ూనయ శ్రచ్త్ల్మ రశ్రవేశాక నాౌశ్రనశ్రప్ప్రాజశ్రయాశ్రపురమ్శ్ర౨౫
క్తేశ్రతుశ్రశోకాశ్రన్తతితి
ౌ వమ్శ్రనరాతిపేశ్రశ్రశ్ర
త్వహీశ్రత్లశ్రశ్రస్మౌరశ్రప్రుాత్వు నార
నిప్రుత్శ్రౌ చారశ్రసా హస్మశ్రక్తోశ్రరవి:
ప్రప్ప్రుత్శ్రౌ చారాశ్రరజనీశ్రహుయ ప్శ్రశ్రస్మా
ౌ శ్రశ్ర౨౬శ్ర
రుతేశ్రతుశ్రపుప్రాశ్రశ్రత్హ
ౌ నమ్శ్రత్వహీప్తే:
నశ్రరోచ్యనేశ్రౌ రప్రహుత్శ్రసా మాక్ా:
ఇత్వవశ్రత్స్మక న్శ్రశయనేశ్రనయ వేశయన్శ్రశ్ర
విచినయ ౌశ్రరాజానశ్రత్వచిత్వౌయ శ్రత్రే నమ్శ్ర౨౭
క్త్శ్రప్రప్ాశ్రతౌయ ర్షవశ్రాసు రమ్శ్రవినాశ్ర
వయ పేత్శ్రనక్షప్రత్శ్రక్ణేవశ్రశరల్మ రీ
పురీశ్రప్ాస్నశ్రరహిాశ్రత్వహాత్క నాశ్రశ్ర
నశ్రచా౭ప్రసశ్రక్ణాటశ్రకులశ్రమారు శ్రచ్త్ల్మ రాశ్రశ్ర౨౮
నరాశ్రశచ శ్రనారయ శ్రశచ శ్రసమేత్య శ్రసత్వు శోశ్ర
విక్ర మమాణాశ్రప్రత్శ్రసయశ్రమాత్రమ్
త్ాశ్రనక్రాయ మ్శ్రనరశ్రతేవశ్రసత్వియేశ్ర
ప్పూు: ఆరాౌశ్రనశ్రచ్శ్రశరక శ్రలేపిరేశ్రశ్రశ్ర౨౯శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషట్శ్రషషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
సర త షష్టత
ట మ సస ర్క :
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆప్రక్నిత్
ౌ శ్రనిరా౭౭నమాౌశ్రస్మ౭ప్రసక్త్వటశ్రజనాకులా
అయోాయ యామ్శ్రఅవత్ాశ్రస్మశ్రవయ త్వాయాయశ్రశరల్మ రీశ్ర౧
వయ త్వాయామ్శ్రతుశ్రశరల్మ రాయమ్శ్రఆతిత్య శ్రసోయత్యేశ్రత్త్ః
సమేత్య శ్రరాజశ్రక్రాౌరఃశ్రసామ్శ్రఈయుశ్రశ్రర్షల్మ ౌజాత్యఃశ్ర౨
మారు ణే టయో౭త్శ్రమౌత్ు లోయశ్రవాత్వతేవశ్రశచ శ్రకాశయ ప్ః
కాాయ యనోశ్రక్నత్త్వశ్రశచశ్రజాాలిశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రయశాఃశ్ర౩
ఏతేశ్రతిల్మ జాఃశ్రసహా౭మాతైయ ఃశ్రప్రపుత్శ్రకాల్మ చ్మ్శ్రఉత్వరయన్
వస్మషమ్
ట శ్రఏవా౭పిుకాఃశ్రప్రేషమ్
ట శ్రరాజశ్రపురోహిత్మ్శ్ర౪
అత్వాశ్రశరల్మ రీశ్రతుఃక్మ్శ్రయాశ్రనోశ్రవర ిశ్రశతోప్మా
అస్మక న్శ్రప్ఞ్చ త్ల్మమ్శ్రఆప్నేన శ్రపుప్రత్శ్రశోకేనశ్రార్ష ౌవేశ్ర౫
సల్మ రు త్శ్రశచ శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రరాత్వశ్రశాచ ౭రణయ మ్శ్రఆప్రశిత్ః
లక్షక ణశ్రశాచ ౭పిశ్రతేజసీల్మ శ్రరామేణవశ్రక్త్ఃశ్రసహశ్ర౬
ఉపౌశ్రప్రత్శ్రశప్రతుక్నన శ్రకేక్యేష్ణశ్రప్రత్వౌపౌ
పురేశ్రరాజశ్రప్ర కుహేశ్రరమేయ శ్రమాాత్వహశ్రనివేశనేశ్ర౭
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రఇహా౭తైయ వశ్రక్శిచ శ్రప్రాజాశ్రవిత్వయామ్
అరాజక్మ్శ్రహిశ్రనోశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రనశ్రవినాశమ్శ్రఅవాపున యాత్శ్ర౮
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రవితుయ నాకీశ్రత్వహాసల్మ నః
అపివర ితిశ్రప్ర జనోయ శ్రత్వహీమ్శ్రతివేయ నశ్రవార్షణాశ్ర౯
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రీజుషిఃట శ్రప్రప్కీరయ తే
నా౭రాజకేశ్రపితుఃశ్రపుప్రతోశ్రారాయ శ్రవాశ్రవర ౌతేశ్రవేశ్ర౧0
నా౭రాజకేశ్రత్నమ్శ్రనాస్మశ్రౌ నాస్మశ్రౌ ారాయ ౭ప్యరాజకే
ఇత్మ్శ్రఅాయ హిత్మ్శ్రచా౭నయ త్శ్రకుత్ఃశ్రసత్యమ్శ్రఅరాజకేశ్ర౧౧
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రకారయనిశ్రౌ సామ్శ్రనరాః
ఉాయ నానిశ్రచ్శ్రరమాయ ణిశ్రప్రహుష్టటఃశ్రపుణయ శ్రప్రకుహాణిశ్రచ్శ్ర౧౨
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రయజశ్రే ీలాశ్రతిల్మ జాత్యః
సప్రాణయ ౭నాల్మ సతేశ్రానాౌశ్రప్రాహక ణాఃశ్రసప్రమిేత్శ్రప్రవాఃశ్ర౧౩
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రత్వహాశ్రయఞష్ణ
ే శ్రయజల్మన:
ప్రాహక ణాశ్రవరశ్రసమ్ప్ రాణశ్రవిప్రరజమాౌయ ౭శ్రప్శ్రౌ త్క్షిణా: ౧౪శ్ర
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రప్రప్పూత్శ్రనటశ్రనర ౌకాః
ఉత్ా వాశ్రశచ శ్రసమాజాశ్రశచ శ్రవరనే
ౌ శ్రౌ రాన్తషశ్రట వర ౌనాఃశ్ర౧౫
నా౭రజకేశ్రజనప్తేశ్రస్మాౌ౭శ్రరాౌశ్రవయ వహార్షణః
క్ాపిశ్రర౭ురత్వయ జ నేశ్రౌ క్ాశ్రీలాఃశ్రక్ాశ్రప్రపియైఃశ్ర౧౬
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రఉాయ నానిశ్రసమాక్ా:
స్మయాహేన శ్రప్రకీటితుమ్శ్రయామిౌశ్రకుమారోయ శ్రహేత్వశ్రపూషిా: ౧౭
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రవాహనైఃశ్రీప్రక్శ్రకామిపిః
నరాశ్రనిరాయ న
శ్ర య ౭రణా
ౌ
య నిశ్రనారీపిఃశ్రసహశ్రకామినఃశ్ర౧౮
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రత్నవనఃౌ శ్రరరక్షిాః
ేరతేశ్రవిప్రుత్శ్రాల్మ రాఃశ్రప్రకుషిశ్రశ్రక్నశ్రరక్షశ్రజీవినఃశ్ర౧౯
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రప్త్శ్రౌ క్మాటశ్రవిష్టణిన:
అటనిశ్రౌ రాజశ్రమారేు ష్ణశ్రకుత్వజరా: షషిశ్రట హాయనా: ౨0
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రశరాన్శ్రసత్త్శ్రత్వసయామ్శ్ర
ప్రూయతేశ్రత్లశ్రనిరోుషశ్రఇషల్మ ౭న్తస్మౌణామ్శ్రఉాసనేశ్ర౨౧
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రవణిజ్ఞశ్రతూరశ్రకామినః
క్చ్చ ని ౌశ్రక్షేత్వమ్శ్రఅాల్మనమ్శ్రప్హుశ్రప్ణయ శ్రసమాచిాఃశ్ర౨౨
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రచ్రశ్రతేయ క్శ్రచ్రోశ్రవీ
ావయన్శ్రఆత్క నా౭౭ాక నమ్శ్రయప్రత్శ్రస్మయమ్శ్రప్ర కుహోశ్రునిఃశ్ర౨౩
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రయోక్శ్రక్షేత్వమ్శ్రప్రప్వర ౌతే
నశ్రచాశ్రప్య రాజకేశ్రస్ననాశ్రశప్రతూన్శ్రవిషహతేశ్రయుతిశ్ర౨౪
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రప్రహుష్తఃట శ్రప్రత్వశ్రవాజిపి:
నరా: సమాయ మిౌశ్రసహస్మశ్రరతైశ్రశచ శ్రప్ర్షత్వమిటా: ౨౫
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రనరా: శాే న్తస ౌశ్రవిశారా:
సత్వల్మ త్మోౌ౭వతిషమే
ట ౌ శ్రవనేశ్రష్కప్నేష్ణశ్రచ్శ్ర౨౬
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రమాలయ శ్రమోత్క్శ్రత్క్షిణా:
తేవా౭ప్య రచ నా౭శ్రరాౌయశ్రక్ల్య మేౌశ్రనియతైశ్రశ్రర జనై: ౨౭
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రచ్త్వౌనా౭క్రుశ్రరూషిా:
రాజశ్రపుప్రాశ్రవిరాజమేౌశ్రవసత్వౌశ్రఇవశ్రశాిన: ౨౮
యాశ్రహయ ౭ుత్కాశ్రనతోయ శ్రయాశ్రవా౭పిశ్రఅప్రతుణమ్శ్రవనమ్
అశ్రక్నాలాశ్రయాశ్రకావశ్రశ్రసా
ౌ శ్రరాన్తషమ్
ట శ్రఅరాజక్మ్శ్ర౨౯
త్ల్మ జ్ఞశ్రరత్శ్రసయ శ్రప్రప్జాేనమ్శ్రతూమోశ్రశ్రజాేనమ్శ్రవిావసో:
తేష్టమ్శ్రయోశ్రనోశ్రత్ల్మజ్ఞశ్రరాజాశ్రసశ్రతేవత్ల్మ శ్రమితోశ్రక్త్: ౩0
నా౭రాజకేశ్రజనప్తేశ్రసల్మ క్మ్శ్రప్వతిశ్రక్సయ చిత్
త్వాాయ శ్రఇవశ్రనరాశ్రనిత్యమ్శ్రప్క్షయనిశ్రౌ ప్రస్రమ్శ్ర౩౧
యేహిశ్రసమి్ నన త్వరాయాశ్రనాస్మకా
ౌ శ్రశిచ నన శ్రసత్వేయాః
తే౭పిశ్రావాయశ్రక్ల్నేశ్రౌ రాజశ్రత్ణశ్రట నిీటిాఃశ్ర౩౨
యాశ్రప్రతుషిశ్రట శే రీరశ్రసయ శ్రనిత్య శ్రమేవశ్రప్రప్వర ౌతేశ్ర
త్ాశ్రనరేన్తమోౌశ్రరాన్తషశ్రట సయ శ్రప్రప్ప్వశ్రసా త్యశ్రత్రకయో: ౩౩
రాజాశ్రసత్య మ్శ్రచ్శ్రత్రక శ్రశచ శ్రరాజాశ్రకులవామ్శ్రకులమ్శ్ర
రాజాశ్రమాాశ్రపిాశ్రచైవశ్రరాజాశ్రహిత్శ్రక్రోశ్రప్రుణామ్శ్ర౩౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యమోశ్రవైప్రశవణశ్రశే ప్రక్నశ్రవరుణశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రప్ల:
విేషయ మోౌశ్రనరేన్తనేణ
ౌ శ్రప్రుతేన
ౌ శ్రత్వహాశ్రత్త్: ౩౫
అహోశ్రత్త్వశ్రఇవేత్మ్శ్రస్మయ శ్రనన శ్రప్రప్జాేయేత్శ్రిత్వచ న
రాజాశ్రచేశ్రనన శ్రప్వేశ్రశ్రలోలకేశ్రవిప్జన్శ్రస్మత్ల్మ శ్రస్మతునీశ్ర౩౬
జీవత్య ౭పిశ్రత్వహాశ్రరాఞశ్రత్వైవశ్రవచ్నమ్శ్రవయమ్
నా౭తిప్రక్మాత్వహేశ్రసరేల్మ శ్రవేలామ్శ్రప్రాపేయ వశ్రస్మక్రఃశ్ర౩౭
సశ్రనఃశ్రసమ్పక్షయ శ్రతిల్మ జశ్రవరయ శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్ర
ప్రుప్మ్శ్రవినాశ్రరాజయమ్శ్రఅరణయ శ్రపూత్మ్
కుమారమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రరత్మ్శ్రవానయ మ్శ్రశ్ర
త్ల్మ మ్శ్రఏవశ్రరాజానమ్శ్రఇహా౭పిషిఞ్చ యశ్ర౩౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రసప్శ్రౌ షశ్రషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
అషట షష్టత
ట మ సస ర్క :
తేష్టమ్శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రవస్మషఃట శ్రప్రప్తుయవాచ్శ్రహ
మిప్రా౭మాత్య శ్రక్ణాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రప్రాహక ణామ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
యత్౭సౌశ్రమాతులశ్రకులేశ్రపురేశ్రరాజశ్రప్ర కుహేశ్రరకీ
ప్రతోశ్రవసతిశ్రప్రాప్రాశ్రశప్రతుకేన నశ్రసత్వనిల్మ త్ఃశ్ర౨
త్చీచ ప్రక్మ్శ్రజవనాశ్రతూాశ్రక్చ్చ ుశ్రౌ త్ల్మ ర్షతైశ్రశ్రర మయైః
ఆనేతుమ్శ్రప్రాత్రౌశ్రవీరౌశ్రిమ్శ్రసమ్పక్షాత్వహేశ్రవయమ్శ్ర౩
క్చ్చ శ్రని
శ్ర ల్మ ౌతిశ్రత్త్ఃశ్రసరేల్మ శ్రవస్మషమ్
ట శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రపువన్
తేష్టమ్శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రవస్మష్టటశ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
ఏహిశ్రస్మాౌర ౌశ్రవిజయశ్రజయనాౌ౭శోక్ననన
ౌ
ప్రూయామ్శ్రఇతిశ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రసరాల్మ న్శ్రఏవశ్రప్రప్వీమిశ్రవఃశ్ర౫
పురమ్శ్రరాజశ్రప్రకుహమ్శ్రక్ాల్మ శ్రీప్రక్మ్శ్రీప్రక్శ్రజవై: హయైః
త్య క్శ్రశో
ౌ కై: ఇత్మ్శ్రవాచ్య ఃశ్రశాసనాశ్రత్్ రతోశ్రత్వత్వశ్ర౬
పురోహిత్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రకుశలమ్శ్రప్రాహశ్రసరేల్మ శ్రచ్శ్రత్వన్తనిణ
ౌ ః
త్ల్మ రమాణశ్రశచ శ్రనిరాయ హిశ్రప్రకుత్య మ్శ్రఆత్య యిక్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్ర౭
మాశ్రచా౭స్మక శ్రప్రోషిత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రమాశ్రచా౭స్మక శ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్
ప్వనఃౌ శ్రశమిా ష్ణశ్రరు ాల్మశ్రరాక్వాణామ్శ్రఇత్వమ్శ్రక్షయమ్శ్ర౮
క్నేయానిశ్రచ్శ్రవన్తస్మౌణిశ్రపూషణానిశ్రవరాణిశ్రచ్
క్షిప్రప్మ్శ్రఆాయశ్రరాజశ్రే శచ శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రచ్శ్రక్చ్చత్శ్ర౯
త్త్శ్రౌ ప్త్య ౭శనాశ్రతూాశ్రజకుక శ్రసల్మ మ్శ్రసల్మ మ్శ్రనివేశనమ్శ్ర
కేక్యామ్శ్రశ్రస్నశ్రౌ క్మిషయమోౌశ్రహయాశ్రనా౭౭రుహయ శ్రసత్వక ాన్శ్ర౧0
త్త్: ప్రాస్మౌనిక్మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రకారయ ేషశ్రత్వ౭నత్వౌరమ్శ్ర
వస్మషేనా
ట ౭ప్య ుజాేాశ్రతూాఃశ్రసత్వౌల్మ ర్షాశ్రయయుఃశ్ర౧౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
నయ మేౌనశ్రఅప్రశ్రాలసయ శ్రప్రప్లత్వ్ శ్రసోయత్ ౌరమ్శ్రప్రప్తిశ్ర
నిషేవమాణాశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ జకుక : నత్వమ్శ్రత్వతేయ నశ్రమాలినీమ్శ్ర౧౨
తేశ్రహస్మన
ౌ శ్రపురేశ్రక్ఙ్కుమ్శ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రప్రప్త్య ఙ్మకకాశ్రయయుః
ాఞ్జచ లశ్రతేశమ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్వతేయ నశ్రకురుజాఙ్ు లమ్శ్ర౧౩
సరామిా శ్రచ్శ్రరపూరాణనిశ్రనత్వశ్రశచ శ్రవిత్వలోత్కా:
నిరీక్షమాణాశ్రశ్రస్నశ్రౌ జకుక: తూా: కారయ శ్రవశాశ్రన్తతుౌత్మ్శ్ర౧౪
తేశ్రప్రప్సనోన త్కామ్శ్రతివాయ మ్శ్రనానాశ్రవిహక్శ్రస్నవిామ్
ఉాతిశ్రజకుక : వేకేనశ్రశరత్ణాటమ్శ్రజనాకులామ్శ్ర౧౫
నికూలశ్రప్రుక్షమ్శ్రఆస్మత్య శ్రతివయ మ్శ్రసతోయ ప్యాచ్నమ్
అపిక్మాయ ౭పివాత్య మ్శ్రత్మ్శ్రకులిఙ్కు మ్శ్రప్రావిశన్శ్రపురీమ్శ్ర౧౬
అపికాళమ్శ్రత్త్ఃశ్రప్రాప్య శ్రతేశ్రోతిశ్రప్వనాశ్రచుచయ ామ్
పిప్రతుశ్రపైాత్వహీమ్శ్రపుణాయ మ్శ్రతేరు: ఇక్షుత్వత్వమ్శ్రనత్వమ్శ్ర౧౭
అవేక్షాయ త్వలి
జ శ్రానామ్శ్రశచ శ్రప్రాహక ణాన్శ్రవేత్శ్రారకాన్శ్ర
యయుశ్రరక తేయనశ్రాహీలకాన్శ్రర ామానమ్శ్రచ్శ్రప్రల్మ త్మ్శ్ర౧౮
విష్టణఃశ్రప్త్మ్శ్రప్రపేక్షమాణాశ్రవిాశామ్శ్రచా౭పిశ్రశాలక ీమ్
నత్వశ్రరాల్మ ీశ్రస
శ్ర ట్ట
ౌ కానిశ్రప్లల్మ లానిశ్రసరామిా శ్రచ్శ్ర౧౯
ప్శయ మోౌశ్రవివిామ్శ్రశాచ౭పిశ్రస్మత్వమశ్రవాయ ప్రక్శ్రప్రుక్శ్రతిల్మ ాన్శ్ర
యయు: ప్ా౭తిశ్రత్వహాశ్రశాసనమ్శ్రప్రుౌశ్రరీప్ా వ: ౨0
తేశ్రప్రశానశ్రౌ వాహనాశ్రతూాశ్రవిప్రకుషేన
ట శ్రప్ాశ్రత్త్:
ిర్షశ్రప్రవజమ్శ్రపురశ్రవరమ్శ్రీప్రక్మ్శ్రఆస్నతుశ్రరత్వజస్మశ్ర౨౧
ప్రుౌఃశ్రప్రపియా౭శ్రర ౌమ్శ్రకులశ్రరక్షణా౭శ్రర ౌమ్శ్ర
ప్రుౌశ్రశచ శ్రవత్వే శ్రసయ శ్రప్ర్షప్రక్హా౭శ్రర ౌమ్
అహేటమానాశ్రశ్రసల్మ ౌ రయాశ్రసక శ్రతూాశ్ర
రాత్రాయ మ్శ్రతుశ్రతేశ్రత్త్శ్రపురమ్శ్రఏవశ్రయాాఃశ్ర౨౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅషశ్రట షషిత్
ట త్వశ్రసా రు :
ఏకోన సరత్వ
త తమ సస ర్క :
యామ్శ్రఏవశ్రరాప్రతిమ్శ్రతేశ్రతూాఃశ్రప్రప్విశనిశ్రౌ సక శ్రామ్శ్రపురీమ్
ప్రతేశ్రనా౭పిశ్రామ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రసల్మ ోన శ్రప్రతుష్టట౭యమ్శ్రఅప్రపియఃశ్ర౧
ుయ ష్టటమ్శ్రఏవశ్రతుశ్రామ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్మ్శ్రసల్మ ప్న శ్రత్వ౭ప్రపియమ్
పుప్రతోశ్రరాజా౭తిశ్రరాజశ్రసయ శ్రరప్రపుశమ్శ్రప్రయ త్ప్య త్శ్ర౨
త్ప్య మానమ్శ్రసమాజాేయశ్రవయస్మయ ఃశ్రప్రపియశ్రవాతినః
ఆయాసమ్శ్రహిశ్రవినేషయ న ౌఃశ్రసాయామ్శ్రచ్ప్రిరేశ్రక్ాఃశ్ర౩
వాత్యనిశ్రౌ త్ాశ్రశానిమ్
ౌ శ్రలాసయనయ ౌ ౭పిశ్రచాప్రే
నాటకాశ్రనయ ౭ప్రేశ్రప్రాహు: హాస్మయ నిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర౪
Page 173 of 276
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సశ్రతై: త్వహాాక శ్రప్రత్ఃశ్రసిపిఃశ్రప్రపియశ్రవాతిపిః
క్నషీ:ట హాస్మయ నిశ్రకురల్మ తి్ : నశ్రప్రాప్రహుషయ త్శ్రరాక్వఃశ్ర౫
త్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రప్రపియశ్రసక్నశ్రప్రత్మ్శ్రసిపి: ప్రుత్మ్
రప్రహుతి్ ఃశ్రప్రుయ ాసీనఃశ్రిమ్శ్రసకేశ్రనా౭ుమోత్స్నశ్ర౬
ఏవమ్శ్రప్రపువాణమ్శ్రరప్రహుత్మ్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహ
ప్రశుణుశ్రత్ల్మ మ్శ్రయశ్రనినమిత్మ్
ౌ శ్రమేశ్రతైనయ మ్శ్రఏత్త్శ్రఉాక్త్మ్శ్ర౭
సల్మ పేన శ్రపిత్రమ్శ్రఅప్రాక్షమ్శ్రత్వలినమ్శ్రుక్శ్రౌ మ్పర ౌజమ్
ప్త్నమ్
ౌ శ్రఅప్రతిశ్రశిక్రాత్శ్రక్ లుషేశ్రక్నత్వయేశ్రప్రహతేశ్ర౮
శ్రప్వ
ల మానశ్రశచ శ్రమేశ్రప్రతుషఃట శ్రసశ్రత్స్మక న్శ్రక్నత్వయశ్రప్రహతే
పిప్న్శ్రఅత్వజలినాశ్రతైలమ్శ్రహసనిన వశ్రుహుర్శ్రుహుఃశ్ర౯
త్త్శ్రస్మ
శ్ర లో
ౌ త్నమ్శ్రపుకాల్మ ౌ శ్రపునఃశ్రపున: అత్ఃశ్రశిరాః
తైలేశ్రనా౭ప్య క్శ్రస
ౌ రాల్మ ౭0క్శ్రశ్ర్ల
త ౌ మ్శ్రఏవానల్మ ౭వకాహత్శ్ర౧0
సల్మ పేన ౭పిశ్రస్మక్రమ్శ్రశుషు మ్శ్రచ్న్తనమ్
ౌ శ్రచ్శ్రప్తిత్మ్శ్రపువి
ఉప్రుాౌమ్శ్రచ్శ్రజక్త్వమ్శ్రత్ త్వస్నవశ్రసమాశ్రప్రుామ్శ్ర౧౧
ఔప్వాహయ శ్రసయ శ్రనాక్శ్రసయ శ్రవిష్టణమ్శ్రశక్ీశ్రప్రకుత్మ్శ్ర
సహస్మశ్రచా౭పిశ్రసత్వేనమ్
ౌ శ్రజల్మ లిత్మ్శ్రజాత్వేత్సమ్శ్ర౧౨
అవత్వరాణమ్శ్రచ్శ్రప్రపుతివీమ్శ్రశుష్టు మ్శ్రశచ శ్రవివిాన్శ్రప్రతుమాన్
అహమ్శ్రప్శాయ మిశ్రవిత్ల్మస్మౌన్శ్రసతూమామ్శ్రశాచ౭పిశ్రప్రల్మ ాన్శ్ర౧౩
ీటేశ్రకారాిైయస్నశ్రచైనమ్శ్రనిషణమ్
ణ శ్రప్రకుషశ్రణ వాససమ్
ప్రప్హసనిశ్రౌ సక శ్రరాజానమ్శ్రప్రప్త్వాఃశ్రప్రకుషశ్రణ పిఙ్ు ళా: ౧౪
త్ల్మ రమాణశ్రశచ శ్రత్రాక ాకశ్రరక్శ్రౌ మాలాయ ౭ుశ్రలేప్నః
రతేనశ్రక్రశ్రయుకేనశ్ర
ౌ ప్రప్యాతోశ్రత్క్షిణాశ్రుక్ఃశ్ర౧౫
ప్రప్హసమ్పౌవశ్రరాజానమ్శ్రప్రప్త్వాశ్రరక్శ్రౌ వాస్మనీ
ప్రప్క్రనీ
ి శ్రౌ త్వయాశ్రప్రతుష్టటశ్రరాక్షసీశ్రవిప్రకుా౭౭ననాశ్ర౧౬
ఏవశ్రమేత్శ్రనక యాశ్రప్రతుషశ్రట మిత్వమ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రప్యా౭౭వహమ్
అహమ్శ్రరామో౭త్వాశ్రరాజాశ్రలక్షక ణోశ్రవాశ్రత్వర్షషయ తిశ్ర౧౭
నరోశ్రయానేనశ్రయఃశ్రసల్మపేన శ్రక్రశ్రయుకేనశ్ర
ౌ యాతిశ్రహి
అచిరాశ్రత్
శ్ర స
ౌ య శ్రతూమా౭ప్రక్మ్శ్రచిాయామ్శ్రసప్రత్వ్ ప్రతుశయ తేశ్ర౧౮
ఏత్శ్రనిన మిత్మ్
ౌ శ్రత్వనో౭హమ్శ్రత్శ్రనన శ్రవఃశ్రప్రప్తిపూజయే
శుషయ త్వవశ్రచ్శ్రమేశ్రక్ణోటశ్రనశ్రసల్మ స ౌమ్శ్రఇవశ్రమేశ్రత్వనఃశ్ర౧౯
నశ్రప్శాయ మిశ్రప్యశ్రశ్రస్మౌనమ్శ్రప్యమ్శ్రచైశ్రవోప్ారాయే
ప్రప్షశ్రట శచ శ్రసరల్మ శ్రయోక్నశ్రమేశ్రచాయాశ్రచ్యప్హాశ్రత్వత్వశ్ర౨0
జకుప్ా న్శ్రఇవశ్రచా౭౭ాక నమ్శ్రనశ్రచ్శ్రప్శాయ మిశ్రకారణమ్శ్ర౨౧
ఇమామ్శ్రహిశ్రతుఃసల్మ ప్న శ్రక్తిమ్శ్రనిశాత్వయ శ్రామ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనేక్శ్రరూామ్శ్రఅవిత్ర్షు ామ్శ్రపురా
ప్యమ్శ్రత్వహత్శ్రత్త్శ్రప్రహుత్యాశ్రనన యాతిశ్రమేశ్ర
విచినయ ౌశ్రరాజానమ్శ్రఅచినయ ౌశ్రత్రే నమ్శ్రశ్ర౨౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రసప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు :
సరత్వ
త తమ సస ర్క :
ప్రతేశ్రప్రపువతిశ్రసల్మ ప్న మ్శ్రతూాశ్రశ్రస్నశ్రౌ శ్రకాలనశ్రౌ వాహనాః
ప్రప్విశాయ ౭సహయ శ్రప్ర్షక్మ్శ్రరత్వయ మ్శ్రరాజశ్రప్రకుహమ్శ్రపురమ్శ్ర౧
సమాక్త్వయ శ్రతుశ్రరాజాేశ్రచ్శ్రరాజశ్రపుప్రతేణశ్రచా౭ర్షచ ాః
రాజఃే శ్రాతౌశ్రప్రకుహీాల్మశ్రతుశ్రత్మ్శ్రఊచు: ప్రత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౨
పురోహిత్శ్రశ్రస్మల్మ ౌ శ్రకుశలమ్శ్రప్రాహశ్రసరేల్మ శ్రచ్శ్రత్వన్తనిణ
ౌ ః
త్ల్మ రమాణశ్రశచ శ్రనిరాయ హిశ్రప్రకుత్య మ్శ్రఆత్య యిక్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్ర౩
ఇమానిశ్రచ్శ్రత్వహా౭శ్రరామణిశ్రవన్తస్మౌణాయ ౭౭ప్రణానిశ్రచ్శ్ర
ప్రప్తిప్రకుహయ శ్రవిశాలాక్షశ్రమాతులశ్రసయ శ్రచ్శ్రాప్యశ్ర౪
అప్రత్శ్రవిత్వే తిశ్రక్నటయ ౭శ్రరౌశ్రప్రుప్తే: మాతులశ్రసయ శ్రతే
త్శశ్రక్నటయ శ్రశ్రరశ్రౌ సమ్ప్రాణశ్రశ్రసతై
ౌ వశ్రచ్శ్రప్రుా౭౭త్క జశ్ర౫
ప్రప్తిప్రకుహయ శ్రచ్శ్రత్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రసల్మ ౭ురక్ఃశ్రౌ రప్రహుజనే
జ
తూాన్శ్రఉవాచ్శ్రప్రత్ఃశ్రకామఃశ్రసప్రత్వ్ తిపూజయ శ్రాన్శ్ర౬
క్చిచ త్శ్రరకుశీశ్రరాజాశ్రపిాశ్రత్శరతోశ్రత్వత్వ
క్చిచ శ్రచాచ ౭రోక్ాశ్రరామేశ్రలక్షక ణేశ్రచ్శ్రత్వహాత్క నిశ్ర౭
ఆరాయ శ్రచ్శ్రత్రక శ్రనిరాశ్రత్రక జాేశ్రత్రక శ్రత్ర్షే నీ
అరోకాశ్రచా౭పిశ్రక్నసలాయ శ్రమాాశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్వత్వత్ఃశ్ర౮
క్చిచ త్శ్రరమిప్రాశ్రత్రకజాేశ్రజననీశ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రయా
శప్రతుక్న సయశ్రచ్శ్రవీరశ్రసయ శ్రస్మ౭రోకాశ్రచా౭పిశ్రత్వత్యమాశ్ర౯
ఆత్క శ్రకామాశ్రసాశ్రచ్ణీశ్రట ప్రక్నత్నాశ్రప్రాజశ్రే మానినీ
అరోకాశ్రచా౭పిశ్రకైకేయీశ్రమాాశ్రమేశ్రిమ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౧0
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రశ్రరౌశ్రతేశ్రతూాశ్రప్రతేనశ్రత్వహాత్క నా
ఊచుఃశ్రసప్రత్వ్ ప్రశయమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రత్మ్శ్రప్రత్మ్శ్రత్ాశ్ర౧౧
కుశలాశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ నరశ్రవాయ ప్రక్శ్రయేష్టమ్శ్రకుశలమ్శ్రఇచ్చ స్మ
శ్రీ మశ్రశచ శ్రాల్మ మ్శ్రప్రుణుతేశ్రప్ాక శ్రయుజయ ామ్శ్రచా౭పిశ్రతేశ్రరత్: ౧౨
ప్రత్శ్రశాచ ౭పిశ్రాన్శ్రతూాన్శ్రఏవమ్శ్రఉక్న౭
ౌ ప్య ాషత్
ఆప్రపుచేచ ౭హమ్శ్రత్వహారాజమ్శ్రతూాఃశ్రసత్వౌల్మరయనిశ్రౌ మామ్శ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రాన్శ్రతూాన్శ్రప్రత్ఃశ్రార్ష ౌవా౭౭త్క జః
తూతైఃశ్రసమోచ తితోశ్రవాక్య మ్శ్రమాాత్వహమ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౧౪
రాజన్శ్రపితుర్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రసకాశమ్శ్రతూత్శ్రచ్యతిత్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
పునశ్రర౭ప్య హమ్శ్రఏష్టయమిశ్రయాశ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రసక ర్షషయస్మశ్ర౧౫
ప్రతేశ్రనైవమ్శ్రఉక్శ్రౌ ర
శ్ర ౌశ్రప్రుోశ్రమాాత్వహశ్రస
శ్ర ా
ౌ
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రశుప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రశిరశ్రస్మయ ౭౭ప్రకాయశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౬
క్చ్చ శ్రాా౭ుజానేశ్రాల్మ మ్శ్రకైకేయీశ్రరప్రప్జాశ్రశ్రసల్మ ౌ యా
మాత్రమ్శ్రకుశలమ్శ్రప్రపూయాఃశ్రపిత్రమ్శ్రచ్శ్రప్రత్వౌప్శ్ర౧౭
పురోహిత్మ్శ్రచ్శ్రకుశలమ్శ్రయేశ్రచా౭నేయ శ్రతిల్మజశ్రసత్మా
ౌ ః
తౌశ్రచ్శ్రాత్శ్రత్వహేష్టల్మ సౌశ్రప్రాత్రౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౧౮
త్స్మక శ్రహస్మశ్రౌ ఉత్మా
ౌ మ్శ్రశిచ ప్రాన్శ్రక్త్వ్ ళాన్శ్రఅజినానిశ్రచ్
అపిసప్రతుు త్యశ్రకైకేయోశ్రప్రాయశ్రత్నమ్శ్రత్తౌశ్ర౧౯
రుక్క శ్రనిషు శ్రసహప్రస్నశ్రతేల్మ శ్రష్టటశ్రశా౭శల్మ శ్రశానిశ్రచ్
సప్రతుు త్యశ్రకేకేయీశ్రపుప్రత్మ్శ్రకేక్యోశ్రత్నమ్శ్రఆతిశత్శ్ర౨0
త్ా౭మాాయ న్శ్రఅపిప్రపేాన్శ్రవి శాల్మ స్మయమ్శ్రశచ శ్రకుణానిల్మ ాన్
త్తౌశ్రఅశల్మ ప్తిఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రప్రాయా౭ుయాయినఃశ్ర౨౧
ఐరావాన్శ్రఐన్తనశ్రౌ శిరాన్శ్రనా కాన్శ్రవైశ్రప్రపియశ్రత్రే నాన్
క్రాన్శ్రీప్రకాన్శ్రరసుయ కాన్
ౌ శ్రమాతులో౭స్మక శ్రత్నమ్శ్రత్తౌశ్ర౨౨
అనఃౌ శ్రపురే౭తిసప్రుల్మాౌన్శ్రవాయ ప్రక్శ్రవీరయ శ్రప్లా౭నిల్మ ాన్
త్న్తమాిో౭౭యుాన్శ్రత్వహాశ్రకాయాన్శ్రశునశ్రశోచ ాయనమ్శ్రత్తౌశ్ర౨౩
సశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రకేక్యేన్తమేౌణశ్రత్నమ్శ్రత్శ్రనాన ౭ప్యనత్వౌత్శ్ర
ప్రత్: కేక్యీశ్రపుప్రతోశ్రక్త్వనశ్రత్ల్మ రయాశ్రత్ాశ్ర౨౪
ప్పూవశ్రహయ ౭సయ శ్రప్రహుత్యేశ్రచిమాౌశ్రరత్వహత్వశ్రత్ాశ్ర
త్ల్మ రయాశ్రచా౭పిశ్రతూానామ్శ్రసల్మ ప్న శ్రస్మయ ౭పిశ్రచ్శ్రత్రే నాత్శ్ర౨౫
సల్మ శ్రసల్మ శ్రవేశాక ౭ప్య తిప్రక్త్వయ శ్రనరశ్రనాకా౭శల్మ శ్రసప్రుల్మత్మ్శ్ర
ప్రప్పేతేశ్రరత్వహశ్రప్రచీచమాన్శ్రరాజశ్రమారు త్వ౭ుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౬
అప్య త్వత్య శ్రత్తో౭ప్శయ శ్రత్త్వౌ: పురశ్రుారత్వ:
త్త్శ్రస
శ్ర శ్రౌ త్్ రత్శ్రప్రీే మాన్శ్రఆవివేశా౭నివార్షత్: ౨౭
సశ్రమాాత్వహమ్శ్రఆప్రపుచ్చయ శ్రమాతులమ్శ్రచ్శ్రయుాజిత్మ్
రత్మ్శ్రఆరుహయ శ్రప్రత్ఃశ్రశప్రతుక్న శ్రసహితోశ్రయయౌశ్ర౨౮
రాన్శ్రత్వణల
ట శ్రచ్ప్రకామ్శ్రశచ శ్రయోజయిాల్మ శ్రప్రశే త్మ్
ఉన్తషశ్రట క్న౭శల్మ శ్రక్రర్శ్రప్రపుాయ శ్రప్రత్మ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రఅనల్మ యుఃశ్ర౨౯
ప్లేనశ్రకుోౌశ్రప్రతోశ్రత్వహాాక శ్ర
సహశ్రఆరయ క్సయ శ్రఆత్క శ్రసమ: అమాతైయ ః
ఆాయశ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఅపేత్శ్రశప్రతు:
ప్రకుహాశ్రత్య యౌశ్రస్మత్శ్రౌ ఇవేశ్రన్తనలో
ౌ కాత్శ్రశ్ర౩0శ్రశ్రశ్రశ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు :
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏక సరత్వ
త తమ సస ర్క :
సశ్రప్రాఙ్మక క్నశ్రరాజశ్రప్రకుహాశ్రత్౭పినిరాయ యశ్రవీరయ వాన్
ాత్శ్రరా ామామ్శ్రతుయ తిమాన్శ్రసమ్పౌరాయ ౭వేక్షయ శ్రామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౧
శ్రహాలతినీమ్శ్రతురాారామ్శ్రచ్శ్రప్రప్త్య క్శ్రప్రసోత్శ్రశ్రసర
ౌ ఙ్క్షు ణీమ్
శత్ప్రతూమ్శ్రఅత్రశ్రప్రచీచ మాన్శ్రనత్వమ్శ్రఇక్షాల్మకుశ్రననన
ౌ ఃశ్ర౨
ఏల(లా)ానేశ్రనత్వమ్శ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రప్రాప్య శ్రచా౭ప్రశ్రప్ర్ ట్టన్
శిలామ్శ్రఆకురల్మ త్వమ్శ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రఆకేన యమ్శ్రశలయక్ర ౌనమ్శ్ర౩
సత్య శ్రసత్వౌఃశ్రశుచిఃశ్రీ
శ్ర మమాన్శ్రప్రపేక్షమాణఃశ్రశిలావహామ్
అత్య యాత్శ్రసశ్రత్వహాశ్రైలాన్శ్రవనమ్శ్రచైప్రత్రత్మ్శ్రప్రప్తిశ్ర౪
సరసల్మ త్వమ్శ్రచ్శ్రక్మాుమ్శ్రచ్శ్రయుకేక నశ్రప్రప్త్యప్త్య త్శ్ర
ఉత్ర
ౌ మ్శ్రవీరత్వాాయనామ్శ్రారుత్వటమ్శ్రప్రావిశశ్రత్ల్మ నమ్శ్ర౫
వేినీమ్శ్రచ్శ్రకుళిమాుకాయ మ్శ్రశ్రహాలతినీమ్శ్రప్రల్మా౭౭ప్రుామ్
యునామ్శ్రప్రాప్య శ్రసమ్పౌరోణశ్రప్లమ్శ్రఆశాల్మసయశ్రశ్రత్ా
ౌ శ్ర౬
ీత్వశ్రప్రకుత్య శ్రతుశ్రకాప్రాణిశ్రశ్రకాలనాౌన్శ్రఆ శాల్మ సయశ్రవాజినః
త్ప్రత్శ్రస్మన ాల్మశ్రచ్శ్రీాల్మ శ్రచ్శ్రప్రాయాా౭౭ాయశ్రచ్యత్క్మ్శ్ర౭
రాజశ్రపుప్రతోశ్రత్వహా౭రణయ మ్శ్రఅనీక్షోణప్శ్రస్నవిత్మ్
ప్ప్రతోశ్రప్ప్రతేణశ్రయానేనశ్రమారుత్ఃశ్రక్మ్శ్రఇవా౭త్య యాత్శ్ర౮
ాకీరత్మ్శ్రతుప్రష్ త్రామ్శ్రఅుే ానేశ్రత్వహాశ్రనత్వమ్శ్ర
ఉాయశ్రప్రాక్వశ్రసూ
శ్ర ౌ ర ణమ్శ్రప్రాక్ల్మ టేశ్రవిప్రశుతేశ్రపురేశ్ర౯
సశ్రక్మాు మ్శ్రప్రాక్ల్మ టేశ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రసమాయాశ్రతుుటిక్నషికా
ట మ్
సప్లశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రత్వరాల్మ ౌ ౭త్శ్రసమాయాశ్రశ్రత్ర
ౌ క వర ౌనమ్శ్ర౧0
తోరణమ్శ్రత్క్షిణా౭శ్రరే ౌనశ్రజమ్ప్ శ్రప్రప్సమ్
ౌ శ్రఉాక్త్వత్
వరూత్మ్శ్రచ్శ్రయయౌశ్రరత్వయ మ్శ్రప్రకాత్వమ్శ్రత్శరా౭౭త్క జఃశ్ర౧౧
త్ప్రత్శ్రరమేయ శ్రవనేశ్రవాసమ్శ్రప్రకుాల్మ ౭సౌశ్రప్రాఙ్మకక్నశ్రయయౌ
ఉాయ నమ్శ్రఉజిహా
జ నాయాఃశ్రప్రపియకాశ్రయప్రత్శ్రాత్ాఃశ్ర౧౨
స్మలామ్శ్రశ్రరౌశ్రప్రపియకాన్శ్రప్ర ాప్య శ్రీప్రకాన్శ్రఆస్మౌయశ్రవాజినః
అుజాేాయ ౭త్శ్రప్రతోశ్రవాహినీమ్శ్రత్ల్మ ర్షతోశ్రయయౌశ్ర౧౩
వాసమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రసరశ్రసీ
శ్ర రే
ౌ ౌశ్రత్వరాల్మ ౌ శ్రచ్శ్రఉాౌనకామ్శ్రనత్వమ్
అనాయ శ్రనత్వశ్రశచ శ్రవివిాఃశ్రారల్మ త్వయైశ్రశ్రరౌరత్వుమఃశ్ర౧౪
హస్మప్రౌ పుషక్
ట మ్శ్రఆస్మత్య శ్రకుటికామ్శ్రఅత్య వర ౌత్
త్ారశ్రచ్శ్రనరవాయ ప్రక్నశ్రలౌహితేయ శ్రసశ్రక్ీవత్వమ్శ్ర౧౫
ఏక్స్మలేశ్రశ్రస్మౌణుత్వత్వమ్శ్రవినతేశ్రక్నత్వత్వమ్శ్రనత్వమ్
క్ళిత్వు శ్రనక్రేశ్రచా౭పిశ్రప్రాప్య శ్రస్మలవనమ్శ్రత్ా
ప్రత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆక్చ్చ త్శ్రరప్ర్షప్రశానశ్రౌ వాహనఃశ్ర౧౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వనమ్శ్రచ్శ్రసత్వ౭త్వాయ ౭౭శుశ్రశరల్మ రాయమ్శ్రఅరుణోత్యే
అయోాయ మ్శ్రత్వునాశ్రరాజాేశ్రనిర్షక ామ్శ్రసత్వౌత్రే శ్రహశ్ర౧౭
ామ్శ్రపురీమ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రసప్శ్రౌ రాప్రతోషిత్: ప్తి
అయోాయ మ్శ్రఅప్రక్తోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరతేశ్రస్మరతిమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౮
ఏష్టశ్రనా౭తిప్రప్త్వాశ్రమేశ్రపుణోయ శ్రాయనాశ్రయశస్మల్మ నీ
అయోాయ శ్రప్రతుశయ తేశ్రతూరాత్శ్రస్మరతేశ్రాణుటశ్రప్రుతికా
ౌ శ్ర౧౯
యజల్మ పిశ్రరుు ణశ్రసత్వ్ నైన: ప్రాహక ణ: వేత్శ్రారకైః
పూయిషమ్
ట శ్రరుత్త:ౌ ఆకీరాణశ్రరాజర్ష ిశ్రవరశ్రాలిాశ్ర౨0
అయోాయ యామ్శ్రపురాశ్రశప్ఃౌ శ్రప్రూయతేశ్రతుులోశ్రత్వహాన్
సత్వనాౌన్శ్రనరశ్రనారీణామ్శ్రత్మ్శ్రఅత్య శ్రనశ్రప్రశు ణోత్వయ ౭హమ్శ్ర౨౧
ఉాయ నానిశ్రహిశ్రస్మయాహేన శ్రప్రకీటితోల్మ ప్రతై: నరః
సత్వనాౌశ్రత్్ ర్షావతి్ ఃశ్రప్రప్కాశనేశ్రౌ త్వమా౭నయాశ్ర౨౨
ానయ ౭ాయ ౭ురుత్నీవ
ౌ శ్రప్ర్షత్య కాని
ౌ శ్రకామిపిః
అరణయ శ్రపూతేవశ్రపురీశ్రస్మరతేశ్రప్రప్తిాతిశ్రమేశ్ర౨౩
నశ్రహయ ౭ప్రత్శ్రయానై: ప్రతుశయ నేశ్రౌ నశ్రక్జై: నశ్రచ్శ్రవాజిపిః
నిరాయ నోౌశ్రవా౭పియానోౌశ్రవాశ్రనరశ్రుకాయ శ్రయాశ్రపురమ్శ్ర౨౪
ఉాయ నానిశ్రపురాశ్రామిౌశ్రత్వత్శ్రౌ ప్రప్ుతిానిశ్రచ్
జనానామ్శ్రరతిశ్రసమోయ కేశ్రషల్మ ౭త్య త్వౌశ్రకుణశ్రవమిౌశ్రచ్శ్ర౨౫
ాశ్రనేయ ాశ్రనయ త్యశ్రప్శాయ మిశ్రనిరాన మాౌనిశ్రసరల్మ శ:
అనిష్టటనిశ్రచ్శ్రాానిశ్రప్శాయ మిశ్రవివిానిశ్రచ్
సప్శ్రౌ ప్్శ్రత ణ ర౭ుప్త్మ్శ్రవిప్రక్నశతి్ శ్రర్షవశ్రప్రతుమ: ౨౬
నా౭ాయ పిశ్రప్రూయతేశ్రశోౌశ్రత్వాౌనామ్శ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణామ్
సప్రత్వకాౌమ్శ్రత్వతురామ్శ్రవాణీమ్శ్రక్లమ్శ్రవాయ హరామ్శ్రప్హుశ్ర౨౭
చ్త్వౌనా౭క్రుశ్రసప్రు్క్నౌశ్రతూప్శ్రసమ్పక ర్షచ తో౭తుల:
ప్రప్వాతిశ్రప్వన: ీ
శ్ర మమాన్శ్రిున నా౭త్య శ్రయాశ్రపురమ్శ్ర౨౮శ్ర
పేరీశ్రప్రుత్త్వు శ్రవీణానామ్శ్రక్నణశ్రసత్వు టిత్
ట : పున:
ిత్వ౭త్య శ్రశోౌశ్రవిరత్శ్రసా ాశ్రత్వనశ్రక్తి: పురాశ్ర౨౯
అనిష్టటనిశ్రచ్శ్రాానిశ్రప్శాయ మిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర
నిమిాౌశ్రనయ ౭త్వనోజాేనిశ్రతేనశ్రసీత్తిశ్రమేశ్రత్వనఃశ్ర౩0
సరల్మ ాశ్రకుశలమ్శ్రసూత్శ్రతుర లప్మ్శ్రత్వత్వశ్రప్ుౌష్ణశ్ర
త్ాశ్రహయ సతిశ్రసమోకహేశ్రప్రహుత్యమ్శ్రసీత్త్వవశ్రమేశ్ర౩౧
విషణశ్రణ ప్రశాత్వౌశ్రప్రహుత్యశ్రప్రససశ్రౌ సా శ్రలుళితేన్తనియ
ౌ :
ప్రత్: ప్రప్వివేశా౭౭శుశ్రపురీశ్రమిక్షాల్మ కుశ్రాలిామ్శ్ర౩౨
ాల్మ రేణశ్రవైజయనేన
ౌ శ్రప్రావిశశ్రప్రచాచ న ౌశ్రవాహనః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాల్మ రశ్రశ్ర్:త ౌ ఉాౌయశ్రవిజయమ్శ్రప్రపుషశ్రట శ్ర్ఃత ౌ శ్రసహితోశ్రయయౌశ్ర౩౩
సశ్రతుశ్రఅనేకా౭ప్రక్శ్రప్రహుత్యోశ్రాల్మ రశ్రస
శ్ర ౌమ్శ్రప్రప్త్య ౭రచయ శ్రత్మ్శ్రజనమ్
సూత్మ్శ్రఅశల్మ ప్తేఃశ్రశ్రకాలనమ్
ౌ శ్రఅప్రప్వీత్శ్రత్ప్రత్శ్రరాక్వఃశ్ర౩౪
ిశ్రత్వహమ్శ్రత్ల్మ రయా౭౭నీత్: కారణేనశ్రవినా౭నక్శ్ర
అశుాశ్రశమిు శ్రప్రహుత్యమ్శ్రీలమ్శ్రచ్శ్రప్త్త్వవశ్రమేశ్ర౩౫
ప్రశుాశ్రనోశ్రయాప్రతుశాఃశ్రపూరల్మ మ్శ్రప్రుప్త్వనామ్శ్రవినాశనే
ఆకారా: ాన్శ్రఅ హమ్శ్రసరాల్మ న్శ్రఇహశ్రప్శాయమిశ్రస్మరతేశ్ర౩౬
సమాకక రనశ్ర
జ విహీనానిశ్రప్రుష్టణుయ ప్శ్రలక్షయేశ్ర
అసత్వయ త్శ్రక్వాట్టనిశ్రశ్రీ మశ్రవిహీనానిశ్రసరల్మ శ: ౩౭
ప్లిశ్రక్రమ్శ్రవిహీనానిశ్రతూప్శ్రసమోక త్నేనశ్రచ్శ్ర
అనాశిత్శ్రకుటుమా్ నిశ్రప్రప్ాహీనశ్రజ నానిశ్రచ్శ్ర౩౮
అలక్ష్మక కానిశ్రప్శాయ మిశ్రకుటుమి్ శ్రప్వనాశ్రనయ ౭హమ్శ్ర౩౯
అపేత్శ్రమాలయ శ్రశోానిశ్రఅసప్రుక ష్టట౭జిరాణిశ్రచ్శ్ర
తేవా౭౭కారాణిశ్రూనాయనిశ్రనశ్రచాశ్రామిౌశ్రయాశ్రపురమ్శ్ర౪0
తేవా౭రాచ : ప్రప్విాౌశ్రశచ శ్రయజశ్రే క్నషయ ట శ్రశ్రస ౌాశ్రవిా:
మాలాయ ౭౭ప్ణేష్ణశ్రరాజనేశ్రౌ నా౭త్య శ్రప్ణాయ నిశ్రవాశ్రత్ాశ్ర౪౧
ప్రతుశయ మేౌశ్రవాణిజ్ఞ౭ప్య ౭త్య శ్రనశ్రయాశ్రపూరల్మ త్వ౭ప్రత్శ్రవైశ్ర
ాయ నశ్రసమిల్మ క్న శ్రప్రహుత్యాశ్రనషశ్రట వాయ ారశ్రయన్తమిౌా: ౪౨
తేవా౭౭యత్నశ్రచైతేయష్ణశ్రత్వనా: ప్క్షిశ్రక్ణాశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర
త్వలినమ్శ్రచా౭ప్రశుశ్రపూరాణ౭క్షమ్శ్రత్వనమ్శ్రాయ నప్రమ్శ్రప్రకుశమ్
సశ్రన్తసీశ్రౌ పుత్వా మ్శ్రచ్శ్రప్శాయ మిశ్రజనమ్శ్రఉత్ు మిటత్మ్శ్రపురేశ్ర౪౩
ఇతేయ వమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రప్రత్ఃశ్రసూత్మ్శ్రత్మ్శ్రత్వనశ్రమానసః
ాశ్రనయ ౭నిష్టటశ్రనయ యోాయ యామ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రరాజశ్రప్రకుహమ్శ్రయయౌశ్ర౪౪
ామ్శ్రూనయ శ్రప్రశుఙ్కు టక్శ్రవేశక శ్రరాయ మ్శ్రశ్ర
రజ్ఞ౭రుణశ్రాల్మ రశ్రక్వాటశ్రయన్తనాౌమ్
ప్రతుష్టటల్మ శ్రపురీమ్శ్రఇన్తనశ్రౌ పురశ్రప్రప్కాశామ్శ్రశ్రశ్ర
తుఃకేనశ్రసమ్ప్ రత్రోశ్ర
ణ
ప్పూవశ్రశ్ర౪౫
ప్హూనిశ్రప్శయ న్శ్రత్వనసో౭ప్రపియాణిశ్రశ్ర
యానయ ౭నయ ాశ్రనా౭సయ శ్రపురేశ్రప్పూుః
అవాిచ రాశ్రత్వనశ్రత్వనాశ్రనశ్రప్రహుషఃట శ్రశ్ర
పితుర్శ్రత్వహాాక శ్రప్రప్వివేశశ్రవేశక శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౪౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రఏక్శ్రసప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు :
త్వి సరత్వ
త తమ సస ర్క :
అప్శయ మ్శ్రర
శ్ర శ్రౌ త్త్శ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రపిత్రమ్శ్రపితుశ్రరా౭౭లయే
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
జకాత్వశ్రప్రతోశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రమాత్రమ్శ్రమాతుశ్రరా౭౭లయేశ్ర౧
అుప్రాప్మ్
ౌ శ్రతుశ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రకైకేయీశ్రప్రోషిత్మ్శ్రరత్మ్
ఉత్్ ాత్శ్రత్ాశ్రప్రహుష్టటశ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రసౌవర ణమ్శ్రఆసనమ్శ్ర౨
సశ్రప్రప్విైయ వశ్రత్రాక ాకశ్రసల్మ ప్రకుహమ్శ్రశ్రీవివ
మ ర్ష జత్మ్
ప్రత్ఃశ్రప్రపేక్షయ శ్రజప్రకాహశ్రజననాయ : చ్రణౌశ్రశుపౌశ్ర౩
స్మశ్రత్మ్శ్రమ్పర్షన ౌ శ్రసుా౭౭ప్రకాయశ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రయశస్మల్మ నమ్
అఙ్కు శ్రప్రత్మ్శ్రఆరోప్యశ్రప్రప్ష్ణటమ్శ్రసుప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪
అత్య శ్రతేశ్రక్తిచిత్శ్రరాప్రత్య శ్రశుచయ త్శ్రస్మయ ౭౭రయ క్శ్రవేశకనః
అపిశ్రనశ్రఅత్ల్మ ప్రశత్వఃశ్రీప్రక్మ్శ్రరతేనశ్రఆప్త్త్శ్రశ్రసవ
ౌ శ్ర౫
ఆరయ క్శ్రశ్రస్నశ్రౌ రకుశీశ్రయుాజిన్శ్రమాతులశ్రశ్రసవ
ౌ శ్ర
ప్రప్వాస్మశ్రచ్చ శ్రరక్మ్శ్రపుప్రత్శ్రసరల్మ మ్శ్రమేశ్రవకుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౬
ఏవమ్శ్రప్రపుషశ్రట శ్రరౌశ్రకైకేయాయ శ్రప్రపియమ్శ్రార్ష ౌవశ్రననన
ౌ ః
ఆచ్షశ్రట ప్రత్ఃశ్రసరల్మమ్శ్రమాప్రతేశ్రరాజీవశ్రలోచ్నఃశ్ర౭
అత్య శ్రమేశ్రసప్మ్ప
ౌ శ్రరాప్రతిశ్రశుచయ త్శ్రస్మయ ౭౭రయ క్శ్రవేశకనః
అమా్ యాఃశ్రకుశీశ్రాతోశ్రయుాజిన్శ్రమాతులశ్రశచ శ్రమేశ్ర౮
యన్శ్రమేశ్రత్నమ్శ్రచ్శ్రరత్న మ్శ్రచ్శ్రత్తౌశ్రరాజాశ్రప్రత్వౌప్ః
ప్ర్షప్రశానమ్
ౌ శ్రప్తిశ్రఅప్వశ్రశ్రత్తో
ౌ ౭హమ్శ్రపూరల్మమ్శ్రఆక్త్ఃశ్ర౯
రాజశ్రవాక్య శ్రహరశ్రశ్రరూౌతోశ్రశ్రసల్మ ౌ రయమాణో౭హమ్శ్రఆక్త్ః
యత్౭హమ్శ్రప్రప్ష్ణటమ్శ్రఇచాచ మిశ్రత్త్౭మా్ శ్రవకుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్రశ్ర౧0
ూనోయ ౭యమ్శ్రశయనీయశ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రయ ఙ్కు శ్రహేత్వశ్రపూషిత్ః
నశ్రచా౭యమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రజనఃశ్రప్రప్ప్రహుషఃట శ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౧౧
రాజాశ్రప్వతిశ్రపూయిషు ట మ్శ్రఇహశ్రఅమా్ యాశ్రనివేశనే
త్మ్శ్రఅహమ్శ్రనా౭త్యశ్రప్శాయ మిశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచ్చ శ్రనిన హా౭౭క్త్ఃశ్ర౧౨
పితుశ్రప్రరు హిషేయ శ్రచ్రణౌశ్రత్మ్శ్రత్వమా౭౭కాయహిశ్రప్రపుచ్చ త్ః
ఆహోశ్రస్మల్మ త్౭త్వ్ శ్రఞయష్టటయాఃశ్రక్నసలాయ యాశ్రనివేశనేశ్ర౧౩
త్మ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రకైకేయీశ్రప్రపియవత్శ్రక్నరమ్శ్రఅప్రపియమ్
అజాననమ్
ౌ శ్రప్రప్జాననీశ్రౌ రాజయ శ్రలోపేనశ్రమోహిాశ్ర౧౪
యాశ్రక్తిఃశ్రసరల్మ శ్రపూానామ్శ్రామ్శ్రక్తిమ్శ్రతేశ్రపిాశ్రక్త్ః
రాజాశ్రత్వహాాక శ్రతేజసీల్మశ్రయాయజూక్శ్రసా ామ్శ్రక్తి: ౧౫
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రప్రతోశ్రవాక్యమ్శ్రత్రక శ్రఅపిజనవాన్శ్రశుచిః
ప్ాత్శ్రసహస్మశ్రపూమౌశ్రపిప్రతుశ్రశోక్శ్రప్లశ్రఅర్ష ౌత్ఃశ్ర౧౬
హాశ్రహతో౭సీక తిశ్రప్రకుప్ణామ్శ్రత్వ నామ్శ్రవాచ్శ్రుత్వరయన్
నిప్ాత్శ్రత్వహాశ్రాహుశ్రరా్ హోశ్రనిక్షిప్య శ్రవీరయ వాన్శ్ర౧౭
త్త్ఃశ్రశోకేనశ్రసమ్పల్మ త్ఃశ్రపితు: త్వరణశ్రతుఃిత్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
విలలాప్శ్రత్వహాతేజాశ్రప్రానశ్రౌ ఆకులిత్శ్రచేత్నఃశ్ర౧౮
ఏత్త్శ్రరరుచిరమ్శ్రాతిశ్రపితుశ్రరేక శ్రశయనమ్శ్రపురా
శశినేశ్రవా౭త్వలమ్శ్రరాప్రతౌశ్రక్క్నమ్శ్రతోయాత్య యేశ్ర౧౯
త్త్శ్రఇత్మ్శ్రనశ్రవిాశ్రత్య ౭త్య శ్రవిహీనమ్శ్రతేనశ్రత్వత్వా
వోయ మేవశ్రశశినాశ్రహీనమ్శ్రఅపుచ షుశ్రఇవశ్రస్మక్ర: ౨0
ాష్ మ్శ్రఉప్రతుా జయశ్రక్మేటనశ్రస్మల్మ ర ౌ: ప్రత్వశ్రీటిత్:
ప్రప్చాచ త్యశ్రవత్నమ్శ్రశ్రీ మత్వత్ల్మ న్తస్న ౌణశ్రశ్రజయామ్శ్రవర: ౨౧
త్మ్శ్రఆర ౌమ్శ్రతేవశ్రసమాు శమ్శ్రసమ్పక్షయ శ్రప్తిత్మ్శ్రపువి
నిప్రకుత్శ్రౌ మివశ్రస్మలశ్రసయ శ్రసు త్వౌమ్శ్రప్రశునాశ్రవనేశ్ర౨౨
త్వత్శ్రౌ మాత్త్వు శ్రసమాుశమ్శ్రచ్న్తమాౌ౭రు శ్రసప్రతుశమ్శ్రపువ:
ఉాౌప్యిాల్మ శ్రశోకా౭౭శ్రర ౌమ్శ్రవచ్నమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౩
ఉతిష్ట
ౌ ట తిష
ౌ శ్రట ిమ్శ్రేషేశ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రత్వహాయశః
త్ల్మ శ్రతిల్మ ాశ్రనశ్రహిశ్రశోచ్నిశ్రౌ సనఃౌ శ్రసత్స్మశ్రసత్వక ాఃశ్ర౨౪
ానశ్రయజాే౭తికారాశ్రహిశ్రీలశ్రప్రశుతిశ్రవచ్య౭ుకాశ్ర
పుతిశ్రౌ శ్రస్నశ్రౌ పుతిశ్రౌ సత్వ్ నన శ్రప్రప్పేశ్రవా౭రు సయశ్రత్వమిౌరేశ్ర౨౫
సశ్రరుత్ాల్మ శ్రచిరమ్శ్రకాలమ్శ్రపూమౌశ్రవిప్ర్షప్రుత్య శ్రచ్
జననీమ్శ్రప్రప్తుయ వాచేత్మ్శ్రశోకై: ప్హుపి: ఆప్రుత్ఃశ్ర౨౬
అపిషేక్షయ తిశ్రరాత్వమ్శ్రతుశ్రరాజాశ్రయజమ్
ే శ్రుశ్రయక్షయ తే
ఇత్య ౭హమ్శ్రప్రకుత్శ్రసత్వు లో్ శ్రప్రహుష్టటశ్రయాప్రామ్శ్రఅయాస్మషమ్శ్ర౨౭
త్త్శ్రఇత్మ్శ్రహయ ౭నయాశ్రపూత్మ్శ్రవయ వత్వర ణమ్శ్రత్వనోశ్రత్వత్వ
పిత్రమ్శ్రయోశ్రనశ్రప్శాయ మిశ్రనిత్య మ్శ్రప్రపియహితేశ్రరత్మ్శ్ర౨౮
అత్వ్ శ్రకేనా౭త్య కాప్రాజాశ్రవాయ తినాశ్రత్వయయ ౭నాక్తే
త్నాయ శ్రరామా౭౭త్యఃశ్రసరేల్మ శ్రయైఃశ్రపిాశ్రసప్రుాు త్ఃశ్రసల్మ యమ్శ్ర౨౯
నశ్రనూనమ్శ్రమామ్శ్రత్వహారాజఃశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రజానాతిశ్రకీర్ష ౌమాన్
ఉప్జిప్రకేశ్రతి
శ్ర శ్రౌ మామ్శ్రమ్పర్షన ౌ శ్రాత్ఃశ్రసత్వన త్వయశ్రసత్ల్మ రమ్శ్ర౩0
క్ల్మ శ్రసశ్రాణిఃశ్రరక్శ్రస్ రేశ్రశ్రస్మౌత్శ్రస్మయ ౭శ్రిష
ల శ్రట క్రక ణః
యేనశ్రమామ్శ్రరజస్మశ్రత్ల్మ స ౌమ్శ్రఅీక్షణమ్శ్రప్ర్షమార జతిశ్ర౩౧
యోశ్రమేశ్రప్రాాశ్రపిాశ్రప్ుౌశ్రరయ సయశ్రాసో౭స్మక శ్రత్వత్వత్ః
త్సయ శ్రమామ్శ్రీప్రక్మ్శ్రఆకాయ హిశ్రరాత్వస్మయ ౭శ్రిష
ల శ్రట క్రక ణఃశ్ర౩౨
పిాశ్రహిశ్రప్వతిశ్రఞయ ష్టటశ్రత్రక మ్శ్రఆరయ శ్రసయ శ్రజానత్ః
త్సయ శ్రాతౌశ్రప్రక్హీష్టయమిశ్రసశ్రహీానీమ్శ్రక్తిశ్రరక త్వశ్ర౩౩
త్రక శ్రవిత్ర
ౌ క శ్రనిత్య శ్రశచ శ్రసత్య శ్రసమోౌశ్రప్రతుటశ్రప్రవత్:
ఆరయ ఃశ్రిమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రరాజాశ్రపిాశ్రమేశ్రసత్య శ్రవిప్రక్త్వఃశ్ర౩౪
ప్శిచ త్వమ్శ్రస్మతుశ్రసమేౌశమ్శ్రఇచాచ మిశ్రప్ర శోతుమ్శ్రఆత్క నః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇతిశ్రప్రపుష్టటశ్రయాశ్రత్త్ల్మ ౌ మ్శ్రకైకేయీశ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩౫
రామేతిశ్రరాజాశ్రవిలప్న్శ్రహాశ్రసీతేశ్రలక్షక ణేతిశ్రచ్
సశ్రత్వహాాక శ్రప్రమ్శ్రలోక్మ్శ్రక్తోశ్రక్తిత్వామ్శ్రవరఃశ్ర౩౬
ఇమామ్శ్రతుశ్రప్శిచ మామ్శ్రవాచ్మ్శ్రవాయ జహారశ్రపిాశ్రత్వ
కాలశ్రత్రక శ్రప్ర్షక్షిప్ఃౌ శ్రాై: ఇవశ్రత్వహాశ్రక్జఃశ్ర౩౭
స్మాౌ౭శ్రరాౌశ్రశ్రస్నశ్రౌ నరాశ్రరాత్వమ్శ్రఆక్త్మ్శ్రసీత్యాశ్రసహ
లక్షక ణమ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రప్రత్క్షయ ని ౌశ్రపున: ఆక్త్మ్శ్ర౩౮
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రవిషస్మతైవశ్రతిల్మ త్వయా౭ప్రపియశ్రశత్వా నాత్
విషణశ్రణ వత్నోశ్రపూాల్మ శ్రపూయఃశ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రమాత్రమ్శ్ర౩౯
క్ల్మ శ్రచేానీమ్శ్రసశ్రత్రాకాక శ్రక్నసలాయ శ్రనన ౌశ్రవర ౌనః
లక్షక ణేనశ్రసహశ్రప్రాప్రాశ్రసీత్యాశ్రచ్శ్రసత్వమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౪0
త్ాశ్రప్రపుష్టటశ్రయాశ్రత్త్ల్మ ౌ మ్శ్రఆకాయ తుమ్శ్రఉప్చ్ప్రక్మే
మాా౭సయ శ్రరత్వహత్శ్రవాక్య మ్శ్రవిప్రపియమ్శ్రప్రపియశ్రశత్వు యాశ్ర౪౧
సశ్రహిశ్రరాజశ్రరత్ఃశ్రపుప్రత్శ్రచీరశ్రవాస్మశ్రత్వహాశ్రవనమ్
త్ణకా
ట న్శ్రసహశ్రవైతేహాయ శ్రలక్షక ణా౭ుచ్రోశ్రక్త్ఃశ్ర౪౨
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రప్రత్శ్రన్తససో
ౌ ౌ శ్రప్రాతుశ్రశాచ ర్షప్రత్శ్రశఙ్ు యా
సల్మ శ్రసయ శ్రవత్వే శ్రసయ శ్రమాహాాకయ త్శ్రప్రప్ష్ణటమ్శ్రసుప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪౩
క్చిచ శ్రనన శ్రప్రాహక ణశ్రవత్మ్శ్రప్రహుత్మ్శ్రరామేణశ్రక్సయ శ్రచిత్
క్చిచ శ్రనాన ౭౭టోయ శ్రత్ర్షప్రతోశ్రవాశ్రతేనా౭ాోశ్రవిహిమిా త్ఃశ్ర౪౪
క్చిచ శ్రనన శ్రప్రశ్రారాన్శ్రవాశ్రరాజశ్రపుప్రతో౭పిత్వనయ తే
క్స్మక త్శ్రసశ్రత్ణకా
ట శ్రరణేయశ్రప్రపూణహేవశ్రవివాస్మత్ఃశ్ర౪౫
అా౭సయ శ్రచ్ప్లాశ్రమాాశ్రత్త్శ్రసల్మ శ్రక్రక శ్రయాశ్రత్త్మ్
తేశ్రనైవశ్రన్తసీశ్రౌ సల్మ ావేనశ్రవాయ హరుౌమ్శ్రఉప్చ్ప్రక్మేశ్ర౪౬
ఏవశ్రుకాల్మ ౌ తుశ్రకైకేయీశ్రప్రతేనశ్రత్వహాత్కనాశ్ర
ఉవాచ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రహుష్టటశ్రమ్పట్టశ్రప్మిటత్శ్రమానినీశ్ర౪౭
నశ్రప్రాహక ణశ్రత్నమ్శ్రిమిచ శ్రన్తతుౌత్మ్శ్రరామేణశ్రక్సయ శ్రచిత్
క్శిచ శ్రనాన ౭౭టోయ శ్రత్ర్షప్రతోశ్రవాశ్రతేనా౭ాోశ్రవిహిమిా త్ః
నశ్రరాత్వఃశ్రప్రారామ్శ్రశచ శ్రచ్క్షురా్య మ్శ్రఅపిశ్రప్శయ తిశ్ర౪౮
త్వయాశ్రతుశ్రపుప్రత్శ్రప్రశుతైల్మ వశ్రరాత్వశ్రస్మయ శ్రవా౭పిషేచ్నమ్
