
శ్రీసీతాలక్మణభరత శ(తుఘృ్నహనుమత్సమేత 

శ్రీరామచం(దపర(బహ్మలతే నమః 

శ్రీవాల్మి రెవముహర్షి! పణీతం 

వ్ర రామాయణ 

(ఉత్తరకాండ) 

(శ్రీ గోవిందరాజీయవ్యాఖ్యయా 

సమలంకృతమ్ 

[పకొళశకః। 

శ్రీ (తిదండి (శ్రీ శ్రీమన్నారాయణరామా మానుజజీయరు స్వామీ 

శక ౬ 

Pan FE 2 



శపథమ ముదణము ౩. 600 కాఫీలు 

(గ్రంథ(పా_ప్తిగ్ధానములు : 

1. శ్రిమదుభయవేదాంతాచార్యపిఠ. కార్యాలయము 

294, సతారా వీధి, 

శ్రీరంగం (తిరుచ్చి జిల్లా.) 

= 2. శ్రా వెశిష్షాద్వెత పచారక నంఘ కార్యాలయము 

నడిగ డ్లపా లెం, 

తెనాలి తాలూకా గుంటూరు జిల్లా. 



సరనసంథా?, సృషన ౦ఖ్యా= సర క్యా పృష్ట ఖా 

౧, 

శ్రీమతే రామానుజాయనమః. 

ఉత్తరకాండవిషయాను కవుణికా. 

అథ రావణవధానంతర మయోధ్యాయాం సీతయా సహ రాజ్యాఖిషి క్తే శ్రీరామే కదాచన 

సింహాసన మలంకుర్వాణే అగ స్వేన దికృతుష్టయనివాసిమునిగజై స్పహ (శ్రీరామసమీపం 

ప్రత్యాగమనం, రామేణ యథార్హ మర్చితేమ మునిగణేమ ఆసనోపవిషేమ అగ స్తేన 

మునిజనై స్సహ (శ్రీరామం (పతి రావణాదివిజయ్మసళశంసనపూర్వకం విశేషతః ఇంద 

జిత్చశళంసనే రామేణ తం (పతి ఇందజిత్పతాపాదిపళశ్నషకారమాహ (పథమే. 

అథ రామేణ ఇం|దజిత్రతాపాతిశ యం సృషైన అగ స్వేన తదుపోద్దాతతయా రావణ 

కులకీ ర్రనారంభః, పుల న్త్యవిశవసో రుత్ప త్తి శ్చ ద్వేతీయే, 

అథ విశవసో మునివరాత్కుబేరోత్ప త్తిః, కుబేరతపసా తుష్టేన (బహ్మణా తస్మై 

దిక్సతిత్వధనపతిత్వవర పదానమ్, కుబే రేణ స్వపితృనియోగేన రాక్షసాధిషితపూర్వు 

లంకాయాం నివాస శ్చ తృతీయే, 

అగ న్య్యముఖాల్ల ౦కాయాం కుబేర నివాసాత్సూర్యమపి రాక్ష సస్థితి శవణవిస్మి తేన రామేణ 

తం (పతి రాక్షసమూలకథనప్రార్దనా, అగస్ఫ్యెన తం (పతి రక్షఃకులమూలభూత హేతి 

వంశకథనారంభః, హేతిసుతా ద్విద్యుక్కేళా త్చుకేశోత్ప త్తి, పార్వతీపర మెశ్వరాభ్యాం 

తస్మై వర పదానం చ చతు రై, 

సుకేళా నాల్యవాన్సుమాలీమాలీచేతి రక్షసా ముత్ప తిః, స్వతపసుషపర మేషివరదృపె ః 
శే ఆల్ ౨ = 

సురాసురాద్మిప్రబోధనపూర్వకం లంకాయాం విళ్వకర్మవచనా న్నివాసః, తై & నిజభార్యాసు 

బహుర క్షోపత్యసముత్సాదనం చ పంచమె. 

మాల్యవదాదిరాక్షసపీడితై ః సురాదిఖిః రుదసమీపం గత్వా రక్షఃపీడాని వేదన పూర్వకం 

తద్వధ ప్రార్థనే తేన ర్ముదేణ తా౯ా ప్రతి తెషాం స్వావధ్యత్వకథనపూర్వకం (శ్రీనారాయణ 
శరణీకరణచోదనా, సురాదిభిః ప్రార్థితేన విష్ణునా తాన్పతి ర్న వినాశ(పతిజ్ఞాపూర్వకం 

తెషాం స్యస్వాలయా కా (పతి (షషణం, విదితనారాయణ ప్రతిజ్ఞా నేన మాల్యవతా 

తత్పతిజ్ఞయా దేవగణ ప్రార్హనామూలకత్వనిర్జార ణేన (భాతృభ్యాం రక్షోగడై శ్చ సహ 

17 

నబ 



[1] 
జల్ల జి ఆ ఆరే 

సర్గసంభ్యా. పృషసంభ్యా. 

దేవగణవిధ్యంసనాయ దేవలోకగమనేన తై, స్సహ యుద్దారంభః. సుపర్హారోహణేన 
శ్రినారాయణేన సుర లోక మేత్య .రక్షోభి సృహ యుద్దకరణం చ షపే. . 

క స ధ అ 

౭, (శీనారాయణేన బహురాక్షస సేనాసంహరణపూర్వకం మాలివధః సప్తమె. 

౮. (శ్రీనారాయణేన యుద్ద మాల్యవత్పుమాళినోః సరాజయః, తతసాభ్యాం విమ్ణభయాల్లంకా 

త్యాగేన స్వజనై సృహ పాతాశే నివాసః, తతః రకోజనశూన్యాయాం లంకాయాం కుబే 

అ అవ్ 

రణ వాసశ్చ అషమొ, 
(a) 

౯. కదాచన తనయయా సహ రసాతలా ద్ఫూతల మాగతేన సుమాలినా విశవసో దర్శనాయ 
పుష్పకవివా నేన గచ్చుతః కుబేరస్య దర్శనమ్, తత్తుల్యపొ(త్రకామేన తేన నిజకన్యాయాః 

కైకనా్యా విశవస్సమీసం (పతి పేషణమ్, తపళఖ్నపభావేణ కై కసిభావవిదితేన తాం పతి 

ప్రదోషనసమయసమాగమనాద్దేతోః రాక్షస రూపాపత్యజననో క్తిః, తత స్తయా ప్రార్ధనా 

ట్రసాదితేన తేన పున స్తాం (ప్రతి ధర్మిష్టకనిష్ట్రనయజనన విషయకవర(ప్రదానమ్, తతః 

కై కసాక్థం కాల కమేణ రానణకు ౦భకర్షశూర్పుణథా విభీషణానాం జననమ్, రావణేన 

మాతృ పేరణయా (భాతృభ్యాం సహ గోకర్ష తపశ్చరణం చ నవమే, 

౧౦, అథ రావణాదితపస్తుష్టేన పర మేష్టినా రావణాయ త[త్రార్థనానుసారేణ మానుషాన్యసరా 

వధ్యత్వవర[పదానపూర్వకం పునః పరితోషాత్ ఛేదే ఛేడే పునర్నవనవశిరఇప్రరోహాది 

విషయకవర్యసదానమ్, విభీషణాయ _ తశ్రార్ధనానుసారేణ ధార్మికత్వాది వర్యపదాన 

పూర్వకం స్వయం చిరజీవిత్వవర పదానమ్, కుంభకర్ణాయ వరదాన్న పవృ త్తెన (దిహ్మ ణా 

| దేవగణ, పార్షనయా సరస్వతీం (పతి తజిహ్వాసంనిధా నేన విపరీతవరవరణకరణ|పేరణా, 
అ జా 

సరస్వతీవిమోహిత్తమనస్కతయా.. కుంభకర్షేన నిర్ధెక్వేచ్చయా నిద్రావరణం, తస్మై 

తదానపూర్వకం స్వలోకగమనం చ దశమె, 
వ్ 

౨౧. , అథ రావణాదీనాం వరలాభహృ షేన సుమాలినా (పహసాదిభి స్సహ రావణసమీస మేత $ 

తం (ప్రతి లంకాయాః పురా నిజాలయత్వకథనపూర్వకం కుబేరస్య తతః (పవాజన 

చోదనా, రావణేన (భాతృగౌరవా త్తద్వచనానాదరజే తం ప్రతి థ్రహ స్తేన పుననృమయాం 

"తర దుర్చోధనం, తదనురోధినా రావణేన కుబేరం (ప్రతి అంకాత్యాగే దూత్యేన (సహ స న 
అండతో 

డ్రేషణం, కుబేరేణ పితరి విశవసి రాఫణవచననివేదనపూర్వకం తన్నియోగేన 

28 

py: 

44 

48 

55 



సర్షసంఖ్యా. 

[iii] 

లంకాత పౌరై 4 సహ కై లాసగమనం, తతో లంకాం ప్రవి షై మః సునూలి ప్రభృతి 

రావణన్య లంకారాజ్యాఖొషేచనం చ ఏకా కాదే. 

అథ భార్పణఖాయాః కాలకేయాయ ఏద్యుజ్జి పహ్న్వాయ దానానంతర౦ మృగయార్థ మటవీం 

సర్యటతో దశకం రేన తత్ర మయస్యానుమత్యా త త్రనయాయాః మందోదర్యాః పరిణయః, 

తథా వై రోచనదౌహిత్యాః వజమాలాయాః, శె లూషత నయాయాః సర మాయాశళ్చ 

క్రమేణ కుంభకర్ణ విఫషణాభ్యా ముద్వహనం, తతో మందోదర్యా మిం దజి దుత్సాదనం 

చ ద్వాదశే. 

అథ బ్రహ్మోత్సృష్టనిద్రానిపీడితేన కుంభక రన స్వవచనా[దావణసిర్మాపితగృహవరే 

చిరస్వాపార ౦భః, తతః రావణేన చేవర్త్యావివిహాంసనే తదసహమానేన కుబేరేణ తన్ని 

వర్తనాయ రావణం (పతి దూత పేషణం, కుబేర నిదేశ శ్రవణరు ష్షేన రావణేన దూత 

కిరచ్చేదనం చ (తయోదశే, 

అథ క్రై లోక్యవిజయ్మ పతిజ్ఞాపూర్వకం ప్రహన్తాదిసచివై ః సేనయా చ- నహ నిర్గతేన 

రావణేన (పథమం కుబేరజయాయ కైలాసం (ప్రతి గమనం, కుబేర సేనాభిః సహ 

యుధ్యతా రావణేన సూర్యభా భానునామక యక్షవరే యక్ష సేనాధీ రావణభయాత్సలా యనం 

చ చతుర్తశే, 

తతః రావణేన  కుదేరసేషిత మాణిభద్రనామకయకేం దపరాజయః, పశ్చాత్ కుబేరణ 

"రావణం (పతి గర రృణపూర్వకం మారీచాది విదావణం, తతః రానణోన మాయాయుద్దన 

కుబేర పరాజయపూర్వకం తదీయ దివ్యపుష్పకాపహరణేన క్రై లాసాడవతరణం చ 

సంచదశే. 

. అథ రె లాసా దవతీర్య మధ్యే స్కందవనం గతే రావణే ర దాజ్ఞయా రుద్ధసంచారె 

సతి పుష్పక తత్కారణం అజానకా బహుధా తర్క యతి సతి రావణం పతి నంది 

"కేళ్వరేణ తస్య శంకర డ్రీడాస్థ్రానత్యోక్సా గదుననిషేధనమ్, తతః రావణీ నందికేశ్వరం 

(పతి వానరముఖ ఇతి సావజ్ఞ మసహసతి సతి తం (పతి నందికేశ్వ రేణ వానరైః పరా 

భవసంభవకారకళాప ప్రదానం, తతో రావణన విమాన స్తంభనజరో షాన్నిజభుజానా మదః 

పసారణెన వై లాసచాలనం, సశ్చాత్ రుదేణ పాదాంగుషేన శ్లై లావష్టంభి కృతే అధః 

అర జడల న 
బుస కొచెం 
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అన 

- అట అవ అల సర్గస ౦ఖ్యా. పృష్టసంఖ్యా... 

౧౭౬ 

“అందా, 

౧౯, 

స్స క్తబాహునా దశాననేన వర్షసహస్రం మహారావ మ్మాక్రోశనం, తతః మంత్రిటోధనా 
ద్రావణేన స్తుత్యా ప్రసన్నేన ర్యుదేణ తస్మై రావణనామదానపూర్వకం తదీప్పితవర 
ప్రదానం చ షోడశ. 

అథ కదాచన హిమవత్పానా వేదవతీం నామ కాచనకన్యాం అవలోకితవతా రావణేన తాం 
(పతీ తస్యా స్తపపయోజనాది సశ్నపకారణ తతః తయా స్వస్య (శ్రీనారాయణ 

భార్యాభావన్య స్వత పకపయోజనత్వాభిధానం, పళ్చాతీ రావణేన స్వభార్యాత్వస్వేకరణం 

యాచితయా తయా తదనంగీకరణే రావణేన బలా త్తక్కేశపాశపరామర్శనం, తతః 
తయా న్వతపోమహెమ్నా౭సీభూశేన స్వహస్తేన స్వశేశపాశచ్చేదనపూర్వకం తం 
(పతి జన్మాంతరే స్వస్య తద్వధ శే వబాతూభవన్న పతిజ్ఞానపూర్వక మగ్నొ (పవేశనం, 

తతః ఆగ "స్తేన (శ్రీరామం (పతి తస్యా వదవత్యా ఏవ పున స్పీతాత్వే ఎన (పాదుర్భావ 

కథనం చ న స ప్తదశే, 

అథ కదాచిదిం దాదిదేవగణమండితం మరు త్రయజ్ఞవాటం ప్రవిషై రావణే తద్భయా 
దింద్రాది దేవై వై ర్యయూరవాయసాదిరూపపరిగహః, తతః రావణేన యుద్దాయ సమాహూతే 
మరు శె యుద్దసన్న దె సంవ _ర్రనామా పురోధసా దీకీతన్య యుద్దానొ చిత్యోకా క తృత్పతి 

నివర్తనం, తతో నివృ త్తే తస్మి నావణేన జయఘో ఘోషణపూర్వకం నిర్ణమనం, తతో 
నిజరూపఢారిభి రిందాదిభిః సరితోషా న్మయూరాదీనాం నానావర్యప్రదానం చ అష్టాదశే, 

అథ నానా దేశరాజపరాజయపూ పూర్వకం (క మేణాఒయోధ్యాం గతేన రావజేనా౬ నరణ్య 

నామ్నా రాజ్ఞా యుద్ధాయ సమాహ్వానం, (పహ స్వప్రముఖరాక్ష'సె oe] (దవిద్రావణపూర్వక 
మాత్మనా సహ యుధ్యంత మనరణ్యం నిజకరత లాభిఘాతేన ముమూర్దుతాం సీయతా 

రావజెన తం (పతీత్విక్వవమాననపూ ర్వకముపప హననం. తదసపామ మునా౭ నరణ్యేన తం 

(పతి స్వవంశ్యేన పురుషేణ వధసంభవవిషయక శాప (ప్రదానేన (1 తవిష్టప పగమనం చ ఏకో 
నవింశే. 

ఆథ _ పృథివీస్టసమ స్తరాజపరా జయపూర్వకం నిర్ణకేన రావణేన గగనే మేఘ 
మండలవ రినో నారదస్యావలోక నే ఎన తం (పతి సాభిహాదన మా గమన్మపయోజన ప్రశ్నః, 

తతో నార దేనాద్భుతయుద్ధదర్శనస్య స్వాగమన్నపయోజనత్వోక్న్యా మర్మ్యానాం.. దుర్చు 
లతయా తజ్జయస్య కీ రక పయోజకతో్యకాా చ యమస్య సర్వసం 
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బిలిష్టవరిష్షత్తోకా $ చ తజ్జయచోదనా, తతః యమజయాయ తలోకం (పస్టితే రావణే 

తస్య ర ణదిదృక్షయా. స్వేనాపి తత్ర గమనం చ వింశే. 

తతో 'యమేన న్వభవన మాగతం నారదం (పత్యభివాదనపూర్వక మాగమనపయో 
జనప్రళ్నః, తతః నారదేన తం (ప్రతి రణాయ రావణాగమననివేద నేన సజ్జీభవన 
చోదనా, అతాంతరే సంయమినీం ప్రవిషేన. రావణేన యమభటపీడ్యమాననానా 

నారకిజనవిమోచనం, తతో రుష్టెర్యమభకై స్సప్రతిరోధ మాయోధనే రావణేన పాళు 

పతాస్త్రప్రయోగేణ యమసేనావిధ్వంసనపూర్వక ముచ్వై ర్లర్ణనం చ ఏకవింశే. 

అథ రావణకృతనిజసెనాసంక్ష యత్తుభితేన యమేన మృత్యు. పభృతిభి స్పృహ సాటోపం 

రావణేన సహ మహారణ(ప్రవ ర్హనం, మృత్యునా రావణస్య మారణాయ స్వనియోజన 

మర్జితేన, యమేన త తృతిషేధపూర్వకం రావణసంజి హీర్షయా నిజదండదండోద్యమనే 

సత్వరమావిర్బూతేన (బ్రహ్మణా తం (సతి దండరావణయో రుభయోరపి స్వదదత్త 

వరతయా౭౬న్యతరపరాభవే స్వస్యానృతవచనత్యో క్యా రావణదండపాతనపతిషేధనం, 

యమే తద్వచనగొౌర వేణ అంతర్జానం గతే రావణేన జయఘోషణపూర్వకం నిర్గమనం 

చ ద్వావింశే. 

అథ రావణేన మారీచపభృతిభి సృహ భోగవతీమేత్య వాసుకి పముఖనా గరాజవశీకరణ 

పూర్వకం నివాతకవచానాం పురమేత్య తై సృహ సమరప్రవ ర్హనం, తతా౬న్యతర 

పరాభవాభావే సత్వర మాగతేన [బహ్మణా నివాతకవచాన్ (ప్రత్యుభయోాః స్వవర 

మహిమ్నా ఒజయత్వకథనేన తేషాం రావణేన నహాఒగ్నిసాక్షీకం సఖ్యకరణం. తతోఒశ్మ 

నగరం గతేన రావణేన కాలౌయై సృహ యుదై (ప్రమాదా చ్భూర్చణకాభ_రృర్విద్ద్యు 

జ్లహ్వస్య హననం, తతో వరుజలోకం గతేన రావణేన రణసమాహూతేషము వరుణ 

సుకేషు వరద్భ స్తేన తేన ధరణ్యాం పాతితేషు సారథిఖి స్తేషాం గృహ్మ్యపాపణం, తతో 

రావణేన రణాయ వరుణాహ్వానే తన్మం(త్రిణా (పహసెన వరుణస్య _బహ్మాలోకస్టితి 

నివేదనే రావణేన జయిఘోషణపూర్వక మనుచరై సృహ లంకాం (ప్రతి నిర్షమనం 

చ (తయోవింశే. 

. అథ దిగయారం గతేన రావణేన తృత్ర తత్ర రమణీయతరతరుణీగణస్య బలాదప 
జె (o 

హరణేన పృష్పకారోపణే సాధ్సీభి సాధి స్తం (పతి నార్తీహేతుకవధ్యపా ప్రికారకళాపదానం, 

పృష్టనంథ్యాం 
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తత సాభి స్స హైవ లంకౌం ప్రవిషై రావజే శూర్పణఖయా తం (సతి స్వరమణమారణ 

రూపదోషావిష్క.రణేన సగర్హణం రోదనం, తతో రావణేన తాం (పతి తన్మారణస్య 

(పామాదికత్వొక్యా పరినాంత్వనపూర్వుకం దానమానాదిభి స్తత్సరితో షణ ప్రతిజ్ఞా నేన 

తదర్గం చతురశసహ్మసనసంథ్యాకరాక్షసై రూషణేన శూర్చుణఖయూ చ సహ దండ 
థి (a) a) 

కారణం (పతి ఖరస్య _పైషణం చ చతుర్విం శే, 

౨౫. అథ దిగ్విజయానంతరం లంకా మావిశతా రావణేన (పథమం నికుంధిలా ప్రవేశ, 

సళ్చాత్ యిజదీక్షిత మిందజితం (పతి యజఫలపశ్నః. తతో యాజకేన శుడేణ 
చు & 

తం (పతి తస్య మౌనిత్వో కా యజ ఫలనివేదనం, తతో రావణేనేందజితం (పతి 
- లాలా న్ 

శ_తుభూతేంద్రాద్యారాధనస్యానాచిత్యో క్యా తన్నివ ర్తనపూర్వకం తేన సహ స్వభవన 

మేత్య _ పుష్పకా త్స్వాపహృతపరతరుణీగణావతరణం, తదసహిమునా విఖీషజేన 

తం (పతి నిజభగన్యాః కుంభినస్యాః మధునామకదై త్యకృతాఒపహరణని వేదనపూర్వకం 

తన్య పరాంగనాహర ణరూపదుష్క్టర్మఫలత్వక థన, తతో రావణేన మధువధ 

పూర్వకసుర లో కజయ। ప్రతిజ్ఞా నేన కుంభకర్ణాదిభి స్సహ మధుపురం (ప్రతి గమనం, 

తతః కుంభీనస్కాప్రార్థనయా మధువధా న్నివృత్య తేనాఒపి సహ కై లాసగమనం చ 

పంచవింేే. 

ఆథ కైలాసే వసతా కత యదృచ్చృయా సమాగతరంభావలోకనక్షుభితహృదా చ 

రావణేన తాం (ప్రతి జిగమిషిత దేశ ప్రశ్నపూర్వకం భోగప్రార్గనా, తతో రంభయా 

తం (ప్రతి స్వస్య నలకూబరా౬భిలాషనివేదనేన స్నుషాత్వో క్యా స్వమోచనయాచనే తేన 

బలా త్తత్సంభోగః, తేన సంభోగానంతరం విము క్రయా రంభయా నలకూబర మేత్య 

తస్మి నావణదుశ్చేష్టిత నివేదనం, తేన కోపా త్తం (పతి అకామకామినీభోగే స_ప్తధా 

మూర్హస్సుటన విషయక శాపదానం, అనంతరం త(చ్చవణేన రావణేన ఆకామకామినీ 

భో గానభిరోచనం, తదపహృతపతి_వతాభి ర్హ్యర్హాధిగమ శ్చ షడ్వింశే. 

_ అథ రావణేన కైలానా త్స ్ వర్లలోక మేత్యేంద్రాదిభి స్సహ సమర ప్రవ ర్రనం, 

సుమాలినా సురసేనాఒవమర్దనే సావిిత్రనామ్నా వసునా తేన నహ యుద్భ్వా గదయా 
తస్య హననం చ స పవింశే, 

అథ ఇంద్రజిద్భాణాభిఘాత నిర్విజ్లే జయంతే తన్మాతామహేన పులోమ్నా తస్య రణాం 
గణాదపవాహనపూర్వకం కేన సహ సాగర్యపవేశః, తతో ప్పుత్రదర్శనరుష్టేనేంద్రేణ 

వృష్టస ౦క్యా... 

15 కీ 

16 4- 

111 



[vii] 

సగ్గసంథ్యా. ప్సృష 
nN 

౨౦, 

3౧, 

3౩౨, 

33. 

రణాయేంద్రజితం ప్రత్యభియానే రావణే నేందజి త్రతినివ ర్రనేన న్వయమేవేం[దం 

_ప్రత్యభియానం చాదర్శయతీ అష్టావింశే. 

అథ ససెన్యేనేందేణ రావణే సమా[కాంతే ఇం[ద్రజితా కోపొదిందేణ సహాయోధనం, 

తతో మాయయం(ద్రస్య బంధనేన స్వసేనామధ్యప్రాపణం, రావణే నేందజితం (పతి 

ఇందస్య రథారోపణేన లంకా పాపణచోదనపూర్వకం పశ్చాల్ల ౦కాం (పతి గమనం చ 

ఏకోన తింశే. 

అథ ఇంద్రజిద్భ్బద్దేంద్ర మోచనాయ దేవగణ ప్రార్టితేన (బహ్మణా తె స్సహ లంకా మేత 

రావణం (వతీందమోచనచోదనా, తథేంద్రజితే తదీప్పితావధ్యత్యవరదానపూర్వకం 

తస్తా దిందమోచనం౦. తథా బంధనలజ్జితమిం ద్రం (పతి తత్యుతాహలాళ ధర్షణాదిన్తారణ 

పూర్వకం తస్య బంధన హేతుత్వని వేదనం., తత్త ఇందేణ బ్రహచోదనయా యజనేన 

పునరిం దాసనారొహణం, ఏవ మగ స్త్యైన రామం (పతీం. దజిత్చరా కమాదికథనం చ 

తింశే. 

అథ అగ సముఖ్రా దృహుళో రావణవిజయశావిణా రామేణ తం (ప్రతి రావణ బేత్చ 

సత్వసం దేహేన ప్రశ్నే కృతే తం (ప్రత్యగ స్వేన రావణపరాజయకథనోపష్మక్రమః. అపి 

చ కా ర్రవీర్యార్తునజిగీష1యా మాహిష్మతీం గతేన రావణేన తదమాత్యాన్పతి రాజి 
ఎవి జ క దః 

రణాయ నిజాహ్వాననివేదనచోదనా, తై ర్నగరేఒర్జునాసాన్నిధ్యం టోధితేన రావణేన 

నర్మదా మేత్య తత న్నానాహ్నాకకరణపూర్వకం తత్పులిన సచివానీతకుసు మాచి 

సాధనె 8 శివలింగార్పనోషకమశ్చ ఏక్షతింశే. 

అథ నర్మదాయాం రావణో పవెశదెశతోఒర్వాగ్గేశే త్రీభిస్సహ జల కీడాం కుర్వతా౬ర్డు నేన 
నిజభుజసహ(_సేణ నర్మద్యాపవాహే నిరుద్ది ప్రతిసోతసా త్యత్పవాహేణ రావడార్జిత 

పూజాసాధనపుష్పాద్యపహరణం, _(సవాహ్మపాతిలోమ్యపరిజ్ఞానాయ స్వ(సెషి తాభ్యాం 

శుకసాంణాభ్యాం తత్కారణం నివేదితేన రావణేనాఒర్జున మేత్య రణాయ సమాహ్వానం, 

అరు నేన రణే నిజగద్నాపహారేణ విహ్వాలస్య రావణస్య బలాదృంధనేన నిజనగర(వాపణం 

చాహ ద్వాతిం శే. 

అథ దై వతముఖా దర్జునకృత రానణబంధన(శావిణా ఇ పుల స్తన మాపొష శశీ మెత్యార్టునా 

(దావణవిమోచనం చాగదత్ (తయనస్త్రింశే. 

[Bj 

191. 

196 

205. 

221 



[vin] 

అశ వాలిజిగిషనూ కిష్కింధా మేత్య రావణేన రణాయ వాలిసమాహ్యానం, తారేణ 
వాలినో దక్షిణసాగర గతత్వం నివేదితేన తేన వేగా ద్దక్షిణసముద్రగమనం. వాలినా స్వజి 

ఘృక్షయా సమీపోపనర్చిణజో రావణస్య స్వకక్షనికేపేణ పళ్చిమాదిసాగర్న్యతయప్రాపణన 
తత్ర తత్ర నంధ్యోపాసనపూర్యకం కిష్కింధోసవన మేత్య తత కక్షొ ద్రావణోత్సర్ణనం, 

తతో వాలిబలవిజ్ఞాన విస్మి అన రావణేన త త్ప్చుశంసనపూర్వుకం తేన సహ సఖ్యకరణం 

చ చతుత్రింశే. 

ఆధథ రాషేణా౬గ స్తం (పతి హనుమ. తృృశంసనపూర్వకం తస్య వాల్యపేక్షయా2 ధిక 

బలకోకా ౪ తేన నుగ)వపీీతె | వాల్యమారజే కారణ వశ్నః, తతో అగ స్ట్యేన తదు 

బోద్దాత తయా రామం (పతి ప హనుమదుత్పత్తా కదికథనో పక్రమః, భగవతా వాయుదేవేన 

శేసరినామె న్నా వానరరాజస్య జాయాయా మంజనాయాం హనుమతః సముత్సాదనం, తతో 

బాతూ హనుమతా కుత్ప్చీడాఒసహిమ్షతయా ఉద్యద్దివాక రే ఫలత్వబుద్ధా[ తి 

వాదగనే సముత్స్పతనం, తదంతశే సూర్యగ్యాహణాయ తత్సృమీపోపసర్చిణా 
coy (a) 

రాహుకా న న pa స్వాభిము ఖ్యేన భావతి నతి హనుమతి ఇం(దం ప్రతి స్వర షణ 

దకరోత్సృష్టవజ్ఞాఖిమాతభగ్నహనా హనుమతి గిరౌ పతతి సతి [కుదెన 
థి ధి 

యునా న కల హాజిశాగసరో ధనవూర్వకం హనుమదానయనేన గుహ్మోప్రవేశః, తదా 

Fz చే _ — నై | దా wi గా స యాన దివగంధర్వాది ప్రార్థి తన (బహ్మణా వాయ్యనునయాయ దవాదిభి సృహ గుహాయాం 

వాయానమీపం (పత్యాగమనం చాహ పంచతిం శే, 

అథ [బహజా వాయుసాంత్వనపూర్వకం నిజకరపరామర్శనేన హనుమదుడీవనే తున్పేన 
శి జె టె 

వాయునా యథాపుకం సర్వపాొణిసంచరణం, తతో |బహ్మణా రుద్రేందాది గ్ నుమశే 

వరదానవూర్వకం స్వయమపి తస్మై వరదానేన స్వలోకగమనం, తతో వరద 

హానుమతా పీడిలై ర్కహార్షిభథీ_స్త సం ప్రతి కేనా౬పి నిజబలనస్హా రకకా౬వధి డి 

స్వబలా జ. పరిజ్ఞానపికారకశా పదానం, ఎవ మగ స్తేన రామం వంతి హనుమతబుషిశావ 

మూలకస్వబలా ఒజ్టానస్య వాల్యమారణకారణత్యో క్తి కిపూర్వకం ఢ్రీరామాఒభ్యసుజ్ఞా నేన 

మునిగణ స్సహ స్వాశమగమన మవదత్ షట్ తిం శే, 

శ = ww న సుష అర్య అద్య ఆర్య అల్ల 

అథ (శ్రీరా మెజణాగస్వ్యాదినిక్షమనానంత రం ముఖేన తద్భాతియా పనపూర్వకం పృభాతే 

భర తాదికి స్సహ పొరవృథానాధిష్టితస భాప్ళ వేశళ్చాహ స _ప్పతింశే, 

నశ శా 
Pe) షస 0షొ ఠి ృష్టసంఖ్యా 

224 

వప] 

239 

248 



సర్షసంఖ్యా. 
గి 

౩3౮, 

౩౯, 

రు. 

౪౧. 

౪౨, 

53, 

[ix] 

అథ రామెణ స్వాభి షేకావలోకనకుతూహలేన సమాగతనానాదేశాధిపానాం త త్తన్నగరం 

ప్రతి పష ణం చ అష్టత్రిం శే. 

అథ రామాభ్యనుజ్ఞానేన న్వస్వనగరగతై సెస్తె రాజభిః స్వస్వానుగతభరత లక్షణ 

శ తుంఘ్నద్వారా (శ్రిరామాయ నానారత్నాదిరూపోపాయన పిత రణం, తతో రామేణ 

సు గ్రీవవిభీషణానిభ్య సృ(ద్రత్నదానం. తతో రామేణ సాదరోపచాకలాలితై ః సు గీ) వవిభీష 

కకాదిభి రయోధ్యాయా మేకం వత్సరం సుఖనివాస శ్చాహ ఏకోనచత్వారిం శే ఫె, 

అథ రామేణ సబహుమానపరిష్యంగం సుగీ9వవిభీషణాదీనాం స్వస్వావాసం పతి 

వవ్ లం భ్ ఆర్య అసం అ నా న శ ఆరి బద పేషణ౦ం, తథా హనుమత్కంఠ స్వకంఠస్థము కాహారార్పణపూర్వకం వరదా నేనేష్ట 

దేశం పృతిపేషణం చ చత్వారింశే. 
WY 

అథ రామేణ కుబెరం ప్రతి సేషితన పుష్పక విమా నేన పున రయోధ్యామేత్యాంతరికివస్థా 

నేనాశరీరవాణ్యా స్వస్య తత్సేవనాయ కుబేర చోదనాని వేదనపూర్వకం స్వపరిగహప్రార్థనా, 

తతో రామేణ పుష్పకస్య సబహుమానం కార్యకాలే సన్నిభానవిధా థానే నేష్టదేశం సంతి 

ప్రషణం చ ఏకచత్వారిం శే. 

అథ కదాచన సీతయా సహ క్రండ్రావనం గతేన రాయణ తాం ప్రతి గర్భిణీత్వా దీప్పిత 

దౌహృదనివేదనచొద నే తయా తం ప్రతి పున రేకవా రం గంగాతీరవ రిమునా కశమ 

మె త్ర న మభాణీక్ దిచతా౭రింగే. దిదృక్షొని వేదనే రామేణ తాం పతి తత్క_రణపితిజ్ఞాన మభాణత్ ద్విచత్వారిం శే 

అథ కదాచన రామేణ సధాయాం కథాపిసంగేన చారం పతి పౌరేమ స్వవిషయక శుచా 

శుభవారా నివేదనచోదనే ఖీతఖీకేన. తేన రావణాపహృత సీతాపునరానయనప* కార కపొర 

జనకుత్సననివేదనం తిచత్వారిం శే. 

అథ రామేణ సభాయాం సర్వజనవినర్జనపూర్వకం భాాతృష హపారాపవాచని వేద నే 

చృయా దూతం ప్రతి తదానయనచోదనా, తతో దూతాహ రాతై ర్లక్యుణాదిభిః సత్వరం 

రామసమీప మెత్య తన్ముఖవై వర్ణ్యనిర్వర్ద నేన విష ఖ్రతయో సపిణామ మువవేశనం 

చతుశ్చత్వారింశే, | 

తతో రామెణ (భాతృమ సీత్రాివిషయకలో కాపవాదని వేద నేన లక్ష్మణం పతి స 

టై డద ఫాను. 

గు ఇం Gt 

289 

dOt 



సర్గ్షసంక్యా, 
గ 

లొ 

లా, 

[x] 

(0) 

ప్రతి సీతాయాః స్వస్య మున్యాశంమనయనప్రార్దనాని వేదన పూర్వకం పరేద్యుః పిభాతే 
ఆ 6 

గంగాతీరస్థ వాల్మీ క్యాశంమనమీపే సీతావిసర్షనచోదనా పంచచత్వారింశే, 
థి జ 

* అథ లక్ష్మణేన సీతాం పతి వననయనాయ రామే తత్పాఏర్జనాస్తారణేన వనగమనాయ 

నజ్జీభవనచోదనా, తతో సీతాయా హర్షాన్మునిపత్నీభో్యోదిత్సయా నానావసనాభర ణాద్యా 
దానేన సుమంతాం సీతరథారోహణం, "కో లక్షణన సీతాసుమం తాభ్యాం సహ 

గంగాతీర మెత్య నావికా నతి నాకానయనచోదనామాహ షట్బత్వారింతే. 

అధ లక్ష్మణేన సీతాయా నొకారోపణేన గంగో _త్తరతీర స్థవాల్యీ క్యాళం మసమీపప్రాపణేన 

తన్యాం సళోకం రామాజ్ఞానివేదనం చన _పస్పచత్వారింే. 

అథ లక్షణముఖాత్ రామాజ్ఞాశ)వణమా తేజ మూర్చిత యా సీతయా కం మేణ సంజ్ఞాధి 

గమనేన లక్ష్మణం సితి రామాయ సపిణామం స్వసండేశనివేదనచోదనా, తతో 

లక్ష్మణే సపిణామసాం తనం సితాత్యాగపూర్వకం నాకారోహతేన గంగాతీర మెత్య 

రథారోహణేన దృష్టిపథ మతికాగింతే సీతయా కోకాదుద్దై. చికి రోదనం అష్టచత్వారింశే, 

అథ ముని కుమార కై ౩ సీతారోదనాదికం నివేదితేన వాల్మీకినా సత్వరం సితాసమీప మెత్య 

ససాంత్వన మర్హ్యాదినా సంపూజనపూర్వుకం తస్యాః స్వా్యశమ్మపాపణేన తావసీః (పతి 

తత్సరిర కణచోదనా ఏకోనపంచా శే. 

, అథ సితావిసర్షనవిషా దేన రామం (ప్రతి శోచంతం లక్ష్మణం (పతి సుమం(కేణ రామస్య 

సీతాయా (భాత్యణాం చ వి పయోగస్యావళ్యంభావిత్వస్య దశరథం (పతి దుర్వాసనా 

పూర్వమెవోక్తత్వనివెదనేన పరిసాంత్వనే లక్ష్మణేన తం ప్రతి విస్తరేణ దుర్వాసో 
వచనానువదనచోదనా వంచాశే, 

అథ చాతుర్మాస్యనియమనిర్వ ర్రనాయ వసిషాశ్రమవాసిని సతి దుర్వాససి దశరథేన తం 
(పతి రామాడిసందింధి భవిష్యద్వ్భృ త్తాంతని వేదనప్రార్దనే తేన తం పతి డామస 
భృగుశాసున  సీతావియోగస్యావశ్యంభావిత్వకథననివేదనేన సుమం|కేణ సొమి; 
సచూశ్వాసనం చ ఏకపంచాశే. 

అథ సుదండే ఆ కేశిన్యాం రాతియాసనేన (పభాతే అయోధ్యా మాగతేన లక్ష్మణేన 

పృషసం భా. 
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"సర్గన ౦థార, 

AR, 

[x1] 

శ్రీరామే సప్రణామం వాల్మీక్యాశమే సీతావసర్జనని వేదనపూర్వకం రామసమాళ్వాసనం 

చ ద్విపంచా శే, 

అథ పీతాళో కేన దినచతుష్టయం రాజ్యకార్యాకరణేన దూయతా రామేణ లక్ష్మణం (పతి 

రాజ్యకార్యావిమర్శనస్యానర్ణహేతుత్వే దృష్టాంతతయా నృగో పాఖ్యానని వెదన పూర్వకం 

కార్యార్థినాం (పతీక్షణచోదనా మవదకత్ (తిపంచా శే. 

అనల అన అన వై బ్య" | ఆర్య జభ అట అం ఆర తన 

ఆఅధథ నృగణరాజ్డా స్వస్య కృకలాసత్వ పకబాహ్మణశాప్ట వా _వ్హకనంతరం స్వవ్వ స్య 

రాజ్యేఒభిషేచనపూర్వకం  శిల్చిథిరి మవరాతసనివారకగ ర్త త్రయనిర్మాపషణన తత్ర 
॥ యె ణమ త 

(పవెశనం చాహ చతుఃపంచాశే. 

ఆధ రామెణ లక్ష్మణం (పతి మహదపరాధస్యాఒ౬నర్హ హేతు త్వే ఉదాహరణతయా కథాంత 

రోదాహరణారంభః = నిమి నామ్నా ఇ క్వొకువం శ్యేన రాజ్తా స్వయాజనాయ న్వప్రారి కేన 
| a | థి 

వసి'షేన ఇం! దెణ స్వస్య పూర్వవరణో ర్యా పళ్ళాద్యాజనొ క విలంబాౌఒసహనేన 

గౌతమనరణేన యాగనిర్వ ర్తనం, పశ్చాదాగతేన వసిషేన న్నిదాపరవశతయా స్వానభి 

యాయినం నిమిం (పతి విదేహత్యశాపదానం, తకో నిమినా వసిషం (పతి స్వతః శాప 
స 

దానస్యానాచితో్యోకాా తస్య్యాపి వి దేహత్వశాపదానం చ పంచపంచాశే, 
చం 

, అథ లక్ష్మణేన రామం (ప్రతి విదేహయో ర్నిమివసిష్టయోః పున ర్రైహయోగ్యపకార(ప్రశ్నః, 

రామెణ తత్కథనార౦భః = వసిషైన సున ర్రహయోగాయ (బహ్మాణ౦ (పతి (ప్రార్దనే తేన 

తం (పతి మి తావరుణ తేజఃప్రవేశ చోదనా, తతో వసి'షేన (బహ్మవచ నేన వరుకా లయ 

గమనం, అ(తాంత రె మి[త౦ (పతి గచ్చంత్యా ఊర్వుశ్యా స్వభో గాభిలాషి ణం వరుణం 

ప్రతి స్వస్య తస్మిన్భావనివేదనేన దేహన్య మత్రీయత్వో కౌ వరుణేన తదవలోక నేన 

స్క_న్ననస్య స్వతేజసః కుంభే వ్రాపనం. అనంతరం మ్నిజేణ స్వసమీపమా గతా ముర్వుశీం 

(పతి వరుణాభిలాషదోషా విష్క_రణేన మానుషస్య పురూరవసో భార్యాభవనశాపదానం చ 

షట్పంచాశే. 

అథ కుంభిస్లమి. తావరుణతేజోభ్యాం వసిషోత్ప త్రి. తతో సురై న్నిమిరాజన్య తృత్సార్ల 
ఢా ని — Qe యి 

నయా సర్వ(పాణిన్నేశ్రేషు నివాసకల్పనపూర్వకం కేవలత ద్దైహమథనా న్మిథిలరాజో 

త్పాదనం చ స్తపంచాశే, 

అర ng 

880 

889 
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389 
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ba 

సర్గసంఖ్యా, సృష్టస ంభ్యా,. 

౫౮. అథ నిమిరాజస్య వసిషేఒక్షమయా శాపదానకథన పసం గాద్యయాతిక్షమా(పశంసనాయ 
౨ 

తత్క_థాకథనార ౦భః - యయాతి నామ్నా రాజః కనిషభార్యాయాం శర్మిబాయాం విశే 
| అ © ఠి 

షానురాగేణ రుషయా జ్యేషయా స్వపితరం శుకం (పతి సృకోధం యయాతిన్నిగహ జ్ శ్ ఐ a య 
చ లజ అల 5 య — అర్ద ణా అన అగ అదు (ప్రార్హన శు|కెణ ప్పుతిపితె యయాతం (పతి వృద్దభావస ంభవశాపదానం చ అష్ష 

సంచా శే. d50- 

౫౯, అథ శుక్రశాపా జరాం పా పెన యయాతినా శుక్రానుగ్రహబలెనై వ ళర్మిమా పులి 
జ వ యా ల 

పూరా నిజజరాసం కమణపూర్వుకం త దీయయౌవనస్వికా రణ చిరకాలం ఖభెగానుభవః, 

తతః తృ పేన యయాతినా పూరుతో నిజజరాస్వీకారపూర్వకం తస్మిం సదీయయౌవన 

(ప్రత్యర్పణన పరితోషా త్రస్య రాజ్యెఒభిషేచ నేన వనగమనం చ ఏకో నషష్టిత మె, 354 

౬౦. అథ కదాచన ధ్మిదాసన మలంకుర్వాణే రామభ్యదే సుమం్మతేణ తం (ప్రతి చ్యవనముఖ 

ముసిగణస్య తద్దిదృికయా ద్వార దేశావస్థానని వేదనం, రామేణ న్యదోదనయా 

అస ద అది అస అల 7 ల 

వ సవెళిత్రా నీ రపూర తాన్మతి తత్భార్వకరణ, పతి సుమంత్ర తానాం మునినాం సత్కారపూర్వకం న్పతి తత్కార్యక ణ(పతిజ్ఞాన 

పూర్వకం కార్యప్రశ్నః, పశ్చాత్ మునిభి స్తత్రిజ్ఞామా,తాన్నిజకా ర్యనిష్పృ త్రినిర్ధార 

ణేన హర్షాద్రామప్రశంసనం చ షష్షిత మే, 9 
అ © 

—?2 — 

౬౧. ఆథ చ్యవనేన రామం ప్రతి స్వకార్యనివేదనోపక్రమః, మధునామకేనాఒసురఎరేణ 

త పసోషితా న్మెహాదెవా చ్చూలదానపూర్వకం యావచ్చూలధారణం౦ సప్పుతస్య స్వన్యా 

వధ్యత్వవర సంవాదనం, తతో లవణనాచ్నూ నిజతనయస్య దొట్ళల్యనిర్విజ్జాన మధునా 

లవణ శూలారణపూర్వకం వరుణాలయ(ప వశః, తతొ శూలలాభద్భ బన లవణన 

రావణేనె వ తె లోక్యపీడనారంభః = ఏవం చ్యవనేన రామం (ప్రతి లవణాసురదౌళ్ళీల్యనివే 
ee హూ శ 

దనపూర్వుకం తసాల్లోకర క్షణప్రార్ల నౌ చ ఏకషషిత మె. 97 
జావ లొ థి యట 

౬౨, అథ చ్యవనాదిభి ర్లవణాసురదుర్వృృ త్తం నివేదితేన రామేణ లవణమారణే నియోజ్య 

విచారణే తం (ప్రతి భరతేన నిజనియోజనప్రారనా, తతో శత్తుఘ్నేన హేతూ క్రి 
JD ©) నా 

పూర్వకం స్వనియోజనయాచనే రామేణ తద౦గీకా రేణ లవణమార ణసిర్జారణేన 

ఘు ప జచేంఒధిషేకసీకారచోదనా చ దిఇష! 377 శత్రుఘ్నం పతి అవణరా నడా భీ ఎక స్వర నాచ వైషష్టిత మె, ప్ర 

ఒ3. అర జ్యేశ్నే సత్యపి స్వాజ్ఞాయా అనుల్ల ంఘ్యతయా కథంచిదభిషేక మంగీకృతవంత 8 



[xiii] 

“సర సంథాః. 
సృష్టన క్ష 

$ పృష్టసంభ్యా 

“కలా. 

శ తుఘ్నస్య రామేణ లవణరాబే శ్రటాభిషేచనం, తథా శత్రుమ్నం (పతి నిజశర(ప్రభావ 

ప్రశంసనేన తద్దానపూర్వకం లవణమారణోపాయోపదేశ శ్చ తిఏషప్పిత మె , 

= a అలో ల వ wu అట ra అథ శతుఖ్నున రామాజ్ఞయా మహర్షి పురస్కా రణ ననాపస్థాపనపూర్వకం పళ్ళొ 

న్మాసాంతరం౦ లవణ విజయాయపి)సానం చ చతుషషిత మే. 
థి యట 

ఆధ మార్గవశా ద్వాల్మీ క్యాశంమం గతేన శతు) ఘే ఇన తం పితి సప్రణామం 

తత౦త్యయాజ్టీయచిహ్నదర్శనేన తత్ర ర్రృపిశ్న 18, కేన తం పితి కల్మాషపాద 

నామకసౌదానవృ తకథనపూర్వకం తత్స దేశస్య త ద్యజ్ఞభూమితి వ్ క్రీ కి, తతో శతు 

ఘ్నున వాల్మీక్యనుజ్ఞయా సర్గశాలా ప్రవేశ శ్చ పంచష షష్టితవే మె, 

అభ శ తుఘ్నస్య సర్జశా లా(ప్రవేశర్మాతై సీతయా కుమారద్వయ పసవః, తతో వాల్మీ 

కినా సీతాసుతయో ర్హాతకర్మకర ణపూర్వకం క్రమేణ కుశలవావితి నామకరణం చ, 

తతో శ(తుఘ్నేన సీతాయా అపతోత్స త్తి శవణహర్షేణ రాతియాపనపూర్వకం |పభాతే 
వాల్మీ కేరభ్యనుజ్ఞయా నిర్గమః, తథా యమునాతీరమేత్య తత్ర బుషిగణై స్పృహ 
సుఖనివాస శ్చ ష బొషషిత మే. 

అథ శత్రు ఘ్నున చ్యవనం (పతి లవణతచ్చూలశ కీ క్ పశ్నః- ఇ౦(దేణ నిజార్జాసనా 

కాంకీణం మాంధాతారం (ప్రతి భువి లవణాసురాజేతృుతయా తదనర త్యోకౌ 3 తేన 
ఖో యి 

లవణాసుర మేత్య యుద్ద పవ ర్రనం. తతో లవణనిన ఎ పైన కూలేన సె న్యమాంధాతృ్భ 

భస్మీకరణపూర్వకం పునర వణకరం ప్రత్యాగమనం. చ్యవనేనె వం శూలశ కివర 
౧ i యెలా ని ౯23 

పూర్వకం శ(తుఘ్నం (పతి శళూలళూన్యతాసమమయ కెన సహ యుద్దవిధానం చస 

నషిత మె, 
అ 

bes 
PA 

అథ లవణాసురే ఆహార సనంపాదనాయ నగరాద్భిహిర్ల శే సతి శతుఘ్నున ధనుష్పాణీనా 

సతా నగరద్వార్యవస్థానం, తతో ఆహారాదానేన పున రాగతం లవణం (ప్రతి యుద్ధాయా 
హ్వానం. లవణెనాయధానయనావధి విలంబయాచ నే శ తుఘ్నేన తదనంగీకారశ్చ అష్ట 

ష్టిత మె, వగ 

అథ శతుఘ్నున యుద్ధే లవణాసురవధః ఏకోనస ప్తతితమే, 

980 

986 

389 

898 

398 

401 

404 



సరసనంఖ్యా, 
a) 

అం. 

8౧. 

చ, 

౭3, 

2౪, 

2a. 

[xiv] 

అథ శ్యతుఘ్నేన లవణాసురే హతే దేవైః శతుఘ్నప్రశంసనపూర్వకం తపై్మై వరదా 
నేన స్వావాసగమనం, తతో మధుపుర్యాం (పజాపాలనం కృతవతా శతుఘ్నేన ద్వాదశే 
వగ్ష శ్రీరామదిదృక్షయా అయోధ్యాగమననిర్హారణం చ న పతితమే. 

య య — 

అథ అయోధ్యాం (పతి ప్రస్టిత వతా శతుఘ్నెన మార్షవళా ద్వాల్మీక్యాశమాగమనం, 

తతో వాల్మీకినా తస్య ఆతిథ్యకరణం, తతో సుఖోపవిషేన తెన శృతుఘ్నేన ఆశమాం 

తే కుశ లవకృతాద్భుత తర శ్రీరామాయణగాన శవణం, త చృవణవిస్మి త పరిజనైై 
అన వి 2 అ ర అక నే స్తత త ్వజిజ్ఞానయా వాల్మీకిం (పతి త(త్రశ్నం (పార్టిలేన శత్రు ఘ్నున తాన్పతి తన్యా 

నౌ న 

అథ అయోధ్యాం గతేన శ తుఘ్నున (శ్రీరామం (పతి సాభివాదనం లవణమారణాది 

విషయకతదాజ్ఞాసరిపాలననిపేదనం, తతో శ్రీరామేణ స్వవియోగాసపిమ్షుకయా పున 
ర్మ ధురాగమనమనభిరోచ యమానస్య శతుఘమ్నస్య ససాం త్త నం పునర్మధురానగర 

_పెషణం చ ద్విస ప్పతిత మే, 

అథ కదాచన కేనచి జనపదవాసినా వృద్దద్విజేన మృతప్పతాదానేన రాజద్వార మేత్య నిజ 
CI) జ స్ ణు బాలపుత్రమృతెః రాజదోషమూలకత్వా౬ఒ ౬(క్రోశనపూర్వకం రోదనం చ (త్రిస ప్రతితమే. 

ఆధ మృతప్పత్రక(బ్రాహ్మణరోదన, ళావిణా రామెణ వసిషైాద్యానయన పూర్వకం తానృతి 

బాలమరణకారణ, పశ్నః, తత నారదేన రామం (పతి యుగచతుష్టయసంబంధి చాతుర్వ 

ర్యధర్శ్మ నిరూపణ పూర్వకం యెన '5నాపి స్వవర్డ విరుద్దధర్శా చరణ తస్య ఎతాదృశాకాల 

మరణాదిరూపానర్హ హేతుత్వోక్త్యా ప్రకృతే తాదృశ విరుద్దధరాచరణరతస్య కస్యాష్య 
న్వెషణేన తదండనే సతి మృతబాలకన్య పునరుజీవనో కి శృ చతుస్స పతితమే. 

(a) (ial — వాలి 

దా సద శద ఇవ మనడం ద ఇద ఇ అల్ల అర్య జె అవ అథ నారదవచన శవణహృ షన రాజుణ లక్షణం (పతి _వాహణవా లకక శబర స్య 

తైలదోణ్యాం నిధాపనేన రక్షణచోదనపూర్వకం స్మరణమాత్రసంనిహితపుష్పకవిమా 
వో భానవ ద | పజీవా గి క తుం వం వ నారొహణన [క్రమెణ (పతీచ గ్రదిదిక్సతుష్ట్రయె దుష్కృతకారిణో ౬ న్వేషణ౦, దక్షిణస్యాం 

దిశి శై వలశ్రైలో త్తరపార్శ్వవనరిసరస్తిరే అధోమూర్చతయా తపస్యతః కస్యచిదవ 
లొకనం, తథా తం (ప్రతి తదీయవర్దస్య తదభిలషితతపఃఫలన్య చ ప్ర 

స పతితమే, 

శ శ 
లు ణం ళం ఫన్బుంఖ్యా 

409 

412 

415 

418 

428 



[xv] 
సరసంథ్యా, పృషసంఖ్యా. a) “es 

౭౬. అథ సళరీరతయా దేవత్వపా సయే తపస్యతా శంబుకనాయ్నూ శూదెణ రామం (పతి క ఈ న్ 
స్వీయవర్త వి శేషస్య స్వీయతపఃఫలకామనాయాళ్చ ని వేదనే రామేణ తచ్చిర శ్చేదనం, వగ 

తతో శంబుకవధహృ షై రింద్రాదిభిః రామ మేత్య సప్రశంసనం వరవరణచోదనే రామేణ 

తా(న్సతి మృత బ్రాహణబాలకస్య పునర్షవిత లాభవరణం, తః కూ దశర శ్చేదసమకాల మేవ 

విపబాలస్య పున విత లాభని వేదనపూర్వక మగన్వ్యాశమగమనం, తత్తో రామెణావ్య 

గస్త్యాశ్రమ మెళ్య త త్రణామపూర్వకం తదీయాతిథ్యస్వీకరణం. తదా ఆగస్త్యేన రామ 
(పశంసనపూర్వకం తస్మై దివ్యాభరణసమర్చణే రామేణ తం (ప్రతి తస్య తదాభరణ 
లాభ ప్రకార పశ్నశ్చ షట్ న స్పతితమే, 481 

౭౭, అథ అగ సన రామం (పతి స్వస్య దివ్యాభరణ లాభ సకారకథనాయ శ్వేతరాజోపాభ్యాన 

కథనారంభ శ్చ స ప్పన స్పతితమే, 437 

౭౮, అథ అగ స్తేన రామం (పతి శ్వేతరాజోపాక్యానకథన పూర్వకం స్వస్యాభరణలాభ పకార 

కథనం చ అష్షస ప్పతిత్ర మె, 441 ఫ్ 

౭౯. అథ కుంభసంభవేన రామచోదనయా తం (పతి శ్వేత రాజత పోవనస్య నిర్జనత్వ కారణ 

కథనార ౦భః, మనుపు కేణ ఇవ్వైకుణా పితాజ్జ్ఞయా యాగాద్యుపాయెః పుతశతకోత్సా 

దనం. త తాంతిమప్పు తస్య భావిదండవిజ్ఞా నేన దండ ఇతి నామకరణపూర్వకం తం (పతి 

వింధ్య'శె వలమధ్యె రాజ్యకరణనియోజనం, తదా దండేన కు కాచార్యస్య పొరోహి ల్యే 

వరణఫూర్వుకం రాజ్యకరణం చ ఏకోనాశీతిత మే. 445 

లాం, అథ కదాచన వసంతే జుక్రాసంనిధానే తద్మాశమం గతేన దండేన అరజానామికాయా 
స్తత్కన్యాయా బలాత్కా రేణో పభో గశ్చ అశీతిత మె. 448 

రాం, అథ కిష్యముఖాదవగతదండరాజకృత స్వసుతాధర్షణవృత్తాంతేన చ కేణ తం ప్రతి 
తదీయడేశేన సహ భస్మీభవనళాపదానపూర్వకం నిజతినయాం (పతి తత్రైవ్నాశమే తప 
శ్నరణచోదనా = ఏవ నుగ సన రామం (పతి శ్వేతో పాథ్యాసకథనం చ ఏకాశీతిత మే, 450 

[6] 



సరస౦ఫఖా$, 

నష 
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౬ 

భూ|దవ మే సితన ప అథ శంబుకటాదవధానంతరం రాత్రావగస్త్యాశ్ర మే స్టితవతా రామేణ (ప్రభాతే తదభి 

వాదనపూర్వకం పుస్పకారోహణేన పున రయోధ్యాం (ప్రత్యాగమనం చ ద్వ్యశీతిత మె. 

అథ రామేణ భరతలక్ష్మణౌ ప్రతి రాజనూయచికీర్షాని వేదనం, తతో భరలేన తం (ప్రతి 

తస్య సర్వరాజపరాయజయపూర్వకత్యోకా | పృథివీవినాశః హేతుత్వకథనేన తత్క_రణ 

స్యానాచిత్యకథనం, తతో రామేణ తం పితి తద్వచన వశంసనపూర్వకం రాజసూయ 

.నివర్తనో కి శృ _త్యశీతితమె, 
వావ 

అథ లక్ష్మణేన రామం (ప్రత్యశ్వమేధస్య సర్వార్థసాధకత్వో క్యా తత్ర రుచ్యుత్సాదనాయ 

వృత్రవధాఖ్యానపసావః = చిరం ధర్మేణ రాజ్యం కృతవశా వృష లేణ రాజ్యే పుతాభి 

షేచనపూర్వకం వనే తపశ్చరణం. త త్రపశ్చరణసం తసేనె ౦, దేణ శ్రీ విమ్షమేత్య 

వృ(తవధప్రార్థనా చ చతుర శీత్రిర మొ. 

అథ విష్ణునా దేన్నాన్పతి ఇంగ దె తద్య(జే చై కైకాంశేన స్వ పవేశన = ప్రతిజ్ఞానపూర్వక 

మింద్రం (ప్రతి వృతవధవిధానం, తదను వృగ్రతపోవనం గతేష దేవేషు తదీయ 

దుస్సహశేజోసహిప్పుతయా చింతాం గతేషు ఇంద్రేణ వజేణ వృ తశిరశ్ళేదనం, తతో 

(బహ్మహత్యాఒను దుతెనేందేణ పలాయనం, తతో ద్రహ్మహత్యా గస సేం్యదమోక్షణాయ 

దవై ర్విషుప్రార్హ నే తేన దేవాన్పతి తన్మోచనాయేందేణాశ్య మేధయాజనచోదనా చ 

పంచాశీతిత మె. 

అథ (బహ్మహత్యాపీడితే ఇందే దిగంతం గతే సంకుఖికే చ సకలలోప చేవె రిం దా 
య 

న్వేషణపూర్వకం తేనా౬శ్వమేధయాజనం, తేనేంద్రం త్య గ్తవత్యా (బహ్మహత్యయా 
లె 

దేవాన్పతి స్వస్య స్థానకల్పన ప్రార నే దేవై స్తన్యా నదా శచిన్టానచ చతుష్టయకల్పనం = ఏవం 

లక్ష్మణేన రామం (పత్యశ్వ మేధమహి మో క్రిళ్చాహ షడశీతిత మే. 

. అథ రామేణ లక్షుణం (పతి స్వస్యాపష్యశ్వ మేధమహి మా2వగత వ గమనాయ ఇలోపా 

క్యానకథనారంజిః = మృగయార్భ్థం వనం గతేన అనామ్నా రాజ్లా, పారంతీపరికోష 
య an యి 

డు 

కాయ సర్వానుచ రై 8 సహా నారీభూయ విహరతో హరస్య వమకోరవనగమనం, తత్ర 

జల అలి 
బృఖబుణంఖ్యా. 

454 

ఢీర్' 

460 
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సర్గసంథ్యా. బలీ 
Ca 

రాడా, 

[2711] 

భావా తృరిజనై సృహ స్త్రీభూతేన తేన ర్యా తపస్తోషితపాక్వతీ ప్రసాదా త్పర్యాయేణై కై 
కస్మికా మాసే స్తీత్వస ఫి పున రేశె చ్ కస్మిళా మానే పుం _స్వన్య చాధిగమ శ్చ సపాశీతి 

త్రమే, 

అథ ప్రీభూకై న్నిజానుచరై స్సహ వనాంతరే విహరమాణాయా ఇలాయా అవలోక 
నేన కుభితమనసా బుధేన తత్పరిచరీణాం కింపురుషనారీకరణపూర్వకం శై లతట 
(పేషణఎ చ అషాశీతిత మే, 

రు 

అథ బుధేన ఇలాయాః కళ, తీకరణేన తయా సహ విహరణం, మాసాంతరే పునః 
పురుషభూతేన విస్మృత స్రీభావేన చ ఇలేన బుధం ప్రతి నిజనగర గమనాయా౬భ్య నుజ్జాన 
యాచనం, తతో బుధేన తం (ప్రతి ససాంత్వన మావత్సరాంతం తత్రైవ వాసవిధానం, 
తదను బుధా ద్గర్భం ధృతవత్యా ఇలయా పర్యాయఫప్రాస్తే నవమే మాసి పురూరవోనామక 
పుుత ప్రస వేన తస్య బుధహ స్త ఎవ (పత్యర్పణం ఏకోననవతిత మే, 

అథ ఇలే రాజని పునః పర్యాయేణ పురుషత్వం గతే బుధేన సంవ ర్లాదీపరమర్షి సమా 
హ్వోన పూర్వకం తె తేస్పహ మం: తే తత కర్షమేనాఒశ్వమేధేన సకుపతితోషణనిర్దా 

రణం, తతో అశ్వ మెధతుష్షే ఇన పశుపతినా ఇలాయ సార్వకాలికప్పం స్హ్వప్రా ప్రినరదానం- 

ఏవం రామేణ ధరతలక్ష్మణో ప్రతృళ్వ మేరపహిమాను రన చ నవతిత మే, 

అథ రామేణ లక్ష్మణముథా ద్వసిష్టాద్యాహ్వానెన క్రై సృహాఒళ్వ మేధకరణనిర్థారణ 

పూర్వకం లక్షణం (ప్రతి యజ్ఞకా లానిర్యాపణనుగీవ విఖీషణాద్యానయనయా గీయ 

సామగీసంపాదనాదిచోదనా ఏకనవతిత మే. 

అథ రా మెణాశ్వస్య కోణ పదకిణీకరణాయ లక్ష్మణ పేరణపూర్వకమళ్వ మేధకర జార ంభ 

శ్చ ద్వినవతిత మె. 

అథ రామాఒశ్వ మెధదర్శనాయ కుశ లవాదిశిష్యగణేన సహ సమాగతవతా వాలీ  కినా 

బుషివాటనికౌు పర్హశాలానిర్మాపణెన తత వాసః, తథా కుశలవా (పతి ప రేద్యుః ణ 

శీ (0: 
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ప్రభాతే యజ్ఞవాటనికటాదిష శ్రీరామాయణగానచోదనపూర్వకం రామేణ ప్రశ్నే 

ఆత్మనో ర్వాల్మీకిశష్యుత్వకీ ర్తననియోజనం చ (త్రినవతిత మె. 

అథ (ప్రభాతే నిర్వ ర్లితాహ్నికాభ్యాం కుళలవాభ్యాం యజ్ఞవాట మేత్య మధురతరస్వరేణ 
— sy 

శ్రీరామాయణగానోసక్రమః, తదాకర్హనహృ షన రామేణ యాగావసానే, సభాయాం 

సకలకళాకుశ లనిఖిలజన మేళశన పూర్వకం కుశలవగీయమానరామా యణ(శోవణం, తదను 

గానావసానే కుశ లవాభ్యాం రామ(పేరణయా తం (పతి ఆశ్మనో ర్యాల్మీకిశిష్యత్వని వేదన 

పూర్వకం రామాయణస్య త్మత్పణీతత్వని వేద నేన సహ తస్య మునే ర్యజ్ఞ వాటనికట 

సంనిధానస్య చ నివేదనం చతుర్ణవతిత మె, 

అథ బహుకాలం నభామధ్యే కుశలవగితరామాయణం (శుతవతా రామేణ. రామాయణ 

. వచనాదేవ తయోః సీతాసుతత్వవిడ్ఞాగం, తథా ప్రత్యయోత్సాదనేన లోకాసవాదాపనోదన 

పూర్వకం నిజశుద్దిప్రధ్యాసనాయ శపథకరణే సీతాభావావగమాయ వాల్మీకిం (పతి దూత 

(షేషణం. తదను దూత ముఖా చృపథకరణే సీతాంగీకర ణ్యశవణహృ షేన రాషాణ సకల 

సథాసారా(న్పతి ప రేద్యుః (ప్రభాకే (పవ ర్రిష్యమాణ సితాశ పథదర్శన ప్రార్థనాపూర్వకం 

తేషాం విసర్హనం చ పంచనవతిత మె. 

అథ పరేద్యుః (పభాతే రామాహ్వాపనేన సభాం (పవవిషే చాళకుర్వర్యే సీతయా సహ 
రు ౯3 

సమాగతేన వాల్మీకినా రామం (ప్రతి శపథకరణేన సీతాయా నిర్దోషత్వోద్దిషపూర్వకం 

కుశలవయోః సీతారామసుతత్యోత్కీ_ రనేన సహ సీతాయాః శపథకరణేఒభ్యనుజ్లాన 
లాల్ ణః 

(ప్రార్థనం చ షణ్జవతిత మే. 

ఆథ వాల్మీకీనా సీతాయాః శుద్దత్వం దోధితేన రామేణ తం (ప్రతి పూర్వమేవ శపభకర 

ణన తచ్చుద్రత్వం జాతవతౌ౬పి స్వేన లోకాపవాదభయా తత్పరిత్యాగని వేద నేన క్షమా 
ఛి జో — ల 

ర్పుణం. తథా తం (పతి కుశలనయోః స్వప్పుత్రత్వాంగీకరణపూర్వకం లోకసమక్షం 

శుద్ది పసిద్దొ స్వస్య సీతాయాం (పీతిజనననివేదనం, తతో శ్రీరామభావవిజ్ఞానేన సీతాశసథ 
ధక అః 

దర్శునోరం వతుర్ము ఖపురస్క_రణేన సమా గతేష్వీం(దాదిష త్నాన్పతి రామేణ జనాపవాద 
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498 

497 

502 

504 



[xix] 

“సర్గసంథ్యా, పృష్టసంభ్యా. 

పరిహారే సత్యేన వై దేహ్యాం స్వస్య (ప్రీతిసముదయనివేదనం, తతః |ప్రాదుర్ఫూకేన 
దివ్యగంధవతా వాయునాఒ౬౬హ్లోదితానాం సర్వజనానాం పురతః సీతయా (తివారం రామా 
దన్యస్య మనసాప్యచింత నే భూమిదేవ్యా స్వస్య వివరణవితరణరూపశపథకరణం, తతో 
భూతలా _త్సాదుర్బూతే దివ్యసింహాస నే సీతాయా ఉప వేశ నపూర్వకం సంతుషేషు సర్వ 

రపి ముహూర్తం మోహాధిగమ శ్చ స స్పనవతిత మే. 508 

శా౮. అథ సీతాయా రసాతల్యప్రవేశానంతరం రామేజ రోదనపూర్వకం భూదేవీం (పతి 

స క్రోధం సీతాయాః పునరానయనాభావే తస్యా భ స్పీకరణ ప్రతిశ్రానం, తతో చతుర్ముఖేన 
ఆ షో 

రామం ప్రతి తస్య విప్పుత్వస్మారణపూర్వకం సీతాయాః సుఖేన నాగలోకగమనని వేదన 
పూర్వకం పున స్పర్ష తత్సంగమస్య భవిష్యత్వకథనం, తదను చతుర్ముఖేన సభా 
మధ్య రామం (పతి ఎతత్కావ్యన్య కావ్యో త్తమత్వస్య వాల్మీకికృతత్వస్య చ నివేదనేన 

లక్ముణాదివర్జం, తేనై చో త్తరకథా శవణచోదనపూర్వకం దేవై స్సహ |త్రిదివగమనం, 

తతో రామేణ వాల్మీకిం ప్రతి పరేద్యురు త్తర కథా ప్రవ ర్తనచోదన పూర్వకం జనవిసర్జ నేన 
కుశ లవాభ్యాం సహ పర్తశాలాపవేశ శ అషనవతిత మె. 511 

అ డు 

కాలా, అథ (పభాతే రామచోదనయా కుశలవాభాాం సభాయాం (బహ్మర్ష్యాది పురతః ఉత్తర 

కథాగానం, తతో సీతాఒదర్శనవిషణ్లేన రామేణ నర్వపార్షివవిసర్లనేన వ్నిపేభ్యో విత 
ca డి జ —0 

వితరణేన చ యజ్ఞసమాపనపూర్వకం ప్పుత్రద్వయేన సహాఒయోధ్యాప్రవేశః, (శ్రీరామే 

కాంచనమయా జానకీ! పతీకృత్యాఒళ్వ మేధాదిభిర్యజనపూర్వకం ధర్మేణ రాజ్యం (పళా 

సతి దుర్శిక్షైదీనాం దూరతోపసరణం, తదను చిరకాలాత్పరం రామమాతాదిష కాల 

ధర్మం గతేషు తేన తదుద్దేశేన బ్రాహ్మణేభ్యో ద్రవ్యాదివితరణం చ ఏకోనశతతమే. 18 

౧౦౦, అథ క్షదాచన యుధాజిచ్చొదనయా గార్గ్యమహర్షిణా రామమేత్య సింధునద్యా ఉభయకూల 
సిత గంధర్వ దేశన్య స్వవశీకరణచోదనరూపతత్సం దేశనివేడనం, తతో రామాజయా 
థి డో 

స్వప్పత్రసహితేన భరతేన సేనయా సహ యుధాజిత్సమీపగమనం చ శతతమే, 519 



సర్షసంథ్యా, 
nh 

౧౦0౧ 

ఫం... 

౧౦౩. అథ కదాచన తాపసరూపిణా రుడేణ రామ మెత్య రహస్యవృ త్తా 

౧౦౪. 

౧౦౫, 

[2x] 

అథ భర తేన యుధాజితా నహ గంధర్వ దేశగమనేన తద్దననపూర్వకం త క్షిశిలాపుష్క_ లా 

వతాఖ్యనగరయోః క్రమేణ తక్షపృష్కలయోరభిషేకకరణన రామసమీసమేత్య గంధర్వ 

వధనివెదనం చ ఎకో త్రరశతత మే, 

అథ భరత వాక్యశ్రవణతు మై షేన రామెణ సౌమి(తిం (పతి తత్పుతయో రంగదచం; (ద్రకేత్వో 

ర్నివాసాయ దేశా న్వెషణచోదనే భరతేన రామం (పతి కారుపథ దేశ స్థయో రంగదీయ 

చం(దకాంతా ఖ్యపురయో ర్వాసార్ల త్వకథనం, తతో రా మెణాంగదీయచం౦[ దకాంతాఖ్య 
చొ 

పురయోః క్రమెణాంగదచం ద్ర కేత్వో ర భి షకకరణపూర్వుళం (పస్థాపనే తదను గతాభ్యాం 

సౌమ్మితిభరతాభ్యాం తత సంవత్సర మధివాసెన పున రయోధ్యాం (సత్యాగమనం చ 

ద్వ్యు త తరశతత మే. 

తాంతకథనాయ సాగ 

మనస్య నివేదనే రామేణ తచ న్వొదనాయామంతణస మయే త చ్రోతు స్తయో ర్నిరీక్ష 

మాణస్య చ స్వేన హననప్రతిజ్ఞాకరణేన సౌమిత్రే ర్వ్వారరక్షకత్వేన స్థాపనపూర్వకం 

తం (పతి రహస్యకథనచోదనా చ త్యు తరశతతమె. 

అథ రుదెణ, రామం (ప్రతి తస్య జగత్సెష్ట్యాదిక _రృ్భత్వగుణవర్హన పూర్వకం రామావ 

_పయోజనభూతరావణవధస్య నికు తతో కిపూర పతినివ తార ప్రయోజ రావణవధస వల కోకో క్తిపూ ప్రకస్వావాన ప్రతిని ర్రన ప్రార్థనా 

రూపచతుర్ముఖసండేశనివేదనే కేన తదభ్యుపగమశ్చ చతురు తరశతత మే, 

అథ రామరుదసంవాదనమయే రామదర్శనార్హం దుర్వ్జాససస్సమాగమే శాపదానభీత్యా 

రామే తదాగమసనివేదనం, రు.ద్రవినర్జనపూర్వకం స్వదర్శనార్హ మాగతం రామం (ప్రతి 

దుర్వాస సా బుభుతెపరిహారాయ అన్నయాచ నే కేన తసె ER తతా) గా అినిద్దాన్నదానం, 

(వతిగతే చ దుర్వాసన రామణ రుద చోదనయా స్వకృత _పతిజ్ఞాస్మర ణన దుఃఖాధిగమ 

శ్చ పంచో త్తరశతతమే. 

సృష్టస ౦హవ్యాం... 

ర్ర22 
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“సర్గసంఖ్యా. 
సృష్టసంఖ్యా. 

౧౦౬. అధ లక్ష్మణేన (శ్రీరామం (పతి స్వహననేన స్వ ప్రతిజ్ఞాపాలనకరణని వేదనే. రామేణ 

తం (పతి త్యాగస్య వధ పతినిధిత్యకథ నేన తత్త్యాగః, తదను సౌమితిజా స్వగ్భహా౬ 

_సవెశేనై వ నసరయూనద్యా మవగాహనం చ షడు త్తరశతత మె. 588 

౧౦౭. అథ సభామధ్యిఒద్య భరతం రాజ్యేఒ భిషేచ్యాహం వనం గచ్చామీతి (శ్రీరామవచనం, 

త ఛృవణేన భిరతేన రాజ్యవిగర్హ ణపూర్వకం కోనలేషు కుశం, ఉ తరకోసలేషు లవ 

మధిషిచ తా మితి కథనేన (శ్రీరామేణ తథాకరణ౦, తతో శ తుఘ్నం (పతి దూత 

(పెషణం చాహ సపో త్తరశతత మే, 541 

౧౦౮. అథ దూతముఖా ద్విదితవృత్తా ౦తేన శతుఘ్నేన పతద్వయస్య రాజేఒభిషేచన 

పూర్వక మయోధా్య మేత్య రామం (ప్రతి స్వన్యాఒనుగమన్నపార్ద నె రామేణ తదను 

జ్ఞానం, తతో సుగీవేజాంగదస్య రాబ్యేఒభిషేచనపూర్వక మృక్షవానరాదాభి సృహ 

రామం (ప్రతి స్వస్యానుగమనాయ (ప్రార్దనే కృతే, రామేణ తదంగీకరణం, తదను 

శ్రీరామేణ హనుమద్విభీషణొ (పతి ఆచ౦దార్కావస్థానచోదనపూర్వకం మెందద్వి 

విదజాంబవతాం మేదిన్యాం చిరావస్తానవోదనా చ అహ్టోతరశతత మే. 544 

౧౧౯. అథ (ప్రభాతే (శ్రీరామేణ మహ్మాపాస్టానిక విధి విధాపనపూర్వకం శ్రీ భూదేవీ విభూషిత 

పార్మ్వయుగేన, పురుషవేషదారిభి ర్వేదాయుధాద్యభిమాని దేవై * బుష్యాదిలిశ్చు అనుగమ్య 

మానేన చ నిజగ్భ హాన్నిర్షమనం,. తత్సమమే ప్రీదాలవృద్దెః పకుపక్యాదిపాణై రపి పరమ 

పదజిగమిషనూ తదనుగమనం చ నవో త్తరశతత మె. 519 

౧౧౦, అథ (శ్రీరామేణ సర్వ పాణిభి స్ఫార్టం స్వలొకగమనార్దం సరయూనదీ[ పవేశనం, తదను 

చతుర్ముఖప్రార్లితేన రామేణ వై ష్రవతేజఖపవేశనం, తతో స్వానుయాయినాం సకల 
థి రా ౯9 

ప్రాణినాం చతుర్ముభేన సాంతానికలోక్కపాపణం, వానరై శ్చాపి రామేణ సహ సరయూం 

(పవిశ్య స్వలోకగమనం చ దళో త్తరళతత మే. బ్గక 



సృష్టనంఖ్యా.. 

xxi1 J [ 

అయాన్ 

ఫలకథనం చ ఏకాదళో తర ౧౧౧. అథ వాల్మీకినా వేదతుల్యస్య రామాయణన్య సఠనాదేః 

657 శతత మే. 

561 రామావతారసర్గః. శ్రీ 

శ్ కి 
రామావతారఘట్లః. 

566. 

(శ్రి సీతాదేవ్యాః పాణిగ 569 

or 

ry 

య \ AR 

ర 
హాణఘటః. 



హరిః ఓమ్. 

గశ్రీసీతాలక్కణభరతశ| తుఘ్నహనుమత్సమేత 

అటి (శ్రీరఘునందనపర బహ్మ ణీ నమః. 

క శ్రీగోబిందరాజీయ విశ 
అడ En ర ం౦ంభకః 

Beene 

అథ (పథమ స్పర్ష ః 

9౮౮౯౧. 
(మాంస్తరాజ్యన్య రామస్య రాక్షసానాం వధే కృతే, 

ఆజగ్ము ర్మునయ స్పర్వ రాఘవం ( పతినందితుమ్. 

కౌశికోఒథ యవ్మకీతో గారో గాలవ ఏవ చ, 

కణం మేధాఒతిథేః ప్ముతః పూర్వస్యాం దిశి యే (శితాః 

, లీ గోవిందరాజీయవ్యాఖ్యా 

శ్రీ మద్వత్సకుల_పదీసశరజిత్సాదార వి ందద్యయీ 

బవాలబ్దసమ స్తళా స్త్ర వితతి రొ విందరాజాహ్వయః, 

శ్రీరామాయణభూషణేఒత్ర మకుటిభూతాం పరా ము త్రరే 

(గంధ వ్యాకృతి మాతనోతి విదుషాం ప్రీతిః పన ర్వరతామి 

(పా ప్తత్యాది) రాక్షసానాం వధే కృతే సతి, (పా ప్రరాజ్యస్య రామస్య అనాదరే 

(పా_ప్పరాజ్యం రామ మనాదృత్య రాఘవం లక్ష్మణం (పతినండితుం, సర్వే బుషయః ఆజగ్ముః 

(ప్రాధా న్యేనేందజిద్వధం (ప్రశంసిష్యంతి రామస్య సమీప ఇతి శేష ఇత్యేకే, అ(త |పేతి గాయ త్యా 

ఏక వింశా క్షరమ్. 

షష, 
అ 

వ 

ఎ అక 



2 శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజీయవి శి మై 

స్వస్యా( తేయోఒథ భగవాలా నముచిః (పముచి స్తథా, 

అగస్రోో౭ తి శ భగవాం త్ఫుముఖో విముఖ స్తథా. 

ఆజగ్భు చే సహా౬గసన్తా యే స్థితా దకిణాం దిశమ్, 3y 

నృషదుః కవషో ధామో రౌ_దేయశ్చ మహానృషిః. 
£1 a) "ల 

తెఒపా్యాజగ్ము స్పశిష్యూ చె యే (శ్రితాః పశ్చిమాం దిశమ్, vu 

వసిష్టః కశ్వపో౬థాఒ్యతి ర్విశ్వామి_ త సృ్పగౌతమః, 

జనుదగ్ని ర్భరద్వాజ సృఒపి స_ప్తరయ _స్తథా, 

ఉదీచ్యాం దిశి ససెతే నిత్యమేవ నివాసినః. ౬ 

ఇ వాప ప్య తే మహాత్మానో రాఘవస్య నివేశనమ్, గ్ల 

ష్ 8 
y= 

£9 
Op 

పతిహారార్థం హుతాశనసమ పభాః, 

వేదవేదాంగపవిదుషో నానాశాప్త్రవిశార దాః, eu 

ద్వార్థ ౦ ప్రోవాచ ధర్మాత్మా హ్వ్యగస్యో మునిస_త్రమః 

నివేద్యతాం దాశరథేః బుషయో వయ మాగతాః, ou. 

(సతిహార స్తత స్తూర్డ మగ_స్త్యవచనా ద్ల్రుతమ్. 

సమీపం రాఘవన్యాఒ౬శు _పవివెశ మహాత్మనః, జట 

(న్వస్తీతి) స్వ స్తీకరః ఆత్రెయః. ౩౪4 

(వసిష్ట ఇతి ఉక్తా వసిష్టాదయ స్స త్యర్థ 8 నను వసిష్టః అయోధాకయాం పృరోహిత 

తయా నిత్యం వ రమానః, కథ మిడానీ ముదీచ్యా దశ స సృమాగత ఇత్యుచ్యతే. సత్యం, యథా౬ఒగస్యో 

జ్యోతిర్మండలన్లోపి భువ తపస్సమారనాయ శరీరాంతరే సిక ఆగత సథా వసిషోపి జో్యోతిర్మండలస్ల 
థి జ @ అవని © ఇ 

స ప్పరిథి సృమాగత ఇత్ బోధ్యం. తదాగమనదశాయాం నగరస్టో వసిషో నాయాతః, అత ఏవ 

న పరిగణిత*, కౌకికః కుశిక వంశి విళ్వామ్మితాదన్యః. ౬ 

(నం ప్రాహ్యేతి.) (పతిహారో ద్వారి స్థః. “ద్వారి ద్వార్ సై (పకీహార ఇతమరః. ౭౪-౯౪ 



యు 

ఉ_త్తరకా౦డే - ప్రథమ స్సర్గః 

(అగ స్ట్యెన మునిగణై నహ (శ్రీరామసమీపాగమనమ్) 

నయెంగితజ్ఞ స్పద్వృతో దక్షో థె భై ర్యసమన్వితః. 

స రామం దృశ్య సహసా ప రచ చం దసమ పభమ్, 
వగ) 

అగ_స్త్యం కథయామాస సంపా _ప్త మృషభి సృహ, 

౧౯౦౪ 

౧లా 

(శుత్వా (రావా పాపా న్మునీం సా ౦ను బాలసూర్యసమ। పభాకా, 
వైఫ్ చ 

(ప్రత్యువాచ తతో ద్వార్స్టం (పదేశయ యథాసుఖమ్. O౨2 

తాం త్సం పాపా న్మునీకా దృష్ట్వా (పక్యుక్ణాయ కృతాంజలిః, 

పాద్యార్యాదిఖి రానర్చ్య గాం నివేద్య చ సాదరమ్. 
యం a 

రామా౬భివాద్య (పయత ఆసనా న్యాదిదెశ హా, 

తేషు కాంచనచిి తేషు మహత్సు చ వరెమ చ. 

కుశాంతర్భానద_క్తేెమ మృగచర్మయుతేషు చ. 

యథార్హ ముపవిష్టా స్తే అసనేష్యృషిపుంగవాః. 

రామేణ కుశలం పృష్ట స్పశిష్యూ స్పపురోగమా,, 

మహర్ష యో 'వేదవిదో రామం వచన మ బువకా. 

కుశలం నో మహాబాహో సర్వత రఘునందన, 

త్వాం తు దిష్ట్యా కుశలినం పళ్యామో హతళా తవమ్. 

దిష్ట్యా త్వయా హతో రాజ (నావణో లోకరావణః, 

నహి భార స్స తె రామ రావణః పు తపాొ(తవాళా. 

O౧3 

(తానితి,) (అభివాద్యేశి, ) సముదాయం (ప్ర వతీతి శేషః. మతా ఇ. 

(కుశల మితి) సర్వత్ర పురకోశాదిషు, దిష్ట్యా దై వాత్, హతశా(త్రవం హతశ(తుం. ౧౭ 

(దిపేతి.) రావణ స, న పా భార; తద్వధ స్త ఈషత్క_ ర్మే త్యర్థః. ౧౮ 



శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లే 

సధను స్వం హి లోకాం స్త్రీకా విజయేథా న సంశయః, 

దిష్గా్య తయా హతో రామ రావణో రాక్ష నెశ్వర*. గాకా 
డం 

దిష్ట్యా హిజయినం త్వా౬ద్య పశ్యామ స్సహ సీతయా, 

లక్ష్కణేన చ ధర్మాత్మ౯ (ఖాతా త్వద్ద్గిత కారిణా. 20 

మాత్చథఖి రాతృసహితం పళ్యామో౬ద్య వయం నృప, ౨౦|| 

ర్ అల౨ి0 4 

యస్వ _పమాణా ద్విపులం (ప్రమాణం నేహ విద్యతే, 

దిష్ట్యా తే సమరే రామ కుంభకర్ణో నిపాతిత*, ౨౨|| 

(కశిరా న్పారరాయిచ్చా చెవాంతకనరాంతకొ. 

దిష్ట్యా రే నిహతా రామ మహావిర్యా నిశాచరాః, ౨౩1 

కుంభశై వ నికుంభశ్చు రాక్షసౌ భీమదర్శనౌ. 

దిష్ట్యా తౌ నిహతౌ రామ కుంభకర్ణసుతా మృధే, Duy 

యుద్లోన్మ త శ్చ మ త్తశ్చ కాలాంతకయమోపమౌ. 
యలు వాన అనాలే 

యజ్ఞకోపశ్చ బలవాకా ధ్యూమాక్ష్ నామ రాక్షసః, eer 

కుర్వుంత8 కదనం ఘోరం ఏతే శసా స పారగాః. 
“5 "య 

అంతక _పళతిమై ర్చాణై ర్మ వా వినిహూతా స్త్వయా, ey 

తదేవ డర్శయతి (సధను రిత్యాది.) విజయేథా ఇతి విపరాభ్యా మిత్యాత్మ నేసదమ్. ౧౯౭౨౧౪ 

( యస్మేతి) (పమాణాతీ శరీభ సరిమాణాత్ , లట = ౨౬ ౪ 



యే ఉత్తరకాండ - పథమ. స్సర్గః 

(ఆగ ఫై కన (శ్రీరామం (పతి రావణాదివిజయ్మప్రశంసన ప్రకార 8) 

దిష్ట్యా త్వం రాక్ష నెయ్య దేణ ద్వంద్వయుద్ద ముపాగత?. 

"డెవతానా మవధ్యేన విజయం (పా_ప్టవా నసి, —౨2y కన 

సంఖ్యే తస్య న కించిత్తు రావణస్య పరాభవః. 

జడా. 
మ ద్వంద్వయుద్ద మను పొపో దెష్టా్య 

దిష్ట్యా తస్య నుహాబాహో కాల స్యెవాభిధావతః, 
ర అల a ల మై అలో రా అన 

ముక్త స్పురరిపో ర్రీర (చా _ప్ప్తశ్చ పిజయ స్త్వయా. ౨౯ (4 

అభినందామ తే సర్వే సం శుత్యేం దజితో వధమష్_ 

సోఒవధ్య స్పర్వభూతానాం మహామాయాధరో యురి. ౩04 

విస్మయ స్తెషష చాస్మాకం త(చ్చుత్వేందజితం హాతమ్, తెం 

ఏతే చాన్యే చ బహవో రాక్షసాః కామరూపిణః, 

దిబ్యూ తయా హతా ఏరా రమూణాం కులవరన, 2౨ 
ఆ mp 

దత్వా పుణ్యా మిమాం వీర సౌమ్యా మభయదక్షిణామ్, 

దిష్ట్యా వర్హసి కాకతి స్థ జయేనా౬ మి తకర్శన. 33 

శ్రుత్వా తు తెషాం వచన మృషిణాం భావితాత్మనామ్, 

విస్మయం పరమం గత్వా రామః (వాంజలి ర బవీత్. 2౪ 

(దిష్ట్యా త్వమితి.) ద్వ ంద్వ,యు ద్ధ ముపాగత సృకా విజయం (పొప్తవా 

నసీత్యన్వయః. 
౨౭౪.--౨౮ ౪4 

(దిష్ట్యా తస్యేతి,) ముక్తః తస్య రావణే శృరబంధాదితి. శేషః. ౨౯4౩౨ 
రు 

(దక్వేతి.) అభయదక్షిణా మభయదానం. దేవర్షి భ్య ఇత్యర్థః, వర్ధసి వర్థసే, 3౩ 

(శుత్వేతి) విస్మయం గత్వా రావణివధవిషయవా కే నేతి శేషః. 3౪ 
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భగవంత: కుంభకర్ణ్యం రావణం చ నిశాచరమష్, 

అతి కమ్యు మహాఏర్యా కిం (పశంసథ రావణిమ్, ౭౫. 

మహోదరం (పహ స్తం చ విరూపాక్షం చ రాక్షసమ్, 

మత్తోన్మత చ దుర్చర్హౌ చేవాంతకనరాంతకౌ, 
అతి కమ్య మహాఏర్యా౯ కిం [పళంసథ రావణిమ్, seu. 

అతికాయం (తిశిరసం ధూ(మాకం చ నిశాచరమ్, 

అతికమ్య మహాఏర్యాకా క్రిం పశంసథ రా వణిమి. sey 

కీద్భశో ఖై (సభావో౬స్య కిం బలం కః పరాకమః, 

కేన వా కారణ నైవ రావణా దతిరిచ్వతే. కెలా॥ 

శక్యం యది మయా (శొతుం న ఖల్వాజ్తాపయామి వః, 

యది గుహ్యం నదే ద్య కుం (శొతు మిచ్చామి కథ్యతామ్. ఇ2౯ాళ 

శ్యకోపి విజిత స్తేన కథం లబ్బవరశ్చ సః, 

కథం చ బలవా౯ పుుతో న పితా తస్య రావణః. vou 

కథం పితు శ్చాఒభ్యధికో మహాహవే శ|కస్య జేతా హీ కథం స రాక్షసః, 

వరాశ్ళ లబ్బాః కథయస్వ మేఒద్య తత్సృచ్చత శ్చాస్య ముసిం ద సర్వమ్. vou 

ఇతి శ్రీమ(దామాయణే ఉ_త్తరకాండే _పథమస్సర్షః. 
—- తా లా 

(శక్య మిత్యాది.) యది గుహ్యం న భవతి, యది యుష్మాభిః వక్తుం శక్యం, యది 

మయా చ (శ్రోతుం, తదా కథ్యతాం, అహం కు (క్రోతు మిచ్చామి కేవలం, నతు వక్తు మిత్యాజ్ఞా 

పయామి, 3౫.9౯౪4. 

(శక్ర ఇతి.) పితా రావణో న బలవాకా ప్వృతాపేక్షయేతి కథమ్, ౪౦౪.9౪ ౧౪| 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాక్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 
(పథమ స్పర్షః, 

గ 

౦ ఆజం 
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అథ ద్వితీయస్సర్గః. 

జాతు షనకాలాాలాలులు 

తస్య తద్వచనం _శుత్వా రాఘవస్య మహాత్మనః. 

కుంభయోని ర్మహాతేజా రామ మేత దువాచ హ. ౧ 

_శ్రుణు రామ కథావృ త్తం తస్య 'తేజోబలం మహత్, 

జఘాన శ|తూకా యేనా౬సౌ న చ వధ్య స్ప శతుభిః. ౨ 

తావే రావణ స్వేదం కులం జన్మ చ రాఘవ. 

వర|పదానం చ తథా తస్మా దత్తం (బవీమి తే 3 

పురా కృతయుగే రామ (పజాపతిసుతః (సభుః, 

పులస్తో నామ (దహ్మార్షి స్పొాక దివ పితామహః. ౪ 

నానుకీ ర్యా గుకా స్తస్య ధర్మత శ్శ్లత స్తథా, 

(పజాపతెః పు[క ఇతి వక్తుం శక్యం హి నామతః, నా 

అథ ద్వితీయ స్సర్గః, 

a స వల 

(|శుణ్వితి.) అసౌ రావణిః, న చ శ తుభి ర్వధ్యః, తత్కారణం (శుణ్వీతి సందింధః, ౧-౨ 

(తావ దితి.) తావత్ (ప్రథమం రావణసై 5వ కులాదికం య మహం తే (బ్రవీమి, పళ్ళ్చా 

(ద్రావణే శ్చేతి శేషః, తి 

తత్ర (పథమం కుల మాహ (పురే త్యాది) పుల్త్యః దళ్నపజాపళిక్వేకః, పితామహ 

ఇవ పితృతుల్య ఇత్యర్థః, ౪ 

తదేవాహ (నానుకీర్త్యా ఇతి.) ధర్మత స్రీలత కోత్సన్నా ఇతి శేషః. తే గుణా నాను 

క్రీ ర్యా వివిచ్యాశ క్యవర్ణ్యాః, కింతు (ప్రజాపతిప్పుత నామత ఏవ తత్సంకీ ర్తనమాత్రం. తత ఎత'సై కవ 

"వై భవం వక్తుం శక్యం, (ప్రజావతిష్పత్రత్వోకె వ తస్య వై భవం వర్ణితం భవతీ త్యర్థః, x 



రి (శ్రీమ్మదామాయణే గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

(పజాపతిసుతత్వేన దేవానాం వల్ల భో రూ స్మ 

ఇష్ట స్పర్వస్య లోకస్య గుణ శృుభై 9 ర్కహోమతిః. ౬ 

సతు ధర్మ! పసంగెన మేరోః పార్శేన వముహాగిరెః, 

తృణవింద్వాశమం గత్వా న్యవస న్యునిపుంగవః. ౭ 

తప సేపే స ధర్మాత్మా స్వాధాయనియ లేం దియః, 

గత్వా౬ఒ౬,శమపదం తస్య విఘ్న౦ కుర్వంతి కన్యకాః లా 

దెవపన్న గకన్వాశ్చ రాజర్షి తనయా శ్చ యాః, 

(కీడంత్యొప్పరస శైవ తం దేశ ముపపేదిరే. జా 

సర్వ ర్తుషూపభో గ్యత్వా (దమ్యత్వా త్మా-ననన్య చ, 
నిత్యశ స్తా'స్తు తం దేశం గత్వా (కేడంతి కన్యకాః, ౧౦. 

'దెశస్య రమణీయత్వా త్చులస్వోో యత స ద్విజః, 

గాయంత్యో వాదయంత్యశ్చ లాసయంత్య స్తథివ చ, 

మున _స్తపస్విన స్తస్య విఘ్నం చ్మకు రనిందితాః. ౧౧౪ 

అథ (కుద్దో మహాతేజా వ్యాజహార మహామునిః, 

యా మే దర్శన మాగచ్చె తా గర్భం ధారయిషతి. ౧_౨|| 

తాస్తు సర్వాః (పతిశుత్య తస్య వొక్యం మహాత్మనః, 

(బహ్మశాపభయా దృ్భీతా _స్తం దెశం నోపచ్మ్నకముః. ౧౩౪ 

(స త్విత్యాది.) ధర్మపసంగేన తపస్సంపాద నెచ్ళయెత్యర్థః. తృణబిందు ర్నామ 

 బషిః. ౭___ళా 

(సర్వర్త్వితిం తం దేశ మాశ్రమపదమ్. ౧౦ 

(దేశ ప్యేతి) లాసయంత్యః నృత్యంత్యః. ౧౧౧౩౪ 
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బాం ౧ 

(అగ స్టెన పుల స్యవిశ్రవసో రుత్స త్తికథనమ్ 

తృణబిందోస్తు రాజన్ష సనయాన శృణోతి తత్. ౧౪ 

గత్వా౭౬(శమపదం తత విచచార సునిర్భయా. 

న సా౬ పశ్యతి స్థితా తత కాంచిదభ్యాగతాం సఫీమ్. ౧౫. 

తస్మి౯ కాలే మహాతేజాః (పాజాపత్యో మహానృషిః, 

స్వాధ్యాయ వుకరో త్త తపసా భావిత స్ప యమ్. ౧౬ 
అతా o- 

సా తు వేద్మశుతిం శ్రుత్వా దృష్ట్వా వై తపసో నిధిమ్, 

అభవ త్చాండు దెహో సా సువ్యంజితశరీరజా. ౧౭ 

బభూవ చ సముద్విగ్నా దృష్ట్వా తద్దూీష మాత్మనః. 

ఇదం మే కిం త్వితి జ్ఞాత్వా పితు రతాష౬౬! శమే పితా. ౧౮ 
ze గ ట్ట థి 

తాం తు దృజ్ఞ్వా తథా భూతాం తృణబిందు రథా(బవీత్, 

కిం త్వ మేత_త్త్యసదృశం ధారయ స్యాత్మనో వపుః. ౧౯ 

సా తు కృత్యా౭.౦జలిం దీనా కన్యోవాచ తపోధనమ్. 

న జానే కారణం తాత యేన మె రూప మీదృశమ్. ౨౦ 

కింతు పూర్వం గతా స్వ్యేకౌ మహర్ష ర్భావితాత్మనః, 

పులస్స్యస్యా౭ఒ౬( శమం దివ్య మన్వేస్టుం స్వసఖీజనమ్. ౨౧: 

(తస్మి న్నితి.) స్వాధ్యాయ మకరోత్, వేద మపఠ దిత్యర్థః, ౧౪-౧౬ 

(సా త్వితి.) వేద్మశుతిం 'వేదధ్వనిం (శ్రుత్వా, కోఒదీత ఇతి గత్వా దృష్ట్వా చేత్యర 8. 

పాండుదేహో గర్భిణీత్వాత్ . సువ్యంజిత శృరీరజో యస్యా స్పా తథా. | ‘౧౭ 

(బభూ వెత) ఇదం మే కిం, ఎత తీ_మితి జ్ఞాత్వా గర్భకారణ మిదం కింత్వితి జ్ఞాత్వే 

త్యర్థక, . ౧౮-౨౫ 

[2] 



శీ) శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట 

నచ పశాకమ్యహం తత కాంచిదభ్యాగతాం సవఖీమ్, 

రూపస్య తు విపర్యాసం దృష్ట్వా (తాసా దిహాఒ౬ఒగతా. ౨౨ 

తృణవిందుస్తు రాజర్షి _స్టపసా ద్యోతిత్మ పభః. 

ధ్యానం వివేశ తచ్చాపి హ్యాపశ్య దృషికర్మజమ్, ౨౩ 

స తు విజ్ఞాయ తం శాపం మహర్షే ర్భావితాత్మనః, 
న్య రె 

గృహీత్వా తనయాం గత్వా పులస్త్య మిద మబవీత్. ౨౪ 

భగవం _స్తనయాం మే త్వం గుజై_ నసై్స్టై్వైరేవ భూషితామ్, 

ఖతం (పతిగృహాణెమాం మహర స్వయ ముద్యతామి. ౨౫ 

తపశ్చరణయు కస్య (శామ్యమాణం[ దియస్య తే 

శుకూషణపరా నిత్యం భవిష్యతి న సంశయః. ౨౬ 

తం (బువాణం తు తద్వాక్యం రాజర్లి0 ధార్మికం తదా, 

జిఘృకు రబవీత్క్య-న్యాం కాడ మిత్యెవ స ద్విజః, ౨౭ 

దత్వాస తు యథాన్యాయం స్వ మాశమపదం గతః, 

సాజఒపి తతాఒవస త్కన్యా తోషయంతి పతిం గుణై 2, ఎరా 

(స త్వితి.) తనయాం గృహీత్వా పులస్త్యం గత్వే త్యన్వయః. ౨౨౨౨౩౪ 

(భగవన్నితి, ఇమాం భిక్షం, గృహాణేతి, భికెక్వేన స్వీకురుష్వే త్య(బవీ దితి పూర్వేణా 

న్వయః. నను, ఊర్చ్వరేతసా మయా కథం గ్రాహ్యాః కిం వా మేఒనయా (ప్రయోజన మిత్యశాహ 

(ఉద్యతా మితి.) “'ఉద్యతా మాహృతాం భిక్షాం పురసాద| పవేదితాం, భోజ్యాం మేనే |ప్రజానాథో 

హ్యపి దుష్కుత కర్మణ” ఇత్ఫు శ్తేః. స్వయ ముద్యతేయం (గాహ్యైవే తర్జః, ౨౫౨౭ 

(దశక్వేతి) యథాన్యాయం పాణి గహణపూర్వక మిత్యర్థః, ౨౮ 
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అజా Mn 

(అగ స్త్యైన పుల స్హ్యవిశ్రావసో రుత్స త్తికథనమ్) 

తస్యా స్తు శీలవృ తాభ్యాం తుతోష మునిపుంగవః, 

(ప్రేత స్ప తు మహాతేజా వాక్య మేత దువాచ హ. ౨౯ 

పరితుష్టోజస్మి సుశ్రోణి గుణానాం సంపదా భృశమ్, 

తన్మా దెవి దదామ్యద్య పుత మాత్మసమం తవ. 3౦ 

ఉభయో ర్వంశకరారం పౌల స్య ఇతి విశుతమ్, 

యస్మాత్తు విశుతో వేద_స్త్వయైషోధ్యయతో మమ. ౩౧. 

తన్మా త్స వశవా నామ భవిష్యతి న సంశయః, 

ఏవ ముక్తా తు సా దేవీ (పహృ ప్టైనాఒంతరాత్మనా. ౩౨ 

అచిరేణై వ కాలేనాఒసూతా విశ్రవసం సుతమ్, 
(తీలోకేషు చ విఖ్యాతం యశోధర్మసమనిత్వమ్. 2 2. 

(శుతిమాం త్సమదర్శీ చ వతాచారరత స్తథా, 

కితేవ తపసా యుకో హ్యాభవ ద్విశవా మునిః. కళ 

ఇతి (శ్రీమ, దామాయణే, ఊ_త్తరకాండే, ద్వితీయస్సర్గః, 

DL? 

(ఉభయో రితి.) ఉభయోరపి మాతుః పితు శ్చేత్యర్థః. అధ్యయత అధీయాన స్యేత్యర్థః 

వేదో విశుతః గర్భహేతురితి శేషః. 3౧౩౪ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథఖ్యానే. 
ద్వితీయ స్సర్గ 8, 

RICE. HU 



19 గశ్రీమదామాయణే గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అథ తృతీయ స్సర్గః. 

అథ పు[తః పుల _స్త్యస్య వి|శవా మునిపుంగవః, 

అచిరెజై. వ కాలేన పికేవ తపసి సి స్టితః. ౧ 

సత్యవాం చ్చీలవాం చ్చాంత స్పా కధాకాయనిరత శుచిః, 

సర్వథో గే ష్వసంసకో నిత్యం ధర్మపరాయణ 8. ఎ 

శ్రాత్వా తస్య తు తద్భ్భ త్తం భరద్వాజో మహామునిః, 
మై 0 . —— 0 i 

దదౌ విశవసె భార్యాం స్వనుతాం దెవవర్షి సమ్. 3 
౬౩ 

_పతిగృహ్యా తు ధర్మేణ భరద్వాజసుతాం తదా, 

(పజాన్వెషికయా బుధ్యా (₹యో హ్యాస్య విచింతయకా, ల్ 

ముదా పరమయా యుకో విశవా మునిపుంగవః, 

స తస్యాం పర్యసంపన్న మపత్యం పరమాద్భుతమ్, ౫ 

జనయామాస ధర్మజ్ఞ స్సరై్వై (రృహ్మగులై ర్యుతమ్, 
మ నడ 

తస్మికా జాతే తు సంహృష్ట స్పంబభావ పితామహః, ౬ 

అథ తృతీయ స్సర్గః, 

VP Re “ran 

= (జ్ఞాక్వేతి.) తన్య తద్వృ త్తం విశ్రవస స్తాదృశం చరిత్ర మిత్యర్షః. : దేవవెర్టినీం చేవ 
సమానరూపామ్, ౧-3 

(ప్రతిగృహ్యేత్యాది.) కోకపంచక మేకం వాక్యం. సర్వ రృహ్మగుణె ః శమదమాదిభి 

రిత్యర్థః. పితామహా।ః వె శ నణపితామహః. పల స్త్య ఇత్యర్థః. (వజా మన్విచ్చతీతి ప్రజా న్వేషికా 
శవ లో 

పత్యయస్థా” దితిత్వం అస్య విశ్రవస స్తస్మి౯ పతే జాతే తుష్టో బమఘావ, (శేయస్కరీం ధనేశత త్ 
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(విశవసో మునివరాత్కు_బెరోత్స త్తి 

దృష్టా (శేయస్కరీం బుద్ధిం ధనాధ్యక్ష' భవిష్యతి, 

నామ తస్యా౬ఒకరో (తీత స్సార్లం దెవర్షి భి స్తదా. ౭ 

యస్మా ద్వి శవసోఒవత్యం నాద్భశ్యా ద్వి(శవా ఇవ, 

తస్యా దె ఇశవణో నామ భవిష్య త్యేష వ శుతః. లా 

స తు వై(శవణ సత తపోవనగత స్తదా, 

అవర్హశాహుతిహుతో మహాతేజా యధా౬నలః. Can 

తన్యాఒ౭|శమపదస్థస్య బుద్ది రజే మహాత్మనః 
థా © జక 

చరిష్యే పరమం ధర్మం ధర్మో హి పరమా గతిః ౧౦ 

స తు వర్షసహ్మసాణి తప స్తపాష మహావనే, 
వ్యు వామ) లావో 

యం, కితో నియమె రుగె శ్పకార సుమహ తపః, ౧౧ 

పూర వర్షసహ్మసాంత తం తం విధి మకల్పయత్ , 

జలాళీ మారుతాహారో నిరాహార స్తథైవ చ. ౧౨ 

రూషశ్రేయఃప్రా ప్రిహేతుభూకాం, జన్మలగ్నపర్యాలోచనయా కాలాంతరే ధనాధ్యక్ష నామకో 
భవిష్యతీతి నిశ్చిత్య తత్కాలే వి శవసోవ త్త్యత్వా ది శ్రవణ ఇతి విశుతో భవిష్యతీతి నామ చ చకార, 

“*విశవసో విశవణం” ఇతి విశవణాదేశః. ౪.౧౦ 
x 

(స త్వితి.) నియమేన యం(తితః సంజాత బంధనః, ౧౧ 

(పూర్ణ ఇతి) తం తం విధిం. విధి మేవాహ (జలాశీత్యాది.) ౧౨-౧౩ 
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గత్వా తన్యాఒ౬ఒశమపదం (బహ్మాదం వాక్య మబవీత్, 

పరితుష్షోఒస్మి తే వత్స కర్మణాఒనేన సు(వత, ౧౪" 

వరం వృణీష్వ భ(దం తే వరార్హ స్వం మహామతే, ౧౪|| - 

అథా౬(బవీ ది పశవణః పితామహ ముపస్థితమి, 

భగవకా లోకపాలత్వ మిచ్చెయం వి త్తరక్షణమ్. ౧౫౪. 

అథ్నాబవ్ దై శ్రవణం పరితుష్టేన చెతసా. 

(బహ్మా సురగణ. స్సార్హం దాఢ మిత్యేవ హృష్టవత్, 

అహం వె లోకపాలానాం చతురం _సష్షు ముద్యతః, ౧౭ చి (c డం 

య మెం దవరుణానాం చ పదం యత్తవ చేప్పితమ్, 

తద్గచ్భ త్వం హి ధర్మజ్ఞ నిధి శత్వ మవాప్నుహి. 

శ| కాంబుపయమానాం చ చతుర్గ స్త్వం భవిష్యసి, ౧౮౪: 

ఎత చ్చ పుష్పకం నామ విమానం నూర్యసన్ని భమ్. 

(పతిగృషహ్థాష్వ యానార్థం _తిద శై స్పమతాం (వజ, ౧౯౪ 

స్వస్తి తెఒస్తు గమిష్యామ స్సర్వ ఏవ యథాగతమ్, 
కృతకృత్యా వయం తాత దత్వా తవ వరద్యయమ్, 

ఇత్యు కా ౪ స గతో (బహ్మా స్వస్థానం శైదశ్రై స్సహ. ౨౧ 

గతేషు (బహ్మపూడద్వేషు దెవేష్య౭_ థ నభస్థలమ్, 

వనే స పితరం (వాహ (వాంజలిః (సయతాత్మవాకా. ౨౨. 

(అరధేత్కి) వి త్రర క్షణం అశేషనిధి సతిత్యమ్. ౧౪=౧౭ 

(యమేతి.) యదీప్పితం త్ర దచ్చ, నిధీశత్వ మవాప్పుహి. ౧౮౪. 

(ఏకచ్చేతి.) ((కదశై సమతా మితి. ) నతు బుషప్పుతవ ద్వ ర్త స్వేత్యర్థ 8. ౧౯-౨౨. 
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(స్వపితృనియోగెన రాక్షసాధిష్టితపూర్వలంకాయాం స్వజనై స్సహ నివాసః) 

నివాసనం న మె దేవో విదదే న (పజాపతిః, యి 

భగవకా లబ్బవానస్మి వర మిష్టం పితామహాత్, 

తం పశ్య భగవకా కించి న్నివాసం సాధు మె _పభో, ౨౩|| 

నచ పీడా భవెద్య(త (పాణినో యస్య కస్యచిత్. 

ఎవ ముక్తస్తు పు తేణ ఏిిశవా మునిపుంగవః, 2 vu 

వచనం ప్రాహ ధర్మజ్ఞ శ్యూయతా మితి సత్తమః, 

దకీణస్యోద ధే పిరే (తికూటో సామ పర్వతః, XU 

తస్యా గే తు విశాలా సా మహేం(దస్య పురీ యథా. 

లంకా నామ పురీ రమ్యా నిర్మితా విశ్వకర్మణా, De (| 

రాక్షసానాం నివాసార్గం యథేంద స్యామరావతీ. 

త|త తం వస భ(దం తే లంకాయాం నాత సంశయః, 2౨ ey 

హేమ పాకారపరిఘా యం తశ స్రసమావృతా. 

రమణీయా పురీ సా హి రుక్కవె డూర్యతోరణా, ౨౮౪4 

రాక్షనై స్పా పరిత్య కౌ పురా విష్ణుభయార్డి తై *. 

శూన్యా రక గై. స్స్ర్వై రసాతలతలం గత్రై 9, ౨౯౪ 

శూన్యా సం పతి లంకా సా (పభు_స్తస్యా న విద్యతే. ౩60 

స త్వం తత నివాసాయ గచ్చ పుుత యథాసుఖమ్స్ 

నిరోష _స్త్మత తే వాసో న బాధా తత కస్యచిత్. ౩౧ దె అం 

(హేమేతి) యం(త్రరూపైై శె 9 స్ప్సమావృతా. ౨౮-2౩౧ 
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ఎత చ్చుంత్వా స ధర్మాత్మా ధర్మిష్టవచ నం పితుః, 

నివాసయామాస తదా లంకాం పర్వత మూర్లని. 

నై రృతానాం సహనై స్తు హృషః (పముదిత్రే సృహ, 3౨౪. 
౬ ఈ — వ యా 

అచిరేతై వ కాలెన సంపూర్ణా తస్య శాసనాత్, 3౩ 

స తు త్యతాఒవస (త్పీతో ధర్మాత్మా నై రృతర్ణ భః, 

సము దపరిఘాయా0 తు లంకాయాం వ శవాత్మజః. 3౩౪ 

కాలే కాలేతు ధర్యాత్మా పుష్పకేణ ధనేశ్వరః, 

అభ్యాగచ్చ ద్వినికాత్మా పితరం మాతరం చ హి. 3౫ 

స దెవగంధర్వగణై. రభిష్టుతః తథాఒప్పరోనృత్యవిభూషితాలయః, 

గభ _స్తిభి స్ఫూర్య ఇవాచభాసయకా పితు సృమీపం ప్రయయౌ స వి త్రపః ౩౬ 

ఇతి (శ్రీమ దామాయశణే, ఉ త్తరకాందె, తృతీయస్సర్గః, 

హై జమ్ 

(ఏతదితి.) ప్రముదితై స్పహ నివాసయామా సేతి యోజనా, ౩౨౪ 

(అచిరెణేతి.) సంపూర్ణా ధనధాన్నాది సర ్వశ్వర క పూ ర్షత్యర్థః. 33-3౬. 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషటే, మణీమకుటాథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 
తృతీయ స్సర్గః, 

నానన 



(శుత్వా౬ఒగ న్వేరితం వాక్యం రామో విస్మయ మాగతః, 

కథ మాసీ త్తు లంకాయాం సంభవో రక్షసాం పురా. ౧ 

తత శిరః కంపయిత్వా ( తేతాగ్నిసమవి. గహహ్, 

త మగస్త్యం ముహు ర్షృష్ట్వా సృయమానోఒభ్యభాషత ౨ 

భగవకా పూర్ణ మప్వేషా లంకాఒ౭౬సీ త్పిశికాశినామ్, 

(శుత్వెదం ఖభగవద్వాకం జాతో మే విస్మయః పరః. 3 

పుల స్త్యవంశా దుద్భూతా రాక్షసా ఇతి న శుతమ్, 

ఇదానీ మన్యత శ్చాపి సంభవః కీర్తిత స్తకయా, ఇ 

రావణా క్కుంభకర్ణాచ్చు (పహస్తా దిషకటా దపె, 
[వ హా కక. 

రావణస్య చ పుతేభ్యః కిన్ను చే బలవ త్తరాః. >» 

అథ చతుర స్సర్గః 
థ ఇగ 

a 

(శ్రుశ్వేత్యాది.) లంకాయాం, ధనదాధిష్టానాత్ పూర్వమపి రక్షసాం సంభవః, అపఃస్టానాది 

సంభవ ఇతి యదుక్తం త్మచ్చుత్వా విస్మయ మాగత ఇత్యన్వయః. ౧ 

(తత ఇత్యాది) తతో ముహు శిరః కంపయిత్వా, విస్మయమాన స్పకా, అగస్త్యం 

దృషాాఒభ్యభాషత, 
Pp 

(భగవన్నితి.) పూర్వం రావణకుబేరయోః పూర్ణ మపి లంకా పిశితాశినామాసీ దావాస ఆసీ 

దితీదానీ ముక్తం (శుత్వా మమ విస్మయో జనిత ౩. 
ఆ 

కుతో విస్మయ ఇత్యాశ ౦క్య విరుద్ధ శవణా దిత్యాహ (ప్ప ల ఫ్య ్యతిఎ నః అనా స్మాభిః, పూజా 

యాం దిహువచనం, (శుతం కర్ణాకర్షికయేతి శేషః. 
ల 

[5] 
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క ఏషాం పూర్వకో (బహ్మ౯ క్రి న్నామా చ బలోత్క_టః, 

అపరాధం చ కం చాస్య విష్ణునా (దావితాః కథమ్. ౬ 

ఎత ద్వి_స్హరత స్పర్వం. కథయస్వ మమాఒనఘు, 

కితుహాల మిదం మహ్యం నుదభాను రకథా తమః. ౭ 

రాఘవస్య వచ _చుత్యా సంస్కారాలంకృతం కువ్రమ్, 

కషద్విస్మయయ మాన స్త మ స్వః (పాహ రాఘవమ్. లా 

పజాపతిః పరా సృృష్ట్వా హ్యాప స్పలిలసంభవః, 

తాసాం గోపాయసన స్తా నస్ఫజ త్పృద్యసంభవః. డా 

GC 

కిం కురు ఇతి భాష౦తః కుత్ప్చిపానాభయార్జి తాః, ౧౦ 

ఆభాష్య వాచా యత్నేన రక్షధ్య మిత మానదః, ౧౧ 

“రాదు కి అన టవ చ అద ఒం లాం ఉం అన మాల సీ అన అన (రాఘవస్యెతి,) సంస్కా_౦తి పదవాక కర్థజసంన్ గ్రాంతి యావత్, (ఈషద్విన్మయమాన 

జానన్నివ పృచ్చతితి విస్మితమ్. ౬.౮ 

(ప్రజాపతి రితి.” సలిలసంభవః పద్యసంభవః, సలిలే పద్య సంభవః ఇత రర 8, (ప్రజాపతిః 
ఏ > క “ 29 అన a కే అత్య మ్ 4 బహ్మా, అహ రంతే, అస స్పృష్ట్వా భూబు రథ సతా స్పము[ద్రరూపిణీ స్పృష్ట్వా ర్యాత్యవసానే తత్రైవ 

సలిలే, విష్ణునా భికమలే, వ ర్హమానః (పజాపతిః కాసా మపాం గోపాయనే, రక్షణనిమి తం, న తాకా 

జంతూక్రా, అస్ఫజకత్ . పుంలిగ త్త మారమ్, ౯ా వి దె 

(త ఇతి.) తాని స త్వాని, కిం కుర్మః కిం. కరవామెతి, భాషంతః, కుత్పిపాసాభయారితా కి 
క ఏ సంతః, స_త్త్వకరారం, స్వ స్రష్షారం వినీతవదుపస్టితాః, ౧౦ 

(ప్రజాపతి స్వత) (ప్రహసన్నివ భయార్షిత స్వ[పజావిషయదయావకాక (పహిసన్నిత్యర్థః. 

మానదః బహుrమానదః, ఛయనివృ త్తిమనుగృహ్హన్నిత్యర్థః, బా స త్వానీతి వాచా ఆభాష్య సంబోధ్య. 
ర క్షధ్వం యత్నేన ర క్షేధ్వ మిమా అప ఇతి. ౧౧౫ 
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(అగ స్తేన (శ్రీరామం (పతి రాక్షసకులమూలభూత హేతివంశకథనారం భః) 

రక్షామెతి చ త తా౬ఒన్వే జకాము ఇతి చాపరె, 

భుంక్షీతా భుంజీతై. రుక్త స్తత సా నాహ భూతకృత్. ౧౨ 

రక్షొమేతి చ యై రుక్తం రాక్షసా స్తే భవంతు వః, 

యక్షొమ ఇతి యై రుక్తం యకొ ఎవ భవంతు వః. ౧౩ 

త్మ "హేతి; _పహేతిశ్చ (భాతరౌ రాకసాధిపొ, 

మధుకై టభసంకాళా బభూవతు రరిందమౌ”. ౧౪ 

(సహౌతి ర్లార్మిక స్తత తపోవనగత స్తదా, 
అనానానానుో 

'హేతిర్షార్మ కియారే తు పరం యత్న మథాఒకరోత్. ౧౫ 
టి థి 

స కాలభగినీం కన్యాం భయాం నామ మహాభయాహ్, 

ఉదావహ దమెయాత్మా స్వయమేవ మహామతిః. ౧౬ 

a 
mm 2 

తాని స త్తాన్యాహ (రక్షామేతి.) తత తేమ స _క్ర్వేసు మధ్యే, అనై్యైః కెశ్చ త్సతే ఏః, రకా 

మేత్యు కః, తథావరై ర్దత్షొమే త్యు క్రః. (పజాపళిః, ఉభయమపి, లోడు తమబిహువచనం. “జతభక్ష 

హసనయోః*. కై క్చి న్నవయం రక్షొమ కింతు జటి మెత్యు క్తః, కః రకామేత్యు కం తతాహ (భుంక్షీతా 

భుంకితే రితి) అభ్యాసలొ పళ్చాందసః. అబుభుకీతై రక్షామే త్యుక్తం బుభుక్షితై స్తు జకెమెత్యు క్ష 

మితి [కమః, ౧౨ 

(రక్ష మెతిఎ వః యుమ్మాకం మధ్యే, యెః రకా మేత్యుక్తం కే రాక్షసా భవంతు. యై 

ర క్షమెత్యు కం తె యక్ష భవంతు, వర్షవ్యత్యయ ఆర్షః, ళం 

(పహేతి రితి) తత రాక్షసేషు (తపోవనగత ఇతి.) విరకో భూత్వేతి శేషః, ల 

(స ఇతి) కాలో యమః, (స్వయమే వేతి) ప్రార్థనాం గక్వేత్యర్థః. అసైకివ వివరణం 

-మ((దార క్రియార్థ ఇత్యాది) ౧౬ 
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స తస్యాం జనయామాస సతీ రాకిసపుంగవః, 

పతం పుత్రవతాం (శేష్ణో విద్యుక్కే_శ ఇతి _శుతమ్. ౧౭ 

విద్యుక్కే_శో హౌతిప్పుత స్ప దీపార్కసమ, పభః, 

వ్యవర్లత చుహాశేజా సోయమధ్య ఇవా౭_ం౦బుదః. ౧లా 

స యదా యౌవనం భద మన్నుపాపో నిశాచరః, 

తతో దార[కియాం త తస్య క కర్తుం వ్యవసితః పి రాకా 

అష ఒర గార నః ఇష ౧ దొరా దాం సంధ్యాయా సనయాం నాథ సంధ్యాతుతల్యాం (పభావతః, 

వరయామాస పుతార్థం హూతీ రాకసపుంగవః. ౨౦ 

అవశళ్యా మెవ దాతవాన మవరనె నె సేతి సం ంధ్యయా, 

చింతయిత్యా నుతా దా విద్యుక్కైళా శాయ రాఘవ. ౨౧ 

వ. « | జ 
సంధ్యాయా _సనయాం లబ్ద్వా విద్యు త్కైశో నిశాచరః, 

రమళత స తయా సార్షం సౌలోమ్యా మఘవానివ. ౨౨ 

కేనచి_త్త్యథ కాలేన రామ సాలకటంకటా. 

విద్యుత్కైళా దర్భమాప ఘనరాకీ రివార్డ వాక్, (గా 

తత స్పా రాక్షసీ గర్భం ఘనగర్భసమ, పభమ్, 

(పసూతా మందరం గత్వా గంగా గర్భ మివాగ్నిజమ్. ౪ 

(విద్యుక్కేశ ఇతి కోయం మధ్య యస్య స తోయమధ్యః. గి౭=గాలా 

(న ఇతి.) పితా హీతిః. ౧౯-౨౩ 

(కత ఇతి, yt పసూతా (పసూ తవతీ, (అగ్నిజం గర్భమితి.) ఆగ్ని నా విసృష్టం మా హేశ్వరం 

గర్భ మిత్యర్ణః, ఘనగరా శనిః. ఎ 
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(సుకేళోత్ప త్తిః తస్మై పార్వతీపర మెశ్వరాభ్యాం వర ప్రదానమ్) 

త ముత్స్ఫృజ్య తు సా గర్భం విద్యుత్కేశరతార్జిన, 

రేమే తు సారం పతినా విస్మృత సుత మాత్మజమ్. ౨% 

ఉత్సష్ట స్తు స్తు తదా గర్భో ఘనశబ్దసమస్వనః, 

త యోత్సృృష్ట స్పతు శిశు శృరదర్శాసమద్యుతిః. 

నిధాయా సే స్య స్వయం ముష్టిం రురోద శనర్రె _స్తదా, DU 

తతో వృషభ మాస్థాయ పార్వత్యా సహిత శివః. 

వామయుమార్గెణ గచ్చనైఏ తశావ రుదితస్వనమ్, ey 

అపశర్ణ దుమయా సారం రుదంతం రాక్షసాత్మజమ్ు. 

కారుణ్యభావా తృార్వత్వా భవ త్రిపురసూదనః, ౨౮1 

తం గాక్షసాత్మజం చకే మాతు రేవ వయ సమము. 

అమరం వైన తం కృత్యా మహా దేవో౬క్షరోఒవ్యయః, ౨౯౪4 

పుర మాకాశగం (వాదా త్చార్వత్యా (పియకామ్యుయా. 

ఉమయా౬పి వరో దతో రాకనానాం నృపాత్మజ, 3ou 

సద్యోపలబి ర్లర్భస్య (పసూతి స్పద్య ఏవ చ. 

సద్య ఎవ వయః (వా_్తి ర్కాతు రేవ వయ సృ్పమహమ్, ౩ ౧౪ 

(ఆఅపశ్యదితి.) కారుణ్యేన సహితః భావ శ్చ్త్తం కారుణ్యభానః, తస్మాత్. ౨4౨7 4 

(త మితి, అక్షరోఒవ్యయ. ఇతి షడ్భావరాహిత్యోపల క్షణం. పార్వత్యా (పేరిత ఇతి శేషః. 

ఇద మెవ దర్శయతి వక్ష్యమాణ ((పియకామ్యయేతి.) ౨౯ U-3౦౪ 

(సద్య ఇతి.) సద్యోపలబ్ది రిత్యార స్సంధిః, మాతు రేవ వయస్సమం వయః పా_పి 

“రితి యోజనా, ౩౧|| 
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తత స్పుకళో వరదానగర్విత శ్రియం (వభోః (ప్రాప్య హరస్య పార్శ తః, 
చచార సర్వత మహో న్మహామతిః ఖగం పురం (_పాప్య పురందరో యథా. ౩౨౪ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాందే, చతుర్ధ స్సర్గః, 

-్హ జిం 

అథ పంచమ స్సర్గః. 

సుకేశం ధార్మికం దృష్ట్వా వరలబ్దం చ రాక్షసమ్, 

_గామణిీ ర్నామ గంధర్వో విళ్వావనుసమ పభః,. ఇ. 

తస్య దెవవతీ నామ ద్వితీయా శ్రీ రివాత్మజా, 
తమ లోకషు విథ్యాతా రూపయౌవనశాలినీ. వా 

తాం సుకేళాయ ధర్మాత్మా దదౌ రక్షఃశ్సియం యథా. 

వరదానకృత్రై శ్వర్యం సా తం (పాప్య పతిం (పియమ్. 

ఆస్ ద్దైవవతీ తుష్టా ధనం _పాసప్యేవ నిర్దనః, su 

తత ఇతి. సుకేశ ఇత్వనువాదాదేవ తనామకరణం సిదమ్. ఇగం ఆకాళగమ్. 3౩౨౪ ( ) § ఎ ద 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచికే, (శ్రీరామాయణభూషతణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

చతుర్షస్పర్లః. 
చు Mn 

అథ పజ్బుమస్సర్షః. 

(సు కేశ మిత్యాది.) నార్భద్వయం. వర లబ్ధం లబ్దవర ౦. గంధర్వ ఆసీత్, స తం సుకేశం 

దృష్యా తస్మై సుకేశాయ దదా విత్యన్వయః, రక్షక్షియం రాక్షస శ్శియమ్, ౧-౩౪ 
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(సుకేశా న్మాల్యవా న్చుమాలీ మాలీచేతి త్రయాణాం రాక్షసానా ముత్ప్తిః) 

స తయా సహా సంయుకో రరాజ రజనీచరః. 

అంజనా దభిని వ్కాంతః కరేజ్వేవ మహాగజః, vu 

దేవవత్యాం సుకేళ స్తు జనయామాస రాఘవ, ౫ 

శ న్నుతా ననయామాసన |తెతాగ్నిసమవి(గహోాకా, 

మాల్యవంతం సుమాలిం చ మాలిం చ బలినాం వరమ్. ౬ 

(తీకా తినే తసమాకా పుతా (నాక్షసాకా రాక్షనాధిసః, ౬ (4 

(తయో తోకా ఇవా౬ఒవర గాః స్థితా ప్రయ ఇవాఒగ్నుయ!. 

(తయో మంతా ఇవాత్యు[ గా స్రయో ఘోరా ఇవామయా 8, eu 

(తయ స్పుకెశస్య సుతా స్తేతాగ్నిసమ తేజసః. 

వివృద్ధి మగమం _స్హత వ్యాధయోపేక్షితా ఇవ, లా 

వర పొ పంపితు సేతు జ్లాతే ఏశృరతపోబలాత్. 
-— ఎం జా 

తస _స్పప్పుం గతా మేరుం (భ్రాతరః కృత నిశ్చయాః, = y 

(పగృహ్య నియమాజా సోరాకా రాక్షసాకా నృపప త్తమ. 
ాశాణాత్ 

వైరు స్తే తపో ఘోరం సర్వభూకభయావహమ్, cou 

(స ఇతి.) అంజనా దంజనాఖ్యగజాత్, అభిష్కాంతః ఉక్పన్నః, మహాగజః కరేణ్వేవ 

రరాజ. 
౫.౬4 

(త్రయో లోకా ఇత్యాది.) క్లోకద్వయం. త్రయో మంత్రాః, ఉత్సాహ ప్రభుమం[త్రళ క్రయః, 

తయో వేదా వా, త్రయ ఆమయాః, వాతపి త్తశ్లేష్యరూపాః, (శ్రేకాగ్నిసమవర్చన ఇతి తేజోతిశయ 

ఉర్ః. పూర్వసాహిత్మ ప్రధా నాత్ , వ్యాధయోపేషీతా ఇతి సంధి రార్డ 8. eu ౧౧4 
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లం (on) 

సతాంరవశమోహేతె ౩ తపోభి రువి దురబె 5. 5 డ్ A) డొ 

సంతాపయంత స్తీ లోకాకా సడెవానురమానుషాకా, ౧౧౦౪ 

తతో విభు శృతుర్వకో విమానవర మాస్లితః. 
- << థ్ 

సుకేశప్పుతా నామంత్య వరదోస్మీ త్యభాషత, ౧-౨౪ 

(బహ్మోాణం వరదం జ్డాత్వా సెంద్రై ర్రైనగజైై ర్వృతమ్. 

ఊచుః (వాంజలయ స్పర్వే వేసమానా ఇవ (దుమాః, ౧౩౪ 

తపసాఒ౬రాధితో దేవ యది నో దిశసే వరమ్. 

అజేయా శృతుహంతార స్తథైవ చిరజీవినః, ౧౪u 

(పభవిష్టా భవా మెతి పరస్పర మను. వతాః. ౧౫ 

ఎవం భవిష్యతి తు కా సుకేశతనయాకా విభుః, 

స యయా బహ్మలోకాయ (బహ్మో (బాహ్మణవనత్సలః, ౧౬ 

వరం లబ్లా తు తే సర్వే రామ ర్మాతిచరా సదా, 
క్ అవా 

సురానురాకా (వేబాధంతే వరదాననునిర్భయాః. ౧౭ 

తె ర్వధ్యమానా త్రిదళా స్సర్షి సంఘా స్పృచారణాః, 

_తాతారం నాధిగచ్చంతి నిరయస్థా యథా నరాః. ౧లా' 

అభ శే విశ్వకర్మాణ౦ శిల్సినాం వర మవ్యయమ్, 

ఊచు స్స్పమెత్య సంహృష్టా రాక్షసా రఘుస త్తమ. ౧౯ 

(తప సతి) (సభవిష్ట దః, యకార్డ ః, అను[వల 8, అనుర కాళ్ళ భవామే త్యనుకర్షః, ౧౫ 

(ఎవ మితి.) (బబ్రహ్మలోకాయ (బహ్మలోకం గంతుం. తుమర్ధే త్యాదినా చతర్జీ, ౧౬౨౨౪. 
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క్ష నో a 

(తేషాం రాక్షసాణాం విశ్వకర్మవచనా వ్లింకాయాం నివాసః 

ఓజ స్తేడోబలవతాం మహతా మాత్మ తేజసా, 

గృహాక రా భవానేవ దేవానాం హృదయేప్పితమ్. 

అస్మాక మపి తావ త్తం గృహం కురు మహామతే, 

హిమవంత ముపాశిత్య మేరుం మందర మేవ వా. 
మ హేశ్వరగృహ్మ పఖ్యం గృహం నః (కియతాం మహత్, 

విశ్వకర్మా తత స్తేషాం రాక్షసానాం మ హాభుజః. 

నివాసం కథయామాస శక్రస్యేవా౭మరావతీ, 

దకీణస్యోద ధె స్ఫేరే తికూటో నామ పర్వతః. 

సువేల ఇతి చాప్యన్యో ద్వితియ స్మృత స త్రమాః, 

శిఖరే తస్య శై లస్య మధ్య మేంబుదసన్ని భే. 
2 లవ్ శకునై రపి దుష్బాప టంకచ్చిన్నచతుర్తి , 

_తింశద్యోజనవి_స్తర్ణా శతయోజన మాయతా. 

స్వర్ష్మపాకారసంవీతా హేమతోరణసంవృతా, 
౯9 

మయా లంకేతి నగరీ శకాజ్ఞ స్తేన నిర్మితా. 

తన్యాం వసత దుర్గర్థా యూయం రాక్షసస్పంగవాః, 

అమరావతీం సమాసాద్య సేండా ఇవ దివౌకసః, 

లంకాదుర్గం సమానాద్య రాక్షసై. రృహుభి ర్భతాః, 

భవష్యథ దురాధర్షా శృ|తూణాం శ|తుసూదనాః. 

(దక్షిణ స్యేత్యాది.) సార్షతయం. అంబుదసన్నిధే మేఘసమానరూపే 
శకునై రపి దృుష్పాస ఇత్య(త్ర హేతుః (టంకచ్చిన్నచతుర్షిశీతి) 

(అమరావతీ మితి.) అమరానతీం సమాసా ద్యేతి పదవళా దక్షరాధిక్యం. 

[4] 
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విశ్వకర్మవచ (శ్ళుత్వా తత _న్తే రాక్షసో త్తమాః, 
సహ్మసానుచరా భూత్వా గత్వా తా మవసకా పురీమ్. ౨కా 

దృఢ పాకారపరిఘాం యామె ర్ల్భృహాశతై. రషతామ్, 

లంకా మవావ్య తే హృష్టా న్యవసకా రజసీచరాః. ౩౦ 

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు యథాకామం చ రాఘవ, 

నర్మదా నామ గంధర్వీ బభూవ రఘునందన, క 

తన్యాః క కన్యా(తయం హ్యాసి దై శ్ర రేర్తి రి సమద్యుతి, 

జ్యేష్ట కమేణ సా తేషాం రాక్షసానా మరాక్షసీ. తి 

కన్యా సాః పదదొ హృజ్ఞా పూర్ణ్ణచం దనిభాననాః, 

(తయాణాం రాక్ష సెం దాణాం త్ో గంధర్వకన్యకాః. 3౩ 

దత్తా మ్మాతా మహాభాగా నక్షశే భగదై వతే, 
కృతదారా స్తు తేరామ సుకేశతనయా పదా. 3౪ 

చి కీడు స్సహ భార్యాభి రప్పరోభి రివా౬.మరాః, 

తతో మాల్యవతో భార్యా సుందరీ నామ నుందరీ. 3౫ 

స తన్యాం జనయామాస యదపత్యం నిబోధ తత్, 
వ(జనుుష్టి రిరూపాక్షో దుర్ముఖశె పవ రాక్షసః. 3౬ 

సుప్రఘ్నో యజ్ఞకోపళ్చ మత్తాన్మతౌ తథైవ చ, 

అనలా చాభవ త్క_న్యా సుందర్యాం రామ సుందరీ, 3౭ 

సుమాలినోజఒపి భార్యాసీ త్సూర్డ చందనిభాననా, 

నామ్నా కేతుమతీ నామ (పాణభ్యో ౬పి గరీయసీ. ౩లా 

(విశ్వకర్మేతి.) సహ్మస మనేకే అనుచరా ఏషాం కే సహ్మప్రానువరాః, ౨౯-౩౧ 

(తన్యా ఇతి) ఆరాక్షసీ రాక్షసజాతివ్యతిరికా కై 

(కన్యా ఇతి, ) భగదె దైవతనక్షత్ర ము ముత్తరఫల్లుని. 3౩౭..9౮ 
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(తైః నిజకళ తేమ బహురూక్షరకోపత్యసముత్సాదనిమ 

సుమాలీ జనయామాస యదపత్యం నిశాచరః, 

కెతుమతాాం మహారాజ తన్నిటబోధానుపూర్వళ క్రిణా 

(వపహస్తోఒకంపనశ్ర్రైవ వికట: కౌాలకార్ముక 8, 

ధూ మాక్ష శవ దండశ్చ సువార్శ కశ్చ మహాబలః. ౪6: 

సం హాదిః (పఘసనశై పవ భాసకర్ణ శ్చ రాక్షసః, 

రాకా పుష్ప్చోత్క్మట్టా చై వ కైెకసీ చ శుచిస్మికా. 

కుంఫీనసీ చ ఇత్యెతే సుమాలేః (పసవా స్మృతాః, vou 

మాలే స్తు వసుధా నామ గంధర్వీ రూపళాలిని. 

భార్యాసే త్పద్మపష్మ తాకీ స్వకీ యకీవరోపమా, ౪ ౨౪ 

సుమాలే రనుజ _స్తస్యాం జనయామాన యతృభో. 

అపత్యం కథ్యమానం తు మయా త్వం |శుణు రాఘవ, ౪౩4 

అనిల శ్చానల శైవ హార స్పంవాతి రేవ చ. 

ఏత్రె విఖీషణా౬ మాత్యా మాలేయా స్తు నిశాచరాః, ౪9౪ 

తత స్తు తే రాక్షసపుంగవా స్రయో నిళాచరైః వ్యతశతై శ్చ సంవృతాః. 
సురాళా సహేందా నృషినాగయక్షొకా బబాధిరే తాకా బహువీర్యదర్చితాః, ౪౫4 

జగ్యదృమంతోఒ౬నిలవ ద్దురాసదా రణేమ. మృత్యు, పతిమాన తేజసః. 

వర్మ పదానాదపి గర్వితా భృశం కత్ముకియాణాం (పశమంకరా స్సదా, ౪౬ (| 

ఇతీ (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే. పంచమ స్సర్గః, 

(అనిల ఇతి.) (మాలేయా ఇతి) ఇతశ్చేతి ఢక్, క౯_౪౫y 

(జగదితి,) (సశమంకరా ఇత్యార్షః ఖచ్. vey 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథ్యానే, 

సంచమస్పర్లః. 
గి. 

తీ - తం షై = వ 



a - (శ్రీమ్మదామాయణే గోవిందరాజీయవిశి స్పై 

అథ షష్ట స్పర్షః. 

తె ర్వధ్యమానా దేవాశ్చ బుషయశ్ళ తపోదనాః, 

భయా రా ళ్ళరణం జగ్ము గవదెవం మహేశ్వరమ్. ౧ 

జగత్సష్ట్యంతక ర్రార మజ మవ్య_క్షరూపిణము, 

ఆధారం సర్వలోకానా మారాధ్యం పరమం గుదుము. లి 

తే సమెత్య తు కామారిం (తిప్పురారిం (తిలోచనమ్. 

ఊచు; (వాంజలయో 'దెవా భయగదదభాషిణః. a 

సుకేశపుత్రె ర్భగవకళా పితామహవరోద్దతై ః, 

(పజాధ్యక్ష (పజా స్పర్వా బాధ్యంతే రిపుబాధనై 5, జ 

శరణ్యా న్యశర ణ్యాని హాం శయాణి కృతాని నః, 

స్వర్షాచ్చ చెవాకా _పచ్యావ్య సర్వే (కీడంతి 'దేవవత్. బ్ 

అహం విష్ణు రహం రుదో (బహ్మాహం దేవరా డహమ్, 
రా 

అహం యమ శ వరుణ శ్న్చందోహం రవి రప్యహమ్. . ౬ 

ఇతి మాలీ సుమాలీ చ మాల్యవాంశైవ రాక్షసాః, 

బాధంతే సమరోద్గర్హా యే చ తేషాం పురస్పరాః. తి 

తన్నో దేవ భయా రానా మభయం దాతు మర్హసి, zu 

అథ షష్ష నృర్గః. 
రు క 

Armee 

(శై రిత్యాది ) శరణ్యాని శరణార్హాణి దేవపిత్రతిథిపశుపత్యాది ర ష్షణార్హాణీం 
0౬ 

చి... ౨౪ (ఇ తీతి) సమరే ఉద్దరో యేషాం తే సమరోదరాః. 
ఇ ఇ a 
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(రాక్ష్షసభయనివృత్యర్థం సురాదిఖిః ప్రార్థితేన రుదేణ తాకా నారాయణశరణీకరణాయ చోదనమ్) 

అశివం వపు రాస్టాయ జహా వై దెవకంటకౌకా. లా 

ఇత్యు క్ర స్తు సుర్రైస్పరై ్వః కపర్డి సీలతోహితః, 

సుకేళం (వతి సాపేక్షః (పాహ దేవగణాకా (ప్రభుః. ౯ా 

అహ౦ తా న్న హనిష్యామి మయా౬వధ్యా షా తేఒసురాః, 

కింతు మంతం (పదాన్యామి యో వై తా న్నిహనిష్యతి, ౧౦ 

గ | అష ఆద wa ఉన్ల wa ఎత మెవ సముద్యోగం పురస్కృత్య మహర్ష యః, 

గచ్చుధ్వం శరణం విష్ణుం హనిష్యతి స తాకా _పభుః, ౧౧ 

తత స్తు జయశబేన [పతినంద్య మహేశ్వరమ్, 
వం ద 

విష్ణో స్పమీప మాజగ్ము ర్నిశాచరభయార్జ్హి తాః, ౧౨ 

శంఖచ(కధరం దేవం (పణమ బహుమాన్య చ, 

ఉశచు స్పంభాంతవ ద్యాక్యం సుకేశతనయాక౯ా (పతి. ౧౩ 

సుకెశతనయై రవ (తిధి న్తేతాగ్నిసన్నిభై =, > 
cc © 0) యా . 

ఆకమ్య వరదానేన సానా న్యపహృృతాని నః, ౧౪ 

(అశివ మితి.) అశివ మసౌమ్యం (కూర మిత్యర్థ 8. రా 

(ఇత్యుక్త ఇతి.) (సుకేళం (పతి సాపేక్ష ఇతి,) సు కేశస్య స్వా(శ్రితత్యా త్తత్చు.త్రవధానాచిక్య 

మాశంక్యేత్యర్థ ః. డా 

(ప్రథమం ర్నుదసమీపగమనం కృతోయ మనర్గ ఇతి ద్యోతయికు మాహ _ (అహ మితి.) 
మంత ముపాయట్. గాం: 

(ఏత మితి) (ఏత మేవ సముద్యోగ మితి.) న తు కాలాంతరీయ మిత్యర్థః, (ప్రభుర్మమాపి 

ప్రభుః, ౧౧-౧౨ 

(శంఖేతి) సంభాంతవత్ సం|భాంతా సంతః. ౧౩౧౪ 
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(రాక్షసా నితి సానుబంధా స్వానుచరాః. 

(శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవి శే 
(wal 

లంకా నామ పుర దుర్గా తికూటశిఖరే సెతౌ, 

తత స్థితాః పబాధంతే సర్వా న్న్వః కషణదాచరా;ః. 

స త్వ మస్మద్దితార్థాయ జహి తా న్మ్యధుసూదన, 

శరణం త్వాం వయం (ప్రాప్తా గతిర్భవ సురేశ్వర. 

చ|కకృ్ళృ త్తాస్యకమలాకా నివదయ యమాయ వై, 

భయేష్వభయదోఒస్మాకం నానో స్తి భవతా వినా, 

రాక్షసాకా సమరే దుష్టా కా సానుబంభా న్మదోద్దతా౯ా, 

నుద త్వ న్నో భయం దెవ సీహోర మివ భాస్కరః. 

ఇత్యేవం దైవత రుక్తం దెవదేవో జనార్దనః, 

అభయం భయదో౬ఒరీణాం దత్వా దేవా నువాచ హ. 

నుకేశం రాక్షసం జానే ఈశానవరదర్శ్చితము, 

తాం శ్చాస్య తనయాకా జానే యేషాం జేంష స్స మాల్యవాకా. 
౨6 

తా నహం సమతి(కాంతమర్యాదాకా రాకసాధమాకా, 

నిహనిష్యామి సంకుద్ద సురా భవత విజ్వరాః. 

ఇతుుు కా స్తే సురా స్సర్వ విష్ణునా (పభవిష్ట్రనా, 

యథా వాసం యయు రృషాః (పశంసంతో జనార్వనమ్. 
యె ల 0 

విబుధానా౦ సముద్యోగం మాల్యవాం స్తు నిశాచరః, 

(నత్వా తౌ (ఛాతరౌ ఏరా విదం వచన మ।బవీక్. 

_ 

M౧¥ 

౧ - 



8 ప్రే! 

య గమనము 

'అమరా బుషయ తె లవ సంగమ కిల శంకరమ్, 

అస్మద్వధం పరీప్పంత ఇదం వచన మబువక౯ా. ౨9 

సుకెశతనయా దేవ వరదానబలోద్దతాః, 

బాధంతేఒస్మా న్సముద్ద పొ ఘూరరూపాః పదే పదే. 2౫ 

రాక్షసై రభిభూతా స్మ న శ్రకా స్క _పజాపతే, 

సు సద్మసు సంస్థాతుం భయా శ్రెషాం దురాత్మనామ్. ౨౬ 

తదస్మాకం హితారాయ జహి తాంశ్చ (_తిలోచన, 
ణి 

రాక్షసాకా హుంకృతేనై వ దహ (పదహతాంవర. ౨౭ 

ఇత్యేవం _తిదశ్రై రుకో నిశమ్యాంధకసూదన:ః, 

శిరః కరం చ ధున్వాన ఇదం వచన మ(బవీత్. ఎరా 

అవధ్యా మమ తే దేవా స్పుకేశతనయా రణే, 

మంతం తు వః (పదాస్యామి య సా నె ౪ నిహనిష్యతి. ణా 

యో౬సౌ చ(కగదాపాణిః కీతవాసా జనార్లనః, 

హరి న్నారాయణ్ణ శీ] మాకా శరణం తం (పపద్యథ. ౩0 

హరా దవాప్య తె మంతం కామారి మభివాద్య చ, 

నారాయకాలయం ప్రాప్య తస్మై సర్వం న్య వేదయకా, ౩౧ 

(సుకేశేతి.) పదే పదే, (పతిక్షణ మిత్యర్లః, ౨౪-౨౭ (సు కశత ప 
(ఇ'తీతి) $రః కరం చ, ధున్వాన ఇతి సురోక్రస్యాసహ్యతాద్యాతనమ్. ౨౮ 

(అవధ్యా ఇతి.) అవధ్యత్వే హేతుః (సుశకేశతనయా ఇతి.) అఎ౯ొ౩౧ 



32 (శ్రీమ్య.దామాయణే గోవిందరాజీయవిశి పే 

తతో నారాయజేనో కా దేవా ఇం దపురోగమాః, 

సురాదీం సాకా హానిష్యామి సురా భవత విజ్వరాః. 

దేవానాం భయనీతానాం హరిణా రాక్షసర్ణ భౌ, 

_పతిజ్ఞాతా వధో౬స్మాకం చింత్వతాం యదిహ క్షమమ్, 

హిరణ్యకశిపోర్భ్మత్యు రన్యేషాం చ నురద్విషామ్, 

నముచిః కాలనేమిశ్చ సం హాదో ఏరస_త్తమః. 

రాధేయో బహుమాయీ చ లోకపాలోఒథ ధార్మికః, 

యమలార్జునా చ హార్షిక్య శుంభ శైవ నిళకుంభకః, 

అసురా దానవా శై ఎవ సత్త్వవలతో మహాబలాః 

సర్వే సమర మాసాద్య న [శూయంతేఒపరాబితాః. 

సర్వైః (కతుశత్రె రిష్టం సర్వ మాయావిద _స్తథా, 

సర్వే సర్వాస్త్రకుళలా స్నర్వే శ తుభయంకరాః. 

నారాయణన నిహతా శృతశోఒథ సహ్మసశణ 

ఎత ద్జాత్వా తు సర్వేషాం క్షమం కర్తు మిహార్హథ, 

తత స్పుమాలీ మాలీ చ ,శుత్వా మాల్యవతో వచః, 

ఊచతు (ర్భాతరం జ్యేష్ట్థం భగాంశావివ వాసవమ్. 

స్వథితం దత్త మిష్టం చాప్యైశ్వర్యం పరిపాలితమ్, 

ఆయు ర్నిరామయం (వా_ప్తం సుధర్యః (తాపితః పధి. 

దేవసాగరమక్షోభ్యం శనై, స్పమవగాహ్య చ, 
బితా ద్విషో హ్యపతిమా స్త నో మృత్యుకృతం భయమ్, 

(తత ఇతి భగాంశా వివ. భగః, పూర్వఫల్లునీనక్ష త దేవతా. తదంశ అర్యమా, 
ఫల్లునీనక్ష త్ర దేవతా, 

3న 

393 

ఆ౪' 

3౩2. 

౩౮” 

2౩౯౮ 

బయం 



(దేవగణ విధ్వంసనాయ (భాతృభ్యాం సహ యుద్ధాయ గమనమ్) 

నారాయణ శ్వ రుద శ్చ శ కళ్చాపి యమ _స్తథా, 

అస్మాకం _పముఖే స్థాతుం సర్వే బిభ్యతి సర్వదా. 

విషో రే ఇషస్య నా స్యేవ కారణం రాక్ష సేశ్వర, 
ఈ దబు ఎల 

దేవానా మెవ దోష్నేణ విష్ణోః (పచలితం మనః. 

తన్మాదదై్యైవ సహితా స్పర్వ౬న్యోన్యసమావృతాః, 

'దేవానేవ జిఘాంసామ ఏభ్యో దోష స్పముత్జిత ః. 

ఎవం సంమం(త్య బలిన స్సర్వ వై న్యసమావృతాః, 

ఉద్యోగం ఘోషయిత్వా తు సర్వే నై రృతపుంగవాః. 

యుద్ధాయ నిర్యయుః (_కుద్దా జృంభవృ(తాదయో యథా, 

ఇతి తే రామ సంమం[త్య సర్మోద్యోగేన రాక్షసాః. 

యుదాయ నిర్యయు స్పర్వె మహాకాయా మహాబలాః, 
ర్ 

స్యందనై ర్వారణై శ్చైవ హయెళశ్చ కరిభి స్తథా. 

ఖరై ర్లోభీ రథోషెైళ్ళ్చ శింకుమారై ర్భుజంగమైః, 

మకరై * కచ్చపై ర్మీనై ర్విహంగ్రై ర్లరుడోవమైః, 

సింహై ర్వ్యాఫ్రై ర్వరాహై శ్చ సృమరైై శృమరై రపి, 

త్యకాా లంకాం గతా స్సర్వే రాక్షసా బలగర్వితాః, 

(పయాతా 'దేవతోకాయ' యోద్దుం దై వతశ్నతవః, 

98: 

ల ఎలి- 

LAC 

SU: 

Yew 

vay. 

YOU: 

౪౯ ఖః 

(విష్ణో రితి.) విషో ర్వేషన్య కారణం నా సీతి అస్మాఖి సదపకారాకరణాదితి భావః. ౪౩. 
౯ (3) (శ) అజాత ని 

(తస్మా*దితి న (జిఘాంసామ- ఇతి) స్వార్డే సన్నార్గః, 

వాహనా న్యాహ (స్యందనై రిత్యాదినా.) సృమరై ర్లవయెః. 

[5] 

౮౪ . 

vey 

Vay 

వ. 
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అంకావిపర్యయం దృష్ట్వా యాని లంకాలయాన్యథ.. . 

భూతాని భయదర్శీని విమనస్కొ_ని సర్వశః, 

రథో త్తమై రూహ్యమానా శృతళోఒథ సహ్య సళ. 

(పయాతా రాక్షసా స్తూర్తం దేవలోకం (పయత్నతః, 

రక్షసా మేవ మారేణ దై వకాన్యపచ్నకముః. 

మా శత్ల్రైవాంతరికొ శ్చ కాలాజ్జవా భయావహోః 

ఉత్పాతా రాక్ష నేం దాణా మభావాయ సముద్జితాః. 

అస్టిని మెఘా వవృషు రుష్ట్రం కోణిత మేవ చ, 

వేలాం సము(డా కో కాంతా శ్చేలు' శ్చాప్యథ భూదరాః. 

అట్టహాసా౯- విముంచంతో ఘననాదసమస్వనాః, 

వాశ్యంత శ్చ శివా _స్త త దారుణం ఘోరదర్శనాః. 

సంపతంత కథ భూతాని దృశ్యంతే-చ యథా కమమష్, 

గృ(ధచక్రం మహ చ్చ్యాత దేజ్వాలోద్లారిభి ర్కుఖై 8. 

రక్షోగణ స్యోపరిష్టా త్పరి భమతి కాలవకత్, 

కపోతా ర_క్తపాదాశ్చ శారికా విదుతా యయుః, 

కాకా వాశ్యంతి తత్రైవ  బిడాలా వె ద్విపాదయః, 

త్యాని దై వతాని విమనస్కాన్యాసన్నితి శేషః, 

(ప్రయాతా ఇతి) రక్షసాం మార్లేజ తద్యాత్రయా సహైవాసచక్రిముః, 

_ (భమాశ్చేతి.) కొలాజ్జపాః కాల్యపేరితాః. 

AOU 

౫.౨ 

43 

౫౪ 

AAR 

HE 

౫2 

Acy 

(లంకేతి,) లంకావిసర్యయం లఅంకొవినాశం దృష్ట్వా, యాని లంకౌొలయాని భూతాని తత 

AOY 

AD 9 

A324 



(సుపర్తారూథెన (శ్రీనారాయణేన సహ రాక్షసానాం యుద్దారంభః) 
ణ ఇ ' 

ఉత్పాతాం సా ననాదృత్య రాక్షసా బలగర్వితాః. 

యాంత్యేవ న నివర్తంతే మృత్వుపా శావపాశితాః, 

మాల్యవాం శ్చ సుమాలీ చ మాలీ చ నుమహాబలాః. 

పురస్సరా రాక్షసానాం జ్వలితా ఇవ పావకాః, 

మాల్యవంతం చ తే సర్వే మాల్యవంత మివాజఒచలమ్. 

నిశాచరా హ్యాశయంతి ధాతార మివ దేవతాః, 

తద్భలం రాక్ష సేందాకాం మహా భఘననాదిత మ్. 

జయేప్సయా దేవలోకం యయౌ మాలివశే స్థితమ్, 

రాక్షసానాం సముద్యోగం తం తు నారాయణః _పభుః. 

దేవదూతా దుష్మశుత్య చ్నకే యుధి తదా మనః, 
డు 

స సజ్జాయుధతూణీరో వై నతేయోపరి స్థితః, 

ఆనాద్య కవచం దివ్యం సహ సార్కసమద్యుతి, . 

అబధ్య శరసంపూర్ణే ఇషుధీ విమలే తదా. 

శోణిసూూ తం చ ఖడ్గం చ విమలం కమలేకణః, 

కంఖచ (క గదాశార్డ ఖడ్గాఖ్య(సవరాయుధాలా. 

సుపర్ణ్యం గిరిసంకాశం వైనతేయ మథాస్థితః, 

రాక్షసానా మభావాయ యయౌ తూర్దతరం ప్రభుః. 

(ఉత్పాతా నితి,) మృళత్యుపాళావపాశితాః. సంజాతబంధనాః. 

ట్ట] 1 దు ఎ 1 

(మాల్యవా నితి.) మాల్యవంతం పర్వతమ్. 
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సుపర్త పృ స బభౌ శ్యామః పీతాంబరో హరిః, 
౯9 “9 i . 

కాంచనస్య గిరే శృంగే స తటి తోయదో యథా. 

స సిద్దదెవర్షి మహోరగై శ్చ గంధర్వయక్షై రుపగీయమానః, 
సమాసనాదాఒసురనై న్యశ|తు శ్చ(కా౬సిశార్జాయుధశంఖపాణిః, ఇలా 

nm 

సుపర్ద్మ పక్షొనిలనున్న వక్షం (భమత్సతాకం | పవికీర్ణ శ స్రమ్, 
త్ర (దాక్షసరాజనై న్యం చలోపలం నీల మివాచలేందః, ౬కా 

తత శరై శృాణితమాంసరూషితై ర్యుగాంత వై శ్వానరతుల్యవి_ గమహోః, 

సనిశాచరా స్పంపరివార్య మాధవం వరా యుద్రై ర్నిర్చిభిదు స్పృహ సశః, ౭౦ 

ఖతి (గ్రామ[దామాయణే, ఉ త్రరకాండే, షష్ట స్సర్గః. 

ఖే. 

అథ స_ప్తమ స్సర్గః. 

~~... 

నారాయణగిరిం తే తు గర్భంతో రాక్షసాంబుదాః, 

అర్హయంతో౬స్త్రవర్షణవర్షేణేవాఒ్నది మంబుదాః. ౧ 

శ్యామావదాత స్త ర్విస్టు ర్నీలై. ర్న_క్తంచరో త్తమెః, 

వృతోంజనగిరీవాసీ ద్వర్ష మాణైః పయోధరై £. ౨ 

(నుపర్తేతి.) నున్న పక్షం &ీధితబలమ్. చలోపసల మితి బహు వ్రీహీః. ౬౭.౬ రా 

(తత ఇతి. ) విగ్రహః ఆకారః. 
ఆకా 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాఖ్యా నే, 

షష్ట స్పర్షఃః 

ళ్ క 

ఆధ స పమ సః 
ఆవి ౧ 

నాం... 
(శ్యామెతి.) శ్యామస్సన్నవదాతః, శభ శ్ళ్యామావదాత నిర్మల ఇత్యర్థః, అంజనగిరీ చేతి 

వెభక్తిలోప. శ్యాందస 8. ౧౨ 



ఉ తరకాండే - స షమ స్సర్గః ప్ర. 
నాని స స. 

