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ండకంశ్రమ

చం్దమ్

చర్థరంశ్రక్షాఘునాథస్య శ్రశరకోటిశ్ర్పనిస్క్షా
త మ్
ఏకైక

క్షక్షాంశ్రపంసాంశ్ర

ధ్యయ రాా శ్రనీల్లరప కశ్రశ్యయ

హాపారకశ్రనాశనమ్
ంశ్రమ

|| 1 ||

ంశ్రమజీతల్లచనమ్

జానలశ్రకక్షా ణో రంశ్రపేటాముకుటశ్ర

ండిరమ్

|| 2 ||

సాసితూణశ్రధనుమా ణశ్రపాణంశ్రనకంశ్ర
త చమంరకమ్
స్ా లీకయాశ్రపే ్రాతుశ్రన్నిరూూ ర
మ

పేంశ్రనిభుమ్

క్షాస్తంశ్రపఠే్రాప శ్రఞిఃః శ్రపాపనన ంశ్రస్క్షాా కా

|| 3 ||

దామ్

శిరోశ్రమేశ్రమఘతిఃశ్రపాతుఫాకంశ్రదశక్షాథారా పేిః

|| 4 ||

కౌస్ల్యయ గశ్రదృశౌపాతుశ్రనిశ్యా మి్రశ్ర్ియిఃశ్రశృతీ
్ాణంశ్రపాతుశ్ర

ఖ్రారాశ్రముఖంశ్రసౌమి్ితరస కిః

|| 5 ||

జిహాా ంశ్రనిదాయ యోధిఃశ్రపాతుశ్రకంఠంశ్రభక్షారశ్రతందిరిః
స్క ంధౌశ్రదివాయ యుధిఃశ్రపాతుశ్రభుజౌశ్రభగ్నన శకారుా కిః
కరౌశ్రతారాపిిఃశ్రపాతుశ్రనుృదయంశ్రజా

ద న య జిత్

ధయ ంశ్రపాతుశ్రఖక్షాధా ంతాశ్రనాభంశ్రజాంబతదా్శయిః
సు్ీవేశిఃశ్రకటీపాతుశ్రస్క్ శ్రనీశ్రనును
ఊరూశ్రక్షాఘూర త
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|| 6 ||

|| 7 ||

త్-్పభుిః

ిఃశ్రపాతుశ్రక్షాక్షకుకశ్రనినాశకృత్

|| 8 ||

జానునీశ్రసేతుకృత్శ్రపాతుశ్రపేంఘేశ్రదశముఖంరకిః
పాదౌనిభీషణశ్రీదిఃపాతుశ్ర
రా
మమోశ్రஉఖికంశ్రతపిః
ఏరాంశ్రమ

బల్ల రాంశ్రక్షాస్తంశ్రయిఃశ్రసుకృతీశ్రపఠేత్

స్చిమయుిఃశ్రసుఖీశ్రప్తీశ్రనిపేయీశ్రనినయీశ్రభవేత్
పారాళశ్రభూరకశ్రవ్యయ
నశ్ర్దష్టు

భ్విశ్రమ

నా

భిః

ం్తేణశ్రమ

త్పేపంపేక్షాశ్రనామేదంశ్రగశ్రమ

న శ్రమ

ం ళమ్

3|Page

|| 14 ||

శ్రక్షాస్తశ్రమిన్ంశ్రనుక్షాిః

రథాశ్రలిఖిరవా శ్ర్పారిఃశ్ర్పబుదౌధశ్రబుధకౌశికిః
ిఃశ్రకకప తృస్తణంశ్రనిమ
శ్రత్రసి తల్లకానాంశ్రమ