యాచిత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ పిాశ్రరాజయ మ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రచ్శ్రవివాసనమ్శ్ర౪౯
సశ్రసల్మ ప్రుతిమ్
ౌ శ్రసమాస్మౌయశ్రపిాశ్రతేశ్రత్శ్రత్
శ్ర ా
ౌ శ్రక్రోత్
రాత్వశ్రశచ శ్రసహశ్రసౌమిప్రతిఃశ్రప్రపేషిత్ఃశ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర౫0
త్మ్శ్రఅప్శయ న్శ్రప్రపియమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రత్వహీాలోశ్రత్వహాయశాః
పుప్రత్శ్రశోక్శ్రప్ర్షతూయ నఃశ్రప్ఞ్చ త్ల్మమ్శ్రఉ ప్పేతివాన్శ్ర౫౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్ల్మ యాశ్రతిల్మ ానీమ్శ్రత్రక జ ేశ్రరాజత్ల్మ మ్శ్రఅవలత్వ్య ామ్
త్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రహిశ్రత్వయాశ్రసరల్మ మ్శ్రఇత్మ్శ్రఏవమ్శ్రవిత్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౫౨
మాశ్రశోక్మ్శ్రమాశ్రచ్శ్రసమాౌప్మ్శ్రతైరయ మ్శ్రఆప్రశయశ్రపుప్రత్క్శ్ర
త్ల్మ శ్రత్త్వనాశ్రహిశ్రనక్రీశ్రరాజయ మ్శ్రచైత్శ్రత్నాత్వయమ్శ్ర౫౩
త్త్శ్రపుప్రత్శ్రీప్రక్మ్శ్రవితినాశ్రవితిజ:తే
వస్మషశ్రట ుకైయ ఃశ్రసహితోశ్రతిల్మ ఞన్తనతఃౌ
సమాు లయశ్రరాజానమ్శ్రఅత్వనశ్రసత్ల్మ ౌ మ్శ్ర
ఆాక నమ్శ్రఉరాల్మయ మ్శ్రఅ పిషేచ్యసల్మ శ్ర౫౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రతిల్మ శ్రసప్ ౌతిత్త్వశ్రసా రు:
ప్త్వ సరత్వ
త తమ సస ర్క :
ప్రశుాల్మ శ్రతుశ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రప్రాత్రౌశ్రచ్శ్రవివాస్మతౌ
ప్రతోశ్రతుఃక్శ్రసత్వౌప్శ్రౌ ఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
ిమ్శ్రున శ్రకారయ మ్శ్రహత్శ్రస్నయ వశ్రత్వత్వశ్రరాఞయ నశ్రశోచ్త్ః
విహీనస్మయ ౭త్శ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రప్రాప్రాశ్రపిప్రతుశ్రసమేనశ్రచ్శ్ర౨
తుఃకేశ్రమేశ్రతుఃక్మ్శ్రఅక్రోశ్రశ్రప్రరల్మ ణేశ్రక్షారమ్శ్రఇవా౭౭త్ాః
రాజానమ్శ్రప్రపేత్శ్రావసమ్
ౌ శ్రప్రకుాల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రచ్శ్రాప్సమ్శ్ర౩
కులశ్రసయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅావాయశ్రకాలశ్రరాప్రతి; ఇవా౭౭క్ా
అఙ్కు రమ్శ్రఉప్కూహయ శ్రసక శ్రపిాశ్రమేశ్రనా౭వపుత్వా
ౌ న్శ్ర౪
ప్రుతుయ శ్రమా౭౭ాతితోశ్రరాజాశ్రత్ల్మ యాశ్రమేశ్రాప్శ్రత్ర్షే ని
రక్మ్శ్రప్ర్షప్రహుత్మ్శ్రమోహాశ్రతుు లేశ్రస్మక న్శ్రకులశ్రాత్వా నిశ్ర౫
ాల్మ మ్శ్రప్రాప్య శ్రహిశ్రపిాశ్రమే౭త్య శ్రసత్య శ్రసమోౌశ్రత్వహాశ్రయశా:
త్వప్రవశ్రతుఃకా౭పిశ్రసత్వౌోౌశ్రప్రుతోౌశ్రత్శరతోశ్రప్రుప్: ౬
వినాశితోశ్రత్వహాశ్రరాజ: పిాశ్రమేశ్రత్రక శ్రవత్ా ల:
క్స్మక త్శ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రరాత్వ: క్స్మక శ్రతేవశ్రవనమ్శ్రక్త్: ౭
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭పిశ్రీటితే
తుషు రమ్శ్రయతిశ్రజీవేామ్శ్రప్ర ాప్య శ్రాల్మ మ్శ్రజననీమ్శ్రత్వత్వశ్ర౮
నుశ్రాల్మ రోయ౭పిశ్రత్రాకాక శ్రత్ల్మ యిశ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రఅుత్మా
ౌ మ్
వర ౌతేశ్రకురుశ్రప్రుతిజ్ఞ
ౌ ే శ్రయాశ్రమాత్ర్షశ్రవర ౌతేశ్ర౯
త్ాశ్రఞయ ష్టటశ్రహిశ్రమేశ్రమాాశ్రక్నసలాయ శ్రత్వరు శ్రత్ర్షే నీ
త్ల్మ యిశ్రత్రక మ్శ్రసమాస్మౌయశ్రప్ినాయ మ్శ్రఇవశ్రవర ౌతేశ్ర౧0
త్స్మయ ఃశ్రపుప్రత్మ్శ్రప్రకుా౭౭ాక నమ్శ్రచీరవలు లశ్రవాససమ్శ్రశ్ర
ప్రప్స్మౌప్య శ్రవనశ్రవాస్మయశ్రక్త్మ్శ్రాపేశ్రనశ్రశోచ్స్మశ్ర౧౧
అాప్శ్రత్ర్షే నమ్శ్రూరమ్శ్రప్రకుా౭౭ాక నమ్శ్రయశస్మల్మ నమ్
ప్రప్ప్రవాజయ శ్రచీరశ్రవసనమ్శ్రిమ్శ్రుశ్రప్శయ స్మశ్రకారణమ్శ్ర౧౨
Page 183 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
లుాౌయాశ్రవితితోశ్రత్వనేయ శ్రనశ్రతే౭హమ్శ్రరాక్వమ్శ్రప్రప్తి
త్ాశ్రహయ ౭నరోశ్రౌ రాజాయ ౭శ్రర ౌమ్శ్రత్ల్మ యాశ్రనీతోశ్రత్వహాన్శ్రఅయమ్శ్ర౧౩
అహమ్శ్రహిశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రఅప్శయ న్శ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌ
కేనశ్రశిశ్రౌ ప్రప్ావేనశ్రరాజయ మ్శ్రరక్షితుమ్శ్రఉత్ాహేశ్ర౧౪
త్మ్శ్రహిశ్రనిత్య మ్శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రప్లవనమ్
ౌ శ్రత్వహాశ్రప్లః
ఉా౭ప్రశితో౭పూశ్రశ్రత్రా
ౌ క ౭౭ాక శ్రమేరుశ్రరేక రుశ్రవనమ్శ్రయాశ్ర౧౫
సో౭హమ్శ్రక్త్మ్శ్రఇత్వమ్శ్రారమ్శ్రత్వహాశ్రతురయ శ్రసున్తతుౌత్మ్
త్మోయ శ్రతురమ్శ్రఇవశ్రఆస్మత్య శ్రవహేయమ్శ్రకేనశ్రచ్శ్రఓజస్మశ్ర౧౬
అత్శ్రవాశ్రమేశ్రప్వేశ్రచ్చ ిశ్రరో
ౌ య కైశ్రరు్ తి ౌశ్రప్లేనశ్రవాశ్ర
సకామామ్శ్రనశ్రక్ర్షష్టయమిశ్రాల్మ మ్శ్రఅహమ్శ్రపుప్రత్శ్రక్ర్ష ౌనీమ్శ్ర౧౭
నశ్రమేశ్రవికామాిశ్రజాయేత్శ్రత్య కుౌమ్శ్రాల్మ మ్శ్రాప్శ్రనిశచ యామ్
యతిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రనా౭పేక్షాశ్రత్ల్మ యిశ్రస్మయ శ్రనాక ప్రతువశ్రత్ా ాశ్రశ్ర౧౮
ఉత్్ నాన శ్రతుశ్రక్త్మ్శ్రపుతిశ్రౌ శ్రసశ్రౌ వేయమ్శ్రాప్శ్రత్ర్షే నిశ్ర
స్మతుశ్రచార్షప్రత్శ్రవిప్రప్షేశ్రట పూరేల్మ ష్టమ్శ్రనోశ్రవిక్ర్ష మాశ్ర౧౯
అస్మక న్శ్రకులేశ్రహిశ్రపూరేల్మష్టమ్శ్రఞయ ష్టటశ్రరాఞయ ౭పిషిచ్య తేశ్ర
అప్రేశ్రప్రాత్రశ్రశ్రస ౌస్మక న్శ్రప్రప్వరమే
ౌ ౌ శ్రసమాహిా: ౨0
నశ్రహిశ్రత్వనేయ శ్రప్రుసమేే శ్రత్ల్మ మ్శ్రరాజశ్రత్రక శ్రత్వవేక్షయ స్న
క్తిమ్శ్రవాశ్రనశ్రవిజానాస్మశ్రరాజశ్రప్రుత్శ్రౌ సయ శ్రశాశల్మత్వమ్శ్ర౨౧
సత్త్మ్శ్రరాజశ్రప్రుతేశ్రౌ హిశ్రఞయ ష్టటశ్రరాఞయ ౭పిషిచ్యతేశ్ర
రాజాేశ్రమేత్శ్రత్ా త్వమ్శ్రత్ాాయ శ్రతిక్షాల్మ కూణామ్శ్రవిేషత్: ౨౨
తేష్టమ్శ్రత్రక క్శ్రరక్షాణామ్శ్రకులశ్రచార్షప్రత్శ్రశోపినామ్శ్ర
అత్య శ్రచార్షప్రత్శ్రశౌమ్పటరయమ్శ్రాల్మ మ్శ్రప్రాప్య శ్రవినివర్ష ౌత్మ్శ్ర౨౩
త్వా౭పిశ్రరత్వహాశ్రాకాశ్రజనేన్తనాౌ: కులశ్రపూరల్మ కా:
పుతేశ్రౌ రోక హ: క్త్త్వ౭యమ్శ్రసమ్ప్ త్శ్రశ్రసల్మ యిశ్ర
ౌ
క్ర్ష మత్: ౨౪
నశ్రతుశ్రకాత్వమ్శ్రక్ర్షష్టయమిశ్రత్వా౭హమ్శ్రాప్శ్రనిశచ యేశ్ర
త్ల్మ యాశ్రవయ సనశ్రమా౭౭రప్మ్
ౌ శ్రజీవిాత్వౌశ్రక్రమ్శ్రత్వత్వశ్ర౨౫
ఏషశ్రతిల్మ శ్రానీశ్రమేవా౭హమ్శ్రఅప్రపియార ౌమ్శ్రత్వా౭నక్మ్శ్ర
నివర ౌయిష్టయ మిశ్రవనాశ్రప్రా్ త్రమ్శ్రసల్మ శ్రజనశ్రప్రపియమ్శ్ర౨౬
నివర ౌయిాల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రచ్శ్రత్స్మయ ౭హమ్శ్రత్వప్శ్రౌ తేజస:
ాసశ్రపూతోశ్రప్విష్టయమిశ్రరస్మతే
ౌ శ్రనశ్రఅత్వౌరాత్క నాశ్ర౨౭
ఇతేయ వమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రప్రతోశ్రత్వహాాక శ్ర
ప్రపియేత్రశ్రరాల్మ క్యశ్రక్ణ: తుత్న్శ్రశ్రస్మౌమ్
శోకా౭౭తురశ్రశాచ ౭పిశ్రననాత్శ్రపూయఃశ్రశ్ర
స్మమోమశ్రయాశ్రప్రల్మ త్శ్రక్హల్మ రశ్రస
శ్ర ఃౌ శ్ర౨౮
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రప్రతిశ్రసప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు:
చు సస రత్వ
త తమ సస ర్క :
ామ్శ్రత్ాశ్రక్ర మయిాల్మ శ్రతుశ్రమాత్రమ్శ్రప్రత్శ్రశ్రసా
ౌ
రోషేణశ్రత్వహా౭౭విషఃట శ్రపున: ఏవా౭ప్రప్వీశ్రత్ల్మ చ్ఃశ్ర౧
రాజాయ శ్రప్రత్్ త్వేసల్మశ్రకైకేయిశ్రప్రుశమేా శ్రతుషశ్రట చార్షణి
ప్ర్షత్య కాౌశ్రచ్శ్రత్రేక ణశ్రమాశ్రప్రుత్మ్శ్రరుత్త్వశ్రప్వశ్ర౨
ిమ్శ్రుశ్రతే౭తూషయశ్రప్రాజాశ్రరామోశ్రవాశ్రప్రపుశశ్రార్షక క్ః
యయోశ్రప్రరుక తుయశ్రర్షల్మ వాసశ్రశచ శ్రత్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రతులయమ్శ్రఆక్తౌశ్ర౩
ప్రపూణశ్రహాయ మ్శ్రఅస్మశ్రప్రాాౌశ్రకులశ్రస్మయ ౭సయ శ్రవినాశనాత్
కైకేయిశ్రనరక్మ్శ్రక్చ్చ శ్రమాశ్రచ్శ్రప్రుౌఃశ్రసలోక్ామ్శ్ర౪
యశ్రత్
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రహీప్రతుశమ్శ్రాప్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రక్నరేణశ్రక్రక ణా
సరల్మ శ్రలోక్శ్రప్రపియమ్శ్రహిాల్మ శ్రత్వమా౭పిశ్రశ్రఆాతిత్మ్శ్రప్యమ్శ్ర౫
త్ల్మ శ్రప్రతుు తేశ్రమేశ్రపిాశ్రప్రుతోౌశ్రరాత్వశ్రశాచ ౭రణయమ్శ్రఆప్రశిత్ః
అశ్రయశోశ్రజీవశ్రలోకేశ్రచ్శ్రత్ల్మ యా౭హమ్శ్రప్రప్తిాతిత్ఃశ్ర౬
మాప్రతుశ్రరూపేశ్రత్వమా౭మిప్రతేశ్రప్రుశమేా శ్రరాజయశ్రకాుకే
నశ్రతే౭హమ్శ్రఅపిాష్టయ ౭స్మక శ్రతుప్రరుల్మ తే ౌశ్రప్తిశ్రకాతినిశ్ర౭
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రయాశ్రశాచ ౭నాయ శ్రత్వత్వశ్రమాత్రః
తుఃకేనశ్రత్వహా౭౭విష్టటశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రప్రాప్య శ్రకులశ్రతూషిణీమ్శ్ర౮శ్ర
నశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅశల్మ ప్తేఃశ్రక్నాయ శ్రత్రక రాజశ్రసయ శ్రత్వత్వత్ః
రాక్షసీశ్రత్ప్రత్శ్రజాా౭స్మశ్రకులశ్రప్రప్త్ల్మ మిా నీశ్రపితుఃశ్ర౯
యశ్రశ్రత్ల్మ ౌ యాశ్రార్షక క్నశ్రరామోశ్రనిత్య మ్శ్రసత్య శ్రప్రాయణః
వనమ్శ్రప్రప్స్మౌపితోశ్రతుఃకాత్శ్రపిాశ్రచ్శ్రప్రతితివమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౧0
యశ్రప్రత్్ ానా౭స్మశ్రత్త్శ్రాప్మ్శ్రత్వయిశ్రపిప్రాశ్రవినాశ్రప్రకుతే
ప్రాప్రతుాయ మ్శ్రచ్శ్రప్ర్షత్య కేశ్రస
ౌ రల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రచా౭ప్రపియేశ్ర౧౧
క్నసలాయ మ్శ్రత్రక శ్రసుయకాౌమ్శ్రవియుకాౌమ్శ్రాప్శ్రనిశచ యే
ప్రకుాల్మ శ్రక్మ్శ్రప్రాప్ాయ స్నశ్రహయ ౭త్య శ్రలోక్మ్శ్రనిరయశ్రకామినీశ్ర౧౨
ిమ్శ్రనా౭వపుత్య స్నశ్రప్రకూరేశ్రనియత్మ్శ్రప్ుౌశ్రసప్రత్వే యమ్
ఞయ ష టమ్శ్రపిప్రతుశ్రసత్వమ్శ్రరాత్వమ్శ్రక్నసలాయయా౭౭త్క శ్రసత్వ్ వమ్శ్ర౧౩
అఙ్ు శ్రప్రప్త్య ఙ్ు శ్రజఃశ్రపుప్రతోశ్రప్రహుత్యాశ్రచాచ ౭పిశ్రజాయతే
త్స్మక త్శ్రప్రపియత్మోశ్రమాతుఃశ్రప్రపియాల్మ శ్రనన శ్రతుశ్రానవ
ౌ ఃశ్ర౧౪
అనయ ాశ్రిలశ్రత్రక జాేశ్రరరపిఃశ్రరరశ్రసత్వకా
వహమాన్తశ్రత్త్రోే శ్రరాల్మయ మ్శ్రపుప్రతౌశ్రవిక్త్శ్రచేత్సౌశ్ర౧౫
ాశ్రవ౭శ్రర ౌశ్రతివస్నశ్రప్రశాన్తౌశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపుప్రతౌశ్రత్వహీశ్రత్లే
రురోత్శ్రపుప్రత్శ్రశోకేనశ్రాష్ శ్రప్రాయ కులేక్షణాశ్ర౧౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అత్స్మౌత్శ్రప్రవజత్శ్రశ్రసస్మ
ౌ య ఃశ్రరరశ్రరాజ్ఞేశ్రత్వహాత్క నః
పినవ
ౌ ఃశ్రప్తిాశ్రకాప్రతేశ్రసూక్షాక ఃశ్రరరపిశ్రక్నిన
ౌ ఃశ్ర౧౭
ఇన్తమోౌ౭పిశ్రఅప్రశుశ్రనిాత్మ్శ్రత్మ్శ్రసల్మ శ్రకాప్రతేశ్రపుణయ శ్రక్మిౌనమ్
రరపిమ్శ్రత్వనయ తేశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపూయసీమ్శ్రామ్శ్రరరేశల్మ ర: ౧౮
నిరీక్షమాణశ్రశప్రక్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రత్త్రే శ్రరరపిమ్శ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ మ్
ఆకాేశ్రవిషిా
ట మ్శ్రత్వనామ్శ్రరుత్మ్పౌమ్శ్రప్రపుశశ్రతుఃిామ్శ్ర౧౯
ామ్శ్రప్రతుశ్రష్టటల్మ శ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌమ్శ్రవప్రజశ్రాణిశ్రరయ శస్మల్మ నీమ్
ఇన్తనఃౌ శ్రప్రాఞ్జలిశ్రరుతిల్మక్న ఃశ్రరరశ్రరాజ్ఞ౭ప్రప్వీశ్రత్ల్మ చ్ఃశ్ర౨0
ప్యమ్శ్రక్చిచ శ్రనన శ్రచా౭స్మక రశ్రకుత్శ్రశిచ శ్రతిల్మ త్యతేశ్రత్వహత్
కుతోశ్రనిమిత్ఃౌ శ్రశోక్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రపూహిశ్రసరల్మ శ్రహితైషిణిశ్ర౨౧
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రరరపిఃశ్రరరశ్రరాఞనశ్రత్వత్వా
ప్తుయ వాచ్శ్రత్తోశ్రత్వరాశ్రవాక్య మ్శ్రవాక్య శ్రవిశారత్మ్శ్ర౨౨
శాత్వౌమ్శ్రాప్మ్శ్రనశ్రవఃశ్రిమిచ త్శ్రకుత్శిచ త్శ్రఅత్వరాతిప్
అహమ్శ్రతుశ్రత్వకాన శ్రశోచామిశ్రసల్మ శ్రపుప్రతౌశ్రవిషమేశ్రశ్రస్మతౌ
ౌ శ్ర౨౩
ఏతౌశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రకుశౌశ్రత్వన్తశ్రసూరయ శ్రరశిక శ్రప్రప్ాపితౌ
అరయ ౌమాన్తశ్రప్లివరౌౌశ్రక్ర ికేణశ్రరరా౭తిప్శ్ర౨౪
త్వత్వశ్రకాయాత్శ్రప్రప్సూతౌశ్రహిశ్రతుఃితౌశ్రారశ్రీటితౌ
యౌశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్ర్షత్పేయ౭హమ్శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ పుప్రత్శ్రసత్వఃశ్రప్రపియఃశ్ర౨౫
యస్మయ : పుప్రత్శ్రసహన్తస్మశ్రర
శ్ర ౌశ్రప్రకుత్ాన మ్శ్రవాయప్యశ్రమిత్మ్శ్రజక్త్శ్ర
ామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరుత్త్వమ్శ్రశప్రక్నశ్రనశ్రరాశ్రనకనయ తేశ్రప్రమ్శ్ర౨౬
సా౭ప్రప్తిత్వశ్రప్రుాౌయాశ్రలోక్శ్రారణశ్రకాత్వయ యా
ీ
శ్ర మత్వాయ శ్రకుణశ్రనిాయయాశ్రసల్మ ావశ్రప్ర్షవేషయాశ్ర౨౭
యస్మయ ఃశ్రపుప్రత్శ్రసహప్రస్మణిశ్రస్మ౭పిశ్రశోచ్తిశ్రకాత్వతుక్
ిమ్శ్రపునశ్రరాయ శ్రవినాశ్రరాత్వమ్శ్రక్నసలాయ శ్రవర ౌయిషయ తిశ్ర౨౮
ఏక్శ్రపుప్రాశ్రచ్శ్రస్మత్వల్మ శ్రచ్శ్రవివతేా యమ్శ్రత్ల్మయాశ్రప్రకుా
త్స్మక శ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రసత్త్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రప్రపేత్య శ్రచేహశ్రచ్శ్రల ప్ాయ స్నశ్ర౨౯
అహమ్శ్రహయ ౭ప్చితిమ్శ్రప్రాతుఃశ్రపితుశ్రశచ శ్రసక్లామ్శ్రఇమామ్
వర ౌనమ్శ్రయశసశ్రశాచ ౭పిశ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రనశ్రసత్వేయఃశ్ర౩0
ఆనాయయిాల్మ శ్రత్నయమ్శ్రక్నసలాయ యాశ్రత్వహాతుయ తిమ్
సల్మ యమ్శ్రఏవశ్రప్రప్వేక్షాయమిశ్రవనమ్శ్రునిశ్రనిషేవిత్మ్శ్ర౩౧
నశ్రహయ ౭హమ్శ్రాప్శ్రసత్వు లే్ శ్రాపేశ్రాప్మ్శ్రత్ల్మ యాశ్రప్రకుత్మ్శ్ర
శక్నౌశ్రారయితుమ్శ్రపౌరశ్రశ్రరప్రశుశ్రక్్తటశ్రర్షన రీక్షిత్: ౩౨
స్మశ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭ిన మ్శ్రప్రప్విశశ్రవాశ్రసల్మ యమ్శ్రవాశ్రత్త్వటకాటశ్రవిశ
రజమ్
జ శ్రప్ానశ్రవాశ్రక్మేటశ్రనశ్రహిశ్రతే౭నయ త్శ్రప్రాయణమ్శ్ర౩౩
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆహశ్రత్వప్య ౭వనిమ్శ్రప్రాపేశ్రౌ రామేశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్మేశ్ర
ప్రకుత్శ్రప్రకుతోయ శ్రప్విష్టయమిశ్రవిప్రప్వాస్మత్శ్రక్లకష: ౩౪
ఇతిశ్రనాక్శ్రఇవా౭౭రణేయ శ్రతోత్వరశ్రఅుు శశ్రచ్యతిత్ః
ప్ాత్శ్రపువిశ్రసప్రుుతోౌశ్రనిశేల్మ సన్శ్రఇవశ్రప్ననక్ఃశ్ర౩౫
సప్రత్వక్శ్రౌ నేప్రత్ఃశ్రశితిలా౭౭త్వ్ రశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర
వితూత్శ్రసరాల్మ శ్రప్రణఃశ్రప్రత్వౌప్ః
ప్పూవశ్రపూమౌశ్రప్తితోశ్రప్రుా౭౭త్క జఃశ్ర
శచీప్తేఃశ్రకేతు: ఇవోశ్రత్ా వశ్రక్షయేశ్రశ్రశ్ర౩౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుశ్రసా ప్ ౌతిత్త్వశ్రసా రు :
రమచ సస రత్వ
త తమ సస ర్క :
త్వరు శ్రకాలాత్శ్రసుాౌయశ్రసమాజామ్శ్రలాల్మ ౌ శ్రచ్శ్రవీరయ వాన్శ్ర
నేప్రాాయ మ్శ్రఅప్రశుశ్రపూరాణాయ మ్శ్రత్వనాశ్రుత్వల్మక్షయ శ్రమాత్రమ్శ్ర౧
సో౭మాత్య శ్రత్వతేయ శ్రప్రతోశ్రజననీశ్రత్వప్య శ్రకుత్ాయత్శ్ర
రాజయ మ్శ్రనశ్రకాత్వయేశ్రజాతుశ్రత్వన్తత్వౌయేశ్రనా౭పిశ్రమాత్రమ్శ్ర౨
అపిషేక్మ్శ్రనశ్రజానామిశ్రయో౭పూశ్రప్రాజాేశ్రసమ్పక్షిత్:
విప్రప్ప్రకుషేశ్రట హయ ౭హమ్శ్రతేేశ్రశప్రతుక్న శ్రసహితోశ్రవసమ్శ్ర౩
వనశ్రవాసమ్శ్రనశ్రజానామిశ్రరాత్వశ్రస్మయ ౭హమ్శ్రత్వహాత్క న:
వివాసనమ్శ్రవాశ్రసౌమిప్రతేశ్రసీా ాయాశ్రశచ శ్రయా౭ప్వత్శ్ర౪
త్శ్రతైవశ్రప్ర క్నశత్శ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
క్నసలాయ శ్రశప్ ౌమ్శ్రఆజాేయశ్రరమిప్రామ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౫శ్రశ్ర
ఆక్త్ఃశ్రప్రకూరశ్రకారాయయాఃశ్రకైకేయాయ శ్రప్రత్ఃశ్రరత్ః
త్మ్శ్రఅహమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచాచ మిశ్రప్రత్మ్శ్రత్వరు శ్రత్ర్షే నమ్శ్ర౬
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రరమిప్రామ్శ్రస్మశ్రవివరాణశ్రత్వలినాశ్రప్రకుశాశ్ర
ప్రప్త్స్నశ్రౌ ప్రతోశ్రయప్రత్శ్రవేప్మానాశ్రవిచేత్నాశ్ర౭
సశ్రతుశ్రరామాుజశ్రశాచ౭పిశ్రశప్రతుక్న శ్రసహిత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
ప్రప్త్స్నశ్రౌ ప్రతోశ్రయప్రత్శ్రక్నసలాయ యాశ్రనివేశనమ్శ్ర౮
త్త్ఃశ్రశప్రతుక్న శ్రప్రతౌశ్రక్నసలాయ మ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రతుఃితౌ
ప్రయ షల్మ ఞామ్శ్రతుఃకారాౌమ్శ్రప్తిామ్శ్రనషశ్రట చేత్నామ్
రుత్మౌౌశ్రరుత్త్వమ్శ్రతు:కాశ్రత్ా మేశ్రాయ ౭౭రాయమ్శ్రత్వనస్మల్మ నీమ్శ్ర౯
ప్రత్మ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రఇత్మ్శ్రక్నసలాయ శ్రప్రపుశశ్రతుఃిాశ్ర౧0
ఇత్మ్శ్రతేశ్రరాజయ శ్రకాత్వశ్రసయ శ్రరాజయ మ్శ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రఅక్ణక్
ట మ్
సప్రమా్ ప్ ౌమ్శ్రప్త్శ్రకైకేయాయ శ్రీప్రక్మ్శ్రప్రకూరేణశ్రక్రక ణాశ్ర౧౧
ప్రప్స్మౌప్య శ్రచీరశ్రవసనమ్శ్రపుప్రత్మ్శ్రమేశ్రవనశ్రవాస్మనమ్
కైకేయీశ్రక్మ్శ్రకుణమ్శ్రత్ప్రత్శ్రప్శయ తిశ్రప్రకూరశ్రత్ర్షే నీశ్ర౧౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్షిప్రప్మ్శ్రమామ్శ్రఅపిశ్రకైకేయీశ్రప్రప్స్మౌప్యితుమ్శ్రఅర మతి
హిరణయ నాోశ్రయప్రా౭౭శ్రస్నశ్రౌ రతోశ్రమేశ్రరత్వహాశ్రయశాఃశ్ర౧౩
అత్శ్రవాశ్రసల్మ యమ్శ్రఏవా౭హమ్శ్రరమిప్రా౭ుచ్రాశ్రరక్మ్
అిన హోప్రత్మ్శ్రపురప్రరు త్యశ్రప్రప్స్మౌస్నయ శ్రయప్రత్శ్రరాక్వఃశ్ర౧౪
కాత్వమ్శ్రవాశ్రసల్మ యమ్శ్రఏవా౭త్య శ్రత్ప్రత్శ్రమామ్శ్రనేతుమ్శ్రఅర మస్మ
యప్రా౭సౌశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్: పుప్రతోశ్రశ్రమేశ్రత్ప్యతేశ్రత్ప్ఃశ్ర౧౫
ఇత్మ్శ్రహిశ్రత్వశ్రవిసీర
ౌ ణమ్శ్రత్నశ్రానయ శ్రసమాచిత్మ్
హశ్రస
శ్ర య ౌ ౭శల్మ శ్రరత్శ్రసమ్ప్ర ణమ్శ్రరాజయ మ్శ్రనిరాయ తిత్మ్శ్రత్యాశ్ర౧౬
ఇాయ ౭౭తిశ్రప్హుపిశ్రరాల్మ కైయ: ప్రకూరశ్రసా త్వ్ర్షా తో౭నక్:
ౌ
వివయ తేశ్రప్రత్శ్రశ్రసీప్రౌ వమ్శ్రప్రవణేశ్రతుతేయ వశ్రసూచినాశ్ర౧౭
ప్ాత్శ్రచ్రణేశ్రత్స్మయ శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రసప్రమా్ త్వౌశ్రచేత్న:
విలప్య శ్రప్హుా౭సమోజాశ్రలప్శ్రౌ సత్వజాశ్రశ్రసత్
ౌ శ్రశ్రస్మత్
ౌ : ౧౮
ఏవమ్శ్రవిలప్మానామ్శ్రామ్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రాఞ్జలిశ్రశ్రసా
ౌ
క్నసలాయ మ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రఇత్మ్శ్రశోకైశ్రర్ హుపి: ఆప్రుామ్శ్ర౧౯
ఆరేయ శ్రక్స్మక త్శ్రఅజాననమ్
ౌ శ్రక్ర మస్నశ్రమామ్శ్రఅిలి్ షమ్
విపులామ్శ్రచ్శ్రత్వత్వశ్రప్రీతిమ్శ్రస్మ
శ్ర రా
ౌ మ్శ్రజానాస్మశ్రరాక్వేశ్ర౨0
ప్రకుాశ్రశాన్తస్మౌ౭ుకాశ్రపుతిశ్రౌ రాక శ్రపూత్శ్రత్సయ శ్రక్ాశ్రచ్న
సత్య శ్రసత్వౌఃశ్రసామ్శ్రప్రేష్టటశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౧
ప్రపేషయ మ్శ్రాీయస్మమ్శ్రయాతుశ్రసూరయ మ్శ్రచ్శ్రప్రప్తిమేశ్రహశ్రతు
హుౌశ్రాతేనశ్రకామ్శ్రరాౌమ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౨
కారయిాల్మ శ్రత్వహత్శ్రక్రక శ్రప్రాౌశ్రప్రపుత్య మ్శ్రఅనర ౌక్మ్
అత్రోక శ్రయో౭సయ శ్రసో౭స్మయ ౭శ్రరశ్రౌ యస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౩
ప్ర్షాలయమానశ్రసయ శ్రరాజ్ఞేశ్రపూానిశ్రపుప్రత్వత్
త్త్శ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రశ్రప్రతుహయ ామ్శ్రాప్మ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౪
ప్లిశ్రషట్ట్ క్మ్శ్రఉన్తతుౌత్య శ్రప్రుప్స్మయ ౭రక్షత్ఃశ్రప్రప్జాః
అత్రోక శ్రయో౭సయ శ్రసో౭స్మయ ౭శ్రరశ్రౌ యస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౫
సప్రుే త్యశ్రచ్శ్రత్ప్స్మల్మ ప్యఃశ్రసప్రతేశ్రవైశ్రయజశ్రే త్క్షిణామ్
ామ్శ్రవిప్రప్లప్ామ్శ్రాప్మ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౬
హశ్రశ్రసయ ౌ ౭శల్మ శ్రరత్శ్రసమా్తేశ్రయుతేశ్రౌ శన్తసశ్రౌ సమాకులే
మాశ్రసక శ్రకారీ ిత్శ్రసామ్శ్రత్రక మ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౭
ఉప్తిషమ్
ట శ్రరసూక్షాకర ౌమ్శ్రశాన్తసమ్
ౌ శ్రయతేననశ్రత్వత్వా
సశ్రనాశయతుశ్రతుష్టటాక శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౨౮
మాశ్రచ్శ్రత్మ్శ్రవ్యయ టశ్రాహల్మ త్వా మ్శ్రచ్న్తమాౌ౭రు శ్రసత్వశ్రతేజసమ్
ప్రాక్ష్మత్శ్రరాజయ స ౌశ్రమాసీనమ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్: ౨౯
Page 188 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాయసమ్శ్రప్రకుసరమ్శ్రచాక్మ్శ్రప్రుాశ్రసో౭శాన తుశ్రనిప్రరుు ణః
కురూమ్శ్రశాచ శ్రప్య ౭వజానాతుశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩0
కాశ్రశచ శ్రప్రర్ శతుశ్రాతేనశ్రకురూన్శ్రప్ర్షవతేశ్రత్ాల్మయమ్శ్ర
మిప్రతేశ్రప్ర తుహేయ త్శ్రసో౭త్య త్వౌమ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౧
విశాల్మ స్మత్శ్రక్తిత్మ్శ్రిమిచ శ్రత్్ ర్షవాత్మ్శ్రమిత్: క్ల్మ చిత్శ్ర
విప్రు ణోతుశ్రసశ్రతుష్టటాక శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౨
అక్రాౌశ్రహయ ప్రకుత్జశ్రే శచ శ్రత్య కాౌ౭ాక శ్రనిరప్ప్రత్ప్:
లోకేశ్రప్వతుశ్రవితేల్మ ష్టయశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౩
పున్తతై: ారశ్రశచ శ్రప్రపుతైయ శ్రశచ శ్రసల్మ శ్రప్రకుహేశ్రప్ర్షవార్షత్ః
సశ్రఏక్నశ్రప్రుషమ్
ట శ్రఅశాన తుశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౪
అప్రాప్య శ్రసప్రతుశాన్శ్రారాన్శ్రఅనప్త్య : ప్రప్మ్పయామ్శ్ర
అనవాప్య శ్రప్రియామ్శ్రత్రాకయ మ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౫
మాశ్రఆత్క నశ్రసా త్వౌతిమ్శ్రప్రాక్ష్మత్శ్రస్నల్మ ష్ణశ్రారేష్ణశ్రతుఃిత్:
ఆయుశ్రసా త్వప్రక్శ్రత్వ౭ప్రాప్య శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౬
రాజశ్రన్తసీశ్రౌ ాలశ్రప్రుాౌనామ్శ్రవతేశ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రఉచ్య తే
ప్రపుత్య శ్రాయ కేశ్రచ్శ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రత్త్శ్రాప్మ్శ్రప్రప్తిప్త్య ామ్శ్ర౩౭
లాక్షయాశ్రత్వతుశ్రమామేా నశ్రలోహేనశ్రచ్శ్రవిషేణశ్రచ్
సతైవశ్రపిప్రపుయాత్శ్రప్రపుాయ న్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౮
సప్రమాు మేశ్రసుోటేశ్రచ్శ్రశప్రతుశ్రప్క్షశ్రప్యత్వు రే
ప్లాయమానోశ్రవతేయత్శ్రశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౩౯
క్ాలశ్రాణి: ప్రపుతివీశ్రత్వటామ్శ్రచీరశ్రసప్రుల్మ త్:
పిక్షమాణోశ్రయ తోనక తోౌశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪0
ానేశ్రప్రప్సక్నౌశ్రప్వతుశ్రన్తసీశ్రౌ షల్మ క్షేష్ణశ్రచ్శ్రనిత్య శ్రశ:
కాత్వశ్రప్రక్నా౭పిశ్రపూత్౭శ్రరౌశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౧
మాశ్రసక శ్రత్రేక శ్రత్వనోశ్రపూయాత్శ్రఅత్రక మ్శ్రసశ్రనిషేవామ్శ్ర
అాప్రత్శ్రవరీ ిశ్రప్వతుశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౨
సమిచ ాశ్రనయ సయశ్రవిాౌనిశ్రవివిానిశ్రసహప్రసశ:
త్రయ పిశ్రర్షల్మ ప్రప్శ్రలుప్యమాౌమ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౩
ఉపేశ్రసమేౌయ శ్రశయానశ్రసయ శ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రప్ర్షక్ల్య తే
త్శ్రచ్చ శ్రాప్మ్శ్రప్వేత్శ్రత్సయ శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౪
యత్శ్రఅిన ాయకేశ్రాప్మ్శ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రకురుశ్రత్ల్ కే
మిప్రత్శ్రప్రతోహేశ్రచ్శ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రత్త్శ్రాప్మ్శ్రప్రప్తిప్త్య ామ్శ్ర౪౫
తేవానామ్శ్రపిప్రతూణామ్శ్రచ్శ్రమాాశ్రపిప్రతోశ్రశ్రసతై
ౌ వశ్రచ్
మాశ్రసక శ్రకారీ ిత్శ్రసశ్రశుప్రూష్టమ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సామ్శ్రలోకాత్శ్రసామ్శ్రకీరాయౌ ఃశ్రసుజష్టటత్శ్రక్రక ణశ్రశ్రసా
ౌ
ప్రప్శయ తుశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఅతైయవశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౭
అాసయ శ్రమాప్రతుశ్రశుప్రూష్టశ్రత్వ౭నరే ౌశ్రసో౭వతిషా
ట మ్
త్వరు శ్రాహుశ్రరక హాశ్రవక్షాశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౮
ప్హుశ్రపుప్రతోశ్రత్ర్షప్రత్శ్రశచ శ్రజల్మ రశ్రరోక్శ్రసత్వనిల్మ త్:
సశ్రపూయాత్శ్రసత్త్శ్రశ్రకేీశ్ర
ల యస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౪౯
ఆశాశ్రమా౭౭సత్వే శ్రమానానామ్శ్రత్వ నానామ్శ్రఊరల్మ ౌశ్రచ్క్షుష్టమ్
అర్ష ౌనామ్శ్రవిత్ామ్శ్రకురాయ శ్రత్య స్మయ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫0
మాయయాశ్రరత్వామ్శ్రనిత్య మ్శ్రప్రుష: పిశునో౭శుచి:
రాజ్ఞేశ్రీత్శ్రశ్రసల్మ ౌ త్రాక ాకశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౧
రుతుశ్రస్మన ామ్శ్రసత్వమ్శ్రారాయ మ్శ్రరుతుశ్రకాలా౭ురోతినీమ్శ్ర
అతిశ్రవరే ౌత్శ్రతుష్టటాక శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౨
త్రక శ్రారాన్శ్రప్ర్షత్య జయశ్రప్రశ్రారాశ్రనిన షేవామ్శ్ర
త్య క్శ్రత్
ౌ రక శ్రరతిశ్రరూక టోశ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౩
విప్రప్శ్రలుప్శ్రౌ ప్రప్జాత్శ్రసయశ్రతుప్రష్ణు త్మ్శ్రప్రాహకణశ్రసయ శ్రయత్
త్తేవశ్రప్రప్తిప్తేయ త్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౪
ానీయశ్రతూషకేశ్రాప్మ్శ్రత్తైశ్రవశ్రవిషశ్రాయకేశ్ర
యశ్రశ్రత్శ్రౌ తేక్శ్రసా శ్రలప్ామ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౫
ప్రాహక ణాయశ్రఉత్య ామ్శ్రపూజామ్శ్రవిహుౌశ్రక్ లుషేన్తమిౌయ:
ాలశ్రశ్రవాా మ్శ్రచ్శ్రకామ్శ్రతోకుౌశ్రయస్మయ ౭౭రోయ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౬
ప్రతుష్టణ౭౭శ్రర ౌమ్శ్రసతిశ్రానీయేశ్రవిప్రప్లమే్ నశ్రయోజయేత్శ్ర
లపేత్శ్రత్సయ శ్రత్శ్రా్ ప్మ్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౭
ప్కాౌయ శ్రవివత్శ్రమానేష్ణశ్రమారు శ్రమా౭౭ప్రశిత్య శ్రప్శయత్:
త్సయ శ్రాపేనశ్రయుఞయత్శ్రయస్మయ ౭౭రోయ ౭ుత్వతేశ్రక్త్ఃశ్ర౫౮
విహీనామ్శ్రప్తిశ్రపుప్రాాయ మ్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రార్ష ౌవా౭త్క జః
ఏవమ్శ్రఆశల్మ సయన్శ్రఏవశ్రతుఃకారోౌశ్రనిప్ాత్శ్రహశ్ర౫౯
త్ాశ్రతుశ్రశప్తైఃశ్రక్ష్తఃట శ్రశప్మానమ్శ్రఅచేత్నమ్
ప్రత్మ్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రక్నసలాయ శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౬0
త్వత్వశ్రతుఃక్మ్శ్రఇత్మ్శ్రపుప్రత్శ్రపూయఃశ్రసుప్జాయతే
శప్తైఃశ్రశప్మానోశ్రహిశ్రప్రాణాన్శ్రఉప్రుణతిా శ్రమేశ్ర౬౧
తిష్టయ ట శ్రనశ్రచ్లితోశ్రత్రాకత్శ్రఆాక శ్రతేశ్రసహశ్రలక్షకణః
వత్ా శ్రసత్య శ్రప్రప్తిజ్ఞేశ్రమేశ్రసామ్శ్రలోకాన్శ్రఅవాప్ాయ స్మశ్ర౬౨
ఇశ్రతుయ కాల్మ ౌ శ్రచ్శ్రఅత్వు శ్రమానీయశ్రప్రత్మ్శ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లమ్
ప్ర్షషల్మ జయశ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రరురోత్శ్రప్రపుశశ్రతుిాశ్ర౬౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏవమ్శ్రవిలప్మానసయశ్రతుఃకార ౌశ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
మోహాశ్రచ్చ శ్రశోక్శ్రసప్రమోాత్శ్రప్పూవశ్రలుళిత్మ్శ్రత్వనఃశ్ర౬౪
లాలప్య మానసయ శ్రవిచేత్నసయ శ్రశ్ర
ప్రప్నషశ్రట పుతేఃౌ శ్రప్తిత్సయ శ్రపూమౌ
ుహుర్శ్రుహుర్శ్రనిశేల్మ సత్శ్రశచ శ్రత్వరు మ్శ్రశ్ర
స్మశ్రత్సయ శ్రశోకేనశ్రజకాత్వశ్రరాప్రతిఃశ్రశ్ర౬౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రసా ప్ ౌతిత్త్వశ్రసా రు :
షటస రత్వ
త తమ సస ర్క :
త్మ్శ్రఏవమ్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రప్రత్మ్శ్రకేక్యీశ్రరత్మ్
ఉవాచ్శ్రవత్ామ్శ్రప్రేష్టటశ్రవస్మషఃట శ్రప్రేషవా
ట క్శ్రరుషిఃశ్ర౧
అలమ్శ్రశోకేనశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రత్వహాశ్రయశః
ప్రాప్శ్రౌ కాలమ్శ్రనరశ్రప్తేఃశ్రకురుశ్రసమాయ నమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨
వస్మషశ్రట సయ శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మశ్రప్రతోశ్రారణామ్శ్రక్త్ః
ప్రపేత్శ్రకారాయ ణిశ్రసరాల్మ ణిశ్రకారయాశ్రమాసశ్రత్రక విత్శ్ర౩
ఉన్తతుౌత్మ్శ్రతైలశ్రసప్రమోాత్శ్రసశ్రతుశ్రపూమౌశ్రనివేశిత్మ్
ఆీత్శ్రవర ణశ్రవత్నమ్శ్రప్రప్రప్మ్
ౌ శ్రఇవశ్రపూప్తిమ్శ్ర౪
సమేల్మ శయశ్రశయనేశ్రచా౭క్రేయ శ్రనానాశ్రరత్న ప్ర్షప్రష్ణుతే
త్తోశ్రత్శరత్మ్శ్రపుప్రతోశ్రవిలలాప్శ్రరతుఃిత్ఃశ్ర౫
ిమ్శ్రతేశ్రవయ వస్మత్మ్శ్రరాజన్శ్రప్రోషితేశ్రత్వయయ ౭నాక్తే
వివాసయ శ్రరాత్వమ్శ్రత్రకజమ్
ే శ్రలక్షక ణమ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రప్లమ్శ్ర౬
క్ల్మ శ్రయాసయ స్మశ్రత్వహాశ్రరాజశ్రహిాల్మ శ్రఇత్వమ్శ్రతుఃిత్మ్శ్రజనమ్
హీనమ్శ్రపురుషశ్రస్మమేమనశ్రరామేణా౭శ్రిష
ల శ్రట క్రకణాశ్ర౭
యోక్శ్రక్షేత్వమ్శ్రతుశ్రమేశ్రరాజన్శ్రక్న౭స్మక న్శ్రక్ల్ యిాశ్రపురే
త్ల్మ యిశ్రప్రప్యాతేశ్రసల్మ శ్రశ్రస్మౌత్శ్రరామేశ్రచ్శ్రవనమ్శ్రఆప్రశితేశ్ర౮
విత్వాశ్రప్రపుతివీశ్రరాజమ్శ్రస
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రహీనాశ్రనశ్రరాజతే
హీనశ్రచ్న్తనేశ్రౌ వశ్రరజనీశ్రనక్రీశ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౯
ఏవమ్శ్రవిలప్మానమ్శ్రత్మ్శ్రప్రత్మ్శ్రత్వనశ్రమానసమ్
అప్రప్వీత్శ్రవచ్నమ్శ్రపూయోశ్రవస్మషశ్రట ర
శ్ర ౌశ్రత్వహాన్శ్రరుషిఃశ్ర౧0
ప్రపేత్శ్రకారాయ ణిశ్రయానయ౭సయ శ్రక్ర ౌవాయ నిశ్రవిశాత్వ్తేః
ాశ్రనయ ౭వయ ప్రక్మ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రప్రియామ్శ్రఅవిచార్షత్మ్శ్ర౧౧
త్తేతిశ్రప్రతోశ్రవాక్య మ్శ్రవస్మషశ్రట స్మయ ౭పిపూజయ శ్రత్త్
రుతిల్మ శ్రకు్ రోహిా౭౭చారాయ మ్శ్రశ్రసల్మ ౌ రయాశ్రమాసశ్రసరల్మ శఃశ్ర౧౨
యేశ్రత్ల్మ ౭క్న యోశ్రనరేన్తనశ్రౌ సయ శ్రచా౭క్నయ కారాత్శ్రప్హిప్రష్ణు ాః
రుతిల్మ ి్ శ్రరాయ జకైశ్రైచ వశ్రతేశ్రప్రహియనేశ్రౌ యాశ్రవితిశ్ర౧౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శిపికాయామ్శ్రఅా౭౭రోప్య శ్రరాజానమ్శ్రక్త్శ్రచేత్నమ్
ాష్ శ్రక్ణాటశ్రవిత్వనసశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రఊహుఃశ్రప్ర్షచారకాఃశ్ర౧౪
హిరణయ మ్శ్రచ్శ్రరవర ణమ్శ్రచ్శ్రవాస్మమిా శ్రవివిానిశ్రచ్
ప్రప్ిరనోౌశ్రజనాశ్రమారుమ్శ్రప్రుప్తే: అప్రక్తోశ్రయయుఃశ్ర౧౫
చ్నశ్రౌ నా౭క్రుశ్రనిరాయస్మన్శ్రసరళమ్శ్రప్త్క క్మ్శ్రత్ా
తేవశ్రారూణిశ్రచా౭౭ప్రహుత్య శ్రచిామ్శ్రచ్ప్రకుశ్రశ్రసా
ౌ ౭ప్రేశ్ర౧౬
క్నాౌన్శ్రఉచాచ ౭వచామ్శ్రశాచ ౭నాయన్శ్రత్ప్రత్శ్రత్ాల్మ ౌ ౭త్శ్రపూమిప్మ్
త్త్ఃశ్రసమేల్మ శయాశ్రమారశ్రశిచ ాశ్రత్వతేయ శ్రత్మ్శ్రరుతిల్మ జఃశ్ర౧౭
త్ాశ్రహుాశనమ్శ్రహుాల్మ శ్రఞపుశ్రశ్రసస
ౌ య శ్రత్శ్రప్రుతిల్మ జః
జకుశ్రశచ శ్రతేశ్రయాశ్రశాన్తసమ్
ౌ శ్రత్ప్రత్శ్రస్మమానిశ్రస్మత్వకాఃశ్ర౧౮
శిపికాపిశ్రశచ శ్రయానైశ్రశచ శ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రత్సయ శ్రయోషిత్ః
నక్రాశ్రనిన రయయుశ్రశ్రస ౌప్రత్శ్రప్రుత్తఃౌ శ్రప్ర్షప్రుాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౯
ప్రప్ప్రసవయ మ్శ్రచా౭పిశ్రత్మ్శ్రచ్ప్రకుఃశ్రరుతిల్మ జ్ఞ౭ినచిత్మ్శ్రప్రుప్మ్
న్తస్మయ
ౌ శ్రశచ శ్రశోక్శ్రసత్వౌాౌఃశ్రక్నసలాయ శ్రప్రప్ుకాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨0
ప్రక్నమ్పచ నామ్శ్రఇవశ్రనారీణామ్శ్రనినాత్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రశుప్రశువే
ఆరాౌనామ్శ్రక్రుణమ్శ్రకాలేశ్రప్ర క్నశనీ నా
ౌ మ్శ్రసహప్రసశఃశ్ర౨౧
త్తోశ్రరుత్నోయ ౌ శ్రవివశాశ్రవిలప్య శ్రచ్శ్రపునఃశ్రపునః
యానేప్య ఃశ్రసరయూశ్రత్వరమ్శ్రఅవతేరుశ్రరల్మరా౭0క్నాఃశ్ర౨౨
ప్రకు తోల్మ త్క్మ్శ్రతేశ్రప్రతేనశ్రస్మర ౌమ్శ్రశ్రశ్ర
ప్రుా౭0క్నాశ్రత్వన్తనిశ్రౌ పురోహిాశ్రశచ
పురమ్శ్రప్రప్విశాయ ౭ప్రశుశ్రప్రీత్శ్రనేప్రాశ్రశ్ర
పూమౌశ్రత్శా౭హమ్శ్రవయ నయన ౌశ్రతుఃక్మ్శ్రశ్ర౨౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశ్రషటా ప్ ౌతిత్త్వశ్రసా రు:
సర త సరత్వ
త తమ సస ర్క :
త్తోశ్రత్శా౭హే౭తిక్తేశ్రప్రకుత్శ్రశౌచ్యశ్రప్రుా౭౭త్క జః
ాల్మ త్ే౭హనిశ్రసప్రమా్పేశ్రౌ ప్రశాత్శ్రౌ క్రాక ణయ ౭కారయత్శ్ర౧
ప్రాహక ణేోయ శ్రత్తౌశ్రరత్న మ్శ్రత్నమ్శ్రఅనన మ్శ్రచ్శ్రపుషు లమ్
వాస్మమిా శ్రచ్శ్రత్వహా౭౭శ్రరామణిశ్రరాన నిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర౨
ాస్మక్
ౌ మ్శ్రప్హుశ్రశుక్మ్శ్ర
ల చ్శ్రకాశ్రశాచ ౭పిశ్రశత్శశ్రశ్రసా
ౌ
ాసీశ్రాసమ్శ్రచ్శ్రయానమ్శ్రచ్శ్రవేశాక నిశ్రరత్వహానిశ్రౌ చ్
ప్రాహక ణేోయ శ్రత్తౌశ్రపుప్రతోశ్రరాజశ్రే స
శ్ర శ్రౌ సౌయ రల్మ శ్రౌ తైహిక్మ్శ్ర౩
త్త్ఃశ్రప్రప్ాత్శ్రసత్వయేశ్రతివస్న౭త్శ్రప్రత్యోత్ే
విలలాప్శ్రత్వహాశ్రాహుశ్రర్ రత్ఃశ్రశోక్శ్రమ్పర్షచ త్ః
శాౌ౭పిహిత్శ్రక్ణశ్రట శచ శ్రశోత్నా౭శ్రర ౌమ్శ్రఉాక్త్ఃశ్ర౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
చిాశ్రమ్పలేశ్రపితుశ్రరాల్మ క్యమ్శ్రఇత్మ్శ్రఆహశ్రరతుఃిత్ఃశ్ర౫
ాత్శ్రయస్మక శ్రనిన ప్రరష్టట౭హమ్శ్రత్ల్మ యాశ్రప్రాత్ర్షశ్రరాక్వే
త్స్మక న్శ్రవనమ్శ్రప్రప్ప్రవజితేశ్రూనేయ శ్రత్య క్న౭
ౌ సకయ ౭హమ్శ్రత్ల్మ యాశ్ర౬
యస్మయ శ్రక్తిశ్రర౭నాాయాఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రవనమ్
ామ్శ్రఅమా్ మ్శ్రాత్శ్రక్నసలాయ మ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రత్ల్మమ్శ్రక్ల్మ శ్రక్తోశ్రప్రుప్శ్ర౭
ప్రతుష్టటల్మ శ్రప్స్మక ౭రుణమ్శ్రత్చ్చ శ్రత్కాౌ౭శ్రస్మశ్రౌ శ్రస్మౌనశ్రత్వణల
ట మ్
పితుఃశ్రశరీరశ్రనిరాల్మ ణమ్శ్రనిషన
ట న్శ్రవిషస్మత్శ్రస: ౮
సశ్రతుశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరుత్న్శ్రత్వనఃశ్రప్ాత్శ్రత్రణీశ్రత్లే
ఉాౌప్య మానఃశ్రశప్రక్శ్రసయ శ్రయన్తనశ్రౌ త్ల్మ జశ్రఇవోశ్రప్రచిచత్ఃశ్ర౯
అపిపేతుశ్రశ్రసత్
ౌ ఃశ్రసరేల్మ శ్రత్స్మయ ౭మాాయ ఃశ్రశుచిశ్రప్రవత్మ్
అనశ్రౌ కాలేశ్రనిప్తిత్మ్శ్రయయాతిమ్శ్రరుషయోశ్రయాశ్ర౧0
శప్రతుక్న శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రశోక్శ్రప్ర్షపులత్మ్
విసమోజాశ్రనయ ప్త్త్శ్రపూమౌశ్రపూమిశ్రాలమ్శ్రఅుసక రన్శ్ర౧౧
ఉనక త్ ౌశ్రఇవశ్రనిేచ ాశ్రవిలలాప్శ్రరతుఃిత్ః
ప్రరక ాల్మ శ్రపితుశ్రరుు ణామ్౭కానిశ్రానిశ్రానిశ్రత్ాశ్రత్ాశ్ర౧౨
త్వనరా
ౌ శ్రప్రప్ప్వశ్రసీ
శ్ర ప్రౌ వఃశ్రకైకేయీశ్రప్రకాహశ్రసుులః
వరశ్రానశ్రత్వయో౭క్షోోయ ౭త్వజ జయశ్రచ్యచ క్శ్రస్మక్రఃశ్ర౧౩
రకుమారమ్శ్రచ్శ్రాలమ్శ్రచ్శ్రసత్త్మ్శ్రలాలిత్మ్శ్రత్ల్మ యా
క్ల్మ శ్రాత్శ్రప్రత్మ్శ్రహిాల్మ శ్రవిలప్నమ్
ౌ శ్రక్తోశ్రప్వాన్శ్ర౧౪
నుశ్రోఞయ ష్ణశ్రానేష్ణశ్రవన్తస్నశ్రౌ ష్టల్మ ౭౭ప్రణేష్ణశ్రచ్
ప్రప్వారయస్మశ్రనఃశ్రసరాల్మ మ్శ్రశ్రసన్
ౌ శ్రనఃశ్రక్న౭నయ శ్రక్ర్షషయ తిశ్ర౧౫
అవారణశ్రకాలేశ్రతుశ్రప్రపుతివీశ్రనా౭వత్వరయ తే
యాశ్రవిహీనాశ్రత్ల్మ యాశ్రరాజాేశ్రత్రక ఞ ేనశ్రత్వహాత్క నాశ్ర౧౬
పిత్ర్షశ్రసల్మ రు మ్శ్రఆప్నేన శ్రరామేశ్రచా౭రణయ మ్శ్రఆప్రశితే
ిమ్శ్రమేశ్రజీవిత్శ్రస్మత్వరయ మ్శ్ర
ౌ ప్రప్వేక్షాయ మిశ్రహుాశనమ్శ్ర౧౭
హీనోశ్రప్రాప్రాశ్రచ్శ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రూనాయ మ్శ్రఇక్షాల్మకుశ్రాలిామ్
అయోాయ మ్శ్రనశ్రప్రప్వేక్షాయ మిశ్రప్రప్వేక్షాయ మిశ్రత్ోవనమ్శ్ర౧౮
త్యోశ్రర్షల్మ లపిత్మ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రవయ సనమ్శ్రచా౭నల్మ వేక్షయ శ్రత్త్
ప్రపుశమ్శ్రఆర ౌత్రాశ్రపూయఃశ్రసరల్మ శ్రఏవా౭ుకామినఃశ్ర౧౯
త్తోశ్రవిషణౌణశ్రవిప్రశాన్తౌశ్రచ్శ్రశప్రతుక్న శ్రప్రాశ్రుపౌ
త్రణాయ మ్శ్రసత్వల్మయ వేషే టామ్శ్రప్క్న ప్రశుఙ్కు శ్రవివర ిపౌశ్ర౨0
త్త్ఃశ్రప్రప్ప్రకుతిమాన్శ్రవైత్య ఃశ్రపితుశ్రరేష్టమ్శ్రపురోహిత్ః
వస్మష్టటశ్రప్రత్మ్శ్రవాక్యమ్శ్రఉాౌప్య శ్రత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౨౧
ప్రత్యోత్శో౭యమ్శ్రతివస: పితుశ్రప్రరుల్మ త్ ౌశ్రసయ శ్రతేశ్రవిోశ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
స్మ౭వశ్రేష్ట౭శ్రస్మశ్రౌ నిచ్యేశ్రిమిహశ్రత్ల్మ మ్శ్రవిళత్వ్ స్నశ్ర౨౨
ప్రత్వణిశ్రత్ల్మ నాౌల్మనిశ్రపూతేష్ణశ్రప్రప్ప్రుాౌశ్రనయ ౭విేషత్ః
తేష్ణశ్రచా౭ప్ర్షహారేయ ష్ణశ్రనైవమ్శ్రప్వితుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨౩
రత్వన్తనశ్రౌ శాచ ౭పిశ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఉాౌాయ ౭పిప్రప్స్మత్య శ్రచ్
ప్రశావయాశ్రమాసశ్రత్త్ల్మ జ
శ్రౌ ఃే శ్రసరల్మ శ్రపూత్శ్రప్వా౭ప్వౌశ్ర౨౪
ఉతితౌ
ౌ శ్రతౌశ్రనరశ్రవాయ ప్రక్నశ్రప్రప్కాేతేశ్రయశస్మల్మన్త
వరాి౭౭త్ప్శ్రప్ర్షిన్త
ల న శ్రప్రపుత్క్శ్రఇన్తనశ్రౌ త్ల్మ జాశ్రవివశ్ర౨౫
అప్రూణిశ్రప్ర్షప్రుత్నన్తౌశ్రరకాౌ౭క్షౌశ్రత్వనశ్రాషిణౌ
అమాాయ శ్రశ్రసల్మ ౌరయనిశ్రౌ సక శ్రత్నయౌశ్రచా౭ప్రాఃశ్రప్రియాఃశ్ర౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ సప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు :
అషట సరత్వ
త తమ సస ర్క :
అప్రత్శ్రయాప్రామ్శ్రసమ్పహనమ్
ౌ శ్రశప్రతుక్నన శ్రలక్షక ణా౭ుజః
ప్రత్మ్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
క్తిశ్రరయ ఃశ్రసరల్మ శ్రపూానామ్శ్రతుఃకేశ్రిమ్శ్రపునశ్రరా౭౭త్క నః
సశ్రరాత్వఃశ్రసత్ల్మ ౌ శ్రసత్వ్నన ఃశ్రన్తస్మయా
ౌ
శ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రవనమ్శ్ర౨
ప్లవాన్శ్రవీరయ శ్రసత్వ్నోన శ్రలక్షక ణోశ్రనాత్వశ్రయో౭ప్య శ్రసౌ
ిమ్శ్రనశ్రమోచ్యతేశ్రరాత్వమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రపిశ్రపిప్రతుశ్రనిప్రక్హమ్శ్ర౩
పూరల్మ మ్శ్రఏవశ్రతుశ్రనిప్రకాహయ ఃశ్రసత్వవేక్షయ శ్రనయా౭నయౌ
ఉత్్ త్మ్శ్రయఃశ్రసమారూటోశ్రనారాయ శ్రరాజాశ్రవశమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౪
ఇతిశ్రసమా్ షమాణేశ్రతుశ్రశప్రతుకేన శ్రలక్షక ణా౭ుఞ
ప్రాకాల్మ ౌ రే౭పూత్శ్రత్ాశ్రకుాజశ్రసరాల్మ శ్రప్రణశ్రపూషిాశ్ర౫
లిాౌశ్రచ్నన
ౌ శ్రస్మరేణశ్రరాజశ్రవన్తస్మౌణిశ్రపిప్రప్త్వ
వివిత్మ్శ్రవివితైశ్రశ్ర్శ్రత ౌ శ్ర్శ్రత ౌ రూ్ ణశ్రశచ శ్రవిపూషిాశ్ర౬శ్ర
మేక్లాశ్రాత్వపిశ్రశిచ న్తతైశ్రరనైయ శ్రశచ శ్రశుప్శ్రపూషణః
ప్ాస్నశ్రప్హుపిశ్రర్ ాౌశ్రరజశ్రజ ప్తేవ
ౌ శ్రవానరీశ్ర౭
ామ్శ్రసమ్పక్షయ శ్రత్ాశ్రాల్మ ర్శ్రశ్రస్మౌశ్రరా ప్రపుశమ్శ్రాప్సయ శ్రకార్షణీమ్
ప్రకుహీాల్మ శ్రక్రుణమ్శ్రకుాజమ్శ్రశప్రతుకాన యశ్రనయ వేత్యన్శ్ర౮
యస్మయ ఃశ్రప్రకుతేశ్రవనేశ్రరామోశ్రనయ స ౌశ్రతేహశ్రశచ శ్రవఃశ్రపిా
స్నయమ్శ్రాాశ్రప్రుశమాా శ్రచ్శ్రత్స్మయ ఃశ్రకురుశ్రయాశ్రత్వతిశ్ర౯
శప్రతుక్న శచశ్రత్త్శ్రఆజాేయశ్రవచ్నమ్శ్రప్రపుశశ్రతుఃిత్ః
అనఃౌ పురశ్రచ్రాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రఇతుయ వాచ్శ్రప్రతుత్శ్రప్రవత్ఃశ్ర౧0
త్వప్రవమ్శ్రఉా్ తిత్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రప్రాప్రతూణామ్శ్రమేశ్రత్ాశ్రపితుఃశ్ర
యయాశ్రస్నయమ్శ్రప్రుశత్వా శ్రసయ శ్రక్రక ణఃశ్రప్లమ్శ్రఅశున ామ్శ్ర౧౧
ఏవశ్రుకాల్మ ౌ తుశ్రతేనా౭౭శుశ్రసకీశ్రజనశ్రసమాప్రుా
Page 194 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రకుహీాశ్రప్లవత్శ్రకుాజశ్రస్మశ్రత్ప్రతుు హమ్శ్రఅనాత్యత్శ్ర౧౨
త్త్ఃశ్రరప్రపుశశ్రసత్వౌప్శ్రౌ స
శ్ర స్మ
ౌ య ఃశ్రసరల్మ ఃశ్రసకీశ్రజనః
ప్రకుత్మ్
ౌ శ్రఆజాేయశ్రశప్రతుక్న మ్శ్రవయ ప్లాయత్శ్రసరల్మ శఃశ్ర౧౩
అత్వన్తనయ
ౌ త్శ్రప్రకుత్ానశచ శ్రత్స్మయ ఃశ్రసరల్మ శ్రసకీశ్రజనః
యా౭యమ్శ్రసుప్ప్రకానోౌశ్రనిేే ష్టశ్రనన ఃశ్రక్ర్షషయ తిశ్ర౧౪
స్మ౭ుప్రక్నశామ్శ్రవానాయ మ్శ్రచ్శ్రత్రక జాేమ్శ్రచ్శ్రయశస్మల్మ నీమ్
క్నసలాయ మ్శ్రశరణమ్శ్రయాత్వఃశ్రస్మశ్రహిశ్రనో౭శ్రరౌశ్రప్రతువాశ్రక్తిఃశ్ర౧౫
సశ్రచ్శ్రరోషేణశ్రాప్రమా౭క్షఃశ్రశప్రతుక్న ఃశ్రశప్రతుశ్రాప్నః
విచ్క్ర ిశ్రత్ాశ్రకుాజమ్శ్రప్ర క్నశనీమ్
ౌ శ్రప్రపుతివీశ్రత్లేశ్ర౧౬
త్స్మయ శ్రహాయ ౭౭ప్రకుషయ శ్రమాణాయాశ్రత్వనరా
ౌ యాశ్రశ్రసత్
ౌ శ్రశ్రసత్
ౌ ః
చిప్రత్మ్శ్రప్హుశ్రవిత్మ్శ్రాణమ్
ట శ్రప్రపుతివాయమ్శ్రత్శ్రత్ల్మయ ీరయ త్శ్ర౧౭
తేనశ్రాణేన
ట శ్రసమ్పా ిరమ్శ్రశ్ర
ణ ీత్వశ్ర
మ ప్రాజశ్రనివేశనమ్
అశోప్త్శ్రత్ాశ్రపూయఃశ్రశారత్మ్శ్రక్క్నమ్శ్రయాశ్ర౧౮
సశ్రప్ీశ్రప్లవత్శ్రప్రక్నాత్శ్రప్రకుహీాల్మ శ్రపురుషర ిప్ః
కైకేయీమ్శ్రఅపినిర్ రా య శ్రప్
ౌ ాషేశ్రప్రుషమ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧౯
తైశ్రరాల్మ కైయఃశ్రప్ రుష్యశ్రరు
శ్ర ౌఃకైఃశ్రకైకేయీశ్రప్రపుశశ్రతుఃిా
శప్రతుక్న శ్రప్యశ్రసన్తత్వౌస్మౌశ్రపుప్రత్మ్శ్రశరణమ్శ్రఆక్ాశ్ర౨0
ామ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రప్రత్ఃశ్రప్రకుత్మ్
ౌ శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్
అవాయ ఃశ్రసరల్మ శ్రపూానామ్శ్రప్రప్త్వాఃశ్రక్షత్వయామ్శ్రఇతిశ్ర౨౧
హనాయ మిశ్రఅహశ్రమిమామ్శ్రాామ్శ్రకైకేయీమ్శ్రతుషశ్రట చార్షణీమ్
యతిశ్రమామ్శ్రార్షక క్నశ్రరామోశ్రనా౭సూయేశ్రనాక ప్రతుశ్రకాతుక్మ్౨౨