= 

(శ్రీనారాయణేన రాక్షస సేనాసంహరణపూర్వకం మాలివధః) 

శ్రలభా ఇవ కేదారం మళకా ఇవ పావకమ్, 

యథాఒమృతఘటం దంశా మకరా ఇవ చార్జవమ్. ఆ 

తథా రక్షోధను రుకా వజానిలమనోజవాః, 

హరిం విశంతి స్మ శరా లోకా ఇవ విపర్యయే. ఆ 

స్యందవై స్పందన గతా గజై శో గజపృష్టగాః, 

( జారి వ అ వ టె 
శాంరొహో _స్తథా శ పశ్చ వాదాతా శ్వాంబరె స్థితాః, నే 

రాక్ష నేర్యదా గిరినిభా శర శృక్షష్టికోమరై 2 

నిరుచ్చా కసం హరిం చకుః (పాణాయామా ఇవ ద్విజమ్. ౬ 

నిశాచరై సాడ్యమానో మీనై రివ మహోదధిః, 
శార్త మాయమ్య దుర్వర్లో రాక్ష నేభ్యోఒసృజ చ్చరాకా. ౭ 
జ యం 

శరె_ః పూర్ణాయతోత్స ఫట ర్వ_జకలైై ర్కనోజవై , 

చిచ్చేద విమ ర్నిశితై శృతళోఒథ సహస్రశః. ౮ 

వి దావ్య శరవరేణ వరం వాయు రివోతితమ్, 
a అ ంచ్చె థి 

పాంచజన్యం మహాశంఖం _పదధ్మా పురుషోత్తమః. లా 

(శ లభా ఇతి.) అమృతఘటం మధుఘటం, దంశాః వనమతీకాః, (తథేతి) వజాః, వజ 

"ధారా ఇవ స్థితాః, అనిలమనోజవాశ్చ, విపర్యయే సంహారకాలే, హరిం లోకాః ప్రజా ఇవ, ౪ 

(స్యందనై రితి.) ఈ. 

(రాక్ష సేంద్రా ఇతి.) హరిం నిరుచ్చా్యాసం చక్రుః, ఉచ్చాాసానవసరవంతం కృతవంతః, ౭ 

(కర రితి.) పూర్ణాయతత యా ఉత్సృ షైః వ(జవ కై0ః వ జమివాఒకుంఠం వక్రం 

యేషాం తైః. ౮--౯ా 
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సోంబుజో హరిణా ధ్యాత స్పర్వపాణేన శంఖరాట్, 

రరాస భీమనిర్హాిద నై 9లోక్యం వ్యథయన్నివ. 

శంఖరాజరవస్పోఒథ తాసయామాస రాకసా౯ా, 

మృగరాజు ఇవా౬రణ్యే సమదా నివ కుంజరాకా. 

న శేకు రశ్వా స్సంస్థాతుం వుమడాః కుంజరాఒభవకా, 

స్యందనేభ్య శ్చు్వుతా ఏరా శఛృ౦0ఖరా విత దుర్చలాః. 

శార్దచాపవినిర్ము క్త వ జతుల్యాననా శ్శరాః, 
౧ 

పిడార్య తాని రకొంసి సుపుంఖా వివిశుః కీతిమ్. 

భిద్భమానా శ్శరె స్పంఖ్యే నారాయణకరచ్యుత్రై ౬ 

నిపేతూ రాకసా భూమౌ శిలా వజహాతా ఇవ. 

(వకాని పరగాశేభ్యో విష్ణుచ్యకకృతాని వై. 

అస్ఫక్టరంతి ధారాభీ స్స ్వర్థ్యభారా ఇవాఒచలా,. 

శంఖరాజరవ శ్చాపి శార్హచాపరవ _స్తథా, 
“య 

రాక్షసానాం రవాం శ్చాపి (గసతె వెషదో రవః. 
యణ 

తేషాం శిరోధరాకా ధూతాం చృరధ్వజధనూంషి చ, 

రథాకా పతాకాం స్తూణీరాం శ్చిచ్చేద స హరి శరైః. 

సూర్యాదివ కరా ఘోరా వార్యౌాఘా ఇవ సాగరాత్, 

పర్వతాదివ నాగేర్యదా ధారౌాఘా ఇవ చా౬ఒం౦బుదాత్. 

(న ఇతి.) అంబుజః శంఖః సర్వప్రాణేన సర్వబలేన, ర్యాకః ఆధ్మానితః. 

ధ్వనినా. స్వార్టే ణిః. 

౧౮ 

OM 

౧౩ - 

౧౪" 

౧౫8 - 

O౧౬. - 

౧౩ 

యా 

O0౧ 

న శేకు రితి.) కుంజరాభవ న్నిత్యార్ష స్పంధిః, భవన్నితి వా ఛేదః, శంఖరావికేన, శంఖ 
ల. | “ణరా- 
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(శ్రీనారాయణేన రాక్షస సేనాసంహరణ పూర్వకం మాలివధః) 

తథా కార్టవినిర్ము క్తా శృరా నారాయణేరితాః, 
a 

నిర్ణావంతీషవ స్తూర్లం శతశో౬థ సహ సశ:ః, ౧౯ 

శరభిణ యథా సింహా స్పింహేన ద్విరదా యథా, 
ద్విర దేన యథా వ్యాఘా వ్యా ఘేణ ద్వీపినో యథా. ౨౦ 

ద్వీపినేవ యథా శ్వాన శునా మార్హారకా యథా, 
Ca రకా జ 

మార్జారెణ యథా సర్పా స్స ర్చేణ చ యథాఒజఒఖవః, ౨౧ 

తథా తే రాక్షసా స్స విష్ణునా _పభవిష్ణునా, 

1దవంతి (దావితా శ్చాన్వే శాయితౌ శ్చ మహీతలే. ౨౨ 

రాక్షసానాం సహా సాణి నిహత్య మధుసూదనః, 

వారిజం పూరయామాస తోయదం సురరాడివ. ౨౩ 

నారాయణశర్యత స్తం శంఖనాదసువిహ్వలమ్, 

యయౌ లంకా మభిముఖం (పభగ్నం రాక్షసం బలమ్. ౨౪ 

(పభగ్నే రాక్షసబలే నారాయణశరాహతే, 

సుమాలీ శరవర్ణేణ నివవార రణే హరిమ్. ౨౫ 

స తు తం ఛాదయామాస నీహారమివ భాస్క_రః, 
రాక్షనా స్పత్త్వసంపన్నాః పున ర్థిర్యం సమాదధుః. . ౨౬ 

(తథేతి) శార్డ వినిర్ముక్తా ఇత్యేత ద్వివృణోతి (నిర్ణావంతీతి.) ద్వీపినః కుద్రవ్యాఘాః. ౨౦ 

(ద్వీపి నేతి.) ఆఖవో మూషికాః. ౨౧౦౨౦౨ 

(రాక్షసానా మితి.) సురరాడి వేతి ఇం(ద్రస్య మేఘసియంతృత్వా త్తథో క్షమ్, - ఆతి 

.(నారాయణేతి,) రాక్షసం రక్షస్పంబంధి.  అళ_ంరా 

న 



(శ్రీమ్మదామాయజణే గోవిందరాజీయవిశిస్మే 

అథ సోభ్యపత (దోషా _దాకసో బలదర్శితః, 

మహానాదం (పకుర్వాణో రాక్షసాకా జీవయన్నివ. ౨౯ 

ఉల్టిప్య అంబాభరణం ధున్వ౯ కరమివ ద్విపః, 

రరాస రాక్షసో హర్షా త్స తటి తోయదో యథా. ఆరా 

సుమాలే ర్నర్లత _స్రస్య శిరో జ్వలితకుండలమ్, 

చిచ్చేద యంతు రశ్వాళశ్చ (భాంతా సస్య తు రక్షసః. జా 

త్త రశ రామ్యతే (భాంత్రై స్పుమాలి రాక్ష నేశ్వురః, 

ఇల్యదియా శై్వైః పరి భాంత్రె ర ఫతిహీనో యథా నరః. ౩3౦. 

తతో విన్గుం మహాబాహుం (ప్రావతంతం రణాజిరే, 

హృతే సుమాలే రశ్వ్వై శ్చ రథే విష్థురథం (పతి. 

మాలీ చాఒభ్యు దవ దు క్తః (పగ్భహ్యు సశరం ధనుః. sou. 

మాలే ర్లను వ్చ్యుతా బాణాః కా్హస్వరవిభూషితాః. 

వివినరరి మాసాద్య [కౌంచం పతరథా ఇవ, 3౨4. 
రె 

అర్యమాన శరై సోథ మాలిము శె స్పృహ సశః. 
ది అ = 

చుకుభే న రణే విష్ణు ర్లితెం దియ ఇవాధిధి!, ౩9౪ 

అథ మౌర్వీస్వనం [శుత్వా భగవాకా భూతభావనః. 
మాలినం (పతి బాణా ఘాకా ససర్జాఒరినిషూదనః, ౩౪ళి 

(సుమాలే రితి) యంతు స్పార థేః. (భాంతాః నష్షనారథికత్వాదనవసితగతికా ఇత్యరః. ౨౯ 
ట థి థి 

(తై రితి) ఇం(ద్రియా రె ర శే ఏకః ధృతిహీనో నరః యథాతథా, నుమాలి బ(భ్రామెత్యర్థ:. ౩౩4 

(అథేతిం మౌర్వీస్వనం (శుత్వేత్య నేన మాలిశరస్యాచ్చిన్నగతి ర్లమ్యతే. 3౪4. 
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(మా లివధః) 

తే మాలిదేహ మానాద్య వ జవిద్యు. త్పుభా శ్నరాః, 

పిబంతి రుధిరం తస్య నాగా ఇవ నుధారసమ్, = xy: 

మాలినం విముఖం కృత్యా శంఖచ[కగదాధరః, 

మాలిమౌళిం ధ్వజం చాపం వాజిన శ్చాస్యపాతయత్ , seu 

విరథ.స్తు గదాం గృహ్య మాలి న క్షంచరో త్రమః. 

ఆపపువె గదాపాణి రిర్యగాదివ కేసరీ, 282౪ 
య nn 

గదయా గరుడేశాన మీశాన మివ చాంతకః. 

లలాట దేశే. భ్యహన ద్వ(జేజేందో యథాఒచలమ్, ఇల ౪: 

గదయా౬భిహత _ప్రైన మాలినా గరుడో భృశమ్. 

రణా తృరాజ్ముఖం 'దెవం కృత వాకా వేదనాతురః, ౩౯. 

పరాజ్ముఖే కృతే దేవే మాలినా గరుడేన వై. 

ఉదతిష న్మహాం చ్చట్లో రక్షసా మభినరతాష్, ౪౦౪4 
© (a) టు 

రక్షసాం రవతాం రావం ళుత్వా హారిహాయానుజః. ౪౧ 

తిర్యగాస్తాయ సంకుద్దః వక్షీశే భగవాకా హరిః, 

పరాజ్ముఖోవ్వుత్ససర్హ మాలే శకం జిఘాంనయా. ల 

(త ఇతి) నాగా స్సర్పాః, సుధారసం అమృతం గరుడానీతమ్, ౩౫ (| 

(మాలిన మితి) మాలిమౌళిం మాలిమకుటమ్. se (౩౭౪ 

(గద యెతి.) గరుడాః పకిణః తదిశానం వై నతేయమ్. 3హా4 .. ౪౦4 

(రక్షసా మితి.) హారిహయా నుజః, ఇం దానుజః. | ఇం... అ 

[6] 



శ్రీమ్మదామాయశే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లే 

తత్చూర్యమండలాభాసం స్వభాసా కాసయ న్నభః, 

కాలచ(కనిభం చకం మాలే శ్శీర్ల మవాతయతి. ౪౩ 

తచ్చిరో రాక్షసేం్యదస్య చ్నకకృ త్తం విభీషణమ్, 

పపాత రుధిరోద్గారి పురా రాహుశిరో యథా. ౪౪ 

తత స్పుర్రై స్పుసంబవ్యా షై స్పర్వ,పాణసమీరితః, 

సింహనాదరవోన్ము క్త సాధు దెవెతి వాదిభిః. ౪౫ 

మాలిన, నిహతం దృష్ట్వా సుమాలి మాల్యవానపి, 
డం 

సబల శోకసంతపొా అంకామెవ _పధావితౌ, ౪౬ 

గరుడస్తు సమాశ్వ స్త స్సన్నివృత్య యథా పురా, 

రాకనాకా (దావయామాన పక్షవాతేన కోపితః, ౪౭ 

చ్మకకృ త్రాస్యకమలా గదాసంచూర్జి తోరసః, 

లాంగలగ పిత గీవా మునలె ర్చిన్నమ సకాః, ఇరా 
C౧ యె అణాల 

కెచిచె వాసినా చ్చిన్నా _స్తథాన్యే శరపీడితా?, 

నిపేతు రంబరా త్తూర్రం రాక్షసా స్వాగరాంభసి, లా 

నారాయణో బాణవరాశసీభి ర్విదారయామాస ధను పము క్తెః, 

న_క్తంచరా న్ము క్తవిధూత కెళాకా యథాఒశనీఖి స్పతటి న్మహా భః. ౫౦ 

(తత త్ ఏ సర్వ(ప్రాణసమీరితః సర్వబలేన (పవర్తితః, ఇ౮౪ఇ2__౪ఆా 

(నారాయణ ఇతి.) అశ నిఫిరితి ఆర్షో దీర ౬. s© 
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(నారాయణేన బహురాక్షస సేనా సంహరణమ్స 

భిన్నాతపత్రం పతమాన మస్ర్రం శరై రపధ్వ స్తవినీతవేషమ్, 
విని సుతాగతం భయలోలనే(తం బలం తదున్య_త్తతరం బభూవ, ౫౧ 

సింహార్దితానా మివ కుంజరాణాం నిశాచరాణాం సహాకుంజరాణామ్, 

రవాశ్చ వేగాశ్చు సమం బభూవుః పురాణసింహేన విమర్షితానామ్. ౫౨ 

తే వార్యమాణా హరిబాణజాల్డై స్పబాణజాలాని సముత్పృృజంత౩ః, , 

ధావంతి న క్తంచరకాలమెఘా వాయు. పఖిన్నా ఇవ కాలమెఘాః. ౫౩3 

అసి పహార్రై ని విధా విభిన్నాః పతంతి ళైలా ఇవ రాక్షనేర్యడాః. x౪ 

విలంబమాస్ర ర్మణి హిరకుండ లై ర్నిశాచర్ర ర్నీలబలాహకోపమైః, 

నివాత్యమానై రద్కశ నిరంతరం నివాత్యమానై_ రివ నీలసర్వతై_8. 5౫ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణేి, ఉ త్రరకాండే, స_ప్తమస్సర్గః. 

ఈక కం 

(భిన్నాతషత్ర మితి.) ఉన్మ త్రతరం అతిశయేన విస్మ త స్వపర వి వేకమ్. ౫౧ 

(సిం హార్టితానా మితి స్పరాణసింహేన నరసింహేన. ౫౨ 

(త ఇతి.) సముత్సృజంత స్త క్షవంతః. ' ౫౩ 

(చ్యకపహారై రితి.) ద్వివిధయా ద్విప్రకారేణ ఏధిన్నాః, ఖఇం౦డితా ఇత్యర్థః, వ వ. 

ఇతి ్రీగో విందరాజవిర చిత, శ్రీరానూయణభూషడె, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాఖ్యానే 

సషమస్పార్లః 
౧. నా 

ఆతిాశ్రైనాకా 
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(on) 

అథ అష్టమ స్సర్గః. 

ర ంం ద నననావనపభనాడాంాలుల. 

హన్యమానే బలే తస్మికా పద్మనా భేన వృష్టళః, 

మాల్యవాం త్సన్ని వృతో=.థ వేలా మేత్య ఇవార్డ్య వః, ళు 

సంరక్తనయన:ః కోపా చ్చల న్మాళి ర్ని శాచరః, 

పద్మనాభ మిదం (వాహ వచనం పురుషో త్తమమ్. ౨ 

నారాయణ న జానీషే జొ తధర్మం పురాతనమ్, 

అయుద్దిమనసో భీతా నస్మాకా హంసి యధథేతరః. 3 

పరాజ్యుఖవధం పాపం యః కరోత్యసురేతరః, 

అసు 

స హాంతా న గత స్ప్వ్వర్షం లభతే పుణ్యకర్మణా మ్. ఇ 

యుద్ద| శద్దాడథవా తే ప్పి శంఖచ|కగడాధర, 

అహా౦ సితోస్మి పశ్యామి బలం దర్శయ య తవ, x 
యు —0 

మాల్యవంతం స్టితం దృకా మాల్యవంత మివాచలమ్. 
డె on) 

ఉవాచ రాక్ష సేర్యదం తం దెవరాజానుజో బలీ. ౬ 

యుష్కతో భయభీతానాం దేవానాం వై మయా౬భయమ్, 

రాకసోత్సాదనం దత్తం త దెతదనుపాల్యతే. తె 

అథ అషమ స్పర్షః, 
యలు 0 

అడ వరయ -ఆలా----- 

(హన్యమాన ఇత్యాది.) పృష్ణతః అనుదృత్యేతి శేషః, ౧-౨ 

(నారాయిజేతి.) యధేతర 8 తుదజన ఇప, తె... ౫ 

పరాజ్మాఖవధ క్రదోష స్స్వ(ప్రతిజ్ఞాపరిపాలనవం స నాస్తీ త్యాహ (మాల్యవంత మితి,) ౬-౭ 
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నల ళు ra 

(శ్రీనారాయణొన మాల్యవత్సుమాలినోః సరాజయః) 

సొప్ రపి _పియం కార్యం దేవానాం హి సదా మయా, 

సోఒహం వో నిహనిష్యామి రసాతలగతానపి. 

దేవదేవం (బువాణం తం ర కాంబురుహలోచనమ్, 

శ్రా విఖేద సం్యకుద్దో రాక్షసం దో భుజాంత దె. 

మాల్యవ ద్బుజనిర్ము కా శ్క్త రృంటాకృతస్వనా. 

హారే రురసి బభాజ మేఘసేవ శత హాదా. 
టా 

తత నా మేవ చోత్మష్య శక్తిం శ_క్రిధర పియః, 

మాల్యవంతం సముద్దిశ్య చికేపాజఒంబురు హేకణ:, 

స్కం౦దోత్స మేవ సా శక్తి రోవిందకరని| సుతా, 

కాంక్షంతీ రాక్షసం (పాయా న్మా హేం( దీవాంజనాచలమ్. 

సా తస్యోరసి విష్తీర్ష హారభాసాఒవథాసితే, 

అపత _దాక్షసెందసన్య గిరికూటు ఇవా౭శనిః. 

తయా భిన్నతను. తాణః _పావిళ ద్విపులం తమః, 

మాల్యవాకా పునరాశ్వ స్త _స్తస్టా గిరి రివాజచలః. 

(తత ఇతి) తామేన న్వవకోలగ్నామేవ, శ క్రిధరపియః సు బ్రహ్మణ పియః, 

రార్పనం చింత్యమ్. 

(సేతి.) హారభాసా ముకాహారకాంత్యా, కూటం శృంగమ్. 

(తయెతి) తమః మాహః, 

45 

౧౧ 

౧౨ 

౧౩ 
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తతః కారాయసం౦ం శూలం కంట కే ర్పహుభిర్భృతమ్, 
ణి యుల 

(పగృహ్వాభ్యహన దైవం _స్తనయో రంతరే దృఢమ్. ౧౫ 

తథైవ రణర_క్తస్తు ముష్టినా వాసవానుజమ్, 

తాడయిత్వా ధనుర్మాత మప కాంతో నిశాచరః. ౧౬ 

తతో౬౦బదే మహాం చ్చృబ్ది సాధు స్వాధితి చోదితః, 

ఆహత్య రాక్షసో విష్ణుం గరుడం చాప్యతాడయత్ , | ౧౭ 

వైనతెయ _స్తతః (కుద్దః పక్షవాతేన రాక్షసమ్, 

వ్యపోహ దృలవాకా వాయు శుష్క-పర్జ చయం యథా. రాలా 

ద్విజేందపకివా కేన (దావితం దృశ్య పూర్ణజమి, 

సుమాలీ స్వబలై. స్సార్థం అంకె మభిముఖో యయా. రాడా 

పక్షవాతబలోద్దూతో మాల్యవానపి రాక్షసః, 

స్వబలేన సమాగమ్య యయా లంకాం చూయా వృతః, ౨౦ 

ఏవం తే రాక్షసా స్తేన హరిణా కమలేక్షణ, 

బహుశ స్పంయుగె భగ్నా హత పవరనాయకాః. ౨౧ 

(తథేతి) రణేర కః రణ[(పియః, ముష్టినా చ తాడయిత్యా, అప కౌంతః పృస్గత 

ఇతి శేషః. ౧౫౧౭ 

(వైనకేయ ఇతి. వాయు శ్నుష్క_పరం యథా వ్యపోహతి, తథా పక్షవాతేన రాక్షసం 
షా (3 ద 

వ్యపోహత్ . - . దల 

(ద్విజేంద్రేతి దృశ్య దృష్ట్వా. = . - ౧౯౨౧, 
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(తాభ్యాం విమ్దభయాత్ లంకాం త్యక్త్వా స్వజనై సృహ పాతాశే వాసల 

అశక్ను వంత సే ఏషుం (పతియోద్లుం భయారి తాః, 
౨ ద్య ధి ద 

త్య క్యా అంకాం గతా వస్తుం పాతాళం సహపత్నయః. ౨౨ 

సుమాలినం సమానాద్య రాక్షసం రఘుస త్తమ, 

స్థితాః (పభ్యాతఏర్యా స్తే వంశే సాలకటంకపే. ౨౩ 

Ca 

య త్వయా నిహతా స్తేతు పొలస్యా నామ రాక్షసాః, 
— అలాటి 

సుమాలి మాల్యవాకా మావీ తేభ్య సే బలవ తరాః. ౨౪ 
0 pe 2) 

న చాన్యో రాకసాకా హంతా సురారీకా దేవకంటకౌకా, 

బుతే నారాయణం దేవం శంఖచకగదాధరమ్. ౨౫ 

భవా న్నారాయణో దేవ శ్చృతుర్చాహు స్పనాతనః, 

రాకీసాకా హంతు ముత్పన్నో హ్యజేయః (పభు రవ్యయః, ౨౬ 

నష్టధర్మవ్యవసాతా కాలే కాలే _పజాకరః, 
లు అ 

ఉత్పద్యతే దస్యువధే శరకా గతవత్సలః. ౨౭ 

(ఆకక్నువంత ఇతి) సహపత్నయః సప్రీకా ఇత్యర్థః, ౨౨ 

(సుమాలిన మితి) సాలకటంకపే, సాలకటంకటా మాల్యవదాదీనాం పితామహీ విద్యు 

క్కెశపక్నీ, తస్యా సృంబంధి నాలకటంకటః తస్మికా వం (పథ్యాతవీర్యాః, వృద్దాచ్చాభావ ఆర్షః. ౨౩ 

(య ఇతి.) యే పౌలస్వా రావణాదయో నిహతా సభ్యః రావణాచ్చ మాల్యవదాదమయో 

“బలవ త్రరాః. ౨౪ 

తర్హి కిం చే ప్రాశస్త్యం భవద్భి రుచ్యత ఇతి శంకాయాం తత్ర్సాశ న్హ్యమపి తవై వేత్యాహ 
{న చాన్య ఇతి.) రాక్షసా౯ హంతేతి న త్వం, ౨౫ ౨౯లో 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, (శ్రిరామాయణభూష ణే, మణీమకుటాక్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే. 

అషమస్సర్లః. 
(చని ళు 

న. 
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ఏషా మయా తవ నరాధిప రాక్షసానా ముత్స త్తి రద్య కథితా సకలా యథావత్, 

భూయో నిబోధ రఘుస_త్రమ రావణస్య జన్మ్మపభావ మతులం ససుతన్వ్య సర్వమ్, ౨౮ 

చిరా త్పుమాలి వ్యచర (దసాతలం సరాక్షసో విమ్ణుభయార్షిత న్హదా, 

పుత్రైశ్చ పొత్లైశ్చ సమన్వితో బలీ తతస్తు లంకా మవస ద్ధనెళ్వరః. కా 

ఇతీ (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అష్టమ స్సర్గః, 

BRT? Uta 

అథ నవమ స్సర్గః, 

CP 

కస్యచిత్వథ కాలస్య సుమాలి నామ రాక్షసః, 

రసాతలా న్మ_ర్హ్యలోకం సర్వం వై విచచార హా, ౧ 

సిలజీమూత సంకాశ స్త పకాంచనకుండలః, 

[0 కన్యాం దుహితరం గృహ్య ఏీనా పద్మమివ (శ్రియమ్. 

రాక్షసేంద స్ప తు తదా విచరకా వై మహీతలే, 

తదాపశ్య తృ గచ్చంతం పుష్పకేణ ధనేశ్వరమ్. ౭ 

గచ్చుంతం పితరం (ద్రష్టుం పుల _స్యతనయం విభుమ్, 

తం దృష్ట్వాఒమరసంకాశం స్వచ్చందం తపనోవపమమ్. ci 

రసాతలం _పవిష్ట స్పా మ_రలోకా తృపిస్మ్మయః, 

ఇత్యవం చింతయామాస రాక్షసానాం మహామతిః. ౫. 

అధ నవమ స్సర్గః. 
౧ 

— కెంత. __...- 

(కస్యచిదితి.) వినా పద్మం పద్మం త్యక్వా స్టితామి. ౧-౫ 
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(సుమాలినా నిజకన్యాయాః. శ్రైకన్యా విశవ స్పమీపం (పతి _పేషణమ్) 

డిం కృతం (శయ ఇత్యేవం వర్ణేమహి కథం వయమ్, 

అధథాఒ[బవీ త్సుతాం రక్షః కై కసీం నామ నామతః. జ. 

పుతి (పదానకాలోజయం యౌవనం తేఒతివర్తతే, 

(పత్యాథ్యానా చ్చ భిత్రై స్వంన వరై 8 వతిగృహ్యనే. ౭ 

త్వత్క్బృలే చ వయం సర్వే యంతితా ధర్మబుద్దయః, 

త్వం హి సర్వగుణో పేతా (శ్రీస్సాకొదివ ప్యతితె. లా 

కన్యాపితృత్వం దుఃఖం హా సర్వెషాం మానకాంక్ష్షిణా మి, 

న జ్ఞాయతే చ కః కన్యాం వరయే దితి కన్యకే, ఆ 

మాతుః కులం పితృకులం యత చైవ (పదియతే, 

కుల(తయం౦ సదా కన్యా సంశయే స్థాప్య తిష్ణతి. ౧౦. 

(కిం కృతమితి.) రాక్షసానాం (శేయః కిం కృతం స్యాత్, కేనోపాయేన కృతం స్యాత్, 

కథం వయం వర్చేమహీత్యేవం చింతయామాసేతి యోజనా. ౬. 

(పుతితి.) (పత్యాఖ్యానాత్, భీతై రస్మాఖి స్త్వం వర ర్న ప్రతిగృహ్యసే (పతిగహం. 

న |పాష్నోషీ త్యర్ణః. ఆ 

(త్వత్క్బృతి ఇతి.) యం (తితాః కృత ప్రయాసాః, ధర్మబుద్ధయః వివాహధర్మనిమి త్త 

చింతావంతః. లా 

_కన్యాపితృత్వస్య దుఃఖత్వ మేవ (ప్రదర్శయతి (న జ్ఞాయత ఇతి.) = 

అథ వరణానంతరమపి పోష్య దుఃఖహేతుత్వం కన్యాయా ఇత్యాహ (మాతు రితి.) సంశయే 

కై అట జో నళ వ | . నూ | 

న్తాహ్య తిష్టతీతి, కథ మన్యా శ్చార్మి తభంళో న భవిష్యతెతి కులతయం చింతాకుల మేన _స్దా 

భవతీత్యర 8. | ౧c 

థా . 
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సా త్వం మునివరం _శేష్టం (పజాపతికులోదృవమ్, 

భజ విశవసం ప్పతి పౌల_స్త్యం వరయ స్వయమ్. ౧౧ 

ఈదృళా సే భవిష్యంతి పుతాః పుత్రి న సంశయః, 

తేజసా భాస్కరస మో యాదృృళోఒయం ధనేశ్వరః. ౧౨ 

సాతు తద్వచనం (శుత్వా కన్యకా పితృుగౌరవాత్, 

తత గత్వా చసా తస్థౌ విశవా యత తప్యతే, ౧౩ 

ఏతస్మిన్నంతరే రామ పుల _స్హ్త్యతనయో ద్విజః, 

అగ్నిహో(త ముపాతిష చ్చళుర్ల ఇవ పావకః, ౧౪ 
© థి 

అవిచింతగ తు తాం వెళకాం దారుణాం పితృగొరవాత్, 

ఉపసృృత్యాఒ(_గత స్తస్య చరణాఒధోముఫ్ స్థెతా, ౧౫ 

పిలిఖంతీ ముహు ర్ఫూమి మంగుష్టాా గేణ భామిని, 

సతు తాం (పక్ష సుకోణీం పూర్ణచం(దనిభాననామ్. ౧౬ 

అ బవీ తృరమోదారో దీహ్వమానాం సతేజసా, | లి ఫ్రీ ప్ర 

భ దే కస్యాఒసి దుహితా కుతో వా త్వ మిహాగతా. 

కిం కార్యం కస్య వా హేతో స్తత్త్వతో (బూహి శోభనే, ౧౭౪ 

ఏవ ముకా తు సా కనా కృతాంజలి రథా౬(బవీత్, 

ఆత్మపభావేన మునే జ్ఞాతు మర్హ్మసి మే మతమ్, ౧౮|| 

(ఎతస్మిన్నితి.) ఉపాతిష్టత్ , వ్రదోషే అగ్నిహోత్రం కృత వానిత్యర్హః, ౧౧౧౪ 

(అవిచింత్యేతి.) పితృగౌరవాత్ పితరి బహుమానాత్, చరణాఒధోముభీ చరణసమీపాధో 

ముఖీ విలిఖంతీతి చింతానుభావః. ౧౫౧౬ 

(అ బవీదితి.) కత $ కస్మాద్దెశాత్, కిం కార్యం మయా క ర్హవ్య౦ కస్య పేతోః, కస్య 

_పయోజనాయ. Neu 

(ఎవ మితి.) మే మతం త్వద్భ రృృకత్వాభిలాషిత్వమ్. ౧౮౪4 
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(విశ్రవసా కై కసీం ప్రతి ప్రదోషసమయసమాగమనా ద్దేతో రాక్షస రూపొసత్యజననో ్తిః) 
కాం " (a ' వన 

కింతు మాం విది (బహ్మరై శాసనా త్సితు రాగతామ్. 
థి ంర 

కై కసీ నామ నామ్నాఒహం శేషం త్వం జాతు మర్హసి. ౧౯ా౪ 

సతు గత్వా ముని ర్ర్యానం వాక్యమెత దువాచ హా. 

విజ్ఞతం తెమయా భే కారణం యన్మనోగతమ్, ౨6౪ 

సుతాభిలాషో మత్తస్తై మ_త్తమాతంగగామిని. 

దారుణాయాం తు వెళాయాం యస్మా త్తం మా ముపస్థితా, Doi 

_శుణు తస్మా త్పుతా౭౯ా భది యాదృశా౯ జనయిష్యసి. 

దారుణా౯ దారుణాకెారాకా దారుకాభిజన[పియాకా, ౨ DU 

(పసవిష్యన సుళోణి రాక్షనాకా (కూరకర్మణ 8. ౨౩ 

సాతు తద్వచనం (శుత్వా (పణిపత్యా౬బవి ద్వచః, 

భగవస్నిదృశాణా ప్వుతాం 'స్వతొహం (బహ్మవాదినః. ౨ ౪ 

నేచ్చామి సుదురాచారాకా (వసాదం కరు మరసి, 
న యె 

కన్యయా త్వేవ ముక్తస్తు విశవా మునిపుంగవః. ౨౫. 

mm ద నా 

తచ్చ వక్తుం" లజ్ఞావళా దనుచితమితి సూచయిత్వా వరకు ముచిత మాహా (కిం త్వితి.) లంజా 

(న త్వితి.) కారణ మాగమనకారణమ్. Sou 

తడేవాహ (సుకేతి) Pen 

((ఈజ్వీతి) దారుణా ౯ (కూరస్వభావాణా, దారుణాకారా ౯ [కూర వేషా౯ా, దారుణాభిజన. 

(పియాకా దారుణాభిజనే కూరబంధొ రాక్షసరూపే (పియం యేషాం తాకా, © చివికిన 
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| లు 

ఉవాచ కెకసిం భూయః పూర్చందురివ రోహిణీమ్, 

పశ్చిమో య _స్తవ సుతో భవిష్యతి శుభాననే. ౨౬ 

మమ వంశానురూప స్ప ధర్మాత్మా చ న సంశయః, 

ఏవ ముకాతు సా కన్యా రామ కాలేన కేనచిత్, ౨౭ 

జనయామాస భీభత్సం రక్షోరూసం నుదారుణమ్, 

దశ గీవం మహాదంస్హ్రం పీలాంజనచయోపమమ్ు. ౨౮ 

తా(మోష్టం వింశతిభుజం మహాస్యం దీ_ప్పమార్లజమ్, 

తస్మృకా జాత తు తత్కాలె సజ్వాలకబళా శ్సివాః. ౨౯ 

(కవ్యాదా శ్చాపసవ్యాని మండలాని (పచ కముః, 

వవర్ష రుధిరం దెవో మెఘాశ్చ ఖరనిస్వనాః. ఆం 

వబభౌ న చ సూర్యో వై మహోల్కా శ్చాపతకా భువి, 

చకంపె జగతీ చైవ నవు ర్వాతా స్పుదారుణాః. ౭౧ 

అక్షోభ్యః తభిత శ్చైవ 'సముద స్పరితాంపతిః, 

అథ నామాకరో త్తస్య పితామహసమః పితా. ౩౨ 

దశ।గీవః [పసూతోఒయం దళగీవో భవిష్యతి, 
తస్య త్వనంతరం జాతః కుంభకర్ణో మహాబలః. 33 

(పమాణా ద్యస్య విపులం 1పమాణం నేహ విద్యతే, 

తత కళ్ళూర్చుణకొ నామ సంజజ్ఞే వికృతాననా, 3౪ 

(తస్మిన్నితి.) సజ్వాలక దిళాః జ్వాలారూపాస్యాంతర్షతకబళాః శివా, వృద్దజంబుకాః. ౨౯ా 

(వవర్షేతి.) దివి పర్జన్య దేవః. : 3౦0.౩౨ 

(తస్య త్చొతి యస్య (పమాణాద్వీపులం (ప్రమాణం, నేహ విద్యతే నై వాస్త, (ప్రమాణ 

భూతేష్వితి శేషః. తిక__౩౪ 
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(కై కసీ పార్గన్నాప్రసాదికేన విశ్రవసా ధర్మిస్థక నిష్ట తనయ జనన విషయకవర ప్రదానమ్) 

విభీషణశ్చ ధర్మాత్మా కై కస్యాః పశ్చిమ స్పుతః, 
తస్మి౯ జాతే మహాస శ్రే పుష్పవర్షం పపాత హ. 3౫ 

నభస్థానే దుందుభయో దేవానాం (ప్రాణదం స్టా, 

వాక్యం చ వాంతరికే చ సాధు సాధ్వితి త తధా, 3౬ 
(aan ద 

కౌ తు తత్ర మహారణ్యే వవృధాకే మహోజసొ, 

కుంభకర్ణ దశ|గీవౌ లోకోద్వెగకరౌ తదా. ౩౭ 
౬ 

కుంభకర్త 8 (సమ త స్తు మహర్షీకా ధర్మవత్సలౌకా, 
౬ DD ౨ రి 

తై లోక్యం నిత్యాఒసంతుష్టో భకయ౯ా ఏచచార హ, కెరా 
వ లు 

విభీషణస్తు ధర్మాత్మా నిత్యం ధర్మ వ్యవస్థితః. 

స్వాధ్యాయనియతాహార ఉవాస పిజితేం దియః. ౩జా 

అథ వై,శవణో దేవ _స్తత కాలేన కేనచిత్, 

ఆగత: పితరం _దష్టుం పుష్పకేణ ధనేశ్వర*, ౪౦ 

తం దృజ్ద్వా కెకసే తత జల్వంత మివ తేజసా, 

ఆగమ్య రాక్షసీ తత దశ|గీవ మువాచ హా. జా 

ప్మత వె(శవణం పశ్య (భ్రాతరం తేజసా వృతమ్, 

(_భాతృభా వె సమె చాపి పశ్యాత్మానం త్వ మీదృుశమ్. .. ఆలి 

(శా వితి) తత మహారణే, పితు రాశ్రమారణ్యే. ౩౫-౭౮ 

(విభీషణ ఇతి.) స్వాధా్యయం, నియతం, ఆహార; అహరహరితి స్వాధ్యాయనియ 

"శ్రాహోర 8 
8౯౪౨ 
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(చి 

దళ్ళగీవ తథా యత్నం కురుషవ్వూ౬మితవి. కమ, 

యథా త్వ మసి మే వృత భవ వై శవణోసమః. 

మాతు స్త ద్వచనం (_శుత్వా దళ్శగీవః (పతాపవా£ా, 

అమర మతులం లేభే (పతిజ్త్హాం చాకరో తదా. 
రె మో ద 

సత్యం చే _పతిజానామి (ఛాతృతుల్యొధికో౬పి వౌ, 

భవిష్యామ్యోజసా చె వ సంతాపం త్యజ హృద్గతమ్. 
ర a 

తత స్తేనై వ కోపేన దళ్ళగీవ స్పహానుజః, 
చికిర్ణు దుష్కరం కర్మ తపనే ధృత మానసః. 

(పాప్ప్యామి తపసా కామ మితి కృత్వా౬ఒధ్యవస్య చ, 

ఆగ చృదాత్మసిధ్యర్థం గకర్జస్వాాశమం శుభమ్. 

వక! స రాక్షస స్తత సహానుజ స్తదా తప శృకారాఒతుల ము. గవి కమః, 

౩ 

లాగ 

నా 

౪౭౬. 

అతోషయచ్చాపి పితామహం విభుం దద స తుష్ట శ్చ వరాకా జయా వహాోకా. ౪లా 

తి శ్రీమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండే, నవమ స్సర్గః, 

(పుశేతి,) అత్మాన నమీద్భశం, కుబెర వద్దివ్యవై భవరహితం దరిద మిత్యర్థః, 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 
నవమస్పర్షః. 

తనేం... 

ఇ౩...౯౪౮ 
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అథ దశమ స్సర్గః, 

అధథాఒ(బవీ న్మునిం రామః కథం తే భాతరో వనే, 

కీద్భశం తు తదా (బహ్మాం సప సేపు ర్మహాబలా 8. ౧ 
ఇ mr) 

అగస్త్య స్తషబవీ_త్తత రామం సు పేతమానసమ్, 

తాం సా౯ా ధర్మవిధీం సత (భ్రాతర స్తే సమావిశకా. ౨ 

కుంభకర్ణ స్తతో యతో నిత్యం ధర్మప థే స్థితః, 

తతాప (గీష్కకాలే తు పంచాగ్నన్నరిత స్థితః. త 

మేఘాంబుసికో వర్షాసు వీరాసన మ నేవత, 

నిత్యం చ శిశిరే కాలే జలమధ్య( పతి శయః. ఇ 

ఎవం వర సకాసాణి దశ తన్యాతిచ[కముః, 
దు 

ధర్మే (సయతమానస్య సత్పథే నిష్టితస్య చ. ౫ 

విభిషణస్తు ధర్మాతా నిత్యం ధర్మపర శుచిః, ప్ర 
పంచ వర సహ(సాణి పాదే నై కేన తస్టివాకా. ౬ 

04 న్ యా 

సమాప్తే నియమే తస్య ననృతు శ్చాపృరోగణా:, 

షృవర౦ చ కుధితా శ్చాఒపి దేవతాః. ౭ 
ఎ ౬ ey Gr Es 

పంచ వర్ష సహ సాణి సూర్యం వైవాన్వవర్తత, 

తస్టె చోర్జ్వశిరోబాహు స్పా్వధ్యాయధృత మానసః, ఠా 

అథ దశ మస్సర్షః. 

౦0... 

(మేఘేతి.) వీరాసనం నామ వామోరూపరి దక్షీణజంఘాం ప్రతిషాప్య స్టితిః, ౧__౭ 

(పంచేతి.) సూర్యం చై వేతి చకారేణ పూర్వవదేకపాదస్థితి స్పముచ్చీయతే. > 



(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

ఏవం విభీషణస్యాపి' స్వర్గస్థ స్యేవ నందనే, 
దళ వర్తసహ (సాణీ గతాని నియతాత్మన:ః. ణా 

అచ 

దశ వర్ష సహ సాణి నిరాహారో దశాననః, 

పూర్ణ వర్షసహ్మనే తు శిర శ్చాఒగ్నా జుహావ సః. ౧౦ 

ఏవం వర్ష సహ సాణి నవ తస్యాతిచ్యకముః, 

శిరాంసి నవ చాప్యస్య (పవిజ్ఞాని హుతాశనమ్. ౧౧ 

అథ వర్ష సహస తు దశమె దశమం శిరః, 

ఛ త్తుకామే దశ గీవే వా _ప్త స్తత పితామహాః. ౧-౨ 

పితామహ స్తు నుుపీత స్వార్హం దేవై రుపస్లితః, 
థి 6౬. థి జారీ! 

తవ తావ ద్దశ|గీవ పీతోస్మీ తరభ్యభాషత, ౧౩ 

శ్ఘం వరయ ధర్మజ్ఞ వరో య స్తె౬భికాంకితః, 

తం తే కామం కరోమ్యద్య న వృథా తే పరి శమః. ౧౪ 

అథా౬(బవీ ద్రశ్శగీవః (వహ ష్రైనాఒ౦తరాత్మనా, 

ప్రణమ్య శిరసా దేవం హర్ష గద్దయా గిరా. ౧౫. 
వష గె 

భగవకా | పాణినాం నిత్యం నాన్య(త మరణా దృయమ్, 

నాస్తి మృత్యుసమ శతు రమరత్వ మహం వృణే. ౧౬ 

ఏవ ముక్త స్తదా (బహ్మా దశ గీవ మువాచ హా, 

నాసి సర్వాఒమరత్వం తె వర మన్యం వృణిష్య మె. ౧౭ 
చణ? 

ఏవ ము_క్తే తదా రామ (బహణా లోకక_ర్హృణా, 

దశ్శగీవ ఉవాచేదం కృతాంజలి రథా౬(గతః. ౧౮ 

(ఏవ మితి.) స్వర్గస్థస్య దేవస్య నందన ఇవేత్యనేన తపఃప్రవృ త్రిసంతోష ఉక్తః, కంర 
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(దశ గ్రీవకుంభకర్ణ విభీషణేభ్యః పితామహవర_పదానమ్) 

సుపర్హనాగయక్షాణాం దై త్యదానవరకిసామ్, 
అవధ్యోఒహం (పజాధ్యక్ష దేవతానాం చ శాశ్వత, 

న హి చింతా మమాఒన్యేసు | పాణిష్వమరపూజిత, 

తృణభూతా హి తే మన్యే (పాణినో మానుషాదయః. 

ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మా దశ గీవెణ రక్షసా, 

ఉవాచ వచనం దేవ స్పహ దెవైః పితామహః. 

భవిష్యత్యెవ మేత త్తే వచో రాక్షసపుంగవ, 

ఏవ ముకాం తుతంరామ దశ్శగీవం పితాముహ౩8. 

(శుణు చాపి వరో భూయః (పీతస్యేహ శుభో "మమ, 

హుతాని యాని శీర్షాణీ పూర్వ మగ్న త్వయా౬ఒనఘ,. 

పున సాని భవిష్యంతి తధై వ తవ రాక్షస. 

బితరామీహా తే సౌమ్య వరం చాన్యం దురాసదమ్. 

ఛందత స్తవ రూపం చ మనసా యద్య థెప్పితమ్, 

భవిష్యతి న సందేహో మద్వరా త్తవ రాక్షస. 

ఏవం పితామహో క్రస్య దశ్యగీవస్య రక్షసః, 
జిగ్నో హుతాసి కీర్లాణి పన నొ న్యుల్లితాని వె. 

ఏవ ముక్తౌస తుతంరామ దశ గీవం పితామహః, 

విభీషణ మథోవాచ వాక్యం లోకపితామ హః. 

విఖిషణ తయా వత్స ధర్మసంహితబుద్దినా, 

పరితుష్టోఒస్మి ధర్మాత్మకా వరం వరయ సుత, 

[81] 

౧౯ 



$$ (శ్రీమ డదామాయశణే, గొవిందరాజీయవిశి షై 

విఖభషణస్తు ధర్మాత్మా వచనం (పాహ నాంజలీః 

వృత స్పర్వగుకై ర్నిత్యం చందమా రళశ్శిభి ర్యథా. ౨౯ా 

భగవకా కృతకృతో్యోహం యన్మే లోకగురు స్స యము, 

(పీతేన యది దాతవ్యో వరో మే శుణు సు వత. ౩౦ 

పర మాపద్గతస్యాపి ధర్మే మమ మతి ర్భవేత్, 
అశికీతం చ (బహ్మాస్త్రం భగవకా _పతిభాతు మే. క 

యా యా మె జాయతే బుద్ది ర్యెమ యేష్యా శ మేష చ, 

సా సా భవతు ధర్మిష్టా తంతు ధర్మం చ పాలయే. ౩౨ 

ఏష మే పరమోదార వరః పరమకో మతః, 

న హి ధర్మాఒభిరక్తానాం లోకే కించన దుర్లభమ్. తతి 

పునః (పజాపతిః టీతో విభీషణ మువాచ హా, 

ఛరి ష్ట స్త్వం యథా వత్స తథా చై తదృవిష్యతి. 3౪ 
హ్ 

యస్మాదాకసయోనౌ తే జాతస్యాఒమ్మితనాశన, 
నాఒధర్మె జాయతే బుద్ది రమరత్వం దదామి తే. 3౫ 

ఇత్ఫుకాష కుంభకర్ధాయ వరం డాతు ముపస్థితమ్, 

(పజాపతిం సురా స్సర్వే వాక్యం (వాంజలయో౬. బునకా. Ww స్త 

న తావత్కుుంభకర్తాయ (పదాతవ్యో వర సషయా, 
. లు ఆన్ 

జానీషే హి యథా లోకాం స్రాసయ క్యేష దుర్మతిః. 3౭ 

నందనేఒప్పరస స్స_ప్త మహేం(దానుచరా దశ, 

అనేన భకితా (బహ్మ౯ా బుషయో మానుషా_స్హథా. ఇలా 

(పర మితి.) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం, (బ్రహ్మాస్త్రం బహ్మాస్తమంతః, పాలయే 

పాలయే యమ్. ' ౨౯. ౩౮ 



ఉ తరకాండే - దశమ స్సర్గః 59 
ఎం శమ న 

(దశా ననకుంభకర్ణ విభీషణేభ్యః పితామహవర(సదానమ్) 

అలబ్బవరపూ ర్వేణ యత్కృతం రాక్షసేన తు, 

తదేష వరలబన్యా దృక్షయే ద్భువన(తయము, ప్రణా 
© 

వరవ్యాజేన మోహో౬మ్మై దీయతా మమిత్యపభ, 
లోకానాం స్వస్తిచైవం స్యా ద్భవే దస్య చ సన్నతిః, ళం 

ఎవ ముక్క స్పురై ర్పహ్మా౭చింతయ తద్మసంభవః, 

చింతితా చోపత సేఒ౭స్య పార్శ ద్రం చెపి సరస్వతి. ౪౧ 
థు 

(పాంజలి స్పాతు పార వస్తా (పాహ వాక్యం సరస్వతీ, 

ఇయ మస్త్యాగతా 'దేవ కిం కార్యం కరవాణ్యహామ్. yy 

(పజాపతి స్తు తాం (పాపొం సాహ వాక్యం సరస్వతీమ్, 
0 

వాణి త్వం రాక్షనేందా౬ఒ౬ సే భవ యా దేవ తేప్పితా. ౮9. 

త థేత్యు కా (పవిష్టా సా పజాపతి రథా౬(బవీత్, 

కుంభకర్ణ మహిబాహో వరం వరయ యో మతః. ఇళ 

(అలబ్దవరపూ ర్వేణ.) పూర్వమలబ్ధవరేణ కుంభకర్లేన. యత్ భక్షణాత్మకం కర్మ కృతం 

తత్ తస్మాత్ కారణాత్ , వర లబ్దః లబ్దవర, స్యాత్ స్యాద్యది, భువన తయమపి భకయే దిత్యర్థః. ౩౯ 

(వరవ్యాజేనేతి.) మాహాః అజ్ఞానం, ఏవం మోహ సేవ (పదానే అస్య చ సన్నతిః.. 

క థ వేర్. శాం 

(ఏవ మితి.) అచింతయత్. దేవీ మితి శేషః. ౪౧-౪౫౨ 

(ప్రజాపతి రితి) భవ యా దేవతేప్సితా,” యాద్భ! గూపా దైవతై * కాంక్షీతా తాద్భశీ 

భవేత్యర 8, 
రు 

౪౮౩ 

(తథేతి) ప్రవిష్టా సా దేవతోక్తరూపా (ప్రవిష్టేత్యర్థః. ళా 



#0 శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవి కి షే 
న్ ee ల 

కుంభకర్ణ స్తు త తద్వాక్యం (శుత్వా వచన మ బవీత్, 

స్వ్తుం వరాణ్య నకౌని దేవదేవ మ మేప్పితమ్,. ౪౫ 

ఏవ మస్త్వితి తం చొక్స్వా సప్రాయాదృహ్మా సుర స్పమమ్, 

దేవీ సరస్వతీ చై వ రాక్షసం తం జహౌ పునః. ౪౬ 

విముక్షొఒసా సరస్వత్వా పసాంం నంజాం చ తతో గతః. ౪౭ 

కుంభక ర్లస్తు దుష్టాత్మా చింతయామాస దుఃభిత$, 

ఈద్భశం కిమిదం వాక్యం మమా౬ఒద్య వదనాత్ చ్యుతమ్. ఇరా 

అహం వ్యామోహితో దేవై. దితి మనే తదాగత్రై రి 

ఏవం లబ్బనరా స్సర్వే (భాతరో దీ ప్రతెజసః, 

_శ్రేష్మాతకవనం గత్వా తత తే న్యవసం త్పుఖమ్. ఇకా 

ఇతి గ్రీమదామాయజే, ఉ త్తరకౌండే, దశమస్ప్సర్గః, 

ద 
తా. 

_ (అహ మితిఎ) శ్లేష్మాతకవనం త్యత్పచురం పితు స్తపోవన మిత్యర్థః. ౪౫౪౯ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషణె, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

దశ మస్సర్లః. 
a 
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అభ ఏకాదశ స్సర్గః. 

ప 

సుమాలి వరలణాం సు జాతా చె తా న్నిశాచరాకా, 
థి ఎ ఇ వ ం 

ఉదతిష్ట దృయం త్య కా సానుగ స్ప రనాతలాత్ . : లా 

మారీచశ్చ (పహ_ప్పళ్చ విరూపాక్ష మహోదరః, 

ఉదతిషం త్పుసంరబ్షా స్పచివా సస్య రక్షసః. లి 
© ౧ డా అ= టి 

సుమాల సచివై స్సార్థం వృతో రాకసపుంగవై ః, 

అభిగమ్య దశ్శగీవం పరిష్వుజ్వేద మ బపీక్. . 3 

దిషా; తే వత సంపా ప శిఇంతితోఒయం మనోరథః, ఫ్రీ వ స శ్చ డం 

య స్తం _తఉభువన్మ శేష్టా అబ వాకా వర ము తమమ్ు. ౪ 
లబ అ అ గాణ _ - 

యత్కృకతే చ వయం లంకాం త్య్భకాష యాతా రసాతలమ్, 

తద్గతి౦ం నో మహాబాహో మహాద్విష్టుకృతం భయము. వో 

అసకృ్ళ త్త దృయా ద్చేతాః పరిత్యజ్య స్వ మాలయమ్ు, 

విిదుకా స్పహాతా స్పర్వే _పవిష్టా స్ప రసాతలము,. ౬ 

అస్మదీయా చ లంకేయం నగరి రాక్షసోచితా, 

నివేశితా తవ (భా(తౌ ధనాధ్యకేణ వీమతా. ౭ 

యది నామాఒత శక్యం స్యా త్చామ్నా దానేన విఒనఘ, 

తరసా వా మహాబాహో (పత్యానెతుం కృతం భవేత్. ' రా 
ప 

అథ ఏకాదళ స్సర్గః 

mm క యె... 

(యత్క్యుత ఇతి,) మహ ద్విష్ణుక్సతం యదృయం తన్నిర స్త మిత్యర్హః, ౧-౭ 

(యదిత్యాది. ) సామాదినా లంకా (పచాలయితుం యది నామ శక్యం స్యా త్తదా.నః కార్యం 

.భవేదిత్యర్థః, _ వ. - రా 



(శ్రీమ్యదామాయేణే, గోవిందరాజీయవిశిష్షే 

త్వంతు లంకేశ్వర సొత భవిష్యసి న సంశయః, 

త్వయా రాక్షసవంశోజఒయం నిమగ్నో ౬పి సముద్భృతః. 

సర్వేషాం నః (పభుశ్ర్చైవ భవిష్యసి మహాబల, 

అథా౬బవీ ద్దశ|గీవో మాతామహ ముపస్థితమ్. 

వి _త్రేశో గురు రస్మాకం నార్హసే వక మిదృశమ్, 

నామ్నా౬పి రాక్షనేంద్రేణ _పత్యాఖ్యాతో గరీయసా. 
గ 

కించిన్నాహ తదా రక్షో జ్ఞాత్వా తస్య చికీరి తమ్, 
a 0 

కస్యచి త్త్వథ కాలస్య వసంతం రావణం తతః. 

ఉక్సవంతం తథా వాక్యం దశ గీవం నిశాచరః, 
అ (పహస్తః (పశ్రితం వాక్య మిద మాహ సకారణమ్. 

దశ(గీవ మహాబాహో నార సం వకు మీదృశమ్, రా = ఆం 

సౌ భా(తం నాస్తి శూరాకకాం (శుణుచేదం వచో మమ. 

అదితి శ్చ దితిశైవ భగిన్యా సహిశే హితే, 

భార్యే పరమరూపిణ్య్వా కశర్థపస్వ (వపజాపతేః. 

అదితి రనయామాన దేవాం స్త్రిభువనేశ్వరాకా, 
దితి స్త్వజనయ త్పు తాకా కళశ్యపన్యాఒ౬త్మసంభవా౯ా. 

దైత్యానాం క్రిల్ర ధర్మజ్ఞ పురీయం సవనార్థవా, 

సపర్వతా మహీ ఏర తేఒభవకా (పభవిష్షవః, 
| ల 

నిహత్య తాం స్తు సమరే విష్ణునా _పభవిష్ణునా, 
దెవానాం వశ మానీతం త్రైలోక్య మిద మవ్యయమ్. 

(అదితి శ్చేతి) సహితే హితే, అన్యోన్యానుర కే, 

౧౮౦౪. 

౧౧౦౪ల: 

రాU=౮౧- 
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(రావణన కుదేరం (పతీ లంకాత్యాగాయ దూత్యేన _పహ_స్త్మపేషణమ్) 

నై తదేకో భవానేవ కరిష్యతి విపర్యయమ్, 

సురాసురై రాచరికం తత్కురుస్వ వచో మమ. రజా 

ఏన ముకో దళ(గీవః (పహృ 'షేనాఒంతరాత్మనా, 
ae, (a) 

చింతయిత్వా ముహూర్తం వై బాఢమిత్యేవ సోఒ్మబప్త్. ౨౦ 

సతు తేనె వ హరేణ తస్మి న్నహని ఎర్యవాకా, 
రా ంర్న 

వనం గతో దశ(గీవ స్సహ తెః క్షణదాచ రై ర ౨౧ 

_ఆకూటస్థ స్స తు తదా దశ్శగీవో నిశాచరః, 

_పేషయామాస దూత్యేన (పహ_స్తం వాక్యకోవిదమ్. ౨౨ 

(ప్రహస్త శ్నీఘం గచ్చ త్వం (బూహి నై రృతపుంగవమ్, 

వచసా మమ వి _త్రేశం సానుపూర్ణ మిదం వచః. ౨౩ 

ఇయం లంకాపురీ రాజకా రాక్షసానాం మహాత్మనామ్, 

త్వయా నివేశితా సౌమ్య న్రైతద్యుక్తం తవాఒనఘ, ౨౪ 

తద్భృవా౯ యది నో హ్యద్య దద్యా దతులవికమ, 

కృతా భవే న్మమ (పీతి ర్హర్మ శై వా ఒనువాలితః, ౨ ౫ 

సతు గత్వా పురీం లంకాం ధనదెన నురకితామ్, 

అ్మబవీత్పర మోదారం వి_త్తపాల మిదం వచః. అ 
ప ప 

(నైతదితి.) విపర్యయం (భాతృ(ద్రోహరూపం, నురాసు రై రాచరితం మార్షమ్, ౧౯౨౨౧ 

(స త్వితి) తస్మిన్నహని _పహస్తోపదేశాఒహని, వనం శేష్మాతకవనమ్. ౨౧ 

(తికూటస్ట ఇతి.) (త్రికూటస్టో భూత్వా ప్రహ స్తం దూత్యేన (పేషయామాస, ౨౨ 

(పహ_ఫ్టేతి.) నై రృతపుంగవం కుబేరం, లంకాయాం పూర్వస్థిత నై రృ్భతాధి సత్యాత్ .౨౩-౨౬. 
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(పేషితోజహం తవ (భ్యాతా దశ గీవేణ సువత, 

త్వత్సమీపం మహాబాహో సర్వళశ స్తైభృతాంవర. 

త చ్చూయతాం మహా(వాజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద, 

వచనం మమ విత్తైెశ య్మదృవీతి దశాననః. 

ఇయం కిల పురీ రమ్యా సుమాలి పముఖైః పురా, 
భుక్తపూర్వా విశాలాక రాక్ష నై ర్బీమవి(కమెః. 

తెన విజ్ఞాప్యతే సో2.యం నాంపతం విశవాత్మజ, 
దొ 

తదేషా దీయతాం తాత యాచత _స్తస్య సామతః, 

(పహాసా భిసం శుత్య దేవో వై _శవణో వచ క్క ద 

శత్యువాచ (ప స్తం తం వాక్యం వాక్యవికారదః. 

దత్తా మమేయం పితా తు లంకా కూన్య్యా నిశాచర 8, 

నివేశితా చ మే యక్షై రానమానాదిభి రుజేః. 
షష (౮ (యాట 

బూహి గచ దళ, గీవం పురీ రాజం చ యన్నమ, ఇ | న్డ్ శ్రే 

తవా ప్యెత న్యహాబాహో భుంక్ష్వ రాజ మకంటకమ్ు. 

అపిభ_క్తం తషయా సారం రాజ్యం యచ్చాపి మె వస్తు, 

ఏవ ముక్త్వా ధనాధ్యక జగామ పితు రంతికమ్. 

అభివాద్య గురుం (వాహ రావణస్య. యదిప్పితమ్, 

ఏష తాత దశ(గీవో దూతం _పేషితవా న్మమ. 

దీయతాం నగరీ లంకా పూర్వం రక్షో గణోషితా, 

మయా౬[త యదనుష్మాయం త్ న్మమాఒఒచత్వ సు వతం 

_బహ్మార్షి సేవ ముకోఒసౌ వ్నిశవా మునిపుంగవః, 

. 'ఆనాంజలిం ధనదం (వాహ (_శుణు పుత వచో మమ. 

30౦ 

౩౨ 

ఇళ 

=... 

వది. 
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(విశ్రవసా కుబేరం ప్రతి లంకాతః పౌర్రైః సహ కై లాసగమనాయ నియోజనమ్్ 

దశ్యగీవో మహబాహు రుక్తవా న్మమ సన్నిధౌ, 

మయా నిర్శ క్రిత శ్చాసీ దృహుళో క్త స్పుదుర్మతిః, 

స కోధన మయా చోకో ధ్వంసతే చ పునః పునః, 

(శేయోభియు క్రం ధర్మ్వ్రం చ శుణు పుత్ర వచో మమ. 

వర్మ పడానా తృమ్మూఢో మాన్యామాన్యాకా స దుర్మతిః, 

న వేత్తి మమ శాపాచ్చ (పకృతిం దారుకాం గతః. 

తన్మా దచ్చ మహాబాహో కైలాసం ధరణీథధరమ్, 

ని వేశయ నివానార్థం త్యక్త అంకౌం సహోనుగః. 

తత మందాకిని రమ్యా నదినా ముత్తమా నది, 

కాంచనై స్పూర్యసంకా శై 9 పంకజ సృంవృతోదకా. 

కుముదె. రుత్సలె_ శేఎవ తథా౬నై్యశ్చ సుగంధివిః, 

తత్ర 'దేవా సృగంధర్వా స్పాప్పరోరగకిన్నరాః. 

విహారశీలా స్పతతం రమంతే సర్వ్జదా(శ్రాశాః, 

న హి కమం తవా౬నేన వైరం ధనద రక్షసా. 

జానీషే హి యథాఒనెన అబ్బః పరమకో వరః, 

ఏవ ముకో గృహీత్వా తు త ద్వచః పితృగౌరవాత్. 

(దశ గీవ ఇతి.) బహుశో క్ర ఇతి సంధి శ్చాందనః, 

(స ఇతి.) ధ్వంసతే ధ్వ స్తధర్మనాకయమర్యాదో జాయతే. 

(వర్శపదానాదితి. ) మమ శాపాత్ తన్మాతృదర్శనకాలకృతాదితి శేషః, 

(తస్మా దితి.) నివాసార్థం నివేశయ నివేశనం పురం కురు. 

[9] 

65 

3౮ 

ళం: 

' ౨: 

CA 

౧ ౫ 



6; శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవి+ స్టై 

సదారపుత స్పామాత్య సృవాహనధనో గతః, 

(పహస్రోఒథ దశ గీవం గత్వా వచన మృబవీత్. 

(పహృష్టాత్మా మహాత్మానం సహాఒమాత్యం సహాఒనుజమ్, 

కూనాళ సా నగరీ లంకా త్య _క్ర్వైనాం థనదో గతః. 

_పవిశ్య తాం సహాఒస్మాభి స్స ఇధర్యం (వతిపాలయ, 

ఏవ ముకో దశ గీవః (వహస్తేన మహాబలః, 

వివేశ నగరీం లంకాం (వాతృభి స్పబలానుగ్రై ః, 

ధనదేన పరిత్యక్తాం నువిభ క్రమహాపథామ్. 

ఆరురోహ స దేవారి స్వర్గం దేవాధిపో యథా, 

స చాఒభిషిక్రః కణదాచరై స్తడా నివేశయామాస పురీం దశాననః, 
నికామపూరక్చా చ బభూవ సా ప్పదీ నిశాచర. ర్నీలబలా హకోపమైః, 

ధనేశ్వర _స్త్వథ పితృవాక్యగౌరవా న్న్యవేశయ చ్చశివిమలే గిరౌ పురీమ్. 
స్వలంకృత్తై రృవనవర్రై ర్విభూషితాం పురందర న్యేవ తదా౬మరావతీమ్, 

ఇతీ (శ్రమ దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, ఎకాదశ స్పర్షః, 

RPT. మలా 

ఇడ 

అరా 

Jan! 

Jou 

శ౧U 

(ధనేశ్వర ఇతి) శశివిమలే, గిరౌ కైలాసే, పురీ మలకాం, ఆత ఛందోభంగ 
ఆరో వేయః 

చ శః ౫3 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషడే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 
ఏకాదశ స్పర్లః, 

‘hh 

AR 



ఉ_త్తరకాండే _- ద్వాదశ స్సర్గః BT 

అథ ద్వాదశ స్సర్గః 

nC? UA 

రాక్ష సేందో౬భిషి క్త స్తు (థాతృభ్యాం సహిత స్తదా, 

తతః [పదానం రాతస్యా భగిన్వా సృమచింతయత్. గ 

స్వసారం కాలకేయాయ దానవేందాయ రాక్షసీమ్, 

దదౌ శూర్పణథాం నామ విద్యుజ్విహాయ నామతః. ౨ 
ద! 

అథ దత్వా స్వయం రకో మృగయా మటతె స్మ తక్, 

తతా౬ఒపశగ త్తతో రామ మయం నామ దితె స్పుతమ్. య 

కన్యాసహాయం౦ తం దృష్టా్వ దశ|గీవో నిశాచరః, 

అపృచ్చ త్రో భవా నేకో నిర్మానుష్యుమృగే వనే, ౪” 

అనయా మృగళాబాత్వా కిభురం సహ తిషసి, థి ధి 

మయ స్త్వథా౬ఒ్నబటి దామ పృచ్చంతం తం నిశాచరమ్. ఎకి. 

శూయతాం సర్వ మాఖ్యాస్యే యథావృ_క్త మిదం మమ, 

హేమా నామాఒప్పరా తాత (శుతపూర్వా యది త్వయా. ౬. 

దైవతై ర్మమ సా దత్తా పొలోమీవ శత(కతోః, 

తస్యాం స_క్షమనా సాత పంచవర్ష శతాన్యహమ్. ౭ 

సా చ దై వతకార్యేణ గతాం వర్షాం శ్చతుర్ణశ, ౭4. 

అథ ద్వాదశ స్సర్గః, 

(స్వసార మితి.) కాలకేయాయ కాలకపు(త్రాయ. 

(తస్యా మితి. (వర్గం చతుర్తశమితి, చతురశసంభఖ్యావిశిషం, వరంచ గత మిత్యర 8. 
ర్న (౧ (శ) అ | | 



58 శ్రీ మ దామాయశణే, గోవిందరాజీయవి శిపే హ్. ర లు 

తన్యాః కృతే చ హేమాయా స్పర్వం సూమమయం పరమ్. 

వ(జవె డూర్యచితం చ మాయయా నిర్మితం మయా, 

తతాహ మవసం దీన స్తయా హీన స్సుదుఃఖితః, జా 

తస్మాత్పురా దుహితరం గృహీత్వా వన మాగతః, 
Go . 

ఇయం మమా౬ఒ౬త్మజా రాజం స్రన్యాః కుక వివర్ణితా, ౧౦ 

భరార మనయా సార మన్యాః (పాపోఒస్మి మారితుమి, 
అం ఢి —_— Fa 

కన్వాపిళట్బత్వం దుఃఖం పా సర్వేషాం మానకాంక్షణామ్. ౧౧ 

కన్యా హి దేః కులే నిత్యం సంశయే సాపం తిషతి, 
ంఎ థి అ a 

పుతిద్వయం మమాప్యన్యాం భార్యాయా౦ సంబభూవ హా, ౧౨ 

మాయావి (పథమ సాత దుందుభి స్తదనంతళరమ్, 

ఏవం తే సర్వ మాఖ్య్వాతం యథాత_త్తే కిన పృచ్చత కః, ౧౩ 

త్వామిదానిం కథం తాత జానియాం కో భవానికి, 

ఏవ ము శక్రసు స్తు తదక్ ఏనీత మిద మ్నబవీక్. ౧౪ 

అహం పౌల_స్త్యతనయో దశ్యగీవ శ్వ నామతః, 

మునే ర్వి శవసో య్ స్తు తృతీయో (బహ్మణో2౬భవత్, ౧౫ 

ఏవము ర్త ప్రదా రామ రాక్ష సేం దేణ దానవ?, 

మప నార్ల _స్తనయం జ్ఞాత్వా మయో హార్ష మువాగత:. 

దాతుం దుహితరం తమ్మె రోచయామాస యక వై, ౧౬|| 

హేమమయం పురం హేమపురం, మాయయా విచితనిర్మాణశ క్యా. ౭=౯ా 

(తస్మా దితి.) తస్యాః కుష్ చామగర్శ్భ ఇత్యర్థః. రిరాజగం౦ం 

(భ ర్లార మితి.) అస్యా భరారం మార్షితుం అనయా ప్రాపోఒనస్మి. ౧౨ 

(మాయావీతి.) మాయావీ చ, వాలినా పలాయికో శైవ |పవిష్టో నాశిత ఇతి జేయమ్. ౧౬౪ 
లబ న్ 



ఉ త్త రకాండే _ ద్వాదశ స్ప రః, 69 

(మందోదర్యా సహా రావణవివాహళ) 

కరేణ తు కరం తస్యా [(గాహయిత్వా మయ స్తదా. 

(పహసకా (వాహ దై తక్యెందో రాక్షసం ద మిదం వచః, ౧eu 

ఇయం మమాత్మజా రాజకా హేమయా౬ఒప్పరసా ధృతా, 

కనా మందోదరీ నామ సత్న్య్యర్హం (_సపతిగృహ్యూతామ్, ౧౮౪ 

బాఢ మిక్యేవ తం రామ దళగీవో౬భ్యవాషత 

(పజ్వాల్య తత చెవాఒగ్ని మకరో తాణీసంగహమ్, ౧౯౪ 

స హి తస్య మయో గామ ళాపా౬ఒభిజ్ఞ _స్త్పపోధనాత్. 
డ్యూ 

విదిత్వా కేన సా దత్తా తస్య ప్రైతామహం కులమ్, ౨01 

ఆమోఘాం తస్య శ కిం చ (పదదొ పరమాద్భుతామ్. 
వాలే 

ర్ట 'రేణ తపసా లబ్దాం జఘ్నృ వాకా లక్ష్మణం యయా, లిం 

ఏవం స్వీకృతదారో వ అంకెయా ఈశ్వరః పభుః. 

గత్వా తు నగరీం భారే్ట (భాతృభ్యాం సముపాహరత్, ౨ ౨U 

వె రోచనస్య దౌహి తిం వ|జజ్వాలేతి నామతః. 

— అద ఇస డం ఇ ఇ 

తాం భారాష్టం కుంభకర్ణ స్య రావణ సమ ల్పయత్, ౨౩౪ 

గంధర్వరాజస్య సుతాం శై లూషస్య మహాత్మనః. 

సరమాం నామ ధర్మత్లాం లేభే థారార్టం విఫీషణ !, ౨౪4 

(ఇయ మితి.) ధృతా ధృత గర్భా, (ప్రసూలేత్యర్థః, ౧౭౪.౧౯౪ 

(స హీతి.) (శాపాలిజ ఇతి.) దారుణ పకృతిర్భవిష్యతీతి (శుకశాపవృ త్తాంత ఇతి భావః, 

'పృలస్త్యశాప శే త్యేవలం కుల మేవ బహ్యమన్యతే త్యర్థః. ౨౦4-౨౪౪ 



70 (శ్రీిమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

తీరే తు సరసో వై తు సంజజ్ఞే మానసస్య హి. 

సర స్తదా మానసం తు వవృధే జలదాగ మే, 2 AU 

మా(తౌ తు తస్యాః కన్యాయా సె హేనాఒ౬కందితం వచః. 

సరో మా వర్హయ స్వెతి తత స్పా సరమాఒభవత్. eu 

ఏవం తే కృతదారా వై రేమిరే తత రాక్షసాః. 

స్వాం స్వాం భార్యా మువాగమ్య గంధర్వా ఇవ నందన, ౨౭|| 

తతో మందోదరీ పతం మేఘనాద మజీజనక్. 

స ఏవ ఇం దబి న్నామ యుష్మాఖి రభిఫియతే. ౨౮౪ 

జాతమా(తేణ హి పురా తేన రావణసూనునా. 

రుదతా సుమహాన్ముకొ నాదో జలధరోపమ,, ౨౯|| 

జడీకృతా చ సా లంకా తస్య నాదెన రాఘవ. 

పితా తస్యాఒకరో న్నామ మేఘనాద ఇతి స్వయమ్, 26 (1 

సోఒవర్టత తదా రామ రావణాంతఃప్పరే శుఖే. 

రత్యమాణో వరస్తిభి శృన్నః కా'షై రివాఒనలః, ౩౧౪4. 

మాతాపి (తో ర్మహాహర్షం జనయ కా రావణాత్మజః. ఇ_౨- 

ఇతి (శ్రీమ[దామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, ద్వాదళ స్సర్గః. 

—— 

సరమాశబ్దం నిర్వ క్షి (తీరేత్యాది) నరో మా వర్ణయేత్యు క్యా సరమేతి నామాసీక్. పృషో 
దరాదిత్వాత్సాధుః. ౨౫4.3౨. 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజ విరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యా న్నే ఉత్తర కాండవ్యాథ్యానే, 

ద్వాదశ స్సర్గః. 

శాలి సా చ —- 
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అథ త్రయోదశ స్సర్గః, 

మ అజ 

అథ లో కేశ్వరోత్సృష్టా త్యత కాలేన కేనచిత్, 
నిదా సమభవ _త్తీవా కుంభకర్ణస్య రూపిణీ. ౧ 

తతో (భాతర మాసీనం కుంభకర్ణో౬[బనీ ద్వచః, 

నిదా మాం బాధతే రాజకా కారయస్వ మమా౭.౬లయమ్. ౨ 

వినియుక్తా _స్తతో రాజ్ఞా శిల్చినో విశ్వకర్మవక్, 

విస్టిర్లం యోజనం శుభం తతో ద్విగుణ మాయతమి. 3 

దర్శనియం నిరాబాధం కుంభకర్ణ స్య చ కిరే, 

స్ఫటికై*ః కాంచనై. శ్చిత్రై _్తంభై స్పర్వ్యత ళోభితమ్. అ 

వె డూర్యకృత సోపానం కింకిణీజాలకం తథా, 

దాంతతోరణవిన్య స్తం వ(జస్పటికవేదికమ్. ణి 

మనోహరం సర్వసు ఖం కారయామాస రాక్షసః, 

సర్వత సుఖదం నిత్యం మేరోః పుణ్యాం గుహా మివ. ౬ 

తత ని దాసమావిష్షః కుంభకరో మహాబలః, 
రు ౬9 

బహూ న్యబ్ద్బసహనాణి శయానోన _పబుధ్యతే. ౭ 

అథ |తయోదకశ స్సర్గః. 

(అధేత్యాది.) లో కేశ్వ రేణ (బ్రహ్మణో త్సృష్టా (పేషితా, రూపిణీ మూ ర్తాః ౧-౨ 

(విసియుక్తా ఇతి.) విస్తీర్ణం యోజనమితి తిర్యజ్నా నే నేతి శేషః. తతో ద్విగుణ మాయతం, 

యుద్దకాండే యోజనాయత మిత్యు క్తం ద్విగుణయోజనాయతపరమి. 3-౪ 

(వైడూర్యేతి.) కింకిణీజాలకం ప్రాంతేష కింకిణీజాలయు క్తం, దాంతోక్టీదంత వికారః, ౫౭ 
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ని|దా౭.భిభూళే తు తదా కుంభకర్హ చశళానన;, 

దేవర్షి యక గంధర్యాం త్పంజ౫ ఘ్నే పి హా నిరంకుశ. లా 

ఉద్యానాని చ చితాణి నందనాదీని యాని చ, 
తాన గత్వా సుసంకుద్దో భిన త్తి స్మ దశాననః, ణా 

నదీం గజ ఇవ (కేడ౯ా వృక్షొాన్వాయు రివ కీపకా 

" నగాకా వజ ఇవోత్సృృ్షో విధ్వంసయితి రాక్షిస9. గాం 

తథావృ_త్తం తు విజ్ఞాయ దశ(గీవం ధనేశ్వరః, 

కులతానురూవపం ధర్మజో వృత్తం సంస్మ్టృత్య చాత్మనః. ౧౧ 

సౌ(భా(తదర్శనార్థం తు దూతం వె శ్రవణ స్తదా, 

లంకాం సం పేషయా మాన దశ గీవన్య వై టహాత్రమ్. ణ్ 

స గత్వా నగరీం లంకా మాససాద విభీషణమ్, 
మానిత స్తేన ధర్మేణ పృష్ట శ్చాగమనం (పతి. ౧౩ 

పృష్ట్వా చ కుశలం రాజ్ఞో జాతీనాం చ విభీషణః, 
సభాయాం దర్శయామాస త మాకీ సీనం దశాననమ్. ౧౪ 

స దృష్ట్వా తత రాజానం దీవ్యమానం స్వతెజసా, 
జయేతి వాచా సంపూజ్య తూష్ట్రం సమభివ _ర్తత. ౧౫ 

(తథేతి కులానురూపం వృ త్తమితి, అస క్రమితి శేషః, రా-౧౧ 

(సౌభ్రాత్రేత్సి హితం హితపరమ్, ౧౨ 

(స ఇతి.) ఆగమనం [పతీతి కార్యమితి శేషః, _ 0౧౩ 

(ప ఎ ష్వైతీ.] రాజ్ఞా కుబెర స్య, తం దూతమ్. ౧౪౧౬. 
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(రావణేన దేవర్ష్యాది హింసనం (శ్రుతవతా కుబేరేణ తన్నివ_ర్హనాయ రావణం (ప్రతి దూత పేషణమ్) 

తం తతో త్తమపర్యంకే వరా స్తరణళోఖితే, 

ఉపవిషం దశ గీవం దూతో వాక్య మథా(బపవీత్. ౧౬ 
(అ) 

రాజ న్వదామి కే సర్వం (భాతా తవ యద బఏత్, 

ఉభయో సృదృశం ఏర వృత్తస్య చ కులస్య చ. ౧౭ 

సాధు పర్యా ప్త మేతావత్ కృత శ్చార్మి తసం గహః, 

సాధుధర్మ వ్యవస్టానం (కియతాం యది శక్యతే, గిలా” 

దృష్టం మే నందనం భగ్న మృషయో నిహతా (శుతాః, 

'దెవతానాం సముద్యోగ స్వతో రాజ న్మమ (శుత:ః, గాలా 

నిరాకృత శ్చ బహుశ స్త్వయాఒహం రాక్షసాధివ, 

ఆఅఆపనాదా బా బాల్యా చ్చ రమణీయా స్స బాంధవాః, ౨౮: 
థె అఆ 

(రాజన్నితి, ) ఉభయోరితి ఉభయో ర్యాతాపి్రోః, కులస్యాభిజనస్య. తయో ర్వ త్తస్య చ 

సదృశం యథా తథా. ౧౬-౧౭. 

(సాధ్వితి. సాధు సమ్యక్, చారితసం(గహః కృత శ్చే దేతావదేవ పర్యాప్తం, ఉర్త మర్థం' 

వివృణోతి (సాధ్విత్యాది.) వ్యవస్థానం వ్యవస్థితః, యది శక్యత ఇత్యు క్హ్యా, చ్యేష్టతయా, వియోగ 

గాలౌ బుద్ది ర్వార్టావ ర్రతే, 

తస్య (కూరత్వా న్మయా చార్మితవ్యవస్టానెన వినా కిం కృత మిత్యత్రాహ (దృష్టమిత్యాదినా 

త్వతో త్వయా, మే మయా, (సముద్యోగ ఇతి.) (ప్రతి క్రియాకరణాయెతి శేషః, ౧౯ 

(నిరాకృత ఇతి.) రమణీయాః తోషణీయాః, స్వబాంధవా? బాల్యాదజ్ఞానాదపరాద్దాః. తస్యయా 

కృతాపరాధా ఆసన్నిత్యర్థః. ౨ం: 

[10] 
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అహం తు హిమవత్సృష్టం గతో ధర్మ ముపాసితుమ్, 

రౌదం వృతం సమానాయ నియతో నియతేరదియః. ౨౧ 

తత దేవో మయా దృష్ట స్సహ దేవ్యా మయా (పభుః. 
సవ్యం చతు ర్మయా దైవా _త్తత 'దెవ్యాం నిపాతితమ్. ౨౨ 

కాన్వియం స్యా దితి శుభా న ఖల్వన్యేన హేతునా, 
రూపం హ్యనుపమం కృత్వా రుదాణీ తత తిష్టతి. ౨౩ 

దేవ్యా దివ్య పభావేన దగ్దం సవ్యం మమెకణమ్, 

రెణుధ్వప్త మివ జ్యోతిః పింగళత్య ముపాగతమ్. ౨౪ 

ఇ వ్ అస అల తతోఒహ మన్య ద్వి_స్తర్లం గత్వా తస్య గిరే _స్తటమ్, 

తూషీం వర శతాన్యహై సమాధారం మహో! వతమి. ౨౫ 
(3) 0a రు 

సమాస నియమే తస్యిం స్తత దేవో మ హేశ్వరః, 

(పీతః 1పీతేన మనసా (పాహ వాక మిదం (ప్రభుః. వడ 

యై 9గళ్యం యదవా_ప్పం ప్ "దేవ్యా రూపనిరీక్షణాత్, 

(పీతోఒస్మి తవ ధర్మజ తపసా తేన సుువత. ౨౭ 

మయా చ్రైత (ద్వతం చిర్జం త్వయా చై_వ ధనాధిప, 
తృతీయః పురుషో న్నాస్తి య శృరే (ద్వత మీదృళమ్. ౨౮ 

Pn 3) 

- [వతం నునిశ్చయం హోత న్మయా హ్యూత్సాదితం పురా 
త త్సఫిత్వం మయా సౌమ్య రోచయస్వ ధనేశ్వర. ౨౯ 

(ఆహమితి.) రౌద్రం రుద్ర పసాదక వతం, ఇదం తు కేదార వ్రతమిత్యాహుః. ౨౧-౨ ౨రా 

((వతమితి) రోచయస్వ న్వరుచితం కురు. 
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(కుబేర నిదేశ శవణరు షన రావణేన దూతశిర చ్చేదనమ్) 

తపసా నిర్ణిత శైవ సఖా మమ భవాఒనఘ, 
దెవ్యా దగ్దం (పభావేన యచ్చ సవ్యం తవేక్షణమ్. ౩0 

ఏకాక్షిపింగ శత్యేవం నామ సాస్యతి శాశ్వతమ్, 
ఏవం తేన సఖిత్వం చ (ప్రాప్యా౭నుజ్ఞాం చ శంకరాక్. ౩౧ 

ఆగత్య చ (తుతోజయం మే తవ పాపవినిశ్చయః, ౩౧|| 

తదధర్శ్మిషసంయోగా న్నివ ర్త కులదూషణాకి. 
© —0 

చింత్యతే హి వధోపాయ స్పర్షిసంఘై స్సురై _స్తవ, ౩౨౪ 
(an 

ఎవ ముకో దశ గీవః _కుద్ద స్పంర_క్తలోచనః. 

హసౌ దంతాం శ్చ సంపీడ్య వాిక్యమేత యవాచ హా, ౩౩1. 
m0 

గే 

విజ్ఞాతం తే మయా దూత వాక్యం యస్య (పభాష నే. 

నైత త్స మసి నైవాఒసా (భా(తౌ యేనాసి చోదితః, 8౪౪ 

హితం నైష మమైతద్ది (బఏతి ధనరకకః. 

మ హశ్వరసఖిత్వం తు మూడ (శావయనే కిల, 3xu: 

(ఆగక్యేతి.) ఆగత్య స్వగృహ మాగత్య, మే స్టితన మయా, అధర్మః తవ పాపవినిశ్చయః. 

(శుతః. soc 

(తదితి.) తదధర్మ త్త్వా ద్థేతో॥. కులదూషణాద ధర్మిష్షన ంయోగాదధార్మికసంసర్హా, న్నివ ర్హ 
నివర్తన్వం తె౨4=33౪ 

(విజ్ఞాతమితి.) వాక్యం విజాతమితి, వాక్యతాత్సర్యాధో విజాత ఇత్యర 8, ౩౪4 
కా క్ థి దః థె 

(హితమితి.) ధనరక్షకో మే హితమితి (బవీతి, ఏతద్ది మేన హితం న సమమనుచితం 

చేత్యర్థః, హే మూఢ మహేశ్వరసఖి త్తం త్యదూపబలసంప త్తిం, శ్రావయసే కిల, ౩ ౫౪ 



బి cn] (శమదామాయకే,. గోవిందరాజీయవిళి షే 
ఆ 

న చేదం కమణీయం మే యదేత ద్భాషితం త్వయా. 

యదేతావ న్మయా కాలం దూత తస్య తు మర్గి తమ్, Sey 

న హంతవ్యో గురుర్హ్యేషో మయాఒయ మితి మన్యతే, 
తస్య త్విదానీం (శుత్వా మె వాక్య మెషా కతా మతిః, seu 

(తీ౯ లోకా నపి జేష్యామి బాహువీర్య ముపా శితః. కెలా 

ఎతన్ముహూ_ర్ర మెవాఒహుం తనె రకస తు వై కృతే, 

చతురో లోకపాలాం స్తా న్నయిష్యామి యమక్షయమ్ కైకా 

ఎవ ముక్తా తు లంకేశో దూతం ఖడేన జయ్షి వాకా, 

దది భడయితుం హ్యనం రాక్షసానాం దురాత్మనామ్ ఇం 

తతః కృతస్వ స్త్వ్యయనో రథ మారుహ్యూ రావణః 

శ్రైలోక్యవిజయాకాంకీ యయౌ యత ధనేశ్వరః. ౪౧ 

ఇతి (క్రీమ్మదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, |తయోదశస్సర్లః, 
Pm మి... 

(న చేదమితి.) ఇదం న నుర్షబీయం, య_త్త్వయా౬భిహిళం భాషితం తదపి న మరణియ 
ం్న 

మితర్థః, 
౩3౬4 

(న హంతవ్య ఇతి) మమ హృదయం, గురుః న హంతవ్య ఇతి. పూర్వమేవ 
మన్యతే స్మ, 

౩౭4 

తథాపి తసై్యైక కృత్వేషా మతిర్జాయేశ, కృతశబ్దార్ల మాహ (త్రీ నిత ౩౮ 
(ఏతదితి.) తసె్యకస్య కృతే వధ్యపసంగ ఇతి శేషః. ౩౯ 
(ఎవ మితి.) ఏనం ఖడ్గ చ్చిన్నమిత్యర్థ 8, ౪౦౪౧ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవివచితే, (శ్రీరామాయజభూషతజే, మణిమకుటావ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
చ, EE తయో దశ స్పర్ష ౬ 

వాలాను = 
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మం ది నగ 

అథ చతుర్షశ స్సర్గః. 
శ ౧ 

తత స్తు సచివై స్సార్ధం వడ్భి ర్నిత్యం బలోద్ధతై =, 

మహోదర పహస్తాభ్యాం మారీచకుకసారణై !. ౧ 

ధూ మాకేణ చ వీరేణ నిత్యం సమరగ్భధ్నునా, 

సంవృతః (పయయాొ శీమాకా (కోధా ల్లోకాకా దహాన్నివ. ౨ 

పురాణి స నదీ శ్షైలాకా వనా న్యుపవనాని చ, 
ల 
అలో 

అత్మికమ్య ముహూ_ర్రెన కెలాసం గిరి మాగమత్. ప్త 

సన్నివిష్టం గిరౌ తస్కె౯ రాక్ష నేం్యదం నిశమ్య తు, 

యు గ్రేఒత్యర్థకృతోత్సాహం దురాత్మానం సమం(తిణమ్. ఇ 

యకా న శేకు స్సంస్థాతుం (వపముఖే తస్య రక్షసః, 

రాజ్ఞో ఛౌకేతి ఏిజ్ఞాయ గతౌ య్మత ధనేశ్వరః. న్ 

> 
తే గత్వా సర్వ మాచభ్యు (ర్చాతు _స్పస్య చికిర్ణి తమ్, 

అనుజ్ఞాతా యము ర్షృష్టా యుద్ధాయ ధనదెన శ్రే ౬ 

తతో బలానాం సంక్షోభో వ్యవర్ణత మహోదధేః, 

తస్య నై రృతరా జస్య శే శె లం సంచాలయన్ని వ. ( 

తతో యుద్దం సమభవ ద్యకరాకససంకులమ్, 

వ్యథితా శ్చాభవం _స్తత సచివా రాక్షసస్య తే. లా 

అథ చతుడ్లశస్పరః, 
ది గ్ 

అజం ను 

(యక ఇతి.) న శేకు రిత్య(త హేతు మాహా (రాజ్లో భ్రాతేతి.) ౧.౮ 
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న దృష్ట్వా తాదృశం సైన్యం దశ్శగీవో నిశాచరః, 

హార నాదాకా బహూ౯£౯ా కృత్వా స (కోధా దభ్యధావత, 
వ్యు 

యేతు తే రాక్ష నెయ్య దస్య సచివా 'ఘోరవి కమాః, 

తేషాం సహ్మస మేకై కం యక్షాణాం సమయోధయకా. 

తతో గదాభి ర్ముసలై్లై రసిభి శృ క్తితోమరై =, 

హన్యమానో దశగీవ స్హతెసన్యం సమగాహత. 

స నిరుచ్చాాసవ రకత వధ్యమానో దశాననః, 

వర్షద్భి రివ జీమూతె రారాభి రవరుధ్యత. 
కష = ధ 

న చకార వ్యథాం చైవ యక్షశ న స్పమాహత*, 

మహీధర ఇవాంభో దై ర్థారాశతసముత్థితః. 

ad 

స దురాత్మా సముద్యమ్య కాలదండోపమాం గదామ్, 

(పవివేశ తత నై న్యం నయ న్యక్ష్షొకా యమకయమ్. 

స కక్షమివ విస్తీర్ణం శుష్కేంధన మివాకులమ్, 

వాతేనాగ్నిరివాయతో యక్షనై న్యం దదాహ తత్, 
అవాలి అ 

తై స్తు తత మహామాతై ౪ ర్మృహోదరళుకాదిభిః, 
అల్ప్బావ శేషా స్తే యక్షెః కృతా వాత్రై రివాఒం౦బుదాః. 

కేచి తమా హతా భగ్నాః పతితా స్పమరక్షతౌ, 

ఓష్టాం శ్చ దళనై కై రదశకా కుపితా రణ. 

(స దృష్వేతి.) హర్షనాదం నింహనాదమ్. 

(యే త్వితి.) సహ(సాణాం యకాణా మేకై కం సహస్రం (వత్యేకమయోధయకా 

O0౮ 

౧౨ 

౧8. 

చ్ CO=౧2. 
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(యక్షరాక్షసయుద్ద్యపకార ౪) 

శాంతా శ్చాన్యోన్య మాలింగ్య _భష్టళస్తా రణాబిరె, 

పేదంతి చ తదా యకెః కూలా ఇవ జలేన హా, ఇరా 

సాతానాం౦ గచ్చుతాం స్వర్షం యుధ్యతాం పృథివీతలే, 

1(సేకతా మృషిసంఘానాం న బభూవాంతరం దివి. గా 

భగ్నాం !స్తు [సు తాం తృమాలక్ష్య యక్షేం్యదాం సు మహాబలాజా, 
= 

భనాధ్యక్ష' మహాబాహుః ల సేషయామాస యకకాకా. ౨౦ 

ఏతస్మిన్నంతర రామ విస్తీర్ణ బలవాహనః, 

(పేషితో న్యపతద్యక్షో నామ్నా సంయోధకంటకః. ౨౧ 

తేన చకేణ మారీచో విష్ణునేవ రణే హతః, 

పతితో భూతలే శలా తీణపుణ్య ఇవ (గహః, ౨౨ 

సస సంజ్ఞ స్తు ముహు ర్రెనస స వి_శమ్య నిశాచరః, 

తం యకం యోధయామాస న చ భగ్న ః (పద్నుదువే. ౨౩ 

తతః కాంచనచి తాంగం వైడూర్యరజసోల్టితమ్, 

మర్యాదాం (పతిహారాణాం తోరణాంతర మానిశక్. ౨౪ 

తం తు రాజకా దశ గీవం _పవిళంతం నిశాచరమ్, 

సూర్యభాను రితి ఖ్యాతో ద్వారపాలో న్యవారయత్. ౨౫ 

—— Nt 

(హతానామితి. పృథీవితలే, యుధ్యతాం హతానా మత ఏవ స్వర్లస్తానాం తథా వ్యోమ్ని 
ఉల 

“స్టిత్వా యుద్ధం (పేక్షతాం (_పేక్షమాణానా మృషిసంఘానాం చ, దివి ఆకొశే, అంతర మవస్టాతు మవ 

కాశః న బభూవ. వ్యోమ్ని నిబిడమభూదిత్యర్థ?, ౧౮-౨౫ 



80 (శీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషే 
ల్ు 

'స వార్యమాణో యక్షేణ (ప్రవివేశ నిశాచరః, 

యదా తు వారికో రామ న వ్యతిష్ట త్ప రాక్షసః. ౨౬... 

తత స్రోరణ ముత్సాట్య తెన యక్షేణ తాడితః. 

రుధిరం 'యషసవకా భాతి శెలో ధాతుసవై రివ, ౨౭ 

స శై లిఖరాభిణ తోరణిన సమాహతః, 

జగామ న ఉతిం ఏరో వరడానా తృ ఇయంభువః. ఎలా 

తేనై వ తోరణేనాఒథ యక్ష 'స్రేనా౬భితాడితః, 

నాదృశ్యత తదా యక్ భస్మీకృతతను _స్తదా. ౨౯ 

తతః (పదు. దువు స్పర్వ దృమ్వా రకిఃపరా(కమమ్, 

తతో నదీగృహాశై పన విపిళు ర్భయపడితాః. ౩౦. 

త్యక్త్పపహరణా శాంతా వివర్జ్యవదనా సదా, ౩౦1 

ఇతి (శీమదామాయతే, ఉక్తరకాండే, చతుర్దశ స్సర్గః, 

ఆర్ట్ః జజం--- 

(కెనై వేతి) భస్మీకృతతనురితి రావజకృత తోరణదండసమాహన నేన చూర్జిత ఇత్యర్థః, ౩౦1 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
చతురశ స్పర్షః, 

యలు లః 
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అథ పంచదశ స్పర్షః 

తత సాలా లక్యువి(తస్తాకా యకేందాం శ్చ సహ(సశః, 

ధనాధ్యక్షో మహాయకం మాణిచార మధథా౬(బవీత్, గా 

రావణం జహి యకేంద దుర త్తం పాపచేతసమ్, 

శరణం భవ ఏరాణాం యడాకాం యుద్దశాలినామ్. ౨ 

ఏవ ముకో మహాబాహుం ర్మాణిభ ద స్సుదుర్ణయః, 

వృతో యకసహనై. స్తు చతుర్భి సృమయోధయత్. 3 

తే గదాముసల[పానై. శృక్కితోమరముద్గరై , 

అభిఘ్నంత _స్తదా యక్ష రాక్షసాకా సముపా|దవకా. ఇ 

కుర్వంత స్తుములం యుద్దం చరంత శ్న్యేనవ లఘు, 

చాఢం౦ం (సయచ్చ న్నేచ్చామి దీయతా మితి భా షిణః. వ్ 

తతో దేవా సృగంధర్వా బుషయో (బహ్మవాదినః, 

దృష్వా త త్తుములం యుద్దం పరం విస్మయ మాగమకా. జు. 
స “= థి 

యకాణాం తు (పహ స్తేన సహసం నిహతం రణే, 
మహోదరేణ చానింద్భం సహస మపరం హతమ్, ౭. 

(కుద్దేన చ తదా రాజ న్మారీచేన యుయుళ్ళునా, 

ని మేషాంతరమా తేణ ద్వే సహ సే నిపాతితే. లా 

అథ పంచదశ స్సర్గః, 

కాంక్ష. 
.(తతస్తా నిత్యాది) మాణిచారః. మాణిభ( దః. ౧౬లా 

[11] 
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కృ చ యకార్ణవం యుద్దం క్య చ మాయాబలా శయమ్, 
జ్ థ్ 

రక్షసాం పురుషవ్యాఘ తేన తేఒభ్యధికా యుధి. 

ధూ మాకతేణ సమాగమ్య మాణిభదో మహారతే, 

ముసలేనోరసి |కోధా తాడితో న చ కంపితః, 

తతో గదాం సమావిధ్య మాణిభ దెణ రాక్షసః. 

ధూ మాక్ష సాడితో మూర్ధ్ని విహ్యల స్ప పపాత హా. 

ధూ మాక్షం తాడిత౦ దృష్ట్వా పతితం కోణితోకి తమ్, 

అభ్యధావత సం్యగామే మాణిభ్యదం దశాననః. 

తం కుద్ద మభిధావంతం మాణిభదో దశాననమ్, 

శ _ర్తిభి సాడయా మాస తిస్బభి ర్యకపుంగవః. 

తాడికో మాణిభ(దస్య మకుకు (పాహర (దణే, 

తస్య తేన (పహారెణ- మకుటం పార్శ్వ మాగతమ్, 

తత స్పంయుధ్యమానేన విష్టబ్దో న వ్యకంపత, 

తదా పభృతి యక్షోఒసౌ వార్గ్వ మౌళి రితి స్మృతః. 

తస్మిం స్తు విముఖే యషే మాణిభ్న దే మహాత్మని, 

సన్నాద సుమహాకా రాజం _స్తస్మ్యిళా శెలె౬భ్యవ ర్తత. 

తతో దూరా (త్పదదృశే ధనాధ్యక్ష్ గదాధరః, 

శుక్ర పోష్టవదాభ్యాం చ పద్మ శంఖసమావృత:. 

తచ్చ మకుటం (పహారాత్సార్శ్య మాగతమ్, 

అల (ఇట జ్ “క నాక కు, 
చహా (పదద్భ శ్ర కుక(పోషపద్ మం,తిణా. 

O౧౬ 

O2౭ 

(తాడిత ఇతి.) తాడితః శ క్తితాడితః, రావణః, మాణిభదం గదయా, మకుకె (పాహరక్, 

(తత ఇతి.) సంయుధ్యమానేన మాణిభ్యదేణ, విష్టట్టో నిరుద్దః, న వ్యకంపత, ౧౫.౧౬ 

(శంఖపద్మసమావృతః.) శంఖపద్మనిధ్యభిమానిదేవై సంవృతః, కు క్షప్రోష్టపదాభ్యాం చ 

రి 
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(కుబేరేజ రావణగర్ల ణపూర్షకం మారీచాది విదావణమ్) 
యౌ 

స దృష్ట్వా _భాతరం సంఖ్య శాపాద్వి భష్టగౌరవమ్, 
ఉవాచ వచనం దిమా౯ యుక్తం పైతామహే కులే. ౧ల౮ా 

యన్మయా వార్యమాణ స్త్వం నావగచ్చుసి దుర్మతే, 

అన ఒప అల అట అద స్ —_ 
పశ్చాదస్య ఫలం (వాప్య జ్ఞాస్యన నిరయం గతః. ౧౯ 

యో దా మాహా ద్వొిషం పేత్వా నాఒవగచ్చతి దుర్మతిః, 

స తస్య పరిణామాంతే జానీతే కర్మణః ఫలమ్. ౨౦ 

దేవతా నాఒభినందంతి ధర్మయు క్తేన కెనచిత్, . 

యేన త్య మీదృశం భావం సీత స్స న్నావబుధ్య నే. ౨౧ 

మాతరం పితరం యో హి ఆచార్యం చావమన్యతే, 

స పశ్యతి ఫలం తస్య ( పేతరాజవశంగత:ః. ౨౨ 

అధువే హి శరీరే యో న కరోతి తపోర్షనమ్, 

స పశ్చా త్తప్యతే మూఢో మృతో గత్వా౬౬త్మనో గతిమ్. ౨౩. 

ధర్మా (దాజ్యం ధనం సౌఖ్యం అధర్మా ద్దుఃఖమెవ చ, 

తస్మా దర్మం సుఖారాయ కుర్యా త్సాపం విసరయేత్, Dv: 
నో థి జ 

(స ఇతి.) శాపాత్సితృకృతదారుణత్యశాపాత్ , వి భష్టగౌరవః వందనాదిప్రయోజకజేేష్ష 

గౌరవరహెతః, యు క్రమితి పై తామహకులే ఉత్ప _క్రేరితి శేషః. ౧౮ 

(యదితి.) అస్య ఫలం కులాచారన్య ఫలం. పరిపాకం (ప్రాప్య ౧౯౨౦. 

(దేవతా ఇతి) ధర్మయు_క్తేన తవ శకేనచి ద్వ్యాపారేణ, త్వా మిదానీం నాభినందంతి, ధర్మా 

భావా త్తపయి విముఖొ భవంతీత్యర్దః. యేన దేవతావై ముఖ్యేన త్వ మీదృశం క్రూరం భావం సీత 

స్స న్నావబుధ్యసే. “౨౧-౨౨ 

. _ (ఆధ్రువ ఇతి) తపసః ఆరనం సంపాదనమ్. 
చం ప్ర 
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పాపస్య హి ఫలం దుఃఖం తద్భోక్తవ్య మిహాత్మనా, 

తస్మా దాత్మాపఘాతార్థం మూఢ ః పాపం కరిష్యతి. ౨౫ 

ఇ o న అలతి 
కస్యచి న్న బా దుర్చు శృందత్ జాయతె మతిః, 

యాదృశం కురుతే కర్మ తాదృశం ఫల మళ్ను తే, ౨౬ 

బుద్దిరూపం ఫలం ప్వుతాం చౌర్యం ధీరత్య మేవ చ, 

(పాప్ప్నువంతి నరా లోకే నిర్షితం పుణ్యకర్మ ఖిః. ౨౩ 

ఏవం నిరయగామీ త్వం యస్య తే మతి రిదృశీ, 

న త్వాం సమభిభాషి షే సద్వ్భృృ శక్తే షష నిర్ణయః. ౨౮ 

ఏవ ముక్తా _స్తత నేన తస్యాఒమాత్యా స్పమాహతాః, 

మారీచ పముఖా స్సర్వే విముకఖా వి పదు. దువుః, ౨౯ా 

తత స్తేన దశ్ళగీవో యకేందేణ మహాత్మనా, 

గదయాబభిహాతో మూరి నచ సానా (త్పకంపితః. ౩౦ 
ధి థి 

తత సౌ రామ నిఘ్నంతె తదా౬ఒన్యోన్యం మహామృ థే, 

న విహ్వలౌ నచ (శాంతే తొ వథఖా యకరాక్షసౌ. కం 

ఆగ్నేయ మస్ర్రం తస్మై స ముమోచ ధనద స్తదా, 

రాక్షసేందో వారుణేన తదస్ర్రం (పత్యవారయతి . తని 

వ 

(కస్యచిదితి.) దుర్చుద్ది ర్నుద్దిరహితస్య కస్యాపి పురుషస్య, ఛందతః పితృమాత్రాది సేవాం 

చినా 'స్వేచ్చామా(తేణ. ధీ ర్మతిః, శుభమతి ర్న దా జాయతే. ౨౫౨౭ 

(ఏవ మితి.) ఏవం (క్రూరకర్మా త్వం నిరయగామీ భవిష్యసి, యస్య తే, ఈదృశీ మతిః. 

శతాదృశం త్వాం, న సమభిభాషిష్యే, దుర్హృ తస్య విషయే ఏష ఏవ పి నిరయ ఇత్యరః. ._ ఆరా 
ఆతి ౬3 అ 

ఏవ ముకా ఇతి% రావణవత్, యూయమ వఃసం౦భాషా[! ఇతుఃకా ఇతర, సమాహతా?ి ( ర్త § క ఇత్యు క్తా ఇత్యర్గ 
ధనదేన తాడితాః. ' ఎకా ౩౨ 
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(రావణేన కుబేర పరాభనః) 

తతో మాయాం (పవిష్టోటసా రాక్షసీం రాక్షనెశ్వరః, 

రూపాణాం శతసాహ సం వినాశాయ చకార చ, | ౩౩ 

వ్యాఘో వరాహో జీమూతః పర్వత స్పాగరో _దుమః, 

యకో దై త్యస్వరూపీ చ పోఒదృశ్యత దశాననః, ౩౪ 

బహూని చ కరోతి స్క దృశ్యంతే న త్వా తతః, 

(పతిగృ్భుహ్యూ తతో రామ మహదస్ర,ం దశాననః. 3౫ 

జఘాన మూర్ద్ని ధనదం వ్యావిధ్య మహతీం గదామ్, 

ఏనం స తేనాఒభిహతో విహ్వూల శ్యోణితోకీతః, కఒ 

కృ_త్తమాల ఇవా౬కోకో నిపపాత ధనాధిపః, seu 

తతః పద్యాదిభి _స్త్మత .నిధిభి స్ప తదా వృతః. 

ధనదోచ్చా్యనిత స్తై స్తు వన మానీయ నందనమ్, 2౭4 

నిర్జిత్య రాక్షసెంద స్తం ధనదం హృష్టమానసః. 

పుష్పకం తస్య జగాహ విమానం జయలక్షణమ్, ౩ ౮4 

కాంచన _స్తంభసంపతం వై డూర్యమణితోరణమ్. 

ముక్కౌజాల్మ పతిచ్చన్నం సర్వకామఫల్మ పదమ్, ణా 

(తత ఇతి.) మాయాం (పవిష్టః అదృశ్యత్వం ప్రాప్త ఇత్యర్థః. నిదిఖి ర్రైవతాథిః, ధనదో 

స్ప్వెసిత ఇతి సంధిరార్గః. 
౩38...3 ౭6 

(సిర్దిత్యెతి) జయలక్షణం జయచిహ్నం, భ్యాపయంతీతి శేషః. కలా4_౩౯౪ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచికే, - శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉత్తరకాండ వ్యాఖ్యానే, 

పంచదశ స్సర్గః. 

ఒసే రమా 
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మనోజవం కౌామగమం కామరూపం విహంగమమ్. 

మణికాంచనసోపానం త ప్తకాంచనవేదికమ్, vou 

దెవోపవాహ్య మక్షయ్యం సదా దృష్టమన సుఖమ్. 

బహ్వాశ్చర్యం భ_క్తిచి తం _బహణా పరినిర్మితమి, vou. 

నిర్మితం సర్వకామై స్తు మనోహర మను త్తమమ్, 

నతు శీతం న చొష్టం చ సర్వర్తునుఖదం శుభమ్, ౪౨౪ 

స తం రాజా సమారుహ్య కామగం వీర్యనిర్ణితమ్. 

బిత౦ (తిభువనం మేనే దర్చో క్వేకా త్పుదుర్మతిః, 

జితా వైష,శవణం దేవం కె లాసా తృమవా౬తరకి, ఆరా 

స్వతేజసా విపుల మవావ్య తం జయం (పతాపవాకా విమలకిరీటహారవాకా, 

రరాజ వై పరమవిమానమాసితో నిశాచర స్పదసి గతో యథాఒనలః. ౪౫. 

ఇతీ (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, పంచదళ స్సర్గః, 
ఆ a 

DEC UI 

అథ షోడశ స్పర్షః, 
పాలూ. 

స జిత్వా ధనదం రామ (భ్రాతరం రాక్షనాధిపః, 

మహాసెనపసూతిం త ద్యయొ శరవణం మహత్, 

అథాఒపశ్య ద్దశ[గీవో రౌక్కం శరవణం మహతీ, 

గభ_స్తిజాలసంఏవితం ద్వితీయ మివ భాస్క-రమ్. 

అథ షోడశస్పర్లః* 
న్ - 

(స జి త్వేత్యాది) మహాసేన(పసూతిం స్కంద పసూతిస్థానం, ఆసశ్యదిత్యాది పూర్వసర్షాం. 
గ్ 2 N 

తో క్రసంకేప (ప్రపంచనమ్, 5 లా 
we శా 

_ (లాలన! 
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(న ంది కేశ్వర కృత రావణశాష(ప్రకారః) 

స సర్వతం సమారుహ్యా కంచి దమ్యవనాంతరమ్, 

అపశ్య త్పుష్పకం తత్ర రామ విష్టంభితం తదా. 3 

విష్టబ్దం పుష్పగం దృష్ట్వా హ్యగమం కామగం కృతమ్, 

అఆచితయ (దాక సేంద స్పచివై సె స్పమావృతః. ఇ 

కిన్నిమి_త్తం చేచ్చయా మే నేదం గచ్చతి పుష్పకమ్, 

పర్వత సో పరిష్టస్య కర్మేదం కస్యచి దృవేత్. ౫ 

తతోఒ(బవీ త్తదా రామ మారీచో బుద్దికోవిదః, " 

నేదం నిష్కారణం రాజకా పుష్పకం యన్న గచ్చతి. మ 

అథవా పుష్పక మిదం ధనదా న్నాన్యవాహనమ్, 

అతో నిష్పంద మభవ ద్దనాధ్యక్షవినాకృతమ్. తె 

ఇతి వాక్యాంతరే తస్య కరాశః కృష్ణపింగళః, 

వామనో వికటో ముండీ నందీ (పహ్వభుజో బలీ. లా 

తతః పార్శ § ముపాగమ్యా భవస్యా౬నుచరో=[బవీత్, 

నందీశ్వరో వచ శ్చేదం రాక్షనేంద మళశంకిత 8 డా 

నివ ర్ర్హస్వ దశ(గీవ శైలే |క్రీడతి శంకరః, 

సుపర్హ నాగ యక్షొణాం 'దేవగంధర్యరక్షసామ్. ౧౦ 

సర్వేష మేవ భూతానా మగమ్యః పర్వతః కృతః, 

ఇతి నందివచ చ్నుత్యా (కోధా త్క_ంపిత కుండలః, ౧౧ 

(స ఇతి.) విష్టంభితం, రుద్రాజ్జయా -ర్ముద్రసంచారం, కామగం పుష్పకం ఆగమ మితి 

రాక్షస శ్చింతయామాసే త్యన్వయః, ౩__౪ 

(కిన్నిమి_త్తమితి.). కస్య కస్య పురుషస్య, ఇదం కర్మ భవేత్. ౫-౧౧ 
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రోషా త్తు తామనయనః పుష్పకా దవరుహ్యూ సః, 
కోఒయం శంకర ఇతు్యుకా స్వ శ లమూల ముపాగతః. 

సో౬ఒపళ్య న్నందినం తత దెవస్యాఒదూరత స్థితమ్, 

దీప్తం శూల మవష్టభ్య ద్వితీయ మివ శంకరమ్. 

తం దృష్ట్వా వానరముఖ మవజ్ఞాయ స రాక్షసః, 

_(పహాసం ముముచే తత సతోయ ఇవ తోయదః. 

తం (కుద్దో భగవా న్నందీ శంకరస్యాఒపరా తనుః, 

అ(బఏ తత త్యదకో దశానన ముపస్థితమ్. 

యన్మా దాషానరరూపం మా మవజ్ఞాయ దశానన్క 

అశనిపాతనంకాశ మపహాసం (సము _క్రవాకా. 

తస్మా న్మద్వీర్యసంపన్నా మ(దూపసమ తేజసః, 

ఉత్పత్చ్యంతి వధార్థం రా కులే౬స్య తవ వానరాః. 

నఖదంస్థ్రాయుధాః కూరా మనస్పంపాతరంహాసః, 

యుద్దాన్మత్తా బలో (దిక్కా జలా ఇవ విసర్సిణః. 

తే తవ (పబలం దర్చ ముత్సెధం చ పృథగ్విధమ్, 

వ్యపనష్యంతి సంభూయ సహాఒమాత్యనుతస్య చ. 

కింత్విదానిం మయా శక్యం హాంతుం త్వాం హౌ నిశాచర, 

న హంతవ్యో హత _స్త్వం హి పూర్వమేవ స్వకర్మభిః. 

ఇత్వ్యుదీరితవాక్యే తు దేవే తస్మి న్మహోత్మని, 
దెవదుందుభయో నేదుః పుష్పవృష్టిశ్చ కూ చ్చ్యుతా. 

అచింతయిత్వా స తదా నందివాక్యం మహాబలః, 

పర్వతం"తు సమాసాద్య వాక్య మాహ .దశాననః.. 

రాల: 

౧౩ - 

OXF - 

౧౬- 

౧౮” 
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(రావజకృతకై లానచాలనేన ర్యుడేణ పాదాంగు'షేన శై లావష్టంభనమ్్స్ 

పుష్పకస్య గతి శ్చిన్నా యత్క్బాతె మమ గద్చుతః, 

త మిమం శైల మున్మూలం కరోమి తవ గోపతే. ౨౩ 

కేన (పభా వెన భవో నిత్యం (కై డతి రాజవత్, 

విజాతవ్యిం న జానీశే భయనస్తాన ముప పస్టీతమి. ౪ 

ఎవ ముకా కా తతో రామ భుజా స్విషీప్య వరం, 

తోలయామాన తం శై అం న శ్ అ సృమకంపసత. ౨౫ 

చాలనా త్పర్వత నై నరవ గరా దెవస్య కంపితాక, 

చచాల పార్వతీ చాపి తదాదఒ౬ నివా మ హశ్వరమ్. ౬ 

తతో రామ మహాదేవో దేవానాం (పవరో హరః, 

పొదాంగుపైన తం శెలం కీడయామాన లీలయా. 3౭ 

పీడితా స్తు తత స్తస్య శె లస్వాఒధోగతా భుజాః, 
నకం అణా కు యై 

విస్మితా శా ౬భవం స్తత సచివా స్తన 5 రక్షసః. ౨౮ 

రక్షసా తేన రోష్లా చ్చ భుజానాం క్డనా త్తదా, 

ముక్తో విరావ సృహసా త్రైలోక్యం యేన కంపితమ్. _౨కా 

మేనిరే వజని ష్పేషం తన్యాఒమాత్య్వా యుగక్షయే, 

తదా వర్హ్మస్థచలితా దెవా ఇందపురోగమా:. ౩౦. 

సము దాళ్ళాపి సంక్షుబ్దా శ్చలితా శ్చాపి పర్వతాః, 

యక్ష ఏదాక్జధథరా స్ప్సిద్దాః కిమెత దితి చా౬(బునకా. 3౧ 

(పుష్పక స్వేత) గోపకే హౌ వృషభపతే రుద. ౨౩-౨౭ 

(పీడితా ఇతి.) అధోగతాః పర్వతస్యాధొభాగగతాః, భుజాః పీడిత 8, ఆసకా. ౨౮-౩౧ 

[12] 
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అథ తే మంతిణ స్తస్య వి కోళశంత మథా౬ఒ([బువకా, 

తోషయస్వ మహాదేవం నీలకంఠ ముమాపతిమ్. 

త మృతే శరణం నాన్యం పశ్యామోఒ[త దశానన, 

స్తుతిభిః (పణతో భూత్వా త మేవ శరణం (వజ. 

కృపాళు శంకర స్తుష్టః _పసాదం తే విధాస్యతి, 

ఏవ ముక్త _స్తదాఒమాత్ర్యై స్తుజావ వృషభధ్వజమ్. 

సామభి ర్వివిధ్రై స్తొత్రైః _పణమ్య స దళాననః, 

సంవత్సర సహ్మసం తు రుదతో రక్షసో గతమ్, 

తతః పీతో మహాదేవ శకైలా(గే ఏష్టితః (ప్రభుః, 

ముక్తా చా౭స్య భుజాకా రామ (ప్రాహ వాక్యం దశాననమ్. 

(పీతోఒస్మి తవ వీర్యస్య శౌండీర్యాచ్చ దకశానన, 

శె లా కాంతేన యో ముక్త సఫ్వ్ప్రయా రావ స్పుదారుణః. 

యస్మా ల్లోకతయం చైత (దావితం భయ. మాగతమ్, 

తస్మా _్త ౪౦ రావణో నామ నామ్నా రాజకా భవిష్యసి. 

దేవతా మానుషా యక్షొ యే చాఒన్యే జగతీతలే, 

ఏనం త్వా మభిధాస్యంతి రావణం లోకరావణమ్. 

గచ్చ పౌలస్త్య వి(స్రబ్దం పథా యేన త్వ మిచ్చసి, 

మయా చై వాభ్యనుజ్ఞాతో రాక్షసాధిప గమ్యతామ్. 

ఏవ ముక్తస్తు లంకేశ శ్నంభునా స్వయ మ(బవీత్, 

(పీతో యది మహాదేవ వరం మే దేహి యాచతః. 

(మయా త్వ మభ్యనుజ్ఞాత పుష్పకేణ గమనాయేతి విఢేషః. 

3-౨ 

33 

3౫ 

3౬ 

అణా 

౪ల 

౪౧ 
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(రు(ద్రేణ రావణాయ వర్యపదానమ్) 

అవధ్యత్వం మయా ,పాప్తం దేవగంధర్వదానవై ౭, 

రాక్షసి రుహ్య కె ర్నాగె 'ర్యేచాన్యే బలవ తరాః. ౪౨ 
జా ౧ ఎక యా నో 

మానుషా న్న గణే చేవ స్వల్పా స్తే మమ సంమతాః, 

దిర్దమాయు శ్చ మే (వా _ప్పం (బహ్మాణ ప్రీపురాంతక, ౪2 

వాంఛితం చాయుష శేషం శస్త్రం త్వం చ (పయచ్చ మ, 

ఏన ముక్త స్తత స్తేన రావణేన స శంకరః. ౪౪ 

దదొ ఖడం మహాద్దీ_ప్రం చందహాన మితి (శుతమ్, 

ఆయుష శ్చాఒవశేషం చ స్థిత్వా భూతపతి _స్తదా. ౪౫ 

దత్వోవాచ తత శంభు ర్నావజ్టైయ మిదం త్వయా,. 

అవజ్ఞాతం యది హి తే మామేవైష్య త్యసంశయః. ౪౬ 

ఏవం మహేకూరే భవ క్యతనామా స రావణః, 

అభివాద్య మహాదేవ మారురోహిఒథ పుష్పకమ్. ౪౭ 

(మానుషా నితి) న గణ న గణయామి. sy 

(వాంఛిత మితి.) (బహ్మదత్తదీర్షాయుష్యా ద్యో భోగ స్తస్మాచ్చేష మవశిషం వాంఛితం 
లీ షు వనాని ళు 

ఇదానీ మేవ దుష్కర్మణా కేనాప్యవినష్టం సం పయచ్చ. wy 

(ఆయుషశ్చేతి.) (బహ్మా దిర్హాయుష్యం తావద్దత్తవాళా, తతా స్యాఒపమృత్యవో 

'దేవతాదిభ్యః (పాపాః పరిహృతా భవంతు, రామెణ వధ ఇతి స్టెత్వా మే త్యర్థః+ ౪౫ 

(దత్వేతిఎ ఇదం ఖడ్గరూపాస్ర్రం నావజేయం, ఏకస్మిన్నేవ దినే, పూజొదాసీన్యం న 

శ్ర రవ్య మిత్యర్లః, అవజాతం యది. . ౬-౫౦ 
ఎవి థ్ కో _ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణ, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ష్లోడ్రళ స్పర్లః, . 
౧ 

ఆశా పా 
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| . (a) 

తతో మపాతలే రామ పరిచ్న కామ రావణః, 

క్షతియాం తుమ హాోవీర్యాకా వాధమాన ఇత స్తతః, 

"కేచి త్రేజస్విన శ్ళూరా 8 క్ష తియా యుదదుర్మదాః, 
— య 

తచ్చాసన మకుర్వంతో వినేశు స్పపరిచ్చుదాః. 
0 

అవరే దురయం రకో జానంతః (పాజ్రసమ్మతాః, డ్డ జ zm 

జితా స్మ ఇత్యభాషంత రా&ినం బలదర్పితమ్. 

ఇతి (గ్రామ, దామాయణే, ఉ తరకాండె, పషోడళ స్సర్గః. 
అవ 

అథ స ప్రదశ స్సర్గః, 
అవి ra 

అథ రాజకా మహాబాహు ర్విచరకా స మహీతలే, 

హివమవద్వన మానాద్వ పరిచ[ కామ రావణః. 

త తాఒపశళర్ణ త్స వె కనా ©) ౮ y [00 రగ te [| శం q క్రో 
ఆరణ విరినా చె నాం దెస! 

ళో యా 

ఇ 

స దృఫ్యా రూపసంపన్నాం కన్యాం తాం సుమహా వతామ్, 

కామమోహపరీతాత్మా పృఫచ్చ _పహసన్నివ. 

అర 
ఆధ స పదశస్సరః, 

2 గ 

(అథ రాజన్నిత్యాడి. ) ఆర్షైణ విధినా తపోనుష్టానేన, 

(స ఇతి.) (వహనన్నితి, దుర్తభకన్యాలాభాతీ వహోనః, 

భారా 

చాలా 
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న్ 

(వేదవతీం అవలోకితవతా రావణేన తాం (ప్రతి తస్యాః తహఃప్రయోజనాది (ప్రశ్నః) 

కి మిదం వర్తసె భ్యదే విరుద్ద. యౌవనస్య శే 

న హా యుక్తా తవెతస్య రూపనై వం (పతికియా అ 

రూపం తే౬నుపమం భరు కామోన్మాదకరం నృణామ్, 

తపసి సాతుం నిర్ష్ణతోహ్యాష నిరయః. ౫ 
ఇ ar లం 

కన్యాసి క్ మిదం భే కశ్చ భ రా వరాననే. 

యేన సంభుజ్య సే భీరు స నరః పుణ్యభా గ్భుపి. [5 

ల సమే సరం కస్య హేతోః పరి శమః, 

సా కన్యా రావణేన యశస్వినీ. [= 

అ(బవీ ద్విధివత్కత్యా తన్యాఒ ౬తిథ్యం తపోవనా, 

కుళధ్వజో మమ పితా _బహ్మర్లి రమిత పభః. లా 
౦ ర్య 

బృహస్పృ్పతిసుత (శీ మాకా బుధ్యా తుల్యో బృహస్పతేః, చూ 

సంభూతా వా జయో కన్యా నామా వేదవతీ స్మృతా. =u 

"తెఒపి గత్వా హా పితరం వరణం రోచయంతి మే mou 

నచ మాంస పితా తేభ్యో ద_త్తవాకా రాషీసర్ల భ. 

కారణం తద్వదిష్యామి నిశాచర నిశామయ, ౧౧|| 

మమ జామాతా విష్ణుః కిల సురేశ్వరః, పితు స్తు 

i 

(కిమితి.) ఇదం (వతి క్రియా ఇదం యౌవన ప్రతికూల క్రియా. v-౧౫౨౪ 



$4 

i 

వ (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్టే 

దాతు మిచ్చతి తస్మై తుత చ్చుత్వా బలదర్చితః. 

దంభుర్నామ తతో రాజా దైత్యానాం కుపితోఒభవత్, 

తేన ర్మాతౌ శయానో మే పితా పాపేన హింసితః. 

తతో మే జననీ దీనా తచ్చరీరం పితు _ర్షమ, 

పరిష్వజ్య మహాభాగా _పవిష్టా హవ్యవాహనమ్. 

తతో మనోరథం సత్యం పిత్యుర్నారాయణం (సతి, 

కరోమీతి త మేవాఒహం౦ం హృదయేన సముద్వహే. 

ఇతి (పతిజ్ఞా మారుహ్య చరామి విపులం తపః, 

ఏతత్తే సర్వ మాఖ్యాతం మయా రాక్షసపుంగవ. 

నారాయణో మమ పతి ర్నత్వన్యః పురుషో త్తమాకి, 

ఆశయే నియమం ఘోరం నారాయణపరీస్పయా. 

విజ్హాత_స్త్వం హి మె రాజకా గచ్చు పొల_స్తనందన, 

జానామి తపసా సర్వం తైలోక్యే యద్ది వర్తతే. 
డూ ఉు — 

సో|బవీ (దావణో భూయ సాం కన్యాం సుమహా వతామ్, 

అవరుహ్య విమానాగా త్క_ం౦దర్పశరపిడితః. 

అపలిపాసి సుళోణి యస్యాస్వే మతిరీదృశీ, 

వృద్దానాం మృగ ళాబాక్షి (భాజళలే పుణ్యసంచయ?ః. 

త్వం సర్వగుణసంపన్నా నార్హనే వక్సు మీద్భశ మ్, 

క్రైలోక్యనుందరీ భీరు యౌవనం తేఒతివర్తతే. 

a 

O౩3 

OX. 

(అవలి తి.) (వృద్దానామితి.) పుణ్యసంచయః పుణ్యసం[గహణం, వృద్ధానా, మేవ (భాజతె, 

న తు బాలయువయోః, €ు2 4=ఎలి౨ 
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(రావణేన "వేదవతీ బలాత్క_రః) 

"అహం లంకాపతి రృ దె దశగీవ ఇతి శుతః, 

తస్య మే భవ భార్యా త్వం భుంక్ష్వ భోగాకా యథా సుఖమ్. 

కశ్చ తావ దసౌ యం త్వం విష్ణు రిత్యఖిభాష నే, 

వీర్యేణ తపసా చై వ భోగేన చ బలేన చ. 

నమయా స సమో భృడే యం త్వం కామయనేఒంగనే, 

'ఇత్యు క్రవతి తస్మిం స్తు వేదవత్యథ సాఒ(బవిత్. 
అ 

మామైవ మితి సా కన్యా త మువాచ నిశాచరమ్, 

త్రైలోక్యాధిపతిం విష్ణుం సర్వలోకనమస్క్హ్బృుతమ్. 

త్వ దృశే రాక్షనసేందాన్యః కో౬వమన్యేత బుద్ది మాకా, 

ఏవము క్త స్తయా తత వేదవత్యా నిశాచరః. 

-మూర్ణజేష తదా కన్యాం కరా(గేణ పరామ్బళశత్ , 

తతో వేదవతీ (క్రుద్ధా కేశాల హస్తేన సాఒచ్చినత్. 

అసర్భూత్వా కర _స్హన్యాః కేశాం శ్చిన్నాం _స్పదాఒకరోత్, 

సా జ్వలంతీవ రోషేణ దహంతీవ నిశాచరమ్. 

ఉవాచాగ్నిం సమాధాయ మరణాయ కృతత్వరా, 

ధర్షి తాయా స్వ్యయాజఒనార్య న మే జీవిత మిష్యతే. 

రక్ష_స్తస్మా తృవేక్యెమి పశ్యత స్తే పహుతాశనష్, 

-యనస్మా త్తు ధర్షితా చాఒహాం త్వయా పాపాత్మనా వనే. 

“తస్మా త్తవ వధార్థం మొ సముత్సశత్స్య హ్యహం పునః, 

-న హి శక్యం శ్రీయా హంతుం పురుషః పాపనిశ్చయః, 

95 

= 3 

చుడ 

3౦0 

౩౧ 

క౨ 



రా wr 
96 (శీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి రై 

శాసే త్త్రయి మయోత్సృ షై తపసశ్చ వ్యయో భవెత్. 

యది త్వ స్తే సె మయా కించి తు ప్రాతం ద త్తం హుతం తథా, 

తన్మా త్త్వయోనిజా సాధ్వి భచేయం ధర్మిణ స్పుతా. 

ఎవ ముక్త్వా _పవిష్టా సా జ్వలితం జాత వెదసమ్ 

పపాత చ దివో దివ్యా పుష్పవృష్టి స్సమంతతః. 

[పునరేవ సముద్భూతా పర్మే పద్మసమ। ప్రధా, 
తస్మాదపి పునః (పాపా పూర్వవ లైన రక్షసా, 

కన్యాం కమలగర్భాభాం (పగ్భహ్యూ స్వగృహం యయౌ, 

(పగ్భహ్యూ రావణ సే సతాం దర్శయామాస మంతిణె. 

లక్షణజ్లో నిరీక్షై కరవ ౮ రావ చైవ మ(బవిత్, 

( గృహస్టైషా హొ ము లోజ్ త్వ ఏద్వధాయైవ దృశ్యతే. 

ఏతచ్చుత్వాజర్హ వే రామ తాం (పచిషేస రావణః, 

సా చైవ &తి మాసాద్య యజ్ఞాయతనమధ్యగా. | 

. 23 - 

య్ 

ఇదా. యు 
నెషా జనకరాజస్య ప 
sn 

తవ భారార మహాబాహో విష్ణు స్త్వ 

గ్ర q (1 9 Ves న. 
(1 || 

పూర్వం కోధాహిత శతు ర్యయా౬సా నీహత స్తథా, 

ఉపా శయిత్వా శైలాభ స్తవ ఏర్య మమానుషమ్. 

(పూర్వమిత్యాది,) వేదవత్యా య శృతుః, (క్రోధాహితః, సోఒసౌ శై లాభః, 

రావణః పునః తవైవ, యథ్యాపతిజ్ఞం, పతిం చ ప్రా ప్రయా, 

ముప్మాశయిత్వా అద్య నిహతః 

శతూ 

పతిభూత స్య తన మానుషం వీర్య 

33=౩& 

33౩. 

కా... 
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కి ల గ 

(మరు తయజ వాటం [సవిషే రావణే తద్భయా దిందాదిదేవె ః రూపాంతరపరి[గ్రహః) 
ఎట్ a కే అ | | | న _ 

ఏవ మెషా మహాభాగా మ_ర్యెషూ తృత్స్యతే పునః, 

క్ష తే హలముఖోత్కృ షై వెద్యా మగ్నిశిభోపమా. 

ఏషా వేదవతీ నామ పూర్వ మాసీ తృ తేయుగే, 

(కేతాయుగ మన్నుపాప్య వధార్థం తస్య రక్షసః. 

ఉత్సన్నా మైథిలకులే జనకస్య మహాత్మనః, 

సీతోత్సన్నా తు సీతేతి మానుమైః పున రుచ్యతే. 

ఇతీ (శ్రీమ్మదామాయణ, ఉ త్తరకాండే, స_ప్తదళశ స్సర్గః, 

—నాాళీ యాల 

అథ అష్టాదశ స్సర్గః. 

(పవిజ్ఞాయాం హుతాశం తు వేదవత్యాం స రావణః, 

పుష్పకం తు సమారుహ్య పరిచ కామ మెదినీమ్. 

తతో మరుత్తం నృపతిం యజంతం సహ దై వత్రైః, 

ఉశీరబీజ మానాద్య దదర్శ స తు రావణః. 

(ఏవ మితి.) ఉత్ప త్స్యేయం. న్యత్యయ ఆర్షః. 

కరా 

ఇదా 

ళం 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాక్యానే, 

స పదశ సృరః. 
ఎవి ౧ 

అథ ' అషాదశ స్సర్గః, 
లు ౧ 

నా 

(పవిష్టాయా మిత్యాది.) ఉశీరబీజమితి దేశ 'నామ. 

[13] 
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సంవరో నామ (బ్రహ్మర్షి స్పాకె[ దృాతా బృహస్పతేః, 

యాజయామాస ధర్మజ్ఞ స్పరై ౪ ర్లైవగణై ర్వృతః. 3 

దృష్ట్వా దెవాస్తు త్యదక్షో వరదానేన దుర్ణయహ్, 
తిర్యగ్యోనిం సమావిష్టా స్తస్య దర్శనభీరవః. ల 

ఇందో మయూర స్పంవృతో ధర్మరాజస్తు వాయసః, 

కృకలాసో ధనాధ్యక్షో హంస శ్చ వరుణోఒ౬భవకీ్. x 

అన్యేష్వపి గతే ష్వేవం దేవేష్వరినిషూదన, 

రావణః (పావిశద్యజ్ఞం సారమెయ ఇవాజఒశుచిః. [౬ 

తం చ రాజా సమాసాద్య రావణో రాక్షసాధిపః, 

పాహ యుదం (పయచ్చెతి నిర్రితోస్మేతి వె వద. ౭ 
ధి జ /ా 

తతో మరుతో నృపతిః కో భవా నిత్వువాచ తమి, 

అపహాసం తతో ముకా్య రావణో వాక్య మబపఏత్. లా 

అకుతూహలభా వేన (పీతోఒస్మి తవ వార్జివ, 

ధనవన్యాఒనుజం యో మాం నావగచ్చసి రావణమ్.. 1 

(తమ లోకేషు కోన్యో ప్పి యో న జానాతి మే బలమ్, 

(థాతరం యేన నిర్జిత్య విమాన మిద మాహృతమ్. శాం 

తతో మరు త్ర స్స నృప స్తం రావణ మథా౬.(బఏతీ. ౧౦|| 

ధన్యః ఖలు భవాకా యేన జ్యష్టో (ధాతా రణే బిత$, 

న తయా సదృశ శ్నాఘ్య శ్రుషు లోకేషు విద్యతే, ౧౧|| 

(అకుతూహలేతి.) అకుతూహలభావేన మాం దృష్ట్వాఒపి అవిస్మయనిర్భయా నాదరభావే 

'నేత్యర్దః, యో నావగచ్చని తస్య త వేత్యన్వయః. ౩=౧౧|4 
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(మరు త్తే యుద్ధసన్నద్ధే పరోధసేన తన్నివ _రనమ్స్ 

నాధర్మసహితం శాఘ్యం తలోకం సతిసంహిత మ్. 
aa) ఇతి 

కర్మ దౌరాత్మ్యకం కృత్వా శ్లాఘ్య నే _భాతృనిర్ణయాత్, ౧౨|| 

కం త్వం (పాక్కేవలం౦ ధర్మం చరిత్వా లబ్బవాకా వరమి. 

(శుతపూర్వం మాన మయా భాషసే యాదృశం స్వయమ్, ౧౩౪ 

తిషేదానీం న మే బీవకా (పతియాస్యసి దుర్మతే. 

అద్య త్వాం నిశితై ర్బాణై 8 (పెషయామి యమక్షయమ్ు. eu 

తత శృరాసనం గృహ్య సాయకాం శృ నరాధిపః, 

రణాయ సిర్యయౌ (కొద్ద స్పంవరో మార్ష మావృణోత్, ౧౫4 

సోజ్మబఏ త్స్నెహసంయు క్తం మరు_త్తం తం మహానృషిః, 

శోతవ్యం యది మ ద్వాక్యం సంపహారో న తే కమ, ౧౬ ౪, 

మా హెశ్వర మిదం సత్ర మసమా ప్పం కులం దహేత్. 
దిక్షీతస్య కుతో యుద్ధం (కోధిత్వం దీక్షితే. కుతః, 
సంశయశ్య జయే నిత్యం రాకసశ్చ సుదురయ 9. . రారా జ 

స నివృత్తా గురో ర్వాక్యా న్మరు_త్తః పృథివీపతిః, 

విసృజ్య స శరం చాపం స్వస్నో నుఖముఖో=భవక్. రాకా 

(కం త్వమితి.) (పొక్పార్యం త్వం కేవలం ధర్మం దోషహీనం ధర్మం చరిత్వా కిమపి. 

వరం లబ్దవానితి (కుత పూర్ణం. ఇదానీం యాదృశం _భాతృవిజయరూప సుధర్మం భాషసే తన్న (శుత 

పూర్వ మిత్యర్థః. | ౧౨U=౧౪ |. 

(తత ఇతి.) మార్ల మావృణోత్, నిర్యాత స్యేతి శేషః ! వట 

(స ఇతి.) మహానృషిః, తత్పురోహిత ఇత్యర్థః... . ౧౬౪[-౧౯ా 
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లు 

తత _స్తం నిర్జితం మత్వా ఘోషయామాన వై తకః 
రావణో జయతీ త్యుచె రర్లా న్నాదం విము కవాకా. ౨౦ 

యా లాం అల 

తాకా భక్షయిత్వా త్మతస్తా౯ా మహారీ ౯ యజ మాగతౌక౯ా, 
థి ర్న రః 

వితృపో రుధిర్రై 'సేషాం పున స్పంపయయౌొ మహీమ్. ౨౧ 

రావణే తు గతే దేవా న్నేందా శెవ దివౌకసః, 

తత స్సా్యం యోని మాసాద్య తాని సత్తాని చా(బువకా. ౨౦౨ 

హారా త్తదా౬(బఎ దిందో మయూరం సీలబరి ణమ్, 
oa ఎవి యా 

(గుతోఒస్మి తవ ధర్మజ్ఞ భుజంగా ది న కే భయమ్. ౨౩ 

ఇదం న్మేత సహ్మసం తు య _త్త్వదృర్త్హే భవిష్యతి, 
వరమాజణజే మయి మువం _పాస్ప్య సే (పీతిలక్షణామ్. ౨౪ 

యు 

ఏవ మిందో వరం (పాదా న్మయూరస్య సు రెశ్వురః, MCT 

నీలాః కిల పురా బర్మా మయూరాకణాం నరాధిప, 

సురాధిపా ద్వరం (నాస్య గతా స్పర్వెఒపి బర్హిణః, ౨౫౪ 

ధర్మరాజోఒ(బవీ (దామ (పాగ్వంశళ వాయసం స్థితమ్. 

పక్షీం _స్తవాఒస్మి సుపీతః (పేతస్య వచనం (శుణు, eu 

(రావణ ఇతి.) స్వాం యోనిం స్వస్వ। పకృతి మానాద్య, తాని సత్తాని, (పాక్కార్యవళ 

గృహీతమూ ర్తి సజాతీయ ప్రాణిన ఇత్యర్థః. ఎ౨ం=_౩ 

(ఇద మితి,” పీతిలక్షణాం మత్రీతిచిహ్న భూతామ్. ౨92౨) 

(నీలా ఇతి) నీలాః కిలేతి న్నేత్రరహితా ఇత్యర్థః. >3u 

(ధర్మరాజ ఇతి) ప్రాగ్వంశే యజ్ఞశాలాదారుణి. - ౨౬|| 
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(ఇం దాదిభిః మయూరాదీనాం నానావరప్రరానమ్) 

యథానైై ర్వివి ధై ః రోగై ః పీడ్యోంతే పాణినో మయా. 

శతెనతె (పభవిష్యంతి మయి (సీతే న సంశయః, Dey 

మృత్వ్యుత స్తే భయం నాస్తి వరా న్మమ విహంగమ. 
యావత్ర్వాంన వధిష్యంతి నరా సావ దృవిష్యుసి, ౨ిలా॥ 

ఏ త్తే మద్విషయనా చె మానవా 8 కుద్భయార్తి తాః. 

త్వయి భు_క్తే తు తృప్తాస్తే భవిష్యంతి సబాంధవాః, ౨౯ 

వరుణ _స్హ్వ(బవీ ద్దంసం గంగాతో యవి హోరిణమ్. 

(శూయతాం _పీతిసంయు క్రం తత; ప్మ్తతర థేశ్వర, ౩604 

వరో మనోహర సామ్య చందమండలసన్ని భః. 

భవిష్యతి తవోద్యగ శ్ళుద్ద ఫేనసమపభః, ౩౧4 

మచ్చరీరం సమానాద్య కాంతో నిత్యం భవిష్యసి: 

(పాప్ఫ్యనే చా౭౬తులాం (పీతి మెత న్మె సీతిలక్షణమ్, 3౨u 

హంసొనొం హి పురా రామ సలవర్డ్య స్పపాండురః. 

పక్షి సీలాగసంపవితాః (కోడా శృమ్చా గనిర్మలాః, ౩ ౩4 

(యధేతి.) కే తవ, కె రోగాః న (ప్రభవిష్యంతి, పీకే ఇతి చ్చేదః. ౨౭1 

(మృత్యుత ఇతి) జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు రిత్యాశంక్య పరిహారత్వా దాహ 

(యౌవత్తా ౧మిత్యాది.) 
Pen 

(ఏతే ఇతి, దుద్విషయస్థాః యమలోకస్థాః. DE u- ౩౧4. 

(మచ్చరీరమితి.) మచ్చరీరం జలమూ రిమ్, ౩౨4 

(హంసానామితి.) కోడః భుజాంతరం, శష్పాగ్రనిర్మలాః బాలతృణాగ్రవన్నిర్మలాః, 

కోమలశా్యమవర్గా ఇత్యర్థః. 33 
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అథా౬ఒబపి దె వ(శవణ:ః కృకలాసం గిరౌ స్థితమ్, 

హైరణ్యం సం పయచ్చామి వర్జ్యం (ప్రీత _స్తవా ప్యహహ్, 

స్మదవ్యం చ శిరో నిత్యం భవిష్యతి తవాఒక్షయమ్ు. 

ఏష కౌంచనకో వర్గ్లో మక్సీత్యా తే భవిష్యతి, 
ణ 

ఏవం దత్వా వరాం సభ్య _స్తస్మికా యజ్ఞోత్సవే సురాః, 

నివృతా స్పహ రాజ్లా తె పున సృ భవనం గతాః, 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉ_త్తరకొండే, అష్టాదశ స్సర్గః. 

WY Cet <r 

అథ ఏకోనవింశ స్సర్గః 
౧ 

దం గి వావననానాలాలలలా 

ఆధ జిత్వా మరుత్తం స (పయయోౌ రాక్షసాధిపః, 

నగరాణి నరేం దాణాం యుద్దకాంకీ దశాననః, 

సమానాద్య తు రాజేందా న్మ హేందవరుణోసమాకా, 

అవి దాకసేందస్తు యుద్దం మే దీయతా మితి 

(సద్రవ్యమితి,) ఏతదేవాహ (ఏష కాంచనక ఇతి) 

(స్వభవన మితి.) మరు త్తేన సహ స్వర్గ మిత్యర్థః, 
MN 

3౪4 

తె౫ 

౨3౬ (1. 

ఈ౫౬|. 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషతే, నుణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 
అషాదళ స్సర్గః, 
టె గ 

. 46 ఆప్ట కట్నులా- 
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(రావణేన అనరణ్యనామ్మో రాజ్ఞో యుద్దాయ సమాహ్వానమ్్స్ 

నిర్షితాస్మేతి వా (బూత ఏష మె హి సునిశ్చయః, 
అన్యథా కుర్వతా మేవం మోక్షో వై వోపపద్యతే. త్ర 

తత స్వ్వ౬భిరవః (పాజ్జాః పార్టివా ధర్కనిశ్చయాః, 

మం(తయిత్యా తతో౬న్వోన్యం రాజాన స్పుమహాబలాః. 

నిర్దితా స్మెత్యభాషంత జ్ఞాత్వా వరబలం రిపోః, ¥u 

దుష్యంత స్సురథో గాథి ర్గయో రాజా పురూరవాః. 

ఏతే సర్వేఒ(బువం నాత నిర్జితా'స్మెతి వార్థివాః xu 

అథా౬ఒయోధ్యాం సమాసాద్య రావణో రాకసాధిపః. 

సుగుపా మనరణ్యేన శ కైజేవాఒమరావతీమ్, ey 

స తం పురుష శార్దూలం పురందరసమం బలే. 

(వాహ రాజాన మాసాద్య యుద్దం దేహీతి రావణః, 

నిర్దితోస్మీతి వా (బూహి త మేవం మమ శాసనమ్. చొ 
జ్ 

అయోధ్యాధిపతి స్తస్య (శుత్వా పాపాత్మనో వచః, 

అనరణ్యస్తు సం్యకుద్దా రాక్షసేర్యద మథా౭(బవఏత్. కా 

దీయతే ద్వంద్వ యుద్దం తే రాక్షసాధిపతే మయా, 

సంతిష్ట కీప మాయత్తొ భవ చైవం భవా మ్యహమ్. ౧౦ 

అథ పూర్వం (శుతార్ధన నిర్ణితం సుమహాద్బలమ్, 

నిగమ త్త న్నరెందస్య బలం రక్షో వధోద్యతమ్. ౧౧ 

ఆధ ఏకోనవింళ స్సర్గః | 

-అా0పైల ష్టం 

(దీయత ఇతి.) సంతిష్ట ఏవ మహం భవామీతి, ఆయతో భవామీ త్యర్థః. ౩.౧౦ 

(అథేతి.) పూర్వం రావణగమనా త్చూర్వం, శ్రుతార్ధన _శుతరావణవృ త్తాంతేన, తన్న 

“రేందస్య, బలం న్మిషమ్కామత్ నిర కామత్. ౧౧ 
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ట్ లావ 

(పాపత్, 

శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి ప్రే 

నాగానాం దశసాహ్మనం వాజినాం నియుతం తథా, 

రథానాం బహుసాహ్యసం వత్తీనాం చ నరోత్తమ. 

మహీం సంఛాద్య ని మ్మాంతం సపడాతిరభం రజ, 

తతః (పవృ తం సుమహా ద్యుదం యుద్లవిశారద. జాం థి ధి 

అనరణ్యస్య నృపతేః రాక్ష సెందస్య చాద్భుతము, 

త దావణబలం _ఛవావ్య బలం తస్వ మహీవతేః, 

(వాణశ్యత తదా సర్వం హవ్యం హుత మివాఒనటే, 

యుధ్వ్యా చ సుచిరం కాలం కృత్యా వి కమ ముత్తమమ్. 

(పజ్యలంతం సమాసాద్య జప మేవా౭వశేషితమ్, 

(పావిశ త్పంకులం త(త శలభా ఇవ పావకమ్. 

నశ్యతి స్మ బలం తత హవ్యం హుత మివా౬నలే, 

సోఒపళ్య త్త న్నరేం్యద స్తు నశ్యమానం మహాబలహ్. 

మహార్థవం సమాసాద్య వనాపగశతం యథా, 

తత శ్శ కధనుః (పఖ్యం ధనుర్విబ్బారయం త్స యమ్. 

ఆననాద నరంద స్తం రావణం (కోధమూర్చితః, 

అనరణ్యన తేఒమాత్యా మారీచశుకసారత్రా =. 

అల 9 (పహ స్తసహితా భగ్నా వ్య(దవంత మృగా ఇవ, 

తతో బాణశతాన్యషా పాతయామాస మూర్దని. 

౧౨ 

౧౩ ౪ 

౧౬. 

((పజ్వలంత మితి.) (సమమాద్యేతి తం రావణ మానాద్య &ీపమెవావశేషితం 
స్టమభివ ద్త్యర్థ;, తత రణ శలభాః, పావక మివ సంకులం సమూహనాళనం. (పావిశత్ 

౨౭. 
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De) 

(రావణకృతముపహాసనం, తదసహిష్షునా అనరణ్యేన తం ప్రతి శాసమోచనమ్్ వ 

Gt డ్ 
ఆం 

qd కసరాజస్య ఇక్షకుకులనందనః, 

వారిధారా ఇవాఒభేభ్యః పతంత్యో గిరిమూర్డని, 

తతో రాక్షసరాజెన కుదిన నృపతి సరా, 25 
త్ నం 

వ్యజదగ్ద ఇవా౬రణ్వ్యే సాలో నివతికో యథా. 

తం (పహస్యాఒ్మబవీ (దక్షః ఇక్షైకుం పృథిఏపతిమ్. ౨౪ 

కి మిదానీం ఫలం (పాప్తం త్వయా మాం |పతియుధ్యతా, 

త్రైలోక్య నాస్తి యో ద్వంద్వం మమ దద్వా న్నరాధిప, _ ౫% 

శంకే (వసకో భోగను న (శుణోషి బలం మమ, 

తనై్యైపైం (బువతో రాజా మంద్రాఘు_్లాషక్ష్యు మ్మృబ ఏక్. ౨౬. 

కిం శారి యుహా కర్తుం వై కాతోహి దురతిికమః, 

న హ్యహం నిర్లితో రక్ష స్త్వయా చా౬౬త్మ పశంసినా. ౨౭. 
mp అలాని 2 

కాలేనై వ విపన్నో౬హం హేతుభూతస్తు మే భవాకా, 

కిం తిఇదానిం మయా శకరం కర్తుం | పాణపరికృయె. ౨౮ 
ంఎ — ఆ 

(త మితి) ఇక్వాకు మిక్వైకువంళ్యం, కిం ఫలం (ప్రై ప్పర్ల, నిర్హితోప్మీతి వచన మను క్ష్వేతి 
f ర దం గ. ది బె 

"శేషః. ౨౧౨౬ 

(న హ్యహమితి) (త్వయా న నిర్దిత ఇతి) అపి తు (ప్రాష్టేనైవ కాలేన, విపన్న 

ఇత్యర్థః, ౨౭.౨౮" 

[14] 
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న హ్యహం విముఖో రతీ యుధ్యమాన _స్హ్యయా హతః, 

ఇక్వైకుపరిభా విత్వా ద్వచో వక్ష్యామి రాక్షస. 

యది దత్తం యది హుతం యది మే సుకృతం తపః, 

యది గుపాః _పజా స్పమ్యక్ తదా సత్యం వచో స్తు మే. 
a) 

ఉత్పత్స్యతే కులే హ్యూస్మి న్నిక్వాకాణాం మహాత్మనామ్, 

రామో దాశరథ ర్నామ య స్తే (పాణాకా హరిష్యతి. 

తతో జలధరోద్యగ సాడితో దెవదుందుఖిః, 

తసి న్నుదాహృే శాప ప్ర 

[3 (98 (౮ ల్ ౧౮ ట్ గో fh La ల్ Uy (౮ ము 5 Fa గ్లో € చ వగ 
రెం ౨ర్గ 

&ంకి౩తి, కౌ(కుపరివావితాంత్ , తతు_ లపరిభా ది . (ఇత్వెక్వతి.) ఇక్వెకుపరిభా స గ్రాలిపరిభావిత్వా త్యర్థః 

(తత ఇతి. అపసర్పత అపానర+* త్, అపగతవా నితంర:. యి లీ 

౩౦ 

౨౧౦ 

a3 

౨౧౦.23 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

ఏకోనవింళ స్సర్గ క 

“౪౪. 



(తతో విత్రాసయ న్నిత్యాది.) ఆససాద ఘనే తస్మిన్నిశి తస్మికా కాలే ఘనే పృ 

నారద మిత్యర 8. 
అ 

అధ వింశ స్సర్గః. 

ద 
తతో వ్మితాసయ న్మర్హ్యా౯ా పృథివ్యాం రాక్షసాథిపః, 

ఆససాద ఘనే తస్మి న్నారదం మునిపుంగవమి. 

తస్యా౭భివాదనం కృత్వా దళ గీవో నిశాచరః, 

అబఎ త్కుుశలం పృష్ట్వా సతు మాగమనన్య చ. 

(po Gq యీ [ఎ శ fe ల ౬ ea 29 Fox గ్ర nd [J [es ర్ 

విష్ణునా దైత్యఘాతై శ్చ గంధర్వోరగధర్ష తై, 
౭౦ 

త్వయా సమం ఏమ రైళ్చ భృశం హి పరితోషితః. 

కించిద్వక్యామి తావ లె (శోతవ్యం శోవ్యసే యది, 

(శుత్వా చానంతరం కార్యం త్వయా రాక్షసస త్తమ. 

అథ వింశ స్సర్గః. 
(a 

నాననా 

(త స్యెతిఎ) “'హీతు మాగమనస్య చత్య(తాపి పృ స్వే త్యన్వయః. 

(రాక్షపాధిపత ఇతి.) తిపేతి, మద్వచనం శోతు మితి శేషః. 

రృషాంతార 8. 
టా 6ు థా 

(కిం చిదితి.) సమాధి మెక్యాగ్యం, అయం లోకో మనుష్యలోకః, 

ఛేదః. 

107 

సితం 
థి 

౧ 

౨౩ 

విమదిె త్యఘాతాదిఖి 
sen 



108 గశ్రిమదామాయకే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

తన్మే నిగదత సాత సమాధిం (శవణే కురు, 

కిమయం వధ్యతే తాత త్వయా౭వధ్యేన దై వతై =. ౭ 
హత ఎవ హ్యయం లోకో యదా మృత్యునశం గతః, 
దేవదానవ'దై త్యానాం యక్షగంధర్వరక్షసామ్, లా 

అవధ్యన త్వయా లోకః శ్రేష్టం యుకో న మానుషః, 
నిత్యం (శెయసి సంమూఢం మహద్చి _శేయనె ర్వృృతమ్, 

లలో 

హన్వా త్య. సాదృళం లోకం జరావ్యాధిశ త్రై రు తమ్, Ey 

తె స రనిషోసగమె రజ; సం యుత కుత త్ యా nm ౭ యా ~~ 

మతిమా న్మాను షె తోక యుద్దెన సణయో భవేత్, ౧౦|| 

కీయమాణం దె వహతు తుత్సిపాసాజరాది భిః యా 

విషవాదళొకసంమూఢం లోకం త్వం క్షపయస్వ మా, ౧౧|| 

పశ్య తావ న్మహాబాహో రాక్షనేశ్యుర మానుషష్ 
మూఢమెవం విచి తారం యస్య న జాయతే గతిః, ౧౨౪ థ్ క 

తాంది వేవుచే క్వచిద్నా ఏది తనృత్వాది నెవ్వుతె ముది త్రై రనై 9 

రుద్యతే చాపర రారే రారాశునయనాననె ౪ ౧౩|| = ఇ య 

మాతాపితృసుత న్న హెః భార్యాబంధుమనోరమెః. CQ. 
CC 

మోహితొఒయం జనో ధ౭ సః వేశం సం నావబుధ్య నె, ౧౪|| పోలు om) Oo 

(కె సై రితి) (యుద్ద నేతి) మతిమాకా కదా, తస్నికా మర్హ్యలోకే యుద్రేన వధపణయీ 
ఛవేత్, న కోపీత్యర్థః. 

౭.౧౦౪ 

కించ మృతమారణవ ద్యుడైన తేషాం వధో వ్యర్థ ఇత్యాహ (కీయమాణ మితి.) ౧౧౪౧౨౪ 

(క్వచిదితి.) ధారా శునయనాననై. కి ధారాభూతా(కు నయనముఖై ర్, ౧౭౪ 

(మాళేతి.) భార్యాబంధుమనోర మెః భార్యాబింధుమ మనోరమో మనోరమణం పీతి 
ర్యెషాం తైః శ్తేశం పారలొకికం దుఃఖం. 

౧౪౪ 
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(నారదేన యమం (ప్రతి యోద్దుం రావణచోదనమ్) 

అలమెనం సరికి శ లోకం మోహనిరాకృతమ్, 
య 

జిత ఏవ తగియా సౌమ్య మ_రలోకొ న సంశయః, ou 

అవశ్యమేభి సృరై ౪ శ్చ గంతవ్యం యమసాదనమ్. 

త న్నిగృహ్హీష్వ పౌల ఫు యమం సరపురంజయ, ౧౬.౪ 

ఖో న్న 

అవి న్నారదం తత సం పహాన్యా౭భివాద్య చ, 

మహర్షే దేవగంధర్వవిహార సమర్మపియ, 

అహం సముద్యతో గంతుం విజయార్థం రసాతలమ్. గాకా 

తతో లోక తకయం జితా స్థాప్య నాగాం త్ఫురాకా వశే, 

సమ్ముద మమ్ముతార్జం చ మథమ్యూమి రసాలయమ్ు, ౨౨౦ 

ఆధథాఒ(బవి ద్దళగీవం నారదో భగవానృషిః, 

క ఖల్ దాసీం మార్గేణ తయా హా నేన గమ్యుతే. ౨౧ 

(అలమేనం పరిక్షి శ్యేతి.) మోహసిరాకృత; అజ్ఞా నేన (ప్రచ్యావితార్డ 8, ౧౫U—౧౭| 

(మహర్ష ఇతి.)  దెవగంధర్వవిహార దేవగంధరైె ౪8 గానపరై ర్విహోరపర, సమర 
ల యా య్ 

(పయ సమరదర్శన ప్రియ. ౧౮౪ 

(తత ఇతి.) రసాలయం అమృతరసాలయమ్. గిలా 

(ఆధేతి.) ఇదాసీం రసాతల బిగమిమకా త్వయా, అన్యేన మౌగ్గణ రసాతల మార్గవ్యతి 

రి కమారేణ, క గమ్యతే. 
అం 

వ || 
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అయం ఖలు సుదుర్గమ్యః (పేతరా జప్పరం (పతి, 

మారో గచ్చతి దుర్భర్లో యమ స్యా౭ మిత త్రకర్శన. ౨౫౨ 

సతు కారదమెధూభం హానం ముక్త్వా దశానన:ః, 

ఉవాచ కృత మిత్యేవం వచనం చేద మ(బవిత్. _ ౩ 

తస్మాదేవ మహం (బహ్మాకా వైనస్వతవధోద్యతః, 

గచ్చా మి దక్షిణా మాశాం యత సూ సూర్యాాత Sh నృపః. ౨ 

ఆ యు 

అవజవ్యామి చతురో లోకపాలానితి (పథో ౫ 

+ నె సాం - EN 5 లా సక తదిహా (పస్టితఒహ- బె _బుతరాజ రం (పక్, 

(వాణిసంక్ష్యశక ర్తారం యోజయిష్యామి మృత్యునా ల 

ఏవ ముక్త్వా దిశ గీవో మునిం త మఖభివాద్య చ, 

(పయయోౌ దక్షిణా మాళాం (వహృష్ట సృహ మంతిభిః. ౬ 

నారద సు మహాతేజా ముహూ రం ధ్యాన మాసితః, 
అబలా —— ఢి 

చింతయామాస వి_పేరదో విధూమ ఇవ పావకః, ౨౭ 

ద ఊం ౫ జ న = అ ఎ a యేన లోకా స్రయ స్పేందాః క్షి శ్యంతె సచరాచరాః, 

క్షీకక్ చాఒఒయుషి ధర్మణ స కాలో జె జేష్యశతే కథమ్, రా 

ఇఒ ష్ చె అచ ర క్ అద్య నరు య అం క ,॥ 

యదార 8. రూ 
ం్న 

(సత్త్వితి.) కృక్వేతి యావత్, శారదమేఘాభిం నారదం (ప్రతికృత మిత్యవోచత్, 

కన్యార్ల జవ గమనం ఈ జ్ఞయశ్చ, మ మ సిద్ద ఏవేత్యువాచే త్య, ౨౩- 

(తస్మాదితి.) యన్మా న్మార్ష ముపదిష్టః, యత క 

_స్తస్మాదిత్యర్థ:. 

ఇ 

(=) 
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— స 

(యమజయాయ _పస్టితే రావజే నార దేనాపి తత గమనము 

స్వద త్రకృతసాకి యో ద్వితీయ ఇవ పావకః, 

సంజ్లా విజేష్యంతే లోకా యస్య మహాత్మనః. ౨౯ 

యస్య నిత్యం [తయో లోకా విదవంతి భయార్తితాః, 
త్ 

తం కథం రాక్ష నేందోఒసౌ స్వయ మేవ గమిష్యతి. ౩౦ 

యో విధాతా చ ఛాతాచ సుకృతం దుష్కుతం తథా, 

తై ఏతోక్యం విజితం యేన తం కథం విజయిసష్య తే. ౩౧ 

అపరం కింతు కృత్వాఒయం విధానం సంవిధాస్యతి, 

కౌొతూహలసముత్సన్నో, యాన్యామి యమనావనము. ఇ_౨ 

విమర్లం (దష్టు మనయో ర్యమరాక్షసయో స్స వయమ్, 2 ౨౪| 
ద పై 

హత్తి శ్రీమదామాయణె, ఉత్తరకాండ, వింశ స్సర్గః. 