|| 13 ||

కతచంశ్రస్ా ేత్

అవాయ నురాఞిఃః శ్రస్క్షాా ్రశ్రకభతేశ్రపేయశ్ర

అభమ

|| 12 ||

నాన్న భశ్రక్షాక్షిరమ్

యిఃశ్రకంఠేశ్రధ్యక్షాయేరస్
త య శ్రకక్షాసాశ్రిఃశ్రస్క్షాా శ్రసిదయ
ధ ిః

ఆదిషవా
ు
శ్రయథాస్ా

|| 11 ||

చం్విశ్రవాస్ా క్షా

నరోశ్రనలిపయ తేశ్రపాపైరుూ క్ంశ్ర
త ముక్ంశ్ర
త చశ్రనింది
పే జ్జ ైత్రైకశ్ర

|| 10 ||

శ్రచార్థణశ్-చదా శ్రచార్థణిః

ిశ్రశకాతసే తశ్రక్షాక్షిరంశ్రమ

మమేిశ్రమ

ఆమ

|| 9 ||

|| 15 ||

ిఃశ్రస్కలాపదామ్

ిఃశ్రీన్నస
రా
నిఃశ్ర్పభుిః

|| 16 ||

రరుణౌశ్రరూపస్ంపన్నన శ్రసుకున్రౌశ్ర

హాబలౌ

పండరీకశ్రనిశ్యలాక్షౌశ్రచీక్షాకృష్ణాశ్రజినాంబరౌ

|| 17 ||

ఫకమూలాసిన్నశ్రదాంతౌశ్రరాపసౌశ్ర్బనుా చార్థణౌ
ప్తౌశ్రదశక్షాథస్యయ తౌశ్ర్ారరౌశ్రమ

కక్షా ణౌ

|| 18 ||

శక్షాణౌయ శ్రస్క్షాా స్రాా నాంశ్ర్ేష్ణుశ్రస్క్షాా శ్రధనుషా రాం
క్షాక్షిఃకుకశ్రయోహా౦రారౌశ్ర్రాయేరాంశ్రనోశ్రక్షాఘూరమౌ
త

|| 19 ||

ఆరశ్రత స్పేయ శ్రధనుష్ణశ్రనిష్టస్ప ృశ్యశ్రతక్షయాశు శ్రయోషం శ్రస్ంగిన్న
క్షాక్షణయశ్ర

శ్రమ

కక్షణత్ రిఃశ్రపథిస్దైతశ్ర చఛ రాం || 20 ||

స్నన దిఃధ శ్రకతచీశ్రఖడ్గశ్రీ చాపబాణాధరోశ్రయువా
చఛ

శ్ర

నోక్షాథానన శచ శ్రమ

ిఃశ్రపాతుశ్రస్శ్రకక్షా ణిః

|| 21 ||

మమోశ్రదాశక్షాథిశ్రశ్శూ రోశ్రకక్షా ణనుచరోశ్రబలీ
కాకురస ిఃశ్రపరుషిఃశ్రపూక్షా ాిఃశ్రకౌస్ల్యయ గశ్రక్షాఘూర త
వేదాంరశ్రవేదేయ శ్రయఙ్ఞశః ిఃశ్రపమణశ్రపరుషోర త
జానలతకభ
ో ిఃశ్రీ
శ్ర న్న్పమేయశ్ర
రా
పమ్క
ఇతేయ రాయోశ్రపే యోన రయ ంశ్ర

ిః

ిః

ిః

|| 23 ||

దూ కిఃశ్రత ్శదయా
ధ
యోా రిః

అశా మేథాధకంశ్రపణయ ంశ్రస్ం్పాప్నన ిశ్రనస్ంశయిః
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|| 22 ||

|| 24 ||

మ

ంశ్రదూమా దళశ్రశ్యయ

ంశ్రపదాా క్షంశ్రత్రావాస్స్ం

సు
శ్ర త
త ంిశ్రనాభ్-దివ్యయ ్-నతేశ్రస్ంసార్థణోశ్రనమిః
మ

|| 25 ||

ంశ్రకక్షా ణశ్రపూక్షాా పేంశ్రక్షాఘుతక్షాంశ్రతారాపింశ్రసుందక్షాం

కాకురస ంశ్రకరుణక్షా ాతంశ్రగుణయోధంశ్రని్ప్ియంశ్రధ్యర్థా కం
మజం్దంశ్రస్రయ స్ంధంశ్రదశక్షాథరనయంశ్రశ్యయ
తంవల్లకాభమ
మన్యశ్రమ