ఇమామ్శ్రఅపిశ్రహామ్శ్రకుాజమ్శ్రయతిశ్రజానాతిశ్రరాక్వః
ాల్మ మ్శ్రచ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రహిశ్రత్రాక ాకశ్రనా౭పిాషిషయ తేశ్రప్రతువమ్శ్ర౨౩
ప్రత్శ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మశ్రశప్రతుక్నన శ్రలక్షక ణా౭ుజః
నయ వర ౌత్శ్రత్తోశ్రరోష్టశ్రా
శ్ర ౌ మ్శ్రుమోచ్శ్రచ్శ్రత్వనరా
ౌ మ్శ్ర౨౪
స్మశ్రాత్శ్రమ్పలేశ్రకైకేయాయ శ్రత్వన ౌరాశ్రనిప్ాత్శ్రహ
నిశేల్మ సనీ ౌశ్రరతుఃకా౭౭శ్రరాౌశ్రప్రకుప్ణమ్శ్రవిలలాప్శ్రచ్శ్ర౨౫
శప్రతుక్న విక్షేప్శ్రవిమ్పటశ్రసమాజామ్శ్రశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రకుాజమ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రమాా
శనైఃశ్రసమాశాల్మ సయత్శ్రఆర ౌశ్రరూామ్శ్ర
ప్రక్న ఞ్చచ మ్శ్రవిలకాన మ్శ్రఇవశ్రవీక్షమాణామ్శ్ర౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅషశ్రట సప్తి
ౌ త్త్వశ్రసా రు :
ఏకోనా౭శీత్వతమ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రప్రప్ాత్శ్రసత్వయేశ్రతివస్న౭త్శ్రచ్తుర ౌే
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సమేత్య శ్రరాజశ్రక్రాౌరోశ్రప్రత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రపువన్శ్ర౧
క్తోశ్రత్శరత్ఃశ్రసల్మ రు మ్శ్రయోశ్రనోశ్రకురుత్రోశ్రకురుః
రాత్వమ్శ్రప్రప్ప్రవాజయ శ్రవైశ్రఞయ ష టమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రప్లమ్శ్ర౨
త్ల్మ మ్శ్రఅత్య శ్రప్వశ్రనోశ్రరాజాశ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రత్వహాశ్రయశః
సత్వు ాయశ్రనా౭ప్రాతోనతిశ్రరాజయ మ్శ్రఏత్త్శ్రఅనాయక్మ్శ్ర౩
ఆపిషేచ్నిక్మ్శ్రసరల్మమ్శ్రఇత్మ్శ్రఆాయశ్రరాక్వ
ప్రప్త్వక్షతేశ్రాల్మ మ్శ్రసల్మ శ్రజనఃశ్రప్రేణయశ్రశచ శ్రప్రుా౭౭త్క జశ్ర౪
రాజయ మ్శ్రప్రకుహాణశ్రప్రత్శ్రపిప్రతుశ్రపైాత్వహమ్శ్రత్వహత్
అపిషేచ్యశ్రచా౭౭ాక నమ్శ్రాహిశ్రచా౭స్మక న్శ్రనరర ిప్శ్ర౫
ఆపిషేచ్నిక్మ్శ్రాణమ్
ట శ్రప్రకుాల్మ శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రప్త్క్షిణమ్
ప్రత్శ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రజనమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రప్రతుత్శ్రప్రవత్ఃశ్ర౬
ఞయ ష టశ్రసయ శ్రరాజాశ్రనిత్యమ్శ్రఉచిాశ్రహిశ్రకులశ్రసయ శ్రనః
నైవమ్శ్రప్వనోౌశ్రమామ్శ్రవకుౌమ్శ్రఅరని
మ శ్రౌ కుశలాశ్రజనాఃశ్ర౭
రాత్వఃశ్రపూరోల్మ శ్రహిశ్రనోశ్రప్రాాశ్రప్విషయ తిశ్రత్వహీప్తిః
అహమ్శ్రత్ల్మ ౭రణేయ శ్రవాాయ మిశ్రవరాిణిశ్రనవశ్రప్ఞ్చ శ్రచ్శ్ర౮
యుజయ ామ్శ్రత్వహత్వశ్రస్ననాశ్రచ్తురఙ్ు శ్రత్వహాశ్రప్లా
ఆనయిష్టయ శ్రత్వయ ౭హమ్శ్రఞయ ష టమ్శ్రప్రాత్రమ్శ్రరాక్వమ్శ్రవనాత్శ్ర౯
ఆపిషేచ్నిక్మ్శ్రచైవశ్రసరల్మ మ్శ్రఏత్త్శ్రఉప్ప్రరు త్మ్
పురప్రరు త్యశ్రక్మిష్టయ మిశ్రరాత్వశ్రహేతోశ్రరల్మ నమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౧0
త్న్తతైవశ్రత్మ్శ్రనరశ్రవాయప్రక్మ్శ్రఅపిషిచ్య శ్రపురప్రరు త్మ్
ఆనేష్టయ మిశ్రతుశ్రవైశ్రరాత్వమ్శ్రహవయ వాహమ్శ్రఇవా౭త్ల్మ రాత్శ్ర౧౧
నశ్రసకామాశ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రసల్మ మ్శ్రఇమామ్శ్రమాప్రతుశ్రక్నినీ
ౌ మ్
వనేశ్రవాాయ శ్రత్వయ హ౭హమ్శ్రతురేు శ్రరామోశ్రరాజాశ్రప్విషయ తిశ్ర౧౨
ప్రియామ్శ్రశిలి్ పిఃశ్రప్నాౌఃశ్రసమానిశ్రవిషమాణిశ్రచ్
రక్షిణశ్రశాచ ౭ుసమాయుౌశ్రప్తిశ్రతురు శ్రవిచారకాఃశ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రసమా్ షమాణమ్శ్రత్మ్శ్రరాత్వశ్రహేతోశ్రప్రరున ా౭౭త్క జమ్
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రజనఃశ్రసరల్మఃశ్రశ్రీత్వా
మ
ల్మ క్యమ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౧౪
ఏవమ్శ్రతేశ్రాషమాణశ్రసయ శ్రప్ాక శ్రీ
శ్ర శ్రమ రుప్తిషా
ట మ్
యశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఞయ షే టశ్రప్రుప్శ్రరతేశ్రప్రపుతివీమ్శ్రాతుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౧౫
అుత్త్వ
ౌ మ్శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రుా౭౭త్క జశ్ర
ప్రప్ాషిత్మ్శ్రసప్రత్వే వణేశ్రనిశత్వయ శ్రచ్
ప్రప్హర ిజాశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రప్రప్తిశ్రాష్ శ్రపిన ౌవోశ్ర
నిపేతుశ్రరారాయ ౭౭ననశ్రనేప్రత్శ్రసత్వ్ వాఃశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౧౬
ఊచుశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ వచ్నమ్శ్రఇత్మ్శ్రనిశత్వయ శ్రప్రహుష్టటఃశ్ర
Page 196 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
స్మమాాయ ఃశ్రసప్ర్షషతోశ్రవియాత్శ్రశోకాః
ప్నాౌనమ్శ్రనరశ్రవరశ్రప్ి ౌమాన్శ్రజనశ్రశచ శ్ర
వాయ తిషశ్రట శ్రసవ
ౌ శ్రవచ్నాశ్రచ్చ శ్రశిలి్ శ్రవరు : ౧౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననాీతిత్త్వశ్రసా రు :
అశీత్వతమ సస ర్క :
అత్శ్రపూమిశ్రప్రప్తేశజాేఃశ్రసూప్రత్శ్రశ్రక్రక శ్రవిశారాః
సల్మ శ్రక్రాక పిశ్రరాఃశ్రూరాఃశ్రక్నకాశ్రయన్తనకా
ౌ శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧
క్రాక ని ౌకాఃశ్రస
శ్ర ప్
ౌ త్యఃశ్రపురుష్టశ్రయన్తనశ్రౌ క్నవిాః
త్ాశ్రవర ౌక్యశ్రైచ వశ్రమార్షు ణోశ్రప్రుక్షశ్రత్క్షకాఃశ్ర౨
కూప్శ్రకారాఃశ్రరాశ్రకారాశ్రవత్వే శ్రక్రక శ్రప్రకుత్శ్రశ్రసా
ౌ
సత్వరాౌశ్రయేశ్రచ్శ్రప్రత్ష్టటరఃశ్రపురత్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ప్రప్త్స్మరే
ౌ శ్ర౩
సశ్రతుశ్రహరాిత్శ్రత్మ్శ్రఉతేశ
ౌ మ్శ్రజన్తక్నశ్రవిపులఃశ్రప్రప్యాన్
అశోప్త్శ్రత్వహాశ్రవేక్ఃశ్రస్మక్రశ్రస్నయ వశ్రప్రల్మ ణిశ్ర౪శ్ర
తేశ్రసల్మ శ్రవారమ్శ్రసమాస్మౌయశ్రవరక క్రా
ౌ క ణిశ్రక్నవిాః
క్రణశ్రర్షల్మ వితోశ్రపేతైఃశ్రపురస్మౌత్శ్రసప్రత్వ్ త్స్మ ౌరేశ్ర౫
లాశ్రవీశ్రల శచ శ్రకులాక మ్శ్రశచ శ్రస్మ
శ్ర ౌ ణూన్శ్రఅశక నశ్రఏవశ్రచ్
జనాశ్రశ్రస్నశ్రౌ చ్ప్రిరేశ్రమారుమ్శ్రచిననో
ౌ ౌ శ్రవివిాన్శ్రప్రతుమాన్శ్ర౬
అశ్రప్రుక్షేష్ణశ్రచ్శ్రతేేష్ణశ్రకేశ్రచిశ్రప్రతుల్మ క్షాన్శ్రఅరోప్యన్
కేచిత్శ్రకుట్టర: టముశ్రశచ శ్రాన్తతై: చినన్
ౌ శ్రక్ల్మ చిత్శ్రక్ల్మ చిత్శ్ర౭
అప్రేశ్రవీరణశ్రశ్రసమా
ౌ ్ న్శ్రప్లినోశ్రప్లవత్రా
ౌ ః
విత్త్వనిశ్రౌ సక శ్రతురాు ణిశ్రశ్రసలా
ౌ నిశ్రచ్శ్రత్త్శ్రశ్రసత్
ౌ ఃశ్ర౮
అప్రేశ్రఅపూరయన్శ్రకూాన్శ్రాుా పిఃశ్రశల్మ ప్రప్మ్శ్రఆయత్మ్
నిత్వన శ్రాకామ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రకేచిత్శ్రసమామ్శ్రశచ ప్రకుఃశ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్ర౯
ప్ప్ుౌశ్రర్ న ౌనీయామ్శ్రశచ శ్రక్షోాయ న్శ్రసుచ క్షుతుశ్రశ్రసా
ౌ
పిపితుశ్రరే్ త్నీయామ్శ్రశచ శ్రామ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రతే శాన్శ్రనరాశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర౧0
అచిరేణవశ్రకాలేనశ్రప్ర్షవాహాన్శ్రప్హూశ్రత్కాన్
చ్ప్రకుశ్రర్ హుశ్రవిత్శ్రఆకారాన్శ్రస్మక్రశ్రప్రప్తిమాన్శ్రప్హూన్శ్ర౧౧
నిర జలేష్ణశ్రచ్శ్రతేేష్ణశ్రకానయాశ్రమారశ్రరుత్మా
ౌ న్శ్ర
ఉత్శ్రానాన్శ్రప్హుశ్రవిాన్శ్రవేతికాశ్రప్ర్షత్వణిా
ట న్శ్ర౧౨
సశ్రరాశ్రకుటిత్వ
ట శ్రత్లఃశ్రప్రప్పుషి్ త్శ్రత్వహీరుహః
త్వతోౌశ్రతుు ష టశ్రతిల్మ జశ్రక్ణఃశ్రప్ాకా౭పిర౭లప్రుు త్ఃశ్ర౧౩
చ్నశ్రౌ నోత్క్శ్రసమిా క్నశ్రౌ నానాశ్రకురత్వశ్రపూషిత్ః
ప్శ్రహల్మ ౭శోప్త్శ్రస్ననాయాఃశ్రప్నాౌశ్రరా రశ్రప్తోప్త్వఃశ్ర౧౪
ఆజాేాయ ౭త్శ్రయాశ్రఆజపి
ే శ్రౌ యుకాౌశ్రస్న
శ్ర ౭
ౌ తిప్రకుాశ్రనరాః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రత్వణీయేష్ణశ్రతేేష్ణశ్రప్హుశ్రస్మల్మ తుశ్రప్లేష్ణశ్రచ్శ్ర౧౫
యోశ్రనివేశశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ ౭పిప్రపేతోశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
పూయశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రశోప్యాశ్రమార: పూష్టపిశ్రరూ్ షణోప్త్వమ్శ్ర౧౬
నక్షప్రతేశ్రష్ణశ్రప్రప్శస్నశ్రౌ ష్ణశ్రుహూరే ౌశ్రష్ణశ్రచ్శ్రత్శ్రతిల్మ త్ః
నివేశాన్శ్రశ్రస్మౌప్యామారశ్రర్ రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క నఃశ్ర౧౭
ప్హుశ్రాుా శ్రచ్యాశ్రశాచ ౭పిశ్రప్ర్షకాశ్రప్ర్షవార్షాః
త్ప్రత్శ్రఇన్తనకీౌ లశ్రప్రప్తిమాఃశ్రప్రప్ తోళీశ్రవరశ్రశోపిాఃశ్ర౧౮
ప్రాస్మత్శ్రమాలాశ్రవిత్ాశ్రసౌా త్శ్రప్రాకారశ్రసప్రుల్మ ాః
ప్ాకాశ్రశోపిాఃశ్రసరేల్మ శ్రరనిర్షక త్శ్రత్వహాశ్రప్ాఃశ్ర౧౯
విసర్ తి్ శ్రర్షవశ్రఆకాేశ్రవిటమాు ౭ప్రక్శ్రవిమానకైః
సుప్రచిచ తైశ్రర్షన వేశాశ్రస్న
శ్ర ౌశ్రప్పుఃశ్రశప్రక్శ్రపురోప్మాఃశ్ర౨0
జాహన వీమ్శ్రతుశ్రసమాస్మత్య శ్రవివిత్శ్రప్రతుత్వశ్రకాననామ్
ీత్లా౭త్వలశ్రానీయామ్శ్రత్వహాశ్రమ్పనశ్రసమాకులామ్శ్ర౨౧
సశ్రచ్న్తనశ్రౌ ారాశ్రక్ణశ్రత్వణిత్
ట మ్శ్రయాశ్రశ్ర
నప్ఃక్షాయామ్శ్రఅత్వలమ్శ్రవిరాజతే
నరేన్తనశ్రౌ మారు ఃశ్రసశ్రత్ాశ్రవయ రాజత్శ్ర
ప్రక్మేణశ్రరత్వయ ఃశ్రశుప్శ్రశిలి్ శ్రనిర్షక త్ఃశ్రశ్ర౨౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅీతిత్త్వశ్రసా రు :
ఏకాశీత్వతమ సస ర్క :
త్తోశ్రనామ్పౌశ్రుకీమ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రప్రత్మ్శ్రసూత్శ్రమాక్ాః
తుష్ణటుశ్రరాల్మ ిల్మేషజాేఃశ్రశ్రస ౌవైశ్రరక ఙ్ు ళశ్రసమిమతైఃశ్ర౧
రవర ణశ్రక్నణశ్రఅపిహత్ఃశ్రప్రాణత్శ్రాయ త్వశ్రతుుపి
ౌ ః
త్తుక ఃశ్రశఙ్కు మ్శ్రశచ శ్రశత్శోశ్రవాాయ మ్శ్రశోచ శ్రచాచ వచ్శ్రసల్మ రాన్శ్ర౨
సశ్రతూరయ శ్రక్నషఃశ్రరత్వహాన్శ్రతివమ్శ్రఆపూరయన్శ్రఇవ
ప్రత్మ్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రపూయఃశ్రశోకై: అరన్తనయ
ౌ త్శ్ర౩
త్తోశ్రప్రప్పుతోౌశ్రప్రత్శ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రక్నషమ్శ్రసనిన వరయ శ్రౌ చ్
నా౭హమ్శ్రరాఞతిశ్రచాశ్రపుయ కాల్మ ౌ శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
ప్శయ శ్రశప్రతుక్న శ్రకైకేయాయ శ్రలోక్శ్రస్మయ ౭ప్ప్రకుత్మ్శ్రత్వహత్
విప్రరజయ శ్రత్వయిశ్రతుఃకానిశ్రరాజాశ్రత్శరతోశ్రక్త్ఃశ్ర౫
త్శ్రస్మయ ష్టశ్రత్రక శ్రరాజశ్రసయశ్రత్రక శ్రమ్పలాశ్రత్వహాత్కనః
ప్ర్షప్రప్త్వతిశ్రరాజీ మశ్రరౌన ర్షవశ్రఅక్ర్ష ణకాశ్రజలేశ్ర౬
యోశ్రహిశ్రన: రత్వహాన్శ్రనాత్: సో౭పిశ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రవనమ్శ్ర
అనయాశ్రత్రక శ్రుప్రతుా జయశ్రమాప్రాశ్రమేశ్రరాక్వశ్రసాల్మ యమ్శ్ర౭
ఇతిశ్రఏవమ్శ్రప్రత్మ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రవిలప్నమ్
ౌ శ్రవిచేత్నమ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రకుప్ణమ్శ్రరురుతుఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రససల్మ రమ్శ్రయోషిత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౮
త్ాశ్రత్స్మక న్శ్రవిలప్తిశ్రవస్మష్టటశ్రరాజశ్రత్రక విత్
సామ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రనాత్శ్రసయ శ్రప్రప్వివేశశ్రత్వహాయశాఃశ్ర౯
శాత్శ్రకుత్వ్ శ్రత్వయీమ్శ్రరమాయ మ్శ్రత్వణిశ్రరత్న శ్రసమాకులామ్
రత్రాక మ్శ్రఇవశ్రత్రాకాక శ్రసక్ణఃశ్రప్రప్త్య ప్త్యత్శ్ర౧0
సశ్రకాఞ్చ నశ్రత్వయమ్శ్రీటమ్శ్రరక్శ్రఆసర
ౌ ణశ్రసప్రుల్మ త్మ్
అాయ స ౌశ్రసరల్మ శ్రవేత్జ్ఞేశ్రతూాన్శ్రఅుశశాసశ్రచ్శ్ర౧౧
ప్రాహక ణాన్శ్రక్షప్రతియాన్శ్రవైశాయ న్శ్రస్మ౭మాాయన్శ్రక్ణశ్రవలా
ల న్
క్షిప్రప్మ్శ్రఆనయా౭వయ ప్రకాఃశ్రప్రకుత్య మ్శ్రఆత్యయిక్మ్శ్రహిశ్రనఃశ్ర౧౨
సశ్రరాజశ్రపుప్రత్మ్శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రప్రత్మ్శ్రచ్శ్రయశస్మల్మ నమ్
యుాజిత్మ్శ్రరత్వన్తత్వౌమ్శ్రచ్శ్రయేశ్రత్ప్రత్శ్రహిాశ్రజనా: ౧౩
త్తోశ్రహలశ్రహలాశ్రశోౌశ్రత్వహాన్శ్రసత్వప్త్య త్
రతై: అైల్మ : క్జైశ్రశాచ ౭పిశ్రజనానామ్శ్రఉప్క్చ్చామ్శ్ర౧౪
త్తోశ్రప్రత్మ్శ్రఆయానమ్
ౌ శ్రశత్ప్రక్తుమ్శ్రఇవా౭త్వరాః
ప్రప్త్య నన ౌన్శ్రప్రప్ప్రకుత్యోశ్రయాశ్రత్శరత్మ్శ్రత్ాశ్ర౧౫
ప్రహతైవశ్రతిమిశ్రనాక్శ్రసప్రుల్మ త్ఃశ్రశ్ర
శ్రస్మమి
ౌ త్శ్రజలోశ్రత్వణిశ్రశఙ్ు శ్రశరు రః
త్శరత్శ్రరత్శ్రశోపిాశ్రసాశ్రశ్ర
సశ్రత్శరతేవశ్రప్పౌశ్రయాశ్రపురాశ్రశ్ర౧౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏకాీతిత్త్వశ్రసా రు :
తి య శీత్వతమ సస ర్క :
ామ్శ్రఆరయ శ్రక్ణశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్ప్రక్హామ్శ్రసామ్
త్త్రే శ్రపుతిశ్రౌ సత్వ్ నన ఃశ్రపూర ణశ్రచ్న్తనోౌశ్రనిశామ్శ్రఇవశ్ర౧
ఆసనానిశ్రయాశ్రనాయయమ్శ్రఆరాయ ణామ్శ్రవిశామ్శ్రత్ా
వన్తస్మౌ౭0క్శ్రరాక్శ్రప్రప్ప్యాశ్రతోయ తిాశ్రస్మశ్రసోత్మా
ౌ శ్ర౨
స్మశ్రవిత్ల్మ జ జనశ్రసమ్ప్రాణశ్రసాశ్రరరుచిరాశ్రత్ాశ్ర
అప్రతుశయ త్శ్రక్నా౭ాయేశ్రపూర ణశ్రచ్న్తనేవ
ౌ శ్రశరల్మరీశ్ర౩
రాజశ్రే ర
శ్ర ౌశ్రప్రప్ప్రకుత్వఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రసత్వప్రకాఃశ్రప్రపేక్షయ శ్రత్రక విత్
ఇత్మ్శ్రపురోహితోశ్రవాక్య మ్శ్రప్రత్మ్శ్రప్రుతుశ్రచా౭ప్రప్వీత్శ్ర౪
ాత్శ్రరాజాశ్రత్శరత్ఃశ్రసల్మ రు తోశ్రత్రక మ్శ్రఆచ్రన్
త్నశ్రానయ వత్వమ్శ్రసీ్ామ్శ్రప్రప్ాయశ్రప్రపుతివీమ్శ్రత్వశ్ర౫
రాత్వశ్రశ్రసా
ౌ శ్రసత్య శ్రప్రతుతిఃశ్రసామ్శ్రత్రక మ్శ్రఅుసక రన్
నా౭జహత్శ్రపితు:శ్రఆతేశమ్శ్రశీశ్రజ్ఞయ ాాన మ్శ్రఇ వోతిత్ఃశ్ర౬
పిప్రాశ్రప్రాప్రాశ్రచ్శ్రతేశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రరాజయ మ్శ్రనిహత్శ్రక్త్వటక్మ్శ్ర
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్శ్రపుఙ్ల్మ ి శ్రుతిా౭మాత్య ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవా౭పిషేచ్యశ్ర౭
ఉత్వచాయ శ్రశచ శ్రప్రప్త్వచాయ శ్రశచ శ్రాక్షిణాాయ శ్రశచ శ్రకేవలాః
క్నట్టయ ౭ప్రానాౌఃశ్రస్ముప్రాశ్రరాన శ్రనయ ౭పిహరుౌశ్రతేశ్ర౮
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రప్రతోశ్రవాక్యమ్శ్రశోకేనా౭పిప్ర్షపులత్ః
జకాత్వశ్రత్వనస్మశ్రరాత్వమ్శ్రత్రక జ్ఞేశ్రత్రక శ్రకాత్వియాశ్ర౯
సశ్రాష్ శ్రక్లయాశ్రవాచాశ్రక్లహత్వా శ్రసల్మ రోశ్రయువా
విలలాప్శ్రసాశ్రత్వతేయ శ్రజక్రే మశ్రచ్శ్రపురోహిత్మ్శ్ర౧0
చార్షప్రత్శ్రప్రప్హక చ్రయ శ్రసయ శ్రవిాయ శ్రస్మన త్శ్రసయ శ్రత్వత్వత్ః
త్రేక శ్రప్రప్యత్మానశ్రసయ శ్రక్నశ్రరాజయ మ్శ్రత్వశ్రతిల్మతోశ్రహరేత్శ్ర౧౧
క్త్మ్శ్రత్శరాశ్రశ్రజాజతోశ్రప్వేత్శ్రరాజాయ ౭ప్హారక్ః
రాజయ మ్శ్రచా౭హమ్శ్రచ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్రక మ్శ్రవకుౌమ్శ్రఇహా౭శ్రర మస్మశ్ర౧౨
ఞయ ష టఃశ్రప్రేషశ్రట శచ శ్రత్రాక ాకశ్రతిీప్శ్రనహుష్టప్త్వః
లపుౌమ్శ్రఅర మతిశ్రకాకుతోా ిశ్రరాజయ మ్శ్రత్శరతోశ్రయాశ్ర౧౩
అనారయ శ్రజషమ్
ట శ్రఅసల్మరుయ మ్శ్రకురాయ మ్శ్రాప్మ్శ్రఅహమ్శ్రయతి
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రఅహమ్శ్రలోకేశ్రప్వేయమ్శ్రకులశ్రాత్వా నఃశ్ర౧౪
యశ్రతి
శ్ర శ్రౌ మాప్రాశ్రప్రకుత్మ్శ్రాప్మ్శ్రనా౭హమ్శ్రత్త్శ్రఅపిరోచ్యే
ఇహశ్రశ్రసోౌశ్రవనశ్రతురు శ్రశ్రస ౌమ్శ్రనత్వస్మయ మిశ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిఃశ్ర౧౫
రాత్వమ్శ్రఏవా౭ుక్చాచ త్వశ్రసశ్రరాజాశ్రతిల్మ ప్ామ్శ్రవరః
ప్రత్యాణామ్శ్రఅపిశ్రలోకానామ్శ్రరాక్వోశ్రరాజయ మ్శ్రఅర మతిశ్ర౧౬
త్త్శ్రవాక్య మ్శ్రత్రక శ్రసుయ క్మ్శ్ర
ౌ ప్రశుాల్మ శ్రసరేల్మ శ్రసాసత్ః
హరాిన్శ్రుుచు: అప్రూణిశ్రరామేశ్రనిహిత్శ్రచేత్సఃశ్ర౧౭
యతిశ్రతుశ్రఆరయ మ్శ్రనశ్రశక్షాయ మిశ్రవినివర ౌయితుమ్శ్రవనాత్
వనేశ్రత్న్తతైవశ్రవాాయ మిశ్రయా౭౭రోయ శ్రలక్షక ణశ్రశ్రస ౌాశ్ర౧౮
సరోల్మ ాయమ్శ్రతుశ్రవర్ష ౌషేయ శ్రవినివర ౌయితుమ్శ్రప్లాత్
సత్వక్షమ్శ్రఆరయ శ్రమిప్రశాణామ్శ్రస్మతూనామ్శ్రకుణశ్రవర్ష ౌనామ్శ్ర౧౯
విషిశ్రట క్రాక ని ౌకాశ్రసా రేల్మ శ్రమారు శ్రశోత్క్శ్రరక్షకా:
ప్రప్స్మౌపిాశ్రత్వయాశ్రపూరల్మ మ్శ్రయాప్రా౭పిశ్రత్వత్వశ్రరోచ్తేశ్ర౨0
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రత్రాకాక శ్రప్రతోశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లః
సమ్పప్సమ్
ౌ శ్రఉవాశ్రచేత్మ్శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రత్వన్తనశ్రౌ క్నవిత్మ్శ్ర౨౧
తూర ణమ్శ్రఉాౌయశ్రక్చ్చ శ్రత్ల్మ మ్శ్రరత్వన్తనశ్రౌ త్వత్వశ్రశాసనాత్
యాప్రామ్శ్రఆ జాేప్యశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రప్లమ్శ్రచైవశ్రసమా౭౭నయశ్ర౨౨
ఏవమ్శ్రఉక్ఃశ్రౌ రత్వన్తనశ్రౌ శ్రరౌశ్రప్రతేనశ్రత్వహాత్క నా
ప్రహుషఃట శ్రత్ాశ్రఆతిశత్శ్రసరల్మ మ్శ్రయాశ్రసమిౌషమ్
ట శ్రఇషవ
ట త్శ్ర౨౩
ాఃశ్రప్రప్ప్రహుష్టటఃశ్రప్రప్ప్రకుత్యోశ్రప్లా౭త్య క్షాశ్రప్లశ్రసయ శ్రచ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రశుాల్మ శ్రయాప్రామ్శ్రసమాజా
ే ౌ మ్శ్రరాక్వశ్రసయ శ్రనివర ౌనేశ్ర౨౪
త్తోశ్రయోత్శ్రఅత్వు నాఃశ్రసరాల్మ శ్రప్న్తరూౌన్శ్రసరాల్మన్శ్రప్ర కుహేశ్రప్ర కుహే
యాప్రాశ్రక్త్వనమ్శ్రఆజాేయశ్రత్ల్మ రయనిశ్రౌ సక శ్రహర్ష ిాఃశ్ర౨౫
తేశ్రహయై: క్నశ్రరతైఃశ్రీన్తకైఃశ్రసయ న ౌనైశ్రశచ శ్రత్వనోశ్రజవైః
సహశ్రయోతై: ప్లాశ్రత్యక్షాశ్రప్లమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రఅచ్యత్యన్శ్ర౨౬
సజమ్
జ శ్రతుశ్రత్శ్రత్్ లమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రతోశ్రకురుశ్రసనిన తౌ
రత్మ్శ్రమేశ్రత్ల్మ రయశ్రస్నల్మ తిశ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రారేల్మ తో౭ప్రప్వీత్శ్ర౨౭
ప్రత్శ్రసయ శ్రతుశ్రత్స్మయ ౭౭శ్రజాేమ్శ్రప్రప్తిప్రకుహయ శ్రప్రప్హర్ష ిత్ః
రత్మ్శ్రప్రకుహీాల్మ శ్రప్రప్యయౌశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రత్వశ్రవాజిపిఃశ్ర౨౮
సశ్రరాక్వఃశ్రసత్య శ్రప్రతుతిఃశ్రప్రప్ాప్వాన్శ్రశ్ర
ప్రపువన్శ్రరయుశ్రక్మ్శ్ర
ౌ ప్రతుటశ్రసత్య శ్రవిప్రక్త్వః
కురుమ్శ్రత్వహా౭రణయ శ్రక్త్మ్శ్రయశస్మల్మ నమ్శ్ర
ప్రప్స్మత్యిషయ న్శ్రప్రతో౭ప్రప్వీత్శ్రత్ాశ్ర౨౯
తూర ణమ్శ్రసుాౌయశ్రరత్వన్తనశ్రౌ క్చ్చ శ్ర
ప్లసయ శ్రయోకాయశ్రప్లశ్రప్రప్ానాన్
ఆనేతుమ్శ్రఇచాచ మిశ్రహిశ్రత్మ్శ్రవనశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రశ్ర
ప్రప్స్మత్య శ్రరాత్వమ్శ్రజక్తోశ్రహిాయశ్రశ్ర౩0
సశ్రసూత్శ్రపుప్రతోశ్రప్రతేనశ్రసత్వయ క్శ్ర
ఆజాేపిత్ఃశ్రసత్వ్ ర్షపూర ణశ్రకాత్వః
శశాసశ్రసరాల్మ న్శ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రప్రప్ానాన్శ్రశ్ర
ప్లసయ శ్రుకాయ మ్శ్రశచ శ్రరప్రహుజన
జ మ్శ్రచ్శ్రశ్ర౩౧
త్త్ఃశ్రసుాౌయశ్రకులేశ్రకులేశ్రతేశ్రశ్ర
రాజనయ శ్రవైశాయ శ్రప్రుషలాశ్రశచ శ్రవిప్రాః
అయూయుజన్శ్రఉన్తషశ్రట రాన్శ్రక్ రామ్శ్రశచ శ్రశ్ర
నాకాన్శ్రహయామ్శ్రైచవశ్రకులశ్రప్రప్సూాన్శ్ర౩౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రత్ల్మయీతిత్త్వశ్రసా రు :
ప్తయ శీత్వతమ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రసుతిత్
ౌ ఃశ్రకాలయ మ్శ్రఆస్మౌయశ్రసయ ననో
ౌ త్త్వ
ౌ మ్
ప్రప్యయౌశ్రప్రత్ఃశ్రీప్రక్మ్శ్రరాత్వశ్రత్రే నశ్రకాత్వియాశ్ర౧
అప్రక్త్ఃశ్రప్రప్యయుశ్రశ్రసస
ౌ య శ్రసరేల్మ శ్రత్వన్తనిశ్రౌ పురోత్సః
అతిరుహయ శ్రహయైశ్రరుయకాౌన్శ్రర ాన్శ్రసూరయ శ్రరతోప్మాన్శ్ర౨
నవశ్రనాక్శ్రసహప్రస్మణిశ్రక్లి్ ానిశ్రయాశ్రవితి
అనల్మ యుర్శ్రప్రత్మ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రకులశ్రననన
ౌ మ్శ్ర౩
షషీశ్రట రత్శ్రసహప్రస్మణిశ్రత్నిల్మ నోశ్రవివిా౭౭యుాః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనల్మ యుర్శ్రప్రత్మ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రరాజశ్రపుప్రత్మ్శ్రయశస్మల్మ నమ్శ్ర౪
శత్మ్శ్రసహప్రస్మణయ ౭శాల్మనామ్శ్రసమా౭౭రూట్టనిశ్రరాక్వమ్
అనల్మ యుర్శ్రప్రత్మ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రసత్య శ్రసత్వౌమ్శ్రజితేన్తమిౌయమ్శ్ర౫
కైకేయీశ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రక్నసలాయ శ్రచ్శ్రయశస్మల్మనీ
రామా౭౭నయనశ్రసన్తుమష్టటశ్రయయుర్శ్రయానేనశ్రాసల్మ ాశ్ర౬
ప్రప్యాాశ్రశచ శ్రఆరయ శ్రసమాు ాశ్రరాత్వమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రసశ్రలక్షక ణమ్
త్స్మయ వశ్రచ్శ్రక్ాశ్రశిచ ప్రాఃశ్రకురాల్మ ణాశ్రప్రహుషశ్రట మానస్మఃశ్ర౭
మేక్శ్రశాయ త్వమ్శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రస్మ
శ్ర ర
ౌ శ్రసత్ల్మ మ్శ్ర
ౌ ప్రతుటశ్రప్రవత్మ్
క్ాశ్రప్రత్క్షాయ త్వహేశ్రరాత్వమ్శ్రజక్త్ఃశ్రశోక్శ్రనాశనమ్శ్ర౮
ప్రతుషశ్రట ఏవశ్రహిశ్రనఃశ్రశోక్మ్శ్రఅప్నేషయ తిశ్రరాక్వః
త్త్వఃశ్రసరల్మ సయశ్రలోక్సయ శ్రసుత్య న్శ్రఇవశ్రాసురఃశ్ర౯
ఇతిశ్రశ్రఏవమ్శ్రక్త్యనశ్రౌ శ్రస్నశ్రౌ సప్రత్వ్ ప్రహుష్టటఃశ్రక్ాఃశ్రశుాః
ప్ర్షషల్మ జానాశ్రశాచ ౭నోయనయమ్శ్రయయుర్శ్రనాక్ర్షకాశ్రజనా: ౧0
యేశ్రచ్శ్రత్ప్రా౭ప్రేశ్రసరేల్మ శ్రసత్వక ాశ్రయేశ్రచ్శ్రనైక్మాః
రాత్వమ్శ్రప్రప్తిశ్రయయుర్శ్రప్రహుష్టటఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రప్రప్ప్రకుత్యశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౧
త్వణికారాశ్రశచ శ్రయేశ్రకేచిత్శ్రకుత్వ్ కారాశ్రశచ శ్రశోప్నాః
సూప్రత్శ్రక్రక శ్రప్రకుత్శ్రైచ వశ్రయేశ్రచ్శ్రశన్తసోౌప్జీవినఃశ్ర౧౨
మాయూరకాఃశ్రప్రకాక్చికాశ్రరోచ్కాశ్రవేత్కాశ్రశ్రసా
ౌ
త్నకా
ౌ రాఃశ్రరాకారా: త్ాశ్రక్నోౌప్జీవినఃశ్ర౧౩
రవర ణకారాఃశ్రప్రప్కాయ ాశ్రశ్రసా
ౌ శ్రక్త్వ్ ళశ్రావకాః
స్మన ప్క్నశ్రచాచ త్కాశ్రవైాయ శ్రతూప్కాఃశ్రశౌణికా
ట శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౪
రజకా: తునన శ్రవాయాశ్రశచ శ్రప్రకాత్వశ్రక్నషశ్రత్వహత్రా
ౌ ః
ైలూష్టశ్రశచ శ్రసహశ్రన్తసీ ౌపిశ్రరాయ ని ౌశ్రకైవర ౌకాశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧౫
సమాహిాశ్రవేత్శ్రవితోశ్రప్రాహక ణాశ్రప్రుత్శ్రౌ సత్వకాః
క్నశ్రరతైశ్రర్ రత్మ్శ్రయానమ్
ౌ శ్రఅుజకుక ఃశ్రసహప్రసశఃశ్ర౧౬
రవేష్టఃశ్రశుత్శ్రౌ వసనాశ్రశ్రస్మౌప్రత్వశ్రప్రుష్టట౭ులేప్నాః
సరేల్మ శ్రతేశ్రవివితైశ్రరాయ నైఃశ్రశనైర్శ్రప్రత్మ్శ్రఅనల్మయుఃశ్ర౧౭
ప్రప్ప్రహుషశ్రట ుతిాశ్రస్ననాశ్రస్మ౭నల్మ యాత్శ్రకైక్యీశ్రరత్మ్
ప్రాతుశ్రరా౭౭నయనేశ్రయాత్వౌమ్శ్రప్రత్మ్శ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లమ్శ్ర౧౮
తేశ్రక్ాల్మ శ్రతూరశ్రత్వాల్మనమ్శ్రరత్శ్రయానా౭శల్మ శ్రకుత్వర
జ :
సమాస్నతుశ్రస
శ్ర తో
ౌ శ్రక్మాు మ్శ్రప్రశు మిు పేరశ్రపురమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౧౯
యప్రత్శ్రరాత్వశ్రసక్నశ్రవీరోశ్రకుహోశ్రశ్రజాేతిక్ణ: ప్రుత్:
నివసత్య ౭ప్రప్మాతేనశ్రతేశమ్శ్రత్మ్శ్రప్ర్షాలయన్శ్ర౨0
ఉపేత్య శ్రత్వరమ్శ్రక్మాుయాశ్రశచ ప్రక్శ్రవాకైశ్రర౭లప్రుు త్మ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వయ వతిషత్
ట శ్రస్మశ్రస్ననాశ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭ుయాయినీశ్ర౨౧
నిరీక్షాయ ౭ుక్ామ్శ్రస్ననామ్శ్రామ్శ్రచ్శ్రక్ ఙ్కుమ్శ్రశివోత్కామ్
ప్రత్ఃశ్రసచివాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రవాక్య శ్రక్నవిత్ఃశ్ర౨౨
నివేశయత్శ్రమేశ్రస్మనయమ్శ్రఅపిప్రాయేణశ్రసరల్మ శః
విప్రశానాౌ: ప్రప్త్ర్షష్టయ త్వఃశ్రశల్మ : ఇానీమ్శ్రత్వహాశ్రనత్వమ్శ్ర౨౩
ాతుమ్శ్రచ్శ్రావత్శ్రఇచాచ మిశ్రసల్మ రుత్శ్రసయ శ్రత్వహీప్తేః
ఔరల్మ ౌతేహశ్రనిమిాౌ౭శ్రర ౌమ్శ్రఅవత్వశ్రరోయ త్క్మ్శ్రనత్వమ్శ్ర౨౪
త్స్మయ వమ్శ్రప్రపువతో౭మాాయ శ్రస
శ్ర ౌతేశ్రతుయ శ్రకా
శ్ర ల్మ ౌ శ్రసమాహిాః
నయ వేశయమ్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రశచనేన
ౌ శ్రస్నల్మ నశ్రస్నల్మ నశ్రప్రపుత్శ్రప్రకు్ త్క్శ్ర౨౫
నివేశయ శ్రక్మాు ౭త్వుశ్రామ్శ్రత్వహాశ్రనత్వమ్శ్రశ్ర
చ్మ్పమ్శ్రవిానైఃశ్రప్ర్షప్ర మశ్రశోపినీమ్
ఉవాసశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రత్ాశ్రత్వహాత్క నోశ్ర
విచినయా
ౌ
నోశ్రప్రతోశ్రనివర ౌనమ్శ్రశ్రశ్ర౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రత్య ీతిత్త్వశ్రసా రు :
చుర్శీత్వతమ సస ర్క :
త్తోశ్రనివిష్టటమ్శ్రత్ల్మ జినీమ్శ్రక్మాు శ్రత్వనాల్మ ప్రశిామ్శ్రనత్వమ్
నిష్టత్శ్రరాజ్ఞశ్రప్ర తుష్ల్మ త వశ్ర
ట శ్రజాేత్వన్శ్రసత్వౌల్మ ర్షతో౭ప్రప్వీత్శ్ర౧
త్వహత్వశ్రఇయమ్శ్రఇత్ఃశ్రస్ననాశ్రస్మక్రా౭౭ాశ్రప్రప్ప్రతుశయ తే
నశ్రఅసయ శ్రఅన ౌమ్శ్రఅవక్చాచ మిశ్రత్వనస్మ౭పిశ్రవిచినయ
ౌ న్శ్ర౨
యాశ్రతుశ్రక్లుశ్రతురు్ తి ౌ: ప్రత్: సల్మ యమా౭౭క్త్:
సశ్రఏవశ్రహిశ్రత్వహాశ్రకాయఃశ్రక్నవిారశ్రత్ల్మ జ్ఞశ్రరతేశ్ర౩
ప్నయి
ౌ షయ తిశ్రవాశ్రాశాన్శ్రఅత్శ్రవాశ్రఅస్మక న్శ్రవతిషయ తి
అత్శ్రాశరతిమ్శ్రరాత్వమ్శ్రపిప్రాశ్రరాజాయ త్శ్రవివాస్మత్మ్శ్ర౪
సత్వ్ నానమ్శ్రప్రశియమ్శ్రఅనిల్మ చ్చ మ్శ్రశ్రస ౌసయ శ్రరాజశ్రే రా తుర లా:
ప్రత్ఃశ్రకైకేయీశ్రపుప్రతోశ్రహుౌమ్శ్రసత్వతిశ్రక్చ్చతిశ్ర౫
ప్రాౌశ్రచైవశ్రసకాశ్రచైవశ్రరామోశ్రాశరతిశ్రరక త్వ
త్సయ శ్రఅర ౌశ్రకామాఃశ్రసననాౌశ్రక్ఙ్కు శ్రఅనూపేశ్రఅప్రత్శ్రతిషత్
ట శ్ర౬
తిషు
ట ౌశ్రసరల్మ శ్రాశాశ్రశచ శ్రక్మాు మ్శ్రఅనాల్మ ప్రశిామ్శ్రనత్వమ్
ప్లశ్రయుకాౌశ్రనత్వశ్రరక్షాశ్రమాత్వా శ్రమ్పలశ్రప్లాశనాఃశ్ర౭
నావామ్శ్రశానామ్శ్రప్ఞ్జచ నామ్శ్రకైవరాౌనామ్శ్రశత్మ్శ్రశత్మ్
సనన ాౌనామ్శ్రత్ాశ్రయూనామ్శ్రతిషమ్
ట శ్రతిల్మ శ్రత్య ప్య చ్యత్యత్శ్ర౮
యాశ్రతుషశ్రట శ్రరౌశ్రప్రతోశ్రరాత్వసయ శ్రఇహశ్రప్విషయ తి
స్మశ్రఇయమ్శ్రసల్మ స్మ ౌత్వత్వశ్రస్ననాశ్రక్ఙ్కు మ్శ్రఅత్యశ్రత్ర్షషయ తిశ్ర౯
ఇతిశ్రఉకాల్మ ౌ శ్రఉాయనమ్శ్రప్రకుహయ శ్రత్వత్ాయ శ్రమాత్వా శ్రత్వతూనిశ్రచ్
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అపిచ్ప్రకాత్వశ్రప్రత్మ్శ్రనిష్టా౭తిప్తిశ్రరుు హఃశ్ర౧0
త్మ్శ్రఆయానమ్
ౌ శ్రతుశ్రసప్రమే్ క్షయశ్రసూత్శ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రప్ాప్వాన్
ప్రాయా౭౭చ్చ్క్షే౭త్శ్రవినయజ్ఞేశ్రవినీత్వత్శ్ర౧౧
ఏషశ్రశ్రజాేతిశ్రసహప్రస్నణశ్రశ్రసప్
ౌ తిఃశ్రప్ర్షవార్షత్ః
కుశలోశ్రత్ణకా
ట ౭రణేయ శ్రప్రుతోౌశ్రప్రాతుశ్రశచ శ్రతేశ్రసకాశ్ర౧౨
త్స్మక త్శ్రప్శయ తుశ్రకాకుత్ా ిశ్రాల్మ మ్శ్రనిష్టా౭తిోశ్రకుహః
అసత్వే యమ్శ్రవిజానీతేశ్రయప్రత్శ్రతౌశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౧౩
ఏత్శ్రతు
శ్ర ౌశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరత్వన్తనాౌత్శ్రప్రత్ఃశ్రశుప్మ్
ఉవాచ్శ్రవచ్నమ్శ్రీప్రక్మ్శ్రకుహఃశ్రప్శయ తుశ్రమామ్శ్రఇతిశ్ర౧౪
లాల్మ ౌ శ్రఅప్య ుజాేమ్శ్రసన్తుమష్టటశ్రశ్రజాేతిపిఃశ్రప్ర్షవార్షత్ః
ఆక్త్వయ శ్రప్రత్మ్శ్రప్ర ప్హోల్మ శ్రకుహోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౫
నిష్ణు టశ్రైచ వశ్రతేశో౭యమ్శ్రవమిచ ాశాచ ౭పిశ్రతేశ్రవయమ్
నివేత్యాత్వ: తేశ్రసరేల్మ శ్రసల్మ కేశ్రాశశ్రకులేశ్రవసశ్ర౧౬
అస్మశ్రౌ మ్పలమ్శ్రప్లమ్శ్రచైవశ్రనిష్టతైఃశ్రసుాప్రహుత్మ్
ఆన్తర ౌమ్శ్రచ్శ్రమాత్వా మ్శ్రశుషు మ్శ్రచ్శ్రవనయ మ్శ్రచ్యచాచ వచ్మ్శ్రత్వహత్శ్ర౧౭
ఆశమేా శ్రస్మల్మ శిాశ్రస్ననాశ్రవత్ాయ తిశ్రఇమామ్శ్రవిావరీమ్
అర్షచ తోశ్రవివితైఃశ్రకామఃశ్రశల్మ ఃశ్రసస్మనోయ శ్రక్మిషయ స్మశ్ర౧౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుశ్రరీతిత్త్వశ్రసా రు :
రమ్చచ శీత్వతమ సస ర్క :
ఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రప్రతోశ్రనిష్టా౭తిప్తిమ్శ్రకుహమ్
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్వహాశ్రప్రాజ్ఞేశ్రవాక్య మ్శ్రహేత్ల్మ ౭శ్రర ౌశ్రసమిమత్మ్శ్ర౧
ఊర్ష జత్ఃశ్రక్లుశ్రతేశ్రకాత్వఃశ్రప్రకుతోశ్రత్వత్వశ్రకురోఃశ్రసకే
యోశ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రఈప్రతుీమ్శ్రస్ననామ్శ్రఏక్: అప్య ర్షచ తుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౨
ఇతిశ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రకుహమ్శ్రవచ్నమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్
అప్రప్వీశ్రత్్ రత్ఃశ్రీ
శ్ర మమాన్శ్రనిష్టా౭తిప్తిమ్శ్రపునఃశ్ర౩
క్శ్రత్రేణశ్రక్మిష్టయ మిశ్రప్రాల్మ జా౭౭ప్రశత్వమ్శ్రకుహ
క్హనో౭యమ్శ్రప్రపుశమ్శ్రతేశోశ్రక్మాు శ్రఅనూోశ్రతురత్య యఃశ్ర౪
త్సయ శ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రత్వత్వత్ః
అప్రప్వీత్శ్రప్రాశ్రఞ్జలిశ్రరాల్మ క్యమ్శ్రకుహోశ్రక్ హనశ్రక్నచ్రఃశ్ర౫
ాశా: తుశ్రఅుక్మిషయ ని ౌశ్రత్నిల్మ నఃశ్రరసమాహిాః
అహమ్శ్రచా౭ుక్మిష్టయ మిశ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రత్వహాయశఃశ్ర౬
క్చిచ శ్రనన శ్రతుష్టటశ్రప్రవజస్మశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రఅిష
ల శ్రట క్రక ణః
ఇయమ్శ్రతేశ్రత్వహత్వశ్రస్ననాశ్రశఙ్కు మ్శ్రజనయత్వవశ్రమేశ్ర౭
త్మ్శ్రఏవమ్శ్రఅపిాషనమ్
ౌ శ్రఆకాశశ్రఇవశ్రనిరక లః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రత్ఃశ్రశ్రశక్ష
ల ణ యాశ్రవాచాశ్రకుహమ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౮
మాశ్రపూత్శ్రసశ్రకాలోశ్రయత్శ్రక్షమ్
ట శ్రనశ్రమామ్శ్రశఙ్క్షు తుమ్శ్రఅర మస్మ
రాక్వఃశ్రసశ్రహిశ్రమేశ్రప్రాాశ్రఞయ ష టఃశ్రపిప్రతుశ్రసమోశ్రత్వత్వశ్ర౯
త్మ్శ్రనివర ౌయితుమ్శ్రయామిశ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రవనశ్రవాస్మనమ్
పుతి:ౌ అనాయ శ్రనశ్రతేశ్రకారాయ శ్రకుహశ్రసత్య మ్శ్రప్రప్వీమిశ్రతేశ్ర౧0
సశ్రతుశ్రసన్తుమషశ్రట వత్నఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రత్శ్రాషిత్మ్
పున: ఏవా౭ప్రప్వీశ్రాల్మ క్యమ్శ్రప్రత్మ్శ్రప్రప్తిశ్రహర్ష ిత్ఃశ్ర౧౧
త్నయ శ్రస
శ్ర ల్మ ౌమ్శ్రనశ్రత్ల్మ యాశ్రతులయ మ్శ్రప్శాయ మిశ్రజక్త్వశ్రత్లే
అయాన త్శ్రఆక్త్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రయశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రత్యకుౌమ్శ్రఇహేచ్చ స్మశ్ర౧౨
శాశల్మ త్వశ్రక్లుశ్రతేశ్రకీర్ష ౌ: లోకాన్శ్రఅుచ్ర్షషయతి
యశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రప్రకుప్రచ్చ శ్రక్త్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రప్రప్ాయ నయితుమ్శ్రఇచ్చ స్మశ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రసమా్ షమాణశ్రసయ శ్రకుహశ్రసయ శ్రప్రత్మ్శ్రత్ా
ప్పౌశ్రనషశ్రట ప్రప్ప్ఃశ్రసూరోయ శ్రరజనీశ్రచా౭ప్య వర ౌత్శ్ర౧౪
సనిన వేశయ శ్రసశ్రామ్శ్రస్ననామ్శ్రకుహేనశ్రప్ర్షతోషిత్ః
శప్రతుకేన నశ్రసహశ్రశ్రీ మమాన్శ్రశయనమ్శ్రపునరా౭౭క్త్వత్శ్ర౧౫
రాత్వశ్రచినాౌశ్రత్వయఃశ్రశోక్నశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
ఉప్స్మతో
ౌ శ్రహయ ౭నర మశ్రసయ శ్రత్రక శ్రప్రపేక్షసయ శ్రాప్రతుశఃశ్ర౧౬
అనశ్రౌ శ్రరాౌహేనశ్రత్హనఃశ్రసమాౌప్యతిశ్రరాక్వమ్
వనశ్రాహా౭పిశ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రకూటో౭ిన శ్రర్షవశ్రాత్ప్మ్శ్ర౧౭
ప్రప్ప్రరత్ఃశ్రసరల్మ శ్రకాప్రతేప్య ఃశ్రస్నల్మ త్ఃశ్రశోకా౭ిన సత్వ్ వః
యాశ్రసూరాయ ుే శ్రసత్వౌోౌశ్రహిత్వవాన్శ్రప్రప్ప్రరతోశ్రహిత్వమ్శ్ర౧౮
ాయ నశ్రనిర ౌరశ్రైలేనశ్రవినిశేల్మ స్మత్శ్రాతునా
తైనయ శ్రాత్ప్శ్రసమేు నశ్రశోక్శ్రఆయాసశ్రఅతిప్రశుమిు ణాశ్ర౧౯
ప్రప్మోహశ్రఅననశ్రౌ సతేల్మ నశ్ర
ౌ సమాౌపౌషతిశ్రవేణునా
ఆప్రకానోౌశ్రతుఃక్శ్రైలేనశ్రత్వహాశ్రకైక్యీశ్రరత్ఃశ్ర౨0
వినిశల్మ సన్శ్రవైశ్రప్రపుశశ్రతురక నాశ్రశ్రసత్
ౌ :
ప్రప్మ్పటశ్రసత్వజా: ప్రమా౭౭ప్త్మ్శ్రక్త్:
శత్వమ్శ్రనశ్రలేపేశ్రప్రహుత్యశ్రజల్మ రా౭శ్రర్ష ౌతోశ్రశ్ర
నరర ిోశ్రయూత్శ్రక్తోశ్రయత్ర ిప్: ౨౧
కుహేనశ్రస్మర ౌమ్శ్రప్రత్ఃశ్రసమాక్తోశ్రశ్ర
త్వహాుశ్రావఃశ్రసజనఃశ్రసమాహిత్ః
రతురక నాశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రప్రత్మ్శ్రత్ాశ్రపున:
కుహఃశ్రసమాశాల్మ సయత్శ్రఅప్రక్జమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౨౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్మాచ ీతిత్త్వశ్రసా రు :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
షటశీత్వతమ సస ర్క :
ఆచ్చ్క్షే౭త్శ్రసా్ వమ్శ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
ప్రాయశ్రఅప్రప్మేయాయశ్రకుహోశ్రక్హనశ్రక్నచ్రఃశ్ర౧
త్మ్శ్రజాప్రక్త్మ్శ్రకుణశ్రరుయ క్మ్శ్ర
ౌ వరశ్రచాా౭స్మశ్రార్షణమ్
ప్రాప్రతుశ్రకుప్య ౌ౭శ్రర ౌమ్శ్రఅత్య న ౌమ్శ్రఅహమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రఅప్రపువమ్శ్ర
౨
ఇయమ్శ్రాత్శ్రరకాశ్రశయాయ శ్రత్ల్మ త్౭శ్రర ౌమ్శ్రఉప్క్లి్ ా
ప్రప్ాయ శల్మ స్మహిశ్రేష్టల్మ ౭స్మయమ్శ్రరక్మ్శ్రరాక్వశ్రననన
ౌ శ్ర౩
ఉచితో౭యమ్శ్రజనఃశ్రసరోల్మ శ్రతుఃకానామ్శ్రత్ల్మమ్శ్రర క్నచిత్ః
త్రాక త్క మ్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రకుప్య ౭శ్ర
ౌ ర ౌమ్శ్రజాక్ర్షష్టయ త్వహేశ్రవయమ్శ్ర౪
నశ్రహిశ్రరామాత్శ్రప్రపియత్రోశ్రత్వమా౭శ్రస్మశ్రౌ పువిశ్రక్శచ న
మాశ్రఉతుా క్నశ్రపూశ్రప్రర్ వీశ్రమేయ త్శ్రత్౭ప్య ౭సత్య మ్శ్రత్వా౭ప్రక్త్ఃశ్ర౫
అసయ శ్రప్రప్స్మాత్శ్రఆశమేా శ్రలోకే౭స్మక న్శ్రరత్వహశ్రత్య శః
త్రాక ౭వాపి ౌమ్శ్రచ్శ్రవిపులామ్శ్రఅరాౌ౭వాపి ౌమ్శ్రచ్శ్రకేవలామ్శ్ర౬
సో౭హమ్శ్రప్రపియశ్రసక్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రశయానమ్శ్రసహశ్రసీత్యా
రక్షిష్టయ మిశ్రత్ుష్ట్ ణిఃశ్రసరల్మ ఃశ్రస్మల్మ : జా
శ్ర ే తిపిఃశ్రసహశ్ర౭
నశ్రహిశ్రమేశ్రఅవితిత్మ్శ్రిమిచ శ్రత్ల్మ నే౭స్మక మ్శ్రశచ రత్ఃశ్రసా
చ్తురఙ్ు మ్శ్రహయ ౭పిశ్రప్లమ్శ్రప్రప్ సహేత్వశ్రవయమ్శ్రయుతిశ్ర౮
ఏవమ్శ్రఅస్మక పి: ఉకేనశ్ర
ౌ లక్షక ణేనశ్రత్వహాత్కనా
అునీాశ్రవయమ్శ్రసరేల్మ శ్రత్రక మ్శ్రఏవా౭ుశ్రప్శయ ాశ్ర౯
క్త్మ్శ్రాశరతౌశ్రపూమౌశ్రశయానేశ్రసహశ్రసీత్యా
శకాయ శ్రనిప్రాశ్రత్వయాశ్రలపుౌమ్శ్రజీవిత్మ్శ్రవాశ్రరకానిశ్రవాశ్ర౧0
యో౭నశ్రతేవాశ్రరరఃశ్రసరల్మ ఃశ్రశక్య ఃశ్రప్రప్సహితుమ్శ్రయుతి
త్మ్శ్రప్శయ శ్రకుహశ్రసమిల్మషమ్
ట శ్రప్రతుణేష్ణశ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర౧౧
త్వహాశ్రత్ప్స్మశ్రలోౌశ్రవివితైశ్రశచ శ్రప్ర్షప్రశమః
ఏక్నశ్రత్శరత్శ్రస్మయ షశ్రపుప్రత్ఃశ్రసప్రతుశశ్రలక్షణఃశ్ర౧౨
అస్మక న్శ్రప్రప్ప్రవాజితేశ్రరాజాశ్రనశ్రచిరమ్శ్రవర ౌయిషయ తి
విత్వాశ్రమేతినీశ్రనూనమ్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవశ్రప్విషయ తిశ్ర౧౩
వినత్య శ్రరత్వహాశ్రనాత్మ్శ్రప్రశమేణోప్రాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
నిరోు ష్టప్రత్మ్శ్రనూనమ్శ్రఅత్య శ్రరాజశ్రనివేశనమ్శ్ర౧౪
క్నసలాయ శ్రచైవశ్రరాజాశ్రచ్శ్రత్తైవశ్రజననీశ్రత్వత్వ
నశ్రఆశమేా శ్రయతిశ్రతేశ్రసరేల్మ శ్రజీవేయుఃశ్రశరల్మ రీమ్శ్రఇమామ్శ్ర౧౫
జీవేత్౭పిశ్రహిశ్రమేశ్రమాాశ్రశప్రతుక్న సయశ్రఅనల్మ వేక్షయా
తుఃిాశ్రయాశ్రతుశ్రక్నసలాయ శ్రవీరశ్రసూశ్రర్షల్మ నశిషయ తిశ్ర౧౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అతిప్రకానమ్
ౌ శ్రఅతిప్రకానమ్
ౌ శ్రఅనవాప్య శ్రత్వనోరత్మ్
రాఞయ శ్రరాత్వమ్శ్రఅనిక్షిప్య శ్రపిాశ్రమేశ్రవినశిషయతిశ్ర౧౭
స్మాౌరాౌఃశ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్స్మక న్శ్రకాలేశ్రహుయ ప్స్మ ౌతే
ప్రపేత్శ్రకారేయ ష్ణశ్రసరేల్మ ష్ణశ్రసత్వాు ర్షషయని ౌశ్రపూమిప్మ్శ్ర౧౮
రత్వయ శ్రచ్త్ల్మ రశ్రసమాా ినామ్శ్రరవిప్క్శ్రౌ త్వహాశ్రప్ామ్
హరకయ శ్రప్రాస్మత్శ్రసత్వ్నాన మ్శ్రసరల్మ శ్రరత్న శ్రవిపూషిామ్శ్ర౧౯
క్జా౭శల్మ శ్రరత్శ్రసమా్ ామ్శ్రతూరయ శ్రనాత్శ్రవినాతిామ్
సరల్మ శ్రక్లాయ ణశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రప్రహుషశ్రట పుషశ్రట జనా౭౭కులామ్శ్ర౨0
ఆరాత్వశ్రఉ ాయ నశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రసమాజ్ఞత్ావశ్రశాలినీమ్
రిాశ్రవిచ్ర్షషయ ని ౌశ్రరాజానీమ్శ్రపితుశ్రరక త్వశ్ర౨౧
అపిశ్రసత్య శ్రప్రప్తిఞన
ే శ్రస్మర ౌమ్శ్రకుశలినాశ్రవయమ్
నిప్రుతేశ్రౌ సత్వయేశ్రహయస్మక న్శ్రరిాఃశ్రప్రప్విేత్వహిశ్ర౨౨
ప్ర్షతేవయమానసయ శ్రత్శ్రస్మయ వమ్శ్రరత్వహాత్క నః
తిషతో
ట శ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రసయశ్రశరల్మ రీశ్రస్మశ్రఅత్య వర ౌత్శ్ర౨౩
ప్రప్ాతేశ్రవిత్వలేశ్రసూరేయ శ్రకారయిాల్మ శ్రజట్టశ్రఉపౌ
అస్మక న్శ్రాకీరత్వశ్రత్వరేశ్రరక్మ్శ్రసమాౌర్షతౌశ్రత్వయాశ్ర౨౪
జట్టశ్రత్రౌశ్రతౌశ్రప్రతుత్వశ్రచీరశ్రవాససౌశ్రశ్ర
త్వహాశ్రప్లౌశ్రకుఞ్జరశ్రయూత్ోప్మౌ
వరేష్ణశ్రచాా౭స్మశ్రత్రౌశ్రప్రత్వౌపౌశ్రశ్ర
వయ వేక్షమాణౌశ్రసహశ్రసీత్యాశ్రక్తౌశ్రశ్ర౨౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషటీతిత్త్వశ్రసా రు :
సప్తతశీత్వతమ సస ర్క :
కుహశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రతోశ్రప్రపుశమ్శ్రఅప్రపియమ్
ాయ నమ్శ్రజకాత్వశ్రత్న్తతైవశ్రయప్రత్శ్రత్ప్రచుచ త్మ్శ్రఅప్రపియమ్శ్ర౧
రకుమారోశ్రత్వహాశ్రసత్ల్మ ౌ ఃశ్రస్మత్వమశ్రసు నోౌశ్రత్వహాశ్రపుజః
పుణరీ
ట క్శ్రవిశాలా౭క్షశ్రశ్రసరు
ౌ ణఃశ్రప్రపియశ్రత్రేనఃశ్ర౨
ప్రప్ాయ ౭౭శల్మ సయశ్రుహూర ౌమ్శ్రతుశ్రకాలమ్శ్రప్రత్వశ్రతురక నాః
ప్ాత్శ్రసహస్మశ్రతోన్తతైర్శ్రప్రహుతిశ్రవిత్శ్రౌ ఇవశ్రతిల్మ ప్ఃశ్ర౩
త్త్౭వసమ్
ౌ శ్రతుశ్రప్రత్మ్శ్రశప్రతుక్నన ౭నన ౌరశ్రశ్రస్మత్
ౌ ః
ప్ర్షషల్మ జయశ్రరురోతోచైచ శ్రర్షల్మసత్వజాఃశ్రశోక్శ్రక్ర్షే త్ఃశ్ర౪
త్త్ఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రసమాపేతు: మాత్రోశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రాః
ఉప్వాసశ్రప్రకుశాశ్రత్వనాశ్రప్న్తరుౌశ్రవయ సనశ్రక్ర్షే ాఃశ్ర౫
ాశ్రశచ శ్రత్మ్శ్రప్తిత్మ్శ్రపూమౌశ్రరుత్నయ ౌ ఃశ్రప్రయవారయన్
క్నసలాయ శ్రతుశ్రఅుప్రరత్య శ్రఏనమ్శ్రతురక నాఃశ్రప్ర్షషసల్మ ఞశ్ర౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
వత్ా లాశ్రసల్మ మ్శ్రయాశ్రవత్ా మ్శ్రఉప్కూహయ శ్రత్ప్స్మల్మ నీ
ప్ర్షప్ప్రప్చ్చ శ్రప్రత్మ్శ్రరుత్నీశ్రౌ శోక్శ్రలాలస్మశ్ర౭
పుప్రత్శ్రవాయ తిశ్రరన శ్రతేశ్రక్చిచ శ్రచ్చ రీరమ్శ్రప్ర్షాత్తే
అత్య శ్రరాజశ్రకులస్మయ ౭సయ శ్రత్ల్మ శ్రత్౭త్వనమ్శ్రహిశ్రజీవిత్మ్శ్ర౮
ాల్మ మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపుప్రత్శ్రజీవామిశ్రరామేశ్రసశ్రప్రాప్రతుకేశ్రక్తే
ప్రుతేశ్రౌ త్శరతేశ్రరాజిశ్రే నాత్శ్రఏక్శ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఅత్య శ్రనఃశ్ర౯
క్చిచ శ్రున శ్రలక్షక ణేశ్రపుప్రత్శ్రప్రశుత్మ్శ్రతేశ్రిమిచ త్శ్రఅప్రపియమ్
పుప్రత్శ్రవాశ్రహేయ క్పుప్రాయాఃశ్రసహశ్రారేయ శ్రవనమ్శ్రక్తేశ్ర౧0
సశ్రుహూర ౌమ్శ్రసమా౭౭శల్మ సయశ్రరుత్నేన వశ్రత్వహాశ్రయశాః
క్నసలాయ మ్శ్రప్ర్షస్మశ్రశ్రనేల్మ య త్
ౌ మ్శ్రకుహమ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౧
ప్రాాశ్రమేశ్రకాల్మ శ్రవసత్శ్రరాప్రతిమ్శ్రక్ల్మ శ్రసీాశ్రక్ల్మ శ్రచ్శ్రలక్షక ణః
అసల్మ ప్శ్రచ్చ యనేశ్రక్స్మకన్శ్రిమ్శ్రపుకాల్మ ౌ శ్రకుహశ్రశత్వా శ్రమేశ్ర౧౨
సో౭ప్రప్వీశ్రత్్ రత్మ్శ్రప్రపుష్టటశ్రనిష్టా౭తిప్తిశ్రరుు హః
యశ్రతిల్మ త్మ్శ్రప్రప్తిపేతేశ్రచ్శ్రరామేశ్రప్రపియశ్రహితేశ్రఅతితౌశ్ర౧౩
అనన మ్శ్రఉచాచ వచ్మ్శ్రప్క్షాయ ఃశ్రప్లానిశ్రవివిానిశ్రచ్
రామాయశ్రఅప్య వహారశ్రఅర ౌమ్శ్రప్హుశ్రచ్శ్రఉప్ప్రహుత్మ్శ్రత్వయాశ్ర౧౪
త్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రప్త్య ౭ుజాే౭౭సీత్శ్రరాత్వఃశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వః
నశ్రతుశ్రత్త్శ్రప్రప్త్య శ్రప్రకుహాణత్శ్రస: క్షప్రత్శ్రత్రక మ్శ్రఅుసక రన్శ్ర౧౫
నశ్రహయ ౭స్మక పిఃశ్రప్రప్తిప్రకాహయ మ్శ్రసకేశ్రతేయమ్శ్రతుశ్రసరల్మ ా
ఇతిశ్రతేనశ్రవయమ్శ్రరాజశ్రనన ౭ునీాశ్రత్వహాత్క నాశ్ర౧౬
లక్షక ణేనశ్రసమానీత్మ్శ్రీాల్మ శ్రవార్షశ్రత్వహాశ్రయశాః
ఔప్వాసయ మ్శ్రత్ాకారీ ిత్శ్రరాక్వఃశ్రసహశ్రసీత్యాశ్ర౧౭
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రజలశ్రేషేణశ్రలక్షక ణో౭ప్య క్రోత్శ్రత్ా
వాక్య ాశ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రత్యఃశ్రసమాౌయ మ్శ్రఉాసత్శ్రసమాహిాఃశ్ర౧౮
సౌమిప్రతిశ్రర
శ్ర ౌశ్రత్త్ఃశ్రప్శాచ త్శ్రఅక్రోత్శ్రస్మల్మ స ౌరమ్శ్రశుప్మ్
సల్మ యమ్శ్రఆనీయశ్రప్రీమి
మ ిశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రరాక్వశ్రకారణాత్శ్ర౧౯
త్స్మక న్శ్రసమావిశత్శ్రరాత్వఃశ్రస్మల్మ స ౌరేశ్రసహశ్రసీత్యా
ప్రప్క్షాళయ శ్రచ్శ్రత్యోఃశ్రాతౌశ్రఅప్చ్ప్రకాత్వశ్రలక్షకణఃశ్ర౨0
ఏత్త్శ్రత్త్శ్రఇఙ్ము త్వశ్రమ్పలమ్శ్రఇత్మ్శ్రఏవశ్రచ్శ్రత్త్శ్రప్రతుణమ్
యస్మక న్శ్రరాత్వశ్రశచ శ్రసీాశ్రచ్శ్రరాప్రతిమ్శ్రామ్శ్రశయిాశ్రుపౌశ్ర౨౧