హా లా 

(స్వద తం స్వకృత ౦ చ స్వద త్తన్వకృతశ బ్రెన కాయకి శరూపం తపసః, మహాత్మనః, 

అనుగహాదితి శేషః. ౨౯-3౩0 

(ధాతా విధాతా) సామాన్యతో విశేషత శ్చ కర్తా. కరా 

(అపర మితి.) కాల ఎవ సర్వసాధనం, అయం తు కాలాతిరి క్షం పరం, కింతు విధానం 

సాధనసంసాదనం కృత్వా. కాలజయం సంవిధాస్య తీ త్యేవం కొతూహలసముత్సన్నోహం యమస్య 

సదనం (ద్రష్టుం యాస్యామి. ౩౨ _. ౩౨4 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథ్యానే, 

వింశ స్సర్గః. 

—_ఎ4సె దా యాద 
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(ఆన 

ఆధ ఏకవింశ స్సర్గః 

బంకు 

ఎవం సంచింత్య విపందో జగామ లఘువి| కమః 

ఆభ్యాతుం త ద్యాథధావ్ఫృ త్తం యమస్య సదనం : పతి, ౧ 

అపశ్య తృమయం తత దెవ మగి పురస్మ్క్భృత బి 

విధాన మనుతిష్టంతం (వాణినొ యస్య యాద్భశ మి. ౯ 

అ|బవి కు మాసీన మర్ష మూవేద్య దరంత కః, 

కచ్చిలైమం ను దేవ 

కిమాగమనక్న ఫ్రతక్రం 

అ్మబపీ త్తు తదా వాక్యం నారదో భగవా నృషిః 
3 

శతూయతా మభిధాస్యామి విధానం చ విధీయతశాహ్. 2 

ఏష నామ్నా దశ గీవః పితృరాజ నిశాచరః, 

ఉపయాతి వశం చెతుం విికమై స్వాం సుచురయ మె. ౬ ర ౨ జ 

ఏతన కారణేనాఒహాం౦ త్వరితో హ్యాగతః ప్రభో, 

దండ పహరణన్యా౬ఒద్య తవ కిన్ను భవిష్యతి. ౭ 

అథ 'ఏకవింళ స్సర్ణః, 

re 

(ఆసక్య దితి) అగ్నిః పురస్కృత స్పాక్షీతయా యేనాఒసా అగ్నిపురస్కృతః, తం 

పాణినో విధానం నిగహాను గహకృత్య, ముపతిషంత మనుతిషంతమ్. 
' (యం ల అ అ 

(అవీ దితి) విధానం, మత్త (శృుతాపదః (ప్రతి కియా మిత్య్వర 

ల న్ థి Ex 0 (ఏతెనేతిి. దండః కాలదండః, (ప్రహ యస్యతస్య తవ కిన్ను 

భవిష్యతీతి, జయోఒపజయో వేత్యర్థః, 
౬ 



రాధిక్యమ్. 
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నే mn 

(రానణేన యమభటపీడ్యమాననానానార కిజనవి మోచ నమ్) 

ఎతస్మిన్నంతరే దూరా దంశుమంత మివోదితమ్, 

దదర్శ దిప్త మాయాంతం విమానం తస్య రక్షసః. 

తం దేశం (పభయా తస్య పుష్పకస్య మహాబలః, 
కృత్వా వితిమిరం సర్వం సమీవం సో౬ఒభ్యవ ర్తత. 

సోపశ్య తుమహాబాహు రశ గవ స్తత స్తతః 

(పాణీన సుకృతం కర్మ భుంజానాం శైవ దుష్టాతమ్. 

అపశ్య తై ఎనికాం శ్చాస్య యమన్యానుచ రై స్సహ, 

యమస్య పురుషై రుగ్రై9 ర్లోరరూపై ర్భయానకై *. 

దదర్శ వధ్యమానాం శ్చ ర్ శ్ళ్యమానాం శ్చ దెహినః, 

(కోళత శృ మహానాదం తీ వనిష్టనతత్సరాకా. 

_కిమిఖి ర్భృక్యమాణాం శో సారమేయె శ దారుణై ః, 

గోశతాయాసకరా వాచో వదత శ్చ భయావహాః. 

' సంతార్యమాణా౯కా వైతరణీం బహుశ శ్నోణితోదకామ్, 

వాలుకాసు చ తపాసు తప్యమానా న్ముహుర్ముహుః. 

అసిష్మతవనే చైవ భిద్యమానా నధార్మికాకా, 

రౌరవే కారనద్యాం చ క్షురధారాను చై వ హి. 

పానీయం యాచమానాం శ్చ తృషితాకా క్షుధితానపి, 

శవభూతాలా కృళౌకా దీనాజా వివర్ణ్ధా న్యు_క్రమూర్లజాకా. 

(దదర్శతి.) తీవో నిష్టనః _కూరశ బ్దః. 

113 

(శోతేతిి సంతార్యమాణాకా, వైతరణీ మితి సంజ్ఞాపదవశాత్ పాదాక్ష 

[10] 
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మలపంకధరాన్ దీనాన్ రూక్షొం శ్చ సరిధావతః, 

దదర్శ రావణో మార్లే శతళో౬ఒథ సహసశః. 

కౌంశ్చి చ్చ గృహముఖ్వేషు గీతవాద్శి తనిస్వనై *, 

(వమోదమానాన్న దాడీ (దావణ స్పుకృత్రె స్ప్వ్వకై* 

గోరసం గో పదాతారో హ్యన్నం చై వాన్నదాయినః, 

గృహాోంశ్చ గృహాడాతార స్స ఏకర్మ్యఫలమశ్న తః, 

సువర్షమణిము కాధి? (పమదాభిరలంక్కతాకా, 

ధార్మికా నపరాం స్తత దీస్యమానాకా స్వతేజసా, 

దదర్శ స మహాబాహూ రావణో రాక్షసాదివః, 

తత సాజా ఖిధ్యమానాంశ్చ కర్మభి రుష్కుతె. స్ప్వకై 

రావణో మోచయామాస వి కమేణ బలాచ్చలీ, 

(పాణినో మోచితాస్తేన దళ్యగీవేణ రక్షసా, 

సుఖ మాపుర్ముహూర్తం తే హ్యాతరి_త మచింతితమ్, 

(పేతేపు ముచ్యుమానేషు రాక్షనేన మహీయసా, 

_ైపుత గోపా స్సుసం| కుద్దా రాశసేంద మభి దవక౯ా, 

తతో హలహలాళబ్ద స్ప్వర్వదిగ్భ్య స్పముళ్ధితః. 
ఎఎ 

ధర్మరాజస్య యోధానాం కూరా ౭కొం౦ సం పధావతామి, 

తె పానెః పరిఘ శ్ళూలై. ర్ముసలై శృ క్తితోమరై =. 

పుష్పకం సమవర్ష ౦త కూరా శృతస్సహా(సశః, 

తస్యాసనాని పాసాడా న్వేదికా స్తరణాని చ. 

పుష్పకస్య బభంజు సే శీఘం మధుకరా ఇవ, 

దేవనిష్టానభూతం తద్విమానం పుష్పకం మృధే. 

భజ్యమానం తధి వాసి దక్షియం (బహ్మలేజసా, 

అసంఖాన సుమహత్యాసే త్తస్య "సేనా మహాత్మనః. 
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అవాలి ౧ 

CN 

(రావణేన పాశుపతా స్త్మ్వపయోగపూర్వుకం యమసే ననావిధ్వంసనమ్, 

కూరాణా ముగయాత్యాణాం సహసాణి శతాని చ, 

తతో వృక్షై శ్చ శీ_లె శ్చ పాసాదానాం శత _స్తథా. w () 

తత స్తే సచివా _స్తస్య యథాకామం యథాబలమ్, 

అయుధ్యంత మహావీరా స్ప చ రాజా దశాననః, ౩౧ 

తే తు శోణితదిగాంగా స్పర్వశనస్త్రసమా హతాః, 
టు 

అమాత్యా రాక్షనెందస్య చ్యకు రాయోధనం మహత్. > 

అన్యోన్యం తే మహాభాగా జఘ్ను:ః (పసహరణ. ర్భృశమి, 

యమస్య చ మహాబాహో రావణస్వ చ మర్మతిణ:. 83 

అమాతా్యం నాం స్తు సంత్యజ్య యమయోధా మహాబలాః, 

త మెవ చాభ్యధావంత శూలవర ర్లశాననమ్. 3౪ 

తత శోణితదిగ్గాంగః (పహారై రరురీకృత ౩, 
ల్ు రా జఖు వ్ 

ఫుల్లాఒళ్ క ఇవాఒ౬భాతి పుష్పక రాక్షసాదిపః, 3౫. 

స తు కూలగడా(పాసాకా శ_క్రితోమరసాయకాకా, 

ముసలాని శిలా వృకొకా ముమోచాఒస్త్రబలా దృలి. 3౩౬. 

తరూణాం-చ శిలానాం చ శస్తాణాం చా౭తిదారుణము, 

యమనై న్యేసు తద్వర్షం పపాత ధరణేతలే, ౩౭ 

తాం స్తుస సర్వా న్వినిర్బిద్య తదస్త మప కచ, 

జఫ ఘ్నుస్తె రాక్షసం ఘోర మేకం ss ఇలా 

నవ. 

(తాసితి ఏ తదప్రం రావణ ప్రయు క్తం, (ప్రాగు క్తశ స్రవర్షసాధక, మసహత్య నిరస్య. ౩౦.౩౮ 
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పరివార్య చ తం సర్వ శైలం మే ఘోత్క్మరా ఇవ, 

ఖిండివాలైై శ్చ శూలె శ్చ నిరుచ్చ్వాస మపోథయకా. 

విముక్తకవచ।ః (కుద్ద స్పి కళ్ళోణితవి సవై =, 

తత సృ పుష్పకం త్యకాష పృథివ్యా మవతిష్ట్రత. 

తత స్ప కార్ముకీ బాణీ సమరే చాఒభివ ర్రత, 

లబ్బసంజ్ఞా ముహూర్తేన (కుద్ద స్తస్టై యథాంతకః. 
క్ ణ్ 

తతః పాశుపతం దిన్య మస్ర్రం సంధాయ కార్ముక, 

తిష్ట తిషేతి తానుకాష తచ్చాపు విచకర సః. 
అ అ ఎం ల 

ఆకర్థా త వికృష్యా౬ఒథ చాప మిం దారి రాహవే, 

ముమోచ తం శరం (కుద్ద స్రిపురే శంకరో యథా. 

తస్వ రూపం శరస్యాపి ద్విధూమజ్వ్యాలమం౦ండలమ్, 

వనం దహిష్యతో ఘర్మ దావాగ్నీ రివ మూర్చతః, 

జాలా మాలీ సతు శరః (కవ్యాదానుగతో రణే, 

ముకో గుల్మాకా దుమాం శ్చాపి భస్మ కృత్వా (పధావతి. 

తే తస్య తేజసా దగ్జా స్ర్రైన్యా వైవస్వతన్య తు, 

రణే తస్మి న్నిపతితా దావదగ్ధా నగా ఇవ. 

తత స్తు సచివైస్సార్టం రాక్షసో భీమవిక్రమః, 
అ= CC 

ననాద సుమహానాదం కంసయన్నివ మేదినీమ్. 

ఇతి శ్రీమ(_దామాయతే, ఉ తరకాండే, ఏకవం౦ళ స్పర్షః. 
మం దగ. 

(జ్వాలామాలీతి.) (క్రవ్యాదై ౪, స్వసృ షైరనుగత స్తథా. 
రజా 

౩౯ 

స నా. 

ఇరా 

బం 

ళూ౩ 

౪ 

¥౪e 

౪8 

౨౯౪౬౯ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

ఎక వింశ స్సర్గః. 

RE rT వరల 
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లాలి టం 

అథ ద్వాపవింశ స్సర్గః. 

—— న... = 

స తస్య తు మహానాదం (శుక్వా వె వస్వతః _పభుః, 

శ|తుం విజయినం౦ మేనే స్వబలస్య చ సంక్షయమ్. 

స హి యోభా౯ హతా న్మత్వా కోధసంర క్షలోచనః, 

ఆ(బవీ_త్త పరితం సూతం రఫోఒయ మపసియతామ్ు. 

Gr స్య సూత_స్తదా దివ్య ముపస్థాప్య మహారథమి, 

సిత సృ చ మహాతేజా హ్యధ్యారోహత తం రథమ్. 
ర 

పాశ ముద్గరహ _స్తశ్చ మృత్యు స్తన్యా గత స్ట్రత్!ః 

యేన సంక్షిష్యతే సర్వం త్రైలోక్య మిద మవ్యయమ్. 

కాలదండ స్తు పార్శస్టో మూ _ర్తిమానస్య చా౬భవత్, 

యమ్మ పహరణం దివ్యం తెజసా జ్వలదగ్నిమత్. 

తస్య పారే వ సిక్చె దాః కాలపాశా? _పతిష్టతాః, 

పావకస్పర్శసంకాశ 8 సితోమూర శ్చ ముదర ౪. 
థి నం ళీ 

తతో లోకత్రయం క్షుబ్బ మకంపంత దివౌకసః, 
కాలం దృష్ట్వా తథా (కుద్దం సర్వలోకభయావహామ్. 

అథ ద్వావింశ స్సర్గః 
5-3 ల 

(స తస్య త్విత్యాది. ) 

(స హీతి.) _ ఉపనీయతా మిత్య(బవీ దిత్యన్వయః. 

(యేనేతి.) యేన మృత్యునా, యుగాంతే సర్వం సక్స దేవ, సంహియత 

"అవ్యయం (పవాహనిత్యమ్, 

(త స్యతి) నిశ్చ దాః నిరంతరాః, 
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తతః (ప చ కయ నూత సా న కారకా రుధిర పభాకా, 

(పయయౌ ఖఇమసన్నాదో య(త రకఃపతి స్థితః, 

ముహూర్తేన యమం తే తు హయా హరిహయోపమాః, 

(పాసయ న్మనసస్తుల్యా యత త్మత్చ్పస్తుతం రణమ్, 

దృష్ట్వా తథైవ వికృతం రథం నమృుత్యుసమన్వితమ్, 

సచివా రాక్షసెందస్య సహసా వి పదు! దువుః. 

లఘుస త్వతయా తే హి నష్టసంజ్ఞా భయా ర్టితాః, 

G 
నేహ యోద్దుం సమరా స్మ ఇత్యుకా్వ (పయయు రశ 8, 

సతు తం తాదృళం దృజ్వా రథం లోకభయావహామ్, 

నాతుభ్యత దళ్శగీవో న చాపి భయ మావిళత్. 

సతు రావణ మానాద్య వ్యసృృజ చృక్తితోమరాకా, 

యమో మర్మాణి సంకుద్బో రావణస్యోపకృంతత,. 

తత స్స&స్స శృరవర్తం ముమోచ హ, 

వస్వతర థే తోయవర్ష మివాంబుదః. 

తతో మహాళశ క్తిశరై ౩ పాత్యమానో మహోరసి, 
నాశక్నో (త్పతికర్పుం స రాతస కశృల్యపీడిత 8, 

(తత ఇత.) తతః (ఫచోదయకా సూత సా౯ రుధిరప్రభాకా, 
(గాయ త్యాః ద్వావింశాక్షరమ్. 

( 

శా 

ముహూ ర్షనేతి) మనస్తుల్యాః మన సుల్య'వెగా ఇత రర 8, అని న్ 0 (oa 

నైతి. వికృతం ఘోర సన్నాహరూపవికారవంతం. 

(లఖ్బ్నుతి.) లఘుస_త్తతయా అల్బప్ర్యతయా,. 

౧౯ 
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(యమరాకసయోః యుద్ద పకారణ 

ఏవం నానా పహరణ ర్య మెనామి తకర్శినా, 

స్ప్తర్యాతం కత స్పంఖ్యే ఏిసంజ్లో ఏిముఖో రిపుః. 

తదాసీ తుములం యుద్దం యమరాకనయో ర్లషయోః, 

జయ మాకాంకతో ర్వీర సమరేష్వనివ ర్తినోః. 

తతో దెవా స్ప గంధర్వా స్పెద్ధాశ్చ పరమర్ష యః, 

వజాపతిం పురస్కృత్య సమేతా స్త దణాజిరమ్. 

సంవ ర్ర ఇవ లోకనాం (కుధ్యతో రభవ_త్తదా, 

రాక్షసానాం చ ముఖ్యస్వ (పతానా మీశ్వరస్వ చ, 

రాక్షసం దోఒపి విష్బార్య చాప మిం దాశని|పభమ్, 

నిరంతర మివాకాౌశం కుర్వక చాకాం స్తతో సృజత్. 

మృత్యుం చతుర్చ్శి ర్విశిఖై సూతం స_ప్తభి రర్ణయశి, 

యమం కతసహనేణ శీఘం మర్మస్వతాడయతి. 

తతః (కుద్దస్య వదనా ద్యమస్య సమజాయత, 

జ్వాలామాలీ స నిశ్వాస స్పధూమః కోపపావకః. 

తదా౬ఒ౬.శ్చర్య మథో దృష్ట్వా దేవదానవసన్నిధౌ, 

(పహర్షితౌ సుసంరబ్లె మృత్వ్యుకాలౌ బభూవతుః, 
04 ర్ 

తతో మృత్యుః (కుదతరో "వె వస్వత మభాషత, థె యా 

ముంచ మాం సమరే యావ ద్ధస్మామం పాపరాక్షసమ్, 

వైవా రక్షో భవే దద్య మర్యాదా హొ నినర్గతః, UU 
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ల 

హిరణ్యకశిపు (శ్రీమా న్నముచి శృంబర స్తథా. 

విసంధి ర్లూమకెతుశ్చ బలి రై రోచనోపి చ, ౨౫|| 

దంభు రైత్యమహారాజో వృతో బాణ_స్తథైవ చ, 

రాజర్ల్షయ ళ్ళాస్త్రవదో గంధర్వా స్సృమహోరగాః, 

బుషయః సన్నగా దత యక్ష శ్చాప్యప్పరొ గదా ౩, ౨౭. 

యుగాంతపరివ _ర్ర 6 చ పృథివీ స మహార్డ వా 

దు 
ద 

క్షయం నీతా మహారాజ సపర్వతసరి 

ఏతే బానే న్య చ బహావో బలవంకో దురాసదాః, 

వినిపన్నా మయా దృబ్ఞాః కి ముతాఒయం నిశాచరః. జా 

ముంచ మాం సాధు ధర్మజ యావదేనం నిహన్మ్యహమ్, 

నహి కశ్చి నయా దృష్టో బలవానపి బీవతి. 36 

బలం మము న ఖల్వెత న్మరా కది షా సుష ర్షతః, 

స దృష్టో న మయా కాలం ముహూ రార్తమపి జీవతి, ౩౧ 

త న్వ్యైవం వచనం శుత్యా ధర్మరాజ: (పతాపవాకా, 

అబటి త్ర|త తం మృత్యుం త్వం తి షన వం నిహన్మ్యహమహమ్. 2 ౨ 

—— 

(హార ణ్యకళిపు రిత్యాది.) దంభుర్నామ కన్ని దసురః, వినిపన్నాః వినాశం (పొవాః, 

దృబ్దాః దృష్టమా(త్రాః. ౨౫ ౪.౨౯ 

(ముంచేతి) యావ న్నిహన్న్మి నిహనిష్యామీ త్యర్హః. యావద్యోగే భవిష్యదర్హ లట్. ౩౦ 

(బల మితి) మయా దు ముహూర్త మపి న జీవతీ క్యేతత్ మద్వచనం, బలం న 

ఖలు బల్బప్రకాశనం, న భినత, కింతు నిసర్ల్గత సృ్వభావతః సిద్ధా మర్యాదా ఏషా, అనాదిసృష్టి రవం 
(a య 

వ ధేత్యర్థః. & రక్త మర్ట్ ముపషసంహర తి (స దృష్ట ఇతి.) ౩౧౩౨ 

(త న్యతి.) అయమేనం సిహన్మ్యహం ఆహ మెన మయం నిహన్మి, అవిళంబేన హన్న్మి 

చె త్యర్ణః. 
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((బహ్మణా రావవే దండపాత ప్రతి షేధనమ్్ 

తత స్సంర_క్తనయనః (కుద్దో 'వై వస్వతః (ప్రభుః, 

కాలదండ మమోఘం తు తోలయామాస పాణినా. లు (1 

యస్య పార్చె ఇమ నిఖిలాః కాలావాశాః పతిష్టితాః, 

పావకాశనిసంకాకో ముద్గరో మూంర్తిమాకా సితః. ౪ 

దర్శనా దేవ యః (ఫాణాకా (వాణీనా మపకర్ష తి, 

కిం పున స్పృళమానస్య పాత్యమానస్య వా పునః. 3౫ 

స జ్వాలాపరివారస్తు నిర్దహన్నివ రాక్షసమ్, 

తేన స్పృష్టో బలవతా మహ్మాపహరణో౬స్సురత్. 3౬. 

తతో విదుుదువు స్సర్వే తస్మాత్రనా రణాబిరె, 

సురా శ్చ కుభితా స్సర్వే దృష్ట్వా దండోద్యతం యమము. 2౭. 

తస్మికా (నహ ర్హుకామె తు యమే దండేన రావణమ్, 

యమం పితామహా స్పాక్షొ ద్దర్శయిత్వేన మ(బవీత్. ౩౮ 

వై వస్వత మహాబాహో న ఖల్వమితవి కమ, 

న హంతవ్య స్త్వయా తేన దండేనై ష నిశాచరః. కెలా 

వరః ఖలు మయైతన్నై దత్త ప్రుదశ పుంగవ, 

స త్వయా నానృతః కార్యో యన్మయా వ్యాహృతం వచః, ౪6 

యో హి మా మనృతం కుర్యా దేవో వా మానుషోపి వా, 
ల చా నా - | 

త్రైలోక్య మనృతం తెన కృతం న్యా న్నాతసంశయః ౪౧ 

(యోహీతి) అన్ఫత మసత్యవాదినం, కుర్యాత్ , మృత్యుపుర స్కృత 8, మృత్వునా 

పురస్క్ఫృత ః, బహు ఏహి శ్చ. ' ౩2.౪౧ 

(16) 
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డ్రుడేన విపముకోయం నిర్విశేషం (పియాపియే, 

(పజా స్పంహరతె రాదో లోకతయభయావహః. ౪౨ 

అమోఘో "హ్యేష సర్వెషాం (పాణినా మమిత(పభః, 

కాలదండో మయా సృష్ట ః పూర్వం మృత్యుపురస్ట్బృతః. ౪౩ 

తన్న ఖల్వేష తే సౌమ్య పాత్యో రావణమూర్దని, 

న హ్యస్మికా పతితే కళ్చి న్ముహూర్త మపి జీవతి. ౮౪ 

యది వ్యాస్మి న్నిపతితే న (మియెతై ష రాక్షసః, 

[మియతే వా దశ్యగేవ _స్తదా హ్యుభయతో=నృతమ్. ౫ 

తన్నివ ర్రయ లంకేశం దండమేతం సముద్యతమ్, 

సత్యం చ మాం కురుష్వూ౬ద్య లోకాం స్త్వం యద్యవెక్ష సే. ౪౬ 

ఏవ ముక్తస్తు ధర్మాత్మా (సత్వ్యువాచ యమ స్తదా, 

ఏష వాంవరితో దండః (పభపష్షు రి నో భవాకా, ౪౭ 
ద ఎంఐ కం లొ 

కిన్విదానిం మయా శక్యం కర్తుం రణగతేన హి, 

స మయా యద్యయం శక్యో హాంతుం వరపురస్కృతః. ఇరా 

ఏష తన్మా _(తృణళ్వామి దర్శనా దద్య రక్షసః, 

ఇతు్యు కా సరథ న్సాళ్వ _స్తత్రైవాఒంతరధయత. జడా 

(యదీ3ఎ  ఉభయతోఒనృతం మయా కాలదండస్య మోఘత్వం సంపాద్య దండస్యానృ 

తత్త్వం రకోమరణో సేకణే వరవచనస్యానృతత్వమెతి. ౪౨౪౬ 

(ఎన మితి, ) _పభవిష్షుః స్వామి. ౪౭ 

(కిన్న్వితిఎ యద్యస్మా న్మయా న హంతవ్య న్తన్మా దిదానీం మయా కిన్ను శకం 
సై 

కర్త మితి సం చిం మ్యేతి "శేషః. అస్య రక్షసో దర్శనా ద్రర్శనపథాత్ . ౪రా 

(ఎష ఇతి) (పణశ్యామి, “లశ ఆదర్శని అంతర్తితో భవిష్యామి త్యర్ణః. (ఇత్యు 

డికి.) (బహ్మాణ మితి శేషః. ఇడా 
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(రావణేన రసాతలే వాసుకి పముఖనాగరాజ వశీకరణమ్) 

దశ గీవ స్తు తం జిత్వా నామ వి శావ్య చాఒ౬.త్మనః, 

ఆరుహ్య పుష్పకం భూయో నిష్కా9ంతో యమసాదనాత్. ౫6 

సతు వై వస్వతో దేవై స్పహ (బహ్మపురోగమైః. 

జగామ (శ్రిదివం హృష్టో నారదశ్చ మహామునిః. ౫౧ 

ఇతీ (శమ దామాయశణే, ఉ త్తరకాండే, ద్వావింశ స్పర్షః, 

నాకా వాతో. 

అథ (ఆయోవింశ స్సర్గః. 

మ భవనాలను 

తతో జితా దశ గీవో యమం _తిదశపుంగవమ్, 

రావణసు రణశామీ స్వసహాయా౯ా దదర్శ హో, ౧ 
అణాల (౧౧ 

తతో రుధిరసి కాంగం (సహార రర రీకృతమ్, 
0 రా- ల్యూ 

రావణం రాక్షసా దృష్ట్వా పిస్మయం సమువాగమకా. _9 

జయేన వర్ల యిత్వా చ మారిచ[పముఖా స్తతః, 

పుష్పకం భేబిరే సరే నాంత్వితా రావణేన తు... 3 

(స త్వితి.) వై వస్వత*, ద్రహ్మపురోగమై రెవైః, హృష్టః, అభూదితి శేషః. ౫౦.౫౧ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్రరకాండ వ్యాఖా 

ద్యావింశ స్సర్గః, 

నే, @ 

ఆజా నక్రదదనుదంద- -లా--- 

అథ (త్రయోవింశ స్సర్గః. 

NY Ce wm 

(తత ఇతి. ) హృష్టవత్ యమాదపి కథంచి న్యు కా ఇతి హృష్టా స్పంతః. ౧-౩ 
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తతో రసాతలం రక్షః (పవిష్టః పయసాం నిధిమ్, 

దై త్యోరగగణాధ్యుష్టం వరుణేన సురక్షీతమ్. అ 

స తు భోగవతీం గత్వా పురీం వానుకిపాలితామ్. 

కృత్వా నాగా వశే హృష్టో యయౌ మణిమయీం పురీమ్. శి 

నివాతకవచా _స్త్మత దైత్యా లబ్బవరా వసకా, 

రాకసాం సాకా సమాగమ్య యుదాయ సముపాహ్వాయతీ. a 
ఆచి య 

తే తు సర్వే సువికాంతా దై తెయా బలశాలినః, 

నానాపహరణా_స్తత (ప్రహృష్టా యుద్రదుర్మదాః. ౭ 

శూలై స్ర్రిశూలె * కులిశె 8 పట్టసాసిపరళ్వథి 8, 
ర యా యా (8) ర్ 

అన్యోన్యం బిభిదుః _ కుద్దా రాక్షసా దానవా _స్తథా. వూ 

తెషాం తు యుధ్యమానానాం సాగ సంవత్సరో గతః, 

న చాన్యతరత స్తత విజయో వా కయోపి వా. ౯ 

తతః పితామహ _స్త్మత త్రైలోక్యగతి రవ్యయః. 

ఆజగామ (దుతం దెదో ఇ విమానవర మాస్థితః. ౧౦ 

నివాతకవచానాం తు నివార్య రణకర్మ తత 

వృద్దః పితామహో వాక్య మువాచ విదితార్లవత్. ౧౧ 
థ్ ఫీ థ్ 

(తత ఇతి, రసాతలం గచ్చుకా సయసాం నిధిం 'పవిష్షః మారవళొదితి షః. ౪ 
7 క hy 

(స త్వితి) ఖోగవతీ నామ సమ్ముదాదధః పాతాళలోకవర్హినీ నాగపురీ, తత్ర నాగాళా 

స్వవశే కృత్యా స్వీయత్వేన స్థాపయిత్వా, xX 

(నివాశేతి.) వసక౯ా అవసకా, లబ్దవరాః (బ్రహ్మణ ఇతి శేషః. ౬౧౧ 

(నివాతేతి) వృద్ధః సర్వదేవాసురకూటస్టః, విదితార్హవత్ వాక్య మిత్యన్వయః. ౧౧ 

x విమానవరం హంసోఢమ్. 
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(పికామహేన రావణనివాతకవచయోః సఖ్యకరణమ్) 

న హ్యయం రావణో యుద్రే శక్యో జేతుం సురాఒసుర్రై ౪ 

న భవంతః క్షయం నెతు మపి సాఒమరదానవై 8. ౧౨ 

రాక్షసస్య సఖిత్వం చ భవద్భి సృహ రోచతే. 
టల 

' అవిభ కాళ్ళ సర్వార్థా సుహృదాం నాఒ్మత సంశయః. ౧౩ 
లే 

తతోఒగ్నిసాక్షికం సఖ్యం కృతవాం స్తత రావణః, 

నివాతకవచై_ స్సార్థం పీతిమా నభవ త్తదా, ౧౪ 

అర్హత నె ర్యథాన్యాయం సంవత్సర 'మథోషితః, 
(( = 

స్వపురా న్నిర్విశేషం చ (పియం సప్రామో దకశాననః. ౧౫ 

తతోపధారగు మాయానాం శత మేకం సనూ ప్పవాకా, 

సలిలేందపురాన్వేషీ (భమతి స్మ రసాతలమ్, ౧౬ 

తతోశ్మనగరం నామ కాలకేయై రధిష్టితమ్, 

గత్వా తు కాల కేయాంళశ్చ హత్వాత్మత బతోత్కటా ౯. ౧౭ 

శూర్ప్చుణఖ్యాశ్చ భరార మసినా సాచ్చినక్తదా, 

శారాలం చ బలవంతం చ ఏిద్యుబ్దిహ్వాం బలోత్కటమ్. రాలా 

జిహ్వూయా సంలిహంతం చ రాక్షసం సమరే తథా, | ౧లా॥ 

(రాక్షస స్యేతి.) రోచతే క ర్తవ్యత్వేన మమేతి శేషః, సఖ్యపయోజనం దర్శయతి 

[ఆవిభ కా ఇతి.) 
౧౨౧౫ 

(తత ఇతి.) ఉపధార్య అనుసృృత్య, మాయానా మసురమాయాయోగవిద్యానామ్. ౧౬ 

(తత ఇత్యాది) శ్లోకచతుష్క మేకం వాక్యం. శ్యాలస్య ఛేదే నిమి త్రమాహ, రాక్షసాఖా 

-స్వకీయాజా జిహ్వయా, సంలిహంత మాస్వాదయంతం, భక్షయంత మితి యావత్. ౧౭-౧౮౪ 
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(య మిత్యాది.) (స్వధభి జినా మితి.) ప్రస్య ఆర్షః, 

(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవి కిక 

తం విజిత్వ ముహూర్తేన జఘ్నే దైత్యాం శ్చతుశ్ళతమ్. 

తతః పాండురమెభఘాభం El లాసమివ భి భాస్వరమ్, 

వరుణన్యాఒ౬లయం దివ్య మపశ్య (దాక్షసాధిపః,. 

క్షరంతీం చ పయ స్తత సురభిం గామవస్థితామ్, 

యస్యాః పయోభినిష్యందాత కీరోదో నామ సాగర. 

దదర్శ రావణ _స్తత గోవృషేందవరారణిమ్, 

యనాచ్చం([ దః (పభవతి శితరశ్మి ర్నిశాకర 5, 

యం సమాశ్రిత్య జీవంతి పనపా;ః పరమర్షయః, 

ఆమృతం యక చోత్చన్నం స్వధా చ స్వథభోజినామ్, 

యాం (బువంతి నరా లోకే సురఖిం నామ నామతః, 

(పదకీణం తు తాం కృత్వా రావణః పరమాద్చుతామ్, 

(పవివేశ మహాఘోరం గుప్తం బహువిధై ర్పల్లై & 

తోయధారాశతాకీర్ణం శారదా భనిభం తడ. 

స్వధా పితృభతం కవ్యమ్, 

(ఛారాశకాకీరం.) జలధారాశతె రాకీరమ్ 
వదా యా ణు 

౧కు 

అక యిట 

(దదర్శేత. గోవృషేందస్య రృుదనృషభస్య వరారణిం సాక్షొన్యాతరం, (యస్మా చృం[ద 
oo be వ“ | నా we టి ఇతి, ఇందూత్సాదకః డర సమ్ముద్ర ఇత్యర్థః, ఏన ముత్తరశ్రాపి యచ్చబ్దా వ్యాఖ్యయాః, రారా 

లో అన్ 

న్వధాభోజినాం పిత్తూకాం, 

౨32౨ 

DAY DEY. 
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rn a) 

(రావణేన వరుణలోక విజయః 

యుదారీ రావణః (వా ప సస్య యుదం _పదియతామ్. 
అటు అతో న్ 

లు 
—_ 

వద వాన భయం తేడ సి నిర్దితోఒస్మతి సాంజలిః, iy 

ఏతస్మినంతరె (కుద్దా వరుణస్య మహాత్మనః. 

ప్వుఠాః పొకక్చ న్నిష్కామ౯ా గౌళ్చ పుష్కర ఏవ చ, ౨౮ 

తెతు పీర్యగుణో పేతా బలె ౩ పరివృతా స్పషకై 8 

యుడ్ల్తా రథాన్మామగమా నుద్యద్భాస్వరవర్చసః, ౨౯4 

తతో యుద్దం సమభవ ద్దారుణం రోమహర్ద ణము. 

సలిలేందస్య పుతాణాం రావణస్య చ దిమతః, ౩ 04 

అమా త్ర్యైశ్చ మహావఏరై ౮ ర్లశ గీవస్య రక్షసః. 

మా రుణం తద్బలం కృత్స్నం క్షణేన వినిపాతిత మ్, a 

సమీక్ష్య స్యబలం సంఖ్యే వరుణస్య సుతా _స్తదా. 

ఆర్షితా శృరాజాలెన నివృత్తా రణకర్మణః, ౩ ౨1 

మహీతలగతా స్తే తు రావణం దృళ్య పుష్పరే. 

ఆకాశ మాశు పివిళు స్స్యందనై క్ని ఘగామిభిః, 33y 

మహదాసీ _్రత స్తేషాం తుల్యస్థాన మవాప్య తత్, 

ఆకాశ యుద్దం తుములం దెవదానవయో రివ, avy 

(నిర్జితో స్మీతి వద.) ఏవం చే తే భయం నా స్తీత్య(బవీదితి నివేద్యతా మిత్యన్వయః. ౨౭4. 

(ఎతస్మిన్నితి.) గౌశ్చ పుష్కర శ్చేతి పుత్రాణాం పౌతాణాం చ బలాధ్యతొ, ౨౮|-౩ 3౩౪ 

(మహ దితి, స్థాన మాకాశ రూపం, ఆకాశే యుద్ద మాకాశయుద్దమ్. s3౪u 



128 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిప్పే 
రం 

తత స్తే రావణం యుద్దె శరైః పావకసన్నిభై*. 

విముఖీకృత్య సంతుష్టా వినేదు ర్వివిధాలా రవాన్, 

తతో మహోదరః (కుద్దో రాజానం దృశ్య ధర్షితమ్. 
త్యకాష మృత్యుభయం ఏరో యుద్దకాంక్షి వ్యలోకయత్, 

తేన కె దారుణా యుద్దె కామగాః వవనోవమా,ః. 

మహోదరేణ గదయా హతా వై (సయయుః &తిమ్, 

తెషాం వరుణపుతాణకాం హత్వా యోధా న్రయాం శ్చతాకా. 
యె 

ముమోచాఒ౬శళశు మహానాదం విరథా౯ _పుక్యు తాకా స్థితాకా, 

తే తు తేషాం రథా స్సాశ్వా సృహ సారధిభి రతెః, 
ణా యె రా 

మహోదరేణ నిహళాః పతితాః పృథివీతలే, 

తె త్తు త్యకా స రథాకా పతా వరుణస్య మహాత్మనః. 

ఆకా శే ఏస్టితా శూరా స్స క సభావా న్న వివ్యధుః, 

ధనూంషి కృత్వా సజాని వినిర్భిద్య మహోదరమ్. 

రావణం సమరే (కుద్దా స్పహితా స్పమభి_దవకా, 

ర ర్ట ol క శ్చాపవి_ భై ర్వ(జకలే స్సుదారుణై 8. 

దారయంతి స్మ సం కుద్దా మెఘా ఇవ మహాగిరిషమ్, 

తతః (కుదో దళ్యగీవః కాలాగ్నిరివ నిర్లతః 
GC mn 

శరవర్ధి ర్మహాఘోరై స్తేషాం మర్మస్వతాడయక్, 

తత_స్టేనైవ సహసా సీదంతి స్మ పదాతయః. 

ముసలాని విచి, తాణి తతో భల్ల శతాని చ, 

(త ఇతి.) స్వ(పభావాతి దేవతాత్వప్రభావాత్. 

a4U: 

3e=U. 

gay. 

30౮ u. 

30U 

vou 

vu 

ఆలం. 

౩౫4.9౪: 
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అలై ౧౫ 

(రావణేన వరుణపుతాణాం సరాభవః) 

పట్టసాంశై వ శక్తీశ్చ శతఘ్నీ స్త్రోమరాం స్తథా. 

పాతయామాస దుర్దర్ష స్తేషా ముపరి విష్థితః, బేటి 

అపవిద్దాస్తు తే పీరా వినిప్పేతుః పదాతయః. 

మహాపంక మివాసాద్య కుంజరా ష్టష్టిహాయనాః, Yeu 

సీదమానాం త్పుతాకా దృష్ట్వా విహ్వులా౯ సుమహౌజసః, 

ననాద రావణో హర్షా న్మహా నంబుధరో యథా, vey 

తతో రక్షో మహానాదా౯ ముక్కా హాంతి స్మ వారుకాకా. 

నానా పహరణో పేతై. ర్ధారావాత్రె రివాంబుదః, vou 

తత నే విముఖా స్సర్వే పతితా ధరణీతలే. 
రకా త నపురు పై క్రీ ఘం గృహాణ్యేవ (పవెశితాః, eu 

తా న(బవీ తతో రక్షో వరుణాయ ని వేద్యతామ్. ౫౦. 
శ 

రావణం త్య(బపవీ న్మంతి (పహసో నామ వారుణః, 

గతః ఖలు మహారాజో (బహలోకం జలేశ్వర౩. 4౧ 
ఆటే 

గాంధర్వం వరుణ (కోతుం యం త్వ మాహ్వయనే యుధి, 

తత్కిం తవ వృధా వీర పర్మిశ్రమ్య గతే నృషే. 

యు తు సన్నిహితా నీరా కుమారా స్తే పరాజితాక, ౫౨|| 

(అపవిద్దా ఇతి.) షష్టిహాయనం పరిమాణం యేషాం తే షష్టిహాయనాః, ౪౫4.9౯ 

(తానితి.) వరుణస్యాయం వారుణః, ౫౦-౫౪ 

ఇతి శ్రీగో విం దరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణీమకుటాక్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాఖ్యానే, 

" శత్రయోవింశ, సృరః. ot cre | r 

[17] 
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(ఇ ర 

రాక్షసేం[ద స్తు త(చ్చుత్యా నామ విశావ్య చాత్మనః, 

హర్షా న్నాదం విముంచ నై నిష్కాంతో వరుణాలయాత్, 

ఆగత స్తు పథా యేన తెనై వ వినివృత్వ సః, 

లంకా మభిముఖో రక్షో నభస్ట్రలగతో యయౌ. 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, _తయోవింళశ స్పర్షః. 

జడ 

హర్షూ న్నాదాం ప్త సు ఏస్ఫజకా నిష్కాంంతో వరుణాలయాత్, 

యుకోహ మహోదరడేణ సంయు హర్ష గద్గదధాషిణాం 

తతోశ్కనగరం భూయో విచెరు ర్యుద్దదుర్మదాః, 

_య(తా౬ఒపశ్య ద్దశ(గీచో గృహం పరమభాస్వరహ్, 

"చై డూర్యతోరణాకీర్ణం ము కాజాలవిభూషితమ్, 

సువర్ణ _స్తంభగహనం వెదికాఖి స్సమంతతః. 

.వ్యజసృటికసోపానం కింకిణీజాలసంయుతమ్, 

బహ్వాసనయుతం రమ్యం మ హీం(దభవనోపమ్. 

దృష్ట్వా గృహవరం రమ్యం దశ్శగీవః (పతాపవాకా, 

క'న్యేదం భవనం సౌమ్యం మేరుమందరసన్ని భమ్. 

“గచ్చు (ప్రహస్త స శ్రీ ఘం త్వం జానీష్వ భవనో త్తమమ్, 

vu 

OU 

34 

¥y 

౫4 
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(మహాపురుషదర్శనా ద్భీకేన (పహ స్తేన రావణం (పథి తన్ని వేదనమ్) 

ఏవ ముక్తః (పహస స్తు (వవిఢేశ గృహో_త్తమమ్: 

స శూన్యం పుకు త ద్వారం పునః కక్షాంతరం యయా, arn 

స_ప్తకక్ష్షింతరం గత్వా తతో జ్వాలా మపశ్యత. 

తతో దృష్టః పుమాం _్హత హృష్టో హాసం ముమోచ సః, eu 

స తు (శ్రుత్వా మహాహాస మూర్వ్వరోమాఒభవ త్తడా. లా 

జ్వాలామధ్యే స్థిత _న్నత హేమమాలి విమోహితః, 

ఆదిత్య ఇవ దుప్పేక్య స్పాకెద్యమ ఇవ స్థితః. ల 

తథా దృజ్షాం తు వృ తాంత౦ త్వరమాణో వినిరత 8, 
౮; వావి Mn 

వినిరమ్యా౬[బవీ త్చర్వం రావణాయ నిశాచరః. ౧౦ 
గట! - 

అధ రామ దశగీవః పుష్పకాదవరుహ్యూ సః, 

(పవెష్టు మిచ్చకా వళ్మ్ళాఒథ భిన్నాంజనచయోపమః. ౧౧. 

చం, దమౌొళి ర్వపుమ్మూంశ్చ పురుమోఒస్యా( గతః స్థితః, 

ద్వార మావృత్య సహసా జ్వాలాసకో భయానకః.. ౧౨ 

రకాక శేేతవదనో బింబోష శోర్ల ఏరోమవాకా, 
ఎలి © 0 

మహాభీషణనాసశ్చ కంబు(గీవో మహాహానుః. ౧౩. 

గూఢశళ్య్యశు ర్నిగూఢాస్థి దంస్రైభా రోమహర్ష ణః. 

ఏతాదృశం వై పురుషం దదర్శ సతు రావణః. ౧౪ 

గృహీత్వా లోహముసలం ద్వారం విష్టభ్య సుసితము, ట్. కో 

అథ సందర్శనా రత్రస్య ఊర రోమా బభూవ సః. ౧౫ 

అస్పందతాఒస్య హృదయం వెపథు శ్వ్చాప్యజాయత, 

నిమి తాన్యమనోజ్లాని దృష్ట్వా రామ విచింతయత్. ౧౬ 
ఎ జు టె we “క 
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వ 

అథ చింతయత _స్తన్య న ఏవ పురుషోజ(బవీత్, 
కిం త్వం చింతయసే రక్షో (బూహి విసబషమానసః, 

0 

యుద్ధాజఒతిథ్య మహం వీర కరిష్యే రజనీచర, 
ఎవ ముక్కా స తదకః వున ర్వచన మ్మ బఏత్. 

యోత్స్య సె బలినా సార్ధం మయా వా తద్విదీయతామ్, 
రావణోబభిహితో భూయ ఊర్హ్వరోమా వ్యజాయత, 

ఆధ ధర్యం సమాలంబ్య రావణో వాక్య మ బఏిత్, 

గృ హేఒ్మత తిషతేకోవాతం (బూహి వదతాం వర. 
© 

తెనేవ సారం యోత్స్వామి యథా వా మన్యతే భవాక్యా 

స ఎవం పున రప్యాహ దాన వం దొ త తిష్టతి. 

ఏష వై సరమోదార కూర స్పత్యపరా[ కమః, “డై 

వీరో బహుగుణో పేతః పాశహ స్త ఇవాఒ౦తకః. 

బాలార్స. ఇవ తేజస్వీ సమరేష్వనివ_ర్రకః, 

అమర్షీ దుర్హయో జేతా బలి రె గుణసాగరః. 

(పియంవద స్పంవిభాగీ గురువి ష్మృపియ స్పదా, 
"కాలకాంకీ మహాస_త్త్వ్వ స్పత్యవా కమ్యదర్శనః, 

స చ సర్వగుణో పేత క్ళూర స్పాాధ్యాయతత్స రః, 
ష గర్దతి వా త్యేష జ్వలతే తపతే సదా, ర్ట 

చేవైశ్చ భూతసంఘైశ్చ పన్నగైశ్చ మహర్షిభిః, 

భయం యో నాఒభిజానాతి తేన కిం యోద్దు మిచ్చసి. 

శులినా యది తే యోద్దుం రోచతే రాక్షనేశ్వర, 
1నవిశ త్వం మహాసత్త్వ సంగామం కురు మా చిరమ్, 
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(బలినా రానణం (ప్రతి స్వగ్భుహద్వారస్థ్ర పు పురుష షసై్యవ విషుత్వప్రతిపాదనమ్స్ 

ఏవ ముక్తో దశగీవః (పవి వేళ యతో బలిః, 

స విలోక్యాఒథ లంకేశ మట్టహాసం జహాస చ. ౨రా 

ఆదిత్య ఇవ దుప్పేక్యుః స్థి నితో దానవస త్తమః, 

అథ సందర్శనా నాదెవ బలి శె రే విశ్వరూపవాకా. ౨౯ 

స గృహిత్వా చ త(దకో హ్ఫుత్సంగే ప్థాప్య చాఒ౬(బవీత్, 

దశ |గీవ మహాబాహో కం తే కామం కరోమ్యహమ్. ౩౦ 

'కిమూగమనకృత్యం తే _బూహి త్వం రాక్ష నేశ్వుర, 

ఏవ ముక్త స్తు బలినా రావణో వాకర నుుబపిక్. ౩౧ 

శ్రుతం మయా మహాభాగ బద్ద స్వం విష్ణునా పురా, 

సో౬_హం మోచయితుం ళకో బ౦ధనా 0న సంశయః. ప 
త్వ 

'ఏవ ముక్త తతో హాసం బలిః కృృత్వెద మ(బవీత్, 

శూయతా మభిధాన్యామి యం త్వం సృచ్చసి రావణ. 3౩ 

య ఏష పురుష శాామో ద్వారి తిష్టతి నిత్యదా, 

ఏతేన దానవేందా శ్చ తధథా౬న్యే బలవ త్తరాః. 3౪ 

వశం సీతా బలవతా పూర్వే పూవ్వతరాశ్చ యే, 

“బదశ్వాఒహ మనేనె వం కృతాంతో దురతికమః. 3౫ 
(లు HC 

క ఏనం .ప్పరుషో లోకే వంచయిష్యతి రావణ, 

'సర్వభూతాపహర్హా వై య ఏష ద్వారి తిష్టతి. 3౬ 

కర్హా కారయితా చైవ ధాతాచ భువనేశ్వరః, 

న త్వం వేవ న చాజహం వై భూతభవ్యభవ్యత్పభుమ్. ౩. 
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కలిశ్చ్చైవ హి కాలశ్చ సర్వభూతాపహారకః 

లోకతయస్య సర్వస్య హర్తా (సషా తథైవ చ, 

సంహరత్యేష భూతాని స్థావరాణి చరాణి చ, 

పునశ్చ సృజ తే సర్వ మనాద్యంతో మ హెశ్వరః. 

కరణం కారణం కరా సోఒయం పురుషస త్తమః, 

ఇష్టం చైనహిదత్తం చ హుతం చైవ నిశాచర. 

సర్వమేవ హి లోకేశో ధాతా గోపా న సంశయః. 

నైవం విధం మహద్భూతం విద్యతే భువనతయే. 

అహాం౦ త్వం చై వ పొల స యే చాఒన్యే పూర్వవత్త తరాః, 

నెతా తేషాం మహేతైె ఇష పశుం రళశనయా యథా. 

వృతో దను శుక శ్శంభు ర్నిశంభు ర్షంభురేవ చ, 

కాలనేమి శ్చ (ప్రహ్లాద _స్తథా వై రోచనో బలి. 

కాలకేయా స్తారకాఖ్య్యా ముచుకుందో వివర్ధనః, 

హిరణ్యాక్ష మధుశెవ శైటభో ధూమశంబరౌ. 

యమశా౬ఒర్జునా చ కంస శ్చ క్రైటభో మధునా సహ, 

ఏతే తపంతి ద్యోతంతి వాంతి వర్ష ంతి చైవ హి. 

సరై స్వః (కతుశత్రె. రిష్టం సరై § స్త ప్తం మహ _త్తపః, 

సర్వే తే సుమ హాత్యాన స్సర్వే వై యోగధర్మిణ:. 

రైవ్ రైశ్వర్య మాసాద్య భుక్తభోగ్రై ర్మృహత్తరై ౭, స 

దర్తమిష్ట మధతం చ _పజా శ్చ పరిపాలితాః, 

2౮ 

కరా 

౪౦ 

బారా. 

ల _9-- 

౯2 

రల 

Ve. 

౪౮ 
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(బలినా రావణస్య కుండలోదరబే నియోగః) 
ఠా 

శూరా _స్ట్వభిజనో పెళా స్పర్వశస్తాస్త్రపారగాః, 

సర్వవిద్యా_ పవెత్తార స్పం్యగామె పష్వనివ_ర్తకౌః. ఈ౪౯ా 

సర్వై ప్రీదశరాజ్యాని కాండితానీ మహాత్మభిః, 

యుద్ధ సురగళా స్సర్వే నిర్ణితాశ్చ సహాసశః. ౫౧౦ 

దేవానా మపి యే శ్రకా స్స ఇపక్షపరిపాలకాః, 

సమత్తౌ భో గరక్ష్కౌశ్చ దాలాఒర్క_సమ తేజసః. ౫౧ 

య త్స దేవాకపధర్రత తదేషో విష్ణు రీశ్వరః, 
a రా 

ఉపాయపూర్వకం నాశం సంవేత్సా భగవాకా హరిః. ౫౨ 

(పాదుర్భావం వికురుతే యే నైత న్నిధనం నయెత్, 

పునరవాఒ౬ఒత్మనా౬౬త్మాన మధిషస్టాయ స తిష్టతి. ౫ 3 

ఏవ మేతేన దెవేన దానవెందా మహాత్మనా, 

తేహి సర్వే క్షయం నీతా బలినా కామరూపిణొా. ౫౪ 

సమరే చ దురాధర్థా న్ఫపా సె చ పరాజితాః. 

తేన నీతాః క్షయం సరే కృతాంతబలచోదితాః. ౫౫ 

ఎవ ము కా్వాఒథ (పోవాచ రాక్షసం దాన వేశ్వురః, 

యదెత దృశ్యతే సీర చ(కం దీపానలోసమమ్. ౫౬ 

'ఏతద్భుహీత్వా గచ్చ త్వం మమ వార్శం మహాబల, 
nh 

తతోఒహాం తవ చావ్యాన్వే ము_క్తికారణ మవ్యయమ్. ౫౭ 

తత్కురుష్య మహాబాహో మా పిలంబస్వ రావణ, 

ఎత _చ్చుత్వా గతో రక్షః వహసం. శ్చ మహాబలః, ఇ హా 
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యత మితం మహద్షివ్యం కుండలం రఘునందన, 
థ ది 

లీలయోత్సాటనం చక రావణో బలదర్శితః. 

న చ చాలయితుం శక్రో రావణో ఒభూత్క-థంచన, 

లజ్జయా స పునర్భూయో యత్నం చృకే మహాబలః. 

ఉత్తి మాతే దివ్యే చ పపాత భువి రాక్షసః, 

ఛిన్నమూలో యథా శాఖీ రుధిరౌఘపరిప్పుతః. 
రాం 

ఏత స్మిన్నంత రే జజ్జై శబ్దః పుష్క_రసంభవః, 

రాక్షనేందస్య సచివై ర్యుకో హాహాకృతో మహాన్. 

తతో రక్షో ముహూ_ర్రన చెతనాం లభ్య చోత్టితమ్, 

లజయాఒవనతీభూతం బలి ర్వాక్క మువాచ హ. 

ఆగచ్చ రాక్షస శేష వాక్యం శుణు మయోదితమ్, 

య_త్త్వయా చోద్దృతం వీర కుండలం మణిభూషితమ్. 

ఎతద్ది పూర్వజస్యాసే త్కర్జాభరణమిక్షుతామ్, 

ఏతత్సతిత మళతై ౨వ మన్యద్భూయో మహాబల. 

అన్య త్సర్వతసానౌ పా పతితం కుండలాదను, 

మకుటం వేదిసామీ ప్యే పతితం యుధ్యతో భువి. 

హిరణ్యక శిపోః పూర్ణం మమ పూర్వపితామహాత్, 

న తస్య కాలో మృత్యు ర్వా న వ్యాధి ర్నవిహింసకాః. 

న దివా మరణం తస్య న రాకౌ సంధ్యయో రపి, 
న శష్మేణ న చార్దే]ణ నచ శ స్తేగిణ కేనచిత్. 

విద్యతే రాక్షస శెష తస్య నా స్త్రణ కెనచిశ్, 

_పహ్లాదేన సమం చృకే వాదం పరమదారుణమ్. 

౫౯ 
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(బలినా రావణాయ స్వగృహద్వార స్థ పురుషసై్యైవ విష్తుత్వని వెద 

తస్య వాదే సముత్పన్న దీరో తోకభయంకరః, 

సర్వదృశ కస్య వీరస్య _పహ్షాదస్య మహాత్మనః. 

ఉత్సన్నో రాక్షస శేష్ట నృసింహాకృతిరూపధృత్, 

దృష్టం చ తేన రౌ దేణ కుబ్బం సర్వ మ శేషతః. 

తత ఉద్ద్భృత్య బాహుబ్యాం నభ్రై ర్నిన్వా యమక్షయము, 

ఏష తిషతి దార్లో వె వాసుదెవో నిరంజనః. 
© థి” = 

తస్య దేవాది దేవస్య త_త్త్వతో మే శృణుష్య హా, 

వొక్యం పరమభావేన యది తే వర్తతే హృది. 

ఇంయదాణాం చ సహ నాణి సురాణా మయుతాని చ, 

బుషీణాం స_ప్పసంఖ్యానాం శతాన్యబ్దసహ్మ సళ ః. 

వశం నీతాని సర్వాణి య ఎష ద్వారి తిష్టతి, 

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రావణో వాక్య మ్మ బఏత్. 

మయా (పేతేశ్వరో దృష్టః కృతాంత సృహ మృత్యునా, 

పాశహస్తో మహాజ్వాల ఊర్ణ్వరోమా భయానకః. 

ఏిద్యుజ్జిహ్వా శ్చ దంజ్ఞ్రాల స్పర్పృవృశ్చికరోమవాకా, 

రక్కాకో భీమవేగశ్చ సర్వస_త్త్వభయంకర:ః. 

ఆదిత్య ఇవ దుష్పేక్య స్పమరే ష్వనివర్తకః, 

పాపానాం శమితా చైవ స మయా యుధి నిర్ణిత 

నచ మె తత ఫీ కాచి చ్వ్యూథా వా దాన వేశ్యర, 

ఏనం తు నాఒఖిజానామి తద్భవాకా వకు మర్హతి. 

[1వ ౯ 

౨౯ 
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= 
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రావణస్య వచ శృుత్వా బలి రై ఏరోచనో౬(బవీక్, 

ఏష త్రై లోక్యధాతా చ హరి ర్నారాయణః (ప్రభుః. 

అనంత కపిలో విష్ణు ర్నారసింహో నుహాద్యుతిః, 

బుతధామా సుధామా చ పాశహాసో భయానకః 

ద్వాద శాఒ౬దిత్యసదృశ 5 పురాణపురుమో త్తమః, 

నీలజీమూత సంకాశ స్పురనాథ స్సురో త్తమః. 

జ్వాలా మాలి మహాబాహూు రోగి భ_క్రజన్మపియః, 

oy 

అర ఇ చెవి లా ఆన్ ల a ఆన వ 
ష ధారయత లొకా నష వై సృజత (వభుః. 

gr I 2 Oo ల CA చైవ కాలో భూత్వా మహాబలః, 

ఎష యజ్లైశ్చ యాజ్యశ్చ చ| కాయుధధరో హరిః, 

సర్వదెవమయ శై ఎవ సర్వభూతమయ స్రథా, 

సర్వలోకమయ శై ఎవ సర్వజ్తా నమయ _స్తథా. 

సర్వరూపే మహారూపీ బలదెవో మహాభుజః, 

వరహా విరచక్షుష్మాం స్తెలోక్యగురురవ్యయః, 

ఏవం మునిగణా స్పర్వి కథయంతీహ మోకిణః, 

య ఎనం వె తి పురుషం న చ పాపై ర్విలిప్య తె. 

స్మృత్వా స్తుత్యా తధెషా పష చ సర్వ మను స్మాదవాప్యతే, 

ఏళ చ్చుత్వా చ వచనం రావణో నిర్యయౌ తదా, 

(కోధసంర క్రనయన ఉద్యతా౬స్టా మహాబలః, 

తథాభూతం చ తం దృష్ట్వా హారి ర్ముసలధృ( తృభుః. 

వైనం హన్మధునా పాపం చింతయిత్వేతి వఏశ్వధృత్, 

అంతర్జానం గతో రామ (బహ్మణః _(పెయకామ్యయా. 

నచ తం పురుషం తత దదర్శ రజనిచరః 

8 శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అధికపాఠే, (ప్రథమస్సర్గః 
శాల సాలడ్తహాలాట్రం--- 
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అథ ద్వితీయ స్పర్షః 

అధ సంచింత్య పౌలస్త్య; స్పూర్యు లోకం జగామ హా, వా 

మెరుశ్చంగే వరే రమ్య ఉషిత్వా తత శర్వరీమ్. గా 

పుష్పకం త త్సమారుహ్య రవే స్తురగసన్ని భమ్, 

మనోవాతగతిం దివ్యం విహారవియతి స్థితమ్. ్ 

త్మతాపశ్య (దవిం దేవం సర్వుతేజోమయం శుభమ్, 

వరకాంచన కేయూరరకాంబరవిభూషితమ్. (౮ 

కుండలాభ్యాం శుభాభా్యం తు (వాజన్ముఖపికౌసితమ్, 

కేయూరనిష్కాభరణం ర_క్రమాలావలంటబినమ్. ల 

ర_క్తచందనదిగ్దాంగం సహ సకిరణోజ్జ ్యలమ్, 

త మాదిదేవ మాదిత్యం విభుం సపాశ్వ్యవాహనమ్. ౫1 

అనాద్యంత మమధ్యం చ లోకసాక్షిణ మీశ్వరమ్, 

తం దృష్ట్వా (పవరం 'దెవం రావణో రాక్షసాదిహః. ౬ 

స (పహస్త మువాచాజథ రవితేజోబలార్లితమ్, 

గచ్చాఒమాత్య వద హూనం సందేశా న్మమ శాసనమ్. ౭ 

మా రండం భాస్కరం శష్షం త తతో (బూహిా మాచిరమ్ము 
అం అ ఎం ఎ | 

యుదారి రావణః (పాపో యుదం తస్య (పదీయతామ్. లా 
అథి ఎం థి జ 

నిర్జితోస్మీతి వా (బూహి పక్షమెకతరం కురు, = 

తస్య తద్యచనా (దక్ష స్ఫ్సూర్యుస్యాంతిక మాగమత్. జా 

పింగళం దండినం చై వ సోపశ్య ద్వ్వారపాలకౌ, . 

అభా మాఖ్యాయ త త్సర్వం రావణస్య షినిశ్పయము. a ౧౦ 



శతి 

(గ్రామ దామాయతణే, గేవిందరాజీయవి శిచ్నే బ్ ఏ. 

తూష్టీమా స్తే (పహ స స్ప సూర్య తేజః పతాపిత౩, 
SN 

దండీ గత్వా రః పార్ళ go (పణ మ్యాథ్యాత వాకా విభుమ్. 

(శుత్యా తు సూర్య స్త ద్వ త్తం దండినో రావణస్య హా 

ఉవాచ వచనం (శ్రీమాకా బుద్దిపూర్వం దివాకరః. 

గచ్చ దండికా జయననై ఏనం నిర్దితోస్మాతి వా వద, 

కురు య త్తే కాంకీతం త న్నాహం కాలకిపాం సహా. 

స గత్వా వచనా త్తస్య రాకనాయ మహాత్మనః, 

కథయామాస తత్పర్వం సూర్యో క్తం వచనం యథా. 

స (శుత్వా వచనం తస్య దండినో వై మహాత్మనః, 

'ఘోషయిత్వా జగామాజఒథభథ విజయం రాక్ష సళ్వరః. 

(శ్రీమ్ముదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, అదికషపా రే, ద్వితీయ 

re ఇ 

అథ తృతీయ స్సర్గః 
nN 

———— లైనా 

అథ నంచింత్య పౌల_స్హ్య సోమలోకం జగామ హా, 

మేరుశ్ళృంగే వరే రమ్యే రజనీ ముష్య వీర్యవాకా. 

తదా కళ్చి (దథారూఢో దివ్య సగనులేపనః, 
అప్పరోగణముఖ్యేన సేవ్యమాన స్తు గచ్చతి. 

ఈతి శాంతోఒప్పరోంగేమ చుందిత స్స విబుధ్యతే, 

రావణ _స్ట్వథ తం దృష్ట్వా కెతూహలసమన్వితః. 
జాజి ఈ 

అథా౬పశ్య దృషిం తత పర్వతం మునిస త్తమమష్, 

దశ గీవో మహాత్మానం దృష్ష్వా చెద మువాచ హ. 
- రం 

శర 
స్సర్గః. 
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(రావణం (ప్రతి పర్వతేన విమానై సృహ సంచరతాం సుకృతినాం స్వరూపకథనమ్) 

స్వాగతం తవ దేవరే దివ్యా వె వాఒ౬గతో హ్యసి, 
౫ “ఠులి జ 

కోఒయం స్యందన మారుడో హ్యప్పరో గణ సేవిత. వా 

నిర్హజ్ఞ ఇవ సంయాతి భయనస్థానం న విందతి, 

రావణే నైవ ముక్తస్తు పర్వతో వాక్య మ్మబవీక్. ౬ 

శ్చణు వత్స యధథాత_త్త ౪౦ వక్ష తవ మహామకే, 

ఏతేన నిర్దితా లోకాః (బహ్మో చై_వాఒధితోషితః. ఆ 

ఏష గచ్చతి మోక్షెయ సుసుఖం స్తాన ము_ళ్రమమ్, 

తపసా నిర్జితా లోకాః వికమేణ యథా త్వయా. రా 

(పయాతి పుణ్యవా కా వత్స సోమం పీత్వా న సంశయః, 

త్యం చ రాక్షస శార్దూల శూర స్పత్య్మ వక _స్తథా. ౬౯ 

'నేద్భృశేషమ చ (కుధ్యంతి బలినో (బహ్మచారిమ, 

అధా౬ పశ్య (దథవరం మహాకాయం మహౌజసము. ౧౦ 

జాజల్యమానం వపుషా గీతవాది తఈసంకులమ్, 

కైషష గచ్చతి దేవళ్ల కోభమానో మహాద్యుతిః. ౧౧ 

కిన్నరై శ్చ (పగాయద్బి రృష్నత్యద్చి శ్చ మనోహారమ్, 

శ్రుత్వా చై న మువాచాఒథ పర్వతో మునిస త్తమః. ౧౨ 

ఏష కూరో రణే యోద్దా సంగామే ప్వనివర్తకః, 
'యుధ్యమాన స్తథెవైష _పహార్ర ర్ల ర్లరీకృతః. ౧౩ 

కృతీ శూరో రణే జేతా స్వామ్యరి త్య క్షబీఏతః, 

సంగా మే నిహతో ఏరా౯ హత్వా చ సబలాకా బహూకొా. ౪ 



శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ష్టే 

ఇం దస్యాఒతిథి రేవైష హ్యథ వా యత చెచ్చతి, 

నృ త్తగీతవిలా.నెై స్తు సేవ్యతే నరస తమః 

పష్మపచ్చ రావణో భూయః కోఒయం యాత్యర్క_సన్ని భః, 

రావణస్య వచ (శృత్వా పర్వ త్రో వాక మ(బవీత్. 

య ఏష దృశ్యతే రాజకా విమాన సర్వకాంచ నె, 

అస్సరోగణసంయు క్షే పూర్ణేందుసదృశానన. 

ఇ సువర్ణదో మహారాజ విచి తాభరణాంబరః, 

ఏష గచ్చతి శి ఘణ యానేన సుమహాద్యుతిః, 

పర్వతస్య వచ శ్నుత్నా రావణో వా వాక్య మ(బపిక్, 

య ఏతే యాంతి రాజానో _బూహి తా నృషిస త్తమ. 

కో౬.త మె యాచతో దద్యా ద్యుద్దాతిథ్యం మహాద్యుతిః 
లి ఢి 

కప మాఖ్యాహా ధర్మజ్ఞ పితా మే త్వం హి పర్వత, 

ఎవ ముక్తః (పత్యువాచ రావణం పర్వత స్తదా, 

స్వర్షారినో మహారాజ నె తే యుదారినో నృవాః. 
గ ధి యా ఢథి 

వక్ష్యమి చ మహారాజ వచి తాభరణాంబర, 

స్తు రాజా మహాతేజా స్పప్తద్వీ పేశ్వరో మహాకా. య ను 

మాంధాతే త్యథివఖ్యాత స్ప తే యుద్దం _పుదాస్యతి, 

పర్వతస్య వచ శృత్వా రావణో వాక్య మ(బవిత్. 

కుతా౬సౌ వర్తతే రాజా తం మమా౬౭ఒచక్ష్వ తత్త్వతః, 

అహం యాస్యామి త్యతా౬ఒద్య య్య కాఒసౌ నరపుంగవః, 

రావణస్య వచ శుత్యా ముని రచన మ(బవీత్, 

యువనాశ్యసుతో హ్యేష మాంఫధాతా రాజస తమః. 
ఊత 



ఉత్తరకాండే _ అధికపాఠ - తృతీయ స్సర్గః 143 
యా టాం మం AG 

(రావణమ ౦డ్యాత్ 8 యుద్దమ్స్ 

స _ప్తద్వీపాకా సము దాంతాకా జిత్వ్యా౬ఒద్య స్వర్ల మేష్యతి, 

అధథా౬పశ్య న్మహాబాహు ర్విరించివరదర్పిత ౪, ఎ 

అయో్యధా$ధి పతిం వీరం మాంధాతారం నృపో త్తమమ్, 

సప్తద్విపొధీపం యాంతం స్యందనేన విరాజితమి. ౨౭ 

కాంచ నేన విచితేణ ముహాహారేణ ఛాసం౭తా 
యె ి*® 

జాజ్ఞల్యమానం రూపేణ దివ్య! సగనులేపనమ్ రా 
సు 

త మువాచ దశ(గీవో యుద్దం మే దీయతా మితి, 

ఎవ ముక్తో దశ గీవం (పహస్యెద మువాచ హా. జలా 

యది తే జీవితం నెష్టం తతో యుధ్యస్య మూ మితి, 

మాంధాతు ర్యచనం _శుత్వా రావణో వాక్య మ(బవీత్. ౩౦ 

వరుణస్య కుబేరస్వ్య యమన్యాఒపి న వివ్యధె, 

కిమరే మానుషా _త్త్వతో రావణో భయ మావిశేక్. ౩౧ 

ఏవ ముక్కా దశ గీవః (కోధా త్తం (పదహన్నివ, 

ఆజ్లాపయామాస తదా రాక్షసా౯ా యుద్దదుర్మదా౯. ఇ 

అభ కుదాస్తు సచివాః రావణస్య దురాత్మనః. 
టా 

వవృషు శృర వర్షాణి (కూరా యుద్దవి శారదాః, 3౩ 

అధ రాజా బలవతా కంకపతె రజిహ్మగొ రి 
క్ష్ (= ద 

ఇషుఖి సాడితా స్సర్వ (పహ _ప్రశుకనారణా £, 3౪ 

మహో దరవిరూఫాక్షమారీచా౬ కంపనాదయః, 

అథ (పహసో నృపతిం శరవర్ణ్షె రవాకిరత్. ౫ 



144 _ ఆజ్ (శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

అ పాపా నేవ తాకా సర్వ్యాకా (పచిచ్చేద నృపో తమః, 

భుశుండీభిశ్చా భలైశ్చు భిండివాలై శ్చ తోమరై ౨. రేలు క. ౩3౬... 

నరరాజేన దహ్యాంతే శలభా ఇవ తెఒగ్నినా, 

పున ర్నృృపవరః (కుద్దః పంచభిః (ప్రబిభేద తమ్. 3౭. 

తోమరై. స్స మహాఘోరైె ః పురా _5౦చమివా౬గ్ని జః, 

జాన్ ఎ అడ A జ 2 అ దా | 
తతొ ముహు (ర్భామయిత్వా ముద్గరం వ జసన్నిభమి. కిలా 

ముమోచ సో౭ తివెగన రాక్షసస్య రథం (పతి, 

స పపాత మహావేగో ముద్గరో వ(జసన్నిభః. ౩జా. 

ఘూర్చితో రావణ స్తేన పతిత శృ కకేతువత్, 

తదా స నృపతిః (పీతో హర్థోద్ఫూతబలో బభౌ. ౪౦ 

సకలెందుక రై ః స్పష్టం య థాంబులవణాంభసః, 

తతో రకోబలం సర్వం మహాభూత మచేతనమ్. ౪౧. 

పరివార్యాఒథ తం తస రాక్షసెంయ్యదం సమంతతః, 

తత శ్చిరా తృమాళ్వసో రావణో లోకరావణః. ౪ 

మాంధాతుః పీడయామాస దేహం అంకెశ్వరో భృశమ్, 

రథం చా౬శఃయుజం మ& పం బభంజ చ మహాబలః. ఇత. 

పిరథ స్పరథం |పాప్య శక్తిం ఘుటాట్లహాసినీమ్, 
(a నా రు 

మాంధాతా వి పచికేప తాం బలా (దావణం (పతి. ౪౪: 

మరీచి మివ చార్క_నస్య చ్మితభానో శిఖా మివ, 

దీప్యంతీం రుచిరాభాసం మాంధాతృ్మకరనిస్పృృతామ్. ౪౫.. 

తా మాపతంతీం శూలెన పౌలస్యో రజనీచరః, 

దదాహ శరం లంకేశః పతంగ మివ పావకః. ౪౬. 



చ 

(19) 
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ని గ న (రావణమ ౦ఢాత్ర 8 యుద్ధమ్్ 

యమదత్తం తు నారాచం నికృషాఒథ దశాననః, 

పాతయామాస వేగేన స తేనా౭భిహతో భృశమ్. 

మూర్చితం నృపతిం దృష్ట్వా (పహృష్ఞా సె నిశాచరాః, 

చుుకుళు స్పెంహనాదాం శ క్ష్యేశంత శ నిశాచరాః. 

లబసంజో ముహూ రేన హ్యాయోధ్యాధిపతి సదా, 
ఊఉ జై అధి వాలి 

తం దృష్ట్వా శ|తుభి శృతుం పూజ్యమానం ముడాన్నితై 8. 

జాతకోపో ధురాధర్ష శృం దార్కసద్భృృశ ద్యుతిః, 

మహతా శరవర్తణ పీడయకా రాక్షసం బలమ్, 

చాపస్య చ నినాదేన తస్య బాణరవెణ చ, 

సంచచాల తత నై న్యం ఉద్దూత ఇవ నాగర. 

త్త ద్యుద్ద మభవ ద్హోరం. నరరాక్షససంకులమ్, 

_కుధావిష్టా మహాత్మానె నరరాశీసస_త్రమౌ. 

కార్ముకా౬ సిధరౌ ఏరా శగాసనగతౌ తథా, 

మాంధాతా రావణం వైవ రాక్షస శవ తం నృపమ్. 

(కోధేన మహతా౬౬విష్టో శరవర్షం వవర్ష తుః, = 

తౌ పరస్పరసంక్షోభాత్పహార్సై ర్దర్లరికృతొ, 

రావణో రౌద మస్రం తు (వాయు జస మహాబలః, 

ఆగ్నేయేన స మాంధాతా తదస్తం (పత్యవారయత్. 

గాంధర్వేణ. దశ|గివో వారుణేన స రాజరాట్, 

గృహీత్వా స తు హాసం సర్వభూతభయా వహమ్. 
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౫౧: 

౫౨ 



148 శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిషే కక ల 

తోలయామాస మాంధాతా దివ్యం పాళుపతం మహ్, 
తదస్రం ఘోరరూపం తు తై ఎలోక్యభయవర్గనమ్. 

దృష్ట్వా (తసాని భూతాని న్ధావరాణి చరాణి చ, 
వరదానా త్తు రు దస్య తపసాధిగతం మహాక్. 

తతః (పకంపితం సర్వం తై )9లోక్యం సచరాచరమ్, 

దేవాః _(పకంపితా స్సర్వే అయం నాౌగాశ్చ మేనిరే. 

అథ తౌ మునిశార్దూలౌ ధ్యానయోగా దపళ్యకామ్, 
పులస్తో్యో గాలవశై పవ వారయామాసతు ర్న్భపము. 

ఉపలబ్దై శ్చ వివిధై ర్వాకె$ రాక్షససత్తమమ్, 

తౌ తు కృత్యా పరాం (పీతిం నరరాక్షసయో సదా, 

సం్యపస్థితా తు సంహృషహ్షై యథా యేనె వ చాగతౌ, థి జ వ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అధికపాళే, తృతీయ 

hea Ue 

అథ చతుర స్సర్గః. 

రే 

గతాభ్యా మధ విప్రాభ్యాం రావణో రాక్షనాధివః, 

దశయోజనసాహ(సం (పథమం స మరుతృథమ్, 

అత్య కామ న్మహాతేజాః పుష్ప కేణ మహాబలః, 

యత తిష్టంతి సన్న్యసా హంసా స్పర్వగుణాన్వితాః, 

"అత ఊర్ల ఏం ద్వితీయం తు గత్వా వైష మరుత్చథమ్, 
చశయోజనసాహ(సం తద్ది చై పరిగణ్యతే. 

స్సర్గః. 
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(రావణేన చం్యద్రలోకగమనమ్) 

తత మెఘాః స్థితా స్సర్వే (తివిధా నిత్యసం.శితాః, 

ఆగ్నేయాః పక్షజా 8 బాహ్మాః _తివిధా ఇతి సంస్ధతాః. 

అథ గత్వా తృతీయం తు వాయోఃపంథాన ముత్తమమ్, 

నిత్యం యత స్సితా స్సిద్దా శ్చారణాశ్చ మనస్వినః, 

దశ్రైవ తు సహ సాణి యోజనానాం తథైవ చ, 

చతుర్థం వాయుమార్షం తు గతవాకా రావణ _స్రథా. 

వసంతి య్శత నిత్యం వె భూతాశ్చ సవినాయకాః, 

అథ గత్వా తు వె శీ ఘం పంచమం వాయుగేోచరమ్,. 

దశైవ తు సహ్మసాణి యోజనానాం తథైవ చ, 
గంగా యత సరి చ్చేష్టా నాగాళశ్స కుముదాదయః. 

కుంజరా యత తిష్టంతి యే చ ముంచంతి శీకరాకా, 

గంగాతోయషు తిష్టంత 8 పుణ్యం కుర్వంతి సర్వత 8. 

తతః కరికరా. దృష్టం వాయునా లోళితం భృశమ్, 

జలం కుంజేషు పతితం హిమం భవతి రాఘవ. 

తతో జగామ షష్టం స వాయుమార్గం మహాద్యుతే, .. 

యోజనానాం సహస్రాణి తధథివతుస రాక్షసః. 

యతాస్తే గరుడో నిత్యం జ్ఞాతిబాంధవసత్కృృతః, 

తథైవ తు సహస్రాణి యోజనానాం తథోపరి.. 

స సమం వాయుమార్గం తు యక వె బుషయః సితాః, 
— nM ర (cn 

“అత ఊర్ణ్వం స గత్వాఒథ 'సహ్మసాణి దశైవ తు. 

4 

౧౩౫ 



నీవు, దొామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 
పహ రు 

అషమం వాయుమారం తు యత గంగా _పతిష్షతా, 
టె గ్ 3 

ఆకాశ గంగా విఖ్యాతా హ్యాఒ౬దిత్యపథ మాస్టితా. 

వాయునా ధార్యమాణా సా మహావెగా మహాస్వనా, 

అత ఊర్ల సం (పవక్షొమి చందమా యత , తిష్టతి. 

అళీతి సు సహ నాలి యోజనానాం తథోపరి, 
అ 

చందమా తిష్షతే య(త (గహనక్షతసంయుతః. 
© 

శతం శతసహాసాణి రశ్మయ శృం దమండలాత్, 

1పకాశయంతి లోకాం స్తు సర్వస త్త్వసుఖావహాః, 

తతో దృష్ట్వా దశ్యగవం చందమా నిర్ణహ న్నివ, 

సతు శితాగ్నినా శ ఘం (పాపత (దావణం తదా. 

నాసహం స్తస్య సచివాః శీతాగ్నిం భయపీడితాః, 

రావణం జయశబేన (పహసూ వాక్య మ(బవీత్. 

రాజకా శీతేన బాధా్యమో నివ రామ ఇతో వయమ్, 

చం దరశ్శి పతా సేన రక్షసాం భయ మావిశకి. 

స్వభాసాహే్యష రాజేయ్యద శేతాంశు ర్రహనాత్మక ః, 

ఎత _చ్చుత్వా (పహ_స్తస్య రావణః కోధమూర్చితః. 

విష్బార్య ధను రుద్యమ్య నారాచై_ స్తం హ్యపేడయతక్, 

అథ (బహ్మా సమాగమ్య చందలోకం త్వరాన్విత౩. 

దశ[గీవ మహాబాహో సాక్షా ద్వి శవస స్పుత, 

గచ్చ శ్ మిత స్వామ్య మా చందం పీడయాళుగే 8, 

లోకస్య హితకామోఒయం ద్విజరాజో మహాద్యుతిః 

మంతం చ తే (పదాస్యామి (పాణాతయభయెఒభయమ్. 
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శబహ్మణా రావణాయ శివనా మాష్టోత్తర శత రూపమహామంతత్రో ప దేశః. 

యం_స్తి పదం సంస్కరె న్మం్యతం న స మృత్యు మవాప్నుయాత్, 

ఎవ ముక్తో దశ గివః (పాంజలి ర్వాక్య మ్మబపీక్. ౨౫ 

యది తుష్టోఒసి మే దేవ అన్నుగాహో యది హ్యహమ్, 
యది మం తేశ్వరో 'దేయో దీయతాం మమ ధార్మిక. ౨౬. 

“యం జపాాజహం మహాభాగ సర్వ దేవేషు నిర్భయః, 

అమరేషు చ సర్వేషు డానవేసు పతతి. ౨౭ 

'తృ(త్పసాదా త్తు దేవేశ న భయం విద్యతే మమ, 

'ఏవ ముకో దశ్యగీవం _బహ్మా వచన మటబవీత్. ౨౮ 

పాణాత్యయే తు వై దద్మి న నిత్యం రాక్షసాధిప, 

అక్షనూ(తం గృహీత్వా తు జపే న్మ్యం|త మిమం శుభమ్. ౨కా 

జపా తు రాక్షసపతే త్వ మజేయో భవిష్యసి, 
అజప్తాా రాకసశేష్ట న తే సిద్ది ర్భవిష్యతి, కిం 

శృణు మంతం (పవక్షామి యన రాక్షసవుంగవ. 

మంతస్య కీ ర్తనాదేవ (పాప్స్యనే సమరే జయమ్. ౩౧ 

నమస్తే దేవదేవేశ సురాసురనమస్కృృుత, 
భూతభవ్యమహాదేవ హరపింగళలోచన. - ౩౨ 

బాల _స్తషం వృద్దరూపీ చ వెయా(ఘవసనచ్చద, 

"ఆరుణేయోసి దేవ త్వం త్రై లోక్య(పభురీశ్వరః. ౩2౩ 

“హరో హరితనేమి స్త్వం యుగాంతదహనోనల:ః, 

.గణేకో లోకశంభుళ్చ లోకపాలో మహాభజః. ౭౪ 



(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లై 

మహాదేవో మహాశూలీ మహాదంప్న్ర మహాభుజః, 

కాలశ్చ కాలరూపీ చ నీల్టగీవో మహోదరః. 

వేదాంతగో వేదమయః పశూనాం పతి రవ్యయః, 
కళూలధృ చ్చూలకెతుశ్చ నేతా గోపా హరి ళ్ళివః. 

జటీ ముండి శిఖండీ చ లగుడీ చ మహాయశాః, 

భూతేశ్వరో గకాధ్యక సర్వాత్మా సర్వభావనః. 

సర్వద స్పర్వహాోరి చ (సా చ గురురవ్యయః, 

కమండలుధరో దేవః పినాకీ ధూర్జటి _స్తథా. 

మానసీయో౬ ర్హ ణీయశ్చ ఓంకార స్పామవేదగః, 

మృత్యుశ్చ మృత్యుదూతళ్ళ పారియా(తశ్చ సు(వతః. 

(బహ్మాచారీ గ్భహీ యోగి వీణాపణవతూణవాకా, 

అమరో దర్శనీయశ్చ బాలసూర్యనిభ స్తథా. 

శ్యళానచారీ భగవా నుమాపతి రరిందమః, 

భగన్నెతః పహరా చ పూషదంతనిపాతనః. 

జ్వర హరా పాశహ సః (పళశయః కాల ఏవచ, 
0 —— 

ఉల్కాముఖో౬ఒగ్ని కేతు శ్వ ముని రో విశాంపతి8, 

ఉన్మాదమోహనకర సృమర్థ ప్రీదకో _త్తమః, 

వామనో వామదెవశ్చ (వొగ్రషీణ్యశ్చ నామతః. 

భికుశ్చ భికురూపీ చ తిజటీ జటిలస్స (యమ్, 

చక్రహస్తః (పతిష్టంభీ చమూనాం _స్తంభన స్తథా. 

బుతుర్చుతుకరః కాలో: మధు ర్మధురలోచనః, 

వానస్సత్య శీకరళ్చ నిత్య మాశతపూబితః. 

తె 2%... 
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((బహ్మజా రావణాయ శివనా మాష్టోత్తరశతరూపమహామం(తోప దేశః.) 

జగద్దాతా చ కర్తా చ పురుష శృాళ్వతో హ్యాజః, 

ధర్మాధ్యకో విరూపాక్ష స్రివర్మ్మా భూతభావనః. ౪౬ 

(తిణే కో బహున్నతశ్చ సూర్యాయుతసమ ప్రభః, 

"దేవ దేవోభిదెవశ్ళ చందాంకిత జట స్తథా. ౪౭ 

నర్తకో లాసకశైవ పూర్ణందుసదృశాసనః, 

సుుబహ్మణ్య శ్నరణ్య శ సర్వదేవమయ స్తథా. ఆలా 

సర్వభూతని వాసశ్చ సర్యబంధవిమోచకః, 

మోహనో వంశక శ్రై్రైవ సర్వధారీ వరో_త్తమః. లంజా 

పుషృదంతో విభాగశు ముఖ్య సృ్పర్యహర _స్హథా, 

హరి శు ర్లనుర్ణారీ భీమో. భీమపరాాకమః. ౫౧ 

భకా ఫీష్ట(పదః స్థాణు పరమాత్మాసనాతనః, 
—0 6 య 

మయా (పో క్ష మిదం పుణ్యం నామ్నా మష్టోత్తరంశతమ్. ౫౧ 

జహ్య మేత దశ(గీవ కుర్యా చ తువినాశనమ్, ఫ్రీ ae ఎ 

దత్యా తు రావణ స్వేదం వరం సన కమలోద్భవః. ౫౨ 

పున రేవ జగామాఒఒశు (బహ్మలోకం సనాతనమ్, 

రావణో౬పి. వరం లబ్ధ్వా పునరేవాగమ _త్తదా. ౫౩ 

నివర్తమాన స్పంహృష్షో రావణ స్ప దురాత్మవాకా, 

జ హే పథి నరేందర్షి గైవగంధర్వకన్యకాః, ౫ ౪ 

ఇతీ శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అధికపాశే చతుర్ధ స్సర్గః, 
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అథ పంచమ స్పర్షః. 

కాజలో 
కేనచి_త్త్యథ కాలేన రావణః ప్రయయౌ గృహాత్, 

పక్చిమార్జవ మాగచ్చ త్సచివై స్పహ రాక్షనై 8, 

ద్వీపస్తో దదృశే తేన పురుషః పావక ప్రభః, 

మ హాజాంబూనద( పఖ్య ఏక ఏవ వ్యవ స్పత ః, 
థు 

యథా దృళ్యేత భయదో యుగాంతానల ఉట్టీతః, 

చవానా మివ దెవేళో (గహాణా మివ భాస్కరః, 

శరభాణాం యథాసింహో హస్తి షెరావతో యథా, 

పర్వతానాం యథా మేరుః పారిజాతశ్చ శాఖినామ్. 

తథా తం పురుషం దృష్ట్వా కుండమ ధ్యేఒనలం యథా, 

గర్హంతం విపిధె ర్నాది రంబహనం భయానకమ్. 
లై డ్ యా (౧ 0 

దంష్టాలం' వికటం ఛై వ కంబు[గీవం మహౌజసమ్, 

మండూకకుతిం పింగాక్షం కై లాసశిఖరోపమమ్. 

పద్మపాదతలం భీమం రకాంబుజనిభాననమ్, 

మహాకాయం మహానాదం మనోనిలసమం౦ జవే. 

భీమ మాబద్దతూణీరం సంఘట్టం బద్దచామరమ్, 

జ్వాలా మాలా పరికీ ప్తం కింకిణికృతనిస్వసమ్. 

మాలయా స్వర్థపద్యానాం వక్షో దేశావలంబయా, 

బు గ్వేద మివ కోభంతం పద్మమాలావిభూషితమ్. 

సోంజనాచలసంకాశః కాంచనా వలసన్ని భమ్, 

అ(బవీ త్తం దశ|గీవో యుద్దం మే దీయతా మితి. ౧౯౮ 



& 

(20) 
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(రావణేన క్వచన ద్వీపే కస్యచి న్మహాపురుషన్య దర 

జగర్హ చోచ్చై రృలవా౯ా సహా౬మాత్యో దశాననః. 

ధృత్వా స రాక్షసపతి క్య్ళూలశ_క్త్యష్టిపట్టసా౯ా,. 

పినా సింహ ఇవ శలఖవే నేవ కుంజరః, 

సుమేరు రివ భాగేన నదీ వేగ్లె రివార్డ వః, 

అకంప్యమానః పురుషో రానణం వాక్య మ(బవీత్, 

యుద్ద శద్దాం హీ తే రక్షో నాశయిష్యామి దుర్మతే. 

రావణస్య చ యో వేగ సృర్వలోకభయా వహః, 

తథా వేగసహ్మసాణి సంశితాని తమెవ హి. 

అభవ త్తస్య సా దృష్టి గరృహమాలివ చాఒద్భుతా, 

దంతానాం దశత శృట్లో యంత స్యేవా౬తిఖీకరః. 

ధర్మ _స్తస్య తప శైవ జగత స్పిద్దిహేతుకే, 

ఊరూ సం. శిత్య తస్థాతే మన్మథ శిశ్న మాస్థితః. 

విశ్వేదేవాః కటీభాగే మరుతో యస్య శీర్ష గాః, 

మ ధ్యెఒష్లా వసవ స్తస్య సము. దాః కుడీసంసితాః. 
ర — షు 

పార్శ నస్టాశ్చ దిశ స్పర్వా సర్వసంధిషు మారుతాః, 

ఆసు ఊగ 

కితర శ్వా(శితాః పృష్టం హృదయం చ పితామహః. 

గోదానాని పవ్మితాణి భూమిడానాని యాని చ, 

సువర్ణ్యస్య చ దానాని శశ్వ ల్లోమాశ్రితాని వై. 

హిమవా౯ హేమకూటశ్చ -మందరో మేరురేవ చ,-,-. 

నరం తు తం సమాశీత్య హ్యస్థిభూతా వ్యవస్థితాః. 

రి 153 

౧౯ 
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మహీ వక్షోఒభవ _త్తస్య శరీరె ద్యౌ రవస్థితా, 

ఉ ఖే సంధ్య కాయసంధొ జలవాహశ్ళ మెహానే. 

బాహూ ధాతా విధాతా చ భగః పూషా ఉభౌ కరౌ, 

ఐరావకో విశాలాక శ్ళేషో వానుకి రేవ చ, 

కంబళాశ్వతరా నాగె కర్కోటకధనంజయాౌ, 

స చ ఘోరవిమో నాగ _స్తక్షక ళ్చొపతక్షకః, 

కరజా నా(శితా స్తస్య 
౨ లి 

విషవిర్యం ముముక్షవ౩, 

ఆగ్నిరాస్వ మభూ తస్య స్కంధ రుద్రె రధిష్టితే, 

దంతా న్మాసా దంవ్ష యోశ్చ ఉభయౌ రృతవః స్థితాః, 
(= థి 

నాసే కుహూరమావాస్యా త్మచ్చిి దెమ చ వాయవనః, 

(గీవా తస్యాఒభవ దేవీ వాణీ చా౬పి సరస్వతీ, 

నాసత్యౌ _శవణే చోభౌ న్నేతే చ శశిభాస్కరా. 

వేదాంగాని చ యజ్ల్ఞాశ్చ నానారూపాణి యాని చ, 
సువృత్తాని చ వాక్యాని తేజ స్పిద్ది స్తపాంసి చ. 

te) అ అం 

ఎతాని నరరూపన్య తస్య దేహం (శతాని వై, 

"తేన ముష్టి పహరణ స్వల్పమ్మా తేణ లీలయా. 

పాణినా తాడితం రక్షో నిపపాత మహీతలే, 

పతితం రాక్షసం జ్ఞాత్వా విదావ్య చ నిశాచరా౯కా, 

బుగ్వెద(పతిమ స్పోఒథ పద్మమాలావిభూషితః, 

1పవి వెళ చ పాతాళం గచ్చు త్పర్వ్ణతసన్ని భః. 

ఉత్థాయ చ దశ(గీవః ఆహూయ సచివా౯ా స్వయమ్, 
శ్వ గత సృహసనా (బూక (పహ స్తతుకసారణాః. 

— ౪ 

3౩౦ 

ల 



ఉత్తరకాండే - అధికపాఠి- పంచమ స్సర్గః 155 

(రావణేన కపిలరూపిణో హరేరవలోకనమ్ 

ఏవ ముక్తా రావణేన రాక్షసా స్త మథాఒబువకా, 

(పవిష్ణ సృ నరోఒతై వ దేవదానదర్పహా. 
లు (డూ 

EU | 

అథా౬సిం గృహ్య వేగేన గరుత్యానివ పన్నగ, 

శీ ఘం సతు బిలద్వారం - పవి వేళ చ దుర్మతిః. ౩ ౩. 

_పవిశ్య చసన తద్ద్వారం రావణో వరనిర్భయః, 

అపశ్యచ్చ నరాం స్తత సీలాంజనచయోపమాకా. ౩౪- 

కేయూరధారిణ శ్ఫూరాకా ర_క్తమాల్యానులేపనాః 

అంగుళీయకహారా దై ర్ఫూషణై శృ విభూషితాకా. 3 ౫: 

దృశ్యంతే త్త నృత్యంత స్త్మెసః కోట్లో మహాత్మనామ్, 

నిత్యోత్సవాః శాంతభయాః విమలాః పావక పభాః. ౩3౬. 

[కీడతః (పేకతె తా నైవ రాక్షసో భీమవిికమః, . 

ద్వారస్థో రావణ స్తేషాం త్రి| సః కోట్య స్తు నిర్భయాః. క౭. 

యథా దృష్ట స్ప తు నరః తులా స్తే తస్య సర్వశః, 

ఎక వర్జాం స్వే షకబలా౭నేకరూసా న్మహాిజసః, ౩ ౮ 

చతుర్చుజా న్మృహోత్సాహా౯ా త_తాఒపశ్యు త్స రావణః, 

తౌకా దృష్ట్యా౭థ దశ గీవ ఊర్ల రోమా బభూవ హా. క్రిణా" 

స్వయంభువా ద_్తవర స్తత క్శీ(ఘం ఏనిరయౌ, 

అథాఒపళ్య త్సరం తత్ర భుజంగశయనే స్థితమ్. = ళం 

పాండురేణ మహా రేణ కౌస్తుభేన విరాజితమ్, 
యా 

శేతే స పురుష _స్హతు పావకేఒనావకుంఠితః. . అం 
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దివ్య(సగనులేపీ చ దివ్యాభరణభూషితః, 

దివ్యాంబరధరా సాధ్వీ త్రైలోక్యస్య విభూషణమ్. 

వాలవ్యజనహసా చ దేవి తత వ్యవసితా, 
వి GQ 

లక్షీ రహా స్పపద్మా వై (భా జంతీ లోకనుందరీ. 

జిఘృకు స్ప తదా సాధ్విం సింహాసన ముపొాశితామ్. 

వినా తు నచివై స్తత రావణో దుర్మతి స్తదా, 
అల్ల O& | హనై ర్లపహాతుం తౌ మైచ్చ న్మన్మ థేన వళీకృత:. 

సుప్త మాశీవిషం యద్వ (దావణః కౌలచోదిత,, 

అథ సుపో మహాబాహుః పావకేనా౬వకుంరితః. 

(గహీతుకామం తం జ్ఞాత్వా వ్యపవిధ్య పటం తదా, 

జహాసోచ్చై ర్భ శం చెవ స్తం దృష్ట్వా రాక్షసాధిపమ్. 

తేజసా తస్య సందీపో రావణో లోకరావణః, 

యూణవాతేన దీర్చెణ తస్మి౯ రామ రసాతలే. 

కృత్తమూలో యథా శాఖీ నిపపాత మహీతలే, 

పతితం రాక్షసం జ్లాత్వా వచనం చేద మబఎఏత్. 

ఉ క్రిష్ణ రాక్షస శేష్ట మృత్యు స్తే నా౬ద్య విద్యతే, 

పజాపతివరో రక్ష్యః యేన జీవసి రావణ. 

గచ్చు రావణ విసబ్బ్దం నా వై మరణం తవ, 

లబ్దసంజ్ఞ్లో ముహూ ర్రన రాక్షసో భీమవి(కమః. 

తం తు దృష్ట్వా మహాత్మానం రావణో భయమానపః, 

ఏవ ముక్త _స్తదోజ్ఞాయ రావణో దేవకంటకః. 

(ప్రహృష్ట స్స తు లంకిశో దృష్టా తాం చారుహోసినీమ్, 

౮౬ 

ఆ ౯ 

౫౦ 

౫౧. 

నేని 
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(రావణేన కపిలస్య అంగే సచరాచరసకలలోకావలోకనమ్) 

రోమహర్ల ణ మాపన్నో హ్యబవీ త్తం మహాముని మ్, 

కో భవాళా శౌర్యసంపన్నో యుగాంతా౬ఒనలసన్ని భః. ౫౩ 

_(బూహి త్వం దెవదేదో వా సర్వదెహామష సుస్టిత8, 

ఏవ ముక్త స్ప తేనాఒథ రావణేన దురాత్మనా. ౫౪ 

(వత్యువాచ హసకా దేవో మేఘగంభీరయా గిరా, 

కిం త్వం మయా దశళగీవ వధ్యోఒసి న చిరాదిహ, 2౫ 

ఏవముక్తో దశ గీవః (పాంజలి ర్వాక్య మ్మబపిత్, 

(పజాపలే స్సు వచనా న్నాఒహం మృత్యువశం గతః. ౬ 

సన జాతో జనిష్యో వా మత్తులో వా సురెష్వపి, 

(పజాపతివరం యో హి లంఘయే ద్వీర్భ్యమా|శితః. ౫౭ 

న తత పరిహారోజగ్టి (పసయత్న శాప దుర్త భః, 

తెలోక్యే తం న పళ్యామి య స్పత్ కుర్యాద్వరం వృథా. ౫౮ క్రైం క్య $ య ఫరా 

అమరో వా సురశేష్ట తేన మాం నావిశ దృయమ్, 

అథాపి చ భవే న్యృత్యు స్వతో మె నాఒన్యతః (పభో, ౫౯ 

యశస్యం శాఘసయం చ త్వతో మే మరణ త్విదమ్, 

అథా౬పశ్య త్తస్వ గాశే రావణో భీమవి(కమః. ౬౦ 

దేవచదెవస్య సకలం త్రైలోక్యం సచరాచరమ్, 

- ఆదిత్యా వసనో రుుదాః మరుతోఒథాఒశ్వినా వసి. ౬౧ 

.సిద్దాశ్చ పితర శె. ఎవ యమో వై,శవణ _స్పథా, 

-సము(దా గిరయో నద్యో విద్యా వేడాసన్త్రయోఒగ్నయః. ఓ.౨ 



158 (శీమ(దామాయేణే, గోవిందరాజీయవిళి స్టై 

(హో స్తారాగణా వ్యోమ నాధ్యా గంధర్వ చారణా 8, 

మహర్షయో వెదవిదో గరుడోఒథ భుజంగమాః. 

యే చా౭౬ న్య సంస్థితా 'దెవా దె త్యడానవరాక్షసాః, 

గాాతేష శయనస్థస్య దృశ్యంతే సూక్క్మమూ_ర్రయః, 

ఆహ రామోజథ ధర్మాత్మా హ్యాగ_స్త్యం మునిస_క్తమమ్, 

ద్వీ పన్థః పురుషః కో౬సౌ తీసః కోట్యశ్చ తాళ్ళ కాం, 

శయానః పురుషః కశ్చి దశ ఫదానవదర్పహా, 

రామస్య వచనం ,శుత్వా హ్యగన్రో వాక్య మ బఏత్. 

[(శూయతా మభిధాన్యామి దేవదేవ సనాతనః, 

భగవాకా కపిలో రామ ద్విపన్టో నర ఉచ్యతే. 

స వై నారాయణో దేవ ళృంఖచ కగదాధరః, 

విధాతా చైవ భూతానాం సంహర్తా చ తథైవ చ, 

అనాది రచ్చుతో విష్ణుః (పభవ శ్నాశ్యతోఒవ్యయః, 

యె తు నృత్యంతి వై తత నురా సే తస్య ధీమతః. 

తుల్య తేజః పతాపా స్తే కపిలస్య నరస్య వై, 

నాతి కుద్దెన ధృష్టస్తు రాక్షసః పాపనిశ్చయః. 

న బభూవ తతో రామ భస్మసా (దావణః (పభో, 

భిన్నగా(కో నగ్మపఖ్యో రావణః పతితో భవి. 

వాక్సరైై స్తం బిభెదాళు రహస్యం పిశునో యథా, 

అథ దిరేణ కాలేన లబస న్ స థ దిర్హ లబ్బసంజ్ఞ స్స రాక్షసః. 

ఆజగామ హతౌజా స్తు య్నత తే సచివాః స్లితాః 
న. వాం థి 

తె రేవ సహితో లంకాం జగామాశు దళాననః, 

౬.౬. 

26౯ - 

దిని! 

ce ౩ఇా:- 
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(రావణేన త్యత తత్ర రమణీయతరతరుణీగణస్య బలాదసహరణమ్) 

(శుతై్వైత ద్వచనం సర్వం ఆశ్చర్యమితి రాఘవః,. 

పూజ్యమానాః స్టతా స్తత యే రామస్య సమీపతః. ౭౪ 

'అశ్చర్య మితి తత్ పాహు ర్వానరా రాక్షసై. స్సహ, 

విభీషణస్తు రామస్య పార్శ వసో వాక్య మ బపీక్. ౭౫ 

ఆశ్చర్యం స్మారితోస్మ్యద్య య_త్తద్వ త్తం పురాతనమ్, 

అధథాఒ౬ గస్ఫో=(బవీ త్చర్వ మేత (దామ శ్రుతం తయా. ౭౬. 

హృష్టా స్పభాజితా శ్చాఒపి రామ యాస్యామహే వయమ్, 

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రామో రమయతాం వరః. - ౭౭ 

ఇతి శ్రీమ_ద్రామాయతే, ఉ త్తరకాండే, అధికపారే, పంచమ స్సర్గః. 

అథ చతుర్శింళ స్పర్షః 

నివ_ర్రమాన స్సృంహృష్టో రావణ స్ప దురాత్మవాకా, 

జ! హా పథి నరేందర్షి దెవదానవకన్యకాః, ? 

దర్శనీయాం హి రక్ష స్స కన్యాం స్త్రీం వాఒథ పశ్యతి 

హత్వా బంధుజనం తస్యా విమానే తాం రురోధ హా, ౨ 

ఏవం సన్న గకన్యాశ్చ రాకసాసురమానుషే *. 

యక్షదానవకన్యాశ్చ విమాన సోధ్యరోపయత్. 3 

అథ చతుర్వింశ స్సర్గః. 

లాడ జయా 

(దర్శనీయా మితి, రక్షః న ఇతి సందింధః. కన్యా ఆనూఢా, స్తీ సభ_ర్హృకా. ౧3s 



ఎవి 
166 (శ్రీమడదామాయతె, గోవిందరాజీయవిశిప్టై 

తా శ్చ సర్వా స్పమం దుఃఖా న్ముముచు ర్పాప్పజం జలము 

తుల్య మగ్న్యర్చిషాం త।త ళోకాగ్నిధభయసంభవహమ్. అ” 

తాభి స్పర్వానవద్యాఖి ర్నదీభి రివ సాగరః, 

ఆపూరితం విమానం త దృయళోకాశివా శుభిః, ¥. 

నాగ గంధర్వక న్యాళ్ళ మహర్షి తనయాళ్ళ యాః 

దై త్యదానవకన్యాశళ్చ విమానే శతళో రుదకా. జ. 

దీర్హ కళ్ళ స్పుచార్వంగ్యః పూర్ణచందనిభాననాః, 

పీన స్తన్య _స్తథా వ(జవెదిమధ్యసమ(పభాః. ౭ 

రథకూబరసంకా శై. శ్యోణిదేశే ర్మనోహరాః, 

ప్రియ స్పురాంగనా (పఖ్యా నిష్ట్ట్రప్తకనక్నపభాః. లా 

శోకదుఃఖభయ(తస్తా ఏహ్వలాశ్చ సుమధ్యమాః, 

తాసాం నిశ్వాసవా తేన సర్వత స్సం(పదీపితమ్. జై 

అగ్నిహో(త మివాభాతి సన్నిరుడ్దాగ్ని పుష్పకమ్, 

దశ గీవవశం (పాపా సా స్తు శో కాకులాః ప్రియః. ౧౯. 

దీనవ క్ర్రేక్షణా శ్చ్యామా మృగ స్పెంహవళశా ఇవ, 

కాచి చ్చింతయతీ తత్ర కన్ను మాం భకయిష్యతి. ౧౧. 

కాచి దధ సుదుఃఖార్హా అపి మాం మారయే దయమ్, 

ఇతి మాతృపిత్య౯ స్మృత్వా భ_ర్తశాకా (ఖభాత్యం స్తథైవ చ. ౧-౩ 

(తౌఫీరితి. ) భయకో కా భ్యాం' అశవమ్మశు యాసాం తావిః. 9 క్ 

(అగ్నిహోత మితి సన్నిరుద్ధాగ్నయో యస్మిం నాదృశం అగ్నిహో(త మగ్నికుండ 

మివ పుష్పకం భాతి. ౧౦.౧౨. 



నాని ననిన న 

(ఇద 
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(సాధ్వీభిః రావణస్య నారీహేతుకవధప్రా ప్తికారకశాపదానమ్) 

దుఃఖశోకసమావిష్టా విలేపు స్పహితాః ప్రియః, 

కథం న ఖలు మే పుతో భవిష్యతి మయా వినా. 

కథం మాతా కథం (భాతా నిమగ్నా శోకసాగరే, 

హా కథం ను కరిష్యామి భర్తు స్మన్మా దహం వినా. 

మృత్యో (పసాదయామి త్వాం నయ మాం దుఃఖధా గినీస్, 

కిన్ను తద్దుష్భ్క-తం కర్మ పురా దేహాంతరే కృతమ్. 

ఏవం స్మ దుఃఖితా స్పర్వాః పతితా శోకసాగరె, 

న ఖల్విదానీం పశ్యామో దుఃఖస్యాస్యాంత మాత్మనః. 

అహో ధిజ్మానుషం లోకం నాస్తి ఖల్యధమః పరః, 

య ద్దుర్చలా బలవతా భర్తారో రావణేన నః. 

సూరణోదయతా కాలే నక్ష తాణీవ నాశితాః, 

అహో 'సుబలవదకో వధోపాయెసు యుజ్యతే. 

అహో దుర్వుత్త మాస్థాయ నాత్మానం వై జుగుప్పతే, 

సర్వథా సదృశ స్రావ ద్వి కమో౬ఒస్య దురాత్మనః. 

ఇదం త్వసదృశం కర్మ పరదారాభిమర్గ ణమ్, 

యస్మా దేష పరక్యాసు రమతే రాక్షసాధమంః. 

తన్మా 28 ప్రీకృతే నైవ _పాపస్ప్యశే దుర్మతి ర్వధమ్, 

సతీభి ర్వరనారీభి 'రేవం వా క్యేఒభు3దీరితే. 

101 

౧౩౪ (€. 

౧౪6౪ 

మితి.) పరక్యాసు పరకీయాసు, ODY— I> 



3 162 (శ్రీముదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి్నా 

నేదు రుందుభయః ఖస్టాః పుష్పవృష్టిః పపాత చ, 

శ_ప్పః స్రేభి స్స తు సమం హతౌజా ఇవ ని ష్పభః. ౨5 

పతి వతాభి స్పాద్వీభి రృభూవ విమనా ఇవ, 

ఏవం విలపితం తాసాం శృణ్వకా రాక్షసపుంగవః. 

(పవి వేశ పురీం లంకాం పూజ్యమానో నిశాచ రై, ౨34 

ఎతస్మి న్నంతరే "ఘోరా రాక్షసీ కామరూపిణీ. 

సహసా పతితా భూమౌ భగినీ రావణస్య సా, vy 

తాం స్వసారం సముక్తాప్య రావణః పరినాంత్వయ కా. 

అ(బవీ త మిదం భ (దే వక్కుకామా౬సి మే (దుతమ్, 2% 

సా బాష్పపరిరుదాకీ రకా & వాక్య మ బవిత్, 
థి యూ 

కృతా౬ఒస్మి "విధవా రాజం స్త్వయా బలవతా బలాత్, ౨౬4 

ఏతే రాజం స్వయా ఏరా దైత్యా వినిహతా రణే. 

కాలకేయా ఇతి క్యూతా స్పహనాణి చతురళ, 
© 

ఎర రె (| 

(పాణతభ్యో౬పి గదీయా న్మె తత భర్తా మహాబలః. ౨౮ 

సోఒపి త్వయా హత సాత రిపుణా (భాతృగృధ్నునా, 

త్వయాజఒస్మి నిహతా రాజం త్నషయమేవ హి బంధునా. ౨౯ 

రాజ నై ఏభధవ్యశబ్దం చ భోత్యామి త్వత్కృతే హ్యహమ్, 

నను నామ త్వయా రక్షో జామాతా సమరేష్వపి. 

స త్వయా నిహతో యుదై స్వయ మేన న లజ సే, ౩04 

(సోపీతి యతో మే భర్తా హతః అత ఏవ సాఒహం స్వయం స్వబంధునై వ త్వయా 

నిహతాఒస్మి, ౨౨.౨౯ 

(రాజన్నిత్యాది) సార్ధం. నన్వితి సృథక్ వదం. జామాతా నామ సమరేష్వపీ రక్షో నను నేతి 

కాకుః, రక్ష్యు ఎవ కిలే త్యర్థః. S304 
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అణాల ౧ 

(రావణకృత శూర్చుణథాపరిసాంత్వనమ్) 

ఏవ ముక్తో దశళ(గీవో భగిన్యా (కోశమానయా. 
అ(బవీ తృాంత్వయిత్వా తాం సానుపూర్వ మిదం వచః, ౩౧ | 

అలం వత్సే రుదిత్వా తేన భ్త్తవ్యం చ సర్వశః. 

దానమాన(పసాదై. స్వాం తోషయిష్యామి యత్నతః, 2 ౨౪. 

యుద్ద ప్రమత్ర్తొ వ్యాకిమో జయకాంకీ &పం చృరాక. 

నావగచ్చామి యుదెమ స్యాకా పరాళా వా ప్యఒ౬ హం కు బె, 2 24 
ఉడి 

జామాతరం న జానే స్మ (పహరకా యుద్దదుర్శదః. 
క్ 

తేనా౬సౌ నిహాత స్పంఖ్యే మయా భర్తా తవ స్వసః, sey 

అస్మికా కాలే తు యత్ (ప్రాసం తత్కరిష్యామి తే హితమ్, 

(భ్రాతు రై శ్వర్యయు క్రస్య ఖరస్య వస పార్శ గ్రైత్ః, su 

చతుర్ణశానాం (భ్రాతా తే సహ(సాణాం భవిష్యతి. 

(సభుః (పయాణే దానే చ రాక్షసానాం మహాబలః, seu 

తత మాతృస్వ సయ స్తే (భాతాఒయం వై ఖర 8 (ప్రభుః, 

భవిష్యతి తవాఒ౬దేశం సదా కురషకా నిశాచరః, ౭8|| 

(అస్మి) కాలేతు యశక్సా స్తం మత్క_ ర్రవ్యత్వే నేతి శేషః. మాతృపష్వసేయస్య ఖరస్య 

జల్ల అన దాటి వా అటి 

ప్పుతత్యాత్ (భాతు రిత్యుచ్యతే. పార్శ్వ్వతో నన సమీజే వ నత్యర్థః, మమ తు రాజ్యపరవశన్య న త్వ 

తృంమాననే అవకాశ ఇతి భావః, 3nu—3౫y 

(చతుర్తశానా మితి) చళుర్దశానాం సహస్రాణాం ప్రయాణే (పేషణే దానే అన్నపాన 
౧ (6 

వసాదిదానే (ప్రభు సే (భాతేత్యన్వయః. (భవిష్యతీతి త ద్వచః సదా కుర్వకా భవిష్యతి. ౩౬॥--౩౭॥ 
(rr) తానే 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషటే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాఖ్యానె, 

చతుర్వింళ స్సర్గః. 

= 



(శ్రీమ[దామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి షే 

శీ ఘం గచ్చత్వయం ఏరో దండకాకా పరిరక్షితుమ్. 

దూషణో౬స్య బలాధ్యకో భవిష్యతి మహాబలః, 

తత తే వచనం కూరః కరిష్యతి సదా ఖరః. 

రక్షసాం కౌమరూపాకూం (పభురేష భవిష్యతి, 

ఎవ ముక్కా దశ (గీన వై ఎన మస్వాది దేశ హా. 

చతుర్షశసహనాణీ రక్షసాం ఏర్యశాలినామ్, 

సత? 
(AMEE 

అగచ్చ 

పరివృత సరె ౪ రాకనే రోరదర్శనై కి 
Sere = యి యా 

త ఖర శీ ఘం దండకానకుతోభయః, 

సతత కారయామాస రాజ్యం నిహతకంటకమ్. 

సా చ శూర్చుణథా తత న్యవస ద్లండకావనే, 
(౮ 

ఇతి (శ్రమ డామాయణే, ఉ_త్రరకాండే, చతుర్వింళ స్సర్గః. 

అథ పంచ వింశ స్సర్గః. 

స తు దత్వా దశ్యగీవో వనం ఘోరం ఖరస్య తత్, 

భగినీం చ సమాశ్వాస్య హృష్ట స్ప ్ వస్థతరో౭_ భవత్. 

తతో నికుంధిళా నామ లంకోపవన ముత్తమమ్, 

త (దాకనేందో బలవాకా (పవివేళ సహానుగః. 

(సతు దత్వేత్యాది, 

(తత ఇతి.) నికుంభిలా 

అథ సంచవింక స్సర్గః, 
ల్ n 

ననన 

నామ లంకాయా; పక్చిమద్వారవ ర్తి కాననమ్, 

ఇలా 

3౯ ౮ 

పా! 

షయ. 

౪౨౮ 
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(రావణేన నికుంభిలాం (ప్రవిశ్య యజ్ఞదీక్షిత మింద్రజితం (ప్రతి యాగఫల ప్రశ్నః 

తతో యూపశతాకీర్ణ ౦ సౌమ్యఛచై త్యోపళోభితమ్, 

దదర్శ విష్టితం యజ్ఞం (శ్రోయా సం పజ్వలన్నివ. ఇ 

తతః కృష్ణాజినధరం కమండలుశిఖాద్వజమ్, 

దదర్శ స్వసుతం తత మేఘనాదం భయావహమహ్. ఇ 

తం సమానాద్య లంకేశః పరిష్యజాా౭ ౬థ బాహుధిః, 

ఆఅ; ౩ చదివీ తి మిదం వత్స వ ర్త (బాహా త త_త ఇతః, వా 

ఉశనా త్వ(బవీ _త్త(త యజ్ఞసంసత్సమృద్ధయే, 

రావణం రాక్షస శేషం ద్విజ శేహ్టో మహాతపా౭, ౬ 
9 ల 

అహ మాక్యామి కే రాజం (చ్చూయతాం సర్వమేవ తత్, 

యజా స్తే సప్త పు తెణ వాపా స్తే బహువి _స్తరాః. ౭ 

అగ్నిష్టోమోఒశ్వమేధశ్చ యజ్ఞో బహుసువర్ట్య కః, 

రాజసూయ స్తథా యజ్ఞో గోమేరో వె వెష్టవ స్తథా, లా 

మాహేశ్ళరే (పవృ త్తే తు యజ్ఞ ప్పంఖి స్సుదుర్ల భె, 

వరాం స్తే లబ్దవాకా పుత సాక్షా త్పశుపతె రిహా, ఆ 

కానుగం స్యందనం దివ్య మంతరిక్షచరం (భువమ్, 

మాయాం చ తామసీం నామ యయా సంపద్యళే తమ 8. గాం 

(తత ఇతి.) చె చైత్యం దేవాయతనం, విష్టితం పవృ త తమి, 3 

కమండులుః శిఖా దండో ధ్వజశ్చ యన్య న స తథా. అనేన (బహ్మచర్యం సూచితం, నతు 

(బహ్మచర్యాశమః, అగ్నిష్టోమాదియాజి త్వం ధ్యాత్వోప దేశాత్. ౪ నో 

(ఉశనా ఇళి.) ఉళనా గురుః శుకాచార్యః, (పవర్తక తాకీ స్వయ మ్మబవీ దితి భావః. ౬ 

జర్ రా a] ఎ 

. అదా. = ఇతి (అవా మితి.) యజ్ఞాః (బద్ద 
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(జ్ఞాతి సిత) జొతీకా ఆనీత త్రీబింధూకా, అన్య కర్మణః 
ఇ షః 

ఫల మాగతం స్వీయ స్వసు ర్చలాత్ మధునా హరణమ్. 

శ్రీమ(దామాయణ, గోవిందరాజీయవి శ 

ఏతయా కిల సంగామే మాయయా రాక్ష సశ్వర, 

(పయు కయా గతి శక్యా న హి జాతుం సురాసు6 8. 
Me) జు రానా 

అక్షయావిషుధి బాణై శ్చాపం చాపి సుదుర్ణయమ్, 

అస్త్రం చ బలవ దాజ౯ శ|తువిధ్యంసనం రణే. 

ఏతాం త్సర్యాకా వరాకా లభ్ల్వా పుుత నెఒయం దశానన, 

అద్య యజ్ఞసమాప్తౌ చ త్వాం దిదృక్షకా స్థితో హ్యహమ్. 

తతో౬(బవీ దశ్యగీవో న శోభన మిదం కృతమ్, 

పూజితా శృ్తతవో యస్మాత్ _దవ్వై రిందపురోగమాః. 

ఏహీదానీం కృతం విద్ధి సుకృతం తన్న సంశయః, 

ఆగచ్చ సౌమ్య గచ్చామ స్వమేవ భవనం (పతి. 

తతో గత్వా దశ(గీవ స్పప్పుత స్పవిథిషణ:, 

శ్రీయోవతారయామాస సర్వాస్తా బాష్పగద్గదాః. 

లకీణోక రత్నభూతా శ్చ దేవదానవరక్షసామ్, 

తస్య తాను మతిం జ్ఞాత్వా ధర్మాత్మా వాక్య మ(బఏశ్, 

ఈద్భళై_ స్త్వం సమాచార ర్యశ్ ర్ధకులనాశనై +, 

ధరణం జ్ల్ఞానినాం జ్లాత్వా స్వమ తేన విచషనే. 
అ డో యై ఠం 

జాతిం సాకా ధర యి తమా స్వృయా౬౬నితా వరాంగనాః, 
దః ఆవి ల లా 
తా మతి(కమ్య మధునా రాజకా కుంధభీనసీ హతా. 

౧-౨. 

౧౯ 

(త eb 

(ఈదృశ్లై రితి) స్వమతేన స్వేచ్చయా, ఉల్ల ౦ఘీతశా స్ర్రమర్యాదయే త్యర్థకి. ౧౧-౧౮ 

రదారాపహరణరూపవాపస్య, 

౧౯ 
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.(విలీషణేన రావణాయ నిజభగిన్యాః కుంభీనపసాయాః మధునామక దై త్యకృతాపహరణ ని వేదనమ్) 

రావణ స్త్వ్య్మబవి ద్వాక్యం నావగచ్చామి కిన్ని ఇదమ్, 

కోడయం యస్తు త్వయా ౬ఒ౬కభ్యాతో మధురిత్యెవ నామతః. ౨౦ 

విఫిషణస్తు సం్యకుద్దో (భాతరం వాక మ।బవీత్, 

(శూయతా మస్య వాపస్య కర్మణః ఫల మాగతమ్. ౨౧ 

మాతామహస్య యో౬స్మాకం జ్యెషో (భ్రాతా నసుమాలినః, 

మాల్యవానితి విఖ్యాతో వృద్దః ప్రాక్లో నిశాచరః. ౨౨ 

కతా జ్యష్టో జనన్వా నోహ్యుస్మాకం చార్యకో౬ భవత్, 

తస్య కుంభీనసీ నామ దుహితు ర్లుహితా౬ భవత్, ౨౩ 

మాతృష్వసు రథాఒస్మాకంసాచ కన్యా౬నలోద్భవా, 

భవత్యస్మాక మేవై షా (థాత్యూణాం ధర్మత సనా. ౨౪ 

సా హృతా మధునా రాజకా రాకసేన బలీయసా, 

యజ్ఞ[(పవృడకె పతే తు మయి చాంతర్ణలోషి తే. ౨౫ 

(పితేతి.) అస్మాకం జనన్యా స్ఫుమాలిసుతాయాః కై కస్యాః జ్యేష్టా భగినీ కాచి ది. 

సా తు నామ్నా పుష్పోత్కచా. అపరా కుంభీనపీతి పూర్వ చు కా. అస్మాకం త్వార్యకో మాల్యవా౯ 

అస్మాకం జ్యేషమాతామహః, అస్మాకం జనన్యాశ్ళ జ్యేష్టః పిఠా తస్య మాల్యవతః కుంభీనసి నామ 

దుహితా౬ సి, అనలోద్భవా అనలా మాల్యవత స్సుతా తస్యాః కన్యా కుంభీనసీత్యర్థ 8. అస్మ న్మాతా 

మహస్య సుమాలినః ద్వే ప్పుతౌ్య (ప్రసిం. పృష్పోత్కచా కైకసీ చేతి. తయో ర్యెషః పితా మాల్యవా౯, 

తస్య పుతీ అనలా, తస్యాః కన్యా కుంభీనసీ, సా అస్మాకం స్వసా, జ్యేష్టమాతామహపుత్ర్యాః పుతిత్వా, 

దత ఏవ ధర్మత స్సషిసే త్ఫ్యు కా. ౨౦.౨౪ 

( పేతి.) యజ్ఞ సమ త్రః యజ్ఞేన (సమ త్తః, విస్మృత స్వగ్భహకృత్య ఇత్యర్థ 8, అంతర 

లోషిత ఇతి తపోర్థ మితి శేషః. —_ 8 
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కుంభకర్గో మహారాజ న్ని(దా మనుభవత్యథ, 

నిహత్య రాక్షస శేష్టా నమాత్యా నిహ సమ్మతాకా. ౨ ౬... 

ధర్గ్షయిత్వా హృతా సొ తు సుప్తాఒస్యఒంతఃపురే తవ, 

(శుత్వాపి త న్మహారాజ కాంత మేవ హతో న స. ౨2. 

యన్మాదవశ్యం దాతవ్యా కన్యా భర్త రా (భాతృభిః, 

తదెత త్క_ర్మణకో హ్యస్య ఫలం పాపస్య దుర్మతే, ౨౮ 

ఆస్మిన్నవాభిసం్మపా_ప్తం లోకే పదితమస్తు తే, ౨౮౪ 

విభిషణవచ (శుత్యా రాక్షసేంద స్స రావణః. 

దౌరా ల్మ్యెనాత్మనోద్దూత స్త్రపాంభా ఇవ సాగరః, ౨౯౪ 

తతోఒ[బవీ ద్దశ|గీవః కుద్ద స్సంర_క్రలోచనః. 

కల్స్యతాం౦ మే రథ శ్రీ ఘం శూరా స్సజ్లీభవంతు నః, sou 

(ధాతా మే కుంభకర్ణ శ్చ యే చ ముఖ్యా నిశాచరాః, 

వాహనాన్యధిరోహంతు నాన్శాపహరణాయుధా$ః, 20౧ (| 

(కుంభకర్ణ ఇతి.) ఇహ గృహే, వ రమానానితి శేషః, సమ్మతా౯ సిదాజా, ౨౬. 
౭౬౭9 — జి 

షర జ శ అనో ఆప ఆ డాం మెం + ౬ ఆద ఈ 

(ధర్షయిత్వితి.) (శుత్వా చైవం మధునా సృనృహరణం మత్వా అస్మాకం డ&ొంతమెవ న 

తు మకుర తః, 
హ 

౨2.. 

(యస్మా దితి) (థాతృధి రస్మాభ రిత్యర్హః. (త దితి. అహూయ కల్యాణపూర్వకం 

కన్యాదానం వినా బలాత్ కన్యాగహణం౦ అస్య పాపస్య కర్మణః ఫలమ్. ౨౮ 

(అస్మి న్నితి) అస్మి న్నేవ దృష్టాంతే అభిసంప్రాప్తం అతః పర మన్యత్రాపి లోకే 

విదితమస్తు. చవిరా॥[--9౧౪|. 
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(రావ ణేన మధువధపూర్వకసుర లోకజయ పతిజ్ఞానేన కుంభకర్ణాదివి స్పృహ మధుపుకం ప్రతి గమనమ్) 

అద్య తం సమరే హత్యా మధుం రావణనిర్భయము. 

సురలోకం గమిష్యామి యుదాఒ౬కాంక్సీ సుహృద్యతః, ౩ _౨౪. 
ధి ఎ 

అకొహిణీసహ।సాణి చత్వార్య గ్యాణీ రక్షసామ్. 

నానా పహరణాన్వాళు నిర్యయు ర్యుద్దకాంషిణా మ్, ౩ = 

ఇం దజిత్వ గజబిత్రైన్యాత్రైనికా న్పరిగృహ్యూ చ. 

జగామ రావణో మధ్య కుంభకర శ్చ పృషతః, 2 బల్ల 
౬ © 

విఫీషణశ్చ ధర్మాత్మా అంకాయాం౦ ధర్మ మాచరత్, 

శేషా స్పర్ష మహాభాగా యయు ర్మధుపురం (పతి, 2xu: 

ఖరై రుప్పై రయె ర్లీపై శ్ళింశుమారై ర్మహోరగె 8. 
= “అ బాలా దలై యా ర్త 

రాక్షసాః _పయయు స్సర్వే కృత్వాఒ౬కాశం నిరంతరమ్, ae ౪. 

ద్రైత్యాశ్చ శకతశ స్తత కృతవైరాశ్చ దైవతై 8, 

రావణం (చక్షు గచ్చంత మన్వగచ్చకా హి పృష్టతః, seu: 

స తు గత్వా మధుపురం (పవిశ్య్ణ చ దశాననః, 

న దదర్శ మధుం తత భగిసీం తత దృష్టవాకా, ౩౮౪. 

నాచ (పహ్వాంజలి ర్ఫూత్వా శిరసా చరణా గతా. 

తస్య రాక్షసరాజస్య (తనా కుంభీనసీ తదా, 

తాం సముకళ్ళాపయా మాస న భ_త్తవ్య మితి (బువకా. ౪౦: 

రావణో రాక్షస శేషః కిం చాపి కరవాణి తే, dou 

(అద్యేతి.) రావణా న్నిర్భయో రావణనిర్భయః. ౩౨4_౪౦. 

(రావణ ఇతి) అన్య దపి తవ (ప్రియ మిత్యర్థః. vou 

(22) 
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సాఒ(బవీ ద్యది మే రాజకా పసన్న స్త్వం మహాభుజ. 

భర్హారం న మమేహాద్య హంతు మర్హసి మానద, 

న హీదృ్భశం భయం కించి త్కు_ల స్ర్రీణా మిహోచ్యకతే. 

భయానా మపి సర్వేషాం వైధవ్యం వ్యసనం మహత్, 

సత్యవా గృవ రాజేం(ద మా మవేక్షస్వ యాచతీమ్. 

త్వయా౬ప్ప్వు కం మహారాజ న భ_త్తవ్య మితి స్వయమ్, 

రావణ స్వ్య్మబవి దృష్ట స్స కసారం తత సంస్థితామ్. 

క్వ చా౭_సౌ తవ భర్తా వై మమ శీ ఘం నివేద్యతామ్, 

సహ తేన గమిష్యామి సురలోకం జయావహే. 

తవ కారుణ్యసాహార్దా న్నివృత్తోఒస్మి మధోర్వధాత్, 

ఇత్ఫ్యుకౌ నా సముళ్ళాప్య (ససు_ప్తం తం నిశాచరమ్. 

అ(బవీ త్సంపహషేవ రాక్షసీ సా పతిం వచః, 

ఎష హైపో దశ గీవో మమ (భాతా మహాబలః. 

సురతోకజయా ౬౬కౌండీ సాహాయ్యే త్వాం వృణోతి చ, 

తదస్య త్వం సహాయార్హం సబంధు ర్లచ్చ రాక్షస. 

స్నిగ్గస్య భజమానస్య యుక్రమర్థాయ కల్పితుమ్, 

తస్యా _స్తద్వచనం (శుత్వా త థేత్యాహ మధుర్వచ ౭. 

YoU 

vy 

vy 

¥ vy 

oxy 

Yet 

COU 

శారా 

(న హీతి) ఈద్భశ ౦ భయం భరృువధసంభనం భయ మిత్యర్థః. 

ల ద్ అ వ "| 8 జయ ఇ (సత్యవాగ్భవెతి) న భేత్త § మితి వచనం సత్యం కుర్వితర్థః. 

YOU —— VU 

Sey _—_౪™ 
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(రావణేన మధునా సహ కై లాసగమనమ్) 

దదర్శ రాక్షస ళేష్టం యథాన్యాయ్యు ము పేత్య సః, 
అ [జ 

పూజయామాస ధర్మణ రావణం రాకిసాఢిపము. ౫౦. 

(వాప్య పూజాం దశ్నగీవో మధువెశ్మసి ఎర్యవాకా, 

తత చైకాం నిశా మన్య గమనాయోపచ్నకమె. ౫౧. 

తతః కైలాస మాసాద్య తెలం వైైశవశాలయమ్, 

రాక్ష నేందో మ హేందాభ సేనా ముపని వేశయత్. క 

ఇతి శీమదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, పంచ వింశ స్సర్గః. 

. దస్ 

అథ షడ్వింశ స్సర్గః 

hess 

సతు తత దశ్యగీవ స్పహ సై న్యేన ఏర్యవాకా, 

అస్తం ప్రాప్తే దినకరే నివాసం సమరోచయతీ. ౧ 

ఉదితే విమలే చందే తుల్యపర్యతవర్చసి, 

(పసు ప్పం సుమహ తై న్యం నాన్నాపహరణాయుధమ్, 2 

mr  - ననన, 

(దదర్శేతి.) యథాన్యాయ్య మితి అర్హ్యాద్యుపచార మిత్యర్థః. AO—౫4.౨ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథ్యానే. 

సంచవింశ స్సర్గః. 

పాకి క--ాా- 

అథ షడ్వి౦శ స్సర్గః. 

౦ కం 

(ఉదిత ఇతి.) తుల్యపర్వత వర్చసి స్వనివిష్టకై లాసవత్తుల్యాభే, “ద 
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రావణ స్తు మహావీర్యో నిషజ్ల శెలమూర్లని, 
అజా 63 — రా 

స దదర్శ గుణాం స్తత చందపాదసుళ భితాకా, 3 

కర్ణి కారవనై_ ర్లిప్రైః కదంబగహనైై స్తథా, 

పద్మినీభి శ ఫుల్లా భి ర్మందాకిన్యా జలై రపిం 

చంపకా౬శోకపున్నాగమందారతరుఖి స్తథా, 

చూతపాటలలోధై 9 శ (పెయంగ్వర్హున కెత క్రై ౫ 

తగరై ర్నారికేశె శ్చ (పియాశపనసై స్తథా, 

ఆరగ్యధి _స్తమాలై శ్చ (పియాళవకుశళే రపి, ౬ 

ఏతై రనై౪ శ్చ తరుభి రుద్భాసితవనాంతరే, 

కిన్నరా మదనే నార్హా రకా మధురకంఠినః. 

సమం సంపజగు ర్య(త మనస్తుష్టివివర్లనమి, eu 

విద్యాధరా మదకీబా మదర కాంతలోచనాః. 

యోషిద్భి స్పృహ సం. కాంతా శి కీడు ర్హహృషు శ్చ దె రాu 

ఘంటానా మివ సన్నాడ కుశువే మధురస్వరః. 

అప్పరోగణసంఘానాం గాయతాం ధనదాలయే, ణా 

పుష్పవర్జాణీ ముంచంతో నగాః పవనతాడితాః. 

శైలం తం వాసయంతివ మధుమాధవగంధినః, Cou 

(రావణ ఇతి.) గుణాకా భోగార ధర్మా క౯. 
coy 

(కర్ణి కారేతి.) కదంబగహనై 8 కదందివనై 8. 

(ఎత తి.) రకాః రాగయు కాః, నమధురకందినః మధురకంఠధ్యనయః, సమం స్వత్రీభి రితి 

“శేషః. ౫౯౪ 

(పప్పవర్గాణీతి) వాసయంతి ఆధివాసయు క్తం కుర్వంతి, మధుమాధవగంధినః నిత్యమేవ 
మధుమాధవాభ్యాం చై(తవై శాఖాభ్యాం వసంశమాసాభ్యాం గంధినః తత్మతషుష్పగంధా ఇత్యర 8. ౧౦౪ 

© 
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(కైలాసే రావణ్న బలాత్క్బృతర౦భో పథో గణ) 

మధుపుష్పరజఃప్కక్తం గంధ మాదాయ పుష్కలమ్. 

_పవవా వర్షయకా కామం రావణస్య సుభఖో౬నిలః, Cru 

గేయా త్చుష్పసమృడ్డ్యా చ ౮ త్యా దార్రయో రిం ర్లుణాతీ, 

'పవృ తాయాం రజన్యాం చ చందస్యోదయనేన చ, ౧-౨ 

రావణ స్పుమహావ్లిర్యః కౌమస్య నశ మాగతః. 

వినిశ్వస్య వినిశ్వన్య శశినం సమవచవె కత, కట 

ఏతస్మిన్నంతరే తత దివ్యాభరణభూషితా. 

సర్వాప్పరోవరా రంభా దివ్యపుష్పవిభూషితా, ౧౪౪ 

దివ్యచందనలిపాంగీ మందారకృతమూర్థ జా. 

దివ్యోత్సవకృతారంభా పూర్ణచం(దనిభాననా, ou 

చక్షుర్మనోహరం పీనం మెఖలాదానముభూషితమ్, 

సముద్వహంతీ జఘనం రత్నిపొభృత ముత్తమమ్, ౧౬|| 

కృతే ర్విశేష కె. రార్ర్రైః షడ ర్తుకుసు మోదృవై 8. ౧౭ 

(మద్వితి) మధుపుస్పర జఃసృక్తం మధునా మకరందేన పుష్పరజసా చ 

'సంపృ క్రమ్, (౧౧||. లం ౪4 

(దివ్యేతి.)  మందారకృతమూర్చజా మందార పృష్పక్సతాలంకార కేశీ త్యర్థః, రతిప్రాథృతం 

రత్యుపదాభూతం ర శివర్షక మిత్యర్లః, ౨౫4 _ం౬టి 
ధ్ థి 

(కృతే. రితి, షడు రుకుసు మోద్భవై ః షడృతుకుసు మోద్చవై రిత్యర్హ 8 బుకారస్య గుణ 

శాంచసః, విశేషకై రలంకారై రత ర్ల 8. r= 
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బభావన్యతమేవ శ)కాంతిద్యుతిమతి హియాహ్, 

నీలం స తోయమెఘాభం వస్త్రం సమవకుంఠితా. రారా 

యస్యా వ్యక్తం శశినిభం (భువొ చాపనిభే శుభే. 

ఊరూ కరికరాకారౌ కరా పల్ల వకోమలా, గాకా 

సై న్యమధ్యన గచ్చంతీ రావణీ నోవవీక్షితా. 

తాం సముక్హాయ గచ్చంతీం కామబాణవళంగక?ః, ౨౦. 

కరే గృహీత్వా లజ్జంతీం స్మయమానో౬భ్యభాషత, 

క్వ గచ్చసి వరారోహే కాం సిద్దిం భజ నే స్వయమ్. ౨౧ 

కస్యాభ్యుదయకాలోఒయం య స్వాం సముసథోక్ష్య్యతే, 

త్వదాననరసన్యాఒద్య పద్కోత్పలసు గంధినః. _9౨ 

సుధామృతరస స్యెవ కో౬ద్య తృ_ప్తిం గమిష్యతి, 

స్వర్ణ్యకుంభనిఖౌ పేనౌ శుభౌ ఖీరునిరంతరౌ. ౨౩ 

పారి రద ఇ“ చ FR వా క్షు శ్ట్రస్టలస ౦స్సర్శం దాస్యత నై స కుచావిమౌొ, 

సువ రచ ర(పతిమం స్వర్థదామచి చితం పృథు, ౨౪ - 

అధ్యారోహతి క సేద్య జఘనం స్వర్షరూపిణమ్, 

మద్విశిష్టః పుమాళా కోడద్య శక్రో పహ రథా౬శ్వినె, ౨ ౫ 

మామతిత్య హియంచ త్వం యాస్ భిరు న కోభనమ్, 

విశమ త్వం పృథుశోణి శిలాతలమిదం శుభమ్. ౨౬ 

(బభావితి.) శ్రీకాంతిద్యుతినుతి పొయాం 'దేవస్రవి శేషాణా మన్యత మేవ స్టిలౌ. అఖీసాం 

త్వేన నీలవస్ర మాదాయ సమనకుంఠితా [ప్రావృతవతీ. ౧రా.ై-౦ 

(క్వేతి) కాం సిద్ధిం కస్య భోగసిద్ధి మిత్యర్థః. సుధామృతరస స్యేవ అమృతా దమృతరస 

సేవే త్యర్ణః, తృ ప్రియోగే షష, ౨౧-౨౬. 
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(కైలాసే రావజేన బలాత్మృతరంభోపభో గళ 

"ఖై 9లోక్యె యః ప్రభు శ్చైవ మదన్యో నై వ విద్యకే, 

త దెవం (వాంజలిః (వహో్వో యాచతే తాం దశాననః. ౨౭ 

భర్తుర్భ రా విధాతా చ తై ఏలోక్యస్య భజస్వ మామ్, 

ఎవ ముకాఒ(బవీ (దంభా పెపమానా కృతాంజలిః. ౨రా 

(పసిద నార్ల సే వక్తు మీదృశం త్వం హి మె గురుః, 

అన్యెభో హి త్యయా రక్షా (వాప్ప్నుయాం ధర్ష ణం యది. ౨౯ా 

తద్దర్మత స్నుషా కేఒహం తత్త్వమేవ (బవీమి తే, 
ర ౮ ౨ ఇకా కు ఇ 

అభా౬(దబబ ద్రశ్యగీవ శృరణా౬ధోముఖీం స్టైతాయి. ౩౦ 

రోమహార మను పావాం దృష్టమా(తెణ తాం తదా, 
04 —0 ర 1 

సుతస్య యది మే భార్యా తత స్త్వం పా స్నుషా భవెః. ౩౧ 

బాఢమిత్యేవ సా రంభా (పాహ రావణ ము_త్తరమ్, 

ధర్మతి స్తే సుతన్యాఒహం భార్యా రాక్షసపుంగవ. ౩౨ 

పుతః [పియతరః (పాణ ర్భాతు ర పశవణస్య త్ర 

విఖ్యాత ప్రమ లోకేషు నలకూబర ఇత్యయము, 33 

ధర్మతో యో భవే ద్విపః క్మతియో వీర్యతో భవెత్, 

(కోధా ద్యశ్చ భవే దగ్నిః కంతా చ వసుధాసమః. 3౪ 

తస్యాస్మి కృతసంకేతా లోకపాలసుతస్య వై, 

త ముద్దిశ్య తు మే సర్వం ఏభూషణమిదం కృతమి. 

తథా తస్య హి నాఒన్యస్య భావో మాం (పతి తిస్టతి, ౩౫4 

(ధర్మత ఇతి) ధర్మతః ధర్మా నుష్టాన విషయే. ౨౭__౩౪ 

(తస్మేతి.) కృతసం కేతా కృతరతిసంకేతా, యథా తస్య భావో మాం (పతి నాన్యస్య తథా 

మమాపి భావ స్తం (పతి తిష్పతీత్యర్థః. 
“ sx 
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(జంట! లె 

తేన సత్యేన మాం రాజ న్మోకు మర స్యరిందమ. 
వాం యా 

స హా తిష్టతి ధర్మాత్మా మాం (పతికం తృముత్పుకః, 

తత విఘ్నం సుత స్యేహ కరుంనారసి ముంచ మామ్. 
ఎ యా 

సద్భి రాచరితం మార్షం గచ్చ రాక్షసప్త్పంగవ, 

మాననీయో మమ త్యం హి పాలనీయా తథా౭౬స్మి తే. 

ఎవ ముక్తో దళశ|గీనః _పత్యువాచ వినీత వత్, 

స్నుషా౬ఒస్మి యదవోచ _స్త్వమకపత్నీష్వయం (కమః. 

దెవలోకస్థితి రియం సురాణాం శాశ్వతీ మతా, 

పతి రప్పరసాం నాస్తి న చై కస్తిపర్మిగహః, 

ఎవ ముక్న్వాస తాం రక్షో ని వేశ్య చ శిలాతలే, 

కామభోగాభిసంసక్తొ మైథునాయోపచ్నకమే. 

సా విముక్తా తతో రంభా _భష్టమాల్యవిభూషణా, 

గజేం ద్నాకీడమథితా నదివాకులతాం గతా. 

లులితాకుల కేశాంతా కర వెపితపల్ల వా, 

పవనేనావధూతేవ లతా కుసుమళాలిని. 

సా వేపమానా లజ్జంతి పతా కరకృతాంజలిః, 

నలకూబర మాసాద్య పాదయో ర్నిపపాత హ. 

(న్నుషాస్మి) యదవోచ స్సుషాస్మీతి యదవోచ ఇత్యర్థః. 

(సా విము _క్తెతి.) సంభోగానంతర మితి శేషః, గజేం(దా(క్రీడమధితా 

మధితా, కర వేపితసల్ల వా వేపితకరపల్ల వా, 

చ= 

3౩38. 
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గజేందాశ్రీడేన. 
3.౪౯౮ 
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(రంభయా నలకూబరాయ రావణకృతదుశ్షేష్టితని వేదనమ్) 

తదవస్థాం చ తాం దృష్టా మహాత్మా నలకూాబరః, 

అ(బవీ తి మిదం భే పాదయో? పతితా౬సి మె. 

సా వై నిశ్వసమానా తు వేపమానా కృతాంజలిః, 

తసె్మ సర్వం యథాత త్త మాఖ్యాతు ముపవ[కమే, 

ష 'దెవ న దళ గీవః పాపో గంతుం (తివిష్టపమ్, 

త న సై న్యసహాయేన నిశేయం పరిణామితా. 

ఆయాంతీ తెన దృష్టాఒస్మి త్వ తృకాళ మరిందమ, 

గృహీతా తేన సృష్టాఒస్మి కస్య త్వ మితి రక్షసా. 

మయా తు సర్వం యత్సత్యం తస్మై సర్వం ని వెదితమ్, 

కామ మోహాభిభూతాక్కా న్నాళౌషీ త్త ద్వచో మమ. 

యాచ్యమానో మయా దేవ స్నుషా తెహా మితి (వభో, 

తత్పర్వం సృష్టత 8 కృత్వా బలా ల్తెనాఒస్మి ధర్షి తా. 

ఏవం త్వ మపరాదం మె క్షంతు మర్హసి సుువత, 

న హి తుల్యబలం సౌమ్య త్రియాశ్చ పురుషస్య చ. 

ఎత(చ్చుత్వా తు సంకుద్ద సదా వై శవణాత్మజకః, 

దరణాం తాం పరాం (_శుత్వా ధ్యానం సం పవివేశ హా. 
రణ 

తస్య తత్కర్మ విజ్ఞాయ తదా వై (శవణాత్మజః, 

ముహూర్తా _త్కధతా్నా మాక్ సోయం జగాహ పాణినా. 

— - లాలా డా. ఎ... 2 నా.
 . 

వాడాలా య 

ఇతి పరిణామితా యాపితేత్యర్ణః. ఇ హేతి శేషః. 

177 

ళా 

= 

CR 

ఇరా 

YA 

సం(పవివేశేతి, ఏత దు క్తః సతో వాజసత్యో్యవేతి జ్ఞాతు మితి శేషః. ౫౨ 
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గృహీత్వా సలిల౦ సర్వ ముపస్పృశ్య యథావిధి, 

ఉత్ససర్ణ యథా శాపం రాక్షసేందాయ దారుణము. ౫౪ 

అకామా తేన యస్మా త్త ఏం బలా దృదే (పధ ర్దితా, 

తస్మా త్స యువతీ మన్యాం నాకొమా ముపయాస్యతి. ౫౫ 

యదా హ్యాకామాం కామారో ధర్షయిష్యతి యోషితమ్, 

మూర్జా తు స్పధా తస్య శకలీభవితా తదా. ఆబ 

తస్మిన్నుదాహృతే ఛాసే జ్వలితాగ్నిసమ[ వఖె, 

'దేవదుందుభయో నేదు; పుష్పవృష్టశ్చ కూ చ్భ్చ్యుతా. ౫౭ 

పితామహముఖాశ్ర్చైవ సర్వే దేవాః _పహర్షితాః, ౫౭ 4 

జ్ఞాత్వా తోకగతిం సర్వాం తస్య మృత్యుం చ రక్షసః. 

బుషయకః పితరశ్రైవ (పతిమాపురను త్తమామ్, ౫౮౪ 

(శుత్వా తుస దశ్నగీవ స్తం శాపం రోమహర్ష ణమ్. 

నారీషు మైథునేభావం నాఒకామా స్వభ్యరోచయత్, ౫౯ ౪ 

తెన నితాః ప్రయ: (పీతి మాప్ప స్సర్యాః పతి వతాః. 

నలకూబరనిర్ముక్తం శాపం (శుత్వా మనః పియమ్, ౬౧౦ 

కతి (గ్రామ దామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, షడ్వింళ స్సర్గః. 

—— — —™ 

(గృహీక్వేతి.) ఉపస్పృశ్య చకురాదీండ్రియ మితి శేషః. ౫౪న న 

(యదేతి.) స_ప్తధా స ప్ప పకారేణ శకలీభనితా. యడల 24 

(జ్ఞాత్వేతి.) లోకగతిం లోకన్య తత్పీడామూలదుర్ష్లశాం, ఇదం చ వచనం సీతాదేవా షా దె ఫీ 
అక్షతత్వస్య సమ్య గామటోధనార్గమ్, 

ACY — ౬ OU 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చికే, (శ్రీరామా యజభూషటే, మణిమకుటావ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

షడ్వింశ స్సర్గః, 
* 

ANNs 
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కైలాసం లంఘయిత్వాఒథ దశగీవ స్ప రావణః, 

ఆససాద మహాతేజా ఇం[దలోకం నిశాచరః. యం 

తస్య రాక్షసనై న్యస్య సమంతా దుపయాస్యతః, 

దేవలోకం యయౌ శబ్దో మధథ్యమానార్థ వోపమః. > 

(శుత్వా తు రావణం పా_ప్త మింద శ్చలిత ఆసనాత్, 

అ(బవీ తత తాకా దెహం త్సర్యానెవ సమాగతాకా, my 

ఆదిత్యాం త్స వసూకా రుదాకా విశ్వాం త్నాధ్యా$ న్మరుద్దణాకా, 

సజ్లీభవత యుదారం రావణస్య దురాత్మనః. ళా 
జ్ ధి. - ప 

ఏవ ముక్తౌస్తు శకేణ దేవా శ్మ్కకసమా యుధి, 

సన్నహ్య సుమహాసత్నాా యుద్ద శ ద్దాసమన్న్వితాః. ణి 

సతు దీనః పర్మితపో మహేందో రావణం (పతి, 

విషో సమీప మాగమ్య వాక్య మేత దువాచ హా. ౬ ప్ర 

విహ్టో కథం కరిష్యామి మహావీర్యపరా[ కమః, 

అసౌ హి బలవాకా రక్షో యుద్దార్థ మభివర్తతే. ౭ 

వర పదానా దృలవా న్నఖల్వన్యెన -హీతునా, 

తత్తు సత్యవచః కార్యం యదుక్తం పద్మయోనినా. లా 

అథ స పవింశ స్సర్గః. 
ఏ గ 

(కైలాస మిత్యాది) ౧౮ 
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తద్యథా నముచి ర్బ్ఫృకో బలి ర్నురకశ౦బరా, 

త్వద్బలం సమవష్టభ్య మయా దగ్గా స్తథా కురు. 

న హ్యన్యో దేవ దేవేశ త్వా మృతే మధుసూదన, 

గతిః పరాయణం నాస్తి త్రైలోక్యే సచరాచరే. 

త్వం వా నారాయణ శీ మాకా పద్మనాభ సృనాతనః, 

త్యయేమె "వ 

త్వయా సృష్ట మిదం సర్వం తై లోక్యం సచరాచరమ్, 
లు ణ (డూ 

త్యామేవ భగవం త్సర్వే పవిశంతి యుగక్షయె, 

తదాఒ౬చత్సే యథాత_త్త ౪౦ దెవదెవ మమ స్వయమ్, 

అపి చ| కసహాయ స 6౦ యోత్ళఃనె రావణం |పభో. UU అం మి వ్ర న C 

ఏవ ముక్త స్ప శ కేల దెవో నారాయణః (పభుః, 

అ(బవి న్న పరి|తాసః కార్య స్తే _తూయతాం చ మే, 

న తావదెష దుష్టాత్మా శక్యో జెతుం సురాసురై 8, 

చాపి సమానాద్య వరదానేన దు దుర్జయ యః. 

సాపితా తోకా శక శ్చా౬హం సురెశ్వరః. 

1 

౧౪ 

(తద్యథేతి.) త్వద్బల మాహృత్య యథా నముచా్యదయో హతా స్తథా అస్యాఒపి 

హననోపాయనం కుర్విత్యర్థః, 

(నతి దేవేతి సంబుద్ధిః. 

కా 

౧0-౧౨ 

(తదేతి) త త్రస్మా త్యారణాత్, యథా మే జయ స్పా త్రథా తత్త్వ ముపాయత తం 

ఆచక్ష్వ, స్వయమేవ యుధ్యస్వేతి వా (బూహీతి శేషః, ౧౩—౧F 

(సర్వేతి) మే మహత్కర్మ కరిష్యంతీ త్యేత తృహజజ్ఞానళ క్యా దృష్ట మవగతమ్. ౧౬ 
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(దేవదానవయో* సమర ప్రకార ౪) 

a 9 _-్ది గ 
య త్తుమాం త్వ మభాషిజ్ఞా యుధ్య స్యతి సురెశ్వర, 

నాహం తం (పతియోత్సా్యమి రావణం రాక్షసం యుధి. ౧౭ 

నాహత్వా సమరే శత్రుం విష్ణుః (పతినివర్త కే, 

దుర్లభ శే వ కామో౭ద్య వరగుపా ది రావణాకి. గారా 
రా" ఈలా వాం QD 

_పతిజాన చ దేవేంద త్వ త్సమీపే శత కతో, 

భవితా౬ఒస్మి యథాన్యాఒహాం౦ రతసో మృత్యుకారణమ్. రాకా 

అహ మేవ నిహంతా౬స్మి రావణం సప్పరస్పరమ్, 

'దెవతా నందయిషారమి జ్ఞాత్వా కాల ముపాగతము. ౨౦ 

ఏత త్తే కధితం తత్త్వం దేవరాజ శచీపతే, ౨౦౪ 

యుధ్యస్వ విగత కాస స్పరైష స్పార్ధ ౦ మహాబల. ౨౧ 

తతో ర్ముదా స్పహాదిక్వా వసవో మరుతోఒక్వినౌ, 

సన్నద్ధ్దా నిర్యయు స్తూర్లం రాక్షసా నభితః పురాత్. లి 

ఏతస్మిన్నంతరే నాదః శు|శువే రజనీక్షయే, 

తస్య రావణనై న్యస్య (పయుద్దస్య సమ౦తతేః. తి 

ఆచ అహ ఆయ అన్నది 9 అనాం ౧ గ కన 

తే పయుద్దా మహాఎర్యా హ్యన్యోన్వ మభిఎక్యు వె, 

సర్యగామ మెవాజఖీముఖొ హ్యూభ్యవర్తంత హృష్టనత్. ౨౪ 

ద. ద నా 
ద ద ద ద న. న కారా 

ద ద ద 

శేష. ౧౭౩ ౨౨ 
(యత్తితి.) నాహం [పతియోత్స్యామి ఇదాసీ మితి 

(ఏతస్మిన్నితి.) (పకృష్ణం యుద్దం యస్య తత్ర యుద్దమి, ౨౩. 

(త ఇతి.) హృష్టవత్ హృష్టా నృంతః. 
ల 
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తతో దై వతనై న్యానాం సంక్షోభ సృమజాయుత, 

తదక్షయం మహేని న్యం దృవ్వా సమరమూర్దని. ౨. 

తతో యుద్దం సమభవ దైవదానవరక్షసామ్, 

"ఘోరం తుములనిర్హాషదం నానా పహరణోద్యతమ్. ల 

ఏతస్మిన్నంతరే కూరా రాకనా ఘారదర్శనాః, 

యుద్ధార్థం సమవ్నర్తంత సచివా రావణస్య చే. ౨౭. 

మారీచశ్చ _పహ_స్తశ్చు మహాపార్యమహోదరౌ, 

అకంపనో నికుంభశ్చ శుక స్పారణ ఏవ చ. అరా 

సంహాదో ధూమకేతుళ్చు మహాదంష్లో ఘటోదరః, గా (కు 
జంబుమాలీ మహా హిదో విరూవాక్షశ్చ రాక్షసః. కా 

సు_ప్తఘ్న్మో యజ్జకోపశ్చ దుర్ముఖో దూషణ: ఖరః, 

(శిశిరాః కరవఏరాక్ష స్పూర్యశ తుశ్చ రాక్షసః. కం. 

మ హాకాయో౬తికాయశ్చ దెవాంతకనరాంతకొ, 

ఎత్రై స్సరె §ః పరివృతో మహావఏర్యో మహాబలః. ౩౧ 

రావణస్యార్యక ప్రై ఎన్వం సుమాలీ (పవి వెళ మ 

సద వతగణాం త్సర్యా న్నానా(పహరణి శ్శితె 8. 

వ్యధ్వంసయ త్సుసంకుద్దో వాయు ర్షలధరానివ, 3_95| 

త ద్దెవతబలం రామ హన్యమానం నిశాచరై 8 

(పణున్నం సర్వతో దిగ్భ్య స్ఫెంహనున్నా మృగా ఇవ, ౩౩|| 

ఎతస్మిన్నంతరే శూరో వసూనా మష్టమో వసుః, 

నావ్మిత ఇతి విఖ్యాతః (ప్రవివేశ రణాజిరమ్, sey 

(సు ప్రఘ్నేతి.) కరి వీరపృష్పవక్ అకిణీ యస్య సః కరవీరాక్షః, అనీ యే... 2 9 ౪ 
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(చేవదానవయోః సమర ప్రకార) ం. 

నెనె 58 పరివృతో హృష్టో నానా పహరణోద్యతైై శ్రి 
రారా య రా 

(తాసయకా శ(తునై న్యాని సింహాః కుుదమృగానివ, ౨ ౫ 

తథా౬౬దిత్య మహాఏర్యౌ త్వష్టా పూషాచ తౌ సమము, 

నిర్భయౌ సహనై న్యేన తదా _పావిశతాం రణే. ౩ ౬-41 

తతో యుద్ధం సమభవ త్పురాణాం సహ రాక్షనై 8. 

(కొద్దానాం రక్షనాం కీ ర్రిం సమరే ష్వనివ ర్తినామ్, seu 

తత సె రాక్షసా సర్వే విబుధథా౦ తమరే స్థితాక. 

నానా(పహరళ౯ రొ ర్రఘమ్ను శృతసహా(సశః, sou 

దేవాశ్చ రాక్షసాకా ఘోరా౯ా మహాబలపరాక్రమాకా. 

సమరే ఏిమలె_ శస”) రుపనిన్యు ర్యమకయము, a౯u 

ఏతస్మిన్నంత రె రామ సుమాలి నామ రాక్షసః. 

నానా(పహరళణై_ః డుద్దః తతె న్యం సో౬భ్యవ_ర్తత, ౪ cu 

స దై వతబలం సర్వం నానా(పహరణ. శ్శితై ౩. 

వ్యధ్వంసయత సం్యకుద్దో వాయు ర్రలధరం యథా, ¥ ou 

తే మహాబాణవరెశ్చ శూల్టవానై స్పుదారుణ ర 

హన్యమానా స్పురా స్పర్వే న వ్యతిస్థ్రంత సంహతాః, యట 

తతో విదావ్యమాణిను దై వతెషు సుమాలినా, 

వసూనా మష్టమః (కొద్ద స్సాపి(కో వై వ్యవస్థితః, s3u 

సంవృత నకి రథానీ'కె_ః (పహరంతం నిశాచరమ్ు. 

ఏ[కమేణ మహాతేజా వారయామాస సంయుగే, 

తత _స్తయో ర్మృహాయుద్ద మభవ ల్లోమహర్ష ణమ్. ఇ కి 

ఇమభన దితి యోజనా, 
Sy —— v౫ 
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సుమాలినో వసోశెవ సమరే ష్వనివ_ర్తినోః, 

తత స్తస్య మహాబాణై ర్వసునా సుమహాత్మనా. 

నిహతః పన్నగరథః క్షణేన వినిపాతితః, 

హత్వా తు సంయుగే తస్య రథం బాణళ త్రై శ్చితమ్. 

గదాం తస్య వధారాయ వసు ర్రగాహా పాణినా, 
థి జ 

తతః (పగ్భహ్య దీపా గాం కాలదండోపమాం గదామ్. 

తాం మూర్తి బాతయామాస సావ్నితో వై సుమాలినః, 

సా తస్యోపరి చోల్కాభా పతంతీవ బభౌ గదా. 

ఇం ద(పముక్సా గర్జంతి గిరా వివ మహాజఒశనిః, 

తస్య నె వాఒసిన శిరో న మాంసం దదృశే తదా. 
ల థ్ 

గదయా భస్మతాం నీతం నిహతస్య రణాజిరె, 

తం దృష్టా నిహతం సంఖ్యే రాక్షసా స్తే సమంతతః. 

వ్య(దవం తహాతా స్సర్వే (కోశమానాః పరస్పరమ్, 

వి దావ్యమాణా వసునా రాక్షసా నావతస్థిర. 