ంశ్రక్షాఘుకుకశ్రికకంశ్రమఘతంశ్రమతణర్థమ్

భ్దాయశ్రమ

|| 26 ||

చం్దాయశ్రవేథసే

క్షాఘునాథాయశ్రనాథాయశ్రతారాయాిఃశ్రపరయేశ్రన
ీ
శ్ర రామ

శ్రమ

శ్రక్షాఘునందనశ్రమ

శ్రీ రామ

శ్రమ

శ్రభక్షారా్ పేశ్రమ

శ్రీ రామ

శ్రమ

శ్రక్షాణకక్షాక శశ్రమ

ీ
శ్ర రామ

శ్రమ

శ్రశక్షాణంశ్రభతశ్రమ

శ్రీ రామ

శ్రచం్దశ్రచక్షాణౌశ్ర

శ్రీ రామ

శ్రచం్దశ్రచక్షాణౌశ్రతచసాశ్ర ృహామి
ా

ీ
శ్ర రామ

శ్రచం్దశ్రచక్షాణౌశ్రశిక్షాసాశ్రనన్మి

శ్రీ రామ

శ్రచం్దశ్రచక్షాణౌశ్రశక్షాణంశ్ర్పపవయ
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కంశ్రశ్యంరమూర్థ తం

ిః

|| 27 ||

శ్రమ

శ్రమ
శ్రమ
శ్రమ

|| 28 ||

నసాశ్రస్ా మమి

|| 29 ||

న్రామమోశ్ర

త్-ిరాశ్రమ

సాా మీశ్రమమోశ్ర

చం్దిః

త్-స్ఖశ్రమ

స్క్షాా స్ా ంశ్రమేశ్రమ

చం్దిః

చం్దేశ్రదయాళిః

నానయ ంశ్రజానేశ్రనైతశ్రజానేశ్రనశ్రజానే

|| 30 ||

దక్షిణేకక్షా ణోశ్రయస్య శ్రవామేశ్రచశ్రపేనకారా జా
పక్షాతోన్రుి్-యస్య శ్రరంశ్రతంవశ్రక్షాఘుతందనమ్
ల్లకాభమ

|| 31 ||

ంశ్రక్షాణక్షాం ధీక్షాం

మజీతనే్రంశ్రక్షాఘుతంశనాథం
కారుణయ రూపంశ్రకరుణకక్షాంశ్రరం
శ్రీ రామ

చం్దంశ్రశక్షాణయ ంశ్ర్పపవయ

|| 32 ||

నోపేతంశ్రన్రురశ్రతుకయ శ్రవే ం
జితేం్దియంశ్రబుదిధ

రాంశ్రతర్థషం
ు

వారారా పేంశ్రవానక్షాయూధశ్రముఖయ ం
శ్రీ రామ

దూరంశ్రశక్షాణంశ్ర్పపవయ

కూపేంరంశ్రమ

మమేిశ్ర

ధుక్షాంశ్ర

|| 33 ||
ధుమక్షక్షాం

ఆరునుయ కనిరాశ్రశ్యఖంశ్రతంవశ్రవాలీా క్శ్రకోక్కమ్

6|Page

|| 34 ||

ఆపదా

పనుమతక్షాంశ్రదారాక్షాంశ్రస్క్షాా స్ంపదాం

ల్లకాభమ

ంశ్రీ రామ

భక్షా ైనంశ్రభతబీజానా

ంశ్రభూగభూగశ్రనన్

య నుం

క్షా ైనంశ్రసుఖస్ంపదాం

రక్షా ైనంశ్రయ

దూరానాంశ్రమ

మమోశ్రమపే

ణిఃశ్రస్దాశ్రనిపేయతేశ్రమ

శ్రమమేిశ్ర క్షా ైనమ్

మన్నాన సి తశ్రపమయణంశ్రపక్షారక్షాంశ్రమ

స్ను్స్నా

నోక్షామే

శ్రరతుక
త య ంశ్రమ

శ్రతమననే

ఇిశ్రీ రాబుధకౌశికముయోశ్రనిక్షాచిరంశ్రీ రామ
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శ్రన్ముదక్షా
ధ

శ్రమమేిశ్రక్షామేశ్రమమేశ్ర
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