నియత్వయ శ్రప్రపుషేశ్రట తుశ్రత్లాుు ళిప్రత్వాన్శ్రశ్ర
శరఃశ్రరపూరాణశ్రవిష్ణత్వశ్రప్రత్వౌప్ః
త్వహశ్రశ్రత్ు
ౌ ఃశ్రసజయ మ్శ్రఉోహయ శ్రలక్షక ణోశ్రశ్ర
నిశామ్శ్రఅతిషత్
ట శ్రప్ర్షతో౭సయ శ్రకేవలమ్శ్ర౨౨
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్శ్రశ్రసల్మ ౌ ౭హమ్శ్రచ్యత్త్వ
ౌ శ్రాణశ్రచాప్శ్రప్రతుత్శ్రశ్ర
స్మ
శ్ర తో
ౌ ౭ప్వమ్శ్రత్ప్రత్శ్రసశ్రయప్రత్శ్రలక్షక ణః
అత్న్తనిపి
ౌ : శ్రజాేతిపి: ఆత్శ్రౌ కారుక కై:
త్వహేన్తనశ్రౌ క్ల్ మ్శ్రప్ర్షాలయమ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రశ్ర౨౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసాౌీతిత్త్వశ్రసా రు :
అష్టట శీత్వతమ సస ర్క :
త్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రనిపుణమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రత్ఃశ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ః
ఇుు త్వశ్రశ్రమ్పలమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రరాత్వశ్రశయాయమ్శ్రఅవేక్షయ శ్రామ్శ్ర౧
అప్రప్వీశ్రశ్రజన
జ నీఃశ్రసరాల్మ శ్రఇహశ్రతేనశ్రత్వహాత్క నా
శరల్మ రీశ్రశయిాశ్రపూమౌశ్రఇత్మ్శ్రఅసయ శ్రవిత్వర్ష ౌత్మ్శ్ర౨
త్వహాాక్శ్రకుీనేనశ్రత్వహాశ్రాకేనశ్రత్వత్వా
జాతోశ్రత్శరతేశ్రనోరాల్మయమ్శ్రనశ్రరాత్వఃశ్రసల్మ పుత్వ
ౌ ర మతిశ్ర౩
అజినోత్ర
ౌ శ్రసమ్పా ిరే ణశ్రవరా౭౭శ్రసర
ౌ ణశ్రసత్వచయే
శయిాల్మ శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రక్త్మ్శ్రేతేశ్రత్వహీశ్రత్లేశ్ర౪
ప్రాస్మా౭ప్రక్శ్రవిమానేష్ణశ్రవలీష్ణశ్రచ్శ్రసరల్మా
హత్వరాజత్శ్రపౌమేష్ణశ్రవరా౭౭శ్రసర
ౌ ణశ్రశాలిష్ణశ్ర౫
పుష్ శ్రసత్వచ యశ్రచిప్రతేష్ణశ్రచ్ననా
ౌ ౭క్రుశ్రక్నిష్ణ
ౌ
ాుటశ్రరాప్రప్శ్రప్రప్కాేష్ణశ్రశుక్శ్రసత్వు శ్రరుతేష్ణశ్రచ్శ్ర౬
ప్రాస్మత్శ్రవరశ్రవరేయ ష్ణశ్రీత్వతుా శ్రరక్మిౌష్ణ
ఉషిాల్మ శ్రమేరుశ్రక్లే్ ష్ణశ్రప్రకుత్శ్రకాత్వచ నశ్రపితిష్ణ
ౌ శ్ర౭
కీత్శ్రవాతిప్రత్శ్రనిరోు ష్య: వరశ్రఆప్రణశ్రనిసాల్మ నైః
ప్రుత్ఙ్ు శ్రవరశ్రశప్తశ్రౌ శచ శ్రసత్త్మ్శ్రప్రప్తిోతిత్ఃశ్ర౮
వనిపి
ౌ శ్రరల్మ ని ౌత్ఃశ్రకాలేశ్రప్హుపిఃశ్రసూత్శ్రమాక్తైః
కాాపి: అురూాపిఃశ్రశ్రరౌతిపిశ్రశచ శ్రప్రత్వౌప్ఃశ్ర౯
అప్రశతేయ
ౌ మ్శ్రఇత్మ్శ్రలోకేశ్రనశ్రసత్య మ్శ్రప్రప్తిాతిశ్రమా
ుహయ తేశ్రక్లుశ్రమేశ్రావఃశ్రసల్మ ోన ౭యమ్శ్రఇతిశ్రమేశ్రత్వతిఃశ్ర౧0
నశ్రనూనమ్శ్రతైవత్మ్శ్రిమిచ త్శ్రకాలేనశ్రప్లశ్రవత్ర
ౌ మ్
యప్రత్శ్రాశరత్వశ్రరామోశ్రపూమౌశ్రఏవమ్శ్రశయీత్శ్రసఃశ్ర౧౧
వితేహశ్రరాజశ్రసయ శ్రరాశ్రసీాశ్రచ్శ్రప్రపియశ్రత్రేనా
త్యిాశ్రశయిాశ్రపూమౌశ్రరన ష్టశ్రత్శరత్శ్రసయశ్రచ్శ్ర౧౨
ఇయమ్శ్రశయాయ శ్రత్వత్వశ్రప్రాతు: ఇత్మ్శ్రహిశ్రప్ర్షవర్ష ౌత్మ్
శ్రసణి
ౌ లే
ట శ్రక్టినేశ్రసరల్మ మ్శ్రకాన్తతైశ్రర్షల్మ ప్రుతిత్మ్శ్రప్రతుణమ్శ్ర౧౩
త్వనేయ శ్రస్మ౭౭ప్రణాశ్రరాౌశ్రసీాశ్రఅస్మక న్శ్రశయనేశ్రత్ా
త్ప్రత్శ్రత్ప్రత్శ్రహిశ్రప్రతుశయనేశ్రౌ సకాౌఃశ్రక్నక్శ్రపినవ
ౌ ఃశ్ర౧౪
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉత్రీ
ౌ యమ్శ్రఇహశ్రఆసక్మ్శ్ర
ౌ రవయ క్మ్శ్ర
ౌ సీత్యాశ్రత్ా
త్ాశ్రహేయ తేశ్రప్రప్కాశనేశ్రౌ సకాౌఃశ్రక్నేయశ్రత్త్వౌవ: ౧౫
త్వనేయ శ్రప్రుౌఃశ్రరకాశ్రశయాయ శ్రయేనశ్రాలాశ్రత్ప్స్మల్మ నీ
రకుమారీశ్రసత్వశ్రతుఃక్మ్శ్రనశ్రవిజానాతిశ్రమతిీశ్ర౧౬
హాశ్రహనాౌ౭స్మక శ్రప్రుశమోా ౭హమ్శ్రయశ్రత్ా ారయ : ప్రకుతేశ్రత్వత్వశ్ర
ఈప్రతుీమ్శ్రరాక్వశ్రశయాయ మ్శ్రఅతిేతేశ్రహయ ౭నాత్వత్శ్ర౧౭
స్మరల్మ పౌత్వశ్రకులేశ్రజాత్ఃశ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రసత్వకత్:
సరల్మ శ్రలోక్శ్రప్రపియశ్రస
శ్ర య ౌ కాల్మ ౌ శ్రరాజయ మ్శ్రరక్మ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౧౮
క్త్మ్శ్రఇనీవ
ౌ రశ్రశాయమోశ్రరకాౌ౭క్షఃశ్రప్రపియశ్రత్రే నః
రక్శ్రాకీశ్రచ్శ్రతుఃకా౭శ్రర మఃశ్రశయితోశ్రపువిశ్రరాక్వఃశ్ర౧౯
త్నయ : క్లుశ్రత్వహాశ్రాక్నశ్రలక్షక ణశ్రశుే ప్శ్రలక్షక ణ:
ప్రాత్రమ్శ్రవిషమేశ్రకాలేశ్రయోశ్రరాత్వమ్శ్రఅువర ౌతేశ్ర౨0
స్మత్శ్రౌ అరాౌశ్రక్లుశ్రవైతేహీశ్రప్తిమ్శ్రయాశ్రఅుక్ాశ్రవనమ్
వయమ్శ్రసత్వే యిాఃశ్రసరేల్మ శ్రహీనాశ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రత్వహాత్క నాశ్ర౨౧
అక్ర ణశ్రారాశ్రప్రపుతివీశ్రూనేయ వశ్రప్రప్తిాతిశ్రమా
క్తేశ్రత్శరతేశ్రసల్మ రు మ్శ్రరామేశ్రచ్శ్రఅరణయ మ్శ్రఆప్రశితేశ్ర౨౨
నశ్రచ్శ్రప్రార ౌయతేశ్రక్శిచన్శ్రత్వనస్మ౭పిశ్రవరత్వౌరామ్
వనే౭పిశ్రవసత్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రాహుశ్రవీరాయ ౭పిరక్షిామ్శ్ర౨౩
ూనయ శ్రసత్వల్మ రణాశ్రరక్షామ్శ్రఅయన్తనిత్
ౌ శ్రహయశ్రతిల్మ ామ్
అాప్రుత్శ్రపురశ్రాల్మ రామ్శ్రరాజానీమ్శ్రఅరక్షిామ్శ్ర౨౪
అప్రప్ప్రహుషశ్రట ప్లామ్శ్రనూయ నామ్శ్రవిషత్వస్మౌమ్శ్రఅనాప్రుామ్
శప్రత్వోశ్రనశ్రఅపిత్వనయనేశ్రౌ ప్క్షాయ న్శ్రవిషప్రకుాన్శ్రఇవశ్ర౨౫
అత్య శ్రప్రప్ప్రపుతిశ్రపూమౌశ్రతుశ్రశ యిషేయ ౭హమ్శ్రప్రతుణేష్ణశ్రవా
ప్లశ్రమ్పలశ్రఅశనోశ్రనిత్య మ్శ్రజట్టశ్రచీరాణిశ్రారయన్శ్ర౨౬
త్శ్రస్మయ ౭శ్రర ౌమ్శ్రఉత్ర
ౌ మ్శ్రకాలమ్శ్రనివాాయ మిశ్రరక్మ్శ్రవనే
త్మ్శ్రప్రప్తిప్రశవమ్శ్రఆుచ్య శ్రనశ్రఅసయ శ్రమిాయ శ్రప్విషయ తిశ్ర౨౭
వసనమ్
ౌ శ్రప్రాతుర౭శ్రరాౌయశ్రశప్రతుక్నన శ్రమాశ్రఅువత్ాయ తి
లక్షక ణేనశ్రసహశ్రాల్మ రోయశ్రఅయోాయ మ్శ్రాలయిషయ తిశ్ర౨౮
అపిషేక్షయ శ్రని ౌశ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రతిల్మ జాత్యః
అపిశ్రమేశ్రతేవాఃశ్రకురుయ శ్రర్షత్వమ్శ్రసత్య మ్శ్రత్వ నోరత్మ్శ్ర౨౯
ప్రప్స్మత్య మానఃశ్రశిరస్మశ్రత్వయాశ్రసల్మ యమ్శ్రశ్ర
ప్హుశ్రప్రప్కారమ్శ్రయతిశ్రనాపి౭ప్త్ాయ తే
త్తో౭ువాాయ మిశ్రచిరాయశ్రరాక్వమ్శ్రశ్ర
వనేశ్రవసశ్రనాన ౭శ్రర మతిశ్రమామ్శ్రఉపేక్షితుమ్శ్ర౩0
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅష్టటశ్రీతిత్త్వశ్రసా రు :
ఏకోన నవత్వతమ సస ర్క :
ుయ షయశ్రరాప్రతిమ్శ్రతుశ్రత్శ్రన్తతైవశ్రక్మాు శ్రకూలేశ్రసశ్రరాక్వః
ప్రత్ఃశ్రకాలయ మ్శ్రఉాౌయశ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
శప్రతుక్నన తిష
ౌ టశ్రిమ్శ్రేషేశ్రనిష్టా౭తిప్తిమ్శ్రకుహమ్
ీప్రక్మ్శ్రఆనయశ్రప్ప్రత్మ్శ్రతేశ్రారయిషయ తిశ్రవాహినీమ్శ్ర౨
జాక్ర్షక శ్రనా౭హమ్శ్రసల్మ పిమిశ్రత్తైవా౭రయ మ్శ్రవిచినయ
ౌ న్
ఇతిశ్రఏవమ్శ్రఅప్రప్వీశ్రప్రా్ ప్రాశ్రశప్రతుక్నన ౭పిశ్రప్రప్చ్యతిత్ఃశ్ర౩
ఇతిశ్రసత్వల్మ త్తోశ్రరేవమ్శ్రఅ నోయ నయ మ్శ్రనరశ్రస్మత్వమయోః
ఆక్త్వయ శ్రప్రాఞ్జలిఃశ్రకాలేశ్రకుహోశ్రప్రత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
క్చిచ త్శ్రరక్మ్శ్రనత్వశ్రత్వరేశ్రఅవాత్వా ఃశ్రకాకుత్ాిశ్రశరల్మ రీమ్
క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ శ్రసహశ్రస్మనయ శ్రసయ శ్రత్వశ్రసరల్మ మ్శ్రఅనాత్వయమ్శ్ర౫
కుహసయ శ్రత్త్శ్రతుశ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రస్నన హాత్శ్రఉత్వర్షత్మ్
రాత్వశ్రసయ శ్రఅువశోశ్రవాక్య మ్శ్రప్రతో౭పిశ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౬
రకాశ్రనఃశ్రశరల్మ రీశ్రరాజన్శ్రపూజిాశ్రశాచ ౭పిశ్రతేశ్రవయమ్
క్మాు మ్శ్రతుశ్రన్తపిశ్రర్హీల్మ పిశ్రరా
శ్ర ౌ శాఃశ్రసమాౌరయుౌశ్రనఃశ్ర౭
త్తోశ్రకుహఃశ్రసత్వౌల్మ ర్షత్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రత్శ్రశాసనమ్
ప్రప్తిశ్రప్రప్విశయ శ్రనక్రమ్శ్రత్మ్శ్రశ్రజాేతిశ్రజనమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౮
ఉతిష
ౌ త్
ట శ్రప్రప్పుత్య త్ల్మమ్శ్రప్ప్రత్మ్శ్రఅరౌశ్రచ్శ్రవఃశ్రసా
నావఃశ్రసత్వ౭ుక్ర ిత్ల్మమ్శ్రారయిష్టయ త్వశ్రవాహినీమ్శ్ర౯
తేశ్రత్తోకాౌఃశ్రసుాౌయశ్రత్ల్మ ర్షాశ్రరాజశ్రశాసనాత్
ప్ఞ్చ శ్రనావామ్శ్రశానాయ౭౭శుశ్రసమానిుయ ఃశ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్ర౧0
అనాయ ఃశ్రసల్మ స్మ ౌక్శ్రవిఞయా
ే
శ్రత్వహాశ్రక్మాటశ్రత్రాశ్రవరాః
శోప్మానాఃశ్రప్ాిపి: యుక్శ్రౌ వాాఃశ్రరసత్వమాఃశ్ర౧౧
త్త్ఃశ్రసల్మ స్మ ౌక్శ్రవిఞయా
ే
మ్శ్రాణుటశ్రక్త్వ్ ళశ్రసప్రుల్మ ామ్
సననిశ్రౌ క్నష్టమ్శ్రక్లాయణీమ్శ్రకుహోశ్రనావమ్శ్రఉాహరత్శ్ర౧౨
ామ్శ్రఆరురోహశ్రప్రత్ఃశ్రశప్రతుక్న శ్రశచ శ్రత్వహాశ్రప్లఃశ్ర౧౩
క్నసలాయ శ్రచ్శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రయాశ్రశచ శ్రఅనాయ శ్రరాజశ్రయోషిత్ః
పురోహిత్శ్రశచ శ్రత్త్శ్రపూరల్మ మ్శ్రకురవేశ్రప్రాహకణాశ్రశచ శ్రయే
అననర
ౌ మ్శ్రరాజశ్రారాశ్రశ్రసతై
ౌ వశ్రశక్టశ్రఆప్ణాఃశ్ర౧౪
ఆవాసమ్శ్రఆత్వప్యామ్శ్రత్వర ౌమ్శ్రచా౭ప్యవకాహామ్
ామాటనిశ్రచ్శ్రఆత్ానానామ్శ్రక్నషశ్రన్తస్మతి
ౌ వమ్శ్రఅప్రర్ శత్శ్ర౧౫
ప్ాినయ శ్రశ్రరశ్రౌ ాశ్రనావఃశ్రసల్మ యమ్శ్రాై: అతిషిా
ట ః
వహనోయ ౌ శ్రజనమ్శ్రఆరూటమ్శ్రత్ాశ్రసమే్ తుర్శ్రఆశుకాఃశ్ర౧౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
నారీణామ్శ్రఅపిపూరాణశ్రశ్రరౌశ్రకాశిచ త్శ్రకాశిచ శ్రచ్చ శ్రవాజినామ్
క్శిచ త్శ్రఅప్రత్శ్రవహనిశ్రౌ సకశ్రయానయుక్య మ్శ్రత్వహాశ్రత్నమ్శ్ర౧౭
ాఃశ్రసక శ్రక్ాల్మ శ్రప్రమ్శ్రత్వరమ్శ్రఅవరోప్య శ్రచ్శ్రత్మ్శ్రజనమ్
నిప్రుాౌఃశ్రకాత్వటశ్రచిప్రాణిశ్రప్రియనేశ్రౌ ాశశ్రప్ుపి
ౌ ఃశ్ర౧౮
సవైజయనాౌశ్రర
శ్ర ౌశ్రక్జాశ్రక్జా౭౭రోహఃశ్రప్రప్ చ్యతిాః
త్రనఃౌ శ్రసక శ్రప్రప్కాశనేశ్రౌ సశ్రత్ల్మ జాశ్రఇవశ్రప్రల్మ ాఃశ్ర౧౯
నావ: చ్శ్రఆరురుహు: తుశ్రఅనేయ శ్రశ్రప్ లవై: తేరు: త్ా౭ప్రే
అనేయ శ్రకుత్వ్ శ్రక్టై: తేరుశ్రఅనేయ శ్రతేరుశ్రశచ శ్రాహుపిఃశ్ర౨0
స్మశ్రపుణాయ శ్రత్ల్మ జినీశ్రక్మాు మ్శ్రాైఃశ్రసమాౌర్షాశ్రసల్మ యమ్
మప్రతేశ్రుహూరే ౌశ్రప్రప్యయౌశ్రప్రప్యాక్శ్రవనమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౧
ఆశాల్మ సయిాల్మ శ్రచ్శ్రచ్మ్పమ్శ్రత్వహాాక శ్రశ్ర
నివేశయిాల్మ శ్రచ్శ్రయతోప్జ్ఞషమ్
ప్రత్ష్ణటమ్శ్రప్రాల్మ జమ్శ్రరుషిశ్రప్రప్వరయ మ్
రుతిల్మ శ్రప్రకుల్మ త్ఃశ్రసన్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్త్స్నశ్రౌ శ్రశ్ర౨౨
సశ్రప్రాహక ణశ్రసయ శ్రఆప్రశత్వశ్రత్వ పుయపేత్య శ్రశ్ర
త్వహాత్క నోశ్రతేవశ్రపురోహిత్శ్రసయ శ్ర
త్త్రే శ్రరమోయ టజశ్రప్రుక్షశ్రషత్వటమ్శ్రశ్ర
త్వహశ్రత్ల్మ నమ్శ్రవిప్రప్శ్రవరశ్రసయ శ్రరత్వయ మ్శ్రశ్రశ్ర౨౩
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
నవత్వతమ సస ర్క :
ప్రాల్మ జశ్రఆప్రశత్వమ్శ్రప్రతుశ్రష్టటల్మ శ్రప్రక్నశాత్శ్రఏవశ్రనరర ిప్ః
ప్లమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రఅవస్మౌప్య శ్రజకాత్వశ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ఃశ్ర౧
ప్ా్య మ్శ్రఏవశ్రహిశ్రత్రకజ్ఞేశ్రనయ స ౌశ్రశన్తసశ్రౌ ప్ర్షచ్చత్ః
వస్మనోశ్రవాససీశ్రక్షౌమేశ్రపురోాయశ్రపురోత్సమ్శ్ర౨
త్త్ఃశ్రసత్వౌరే నేశ్రత్సయ శ్రప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రరాక్వః
త్వన్తనిణ
ౌ శ్రశ్రస్మౌన్శ్రఅవస్మౌప్య శ్రజకాత్వశ్రఅుశ్రపురోహిత్మ్శ్ర౩
వస్మషమ్
ట శ్రఅత్శ్రప్ర తుశ్రష్ల్మ త ట వశ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహాశ్రత్ాః
సత్వచ చాలశ్రఆసనాత్శ్రతూర ణమ్శ్రశిష్టయ న్శ్రఅరుయమ్శ్రఇతిశ్రప్రపువన్శ్ర౪
సమాక్త్వయ శ్రవ స్మషేన
ట శ్రప్రతేనాశ్రఅపివాతిత్ః
అపుత్య త్శ్రత్వహాశ్రతేజాఃశ్రరత్మ్శ్రత్శరత్శ్రసయ శ్రత్మ్శ్ర౫
ాాయ మ్శ్రఅరుయ మ్శ్రచ్శ్రాత్య మ్శ్రచ్శ్రత్ాల్మ ౌ శ్రప్శాచత్శ్రప్లానిశ్రచ్
ఆుపూరాల్మయ శ్రచ్చ శ్రత్రక జ ేఃశ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రకుశలమ్శ్రకులేశ్ర౬
అయోాయ యామ్శ్రప్లేశ్రక్నేశ్రమిప్రతేష్ణశ్రఅపిశ్రచ్శ్రత్వన్తనిష్ణ
ౌ
జానన్శ్రత్శరత్మ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రనశ్రరాజానమ్శ్రఉాహరత్శ్ర౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
వస్మష్టటశ్రప్రత్శ్రశచ శ్రఏనమ్శ్రప్ప్రప్చ్చ తుశ్రర౭నాత్వయమ్
శరీరేశ్రఅిన శ్రష్ణశ్రప్రుక్షేశ్రష్ణశ్రశిషేయ శ్రష్ణశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిశ్రష్ణశ్ర౮
త్ాశ్రఇతిశ్రత్త్శ్రప్రప్తిజాేయశ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహాశ్రత్ాః
ప్రత్మ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రఇత్మ్శ్రరాక్వశ్రస్నన హశ్రప్ననా
ౌ త్శ్ర౯
ిమ్శ్రఇహశ్రఆక్త్వనేశ్రకారయ మ్శ్రత్వశ్రరాజయ మ్శ్రప్రప్శాసత్ః
ఏత్త్శ్రఆచ్క్షల్మ శ్రమేశ్రసరల్మ మ్శ్రనశ్రహిశ్రమేశ్రశుత్యతేశ్రత్వనఃశ్ర౧0
రష్ణవేశ్రఅయమ్శ్రఅమిప్రత్క్న మ్శ్రక్నసలాయ ౭౭ననశ్రౌ వర ౌనమ్శ్ర
ప్రాప్రాశ్రసహశ్రసశ్రారోయ శ్రయశ్రశిచ రమ్శ్రప్రప్ప్రవాజితోశ్రవనమ్శ్ర౧౧శ్ర
నియుక్ఃశ్రౌ న్తసీశ్రౌ నియుకేనశ్ర
ౌ పిప్రాశ్రయోశ్రఅసౌశ్రత్వహాశ్రయశాః
వనశ్రవాసీశ్రప్వశ్రఇతిశ్రఇహశ్రసమాఃశ్రిలశ్రచ్తుర ౌశశ్ర౧౨
క్చిచ న్శ్రనశ్రత్సయ శ్రఅాప్శ్రసయ శ్రాప్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఇహశ్రఇచ్చ స్మ
అక్త్వటక్మ్శ్రోకుౌశ్రత్వనాశ్రరాజయ మ్శ్రత్సయ శ్రఅుజశ్రసయ శ్రచ్శ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రఉక్నౌశ్రప్రాల్మ జమ్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహ
ప్రయ ౭ప్రశుశ్రనయనోశ్రతుఃకాత్శ్రవాచాశ్రసత్వా జమానయాశ్ర
జ
౧౪
హతో౭స్మక శ్రయతిశ్రమామ్శ్రఏవమ్శ్రప్క్వాన్శ్రఅపిశ్రత్వనయ తే
త్వతోౌశ్రనశ్రతోషమ్శ్రఆశమేు శ్రశ్రనైవమ్శ్రమామ్శ్రఅుశాతిశ్రహిశ్ర౧౫
నశ్రచైత్శ్రతిషమ్
ట శ్రమాాశ్రమేశ్రయత్శ్రఅ వోచ్న్శ్రత్వత్౭శ్రన ౌరే
నా౭హమ్శ్రఏతేనశ్రతుషశ్రట శచ శ్రనశ్రత్శ్రత్ల్మ చ్నమ్శ్రఆత్తేశ్ర౧౬
అహమ్శ్రతుశ్రత్మ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రఉప్యాత్ఃశ్రప్రప్స్మత్క్ః
ప్రప్తినేతుమ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రచ్శ్రాతౌశ్రత్సయ శ్రఅపివనితు
ౌ మ్శ్ర౧౭
త్ల్మ మ్శ్రమామ్శ్రఏవమ్శ్రక్త్మ్శ్రత్వాల్మ శ్రప్రప్స్మత్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఅర మస్మ
శత్వా శ్రమేశ్రప్క్వన్శ్రరాత్వఃశ్రక్ల్మ శ్రసప్రత్వ్ తిశ్రత్వహీశ్రప్తిఃశ్ర౧౮
వస్మష్టట౭౭తిపి: రుతిల్మి్ : యాచితోశ్రప్క్వామ్శ్రశ్రసత్
ౌ :
ఉవాచ్శ్రత్మ్శ్రప్రాల్మజఃశ్రప్రప్స్మాశ్రత్్ రత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧౯
త్ల్మ శ్రయేయ త్త్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ రాక్వశ్రవత్వే ఞ
కురుశ్రప్రుతిశ్రౌ శ్రర ౌత్వశ్రైచ వశ్రస్మతూనామ్శ్రఅుయాయిాశ్ర౨0
జానేశ్రచ్శ్రఏత్న్శ్రత్వనఃశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రతేశ్రప్రతుటీశ్రక్రణమ్శ్రఅస్మల్మ ౌ తి
అప్రపుచ్చ మ్శ్రాల్మ మ్శ్రత్వశ్రఅత్య ౭శ్రర ౌమ్శ్రకీర్ష ౌమ్శ్రసత్వ౭పివర ౌయన్శ్ర౨౧
జానేశ్రచ్శ్రరాత్వమ్శ్రత్రక జ ేమ్శ్రసశ్రసీత్మ్శ్రసహశ్రలక్షక ణమ్శ్ర
అసౌశ్రవసతిశ్రతేశ్రప్రాాశ్రచిప్రత్కూటేశ్రత్వహాశ్రిరౌశ్ర౨౨
శల్మ : తుశ్రక్నాౌ౭స్మశ్రత్మ్శ్రతేశమ్శ్రవస్మ౭త్య శ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ః
ఏత్మ్శ్రమేశ్రకురుశ్రరప్రాజశ్రే కాత్వమ్శ్రకామా౭శ్రర ౌశ్రక్నవిత్శ్ర౨౩
త్త్: త్ాశ్రఇతిశ్రఏవమ్శ్రఉారశ్రత్రే నఃశ్రశ్ర
ప్రప్త్వత్శ్రరూోశ్రప్రతోశ్రఅప్రప్వీత్శ్రవచ్ః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
చ్కారశ్రపుతిమ్
ౌ శ్రచ్శ్రత్ాశ్రత్వహా౭౭ప్రశమేశ్ర
నిశాశ్రనివాస్మయశ్రనరాతిా౭త్క జఃశ్రశ్ర౨౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
ఏక నవత్వతమ సస ర్క :
ప్రకుత్శ్రపుతిమ్
ౌ శ్రనివాస్మయశ్రత్తైవశ్రసశ్రునిశ్రస
శ్ర ా
ౌ
ప్రత్మ్శ్రకైక్యీశ్రపుప్రత్మ్శ్రఆతితేయ నశ్రనయ త్వన్తనయ
ౌ త్శ్ర౧
అప్రప్వీత్శ్రప్రత్: తుశ్రఏనమ్శ్రనుశ్రఇత్మ్శ్రప్వాశ్రప్రకుత్మ్
ాత్య మ్శ్రఅరుయ మ్శ్రత్ా౭౭తిత్య మ్శ్రవనేశ్రయత్శ్రఉప్ప్త్య తేశ్ర౨
అతోశ్రవాచ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రప్రత్మ్శ్రప్రప్హసన్శ్రఇవ
జానేశ్రాల్మ మ్శ్రప్రీతిశ్రసుయ క్మ్శ్రతుషే
ౌ
య శ్రశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రయేనశ్రకేనచిత్శ్ర౩
స్ననాయాశ్రతుశ్రత్వశ్రఏత్స్మయ ఃశ్రక్రుౌమ్శ్రఇచాచమిశ్రోజనమ్
త్వత్వశ్రప్రీతిశ్రరయ ాశ్రరూాశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅరోశ్రమ త్వుజశ్రశ్రర ిప్శ్ర౪
ిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రచా౭పిశ్రనిక్షిప్య శ్రతూరేశ్రప్లమ్శ్రఇహా౭౭క్త్ః
క్స్మక న్శ్రనశ్రఇహశ్రఉప్యాతో౭స్మశ్రసశ్రప్లఃశ్రపురుషశ్రశ్రర ిప్శ్ర౫
ప్రత్ఃశ్రప్రప్తుయ వాశ్రచేత్మ్శ్రప్రాఞ్జలిశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రత్ోశ్రత్నమ్
సశ్రస్మనోయ శ్రనశ్రఉప్యాతో౭స్మక శ్రప్క్వన్శ్రప్క్వశ్రత్్ యాత్శ్ర౬
రాజాేశ్రచ్శ్రప్క్వశ్రనిన త్యమ్శ్రరాజశ్రపుప్రతేణశ్రవాశ్రసాశ్ర
యత్న త్: ప్ర్షహర ౌవాయ శ్రవిషయేష్ణశ్రత్ప్స్మల్మ న: ౭
వాజిశ్రుకాయ శ్రత్వుష్టయ శ్రశచ శ్రత్వాౌశ్రశచ శ్రవరశ్రవారణాః
ప్రప్చాచ త్యశ్రత్వహత్వమ్శ్రపూమిమ్శ్రప్క్వన్శ్రఅుయానిశ్రౌ మామ్శ్ర౮
తేశ్రప్రుక్షాన్శ్రఉత్క్మ్శ్రపూమిమ్శ్రఆప్రశమేష్ణశ్రఉటజామ్శ్రశ్రసా
ౌ
నశ్రహిుాయ ర్శ్రఇతిశ్రతేనా౭హమ్శ్రఏక్శ్రఏవశ్రసమాక్త్: ౯
ఆనీయామ్శ్రఇత్ఃశ్రస్ననాశ్రఇతిశ్రశ్రఆజప్
ే ఃౌ శ్రప్రత్వర్ష ిణా
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రచ్ప్రకేశ్రప్రత్ఃశ్రస్ననాయాఃశ్రసుాక్త్వమ్శ్ర౧0
అిన శ్రశాలామ్శ్రప్రప్విశాయ౭త్శ్రీాల్మ శ్రఆప్ఃశ్రప్ర్షప్రుజయ శ్రచ్
ఆతిత్య శ్రసయ శ్రప్రియాశ్రహేతోశ్రర్షల్మ శల్మ క్రాక ణమ్శ్రఆహల్మయత్శ్ర౧౧
ఆహల్మ యేశ్రవిశల్మ క్రాక ణమ్శ్రఅహమ్శ్రత్ల్మ ష్టటరమ్శ్రఏవశ్రచ్
ఆతిత్య మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఇచాచ మిశ్రత్ప్రత్శ్రమేశ్రసమిల్మత్వయామ్శ్ర౧౨
ఆహల్మ యేశ్రలోక్ాలామ్శ్రన్తసీన్
ౌ శ్రతేవాన్శ్రశప్రక్శ్రుకామ్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర
ఆతిత్య మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఇచాచ మిశ్రత్ప్రత్శ్రమేశ్రసమిల్మత్వయామ్శ్ర౧౩
ప్రాక్శ్రప్రసోత్సశ్రశచ శ్రయాశ్రనత్య ఃశ్రప్రప్త్య క్శ్రప్రసోత్సశ్రఏవశ్రచ్
ప్రపుతివాయ మ్శ్రఅనర్ష
ౌ క్షేశ్రచ్శ్రసమాయాుౌశ్రఅత్యశ్రసరల్మ శఃశ్ర౧౪
అనాయ శ్రప్రసా వుశ్రౌ మరేయమ్శ్రరరాశ్రత్వ౭నాయ శ్రరా నిషిా
ట మ్శ్ర
అప్రాశ్రశోచ త్క్మ్శ్రీత్శ్రమిక్షుశ్రకాత్వటశ్రరసోప్త్వమ్శ్ర౧౫
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆహల్మ యేశ్రతేవశ్రక్త్వౌరాల్మన్శ్రవిశాల్మ వరశ్రహశ్రహాశ్రహుశ్రహూన్శ్ర
త్తైశ్రవా౭ప్ా రసోశ్రతేవీశ్రక్త్వౌరీల్మ శ్రశాచ ౭పిశ్రసరల్మ శ: ౧౬
ప్రకుాచీమ్శ్రఅత్శ్రవిశాల్మ చీమ్శ్రమిప్రశకేీమ్శ్రఅలు్ స్మమ్
నాక్త్మాౌమ్శ్రచ్శ్రహేమామ్శ్రచ్శ్రసోమామ్శ్రఅప్రతిశ్రప్రకుత్శ్రశ్రసలా
ౌ మ్శ్ర౧౭
శప్రక్మ్శ్రయాశ్రశోచ ప్తిషని
ట శ్రౌ ప్రప్హాక ణమ్శ్రయాశ్రశచ శ్రయోషత్: (ామినీ:)
సరాల్మ శ్రశ్రరు
ౌ ్ రుణాశ్రస్మర ౌమ్శ్రఆహల్మ యేశ్రసశ్రప్ర్షచ్చ ాఃశ్ర౧౮
వనమ్శ్రకురుష్ణశ్రయశ్రశ్రతివ
ౌ య మ్శ్రవాసోశ్రపూషణశ్రప్ప్రత్వత్
తివయ శ్రనారీశ్రప్లమ్శ్రశశల్మశ్రత్
శ్ర త్
ౌ శ్రక్నపేరమ్శ్రఇహవశ్రతుశ్ర౧౯
ఇహశ్రమేశ్రప్క్వాన్శ్రసోమోశ్రవిత్ాౌమ్శ్రఅననమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్
ప్క్షయ మ్శ్రోజయ మ్శ్రచ్శ్రచ్యషయ మ్శ్రచ్శ్రలేహయ మ్శ్రచ్శ్రవివిత్మ్శ్రప్హుశ్ర౨0
విచిప్రాణిశ్రచ్శ్రమాలాయనిశ్రాత్ప్శ్రప్రప్చుయ ానిశ్రచ్
రరా౭౭త్వనిశ్రచ్శ్రపేయానిశ్రమామాా నిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర౨౧
ఏవమ్శ్రసమాతినాశ్రయుక్శ్రౌ శ్రస్నజ
ౌ స్మశ్రప్రప్తిమేనశ్రచ్
ీక్షాశ్రసల్మ రశ్రసమాయుక్మ్శ్ర
ౌ త్ప్స్మశ్రచా౭ప్రప్వీన్శ్రునిఃశ్ర౨౨
త్వనస్మశ్రాయ యత్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రప్రాఙ్మక క్శ్రసయ శ్రప్రకుాత్వజలేః
ఆజకుక శ్రస్మ
శ్ర ౌ నిశ్రసరాల్మ ణిశ్రతైవానిశ్రప్రపుత్ప్రకు్ త్క్శ్ర౨౩
త్వలయమ్శ్రత్రుౌరమ్శ్రచైవశ్రత్త్ఃశ్రస్నల్మ త్శ్రుతో౭నిలః
ఉప్ప్రర్ శయశ్రవవౌశ్రయుకాౌయ శ్రరప్రపియా౭౭ాక శ్రరక్ఃశ్రశివఃశ్ర౨౪
త్తో౭ప్య శ్రవరన
ి శ్రౌ క్నాశ్రతివాయ ఃశ్రకురత్వశ్రప్రుషయ
ట ః
తివయ శ్రతుుపి
ౌ శ్రక్నషశ్రశచ శ్రతిక్షుశ్రసరాల్మ రశ్రశుప్రశువేశ్ర౨౫
ప్రప్వుశ్రశోచ త్ ౌమాశ్రవాాశ్రనప్రుతుశ్రశాచ ౭ప్ా రోశ్రక్ణాః
జకుశ్రశచ శ్రతేవశ్రక్నరా
ౌ ల్మ శ్రవీణాశ్రప్రప్ుుచుఃశ్రసల్మరాన్శ్ర౨౬
సశ్రశోౌశ్రాయ మ్శ్రచ్శ్రపూమిమ్శ్రచ్శ్రప్రాణినామ్శ్రప్రశవణానిశ్రచ్
వివేశోశ్రచాచ ర్షత్ఃశ్రశ్రశక్ష
ల ణ ఃశ్రసమోశ్రలయశ్రకుణానిల్మత్ఃశ్ర౨౭
త్స్మక న్శ్రఉప్రతేశ్రశపేశ్రౌ తివేయ శ్రప్రశోప్రత్శ్రరకేశ్రప్రుణామ్
త్త్రే శ్రారత్మ్శ్రస్మనయ మ్శ్రవిానమ్శ్రవిశల్మ క్రక ణఃశ్ర౨౮
ప్పూవశ్రహిశ్రసమాశ్రపూమిఃశ్రసత్వనాౌత్శ్రప్త్వచ శ్రయోజనాశ్ర
శాత్ల్మ లశ్రర్ హుపిశ్రశచ నాన శ్రనీలశ్రవైటూరయ శ్రసనిన పైఃశ్ర౨౯
త్స్మక న్శ్రపిలాల్మ ఃశ్రక్పిాౌశ్రశచ శ్రప్నస్మశ్రీజశ్రపూరకాః
ఆత్వలక్నయ శ్రప్పూుశ్రశచ శ్రరాశ్రశచ శ్రప్లశ్రపూషణాఃశ్ర౩0
ఉత్రే
ౌ ప్య ఃశ్రకురుప్య శ్రశచ శ్రవనమ్శ్రతివోయ ప్శ్రోక్వత్
ఆజకాత్వశ్రనత్వశ్రతివాయ శ్రత్వరజైశ్రర్ హుపిశ్రప్రరుల్మ ాశ్ర౩౧
చ్తుశ్రశాే లానిశ్రశుప్రాణిశ్రశాలాశ్రశచ శ్రక్జశ్రవాజినామ్
హరకయ శ్రప్రాస్మత్శ్రసమా్ాశ్రసో
శ్ర ౌ రణానిశ్రశుానిశ్రచ్శ్ర౩౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
స్మత్శ్రమేక్శ్రనిప్మ్శ్రచా౭పిశ్రరాజశ్రవేశక శ్రరతోరణమ్
శుక్శ్రల మాలయ శ్రప్రకుా౭౭కారమ్శ్రతివయ శ్రక్న ౌశ్రసుక్షిత్మ్శ్ర౩౩
చ్తురప్రసశ్రత్వసమా్ త్మ్శ్రశయశ్రనా౭౭సనశ్రయానవత్శ్ర౩౪
తివైయ ఃశ్రసరల్మ శ్రరస్మశ్రరుయ క్మ్శ్ర
ౌ తివయ శ్రోజనశ్రవన్తసవ
ౌ త్
ఉప్క్లి్ త్శ్రసరాల్మ ౭ననమ్శ్రతౌత్శ్రనిరక లశ్రాజనమ్శ్ర౩౫
శ్రకులప్శ్రౌ సరాల్మ ౭౭సనమ్శ్రశ్రీ మత్వత్శ్రస్మల్మ సీర
ౌ ణశ్రశయనోత్త్వ
ౌ మ్
ప్రప్వివేశశ్రత్వహాశ్రాహుశ్రర౭ుజాేతోశ్రత్వహర్ష ిణా
వేశక శ్రత్శ్రప్రత్త్న సమ్ప్ రమ్శ్ర
ణ ప్రత్ఃశ్రకైక్యీశ్రరత్ఃశ్ర౩౬
అుజకుక శ్రశచ శ్రత్మ్శ్రసరేల్మ శ్రత్వన్తనిణ
ౌ ఃశ్రసశ్రపురోహిాః
ప్పూుశ్రశచ శ్రుాశ్రయుకాౌశ్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రవేశక శ్రసమిల్మ తిమ్శ్ర౩౭
త్ప్రత్శ్రరాజా౭౭సనమ్శ్రతివయ మ్శ్రవయ జనమ్శ్రచ్ప్రత్మ్శ్రఏవశ్రచ్
ప్రతోశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ఃశ్రస్మర ౌమ్శ్రఅప్య వర ౌత్శ్రరాజవత్శ్ర౩౮
ఆసనమ్శ్రపూజయాశ్రమాసశ్రరామాయా౭పిప్రప్ణత్వయ శ్రచ్
వాలశ్రవయ జనమ్శ్రఆాయశ్రనయ షీత్శ్రత్ా చివా౭౭సనేశ్ర౩౯
ఆుపూరాల్మయ న్శ్రనిషేతుశ్రశచ శ్రసరేల్మ శ్రత్వన్తమిౌశ్రపురోహిాః
త్త్ఃశ్రస్ననాప్తిఃశ్రప్శాచత్శ్రప్రప్శాస్మౌశ్రచ్శ్రనిషేత్తుఃశ్ర౪0
త్త్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రుహూరే ౌనశ్రనత్య ఃశ్రాయసశ్రక్ర ౌమాః
ఉాతిషన
ట శ్రౌ ప్రత్మ్శ్రప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రశాసనత్శ్ర౪౧
ాస్మమ్శ్రఉప్యత్ఃశ్రకూలమ్శ్రాుటశ్రప్రుతిక్
ౌ శ్రలేప్నాః
రమాయ శ్రశాచ ౭వసాశ్రతివాయ శ్రప్రప్హక ణశ్రశ్రరశ్రౌ ప్రప్స్మత్జాఃశ్ర౪౨
తేనైవశ్రచ్శ్రుహూరే ౌనశ్రతివాయ ౭౭ప్రణశ్రపూషిాః
ఆకుశ్రర్షల్మ త్వేతిశ్రస్మహప్రస్మశ్రప్రాహక ణాశ్రప్రప్హిాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౪౩
రవర ణశ్రత్వణిశ్రుకేనశ్ర
ౌ ప్రప్వాళేనశ్రచ్శ్రశోపిాః
ఆకుశ్రర్షల్మ త్వేతిశ్రస్మహప్రస్మఃశ్రకుపేరశ్రప్రప్హిాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౪౪
యాపిశ్రప్రరుు హీత్ఃశ్రపురుషఃశ్రసోనాక త్శ్రఇవశ్రలక్షయ తే
ఆకుశ్రర్షల్మ త్వేతిశ్రస్మహప్రస్మశ్రనననా
ౌ ౭త్ప్ా రోశ్రక్ణాఃశ్ర౪౫
నారత్శ్రశ్రరౌు్ రుశ్రరోుప్ఃశ్రప్రప్వరా: సూరయ శ్రవరచ సః
ఏతేశ్రక్నర
ౌ ల్మ శ్రరాజానోశ్రప్రత్స్మయ ౭ప్రక్తోశ్రజకుఃశ్ర౪౬
అలు్ స్మశ్రమిప్రశకేీశ్రపుణరీ
ట కా౭త్శ్రవాత్వనా
ఉాప్రుత్య మ్శ్రశ్రరశ్రౌ ప్రత్మ్శ్రప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రశాసనాత్శ్ర౪౭
యానిశ్రమా లాయ నిశ్రతేవేష్ణశ్రయానిశ్రచైప్రత్రతేశ్రవనే
ప్రప్యాకేశ్రానయ ౭ప్రతుశయనశ్రౌ ప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రతేజస్మశ్ర౪౮
పిలాల్మ శ్రమార ౌమిు కాశ్రఆసన్శ్రశమాయ శ్రప్రకాహాశ్రవిీత్కాః
అశల్మ ాౌశ్రనర ౌకాశ్రశాచ ౭౭సన్శ్రప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రశాసనాత్శ్ర౪౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్ఃశ్రసరళశ్రాళాశ్రశచ శ్రతిలకాశ్రనక్శ్రౌ మాలకాః
ప్రప్ప్రహుష్టటశ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రసమే్తుఃశ్రకుాజశ్రపూాల్మ ౭త్శ్రవాత్వనాఃశ్ర౫0
శిత్వే ా౭౭త్వలకీశ్రజమ్ప్ శ్రరాయ శ్రశాచ ౭నాయ ఃశ్రకాననేశ్రలాః
ప్రప్త్వాశ్రవిప్రక్హమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రాల్మ జా౭౭ప్రశమే౭వసన్శ్ర౫౧
రరాశ్రరా రాాఃశ్రపిప్త్శ్రాయసమ్శ్రచ్శ్రపుపుక్షిాః
మాత్వా శ్రనిచ్శ్రరమేాయనిశ్రప్క్షయ నాౌమ్శ్రయావశ్రతిచ్చ త్శ్ర౫౨శ్ర
ఉచాచ త్యశ్రస్మన ప్యని ౌశ్రసకశ్రనత్వశ్రత్వరేష్ణశ్రవలుు ష్ణ
అపేయ క్మ్శ్రఏక్మ్శ్రపురుషమ్శ్రప్రప్త్వాఃశ్రసప్శ్రౌ చాషశ్రట చ్శ్ర౫౩
సమాల్మ హనయ ఃశ్ర
ౌ సమాపేతుశ్రరాన రోయశ్రరుచిరశ్రలోచ్నాః
ప్ర్షప్రుజయ శ్రత్ా౭నోయనయ మ్శ్రాయయనిశ్రౌ వరాఙ్ు నాఃశ్ర౫౪
హయాన్శ్రక్జాన్శ్రక్ రాన్శ్రఉన్తష్టటమ్శ్రస
శ్ర తై
ౌ వశ్రరరపేఃశ్రరాన్
అోజయన్శ్రవాహనాశ్రశ్రస్నష్ట
ౌ మ్శ్రోజయ మ్శ్రయాశ్రవితిశ్ర౫౫
ఇక్షూమ్శ్రశచ శ్రత్వతుశ్రలాజా0శ్రశచ శ్రోజయనిశ్రౌ సక శ్రవాహనాన్
ఇక్షాల్మ కుశ్రవరశ్రయోానామ్శ్రచ్యత్యనోౌశ్రత్వహాశ్రప్లాఃశ్ర౫౬
నా౭శల్మ శ్రప్నోౌ౭శల్మ మ్శ్రఆజానాశ్రనన శ్రక్జమ్శ్రకు0జరశ్రప్రక్హః
త్వత్శ్రౌ ప్రప్త్వత్శ్రౌ ుతిాశ్రచ్మ్పఃశ్రస్మశ్రత్ప్రత్శ్రసత్వ్ పౌశ్ర౫౭
త్ర్ష్ ాశ్రసరల్మ శ్రకామశ్రశ్రస్నశ్రౌ రక్శ్రౌ చ్నన
ౌ శ్రరూషిాః
అప్ా రోశ్రక్ణశ్రసుయ కాౌఃశ్రస్మనాయ శ్రవాచ్మ్శ్రఉతైరయన్శ్ర౫౮
నైవా౭యోాయ మ్శ్రక్మిష్టయ మోశ్రనశ్రక్మిష్టయ త్వశ్రత్ణకా
ట న్
కుశలమ్శ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭శ్రరౌశ్రరాత్వశ్రస్మయ ౭శ్రరశ్రౌ త్ాశ్రరక్మ్శ్ర౫౯
ఇతిశ్రాాత్శ్రయోాశ్రశచ శ్రహశ్రశ్రసయ ౌ౭శాల్మ శ్రరోహశ్రప్నకా
ౌ ః
అనాాశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రవితిమ్శ్రలాల్మ ౌ శ్రవాచ్మ్శ్రఏామ్శ్రఉతైరయన్శ్ర౬0
సప్రత్వ్ ప్రహుష్టటశ్రవినేతుశ్రశ్రస్నశ్రౌ నరాశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రసహప్రసశః
ప్రత్శ్రస్మయ ౭ుయాారఃశ్రసల్మ రేు ౭యమ్శ్రఇతిశ్రచా౭ప్రపువన్శ్ర౬౧
ప్రుత్య మిౌశ్రసక శ్రహసమిౌశ్రసక శ్రకాయమిౌశ్రసక శ్రచ్శ్రస్మనికా:
సత్వమాౌత్శ్రప్ర్షావమిౌశ్రమాలోయ పేాశ్రసా హప్రసశ: ౬౨
త్తోశ్రపుక్వామ్శ్ర
ౌ
తేష్టమ్శ్రత్శ్రత్నన మ్శ్రఅప్రుతోప్త్వమ్
తివాయ న్శ్రఉత్వల్మ క్షయశ్రప్క్షాయమ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రఅప్వశ్రత్్ క్షణేశ్రత్వతిఃశ్ర౬౩
ప్రపేష్టయ శ్రేచ టయశ్రశచ శ్రవత్ల్మ శ్రశచ శ్రప్లస్మౌశ్రశచ శ్రసహప్రసశ:
ప్పూుశ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్రపుశమ్శ్రప్రతుాౌఃశ్రసరేల్మ శ్రచా౭౭హత్శ్రవాససఃశ్ర౬౪
కుత్వజరాశ్రశచ శ్రక్రోశ్రన్తషశ్రట శచ శ్రక్న౭శాల్మ శ్రశచ శ్రప్రుక్శ్రప్క్షిణః
ప్పూుఃశ్రరప్రపుాశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రనా౭నోయ శ్రహయ ౭నయ మ్శ్రఅక్ల్ యత్శ్ర౬౫
నా౭శుక్శ్రవాస్మశ్ర
ల
శ్రసప్రౌ ా౭౭సీత్శ్రక్షుతితోశ్రత్వలినో౭పిశ్రవా
రజస్మశ్రత్ల్మ స ౌశ్రకేశోశ్రవాశ్రనరఃశ్రక్శిచ శ్రత్ప్రతుశయ త్శ్రశ్ర౬౬
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆజైశ్రశాచ ౭పిశ్రచ్శ్రవారాహశ్రర్షన ష్టటనశ్రవరశ్రసత్వచయైః
ప్లశ్రనిరూయ హశ్రసమిా త్ఃశ్రత ౌ సూపైశ్రరు న ౌశ్రరస్మ౭నిల్మతైఃశ్ర౬౭
పుష్ శ్రత్ల్మ జవత్వఃశ్రపూరాణఃశ్రశుక్స్మ
ల య ౭నన సయశ్రచా౭పిత్ః
త్ప్రతుశుశ్రర్షల్మ స్మకాశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రనరాశ్రలౌహీఃశ్రసహప్రసశఃశ్ర౬౮
ప్పూుశ్రరల్మ నశ్రారేేల్మ ష్ణశ్రకూాఃశ్రాయసశ్రక్ర ౌమాః
ాశ్రశచ శ్రకాత్వశ్రతుకాశ్రకావోశ్రప్రతుమాశ్రశాచ ౭౭సన్శ్రత్వతుశ్రశుచయ త్ఃశ్ర౬౯
వాోయ శ్రమరేయశ్రపూరాణశ్రశచ శ్రప్రుషశ్రట మాత్వా శ్రచ్యైశ్రప్రరుల్మ ాః
ప్రప్త్ప్శ్రౌ పిటరశ్రశాచ ౭పిశ్రమారు శ్రమాయూరశ్రక్నకుు టైఃశ్ర౭0
ాప్రత్వణామ్శ్రచ్శ్రసహప్రస్మణిశ్రశ్రస్మౌీనామ్శ్రనియుానిశ్రచ్శ్ర
నయ రు్ ానిశ్రచ్శ్రాప్రాణిశ్రశాత్శ్రకుత్వ్ శ్రత్వయానిశ్రచ్శ్ర౭౧
స్మ
శ్ర ౌ లయ ఃశ్రకుత్వ్య ఃశ్రక్రత్వ్య శ్రశచ శ్రత్తిశ్రపూరాణఃశ్రరసప్రుాు ాః
యౌవనశ్రశ్రసశ్రౌ సయ శ్రక్నరసయశ్రక్పిత్శ్రౌ సయ శ్రరక్నిన
ౌ ఃశ్రశ్ర౭౨
ప్రహాఃశ్రపూరాణశ్రరస్మలశ్రసయ శ్రత్త్న ఃశ్రేల్మ త్శ్రసయ శ్రచా౭ప్రే
ప్పూుఃశ్రాయసశ్రస్మయ౭శ్రనేశ్రౌ శరు రాయాశ్రశచ శ్రసత్వచ యాఃశ్ర౭౩
క్లాు మ్శ్రూచ రశ్రణక్ష్టయామ్శ్రశచ శ్రస్మన నానిశ్రవివిానిశ్రచ్
త్ప్రతుశుశ్రరా్ జనస్మౌనిశ్రత్వరే ౌష్ణశ్రసర్షామ్శ్రనరాఃశ్ర౭౪
శుకాలన్శ్రఅుే త్వత్శ్రశాచ౭పిశ్రత్నశ్రౌ ావనశ్రసత్వచ యాన్
శుకాలమ్శ్రశచ న ౌనశ్రక్లాుమ్శ్రశచ శ్రసుతేు శ్రషల్మ ౭వతిషత్
ట ఃశ్ర౭౫
త్ర్ ణాన్శ్రప్ర్షప్రుష్టటమ్శ్రశచ శ్రవాసస్మమ్శ్రచా౭పిశ్రసత్వచ యాన్
ాతుక్నానహామ్శ్రచైవశ్రయుకాక నిశ్రచ్శ్రసహప్రసశఃశ్ర౭౬
అత్వజనీఃశ్రక్ఙ్ు ాన్శ్రకూరాచ మ్శ్రశచ ప్రాణిశ్రచ్శ్రత్నూమిిశ్రచ్
త్వరక శ్రప్రాణానిశ్రచిప్రాణిశ్రశయనాశ్రనాయ ౭౭సనానిశ్రచ్శ్ర౭౭
ప్రప్తిానశ్రప్రహాన్శ్రపూరాణన్శ్రక్రోశ్రన్తషశ్రట క్జశ్రవాజినామ్
అవకాహయ శ్రరత్వరాౌమ్శ్రశచ శ్రప్రహాన్శ్రసోత్్ లశ్రపుషు రాన్శ్ర౭౮
ఆకాశశ్రవర ణశ్రప్రప్తిమాన్శ్రసల్మ చ్చ శ్రతోయాన్శ్రరక్శ్రప్
శ్ర వా
ల న్
నీలశ్రవైటూరయ శ్రవరాణమ్శ్రశచ శ్రప్రుతూన్శ్రయవసశ్రసత్వచ యాన్శ్ర౭౯
నిరాల్మ ప్శ్రఅరాౌన్శ్రప్ూనామ్శ్రతేశ్రత్ప్రతుశుశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రసరల్మ శఃశ్ర౮0
వయ సకయన ౌశ్రత్వుష్టయ శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ సల్మ ప్న శ్రక్ల్ మ్శ్రత్శ్రత్తు్ త్మ్
ప్రతుష్టటల్మ ౭౭తిత్య మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రాప్రతుశ్రక్్ రత్శ్రసయశ్రత్వహర్ష ిణాశ్ర౮౧
ఇశ్రతేయ వమ్శ్రరత్వమాణానామ్శ్రతేవానామ్శ్రఇవశ్రనన ౌనే
ప్రాల్మ జా౭౭ప్రశమేశ్రరమేయ శ్రస్మశ్రరాప్రతిశ్రరల్మయ త్యవరత్శ్ర
ౌ ౮౨
ప్రప్తిజకుక శ్రశచ శ్రాశ్రనతోయ శ్రక్నరా
ౌ ల్మ శ్రశచ శ్రయా౭౭క్త్మ్
ప్రాల్మ జమ్శ్రఅుజాేప్య శ్రాశ్రశచ శ్రసరాల్మ శ్రవరాత్వునాఃశ్ర౮౩
త్శ్రతైవశ్రత్వాౌశ్రత్వతిరోత్ు ట్టశ్రనరా:
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్శ్రతైవశ్రతివాయ ౭క్రుశ్రచ్ననో
ౌ క్షిాః
త్తైవశ్రతివాయ శ్రవివిాఃశ్రప్రసకుత్మా
ౌ ః
ప్రపుత్శ్రప్రక్్ కీరాణశ్రత్వుజైఃశ్రప్రప్త్వర్ష ౌాఃశ్రశ్ర౮౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్శ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
త్వి నవత్వతమ సస ర్క :
త్త్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రరజనీమ్శ్రఉషయ శ్రప్రత్ఃశ్రసప్ర్షచ్చత్ః
ప్రకుా౭౭తితోయ శ్రప్రాల్మజమ్శ్రకామా౭త్పిజకాత్వశ్రహశ్ర౧
త్మ్శ్రరుషిఃశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రప్రాఞ్జలిమ్శ్రఆక్త్మ్
హుా౭ిన హోప్రతోశ్రప్రత్మ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞ౭ప్య శ్రాషత్శ్ర౨
క్చిచ త్౭ప్రత్శ్రరకాశ్రరాప్రతిశ్రశ్రసవా
ౌ ౭సక తిల్మ షయేశ్రక్ా
సత్వప్రక్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ జనఃశ్రక్చిచత్శ్రఆతితేయ శ్రశత్వా శ్రమే౭నక్శ్ర౩
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రఅ0జలిమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రతో౭పిశ్రప్రప్ణత్వయ శ్రచ్
ఆప్రశమాత్శ్రఅపిశ్రనిప్రష్టు న ౌమ్శ్రరుషిమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ శ్రతేజసమ్శ్ర౪
రక్శ్రఉషితో౭స్మక శ్రప్క్వన్శ్రసత్వప్రక్శ్రప్లశ్రవాహనః
త్ర్ష్ త్ఃశ్రసరల్మ శ్రకామశ్రశచ శ్రస్మమాతోయ శ్రప్లవశ్రశ్రత్ల్మ యాశ్ర
ౌ
౫
అపేత్శ్రక్
శ్ర త్వశ్ర
ల సమాౌాఃశ్రరప్క్షాయ ఃశ్రరప్రప్తిప్రశయాః
అపిశ్రప్రపే ష్టయ న్శ్రఉాాయశ్రసరేల్మ శ్రసక శ్రరరక్నషిాఃశ్ర౬
ఆత్వన్తనయే
ౌ ౭హమ్శ్రప్క్వన్శ్రకాత్వమ్శ్రాల్మ మ్శ్రరుషిశ్రసత్త్వ
ౌ
శ్రసమ్పప్మ్శ్రప్రప్స్మత్
ౌ మ్శ్రప్రాతు:శ్రమప్రతేణశ్రఈక్షసల్మ శ్రచ్క్షుష్టశ్ర౭
శ్రఆప్రశత్వమ్శ్రత్సయ శ్రత్రకజశ్రే ార్షక క్శ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
శ్రఆచ్క్షల్మ శ్రక్త్మోశ్రమారుఃశ్రియాన్శ్రఇతిశ్రచ్శ్రశత్వా శ్రమేశ్ర౮
శ్రఇతిశ్రప్రపుషశ్రట ర
శ్ర ౌశ్రప్రత్మ్శ్రప్రాప్రతుశ్రత్రే నశ్రలాలసమ్
శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్వహాశ్రతేజా:శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహాశ్రత్ాఃశ్ర౯
శ్రప్రత్శ్రఅర ౌశ్రప్రతుత్వయేష్ణశ్రయోజనేష్ణశ్రఅజనేశ్రవనే
శ్రచిప్రత్కూటోశ్రిర్షశ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రరత్వయ శ్రనిర ౌరశ్రకాననఃశ్ర౧0
శ్రఉత్ర
ౌ మ్శ్రారేల్మ మ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్సయ శ్రత్వనాౌినీశ్రనత్వ
శ్రపుషి్ త్శ్రప్రతుత్వశ్రసత్వచనాన శ్రరత్వయ శ్రపుషి్ త్శ్రకాననాశ్ర౧౧
శ్రఅననర
ౌ మ్శ్రత్శ్రత్ా ర్షత్శ్రశిచ ప్రత్కూటశ్రశచ శ్రప్రల్మత్ః
శ్రత్యో:శ్రప్ర ణకుటీశ్రాత్శ్రత్ప్రత్శ్రతౌశ్రవసతోశ్రప్రతువమ్శ్ర౧౨
శ్రత్క్షిణేశ్రనైవశ్రమారేు ణశ్రసవయ శ్రత్క్షిణమ్శ్రఏవశ్రచ్
శ్రక్జశ్రవాజిశ్రరాశ్రకీరాణమ్శ్రవాహినీమ్శ్రవాహినీశ్రప్తే
శ్రవాహయసల్మ శ్రత్వహాశ్రాక్శ్రత్తోశ్రప్రత్క్షయ స్మశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౩
శ్రప్రప్యాణమ్శ్రఇతిశ్రచ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రరాజశ్రరాజశ్రసయ శ్రయోషిత్ః
శ్రహిాల్మ శ్రయానానిశ్రయానా౭శ్రరామశ్రప్రాహక ణమ్శ్రప్రయ వారయన్శ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రవేప్మానాశ్రప్రకుశాశ్రత్వనాశ్రసహశ్రతేవాయ శ్రరమిప్రత్యా
శ్రక్నసలాయ శ్రత్ప్రత్శ్రజప్రకాహశ్రక్రాాయ మ్శ్రచ్రణౌశ్రునేఃశ్ర౧౫
శ్రఅసప్రుతేన
ౌ శ్రకామేనశ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రక్ర్ష మా
శ్రకైకేయీశ్రత్సయ శ్రజప్రకాహశ్రచ్రణౌశ్రసవయ ప్ప్రత్ాశ్ర౧౬
శ్రత్మ్శ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రప్క్వనమ్
ౌ శ్రత్వహాశ్రునిమ్
శ్రఅతూరాత్శ్రప్రత్శ్రసయశ్రఏవశ్రత్సౌౌశ్రత్వనశ్రత్వనా:శ్రత్ాశ్ర౧౭
శ్రత్త్ఃశ్రప్ప్రప్చ్చ శ్రప్రత్మ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రప్రతుటశ్రప్రవత్ః
శ్రవిేషమ్శ్రజా
శ్ర ే తుమ్శ్రఇచాచ మిశ్రమాప్రతూణామ్శ్రత్వశ్రరాక్వశ్ర౧౮
శ్రఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రప్రతోశ్రప్రాల్మ ఞనశ్రార్షక క్ః
శ్రఉవాచ్శ్రప్రాఞ్జలిశ్రరూ్ాల్మ శ్రవాక్య మ్శ్రవచ్నశ్రక్నవిత్ఃశ్ర౧౯
శ్రయామ్శ్రఇమామ్శ్రప్క్వన్శ్రత్వనామ్శ్రశోకాన్శ్రఅశనశ్రక్ర్షే ామ్
శ్రపితుశ్రశ్రర్ష మశ్రత్వహిషీమ్శ్రతేవీమ్శ్రతేవామ్శ్రఇవశ్రప్శయ స్మశ్ర౨0
శ్రఏష్టశ్రత్మ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రస్మత్వమశ్రవిప్రకానశ్రౌ కామినమ్
శ్రక్నసలాయ శ్రరష్ణవేశ్రరాత్వమ్శ్రాారమ్శ్రఅతితిశ్రరయ ాశ్ర౨౧
శ్రఅస్మయ శ్రవాత్వశ్రపుజమ్శ్రశ్రశిష్ట
ల ట శ్రయాశ్రఏష్టశ్రతిషతి
ట శ్రతురక నాః
శ్రక్ర్ష ణకారశ్రసయ శ్రశాకాశ్రఇవశ్రీర ణశ్రపుష్ట్ శ్రవనా౭శ్రన ౌరేశ్ర౨౨
శ్రఏత్స్మయ :శ్రతౌశ్రరతౌశ్రతేవాయ ఃశ్రకుమారౌశ్రతేవశ్రవర్ష ణన్త
శ్రఉపౌశ్రలక్షక ణశ్రశప్రతుక్ననశ్రవీరౌశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్మౌశ్ర౨౩
శ్రయస్మయ ఃశ్రప్రకుతేశ్రనరశ్రవాయ ప్రక్నశ్రజీవశ్రనాశమ్శ్రఇతోశ్రక్తౌ
శ్రరాజాశ్రపుప్రత్శ్రవిహీనశ్రశచ శ్రసల్మ రుమ్శ్రత్శరతోశ్రక్త్ఃశ్ర౨౪
శ్రప్రక్నత్నామ్శ్రఅప్రకుత్శ్రప్రప్జాేమ్శ్రప్రతుాౌమ్శ్రరప్క్శ్రమానినీమ్శ్ర
శ్రఐశల్మ రయశ్రకామామ్శ్రకైకేయీమ్శ్రఅనా౭౭రాయ మ్శ్రఆరయ శ్రరూపిణీమ్శ్ర౨౫
శ్రత్వత్వశ్రఏామ్శ్రమాత్రమ్శ్రవితిశ్రౌ ప్రుశమాామ్శ్రాప్శ్రనిశచ యామ్
శ్రయతోశ్రమ్పలమ్శ్రహిశ్రప్శాయ మిశ్రవయ సనమ్శ్రత్వహత్శ్రఆత్క నఃశ్ర౨౬
శ్రఇతుయ శ్రకా
శ్ర ల్మ ౌ శ్రనరశ్రశారూౌలోశ్రాష్ శ్రక్త్ు త్యాశ్రిరా
శ్రసశ్రనిశశాల్మ సశ్రాప్రమా౭క్షోశ్రప్రకుతోౌశ్రనాక్శ్రఇవశ్రశల్మసన్శ్ర౨౭
శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రత్వహర్ష ిశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రప్రపువనమ్
ౌ శ్రప్రత్మ్శ్రత్ా
శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్వహాపుతి:ౌ శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅర ౌవత్శ్ర౨౮
శ్రనశ్రతోషేణా౭వక్నవా
ౌ య శ్రకైకేయీశ్రప్రత్శ్రత్ల్మయాశ్ర౨౯
శ్రరాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనమ్శ్రహేయ త్త్శ్రరక్నత్రు మ్శ్రప్విషయ తి
తేవానామ్శ్రానవానామ్శ్రచ్శ్రరుషీణామ్శ్రావిాత్క నామ్శ్ర
హిత్శ్రమేవశ్రప్విషయ శ్రశ్రతిశ్రౌ రాత్వశ్రప్రప్ప్రవాజినాశ్రతిహశ్ర౩0
శ్రఅపివాత్య శ్రతుశ్రసమిాత్ఃౌ శ్రప్రకుాల్మ శ్రచ్శ్రఏనమ్శ్రప్రప్త్క్షిణమ్
శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రప్రత్ఃశ్రస్మనయ మ్శ్రయుజయ ామ్శ్రఇతిశ్రఅ చ్యత్యత్శ్ర౩౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రత్తోశ్రవాజిశ్రరాన్శ్రయుకాల్మ ౌ శ్రతివాయ న్శ్రహేత్వశ్రప్ర్షప్రష్ణు ాన్
శ్రఅాయ రోహత్శ్రప్రప్యాణా౭శ్రరీ ౌశ్రప్హూన్శ్రప్హుశ్రవితోశ్రజనఃశ్ర౩౨
శ్రక్జశ్రక్నాయ శ్రక్జాశ్రైచ వశ్రహేత్వశ్రక్క్షాయ ఃశ్రప్ాినః
శ్రజీమ్పాశ్రఇవశ్రక్రాక ౭శ్రనేశ్రౌ సక్నష్టఃశ్రసప్రత్వ్ త్స్మ ౌరేశ్ర౩౩
శ్రవివిాశ్రనయ ౭పిశ్రయానానిశ్రత్వహానిశ్రచ్శ్రలకూనిశ్రచ్
శ్రప్రప్యయుఃశ్రరత్వహా౭శ్రరామణిశ్రాతైశ్రరేవశ్రప్ాత్యఃశ్ర౩౪
శ్రఅత్శ్రయానశ్రప్ర ప్వేకైశ్రశ్రరౌశ్రక్నసలాయ శ్రప్రప్ుకాఃశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
శ్రరాత్వశ్రత్రే నశ్రకాఙ్క్షణ
ి య ఃశ్రప్రప్యయుశ్రరుక తిాశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర౩౫
శ్రచ్న్తమాౌ౭రు శ్రత్రుణాశ్రాస్మమ్శ్రనియుకాౌమ్శ్రశిపికామ్శ్రశు ామ్
శ్రఆస్మౌయశ్రప్రప్యయౌశ్రశ్రీ మమాన్శ్రప్రత్ఃశ్రసప్ర్షచ్చ త్ఃశ్ర౩౬
శ్రస్మశ్రప్రప్యాాశ్రత్వహాశ్రస్ననాశ్రక్జశ్రవాజిశ్రరత్శ్రఆకులా
శ్రత్క్షిణామ్శ్రతిశమ్శ్రఆప్రుత్య శ్రత్వహాశ్రమేక్శ్రఇవశ్రఉతిత్
ౌ ఃశ్ర౩౭
శ్రవనానిశ్రతుశ్రవయ తిప్రక్త్వయశ్రజష్టటనిశ్రప్రుక్శ్రప్క్షిపిః
క్మాు యా:శ్రప్రశ్రవేలాయామ్శ్రిర్షషల్మ ౭పిశ్రనత్వష్ణశ్రచ్శ్ర౩౮
శ్రస్మశ్రసప్రత్వ్ ప్రహుషశ్రట తిల్మ ప్శ్రవాజిశ్రయోా
విప్రాసయనీశ్రౌ ప్రుక్శ్రప్క్షిశ్రసమాు న్
శ్రత్వహశ్రత్ల్మ నమ్శ్రత్త్శ్రప్రప్తికాహమానాశ్ర
రరాజశ్రస్ననాశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్ప్రత్శ్రశ్రశ్ర౩౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రతిల్మశ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
ప్త్వ నవత్వతమ సస ర్క :
త్యాశ్రత్వహాయ శ్రయాయినాయ శ్రత్ల్మ జినాయ శ్రవనశ్రవాస్మనః
శ్రఅర్ష ౌాశ్రయూత్ాశ్రత్వాౌఃశ్రసయూాఃశ్రసప్రత్వ్ తుప్రతుుఃశ్ర౧
శ్రరుక్షాఃశ్రప్రపుషత్శ్రసమాుశ్రశచ శ్రరురవశ్రశచ శ్రసత్వత్వౌత్ః
శ్రప్రతుశయ నేశ్రౌ వనశ్రరాజీష్ణశ్రిర్షశ్రషల్మ ౭పిశ్రనత్వష్ణశ్రచ్శ్ర౨
శ్రసశ్రసప్రత్వ్ త్స్న ౌశ్రత్రాకాక శ్రప్రీతోశ్రత్శరా౭త్కజః
శ్రప్రుతోశ్రత్వహాయ శ్రనాతినాయ శ్రస్ననయాశ్రచ్తురత్వు యాశ్ర౩
శ్రస్మక్రశ్రఓక్శ్రనిాశ్రస్ననాశ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
శ్రత్వహీమ్శ్రసమాచ త్యాశ్రమాసశ్రప్రాప్రుషిశ్రాయ మ్శ్రఇవా౭ు్ త్ఃశ్ర౪
తురత్వు శ్రఔకై: అవత్ాశ్రవారణశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రజవైః
శ్రఅనాలక్షాయ శ్రచిరమ్శ్రకాలమ్శ్రత్స్మక న్శ్రకాలేశ్రప్పూవశ్రపూఃశ్ర౫
శ్రసశ్రయాాల్మ శ్రతూరమ్శ్రఅాల్మ నమ్శ్రరప్ర్షప్రశానశ్రౌ వాహనః
శ్రఉవాచ్శ్రప్రత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రవస్మషమ్
ట శ్రత్వన్తనిణా
ౌ మ్శ్రవరమ్శ్ర౬
శ్రయాప్రతుశమ్శ్రలక్షయ తేశ్రరూప్మ్శ్రయాశ్రచైవశ్రప్రశుత్మ్శ్రత్వయా
శ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ ప్రాాౌ: సక శ్రత్మ్శ్రతేశమ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రయమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౭