ఇతి (శ్రమ దామాయణే, ఉ త్రరకాండే, సప్తవింశ స్పర్షః, 

a కోర ఎర... 

(సుమాలిన ఇతి.) తస్య సుమాలినః, 

VEE 

vey 

౪౮ 

ce u 

o Tel! 

నా 

Sey లా 3 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

స పవింశ స్సర్గః. 
ని గ 

= లేర) మ ఆసా -- 



సుమాలినం హతం దృషాః వసునా భస్మసాత్క-త మ్, 
టె 

స్వనై న్యం విదుతం చాఒపి లకయిత్వాఒర్రితం సురై 8. 

తత స్ప బలవాకా (_కుద్దో రావణస్య సుత ప్రదా, 

నివర్త్య రాక్షసాం తృర్వా న్మేఘనాదో వ్యవస్థితః. 

సురథేన మహార్తేణ కామగేన మహారథః, 

అభిదు. దావ సేనాం తాం వనాన్యగ్ని రివ జ్వలకా. 

తతః (పవిశత స్తస్య వివిధా యుధధాదిణ9, 

విదు.దువు రశ స్సరాశ్షి దర్శనాదెవ చెవతాః. 

న బభూవ తదా కళ్ళి ద్యుయుత్సో రస్య సంముఖేీ, 

సర్వా నావిధ్య వితస్తాం _స్తత శృకో౬్మబవీ త్పురాకా. 

న భే త్తవ్యం న గంతవ్యం నివర్తధ్వం రణే సురాః, 

ఏష గచ్చతి పుతో మే యుద్యార మపరాజితః. 

తత శృ(కనుతో దేవో జయంత ఇతి ఏి(శుతః, 

రథేనా౬ద్భుతకల్చేన సళ్టగామె సోఒభ్యవ_ర్తత. 

అథ అషావింళ స్సర్గః. 
6 nm 

దుమ...” 

(సుమాలిన మిత్యాది.) 

(సురథేనేతి.) తాం సేనాం దేవసేనామ్, 

(న బభూ వేతి.) ఆవిధ్య ఆవేధం (ప్రాప్య, వతసా౯ా, 

[24] 

180 
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తత స్తే (తిదశా స్సర్వే పరివార్య శచీసుతమ్, 

రావణస్య సుతం యుద్దై సమాసాద్య (పజమ్నిరే, 

తేషాం యుద్ధం సమభవ త్సదృశం దేవరక్షసామ్, 
మహాం(దస్య చ పుతస్య రాక్షసం దసుతస్య చ. 

తతో మాతలిప్పతే తు గోముఖే తు చ రావణిః, 
సారథేః పాతయామాస శరాజా కనకభూషణాకా. 

శచినుత శ్చాఒపి తథా జయంత _స్తన్య సారథమ్, 

తం చా౭.పి రావణిః (కుద్దః సమంతా (త్చత్యవిధ్యత, 

స హి (కోధసమావిష్టో బలి విష్చారి తెక్షణః, 

రావణి శ్న(కతనయం శరవర్షై రవాకిరకి. 

తతో నానా(పహరణాం శ్చితధారాం తృహ సళః, 

పాతయావమాస సం(కుద్ద స్సురవై న్యేషు రావణిః. 

శతఘ్ను ముసల పాస గడాఖడ్గసరశ్వధాకా, 

మహాంతి గిరిళ్ళంగాణి పాతయామాన రావణిః. 

తత; (పవ్యథితా లోకా స్పంజక్లే చ తమో మహాత్ 
at 

తస్య రావణప్పుతస్య శ|తునే న్యాని నిీఘ్న తః. 

తత _స్ట ద్ధినతబలం సమంతా త్తం శచీసుతమ్, 
[ds 

అట ఒడ అదం అడ 5 
బహాు;।| పకార మస్వస్ట మభవ చ్చరబడితమ్. 

॥ సద్య్శాశ వ రాస (తేషా మితి.) తేషాం సద్భికం దిలవిర్యానురు ప మ్త్యర్హః, 

(తత ఇతి,) గోముఖ ఇతి మాతలిసుతనామ. 

(తత ఇతి.) తమ స్సంజజ్ఞై రావణప్పుత స్య మాయయేతి శేషః. 

౧౨ 
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(ఇం దరావణయోః యుద్దము) 

నాభ్యజానంత చాన్యోన్యం రక్షో వా దెవతాఒథ వా, 

తత తత విపర్య స్తం సమంతా తృ్పరిధావతి. ౧౭ 

దేవా దేవా న్నిజఘ్ను చస్తే రాక్షసా రాకసాం స్తథా, 

సంమూథా స్తమసా చ్చన్నా వ్య(దవ న్నపర తదా. ౧౮ 

ఏతస్మిన్నంతరే వీరః వులోమా నామ వీర్యవాకా, 
దై త్యేంద స్తేన సంగ్భహ్య శచీపుతో౬పవాహితః. ౧౯ 

సంగృహ్య తం తు దౌహితం (వవిష్ట స్పాగరం తదా, 

ఆర్యక స్ప హి తస్యాసేత్ పులోమా యేన సా శచీ. ౨౦ 

జ్ఞాత్వా (పణాశం తు తదా జయంతన్యాఒథ దేవతాః. 

అ పహృష్టా స్తత సృర్వా వ్యథితా స్పంపదుు దువుః. ౨౧. 

రావణి స్త కథ సం్మకుద్దో బలై 8 పరివృత స్స GER 

అభ్యధావత 'దేవా౦ సాజా ముమోద చ మహాస్వనమ్. ౨౨ 

దృష్ట్వా (పణాశం పుత్రస్య దైవతేమ చ విదుతమ్, 
మాతలిం చాహ దేవేశో రథ స్పముపనీయతామ్, ౨౩. 

స తు దివ్యో మహాఫీను స్పజ్ఞ ఏవ మహారథః, 

ఉపస్థితో మాతలినా వాహ్యమానో మహాజవ 8. 2౪ 

(నాభ్యజానం తతి.) విపర్య స్తం విశీర్ణమ్. ౧౭౧౮ 

(ఏతస్మిన్నితి)  పులోమా నామా స్తీతి శేషః, తేన పులోమ్నా, యేన సా శచీ ఉత్పాదిలేతి 

శేషః. తస్మాత్ శచి పొలోమీతి నామవతీ జాతే త్యర్థ క, ౧౯ 2౨0 

(జ్ఞాల్వేత్సి (పణాశ మదర్శనం వ్యథితాః, ఆత ఏవ అప్రహృష్టాః. ౨౧ ౨౪ 
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తతో మెఘా రఖే తస్మిం _స్పటిద్వంతొ మహాబలాః, 

అ|గతో వాయుచపలా నేదుః పరమనిస్వనాః, ౫ 

నానావాద్యాని వాద్యంత గంధర్వాశ్ళ సమాహాతాః, 

నన్ఫతు శ్చా౬ఒప్పర స్పంఘా నిర్యాతే (తిద శేళ్వ రే. ౨౬ 

రుద్రె ర్వనుభి రాదిత్ర్యై సాధి §క్చ సమరుద్గఖై 8, 

వృతో నానాపహరణై ర్నిర్యయౌ (తిదశాధిపః, ౨౩ 

నిర్లచ్చత స్తు శక్రస్య పరుషం పవనో వవా, 
Pas అల 

భాస్కరో ని్నిషృభళ్చాస న్మృహోల్కాాశ్చ (పపెదిరే. ఆరా 

ఏతస్మిన్నంతరే వీరో దశ్నగీవః (పతాపవాజా, 
ఆరురోహా రథం దివ్యం నిర్మితం విశ్వకర్మణా. ౨౯ా 

పన్నగై స్తు మహాభోగై ర్వేషితం రోమహర్షణై ౪ 
టా —0 యా రు 94 దా 

తేషాం నిశ్వాసవాతేన (పదీ ప్త్రమివ సంయుగే. ౩౦ 

దెతే$ ర్నిశాచర్రై శే ఎవ స రథః పరివారితః, 

సమరాభిముఖో దైత్యో మహేం[దం సోఒభ్యవ ర్రత, ౩౧ 

ప్వుతం తం వారయిత్వా తు స్వయయేవ వ్యవస్థితః, 

సో౭_పి యుర్భా ద్వినిష్యుమ్య గావణి సృముపావిశత్, 2౨ 

తతో యుదం (పవృ త్తం తు సురాణాం రాక్షనై సృహ, 
థి ఎం ఆ 

శసాణి వరతాం ఘోరం మెఘానా మివ సంయుగే. 3౩ 
(ఆ ర్న 

కుంభకర్ణ స్తు దుద్దాత్మా నానా పసహరణోద్యతః, 

నాజ్ఞాయత తదా యుర్ధ్ సహ కేనాహ్యయుధ్యత. ౩౪ 

(తత ఇతి. ) వాయుచపలాః వాయుచలితాః. ౨9నే ౨౩ 

(కుంభకర్ణ స్తితి) నాన్నాపహరణోద్యతః ఉద్యత నానాప్రహరణః, నాజ్ఞాయత అయం 

మయా యోద్దవ్య ఇత్యేకో లక్ష్యత్వేన న జ్ఞాయతే అపితు స హి కేనాపి అయుధ్యత, యేన శేనాపి 

పా పెన స ర్వేజాప్యయుధ్యశే త్యర్థః, 3౪ 
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(ఇందరానణయోః యుద్దమ్్ 

దంత రృుజాభ్యాం పద్భ్యాం చ శక్తితోమరసాయకై 9, 
యేన కేనై వ సంరబ్బ స్తాడయామాస వై సురాకా. 3౫ 

తతో రుద్ద ర్మహా ఘోర్రై సృంగమ్యాజఒథ నిశాచరః, 

వయద్ద సై. సె శ్చ సంగామె క్షతశ్ళ హ్ ర్నిరంతరమ్. 2౬ 

బభౌ శసాచితతనుః కుంభకర ఈ కరన్నస్పృక్. 
(౫ కం 

విద్యుత_స్తనితనిర్హోషో ధారావానివ తోయదః. 32 

తత నస దాకసం నె న్యం (సయుద్దం సమరుదణె 9, 
—0 (యా ళ్ ఈ యాలాల 

రణే వ దావితం సర్వం నానా పహరతై శిత 8. ఇలా 

కేచి ద్వినిహతాః కత్తా శ్చేష్టంతి స్మ మహీతలే, 

వాహనేష్యవసకాళ్చ స్లితా ఏవాఒపనే రణే. జొ 
వం థి 

రథా న్నాగాకా ఖరా నుస్ట్రాక౯ా పన్నగాం స్తురగాకా రణే, 

శింశుమారాకా వరాహాం శృ పిశాచవదనాం స్తథా. ఆం 

తాం తృమాలింగ్య బాహుభ్యాం వెషబా; కేచిదుచ్చితాః, 
లథి 

దెవెస్తు శ స్రసంధిన్నా మ(మిరే చ నిశాచరాః. జం 

చిితకర్మ ఇవాఒ౬భాతి న తేషాం రణసంప్త వః, 

సిహాతానాం౦ _పమత్తానా౦ం రాక్షసానాం మహీతలే. ఇ 

నాలాలో. లా. 

(దంతే రితి.) (ప్రయుద్దః (పకృష్ణయుద్దః. ౨3౫... కడా 

అండా 

(రథా నిత్యాది.) శోకద్వయ మేకం వాక్యం, విష్టస్ధాః అవలంబ్య స్థితాః, కేచి దుచ్చి 

తాళ్ళ కేవలం స్టితాశ్చ. ౪౦౯౧ 

(చిశేతి.) చితకర్మ ఇ వేతి వాక్యే సంధిరనిత్యః, రణసంఘరః రణసంమర్తః, చిత 
ర్న 

-క_ర్షేవాఒఒశ్చఠ్యకర ఆభాతీత్యర్థః. లై 
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శోణితోదకనిష్యందకంకగ్భ(ధసమాకులా, 

(పవృత్తా సంయుగముఖే శస్రగాహవతీ నదీ. 

ఏతస్మినంత రే కుద్దో దశ గీవః (సతాపవాకా, 

నిరీక్ష్య తద్భ్బలం కృత్స్నం దై వతై ర్వినిపాతితమ్. 

స తం (పతివిగాహ్యాశు (వృద్ధం నై న్యసాగరమ్, 

_తిదళాం తమరే నిఘ్నం చక మెవాభ్యవర్తత. 

ఆగా చృ(కో మహచ్చాపం విష్ఫార్య సుమహిస్వనమ్, 

తస్య విష్పారఘోషేణ స్వనంతి స్మ దిళో దశ, 

త ద్వికృష్యు మహ చ్చాప మిందో రావణమూర్దని, 

నిపాతయామాస శరాణ పావకాదిత్యవర్చసః. 

తథవ చ మహాబాహు రశ గీవో వ్యవసితః, 
ద 0 య 

శకం కార్ముకవిభ్యప్రై శృరవన్షై రవాకిరత్. 

(పయుధ్యతో రథ తయోః బాణవర్హి సమంతతః, 

న జాయతే తదా కించిత్ సర్వం హి తమసా వృతమ్. 

ఇత్ శ్రీమ(దామాయతే, ఉ_త్తరకాండె, అష్టావింశ స్సర్గః. 

DEC? UI 

౪౩౫ 

౪౪ 

ఆయే. 

ళల. 

౪౭. 

ఇం 

ఇ 

((సయుధ్యతో రితి.) తమసా వృతం ఉభయశ ర వర్షసర్వదిక్పాదనకృ తే నేతి శేషః. ౪౩_౪౯- 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూష జే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే. 

అషావింళ స్సర్లః. 
రు a 

—శ్తాం— కీ సయ్యాట 
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అథ ఏకోన తి ౦శ స్సర్గః, 
Bary గ్ 

నూ. 

తత _స్తమసి సంజాతే సర్వే తే దేవరాక్షసాః, 

అయుధ్యంత బలోన్మళ్తా స్పూదయంతః పరస్పరము. కా 

తత స్తు దెవనై న్యేన రాక్షసానాం బృహదృలమ్, 

దళశాంశం స్థాపితం యుద్దె శేషం నీతం యమకయమహ్. ౨ 

తస్మిం స్తు తామ సే యుళ్హ సర్వై తే దెవరాక్షసాః, 

అన్యోన్యం నాభ్యజానంత యుధ్యమానాః పరస్పరము. 3 

ఇం, దశ్చ రావణ శ్చేవ రావణిశ్చ మహాబలః, 

తస్మిం _సమోజాలవృళలే మోహ మీయు ర్న తే (తయః, ఇ 

సతు దృష్ట్వా బలం సర్వం నిహతం రావణో క్షణాత్, 

కోధ మభ్యాగమ త్రీవం మహానాదం చ ముక్తవాకా, ౫ 

(కోధాతీ సూతం చ దుర్తర్ష స్స రం౦దనస్థ మువాచ హా, 

పరసై న్యస్య మ ధ్యేన యావదంతో నయస్య మామ్, ౬. 

అదై్యైతాం ప్రుదళశాం త్చర్వా౯ా ఏకమై స్పమరి స్వయమ్, 

నానాశనె) ర్మహాఘోర్రై ర్నయామి యమనాదనమ్. ౭ 

అహ మింద వధిషామి ధనద౦ వరుణం యమము, 

తిదశౌకా వినిాత్యా౭.థ స్వయం సాన్యా మ్యథోపరి. లా 

అథ ఏకోన తింశ స్పర్గః 
=) గ 

(కోధా దితి.) (యావదంత ఇతి.) పర సై న్యస్యాంతో యావత్ తావ న్మధ్యేన మాం 

౧౭ 

(ఆహ మితి) అథోపరి సర్వేషా ముపరిష్టా దిత్యర్థః, లా 
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విషాదో న చ కర్తవ్య శ్శీఘం వాహయ మే రథమ్, 

ద్విః ఖలు త్వాం (బవీ మ్యద్య యావదంతో నయస్వ మామ్. 

అయం స నందనోదైైళో యత వర్హామహే వయమ్, 

నయ మా మద్య త్యత త్వ ముదయో యత పర్వతః. 

తస్య తద్వచనం (_శుత్వా తురగాం త్స మనోజవా౯ా, 

ఆదిదెశాఒథ శతూణాం మధ్యేనై వ చ సారధిః, 

తస్య తం నిశ్చయం జ్ఞాత్వా శక్రో 'దేవెశ్వర సదా, 
(sy అవా 

రథస్ట స్పమరస్థాం సాకా దెవాకా వాక్య మథా౬[బఏక్. 

సురా (శ్ళుణుత మద్వాక్యం య త్తావ న్మమ రోచతే, 

జీవన్నేవ దళ్యగీవ స్పాధు రక్షో నిగృహ్యతామ్. 

ఏష హ్యతిబల నైన రథేన పవనౌజసా, 

గమిష్యతి (పవృద్దోర్మి స్పము[ ద ఇవ పర్వణి. 

న హ్యూష హాంతుం శకో్యో౬ద్య వరదానా త్ఫునిర్భయః, 

తద్గృహీష్యామ హే రక్షో యత్తా భవత సంయుగే. 

యథా బలె నిరుద్దె చ త్రైలోక్యం భుజ్యతే మయా, 

ఏవ మేతస్య పాపస్య నిరోధో మమ రోచతే. 

౧౧౦. 

౧౦. 

౧. 

దేవ సేనామధ్యే (పవేశే కిం భవిష్యతితి విషణ్ఞం సారథిం పున శ్చాహ (ద్విః ఖల్విత్యాడి,) 

యావ దంత ర్నయస్వ మా మితి ద్విః ద్వివారం, త్వా సీత్యర 8. యావ దంత ర్నయస్వ మా మితి దః వారం, తాం (బవీమి ఖలు తత్కథం న నయనత్యర్థః ణా 

అపరిమిత దెవసేనాయాః క ఆదిః కోఒ౦త ఇత్యత్రాహ (అయ మితి) వయం యత 

| వ రామే స నందనో ర్హైశః, ఏష ఆదిః, ఏన మారభ్య ఉదయపర్వతో యత తత మా మద్య నయ, 

 సోఎంతో దేవసేనాయామ్, 

(యథేతి) 

పీత ్ ట౬(బవీ దితి పూర్వేణాన్నయః, 

౧0౦0 ౧౫ 

దిలౌ మహాబలౌ, నిరుద్దే ఆహాతై పవ కృతనిరోధే సతి, ఏవ మేతస్య నిరోధే 
౧౬ 
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(శ కేణ సహ ఇం(దజితః మాయాయుద్ధఖ) 

తతో౬న్యం దేశ మాస్థాయ శక స్పంత్యజ్య రావణమ్, 

ఆయుధ్యత మహారాజ రాక్షసాం స్తాసయకా రణే. ౧౭ 

ఉత్తరేణ దశ గీవః (పవి వేశాఒనివ_ర్తకః, 

దక్షిణేన తు పా ర్మ్వేన (పవివెళ శత కతుః. ౧లా 

తత స్ప యోజనళతం (పవిష్టో రాక్షసాధిపః, 

'దెవతానాం బలం సర్వం శరవర్షి రవాకిరత్. ౧౯ 

తత ళ్ళ కో నిరీక్యాఒథ (పణష్టం తు స్వకం బలమ్, 

న్యవ_ర్రయ దసంభాంత స్పమావృత్య దశాననమ్ు. ౨౦. 

ఏతస్మిన్నంతరే నాదో ముకొ దానవరాక్షనై 8, 

హి హతాః స్మ ఇతి (గ _స్తం దృష్ట్వా శ కేణ రావణమ్. ౨౧. 

తతో రథం సమాసాయ రావణిః _కొధమూర్చితః, 

తతి న్య మతిసంకుద్దః _పవివేశ సుదారుణ మ్. ౨౨ 

తాం _పవిశ్య మహామాయా (పావాం గోపతినా పురా, 

ప్రవివేశ సుసంరబ్బ _స్తత్ర్రైన్యం సమభి(దవత్. ౨౩ 

న తతత ప నా 
క న నన 

లై అద త జా బప అల్ అల్ల 
(తత ఒన్య మితి.) రావకావస్థీత దశా దిత్యర్థః, (రావణం న ంత్యజ్యేతి ) న జాదినా (పహర్తు 

మశక్యత్వాత్ పురస్టీతి ర్నిస్పయోజనేతి మక్వేతి శేషః. (ఉత్తరెణతి.) దేవసేనా మితి శేషః ౧౭-౧౯ 

(తత ఇతి.) న్యవర్తయత్ స్వసేనయా దశాననం సమావృత్య న్యవ_ర్హయత్. ౨౦-౨౧ 

(తత ఇతి) తత్ర్రైన్యం దేవసైన్యమ్. ౨౨ 

(తా మితి) _ గోసతినా రుద్రేణ. ౨౩ 

[20] 
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. ఠఉు 

చ్ 

స సర్వా దేవతా స్యక్క్వా శక మేవాఒభ్యధావత, 

మ హిం దశ్చ మహాతేజా నాపశ్య చ్చ సుతం రిపోః. ౪ 

విము క్రకవచ _స్తత వధ్యమానో హి రావణిః, 

(తిదశ్రై సుమహాఏరై ర్న చకార చ కించన. నినో 

స మాతలిం సమాయాంతం తాడయిత్వా శరో త్తమెః, 

మహేం[దం బాణవర్షణ భూయ ఎవాఒభ్యవాకిరశి. D౬ 

తత సక రథం శకో విససర్ణ చ నారథిమ్. 
—_0O0 ౦ లా 

ఐరావతం సమారుహ్యూ మృగయామాస రావణిమ్. ౨౭ 

సతత మాయాబలవా నద్భకోర౭_థా౬ం౦తరికగ 8, 

ఇం|దం మాయాపరికి పం కృత్వా స పా(దవ చ్చరై_ః. రా 

స తం యదా పరి. శాంత మిదం జక్లైఒథ రావణిః, 

తదైనం మాయయా బధ్వా స్వనైన్య మభితోనయతీ. ౨౯ 

తం తు దృష్ట్వా బలా _్తెన సీయమానం మహారణాత్, 

మహం(ద మమరా స్సర్వే కెిన్ను స్యా ది త్యచింతయకా. ౩౦ 

దృశ్యతే న స మాయావి శ(కజి త్పమితింజయః, 

విద్యావా నపి యేనేందో మాయయా౭సహృతో బలాత్, "౩౧. 

ఏతస్మినంతరే (క్రుద్ధా స్సర్వే సురగణా _స్తదా, 

రావణం విముఖీకృత్య శరవర్లై రవాకిరకా. 3౨ 

(స ఇతి.) స్వపై న్య మధితః స్వసేనాయాః పార్శ్వ్వమ్. ౨౪.౩౦ 

(దృశ్యత ఇతి.) విద్యావానపి ఆసురమూయాసం హార్యపి యేనానేన రావణినా మాయయా 

నేయకశే, ఏత త్కింన్వితి చుక్రుశుః. 3౧.౩.౨ 
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వాటి య "త 

(ఇంద్రజితా ఇంద్రస్య బందీకరణమ్) 

రావణస్తు సమాసాద్య ఆదిత్యాంశ్చు వసూం స్తథా, 

న శళశాక స సంగామే యోదుం శ|తుభి రరితః. 33 
థ్ ద 

స తం దృష్ట్వా. పరిమ్లానం (పహార్రై ర్హర్భరీకృతమ్, 

రావణీః పితరం యుద్ధిఒదర్శనస్రోఒ్నబవీ దిదమ్. కళా 
అనీ 

ఆగచ్చ తాత గచ్చా మో రణకర్మ నివర్తతామ్, 

జితం నో విదితం తేఒస్తు స్వస్థో భవ గతజ్వర 8. 3౫ 

ఆయం హొ సురనిన్యస్య త్రైలోక్యస్య చ యః _పభుః, 

స గృహీతో దైవబలా దృగ్న దర్చాః సురాః కృతాః, ౩౬ 

యథేష్టం భుంక్ష్వ లోకాం స్త్రీ న్ని గృహ్మోా౭_రాతి మోజసా, 

వృథా కిం తే శ్రమేణహ యుద్ద మద్య తు నిష్పలమ్. ౩౭ 

తత స్తే దైవతగణా నివృత్తా రణకర్మణః, 

త చ్చుత్వా రావో ర్వాక్యం స్వస్థచెతా బభూవ హ. . కరా 

అథ రణవిగతజ్వరః (పభు ర్విజయ మవాప్య నిశాచరం( దః, 

స్వభవన మభితో జగామ హృష్టః స్వసుతమవాప్య చ వాక్య మబవీత్. ౩౯ 

(స త మితి) యుద్ధ అదర్శనస్టోఒ[బవీ దితి. సతి దర్శనే, మహేంద్ర ఏవ నాశయే దితి 
ధి అ | 

భావః. 33.౩౪ 

(ఆగచ్చు తేతి) నివ ర్తతాం నివృ త్తమస్తు, సమా_ప్రమస్తు, a౫ 

(అయ మితి.) కథం నివృత్తి రిత్య_తాహ (జిత మితి*) భావె ని, చెవబలాత్ దేవ 

సెనాయాః. ఏక కిలా 

(ఆశేతి.) రణవిగతజ్వర 8 విగతరణజ్యరః ఇత్యర్థః, క్రి౯ా 
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అతిబలసద్భ శే ః పరా(కమె సె ర్మమ కులమానవివర్దనం కృతమ్, 
ద 

యదయ మతులబల _స్త్వయా౬ద్య వై (తిదశపతి పబ్రదళాశ్చ నిర్దితాః, ౪౦ 
(“nan 

నయ రథ మధిరోప్య వాసవం నగర మితో (వజ నేనయా వృత _స్త్వ్వమ్, 

అహ మపి తవ గచ్చతో _దుతం సహ సచివై రనుయామి పృష్టతః. ఆం 

అథ స బలవృత స్పవాహన స్రీదశపతిం పరిగృహ్య రావణిః, 

స్వభవన మభిగమ్య పిర్యవాకా కృతసమరాళా విససర్ణ రాక్షసా౯ా. ౪౨ 

ఇతి శ్రీ మ దామాయణో, ఉ తరకాండే, ఏకోన త్తి ంశ సృరః. 
©) వ ry గ 

2. స సగ రా 

ఆధ (తింళ స్సర్గః 

జితే మ హేం దేఒతిబలె రావణస్య సుతేన చె, 

| _పజాపతిం సురా స్సర్వే గతా: పరమదుఃఖితాః, 

భగవకా పురుహూతో౭.యం నిగృహీతో౬భవ ద్వరాత్. 

రాక్ష సేం్యదం సుర స్సర రవధ్యం కృతవానసి, 

మ హేశ్వరేణ ప్వుతస్య వరా దతా దురాత్మనః. 

(నయేతి) త్వరిత ముసనయస్వేతి పారే నిర్జితా ఇతి పూర్వేణాన్వయః. ౪౦౪౧ 

(అశేతి) _రాక్షసాజా విససర్హతి స్వం స్వం నివేశం (ప్రతీతి శేషః. ౪౨ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణజభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోన తింశ స్సర్గః, 
"యో ౧ 

PI. Ua 

అధ తింశ స్పర్షః.. 
నో గె 

“9 
(జిత ఇత్యాది.) | ల 
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{9 ౦(దవి మోచనార్డం ఆగతవంతం (బ్రహ్మాణం పతి ఇం|దజితా అమరత్వ వరణమ్) 

కిం కరోతు సురేష్నద్రస్తం మాయయా బలవ త్తరమ్, 
సురా శ్చ సర్వే లోకేశ న జయంతి భవద్యరాత్. 

తసాత్త్వమేవ దేవేదం మోచయస్వ మహాద్యుతే, 
అద్య పభృతి లోకేశ స్వవికమబలోదితః. 

ఇతి విజ్హాప్య భా వజ్ఞాః (ప్రణిపత్య (పసాద్య చ, | 

(పజాపతిం పురస్కృత్య యయు ర్లంకాం సురా స్తదా. రా 

తత రావణ మానాద్య పుత(భాత్నథి రావృతము, 

అ|బవీ దగన తిష్టం త్సామపూర్వం (పజాపతిః. యం 

వత్స రావణ తుష్టో=.స్మి పుతస్య తవ సంయుగే, 

అహో౭౬స్య విక్రమౌదార్యం తవ తుల్యోఒధికోఒపి వా. 3 

జితం బా భవతా సర్వం తె లోక్యం స్వేన తేజసా, ఆ 
కృతా ప్రతిజ్ఞా సఫలా (పేతోఒస్మి స్వనుతేన వె. ఇ 

ఆయం చ పు తోఒతిబల _స్తవ రావణ వీర్యవాకా, 

జఇగతీం్య దజిదిత్యెవ పరిభ్యాతో భవిష్యతి, x 

బలవాకా దుర్హయ శే లవ భవిష్య త్యేవ రాక్షసః, 

యం సమా శిత్య తే రాజకా స్థాపితా ప్రిదశా వశే. ౬ 

త న్ముచ్యుతాం మహాబాహో మహేందః వాకశాసవః, 

క్రిం చా&స్య 'మోక్షజారాయ (పయచ్చంతు దివౌెకస$, ౭ 
@ 

(వక్సతి.) అహో౭౬ స్యేతి సంధి రార్డ 8, ౨౩ 

(జిత మితి.) స్వసుతేన స్వసుతబలేన, త్వయా కృతా ప్రతిజ్ఞా, చతురో దిక్సా లాజా 

చజేష్యామ్లీతి కృతా (ప్రతిజ్ఞా. | ౪.౭ 
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అథాఒ(బవీ న్మహాతేజా ఇందజి తృమితింజయః, 

అమరత్వ మహం దేవ వృణే య ద్యేష ముచ్యతే. లా 

చతుష్పదాం ఖేచరాణా మన్యేషాం చ మహౌజసామ్, 

వృక్షగుల్మక్షు పలతాతృణో పలమహీభృతామ్. ౯ 

సర్వేఒపి జంతవో౬న్యోన్యం భేత్తవ్యె సతి విభ్యతి, 

అతోఒ్మత లోక సర్వేషాం సర్వస్మా చ్చ భవే దృయమ్. ౧౦ 

తతోఒ్మబపి న్మహాలేజా మేఘనాదం పజాపతిః, 

నా&. స్త్రి సర్వాఒమరత్వం హ్ కస్యచి (త్పాణినో భువి. ౧౧ 

పక్షీణశ్చ చతుష్పాదో భూతానాం వా మహోౌెజనసామ్, 

(శుత్వా పితామహే నో క్త మిం దజిత్ (పభుణాఒవ్యయమ్. ౧౨ 

అథా౬్మ్షబపి త్స త త్రస్థం మేఘనాదో మహాబలః, 

(శూయతాం వా భవే త్సిద్ది శృత్నకతువిమోక్షణే. ౧౩ 

మమెష్ట్రం నిత్యశో హవ ర్మంత్రై స్పంపూజ్య పావకమ్, 

సర్మగామ మవతర్తుం చ శతునిర్భయకాంకీణః. ౧౪ 

(తత ఇత్యాది సార్థమేకం వాక్యం.) సర్వాఒమరత్వం సర్వస్మా దపి నిమి తా త్పర్వస్మి 

నబ కాలే మరణరాహిత్యం భువి మత్సృస్టవ్రాణీనాం నాసి పక్షాదిభో య న్మరణమ్. రొ_--౧౨ 
pal య 

(అథేతిం. పూర్వోక్తవివరణ మేతత్. ((శ్రూయతా మితి వా అథ వేత్యర్థః. సర్వా ౬ 

మరత్వాభా పఒపి శత క్రతువిమోక్షణె, తన్నిమి త్రం మయా సిద్ధిః కాంక్షీతా సా (శూయతాము. ౧౩ 

(మమేతి) నిత్యశో నియమేన, హవ్వ్యైః పావకం సంపూజ్య శ త్రునిర్ణయకాంకీణ?* 
— జ 

సం గామ మవత రుం ప్రవేమ్హం వాంఛతో మమాశ్వయుకొ రథో విభావసో రగ్నేః తత్కాల ముత్తిష్టేత, 
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(బ్రహ్మణా ఇం(దదింధన హేతుత్వని రూపణమ్) 

అశ్వయుక్షా రథో మహ్య ముత్తిషే త్తు విభావసోః, 

తతి సస్యాఒమరతా న్యా నె ఏష మే నిశ్చాయో వరః. ౧౫ 

తస్మికా యద్యసమాక్తై చ జహ్యహోమే విభావసౌ, 
యుధ్యేయం దేవ సంగామే తదా మే స్యా ద్వినాశనమ్. ౧౬ 

సర్వో హి తపసా దేవ నవృణోత్యమరతాం పుమాకా, 

వి కమెణ మయా త్వేత దమరత్వం (పవ _ర్హితమ్ ౧౭ 

ఎవ మ స్తి ఏతి తం చా౬2హ వాక్యం దేవః పితామహః, 
Mn 2) 

ముక్త 'శ్చేయ్యదజితా శ కో గతాశ్చ (తిదివం సురాః. రాలా 

ఏతస్మి న్నంతరే రామ దీనో _భష్టాఒమరద్యుతిః, 

ఇంద శ్చింతాపరీతాత్మా ధ్యానతత్పరతాం గతః, ౧౯ 

తం తు దృష్ట్వా తభాభూతం (పాహా దెవః (పజాపతిః, 

శత కతో కిము పురా కరోతి స్మ సుదుష్కరమ్. ౨౦ 

-తతీ సస్య మే సంగ్రామే, అమరతా స్యాదేవ, ఏష మె నిశ్నయాో వరః. ౧౪-౧౫ 
(0 | 

(తస్మిన్నితి.) తస్మికా సంగ్రామే అపేక్షితే విభావసౌ జహ్యహోమే చాఒసమా కై తు 

విఘ్నవశా దసమా స్తే తు యది యు ధ్యయం తదైవ సంగామ ఏవ వినాశనం భవ త్వితి మమెష్ట మితి 

సంబంధః. (పకారాంత రేణ వినాకో మాభూ దిత్యర్థః, ౧౬ 

మయాఒత్తైత ద్వరం లోకవిలక్షణం (ప్రావ్యత ఇతి విస్మయతే (సర్వ ఇత్యాది.) 

1పవరర్హితం ప్రకీర్రితం, దాతవ్యల్వే నేతి శేషః, ౧౭ 

(ఏత స్మిన్నితి.) భ్రష్టామరద్యుతిః భష్టామరాణాం రెవానాం ద్యుతి ర్యస్య స తథా. ౧౮౭౧౯ 

(త మితి) హే శత్మకతో, ఏవ మిదానీం, శోచజా భవాజా, పురా సుదుష్కరం కిము 
అస (3 కరోతి స్మ, కస్మా త్కృతవా నని త్యర్గః, అవద 
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అమరేంద మయా బహ్వ్యః (ప్రజా స్పృష్టా స్తదా ప్రభో, 

ఎక వర్ణా స్పమాభాషా ఏకరూపా శ్చ సర్వశః. ౨౧- 

తానాం నొ౬ స్తి విశేషో హి దర్శనే లక్షణేఒపి వా, 

తతోఒహ మేకాగమనా సాః (పజాః పర్యచింతయమ్. ౨-లి. 

సో=హాం తాసాం వి శేషార్థం శ్రియ మేకాం వినిర్మ మె, 

యద్య ,త్పజానాం (పత్యంగం విశిష్టం తత్త దుద్ధృతమ్. ల ౩. 

తతో మయా రూపగుజై రహల్యా స్త్రీ వినిర్మితా, 
హలం నామెహ వై రూపం హల్యం త|త్సభవం భవెక్. ౨౪ 

యన్మా న్న విద్యతే హల్యం తేనాఒహల్యేతి వి శుతా, 

అహల్యేతి మయా శక తస్యా నామ (వవ_ర్థితమి, D౫ - 

నిర్మితాయాం చ దేవెంద తస్యాం నార్యాం సురర్ష భ, 
లె 

భవిష్యతీతి కనై్యైషా మమ చింతా తతో౬ఒభవత్.. ౨౬ 

ఏతాదృశ దుఃఖవీజం మయా కృత మిత్య(తాహ (అమరేందే త్యాది) _ ఏకవర్తాః సమా 
లు 

భాషాః ఏకరూపకాంతిస్వరాః, ఏకరూపాః సమానవయోవస్థకాలాః, దర్శనే సౌందర్యే, లక్షణే నయనా 

ద్యవయవసొష్టవె చ. తాసాం ఏవిశేషో నాఒ౬ఒసీత్. ౨౧ 

(తతోఒహ మితి. ఎకాగమనా సావధాన సృకా, తాః (ప్రజా ఉద్దిశ్య, పర్య 

చింతయం తాసాం విశేషకఠణ(ప్రకార మచింతయం వా. ౨౨ 

(సోడహ మితి.) తాసాం విశేషార్దం కించి త్కించి దంగవై కల్యప్రయు క్రసరస్పర 
డ్ యా వావి 

వై లక్షణ్యసిద్ద్యర్థ మేకాం శ్రియం, వినిర్మమె నిర్మితవా నస్మి (యద్య దితి)  (ప్రత్యంగం అంగ 

మంగం, యద్య ద్విశ్ష్టం సారభూతం౦ సౌందర్యం త త్తదుద్భృతమ్. ౨౩3 

(తత ఇతి.) రూపగుజై ః (పత్యంగ ముద్దృతై * సౌందర్యగుణై. 8, అహల్యానామాంగనా" 

కాచఛచిత్ విసిర్మితా. ౨ 

(నిర్మితాయా మితి.) భవిష్యతితి క'సై షా పత్నీ భవిష్యతీతి చింతా ఒభవత్ త త్తుల్యవరా 

భావా దితి భావః. అము న లాయ ముం. 
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((ద్రహ్మణా = ౦|దబటి ంధనహే హాతుత్వనిదాపణమ్్ 

తంతు శక తదా నాదీం జాసీషే మనసా (పభొ, 

స్థానాధికతయా పత్నీ మమెే ఇతి పురందర. ౨౭ 

సా మయా న్యాసభూతా తు గొాతమస్య మహాత్మనః, 

న్యసా బహూని వర్షాణి తెన నిరారాతితా చ హా. అరా 

జ్ఞాత్వా తపసి సిద్ధిం చ పత్న్యర్థం స్పర్శితా తదా. జా 

స తయా సహ ధర్మాత్మా రమే స్మ మహామునిః, 

ఆసస్నిరాళా దేవాస్తు గౌతమె దత్తయా తయా. ౩0 

సంకుద్ద స్వం హా ధర్మాత్మకా గత్వా తస్యాఒ౬ఒ[శమం మునేః, 

'దృష్టవాం శ్చ తదా తాం స్తం దిపా మగ్నిశిఖామివ. ౩౧౫ 

సా త్వయా ధర్షితా శక కామా _ర్తెన సమన్వునా, - 

దృష్ట స్త్వం చ తదా తేన హ్యా(శ్మమే పరమర్షి ణా. ఇ_౨ 

తతః (క్రుద్దేన తేనాఒసి శ_ప్పః పరమతేజసా, 

గతోఒసి.యేన దేవేంద దశాభా గవిపర్యయమ్, ౭౩ 

(ఈ మితి) _స్టానాధికతయా త్రై లోక్యా౭.ధిసతిక్వేన హేతునే త్యర్థః. మమైషా పత్నీతి 

ఏనసా జాసీషే ఆస్మ దనుమతిం వినా తాం  ప్రార్టితవా నసీత్యర్హః. ౨౭ 

( సతి.) నిర్యాతితా పునః (పత్యర్పితా. ౨౮ 

(తత ఇతి.) ప్రైర్యం జితేం్యదియత్వం, తపసి తపోవిషయె, స్పర్శితా దత్తా. ౨౯౩౨ 

(తత ఇతి. దళాభాగవిపర్యయం దళాభాగోఒవస్టావిశేషః, తస్య విపర్యయం, సహజ 
సాత్వికావనావిపర్యయ మిత్యర్లః. 3 

అ థి 
(గ 

[20] 
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యస్మా న్మె ధర్షితా పత్ని త్వయా వాసవ నిర్భయమ్, 

తన్మా త్త్వ్వం సమరే రాజం చృ(తుహ స్తం గమిష్యసి. 3౪ 

అయం తు భావో దుర్చుదె య స్వయేహ (పవ ర్రితః, 
ఉట —0 | — 

మాను షేష్ణ౭పి లో కేసు భవిష్యతి న సంశయః. ౩౫ 

త(తా౭ర్లం తస్య యః కర్రా త య్యర్లం నిసతిష్యతి, 

నచ తె సావరం స్థానం భవిష్యతి న సంశయః, 3౬ 

యశ్చ యశ్న సురెందః స్యా ద్దువ సృ న భపివ్యతి, 

ఏష శాపో మయా ముక్త ఇత్య౬సౌా త్వాం తదాఒ౬(బవీక్, కె౭ 

తాం తు భారా్యాం స నిర్భర సో బవీ తుమహాతపాః 

దుర్వినితే వినిధ్వంస మమాఒ౬శమసమపతః. ఇలా 

రూపయావనసంపన్నా యస్మా త్వ మనవస్లితా, 
ఆం థి 

తస్మా (దూపవతీ లోకె న త్వ మేకా భవిష్యతి, జా 

(అయం త్వీతి,) అయం భావః, మాను షేషగ౬పి శాస్తాధి కారిష్వఒపి శవిష్యతి, రాజ 
: =a 

స్తవ దోషాదితి భావః. కళ౪_2౫ 

(తశ్రేతి) తత్ర జారభావే యో ధర్మః, సముక్తాస్యతి తస్య యః కర్మా తత పురుషే 

తస్యాఒ ధర్మస్యాఒర్హం నిపతిష్యతి, త్వయ్యర్దం “నిసతిష్య తీత్యర్ణః, “రాజా రాష్ట్ర కృతం పాప” 

మితి న్యాయాత్, స్థావరం స్థిరం. స్థానం పదమ్. 
చెల 

న కేవలం త వై వాదస్థిరత్వం అపి తు అన్యన్యాఒపి జారసే త్యాహ (య శ్చేతి,) చ 

సురేంద్ర, య ఎవం జొర? స్యా త్పోఒపి![ధువో మా భవిష్యతీ త్యర్థ ౬. ౩౭._.౩ల౮ 

(రూపెతి) మమాఒ౬౬[శమసమీసతో యన్మా త్య మనవస్థితా, తస్మా దేవై తత్పర్యంఠం 

త్వ మేకైవ రూపవతీతి యత్ ప్టితం తన్న భవిష్యతి. చకా 
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((ద్రహ్మణా ఇంద్రకృత అహల్యాధర్షణాదిస్మారణ పూర్వకం తస్య బంధన హేతుత్వనిరూపణమ్) 

రూపం చ తె _పజా స్పర్వా గ మిష్యంతి న సంశయః, 

య తదేకం సమా(శ్రాత్య ప్మిభమోఒయ ముపసిత ?, ౪౮ 
అం @ 

తదా పభ్మతి భూయిష్టం (పేజా రూపసమనితాః, 

సా తం (పనాదయామాస మహర్షిం గొతమం తడా. ఆరా 

అజ్ఞానా దరి తా నాథ త్వ దూపేణ దివౌకసా, 
కు థల 

న కామకారా ద్విపర్తి (పసాదం కర్తు మర్షసి. భై 
దే “నా 

అహల్యయా త్వెవ ముక్తః (పత్యువాచ స గెతవు౩, 

ఉత్చత్స్యతి మహాతేజా ఇక్షకూ కాం మహారథః, జ 

రామో నామ యతో లోకే వనం చాప్ప్యుపయాస్యతి, 

(వా హణా ర మహాబాహు ర్విష్టు ర్మ్యానుషవి విగహః, ౪ ౪ 

తం ( దక్షిసి యిుదా భే తతః పూతా భవి ష్యసి. ౪ ౪౪ 

స హి పావయితుం శ క్త స్త్వయా యదుష్కృతం కృతమ్, 
—0 0 ద 

తన్యాఒ౬తిథ్యం చ కృత్వా వై మత్సమీపం గమిష్యసి, ౪౫ | 

_వత్స్యసి త్వం మయా సార్దం తదా హి వరవర్తిని. 
థ్ ల్ 

ఎవ ముక్కా స విపర్షి రాజగామ స్వ మాశమమ్. dey 

తత శ్చచార సుమహ త్సా పత్ని (బహ్మవా దినః. 

శాపోత్సర్లా ద్ధి త'స్యేదం మునే స్పర్వ ముపస్థిత మ్, ౪౭64 

(రూపం చేతి.) త దూపం (ప్రసిద్ధం తవ సౌందర్యం సర్వాః ప్రజాః ప్రియః. గమిష్యం 

తీతి, ఏిభ్రమః కామమోహాః. ళం 

(త దితి.) . ౪౧.౪౭౪ 
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(in 

త్ర తర త్వం మహాబాహో దుష్కృతం య రత్త ఇయా కృతమ్. 

తేన త్వం (గహణం శతో ర్యాతో నాఒన్యేన వాసవ, ౪ లా 

శీ ఘం వె యజ యజం త్వం వె షవం నుసమాహాతః. 
యా జః == దం 

పొావిత స్తేన యక్షైన యాస్యసే (తిదివం తతః, ౪౯౪ 

పృుతశ్చ తవ దేవేం[ద న వినష్టో మహారణే. 

నీత స్పన్నిహితశె వన ఆర్గకేణ మహోదధా, ౫౦4 

మళ (పష > EF స మం వ ఎత (_చ్చుత్వా మ వాం దస్తు యజ్ఞ మిషప్ట్వా చ్ వ్రైష్టవమ్, 

వున స్రిదివ వమాకామ దన్వళశాసచ్చు 'దేవరాట్, ౫౧|| 

ఏత దిందజితో నామ బలం యత్కీ__ర్తితం మయా. 

నిర్ణిత ్త్న దెవెందళపాణినో౬న్వ్యే తు కిం పునః. ఎ ౨|| 

ఆశ్చర్య మితి రామ శ్చ లక్మణ శ్చాఒ్య బవి _క్రదా, 

అగ స్యవచనం శ్రుత్వా వానరా రాక్షసా సదా. ౫౩ ౪ 
— 5 rn 9) 

విభిషణస్తు రామస్య పార్మ్వన్థో వాక్య మ1బవీత్. 

ఆశ్చర్యం స్మారితొ౬ స్మ్యద్య య _త్తద్ర్రుష్టం పురాతనమ్, xu 

(నాన్యేనేతి నతు హేత్వంత రేటే త్యర్థః, అరా_౪౯ా౪ 

(పుత శ్వేతి) (నీత ఇతి.) ఆర్యకేణ మాతామహేన నీతః, మహోదధౌ, సన్నిహితః 

సమ్య జ్నిహాతః, నికీ ప్తః, ౫౦౪౫ ౨౪ 

(అశ్చర్య మితి.) రామః అగ _స్త్యవచ (శుత్వా ఆశ్చర్య మిత్యఒ(బవీత్, తథా లక్ష్మణః, 

తథా వానరరాక్షసాశ్నా౬(బున న్నిత్యనుషంగః, ౫24 

(విఖిషణ _స్ట్విత్యాదిి సూ రామ అగస్త్య స్తు. ఆశ్చర్యం యద్దృష్టం పురాతన మబవీత్, 

తత్సర్వం మయా దృష్టం, ఇదాసీ మహం స్మారితో ౬స్మి, తే త్వయా౬ద్య సర్వం చశ్రతం, విఫీషణ 

సంవాదేన సర్వస్యా౬ఒగస్తోో కృస్య నత్యత్వం దర్శితమ్. ౫౪౪.౫౬ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషణ, మణిమకుటాక్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

(తింశ స్సర్గః. 

—— 
న్ 
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(అగప్న్యైన రామం [వతి రావణసరాజయకథనోప కమః ) 

అగస్త్యం త్వ బవీ (దామ స్పత్యు మేత _చుతం చ మె. ౫ 

ఎవం రామ సముద్భూతో రావణో లోకకంటకః, 

సపుతో యేన సంగామె బిత శక స్పురశ్వరః. ౫౬ 

ఇతి (శ్రీమ దామాయణే, ఉ_త్తరకాందె, (తింక స్సర్గః, 

క 

అథ ఎక తింళ స్సర్గః. 

నాలా మ. 

తతో రామో మహాతెజా విస్మయా త్పున రెవ హి, 

ఉవాచ (పణతో వాక్య మగ_స్హ్య మృషిస త్తమము, గా 

భగవకా రాశనః కూరో యదా పభృతి మెదిసీమ్, 

పర్యట తి తదా లోకా శ్చూనా్యా ఆసకా ద్విజో త్తమ. ౨ 

రాజా వా రాజమా(తో వా కిం తదా నాఒ[త కశ్చన, 

దర ణం యత న (పాపో రావణో రాక్ష సేశ్వర౪. తె 
రయ నా 

ఉతాహో హత విర్యా స్తే బభూవ్వు?ః పసృథిపిక్షితః, 

బహిష్క్ట్బుతా వరా స్తెశ్చ బహవో నిర్దితా నృవాః, ౪ 

అథ ఏక తింశ స్పర్తః. 
= Mn 

గా ఇది... 

(తతో రామ ఇత్యాది) ౧ 

(భగవన్నితి.) యేన కారణేన, రావణో ధర్షణం న పాప్తః తస్మా త్తదా తత్కాలే. ౨ 

(రాజేతి.) రాజా క్షతియో వా, రాజమ్మాతో వా, అక్ష్మతియో౬పి (ప్రభుర్వా కశ్చన. 

నాజఒజసీత్. 3 

(ఉతాహో ఇతి) పక్షెంతరే వర్తతే, అథవా, విద్యమానా ఏవ పృథివీక్షితః, హత 
-వీర్యాః దీర్యరహితాః ఆసజా, అధవా ఏర వ క్వేపి వకాస్త్ర9 ర్లివ్యాస్తై ర్పహిష్కుతా సంత క 

-సర్గికాః ఇత్యువాచేతి పూ ర్వేణాన్వయః, wr 
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రాఘవస్య వచ (శుత్యా హ్యగహ్యో భగవాకా బుషిః, 

ఉవాచ రామం (పహసకా పితామహ ఇవేశ్వరమ్. ల 57 

ay ఇల a యె న ఎ 

ఇత్యివం బాధమానన్తు వార్థివాజి వౌ ద్ధివర్ష్భ, 

చచార రావణో రామ పృథివీం పృథివీపతే. ౬ 

తతో మాహిష్యతిం నామ పురీం స్వర్షపుర్మీ పథామ్, 

సం పాపో యుత సాన్నిధ్యం సదాఒ౭౬సీ ద్యసురెతసః, ౭ 

తుల్య ఆస్తీ నృప స్తస్య (పభావాద్వసురేతసః, 

అర్జ్హునో నామ య(తా౭గ్ని శృరకుండేశయ స్సదా. లా 

తమేవ దివసం సోజఒథ -హెహయాధిపతి ర్చోలి, 

అర్షునో నర్మదాం రంతుం గత స్త్రీభి స్ప 'హెశ్వరః. డా 

తమేవ దివసం సోఒథ రావణ స్తత ఆగత కి 

రావణో రాక్షసేందస్తు తన్యా౬ మాత్యా నపృచ్చత. రాం 

క్వా౬ర్లునో నృపతి శి ఘం సమ్యు గాఖ్యాతు మర్హథ, 

రావణొ౬ఒహ మన్నుపాప్తో యు ర్ఞాప్పు ర్నుృృువరణ హా, ౧౧ 
rr అబల 

రావణాఒపజయస్మరణ,ప్రత్యా ప్రహనన్నిత్యు కం, రామప్యామర్లో వరత ఇతి మునే 
న యె — 

ర్మందహాసో వా, ఈశ్వర అగ్ని ప్రధానశౌర్యాదిక! తగుణం రుదమ్. 

(తత ఇతి.) వనురెతనః, అగ్నే సాన్నిధ్యం పాకారరూపేణ నిత ్యసాన్నిధ్యం, వసు 

రతసోగ్నే స్తి వ్రత్యర్తః. 

(తుల్య ఇతి, శరకుండెశయః శరా స్తరణనత్, కుండ మగ్నికుండం తత. శేత ఇతి 

తథా, పచాద్యచ్. ““శయవాసవాసిష్వి"త్యలుక్ . రా 

A అనరా వ్ల 3 స వ్ » అల (త. మవ దివసమితి.) యస్మికా దివసే, రావణో గతః తస్మిన్నేవ దివస ఇత్యర్థః, త్రీభీ 
“రంతుం నర్ముదాం గత ఇత్యన్వయః. ఈశ్వర 8 రాజా. ౯-౧౧ 
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(రావణేన నర్మదాతీ రే శివలింగార్భనో ప కమఃి 

మమా౬= గమన మస్యజ్న గె యుష్మాభి స్పన్ని వేద్యతామ్, ౧౧U 

ఇత్యేవం రావణోక్తా స్తే అమాత్యా స్పువివశ్చిత =. 

అ బువకా రాక్షసపతి మనాన్నిధ్యం మహీపతేః, ౧ ౨౪ 

(శుత్వా విశవసః ప్కుతః పొరాణా మర్లునం గతమి, 

అపసృత్యా౬ఒ౬గతో వింధ్యం హిమనతున్నిభం గిరిమ్, ౧౩౪ 

సత మ(భమివాఒ౬౬విష్ల ము ద్భాంతక మివ మెదిసీమ్. 

అపశ్య _దావణో వింధ్య మాలిఖంత మివా౬ఒ౦బరమ్ు, uu 

సహ సశిఖరో పేతం సింహాధ్యుషితకందర మ్. 

(పపాత పతిత్రె సోయె స్పాట్టహాస మివాఒ౦బుధిము, ౧౫|| 
యి D001 (we) 

దెవదానవగంధరై స్సాప్పరోగణకిన్నరై *. 

స్వస్త్రభిః డ్రీడమానై శ్చ స్వర్షభూతం మహో(చ్చయమ్, neu 

నదీఖి స్ఫ్యందమానాథి స్పాటికపతిమం జలమ్. 

ఫణాభి శృలజిహ్వాఖి రనంతమివ విష్టితమ్, Neu 

(ఇతితి.) ఆ|బువకా _ద్రువతే స్మ. ౧౧U—౧ ౨| 

(శుత్వెతిి విశ్రవసః పుత్రో రావణః, హెరాణాం ముఖాడితి శేషః. అపసృత 

'పురాన్నివృత్య. ౧౩౪| 

(స ఇత్యాది). సార్దపంచకం, అభ మివ మహామేఘమివ, సమావిస్టం, మేదినీ 
ళ్ _ థి రు 

తటి” ఇత్యమర 8, 
౧౪౪ 

(స్ఫాటిక్కపతిమం,) జలం స్యందమానాధిర్నదీభి ర్హెతుభి రిహ్వాభి రుపలక్షిత మనంత 



208 (శ్రీమ_దామాయకే, గోవిందరాజీయవిశిషే 

ఉత్కామంతం దరీవంతం హిమవత్సన్ని భం గిరిమ్. 

పశ్యమాన స్తతో వింధ్యం రావణో నర్మదాం యయా, 

చలోపలజలాం పుణ్యాం పశ్చిమోదధిగామినీమ్. 

మహ్మాషె షె సృమ౩ స్సింహై శ్నార్లూలర్థగజోే త్త త్తమొ౩, 

ఉహ్ణాభిత మై _ప్పుషి తె స సృంకోభితజలాశయామ్. 

చ(కవాకై_ స్పకారండ్రై స్పహంసజలకుక్కు_టై9, 

సారే నైశ్చ సదా మత్త స్పుకూజద్చి స్పమా వృతామి. 

ఫుల ల్ల దుమకృతో త్త తంసాం చ|కవాకయుగ _స్తనీమ్, 

వి_స్తర్ణపులిన కొ లిం హంసావళిసు మేఖలామ్, 

పుష్పరేణ్వనులిపాంగీం జలపేనామలాంఖకామ్, 

జలావగాహసంస్పర్శాం ఫుల్లోత్సలశు ఇక్షణామ్. 

పుషృకౌాదవరుహ్యాశు నర్మడాం సరితాం వరామ్, 

ఇకా మివ వరాం నారీ మవగాహ్యా దళాననః. 

స తస్యాః పులినే రమ్యే నానామునిని షేవితే, 

ఉప్ పవిషై స్పచివై స్సార్థం రాక్షసపుంగవః. 

M౧౯ UU 

వాలి (6|| 

మివ విష్టితం. ఉ(త్మామంతం ఊర్ధ్వం వ్యాప్నువానమ్. ఉల్కావంత మితి పాఠాంతరమ్, ౧౭౪౧౮౪ 

(చలోపలజలాం.) 

జల వెగన చలోపలతయా నిర్మలామ్. 

అథ నర్మదాయాః. స్రీసామ్యమాహ (పుల్ల_దు మెత్యాది.) నర్మదాం 

1పథ్యాయ (వశస్య, 

ఉపలేషు చలాని జలాని యన్యాసామ్, చలోపలామలా మితి పాలే. 

గంగేయమితి, 

౨౨౨౫ 
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(రావణేన నర్మదాతీరే శివలింగార్భనోప్టకమః) - 

(పథ్యాయ నర్మదాం చాఒథ గంగేయ మితి రావణః, 

నర్మదాదర్శజం హర్ష మా_ప్తవాకా రాకసాధిపః, 

ఉవాచ సచివాం స్తత సలీలం శుకసారణా. ౨౯౬1 

ఏష రశ్మిసహ, సెణ జగత్క్యు త్రై ఏవ కాంచనము. 

తీక్చతాపకర స్ఫూర్యో నభసోజర్లం సమా శ్రితః, 

మా మాసీనం విదికేహ చండాయతి దివాకరః, ౨౮” 

నర్మదాజలశీత శ్చ సుగంధి (శృమనాశ నః, 

మదృయాదనిలోప్య త వాతక్యేష సుసమాహితః. ౨౯ 

ఇయం చాకి సరి చ్చేష్టా నర్మదా నర్మవర్డిసి, 

న్నకమీనవిహంగోర్మి స్పభయెవాంగనా సుతా. 20 
జ్ 

తద్భవంత ః క్షతా శృస్తె9 ర్నసృమరిం దసమై ర్యుధి, 

చందనస్య రసెనేవ రుధిరేణ సముక్షితాః. ౩౧ 

తే యూయ మవగాహధ్వం నర్మదాం శర్మదాం శుభామ్, 

మహాపద్మముఖా మతా గంగామివ మహాగజాః. 

అన్యాం స్నాత్వా మహానద్యాం పాప్మానం వి పమోక్ష్యథ, ౩ ౨4 

అహ మప్యద్య పులినే శరదిందుసమపభే. 

పుష్పోపహారం శనక్రైః కరిష్యామి కపర్షినః, 
రావణేనై వ ముక్తౌస్తు (పహ _స్తశుకసారణా*. ౩౪ 

అలికి. UY (సలీలం) నవిలాసమ్. 

(ఏష ఇత్యాది సారం.) కాంచనం కృత్వా. సువర్ణం కృత్వెత్యర్థః. 

వదాచరతి, నర్మవర్షినీ (పీతివర్షినీత్యర్లః. 
య థ థె 

(త ఇతి.) అవగాహధ్వం స్నానం కురుత, శర్మదాం సుఖదాం, 

కాఖభ్యో దిగ్గజ స్తన్ముథాః మహాగజా ఇవ, 

(అహమితి.) పుష్పోపహారం పుప్పుబలిమ్, 

(27) 

చం(|దాయతి చం|[ద 

౨౮ ౩౧ 



(తదితి సారం.) తద్గతీవళ మితి 

_ జ సె 
గ్రమ(_దామాయణా, గొొవిందరాజీయవిశి ఇ 

సమహోదరధూ[మాక్షొ నర్మదాం విజగాహిరే, 

రాక్షనేందగజై నె స్తు శోభితా నర్మదా నది, 

వా మనాంజనపద్యాద క ర్ల రంగా ఇవ ఎం 

తత స్తేరా రాక్షసా స్నాత్వా నర్మదాయాం మహో 

అష మూ గలం a వయం థె ఉత్తిర్య పుజారా రజ హు ర్పల్యర్హం రావణస్య తు, 

సర్మదా పులినే హృద్య శు భా(భసద్భశపభి 

రాక్షనై స్తు ముహూర్తేన కృతః పుష్పమయో గిరిః, 
క 

పుష్ప ాపహృశే బ్వషవం రావణో రాక్షసేశ సరః. 

అవతీర్ణో నదీం స్నాతుం గంగా మివ మహాగజః, 
శ తష = జనం 3 గ గు = రుం రక్ష డా తత స్నాత్వా చ విధివ జహా జప్య మను త్తమమె. 

నర్మదాసలిలా త్తస్మాదు దుత్తతార స రావణః, 

త(త కి క్రీ న్నాంబరం త్యకా గ శుక్ష క్షవస్రసమావృతమ్, 

రావణం (వాంజలిం యాంత మన్వయు స్పర్వ రణరాక్షసాః, 

తద్గతీవశ మాపన్నా మూ ర్రిము త ఇ 

డో య్శ త చ యాతి స్మ రా రావణో రా క్ష నేశ్వరః. 

బూనవమయం లింగం తత త్ర త స 

వాలుకా వేదిమ ధ్యే తు తల్తి౦గం నాప్య రావణః, 

ఆర్పయామాస గంధి శ్చ పుష్రళ్ళా౬ఒమృత గంధిభిః. 

(త శతి.) తత్ర నర్మదాప్పులి నె, (పాంజలిం రుద్రం (పతి కృతాంజలిమ్. 

Ep 

3౬ 

ecu 

౪౩3 

౩3౫ ._-ఎక౯ 0౪ 

ఛాందసో దిర్హ 8. మూ _ర్రిమంతః (వాణ్యాకారాః, అచ లా 

ఇవ స్థితాః రాక్షసా (స్తత తత్ర నీయత ఇతి) వతిదివసం డెవపూజార్థం తై రాక్షసై 

యదా కె లాసే రావణః పీడికో వాము క్రః, 

"స్మేతి జేయమ్. 
(= 

రితి. శేషః. 

తదా పబ్ళితి కత్పిక్యర్లం రావణో లింగపూజాం కరోతి 

౪9 —౪3 
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(కార్యవీర్యార్లు నేన నద పవాహే నిరురి త త్చవా “హ్ రావణస్య పూజ్యాదవ్యాదిహరణమ్ 

_ తత స్స తా మార్తిహరం పరం వరం వర్మ పదం చం దమయూఖభూషణమఘ్, 
సమర్చయిత్యా స నిశాచరో జగొ _పనార్య హసాకా పణన ర వా బా(గతః, పల 

ఇతి శ్రీమడామాయతే, ఉ_త్తరకాండే, ఎక్కతింశ స స్సర్గః. 

aA PBs. 

అథ ద్వా, తింశ స్సర్గః 

Kil ur 

నర్మదా పులినే యత రాక్షసేంద స్పుదారుణః, 

పుష్బోపహారం కురుతే తస్మా దైెశాదదూరతః. డా 

ఆర్జునో జయతాం _శష్టో మాహిష్మత్యాః పతిః (పభుః, 

కీడతే సహా నారీఖి ర్నర్మదాతోయ మా శితః, ౨ 

తాసాం మధ్యగతో రాజా రరాజ చ తదాఒర్జునః, 

కరేణూనాం సహ్మసస్య మధ్యస్థ ఇవ కుంజరః త 

బిజ్ఞాసు స్ప తు బాహూనాం సహసస్యో _త్రమం బలమ్ 

రురోద నర్మదా వేగం దబాహుఖి రృహుఖి రృ ఇతః. ఆ 

కార్తవర్యభుజాసక్తం తజ్జలం ప్రాప్య నిర్మలమ్, 

కూలోపహారం కురాషణం (పతిసోతః (పధావతి. వా 

(తత ఇతి.) (జగావితి ) సామగానం కృతవానిత్యర్హః, సామ్నాం సహ సశాఖాపారగో 

wa 

రావణ ఇతి (పనిద్ధిః, _ ఖా 

ఇతి (శ్రీగో విందరా రాజవిరచికే, శ్రీరామాయణజభూషణ, మణిముకుటాథా వ్యా 

ఏకతింశ స్సర్గః, 
Yn 

| 

ఆధ ద్వా(తీ ౦క స్సర్గ క, 

ar bax య (| 0 ఫ్ లి (౧ | Wer) 

నాననా క 

((పతిస్టోత 8) (పతి ప్రవాహమ్, ౧— ౫ 



212 శవము, దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశికే Don ట్ 

సమీనన్నకమకర సృపుష్పకుశసం_స్తరః, 

స నర్మదాంఒభసో "వేగ: (సావృట్కా_ల ఇవా౬౬బ ఖో. డు 

న వేగః క్వార్తవీర్యణ సం పేషిత కఇవాఒ౦భవః, 

పుష్పోపహారం సకలం రావణస్య జహార హ. ౭ 

రావణోర్లసమా_ప్తం త ముత్సృజ్య నియమం తదా, 

నర్శ్కదాం పశ్వతే కాంతాం (పతికూలాం యథా (పేయామ్. లా 

పళ్చిమేన తు తం దృష్ట్వా సాగరోద్దారసన్నిభమ్, 

వర్లంత మంభసో వెగం పూర్వా మాశాం (పవిశ్య తు. జా 

తతో=ను(భాంతశకునాం స్వభావోపరమే స్టితాము, 

నిర్వికారాంగనాభాసా మపశ్య (దావణో నదీమ్. ౧౦ 

సవ్యేతరకరాంగుళ్యా సశబ్దం చ దశాననః, 

వేగ పభవమన్వేషుం సోదిశ చ్చుకసారణా. ౧౧ 

తౌ తు రావణసందిష్టా (భ్రాతరౌ శుకసారణా, 

వ్యోమాంతరగతౌ ఏరా (పస్థితౌ పశ్చిమాముఖా. ౧౨ 

(సమీనేతి) కుశసం స్తరః కుశా స్తరణమ్. ౭ 

(రావణ ఇత్యాది శ్లోకద్వయం. సాగరోద్గారనన్నిభం సము(ద్రసరీవాహసనన్నిభం, 
(పూర్వ మాశాం _పవిశ్యత్వితి.) పూర్యామాశాం (ప్రవిశ్య పశ్యత ఇత్యన్వయః. రావణ ఇతి 

శేషం. రాకా 

(తత ఇతి.) స్వభావస్య నదీస్వభావసోోపర మేఒలంభా వే సతాం నదీ మసళ్యకి . 

(స వ్యేత ర8) సమ్యేతరకరాంగుళ్యా సశద్దిం, కీ ఘాన్వెషణద్యోతిహుంకార సహితం 

యథా తథా. ౧౧౧౨ 



లి —_— Ce రకాండే - ద్వా త్రింశ స్సర్గః _కే 
(ప్రవాహస్య (పాతిలోమ్యకారణం జ్ఞాతవతా రావణేన ఆర్హునసమీపగదునమ్ 

Sy ౫ 

అర్లయోజన మాకం తు గత్వా తే" రజనీచరౌ, 

పశ్యేతాం పురుషం తోయే (కీడంతం సహ యోషితమ్. ౧౩ 

బృహత్సాల్న పతెకాశం తోయ వ్యాకులమూర్దజమ్, 

మదరకాంతనయనం మదవ్యాకుల కేజసమ్. ౧౪ 

నదీం బాహుసహ| సేణ రుంధంత మరిమర్షనమ్, 

గిరిం పొదసహనేణ రుంధత మివ మెదినిమ్. ౧౫ 

బాలానాం వరనారీణాం సహ సేణ సమావృతమ్, 

సమదానాం కరేణూనాం సహ సెణేవ కుంజరము. ౧౬ 

తమద్భుతతమం దృష్ట్వా రాకసౌ శుకసారణౌ, 
సన్నివృత్సా వుపాగమ్య రావణం త మథోచతుః. ౧౭ 

బృహత్సాల(పతికాళశః కోఒప్యసౌ రాక్ష నేశ్వర, 

నర్మదాం రోధవ్యదుధ్వా (కీడాపయతి యోషితః. గరా 

తెన బాహుసహా(సణ సన్నిరుద్దజలా నది, 

సాగరోదారసంకాళా నుదారాం తృృజతే ముహుః, రకా 
౧ గ 

ఇత్యేవం భాషమాణా తౌ నిశామ్య శుకసారణౌ, 

రావణోరున ఇత్యుక్త్వా [(పయయొ యుదలాలసః, ౨౦ 
జ ఎం ధ్ 

(అర్ధయోజనెతి) పశ్యేతాం, అపశ్యతా మిత్యర్థః. ౧౩౧౭ 

(బృహత్సాలేతి.) రోధవ త్రటవతి. ఆకారాంత త్త్వమార్షం, కీడాపయతీతి పుగార్గః. 

ఎక్రీడయతీత్యర్థః. గలా ౧౯ 

(ఇత్యేవ మితి.) నిశామ్య దృష్వ్వా. (అర్జున ఇత్యు క్త క్వేతి.) అన్యపై్యావం సామర్థ్యం న 

-సంభివతితి యు క్ష్యతి శేషః. 
en 



214 (శ్రీమ్నదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టై 

అర్హునాభిము భే తస్మికా రావణో రాకసాథిపే 

చండః (పవాతి పవన స్పనాద సృరజా స్తదా, అలం 

సకృ దేవ కృతో రావ స్సర క్త పేషితో ఘనై 8, 

మహోదరమ హాపార్శ ధూ మాక్షశుకసారథై =. ౨౨ 

సంవృతో రాక్ష సేంద స్తు త్మతాగా ద్య(త చా౬రుునః, 

బుద 

తం నర్మదాాహాదం భీమ మాజగామా౬౦జన్నవభః,' ౧౯ ౨౩|| 

స త్యత స్త్రీపరినృతం వాశితాభి రివ ద్విపమ్. 

నెందం పళ్యతె రాజా రాకినానాం తదా౬ర్జునమ్, 

స రోషా(ద_క్తనయనో రాక్షనేందో బలోద్దతః. ౨౨౫ 

ఇత్యెవ మరునామాతాా నాహ గంభీరయా గిరా, 

అమాత్యాః కప మాఖ్యాత హైహయస్య నృపస్య వై ౨౬. 

యుద్దార్టీ సమన్నుపాపో రావణో నామ రాక్షిసః, 

రావణస్య వచ ళ్ళుత్వా మంతిజొ ౬థాఒర్జునస్య తే, ౨౭ 

రావణస్యోత్చాత మాహ (సకృదితి) సర ర్తఃర _క్తవర్షసహితః, రావ శృద్దః, సక 
'చేకవార మెవ, ఘనై $ (పెషితః కృతః, వర్షుకమేఘానాం ; సకృదావః. ఉత్పాత ఇతి భావః, ౨౧=౨౨౩|| 

అటి _ 
త తతి.) వాళితావిః క౭ణుధిక, * 

(ఇతీతి.) ఇత్యేవం వక్ష క్యమాణ(పకా రణ. 

(యుధ్యస్యేత్యాది) న్యంగ్యో కః. 

“వాశ్తా ప్రీక రేజ్యో 'శ్చే'త్యమరః. పశ్యతే సశ్యతి.౨౫ 



(య ఇత్యాది సార్టద్వయం. 

(ఇమఖి రితి.) 

హైహయేతి.) 

ఉత్తరకా౦డే - ద్వా (తీంశ స్సర్గః 

(రావ వణా౬ర్జునయో యో; యుద్ద 
డు 

ఉత్తస్టు స్నాయుధాస్రాళ్చ రావణం వాక్య మ(బువకా, 

యుద్దస్య కాలో విజ్ఞాత స్పాభు భో సాధు రావణ. 

యః &బం స్రీవృతం చెవ యోదు ముత్సహాతే నృపమ్, 
. యా క 

ప్రీసమకం కథం య_త్తద్యొద్దు ముత్పహ నేఒర్తునమ్. 

వాశితామధ్యగం మత్తం శార్దూల ఇవ కుంజరము. 

క్షమస్వా౬ద్య దశ్శగీవ చొష్యుతాం శర్వరి తనయా, 

యుద (శదా చ యద్య స్తి శ్వ సాత సమరేఒర్తునమ్, 
ఉట క్ వాక. 0 లె 

యద్యద్యా౬ ఫ్లై సి మతి ర్యోద్దుం యుద్దతృష్టా సమావృతా. 

నిహత్యాన్మాం స్తతో యుద్ద మర్తునే నోపయాస్యసి, 

తత స్తై రావణామాతై ౪ రమాత్యాః పార్టివస్య తు. 
ఢీ 
నా 

తతో హలహలాళట్లో సర్మదాకీర ఆబఖెౌ. 

అర్హునస్యానుయాత్యాణాం రావణస్య చ మం తిణామ్, 

ఇమభి సోమరై క్ళూలై స్రీశూలై ర్వ(జకర్ల టైం 

సరావణా నర్హయంత సమంతా తృమఖి। దుతా? 

య్రాహయాధిపయోధానాం వేగ ఆపీ త్చుదారుణ 8. 

సన్నకమినమకరసముు ద స్యేవ నిస్వనః, 

క్షీబం మ త్రం, 

కర్ణ ణ మాయుధవి శేషః, 

చేగో యుద్ద వేగః. 

ఉష్యతాం ఇహేతి శేషః. 
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(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిన్నే 
- లు 

రావణస్య తు లతేఒ౬.మాత్యాః (పహ స్తశుకసారణాః. 

కా ర్తపిర్య బలం | కుదా నిరహంతి స్మ తేజసా, 
క్ష కా వ ఈ (ఎ 

ఆఅరునాయ తు త త్క_ర్మ రావణస్య సమం. తీణః. 
మ్ న్ 

(కీడమానాయ కథితం పురుష ర్వ్వారరకీభిః, 

(శుత్వా న భి_త్రవ్య మితి ప్రై జనం తం తతోఒర్దునః, 

ఉ_త్రతార జలా త్రస్మా ద్గంగాతోయాదివాంజనః, 

(కోధదూషితన్నేత స్తు స తతోఒర్హునపావకః, 

(పజజ్వాల మహాఘోరో యుగాంత ఇవ పావకః, 

స తూర్ణతర మాదాయ వరహామాంగదో గదాష్,. 

అభిదు(దావ రక్షొంసి తమాంసీవ దివాకరః, 

బాహువికేపకరణాం సముద్యమ్య మహాగదామ్. 

గారుడం వేగ మాస్థాయ చాసపాతై వ సోఒర్జునః, 

తస్య మార్షం సమారుధ్య వింధ్యోర్క_ స్యేవ పర్వతః. 

స్టితో వింధ్య ఇవా౬క౦ంప్యః (పహసాో ముసలాయుధోః, 

తతోఒస్య ముసలం ఘోరం లోహబద్దం మహోద్దతః. 

(పహ స్తః (పేషయకా (కొద్దో రరాస చ యథాఒ౦బుదః, 

౨౬.6౪: 

౩8౭ (4 

౨౮౪ 

౩డాy 

coy 

Tou 

౪౨641 

Yz3yu 

(యుగాంతే) యుగాంతకాలే, ఉత్తితో "ఘోర పావక ఇవ. 

(వాహువిషెసకరణాం) బాహు ఖి ర్వికేపకరణం (భమణం యన్య్యా 

శే ఘ్యం, ఆపపాత ఇవ, న తు విశంవితవా౯ా, 

(తత ఇతి.) అస్య (పేషయకా అర్జునస్య సంహారార్టం క్షీవళా. 

సాం వేగ 
en.) 

8౯ (4... ౪౩4 

౪ త | 
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(రావణా౬ర్లునయో క యుద్దః) 
జ ధి 

తస్యా౭ (గే ముసలన్యా౬గ్ని రశోకాపీడసన్ని భః. 

(పహ స్తకరము కస్య బభూవ _పదహన్నివ. వ. 

అథాయాంత౦ తు ముసలం కారవఏర్య _స్తదాఒర్జునః. 

నిపణం వంచయామాస గదయా గతవిక్షబః, vy 

తత _స్త మభిదుదావ (వహ స్తం హహయాధిపః, 

[భామయానో గదాం గుర్విం పంచబాహుశతో చృయాహ్, veu: 

తథా హతోతివేగేన [పహపో గదయా తదా. 

నిపపాత హత శ్లైలో వజివజహతో యథా, ౪౭4 

సప పహ స్తం పతితం దృష్ట్వా మారీచశుకపారణా =. 

అ : = దర మాం iy సమహోదరధ్యూ మాడి హ్యపస్ఫష రకకాజిరాత్, అదా 1 

అపష్మకాంతే స్వమాత్యేషు _సహ్తై చ నిపాతితే 

రావణో౬భ్య_దవ తూర మరునం నృపస తమమ్, హి 
ఎవి రది eg ను 

సహ సబా బాహో _ప్రద్యుద్ధం వింశద్చాహోశ్చ దారుణ మ్. 

నృపరాక్షిసయో స్తత చారబ్బ్దం రోమహర్ష ణము ౫౧౪ 

(తస్యేతి.) అళోకపుష్పకృతః ఆపీడః అకోకాపీడః, వంచయమాస ప్రతిహతవా నిత్యర్థః, 

సగదః గడాసహితః, ఆగదఃఅరోగః అ(పతిబంధ ఇతి యావత్, వికమో యే ఖ్యుతి షిగహాః.౪౪॥_౪౫౪ 

(తత ఇతి)  పంచదాహుశశతై ౩ ఉృచ్భయ ఉత్కేపో యస్యా స్పా. ౪ 

(తథేతి) తథా శైల ఇవ స్థితః నిపపాత. ౪౭4౫౦4 

[ఖగ] 



218 శ్రీమ(దామాయణె, గోవిందరాజీయ విశిష్రై 

సాగరావివ సంరబ్రి" చలన్మూలా వివాఒచలౌ. 

తేజోయుక్తౌ వివాదితేగ (పదహంతా వివాజఒనలో, Xu 

బలోద్దతౌ యథా నాగొ వాశితార్థి యథా వృషా. 

మేఘావివ వినర్ణంతౌ సింహావివ బలోత్కటౌ, ౫ ౨|| 

రుదకౌలావివ _కుద్దె తదా తౌ రాకనార్దునె. 

పరస్పరం గదాభారం తౌ తాడయామాసతు ర్చ శమ, ౫౩ (1 

వ్యజ్మపహారా నచలా యథా ఘోరా న్విషేహిర. 

గదా పహారా౦ సౌ తత నెహాతే నరరాక్షసౌ, ౫౪4 

యధథా౬శనిరవేభ్యస్తు జాయతేఒథ (పతి శుతిః. 

తథా తయో ర్లదాపో థై దే స్పరానః (పతి కుతాః, su 

అర్జునస్య గదా సా తు పాత్యమానాఒ౬హితోరసి. 

కాంచనాభం నభ శ్చకే విదు తాదామనీ యథా, ౫౬. 4 

తధి వ రావణేనాపి పాత్యమానా ముహుర్ముహుః. 

అరునోరసి సిర్భ్ఫాతి గదోల్కవ మహేగిరౌ, seu 
జ 

నార్జునః ఖేద మాయాతి న రాక్షసగణేశ్వరః, 

ఇద మాసి త్తయో ర్యుద్దం యథా పూర్వం బలిం దయోః, ౫౮ ౪ 

శృంగ రివ వృషా యుధ్యకా దంతా గ్రైరివ కుంజరౌ, 

పరస్పరం తే” నిఘ్నంతె నరరాక్షసస త్తమౌ, x= u 

(సాగరావిళ్యాడి) కోక త్రయం. వాళితార్ధ క రజ్వ నై, యుధ్యంతా వితి శేషః, OU న ౪4 

(యకేతి.) (పతిశుతాః (పతిఖీతవంత ఇత్యర్థః. మత్వర్టీయ అజంత కః, విద్యుద్వి శే షేణ 

దో్యోతమానా హౌదామిసీ నభ ఇవ రాక్షసోరః కాంచనాభం స్వర్షవర్హం చకార. ౫౫ [యదా 4 



(బధ్యమాన ఇతి, 

ఉత్త రకాండే -ద్యా(తింళశ స్సర్గః 

(అర్జునేన రావణబంధనమ్) 

తతో౭ర్లునేన [కుదెన సర్వపాణేన సా గదా. 
౭ థ 

_స్రనయో రంతరే ముక్కా రావణస్య మహోరసి, 

వరడానకృత।శ్రాలే సా గదా రావణోరసి. 

దుర్చలేవ యథా వేగం ద్విధా భూత్వాఒపతత్ కికౌ, 

స త్వర్గున(పము_క్తేన గదాపాతేన రావణః. 

అపాసర్బ్ప దనుర్మా(తం నిషసాద చ నిషనకా, 
ళ్ చక 

స విహ్వాలం తదా౬౬.లక్ష్యీ దశ్యగీవం తతోఒర్జునః. 

సహసోత్సత్య జగాహ గరుత్మాసివ పన్నగమ్, 

స తం బాహుసహ్య_సేణ బలా దృృహ్య దశాననమ్. 

బబంథధ బలవా౯ రాజా బలిం నారాయణో యథా, 

బధ్యమాన దళగీవే సిద్ధచారణ దేవతాః. 

సాధ్వితి వాదినః పుష్పైః కిరం త్యరునమూర్లని, 
Ce 

వ్యా(ఘా మృగమివాఒఒదాయ మృగరాడివ దంతినమి. 

ననాద హేహాయో రాజా హర్థా దంబుదవ న్యుహుః, 

ద్వాతింక స్సర్గః. 

నా 

సాధ్వీతి వాదినః ఇయం (కియా సాధ్వితి వదంతః. 

౬ Ol 

౯౬౧౦౪4 

Ee 2 

౬౫6 

(వరదానేతి.) దుర్చలేవ బలరహీతేవ, యథావేగం స్వవేగోచితం, (పహ ర్తుం స్వయం 

స్వధా భూత్వా కతా వసతత్. తత్ర సూతుః (వరదాన కృతత్రాణ ఇతి.) నిష్టన ౯ా రటజా. =౦u_= ౪౪ 

EIU ——2zy 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 



(aw) (శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిన్నే 
_ a) 

(పహ స్హస్తు సమాళ్వస్తో దృష్ట్వా బద్దం దశాననమ్. 

అస జప లే షె సహా తై రాక్షస: (కొద్ద శ్చాభిదు. దావ ఐ రివమ్, eeu 

న_క్తంచరాణాం వేగస్తు తేషా మాపతతాం బభౌ. 

ఉద్భూత ఆతపాపాయె పయోదానా మవాజం౦ంబుధె, ౬లా4| 

ముంచ ముంచేతి భాషంత సిష తిె్నేతి చాసక్కశి 
— 6 

ముసలాని సశూలాని సోత్ససర్జ తదాఒర్జునే, ౬౯ 

ఎ షా వ c DDT, నాణ అ a అటవాజ్లాన్యావ తాన్యాశు అసం భి త _స్తదాఒర్జునః. 

ఆయుధా న్వమరారీణాం జ_గాహా౬రినిషూదనః, ౭0|| 

తత _స్త రేవ రకాంసి దుర్భరై § _పవరాయుధ్రి ర్ 
యొ 

ఖిత్వా ప్మిదావయామాస వాయు రంబుభరానివ, ౭౧౪ 

రాక్షసాఐ స్రాసయిత్వా తు కా _ర్తపీర్క్యోఒర్జున స్ప సదా. 

రావణం గృహ్య నగరం (పవివేశ సుహృద స థతః ౭ ౨|| 

స కీర్య మాణః కుసు మాక్షతోత్క_రై న్ర్వటై. స్పపౌర్రై 8 పురుహూతసన్నిభః. 

తదాఒరున స్పంపవి వేళ తాం పురీం బలిం నిగ్భ హ్యావ సహ (సలోచనః, 23౪ 

ఇతి (శ్రీమ్మ దామాయణే, ఉ_త్తరకాండిే, ద్వా తింళ స్సర్గః, 

జాల... మాము. 



జ్ యం బావాడు 
ఉత్తరకాండే_(తయస్రింశ స్సర్గః 

ఆభ తయ స్రుంక స్సర్గః. 

ల . లాసాంంయాక మాహా - a 

రావణ గహాణం. తత్తు వాయు గహణసన్ని భమ్, 

తతి; పులస్త్య శ్మశాన కథితం దివి ది వతై & ౧ 

తతః పుతకృత స్నే హో త్క_ం౦హ్యమానో మహాధృతిః, 

మాహిష్మతిపతిం ద్రష్టు మాజగామ మహామునిః. 2 

స వాయువూర మానాయ వాయుకులుగతి రి జః, 
i ఢి = అ SE 

పురీం మాహిష్మతీం (పాపో మనస్పంవాతవి_ కమః. 3 

సో౬మరావతిసంకాశాం హృషపుషజనాకులామ్, గోప ్రష్టపుష్ట 
(పవివళ పురీం (బ్రహ్మా ఇం దస్యేవా౬మరావతీమ్. ౪ 

పాదచార మివాఒ౬దిత్యం నిష్పతంత్తం సుదుర్లశమ్, 

తత స్తే (పత్యభిజ్ఞాయ చాఒర్జునాయ ని వేదయక౯ా, x 

అథ [త్రయత్రింళ స్పర్ష, 

, ా మామ 

(తత ఇతి.) కంప్యమానః అనుకంపాయు క్రతయా సంపద్యమానః, యద్వా పొౌతస్నేహో 

౧-౨ త్కంపిత ఇత్యర్థః, మహాధృరే రపి కంపితం హృదయ మిత్యర్థః, 

(స 

(స ఇతి.) అమరావతిసంకాళా మిత్యత ““జ్యాఫపో స్పంజ్ఞా ఛందసో రృహుళి” మితి 

ళా 

ఇతి. మనస్సంపాత విక్రమః మనోగతిః, వాయుతుల్యగతిః వాయుసమానగతిః. ౩ 

(హస్వః. 

(పాదచార మితి.) సుదుర్దశం దుర్దర్శ మితి యావత్. (ప్రత్యుద్గచ్చతీ [పక్యుద్గచ్చక, 

PI ఈశ్వర ం (బహ్మాణమ్, 



నూ! 
శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాబీయవిశి స్టే 

పురోహితోఒనస్య గృహ్వ్యాఒర్హ్యం మధుపర్కం తధివ చ, 

పురస్తా తృయయో రాజ్ఞ శృకస్యవ బృహస్పతిః. ౭ 

తత్త మృషి మాయాంత ముద్యంత మివ భాస్క-రమ్, 

అర్హునో దృశ్య సంభాంతో వవందెంద ఇవేశళ్యరమ్. ల 

స తస్య మధుపర్కం గాం పాద్య మర్హ్యం నివేద్య చ, 

పులస్త్య మాహా రాజేందో హర్ష గద్గదయా గిరా. ౬౯ 

అదై 5వ మమరావత్యా తుల్యా మాహిష్మతీ కృతా, 

అద్యాఒహం౦ తు ద్విజేం్యద త్వం యన్మా త్సశ్యామి దుర్దశమ్. ౧౦. 

అద్య మే కులం దేవ అద్య మే కుశలం (వతమ్, 

అద్య మే సఫలం జన్మ అద్య మే సఫలం తవః. ౧౧. 

యస్మా దేవగణ ర్వంద వందిఒహం చరణా తవ, Hou 
డి ian 

ఇదం రాజ్య మిమే పుుతా ఇమే దారా ఇమే వయమ్. 

(దహాకా కిం కుర్మ క్త్ం కార్య మాజ్ఞాపయతు నో భవాకా, ౧2౮. 

తం ధర్మెఒగ్నిషు ప్వుతెషు శివం పృష్ట్వా చ వార్థినమి. 

పులస్యోవాచ రాజానం హేహాయానాం తథాఒరునష్, ౧౩౪ 

నరం దాఒంబుజప తాక్ష పూర్ణచం[దనిభానన. 

అతులం తే బలం యేన దశ గీవ స్త్వయా బిత8, ౧౪||. 

భయా ద్యస్యోపతిష్టైతాం నిష్పందౌ సాగరానిలౌ. 

సోఒయం మృథే త్వయా బద్దః పౌతో మె రణదుర్హయః, ౧౫౪- 

(ఇద మితి.) కిం కుర్మ కిం కరవాణి కిం వా కార్యం మయా. ౭_.౧౨| 

(త మితి.) శివం కుశలం పులస్ర్తోవాచేతి సంధిరార్షః, ౧౩4-౧౫4. 
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(పులస్వ్యేన మాహిష్మతీమేత్య అర్హునా ద్రావణ మోచనమ్స్ 

పుతకస్య యశః పీతం నామ విశ్రావితం త్వయా. 

మద్యాక్యా ద్వాచ్యమానో౬ద్య ముంచ వత్సం దశాననము, ౧e=u 

పులస్వ్యాజ్ఞాం (పగృహ్మోచే న కించన వచో౭ర్దునః. 

ముమోచ వై పార్టివేందో రాక్షసేం్యదం (పహృష్టవతీ , ౧౭౪| 

సతతం (పముచ్య తిదశారి మర్తునః |పపూజ్య దివ్యాభరణ[సగంబరై 8. 

అహీంసకం సఖ్య ముపేత్య సాగ్నకం పణమ్య తం (బహ్మసుత ౨ గృహం యయ. ౧౮౪4 

పుల స్యేనాఒపి సంత్యకో రాక్ష సెం, దః పతాపవాకా. 

పరిష్య కః కృతా౬౬తిథ్యో లజ్జమానో వినిర్హిత 2, ౧౯౪ 

పితామహసుత ళ్చా౬ఒపి పులస్తో మునిపుంగవః. 

మోచయితా్ట దశ గీవం (బహ్మలోకం జగామ హా, ౨౦|| 

దా గా. 

(పుతకస్య యశః) పృత్రకస్య మదీయబాలకస్య, నామ విిశావితం. రావణజిదితి నామ 

"త్వయా శ్ర్రైలో త్య విశావితం, వత్సం బాలస్. 
౧౬౪ 

(కించి ద్వచోపి నోవాచ,) కించన అవిద్యమానం కించి ద్వచనం, కించి దప్యవదన్నిత్యర్హ 8. 

ఆపి తు [క్రియా కేవలము త్తర మితి ముమోచే త్యర్థః. ప్రహృష్టవతి (బహ్మణా ప్రార్థనీయోఒస్తీతి 

సంతోషయు క్రస్సకా. 
౧౭౪ 

(స ఇతి.) పరస్పర హింసా(పవృ త్తినివారణసాధనభూత ౦, సాగ్నిక మనగ్నిసాకీపూర్వకమ్. ౧౮౪ 

(పుల స్ట్యేతి) _ ఆపినా అర్జు నేనాపీతి సముచ్చీయతే. (కృతాఒజఒతిథ్య ఇతి.) అర్జునేనేతి 

“శేషం. 
౧౯ాUu - ౨౩ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషణె, మణిమకుటాథ్యానే, ఉత్తరకాండ వ్యాఖ్యానే. 

(తయస్రింశ స్సర్గః. 

అంటడు దైజనాలాలాా 
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ఏవం స రావణః (వా_స్తః కార్తపరా్య (తృధర్షణమ్. 

పుల స్త్యవదనా చ్చా౬పి పున ర్కుకో మహాబలః, 

ఏవం బలిభ్యో బలిన స్పంతి రాఘవనందన. 

నా హి పరే కా చే తియ మాత్సనః, ఒవజ్ఞా హి పర ర్యాయ ఇచ్చి (త్రి శ్రినకి 

తత సృ రాజా పిశితాశనానాం సహ(సబాహో రుపలభ్య మై(త్రీమ్, 

పునర్నృపాణాం కదనం చకార చచార సర్వాం సృథిఏం చ దర్చాత్, 

షత (గ్రామ దామాయణ, ఉ తరకాండే, (తయస్త్రంళ స్సర్గః, 

అథ చతునస్రింశ స్సర్గః. 

అర్జునేన విముక్త స్తు రావణో రాక్షసాధిపః, 
చచార పృథివీం సరా మనిరిఃణ సథా కృతః. 

. దం ౨ఎరైన్ది చి వ 

రాక్షసం వౌ మనుష్యం స స శృణుతే బయం బలాధికమ్, 

రావణ స్తం సమానా ద్య యుద్ద హ్యయతి దర్శితః. 

తతః కదాచిత్ కిష్కింధాం నగరీం వాలిపాలితామ్, 

గత్వాహ్వాయతి యుద్ధాయ వాలినం హామమాలినమె. 

తత ను వానరామాత్య సా సార సారాపితా (పభ 
—0 

ఉవాచ వానరో వాక్యం యుద్ధ పప్పు ముపాగతమ్. 

అలి DU 

అదు పైట 

|, 

అథ రతుస్రింశ స్పర్షః, 

—_—- తపన --రూ- 

(రాక్షస మితి.) యుద్ధ యుద్దనిమి త్త, మాహ్వయితి ఆహ్వయతి స్మ, 

(తత ఇతి, ) వానరామాత్యః వాలినో ఒమాత త్వః, మంతీ తార ఉవాచ, తథా 

సుషేజణ క్పోవాచ, ప్రభుః యువరాజ స్సుగీవ శ కోవాచ, 
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(వాలినా సహ యోద్దుం రావణేన దకీణసము దగమనమ్సు 

రాక్షసేయద గతో వాలి య స్వే (పతిబలో భవేత్, 

కో౬ఒన్యః (పముఖత 8 స్థాతుం తవ శక్రః ప్ర వంగమః. > 

చతుర్భ్యో౭పి సమ్ము దేభ్య సంధ్యా మన్వాస్య రావణ, 

ఇమం ముహూర్త మాయాతి వాలి తిష్ట ముహూ_ర్తకమ్. డు 

ఎతానఒస్టిచ యా౯ా పశ్య య ఏతే శంఖపాండురాః, 

యుద్దార్రినా మిమె రాజకా వానరాధపతేజసా. జ 

యద్వాఒమ్మృుతరసః పీత స్త్వయా రావణ రాక్షస, 

తదా వాలిన మాసాద్య తదంతం తవ జీవితమ్. లా 

ప శ్యేదానీం జగ చ్చిత మిమం వి(శవస సుత, 

ఇదం ముహూ రం తిష్లస్వ దురభం తే భవిష్యతి. ౯ా 
— © వ) 

అథవా త్వరనే మర్పుం గచ్చ దకీిణసాగరము, 

వాలినం (దక్యసె తత భూమిస్థమివ పావకమ్. ౧౦ 

(రాక్షసేందేతి) త్తే తుభ్యం, ((ప్రతిబల ఇతి) యుద్దం దాతు మితి శేషః. నీడ. 

(ఏతానితి.)  (యుద్ధార్ధినా మితి. వానరాధిపతేజసా మృతానాం యుద్ధారినా మిమే, ఏనం 
అథి అథి 

త్వ మపి భవిష్యసీతి భావః. ౭ 

(యద్వేతి.) తదా తథా౬పి వాలిన మాసాద్య, తవ జీవితం తదంతం తత్సమీప[పా 

పర్యంత మిత్యర్లః. 
అ 

పె 
చె 

రా 

(వశ్యేతి.) జగ చ్చితం జగత స్పర్వస్యాఒ౬శ్చర్యభూత వ్యాపార మిదానీం పశ్య, 

దుర్గ భం జీవిత మితి శేషః. కా____.౧౦ 

(29) 
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సతు తారం వినిర్భత్స్య రావణో లోకరావణః, 

పుష్పకం త త్నమారుహ్య పయయౌ దకీణార్హ వమ్. ౧౧ 

తత హేమగిరిసఖ్యం తరుణార్క_నిభాననమ్, 

రావణో వాలినం దృష్ట్వా సంధ్యోపాసనతత్పరమ్. ౧౨ 

పుష్పకాఒదవరుహ్యాఒథ రావణో౬౦జననసన్ని భః, 

(గహీతుం వాలినం తూర ౦ నిశుబపద మా వజత్. ౧౩ 
వ్ శదె 

యదృచ్చయా తదా దృష్టో వాలినా౬పి స రావణః, 

పాపాభిపాయవాకా దృష్ట్వా చకార న తు స భమమ్. ౧౪ 

శశ౭ ౭౬ మాలక్ష్యు సింహో వా పన్నగం గరుడో యథా, 

న చింతయతి తం వాలీ రావణం వాపనిశ్చాయమ్. ౧౫ 

జిఘృకమాణ మాయాంతం రావణం పొపచేతసమ్, 

కక్షావలంబినం కృత్వా గమిషే (త్రీణా మహార్థ వాకా. ౧౬ 

దక్యుంత్యరిం మమా౭ంకస్థం సంసదూరుకరాంబరమ్, 

లంబమానం దళ్నగీవం గరుడస్యేవ పన్నగమ్. ౧౭ 

(స త్వితి) తారం తారాదికా, యద్వా పూర్వం తార ఏదో క్రవాళా, తస్య తారాపితృత్వం 

సంబంధవిశేషాత్. 

స్యేవెతి, ) అంకస్ట మిత్యనుకర్ష ౬. 

౧౧౧౨ 

(పుష్పకా దితి.) నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దచర ణ విన్యాసం, ౧౩ 

(యదృచ్చయతి పాపాభిపాయవాజణా బింధనాభ్మిపాయవా ౯. ౧౪ 

(శశ మితి.) సింహో వా సింహ ఇవ, ౧౫ 

(జిఘృక్షమాణ) మిత్యాఒఒరభ్య ఇత్యేవ మిత్యంత౦ వాలివిచారః. “= 

((దక్ష్యంతీతి.) (దకంతి దెవాదయ ఇతి శేషః, మమాజఒంకన మితి యావర్. (గరుడ 
థి 

౧౭ 
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ఇత్యేవం మతిస్తాయ వాలీ. కర్ణ ముపా(శ్రితః, 
ఢా £3 

(రావణం స్వకకే బంధయిత్వా వాలినా చతుస్సముదేమ సంధ్యోపాసనమ్) 

జ పకా వె వైగమా౯ మం. తాం సస పర్వతరాడివ. రాలా 

తా వన్యోన్యం జిఘృక్షంతా హరిరాక్షసవార్ధి వొ, 

(పయత్నవంతే తత్కర్మ ఈహాతు ర్పృులదర్చితౌ. 

హ_స్ట్మగాహం తు తం మత్వా పాదళబ్దైన రావణమ్, 

పరాజ్ముథఖో౭౬పి జ గాహ వాలీ సర్ప మివాండజః. 

(గహీతుకామం తం గృహ్య రక్షసా మ్శ్వరం హరిః, 

ఖ ముత్సవాత వేగేన కృత్వా,కకెవలంబినమ్. 

_ స్ | 

తం చాపడయమానం తు వితుదంతం నభై_ ర్ముహుః, 

జహార రావణం వాలీ పవన సోయదం యథా. 

అథ తె రాక్రసామాళ్యా (హియమాణం దశాననమ్, 

ముమోక్షయిషవో వాలిం రవమాణా అభి దుతాః. 

అస్వియమాన వస్త ర్వాలీ (కా జ తేఒంబరమధ్యగః, 

అన్వీయమానో మెఘౌ'ఘై రంబరస్థ ఇవా౭.౦శుమాకా. 

తెశక్నువంత సృంపాపుం వాలినం రాక్షసో త్తమా*ః, 

తస్య బాహూరువేగేన పరి శాంతా వ్యవస్టితాః. 
© 

'దేవకుమారత్వాత్ మం(త్రవత్వమ్. 

శబేన, 
డు 

(హస్తే తి,) హన్తగ్రాహం హసె ర్లహణాఒభిపాయవంతం, 
= 5 = ౧ 

(తం చేతి.) ఆపీడయమానమ్. _ ణిచశ్సేత్యాత్మ నేసదమ్. 

( తేఒళక్నువంత ఇతి) అశ క్నువంత. ఇతి పదమ్. 

అనై ఎక్ 

(ఇతీతి.) కర్ణముపా(శ్రి తః పాదశబ[శ్రవణారం కరముపాశితమనాః, నె గమాకా వె దికాకా. 
ణు ౧ యణ ణ్ ర శ 

౧౮౧౯ 

పాదశబేన సూక్ష్మపాద 
యు 

శి 0౦-౨౧. 

ఎలఎలం-2 ౯ 

అ» 
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వాలిమారా దవా(కామకా పర్వతేందాఒపి గచ్చతః, 
గ్ 

కింపున ర్లీవిత సెప్పు ర్చీభ దై ఏ మాంసళోణికమ్. ౨౬ 

అసకీ గణనంపాతా న్వానరెం దో మహాజవ$, 

(కమశ స్పాగరాం త్చర్వాం త్సంధ్యాకాల మవందత. ౨౭ 

సభాజ్యమానో భూతై స్తు ఖేచరై * ఖేచరో త్తమః, 
ఇ యడ 

పశ్చిమం సాగరం వాలీ హ్యాజగామ సరానణః. ౨రా 

తస్మికా సంధ్యా మువాసిత్వా స్నాత్వా జపా చ వానరః, 

ఉ తరం సాగరం [పాయా ద్వహమానో దశాననమ్. ౨౯ 
అణా 

బహుయోజనసాహ్మ సం వహమానో మహాహరిః, 

వాయువచ్చ మనోవచ్చ జగామ సహ శ తుణా. ౩0 

ఉత్తరే సాగరే సంధ్యా ముషాసిత్వా దశాననమ్, 

వహమానోఒగమ ద్వాలీ పూర్వం వై స మహోదధిమ్. (క్ష 0 

తతాఒపి సంధ్యా మన్వాస్య వాసవి స్ప హరీశ్వర£, 

కిష్కింధా మభితో గృహ్య రావణం పున రాగమత్. ఇ 

(వాలీతి.) టా యస్మాత్పర్వతేందా ఆపి వాలిమార్షా దపా. కామజ౯ా, మాంనొాదిమాఖా 

జీవితపేప్పుః ప్రాణీ గద్బత స్తస్య మార్గా దపా(కామతీతి కిం పునః, పర్వతేందాహీతిచ పాఠః. ౨౬ 

(అపక్షిగణేతి.) అపడీగణసంపాతాకా పక్షిగతై గరప్యశక్యనంపాతా౯ సాగరాకా, (కమళో౬ 

గచ్చు న్నిశి శేషః. సంధ్యాకాలం ప్రాతస్సంధ్యాకాల దేవతారూప మవందత. ౨౭ 

(సభాజ్యమాన ఇతి.) సభాజ్యమానః పూజ్యమానః (పశ్చిమ మిత్యాది.) దకీణే 

సంధ్యాంగళిచ౦, పళ్చిమె మంత్ర పూర్వకసంధ్యాంగస్నానం, ఉత్తరే (పోక్షణాదికం, పూ ర్వేఒర్హ్య 

(పదానాదిక మితి. ఆన్యథా సంధ్యాచతుష్టయా౭.భావాతీ తవంగన్యాఒపి తత్వెన వ్యప దేశాత్ , ౩౫౧ 

(తశ్రేతి ) వాసవసా 3౨ 
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(వాలిబలం జ్ఞాతవతా రావణేన కేన సహ ఆగ్నిసాకికస ఖ్యకరణమి) 

చతుర్ష ్వృఒపి సమ్ముదెషు సంధ్యా మన్వాస్య వానరః, 

రావణోద్వహన శాంత! కిష్కి౦ధోపవనేఒపతక్. ౩ ౩ 

రావణం తు ముమోచాఒథ స్వకకొ త్య_పిస తమః, 

కుత స్త్వ మితి చోవాచ (పహసకా రావణం ముహుః. 3౪ 

విస్మయం తు మహా దత్వా శమలోలనిరీక్షణః, 

రాక్షసేందో హరీంద్రం త మిదం వచన మ బఏకి. . 3x 

వానరేంద మహం దాభ రాక్ష నేందోఒస్మి రావణః, 

యుర్దెప్పు రిహ సంపాప్త స్ప చా౬ఒద్యాఒఒసాదిత స్త్వయా, ౩౬. 

అహో బల మహో ఏర్య మహో గాంభీర్య చేవ చ, 

యేనాఒహం పళువ దృహ్య (భామిత శృతురోఒర్థ్యవాకా. కి 

ఎవ మ(శాంతవ దీర శీ ఘమేవ మహాోర్థ వాక, 

మాం వై వోద్వహమానస్తు కో౬నోో ఏ్రః (కమిష్యతి. ఇరా 

తయాణా మెన భూతానాం గతి రేషా ప్రవంగమ, 

మనోనిలసుపర్జానాం తవ చాఒ్ముత న సంశయః. 
ఇజా 

సో౭ హం దృష్టబల స్తుభ్య మిచ్చామి హారిపుంగవ, 

తయా సహ చిరం సఖ్యం సుస్నిగ్దం పావకా(గతః. 
౪౦ 

nu
n 

(రావణ మితి.) ((పహసన్నితి.) మాం జిఘృతుః సయ మేవ దురాత్మా నిగృహీత ఇతి 

23 __- ౩౫% 

(వానరేం్య దెతి) త్వయా ఆసాదిత ఇతి కక్షనిక్షేపం ప్రాపిత ఇత్యర్థః. ౩౬.౩8 

(అ్యశ్రాంతవత్ ) అ(శ్రాంత 
స్స, మాం వైవ మహ్నాదిసమానభార 

మిత్యర్థశ. కెలా —౩క౯ా 

(సోఒహ మితి) తుభ్యం తవే త్యర్హః. 
౪ం 
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దారాః ప్పుతాః పురం రాష్ట్ర్రం భోగాచ్చాదనభో జనమ్, 

సర్వ మేవాఒవిభ_క్తం నౌ భవిష్యతి హరీశ్వర. ౪౧ 

తతః _పజ్వాలయిత్వా౬గ్నిం తా వుభౌ హరిరాక్షసౌ, 

_భాతృత్వ ముపసంపన్నొ పరిష్వజ్య పరస్పరమ్. భై 

అన్యోన్యం అంభితకరౌ తత సౌ పహారిరాక్షసౌ, 

కిషి_౨ధాం విశతు రుషా సింహా గిరిగుహా మివ, ౪౩. బా లట 

సతత మాసముషిత స్పుుగీవ ఇవ రావణః, 
అమాతై్య రాగతై ర్నీత సై ంలోక్యోత్సాదనార్థి భిః. ౪౪ 

ఏవ మేత త్పురా వృత్తం వాలినా రావణః (ప్రభో, 
ధర్లి తశ్చ కృతశ్చా౬పి (ఛాతా పానవకసన్ని ధౌ. జనక 

బల మ ప్రతిమం రామ వాలినో=భవ దు_త్రమమ్, 

సో౬పి త్వయా వినిర్షగ్గ శృలభో వహ్నినా యథా. ౪౬. 

ఇతి (శ్రీమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండే, చతున్త్రింళ స్సర్గః. 

దనే... 

(స ఇతి) (సుగ్రీవ ఇపేతి.) ధ్రాతృభా'వేనేత్యర్థః. (ఆగకై రితి) స హీతి శేషః. ౪౧-౪౬. 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామా యజభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 
చతుస్త్రింశ స్పర్షః, 

NCI 
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అథ పంచ. తింశ స్సర్గః, 

———— ర క్రమము... 

అపృచ్చత తదా రామో దకీణాశా శయం మునిమ్, 

సాంజలి ర్వినయో సేత ఇద మాహా వచొర్జవతి. భా 

అతులం బల మొత CK వాలినో రావణస్య చ, 

న 'త్వెతాభ్యాం హనుమతా సమం త్వితి మతి ర్మమ. అలి 

శౌర్యం దాక్షుం బలం ధై ర్భం (పొజ్జతా నయ సాధనము, 

ఏ(కమశ్చ (పభావశ్చ హనూమతి కృతాలయా 8. 3 

దృప్వైవ సాగరం వీక్య సీదంతీం కపివాహినీమ్, 

సమాశ్వాస్వ మహాబాహు ర్యోజనానాం శతం పుతః. ౪ 
రా 

ధర్షయిత్వా పురీం లంకాం రావణాంతఃపురం తదా, 

9 వ తె 5 ఇ” (=) 

దృష్ట్యా సంభాషితా చా౭పి సతా హ్యాళశ్వాసితా తథా. ణి 

నేన్నాగగా మం తిసుతాః డింకరా రావణాత్మజః, 

ఏతే హనుమతా తత 'హ్యేకెన వినిపాతితాః. ౬ 

భూయో బంధా ద్విము కేన భాషయిత్వా దశాననమ్, 

లంకా భస్మి కృతా యేన పావకెనేవ మెదినీ. ౭ 

అథ పంచతింళ స్సర్గః. 

(అపృచ్చకేత్యాది.) అసృచ్చతే త్యస్య వివరణం (ఇదం వచన మితి.) ౧ 

(అతుల మితి.) ఏతాభ్యా మిత్యేతయో రిత్యర్థః. షష్ట్యర్ర బహుళం ఛందసీతి వక్రవ్యం, 

“షష్యరే చతురీ. ౨- 
oo“ థా 

(శౌర్య మితి, నయసాధనం నీతిక్స త్యసంపాదనమ్. 3౭ 
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న కాలస్య న శక్రస్య న విష్టో ర్విత్తపస్య చ, 

కర్మాణి తాని [(శూయంతే యాని యుద్దె హానూమతః. 

తస్య దాహుఏర్యణ లంకా సీతా చ లక్ష్మణః, ఏ 

(న పాపా మయా జయశైె వ రాజ్యం మితాణి బాంధవాః. 

హనూమాకా యది నో న స్యాద్వానరాధిపతే స్పథా, 

(పవృ త్తిమపి క్రో 'వెత్తుం జానక్యా శృ క్ర్మాకా భవేత్. 

కిమర్గం వాల్యనేనై వ ను(గీవపియకామ్యయా, 

తదా వైరే సముతృన్నే న దగ్షో వీరుధో యథా. 

న హీ వెదితవాణకా మన్యే హనూమానాత్మనో బలమ్, 

య దృుషవా౯ జీవితేషం కి శ్యంతం వానరాధిపమ్, 
దలఅటె టైగా 

ఎతన్మె భగవకా సర్వం హనూమతి మహామతే, 

విస్తరణ యథాత తత్త్వం కథయా౬మరపూజిత, 

రాఘవస్య వచ (శ్చుత్యా కూతు యుక్త మృషి _స్తదా, 

హనూమత స్పమక్షం త మిదం వచన మ బఏత్. 

(నేతి ఏ కాలస్య యమస్య. 

ఓషధ్యానయనే నేతి శేషః. 

(హనూమానితి) హనూమాకా యది నో న స్యాత్ సహాయక్వేనేతి శేషః, 

(కిమర్జ మితి.) వీరుధ ఇత్యకారాంతో వృత్షవాచీ. 

వాలివధహేతు సయం రామః ఊపతి (న పాతాంది. ఎవ ( రది.) 

(ఎత దితి,) హనూమత్యెత దితి హనూమద్విషయి సృష్ట మిత్యర్థః. 

౧ 

లా 

(ఏత స స్యత,) లంకా ప్రాబా విధీషణాయ దేయత్వేన [బాపు ప్త త్యర్థః. (లక్ష్మణః (పాప ప ఇతి. D 

౧౨- 

౧౩-౧౪ 



ఇత్యర్థః, 

ఉ త్తరకా౦డే.- పంచ (త్రింశ స్సర్గః 

(అగప్త్యైన రామం (ప్రతి హనుమత $ జననకథనమ్) 

సత్యమేత (దఘుశేష్ణ యుద్భృవీషి హనూమతః, 

న బలే విద్యతే తులో న గతౌ న మతౌ పరః. 

బాల్యే ప్యేతేన యత్కర్మ కృతం రామ మహాబల, 

త న్న వర్షయితుం శక్య మితి వాలతయా౬స్వతే. 
ణ_ op 

యది వా స్త్రి హ్యూభ్మిపాయ . స్త. _చ్చోతుం తవ రాఘవ, 

సూర్యద_త్రవరస్వర్థ స్సుమెరు ర్నామ పర్వతః, 

యత రాజ్యం (వశా_స్త్యస్య కేసరీ నామ చె పితా, 

తస్య భార్యా బభూవైషా హ్యంజనేతి వరిశుతా, 

జనయామాస తస్యాం వై వాయు రాత్మజ ముత్తమమ్. 

~ 

సమాధాయ మతిం రామ నిశామయ వదామ్యహామ్. 
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౧౯ 

అన్ (6 

(సత్య మితి, యద్చ్రవీషి యూ రఘు శ్రేష్ట త దేత తత కం, స ఆత్మనోబలం న హి వేద 

(తదేవ దర్శయతి.) . (అమోఘేత్యాది.) 

౧A 

౧౬ 

(బాల్య ఇతి.) బాలతయా ఆస్యత ఇతి. బాలతయా బాలభా వేన, అజానత్రై వేత్యర్థః. ౧౭ 

(నిశామయ.) శృణు. 

౯9 

'(నూర్యేతి) సూర్యద త్తవరస్వర్షః సూర్యద త్తవరేణ స్వర్లరూ 

5 అభ అరకు 
(త స్యెతి.) సర్మిశుతా (పసిద్ధా. 

ప, స్పుమేరుః 

4 

౧౮ 
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శాలిళూరనిభాభాసం (పాసూతాఒ౬ముం తదా౬౦జనా, 

ఫలా న్యాహర్తుకామా వె ని మ్కాంతా గహనేచరా, ౨ 

ఏష మాతు ర్వియోగాచ్చ కథయా చ భృళా౬ర్జితః, 

రురోద శిశు రత్యర్థం శిశు శృరవణే యథా. ౨౨ 

తదోద్యంతం వవస్వంతం జవి పుష్పోత్మరోపమహ్, 

దదర్శ ఫలలోభాచ్చ హ్యుత్పపాత రవి౦ (పతి. ౨౩ 

బాలార్కాభిముఖో బాలో బాలార్క ఇవ మూ _ర్తిమాకా, 

(గహీతుకామో బాలార్క-_ం ప్తవతెఒంబరమధ్యగః. 2౨9౪ 

ఎతస్మికా ప్రవమానె తు శిశుభావే హనూమతి, 
చెవడదానవయకాణాం విస్మయ సుమహా నభూకత్, ౨౫ 

నాఘ్యేవం వెగవాకా వాయు ర్లరుడో వా మన స్తథా, 

యథాఒయం వాయుప్పుతస్తు (కమతేఒ౦బర ము_త్తమమ్, ౨౬ 

యది తావ చ్చిళో రస్య త్వీదృశో గతివికమః, 
యౌవనం బల మాసాద్య కథం వేగో భవిష్యతి. ౨౩ 

త మనుప్ప వతే వాయుః ప్రవంతం ప్వుత మాత్మనః, 

సూర్యదాహాభయా _దక్షం స్తుషారచయశీతలః, ధరా 

బహుయోజననాహ (సం (కమ త్యేష గతోంబరమ్, 

పితు ర్పలాచ్చ బాల్యాచ్చ భాస్కరాభ్యాళ మాగతః, అలా 

(శాలికూకెతి) _శాలిశూకసమాభాసం శాల్య(గవక్ పింగళాభాసం, కాంచనా దికమనీయ 
విగహ మిత్యు కే పాసూత ప్రసూతవతీ. ఎం 

(ఏష ఇతి.) శరవణ శిశు? స్కందః, ౨౨౨౨౯ 
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(అగస్తే్యన రామం (ప్రతి హనుమతః ఫలబుద్ధ్యా సూర్యం (పతి ప్లవనకథనమ్్ 
క్ 

శికు రెష త్వదోషజ్ఞ ఇతి మత్వా దినెశ్వురః,. 

కార్యం చా(త సమాయ త్త మిత్యేవం న దదాహ సః, కరా 

య మేన దివసం హ్యేష (గహీతుం భాస్కరం ప్పుతః, 
౧౧ 

తమేవ దివసం రాహు ర్లిఘృక్షతి దివాకరమ్. ౩౧ 

అనేన స పరామృష్షో రామ సూర్యరథోపరి, 

అప కౌంత _స్పత స్త్రస్తో రాహు శృం్యదార్భమర్షనః. 3 

స ఇం దభవనం గత్వా సరోష స్పింహికాసుత ః, 

అ|బవీ _ద్భుకుటిం కృత్వా దేవం దెవగణై ర్భ్యృతమ్, ౩౩ 

బుభుక్షొపనయం దత్వా చందార్కౌ మమ వాసవ, 

కిమిదం తత్త్వయా దత్త మన్యస్య బలవృ,తహ౯ా. gy 

అద్యా& హం పర్వకాలే తు జిఘృతు స్పూర్వ్య మాగతః, 

అథా౬ఒన్యో రాహు రానాద్య జగాహ సహానా రవిము. 3౫ 

స రాహో ర్యచనం (శుత్వా వాసవ స్పంభమాన్వితః£, 

ఉతృపాతా౬౬సనం హిత్వా చోద్వహక౯ా కాంచనీం (సజమ్. 3౬. 

తతః కై లాసకూటాభం చతుర్దంతం మద సవమ్, 

శృంగారధారిణ౦ (_పాంశుం స్వర్థఘంటాట్టహాసినమి. ఆ౭ 

ఇం దః కరీం్యద మారుహ్య రాహుం కృత్వా పురస్సరమ్, 

(పాయా ద్య తాభవ త్చూర్య స్పహాఒనన కానూమతా.. ఇరా 

(శీశురితి.) దోసజ్జః విద్వాకా స న భవతీత్యఒ దోషజ్ఞ ః, “దోషజ్ఞా వె ద్యవిద్వాంసా"” 

ఏత్యమరః. ' కం 

(అనేనేతిఎ స రాహుః, పరామృష్టః స్పృష్టః. 3౨-౩౮ 
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అథాఒతిరభ నేనాఒగా (దాహు రుత్స ఖ్రజ్యా వాసవమ్, 

అనేన చస వై దృష్టః (వధావకా శై చె లకూ తువత్. 

తత స్ఫూర్యం సముత్సజ్య రాహుం ఫల మవెక్ష్య చ, 

ఉత్సపాత వున ర్వ్యోను (గహీతుం సింహికానుతమ్, 

ఉత్సృృజ్యాఒర్క- మిమం రామ (పధావంతం ప వంగమమ్, 

అవేక్షై వం పరావృత్య ముఖశేషః పరాజ్యుఖః. 

ఇంద మాశంసమానస్తు (తాతారం సింహికానుతః, 

ఇంద ఇం|దేతి సం|తాసా స్ముహుర్ముహు రభాషత. 

రాహో ర్వి|కోశళోమానస్య (పాగేవాఒలక్షితం స్వరమ్, 

(శుత్వె్య్టదో వాచ మాఖైషీ రహ మేనం నిషాదయే. 

ఇబరావతం తతో దృషాః మహా తొదిద మిత్యపి, టె ఆ 
ఫలం తం హా సిరాజాన. మఖభిదు దావ మాదుతిః. 

తథా౬ఒస్య ధావతో రూప మైరావతజిఘృక్షయా, 

ముహూర్త మభవ దర మిం|దాగ్నో్యరివ' భాస్వరమ్. 

ఎవ మాధావమానం తు నా౬తి( కుద్ద శృచపతిః, 

హసాంతా దతిము క్తేన కులిశేనా౬ భ్యతోడయత్ | 

ఇం దవ జాభితాడితః, 

స్య వామో హొనురభజ్యత.. 

(తత ఇ Y మహాశై లకూటవత్ బృహ తరఫల మ వెక్ష్యే త్యరః. నో అ 

(ఉత్సృజ్యేతి.) (ముఖశేష ఇతి.) రాహుస్వరూపకథనమ్. 
(ఎవ మితి) హస్తాంతాక్ హస్తాగాత్, హసా న ఇతి సమీప ఇత్యర |: కి రీ 

థు 

ఇక - 

YOU 

“ Ve ve 
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(వాయునిరో ధేన కీడితానాం దేవొసురమానుషాణాం (పజాసతిం ప్రతి గమనమ్) 

తస్మిం స్తు పతితే బాలే వ జతాడనవిహ్వలే, 

చుకో ధంద్రాయ పవనః (వైజానా మహితాయ సః. ఆరా 

(పచారం స సతు సన సంగృహ్య _పజా స్వంతర్గతః ప్రభుః, 

గుహాం ప ఏష్ట స్ప్వ్వసుతం శిశుమాడాయ మారుతః ఇరా 

విణ్యూూతాశయ మావ్యృత్య (పజానాం పరమా ర్రికృత, 

రురోద సర్వభూతాని యథా వర్షాణి వాసవః. ౫౦ 

వాయు పకోపా ద్చూతాసి నిరుచ్చా నాని సర్వతః, 

సంధీభి ర్భిద్యమానై శ్చ కాష్ట్రభూతాని జజ్ఞిరే. ౫౧ 

నిస్స్వాధ్యాయవషట్కాారం ని(షియం ధర్మవర్ణితమ్, 

వాయు. పకోపా త్తె)లోక్యం నిరయస్థ మివా౭.భవడ్, ౫౨ 

తతః (పజా స్పగంధర్వా స్పదెవాసురమానుషా౩, 

(పజాపతిం సమాధావకా దుఃఖితాశ్చు సుఖేన్చుయా. ౫౩ 

ఊచు? (పాంజలయో దేవా మహోదరనిభోదరాః, 

త్వయా తు భగవం త్స్పృష్టాః (పజానాథ. దతుర్విధాః. ౫౪ 

(ప్రచార మితి) (ప్రచారం సీయం దేహియాత్రాహేతుభూతం, సంగృహ్యు సంక్షిష్య, 

"అంతర్గత సర్వ దేహాంతర్షత ౬. అర్నా_౪౯ా 

(విణ్మూశేశి)  (రురోధేతి.) నిరుద్దస్వగతి ప్రచార మకరోత్, ఏవం విధాఒర్థస్య' 

దేవానాం శక్ష్యత్వే దృష్టాంతః (యథా వర్షాజీతి.) ౫ 2.౫ ౩ 

(ఊచు రితి.) మహోదరనిభోదరాః. ఆయే స్త్పృంభాత్, మహోదర వ్యాథిగ్రసోదరవ 
-చుదరం యేషాం కే తథా. ౫3 
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త్వయా దతోఒయ మన్మాక మాయుషః పవనః పతిః, 

సోఒస్యాకా (పాజేశ్వరో భూత్వా కన్యా దేషోఒద్య సత్తమ. ౫ ఈ: 

రురోధ దుఃఖం జనయ న్నంతఃపుర ఇవ స్త్రియః, 

తన్మా తాసాం శరణం (పాపా వాయునోపహతా వయమ్. A=. 

వాయుసంరోధజం దుఃఖ మిదం నో నుద దుఃఖహాకా, sey 

ఏత (త్చజానాం శ్రుత్వా తు (పజానాథః _పజాపతిః. 

కారణా దితి చోక్స్వాఒసౌ (పజాః పున రభాషత, ౫1౭4 

యస్మిం శ్చ కారణే వాయు శ్చ|కోధ చ రురోధ చ. 

(పజా శ ఫ్రణుధ్వం తత్సర్యం (శోతవ్యం చా౬ఒ౭౬త్మనః క్షమమ్, ౫ ౮౪4. 

పత _స్తస్యాఒమరేశేన ఇం దేణాఒద్య నిపాతితః, 

రాహో ర్వచన మాస్థాయ తత స్ప కుపితో౬నిలః, ౫౯ 4. 

అశరీర శృరీరేషు వాయు శ్చరతి పాలయకా. 

శరీరం హి వినా వాయుం సమతాం యాతి దారుఖిః, ou 

వాయుః (పాణః సుఖం వాయు రాయు స్పర్వ మిదం జగత్. 

వాయునా సంపరిత్య క్తం న సుఖం విందే జగత్ . EOL: 

అదై ౪వ చ పరిత్య_క్రం వాయునా జగదాయుషా. 

అదె ౪వ తే నిరుచ్చా్వానాః కాష్టకుడోపమాః స్థితాః, ey 

త ద్యామ స్తత య(తా౬౬ స్తే మారుతో రుక్పదో రా నః. 

మా వినాశం గమిబ్యామ అ(పసాద్యాఒది కే స్పుతాః, 

——— నాకేసనునానానన తు. 

(ఏత దితి) _ కారణాదితి చోక్సా కించి కారణ మృత్రాఒ స్తీ త్యుకా. FA ——— SU 

(త దితి.) రుక్పుదః కూలరోగ్యవదః, గమిష్యామ అపసా ద్యేతి సంధి రార్డ 8. ౬౩34. 
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(జహ్మణః హసేన స్ఫృషసన్య హనూమత।ః పునరుజ్లీవనమ్ శ్ర బృణి స్పృషస్య ప బ్రపనబు) 

తతః (పజాధి స్పహితః (పజాపతి సృదేవగంధర్వభుజంగగుహ్యూకై 8. 

గామ త తా౬స్యతి యత మారుత సుతం సురేం దాభిహతం (పగ్భహ్యా సక ౬౪4 

తతోఒర్క_వై శ్వానరకాంచన్నపభం సుతం తదోత్సంగగతం సదాగతేః, 

చతుర్ముఖో విక్య క్నపా మథాఒకరో త్స దేవగంధర్వర్షి యకరాకనై ౭, eau 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, పంచ తింశ స్సర్గః 

కె 

అథ షటి ౦శ స్సర్గః. 
ఆ గ 

తతః పితామహం దృష్ట్వా వాయుః ప్వుతవధార్షి తః, 

శిశుకం తం సమాదాయ ఉ తసౌ ధాతు ర్యగతః. ౧ 
— 0p 

చలత్కుండలమౌొళి స కృపసీయవిభూషణః, 

అన 9 అన చావ పాదయో ర్న్యపత ద్వాయు _స్టీ సోపస్థాయ వధ సె. mw 

(తత ఇతి.) (త తాస్యతీతి.) య్మత అస్యతి తిష్టతీతి యావత్. ౬9|| 

(తత ఇతి.) _ సదాగతేః వాయోః, గంధర్వర్షియక్షేతి గురులఘుభేద ఆరః. ౬౫4 

ఇతి (శీగో విందరాజవిరచికే, (శి రామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ తరకాండవాథా?నే,. © (ర్స వీ _ ల్ో ర 

పంచ తింశ స్సర్గః. 

—-ె—— లీ నా 

అధ ష టింక సరః, 
(5 ౧ 
= ల 

(చల దితి) త్మిసోపన్టాయ (త్రిరుపస్టాయ, లుగ ప్యార్షః, తిరుపస్థాయేతి చ పాఠః. 

ఇ(న్యపత దితి.) ఉపస్థానపూర్వకం తి స్సాహ్టాంగ మనమ: దిత్యర్థ 8. _ 
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తం తు వేదవిదా తేన లంబాభరణళోభినా, 

వాయు ముత్తాప్య హహసేన శిశుం తం పరిమృష్షవాకా. 
శారు ఈ, ఆజా . రు. 

తై 

స్పృష్టమా(త స్తత స్పోఒథ సలిలం వద్మయోనినా, 

జలసి క్షం యథా సస్యం పున ర్ట్వ్త మాప్తవాకా. ఆ 

(పాణవంత మిమం దృష్ట్వా (పాణో గంధవహో ముదా, 

చచార సర్వభూతేషు సన్ని రుద్ధం యథా పురా. ౫. 

మరు దోధా ద్వినిర్ముక్తా సాః (సజా ముదితా౬భవకా, 

శీత్రవాతవినిర్ముక్తాః పద్మిన్య ఇవ సాంబుజాః. జ. 

తత్త వ్రియుగ్మ స్రీకకు త్రిధామా 'తిదళాఒర్చితః, 

ఉవాచ దేవతా (బహ్మా మారుత పియకామ్యయా. ౭. 

భో మహం! దేశవరుణపజేశ్యరధనేశ్యరాః.. 

జానతా మపి వ స్నర్వం వక్ష్యామి _శూయతాం హితమి. లా 

(త మితి). హనుమ బ్లీవనార్ణం అంగుళ్యగ్రవిన్య స్త వేదపదేన, వేదవిదా విదితనిఖిల- 
వేదవేదాంతేన (బిహ్మణా లంబాభరణళోభినా హ స్తేన తం శిశుం చ పరిమృషవాకా, 

జా లబ 
ళ 

((పాణజవంత మితి.) సర్వభూతేషు సన్నిరుద్దం అంత 1 ప్రతిష్టిత యథాభవతి తథా 

(పాణః ప్రాణభూత శ్చచార,. x. 

(మరుదితి.) _శీతదాహో హి.మేన దాహః, శీతవాతవినిర్ము కా ఇతి చ పాఠః, ౬ 

(తత ఇతి) _తిణి యుగ్మాని యస్యాసౌ (త్రియుగ్మః, తాని తు ఐశ్వర్యం, వీర్యం, 
యశః శ్రీః, జ్ఞానం వైరాగ్యం (తికకుత్ (తిమూర్రిప్రధానః తిధామా (ఉలోకగ్పృహః, తిదశార్శిత 

దేవార్చితః. తి 

(భో ఇతి.) ఈశ ఇత్యనేన రుద్ర ఇత్యుచ్యతే, (పజేశ్వరః యమః. (వత్యెమి శూయతా 

మితి.)  గురువైషమ్య మార్షమ్. ౮ 



ఉత్తరకా౦ డే _- ష ట్రి్యత0ళ స్స ర్గః 

(హనుమతే దెవతై * వర్యప్రదానమ్) 

అనేన శిశునా కార్యం కర్తవ్యం వో భవిష్యతి, 

తద్వదధ్యం వరాం త్చర్వె మారుతన్య్వా౬స్వ తుష్టయే. 

తత స్పహ్మసనయనః (పితియు క్త శృుభాననః, 

కుశశయమయీిం౨ మాలా ముత్డి ప్యెదం వచో౬(బవ్త్. 

మత్క-రోత్సృష్టవ(జేణ హను రస్య యథా హతః, 

నామ్నా వై కపిశార్లూలో భవితా హనుమా నితి. 

అహా మస (పదాన్యామి పరమం వర మద్బుతమ్, 

తః పభృతి వజస్య మమా౬వధ్యో భవిష్యతి. 

మా రండ స్త్వ(బవీ త్ర త భగదాం సిమిరాపహా?, 
UU 3) ఉశాన = ans | 

తేజసోఒస్య మదీయస్య దదామి శతికాం కళామ్, 

యదా తు శాస్త్రాణ్య౬ ధ్వేతుం శక్ రస్య భవిష్యతి, 

తదా౬స్య శాస్త్రం దాన్యామి యేన వాగ్మీ భవిష్యతి. 

ఉద 
ఇ 

వరుణశ్చ వరం (పాదా న్నాస్య మృత్యు రృవిష్యతి. 

చాడస్య భవితా కశ్చి తృద్భశ శ్శాస్రదర్శనె, 

వరాయుతశతేనా౬పి మక్పాళా -దుదకా దపి, 
దు 

నాం లా రారా 2 

(తత ఇతి.) కుశశయ 

(మార్తండ ఇతి. ) 

(యదాత్వితి) శాస్రం శాస్రార్థజ్ఞానం,. ఐం(ద్రవ్యాకరణ మిత్యర్హ *. 

(న చేతి.) 

మయీం కాంచనసద్యమయో మిత కగ్ధః. 

ఛతికాం శతె కాంశ భూతామ్, 
(se 

శా స్ర్రదర్శనే కాస్ర్రజ్ఞానే 

24£ 

౧౯౪ 

౧౯౪ | 

MAU 
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రి 

యమా దండా దవధ్యత్వ మరోగిత్వం చ నిత్యశః. 

వరం దదామి సంతుష్ట అవిషాదం చ సంయుగే, ౧౬ (| 

గదేయం మామికా చైనం సంయుగే న వధిష్యతి. 

ఇత్యేవం వరదః (వాహ తదా హే్య్యేకాక్షిపింగళః, ౧౭౪ 

మతో మదాయుధానాం చ న వధ్యోఒయం భవిష్యతి. 

ఇత్యేవం కంక రేకా౬పి దతో౭స్య పరమో వరః, రారాUu 

సర్వెషాం [(బహ్బదండానా మవధ్యో౭.యం భవిష్యతి. 

దీర్హాయుశ్చ మహాత్మా చ ఇతి (బహ్మోఒ_బవి ద్వచః, ౧౯౪ 

విశ్వకర్మా చ దృ షైషనం బాలసూర్యోపమం శిశ్లుమ్. 

శిల్సినాం (పవరః (వాదా ద్వార మస్య మహామతిః, ౨౦|| 

మత్క్శృతాని చ శస్త్రాణి యాని దివ్యాని సంయుగే. 
తై రవధ్యత్వ మాపన్న శ్చిరజీఏీ భవిష్యతి, ౨౧4 

తత సురాణాం తు వరై రష్యా హన మలంకృతమ్, 
DVD 

చతుర్ముఖ స్తుష్టమనా వాయు మాహా జగద్లురుః, ౨౨|| 

అమి తాణాం భయకరో మి|తాణా మభయంకరః. 

అజేయో భవితా పత _స్హవ మారుక మారుతిః, ౨౩|| 

ల న... అ నా పాటా  ———హ———— 

(మ త ఇతి.) పరమో వరః, కూలపాశుపతాసావ్య౬ వధ్యత్వ మిత్యరః. ౧౬౪౧౮౪ 
ల (ఆ థి 

(సర్వేషా మితిం) సర్వేషాం (బహ్మాస్తాంతానా మిత్యర్థః. (బహ్మదండానాం (బహ్మ 

శాపానాం (బ్రహ్మాయుధానాం వా, (దీర్హాయు శ్చేతి.) ౧౯H 

(విశ్వకర్మేతి.)  యజ్ఞాద్యాయుధానా మపి  విశ్వకర్మనిర్మితత్వేపి తదతిరి క్రాయుధసర 

యిదమ్. ౨0u—>33¥y 
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(హనుమతే మహర్షీ ణాం శాప) 

కామరూపః కామచారీ కామగః ప్లవతాంవరః. 

భవత్యఒవ్వ్యాహత గతిః కీ ర్రిమాంశ్చ భవిష్యతి, > vu 

రానణోత్సాదనార్థాని రామ(పియకరాణి చ. 

రోమహర కరా ణ్యేష కరా కర్మాణి సంయుగే, ౨౫4 
04 అ 

ఏవ ముక్క్వాత మామం[త్య మారుకం త్వమరై సృహ. 

యథాగతం యయు స్పర్వే పితామహపురోగమాః Dey 

సోఒపి గంధవహః పతం (పగృహ్య గహ మానయతీ. 

అంజనాయా స్తదాఒ౬చ ఖై వరద త్తం వినిర్లతః. ౨౭౪ 

(పాస్య రామ వరా నేష వరదానసమనిషతః. 

బలే నాత్మని సంసేన సో౬ఒపూర్యత యథా౬ఒర వః, ౨౮ | 
థి ర 

తరసా పూర్యమాణో ఒపి తదా వానరపుంగవః. 

ఆ్మశమేను మహర్షీణా మపరాధ్యతి నిర్భయః, ౨౯౪ 

(నుగ్భాండా న్యగ్నిహో (తం చ వనల్క_లాజినసంచయా౯. 

భగ్న విచ్చిన్న విధ్వస్తాం త్పంశాంతానాం౦ కరోత్యయమ్, 20౪4 

ఏవం విధాని కర్మాణి (పావ్నర్తత మహాబలః. 

సర్వేషాం (బహ్మదండానా మవధ్య శృ౦ంభునా కృతః, sou 

(సోపీతి.) వరద త్తం ద త్తవరమ్. vu _——2eU 

((నుగ్భాండా నీతి _సుగ్భాండాని యజ్లోసకరణాని, సంశాంతానాం కాంతి పధా 

నానామ్. 
౨౮1-౩0౪ 

(ఎవ మితి) శంభునాౌ (బహ్మణా. “శంభూ (బహ్మతిలోచనా” విత కమర ౪. ౩౧౪ 
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జానంత బుషయ _స్తం వె క్షమంకే తస్య శ్రితః. 

యథా కేసరిణా త్వేష వాయునా సోఒంజనానుతః, 

(పతిషిద్దోఒపి మర్యాదాం లంఘయ త్యేవ వానరః. 3౩ 

తతో మహర్షయః _కుడ్డా భృ గగ్షింగిరసవంళణజాః, 

ne ల ఆక జ “వంద హాల ర మ? ద గొడ శెప్ర ౦నం రఘు ష్ష్ నా౬ఒళ్మెక ద్దా౬తివ న్యవః. ౩ ళి 

ఇకా. 

తాజా న్న అం అర ఇగ 

తద్దిర్హ కాల వెతాసి నాఒన్తాకం శెపమోహితః, 3౫ 
0 —. వ 

యదా తె స్మార్యళ కరి గోద క నెర్లతే బలము, ౩ ౫ (॥ 

వ న 
తత స్ప హృత కెజౌొజా మహరివచనెజనా 

యం మూ 

గు దప ల ప ఇ చ ఎషా శ మాతే తానకవ మృదుడా వనం గకొె౭.చరకత్, ౩౬ (| 

త్న్ 

సర్వవానరరాజాఒ౬సీ త్ర్తెజసా భాస్కర పభః, 3౭ | 
రా వాటి 

స చ రాజ్యం చిరం కృత్వా వానరాణా9 వారేశగర:. 

స చ బుతీరజా నామ కా లధర్యెణ సంగత 9, 3౮౪ 

(జానంత ఇతి.) తస్య శ కిత్రః (దహ్మణో వరక కితః. ౩౩ 
pr. దీ 

(తత ఇతి.) నాఒతి కుద్దాడ.తిమన్యవః క్రోధో జిఘాంసా మన్యు రమర్గః, అతి కుద్దా 

ఆతిమన్యవ శ్చ న భవంతీతి తథా. ey 

(భాధస ఇతి.) _ తద్దీర్తేతి తద్బలమ్, au 

(తత ఇతి.) హృత శేజౌజాః అపహృతన్యదిర గ్రదిలజ్ఞాన ఇత్యర్ద?, ఏషోశ్రమాణేితి 

ఆర్షస్సంధి 1. seu 

(ఆరతి. ) యుక్షరజన ఇత్యకారాంతోఒస్య స్త 38౪4--౩ర4 
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(హనుమతా సూర్యాత్ శాస్త్రాధ్యయనమ్) 

తస్మి న్న_స్పమిళఠె చాఒథ మం తిఖి ర్మం[తకోవిదై ః. 

ప్మిశ్యే పదే కృతో వాలీ సుగీవో వాలినః పదే, ౩౯౪ 

సుగీవేణ సమం త్వస్య అది ఇధం ఛ్మిదచవర్డితమ్. 

ఆబాల్యం సఖ్య మభవ దనిలన్యాఒగ్నెనా యథా, wou 

ఏష శాపవశాదేన న వేద బలమాత్మనః. 

వాలిసుగీవయో రై రం యదా రామ సముల్టితమ్, ౪౧ 

న "హ్యేష రామ సుగీవో (ఛామ్యుమాణో౭పి వాలినా. ౪౨ 

దేవ జానాతి న హ్యేష బల మాత్మని మారుతిః, 
బుషిశాపా౬ఒ౬హృూతబల స్తదైష కపిస_త్రమః. ౪౩ 

సింహాః కుంజరరుద్దో వౌ ఆస్థత సృహితో రణే, vu 

పరా(కమోత్సాహమతి పతాపసౌశీల్య మాధుర్యనయానమె శ. 

గాంభీర్య చాతుర్యసుఏర్య ధై రై 5 ,ర్మేనామతః కో౭౬భ్యధికోఒసి, లోకే ఆ ౪4 

అసౌ పున ర్వ్యాకరణం (గహీష్యం త్చూర్యోన్ముఇఐః పృష్టగమః కపీందః. 

(కస్మి న్నితి)  వాలినః పదే యౌవరాక్వే. కడా! 

(సు గీవేజేతి,) అస్య హనూమత స్ఫుగివేణ సహ ఆబాల్యం బాల్య మారభ్య, ౪౦-౪౩ 

(సింహ ఇతి) రణే యుద్దాదౌ, స్వబిల మాస్టితో భూత్, 
యణ ఢు 

ఇ ౨౪ 

(సరాక్రమేతి.) సౌశీల్యం సుస్వభావత్వం, మాధుర్యం వాచః, నయానయోౌ (పవృ త్తి 

నివృ త్తీ, గాంభీర్యం చిత్తన్య, ధైర్యం ఆపద్యతోభః. wu 

(అసా వితి.) ఉద్యద్దిరే రుదయగిరే రిత్యర్థః, మహద్గ్యుంథం వ్యాకరణ గంథం, ధారయకా 
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ఉద్యద్గిరే ర_స్తగిరిం జగామ (గంథం మహ ధ్ధారయ న్నపమేయః, vu 

సస్ఫూ తవృత్యర్థపదం మహార్థం ౧ ననంగ పొం నాధ్యతి వై కపీందః. 

న హ్యస్య కళ్చి తృదృళ ౬ స్తి శ్యాన్తైః వై శారదే చృందగకతౌ తథైవ ఇల. 

సర్వాను విద్యాసు తపోవిధానే _పస్పర్దతే యో హి గురుం సురాణామ్. 

సోఒయ యం నవవ్యాకరణార్ధవేత్తా (బహ్మా భవిష్యత్య౬పి తే (పనాదాత్, ౪౭౪4. 

పవీవివికోరివ సాగరస్వ లోకాకా దిధకోరివ పావకసం. న్ ఫ్రీ వ్ 
యుగకయే హవ యథా౬౦కతకస్య హనూమత స్థ్రాస్యతి కః పురస్తాత్, ౪౮ 

ఏకేవ చా నాన చ మహాకపిందాః సుగీవమైందద్వివిదా స్పనీలాః, 

సతారతా౭యనలా స్పరంభా _స్వత్యారణా (దామ నుర రి సృష్టాః, ౪౯ |. 

తెదెత తృథతం సర్వం యన్మాం త్వం పరిపృచ్చసి. 
హనూమతో బాలభావే కర్హ్మైత త్కఢితం మయా, ౫౦౪4. 

(శుత్వాఒగ _స్త్యస్య కథితం రామ స్పొౌమితి రేవ చ. 
విస్మయం పరమం జగ్ము ర్వానరా రాక్షనై స్పృహ, ౫౧౪. 

"నన న 

ధారయతే ఇతి వాఠాం 

నష ఆర్హతః పాఠతశ్చ గృ హ్హా వ్నిత్యర్థః, ధారయ దితి పాఠే నుడభావ ఆరః ఇస 

a " తరము. 

vy: 

(సహా నేతి ) సూత్ర మష్టైధ్యాయీ. లక్షణం వృత్తి తిః సూ త్రార్ణమా(తప్రతిపాదక గంథః, అర్హపడం వార్తికం ఉ కాను క్తదురు _కిచింతానురూపం, మహార్జం భాష్యం వి సరవివరణరూపం, నం [గ్రహం | పకరణాది, నాధ్యతి సాధయతి ధారయతీ త్యర్థః. కాస్త్రాంత రేష్వపి 
గతి ఛందళ్ళా సె హా ఇచా 

_పఐవివ ర వ రా వ్ పకరే స 

) ప జో ర్యుగాంతె భూమి మ పావయితుం (పకరెజ విశేషేణ వెగమిచ్బోః, “= యుగాంతకాల ఇత్యర్థః. 
F ౪, 

(విషే వేతి) సంధిరార్ష్లః. తారేమోజంగదః న . 
౪౯9౫౧. 
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(అగ స్ట్యేన మునిగజై స్పృహ స్వాశమగమనమ్) 

అగస్త్య స్ప్యఒ(దబవీ (దామం సర్వ మేత చ్చుతం తయా. 

దృష్ట స్పంభాషిత శ్చా౬సి రామ గచ్చామహే వయమ్, ౫౨4 

శుతె ఏత (దాఘవో వాక్య మగ_స్త్య సోగ తేజసః. 

(పాంజలిః (పణత శా౭.పి మహర్షి మిద మ(బవీత్, ¥3u 

అద్య మే దేవతా హృష్టాః పితర: _పపితామహోః, 

యుష్మాకం దర్శనా దేవ నిత్యం తుషా స్పబాంధవాః, su 
టె 

విజ్ఞాప్యం తు మ మైతద్ధి తద్వదా మ్యాగతస్పృహః. 

త దృవద్భి ర్మమ కృతే కర్తవ్య మనుకంపయా, ౫౫౪ 

పొరజానపదా౦ త్రాప్య స్వకార్యే ష్వఒహ మాగతః. 
థి 

(కతూ నేవ కరిష్యామి పభావా దృవతాం సతామ్, sey 

సదస్యా మమ యజమ భవంతో నిత్య మేవ తత్. 

భవిష్యథ మహాఏర్యా మమానుగహకాండీణః, ౫౩ (| 

అహాం యుష్మాం తృమా,శ్రిత్య తపోనిర్ధూతకల్మషా౯ా. 

అను గహీతః పెతృఖి రృవిష్యామి సునిర్వ వ్రత, ౫లా ౪4 

నూ. 

(విజ్ఞావ్య మితి.) మమ ఏత ద్వక్ష్యమాణం విజ్ఞావ్య మధి, ఆగతస్సృహో=హం, 

యద్యదామి తదృవద్ద్భిః మతే మన్నిమి త్రం, అనుకంపయా క ర్రవ్యమ్. ౫౨౪౫ల 6. 

(పౌరెతి,) ఆగతః వనా దాగతః అహమ్, seu 

(సదన్యా విధిదర్శినః, మహావీర్యాః మహాతపోపీర్యాః. ౫ 8౪ 

(అహ మితి.) అనుగహీత ఇతి అనుగృహీత ఇత్యర్థః, అనిశం సునిర్వ్యత ఇత్య 

న్య్వయః. » Teg! 
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(శ్రమ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

త్ దాగంతవ్య మనిశం భవద్చి రిహ సంగత 8. 

అగస్యాద్యాస్తు తచ్చుత్వా బుషయ స్పంశిత వతాః, 

ఏవ మ స్తితి తం చోకాా (పయాతు ముపచ(కముః. 

ఏవ ముక్తా గతా స్సర్వ ముషయ స్తే యథాగతమ్, 

రాఘవశ్చ్ళ త మెవార్థం చింతయామాస విస్మెత ః. 

ఇ రా అస అర జాన్ న ne అన ఆ 
తతొ౬ స్తం భాస్క్ల ల యాతె విసృజ్వ నృపవానరాకా, 

సంధ్యా ముపాస్య విధివ త్తదా నరవరో త్తమః. 

(పవృత్తాయాం రజన్యాం తు సో౬౦తఃపురచరో౬భవత్, 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, షట్నతింళ స్పర్షః. 

త 

అథ సప్త తింశ స్పర్షః 

Te “ం్పకడెటేదమాలు------' 

ఆ లే r= అభిషి క తు కాకుళ్సై ధర్మేణ విదితాత్మని, 

వ్యతీతా యా నిశా పూర్వా పెొరాణాం హర్ష వరిని. 

లతే 

లే. 

౬ ౨౪ 

వేదాలకు .౨24 

ఇతి ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాక్యానే, 

షేకదినస్య యా నిశా పౌరాణాం హర్ష నర్దిని పూర్వా (పథమ నిశాసిత్, సా చ వ్యతీతా, 

అధ స స్మతింశ స్పరః. 
నో వ్ 

— వ cE 

(అభిషిక్త ఇత్యాది.) బుషిగణా _న్వభిపేకకాలే సంప్రాప్తాః, కథితకథా విసృషాశ్వ, అభి 
అవల — అవి | సం 

ణా 

౧ 
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(స్ఫుపభాశకే వంధిమాగదైః రామప్రటోధనమ్) 

తస్యాం రజన్యాం వ్యుష్టాయాం (వాత ర్న పతిబోధకాః, 

వందిన సృమువాతిషం తామా నృపతివేశ్య్మని. : 
© 

తే ర_క్తకంఠిన స్సర్వే కిన్నరా ఇవ శిక్షితాః, 

తుష్టువు ర్న పతిం వీరం యథావ కృంపహర్షి ణః, (ఓ 

అల “1 అవ ర్ పీర సౌమ్య (పబుధ్యస్వ కౌసల్యా(పితివర్ణన, 

జగద్ది సర్వం స్వపితి త్వయి సుస్పే నరాధిప. ళా 

వ్మికమ స్తే యథా విష్ణో రూపం చై వాఒశ్వినోరివ, 

బుధ్యా బృహస్పతే స్తుల్యః _పజాపతిసమో మార౬సి. x 

క్షమా తే పృథివీతుల్యా తేజసా భాస్కరోపమః, 

వేగస్పే వాయునా తుల్యో గాంభీర్య ముదధే రివ. ౬ 

అ పకంప్యో యథా స్థాణు శ్చం దే సౌమ్వుత్వ మీద్భశమ్, 

నేద్భశాః పార్థివాః పూర్వం భవితారో నరాధిప. ౭. 

యథా త్వ మతిదుర్దర్హో ధర్మనిత్యః (పజాహితః, 

న త్వాం జహాతి కీ ర్రిశ్చ లక్ష్మీశ్చ పురుషర్ష భ. లా 

(వీరేతి) త్వయి సు ప్రే సర్వం స్వపితీతి త్వయి (బాహ్మే ముహూర్తే ఉత్పాయ, ధర్మాను 

షానరహేతే సతి, సర్వం జగత్సు ప్రధర్మకం భవతి. “యథా రాజా తథా ప్రజా” ఇతి న్యాయాదితి భావః ౨౨౪ 
(© 

(వికమ ఇతి.) బృహస్పతే స్తుల్యో బుధ్యేతి, _సజాపతిసమోఒసి (ప్రజాపరిపాలన ఇతి 

శేషః, ౫౬ 

(అ_సకంప్య ఇతి.) ఈద్భశళొః పొర్గివాః పూర్వం నాఒభూవన న్నితి శేషః, న భవితార 

ఇతి, అగ ఇతి శేషః. ౭ 

(యథితి.) న జహాతి న త్యజతి. లా 
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గృహము, 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, 

(గ్రామ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిక్షే 
, ర 

శ్రీశ్చ ధర్మశ్చ కాకుత్స్స త్వయి నిత్యం _పతిష్టితౌ, 
ఏతా శ్చాన్యాశ్చ మధురా వందిభిః పరిరీ ర్రితాః. 

[ల గ 
తిభి 8 స్తూయమానాభిః (పత్యబుధ్యత రాఘవః. 

స తద్విహాయ శయనం పాండురాచ్చాదనా_స్పృతమ్, 

ఉ తసౌ నాగశయనా దరి ర్నారాయణో యథా 
—-—- డు . 

సముళ్చితం మహాత్మానం (పహ్వాః (వాంజలయో నరాః, 

సలిలం భాజనె శు భై రుపతసు స్పహా_సళః. 
యా (ఆ థి 

కృతోదకళశుచి ర్బూత్యా కాలే హుతహుతా శనః, 

వితమ్. eth దెవాగారం జగామా౭.౬కు పుణ్య మిక్షాకు 

తత 'దేవాకా పిత్య౯- వ వా నర్నయిత్వా యథావిధి, 

బాహ్యాుకత్యాంతరం రామో నిర్జగామ జనై రృ తః, 

ఉపతను ర్మహాత్మానో మ మం తిణ స్పపురోహితాః, 

వసి సిష్ట పముఖా స్సర్వే దీహ్యమానా ఇవాఒగ్నయః. 

క తియా శ్ర మహాత్మానో నానాజనప దెళ్వురా రి 

రామ స్యోపావి శకా పార్శ్వే శ క్రస్యేవ యథాఒమరాః, 

(సముత్తిత మితి.) సలిలం గృహే త్వేతి శేషః, 

ఇస 
సప్త తింశ స్సర్గః. 

CARR 

తొశ్చ సం_స్తవె రివై$ ర్పోధయంతి స్మ రాఘవమ్, 

౯-౧౨ 

(కృతోదకేతి) కృతోదకళుచిః ఉదకేన కృతశౌచ ఇత్యర్థః. _దేవాగారం దేవపూజా 
౧౩.౨౯౪ 

(శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
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= ద ( 

.ఢశ్రీరామేణ భరతాదిభి సృహ సభ్యాప్రవేశఖ) 

భరతో లక్ష్మణ శ్చా౭. (త శ తుఘ్నశ్చొ మహాోయ శొః, 

ఉపాసాంచ కిరే హృష్టా వేడా స్రయ ఇవాఒధ్వరమ్. ౧౭ 

యాతా; _పాంజలయో భూత్వా కింకరా ముదితాననాః, 

ముదితా నామ పార్శ్వన్తా బహవ స్పమువాపిశకా. గారా 
ధ్ 

వానరాశ్ళ మహావిర్యా ఏంశతిః రామరూపిణ:. 

సుుగీవ్యపముభా రామ ముపాసంతే మహౌజసః, ౧౯ా 

విఫీషణశ్చ రక్ భి శ్చతుర్చి పరివారితః, 

ఉపాసతే మహాత్మానం ధనేశమివ గుహ్యూకాః. ౨౦ 

తథా ని గమవృద్దాశ్చ కులీనా యే చ మానవాః, 

శిరసా వంద్య రాజాన ముపాసంతే విచకకాః. ౨౧ 

తథా పరివృతో రాజా (శ్రీమద్చిః బుషిభి ర్భృతః, 

రాజభిశ్చ మహావిరై $ ర్వానరెశ్చ సరాక్షనై 8, ౨౨ 

యథా దేవేశళ్వరో నిత్య మృషిధి స్పముపాస్యతే, 

అధిక స్తేన రూపేణ సహస్రాక్ష ద్విరోచ కే. ౨౩. 

తేషాం సముపవిష్టానాం తౌ సా స్పుమధువాః కథాః, 

కథ్యంతే ధర్మసంయుక్తాః పురాణజ్లై ర్మృహాత్మభిః. ౨౪ 

ఇతి శ్రిమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండ, స_్హతింళ స్సర్గః 

' ౯65. 
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అధికపాఠళ్లోకాః. 

RICE. WU 

ఆధ (పథమ స్సర్షః, 

పెక... - 

ఏత (_చ్చుత్వా తు నిఖిలం రాఘవోఒగ_స్త్య మ్మ బవీత్, 

య ఏష రరజా నామ వాలిసుగీవయోః పితా, 

జనని కా చ భగవ న్న త్వయా పరికీ ర్తితా, 
వాలిసుగీవయో (రృహ్మ న్మాతా మే నామతః కుతః. 

ఏత (దృహ్మం తృమాచక్వ కౌెతూహల మిదం హి నజ 

స _పోకో రాఘవేణై వ మగస్తోో వాక్య మ(బవీక్. 

శృణు రామ కథా "మేతాం యథాపూర్వం సమాసతః, 

నారదః కథయామాస మమా=౬౬(శమ ముపాగతః, 

కదాచి దటమానోసావతిథిత్వ ముపాగతః, 
నా 5 అర్చితస్తు యథాన్యాయం విధిదృ బన కర్మ్కకకా. 

నుఖాసీనః కథాం త్వేతాం మయా పృష్ట స్పకొతుకౌత్ , 

కథయామాస ధర్మాత్మా మహారే శూయతా మితి, 
ల 

మెరు ర్నగవర ్రీమాకా జాంబూనదమయ శుభ, 

తస్య యన్మధ్యమం శృంగం సర్వదై వతపూజితమ్. 

తస్మికా దివ్యా సభా రమ్యా (జాహ్మీ యా శతయోజనా, 
తస్యా మానై సదా దెవః పద్మయోని శృతుర్ముఖః. 

యోగ మభ్యసత స్తస్య న్నెతాభ్యాం య దసోఒ్నసవత్, 

తద్భహీతం భగవతా పాణినా చర్చితం తు తత్, 
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(అగస్తే్టేన బుక్షరజనామక వానరవీరోత్స త్తికథనమ్ 

నికీ ప్తమా(తం తద్భూవమౌ (బహ్మణా లోకక ర్హృణా, 

తసి న్న(శుకణె రామ వానర స్పంబభూవ కా, 

ఉత్సన్నమా(తస్తు తదా వానరశ్చ నరోత్తమ, 
సమాశ్యాస్య (పియై ర్వాకె$ రుక్తః కిల మహాత్మనా. 

పశ్య శైలం సువి_స్తీర్ణం సుర రధ్యుషితం తదా, 

తస్మికా రమ్య గిరివరే బహుమూలఫలాశనః, 

మమా౬౦తికచరో నిత్యం భవ వానరపుంగవ, 

కంచి త్కాల మిహాస్స త్వం తవ (శేయో భవిష్యతి. 

ఏవ ముక్త స్సచై తేన (బ్రహ్మణా వానరో_త్తమః, 

(పణమ్య శిరసా పాదౌ దేవదెవస్య రాఘవ. 

ఉ కవాకా లోకకరార మాదిదేవం జగదురుమ్, 
—_ ది "ప, 

యథాఒఒజ్ఞావయ సె దేవ స్టితోఒహం తవ శాసనే. 

ఏవ ముక్కా హరి రేవం యయౌ హృష్టమనా _స్తదా. 
— 0 రె వాట 

అర్లీ సతదా (దుమషండేషు ఫలపుష్పఘనషు చ. 

(బహ్మపతిబల శె్నఘ్య వనే ఫలకృతాశ నః, 

క్యచి న్మధూని ముఖ్యాని చిన్వకా పుష్పా ణ్యనేకశః. 

దినే దినే చ సాయాహ్నే (బహ్మాణోఒంతిక మాగమత్, 

గృహీత్వా రామ ముఖాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ. 

(బ్రహ్మణో దెవదెవస్య షాదమూలే న్యవేదయత్, 

ఏవం తస్య గతః కాలో బహుః పర్యటతో గిరిమ్. 
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కస్యచి _త్త్వథ కాలస్య సమతీతస్య రాఘవ, 
3 

బుక్షరా డ్వానరశేష్ట సృషయా పరిపీడిత 9. ౨: 
ఎఎ లద్లా 

ఉత్తరం మేరుశిఖరం గత _స్తత చ దృష్టవా౯ా, 

నానావిహంగసంఘుష్టం వసన్న సలిలం సరః. ౨౧. 

చలక్కైసర మాత్మానం కృత్వా తస్య తి సిత క, 

దదర్శ తస్మిం త్పరసి వ క్రచ్చాయా మథాఒ౬త్మనః, D5 

కోఒ౬ఒయ మస్మి౯ మమ రిపు ర్వస త్యంతర్జలే మహేకా, 

రూపం చాంతర్గతం తత వీక్ష్య తత్సాథసో హరిః, ౨౩ 
(స 

కోధావిష్టమనా హ్యేష నియంతం మాఒవమన్యతె, 

తదస్య దుష్టభావస్య కర్తవ్యో నిగహో మయా. ౨౪ 

ఏవం సంచింత్య మనసా స వె వానరచాపలాక్, 

అప్తుత్య చాపత త్తస్మి౯- (హదే వానరన తమః, . ౨౫ గ —0 ద 

ఉత్తు త్య తస్మా త్పరస ఉట్టితః ప్టవగః పునః; 

తస్మి న్నేవ క్షణే రామ స్త్రీత్వం [పాప స వానరః. ౨౬. 

మనోజరూపా సా నారీ లావణ్యలలితా శుభా, 

b అ అడ - వి ఎర్జజఘనా సుుభూ ర్నీ లకుంచితమూర్లజా. ౨౭ 

ముగ్గా సస్మితవకాచ పేన స్తనతటా శుభా, | అ = 

(పాదతీర స్థితా భాతి బుజుయపష్టి రతా యథా. గారా 

త్రైలోక్యసుందరీ కాంతా సర్వచి త్త పమాథిని, 

లత్మీవ పద్మరహితా చందజ్యోత్ప్నెవ నిర్మలా, ౨౯ 

రూపేణాఒ౬హప్యభవ త్సాతు శ్రీ ర్ల రైవ్ ఉమా యథా, 

ద్యోతయంతీ దిశ సృర్వా _స్మతా౭భూ త్సా వరాంగనా. ౩౦. 
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(బుక్షరజోనామక వానరాతీ వాలిసుగీవజనన ప్రకా రః) 

ఎతస్మి న్నంతరే దేవో నివృ త్త స్పురనాయకః, 

పాదా వువాస్య దేవస్య (బహ్మణ స్తేన వై పథా. ౩౧ 

తన్యా మేవ చ వేళాయా మాదిత్యోఒపి పరి ఛభమకా, 

తసి న్నెవ వనే సోజఒభూ ద్యస్మిం తా తనుమధ్యమా. ౩ 

యుగప తా తదా దృజ్ఞా దెవాభ్యాం సురసుందరీ, 

కందరృవశగా తౌ తు దృష్ట్వా తాం సంబభూవతు:ః. ౩ ౩ 

తతః కుభితసర్వాంగౌ సురేం్యదతపనా వుభౌ, 

త దూప మద్భుతం దృష్ట్వా క్యాజిక దె భర్య మాత్మనః. 3౪ 

తత స్తస్యాం సురేం దేణ స్క-న్నం శిరసి పాతితమి, 

అనాసాదై్యవ తాం నారీ౦ సన్నివృత్త త్ర మథోఒభవక్. ప ౫ 

తత స్సా వానర పతిం పాసూత బలశాలినము, 

అమోఘరెతసాా తస్య వాసవస్య మహాత్మనః. 3౬ 

వాలేషు పతితం బీజం వాలీ నామ బభూవ హ, 

భాస్క_రెణాఒపి తన్య్యాం వై కందర్చవశవ ర్తినా. 38 

వీజం తు సిక్రం (గీవాయాం విధాన మనువర్హినా, 
శ 

'తేనాఒపి సా వరతను ర్నోక్తా కించి 'ద్వచ శుభము. ఇరా 

.నివృ త్తమదన శ్చాఒథ సూర్యోఒపి సమపద్యత, 

(గీవాయాం పతితే వీజే స్నుగీవ సృమజాయత. ౩౯ 

ఏవ ముత్చాద్య తౌ వీరౌ. వానరెందౌ మహాబలౌ, 

దత్వా తు కాంచనీఎ మాలాం వానరేర్యదస్య వాలిన : ౪౦ 
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అక్షయాాాం గుణసంపూర్జాం శక సు (త్రిదివం యయౌ, 

సూర్యోఒపి స్వసుత సకనం నిరూప్య పవనాత్మజమ్- ళి౧- 

కృ త్యేషు వ్యవసాయేమ జగామ నవితా౬ం౦ంబరమ్, 

తస్యాం నిశాయాం వ్యుష్టాయా ముదితే చ దివాకరే. ౪. 

స తు వానరరూసం తు (పతిపెదే పున ర్నృృప, 

స ఏవ వానరో భూత్వా పుతౌ స్వస్య ప్పవంగమౌ. ౪౮౩. 

పింగకణా హరివరా వపళ్యత్ కామరూపిణా, 

మధూ న్యమృతకల్పాని పాయితౌ కేన తౌ తదా. 

గృహ్య బుక్షరజడా సౌ తు _బహణోంతిక మాగత:ః, 

దృ రరజసం పుం బహా లోకపితామహాః. ౪౫. 

బహుళ స్పాంత్యయామాస పుతాభా్యం సహితం హరిమ్, 

సాంత్వయిత్వా తతః పశ్చా దేవదూత మథా౬౬దిళత. 9౬ 

గచ్చ మద్వచనా ద్దూత కిష్కింధాం నామ వై శుభామ్, 

సా హ్యూస్య గుణసంపన్నా మహతీ చ పురీ శుభా. ౪౭. 

తత వానరయూథాని బహూని నివసంతి చ, 

బహురత్నసమాకీర్ణా వానరై * కామరూపిభిః, ఇరా 

పణ్యాపణవతి దుర్గా చాతుర్వర్ల కయుతా సదా. 
Mn £9- 

విళశ్వకర్మకృతా దివా?! మన్నియోగాచ్చ శోభనా.  ఆ౯ా 

త్మ రరజసం ప్ముతం సప్పుతం వానరర్ష భమ్, 

యూథపాలాం తృమాహూయ యాం శ్చాన్యాకా (వాకృతాకా హారీకా. ౫౦ 

తేషాం సంభావ్య సర్వెషాం మదీయం జనసంసది, 

అభిషేచయ రాజాన మారోవ్య మహదాననే. | 4౧. 
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((దిహ్మణా వానరరాజస్య రాజ్యాభిషేకః) 

దృష్టమా(తాశ్చ తే సర్వే వానరేణ చ ధీమతా, 
అస్యర్థరజసో నిత్యం భవిష్యంతి వళానుగాః. 

ఇత్యేవ ము శే వచనే (బహణా తు హరీశ్వరమ్, 

పురతః కృత్య దూతోఒసౌ _పయయాౌ తాం పురీం శుభామ్. 

స (పవిశ్యానిలగతి స్తాం గుహాం వానరో త్రమమ్, 
న పయామాస రాజానం పితామహనియోగతః. 

రాజ్యాభి షేకవిధినా స్నాతోథాఒభ్యర్చిత పదా, 

స బద్దమకుట శ్రీమా నభిషి కః స్వల౨కృతః. 

ఆజ్ఞాపయామాస హరిం త్సర్వా న్ముదిత మానసః, జా 
క 
ప 

అణా 
ర్ ద్వీపసము[ దాయాం పృథివ్యాం యె ప్రవంగమా:ః. 

వాలిసు గీవయోరేవ హ్యేష త్పైక్షరజాః పితా, 

జననీచై వ తు హరి రిత్యేత దృద మస్తు తే. 

య శ్ర్రైత (చ్చావయే చిషద్యాకా య శ్ర్రైత చ్చణుయా న్నరః, 

సిధ్యంతి తస్య కార్యార్థా మనసో హర్ష వర్ణనాః. 

ఏత చ్చ సర్వం కథతం మయా విభో (పవి స్తరేణేహ యథార్థత _స్హవ, 

ఉత్ప త్తి రేషా రజనీచరాణా ముక్తా త్రి చేహ హరీశ్వరాణామ్. 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండ, అధికపారే, (ప్రథమ స్సర్గః, 

NM 

[33] 

వ్ 7 
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అథ ద్వితీయ స్సర్గః 

నాణాలని 

ఎతాం (శుత్వా కథాం దివ్యాం పౌరాణీం రాఘవ స్తతః 

(వాతృభి స్పహితో వీరో విషయం పరమం యయౌ. 

రాఘవోఒథ బుషే ర్వాక్యం (శుత్వా వచన మ(బవీత్, 
కథేయం మహతీ పుణ్యా త్వ్మతసాదా (చ్చుతా మయా. 

బృహత్కాతూహలెనాఒస్మి సంవృతో మునిపుంగవ, 

ఉత్పత్తి ర్యాదృశీ దివ్యా వాలిసు గీవయో న్ఏజిం 

(బహ్మార్షై మమ కిం చితం సు రెం దతపనా వుభౌ, 

జాతౌ వానరళార్జూలౌ బలేన బలినాం వరా, 

ఏవ ముక్త తు రామేణ కుంభయోని రభావత, 

ఎవ మేత న్మహాబాహో వృత్త మాసీ త్పురా కిల. 

అథా౬ఒపరాం కథాం దివ్యాం శృణు రాజం తృనాతనిమ్, 

యదర్గం రామ వె దేహీ రావణేన పురా హృ్తా. 

త_తే౬ హం కీ ర్రయిష్యామి సమాధిం (శవణే కురు, 

పురా కృతయుగే రామ (పజాపతినుతం (పభుమ్. 

సనత్కుమార మాసీనం రావణో రాక్షసాధిపః, 

దదర్శ సూర్యసంకాశం జ్వలంత మివ తేజసా. 

వినయావనతో భూత్వా హ్యభివాద్య కృతాంజలిః, 

ఉక్తవా౯ రావణో రామ త మృషిం సత్యవాదినమ్. 

కోహ్య్య౬స్మికా (పవరో లోకే దేవానాం బలవ త్తరః, 

యం సమాశ్రిత్య విబుధాః జయంతి సమరే రిపూకా. ple 
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(నారాయణకరాన్మర ణాభిలాషిణం రావణం (పతి సన త్రుమారేణ నారాయణస్య రామత్వేనావతరణకథనమ్, 

కం యజంతి జనా నిత్యం కం ధ్యాయంతి చ యోగినః, 

ఎత నే శంస భగవ న్విస్తరేణ తపోధన. రాాః 

విదిత్వా హృద్దతం తస్య ధ్యానద్భష్టై రృహాయళా:ః, 

అ ఆర్త ఉవాచ రావణం _ఎమ్హా (శూయకా మితి పుుతక. ౧౨౫ 

యో బిభర్తి జగ త్యృత్స్నం యస్యోత్స త్రిం న ఏద్మ హే, 

సురానురై ర్నతో నిత్యం హరి ర్నారాయణః (పభుః, ౧౩ 

యస్య నాభ్యుదృవో (బహ్మా విశ్వస్య జగతః పతిః, 

యేన సర్వ మిదం సృష్టం విశ్వం సావరజంగమమహమ్. ౧౪ 
లు mp 

తం సమాశ్రిత్య విబుధా విధినా హరి మధ్వరె, 
పిబంతి హ్యమృతం చైవ మానవాశ్చ యజంతి తమ్. ౧౫ 

పురాజై శైవ వేదైశ్చ పాంచరాశ్రై _స్తథైవ చ, 
ధ్యాయంతి యోగినో నిత్యం (కతుభి కృ యజంతి తమి. ౧౬. 

దై త్యదానవరక్షెంసి యే చాన్యే చామరద్విషః, 

సర్వా౯ా జయతి సంగామె సదా సర్వ స్స పూజ్యతే. ౧౭. 

_శుత్వా మహర్షే _స్తద్వాక్యం రావణో రాకసాధిపః, 

ఉవాచ పణతో భూత్వా పునరేవ మహామునిమ్. ౧౮ 

దె త్యదానవరక్షెంసి యే హతా స్పమరెఒరయః, 

కాం గతిం (పతిపద్యంతె "క్ర చ తె హారికా హాతాః. గాకా 

శ 

రావణస్య వచ (శుత్యా (పత్యువాచ మహామునిః, 

దైవతై ర్నిహతా నిత్యం (పాప్పువంతి దివః స్టలమ్. ౨౧౦ 



శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శే 
ఈ 

పున _స్తస్మా తృర్మిభష్టా జాయంతే వసుధాతలే, 
పూర్వార్దితే స్పుఖై రుఃఖై 8 జాయంతే చ (మియంతి చ. ౨౧ 

యే యే హతా శ్చ కధరెణ రాజకా తిలోకనా ధెన జనార్హనెన, 

తే తే గతా స్తత లయం నరేండాః కోధో౭.పి దెవస్య వరేణ తుల్యః. ౨_౨ 

శుత్యా తత్త _స్తద్వచనం నిశాచర స్పనత్కుమారస్య ముక్తా ద్వినిర్ణతమి, 

తథా _పహృష్ట స్ప బభూవ ఏస్మితః కం ను యాన్యామి హరిం మహాహవే. ౨౩ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అధికవారె, ద్వితీయ స్పర్ష. 

RIC ON 

అథ తృతీయ స్సర్గః 

మంకు TT యా 

పున రేవా ఒపరం వాౌకర్ణిం వాజహార మహామునిః. 

ఎవం శుత్యా మహాబాహు _స్త మృషిం (పత్యువాచ సః, 

రం జస. క జ; అగ షా క అష కంల ఇదు అర్య దృశ 9 అక్షణాం తస్య (బూబా సర్వ మ శేషత౩ః. 

రాకససగ్ట వచ (శ్ళుత్వా స మునిః (పత్యభాషత, 

(శూయతాం సర్వ మాఖ్యాన్యే తవ రాక్షసపుంగవ. 

స హి సర్వగతో దేవ స్ఫూకోఒవ్య క్త స్పనాతనః, 

తేన సర్వ మిదం (పో క్షం తై %9లోక్క్యం సచరాచరమ్. 
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(నారాయణకరాన్మరణాభిలాషిణం రావణం (పతి సన త్రుమా రేణ నారాయణన్య రామక్వేనావతర ణకథనమ్) 

ఓంకార ఎవ సత్యం చ సావి(తీ పృథివి చ సః. 

దరాధరదరో దేవో హ్యనంత ఇతి వి|శుతః, ౭ 

అహాశ్చ ర్మాతిశ్చ ఉబేచ సంధ్వె దివాకర శే ఎవ యమశ్చ సోమ క, 

స ఏవ కాలోఒహ్యూనలశ్చ వాయుః న (బహ్మరు[ దౌ చ స ఏవ చాలక. రా 

విద్యోతతి జ్వలతి భాతి చ పాతి లోకాం త్పృజ త్యయం సంహరతి (ప్రశాస్తి, 

కీడాం కరోత్యవ్యయ లోకనా థో విష్ణుః పృరాణో భవనాశళ హేతుః. డా 

అధవా బహునా తేన కిము కేన దశానన, 

తేన సర్వ మిదం వ్యాప్తం తై 9లోక్యం సచరాచరమ్. రాం 

సీలోత్సలదళశాామః కింజల్కారుణనస్త్రక ౪, 

(పావృట్కా-లే యథా వ్యోమ్ని సతటితోయద _స్టథా. గాగ 

(శ్రీమాకా మెఘవప్ప శ్చాామః పంకజారుణలోచనః, 

శ్రీవత్సే నోరసా యుక్త శృశాంకకృ్ళత లక్షణః, ౧౨ 

తస్య నిత్యం శరీరస్థా మెఘస్యేన శత[హాదాః, 

సంగామరూపిణిీ లక్షీ గహ మావృత్యు తిష్టతి, ౧౩ 

ర స శక్య సుర ర్షష్టుం నా&నురై. ర్నచ పన్నగెః 

యస్య పనాదం కురుతే స వె తం (దప్పు మర్శతి. ౧౪ 

న హి యజ్ఞఫలై సాక న తపోఖభి స్తు సంచితె ౪ 

శక్యతే భగవాకా (ద్రష్టుం న డానేన న చెజ్యయా. ౧౫ 

తద్భ కె స్తదక[పాణె సచ్చిత్తె సతృరాయణై * 
= ఎంగ యా —0 యై —౨ డర 

శక్యతే భగ వాకా (ద్రష్టుం జ్లైననిర్హస్టకేల్చి షె రం ౧౬ 
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అథవా రాక్షసెంద త్వం యది తం (ద్రష్టు మిచ్చసె, 

కథయిష్యామి తే సర్వం శతూయతాం యది రోచతే. ౧౭ 

కృతే యుగే వ్యతీతే వై ముఖే తెతాయుగస్య తు, 

హితారం దేవవమ ర్వానాం భవితా నృపపి(గహాః, గలా - 
థి — 

ఇక్ష్వాకూకాం చ యో రాజా భావ్యో దశరథో భువి, 

తస్య సూను ర్మహాతేజా రామో నామ భవిష్యతి. ౧౯ 

మహాతేజా మహాబుద్ది ర్మృహాబలపరా కమః, 
మహాబాహు ర్మహాస త్త్వ్వః క్షమయా పృఢథివీసమః., ౨౦. 

ఆదిత్య ఇవ దు ప్పేక్య స్పమరే శ్మతుభి స్సదా, 

భవితా హి తథా రామో నరో నారాయణః (పభుః, CC 

పితు ర్నియోగా త్స విభు ర్షండకే వివిధే వనే. 

విచరిష్యతి ధర్మాత్మా సహ (_భ్మాతా మహాత్మనా. ౨౨. 

తస్య పత్నీ మహాభాగా లక్ష్మీ స్పీతేతి వి|శుతా, 

దుహితా జనక సై్యైమా ఉట్ధితా వసుధాతలాత్. ౨౩ 

రూపేణా౬(పతిమా లోకే సర్వలక్షణలకీతా, 

ఛాయేవా౬నుగతా రామం నిశాకరమివ _పభా. ౪ 

శీలా చారగుణో పేతా సాధ్వీ ధై రృసమన్వితా, 

సహ్మసాంళ్ రశ్శిరివ హ్యేకమూరర్తి రివ స్థితా, ౨౫ 

ఏవం తే సర్వ మాథ్యాతం మయా రావణ వి స్తరాత్, 

మహతో దేవదెవస్వ శాశళ్వతన్యా౬వ్యయస్వ చ, ౨౬ 

ఎవం (శుత్వా మహాబాహూ రాక్ష సేం దః పతాపవాకా, 

త్వయా సహ విరోధేచ్చు శ్చింతతయామాసన రాఘవ, 
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{అగ స్తేన రామం ప్రతి, శ్రీరామాత్ మరణాపేక్షయా రావణకృత సీతాపహరణకథనమ్) 

వాక్గం సనత్కుమారస్య చింతయానో ముహుర్ముహుః, 

రావణో ముముదే (శ్రీమాకా యుద్దార్టీ విచచార హా, చిరా 

(శుత్వా చ తాం కథాం రామో విస్మయోక్సుల్ల లోచనః, 

శరస శ్చాలనం కృత్వా తమర్ధం పరిచింతయకా. ౨౯ 

శ్రుత్వా తు వాక్యం చ నరెశ్వర స్తదా ముదా యుతో విసయమానచకుః, 
పున శ్చ తం జ్ఞానవతాం ప్రధాన మువాచ వాక్యం వద మే పురాతనమ్. ౩౦ 

ఇతి (శ్రిమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అధికపాఠే, తృతీయ స్సర్గః. 

RCO 

అథ చతుర స్పర్షః. 
భఖ [౧౫ 

నాకనా అకస్తో- 

తతః పున ర్మహాతేజా కుంభయోని _రహాయశాః, 

ఉవాచ రామం (పణతం పితామహ ఇవెశ్వరమ్. శా 

(శూయతా మితి చామంత్య రామం సత్యపరా కమమ్, 

కథా శేషం మహాతేజాః కథయామాన స పభుః. 

యథాఖ్యానం శ్రుతం చైవ యథావృత్తం చ త త్తథా, 

(పీతాకా కథయామాస రాఘవాయ మహామతిః. ఆ 

ఏతదర్గం మహాబాహో రావణేన దురాత్తనా, 

సుతా జనకరాజస్య హృతా రామ మహామతే. ళల 

ఏతాం కథాం మహాబాహో నారద సుమహాయశాః, 

.కథయామాస మహ్యం వె మేరౌ గిరివరో త్తమే. నా 
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దేవగంధర్వసిదానా మృషీణాం చ మహా నామ్, 
థి న 

కథా శేషం పున స్పోఒథ కథయామాస రాఘవ. 

నారద సుమహాతేజాః _పహసన్నివ మానద, 

తాం కథాం శృణు రాజేం[ద మహాపాప పణాశినిమ్. 

యాం తు (శుత్యా మహాబాహో బుషయో దైవత్రె స్సహ, 

ఊచు స్తం నారదం సర్వే హర పర్యాకులేకకాః. 
అవవ oa a 

య శ్చేమాం శావయే న్నిత్యం శ్చాణుయా ద్వాపి భ_క్రితః, 

జూల 

స ప్కుతపౌ(తవాకా రామ స్వర్గలోకే మహీయతే. 

అథ పంచమ స్పర్షః,. 
"మ. 

టలు దా 

తత స్ప రావణో రామ పర్యటకా పృథివీతలమ్, 

విజయార్టీ మహాశూరై రాక్షనైః పరివారితః. 

త్యదానవరక్షస్సు యం [ళుణోతి బలాధికమ్, 

మాహాషయతి యుద్దారీ రావణో బలదర్పితః. 
ఉర్లు 

ది 
వ 
క్ర 

ఏవం స పర్యటం త్చర్వాం పృథివీం పృథివీపతే, 

(బహ్మలోకా న్నివృ_త్తం త మాససాదా౬ధథ నారదమ్ు. 

(వజంతం మెఘపృష్షసం అంశుమంత మికా౬ పరమ్, 
ఆధథి 

తం చా౬భిసృత్య (పీతాత్మా హ్యభివాద్యి కృతాంజలిః. 

ఉవాచ హృష్టమననా రావణో నారదం తథా, 

ఆ_బహభవనా ల్లోకా స్తషయా దృష్టా హ్యానక శః, 

(9 
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(ఆగ స్ట్యేన శ్రీరామం (పతి రావణస్య శ్వేతద్వీసగమనవృ త్తాంత కథనమ్ 

34] 

అస్మికా లోకే మహాభాగ మానవా బలవ _త్తరాః, 

యోదు మిచ్చామి తె స్వార్లం యథాకామం యథాసుఖమ్. 
ధి యా థ్ 

త _చ్చుత్వా నారదో వాక్యం రావణస్య దురాత్మనః, 

చింతయిత్యా ముహూర్తం తు మహాత్మా (పత్యువాచ తమ్. 

అస్థి రాజకా మహాద్విపః కీరోదస్య సమివత 9, 

యత తే చం, దసంకాశా మానవా స్పుమహాబలాః, 

మహాకాయా మహావీర్యా మెఘస్తనితనిస్వనాః, 

మహామా. తా భె ర్యవంతో మహాపరిఘవాహవ;ః. 

శ్వేతద్వి పే మయా దృష్టా మానవా రాక్షసాధిప, 

బలవఏీర్య్ణసమాయుకా కా యాద్భశాం స్త మిహచ్చసి. 
అణాల అవా 

నారదస్య వచ శుత్యా రావణః (పత్యువాచ హా, 

కథం నారద జాయంతే తస్మికా ద్వీపే మహాబలాః. 

'శ్వేతద్వీ పె కథం వాసః బా _ప్ప నె స్పుమహాత్మభిః. 

ఏత న్మే సర్వ మాఖ్యాహి (పభో నారద తత్త్వతః. 

త్వయా దృష్టం జగ తృ్సర్వం హసామలకవ త్పదా, 

రావణస్య వచ (శుత్వా నారదః (పత్యువాచ తమ్. 

అనన్యమాననా నిత్యం నారాయణపరాయణా?, 

తదా౬ఒ౬రాధనసక్తాశ్చ తచ్చిత్తా _సతృరాయణాః. 

ఏకాంతభావానుగతా స్తే నరా రాక్షసాధిప, 

తచ్చితా సదతవాణా నరా నారాయణం (శ్రితాః. 
oD mE (| వ. 
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శ్వేతద్వీపే తు తై ర్వాస ఆర్తితః పుణ్యక_ర్తభిః, 

యే హతా లోకనాథేన శార్ష మానమ్య సంయుగే. 
OM 

చకాయుధేన దేవేన తేషాం వాస శ్రివిష్టసే, 

న హి యజ్ఞఫలై స్తాత న తపొభి ర్న సంయమైః. 

నచ దానఫలై_ ర్ముఖె్య్య స్ప లోకః (పాప్యతే సుఖము, 

నారదస్య వచ |శుత్వా దశ గీవ స్పువిస్మితః. 

ధ్యాత్వా "తు సుచిరం కాలం తేన యోత్వారమి సంయుగే, 

ఆపృచ్చ్య నారదం (వాయా చ్చెషతద్విపాయ రావణః, 

నారదోఒపి చిరం ధ్యాత్వా కెతూహలసమన్వితః, 

దిదృపవుః పరమాశ్చర్యం తత్రైవ త్వరితం యయౌ, 
లి (ఆ 

స హి కేశికరో వ్నిపో నిత్యం చ సమర్మ్శపియః, 

q వణో౬పి యయౌ తత రాక్షనై స్సహ రాఘవ. 

మహతా సింహనాదేన నాదయం త్స దిశో దశ, 

గతే తు నారదే తత రావణో౬ఒపి మహాయశాః. 

(పాప శ్వేతం మహాద్వీపం దుర్లభం యత్సురై రపి, 

తేజసా తస్య ద్వీపస్య రావణస్య బలీయసః. 

త త్తస్య పుష్పకం యానం వాతవేగసమాహతమ్, 

అవనస్థాతుం న శక్నోతి వాతాహత ఇవాంబుదః. 

సచివా రాక్షసేందస్య ద్వీప మాసాద్య దుర్షళమ్, 
అ బువ౯ా రావణం భీతా రాక్షసా జాతనాధ్యసాః, 

రాక్షసేం్మద వయం మూఢా _భష్టసంజ్లా విచేతసః, 

ఆఅవస్జాతుం న శక్షామో యుద్దం కర్తుం కథంచన. 
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(శ్వేతద్వీపే రావణపరాజ యఖ) 

ఏవ ముక్త్వా దుదువు స్తే సర్వఏవ నిశాచరాః, 

రావణో౬పి హి తద్యానం పుష్పకం హేమభూషితమ్. 

విసర్ణయామాస తదా సహ తైః క్షణదాచరై *, 
గతే తు పృష్పకే రామ రావణో రాక్షసాధిపః, 

కృత్వా రూపం మహాఫీమం సర్వరాక్షసవర్ణితః, 

(పవి వేళ తదా తస్మిం చ్చేతద్విపే స రావణః. 

(సవిశ న్నేవ త తా౬౬శు నారీభి రుపలకితః, 

ఎకయా సుస్మెతం కృత్వా హస్తే గృహ్య స రావణః. 

పృష్టశ్చాఒ౬ఒగమనం (బూహి కమర్ మిహ చాగత;ః, 

కోహి త్వం కస్య వా ప్పుతః కేన వా (పహితో వద. 

ఇత్తుకో రావణో రాజకా కుద్దో వచన మ్మబవీత్, 

అహం వి శవసః పుతో రావణో నామ రాక్షసః. 

యుద్దార్ధ మిహ సంప్రాప్తో న చ పశ్యామి కంచన, 

ఏవం కథయత స్తస్య రావణస్య దురాత్మనః, 

పాహసం "స్తే తత స్సర్వే సస్వనం యువతీజనాః, 

ఏకయా _కుద్దయా తాసాం బాలవ ద్భృహ్యా లీలయా. 

(భామితస్తు సఖీమధ్యే వికి ప్ప స్ప దశాననః, 

సఖీ మన్యాం సమాహూయ పశ్య త్వం కీటకం ధృతమ్. 

దశాస్యం వింశ తిభుజం కృషబ్ణాంజనసమ(పభమ్, 

హసా దస్తంస చ కీపో (భామ్యతే [శమలాలసః, 
అవ QQ ఎవి . 
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(భామ్యమాణీన బలినా రాక్షసేన విపళ్చితా, 

పాణా వేకాడథ సందష్టా రోషేణ వనితా శుభా. 

ముక్త _స్తయా శుభః కీటో ధున్వంత్యా హస్త వెదనాత్, 

గృహిత్వాఒన్యా రాక్ష నెర్మద ముత్సవాత ఏహాయసా. 

తత సా మపి సంకుద్దో విదదార నఖై ర్భృశమ్, 
అలాటి డు (aan 

తయా స హి వినిర్ణ్లూత సృహనై వ నిశాచరః. 

పపాత చాఒ౬ంభసో మధ్వ సాగరస్య భయాతురః, 

పర్వత స్యేవ శిఖరం యథా వ(జవిడారితమ్. 

—- 
పాపత త్సాగరనైవ జలే తస్టొ నిపాతికః, 

ఏవం స రావణో రామ శ్వేతద్నీపనివాసిభిః. 

(స్రీజనై. ర్వినిగృుహ్యాఒ౬ళు (ఖామితశ్చ తత _ప్రతః, 

నారదో౬ఒపి మహాతేజా రావణం వీక్ష్య ధర్షితమ్. 

విస్మయం సుచిరం గత్వా (పజహాస ననర్త చ, 

తత స్ప సాగరజలా జ్ఞలక్తి న్నశిరోరుహః. 
హక! ర 

దక్షిణం తీర మానాద్య చింతయామాస విస్మితః, 

యే మయా నిర్జితా లోకా న కేసు భయ మీదృళమ్. 

స్వభావతో౭.ల్పదవీర్యాకాం విరుద్దం యోషితా మిదమ్, 

నూన మేతస్య లోకస్య మానవాః (పభవిష్షవః. 
ణు 

ప్రీరూపవి గహధరాకా యా న్మమాఒ౬చఛష్ట నారదః, 

బలవద్చిస్తు సందేయ మితి సంచింత్య సిశ్చితమ్. 

భూయ స్తాసాం _పవృ_త్త్యర్థం తద్వానం సమలోడయత్, 

అథాఒపళశ్య న్మహాత్మానం పితామహసుతం (పభుమ్, 

న్ 

3౮" 
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సనత్కుమార మాసీనం సర్వయోగభృతాం వరమ్, 

జాజ్వల్యమానం తపపా సమిద్చిరివ పావకమ్. 

అపశ్య దక్షిణే పార్శ్వే విచరంతం గుహ్మాశయమ్, 
ద్ 

సతతం దృష్ట్వా తపోవృద్ద మఖివాద్య కృతాంజలిః, 

_ఏడితః పరిషృప్రచ్చ (బహ్మర్షిం సత్యవాదినమ్, 

భగవకా కేన లోకోఒయం కల్పిత స్పుమహాత్మనా. 

కేవా లోకే వసంత్యస్మికా సర్వజ్ఞానవతాం వర, 

కిం చ త్వం ధ్యాయ'నె (బహ్మా౯ శంస మే సుసమాధినా. 

ఏత న్మే (బూహి తత్సర్వం సర్వజ్లో హ్యఒసి విశుతః, 

ఏవ ముకో మహాతేజా విదిత్వా తస్య హృాద్గతమ్. 

ఉవాచ వాక్యం (పహసక౯ా (శూయతా మితి పుత్రక, 

యోహా వై సర్వ మేవెదం విభ సచరాచరమ్ు. 

! చ ఇ అద బ్ వ శ్రైలొక్యం సర్వభూతాత్మా యస్యోత్స త్తిం న ఏద్మ వా, 

య మాహు ర్వేదవిదుషః పురుషం తమసః పరమ్. 

ఆదిత్యరూప మజరం పసరమాత్మాన మీశ్వరమ్, 

యస్వ నాభిభవో (బహ్మా పితా మమ పిరామహః. 

కై లాసనిలయ (శ్రి మాకా భవళ్ళ కోధసంభవః, 

యం సమాశ్రిత్య విబుధా విధినా హరి మధ్వరే. 

పిబంతి చా౬మృతం హృష్టాః పరిభూయ దిథే స్పుతాకా, 

యస్య శ్వాసానిలోద్ఫూతా స్త్రియ స్తా మపరాజితమ్. 
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గృహీత్వా సుమహావేగా శ్చిక్షీపు స్వాగరాంభసి, 

యేన దైత్యా మహాఏర్వా దానవాశ్చ సనైర్ఫుతాః. 

నిహతా బహురూపేణ బహవో బాహుశాలినా, 

తేనాజయం లోకనాథేన కల్పిత స్సుమహాత్మనా. 

గోవిందేన నివానార్థం లోకో వై సుమహాత్మనా, 

అరృ్భయంతి జగన్నాథం నారాయణపరాయరా ౩. 

అద్వెషా స్పర్వభూతేషు మహాయోగబలా(శయాః, 

యజంతి పంచభి ర్యజ్జై స్పతతం మధుసూదనమ్ు. 

ఏకాంతినో మహాసత్సాష వసంతి సుసమాహిళఠాః, 

యః పురాణే చ వెదేచ పాంచర్నాతేచ పఠ్యతె. 

సాంఖ్యయోగ చ మునిధి ర్యాయతే చేజ్యతే చయః, 

మునిఖి రేవసంఘెశ్చ స్తాప్యతే భగవాకా హరిః, 
© యా డు 

మధుకె టభయో రంతాయ స్త మన్వేష్తు మర్షతి, 
యా యె లు యె అణాల 

పితామహో౬ఒపి తం దేవం న చ జానాతి రావణ. 

యస్తు నిత్యం విజానాతి హరిం నారాయణం విభుమ్, 

జగదాభరణం పుణ్యం తస్య మోకో న సంశయః. 

ఏత _చ్చుత్వా మునే ర్యాక్యం (పసన్నేనాంతరాత్మనా, 

పున రేవ తతో రక్షః పషృపచ్చ మునిపుంగవమ్, 

కథం చ దృశ్యతే దేవ కథం చ శూయతే భువి, 

కథం చ (క్రీడతే లోకే ద్రష్టుం వా శక్యతే కథమ్. 

కియత్కాలేన వా (బహ్మక౯ా లోకోఒయం తపసా మయా, 

శక్యః _పవేష్టుం త_ద్బూహై సర్వం హా విదితం తవ. 

శీలా 

A= 

౬ 
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(అగ స్ట్యైన (శ్రీరామం (ప్రతి సనత్కు మారకథితనారాయణ వర్షనకథనమ్) 

ఆకర్థ్ణ్య సస్ప లహం తస్య వాక్యం వాక్యవిశారదః. 

పకత్ఫ్యువాచ మునిర్హీ మాకా తత్చర్వ మనుపూర్వశ:. ౬ ౯ా 

స హి సర్వుగతో దేవ స్ఫూక్షో౬ఒవ్య క్త సనాతనః, 

యేన సర్వమిదం వ్యా పం తె లోక్యం సచరాచరష్, ౭౦ — © 

స భూమౌ దివి పాతాశే వర్యశకేసు వనేసు చ, 

సాగరెషు చ సర్వేషు వసతీహ సరిత్పు చ. ౭౧ 

అహశ రా తిశ్చ ఉబే చ సంధ్య దివాకర శఎవ యమశ్చ సోమః, 

త 

స ఏవ కాలో వరుణ స్స ఏవ స _బహర్వ్ను దెం దముఖ స్ప చాగ్నిః. ౩ ౨౨ 

ఓంకారో భూర్చువ స్ప్వశ్చు గాయ్యతీ సంధ్య ఏవ చ, 

ధరాధరధరో దేవ స్పోఒనంక ఇతి విశుతః. ఆక 

విద్యోతతి జ్వలతి వర్షతి వాతి పాతి గర్భ త్యుపైతి తపతే దహతేస చైవ, 

లోకాకా సృజ త్యవతి సంహరతే సదైవ దైత్యాకాస ఏవ దహతే జగతి (ప్రసహ్య. ౭౪ 

సన శక్య స్సుర్రై ర్లంష్టుం నాసురై ర్నచ పన్నగె 2 

(పసాదం కురుతే యస్య స వై తం(దష్టు మర్షతి. ౭౫ 

తదతె సదతపాతై శు చిభి _సతక్సరాయణై 8, 
యాలు. —0/ 

శక్యః _పవెష్టుం తోకోఒయం క్షైననిర్దూతకల్చి షః. ౭౬. 

ఏవం విధై రయం లోకః (పాప్యతే పురుషో _త్తమెః, 

అకామకారిభి రేవె ర|కోధి రగతామనె 8. ౭జి 
OO ఓ D0 ర 

య శైవ సుమహాకాయః (పవిష్టో లోక మవ్యయమ్, 

ఆస్తే తథైవ హరిణా కృతా తేన మహాపురీ, ఆరా 



(శ్రీమ్మదామాయజే, గోవిందరాజీయవిశి ప్రై 

అష్టావింశే యుగే (పాస్వే మనోరస్య పవస్వత ః, 

వెపష్పపం మూర్తి వమావిశ్య కోక మెనం పవెక్యసి. 

నాతః పరతరం (శ్రోతుం మతో చె రాక్ష సెళ్షర, 

ఉ తిష గచ్చ భ(దం తే పాప్ఫ్యసే గతి మీప్పితామ్. 
ar కట 

ఏవ ముక్త _స్తథెత్యుక్సా తం (పణమ్యా౬భిపూజ్య చ, 

సమాసాద్య మహతై న్యం యయా లంకా మశంకిత$ః. 

నారదో౭ నె పి (పహృష్టాత్మా దృష్ట్వా సర్వ మ శేషతః, 

[దుతం మెరు మువాగమ్మ్య విశతే తాం శుభాం సభామ్. 

తస్యాం (బహ్మోణ మాసీన మభివాద్య కృతాంజలిః, 

దెవాళా సంశావయామాస సమీపే పద్మజన్మన:ః. 

నిశమ్య సుమహ త్చుణ్వ మాఖ్యానం పద్మసంభవ:ః, 

నారదం సంపరిష్వజ్య (వాహ భూతభవిష్యవిత్. 

హిరణ్యకశిపుః పూర్వం బభూవె ష నిశాచరః, 

అవధ్యో బహుభి రోగ ర్వరదానా న్మహాబల?. 

స కదాచి న్మహాత్మానం పద్మనాభ మధోక్షజమ్, 

సభాయాం గర్హయకళా దర్చాతీ నృసింహవపుషం హరిమ్, 0 

సముదృహ్య నళఖైె స్తేన దీర్యమాణస్య సంయుగే, 
a చై అ= వ క్ 

ర _క్రసంస్పర్శజం దివ్యం చక్షు ర్రైత్యపతే రభూత్. 
CC 

ఖ్ గ + గ అన | జల 

సతుత 'డాషిసం జన్మ తనా 

దెత;? 
తూ చా 

ఖై ర్విభిన్నహృదయ।? కణం దినః కృతాంజలిః. శ 

8౯7 
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= ie ఆప 3 అడక అల వద్ (అగ స్ట్యెన . ప్రతి సనత్కుమార కథిశ నారాయణవర్షనక థనమ్స్ 

తప్త టక కిశాఎత జ్వలత్సావకలోచన, 

దయదనంం ర దివ్యసింహా నమో=స్తు తే. ౯౦ 

కైటభారే హరే దేవ విష్ణో విపులవ్నికమ, . 

త్రాహి మాం భూతభవ్యెళ శరణాగతవత్సల. కా 

త్వద్దకే రాక్షనే భావే మానుషే చ పదే విభో, 

పాప్నుయాం త్వన్మయో లోకం లోకనాథ (పసీద మే. కై 

ఏవము క్త _స్పథత్యుక్త్యా యయౌ దై త్యపతిం హరిః, 

హంసయు క్తవిమానెన కింకిణీజాలమాలినా. ౯ 

స ఏవ చ పున _స్త్మత రాక్షనోజభూ న్మహాసురః, 

డా రాక్షసెన విధానేన సదా తద్భావభావితః. జా 

మానుషత్వ ముపాగమ్య లోకాక౯ హంతుం కృతోద్యమమ్, 

తృతీయం చ హతం కేన కే పత ద్వీపం (ప వక్ష్యతి. జా 

చెషవం కేజ ఆవిశ్య యధో కం (బహావాదినా, 
చా దివి = ర 

మయా౭౬పి చేహ సంసేన దృష్ట మేవాక్షదర్శనాత్. ౯౬ 
| థి బె 

మయా౬వలంబితం సర్వం దెవస్య పరమాత్మనః, 

య స్తి కదం పఠతే నిత్యం పుణ్య మాఖ్యాన మాదిత౩. తి 

నారదో _క్తం మనుష్యో వై స యాతి పరమాంగతిమ్, 

వె షవం పరమాథ్యానం సర్వపాప పణాశనమ్. కాలా 
౯ ఐ + 

నిత్యం చ శఛశృణుయాద్యశ్చ సో౭.పి పాపా, తృముచ్యతే, 

జాతిన్మరత్య్వుం వ్మిపత్వం కులే మహతి 'సంభవమ్. -= జాలా 

{35] 



2174 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ష్టై 

సర్వజ్ఞతాం చ లభతే నా౬ఒ్మత కార్యా విచారణా, 

సచ సంస్తూయ చ హరిం _పవిష్టః కమలోదృవః, 

అనుభావ్వ సురాకా సర్యాకా యయౌ స్వం లోకమీశ్వరః, 

నారదస్తు తత స్తన్మా న్మెరుపృష్థం పరిభమకా. 

సతు మా మాజగామాఒ౬శు దిదృకు ర్ష్వాదశాత్మకమ్, 

స మయా శాస్త్రత స్సమ్య గభివాద్యా౭భి పూజితః, 

ఆఖ్యాన మిద మాచష్ట మమానుగహకామ్యయా, 

మయాపేత త్సదన్వేత్య పావనార్లం మనోహరమ్. 
థి 

భకర తవ మహాబాహో కథామృత ముదాహాతమ్, 

ఏతదర్హం మహాబాహో రావణేన దురాత్మనా. 

విజ్తాయు చ హతా ప్త్రా త్వతో మరణకాంక్షయా, 

భవా న్నారాయణో దేవ శృంఖచ( కగదాధరః. 

శార్జపద్యాయుధధర సర్వ దేవనమస్కృతః, 
NO 

శ్రీ వత్సాంకో హృషీ కేళ స్సర్వ చదెవాభిపూజితః, 

పద్మనాభో మహాయోగీ భక్తానా మభయ(పదః, 
వధార్థం రావణస్య త్వం (_పవిష్టో మానుషీం తనుమ్. 

కిం న చేత్సి త్వ మాత్మానం రామ నారాయణో హ్యహమ్, 
మా ముహ్యస్వ మహాభాగ స్మర చాత్మాన మాత్మనా. 

గుహ్యా దుహ్యతర స్త్వం హి ఏవ మాహ పితామహః, 

1తిగుణశ్చ తివేదీ చ (తిధామా తిపదాత్మకః, 

శతికాలకర్మా త్రైవిద్యః (తిదశార్మి పమర్హనః, 

ఉయా౬ఒ౬[ కాంతా స్త్రయో లోకాః పురాణ. ర్వె(కమె స్రిభిః. 

౧౯౦ 

౧౦౧ 

౧౦౩ 

౧౦0౪ 

అల ౫ 

౧౦౬ 

౧౦౭ 

౧౦ంరా 

౧౦కా 

౧౧౦ 
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(అగ స్ట్యేన శ్రీరామం (ప్రతి సనత్కు మారకథితనారాయణవర్జనకథనమ్) 

త్వం మహేౌందానుజ (శ్మీమాకా బలిబంధనకారణాత్, 

అదిత్యా గర్భసంభూతో విష్ణు _స్వ్వం హి సనాతనః. ౧౧౧౫ 

లోకా ననుగృహీతుం వై (ప్రవిష్టో మానుషీం తనుమ్, 
తదిదం సాధితం కార్యం సురాణాం సురస త్తమ. ౧౧౨ 

నిహతో రావణః పాపః సపు తగణబాంధవః, 

(పహ్మాజ్ఞా శృ సురా స్సర్వే బుషయశ్చి తపోధనాః. ౧౧౩ 

(పశాంతం చ జగత్సర్వం త్వత్పసాదా త్పురేళ్వర, 

క్స్త్రా లక్షీ ర్కహాభాగా సంభూతా వసుధాతలే. ౧౧౪ 

త్వదర్ధ మియ ముత్చన్నా జనకస్య గృహే శుభా, 

లంకా మానీయ యత్నేన మాతేవ పరిరక్షితా. ౧౧౦౫ 

ఏవ మేత తృమాఖ్యాతం తవ రామ మహాయశః, 

మమాపి నారదేనో_క్తం బుషిణా దిర్హృజీవినా. ౧౧౬ 

యథా ససత్కుమారేణ వ్యాఖ్యాతం తస్య రక్షసః, 

తేనాఒపి చ త దేవాఒ.౬ళు కృతం సర్వ మ శేషతః. ౧౧౩౭. 

యశ్ర్రైత _చావయే_చ్చాద్దే విద్వాకా (బాహ్మణసన్నిధౌ, 

అనంత మక్షీయం దత్తం పిత్వణా ముపతిష్టతి. ౧౧లా 

ఏతాం (శుత్వా కథాం దివ్యాం రామో రాజీవలోచన,ః, 

పరం విస్మయ మాపన్నో (ఛాతృభి సృహ రాఘవః. రాగా౯ా 

వానరా సృహాసు(గీవా రాక్షసా స్నవిభీషణాః, 

రాజాన శ్చ మహామాత్యాా యే చాన్యెఒపి సమాగతాః. 



ఇత్యర్థః 

మీము యడ. గోవిందరాజీయవిశి వ ర్రీమద్రామాయణి, గ్ విందరాబీయపిశి స 

జు. వ వది వ అ చ యో 

కవత సెిజనా గణ రావణో నిహతో మయా. 

అధ ఆషుతీంశ స్సరః. 
ర Nn 

———— nth... 

౧౨ 

౧౨౨4 

అథ సామంతరాజవిసర్హనం (ఎవ మిత్యాది.) ఏవం పూర్చ్వో క్ష్మపకారేణ, సర్వోపాన్యమాన 

(ప్రశాసదితి శత్రంతం పదమ్. 

టు గీ 

మ్మ పదానాదినా పరిపాలితా ఇతర ౩, దేజ తపోవ్ ర్యేణ పాలీతా ఇతి చ పాఠః, 

0న 

భవాకా పూ గతిః. (అవ్య గేతి.) జుచ లా (పతిషే త్యర్థః, (భవతా పాలితా 

3 
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“శీరామెణ సాంభిషకయ ఆగతానాం నానా చేశాధిపానాం విసరనమ్ (ల) ఏ రనిబ్బ 

ఇక్షాకరాకాం చ సర్వేషాం మెథిలానాం చ సర్వశః, 

ఆతులా 8 (పతయో రాజం తృంబంధకప్పురోగమా॥. 

తదువాం త పురీం యాతు రతా నాాదాయ పారివ, బ్రా? గొఎవిలి ఆత్నాగా పై రల: 
భరతళ్చ సహాయార్థం పృషత స్తేజఒనుయాస్యతి. 

స తథేతి నృపః కృత్యా రాఘవం వాక్య మ(బపీక్, 

(పితోఒస్మి భవతో రాజకా దర్శనేన నయెన చ. 

యాన్వేతాని తు రత్నాని మదర్గం సంచితాని వై, 
ఢా యా 

దుహి(కే తాని వె రాజం త్సరాశికోకివ దదామి చ. 

ఏవ ముకా తు కాకుత్సం జనకో హృష్షమానసః, 
—_ థి | యల్ 

ప్రయయౌ మిథిలాం (్రీమాం _స్త మనుజ్ఞాయ రాఘవమ్. 

తతః (పయాతే జనకే కేకయం మాతులం (పభుః, 

రాఘవః ,పాంజలి ర్ఫూత్వా వాక్య మేత దువాచ హ, 

ఇదం రాజ మహం చైవ భరత శృ సలక్షణః, 

ఆయత్తౌ స్వం హి నో రాజ౯ా గ తిశ్చ పురుషర్ష భ. 

త దితి) రత్నాని అస్మాభి రీయమానాని ఉ తమవస్తూని, (త ఏతి.) రిళ్నా ది _ద్రామవస్తు 

(స ఇతి.) తథేతి కృత్వా తథా స్త్విత్యంగీకృతే్య త్యర్థః. 

(యానీతి) మదర్భం మృత్సీతిదానార్థమ్. 

(తత ఇతి, _కెకయం మాతులం మితి యుథాజిత మిత్యర్థః, 

(ఇద మితి.) ఆయ త్తాః త్వ్య్వయాతి శేషః. గతిః ఆపద్భంధు రిత్యర్త క. 

277 

౧౮ 
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(లక్క నేతి,) 

(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ష్టే 

రాజొజపి వృద్ద స్పంతాపం త్వదర ముపయాస్యతి, 
థ్ "థి 

తస్మా దమన మద్వ్యైవ రోచతే తవ పార్థివ. 
సో దా థి 

లక్మణేనానుయా (తేణ పృష్టతో౬నుగ మిష్యతె, 

ధన మాదాయ విపులం రత్నాని వివిధాని చ. 

యుధాజిత్తు త ధేత్యాహ గమనం (పతి రాఘవమ్, 
రత్నాని చ ధనం చైవ త్వయ్యువా౬ఒక్షయ్య మ_స్తీ ఏతి. 

(పదకిణం స రాజానం కృత్వా కేకయవర్ణనః, 

రామెణ హి కృతః పూర్వ మభివాద్య (పదకీణమ్. 

లక్మణేన సహాయేన [పయాతః కేకయేశ్వర*, 

హతేఒనురే యథా వృ తే విషునా సహా వానవః. 
ణ్ 

తం విసృజ్య తతో రామో వయస్య మకుతోభయమ్. 

_పతర్షనం కాశిపతిం పరిష్వజ్యెద మ్మ బవిత్. 

దర్శితా భవతా (పీతి రర్శితం సౌహృదం పరమ్, 

(రాజేతి.) రాజా కేకయః. 
Co 

అనుయా. తేణ ' అనుయా[తోపచారరూపేణ, అనుయా.తానురూపోపచా 

రార్జం, అనుగమిష్యతే. భవానితి శేషః. లక్ష్మణ _న్వ్వనుయాత్రార్థం పృష్టతో నుగమీష్యతీతి చ పాఠః. ౧౨ 

(ప్రదకషీణ మితి.) రామేణ పూర్వ మధివాద్య (పదకీణం కృతః కేకయవర్దనః, 

రాజానం రామం (పదక్షీణికృత్య (పయాతః, రామస్య మూర్దాభిషి క్రత్యా జ్యే షేన మాతులేనాపి రామం 
ఎజి అ 

(పతి (పదకిణాదికరణమ్, 

౬] 

విసృజతి, తథా లక్ష్మణ మనుయాళత్రార్థం విసృజ్య త్యర్దః, 

౧౩.౧౪ 

(లక్షజేనేతి.)  మృశ్రే హతే సతి విష్ణునా ఉపేంద్రేజణ సహ ప్రితో వాసవః, యథా 

(దర్శికేతి) యస్యా త్వయా భరతేన సహ మమ రణసహాయార్థముద్యోగః కృతః, 
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(శ్రీరామేణ స్వాభిపేకాయ ఆగతానాం నానాదెశాధిపానాం విసర్గనమ్) 

ఉద్యో గళ్ళ కృతో రాజకా భరతేన తయా సహా. ౧౭ 

తద్భవానద్య కొశేయ పురీం వారాణసీం (వజ, 

రమణీయాం త్వయా గువాం సుుపకాళాం సుతోరణామ్. ౧౮ 

ఏతావ దుక చోళ్తాయ కాకుత్స్థః పరమాసనాశి, 

పర్యష్వజత ధర్మాత్మా నిరంతర మురోగతమ్. రాలా 

విసరయామాస తదా కొెసల్యానందవరన:ః, 
es @ 

రాఘవేణాఒభ్యనుజ్ఞాతః కాశీకోవ్యకుతోభయః. 

వారాణసీం. యయౌ తూర్ణం రాఘవేణ విసర్జితః, ౨౦|| 

విసృజ్య తం కౌశిపతిం _తిశతం పృథివిపతీ౯. 

కా రాఘవో వాక్య మువాచ మధురాక్షరమ్, ౨౧ (పహస 

భవతాం (పీతి రవ్య(గా తేజసా ' పదిరకఠ్నితా. 

ధర్మశ్చ నియతో నిత్యం సత్యం చ భవతాం సదా, DU 

“యస్మా దృవతా పరమా (ప్రీతి ర్లర్మితా. పరం సౌహార్తం చ దర్శితం, అనేనాజనువాదేన రావణసంహో 

రార్భం కాశీరాజేన, సంగత మితి సిద్దమ్. ౧౭ 

(త దితి.) కాశేయ కాశీదేశే భవ. ఢగ్భావ అర్షః. గారా 

(ఎతావ దితి.) ఉరోగతం యథా భవతి తథా నిరంతరం గాఢం సర్యుష్వజత ౧౯-౨౦౪ 

(విసృజ్యేతి) ((వహసన్నితి.)  తిశతసంఖ్యాకపృథి వీపతి దర్శనజసం తోషా' 

త్చహాసః, 
౨౧౪ 

(భవతా మితి.) _భవకఠాం తేజసా అవ్యగ్రా ప్రతిషితా ప్రీతిః, వనాయ నిర్గతస్య మే పున 

శ్చాగత్యానుభవయోగ్యత యా సరిరక్షితా, భవతాం తేజసా ధర్మశ్చ నియతః, సత్యం చ 

.నియతమ్. 
౨౨|| ౨౪ టి 



280 (శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవి శే 

యుష్మాకం చానుభావేన తేజసా చ మహాత్మనామ్. 

హతో దురాత్మా దుర్చుద్దీ రావణో రాక్షసాధమః, 

హెతుమా(త మహం తత భవతాం తేజ హతః. 

రావణ స్పగణో యుద్దె సవుతా౬ మాత్యబాంధవః, 

భవంత శ్చ సమానితా భరతేన మహాత్మనా. 

J (శుత్వా జనకరాజస్య కాననా త్తనయా౭ హృతామ్, 

ఉద్యుకానాం చ సర్వేషాం బార్జివానాం మహాత్మనామ్. 

కాలో వ్యతీత స్పుమహా౯ా గమనం రోచయామ్యతః, 

గ 
(పత్యూచు స్తం చ రాజానో హరేణ మహతా వృతాః, ం © 

దిషా తం పిజయీ రామ స్వరాజ్యేఒపి (_పతిప్షిత?*, 
బ్రతి “ఎ బె © 

అబ ఆర త్ మ అరి 
దిష్ట్యా (_పత్యాహ్మాతా గతౌ దిష్ట్యా శ్ర ౩ పరావత॥. 

వళంసార్హ న జానీమః * _దశంనాం న 

(భవంత ఇతి.) భవంత శ్చ సమానీతాః నంమిళితాః, 

. జ్ ఇ న జయ (దొష్యతి.) హతశాత్రవం ప తశ తుమ్. 

అది చై (| 

TU 

అక వో ల 

3 

ఇ 
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(రామేణ విసరి తానాం రాజ్ఞాం స్వన్వ దేశ గమనమ్) 

భ వేచ్చ తె మహారాజ (పీతి రన్మాసు నిత్యదా, 

బాధ మిత్యేవ రాజానో హర్షైణ పర మన్వితాః. (1) lo 

ఊచు 8 (వాంజలయ స్సర్వే రాఘవం గమనోత్సుకాః, 

(1) (౮ పూజితా శ్రైఎవ రామేణ జగ్ము ర్షళాం త్స షికాం త్స్వ్వకౌకా. 

ఇతి శ్రీమ్మ దామాయణే, ఉ త్తరకాంచె, అష్ట తింశ స్పర్గః. 

అథ ఏకోనచ త్వారింశ స్సర్గః. 

BRL? Ia 

తే _పయాతా మహాత్మానః పార్ధివా స్తే _పహృష్టవత్, 

గజవాజిసహ్మ సౌ ఘః కంపసయంతో వసుందరామ్. యె 

అకొహిణ్యో రా త(తా౬౬స (నాఘవారై సముద్యతాః, 

| భరతస్యాఒ౬జ్జయా ౬ నెకాః (పహృష్టా బలవనాహానాః, 

(బాఢ మిత్యేవతి.) రామేణో కా ఇతి శేషః. గమిష్యామ ఇత్యూచు రితి పూ ర్వేణా 

న్వయః. ౩3౨. ౩౭ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితె, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

అష్ట్మతింశ స్సర్గః. 

ర Un 

అథ ఏకోనచత్వారింశ స్పర్షః. 

(త ఇత్యాది)... ప్రహృష్టవత్ ప్రహృష్టా స్పంతః. ౧ 

lb (అతిహిణ్య ఇతి.) (రాఘవార్థ ఇతి.) రామసహాయార్జ మిత ్యర్థః, 

(36) 



= 3 గ్రీమ(దామాయణ, గోవిందరాజీయవిశిష్న 

ఊచు స్తే చ మహీపాలా బలదర్పసమన్విరాః, 

న రామరావణం యుధ్రై పశ్యామః పురతః స్థితమ్. 

భరలెన వయం పశ్చా త్సమానీతా నిరర్భకమ్, 

హతా హి రాకనాః &ీ(పం పార్గివై స్ప్యు ర్న సంశయః. 
థర య 

బాహువీర్యేణ రక్షితా లక్ష్మణస్య చ్, $ 

సుఖం పార సముదస్య యుర్ర్యామ విగతజ్యరాః. 

ఎతా శ్చానాాళశ్చ రాజానః కథా స్తత సహ్మసశః, 

కథయంత సృ ౪రాజ్యాని జగ్ము రర సమన్వితా:ః. 

న్వాని రాజ్యాని ముఖ్యాని బుద్ధాని ముదితాని చ, 

సమృద్దధనధాన్యాని పూర్ణాని వసుమంతి చ. 

యథా పరాణి తే గత్వా రత్నాని వివిధాన్య౭_థ, 

రామస్య పియకామార్డ ముపహోరాకా నృపా దదుః. 

అశ్వాకా యానాని రత్నాని హ స్థినళ్చ మదోత్క్హటాకా, 

చందనాని చ ముఖ్యాని దివ్యాన్యాఒ౬భరణాని చ. 

(స్వానీతి.) 

మహానిధిమంతి, 

పన 

(భరశేనేతి.) పళ్చా దావణవధానంతరము. 

ఎ 

(ముథ్యానీతి.) (ప్రపిద్ధానీత్యర్దః. ధనం జీవికాజీవరూపమ్, 

(ఊచు రితి.) రామరావణం రామస్య రావణం, వధ్యఘాతుకసంబం ధష్షష్ట్యర్థః. రామం 
రావణ మితి పారే, యుద రామం రావణం చ యుధ్యమానౌ రామరావణా విత్యర్లః. 

అ 

(యఢేతి) యథా పురాణ్ యథాప్రా ప్ప స్వ స్వపాణి, ఉపహారాకా (పత్యుపహారాకా, రా-౯ 
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(రామేణ లక్ష్మణ పభృతిభిః ఆహృతానాం ఉపాయనానాం సుగీవాదీనాం పదానమ్) 

మణీముక్తా_ పవాళాంస్తు దాస్యో రూపసమన్వితాః, 

అజావికాం శ్చ వవిధాకణా రథాం౦ స్తు వివిధా౯కా దదుః. ౧౮౦ 

భరతో అక్ష్యణ శైవ శ తుఘ్నశ్ళ మహాబలాః, 

ఆదాయ తాసి రత్నాని స్వాం పురీం పున రాగతాః. ౧౧. 

ఆగమ్య చ పురీం రమ్యా మయోధ్యాం పురుషర్ష భాః, 

తానీ రత్నాని చితాణి రామాయ సమువాహరకా. ౧౨ 

(పతిగృహ్యూ చ తత్పర్వం రామః _పీతిసమనితః, 

సుుగీవాయ దదౌ రాజై మహాత్మా కృతకర్మణే. ౧౩ 

విఫీషకాయ చ దదౌ తథా౬న్యేభ్యోఒపి రాఘవః, 

రాక సేభ్యః కపిభ్యశ్చ యే ర ఎటో జయ మా ప్తవాళా. ౧౪ 

తే సర్వే రామదత్తాని రత్నాని కపిరాక్షసాః, 
—0 

శిరో భి ర్ధారయా మాసు ర్ఫుజేషు చ మహాబలాః ౧౫ 

హనూమంతం చ నృపతి రిక్వైకూ ణాం మహారథః, 

అంగదం చ మహాబాహు మంక మారోప్య వీర్యవొకా. 

రామః కమలప తాక స్సు(గీవ మిద మ(బవీత్, ౧౬1? 

అంగద స్త సుపతోఒయం మంతీ చాప్యఒనిలాత్మజః. 

సుుగీవ మంతితే యుక్కౌ మమా౭౬పి చ హితే రతౌ, 

హాజా వె హారీశగంర. అర్హతో వివిధాం పూజ్యాం త్వత్క్బృతే వై హ శర ౧౮ 

క. 

(మణీతి.) అజావికొ౯ా చర్మమయా౯ా, తల్పవిశేషా సిత్యర్థః, అజావికం చ వివిధ. 

మితి వా పాఠః. ౧౦౧౪ 

(త ఇతి.) (శిరోభి రితి) మకుటకుండలాదీనీతి భావః. _(బాహుభి రితి ) అంగదాదీ 

సీత్యర 8. బాహంభి 'శ్చేతి పాఠః, ౧౫.౧లా 

@ 
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ఇతుకా ఏ వ్యవముచ్యా౬౦గా ద్ఫూషకణాని మహాయశాః, 

స బబంధ మహారాణి తదాఒ౦గదహనూ మతో ర్ ౧౯ 

ఆభాష్య చ మహావీర్యాకా రాఘవో యూథపర్ష భాకా, 

నీలం నలం కేసరిణం కుముదం గందమాదనమ్. ౨౦ 

సుషేణం పనసం వీరం మైందం ద్వివిద మేవ చ, 

జాంబవంతం గవాక్షం చ వినతం ధూమ మేవ చ. ౨౧ 

వలీముఖం (పజంఘం చ సన్నాదం చ మహాబలమ్, 

దదీముఖం దదిముఖ మిర్యదజానుం చ యూధథపమి. ౨౨ 

మయరం౦ం శ్లర్లీ యా వాచా నే ా భ్యా మాపిబ న్నివ, 

నుహా దో. స భవంత శ్చ శరీరం (భాతర _స్త సథా. ౨౩ 

ఇమా థి రుద్ద ఎత శ్చాఒహం౦ వ్యసనా త్మా_ననౌకసః, 

ధన్నో రాజా చ సుుగీవో భవద్శి సుహృదాం వరై ౭ ౪ 

ఏవ ముక్కా దదౌ రొ క్ర భూ షణాని యథా రతః, 

వ(జాణి చ మహారాణి ససాజె చ నరర్ష భః. ౨౫. 

తే పిబంత స్పుగంధిని మధూని మధుపింగళాః, 

మాంసాని చ సుమ్మసష్టాని మూలాని చ ఫలాని చ. ౨౬ 

ఏవం తెషాం నివసతాం మాన స్పాగో యయౌ తదా, 

ముహూర్త మివ తే సర్వే రాజభక్యా చ మేనిరే, 

mm 

(ఎవం తేషాం నివసతా మితి ఆభిరణాదిభిః, సత్సతానాం నివసతాం తేషాం సాగః 

వంచషటినాధికః మాసో గతః, ౧౯౨౭ 
౧ ల్ 
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(శ్రీరామెణ దిహుమానపూర్వుకం సుగీవవిఖీషణాదీనాం (పేషణమ్్ 

రామోఒపి రేమే త్రై స్పార్గం వానరైః కామరూపిభిః, 
రాక్షసై కృ మహాఏరై]ః బుక్షై శ్చెవ మహాబలై ౬. 

ఏవం తేషాం యయౌ మాసో ద్వితీయ ళ్ళిశిర స్పుఖమ్, 

వానరాణాం (పహ్మాష్టానాం రాక్షసానాం చ సర్వశః. 

ముపాసతామ్, ఇకాకునగరే రమ్యే షరాం పీతి 

రామస్య పీతికరణె ౩ కాల సేషాం సుఖం యయౌ. ౩౦0 
యా అలామో 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః. 
దు పై 

అథ చత్వారింశ స్పర్షః 

తథాస్మ తేషాం వసతా మృక్షవానరరక్షసాష్, 

రాఘనస్తు మహాతేజా స్పుగీవ మిద మ(బవీత్. ౧ 

ద a ద దా. 

(ఏవం తేషా మితి.) వసంతేభిషి కేన రామేణ మాసానంతరమపి, అవిశేషసత్కారం 

(పాపానాం తేషాం ద్వితీయశేకిరోమాసః ఫాల్లునమాసః సుఖం గతః, అభిషికానంతరం సంవత్సరం 

సుఖముషితా స ఇత్యర్షః. ౨౮౬౨౯ 
వావి థి 

(ఇక్వెకునగర ఇతి.) ప్రీతికరణై స్పంమానై &. ౩౦ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరావమాయణకూషణే, మణిమకు హాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానేం 

ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః. 

—— కు. 

అథ చత్వారింశ స్సర్గః, 

---అప్తాలీ దాహ 

(తథాస్మేత్యాది.) (తేషా మితి.) భావలక్షణే షష్టీ. తేషు వసత్సి ఏతి యావత్, ౧ 
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గమ్యతాం సౌమ్య కిష్కింధాం దురాధరాం సురాసురై £, 
రు కు 

పాలయస్వ సహామాత్యో రాజ్యం నిహాతకంటకమ్. 

అంగదం చ మహాబాహో (పీత్యా పరమయా యుతః, 

పశ్య త్యం హనుమంతం చ నళం చ నుమహాబలమ్. 

సుషేణం శ్యశురం వీరం తారం చ బలినాం వరమ్, 

కుముదం ఛై వ దుర్దర్షం నీలం చైవ మహాబలమ్. 

వీరం శతవలిం చై వ మైందం ద్వివిద మేవ చ, 

గజం గవాక్షం గవయం శరభం చ మహాబలమ్. 
పశ్య (పీతిసమాయుకో గంధమాదన మేవ చ, 

బుషభం చ సువి కాంతం జాంబవంతం మహాబలమ్. 

యే చేమె సుమహాత్మానో మదర్హై త్య క్రజీవితాః, 

పశ్య త్వం (పీతిసం యుకొ మా చై వాం వ్మిపియం కృథాః. 

ఎవ ముక్కాష తు సుగీవ మాశళ్లిష్య చ పునః పునః, 

విభీషణ మువాచాఒథ రామో మదధదురయా గిరా. 

లంకాం పశాధి ధర్మేణ ధర్మజ్ల స్వం మతో మమ, 

పురస్య రాక్షనానాం చ (భాతు రర్మ్యశవణస్య చ. 

మాచ బుద్ది మధర్మ త్వం కుర్యా రాజకా కథంచన, 

బుద్దిమంతో హి రాజానో (భువ మశ్నంతి మేదిసీమ్. 
ఆ వాలా తా 

XU: 

౧౦ 

(గమ్యతా మితి.) కీషి_౦ధాం (పతీతి శేషః. 

సంమతోహ్యపి పరమాప్లోసి. (థాతురై షశ్రవణస్య చేతి పాఠే సమ్మతో సీతి శేషః. 

(మా చేతి (ధ్రువం శాశ్వతమ్, 

అకద 

(లంకా మితి.) పురస్య పరవ ర్షిపాణీనాం, రాక్షసొదినాం, స్వ(భ్రాతు ర షశ్రవణస్య చ, 

ణ్ 

౧౦- 
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(4ీరామేణ వరదానపూర్వకం హనుమత్క౦ ఠే హారబంధనమ్) 

అహం చ నిత్యశో రాజం త్పుుగీవనసపిత _స్హషయా. 

స్మ్ర్తవ్యః పరయా (పత్యా గచ్చ త్వం విగతజ్వరః. రాణ 

రామస్య భాషితం (శుత్వా బుకవానరరాక్షసాః, 

సాధు నాధ్వితి కాకుత్ స్థం (పశశంసుః పునః పునః. ౧౨ 

తవ బుద్ధి ర్మహాబాహో విర మద్భుత మెవ చ, 

మాధుర్యం పరమం రాము స్వయంభోరివ నిత్యదా. భా 

తెషా మేవం (బువాణానాం వానరాణాం చ రక్షసామ్, 

హానూమాళా (పసవణో భూత్వా రాఘవం వాక్య మ(బవిత్. యళ 

స్నేహో మే పరమో రాజం _స్త్యయి తిష్టతు నిత్యదా, 

భ_క్తిశ్చ నియతా ఏర భావో నా&న్య(త గచ్చుతు. ౧౫ 

యావ (ద్రామకథా వీర చరిష్యతి మహీతలే, 

తావ చ్చరీరే వత్స్యంతి (పొణా మమ న సంశయః. ౧౬ 

యభధై త చ్చరితం దివ్యం కథాం తె రఘునందన, 

త న్మమా౬పరసో నామ (శావయేయు ర్నరర్ల భ. గా౭ 

త చ్చుత్వా౬హం తతో వీర తవ చరార౬ మృతం (పభో, 

ఉచ్క౦ఠాం తాం హరిష్యామి మెఘలేఖథా మివా౬ఒనిల9. 

ఎవం (బువాణం రామ స్తు హానూమంత౦ వరాననాత్, ౧౮౪ 

(త వేతి ఆద్భుత ౦ వీర్యం జగదద్భుతకరం శౌర్యము. ౧౧౧౪ 

5 ద అద అహం అధ $ 3 వావ్ వ్ (బృహ ఇతి, ) న్నహః సుహృది (పతిః, భ్ర్రిః ఉత్య పై (దుతీ8, ౧౫౨. 

(యావ దితి.) తావచ్చరీరే వత్స్యంతి, త్వత్క థామృతర నాప్వాదబలాదితి భావః. ౧౬-౧-౮4 
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(a) 

అజా మ + | మ అ ఆధ 
ఉత్లాయ సస్వజి నహ ద్వాక్య మెత దువాచ హా, 

రగ వ మేత త్కపి_శేష్ట భవితా నాజత్ర సంశయః, ౧౯ 4 

చరిష్యతి కథా యావ దిషా లోకే చ మామికా. 

తాన త్తే భవితా కీర్తి శృరీరే హ్యసవ _స్హథా, >ou 

లోకా హి యావ త్పాస్యంతి తావ త్పాస్యతి మె కథా. 
థి థః 

ఏకై కస్యోపకారస్య (వాణాణా దాస్యామి తే కే, 

నరః _పత్యుపకారాణా మాప త్వ్వాఒ౬ఒయాతి వ్యాతతామ్. ౨౨ 

తతో౬స్య హారం చం, దాభం ముచ్య కంఠా త్స రాఘవః, 

వె డూర్యతరళశం కంఠే బబంధ చ హనూమతః. ౨౭ 

తేనోరసి నిబద్దెన హాగేణ మహాతా కపిః, 

రరాజ హేమశై లేద శ్చం((దెణా౬౬(కాంతమ స్తకః. ౪ 

(శుత్వా తు రాఘవ న్యెత దుత్తాయోళ్సాయ వానరాః, 

(ప్రణమ్య శిరసా పాదౌ నిర్షగ్యు న్నే మహాబలాః, > 

సుగివ స్ప చ రామెణ నిరంతర మురోగతః, 
mn బాన న wee 

విభీషణ శ్చ ధర్మాత్మా సర్వ తే బాష్పవిక్షబాః. 

ఏవం శబార్షం వివృణోతి (లోకా హీతి.) 
cm 

(తత ఇతి) తరళో హారమధ్యగ్ మణిః. ౨౩ 

(తేనేతి. హేమశై లేందః 'మేరుః, చం(దేణ చం. దకీరణ 8, ఆకాంతమ సక; 

ఆకాంతకర్ణ ప్రదేశ ఇత్యర్థః. ౨9 ౦౨౫ 

అనడు .. (సుగ్రీవ ఇతి) నిరంతరం ఉరోగత ఇతి. _గాఢపరిష్వ క్ర ఇత్యర్థః, 



ఉతరకాండే -_ ఎక చత్వారి౦ళ స్పర్ష: 28% 
Ono) - * క్ష 

(సర్వేషాం స్వన్వదేశాకా (ప్రతీ గమనమ్్స్ 

సర్వే చ తే బాష్పకలా స్పాశున్నేరా విచేతనః, 

సమ్మూథా ఇవ దుఃఖేన త్యజంతో రాఘవం లదా. ౨౭ 

కృత(పసాడా స్తేనై వం రాఘవేణ మహాత్మనా, 

జగ్ము స్ప్వృం స్వం గృహం సర్వ దేహీ దేహ మివ త్యజకా. ౨౮" 

తత స్తు తె రాక్షసబుక్షవానరాః _పణమ్య రామం రఘునంశవర్లనము, 

వియోగజా (శు పతిపూర్ణలోచనాః (పతిిపయాతా స్తు యథా నివాసినః. ౨౭ 

ఇతి (శ్రీమ్మ దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, చత్వారింశ స్సర్గః. 

AAD 

అథ ఎక చ త్వారింళ స్సర్గః. 

విసృజ్య చ మహాబాహుః బుక్షవా నరరాక్షనౌాళా, 

(థౌతృభి స్పహితో రామః (పముమోశ్య సుఖం సుఖీ. ౧ 

(సర్వ ఇతి.) విచేతసః వియోగఖిన్నచెతసః. ౨౮౭ 

(కృశేతి.) దేహం త్యజకా దేహీవ, రామవియోగఖిన్నా ఇత్యర్గః, యుద్ధకాండాంతే 

వొనరాదీనాం విసర్హనో క్రి, కాండసమాపనాయాత్రైవ విసర్జనం త్మతోక్త మితి మంతవ్యమ. ౨౮-౨౯ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

చత్వారింశ స్సర్గః. 

es 

అథ ఏకచత్వారింశ నృర్గః, 
M 

ఆ = ము కా 

(విసృజ్యేత్యాడి.) (పముమోద సుఖం సుఖీ, స్వత స్సుఖీ రామః ఆశి తదు: ఖనివృ తాళ 

సుఖం (ప్రముమోద, అవిచ్చిన్నప్రమోదమగమ దిత్యర్గః. అత్ర (పముమోదేతి దకారో గాయ్యత్యాః 

తయోవింశాక్ష్షరమి. వ 

[87] 
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మిత్యర్థః. 

్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శో 

అథా౭=.పరాహ్హ్ల సమయే (థాతృభి సృహ రాఘవః, 

శుశావ మధురాం వాణీ మంతరిక్షొ (త్రభాషితామ్, 

సౌమ్య రామ నిరీక్షన్వ సౌమ్యాన వదనెన మామ్, 

కుజరభవనా (త్పాప్తం విద్ధి మాం పుష్పకం (సభో. 

G వ శాసన మాజ్లాయ గతోఒస్మి భవనం (పతి, 

ఉపస్థాతుం నర శేష్ణ్ట స చ మాం (పత్యభాషత, 

నిర్ణిత స౧ం నరెండేణ రాఘవేణ మహాత్మనా, 

నిహత్య యుధి దుర్ధరం రావణం రాక్షనే శరము. 

స త్వం రామెణ లంకాయాం నిర్జితః పరమాత్మనా, 
వహ సౌమ్య త మేవ త్వ మహ మాజ్జ్ఞాపయామి తే. 

పరమో హేష మే కామో య త్త్యం రాఘవనందనమ్, 
వ హా ర్లోకస్య సంయానం గచ్చుస్వ విగతజ్వరః, 

గావ 

నోజఒహం కాసన మాజ్జాయ ధనదస్య మహాత్మనః, 

త్వెత్సకా శ మన్నుపాపో స్ర్వి శంక: (సతీక్ష మామ్. 

అదృశ్య స్పర్వభూతానాం సర్వేషా అ ధనదా౬ఒజ్ఞయా, 

చరా మ్యహం (పభావేన త తవాఒఒజ్ఞాం పరిపాలయకా. 

(పరమ ఇడ లోకస్య సంయాన మిత పాఠే లోకనంచరణ మిత్యర 8, 
అ 

చ్ మూ mr (ఆళి) ఆంతదిక్తౌ (త్పభ మకాం అంతరిక్షగతేనో కాం, పృష్పకాభిమాని దేవతయో క్రా 
అంతరికెద్విని( సుతా మితి చ పాఠః క న 

దవా (000 
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(శ్రీరామేణ పుష్పకవిమానవిసర్జనమ్ 

ఏవ ముక్త ప్రదా రామః పుష్ప కేణ మహాబలః, 

ఉవాచ పుష్పకం దృష్ట్వా విమానం పునరాగతమ్, ౧౧౫ 

య 'ద్వేవం స్వాగతం తే౬స్తు విమానవర పుష్పక, 

ఆనుకూల్యా ద్దనేశస్య వృ త్తదోషో న నో భవేత్. ౧౫ 

లాజై శ్రెవ తథా పుష్ప రూపె * ఎవ సుగంధిభిః, 

పూజయిత్వా మహాబాహో రాఘవః పుష్పకం తదా. గాక 

గమ్యతా మితి చోవాచ ఆగచ్చ త్వం స్మరే యదా, 

సిద్ధానాం చ గతౌ సౌమ్య మా విషాదేన యోజయ. ౧౪ 

పతిఘాత శ్చ తేమా భూ ద్య ఛెష్టం గచ్చతో దిశః, ౧౪౪ 

ఏవ మ _స్టితి రామేణ పూజయిత్వా విసర్జితమ్. 

అభి, పేతాం దిశం తన్మా (తాయా రత్త త్ఫుష్పకం తదా, ౧౫౪ 

ఎవ మంత ర్హి తే తస్మి౯ పుష్పక సుకృతాత్మని. 

భరతః (పాంజలి ర్వాక్య మువాచ రఘునందనమ్ు, ౧౬౪. 

వివిధాత్మని దృశ్యంతే త్వయి సీర పశాసతి. 

అమానుషాణాం సత్తా నాం వా్యహృతాని ముహు ర్ముహుః, గా 

(గమ్యతా మితి.) స్మరే స్మరామి, సెద్దానాం ద గతౌ ఆకాశమారే, ఆత్మానం విషాదెన 

అస్మద్వియోగదుఃఖీన, మా యోజయ వము క్తగత్యా గతదుఃఖః, సుపతిష్టః, సుఖ మాస్వే త్యర్థః. 

సిదానాం గతౌ మా మాం, అవిషాదేన అ|శమెజ యోజయ, (పాపయేతి వాఒర్థః. ౧౧౧౬ ౪ 
ధి 

(వివిధేతి) వివిధాత్మని నొనారూపే, చిత్ర ఇత్యర్థః. అమానుషాణాం సత్తానాం పుష్ప, 

కాదీనా మిత ర 8. 
(అ 

౯౧౬౪ 
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లు 

అనామయశ్ళ సత్త్యానాం సాగో మాసో గతో హ్యయమ్. 

జీర్ణానా మపి సత్తా ఇనాం మృత్యు ర్నాయాతి గాఘవ, రాలాU 

అరోగ[పసవా నార్యో వపుష్మంతొ హి మానవాః, 

హర్ష శ్చాఒభ్యధికో రాజకా జనస్య పురవాసినః, ౧౯4 

కాలే వరతి పర్షన్యః పాతయ న్నమృతం పయః. 
ర్న ప్ 

వాతా శ్చా౬పి (పవాంత్యెలే స్పర్శయుక్సా స్సుఖా శ్శివాః, ౨౦౪ 

ఈదృశో౬నళ్వరో రాజా భవేదితి నరేళ్వరః. 

కథయంతి పురే రాజకా సౌరజానసడా స్తథా, ౨౧|| 

ఏతా వాచ స్పమధురా భరతేన సమీరితాః. 

| శుత్వా రామో ముదా యుకో బభూవ నృపస తమః, ౨౨64 
అలీ 

ఇతి గశ్రీమ(దామాయతే, ఉ త్తరకాండే, ఎకచత్వారింశ స్సర్గః. 

లైకా ల స్తా- 

(అనామయ ఇతి) స్మాగో మాసో గత ఇతి. అభిషేకాఒనంతరం సాగో మాసో 

గతః, తావన్మాతేణ అనామయాది గుణ(పాదుర్చావ ఇత్యాశ్చర్య మిత్యర్థః. అనేన పుష్పకాగమనం 

మాసా౭భ్యంతర ఏవ, తత్కాలవృ తాంతః భర తేన నిదర్శిత ఇత్యవగన్యుతే, పునః ఫాలుణమాస 

పా సః పూర్వ ము క్తత్వాతీ , ౧౮౪ 

' (ఆరోగేతి) _వపుష్ష్యంతః హృష్టపుష్టవపుర్యు క్రాః, సుఖీ సుఖ మితి వక్ష్యమాణసర్గ 
కథాఒనువాదసం[గహః, ౧౯ H— 2౨ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రి రామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

ఏకచత్వారింశ స్సర్గః, 

మే 44+ 
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అథ ద్విచత్యారింశ స్సర్గః 

స విసృజ్య తతో రామః పుష్పకం హేమభూషితమ్, 

(వివేశ మహాబాహు రకోకవనికాం తనా. ర 

చందనాగరుచూత్రై శ్చ తుంగకాలేయశె. రపి, 

దెవడారువనై. శ్చాఒపి సమంతా దుపళకోభితామ్. ౨ 

చంపకాళో కపున్నా గమధూకపనసాసనై *, 

శోభితాం వారిజా త్రై శ్చ విధూమజ్వలన పభై :. తె 

లో ధసపార్దునె ర్నాగ్రై స్పప్త్పపర్హాతిము క్త క్రై 8, 

మందారకద*గుల్మలతాజాలసమావృతామ్. ఇ 

(పియంగుఖిః కదంబై శ్చ తథా చ వకుళ రపి, 

జంబూఖి రాడిమై శ ఎవ కోవిదారై శ్చ థోభీతామ్. x 

సర్వదా కుసుమై రమైః ఫలవర్స్శి ర్మనోరమైః, 

దివ్యగంధరసోపేతై స్పరుణాంకురపల్ల వై 8. ౬ 

తథైవ తరుఖి రివ) శ్శిల్చిభిః పరికల్సితై. ర్తి 

చారుపల వపుష్పాధ్ర్యై ర్మ_త్త భమరసంకులై 8. ౭ 

ద 
ద ద 

అథ ద్విచత్వారింశ స్పర్షః. 

(స విసృ బ్యేత్యాదిఎ అశోకవనికాం అంత పుర్గతం లీలోద్యానమ్. ౧ 

(చందనేతి.) _తుంగః పున్నాగవి శేషః, కాలేయో రక్తచందనవృకః. ౨-2 

(త థై వేతి.) దివై్య శిల్చిఖి రితి బుతుభి రిత్యర్దకః, - దోహళకాద్భిర్వా. 
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(శాద్వలై రితి) - పరమోపేతాం అత్యంతసంయు కాం, 

(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

కోకిలై రృృంగరాజై శ్చ నానావ ర్లైశ్చ పక్షిభిః, 

కోభితాం శతశ శ్చి తాం చూతవృక్షవతంసకై ?. 

జాతానాం, జాతప్పష్పాణా మిత్యర్థః. 

టా 

శాతకుంభనిభాః కేచి కేచి దగ్నిశిభోపమాః, 

పీలాంజననిభా శ్చాఒన్యే భాంతి తతత పాదపాః. జా 

సురభిణి చ పుష్పాణి మాల్యాని వివిధాని చ, 

దీర్జికా వివిధాకారాః పూర్ణాః పరమవారిణా, ౧౦. 

మాణిక్యవృతసోపానాః స్పాటికాంతరకుట్టిమా ః, 

ఫుల్ల పద్యోత్సలవనా శ్చ(కవాకోపళొభితాః. ౧౧. 

దాత్యూహ శుకసంఘుఖ్టా హంససారసనాదితాః, 

తరుభిః పుష్పవద్భి శ్చ తీరజై రుపశొభితాః. గై 

ప్రాకార ర్వివిధాకారై. ళ్ళొభితా శ్చ శిలాతలై =, 

తత్రైవ చ వనోద్దేశే వై డూర్యమణిసన్ని భై ౭. ౧౩ 

శాద్వలై_* పరమో పతాం పుష్పితదుమకాననామ్, 

తత సంఘర్ష జాతానాం వృకెకాం పుష్పళాలినామ్. ౧౪ 

(కోకిలై రితి) చూతనృకెవతంనకై ః చూతవృత్నాగ వై రిత్యర్థః. ఠరా=౧౦ 

(మాణిక్యతి) స్ఫాటికాంతరకుట్టిమాః సృటికమయసోపాన ప్రాంతస్నానార్హా ః. నిబద్ద 

భూమయః, అన్యథా సర్వశత్రాంత ౦ స్ఫటికకుట్టిమత్వే పద్మాద్యుత్స త్రివిరోధాత్. ౧౧mm ౧౩ 

సంఘరజాతానోం స్పరయెవ 
mp! a 

౧౪. 



ఉ_త్తరకాండే - ద్విచత్వారింళ స్సర్గః 295 

(శ్రీరామేణ సీతయా సహ |కిడావనగమనమ్) 

(ప_స్తరాః పుష్పశబలా నభ సనారాగణై_ రివ, 

నందనం హి యశేందన్య (బాహ్మం చై త్రరథం యథా. 
తథాభూతం హి రామస్య కాననం సన్ని వేశనమ్, ౧౫౪ 

బహ్వాసనగృహో పెతాం లతాగృహసమావృతామ్. 

అశోకవనికాం స్పీతాం (పవిళ్య రఘునందనః, ౧౬|| 

ఆసనే చ శుభాకారే పుష్ప పకరభూషితే. 

కుథా_స్రరణసంవీతె రామ సృన్నిషసాద హా, ౧౭౪ 

సీతా మాదాయ హస్తేన మధు మైరేయకం శుచి. 

పాయయా మాస కాకుత్త స శ్చచి మివ పురందరః, ౧రా॥ 

మాంనాని చ సమృష్టాని ఫలాని వివిధాని చ. 

రామస్వాఒ భ్యవహోరార్థం కింకరా స్తూర్ణ మూహారకా, ౧౯౪ 

ఉసపానృత్యం శ రాజానం నృ తగీతవిశారదాః. 

బాలా శ్చ రూపవత్యశ్చ శ్రియః పానవశానుగాః, ౨౦|| 

(వన్తరా ఇతి.) (ప్రన్తరాః వృక్షమూలేమ శయనార్గం స్థాపితాః, శ్లత్షశిలాః, (బాహ్మం 

'(బహ్మనిర్మితం, సన్ని వేశనం సమీచీనసంస్టానో పేతమ్. ౧౫|| 

(బహ్వీతి.) బహ్వాసనగృహో పేతాం అనేకావస్థానయోగ్యగృహో పేళా మిత్యర్థః. అతా 

గృహసమావృతాం లతామయగ్భ హసమానృతామ్, ౧౯౬౪ 

(ఆసన ఇతి.) _ కుథా స్తరణసంవీతే ఉపర్యా స్తరణావృతే. ౧౩౪. 

(సీతా మితి.) మైరేయకం రాతకీగుడమిగ్ర వారిభిః కృతం మద్యం, మైరేయ మానవే 

ధాత్రీ ధాతకీగుడవారిఖి రితి వైజయంతీ. ౧రా౪ ౧౯౪ 

5 ఆస 

(ఉపానృత్య న్నితి.) ఉపనృత్యంతతి వా పాఠః. (రాజాన మితి.) రాజాన ముపరాజ్ఞ 

స్సమీపే, పానవశం పాొనజ మదవళమ్, 
౨౨0౦౪ 
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(తథేతి 

(శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషే 
౬ లు 

మనోభిరామా రామా సా రామో రమయతాం వరః. 

రమయామాస ధర్మాత్మా సత్యం సరమభూషితః, 

స తయా సీతయా సార మాసీనో విరరాజ హా. 

అరుంధత్యా సహా౬=౬పినో వస్థిష ఇవ తేజసా, 

ఏవం రామో ముదా యు క్ష స్పీతాం సురసుతోపమామ్. 

రమయామాస వై దేహే మహన్యహని దేవవకీ, 

తథా తయో ర్వివారతో స్పీతారాఘవయో శ్చిరమ్. 

ఆఅత్య్మకామ చ్చుభః కౌల శి శిరో భో గద స్సదా, 

దశ వర్షనహ సాణి గతాని సుమహాత్మనోః, ర్ల 

(పా_ప్రయో ర్వివిధా౯ భోగా నతీత ల్ళిశిరాగమః, 

పూర్వా ధర్మకార్యాణి కృత్వా ధర్మేణ ధర్మవిత్. 

శేషం దివసభాగార్థ మంతఃపురగతో౬భవశ్, 

ప 5 వ 2 సతా౬పి దెవకార్యాణి కృత్వా పౌర్వాహ్హాకాని వె. 

శ్నశూణా మకరో త్పూజాం సర్వాసా మవిశేషతః 

అభఃగచ తతో రామం విచితాభరణాంబరా, 
త టైం 

(తివిష్ట పె సహ్మసాక్ష ముపవిష్టం యథా శచీ, 
ళం ర 

అం రక! 

అలి లో (| ' 

వలి AU: 

అరి ౯౬౬ U 

Sel. 

90 UU 

శీలిర & శుభో ఒత్య| కామదితి. పన శ సంవత్సరో౬తీత ఇత్యర్లః. వానరాది 
- థి 

సుహృ త్సల్లాపాదినా క్రీడావసరాభావా తె స్సహ ఏకనంవత్సారో గక, తద్వినర్ణనాఒనంతరం 

కీడయా పున రేక సంవత్సరో గతః, తథా చాఒభిపషేకానంతరం వర్షద్వయం జాతమ్, ౨౧4-౨౫౪. 

(పూర్వాష్ట ఇతి.) 
అటా," ఇ లో 

కషం దిషసనభాగారం, అవరాహ ఇత్యర్షః. 
అ డ్ ee Dey — TU, 
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(తపోవనం గంతుం సీతయా? అభిలాష! 

దృషాష తు రాఘవః పత్నీం కల్యాణేన సమన్వితామ్. 
టె 

(పహర్ల మతులం లేభే సాధు నాధ్వితి చా&(బవబిత్, sey 

అ|బవీచ్చ వరారోహాం సీతాం నురనుతోపమామ్. 

అపత్యలాభో వె దెహి త్క్పయి "మె సముపస్థిత , ౩64 

క్తి మిచ్చసి వరారోహేౌ కామః కిం (కేయతాం తవ. ౩ 

స్మితం కృత్వా తు వై దేహీ రామం వాక్య మథా౬(బపీత్, 

తపోవనాని పుణ్యాని (దష్హు మిచ్చామి రాఘవ. ౩౨ 

గంగాతీరోపవిష్టానా మృషిణా ముగతేజసామ్, 

ఫలమూలాశినాం దేవ పొదమూలేమ వర్తితుమ్. 3౩ 

ఏష మె పరమః కామో య న్మూలఫల భోజినామ్, 

అప్యుకరా(తం కాకుత స్ట నివసేయం తపోవనే. ఇళ 

తథేతి చ (వతిజ్ఞాతం రామెణా౬ఒక్ష్తిస్తకర్మణా, 
డా ౧౧6౦ 

వి|సబ్దా భవ వై దేహి శో గమిష్య స్యసంశయమ్. 3౫ 

i జాలా 

(అధ్రివీ దితి.) అపత్యేతి మమాఒయ మసత్యలాభ స్వయ సముపస్టితః తవ గర్భలక్షణం 
ఆవి (ఇ 

దృశ్యత ఇత్యర్థః. ॥ ౨౯౪ -- 3౪ 

(తథేతి.)  వినబ్దా భవ, మహారాజో మహిషీం మాం కథ మాశ్రమం ప్రతి నేష్యతీతి 

శంకౌొం మా కుర్చి త్యర్పః. 3౫౩౬ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటావ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ద్విచ త్వారింశ స్సర్గః. 

[38] 
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ఏవ ముక్సాతు కాకుత్స్టో మైెధిలిం జనకాత్మజామ్, 

మధ్యకక్షాంతరం రామో నీర్ణగామ సుహృద్వ్భృత:. 3౬ 

ఇతి (శ్రిముదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, ద్విచ త్వారింళ స్సర్గః. 

_2బకేక లదు... 

అథ |తిచత్యారింళ స్సర్గః. 

యాజక 
తతొవపవిష్టం రాజాన ముపాసంతే విచక్షణాః, 

కథానాం బహురూపొాణాం హాోస్యకారా సమంతతః, ల 

విజయో మభుమత్తశ్చ కాళ్యపః పింగళః కుటః, 

సురాజః కాళియో భ్యదో దంతవక్త స్సుమాగధః. ౨ 

ఏతే కథా బహువిధాః పరిహాససమనితాః, 

కథయంతి స్మ సంహృష్టా రాఘవస్య మహాత్మనః. 3 

తతః కథాయాం కస్యాంచి (దాఘవ స్పమభాషత, 

కాః కథా నగరే భద నర్తంతే విషయేమ చ. ఆ 

మా మా, శితాని కాన్యాహుః హపెౌరజానపదా జనాః, 

కిం చ సీతాం సమా శిత్య భరతం కిం చ లక్ష్మణమ్. య్ 

కింను శతుఘ్న ముద్దిశ్య కై కేయీం కిం ను మాతరమ్, 
వ_క్రవ్యతాం చ రాజానో వరే రాజ్యే (వజంతి చ. ౬ 

అథ (తిచత్వారింశ స్సర్లః ల . 

—సె—ా కీ చ 
(త శేత్యాది.) | ౧-౩ 

(కం న్వితి. వ_క్రవ్యతాం చ రాజానో నవే రాజ్యే, (వజంతి మీత్తి చళ్ల పాఠః. నవే 
శాజ్యే సతి రాజానో వక్తవ్యతాం సమ్యగసమ్యగ్యా కీర్రనీయకాం [వజంతి హె. జ 
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(భదేణ లోకాపవాదని వేదనమ్) 

ఏవ ము కే తు రామేణ భదః (పాంజలి ర|బవీత్, 

స్థితాః కథా శుభా రాజకా వర్తంతే పురవాసినామ్. ౭ 

అముం తు విజయం సౌమ్య దశ గీవవధార్హితమ్, 

భూయిష్టం స్వపురే పౌరె ః కథ్యంతే పురుషర్ష భ. లా 

ఏవ ముక్త స్తు భ్మదెణ రాఘవో వాక్య మ్నబపీత్, 

కథయస్వ యథాత త్తం సర్వం నిరవశేషత:. జ 

శుభా౬.శుభాని వాక్యాని యాన్యాఒజఒహుః పురవాసినః, 

శుత్వేదానీం శుభం కుర్యాం న కురా మళువాసి చ. ౧౦: 

కథయస్వ చ విసట్టో నిర్భయం విగత జ్వరః, 

కథయంతి యథా పొరాః పాపా జనపదెషు చ. ౧౧. 

రాఘవెణై వ ముక్త స్తు భద స్పురుచిరం వచః, 

(సత్యువాచ మహాబాహుం (సాంజలి స్పుసమాహిత:ః. ౧ 

శృణు రాజకా యథా మెరాః కథయంతి శుభా౬ శుభమ్, 

చత్వరాపణరథ్యాసు వనేషూపవనేషు చ. ౧౩. 

దుష్కరం కృత వాకా రామ సృము(దె సేతుబంధనమ్, 

అ శుతం పూర్వకైః ERA దేవై రపి సదానవై 8. ౧౪ 

' రావణ శ్చ దురాధర్లో మాత స్పబలవాహానః, 

వానరాశ్చ వశం సీతా బుక్తౌ శ్చ సహ రాకీనై.ః. ౧౫ 

హత్యా చ రావణం సంఖ్యే సీతా మాహృత్య రాఘవః, 

అమర్షం పృష్ట్థత ః కృత్వా స్వవేశ్శ పునరాఒజఒనయత్ . ౧౬ 

(హశ్వేత్వాది.) సీతా మాహృత్య తదనంతరజాత మమర్షం రావణస్పర్శజం, పృష్టత ౬ 

కృత్వా. విసృజ్య త్యర్థ 8. ఆ C—O 
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కీదృళం హృదయే తస్య సీతాసంభో గజం సుఖమ్. 

అంక మారోవ్య తు పురా రావణేన బలా ద్దృతామ్. ౧౭ 

లంకా మపి పురా సీతా మశోకవనికాం గతామ్, 

రక్షసాం వశ మాపన్నాం కథం రామో న కుత తే. రాలా 

అస్మాక మపి దారేషు సహనీయం భవిష్యతి, 

యథా పొ కురుతే రాజా (పజాత మనువ ర్రతే, ౧౯ 

ఏవం బహువిధా వాచో వదంతి పురవాసినః, 

నగరేమ చ సర్వేమ రాజకా జనపదెము చ. ౨౦ 

తవై్యైవం భాషితం (శుత్వా రాఘవః పరమా _రృవత్, 

ఉవె చ సుహృద స్పర్వాక౯ా కథ మెత (దృపిథ మాము. ౨౧ 

సర్వే తు శిరసా భూమా వభివాద్య (పణమ్య చ, 

(పత్యూచూ రాఘవం దీన మేవ మేత న్న సంశయః, ౨౨ 

(కీదృశ మితి.) కీదృశం కుత్సిత 'మేవే త్యర్దః. తత హేతుః (ఆంకమిత్యాది.) ౧౭-౧౮ 

(అస్మాక మితి.) (సహనీయ మితి”) ఏవం కళ్ళల మిత్యర్హః,. ౧౯-౨౦ 

(తస్వేతి) పరమాఒ౬ ర్రవతీ పరమదుఃఫీ భూత్వా, (సర్వా౯ా సుహృద ఇతి) భ(దవ్యతి 

రికా నిత్యర్థః. కథ మేత దితి. భదోక్త మేతత్, అఆపమళోవచనం, కథం తత్త్వ మత త్వం వేతి 

భవద్భి శ్చ ని వేద్యతా మిత్యర్ధః, ౨0౧ 

(సర్వ ఇతి.) ఏవ మేతత్ యథా భద్రేణో క్తం ఏత్రత్ తత్త్వ మేవ. ౨౨-౨౩ 

ఇతి ౧(శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

(తిచత్వారింశ సర్గః. 
౧ 

MM 
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(శీ) రామేణ స్వ, భాత్తాణాం ఆహ్వానమ్) 

(శుత్వా తు వాక్యం కాకుతిస్థః సర్వేషాం సముదీరితమ్, 
విసర్ణయామాస తదా వయస్యాం చ్చతుసూదనః, ౨౩ 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉ_త్తరకాండే, (తిచత్వారింళ స్పర్షః, 

రాకకు 

అథ చతుశ్చత్యారింశ స్సర్గః. 

రా టు... = 

విసృజ్య తు సుహృద్వర్షం బుధార్భ నిశ్చిత్య రాఘవః, 

సమీపె ద్వార్ స్థ మాసీన మిదం వచన మ్యబవీత్. 0 

శిఘ మానయ సౌమి(తిం లక్షణం కుభలక్షణమ్, 

భరతం చ మహాభాగం శ తుభఘ్న మపరాబితమ్. ౨ 

రామస్య వచనం శ్రుత్వా ద్వార్ స్టో మూరి కృతాంజలిః, 

లక్ష్మణస్య గృహం గత్వా (పవి వెశాఒనివారిత!. తి 

ఉవాచ. సుమహాత్మానం వరయిత్వా కృతాంజలిః, 
(a) 

దము మిచ్చతి రాజా త్వాం గమ్యతాం తత మా చిరము. ౪ 

బాద మిత్యేవ సౌమ్మితి (ళ్ళుత్వా రాఘనశాసనన 

(వా్యదవ (దథ మారుహ్యూ రాఘవస్య నివేశనమ్, ణి 

—_—— 
ద పా లం న జ జానా 

అథ చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః 

——— నరు దనన లలల 

(విసృజ్యేత్యాది.) నిశ్చిత్యేతి కర్తవ్య మితి శేషః, ౧.౩ 

(ఉవాచేతి.) _ వర్ణయిశ్వేతి జయాళిషేతి శేషః, మా చిరం విళంబో మా భూత్. ౪__౫ 
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(పయాంతం లక్ష్మణం దృష్టా ద్వార్ స్టో భరత మంతికాత్, 

ఉవాచ భరతం తత వర్లయిత్వా కృతాంజలిః, ౬... 

వినయావనతో భూత్వా రాజా త్వాం _వష్టు మిచ్చతి, 

భరతస్తు వచ (శ్ళుత్వా ద్వార్ స్థా దామసమీరితమ్. ౭. - 

ఉత్పృ్పపాతాఒ౬సనా త్తూర్థం పద్భ్యా మేవ యయౌ బలీ, 

దృష్ఞ్వా (పయాంతం భరతం త్యరమాణః కృతాంజలిః, లా 

శతు ఘ్న భవనం గత్వా తతో వాక్య మువాచ హా 
శే 

ఏహో $౭౭ గచ్చ రఘు శేెష్ట రాజా త్వాం _దష్టు మిచ్చతి. జా 

గతొ హి లక్ష్మణః పూర్వం భరతశ్చ్స మహాయశాః, 

శుత్వా తు వచనం తస్య శ తుఘ్నః పరమాసనాతి, ౧౦ 

శిరసా వంద్య ధరణీం _పయయౌొ యత రాఘవః, 

ద్వారి స్థ సాషగమ్య రామాయ సర్వా నేవ కృతాంజలిః, 

నివేదయా మాస తదా (భాతగాకా స్వా సముప పస్థితాకా ౧౧౪ 

కుమారా నాగతా౭కా (శుత్వా చింతావ్యాకులితెం దియః. 

అవా జ్యుఖో దీనమనా ద్వార్ స్థం వచన మ(బవీత్, ౧౨౪ 

ధా 

Cb ఏచెశయ కుమారాం స్త్వం మత్సమివం త్వరాన్విత ః. 

౧౩౪ ఏతెషు జీవితం మహా నర మేడే (వాణాః (పాయా మమ, 

((ప్రయాంత మితి) భరత మంతికాత్ భరత స్యా౬ంతిక మిత ్యర్థ క, గత్వేతి శేషః, 

వి వ జ కృతాంజలిః, భరతాయితి శషః, ౬... 2 

(ఉత్పవాతెతి., ఉత్పపాత ఉత్తాయ జగామ. రా_-౧౦ 

(శిర సెతి, శిరసా ధరణీం (బాహ్య రామాయ వందిత్వే తర్లః. ౧౧౪-౧౨౪ 
థి 

rE | అ అ వాం నం ((వవెశయేతి) మహ్య మృ మేత్యర్థః. ౧౩౪. 



ఉత్తరకాండే - చతుచత్వారింశ స్సర్గః 308 

(శ్రీరామేణ సీతాపవాదకని వేదనమ్) 

ఆజ్ఞవ్లా స్తు నరేంయ దెణ కుమారా శృ! క తేజసః, 

(పహ్వాః (పాంజలయో భూత్వా వివిశు స్తే సమాహాతాః, ౧౪౪ 

తేతు దృష్టా ముఖం తస్య సగహం శశినం యథా. 

సంధాఇగత మివాఒ౬దిత్యం పభయా పరివర్జితమ్, ou 

అగ అడ అధ క్ త్ర » చాప్పపూళ్ఞై చ నయనే దృష్ట్వా రామస్య ధమతః 

హాతశకొెభం యథా పద్యం ముఖం ఏకు చ తస్య తే, ౧౬4 

తతొఒభివాద్య త్వరితాః పాదౌ రామస్య మూర్లభిః. 

తస్థు స్పమావాతా స్సర్వే రామ _స్తశూ ణఅ్యపర్తయత్, ౧౭౪ 

తాకా పరిష్వజ్య బాహుభ్యా ముత్జాప్య చ మహాబలః. 

ఆనన ష్యాసతే త్ఫ్యుకా 8 తతో వాక్యం జగాద హా, రారా! 

భవంతో మమ సర్వస్వం భవంతో జీవితం మమ. 

భవద్శి శ కృతం రాజ్యం పొలయామి నరేశ్వరాః, ౧౯|| 

భవంతః కృత శాసార్లా బుద్యా చ పరినిషితాః. 
(౮౪ (6 © 

సంభూయ చ మదరోఒయ మన్వేష్టవ్యో నచేశ్వరాః, ౨౦|| 
ఢి హ్ 

తథా వదతి కాకుజ్లే హ్యవధానపరాయణా:. 

ఉద్విగ్నుమనస స్సర్వే క్రి న్ను రాజాఖిధాస్యతి, UYU 

ఇతి శ్రమదామాయణ, ఉ త్రరకాండే, చతుశ్చుత్వారింశ స్సర్గః, 

OR త ములు... == 

(తే త్వితి.) స్మగహం సోపరాగమ్, ౧౪|౧౯4 

(భవంత ఇతి.) కృతళాసారాః అనుషితశాసారానుబానాః, ౨౦౪..-౨౧4| 
ఆధ ఠి ఆథ "6 

ఇతి ్రీగో విందరాజవిరచిలె, (్రీరామాయణభూషజణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాథ్యానే, 

చతుశృత్వారింశ స్పర్షః, 

Arar 
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అథ పంచ చత్వారింశ స్పర్షః 

లావా యమా 

"తేషాం సముపవిష్టానాం సరేంషాం దీనచెతసామ్, 
రా శ 

ఉవాచ వాక్యం కౌకుత్స్టో ముఖేన పరిళుష్యతా. ౧౫: 

సర్వే శ్చణుత భ|దం వో మాకురుధ్యం మనో౬న్యథా, 

పౌరాణాం మమ సీతాయాం యాద్చ+ీ వరతే కథా. అ. 

పెౌరాపవాద స్నుమహాం _స్తథా జనపదస్య చ, 

వర్తతే మయి బీభత్సా సామే మర్మాణి కృంతతి. ౭. 

అహం కిల కులే జాత ఇక్వెకూణాం మహాత్మనామ్, 

సీతాఒ౬పి సత్కులే జాతా జనకానాం మహాత్మనామ్. అ 

జానాసి త్వం యథా సౌమ్య దండకే విజనే వనే, 

రావణేన హృతా సీతా స చ విధ్వంసితో మయా. ౫. 

తత మే బుద్ధి రుతృన్నా జనకస్య సుతాం (పతి, 

అతోషితా మిమాం సీతా మానయేయం కథం పురీమ్. ౬ 

ee ద హా న దా దా 

అథ పంచచత్వారింశ స్సర్గః, 

(తేషా మిత్యాది.) 

(సర్వ ఇతి.) మా కురుధ్వం మనోఒన్యథా, మదభిప్రాయాననుకూలం మా కురుధ్వ 
మిత్యర్థ 8. తమెవాఒభ్ని ప్రాయ మావిష్క_రోతి పౌరాణా మిత్యాది) సీతాయాం విషయే యాదృశీ కథా 

వ్ర్తతే, తాం కథాం మత్పకాళాతీ శృణుతే తరన్యయః. 3. 

కౌ కథా వరత ఇత్యతా౬ఒ౬హ (పౌరాపవాద ఇత్యాది, మయి మద్విషయే, వీభత్సా 

కుతా వర్తశే, సా మమ సర్వమర్శ్మాణీ కృంతతి, 
తె... 

శ. 
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(పౌరాపవాదాత్ రామేణ సీతాపరిత్యాగః) 

(పత్యయార్హం తత స్సేతా ఏ వేశ జ్వలనం తదా, 

_పత్యక్షం తవ సౌమి కే 'దెవానాం హవ్యవాహనః. 

అపాపాం మైథిలీ మాహ వాయు శ్చాకాశగోచరః, ey 

చం్యదాఒ౬ఒదిత్యౌ చ శంనేతే సురాణాం సన్నిధౌ పురా. 
బుషీణాం చైవ సర్వెషా మపాపాం జనకాత్మజామ్, ou 

ఏవం శుద్దసమాచారా దెవగంధర్వసన్ని ధౌ. 

లంకాద్వి పే మ హేం( దేణ మమ హ స్తే ని వేశికా, Eu 

అంతారాత్మా చ మే వేత్తి స్తాం శుద్ధాం యశస్వినీమ్. 

తతో గృహీత్వా వె చెహీ మయోధ్యా మహా మాగతః, ౧౦||" 

అయం తు మె మహో నాద శోక శ హృది వర్తతే. 

పౌరాపవాద సుమహోం _స్తథా జనపదస్య చ, ౧౧౪. 

అకీరి ర్యస్య గీయుత లోకే భూతస్య కస్యచిత్. —0 

పత త్యేవాధమాకా లోకాకా యావచ్చబ్దః _పకీ ర్యతే, CTT 

అకీ ర్తి ర్నింద్యకే దేవైః కీర్తి ర్లోకేషు పూజ్యతే. 

కీర్హ్యర్థం తు సమారంభ సృర్వెషాం సుమహాత్మనామ్, ౧౩|| 

అప్యఒహం జీవితం జహ్యాం యుష్మా౯ా వా పురుషర్షభాః. 

ఆపవాదభయా ద్భీతః కిం పున ర్లనకౌత్మజామి, ey 

నాలు 
నానా లా 

(ఆయం త్వితి.) మహోన్వాద ఇతి శేషః, కోక శ్చేతి. తచ్చృవణా దితి శేషః, కొఒయం,. 

వాద ఇత్యత్రా౬౬హ (పౌరేత్యాది.) ౩4-౧౧4 

(ఆకీ రి రితి.) భూతస్య (వాణీనః, శబ్దః అకీ ర్థిబోధక:. ౧౨౪౧౪౪ 

[39] 
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తస్మా దృవంతః పశ్యంతు పతితం కోకసాగరే, 

న టా పశ్యామ్యుఒహ౦ భూతం కించి దుఃఖ మతోధికమ్, 

శ్వ _స్బ్వం (పభాతే సౌమ్మితే సుమం కాధిష్టితం రథమ్. 

ఆరుహ్యా కతా మారోప్య విషయాంతే సముత్సృజ, 

గంగాయా స్తు పరే పారే వాల్మీకే స్తు మహాత్మనః. 

ఆ(శమో దివ్యసంకాశ _స్తమసాతీర మా(శితః, 

తతె నాం విజనే దేశే విసృజ్య రఘునందన. 
(ఆ 

శీ ఘ మాగచ్చ భ(దం తే కురుష్వ వచనం మమ, 

న చా౬ఒస్యిఇా (పతివక్తవ్య స్పేతాం (పతి కథంచన. 

తస్మా త్తం గచ్చ సౌమి( లె నాఒ్మత కార్యా విచారణా, 

అఇపీతి ర్హి పరా మహ్యం త్వయైత (త్సతివారితే. 

శాపితా హి మయా యూయం పాదాభ్యాం జీవితేన చ, 

యొ మాం వాక్యాంత ర బూయు రనునెతుం కథంచన. 

అహితా నామ తే నిత్యం మదలఖీష్టవిఘాతనాత్, 

(తస్మా దితి) భూత ముత్పన్నమ్. 

(శ్వ ఇతి.) విషయాంతే స్వదేశాత్ బహిః. 

తం విశేషయతి (గంగాయా ఇత్యాది.) 

(ఆప్రీతి రితి.) మహ్యం మమ, భుజాభ్యా మితి వీరవచనమ్, 

(య ఇతి.) వాక్యాంత గే అస్మద్వాక్యమధ్య, అనునేతుం. యీ (బూయు 

ఇతి పూ ర్వేణాఒన్వయః ॥ 

OU 

OE U 

౯ u 

—౨OU 

OE (| 

OU —=౧౯ | 

DOU 

సే శాపితా 
pa . | 

7] ట్ 
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(పౌరాసవాదాత్ రామేణ సీతాపరిత్యాగః 

మానయంతు భవంతో మాం యది మచ్చాననే స్థి సితౌః్క 

ఇతోఒద్య నీయతాం సీతా కురుష్య వచనం మమ, 

పూర్వ ముకోఒహ మనయా గంగాతీరేఒహా మా శమా౯ా. 

పశ్యేయ మితి తస్యాశ్చ కామ సంవ ర్హరతా మయము, 

ఎవ ముక్తా తు కాకుల్ణ్సో బాప్పేణ పిహితాననః. 

(సవివేశ స స ధర్మాత్మా (భాతృభిః పరివారితః, 

శోకసంలగ్న హృదయో నిశళ్వాస యథా ద్విపః. 

తి (శ్రమ దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, పంచచత్యారింశ్ల స్సర్గః, 

ARP 

అధ షట్బత్వారింశ స్సర్గః 

—ాజాలు 

తతో రజన్వాం వ్యుష్టాయాం లక్మణో. దినచేతన*ః, 

సుమం(త మ(జవీ ద్వాక్యం ముఖేన పరిశుష్యతా. 

ఫలిత మాహ (మానయం త్వితి.) 

807 

అలి U4 

౨24 

అ 

వు. 

కథ మిదం నృశంసత్వం సోఢుం శక్య మిత్యత్రా౬ ౬ హ (పూర్వ మిత్యాది సంవ రత ౦ 

ఆనుష్టీయతామ్. 
2౨31 

(ఏవ మితి) (భాతృభిః పరివారితః ((ప్రవినేశేతి) _ భ్రాతథాజా విసృజ్య న్వవేశ్ళ (పవి 
చేశే త్యర్థః. 

శా అనా 

జీ 

“ఇతి. క్ర్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీ శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానె, ఉ_క్తరశాండవ్యాఖ్యాని, 

పంచచత్యారింశ స్సర్గః. 

—— కు శ 

అథ షట్బత్వారింశ: స్సర్గః | 

(తత ఇత్యాది.) 
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సారథే తురగా౯ శ్ఘం యోజయస్వ రథో త్రమే. 

స్వా ప్తిర్ణ ౦ రాజభవనాత్ సీతాయా శాసనం కురు. జి 

సీతా హి రాజవచనా ద్మాశమం పుణ్యకర్మణామ్, 

మయా నేయా మహర్షి ణాం శీ ఘ మాసీయతాం రథః. 3 

సుమం(త స్తు త థేత్యుకాస యుక్తం పరమవాజబిఖి;ః, 

రథం సురుచిర పఖ్యం స్వా_స్తర్లం సుఖశయ్యయా. 3 

ఆసియోవాచ సౌమి(తిం మి|తాకాం మానవర్దనమ్, 

రథోఒయం సమన్ను పాపో యత్క్శాార్యం (కియతాం (పభో. వి 

ఏవ ముక్త స్పుమం( లేణ రాజవెళ్యని లక్ష్మణః, 

(ప్రవిశ్య పీతా మానాద్వ వ్యాజహార నరర్ష భః. ౬ 

త్వయా కిలై ష నృపతి ర్వరం వై యాచితః _పభుః, 

నృ పేణ చ (పతిజ్ఞాత మాజ్ఞ_ప్త శ్చాఒ౬ శమం (పతి, ౭ 

గంగాతీరే మయా దేవి బుషీణా మా శమా౯ా శుభాకా, 

శ్రీ ఘం గత్వా తు వె దేహి శాసనా త్చార్థివస్య నః. 

అరణ్యే మునిభి ర్జుష్టై ఆవనేయా భవిష్యసి, లా౪ 

ఏవ ముక్కా తు వై దేహీ లక్మణేన మహాత్మనా. 

(పహర్ష మతులం లేభే గమనం చాప్యరోచయత్, జా 

— 

(సారథ ఇతి.) (స్వా ప్ర్తీర్ణ మితి) సీతాయా శ్చ శుభ మాననం రాజభవనా దానీయ స్వా 
_స్తిర్షం రథం కురు. 

కుత ఇత్యతాహ (సీతా హీత్యాది.) 

(సుమంత్ర ఇతి.) _ సురుచిర్భపఖ్యం సుందరకళోభమ్. ౪-౯ 
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(సీతయా అశుభనిమి త్తానాం దర్శనమ్) 

వాసాంసి చ మహారాణి రత్నాని వివిధాని చ. 

గృహీత్వా తాని వై దేహీ గమనాయోపచ(కమే, ౧౭౩౪ 

ఇమాని ముని పత్నీ నాం దాన్యా మ్యాభరణాన్యహమ్. 

వసాణి చ మహారాణి ధనాని వివిధాని చ, ౧౧|| 
(ఆ యా 

సౌమ్మితి స్తు ఆధెత్యుకాష రథ మారోప్య మెధిలీమ్. 

(పయయౌ శీ ఘతుర గ రామస్యా౬౬జ్రా మనుస్మరకా, ౧౨౪4 
_ షా 

అృబఏవిచ్చ తదా క్స్త్రా లక్ష్మణం లక్ష్మీ వర్ణనమ్. 

అశుభా ని బహూన్వేవ పశ్యామి రఘునందన, ౧౩౪ 

నయనం మే స్పురత్యద్య గ్యాతోత్కంపశళ్చ జాయతే. 

హృదయం చై వ సౌమిికే అస్వస్థ మివ లక్షయే. o౪u 

జిత్సుకర్టం పరమం చా౬పి అధ్భతిశళ్చ పరా మమ, 

శభూనాళ్థ మేవ చ పశ్యామి పృథివీం పృథులోచన, ౧౫|| 

అపి స్వస్తి భవేత్తస్య (భాతు స్తే (భాతృవత్సల, 
అనాలి 

అమ 

శ్వ శూణాం చైవ మే వీర సర్యాసా మవిశేషతః, ౧౬|| 

పురే జనపదే చై వ కుశలం పాణినా మపి. 
ఇత్యంజలికృతా పీతా దేవతా అభ్యయాచ ఆ, ౧౭౪ 

ఎ అగ రాడా 

(నయన మితి) హృదయం మనః, 

(జొత్సుక్య మితి.) బొత్ఫుకర్థం పుఠక్యా|శమదర్శనవిషయజం, శూన్యాం సుఖ 

-భాన్యామ్. ౧౫[ ఎలా లట టి 

(పుర ఇతి, అంజలికృతా కృతాంజలిః (త మర్థ మితి,) దుర్నిమి త్రరూపం వస్తి 

. త్యర్థ&. హృష్టః హృష్ట ఇవ. ౧౭|| 
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లక్కణోర్లం తు తం (శుత్వా శిరసా వంద్య మైథిలీమ్. 

శివ మిత్య(బవీ ద్ద హో హృదయేన విశుష్యతా, ౧రా౪- 

తతో వాస ముపాగమ్య గోమతీతీర ఆశమే. 

(పభాతే పున రుత్చాయ సౌమ్మితి స్పూత మ్మబపిశ్, ౧౯ాణ, 

యోజయస్వ రథం శఘ మద్య భాగిరధీజలమ్. 

శిరసా ధారయివ్యామి (త్యంబకః పర్వతే యథా, ౨౦4 

సో౬ ళ్వా౯ా రజ్వాఒథ చతురో రథే యుజా్వా మనోజవాకా. 

ఆరోవా స్వేతి వె దేహీం సూత? (వాంజలి ర(బవీత్. జిం 4 

సా తు సూతస్య వచనా దారురోహ రథో త్తమమ్. 

సీతా సౌమి తిణా సార్ధం సుమం తేణ చ దిమతా, ౨౨౬. 

ఆససాద విశాలాక్షీ గంగాం పాపవినాళినీమ్. 

అధథాఒర్లది వసం గత్వా భాగీరథ్యా జలాశయమ్, 

నిరీక్ష్య లక్మణో దిన? పరురోద మహాస్వనః. 2౪ 

సీతా తు పరమాయత్తా దృష్ట్వా లక్ష్మణ మాతురము, 

ఉవాచ వాక్యం ధర్మజ్ఞా కిమిదం రుద్యతే త్వయా. _లి౫: 

జాహ్నవీ తీర మాసాద్య చిరాఒభిలషితం మమ, 
హర్షకాలే కిమర్థం మాం విషాదయసి లక్షణ. _ ౨౬. 

_(యోజయిస్వేతి.) శిరసా ధారయిష్యామి. (త్ర్వందకః పర్వతే యరేతి దృష్టా౦ తే 

రుదోఒపి స్నానార్హ మెవ గంగాం దధారేతి గమ్యుతే. ౧రా౪ 2౨౪4. 

(ఆనసాడేతి.) జలాశయం జల(పఫవాహమ్. . ౨89. 
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(సీతయా లక్ష్మణేన చ గంగాయాః తరణమ్) 

నిత్యం త్వం రామపార్శే వము వర్తసె పురుషర్ష భ, 

కచ్చి ద్వినాకృత స్తేన ద్విరా తం శోక మాగతః, ౨8౭ 

మమాపి దయితో రామో జీవితా దపి లక్షణ, 

న చాజఒహ మేవం శోచామి మైవం త్వం వాలిశో భవ, ౨రా 

తారయన్వ చ మాం గంగాం దర్శయస్య చ తాసనసాకా, 

తతో మునిభో దాస్యామి వాసాంస్యాఒ౬భరణాని చ. ౨౯ 

తతః కృత్వా మహర్షిణాం యథావ దభివాదనమ్, 

తత వైకాం నిశా ముష్య యాన్యామ సాం పురీం పునః. ఇం 

మమా౭౬పి పద్మపష్మతాక్షం సింహోరస్కం కృళోదరమ్, 

త్వరతే హి మనో ,దష్టుం రామం రమయతాం వరమ్. ౩౧ 

తస్యా _సద్వచనం _శుత్వా (పమృజ్య నయనే శుఖెి, 

నావికా నాహ్యయామాన లక్ష్మణః పరవీరహో. ౩ ౨ 

ఇయం చ సజ్జా నె శ్చేతి దొళాః (వాంజలయో౬[బువకా, 

తితీర్లు ర్లక్ష్మణో గంగాం శుభాం నావ ముపారుహత్. 

గంగాం సంతారయా మాస లక్ష్మణ సాం సమాహాతః, 3 3u 

ఇతి శ్రీమ(దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, షట్చత్వారింశ స్సర్గః 
న ననా... 

(నిత్య మితి.) పార్య్వే ష్వితి పూజాయాం బహువచనం, శోక మాగతః కచ్చి దిత్య 

“న్యయః. . ౨8.3౪. 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణీమకుటాఖ్యానే. ఉ త్రరకాండవ్యాథఖ్యానే, 

షట్చత్వారింశ స్సర్గః, 

DEC Pia 
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అధ సద త్యారింశ స్పృర్షః, 

అధ నావం సువి_స్తర్లాం నై పాదీం రాఘవా౭నుజః, 

ఆరురోహ సమాయుకాం పూర్వ మారోప్య మైథిలీమ్. ౧ 

సుమర్మతం చవ సరథం సీయతా మితి లక్ష్మణః, 
యు లా 

ఉవాచ శోకసంత పః (పయమాహీతి చ నావికషమ్. అ. 

తత స్తీ మువాగమ్య భాగీరథ్యా స్ప లక్ష్మణః, 

ఉవాచ మెధీలిం వాక్యం (వాంజలి ర్భాప్పసంప్తుతః. 3. 

హృద్యతం మే మహ చ్చల్యం యస్మా దార్యేణ ధీమతా, 

అస్మి న్నిమిత్తే వై దేహి లోకస్య వచనికృతః, ౪" 

(శేయో హి మరణం మే౬ద్య మృత్యు ద్వా యత్సరం భవేత్, 

అథ స _ప్తచత్వారింశ స్స్సర్షః 

చాయా శడీటనాాసు....- 

(అధేత్యాది.) నిషాదన్య గుహస్యేయం నై షౌదీ తాం, సమాయుక్తాం, సజ్జీకృతామ్. ౧. 

(సుమంత్ర మితి. స్టీయతా మితి. _గంగాతీర ఏవేతి శేషః. 

(తత ఇతి.) తీరం దకిణతీర మిత్యర్థః. 3 

(హృద్దత మిత్యాది.) హౌ వై దేహి, యస్మి న్నిమి శే యత్కృత్యానుభ్ఞానత:, ఆహం 

లోకస్య వచనీకృత 8. వచనీయః కృతః, యలోప ఆర్షః, నింద్య సృంపాదితో భవేయం, అస్మి. 

స్నిమి తే ధీమతా సర్వజేన, ఆర్యేణ, య ద్యస్మా దహం నియు కః, తేన హేతునా, మే మహత్ 

శల్యం హృద్గత మ, ణా 

i (శ్రేయ ఇతి.) ఎవం హృచ్చల్యం. ప్రా ప్లవతో మే మృత్యుః, మరణం పొ వా యత్ 

యది స్యాత్ అద్య తదేవ మే పరం (శేయో భవేత్. (న చేత్యాది ఈదృశే లక్ష్మణో నిర్చృణ ఇతి 
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5 = అ వ్ అన కా (లక్ష్మణేన రామాజ్ఞాని పదనపూర్వకం సతావి సర్జనమ్) 

న చా౬స్మిన్నీదృశే కార్వే నియోజ్యో తోకసిందితే. ల్ 

(ప్రసీద చ న మే పాపం కర్తు మర్తసి కోభనే, 

ఇత్యంజలికృతో భూమౌ నిపపాత న లక్ష్మణ 8. అ. 

రుదంతం _వాంజలిం దృష్ట్వా కాంకమంతం మృత్యు మాత్మనః, 

మెథిలి భృశళశసంపిగ్నా లక్మణం వాక్య మ్మ బపిక్. రః 

కిమిదం నా౬వగచ్చామి (బూహి తత్తే న లక్ష్మణ, 

పశ్యామి తాం న చ స్వస్థ మపి క్షేమం మహివతేః. లా 

శాపితోఒసి నరేంచేణ య త్తం సంతాప మాగతః, 

త (ద్బూయా సృన్నిధౌ మహ్య మహ మాజ్ఞాపయామి తె. చ 

వె దెహ్యా చోద్యమాన ను లక్ష్మణో దీనచేతనః, 

అవాజ్ముఖో బాష్పకలం వాక్య మేత దువాచ హ. ౧౦ 

(శుత్వా పరిషదో మధ్యే హ్యపవాదం నుదారుణమ్, 
జార oa స పురే జనపదే చైవ త్యత్క్య తే జనకాత్షది, 

రామ స్పంత_ప్రహృదయో మాం నివెద్య గృహం గతః, ౧౧|| 

లోకనిం 'ద్యే అస్మి౯ వక్ష్యమాణ రూ పే కార్యే న చాఒహాం నియోజ్యో౭ఒస్కి నియో కు మర్షోస్మి. తథా 

వినియు కస్య కార్యస్య సర్వథై వ క ర్రవ్యత్వా దితి శేషః. అతః (పసీదేత్యాది యోజ్యమ్. ౫... ౬ 

(రుదంత మితి.) మృత్యుం కాంక్షంతం, సరమహృచ్భల్యవశా దితి శేషః. ౭ 

(కిమిద మితి.) నాఒవగచ్చామి ఏవం రోదనాదే రైతు మితి శేషః. మవపావతేః రామస్య, 

క్షేమ మపి సుఖ మపి, న పశ్యామి. ౮ 

(శాపిత ఇతి.) యన్మా త్త మేనం సంతాప మాగతః తస్మా త్వం నరేందేజై వ 

శాపితోఒసి, మహ్యం మమ, ఆజ్ఞాసయామి. (త ఇతి) త్వా మిత్యర్థః. ల. 0౧౦ 

((శుత్వేత్యాది సార్టల్లైక మేకాన్వయం.) త్యత్క్యకే ఆపవాద౦ శ్రుత్వా నా త్వం త్య 

త్యన్వయః. ౧౧4 

[40] 



314 (శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట. 

న తాని వచనీయాని మయా దేవి తవాఒ[ గతః. 

యాని రాజ్ఞా హృది న్యసా న్యమర్షా త్స ఎ్రష్టత ః కృతః, ౧౨4 

సా త్వం త్యకా నృపతినా నిర్ణోషా మమ సన్నిధౌ. 

పౌరాపవాదభీ కేన (గ్రాహ్యం దేవి న తేఒన్యథా, ౧౩౪ 

ఆ[శమాంతేషు చ మయా తర క్రవ్యా త్వం భవిష్యసి. 

తదేత జాహ్నవీతీరే (బహర్తిణాం తపోవనమ్. 
వ —_ంల 

పుణ్యం చ రమణీయం చ మా విషాదం కృథా శుభే, ౧౫౪4 

రాజ్ఞో దశరథ న్యెష్టః పితు ర్మే మునిపుంగవః. 

సఖా పరమకో వి(పో వాల్మీకి సుమహాయశాః, ౧౬౪ 

కోఒయ మసవాద ఇత్యతాఒ౬హ (న తానీతిి యాని వచనాని, రాజ్ఞా అమర్షా ద్ధృది 
న్యస్తాని, తాని, తవాజగతో మయా న వచనీయాని వకు మశక్యాని, ఆత ఏవా౬మర్ష? మయా 
పృష్టతః కృతః, నోపన్య స్త న ఇత్యర్థః, 

౧౨౪ 

(నా త్వ మితి, ) తథాపి తే తవ విషయే, పౌరాపవాదభీతెన, రాజ్ఞా యదాఒ౬దిష్టం త 

న్మయా చ (గ్రాహ్యం నా౬న్యథా, నతు త్రయి దోషబుద్ద్యే త్యర్ణః. O౧౩3U 

తతః క్రి మిత తాహ (ఆశ్రమాంతే ష్వితి.) తవేదం కిల దొహృదం గర్భః, తస్మా 

చప్యాఒఒ(శ్రమాంతేష త్య క్రవ్యే త్యర్థః, 
౧౪౪ _— ౧౫1 

(రాజ్ఞ ఇతి.) సరమకః పరమానుక౦ంపావాకా, ౧౬౪ ==జాలురొ టి 

తి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషజే, మణీమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యావ్యానే, 
స్ప్పచత్వారింశ స్సర్గః, 
న! 0 ra 

Mi 



ఉతరకాందే - అష్షచత్వారింశ స్సర్గః 
అవాలి యలు. a) 

(రాఘవాజ్ఞాం (శుతవత్యాః సీతాయాః కోకృప్రకార?) 

పాదచ్చాయా ముపాగమ్య సుఖ మన్య మహాత్మనః. 
ఉపవాసపరై కాగా వస త్వం జనకాత్మజే, 

పతి వతాత్య్వ మాన్దాయ రామం కృత్వా సదా హృది. 

(శేయ స్తే పరమం దేవి తథా కృత్వా భవిష్యతి, 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉ త్తరకాండే, స_ప్ప్తచత్వారింళ స్సర్గః. 

RCE. UN 

అథ అష్టచ త్వారింశ స్సర్గః 

—=_- కాగా 

లక్ష్కణస్య వచ (శుత్వా దారుణం జనకాత్మజా, 

పరం విషాద మాగమ్య వై దేహీ నిపపాత హా. 

సా ముహూర్త మివా ౬._సంజ్ఞా బాష్పపర్యాకులేక్షణా, 

లక్ష్మణం దీనయా వాచా ఉవాచ జనకాత్మజా. 

మామికేయం తను ర్నూనం సృ్టై దుఃఖాయ లక్ష్మణ, 

ధా(తా యస్యా _స్తథా మే౬ద్య దుఃఖమూ _రిః (పదృశ్యతే. 

కిన్ను పాపం కృతం పూర్ణం కో వా దార ర్వియోజితః, 

యాఒహం శుద్దసమాచారా త్యక్త నృపతినా సతి. 

అథ అష్టచత్వారింక స్సర్గః 

ల్ 
- (లక్ష్మణ స్యేత్యాది.) 

(సేతి.) బాప్పవ్యాకులితేక్షణే త్యనేన పున సృంజ్ఞాప్రా పే న్ఫ్సూచితా. 

(మామిశేతి.) మామికేయం తనుః ధాతా దుఃథామైవ సృష్టా, యస్యా 

యస్యా మే దుఃఖమూ రః (ప్రదృశ్యతే. 

ley: 
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శ్రీమదామాయణే, గోవిందరౌజీయవికి బు 

పురాఒహ మాశమ వాసం రామపాదానువ ర్తినీ, 

అనురుధ్యాఒపి సౌమి(తే దుఃఖే చ పరివ ర్రిసీ 

సా కథం హ్యాశమే సౌమ్య వత్స్యామి విజనీకృతా, 

ఆభ్యాన్యామి చ కస్యాఒహం దుఃఖం దుఃఖపరాయణా. 

కిన్ను వక్షెమి మునిష కర్మ వా సతతం చ కిమ్, 

కస్మిం శ్చి త్కారణే త్యక్కా రాఘవేణ మహాత్మనా. 

న ఖల్వ్జదె ౮వ సౌమి(కే జీవితం జాహ్నవీజలె, 

త్యజెయం రాజవంశస్తు భర్తు ర్మ పరహాస్యతే. 

యథాజం కురు సౌమి(తే త్యజ మాం దూఖభాగినీమ్, 

నిదేశే పీయతాం రాజ శ్ర ణు చేదం వచో మమ. 
డ్ మో 

శ శూ౭ా మవిశేషేణ (పౌంజలి ప గహేణ చ, 

శిరసా వంద్య చరణా కుశలం (బూహి వార్థివమ్. 

(పురెతి.) అనురుధ్యాఒపి సోఢ్వా౬పి. 

(సేతి ఎ. విజనీకృతా ఇష్టజనవిరహితా కృతా. 

(న ఖల్వితి.) - త్యజేయం రాజవంశ స్తు భర్తు ర్మ, పరిహోస్యతే ఇత్యు త్తరార్దపాఠ:. 

అత్యాగకారణం ఉచ్యతే. రాజవంశః రాజనంతాన;ః, పరిహాస్యతే విచ్చిద్యశే. మయి గర్భస్య విద్యమాన 

త్వా దితి శేషః. మయా దేహోధర్తవ్య ఇతి భావః. యద్వా, త్యజేయం, రాఘవం వంశే భర్తు ర్మా పరి 
హాస్యతితి పాఠః, రామడృత।క్ర”ర న్య, అది కవ జాహ్నవీజలే జీవః త్య క్రవ్యః, తథాఒపీ తం న 

త్యజేయం, కుతో భర్తు ర్వంశే నిష్క్టలంకే, రాఘవం ఏకం మా పరిహాస్యతి మా పరిహసతు*, వ్యత్యయ 

స్తాార్గః. జీవితత్యాగే స్రీహత్యామూలో౬పవాదః రామస్య స్యాదితి భావః అదై ్యవేత్యనేన (పసవాం 

తరం తు లక్ష్య మేవెత్యర్ణ 8. 

త్వం తు రాజశాసనం కుర్విత్యాహ (యధాజ్ఞ మితి.) 

(శ్వశూణా మితి) చరణౌ ఆవంద్యెతి, మదర్గ మితి శేషః. 

లా 

౯ 

౧౦ 
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(సీతావిసర్గ నపూర్వకం లక్కణతిరో గమనమ్ 

శిరసా౬భినతో |బూయా స్పర్వాసా మేవ లక్ష్మణ, 
వక్తవ్య శ్చాఒపి నృపతి ర్థర్మేషు సుసమాహితః, ౧౧ 
జానాసి చ యథా శుద్ధా సీతా తత్త్వేన రాఘవ, 
భకార చ పరయా యుక్తా బాతా చ తవ నిత్యశః. ౧౨ 

అహం త్యకా తయా ఏర అయనోవీరుకా జనే, 
యచ్చ కే వచనీయం స్యా దపవాదసముత్రితమ్. 
మయా హి పరిహ_ర్హవ్యం త్యం హి మె పరమా గతిః, ౧౩౪4 

వక్తవ్య శ్చతి నృపతిః ధర్మేణ నుసమాహితః. 
యథా 1 భాతృమ వ ర్రథా స్తథా పౌరెషు నిత్యదా, ౧౪|| 

పరమో "హ్యేష ధర్మ స్తే తస్మా తీ ర్తి రను_త్తమా. ౧౫ 

యత్తు పౌరజనో రాజకా ధర్మేణ సమవాప్నుయాక్, 
అహం తు నాఒనుళోచామి స్వశరీరం నరర్షభ. లజ 

యథాఒపవాదం పొరాణాం తథైవ రఘునందన, 

పతి రి దేవతా నార్యాః పతి రృంధుః పతి గురుః, ౧౭ 

పొణై రపి (ప్రియం తస్మా దృర్వుః కార్యం విశేషతః, 

ఇతి మద్వచనా (దామో వక్తవ్యో మమ సంగహః, 

నిరీక్ష్య మా౬ద్య గచ్చ త్వ మృతుకాలాతివ ర్తినిమ్, ౧ల॥| 

(అహ మితి) అయళోభీరుళైవ త్వయా త్యక్రా అనాథే వేక్యర్ణః. వచనీయం జుగు 

సృనం, తన్మయా పరిహ ర్రవ్యం త్వదాజ్ఞయా వనస్థల ఇతి శేషః, ౧౧ -౧౭ 

(వాజై రితి.) బుతుకాలాఒతివ ర్థీసీం గర్భలక్షణవతీమ్, ౧౫-౨౬౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, శ్రీరామా యణభూషణే, మణిమకుటా ఖా నే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

అష్టచ త్వారింక స్సర్గః. 

(రకా? 



318 శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి 

ఏవం (బువంత్యాం సీతాయాం లక్ష్మణో దీనచేతనః. 

శిరసా వంద్య ధరణీం వ్యాహర్తుం న శళాక హ, 

(పసదషీణం చ తాం కృత్యా రుదన్నేవ మహాస్వనః. 

ధ్యాత్వా ముహూర్తం తా మాహా కిం మాం వక్ష్యసి శోభనే, 

దృష్టపూర్వం న తే రూపం పాదౌ దృష్టా తవాఒనఘే. 

కథ మ్ముత హి పశ్యామి రామేణ రహితాం వనే, 

ఇత్ఫ్యుకాష తాం నమస్కృత్య పున ర్నావ ముపారుహత్, 

ఆరుహ్య చ పున ర్నావం నావికం చాఒభ్యచోదయత్, 

స గత్వా చోత్తరం తీరం కోకభారసమన్నితః. 

సంమూఢ ఇవ దుఃఖేన రథ మధ్యారుహ ద్దు్రతమ్, 

ముహు ర్ముహుః పరావృత్య దృష్టా సీతా మనాథవత్. 

చేష్ణంతీం పరతీరసాం లక్షణః (పయయా వథ, 
రు G 

దూరస్థం రథ మాలోక్య లతమ్మిణం చ ముహుర్ముహుః. 

నిరీక్యమాణాం తూద్విగ్నాం సీతాం ళోక సృమావిశకతి, 

సా దూఖభారావనతా యశస్వినీ యళోధనా నాథ మపళ్యతీ సతీ. 

రురోద సా బర్హిణనాదితే వనే మహాస్వనం దుఃఖపరాయణా సతీ, 

ఇతి శ్రిమ_దామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, అష్టచత్వారింశ స్సర్గః 

శః 

DOU 

అలాటి 

అన్ ల (| 

zu 

vy 

అలి ౫ [| 

Se U 
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కీతాం రుదంతీం దృష్టా తాం త|త చె మునిడారకాః, 

(పా(దవకా యత భగవా నాస్తె వాల్మీకి రుగధః, ౧ 

అభివాద్య మునేః పాదౌ మునిప్పు తా మహర్ష యే, 

సర్వం నివేదయామాసు _స్తస్యా స్తు రుదితస్యనమ్. 3 

అదృష్టపూర్వా భగవకా కసా ప్యెషా మహాత్మనః, 

పత్నీ (శ్రిరివ సంమోహో దిషరౌతి వికృతాననా. 3 

భగవ న్యాధు పశ్య త్వం దెవతా మివ ఖా చ్చ్యుతామ్, 

నద్యాస్తు తీరే భగవకా వరస్త్రీ కౌ౬పి దుఃఖితా. ౪ 

దృష్టాఒస్మాభిః _పరుదికా దృఢం ₹ కపరాయణా, 

అనర్హ్మా దుఃఖశ్ కాభ్యా మేకా దీనా హ్యానాథవక్, ౫ 

న హ్య్యనాం మానుషీం పిద్మ సృ(తియా౭నస్యాః (సయుజ్యతామ్, 

ఆ్మశమస్యాఒవిదూరే చ త్వా మియం శరణం గతా, 

(తాతార మిచ్చతే సాధ్వి భగవం స్రాతు మర్హసి, eu 

తేషాం తు వచనం _చశత్యా బుద్ధ్యా నిశ్చిత్య ధర్మవిత్. 

తపసా లబ్బచతుష్ట్మా౯ (పాదవ ద్య(త మైథిలి, zu 

అథ ఏకోనపంచాళ స్సర్గః 

వదా 

(సీతాం త్విత్యాది.) ౧.౨౩ 

సర్వం నివేదయామాసు రిత్యేత ద్వివృణోతి (అద్భ'షేత్యాది.) 3 —_౪ 

(దృషేతి”, . అనరేతి దుఃఖ స్యేతి శేషః. | ౫. ౭|| 
(దృ పైకి. అన్నా 
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తం (పయా౦త మధి పేత్య శిష్యా హ్యేనం మహామతిమ్. 

తం తు దేళ మధి పేత్య కించి త్పద్భ్యాం మహామతిః, 

అర్హ మాదాయ రుచిరం జాహ్నవీతీర మాగమత్. 

దదర్శ రాఘవ స్యెష్టాం సీతాం పత్నీ మనాథవతీ, 

తాం సీతాం శొకభారార్తాం వాల్మీకి ర్మునిపుంగవః. 

ఉవాచ మధురాం వాణీం హ్లాదయన్నివ తేజసా. 

స్నుషా దశరథస్య త్వం రామస్య మహిషీ (పియా. 

జనకస్య సుతా రాజ్ఞ స్వాగతం తె పతి వకతే, 

ఆయాంతీ చాజసి విజ్ఞాతా మయా ధర్మసమాధినా. 

కారణం చైవ సర్వం "మే హృదయేనోపలకితమ్, 

తః, తవ చెవ మహాభాగే విదితం మమ త త్ర 

వర్తతే, సర్వం చ విదితం మహ్యం తె లోకే య 
a కవి గై 

అపాపాం వెద్మి ప్ తే త్వాం తపోలబ్లెన చకుషా. 

వి| సబా భవ వై దేహి సాం పతం మయి వర్తన, 

ఆ_శమస్యాఒవిదూ6 మే తాపస్య సపసి సితాః. 
వా థి 

తా స్వాం వత్సే యథా వత్సం వాలయిష్యంతి ని 

(ఆయాంతీతి) (కారణ మితి.) ఆగమనకార ణమితర్థః 

(తవ చై వేతి) శుద్ధభావత్వ మితి శేషః, 

(అపాపా మితి) మయి వర్తస ఇతి మత్సమీపే నివసిష్య సీత్యర్థః, 

మమ మయో, మహ్యం మమ. 

cou. 

OMY 

O.౨U 

O౩3 

OU 

వూ. 

౮౪. ౧౨|| 

౧౭౪౪: 
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(ఇద మితి) యథా స్వగృహ మభ్యేత్యేతి తై వాఒవతిష్పస్వేతి 
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(1 

(వాల్మీకినా సీతాయాః తాపసీసమీసనయనమ్) 

ఇద మర్ష్యం (పతీచ్చ త్వం వి| సబ్జా విగత జరా. 

యథా స్వగృహ మళ్యేత్య విషాదం చైవ మా కృథాః, 

(శుత్వా తు భాషితం సీతా మునేః పరమ మద్భుతమి. 

శిరసా వంద్య చరణా తథే త్యాహ కృతాంజలిః, 

తం (పయా౦తం మునిం సీతా (వాంజలిః పృష్టతోఒన్వగాకి. 

తం దృష్ట్వా ముని మాయాంతం వె దెహ్యా మునిపత్నయః, 

ఉపాజగ్భు ర్కుదా యుక్తౌ వచనం చేద మ(బువకా. 

స్వాగతం తే ముని (శేష్ట చిరస్యా౭౬ గమనం చ కే, 

అభివాదయామ స్తా్టం సర్వా ఉచ్యతాం కెం చ కుర్మహే. 

తాసాం తద్వచనం (_శుత్వా వాల్మికి రిద మ్మబపఏత్, 

సీతేయం సమను పాపా పత్ని రామస్య దిమతః. 

స్నుషా దశరథ సైషా జనకస్య సుతా సతీ, 

అపాపా పతినా త్యక్త పరిపాలా మయా నడా. 

ఇమాం భవత్యః పశ్యంతు స్నేహేన పరమేణ హి, 

గెరవా న్మమ వాక్యా చ్చ పూజ్యా వోఒస్తు విశేషత *. 

అ 
న్ షః. 

ఏ2 | 

(త మితి.) (ముదా యు కా ఇతి) మునిపత్నయః తాపస్యః, అ(బువ న్నితి, వాల్మికి 

మితి శేషః. 
౧౯ 

అద్ద దం ఇర ల జం అవ 

(స్వాగత మితి.) చిరస్యాఒఒగమన మితి (పతీత్య స్టిత వయం, అఖభివాదయామహా, 

ఏకేన సీతాయాః సమాళ్వాసాదినా విళంటో జాత ఇత్యవగమ్యతే. 

[41] 

_౨౧౦._----౨ 3 



శే22 (శ్రోమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిషే_. 
6 _- 

ముహు ర్ముహు శ్చ వైదేహీం |పణిధాయ మహాయశాః, 

స్వమా[ శమం శిష్యవృతః పున రాయా న్యహాతపాః. ౨9 

ఇడి (శ్రిమ్మదామాయ ఖే, ఉ_త్తరకాండె, ఏకోనపందాళ స్సర్గః. 

mE? 

అథ పంచాశ స్పర్షః, 
గ్ 

—— TI 

ద్భజ్యా తు మెధిబిం సీతా మా(శమే సం పవేశితామ్, 

సంతాప మగమ ద్దోరం లక్ష్మణో దీనచేతనః. ౧ 

అ(బవీ చ్చ మహాతేజా సుమం(తం మంతసారథిమ్, 

పీతానంతాపజం దుఃఖం పశ్య రామస్య సారథి. ౨ 

తతో దుఃఖతరం కిన్ను రాఘవస్య భవిష్యతి, 

పత్నీం శుద్దసమా చారాం విసృజ్య జనకాత్మజామ్, తె 

వ్యక్తం దైవా దహం మన్యె రాఘవస్య వినాభవమ్, 

వె దెహ్యా సార ఖే నిత్యం దైవం ఘా దుర తికమమ్,. ౪ 

WE (ముహు రితి.) (వణిధాయ తాపసీనాం హస్తే దత్వా, ౨౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోనపంచాళ స్సర్తః, 
Fa 

a5 

అథ పంచాశ స్పర్తః 
a 

(దృష్ట్వా త్విత్యాది.) ౧ 

(అబివీ దితి.) మంత్రసహియభూత స్పారథిః మంతసారథధిః, సీతాసంతాపజం సీతా 

“విరహసంతాపజ మిత్యర్థః, 
అత 

(వ్యక్త మతి... వినాభవం సీతావియోగేనాఒవస్థానం, వై దేహ్యా సార్హం వినాభవ మిత్య 

— కా 3 న్వయః, దె వె (శ్పాక్ భవా దద్భష్టా దిత్యర్థః. జ 
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(సుమం తేజ లక్ష్మణాయ దుర్వాసో క్రికథనమ్) 

యో పొ దేవాం తృ గంధర్వా నసురాం తృహ రాక్షసై 8, 

నిహన్వా దాఘవః (కుద్ద స్పదైవ మనువర్తతె. ౫. 

పురా రామః పితు ర్వాక్యా ద్దండకే విజనే వనే, 

ఉషిత్వా నవవర్షాణి పంచ చైవ మహావనే. ౬ 

తతో దూఖతరం భూయ సీతాయా విప సవాసనము, 

హౌరారాం వచనం (శుత్వా నశ ం౦సం పకిభా తి మె. గ 

కోను ధర్హాశయ స్ఫూత కర్మణగ్థస్మ౯ యళశళోహరే, 

మెథలీం (పతి సంపా పః వెరె రీ నారవాదిభి8. లా 
లా వ = బా థి 

ఏతా వాచో బహువిధా (శృుత్వా లక్కణభాషితాః, 

సుమం(తః శద్దయా (పాళ్లో వాక్య మెత దువాచ హా, ద 

న సంతాప _స్తషయా కార్య స్వామి(తే మైథిలీం పతి, 

దృష్ట మేత త్సురా విప్రః పితు వ్ లక్ష్కుకా౭. గతః. ౧౦ 

భవిష్యతి దృఢం రామో దుఃఖపాయో౭౬పి సౌఖ్యభాక్, 

(పాప్ప్యతే చ మహాబాహు ర్వి ప్రయోగం పిమై ర్రువము. ౧౧ 
ద ద ద ద ద... 

(య ఇతి.) దైవ మనువర్తతేనతు తన్నిరసితుం శకో తీత్యర్థః. ౫-౬ 

(తత ఇతి.) తత సీతాయా విిపవాసనం, నృశంసం [కూరకృత్య మితి ప్రతిభాతి. ౭ 

(కోన్వితి.) హీనార్థవాదిభిః పౌర శ్ర తుఖి?, మెధిలిం (పతి యళోహరే, సాద్విం వనే 

నిన సృష్ట వానితి అపయశస్క_ రఒస్మికా కర్మణి సీ తాపరిత్యాగరూపకర్మ ణన తే నతి. కోను ధర్మా 

శయః ధర్మపర్షిగహః, రామేణ సంపా స్త, (పత్యుత సాధ్విత్యాగా 'దధళ ర్మ ఏవ స్యా దితి 

భావః. 
రారా 

(నేతి) (దృష్ట మితి.) హే లక్ష్మణ పురా తవ పితు ర్యగతః,., అల్బభాగ్యవా౯ా 

రామః, దుఃఖపాయో భవిష్య తీత్యెత ద్ద దృషం దృ మహ్య ముక్త మిత్యర్దః. పలిత మాహ 
వ్ 

(ప్రాప్యత, ఇతి.) oa Ll 0-0౧౧ 7 
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త్వాం చైవ మెథీలీం చైవ శ తుఘ్న భరతా ఉఖాి, 

సంత్యజిష్యతి ధర్మాత్మా కాలేన మహతా మహాకా. రా 

ఇదం త్వయి న వ్రవ్యం సౌమి లే భరతేఒపి వా, 

రాజ్తా చో వ్యాహృతం వాక్యం దుర్వాసనా య దువాచ హా, ౧౩ 

మహాజనసమీపే చ మమ చైవ నరర్హభ, 
0 

9 
బుషి కా వా్యహృతం వాక్యం వసిష్టస్య చ సన్నిధౌ. ౧౪ 

తనాః= హం లోకపాలస్య వాక్యం త తుసమాహాతః, 
ల 

నైవ జాళ్వనృతం కార్యమితి మె సౌమ్య దర్శనమ్. ౧౬ 

సర్వథ్రైవ న వక్తవ్యం మయా సౌమ్య తవా (గతః, 

యది కే శవణే (శదా (కాయతాం రఘునందన. ౧౭ 

(ఇద మితి.) ఇదం రహస్యం త్వయి భరతే వా న వకవ్యం, ఇదంశబార మాహ 
ఇ తీ ద 

(రాజేతి,) రాజ్ఞా దశరథేన, వః, తదితం త్వయి భిరతెపి న వ్తవ్య మిత ్యర్థ 8. ౧౨౧౩ 

దుర్వాససో వచనం కథం త్వయా౬వగత మిత్యతాహ (మహాజనేతి మహాజననమీపే 

దశరథసమీప ఇత్యర్థః. మమ వసిష్టస్య చ సన్నిధౌ, బుషికా దుర్వాససా, వాక్యం 'వ్యాహృతం, 

(శిఖరే వేదం వృతాంతం జాత మితి భావః, - ౧౪ 

బుషే రితి.) ఏవం తే తంయా ; శుకం, రహన ( ) § శ్రుతం, రహస్య మిత్యర్గః. ౧౫ 

(తసెతి.) సమాపాతం సమ్య గుప్తం, తస్య వాక్యం మయా జాతు అనృతం న కార్య 

ముడి మమ దర్శనం మతం, తస్మా త్వయి భదకే చన వక్రవ్య మితి భావః. ౧౬ 

(నర్వదై వేతి.) న వక్ష్తవ్య మితి, రాజరహన్య మితి శేషః, తవాఒతిశ్రద్ధార హితన్య. ౧౩ 
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(సుమం|శ్రేఆ లక్కణాయ దుర్వాసో క్రికథనమ్) 

యద్యప్యహం నరేం దేణ రహస్యం _శావితః పురా, 

తథాప్యుదాహరిష్యామి దైవం హి దురత్నికవమ్. ౧లా 

రునేద మీద్భశం (వా పం దుఃఖం శోకసమనింతమ్, 
అణాల ౨ 

అడ 

న తయా భరతే వాచ్యం శ తుఘ్నస్వాపి సన్నిధౌ, ౧౯ 

తచ్చుత్వా వాషితం తస్య గంభీరార్థపదం మహత్, 

తథ్యం (బూహీతి సౌమ్మితి స్పూతం వాక్య మథాఒ[బవీత్. ౨౦ 

ఇతి శ్రీమ_దామాయతే, ఉ త్తరకాండే, పంచాశ స్సర్గః, 

ఆక సా 

అధ ఏకపంచాశ స్సర్గః 

౦వ ఆకల 

తథా సంచొదిత స్పూతో లక్కణేన మహాత్మనా, 

త ద్వాక్య మృషిణా (పోక్తం వ్యాహర్తు ముపచ(కమే., ణి 

(యద్యపేతి, తథాప్య పకాశ్యస్యాపి (ప్రకాశనే పాతు మాహా (దైవం మా దురతి కమ 

మెతి.) పూ యనస్మాద్దెవం (పాచీనం కర్మ దురతి కమం తస్మా దిత్యర్హః. ౧౮ 

దురతిక్రమే హేతుః (యెనేద మితి) ఎవం భవద్దుఃఖాతిశయదర్శనాత్ (శ్రద్దాళవే తుభ్య 
యు @ 

మృయా వ క్రవ్య మతి భావః. ౧౯ 

(త ఇతి) గంభీరార్థపద మితి పూర్వోక్తం భాషితమ్, ౨౦ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామా యణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
పంచాశ స్సర్గః, 

a 

నం Gr 

అథ ఏకపంచాశ స్సర్గః, 

నాకా అలక 

(తజేత్యాది) గ 



ప్ర20. (శ్రీమ.దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషే 
రు 

పురా నామ్నా హా దుర్వానా అ తెః పుత్రో మహామునిః, 

వసిష్టస్యాా౭.౬(శమే పుణ్య వార్షిక్యం సమువాస హా. 

త మాశమం మహాతేజాః పితా కే సుమహోాయశాః, 

పురోహితం మహాత్మానం దిదృకు రగమ త్స ఇయము. 

స దృష్ట్వా సూర్యసంకాశ 0 జ్వలంత మివ తేజసా, 

ఉపవిష్టం వసిష్షస్య సవ్యపార్శే మహామునిమ్. 
టె ఠి 

తౌ మునీ తాపన శెష్టై వినీతో హ్యభ్యవాదయత్, 

స తాభ్యాం పూజితో రాజా స్వాగత నాసనేన చ, 

పాద్వెన ఫలమూలై శ్చ ఉవాస మునిఖి సృహ 

తేషాం తతోసవిష్టానాం తా సొ స్పుమధురాః కథాః. 
(a — న] 

బభూవుః పరమర్షిణాం మధ్యాదిత్యగ తెఒహని, 

తతః కథాయాం కన్యాంచిత్ (పాంజలీః (ప్మ్యగహో నృపః. 

ఉవాచ తం మహాత్సాన మ ఆః పతం తపోధనమ్, 

భగవకా కిం _పమాణిన మమ వంకో భవిష్యతి. 

క్రి మాయుశ్చ మా మె రామః ప్మతాళ్చాన్య కె మూయుషః, 

శ్చ 

(వురెతి) వురా హర్షిక్యం వర్షాసు భవం చాతుర్యాస్య నియమ ముద్దికో్యవాస, 
ది 

IX 
రి శో 

(తేషా మితి. మధ్యాదిత్యగతే మధ్యగతాదిత్యయు 

(తత ఇతి.) ప్ర(గహః సవినయ ఇత్యర్థః, 

(ఓ 

ర! 

ey 

ల్ 

దుర్వానా 

ఇత్యర్థః, మధ్యాహ్న ఇతి ఫలి 

“EU 

(భగవన్నితి.) కిం (ప్రమాణేన -ఉత. తతో ప్యధికషమూణే నేత్యర్గః,. కి మాయు. 
మె రామ ఇతి. 
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(సుమం క్రేణ లక్కణాయ దుర్వాసో క్రికథనమ్) 

రామస్య చ సుతా యేస్యు స్తేషా మాయుః కియదృవేక్. 

కామ్యయా భగవకా (బూహి వంశస్యాఒస్య గతిం మము, ౯౪ 

తచ్చుత్వా వ్యాహృతం వాక్యం రాజ్ఞో దళరథస్య చ. 

దుర్వాసనా స్పుమహాతేజా వ్యాహరు, ముపచ[కమే, ౧౦౪4 

ఛృణు రాజకా పురా వృత్తం తదా దెవాసురే యుధి. 

దైత్యా స్సురై రృర్త్వ్యమానా భృగుపత్నిం సమాశ్రితాః, ౧౧౪ 

తయా దత్తాఒభయా స్తత న్యవస న్నభయా స్తదా. రా౨ 

తయా పరిగృహీతాం సాలా దృష్ట్వా (కొద్ద స్పురేశ్వరః, 

చకైణ శతధారేణ భృగుపత్న్యా శిరోఒహరత్. ౧౩ 

తత సాం నిహాతాం దృష్ట్వా పత్నీం భృగుకులోద్యహః, 

శశాప సహసా (కుద్షో పిషుం రిసకులారనమి. ౧౪ 
థి రా ది 

యస్యా దవధ్యాం మె పత్నీ మవదీః |కోధమూర్చితః, 

తన్మా _త్తషం మానుషే లోకే జనిష్వసి జనార్దన. ౧౫ 

తత్ర పత్నీవియోగం త్వం (పాసష్స్య నే బహువార్షి కమ్, ౧౫|| 

శాపాభిహతచెతా స్స న్వాత్మనా వావితోఒభవత్. 