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రఅయమ్శ్రిర్షశ్రశిచ ప్రత్కూటశ్రశ్రసా
ౌ శ్రత్వనాౌినీశ్రనత్వ
శ్రఏత్త్శ్రప్రప్కాశతేశ్రతూరాన్శ్రనీలశ్రమేక్శ్రనిప్మ్శ్రవనమ్శ్ర౮
శ్రిరేఃశ్రస్మనూనిశ్రరమాయణిశ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రసప్రత్వ్ తి
శ్రవారణ: అవప్రుత్యనేశ్రౌ మాత్వకైఃశ్రప్రల్మ తోప్మఃశ్ర౯
శ్రుత్వచ మిౌశ్రశ్రకురమానిశ్రఏతేశ్రనకాఃశ్రప్రల్మ త్శ్రస్ముష్ణ
శ్రనీలాశ్రఇవశ్రఆత్ప్శ్రఅాయేశ్రతోయమ్శ్రతోయశ్రత్రాశ్రక్నాఃశ్ర౧0
శ్రినన రాశ్రచ్ర్షత్మ్శ్రతేశమ్శ్రప్శయ శ్రశప్రతుక్న శ్రప్రల్మ త్మ్
శ్రప్రుకైశ్రసా త్వనాౌత్శ్రశ్రఆకీర ణమ్శ్రత్వక్ర:శ్రఇవశ్రస్మక్రమ్శ్ర౧౧
శ్రఏతేశ్రప్రుక్శ్రక్ణాశ్రానిశ్రౌ ీప్రక్శ్రవేకాఃశ్రప్రప్ చ్యతిాః
శ్రవాయుశ్రప్రప్విాౌఃశ్రశరతిశ్రమేక్శ్రరాజి:శ్రఇవశ్రఅత్వ్ రేశ్ర౧౨
శ్రకురల్మ ని ౌశ్రకురత్వశ్రఆీట్టన్శ్రశిరరా శ్రరరీన్శ్రఅమ్ప
శ్రమేక్శ్రప్రప్కాైఃశ్రప్లకైర్శ్రాక్షిణాాయ శ్రయాశ్రనరాఃశ్ర౧౩
శ్రనిష్కు జమ్శ్రఇవశ్రపూతేల్మ శ్రత్మ్శ్రవనమ్శ్రక్నరశ్రప్రప్త్రే నమ్
శ్రఅయోతేయ వశ్రజనాశ్రకీరాణశ్రసప్రత్వ్ తిశ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర౧౪
శ్రకురర్శ్రఉత్వర్షతోశ్రరేణుశ్రశ్రర్ష ౌవమ్శ్రప్రప్చాచ త్యశ్రతిషతి
ట
శ్రత్మ్శ్రవహతిశ్రఅనిలఃశ్రీప్రక్మ్శ్రకురల్మ న్శ్రఇవశ్రత్వత్వశ్రప్రపియమ్శ్ర౧౫
శ్రసయ న ౌనాన్శ్రతురక్నపేాన్శ్రసూత్శ్రుకైయ :శ్రఅతిషిా
ట న్
శ్రఏాన్శ్రసత్వ్ త్త్ఃశ్రీప్రక్మ్శ్రప్శయ శ్రశప్రతుక్న శ్రకాననేశ్ర౧౬
శ్రఏాన్శ్రవిప్రాస్మాన్శ్రప్శయ శ్రప్ర్ష మణఃశ్రప్రపియశ్రత్రే నాన్
శ్రఏత్మ్శ్రఆవిశత్ఃశ్రైలమ్శ్రఅతివాసమ్శ్రప్త్ప్రతిణ:శ్ర౧౭
శ్రఅతిమాప్రత్మ్శ్రఅయమ్శ్రతేశోశ్రత్వ నోజఃే శ్రప్రప్తిాతిశ్రమా
శ్రాప్స్మనామ్శ్రనివాసో౭యమ్శ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ సల్మరు శ్రప్తోశ్రయాశ్ర౧౮
శ్రప్రుకాశ్రప్రుకీపిఃశ్రసహిాశ్రప్హవఃశ్రప్రపుషాశ్రవనే
శ్రత్వ నోజశ్రే రూాశ్రలక్షయనేశ్రౌ కురమ:శ్రఇవశ్రచిప్రతిా:శ్ర౧౯
శ్రస్మతుశ్రస్మనాయ ఃశ్రప్రప్తిషనా
ట ౌ మ్శ్రవిచినల్మ ుశ్రౌ చ్శ్రకాననమ్
శ్రయాశ్రతౌశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రప్రతుేయ తేశ్రరాత్వశ్రలక్షక ణౌశ్ర౨0
శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రపురుష్టఃశ్రశన్తసశ్రౌ ాణయః
శ్రవివిశుశ్రస
శ్ర శ్రౌ త్ల్మ నమ్శ్రూరాశ్రతూత్వమ్శ్రచ్శ్రత్ప్రతుశుశ్రస
శ్ర త్
ౌ ఃశ్ర౨౧
శ్రతేశ్రసమాలోక్య శ్రతూమా౭ప్రక్మ్శ్రఊచుశ్రర్ రత్మ్శ్రఆక్ాః
శ్రనశ్రఅత్వుషేయ శ్రప్వతిశ్రఅిన :శ్రవయ క్మ్శ్ర
ౌ అన్తతైవశ్రరాక్వౌశ్ర౨౨
శ్రఅత్శ్రనశ్రఅప్రత్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్నశ్రరాజశ్రపుప్రతౌశ్రప్రత్వౌపౌ
శ్రత్వనేయ శ్రరాత్వశ్రఉప్మాఃశ్రసనిశ్రౌ వయ క్మ్శ్ర
ౌ అప్రత్శ్రత్ప్స్మల్మ నఃశ్ర౨౩
శ్రత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రప్రత్:శ్రతేష్టమ్శ్రవచ్నమ్శ్రస్మతుశ్రసత్వక త్మ్
శ్రస్మనాయ న్శ్రఉవాచ్శ్రసరాల్మమ్శ్రాన్శ్రఅమిప్రత్శ్రప్లశ్రత్వర ౌనఃశ్ర౨౪
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
శ్రయత్శ్రాశ్రప్వనశ్రౌ శ్రస్మష
ౌ ు
ట ౌశ్రనశ్రఇతోశ్రక్నవ
ౌ య మ్శ్రఅప్రక్త్ః
శ్రఅహమ్శ్రఏవశ్రక్మిష్టయమిశ్రరత్వన్తనోౌశ్రకురు:శ్రఏవశ్రచ్శ్ర౨౫
శ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రశ్రసత్
ౌ ఃశ్రసరేల్మ శ్రత్ప్రత్శ్రత్రౌఃశ్రసత్వనత్
ౌ ః
శ్రప్రతోశ్రయప్రత్శ్రతూత్వశ్రఅప్రక్మ్శ్రత్ప్రత్శ్రప్రతుషిమ్
ట శ్రసమాత్త్త్శ్ర౨౬
శ్రవయ వస్మ ౌాశ్రయాశ్రప్రతేనశ్రస్మశ్రచ్మ్ప:శ్రశ్ర
నిరీక్షమాణా౭పిశ్రచ్శ్రతూత్వమ్శ్రఅప్రక్త్ః
శ్రప్పూవశ్రప్రహుష్టటశ్రనచిరేణశ్రజానత్వశ్రశ్ర
ప్రపియశ్రసయ శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రసమాక్త్వమ్శ్రత్ాశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రతిశ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
చుర్ నవత్వతమ సస ర్క :
త్వరు శ్రకాలశ్రఉషిత్: త్స్మక న్శ్రిరౌశ్రిర్షశ్రవనశ్రప్రపియః
శ్రవైతేహాయ ఃశ్రప్రపియశ్రమా౭౭కాత్విన్శ్రసల్మ మ్శ్రచ్శ్రచిత్మ్
ౌ శ్రవిలోప్యన్శ్ర౧
శ్రఅత్శ్రాశరతిశ్రశిచ ప్రత్మ్శ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రఅత్రే యత్
శ్రారాయ మ్శ్రఅత్వరశ్రసమాు శఃశ్రశచీమ్శ్రఇవశ్రపురత్వౌరఃశ్ర౨
శ్రనశ్రరాజాయ త్శ్రప్రప్త్వే నమ్శ్రప్ప్రతేశ్రనశ్రరప్రహుతి్ శ్రర్షల్మ నాశ్రప్వః
శ్రత్వనోశ్రమేశ్రాత్తేశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరత్వణీయమ్శ్రఇత్వమ్శ్రిర్షమ్శ్ర౩
శ్రప్శయ శ్రఇత్వమ్శ్రఅచ్లమ్శ్రప్ప్రతేశ్రనానాశ్రతిల్మ జశ్రక్ణా౭౭యుత్మ్
శ్రశిక్రఃశ్రక్మ్శ్రఇవోశ్రతిల్మత్త:ౌ ాతుత్వతి్ శ్రర్షల్మ పూషిత్మ్శ్ర౪
శ్రకేచిత్శ్రరజత్శ్రసమాుశాఃశ్రకేచిత్శ్రక్షత్జశ్రసనిన ాః
శ్రీత్శ్రమామిజషశ్రట వరాణశ్రశచ శ్రకేచిన్శ్రత్వణిశ్రవరశ్రప్రప్ాఃశ్ర౫
శ్రపుష్టయ ౭రు శ్రకేత్క్శ్రఆాశ్రశచ శ్రకేచిశ్రశ్రజ్ఞజయ త్వశ్రరసశ్రప్రప్ాః
శ్రవిరాజనేశ్రౌ శ్రఅచ్లేన్తనశ్రౌ సయ శ్రతేశాశ్రాతుశ్రవిపూషిాఃశ్ర౬
శ్రనానాశ్రప్రుక్శ్రక్ణశ్రత్వల్మపిత్శ్రరక్షుశ్రరుక్షశ్రక్ణశ్రప్రరుల్మ త్ః
శ్రఅ తుష్తశ్రట రా్ శ్రత్య యమ్శ్రైలోశ్రప్హుశ్రప్క్షిశ్రసమా౭౭యుత్: ౭శ్ర
శ్రఆప్రత్వశ్రజు్ శ్రఅసనైర్శ్రలోన్తతైఃశ్రప్రపియాళై: ప్నస్మర్శ్రత్వైః
శ్రఅఙ్కు లశ్రర్ వయశ్రతినిై: పిలల్మ శ్రతిుక్
ౌ శ్రవేణుపిఃశ్ర౮
శ్రకాశక శ్రరయ ర్షషశ్రట వరణ: త్వతూకైశ్రశ్రశ్రస్మల
ౌ కైశ్రశ్రసా
ౌ
శ్రప్త్రాయ ౭౭త్వలకైశ్రరీనపైశ్రరేల్మ ప్రత్శ్రత్నల్మ నశ్రీజకైఃశ్ర౯
శ్రపుష్ వశ్రతి్ ఃశ్రప్లోశ్రపేతైశ్రశాచ యాశ్రవతి్ శ్రరక నోశ్రరమః
శ్రఏవమా౭౭తిపి: ఆకీర ణఃశ్రప్రశియమ్శ్రపుషయ శ్రత్య౭యమ్శ్రిర్షఃశ్రశ్ర౧0
శ్రైలశ్రప్ర ప్స్నష్ణ
ౌ శ్రరమేయష్ణశ్రప్శయ శ్రఇమాన్శ్రరోత్వశ్రహర ిణాన్
శ్రినన రాన్శ్రత్ల్మ త్వల్మ ౌ శోశ్రప్ప్రతేశ్రరత్వమాణాన్శ్రత్వనస్మల్మ నఃశ్ర౧౧
శ్రశాక్శ్రఅవసకాౌన్శ్రక్ ట్టుమ్శ్రశచ శ్రప్రప్వరాణయ ౭త్వ్రాణిశ్రచ్
శ్రప్శయ శ్రవిాయ త్రశ్రన్తసీణా
ౌ మ్శ్రప్రకీటోతేశా
ౌ న్శ్రత్వనోశ్రరమాన్శ్ర౧౨
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శ్రజలశ్రప్రప్ాతైఃశ్రఉతే్ తైఃశ్రనిషయ నశ్రత ౌ శచ శ్రక్ల్మ చిత్శ్రక్ల్మ చిత్
శ్రప్రసవతి్ :శ్రాతిశ్రఅయమ్శ్రైలఃశ్రప్రసవన్శ్రత్వత్శ్రఇవశ్రతిల్మ ప్ఃశ్ర౧౩
శ్రకుహాశ్రసమ్పరణోశ్రక్నాౌన్శ్రనానాశ్రపుష్ శ్రప్వాన్శ్రవహన్
శ్రప్రకాణశ్రత్ర్ ణమ్శ్రఅపేయత్య శ్రక్మ్శ్రనరమ్శ్రనశ్రప్రప్హర ియేత్శ్ర౧౪
శ్రయతిశ్రఇహశ్రశరతోశ్రఅనేకాశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ యాశ్రస్మర ౌమ్శ్రఅనినితే
ౌ
శ్రలక్షక ణేనశ్రచ్శ్రవాాయ మిశ్రనశ్రమామ్శ్రశోక్ఃశ్రప్రప్త్క్షయ తిశ్ర౧౫
శ్రప్హుశ్రపుష్ శ్రప్లేశ్రరమేయ శ్రనానాశ్రతిల్మ జశ్రక్ణశ్రఆయుతే
శ్రవిచిప్రత్శ్రశిక్రేశ్రహయ స్మకన్శ్రరత్వాన్శ్రఅస్మక శ్రామినిశ్ర౧౬
శ్రఅనేనశ్రవనశ్రవాస్ననశ్రత్వయాశ్రప్రాప్మ్
ౌ శ్రప్లశ్రత్ల్మ యమ్
శ్రపితుశ్రశచ శ్రఅప్రుణాశ్రత్రేక శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రప్రపియమ్శ్రత్ాశ్ర౧౭
శ్రవైతేహిశ్రర త్వస్నశ్రక్చిచ శ్రచిచ ప్రత్కూటేశ్రత్వయాశ్రసహ
శ్రప్శయ నీ ౌశ్రవివిాన్శ్రావాన్శ్రత్వనోశ్రవాకాు యశ్రసత్వయ ాన్శ్ర౧౮
శ్రఇత్మ్శ్రఏవశ్రఅప్రుత్మ్శ్రప్రాహూశ్రరాజిశ్రే రాజర ియఃశ్రప్రే
శ్రవనశ్రవాసమ్శ్రప్వశ్రఅరాౌయశ్రప్రపేత్య శ్రమేశ్రప్రప్పిాత్వహాఃశ్ర౧౯
శ్రశిలాఃశ్రైలశ్రసయ శ్రశోప్నేశ్రౌ విశాలాఃశ్రశత్శోశ్రఅపిత్ః
శ్రప్హుళాశ్రప్హుళైశ్రరల్మ్శ్రత ణ రీన లశ్రీత్శ్రస్మా౭రుణఃశ్ర౨0
శ్రనిశిశ్రానయ ౌ ౭చ్లేన్తనశ్రౌ సయ శ్రహుాశనశ్రశికాశ్రఇవ
శ్రఓషత్య ఃశ్రసల్మ ప్రప్ాశ్రలక్షాకయశ్రప్రాజమానాఃశ్రసహప్రసశఃశ్ర౨౧
శ్రకేచిత్శ్రక్షయశ్రనిాశ్రతేశాఃశ్రకేచిత్శ్రఉాయ నశ్రసనిన ాః
శ్రకేచిత్శ్రఏక్శ్రశిలాశ్రానిశ్రౌ ప్రల్మ త్స్మయ ౭సయ శ్రామినిశ్ర౨౨
శ్రపితేల్మ ౌ వశ్రవరామ్శ్రాతిశ్రచిప్రత్కూటఃశ్రసుతిత్
ౌ ః
శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రకూటో౭సౌశ్రప్రతుశయ తేశ్రసరల్మ త్ఃశ్రశివఃశ్ర౨౩
శ్రకుషశ్రట శ్రసక్
ౌ రశ్రపునాన క్శ్రపూర జశ్రప్ప్రత్శ్రఉత్ర
ౌ శ్రచ్చాన్
శ్రకామినామ్శ్రస్మల్మ స ౌరాన్శ్రప్శయ శ్రకుేశయశ్రత్ళశ్రఆయుాన్శ్ర౨౪
శ్రప్రుతిాశ్రశాచ ౭ప్విాౌశ్రశచ శ్రప్రతుశయ నేశ్రౌ క్త్వలశ్రప్రసజః
శ్రకామిపిశ్రరల్మ నితేశ్రప్శయ శ్రప్లానిశ్రవివిానిశ్రచ్శ్ర౨౫
శ్రవసౌల్మ క్శ్రస్మరామ్శ్రనళినీమ్శ్రఅతేయ త్వశ్రవోత్ రా
ౌ న్శ్రకురూన్
శ్రప్రల్మ త్శ్రశిచ ప్రత్కూటో౭సౌశ్రప్హుశ్రమ్పలశ్రప్లోత్క్ఃశ్ర౨౬
శ్రఇత్వమ్శ్రతుశ్రకాలమ్శ్రవనితేశ్రవిజప్రహివాన్శ్రశ్రశ్ర
శ్రత్ల్మ యాశ్రచ్శ్రసీతేశ్రసహశ్రలక్షక ణేనశ్రచ్
శ్రరతిమ్శ్రప్రప్ప్తేాయ శ్రకులశ్రత్రక శ్రవర్ష ౌనీమ్
శ్రసామ్శ్రప్తిశ్రస్మల్మ శ్రర్షనయమఃశ్రప్రఃశ్రశ్రస్మత్
ౌ :శ్ర౨౭
శ్రఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తురన వతిత్త్వశ్రసా రు :
రమచ నవత్వతమ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అత్శ్రైలాత్శ్రవినిప్రషుత్వయ శ్రమతిీమ్శ్రక్నసలేశల్మ రః
శ్రఅత్రే యత్శ్రశుప్శ్రజలామ్శ్రర మాయ మ్శ్రత్వమాౌినీమ్శ్రనత్వమ్శ్ర౧
శ్రఅప్రప్వీశ్రచ్చ శ్రవరారోహామ్శ్రచారుశ్రచ్న్తనశ్రౌ నిాననామ్
శ్రవితేహశ్రరాజశ్రసయ శ్రరామ్శ్రరామోశ్రరాజీవశ్రలోచ్నఃశ్ర౨
శ్రవిచిప్రత్శ్రపుళినామ్శ్రరమాయ మ్శ్రహత్వా శ్రస్మరసశ్రస్నవిామ్
శ్రకురమ: ఉప్సత్వ్నాన మ్శ్రప్శయ శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రనత్వమ్శ్ర౩
శ్రనానాశ్రవితైశ్రశ్రసీర
ౌ శ్రరుహశ్రప్రరుల్మ ామ్శ్రపుష్ శ్రప్లశ్రప్రతుమః
శ్రరాజనీమ్
ౌ శ్రరాజశ్రరాజశ్రసయ శ్రనళినీమ్శ్రఇవశ్రసరల్మత్ఃశ్ర౪
శ్రప్రుక్శ్రయూత్శ్రనిీానిశ్రక్లుషశ్రఅమా్మిా శ్రస్మప్రత్వ్ త్మ్
శ్రత్వరాౌనిశ్రరత్వణీయానిశ్రరతిమ్శ్రసత్వజనయనిశ్రౌ మేశ్ర౫
శ్రజట్ట౭జినశ్రత్రాఃశ్రకాలేశ్రవలు లశ్రఉత్ర
ౌ శ్రవాససః
శ్రరుషయ: తుశ్రఅవకాహనేశ్రౌ నత్వమ్శ్రత్వమాౌినీమ్శ్రప్రపియేశ్ర౬
శ్రఆతిత్య మ్శ్రఉప్తిషనే
ట శ్రౌ నియమాత్శ్రఊశ్రరల్మ ౌశ్రాహవః
శ్రఏతేశ్రఅప్రేశ్రవిశాలాక్షిశ్రునయఃశ్రసమిే త్శ్రప్రవాఃశ్ర౭
శ్రమారుత్శ్రఉతూౌత్శ్రశిక్రఃశ్రప్రప్ప్రుత్శ్రౌ ఇవశ్రప్రల్మ త్ః
శ్రాత్పైఃశ్రప్ప్రత్శ్రపుష్ట్ణిశ్రప్రరజతి్ శ్రరపితోశ్రనత్వమ్శ్ర౮
క్చిచ శ్రనక ణిశ్రనికాశశ్రఉామ్శ్రక్ల్మ చిత్శ్రపుళినశ్రశాలినీమ్
క్ల్మ చిత్శ్రశ్రస్మత్శ్రౌ జనాశ్రకీరాణమ్శ్రప్శయ శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రనత్వమ్శ్ర౯
నిరూౌాన్శ్రవాయునాశ్రప్శయ శ్రవిత్ాన్శ్రపుష్ శ్రసత్వచ యాన్
ోపూలయమానాన్శ్రఅప్రాన్శ్రప్శయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రజలశ్రత్వత్య కాన్శ్ర౧0
ామ్శ్రశచ శ్రఅతిశ్రవలుు శ్రవచ్సోశ్రరాశ్రఅత్వు శ్రఆహల్మ యనాశ్రతిల్మ జాః
అతిరోహనిశ్రౌ క్లాయ ణిశ్రనిష్కు జన ౌఃశ్రశుాశ్రిరఃశ్రశ్ర౧౧
త్రే నమ్శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రత్వనాౌినాయ శ్రశచ శ్రశోప్నే
అతిక్మ్శ్రపురశ్రవాస్మశ్రచ్చ శ్రత్వనేయ శ్రచ్శ్రత్వశ్రత్రేనాత్శ్ర౧౨
వితూత్శ్రక్ లుష్యఃశ్రస్మత్తశ్రౌ స
శ్ర ో
ౌ శ్రత్త్వశ్రశమా౭నిల్మ తైః
నిత్య శ్రవిక్షోపిత్శ్రజలామ్శ్రవికాహసల్మ శ్రత్వయాశ్రసహశ్ర౧౩శ్ర
సకీవశ్రచ్చ శ్రవికాహసల్మ శ్రసీతేశ్రత్వనిౌ నీమ్శ్రనత్వమ్శ్ర
క్త్వలానిశ్రఅవత్వజనీ
జ శ్రౌ పుషు రాణిశ్రచ్శ్రామినిశ్ర౧౪
త్ల్మ మ్శ్రపౌరశ్రజనవత్శ్రవాయ ళాన్శ్రఅయోాయ మ్శ్రఇవశ్రప్రల్మ త్మ్
త్వనయ సల్మ శ్రవనితేశ్రనిత్యమ్శ్రసరయూవత్శ్రఇమామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౧౫
లక్షక ణశ్రశాచ ౭పిశ్రశ్రత్రాకాక శ్రత్వశ్రనిన తేేశ్రవయ వస్మ ౌత్ః
త్ల్మ మ్శ్రచా౭ుకూలాశ్రవైతేహిశ్రప్రీతిమ్శ్రజనయతోశ్రత్వత్వశ్ర౧౬
ఉప్ప్రర్ శమ్శ్రన్తస్మష
ౌ వణమ్శ్రత్వతుశ్రమ్పలశ్రప్లా౭శనః
నశ్రఅయోాయ యైశ్రనశ్రరాజాయ యశ్రప్రర్ హయేశ్రఅత్య శ్రత్ల్మ యాశ్రసహశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఇమామ్శ్రహిశ్రరమాయ మ్శ్రక్జశ్రయూత్శ్రలోళిామ్శ్ర
నిీత్శ్రతోయామ్శ్రక్జశ్రస్మత్వమశ్రవానరః
రపుషి్ తైఃశ్రపుష్ శ్రత్రశ్రరలప్రుు ామ్శ్ర
నశ్రసో౭శ్రస్మశ్రౌ యఃశ్రస్మయ శ్రనన శ్రక్త్శ్రశ్రక్త్వఃశ్ర
ల
రకీశ్రశ్ర౧౮
ఇత్వవశ్రరామోశ్రప్హుశ్రసత్వు త్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర
ప్రపియాశ్రసహాయఃశ్రసర్షత్మ్శ్రప్రప్తిశ్రప్రపువన్
చ్చారశ్రరత్వయ మ్శ్రనయనశ్రఅత్వజనశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర
సశ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రరకుశ్రవత్వే శ్రవర ౌనఃశ్రశ్ర౧౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రనవతిత్త్వశ్రసా రు :
షణ్ణవత్వతమ సస ర్క :
ామ్శ్రత్ాశ్రత్రే యిాల్మ శ్రతుశ్రమతిీమ్శ్రిర్షశ్రనిత్వన కామ్శ్ర
నిషస్మత్శ్రిర్షప్రప్స్నశ్రౌ సీామ్శ్రమామేా నశ్రచ్త్వౌయన్శ్ర౧
ఇత్మ్శ్రమేత్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రస్మల్మ తుశ్రనిషప్
ట శ్రౌ మిత్శ్రత్వ౭ిన నాశ్ర
ఏవశ్రమాస్నశ్రౌ సశ్రత్రాకాక శ్రసీత్యాశ్రసహశ్రరాక్వ: ౨
త్ాశ్రత్ప్రత్శ్రఆసత్: త్సయ శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రఉప్యాయినః
స్మనయ శ్రరేణుశ్రశచ శ్రశప్ ౌశ్రశచ శ్రప్రాతురాశ్రస్మౌమ్శ్రనప్ఃశ్రప్రర్ శౌశ్ర౩
ఏత్స్మక శ్రనన ౭శ్రన ౌరేశ్రప్రత్స్మౌఃశ్రశపేన
ౌ శ్రత్వహాశ్రత్త్ః
అర్ష ౌాశ్రయూత్ాశ్రత్వాౌఃశ్రసశ్రయూాశ్రతుప్రతుుశ్రశ్రర్ష ౌశఃశ్ర౪
సశ్రత్మ్శ్రస్మనయ శ్రసుతూ్ త్మ్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రశుప్రశావశ్రరాక్వః
ామ్శ్రశచ శ్రవిప్రప్ప్రతుాన్శ్రసరాల్మ న్శ్రయూత్ాన్శ్రఅనల్మ వైక్షత్శ్ర౫
ామ్శ్రశచ శ్రవిప్రత్వతోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్మ్శ్రచ్శ్రప్రశుాల్మశ్రసశ్రనిసాల్మ నమ్
ఉవాచ్శ్రరాత్వఃశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రత్వప్శ్రౌ తేజసమ్శ్ర౬
హత్వౌశ్రలక్షక ణశ్రప్శయ శ్రఇహశ్రరమిప్రాశ్రరప్రప్జాశ్రశ్రసల్మ ౌ యా
ీత్వశ్రశ్రసని
ౌ త్శ్రక్మ్ప్ రశ్రశ్రరౌులఃశ్రప్రూయతేశ్రసల్మ నఃశ్ర౭
క్జశ్రయూానిశ్రవాశ్రఅరణేయ శ్రత్వహిష్టశ్రవాశ్రత్వహాశ్రవనేశ్ర
విప్రాస్మాశ్రప్రుకా: స్మ్తమ: సహస్మశ్రప్రప్ప్రతుాశ్రతిశ: ౮
రాజాశ్రవాశ్రరాజమాప్రతోశ్రవాశ్రప్రుక్యామ్శ్రఅటతేశ్రవనే
అనయ శ్రాల్మ శ్రశాల్మ ప్త్మ్శ్రిమిచ త్శ్రసౌమిప్రతేశ్రజా
శ్ర ే తుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౯
రతుశచ రోశ్రిర్షశ్రశాచ ౭యమ్శ్రప్క్షిణాశ్రత్వ౭పిశ్రలక్షక ణశ్ర
సరల్మ శ్రమేత్శ్రత్య ాశ్రత్త్ల్మమ్శ్రఅచిరాత్శ్రశ్రజాేతుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧0
సశ్రలక్షక ణఃశ్రసత్వౌల్మ ర్షత్ఃశ్రస్మలమ్శ్రఆరుహయ శ్రపుషి్ త్మ్
ప్రపేక్షమాణోశ్రతిశఃశ్రసరాల్మ ఃశ్రపూరాల్మ మ్శ్రతిశమ్శ్రఅవైక్షత్శ్ర౧౧
ఉత్ఙ్మక క్ఃశ్రప్రపేక్షమాణోశ్రత్త్రే శ్రత్వహత్వమ్శ్రచ్మ్పమ్
రా౭శల్మ శ్రక్జశ్రసమా్ ామ్శ్రయత్తశ్రౌ రుయ కామ్
ౌ శ్రప్ాతిపిఃశ్ర౧౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ామ్శ్రఅశల్మ శ్రక్జశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రరత్శ్రత్ల్మ జశ్రవిపూషిామ్
శశత్వా శ్రస్ననామ్శ్రరామాయశ్రవచ్నమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౩
అిన మ్శ్రసత్వే త్వయత్శ్రఆరయ : సీాశ్రచ్శ్రప్జామ్శ్రకుహామ్
సజయ మ్శ్రకురుషల్మ శ్రచాప్మ్శ్రచ్శ్రశరామ్శ్రశచ శ్రక్వచ్మ్శ్రత్ాశ్ర౧౪
త్మ్శ్రరాత్వఃశ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్నశ్రలక్షక ణమ్శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహ
అఙ్కు ౭వేక్షసల్మ శ్రసౌమిప్రతేశ్రక్శ్రస్నయ మామ్శ్రత్వ నయస్నశ్రచ్మ్పమ్శ్ర౧౫
ఏవమ్శ్రఉక్ర
ౌ ౌశ్రరామేణశ్రలక్షక ణోశ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
తిత్క్షశ్రనిన వశ్రామ్శ్రస్ననామ్శ్రరుషిత్ఃశ్రావక్నశ్రయాశ్ర౧౬
సత్వ్ నన మ్శ్రరాజయ మ్శ్రఇచ్చ మ్శ్రశ్రరశ్రౌ వయ క్మ్శ్ర
ౌ ప్రాాయ ౭పిషేచ్నమ్
ఆవామ్శ్రహుౌమ్శ్రసత్వపేయ తిశ్రకైకేయాయ శ్రప్రత్శ్రరా త్ఃశ్ర౧౭
ఏషశ్రవైశ్రరత్వహాన్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రవి టీశ్రసప్రత్వ్ కాశతే
విరాజశ్రతుయ త్ు త్శ్రసు న ౌఃశ్రక్నవిారశ్రత్ల్మ జ్ఞశ్రరతేశ్ర౧౮
( అసౌశ్రహిశ్రరత్వహాశ్రసు మోౌశ్రవిటీశ్రచ్శ్రత్వహాశ్రప్రతుత్వ:
విరాజతేశ్రత్వహాశ్రస్మనేయ శ్రక్నవిారశ్రత్ల్మ జ్ఞశ్రరతేశ్ర)
ప్జమ్శ్రతేయ తేశ్రశ్రయాశ్రకాత్వమ్శ్రఅశాల్మ న్శ్రఆరుహయ శ్రీప్రక్కాన్
ఏతేశ్రప్రాజనిశ్రౌ సన్తుష్ట
మ ట శ్రక్జాన్శ్రఆరుహయ శ్రస్మతినఃశ్ర౧౯
ప్రకుహీత్శ్రత్ుష్టశ్రచ్శ్రఆవామ్శ్రిర్షమ్శ్రవీరశ్రప్రశయావహ
అత్శ్రవాశ్రఇహవశ్రతి ష్టటవ: సనన తౌౌశ్రఉత్య ా౭౭యుతౌశ్రశ్ర
అపిశ్రన్తశ్రవశమ్శ్రఆక్చేచ త్శ్రక్నవిారశ్రత్ల్మ జ్ఞశ్రరణేశ్ర౨0
అపిశ్రప్రత్ క్షాయ మిశ్రప్రత్మ్శ్రయప్రతుు తేశ్రవయ సనమ్శ్రత్వహత్
త్ల్మ యాశ్రరాక్వశ్రసప్రమా్ప్మ్
ౌ శ్రసీత్యాశ్రచ్శ్రత్వయాశ్రత్ాశ్ర౨౧
యశ్రనిన మిత్మ్
ౌ శ్రప్వాన్శ్రరాజాయ శ్రచుచయ తోశ్రరాక్వశ్రశాశల్మ ాత్శ్ర
సప్రమా్ ోౌ౭యమ్శ్రఅర్షర్శ్రవీరశ్రప్రతోశ్రవత్య శ్రఏవశ్రమేశ్ర౨0
ప్రత్శ్రసయ శ్రవతేశ్రతోషమ్శ్రనా౭హమ్శ్రప్ శాయ మిశ్రరాక్వ
పూరాల్మ ౭ప్కార్షణామ్శ్రాయ కేశ్రనశ్రహయ ౭త్రోక శ్రవిత్వయతేశ్ర౨౩
పూరాల్మ ౭ప్కారీశ్రప్రత్శ్రశ్రసయ ౌ క్శ్రత్
ౌ రక శ్రశచ శ్రరాక్వశ్ర
ఏత్స్మక శ్రనిన హతేశ్రప్రకుాానమ్శ్రఅుశాతిశ్రవరత్వౌరామ్శ్ర౨౪
అత్య శ్రపుప్రత్మ్శ్రహత్మ్శ్రసమేుయ శ్రకైకేయీశ్రరాజయ శ్రకాుకా
త్వయాశ్రప్ేయ త్శ్రరతుఃకా౭౭శ్రరాౌశ్రహస్మశ్రౌ ప్క్న మ్శ్రఇవశ్రప్రతుత్వమ్శ్ర౨౫
కైకేయీమ్శ్రచ్శ్రవతిష్టయమిశ్రస్మ౭ుప్నాౌమ్శ్రసాన వా
ౌ మ్
క్లుషేణా౭త్య శ్రత్వహాశ్రమేతినీశ్రప్ర్షుచ్యామ్శ్ర౨౬
అతేయ త్వమ్శ్రసత్వయ త్మ్శ్రప్రక్నత్మ్శ్రఅసాు రమ్శ్రచ్శ్రమానత్
మోక్షాయ మిశ్రశప్రతుశ్రస్మనేయష్ణశ్రక్క్షేశ్రషిల్మ వశ్రహుాశనమ్శ్ర౨౭
అత్య శ్రఏత్త్శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రకాననమ్శ్రనిశితైఃశ్రశరః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
పినన్
ౌ శ్రశప్రతుశ్రశరీరాణిశ్రక్ర్షషేయ శ్రశోణితోక్షిత్మ్శ్ర౨౮
శరర్శ్రనిర్ష్ నన శ్రప్రహుత్యాన్శ్రకుత్వజరామ్శ్రర
శ్ర ౌరకామ్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
శాల్మ ప్ాఃశ్రప్ర్షక్రు
ి ౌశ్రనరాశ్రశచ శ్రనిహాన్శ్రత్వయాశ్ర౨౯
శరాణామ్శ్రత్ుషశ్రశాచ౭హమ్శ్రఅప్రుణో౭స్మక శ్రత్వహాశ్రవనే
సశ్రస్మనయ మ్శ్రప్రత్మ్శ్రహాల్మ శ్రప్విష్టయ మిశ్రనశ్రసత్వే యఃశ్ర౩0
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషణవ
ణ తిత్త్వశ్రసా రు శ్ర:
సర త నవత్వతమ సస ర్క :
రసప్రత్వప్మ్
ౌ శ్రతుశ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రప్రక్నత్శ్రమ్పర్షచ త్మ్
రాత్వశ్రశ్రరౌశ్రప్ర్షస్మమాౌల్మయ ౭త్శ్రవచ్నమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧
ిమ్శ్రఅప్రత్శ్రత్ుష్టశ్రకారయ మ్శ్రఅస్మనాశ్రవాశ్రసశ్రచ్రక ణా
త్వహేష్టల్మ స్నశ్రత్వహాశ్రప్రాఞశ్రే ప్రతేశ్రసల్మ యమ్శ్రఆక్తేశ్ర౨
పితుశ్రసా త్యమ్శ్రప్రప్తిశ్రప్రశుత్య శ్రహాల్మ శ్రప్రత్శ్రమాక్త్మ్
ిమ్శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రరాఞయ నశ్రస్మ౭ప్వాతేనశ్రలక్షక ణశ్ర౩
యశ్రన్తత్వ
ౌ య మ్శ్రాత్వౌవానామ్శ్రవాశ్రమిప్రాణామ్శ్రవాశ్రక్షయేశ్రప్వేత్శ్రశ్ర
నా౭హమ్శ్రత్త్శ్రప్రప్తిశ్రప్రకుహీణయామ్శ్రప్ క్షాన్శ్రవిషశ్రప్రకుాశ్రనివశ్ర౪
త్రక మ్శ్రఅర ౌమ్శ్రచ్శ్రకాత్వమ్శ్రచ్శ్రప్రపుతివీశ్రచా౭పిశ్రలక్షక ణశ్ర
ఇచాచ మిశ్రప్వాత్వ౭శ్రరే ౌశ్రఏత్త్శ్రప్రప్తిశ్రప్రశుణోమిశ్రతేశ్ర౫
రాజయ శ్రత్వప్య ౭హశ్రమిచాచమిశ్రసతేయ నా౭౭యుత్శ్రమాలపేశ్ర౬
నేయమ్శ్రత్వత్వశ్రత్వహీశ్రసౌత్వయ శ్రతుర లాశ్రస్మకారా౭త్వ్ రాశ్ర
నహీశ్రచేచ యత్వ౭త్రేకణశ్రశప్రక్త్ల్మ శ్రత్వ౭పిశ్రలక్షకణశ్ర౭
యతిల్మ నాశ్రప్రత్మ్శ్రాల్మ మ్శ్రచ్శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రచా౭పిశ్రమానత్శ్ర
ప్వేశ్రనక త్వశ్రరక్మ్శ్రిమిచ త్శ్రప్సక శ్రత్త్శ్రకురుామ్శ్రశికీశ్ర౮శ్ర
త్వనేయ ౭హశ్రమా౭౭క్తో౭యోాయ మ్శ్రప్రతోశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా ల:
త్వత్వశ్రప్రాణాశ్రప్రతి్ యశ్రత్ర: కులశ్రత్రక శ్రత్వ౭ుసక రన్శ్ర౯
ప్రశుాల్మ శ్రప్రప్ప్రవాజిత్మ్శ్రమామ్శ్రహిశ్రజట్టశ్రవలులశ్రార్షణమ్శ్ర
జానకాయ శ్రసహిత్మ్శ్రవీరశ్రత్ల్మ యాశ్రచ్శ్రపురుషర ిప్శ్ర౧0
స్నన హేనా౭౭ప్రకాత్వౌశ్రప్రహుత్యశ్రశోే కేనా౭౭కులితేన్తమిౌయ
ప్రత్ష్ణటమ్శ్రఅాయ ౭౭క్తోశ్రహేయ షశ్రప్రతోశ్రనా౭నయా౭౭క్త్: ౧౧
అమా్ మ్శ్రచ్శ్రకైకేయీమ్శ్రరుషయ శ్రప్రుషమ్శ్రచా౭ప్రపియమ్శ్రవత్న్శ్ర
ప్రప్స్మత్య శ్రపిత్రమ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రరాజయ మ్శ్రమేశ్రాతుశ్రమా౭౭క్త్: ౧౨
ప్రాప్శ్రౌ కాలమ్శ్రయత్శ్రఏష్టశ్రఅస్మక న్శ్రప్రతోశ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఇచ్చ తి
అస్మక రశ్రత్వనస్మశ్రపేయషశ్రనా౭ప్రపియమ్శ్రిమిచత్శ్రఆచ్రేత్శ్ర౧౩
విప్రపియమ్శ్రప్రకుత్శ్రపూరల్మ మ్శ్రతేశ్రప్రతేనశ్రక్ాశ్రుశ్రిమ్
ఈప్రతుశమ్శ్రవాశ్రప్యమ్శ్రతే౭త్య శ్రప్రత్మ్శ్రయో౭ప్రత్శ్రశ త్వు స్నశ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
నశ్రహిశ్రతేశ్రనిష్ణటరమ్శ్రవాచ్యయ శ్రప్రతోశ్రనా౭ప్రపియమ్శ్రవచ్ః
అహమ్శ్రహయ ౭ప్రపియమ్శ్రఉక్ఃశ్రస్మ
ౌ య మ్శ్రప్రత్శ్రస్మయ ౭ప్రపియేశ్రప్రకుతేశ్ర౧౫
క్త్మ్శ్రుశ్రపుప్రాఃశ్రపిత్రమ్శ్రహుయ ఃశ్రక్స్మయమిచ త్శ్రఆప్తి
ప్రాాశ్రవాశ్రప్రాత్రమ్శ్రహనాయ త్శ్రసౌమిప్రతేశ్రప్రాణమ్శ్రఆత్క నఃశ్ర౧౬
యతిశ్రరాజయ శ్రసయ శ్రహేతోశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రఇమామ్శ్రవాచ్మ్శ్రప్రప్ాషస్న
వక్షాయ మిశ్రప్రత్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరాజయ మ్శ్రఅస్మక శ్రప్రప్త్వయామ్శ్ర౧౭
ఉచ్య మానోశ్రహిశ్రప్రతోశ్రత్వయాశ్రలక్షక ణశ్రత్త్ల్మ త్ః
ౌ
రాజయ మ్శ్రఅస్మక శ్రప్రప్యచేచ తిశ్రాటమ్శ్రఇతేయ శ్రవశ్రవక్షయ తిశ్ర౧౮
త్తోక్నౌశ్రత్రక శ్రీలేనశ్రప్రాప్రాశ్రత్సయ శ్రహితేశ్రరత్ః
లక్షక ణఃశ్రప్రప్వివేేవశ్రస్మల్మ నిశ్రకాప్రాణిశ్రలజ జయాశ్ర౧౯
త్శ్రాల్మ క్యమ్శ్రలక్షక ణశ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రవీళిత్: ప్రప్తుయ వాచ్శ్రహశ్ర
త్ల్మ మ్శ్రత్వనేయ శ్రప్రత్ష్ణటశ్రమా౭౭యాత్: పిాశ్రత్శరత్శ్రసాల్మ యమ్శ్ర౨0
ప్రవీళిత్మ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రరాక్వఃశ్రప్రప్తుయవాచ్శ్రహ
ఏషశ్రత్వనేయ శ్రత్వహాశ్రాహుశ్ర: ఇహశ్రఅస్మక న్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రఆక్త్ఃశ్ర౨౧
అత్వాశ్రన్తశ్రప్రతువమ్శ్రత్వనేయ శ్రత్వనయ మానశ్రరాక్నచితౌశ్ర
వనశ్రవాసమ్శ్రఅుాయయశ్రప్రకుహాయశ్రప్రప్తినేషయ తిశ్ర౨౨
ఇమామ్శ్రవాశ్రపేయ షశ్రవైతేహీమ్శ్రఅత్య న ౌశ్రరక్శ్రస్నవినీమ్
పిాశ్రమేశ్రరాక్వశ్రప్రీేమాన్శ్రవనాత్శ్రఆాయశ్రయాసయ తిశ్ర౨౩
ఏతౌశ్రతౌశ్రసప్రత్వ్ కాేతేశ్రక్నప్రత్వన్తౌశ్రత్వ నోరమౌ
వాయుశ్రవేక్శ్రసమౌశ్రవీరశ్రజవన్తశ్రతురక్నత్మౌ
ౌ శ్ర౨౪
సశ్రఏషశ్రరశ్రత్వహాకాయఃశ్రక్త్వ్ తేశ్రవాహినీశ్రుకే
నాక్ఃశ్రశప్రతుత్వజయోశ్రనాత్వశ్రప్రుత్:ౌ ాత్సయ శ్రత్వత్వత్ఃశ్ర౨౫
నశ్రతుశ్రప్శాయ మిశ్రత్త్శ్రచ్ప్రత్మ్శ్రాుటరమ్శ్రలోక్శ్రసప్రతుు త్మ్శ్ర
పితు: తివయ మ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రసత్వే యోశ్రప్వత్వహశ్రమేశ్ర౨౬
ప్రుక్షా౭ప్రకాత్శ్రఅవరోహశ్రత్ల్మ మ్శ్రకురుశ్రలక్షకణశ్రత్వత్ల్మ చ్:
ఇత్వవశ్రరామోశ్రత్రాకాక శ్రసౌమిప్రతిమ్శ్రత్శ్రువాచ్శ్రహశ్ర౨౭
అవత్వరయ శ్రతుశ్రస్మలా౭ప్రకాత్శ్రత్స్మక త్శ్రసశ్రసమితిమ్శ్రజయః
లక్షక ణఃశ్రప్రాఞ్జలిశ్రరూ్ాల్మ శ్రత్సౌౌశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రారేల్మ త్ఃశ్ర౨౮
ప్రతేనశ్రఅత్శ్రసమిౌష్టటశ్రసత్వక రోశ్రౌ నశ్రప్వేత్శ్రఇతి
సత్వనాౌత్శ్రత్సయ శ్రైలశ్రసయ శ్రస్ననాశ్రవాసమ్శ్రఅక్ల్ యత్శ్ర౨౯
అత్య ర ౌమ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రచ్మ్పశ్రరోయ జనమ్శ్రప్రల్మ త్శ్రసయ శ్రస్మ
ారేేల్మ శ్రనయ విశత్శ్రఆప్రుత్యశ్రక్జశ్రవాజిశ్రరా౭౭కులాశ్ర౩0
స్మశ్రచిప్రత్కూటేశ్రప్రతేనశ్రస్ననాశ్రశ్ర
త్రక మ్శ్రపురప్రరు త్యశ్రవితూయశ్రత్ర్ మ్
Page 229 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రప్స్మత్నా౭శ్రర ౌమ్శ్రరకుశ్రననన
ౌ శ్రసయ శ్ర
విరాజతేశ్రనీతిత్వాశ్రప్రప్ణీాశ్రశ్ర౩౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ నవతిత్త్వశ్రసా రుశ్ర:
అషట నవత్వతమ సస ర్క :
నివేశయ శ్రస్ననామ్శ్రతుశ్రవిపుఃశ్రప్ా్య మ్శ్రాత్వామ్శ్రవరః
అపిక్ుౌమ్శ్రసశ్రకాకుత్ా ిమ్శ్రఇయేషశ్రకురుశ్రవర ౌక్మ్శ్ర౧
నివిషశ్రట మాప్రతేశ్రస్మనేయ శ్రతుశ్రయాశ్రఉతేశ
ౌ మ్శ్రవినీత్వత్
ప్రతోశ్రప్రాత్రమ్శ్రవాక్య మ్శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨
క్షిప్రప్మ్శ్రవనమ్శ్రఇత్మ్శ్రసౌత్వయ శ్రనరశ్రసము ఃశ్రసత్వనత్
ౌ ః
లుప్త శ్రౌ శచ శ్రసహితై: ఏపి: త్ల్మ మ్శ్రఅనేల్మ షితుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౩
కుహోశ్రశ్రజాేతిశ్రసహప్రస్నణశ్రశరశ్రచాా౭స్మశ్రార్షణా
సత్వనేల్మ షతుశ్రకాకుసమ్
ౌ శ్రఅస్మక న్శ్రప్ర్షప్రుత్శ్రసాల్మ యమ్శ్ర౪
అమాతైయ శ్రసా హశ్రపౌరశ్రశచశ్రకురుపిశ్రశచ శ్రతిల్మ జాతిపి:
వనమ్శ్రసరల్మ మ్శ్రచ్ర్షష్టయ మిశ్రప్ా్య మ్శ్రప్ర్షప్రుత్శ్రసాల్మ యమ్శ్ర౫
యావశ్రనన శ్రరాత్వమ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రలక్షక ణమ్శ్రవాశ్రత్వహాశ్రప్లమ్
వైతేహీమ్శ్రవాశ్రత్వహాశ్రాకామ్శ్రనశ్రమేశ్రశానిశ్రౌ ర్ విషయ తిశ్ర౬
యావశ్రనన శ్రచ్న్తనశ్రౌ సమాుశమ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రశుప్మ్శ్రఆననమ్
ప్రాతుఃశ్రప్త్క శ్రప్లాశా౭క్షమ్శ్రనశ్రమేశ్రశానిశ్రౌ ర్విషయ తిశ్ర౭
యావశ్రనన శ్రచ్రణౌశ్రప్రాతుఃశ్రార్ష ౌవశ్రవయ త్వనా
జ ౭నిల్మ తౌ
శిరస్మశ్రారయిష్టయ మిశ్రనశ్రమేశ్రశానిశ్రౌ ర్ విషయ తిశ్ర౮
యావశ్రనన శ్రరాఞయ శ్రరాజాయ౭శ్రర మఃశ్రపిప్రతుశ్రపైాత్వహేశ్రశ్రస్మత్
ౌ ః
అపిషేక్శ్రజలశ్రి
శ్ర నో
ల న శ్రనశ్రమేశ్రశానిశ్రౌ ర్ విషయ తిశ్ర౯
స్మాౌర ౌ: క్లుశ్రసౌమిప్రతిశ్రరయ శ్రశచ న్తత్వౌశ్రవిత్వలోప్త్వమ్
ుక్మ్శ్రప్శయ తిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రరాజీవా౭క్షమ్శ్రత్వహాశ్రతుయ తిశ్ర౧0
ప్రకుత్శ్రప్రకుాయ శ్రత్వహాశ్రాకాశ్రవైతేహీశ్రజనకా౭౭త్క జా
ప్రాౌరమ్శ్రస్మక్రా౭శ్రనాౌయాఃశ్రప్రపుతివాయ శ్రయా౭ుక్చ్చ తిశ్ర౧౧
రప్క్శ్రశిచ ప్రత్కూటో౭సౌశ్రిర్షశ్రరాజ్ఞప్మోశ్రిర్షః
యస్మక న్శ్రవసతిశ్రకాకుత్ా ిఃశ్రకుపేరశ్రఇవశ్రనన ౌనేశ్ర౧౨
ప్రకుత్శ్రకారయ మ్శ్రఇత్మ్శ్రతురు మ్శ్రవనమ్శ్రవాయ ళశ్రనిషేవిత్మ్
యత్శ్రఅాయ స్న ౌశ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రరాత్వఃశ్రశన్తసశ్రౌ ప్రపుామ్శ్రవరఃశ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రప్రత్ఃశ్రపురుషర ిప్ః
ప్ా్య మ్శ్రఏవశ్రత్వహాశ్రతేజాఃశ్రప్రప్వివేశశ్రత్వహశ్రత్ల్మ నమ్శ్ర౧౪
సశ్రానిశ్రప్రతుత్వశ్రజాలానిశ్రజాానిశ్రిర్షశ్రస్ముష్ణ
పుషి్ ా౭ప్రకాణిశ్రత్వతేయనశ్రజకాత్వశ్రవత్ామ్శ్రవరఃశ్ర౧౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సశ్రిరేశ్రశిచ ప్రత్కూటశ్రసయ శ్రస్మలమ్శ్రఆస్మత్య శ్రపుషి్త్మ్
రామా౭౭ప్రశత్వశ్రక్త్శ్రస్మయ ౭కేన శ్రర
శ్ర ౌత్రే శ్రత్ల్మ జమ్శ్రఉప్రచిచ త్మ్శ్ర౧౬
త్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రప్రత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రుమోత్శ్రసహశ్రానవ
ౌ ః
అప్రత్శ్రరాత్వశ్రఇతిశ్రశ్రజాేాల్మ శ్రక్త్ఃశ్రారమ్శ్రఇవా౭త్వ్ సఃశ్ర౧౭
సశ్రచిప్రత్కూటేశ్రతుశ్రిరౌశ్రనిశత్వయ శ్ర
రామా౭౭ప్రశత్వమ్శ్రపుణయ శ్రజనోప్శ్రప్నన మ్
కుహేనశ్రస్మర ౌమ్శ్రత్ల్మ ర్షతోశ్రజకాత్వ
పునశ్రర్షన వేైయ వశ్రచ్మ్పమ్శ్రత్వహాాక శ్ర౧౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅషశ్రట నవతిత్త్వశ్రసా రుశ్ర:
ఏకోన శతతమ సస ర్క :
నివిష్టటయామ్శ్రతుశ్రస్ననాయామ్శ్రఉతుా క్నశ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
జకాత్వశ్రప్రాత్రమ్శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రశప్రతుక్న మ్శ్రఅుత్రే యన్శ్ర౧
రుషిమ్శ్రవస్మషమ్
ట శ్రసమిౌశయ శ్రమాప్రతూశ్రరేక శ్రీప్రక్మ్శ్రఆనయ
ఇతిశ్రత్ల్మ ర్షత్మ్శ్రఅప్రకేశ్రసశ్రజకాత్వశ్రకురుశ్రవత్ాలఃశ్ర౨
రత్వన్తనశ్రౌ శ్రసల్మ ౌ ౭పిశ్రశతుక్న మ్శ్రఅతూరాత్శ్రఅనల్మప్త్య త్
రాత్వశ్రత్రే నశ్రజశ్రస
శ్ర రో
ౌ ిశ్రప్రత్స్నయ వశ్రత్సయ శ్రచ్శ్ర౩
క్చ్చ న్శ్రఏవా౭త్శ్రప్రత్: ాప్సశ్రఆలయశ్రసమిా ిామ్
ప్రాతుఃశ్రప్ర ణశ్రకుటీమ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రఉటజమ్శ్రచ్శ్రత్త్రే శ్రహశ్ర౪
శాలాయాశ్రర
శ్ర ౌశ్రఅప్రక్త్: త్స్మయ శ్రత్త్రే శ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
కాష్టటనిశ్రచ్శ్రఅవప్కాన నిశ్రపుష్ట్ ణిశ్రఅవచిానిశ్రచ్శ్ర౫
సశ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రరాత్వశ్రసయశ్రత్త్రాే ౭ప్రశత్వశ్రమ్పయుష:
ప్రకుత్మ్శ్రప్రుక్షేశ్రషల్మ ౭పిజాేనమ్శ్రకుశశ్రచీర: క్ల్మచిత్శ్రక్ల్మ చిత్శ్ర౬
త్త్రే శ్రచ్శ్రవనేశ్రత్స్మక న్శ్రత్వహత్ఃశ్రసత్వచ యాన్శ్రప్రకుాన్
ప్రుకాణామ్శ్రత్వహిష్టణామ్శ్రచ్శ్రక్ రీష్యఃశ్రీత్శ్రకారణాత్శ్ర౭
క్చ్చ న్శ్రఏవశ్రత్వహాశ్రాహు: తుయ తిమాన్శ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
శప్రతుక్న మ్శ్రచా౭ప్రప్వీత్శ్రప్రతుషశ్రట శ్రస్మౌన్శ్రఅమాాయ మ్శ్రశచ శ్రసరల్మ శఃశ్ర౮
త్వనేయ శ్రప్రాాౌశ్రసక శ్రత్మ్శ్రతేశమ్శ్రప్రాల్మ జ్ఞశ్రయమ్శ్రఅప్రప్వీత్
నా౭తితూరేశ్రహిశ్రత్వనేయ౭హమ్శ్రనత్వమ్శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రఇత్ఃశ్ర౯
ఉచైచ శ్రర్ ాౌనిశ్రచీరాణిశ్రలక్షక ణేనశ్రప్వేత్శ్రఅయమ్
అపి జాేనశ్రప్రకుత్ఃశ్రప్నాౌశ్రవికాలేశ్రక్ుౌమ్శ్రఇచ్చ ాశ్ర౧0
ఇత్మ్శ్రచ్శ్రఉాత్శ్రౌ త్నాౌనామ్శ్రకుత్వజరాణామ్శ్రత్రస్మల్మ నామ్
ైలశ్రారేేల్మ శ్రప్ర్షప్రకానమ్
ౌ శ్రఅ నోయ నయ మ్శ్రఅపిక్ర జామ్శ్ర౧౧
యమ్శ్రశ్రఏవశ్రఆాతుమ్శ్రఇచ్చ ని ౌశ్రాప్స్మఃశ్రసత్త్మ్శ్రవనే
త్సయ శ్రఅసౌశ్రప్రతుశయ తేశ్రతూత్వఃశ్రసుు లఃశ్రప్రకుషశ్రట వరక నఃశ్ర
ౌ ౧౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అప్రా౭హమ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రకురుశ్రసాు రశ్రకార్షణమ్
ఆరయ మ్శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రసన్తుమష్టటశ్రత్వహర్ష ిమ్శ్రఇవశ్రరాక్వమ్శ్ర౧౩
అత్శ్రక్ాల్మ శ్రుహూర ౌమ్శ్రతుశ్రచిప్రత్కూటమ్శ్రసశ్రరాక్వః
త్వనాౌినీమ్శ్రఅుప్రాప్శ్రౌ శ్రసమ్
ౌ శ్రజనమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౪
జక్ాయ మ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రఆస్నశ్రౌ వీరా౭౭సనేశ్రరత్ః
జనేన్తనోౌశ్రనిర జనమ్శ్రప్రాప్య శ్రతిశ్రఙ్కక శ్రజనక శ్రసజీవిత్మ్శ్ర౧౫
త్వశ్రప్రతుు తేశ్రవయ సనమ్శ్రప్రాోౌశ్రలోక్శ్రనాతోశ్రత్వహాశ్రతుయ తిః
సరాల్మ న్శ్రకామాన్శ్రప్ర్షత్య జయ శ్రవనేశ్రవసతిశ్రరాక్వఃశ్ర౧౬
ఇతిశ్రలోక్శ్రసమాప్రకుషఃట శ్రాతేశ్రష్ణశ్రఅత్య శ్రప్రప్స్మత్యన్
రాత్వశ్రసయ శ్రనిప్తిష్టయ మిశ్రసీాయాశ్రలక్షక ణశ్రసయ శ్రచ్శ్రశ్ర౧౭
ఏవమ్శ్రసశ్రవిలప్మ్శ్రస
శ్ర ౌస్మక న్శ్రవనేశ్రత్శరా౭౭త్క జః
త్త్రే శ్రత్వహత్వమ్శ్రపుణాయ మ్శ్రప్ర ణశాలామ్శ్రత్వ నోరమామ్శ్ర౧౮
స్మలశ్రాలా౭శల్మ క్రాణనామ్శ్రప్్శ్రత ణ ర్ హుపి: ఆప్రుామ్
విశాలామ్శ్రప్రుతుపిశ్రశ్రసీరా
ౌ ణ మ్శ్రకుైశ్రరేల్మ తిమ్శ్రఇవా౭త్ల్మ రేశ్ర౧౯
శప్రకా౭యుత్శ్రనికాైశ్రశచశ్రకారుక కై: ారశ్రస్మత్నైః
రుక్క శ్రప్రపుష్తశ్రట రక హాశ్రస్మరఃశ్రశోపిామ్శ్రశప్రతుశ్రాత్కైఃశ్ర౨0
అరు శ్రరశిక శ్రప్రప్త్వకాై: క్నరశ్రశ్రసూౌణీశ్రక్తైఃశ్రశరః
శోపిామ్శ్రత్వప్శ్రౌ వత్నైఃశ్రసర్ శ్రరో్ క్వత్వమ్శ్రఇవశ్ర౨౧
త్వహాశ్రరజత్శ్రవాసోాయమ్శ్రఅస్మాయ మ్శ్రచ్శ్రవిరాజిామ్
రుక్క శ్రపిుశ్రౌ విచిప్రాాయమ్శ్రచ్రక ాయమ్శ్రచా౭పిశ్రశోపిామ్శ్ర౨౨
క్నాుు ళిన్తతై: ఆసక్షశ్రత ౌ శిచ న్తతైఃశ్రకాత్వచ నశ్రపూషితైః
అర్షశ్రసము : అనాప్రతుష్టయ మ్శ్రప్రుకైఃశ్రస్మత్వమశ్రకుహామ్శ్రఇవశ్ర౨౩
ప్రాక్శ్రఉత్క్శ్రప్రసవణామ్శ్రవేతిమ్శ్రవిశాలామ్శ్రత్వప్శ్రౌ ావకామ్
త్త్రే శ్రప్రత్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రపుణాయ మ్శ్రరాత్వశ్రనివేశనేశ్ర౨౪
నిరీక్షయ శ్రసశ్రుహూర ౌమ్శ్రతుశ్రత్త్రే శ్రప్రతోశ్రకురుమ్
ఉటఞశ్రరాత్వమ్శ్రఆసీనమ్శ్రజట్టశ్రత్వణల
ట శ్రార్షణమ్శ్ర౨౫
త్మ్శ్రతుశ్రప్రకుష్టణ౭జినశ్రత్రమ్శ్రచీరశ్రవలు లశ్రవాససమ్
త్త్రే శ్రరాత్వమ్శ్రఆసీనమ్శ్రఅపిత్ఃశ్రావక్నప్త్వమ్శ్ర౨౬
స్మత్వమశ్రసు న ౌమ్శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రపుణరీ
ట క్శ్రనిపేక్షణమ్
ప్రపుతివాయ ఃశ్రస్మక్రా౭శ్రనాౌయాశ్రప్రాౌరమ్శ్రత్రక శ్రచార్షణమ్శ్ర౨౭
ఉప్విషమ్
ట శ్రత్వహాశ్రాహుమ్శ్రప్రప్హాక ణమ్శ్రఇవశ్రశాశల్మ త్మ్
శ్రసమి
ౌ టలేశ్రత్ర్ శ్రససీక ిరే ణశ్రసీత్యాశ్రలక్షక ణేనశ్రచ్శ్ర౨౮
త్మ్శ్రప్రతుశ్రష్టటల్మ శ్రప్రత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రతుఃక్శ్రమోహశ్రప్ర్షపులత్ః
అప్య ావత్శ్రత్రాక ాకశ్రప్రత్ఃశ్రకైక్యీశ్రరత్ఃశ్ర౨౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్రతుష్ల్మ త ట శ్రవశ్రశ్రవిలలాా౭౭శ్రరోౌశ్రాష్ శ్రసమిౌక్యాశ్ర
ౌ
ిరా
అశకున వన్శ్రారయితుమ్శ్రతైరాయ త్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩0
యఃశ్రసత్వా తిశ్రప్రప్ప్రకుతిపిశ్రర్ వేశ్రతుయ క్శ్రఉ
ౌ ాస్మతుమ్
వనైయ శ్రప్రరుక కైశ్రరుాసీనఃశ్రసో౭యమ్శ్రఆస్నశ్రౌ త్వమా౭ప్రక్జఃశ్ర౩౧
వాసోపిశ్రర్ హుశ్రస్మహన్తస్మశ్రరోయ శ్రత్వహాాక శ్రపురోచిత్ః
ప్రుకా౭జినేశ్రసో౭యమ్శ్రఇహశ్రప్రప్వస్నశ్రౌ త్రకమ్శ్రఆచ్రన్శ్ర౩౨
అారయశ్రతోయ శ్రవివిాశ్రశిచ ప్రాఃశ్రరత్వనసశ్రశ్రసా
ౌ
సో౭యమ్శ్రజట్టశ్రారమ్శ్రఇత్వమ్శ్రసహతేశ్రరాక్వఃశ్రక్త్మ్శ్ర౩౩
యసయ శ్రయజశ్రతే రయ ాశ్రతిష్తశ్రట రుయ క్నశ్రౌ త్రక సయశ్రసత్వచయః
శరీరశ్రశ్రకేశశ్ర
ల సమ్ప్ త్మ్శ్రసశ్రత్రక మ్శ్రప్ర్షమారుతేశ్ర౩౪
చ్ననే
ౌ నశ్రత్వహా౭శ్రరే మణశ్రయసయ శ్రఅత్వు మ్శ్రఉ ప్స్నవిత్మ్
త్వలేనశ్రత్సయ శ్రఅత్వు మ్శ్రఇత్మ్శ్రక్త్మ్శ్రఆరయ శ్రసయ శ్రస్నవయ తేశ్ర౩౫
త్వశ్రనిన మిత్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రప్రాోౌశ్రరాత్వఃశ్రర క్నచిత్ః
తిక్శ్రజీవిత్మ్శ్రప్రుశత్వా శ్రసయ శ్రత్వత్వశ్రలోక్శ్రవిక్ర్ష మత్మ్శ్ర౩౬
ఇతిశ్రశ్రఏవమ్శ్రవిలప్న్శ్రత్వనఃశ్రప్రప్స్మల్మ నన శ్రుక్శ్రప్త్వు జః
ాతౌశ్రప్ర ాప్య శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్ాత్శ్రప్రతోశ్రరుత్న్శ్ర౩౭
తుఃకా౭పిశ్రత్ోౌశ్రప్రతోశ్రరాజశ్రపుప్రతోశ్రత్వహాశ్రప్లః
ఉకాల్మ ౌ శ్రఆరేయ తిశ్రసప్రకుత్శ్రత్వనమ్శ్రపునశ్రరోన వాచ్శ్రిమ్శ్రచ్నశ్ర౩౮
ాష్ శ్రఅపిహిత్శ్రక్ణశ్రట శచశ్రప్రపేక్షయ శ్రరాత్వమ్శ్రయశస్మల్మ నమ్
ఆరేయ తిశ్రఏవాపిశ్రసప్రుుశయ శ్రవాయహరుమ్
ౌ శ్రనాశక్త్శ్రత్ాశ్ర౩౯
శప్రతుక్న శ్రశాచ ౭పిశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవవనేశ్రౌ చ్రణౌశ్రరుత్న్
తౌశ్రుపౌశ్రసశ్రసమా౭౭లిత్వుయ శ్రరామో౭ప్య ౭ప్రూణయ ౭వర ౌయత్శ్ర౪0
త్త్ఃశ్రరత్వన్తనేణ
ౌ శ్రకుహేనశ్రచైవశ్ర
సమ్పయతూశ్రరాజశ్రరాశ్రవ౭రణేయ
తివాక్రశ్రైచ వశ్రనిశాక్రశ్రశచ శ్రశ్రశ్ర
యా౭త్వ్ రేశ్రశుప్రక్శ్రప్రపుహస్ తిాయమ్శ్ర౪౧
ాన్శ్రార్ష ౌవాన్శ్రవారణశ్రయూత్ాాన్శ్ర
సమాక్ామ్శ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రత్వహశ్రత్య ౭రణేయ
వన్తక్సశ్రశ్రస్న౭
ౌ పిశ్రసమ్పక్షయ శ్రసరేల్మ ౭పిశ్ర
అప్రూణయ శ్రుఞ్చ న్శ్రప్రప్విహాయశ్రహర ిమ్శ్ర౪౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
శతతమ సస ర్క :
జటిలమ్శ్రచీరశ్రవసనమ్శ్రప్రాత్వజలిమ్శ్రప్తిత్మ్శ్రపువిశ్ర
త్త్రే శ్రరామోశ్రతుర ౌరేమ్శ్రయుకామేౌశ్రాసు రమ్శ్రయాశ్ర౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్త్మిచ త్శ్రఅపివిజాేయశ్రవివర ణశ్రవత్నమ్శ్రప్రకుశమ్
ప్రాత్రమ్శ్రప్రత్మ్శ్రరాత్వ: ప్ర్షజప్రకాహశ్రాహునాశ్ర౨
ఆప్రకాయశ్రరాత్వశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రమ్పర్షన ౌ శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రచ్శ్రరాక్వః
అమేు శ్రప్రత్మ్శ్రఆరోప్య శ్రప్రయ ప్రపుచ్చ త్శ్రసమాహిత్ఃశ్ర౩
క్ల్మ శ్రుశ్రతే౭పూత్శ్రపిాశ్రాత్శ్రయశ్రత్౭రణయ మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఆక్త్ః
నశ్రహిశ్రత్ల్మ మ్శ్రజీవత్శ్రశ్రసస
ౌ య శ్రవనమ్శ్రఆక్ుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౪
చిరసయ శ్రప్త్శ్రప్శాయ మిశ్రతూరాశ్రత్్ రత్మ్శ్రఆక్త్మ్
తుప్రష్ త్వక్మ్శ్రఅరణేయ ౭స్మక న్శ్రిమ్శ్రాత్శ్రవనమ్శ్రఆక్త్ఃశ్ర౫
క్చిచ శ్రశ్రాౌరయతేశ్రాత్శ్రరాజాశ్రయత్ల్మ ౌ శ్రమిహాశ్రక్త్:
క్చిచ నన శ్రత్వనశ్రసా హస్మశ్రరాజాశ్రశ్రలోకా౭0త్రమ్శ్రక్త్:శ్ర౬
క్చిచ త్శ్రసౌత్వయ శ్రనశ్రతేశ్రరాజయ మ్శ్రప్రప్షమ్
ట శ్రాలశ్రసయ శ్రశాశల్మ త్మ్శ్ర
క్చిచ శ్రచుచ ప్రూషస్నశ్రాత్శ్రపిత్రమ్శ్రసత్య శ్రవిప్రక్త్వమ్శ్ర౭
క్చిచ శ్రశ్రత్శ
ౌ రతోశ్రరాజాశ్రకుశీశ్రసత్య శ్రసత్వు రః
రాజసూయా౭శల్మ శ్రమేానామ్శ్రఆహరాౌశ్రత్రకశ్రనిశచ యఃశ్ర౮
సశ్రక్చిచ శ్రప్రా్ హకణోశ్రవిాల్మ న్శ్రత్రక శ్రనితోయ శ్రత్వహాశ్రతుయ తిః
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రఉాాయ యోశ్రయావశ్రా
శ్ర ౌ త్శ్రపూజయ తేశ్ర౯
స్మశ్రాత్శ్రక్చిచ శ్రచ్చ శ్రక్నసలాయ శ్రరమిప్రాశ్రచ్శ్రప్రప్జావత్వ
రినీశ్రక్చిచ త్శ్రఆరాయ శ్రచ్శ్రతేవీశ్రననతి
ౌ శ్రకైక్యీశ్ర౧0
క్చిచ శ్రతిల్మ నయశ్రసత్వ్ నన ఃశ్రకులశ్రపుప్రతోశ్రప్హుశ్రప్రశుత్ః
అనసూయుశ్రర౭ుప్రత్ష్టటశ్రసప్రతుు త్శ్రశ్రస్నశ్రౌ పురోహిత్ఃశ్ర౧౧
క్చిచ త్శ్రఅిన ష్ణశ్రతేశ్రయుక్నౌశ్రవితిజ్ఞేశ్రత్వతిమాన్శ్రరుజః
హుత్మ్శ్రచ్శ్రహోషయమాణమ్శ్రచ్శ్రకాలేశ్రవేత్యతేశ్రసాశ్ర౧౨
క్చిచ శ్రశ్రతేవా
ౌ న్శ్రపిప్రతూన్శ్రమాప్రతూశ్రరుు రూన్శ్రపిప్రతుశ్రసమాన౭పిశ్ర
ప్రుాౌమ్శ్రశచ శ్రాత్శ్రవైాయ మ్శ్రశచ శ్రప్రాహక ణామ్శ్రశాచ ౭పిత్వనయ స్నశ్ర౧౩శ్ర
ఇషల్మ ౭న్తసశ్రౌ వరశ్రసత్వ్ ననమ్శ్రఅర ౌశ్రశాన్తసశ్రౌ విశారత్మ్
రత్నాల్మ నమ్శ్రఉాాయ యమ్శ్రక్చిచ శ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రాత్శ్రత్వ నయ స్నశ్ర౧౪
క్చిచ త్శ్రఆత్క శ్రసమాఃశ్రూరాఃశ్రప్రశుత్వనోౌశ్రజితేన్తనియా
ౌ
ః
కుీనాశ్రేచ మిుత్జాేశ్రశచ శ్రప్రకుాశ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ాత్శ్రత్వన్తనిణ
ౌ ఃశ్ర౧౫
త్వన్తమోౌశ్రవిజయశ్రమ్పలమ్శ్రహిశ్రరాజాేమ్శ్రప్వతిశ్రరాక్వ
రసప్రుల్మ తోశ్రత్వన్తనశ్రౌ త్ర: అమాతైయ ఃశ్రశాన్తసశ్రౌ క్నవితైఃశ్ర౧౬
క్చిచ శ్రనిన ప్రాశ్రవశమ్శ్రనశ్రఏషిశ్రక్చిచ త్శ్రకాలేశ్రప్రప్పుత్య స్న
క్చిచ శ్రచాచ ౭ప్రశ్రరాప్రతేష్ణశ్రచినయ
ౌ శ్రసయ ౭శ్రర ౌశ్రనైపుణమ్శ్ర౧౭
క్చిచ న్శ్రత్వన్తన య
ౌ స్నశ్రనశ్రఏక్ఃశ్రక్చిచ శ్రనన శ్రప్హుపిఃశ్రసహ
క్చిచ శ్రతే
శ్ర శ్రౌ త్వన్తనితో
ౌ శ్రత్వన్తనోౌశ్రరాన్తషమ్
ట శ్రనశ్రప్ర్షావతిశ్ర౧౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్చిచ శ్రత్౭శ్రర ౌమ్శ్రవినిశిచ త్యశ్రలకుశ్రమ్పలమ్శ్రత్వహోత్యమ్
క్షిప్రప్మ్శ్రఆరప్స్నశ్రక్రుౌమ్శ్రనశ్రత్వరు యస్మశ్రరాక్వశ్ర౧౯
క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ రప్రకుానిశ్రఏవశ్రప్రకుత్శ్రరూాణిశ్రవాశ్రపునః
వితుశ్రశ్రస్నశ్రౌ సరల్మ శ్రకారాయ ణిశ్రనశ్రక్ర ౌవాయ నిశ్రార్ష ౌవాఃశ్ర౨0
క్చిచ శ్రనన శ్రత్రు శ్రరుయ కాల్మ ౌ శ్రవాశ్రయేశ్రచా౭ప్య ౭ప్ర్షశ్రకీర్ష ౌాః
త్ల్మ యాశ్రవాశ్రత్వశ్రవా౭మాతైయ శ్రరు్ త్యతేశ్రాత్శ్రత్వన్తనిత్
ౌ మ్శ్ర౨౧
క్చిచ త్శ్రసహప్రస్మన్శ్రమ్పరాు ణామ్శ్రఏక్మ్శ్రఇచ్చ స్మశ్రప్మిటత్మ్
ప్ణితో
ట శ్రహయ ౭శ్రర ౌశ్రప్రకుప్రచేచష్ణశ్రకురాయ శ్రనిన ప్రేే యసమ్శ్రత్వహత్శ్ర౨౨
సహప్రస్మశ్రణయ ౭పిశ్రమ్పరాు ణామ్శ్రయశ్రతుయ ాస్నశ్రౌ త్వహీప్తిః
అత్వాశ్రఅప్య ౭యుాశ్రనేయ వశ్రనాస్మశ్రౌ తేష్ణశ్రసహాయాశ్ర౨౩
ఏక్న౭ప్య మాతోయ శ్రమేావీశ్రూరోశ్రత్క్షోశ్రవిచ్క్షణః
రాజానమ్శ్రరాజమాప్రత్మ్శ్రవాశ్రప్రాప్యేన్శ్రత్వహత్వమ్శ్రప్రశియమ్శ్ర౨౪
క్చిచ శ్రుక కాయశ్రత్వహశ్రతేాల్మ వశ్రత్వత్య మేష్ణశ్రచ్శ్రత్వత్యమాః