ఏవం పృష్త న్పిరాయుష్ట్వం దుఃఖో పేతం శాపనళాదితి వక్తుం పీఠికా మాహ (శృణు రాజ 
యు వ్ అవని 

“న్నిత్యాది,) ౯4-౧౪ 

(యన్మా దితి,) అవధ్యాం స్రీ త్వాదృషి పత్నీత్వా చేతి భావః, | ౧౫ 

(తతేతి) బహువార్ధికం కాల మిత్యర్థః. శ. 

(శాపేతి) _శాపాభిహతచేతాః పళ్ళా త్తాపపరీతచిత్త ఇత్యర్థః స్వాత్మనా భావికో, భగ 
0 



గి పడి (శీమ[దామాయణే, గోపవిందర"జీయవి శి సే 
రి 

అర్చయామాస తం దేవం భృగు శాపేన పీడితః. ౧౬౪ 

తపసారాధితో దెవో హ్య(బవి దృ కృవత్సలః. 

లోకానాం సంపియార్ధం తు తం శాపం గ్భహ్యా ముక్తవాకా, ౧౭౪. 

ఇతి శప మహాతేజా భృగుణా పూర్వజన్మని. 

ఇహా౬౬గతో హి పుుతత్వం తవ ఘాత ౧లా౪ 

తత్సలం ప్రావ్వుడే హా చా౭_పి భృగుశాపకృతం మహాత్, ౧౯ా౪ 

అయోభధ్యాయా$ పతీ రామో దీ ర్థకాలం భవిష్యతి. 

సుథిన శ్చ సమృద్దా శ్చ భపిష్యంత్యస్య యేఒనుగాః, ou 

దశవర సహ సౌాణి దశవర శతాని చ. 
రి 0 

రామో రాజ్య ముపాసిత్యా (బహ్మలోకం గమిష్యతి, Dy: 

సమృదె శ్చాశ్వమేధై శ్చ ఇషా పరమదుర్తయః. 
(మ యా ఆ టె 

రాజవంశాం శ్చ బహుకొ బహూకా నాన్యం. 994. 

అన్యత న త్వయోధ్యాయాం సత్య మేత న్న సంశయః, ౨౨|| 

య ఇన ల నన ఇద అశ ఆన్న "హమ... Cea ఖ్ వచ్చాపనివృ త్త్యర్హం స్వస్వరూప మచింతయ దిత్యర్హః పన శాపేన శాపమోఘభయేన పీడితస్స ౯ 

భృగు స్తం దేవ మర్చయామాస ce 

(తపసెతి.) తం శాపం, మనుష్యజన్యాదిపాపకం, లోకానాం సంవాతార్థం సమ 

గ్రావణవధరూపహిత సంపాదనార్గం, (గ్రాహ్యం పరి, గ్రాహ మేవేత్యు క్రవా౯, ౧౭౪ 

డ్ | pe ద 
త్రి," ర౭జన్నని కాళశుపాత్,. విమసంబికో శ ఇఆతి.)  పూర్వజన్యని కాశ్య మ్హసంజ్ఞి పెందావతార. | ౧౮ 

(రామ ఇతి, తత్ఫలం పత్నీ వియోగేన చిరకాలవానరూషమ్. ౧౯౪-౨34. 



ఉ తరకాండే - ఏకప౦చాశ స్సర్గః 

(సుమంకేణ లక్ష్మణాయ దుర్వాసో_క్తికథనమ్) 

సీతాయా శ్చ తతః పతా వభిషేక్యుతి రాఘవః. 

స సర్వ మఖిలం రాజ్ఞో వంశస్యాహ గతాగతమ్, 

ఆభ్యాయ తు మహాతేజా స్తూ మాసీ న్మహామునిః. 
= £3 

తూష్టీం భూతే తదా తస్మి౯ రాజా దశరథో మునా, 

అభివాద్య మహాత్మాన పున రాయా త్పురో త్రమమ్. 

ఎత ద్వచో మయా తత మునినా వ్యాహృతం పురా, 

(శుతం హృది చ నికీ ప్తం నా౬న్యథా త దృవిష్యతి. 

ఏవం గతే న సంతాపం కర్పు మర్హసి రాఘవ, 

సీతారె రాఘవార్ధె వా దృఢో భవ నరో త్తమ. 

(శుత్వా తు వ్యాహృతం వాక్యం సూతస్య పరమా=ద్భుతమ్, 

_పహర్ష మతులం లేభే సాధు సాధ్వితి చా౬(బవీశ్. 

తత సృంవదతో రేవం సూతలక్ష్మణ యో: పథి, 

అ_సమర్క్మె గతే వాసం కేశిన్యాం తా వధోషతుః. 

ఇతె (శ్రీమ్మదామాయణ, ఉ_త్తరకాండే, ఏకపంచాళ స్పర్షః. 

శైలీ స — 

(సీతాయా ఇతి») (స సర్వ మితి”) స దుర్వాసా ఇత్యర్థః. 

92% 
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ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉత్తరకాండవ్యాథ్యానే. 

[42 | 

ఏఎకపంచాశ స్సర్గః, 
న ం 

E 



830 ' శీ; దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషే 
(ఇయ ల 

అథ ద్విపంచాళ స్సర్గః, 

తత తాం రజని ముష్య కేశిన్యాం రఘునందనః. 

(పభాతే పున రుణ్జాయ లక్ష్మణ: (సయయౌ తదా. అ 

తతో౭_ర్లదివసే పాస్తే (ప్రవివేశ మహారథః, 

సౌమ్మితి స్తు పరం దైన్యం జగామ నుమహామతిః, 

రామపాదౌ సమాసాద్య వక్షామి కి మహం గతః. త్ర 

త నైవం చింతయానస్య భవనం శశిసన్ని భమ్. 

రామస్య పరమోదారం పురనా తృమదృశ్యత. ఆ 

రాజ స్తు భవనద్వారి సోఒవతీర్య రథో త్తమాత్, 

. అవాజ్యాఖొ దీనమనాః (పవివేశా౬నివారితః. జ 

స దృష్ట్వా రాఘవం దీన మాసీనం పరమాసనే, 

నేతాభ్యా మ(_శుపూర్ణాభా్యం దదర్శా౭._ గజ మ(గతః. ౬ 

జ్మగాహ చరణా తస్య లక్ష్మణో దీనచేతనః, 

ఉవాచ దీనయా. వాచా (పాంజలి సుసమాహిత:ః. ౭ 

ఆర్యన్యా౭2.౭_జాం పురస్కృత్య విసృజ్య జనకాత్మజామ్, 

గంగాతిరే య థోద్దిన్నై వాల్మీకే రాాశమే శుచౌ. లా 

అథ ద్విపంచాశ స్పర్షః 

(త(తేత్యాది. ) తత పథీత్యర్థః. ౧-౫ 

(స ఇతి) న్నే త్రాభ్యా మృశుపూర్ణాభ్యా ముసలక్షిత మగ్రజమ్. అరా 



ఉతరకాండే = దిపంచాళ స్సర్గః 33 LE 
అణాల మే (| 

(లక్ష్కుణకృత రామసమా శ్వాసనమ్ ) 

తత తాం చ శుభాచారా మాశ్రమాంతే యశస్వినీమ్, 

మున రప్యాఒబఒగతో ఏర పాదమూల ముపాసితుష్. - ల 

మా శుచః పురుషవ్యా ఘ కాలస్య గతి రీదృశీ, 

తషధిషధా న హి కోచంతి బుదిమంతో మనస్వినః. _ ౧౦. 
థి 

సర్వే కయాంతా నిచయాః పతనాంతా స్పముుచ్చయా:, 

సంయోగా విపయోగాంతా మరణాంతం చ జీవితమ్. ౧౧ 

తస్మా త్పుుకేషు దారేషు మశేష చ ధనమ చ, 

నాఒత్నిపసంగః క రవ్వ విపయోగో హి తె రవము, ౧౨: 
వక 6 థి 

శక్త స్త్వ మాత్మనాఒ౬త్మానం వినెేతుం మనసై వ పొ, 

లోకాం త్సరాషం శ్చ కాకుత్త కిం పున శోక మాత్మనః. ౧౩ 

నేదృళేషు విముహ్యాంతి త్వద్వొిధాః పురుషర్ష భాః, 

_ అపవాద స్ప కిల శే పున రెష్యతి రాఘవ. రాళ 

యదర్ధం మైథిలి రకా అపవాదభయా న్నృప, 

(తతి, ) పాదమూలం తచేతి షః. ౯౧౧ 

(తస్మా దితి.) అతి ప సంగః అత్యాస క, ౧౨ 

(శక్త క్ర “స్త్వ మాత్మనా౭జక్మానం ' 'వినేతుం' మనపైవ హీత్రి, y- ఆత్మనా" స్వయ మేవ మన 

సెవ కరణేనా౬౬త్మానం, స్వాత్మానం తోకాం శ వినేతం శికితుం శ రక్తః, సాంసారికదుఃకా ద్వార 

యితు మిత్యర్ల 8. 
౧౩. 

ధి 

(నేదృశేష్వితి.) _ అపవాదః పునరేష్యతి ప్రకారాంతరేజేతి శేషః, లం 

తదేవోపపాదయతి (యదర్గ మితి హే నృప, పరీవాదభయా ద్భీకేన త్వయా యదర్దం 

యదపవాదపరిహారారం. మెథిలీ త్యకా, సో=పవాదః, పునః (వపకారాంత రేణ, భవిష్యతి, సీతా మప 
® యా ఎవ 



వ్ర (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి+ స్టే 

సోఒపవాదః పురే రాజకా భవిష్యతి న సంశయః. ౧౫ 

సత్వం పురుషళార్జూల ధె ర్యేణ సుసమాహిొతః, 

త్యజై నాం దుర్భలా౦ బుద్ధిం సంతాపం మా కురుష్వ హా, ౧౬ 

ఎవ ముక స్స కాకుత్తో లక్ష్కణన మహాత్మనా, 
క థి 

ఉవాచ పరయా (పీత్యా సౌమి(తిం మి(తవత్సలః. ౧౭ 

ఏవ మేత న్నర శేష యథా వదసి లక్షణ, 
© 

పరితోష శ్చ మే వీర మమ కార్యానుశాననే. ౧లా 

నిర్మ్వ్వతి శ్చాగతా సౌమ్య సంతాప శ్చ నిరాకృతః, 

భవద్వా క్రై స్సురుచిరై. రనునితోఒస్మి లక్ష్మణ. ౧౯ా 

ఇతి శ్రీమదామాయే, ఉ_్తరకాండే, ద్విపంచాశ స్సర్గః. 

Are 

"వాదా క్యక్సా పున శోచతి, తస్మా త్రస్యా మతిమాతోఒయం,. కాముకస్య రామస్య అనురాగ ఇతి, 

_ప్పన ర ప్యసవాదో భవిష్యతీ త్యర్థః, ౧౫౧౭ 

(ఎవ మితి.) కార్యానుశాన నే గంగాతీరత్యాగరూ పే త్వత్కృతే. ౧౮ 

(నిరృతి రితి.) నిర్భృతిః సుఖమ్, ౧౯ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణళూషణే, నుణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖారనే. 
ద్విపంచాశ స్సర్గ క్ 

మ. శ్రీశ్తో/ 



ఉత్తరకా౦డే - (తిప౦చాశ స్సర్ష కః 333. 

అధ _తిపంచాశ స్సర్గః 

ఈ ర్ట 

లక్కణస్య తు తద్వాక్యం నిశమ్య పరమాఒద్భుతహ్, 
సు పీత శ్చాఒభవ (దామో వాక్య మేత దువాచ హా. ౧ 

దుర్గ్చభ _ప్ట్వీదృశో బంధు రస్మికా కాలే విశేషతః, 

యాదృశ స్తం మహాబుద్రై మమ సౌమ్య మనోనుగః. ౨ 

యచ్చ "మే హృదయం కించి ద్వ ర్రతే శుభలక్షణ, 

త న్నిశామయ చ (శుత్వా కురుష్వ వచనం మమ. ౩ 

చత్వారో దివసా సామ్య కార్యం పొరజనస్య టై, 

అకుర్వాణస్య సౌమ్మితే త నే మర్తాణీ కృంతతి. ఇ 

ఆహూయంతాం (పకృతయ పురోధా మంతిణ _స్పథా, 

కార్యార్థిన శృ పురుషా స్రీయో వా పురుషర్ష భ, ౫ 

ఫౌరకార్యాణి యో రాజా న కరోతి దినేదినే, 

సంవృతే నరకే ఘోరే పతితో నాద త సంశ యః. ౬ 

(శూయతే హి పురా రాజా నృగో నామ మహాయశాః, 

బభూవ పృథివీపాలో (బహ్మణర్ట సృత్యవా క్చుచిః. తి 

అథ (త్రిపంచాశ స్సర్గః, 

ధామ మామా. 

(లక్ష్మణ స్యేత్యాది.) 
ర 

.(అహూయంతా మితి.) ప్రియ "శ్చ్తి కార్యార్డిన్య ఇత్యనుషజ్యతే. x 

(పౌ రేతిఎ పతితః స్వకర్మణేతి శేషః, స మృతో నరకే ఘోరే పాత్యతే, నాజత 

నంక య: ఇతి చ పాఠః, ౬ ఎల 



854 శ్రీమ(దామాయణ, గోవిందరాజీయవిశి షై 
వక 

స కదాచి ద్గవాం కోటి స్పవత్సా స్స ్ వర్హ భూషితాః, 

నృదేవో భూమిదేవేభ్యః పుష్క_రేషు దదౌ నృపః. లా. 

తెత స్పంగా ద్గతా ధెను స్పవత్సా స్పర్శితాఒనఘ, 

_బాహ్మణస్యాఒ౬హితాగ్నే శ్చ దరి దస్యోంఛవ ర్రినః. కా 

స నష్టాం గాం క్షుధారో వై అన్విష్యం స్తత తత చ, 
నాఒపశ్య త్సర్వరా జ్యేషు సంవత్సర గకకాకా లు హూకా. ౧౦. 

తతః కనఖలం గత్వా జీర్ణ వత్సాం నిరామయామ్, 

దదర్శ గాం స్వకాం చేనుం (దాహ్మణస్య ని వేళనే. ౧౧ 

అథ తాం నామదేయేన స్వకె నోవాచ _వాహ్మణః, 

ఆగచ్చ శబలే త్యెవం సా తు శుశావ గొ స్ప్వ్వరమ్. ౧ 

తస్య తు స్వర మాజ్జాయ కుధార్తస్య ద్విజన్య వె, 

అన్వగా త్స ఫ్రప్టత న్సా గె ర్లచ్భంతం పావకొపమమ్. ౧౩ 

యో౬పి పాలయతే విప స్పోఒపి గా మన్వగా ద్లుుతమ్, 
నో 

గత్వా త్ మృషి మాచష్ట మమ గౌ రితి సత్వరమ్, ౧౪ 

స్పర్శితా రాజసింహేన మమ దత్తా నృగేణ మా, 

తయో (రాహ్మణయో ర్వాదో మహా నాసీ ద్విపళ్చితో:. ౧౫2 

వివదంతే తతో౬న్యోన్వం దాతార మభిజగ్ముతుః, 

తౌ రాజభవనద్యారి న (పాహొ నృగళాసనమ్. ౧౬ 

(తత ఇతి. ) సంగాతీ రాజ్ఞా ద_త్రబహుగోసంగాత్. ౮--౧౦+- 

(తత ఇతి) కనఖల౦ం కనకలాఖ్యగామమ్. ౧౧౧౪ 

(స్పర్శికెతి.) స్ఫర్శ్మితా దత్తా. ON - 



ఉ_త్తరకా ండే _ (తిపంధఛాశ స్ప ర్ల కః 

(శ్రీరామేణ నృగొ'పాఖ్యానకథనమ్) | 

అహోరా(తా ఇ నేకొని వసంతా (కోధమీయకు*, : 

ఊచతు శ్చ మహాత్మానౌ తావుభౌ ద్విజస_త్తమౌ. 

కుద్దొ పరమసంతప్తౌ' వాక్యం ఘోరాభిసంహితమ్, 

అరినాం కార్యసిద్యర్లం యస్మా త్తం నై షి దర్శనమ్. 
థి ధథిలిధి న య స. 

అద్భశ్వ సృర్వభూతానాం కృకలాసో భవిష్యసి, 

బహువర సహ సాణి బహువర శతాని చ. 
దె ల 

శ్వ భెస్మి౯ కృకలాసో వై దీర్హ కాలం వసిష 

ఉత్పత్స్యతే హా లో కే౬స్మికా యదూనాం కీ రివరనః. 
౨.0 

వాసుదేవ ఇతి ఖ్యాతో లోకే పురుషవి గహః, 

స తే మోక్షయితా రాజం స్తన్మా చ్చాపా దృవిష్యసి, 

కృతా చ తేన కాలేన నిష్కృతి న్తే భవిష్యతి, -. 

భారావతరణార్హం హి నరనారాయణా వుభౌ. 

ఉత్సత్స్యేతే మహావీర కలౌ యుగ ఉపస్పితే, 
ఖు 

ఏవం తౌ శాప ముత్చ్యృజ్య (బాహ్మణా విగత జ్వర. 

తాం గాం హా దుర్చలాం వృద్దాం దదతు (రాహ్మణాయ వె, 

ఏవం సన రాజా తం శెప ముపభు జై సుదారుణమ్. 

—_ వంన డా — 

(అర్జినా మితి.) _ కృకలాసః (సరఠః) జంతువి శేషః. 

{స ఇతి.) నిష్కుశి శ్యాపమోక8, 

(ఏవ మితి.) (బబాహ్మణాయ కస్ర్యైచిత్, అన్యస్మా ఇత్యర్థః: 

వీశిఫ్ 

౧౭|| 

~౨O0U 

OU 

ఎని ౨౪ 

=లి 211 

౧2H — ఎఅ౯ 

౨౧6 

D౨30 అజార్ ఆ 
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కారాంరినాం ఏమరో హి రాజాం దోషాయ కల్పతే, 
లీధ ద్ మః 

త చ్చీ(ఘం దర్శనం మహ్య మభివ_ర్తంతు కౌర్యిణ8. Dr: 

సుకృతస్య పా కార్యస్య ఫలం నాపైతి వార్థివః 

తస్మా దచ్చ (పతీక్షస్వ సౌమి(శే కౌర్యవా౯ జనః. అజ. 

ఇతి శ్రిమదామాయతే, ఉ త్తరకాండే, (తిపంచాళ స్పర్షః. 

Ns =- 

అధ చతుఃపంచాశ స్సర్గః, 

రామస్య భాషితం (శుత్వా లక్ష్మణః పరమార్థవిత్ , 

ఉవాచ (వాంజలి ర్వాక్యం రాఘవం దీ ప్రతేజసమ్. గ 

అల్పాపరాధే కాకుత్ణ ద్విజాభారం శాప ఈద్భశః, 

మహో న్నృగస్య రాజర్ట ర్వమదండ ఇవాపర?. లా. 

(శుత్వాతు పాపసంయు క్త మాత్మానం పురుషర్ష భ, 

కి మువాచ నృగో రాజా ద్విజొ |కోధసమన్నితౌ. క. 

(కార్యార్దినా మితి.) విమర్షః కలహః, అభివర్తంతు ఆగచ్చంతు, కౌర్యిణః కార్యార్థినః. 

ఆభివ ర్రంతు కాంకీణ ఇతి చ పాఠః, అదొ వే ———ఏe 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితె, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
తిపంచాశ స్సర్గః. 

NM 

“౪౯ 
అథ చతుఃపంచాశ స్సర్గః, 

గి 

(రామస్యెత్యాది.) 
౧. 

(ఆల్బత్.) అల్బేఒప్యపరాధే పరీక్షొర్థ మాగతత్వాత్ గోదానద్వారా ద్విజాభ్యాం నారదపర్య 

లాభ్యాం యమచండ ఇవ మహోకా కాపో ద తః. - నో 
అర్ నావా దె... 



ఉ_్తరకాండే_ చతుఃప౦చాశళ స్పర్శః 

(నృగేణ గర్హపవేశనమ్ 

లక్కణనై_వ ముక్త స్తు రాఘవః పున రబవీత్, 

శ్చణు సౌమ్య యథాపూర్వం స రాజా శాపవిక్షతః, 

అథా౬ధ్వని గతౌ వపా విజ్ఞాయ స నృగ _స్హదా, 

ఆహూయ మంతిణ స్పర్వా వై్నైగమాం త్పపురోథసః. 

తా నువాచ నృగో రాజా సర్వా శ్చ (పకృతి _స్తథా, 

దుఃఖేన నసుసమావిష్ట (శూయతాం మే సమాహితై =. 

నారదః పర్వత శ ఏవ మమ దత్వా మహ దృయమ్, 

గతే” _తిభువనం భద వాయుభూతా వనిందితౌ. 

కృమారోఒయం వసు ర్నామ స దేవోఒద్యాఒభిషిచ్యతామ్ 

శ్వ్యభంచ య త్పుఖస్పర్శం (కియతాం శిల్చిఖి ర్మమ. 

య తాఒహం౦ సంకియిష్యామి శాపం (బాహ్మణనిస్ప తము, 

వర్షఘ్న మేకం శ్వ(భం తు హిమఘ్న మపరం తథా. 

(గీష్మఘ్నం తు సుఖస్సర్శ మేకం కుర్వంతు శిల్పినః, 

(లక్ష్మణే నేతి) హే సౌమ్య, శాసవిక్షతస్సకా స రాజా యథాపూర్వు 

చ్చృణ్వితి యోజనా, 

(అధేతి.) _అధ్వని వ్యోమాఒధ్వని గతౌ తౌ, ధ్యానేన, అముకావితి. 

నైగమాకా పౌరాకా. 

(తా నిత)  (తూయతా మితి వచన మితి శేషః. 

(నారద ఇతి.) (తిభువనం _బహ్మలోక మిత్యర్హః, 

(కుమార ఇతి.) శ్వభం గర్తః, 

[43] 

| 

Eu 

మువాచ, త 

ఖా 

విజాయె త్యర్లః, 
(= 9 ఖఐ 

వీ 
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ఫలవంత శ్చ యె వృక్షొః పుష్పవత్య శ్చ యా లతాః, 

విరోప్యంతాం బహుంవిధా శాయావంత శ్చ గుల్మినః, mou 

(కైయతాం రమణీయం చ శ్వ ఛాణాం సర్వతో దిశమ్. 

సుఖ మత వసిష్యామి యావ త్కాలస్య పర్యయః, ౧౧|| 

పుష్పాణి చ సుగందీని కయంతాం తేసు నిత్యశః, 

పరివార్య యథా మే సు రధ్యర్లం యోజనం తథా. ౧౫౨౪౮ 

ఏవం కృత్యా విధానం స సందిదేశ వసుం తదా. 

ధర్మనిత్యః (పజాః పు క తధర్మేణ పాలయ, ౧౩౪ 

(పత్వక్షం తే యథా శాపో ద్విజాభ్యాం మయి పాతితః. 

నర|శెష్ట సరోషాభ్యా మపరాధేఒపి తాదృ శే, ౧౪|| 

మా కథా _స్తనుసంతాపం మక్క తెంపి నరర్ష భ. 

కృతాంజః కుశల: పత యెనాఒస్మి వ్యసనీకృతః, ౧౫ (| 

(వా_ప్తవ్యా న్యెవ పాష్నోతి గంతవ్యా నేవ గచ్చతి, 

లబ్దవా్య న్యేవ లభతే దుఃఖాని వ సుఖాని చ, 

పూర్వ జాత్యంకరే వత్స మా విషాదం కురుష్వ హా. ౧౭ 

మిత్యర్థ 8. 

గచ్చతి, లబ్దవ్యాన్యెవ లభతే దుఃకాని నుఖాని చ. 

(ఫలవంత ఇతి. గుల్మినః క షచ్చషేః. ౧౧౪ _ ౧౧౪ 
(పుష్పాణీతి.) పుష్పాణి యథా ఆధ్యర్థం యోజనం పరివార్య స్యుః. తథా క్రియంతా 

౧౨|| ౧౩౪ 
(ప్రత్యక్ష మితి) తాదృశే అల్బ౬పీత్యర్థః, 

౧౪౪ 
(మాకృ్ళథా ఇతి.) కృతాంత।ః ఈశ్వరః. 

౧౫ 

((ప్రా_ప్పవ్యా సీత్రి పూర్వే జాత్యంతరే, (పొ_ప్పవ్యాన్యేవ పాష్నోతి, గంతవ్యాన్యేవ 

౧౬౪ ౧౯ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (్రరామాయణభూషతే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉత్తరకాండవ్యాభ్యానే, 
చతుఃపంచాశ స్పర్షః, 

చారని మూ -. 



ఉత్తరకా౦డే = స౦చవ౦చాశ స్సర్గః 

(రామేణ నిమికథాకథనము 

ఏవ ముక్కా నృప నత సుతం రాజా మహాయశాః, 

శ్వ్య(భం జగామ సుకృతం వాసాయ పురుషర్షభ. 

ఏవం పవిశై 5వ నృప _స్హడానీం శ్య(భం మహారత్న విభూషితం తత్, 
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సంపాదయామాస తదా మహాత్మా శాపం ద్విజాభ్యాం హి రుషా విముక్తమ్. గాజా 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాందే, చతుఃపంచాళశ స్పర్షః, 

ha Uta 

అథ పంచపంచాళ స్సర్గః 
(ft 

ఏష తే నృగళాపస్య విస్తరోఒభిహితో మయా, 

యచ్యప్రై (శవణే _శద్దా శృణు పష్వేహాపరాం కథామ్. 
లి 

ఏవ ముక్త స్తు రామెణ సౌమి(తిః పున ర్మబవీత్, 

తృప్తి రాశ్చుర్యభూతానాం కధథానాం నాఒ స్తీ మే నృప. 

లక్మణేనై వ ముక స్తు రామ ఇక్వెకునందనః, 

కథాం పరమధర్మిష్థాం వ్యాహర్తు ముపచ్మకమే. 

ఆపీ (దాజా నిమిర్నామ ఇక్వొకూణాం మహాత్మనామ్, 

పుతో ద్వాదళమో ఏర్యే ధర్మే చ పరినిష్టితః, 

అథ పంచపంచాశ సరః, 
a 

(ఏష త ఇత్యాది.) ఇహ రాజాపరాధవిషమే, 

(ఎవ మితి.) తృ ప్తిః కథానాం సందింధినీ త్యర్గః.' 

CY} 



వశీ శ్రీమ_డామాయతే, గోవిందరాజీయవి శిషే 
రు 

స రాజా ఏర్యసంపన్నః పురం దేవపురోపమమ్ు. 

నివేశయామాస తదా అభ్యాశే గౌతమస్య తు. ౫ 

పరస్య సుకృతం నామ వై జయంత మితి (శుతమి, 

నివేశం య్మత రాజర్డ్ ర్నిమి శ్చ కే నముహాయ శౌ 9. ౬ 

తస్య బుద్ది స్పముత్చన్నా నివెళ్య సుమహాప్పరమ్, 

యజేయం దీర్తస్మ కేణ పితుః (ప్రహ్త్వాదయ న్మనః. ౭ 
రా ౧౫ 

తతః పితర మామంత్య ఇమ్వాకు౦ హి మనో స్పుతమ్, 

వసిష్టం వరయామాస పూర్వం (బహ 

అనంతరం న రాజర్షి ర్నిమి రిక్వాకునందనః, 

అతి మంగిరనం చైవ భృగుం చైవ తహోధనహ్. జా 

త మువాచ వసిష్ట స్తు నిమిం రాజర్షి స_త్తమమ్, 

వృతో హం పూర్వ మిం దెణ అంతరం (పతివాలయ. ౧౦ 

అనంతరం మహావి[పో గొతమః (పత్యపూరయత్, 

వసిష్టోఒపి మహాతేజా ఇం దయజ్ఞ మథాఒకరోత్, ౧౧ 

నిమిస్తు రాజా విపాం స్తాం తృమానియ నరాధిపః, 

అయజ ద్దిమవత్సార్శే్వ స్వపురస్య సమీపతః. ౧౨ 

(స ఇతి.) (గౌతమస్యేతి.) గౌతమా [శ్రమ స్యేత్యర్థ 8. >» 

(పురస్యేతి.) వై జయంత మింద పాసాదం, సాదృశ్యా త్తద్వ్యప దేశః, ౬౯ 

(త మితి.) (పతిపాలయ (పకీక్షస్య. (పతీక్ష త్వం తదంతర మితి చ పాఠః, తదనంతరం 

త్వాం యాజయిష్య ఇతి శేషః, ౧౦ 

(అనంతర మితి.) గొతమః (ప్రత్యపూరయత్ , వసిష్టక ర్హవ్యం హోత మితి శేషః. ౧౧ 

(నిమి రితి.) తా నత్ర్యాదీకా. ౧౨ 
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(రామేణ నిమికథాకథనమ్) 

పంచవర్ష సహ సాణి రాజా దీక్ష ముపాగమతీ, ౧౨|| 

ఇందయజ్ఞావసానే తు వసిష్టో భగవా నృషిః. 

సకాశ మాగతో రాజ్ఞో హతం కర్చు మసిందిత 8, ౧౩౪ 

తదంతర మధథా౬పశ్య గౌత మెనాఒభి పూరితమ్. 

కోపేన మహతాఒ౭౬విష్టో వసిష్లో (బహ్మణ సుతః, ౧౪౪ 

హ్ స రాజ్లో దర్శనాకాంకీ ముహూర్తం సముపావిశత్. 

తస్మె న్న హని రాజర్షి ర్నిదయా౭పహృతో భృశమ్, ౧౫౪ 

తతో మన్యు ర్వసిష్టస్య పౌదురాసి న్మహాత్కనః, 

అదర్శనేన రాజర్టే ర్వ్యాహర్తు ముపచ కమె, ౧౬|| 

యస్మా త్త మన్యం వృతవా న్మా మ వజ్షాయ పార్థివ, 

చేతనేన వినాభూతో దేహ స్తవ భవిష్యతి, ౧౭౪4 

తతః _దేబుద్దో రాజర్షి 8 (శుత్వా శాప ముదాహృతమ్. 

(బహ్మయోసి మథోవాచ సంరంభాతీ [కోధమూర్చితః, ౧౮౪ 

అజానత శృయానస్య (కోధేన కలుషీకృతః. 

ము క్రవాజకా మయి శాపాగ్నిం యమదండ మివాఒసరమ్, ౧౯౪ 

తస్మా _త్తవాఒపి (బహ్మర్దే చేతనేన వినా కృతః, 

చెహ నురుచిర పథ్యో భవిష్యతి న సంశయః, ౨౦౪ 

(స ఇతి. ) అసమా ప్రస్మత ఇతి శేషః. ౧౨౧౯౪ 

(తస్మా దితి.) చేతనేన వినా కృత ఇతి, మృత ఇత్యరః. సురుచిర ప్రఖ్యః సురుచిర 
/ చు 

శాంతిః. ౨0u—>౧U 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చిత, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యా నే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

సంచపం౦ంచాశ స్సర్గః. 

Armee 



342 శ్రీమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి ష్టై 

ఇతి రోషవళా దుఖౌ తదానీ మన్యోన్యం శపితౌ నృపద్విజేం దౌ. 

సహనైవ బభూవతు ర్విదేహౌ తత్రుల్యాధిగత పభావవంతె, ౨౧|| ష్ 

ఇతి (గ్రీమ్మదామాయశణే, ఉత్తరకాండె, పంచపంచాళ స్సర్గః, 

రేక 

అథ షట్ పంచాళ స్సర్గః 

పా కకం 

రామస్య భాషితం శ్రుత్వా అక్ముణః పరనీరహో, 

ఉవాచ |పాంజలి ర్వాక్యం రాఘవం దీ ప్రతేజసమ్. గ 

నికి ప్రదెహౌ కాకుత కథం తౌ ద్విజపార్షివౌ, 
ఆవి డ్ క్ష డా 

పున రైెహేన సంయోగం జగ్మతు రెవసమ్మతౌ. ౨ 
(టు 6 

రామ శృత్వైాకునందనః, 

లక్ష్మణం పురుషర్ష భః. 3 

త పరస్పరళా పెన డెహా వుత్సజ్య ధార్మిక, 

అభూతాం నృపవిపర్షీ వాయుభూతౌ తపోధనా. జ 

అళరిర శృరిరస్య కృతేఒన్యస్య మహామునిః, 

వసిష్ట స్తు మహాతేజా జగామ పితు రంతికమ్. ౫ 
9 

సో౭భివాద్య తతః పాదౌ దేవదెవస్య ధర్మవిత్, 

పితామహ మథోవాచ వాయుభూత ఇదం వచః. అ 
నానా. లా న 

అథ షట్పంచాశ స్సర్గః 

a Pr... 

(రామస్యేత్యాది, ౧ 

(నికీ ప్రేతి.) దెవసమ్మతౌ 'దేవతుల్యా. . D౪ 

(ఆశరీర ఇతి) అన్యస్య శరీరస్య. కృతే అన్యశరీర ప్రా్ష్యర్థ మిత్యర్థః. ౫-౬ 
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అవి Ny 

(వసిషైన మి తావరుణరేతఃపవేశనమ్) 

భగవ న్నీమిశాసేన విదేహత్వ ముపాగమమ్, 

లోకనాథ మహాదేవ అండజో౭పి త్వ మబ్దజః. ౭ 

సర్వేషాం దేహహీనానాం మహాద్దుఃఖం భవిష్యతి. 

లుస్యంతే సర్వకార్యాణి హీన దేహనస్య వై (పభో. లా 

దెహస్యా౭న్యస్య సద్భావే (పసాదం కరు మర్హసి, ౮4 

త మువాచ తతో (బహ్మా స్వయంభూ రమిత|పభః. 

మ్మితావరుణజం తేజః (పవిళ త్వం మహాయశ ౩, eu 

అయోనిజ _స్త్వం భవితా త్మతాఒపి ద్విజసత్తమ. 

ధర్మేణ మహతా యుక్తః పున రేష్యసి మే వశష్, ౧౦|| 

ఏవ ముక్త స్తు దేవేన చాఒభివాద్య (పదకిణమ్. 

కృత్వాపితామహం తూర ౦ వయయౌ వరుణాలయమ్, ౧౧౪ 
రం 

త మవ కాలం మి(తోఒపి వరుణత్వ మకారయతి. 

కీరో దేన సహో పేతః పూజ్యమాన స్పురో త్తమెః, ౧౨౪ 

(స ర్వేషా మితి.) _ సర్వకార్యాణి ఐపి కాముష్మికసకల(ప్రయోజనాని. ౭.౮౪ 

(త మితి.) తేజో రేతః, mu 

(అయోనిజ ఇతి.) త(త్రౌఒపి మి[త్రావరుణ తేజః పవేశేఒపి, అ మోనిజత్వం, రేతోజన్యత్వేఒపి 

.యోనావపవేశాదితి భావః, మే వశం, మదదీనతామ్. ౧౦౪౧౧4 

(త మేవేతి.) త మేవ కాలం తస్మి న్నేవ కాలే, మిత్ర స్ఫూర్యమ్పూర్తిభదః. వరు. 

ఇత మకారయత్, కేనాఒపి హేతునా, ఉభావఒపి యుగప ద్వరుణ రాజ్యమకుర్వతా మిత్యర్థ 8. తథి 

వో తరత వక్ష్యతి, మిత్రః వరుజత్వం (పాపేతి. ౧౨౪ 



st శ్రీిమ।దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి పై 

ఎత స్మి న్నెవ కాలే తు ఊర్వశీ పరమా౬ఒప్పరాః. 

యదృచ్చుయా సము దేశ మాయయా సఖిభి రతా, ౧౩ 

తాం దృష రూపసంపన్నాం కీడంతీం వరుణాలయే. 

ఆవిళ త్చారమో హరో వరుణం చోర్వశీకృ తే, oం%౪t 
వ 

స తాం పద్మపలాళాక్షిం పూర్ణచం్యదనిభాననామ్. 

వరుణో వరయామాన మైభునాయా౬ఒప్పరోవరామ్, ౧౫౪ 

(పత్యువాచ తత సా తు వరుణం (పాంజలిః సితా. 
: | థి 

మి ఆణా౬ఒహం వృతా సాక్షా త్చ్పూర్వ మన సురశ్యర, ౧౬ (| 

వరుణ _స్వ(బవి ద్వాక్యం కందర్పశరపీడితః. 

ఇడం తేజ సృముత్సృకే కుంభేఒ స్మికా దేవనిర్మి తే, ౧౭౪ 

ఏవ ముత్చృజ్య సుుళోణి త్వ య్యహం వరవర్ణిని, 

కృతకామో భవిష్యామి యది నేచ్చసి సంగమమ్, ౧౮ U4: 

తస్య తల్గోకపాలస్య వరుణస్య సుభాషితమ్ 

ఊర్యశ్ పరమ పీతా (శుత్వా వాక్య మువాచ హా, ౧౯౪ 

కామ మెత దృవ త్వెనం హృదయం మె త్వయి సిమ్ 
డా 

గాం సయ > భే న్నా = అసు న 5 చి వావ క్నా౬భ్యధిక స్తుభ్యం బెహో మిత? కతు _పభొ, ౨౦౧౪ 

శ లా వ్ అదు ఆ అడు —_ అల్లి అ వ్ ఉరగ వై ఎవ ,ముు్త స్తు రత వస్త స్మెహా దద్భుతమి 

జ్వలదగ్ని శిఖ (వఖ్యం తస్మిక్రా కుంఖే హ్యపాసృజత్, ౨౧||. 

చ వ) మితత్యా త్చూర్వస్టితవరుణాఒ విరోధేన రాజ్య మకరోత్, ఏతదేవ మే 
మచం. కా ఖ్ ఇయి సి త్ వ 
WE హా 0 చిత్తం త్వయి సిత మేవ భవతు, ఆభ్యధికొ భావ శ తుభ్యం తవ చ 
మయా షః, 

OB. టీ! 
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అవవ 5) 

(మికేణ ఊర్వళ్యాః శాపదానమ్్స్ 

ఊర్వశీ త్వగమ త్త మి(తో వై యత దేవతా. 

తాం తు మిత స్పుసంకుద్ధ ఊర్వశీ మిద మ।బపవీత్, " ౨౨౪ 

మయా నిమంతితా పూర్వం కన్మా రత్త మవసర్హితా. 

పతి మన్యం వృతవతీ తసా త్తం దుష్షచారిణీ, Sz 
ర టి ఆ 

అనేన దుష్కూతెన త్వం మ త్కోధకలు షికృతా. 

మనుష్యలోక మాస్థాయ కంచి త్కాలం నివత్స్యసి, Sy 

బుధస్య పుతో రాజర్షి ః కాశీరాజః పురూరవాః. 

త మద్య గచ్చ దుర్చుద్ది స తే భర్తా భవిష్యతి, ౨౫౪ 

తత స్పా శౌపదోషేణ పురూరవస మభ్యగాత్. 

(పతియాతా పురూరవం బుధస్యాఒ౬త్మజ మొరసమ్, Dey 

తస్య జజ తత (శ్నీమా నాయుః పుతో మహాబలః, 

నహుషో య్యత పత స్తు బభూవేందసమద్యుతిః, ౨౭౪ 

వజ ముత్స్ఫ్భజ్య వృ(తాయ (ఛాంతేఒథ (తిదశేళ్వరే. 

శతం వర్షసహ్యనాణి యేనేందత్వం (పళాసితమి, ' ౨౮౪ 

(ఊర్వశి త్వితి. గె కస్మా తో మవసర్జితా విసృష్టవతీ, మా మితి శేషః. కస్మా త్వ 

మసి వర్టి లేతి చ పాఠః, సుసంకమ్య సమ్య కృరిప్వజ్య. తస్యా స్స్వన్మి న్ననురాగాభావ మాలోక్యే 

త్యర్థఃి. తాం తు మిత్ర స్స్ఫుసం(క్ర మ్యెతొ చ పాఠః, . Ju — ౨౩౪ 

(అనేనేతి) మానుషం లోక మాస్థాయేత్య నేన దేవరూశే పేట వేతి శేషు 24 -. ౨౯4 
J న 

తి శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రర మాయణభాపణే, మణినకుటాభ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాకా కనే, 

ఇ “'షట్పంచాళ స్సర్గః. 

జః 
[| 44] 
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సా తేన శాపేన జగామ భూమిం తదోర్వశీ చారుదతి సున్నెతా. 

బహూని వరా అవస చ్చ సుుభూ శాపక్షీయా దిందసదో యయౌ చ, ౨౯4 య్న 

తి (శీమ(దామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, షట్పంచాళ స్సర్గః. 

“ఆ. 
అధ స స_స్తప పంచాశ స్సర్గః, 

తాం (శుత్వా దివ్యసంకాళాం కథా మద్భుతదర్శనామ్, 

లక్ష్మణః పరమ పీతో రాఘవం వాక్య మ(బవీత్. గా 

నిక్షప్పదెహో కాకుత్స్థ కథం తౌ ద్విజపార్టివా, 

పున గే వాన సంయోగం జగ్మతు రైవసమ్మతె. ౨ 

తస్య తద్భాషితం (శుత్వా రామ సృత్యపరా(కమః, 

తాం కథాం కథయామాన వసిష్టస్య మహాత్మనః 3 

యస్తు కుంభో రఘు శేష్ట తేజఃపూర్ణో మహాత్మనోః, 

తస్మిం స్తేజోమయోౌ వి(పౌ సంభూతా వృషిస త్తమౌ. ౪ 

(తా మిత్యాది.) దివ్యసంకాళాం దివ్యరూపామ్, ౧ 

(నికీ ప్రేతి. నిక ప్తదేసౌ పునరెకే మీనేతి, కుంభే వరుణరేతో విసర్జన ముక్తం తావతా 
(పకృష్ట్ణదేహసిద్ది ప్రక్నో న దత్తో తర ఇతి పునః (ప్రశ్నః కృత ఇతి మంతవ్యమ్. 3౨ 

(తస్యెతి.) తాం కథాం వసిష్టస్య దేహోత్చ త్రివిషయిణీం కథామ్. 3 

(య స్త్వితి) తేజోమయౌ నిరవధికతేజస్కా, 
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ఇ 

(అగస్తోత్స త్తిఖ 

పూర్వం సమభవ _త్తత్ర హ్యగస్యో భగవా నృషిః, 
నాహం సుత _స్టవేత్యుక్సాా మితం తస్మా దపా కమతి. య్ 

తద్ది తేజస్తు మితస్య ఊర్వళశ్వాః పూర్వ మాహితమ్, 

తస్మిం తృమభవ త్కు_ంభే త తేజో యత వారుణమి, ౬ 

కస్యచి తథ కాలస్య మి తావరుణసంభవః, 

వసిష్ట స్తేజసా యుక్షో జక్లే చేక్వాకుదై వతమ్. ౭ 

త మిక్వాకు ర్మహాతేజా జాతమా త మనిందితమ్, 

వ(వే పురోహితం సౌమ్య వంశస్యాస్య భవాయ నః. రా 

(పూర్వ మితి తత్ర కుంభే, పూర్వం వరుణ తేజోనిధానా త్చూర్వుం, మితం (పతి 

నా౬హం తవ సుత ఇత్ఫుక్స్యా తన్మా త్కుుంభా దపా[కామతీ ఉదతిష్టత్ . 4 

నిషధస్య కావా (ప్రస క్తి రిత్యతాఒ౬ఒహ (తద్ది తేజ ఇతి.) ఊర్వళ్యా నిమి త్తభూతాయాః 

మి(తతేజః తస్మికా కుంభే, పూర్వ ముపరి ఆపాత మర్పిత౦, తన్మా తృతిషేధః కృత ఇతి భావః. 

యద్వా, పూర్వం వరణకాలే ఊర్వళ్యా ఆహితం కేజ స్పఖీనన్నిధానాత్ అసంభోగా త్కుంభె తత్ర 

నిక్షిప్త మితి భావః. అస్మిం స్తు సక్షే మితపదం మితావరుణపరం, సర్వథాన మిత్రావరుణతేజో 

జోఒగ న్య్యః, కింతు. కుంభమాతనంభవః, ఆత ఏవ కుంభసంభవః, కలశీభవ ఇత్యాది వ్యవహారః 

అయోనిజ శ్చాయం, కుంభస్య మైతావరుణత్వాత్ , మతావరుణేరిత్యపి వ్యవహారః. క్వచిత్ వసిష్టస్తు, 

మె తావరుణ లేజోజ ఏ వేత్యాహ. యన్మా ల్రేజ స్తు మి్మితస్యోర్వుళ్యాం పూర్వు మాహితం త క్రేజో యత్ర 

వారుణ మితి. అన్యే త్వాహుః, (నాహం సుత స్త వెత్యాద్రి పుకో న భవామీ త్య్యర్థ క, ఉ,తరస్య 

పస క్రి కిం దర్శయతి (తద్దితి. ) అగ స్తస్య ఉత్స త్తి తివీజభూతం మత్రన్య త త్తేజః ఊర్వళ్యాః పూర్వ 

మూర్వళ్యా నిమి త్తతః, మి(త్రేణ తస్మిజా కుంభి వరుణవీర్యవి సర్ణనా 'త్పూర్వమేవా౭.౬ హితం తస్మి 

న్నేవ కుంబే వారుణ మపి తేజ ఊర్వశీనిమి త్త తకం సమభవత్ , తస్మా నెై్న్నకస్య తవ నుత ఇత్ఫు క్ర కం 

అగ సైన, అత ఏవ మతావరుణి రిత్యగ_స్త్యనామ, కుంభే తజ్జన్యత్వా త్కు_ంభసంభవ ఇత్యాహుః. ౬ 

(కస్యచి దితి, y అగస్మోత్స ౩ తేః బహుకాలానంతర మిత్యర్థః. మితావరుణయో సజ 

ఆవిశేతి రా పూర్వం బహ్మనియోగః, - -- 2 ౭_లా 
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ఎవం త్వపూర్వ దేహస్య వసిష్టస్య మహాత్మనః, 

కథితో నిర్గమ స్సౌమ్య నిమే శృణు యథాఒభవక్. ల 

దృష్ట్వా విదేహరాజాన మృషయ స్పర్వ ఏవ తే, 
తం తతో యోజయామాసు ర్యాగదీక్షొం మనీషిణః. ౧౦ 

తం చ దేహం నరేందస్య రక్షంతి స్మ ద్విజో త్తమాః, 

గంధ రాల శ్చ వన శ్చ పొరభృత్యసమన్వితాః. ౧౧ 

తతొ యక్షే సమాస్తే తు భృగు స్న్మతేద మబవీత్, 
ఆనయిష్యామి తే చేత స్తుషోఒస్మి తవ పారివ. ౧౨ ర ® 

సుపీతాశ్చ సురా స్సర్వ నిమే శ్వెత _స్తథా౬[బువకా, 
వరం వరయ రాజర్షే క్వ తే చేతో నిరూవ్యతామ్. ౧౩ 

ఏవ ముక్త స్సురై. స్పై ర్నిమె శ్వేత _స్తదా౬(బవీశ్, 
న్నెతేషు సర్వభూతానాం వనేయం సుర_స్తతమాః. ౧౪ 

(ఏవ మితి) _అపహూర్వదేహన్య నూతనదేహన్య, నిర్ణమః ఉత్ప త్తిః, ౯-౧౦ 

(త మితి రక్షంతిస్మేతి తై లకటాహాదావితి శేషః, ౧౧ 

(తత ఇతి.) భృగుః, తత్ర తస్మి కా యజ్ఞసమా ప్రికాల ఇత్యర్థః, ఇదం వక్ష్యృమాణం, చా పార్టివ, దేహాభిమాని,ప్రత్యగాత్మ ౯, తవ తుష్టోస్మి, అత సై చేతః, బీవ మానయిష్యామి దేహ ఇత్య( బవీత్, 
౧౨- 

(సుప్రీతా ఇతి.) తదా సుపీతాః, సర్వే సురాశ్న. ని మేశ్చేత ఆనయష్యామ ఇత్య[బువకా, అథ హే రాజర్హ, వరం వరయ, తే చేత స్వ్వాకృష్వా క్వ నిరూప్యతాం క్వ స్థాప్యతా మితి చా(బువన్నితి సంబంధః. క తె చేకో నిరూప్యతా మితి చ పాఠః. 
౧౩ 

(ఎవ మితి.) నిమే శ్చేతః, చేతోభిమానీ, (పత్యగాత్మా తదాఒ(బవీత్, కి మితి, సర్వ భూతానాం నేశ్రేమ సర్వభూతన ర్థిన్నేశేవు, వె భవాత్, వసేయం, న త్వేకస్మి న్నిత్యరః, ౧౪ టీ న 
అ 
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(సుర | నిమిరాజస్య దేహమథనాత్ మిథిలరాజోత్చాదనమ్) 

వాఢమిత్యేవ విబుధా' నిమె శ్వేత _సదొఒబువకా, 

న్మేతెషు సర్వభూతానాం వాయుభూత శ్చరిష్యసి. ౧౫ 

త్వత్కృతే చ నిమిష్యంతి చకూంషి పృథివీపతే, 
వాయుభూతేన చరతా విశమార్గం ముహు ర్ముహుః. ౧౬. 

ఏవ ముక్కా తు 'విబుధా స్పర్వే జగ్యు ర్యథాగతము, 

బుషయోఒపి మహాత్మానో నిమే గ్రహం సమాహరకా, ౧౭ 

అరణీం తత నిక్షీప్య మథనం చ(కు రురోజసా, 

మం_తహోమై ర్మహాత్మానః ప్ముత హేతో ర్నిమె ప్రదా. రాలా 

అరణ్య్యాం మధ్యమానాయాం (పాదుర్భూతో మహాతపాః, 

మథనా న్మిథి రిత్యాహు ర్షననా జ్ఞనకో౭ భవత్. 

యస్మాద్విదేహా త్పంభూతో వై దేహ స్తు తతః స్మృతః, ౧౯4 

(బాఢ మితి.) వాయుభూతః నాగాద్యుపవాయుభూత ఇత్యర్థః. ౧౫ 

(త్వత్క్య్బూత ఇతి.) త్వత్కృతే త్వదవస్థాననిమి త్రం, నీమిష్యంతి నిమేషధర్మం 

పాహ్స్యంతి, విశ్రమార్గ మితి ఉన్మీలనఖేదాపనోదనార్థ మిత్యర్థః. 

(ఎన మితి. దేహం కేవల మిత్యర్థః. 

(అరణి మితి. మంత్రహోమెః ప్పుక్రీయ మంత్రహోమెః, తాదృశమం(త్రపూర్వకహో మె 

.రిత్యర 8. ౧౮౯ 
డు 

(అరణా్య మితి.) విదేహ ద్విగతో దేహో విదేహః తన్మా తృంభూతో వై దెహః 

ఈనర్ 8, ౧౯ా([.- ౨2౧౦4 

జా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, శ్రీరామా యణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఈలి స పపంచాశ స్సర్గః. 
ఎకి గె 

MM 
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ఏవం వి దేహరాజశ్చ జనక ః పూర్వకో౬భవత్. 

మిథిర్నామ మహాతేజా స్తేనాజయం మైథిలోఒభవత్, ou 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉ త్తరకాండే, స_ప్తపంచాళ స్సర్గః. 

అథ అష్టపంచాళ స్సర్గః. 

ఏవం (బువతి రామ తు లక్ష్మణః పరసీరహో, 

(పత్యువాచ మహాత్మానం జ్వలంత మివ తేజసా. డా: 

మహ దద్బుత మాశ్చర్యం విదేహస్య పురాతనమ్, 

నివృత్తం రాజళార్జూల వసిష్టస్య నిమే స్సహ. ల 

నిమి స్తు క్షతియ శూరో విశేషేణ చ దీక్షితః, 

న క్షమాం కృతవాకా రాజా వసిష్టస్య మహాత్మనః, ౩. 

ఏవ ముక్త స్తు తేనాజయం శ్రీమాక౯ా కషతియపుంగవః, 

ఉవాచ లక్షణం వాక్యం సర్వశాస్త్రవిశారదమ్. పా 

రామో రవమయతాం (శేష్షో (భాతరం దీ ప్రతేజసమ్, 

న సర్వత ఉమా వీర పురుషేషు _పదృళ్య తే. ౫. 

(మహ దితి.) పుణ్మశ వణత్వన మహ దద్భుతం ఆశ్చర్యం, ఆశ్చర్యా ద్పి ఆశ్చర్య 
య తాప్ అధ 

ఏ ఎలి 

నిది రితి) మహాత్మని వి ( డ్ ) హోత్సని షే విషయే కథం ధార్మికః నిమిః అమర్గం చకా చేతి సృష్ట 
మంతం చ్ బా షల డర మయా "పే క్షు అక యయాళికమాకథనం “ ఆమా ౯ పృష్టః కోవిదారా నాచష్ట” ఇతి న్యాయం కథం అధు అ రావ _ చ ee త్ మవ మహా 

డె 

జా దొషః, చింతాయాః ఆక రవ్యాభిపాయాత్, గుణవతో గుణ! _రనస్య,3-౫. 
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న కం: ప < (చేవయాన్యా శుకం (పతి యయాతి నిగ్రహ ప్రార్థనా) 

సౌమి(తే దుస్సహో రోషో యథా ఇంతో యయాతినా, 
సత్సా్యనుగం పురస్కృత్య తం నిబోధ సమాహితః. ౬ 

నహుషస్య సుతో రాజా యయాతిః పౌరవర్ణనః. 

తస్య భార్యాద్వయం సౌమ్య రూసేణా౬(పతిమం భువి. తి 

ఎకా తు తస్య రాజర్టై ర్నాహుషస్య పురస్కృతా, 

శర్మిష్ట నామ దె తెయీ దుహితా వృషపర్వణః. లా 

అన్యా తూశనసః పత్నీ యయాతేః పురుషర్షభ, 
నతు సా దయితా రాజ్ఞో 'దేవయానీ సుమధ్యమా. లా 

తయోః ప్పుతౌ తు సంభూత” రూపవంతౌ సమాహితౌ, 

శర్మిష్టా౬.జనయ త్పూరుం దేవయానీ యదుం తదా. ౧౦ 

పూరు స్తు దయితో రాజ్ఞో గుజై ర్మాతృకృతేన చ, 

తతో దుఃఖసమావిష్టో యదు ర్మాతర మ(బవీత్. ౧౧ 

భార్లవస్య కులే జాతా దెవస్యాఒక్షిష్టకర్మణ ః, 

సహసే హృద్దతం దుఃఖ మవమానం చ దుస్సహమ్. ౧౫౨ 

ఆవాం చ సహితౌ దేవి (పవిశావ హుతాశనమ్, 

రాజా తు రమతాం సార్గం ద త్యప్పుత్యా బహుకపాః. ౧౩ 

(సౌమిత్ర ఇతి) యథా యేన (ప్రకారేణ, సత్వ్వాఒనుగం న త్త్వగుణానుగతం మార్గ 
లో జాలి లాటి 

మొతి శేషః, తం (ప్రకారం నిబోధ. ౬.8 

(ఏశేతి.) పురస్కృ్యుతా పూజితా, దై తేయా దికేః ప్పుతీ. రా 

(అన్యేతి.) ఉశనస శ్ళుకస్య. ౯౩ 
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యది వా సహనీయం తే మా మనుజ్ఞాతు మ ర్హసి, 

శమ త్వం న క్షమి ష్యేఒహం మరిష్యూమి న సంశయః. ౧ల 

పృతస్య భాషితం (శ్రుత్వా పరమ్హార్తస్య రోదతః, 

దేవయానీ తు సంకుద్గా సస్మార పితరం తదా. ౧౫. 

ఇంగితం దభిజ్ఞాయ దుహితు ర్భార్గవ _స్తదా, 
ఆగత _స్త్వరితం తత 'దెవయానీ తు య(త సా ౧౬. 

దృష్ట్వా చాబ్కపకృతిగాం తా మ_పహృష్టా మచేతనామ్, 

పితా దుబాతరం౦ వాక్యం కిమేత దితి చాఒ[బవీత్. ౧౭ 

పృచ్చంత మసక్స _త్తం వై భార్గవం దీ_ప్తతేజసమ్, 

అహ మగ్నిం విషం తీక్ట మపో వా మునిస_త్తమ, 
భక్షయిష్యే (పవేక్యామి న తు శక్ష్యామి జీవితుమ్. ౧౯ 

న మాంత్య్ణ మవశజానీ్నషె దుఃఖితా మవమానితామ్, 

వృకన్యా౭వజ్జయా (బహళ ఛిద్యంతే వృక్షజీవినః. ౨౦ 

(ఇంగిత మితి.) . ఇంగితం నఖేదరోషభావమ్. . ౧౪-౧౬. 

(దృచ్చ్వైతి.) ఆప్రకృతిస్థా మస్వస్థా, మసహ్మస్టాం హర్షరహితా, మచేతనాం తుభిత 

౧౭-౧౯ 

_ (అహ మితి.) అగ్నిం (పవ వేత్యైమి, విషం భశయిష్య ఇతి సంబంధః. ౧౯ 

నేత్రి దుఃఖితా మవమానితాం, నాఒవజానసీషే, న జానీషే, న జానాసి, అవోపసర్ల్ 

వర్తతే, అన్యా౬పదేశే భనా౬౬పహపా (వృక్ష స్యతి.). చృతేన్యాఒవజ్జియా ఛదనాదినా, వృక్ష 

ఎ జీవినః ప షాదయ శ్చిద్యంతే. ఎం. 
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(యయాతిం (ప్రతి కుక్రశాసళ) 

అవజ్ఞయా చ రాజర్షి ః పరిభూయ చ భార్గవ, 

మయ్యవజ్ఞాం _పయజ్శ్షే హి నచ మాం బహుమన్వతే. ౨౧ 

త 
జల్ జ స్యా స్త స ద్వచనం (శుత్వా కోపేనా౬ భి భిపరిప్పుతః, 

వ్యాహర్హు ముపచ కామ భార్ల్షవో నహుషాత్మ జమ్ 3 2 

యన్మా నా మవజానీషే నాహుష త్వం దురాత్మవా౯ా, 

జరయా పరయా జీర్ణ శ్రైథిల్య ముసయాస్యసి. 3౩ to లా 

ఏన ముక్తా దుహితరం సమాశ్వాస్య చ్ భార్గవః, 

పున రగామ _బహ్మార్లి ర్బవనం స్వం మహాయశాః. ౨ ౪ 

స ఏవ ముక్య ద్విజపుంగవా(గ్య సుతాం సమాళ్వాస కచ దేవయానీమ్, 
పున ర్యయౌ సూర్యసమానకేజా దత్వా చ శాపం నహుషాత శ్రజాయ. 2౫ 

తి శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, అష్టపంచాళ స్సర్గః. 

వోపపాదయతి (అవజ్ఞయేతి,) Ey భార్గవ, రాజర్షి స్వ య్యవజ్ఞయా, హేతు 
భూతయా మాం పరిభూయ, మయ్యవజ్డాం _సయు డై. అవజ్ఞాయ స రాజర్షిః పరిభూయ చ భార్గవ 
మితి పాలే భార్గవ విషయావమా నబహుమానాభ్యాం నుయ్యవజ్ఞా న న బహంమానహావం కదొ 'తీత్యర్థః. ౨౧-౨౫ 

తి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుబాభ్యానే. ఉత్తరకాం డవ్యాథ్యానే, 

[40] 

అషసంచాళ స్సర్గః, 
ట గ 

వః 
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EN = ఇన ఆధ ఎక్ నషష్టతమ స్సర్గః, 

(శుత్వా తూశనసం (క్రుద్దం తదార్తొ నహుషాత్మజః, 

జరాం పరమికాం (వాప్య యదుం వచన మ(బవిత్. గ 

యదో త్వ మసి ధర్మజ్ఞో మదర్ధం (_పతిగృహ్యతామ్, 

జరాం పరమికాం పుత భోగ రంస్యే మహాయశః. 3 

తావ త్కతకృతొో్ట౭ స్మి విషయేము నరర్షభ, 

అనుభూయ తథా కామం తతః (పాపా మహం జరామ్, 3 

యదు స్త ద్వచనం (శుత్వా (పత్యువాచ నరర్ష భమ్, 

పుక వ దయితః పూరుః (పతిగృష్ట్రోతు వై వె జరామ్. ఇ 

బహిష్క్టృ్పతోఒహ మర్టెమ సన్నికర్షా చ్చ వార్జివ, 

(పతిగృహ్హాతు వై రాజక క స్పృహా౬ళ్నాతి భోజనమ్, > 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా రాజా పూరు మథా౬ బవీత్, 
ణా 

ఇయం జరా మహాబాహొ మదర్గం _పతిగృహ్యతామ్. ౬ 

నాహు షే క్రైవ ముక్త స్తు పూరుః (పొంజలి ర్నబఏీత్, 

ధన్యోస్మ్యనుగృహీతోఒస్మి శాసనెఒస్మి తవ బ్ర! ౭ 

పూరో ర్వచన మాజ్లాయ నా షః పరయా ముదా, 

(పహర్ష్మ ఇ మతులం లేభే జరాం ఎ మృగ్రాసయక తాము. లా 

అథ ఏకోనషష్టితమ ' స్సర్గః 

mee 

((శుత్వేత్యాది.) ౧-౪ 

(బహిష్కృత ఇతి.) సన్నికర్షాత్ సమీపావస్టాపనాదికృత్యా చ్చ బహిష్కత$. ౫__.__౭ 

(పూరో రతి.) (జరాం సంక్రామయ దితి యోగబలా దితి శేషః. 
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లు 

(యయాతినా పూరుతో జరాస్వీకారఖ) 

తత స్ప రాజా తరుణః (పాహ్య యత్తాం తృహ సశః, 

బహువర్ష సహ్మసాణి పాలయామాస మెదిసీమ్. జా 

అథ దీర్హస్య కాలస్య రాజా పూరు మధథా౬(బనీక్, 

ఆనయ స్య జరాం పుుత న్యాసం నిర్యాతయస్వ మె. ౧౦ 

న్యాసభూతా మయా పత త్వయి సం కామితా జరా, 

తన్మా (త్పత్ని గహీష్యామి తాం జరాం మా వ్యథాం కృథాః. గా 

(పీత శ్యాఒస్మి మహాబాహో శాసనస్య (పత్నిగహాతి, 

త్వాం చాజఒహా మభి షేక్వామి (పీతియుకో నరాధిపమ్. ౧౨ 

ఏవ ముక్త్వా సుతం పూరుం యయాతి ర్నహుషాఒ౬త్మజః, 

దేవయానీసుతం ,కుడ్లో రాజా వాక్య మువాచ హ. ౧౩ 

రాక్షస _స్త్వం మయా జాతః ప్మతరూపో దురాసదః, 

(పతిహంసి మమా౬ఒజ్ఞాం యత్ (పజార్థే విఫలో భవ. ౧౪ 

పితరం గురుభూతం మాం యస్మా త్త మవమన్యనే, 

రాక్షసా న్యాతుధానాం _స్త్వం జనయిష్యసి దారుకొకా. ౧౫ 

న తు సోమకులోత్సన్నే వంశే స్టాస్యతి దుర్మ తేః, 

వంశోఒపి భవత స్తుల్యో దుర్వినీతో భవిష్యతి. లకు 
నా... 

(న్యాసభూతేతి.) స్త పత, త్యయి మయా సం|కొమితా జరా తస్మా న్మయా జాతః. ౯-౧౩ 

(రాక్షస ఇతి) (పజారై విఫలో భ వేతి (పజయా ప్పశ్రేణ పితు స్పకాళా (త్చాప్యార్ణః 

రాజ్యాదిలక్షణ రూపః తస్మికా వఏిఫలః, ఉ క్ష ప్రయోజనరహిత ఇత్యర్థ 1. ౧౪౧౫ 

(న త్వితి,) త్యయెతి శేషః. ౧౬ 
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రు 

త మేవ ముక్త్వా రాజర్షిః పూరుం రాజ్యవివర్దనమ్, 

అభి షేకేణ సంపూజ్య ఆ శమం (పవి వేశ హౌ, ౧౭ 

తతః కాలేన మహతా దిజ్హాంత ముపజగ్మివాకా, 

(తిదివం సంగతో రాజా యయాతి ర్నహుషా౬౬త్మజః. ౧౮ 

పూరు శ్చకార త్మ దాజ్యం ధర్మేణ మహతా వృతః, 

_తిష్టానే పురవరే కాశీరాజే మహాయ కాః, ౧౯ 

యదు స్తు జనయామాస యాతుధానాం తృహ సళ, 

పురె కొంచవనే దుర రాజవంశ బహిష్కృత 8, ౨౦ 

ఏష తూళనసా ముక్త ళ్ళాపోత్సర్లో యయాతినా, 
ధారిత9 క్షతధర్మేణ యన్నిమి శ్చ క్షమె నచ. ౨౧ 

ఏత _త్తె సర్వమాఖ్యాతం దర్శనం సర్వకారిణా మ్, 

అనువర్శ్హామ హే సౌమ్య దోమో న స్యా ద్యథా నృగే. ౨౨ 

ఇతి కథయతి రామె చందతుల్యానన చ (పవిరళతరతారం వ్యోమ జజ తదానీమ్, 

అరుణకిరణరక్తా ది గ్నభౌ చై_వ పూర్వా కుసుమరసవిము క్షం వస్త్ర మాకుంఠితేవ. ౨౩ 

ఇడి శ్రీమదామాయకో, ఉ త్తరకాండే, ఏకోనషష్టితమ స్సర్గః. 

గ ర. 

యయాతిన్న తాంత్మపతిపాదనస్య |పకృతోపయోగ మాహ (ఏష తూశనసేతి) య మృషి 

శాపం నిమి ర్న చక్షమె తాదృశ శ్శాపో యయాతినా ధారిత ఇత్యర్థః. ౧౭౨౧ 

(ఏత దితి.) కారః కృత్య మేషా మ స్తీతి కారిణః, కార్యాపేకీణ ఇత్యర్గః. ౨౨-౨౩ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యా్యానే, 

ఏకోనషష్టితమ స్సర్గః. 

అ 
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అథ అధికపా ఆ, (సథమ స్సర్గః 
wy 

de 

తతః (పభాతే విమలే కృత్వా పౌరాష్ట్రాకేం 'కియా మ్, 

భర్తా సనగతో రాజా రామో రాజీవళోచనః?. 

రాజధర్మా నక్ష న ద్రాహ్మణ ర్నెగమె స్సహ, 

పురోధసా వసిషేన బుషిణా కళంపేన చ. 

నముం[ఈభి ర్వ్య్యవహారక్షై స్తథా౬నై $ ర్రర్మవబార గ్రైః, 

సతిజ్లై రథ సభై్యై శ్చ రాజభి స్పా సభా వృతా. 

సభా యథా మహేందస్య యమస్య వరుణస్య చ, 

శుకుభే రాజసింహస్య రామస్యా౬క్తి షకర్మణ:. 
రారు 

అథ రామో౬(బవి త్త లక్షణం కుభలక్ష్షణము, 

నిర్షచ్చ త్వం మహాబాహో సుమి! తానందవర్లన. 
(౧ గం డు 

ర్యార్జిన శ్చ సౌమి్మితే వ్యాహరుం త్వ ముషకమ, 

రామస్య భాషితం (శుత్వా లమ్మీణ శ్ఫుభల అక్షణ 

ద్వార దేశ ముపా గమ్య కారిణ హా హయ క్నయమ్, 

న కశ్చి చ్శబవి తత మమ కార్య మిహాజద్య చై 

సాధయో వా్యాధయ శే ఎన రామె రాజ్యం (పళశాసతి 

పక్ణసస్యా వనుమతీ సర్వౌాషధిసమన్ని 

న బాలో (మియతే తత్ర నయువాన చ మధ్యమః, 

ధర్మేణ శాసితం సర్వం న చ బాధా విధీయతే. 

దృశ్యతే నచ కార్యార్డీ రామె రాజ్యం (పళాసకి, 

కె వేస్ 

AU 
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లక్ష్మణః (వాంజలి ర్ఫూత్వా రామాయైవం న్యవేదయత్, 

అథ రామః (పసన్నాత్మా సౌమ్మితి మిద మ(దబవీత్, 

భూయ ఏవ తు గచ్చ త్వం కౌర్యిణః (పవిచారయ. 

సమ్య[క్పణీతయా నిత్యా నాఒధర్మో విద్యతే క్వచిత్, 

తన్మా (దాజభయా త్సర్వే రక్షంతీవ పరస్పరమ్. 

బారా ఇవ మయా ముక్తా ఇహ రక్షంతి మే _పడాః, 

తథాపి త్యం మహాబాహో (పజా రక్షస్వ తత్సరః, 

ఎవ ముక్తస్తు సౌమ్మితి ర్నిర్దగామ నృపాలయాత్, 

అపళ్య ద్వారదేశే వై శ్వానం తావదవస్లితమ్. 
ల రా థి 

త మెవం వీక్ష్యమాణం వై వి కోశంతం ముహుర్ముహుః, 

దృష్ట్వాఒథ లక్ష్మణ స్తం వై ప పచ్చాఒథ స వీర్యవాకా. 

కిం తె కార్యం మహాభాగ (బూహి విసబ్దమాననః, 

లక్మిణస్య వచ (ళృుత్వా సారమెయోఒభ్యభాషత. 

సర్వభూత శరణ్యాయ రామాయా౬క్లి ష్టకర్మణే, 

భయేష్వభయదా( తే చ తన్ర్మై వక్కుం సముత్స హే, 

ఎత _చ్చుత్వా తు వచనం సారమెయస్య లక్ష్మణః, 

రాఘవాయ తదా౬ఒ౬ఫ్యాతుం (సవివేశాలయం శుభమ్. 

నివెద్య రామస్య పున ర్నిర్దగామ నృపాలయాక్, 

వక్తవ్యం యది తె కించి _త్తత్త్వం (బూహి నృపాయ వై, 

లక్ష్మణస్య వచ శృత్వా సారమేయోఒభ్యభాషత, 

౧౮ 

౧ 

OAU 

౧ 

౧౯ 

౧౯౪ 
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(రామసభాయాం సారమేయ( వవేళ 1) 

'దేవాగారే నృపాగారే ద్విజ వేశ్యస్తు చెత 

వహ్ని శత కతు శ్చవ సూ వా 

నాఒ్మత యోగ్యాస్తు సౌమి(కే యోనీనా మధమా వయమ్. 

_ద్రవెష్టుం నా౬(త శక్షామో ధరో; వ గహవా 

సర్వజ్ఞ స్పర్వదర్శీ చ రామో రమయతాం వరః. 

ససోమ స్ప చ మృత్యు శ్చస యమో ధనద స్తథా, 

వహ్నా శ్నత|క్రతు శైవ సూర్యో వై వరుణ _స్తథా. 

తస్య త్యం (బు బూహి సౌమి' తే (పజాపాల స్ప రాఘవః 
ol 

అనాజ ప సు సౌమి| కే _పవెష్టుం శేర్చయా మ్యహ హమ్. 

ఆనృశంసాా న్మహాభాగః పవి వెళ మహాద్యుతిః, 

నృపాలయం (పవిళ్యాఒథ లక్ష్మణో వాక్య మ(బవీతీ. 

శూయతాం మము విజ్ఞాప్యం క కెసల గ్యానందవర్దన, 

య న్మయోకై కం మహాబాహో తవ శాసనజం విభో. 

శ్వా వై శే తిస్టతె ద్వారి కౌార్యార్ట్ సముపాగతః, 

లక్ష్మణస్య వచ (శుత్వా రామో వచన మ్మబవఏక్. 

సం్యపవేశయ వై "వె ష్ పం కార్యార్డీ యోజఒ్ముత తిస్టతి, 

తి శ్రీమ_ద్రామాయతో, ఉత్తరకాండ, అధికహౌరే, పథమ సర్గః 

ROA 
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360 (శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి'ష్నై 

అథ అధికపాఠె, ద్వితీయ స్సర్గః 

దానా నరో మ: 

(శుత్వా రామస్య వచనం లక్ష్మణ స్తరిత ప్రదా, 

శాన మాహూయ మతిమాకా రాఘవాయ న్యవేదయత్. 

దృష్ట్వా సమాగతం శ్వానం రామో వచన నుబవిత్, 

వివకితార్థం మే (బూహి సారమెయ న తె భయమ్. 

అథా౬ఒపళ్యత త్మతస్థం రామం శ్వా ఖిన్నమ _స్తకః, 

ఫా 

రాజా సుపేషు తాగ రి రాజా పొలయతి (పజాః. 
నా నం! 

సీతా సునీతయా రాజా ధర్మం రక్షతి రషితా, 

యదా న పాలయె (దాజా జపం నశ్యంతి వె పజాః 

ధారణా ద్దర్మ ఇత్యాహు ర్రర్మెణ వధృతాః పజాః, 

యస్తాద్దారయతే సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరహ్. 

ధారణా ద్ధి ద్విషాం చైవ ధర్మేణాఒరంజయక౯ా (ప్రజాః, 

తనా ద్దారణమిత్యుక్తం స ధర్మ ఇతి నిశ్చయః, 

ఏష రాజకా పరో ధర్మః ఫలవాకా (పేత్య రాఘవ, 

న హి ధర్మా దృవె త్యించి దు[ప్పాప మితి మే మతిః. 

దానం దయా సతాం పూజా వ్యవహారెమ చార్జవమి. 

ఏష రామ పరో ధర్మః రక్షణా (శత్పేత్య చేహ చ. 

త్వం (పమాణం (పమాణానా మసి రాఘవ సు[వత, 

విదిత శైవ కే ధర్మ స్పద్భి రాచరితస్తు వె 
వవ కన 
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((శ్రీరామసన్నిదౌ శునా. విప్రకృ తదండ్యపహారని వేదనమ్) 

ధర్మాణాం త్వం సరం ధామ గుణానాం సాగరోపమః, 

అజ్జానా చ్చ మయా రాజ న్నుక్త స్త్వం రాజసత్తమ. 

(పసాదయామి శిరసా న త్వం (కోడు మిహార్షసి 
అ యౌ 

శునస్య వచనం (_శుత్వా రాఘవో వాక్య మ(బవీత్. 

కిం తే కార్యం కరోమ్యద్య (బూహీ విసబ్బ మాచిరషమ్, 

రామస్య వచనం (శుత్వా సారమెయో౬( ఐవీ దిదమ్. 

ధర్మేణ రాష్ట్రం విందేత ధర్మజ్రై వాఒనుపాలయేత్, 

ధర్మా చ్చరణ్యతాం యాతి రాజా సర్వభయాపహ:ః,. 

ఇదం విజ్ఞాయ యత తరం తూయతాం మమ రాఘవ, 

భిక్లు స్పర్వార్ధసిద్దశ్చ _బాహ్మణావసథే వసకా. 

తేన దత్తః (ప్రహారో మె నిష్కారణ మనాగసః, 
ఏఎతచ్చుత్వా తు రామేణ ద్వార్ స్థ స్వం పేషిత _స్పదా. 

ఆనీతశ్చ ద్విజ నేన సర్వసిదారకోవిదః, 
వక థ్ 

అథ ద్విజవర స్తత రామం దృష్ట్వా మహాద్యుతిః. 

కిం తే కార్యం మయా రామ తద్బూహి త్వం మమాఒనఘ, 

ఎవ ము ర్తస్తు వి_పేఆ రామో వచన మ(బవీత్. 

త్వయా దత్తః (పహారోఒయం సారమెయస్య వై ద్విజ, 

కిం తవాఒపకృతం విప దండే నాభిహతో యతః. 

కోధః (పాణహర? శతు! (కోధో మి|తముఖో రిపుః, 

దోహ సి. ర్మహాతీక్ష్య. స్సర్వం కోధోపకర్షతి. . 

లగ! 

wr: 

౧౯. 



$62 (శ్రీమ్య(దామాయణే, గోవిందరాజీయవి*ి షై 

కపతే యజతే చై వ యచ్చ దానం (పయచ్చతి, 
(కోధేన వై సంహరతి తస్మా_త్కోధం విసర్జయేత్. 

ఇందియాణాం _పదుష్టానాం హయానా మివ ధావతామ్, 

కుర్వీత ధృత్యా సారథ్యం సంహృతేం దియగోచరమ్. 

మననా కర్మణా వాచా చక్షుషా చ సమాచరేత్, 

శేయో లోకస్య చరతో న ద్వేష్టి న చ లిప్యతే. 

న తత్కుర్యా దసి _స్తీక్ష న్పర్వో వా ప్యాహత స్తథా, 
అరి ర్వా నిత్వసంకుద్ది' యథాఒబఒత్మా దురనుష్టితః. 

వినీతవినయస్యాఒపి (పకృతి ర్న విధియతె, 

(ప్రకృతిం గూహమానస్య నిశ్చయ (ప్రకృతి ర్హ్రువమ్. 

ఎవము క్ర స్స వి(పో వె రామేణాఒక్తి ష్టకర్మణా, 

ద్విజ స్పర్వార్థ సిద్ధ స్తు అ(బవీ (దామసన్నిధౌ. 

మయా దంత్తః (పహారోఒయం (కో ధేనాఒ౬విష్టచేతసా, 

ఖిక్షార్ణ మటమానేన కాలే విగతభై క్షకే, 

రథాా స్థిత స్సృషయం శ్వా వె గచ్చ గచ్చెతి భాషిత ఓ 

అధ సె రరేణ గచ్చుం స్తు రథ్యాంతే విషమం సితః 
= (ఇ = 

(కోదేన కుధయా౬ఒ౬విష్ట _స్తదా దతోస్య రాఘవ, 

(పహారో రాజరాజేం్యద శాధి మా మపరాధినమ్, 

త్వయా శ_స్తస్య రాజేంద్ర నాగస్తి మే నరకా దృయమ్, 
అథ రామేణ సంపృష్టా స్పర్వ ఏవ సభాసదః, 

కిం కార్య మస్య చె (బూత దండో వై కోను పాత్యతామ్, 

సమ్యక్పణిహితే దండే (పేజా భవతి రక్షితా. 

30 
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(శ్రీరామేణ విప్రస్య కులపతిత్వరూసశిక్షావిధిః) 

భృగ్వంగిరసకుత్సాద్యా వసిషశ్చ సకాశ్యపః, 
అ 

ధర్మవాలకముఖ్యాశ్చ సచివా నెగమా స్రథా. ౩ _లి' 
యూ 

ఏతే చాఒన్యె చ బహవః పండితా స్తత సంగతాః, 

అవధ్యో (బాహ్మణో దండ్రై రితి శాస్త్రవిదో విదుః. 3౩ 

(బువతే రాఘవం సర్వే రాజధర్మేమ నిష్టితాః, 

అథ తే మునయ స్పర్వే రామ మేవాఒబువం స్తదా. ౩౪ 

రాజా శాస్తా హ్ సర్వస్య త్వం విశేషేణ రాఘవ, 

క్రై లోక్యస్య భవాం చ్చాస్తా దేవో విషు సనాతనః. 3౫% 

ఏవ ము శ్రే తు తే స్సరె§ శా వె వచన మ(బపీత్, 

యది తుపోఒసి మే రామ యది దేయో వరో మమ. ౩౬ 

_పతిజ్ఞాతం త్వయా వీర కింకరోమీతి విశుతమ్. 

(పయచ్చ (దాహ్మణస్యా౭స్య కౌలపత్యం ధరాధిప, ౩ ౭ 

కౌలంచరే మహారాజ కౌలపత్యం (పదీయతామ్, 

ఏత చ్చుత్వా తు రామేణ కౌలపత్యేఒభి షెచితః. ( 

(పయయౌ (బ్రాహ్మణో హృష్టో గజస్క-ం౦ధేన సోర్చితః, 

అథ తే రామసచివా స్మయమానా వచో౬(బువకా. ఆజా 

వరోఒయం దత్త ఏతస్య నాజయం శాపో మహాద్యుతే, 

ఏవ ముకృస్తు సచివై రామో వచన మ్మబఏత్. ౪ 

న యూయం నీతిత త్త జ్ఞా శా చె జానాతి కారణమ్, 

అథ పృష్టస్తు రామేణ సారమేయో=[బవీ డిదమ్, ౪౧ 



3 4 _ శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవి శిష్నే 

అహాం కులపతి స్తత ఆసం .శిషాన్న ఖో జనక... 
జా ట్ 

దెవద్విజాతిపూజాయాం౦ దాపీదాసేషు రాఘవ. 

సంవిథాగీ శుభరతి ర్రేవ్యదవ్యస్య రక్షితా 
వినీత కృీలసంపన్న. స్సర్వస, త్త్వహితే. రతః, 

లో వాటాలో 

సోజహం' (ప్వొప్త స ఇమాం ఘోరా మవస్థా మధమాం గతిమ్, 

ఏవం (కోధాన్వితో విప _స్త్యక్తధర్తా హితే రతః. 

డుద్దో నృశంసః పరుష అవిద్వాం శ్చావ్యధార్మిక. 

కులాసి పాతయత్యేవ స స్తన స ప్త చ రాఘవ. 

తసా త్పర్వాస్వవస్తాసు కౌలపత్యం. న కారయేత్. 
కా. చ 1 . 

యమిచ్చె న్నరకం 'నెతుం సపు(తపశుబాంధవమ్, 

దేవెష్వధిష్టితం. కురా్యా- దోమ చ 'శ్రాహృణమ చ 

_బహ్మస్వం చేవతా(దవ్యం "స్రీణాం చాలధనం చో యతీ, -_ 

దత్తం హరతి యో భూయ ఇష్షి స్సహ వినశ్యతి, 

(వాహ్మణ(ద్రవ్య మాద. కే. 'దేవానా౦. ఛై వ రాఘవ. ! 

సద్యః పతతి ఘోరే చె నరకే ఏచిసంజ్ఞి తె, 

మనసాజపి హి చేవస్వం (అహ్మన్వం చ హరే. త్త యః, 

నిరయా న్నిరయం వై చెవ పత త్యెవ నరాధమః, 

త చ్చుత్యా వచనం రామో వీన్మయోత్సుర్ణలోచనః 

శ్వావ్యగచ్చ న్మహాతేజా యత ఏవ గత, సతః, 

మనస్వి పూర్వజాత్యా స జాతిమా తోపదూషితః... 

వారాణస్యాం మహాభాగః [పాయం చేపవివేశ హ,. 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉ_త్తరకాండే, అధికపాశే, ద్వితీయ స్సర్గః, స 

శర 

౪2 

Reg 

పోలు 

AOU 
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అథ అధికపాఠ, తృతీయ స్సర్గః. 

అథ తస్మికా వనోద్దే'ే రమ్యే పాదపళోభితే. 

నదీకీర్ణే గిరివరే కోకిలా నకకూజితే. 6 

సింహవా్య(ఘసమాకీశ్రే నానాద్విజగణావృతే. 

గృ(ధోలూకౌ (వహరతో బహువర్ష గణానపి. ౨ 
కా. 

అథోలూకస్య భవనం గృ ధః పాపవినిశ్నయః, 

మమేద “మితి 'కృళ్వా౬సా కలహం తేన చాఒకరోత్. 3 

రాజా సర్వస్య లోకస్య రామో రాజీవలోచనః, 

తర ద్రవడ్యావహే శయం యనె నత దృవనం భవేత్. ౪ 

ఇతి కృత్వా చుతిం తౌ తు నిశ్చయార్థం సునిశ్చితామ్, 

గృధోలూకొ _ప్రపద్యేతాం కోపావిష్టై హ్యమర్షి తే. ౫ 

రామం (పపద్య తే” శ్రీఘం కలివ్యాకులచెతసౌ, 

తె” పరస్పరవి ద్వేషా త్స్సృశత శరణ తదా. . జ 

అథ దృష్ట్వా నరేందం త్రం గృ్భధో వచన ము (ఏత్, 

సురాణా మసురాణాం చ (ప్రధాన స్త్వం మతో మమ. 
౭ 

బృహస్సతే శ శుక చ్చ విశిష్టోఒసి మహాద్యుతే, 

పరావరజ్డో భూతానాం కాంతా చంద ఇవా౬పరః. 
లా 

దుర్నిరీక్ష్ ' యథా సూర్యో హిమవాంశై శై ఎవ గౌరవె, 

సాగరళ్చాఒసి గాంభీర్య లోకపాలోయమోహ్యసి. ౯ 

క్షాంతాస ధరణ్యా తుల్యోసి క్రీ ఘక్వే హ్యనిలోపమః, 

గురు స్త్వం సర్వసంపన్నః క్రీ ర్లియు కశ్చ రాఘవ, ౧౦ 
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లు 

అమర్షీ దుర్ణయో జేతా సర్వాస్త్రవిధిపారగః, 

_(శుణుష్వ మమ వె రామ విజ్ఞాప్యం నరప్పంగవ. 

మమాలయం పూర్వకృతం బాహువీర్యేణ రాఘవ, 

ఉలూకో హారతే రాజం స్తత త్వం (తాతు మర్లసి, 

ఎవ ము_క్తే తు గృ(ధేణ ఉలూకో వాక్య మ(బవిత్, 

సోమా చృత।[కతో స్ప్ఫూర్యా ద్దనదా ద్వా యమా త్తదా. 

జాయతే వై నృపో రామ కించి దృవతి మానుషః, 

త్వం తు ధర్మమయో దెవో నారాయణ ఇవాఒపరః. 

యాచ తే సౌమ్యతా రాజం త్సమ్య (కృణిహితా విభో, 

సమం చరసి చానస్విష్య తేన సోమాంశకో భవాకా. 

(కోధే దండే పజానాథ దానే పాపభయాపహః, 

దాతా హర్తాసి గోపాసి తేనేంద ఇవ నో భవా౯. 

అధృష్య స్పర్వభూతేషు తేజసా చాఒనతోపమః, 

అభీళ్టం తపనే లోకాం స్తేన భాస్మ్యరసన్ని భః. 

సా ద్వి త్తేళశతుల్యోసి అధవా ధనదాధికః, 

వి త్రేశనై కవ పద్దా శీ) ర్నిత్యం తే రాజస త్తమ. 

ధనదస్య తు కోసిన ధనద స్తేన నో భవాకా, 
సమ స్సర్వేషు భూతేషు స్థావరేషు చరేష చ. 

శ(తౌ మ్మితే చ తే దృష్టి స్పమతాం యాతి రాఘవ. 

ధర్మేణ శాసనం నిత్యం వ్యవహారే విధ్నికమాక్. 

యస్య రుష్యుసి వె రామ తస్య మృత్యు ర్విధావతి, 

గీయసనె తేన వై రామ యమ ఇత్యతివి(క్రమః. 

OM. 

౧౩ : 

౧౩. 

౧౪ 

౧౫: 

౧౬ - 

గిరా 
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(శ్రీరామేణ గృధ్రోలూక వివాదపరిష్కార ౪) 

య శ్ర్రైష మానుషో భావో భవతో నృపస త్తమ, 

ఆనృశంస్యపరో రామ జాతిత్వేషమ కమాని్యత 8. 

దుర్చలస్య త్వనాథస్య రాజా భవతి వై బలమ్, 

అచకత్తుషో త్తమం చతు రగతే స్స గతి రృవాకా. 

అసన్తాక మపి నాథ స్వం శూయతాం మను ధార్మిక, 

మమా౭౬లయం _పవిష్ట సు గ్భధో మాం బాధతే నృప. 
అణావాహ్) 

త్వం హి దేవ మనుష్యేషు శాస్తా వై నరపుంగవః, 

ఏత (చ్చుత్వా తు వై రామ స్పచివా నాహ్వాయ త్స ఇయమ్. 

ధృషి రయంతో విజయ సిదారో రాష్ట్ర్రవరనః, 
బప ధి ఢ "టం" థ 

అళోకో ధర్మవపాలశ్ళ సచివ సుమహాబలః. 

ఏతే రామస్య సచివా రాజ్ఞో దశరథస్య చ, 
నీతియుక్తా మహాత్మాన స్పర్వళాస్త్రవిశారదాః, 

(పీతిమంతః కులీనాశ్చ నయే మంతే చ కోవిదాః, 

తా నాహూయ స ధర్హాత్తా పుష్పకా దవతీర్య చ. 

గృధోలూక వివాదం తం పృచ్చతి స్మ రఘూ త్తమః, 
కతివర్లాణి వె గృధ తవేదం నిలయం కృతమ్. 

న! వమా 

ఏత నే కారణం (బూహా యది జానాసి తత్త్వతః, 

ఏత_చ్చుత్వా తు వె గృధో భాషతే రాఘవం స తహ్. 

ఇయం వసుమతీ రామ మమషైః పరితో యదా, 
ఉ్చిత్రై రావృతా సర్వా తదా (పభృతి మే గృహహ్. 

387 
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ఉలూకళ్చాఒ( బవ (దామం వొదపై రుపళోభితా, 

య దేయం పృథివి రాజం స్తదా (పభృతి మె గృహమ్, 

ఏత (చ్చుత్వాతు రామో వై సభాసద ఉవాచ హ, 

ననాసభా య(త న సంతి వృద్దా వృద్ధా న తేయే న వదంతి ధర్మమ్. 

, ధర్మో న వై యత చ నాస్తి సత్యం సత్యం న తద్యచ్చలనానుపిద్దమ్, 

మెతు సభ్యా స్పదా జ్లాత్వా తూపషీం ధ్యాయంత ఆసతే. 
షా అ 

యథా (పాపం న (దువతే తే సర్వె౬నృత వాదినః, 

జాన న్న్న వాఒ(బవీ _కృళ్నాకా కామా _కో్యధాద్భయా తథా, 

సహసం వారుకాకా పాళా వాత్మని (పతి ముంచతి, 

తేషాం సంవత్సరే పూర్ణ పాశ ఎకః _పముచ్యతె. 

తస్మా త్సత్యెన వక్తవ్యం జానతా సత్యమంజసా, 

ఏత (చ్చుత్వా తు సచివా రామ మేవాఒ(బువం స్తదా. 

ఉలూక శోభతే రాజన్న తు గృధో మహామతే, 

త్వం (పమాణం మహారాజ రాజా హి పరమా గతిః, 

రాజమూలాః (పజా స్పర్వా రాజా ధర్మ స్పనాతనః, 

ళాసా నృకణా౦ నృపో యేషాం తేన గచ్చంతి దుర్గతిమి, 

చై వస్వతేన ముక్తా స్తు భవంతి పురుషో త్తమాః, 
అమ్ 

సచివానాం వచ శుత్యా రామో వచన మ(బవీత్, 

శూయతా మభిధాన్యామి పురాణే యదుడాహృతమ్, 

దస్నచం[దార్క-నక( తా సపర్వతమహోవనా. 

సలిలార వసంపూ ర. తె. లోక్యం సచరాచరమ్, 
ర “ల... ఈ. 

ఏక ఏవ తదాహ్యాసీ దుక మెరు రివాజఒపరః. 
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(శ్రీరామేణ గృద్రోలూకయోః వివాదపరిమ్కార ౯) 

పురా భూ స్సహ లక్ష్మ్యా చ విష్ణో ర్షరఠ మావిశక్, 
తాం నిగృహ్య మహాతేజాః (వవిశ్య సలిలార్జ వము. ల్ 

సుష్వాప దేవో భూతాత్మా బహూకా వర్ష గణా నపి, 

విక సు స్పై తదా (బహ్మా వివేశ జఠరం తతః. EE 

రుద్ద సోతం తు తం జ్ఞాత్వా మహాయోగీ సమావిశత్. 

నాభ్యాం విష్ణో సృముత్పన్నే పద్మే హేమవిభూషితే. యే 

సతు నిర్షమ్య వై (బహా యోగీ భూత్వా మహా_పభుః, 

సిసృతుః పృధిఏం వాయు పర్వతాం తృమహీరుహా౯ా. 2 

తదంతరే ప్రజా స్సర్వా సృమనుష్యసరిసృపాః, 

జరాయుజోం౦డజా స్సర్యా స్ససర్హ స మహాతపాః. ౪౮8౬ 
౦ జ 

తతః (కో తమలోత్సన్నః క్రైటఖో మధునా సహ, 

దానవా తౌ మహావీర ఘోరరూపొ దురాసదౌ. ఆలా 

దృష్ట్వా (పజాపతిం తత కోధావిషా బభూవతుః. 

వేగేన మహతా తత స్వయంభువ మధావతామి. రజా 

దృష్టా స్వయంభువా ముక్తో రావో వై వికృత స్తదా, 

తేన శబేన సంపాపౌ దానవౌ హరిణా సహ. జం 
ద ఎవ 

అథ చ్శక్మపహారేణ సూదితౌ మధుక్రటభా, 

మేదసా ప్లావితా సర్వా సృథివీ చ సమంతతః. ౫౧ 

భూయో విశోధితా తెన హరిణా లోకధారిణా. 

శుద్దాం వె మేదినీం తం తు వృక్ష సురారి మహా
రయక్. యా 

(47 } 
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ఓషధ్య స్పర్వసన్యాని నిష్పద్యంత పృథగ్విధా, 

చమేదోగంధా తు ధరణీ మెదినీత్యభిసంజ్ఞితా, 

తసా న్న గృ(ధస్య గృహ ములూక స్యెతి మె మతిః. 
చ్చే 

తస్మా ద్భ(ధ స్తు దండోో వై పాపో హరా పరాలయమ్ు. 

పీడాం కరోతి పావాత్మా దుర్వినీతో మహా నయము, 

అథా౬ళరీరిణీ వాణీ అంతరికో (త్చబోధినీ. 

మూ వది రాళు గ్భ(ధం తం పూర్వదగ్గం తపోబలాత్, 

కాలగౌత మదగ్గో=యం (పజానాథో ధనెశ్వరః. 

(బహ్మద లైతి నామైైష శూర స్సతర( వత శుచిః, 

గృహం తస్వ్యాఒ౬గతో విపో భోజనం _పతిమార్షత:ః. 

సా(గం వర్షశతం చైవ ఫోక్తవ్యం నృపస త్తమ, 

1(బహదదత్త స్ప వై తస్య పాద్య మర్హ్హం స్వయం నృపః. 

హార్షం చైవాఒకరో త్తస్య భోజనార్థం మహాద్యుతే*, 

మాంస మస్యాఒభవ త్తత ఆహారే తు మహాత్మనః. 

ఆధ క్రుద్దెన మునినా శాపో దతోఒస్య దారుణ8, 

గధ స్త్వం భవ టై రాజ౯ా మామైనం హ్యథ సోఒ(బవీత్. 

ఉత్సత్స్యతి కులే రాజ్ఞాం రామో నామ మహాయశా?*, 

ఇక్వెకూణాం మహాభాగో రాజా రాజీవలోచనః. 

తేన స్పృష్టో విపాప _స్త్వం భవితా నరపుంగవ, 

స్పృష్టో రామేణ తచ్చుత్వా నరేందః పృథివీపతిః. 

గృ(ధత్వం త్య_క్రవాజా రాజా దివ్యగంధానులేపనః 

పురుషో దివ్యరూపోఒభూ దువాచేదం చ రాఘవమ్. 

౫ టౌ 

౫౯ 

౬-6౫ 

ఇజం. 

1౬. 3 
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(రామదర్శనార్థం భార్గవచ్యవనాదినాం ఆగమనం 

సాధు రాఘవ ధర్మజ్ఞ త్వత్పసాదా దహం విభో, 

విముకో నరకా ద్దోరా చ్చాపస్యాంతః కృత స్తషయా, ౬౪ 

ఇతి [శీమ। దామాయణే, ఉ తరకాండే, అధికపారే, తృతీయ సరః. gym యు ల ఎ 

oO 

అథ షష్టితమ స్పర్షః 

ట్ 

తయో సృంవదతో రేవం రామలక్మణయో స్తదా, 

వాసంతికీ నిశా (పాప్తా న శీతా న చ ఘర్మదా. ౧ 

తత 8 (వధాతే విమలే కృత పొర్వాహ్హీక్యకియః, 

అభిచ కామ కాకుత్హ్రో దర్శనం పౌరకార్యవిక్. ౨ 

తత స్పుమర్మత సా పగమ్య రాఘవం వాక్య మ్మ బవిక్, 

ఏతే (పతిహతా రాజకా ద్వారి తిష్టంతి తాపసాః, జి 

భార్లవచ్యవనం దైవ వురస్క్బృత్య మహర్షయః, 

అథ షషితమ స్సర్గః 
(ae) a) 

(తయో రిత్యాది,) వాసంతికీ వసంతే భవా, ఏవం (వతిదివసం సంవదతో ర్హర్మసంవాదం 

కుర్వతో 8, తత్ప్చూర్వం (పజార క్షణం కుర్వతో రితి శేషః. వాసంకికీ నిళా ప్రా ప్రతి, కాలాంతర ఇతి 

శేషః. ఏతేన వసంతే సమానీతా దేవీ పున ర్వసంతే త్య_క్తేతి సూచయతి, ఇదం చ కాలవచనం 

బుషికారో్యోచిత పదర్శనార్దమ్. ౧౨ 

(తత ఇతి,) ద్వారి (సతిహతా నిరుద్దా ఇత్యర్థః గా 

(భార వెతి) భృగో ర్లోత్రాపత్యం భార్గవః, స చాసౌ చ్యవన శృ తం, మహారాజ్ఞః మహా 



డర తాం ళు భీమ దామాయశణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

దర్శనం తే మహారాజ చోదయంతి కృత త్వరాః. ౯ 

(పేయమాణా నరవ్యాభఘ యమునాతీరవాసినః, wu 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా రామః (పోవాచ ధర్మవిత్. 

(పవేశ్యంతాం మహాభాగా భార్గవ పముఖా ద్విజాః, ౫ (| 

రాజ్ఞ స్తా పజ్ఞాం పురస్కృత్య ద్వార్ స్టో మూర్ద్ని కృతాంజలిః, 

(పవఎశయామాస తదా తాపసాం త్పుదురాసదాకా, eu 

శతం సమధికం తత్ర దీవ్యమానం స్వతేజసా. 
_వవిష్టం రాజభవనం తాపసానాం మహాత్మనామ్, eu 

తే ద్విజాః పూర్ణకల్యశె స్సర్వతిర్థాంబుసత్కృృత్రై ః. 

గృహీత్వా ఫలమూలం చ రామ న్యాభ్యహారకా బహు, ౮౪ 

(వతిగృహ్యా తు -త తృర్వం గామః _పీతిపురస్మృతః. 

తీర్గోదకాని, సర్వాణి ఫలాని విపిధాని చ, ణా 

ఉవాచ చ మహాబాహు సృర్యానేవ మహామునీక. 

ఇమా న్యాసనముఖ్యాని యథార ముపవిశ్యతాము, nou 

రామస్య భాషితం (శుత్యా సర్వ ఏవ మహర్షయః. 

(బుసీమ రుచిరాఖ్యాసు నిషేదుః కాంచనీషు తే, ౧౧|| 

రాజస్య "దర్శనం (పతి, అస్మదాదీకా, చోదయంతి (పేరయంతి. ల మహారాజ ' కోదయంతీతి చ 
| - కో 
“పాఠః, ల + vu 

(త స్యేతి.) భార్గవ ప్రముఖాః చ్యవన పముథాః. ౫4. ey 

(శత మితి.) సమధికం అధికసహితమ్, ౩౪-౧౧౪ 
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(మునిఖిః మధుపు తస్య లవణస్య వృత్తాంత కథనమ్) 

ఉపవపిజ్ఞా నృషిం స్తత దృష్ట్వా పరపురంజయః. 

(పయతః పాంజలి ర్బూత్యా రాఘవో వాక్య మ(బవిత్, ౧౨ 

కి మాగమనకార్యం వః కిం కరోమి సమాహితః. 

ఆజ్ఞాహ్యాఒహం మహర్షి ణాం సర్వకామకర స్పుఖమి, ౧౩|| 

ఇదం రాజ్యం చ సకలం జీవితం చ హృది స్టితమి. 

సర్వ మత ద్ద్విజార్థం మె సత్య మేత దృవీమి వః, ౧౪1 

తస్య తద్యచనం (శుత్వా పాధుకారో మహో నభూత్. 

సనా 

డ్ 

" బుషీకా మ్యుగతపనాం యమునాతీరవాసినాష్, జ 

ఊదు శ్చ త్తే మహాత్మానో హర్షణ మహతఠతౌ౬౬ వృతాః. 

ఉపపన్నం నర్మశేష్ట తవైవ భువి నాఒన్యతః, ౧౬ 

బహవః వార్జివా రాజ న్నతి కౌంతా మహాబలాః. 

కార్యస్య గౌరవం మత్వా (పతిజ్ఞాం నాభ్యరోచయకా, neu 

(3 మితి, కింకరోమి కింకుర్యాం, సర్వుకామక ర? సర్వాభీష్టసాధకః. ౧౨|| ౧౪|| 

(త స్యేతి.) సాధుసాధ్వితి సంభాషణమి, _ జా? 

(ఊచు రితి.) నాన్యత।ః నాన్యస్య, . Sey 

(బహవ ఇతి.) కార్యగౌరవం శ్రుత్వా తతః పూర్వం కరిష్యామీళి పతిజ్ఞాం నాభ్యరోచ 

యజా న కుర్వంతి, అశక్యనియోగాప త్తిభయాదితి శేషః. ౧౭|| ---౧౯|| 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథ్యానే, 

షష్టితమ స్సర్గః, 

ళ్ 
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త్వయా పున ర్చాహణగౌరవా దియం కృతా (పతిజ్ఞా హ్యనవేక్యు కారణమ్. 

తతశ్చ కర్తా హ్యసి నాజ్యత సంశయో మహాభయా శ్ర్రాతు మృషం స్త్వమర్హసి, ౧౮౪ 

ఇతి (శీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండె, షష్టితమ సర్గః, 
ఆలయమున 

అథ ఏకషష్టితమ స్సర్గః. 

——t ఎయా--ళఈ-- 

ఎవం (బువద్భిః బుషి భిః కాకుత్ణో వాక్య మబవీక్, 

కిం కార్యం (బూత మునయో భయం తావ దుపైతు వః, ౧- 

తథా (దువతి కౌకంళ్హ్సై భార్గవో వాక్య మ(బపవీత్, 

భయానాం శుణు యనస్తూలం దెశస్య చ నరశ్వర,. న్ 

పూర్వం కృతయుగే రాజకా దె తేయ సుమహాబలః. 

లోలాప్వుతోఒభవ జ్ఞ్యైమో మధుర్నామ మహాసురః. 
=o 

(బహ్మణ్య శ శరణ్యశ్చ బుద్దా చ పరినిష్టితః, 

సుర శ్చ పరమోదారె 8 (పీతి _సన్యాఒతులాఒభవతీ్ ౪" 

సమధు ద్వీర్యసంపన్నో ధర్మే చ సుసమాపొతః, 

బహువర్ష సహ నాణి రుుద( పీత్యాఒకరో త్తపః. 

రుదః _పీతోఒభవ తని వరం దాతుం యయౌ చ సః, 

బహుమానా చ్చ రుదేణ దత్త _స్తస్యాఒద్భుతో వరః, ౬. 

అథ ఎకషషితమ స్సర్గః. 
టబ గి 

గో 

(ఎవ మిత్యాది.) ౧-౨ 

(పూర్వ మితి.) లోలాయాః ప్యతో లోలాప్మతః. చె ౬... 



(శూల మితి.) కళూలాచ్చూలం వినిషు ష్యేతి స్వశూలాచ్చ క్తి మాకృష్య, 

“తర 8. 
తాలి 

(యావ దితి.) 

ఉతరకాండే - ఏకషపషితవమ స్సర్గః 
అనె ఠం ౧|| 

(మునిభిః మధుప్పుతస్య లవణస్య వృ త్తాంతకథనమ్) 

శూలం శూలా ద్వినిష్యుష్య మహావీరం మహో(పభమ్, 

దదొ మహాత్తా సుప్రీతో వాక్యం చైత దువాచ హ, 

తఇయా౬య మతులో ధర్మో మ త్పసాదకరః కృతః, 

(పీత్యా పరమయా యుకో దదామ్యాయుధ ముత్తమమ్. 

యాన త్పురై శ్చ విస్రైశ్చ న విరుధ్యే ర్మృహాసుర, 
తావ చ్చూలం తవెదం స్యా దన్యథా నాశ మెష్యతి. 

యశ్చ త్వా మభియుంజీత యుద్ధాయ విగతజ్వ్యరః, 

తం శూలో భస్మసా త్క్హ్బృత్వా పున రెష్యతి తే కరమ్. 

ఎవం రుుదా ద్వరం లబ్బ్వా భూయ ఏవ మహాసురః, 

(పణిపత్య మహాదెవం వాక్య మేత దువాచ హా. 

భగవ న్మమ వంళస్య కూల మేత దనుత్తమమ్, 

భవేత్తు సతతం దేవ సురాణా మీశ్వరో హ్యాసి. 

తం (బువాణం మధుం దేవ సర్వభూత పతి శివః, 

(పత్యువాచ మహా తెజా నైతదెవం భవిష్యతి. 

మా భూ క్తే విఫలా వాణీ మ్యత్పసాదకృతా శుభా, 

భవతః పుుత మేకం తు శూలమెత దృజిష్య చ. 

అనాశ మదర్శనమ్. 

( మేతి.) మత్రసాదకృతా మత్రసాదజసంతోషజనికే త్యర్గః. 

ple) 

ఇ 

కాంచి 
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(ca) 

యా వత్క-రస్ట క్యూలోజ.యం భవిష్యతి సుతస్య తె, 

అవధ్య స్పర్వభూతానాం శూలహసోో భవిష్యతి. 

ఏవం మధు ర్వరం లబ్ధ్వా దేవా తుమహ దద్భుతమ్, 

భవనం సోఒసుర్యశేస్టః కారయామాస స్నుపభమ్. 

తస్య పత్నీ మహాభాగా (పియా కుంభినసితి యా, 

ఏిశ్వావసో రపత్యం సా హ్యానలాయాం మహాప్రభా. 

తసాఃః పుుతో మహావీర్యో లవణో నామ దారుణ 9, 
బె 

బాల్యా (తృభ్యృతి దుజ్జాత్తా పాపాన్యేవ సమాచరశి. 

తం పుత్రం దుర్వినీతం తు దృష్ట్వా (కోధసమన్వితః, 

మధు స్ప శోక మాపెదేనచ్చైనం కించి ద(బఐవీక్. 

స విహాయ త్విమం లోకం (పవిష్టో వరుణాలయమ్, 

శూలం నివేశ్య లవణే వరం తసై  న్యవెదయత్. 

స _పభా వేన శూలస్య దౌరాత్మ్యె నాత్మన _స్తథా, 

సంతాపయతి లోకాం స్త్రీళా విశేషేణ చ తాపసాకా, 

మధుహృళేతి, విభీషణేన రావణం (పత్యుక్తా, ఘా (ప్రసిద్ద. 

రూపం వర వృ త్తాంతమ్ 

౧౯. 

(తస్యేతి.) _ కుంభీనసీ మాల్యవత్పుత్ర్యాః అనలాయా స్సుతా రావణస్వసా, పూర్వం, 

(స ఇతి, - -వరం న్యవేదయత్ , యావచ్చూలం తవ హస్తే తావదవధ్యత్యం త వేత్యేవం 

౨0౦0 — లో టి: 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఏకషష్షితమ స్పర్ష... 
టె గ 

న 
ఓ నం 
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(మునిథిః మధుషు తస్య లవణస్య వృ త్తాంత కథనమ్ 

ఏవం (పభావో లవణ ళ్ళూలం చైవ తథా విభమ్, 

(శుత్వా (పమాణం కాకుత్స త్యం హి నః పరమా గతిః. ౨౨ 
ee థా 

బహవః పార్థివా రామ భయారైః బుషిభిః సరా, 

అభయం యాచిలా ఏర (తాతారం న చ విద్మహే. ౨౩ 

కె వయం రావణం (శుత్వా హాతం సబలవాహానము, 

(తాతార౦ విద్మ హే తాత నాఒన్యం భువి నరాదిపము. ౨౯౪ 

తత్పరి తాతు మిచ్చామా అవణా దృయపీడితాకా, ౨౪౪ 

ఇతి రామనివేదితం తు తే భయజం కారణ ముళ్టితం చ యక్. 

వినివారయితుం 0 దవాస్షముః కురు తం కొమమహీనవి, కమ, Say 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ఏకషష్టితమ స్సర్గః 

wee 

అథ ద్విషష్టిత మ స్సర్గః 

తథో శ్రే తా నృషీకా రామః (పత్యువాచ కృతాంజలిః, 

కి మూహారః కి మాచారో లవణః క్వ చ వర్తతే. ధం 

రాఘవస్య వచ (శ్ళుత్వా బుషయ స్పర్వ ఏవ తే, 

తతో నివేదయామాసు ర్లవణో వవృధే యథా. > 

అథ ద్విషష్టితమ స్సర్గః 

అథ శృతుఘ్నస్య లవణాసుర వధార్థం (పేషణం (త థేత్యాది. .) ౧ 

 (రాఘవస్యేతి, )] యథా వవృధే యాదృగాహారాదినా వర్ధతే స్మ, తథా నివేదయామాసుః ౨ 

[48] 



శీమ(దామాయజణే, గోవిందరాజీయవి! షే డి 

ఆహార సృర్వసత్తా ఏని విశేషేణ చ తాపసాః, 

ఆచారో రౌ(దతా నిత్యం వాసో మధువనే తథా. (బ్ర 

హత్వా బహుసహ సాల సింహవ్యా(ఘమృగద్వివాళా, 

మానుషాం శైవ కురుతే నిత్య మాహార మాహ్నికమ్. ఆ 

తతోంతరాణి సత్తా విని కాదతే స మహాబలః, 

సంహోరె సమనుపా్చే వ్యాదితాస్య ఇవాంతక:ః. x 

త|చ్చుత్వా రాఘవో వాక్య మువాచ స మహామునీకా, 

ఘాతయిష్యామి తదకో హ్యాపగచ్చతు వో భయమ్. ౬ 

(పతిజ్లాయ తథా తేషాం మునినా ము గలేజసామ్, 

స్మ్థాత్యం తృహితాం త్సర్వా నువాచ రఘునందనః. ౭ 

కో హంతా లవణం వీరః కస్యారిశ స్స బిదీయతామ్, 

భరతస్య మహాబాహో శృ(తుమ్నస్య చ ధమతః. లా 

రాఘవేణై వ ముక్తస్తు భరతో వాక్య మృబవీక్, 

అహ మేనం వధిష్యామి మమాంశళ స్ప విధీ.నుతాష్. జా 

భరతస్య వచ (ళుత్వా ఢి ర్యకౌర్యసమనితమి, 

లక్కుణా వరజ _స్తస్థా హిత్వా సౌవర్ణ మాసనము. no 

శ తుఘ్న _స్టషదబవీ ద్వాక్యం (పణీపత్వ్య నరాధిపమ్, 

కృతకర్తా మహాబాహు ర్మధ్యమో రఘునందనః. ౧౧ 

(క ఇతి) కస్యాంశ ఇతి పృష్ట్వా స్వయమేవ నిక్చినోతి (భరత స్యెతి.) ఆ=౯ా 

(భర త స్యేతిఎ ఆసనం హెత్వా ఉత్ణాయే త్యర్థః. OC mmm () CF 
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((శ్రీరామేణ లవణవధార్థం శతుఘ్న( పేషజమ్ 

అర్వేణ టా పురా శూన్య త్వ్పయోధ్యా పరవాలితా, 

సంతాపం హృదయే కృత్వా ఆర్యసాాఒజఒగ మనం పతి. కా 

దుఃఖాని చ బహూసీహ హ్యానుభూతాని పార్టిన, ౧౨౪ 

శయానో దుఃఖశయ్యాసు నంది గామెఒవస కురా. 

ఫలమూలాశనో భూత్వా జటీచీరధర _స్హథా, ౧౭|| 

అనుభూయేదృశ౦ దుఃఖ మేష రాఘవనందనః, 

('పేష్యే మయి స్థితే రాజ న్నభూయః క్తెశ మాప్ప్నుయాకీ, ney 

తథా (బువతి శతుఘ్ను రాఘవః పున ర(బవిత్. 

ఎవం భవతు కాకుత్ణ్స (కియతాం మమ శాసనమ్, ou 

రాజ్యే త్వా మధి షెక్ష్యెమి మధో స్తు నగరే శుభే, 

నివేశయ మహాబాహో భరతం యద్యవేక్యు నే. ౧౬౪ 

శూర స్త్వం కృతవిద్యశ్చ సమర్థశ్చ నివేశనే. ౧౭ 

యోహి శ తుం సముత్పాట్య పా ర్ధివస్య పునః క్షయే, 

న విధ శ్తే నృపం తత నరకం స హి గచ్చతి. ౧౯౮ 

న. 

y ' or లల నా ద్ బ్ర ప 

(రాజ్య ఇతి,) నివేశయాత్తైవ నగర ఇతి శేషః, అథవ తత్రైవ తి సేత్ భావః. అపు 

కసే అశ్షేశ నీయత్వేనేతి శేషః. 
౧౨౨౧౬4 

(శూర ఇతి.) నివేశనే నూతననగరనిర్మాణ ఇత్యర్థః. 
౧౭ 

మధోను నగరే త్వా మభిపేక్యమీ త్యత్ర శూతు మాహ (యోహీతి, నృపం త కెతి 

ఉత్సాటితవంశనృపరాజ్య 
ఇత్యర్థః. 

| ౧లా 



త్ర శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి వై 

స త్వం హత్వా మధుసుతం లవణం పాపనిశ్చాయమ్, 

రాజ్యం (_పశాధి ధర్మేణ వాక్యం మే యద్య వేక్ష్య సే. ౧౯ 

ఉత్తరం చన వక్తవ్యం శూర వాక్యాంతరే మమ, 

బాలేన పూర్వజన్యాఒ౬౬జ్ఞా కర్తవ్యా నాఒ[త సంశయః, ౨0 

అభిషేకం చ కా కుత్త (పతిచ్చన్వ మయోద్యతమ్, 

వసిష్ట పముఖై ర్వి ర్విధిమం[తపురస్మృతము, ౨౧ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే ఉత్తరకాండే, ద్విషష్టితమ స్సర్గః, 

ఎవ ముక్తస్తు రామేణ పరాం (వీడా ముపాగమత్, 

శతు ఘ్నో పీర్యసంపన్నో మందం మంద మువాచ హా. గా 

(ఉత్తర మితి.) ఉత్తరం న స్క్తవ్య మిడి, త్వత్సమీప ఎవ మయా వ_స్తవ్య మిత్యాదిక 

మిత్యర్గః, 
02 

(౧౯ ఎలా ం౨ ల 

(అభిషేక మితి.) విధినా మంళేణ చ పురస్మృతమ్. ౨౧ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (క్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ద్వి షష్టితమ స్సర్గః, 

= నవ —— 

అథ (తిషష్టితమ స్సర్గః, 

కాటం 
(ఎవ మిత్యాది.) 
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— రు "ఏ 

((క్రీరామేణ లవణవధార్హం శ తుఘ్న(పేషణమ్) 

అధర్మం విద్మ కాకుత్స హ్యాస్మి న్నర్థే నరేళ్వర, 
¢ త్ ఒర 9 

కథం తిష్టత్సు చ్యెష్రేషు కనీయా నభిషిచ్య తే. ౨ 

అవశ్యం కరణీయం చ శాసనం పురుషర్ష భ. 

తవ చైవ మహాభాగ శాసనం దురతి కమమ్. 3 

త్వతో మయా (శుతం వీర (శుతిభ్యశ్చ మయా (శుతమ్, 
నాం జా 

నో_త్తరం దొ మయా వాచ్యం మధ్య మే _పతిజానతి, ౪ 

వాాహ్నాతం దుర్వచో ఘోరం హంకా౬ఒస్మి లవణం మృ థి, 

తనైకవం మే దురుక్తస్వ దుర్గతిః పురుషర్హ భ. 

ఉ త్తరం హి న వక కృవ్యం జ్యేషేనాఒభిహి తే పునః, 

అధర్మస సహితం చై వ పరలోకవివర్ణితమ్. 

(అధర్మ మితి.) _ విద్మ వేద్మీ త్యర్థః అస్మి న్నిత్యుక్తం వివృణోతి (కధ మిత్యాది.) 
తిషత్సు జ్యేషేష్వితి గురువై షమ్య మార్గం. కథ మధిషిచ్య కే న కథమపి, అధర్మ ఏవేత్యరః, ౨ 

© © ర ర్న థి 

(అవశ్య మితి.) తవ శాననం చావశ్యం దర ణీయ మత్యర్థః, తె 

(త్వత్త ఇతి.) మధ్యమె (భాతరి, భరత ఇత్యర్థః. "ఘోరం లవణం హంతాస్మితి (పతి 

జానతి సతి, హి యన్నాత్, మయా ఉత్తరం జ్యేష్టవచః, ఉల్లంఘ్య న వాచ్యం వక్తుం న యోగ్యమ్. ౪ 

(వ్యాహృత మితి) తథాస్యహం మృధే యుర్ర లవణం హంతాస్మీతి దుర్వచో 

వ్యాహృతం౦, తన్యాస్య మే దురుక్తస్య ఇయం దుర్గతిః, దుష్టకార్యస్య (పా ప్తిః, తచ్చ జ్యేష్టాతి 

(కమెణ ఆత్మాభిషేచనమ్, x 

డ్ _్రమేవార్గం వ్యావర్త రయతి (ఉత్త తరం హీత్యాది. .) జ్యేషేన భర తేనాభిహి కే సత్తి తతః. 

పర ముత్తరం న వకు ముచిత మేవ, కించాఒధర్మసహిత మపి, అత ఏవ పరలోకవివర్షితమపి, 
హే మహాబాహో, తన శాసనం చ దురతిక్రమమ్, ౬ 



382 (శ్రీమ్ముదానూయణే, గోవిందరాజీయవి శి 

సోఒహం ద్వితీయం కాకుత్హ న వక్ష్యామి తవో_త్తరమ్, 

మా ద్వితీయేన దండో వై నిపతే న్మయి మానద. ౧) 

కామకారో హ్యహం రాజం _స్తవా౭స్మి పురుషర్షభ, 

అధర్మం జహి కాకుత్త ్స మత్యుతె రఘునందన. లా 

ఏవ ము_కేతు శూరేణ శతు ఘ్నేన మహాత్మనా, 

ఉవాచ రాను స్పంహృష్లో భరతం లక్ష్మణం తథా ఇ 
రు 

సఒభారా నభి షేకస్వ ఆనయధ్వం సమాపహాతాః, 

అధదై ౪వ పురుషవ్యాఘ మభిషేక్యామి రాఘవమ్. ౧౦ 

పురోహితం చ కాకుత్హ వైగమా నృతిజ _స్తథా, 

మం(తిణశె వ తాం తర్వా నానయధ్వం మమాఒ౬జ్జయా. గాల) 

రాజ శాసన మాజ్బాయ తథా కుర్వణా మహారథాః, 

అభి షేకసమారంభం పురస్కృత్య పురోధసమ్. ౧౨ 

_పవిష్టా రాజభవనం రాజానో (బాహ్మణా స్తథా, ల౨ళ 

ఫలిత మాహ (సోఒహ మిత్యాది.) భరతో _క్తేః (పథమం కృతో త్రరవచనః, సోఒ హం, 

హే కాకుత్స్త తవ జ్యేష్టస్యో త్తరం ద్వితీయం న వక్యెమి, తత్ర హేతు మాహ (మా ద్వితీయే నతి.) 
థి అ లి లు i 

ద్వితీయెన జ్యేష్టప్రత్యు త్త రణ దంతో మయి మా నిపళతెత్. ౭ 

ఫలిత మాహ (కామకార ఇతి. ) అహం కామకారో౭౬స్మి అభీష్టనియోగక ర్లాఒస్మి, 

మత్క్చతే మదనుష్టిత రాజ్యాభిే షేకస్వీకారే. అధర్మం జ్యేష్టాతి క్రమేణ రాజ్యప్రా ప్రినిమి త్రం. 

కాకుసైత్య్యతాపి (వాధాన్యా ల్లాకస్యం అధత్మం అధర్మబుద్దిం, జహి పరిహర,. "బ్రా; 
న 

(ఏవ మితి) (సంహృష్ట ఇతి కృతాభిషేకనియోగత్వాదితి భావః. - అభిషేకస్య 

సంభారాక్షా అభిషేకోపకరణాని, లక్షణం భరతం తథేతి 'ప్రారాన్యాత్, సుమం(తాదీనపీ త్యర్థః. 

ఆన్యథా నయధ్వ మితి బహువచనం విరుధ్యతే, “౧౪4 
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(శ్రీరామేజ లవణవధార్థం శ తుఘ్నాయ దివ్యశర్నప్రదానమ్) 

తథా౬భిషేకో వవృధే ళ్యతుఘ్నస్య మహాత్మనః... 

న్ చ, సంపహర్ష కరః (శీమా౯ా రాఘవస్య పురస ౧౩౪ 

అభిషిక్త స్తు శ తుఘ్న్మా బఖా చా౬౬దిత్యసస్నిభ:ః. 

అభిషిక్తః పురా స్కంద "న్పేందై? రివ మరుద్లణై 8 n౪u 

అభిషి కే త్తు శతుఘ్ను రా రామెణా౬కి క్పీష్ణకర్మ ణా. 

పౌరాః (పముదితా శ్చాసకా (బాహ్మణాళ్చ బహు. ళుతాః, oxy 

కిసల్యా చ సుమి.తా చ మంగళం తైకయీ తథా. 

చక్కు సా రాజభవనే యా శ్వా౬నా్య రాజయోషిత?, eu 

బుషయశ్చ మహాత్మానో యమునాతీరవాసినః. 

హతం లవణ మాశంసు శృతుఘ్నస్యా౭భిషెచనాత్, ౧౭౪ 

తతో౭ఒభిషి కం శతుఘ్న మంక మారోప్య రాఘవః. 

ఉవాచ మధురాం వాణీం తేజ సన్యాఒభిపూరయకా, ౧౮|| 

అయం శర స్త్వమాఘ స్తే దివ్యః పరపురంజయ. 

అనేన లవణం సౌమ్య హాంతా౭.న రఘునందన, ౧౯4 

సృష్ట శృరోఒయం కాకుత్స యదా శేతే మహార్హవే. 
టె థి క 

స్వయంభూ రజితో దేవో య న్నాపశిరిం త్పురాసురాః, Do 

అదృశ్య స్పర్వభూతానాం తే నా౭యం తు శరో త్తమః. ౨౧ 

తత ఇతి.) తేజ శృతుసంహారోచితబల వీర్యమ్. o3y-౧౮u. 

(అయ మితి) అయం మయా దీయమానః, ౧౯౪ 

అమోఘశత్వే హీతు మాహ (సృష్ట ఇత్యాది. ) ౨౧ 



ఏ 4 (శ్రీమ్మదామాయణి, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

సృష్టః కోధాభిభూ 3 కైన వినాళార్ధం దురాత్మనోః, 

మధుకై టభయో ర్వీర విఘాతే “నర్వరక్షసామ్. ౨ 

[స సష్టుకామెన లోకాం స్తీ౯ తౌ చాఒనేన హతౌ యురి, ౨౨1 

తౌ హత్వా జనభో గార్థం క్రైటభం తు మధుం తథా. 

ఆనేన కరముఖ్యేన తతో లోకాం శ్చకార స్క 2 ay 

నాఒయం మయా శరః పూర్వం రావణస్వ వధార్తినా, 

ముక్త శృతుఘ్న భూతానాం మహోకా (తానో భవె దితి, వ్ర౪ (4 

య చ్చ తస్య మహా చ్చూలం (త్యంబ కణ మహాత్మనా. 

దత్తం శ తువినాశాయ మధో రాయుధ ముత్తమమ్, 2 xu 

సత న్నిషీపష్య భవన పూజ్యమానం పునః పునః. 

దిశ స్పర్వా స్నమానాద్య (పాప్నోళత్యాఒఒహార ముత్తమమ్. Dey 

యదా తు యుద్ద మాకాంక్షకా కళ్ళి దేనం సమాహ్వయత్. 

తదా శూలం గృహీత్వా తం భస్మ రక్షః కరోతి హి, Det 

(సృష్ట ఇతి) _విఘాతే సృష్టివిఘ్నే, వర్హమానయోః తత్పరయో రిత్యర్థః. సృష్టః 

కోధాభిభూతేన వినాశే సర్వరకసాం. మధుకై టభయో ర్వీరనిభాతే వర్తమానయో రితి చ 
పాఠ. ౨౨ ___ ౨౩౪ 

(నాఒయ మితి.) అనేన శరేణ మహోకా (తాసో భవే దిత్యలక్ష్యవిషయ మహాస్త్ర 

(సయోగే తదీయాం శృ సర్వా౯ లకీకృత్య నాశయే దితి భావః. అనేన రావణా దపి బలీయాకా లవణ 

ఇతి సూచిత;. మవాోం (హోసో భవ దితి చ పాఠః. yu 

తస్య దుర్భయత్వా త్తద్మగహణాయ పుర్శప వేశనిరోధ ముపసంహరతి (యచ్చ త స్యెత్యాది 

మదో ర్షత్త మిత్యన్వయః, . ఎ ౨Y— 9౬ U 

(యదెతి,) యుద్ద మాకాంక్న న్నిత్యఒనన నేతి శేషః, - ద ౨౭84. 
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(శ్రీరామేణ శత్రుఘ్నాయ లవణమార ణోపాయకథనమ్) 

స త్వం పురుషశార్జూల త మాయుధవినాకృతమ్. 

అప్రవిష్టరి పురం పూర్వం ద్వారి తిష్ట ధృతాయుభ*; 

అ(ప్రవిష్టం చ భవనం యుద్ధాయ పురుషర్షభ. 
ఆహ్వయేథా మహాబాహో తతో హంతాఒసి రాక్షనమ్, 

అన్యథా [కీయమాణే త్తు అవధ్య స్స భవిష్యతి. 

యది త్వేవం కృతే ఏడ వినాళ ముపయాస్యతి, 

ఏత న్ సర్వ మాభ్యాతం శూలస్య చ విపర్యయః. . 

శ్రీమత శ్నితికంఠస్య కృత్యం హ్ దురతి(కమమ్, 

ఇతి (శ్రిమదామాయణి, ఉ త్తరకాండే, శ్రషష్టితమ స్సర్గః. 

(స ఇతి, త్త చూయు ధవినాకృతం ఆయు ధవివర్షితం ఉసలక్ష్యేతి శేషః, 

౨0 టి 

=U 

30౪ 

తలంటి 

ADT ౪ =. ౨ Up 

(అన్యరధేతి.) (యది క్వేవం కృత ఇతి.) యదా ల్వేవ ముక్తరీత్యా కృత మనుష్టితం 

భవతి తదా త్వేవం కృతే సతి సః, అనళ్యం వినాశ ముసయాస్యతి. 304 

(ఎత దితి.) పర్యయః పరిహార ఇత్టర్థః. ((శ్రీమత ఇతి.) కృత్య మాజ్ణా వనం, అత కళ్ళి 

జ్ఞల్పతి, అత రామేణ దురతిక్రమత్వం శూలినః, (ఉక్త మితి. ) విష్ణో రప్యధికో డద ఇతి త న్న అవ 

తారమర్యాదయా తాదృళో క్రీసంభవా ద్యథా (బ్రహ్మో స్రబంధనే దురతిక్ర మో (బహ్మణో మహిమేత్యాది, 

యద్వా దుళతిక్రమం కృత్యం భగవత్రై వ తస్య బహునుంత వ్యత్వా దితి భావః. ఉం జ! 

(శ్రీగో విందరాజవిర చితి, (శ్రీరామాయణభూపషణే, మణిమకుటావ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

(తిషష్టితమ స్పర్ష క్ు 

భి 
[49] 



శ ్రీమ్మదోమాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

అథ చతుషషితమ స్సర్గః. 
టె గ 

ఏవ ముక్క చ కాకుతిస్థం (పశస్య చ పునః పునః, 

పున రేవా౬వరం వాక్య మువాచ, రఘునందనః. ౧ 

య. 

ఇమా న్యశ్వసప హ్మసాణీ చత్వారి" పురుషర్షభ, 

రథానాం ద్వే సహ(నే చ గజానాం శత ము శ్తమమ్. ౨ 

అంతరా౬ఒపణవీథ్య శ్చ నానాపటోోపళోభితాః.. 

అనుగచ్చుంతు కాకుత్ స్థం తధైవ నటన్నర్తకౌః. .. ల 

హిరణ్యస్య' సువర్ణస్య నియుతం పురుషర్ష భ, 

ఆదాయ గచ్చ శ|తుఘ్న పర్యా ప్తధనవాహనః. ౪ 

బలం చ సుభృతం ఏఠ హృష్షతుష్ట మనుద్దతమ్, 
| స అ అ ® 

సంభాషాసంపదానన రంజయస్వ నరో త్తమ. జ 

న హ్యజఒర్జా స్తత తిష్టంతి న దారా న చ బాంధవాః, 

సుపీతో భృత్యవర్ష శ్చ యత తిష్టసి రాఘవ.: ౬ 

అథ చతుషష్షితమ స్సర్గః. .. 
ఇ ౧ 

(వ మిత్యారి. గి . . ౧ 

(అంత రేతి.) ఈ అంతరా మధ్యే నివాసస్టలే, నానాపణై రుపళోభితాః. నానావర్జోపకోభికా [ఇతి 

పాఠె, వర్ణాః (బాహ్మణాదయః. ఆసణా వీథ్య స్తత్సవ ర్త ర్రకౌః, జ 

(హిరణ్య స్యెతి,) సర్యా ప్తధనవాహన ఇత్యత్ర ధనం పశ్వాదయః. og 

(బలం చేతి”) సుభృతం సుసంపూర్ణమ్. x 

(న హీతి,) యత్ర (ప్రదేశే తిష్టసి స్టాన్యసి. యత తిష్టసి రాఘవేతి చ పాఠః, తత్ర వన 

1పదేశే, అర్హా న.స.౦తి, అత స్పర్వం గృహీత్వా గంతవ్య మిత్యర్థః, సు 
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(శ్రీరామేజణ కతుమ్నాయ లవణమారణో పాయకథనమ్ 

తతో హృష్టజనాకీర్ణాం (పస్థాప్య మహతీం చమూమ్, . 

ఏక ఏవ ధనుష్పాణి గచ్చు త్వం మధునో వనమ్. . ౭ 

యథి త్వాం న (పజానాతి గచ్చంతం యుద్ధకాంకిణమ్, 

లవణ స్తు మధోః పత స్తీఠా. గచ్చే కళంకితమ్. రా 

న తస్య మృత్యు రన్యోఒస్తి స్తి కళ్చి ద్ధి ది పురుషర్షభ, 

దర్శనం యో౬భిగచ్చేత స వధ్యో లవజేన హి. డా 

స (గ్రీష్మ అపయాతే తు వర్షార్యాత ఉపాగతే,. 
హన్నా స్తం లవణం సౌమ్య సహా కాలో౭-స్య దుర్మతేః. ౧౦ 

(తత ఇతి.) ప్రస్థాప్య సంస్టాప్య, _మానమ్యాతోషిత!. ఆయోధ్యాయాం శేష ముషితః, 

పథి ఏక ఏవ గచ్చ. " (= 

(యధేతి.) ఏవం హి పూర్వజేన సంమంతితో. లవణవధార్డం, సేనయా సహ శ తుఘ్నో 

'యూరీరి వా ర్రాపరిహారార్గం కేవలం బలమేవా౬ గే మునిభి స్సహ. 'గచ్చతు, తచ్చ గ్రష్లావ శేషేణ శనై 

శ్ననై ర్గంగాయాః పరతీశే విశతు, బ్రాహ్మణ స్పముద్యోజితం బలం శుక్వే త్యర్థః. (దూరస్థ మితి ) 

విశ్వస్య వర్తతే, తత్రాంతరే, త్వ మస్మా న్నగరాతీ , కేవలం దాహ్మాణాలా గృహీత్వా అజ్ఞాతం గత్వా 

తం జహీతి, అశంకితం త్వదాగతిశ ౦కార హితం యథా భవతి తథా. రా 

(నేతి) మృత్యు ర్మారకః, అన్యః అశంకితతయా తదుపర్ ధకవ్యతిరి క్త క్త, నాఒ స్తి,” ఏత 

దే వోసపాదయతి, (దర్శన మిత్యాది.) క్ 

వసంతే (పస్టితస్యాఒపి నస యుద్ధకాల ఇతాగ్థ ఒహ (న హీత్యాది. గె వర్షరాత్రే వర్షాకాలే, 

సమాసాంత తర్షః. (స హీ కాల ఇతి. ) వర్షాసు, ఫజానః శేఒపి యుద్ధాయ న నిర్షచ్చంతీతి నిర్భయో 

౧౫ నిహ్మల ఏవ చరతి, అత స్స ఏవాజస్య' ఇ వధావనర్' "ఇతి భావః. 
ఇష వా. లే 
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మహర్షీం స్తు స స్తు పురస్కృత్య (ప్రయాంకు తవ నై నికాః, 
యథా గేష్మావశేపేజ తరేయు ర్ఞాహ్న వీజలమ్, ౧౧ 

తత స్థాస్య బలం సర్వం నదీతీరే సమాహితః, 

అగతో ధనుషా సార్లం గచ్చ త్వం లఘువి కమః. యం 

ఏవ ముక్త స్తు రామేణ శ్యతుఖ్ను స్తాకా మహాబలాకా, 
నేనాముఖ్యాం తృమానీయ తతో వాక్య మువాచ హ. ౧౩ 

ఏతే వో గణికా వాసా య(త తత నివత్స్యథ, 
స్థాతవ్యం చాఒవిరోధేన యథా బాధా న కస్యచిత్. రాళ 

తథా తాం స్తు సమాజ్ఞాప్య (పస్థావ్య చ మహా చృలమ్, 

కౌసల్యాం చ సుమ్మితాం చ క కయీం చాఒభ్యవాదయతీ . ౫ 

రామం (పదకిణీకృత్య శిరసా౬ భి పణమ్య చ, 

రామేణ చాఒ౬భ్యనుజ్ఞాత శృతుఘ్న శృంతుతాపనః. ౧౬ 

లక్ష్మణం భరతం దైవ “ప్రణిపత్య కృతాంజలిః, 

పురోహితం వసిష్టం చ శ్యతుఘ్నః _పయతాత్మవా౯. ౧౭ 

శరీ దానీం నిరమనే కిం ప్రయోజన మిత్యశ్రాఒఒహ (మహార్తీ నితి) ౧౧ 
లె ౧ ర్న 

(తశేతి) తత్ర కాహ్నవీపరతీరే, ఆ(గతః సరమౌర్గ -ఇత్యర్థః. ధనుషా సార్ధం, 

నాఒ న్యేన బలే నేత్యర్థః, . ౧౨౧౩ 

(ఏత ఇతి.) ఏతే (ప్రసిద్ధా ఇత్యర్థః. వః యుషాకం, వాసా గణితాః, య్యత యత్ర గణిశే. 

వాసే నివత్స్యథ, తత కాజ విరోచేన స్థాతవ్యమి, ౧౪-౧౮౪ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
చతుష్షప్టితమ సర్గః. 
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చ్ < (కతుఖ్నున లవణవిజయాయ (ప్రస్తానమ్ 

(పదకిణ మధో కృత్వా నిర్జగామ మహాబలః, ౧౭౪ 

1పస్థాప్య సేనా మథ సోఒ్మగత స్తదా గజం దవాజిిపవరౌఘసంకులామ్. 

ఉవాస మాసం తు నరెందపార్శ ఏత _ప్వథ (పయాతో రఘువంశవర్ణనః, ౧౮u 

తి (శీమ్మదామాయణే, డ్తి త్తరకాందె, చతుష్ష ష్టైతమ స్సర్గః. 

_దస్థావ్య తు బలం సర్వం మాసమ్మాతోషితః పథి, 
ఎక ఎవాఒఒ౬శు ళ్యతుఘ్నో జగామ త్వరితం తదా. ౧ 

ద్విరాత మంతరే కూర ఉష్య రాఘవనందనః, 

వాల్మీకే రాశమం పుణ్య మగచ్చ ద్యాస ముత్తమమ్. ౨ 

సో౬భివాద్య మహాత్మానం వాల్మీకిం మునిస త్తమమ్, 

కృతాంజలి రథో భూత్వా .వాక్య మేత దువాచ హా. తె 

భగవకా వస్తు మిచ్చామి గురోః కృత్యా దిహోఒజగత?, 

శః (పభాతే గమిష్యామి (పతీచీం వారుణీం దిశమ్. ఇ 

అథ పంచషష్షితమ స్సర్గః 
వి a 

((పస్టాప్యేత్యాది) | ౧౩ 

రామేణ యథాజ్ఞ ప్రగమనం సం[గహే + జోక్వా అయోధ్యాతో .ద్విర్మాతగమనానంతరవృ త్త త 
'మాహ (భగవన్నితి.) వారుణీం వరుణపాలితాం, దారుణాం దిశ మితి పారే లవణాధిష్టితత్వా దితి 
_ భావః, 

ళో 



900. (శ్రీమ్యదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్రే 

శ_తుఘ్నస్య వచ (శుత్వా _పహస్య మునిపుంగవః, 

(పత్యువాచ మహాత్మానం స్వాగతం తే మహాయశః. 

సం మా; శమ. మిదం సౌమం రాఘవాణాం కులస$ః హి, వ్ a న్ ఫీ 

_ ఆననం. పాద్య మర్హ్యం చ నిరిిశ౦కః (పతీచ్చ మే, 

(పతిగృహ్యు తదా పూజాం ఫలమూలం చ భోజనమ్, 

భక్షయా మాస కాకుత్ స్థ _స్హృ_స్తిం చ పరమాం గతః, 

స భుక్త్వా ఫలమూలం చ మహర్షిం త మువాచ హా, 

పూర్వా యజ్ఞవభూతీయం కస్యాఒ౬|శమసమీపతః. 

త _త్తస్య భాషితం (శుత్వా వాల్మీకి ర్వాక్య మ(బవీత్, 

శ తుఘ్న (శుణు య స్యేదం బభూవాఒజఒయతనం పురా. 

యుషాకం పూర్వకో రాజా సుదాస _స్తస్య భూపతేః, 

పుతో వీరసహో నామ వీర్యవా నతిధార్మికః, 

స బాల ఏవ సౌదాసో మృగయా ముపచ|కమే, 

చంచూర్యమాణం దదృశే స శూరో రాక్షసద్వయమ్. 

(స్వ మితి, రాఘవాణాం కులస్య స్వం న్యభూతమ్. 

ఇయం వ ర్రమానా యజ్ఞ విభూతిః యజ్ఞస్య సమృద్దిః, కస్య యజమానస్య. 

(త దితి, క ఆయతనం యజ్ఞాయతనమ్, 

(న ఇతి) 

'ఉత్సరస్యాంతః ఇత్యు త్వమ్. 

ley 

రర 

(శత్రుఘ్న సతి. ) వహ -స్యేత్తి. ) అని వేదిత మపి శ తుఘ్నాగమననిమి త్ర తం జ్ఞాతవ్య మిత్యభి 

(పాయః, xX 

౬. -.--- ౨ 

(స ఇతి.) ఇయం యజ్ఞ విభూతి స్తే, కస్యాఒఒ(శ్రమసమీపత ఇతి, తవాఒ౬(శమసమీపతః, 
రా 

క (౧౧౧౮ 

చంచూర్యమాణం ముహ ర్ముహు శ్చరంతం. “చరతే ర్యణ౦తా " చాన్. 

౧౧. 
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(వాల్మీకినా శతుఘ్నాయ సౌదాసవృ త్తాంతకథనమ్) 

శార్దూలరూపిజౌ ఘోరౌ మృగాకా బహుసహ్నసళః, 
భక్యమాణా వసంతుష్టై పర్యా_ప్టిం నైవ జగ్మతుః. ల 

సతు తౌ రాక్షసా దృష్ట్వా నిర్మృగం చ. వనం కృతమ్, 
క్రోధన మహాతాఒఒవిష్టో * జఘా నేకం మ హేషుణా. ౧౩ 

వినిపాత్య త మేకం తు సొదాసః పురుషర్షభః. 

విజ్వరో విగతామర్లో హతం రకో హ్ఫ్యుదై కత, ౧% 

నిరీకమాణం తం దృష్ట్వా సహాయం తస్య రక్షసః, 

సంతాప మకరో ద్దోరం హౌడాసం చేద మ(బవీత్, ౧౫ 

యసా దనపరాధం త్వం సహాయం, మమ జఘ్నివాకా, 
తనా శ్ర _తవా౬ఒపి పాపిష్ట _పదాస్యామి (పతిికియామ్. ౧౬ 

ఎవ ముకొ కాషతుత (దక్ష స్త స్తత్రై వాఒంతరదీయత, 

కాలపర్యాయయోగేన రాజా మి(కసహోఒ భవత్. ౧౩ 

రాజా తు యజతే యజ్ఞ మస్యాఒ౬[శమసమీపత*, 

అశ్వ మేధం మహాయజ్ఞం తం వసిష్టోఒభ్యపాలయత్. ౧రా 

(స ఇతి) నిర్బగం కృత్వా, వనం చేత్యనుకర్షః. ౧౨౧౪ 

(నిరీక్షమాణ మితి, నిరీక్షమాణం స్వస హాయభూత ౦ ద్వితీయర కో నిరీక్షమాణం (పథమ 

తక దృష్ట్వా. ౧౫.౧౬ 

(ఏవ మితి.) కాలసర్యాయయోగేన బహుకాలాతివాహజకర్క్మయోగేన యుక్కోఒభవత్. ౧౭ 

(రా బేతిఎ అస్యాఒ౬(శ్రమసమీప సత ఇతి అస్యాఒఒశ మన స్యా త్యవిభక్తి కనిర్తేశః, ౧రా 
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యు 

తత్ర యజ్లో మహా నాసీ దృహువర్ష గణా ముతః, 
సమృద్ధః పరయా: అక్ష 'దేవయజ్ఞసమోబఒభవత్. .. 

అఖథా౬వసానే యజ్ఞస్య పూర్వవైర మనుస్మరకా, 

వసేష్టరూపీ రోజాన మిత హోవాచ రాక్షసః 

అస్య యజ్ఞస్య జాతోఒంతో సామిషం భోజనం మమ, 

దీయతా మిహ శ్రీ ఘం వై నా౬(త కార్యా విచారణా. 

త _చ్చుత్వా వ్యాహృతం వాక్యం రక్షసా _బహారూపిణా, 

భక్యుసంస్కారకుశల మువాచ పృథివీపతిః. 

హవిష్యం సామిషం స్వాదు యథాభవతి భోజనమ్, 

తథా కురుష్వ శీఘం వై పరితుష్యే ద్యథా గురుః. 

శాసనం పార్టి వేందన్య సూద్ స్పం[ భాంతమానసః, 

స చ రక్షః పున స్తత సూదవేష మథాఒకరోత్. 

స మానుష మథో మాంసం వార్జివాయ న్యవేదయత్, 

ఇదం స్వాదు హవిష్యం చ సామిషం చాఒన్న మాహృతమ్. 

స భోజనం వసిష్టాయ పత్న్యా సార్గ ముపాహరక్, 

మదయంతాా నరవ్యాఘ సామిషం రక్షసా హృతహ్. 

జ్ఞాత్వా తదా౬౬మిషం వి|పో మానుషం భాజనం గతమ్, 

కోధేన మహతాఒ=విమో వ్యాహర్తు ముపచ[కమే. 

. (తదితి.] భక్షసంస్కారకుశుల మువాచేతి భో జనార్ల మితి శేషః. . . 

౧౯ 

అలి! 

_౧౯_.౨౭- 
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(వాన్మీకినా శతుభమ్నాయ సౌదాసవృ త్రాంతకథనమ్ 

యస్తా త్తం భోజనం రాజ న్మమైత ద్దాతు మిచ్చని, 

తస్తా ద్చోజన మెత తె భవిష్యతి న సంశయః. 

తతః (కుద్ద స్తు సౌదాస సోయం జగాహ పాణినా, 

వసిష్టం కప్పు "మారేభే భార్యా చై న మవారయక్. 
© 

రాజకా (ప్రభు ర్యతో౭౬స్తాకం వసిష్టో భగవా నృషిః, 

(పతిశపుం న శక్త స్త్వం దేవతుల్యం పురోధసమ్, 

తతః కోధమయం తోయం తేజోబలసమన్వితమ్, 

వ్యసర్హయత ధర్మాత్మా తతః పాదౌ సిషేచ చ. 

తెేనా౬స్య రాజ్ఞ సౌ పాదౌ తదా కల్తాషతాం గతౌ, 

తదా (పభృతి రాజాఒ౬సౌ సౌదాస స్సుమహాయ ళాః, 

పొద స్పంవ త్త తః ఖ్యాత చె 3 ఎవ తథా నృపః, 

స రాజా సహా 

పున ర్వసి ష్టం (పోవాచ య దుక్తం (బహ్మరూపిణా, 

త (_చ్చుత్వా పార్టివేందస్య రక్షసా వికృతం చ తత్. 

పునః (హోవాచ రాజానం వసిష్థః పురుషర్ల భమ్, 

(స ఇతి, ) మదయంత్నా్యా రాజపత్న్యా. 

(స ఇతి) యదుక్తం బహ్మరూపిణా, వసిష్టరూసధరేణ యదుక్తం తద్వచో వసిష్టం (ప 

(తదితి.) తత్పార్చి వేందస్య (పణిపాతవాక్యం, రకోవికృతం చ (శుత్యా. 

[50] 

పత్నా వై (పణిపత్య ముహు ర్ముహుః. 
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(కాల ఇతి, 

శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 
రు 

మయా రోషపరీకేన యదిదం వ్యాహృతం వచః. 

నైత చృక్యం వృథా కర్తుం (ప్రదాస్యామి చ తే వరమ్, 

కాలో ద్వాదశ వర్షాణి శాపస్యా౬ంతో భవిష్యతి. 

మ (తృసాదా చ్చ రాజేంద వ్యతీతం న స్మరిష్యసె, 

ఏవం స రాజా తం శాప ముపభుజ్యాఒరిసూదనః,. 

_పతిలేఇ పునా రాజ్యం |పజా శే ఎవాఒన్వవాలయతీ , 

తస్య కలాషవాదస్య యజస్యాఒ౬యతనం శుభమ్. 
వహ వ 

ఆ శమస్య సమీ పేఒస్వ య న్మాం పృచ్చసె రాఘవ, 

కసం తాం పాదివెం దస కథాం శ్రుత్వా సుదారుణామ్. 

వవెళ సర శాలాయాం మహారి మభివాద్వ చ, 
వడా యె 

ఇతి శ్రీమదామాయతణే, ఉత్తరకాండె, పంచషష్టితమ స్పర్షః. 

ఆాాజ్యాట్ష్రల్మ్యాళ- 

(త స్యేతి.) (కల్మాషపాద ఇళ.) తస్య నామాంతరం, శాపానంతరం మి 

8౫౪ 

౨౬(€| 

ఇద (| 

హ్ ఇక. 

వ్యాతిత ౦ న స్మరిష్యసి, మయా హఠా చ్చ ప్పం న మనసి కుర్విత్యర్హ 8. 32౪ 

శ ఇ గా 

(తణవా 

కుపిత స్సకా వసిష్టం శప్త్పం జల మాదదే, స్వయ మేవ మాం నియుజ్య కథం పున స్ప్వ్వయ మేవ 

కుప్యతీతి, తదా తద్భార్యా సమాగత్య సర్వథా గురు ర్న (పతిశాపార్డ ఇతి (ప్రతిషిద్దవతీ, తతో రాజా 

తద్వచ స్పాధ్వితి మత్వా శాపాయ గృహీతం జలం స్వ పాదే (పడీ ప్తవాకా, తదా (పభృతి కల్మాష 

పాదనామా౬భవత్ , కల్మాషం కోపగృహీతశాసజలకృతనీలరూపతా. త౩ట్టీ..3౯్ ట్వ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, డ్ తర కాండవ్యాఖ్యానే, 

పంచషషితమ స్పర్షః. 
రు a 

చరత నా 
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యా మేవ రా(తిం శశతుఘ్నః పర్థశాలా ముపావిళత్, 

తా మేవ రా|తిం వీతాఒపి _సపసూతా దారకద్వయమిు. ౧. 

తతో౬ర్హరాతసమయే బాలకా ముూనిదారకాః, 

వాల్మీ కః (పయ మాచఖ్యు సీతాయాః (పసవం శుభమ్. ౨ 

భగవకా రామపత్ని నా పసూతా దారకద్యయమ్, 

తతో రకెం మహాతేజః కురు భూతవినాశినీమ్. అ 

తేషాం త ద్వచనం (శుత్వా మహర్షి స్పమువాగమత్, 

బాలచంద|పతీకాళొ దేవప్పుతౌ మహాజసా, ర్త 

జగామ తత హృష్లాత్మా దదర్శ చ కుమారకౌ, టె 

భూతఘ్నం చా౬కరో తాభ్యాం రక్షాం రక్షోవినాశినీమ్. జ 

కుశ ముష్టి ముపాదాయ లవం చైవ తుస ద్విజః, 

వాల్మీకి: (పదదె తాభ్యాం రక్షాం భూతవినాశిసిమ్. ౬ 

య _స్తయోః పూర్వజో జాత స్ప కుశ్లై ర్మంతసత్క్బృతై ౩, 
నిరారసీయ సు తదా కుళ ఇత్యస్య నామ తత్. ౭. = లు ఎ 

అధ షట్ షషితమ స్పర్షః 
యలు ౧ 

Bn 

(యా మెవేత్యాది.) యస్యాం ర్మాత్యా మిత్యర్హ 8. ;పసూతా పసూతవతీ. ౧-౨ 

(భగవన్నితి.) భూత వినాశినీం బాల్బగహవినాశినీమ్. 3౫ 

(కుశ ముష్టి మితి.) (లవం చై వేతి) అధః[పదేశలూనకుశము ష్ట్యేక దేశ మిత్యర్థః. కుశ 

ముష్ట్యగాధోభాగాభ్యాం కమా జ్ఞ్యేష్టకనిష్టయోః (ప్రమార్జన మితి |ద్రష్టవ్యమ్. ౬ 

(య ఇతి.) నిర్మారనియః నిర్మారనార్లో యతో జాతః తతో నామాఒకరోదితి శేషః. ౬ జ హై లా 
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య శ్చా౬సరో భవె తాభార౦ లవేన స సమాహితః, 

నిర్మార్హనయో వృద్దాభి రవ ఇత్యేవ నామతః, లా 

ఎవం కుళశలదొ నామ్నా తా వుభొ యమజాతకి, 

మత్క్బతాభ్యాం చ నామభ్యాం క్యా తియుకొ భవిష్యత 8. జా 

తాం రక్షెం జగృహు సా శ్చ మునిహసా తృమాహితా,, 

అకుర్వం కృ తతో రక్షాం తయో ర్విగతకల్మషా:. ౧౦ 

తథా తాం (కియమాణాం చ వృద్దాభి ర్లోత నామ చ, 

సంకీర్తనం చ రామస్య సీతాయాః (పసవౌ శుభౌ. ౧౧ 

అర్హరా(శే తు శ|తుఘ్ను శుశావ సుమహ (తియహ్, 

పర శాలాం తతో గత్వా మాత రిషే్యతి చా&(బవీతీ. రా౨ 
జ దట 

(య శ్చాసర ఇతి)  (తాభ్యా మన్య ఇతి) తయోః కుమారయో రన్య ఇత్యర్థః. 

అవేన లూనకుళముష్ట్యధోభాగేన, వృద్ధాభి ర్మార్టనీయ ఇతి సూతికాగృహమధ్యే బుషి ప్రవేశాభావాత్, ౮ 

(ఎవ మితి. (థ్యాతియు క్రొ భవిష్యత ఇతి.) యమశాతకె యమళౌ,. ణా 

(తా మితి. తతః అనంతరం, సమాహాతా స్తా వృద్ధాః మునిహస్తా శ్రాం మునినా దీయ 
| అ అధ, క గ ర జ ఎద / మానాం రకెం చ జగృహుః, పృతయోః (ప్రదానార్జ మితి శేషః, రకం అకుర్వన్నితి, వృద్దా ఇతి 

శేష, లం 

(తథేతి) (జన్మ చ నామ చేతి) యద్యపి జాతకర్మ పుత్రజన్మదివసే కర్తవ్యం తథా 

స్యేవం నామ కౌ భవిష్యత ఇతి బుషివచనా త్త చృవణమా;త్ర మితి మంతవ్యం. సంకీర్తనం చ 

రామస్యేతి. (రామపత్నీప్రసూళేతి మునిదారకవచ శృవణాత్. ౧౧ 

వాల్మీ కేః పర్ష్లశాలాం గత్వా సామాన్యతో దిషా దృ షెతి సూదయకా మునిం (సతిహరే 
౬ లు రు ర్న 

జాహ (అర్షర్నాత ఇత్యాదినా అనేన సీతా 'విసృషేతి రామాదిత్రయవ్యతిరికెః న జ్ఞాత మితి 
యలు రా = a 

సూచితమ్, ౧౨ 
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వీ డ్ అ చే ox, లీ (శత్రు ఖ్నున సతాయాః పుతొత్ప త్తి శవణజనిత హర్ష పకార 8) 

తథా తస్య _(పహృష్టస్య శ(తుఘ్నస్య మహాత్మనః, 

వ్యతీతా వార్షి కీ రాతి శ్నావణిీ లఘువి కమా. రాక 

(పభాతే సుమహావీర్యః కృత్వా పౌర్వాష్టాకేం [కెయామ్, 

మునిం _పాంజలి రామం. త్య యయౌ పళ్చాన్ముఖః పునః. ౧౪ 

స గత్వా యమునాతీరం స్తర్నాతోషితః పథి. 

బుషీణొం పుణ్యకీర్రీనా మా(శమె వాస మభ్యయాతి . ౧౫ 

స తత మునిఖి స్సార్థం భార్గవ పముఖై_ ర్నృ్రపః, 

కథాభీ రభిరూపాభి ర్వాసం చ కే మహాయశాః ౧౬. 

స కాంచనాదైక ర్మునిభీ స్పమేతో రఘు( సవీరో రజసీం తడాసిమ్ు, 

కథా పకార్రై రృహుభి ర్మహాత్తా విరామయామాస నరేందసూనుః. ౧౭ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే. షట్షష్టితమ స్సర్గః. 

కవల ఆకక్టం-+-- 

(తథేతి) వర్షాసు భవా వార్షికీ, తత్రాపి శ్రావణీ శావణమాసవ_ర్టినీ, కాచ్చిదాతి రితి 
లఘువి( కమ ఇత్యగేణ సంబంధః. లఘువిక మెతి పారే ఫీ ఘగమనేతి రాతి వి శేషణమ్, ౧౩ 

(ప్రభాత ఇతి) మునిం వాలీ కిమ్, ౧౫ 

(స ఇతి.) మునిఫఖి స్సార్థ మిత్యనేన సేనా గంగాతీర ఏవ స్టాపితేతి సూచితమి. ౧౬-౧౩ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితె, (శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యా నే. ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

షట్ షష్టితమ స్సర్గః, 

Rm . విరా 
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అథ రా(త్యాం (పవృతాయాం శతుఘ్న్మో భృగునందనమ్, 

పపచ్చ చ్యవనం వ్ పం లవణస్య యథా బలమ్. గ 

శూలస్య చ బలం (బహ్హకా కే చ పూర్వం వినాశితాః, 

అనేన శూలముఖ్యేన ద్వంద్వయుద్ద ముపాగతాః. లి 

తస్య తద్వచనం _శుత్వా శ తుఘ్నస్య మహాత్మనః, 

(వత్యువాచ మహాశేజా శృ్యవనో రఘునందనమ్. కె 

అసంఖ్వేయాని కర్మాణి యాన్యస్య రఘునందన, 

ఇక్ష్వైకువంశ పభ వె యద్వ్భృ త్తం తచ్చృణుష్య మె. ( ఇ 

అయోధ్యాయాం పురా రాజా యువనాశ్వసుతో బలీ, 

నూంధాతేతిస విఖ్యాత ప్రమ లోకేమ ఏర్యవాకా. వా 

(అధేత్యాది,) (పవృ తాయా మాగతాయా మిత్యర్ణః. సపచ్చ శూలవృతాంత మితి శేషః. ౧ 

(శూలస్యేతి) అనేన ద్వంద్వయుద్ద ముపాగతాః, ౩ పూర్వం శూలేన నిపాతితా ఇతి సప 

చ్చేతి యోజనా. (బహ్మ న్నిత్యారభ్య (పశ్నవచనం. (అనేనేతి.) అవణ; సరామృశ్యతే, అనేన లవణ 

బలం శూలబలం చ సృష్టం భవతి, ౨౩ 

(అసంఖ్యేయానీతి) అస్య కూలస్య యాని శ్యతుసంహారకర్మాణి తాన్యసంభ్యేయాని, 
తత్ర (ప్రసిద్ధ మేకం దర్శయతి (ఇత్వెకువంశ ప్రభవ ఇత్యాది)  యద్వృ త్తం యద్వ్యాపారం, 

తచ్చుణుష్వు= ౪న. 
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(చ్యవనేన శ తుఘ్నాయ మాంధాతృక థాకథనమ్) 

స కృత్వా పృథివీం కృత్సా్నం శాసనే పృథివీపతిః, 

సురలోకమితో జేతు ముద్యోగ మకరో న్నృపః. 