జక్నాయ శ్రశ్రరశ్రౌ జక్నేయ ష్ణశ్రప్రపుాయ ఃశ్రక్రక రశ్రయోజిాఃశ్ర౨౫
అమాాయ న్శ్రఉప్ాశ్రఅత్వాన్శ్రపిప్రతుశ్రపైాత్వహాన్శ్రశుచీన్
ప్రేష్టటన్శ్రప్రేషేష్ణ
ట శ్రక్చిచ శ్రత్
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రనియోజయస్మశ్రక్రక రశ్ర౨౬
క్చిచ శ్రనోన ౭ప్రకేణశ్రత్మేటనశ్రప్రపుశశ్రుతేల్మ జిత్శ్రప్రప్జమ్శ్ర
రాన్తషమ్
ట శ్రత్వా౭ుశ్రజాననిశ్రౌ త్వన్తమిౌణ: కైక్యీశ్రరత్శ్ర౨౭
క్చిచ శ్రా
శ్ర ౌల్మ మ్శ్రనా౭వజాననిశ్రౌ యాజకాఃశ్రప్తిత్మ్శ్రయా
ఉప్రక్శ్రప్రప్తిప్రక్హీారమ్శ్రకాత్వయానమ్శ్రఇవశ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౨౮
ఉాయశ్రకుశలమ్శ్రవైత్య మ్శ్రప్రపుత్య శ్రసమ్పౌషణేశ్రరత్మ్
ూరమ్శ్రఐశల్మ రయశ్రకాత్వమ్శ్రచ్శ్రయోశ్రనశ్రహనిశ్రౌ సశ్రవత్య తేశ్ర౨౯
క్చిచ త్శ్రప్రతుషశ్రట శచ శ్రూరశ్రశచ శ్రప్రతుతిమాన్శ్రత్వతిమాన్శ్రశుచిః
కుీనశ్రశాచ ౭ురక్శ్రౌ శచ శ్రత్క్షఃశ్రస్ననాప్తిఃశ్రప్రకుత్ఃశ్ర౩0
ప్లవనశ్రౌ శచ శ్రక్చిచ శ్రతే
శ్ర శ్రౌ ుకాయ శ్రయుత్శ్రౌ విశారాః
ప్రతుషశ్రట ఉప్ానాశ్రవిప్రకానాౌశ్రశ్రసల్మ ౌ యాశ్రసప్రతుు త్యశ్రమానిాఃశ్ర౩౧
క్చిచ త్శ్రప్లశ్రసయ శ్రప్క్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రవేత్నమ్శ్రచ్శ్రయతోచిత్మ్
సప్రమా్ ప్ ౌశ్రకాలమ్శ్రాత్వయ మ్శ్రత్ాస్మశ్రనశ్రవిళత్వ్ స్నశ్ర౩౨
కాలా౭తిప్రక్త్వణేశ్రహేయవశ్రప్క్శ్రౌ వేత్నయోశ్రప్రరు్ాః
ప్రుౌఃశ్రకుప్య ని ౌశ్రతుషయ ని ౌశ్రసో౭నర ౌఃశ్రరత్వహాన్శ్రప్రరక త్ఃశ్ర౩౩
క్చిచ త్శ్రసరేల్మ ౭ురకాౌశ్రస్మ
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రకులశ్రపుప్రాఃశ్రప్రప్ానత్ః
క్చిచ త్శ్రప్రాణామ్శ్రశ్రసవా
ౌ ౭శ్రరే ౌష్ణశ్రసత్వౌయ జని ౌశ్రసమాహిాఃశ్ర౩౪
క్చిచ శ్రశ్రజాజనప్తోశ్రవిాల్మ న్శ్రత్క్షిణఃశ్రప్రప్తిానవాన్
యతోక్శ్రౌ వాత్వశ్రతూత్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ప్రకుతోశ్రప్రత్శ్రప్మిటత్ఃశ్ర౩౫
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్చిచ త్శ్రఅష్టటత్శా౭నేయష్ణశ్రసల్మ ప్క్షేశ్రత్శశ్రప్త్వచ శ్రచ్
ప్రతిపిశ్రన్తస్మ ౌపి: అవిజాేతై: వేతిా శ్రత్వరాౌనిశ్రచారకైఃశ్ర౩౬
క్చిచ శ్రత్ల్మయ ాస్మౌన్శ్రఅహిాన్శ్రప్రప్తియాామ్శ్రశచ శ్రసరల్మ ా
తుర్ లాన్శ్రఅనవజాేయశ్రవర ౌస్నశ్రర్షపుశ్రసూత్నశ్ర౩౭
క్చిచ శ్రనన శ్రలోకాయతికాన్శ్రప్రాహక ణామ్శ్రస్మ
శ్ర ౌ త్శ్రస్నవస్న
అన౭శ్రర ౌశ్రకుశలాశ్రహేయతేశ్రాలాఃశ్రప్ణిత్
ట శ్రమానినఃశ్ర౩౮
త్రక శ్రశాన్తస్నష్ణ
ౌ శ్రుకేయష్ణశ్రవిత్య మానేష్ణశ్రతురు్ ాః
పుతిమా
ౌ న్శ్రవీక్షికీమ్శ్రప్రాప్య శ్రనిర౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రప్వత్నిశ్రౌ తేశ్ర౩౯
వీరశ్రర౭తుయ షిామ్శ్రపూరల్మ మ్శ్రఅస్మక క్మ్శ్రాత్శ్రపూరల్మ కైః
సత్య శ్రనామామ్శ్రప్రతుటశ్రాల్మ రామ్శ్రహసయ ౌ ౭శల్మ శ్రరత్శ్రసుు లామ్శ్ర౪0
ప్రాహక ణఃశ్రక్షప్రతియైశ్రరల్మైయ ఃశ్రసల్మ శ్రక్రక శ్రనిరతైఃశ్రసా
జితేన్తనియై
ౌ శ్రరక హోాాహశ్రప్రరుల్మ ా౭మాతైయ ఃశ్రసహప్రసశఃశ్ర౪౧
ప్రాస్మతైశ్రర్షల్మ విా౭౭కారశ్రప్రరుల్మ ామ్శ్రవైత్య శ్రజనా౭౭కులామ్
క్చిచ శ్రత్ా ుతిామ్శ్రసీ్ామ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రప్ర్షరక్షస్మశ్ర౪౨
క్చిచ శ్రచైచ త్యశ్రశతైశ్రశ్రరుజషఃట శ్రరనివిషశ్రట జనా౭౭కులః
తేవస్మౌనైఃశ్రప్రప్ాపిశ్రశచ శ్రత్ట్టకైశ్రశోచ ప్శోపిత్ఃశ్ర౪౩
ప్రప్ప్రహుషశ్రట నరశ్రనారీక్ఃశ్రసమాజ్ఞత్ా వశ్రశోపిత్ః
రప్రకుషశ్రట సీమాశ్రప్శుమాన్శ్రహిమాా పి: ప్ర్షవర్ష జత్ఃశ్ర౪౪
అతేవశ్రమాప్రతుక్నశ్రరత్వయ ఃశ్రశాల్మ శ్రప్తైఃశ్రప్ర్షవర్ష జత్ః
ప్ర్షత్య క్నశ్రౌ ప్యై: సరల్మ : క్నిపిశోచ ప్శ్రశోపిత్: ౪౫
వివర్ష జతోశ్రనర: ాపై: త్వత్వశ్రపూరల్మ : రరక్షిత్:
క్చిచ శ్రజ
శ్ర జనప్త్ఃశ్రసీ్ త్ఃశ్రరక్మ్శ్రవసతిశ్రరాక్వశ్ర౪౬
క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ త్యిాఃశ్రసరేల్మశ్రప్రకుషిశ్రక్నశ్రరక్షశ్రజీవినః
వారాౌయామ్శ్రసప్రమిే త్శ్రశ్రస్మౌత్శ్రలోక్నశ్రహిశ్రరక్మ్శ్రఏత్తేశ్ర౪౭
తేష్టమ్శ్రకుపిశ్రౌ ప్రీహారఃశ్రక్చిచ శ్రతే
శ్ర శ్రౌ ప్రణమ్శ్రప్రకుత్మ్
రక్షాయ శ్రహిశ్రరాజాేశ్రత్రేక ణశ్రసరేల్మ శ్రవిషయశ్రవాస్మనఃశ్ర౪౮
క్చిచ త్శ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్రస్మనల్మ యస్మశ్ర
ౌ
క్చిచ శ్రశ్రాౌశ్రశచ శ్రరరక్షిాః
క్చిచ శ్రనన శ్రప్రశత్ా
ౌ సయ శ్రఆస్మమ్శ్రక్చిచ త్శ్రకుహయ మ్శ్రనశ్రాషస్నశ్ర౪౯
క్చిచ శ్రనాన క్శ్రవనమ్శ్రకుప్మ్
ౌ శ్రక్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ సమిౌశ్రతేుకా:
క్చిచ శ్రనన శ్రక్ణికా౭శాల్మ నామ్శ్రకుత్వజరాణామ్శ్రచ్శ్రప్రతుప్య స్మశ్ర౫0
క్చిచ త్శ్రత్రే యస్నశ్రనిత్య మ్శ్రత్వుష్టయ ణామ్శ్రవిపూషిత్మ్
ఉాౌయోాౌయశ్రపూరాల్మ ౭శ్రహేశ్రణ రాజపుప్రత్శ్రత్వహాశ్రప్తేశ్ర౫౧
క్చిచ శ్రనన శ్రసరేల్మ శ్రక్రాక మాౌ: ప్రప్త్య క్షానేశ్రౌ విశత్వు యాశ్ర
సరేల్మ శ్రవాశ్రపున: ఉప్రతుాష్టటశ్రత్వత్య శ్రమేవా౭ప్రత్శ్రకారణమ్శ్ర౫౨శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్చిచ త్శ్రసరాల్మ ణిశ్రతురాుణిశ్రత్నశ్రానాయ ౭౭యుతోశ్రత్కైః
యన్తనతశ్రౌ శచ శ్రప్ర్షపూరాణనిశ్రత్ాశ్రశిలి్ శ్రత్ుర ౌరఃశ్ర౫౩
ఆయశ్రశ్రస్నశ్రౌ విపులఃశ్రక్చిచ త్శ్రక్చిచ త్శ్రఅల్ త్రోశ్రవయ యః
అాప్రతేష్ణశ్రనశ్రతేశ్రక్చిచత్శ్రక్నశోశ్రక్చ్చ తిశ్రరాక్వశ్ర౫౪
తేవా౭శ్రరే ౌశ్రచ్శ్రపిప్రత్౭శ్రరే ౌశ్రప్రాహక ణా౭ాయ క్తేష్ణశ్రచ్
యోతేష్ణశ్రమిప్రత్శ్రవరేుష్ణశ్రక్చిచ త్శ్రక్చ్చ తిశ్రతేశ్రవయ యఃశ్ర౫౫
క్చిచ త్శ్రఆరోయ శ్రవిశుాౌ౭ాక శ్రక్షార్షత్శ్రశోచ రశ్రక్రక ణా
అప్రపుషఃట శ్రశాన్తసశ్రౌ కుశల: నశ్రలోాత్శ్రవత్య తేశ్రశుచిఃశ్ర౫౬
ప్రకుహీత్శ్రైచ వశ్రప్రపుషశ్రట శచ శ్రకాలేశ్రప్రతుషఃట శ్రసకారణః
క్చిచ శ్రనన శ్రుచ్య తేశ్రచ్యరోశ్రత్నశ్రలోాశ్రనన రర ిప్శ్ర౫౭
వయ సనేశ్రక్చిచ త్శ్రఆటయ శ్రసయశ్రతురు త్శ్రసయ శ్రచ్శ్రరాక్వ
అర ౌమ్శ్రవిరాకాఃశ్రప్శయ ని ౌశ్రత్వా౭మాాయ శ్రప్హుశ్రప్రశుాఃశ్ర౫౮
యానిశ్రమిాయ ౭పిశస్మౌనామ్శ్రప్త్నయ ౌ ౭ప్రస్మణిశ్రరాక్వ
ానిశ్రపుప్రత్శ్రప్ూన్శ్రక్ననిశ్రౌ ప్రీత్య ర ౌమ్శ్రఅుశాసత్ఃశ్ర౫౯
క్చిచ త్శ్రప్రుాౌమ్శ్రశచ శ్రాలామ్శ్రశచ శ్రవైత్య శ్రుకాయమ్శ్రశచ శ్రరాక్వ
ానేనశ్రత్వనస్మశ్రవాచాశ్రప్రతిపి: ఏతైశ్రరు్ పూషస్నశ్ర౬0
క్చిచ త్శ్రకురూమ్శ్రశచ శ్రప్రుాౌమ్శ్రశచ శ్రాప్స్మన్శ్రతేవా౭తిత్వన్
చైాయ మ్శ్రశచ శ్రసరాల్మ న్శ్రస్మాౌ౭శ్రరాౌన్శ్రప్ర ాహక ణామ్శ్రశచ శ్రనత్వసయ స్మశ్ర౬౧
క్చిచ త్శ్రఅరే ౌనశ్రవాశ్రత్రకమ్శ్రఅర ౌమ్శ్రత్రేక ణశ్రవాశ్రపునః
ఉపౌశ్రవాశ్రప్రీతిశ్రలోపేనశ్రకామేనశ్రనశ్రాత్స్నశ్ర౬౨
క్చిచ త్శ్రఅర ౌమ్శ్రచ్శ్రత్రకమ్శ్రచ్శ్రకాత్వమ్శ్రచ్శ్రజయామ్శ్రవర
విప్జయ శ్రకాలేశ్రకాలజశ్రే సరాల్మ న్శ్రవరత్శ్రస్నవస్నశ్ర౬౩
క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ ప్రాహక ణాఃశ్రశరకశ్రసరల్మ శ్రశాన్తస్మౌ౭శ్రర ౌశ్రక్నవిా:
ఆశత్వా నేౌశ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే పౌరశ్రజానప్తైఃశ్రసహశ్ర౬౪
నాస్మక్
ౌ య మ్శ్రఅప్రుత్మ్శ్రప్రక్నత్మ్శ్రప్రప్మాత్మ్శ్రత్వరు శ్రసూప్రత్ామ్
అత్రే నమ్శ్రశ్రజాేనవామ్శ్రఆలసయ మ్శ్రప్త్వచశ్రప్రుతిా
ౌ మ్శ్ర౬౫
ఏక్శ్రచినన
ౌ మ్శ్రఅరాౌనామ్శ్రఅనరజ
ౌ శ్రతే శచ శ్రత్వన్తనణ
ౌ మ్
నిశిచ ానామ్శ్రఅనా౭రత్వ్ మ్శ్రత్వన్తనస్మ
ౌ య ౭ప్ర్షరక్షణమ్శ్ర౬౬
త్వఙ్ు ళస్మయ ౭ప్రప్యోక్మ్శ్రచ్శ్రప్రప్తుయ ాౌనమ్శ్రచ్శ్రసరల్మ త్:
క్చిచ త్శ్రత్ల్మ మ్శ్రవర జయశ్రస్నయ ాన్శ్రరాజశ్రతోష్టమ్శ్రశచ తుర ౌశశ్ర౬౭
త్శశ్రప్త్వచ శ్రచ్తుశ్రరల్మ రాున్శ్రసప్శ్రౌ వరు మ్శ్రచ్శ్రత్త్ల్మ ౌ త్:
అషశ్రట వరు మ్శ్రప్రతివరుమ్శ్రచ్శ్రవిాయ శ్రశ్రస్మ ౌప్రసశ్రశచ శ్రరాక్వశ్ర౬౮
ఇన్తమిౌయాణామ్శ్రజయమ్శ్రపుాల్మ ౌ శ్రష్టటుు ణయమ్శ్రతైవశ్రమాుషమ్శ్ర
ప్రకుత్య మ్శ్రవిత్వే తిశ్రవరుమ్శ్రచ్శ్రత్ాశ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రత్వత్వటలమ్శ్ర౬౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యాప్రాశ్రత్త్వటశ్రవిానమ్శ్రచ్శ్రతిల్మ శ్రయోనీశ్రసమిౌశ్రవిప్రక్హౌశ్ర
క్చిచ త్శ్రతేవాన్శ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే యావశ్రత్౭ుత్వనయ స్నశ్ర౭0
త్వన్తమిౌపిశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రయతోతిష్
ౌ త శ్రట శచ తుర్ష్ శ్రన్తస్మ ౌపిశ్రరేవశ్రవాశ్ర
క్చిచ త్శ్రసశ్రత్వ్:త ౌ వయ ్శ్రత ౌ శచ శ్రత్వన్తత్వౌమ్శ్రత్వన్తత్వౌయస్నశ్రమిత్: ౭౧
క్చిచ శ్రతే
శ్ర శ్రౌ సప్లాశ్రవేా: క్చిచ శ్రతే
శ్ర శ్రౌ సప్లా: ప్రియా:
క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ సప్లాశ్రారా: క్చిచ శ్రశ్రతేశ్రౌ సప్లమ్శ్రప్రశుత్మ్శ్ర౭౨
క్చిచ తేష్యవశ్రతేశ్రపుతిశ్రౌ రయతోకాౌశ్రత్వత్వశ్రరాక్వశ్ర
ఆయుష్టయ శ్రచ్శ్రయశస్మయశ్రచ్శ్రత్రక శ్రకామా౭శ్రర ౌశ్రసమిమాశ్ర౭౩
యామ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవర ౌతేశ్రాతోశ్రయాత్వచ శ్రన: ప్రప్పిాత్వహా:
ామ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవర ౌస్నశ్రక్చిచ శ్రాయ శ్రచ్శ్రసత్్ త్కాశ్రశుాశ్రశ్ర౭౪
క్చిచ త్శ్రస్మల్మ తుశ్రప్రకుత్మ్శ్రోజయ మ్శ్రఏక్నశ్రనా౭శాన స్మశ్రరాక్వ
క్చిచ త్శ్రఆశత్వా మానేోయ శ్రమిప్రతేప్య ఃశ్రసప్రత్వ్యచ్చ స్మశ్ర౭౫
రాజాశ్రతుశ్రత్రేక ణశ్రహిశ్రాలయిాల్మ శ్రశ్రశ్ర
త్వహాత్వతిశ్రశ్రరత్వ
ౌ టశ్రత్ర: ప్రప్జానామ్శ్ర
అవాప్య శ్రప్రకుాాన మ్శ్రవరామ్శ్రయావత్శ్రశ్ర
ఇత్శ్రశుచయ త్శ్రసాల్మ రుశ్రుపైతిశ్రవిాల్మ న్శ్ర౭౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
ఏకోతతర్ శతతమ సస ర్క :
రాత్వశ్రసయ శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్తుయవాచ్శ్రహ
ిమ్శ్రమేశ్రత్రాక శ్రతిల్మ హీనశ్రసయ శ్రరాజశ్రత్రక ఃశ్రక్ర్షషయతిశ్ర౧
శాశల్మ తో౭యమ్శ్రసాశ్రత్రక ఃశ్రశ్రస్మతో
ౌ ౭స్మక రశ్రనరర ిప్
ఞయ ష టశ్రపుప్రతేశ్రస్మ
శ్ర తే
ౌ శ్రరాజన్శ్రనశ్రక్నీయాన్శ్రప్రుోశ్రప్వేత్శ్ర౨
సశ్రసప్రుాౌమ్శ్రత్వయాశ్రస్మర ౌమ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రక్చ్చ శ్రరాక్వ
అపిషేచ్యశ్రచా౭౭ాక నమ్శ్రకులశ్రస్మయ ౭సయ శ్రప్వాయశ్రనఃశ్ర౩
రాజానమ్శ్రమాుషమ్శ్రప్రాహుశ్రరే
శ్ర ౌవతేల్మ శ్రసశ్రత్వతోశ్రత్వత్వ
యసయ శ్రత్రాక ౭శ్రర ౌశ్రసహిత్మ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఆహుర్శ్రఅమాుషమ్శ్ర౪
కేక్యశ్రశ్రస్నశ్రౌ చ్శ్రత్వయిశ్రతుశ్రత్ల్మ యిశ్రచా౭రణయమ్శ్రఆప్రశితే
తివమ్శ్రఆరయ శ్రక్తోశ్రరాజాశ్రయాయజూక్ఃశ్రసామ్శ్రత్వత్ఃశ్ర౫
నిప్రష్టు త్వౌశ్రమాప్రతేశ్రప్వతిశ్రసహశ్రసీతేశ్రసశ్రలక్షకణే
తుఃక్శ్రశోకా౭పిశ్రపూత్శ్రశ్రరౌశ్రరాజాశ్రప్రతితివశ్రత్వ౭ప్య కాత్శ్ర౬
ఉతిష
ౌ శ్రట పురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రప్రియామ్శ్రఉత్క్మ్శ్రపితుః
అహమ్శ్రచా౭యమ్శ్రచ్శ్రశప్రతుక్న ఃశ్రపూరల్మ మ్శ్రఏవశ్రప్రకు తోత్క్నశ్ర౭
ప్రపియేణశ్రక్లుశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రహిశ్రపిప్రతుశ్రలోకేష్ణశ్రరాక్వ
అక్షయయ మ్శ్రప్వత్వతిశ్రఆహుర్శ్రప్వామ్శ్రైచ వశ్రపితుఃశ్రప్రపియఃశ్ర౮
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ాల్మ శ్రమేవశ్రశోచ్మ్శ్రశ్రసవ
ౌ శ్రత్రే నేపుా :
త్ల్మ యేయవశ్రసకాౌమ్శ్రఅనివరయ శ్రౌ పుతిమ్
ౌ శ్ర
త్ల్మ యాశ్రవిహీనశ్రశ్రసవ
ౌ శ్రశోక్శ్రరుక్ ణ:
త్ల్మ మ్శ్రసత్వాక రన్శ్రఅసమి
ౌ త్: పిాశ్రతేశ్ర౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్నత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
ుి య తతర్ శతతమ సస ర్క :
ామ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రక్రుణామ్శ్రవాచ్మ్శ్రపితుర్శ్రత్వరణశ్రసమిమామ్
రాక్వోశ్రప్రతేశ్రనోకాౌమ్శ్రప్పూవశ్రక్త్శ్రచేత్నఃశ్ర౧
త్మ్శ్రతుశ్రవప్రజశ్రమివోశ్రప్రతుా ష టమ్శ్రఆహవేశ్రానవా౭ర్షణా
వాక్ల్మ ప్రజమ్శ్రప్రతేశ్రనోక్ ౌమ్శ్రఅత్వనోజమ్
ే శ్రప్రత్వౌప్ఃశ్ర౨శ్ర
ప్రప్ప్రకుహయ శ్రాహూశ్రరామోశ్రవైశ్రపుషి్ ా౭ప్రక్నశ్రయాశ్రప్రతుత్వః
వనేశ్రప్రశునాశ్రప్రకుత్శ్రౌ శ్రసా
ౌ శ్రపువిశ్రప్ాత్శ్రహశ్ర౩
త్ాశ్రనిప్తిత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రజక్ాయ మ్శ్రజక్త్వశ్రప్తిమ్
కూలశ్రకాత్శ్రప్ర్షప్రశానమ్
ౌ శ్రప్రప్రప్మ్
ౌ శ్రఇవశ్రకుత్వజరమ్శ్ర౪
ప్రాత్రశ్రశ్రస్నశ్రౌ త్వహేష్టల్మసమ్శ్రసరల్మ త్ఃశ్రశోక్శ్రక్ర్షేత్మ్
రుత్నఃౌ శ్రసహశ్రవైతేహాయశ్రస్మషిచుఃశ్రసలిలేనశ్రవైశ్ర౫
సశ్రతుశ్రసమాజామ్శ్రపునశ్రశ్రరా
ల ల్మ ౌ శ్రనేప్రాాయ మ్శ్రఅప్రసమ్శ్రఉప్రతుా జన్
ఉాప్రకాత్వత్శ్రకాకుత్ాిఃశ్రప్రకుప్ణమ్శ్రప్హుశ్రాషితుమ్శ్ర౬
సశ్రరాత్వ: సల్మ రు శ్రక్త్మ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రపిత్రమ్శ్రప్రపుతివీశ్రప్తిమ్శ్ర
ఉవాచ్శ్రప్రత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రత్రాక ౭ాక శ్రత్రక శ్రసమిమత్మ్శ్ర౭
ిమ్శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రఅయోాయ యామ్శ్రాతేశ్రతిష్టటమ్శ్రక్తిమ్శ్రక్తేశ్ర
క్: ామ్శ్రరాజవరా౭త్వనామ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రాలయిషయ తిశ్ర౮
ిమ్శ్రుశ్రత్సయ శ్రత్వయాశ్రకారయ మ్శ్రతురాజతేనశ్రత్వహాత్క న:
యోశ్రప్రుతోశ్రత్వత్వశ్రశోకేనశ్రనశ్రత్వయాశ్రచా౭పిశ్రసప్రుాు త్ఃశ్ర౯
అహోశ్రప్రత్శ్రస్మాౌ౭శ్రరోౌశ్రయేనశ్రరాజాశ్రత్ల్మయా౭నక్
శప్రతుకేన నశ్రచ్శ్రసరేల్మ ష్ణశ్రప్రపేత్శ్రప్రకుతేయ ష్ణశ్రసప్రతుుత్ఃశ్ర౧0
నిప్రష్ ానామ్శ్రఅనేకా౭ప్రకా0శ్రనరేన్తనేణ
ౌ శ్రవినాశ్రప్రకుామ్
నిప్రుత్శ్రౌ వనశ్రవాసో౭పిశ్రనశ్రఅయోాయ మ్శ్రక్ుమ్
ౌ శ్రఉత్ా హేశ్ర౧౧
సమాప్శ్రౌ వనశ్రవాసమ్శ్రమామ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రప్రత్వౌప్
క్నశ్రుశ్రశాస్మషయ తిశ్రపునశ్రశ్రస్మౌతేశ్రలోకా౭శ్రనర
ౌ మ్శ్రక్తేశ్ర౧౨
పురాశ్రప్రపేక్షయ శ్రరప్రుత్మ్
ౌ శ్రమామ్శ్రపిాశ్రయానాయ ౭౭హశ్రస్మనల్మ ౌ యన్
వాకాయ నిశ్రానిశ్రప్రశోష్టయమిశ్రకుత్ఃశ్రక్ర ణశ్రరకాశ్రనయ ౭హమ్శ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రసశ్రప్రత్మ్శ్రారాయ మ్శ్రఅపేయ త్య శ్రరాక్వః
ఉవాచ్శ్రశోక్శ్రసత్వౌప్ఃౌ శ్రపూర ణశ్రచ్న్తనశ్రౌ నిా౭౭ననామ్శ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
సీతేశ్రప్రుత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ శల్మ శురఃశ్రపిప్రాశ్రహీనో౭స్మశ్రలక్షక ణ
ప్రతోశ్రతుఃక్మ్శ్రఆచ్షేశ్రట సల్మ రు త్మ్శ్రప్రపుతివీశ్రప్తిమ్శ్ర౧౫
త్తోశ్రప్హుశ్రకుణమ్శ్రతేష్టమ్శ్రాష్ట్ శ్రనేప్రతేశ్రషల్మ ౭జాయత్
త్ాశ్రప్రపువతిశ్రకా కుస్నశ్రౌ కుమారాణామ్శ్రయశస్మల్మ నామ్శ్ర౧౬
త్త్శ్రస్న
శ్ర శ్రౌ ప్రాత్రశ్రసా రేల్మశ్రప్రపుశమ్శ్రఆశాల్మ సయశ్రరాక్వమ్శ్ర
అప్రపువన్శ్రజక్త్వశ్రప్రుౌ:శ్రప్రియామ్శ్రఉత్క్మ్శ్రపితు:శ్ర౧౭
స్మశ్రసీాశ్రశల్మ శురమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసల్మ రుశ్రలోక్శ్రక్త్మ్శ్రప్రుప్మ్శ్ర
నేప్రాాయ మ్శ్రఅప్రశుశ్రపూరాణాయ మ్శ్రఅశక్న్శ్రఈక్షితుమ్శ్రప్తిమ్శ్ర౧౮
స్మనల్మ ౌ యిాల్మ శ్రతుశ్రామ్శ్రరామోశ్రరుత్నీమ్
ౌ శ్రజనకా౭౭త్క జామ్
ఉవాచ్శ్రలక్షక ణమ్శ్రత్ప్రత్శ్రతుఃితోశ్రతుఃిత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧౯
ఆనయశ్రఇుు తిశ్రపిణాయ క్మ్శ్రచీరమ్శ్రఆహరశ్రచ్యత్ర
ౌ మ్
జలశ్రప్రియా౭శ్రర ౌమ్శ్రాత్శ్రసయ శ్రక్మిష్టయ మిశ్రత్వహాత్క నఃశ్ర౨0
సీాశ్రపురస్మౌశ్రప్రత్ల్మ జతుశ్రత్ల్మ మ్శ్రఏనామ్శ్రఅపితోశ్రప్రవజ
అహమ్శ్రప్శాచ త్శ్రక్మిష్టయ మిశ్రక్తి: హేయ ష్టశ్రరారుణాశ్ర౨౧
త్తోశ్రనిత్య శ్రఅుక్: తేష్టమ్శ్రవితిాాక శ్రత్వహాత్వతిః
ప్రుతుశ్రశ్రరాౌనశ్రౌ శచ శ్రశానశ్రౌ శచ శ్రరామేశ్రచ్శ్రప్రతుటశ్రప్ి ౌమాన్శ్ర౨౨
రత్వన్తన:ౌ తై: ప్రుప్శ్రరతైఃశ్రస్మర ౌమ్శ్రఆశాల్మసయ శ్రరాక్వమ్
అవాారయత్శ్రఆలత్వ్య శ్రనత్వమ్శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రశివామ్శ్ర౨౩
తేశ్రరత్వరాౌమ్శ్రత్త్ఃశ్రప్రకుప్రచాచ త్శ్రఉాక్త్వయ శ్రయశస్మల్మ నః
నత్వమ్శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రరమాయ మ్శ్రసాశ్రపుషి్ త్శ్రకాననామ్శ్ర౨౪
ీప్రక్శ్రప్రసోత్సమ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్వర ౌమ్శ్రశివమ్శ్రఅక్ర ౌత్వమ్
స్మషిచు: తుశ్రఉత్క్మ్శ్రరాఞశ్రే త్ప్రత్శ్రఏత్త్శ్రతేశ్రశ్రప్వతిల్మ తిశ్ర౨౫
ప్రప్ప్రకుహయ శ్రచ్శ్రత్వహీాలోశ్రజలశ్రపూర్షత్మ్శ్రఅఞ్జలిమ్
తిశమ్శ్రయామాయ మ్శ్రఅపిుక్నశ్రరుత్న్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౬
ఏత్త్శ్రతేశ్రరాజశ్రశారూౌలశ్రవిత్వలమ్శ్రతోయమ్శ్రఅక్షయమ్
పిప్రతుశ్రలోక్శ్రక్త్శ్రస్మయ ౭త్య శ్రత్వత్త్
ౌ మ్
ౌ శ్రఉప్తిషతు
ట శ్ర౨౭
త్తోశ్రత్వనాౌినీశ్రత్వరాత్శ్రప్రప్తుయ త్వ ౌరయ శ్రసశ్రరాక్వః
పితుశ్రశచ కారశ్రతేజసీల్మ శ్రనివాప్మ్శ్రప్రాప్రతుపిఃశ్రసహశ్ర౨౮
ఐుు త్మ్శ్రప్త్రీశ్రమిప్రశమ్శ్రపిణాయ క్మ్శ్రత్ర్ శ్రసత్వా ిరే
నయ సయ శ్రరాత్వఃశ్రరతుఃకా౭౭శ్రరోౌశ్రరుత్న్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౯
ఇత్మ్శ్రపుత్వల్మ ి శ్రత్వహారాజశ్రప్రీతోశ్రయత్శ్రఅశనాశ్రవయమ్
యత్శ్రఅనన ఃశ్రపురుష్టశ్రప్వతిశ్రత్త్శ్రఅనాన శ్రశ్రస ౌసయ శ్రతేవాఃశ్ర౩0
త్త్శ్రశ్రస్ననై
ౌ వశ్రమారేు ణశ్రప్రప్తుయ త్వ ౌరయ శ్రనత్వశ్రత్ట్టత్
ఆరురోహశ్రనరశ్రవాయ ప్రక్నశ్రరత్వయ శ్రస్ముమ్శ్రత్వహీత్రమ్శ్ర౩౧
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్ఃశ్రప్ర ణశ్రకుటీశ్రాల్మ రమ్శ్రఆస్మత్య శ్రజక్త్వశ్రప్తిః
ప్ర్షజప్రకాహశ్రాహుాయమ్శ్రఉపౌశ్రప్రత్శ్రలక్షకణౌశ్ర౩౨
తేష్టమ్శ్రతుశ్రరుత్ామ్శ్రశాౌత్శ్రప్రప్తిప్రశుతోు౭ప్వత్శ్రిరౌ
ప్రాప్రతూణామ్శ్రసహశ్రవైతేహాయ శ్రస్మమామనామ్శ్రఇవశ్రనర ౌామ్శ్ర౩౩
త్వహాశ్రప్లానామ్శ్రరుత్ామ్శ్రకురల్మ ామ్శ్రఉత్క్మ్శ్రపితు:
విజాేయశ్రతుులమ్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రప్రత్స్మౌశ్రప్రత్శ్రస్మనికాఃశ్ర౩౪
అప్రపువమ్శ్రశాచ ౭పిశ్రరామేణశ్రప్రత్ఃశ్రసత్వు తోశ్రప్రతువమ్
తేష్టమ్శ్రఏవశ్రత్వహాన్శ్రశప్ఃౌ శ్రశోచ్ామ్శ్రపిత్రమ్శ్రప్రుత్మ్శ్ర౩౫
అత్శ్రవాస్మన్శ్రప్ర్షత్య జయశ్రత్మ్శ్రసరేల్మ ౭పిుకాఃశ్రసల్మ నమ్
అశ్రపేయ క్శ్రత్వనసోశ్రజకుక శ్రరయ ాశ్రశ్రస్మౌనమ్శ్రప్రప్ావిాఃశ్ర౩౬
హయైర౭నేయ శ్రక్జైర౭నేయశ్రరతైర౭నేయ శ్రసల్మ లప్రుుతైః
రకుమారాశ్రశ్రసతై
ౌ శ్రవా౭నేయ శ్రప్తి్ రేవశ్రనరాశ్రయయుఃశ్ర౩౭
అచిరశ్రప్రోషిత్మ్శ్రరాత్వమ్శ్రచిరశ్రవిప్రోషిత్మ్శ్రయా
ప్రత్ష్ణటశ్రకామోశ్రజనఃశ్రసరోల్మ శ్రజకాత్వశ్రసహస్మ౭౭ప్రశత్వమ్శ్ర౩౮
ప్రాప్రతూణామ్శ్రత్ల్మ ర్షాశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రప్రత్ష్ణటశ్రకామాఃశ్రసమాక్త్వమ్
యయుశ్రర్ హుశ్రవితైశ్రరాయ నైఃశ్రకురశ్రనేమిశ్రసల్మనా౭౭కులఃశ్ర౩౯
స్మశ్రపూమిశ్రర్ హుపిశ్రరాయనైఃశ్రకురశ్రనేమిశ్రసమాహా
ుమోచ్శ్రతుులమ్శ్రశప్మ్
ౌ శ్రతౌయ ర్శ్రఇవా౭ప్రప్శ్రసమాక్మేశ్ర౪0
తేనశ్రవిప్రాస్మాశ్రనాకాఃశ్రక్రేణుశ్రప్ర్షవార్షాః
ఆవాసయనోౌశ్రక్నేన
ౌ శ్రజకుక ర్శ్రఅనయ త్ల్మ నమ్శ్రత్త్ఃశ్ర౪౧
వరాహశ్రప్రుక్శ్రసమాు శ్రశచశ్రత్వహిష్టఃశ్రసర ిశ్రవానరాః
వాయ ప్రక్శ్రక్నక్ర ణశ్రక్వయాశ్రవిప్రతేష్ణఃశ్రప్రపుషతైఃశ్రసహశ్ర౪౨
రాత్వు స్మహాల్మ శ్రనతూయహాశ్రహమాా ఃశ్రకారణవా
ట ఃశ్రశ్రప్వా
ల ః
త్ాశ్రపుమోాు ిలాఃశ్రప్రక్నమాచ శ్రవిసమాజాశ్రపేజిరేశ్రతిశఃశ్ర౪౩
తేనశ్రశపేన
ౌ శ్రవిప్రత్్:త ౌ ఆకాశమ్శ్రప్క్షిపిర్శ్రప్రుత్మ్
త్వుష్యయ : ఆప్రుాశ్రపూమి: ఉప్యమ్శ్రప్రప్ప్పౌశ్రత్ాశ్ర౪౪
త్త్శ్రశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్మ్శ్రయశస్మల్మ నశ్రత్వ౭ర్షత్వౌత్వమ్శ్ర
ఆసీనమ్శ్రస
శ్ర మి
ౌ టలేశ్రరాత్వమ్శ్రత్త్రే శ్రసహస్మశ్రజన: ౪౫
విక్ర మమాణ: కైకేయీమ్శ్రసహితోశ్రత్వత్వౌరాశ్రత్వ౭పిశ్ర
అపిక్త్వయ శ్రజనోశ్రరాత్వమ్శ్రాష్ శ్రపూర ణశ్రుక్న౭ప్వత్శ్ర౪౬
ాన్శ్రనరాన్శ్రాష్ శ్రపూరాణ౭క్షాన్శ్రసమ్పక్షాయ ౭త్శ్రరతుఃిాన్
ప్రయ షల్మ జత్శ్రత్రక జ ేఃశ్రపిప్రతువన్శ్రమాప్రతువశ్రచ్చ శ్రసఃశ్ర౪౭
సశ్రత్ప్రత్శ్రకామిేచ త్శ్రప్ర్షషసల్మ ఞశ్రనరాన్శ్ర
నరాశ్రశచ శ్రకేచిశ్రతు
శ్ర ౌశ్రత్మ్శ్రఅప్య వాత్యన్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
చ్కారశ్రసరాల్మ న్శ్రసశ్రవయసయ శ్రానవా
ౌ న్శ్ర
శ్రయా౭శ్రర మమ్శ్రఆస్మత్యశ్రత్ాశ్రప్రుాశ్రత్క జఃశ్ర౪౮
త్త్ఃశ్రసశ్రతేష్టమ్శ్రరుత్ామ్శ్రత్వహాత్క నామ్శ్ర
పువమ్శ్రచ్శ్రక్మ్శ్రచా౭ునినాత్యన్శ్రసల్మ నః
కుహాశ్రిరీణామ్శ్రచ్శ్రతిశశ్రశచ శ్రసత్వౌత్మ్శ్ర
ప్రుత్త్వు శ్రక్నషశ్రప్రప్తిత్వ: ప్రప్శుప్రశువేశ్ర౪౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రతుల్మయ త్ ౌరశ్రశత్త్త్వశ్రసా రు:
త్ర్యయ తతర్ శతతమ సస ర్క :
వస్మషఃట శ్రపురత్ఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రారాన్శ్రత్శరత్శ్రసయ శ్రచ్
అపిచ్ప్రకాత్వశ్రత్మ్శ్రతేశమ్శ్రరాత్వశ్రత్రే నశ్రత్ర్ష ిత్ఃశ్ర౧
రాజశ్రప్త్నయ శ్రశచ శ్రక్చ్చ నోౌయశ్రత్వనమ్
ౌ శ్రత్వనాౌినీమ్శ్రప్రప్తి
త్ప్రతుశుశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రత్త్శ్రత్వర ౌమ్శ్రరాత్వశ్రలక్షక ణశ్రస్నవిత్మ్శ్ర౨
క్నసలాయ శ్రాష్ శ్రపూరే ణనశ్రుకేనశ్రప్ర్షశుషయ ా
రమిప్రామ్శ్రఅప్రప్వీశ్రశ్రత్వనా
ౌ శ్రయాశ్రశాచ ౭నాయ శ్రరాజశ్రయోషిత్ఃశ్ర౩
ఇత్మ్శ్రతేష్టమ్శ్రఅనాానామ్శ్రశ్రిష
ల మ్
ట శ్రఅిష
ల శ్రట క్రక ణామ్
వనేశ్రప్రాక్ు లనమ్శ్రత్వర ౌమ్శ్రయేశ్రతేశ్రనిర్షల్మ షయీశ్రప్రకుాఃశ్ర౪
ఇత్ఃశ్రరమిప్రతేశ్రపుప్రత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ సాశ్రజలమ్శ్రఅత్న్తనిత్
ౌ ః
సల్మ యమ్శ్రహరతిశ్రసౌమిప్రతిశ్రరక త్వశ్రపుప్రత్శ్రసయ శ్రకారణాత్శ్ర౫
జక్నయ శ్రత్వ౭పిశ్రతేశ్రపుప్రత్: ప్రకుత్వాన్శ్రనశ్రతుశ్రక్ర్ష మత్:
ప్రాతుశ్రరయ త్౭శ్రర ౌశ్రసహిత్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రత్శ్రతిల్మ హిత్మ్శ్రకుణఃశ్ర౬
అత్య శ్రఅయశ్రత్వ౭పిశ్రతేశ్రపుప్రత్: శ్రకే లశానామ్శ్రఅశ్రత్ తోచిత్:
నీచా౭నర ౌశ్రసమాచారమ్శ్రసజమ్
జ శ్రక్రక శ్రప్రప్ుత్వచ తుశ్ర౭
త్క్షిణా౭ప్రకేష్ణశ్రత్రే్ష్ణశ్రస్మశ్రత్త్రే శ్రత్వహీశ్రత్లే
పితు: ఇఙ్ము తిశ్రపిణాయ క్మ్శ్రనయ స ౌమ్శ్రఆయత్శ్రలోచ్నాశ్ర౮
త్మ్శ్రపూమౌశ్రపితు: ఆరే ౌనశ్రనయ స ౌమ్శ్రరామేణశ్రవీక్షయ శ్రస్మ
ఉవాచ్శ్రతేవీశ్రక్నసలాయ శ్రసరాల్మ శ్రత్శరత్శ్రన్తస్మయ
ౌ ఃశ్ర౯
ఇత్మ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రనాత్శ్రసయ శ్రరాక్వశ్రసయ శ్రత్వహాత్కనః
రాక్వేణశ్రపితుశ్రర
శ్ర త్
ౌ మ్
ౌ శ్రప్శయ త్శ్రఏత్త్శ్రయాశ్రవితిశ్ర౧0
త్సయ శ్రతేవశ్రసమానశ్రసయ శ్రార్ష ౌవశ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
నశ్రఏత్త్శ్రఔప్యిక్మ్శ్రత్వనేయ శ్రపుక్శ్రౌ ోక్శ్రసయ శ్రోజనమ్శ్ర౧౧
చ్తురనాౌమ్శ్రత్వహీమ్శ్రపుకాల్మ ౌ శ్రత్వహేన్తనశ్రౌ సప్రతుశోశ్రవిపుః
క్త్మ్శ్రఇఙ్ము తిశ్రపిణాయక్మ్శ్రసశ్రపుమేు ిశ్రవరా౭తిప్ఃశ్ర౧౨
అతోశ్రతుఃక్త్రమ్శ్రలోకేశ్రనశ్రిమిచ త్శ్రప్రప్తిాతిశ్రమా
యప్రత్శ్రరాత్వఃశ్రపితుశ్రర
శ్ర ౌాయ త్శ్రఇఙ్ము త్వశ్రక్షోత్మ్శ్రరుతిమా
ౌ న్శ్ర౧౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
రామేశ్రణేఙ్ము తిశ్రపిణాయ క్మ్శ్రపితుర్శ్రత్త్మ్
ౌ శ్రసమ్పక్షయ శ్రమే
క్త్మ్శ్రతుఃకేనశ్రప్రహుత్యమ్శ్రనశ్రసో్ టతిశ్రసహప్రసాశ్ర౧౪
ప్రశుతిశ్రశ్రరౌశ్రక్లిల్మ యమ్శ్రసాయ శ్రలౌికీశ్రప్రప్తిాతిశ్రమాశ్ర
యత్౭నన : పురుష్టశ్రప్వతిశ్రత్త్౭నాన శ్రశ్రస ౌసయ శ్రతేవా: ౧౫
ఏవమ్శ్రఆరాౌమ్శ్రసప్త్నయ శ్రస్మ
శ్ర ౌ శ్రజకుక : ఆశాల్మ సయశ్రామ్శ్రత్ా
త్ప్రతుశుశ్రశాచ ౭౭ప్రశమేశ్రరాత్వమ్శ్రసల్మ రాు శ్రచుచయ త్మ్శ్రఇవా౭త్వరమ్శ్ర౧౬
సరల్మ శ్రోకైఃశ్రప్ర్షత్య క్మ్శ్ర
ౌ రాత్వశ్రసప్రమే్ క్షయశ్రమాత్రః
ఆరాౌశ్రుుచుర౭ప్రూణిశ్రససల్మ రమ్శ్రశోక్శ్రక్ర్షే ాఃశ్ర౧౭
ాస్మమ్శ్రరాత్వఃశ్రసుాౌయశ్రజప్రకాహశ్రచ్రణాన్శ్రశు ాన్
మాప్రతూణామ్శ్రత్వుజశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రసరాల్మ స్మమ్శ్రసత్య శ్రసత్వు రఃశ్ర౧౮
ాఃశ్రాణిపిఃశ్రరక్శ్రస్రే శ్రప్రరుక తుశ్రఅుు ళిశ్రత్లఃశ్రశుపైః
ప్రప్త్వమారూజశ్రరజఃశ్రప్రపుష్టటశ్రప్రాత్వస్మయ ౭౭యత్లోచ్నాఃశ్ర౧౯
సౌమిప్రతిశ్రర౭పిశ్రాఃశ్రసరాల్మ శ్రమాప్రతూ: సప్రమే్క్షయ శ్రతుఃిత్ః
అప్య వాత్యా౭౭సక్మ్శ్ర
ౌ శనైశ్రరామాశ్రత్౭ననర
ౌ మ్శ్ర౨0
యాశ్రరామేశ్రత్ాశ్రత్స్మక న్శ్రసరాల్మ శ్రవప్రుతిరేశ్రన్తస్మయ
ౌ ః
ప్రుతిమ్
ౌ శ్రత్శరాశ్రజా
శ్ర జ తేశ్రలక్షక ణేశ్రశుప్శ్రలక్షణేశ్రశ్ర౨౧
సీా౭పిశ్రచ్రణామ్శ్రశ్రస్మౌస్మమ్శ్రఉప్సప్రుుహయ శ్రతుఃిా
శల్మ ప్రూణామ్శ్రఅప్రశుశ్రపూరాణ౭క్ష్మశ్రస్మశ్రప్పూవా౭ప్రక్త్ఃశ్రశ్రస్మా
ౌ శ్ర౨౨
ామ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రతుఃకా౭౭శ్రరాౌమ్శ్రమాాశ్రతుహిత్రమ్శ్రయా
వనశ్రవాసశ్రప్రకుశామ్శ్రత్వనామ్శ్రక్నసలాయ శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౩
వితేహశ్రరాజశ్రసయ శ్రరాశ్రరన ష్టశ్రత్శరత్శ్రసయ శ్రచ్
రాత్వశ్రప్త్వన శ్రక్త్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రసప్రమా్ ాౌశ్రనిర జనేశ్రవనేశ్ర౨౪
ప్త్క మ్శ్రఆత్ప్శ్రసత్వౌప్మ్
ౌ శ్రప్ర్షిష
ల మ్
ట శ్రఇ వోత్్ లమ్
కాఞ్చ నమ్శ్రరజస్మశ్రత్ల్మసమ్
ౌ శ్రశ్రిష
ల మ్
ట శ్రచ్న్తనమ్
ౌ శ్రఇవా౭ు్ తైఃశ్ర౨౫
ుక్మ్శ్రతేశ్రప్రపేక్షయ శ్రమామ్శ్రశోక్నశ్రత్హశ్రత్య ౭ిన ర్షవాశ్రప్రశయమ్
ప్రపుశమ్శ్రత్వనస్మశ్రవైతేహిశ్రవయ సనా౭౭రణిశ్రసత్వ్ వఃశ్ర౨౬
ప్రపువనాయ ౌ మ్శ్రఏవమ్శ్రఆరాౌయామ్శ్రజననాయ మ్శ్రప్రా౭ప్రక్జః
ాతౌశ్రఆస్మత్య శ్రజప్రకాహశ్రవస్మషశ్రట సయ శ్రసశ్రరాక్వఃశ్ర౨౭
పురోహిత్శ్రస్మయ ౭ిన సత్వసయ శ్రత్సయ శ్రవైశ్రత్ాశ్రశ్రశ్ర
ప్రపుహస్ తేశ్రర్షన్తనశ్రౌ ఇవా౭త్వరాతిప్ః
ప్రప్ప్రకుహయ శ్రాతౌశ్రరసప్రుత్శ్రౌ తేజసఃశ్రశ్ర
సహవశ్రతేనోప్శ్రవివేశశ్రరాక్వఃశ్రశ్రశ్ర౨౮
త్తోశ్రజక్నయ మ్శ్రసహితైఃశ్రసశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ఃశ్ర
పురశ్రప్రప్ానైశ్రశచ శ్రసహవశ్రస్మనికైః
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
జనేనశ్రత్రక జ ేశ్రత్శ్రమేనశ్రత్రక వాన్శ్ర
ఉోప్విష్టటశ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ ౭ప్రక్జమ్శ్రశ్రశ్ర౨౯
ఉోప్విషశ్రట శ్రరౌశ్రత్ాశ్రసశ్రవీరయ వాన్శ్ర
త్ప్స్మల్మ శ్రవేషేణశ్రసమ్పక్షయ శ్రరాక్వమ్
ప్రశియాశ్రజల్మ లన ౌమ్శ్రప్రత్ఃశ్రప్రకుా౭0జలి:శ్ర
యాశ్రత్వహేన్తనఃౌ శ్రప్రప్యత్ఃశ్రప్రప్జాప్తిమ్శ్రశ్ర౩0
ిమ్శ్రఏషశ్రవాక్య మ్శ్రప్రతో౭త్య శ్రరాక్వమ్శ్రశ్ర
ప్రప్ణత్వయ శ్రసప్రతుు త్యశ్రచ్శ్రస్మతుశ్రవక్షయ తి
ఇత్వవశ్రత్స్మయ ౭౭రయ శ్రజనశ్రసయ శ్రత్త్ల్మ ౌ తోశ్ర
ప్పూవశ్రక్నతూహలమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్రత్ాశ్రశ్రశ్ర౩౧
సశ్రరాక్వఃశ్రసత్య శ్రప్రతుతిశ్రశచ శ్రలక్షక ణోశ్ర
త్వహాుశ్రావోశ్రప్రత్శ్రశచ శ్రార్షక క్ః
ప్రుాఃశ్రరప్రహుతి్ శ్రశచ శ్రవిరేజశ్రర౭త్ల్మ రేశ్రశ్ర
యాశ్రసత్స్మయ ఃశ్రసహిా: ప్రత్యో౭క్న యఃశ్ర౩౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రత్రుయ త్ ౌరశ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
చుయతతర్ శతతమ సస ర్క :
త్మ్శ్రతుశ్రరాత్వఃశ్రసమాజాేయశ్రప్రాత్రమ్శ్రకురుశ్రవత్ా లమ్
లక్షక ణేనశ్రసహశ్రప్రాప్రాశ్రప్రప్ష్ణటమ్శ్రసుప్చ్ప్రక్మేశ్ర౧
ిమ్శ్రఏత్త్శ్రఇచేచ యమ్శ్రఅహమ్శ్రప్ర శోతుమ్శ్రప్రప్వాయ ప్రహుత్మ్శ్రత్ల్మయా
యస్మక త్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఆక్తోశ్రతేశమ్శ్రఇత్వమ్శ్రచీరశ్రజట్ట౭జినీశ్ర౨
ిమ్శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రఇత్వమ్శ్రతేశమ్శ్రప్రకుష్టణ౭జినశ్రజట్టశ్రత్రః
హిాల్మ శ్రరాజయ మ్శ్రప్రప్విషశ్రట స
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రత్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రవకుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౩
ఇతుయ క్ఃశ్రౌ కేక్యీశ్రపుప్రత్ఃశ్రకాకుతేా ినశ్రత్వహాత్క నా
ప్రప్ప్రకుహయ శ్రప్లవశ్రతూ్యఃశ్రప్రాఞ్జలిశ్రరాల్మ క్యమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౪
ఆరయ మ్శ్రాత్ఃశ్రప్ర్షత్యజయ శ్రప్రకుాల్మ శ్రక్రక శ్రరతుషు రమ్
క్త్ఃశ్రసల్మ రు మ్శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రపుప్రత్శ్రశోకా౭పిశ్రీటిత్ఃశ్ర౫
న్తస్మయా
ౌ
శ్రనియుక్ఃశ్రౌ కైకేయాయ శ్రత్వత్వశ్రమాప్రాశ్రప్రత్వౌప్
చ్కారశ్రరత్వహత్శ్రాప్మ్శ్రఇత్మ్శ్రఆత్క యశోశ్రహరమ్శ్ర౬
స్మశ్రరాజయ శ్రప్లమ్శ్రఅప్రాప్య శ్రవిత్వాశ్రశోక్శ్రక్ర్షేా
ప్తిషయ తిశ్రత్వహాశ్రక్నరేశ్రనిరయేశ్రజననీశ్రత్వత్వశ్ర౭
త్సయ శ్రమేశ్రాసశ్రపూత్సయ శ్రప్రప్స్మత్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఅర మస్మ
అపిషిత్వచ సల్మశ్రచా౭తైయ వశ్రరాఞయ నశ్రత్వక్వాన్శ్రఇవశ్ర౮
ఇమాఃశ్రప్రప్ప్రకుత్యఃశ్రసరాల్మ శ్రవిత్వాశ్రమాత్రశ్రశచ శ్రయాః
త్ల్మ త్శ్రసకాశమ్శ్రఅుప్రాాౌఃశ్రప్రప్స్మత్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౯
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్ా౭ుపూరాల్మయ శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ చా౭౭త్క నిశ్రమానత్
రాజయ మ్శ్రప్రాపున హిశ్రత్రేకణశ్రసకామాన్శ్రరప్రహుత్ఃశ్రకురుశ్ర౧0
ప్వతుశ్రఅవిత్వాశ్రపూమిఃశ్రసత్వప్రకాశ్రప్తినాశ్రత్ల్మ యా
శశినాశ్రవిత్వలేశ్రనేవశ్రశారత్వశ్రరజనీశ్రయాశ్ర౧౧
ఏపిశ్రశచ శ్రసచివైఃశ్రస్మర ౌమ్శ్రశిరస్మశ్రయాచితోశ్రత్వయా
ప్రాతుఃశ్రశిషయ శ్రసయ శ్రాసశ్రసయ శ్రప్రప్స్మత్మ్శ్రక్రుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧౨
త్త్శ్రఇత్మ్శ్రశాశల్మ త్మ్శ్రపిప్రత్య మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రత్వణల
ట మ్
పూజిత్మ్శ్రపురుషశ్రవాయ ప్రక్శ్రనా౭తిప్రక్మితుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రస ాష్ ఃశ్రకేక్యీశ్రరత్ః
రాత్వశ్రసయ శ్రశిరస్మశ్రాతౌశ్రజప్రకాహశ్రప్రత్ఃశ్రపునఃశ్ర౧౪
త్మ్శ్రత్వత్మ్
ౌ శ్రఇవశ్రమాత్ఙ్ు మ్శ్రనిశేల్మ సన ౌమ్శ్రపునఃశ్రపునః
ప్రాత్రమ్శ్రప్రత్మ్శ్రరాత్వఃశ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రఇత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౧౫
కుీనఃశ్రసత్ల్మ ౌ శ్రసత్వ్ నన : తేజసీల్మ శ్రచ్ర్షత్శ్రప్రవత్ః
రాజయ శ్రహేతోఃశ్రక్త్మ్శ్రాప్మ్శ్రఆచ్రేత్శ్రత్ల్మ శ్రతిల్మ తోశ్రజనఃశ్ర౧౬
నశ్రతోషమ్శ్రత్ల్మ యిశ్రప్శాయ మిశ్రసూక్షక మ్శ్రఅప్య ౭ర్షశ్రసూత్న
నశ్రచా౭పిశ్రజననీమ్శ్రాలాయ శ్రత్
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రవిక్ర్ష మతుమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౧౭
కాత్వకారోశ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే కురూణామ్శ్రసరల్మా౭నక్శ్ర
ఉప్ప్నేన ష్ణశ్రారేష్ణశ్రపుప్రతేష్ణశ్రచ్శ్రవిత్వయతేశ్ర౧౮
వయశ్రత్వ౭సయ శ్రయాశ్రలోకేశ్రసమాుయ ాశ్రసౌా త్వయశ్రస్మతుపి:
ారాయ : పుప్రాశ్రశచ శ్రశిష్టయ శ్రశచ శ్రత్ల్మ శ్రత్వ౭ుజాేతుశ్రత్వర మస్మశ్ర౧౯
వనేశ్రవాశ్రచీరశ్రవసనమ్శ్రసౌత్వయ శ్రప్రిష్టణ౭జినాత్వ్ రమ్
రాఞయ శ్రవా౭పిశ్రత్వహారాజ్ఞశ్రమామ్శ్రవాసయితుశ్రమ్పశల్మ ర: ౨0
యావత్శ్రపిత్ర్షశ్రత్రకఞశ్రే క్నరవమ్శ్రలోక్శ్రసప్రతుు త్మ్
ావశ్రశ్రత్ర
ౌ క ప్రపుామ్శ్రప్రేషశ్రట జననాయ మ్శ్రఅపిశ్రక్నరవమ్శ్ర౨౧
ఏాాయ మ్శ్రత్రక శ్రీలాాయ మ్శ్రవనమ్శ్రక్చేచ తిశ్రరాక్వ
మాాశ్రపిప్రతుాయ మ్శ్రఉక్నౌ౭హమ్శ్రక్త్మ్శ్రఅనయ త్శ్రసమాచ్రేశ్ర౨౨
త్ల్మ యాశ్రరాజయ మ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రప్రాప్వ
ౌ య మ్శ్రలోక్శ్రసప్రతుు త్మ్
వ సవ
ౌ య మ్శ్రత్ణకా
ట ౭రణేయ శ్రత్వయాశ్రవలు లశ్రవాసస్మశ్ర౨౩
ఏవమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రత్వహాశ్రరాజ్ఞశ్రవిాక్మ్శ్రలోక్శ్రసనిన తౌ
వాయ తిశయ శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రతివమ్శ్రత్శరతోశ్రక్త్ఃశ్ర౨౪
సశ్రచ్శ్రప్రప్మాణమ్శ్రత్రాక ౭౭ాక శ్రరాజాశ్రలోక్శ్రకురుశ్రస
శ్ర వ
ౌ
పిప్రాశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రయాశ్రాక్మ్శ్రఉప్ోకుౌమ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨౫
చ్తుర ౌశశ్రసమాఃశ్రసౌత్వయ శ్రత్ణకా
ట ౭రణయ మ్శ్రఆప్రశిత్ః
ఉప్ోక్షేయ శ్రత్ల్మ ౭హమ్శ్రత్త్మ్
ౌ శ్రాక్మ్శ్రపిప్రాశ్రత్వహాత్క నాశ్ర౨౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యశ్రత్ప్రప్వీన్శ్రమామ్శ్రనరశ్రలోక్శ్రసప్రతుు త్ఃశ్ర
పిాశ్రత్వహాాక శ్రవిపుా౭తిోప్త్వః
త్శ్రతేవశ్రత్వనేయ శ్రప్రమాత్క నోశ్రహిత్మ్శ్ర
నశ్రసరల్మ శ్రలోకేశల్మ రశ్రావమ్శ్రఅప్య ౭హమ్శ్రశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తురుత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
రమ్చచ తతర్ శతతమ సస ర్క :
త్త్ఃశ్రపురుషశ్రస్మమామనామ్శ్రప్రుానామ్శ్రతైఃశ్రరప్రహుశ్రత్ు ణః
శోచ్ామ్శ్రఏవశ్రరజనీశ్రతుఃకేనశ్రవయ త్యవర ౌత్శ్ర౧
రజనాయ మ్శ్రరప్రప్ాాయామ్శ్రప్రాత్రశ్రశ్రస్నశ్రౌ రప్రహుశ్రప్రతుల్మ ాః
త్వనాౌినాయ మ్శ్రహుత్మ్శ్రజప్య మ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రరాత్వమ్శ్రఉాక్త్వన్శ్ర౨
తూషీమ్
ణ శ్రతేశ్రసుాసీనాశ్రనశ్రక్శిచ త్శ్రిమిచ త్శ్రఅప్రప్వీత్
ప్రత్శ్రశ్రరౌశ్రరప్రహుశ్రనకతేయ శ్రరాత్వమ్శ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౩
స్మమిౌల్మ ాశ్రమామికాశ్రమాాశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రరాజయమ్శ్రఇత్మ్శ్రత్వత్వ
త్శ్రశ్రత్ా
ౌ మిశ్రత్వైశ్రవా౭హమ్శ్రపుత్వల్మ ి శ్రరాజయ మ్శ్రఅక్ణక్
ట మ్శ్ర౪
త్వహాశ్రఇవశ్రఅు్ శ్రవేకేనశ్రపినన ఃశ్రస్నతుర్శ్రజలాక్మే
తురావారమ్శ్రత్ల్మ శ్రత్౭నేయ నశ్రరాజయ శ్రక్ణమ్
ట శ్రఇత్మ్శ్రత్వహత్శ్ర౫
క్తిమ్శ్రక్రశ్రఇవా౭శల్మ శ్రసయ శ్రారయ శ్రి స్నయ వశ్రప్త్ప్రతిణః
అుక్ుౌమ్శ్రనశ్రశిశ్రౌ రేక శ్రక్తిమ్శ్రత్వశ్రత్వహీప్తేశ్ర౬
రజీవమ్శ్రనిత్య శశ్రస
శ్ర స
ౌ య శ్రయఃశ్రప్రశ్రరుప్జీవయ తే
రాత్వశ్రతేనశ్రతుశ్రతురీ జవమ్శ్రయఃశ్రప్రాన్శ్రఉప్జీవతిశ్ర౭
యాశ్రతుశ్రరోపితోశ్రప్రుక్షఃశ్రపు రుషేణశ్రవివర్ష ౌత్ః
ప్రహసల్మ కేణశ్రతురా౭౭రోహోశ్రరూటశ్రసు నోౌశ్రత్వహాశ్రప్రతుత్వఃశ్ర౮
సశ్రయాశ్రపుషి్ తోశ్రపూాల్మ శ్రప్లానిశ్రనశ్రవిత్రేయేత్
సశ్రామ్శ్రనా౭ుప్వేత్శ్రప్రీతిమ్శ్రయసయ శ్రహేతోఃశ్రప్రప్రోపిత్ఃశ్ర౯
ఏష్టప్మాశ్రత్వహాాహోశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅర ౌమ్శ్రవేతుౌమ్శ్రఅర మస్మ
యతిశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅస్మక న్శ్రరుషోశ్రప్రాౌశ్రప్రపుాయ న్శ్రనశ్రశాతిశ్రహిశ్ర౧0
ప్రేణయశ్రశ్రస్మల్మ ౌ మ్శ్రత్వహాశ్రరాజశ్రప్శయ ుశ్రౌ అక్రాయ శ్రశచశ్రసరల్మ శః
ప్రప్త్ప్త్వౌమ్శ్రఇవా౭౭తిత్య మ్శ్రరాఞయ శ్రస్మ
శ్ర ౌత్మ్శ్రఅర్షత్వౌత్వమ్శ్ర౧౧
త్వా౭ుయానేశ్రకాకుసశ్రౌ త్వాౌశ్రనరు
ౌ ౌశ్రకుఞ్జరాః
అనశ్రౌ : పురశ్రక్ాశ్రనారోయశ్రనను
ౌ ౌశ్రరసమాహిాఃశ్ర౧౨
త్సయ శ్రస్మతుశ్రఇతిశ్రఅత్వనయ న ౌశ్రనాక్రాశ్రవివిాశ్రజనాః
ప్రత్శ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మశ్రరాత్వమ్శ్రప్రప్త్య ౭ుయాచ్త్ఃశ్ర౧౩
త్మ్శ్రఏవమ్శ్రతుఃిత్మ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రవిలప్నమ్
ౌ శ్రయశస్మల్మ నమ్
రాత్వఃశ్రప్రకుా౭౭ాక శ్రప్రత్మ్శ్రసమాశాల్మ సయత్శ్రఆత్క వాన్శ్ర౧౪
Page 246 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
నా౭౭త్క నఃశ్రకాత్వశ్రకారో౭శ్రస్మశ్రౌ పురుష్ట౭యమ్శ్రఅనీశల్మ రః
ఇత్శ్రశచ శ్రఇత్రత్: చ్శ్రఏనమ్శ్రప్రకుానఃౌ శ్రప్ర్షక్ర ితిశ్ర౧౫
సరేల్మ శ్రక్షయానాౌశ్రనిచ్యాఃశ్రప్త్నా౭శ్రనాౌఃశ్రసుప్రచ్చ యాః
సమోయ కాశ్రవిప్రప్యోకా౭శ్రనాౌశ్రత్వరణా౭శ్రనమ్
ౌ శ్రచ్శ్రజీవిత్మ్శ్ర౧౬
యాశ్రప్లానామ్శ్రప్కాల్మ నామ్శ్రనా౭నయ ప్రత్శ్రప్త్నాత్శ్రప్యమ్
ఏవమ్శ్రనరశ్రసయ శ్రజాత్శ్రసయ శ్రనా౭నయ ప్రత్శ్రత్వరణాత్శ్రప్యమ్శ్ర౧౭
యా౭కారమ్శ్రప్రతుటశ్రశ్రసూౌణమ్శ్రజీర ణమ్శ్రపూాల్మ ౭వసీత్తి
త్తైవశ్రసీత్నిశ్రౌ నరాశ్రజరాశ్రప్రుతుయ శ్రవశమ్శ్రక్ాఃశ్ర౧౮
అతేయ తిశ్రరజనీశ్రయాశ్రతుశ్రస్మశ్రనశ్రప్రప్తిశ్రనివర ౌతేశ్ర
యాతేయ వశ్రయునాశ్రపూరాణశ్రసుప్రత్మ్శ్రఉత్కా౭౭కులమ్శ్ర౧౯
అహోశ్రరాప్రాణిశ్రక్చ్చనిశ్రౌ సరేల్మ ష్టమ్శ్రప్రాణినామ్శ్రఇహ
ఆయూమిిశ్రక్షప్యశ్రశ్రనాౌయ ౭౭శుశ్రప్రకీషేక శ్రజలమ్శ్రఇవశ్రఅత్వే వఃశ్ర౨0
ఆాక నమ్శ్రఅుశోచ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రిమ్శ్రఅనయ మ్శ్రఅుశోచ్స్మ
ఆయుశ్రశ్రస్నశ్రౌ హీయతేశ్రయసయ శ్రశ్రస్మ ౌత్శ్రసయ శ్రచ్శ్రక్త్శ్రసయ శ్రచ్శ్ర౨౧
సహశ్రఏవశ్రప్రుతుయ ర్శ్రప్రవజతిశ్రసహశ్రప్రుతుయర్శ్రనిషీత్తి
క్ాల్మ శ్రరత్వరు మ్శ్రఅాల్మనమ్శ్రసహశ్రప్రుతుయ ర్శ్రనివర ౌతేశ్ర౨౨
కాప్రతేష్ణశ్రవలయఃశ్రప్రాాౌఃశ్రేల్మ ాశ్రైచ వశ్రశిరోరుహాః
జరయాశ్రపురుష్టశ్రజీర ణఃశ్రిమ్శ్రహిశ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రప్ావయేత్శ్ర౨౩
నత్వౌమిౌశ్రఉతిత్శ్రఆతితేయ శ్రనత్వౌమిౌశ్రఅసమ్
ౌ శ్రఇతేశ్రరవౌ
ఆత్క నోశ్రనా౭వపుత్య నేౌశ్రత్వుష్టయ శ్రజీవిత్శ్రక్షయమ్శ్ర౨౪
ప్రహుషయ మిౌశ్రరుతుశ్రుక్మ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనవమ్శ్రనవమ్శ్రఇహా౭౭క్త్మ్
రుతూనామ్శ్రప్ర్షవరే ౌనశ్రప్రాణినామ్శ్రప్రాణశ్రసత్వియఃశ్ర౨౫
యాశ్రకాషమ్
ట శ్రచ్శ్రకాషమ్
ట శ్రచ్శ్రసమేయాామ్శ్రత్వహా౭౭శ్రర ణవే
సమేత్య శ్రచ్శ్రవయ పేయాామ్శ్రకాలమ్శ్రఆస్మత్య శ్రక్త్వచ నశ్ర౨౬
ఏవమ్శ్రారాయ శ్రశచ శ్రపుప్రాశ్రశచ శ్రజా
శ్ర ే త్యశ్రశచ శ్రవసూనిశ్రచ్
సమేత్య శ్రవయ వావనిశ్రౌ ప్రతువోశ్రహిశ్రఏష్టమ్శ్రవినాశ్రప్వఃశ్ర౨౭
నా౭ప్రత్శ్రక్శిచ త్శ్రయాశ్రావమ్శ్రప్రాణీశ్రసత్వ౭పివర ౌతే
తేనశ్రత్స్మక న్శ్రనశ్రస్మత్వరయ మ్శ్ర
ౌ ప్రపేత్స్మయ ౭శ్రసయ ౭ుశోచ్త్ఃశ్ర
ౌ
౨౮
యాశ్రహిశ్రస్మర ౌమ్శ్రక్చ్చ న ౌమ్శ్రప్రపూయాత్శ్రక్శిచ త్శ్రప్తిశ్రశ్రస్మత్
ౌ ః
అహమ్శ్రఅపిశ్రఆక్మిష్టయ మిశ్రప్రపుషతో
ట శ్రప్వామ్శ్రఇతిశ్ర౨౯
ఏవమ్శ్రపూరల్మ : క్తోశ్రమారు ఃశ్రపిప్రతుశ్రపైాత్వహోశ్రప్రతువః
త్మ్శ్రఆప్నన ఃశ్రక్త్మ్శ్రశోచేత్శ్రయసయ శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ వయ తిప్రక్త్వఃశ్ర౩0
వయసఃశ్రప్త్మానశ్రసయ శ్రప్రసోత్సోశ్రవా౭నివర్ష ౌనః
ఆాక శ్రరకేశ్రనియోక్వ
ౌ య ఃశ్రరక్శ్రాజఃశ్రప్రప్జాఃశ్రప్రరక ాఃశ్ర౩౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్రాక ౭౭ాక శ్రసశ్రశుపైఃశ్రప్రకుతైాన ఃశ్రప్రక్తుపిశ్రశాచ ౭౭శ్రప్ ౌశ్రత్క్షిణః
తూత్శ్రాోశ్రక్త్ఃశ్రసల్మరు మ్శ్రపిాశ్రనఃశ్రప్రపుతివీశ్రప్తిఃశ్ర౩౨
ప్రపుాయ నామ్శ్రప్రణాత్శ్రసత్వయ క్శ్రప్రప్జానామ్శ్రప్ర్షాలనాత్
అర ౌశ్రశ్రఆానాశ్రచ్చ శ్రత్రేకణశ్రపిాశ్రనశ్రన్తస్మతి
ౌ వమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౩౩
క్రక పిశ్రర
శ్ర శ్రౌ శుపైశ్రర్షష్త:ట ప్రక్తుపిశ్రశాచ ౭౭శ్రప్ ౌశ్రత్క్షిణః
సల్మ రు మ్శ్రత్శరత్: ప్రాప్:ౌ పిాశ్రన: ప్రపుతివీశ్రప్తి: ౩౪శ్ర
ఇష్టటల్మ శ్రప్హుశ్రవితై: యజ:తే ోకామ్శ్రశాచ ౭వాప్య శ్రపుషు లాన్
ఉత్త్వ
ౌ మ్శ్రచ్శ్రఆయు: ఆస్మత్య శ్రసల్మ రుత్ఃశ్రప్రపుతివీశ్రప్తిఃశ్ర౩౫
ఆయు: ఉత్త్వ
ౌ శ్రమా౭౭స్మత్య శ్రోకాన౭పిశ్రచ్శ్రరాక్వ:
సశ్రనశ్రశోచ్య : పిాశ్రాత్శ్రసల్మ రు త్: సప్రతుు త్శ్రసాామ్శ్ర౩౬
సశ్రజీర ణమ్శ్రమాుషమ్శ్రతేహమ్శ్రప్ర్షత్య జయ శ్రపిాశ్రహిశ్రనః
తైవీమ్శ్రరుతిమ్
ౌ శ్రఅుప్రాోౌశ్రప్రప్హక లోక్శ్రవిహార్షణీమ్శ్ర౩౭
త్మ్శ్రతుశ్రనైవమ్శ్రవిత్ఃశ్రక్శిచ త్శ్రప్రాజఃే శ్రశోచితుమ్శ్రఅర మతి
త్ల్మ శ్రతిల్మ తోశ్రయశ్రతిల్మ త్శ్రశాచ ౭పిశ్రప్రశుత్వాన్శ్రపుతిత్వ
ౌ త్ర
ౌ ఃశ్ర౩౮
ఏతేశ్రప్హుశ్రవిాఃశ్రశోకాశ్రవిలాప్శ్రరుతితేశ్రత్ా
వర జనీయాశ్రహిశ్రత్వరేణశ్రసరాల్మ ౭వస్మౌరశ్రత్వత్వాశ్ర౩౯
ససల్మ సోౌశ్రప్వశ్రమాశ్రశోచీ: యాాల్మ శ్రచా౭౭వసశ్రామ్శ్రపురీమ్
త్ాశ్రపిప్రాశ్రనియుక్న౭
ౌ స్మశ్రవశినాశ్రవత్ామ్శ్రవరశ్ర౪0
యప్రా౭హమ్శ్రఅపిశ్రతేనైవశ్రనియుక్ఃశ్రౌ పుణయశ్రక్రక ణా
త్న్తతైశ్రవా౭హమ్శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రపితు: ఆరయ శ్రసయ శ్రశాసనమ్శ్ర౪౧
నశ్రత్వయాశ్రశాసనమ్శ్రత్సయ శ్రత్య కుౌమ్శ్రనాయ యయమ్శ్రఅర్షత్వౌత్వ
త్త్శ్రత్ల్మ యా౭పిశ్రసాశ్రమానయ మ్శ్రసశ్రవైశ్రప్ుౌఃశ్రసశ్రనఃశ్రపిాశ్ర౪౨
త్త్ల్మ చ్: పితురేశ్రవా౭హమ్శ్రసత్వక త్మ్శ్రత్రకశ్రచార్షణ:
క్రక ణాశ్రాలయిష్టయ మిశ్రవనశ్రవాస్ననశ్రరాక్వశ్ర౪౩
ార్షక కేణా౭ప్రుశమేా నశ్రనరేణశ్రకురుశ్రవర్ష ౌనాశ్ర
ప్విత్వయ మ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రప్రలోక్మ్శ్రజికీషాశ్రశ్ర౪౪
ఆాక నమ్శ్రఅుతిషశ్రట త్ల్మ మ్శ్రసల్మ ావేనశ్రనరర ిప్
నిశాత్వయ శ్రతుశ్రశుప్మ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రపితు: త్శరత్శ్రసయ శ్రన: ౪౫
ఇతేయ వమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవచ్నమ్శ్రత్వహాాక శ్రశ్ర
పితుశ్రర్షన తేశశ్రప్ర్షాలనా౭శ్రర ౌమ్శ్ర
యవీయసమ్శ్రప్రాత్రమ్శ్రఅర ౌవత్శ్రచ్శ్రశ్ర
ప్రప్పుశ్రరుక హురాౌత్శ్రవిరరాత్వశ్రరాత్వ: ౪౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్మోచ త్ ౌరశ్రశత్త్త్వశ్రసారు :
షటుతతర్ శతతమ సస ర్క :
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రతుశ్రవిరతేశ్రరామేశ్రవచ్నమ్శ్రఅర ౌవత్
త్తోశ్రత్వమాౌినీశ్రత్వరేశ్రరాత్వమ్శ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రవత్ా లమ్శ్ర
ఉవాచ్శ్రప్రత్శ్రశిచ ప్రత్మ్శ్రార్షక క్నశ్రార్షక క్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
క్నశ్రహిశ్రస్మయ త్శ్రఈప్రతుశోశ్రలోకేశ్రయాప్రతుశశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రఅర్షత్వౌత్వ
నశ్రాల్మ మ్శ్రప్రప్వయ త్యేత్శ్రతుఃక్మ్శ్రప్రీతిశ్రరాల్మ శ్రనశ్రప్రప్హర ియేత్శ్ర౨
సత్వక త్శ్రశాచ ౭స్మశ్రప్రుాౌనామ్శ్రామ్శ్రశచ శ్రప్రపుచ్చస్మశ్రసత్వే యాన్శ్ర౩
యాశ్రప్రుత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్రజీవన్శ్రయాశ్రఅసతిశ్రత్ాశ్రసతి
యశ్రస్మయ షశ్రపుతిశ్రౌ లాప్ఃశ్రస్మయ త్శ్రప్ర్షత్పేయ త్శ్రకేనశ్రసఃశ్ర౪
ప్రాశ్రప్రజ్ఞేశ్రయశచ శ్రస్మయత్శ్రత్ాశ్రత్ల్మ మ్శ్రత్వుజా౭తిప్శ్ర
సశ్రఏవమ్శ్రవయ సనమ్శ్రప్రాప్య శ్రనశ్రవిషీతితుమ్శ్రఅర మతిశ్ర౫
అత్వరోప్త్వశ్రసత్ల్మ ౌ శ్రస
శ్ర ల్మ మ్శ్ర
ౌ త్వహాాక శ్రసత్య శ్రసత్వు రః
సరల్మ జ ేఃశ్రసరల్మ త్రీే శ్రచ్శ్రపుతిమా
ౌ మ్శ్రశాచ ౭స్మశ్రరాక్వశ్ర౬
నశ్రాల్మ మ్శ్రఏవమ్శ్రకుణర్శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ ప్రప్ప్వా౭ప్వశ్రక్నవిత్మ్
అవిషహయ త్త్వమ్శ్రతుఃక్మ్శ్రఆస్మత్యితుమ్శ్రఅర మతిశ్ర౭
ప్రోషితేశ్రత్వయిశ్రయత్శ్రాప్మ్శ్రమాప్రాశ్రత్వాు రణాత్శ్రప్రకుత్మ్
క్షుప్రత్యాశ్రత్త్౭నిషమ్
ట శ్రమేశ్రప్రప్సీత్తుశ్రప్వాన్శ్రత్వత్వశ్ర౮
త్రక శ్రప్నేన
ౌ శ్రప్తోౌ౭స్మక శ్రతేనేమామ్శ్రనేహశ్రమాత్రమ్
హనిక శ్రత్వప్రవేణశ్రత్ణేన
ట శ్రత్ణాట౭శ్రరామమ్శ్రాప్శ్రకార్షణీమ్శ్ర౯
క్త్మ్శ్రత్శరాశ్రజా
శ్ర జ త్ఃశ్రశుత్శ్రౌ అపిజనశ్రక్రక ణః
జానన్శ్రత్రక మ్శ్రఅత్ర్షకషమ్
ట శ్రకురాయ మ్శ్రక్రక శ్రజకుపిా త్మ్శ్ర౧0
కురుఃశ్రప్రియావాన్శ్రప్రుత్శ్రౌ శచ శ్రరాజాశ్రప్రపేత్ఃశ్రపితేతిశ్రచ్
ాత్మ్శ్రనశ్రప్ర్షక్రే మయమ్శ్రతైవత్మ్శ్రచేతిశ్రసత్వా తిశ్ర౧౧
క్నశ్రహిశ్రత్రాక ౭శ్రర ౌయోశ్రశ్రరీ మనమ్శ్రఈప్రతుశమ్శ్రక్రక శ్రిలి్ షమ్
న్తస్మయా
ౌ
ఃశ్రప్రపియమ్శ్రచికీరుిఃశ్రసన్శ్రకురాయ శ్రశ్రత్ర
ౌ క జశ్రే త్రక విత్శ్ర౧౨
అనశ్రౌ కాలేశ్రహిశ్రపూానిశ్రుహయ నీ ౌశ్రతిశ్రపురాశ్రప్రశుతిః
రాజవ
తే మ్శ్రకురల్మ ాశ్రలోకేశ్రప్రప్త్య క్షాశ్రస్మశ్రప్రశుతిఃశ్రప్రకుాశ్ర౧౩
స్మతుశ్రఅర ౌమ్శ్రఅపిసమాౌయశ్రప్రక్నాన్శ్రమోహాశ్రచ్చ శ్రస్మహస్మత్
ాత్శ్రసయ శ్రయత్శ్రఅతిప్రకానమ్
ౌ శ్రప్రప్ాయ హరతుశ్రత్త్శ్రప్వాన్శ్ర౧౪
పితుర్శ్రహిశ్రసత్వ౭తిప్రకానమ్
ౌ శ్రపుప్రతోశ్రయఃశ్రస్మతుశ్రత్వనయ తే
త్త్శ్రఅప్త్య మ్శ్రత్వత్మ్శ్రలోకేశ్రవిప్రీత్మ్శ్రఅతో౭నయ ాశ్ర౧౫
త్త్శ్రఅప్త్య మ్శ్రప్వాన్శ్రఅరౌశ్రమాశ్రప్వాన్శ్రతుప్రష్ణు త్మ్శ్రపితుః
అపిప్ాౌశ్రప్రకుత్మ్శ్రక్రక శ్రలోకేశ్రత్వరశ్రవిక్ర్ష మత్మ్శ్ర౧౬
కైకేయీమ్శ్రమామ్శ్రచ్శ్రాత్మ్శ్రచ్శ్రరప్రహుతోశ్రాన వా
ౌ మ్శ్రశచ శ్రనః
పౌరశ్రజానప్ాన్శ్రసరాల్మ త్వ: ప్రాతుశ్రసరల్మ మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్వాన్శ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్ల్మ శ్రచా౭రణయ మ్శ్రక్ల్మ శ్రచ్శ్రక్షాప్రత్మ్శ్రక్ల్మ శ్రజట్టఃశ్రక్ల్మ శ్రచ్శ్రాలనమ్
ఈప్రతుశమ్శ్రవాయ హత్మ్శ్రక్రక శ్రనశ్రప్వాన్శ్రక్రుౌమ్శ్రఅర మతిశ్ర౧౮
ఏషశ్రహిశ్రప్రప్త్మోశ్రత్రక: క్షప్రతియస్మయ ౭పిషేచ్నమ్
యేనశ్రశక్య మ్శ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే ప్రప్జానామ్శ్రప్ర్షాలనమ్శ్ర౧౯
క్శచ శ్రప్రప్త్య క్షమ్శ్రఉప్రతుాజయ శ్రసత్వే యశ్రస
శ్ర మ్
ౌ శ్రఅలక్షణమ్శ్ర
ఆయతిసమ్
ౌ శ్రచ్రేశ్రశ్రత్ర
ౌ క మ్శ్రక్షప్రత్శ్రప్ుౌశ్రర౭నిశిచ త్మ్శ్ర౨0
అత్శ్రశ్రకేశజమ్శ్ర
ల
ఏవశ్రత్ల్మమ్శ్రత్రక మ్శ్రచ్ర్షతుమ్శ్రఇచ్చ స్మ
త్రేక ణశ్రచ్తురోశ్రవరాణన్శ్రాలయన్శ్రకే
శ్ర శమ్శ్ర
ల
ఆపున హిశ్ర౨౧
చ్తురాణమ్శ్రఆప్రశమాణామ్శ్రహిశ్రకారస
మ య ౌ మ్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రఆప్రశత్వమ్
ప్రాహుశ్రశ్రర ౌరక జ ేశ్రత్రక జాేశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రక్త్మ్శ్రత్య కుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨౨
ప్రశుతేనశ్రాలఃశ్రస్మ
శ్ర ౌ నేనశ్రజనక నాశ్రప్వతోశ్రహిశ్రఅహమ్
సశ్రక్త్మ్శ్రాలయిష్టయమిశ్రపూమిమ్శ్రప్వతిశ్రతిషతి
ట శ్ర౨౩
హీనశ్రపుతిశ్రౌ కుణోశ్రాలోశ్రహీనఃశ్రశ్రస్మౌనేనశ్రచా౭ప్య ౭హమ్
ప్వాశ్రచ్శ్రవినాశ్రపూతోశ్రనశ్రవర ౌయితుమ్శ్రఉత్ా హేశ్ర౨౪
ఇత్మ్శ్రనిిలమ్శ్రఅవయప్రక్మ్శ్రపిప్రత్య మ్శ్రరాజయమ్శ్రఅక్ణక్
ట మ్
అుశాతిశ్రసల్మ శ్రత్రేక ణశ్రత్రక జ ేశ్రసహశ్రాన ౌవైఃశ్ర౨౫
ఇహవశ్రాల్మ ౭పిషిత్వచశ్రుౌశ్రత్రక జ ేశ్రసహశ్రాన ౌవైః
రుతిల్మ జఃశ్రసవస్మష్టటశ్రశచ శ్రత్వన్తనవ
ౌ న్శ్రత్వన్తనశ్రౌ క్నవిాఃశ్ర౨౬
అపిషిక్ ౌశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రఅస్మకపి: అయోాయ మ్శ్రాలనేశ్రప్రవజ
విజిత్య శ్రత్రస్మశ్రలోకాన్శ్రత్వరుతి్ : ఇవశ్రవాసవఃశ్ర౨౭
రుణానిశ్రప్రత్వణిశ్రఅాకురల్మ న్శ్రతున్తరుమత్ఃశ్రస్మతుశ్రనిర ౌహన్
రప్రహుత్శ్రస
శ్ర ర
ౌ ్ యన్శ్రకామశ్రస
శ్ర ల్మ ౌ మ్శ్రఏవా౭ప్రా౭ుశాతిశ్రమామ్శ్రశ్ర౨౮
అాయ ౭౭రయ శ్రుతిాఃశ్రసుౌశ్రరప్రహుత్శ్రశ్రస్న౭
ౌ పిషేచ్నే
అత్య శ్రీాఃశ్రాలయనాౌమ్శ్రతున్తరుమత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ తిశోశ్రత్శశ్ర౨౯
ఆప్రక్నశమ్శ్రత్వత్వశ్రమాతుశ్రశచ శ్రప్రప్ప్రుజయ శ్రపురుషర ిప్
అత్య శ్రత్ప్రత్శ్రప్వనమ్
ౌ శ్రచ్శ్రపిత్రమ్శ్రరక్షశ్రిలి్ష్టత్శ్ర౩0
శిరస్మశ్రాల్మ ౭పియాచే౭హమ్శ్రకురుషల్మ శ్రక్రుణామ్శ్రత్వయి
ాన ౌవేష్ణశ్రచ్శ్రసరేల్మ ష్ణశ్రపూతేష్ణశ్రఇవశ్రత్వహేశల్మరఃశ్ర౩౧
అతైశ్రత్త్శ్రప్రపుషత్
ట ఃశ్రప్రకుాల్మ శ్రవనమ్శ్రఏవశ్రప్వాన్శ్రఇత్ః
క్మిషయ తిశ్రక్మిష్టయ మిశ్రప్వాశ్రస్మర ౌశ్రత్వప్య ౭హమ్శ్ర౩౨
త్ా౭పిశ్రరామోశ్రప్రతేనశ్రాత్వయ ాశ్రశ్ర
ప్రప్స్మత్య మానఃశ్రశిరస్మశ్రత్వహీప్తిః
నశ్రచైవశ్రచ్ప్రకేశ్రక్త్వనాయశ్రసత్ల్మ ౌ వాన్శ్ర
త్వతిమ్శ్రపితుశ్రస
శ్ర శ్రౌ త్ల్మచ్నేశ్రప్రప్తిషిత్
ట ఃశ్రశ్రశ్ర౩౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్శ్రఅతు్ త్మ్శ్రశ్ర్ర
త ౌ య మ్శ్రఅవేక్షయ శ్రరాక్వేశ్ర
సత్వమ్శ్రజనోశ్రహర ిమ్శ్రఅవాప్శ్రతుఃిత్:
నశ్రయాత్య ౭యోాయ మ్శ్రఇతిశ్రతుఃితో౭ప్వత్శ్ర
శ్రస్మర
ౌ శ్రప్రప్తిజత్
ే ల్మ మ్శ్రఅవేక్షయ శ్రహర్ష ిత్ఃశ్రశ్ర౩౪
త్మ్శ్రరుతిల్మ జ్ఞశ్రనైక్త్వశ్రయూత్శ్రవలా
ల :
త్ాశ్రవిసమాజా౭ప్రశుశ్రక్ళాశచ శ్రమాత్రః
త్ాశ్రప్రపువాణమ్శ్రప్రత్మ్శ్రప్రప్తుష్ణటుఃశ్రశ్ర
ప్రప్ణత్వయ శ్రరాత్వమ్శ్రచ్శ్రయయాచిరేశ్రసహశ్రశ్ర౩౫
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రషటుత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు:
సప్తతతతర్ శతతమ సస ర్క :
పున: ఏవమ్శ్రప్రపువాణమ్శ్రతుశ్రప్రత్మ్శ్రలక్షకణా౭ప్రక్జః
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రత్త్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రశ్రజాేతిశ్రత్వతేయ శ్రఅతిశ్రసప్రతుు త్ఃశ్ర౧
ఉప్ప్నన మ్శ్రఇత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రయశ్రశ్రత్ల్మ ౌ మ్శ్రఏవమ్శ్రఅాషాః
జాత్ఃశ్రపుప్రతోశ్రత్శరాత్శ్రకైకేయాయ మ్శ్రరాజశ్రసత్మా
ౌ త్శ్ర౨
పురాశ్రప్రాత్ఃశ్రపిాశ్రనఃశ్రసశ్రమాత్రమ్శ్రతేశ్రసుత్ల్మ హన్
మాాత్వహేశ్రసమాప్రశౌషీత్శ్రరాజయ శ్రశులు మ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౩
తేవా౭రరేశ్రచ్శ్రసప్రమాుమేశ్రజననైయ శ్రత్వశ్రార్ష ౌవః
సప్రత్వ్ ప్రహుష్టటశ్రత్తౌశ్రరాజాశ్రవరమ్శ్రఆరాతిత్ఃశ్రప్రప్పుఃశ్ర౪
త్త్ఃశ్రస్మశ్రసప్రత్వ్ తిప్రశావయ శ్రత్వశ్రమాాశ్రయశస్మల్మ నీ
అయాచ్త్శ్రనరశ్రప్రేషమ్
ట శ్రతౌల్మ శ్రవరౌశ్రవరవర్ష ణనీశ్ర౫
త్వశ్రరాజయ మ్శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్శ్రత్వత్వశ్రప్రప్ప్రవాజనమ్శ్రత్ా
తౌశ్రచ్శ్రరాజాశ్రత్ాశ్రత్స్మయ శ్రనియుక్ఃశ్రౌ ప్రప్త్తౌశ్రవరౌశ్ర౬
తేనశ్రపిప్రాశ్రఅహమ్శ్రఅప్య ౭ప్రత్శ్రనియుక్ఃశ్రౌ పురుషర ిప్
చ్తుర ౌశశ్రవనేశ్రవాసమ్శ్రవరాిణిశ్రవరశ్రానిక్మ్శ్ర౭
సో౭హమ్శ్రవనమ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రాోౌశ్రనిర జనమ్శ్రలక్షక ణా౭నిల్మ త్ః
ీత్యాశ్రచా౭ప్రప్తిత్ల్మనల్మ ౌ ఃశ్రసత్య శ్రవాతేశ్రశ్రస్మత్
ౌ ఃశ్రపితుఃశ్ర౮
ప్వాన్శ్రఅపిశ్రత్తేశ్రతేయవశ్రపిత్రమ్శ్రసత్య శ్రవాతినమ్
క్రుౌమ్శ్రఅర మతిశ్రరాఞన్తనమ్
ౌ శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఏవా౭పిషేచ్నాత్శ్ర౯
రుణాన్శ్రమోచ్యశ్రరాజానమ్శ్రత్వప్రతుు తేశ్రప్రత్శ్రప్రప్పుమ్
పిత్రమ్శ్రచా౭పిశ్రత్రకజశ్రే మాత్రమ్శ్రచా౭పిననయ
ౌ శ్ర౧0
ప్రూయతేశ్రహిశ్రపురాశ్రాత్శ్రప్రశుతిశ్రరీు ాశ్రయశస్మల్మ నా
క్యేనశ్రయజశ్రమానేనశ్రక్ యేషేల్మ వశ్రపిప్రతూన్శ్రప్రప్తిశ్ర౧౧
పుమ్శ్రనామాన శ్రనరకాత్శ్రయస్మక త్శ్రపిత్రమ్శ్రప్రాయతేశ్రరత్ః
త్స్మక త్శ్రపుప్రత్శ్రఇతిశ్రప్రోక్ఃశ్రౌ పిప్రతూన్శ్రయత్శ్రాతిశ్రవాశ్రరత్ఃశ్ర౧౨
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఏషవా
ట య శ్రప్హవఃశ్రపుప్రాశ్రకుణవనోౌశ్రప్హుశ్రప్రశుాః
తేష్టమ్శ్రవైశ్రస త్వవేానామ్శ్రఅపిశ్రక్శిచ త్శ్రక్యామ్శ్రప్రవఞత్శ్ర౧౩
ఏవమ్శ్రరాజర ియఃశ్రసరేల్మ శ్రప్రప్త్వాశ్రరాజశ్రననన
ౌ
త్స్మక త్శ్రప్రాహిశ్రనరప్రేషశ్రట పిత్రమ్శ్రనరకాత్శ్రప్రప్ోశ్ర౧౪
అయోాయ మ్శ్రక్చ్చ శ్రప్రత్శ్రప్రప్ప్రకుత్వశ్రరురత్వజయ
శప్రతుక్న శ్రసహితోశ్రవీరశ్రసహశ్రసరల్మ శ్రశ్రర్షల్మ జాతిపిఃశ్ర
ౌ
౧౫
ప్రప్వేక్షేయ శ్రత్ణకా
ట రణయ మ్శ్రఅహమ్శ్రఅప్య ౭విళత్వ్ యన్
ఆాయ మ్శ్రతుశ్రసహితోశ్రరాజన్శ్రవైతేహాయ శ్రలక్షకణేనశ్రచ్శ్ర౧౬
త్ల్మ మ్శ్రరాజాశ్రప్వశ్రప్రత్శ్రసల్మ యమ్శ్రనరాణామ్శ్ర
వనాయ నామ్శ్రఅహమ్శ్రఅపిశ్రరాజరాణ్శ్రప్రుకాణామ్
క్చ్చ శ్రత్ల్మ మ్శ్రపురవరమ్శ్రఅత్య శ్రసప్రత్వ్ ప్రహుషఃట శ్రశ్ర
సన్తుమషశ్రట తుశ్రఅహమ్శ్రఅపిశ్రత్ణకా
ట న్శ్రప్ర ప్వేక్షేయ శ్ర౧౭
చాయామ్శ్రతేశ్రతినక్రాఃశ్రప్రప్ాత్మానమ్శ్ర
వర ిప్రత్మ్శ్రప్రత్శ్రక్రోతుశ్రమ్పర్షన ౌీామ్శ్ర
ఏతేష్టమ్శ్రఅ హమ్శ్రఅపిశ్రకాననశ్రప్రతుమాణామ్శ్ర
చాయామ్శ్రామ్శ్రఅతిశయినీమ్శ్రరక్మ్శ్రప్రశ యిషేయ శ్ర౧౮
శప్రతుక్న ఃశ్రకుశలశ్రత్వతిశ్రశ్రరౌశ్రతేశ్రసహాయఃశ్రశ్ర
సౌమిప్రతిశ్రరక త్వశ్రవితిత్ఃశ్రప్రప్ానశ్రమిప్రత్మ్శ్ర
చ్ాల్మ రశ్రస
శ్ర న
ౌ యశ్రవరాశ్రవయమ్శ్రనరేన్తనమ్
ౌ శ్రశ్ర
సత్య శ్రశ్రస ౌమ్శ్రప్రత్శ్రచ్రాత్వశ్రమాశ్రవిష్టత్మ్శ్రశ్ర౧౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసోౌత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
అషోటతతర్ శతతమ సస ర్క :
ఆశాల్మ సయన ౌమ్శ్రప్రత్మ్శ్రజాాలిశ్రప్రరా్ హకణోత్త్వ
ౌ ః
ఉవాచ్శ్రరాత్వమ్శ్రత్రకజమ్
ే శ్రత్రాక ౭పేత్మ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
స్మతుశ్రరాక్వశ్రమాశ్రపూశ్రతే
శ్ర శ్రౌ పుతి:ౌ ఏవమ్శ్రనిర౭శ్రర ౌకా
ప్రాప్రకుత్శ్రసయ శ్రనరశ్రస్నయ వశ్రఆరయ శ్రపుతేశ్రౌ శ్రసప్
ౌ స్మల్మ నఃశ్ర౨
క్ఃశ్రక్సయ శ్రపురుష్టశ్రప్ుౌఃశ్రిమ్శ్రఆప్య మ్శ్రక్సయ శ్రకేనచిత్
యతేక్నశ్రజాయతేశ్రజుౌ: ఏక్శ్రఏవశ్రవినశయ తిశ్ర౩
త్స్మక శ్రనాక ాశ్రపిాశ్రచేతిశ్రరాత్వశ్రసఞ జత్శ్రయోశ్రనరః
ఉనక త్ ౌశ్రఇవశ్రసశ్రశ్రఞయో
ే
శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ కాచిశ్రశ్రతిశ్రౌ క్సయచిత్శ్ర౪
యాశ్రప్రకామా౭శ్రనర
ౌ మ్శ్రక్చ్చ న్శ్రనరఃశ్రక్శిచ త్శ్రక్ల్మ చిత్శ్రవస్నత్
ఉప్రతుా జయశ్రచ్శ్రత్మ్శ్రఆవాసమ్శ్రప్రప్తిషేా
ట శ్రప్రే౭హనిశ్ర౫
ఏవమ్శ్రఏవశ్రత్వుష్టయణామ్శ్రపిాశ్రమాాశ్రప్రకుహమ్శ్రవర
ఆవాసశ్రమాప్రత్మ్శ్రకాకుత్ా ిశ్రసజనే
జ శ్రౌ నా౭ప్రత్శ్రసజనా
జ ఃశ్ర౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
పిప్రత్య మ్శ్రరాజయ మ్శ్రప్ర్షత్య జయ శ్రసశ్రనశ్రఅర మతిశ్రనరోత్త్వ
ౌ
ఆస్మౌతుమ్శ్రకాప్త్మ్శ్రతుఃక్మ్శ్రవిషత్వమ్శ్రప్హుశ్రక్ణక్
ట మ్శ్ర౭
సప్రుాౌయామ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రఆాకనమ్శ్రఅపిషేచ్య
ఏక్శ్రవేణీశ్రత్రాశ్రహిశ్రాల్మమ్శ్రనక్రీశ్రసప్రత్వ్ త్వక్షతేశ్ర౮
రాజశ్రోకాన్శ్రఅుప్వన్శ్రత్వహారామన్శ్రార్ష ౌవా౭౭త్క జ
విహరశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రయాశ్రశప్రక్: ప్రతివి ష టపేశ్ర౯
నశ్రతేశ్రక్శిచ శ్రశ్రత్శ
ౌ రత్శ్రశ్రసల్మ మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రత్సయ శ్రనశ్రక్శచ న
అనోయ శ్రరాజాశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅనయ శ్రశచ శ్రత్స్మక త్శ్రకురుశ్రయత్శ్రఉచ్య తేశ్ర౧0
ీజశ్రమాప్రత్మ్శ్రపితోశ్రజమోౌ: శుక్మ్శ్ర
ల రుతిరశ్రమేవశ్రచ్శ్ర
సుయ క్మ్శ్ర
ౌ రుతుత్వన్శ్రమాప్రాశ్రపురుషశ్రస్నయహశ్రజనక శ్రత్త్శ్ర౧౧
క్త్ఃశ్రసశ్రప్రుప్తిశ్రస
శ్ర ప్రౌ త్శ్రక్నవ
ౌ య మ్శ్రయప్రత్శ్రతేనశ్రవై
ప్రప్ప్రుశ్రతి:ౌ ఏష్టశ్రత్వరాయ ౌ నామ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రతుశ్రమిాయ శ్రవిహనయ స్నశ్ర౧౨
అర ౌశ్రత్రక ప్రాశ్రయేశ్రయేశ్రామ్శ్రశ్రస్మౌన్శ్రశోచామిశ్రనేత్రాన్
తేశ్రహిశ్రతుఃక్మ్శ్రఇహశ్రప్రాప్య శ్రవినాశమ్శ్రప్రపేత్య శ్రపేజిరేశ్ర౧౩
అషకా
ట శ్రపిప్రతుశ్రతైవత్యమ్శ్రఇత్య ౭యమ్శ్రప్రప్ప్రరతోశ్రజనః
అనన సయశ్రఉప్ప్రత్వమ్శ్రప్శయ శ్రప్రుతోశ్రహిశ్రిమ్శ్రఅశిషయ తిశ్ర౧౪
యతిశ్రపుక్మ్శ్ర
ౌ ఇహశ్రఅనేయ నశ్రతేహమ్శ్రఅనయ శ్రసయ శ్రక్చ్చ తి
త్ాయ త్శ్రప్రప్వసత్ఃశ్రప్రశాత్మ్
ౌ శ్రనశ్రత్త్శ్రప్త్య ౭శనమ్శ్రప్వేత్శ్ర౧౫
ానశ్రసత్వల్మ ననాశ్రహేయతేశ్రప్రక్నాౌశ్రమేావిపిఃశ్రప్రకుాః
యజసల్మ శ్రతేహిశ్రత్వక్షసల్మ శ్రత్ప్శ్రశ్రసప్
ౌ య సల్మ శ్రసత్వౌయ జశ్ర౧౬
సశ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ ప్రమ్శ్రఇతేయవశ్రకురుశ్రపుతిమ్
ౌ శ్రత్వహాశ్రత్వతే
ప్రప్త్య క్షమ్శ్రయత్శ్రత్త్శ్రఆతిషశ్రట ప్రోక్షమ్శ్రప్రపుషత్
ట ఃశ్రకురుశ్ర౧౭
సామ్శ్రపుతిమ్
ౌ శ్రపురప్రరు త్యశ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రనిత్ర్షేనీమ్
రాజయ మ్శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రప్తిప్రకుహీణషల్మ శ్రప్రతేనశ్రప్రప్స్మతిత్ఃశ్ర౧౮
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅష్టటత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
నవోతతర్ శతతమ సస ర్క :
జాాలేశ్రశ్రరౌశ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రరాత్వఃశ్రసాయ ౭౭త్కనామ్శ్రవరః
ఉవాచ్శ్రప్రయాశ్రప్కాౌయ శ్రసల్మ పుాయ ౌ శ్రచా౭విప్ననయాశ్ర౧
ప్వాన్శ్రమేశ్రప్రపియశ్రకామా౭శ్రర ౌమ్శ్రవచ్నమ్శ్రయత్శ్రఇహోక్ ౌవాన్
అకారయ మ్శ్రకారయ శ్రసమాుశమ్శ్రఅప్త్య మ్శ్రప్త్య శ్రసమిక త్మ్శ్ర౨
నిరక రాయత్శ్రర
శ్ర శ్రౌ పురుషఃశ్రాా౭చారశ్రసత్వనిల్మత్ః
మానమ్శ్రనశ్రలప్తేశ్రసతుా శ్రపినన శ్రచార్షప్రత్శ్రత్రేనఃశ్ర౩
కుీనమ్శ్రఅకుీనమ్శ్రవాశ్రవీరమ్శ్రపురుషశ్రమానినమ్
చార్షప్రత్మ్శ్రఏవశ్రవాయ కాయతిశ్రశుచిమ్శ్రవాశ్రయతిశ్రవా౭శుచిమ్శ్ర౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనారయ శ్రశ్రరశ్రౌ ఆరయ శ్రసమాు శఃశ్రశౌచాశ్రశ్రత్వన
ౌ శ్రశ్రసా
ౌ శ్రశుచిః
లక్షణయ వత్శ్రఅలక్షణోయశ్రతుీే లఃశ్రీలవాన్శ్రఇవశ్ర౫
అత్రక మ్శ్రత్రక శ్రవేషేణశ్రయత్వత్వమ్శ్రలోక్శ్రసత్వు రమ్
అపిప్తేాయ శ్రశుప్మ్శ్రహిాల్మ శ్రప్రియాశ్రవితిశ్రవివర్ష జత్మ్శ్ర౬
క్: చేత్యానఃశ్రపురుషఃశ్రకారాయ శ్రకారయ శ్రవిచ్క్షణః
ప్హుశ్రత్వత్వాయ తిశ్రమామ్శ్రలోకేశ్రతుప్రరుల్మ త్ ౌమ్శ్రలోక్శ్రతూషణమ్శ్ర౭
క్సయ శ్రాస్మయ మిశ్రఅహమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రకేనశ్రవాశ్రసల్మ రుమ్శ్రఆపున యామ్
అనయాశ్రవర ౌమానో౭హమ్శ్రప్రుాయౌ శ్రహీనశ్రప్రప్తిజయా
ే
శ్ర౮
కాత్వశ్రప్రుత్శ్రౌ శ్రసల్మ ౌ యమ్శ్రలోక్ఃశ్రప్రకుత్ాన ఃశ్రసుప్శ్రవర ౌతే
యప్రతుల్మ ాౌఃశ్రసనిశ్రౌ రాజానశ్రశ్రసశ్రౌ ప్రతుల్మ ాౌఃశ్రసనిశ్రౌ హిశ్రప్రప్జాఃశ్ర౯
సత్య మ్శ్రఏవశ్రఆప్రుశత్వాయ మ్శ్రచ్శ్రరాజప్రుత్మ్
ౌ శ్రసనాత్నమ్
త్స్మక త్శ్రసాయ ౭౭త్క క్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రసతేయ శ్రలోక్ఃశ్రప్రప్తిషిత్
ట ఃశ్ర౧0
రుషయశ్రైచ వశ్రతేవాశ్రశచ శ్రసత్య మ్శ్రఏవశ్రహిశ్రమేనిరే
సత్య శ్రవాత్వశ్రహిశ్రలోకే౭స్మక న్శ్రప్రత్వమ్శ్రక్చ్చ తిశ్రక్షయమ్శ్ర౧౧
ఉతిల్మ జనేశ్రౌ యాశ్రసరా్న్శ్రనరా౭త్ప్రుత్శ్రవాతినః
త్రక ఃశ్రసత్య మ్శ్రప్రోశ్రలోకేశ్రమ్పలమ్శ్రసల్మ రు శ్రసయ శ్రచ్శ్రఉచ్య తేశ్ర౧౨
సత్య మ్శ్రఏవశ్రఈశల్మ రోశ్రలోకేశ్రసత్య మ్శ్రప్ాక ౭౭ప్రశిాశ్రసాశ్ర
సత్య శ్రమ్పలానిశ్రసరాల్మణిశ్రసాయ న్శ్రనాస్మశ్రౌ ప్రమ్శ్రప్త్మ్శ్ర౧౩
త్త్మ్
ౌ శ్రఇషమ్
ట శ్రహుత్మ్శ్రచైవశ్రత్ాౌనిశ్రచ్శ్రత్ామిా శ్రచ్
వేాఃశ్రసత్య శ్రప్రప్తిష్టటనాశ్రశ్రసస్మ
ౌ క త్శ్రసత్య ప్రోశ్రప్వేత్శ్ర౧౪
ఏక్ఃశ్రాలయతేశ్రలోక్మ్శ్రఏక్ఃశ్రాలయతేశ్రకులమ్
త్వశ్రజశ్రజ తేయ క్నశ్రహిశ్రనిరయశ్రఏక్ఃశ్రసల్మ రేు శ్రత్వహీయతేశ్ర౧౫
సో౭హమ్శ్రపితుశ్రర్షన తేశమ్శ్రతుశ్రిత్వ౭శ్రర ౌమ్శ్రనా౭ుాలయే
సత్య శ్రప్రప్తిప్రశవఃశ్రసత్యమ్శ్రసతేయ నశ్రసత్వయీశ్రప్రకుత్ఃశ్ర౧౬
నైవశ్రలోాశ్రనన శ్రమోహాత్శ్రవాశ్రనశ్రచా౭శ్రజాేనాత్శ్రత్మో౭నిల్మ త్ః
స్నతుమ్శ్రసత్య సయశ్రపేాాయ మిశ్రకురోఃశ్రసత్య శ్రప్రప్తిప్రశవఃశ్ర౧౭
అసత్య సత్వౌశ్రసయ శ్రసత్: చ్లసయ శ్రఅశ్రస్మర
ౌ శ్రచేత్సః
నైవశ్రతేవాశ్రనశ్రపిత్రఃశ్రప్రప్త్వచ్చ నీ ౌతిశ్రనఃశ్రప్రశుత్మ్శ్ర౧౮
ప్రప్త్య కాత్క మ్శ్రఇత్వమ్శ్రత్రక మ్శ్రసత్య మ్శ్రప్శాయత్వయ ౭హమ్శ్ర
సల్మ యమ్
ారఃశ్రసతు్ రుష్టశ్రచీర ణశ్రస
శ్ర త్
ౌ ౭శ్రర ౌమ్శ్రఅపిత్వనయతేశ్రశ్ర౧౯
క్షాప్రత్మ్శ్రత్రక మ్శ్రఅహమ్శ్రత్య క్షేయశ్రహయ ౭త్రక మ్శ్రత్రక శ్ర
సమిమత్మ్
క్షున్తతై: ప్రుశమా : లుప్తశ్రౌ శచ శ్రస్నవిత్మ్శ్రాప్శ్రక్రక పిఃశ్ర౨0
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
కాయేనశ్రకురుతేశ్రాప్మ్శ్రత్వనస్మశ్రసప్రత్వ్ ారయ శ్రచ్
అప్రుత్మ్శ్రజిహల్మ యాశ్రచా౭౭హశ్రప్రతివిత్మ్శ్రక్రక శ్రాత్క్మ్శ్ర౨౧
పూమిఃశ్రకీర్ష ౌ: యశోశ్రలక్ష్మక ఃశ్రపురుషమ్శ్రప్రార ౌయనిశ్రౌ హి
సల్మ రు శ్రశ్రస ౌమ్శ్రచా౭ుప్శయనిశ్రౌ సత్య మ్శ్రఏవశ్రప్ఞత్శ్రత్త్శ్ర౨౨
ప్రేషమ్
ట శ్రహిశ్రఅనారయ మ్శ్రఏవశ్రస్మయ త్శ్రయత్శ్రప్వాన్శ్రఅవారయ శ్రమామ్
ఆహశ్రయుిశ్రౌ క్రశ్రరాల్మ కైయశ్రర్షత్మ్శ్రప్ప్రత్మ్శ్రకురుషల్మ శ్రహశ్ర౨౩
క్త్మ్శ్రహయ హమ్శ్రప్రప్తిజాేయశ్రవనశ్రవాసమ్శ్రఇత్వమ్శ్రకురోః
ప్రత్శ్రసయ శ్రక్ర్షష్టయ మిశ్రవచ్యశ్రహిాల్మ శ్రకురోశ్రరల్మ చ్ఃశ్ర౨౪
శ్రస్మరా
ౌ శ్రత్వయాశ్రప్రప్తిజాేాశ్రప్రప్తిజాేశ్రకురుశ్రసనిన తౌ
ప్రప్ప్రహుషశ్రట మానస్మశ్రతేవీశ్రకైకేయీశ్రచా౭ప్వత్శ్రత్ాశ్ర౨౫
వనశ్రవాసమ్శ్రవసన్శ్రఏవమ్శ్రశుచిశ్రర్షన యత్శ్రోజనః
మ్పలఃశ్రపుష్య్ ఃశ్రప్లఃశ్రపుణయ ఃశ్రపిప్రతూన్శ్రతే వామ్శ్రశచ శ్రత్ర్ యన్శ్ర౨౬
సుౌషశ్రట ప్ఞ్చ శ్రవరోు ౭హమ్శ్రలోక్శ్రయాప్రామ్శ్రప్రప్వర ౌయే
అకుహఃశ్రప్రశత్శ్రౌ ానశ్రసా న్శ్రకారాయ ౭కారయ శ్రవిచ్క్షణఃశ్ర౨౭
క్రక శ్రపూమిమ్శ్రఇమామ్శ్రప్రాప్య శ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రక్రక శ్రయశ్రచుచ ప్మ్
అిన ర్శ్రవాయుశ్రశచ శ్రసోత్వశ్రశచ శ్రక్రక ణామ్శ్రప్లశ్రాినఃశ్ర౨౮
శత్మ్శ్రప్రక్తూనామ్శ్రఆప్రహుత్య శ్రతేవరాట్శ్రప్రతితివమ్శ్రక్త్ః
త్ామిా శ్రఉప్రకాణిశ్రచా౭శ్రస్మౌయశ్రతివమ్శ్రయాాశ్రత్వహర ియఃశ్ర౨౯
అప్రుషయ మాణ: పునరుప్రక్తేజాశ్రశ్ర
నిశత్వయ శ్రత్మ్శ్రనాస్మక్
ౌ శ్రవాక్య శ్రహేతుమ్శ్ర
అా౭ప్రప్వీశ్రశ్రత్మ్
ౌ శ్రప్రుప్తే: త్నూజ్ఞశ్రశ్ర
విక్ర మమాణోశ్రవచ్నానిశ్రత్సయ శ్రశ్ర౩0
సత్య మ్శ్రచ్శ్రత్రక మ్శ్రచ్శ్రప్రాప్రక్త్వమ్శ్రచ్శ్ర
పూా౭ుక్మా్ మ్శ్రప్రపియశ్రవాతిామ్శ్రచ్
తిల్మ జాతిశ్రతేవా౭తితిశ్రపూజనమ్శ్రచ్
ప్నాౌనమ్శ్రఆహు: ప్రతితివసయ శ్రసన ౌ:
౩౧
తేశ్రనైవమ్శ్రఆజాేయశ్రయావత్౭శ్రర ౌమ్శ్రశ్ర
ఏక్నత్యమ్శ్రసప్రత్వ్ తిప్త్య శ్రవిప్రా:
త్రక మ్శ్రచ్రత్వౌ: సక్లమ్శ్రయావత్శ్రశ్ర
కాత్విమిౌశ్రలోకాక్త్వమ్శ్రఅప్రప్త్వాౌ: ౩౨
నిమాౌత్వయ ౭హమ్శ్రక్రక శ్రపితు: ప్రకుత్మ్శ్రతుశ్రశ్ర
అత్య శ్రశ్రస్మౌల్మ మ్శ్రఅప్రకుహాణత్శ్రవిషత్వశ్రశ్రసశ్రౌ పుతిమ్
ౌ శ్ర
పుాయౌ శ్రనయైవమ్శ్రవిత్యాశ్రచ్రత్వౌమ్శ్రశ్ర
రనాస్మక్
ౌ మ్శ్రత్రక శ్రప్ాత్పేత్మ్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౩
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
యాశ్రహిశ్రచ్యరశ్రసా శ్రత్ాశ్రహిశ్రపుత్:ౌ
త్ా౭౭క్త్మ్శ్రనాస్మక్ౌ శ్రత్వప్రత్శ్రవితిశ్రౌ
త్స్మక శ్రశ్రతిశ్రౌ య: శత్వుయ త్త్వ: ప్రప్జానామ్శ్రశ్ర
నశ్రనాస్మ ౌకేశ్రనా౭పిుక్నశ్రపుత్స్మాయ త్శ్ర౩౪
త్ల్మ తోౌశ్రజనా: పూరల్మ త్రేశ్రవరాశచ శ్రశ్ర
శుానిశ్రక్రాక ణిశ్రప్హూనిశ్రచ్ప్రకు:
జిాల్మ శ్రసతేత్వమ్శ్రచ్శ్రప్రమ్శ్రచ్శ్రలోక్మ్శ్రశ్ర
త్స్మక త్శ్రతిల్మ జా: సల్మ స్మ ౌశ్రహుత్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రచ్శ్ర౩౫శ్రశ్ర
త్రేక శ్రరాఃశ్రసతు్ రుష్యఃశ్రసమేా:
తేజస్మల్మ నోశ్రానశ్రకుణశ్రప్రప్ానాః
అహిత్వా కాశ్రవీత్శ్రత్వలాశ్రశచ శ్రలోకేశ్ర
ప్వనిశ్రౌ పూజాయ శ్రునయఃశ్రప్రప్ానాఃశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౬
ఇతిశ్రప్రపువత్వౌమ్శ్రవచ్నమ్శ్రసశ్రరోషమ్శ్రశ్ర
రాత్వమ్శ్రత్వహాాక నమ్శ్రఅత్వనశ్రసత్ల్మ ౌ మ్
ఉవాచ్శ్రత్త్య మ్శ్రపునరాస్మక్
ౌ మ్శ్రచ్శ్రశ్రశ్ర
సత్య మ్శ్రవచ్: స్మ౭ునయమ్శ్రచ్శ్రవిప్రప్: ౩౭
నశ్రనాస్మకా
ౌ నామ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రప్వీత్వయ హమ్శ్రశ్ర
నశ్రనాస్మక్న
ౌ ౭హమ్శ్రనశ్రచ్శ్రనా౭శ్రస్మశ్రౌ ిత్వచ నశ్ర
సమ్పక్షయ శ్రకాలమ్శ్రపునరాస్మక్న
ౌ శ్రప్వమ్శ్రశ్ర
ప్వేయశ్రకాలేశ్రపునశ్రరేవశ్రనాస్మక్
ౌ :
౩౮
నశ్రచా౭పిశ్రకాలో౭యశ్రుాక్త్శ్రశే నై:
యాశ్రత్వయాశ్రనాస్మక్
ౌ శ్రవాకుత్వర్షాశ్ర
నివర ౌనా౭శ్రర ౌమ్శ్రత్వశ్రరాత్వశ్రకారణాత్శ్రశ్ర
ప్రప్స్మత్నా౭శ్రర ౌమ్శ్రచ్శ్రత్వయైత్శ్రత్వర్షత్మ్శ్రశ్ర౩౯
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రనవోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
తశోతతర్శతతమ సస ర్క :
ప్రకుత్మ్
ౌ శ్రఅజాేయశ్రరాత్వమ్శ్రతుశ్రవస్మషఃట శ్రప్రప్తుయ వాచ్శ్రహ
జాాలిశ్రర౭పిశ్రజానీతేశ్రలోక్స్మయ శ్రసయ శ్రక్ా౭క్తిమ్శ్ర౧
నివర ౌయితుశ్రకాత్వశ్రశ్రరౌశ్రాల్మ మ్శ్రఏత్త్శ్రవాక్యమ్శ్రఉక్ ౌవాన్శ్ర
ఇమామ్శ్రలోక్శ్రసుత్్ తి ౌమ్శ్రలోక్శ్రనాత్శ్రనిోత్శ్రమేశ్ర౨
సరల్మ మ్శ్రసలిలమ్శ్రఏవా౭౭సీత్శ్రప్రపుతివీశ్రయప్రత్శ్రనిర్షక ా
త్త్ఃశ్రసత్వ౭ప్వత్శ్రప్రప్హాక శ్రసల్మ యమ్ప్ : తైవతైఃశ్రసహశ్ర౩
సశ్రవరాహశ్రశ్రసతో
ౌ శ్రపూాల్మ శ్రప్రోజ జహారశ్రవరత్వౌరామ్
అప్రరజశ్రచ్చ శ్రజక్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రసహశ్రపున్తతైఃశ్రప్రకుా౭౭త్క పిఃశ్ర౪
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఆకాశశ్రప్రప్ప్వోశ్రప్రప్హాక శ్రశాశల్మ తోశ్రనిత్య శ్రఅవయ యః
త్స్మక న్శ్రత్వరీచిఃశ్రసత్వఞ
జ శ్రే త్వరీచేఃశ్రకాశయ ప్ఃశ్రరత్ఃశ్ర౫
వివస్మల్మ న్శ్రకాశయ ాశ్రశ్రజఞ
జ శ్రే త్వుశ్రరల్మ వసల్మ త్: రా త్ః
సశ్రతుశ్రప్రప్జాప్తిఃశ్రపూరల్మ మ్శ్రఇక్షాల్మ కుశ్రశ్రరశ్రౌ త్వనోఃశ్రరత్ఃశ్ర౬
యశ్రస్నయ యమ్శ్రప్రప్త్త్వమ్శ్రత్ాౌశ్రసప్రుాౌశ్రత్వునాశ్రత్వహీ
త్మ్శ్రఇక్షాల్మ కుమ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రరాజానమ్శ్రవితిశ్రౌ పూరల్మ క్మ్శ్ర౭
ఇక్షాల్మ క్నశ్రశ్రరశ్రౌ రత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రకుక్షి: ఏవేతిశ్రవిప్రశుత్ః
కుక్షే: అా౭౭త్క జ్ఞశ్రవీరోశ్రవికుక్షి: ఉత్ప్త్యత్శ్ర౮
వికుక్షేశ్రశ్రరౌశ్రత్వహాతేజాశ్రాణఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రప్ాప్వాన్శ్ర
ాణశ్రసయ శ్రతుశ్రత్వహాాహు: అనరణోయ శ్రత్వహాశ్రయశాఃశ్ర౯
నశ్రఅనాశ్రప్రుషి:ట ప్పూవా౭స్మక న్శ్రనశ్రతుర్ష్ క్షమ్శ్రసామ్శ్రవరే
అనరణేయ శ్రత్వహారాఞశ్రత్సు రోశ్రవా౭పిశ్రక్శచ నశ్రశ్ర౧0
అనరణాయ న్శ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రప్రపుతూశ్రరాజాశ్రప్పూవశ్రహ
త్స్మక త్శ్రప్రపుతోశ్రరక హారాజశ్రన్తస్మశ
ౌ ఙ్ము : ఉత్ప్త్యత్
సశ్రసత్య శ్రవచ్నాత్శ్రవీరఃశ్రసశరీరోశ్రతివమ్శ్రక్త్ఃశ్ర౧౧
ప్రతిశమోు ఙ్కు : అప్వత్శ్రసూు: తుుౌమారోశ్రత్వహాయశాః
తుుౌమారోశ్రత్వహాతేజాశ్రయువనాశోల్మ శ్రవయ జాయత్శ్ర౧౨
యువనాశల్మ శ్రరత్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రమానాౌాశ్రసత్వప్త్య త్
మానాౌతుశ్రర
శ్ర ౌశ్రత్వహాతేజాఃశ్రరసమిౌ: ఉత్ప్త్య త్శ్ర౧౫
రసమేౌశ్రర౭పిశ్రపుప్రతౌశ్రతౌల్మ శ్రప్రతువసమిౌఃశ్రప్ర ప్స్ననజిత్
యశసీల్మ శ్రప్రతువసమేౌశ్రశ్రరౌశ్రప్రతోశ్రర్షపుశ్రసూత్నఃశ్ర౧౬
ప్రాశ్రతు
శ్ర ౌశ్రత్వహాశ్రాహో: అస్మతోశ్రనాత్వశ్రజాయత్
యశ్రస్మయ తేశ్రప్రప్తిరాజానశ్రఉత్ప్త్య న ౌశ్రశప్రత్వః
హహయాశ్రశ్రస్మౌలజఙ్కు శ్రశచ శ్రూరాశ్రశచ శ్రశశిపినవ
ౌ ఃశ్ర౧౭
ామ్శ్రర
శ్ర ౌశ్రసరాల్మ న్శ్రప్రప్తివ్యయ హయ శ్రయుతేశ్రౌ రాజాశ్రప్రప్వాస్మత్ః
సశ్రచ్శ్రైలవరేశ్రరమేయ శ్రప్పూవా౭పిరతోశ్రునిఃశ్ర౧౮
తేల్మ శ్రచా౭సయ శ్రారేయ శ్రక్ర్ష్ణౌయ శ్రప్పూవతు: ఇతిశ్రప్రశుతిః
ఏకాశ్రక్ర్ శ్రవినాశాయశ్రసప్తైనయ శ్రసక్రమ్శ్రత్తౌశ్ర౧౯
ారు వశ్రశచయ వనోశ్రనాత్వశ్రహిత్వవనమ్
ౌ శ్రఉాప్రశిత్ః
త్మ్శ్రరుషిమ్శ్రసుాక్త్వయ శ్రకాళిమ్పౌశ్రతుశ్రఅప్య వాత్యత్శ్ర౨0
సశ్రామ్శ్రఅప్య వత్శ్రతిల్మ ప్రోశ్రవరేపుా మ్శ్రపుప్రత్శ్రజనక ని
పుప్రత్శ్రశ్రస్నశ్రౌ ప్విాశ్రతేవిశ్రత్వహాాక శ్రలోక్శ్రవిప్రశుత్:
ార్షక క్శ్రశచ శ్రరీలశ్రశచ శ్రవత్వే శ్రక్రాౌశ్రఅర్షశ్రసూత్న: ౨౧
ప్రకుాల్మ శ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్రప్రహుష్టటశ్రునిమ్శ్రత్మ్శ్రఅుమానయ శ్రచ్శ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్త్క శ్రప్ప్రత్శ్రసమానా౭క్షమ్శ్రప్త్క శ్రక్ర్ శ్రసత్వశ్రప్రప్ప్మ్శ్ర
త్త్ఃశ్రస్మశ్రప్రకుహమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రతేవీశ్రపుప్రత్మ్శ్రవయజాయత్శ్ర౨౨
సప్ానయ శ్రతుశ్రక్రశ్రశ్రస ౌస్మయ శ్రత్తోౌశ్రక్ర్ శ్రజికాత్వా యా
క్రేణశ్రసహశ్రతేనైవశ్రజాత్ఃశ్రసశ్రసక్రో౭ప్వత్శ్ర౨౩
సశ్రరాజాశ్రసక్రోశ్రనాత్వశ్రయఃశ్రసుప్రత్మ్శ్రఅకానయత్
ఇష్టటల్మ శ్రప్రల్మ ణిశ్రవేకేనశ్రప్రాసయనమ్
ౌ శ్రఇమాఃశ్రప్రప్జాఃశ్ర౨౪
అసత్వత్వజశ్రశ్రరౌశ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రసక్రశ్రస్నయ తిశ్రవఃశ్రప్రశుత్మ్
జీవన్శ్రఏవశ్రసశ్రపిప్రాశ్రతుశ్రనిరసఃౌ శ్రాప్శ్రక్రక ప్రకుత్శ్ర౨౫
అుే మాన్శ్రఇతిశ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రఅసత్వత్వజశ్రసయ శ్రవీరయ వాన్
తిీోశ్రఅుే త్వత్ఃశ్రపుప్రతోశ్రతిీప్శ్రసయ శ్రప్కీరత్ఃశ్ర౨౬
ప్కీరాత్శ్రక్కుత్ా ిశ్రర
శ్ర ౌశ్రకాకుాా ిశ్రయేనశ్రవిప్రశుా:
క్కుత్ా ిశ్రసయ శ్రతుశ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రరకు: యేనశ్రతుశ్రరాక్వాఃశ్ర౨౭
రక్నశ్రశ్రరౌశ్రపుప్రత్శ్రశ్రస్నజ
ౌ సీల్మ శ్రప్రప్ప్రుత్ఃౌ శ్రపురుష్టత్క్ః
క్లాక షాత్ఃశ్రసౌాసశ్రఇతిశ్రఏవమ్శ్రప్రప్తితోశ్రపువిశ్ర౨౮
క్లాక షాత్శ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రశత్వు ణశ్రశ్రరశ్రౌ ఇతిశ్రవిప్రశుత్ః
యరౌశ్రత్త్శ్రవీరయ మ్శ్రఆస్మత్య శ్రసహశ్రస్మనోయ శ్రవయనీనశత్శ్ర౨౯
శత్వు ణశ్రసయ శ్రతుశ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రూరఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రరత్రే నః
రత్రే నశ్రస్మయ ౭ిన వర ణశ్రఅిన వర ణశ్రసయ శ్రీప్రక్క్ఃశ్ర౩0
ీప్రక్క్శ్రసయ శ్రత్వరుఃశ్రపుప్రతోశ్రత్వరోఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రప్శుప్రశుక్ః
ప్రప్శుప్రశుక్శ్రసయ శ్రపుప్రతో౭పూత్శ్రఅత్వ్ రీష్టశ్రత్వహాశ్రతుయ తిఃశ్ర౩౧
అత్వ్ రీషశ్రసయ శ్రపుప్రతో౭పూశ్రనన హుషఃశ్రసత్య శ్రవిప్రక్త్వః
నహుషశ్రసయ శ్రచ్శ్రనాాక్ఃశ్రపుప్రత్ఃశ్రప్రత్వశ్రార్షకక్ఃశ్ర౩౨
అజశ్రశచ శ్రరప్రవత్శ్రైచ వశ్రనాాక్శ్రసయ శ్రరాశ్రుపౌ
అజశ్రసయ శ్రచైవశ్రత్రాక ాకశ్రరాజాశ్రత్శరత్ఃశ్రరత్ఃశ్ర౩౩
త్సయ శ్రఞయ ష్టట౭స్మశ్రాయాతోశ్రరాత్వశ్రఇతిశ్రఅపివిప్రశుత్ః
త్శ్రప్రతుు హాణశ్రసల్మ క్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రఅవేక్షశ్రసల్మ శ్రజనమ్శ్రప్రుప్శ్ర౩౪
ఇక్షాల్మ కూణామ్శ్రహిశ్రసరేల్మ ష్టమ్శ్రరాజాశ్రప్వతిశ్రపూరల్మ జః
పూరల్మ ఞనశ్రఅవరఃశ్రపుప్రతోశ్రఞయ ష్టటశ్రరాఞయ ౭పిషిచ్యతేశ్ర౩౫
సశ్రరాక్వాణామ్శ్రకులత్రక మ్శ్రఆత్క నఃశ్ర
సనాత్నమ్శ్రనా౭త్య శ్రవిహుౌమ్శ్రఅ ర మస్మ
ప్రప్పూత్శ్రరాన మ్శ్రఅుశాతిశ్రమేతినీమ్శ్ర
ప్రప్పూత్శ్రరాన్తష్టటమ్శ్రపిప్రతువన్శ్రత్వహాశ్రయశఃశ్ర౩౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రత్శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
ఏకాతశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
వస్మషశ్రట శ్రరౌశ్రత్ాశ్రరాత్వమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రరాజశ్రపురోహిత్ః
అప్రప్వీత్శ్రత్రక శ్రసుయక్మ్శ్ర
ౌ పున: ఏవా౭ప్రమ్శ్రవచ్ఃశ్ర౧
పురుషశ్రసయ శ్రహిశ్రజాత్శ్రసయ శ్రప్వనిశ్రౌ కురవశ్రన్తసయ
ౌ ః
ఆచారయ శ్రైచ వశ్రకాకుత్ా ిశ్రపిాశ్రమాాశ్రచ్శ్రరాక్వశ్ర౨
పిాశ్రహిశ్రఏనమ్శ్రజనయతిశ్రపురుషమ్శ్రపురుషర ిప్
ప్రప్జాేమ్శ్రత్ాతిశ్రచ్శ్రఆచారయ : త్స్మక త్శ్రసశ్రకురు: ఉచ్య తేశ్ర౩
సో౭హమ్శ్రతేశ్రపితు: ఆచారయ శ్రశ్రస ౌవశ్రచైవశ్రప్రత్వౌప్
త్వత్వశ్రత్ల్మ మ్శ్రవచ్నమ్శ్రకురల్మ న్శ్రనా౭తివరే ౌఃశ్రసామ్శ్రక్తిమ్శ్ర౪
ఇమాశ్రహిశ్రతేశ్రప్ర్షషత్ఃశ్రప్రేణయశ్రశచ శ్రతిల్మ జాశ్రశ్రస ౌా
ఏష్ణశ్రాత్శ్రచ్రశ్రత్రకమ్శ్రనా౭తివరే ౌఃశ్రసామ్శ్రక్తిమ్శ్ర౫
ప్రుాౌయాశ్రత్రక శ్రీలాయాశ్రమాతుశ్రరాన ౭శ్రరస్మశ్ర
మ శ్రఅవర్ష ౌతుమ్
అస్మయ శ్రశ్రరశ్రౌ వచ్నమ్శ్రకురల్మ న్శ్రనా౭తివరే ౌఃశ్రసామ్శ్రక్తిమ్శ్ర౬
ప్రత్శ్రసయ శ్రవచ్ఃశ్రకురల్మన్శ్రయాచ్మానశ్రసయ శ్రరాక్వ
ఆాక నమ్శ్రనా౭తివరే ౌశ్రశ్రసల్మ ౌ మ్శ్రసత్య శ్రత్రక శ్రప్రాప్రక్త్వశ్ర౭
ఏవమ్శ్రత్వతురమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రకురుణాశ్రరాక్వఃశ్రసల్మ యమ్
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రసమాసీనమ్శ్రవస్మషమ్
ట శ్రపురుషర ిప్ఃశ్ర౮
యన్శ్రమాాశ్రపిత్రౌశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్నయేశ్రకురుత్ఃశ్రసాశ్ర
నశ్రరప్రప్తిక్రమ్శ్రత్శ్రశ్రతుౌశ్రమాప్రాశ్రపిప్రాశ్రచ్శ్రయత్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౯
యాశ్రశిశ్రౌ ప్రప్ానేనశ్రస్మన ప్నోశ్రచాచ త్నేనశ్రచ్
నిత్య మ్శ్రచ్శ్రప్రపియశ్రవాతేనశ్రత్ాశ్రసత్వల్మ రనేనశ్ర
ౌ
చ్శ్ర౧0
సశ్రహిశ్రరాజాశ్రజనయిాశ్రపిాశ్రత్శరతోశ్రత్వత్వ
ఆజాేత్మ్శ్రయన్శ్రత్వయాశ్రత్సయ శ్రనశ్రత్న్శ్రమిాయ శ్రప్విషయ తిశ్ర౧౧
ఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ శ్రరౌశ్రరామేణశ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్త్య ౭నన ౌరమ్
ఉవాచ్శ్రప్రమోారఃశ్రసూత్మ్శ్రప్రత్వశ్రతురక నాఃశ్ర౧౨
ఇహశ్రమేశ్రస
శ్ర మి
ౌ టలేశ్రీప్రక్మ్శ్రకుశాన్శ్రఆసర
ౌ శ్రస్మరతే
ఆరయ మ్శ్రప్రప్తుయ ప్వేక్షాయమిశ్రయావన్శ్రమేశ్రనశ్రప్రప్సీత్తిశ్ర౧౩
అనా౭౭హారోశ్రనిరా౭౭లోక్నశ్రత్నశ్రహీనోశ్రయాశ్రతిల్మ జః
ేషేయ శ్రపురస్మౌశ్రచాచ లాయాశ్రయావన్శ్రనశ్రప్రప్తియాసయ తిశ్ర౧౪
సశ్రతుశ్రరాత్వమ్శ్రఅవేక్షనమ్
ౌ శ్రరత్వన్తనమ్
ౌ శ్రప్రపేక్షయ శ్రతురక నాః
కుశోత్ర
ౌ మ్శ్రఉప్స్మౌప్య శ్రపూమాశ్రవేవా౭౭శ్రసర
ౌ త్శ్రసల్మ యమ్శ్ర౧౫
త్మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్వహాశ్రతేజాశ్రరామోశ్రరాజర్ష ిశ్రసత్త్వ
ౌ ః
ిమ్శ్రమామ్శ్రప్రత్శ్రకురాల్మ ణమ్శ్రాత్శ్రప్రప్తుయప్వేక్షయ స్మశ్ర౧౬
ప్రాహక ణోశ్రహిశ్రఏక్శ్రారేేల్మ నశ్రనరాశ్రరోతుౌమ్శ్రఇహా౭శ్రర మతి
నశ్రతుశ్రమ్పరాౌ౭పిషి కాౌనామ్శ్రవితిఃశ్రప్రప్తుయ ప్వేశనేశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
ఉతిష
ౌ శ్రట నరశ్రశారూౌలశ్రహితైల్మ త్శ్రశ్రాౌరుణమ్శ్రప్రవత్మ్
పురశ్రవరాయ మ్శ్రఇత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రయాహిశ్రరాక్వశ్ర౧౮
ఆసీనశ్రశ్రరౌశ్రఏవశ్రప్రత్ఃశ్రపౌరశ్రజానప్త్మ్శ్రజనమ్
ఉవాచ్శ్రసరల్మ త్ఃశ్రప్రపేక్షయశ్రిమ్శ్రఆరయ మ్శ్రనా౭ుశాసత్శ్ర౧౯
తేశ్రత్మ్శ్రఊచుర్శ్రత్వహాాక నమ్శ్రపౌరశ్రజానప్ాశ్రజనాః
కాకుత్ా ిమ్శ్రఅపిజానీత్వఃశ్రసత్వయ శ్రక్ల్మ త్తిశ్రరాక్వఃశ్ర౨0
ఏష్ట౭పిశ్రహిశ్రత్వహాాక్ఃశ్రపితుశ్రరల్మ చ్స్మశ్రతిషతి
ట
అత్శ్రఏవశ్రనశ్రశకాౌఃశ్రసోక శ్రవాయ వర ౌయితుమ్శ్రఅత్వజస్మశ్ర౨౧
తేష్టమ్శ్రఆజాేయశ్రవచ్నమ్శ్రరామోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్
ఏవమ్శ్రనిోత్శ్రవచ్నమ్శ్రరప్రహుామ్శ్రత్రకశ్రచ్క్షుష్టమ్శ్ర౨౨
ఏత్శ్రచైచ శ్రవోప్యమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రసత్వయ క్శ్రసత్వ్ శయశ్రరాక్వ
ఉతిష
ౌ శ్రట త్ల్మ మ్శ్రత్వహాశ్రాహోశ్రమామ్శ్రచ్శ్రప్రర్ శశ్రత్తోశ్రత్క్మ్శ్ర౨౩
అతోశ్రశ్రాౌయశ్రజలమ్శ్రప్రర్ ష్టటల్మశ్రప్రతోశ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
ప్రశుణల్మ ుశ్రౌ మేశ్రప్ర్షషతోశ్రత్వన్తనిణ
ౌ ఃశ్రప్రేణయశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౪
నశ్రయాచేశ్రపిత్రమ్శ్రరాజయ మ్శ్రనా౭ుశాస్మమిశ్రమాత్రమ్
ఆరయ మ్శ్రప్రత్వశ్రత్రక జ ేమ్శ్రనా౭ుజానామిశ్రరాక్వమ్శ్ర౨౫
యతిశ్రతుశ్రఅవశయ మ్శ్రవసవ
ౌ య మ్శ్రక్ర ౌవయ మ్శ్రచ్శ్రపితుర్శ్రవచ్ః
అహమ్శ్రఏవశ్రనివాాయమిశ్రచ్తుర ౌశశ్రవనేశ్రసమాఃశ్ర౨౬
త్రాక ాకశ్రత్సయ శ్రత్తేయ నశ్రప్రాతుర్శ్రవాకేయ నశ్రవిస్మకత్ః
ఉవాచ్శ్రరాత్వఃశ్రసప్రమే్క్షయ శ్రపౌరశ్రజానప్త్మ్శ్రజనమ్శ్ర౨౭
విప్రకీత్మ్శ్రఆహిత్మ్శ్రప్రకీత్మ్శ్రయత్శ్రపిప్రాశ్రజీవాశ్రత్వత్వ
నశ్రత్శ్రలో
శ్ర ల ప్యితుమ్శ్రశక్య మ్శ్రత్వయాశ్రవాశ్రప్రతేనశ్రవాశ్ర౨౮
ఉప్తిశ్రరన శ్రత్వయాశ్రకారోయ శ్రవనశ్రవాస్నశ్రజకుపిాత్ః
యుక్మ్శ్ర
ౌ ఉక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రకైకేయాయ శ్రపిప్రాశ్రమేశ్రరప్రకుత్మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్ర౨౯
జానామిశ్రప్రత్మ్శ్రక్షానమ్
ౌ శ్రకురుశ్రసాు రశ్రకార్షణమ్
సరల్మ మ్శ్రఏవా౭ప్రత్శ్రక్లాయణమ్శ్రసత్య శ్రసమేౌశ్రత్వహాత్క నిశ్ర౩0
అనేనశ్రత్రక శ్రీలేనశ్రవనాత్శ్రప్రప్ాయ ౭౭క్త్ఃశ్రపునః
ప్రాప్రాశ్రసహశ్రప్విష్టయమిశ్రప్రపుతివాయ ఃశ్రప్తిశ్రరుత్త్వ
ౌ ఃశ్ర౩౧
ప్రుతోశ్రరాజాశ్రహిశ్రకైకేయాయ శ్రత్వయాశ్రత్త్ల్మ చ్నమ్శ్రప్రకుత్మ్
అప్రుాన్శ్రమోచ్యానేనశ్రపిత్రమ్శ్రత్మ్శ్రత్వహీశ్రప్తిమ్శ్రశ్ర౩౨
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏకాత్శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
త్వి తశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
త్మ్శ్రఅప్రప్తిత్వశ్రతేజ్ఞాయ మ్శ్రప్రాప్రతుాయ మ్శ్రరోత్వశ్రహర ిణమ్
విస్మక ాఃశ్రసత్వు త్వమ్శ్రప్రపేక్షయ శ్రసత్వవేాశ్రత్వహర ియఃశ్ర౧
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అనర్ష
ౌ మా౭శ్రరౌశ్రరుషిశ్రక్ణాఃశ్రస్మాౌశ్రశచ శ్రప్రత్వర ియః
తౌశ్రప్రాత్రౌశ్రత్వహాాకన్తశ్రకాకుతౌా ిశ్రప్రప్శశమిా రేశ్ర౨
సశ్రత్నోయ శ్రయసయ శ్రపుప్రతౌశ్రతౌల్మ శ్రత్రక జౌేశ్రత్రక శ్రవిప్రక్మౌ
ప్రశుాల్మ శ్రవయమ్శ్రహిశ్రసమా్ ష్టమ్శ్రఉప్యోఃశ్రప్రర్ హయాత్వహేశ్ర౩
త్త్రౌశ్రరుషిశ్రక్ణాఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రత్శప్రకీవశ్రవతైషిణః
ప్రత్మ్శ్రరాజశ్రశారూౌలమ్శ్రఇశ్రతూయ చుఃశ్రసత్వు ాశ్రవచ్ఃశ్ర౪
కులేశ్రజాత్శ్రత్వహాప్రాజశ్రే త్వహాశ్రప్రుత్శ్రౌ త్వహాశ్రయశః
ప్రకాహయ మ్శ్రరాత్వశ్రసయ శ్రవాక్య మ్శ్రతేశ్రపిత్రమ్శ్రయత్శ్రఅవేక్షస్నశ్ర౫
సా౭ప్రుణమ్శ్రఇత్వమ్శ్రరాత్వమ్శ్రవయమ్శ్రఇచాచ త్వహేశ్రపితుః
అప్రుణాల్మ శ్రచ్చ శ్రకైకేయాయ ఃశ్రసల్మ రు మ్శ్రత్శరతోశ్రక్త్ఃశ్ర౬
ఏావత్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవచ్నమ్శ్రక్నరా
ౌ ల్మ ఃశ్రసత్వహర ియః
రాజర ియశ్రైచ వశ్రత్ాశ్రసరేల్మ శ్రస్మల్మ మ్శ్రస్మల్మ మ్శ్రక్తిమ్శ్రక్ాఃశ్ర౭
శ్రహాలతిత్శ్రశ్రస్నన
ౌ శ్రవాకేయ నశ్రశుపేనశ్రశుప్శ్రత్రే నః
రాత్వఃశ్రసన్తుమషశ్రట వత్నశ్రశ్రస్మౌన్శ్రరుషీన్శ్రఅప్యపూజయత్శ్ర౮
ప్రత్సశ్రౌ కాప్రత్శ్రశ్రరౌశ్రప్రత్ఃశ్రసశ్రవాచాశ్రసజమా
జ నయా
ప్రకుాత్వజలిఃశ్రఇత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రరాక్వమ్శ్రపునఃశ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౯
రాజశ్రత్రక మ్శ్రఅుప్రపేక్షయ శ్రకులశ్రత్రాక ౭ుసత్వౌతిమ్
క్రుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్రకాకుత్ా ిశ్రత్వత్వశ్రమాతుశ్రశచ శ్రయాచ్నామ్శ్ర౧0
రక్షితుమ్శ్రరత్వహత్శ్రరాజయ మ్శ్రఅహమ్శ్రఏక్శ్రర
శ్ర ౌశ్ర నోత్ా హే
పౌరశ్రజానప్ామ్శ్రశాచ౭పిశ్రరకాౌశ్రరత్వజయితుమ్శ్రత్ాశ్ర౧౧
శ్రజాేత్యశ్రశచ శ్రహిశ్రయోాశ్రశచ శ్రమిప్రాణిశ్రరప్రహుత్శ్రశచ శ్రనః
ాల్మ మ్శ్రఏవశ్రప్రప్తికాఙ్నే
ి శ్రౌ ప్ర జనయ మ్శ్రఇవశ్రక్ర ికాఃశ్ర౧౨
ఇత్మ్శ్రరాజయ మ్శ్రత్వహాశ్రప్రాజశ్రే శ్రస్మౌప్యశ్రప్రప్తిప్త్య శ్రహి
శి ౌమాన్శ్రఅస్మశ్రకాకుత్ాిశ్రలోక్శ్రసయ శ్రప్ర్షాలనేశ్ర౧౩
ఇతుయ కాల్మ ౌ శ్రనయ ప్త్శ్రప్రా్తుఃశ్రాత్యోశ్రర్ రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ
ప్రపుశమ్శ్రసప్రమా్ రయాశ్ర
ౌ
మాసశ్రరాత్వమ్శ్రఏవశ్రప్రపియమ్శ్రవత్ఃశ్ర౧౪
త్మ్శ్రఅమేు శ్రప్రాత్రమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రరామోశ్రవచ్నమ్శ్రఅప్రప్వీత్
శాయ త్వమ్శ్రనళినశ్రప్ప్రా౭క్షమ్శ్రత్వత్శ్రౌ హత్వా శ్రసల్మరమ్శ్రసల్మ యమ్శ్ర౧౫
ఆక్ాశ్రాల్మ మ్శ్రఇయమ్శ్రపుతిఃౌ శ్రసల్మ జాశ్రవైనయికీశ్రచ్శ్రయా
ప్రపుశమ్శ్రఉత్ా హస్నశ్రాత్శ్రరక్షితుమ్శ్రప్రపుతివీమ్శ్రఅపిశ్ర౧౬
అమాతైయ శ్రశచ శ్రరప్రహుతి్ శ్రశచ శ్రపుతిత్వ
ౌ తి్ శ్రశచ శ్రత్వన్తని ౌపిః
సరల్మ శ్రకారాయ ణిశ్రసత్వక న్తనయ శ్రౌ రత్వహామ్శ్రత్య ౭పిశ్రకారయశ్ర౧౭
లక్ష్మక శ్రశచ న్తనాౌత్శ్రఅపేయాత్శ్రవాశ్రహిత్వవాన్శ్రవాశ్రహిత్వమ్శ్రత్య ఞత్
అత్వయాత్శ్రస్మక్రోశ్రవేలామ్శ్రనశ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రఅహమ్శ్రపితుఃశ్ర౧౮
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
కామాత్శ్రవాశ్రాత్శ్రలోాత్శ్రవాశ్రమాప్రాశ్రతుప్య మ్శ్రఇత్మ్శ్రప్రకుత్మ్
నశ్రత్న్శ్రత్వనస్మశ్రక్ర ౌవయమ్శ్రవర్ష ౌత్వయ మ్శ్రచ్శ్రమాప్రతువత్శ్ర౧౯
ఏవమ్శ్రప్రపువాణమ్శ్రప్రత్ఃశ్రక్నసలాయ శ్రరత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్
తేజస్మ౭౭తిత్య శ్రసమాుశమ్శ్రప్రప్తిప్శ్రచ్చ న్తత్వౌశ్రత్రే నమ్శ్ర౨0
అతిరోహశ్రఆరయ శ్రాాాయ మ్శ్రాతుకేశ్రహేత్వశ్రపూషితే
ఏతేశ్రహిశ్రసరల్మ శ్రలోక్శ్రసయ శ్రయోక్క్షేత్వమ్శ్రవిాసయత్ఃశ్ర౨౧
సో౭తిరుహయ శ్రనరశ్రవాయ ప్రక్ఃశ్రాతుకేశ్రహయ వరుహయశ్రచ్
ప్రాయచ్చ త్శ్రరత్వహాశ్రతేజాశ్రప్రాయశ్రత్వహాత్క నేశ్ర౨౨
సశ్రాతుకేశ్రసప్రత్వ్ ణత్వయ శ్రరాత్వమ్శ్రవచ్నశ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రజట్టశ్రచీరశ్రత్రోశ్రహయ ౭హమ్శ్ర౨౩
ప్లశ్రమ్పలా౭శనోశ్రవీరశ్రప్వేయమ్శ్రరకుశ్రనత్వౌనశ్ర
త్వా౭౭క్త్వనశ్రమా౭౭కాత్విన్శ్రవసశ్రనైల్మ శ్రనక్రాశ్రత్్ హి: ౨౪
త్వశ్రాతుక్యోశ్రరనయ సశ్రరా
ౌ జయ శ్రత్న్తత్వౌ: ప్రత్వౌప్శ్ర
చ్తుశ్రర ౌేశ్రహిశ్రసమ్ప్ రేశ్రవ