ఇం దస్య చ భయం త్మీవం సురాణాం చ మహాత్మనామ్, 

మాంధాతరి కృతోదోోగే 'దేవలోకబినీషయా 

అరాసనేన శ|కస్య రాజ్యార్షన చ పారివః, 
థ్ లి థ్ థి 

వంద్యమాన స్పురగఖై ౩ (పతిజా మధ్యరోహత. 

తస్య పాప మభి పాయం విదిత్వా పాకశాసనః, 

సాంత్యపూర్వ మిదం వాక మువాచ యువనాశ్వజం. 

రాజా త్వం మానుషే లోకే న తావ త్పురుషర్ష భ, 

అకృత్వా పృథివీం వళ్యాం దెవరాజ్య మిహేచ్చసి. 

యది వీర సమ్మగా తే మేదినీ నిఖిలా వశే, 

'దేవరాజ్యుం కురు పష్వేహ సభృత్యబలవాహనః. 

ఇంద మేవం (బువాణం తం మాంధాతా వాక ను బపిత్, 

క్వ మే శక పతిహతం శాసనం పృథివీతలె. 

త మువాచ సహ సాక్ లవణో నామ రాక్షసః, 

మధుప్పుతో మధువనే న తెఒ౬ఒజ్షాం కురుతెజఒనఘ. 

399 

(0 

యఖ. 

(అర్హతి) శ్యకస్యార్దాస నేన అర్దరాజ్యన చ యుక్తః, పార్టివో రాజా భూత్వా, సురగతై 

ర్వంద్యమానః స్థాస్య ఇతి (పతిజాం కృత్యా, దివ మధ్యారోహత, ౯ 

(రాజా త్వ మితి,) తావత్రథమతః మానుష ఏవ లోకే సర్వాత్మనా న్వరాజాసి, స త్వం 

పృథివీ మేవ వశ్యామకృత్వా కథ మిహ దేవరాజ్య మిచ్చసి. 

(త మితి, తే౬ఒ౬జా మితి సంధిరారః, కే ఆజామ్, 
f= యమ్మ [=e 

ప అ ఖా. 

౧౪ 
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తచ్చుత్వా వి పాయం మయూరం సహసాకేణ భాషితమ్, 

(వీడీతోఒవాజ్ముఖో రాజా వ్యాహర్తుం న శశార హా 

ఆమంత్య తు సహ సాకం (పాయా కించి దవాజ్యుఖః, 

పున రేవాఒఒగమ (చ్చీమా నిమం లోకం నరేశ్వరః, 

స కృత్వా హృదయె౬మర్షం సభృ్యత్యబలవాహనః, 

ఆజగామ మధోః ప్ముతం వశే కర్తు మరిందమః. 

ంకమాణో లవణం యుద్ధాయ పురుషర్ష భః, స కా 

దూతం సం పెషయామాస సకళం లవణస్య రా. 

స గత్వా విపియాణ్యాహ బహూని మధున సుతమ్, 

వదంత మెవం తం దూతం భకయామాస రాక్షసః. 

చిరాయమాణే దూతే తు గాజా (కోధసమన్వితః, 

అర్షయా మాన త దక్ష శృరవృష్యా సమంకతః, 

'తతః (పహస్య త దక శూలం జగాహ వాణినా, 

వధాయ సానుబంధస్య ముమోచా౬ఒ యుధ ముత్తమమ్. 

తచ్చూలం దీస్యమానం తు సభృత్యబలవాహనమ్, 

భస్మీకృత్వా నృపం భూయో లవణస్యాగమ త్కరమ్. 

ఎవం న రాజా సుమహోకా హత స్పబలవాహనః, 

కూలస్య తు బలరి సౌమ్య అపమేయ మను త్తమహమ్. 

౧౪ 

౧౫ 

(చిరాయమాణ ఇతి.) _ చిరాయమాణే" విళందిం కుర్వాణే, “లి ౧9౨5 
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(శత్రుఘ్నేన లవణం (పతి యుద్దాయాహ్వానమ్) 

శః (పభాతే తు అవణం వధిష్యసి న సంశయః, 

అగ్భహీతా౬౬యుధం &(పం (ధ్రువో వా విజయ స్తవ. న! 

లోకానాం స్వ చైవ స్యా తతి కర్మణి చ తయా, ౨౩ | 

ఏత తే సర్వ మాఖా్యాతం లవణస్య దురాత్మనః. 

శూలస్య చ బలం ఘోర మపమేయం నరర్షభ, 

వినాశ శ్రైైవ మాంధాతు ర్య తెనాజభూ చ్చ పార్థివ. ౨ ౫ 

త్వం శ్వః (పభాతే లవణం మహాత్మన్వధిష్యసే నాఒ(త తు సంశయో మే, 

శూలం వినా నిర్గత మామిషార్ధె (ధువో జయ సె భవితా నరేంద. ౨౬ 

ఇతి (గ్రామ దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, స_ప్తషష్టితమ స్సర్గః. 

లతా డయానా 

అథ అషషషితమ స్సర్గః, 
చోట గ్ 

రు దూ 

కథాం కథయతాం తేషాం జయం చాకాంకతాం శుభమ్, 

వ్యతీతా రజనీ శి ఘం శతుఘ్నస్య మహాత్మనః. గ 

తతః (పభాతే విమలే తస్మికా కాలే స రాక్షసః, 

నిరత స్తు పురా ద్దీరో భకహార్నపచోదితః 

అథ శుతశూలబలం (పతి స్వవిజయసం దేహనివృ త్యా ఆహా (శ్వః (ప్రభాత ఇత్యాది, ౨౬ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషలే, మణిమకుటాభ్యానె, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

స పషషితమ స్పర్షః. 
ఇచి దం Py 

యాపద నును -ఆకరా--- 

అథ అషషషితమ స్పర్షః, 
అ రు (a) 

(కథా మిత్యాది.) 

(తత ఇతి.) భక్షాహారప్రచోదితః భక్ష్యస్య ఆహారః, ఆహరణం తేన _పచోదితః. 

[51] 
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ఏతస్మిన్నంతరే వీర శృతుఘ్నో యమునాం నదీమ్, 
తీరా మధుపురద్వారి ధనుష్ప్చాణి రతిష్టత. 3 

తతోరదివనే (పా క (కూరకరా స రాక్షసః, 
ధి వ ఎజ్ 

ఆగచ్చ దృహునాహసం (వాణినాం భారముద్యహాకా. ౪ 

తతో దదర్శ శ తుఘ్నం స్థితం ద్వారి ధృతా౬౬ యుధం, 

త మువాచ తతో రక్షః కి మనేన కరిష్యసి. x 

ఈదృశానాం సహ(సాణి నాయుధానాం నరాధమ, 

భక్షితాని మయా రోషా తాల మాకాంక్షసే ను కిమ్. ౬ 

ఆహారళ్చా ప్యసంపూర్జా మమాఒయం పురుషాధమ, 

స్వయం (సవిపో౬ఒద్య ముఖం కథ మానాదగ దుర్మతి. 2 

తవై్యవం భాషమాణస్య హసత శ్చ ముహుర్ముహుః, 

శ తుఘ్న్మా పీర్యసంపన్నో రోషాద్య శళూణ్యవాఒసృజత్. లా 

తస్య రోషాభిభూతస్య శ తుఘ్నస్య మహాత్మనః, 

తెజోమయా మరీచ్య స్తు సర్వగాత్రై 9 ర్వినిష్పత౯ా. ౯ా 

ఉవాచ చ సుసర్నకుద శృ తుఘ్న స్తం నిశాచరమ్, 
(6 అం 

యోద్దు మిచ్చామి దుర్చుద్దు ద్వంద్వయుద్ధం త్వయా సహ. ౧౦ 

పుతో దశరథస్యాఒహం౦ (భాతా రామస్య ధీమతః, 

శ(తుఖ్న్మా నితరశ| తుఘ్నో వధాకాంకీ తవా౬౭ గతః, ౧౧ 

(తత ఇతి.) అనేనాయుధేన. 3-8 

(తస్యేతి) (రోషా దితి) దుఃథానందాభ్యాం ఇవ రోషాదప్యకు జాయతే. లా 

(తస్యేతి.)  గాక్ట్రెః వినిస్పత న్నితి గ్యాకేభ్యో వినిప్పత న్నిత్యర్థః, ౯౧౧ 
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—D (ఆ) రం EE 

(లవణశ|తుఘ్నయోః ద్వంద్వ యుద్దము 

తస్య మే యుద్దకామస్య ద్వంద్వయుద్దం _పదియతామ్, 
శతు స్వం సర్వజీవానాం న మే బజీవ౯ గమిష్యసి, ౧-౨ 

తస్మిం _స్తథా (బువాణె తు రాక్షసః (పహసన్నివ, 

(ప్రత్యువాచ నర శేష్టం దిష్ట్యా పాపోసి దుర్మతే. ౧౨ 

మమ మాతృష్వసు _ర్భాతా రావణో రాకసాధిపః, 

హతో రామేణ దుర్చుద్దె స్రీేతోః పురుషాధమ. ౧౪ 

తచ్చ సర్వం మయా కెంతం రావణస్య కులక్షయమ్ు, 

అవజ్లాం పురతః కృత్వా మయా పూర్వం విశేషతః. ౧౫ 

నిహతాశ్చ హి మె సర్వే పరిభూతా _స్తణం యథా, 

భూతా శె వ భవిషా్యశ్చ యూయం చ పురుషాధమాః. ౧౬ 

తస్య తే యుద్దకామస్య యుద్దం దాస్యామి దుర్మతే, 
ధి థి 

తిష్ట త్వం చ ముహూర్తం తు యావదాయుధ మానయే. 

ఈప్పితం యాదృశం తుభ్యం సజ్జయే యావదాయుధమ్, ౧౭౪ 

(మమ మాతృష్వసు రితి] ఆయ మర్గః పూర్వ ముక్తః, న హతా 'క్చేతి పాఠాం 

...తరమ్. ౧౨౧౪ 

(త చ్చేతి) మయా౬వజ్ఞాం పురత। కృత్వా యూయం విశేషత కొంచ ఇతి సందింధః. 

మయా యూయం విశేషత ఇతి పాఠాంతరమ్, . ౧౫ 

(నిహతా శ్చేతి) భూతా శ్చ భవిష్యాశ్చ వర్తమానా శ్చ పురుషా స్పర్వేఒపి మే 

మయా నిహతాః, కేచి త్సరె తృణం యథా భవతి తథా_ పరిభూతా థు అలక్షీకృతా శ్చ. ౧౬ 

ది ల ంం న ఆ _ 
(త స్యెతి.) యాదృశం తుభ్య మీప్సితం తాదృశం౦ యుద్దం దాస్యామి. (సజ్జయె యా] 

దాయుధ మితి,) ఆయుధం గృహీత్వా సజయిషేే తావ తిషే త్యరః, ౧౭౮ 
. జ ౨ థి -. ల్ 

UY 
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త మువాచాఒథ శ|తుఘ్నః క్వ మే జీవకా గమిష్యసి, 

శతు ర్యదృచ్చయా దృష్టో న మో క్తవ్యః కృతాత్మనా. ౧౮౪ 

యో హా విక బయా బుద్వా పసరం శతవే దదౌ. 
దం థి 

స హతో మందబుద్దిత్వా ద్యథా కాపురుష _స్తథా. ౧౯౪ 

తస్మా త్చుదృష్టం కురు బీవలోకం శరై శ్శిత్రై స్తాం వివిధై ర్నయామి. 

యమస్య గహా౬భిముఖం హి పాపం రిప్పుం (తిలోకస్య చ రాఘవస్య, ou 

త్రి శ్రీమ్మ దామాయణే, ఉ త్రరకాండే, అష్టషష్టితమ స్సర్గః, 

లన ఆఅకక్తా- 

అథ ఏకోనస పతితమ స్పర్షః. 
ద “AO 

త(చ్చుత్వా భాషితం తస్య క్రతు ఘ్నస ్న సరి మహాత్మనః, 

(కోధ మాహారయ త్తీవం తి తిష్ట తతి చా ౬|బఐవీత్. రా 

బాణా పాణిం వినిష్పిష్య దంకతాళా కటకటాప్య చ, 

లవణో రఘుశార్హూల మాహ్వయామాస చాఇసకృత్. 3 

mm 

(త మితి.) తం ఆయుధం జిఘృక్షు మిత్యర్థః. ౧౮౪4 

(యో హీతి.) (ప్రసర మవకాళం శూల గహణా 
dA 

డ్రి Ea 
ణం 
ల ౧౯౬ _.. ౨౦౪ 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ_త్రరకారిడవ్యాఖ్యా నే. 
అషషషితమ స్సర్గః. 

అ దణ a 

సక ఫూ — 

అథ ఏకోనస పతితమ స్సర్గః. 
అట a 

(త చ్రుశ్వేత్యారి.) ఇ 



ఉ_త్తరకాండె - ఏకోనస ప్తతితమ స్పర్షః 

(శతుఘ్నేన లవణాసుర వధః) 

త మాహ్వయంతం సౌమి(తి* లవణం ఘోరదర్శనమ్, 

శ తుఘ్నో దేవశతుఘ్న ఇదం వచన మ్మబవ్త్. 

న శతుఘ్నః తథా జాతో యథాఒన్యె నిర్జితా స్త్వయా, 

త దద్య బాకాభిహతో (వజ త్వం యమసాదనమ్. 

బుషయో౬ఒప్య౬ఒద్య పాపాత్మకా మయా త్వాం నిహతం రణే, 

పశ్యంతు వివా విద్వాంస ప్రిదశా ఇవ రావణమ్. 

త్వయి మద్చాణనిరగే పతితెఒద్య నిశాచర, 
దెఖ 

పురే జనపదే చా౬పి క్షేమ మేవ భవిష్యతి. 

అద్య మద్చాహుని ష్కాంత శ్శరో వ జనిభాననః, 

(పవేక్యుతే తే హృదయం పద్మ మంశు రివాఒర్మ- జః, 

ఏవ ముకో మహావృక్షం లవణః [(కోధమూర్చితః, 

శతుఘ్నోరసి చిక్షేప స చ తం శతధాఒచ్చినత్, 

త ద్రష్ట విఫలం కర్మ రాక్షసః పున రేవ తు, 

పాదపాం తృుబహూజా గృహ్య శతుఘ్నాయా౬సృజ దృలి. 

శ(తుఘ్ను శ్చాపి తేజస్వీ వృక్ష నాపతతో బహూకా, 

శిభి శృతుల్ని రేకై కం చిచ్చేద నతపర్వభిః. 

తతో బాణమయం వర్షం వ్యసృజ _దాకసోరసి, 

శతుఘ్న్మో వీర్యసంపన్నో వివ్యధే న స రాక్షసః 

మనను గారాలు 

(శ్యకుఘ్న శ్చేతి) ఏకైక మితి వృక్ష మితి శేషః. 
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తత; (పహస్య లవణో వృక్ష ముద్యమ్య వీర్యవాకా, 

శిరస్యభ్యహన చ్చూరం (సనాంగ స్ప ముమోహ వై, 

తస్మి న్నిపతితే ఏరే హాహాకారో మహా నభూతి, 

బుషీణాం దెవసంఘానాం గంధర్వాపృ్పరసాం తథా. 

త మవజ్ఞాయ తు హతం శ(తుఘ్నం భువి పాతితమ్, 

రక్షో లబ్బాంతర మపి న వివేశ స్వమాలయమ్. 

నాఒపి శూలం పజగాహ తం దృష్ట్వా భువి పాతితమ్, 

తతో హత ఇతి జ్ఞాత్వా తాకా భక్షొం తృముదావహతి, 

ముహూరా లబసంజ స్తు పున స్తసౌ ధృతాయుధః, 
ది రగా తై అన DD Go 

శ|తుఘ్మో వై పురద్వారి బుషిఖీ స్పంపపూజితః. 

తతో దివ్య మమోఘం తం జ[గాహ శర ముత్తమమ్, 

జ్వలంతం తేజసా ఘోరం పూరయంతం దిళో దశ. 

వ(జాననం వ్యజవెగం మేరుమందరసన్ని భక్, 

నతం పర్వసు సర్వేషు సంయుగే స్వపరాజితమ్. 

అసృక్చందనదిగ్గాంగం చారుష్మతం పత తిణమ్, 

దానవేందాచలేందాణా మసురాణాం చ దారణమ్. 

తం దీప్త మివ కాలాగ్నిం యుగాంతే సముపస్థితే, 

దృషా సర్వాణి భూతాని పర్మితాస ముపాగమకా. 
(wn ot 

ద ల న ద ద. 

(త మితి.) 

(ఆస్బృ గితి.) 

తతా 

~ 

ఇక్ 

(తిణం బాణం, దాన వేం్యదరూపా ఆచ లేం(ద్రాః తేషాం దారణమ్. 

లఅబాంతర మపి శూల(గహాణం (పతి అబావరెళ మపిత్యర 8, 
ఇ ధ థి 

౧౨ 

oA 

O౧౨ ౧౮ 

అసృ కృందనదిగ్దాంగం అస్ఫ్మగూపై శ్చందనై 8 లి ప్పదేహం, పత 

“లక 9౨౦ 
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(శత్రుఘె ఘ్నున లవణాసురవధః) 

సదెవాసురగంధర్వం మునిభి స్పాప్సరోగణమ్, 

జగ ది సర్వ మస్వస్లం పితామహ ముపస్టితమి. 
ఠా ఢి రు 

ఉవాచ దేవదేవెశం వరదం (పపితామహమ్, 

కచ్చి ల్లోకక్షయో దేవ సపాపో వా యుగక్షయః, 

నేదృశం దృష్ట పూర్వం చ న |శుతం (పపితామహా, 

దేవానాం భయసమ్మోహో లోకానాం సంక్షయం (పతి, 

తేషాం తద్వచనం (శుత్వా బహి లోకపితామహః, 
అణా 

భయకారణ మాచష్ట దేవానా మభయంకరః. 

ఉవాచ మధురాం వాణిం శ్చాయిధ్వం సర్వ దేవతాః, 

వధాయ లవణ స్యాజొ శర శృ తుఘ్నధారిత:ః. 

తేజసా తస్య సంమూఢా స్పర్వే స్మ సురస త్తమాః. 

ఏష పూర్వస్య దేవస్య లోకకర్పు స్పనాతనః. 

శర స్తేజోమయో వత్స యేన వైభయ మాగతమ్, 

ఎష వై కై టభ స్యార్టే మధున శృ మహాశరః, 

సృషో మహాత్మనా తేన వధారైె దై త్యయో స్తయోః, 
ర్న అ కా — 

ఏక ఏవ పజానాతి విష్ణు స్తెజోమయం శరము. 

ఏషా ఏవ తనుః పూర్వా విష్ణ సస్య మహాత్మనః, 

(ఏష ఇతి,) _ తేన _పజాపతినా. 

౨౧ 

వలి యట 

Del 

ఎవి 241 

(ఏక ఏవేతి) మహాత్మన స్తస్య విష్ణో రెషా శరమయీ తను రెవ, పూర్వా ప్రాచిన 
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ఇతో గచ్చత పశ్యధ్వం వధ్యమానం మహాత్మనా. 

రామానుజేన వీరేణ లవణం రాక్షసో త్రమమ్, ౨౯౪. 

తస్య తే దేవదేవస్య నిశమ్య వచనం సురాః. 

ఆజగ్యు ర్యత యు ధ్యతే శతుఘ్నలవణా వుభౌ, sou 

తం శరం దివ్యసంకాశం శ తుఘ్నకరధారితమ్. 

దదృశు స్పర్వభూతాని యుగాంతాగ్న్న మివోళ్టితం, ౩౧౪ 

ఆకాశ మావృతం దృష దెవె రి రఘునందన. 
6 రా రె 

సెంహనాదం భృశం కృత్వా దదర్శ లవణం పునః, ౩ ౨|| 

ఆహూత శ్చ పున స్తేన శతుఘ్నన మహాత త్మనా 

లవణ కః [కోధసంయుకొ యుద్ధాయ సముప పస్థితః, 33u 

ఆ కర్తా త్స నికృవ్వూఒథ తదను రన్వినాం వరః. 
౬ అథ 

తం ముమోచ మహాబాణం౦ లవణస్య మహోరసి, ౩ ౪€| 

ఉర స్తస్య వదార్యాఒ౬శు (| పవివేశ రసాతలమ్. 3౫ 

గత్వా రసాతలం దివ్య శృరో విబుధపూజితః, 

పున రేవా౭ఒ౬గమ త్తూర్ల మిక్వెకుకులనంచనమి. 2౬ 

శ|తుఘ్నశరనిర్చిన్నో లవణ స్ప నిశాచరః, 

పపాత సహానా భూమౌ వ్య జాహత ఇవాఒచలః. 3౭ 

(ఇత ఇతి.) వధ్యమానం లవణ మితి నందింధః. ౨౯౪.౪౧ 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాథ్యానే, 

ఏకోనస ప్పతితమ స్సర్గః. 

రహ జట్టం=-- 



ఉ_్తరకాండే _ స్తతితమ స్సర్గః 

(లవణవధన దేవైః శ తుఘ్న పశంసనపూర్వకం వర పదానట్సు 

త శ్చ శూలం మహ _త్తేన హతే లవణరాక్షనసే, 

పశ్యతాం సర్వదేవానాం రుదస్య వశమన్వగాకి. 

ఏకేషుపాతేన భయం నిపాత్య లోక తయస్యా౭పి రఘు[పవిరః, 

వినిర్బభా వు_క్తమచాపబాణ _స్తమః _పణుద్యేవ సహ స్తరళ్ళ్శిః, 

తతో హి దేవా బుషిపన్నగా శ్చ పుపూజిరే హ్యూప్పరస శ్చ సర్వాః, 
దిష్ట్యా జయో దాశరథి రవా_ప్త _స్త్యక్స్వా భయం సర్ప ఇవ (పశాంతః. 

ఇతి (శ్రీిమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ఏకోనస_ప్పతితమ స్పర్ష. 
లా. 

అథ స_ప్పతితమ స్సర్గః 

Bow: 6 

హతే తు లవణే దేవా స్సెంద్రా స్పాగ్నిపురోగమాః, 

ఊచు స్సుమధురాం వాణీం శ(తుఘ్నం శ తుతాపనమ్. 

దిష్ట్యా తే విజయో వత్స దిష్ట్యా లవణరాక్షసః, 
లు రు 

హతః పురుషశార్జూల వరం వరయ సుువత, 

వరదా స్తు మహాబాహో సర్వ ఏవ సమాగతాః, 
అతా 

విజయాకాంకిణ స్తుభ్య మమోఘం దర్శనం హి నః, 

దేవానాం భాషితం శ్రుత్వా శూరో మూర్ద్ని కృతాంజలిః, 

(పత్యువాచ మహాబాహు శృ(తుఘ్నః (పయతాత్మవాకా. 
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3౩౮ 

యా 

గ 

అథ స పతితమ స్సరః 
అణాల . “ 

(హతే త్విత్యాది. ) 

(521 



భతేక్ట్స్మ. 

శ్రీమ(దామాయశణ, గోవిందరాజీయవి శో 
; | టీ 

ఇయం మధుపురీ రమ్యా మధురా దేవనిర్మితా, 

ని వేశం (పాప్తుయా చ్చ మేష మెఒస్తు వరః సరః. 

తం దేవాః (పీతమనసో బాఢ మిత్యేవ రాఘవమ్, 

భవిష్యతి పురీ రమ్యా శూరనేనా న సంశయః. 

సే తథోకా మహాత్మానో దివ మారురుహు స్తదా, 

_శ్యతుఘ్నోఒపి మహాతేజా సాం సేనాం సముపానయత్. 

సా సేనా శ్నీఘ మాగచ్చ [చ్చుత్వా శ తుఘ్న శాసనమ్, 

నివేశనం చ శతుఘ్న శ్నావజేన సమారభకత్. 

స పురా దివ్యసంకాళో వన్డే ద్వాదళమె శుభే, 

నివిష్టా శూరసేనానాం విషయ శ్చాఒకుతోభయః, 

క్షేతాణి సస్యయుకాని కాలే వర్షతి వాసవః, 

అరోగవీరపురుషా శత్రుఘ్న భుజపాలితా. 

ఆర్హచం_ద్మప్రతీకాశా యమునాతీరకో భితా, 

శోభితా గృహముఖై్యై శ చత్వరాపణ వీథినై *. 

(ఇయ మితి) మధురా మనోహరా, నివేశం రాజధానీత్వమ్. 

(త మితి.) శూరా సేనా యస్యాం సా శూరసేనా, 

(సేతి) శ్రావజేన శ్రావణమాసాలంబనేన, నివేశనం స్టాపనం, సమారభత్ 

నివిష్టా చూరసేనానాం రాజ్ఞాం విషయో దేశ శ్చాఒకుతోభయో జాతః, 
లు 

(అర్హచందేతి) అర్హచం(ద[పతీకాశా అర్హచ 6ద్రాకారస ంస్థానా, 

రా 

(స ఇతి.) ద్వాదశ మే ద్వాదశ ఇత్యర్థః, పురా పూర్వం, (పథము ద్వాదశే వర్త, సా పరీ, 

me COO 



ఉత్తరకారిడే _ స్తతితమ స్సర్గః alt 

వ్ | (రామదిదృక్షయా శతు ఘ్నున అయోధ్యాగమననిర్జారణమ 

చాతుర్వర్థ్యస మా ముకా నానావాణిజ్యశో భితా, ౧౧౪ 

యచ్చ తేన పురా శుభం లవణేన కృతం మహక్, 

త చ్చోభయతి శతుఘ్నో నానావర్లోపళోభితమ్, ౧౨౪ 
అ 

ఆరామై శ్చ విహారై శ్చ శొభమానం సమంతతః. 

శోభితాం కోభనీయై శ్చ తథాఒ౬నై $ రేవమాను షైః, ౧౩౪ 

తాం ప్పరీం దివ్యసంకాశాం నానాపణో్యపళోభితామ్. 

నానా దేశాగత్రె శ్చాఒపి వణిగ్బి రుపకోధితామ్, ౧౪|| 

తాం సమృద్ధాం సమృద్దార్థ శృతుఘ్నా భరతానుజః. 

నిరీక్ష్య పరమ పీతః పరం హర్ష ముపాగమత్,. Oxy 

తస్య బుద్ధి సృ్పముతృ్చన్నా ని వేశ్య మధురాం ప్పరిమ్. 

రామపాదెౌ నిరీకేఒహం వర్షే ద్వాదళ ఆగతే, Ce 

తత స్ప తా మమరపురోపమాం వురీం నివేళ్య వై వివిధజనాభిసంవృతామ్. 

నరాధిపో రఘుపతిపాదదర్శనే దధి మతిం రఘుకుల నంశవర్గనః, ౧౭4 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, సప్పతితమ స్పర్గః. 

అన్యా శరై Sn dl 

(యచ్చ శతేనేతి) య త్పురా తేన లవణేన కృతం, తదేవ శుభం, సుధాధవళం. 

కృత్వా, శోభయతి స్మ. ౧౧U— 0౫౪ 

(తస్యతి.) (రామపాదా వితి.) ద్వాదశవర్గాతి క్ర మే (భ్రాతృదర్శనస్య దుష్టత్వా దితి 

భావః. ౧౬U— ౧౭| 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ_త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
స ప్పతితమ స్సర్గః. 



412 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట 
అం 

అథ ఏకసప్పతితమ స్సర్గః. 

BUC? 

తతో ద్వాదశ మె వర్ష శతు ఘ్నో రామపాలితాషమ్, 

అయోధ్యాం చకమే గంతు మల్పభృత్యబలానుగః. 

తతో మంతిప్పురోగాం శ బలముఖ్యా న్నివర్త్య చ, 

జగామ హయముఖై ౪ శ్చ రథానాం చ శతేన సః. 

స గత్వా గణీతా న్వాసాం త్పప్తాప్రై రఘునందనః, 

వాల్మీ క్యాశమ మాగత్య వాసం చే మహాయశొ 8. 

సో౬భివాద్య తతః పాదౌ వాల్మీ కేః పురుషర్షభః, 

వాద్య మర్హ్యం తథా౬౬తిథ్యం జ్ఞగాహ మునిహ_స్పత౩ః. 

బహురూపా సుమధురాః కథా సత సహ సశః, 

కథయామాస స ముని శృ్తతుఘ్నూయ మహాత్మనే. 

ఉవాచ చ ముని ర్వాక్యం లవణస్య వధా(శితమి, 

సుదుష్కు-రం కృతం కర్మ అవణం నిఘ్నతా త్వయా. 

బహవః బా ర్రివా సామ్య హతా స్పబలవాహనాః, 

లవజీేన మహాబాహో యుధ్యమానా మహాబలాః. 

స త్వయా నిహతః పాపో లిలయా పురుషర్ష భ, 

జగత శృ భయం తత (వశాంతం తవ తేజసా. 

అథ ఏకస పతితమ సృరః 
ఆని n 

(తత ఇత్యాది, 

(ఉవాచేతి, లవణస్య వధా(శ్రితం, వృ కౌంక మితి శేషః. 
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(శ తుఘ్నేన కుళలవకృతాద్భుతతర (శ్రీరామాయణజగానశ్రవణమ్) 

రావణస్య వధో ఘోరో యత్నేన మహాతా కృతః, 
ఇదం తు సుమహా త్క_ర్మ్క తయా కృత మయత్నతః. క 

(పతి శ్చాఒస్మికా పరా జాతా దేవానాం లవణే హతే, 
భూతానాం వైవ సర్వేషాం జగత శ్చ (పియం కృతమ్. ౧౦ 

తచ్చ యుద్ధం మయా దృష్టం యథావ త్పురుషర్షభ, 

సభాయాం వాసవస్యా౬భథ ఉపవి'షేన రాఘవ. ౧౧ 

మమా=పి పరమా (పీకి ర బది శ్మతుఘ్న వర్తతే, 

ఉపా ఘాస్యామి తె మూర్ద్ని స్నేహ నిషా పరా గతిః. ౧౨ 

ఇత్యు కా మూర్ధ్ని శ(తుఘ్న ముపాాఘాయ మహామునిః, 

ఆతిథ్య మకరో త్త్స్య యే చ తస్య పదానుగాః. ౧౩ 

స భుక్తవా న్నర్యళిష్టో గీతమాధుర్య ముత్తమమ్, 

శుశావ రామచరితం తస్మి౯ కాలే యథా(కమమ్. ౧౪ 

కం తీలయసమాయు కం | తిస్తానకరణాన్వితమ్, 
ఎఎ థి 

సంస్కృతం లక్షణో పేతం సమతాలసమన్విత మ్. 

శుశావ రామచరితం తస్మిళా కాలే పురా కృతమ్, ౧2౫౪ 

(త చ్చేతి.) (సభాయా మితి.) యుద్దం దము మాగకాయా మితి శేషః, కా=n౧౧ 

(మమేతి. పరా గతిః పరమపయోజనమి, ౧౨౧౩ 

(స ఇతి.) (గీతమాధుర్య మితి.) ఆశమాంతరే గాయతోః కుశలవయో రితి శేషః, ౧౪ 

(తర్మతీతి.) తం తీలయసమాయు క్షం తంత్రీ పీకా. లయ నాలమానం, తిస్టానకరణా 

._స్వితం హృదయకంఠముఖలక్షణవర్లోత్ప తిసానేన కరజేన అన్వితం సంయు కం, సంస్కృతం 
అఆ “టారు (| ప్ో 

సంస్కృతశబ్దరూపం, లక్షణం వ్యాకరణలక్షణం, సమతాశేన గాన్ చితతాళశ బ్రన చ సమన్వితం, 

-రామచరితం రామచరిత విషయమ్, ౧౫ 



414  శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్షే 

తా న్యక్షరాణి సత్యాని యథావృ తాని పూర్వశ . 

_శుత్వా పురుషశార్జూలో విసంజ్ఞో బాష్పలోచనః, 

స ముహూర్త మివాఒసంజ్ఞో ఏనిశ్వస్య ముహు ర్ముహుః, 

తస్యికా గతే యథాన్న త్తం వర్తమాన మివాఒశృణోత్ 

పదానుగా శ్చ యే రాజ్ఞ సాం (శుత్వా గీతిసంపదమ్. 

అవాజ్యుఖా శ్చ దీనా శ్చ ఆశ్చర్య మితి చాఒ(బువకా, 

పరస్పరం చయొ త్మ నైనికా స్పంబభాషిరే. 

కి మిదంక్య చ వర్తామః కి మేత తృ్వప్నదర్శనమ్, 

అర్జా యో నః పురా దృష్ట స్త మ్మాళశమపడె పునః. 

(శుణుమః కి మిదం స్వప్నో గీతబ౦ధం (శీతో భవెత్, 

విస్మయం తె పరం గత్వా శ్తతుఘ్న మిద మ(బువకా. 

సాధు పృచ్చ నర్మశేష్ట వాల్మీకిం మునిపుంగవమ్, 

శతుఘ్న స్వ్యబవి త్స రాషకా కెతూహలసమన్వితాకా. 

నైనికా న కమోఒస్మాకం పర్మిపవ్ట మిహేదృళః, 

(తా నీతి.) 

అక్షరాణి గీతాతరాణి. 

(పదానుగా 'శ్చేతి) 

(స ఇతి) తస్మికా గీలే, వర్తమాన మివ ప్లితమ్. 
జాతి యి 

దృష్ట ఇతి అవ ఊ్ఞఖత్వాది. 

(అర్హ ఇతి.) పురా దృష్టః, 

శృణుమః, కిన్ని ఏద మా శమాసంభావిత మిత్యర్థః. 

౧౭౧౧. 

OU 

నవం... 

పూర్వశః పూర్వస్మి౯ కాలే, యథావృ త్రాని యథా పవృత్రా న్యనుభవసిద్ధాని, 

OE 6 

౧౭౪. 

(అవాజ్ముథా శ దీనా 'శ్చేతి.) ఎవం రామచర్శితగాయకో ఒస్మాభి ర్న 

౧౮౪|--౧౯,. 

. అపరోక్షదృష్టః త మర్భ మాశ్రమపదే ఆశ్రమస్తానే॥. 

౨౦౪౨౨౪ 
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(శతు య్నున వాల్మీ క్యభ్య మజ్జ యౌ అయోధా్యగమనము 

ఆశళ్చర్యాణి బహూ నీహ భవం త్యసన్యా౬ఒ| శ్రమే మునేః. 

నతు కొతూహలా ద్యు క మన్వేషుం తం మహామునిమ్, ౨౩4 

ఎవం త ద్వాక్య ముక్త్వా చ నైనికాకా రఘునందనః. 

అభివాద్య మహర్షిం తం స్వం . నీవేశం యయ కదా, 2౪a 

ఇతి (శ్రిమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ఏకస_ప్పతితమ స్సర్గః. 

“05”. 

అథ ద్విస ప్రతితమ స్సర్గః 

తం శయానం నరవ్వా ఘం నా నా౬భారగమ త్తదా, 

చింతయంత మనేకాగం రామగీత మను_త్రమమ్. ౧ 

తస్య శబ్దం సుమధురం తం తీలయసమన్వితమ్, 

(శుత్వా రా(తి ర్రగామాఒఒశు శతుఘ్నస్య మహాత్మనః. 3 

తస్యాం నిశాయాం వ్యుష్టాయాం కృత్యా పౌర్వాష్టాకం (కమమ, 

ఉవాచ (పొంజలి ర్వాక్యం శ|తుఘ్నా మునిపుంగవమ్. త్రి 

ఇ శేష మవగంతుం, |పమషం చేతంర:. ౨౨౪ -----౨% 4 
( ఆశ్చర్యాణీతి) అ న్వష్టు (పష్ట కర్త 

తి (శ్రీగో ఫిందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటావ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాక్యానే, 

ఏకస ప్తతితమ స్సర్గః 

అథ ద్విస ప్తతితమ స్సర్గః 

. స? క 

(తం శయాన మిత్యాది.) ౧—3 



ఘ 

త్వయాఒనుజ్ఞాతు మితి తవాఒనుజ్ఞా మిత్యర్థః, (ఏభి రితి) మునిఖి రితి శేషః, జ Ey & - ఆ 

(భగవ న్నితి.) 

శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి్లే 

భగవకా (దమ్హు మిచ్చామి రాఘవం రఘునందనమ్, 

త్వయా౬ఒనుజ్ఞాతు మిచ్చామి సహైభి స్పర్యశిత్మ వత్రెః,. 

ఇత్యేవం వాదినం తం తు శ(తుఘ్నం శ|తుతావనమ్, 

వాల్మికి స్పంషరిష్వజ్య విససర్హ చ రాఘవమ్. 

సో౬భివాద్వ ముని_శేష్టం రథ మారుహ్యూ సుుపభమ్ 

అయోధ్యా మగమ త్రూర్హం రాఘవోత్సుకదర్శనః. 

స (పవిష్టః పురీం రమ్యాం (శ్రీమా నిక్షాకునందనః, 
పవివెళ మహాదాహు ర్య|త రామో మహాదుంతిః. U SU ఫీ 

స రామం మంతిమధ్యస్థం పూర్ణ చం్యదనిభాననమ్, 

పశ్య న్నమరమధ్యస్థం సహ్మసనయనం యథా. 

అభివాద్య మహాత్మానం జ్వలం౦ంత మివ తేజసా, 

ఉవాచ (నాంజలి ర్వాక్యం రామం సత్యపరా(కమమ్. 

యథాజ్ఞ ప్తం మహారాజ సర్వం తత్కతవా నహమ్, 

హత స్ప లవణః పాపః పురీ చా౬ఒస్య ని వేశితా. 

ద్వాద క్రై తే గతా వరా సాం ఐనా రఘునందన, (౧... యా ౦ 

నోత్సహెయ మహం వస్తుం త్వయా విరహితో నృప. 

స మె |పసాదం కౌకుత్హ కురుష్వాఒమితవి కమ, 

వమాతృహీనో యథా వత్సో న చిరం (పవసా మ్యహమ్, యా. 

రాఘవం రఘుగో త్రాపత్యం, రఘునందనం రఘుకులనందనం, 

మ జా. 



న నానన 

ఉ త్తరకాండే - ద్విస ప్రతితమ స్సర్గ ః 

(శతుఘ్నేన మధురాం (పతినివ ర్హనమ్ 

ఏవం (బువాణం శ్తుఘ్నం పరిష్వజ్యెద మ(బపీక్, 

మా విషాదం కృథా శ్ళూర నై తత్ క్మతియచేష్టితు. 
యె లు 

నావసీదంతి రాజానో ఏి(పవా నేషు రాఘవ, 

(పజా నః పరివాల్యా రా క తధర్మేణ రాఘవ. 

కాలే కాలే తు మాం వీర హ్యయోధ్యా మవలోకితుమ్. 

ఆగచ్చ త్వం నర్మశేష్ట గంతాసి చ పురం తవ. 

మమా౭ఒపి త్వం సుదయితః (వాణి రపి న సంశయః, 

అవశ్యం కరణీయం చ రాజ్యస్య పరిపాలనమ్. 

తసా త్తం వత్స కాకుత్త స పరా(త మిహో2౭ వన, 

ఊర్ల ఇం గంతాసి మధురాం సభృత్యబలవాహనః, 
ధి 

రామ సైకత ద్వచ (శుత్వా ధర్మయు కం మనోగతమ్, 

శతుఘ్మో దీనయా వాచా బాఢ మిత్యేవ చా౬(బవీత్. 

స పరా|తం చ కాకుత్ఫో రాఘవస్య యథాఒ౬జయా, 
—0 ఇ లై 

ఉష్య తృత మహేష్వాసో గమనా యోపచ్నకమే. 

ఆమంత్య తు మహాత్మానం రామం సత్యపరా కమమహ్, 

భరతం లక్ష్మణం చైవ మహారథ ముపారుహాత్, 

(ఏవ మితి) క్షతియచెష్టితం క్షత్రియవిచారః. 

MI 

రామా. 

౧౩-0౧ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 

[౨౩] 

అర అలీ న్ జన _ _ ద్విస _స్ప్తతితమ స్సర్గః, 

మ రు లక --ఆనా--- 
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దూర మాభ్యా మనుగతో లక్ష్మణేన మహాత్మనా, 

భరతేన చ శతు ఘ్నూ జగామఒజ౬ఒళు పురం తతః, ౨౧ 

ఇతి శ్రిమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ద్విస_ప్పతితమ స్సర్గః 

కాలమో 

అథ (తిస్తప్పతితమ స్పర్షః 

_పజ్ఞాపష్య తు స శతుఘ్నం ( భాతృభ్యాం సహ రాఘవః, 

(సముమోద సుఫీ రాజ్యం ధర్మేణ పరిపాలయకా. ర 

తతః కతివయా౬హస్సు వృద్లో జానపదో ద్విజః, 
(a 

మృతం బాల మువాదాయ రాజద్వార ముపాగమత్. ౨ 

రుదకా బహువిధం వి(వః న్నేహదుఃఖసమనిితః, 

అసకృ త్పుుత ప్పుకేతి వాక్యమేత దువాచ హ. కె 

కిం ను మె దుష్కృతం కర్మ పురా దేహాంతరే కృతమ్, 

య దహాం పుత మెకం త్వాం పశ్యామి నిధనం గతమ్, ౪ 

ఆధ (తస ప్పతితమ స్సర్గః. 

౦ జం 

అథ మృతబాలక బాహ్మణస్య రాజద్వారి విలాపః (పస్టా ప్యేత్యాది) 

(రుద న్నితి) అనకృత్ పుత పుశ్రేతి స్నేహనమన్వితా బహువిధా వాచః, రుదళా 
కులసకా, రుదకా బహువిధా వాచ ఇతి చ పాఠః. 
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0 న్న అనాలే ( 

(వి_పేణ మృతన్వబాలకం గృహీత్వా రామసమీపాగమనమ్) 

అవా పయొవనం బాలం పంచవర్షసహసకమ్, 

అకాలే కాల మాపన్నం మమ దుఃఖాయ పుతక. * 

అలై రహోభి ర్నిధనం గమిష్యామి న సంశయః, 
అహం చ జననీ నైవ తవ శోకేన పతక, అ. 

న స్మరా మ్యన్నతం హ్యుక్తంనచ హొంసా స్మరా మ్యహాము, 

సర్వేషాం (పాణినాం పాపం కృతం చైవ స్మరా మ్యహామ, ౭. 

కేనా ఒద్య దుష్కృశతే నాజఒజయం బాల ఏవ మమా౬౬త్మజః, 

అకృత్వా పితృకార్యాణి గతో వై వస్వతక్షయహ్. లా 

నేదృశం దృష్టపూర్వం మె శుతం వా 'ఘోరదర్శనమ్, 

మృత్యు ర|ప్రా ప్పకాలానాం రామస్య విషయే యథా. జ 

రామస్య దుష్కృతం కించి న్మహాదఒ స్త్రి న సంశయః, 

యథా హి విషయస్థానాం బాలానాం మృత్యు రాగతః. రాం 

న హ్యన్యవిషయన్థానాం కొలానాం మృత్వుతో భయమ్, 

త్వం రాజజకా జీవయనై ఏనం జాలం మృత్యువశం గతము, యాగా 

(అప్రాపేతి) కాల మాపన్నం కాలవళం గతమ్. ౫. ౬ 

(నేత) న స్మరామి, అకృతత్వా దేవేతి భావః. 

(నేతి) విషయే దేశే, యథా సర్వానుభవా దితః పూర్వం నేదృళం దృష్టపూర్వమ్. ౯ 

అద్య తు (రామస్య దుష్కృత మిత్యాది) 

(న హీతి.) (త్వం రాజ న్నిత్యాదినా.) ఆభిముఖ్యేన వాదః, 
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రాజద్వారి మరిష్యామి పత్నా సార మనాథవత్ , 

_(బహహత్యాం తతో రామ సము పెత్య సుఖీ భవ. ౧౨ 

(భాతృభి స్సహితో రాజకా దిర్హ మాయు రవాప్స్యసి, 

ఉప్షితా స్మ సుఖం రాజ్యే తవాఒస్మెం తృుహాబల. ౩3 

ఇదం తు పతితం హూసా తవ రామ వశే పితాః, 
రారే ది థా 

కాలస్య వశ మాపన్నా సృషల్సం హి న హన సుఖమ్. ౧౪ 

సంప త్యనాథో విషయ ఇక్వాకూణాం మహాత్మనామ్, 

రామం నాథ మిహా౬ఒ౬నాద్య బాలాంత కరణం (ధువమ్. ౧౫ 

రాజదోషె ర్విపద్యంతే (పజా హ్యావిధిపాలితాః, 

అసద్వ్భృ ల్తె తు నృపతా వకాలే మియతే జనః. ౧౬ 

యద్వా పురే ష్వయుక్తాని జనా జనపదేషు చ, 

కుర్వతె న చ రక్షొ౬ స్తి తదా కాలకృతం భయమ్. ౧౭ 

(రాజద్వారీతి.) సుఖీభవే త్యాది వ్యంగ్యో క్రిః. ౧౨ 

భాత భి రితి. ఉషితా స, ఏతావ తాల మితి శేషః. ౧౩ (భ్రాతృ ) ఎత్రి గ్రా 

(ఇద మితి.) తవ వశే రాజ్యే నో౬స్మాకం, స్వల్ప మపి సుఖం న. ౧౪ 

(సం పతీతి.) అనాథో జాత ఇతి రక్షకసురాజరపొతో శాత ఇత్యర్హ 8. అంతం కరో 

తీత్యంత కరణం. క ర్రరిల్యుట్, బాలాంతకరణం దామ మాసాద్య మహాత్మనా మిత్వెకూణాం 

విషయః సంప్రత్యనాథో జాతః, ౧౫ 

కథ మిత్తం కథ్యత ఇత్యాహ (రాజదోషై రిత్యాది.) ౧౬ 

(యడ్వేతి. అయు కాని అనుచితకృత్యాని, న చ నకా౬ స్తి, అనుచితకృత్యనివారణం 
యదా నాఒ సీ తదైవ కాలకృతం భయం, నాఒన్యథే (త్యర్థః, ౧8 
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(నార దాదిభిః బాలమృతికారణకథనము 

సువ్యుక్త౦ రాజదోషో హి భవిష్యతి న సంశయః, 

పురే జనపదే చాఒపి తతో బాలవధో హక౬యమ్. 

ఎవం బహువిధై రాక $ రుపరుధ్య ముహు శ్రహుకి, 

రాజానం దుఃఖసంత ప్ప సుతం త ముపగూహతే. 

తి (శ్రీమ్మదామాయణే. ఉత్తరకాండే. (త్రిస_ప్పతికమ స్సర్గః. 

అథ చతుస్ప పతితమ స్సర్గః, 
ఎజి Jf 

et యానా 

తథా తు కరుణం తస్య ద్విజస్య పరిదేవనమ్, 

శుశావ రాఘవ స్సర్వం దుఃఖళోకసమన్వితమ్. 

దుఃఖేన చ సంతపో మం్యతిణ స్తా మపాహ్వయత్ 

వసిష్టం వామదేవం చ (భాతరౌ సహ నై గమాళా. 

తతో ద్సిజా వసి పైన సార్ట్ మహో (పవెశితా 

రాజానం దేవసంకాళం వర్ద స్వేతి తతొ ద
 బువ౯ా. 

—————— 

uu 
పై దా 

(సువ్యక్త మితి.) తస్మా దేవ హ్యయ మకాలవధః. 

(ఏవ మితి.) రాజాన దముపరుధ్య, 

421 

భా 

Ce 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్ర
ీరామా యణభూషడే, మణిమకుటా

కాళనే. ఉ త్తరకాండవ్యాక్యానే. 

(తిస ప్తతితమ స్పర్షః* 

——-3 

అథ చతుస్స ప్తతితమ స్సర్గః 

జ rr బాన 

(తథా త్విశాది.) 
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(శృణ్వీతి.) 

పా పః, త చ్చ్యృణు, తత _స్తన్య, (ప్రతిికియాయాః, క ర్రవ్యతాం (శుత్వా, త త్కురుష్వ, 

(శీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

మార్క_ండేయో౬థ మౌద్గ్దలో వామదేవ శ్చ కాళ్యపః, 

కాత్యాయనో౬థ జాబాలి రౌతమో నారద స్తథా. 

ఏతే ద్విజర్ల భా స్సర్వే ఆసనె మావవెశితాః, 

మహర్షీం త్చమను[పాపా నభివాద్వ కృతాంజలిః. 

మంతిణో నై_గమాం శ_ఎన యథార్థ మనుకూలతః, 

తేషాం సముపవిష్టానాం సర్వేషాం దీ ప్రతేజసామ్. 

రాఘవ స్సర్వ మాచసష్టై ద్విజోఒజయ ముపరోధతే, 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా రాజ్ఞో దీనస్య నారదః. 

(పత్యువాచ శుభం వాక్య మృషిణాం సన్నిధి నృపమ్, 

శృణు రాజకా యథా కాలే పాపో బాలస్య సంక్షయ;ః. 

శుత్యా క ర్రవ్యతాం రాజకా కురుష్వ రఘునందన, 

పురా కృత యుగే రాజకా _ద్రాహ్మకా టై తపస్వినః. 

అ బాహ్మాణ స్తదా రాజ న్న తపస్వీ కథంచన, 

(తేషా మితి.) రాఘవః ద్విజోజయం ఉపరోధతీతి సర్వ మాచే 
న్ 

wy 

AU 

౭ (1 

న 

౬ oy 

హే రాజక, అకాలే, అయం వాలసంక్షయః, యథా యేన (ప్రకారేణ 

లాట 

అస నలో జ | క్ ద్ కా ష్య జ 5 _పతిజ్ఞాత మర్త ముపపాదయితుం పిరికా మాహా (పురెత్యాది.) శేతాయుగే అనర్హస్య 

శూదస్య తప శరణ మధర్మః, తేనా జయం బాలవధ ఇతి వక్తుం చతుర్యుగధర్మా; (క మేణ చోచ్యంతే. 

కృతయుగే (బ్రాహ్మణా ఏవ తపస్వినో భవంతి, ఆనశనప్రభృతికాయక్తే శకారిణో భవంతి, తత 
_స్రన్మా దృబాహ్మణః (చాహ్మణవ్యతిరిక్రవర్ణః కథంచన తపస్వీ న భవతి. నిత్యనై మి త్రికకర్మమా(తపర 
ఎవ . భివతి. 

Eu. 
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(నారదేన బాలమృతికారణకథనమ్) 

తస్మికా యుగ (పజ్వలితే (బహ్మభూతే త్యనావృతే. 

అమృత్యవ స్తదా సరే జజ్ఞిరే దీర్హదర్శినః, ౧౦4 

తత స్తేతాయుగం నామ మానవానాం వపృష్మతామి. 

క్ష తియా యత జాయంతే పూ ర్వేణ తపనాన్వితాః, ౧౧|| 

వీర్యేణ తపసా చైవ తెడధికాః పూర్వజన్మని. 

మానవా యే మహాత్మాన స్వత _కేతాయుగే యుగ, ౨౪ 

_(బహక్ష్ముతం చ తత్పర్వం యత్పూర్వం మపరం చ యత్. 

యుగయో రుభయో రాసీ తృమవీర్యసమన్విత మ్, ౧౩|| 

న 

నన్ 
ననన 

గ! అట అడ న అచ అస అలీ 

(తస్మి న్నితి,) (పజ్యలితే తపసా దీ, (దిహ్మభూతే బ్రాహ్మణవర్ణప్రదానే, అనావృశే 

అజ్ఞానావరణరహితే, తస్మికా యుగే కృతయుగే, సర్వ ఏవ, తదా, అమృత్యవః మరణ హేత్వధర్య్మ 

లేశస్యాఒప్యభావాత్ మరణరహిశాః.  అజానావృతత్వా దీర దర్శినః, అ తీతానాగతజా శృ 
an దిమ ఆః 

భవంతి. 
౧౦4 

(తత ఇతి) తతః కృతయుగానసానే, వపుష్మతాం దృఢశరీరాణాం, మానవానాం మను 

వంశ క్షత్రియాణాం సంబంధి, (తేతాయుగం నామ భవతి, తత్చధానత్వా త్రత్సందింధిత్వం. తత 

తేతాయాం, త(తియాః, పూర్తన తపసాఒస్టతా జాయంతే. 
౧౧౪ 

కేతాయుగే త్రపస్వినో జాతాః త(తియాః, కృత యుగే తపస్విభిః (బాహ్మజైః కిం 

తుల్యాః, నే త్యాహ (వీర్యేణేతి) అత్ర (కేతాయుగే శ్రేతాయుగాఖ్యే యుగే, మహాత్మనో యే 

మానవా సృంతి, తదపేక్షయా పూర్వజన్మని. పూర్వస్మికా కృతయుగే. యే మానవా స్తే, తపసా 

వీర్యేణ చాడ౬ధికౌః. 
౧౨౪ 

తెతాయుగ(బాహ్మణాః తులా ఏ వేత్యాహ (బహ్తేత్ర) ఉభయో ర్యుగయోః కృత త్రేత 

యోః, కృతే య(ద్భృహ్మా పూర్వ ముత్క్బృష్టం, యచ్చ తెతాయా మపకృష్ణం క్షత్రం, తదుభయం 

శేతాయాం సమ్మపధాన మాసీత్, 
౧౩౪ 
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అపశ్యంత స్తు న తె సర్వే విశేష మధికం తతః. 

స్టాపనం చక్రిరే తత జాతుర్వర్ద్యస్య సంమతమ్, ౧౪ 

తస్క్మి౯ యుగే పజ్యలితే ధర్కభూతే హ్యనావృతె. 

అధర్యః పాద మేకం తు పాతయ త్పృ్పథిపవితలె, ౧2U 

అధర్మణే రా సంయుక్త చేజో మందం భవిష్యతి. ౧౬. 

ఆమిషం యచ్చ పూర్వెషాం రాజసం చ మలం భృళమ్, 

అనృతం నామ తద్భ్ఫూతం పాదెన పృథివితలె. ౧౭ 

ఏత దేవాఒ౬హ (అపళ్య న్నితి,) సర్వే జనాః, తతః కతియాత్, (బాహ్మణస్యాఒ. 

ధికం, విశేషం తు నాఒ౬పళశ రకా, అపశ్యం స్తు న కే సర్వ ఇతి చ పాఠః, తత్ స్తాపన మాచార 

భేదం వేదోదితం చక్రిరె, చాతుర్వర్ద స్యేత ౪! త స్వార్థ ష్యజ్ , కృతయుగే, తస స్తదభావాభ్యా 

ముభయో ర్ర్వైలక్షణ్యం స్పష్టం, (తైతాయుగి ఉభయో రపి తసస్పామ్యాక్, వై లక్షణ్యకర మాచారభేద 

మకల్పయ న్నిత్యర్థః. ఏవం వైశ్యశ్యూదయో రపి చేదపురాణో కాచారవ్యవస్థాం మహాంతో కల్పయ 

న్నిత్యర్థః, 0౪ ట్ల 

(తస్మి న్నితి.) ధర్మభూతె యజ్ఞాదిధర్మ_పధానే, ఆనావృతే అధర్మావరణరహితే,. 

తస్మిజా (కేతాయుగే (ప్రవృత్తే, అధర్మః పాదం చతుర్దాంశం, పాతయ దపాతయత్, వర్తయామాన. 
| తతాయుగప్పరుషాః క్చెతియు గపురుషవ ద్విమలజ్ఞానర హితతయా (బిహ్మజ్ఞానాధి కార శూన్యాః వర్ణా శమ 

ధర్మా నవాఒ౬ఒచరజకా. అతొ విమలజానాభావా దధర్మః పాద మవతీర ఇత్యర్షః, 
న్ ౬౩ ధ్ 

వా. 

ఎవ మీషత్న్సా 'పసందింధా త్తదాతనా నాం జనానాం [పభావః పూర్వయుగప్పరు షేభ్యః కీణో౬ 

భూ దిత్యాహ (అ ధర్మేణ హేతి) భది ష్యకితి భూతే ల్భట్. 
౧౬ 

ఎవం (కేతాయు గజనానాం ప్రభావస్యా౭ల్పత్వేన సత్యస౦క ల్పత్వాకృష్ణపచ్యత్వాదిపిద్ధ్యఒ 

భావాత్ కృష్యూదిక మేవ జవనొపాయోఒభూదిత్యా౬౬హ (ఆమిష మితి,) సర్వేషాం -కృతయుగ 

(బాహ్మణానాం రాజ్ఞాం చ భృశం మలం మలనన్నింద్యమాన మామషం జీవనోపాయః అనృతం 

నామ ప్రసిద్దిం యద స్తి, త్ర త్స్ఫృధివీతలే పాదెన భూతం సిం, కృత యుగపురుషతుల్యవై భవాభావెనా౬ 

కృష్ణపచ్యత్వా ద్యభావా త్రైతాయుగపురుషాణా మనృత మేవ ఉపనోపాయోఒభూ దిత్యర్థ౬. “సెవాశ్వ 
వృత్తి రనృతం కృషి రషాశిలం తపతి” మిత్యమర:ః, ఆ ౧౭. 
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(నారదేన బాలమృతికారణకథనమ్) 

అనృతం పాతయిత్వొ తు పాద మెక. మధర్మత౩ః, 

తత; (పాదుష్కృళతం పూర్ణ మాయుషం పరినిష్టితమ్. గారా 

పాతితే త్వనృతే. తస్మి న్నధర్మేణ మహీతలే, 

శుభా స్యేవాచర లోక స్సృత్యధర్మపరాయణః, ౧౯ 

(తెతాయు'గే చ వర్తంతే (బాహ్మణాః కృతియా శ్చ యే. 

తపో తప్యంత తే సర్వే శుశూషా మపరే జనాః. 

స్వధర్మః పరమ స్తేషాం వె శ్యళ్నూదం సమాగమత్, 

పూజాం చ సర్వవర్ణానాం శూ దా శ్చ(కు ర్విశేషతః. ౨. 

ఎవ మాయుషః కయోఒప్యభూ దిత్యాఒఒహ (అనృత మితి.) అధర్మతః ఆధర్మ స్త 

'దేకం పాద మనృతలక్షణం జీననోపాయం పాతయిత్వా నిక్షిప్య, తత "సే నైవ పాతేన, పూర్వం 

(పథమ మాయుషః పరినిష్టితం వినాశః, (పాదుష్కృతం పాదుర్చూతం, కృతయుగప్పరుషాపేశయా, 

శ్రేతాయుగపురుషాన్యూనా యుషోఒభవ న్నిత్యర్థః. ౧౮ 

ఏన మనుభావస్యాఒ౬యుష। క్షయే ప్రవృత్తే సతి భీతా స్పంతః, (శ్రేతాయుగపురుషా 
భ్నుభాచరణే నిరతా ఆసన్నిత్యాఒ౬ఒహ (పతితే త్వితి.) అధర్మ అధర్మజాయుషః క్షయే. పాతితే 

త్వనృతే తస్మ న్నితి చ పాఠః, ౧౯ 

శుభాచా రే భేద మెన దర్శయతి. (శేకేతి.) శుశూషాం పూర్వవర్ష పరిచ ర్యాం, అపరే 

వైశ్యకూద్రాః, అకుర్వ న్నితి శేషః, | ౨౦ 

శుశూషావత్ పూర్వోక్తకృష్యాదికమపి వైశ్యశళూద్రయోః పరమధర్మోఒభూ దిత్యాఒఒహ 

(స్వ ధర్మ ఇతి.) స ధర్మః పరమ ఇతి చ పాఠ, (పూజాం చేతి.) వై శ్యానాం మా శుకూషా, 

ఆతోఒపి కృష్యాదిక మేవ పరమో ధర్మోఒభూత్, భాదాణాం కృష్యాదిభ్యోఒపి, శుశూ పైవ 

విశష్టో ధరోఒళూదిత్యర్థః. | వయ. 

(54} 
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ఎతస్మి న్నంతరేె తెషా మధర్మే చాఒన్ఫతే చహా, 

తతః పూర్వే భృశం _హాస మగమ న్నృపస త్తమ. ౨౨ 

తతః పాద మధర్మ స్స ద్వితీయ మవతారయత్ . 

తతో ద్వాపర సంజ్లా౬ఒస్య యుగస్య సమజాయత. ౨3 
mae 

తస్మికా ద్వాపరసంజై తు వర్తమానే యుగక్షయె, 

అధర్మ క్చాఒన్ఫతం చై వ వవృధే పురుషర్షభ, ౨౪ 

తస్మికా ద్వాపరసంఖ్యాతే తపో వైళ్వాం త్పమావిళత్, 

_తిఖభ్యో యుగెభ్య స్రీ వర్జాక (కమా క్ తప ఆవిళత్. ౨౫ 

_తిభ్యో యు గెభ్య ప్రకా వర్ణాకా ధర్మ శ్చ పరినిష్టితః, 

న శ్నూదో లభతే ధర్మం యుగత స్తు నరర్షభ. 

హీనవర్శో నృపష్యశేష్ట తప్యతే సుమహ తపః, ౨౬|| 

ఏవం (శ్రేతాయుగే లోకస్టితి ముక్త్వా తదవసానకాలస్టితి మాహ (ఏతస్మి న్నితి) _ ఏతస్మి 
న్నంతరే, (తేతాయుగావసానకాలే, అధర్మే అధర్మకార్య, ఆయుషః క్షయే, అన్ఫతే కృష్యాద్యుపాయె. 

చ, (పవృ తే సతి తణాయుషః వృ త్తికర్శితా శ్చ, పూర్వె తేతాయుగస్తాః, (హాసం వినాశ 

మగమకా. 
౨౨ 

(తత ఇతి.) అధర్మ సః (క్రేతాయగప్రసారితై కపాదః, ౨౩ 

(తస్మి న్నితి,) అధర్మస్యా౬ భివృద్ధి ర్నామ (తేశాయుగపురు షేభ్యోఒల్ప్బాయుష్యం, 

అఆనృతి స్యాఒభివృద్ది స్తు (పయాసబాహూశ్యేన కృషే స్పఫలత్వమ్, ౨౪ 

(తస్మి న్నితి ) తపః వైశ్యా౯ సమావిశత్, వైశ్యా స్తపోధికారిణోఒభవ న్నిత్యరః. 
యా —0 అ 

ఏవం యాగత్రయధ రానథిదాయ (పకృతం వక్తుం త్రోపయు క్ర మర్గం సంక్షిప్యాహ ((త్రిభ్య ఇతి.) 

హత పంచమీ. | MD 

((తిభ్య ఇతి.) పకృతం దాలవధ హేతు మాహా (హీనేతి.) ౨౬. 4 
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(నారదేన బాలమృతికారణకథనమ్ 

భవిష్యచ్చూదయోన్యాం వై తపశ్చర్యా కలౌ యుగే. 
అధర్మః పరమో రాజకా ద్వాపర శూ దజన్మనః, ౨౭౪ 

స వై విషయపర్యంతే తవ రాజకా మహాతపాః. 

అద్య తప్వుతి దుర్చుద్ది వెన బాలవధో హ్యాయమ్, ౨౮౪4 

యో హ్యాధర్మ మకార్యం వా విషయె పార్జివస్య తు. 

కరొెతి చా శ్రిమూలం త త్సురె వౌ దుర్మతి ర్నరః, 

క్షం చ నరకం యాతి స చ రాజా న సంశయః. ౩౦. 

అధితస్య చ త ప్పన్య కర్మణ స్పుకృతస్య చ, 

షష్టం భజతి భాగం తు (సజా ధర్మేణ పాలయకా. 

షడ్యాగస్య చ భో కా౬సౌ రక్షతే న _పజాః కథమ్, 3౧. 

స త్వం పురుషశార్జూల మార్లస్వ విషయం స్వకమి. 

దుష్కృతం య(త పశ్యేథా స్తత యత్నం సమాచర, క 

ఏవం చే ద్దర్మవృద్దిశ్చ నృణాం చాయుర్వివర్లనమి. 

భఫిష్యతి నరశేష్ట బాలస్యాఒస్య చ జీవితమ్, ౩౩౪ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయతణి, ఉ_త్తరకాండె, చతుస్స_ప్తతిమ స్సర్గః. 

(భవిష్య దితి.) ఇకారలోస శ్చాందసః, త పశ్చర్య్యా తపశ్చర జాధికారః, శూ దాణాం 

తపశ్చర్య్యా కలియుగ ఏవ ధర్మః భవిష్యతి, అస్మి కా యుగే తు అధర్మ ఇత్యాహ (అధర్మ ఇతి.) రామ 

రాజ్యున్య (త్రేశాయుగక్వేఒపి అధర్మః పరమో రాజజా ద్వాపర శూద్రజన్మన ఇత్యుక్తః, కిముతి 

తెతాయి మిత్యర్థి 8. ౨౭౪-----౩౦ 

కథ మ న్యేషు పాపం కుర్వాణేష రాజో నరకప్రా ప్రి స్త్మతాహ (షడ్భాగశ్చేతి. ) 

(స త్వ మితి, తత్ర యత్నం నిరాకరణయత్నమి. 

౩౧౪ 

3౨4-౩34. 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చిత, (శ్రీరామాయణభూషణె, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యాన, 

చతుస్స పతితమ స్పర్షః, 
| అలం ౧. 

rr ” " కప ——— 
యొ గా = 
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అభ పంచస ప్తతితమ స్సర్గః. 
se 

నారదస్య తు తద్యాకం (శుత్వాఒమృత మయం తదా, 

(పహర్ష మతులం లేఖే లక్ష్మణం చేద మ(బవీత్. 

గచ్చ సౌమ్య ద్విజ శేష్టం సమాశ్వాసయ సుువతమ్, 

దాలస్యు తు శరీరం త తె ల దోణ్యాం నిధాపయ. 

గంధై శ్చ పరమోడార నైైలై శ్చాఒపి సుగందిభిః, 

యథా న కీయతే బాల _స్తథా సౌమ్య విధీయతామ్. 

యథా శరీరో బాలస్య గు ప్ప సృకా శిష్టకర్మణః, 
—_ రు 

విప_త్తిః పరిభేదో వా న భవే చ్చ తథా కురు. 

ఏవ మాదిశ్య కాకుళ్ళ్సా లక్షణం శుభలక్షణమ్, 

మనసా పుష్పకం దధ్యా వాగచ్చెతి మహాయశాః. 

ఇంగితం స తు విజ్ఞాయ పుష్పకో హెమభూషిత+, 

ఆజగామ ముహూ_ర్దేన సమీపం రాఘవస్య వై. 

అథ పంచస ప్రతితమ స్సర్గః 
ఆవి ౧ 

(నారద స్యేత్యాది) 

ఉ కార్హస్య వివరణం (యథేత్యాది) బాలస్య శరీర ఇతి లింగవ్యత్యయః. 

స గ్రరూపనాశ 8, భేద: సంధిబంధాదివినిర్ము క్తిః, 

(ఇంగిత మితి) (స త్వితి) పృష్పకాధిష్టాతృ చేతన ఇత్యర్థః. 

“కై న ౧ 

__౫ 
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(శ్రీరామేణ పుష్పకమారుహ్య దికృతుష్టయే దుష్కృతకారిణో న్వేషణమ్ ) 

సో౭(బపీ (త్పణతో భూత్వా అయ మస్మి నరాధిప, 

వళ్య _స్తవ మహాబాహో కింకర సృముపస్థితః. తె 

భాషితం రుచిరం (శుత్వా పుష్పకస్య నరాధిపః, . 

అభివాద్య మహర్షిం సా న్విమానం సోజధ్యరోహత, ౮ 

ధను రృహీత్వా తూణీ చ ఖడ్గం చ రుచిర పభమ్, 

నిక్షిప్య నగరే వీరౌ సౌమి తిభరతా వుభౌ. డా 

(పాయా (త్పతీచిం హారితం ఏచిన్వం శ్చ తత _స్టతః, 

ఉత్తరా మగమ (చ్చీమాకా దిశం హిమవతా వృతామ్, ౧౦ 

అపశ్యమాన _స్హ తాపి స్వల్ప మప్యథ దుష్కుతం, 

పూర్వా మపి దిశం సర్వా మథాఒపళ్య న్నరాధిపః. ౧౧ 

_పవిళుద్ధసమాచారా మాదర్శతలనిర్మలామ్, 

పుష్పకస్టో మహాబాహు _స్తదాఒపళ్య న్నరాధిపః. గై 

ద&ికాం దిశ మా(కామ త్తతో రా జ ర్షినందనః, 

శె వలస్యోత్త6 పార్శ్వ దదర్శ సుమహ త్పరః. ౧౩ 

తస్కిం త్పరసి తప్యంతం తాపసం సుమహ_త్తపః, 

దదర్శ రాఘవ (శీ మాకా లంబమాన మధోముఖమ్. రాళ 

(పాయా దితి.) హరితం దిశం. ఏచిన్వన్నితి భూ దితపస్విన మితి శేషః. 2.౧౦ 

(అపళశ్యమాన ఇతి) అసపశ్యమానః అపశ్యజా. ౧౧-౧౨ 

(దక్షిణా మితి.] శి వలాఖ్యస్య వింధ్యసమీపవ ర్రిగిరేః, ౧౩-౧౪ 
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రాఘన స్త ముపాగమ్య తప్యంతం తప ఉత్తమమ్, 

ఉవాచ స తదా వాక్యం ధన్య స్త్వ మసి సుువత, 

కన్యాం యోన్యాం తపోవృద్ర వరసే దృఢవి కమ, 

కొతూహలా త్వాం పృచ్చామి రామో దాశరథి ర_ఫహమ్. 

కోర్డో మనీషిత స్తుభ్యం స్వర్షలాభః పరోథ వా, 

వరా(శయో యదరం త్వం తపస్యసి సుదుష్కరమ్, 

య మా(శ్రిత్య తప స్తప్తం (శతు మిచ్చామి తాపస, 

(బాహ్మణో వాఒసి భ్యదం తే క్షతియో వాఒసి దుర్ణయః. 

వైశ్య _స్తుతీయవర్లో వా ఖ్నూదో వా సత్యవా గృవ, 

ఇత్యేవ ముక్త స్ప నరాధిపేన హ్యవాక్చిరా దాశరథాయ తనె, 

ఉవాచ జాతిం నృపపుంగవాయ యత్కాంణే చైవ తపః పయత్నః, 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, పంచస్నప్పతితమ స్సర్గః, 

సి గ ——— 

౧౯౪4 

స్వర్ఫోగో వా, అనో వా యమాశ్రిత్య. 

(చాహ్మణ ఇతి.) సత్యవాగృవ సత్యం కథయె త్యర్థః. 

(కొర ఇత్యాది. ) తుభ్యం తవ, వరాశయః తసఃప్రీత దెనతావరలభ్యో మనీషితో ఒభీష్టోర్డః 

౧౫-౧౭౬ 

OCU —౧F టి 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషణె, మణీమకుటాథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 
పంచస పతితమ స్సర్లః. 

ఆన ౧ 
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అథ షట్పప్తతితమ స్సర్గః 

సం సంప 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా రామస్యా౬ఒక్షిష్టకర్మణః, 

అవాక్చిరా _స్తథా భూత్వా వాక్యమేత దువాచ హా, య 

శూూదయోన్వాం (పసూతోఒస్మి శంబుకో నామ నామతః, 

దైవత్వం ప్రార్థయే రామ సశరీరో మహాయళః. 2౨ 

న మిథ్యాహం వదే రామ దేవలోకజిగీషయా, 
శూ దం మాం విది కాకుత తప ఉగం౦ సమాసితమ్. 3 

థి థి థి 

భాషత _స్పస్య శ్యూదస్య ఖడం సురుచిర పభమి,. 

నిష్య్ట్యాష్యు కోళా దిషమలం నిర శ్చిచ్చెద రాఘవః, ౪ 

తస్మికా శూ(దే హతే దేవా స్పేర్యదా స్పాఒగ్నిపురోగమాః, 

సాధు సాధ్వితి కాకుత్ల ం (పశళంసు ర్ముహుర్ముహుః. * 

పుష్పవృష్టి ర్మహ త్యాసీ ద్దివ్యానాం సుసుగంధినామ్, 

పుష్పాణాం వాయుముక్తానాం సర్వతః (పపవాత హా, ౬ 

స్నుపీత శా(బువకా రామం దేవా స్పత్యపరా(కమమ్, 

సురకార్య మిదం సౌమ్య సుకృతం తే మహామతే, 3 

న. 

mm న ననన 

అథ షట్ స పతితమ స్సర్గః 
ఎలి ౧ 

కాకా 

(తస్యతాాది.) 
౧౩ 

(భాషత ఇతి,) తస్య విర్ర ఇత్యన్వయః. 
శో 

(పుష్పవృష్టి రితి.) పుష్పవృష్టిః పపాతేతి శేషః, పుష్పవృష్టి శృ మహతీతి చ పాఠః 

.శ'సై్యైవ ప్రపంచనం (దివ్యానా మిత్యాది,) ((వసపాశేతి.) వృష్టి రితి శేషః, ఓం 
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గృహాణ చ వరం సౌమ్య య త్త మిచ్చ స్యరిందమ, 

స్వర్షభా జబ్బ రా శూ దోజ=యం త్వత్క్య్శృతే రఘునందన. లా" 

దేవానాం భాషితం (శుత్వా రాఘవ స్పుసమాహితః, 

ఉవాచ (పాంజలి ర్వాక్యం సహ్మ సాక్షం పురందరం. జా 

యది దేవాః _పసన్నా మే ద్విజపుత స్ప జీవతు, 

దిశంతు వరమేత న్మ ఈప్పితం పరమం మమ. ౧౦ 

మమా౭పచారా ద్యాతోఒసా ్మ దాహ్తణనై (కప్ప తకః, 

అ(వా_ప్రకాలః కాలేన నీతో వై వస్వతక్షయమ్. ౧౧- 

తం బీవయత భ(దం వో నానృతం కర్తు మర్గథ, 

ద్విజస్య సంశుతోర్దో మె బీవయిష్యామి తే సుతమ్. ౧౨. 

రాఘవస్య తు తద్వాక్యం (శుత్వా విబుధస త్తమాః, 

(పత్యూచూ రాఘవం పీతా చెవాః (పీతిసమన్వితమ్. ౧౩ 

నిర్వృతో భవ కాకుత్స్ర సోఒస్మి న్నహని బాలకః, 

జీవితం (పా_ప్పవాకా భూయ స్సమేత శ్చాపి బంధుదిః. ౧౪ 

(గృహాణేతి. .) సురకార్యమేహహ (స్వర్గభాగితి) హి యస్మా చ్చూదః తపసా స్వర్గం. 

నార్ష 9, సోఒసా త్వత్క-తతపోనివ ర్తనెన స్వర్గభా జ కృతః, తస్మాదేవ దేవకార్యం కృత 

మిత్యర్థః. రాం: 

(మమేతి ) వైవస్వత క్షయం యమగ్భహమ్, ౧౧. 

(త మితి) (ద్విజస్యేతి తే తవ సుతం, జీవయిష్యామీత్యయమర్లో, మే మయా 
rn) 

. _ద్వజస్య, సంశ్రుత; ప్రతిజ్ఞాతః. ౧౨౧౩ 

ల . (నిర్వ్యృత ఇతి,). అస్మిన్నహని. త్వయా కళూద్రశర చ్చెదదివపే,. వరం వినాపి స్వయమేవ 
a జీవితం [పా _ప్పవానిత్యర్థ 8. [| | ౧౪ 

చ Pe 
_ ల 

—_ 
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(దెవతై ః (శ్రీరామం (పతి బాలస్య పునర్తీ విత లాభని వేదనపూర్వక మగస్యాశమాగమనము 

యస్మి న్ముహూ ర్తే కాకుత్త్స శ్నూదోఒయం వినిపాతితః, 
ఎవి థి 

తస్మిన్ముహూ రె బాలోఒసౌ జీవేన సమయుజ్యత. ౧౫ 

స్వస్తి (వాప్ప్నుహి భ(దం కే సాధు యామ నరర్లభ, 

అగ _స్త్యన్యాఒ౬(శమపదం (ద్రష్టు మిచ్చామి రాఘవ. =. 

తస్య దిక్షై సమాప్తా హి (బహర్లే స్సుమహాద్యుతే*, 

ద్వాదశం మా గతం వర్షం జలశ యాగం సమానత $. ౧౬ 

కాకుత్హ త్ర దమిష్యామో మునిం సమభినందితుమి. 

త్వం చాప్యాఒ౬గచ్చ భదం తే ద్రష్టుం త మృషిన_త్తమమ్. గాలా 

స తథేతి _పతిజ్ఞాయ దేవానాం రఘునందనః, 

ఆరురోహ విమానం తం పుష్పకం హేమభూషితమ్. ౧౯ 

తతో దేవాః (పయాతా స్తే విమానై రృహువి స్తరైః, 

రామోఒప్యనుజగామా౬ఒ౬ళు కుంభయోనే _స్తపోవనమ్. ౨౦. 

దృష్ట్వా తు దెవాం త్సంపాపా నగ_స్త్య _స్పపనాం నిధిః, 

అర్బ్చయామాస ధర్రాత్మా సర్వాం స్తా నవిశషత*. 

(పతిగృహ్య తతః పూజాం సంపూజ్య చ మహామునిమ్, 

జగ్ము స్తే (తిదళా హృష్టా నాకప్ఫష్టం సహా౬నుగై 8. 5౨ 

గతేషు తేషు కాకుత్ స్థః పుస్పకా దవరుహ్య చ, 

తతొఒభివాదయామాన హ్యగ_స్త్య మృషిస త్తమమె. ౨౩. 

(స్వ _స్తీతి)  యామేతి లోట్ ఉత్తమబహువచనమ్. ౧౫-౨౦ 

(దృ ప్వైతి.) అవిశేషతః అపక్షపాతత ఇత్యర్థః. ౨౧--- ౨౩ 
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సోఒభివాద్య మహాత్మానం జ్వలంత మివ తేజసా, 

ఆతిథ్యం పరమం (పాస్య నిషసాద నరాధిపః. 

త మువాచ మహాతేజాః కుంభయోని ర్కహాతపాః, 

స్వాగతం తే నర్మళెష్ట దిష్ట్యా (పాహోఒసి రాఘవ. 

త్వం మే బహుమతో రామ గుణై రృహుభి రుత్తమైః, 

అతిథిః పూజనీయ శ్చ మమ నిత్యం హృది స్థితః, 

సురా హి కథయంతి త్వా మాగతం కూ దఘాతినమ్, 

(బాహణస్య తు ధర్మేణ తనం జీవాపిత సుతః, 

ఉష్యుతాం చేహ రజనీ సకాశే మమ రాఘవ, 

(పభాతే పుష్ప కేణ త్వం గంతాసి పురమెవ హి. 

త్వం హి నారాయణ (లృిమాం _స్ప్వ్వయి సర్వం _పతిష్టితమ్, 

త్వం (పభు స్పర్వభూతానాం పురుష _స్త్వ్వం సనాతనః, 

ఇదం చా౭.౬భరణం నౌమ్య నిర్మితం పశ్వకర్మణా, 

దివ్యం దివ్యెన వపుషా దిప్యమానం స్వతేజసా. 

జ్ ఆ ద్ అం అలి, 
(సతిగృహ్హాష్య కాకుత్ణ మ్మక్సియం కురు రాఘవ, 

దత్తస్య హి పున రానే సుమహ తృల ముచ్యతే. 

(త్వ మితి.) (హృది స్థిత ఇతి)  పర(బహ్మభూతత్వా న్మమ హృదయే 

ఇత్యర్థః, 

(సురా హీతి) బీవాపితః జీవనం (పొపిత 8, పుగార్గః అత త్వయేత్యత 

గాయత్ర్య్యక్షరం (తయోపింశ మిత్యాహుః, 

౨ ౫ 

౨౭=౩౧౦౪ 

(దత్త స్యేతిఎ పారికోషికతయా యేన శేనాఒపి దత్తస్య, ఉత్తమవస్తునః న్వయ 
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భరణే హి భవాకా శక్రః ఫలానాం మహాతా మపి, 

త్వంహి శక్త సారయితుం సేందా నపి దివౌకసః, 

తస్మా త్పదాస్వే ఏిదివ త్ర త్పతీచ్చ నరాధిప, 

దివ్య మాభరణం చితం (వది ప్ప మివ భాస్క_రము. 

అథోవాచ మహాత్మాన మిక్వైకూకాం మహారథః, 

రామా మతిమతాం (శష్టః క్షతధర్శ్మ మనుస్మరకా. 

(పతిగహోఒయం భగ వకా (ద్రాహ్మణన్యా౬విగ ర్ల తేక్కి 

గృహ్తాయాం క్షతియోఒహం వై కథం (చాహణప్పంగవ. 

బాహ్మణేన విశేషేణ దత్తం తద్వక్కు మర్తసి, 
వ — ల్ో 

ఏవ ముక్త స్తు రామేణ (వత్యువాచ మహా నృషిః. 

ఆసజణ౯ా కృతయుగే రామ (బహ్మభూతే పురాయు'గె, 

అవార్జివాః _పజా సృర్వా సురాణాం తు శతక్రతుః. 

తాః (పజా దేవదేవెశం రాజార్గం సముపా(దవకా, 

సురాణాం స్టాపితో రాజా త్వయా దేవ శతక్రతుః, 

(పయచ్చ నో హి లోకేశ పార్థివం నరపుంగవమె, 

తనై, పూజాం (పయుంజానా ధూతపాపా శ్చరెమ హి. 

న వసామో వినా రాజ్ఞా ఏష నో నిశ్నయః పరః, 

435: 

(అగ స్ట్యేన (శ్రీరామ పళంసనపూర్వకం తస్మై దివ్యాభరణ సమర్పణము) 

కy 

33 

3౪ 

వ ౫ 

cp 

3౩౮ 

౨౯ 

మనుపభుజ్యాఒన్య స్కై దానం సుమహతృల_ ముచ్యతే. (భరణేఒపీతిఎమరుతాం దేవానా మపి, భరజే 

రక్షణే, అపిశబ్లాత్ కిముతై తద్భరణ ఇత్యర్థః. భరణేఒపి భవాకా శక్త స్పెంద్రాణాం మరుతా మపీశి భి తై తద్భథ రణ౬ 

చ పాఠః, 2౧౪ — 3౯|| 

చ. 
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రు 

(వజానాం వదనం (శ్రుత్వా నిశ్చయిత్వాఒర్థ ముత్తమిాు,. 

తతో (బహ్మా సుర ళేష్టో తోకపాలాం త్పవాసవాకా, 

సమాహూయా౬(బవి త్పర్వాం సేజోభాగాకా (పయచ్చత. ౪౧ 

తతో దదు ర్లోకపాలా స్సర్వే భాగాం తృ ఇతెజసః, 

ఆకుప చ్చ తతో (బహ్మా యతో జాతః కుఫో నృపః, ౪౨ 

తం (బహి లోకపాలానాం సహాఒం౦శె స్పమయోజయత్, 
కహా రాణ 

తతో దదొ నృపం తాసాం పజానౌ మీశ్వరం క్షుపమ్. ౪౮౩ 

తత్ర ౦ దేణ చ భాగేన మహీ మాజ్జాపయ నృపః, 
(కూ | జః 

వారుణెన తు భాగన వపుః పుష్యతి రాఘవ. ఆ 

కౌబేరేణ తు భాగేణ విత్తమాసాం దదౌ తదా, 

య స్సు యా మ్యాఒభవ ద్భాగ స్తేన శాస్తి స్మ స (_పజాః, ౪౫ 

త త్రైందేణ నర శేష్ట భాగన రఘునందన, 

(పతిగృహ్లీష్వ భ(దం తే తారణార్థం మమ |పభో. ఇ 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా బుషేః పరమధార్శికమ్, 
త(దామః (పతిజ[గాహ మునే రాభరణం వరము. ౪౭ 

_పతిగృహ్య తతో రామ _సదాఒ౬భరణ ముత్తమమ్, 

ఆగమం తస్య దిప్తస్య (వ్రష్టు మేవోపచకమే. ౪లా 

అత్యద్భుత మిదం దివ్యం వపుషా యుక్త ముత్తమమ్, 

కథం భగవతా [పొప్తం కుతో వా కేన వా హృతమ్. ౪౯ 

(పతిగృ హ్యేతి.) ఆగమం (స్తాప్తిమార్షమ్. ౪౧౪ లొ 

(అత్యద్భుత మితి) కుతో వా కేన వా నిమి కన, కేవ పరషేణ వా హృత ముప 

చ్యూతం, దత్త మితి యావత్, అలా 
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(అగ స్తేన శ్రీరామం (పతి స్వస్యాభరణలాభకథనపూర్వకం శ్వేతరాజో పాఖ్యానకథనమ్) 

కుతూహలతయా (బహ౯ా పృచ్చామి త్వాం మహాయశ:, 

ఆళశ్చర్యాణాం బహూనాం హి నిధిః పరమకో భవా౯£౯ా. 3౫0 

ఎవం 1 బువతి కాకుళ్సై ముని ర్వాక్య మధథాఒ(బవీత్, 

శృణు రామ యథావ్మ త్తం పురా (తెతాయుగే యుగే. ౫౧ 

రమణీయ్యపదేశఒస్పి౯ వనే యద్దృష్టవా నహమ్, 

ఆశ్చర్యం మ మహాదాహో దాన మా(శిత్య కేవలం, ౫౨ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, షట్స_ప్పతితమ స్సర్గః, 

అథ స_ప్తస_ప్పతితమ స్సర్గః 

పురా (తేతాయుగ రామ హ్యారణ్యం బహువి స్తరమ్, 

సమంతా దో్యోజనశతం నిర్మృగం పకీ వర్ణిత మ్. ౧ 

(ఎవ మితి.) (తేతాయుగే (తేతాయుగాఖ్యే. ౫౧-౫౨ 

తి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాభ్యానే, 
షట్స ప్ర్తతితమ స్సర్గః, 

— mt en — 

అధ న స_ప్పస _స్పతితమ స్సర్గః 

(పురేత్యాది.) పురా శ్రేతాయుగే, _పూర్వచతుర్యుగవ_ర్తిత్రేతాయుగే, _ బిహువి స్తరం 

.బహువిస్తారం, (పక్షీవర్ణిత మితి.) అరణ్య మభూ దితి శేషః, o> 
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తస్కి న్నిరానుషేఒరణ్యే కుర్వాణ _స్తప ఉత్తమహ్, 

అహ మాకమితుం సౌమ్య తదరణ్య ముహపెాగమమ్. ౨ 

తస్య రూప మరణ్యస్య నిర్ణెస్టుం న శశాక హ, 

ఫలమూలై_ స్పుఖాన్వాదై రృహురూ పై శ్చ వాదప్రై 8. డె 

తన్యాఒరణ్యస్య మధ్య తు సరో యోజనమాయతమ్, 

హంసకారండవాకీర్లం చ కవాకోపళోభితమ్, ౪ 

పదోత్సలసమాకి ర్లం సమతి(కాంత శై వలమ్, 
ఆదీ ౬9 యా 

త దాశ్చర్య మివాఒత్యర్థం సుఖాస్వాద మను త్తమహమ్. నా 

అరజస్క_ం తథా౬ఒక్షోభ్యం (శ్రిమత్చకిగణాయుతమ్, 

సమీపే తస్య సరసః మహ దద్భుతి మా శమమ్. ౬ 

పురాణం పుణ్య మత్యర్థం తపస్విజనవర్జిత మ్, 

త్మతాఒ౬హ మవసం ర్మాతిం నై దాఘీం పురుషర్షభ, 

(తస్మి న్నిఆ,) తస్మి న్నరణ్య తడేెకదేశే, తపః కుర్వాణ్ో ఒహం, త్ర దరణ్య 

మా(క్రమితుం, ఆ సమంతా తృర్యటనం, కృత్వా, కౌ_ర్చ్య్యానాఒవగంతు ముపాగమ౦ ఉసగతవాకా. ౨ 

(తస్మెతి., నిఇముం పరిజాతుం ని శశాక, సాఒ౬శెక్నువం (తస్య రూప మితి.) సుఖా 

వహం రూప మిత్యర్థః. తె... ౪ 

ప సువాసాందం నువావహ, పాళ్లనపానీ యవ (ప్రెతి.) సుఖభాన్వాదం సుఖావహా వాళ నపానయవ దిత్యర్థః. >» 

(అరజస్క మితి అరజస్క_ం నిర్మలమ్, ౬ 

(పురాణ మితి,) నై దాఘీం నిడాఘసందబంధి సీమ్. 
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ర 
a) 

(అగ స్ట్యెన (శ్రీరామం (పతి శ్వేత రాజో పథ్యానక థనమ్) 

ప్రభాతే కాల్య ముళ్భాయ సర _స్తదుపచక్రమే, 
ఆధా౬పశ్యం శవం తత సుప్పుష్ట మజరం క్వచిత్. ౮ 

త మర్గం చింతయానోజఒహం౦ ముహూర్తం తత రాఘవ, 

ఉషితో౬స్మి సర స్తీరే కిన్ని ఇదం న్యా దితి (వథో. కాం 

ఆఅథా ౬.పశ్యం ముహూ ర్తన దివ్య మద్బుతదర్శనము, 

విమానం పరమోడారం హంస ముక్తం మనోజవమ్, ౧౧ 

అత్యర్థం _సగ్విణ౦ం తత ఏిమానే రఘునందన. 

ఉపా స్తేఒప్సరసాం ప్ర సహసం దివ్యభూషణమ్. ౧౨ 

గాయంతి దివ్యగేయాని వాదయంతి తథాఒపరాః, 

క్షషళయంతి తథి చాఒన్వా నృత్యంతి చ తథా ఒపరా8. ౩ 

అపరా శ్చందర శ్వాభ్ల రామదండైై శ్చ చామరై*, 

దోధూయు ర్వదనం తస్య పుండరీకని భెక్షణమ్. oe 

తత సింహాసనం త్యక్త్వా "మేరుకూట మివాం౬శుమాళా, 

పశ్యతో మే తదా రామ విమానా దవరుహ్యా చ. ౧౬ 

తం శనం భక్షయామాస స స్వర్షీ రఘునందన, ou 

(సభాత ఇతి.) కాలే సాధు కాల్యం. (ప్రాతఃకాలకర్తవ్యం స్నానకర్మ ఉద్దిశ్య, ఉత్తాయ 

ఉపచ(క మే అపరోకేఒపి లి డార్గః. 
రా 

(స జ్లీభేదే నేతి.) లక్ష్మ ఉపేత మితి శేషః. ౯౧౫ 
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తథా భుక్త్వా యథాకామం మాంసం యిహ సుపీవరమ్. 

అవతీర్య సర స్పర్షి సం స్సష్టు ముపచక్రమె. ౧౬ (4 

ఉపస్ప ఎ్రశ యథాన్యాయం స స్వర్లీ రఘుపుంగవ. 

ఆరోఢు ముపచ్మకౌమ విమానవర ముత్తమమ్, neu 

త మహం దేవసంకాళశ మారోహంత ముదిక్ష్య వై 

విమాన మ్మబువం వాక్యం స్వర్షిణం పురుష ర్షభ, ౧ాలా౪. 

కో భవాకా దేవసంకాళ ఆహార శ్చ విగర్హితః. 

త్వయెదం భుజ్య లే సౌమ్య కిమరం వకు మర సి, ౧ణ౯ా౪ 
థి ౨ టా 

కస్య స్యా దీదృళో భావ ఆహారో దేవసంమతః. 

ఆశ్చర్యం వర్తతే సౌమ్య (_ళోతు మిచ్చామి తత్త్వతః, 

నాఒహ మౌపయికం మన్యే తవ భక్ష్య మిదం శవమ్. ౨౧ 

ఇత్యేవ ముక్త స్ప నరేంద నాకీ కొతూహలా త్సూనృతయా గిరా చ, 

శుత్వా చ వాక్యం మమ సర్వ మేత త్సర్వం తథా చాఒకథయ న్మమేతి. ౨౨. 

తి (శీమ్మదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, స 'స_ప్తస_ప్రతితమ స్సర్గః, 

Bec? Ura 

(తథేతి. సంస ఎస్లుం శుద్దాచమనం కర్రు మిత ్యర్థ ౭. ౧౬౪(--. ౧౯. 

(కస్యెతి.) ఆహార ఈద్భకో భావ శృ దేవసంమతః, అతః ఆశ్చర్య మేవ వర్తతే, 

అహ మిత్యస్య (క్రీయాభేదా ద్భేదః, అత స్ప త్సర్వం త తత (కొతు మిచ్చామి, ౨౦౪-౨౫౨. 

డ్ శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యజభూషకే, మ కీమకుటాక్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 

స్తసప్తతితమ స్సర్గః, 

పః 
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అథ అషప్షస పతితమ స్సర్గః 
"టె గ 

శ్రుత్వా తు భాషితం వాక్యం మమ రామ శుభాక్షరమ్, 

(వాంజలిః _పత్యువాచేదం సస్వర్షి రఘునందనః. రా 

శృణు (బహాకా పురావృ త్తం మమైత త్పుఖదుఃఖయోః. 

అనత్మికమణీయం హి యథా పృచ్చసి మాం ద్విజ. ౨ 

పురా వై దర్శకో రాజా పితా మమ మహాయశాః, 

సుదేవ ఇతి విఖ్యాత స్రీష లోకేషు వీర్యవాకా, = 

తసి పుుతద్వయం (బహ్మ౯ా ద్వాభ్యాం స్త్ర్భ్యా మజాయత, 

అహం౦ శ్వేత ఇతి ఖ్యాతో యవీయాం తృురథో౬భవకత్. ఆ” 

తతః పితరి స్వ ర్యాతే పొరా మా మభ్య షేచయకా, 
త తాహం కృత వాకా రాజ్యం ధర్మ నిం చ సుసమావాత:. వా 

ఎవం వర్షసహసాణి మమా౬జతీతాని సు వత, 

రాజ్యం కారయతో _బహక౯ా (పజా ధర్మెణ రక్షత 8, | 

సోజఒహాం నిమి త్తే కస్మిం శి ద్విజ్ఞాతాయు ర్హిపజో_క్తమ, 

కాలధర్మం హృది న్యస్య తతో వన ముపాగమమ్, ౭ 

అథ ఆషస పతితమ స్సర్గః. 
ర ౨ a 

౦వ అ 

(శృణ్వితి.) (సుఖదుఃఖయో రితి ) చేవత్వశవభు క్త్వరూపయోః కారణ మితి శేషః, ౧-౪ 

(తత ఇతి.) ధర్మ్యం ధర్మా దనపేతం యథా భవతి తథా. ౫-౬ 

(సోఒహ మితి) నిమితత్తె కస్మింళ్చి దితి కెనచి న్నిమి క్తేన లక్షణేన సామ్బుదికాదినా, 

విజ్ఞాళ యుః నిశ్చితాయురవధిః కాలధర్మం హృది న్యన్య స్వస్య మరణకాలం జ్ఞాల్వే త్యర్థః. ౭ 

(56) | | 
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సోహం వన మిదం దుర్గం మృగపకీ వ వర్ణితమ్, 

తప శ్చర్తుం (పవిష్టోఒస్మి సమీపే సంస శుభే. 

(భాతరం సురథం రాజ్యే హ్యాభిషిచ్య మహీపతిమ్, 

ఇడం సర స్పమానాద్య తప _స్తప్పం మయా చిరం. 

సోఒహం వర్రసహసాణి తపస్త్రీణి మహావనే, 
ర్న 

తపా సుదుష్కరం [పాపో _బహ్మలోక మను త్తమమ్ 

తస్య మె స్వర్షభూతస్య కుత్సిపాసె ద్విజో త్త తమ, 

బాధేతే సరమోదార తతోఒహం వ్యథధితేందియః. 

గత్వా (తిభువన గేష్టం పితామహ మువాచ హా, 

భగ వకా బపు ద అల్చపాసా వివర 

కనా్యాఒయం కర్మణః సార; కుత్సిపాసానుగో హ్యఒహమ్, 

ఆహారః క శ్చ మె దెవత న్మె (బూహి పితామహ. 

పితామహ స్తు మా మాహ 

స్వాదూని స్వాని మాంసాని తాని భక్షయ నిత్యశః. 

తవాఒ౬ఒహార స్ఫుదేవజ, 

స్వశరిరం త్వయా పుష్టం కుర్వతా తప ఉత్తమమ్, 

అను ప్తం రోహతే శ్వేత న కదాచి న్మహామకే. 

తృప్తి ర్న తే స్తి న వ సూక్క్మె౬పి వెస త్త ఇని షేవితే, 

పురా త్వం భికమాకాయ ఖికె వై యకయే నుప. 
౬ 

నహి దత్తా త్వయేందాభ యస్తా దతిథధయేజపి వె. 

(స్వశరీరం భూ పుష్ట ష మితి.) ముఖ్యం తపో న కృతం, స్వశరీర 

పం వీజం న రోహతే. పొ. 
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(అగ స్వేన (శ్రీరామం (వతి శ్వేతరాజోపాఖాానకథనమ్) 

ద_త్తం న తె౬ స్త్రి సూకష్మో౬పి తప ఏవ నిశషేవ నే. 

తేన స్వర్షగతో వత్స బాధ్య సే కుత్పిపాసయా, eu 

స త్వం సుపుష్ట మాహారై స్ప్వశరీర మను త్రమము. 

భకీ యస్వా౬మృతరసం తేన తృప్తి రృువష్యత్, ౧౮ |! 

యదా తు తద్వనం శ్వేత అగస్త్య సుమహా నృషిః. 

ఆగ మిష్యతి దుర్హర్హ _స్తదా కచ్చా ద్విమోక్ష్య సే, రా౯ 

స హి తారయితుం సౌమ్య శక్త స్ఫురగణా నపి. 

కిం పున స్యాం మహాబాహో కుత్పిపాసావశం గతమ్, ౨౦౪ 

సోఒహం భగవత (శ్ళుత్వా దేవ దేవస్య నిశ్సయమ్. 

ఆహారం గర్ధితం కుర్మి స్వశరీరం ద్విజో తమ, ౨౧౪ 
లతే — 

బహూ౯ా వర్ష గణాకా (బహ్మ౯ా భుజ్ఞమాన మిదం మయా, 

శయం నా౬ భ్యేతి (బహర్లే తృప్తి శ్చా౬పి మమో_త్తమా. ౨౨4 

తస్య "మే కృచ్చభూతస్య కృ(చ్చా దస్తా ద్విమోచయ. 

అన్యేషాం న గతి రత కుంభయోనిమృతే ద్విజష్, ౨౩6 

(దత్త మితి) సూక్ష్మో౬పి లింగవ్యత్యయ ఆరః. సూక్ష్మ మపి అత్యల్ప మపి, తేద తం 
— ర్న త 

దానం నాఒ స్తీ, దేవపితధితిషు, కిం తు తప ఏవ కేవలం నిషేవసే, నిషేవితవా నిత్యర్థః, మనన 

శ్చేంద్రియాణాం చ హ్యాక్యాగపరమం తప ఇత్యుక్తం. దృఢసమాధిరూపం తస వవ కృత 

మిత్యర్లః. 
థా 

౧ర౭౪=ఎ౨ిలం 64 

(సోఒహ మితి (కుర్మి కరోమి) 2౨౧Y _—— 2౨S 

(త స్యేతి.) కృ(చ్చభూతస్య కృ(చ్చం (పా ప్పన్య, విమోచయ, మా మితి శేషః. 234 
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ఇద మాభరణం సౌమ్య తారణార్థం ద్విజోత్తమ. 

అగ్ర ఠి అ న అల 9 (_పతిగృలభ్హాష్వ భ(దం తె (పసాదం కర్తు మర్హసి, 

ఇదం తావ త్పువర్ల౦ చ ధనం వసాణి చ ద్విజ. 
అకా << 

భక్ష్యం భోజ్యం చ (బహార్ల దదాత్యాఒ౬భరణాని చ, 

సర్వాః కౌమా౯ (సయచ్చామి భోగాం శ్చ మునిపుంగవ. 

తారణే భగవకా మహ్యం (పనాదం కర్తుం మర్హసి, 

తసాాా౬ హం స్వర్షిణో వాక్యం [శుత్వా దుఃఖసమన్విత మ్. 

తారకా యోపజ(గాహ తదా౬భరణ ముత్తమమ్, 

మయా (పతిగృహితే తు తస్మి న్నాభరణే శుభే. 

మానుషః పూర్వకో దేహో రాజక ర్విననాళశ హా, 

(పణమ తు శరీరే౬సొ రాజర్షి 8 పరయా ముదా. 

తృ_ప్తః (పముదితో రాజా జగామ (తిదివం సుఖమ్, 

తేనెదం శక్రతుల్వ్యేన దివ్య మాభరణం మమ, 

తస్మి న్నిమి_త్తె కాకుత్స ద_క్త మద్భుతదర్శనమ్, 

ఇతి లీ మ(దామాయతే, ఉ తరకాండె, ఆషస పతితమ సరః. 

(కేనేతి.) తేన నిమి తేన, 

2౨vy 

> AU 

వన ౬ [1 

=లి2 (1 

౨27 4 

86౬ 

(మయేతి.) తస్మిఖా కారణనిమి త్తే విననాళహ పున రృక్షణాయ నోపస్థిత మిత్యర్థః. ౨౯౪ 

- తెదుటి 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవఏిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉత్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 

అషస పతితమ స్పర్షః. 
బట --౨ గ 

EE 
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అథ ఏఎకోనాళీతిత మ స్పర్షః, 
గ 

త దద్భుతతమం వాక్యం _శుత్వాఒగ స్వస్య రాఘవః. 

గౌరవా ద్విస్మయా చై వ పునః (పష్టుం (ప్రచక్రమే, 

భగవం _సద్వనం "ఘోరం తప _స్పప్యతి యత సః, 

శ్వేతో వై దర్శకో రాజా కథం న్యా దమృగద్విజము. 

తద్వనం స కథం రాజా శూన్యం మనుజవర్టితమ్, 

తప శ్చర్హుం _పవిష్ట స్స (శొతు మిచ్చామి తత్త్వతః. 

రామస్య వచనం (శ్రుత్వా కొతూహలసమన్వితమ్, 

వాక్యం సరమకేజస్వి వక్తు మేవోపచ[కమే. 

పురా కృతయుగే రామ మను ర్షండధరః (పభుః, 

తస్య పుతో మహా నాసీ దిక్షకుకులనందనః. 

తం పుతం పూర్వకే రాజ్యే నిక్షిప్య భువి దుర్ణయమ్, 

పృథివ్యాం రాజవంళానాం భవ కర్తెైత్యువాచ హా. 

అథ ఏకోనాశీతితమ స్సర్గః 
"ఇ 

సరు “నమిత. 

(త దిత్యాది) గౌరవాత్ సర్వజ్ఞ సృర్వవ క్షేతి సంభావనయా. 

(భగవ న్నితి.) స యత తప్యతి తద్వనం కథ మమృగద్విజమ్. 

(తద్వన మితి, కథం తాదృశం తద్వనం తప శ్చర్తుం చరితుం (పవిష్టః, 

(పరేతి). దండధరో రాజా, (ప్రభుః వర్ణాశ్రమవిభాగతద్ధర్న ప్రవ ర్హనాధికృతః. 

4493 

3౩3.—— లో 
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(ou 

తథేతి చ _పతిజ్ఞాతం పితుః పుతేణ రాఘవ, 

తతః పరమసంతుషో మనుః పత మువాచ హ. ౭- 

(పీతోఒస్మి పరమోదార త్వం కర్ణాసి న సంశయః, 

దండేన చ (పజా రక మా చ దండ మకారణే. లా 

అపరాధిషు యో దండః పాత్యతే మానవేమ వై, 

జ 

స దండో విడివ న్ము క్త స్ప్వ్వర్షం నయతి వార్ధివమ్. దా 

తసా దండే మహాబాహో యత్నవాకా భవ పతక, 
—ద 0 | 

ధర్మో హి పరమో లోకే కుర్వత స్తే భవిష్యతి. ౧౦. 

ఇతి తం బహు సందిశ్య మనుః సృతం సమాధినా, 

జగామ (తిదివం హృషో (బహలొోకం సనాతనమ్. O౧౧ 

_పయాతే _తిదివం తస్మి స్నిక్షకు రమిత ప్రభః, 

జనయిష్యే కథం పతా నితి చింతాపరోఒభవతీ. అ. 

కర్య్మభి ర్పహురూ పై శ్చ లే వై. ర్కనుసుత స్ఫుతాళ్లా, 

జనయామాస ధరాతా శతం దెవసుతోపమాకా. ౧౩ వాతా 

ప్రీత ఇతి.) (దండేన చేతి కత్రసహజధర్మభూ తేన, పాతయేతి శేషః, ఆ-లా 

నను కథం పరపీడావహో దండో యుక్తః కర్తు మితి, తృతాఒ౬హ (అపరాధి ష్విత్యాది.) 

విధివ ద్యథాళాస్త్ర,ం యథాపరాధ, ముక్తః (పవ _ర్థిత ఇతి. = (౧౧ 

(ఇతీతి.) సమాధినా యోగేన, ౧౧౧౦౫౨. 

(కర్మభి రితి) (బహురూపై రితి) _ యజ్ఞదానతపోలక్షజై రిత్యర్థ . ౧౩- 
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(అగ స్తేన రామం (పతి శ్వేతరాజత పోవననిర్భనత్వకార ణక థనమ్) 

తేషా మవరజ సొత సర్వేషాం రఘునందన, 

మూఢ శాఒకృతపిద్య శ్చ న శుశూషతి పూర్వుజా౯ా. యళ 

నామ తస్య చ దండెేతి పితా చ్మకేఒల్బ మెధసః, 

ఏకోనాశీతితమ సృరః, 
(a 

- ఇస్తా కాజా 

అవశ్యం దండపతనం శరీ రఒస్య భవిష్యతి. ౫ 

అపశ్యమాన స్తం దేశం ఘోరం ప్వుతస్య రాఘవ, 

వింధ్య శే వలయో ర్మధ్యె రాజ్యుం (అాదా దరిందమ. ౧౬ 

స దండ స్తత రాజాఒభూ (దమేే పర్వతరోధసి, 

పురం చా౬(పతిమం రామ న్య వశయ దను_త్తమమ్. ౧౭ 

పురస్య చాఒకరో న్నామ మధుమంత మితి (పభో, 

పురోహితం తూశనసం వరయామాస సువతమ్. ౧౮ 

ఏవం స రాజా త దాజ్య మకరో త్పప్పరోహితః, 

(పహృష్టమనుజాకేర్ణం దేవరాజ్యం యథా వృవా. లు 

తత స్ప రాజా మనుజేం్యదవ్వృత స్వార్థం చ తేనోశనసా తదానీమ్, 

చకార రాజ్యం సుమహా న్మహాత్తా శ(కో దిపివోశనసా సమేతః. ౨౦ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ఏకోనాశీతితమ స్సర్గః. 

ముత 

(తేషా మితి.) పూర్వజాః స్యషస్థాః, 
౧౪ 

(నామేతి.) దండ ఇత్యాఖ్యాకరణ౦ పితు స్సర్వజ్ఞత్వాత్ అన్వర్థ తానసా యపూర్వక 

'మిత్యాహ (అవశ మిత్యాది.) ౧౫-౧౬ 

(స ఇతి.) పర్వత రోధసి పర్వతతట[ప్రాంతే. ౧౭.౨౦ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చిలె, శ్రీరామాయణభూషణే, మణీమకుటాఖ్యానే. ఉత్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 
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అథ అకీతితమ స్సర్గః 

OR. 

ఎత దాఖ్యాయ రామాయ మహర్షి ః కుంభసంభ వః, 

అన్యా 'మేవాఒపరం వాక్యం కథాయా ముపచ కమె. 

తత స్ప దండః కాకుత్ణ్స బహువర్ష గణాయుతమ్, 

అకరొ త్తత దాంతాత్మా రాజ్యం నిహతకంటకమ్. 

అథ కాలె తు కస్మింశ్సి (దాజా భార్లవ మా(శమమి, 

రమణీయ ముపా(కామ చె ఎంతే మాసి మనోహర. 

తత ధార్షవకన్యాం స రూ పెణాఒ పతిమాం భువి, 

విచరంతీం వనోదైెశ దండో పశ్య దను త్తమామ్. 

స దృష తాం సుదుర్మెధా అనంగశరపీడిత , 
ట్ 

అభిగమ్య సుసంవిగ్నాం కన్వాం వచన మ్మ బఎత్. 

కుత స్త్వ మసి సుుళోణి కస్య వాఒసి సుతా శుభే, 

పీడితోఒహ మనంగేన గచ్చామి త్వాం శుభాననే. 

తస్య చైవం (బువాణస్వ్య మోహోన్మత్తస్య కామినః, 

భార్గవీ (పత్యువాచెదం వచ స్పానునయం నృపమ్. 

అథ అకీతితమ స్సర్గః. 
a 

3 ప 

(ఎత దిత్యాది.) అన్యా 'మెవాఒపరం వాక మితి _పో_క్రదానకథాయా మేవ .సంబంధం,. 

అసరం తత్సృష్టోతరభూతం కథాంతర మిత్యర్షః. 
డు థి 

(అథితి) భార్షవః కుకః, తస్యాయ మపి భార్షవః తమ్, 

౧.౨. 

చె... ౬ 

(తస్యెతి) మోహేన కామమోహేన, ఉన్మ త్తః ఉచితానుచితవచనకర్మవివేకరపాతః, ౭ 
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(దండేన భార వకనా్యాయాః బలాదుపభో గళ) 
Ca 

భార్గవస్య సుతాం విది దెవస్యా౭కి షకర్మణ:, 
a ణా ౧౧౦ 

అరజాం నామ రాజేర్మద జ్యేష్టా మా(శమవాసిసీమ్. లా 

మా మాం సశ బలా దాజకా కన్యా పితృవళా హ్యహమ్, 

గురుః పితా మె రాజేంద త్వం చ శిష్యో మహాత్మనః. ణా 

వ్యసనం సుమహ త్కుద్ద స్స తే దద్యా న్మహోతపాః, eu 

యది వా న్యన్మయా కార్యం ధర్మదృష్టేన సత్పథా. 
వరయస్వ నృప్మళేష్ట పితరం మే మహాద్యుతిమ్, ౧౦౪ 

అన్యథా తు ఫలం తుభ్యం భ వెద్దోరాభిసంహితమ్. 

[కోథేన హి పితా మెఒసొె క్రైలోక్యమపి నిర్ణ హేత్, 

దాస్య తె చానవద్యాంగ తవ మాం యాచితః పితా. ౧౨ 

ఎవం (బువాణా మరజాం దండః కామవశంగతః, 

(పత్యువాచ మదోన్మ త్త శ్చిరన్యాధాయ చాజఒంజలిమ్ు. ణక 

(పసాదం కురు సుుళోణి న కాలం కప్పు మర్హసి, 

త్వత్య తే హి మమ (వాణా విదీర్యంతే వగాననే. ౧౪ 

త్వాం (పాష్య మే వధో వా స్యా చ్చాపో వా యది దారుణః. 

భక్తం భజస్వ మాం భీరు భజమానం సువిహ్వలమ్. ౧౫. 

(యది వాఒన్యదిత్యాది.) యదివాఒన్యత్కామభో గానుకూ ల్యమ్, రా-౧౦౪ 

(అన్యథేతి.) ఘారాభిసంహితం మహానరసనంబదమ్, ౧౨-౧౩ 
థి థె 

(పనాద మితి, కాలం కే ప్తం విళంబం కర్రు మిత ్యర్ణ 8. ౧౪ 

. (త్వా మితి.) త్వాం (పాపష్య మే యది వధాది ర్భవేక్, భవతు నామేతి శేషః ౫ 

[57] 



450 శ్రీమ_ామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టై 

ఎవ ముకా్యతు తాం కన్యాం దోర్భ్యాం గృహ్య బలా దృలి, 

విన్ఫురంతీం యధాకామం౦ మైెధథునాయోపచ క్రమ. 

ఎత మర్గం మహాఘోరం దండ 8 కృత్వా నుడారుణమ్, 

నగరం (పయయా వాశు మధుమంత మను త్తమమ్, 

అరజొ౬పి రుదంతీ సా ఆ శమన్యాఒవిదూరత:ః, 

(పతీకతే స్మ సంతసొ పితరం దెవసన్నిభమ్. 

ఇతి (శ్రీమ దామాయశే, ఉ త్తరకాండె. అకీతితమ స్సర్గః. 

అథ ఏకాశీతితమ స్పర్షః 

స ముహూర్తా దుష్మశుత్య దెవర్షి రమితపభః, 

స్వ మాగశ్రమం శిష్యవృతః కుధార్ర స్ప న్న్య్యవర్తత. ౧ 

(ఎవ మితి.) విస్ఫురంతీం విలఠంతీమ్, ౧౬. ౧౭ 

(అరజాపీతి.)  (పకీకంతీ పితర మాస్త ఇతి శేషః. (ప్రతీకంతీ సుసంత్ర స్టేతి చ 

పాఠః. ౧౮ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యజభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే. 

అశీతితమ స్సర్గః. 

అథ ఏకాళీతితమ స్సర్గః. 
* 

రీ 

(స ముహూర్తా దిత్యాది) (ఉపశగ్రుత్యేతి) శిష్యముాద్వ్భృ త్తాంత మితి శేషః. ౧ 
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(దండరాజం (పతి శుకస్య శాప్టపకొరః) 

సోఒపశ్య దరజాం దీనాం రజసా సమభీప్పుతామ్, 

జ్యోత్స్నా మివాఒరుణ(గసాం (పత్యూషే న విరాజతీమ్. _9- 

తస్య రోష సృమభవ క్తుధార్తస్య విశేషతః, 

నిర్హహాన్నివ లోకాం స్ర్రీకా శిష్యాం శ ఎత దువాచ హా a 

పశగ్థధ్వం విపరితస్య దండనస్యా౬విజితాత్మనః, 

విప త్తిం ఘోరసంకాశాం కుద్దా మగ్నిశిఖా మివ. ప 

కయో౭౬స్య దుర్మతేః (వాప్త స్పానుగస్య దురాత్మనః 

యః ప్రదిప్తాం హుతాశ స్య శికూం వై (స్పష్టు మిచ్చతి. జా 

యస్తా త్స కృత వాకా పాప మీదృశం సూరసంహిత మ్. 

తస (త్చాప్బ్యతి దుర్మెథాః వలం పాపస్య కర్మణః. ౬. 

స_్తరాాలేణ రాజా౭సౌ సభృత్యబలవా హనః, 

పాపకర్మసమాచారో వధం (పాప్ప్యతి దుర్మతిః. ౭ 

(స ఇతి.) (పత్యూషే (పాతఃకాలే. 

(పళ్యధ్వ మితి.) _ విపరీతన్య విపరీతాఒనుష్టానస్య, విప్తిం వినాశం, మృత్రో-ధతో 

జాయమానా మితి శేషః. అగ్ని శీఖా మివ సతాం (కుద్దా మర జామి. ౮ 

(కయ ఇతి.) అస్య ప్రాప్తః క్షయ ఇతి యోజనా. 

శిభాం వై స్పృష్టు మిచ్చతీ త్య కాన్యాపదేశార్ణం విశదయతి (యస్మా దిత్యాది) (ఈదృశ 

మితి.) మత్చు శ్రీధర్షణరూప మిత్యర్థః. ౬. _-- 2 



81 452 శ్రీదుదామాయజే, గోవిందరాజీయవి శ 

Gh ర్, సమంతా ద్యోజనశతం షిషయం చా౬ఒస్య దుర్మ 

ధక్యుతే పాంసువర్హణ మహతా పాకశాసనః, లా 

సర్వసక్త్వాని యానీహ స్థావరాణి చరాణి చ, 

మహతా పాంసువర్షైణ విలయం సర్వతోఒగమకా. ౯ 

దండస్య విషయో యావ తాన త్సృర్వసముు చృయమ్, 

పాంసువర మివాఒలక్ష్యం స ప్తరా(తం భవిష్యతి. 
oa 

ప్ర ౧౦ 

ఇత్ఫుకా ఏ కోధతా[ మాక _సదాఒ౬(శమనివాసినమ్, 

జనం జనపదాంతేషు స్టాయతా మితి చా&(బవీత్. ౧౧ 

(శుత్వా తూళశనసో వాక్యం సో శమావసథో జనః, 

నిిష్కా-ంతో విషయా _త్తసా ల్ట్సానం చ కఒథ బాహ్యుతః. తి 

(సమంతా దితి.) (ధక్యత ఇతి.) నాశయిష్యతీ త్యర్థః. లా 

(సర్వేతి) విలయ మగమకా గమిష్యంతీతి యావత్. ౯ 

(దండ స్యెతి.) సర్వం సమ్ముచ్చయం చరాచర(ప్రాణిమాత మిత్యర్థః. ఉచ్చుయః 

ఉచ్రుయత్యస్కాదిత్యుచ్చుయః, వాంసువర్షమివాలక్ష్య మితి పాంసువర్షం, _పసిద్ధపళయకాలపాంసు, 

ముహావర్ష మిన (పాప్య, స ప్ప్తర్మాతం, స ప్తర్మాతసర్యంత మలక్ష్యం భవిష్యతీతి, వినష్టపురపౌరజన 

పదజానపదకం భవిష్యతీత ర 8. 
ఠా 

| ఇతీతి. తదాఒ౬[శమవివాసిన మితి. సా; శ ని -; (ఇ త్.) ( ఒడ! సి )  స్వాశమనివాసిన మిత్యర్థః. జన 

"తేమ దండజనపదసీమాం తేష్విత్యర్తః. 
షు 

(శుక్వెతి, సో శమావసథ ఇతి ఛాందన స్పంధిః, ఏతావతా కథం తదమృగద్విజ 

౧౨2 
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(స్వసుతాయాః భయనివారణపూర్వకం శుకేణ అన్యత గమనమ్) 

స తథోక్సార మునిజన మరజా మిద మ(బవీక్, 

ఇహైవ వస దుర్మేధ ఆశ్రమే సుసమాహితా. ౧౩ 

ఇదం యోజనపర్యంత6 సర స్సురుచిర్న; పభమ్, 

అరే విజ్యరా భుజ్ త్వ కాల శ్చాఒత (పతిక్ష్యతామ్. ౧౪ 

త్వత్సమీ పె చయ్ సత్తా స్ట వాస మేష ష్యంతి తాం నిశాషమ్, 

అవధ్యాః వ పాంసువర్షైణ జ భవి ష్యంతి నిత్వదా . ౧౫ 

(శుత్వా నియోగం _బహర్త స్పారజా భార్గవ తదా, 

తథేతి పితరం ప్రాహ భార్గవం భృళదుఃఖితా. 

ఇత్యుకా్వా భార్గవో వాన మన్య(త సమకారయక్, ౧౬౪ 

తచ్చ రాజ్యం నరేందస్య సభృతక్యబలవాహనమ్, 

సపాహా దృస్మసా ద్ఫూతం యథోక్తం _బహ్మావాదినా, ౧౭|| 

తస్యాఒసా దండవిషయో వింధ్యశే వలయోః నృప. 

శప్రో (బహ్మర్షిణా తేన వెధర్మేే సహి శే కృతే, ౧౮౪ 

నిర్ణనం వనం కథం తపసే (పవిష్ట ఇత్యస్యో త్తరమాహ (స తథేత్యాది) తవ సమలత్వాక్. 

ఇహెవ వసేతి వాస్నవయోజనమాహ _(సుసమాహాశేతి) ళోభనసమాధిమతీత్యర్థః. సమాధ్యను 

షానస్యా౭పి నిమి త్రమాహా (చుర్మేధ ఇతి.) యస్కాద్ధర్హణస హెష్తుదుర్చుద్ధిరస తతః తాదృక మల 

మోచనార్థం సమాధిమతీ సతీ నసెత్యర్థః ౧౩ 

కథం వస్తుం శక్యం పాంసువర్ణ ఇత్యతాహ (ఇదం యోజనపర్యంక మిత్యాది.) ౧౪ 

(త్వత్సమీస ఇతి.)  సత్త్వాః పక్షెదయః, ఏవం చోశనసోనుగహేణ సరఃపదేశన్య 

'సుభావహత్యా తృుఖవాసత్వా చ్చ ఆత తపసే (ప్రవిష్ట ఇతి భావః, ౧౭౪ 

(తస్యేతి)  తస్యాఒసా వ్యత్యయాత్సష్ట, సోసావిత్యర్థః, సహిత పూర్ణధర్మపూర్ణ 

సౌఖ్యపపిత ఇత్యర్థః. కృతే కృతయుగే, ౧: 
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తతః _పభృతి కాకుత్ స్థ దండకారణ్య ముచ్యతే. 

న్ా. 2 స్యా క్ష ఇ 

తపస్వినః స్గెతా హ్య(త జనస్టాన మతోఒభవత్, రాలా ౪ 

ఏత _త్తే సర్వ మాఖ్యాతం య న్మాం పృచ్చసి రాఘవ. 

సంధ్యా ముపాసితుం ఏర సమయో హ్యతివర్తతే, ౨౦|| 

ఏత మహర్షయ స్సర్వే పూర్ణకుంధా స్పమంతతః. 

కృతోదకా నరవొా్మఘ ఆదిత్యం పర్యుపాసతే, ౨౧4 

సతె*ః(బాహ్మణమభ్య_స్తం సహిత్రై రృహవిక్రమెః. 

రవి ర్సస్తంగతో రామ గచ్చోదక ముపస్పృళ, ౨౨౪ 

ఇతి (మ్మ దామాయణే, ఉత్తరకాందే, ఎకారీతితమ స్సర్గః, 

దు 

అథ ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః. 

బు ర్వచన మాజ్జ్చాయ రామ స్పంధ్యా ముపాసితుమ్, 

ఉప్మాకమ త్సరః పుణ్య మప్పరోగణ నేవితమ్. ౧ 

(ఏత ఇతి.) కృతోదకాః కృతస్నానాదికర్మాణ ఇత్యర్థః. ౧౯ ౪.౨౧4 

(సత్లై రితి) స రవిః ిహ్మవిత్తమైః, తీర్థసమీపే సహికైః సంగతై సై రృషిఖి 
రభ్య స్తం (బాహ్మణం (బహ్మమంత్రతం త యోగాభ్యాస లక్షీణఐపూజాం (పా స్యేతి శేషః. ౨౨64 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఏకాశీతితమ స్సర్గః. 

అథ ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః 

(బుషే రిత్యాది,) | 
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(శ్రీరామేణ అయోధ్యాం గంతుం అగస్త్యం (పతి ప్రార్ధనమ్్ 

త తోదక ముపస్సృళ్య సంధ్యా మన్యాస్య సశ్చిమామ్, 

ఆ|శమం (వావిశ (దామః కుంభయోనే ర్కహాత్మనః. ఎ 

తస్యాఒగస్యో బహుగుణం కందమూలం తథాషధమ్, 

శాల్యాదిని పవి, తాణి భోజనార్థ మకల్పయత్. 3 

స భు_క్ర వా న్నర! శెష్ట _స్తదన్న మమృతోపమమ్, 

(ప్రేత శ్చ పరితుష్ట శ్చ తాం ర్మ్నాతిం సముపావిళత్. ఇ 

(పథాతె కాల్య ముజ్జాయ కృత్వా౬ఒ౬హ్నాక మరించమ:ః, 

బుషిం సముపచ్శ కామ గమనాయ రఘూ _త్రమః. వో 

అభివాద్యాఒ(బవ్ (దామో మహర్షి ౦ కుంభసంభవమ్, 

ఆపృచ్చే సాం పురీం గంతుం మా మనుజ్ఞాతు మర్హసి. ౬ 

ధన్యో స్య్యనుగృహీ తోస్మి దర్శ నేన మహాత్మనః, 

_దష్టుం చె వాగమిష్యామి పావనార్థ మిహాత్మనః. ౭ 

తథా దదతి కాకుత్ సై వాక్య మద్భుతదర్శనమ్, 

ఉవాచ పరమ పీతో ధర్మన్నేత _స్తపోధనః, లా 

(త స్యేతి) కందమూలం కందరూపం మూలం కందమూలం తథా ఓషధిం దివ్యాషధి 

రూపం జరాపలితఘ్న మిత్యర్థః. ఏవం బహుగుణ ప్రయోజనార్థం దద, భోజనార్థం తు శకాలిపవి 

త్రాణి పన్ని తశాల్యన్నానీత్యర్థః. శాలిపవ్నితాణీతి చ పాఠః. ౨-౪ 

(ప్రభాత ఇతి.) గమనాయెతి గమనా నుజ్జార్థ మిత్యర్థః. ee 

(ధన్య ఇతి.) (ఆగమిష్యామితి.) అతఃపరమపి యదాఒ౬కొంకొ తదా ఆత్మనః వావ 

నార్గ మాగమిష్యామీ త్యు క్తవా నిత్యర్థ 8. ౭ 

(తథేతి. (పరమ్మప్రీత ఇతి.) ఏనం వినయవచనా దితి శేషః (ధర్మన్నేత ఇతి,) 

ధర్మో నేత్రం జ్ఞానసాధనం యస్య స తథా, దా 
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అత్యద్భుత మిదం వాక్యం తవ రామ శుభాకరమష్, 

పావన స్పర్వభూతానాం త్వ మెవ రఘునందన. 

ముహూ_ర్తమపి రామ త్వాం యే చ పళ్యంతి కేచన, 

పావితా స్స ్ వర్ల్గభూతాళ్చ పూజ్యా "స్తై సర్వదై వత్రె ః. 

యె చ తాం ఘారచక్లుర్భిః పశ్యంతి పాణినో భువి, 

హతా స్తే యమదండెన సద్యో నిరయగామినః. 

ఈద్భుశ _స్త్వం రఘ్ముళెష్ణ పావన స్పర్వదేహినామ్, 

భువి త్వాం కథయంతో౭ఒపి సిద్ధి మేష్యంతి రాఘవ. 

గచ్చ చారిష్ట మవ్య(గః పంథాన మకుతోభయమ్, 

_పళాధి రాజం ధర్మేణ గతి రి జగతో భవాకా. 
లె ౭ యో 

౧౮ 

౧ 

ఏవ ముక్త స్తు మునినా (వాంజలిః (షగహో నృపః, 

అభ్యవాదయత [వాజి స్త మృషిం పుణ్య శాలినమ్, 

అభివాద్య ముని_శేస్టం తాంశ్చ సర్వాం _స్తపోధనాకా, 

అధ్యారోహ త్తదవ్య[గః పుష్పకం హేమభూషితమ్. 

తం (పయాంతం మునిగణా హ్యిశీర్వాదై సృమంతతః, 

అపూజయ న్మహర్మదాభం సహ(సాక మివాఒమరాః, 

(ముహూర్త మితి.) స్వర్గభూతా స్స్వర్గం _పాపాః, 

ఈదశ ఇతి. సిదిం పరమం త త6౦6 |బహ్న్గభావమ్. (ఈద్భ ) ఎద్ది _త్త్వరి (బ్రహ్మ 

: (గచ్చతి.) అరిష్టం సుఖమ్. 

(ఏవ మితి). _ప్యగ్రహః ఉద్యతబాహుః, 

అదా ౧౨ - 

౧౩. 
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(రామేణ భంతలక్ష్మణౌ (ప్రతి రాజసూయచికీరా నివేదనమ్ 
9 .» 

స్స దదృశే రామః పుష్పకే హేమభూపషితే, 

శ్రన్సీ మేఘసమీపస్టో యథా జలధరాగమె. 

లి 
des 

తతో౭ర్భ దివ సె పాసు పూజ్యమాన _స్తత స్తతః, 

అయోధ్యాం వాప్య కాకుత్ స్టో మధ్యకత్వా మవారుహతీ. 

త్రత్రో ఏస్ఫజ్య రుచిరం పుష్పకం కామగామి తత్, 

విసర్హయిత్వా గచ్చెతి స్వస్తి తే స్తితి చ పభుః. 

కత్యాంతరవినిష ప్పం ద్వార్థ్ నం రామోఒ(బఏ ద్వచ 8, 

లక్ష్మణం భరతం చైవ గత్వా తౌ లఘువి(కమౌ. 

మమాగమన మాఖ్యాయ శజ్హాపాయత మా చిరష్, 

ఇతి (శ్రీిమ్మదామాయణే, ఉ త్రరకాండే, ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః. 

ధనా ఇత. 

అథ త్యశితితమ స్సర్గః. 

——ంజ- 

తచ్చుత్వా భాషితం తస్య రామస్యాఒక్షసష్టకర్మణ:, 

ద్వార్థ కః కుమారా వాహూయ రాఘవాయ న్యవేదయత్. 

(తత 

(కక్ష్యుంతరెతి.) 

ఇతి.) మధ్యకత్యాం (పా ప్యేతి శేషః. 

శబవంతం కురి త్యర్ల 8, బహువచన మారమ్. 
ది థె షె 

౧౯ 

రా౭ ౧౯ 

వినికీ పం నియోజిత మితి యావత్. శబ్దావయతేతి పుగార్షః. ఆత్మానం 

ర్ దా (1 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉత్తరకాండ వ్యాఖ్యాన, 

ద్వ్యశీతితమ స్సర్గః. 

చా ళా 

"అధ (త్యశీతితమ స్సర్గః 

హా క్ర 

తచుక్వేత్యాది.) 

[56 ) 
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లు 

దృష్ట్వా తు రాఘవః (పాపా (పియా భరతలక్మణా, 

పరిష్వజ్య తదా రామో వాక్యమేత దువాచ హ. 

కృతం మయా యథాతభ్యం ద్విజకార్య మను _త్తమమ్, 

ధర్మ సేతు మతో భూయః కర్పు మిచ్చామి రాఘవా. 

అక్షయ్య శ్చాఒవ్యయ శైవ ధర్మ సేతు ర్మతో మమ, 

ధర్మ[పవచనం హత త్సర్వవాప్మ పణాశనమ్, 

యువాభ్యా మాత్మభూళాభ్యాం రాజసూయ మను త్తమమ్, 

సహితో యష్టు మిచ్చామి తత ధర్మొ హి శాశ్వతః. 

ఇషాం తు రాజసూయెన మిత శృ తునిబర్శణ:, 
న్ i య 

సుహుకేన సుయజ్ఞైన వరుణత్వ ముపాగమతీ. 

సోమశ్చ రాజసూయెన ఇష్ట్వా ధర్మేణ ధర్మవిత్, 

(పా_ప్త శ్చ సర్వలోకేమ కీర్తిస్థానం చ శాశ్వతమ్. 

అస్యిన్న హని య్శచ్చేయ శ్చింత్యతాం తన్మయా సహా, 

హితం చా=౬యతియు క్రం చ (పయతెౌ కర్రు మర్థ థః. 

ఇత్యర్థః. 

(కృత మితి.) 

సాాసాధారణః అత్స్తయకీ రిహేతుః ధర్న ఇతంరః. ఫీ దె శ్రి ఇర 

ఉ త్రరకాలే చ పాత మిత్యర్థః. 

ద క నా 

ద్విజకార్యం యథా (పతిజ్ఞాతం త త్రథా తథ్యం కృతం, బాలో బీవిత 

ధర్మ సేతుం రాజధర్మమర్వ్యాదాభూత ౦ రాజసూయ మిత ్యర్థః. ౨3 

(ఆక్ష్షయ్య ఇతి,) ధర్మ(పసాధకం ధర్మవర్షక మిత్యర్షః. ధర్య(పవచన మితి చ పాఠః. జ 

(యువాభ్యా మితి) (తత్ర ధర్మో హి శాశ్వత ఇతి) తత రాజసూయే, క్షత్రియ 

వేటా 2 

(అస్మి న్నితి) హిత మిహ లోకే సుఖ9, ఆయతిచూక్తం ఉత్తరః కాల ఆయతిః 
ల్ 
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రాజసూయేన సర్వప్రాణినాం వినాశో భవిష్యతీతి రామాయ భరతస్య నివేదనమ్్ 

లాలా 

(త్వయీతి.) సర్వా వసుంధరా _పతిష్టితేతి సార్వభౌమత్వా దితి భావః, 

శ్రుత్వా తు రాఘవనై ౮౪త ద్వాక్యం వాక్యవిశారద 8, 

భరతః (పాంజలి ర్ఫూత్వా వాక్య మేత దువాచ హ. 

త్వయి ధర్మః పర స్పాధో త్వయి సర్వా వసుంధరా, 

పతిష్టితా మహాబాహో యశ శ్చాఒమితవి.కమ. 

మహీపాలా శ సరే త్వాం (పజాపతి మివా౬మరాః, 

నిరీక్షంకే మహాత్మానం లోకనాధం యథా వయమ్. 

(పజాశ్చ పితృవ (దాజ౯ పశ్యంతి త్వాం మహాబల, 

సృథివ్వా గతిభూతోజసి (పాణినా మపి రాఘవ. 

స త్వ మేవం విధం యజ్ఞ మాహర్తాసి కథం నృప, 

పృథివ్యాం రాజవంశానాం వినాళో యత దృశ్యతే. 

పృథివ్యాం యే చ పురుషా రాజకా పౌరుష మాగళతాః, 

సర్వేషాం భవితా తత సంకయ స్పర్వకోపజః. 

సత్వం పురుష ళార్డూల గుణ రతులపవి కమ, 

పృథివీం నార్హ నే హంతుం వశే హి తవ వర్తతే. 

భరతస్య తు తద్వాక్యం (శుత్వాఒమృత మయం తదా, 

(పహర్ష మతులం లేభే రామ సృత్యపరాక్రమః. 

(వజా ఇతి.) _ పితృవ త్పితర మివ. 

(స త్వ మితి) తవ వశే వర్తతే తవ స్వాదీనే నర్తత ఇత్యర్థః 

౧౬ 

Em ——_0౧౧ 

DID 

CON ——౧౬ 
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(ue) 

ఉవాచ చ శుభం వాక్యం క్రై కేయ్యానందవర్ల్గ నమ్, 
_పీతోఒస్మి పరితుష్టో౬స్మి తవహ౬ద్య వచనేఒనఘ. 

ఇదం వచన మక్తీబం త్వయా ధర్మసమాహితక్, 
Cc? 

వ్యాహృతం పురుషవ్యా(ఘ పృథివ్యాః పరివాలనమ్, లా 

ఏష్యు దస్యదభిపాయా (_ద్రాజసూయా (త్యతూ త్తమాత్, 

నివర్తయామి ధర్మజ్ఞ తవ సువ్యాహృతేన చ. 

లోకపీడాకరం కర్మ న క_్రవ్యం విచక్షణ 8. 

బాలానాం తు శుభం వాక్యం (గాహ్యం లక్మణపూర్వజ. 

తకసాచ్చణోమి తే వాక్యం సాధుయు కం మహామతే, ౨౦౪ 
టి గా ఎ 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ_త్తరకాండిె, _త్వశితితమ స్పర్షః. 

అసమ 

అథ చతురరీతితమ స్సర్గః. 

తథో క్రవతి రామే తు భరతే చ మహాత్మని, 

లక్మణోఒథ శుభం వాక్య మువాచ రఘునందనమ్. ౧ 

(ఏష్య దితి) _ ఏష్యదస్మదభిప్రాయాత్ అస్మదభిప్రాయమేష్యతః, మామకచికీర్ణా మా 

జిగమిషత ఇత్యర్థః, ౧౯ __౨౦౪| 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే. ఉత్తరకాండవ్యాథ్యానే, 
(త్యశీతితమ స్సర్గః, 

వా వ ——— 

చతురశీతితమ స్సర్గః, 
n 

TT 

(కథో క్తవతీత్యాది.) రా 
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(లక్ష్మణేన అశ్వమేధయాగం కర్తుం రామ పోత్సాహనమ్) 

అశ్వమేధో మహాయజః పావన స్పర్వపాపష్మనామ్. 
ang , 

పావన స్తవ దుర్హష్టో రోచతాం రఘునందన. 

(శూయతే హి పురావృ త్తం వాసనే సుమహాత్మని, 
(బహహత్యావృత శృకో హయమేధేన పావితః. 

పురా కిల మహాబాహో దేవానురసమాగమే, 

వృతో నామ మహా నాసీ దెకేయో లోకసంమతః. 
ద 

విస్తీర్ణ యోజనశత ముచ్చిత స్రిగుణం తతః, 

అనురాగేణ లోకాం స్రీలా స్నేహా తృళ్యతి సర్వతః. 

ధర్మజ్ఞశ్చ కృత జ్ఞశ్చ బుద్దా చ్ పరినిష్టితః, 

శశాస పృథివీం సీతాం ధర్మెణ సుసమాహితః. 

తస్మికా (పశాసతి తదా సర్వకామదుఘా మహీ, 

రసవంతి (పసూనాని మూలాని చ ఫలాని చ. 

అకృష్ణపచ్యా పృథివీ సుసంపన్నా మహాత్మనః, 

అర స రాజం తాద్భశం౦ భు జై స్పేత మద్చుతదర్శనమి. 

డా లాలా 

(అశ్వమేధ ఇతి.) (రోచతా మిత్యాది.) _అనుష్టాతు మితి శేషః. “సర్వం పాప్తానం, 

తరతి తరతి (బహ్మహత్యాం యోఒశ్వమేధేన యజత” ఇతి (శ్రుతేః, అ 

ఏవ  మశ్వమేధన్య _ (బ్రహృహత్యాంతసర్వపాపళోధకత్వపురావృ త్తకథనం (కూయతే 

.హీత్యాది,) 3__౪ 

(విస్తీర్ణ ఇతి) (తత త్రిగుణ మిత యోజనశత త్రయ మిత్యర్ణః. _అనురాగేణ 

_మదీయత్వాథిమానేన హేతునా స్నెహత్. ౫ oa 
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తస్య బుద్ది సృముత్సన్నా తపః కుర్యా మను త్రమమ్, 
(౪ = 

తపో హి పరమం (శేయ సృంయోహ మితర త్పుఖమ్. 

et నిక్షిప్య సుతం జ్యెష్టం హౌరేషు మధురేశ్వరమ్, 

తప ఉ్యగం సమాతిష్ట తాపయకా సర దేవతాః. ౧ 

తప _స్తప్యతి వృ(తే తు వాసవః పరమా ర్తవత్, 

విష్ణుం సమువసంకమ్య వాక్య మేత దువాచ హ. ౧౧ 

తపస్యతా మహాబాహో లోకా వృ(తేణ నిరితాః, 
జ 

బలవాం త్స హి ధర్మాత్మా వై నం శక్ష్యైమి శాసితుమ్. ౧౫౨ 

యద్య౭సౌ తప ఆతిష ద్భ్ఫూయ ఏవాఒసు రెళ్వురః, 

యావ ల్లోకా ధరిష్యంతి తావదస్య వశానుగాః. ౧౩ 

తం చైనం పరమోదార ముపేకసి మహాబల, 

కణం హొ న భవే ద్వ్జృ(కః (కుర్ర త్వయి సురేశ్వర. ౧౪ 

యదా హి (పీతిసంయోగం త్వయా విష్టో సమాగతః, 

తదా పభృుతి లోకానాం నాథత్వ ముపలబ్ద్బవా౯. ౧౫ 

(తస్యెతి.) (ఇతర త్పుఖ మితి). వై షయికసుఖ మిత్యర్థః. ౯ా 

(స ఇతి మధుర స్పామ్య శ్చాఒసాఏశ్వర కృ మధురేశ్వరః తం మధురాయా నగర్యా, 
ఈశ్వరం వా. ౧౮౧" 

(తప ఇతి,) పరమాదర్తవత్ పరమార్త సృకా, ౧౧౧౨ 

(యదితి.) భూయ ఏవ అతః పర మపేత్యర్థః. భూతజాత మపీతి శేషః, ౧౩ 

(తం చెతి,) క్షణమపి న భవేత్, న జీ వెదిత్యర్హః. ౧౪ 

(యదా హేతి.) ఉసలబ్దవాకా వృత ఇతి శేషః. ద 
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(లక్ష్మణేన వృత్రవధాఖ్యానకథనమ్ ) 

స త్వం (పసాదం దేవానాం కురుష్వ సుసమాహితః, 

త్వత్కృ తేన రా సర్వం న్యా (తృశాంత మరుజం జగతి. ౧౬ 

ఇమే హి సర్వే ఏష్టో త్వాం నిరీక్షంతే దివౌకసః, 

వృ(తభఘాతేన మహతా త్వేషాం సాహ్యం కురుష్వ హ. ౧౭ 

త్వయా హి నిత్యళ స్పాహ్యం కృత మేషాం మహాత్మనామ్, 

అసహ్య మిద మన్యేషా మగతినాం గతి రృువాకా. అలా 

ఇతి (శ్రీమ్మ(దామాయణే, ఉ త్తరకాండే, చతురశీతితమ స్సర్గః. 
— ౧ 

క్ర కరీం 

అథ పంచాశీతితమ స్సర్గః 

dn. nd 

లక్కణస్య తు తద్వాక్యం (శుత్వా శ్యతునిబ ర్హణః, 

వృతఘాత మశేషేణ కథయే త్యాహ సువత, ౧ 

(స త్వ మితి) రక్షణేనేతి శేషః, ౧౬ 

ఇమే పీతి. వు తఘమాతేన హేతునా సాసహాఃం ఉసకొరం కురు, హా శబః పాద ( ) వృ ఫ్ర ద్ద 
పూరరః, "ఖా 

(త్వయా హీతి,) అ న్యేషా మిద మసహ్యం అ న్యేషా మసురాణాం యద్యపి త్వత్సాహ్యా 

మసహ్య మథాపి తత్కురు. హి యస్మా దృవా నేవ త్వ మగతీనాం గతిః, తస్తాత్, ౧౮ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

చతురశీతితమ స్సర్గః. 

అథ పంచాశీతితమ స్పర్షః 
hy 

ఫూ — 

(లక్షణ స్యెత్యాది.) 
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రాఘవేణైవ ముక్త స్తు సుమి తానందవర్లనః, 

భూయ ఏవ కథాం దివ్యాం కథయామాస సు వతః. యా 

సహ సాక్షవచ శ్ళుత్వా సర్వేషాం చ దివౌకసామ్, 

విషు రేవా నువాచేదం సర్వా నిందపురోగమా౭౯. త్ర. 
కం అ 

పూర్వం సౌహృదబద్దోఒస్మి వృ(తస్య తు మహాత్రనః, 

తేన యుష్మత్చియార్లం హి నాఒహం హన్మి మహాసురమ్. ౮ 
ఢా 

అవశ్యం కరణీయం చ భవతాం సుఖ ముత్తమమ్, 
_ న ఆవి = చి అయ టె తసాదుపాయ మాభ్యాస్య యిన వృ(తొ నిహన్యతె. ౫. 

(తేధాభూతం కరిష్యామి హ్యాతా,నం సురస త్తమాః, 

తెన వృతం సహ్మసాకో వధిష్యతి న సంశయః. ఇ. 

ఏకాంశో వాసవం యాతు ద్వితీయో వజమేవ తు, 

తృతీయో భూతలం శకః తథా వృతం వధిష్యతి, ౭.. 

తథా (బువతి 'దేవేళే దేవా వాక్య మధథా౬(బువకా, 

ఏవ మెత న్న సందేహో యథి వదసి దై త్యహక. లా 

భ(దం తేసు. గమిష్యామో వృ(తాసురవధై షిణః, 

భజస్వ పరమోదార వాసవం స్వేన తజసా, 

శ క mn మా ఇరా 4 జ /" మ్య లా 

(పూర్వ మితి)  సౌహ్యదబద్దః భ_క్తిబద్దః (పూర్వ మితి.) యుషాధిః తద్బధప్రార్దనా 

త్పూర్వ మిత్యర్హః. 

(తిధేతి.) (తిఠరాభూత౦ శేధావిభ క్ర మిత ్యర్థః, 

(ఎకాంశ ఇతి.) తృతియో భూతలం యీత్వితి వృత దేహధారణళ క్రిసిధ్యర్హ మింద్రస్య 

వృ(త్రహననజ బహ్మహత్యాబాధానివృ త్తి ర్యావ ద్దరారక్షణార్హ మిత్యర్థః, ౭. 
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(దేవప్రార్థికేన విష్ణునా ఇం్యదస్య |బ్రహ్మహత్యానివారణో పాయక థనమ్) 

తత స్పర్వే మ హోాత్మాన సృహ సాక్షపురోగమాః, 

తదరణ్య ముపా(కామకా యత వృతో మహాసురః. ౧ 

తేఒపశ్యం 'స్తెజసా భూతం తప్యంత మసురో త్తమమ్, 

పిబంత మివ లోకాం స్తీ న్నిరహంత మివాఒం౦బరమ్ు. 
ది 

౧౧ 

దృ ష్వైవ చాఒసురశేష్టం దేవా స్తాన ముపాగమకొా, 

కథ మెనం వధిష్యామః కధం న స్యా త్సరాజయః. ౧౨ 

తేషాం చింతయతాం తత సహసాక్షః పురందరః, 

వ(జం (పగ్భహ్యూ పాణీభ్యాం (పాహిణో ద్వృతమూర్డని. ౧౩ 

కౌలాగ్ని నేవ ఘోరేణ దీప నైవ మహార్చిషా, 

పతతా వృ(తశళిరసా జగతాస ముపాగమత్, ౧౪ 
(య 

అసంభా వ్యం వధం తస్య వృతస్య విబుధాధిస;ః, 

చింతయానో జగామాఒ౬ళు లోకస్యాఒ౦తం మహాయశాః. ౧౫ 

(లేఒపళ్య న్నితి) భూతం వ్యాప్తం, పిబంత మిత్యాదికం తేజోదుర్ధర్గత్వసరమ్, ౧౦-౧౩ 

(కాలాగ్ని నేతి.) త 'పేన దీహ్యమా నేన, తస సంపద్దిప్తో రితి ధాతుః. తే నేతి చ 

పాఠః, వ్మజేణ ఛేదనహేతునా, పతతా వృశత్రశిరసా జగ త్రాన ముపాగమత్. ౧౪ 

(అసంభావ్య మితి) అసంభావ్య మనపరాధినః తస్యతః వృ(త్రస్య వద మసంభావ్య 

మనుచితం కత మితి చింతయానో విబుధాధిపః, లోకస్యాఒ౦త మంత సదెశం లోకాలోకా త్సరం 

తమః(ప్రదేశం జగామ, (బహ్మహాత్యాథియా పలాయితోఒ౬భూతీ. ౧౫ 

| 59] 
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త మిందం (దహహత్యా౭.౬శళు గచ్చంత మనుగచ్చతి, 

అపత చ్చాఒస్య గ్మాతేషు త మిం దం దుఃఖ మావిళత్. ౧౬ 

హతారయః _పణ్షైల్యదా 'దెవా స్వాగ్ని పురోగమాః, 

విష్టుం తిభువనేశానం ముహు ర్ముహు రపూజయకా. ౧౭ 

త్వం గతిః పరమెశాన పూర్వజో జగతః పితా, 

రక్షొర్ధం సర్వభూతానాం విష్ణుత్వ ముపజగ్మివా౯ా. ౧౮ 

హాత శ్చాజఒయం త్వయా వృతో (బహహత్యా చ వాసవమ్, 

బాధే సుర శార్దూల మోక్షం తస్యా ఏినిర్ణిశ. ౧౯ 

షాం తదషిచనం (_శుత్వా 'దేవానాం విషు ర్యబవిత్, 
ణ్ 

మా మెవ యజతాం శకః పావయిష్యామి వ(జిణమి. ౨౦ 

పుణ్యేన హయమేధేన మా మిష్ట్వా పాకశాసనః, 
న రెష్యతి 'దెవానా మిం దత్వ మకుతోభయమ్. ౨౧ "ఈ 

ఏవం సందిళశ్య తాం వాణీం దేవానా మమృతొపమాష్, 

జగామ విషు కవేశ స్తూయమాన నస్త్రివిషషమ్. ౨౨ 
కం (౧ జావ డు 

ఇతి (గ్రీమ్మ దామాయణే, ఉత్తరకాందె, పంచాళీతితమ స్సర్గః. 

Dec Ute 

(త మితి. తం పలాయమాన మిందం, [దబిహ్మహత్యా, త్వష్టృమునినా వృత 

సో్యోత్పాదితత్వాడ్ , అస్య గాశే ష్వపత చ్చ, (బహ్మహత్వ్యేతి శేషః, త మిందం (బహ్మహత్యా 

(గ్రస్త మిం[ద మిత్యర్థః. కా 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాథ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాథ్యానే, 

సంచాశీతితమ స్సర్గః. 

ధా నుననున్ని పన్నిన 
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అథ షడశితితమ స్సర్గః 

_ 

తదా వృతవధం సర్వ మలఖిలేన స లక్ష్మణః, 

కథయిత్వా నర|శేష్టః కథాశేషం _పచ్నకమే. ణం 

తతో హతే మహావీర్యే వృ తే దేవభయంకరే, 

(బహహత్యావృత శ్శ్క సంజ్ఞాం లేభే న వృ(తహో. 2 

సో౬ంత మా(శిత్య లోకానాం నషసంజో విచేతనః, 
టె కః 

కాలం తతా౬వస త్క_ంచి ద్వెష్టమాన ఇవోరగ:. 3 

అథ నషి సహసాక్షే ఉద్విగ్న మభవ జగత్, 
ల జ 

భూమి శ్చ ధ్వ్య స్తసంకాశా నిస్సేషహా శుష్కుకాననా. ౪ 

ని సోతస శ్చ తే సర్వే (హదా శ్చ సరిత స్తథా, 

సంక్షోభ శ ఎవ సత్తానా మనావృష్టికృతోఒభవక్. వా 

అథ షడశీతితమ స్పర్షః 
CR 

(తదా వృ(తేత్యాది.) కథాశేషం వకు మితి శేషః. ౧ 

(తత ఇతి) (న సంజ్ఞాం లేభ ఇతి) (గహ్మ్నగహ స్తవ ద్నపకాళ్ భూదిత్యర్థః, ౨ 

(స ఇతి.) కంచి తాల మిత్యర్థః. | . ల 

(అధేతి.) నై అద్భ షై (ఉద్విగ్న మితి.) అరాజకత్వా. దితి శేషః. నిస్పేహా 

అనార్జా. . . కో 

(నిస్ఫ్సోతస ఇతి.) (అనావృష్టి కృత ఇతి.) ఇంద్రాభావమూలానావృష్టికృత ఇత్యర్థః. య్ 
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= ఎక్ శ్రిమ(దామాయణ, గోవిందరాజీయవిశి స్ట 

కీయమాణే తు లోకేస్మిం త్సృం్యభాంతమనస స్పురాః, 
య దుక్తం పిష్ణునా పూర్వం తం యజ్ఞం సముపానయకా. 

ea 

తత స్పర్వే సురగణా స్పోపాధ్యాయా స్సృహర్షి భిః, 

తం దేశం సమువాజగ్ము ర్య తెందో భయమోహిత:ః. 

తేతు దృష్టా సహసాక్ష మావృతం |బహహాత్యయా, 
రు జాదే 

తం పురస్కృత్య దేవెశ మశ్వమేధ ముపా కమకా. 

తతోఒళ్వమెధ స్పుమహా న్మ హెరి దస్య మహాత్మనః, 

వవృధే [బహహత్యాయాః పావనార్గం నరేశ్వర. 
ద్ర ణి 

తతో యజే సమాపే తు (బహహత్యా మహాత్మనః, 
భో ber. వ 

- అభిగమా్య౭(బవీ ద్వాక్యం క్వ మె స్థానం విధాస్యథ. 

కేతా మూచు సదా దేవా నుషాః (పీతిషమన్వితాః, 
వాణాణామ ది ప్ర 

చతురా విభజాఒ౬ఒతాన మాత్మనై వ దురాసదే. 
(శ ది డడ 

దేవానాం భాషితం (శుత్వా (బహహత్యా మహాత్మనామ్, 

సందధౌ స్థాన మన్య(త వరయామాస దుర్వసా. 

(క్షీయమాణ ఇతి) సముపానయకా సంపాదయంతి స్మ. 

(త ఇతి, తం దేవేశ మితి విష మిత$రః, హా కాకక 

(హే దురాస దే) (బహ్మహ త ఇతి శేషః. 

( దేవానా మితి. సన్నిధి దేవానాం సన్నిధౌ, నందధా వితి పారే 

సంపాదితవతీత్యర్థ!. 

(uo 

1 

౬ లాలా 2 

GO 

చతుర్ధా విభాగం 

ఆన్య(త మహం దా దన్యత, దుర్వసా మహేందే దుర్వసా. ౧౧౧౨ 
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(లక్ష్మణేన రామం (పతి అశ్వ మెధమహి మో క్రి 

ఏకేనాంశేన వత్స్యామి పూర్ణ్షోదాసు నదీషు చె, 

చతురో వార్షికాజా మాసాకా దర్పఘ్నీ కామవారిణి, ౧౩ 

భూమ్యా మహాం సర్వకాల మేకే నాంశేన దుర్వనా, 

వసిష్యామి న సందేహ స్పతేే నెత (చృవీమి వః. ౧౪ 

యోఒయ మంశ స్తృతీయో మే ప్రీమ యౌవనశాలిమ, 
pre) 

_శరాశం దర్పపూర్ణాను వసిష్యే దర్పఘాతిని. లు ౫ 

హంతారో (బాహ్మణాకా యే తు మృషా పూర్ణ మదూషకౌకా, 

తాం శ్చతుర్ణేన భా గన సం్యశయి షే సురర్ష భాః. ౧౬ 

(పత్యూచు సాం తతో దేవా యథా వదసి దుర్వ'సె 

తథా భవతు తత్సర్వం సాధయస్వ య దీప్పితమ్. ౧౭ 

తతః పిత్యా౬ న్వితా దేవా స్పహ్శ సాక్షం వవందిరే, 

విజ్వరస్పచ పూతాత్మా వాసవ స్పమపద్యత. రాలా 

(పశాంతం చ జగత్సర్వం సహ సాకే ప్రతిష్టిత, 

యజ్ఞం చా౬ద్భుత సంకాశం తదా శ కోఒభ్యపూజయతీ. రాణా 

(ఏకేనేతి.) (చతుర ఇతి) “సింహకర్క-టయో ర్మధ్యే సర్వా నద్యో రజస్వలా” ఇతి స్మర 

ణాత్, పకి వె మాసా ఇతి పకానుసారేణ చతుష్ట్వాత్ దర్పఘ్ను అపుణ్యకృతా మితి శేషః. కొమవారిణీ 

స్నాతు మిచ్చతా మితి శేషః. కామచారిణీతి చ పాఠః. ౧౩౧౪ 

(యోఒయ మితి, దర్పఘాతినీ పురుషసంధో గసు ఖహారిణీతి భావః. ౧౫౩౨౧ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామా యణభూషతే, మణిమకుటాక్యా నే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే. 

షడశీతితమ స్సర్గః, 
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ఈద్భళో హ్యూశ్వుమేధస్య (పభావో రఘునందన, 

యజస్వ సుమహాధాగ హయమేధేన పార్థివ. 

ఇతి లక్మణవాక్య ముత్తమం నృపతి రతీవ మనోహరం మహాత్మా, 
పరితోష మవాప హృష్ట్రచెతా నిశమ య్యేందసమానవి కమౌజాః. 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, షడశీతితమ స్సర్గః, 
——— నా! 

అథ సపాశీతితమ స్సర్గః 

_ 

జే _చ్చుళత్వా లక్కు ణేనో_క్తం వాకర్ణం వాక్యవి శారదః, 

(పత్యువాచ మహాలేజాః (పహసఃా రాఘవో వచః. 

ఏవ మేవ నర్యశష్ట యథా వదసి లక్ష్మణ, 

వృతఘాత మశేషేణ వాజిమేధఫలం చ యత్. 

(శూయతే హి పురా సౌమ్య కర్షమస్య _పజాపతేః, 

పు,తో బాహ్లీశ్వర (శ్రీమా నిలో నామ మహాయశాః 

ఊగ 

స రాజా పృథివీం సర్వాం వశే కృత్వా సుధార్మిక *, 

రాజ్యం చై వ నరవ్యాఘ పృుతవ త్పర్యపాలయతి. 

అథ సపాశీతితమ స్పర్షః 
జూ ౧ 

కాకక 

(త చృుశ్వేత్యాది.) అశ్వ మేధవై భవం స్వయ మపి జానా మీతి (పహాసః, 

అధ వృషధ్వజ(ప్రియం విజ్వారాధనరూవం హయ మేధం శాఘయితుం రామ 

శూయతా మితాంది.Y - బొపొ రేశవిశేషః. (0 కిది). బాబ్దా ర 

(య 
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(రామేణ ఇ లో పాథఖ్యానకథనమ్ 

సురె శ్చ పరమోదారె రెకేయె శ్చ మహాధనై 8, 
యూ చూ యై యెలా ప 

నాగరాక్షేసగంధరై ర్యక్షై శృ సుమహాత్మభిః. > 

పూజ్యతే నిత్యశ స్వామ్య భయా రె రఘునందన, 

అవిభ్యం శ్చ (తయో లోకా స్పరోషస్య మహాత్మనః, ౬ 

స రాజా తొదృశో హ్యాసి ద్దర్మె పీర్యె చ నిష్టితః, 

బుద్దా చ పరమోదారో చాహికేశో మహాయశాః. ౭ 
ధి గా 

స(వచకే మహాబాహు ర్మగయాం రుచిర వనే, | 

ఛై మనోరమే మాసి సభృత్యబలవాహనః రా 

(పజఘ్న చ నృపో౬రణ్యే మృగాకా శతసహ[సశః, 

హతే 3వ తృప్తి ర్నాఒభూ చ్చ రాజ్ఞ స్తస్య మహాత్నన౩. న 
వో 

నానామృగాణా మయుతం వధ్యమానం మహాత్మనా, 

య్శత జాతో మహాసేన స్తం దేశ ముపచ[కమె. రాం 

తస్మికా _పదేశే 'దేవేశః శ లరాజసుతాం హరః, 

రమయామాస దురర స్సరె స రనుచ 6౮ స్సహ. ౧౧ 
యం యా యె 

కృత్వా స్రీరూప మాత్మాన ముమేళో గోపతిధ్వజః, 

దెవ్యాః _పియచికీర్లు స్స తస్మికా సర్వతనిర్ల రె, ౧౨ 

వా. అం నా ఆ! — 

Re నాన - న జ్ ననన న న న ననన నన: 

(పూజ్యత ఇతి.) భయా, రితి విశేషణం. దై తేయాదీనాం, భయహేతు శ్చ తద్రోష 

'ఇత్యాహ (అవిభ్య న్నితి,) భిభియు రిత్యర్ణ ౭. 1.౯ 

(నా నేతి) ,_ అయుతం అయుత సంథ్యాకం, వధమాన మితి శేషః, (యత్ర జాత ఇత్యాది.) 