ణ రే ి౭హనిశ్రరకూత్త్వ
ౌ శ్ర౨౫
నశ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రయతిశ్రత్ల్మమ్శ్రతుశ్రప్రప్వేక్షాయ మిశ్రహుాశనమ్శ్రశ్రశ్రశ్రశ్ర౨౬
త్తేశ్రతిశ్రచ్శ్రప్రప్తిజాేయశ్రత్మ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రస్మ౭౭త్రమ్శ్ర
శప్రతుక్న మ్శ్రచ్శ్రప్ర్షషల్మ జయశ్రప్రత్మ్శ్రచేత్శ్రత్వప్రప్వీత్శ్ర౨౭
మాత్రమ్శ్రరక్షశ్రకైకేయీమ్శ్రమాశ్రరోషమ్శ్రకురుశ్రామ్శ్రప్రప్తిశ్ర
త్వయాశ్రచ్శ్రసీాయాశ్రచైవశ్రశోౌ౭స్మశ్రరకుశ్రసత్త్వ
ౌ శ్ర
ఇతుయ కాల్మ ౌ ౭౭ప్రశుశ్రప్రీాక్షోశ్రప్రాత్రమ్శ్రవిససర జశ్రహశ్ర౨౮
సశ్రాతుకేశ్రతేశ్రప్రత్ఃశ్రప్రప్ాప్వాన్శ్ర
సల్మ లప్రుు తేశ్రసత్వ్ ర్షపూజయ శ్రత్రక విత్
ప్రప్త్క్షిణమ్శ్రచైవశ్రచ్కారశ్రరాక్వమ్
చ్కారశ్రచైశ్రవోత్త్వ
ౌ శ్రనాక్శ్రమ్పర ౌనిశ్రశ్రశ్ర౨౯
అాుపూరాల్మయ త్శ్రప్రప్తినత్వౌయ శ్రత్మ్శ్రజనమ్
కురూమ్శ్రశచ శ్రత్వన్తనిశ్రౌ ప్రప్ప్రకుత్వశ్రశ్రసా
ౌ ౭ుజౌ
వయ సర జయశ్రప్రాక్వశ్రవత్వే శ్రవర ౌనఃశ్ర
స్మ
శ్ర త్
ౌ ఃశ్రసల్మ శ్రత్రేక శ్రహిత్వవాన్శ్రఇవా౭చ్లఃశ్రశ్రశ్రశ్ర౩0
త్మ్శ్రమాత్రోశ్రాష్ శ్రప్రకుహీత్శ్రక్మోటయ శ్రశ్ర
తుఃకేనశ్రనశ్రఆత్వన్తనయి
ౌ తుమ్శ్రహిశ్రేకుః
సశ్రతేల్మ వశ్రమాప్రతూశ్రర౭పివాత్య శ్రసరాల్మ శ్రశ్ర
రుత్న్శ్రకుటీమ్శ్రస్మల్మమ్శ్రప్రప్వివేశశ్రరాత్వఃశ్రశ్రశ్రశ్ర౩౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రాల్మ త్శోశ్రత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
ప్తయోతశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్త్ఃశ్రశిరస్మశ్రప్రకుాల్మ శ్రతుశ్రాతుకేశ్రప్రత్శ్రశ్రసా
ౌ
ఆరురోహశ్రరత్మ్శ్రప్రహుషఃట శ్రశప్రతుకేన నశ్రసత్వనిల్మ త్ఃశ్ర౧
వస్మష్టటశ్రవాత్వతేవశ్రశచ శ్రజాాలిశ్రశచ శ్రప్రతుటశ్రశ్రప్రవత్ః
అప్రక్త్ఃశ్రప్రప్యయుఃశ్రసరేల్మ శ్రత్వన్తనిణో
ౌ శ్రత్వన్తనశ్రౌ శ్రపూజిాఃశ్ర౨
త్వనాౌినీమ్శ్రనత్వమ్శ్రరమాయ మ్శ్రప్రాఙ్మక కాశ్రస్న
శ్ర ౌశ్రయయుశ్రస
శ్ర ా
ౌ
ప్రప్త్క్షిణమ్శ్రచ్శ్రకురాల్మణాశ్రశిచ ప్రత్కూటమ్శ్రత్వహాశ్రిర్షమ్శ్ర౩
ప్శయ న్శ్రాతుశ్రశ్రసహప్రస్మణిశ్రరమాయ ణిశ్రవివిానిశ్రచ్
ప్రప్యయౌశ్రత్సయ శ్రారేేల్మనశ్రసశ్రస్మనోయ శ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర౪
అతూరాశ్రచిచ ప్రత్కూటశ్రసయ శ్రత్త్రే శ్రప్రత్శ్రశ్రశ్రసా
ౌ
ఆప్రశత్వమ్శ్రయప్రత్శ్రసశ్రునిశ్రర్ రాల్మ జఃశ్రప్రకుా౭౭లయఃశ్ర౫
సశ్రత్మ్శ్రఆప్రశత్వమ్శ్రఆక్త్వయ శ్రప్రాల్మ జశ్రసయ శ్రపుతిమా
ౌ న్
అవత్వరయ శ్రరాత్శ్రాతౌశ్రవవనేశ్రౌ ప్రత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౬
త్తోశ్రప్రహుష్టటశ్రప్రాల్మజ్ఞశ్రప్రత్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్
అపిశ్రప్రకుత్య మ్శ్రప్రకుత్మ్శ్రాత్శ్రరామేణశ్రచ్శ్రసమాక్త్మ్శ్ర౭
ఏవమ్శ్రఉక్శ్రౌ సా శ్రతుశ్రశ్రప్రతోశ్రప్రాల్మ ఞనశ్రత్వత్వా
ప్రప్తుయ వాచ్శ్రప్రాల్మ జమ్శ్రప్రతోశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లఃశ్ర౮
సశ్రయాచ్య మానోశ్రకురుణాశ్రత్వయాశ్రచ్శ్రప్రతుటశ్రవిప్రక్త్వః
రాక్వఃశ్రప్రత్వశ్రప్రీతోశ్రవస్మషమ్
ట శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౯
పితుఃశ్రప్రప్తిజాేమ్శ్రామ్శ్రఏవశ్రాలయిష్టయమిశ్రత్త్ల్మ ౌ త్ః
చ్తుర ౌశశ్రహిశ్రవరాిణిశ్రయాశ్రప్రప్తిజాేశ్రపితుర్శ్రత్వత్వశ్ర౧0
ఏవమ్శ్రఉక్నౌశ్రత్వహాశ్రప్రాజ్ఞేశ్రవస్మషఃట శ్రప్రప్తుయవాచ్శ్రహ
వాక్య జ్ఞేశ్రవాక్య శ్రకుశలమ్శ్రరాక్వమ్శ్రవచ్నమ్శ్రత్వహత్శ్ర౧౧
ఏతేశ్రప్రప్యచ్చ శ్రసన్తుశ్రష
మ ఃట శ్రాతుకేశ్రహేత్వశ్రపూషితే
అయోాయ యామ్శ్రత్వహాప్రాజశ్రే యోక్శ్రక్షేత్వశ్రక్రేశ్రత్వశ్ర౧౨
ఏవమ్శ్రఉక్నౌశ్రవ స్మషేన
ట శ్రరాక్వఃశ్రప్రాఙ్మక క్ఃశ్రస్మ
శ్ర త్
ౌ ః
ాతుకేశ్రఅతిరుహయ తేశ్రత్వత్వశ్రరాజాయ యశ్రవైశ్రత్తౌశ్ర౧౩
నిప్రుతోౌ౭హమ్శ్రఅుజాేతోశ్రరామేణశ్రరత్వహాత్క నా
అయోాయ మ్శ్రఏవశ్రక్చాచ మిశ్రప్రకుహీాల్మ శ్రాతుకేశ్రశుపేశ్ర౧౪
ఏత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రశుప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
ప్రాల్మ జఃశ్రశుప్త్రమ్శ్రుని: వాక్య మ్శ్రఉవాచ్శ్రత్మ్శ్ర౧౫
నైత్శ్రచిచ ప్రత్మ్శ్రనరశ్రవాయప్రక్శ్రీలశ్రప్రుత్వ
ౌ ామ్శ్రవర
యత్శ్రఆరయ మ్శ్రత్ల్మ యిశ్రతిషేశ్రట శ్రతుౌశ్రనిమేన శ్రప్రరషమ్
ట శ్రఇ వోత్క్మ్శ్ర౧౬
అప్రుత్ఃశ్రసశ్రత్వహాశ్రాహుఃశ్రపిాశ్రత్శరత్శ్రశ్రసవ
ౌ
యసయ శ్రత్ల్మ మ్శ్రఈప్రతుశఃశ్రపుప్రతోశ్రత్రాక ాకశ్రత్రక శ్రవత్ా లఃశ్ర౧౭
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్మ్శ్రరుషిమ్శ్రతుశ్రత్వహాాక నమ్శ్రఉక్శ్రౌ వాక్యమ్శ్రప్రకుా౭శ్రఞ్జలిః
ఆత్వన్తనయి
ౌ తుమ్శ్రఆరేపేశ్రచ్రణౌశ్రఉప్ప్రకుహయ శ్రచ్శ్ర౧౮
త్త్ఃశ్రప్రప్త్క్షిణమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రప్రాల్మ జమ్శ్రపునఃశ్రపునః
ప్రత్శ్రశ్రరౌశ్రయయౌశ్రశ్రీ మమాన్శ్రఅయోాయ మ్శ్రసహశ్రత్వన్తనిపి
ౌ ఃశ్ర౧౯
యానైశ్రశచ శ్రశక్టైశ్రైచ వశ్రహయైశ్రనాకైశ్రశచ శ్రస్మశ్రచ్మ్పః
పునర్శ్రనిప్రుాౌశ్రవిసీరా
ౌ ణ శ్రప్రత్స్మయ ౭ుయాయినీశ్ర౨0
త్త్శ్రశ్రస్నశ్రౌ యునామ్శ్రతివాయ మ్శ్రనత్వమ్శ్రత్వరోల్మ ర్ష
ౌ క శ్రమాలినీమ్
త్ప్రతుశుశ్రశ్రస్మౌమ్శ్రపునఃశ్రసరేల్మ శ్రక్మాు మ్శ్రశివశ్రజలామ్శ్రనత్వమ్శ్ర౨౧
ామ్శ్రరత్వయ శ్రజలశ్రసమ్ప్ రాణమ్శ్రసమ్పౌరయ శ్రసహశ్రానవ
ౌ ః
ప్రశు మిు పేరపురమ్శ్రరత్వయ మ్శ్రప్రప్వివేశశ్రసశ్రస్మనిక్ః
ప్రశు మిు పేరపురాశ్రతూ్య: అయోాయ మ్శ్రసత్వౌత్రే శ్రహశ్ర౨౨
అయోాయ మ్శ్రచ్శ్రత్తోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రపిప్రాశ్రప్రాప్రాశ్రవివర్ష జామ్శ్ర
ప్రతోశ్రతుఃక్శ్రసత్వౌప్ఃౌ శ్రస్మరతిమ్శ్రచేత్మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౩
స్మరతేశ్రప్శయ శ్రవిత్ల్మ స్మౌశ్రఅయోాయ శ్రనశ్రప్రప్కాశతే
నిరా౭౭కారాశ్రనిరా౭౭ననాౌశ్రత్వనాశ్రప్రప్తిహత్శ్రసల్మ రాశ్ర౨౪
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్రత్యోత్శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
చుర్ తశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
స్మన క్శ్రశ్రౌ క్మ్ప్ రశ్రశ్రక్నషేణశ్రసయ న ౌనేశ్రనోప్యాత్శ్రప్రప్పుః
అయోాయ మ్శ్రప్రత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రప్రప్వివేశశ్రత్వహాయశాఃశ్ర౧
పిట్టలశ్రఉలూక్శ్రచ్ర్షామ్శ్రఆీనశ్రనరశ్రవారణామ్
తిమిరశ్రఅాయ హామ్శ్రకా ళీమ్శ్రఅప్రప్కాశామ్శ్రనిశామ్శ్రఇవశ్ర౨
రాహుశ్రశప్రతోఃశ్రప్రపియామ్శ్రప్త్వన మ్శ్రప్రశియాశ్రప్రప్జల్మ లిత్శ్రప్రప్ామ్
ప్రక్హేణశ్రఅపుయ తి ౌతేనశ్రఏకామ్శ్రరోహిణీమ్శ్రఇవశ్రీటిామ్శ్ర౩
అలో్ ష ణశ్రక్షుప్శ్రౌ సలిలామ్శ్రశ్రక్రోక శ్రశ్రత్ప్
ౌ ౌశ్రవిహత్వుమామ్
ీనశ్రమ్పనశ్రజషశ్రప్రకాహామ్శ్రప్రకుశామ్శ్రిర్షశ్రనత్వమ్శ్రఇవశ్ర౪
వితూమామ్శ్రఇవశ్రహేమా౭౭ామ్శ్రఅత్ల్మ శ్రరా౭కేన : సుతిా
ౌ మ్
హవిశ్రరపుయ క్షిామ్శ్రప్శాచ శ్రచిచ కామ్శ్రవిప్రప్ళయమ్శ్రక్ామ్శ్ర౫
విత్ల్మ స ౌశ్రక్వచామ్శ్రరుక్ ణశ్రక్జశ్రవాజిశ్రరత్శ్రత్ల్మ జామ్
హత్శ్రప్రప్వీరామ్శ్రఆప్నాన మ్శ్రచ్మ్పమ్శ్రఇవశ్రత్వహా౭౭హవేశ్ర౬
సశ్రపేనామ్శ్రసశ్రసల్మ నామ్శ్రపూాల్మ శ్రస్మక్రశ్రసయ శ్రసుతిా
ౌ మ్
ప్రప్శానశ్రౌ మారుతోశ్రతూ్ామ్శ్రశ్రజ లోర్షక మ్శ్రఇవశ్రనిసాల్మ నామ్శ్ర౭
త్య కామ్
ౌ శ్రయజాే౭౭యుతైఃశ్రసరల్మ : అపిరూపైశ్రశచ శ్రయాజకైః
రాయ శ్రకాలేశ్రవినిప్రరుల్మ తే ౌశ్రవేతిమ్శ్రక్త్శ్రరవామ్శ్రఇవశ్ర౮
క్నషశ్రట త్వతేయ శ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ మ్శ్రఆరాౌమ్శ్రఅచ్రనీమ్
ౌ శ్రనవమ్శ్రప్రతుణమ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
క్నశ్రప్రుషేణశ్రప్ర్షత్య కామ్
ౌ శ్రక్వామ్శ్రప్త్వన మ్శ్రఇవోశ్రతుా కామ్శ్ర౯
ప్రప్ాక్రాతైయ : రస్మన క్షఃశ్రత ౌ ప్రప్జల్మ లతి్ ర్శ్రఇ వోత్మ
ౌ ః
వియుకాౌమ్శ్రత్వణిపిర్శ్రజాతైయ శ్రరన వామ్శ్రుకాౌవళీమ్శ్రఇవశ్ర౧0
సహస్మశ్రచ్లిామ్శ్రశ్రస్మౌనాన్శ్రత్వహీమ్శ్రపుణయ శ్రక్షయాత్ు ామ్
సన్తుమత్శ్రతుయ తిశ్రవిస్మౌరామ్శ్రా రామ్శ్రఇవశ్రతివశ్రశుచయ ామ్శ్ర౧౧
పుష్ శ్రనాౌమ్శ్రవసనాౌ౭శ్రనేశ్రౌ త్వత్శ్రౌ ప్రప్త్వరశ్రనాతిామ్
ప్రతుత్శ్రావా౭ిన విపుష్ట
ల ట మ్శ్రశ్రకాలనాౌమ్శ్రవనశ్రలామ్శ్రఇవశ్ర౧౨
సమ్పక టశ్రనిక్మామ్శ్రసరాల్మ మ్శ్రసమిిప్శ్రౌ విప్ణా౭౭ప్ణామ్
ప్రప్చ్చ నన శశిశ్రనక్షప్రామ్శ్రాయ మ్శ్రఇవా౭ు్ త్రర్శ్రప్రుామ్శ్ర౧౩
క్ష్మణశ్రానోత్మ
ౌ ర్శ్రపినైన ఃశ్రశరావైర౭పిసప్రుల్మ ామ్
హత్శౌణాటమ్శ్రఇవా౭౭కాేశ్రానశ్రపూమిమ్శ్రఅసప్రుాు ామ్శ్ర౧౪
ప్రుక్ ణశ్రపూమిశ్రత్ లామ్శ్రనిమాన మ్శ్రప్రుక్శ్రణ ాన్తతైఃశ్రసమాప్రుామ్
ఉప్యుక్నత్
ౌ కామ్శ్రప్కాన మ్శ్రప్రప్ామ్శ్రనిప్తిామ్శ్రఇవశ్ర౧౫
విపులామ్శ్రవిత్ామ్శ్రచైవశ్రయుక్శ్రౌ ాశామ్శ్రత్రస్మల్మ నామ్
పూమౌశ్రాణశ్రర్షల్మ నిప్రష్ణుాౌమ్శ్రప్తిామ్శ్రజాయమ్శ్రఇవా౭౭యుాత్శ్ర౧౬
సహస్మశ్రయుత్శ్రౌ శౌణేన
ట శ్రహయా౭౭రోహేణశ్రవాహిామ్
నిక్షిప్శ్రౌ ాణాటమ్శ్రఉప్రతుా ష్టటమ్శ్రిశోరీమ్శ్రఇవశ్రతుర్ లామ్శ్ర౧౭
శుషు శ్రతోయామ్శ్రత్వహాశ్రత్వతైాయ : కూరక శ్రశచ శ్రప్హుపిశ్రప్రరుల్మ ామ్
ప్రప్పినన శ్రత్టశ్రవిసీరా
ౌ ణ మ్శ్రవాీశ్రమివశ్రప్రహుతోత్్ లామ్శ్ర౧౮
పురుషస్మయ శ్రప్రప్ప్రహుషశ్రట సయ శ్రప్రప్తిషిాౌ౭ులేప్నామ్
సత్వౌాౌశ్రమివశ్రశోకేనశ్రకాప్రత్శ్రయిషిశ్రట త్వ౭పూషణామ్శ్ర౧౯
ప్రాప్రుషిశ్రప్రప్వికాట్టయామ్శ్రప్రప్విషస్మ
ట య ౭ప్రప్శ్రత్వణల
ట మ్
ప్రప్చ్చ నానమ్శ్రనీలశ్రజీమ్పతై: ాసు రశ్రసయ శ్రప్రప్ామ్శ్రఇవశ్ర౨0
ప్రత్శ్రశ్రరౌశ్రరత్శ్రశ్రసశ్రౌ సా శ్రశ్రీ మమాన్శ్రత్శరా౭౭త్కజః
వాహయనమ్
ౌ శ్రరత్శ్రప్రేషమ్
ట శ్రస్మరతిమ్శ్రవాక్య మ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్ర౨౧
ిమ్శ్రుశ్రక్లల్మ ౭త్య శ్రక్మ్ప్రోశ్రమ్పర్షచ తోశ్రనశ్రనిశత్వయ తే
యాపురమ్శ్రఅయోాయ యామ్శ్రకీత్శ్రవాతిప్రత్శ్రనిసాల్మ నఃశ్ర౨౨
వారుణీశ్రత్వత్శ్రక్నశ్రౌ శచ శ్రమాలయ శ్రక్న ౌశ్రశచ శ్రమ్పర్షచ త్ః
తూపిా౭క్రుశ్రక్నశ్రౌ శచ శ్రనశ్రప్రప్వాతిశ్రసత్వనత్
ౌ ఃశ్ర౨౩
యానశ్రప్రప్వరశ్రక్నషశ్రశచ శ్రస్మన క్శ్రశ
ౌ చ శ్రహయశ్రనిసాల్మ నః
ప్రప్త్వత్శ్రౌ క్జశ్రనాత్శ్రశచ శ్రత్వహామ్శ్రశచ శ్రరత్శ్రనిసాల్మనః
నేానీమ్శ్రప్రూయతేశ్రపురాయ మ్శ్రఅస్మయ మ్శ్రరామేశ్రవివాస్మతేశ్ర౨౪
చ్త్వౌనా౭క్రుశ్రక్మాౌమ్శ్రశచ శ్రత్వహా౭శ్రరామశ్రశచ శ్రనవశ్రప్రసజ:
క్తేశ్రహిశ్రరామేశ్రత్రుణాశ్రసా త్వౌాౌశ్రనోప్పుత్వజతేశ్ర౨౫
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్హీశ్రరాత్రాయ మ్శ్రనశ్రక్చ్చ మిౌశ్రచిప్రత్శ్రమాలయ శ్రత్రాశ్రనరా:
నోత్ా వాశ్రసా ప్రత్వ్ వరనే
ౌ శ్రౌ రాత్వశ్రశోకా౭శ్రర్ష ౌతేశ్రపురేశ్ర౨౬
సహశ్రనూనమ్శ్రత్వత్వశ్రప్రాప్రాశ్రపురస్మయ ౭సయ శ్రతుయ తిశ్రరు ా
నశ్రహిశ్రరాజశ్రత్య యోతేయ శ్రయమ్శ్రస్మస్మరేవా౭శ్రరుజనీశ్రక్షాశ్ర౨౭
క్ాశ్రుశ్రక్లుశ్రమేశ్రప్రాాశ్రత్వహోత్ా వశ్రఇవా౭౭క్త్:
జనయిషయ శ్రత్య ౭యోాయశ్రయామ్శ్రహర ిమ్శ్రప్రకీషకశ్రఇవామ్౭పుత్: ౨౮
త్రుణశ్రశాచ రుశ్రవేష్యశ్రశచ శ్రనర: ఉనన త్శ్రకామిపిః
సత్వ్ త్తి్ శ్రరయోాయయామ్శ్రనశ్రవి ానిశ్రౌ త్వహాశ్రప్ాఃశ్ర౨౯
ఏవమ్శ్రప్హువిత్మ్శ్రజల్ న్శ్రవివేశశ్రవసతిమ్శ్రపితుః
తేనశ్రహీనామ్శ్రనరేన్తనేణ
ౌ శ్రస్మత్వమశ్రహీనామ్శ్రకుహామ్శ్రఇవశ్ర౩0
త్ాశ్రత్శ్రత్త్వౌ:పురమ్శ్రఉజిత్
జ శ్రప్రప్ప్మ్శ్రశ్రశ్ర
రరశ్రర్షవోశ్రప్రతుా ష టశ్రత్వ౭ాసు రమ్శ్రతినమ్
నిరీక్షయ శ్రసరల్మ మ్శ్రతుశ్రవివిక్శ్రౌ మాత్క నాశ్రశ్ర
ుమోచ్శ్రాష్ మ్శ్రప్రత్శ్రరా తు:ిత్: ౩౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రచ్తుర శో
ౌ త్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
రమచ తశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
త్తోశ్రనిక్షిప్య శ్రమాప్రతుశ్ర: సశ్రఅయోాయ యామ్శ్రప్రతుటశ్రప్రవత్ః
ప్రత్ఃశ్రశోక్శ్రసత్వౌోౌశ్రకురూన్శ్రఇత్మ్శ్రఅా౭ప్రప్వీత్శ్ర౧
ననిప్రౌ కాత్వమ్శ్రక్మిష్టయమిశ్రసరాల్మ న్శ్రఆత్వన్తనయే
ౌ ౭త్య శ్రవః
త్ప్రత్శ్రతుఃక్మ్శ్రఇత్మ్శ్రసరల్మ మ్శ్రసహిషేయ శ్రరాక్వమ్శ్రవినాశ్ర౨
క్త్శ్రశచ శ్రహిశ్రతివమ్శ్రరాజాశ్రవనసశ్రౌ శచ శ్రకురుర్శ్రత్వత్వ
రాత్వమ్శ్రప్రప్త్వక్షేశ్రరాజాయ యశ్రసశ్రహిశ్రరాజాశ్రత్వహాశ్రయశాఃశ్ర౩
ఏత్శ్రప్రచుచ ాల్మశ్రశుప్మ్శ్రవాక్య మ్శ్రప్రత్శ్రసయ శ్రత్వహాత్క నః
అప్రపువన్శ్రత్వన్తనిణ
ౌ ఃశ్రసరేల్మ శ్రవస్మషశ్రట శచ శ్రపురోహిత్ఃశ్ర౪
రప్రపుశమ్శ్రశా
శ్ర ల క్నీయమ్శ్రచ్శ్రయత్శ్రఉక్మ్శ్ర
ౌ ప్రత్శ్రత్ల్మ యా
వచ్నమ్శ్రప్రాప్రతుశ్రవాత్ా లాయత్శ్రఅురూప్మ్శ్రత్వైవశ్రత్త్శ్ర౫
నిత్య మ్శ్రతేశ్రప్ుౌశ్రలుప్శ్రౌ సయ శ్రతిషతో
ట శ్రప్రాప్రతుశ్రసౌప్రహుతే
ఆరయ శ్రమారు మ్శ్రప్రప్ప్ననసయ శ్రనా౭ుత్వనేయ త్శ్రక్ఃశ్రపుమాన్శ్ర౬
త్వన్తనిణా
ౌ మ్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రయాశ్రఅపిలషిత్మ్శ్రప్రపియమ్
అప్రప్వీత్శ్రస్మరతిమ్శ్రవాక్య మ్శ్రరతోశ్రమేశ్రయుజయ ామ్శ్రఇతిశ్ర౭
ప్రప్ప్రహుషశ్రట వత్నఃశ్రసరాల్మ శ్రమాప్రతూ: సత్వ౭పివాత్య శ్రసః
ఆరురోహశ్రరత్మ్శ్రశ్రీ మమాన్శ్రశప్రతుకేన నశ్రసత్వనిల్మ త్ఃశ్ర౮
ఆరుహయ శ్రతుశ్రరత్మ్శ్రీప్రక్మ్శ్రశప్రతుక్న శ్రప్రాశ్రుపౌ
యయతుఃశ్రప్రత్వశ్రప్రీతౌశ్రప్రుతౌశ్రత్వన్తనిశ్రౌ పురోహితైఃశ్ర౯
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
అప్రక్తోశ్రకురవశ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రవస్మషశ్రట ప్రప్ుకాశ్రతిల్మ జాః
ప్రప్యయుఃశ్రప్రాఙ్మక కాఃశ్రసరేల్మ శ్రననిప్రౌ కామోశ్రయతో౭ప్వేత్శ్ర౧0
ప్లమ్శ్రచ్శ్రత్త్శ్రఅనా౭౭హూత్మ్శ్రక్జా౭శల్మ శ్రరత్శ్రసుు లమ్
ప్రప్యయౌశ్రప్రతేశ్రయాతేశ్రసరేల్మ శ్రచ్శ్రపురశ్రవాస్మనఃశ్ర౧౧
రత్శ్రస
శ్ర ఃౌ శ్రసశ్రహిశ్రత్రాకాక శ్రప్రతోశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లః
ననిప్రౌ కాత్వమ్శ్రయయౌశ్రతూర ణమ్శ్రశిరస్మశ్రఆాయశ్రాతుకేశ్ర౧౨
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రప్రత్ఃశ్రక్షిప్రప్మ్శ్రననిప్రౌ కాత్వమ్శ్రప్రప్విశయ శ్రసః
అవత్వరయ శ్రరాశ్రతూ
శ్ర ౌ ర ణమ్శ్రకురూన్శ్రఇత్మ్శ్రఉవాచ్శ్రహశ్ర౧౩
ఏత్శ్రప్రాజయ మ్శ్రత్వత్వశ్రప్రాప్రాశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రసనానయసవత్శ్రసల్మ యమ్
యోక్శ్రక్షేత్వశ్రవహేశ్రచేమేశ్రాతుకేశ్రహేత్వశ్రపూషితేశ్ర౧౪
ప్రత్: శిరస్మశ్రప్రకుాల్మ శ్రసనానయ సమ్శ్రాతుకేశ్రత్త్:
అప్రప్వీత్శ్రతుఃక్శ్రసత్వౌప్:ౌ సరల్మ మ్శ్రప్రప్ప్రకుతిశ్రత్వత్వటలమ్శ్ర౧౫
చ్ప్రత్మ్శ్రారయత్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఆరయ శ్రాాశ్రవిమౌశ్రత్వతౌశ్ర
అాయ మ్శ్రరాఞయ శ్రశ్రస్మ ౌతోశ్రత్రక : ాతుకాాయ మ్శ్రకురోశ్రరక త్వశ్రశ్ర౧౬
ప్రాప్రాశ్రహిశ్రత్వయిశ్రసనానయ సోశ్రనిక్షిప్:ౌ సౌప్రహుాత్శ్రఅయమ్శ్ర
త్మ్శ్రఇత్వమ్శ్రాలయిష్టయ మిశ్రరాక్వా౭౭క్త్వనమ్శ్రప్రప్తిశ్ర౧౭
క్షిప్రప్మ్శ్రసమోయ జయిాల్మ శ్రతుశ్రరాక్వశ్రసయ శ్రపునఃశ్రసల్మ యమ్
చ్రణౌశ్రతౌశ్రతుశ్రరాత్వశ్రసయ శ్రప్రత్క్షాయ మిశ్రసహశ్రాతుక్నశ్ర౧౮
త్తోశ్రనిక్షిప్శ్రౌ ారో౭హమ్శ్రరాక్వేణశ్రసమాక్త్ః
నివేత్య శ్రకురవేశ్రరాజయమ్శ్రప్జిషేయ శ్రకురుశ్రప్రుతిా
ౌ మ్శ్ర౧౯
రాక్వాయశ్రచ్శ్రసనానయ సమ్శ్రత్ాల్మ ౌ ఇమేశ్రవరశ్రాతుకే
రాజయ మ్శ్రచేత్మ్శ్రఅయోాయ మ్శ్రచ్శ్రతూత్శ్రాోశ్రప్ వామిశ్రచ్శ్ర౨0
అపిషికే ౌశ్రతుశ్రకాకుతేా ిశ్రప్రప్ప్రహుషశ్రట ుతితేశ్రజనే
ప్రీతిశ్రరక త్వశ్రయశశ్రైచ వశ్రప్వేత్శ్రరాజాయ శ్రచ్చ తుశ్రరుు ణమ్శ్ర౨౧
ఏవమ్శ్రతుశ్రవిలప్న్శ్రత్వనోశ్రప్రత్ఃశ్రసశ్రత్వహాయశాః
నశ్రనిప్రౌ కామేశ్రఅక్రోశ్రప్రాజయ మ్శ్రతుఃితోశ్రత్వన్తనిపి
ౌ శ్రసా హశ్ర౨౨
సశ్రవలు లశ్రజట్టశ్రారీశ్రునిశ్రవేషశ్రత్రఃశ్రప్రప్పుః
ననిప్రౌ కామేశ్రఅవసశ్రత్వల్మరఃశ్రసశ్రస్మనోయ శ్రప్రత్శ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్ర౨౩
రాత్వశ్రఆక్త్వనమ్శ్రఆకాత్విన్శ్రప్రతోశ్రప్రాప్రతుశ్రవత్ా లః
ప్రాతుశ్రరల్మ చ్నశ్రకారీశ్రచ్శ్రప్రప్తిజాేశ్రారక్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౪
ాతుకేశ్రత్ల్మ ౭పిషిచాయ ౭త్శ్రననిప్రౌ కామేశ్రఅవసశ్రత్
శ్ర ా
ౌ
ప్రత్ఃశ్రశాసనమ్శ్రసరల్మమ్శ్రాతుకాాయ మ్శ్రనయవేత్యత్శ్ర౨౫
త్త్శ్రశ్రరౌశ్రప్రత్: శ్రీ మమాన్శ్రఅపిషిచ్య శ్రఆరయ శ్రాతుకే
త్త్౭త్వనశ్రస
శ్ర ా
ౌ శ్రరాజయమ్శ్రకారయాశ్రమాసశ్రసరల్మ ాశ్ర౨౬
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్ాశ్రహిశ్రయశ్రాు రయశ్రుపైతిశ్రిమిచ త్శ్ర
ఉాయనమ్శ్రచ్యప్ప్రహుత్మ్శ్రత్వహా౭శ్రర మమ్శ్ర
సశ్రాతుకాాయ మ్శ్రప్రప్త్త్వమ్శ్రనివేత్య శ్రశ్ర
చ్కారశ్రప్శాచ త్శ్రప్రతోశ్రయావత్శ్రశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రప్త్వచ శ్రత్శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
షోటశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
ప్రప్తిప్రప్యాతేశ్రప్రతేశ్రవసన్శ్రరాత్వ: త్ోశ్రవనే
లక్షయాశ్రమాసశ్రసశ్రఉతేల్మ క్మ్శ్రఅత్శ్రఔతుా క్యమ్శ్రత్ప్స్మల్మ నామ్శ్ర౧
యేశ్రత్ప్రత్శ్రచిప్రత్కూటశ్రసయ శ్రపురస్మౌత్శ్రాప్సశ్రఆప్రశమే
రాత్వమ్శ్రఆప్రశిత్య శ్రనిరాశ్రశ్రస్మౌన్శ్రఅలక్షయత్శ్రఉతుా కాన్శ్ర౨
నయనైశ్రప్రరు్ కుటీపిశ్రశచశ్రరాత్వమ్శ్రనిర్ష ౌశయ శ్రశఙ్క్షుాః
అనోయ నయ మ్శ్రఉప్జల్ నఃశ్రౌ శనైశ్రశచ ప్రకు: మిత్ఃశ్రక్ాఃశ్ర౩
తేష్టమ్శ్రఔతుా క్యమ్శ్రఆలక్షయ శ్రరాత్వశ్రశ్రరౌశ్రఆత్క నిశ్రశఙ్క్షు త్ః
ప్రకుత్శ్రఅఞ్జలి: ఉవాచేత్మ్శ్రరుషిమ్శ్రకులశ్రప్తిమ్శ్రత్త్ఃశ్ర౪
నశ్రక్చిచ శ్రత్్ క్వన్శ్రిమిచత్శ్రపూరల్మ శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రత్వయి
ప్రతుశయ తేశ్రవిప్రకుత్మ్శ్రయేనశ్రవిప్రియనేశ్రౌ త్ప్స్మల్మ నఃశ్ర౫
ప్రప్మాాత్శ్రచ్ర్షత్మ్శ్రక్చిచ త్శ్రిమిచ న్శ్రనశ్రఅవరజసయ శ్రమే
లక్షక ణశ్రసయ శ్రరుషిపిర్శ్రప్రతుషమ్
ట శ్రనా౭ురూప్మ్శ్రఇవా౭౭త్క నఃశ్ర౬
క్చిచ శ్రచుచ ప్రూషశ్రమాణాశ్రవఃశ్రశుప్రూషణప్రాశ్రత్వయి
ప్రప్త్వాశ్రఅపుయ చిామ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రసీాశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ నశ్రవర ౌతేశ్ర౭
అత్శ్రశ్రర్ష ిశ్రశ్రర జరయాశ్రప్రుశ్రత్శ్రౌ శ్రసప్
ౌ స్మశ్రచ్శ్రజరామ్శ్రక్త్ః
వేప్మానశ్రఇవోవాచ్శ్రరాత్వమ్శ్రపూత్శ్రత్యాశ్రప్రమ్శ్ర౮
కుత్ఃశ్రక్లాయ ణశ్రసాల్మ ౌ యాఃశ్రక్లాయ ణా౭పిరతేశ్రశ్రసా
ౌ
చ్లనమ్శ్రాత్శ్రవైతేహాయ శ్రశ్రసప్
ౌ స్మల్మ ష్ణశ్రవిేషత్ఃశ్ర౯
త్ల్మ శ్రనిన మిత్ ౌమ్శ్రఇత్మ్శ్రావత్శ్రాప్స్మశ్రప్రప్తిశ్రవర ౌతే
రక్షోప్య శ్రశ్రస్న ౌనశ్రసమిల్మ కాన ఃశ్రక్త్యనిశ్రౌ మిత్ఃశ్రక్ాఃశ్ర౧0
రావణా౭వరజఃశ్రక్శిచ త్శ్రక్రోశ్రనామేహశ్రరాక్షసః
ఉా్ టయశ్రాప్స్మశ్రనా రాల్మన్శ్రజనస్మౌనశ్రనికేత్నాన్శ్ర౧౧
ప్రతుషశ్రట శచ శ్రజిత్కాీశ్రచ్శ్రప్రుశత్వా ఃశ్రపురుష్టత్క్ః
అవలిప్శ్రౌ శచ శ్రాప్శ్రశచ శ్రాల్మ మ్శ్రచ్శ్రాత్శ్రనశ్రప్రుషయ తేశ్ర౧౨
త్ల్మ మ్శ్రయాశ్రప్రప్ప్రపుతిశ్రహయ ౭స్మక న్శ్రఆప్రశమేశ్రాత్శ్రవర ౌస్న
త్ాశ్రప్రప్ప్రపుతిశ్రరక్షామిాశ్రవిప్రప్కురల్మ ని ౌశ్రాప్స్మన్శ్ర౧౩
త్రే యని ౌశ్రహిశ్రీప్తైా ఃశ్రప్రకూరశ్రరీ్ షణకైశ్రర౭పి
నానాశ్రరూపై: విరూపైశ్రశచ శ్రరూపై: విప్రకుత్శ్రత్రే నైఃశ్ర౧౪
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శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
అప్రప్శ్:త ౌ అశుచిపిఃశ్రసప్రత్వ్ యోజయ శ్రచ్శ్రాప్స్మన్
ప్రప్తిక్న మిౌశ్రఅప్రాన్శ్రక్షిప్రప్మ్శ్రఅనారాయ ఃశ్రపురత్ఃశ్రస్మ
శ్ర ా
ౌ : ౧౫
తేష్ణశ్రతేష్టల్మ ౭౭ప్రశత్వశ్రశ్రస్మౌనేష్ణశ్రఅపుత్మ్
ౌ శ్రఅవీయశ్రచ్
రత్వనేశ్రౌ ాప్స్మమ్శ్రశ్రసప్రౌ త్శ్రనాశయనోౌ౭ల్ శ్రచేత్సఃశ్ర౧౬
అప్క్షిప్నిశ్రౌ ప్రరకా్ ణాటన్శ్రఅకీన న్శ్రస్మఞ్చ ని ౌశ్రవార్షణా
క్లశామ్శ్రశచ శ్రప్రప్ప్రుత్ననిశ్రౌ హవనేశ్రసుప్స్మతే
ౌ శ్ర౧౭
తైశ్రశ్రరుౌరాత్క పి: ఆవిష్టటన్శ్రఆప్రశమాన్శ్రప్రప్జిహాసవః
క్త్వనాయా౭నయ శ్రతేశశ్రసయ శ్రచ్యత్యమిౌశ్రరుషయో౭త్య శ్రమామ్శ్ర౧౮
త్త్శ్రపురాశ్రరాత్వశ్రశారీరామ్శ్రఉప్హిమాా మ్శ్రత్ప్స్మల్మ ష్ణ
త్రే యమిౌశ్రహిశ్రతుష్టటశ్రశ్రస్నశ్రౌ త్య క్షాయత్వశ్రఇత్వమ్శ్రఆప్రశత్వమ్శ్ర౧౯
ప్హుశ్రమ్పలశ్రప్లమ్శ్రచిప్రత్మ్శ్రఅవితూరాత్శ్రఇతోశ్రవనమ్
పురాణా౭౭ప్రశత్వమ్శ్రఏవా౭హమ్శ్రప్రశ యిషేయ శ్రసక్ణఃశ్రపునఃశ్ర౨0
క్రశ్రశ్రసల్మ ౌ యయ౭పిశ్రచాశ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ పురాశ్రాత్శ్రప్రప్వర ౌతే
సశ్రహా౭స్మక పి: ఇతోశ్రక్చ్చ శ్రయతిశ్రపుతిఃౌ శ్రప్రప్వర ౌతేశ్ర౨౧
సశ్రక్ళప్రత్శ్రసయ శ్రసమేౌహోశ్రనిత్య మ్శ్రయత్శ్రత్సయ శ్రరాక్వ
సత్వర ౌస్మయ ౭పిశ్రహిశ్రసతోశ్రవాసోశ్రతుఃక్మ్శ్రఇహా౭త్య శ్రతేశ్ర౨౨
ఇతిశ్రఉక్వ
ౌ నమ్
ౌ శ్రరాత్వశ్రశ్రసమ్
ౌ శ్రరాజశ్రపుప్రత్శ్రశ్రసప్
ౌ స్మల్మ నమ్
నశ్రశశాక్నత్ర
ౌ : వాకైయ : అవరోతుౌమ్శ్రసుతుా క్: ౨౩
అపిననయ ౌ శ్రసమాప్రపుచ్చయ శ్రసమాాయశ్రచ్శ్రరాక్వమ్
సశ్రజకామా౭౭ప్రశత్వమ్శ్రత్య కాల్మ ౌ శ్రకులఃశ్రకులప్తిఃశ్రసహశ్ర౨౪
రాత్వఃశ్రసమాా త్యశ్రతుశ్రరుషిశ్రక్ణత్వ౭ుక్త్వనాత్శ్ర
తేశాత్శ్రత్స్మక త్శ్రకులప్తిమ్శ్రఅపివాత్య శ్రరుషిమ్శ్ర
సత్వయ శ్రప్రకీ్ తైశ్రశ్రశ్ర్:త ౌ అుత్వత్శ్రఉప్తిష్టటర ౌఃశ్ర
పుణయ మ్శ్రవాస్మయశ్రసల్మ శ్రనిలయమ్శ్రఉప్సమే్తేశ్ర౨౫
ఆప్రశత్వమ్శ్రతుశ్రరుషిశ్రవిరహిత్మ్శ్రప్రప్పుః
క్షణమ్శ్రఅపిశ్రనశ్రవిజహౌశ్రసశ్రరాక్వః
రాక్వమ్శ్రహిశ్రసత్త్మ్శ్రఅుక్ా:
ాప్స్మశ్రశచ ర్షశ్రి చ్ర్షత్శ్రప్రతుత్శ్రకుణాఃశ్రశ్రశ్ర౨౬
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రష్టటశోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
సర త తశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
రాక్వశ్రర
శ్ర ౌశ్రఅప్యాతేష్ణశ్రత్ప్స్మల్మ ష్ణశ్రవిచినయ
ౌ న్
నశ్రత్ప్రత్శ్రఅ రోచ్యశ్రాల్మ సమ్శ్రకారణశ్రర్ హుపిశ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౧
ఇహశ్రమేశ్రప్రతోశ్రప్రతుష్టటశ్రమాత్రశ్రశచ శ్రసశ్రనాక్రాః
స్మశ్రచ్శ్రమేశ్రప్రరక తి: అనేల్మ తిశ్రాశ్రనిన త్యమ్శ్రఅుశోచ్త్ఃశ్ర౨
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
సు నాౌశ్రవారశ్రనివేేనశ్రతేనశ్రత్సయ శ్రత్వహాత్క నః
హయశ్రహస్మశ్రౌ క్రీష్యశ్రశచ శ్రఉప్త్వర ౌఃశ్రప్రకుతోశ్రప్రపుశమ్శ్ర౩
త్స్మక త్శ్రఅనయ ప్రత్శ్రక్చాచత్వశ్రఇతిశ్రసమిచ నయ శ్రౌ రాక్వః
ప్రాతిషత్
ట శ్రసశ్రవైతేహాయ శ్రలక్షక ణేనశ్రచ్శ్రసత్వు త్ఃశ్ర౪
సోశ్రఅప్రతే: ఆప్రశత్వమ్శ్రఆస్మత్య శ్రత్మ్శ్రవవనేశ్రౌ త్వహాశ్రయశాః
త్మ్శ్రచా౭పిశ్రప్క్వాన్శ్రఅప్రతిఃశ్రపుప్రత్వత్శ్రప్రప్త్య శ్రప్త్య త్శ్ర౫
సల్మ యమ్శ్రఆతిత్య మ్శ్రఆతిశయ శ్రసరల్మ మ్శ్రఅసయ శ్రరసప్రతుు త్మ్
సౌమిప్రతిమ్శ్రచ్శ్రత్వహాశ్రాకామ్శ్రసీామ్శ్రచ్శ్రసత్వస్మనల్మ ౌ యత్శ్ర౬
ప్త్వన మ్శ్రచ్శ్రత్మ్శ్రఅుప్రాాౌమ్శ్రప్రుాౌమ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రసప్రతుు ామ్
స్మనల్మ ౌ యాశ్రమాసశ్రత్రకజఃే శ్రసరల్మ శ్రపూత్శ్రహితేశ్రరత్ఃశ్ర౭
అనసూయామ్శ్రత్వహాశ్రాకామ్శ్రాప్సీమ్శ్రత్రక శ్రచార్షణీమ్
ప్రప్తిప్రకుహీష
ణ ల్మ శ్రవైతేహీమ్శ్రఅప్రప్వీత్శ్రరుషిశ్రసత్త్వ
ౌ ః
రామాయశ్రచ్శ్రఆచ్చ్క్షేశ్రామ్శ్రాప్సీమ్శ్రత్రక శ్రచార్షణీమ్శ్ర౮
త్శశ్రవరాిణిశ్రఅనాప్రుష్టయ ట శ్రత్కేశ్రౌ లోకేశ్రనిర౭శ్రనర
ౌ మ్
యయాశ్రమ్పలశ్రప్లేశ్రప్ర రషేశ్రట జాహన వీశ్రచ్శ్రప్రప్వర్ష ౌాశ్ర౯
ఉప్రకేణశ్రత్ప్స్మశ్రయుకాౌశ్రనియమశ్రశాచ ౭పిశ్రఅలప్రుు ా
త్శశ్రవర ిశ్రసహప్రస్మణిశ్రయయాశ్రత్ప్మ్
ౌ శ్రత్వహత్శ్రత్ప్ఃశ్ర౧0
అనసూయాశ్రప్రవతైశ్రస్మనాశ్రప్రప్తూయ హాశ్రశచ శ్రనివర్ష ౌాః
తేవశ్రకారయ శ్రనిమిత్మ్
ౌ శ్రచ్శ్రయయాశ్రసత్వౌల్మ రమాణయా
త్శశ్రరాప్రత్మ్శ్రప్రకుాశ్రరాప్రతిఃశ్రస్నయమ్శ్రమాతేశ్రవశ్రతే౭నక్శ్ర౧౧
ామ్శ్రఇమామ్శ్రసరల్మ శ్రపూానామ్శ్రనత్వ: కారాయ మ్శ్రయశస్మల్మ నీమ్
అపిక్చ్చ తుశ్రవైతేహీశ్రప్రుాౌమ్శ్రఅప్రక్నత్నామ్శ్రసా
అనసూయేతిశ్రయాశ్రలోకేశ్రక్రక పి: కాయ తిమ్శ్రఆక్ాశ్ర౧౨
ఏవమ్శ్రప్రపువాణమ్శ్రత్మ్శ్రరుషిమ్శ్రత్తేతిశ్రఉకాల్మ ౌ శ్రసశ్రరాక్వః
సీామ్శ్రఉవాచ్శ్రత్రకజాేమ్శ్రఇత్మ్శ్రవచ్నమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౧౩
రాజశ్రపుప్రతిశ్రప్రశుత్శ్రమిత్మ్శ్రునే: అసయ శ్రసమ్పర్షత్మ్
ప్రేయో౭శ్రర ౌమ్శ్రఆత్క న: ీప్రక్మ్శ్రఅపిక్చ్చ శ్రత్ప్స్మల్మ నీమ్శ్ర౧౪
సీాశ్రతుశ్రశ్రఏత్త్శ్రవచ్ఃశ్రప్రశుాల్మ శ్రరాక్వశ్రసయ శ్రహితైషిణ:
ామ్శ్రఅప్రతిశ్రప్త్వన మ్శ్రత్రక జాేమ్శ్రఅపిచ్ప్రకాత్వశ్రమతిీశ్ర౧౫
శితిలామ్శ్రవలిామ్శ్రప్రుాౌమ్శ్రజరాశ్రాణుటరశ్రమ్పర ౌజామ్
సత్త్మ్శ్రవేప్మానా౭0కీమ్శ్రశ్రప్రప్వాతేశ్రక్త్ళీశ్రయాశ్ర౧౬
ామ్శ్రతుశ్రసీాశ్రత్వహాశ్రాకామ్శ్రఅనసూయామ్శ్రప్తిప్రవామ్
అప్య వాత్యత్శ్రఅవయ ప్రకాశ్రసల్మ శ్రనాత్వశ్రసుాహరత్శ్ర౧౭
అపివాత్య శ్రచ్శ్రవైతేహీశ్రాప్సీమ్శ్రామ్శ్రఅనినిా
ౌ మ్
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
ప్ాౌత్వజలిశ్రపుట్టశ్రప్రహుష్టటశ్రప్రయ ప్రపుచ్చ త్శ్రఅనాత్వయమ్శ్ర౧౮
త్త్ఃశ్రసీామ్శ్రత్వహాశ్రాకామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రామ్శ్రత్రక శ్రచార్షణీమ్
స్మనల్మ ౌ యశ్రశ్రనయ ౭ప్ర
ౌ ప్వీత్శ్రప్రతుష్టటశ్రతిష్టయ ట శ్రత్రక మ్శ్రఅవేక్షస్నశ్ర౧౯
త్య కాల్మ ౌ శ్రశ్రజాేతిశ్రజనమ్శ్రసీతేశ్రమానమ్శ్రరుతిమ్
ౌ శ్రచ్శ్రమానిని
అవరుత్మ్
ౌ శ్రవనేశ్రరాత్వమ్శ్రతిష్టయ ట శ్రత్ల్మ మ్శ్రఅుక్చ్చ స్మశ్ర౨0
నక్రశ్రశ్రసోౌశ్రవనశ్రశ్రసోౌశ్రవాశ్రాోశ్రవాశ్రయతిశ్రవాశ్రశుప్ః
యాస్మమ్శ్రన్తసీ ణా
ౌ మ్శ్రప్రపియోశ్రప్రాౌశ్రాస్మమ్శ్రలోకాశ్రత్వహోత్యాఃశ్ర౨౧
తుీే లఃశ్రకాత్వశ్రప్రుతోౌశ్రవాశ్రత్నైశ్రరాల్మ శ్రప్ర్షవర్ష జత్ః
న్తసీణా
ౌ మ్శ్రఆరయ శ్రసల్మ ావానామ్శ్రప్రత్వమ్శ్రతైవత్మ్శ్రప్తిఃశ్ర౨౨
నశ్రఅతోశ్రవిశిషమ్
ట శ్రప్శాయ మిశ్రానవ
ౌ మ్శ్రవిప్రుశశ్రశ్రనయ ౌ౭హమ్
సరల్మ ప్రత్శ్రయోక్య మ్శ్రవైతేహిశ్రత్ప్ఃశ్రప్రకుత్మ్శ్రఇవా౭వయ యమ్శ్ర౨౩
నశ్రతుశ్రఏవమ్శ్రఅవక్చ్చ ని ౌశ్రకుణశ్రతోషమ్శ్రఅసత్శ్రన్తస్మయ
ౌ ః
కాత్వశ్రవక్వ
ౌ య శ్రప్రహుత్యాశ్రప్న్తరుౌశ్రనాాశ్రశచ రనిశ్రౌ యాఃశ్ర౨౪
ప్రాపున వని ౌశ్రశ్రఅయశశ్రైచవశ్రత్రక శ్రప్రప్త్వే మ్శ్రచ్శ్రమతిలి
అకారయ శ్రవశమ్శ్రఆప్నానఃశ్రన్తస్మయో
ౌ
శ్రయాఃశ్రక్లుశ్రత్శ్రతిల్మ ాఃశ్ర౨౫
త్శ్రతిల్మ ాశ్రర
శ్ర శ్రౌ కుణ: యుకాౌశ్రప్రతుషశ్రట లోక్శ్రప్రావరాః
న్తస్మయ
ౌ ఃశ్రసల్మ రేు శ్రచ్ర్షషయ ని ౌశ్రయాశ్రపుణయ శ్రప్రకుత్శ్రశ్రసా
ౌ శ్ర౨౬
త్తేవమ్శ్రఏనమ్శ్రత్ల్మమ్శ్రఅుప్రవాశ్రసత్వశ్రశ్రశ్ర
ప్తిప్రవానామ్శ్రసత్వయా౭ుశ్రవర్ష ౌనీశ్ర
ప్వసల్మ శ్రప్రుౌ: సహశ్రత్రక శ్రచార్షణీశ్రశ్ర
యశశ్రశచ శ్రత్రక మ్శ్రచ్శ్రత్త్: సమాప్య స్మశ్రశ్ర౨౭
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రసప్శ్రౌ త్ శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
అష్టట తశోతతర్ శతతమ సస ర్క :
స్మశ్రతుశ్రఏవమ్శ్రఉకాల్మ ౌ శ్రవైతేహీశ్రఅనసూయాన్శ్రఅనసూయయా
ప్రప్తిశ్రపూజయ శ్రవచ్యశ్రత్వనమ్
ౌ శ్రప్రప్వకుౌమ్శ్రఉప్చ్ప్రక్మేశ్ర౧
నైత్త్శ్రఆశచ రయమ్శ్రఆరాయయాశ్రయన్శ్రమామ్శ్రత్ల్మమ్శ్రఅుశ్రాషస్న
వితిత్మ్శ్రతుశ్రత్వమా౭పిశ్రఏత్త్శ్రయాశ్రనారాయ ఃశ్రప్తిశ్రరుు రుఃశ్ర౨
యత్శ్రఅపిశ్రఏషశ్రప్వేశ్రత్్ రాౌశ్రత్వత్వశ్రఆరేయ శ్రప్రుత్శ్రౌ వర్ష జత్ః
అతైల్మ త్మ్శ్రఉప్వర ౌవయ శ్రశ్రసా
ౌ ౭పిశ్రఏషశ్రత్వయాశ్రప్వేత్శ్ర౩
ిమ్శ్రపునర్శ్రయోశ్రకుణశ్రశ్రశాలక్య ఃశ్రస్ముప్రక్నశోశ్రజితేన్తనియ
ౌ ః
స్మ
శ్ర రా
ౌ ౭ురాక్నశ్రత్రాకాక శ్రమాప్రతువత్శ్రపిప్రతువత్శ్రప్రపియఃశ్ర౪
యామ్శ్రప్రుతిమ్
ౌ శ్రవర ౌతేశ్రరాత్వఃశ్రక్నసలాయ యామ్శ్రత్వహాశ్రప్లః
ామ్శ్రఏవశ్రప్రుప్శ్రనారీణామ్శ్రఅ నాయ స్మమ్శ్రఅపిశ్రవర ౌతేశ్ర౫
సప్రకుత్శ్రప్రతుష్ట
శ్ర ట రశ్రఅపిశ్రన్తసీష్ణ
ౌ శ్రప్ర ుపేణశ్రప్రుప్శ్రవత్ా లః
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
మాప్రతువశ్రత్ల్మ రతేశ్ర
ౌ వీరోశ్రమానమ్శ్రఉప్రతుా జయశ్రత్రక విత్శ్ర౬
ఆక్చ్చ నాయ ౌ శ్రశచ శ్రవిజనమ్శ్రవనమ్శ్రఏవమ్శ్రప్యా౭౭వహమ్
సమాహిత్మ్శ్రహిశ్రమేశ్రశల్మ ప్రశాశ్రప్రహుత్యేశ్రత్త్శ్రప్రతుత్మ్శ్రత్వహత్శ్ర౭
ాణిశ్రప్రప్ానశ్రకాలేశ్రచ్శ్రయశ్రతు్ రాశ్రత్ల్మ ౭ిన సనినతౌ
అుశిష్టటశ్రజననాయ ౭స్మకశ్రవాక్య మ్శ్రత్శ్రత్౭పిశ్రమేశ్రప్రతుత్మ్శ్ర౮
నవీశ్రప్రకుత్మ్శ్రతుశ్రత్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రవాకైయ శ్రశ్రస్న ౌశ్రత్రక శ్రచార్షణి
ప్తిశ్రశుప్రూషణాన్శ్రనారాయ శ్రశ్రస ౌోశ్రనా౭నయ శ్రతిల్మ త్వయతేశ్ర౯
స్మవిప్రత్వశ్రప్తిశ్రశుప్రూష్టమ్శ్రప్రకుాల్మ శ్రసల్మ రేుశ్రత్వహీయతే
త్ాశ్రప్రుతిశ్రౌ శచ శ్రయాాశ్రత్ల్మ మ్శ్రప్తిశ్రశుప్రూషయాశ్రతివమ్శ్ర౧0
వర్షష్టటశ్రసరల్మ శ్రనారీణామ్శ్రఏష్టశ్రచ్శ్రతివిశ్రతేవా
రోహిణీశ్రనశ్రవినాశ్రచ్న్తనమ్
ౌ శ్రుహూర ౌమ్శ్రఅపిశ్రప్రతుశయ తేశ్ర౧౧
ఏవమ్శ్రవిాశ్రశచ శ్రప్రప్వరాఃశ్రన్తస్మయో
ౌ
శ్రప్న్తరుౌశ్రప్రతుటశ్రప్రవాః
తేనశ్రలోకేశ్రత్వహీయనేశ్రౌ పుణేయ నశ్రస్నల్మ నశ్రక్రకణాశ్ర౧౨
త్తోశ్రఅనసూయాశ్రసన్తుమష్టటశ్రప్రశుతోల్మ క్మ్శ్ర
ౌ సీత్యాశ్రవచ్ః
శిరశిశ్రఆప్రకాయశ్రచ్యవాచ్శ్రమతిీమ్శ్రహర ియశ్రశ్రుయ ౌ త్శ్ర౧౩
నియమశ్రర్షల్మ వితై: ఆప్ ౌమ్శ్రత్ోశ్రహిశ్రత్వహత్౭శ్రస్మశ్రౌ మే
త్త్శ్రసప్రమిే త్యశ్రప్లమ్శ్రసీతేశ్రచ్నయే
ౌ శ్రాల్మ మ్శ్రశుచిశ్రస్మక తేశ్ర౧౪
ఉప్ప్నన మ్శ్రత్వనోజమ్
ే శ్రచ్శ్రయుక్మ్శ్ర
ౌ చ్శ్రవచ్నమ్శ్రత్వశ్రమతిలి
ప్రీాశ్రచా౭స్మక శ్రఉచిత్మ్శ్రిమ్శ్రతేశ్రక్రవాణిశ్రప్రప్వీహిశ్రమేశ్ర౧౫
త్స్మయ : త్త్శ్రవచ్నమ్శ్రప్రశుాల్మ శ్రవిస్మక ాశ్రత్వత్వౌశ్రవిసక యాశ్ర
ప్రకుత్మ్శ్రఇతిశ్రఅప్రప్వీత్శ్రసీాశ్రత్ోశ్రప్లశ్రసత్వనిల్మ ామ్శ్ర౧౬
స్మశ్రతుశ్రఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రత్రక జాేశ్రత్యాశ్రప్రీత్త్రాశ్రప్వత్
సప్లమ్శ్రచ్శ్రప్రప్హర ిమ్శ్రతేశ్రహనశ్రౌ సీతేశ్రక్రోశ్రత్వయ ౭హమ్శ్ర౧౭
ఇత్మ్శ్రతివయ మ్శ్రవరమ్శ్రమాలయ మ్శ్రవన్తసమ్
ౌ శ్రఆప్రణానిశ్రచ్
అత్వు శ్రరాక్మ్శ్రచ్శ్రవైతేహిశ్రత్వహా౭శ్రర మమ్శ్రచా౭ులేప్నమ్శ్ర౧౮
త్వయాశ్రత్త్మ్
ౌ శ్రఇత్మ్శ్రసీతేశ్రత్వశ్రకాప్రాణిశ్రశోప్యేత్
అురూప్మ్శ్రఅసమిు ిష టమ్శ్రనిత్య మ్శ్రఏవశ్రప్విషయ తిశ్ర౧౯
అత్వు శ్రరాకేణశ్రతివేయ నశ్రలిాౌమ్పు శ్రజనకా౭౭త్కఞ
శోప్యిషయ స్మశ్రప్రాౌరమ్శ్రయాశ్రశ్రీ మశ్రర్షల్మ ష్ణణమ్శ్రఅవయ యమ్శ్ర౨0
స్మశ్రవన్తసమ్
ౌ శ్రఅఙ్ు శ్రరాక్మ్శ్రచ్శ్రపూషణానిశ్రప్రసజశ్రశ్రసా
ౌ
మతిీశ్రప్రప్తిజప్రకాహశ్రప్రీతిశ్రానమ్శ్రఅుత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౨౧
ప్రప్తిప్రకుహయ శ్రచ్శ్రత్త్శ్రసీాశ్రప్రీతిశ్రానమ్శ్రయశస్మల్మ నీ
శ్రశిష్ట
లశ్ర ట త్వజలిశ్రపుట్టశ్రత్ప్రత్శ్రసుాసశ్రౌ త్ ోత్నామ్శ్ర౨౨
త్ాశ్రసీామ్శ్రఉాసీనామ్శ్రఅనసూయాశ్రప్రతుటశ్రప్రవా
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వచ్నమ్శ్రప్రప్ష్ణటమ్శ్రఆరేపేశ్రక్ ామ్శ్రకామిచ శ్రప్రతి్యశ్రక్ాశ్రత్వుశ్ర౨౩
సల్మ యత్వల్మ రేశ్రిలశ్రప్రాాౌశ్రత్ల్మ మ్శ్రఅనేనశ్రయశస్మల్మ నా
రాక్వేణేతిశ్రమేశ్రసీతేశ్రక్ాశ్రప్రశుతిమ్శ్రఉాక్ాశ్ర౨౪
ామ్శ్రక్ ామ్శ్రప్ర శోతుమ్శ్రఇచాచ మిశ్రవిస ౌరేణశ్రచ్శ్రమతిలి
యా౭ుపూత్మ్శ్రకారేా న య ౌ నశ్రత్న్శ్రమేశ్రత్ల్మ మ్శ్రవకుౌమ్శ్రఅర మస్మశ్ర౨౫
ఏవమ్శ్రఉకాౌశ్రతుశ్రస్మశ్రసీాశ్రామ్శ్రత్తోశ్రత్రకశ్రచార్షణీమ్
ప్రూయామ్శ్రఇతిశ్రచ్యకాల్మ ౌ శ్రవైశ్రక్త్యాశ్రమాసశ్రామ్శ్రక్ామ్శ్ర౨౬
మితిలా౭తిప్తిశ్రరీల్మ రోశ్రజనక్నశ్రనాత్వశ్రత్రక విత్
క్షప్రత్శ్రత్రేక శ్రహిశ్రఅపిరతోశ్రనాయ యత్ఃశ్రశాస్మశ్రౌ మేతినీమ్శ్ర౨౭
త్సయ శ్రలాఙ్ు లశ్రహసశ్రౌ సయ శ్రక్ర ిత్ఃశ్రక్షేప్రత్శ్రత్వణల
ట మ్
అహమ్శ్రిలశ్రఉతిా
ౌ శ్రపిాల్మ ౌ శ్రజక్త్వమ్శ్రప్రుప్తేఃశ్రరాశ్ర౨౮
సశ్రమామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రనరప్తిశ్రరుక షి టశ్రవిక్షేప్శ్రత్త్్ రః
ాుే శ్రకుమిటత్శ్రసరాల్మమ్పు మ్శ్రజనక్నశ్రవిస్మక తో౭ప్వత్శ్ర౨౯
అనప్తేయ నశ్రచ్శ్రస్నన హాత్శ్రఅత్వు మ్శ్రఆరోప్య శ్రచ్శ్రసల్మ యమ్
త్వమేశ్రయమ్శ్రత్నయేతిశ్రఉకాల్మ ౌ శ్రస్నన హోశ్రత్వయిశ్రనిాతిత్ఃశ్ర౩0
అనర్ష
ౌ క్షేశ్రచ్శ్రవాక్శ్రఉకాౌశ్రప్రప్తిమాశ్రమాుషీశ్రిల
ఏవమ్శ్రఏత్శ్రనన రప్తేశ్రత్రేక ణశ్రత్నయాశ్రత్వశ్ర౩౧
త్త్ఃశ్రప్రప్ప్రహుష్టటశ్రత్రాక౭౭ాక శ్రపిాశ్రమేశ్రమితిలా౭తిప్ః
అవాోౌశ్రవిపులామ్శ్రరుతిమ్
ౌ శ్రమామ్శ్రఅవాప్య శ్రనరాతిప్ఃశ్ర౩౨
త్ాౌశ్రచ్శ్రఅస్మక శ్రఇషవ
ట త్శ్రతేవైయ శ్రఞయ ష్టటయైశ్రపుణయ శ్రక్రక ణా
త్యాశ్రసమా్ విాశ్రచా౭స్మక శ్రస్మన క్యాశ్ర
ౌ
మాప్రతుశ్రసౌప్రహుాత్శ్ర౩౩
ప్తిశ్రసమోయ క్శ్రరలప్మ్శ్రవయోశ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రతుశ్రమేశ్రపిా
చినాౌమ్శ్రఅప్య క్త్వశ్రశ్రత్వనో
ౌ శ్రవిత్శ్రౌ నాశాత్శ్రఇవశ్రఅత్నఃశ్ర౩౪
సప్రతుశాశ్రచ్చ శ్రఅప్ప్రకుష్టటశ్రచ్చ శ్రలోకేశ్రక్నాయ శ్రపిాశ్రజనాత్
ప్రప్త్ర ిణామ్శ్రఅవాోనతిశ్రశప్రకేణా౭పిశ్రసమోశ్రపువిశ్ర౩౫
ామ్శ్రత్ర ిణామ్శ్రఅతూరస్మౌమ్శ్రప్రతుశ్రష్టటల్మచా౭త్క నిశ్రార్ష ౌవః
చిమాౌ౭౭శ్రర ణవశ్రక్త్ఃశ్రారమ్శ్రనశ్రఆసస్మత్శ్రఅప్వో
ల శ్రయాశ్ర౩౬
అయోనిజామ్శ్రహిశ్రమామ్శ్రజా
శ్ర ే ాల్మ శ్రనశ్రఅత్యక్చ్చ శ్రతిల్మ చిన ౌయన్
సప్రతుశమ్శ్రచా౭ురూప్మ్శ్రచ్శ్రత్వహీశ్రాలఃశ్రప్తిమ్శ్రత్వత్వశ్ర౩౭
త్సయ శ్రపుతి:ౌ ఇయమ్శ్రజాాశ్రచినయా
ౌ
నశ్రసయ శ్రసత్వౌత్మ్
సల్మ యమ్శ్రవరమ్శ్రత్నూజాయాఃశ్రక్ర్షష్టయ శ్రమ్పతిశ్రత్వత్వత్ఃశ్ర౩౮
త్వహాశ్రయఞశ్రే త్ాశ్రత్సయ శ్రవరుణేనశ్రత్వహాత్కనా
త్త్మ్
ౌ శ్రత్ుశ్రరల్మ రమ్శ్రప్రీాయ శ్రతూణీశ్రచా౭క్షయశ్రస్మయక్నశ్ర౩౯
అసమాచ లయమ్శ్రత్వ ుష్యయ శ్రశచ శ్రయతేన నా౭పిశ్రచ్శ్రక్నరవాత్
Page 273 of 276

శ్రీ మత్వాల్మ ీకిశ్రరామాయణమ్
అయోత్య శ్రకాత్వట:
త్న్శ్రనశ్రశకాౌశ్రనత్వయితుమ్శ్రసల్మ పేన షల్మ౭పిశ్రనరాతిాఃశ్ర౪0
త్శ్రత్
శ్ర ు
ౌ ఃశ్రప్రాప్య శ్రమేశ్రపిప్రాశ్రవాయ ప్రహుత్మ్శ్రసత్యశ్రవాతినా
సత్వవాయేశ్రనరేన్తనాౌణామ్శ్రపూరల్మ మ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రార్ష ౌవాన్శ్ర౪౧
ఇత్మ్శ్రచ్శ్రత్ు: ఉత్య త్వయ శ్రసజయ మ్శ్రయఃశ్రకురుతేశ్రనరః
త్సయ శ్రమేశ్రతుహిాశ్రారాయ శ్రప్విషయ తిశ్రనశ్రసత్వేయఃశ్ర౪౨
త్శ్రచ్చ శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రత్ుఃశ్రప్రేషమ్
ట శ్రక్నరవాత్శ్రిర్షశ్రసనిన ప్మ్
అపివాత్య శ్రప్రుాశ్రజకుక : అశకాౌశ్రశ్రసస
ౌ య శ్రతోలనేశ్ర౪౩
రత్వరు శ్రసయ శ్రతుశ్రకాలశ్రసయశ్రరాక్వో౭యమ్శ్రత్వహాశ్రతుయ తిః
విశాల్మ మిప్రతేణశ్రసహితోశ్రయజమ్
ే శ్రప్రత్ష్ణటమ్శ్రసమా౭౭క్త్ః
లక్షక ణేనశ్రసహశ్రప్రాప్రాశ్రరాత్వఃశ్రసత్య శ్రప్రాప్రక్త్వఃశ్ర౪౪
విశాల్మ మిప్రత్శ్రర
శ్ర ౌశ్రత్రాకాక శ్రత్వత్వశ్రపిప్రాశ్రరపూజిత్ః
ప్రోవాచ్శ్రపిత్రమ్శ్రత్ప్రత్శ్రరాక్వోశ్రరాత్వశ్రలక్షకణౌశ్ర౪౫
రతౌశ్రత్శరత్శ్రస్నయ మౌశ్రత్ుశ్రశ్రర ౌరే నశ్రకామిిణౌ
త్ుశ్రశ్రర ౌరే యశ్రరామాయశ్రరాజశ్రపుప్రాయశ్రతైవిక్మ్శ్ర౪౬
ఇతిశ్రఉక్శ్రౌ శ్రస్నన
ౌ శ్రవిప్రపేణశ్రత్శ్రశ్రత్ు
ౌ ఃశ్రసుానయత్శ్ర౪౭
నిమేష్ట౭శ్రనర
ౌ శ్రమాప్రతేణశ్రత్త్శ్రఆనత్వయ శ్రసశ్రవీరయ వాన్
జాయ మ్శ్రసమారోప్య శ్రజటితిశ్రపూరయాశ్రమాసశ్రవీరయ వత్శ్ర౪౮
తేనశ్రపూరయాశ్రవేకాశ్రనక తేయ శ్రప్క్న మ్శ్రతిల్మ ాశ్రత్ుః
త్సయ శ్రశోౌ౭ప్వశ్రత్వ్ త్వఃశ్రప్తిత్సయ శ్రఅశనేశ్రర్షవశ్ర౪౯
త్తో౭హమ్శ్రత్ప్రత్శ్రరామాయశ్రపిప్రాశ్రసాయ ౭పిశ్రసమిౌనా
ఉత్య ాశ్రాతుమ్శ్రఉత్య త్వయ శ్రజలశ్రాజనమ్శ్రఉత్త్వ
ౌ మ్శ్ర౫0
త్వయమానామ్శ్రసశ్రతుశ్రత్ాశ్రప్రప్తిజప్రకాహశ్రరాక్వః
అవిజాేయశ్రపితుశ్రశచ నమ్శ్ర
ౌ అయోాయ ౭తిప్తేఃశ్రప్రప్ోఃశ్ర౫౧
త్త్ఃశ్రశల్మ శురమ్శ్రఆత్వన్తనయ ౌశ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్శరత్మ్శ్రప్రుప్మ్
త్వత్వశ్రపిప్రాశ్రతుశ్రఅహమ్శ్రత్ాౌశ్రరామాయశ్రవితిా౭౭త్క నేశ్ర౫౨
త్వత్వశ్రచైశ్రవా౭ుజాశ్రస్మత్వల్మ శ్రఊర్షక ళాశ్రప్రపియశ్రత్రే నా
ారాయ ౭శ్రరే ౌశ్రలక్షక ణశ్రస్మయ ౭పిశ్రత్ాౌశ్రపిప్రాశ్రత్వత్వశ్రసల్మ యమ్శ్ర౫౩
ఏవమ్శ్రత్ాౌ౭స్మక శ్రరామాయశ్రత్ాశ్రత్స్మక న్శ్రసల్మ యమ్శ్రవరే
అురకాౌ౭స్మక శ్రత్రేక ణశ్రప్తిమ్శ్రవీరయ వామ్శ్రవరమ్శ్ర౫౪శ్ర
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఅష్టటశ్రత్ శోత్ర
ౌ శ్రశత్త్త్వశ్రసా రు :
ఏకోన విమశ ుయ తతర్ శతతమ సస ర్క :
అనసూయాశ్రతుశ్రత్రకజాేశ్రప్రశుాల్మ శ్రామ్శ్రత్వహత్వమ్శ్రక్ామ్
ప్రయ షల్మ జత్శ్రాహుాయమ్శ్రశిరశ్రస్మయ ౭౭ప్రకాయశ్రమతిీమ్శ్ర౧
వయ కాౌ౭క్షరశ్రప్త్మ్శ్రచిప్రత్మ్శ్రాషిత్మ్శ్రత్వతురమ్శ్రత్ల్మ యా
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
యాశ్రసల్మ యత్వల్మ రమ్శ్రప్రుత్మ్
ౌ శ్రత్త్శ్రసరల్మ మ్శ్రహిశ్రప్రశుత్మ్శ్రత్వయా
రమే౭హమ్శ్రక్త్యాశ్రతేశ్రతుశ్రప్రతుటమ్శ్రత్వతురశ్రాషిణిశ్ర౨
రవి: అసమ్
ౌ శ్రక్త్ఃశ్రశ్రీ మమాన్శ్రఉోహయ శ్రరజనీమ్శ్రశివామ్
తివసమ్శ్రప్రప్తిశ్రకీరాణనామ్శ్రఆహారా౭శ్రర ౌమ్శ్రప్త్ప్రతిణామ్
సమాౌయ శ్రకాలేశ్రనిీనానామ్శ్రనిప్రా౭శ్రర ౌమ్శ్రప్రూయతేశ్రత్ల్మ నిఃశ్ర౩
ఏతేశ్రచా౭పిశ్రఅపిషేక్శ్రఆన్తరాౌశ్రునయఃశ్రక్లశోత్య ా:
సహిాశ్రఉప్వరనే
ౌ శ్రౌ సలిలా౭౭శ్రపులత్శ్రవలు లాఃశ్ర౪
రుషీణామ్శ్రఅిన హోప్రతేష్ణశ్రహుతేష్ణశ్రవితిశ్రపూరల్మ క్మ్
క్ోత్శ్రఅత్వు శ్రఅరుణోశ్రతూమోశ్రప్రతుశయ తేశ్రప్వనోత్త్
ౌ ఃశ్ర౫
అల్ శ్రప్రాణశ్రహిశ్రత్రవోశ్రక్నీశ్రపూాఃశ్రసత్వనత్
ౌ ః
విప్రప్ప్రకుషేశ్రట అపిశ్రయేశ్రతేేశ్రనశ్రప్రప్కాశనిశ్రౌ వైశ్రతిశఃశ్ర౬
రజనీశ్రచ్రశ్రసాౌల్మ నిశ్రప్రప్చ్రనిశ్రౌ సత్వనత్
ౌ ః
త్ోశ్రవనశ్రప్రుకాశ్రహిశ్రఏతేశ్రవేతిశ్రత్వరే ౌష్ణశ్రేరతేశ్ర౭
సప్రత్వ్ ప్రుాౌశ్రనిశాశ్రసీతేశ్రనక్షప్రత్శ్రసత్వలప్రుు ా
జ్ఞయ ాాన శ్రప్రావరణశ్రశచ న్తనోౌశ్రప్రతుశయ తే౭పుయ తిశ్రతో౭త్వ్ రేశ్ర౮
క్త్వయ ామ్శ్రఅుజానామిశ్రరాత్వస్మయ ౭ుచ్రీశ్రప్వ
క్త్యనాౌయ శ్రహిశ్రత్వతురమ్శ్రత్ల్మ యా౭హమ్శ్రప్ర్షతోషిాశ్ర౯
అలుు రుశ్రచ్శ్రావత్శ్రత్ల్మ మ్శ్రప్రప్త్య క్షమ్శ్రత్వత్వశ్రమతిలి
ప్రీతిమ్శ్రజనయశ్రమేశ్రవత్ా శ్రతివాయ ౭లమాు రశ్రశోపిాశ్ర౧0
స్మశ్రత్ాశ్రసత్వలప్రుుత్య శ్రసీాశ్రరరశ్రరతోప్మా
ప్రప్ణత్వయ శ్రశిరస్మశ్రత్స్మయ శ్రరాత్వమ్శ్రతుశ్రఅపిుకీశ్రయయౌశ్ర౧౧
త్ాశ్రతుశ్రపూషిామ్శ్రసీామ్శ్రత్త్రే శ్రవత్ామ్శ్రవరః
రాక్వఃశ్రప్రీతిశ్రానేనశ్రత్ప్స్మల్మ నాయశ్రజహర ిశ్రచ్శ్ర౧౨
నయ వేత్యశ్రశ్రత్త్
ౌ ఃశ్రసరల్మమ్శ్రసీాశ్రరామాయశ్రమతిీ
ప్రీతిశ్రానమ్శ్రత్ప్స్మల్మనాయ శ్రవసనా౭౭ప్రణశ్రప్రసజమ్శ్ర౧౩
ప్రప్ప్రహుషశ్రట శ్రసల్మ ౌ ౭ప్వశ్రప్రామోశ్రలక్షక ణశ్రశచ శ్రత్వహాశ్రరత్ః
మతిలాయ ఃశ్రసత్శ్రప్రియామ్శ్రప్రతుష్టటల్మ శ్రమాుషేష్ణశ్రరతుర లామ్శ్ర౧౪
త్త్శ్రశ్రస్మౌమ్శ్రశరల్మ రీమ్శ్రప్రీత్ఃశ్రపుణాయ మ్శ్రశశిశ్రనిా౭౭ననః
అర్షచ త్శ్రశ్రస్మౌప్స్మఃశ్రస్మత్త:ౌ ఉవాసశ్రరకుశ్రననన
ౌ ఃశ్ర౧౫
త్స్మయ మ్శ్రరాత్రాయ మ్శ్రవయ త్వాయామ్శ్రఅపిషిచ్య శ్రహుా౭ిన కాన్
ఆప్రపుచేచ ామ్శ్రనరశ్రవాయప్రక్నశ్రాప్స్మన్శ్రవనశ్రక్నచ్రాన్శ్ర౧౬
ాశ్రఊచుశ్రశ్రస్నశ్రౌ వనశ్రచ్రాశ్రశ్రస్మౌప్స్మశ్రత్రక శ్రచార్షణః
వనసయ శ్రత్సయ శ్రసమాచ రమ్శ్రరాక్షస్మఃశ్రసత్వ౭పిపులత్మ్శ్ర౧౭
రక్షామిా శ్రపురుష్టానిశ్రనానాశ్రరూాణిశ్రరాక్వశ్ర
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అయోత్య శ్రకాత్వట:
వసత్వౌయ ౭స్మక న్శ్రత్వహా౭రణేయ శ్రవాయ ళాశ్రశచ శ్రరుతిరా౭శనా: ౧౮శ్రశ్ర
ఉచిచ ష టమ్శ్రవాశ్రప్రప్త్వత్మ్
ౌ శ్రవాశ్రాప్సమ్శ్రత్రకశ్రచార్షణమ్
అత్శ్రశ్రనయ ౌ౭స్మక న్శ్రత్వహా౭రణేయ శ్రాశ్రనిన వారయశ్రరాక్వశ్రశ్ర౧౯
ఏషశ్రప్నాౌశ్రత్వహరీ ిణామ్శ్రప్లాశ్రనాయ ౭౭హరామ్శ్రవనే
అనేనశ్రతుశ్రవనమ్శ్రతురు మ్శ్రక్ుౌమ్శ్రరాక్వశ్రతేశ్రక్షత్వమ్శ్ర౨0
ఇత్వవశ్రతైఃశ్రప్రాఞ్జలిపిశ్రశ్రసప్
ౌ స్మల్మ పి:
తిల్మ జైఃశ్రప్రకుత్శ్రసల్మ సయ యనఃశ్ర
ౌ
ప్రత్వౌప్ః
వనమ్శ్రసశ్రారయ ఃశ్రప్రప్వివేశశ్రరాక్వఃశ్రశ్ర
సశ్రలక్షక ణఃశ్రసూరయ శ్రఇవా౭ప్రప్శ్రత్వణల
ట మ్శ్రశ్ర౨౧
ఇతిశ్రశ్రీత్వప్రామాయణేశ్ర
మ
అయోాయ శ్రకామేటశ్రఏక్ననశ్రవిత్వే శ్రతుయ త్ ౌరశ్రశత్త్త్వశ్ర
సా రు :
అయోత్య శ్రకాత్వట: సమాప్:ౌ
**********************************************************************
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