మహాసేన స్స్క-0దః, ౧౦ _ ౧౨ 
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యే తు తత వనోద్దేశే సత్వాః పురుషవాదినః, 

వృక్షాః పురుషనామాన స్తేఒభవకళా స్రీజనా స్తథా. ౧౩ 

యచ్చ కించన తత్సర్వం నారీసంజ్ఞం బభూవ హా, ౧౩౪. 

ఎత స్మి న్నంతరే రాజా స ఇలః కర్ణమాత్మజః, 

నిఘ్నకా మృగసహ సాణి తం దేశ ముపచ్మకమే, ౧౪|| 

దృష్టా స ప్ర్రీకృతం సర్వం సవ్యాశమృగపక్షీకమ్, 

ఆతానం స్రీకృతం చై వ సానుగం రఘునందన, En 
—_ చ ౬ “అ 

. ల క్ 
తస్య దుఃఖం మహ చ్చాసి ద్పుష్ట్వ్రాజజత్తానం తథాగత మ్. 

ఉమాపతే శ్చ తత్కర్మ జ్ఞాత్వా _తాస మువాగమత్, ౧౬౪ 

తతో దేవం మహాతానం శితికంఠం కపరినమ్. 
వత్ ది. 

జగామ శరణం రాజా సభృుతబలవాహన:ః. ౧౩౪. 

తతః (పహస్య వరద సృహ దేవ్యా మహేళ్వరః. 

(పజాపతిసుతం వాక్య మువాచ వరద స్వయమ్, ౧౮ uU 

(యే త్వితి) పురుష ఇతి వాదో వ్యపదేళో హ్యేషా మితి పురుషవాదినః, ప్పల్లింగళద్ల 
౧ యె 

వాచాక యె పదార్హా సంతి, ౧౩ 

(య చ్చతి. అన్య చ్పృయచ్చ కించన సపుంసకలింగవాచ్య మస్తి, తత్సర్వం నారీ 

సంజ్ఞం స్త్రీలింగశబ్దవాచ్యార్హం ప్రీవేషం బభూన. ౧౪|| 

(స దృ'ష్వేతాది, అథాఒ ఒత్మానం ప్రీకృతమ్, 7 ౧AU 

(త స్యేతి) తథాగతం తథావస్థాం ప్రాప్త మాత్మానం దృష్ట్వా, తచ్వాఒఒత్మనః తథా 

వస్థాపా ప్తికర్య తదిచ్చావశా (శ్రా పం జ్ఞాత్వా, (కాస ముపాగమత్. ౧4౧౮౪. 
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(రామేణ ఇల్ పాఖ్యానకథనమ్) 

ఉత్తి శ్రిష్ట రాజర్షి కౌర్ద మెయ మహాబల. 

పురుషత్వ మృతే సౌమ్య వరం వరయ స్నువత, ౧౯౪ 

తత స్స రాజా దుఃఖార్రః (పత్యాఖ్యాతో మహాత్మనా. 

(మ్రైభూతో౬సా న జ గాహ వర మన్యం నురో త్తమాక్, ౨౦౪ 

తత శో కేన మహాతా చీ_ లరాజసుతాం నృపః. 

(పణిసత్య హ్వ్యుమాం దేవీం సర్వే జై వాంతరాత్మనా, ౨౧4 

ఈశే వరాణాం వరదే లోకానా మసి భామినీ, 

అమోఘదర్శనే దేవి భజ సౌమ్యెన చకుషా, ౨౨|| 

హృద్గతం తస్య రాజర్డే ర్విజ్ఞాయ హరసన్నిధా. 
_పత్యువాచ శుభం వాక్యం 'దేఏ రుదస్య సమ్మతా, ౨౩౪ 

అర్హస్య దేవో నరదో వరార్ధన్య తవ హ్య౭హామ్. 

తస్తా దర్హం గృహాణ త్వం స్త్రి క వృుంసో ర్యావ దిచ్చసి, ౨౪౪ 

తదద్భుతతరం (శుత్వా దెవ్యా వర మను త్రమమ్. 

సం పహృష్టమనా భూత్యా రాజా వాక్య మధాఒ(బవీత్, > 3u. 

(ఉ త్రిషేతి.) కార్హమేయేతి శుభ్రాదిత్వాడ్డక్ , పురుషత్వ మృతే పురుషత్వం వినా. ౧౯౪ 

॥ జ స్ జభ “అన ద (తత ఇతి) నచ జగ్రాహ (త్రభూత ఇతి.) గురువై షమ్య మార్గం. అన్య ద్వరం, 

పుం స్వ్వవరణవ్యతిరి క్షం వరం న జగ్రాహ, 

(ఈశ ఇతి సొమ్యేన అనుగ్రహచకుషా, మాం భజ అనుగృహాణ. 
యు ———.2౨OU 

అలన టీ —.౨35y 

(అర్హ స్యేత్యాది.) స్రీపుంసోరరన్య సమాసాజంత నిపాతాభావ ఆర్షః. పురుషత్వ పా ప్రి 

రూపే వరే అర్హస్య దేవో వరదో దాతా, అర్థ సె్యెవాహం దాత్రీ, తస్మా త్త్వం మతోర్టిం గృహాణ యావ 

ఎవీచ్చపి యదిచ్చని, 

(60} 

© 9 [యనక 
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యది దేవీ (పసన్నా మే రూపేణాఒపతిమా భువి. 
మాసం త్తీతః మువాసిత్వా మాసం స్వాం పురుషః పునః, 

ఈప్పితం తస్య విజ్ఞాయ దేవీ సురుచిరాననా. 
(పత్యువాచ శుభం వాక్య మేవ మెవ భవిష్యతి, 

రాజకా పురుషభూత _స్త్వం ప్రభావం న స్మరిష్యసి, 

స్రీభూత శ పరం మాసం న స్మరిష్యసి హౌరుషమ్, 

ఏవం స రాజా పురుషో మాసం భూత్వాఒథ కార్ల మిః. 

క్రై లోక్యసుందరీ నారీ మాస మెక మిళాఒ భవత్, 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, ఉత్తరకాండే, సప్తాశితితమ స్పర్షః, 

అథ అషాళీతితవము స్సర్గః, 
టె గ 

—స——ాలి కాక 

తాం కథా మైలసంబంధాం రామేణ సముదీరితాహ్, 

లక్కణో భరత శైవ _శుత్వా పరనువిస్మితౌ. 

(యదీతి,) _ఉపాసిత్వా (ప్రాప్య. 

అనుగహాంతర మాహా (రాజ న్నిత్యాది. ) 

(ఏవ మితి.) కార్టమిః ఆత ఇజ్. 

అని ౬. U 

3౯ (1 

౨౯ UU 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రిరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

సపాశతితమ స్సర్గః. 

నావా కాళ 

అథ అషాశీతితమ స్సర్గః 
ర గని! 

క. 

(తాం కథా మిత్యాది.) 
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(రామేణ ఇలోపాఖ్యానకథనమ్ 

తౌ రామం (పాంజలీ భూత్వా తస్య రాజో మహాత్మనః, 

విస్తరం తస్య ధావస్య తదా ప(పచ్చతుః పునః. > 

కథం స రాజా స్తేభూతో వ్వర్తయామాస దుర్షతిః, 

పురుష సృ యదా భూతః కాం వృత్తిం వర్తయత్యసౌా. 3. 

తయో _స్తద్భాషితం (_శుత్వా కొతూహలసమన్వితమ్, 

కథయామాస కాకుతి స్థ స్తస్య రాజో యధథాగతమ్. - 

త మేవ (పథమం మాసం స్రీభూతా లోకనుందరీ, 

తాభిః పరివృతా ప్రీ భీ ర్య చ పూర్వం పదానుగాః, > 

తత్కాననం విగాహ్యాఒ౬ళు విజ హే లోకనుందరీ, 

_దుమగుల్మలతాకీర్ణం పద్భ్యాం పద్మద శేక్షణా. ౬ 

వాహానాసి చ సర్వాణి సా త్యక్త వై సమంతతః, 

పర్వతాభోగవివర తస్మృకా రేమే ఇళా తదా. 

అథ తస్మికా వనో ద్దేశే సర్వత న్యా౬విదూరతః, 

సర స్పురుచిర పఖ్యం నానాపక్షీగతై ర్యుతమ్. రా 

ఇ అర అ మిం ఆ =) (తా. వితి. (పౌంజలి ఇతి ద్వివచనం, తస్య భావస్యుతి. ' ప్రిపుంసభావస్య త్యర్థః, 2 

(కథ మితి) ప్రీభూతః అత ఏవ దుర్గతిః కథం వ ర్రయామాస, తత్కాల మితి శేషః. ౬ 

(వాహనా నీతి), సర్వతానా౦ ఆభోగే విస్తార, 2 

(అరేతి) _అవిదూరతః యత్ర ప్రీత్వట్రా ప్తి ' స్తస్యావిదూరత ఇత్యర్థః. అన్యదేశ 
త్వాత్ బుధస్య స్రీత్వాల్యప్ర్తాప్తి రితి భావః. న ఎ. రా-ంం 
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(| క (2) 

దదర్శ సా ఇలా తస్మి౯ బుధం సోమసుతం తతః, 
జ్వలంతం స్వేన వపుషా పూర్ణ సోమ మివోదితమ్, 

తపంతం చ తప్త వ మంభోమధ్యే దురాసదమ్, 

యశస్కరం కామకరం తారుణ్యే పర్యవస్థితమి. 

సా తం జలాశయం సర్వం కోభయామాస విస్మితా, 

సహగ్రైః పూర్వపురుషైః స్రీభూతై రఘునందన. 
యో 

బుధస్తు తాం సమీకై ౪వ కాముబాణవళం గతః, 

నోపలే ఖె తదాత్తానం సంచచాల తదాఒ౦భపి. 

ఇళాం నిరీక్షమాణ స్తు త్రై లోక్యాభ్య ధికాం శుభామ్, 

చింతాం సమభ్యతి( కామ త్కాాస్వియ౦ దేవతాదికా. 

న దేవీషు న నాగీషు నాఒసురీ పష్వప్పరస్సు చ, 

దృష్టపూర్వా మయా కాచి [దూపేణాఒనేన ళోభితా. 

సద్భశీయం మమ భవే ద్యది నాఒన్యపర్నిగహః, 

ఇతి బుద్ధిం సమాస్థాయ జలా త్కూూల ముపాగమత్. 

(నేతి) కోభయామా సేతి కిడయేతి శేషః. 

చి తః అభూ దిత కరః, 
వాలి మ 

(ప్రా ప్ప 

(ఇళా మితి.) చింతాం సమభ్యత్మిక్రామక్ ఇళాయా మితి శేషః. 

తదేవాహ (కాన్విత్యాది) 

(సద్భశేతి) నాన్యపరిగ్రహః అన్యపరి గహత్వరహితా. 

= ——0౧0౧ 

(బుధ_ప్ట్వితి.) ఆత్మానం నోపలేభె, ఆత్యధ్యానం న (పాప్తవా నిత్యర్థః, కామపర వశ 

౧9౫ 

ఇళావిషయకచింతాం 

_ ౧Dd-—=౧౪ 

“0౧౫% 
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(రామేణ ఇలోపాథ్యానకథనమ్్స్ 

ఆ్మళమం సముపాగమ్య తత సాః _పమదో త్తమాః, 

శబ్దాపయత ధర్మాత్మా తా శనం చ వవందిరే. ౧౬ 

స తాః ప్మృపచ్చ ధర్మాత్మా కసె్యషా లోకసుందరీ, 

కిమర్ద మాగతా చైవ సర్వ మాఖ్యాత మాచిరమ్. ౧౭ 

శుభం తు తస్య తద్వాక్యం మధురం మధురాక్షరమ్, 

శుత్వా ప్రయళశ్చ తా స్పర్వా ఊచు ర్మధురయా గిరా. రాలా 

అన్తాక మెషా సుశోణీ (పభుత్వ వర్తతే సదా, 

అపతిః కాననాంతేసు సహా౬సాభి శృరత్యసా. ౧౯ 
చ్చ 

త ద్వాక్య మవ్యక్తపదం తాసాం స్త్రీణాం నిశమ్య చ, 

విద్యా మావ రర్తినిం పుణ్యా మావ_ర్రయత స ద్విజః. ౨౦ 

సో౬రం విదిత్వా సకలం తస్య రాజో యథాగతహ్, 
థ్ వో 

సర్వా ఏవ స్రీయ సా శ్చ బభాషే మునిపుంగవః. ౨౧ 

౮. అత కింపురుషీభూత్వా శై లరోధసి వత్స్యథ, 

ఆవాస స్తు గిరావస్మి౯ా శ్ మేవ విదీయతామ్. ౨౨ 

(ఆశ్రమ మితి.) _ శబ్దావయత పుగార్గః. ౧౬.౦౮ 
o ర్న 

(అన్హాక మితి. అపతిః పతిరహితా. ౧క౯ా 

తదాక మితి, అవ్య కపదం అస్సషాకర మిత్యరః. ఆవ రిసీం ఆవ రినాంఖాంం (తద్వాక్య నా పి నిట _ లాలీ 
విద్యా మాన ర్రయతి స్మ, (పకృత ప్రయోజనార్గం, ద్విజః త(తియా బుధః. ౨౦ 

(స ఇతి). స బుధః, తస్య రాజ్ఞః కార్టమెః, సకలమర్థం వృత్తాంతం విదిత్వా. యోగ 

మాహాత్మ్యాదితి శేషః. తాః న్రియః ఇళాసహచరీః, అం 

యూయం సర్వాః కింపురుషీభూత్యా కింపురుషా ఖ్యదేవయోని స్రీ యో భూత్వా, ఆత్రాస్మి ౯ 

శి లస్య రోధసి వత్స్యథ, అతోస్మి ౯ గిరౌ, శీ ఘమేవ, ఆవాసః ఉటజాదిః విధీయతామ్. ౨౨ 



AT8 (శ్రీమదామాయతే,' గోవిందరాజీయవిశిష్నే . 
అ 

మూలప్మతఫలై సర్వా వర్తయిష్యథ నిత్యదా, 

శ్రియః కింపురుషా న్నామ భర్త్యాం తృముపలప్ప్యథ. ౨౩- 

తాం (శుత్వా సోమప్పు తస్య వాచం కింపురుషీ కృతాః, 

ఉపాసాంచ ।కిరే శైలం వధ్వ నా బహుళా స్తదా. ౨౪ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, అష్టాశతితమ స్పర్షః, 

అథ ఏకోననవతితమ స్సర్గః 

శ్రుత్వా కింపురుషోత్స త్తిం లక్ష్మణో భరత _స్తదా, 

ఆశ్చర్య మితి చా బూతా ముఖి రామం జనేశ్వరమ్. రా 

అథ రామః కథా మెతాం భూయ ఏవ మహాయశాః, 

కథయామాన ధర్హాత్నౌ _పజాపతిసుతస్య వై. ౨ 

(మూలపృతఫలై రితి) స్త్రియః కింపురుషస్రియో యూయం కింపురుషాన్నామ 

(పసిద్ధాజా భ_ర్తగాకా సముపలప్స్యథ, అన్విష్య (పాప్ఫ్యథే త్యర్థః. ది 

(తా మితి.) కింపురుషికృతాః బుధస్య యోగదిలా త్కింపురుష స్త్రీకృతా ఇత్యర్థః, శల 

ముపశై అన్య నమీప ఇత్యర్థః. ౨౪ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 

అపాశీతితమ సరః. 
ళు a 

అథ ఏకోననవతితమ స్సర్గః 

౦ కం 
((శుత్వెత్యాది.) _ కింపురుషోత్స త్తిం కింపురుషక్వేన తాసాం స్త్రీణాం ఉత్పత్తి మిత్యర్థః. 

అ|బూతామ్, ౧౨ 
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(రామేణ ఇ లోపాఖ్యానకథనమ్) 

సర్వా సా వి(దుతా దృష్ట్వా కిన్నరీ బుషిస త్రమః 

ఉవాచ రూపసంపన్నాం తాం ప్రియం వ హాసస్నివ. 3 

సోమస్యా౭ హం నుదయిత సుత స్సురుచిరాననే, 

భజస్వ మాం వరారోహే భకాగ సి గ్లెన చకుషా. ఇ 

తస్య తకదషచనం శుత్వా శూన్యే స్వజసవర్దితా 

ఇకా సురుచిర పఖ్యం (పత్యువాచ మహా(గహమ్, ౫ 

అహం కామచరీ సౌమ్య తవాఒస్మి వళవ ర్తి, 

(పశాధి మాం సోమసుత యథేచ్చసి తథా కురు. ౬ 

తస్యా _స్తదద్భుత(పఖ్యం (శుత్వా హర్ష ముపాగత;ః, 

స వై కామీ సహ తయా రెమే చందమస స్పుతః. ఆ 

బుధస్య మాధవో మాస స్తా మిలాం రుచిరాననామ్. 

గతో రమయతోత్యర్థం ఈణవ త్తస్య కామినః, లా 

అథ మాసే తు సంపూర్ణె పూర్ణ ందుసద్భశా ననః, 

(పజాపతిసుత (శృీమాకా శయనే _పత్యబుధ్యత. జా 

(సర్వా ఇతి.) సర్వాసాం ఇళావ్యతిరి క్తానాం విద్రుతత్వాత్ హోసః. కామవికారమూల 

3 

(సోమ స్య్టతి, ) భఖ క్యానురాగేణ స్మిగ్గం స్నేహయు కమ్, ఇ 

(తే స్యతి.) (గహో (గహదేవః, x 

(అహ మితి, కామచరీ స్వతం(తా. ___౭ 

(బుధస్యేతి) మాసో గత ఇత్యన్వయః. రా 

(అధెతి,) (ప్రజాపతిసుతః ఇళః. EE 
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సో౬పశ్యత్పోమజం తత తపంతం సలిలాళయే, 

ఊర్ల పబాహుం నిరాలంబం తం రాజా _పత్యభాషత. 

భగ వకా పర్వతం దుర్గం (పవిష్టాఒస్మి సహానుగ౩౪, 

నతు పశ్యామి తత న్యం కను తే మామకా గతాః. 

త_చ్చుత్వా తస్య రాజర్ల ర్నష్టసంజ్ఞస్య భాషితమ్, 

(పత్యువాచ శుభం వాక్యం సాంత్వయ౯ పరయా గిరా. 

అళ్మవర్షైణ మహతా భృత్యా సే వినిపాతితాః, 

త్వం చాఒఒ(శమపదే సుప్తా వాతవర్ల భయార్లితః. 

సమాశ్వస రా భ(దం తే నిర్భయో విగతజ్వర:, 

ఫలమూలాశనో వీర నివసేహ యథాసుఖమ్. 

Ca 

న రాజా తేన వాక్యేన _వత్యాళ్వసో మహామతిః. 

(పత్యువాచ తతో వాక్యం దీనో భృత్యక్షయా దృృశమ్. 

త్యక్షు మ్యహం స్వకం రాజ్యం నాఒహం భృతె 5 ర్వినా కృతః, 

వ రయెయం క్షణం (బహం౦ తృ్పమనుజాతు మరసి, 
— ద చ యె 

ఇలః విస్మృతస ప్రీతౌర్షిది వృ తాంత పృచ్చతి (భగనన్నిత్యాది.) 

తతత. నష్టస జ జ్ఞ స్యెతి గౌరీశాపవళా దితి శేషః. 

జేత్యాది ఛద్మవచనం గిరీశ శాపానురోధార్దమ్. 

వు 

లా. 

(త్యష్య మీతి.) చంద్ కరా కృతః, అహం సకం రాజ్యం "న త్యత్ష్యామి త్యక్తుం న 

శాక్నోమి, ఇహ వనాన ఇతి . ఏత డేవాహ హే (బహ్మకా, క్షణమపి న వ'రయేయం. నజ ఇహాను 

కర్షః. తస్మాన్నా ౦ గమనాయ సమను్ఞాతు మ లల . ౧౬. 
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(రామెణ ఇ లో పాఖ్యానకథనమ్) 

సుతో ధర్మపరో _బహః౯ా జ్యషమో మమ మహాయశాః, 

శళబిందు రితి ఖ్యాత స్ప మె రాజ్యం (పపత్స్యతే. a= 

న హి శక మ్యహం హిత్వా భృత్యదారాకా సుఖాన్వితాకా, 
(పతివక్కుం మహాతేజః కించి దప్యశుభం వచ 2. గాలా 

తథా 1 బువతి రాజెం దే బుధః పరమ మద్భుతమ్, 

సాంత్వపూర్వ మథోవాచ వాస స్త ఇహ రోచతామ్. ౧౯ 

న సంతాప స్తషయా కౌర్యః కౌర్షమెయ మహాబల, 

సంవత్పరోషిత స్యెహ కారయిష్యామి తె హితమ్. ౨౦ 

తస్య తద్వచనం (శుత్వా బుధన్యాఒక్షిష్టకర్మణ:, 

వాసాయ విదరే బుదిం యదు కం (బహవాదినా. గా 
థి ఎం వా 

మాసం స స్రీ తథా భూత్వా రమయ త్యనిశం శుభా, 

మాసం పురుషభావేన ధర్మబుద్దిం చకార సః. 

తత స్వా నవమే మాసి ఇలా సోమసుతా త్పుతమ్, 

జనయామాస సుుళోణీ పురూరవసమూర్హితమ్. _౨౩ 

ఉ క్రవృ త్తాంత మెవ పున రౌత్క_ట్య (పదర్శనాయాహ (సుత ఇతి.) ((పపత్స్యత ఇతి, , 

మయా గత్వా కృతా దభిషేకా దితి భావః. ౧౭ 

(న హీతి.) _ సుఖాన్వితా నితి దేశస్తానితి శేషః. హిత్వా న శక్షామీతి. ఇహ స్తాతు 
(థి 

వ్ 

మితి శేషః. అశుభం వచః, ఇహ నివాసలక్షణానిష్టవచనం వక్తుం నార్థసీ త్యర్థః. రై 

(తత ఇతి.) ఇళా సోమసుతా త్పుతం జనయామాసేతి, యోజనగంధ్యాదిః పరాశరాదెః 

వ్యాసాది మివ నిషేకానంతర మితి జ్లేయమ్. ౨౩ 

[61] 
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జాతమాతం తు సుశోణీ పితృహన్నే న్యవేశయత్, 
అన అ ఉల అల్ల వ్ . బుధస్య సమవర్ణాభం ఇలా పుుతం మహాబలము, 27 

బుధస్తు పురుషీభూతం న వై సంవత్ప్సరాంతరమ్, 

కథాఖ రమయామాస ధర్మయుకాభి రాత్మవా౯. ౫ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, ఏకోననవతితమ స్పర్గః. 

రా 

అధ నవతితమ స్సర్గః. 

తథోక్రవతి రామే తు తస్య జన్మ తదద్భుతమ్, 

ఉవాచ లక్ష్మణో భూయో భరత శృ మహాయశాః. ౧ 

ఇలా సా సోమపుతస్య సంవత్సర మధథోషితా, 
అకరో త్కిం నర్యశేష్ట తత్త్వం శంసితు మర్హసి. ౨ 

తయో_స్తద్వాక్యమాధుర్యం నిశమ్య సరిపృచ్చతోః, 

రామః పున రువాచేమాం * (పజాపతిసుతే కథామ్. ల 

(జాత మాత్ర మితి) జాతమ్మాతం తతణ ఏవ, పితృ్ఫసమాకారం పితృహ స్తే ఉపనయనాది 

కృత్యార్ణం న్యవేశయత్, ౨౪౨వ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూపషజే, మణిమకుటా్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాక్యానే, 

ఏకోననవతితమ స్సర్గః. 
CA 

— నైతి 

అథ నవతితమ స్పరః. 
ట్ 

“డర 

(తథేత్యాది.) (తస్మేతి.) _పురూరవన ఇత్యర్థః. (ఇశేతి) (కి మితి.) సంవతర్సా 
త్పర మితి శేషః. ఇళస్య పురూరవసో౭ఒపి పుత్రస్య సత్వా చ్చశబిందోః పూర్వపు తస్య చ సత్యా 

ర్చురూరవసో రాజ్యప్రా ప్రి ర్న బభూవేతి ప్రశ్నాశయః. 
౧-3 
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(ఈకశ్వరేణ ఇలాయ సార్వకాలికప్పం స్వా ప్తివ వరదానమ్) 

పురుషత్వం గతే కారే బుధః పరమబుద్ది మాకా, 
సంవర్తం పరమోదార మాజుహావ మహాయశాః. ౪ 

చ్యవనం భృగుప్పుతం చ మునిం చాఒరిష్టనేమినమ్, 

(పమోదనం మోదకరం తథా దుర్వాససం మునిమ్. x 

ఏతా న్పర్వా నృమానియ వాక్యజ్ఞ స్త త్త్వదర్శినః, 

ఉవాచ సర్వా సుహృదో ధై ర్యణ సుసమాహితాకా, ౬ 

అయం రాజా మహాబాహుః కర్షమస్య ఇల సుతః, 

జానీతై నం యథిభూతం (శేయో హ్యస్య విధీయతామ్. ౭ 

తేషాం సంవదతా మేవ త మా(శమ ముపాగమకత్, 

కర్టమస్తు మహాతేజా ద్విజై సృహ మహాత్మభిః. లా 

పుల_స్త్యళ్చ కతుశై వ వషట్కార స్తథి వ చ, 

ఓంకారశ్చ మహాతేజా స్త మాశమ ముపాగమక్, కా 

తే సర్వే హృషమనసః పరస్పరసమాగ మె, 
య 

హితై షిణో బాహ్లిపతేః పృథ గ్వాకా౬న్యథాఒ[బువ౯. ౧౦ 

అలో అస అల చి డా 

కర్ణమ స్త్వ్వజసబవి ద్వాక్యం సుతార్థం పరమం హితమి, 

ద్విజా ళ్ళ కుత మద్యాక్యం య(చ్చెయః వార్థివస్య హొ. రా 

నాఒన్యం పళ్యామి భై షజ్య మంతరా వృషభధ్వజము, 

రకానికి. సుహృదః స్వసలీభూతాళ౯ా. ౪-౬ 

(అయ మితి). యథాళూత మిళస్య వృ శ్రాంతమ్. 8---౧౦ 

(నాన మితి.) వృషధ్వజ ఎవ స్యకృతశాపనివ ర్త రక త శ్రీశిళ్చాశ్వబుధిన స ర్వాచవ తౌ 
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క లబ 

నాఒశ్వ మెధా త్సరో యజ్ఞః పియశెవ మహాత్మనః. ౧౨ 

తస్తా ద్యజా మహా సర్వ పార్థివార్థ దురాసదమ్, ౧2 u 

కర్మ నెవముకా ను సర్వ ఏవ ద్విజర భాః. 
(టు (యా . ద 0 య్మ 

రోచయంతి స్మ తం యజ్ఞం రుుదన్యాఒ౬ఒరాధనం (పతి, ౧౩౪ 

సంవ్వార్తస వ్ తు రాజర్లై శిష్యః పరప్ప్వరంజయ 9. 

మరు త్త ఇతి విఖ్యాత స్తం యజ్ఞం సముపాహరత్ , ou 

రుద శ పరమం తోషం జగామ నుమహాయశాః, Oau 

అథ యజే సమాస్తే తు (పీతః పరమయా ముదా. 

ఉమాపతి రివ్రైజాం తర్వా నువాచ ఇలసన్నిధౌ, ౧౬౪ 

(పీతోఒస్మి హయ మేధేన భకార చ దిషజస త్తమాః. 

అస్య బాహ్తావతే శై చవ కిం కరోమి దయం శుభమ్, ౧౭౪ 

తథా వదతి దేవేశే ద్విజా స్తే సుసమాహాతాః, 
(పసాదయంతి దెవెశం యథా స్యాత్పురుష స్ప్వలా, ౧౮|| 

అ పీతికర జై. వేతి భావః. (నాఒశ్వ మేథా త్చర ఇతి.) రాజ్ఞాం (బ్రహ్మ హత్యాంత సర్వవాపనివారక ఇతి 

శేషః. (ప్రాయ శ్చెన మహాత్మన ఇతి.) యద్యపి (ప్రజాపతి దెవతాకః పజాఫతి పీతికరోఒశ్వ మేధః, 

తథాఒపి సర్వదేవతాపీతికరత్వా దస్య ర్యద్మపీతికరత్వ మపి సిద్దం. వస్తుతస్తు 'యజో వై విమ” రితి 
అగి ల్ లాం కవు గక, అన్నీ గ్ జ్ 7 (శుతివచనా ద్యజ్ఞ పురుషారాధన మశ్వమెధః, విష్వైరాధన మిత్యుష్కకమి లక్ష్మజొ క్యా విష్ట్వారాధన 

మేవాశ్ళమేధః తదారాధనత్వేనై వ హరస్యాఒపి (పియత్వం, (పకృత(బహ్మహత్యావారకక్వేన తస్య 

పశంసార్థం పున రపి రామేణ తద్విషయార్థవాద ఉక్తః, ఏతేన యత్ శేనచి దు కం లక్ష్మణేన విష్ట్వా 

రాధనయజే వస్త పునః రామేణ రుడారాధనత్య (పదర్శనం విష్ట్వ పెకయా రు (దస్యాఒ౬ధిక్యప్రతి 

పాదనార్థ మితి త క్షూరోత్సారితం, బ్రహ్మహత్యావారకపదర్శనార్థత్వాక్ రామో కన్య. ౧౧-౨౭౪ 

(సంవ ర్రస్యెతి,) సముపాహరత్ సంభారజాత ముపహృతవాకా, ౧౪.౧౯౮౪ 
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(ఇలేన సార్వకాలికపురుషత్వ ప్రా ప్తిః) 

తతః (పీతో మహాదేవః పురుషత్వం దదౌ పునః. 

ఇలాయ స మహాతేజా దత్వా చాఒ౦తరతయత, ౧౯౪ 

నివృ శే హయమేధే తు గత శ్చాఒదర్శనం హారః. 

యథాగతం ద్విజా స్పర్వే హ్య౬గచ్చకా దిర్హదర్శినః, ౨౦4 

రాజా తు బాహి ముక్సృజ్య మధ్యదేశే హ్య=ను_త్తమమ్. 

నివేశయామాస పురం (పతిష్టానం యశస్కరమ్, ౨౧|| 

శశవిందు సు రాజరి ర్పాహీం పరపురంజయః. 
— జ! ౧౧ 

(్రతిష్థానే ఇలో రాజా (వజాపతిసుతో బలీ, ౨ ౨4 

సకాలే (పా_ప్రవాకా లోక మిలో (బ్రాహ్మ మను _త్తమము. 

ఐలః పురూరవా రాజా _పతిజ్ఞూ౬న మవా _ప్రవాకా, ౨ ౩౬ 

ద్ారి శ్చ ౧ ల్ అట జర అట rg = ఈద్భశ్ హ్యశ్షమేధస్య (పభావః పురుషర్ష ఖ్ 

స్రీభూతః పౌరుషం లేభే య చ్చాన్య దపి దుర్లభమ్, ౨౪|| 

ఇతి (శ్రీమ్యదామాయణే, ఉత్తరకాండే, నవతితమ సర్గః. 

+ వాక్టుటీకితం. 

(రాబెతి.) (బాబూ ముత్సృజ్యేతి.) జ్యేష్టపు తశశబింద్వధిష్గిత మితి శేషః, ౧౯౪౨౧౪ 

(శశబిందు _ప్ప్వితి ఎ. (బాహ్లీ మితి)  అధ్యువాన ఇతి శేషః, ౨౨|| 

(స ఇతి) కాలే శరీరావసానకాలే, (బాహ్మం _బహ్మసంబంధినమ్,. ౨౩౪ 

(కదృశ ఇతి, (యచ్చాన్య దితి.) ఉ క్షబ్రహ్మలోకా దిత్యర్థః. > 7€ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణీమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తర కొండవ్యాఖ్యానె, 

నవతితనమ స్సర్గః, 

DD 
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అథ ఏకనవతితమ స్సర్గః, 

ఏత డాభ్యాయ కాకుత్సగో (భాతృభ్యా మమిత(పభః, 

లక్ష్మణం పున రేవాఒఒహ ధర్మయు క్ర మిదం వచః. ౧ 

వసిష్టం వామదేవం చ జాబాలి మథ కాశ్యపమ్, 

ద్విజాంశ్చ సర్వ(పవరా నశ్వ మెధపురస్కృృతాకా. > 

ఎతాకా సరాకా సమాసీయ మం(తయిత్వా చ లక్ష్మణ, 

హయం లక్షణ సంపన్నం ఏవిమోకెమి సమాధినా ఆ. 

త ద్వాకర్థం రాఘవే ౭కో క్రం శుత్వా త్వరిత ఏి(కమః, 

ద్విజా౯ సర్వాళా సమాహూయ దర్శయామాస రాఘవమ్. ఆ: 

జే దృష్ట్వా 'దెవసంకాశం కృత పాదాఖివందనమ్, 

రాఘవం సుదురాధర్ష మా+శీర్చి సృమపూజయకా. 3. 

(పాంజలి స్ప తదా భూత్వా రాఘవో ద్విజస_త్తమాకా, 

ఉవాచ ధర్మసంయు క్ర మశ్వమెధా(శ్రితం వచః. ౬ 

అథ ఏకనవతితమ స్సర్గః, 
౧ 

నాల య 1 

( త్త (ఏత దాఖ్యాయే త్యాది.)  (భాతృభ్యా మితి చతుర్తీ. ౧ 

(వసిష్ట మితి ద్విజాం శ సర్వ పవరా నీతి గురువై షమ్యమార్గం, అశ్వ మేధపురస్కృతా 

నితి అశ్వమేధప్రయోగకుశలా నిత్యర్థః. అలో 

(ఎతా నితి) మంటత్రయిత్వా విచార్య, 3౩.౫ 

(ప్రాంజలి రితి.) _అశ్వమేధస్యేతి అనుష్టానవిషయక మితి శేషః. ఆచచక్షేశ్వమేధస్య 

హ్యాభ్మిపాయం మహాయశా ఇతి చ వాఠః. లు 
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((శ్రీరా మీణ అశ్వమేధాయ లక్ష్మణేన స్నుగ్రీవవిఖీషణాదీనాం సమా హ్వాపనమ్ 

తెతు రామస్య త(చ్చుత్వా నమస్కృత్వ్యా వృషధ్వజము, 

అశ్వమేధం ద్విజా స్పర్వే పూజయంతి స్మ సర్వశః. uJ 

స తేషాం ద్విజముఖ్యానాం వాక్య మద్భుతదర్శనము, 

అశ్వ మేధా(శ్రితం (శుత్యా భృశం (పీతోఒభవ త్తదా. లా 

విజ్ఞాయ కర్మ త్ర తేషాం రామో లక్షణ మ।బవీశ్, 

_పేషయస్వ (దుతం దూతాకా సుగీవాయ మహాత్మనే. జా 

యథా మహద్భి ర్లరిభీ రృహుభి శ్చ వనౌకసామ్, 

సార మాగచ్చ భ(దం తే హ్యనుభోక్కుం మహోత్సవము. ౧౦ 

విభిషణశ్చ ర&ోభిః కామ గె రృహుఖిర్వ తేక, 

అశ్వమేధం మహాయజ మాయా త్వతులవి కమః గా౧ 
చు య 

రాజాన శృ మహాభాగా యే మే (పియచికీర్ష వః, 

సానుగాః &ీప మాయాంతు యజ్ఞం (దష్ష్టు మను తమమ్. ర౨ 
క శం ఏ 

(తే త్వితి.) (వృషధ్వజం నమస్కృ ల్వేతి.) సోల్లుంఠనం వచః, ఇళవ దుదారాధనం 

విహాయే త్యర్థః. కర్ణమకృతయాగ స్యెవ అస్య రుద్రాత్ (పయోజనగంధాభావాత్ , పర దేవతా ముద్దిశ్య 

అశ్యమెధం కర్తుం ఉద్యుక్తా ఇతి భావః, రుదస్తు సర్వయజ్ఞానర్ణ 8 శూ ద్రారాధ్యః యజ్హమ ధ్యే చ 

త్మత్పసంగే ఆప ఉపస్సర్శనాడి పాయక్సి తస్య (ప్రసిద్ధత్వాత్ . ఇమం పకుం పశుపతే తే అద్య బధ్నా 

మ్యగ్న ఇత్యాది (శుతిస్తు అగ్నేరేవ యజ్ఞాన్వయ పతిపాదికా, కర్షమకృత యజ్ఞస్య నారాధ్యో రుద్రః, కిం 

తు స్వాభిమత దేవతా రూసవిష్ట్వారాధనత్వేన ప్రీతో రుద ఇత్యుచ్యతే, ఉపక్రమె తత్పూర్వస రేమ యజ్ఞో 

వె విష్ణు రిత్యు కరీత్యా విష్టోరారాధ్యత్వస మర్గనాతీ . యద్వా, విష్ణుద త్తవర త్వా (ద్రుదస్య విషు మపూజ 

యక, రామ స్వ్వశ్వమెధం యథాపూర్వ మకరోత్, ౭_.__౯ా 

(యశేతి.)  మహద్భ ర్ల రిభి హనుమదంగదాదిఖిః, బహుభి శ్చేతి భ్రాతభిప్రాయెణ అను 

ఛో కుం దప్పు మిత్యర్థః, ౧౦-౧౫౨౫ 
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దేశాంతరగతా యే చ ద్విజా ధర్మసమాహితా*, 
ఆమంతయస్వ తాం త్సర్వా నశ్వ మేధాయ లక్ష్మణ. ౧౭- 

బుషయ శ్చ మహాబాహో ఆహూయంతాం తపోధనాః, 

దెళాంత రగతా స్పర్వే సదారా శ్చ ద్విజాతయః. ౧౪ 

తథైవ తాళావచరా _స్తధథి వ నటన ర్తకాః, ౧౪u 

యజ్ఞవాట శ్చ సుమహా న్లోమత్యా నై_మిశే వనే, 

ఆజ్ఞాప్యతాం మహాబాహో తద్ది పుణ్య మను_త్తమమ్, ౧౫4 

శాంతయ శ్చ మహాబాహో (పవ ర్యంతాం సమంతతః. ౧౬. 

శతశ శ్వా౭పి ధర్మజ్ఞాః _కతుముఖ్య మను తమమ్, 
౮ భై ——) 

అనుభూయ మహాయజ్ఞం నై మిశే రఘునందన. ౧౭ 

తుష్టః పుష్ట శ్చ సర్వోఒసౌ మానిత శ్చ యథావిధి, 

(పతియాస్యతి ధర్మజ్ఞ శ్ఘ మామంత్యతాం జనః. గాలా 

శతం వాహసహ[నాణాం తండులానాం వప్పష్మతామ్, 

ఆఅయుత౦ తిలముగర్గానాం (ప్రయా త్వ గే మహాబల. రాణా: 

(తథై చేతి.) తాళం గృహీత్వాఒవచరంతీతి తాళావచరాః సూ తధారాః, ౧౩-౧౪౪ 

(యజైవాట శ్వేతి,) గోమత్యా నద్యా సీర ఇతి శేషః. ౧౫|| ౧౬ 
ఖా ha జాలాది 

(శతశ ఇతి.) ధర్యజ్ఞాః శతశః, అనేకే నైమిశే మహాయజ్ఞ మశ్వ మెధ మనుభూయాను 

భాయ కృతార్థా ఇతి శేషః, యద్వా ధర్మజ్ఞ ఇతి పాఠ, అనుభూయ దృష్ట్వా (ప్రీతిం యాస్యతీత్యు త్రరే 

కాన్వయః, ౧౭ 

(తుష్ట ఇతి) (పతిం యాస్యతీతి చ పాఠః, ౧ల 

(శత మితి, వపుష్కతా మితి అఖండానా మిత్యర్థః, శతం వా సహ్మస్రాణీతి లక్షం, 

బలీవరా ఇత రః. | 
డై లై కా 
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(రామేణ యజశాలాం (పతి యాగియసామః గీ! పేషణమ్) 
షో 

చణకానాం కుళుత్ణానాం మాషాణాం లవణస్య చ, 

అతోఒనురూపం స్నేహం చ గంధసంక్షి ప్త మేవ చ. 

సువర్ణకోట్యో బహుళా హిరణ్యస్య శతో త్తరాః, 

అ గతో భరతః కృత్వా గచ్చ త్వగే సమాధినా. 

అంతరా౭.౬ సణఏధ్య శ సర్వే చ నటన _ర్రకాః, 

సూదా నార్య థ్ బహవో నిత్యం యొోొవనళాలిన:ః. 

భరతేన తు నార్హం తే యాంతు వైన్యాని చా౬ఒ(గత$, 

నై గమా బలవృద్ధా శ్వ ద్విజా శ్చ సుసమాహితా8. 

కర్మాంతికా౯- వర్దకీనః కోళాధ్యతొం శ నై గమాకా, 

మమ మాత్తా స్తథా సర్వాః కుమారాంతఃప్పరాణి చ. 

కాంచనీం మమ పత్నీం చ దీక్షొయాం జాం శ్చ కర్మణి, 

(చణకానా మితి.) అతోనురూపం ఉక్షభాహణభో జనసం విధానానురూపం, 

ఘృత తై లపయోదధ్యాదిక మిత్యర్థ£. సంక్షీ ప్తమేవ గంధ మితి అఘృష్ట మేవే త్యర్దః. 

(సువర్ణకోట్య ఇతి.) హిరణ్యస్య రజత స్వే త్యర్థః, శతో త్తరా ఇతి కోట 

సమాధినా సావధానతయా. 

489 

స్నేహం 

౨౦ 

ఇత్యర్దః, 

అని 

(అంత రేతి.) అంతరా మార్గమధ్యే, తత్ర చా పేక్షీతాః ఆపణవీధ్యః త్యత్పవ ర్తకా వణీజ 

శ్చేత్యర్థ + 
౨౨ __ ౨౩ 

(కర్మాంతికౌ నితి.) కర్మాంతికాః కింకరాః, కుమారాంతఃపురాణీతి భరత లక్ష్మ్యణశతుఘ్న 

పత్న్య ఇత్యర్థః, ౨౪ 

(కాంచనీ మితి.)  కాంచనీం మమ పత్నీ మితి, స్వర్ణమయీం సీత్యాప్రతిమా మిత్యర్థః. 

(623 



490 శ్రమ (దామాయణే, గోవిందరాజీయవిళి పే 
రు 

అ(గతో భరతః కృత్వా గచ్చు త్య మహాయశాః. ౨౫% 

ఉపకార్యా మహారా శ్చ పారివానాం మహౌజసామ్, 
యా @ 

సానుగానాం నర 'శేష్టో వ్యాదిదెళ మహాబలః. ౨౬ 

త (శీమ।| దామాయణే, ఉ తరకాండే, ఏకనవతితమ సరః. 
(ల ! 0 నగ 

కనని విరసం ———— 

అధ ద్యినవతితమ స్సర్గః 

తత్చ్పర్వ మఖిలేనాళు స సంస్థాప రభ భరతా (గజ! 

హయం లక్షణసంపన్నం కృషసారం ముమోచ హా. లా 
డా 

బుత్విగ్భి రక్షణం సార మ మశ్య్వతం శే నియోజ$ః చ, 

తతో౬భ్యగచ్చ త్కాకుక్స్ట స్సహ నై న్యెన నె మిశమ్ు, య్ 

యజ్ఞవాటం మహాబాహు ర్హృష్ట్వా పరమ మద్భుతమ్, 
_పహర్ష మతులం లెఖ (శ్రీమా నితి వచోఒ(బవీత్. ఆ 

పత్నా శ్చ పతినిధిసద్భావాదికం సర్వం యుద్దకాండే స్మపకారం సిరూపితం. తతై 9వ 

(ద షవ్యమ్. ౨౫౨కు 

ఇతీ (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, (శ్రీరామా యణభూషళణే, మణిమకుటాక్యా నే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే. 

ఏకనవతితమ స్సర్దః. 

కాకా డ్యూ 

అథ ద్వినవతిత మ స్సర్గః. 

3 rg — 

_ (తత్సర్వ మిత్యాడి కృష్ణసారం కృష్ణ్యపధానం, (పాయక; కృష్ణవర్త మిత ్యర్థ 8, కృష్ష 

శార మితి చ పాఠః, 

(ముత్విగ్శి రితి.) (అక్వతం|త్ర ఇతి, చతుశ్శతార కంతి యజ్ఞిస్యాఘాతాయ తథా 

శతేన రాజపుత్రై స్పహాధ్వర్యుః, పురస్తా (తృత్యజ్ తిష్టకా పోకతి ఆశ్వర జెదిసంబదింధయజ్జ్ఞ (ప్రయోగ 

నిర్ణ రనారి' మిత్యర్త 2, 2౨5 
ఎ అ థ్ 
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nn 

(రామేణ కోణ్మీపదకిణాయ అశ్వ్యసక విమోచనమ్) 

నైమిశ వసత స్తస్య సర్వ ఏవ నరాధిపాః, 
ఆనిన్యు రుపహారాం శ్చ తాకా రామః (పత్యపూజయత్. లా 

ఉపకార్యా మహార్హా శ్చ పార్టివానాం మహాత్మనామ్, 

సానుగానాం నర్మ శేష్లో వ్యాది దేళ మహామతిః. వ 

అన్న పానాని వస్టాణి సానుగానాం మహాత్మనామ్, 

భరత స్వ్పందదా౬ఒ౬వాశు శ తుఘ్నసహిత ప్రదా. జ 

వానరా శృ మహాతాన స్సు గీవసహితా సదా, 
అర్రే 0 

వి(వాకాం (సణతా స్పర్వే చ,కిరే పరివేషణమ్. ౭ 

విభీషణ శ రక్షోఖి రృహుఖి (స్పగ్విభీ ర్భ తః, 

బుష్నీ కా ము గతపసాం పూజాం చకే మహాత్మనామ్. లా 

ఏవం సువిహితో యజ్ఞో హయమేధో౬భ్యవ_ర్తత, 

లక్కణే నాఒభిగుపా చ హయచర్యా (పవ ర్తత, 7 

ఈద్భశం రాజసింహస్య. యజ్ఞ పవరము_త్తమమ్, =u 

నాన్య శృట్టో౬ఒభవ చత్త(త హయమేదే మహాత్మనః, 

ఛందతో దేహి దేహీతి యావ త్రుష్యంతి యాచకాః, cu 

(నై మిక ఇతి.) ఉపహారాః ఉసథాః. ౫ 

రాజపూజా మాహ (అన్నేత్యాది.) రాజసత్కా_ రే భరతశ తుఘ్నావితి నియోగః, స్నుగీవా 

| (ఎవ మితి. హయచర్యా అశ్వ మధయాగానుష్టానమ్. డా 

(నేతి)  యాచకాః యావత్తుష్యంతి తావదెహి దేహీతి శబాాదన్య శృటో నాభవత్. ౧౦౪ 
న 7 ౧ ద ణి 



రూపాణి, 

చృళశ రత. 

రితి శేషః. 

= కొద గా. Dye క శ్రీమదామాయతణే గోవించరాజేయవిశి స్టే 

తావ తృర్వాణి దత్తౌని _కతుమ థ్యే మహాత్మనః 

వివిధాని చ గెడాని కోండవాసి తథ్రైవ చ, 

న నిస్సృతం భవత్యోష్టా ద్వచనం యాన దర్జినామ్. 

తావ ద్వానరరక్షోభి రత్త మేవాఒభ్యదృశ్యత, 

న కశ్చి న్మలిన స్తత దీనో వాఒప్యథ కర్శితః. 
9 జగ అద అన్ను అట య! 

తస్మ్యికా యజ్ఞవరె రాజ్ఞా హృష్టపుష్టజనా ఒఒవృ తె, 

యే చ తత మహాత్మానో మునయ శ్చిరజీవినః. 

నా౬స్మ్కరం సాదృశం యజ్ఞం నాఒప్యాఒబఒసీ త్స కదాచన, 

యః కృత్యవాకా సువర్షేన సువర్ణం లభతే స్మ సః. 

విత్తారి లభతే విత్తం రత్నార్లీ రత్న మేవ చ, 
బి (ఫై అజ ఢా 

రజకానాం సువర్ణానా మళ్కనా మథ వాససామ్. 

అనిశం దీయమానానాం రాశీ స్పముపదృశ్య తే. 

న శ(కస్య ధనశస్య యమస్య వరుణస్య వా. 

ఈద్భశో దృష్టపూర్వో న ఏవ మూచు _స్రపోధనాః, 

ఉక్తఏవార్థ ఆదర్మా దభ్యస్యతే (న శక్రస్యే క్యేత్యాది.) 

0౨|| 

9౩ (| 

O౪u 

SAU 

OE 6 

౧౭౪ 

(తావ దితి.) సర్వాణి దత్తాన్ త్యసె్యవ పపంచనం (వ విధానీత్యాది.) గొళాని గుడ వికౌర 

౧౧U 

( నేతి) ఆరినాం ముథాదేహీతి వచనం యావ న్న నిస్పృతం౦ తావ దత్త మేవాఒభ్య 
థా యు శ ధ్రైాకీ 

౧.౨] ——౧౩౪ 

(యే చేతి. చిరజీవినో మునయః తాదృశం యజం ఇతఃపూర్వం తాద్యశో నాసీ దిత్యాహు 
రః 

౧౯౬6 

౧౭|| 
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(రామాశ్వ మేధదర్శనాయ సశిష్యేణ వాల్మీకినా ఆగమనమ్) 

సర్వత వానరా స్తస్లు స్పర్వతైవ చ రాక్షసాః. 
జాట్లు | 

వాసోధనాన్న మర్థిభ్యః పూర్ణ హస్తా దదు ర్భ్భశము, రాలా 

ఈదృళో రాజసింహస్య యజ్ఞ స్పర్వగుణాన్వితః. 

సంవత్సర మధో నాగం వర్తతే న చ హీయకే, ౧౯ U 

ఇతి శ్రీమ(దామాయతే, ఉ త్రరకాండే, ద్వినవతితమ స్సర్గః. 

వః 
అధ తినవతితమ స్సర్గః 

వర్తమానే తథాభూతే యజ్ఞే చ పరమాద్భుతే. 

సశిష్వ ఆజగామా౬ఒజ౬శు వాల్మికి ర్మునిపుంగవః. గి 

స దృష్వా దివ్యసంకాశం యజ్ఞ మద్భుతదర్శనమ్, 
6 జు 

సమీపే బుషివాటానాం చకార ఉటజాకా శుభాకా. 3 

ఈదుశ ఇతి. సంవత్శరం వఠరతేన చ హీయకే, నంవతారా ఈర మపీతి శేషః. (ఈద్భ ) ఎ ర్త నరా త్ప 
"పునః పున రశ్వ మెధః 'ప్రావ ర్త తెత్యర్దః. CEU 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితె, (శ్రిరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ద్వినవతితమ స్సర్గః. 

థ్ 
అథ (తినవతితమ స్సర్గః 

ఇంకు... 

(వర్తమాన ఇత్యాది.) తథాభూతే. ప్రాగు క్ష ప్రకారం (పవృ శ్రే. ౧ 

(స ఇతి) (బుషివాటానా మితి.) సమీప ఇతి శేషః, ఉటజా నీతి బహువచనం 

బహుశిష్య త్వ్వాత్ 9 2 



494 శ్రీమ (దామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

శకటాం కృ బహూకా పూర్ణాకా ఫలమూల్లై_ శ్చ శోభనాజా, 

వాల్మికివాకే రుచిరె సాసయ న్నవిదూరతః. 
అ 

ఆశీ త్పుపూజితో రాజ్ఞా మునిభి శృ మహాత్మభిః, 

వాల్మికి స్సుమహాతేజా న్యవస తృరమాత్మవాక౯ా. 

స శిష్యా వ(బవీ ద్ద్పష్ష్టో యువాం గత్వా సమాహితే, 

కృత్స్నం రామాయణం కావ్యం గాయథాం పరయా ముదా. 

బుషివా పేమ పుణ్యేష (వాహణావస థేష చ, 

రథ్యాసు రాజమారేషు పార్గివానాం గృహేమ చ. 
౮ థి 

రామస్య భవనద్వారి యత కర్మ (పవ ర్హకే, 

బుత్విజా మగత శవ తత గేయం విశేషతః. 

ఇమాని చ ఫలా న్యఒ(త స్వాదూని వివిధాని చ, 

జాతాని పర్వతా గషు చాఒ౬స్వాద్యాఒ ౬స్వాద్య గాయతామ్. 

న యాస్యథః (శమం వత భక్షీయిత్వా ఫలాని వై, 

మూలాని చ సుమృషాని నగరా దృహి రాశ్యథః. 

(శకటా నితి) (రుచిర ఇతి). అభూ దితి శేషః. 

(రామ స్యేతి) (యత కర్మ చేతి) అశ్వమేధయాగ ఇత్యర్థః. 

(ఇమా నీతి.) అ(తా౬స్మాకం వాటే, విద్యమానా న్యాన్వాద్య, గాయం 

a 

మితి లోట్ 

(ప్రథమపురుషద్వివచనం, యదా యదా (శ్రమః తదా తదై వం కురుతం, భవంతా వితి శేషః, లా 

వత రః, అస్యథః అధితిషత మితి యావ డాసే ఛాందస ష్యజ్' పర'సె్మెపదం చ. 
అ అ య ర 

(నేతి) నగరా దృహి రాస్యథః, క్షతియకులే ష్యితి శేషః. నగరా దృహిః, ఉటజ 

౯ 
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(వాల్మీకినా కుశలవయోః రామాయణగానచోదనమ్) 

యది శబాపయే [దామ [(శృవణాయ మహీపతిః, 
యట /" 

బుషణా ముపవిష్టానాం తతో గెయం (_సవర్తతామ్. ౧౦ 

దివసే వింశతి స్సర్షా గేయా మధురయా గిరా, 

(వమాతై రృహుభి _స్హృత యథోద్దిషా మయా పురా. ౧౧ 

లోభ శ్చాఒపి న కర్తవ్య స్ప్వల్పోఒ౬.పి ధనకాంక్షయా, 

క్రిం ధనెనాఒఒ(శ్రమస్థానాం ఫలమూలోవజీవినా ము. ౧-౩ 

యదిపృచ్చే త్స కాకుతిస్టో యువాం కస్వేతి దారకౌ, 

ఆవాం వాల్మికిశిష్యూ స్వః (బూత మెవం నరాధిపమ్,. రాకె 

ఇమా స్తం తీ స్పుమభు5ా స్థానం వా పూర్వవర్శనమ్, 

మూర్చృయిత్వా సుమధురం గాయేథాం విగతజ్వరౌె. ౪ 

ఆది పభృతి గేయం న్యా న్న చాఒవజాయ పార్టివమ్ , 

లావాలా 

(య దీతి ) శద్దాపయేత అహ్యయేత్, ౧౦ 

(దివస ఇతి) తత రామాయణ, దిహుభిః పమాత్తైః నర్ష్యపమాజై ర్యథా మయా 
. (| Ca bm 

పురా సరా ఉదిషాః తేషు సరేష దివసే దివసే వింశతిసరా గేయాః. ౧౧౧౨ 
nM aya) N Fa 

(యదీతి,) ఆవాం వాల్మీకిశిషో్య స్వ ఇత్యేవ బూత, మామకదారకావితి, ౧౩ 

(ఇమా ఇతి.) (ఇమా స్తంతి రితి.) పఏళాసి5ా ఇత్యర్థః, అపూర్వదర్శనం ఆపూర్వ 

స్వరాణాం దర్శనం యత త త్తథా తాదృశ౦ స్తానం, షడ్డాదెస్వర భే వసిద్ద మే వీశావండో పరికల్సితం త్ర 

సీరాకాం, స్పర్శవి శేషసిద్ధి పయోజనస్థానపం క్రిస్సావ మిక్యుచ్యుతే, తద్వా మూళ్పోయుక్వా తత్ర వా 

నాదవ్యా ప్రిం కృత్వా. ౧౪ 

(ఆదీతి.) ఆది పభృతితి సంకేప మార భ్యే త్యర్థః, పార్థివం న చాఒవజ్ఞాయెతి. తత్స 
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పితా హి సర్వభూతానాం రాజా భవతి ధర్మతః. రః: 

త ద్యువాం హృష్టమనసౌ శ్వః (ప్రధాకే సమాస్థితౌ, 
శ థి 

గాయ్ీథాం మధురం గేయం తంయ్యతీలయసమన్విత మ్. ౧౬. 

ఇతి సందిశ్య బహుశో మునిః (పొచేతస స్తదా, 

వాల్మీకిః పరమోదార స్తూష్టీ మాస న్మహాయశాః. ౧౭. 
= ౯3 

సందిష్టా మునినా తేన తా వుభ్' మెథిలిసుతౌ, 

తథైవ కరవా వేతి నిర్ణగ్యతు రరిందమౌ. గిలా” 

తా మద్భుతాం తౌ హృదయే కుమారౌ నివేశ్య వాణీ మృషిభాషితం తదా, 

స ముత్పుక" తౌ సుఖ మూషతు ర్నిశాం యథాశ్వినొ భార్లవనీతిసంహితమ్. ఎంజా 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండ, (తినవతితమ స్సర్గః. 

ము ననన 

మ్పే స్టలాంతర ఇవ లీలాపరిహిసాదీకం న కర్తవ్య మిత్యర్థః. తత హేతుః. పితా హి సర్వ 

భూతానా మిత్యాది, 
౧౫ -- ౧౮ 

(తా మితి.) భార్గవనీతిస ంహితాం అక్వినా వివ తౌ తాం వాణీం హృదయే ని వేశ్య, కో 

గాతవ్యాం స్కృ త్వేత్యర్దః. సీశాయాం (సమ మితి, బుషిభి రిత్యర్దః. సమ మూషతు రితి చ 

పాఠః, భార్గనసీతిసంస్క్ఫృతే" ఇతి పాఠాంతరే తు వాల్మీకిశికితా విత్యర్థః, ౧౯” 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యణభూషడణె, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

_తినవతితమ స్పర్షః. [. 
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అథ చతుర్దవతితమ స్సర్గః. 

FCC... 

తౌ రజన్యాం (పభాతాయాం స్నాకౌ హుతహుతాశనెి, 

యధథో_క్ష మృషిణా పూర్వం సర్వం త తోపగాయతామ్. ౧ 

తాంస శుశావ కాకుత్ స్థః పూర్వాచార్యవఏనిర్మితామ్, 

అపూర్వాం పాఠ్యజాతిం చ గేయేన సమలంకృతామి. b 

(సమాణై రృహుభి ర్యుక్కాం తం తీలయసమనితామ్, 

బాలాభా్యాం రాఘవ (ళ్ళుత్వా కౌతూహలపరోఒభవత్. ప్ర 

అధ కర్తాంత 6 రాజా సమాహూయ మహాముసీకా. 

వార్గి వాం శ్చ నరవ్యా ఘః పండితా నై. షృగమాం స్తథా. ళా 

కౌరాణికాకా శబవిదో యే చ వృదా ద్విజాతయః, 
(ల (6 

స్వరాణాం లక్షణజ్ఞాం శ్చ ఉత్పుకాకా ద్విజస త్తమాకా. 2 

ద నా జా. 

అథ చతుర్తవతితమ స్పర్షః 
౬3 ల 

కై కరం 

(తౌ రజన్యా మిత్యాది.) హుతహుతాక నౌ కృత సమిధాధానాౌ. ౧ 

(తా మితి) (పూర్వేతి.) గాయకాభ్యాం పూర్వ మాచార్యేణ నిర్మితా మపూర్వాం (వా 

గశ్రుతాం, పాఠ్యస్య గేయస్య జాతి ష్షడ్డాదిః, గేయేన గానధర్మెణ. ౨ 

((సమాతై రితి”) ప్రమాణైః ధ్వనిసరిచ్చేదసాధనై *, కౌతూహలసరః విసయవాకా. ౩ 

(అథేతిఎ కర్మాంత రే అశ్వమేధస్య (పయోగావసానే, ళ్ 

(పౌరాణికా నితి) స్వరాణాం షడ్డాదిస్వరాణాం, ఉత్చుకా౯ా రామాయణ[శవణోత్సుకా 

నిత ౪ర్ల 8. 
వో 

అ 
ఆ . 

_ ॥ 

[63] 
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లక్షణజ్ఞాం శ్చ గాంధర్వా నై ఎగమాం శ్చ విశేషతః, 

పాదాక్షరసమాసజ్లాం శృందస్సు పరినిష్టితాకా. ౬ 

కళామా, కావిభా గజ్జాళా జ్యౌతిషే చ పరుంగతా౯ా, 

(కియాకల్పవిద శే ఎవ తథా కావ్యవిశారదాణ.. ౭ 

భా మాజా నింగితజ్ఞాం శ్చ నై గమాం శ్చాప్య౬ శేషతః, 

మాతూసచారకుశలాకా వచనే చాపి హైతుకాకా, లా 

ఛందోవిదః పురాణజ్ఞా నై ్వదికాకా ద్విజసత్తమాకా, 

చితజ్హాణ వృ_త్తసూతజ్డా నితనృ_త్తవిశారదాకా. లా 

శాస్త్రజ్లా స్నీ తినిపు కా న్వెదాంతార్థ్మ పటోధకా౯ా, 

ఏతాకా సరాఇ౯ా సమానీయ గాతారౌ సమవేశయత్. ౧౦ 

ననా. 

(లక్షణజ్ఞా నిత) గంధర్వాజా గాంధర్వళా స్రజ్ఞాక౯, పాదాక్షరస మజ్జా ౯ పాదాక్షరాణాం 

గురులఘుసామాన్యజ్ఞా౯ా, ఛందస్సు వేదేషు, ౬ 

(కలామాశ్రేతి.)  కలామా(త్రవిభాగజ్టాకా కలా స్స్వరాః, తేషాం మాశ్రాః, ఏకద్వితి 
లక్షణాః తేషాం విభాగజ్ఞాణ, పరం పారంగకాక౯ా [కియాకల్పవిదః, |క్రియాకల్పః |క్రియాపయోగ 
(పతిపాదకం కల్పనూతం తద్విద స్త స్తద్గా౯ా. కావ్యవిశారదాకా కావ్యలక్షణలక్ష్యవిద ఇత్యర్థః. కావ్యవిదో 

జనాసితి చ్ పారోః, ౭ 

(భాషాజ్ఞా నితి,) భాషాజాకా అషాదశభాషాస్యరూపజాకా, ఇంగితజాకా అభ్మిపాయవిదః, Sy = లు ణో cy 

నై గమాకా, వణిజః పూర్వ పౌరా నిత్యర్థః. వచనే చాఒపి కేవలవ్యవహారేపి, హేతూపచారకుశలా కా 
యుక్తి ప్రయోగసమర్థాజా, హైతుకాఖా తార్చికౌజ. op 

(ఛంద ఇతి) వృత్త త్తజ్ఞాకా వృ త్తశాస్త్రజా౯. చితజ్జాకా చక్రబంధాదిసహితచి తకావ్య 

ఈరచనాసిపుళణాొ ౯. డా 

(శా సేత శా స్ర్రజ్ఞాకా వ్యాకరణాదిశా స్ర్రజ్ఞాక, సమవేకయక్, సభామధ్య ఇతి శేషః. ౧౦ 
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(కుశ లవాభ్యాం శ్రీరామాయజగానోపక్రమః 

దృష్టా ముని గణా స్సర్వే పార్లివా శృ మహౌజసః, 
అ థి 

పిబంత ఇవ చకుర్భ్యాం రాజానం గాయక చ తె. 

ఊచుః పరస్పరం చేదం సర్వ ఏవ సమంతతః, 

ఉభా రామస్య సదృళో వింబా ద్చింబ మివోతితె. 
(5 

జటిలౌ యది న స్యాతాం న వల్కలధరొ యది, 

విశేషం నాధిగచ్చామో గాయతో రాఘవస్య చ. 

తేషాం సంవదతా మేవం (శోత్యాణాం హార వరనమ్, 
యథ 

గేయం (వపచక్రతు స్తత తా వుభౌ మునిదారకౌ. 

తతః (పవృ త్తం మధురం గాంధర్వ మతిమానుషమి, 

నచ తృ_ప్తిం యయు స్సర్వే శోతారో గానసంపదా, 

(పవృ త మాదితః పూర్వసర్షం నారదదర్శిత మ్, 

తతః (_పభృుతి సర్గాంశ్చ యావ దిషంశ త్యగాయతామి. 

తతోజపరాహ్లసమయే రాఘవ సృమభాషత, 

(శుత్వా వింశ తిసర్గాం నాకా (భ్రాతరం (భాతృవత్సలః. 

అష్టాదశసహసాణి సువర్జ్యస్య మహాత్మనోః, 

(సయచ్చ శీ ఘం కాకుత్ణ్స యదన్య దభికౌంక్షితమ్. 

మ రై, లల్లి అన జో డా దదౌ స శీఘం కాతుత్హ్పో బాలయో రై ౪ పృథక్పృథక్, 

దీయమానం సువర్ణం తు నాఒగృహ్టాతాం కుశీలవౌ. 

ఊచతు శ్చ మహాత్తానె కిమనెనతి విస్మితౌ, 
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౧౧ 

౧-౨ 

౧౪ 

(ప్రవృత్త మితి) తత్ర గేయేన నారదదర్శితం పూర్వసర్గ మాదితః (ప్రవృ త్తమ్. ౧౧-౧౮౪ 

(దీయమాన మితి.) _కుశీలదౌ విస్మితౌ సక్కదేవ బహ్ముపదానతః విస్మయవంతౌ, కీమ 

నే నేత్యేవోచతుశ్చ. ఉచ Uy 
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SaaS టి 

వన్యేన ఫలమూలేన నిరతౌ వనవాసినా. 

సువర్ష న హిరణ్యేన కిం కరిష్యావహే వనే, ౨౦|| 

తథా తయోః (సష్మబువతోః కొతూహాలసమనితాః. 

(శోతార శ ఎవ రామ శ సర్వ ఏవ సువిస్మెతాః, ౨౧౪ 

తస్య చై వాగమం రామః కావ్యస్య (శోతు ముత్చుకః. 

పపచ్చ తౌ మహాతేజా సా వుభౌ మునిదారకౌ, ౨౨4 

కిం (పమాణ మిదం కావ్యం కా _పతిష్టా మహాత్మనః. 

కరా కావ్యస్య మహతః క్వ చాఒసౌ మునిప్పంగవః, ౨2|| 

పృచ్చంతం రాఘవం వాక్య మూచళతు ర్మునిడారకౌ. అ 
(టా 

వాల్మీకి ర్భగవాకా కర్తా సంప్రాప్తో యజ్ఞసంవిధమ్, 
యేనేదం చరితం తుభ్య మశేషం సం పదర్శితమ్. ౨౫ 

సవ్నిబద్ధం కా శ్లాకౌనాం చతుర్వింశత్సహ[సకమ్, 

తదేవ స్పష్టీకరోతి (వన్యేనేత్యాది) _నిరతౌ నిరత్తాహారౌ. ౨౦4 --౨౧౪ 
లు... 

(త స్యేతి) ఆగమం పొ ప్తిమ్. ౨౨4 

(కిం ప్రమాణ మిద మిత్యాది. కా ప్రతిష్టా కియత్సర్యంత మిత్యాఒఒశయః, కావ్యన్య క్య 

క ర్రెత్యనుకర్గః. (మునిపుంగవ ఇతి, ఆస్త ఇతి శేషః, 231౨౪ 

(వాల్మీకి రిక్యాది) యెన కృత మిద మశేష౦ చరితం కావ్యం తుభ్యం సం|పదర్శితం 

సోఒస్య కావ్యస్య కర్తా భగవాకా వాల్మీకి, యజ్ఞసంవిధం, గిందు శాందనః, యజ్ఞవాటస విధదేళం 
(పా _ప్పః, ౨౫ 

(సన్నిబద్ద మితి.) చతుర్వింశ తిసాహస్రమిత్యాదిక మే స్పష్టకరిష్యామః. చతుర్విం 

శతిసాహసం కోకానాం సన్నిబంధన మితి చ పాఠః, ఉపాథ్యానశతం౦ ఇశోపొఖ్యానాంతం, భార్గ వేణ 
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(రామేణ వాల్మీకిం (పతి దూత (పేషణమ్) 

ఉపాకానశతం చె వ భార్లవేణ తపసిఃనా. 
ము QC "గ oo 

౨౬ 

ఆది. పభృతి వై రాజకా పంచసర్లశ తాని చ, 

కాండాని షడ్క్య తాసీహ సో త్రరాణి మహాత్మనా. ౨౭ 

కృతాని గురుకా౬ సాక మృషెణా చదితం తవ, 
చే 

(వతిష్థా జీవితం యావ తావత్సర్వస్య నర్తతే. ౨౮ 

యది బుద్ధిః కృతా రాజకా (శవకాయ ముహారథ, 

కర్మాంత రె కణీభూత స్త చ్చ కుష్టు సహాజఒనుజ:. ౨౯ 

బాఢ మిత్య(బవీ (దామ సౌ చాఒనుజ్హాప్య రాఘవమ్, 

_పహృషహై జగ్మతుః స్థానం య, తా౬౭౬ స్తే మునిప్పంగవః, 30 

భృగువం శ్యేన, వాల్యీ కేరేవ భార్లవక్వం ప్రాచేతసత్వం చాఒవిరుద్ద మితి దర్శితం తపళ్ళా పధ్యాయనిరత 

aa) 

(ఆది, పభృతితి.) పంచసర్గ్లశతానీతి షట్యా_ండాభి పొ మెణ, చకొరా దు త్తరకాండసర్గ 

సంక్యాసముచ్చయః. 
_ 2 

(ప్రతి షేత్యాది.) ఆజీవిత మితి పదం యావత్ కావ్యనాయకస్య జీవితం తావ త్రస్య యతీ 
(©) 

లె 

కుభాఒశుభం తస్య సర్వస్యాఒ।[త్ర (పతిష్టానిబంధనమ స్తై, లలా 

(యదితి) హే రాజ న్యది తస్య సర్వస్య శవణాయ బుద్ధిః కృతా తదా కర్మాంతరే క్షణీ 

భూత స్పుఖలీభూత శృణు. ౨౯ ౩౨ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామా యణభూషటే, మణిమకుటాఖ్యానే, ప్రై త్తర కాండవ్యాథ్యానే, 

చతుర్హవతితమ స్సర్గ + 

“౪౯ 



వ (శీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్నె 

రామో౭పి మునిఖి స్సార్గం వార్థివై శ మహాత్మభిః, 

శ్రుత్వా తద్గితిమాధుర్యం కర్మశాలా ముపాగమత్. 

శుశావ తతాళలయోపపన్నం సర్గాన్వితం సస్వరశ'బ్దయు కమ్, 

తం తీలయవ్యంజనయోగయు క్రం కుశీలవాభ్యాం పరిగియమానమ్, 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, ఉ తరకాండే, చతుర్ల వతితమ స్సర్గః, 
0 ౯ a 

rer 2a 

అధ పంచనవతితమ స్సర్గః, 

రామో బహూ న్యహా న్యెవం తద్దీతం పరమం శుభమ్, 

కు శాన మునిఖి స్వార్లం పారివె స్పహవానరై 8. 
- థి థల. = 

తస్మికా గీతే తు ఏజ్ఞాయ సీతాప్పుతౌ కుశీలవౌ, 

తస్యాః పరిషదో మధ్యే రామో వచన మ(బపీత్. 

దూతాకా శుద్దసమాచారా నాహూయాఒ౬ఒత్మమనీషయా, 

మద్వచో (బూత గ చ్చుధ్వ మితో భగవతోంతికమ్. 

యది శుద్దసమాచారా యది వా ఏతకల్యషా, 

కరోత్విహాఒ౬త్మన శుద్ది మనుమాన్య మహామునిమ్ు. 
ధి 

అధ పంచనవతితమ స్సర్తః 
mn 

< a కలో. 

(రామ ఇత్యాది) 

(తస్మిన్నితి,) గీతే తు గీత ఏవ, నతు తత ఃపూర్వం కస్యచి న్ముఖా దిత్యర్థ 

(యదీతి) మహామునిమనుమాన్య మహామునే రనుమతిం కృత్వే త్యర్థః, 

len 

తెలి. 

= JU చె 
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(రామేణ పరెద్యుః (పభాతే (సవ_ర్రిష్యమాణ సతాశపథదర్శనప్రార్దనాపూర్వుకం సదస్యానాం విసర్జనమ్ ) 

ఛందం మునెళ్చ విజ్ఞాయ సీతాయాళ్చ మనోగతమ్, 

(పత్యయం దాతుకామాయా _స్తత శృంసత మే లఘు, ౫ 

శ్వః (పభాతే తు శపథం మైథిలీ జనకాత్మజా, 

కరోతు పరిషన్మధ్యే శోధనార్థం మమైవ చ. ౬ 

(శుత్వా తు -రాఘవసనై ఏత ద్వచః పరమ మద్భుతమ్, 

దూతా స్పం్రప్రయయు రాషాటం య(తా౬౭ స్తే మునిపుంగవః., ౭ 

తే (పణమ మహాత్మానం జ్వలంత మమిత పభమ్, 

ఊచు స్తే రామవాకాళని మృదూని మధురాణి చ. లా 

తేషాం తధ్వా్యాహృ్తం శ్రుత్వా రామస్య చ మనోగతమ్, 

విజాయ నుమహాకేజా ముని ర్వాక్యు మథాఒ్న్మ బప్కీ. జా 
వూ 

ఏవం భవతు భ(దం వో యథా వదతి రాఘవః, 

తథా కరిష్యే ష్తా ద వతం భా పతిః ప్రై యః. ౧ం 

తథోక్యాష మునినా సర్వే రామదూతా మహొజసమ్, 

(పత్యేత్య రాఘవం కీ(పం ముని వాక్యం బభాషిరే. రాం 

తతః _పహృష్టః కాకుత్హ శుత్యా వాక్యం మహాత్మనః, 

బుషీం స్తత సమేతాంశ్చ రాజ్ఞ వై ఎవాఒభ్యభాషత. గా౨ 

(ఛంద మితి.) ఛంద మధి పాయమ్, ౫ _ ౧౦ 

(తథో క్తా ఇతి.) పీతా తథైవ కరిష్యత ఇత్ఫ్యు కా ఇత్యర్థ క. ౧౧ ౧౨ 
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ణ 

భగవంత స్ప శిష్యా వై సానుగా శ్చ' నరాధివాః, 

పశ్యంతు సీత్రాశ పథం య తే ఎ వాన్యో౬పి కాంక్షతే. 

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య మహాత్మనః, 

సర్వేషా మృషిముఖ్యానాం సాధువాదో మహా నభూకతి. 

రాజాన శ్చ మహాత్మానం (పళంసంతి స్మ రాఘవమ్, 

 ఉపపన్నం నర్శశేష్ట త్వయ్యేవ భువి నాఒన్యతః. 

ఏవం వినిశ్చయం కృత్వా కో భూత ఇతి రాఘవః, 

విసర్ణయామాస తదా సర్వాం సాకా శ(తుసూదనః. 

ఇతి సం పవిచార్య రాజసింహ: శ్వోభూలే శపథస్య నిశ్చయం చె, 

అన్న అ అష భి ఒర అబు రా ma 
విససర్హ ముని నవా శ సధ్యాకా స మహోత్తా మహతో మహానుభావః, 

ఇతి (శ్రీమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండే, పంచనవతితమ స్సర్గః. 
గ ఎ ౧ 

తస్యాం రజన్యాం వ్యుష్ణాయాం యజ్ఞవాటగతో నృపః, 

బుహీ కా సర్వా న్మహాలెజా శృద్దాపయతి రాఘవః. 

భగవంత ఇతి. యేె *వాజనో;పీతి* యక పాపీ పాసజలుః, (పాకుతసోపీ ( శ్ ర్ట చి ఎ, ఛార్భితస్స 

౧౩.౧౭ 

షు 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాక్యానే, 

ప ంచనవతితమ స్పర్షః, 
CR 

షణవతితమ సరః, 
ea a 

కా వైర = — 

తస్యా మీత్యాది.) (శబ్దాసయతి.) ఆహ్మాయతిస్మ. యజభావః, 
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(శీతాశవథదర్శనార్గం సర్వేషాం ఆగమనం 

వసిష్టో వామదెవశ్చ జాబాలి రథ కాశ్యపః 

విశ్వామ్మితో దీర తపా దుర్వాసాశ్చ మహాతపాః. 2 
" ఇ 

పులస్త్వో౬ఒపి తథా శక్తి ర్భార్లవశ్ర్చైవ వామనః, 

మార్కండెయ శ్చ దీర్హాయు ర్మౌద్గల్య శృ మహాయశాః. 3 

గర్ల శ్చ చ్యవనశైపవ శతానంద శ్చ ధర్మవిత్, 

భర ద్వాజస్య తెజస్వీ హ్యగ్నిపుుత శ్చ సుుపభుః. ఇ 

నారదః పర్వత శైవ గొతమ శ్చ మహాయశాః, 

కాత్యాయన స్పుయజ్ఞశ్చ హ్యగ_స్త్య _స్తపసాం నిధిః. * 

ఏతే చాన్యే చ బహవో మనయ స్పంశిత వతౌః, 

కొతూహాలసమావిష్టా స్సర్వ ఎవ సమాగతాః. ౬. 

రాక్షసా శ్చ మహావీర్యా వానరా శృ మహాబలాః, 

సర్వ ఏవ సమాజగ్ము ర్మహాత్తానః కుతూహాలాతీ. వ 

క్ష తీయా యే చ శూ దా శ్చ చైళ్యా తఎవ సహ(సశః, 

నానాదేశగతా శైవ ద్రాహణా సృంశిత|వతాః. రా 

జ్ఞాననిషాః కర్కనిష్టాః యోగనిషా స్తథాఒపరె, 
ఇ "6 6 ర --= 

సీతాశపథవీక్షార్భం సర్వ ఏవ సమాగతాః. జా 

తిథా సమాగతం సర్వ మశ్మభూత మివాఒచలమ్, 

_శుత్వా మునివర స్తూర్డం ససత స్పముపాగమతి. ౧౦ 

త మృషిం పృష్టత స్సేతా త్వన్వగచ్చ దవాజు ఫీ, 

కృతాంజలి ర్చాసష్పగళా కృత్వా రామం మనోగతమ్. ౧౧ 

{64 } 



_ 1 - 
౨06 శ్రీమ_దామాయతణే,. గోవిందరాజీయవిశి షె 

దృష్ట్వా (శుతి మివాజ=జ=యాంతీం బహాణ మనుగామినీమ్, 

వాల్మికేః పృష్టత సీతాం సాధువాదో మహో నభూత్, గా 

తతో హలహలా శబ్ద స్పర్వేషా మేవ మాబభొ, 

దుఃఖజన్మవిశాలేన. శో కేనా౬౬.కులితాత్మనామ్. ౧౩ 

సాధు రామేతి కేచిత్తు సాధు సీకెతి చాఒపరే, 

ఉభావెవ చ తత్రాన్యే (పేక్కా స్పం్రపచు, కుశుః,. ౧౪ 

తతో మధ్యే జనెఘస్య (పవిశ్య మునిపుంగవః, 

సీతాసహాయో - వాల్మీకి రితి హోవాచ రాఘవమ్. ౧౫ 

ఇయం దాశరథే సీతా స్నువతా ధర్మచారిణీ, 

అసవాదై ః పరిత్యక్ష్యా మమాఒబఒశమసమీపతః. ౧౬ 

లోకాపవాదభీతస్య తవ రామ మహావత, 
(పత్యయం దాస్యతే సీతా తదనుజాతు మర్షసి. ౧౭ 

ఇమౌ తు జానకీప్నతా వుభౌ చ యమజాతకౌ, 

సుతౌ తవైవ దురర్గొ సత్యమేత (దృవీమి తే. ౧౮ 
యా art కక. 

(పచేతసోఒహం దశమః ప్వృతో రాఘవనందన, 

న స్మరా మ్యనృతం వాక్య మిమొ తు తవ పుతకొ, రారా 

(తత ఇతి. ) దుఃఖజన్మవిళా లేన దుఃఖోత్స త్వా వి స్తీర్షన. ౧౨౧౭ 

(ఇమౌ త్వితి) యమజాతకౌ యమళతయోత్పన్నా. ౧రా 

(పచేతస ఇతి.) యథాఒహం ప్రచేతస దశమ కౌరసః పుత్రః, తథె వ తచేమౌ పుత్రా, 
అనృతం వాక్యం. ఆహం మనసా న స్మరామి, కథనం తు దూరీత' ఏవేతి భావః, ౧౯ 
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ప్ర అల్ల + (వాల్మీకి నా సితాయాః శ సథకరణభ్యనుజ్ఞాన పార్థనమ్) 

బహువర్ష సహ నాణి తపశ్చర్యా మయా కృతా, . 

నోపాశ్నీయాం ఫలం తస్యా దుశ్షైయం యది మైధిలీ. ౨౦. 

మననా కర్మాణా వాచా భూతపూర్వం న కిల్చిషమ్. 

తన్యాయం ఫల మశ్నామి హ్యవపాపా మెథిలీ యది. 

కాం పంచసు భూతేషు మనష్షపైమ రాఘవ, 

విచింత్య సీతాం శుదెతి జ గాహ వననిరరే. . 9 ౨ 
థి య 

ఇయం శుద్దసమాచారా అపాపా పతిదెవతా, 

లోకాపవాదభఖితస్య (పసత్యయం తవ దాస్యతి, ౨౩. 

తసా దియం నరవరాత్మజ శుద్గభావా దివ్యేన దృష్టివిషయేణ తదా (పవిష్టా, 
అద్దే Co ర _ | రు 

లోకాసవాదకలుషీకృతచేతసా యా త్వక్తా త్వయా (ప్రియతమా విదితాఒపి శుద్ధా. ౨౪ 

తి శ్రీమ।దామాయతే, ఉ త్తరకాండే, షజ్జవతితమ స్సర్గః. 

Pade ad 

(బహ్వాతి.) (తస్యాః ఫల మితి. .) యధథేయ మపాపా ఎవం తపశ్చర్యాయాః ఫలం, 

ఉపాశ్నీయాం యథా తపసః ఫలభోగః, నిశ్చిత స్త నథేయ మపాపే త్యర్థః. తస్యాః ఫల ముపా 

కీయా మపాపా యది మెథిలీతి చ పాఠః. అం 
2 ద 

(మనసేతి.) తస్య కిల్చిషా నాచరణ స్వే త్యర్థః. ౨౧ 

(అహ మితి.) (పంచసు భూ తేష్వితి. శ్రో(త్రాదిపం చేంద్రి యేష్విత్యర్థ:. తం 
ల 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణి మకుటాక్యానే, ఉ త్తర కాండవ్యాఖ్యానే, 

. షణవతితమ స్పర్షః. 
ణ్ ౧ 



$08 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి మై 

వాల్మీకి నైవ ముక్తస్తు రాఘవః |పత్యభాషత, 

(వాంజలి ర్షగతో మధ్య దృష్ట్వా తాం వరవర్షినిమ్. 

ఏవ మేత న్మహాభాగ యథా వదసి ధర్మవిత్, 

(పత్యయ bE 

(సత్యయ స్తు పురావృతో వైదేహ్యా స్స్పురసన్నిధౌ, 

శపథ స్తు కృత _స్తత తేన వేళ్ళ (పవేశితా, 

లోకాపవాదో బలవాకా యేన త్యక్త యా మెథిలీ, 

సేయం లోకభయా (దృహ్మ న్న పాపేత్యభిజానతా. 

పరిత్యకా మయా సిత్రా తద్భవాకా క్షంతు మర తి, 
— oy 

జానామి చేమౌ పుత్రౌ మే యమజశాతేౌ కుశీలవా. 

శుదాయాం జగతో మద్యే మెథిల్యాం (పీతి రస్తు మె, 
౮ యా అల 

అభి, పాయం తు విజ్ఞాయ రామస్య సురస త్తమాః. 

కృీతాయా శృపథే తస్మికా మ హేందాద్యా మహౌజసః, 

పితామహం పురస్కృత్య సర్వ ఏవ సమాగతాః. 

అథ స పనవతితమ స్పర్తః 
—_ీ C 

Te మా 

(వాల్మీకి నేత్యాది) 

(ఎవ మితి.) యథా వదసీతి (పత్యయం దాస్యతీ తే్యేవ మాత్మ నేత్యర్థః. 

కర్తవ్య మిత ర్ణ 8. 

ఏవేతి శేషః 

అభి పాయ మితి.) (సీతాయా శృపథ ఇతి, కపథ్మ పనంగ ఇత్యర్థః 

మమ (దహం స్తవ వాక్రై రకల్మషెః. 

3u 

yu 

AU 

లె 

ఏత దేవమేవ 

ఏవం కరణం చన మమ విశ్వాసార్గ మిత్యాహ ((ప్రత్యయో హీతి) జాత 

(తవ వాక్ల్యై రితి) బహువర్దేత్యాదినా (ప్రాగు క్రకపథవాకై 5 రిత్యర్థః, అమల నో ఓ 
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(భూదేవ్యా సహ సీతాయాః రసాతల ప్రవేశః 

ఆదిత్యా వసవో రుదా హ్యాశ్వినౌ సమరుద్గణాః, 

గంధర్వాప్పరసశై వ సర్వ ఎవ సమాగతాః. రా 

సాధ్యాశ్చ విశ్వేదేవాశ్చ సర్వే చ పరమర్ష యః, 

నాగా స్సుపర్ణా స్పిద్ధాశ్చ తె సర్వే హృష్ట మానసాః 

సీతాశపథసం[భఛాంతా స్పర్వ ఏవ సమాగతాః, Eu 

దృష్ట్వా దేవా. నృషీం'శైవ రాఘవః పున రబవఏకత్. 

(పత్యయో మే సుర శేష్టా బుషివా క్రై రకల్మ_షెః, 

శుద్దాయాం జగతో మరే వె దేహ్యాం (పీతి రస్తు మె. రా 

“తతో వాయు శుభ ః పుణో దివ్య గంధో మనోరమః, 

తజనాఘం సుర్మశేష్టో హ్రాదయామాస సర్వతః. ౧౨ 

తదద్చుత మివాఒచింత్యం నిరై కంత సనూగతాః, 

మానవా స్పర్వరా ప్రే భ్యః పూర్వం కృతయుగో యథా. ౧౩ 

సర్వాం త్సమాగతాకా దృష్ట్వా పీతా కొషాయవాసిసీ, 

అబవ్ (త్చాంజలి ర్వాక్య మధోదృష్టి రవాజు ఫీ. గా 

యథాఒహం౦ రాఘవా దన్యం మనసాజఒపి న చింతయే, 

తథా మే మాధవీ దేవి వివరం దాతు మర్హతి ౧౫ 

మనసా కర్మణా వాచా యథా రామం సమర్చయే, 

తథా మే మాధవీ దేవి వివరం దాతు మర్హతి. = 

(త దితి) అచింత్య మచింత్యహేతుకం వాయున్వరూపం, యథా పూర్వం కృతయుగే 

“పశ్యంతి స్మ, తథా తదానీం సర్వే మానవాః, నిరీక్షంతే స్మ. రంకు 
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రం 

యధై త త్పత్య ముక్తం మే వేద్మి రామా త్పరంన ద, 

తథా మే మాధవీ దేవీ వివరం దాతు మర్హతి, ౧౬. 

తథా శపంత్యాం వె దెహ్యాం (పాదురాసే క్రదద్భుతము, 

భూతలా దుత్టితం దివ్యం సింహాసన మను త్తమమ్. గాలా 

ధియమాణం శిరొభి స్తు నాగై రమితవి కమైః, 

దివ్యం దివ్యేన వపుషా దివ్యరత్నవిభూషితై ౪. ౧౯. 

తస్మె౦ స్తు ధరణీ దేవి బాహుభ్యాం గృహ్య మైథిలీమ్, 

స్వాగ తె నాభినందై్యైనా మాసనే చోవవెశయత్. ౨౦ 

తా మాసనగతాం దృష్ట్వా (సవిళంతీం రసాతలమ్, 

పుష్పవృష్టి రవిచ్చిన్నా దివ్యా సీతా మవాకిరత్. గా. 

సాధుకారశ్చ సుమహా౯ా దెవానాం సహనసోలత్టిత 8, 

సాధు సాధ్ధితి వై సీతే యస్యా సె నీల మీదృశళమ్. ౨౨. 

ఏవం బహువిధా వాచో హ్యంతరిక్షగతా స్పురాః, 

వ్యాజ[హు ర్హృష్టమనసో దృష్ట్వా సిత్మాపవెశనమ్. ౨౩ 

యజ్హవాటగతా శ్చా౬పి మునయ స్పర్వ ఏవ తే, 

రాజాన శ్చ నరవ్యా ఘా విస్మయా న్నోపరేమిరే. ౨౪ 

(యశేతి) రామా త్పర మన్యం పురుషం న వేద్మీతి యథోక్త మేత త్సత్యం చేత్, 
మాధవీ మాధవపత్నీ భూమిః. ౧౭ 

(తథేతి. ) తథా శసంత్యాం తిశ్ళపంత్యాం, తత్పింహాసనమ్. ౧౮ 

((ధియమాణ మితి.) నాగి కృరోభిః ధియమాణ మదృశ్యతేతి శేషః, ౧౯ ౨౩ 

(యజ్ఞవా బతి) విస్మయాత్ ఆశ్చరాభిజా వేదనవ్యవహారా న్నోపరేమిరే నోపరతా 

బభూవుః, ' ౨౪7 
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(సీతాయాః రసాతలప్రవేశానంతరం (కుద్దేన రామేణ భూమేః భస్మీ కరణ ప్రతిజ్ఞానమ్) 

అంతరికే చ భూమౌ చ సర్వే స్థావరజంగమాః, 

దానవా శ్చ మహాకాయాః పాతాశే పన్న గాధిపాః ౨౫ 

కేచి ద్వినేదు స్సంహృష్టాః కేచి ద్యానపరాయణాః, 
ర య 

కేచి (దామం నిరీక్షంతే కేచి త్సీతా మచెతసః. ౨౬ 

సీతా పవేళనం దృష్టా తేషా మాసీ తృమాగమః, ద 
ర 

త న్ముహూర్త మివా ఒత్యర్థం సమం నంమోదాతం జగత్. _9౭ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉ_త్తరకాండే, స_ప్పనవతితమ స్సర్గః, 

అథ అష్షనవతితమ స్సర్గః 
6 Mn 

AN దన మా . - 

రసాతలం (ప్రవిష్టాయాం వై దెహ్యాం సర్వవానరాః, 

చుుకుశు స్పాధు సాధ్వీతి మునయో రామసన్నిధౌ. ౧ 

(అంతరిక్ష ఇతి) సంహృష్టా ఇతి సీతాయాః! అయళోగత మితి సంహృష్టా అచెతనాః 

వేసంజ్ఞాఃం . ౨౫.౨౬ 

(సీతాప్రవేశన మితి) తేషాం మున్యాదీనాం సమాగమః, హర్షసంబంధః, యదేవ 

మతః, సంమోహిత మివ సంమోహిత మేవాఒభూత్. ౨౩ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచిశే, శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమపటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

స పనవతితమ స్సర్గః, FE ర 

—— 

అథ అషనవతితమ స్పర్షః 
రు a) 

సానా. ఏంకూఈ-- 

(రసాతల మిత్యాది.* ౯ 
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దండకాష్ట మవష్టభ్య బాష్పవ్యాకులి తేక్షణః, 

అవాక్సిరా దీనమనా రామో హ్యోాసీ త్సుదుఃఖిత 8. న 

స రుదిత్వా చిరం కాలం బహుశో బాష్ప ముత్సజకా, 

(కోధశోకసమావిష్టో రామో వచన మ్మబవీత్. ఆ. 

అభూతపూర్వం శోకం మే మనఃసృష్టు మివేచ్చతి, 

పశ్యతో మే యథా నష్టా సీతా శ్రీ రివ రూపిణే. అ 

నా దర్శనం పురా సీతా లంకాం పారే మహోదటథేః, 

తత ళ్చాపి మయా సీతా కిం పున రృసుధాతలాత్, ౪. 

వసుధే దేవి భవతి సీతా నిర్యాత్యతాం మమ, 

దర్శయిష్యామి వా రోషం యథా మా మవగచ్చసి. 

కామం శ్వశూ ర్మమైవ త్వం త్వత్సకాశా ద్ధి మైథిలీ, 
కర తా హలహనేన జనకే నోద్బతా పురా. ౭. 
భు వావి ఢి 

5 అవ 
తనా న్నిర్యాత్యతాం సతా వివరం వా (పయచ్చ మె, 

పాతాశే నాకపృషే వా వనేయం సహిత _స్తయా. లా 

ఆనయ త్వం హి తాం సీతాం మతో హం మైథిలికృతే, 

న మే దాస్యసి చే త్సీతాం యథారూపాం మహీతలే. జా. 

(దండకాప్ప మితి, దండమూసం కౌష్టం దండకాషమ్. ఏ౩. 

మానాన అల ననా 

(అభూత పూర్వ మితి. ) మనళ్ళోక మివ మనళ్ళొక మేవ (స్పష్టు మితి.) పశ్యతో 

మెఒద్య, (సా నష్టేతి.) మా మహ్యనాదృత్య. జ 

(సేతి,) నీతా (ప్రాపితవతి త్యర్థః. నా ఆదర్శన మితి పదచ్చేదః. ౫___౮ 

(అనయేతి మత్తః (ప్రాప్తమోహ ఇత్యర్థః. (మహీతల ఇతి.) ప్రవిష్టా మితి 

శేషః. . డా 
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((దిహ్హణా రామం ప్రతి తస్య విష్ణుత్వజ్ఞాపనమి) 

సపర్వతవనాం కృత్సాషాం విధమిష్యామి తే స్టితిమ్, 
థి 

నాశయిష్యా మ్యహం భూమిం సర్వ మాపో భవ త్విహ. ౧౦ 

ఏవం (బువాణే కౌకుళ్హై (కోధశోకసమన్వితే, 

(బహ్మా సురగణ. న్సార్థ మువాచ రఘునందనమ్ు. రగా 

రామ రామ న సంతాపం కరు మర సి సుువత, 
గదా 

స్మర త్వం పూర్వకం భావం మంతం చా౬మి(తకర్శన. ౧౨ 

న ఖలు త్వాం మహాబాహో సారయేయ మను_త్తమహ్, 

ఇమం ముహూ రం దురర స్మర త్వం జన్మ వె షవమి, రాక 
యావ ధ్ = 

సీతా హి విమలా సాథ్వి తవ పూర్వసరాయణా, 

నాగలోకం సుఖం (వాయా త్త్వదాశయతపోబలాశ్. 

స్వర్గ తే సంగమో భూయో భవిష్యతి న సంశయః, 
అస్యా స్తు పరిషన్మ ధ్వే య(ద్బవిమి నిబోధ తత్. ౧౫ 

ఏత దెవ హి కావ్యం తే కావ్యానా ముత్తమం (శుతమ్, 

సర్వం వి స్తరతో రామ వ్యాఖ్యాస్యతి న సంశయః. ౧౬. 

==! ఆస అ అస అర 
(రామ రామెతి.) స్మర త్వం పూర్వకం భావం పూర్వకం స్వభావం, విష్ణుత్వ మిత ్యర్థ 8. 

మం(తం దేవై సృహాఒవతారాయ కృతం విచారము. ౧౦-౧౨ 

(న ఖల్వితి.) త్వామహం న స్మారయెయం, సర్వజ్ఞత్వా దితి భావః. పూర్వకం 

భావ మిత్యు కం విశినష్టి (ఇమ మితి, ౧౩ 

(సీశేతి.) తవ పూర్వపరాయణా తవ పూర్వభానప్రవణా, తవ (ప్రకృతిప్రా ప్రిసము 
త్పుశే త్యర్థ్ః. ౧౪-౧౫ 

గ్ గ్ అట్లీ అన కౌ 
(ఎత దిత్యాది.) ఎతత్కాన్య మెవాంతం (శుతం తత్సరకం జ్లాపనీయం, వి స్తర 

వ్యాఖ్యాస్యతి జ్ఞాపయిష్యతి, : ౧౬ 

[60 , 
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జన్మ(ప భృతి తే వీర సుఖదూఃఖోప సేవనము, 

భవిష్యతు_త్తరం చెహా సర్వం వాల్మీకినా కృతమ్. 

ఆదికావ్య మిదం రామ త్వయి సర్వం _పతిష్టితమి, 

న హ్యన్యోజ ర్హతి కావ్యానా౦ యళొభా గాఘవాదృతే. 

(శుతం తే పూర్వ మెతద్ది మయా సర్వం సుర్తై సృహ, 

దివ్య మద్భుతరూపం చ సత్యవాక్య మనావృతమి. 

సత్వం పురుషశార్హూల ధర్మేణ సుసమాపాత:ః, 

శేషం భవిష్యం కాకుత్తు కావ్యం రామాయణం శృణు. 
థ్ 

ఉత్తరం నామ కావ్యస్య శేష మృత మహాయశళః, 

త్ర చ్చృణుష్వ మహా తేజ బుషిభి న్పొర్హ ము_త్తమమ్. 

న ఖల పన్యేన కాకుత్ణ (శొతవ్య మిద ముత్తమమ్, 

పరమం బుషిణా ఏర త్వయైవ రఘునందన. 

త దేవాహ (జన్మ పభృతిత్యాది, ) (భవిష్య తు తరం చెతి) 

దుత్తరం చ, య త్తే చరితం భవిష్యతి త త్సర్వ మపి, 

కృతం కృతనిబంధనం ఇహ కావ్యే, భవిష్యదు త్తరం చేతి చ పాఠః. 

(ఆదికావ్య మితి.) 

రాకా 

హోరా 

వ ర i ం మదన్నుగహిత్ అ 

౧౬ 

త్వయి త్వచ్చరిత విషయే, రాఘవాదృతేఒన్యః కావ్య పకాళిత యళో 

నాక్, ల దపి కావ్యనాయకతాం నార్ల తి, అత ఏవాఒద్యాపి సర్వే కవయో రామచరిత మేవ (పాయె 

తాబ శ్రయంతే. 

(శ్రుత మితి.) అనావృత మజ్జానావరణర హితమ్, 

(స త్వ మితి.) భవిష్యం భవిష్యద్విషయమ్, 

(ఉత్తరం నా మేతి) ఉత్తర కాండాఖ్యకాన్యం శేషభూ తమ్, 

(నతి) పరమరిణా పరమరాజరిణా. 
యణ ల్ని 

౧౮ 

౧౯ 

నీనే 
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(రామేణ డ్ తర కథా శవణార్లం కుశలవాభ్యాం సహ పర్హశాలా ప్రవేశః) 
— @అ (3 

ఏతావ దుక వచనం (_బహ్మా (తిభువసశ్వర:, 

జగామ త్రిదివం దేవో దేవై సృహ సవాసవై *. 
C= 

(9 

యే చ తత్ర మహాత్తాన బుషయో (బహ్హలొకికాః 

(బహ్మణా సమనుజ్ఞాతా న్యవర్తంత మహౌజసః. యక్ క 

ఉత్తరం (శొతుమనసో భవిష్యం య చ్చ రాఘవే, ౨.౪ 

తతో రామ శుభాం వాణీం దేవదేవేన భాషితామ్. 

(శుత్వా పరమ తేజస్వీ వాల్మీకి మిద మ్మబపీక్, > 34 

భగవకా శోతుమనస బుషయో బహలౌకకాః. 

భవిష్య దు_త్తరం య న్మే శోోభూతే సం పవ ర్తతామ్, Det 

ఏవం పినిశృయం కృత్వా సం పగృహ్య కునీలవా. 

తం జనెఘం విసృజ్యాఒథ పర్ష్మశాలా ముపాగమత్, dey 

తా మేవ శోచత సీతాం సా వ్యతీయాయ శర్వరీ. లలా 

ఇతి (శ్రీమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండే, అష్టనవతితమ స్సర్గః. 

(యే చెతి, యె చ (త శేతి.) యజ్ఞ సద సత్యర్థః, ద్రాహ్మలౌకికొః (బ్రహ్మ 

లోకారా 8, ౨౩.౨౯౬ ల 
బా 

(ఏవ మితి.) (పర్హశాలా ముపాగమ దితి యజ్ఞావసాన ఏవ సీతాంతర్జానాత్ తతః సరం 

దీక్షరాహి తేరిన స్రలాంతర స్య సుగమ్యత్వాత్ , పుతాభారం సహ వాల్మీకిపర్షశాలా మేవ రామః (పా ప్పవా 

నిత ర్ల 8, 
|  ౨UY—— ౨0 

యథ | 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రిరామాయణభూషజే, మణిమకుటాక్యానే, ఉత్తర కాండవ్యాథ్యానే, 

అష్షనవతితమ స్సర్గః, . 
ల ల ౧ 

mm RICE. UN 
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అథ ఏకోనశతతమ సర్గః 

రజన్వ్యాం తు (పభాతాయాం సమానీయ మహోమునీకా, 

గీయతా మవిశంకాభారం రామః పుతా వువాచ హొ. 

తత స్పృముపవిష్టేష _బహ్మర్లిషు మహాత్మసు, 

భవిష్యదు త్తరం కావ్యం జగతు సౌ కుశీలవౌ. 

(పవిజ్ఞాయాం తు సీతాయాం భూతలం సత్యసంపదా, 

తస్యావసాన యజ్ఞస్య రామః పరమదుర్శనా 8. 

అపశ్య మానో వై దేహం మేనే శూన్య మిదం జగత్, 

శోకేన పరమాయసో న శాంతిం మనసొాజగమత్. 

పిసృజ్వ పారి వాకా సర్వా నృక్షవానరరాక్షసాకా, 

జనెఘం ఏ సముఖ్యానాం ప త్తపూర్వం విసృజ్య చ. 

ఏవం సమాప్య యజ్ఞం తు విధివ తృ తు రాఘవః, 

తతో విసృజ్య తాం తర్వా రామో రాబీవలోచనః. 

హృది. కృత్వా తదా సీతా మయోధ్యాం (పవివెళ హ్క 

ఇష్టయకజ్ష్లో నరపతిః పుతద్వయసమన్న్వితః. 

అథ ఏకోనశతతమ స్సర్గః 
nM 

— 0-H - —— 

తాభ్యాం, మాతృవియోగదుఃఖర హితాభ్యాం వా. 

నిర్యాణాసన్నహపూర్వకతాల ఇత్యర్థః ॥ 

(విసృజ్యేతి.) విత్తపూర్వ౦ వి త్తదానపూర్వ మిత ్యర్థః, 

——— వానా లలా! వా. 

రజనా;౦ తింతాఃది* గీయతా మితుఃవాచ, అవిశంకొాభాంం మతు తత (విషయశ౦కారహిా (రజన్యాం త్విత్యా § 5 తత్వ 
రె ఎ 

సవిషాయా మితి, సత్యసంపదా సత్వవె భివేన. (తసాఃవసానే యజసేంతి, పీతా 
(3 ఐట ) ఫీ లమ ఫ్రీ షీ J 

3 _ ౪ 
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(రామరాజ్య(పశంసనమ్ 

న సీతాయాః పరాం భార్యాం వే న రఘునందన?. 

యజే యజే చ పత్న్యర్షం జానకీ కాంచనీ భవత్. లా ఇ ఇ “బిడ్లు | 

దళవర్ష సహస్రాణి వాజిమెధా నథా౬కరోక్, 

వాజ పేయాకా దశగుణాం _స్టథా బహుసువర్థకాళా. i 

అగ్నిష్టోమాతిరాా తాభ్యాం గోసవై శ్చ మహాధ వై కి 

ఈజ (కతుభి రన్న్యై శ్చ స శ్రీమా నా ప్పదకీఖై ౭. ౧౦ 

ఏవం స కాల స్పుమహా౯ా రాజ్యస్టస్య మహాత్మన 9, 

ధర్మే (పయతమానస్య వ్యతీయా దాఘవస్య తు. రా 

అనురజ్జుతి రాజాన మహ న్యహాని రాఘవమ్; 

బుక్షవానరరక్షొంసి స్థితా రామస్య శాసనే. ౧౨ 

కాలే వరతి పర్తన్య స్సుభిక్షం విమలా దిశః, ర్న జ్ : 

హృష్టపుష్టజనా కీర్ణం పురం జనపదా _స్తథా. ౧౩ 

నా౬కాలే (మియతే కశ్చి న్న వ్యాధిః (వాణీనాం తథా, 

నాఒనర్హో విద్యతే కశ్చి (దామె రాజ్యం (పశాసతి. ౧౪ 

(నేతి న సీతాయా ఇత్యనేన రామస్య ఏకదార[ వతం, సీతాపతినిధినై వ యజనిర్వ్య రనం 
న్ా కా వాది 

చ దర్శితమ్, రా 

(దశవర్తేతి,) _దళవర్గనహ(స్రాణీత్యనేన ప్రథమయజ్ఞ ఎవ సీతాయా భూప్రవేశ ఇత్యు క్రం, 
బహుసువర కాకా బహుసువర్షకయాగా జొ ద 

౬3 

(అగ్నిషో మేతి.) గోసవెః గోసవాఖ్యయాగ శి అశ్వ మేధసంగేపై రితి. సంశేపవచన 
డు యా యా | న్ా "మేతత్సరం వేదితవ్యం, శతశబ్దస్య బహుసంఖ్యావచనత్వాత్ గోశత్రై శ్చేతి పాఠః, ౧౦౧౨ 

(కాల ఇతి.) (సుభిక్ష మితి.) అభవ దితి శేషః. ౧౩ ౧౪ 
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(శ | టె 

అథ దీర్హన్య కాలస్య రామమాతా యశస్వినీ, 

పుతపౌత్రైః పరివృతా కాలధర్మ ముపాగమత్, ౧౫ 

అన్వియాయ సుమితా చ కై కయి చ యశస్వినీ, 

ధర్మం కృత్వా బహువిధం (తిదివే పర్యవస్థితా. ౧౬. 

సర్వాః (పముదితా స్ప్వర్లే రాజ్ఞా దశరథేన చ, 

సమాగతా మహాభాగా స్పర్వధర్మం చ లేభిరే. ౧౭ 

తాసాం రామో మహాదానం కాలే కాలే _పయచ్చతి, 

మాత్రూణా మవిశేషేణ (బాహణేషు తపస్విష. ౧లా 

ప్ని త్వాణీ _బహరత్నాని యజ్ఞ్ఞాకా పరమదు స్తరాకా, 

చకార రామో ధర్మాత్మా పిత్వ్తూకా దెవాళా వివర్ణయకా. గాకా” 

ఎవం వర్ష సహనాణి బహూ న్యథ యయు న్సుఖమ్, 

యై ర్పహువిధం ధర్మం వర్షయానస్య సర్వదా. ౨౦. 

ఇతి (శ్రమ దామాయణే, ఉ త్రరకాండే, ఏకోనశతతమ స్సర్గః. 

పా జాలా 

(సర్వా ఇతి) (సర్వధర్మం చేతి) సర్వధర్మసాధ్యభోగ మిత్యర్థః, ౧౫ ౧౮ 

(పిత్ర్యాణీతి.) పిత్యాణి పితృకర్మాపేక్షీతాని, (బహ్మ రత్నాని (బ్రాహ్మణదెయవ స్తూని, 

అ “వ్ ఎ రెప ప 9 చ్చే జా వ 9 9 (పయచ్చతి స్యత రను రక, పిత్తూ౯ వా వివర్ణయకా యజ్ఞాం క్చకా౮తి బండపితృయజ్ఞా 

నిత్యర్థః, గాకా 

(ఎవ మితి.) వర్ణయానస్య వర్షమానస్వే త్యర్థః. ౨౦ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోనశతతమ స్సర్గః, 
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అథ శతతమ స్సర్గః 

ఆశ హ్మాక్టుళేకణం_ 

కస్యచి _త్త్వథ కాలస్య యుధాజి కెకయో నృపః, 

స్వగురుం (పేషయామాస రాఘవాయ మహాత్మనే. 
గార మంగిరసః ప్వుతం (బ్రహ్మర్షి మమిత(పభమ్, Ft 

దశ చా౬శ్వసహాసాణి (పీతిదాన మను త్తమమ్. 
కంబళాని చ రత్నాని చి తవస్త్ర మథో త్తమమ్, 

రామాయ (పదదౌ రాజా శుభా న్యాభరణాని చ. 3 

శుత్వా తు రాఘవో ధీమాకా _బహ్మర్షిం గార్ష్య మాగతమ్, 

మాతులస్యా౬ఒశ్వపతినః (పహితం తన్న ద్గనమ్. ళు 
& థి 

(పత్యుద్దమ్య చ కౌకుళ్హః (కోకమ్మాతం సహాఒనుజ$, 

గార్ల్యం సంపూజయామాస యథా శక్రో బృహస్పతిమి. ణా 

తథా సంపూజ్య త మృషిం తద్దనం (పతిగృహ్య చ, 

పృష్ట్వా _పతిపదం సర్వం కుశలం మాతులస్య చ. 

ఉపవిష్టం మహాభాగం రామః _పష్టు9 (పచ్న్శకమెొ, ౬ 4 

కి మాహ మాతులో వాక్యం యదర్భం భగవ న్నిహ. 

(పాపో వాక్యవిదాంశేష్ట న్వాక్షెదివ బృహసృతిః, an 

అథ శతతమ స్సర్దః, 
a 

పా 

(కస్యచిదిత్యాది,) ౧౪ - ౩ 

(శుక్వేతి.) అశ్వపతినః అశ్వపసతేః, ౪ ౫ 

(తథేతి) (ప్రతిపద మితి ప్రత్యేకం. కుశలం సృ త్యర్థ ౩. ౬ _. ౭౪ 



b20 శ్రీమ(దామాయణ, గోవిందరాజీయవి శి 
ట్ర 

రామస్య భాషితం (శుత్వా మహ ర్షిః కార్యవి స్తరమ్. 

వక్కు మద్భుత సంకాశం రాఘవాయోపచక్రమే, 

మాతుల స్తే మహాబాహో వాక్య మాహ నరర్షభ, 

యుధాజి _క్పితిసం ముక్తం శ్రూయతాం యది రోచతే, 

అయం గంధర్వషిషయః ఫలమూలోపళో భితః. 

సింధో రుభయతః పార్శ్వే దేశః పరమళోభనః, 

తం చ రక్షంతి గంధర్వా స్సాయుధా యుద్దకోవిదాః. 

తె లూషస్య సుతా వీర (తికోట్యో వై మహాబలాః, 

తా న్వినిర్జిత్య కాకుత్స్స గంధర్వనగరం శుభమ్. 

నివేశయ మహాబాహో స్వపురే సుసమాహితే, 

అన్యస్య న గతి స్తత దేశః పరమళోభనః. 

రోచతాం తే మహాబాహో నాఒహం త్వా మహితం వరే, 

త చ్చుత్యా రాఘవః (పెతో మహర్ష ర్యాతులస్య చ. 

ఉవాచ దాఢ మిత్యేవ భరతం చాఒన్వవై క్షత, 

(అన్య స్యేతి,) 

సాఒ ఫ్రీ తర 8, 
జాజి ఠి 

(తం చెతి.) శలూషః గంధర్వరాజః. 

(తా సితి. ) (పుర చేతి.) తదేశ ఇతి శేషః. 
/ (౧ 

తత్సాధనే ఫలము క్తం. దేశః పరమళోభన ఇతి, 

(త (చ్భుళ్వెతి.) (భరతం చాఒన్వవై క్షతేతి.) పర్యాలోచనార్థ మిత్యర్థః. : 

oCcCl 

OOo 

M౧dIy: 

(ఆయ మితి.) సింధో స్పింధునద్యాః, అయం దేశః అస్మ దైశనమీప ఇత్యర్థః. cu—n౧nou 

౧౧౬ 

DIY: 

అన్యస్య త్వద్య్యతిరి కస్య, తత చేశే గతిః (పొ ప్పిప్రసంగ ఏవ 

౧౩౪. 

CVU 



ఉత్తరకా౦డే - శతతమ స్సర్గః DIF 

(రామాజ్ఞయా స్వప్వుత్రసహితేన భరతేన సేనయా సహ యుధాజిత్సమీపగమనమ్) 

సో౭(బవి (దాఘవః (పీత స్వాంజలిపష్మగహో ద్విజమ్. 

ఇమౌ కుమారౌ తం దేశం _బహార్లై విచరిష్యతః, ౧౪ 

భరతస్యా౬.౬త్మజౌ విరౌ తక్షః పుష్క_ల ఎవ చ. 

మాతులేన సుగుపౌ తు ధర్మేణ సుసమాహితౌ, ౧౬౪ 

భరతం చాగతః కృత్వా కుమారౌ సబలానుగా. 

నిహత్య గంధర్వసుతాకా ద్వే పురే విభజిష్యతః, ౧౭౪ 

నివేశ్య తే పురవరే ఆత్మజౌ సన్నివెళ్య చ. 

ఆగమిష్యుతి మె భూయ స్పకాశ మతిధార్మికః, 3౮౪ 

_(బహార్షి మేవ ముక్త్వా తు భరతం సబలానుగమ్, 

ఆక్ఞాపయామాస తదా కుమారౌ చాఒభ్య ఇచయత్, ౧౯౪ 

నక్షతేణ చ సౌమ్మేన పురస్కృత్యాఒంగిరస్సుతమి 

భరత సృహ నై న్యేన కుమారాభ్యాం వినిర్యయౌ, 304 

సా నేనా శ|కయు కేవ నగరా న్నిర్యయా వథ. 

రాఘవానుగతా దూరం దురాధర్థా సుర రపి, ౨౧౪ 

మాంసాదాని చ సత్తాని రక్షంసి సుమహాంతి చ. 

అనుజగ్భు ర భరతం రుధిరస్య పివాసయా, > 

భూత్యగామా శ్చ బహవో మాంసభకొ స్సుదారుణాః. 

గంధర్వపుతమాంనాని భోక్కుకామా సృహ(సశః, = su 

(సేతి)  శకయు కేన ఇందయాక్తా దేవసేనేవ, నగరాత్, నిర్యయోౌ దూర మితి. 

ఏకద్వివాసరపర్యంత మిత్యర్థః. 

160] 

౧౫. ౨5౩౪ 



వ్ ల్లా (శ్రీమ్మదా మాయతే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

సింహ వ్యా ఘవరాహాణాం ఖచరాకాం చ పక్షిణాహ్. 

బహూని వై సహ సాణి నేనాయా యయు ర్యగతః, ౨౯ 

అధ్యర్థమాస ముషితా పథ సేనా నిరామయా. 

హృష్షపుష్షజనాకీర్ణా కేకయం సముపాగమత్, ౨౫|| 
రు రు 8౭9 

ఇతి ర్రీమదామాయే, ఉ త్తరకాండే, శతతమ స్సర్గః. 

భ్ 
అథ ఏకో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

op fo 

(శుత్వా సేనాపతిం పా_ప్ప్తం భరతం కేకయారిపః, 

యుధాజిద్దార్యసహితం పరాం (పీతి ముపాగమత్. ౧ 

స నిర్యయో జనాఘేన మహతా కేకయాధిపః, 

త్వరమాణో౬భిచ కామ గంధర్వాకా కామరూపిణ*. 2 

(సింహేతి.) (సేనాయా అృగతో యుయు రితి.) పిశితాళనాదీనా మగతో యానం సుశ 

కున అధిముఖతః ఆగమన మేవా=సశకునమ్. లలో (| 

(అధ్యర్థమాస మితి.) _ కేకయం యుధాజిత మిత్యర్థః. ౨౫4 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 
శతతమ స్పర్షః. 

ఆలె నాక 

అథ ఏకో తరకతతమ స్సర్ల 8 
ఆం ౧ 

= చ ఒల్లో ఆర్యుల జన a ' ((శ్రుత్వెత్యాది.) సనాపతిం ప్రాప్తం యుద్ధసన్నాహం శతా, 



భత వ్యా ఉ_త్తరకా.౦డే - ఏకో త్తరశతతమ స్సర్గః స్: 

(భరకేన యుధాజితా సహ గంధర్వ దేశగమనపూర్వకం తేషాం హననమ్) 

భరత శ్చ యుధాజి చ్చ సమేతౌ లఘువి కమైః, 

గంధర్వనగరం _పాపె సబలొ సపదానుగౌ. Ta 

శ్రుత్వా తు భరతం (వొప్తం గంధర్వా స్తే సమాగతాః, 

యోద్దుకామా మహావీర్యా వ్యనదకా చె సమంతతః, 

తత సృమభవ ద్యుద్గం తుములం రోవముహర కామి, 
థి యె 

స_ప్తరా(తం మహాభిమం న చాఒన్యతరయో ర్లయః, 

ఖడ్గ శ _క్తిధనుర్లాహా నద్య శ్ళొణితసం, సవాః, 

నృకశేబరవాహిన్యః (పవృతా సృర్వతో దిశ ము. 

తతో రామానుజ; రుద్దః కాలసా్య౭. స్ర్రం సుదారు
ణము. 

సంవ ర్రం నామ భరతో గంధర్వే ష్యభ్యచోదయత్. ౭ 

తే బద్దాః కాలపాశేన సంవ _ర్తేన విదారితాః, 

క్షణేనా౬భిహతా స్తన తిసః కోట్యో మహాత్మనా. లా 

తం ఘాతం మారసంకాశం న స్మరంతి దివౌకసః, 

ని మేషాంతరమా[ తేణ తాద్భశానాం మహాత్మనామ్, జా 

(భరత శృతి సబలౌ చతురంగబలసహితౌ, సపదానుగౌ ;శూద్రవై శ్యాద్యనుచర 
ఆ 

(శుక్వేతి ఎ. వ్యనదక౯ా గర్జంతి స్మ, టా నో 

ఖడేతి. ఖడాదిరూపా |గాహా యాసు తాః, సం,సవః |పవాహః, నుకశేబరాణీ నదా.; 

కొషాని వహంతీతి తథా. 
(© ల 

౬ 

2 ల (తత ఇతి.) సంవర్తనం నామేతి ప్రళయకాలాగ్న్యాఖ్య మిత్యర్థః. 

(త మితి, తం ఘాతం. దివౌకసః, న సరంతీతి శతకోటి గంధర్భఘాకో సంభావ్య 

ఇత్యేవ స్మృత్వా స్థితవంత ఇత్యర్థః. ళా 



ఫ్ 24 

(ఉభే ఇతి. ) 

శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయ విశిచ్నే 
= డు 

హాతెము తేషు సర్వేషు భరత; వైకయీసుతః, 

నివేశయామాస తదా సమృద్దే ద్వే పురోత్రమే 

తకం తక్షశిలాయాం తు పుష్కలం పుష్క_లావకే, 

గంధర్వ దేశే రుచిరే గాంధారవిషయే చ సః. 

ధనరత్నౌఘసంపూర్ణే కాననైై రుపళోభితే, 

అన్యొన్యసంఘర్ష కృతే స్పర్టయా గుణవి_స్తరై*. 

ఉభే సురుచిర్నపఖ్యే వ్యవహార్రై రకిల్చిషెః, 

ఉద్యానయానసంపూర్ణ సువిభక్తాంతరాపణే. 

ఉభే పురవరే రమ్యే విస్తరై రుపళోభితే. 

గృహముఖై్యా నురుచిరైై ర్విమానై రృహుభి ర్భృశే. 

శొభితే శోభనీయై శ్చ దేవాయతనవి స్తరెః, 

తాల _స్తమాళై స్టీలకై ర్వకుశె రుపషళోభితే. 

ని వేశ్వ పంచ ఖి ర్వ ర్భరతో రాఘవానుజః, 

పున రాయా న్మహాబాహు రయోధ్యాం శై కయీసుతః. 

(హతే ష్వితి.) ద్వె-పురే ఇతి తక్షశిలాపుష్క లావత్యాఖ్యే. 

విమానసమవర్డి భి రితి చ పాఠః. 

౧౦-0౧9 

(ఉభే ఇతి.) అకిల్చిషైః ధర్మన్యాయో పెతై ర్వ్యదహోరై 8, (కయవ్నికయాదివ్యాపారై 8. ౧౩ 

వఏిమానసమనవర్షి భిః దేవాయతనవ ద్విస్తారై రృృవాముఖై ౪ రభిత ఉపళోభితే. 

లాళ ఎఎ 0౧౮ 

ఇతి (ట్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యణజభూషతే, మణిమకుటాకథ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానేం 

ఏకో తరశతతమ స్సర్గః. 
లీ nM 

సా 



ఉత్తరకాలడే - ద్వు త్తరశతతమ స్పర్ష: 525 
వాల ఎలి ౧ 

(భర తేన గంధర్యవధానంతర౦ అయోధ్యాం (ప్రతి ఆగమనం రామాయ నివేదనం చ్చ 

సోఒభివాద్య మహాతానం సాక్షి దర్మ మివాఒపసరమ్, 
పాల ధి 

రాఘవం భరతః (శ్రీమాకా (బహ్మాణ మివ వాసవః. రతి 

శశంస చ యథావృత్తం గంధర్వవధ ము _త్తమము, 

నివేశనం చ దేశస్య (శుత్వా (పీతోఒస్య రాఘవః. ౧౮ 

ఇతి శీమ దామాయణే, ఉ తరకాండే, ఏకో త్రరశతతమ స్సర్గః. 
©) | —0 అ గన 

rag 

అథ ద్వ్యు త్తరశకతతమ స్పర్షః 

i 25 0 Mu 

త(చ్చుత్వా హర్ష మాపేదే రాఘవో (థాతృభి స్సహ, 

వాక్యం చాఒద్భ్బుతసంకాశం తదా (పోవాచ లక్షణమ్. ౧ 

ఇమౌ కుమారౌ సౌమ్మితే తవ ధర్మవిశారదౌ, 

అంగద శ్చందకెతు శ రాజ్యార్డే దృఢవిక్రమౌ. ఎ 

ఇమ రా జ్యేఒభి షెక్యామి దేశ సాధు విథియతామ్, 

రమణీయో హ్యసంబాధో రమేతాం య్మత ధస్విసా. 3 

అథ ద్వ్యు త్తరశతతమ స్సర్గః. 

కా 

(త ద్రుక్వేత్యాది,) 

(ఇమా వితి.) రాజ్యార్దే రాజ్యర కొవిషయె. అక 



526 'శీమ।దామాయతే, గోవిందరాజీయవిళ షే 
సలుల లట 

న రాజాం యత ప్సీడ్రా స్యా న్నా౬ఒ౬(శ మాణాం వినాశనమ్, 
న 

స దెళో దృశ్యతాం సౌమ్య నాపరాధ్యామ హే యథా. ళా 

తథో_క్రవతి రామే తు భరతః (ప్రత్యువాచ హ, 

అయం కారుపథో దేళో రమణీయో నిరామయః. ౫. 

న వెళ్వతాం త(త పుర మంగదస్య మహాత్మనః, 

చం దకితో స్పురుచిర౦ చం దకాంతం నిరామయము. ౬. 

తద్వాక్యం భరతే నోక్తం _పతిజగాహ రాఘవః, 

తకం చ కృత్వా వశే దేశ మంగదస్య న్యవేశయత్. 2. 

అంగదీయా పురీ రమ్యా హ్యంగదస్య నివేశితా, 

" రమణీయా సుగుపా చ రామేుణా౬కి షకర్మణా. ౮ 
అవా ౧ 

చం దకేతో సు మల స్య మల భూమ్యాం ని వెశితా, 
అవాలి రా ౧౫ 

చం దకాంతేతి విఖ్యాతా దివ్వా స్వర్గపురీ యథా. ణా 

తతో రామః పరాం (పేతిం లక్ష్మణో భరత స్తథా, 

యయు ర్వ్యుద్దే దురాధర్జా అభిషేకం చ చృకిరే. ౧౦ 

అభిషిచ్యు కుమారౌ స్మ పస్థాపయతి రాఘవః, 

అంగదం పశ్చిమాం భూమిం చందకేతు ముదజ్ముఖమ్. ౧౧. 

(నేతి) నాఒపరాధ్యామహే కస్యా౬ఒపి భూత స్యేతి శేషః, ౪" 

(తథెతి.; _ కారుపథః కారుపథాఖ్యః, పాశ్చాత్యదేళ విశేషః. x 

(నివేశ్యతా మితి) తత్ర దేశే, అంగదస్య పురం అంగదీయాఖ్యం నివేశ్యతాం, చంద 
"కేత్రో। చంద్రకాంతాఖ్యమ్, లా య కా 
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(రామేణ అంగదచంద్రకేక్కో రభిపషేకకరణమ్) 

అంగదం చాజఒపి సౌమి(తి ర్లక్మణో ౬ఒనుజగామ హూ 

చందకేతో స్తు భరతః పార్షిగాహో బభూవ హ. ౧౨ 
అం 

లక్ష్మణ _స్త్యంగదీయాయాం సంవత్సర మథోషితః, 

ప్పుశే స్ట్ దురాధర్షై హ్యయోధ్యాం పున రాగమతీ. ౧౩ 

భరతోఒపి తధై వోష్య సంవత్సర మతో=దికమ్, 

అయోధ్యాం పున రాగమ్య రామపాదా వుపాస్త సః. ౧౪ 

ఉభొ సౌమి తిభరతా రామపాదా వను, వతౌ, 

కాలం గత మపి స్నేహా న్న జిక్హా తెఒతిధార్మికౌ. ౧౫ 

ఏవం వర్షసహ్మసాణి దళ తేషాం యయు _స్పదా, 

ధర్మ (పయతమానానాం పౌరకార్యెషు నిత్యదా. ౧౬ 

విహృత్య కాలం పరిపూర్ణ మానసా (శియా వృతా ధర్మపురె సుసంస్థితాః, 
థి 

(తయ స్పమిద్దా ఇవ దీ స్తతేజసో మ హాధ్యరే సాధు హుతాస్త్ర యో౬గ్నయః, ౧౭ 

ఇతి (శ్రీ 

ళ్ 

ఇతి ' శ్రీమదామాయణే, ఉ త్తరకాండే, ద్వ్యు_త్తరళతతమ స్సర్గః, 

AD వుని... 

(చంద్రకేతో స్తితి.) మల ల్తస్య (శేష 
(©) 

స్య, మల ల్ల భూమ్యాం మల్ల దేశే ఉత్తర. ౧౨=౧౩ 

(భరత ఇతి.) (భరతోఒపి తథై వోష్యేతి.) చం(ద్రకేతుసమీప ఇతి శేషః. ౧౪ 

(ఉభా వితిఏన జిజ్ఞాతే జానా తే రిట్ ద్వివచనం, నావగతవంతౌ సంధి శ్చాందసః. ౧౫-౧౬ 

(విహృక్వేతి.) ధర్మసాధనం పురం ధర్మపురం తస్మికా. ౧౭ 

గో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాక్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

ద్వ్యు త్తరశతతమ స్సర్గః. 

—= వా --— 



ర్ ర్స్. (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిక్షై 

అథ (త్యుత్తరళతతమ స్సర్గః. 

కస్యచి _క్వథ కాలస్య రామే ధర్మపథే స్థితే, 

కాల సాపసరూపెణ రాజద్వార ముపాగమతి. 2 

సోఒ|బవీ ల్లమ్మీణం వాక్యం ధృతిమంత౦ యశస్వినమ్, 

మాం నివేదయ రామాయ సంపా ప్పం కార్యగొరవాత్. > 

దూతో౬స్మ్యృతిబలస్యాఒహం మహరే రమితౌజసః, 
ఇఇ 

రామం దిదృకు రాయాతః కౌర్యెణ హి మహాబల. ప్ర. 

తస్య తద్వచనం _శుత్వా సౌమితి _స్వ్వరయా౬న్వితః, 

న్యవేదయత రామాయ తాపసం తం సమాగతమ్. ౪ 

జయస్వ రామ. ధర్మెణ. ఉభే లేళ మహాద్యుతే, 

దూత స్త్వాం ద్రష్టు మాయాత _స్తపసా భాస్కర ప్రభః. ౫.. 

తద్వాక్యం లక్ష్మణ నో క్తం (శుత్వా రామ ఉవాచ హె 

(వవెశ్యతాం ముని సాత మహాణా స్తస్య వాక్యధృత్ . ౬... 

.నసామితిస్తు త ధెత్యుక్కాష పౌవెశయత తం మునిమ్, 

జ్వల౦త మివ తేజోఖీ (పదహంత మివాఒ౦శళుఖి 8. ఆ. 

అథ త్యు త్రరశతతమ స్సర్గః 

(కన్యచి త్తీషత్యాది.) కాలస్య కస్యచి ద్ల్గమనానంతర మితి శేషః, ౧౨. 

య 0 (3 ts) ~~ —~ 
రో & ష్ రితి.) (దిహ్యణ ఇత్యర్థః. టంత 
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(మునిరూక పేణ ఆగతేన యమన సహ రామస్య సంభాషణమ్) 

సో౬భిగమ్య రఘు, శేషం దీపఖమానం స శేజసా! (ఆ ఫ్రే వ 
ముష్ని ర్మధురయా వాచా వర్ణ స్వెత్యాఒఒహ రాఘవమ్. లా 

తనై్మ రామో మహాతేజాః పూజా మర్హ్యపురోగమామ్, 

దదౌ కుశల మవ గం (పమ మెవోవచ్చకమె. జా 

పృష్ట శ్చ కుశలం కేన రామేణ వదతాం వరః, 

ఆసనే కాంచనే దివ్యే నిషసాద మహాయశాః. గారా 

త మువాచ తతో రామ స్పా గతం తే మహామునే, 

(పాపయస్వ చ వాక్యాని యతో దూత _స్హ్వ మాగతః ౧౧ 

చోదితో రాజసింహేన ముని ర్వాక్య మభాషత, 

ద్వంద్వే హ్యేతత్ (వవ క్తవ్యం హితం వై యద్యపేక్షనే. 

య శృణోతి నిదీశే ద్వా స స వధ్యో భవితా తవ, 

భే దె § ముని ముఖ్యస్య వచనం య ద్య 'పేక్ష"నే. రాక 

(త దితి.) తస్య వాక్యస్య ధృదితి. రామవాక్యధారీతి సౌమిత్రివి శేషణమ్. ౮౧౦ 

(త మితి.) వాక్యాని సందేశవాక్యాని, _పాసయస్వ నివేదయ, తత్ర హేతుః (యతో 

చూత ఇత్యాది.) ౧౧. 

(చోదిత ఇతి.) మునివాక్యం (ప్రాగుక్తమహర్షిసందిష్టవాక్యం. (ద్వంద్వ మేత దితి,) 

ద్వంద్వం రహ స్వ్యేత్యాదినా ద్వంద్వశబ్దస్య రహస్యారై ద్వివచననివాత 8. రహస్యమెత (తవ కర్తవ్య 

ఆ a 

మిత్యర్థః. ద్వంద్వ మెతత్పవ క్త కవ్య మితి చ పాఠః, తదెవ విశినష్టి (న వైషా మిత్యాది) ఏషాం 

త్వత్పమిపవ రి రిలోకానా మిత ్యర్థః . .- ౧౨ 

(య ఇతి.) ఆస్మ్కద్వచనం నిరీకేత్, మం(త్రయితారౌ స తవ వధ్యః, కథ మేవ మతి(క్రూర 

సంకేత ఇత్య్మతాఒ౬హ (భవే దితి) తస్య మునిముఖ్యస్య వచన మిత్తం సంకేతపూర్వకం వచదేతి 

చోదితవా నిత్యర్థః (యద్యపేక్షస ఇతి.) తథా సంకేతపరిపాలన మితి శేషః, ౧౩ 

[0/ ] 
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స తథేతి (ప్రతిజ్ఞాయ రామో లక్ష్మణ మ(బవీత్, 
ద్వారి తిష్ట మహాబాహో (పతిహారం విసర్హయ. ౧౪ 

సమే వధ్యః ఖలు భవే త్క_థాద్యంద్య్భరి సమీరితమ్, 

బుషే ర్మమ చ సౌమ్మితే సళ్ళే ద్వా థ్చణుయా చ్చ యః, రా౫. 

తతో నికీప్య కౌకుత్హో లక్ష్మణం ద్వారి సం గహమ్, 

త మువాచ మునే వాక్యం కథయ స్వేతి రాఘవః. ౧౬ 

య త్తే మనీషితం వాక్యం యేన వాఒసి సమాహితః, 

కథయన్యా౬ఒవిశంక _స్త్వం మమా౬పి హృది వర్తతే. ౧౭ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాందే, (త్యు త్తరశతతమ స్పర్ల్షః. 

Me. రలు... 

(స ఇతి (పతిహారం విసర్టయ అన్యతోఒపసారయ. ౧౪ 

కి్మర్డ మిత్యత ఆహా (స మ ఇత్యాది.) యౌ సౌమితే, బుషే ర్మమ చ కథాద్వంద్వం 

కథారహస్యం. వాచం ద్వంద్వ మితి చ పాఠః, య శృృణయాత్ , ౧౫ 

(తత ఇతి.) సంగహం రక్షితారమ్. ౧౬ 

(య దితి) సమాహితః, (మమా౬ఒపి హృది వర్తత ఇతి, ఏవంవిధం రహస్యం తన్మ 

యౌఒపి శోతవ్య మిత్యర్హః. అహమపి జానామీత్యర్థః, ౧౭ 

శీ క్షితి € గోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణీమకుటాక్యా నే, ఉ త్తర కాండవ్యాక్యానే, 

_త్యు త్తరశతతమ. స్సర్గః. 
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అథ చతురు త్రరశతతమ స్సర్గః, 

శృణు రాజ౯ మహాసత్త్వ్వ యదర్గ మహ మాగత 9, 

పితామహేన దేవేన _పేషితోఒస్మి మహాబల. భు. 

తవాఒహం పూర్వకే భావే పుతః పరపురంజయ, 

మాయాసంభావితో వీర కాల సృర్యసమాహరః. ౨ 

పితామహ శ్చ భగవా నాహా లోకపతిః (సభుః, 

సమయ స్వే కృత స్వామ్య లోకాకా సంపరిరకితుమ్. 3 

సంకిహ్య హి పురా లోకాకా మాయయా స్వయమేవ హి, 

మహార్డ వె శయానోఒప్పు మాం త్వం పూర్వ మజీజన:ః. ళీ 

భోగవంతం తతో నాగ మనంత ముద కేశయమ్, 

మాయయా జనయిత్వా త్వం ద్వౌచ సత్య మహాబలౌ, x 

అథ చతురు త్తరశతతమ స్సర్గః 

టీ ప 

(శృణు రాజ న్నిత్యాది.) యేన సందేశః కృతః న పితామహా ఏ వేత్యాహ (పితామ Rm 

నేతి) (అ= 

అహం చ న తాపసః, కింతు కాల ఇత్యాహ (తవాఒహ మిత్యాది,) పూర్వసద్చావే 

పూర్వజన్మని, అహం తవ ప్పుతః సర్వసమాహరః, కాలరు.ద ఇతి యావత్, పరపురంజయః త్రిపుర 

సంహారకః, తవాఒహం పూర్వనద్భావే పుతః పరపురంజయ ఇతి చ పాఠః. కేవలం యమస్య 

పూర్యభావా దుల్చితత్వాభావాతీ. మాయాసంభావితః మాయయా ఉల్పాదితః. ం. 

పితామహవాక్యథ మాహ (పితామహ శ్చేత్యాది.) సాలా (బహ్మలోకాదీ౯ా, పరిరక్షీతుం తే 

సమయః, స్వలోకం (వా పం సమయ ఇత్యర్థః, స్వాఖా లోకాకా పరిరక్షీతు మితి చ పాఠః, 3 

న కేవలం త్వం రక్షక? కింతు సంహ రా స్రష్టాచెత్యాహ (సంక్షిప్యేత్యాది) లోకాకా 

చరాచరాత్మకాః (ప్రజాః, మాయయా విచిత్రశ క్యా, జనయిత్యా త్వం మహాకాలాగ్నిరూసః, సత 

పాణినా, అజీజన ఇత్యనుషంగః. లని 



ఖ్ ఫలి శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

మధుం చ క్రైటభం చైవ యయో రస్థిచమై ర్వ్హృతా, 

ఇయం పర్వతసంబాధా మేదినీ చాఒభవ న్మహీ. = 

పద్మే ది వ్యేఒర్క_-సంకాశే నాభ ముత్పాద్య మా మపి, 

(పాజాపత్యం త్వయా కర్మ మయి సర్వం ని వేశితమ్. ఆ 

సోఒహాం సన్న స్తభారో హా త్వా ముపా సే జగత్పతిమ్, 

రక్షొం ఏధత్ప్సస్ర్ర భూతేషు మమ శేజస్క_రో భవాకా. లా 

తత స ఇమసి దురషా తసా ద్భావా త్పనాతనాతి , 
వ ధయ ౨ 

రవాం విధాస్యణ భూతానాం విస్థుత్వ ముపజగ్మివాక౯ా. ౯ 

నానన తా రం నానడం పా వనన. 

కౌ తా విత్యత ఆహ (చుధుం చ కైటభం చై వేతి) తత మధుః జలోత్సన్నమకరాదివత్ 

'మేదకపధానః, కెటబభ సు కమరఠళు క్యాదివత్ అసి పధానః, తత్సృషి(పయోజన మాహ (యయో 
యె వావి వాలి డ్ (oa) 

రిత్యాది)  యయో రస్టిచయైః వృతా ఇయం మహీ, సర్వతసంబాధా సతీ, మేదినీ తన్మేదోయు క్రా, 

పృషోదరాదిత్వా తృకారలోపః, అస్తిచయె కిలా పర్వతస్థితిహేతుభూతా, మేదోమయత్యా ద్భృకలతాద్యు 

త్స త్తిహేతు ర్మృదుపచెశా చ్చాభూ దిత్యర్థః. | (a 

మాం త్వం పూర్వమజీజన ఇ 'త్యేత ద్వివృజోతి. (పద్మ ఇత్యాది నాభ్యాం వర్తమా 

పద్మే నాభికమలే, మా ముత్పాద్య, మయి (పాజాపత ౦ నివేశితం మమ (పజాపతిత్వం దత న 

5 సి లె 

(సోఒహ మితి.) త్వయి సన్న్య స్తభారః, అహం తా ముహెసే నిరంతరం చింతయామి, 

భూతెమ మత్సృ'షైసు రక్తం విధత్చ ఏ. లా 

(తత ఇతి.) తతః మత్క్బృతభారసమర్పణేన దురరాత్, దుర్చేయాత్ ననాతనా న్నిత్యాత్, 
జో 

భావాత్ పరవాసుదేవస్వభొవా తృర్యభూతానాం రకర్దం విష్ణుత్వ ముపజగ్మివాకా (పా ప్తవాకా, ర కర్ణం 

సర్వభూతానా మితి చ పాఠః, యద్వా సనాతనా త్తస్మాత్ వాసుదెవవ్శిగహాత్ అదిత్యాం విష్ణుత్వ 

ముపజగ్మివా సిత్యర్హః. పరవాసుదేవ స్త్వం (పథమం (బహ్మర్ముదమధ్యే ఆదెవిష్తుకయా౬వతీర్లో౬ 

సీతరర 8, 
థి 

చ= 
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(యమేన పితామహసం దేశ కథనమ్) 

ఆఅదిత్యాం ఏర్యవాకా పుకో (థాతగాకాం ఏర్యవర్ణనః, 

సముత్చన్నషు క్చత్వెషు తేషాం సాహ్యాయ కల్ప సే, ౧౦ 

స త్వ ముజాస్యమానాను (పజాసు జగతాం వర, 

రావణస్య వధాకాంకి మాను షేపు మనోదధాః. ౧౧: 

దశవర్ష సహస్రాణి దశవర్ష శతాని చ, 
కృత్వా వాసస్య నియతిం స్వయ మేవాఒఒత్మనా పురా. ౧౨ 

స త్వం మనోమయః ప్ముతః పూర్ణాము ర్హానుషే ష్విహ, 

కాలోఒయం తే నర శేష్ట సమీప ముపవ ర్రితుమ్. ౧౩ 

యది భూయో మహారాజ (పజా ఇచ్చ స్యుపాసికుమ్ , 

వస వా వీర భదం తే ఏవ మాహ పితామహః. యళ 

అథ తస్మా దుపేం[దావతార మాహ (అదిత్యా మితి, (ఛాత్యూణా మింధద్రాదీనా౦ వీర్య 

వర్షన సకా లోకస్య కృత్యేషు, రక్షణకా ర్యే షూత్చన్నేమ సాహ్యాయ తత్సంపాదనయోగ్యత్యాయ 
(a) 

కల్పసే, తతో లోకసంర క్షణార్త ముపేందోఒభూరిత్యర్థః. ౧౦. 

ఏవం మహావిస్టురూపా దుపేంద్రావతారముక్త్వా పురస్తా (ద్రామావతార మాహ (స త్వ 

మితి.) హే జగకాంవర 'ప్రజాసు విత్రాస్యమానాసు సతీను, రావణస్య వధాకాందీ సక, స త్వం 

విత్రాస్యమానాసు _పజాను జగతాంవరేతి చ పాఠః, ఆత్మనా స్వాతం్యేణ స్వయ మేవ, పురా 

దళవర్షసహస్రాణి దళవర్షశతాని చ, వాసస్య నియతిం వాసన్య నియమం కృత్వా, వాసస్య నియమ 

మితి చ పాఠః. మానే షు మనో దధా ఇతి కోకద్వయ మేకాన్యయమ్. ౧౨ 

(స త్వ మితి.) స త్వ ముపేందో భూత్యా యతమాన స్వం మనోమయ; పత ఇచ్చా, 

కృతదశర థపుత భావః, సత్వం పూర్ణాయు రసి, సంకల్పిత కాలస్య నివృ త్తత్వా దితి భావ అతో 

మత్సమీస ముపవ ర్హితుం ప్రాప్త మయం కాల స్పమయః, ౧౩ 

(యదీతి.) ఉపాసితుం రకితుం తవ స్వత ౦. తత్వా దితి భావః, ౧౪ 



594 శీమ। దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శిషే (yon టి 

అథవా విజిగీషా తే సురలోకాయ రాఘవ. 

సనాథా విష్ణునా దేవా భవంతు విగతజ్వరాః. ౧౫ 

(శుత్వా పితామ హేనో క్తం వాక్యం కాలసమీరితమ్, 

రాఘవః (పహాసకా వాక్యం సర్వసంహార మ్మ బవిక్. ౧౬. 

(శుత్వా మె దెవరేవస్య వాక్యం పరమ మద్చ్భుతమ్, 

(పీతి రి మహతీ జాతా తవాఒజఒజగమనసంభఖవా. ౧౭- 
యా 

తయాణా మసి లోకానాం కార్యార్థం మమ సంభవః, 

భ(దం తఒస్తు గమిష్యామి యత ఏవాఒహ మాగతః. గాలా” 

హృద్గతో హ్యసి సర్మపాప్తో న మె త్యత విచారణా, 

మయా హి సర్వకృత్యేషు దేవానాం వళశవర్తినామ్. 

ననన ల జ ఉల వాలా 

(అథవేతి,) భూలోకం విహాయ స్వర్గలోకాయ విజిగీషా చే త్తదా విష్ణునా పున ర్విమత్వం 

ప్రాపేన త్వయా దేవా స్సనాథా స్పంతో విగతజ్వరా భవంతు, భవదాగమన మేవ సమ స్తదేవ 

సుఖకరం స్యా దితి భావః. ౧౫. 

(శుత్వేతి. (సహస న్నితి.) స్వయ మెవోద్యు క్తస్య పితామహో క్యా (పహానః, 

సర్జసంహారం రుదమ్. ౧౬. 

(శుత్వతి) తవాజఒజగమననస౦భవా ప్రీతి ర్మహతీ జాయత ఇతి యోజ్యమ్, ౭ 

ఏవం పితామహస౦దేశం శ్రుత్వా (పతిసం దేశ మాహ (ఈయాణా మిత్యాది,) యత: 

ఏవాఒహ మాగతః, తదెవ స్దానం గమిష్యామి. గిలా 

5 (హృదితి. ) హృద్దతో మమ సంపా ప్త, మమి హృది య ద్వ ర్రతే తదేవ పితామహేన' 

(పేషిత మిత్యర్హః. ఆత్ర గమనే విషయే, మె విచారణా నాఒ స్తే. (బహ్మయాచ్నయైవ మమా౭(తావ 

తరణ మిత్యాహ (మయా హీతి,) దేవానాం వళవ్నర్ధినా భ క్రపరతంతేణ మయా పితామహో" 
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(దుర్వాస బు షేరా గమనమ్) 

స్థాతవ్యం సర్వసంహార యథా హాహా పితామహః, Eu 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, ఉత్తరకాండే, చతురు_త్తరశతతమ స్సర్గః. 

ఎ LY, 
అథ పంచో_త్తరశతతమ స్సర్గః. 

rR 

తథా తయో స్పంవదతో ర్లుర్వాసా భగవా నృషిః, 

రామస్య దర్శనాకాంతీ రాజద్వార ముపాగమత్. ౧ 

సోఒభి గమ్య తు సౌమి్మితి మువాచ బుష్సత్తమః, 

రామం దర్శయ మే శ ఘం పురా మేజఒర్దోతివ ర్త కే, ౨ 

మునే స్తు భాషితం (శ్రుత్వా లక్ష్మణః పరవీరహో, 

అభివాద్య మహాత్మానం వాక్య మేత దువాచ హ. 3 

దే వేష్వన్యతమః, యథాహ తథా మయా సర్వకృత్యేషు స్టితిగమనాదిమ స్థాతవ్యం త న్నాతిక్రమణీయ 

-మెత్యర్థః, అనేన (బ్రహ్మణ స్పృజ్యత్వక థనా తరత _త్త్వశంకా సివృ తా, ౧౯|| 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రిరామా యణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాక్యానే, 

చతురు త్తరశతతమ స్సర్గః. 

వః 
అథ పంచో త్తరశతతమ స్సర్గః 

— క 
(తథ త్యాది.) ౧ 

(స ఇతి.) పురా మే౬ర్జోఒతిన ర్రత ఇతి యావ నే (సయోజన మతి కామతి, తతః పూర్వ 

"మేవ శీఘం రామం దర్శయె త్యర్థః, ఏలి 



536 గశ్రిమ_దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శి 
టి 

కిం కార్యం _బూహి భగవకళా కో వా ఒర్థః కిం కరో మ్యహామ్, 

వ్యగో హి రాఘవో (బహ్మ౯ ముహూర్తం (సతిపాల్యతామి. ఆ” 

త(చ్చుత్వా బుషిశార్తూలః కోధేన కలుషీకృతః, 

ఉవాచ లక్షణం వాక్యం నిర్లహ న్నివ చక్షుషా. ణం... 

అస్మికా క్షణే మాం సౌమి(తే రామాయ (పతివెదయ, 

అస్మి౯ కణే మాం సౌమ్మితే న నివేదయసే యది, ౬. - 

విషయం త్వాం పురం చైవ శపిష్యే రాఘవం తథా, 

భరతం వైవ సౌమ్మితే యుష్మాకం యా చ సంతతిః. ౭ 

న హి శశత్ష్యామ్యుహం భూయో మన్ఫుం ధారయితుం హృది, eu 

త _చ్చుత్వా మూరసంకౌశం వాక్యం తస్య మహాత్మనః. 

చింతయామాన మనసా తస్య వాక్యస్య నిశ్పయమ్, లాu. 

ఎకస్య మరణం మే=స్తు మా భూ తృర్శ్ణవినాశనమి. 

ఇతి బుద్ధ్యా వినిశ్చిత్య రాఘవాయ న్యవేదయత్, ౯౪ 

లక్కణస్య వచ (శ్ళుత్వా రామః కాలం విసృజ్య చ. 

నిసృత్య త్వరితం రాజా అ తే ప్ముతం దదర్శ హా, cou 

సో౬భివాద్య మహాత్మానం జ్వల౦త మివ తేజసా. 

కిం కార్య ముతి కాకుత్ణ ్ సః కృతాంజలి రభాషత, రా౧4 

(కిం కార్య మితి.) కిం కార్యం కిం కర్తవ్యం, క్రో వార్డః క్రిం (ప్రయోజనం, అహ 

మస్మి౯ కాలే కిం కరోమి, వ ర్తమానసామీష్యే భవిష్యతి లట్. కిం కరిషే 5 ల 

ఇతి. , e0౧0 
Cag వ el 
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(దుర్వాసగమనాంతరం శ్రీరామేణ లక్ష్మణం (పతి చింత్నాప్రకార 1) 

తద్వాక్యం రాఘవేణో క్తం శ్రుత్వా మునివరః (పభుమ్. 

(పత్యాహ రామం దుర్వాసనా (శూయతాం ధర్మవత్పల, ౧౨౮ 

అద్య వర్ష సహ్మ్్ససస్య సమాప్తి స్రపనో మమ. 

సోహం భోజన మిచ్చామి యథా సద్దం తవాఒనఘు, n౩u 

త _చ్చుత్వా వచనం రాజా రాఘవః (పీతమానసః. 

భోజనం మునిముఖా్యాయ యథా సిద్ద ముపాహరతీ, uu 

స తు భుక్త్వా ముని_శేష్ట _స్తదన్న మమృతోపమమ్. 

సాధు రామేతి సంభాష్య స్వమా(శమ ముపాగమత్, Hay 

తస్మికా గతే మునివరే స్వాశమం లక్కకకా(గజకః, 

సంస్కృత కాలవాక్యాని తతో దుఃఖ ముపాగమక్, ౧౬ 

దుఃఖేన చ సుసంత స్త స్మృత్వా తద్దోరదర్శనమ్. 

అవాజుభో దీనమనా వ్యాహర్తుం న శశాక హ, ౧౭౪ 

తతో బుద్దా వినిశ్చిత్య కాలవాక్యాని రాఘవః. 

(అద్వ్యేతి) (వర్షసహసస్యెతి అనశననియమోపగృహీతవర్షసహ్నన స్యే 

త్యర్థ ర్, యథా సిద్దం యథోపసన్నమ్. ౧D ——-౧5y 

(త చ్చుక్వేతి.) రాఘవః (పీతమానస ఇతి మునికోపః సరిహృత ఇతి ప్రాప్తసంతోష 

ఇత్యర్ల 8. ౧౪౪|---౧౭౪| . 
ఢా 

(తత ఇతి.) తతోఒనంతరం కాలవాక్యాని బుద్ధ్యా వినిషృత్య స్మభాతృపు త్ర భృత్యవర్షన్య 

మమ సర్య్వోపసంహారకాలః పా ప్త, ఉచిత ఏవేతి నిశ్చిత్య, సామాన్యకో నైత దస్తీతి ఏత న్మమ. 

10686] 
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నెత ద సీతి నిశ్చిత్య తూషీ మాసీ న్మహాయశాః, ౧౮లా౪ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, ఉత్తరకాండే, పంచో_త్తరశకతమ స్సర్గః, 

అథ షడు_త్తరశతతమ స్సర్గః. 

అవాజు ఖ మధో దీనం దృష్ట్వా సోమ మివా౬ఒ౬ప్తుతమ్, 

రాఘవం లకత్ముణో వాక్యం హృషో మధుర మ(బవిత్. రా 

న సంతాపం మహాబాహో మదర్హం కర్తుం మర్హసి, 

పూర్వ్యునిర్హాణబద్దా హి కాలస్య గతి రీదృశీ. . ౨ 

జహి మాం సౌమ్య వి(సబ్ద్బం (పతిజ్ఞాం పరిపాలయ, 

హీన వతిజ్ఞాః కాకుగ్స [పయాంతి నరకం నరాః. 3 
sy య 

యది పీతి ర్కహారాజ యద్యనుగాహ్యతా మయి, 

జహా మాం నిర్విశంక స్త్వం ధర్కం వర్హ్ణయ రాఘవ. ళా 

క అట 5 5 ॥ ణా కీ 5 MD 
(భాతృభృత్యాదిపరికర జాతం సర్వ మపి నొ తి చోక్స్వా తూ మాసిక్, లక్మణస్యాఒపరాధం 

నోద్భావితవా నిత్యర్థః. - ౧౮|| 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాఖ్యా నే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే, 

పంచోత్రరశతతమ సర్గః, 

అథ షడు తరశతతమ స్సర్గః 
ఎ నో 

డా “దమ్... 

(అవా జ జుఖ మిత్యాది.) ఆప్తుతం రాహుగ్ర స్తం (హృష్ట ఇతి) సుమం(త్రవాక్యతః 

పూర్వ మేవ రామెణ స్వపరిత్యాగస్యాఒవగతత్వా దవిషాద + ఇత్యర్థః, ౧ 

(నేతి) (తదేవ దర్శయతి. ) పూ ర్వేత్యాది పూర్వనిర్మాణేన (ప్రాగ్భావీయకర్మడా దిద్దా 

కల్పితా, (ప్రథా ఈదృశీతి. సంయోగా విపయోగాంతా మరణాంతం చ జీవిత మిత్యుపదిష్టన్యాయ 

వతీత్యర్థః, ౨—౪¥ 
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(శ్రీరామేణ లక్ష్ముణవిసర్జనం, లక్ష్మణేన సరయూనద్యాం అవగాహన 

లక్ష్మణేన తథో_క్ర స్తు రామః (పచలితేం దియః, 

మంతిణ సృముపానియ తథ్రైవచ పురోధసమ్. > 

అ|బవీ చ్చ తదా వృత్తం తేషాం మధ్యే స రాఘవః, 

దుర్వాసోభిగమం చైవ _పతిజ్ఞాం తాపసస్య చ. ౬ 

త (చ్చుత్వా మం తిణ స్సర్వే సోపాధ్యాయా స్పమాసత, 

వసిష్ట సు మహాతేజా వాక్య మేత దువాచ హా. ఆ. 

దృష్ట మేత న్మహాబాహో క్షయం తే రోమహర్షణమ్, 

లక్ష్మణేన వియోగ శ్చ తవ రామ మహాయశః. ల 

త్యజై నం బలవాకా కాలో మా (_పతిజ్ఞాం వృథా కృథాః, 

వినష్టాయాం (పతిజ్ఞాయాం ధర్మో౭.పి చ లయం ( వజేత్, జా 
లు జ 

తతో ధర్మే వినషే తు త్రైలోక్యం సచరాచరమ్, 
లు డూ 

సదేవర్షి గణం సర్వం వినళ్ళే తున సంశయః. ౧౦. 

సత్వం పురుషశార్జూల త్రై లోక్యస్యాఒభిపాలనాత్, 

లక్ష్మణేన వినా చాఒద్య జగ త్స్వస్థం కురుష్వ హ. ౧౧ 

తెషాం త త్సృమ వేతానాం వాక్యం ధర్తార్టసంహితమి, 

(శుత్వా పరిషదో మధ్యే రామా లక్ష్మణ మ(బఏత్. ౧౨ 

విసర్జయే త్వాం సౌమి తె మాభూ ద్దర్మ విపర్యయః, 

త్యాగో వధో వా విహిత సాధూనాం తూభయం సమమ్. ౧. 

(లక్ష్మణే నేతి.) ప్రచలికేందియః త్య కావాజ్ము ఖమొౌనతయా (పవృ త్తవాగాదీం(దియః. ౧౦ 

(స త్వ మితి) అభిపాలనా ద్రైతౌ సంచమీ, అభిపాలనార్భ మిత్యర్లః. ౧౧ _౧౭ 
అ 
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రామేణ భాషిలే వాక్యే బాప్పవ్యాకులి తెం దియః, 

లక్ష్మణ _స్టరితం (ఛాయా త్స గృహం న వివేశ హా, ౧౪ 

స గత్వా సరయూతీర ముపస్పృశ్య కృతాంజలిః, 

నిగృహ్య సర్వ, సోతాంసి నిశ్వాసం న ముమోచ కా. ౧౫ 

అనిశ్ష్యసంతం యుక్తం తం సళ కా స్స్పాప్సరోగణా:, 

దెవా స్పర్షి గణా స్సర్వ ప్తుష్పై రభ్యకిరం స్తదా. 

అదృశ్యం సర్వమనుజ్రై స్పళరిరం మహాబలమ్, 

(పగ్భుహ్యూ లక్ష్మణం శక ప్రి దివం సంవివెేళ హా. ౧౩ 

తతో విషో శ్చతుర్భాగ మాగతం సురస త్తమాః, 

దృష్టా (సముదితా స్సర్వే పూజయ౯ా సమహర్ష యః. రాలా 

ఇతి (శీమ(దామాయణే, ఉత్తరకాండె. షడు_త్తరశతతమ స్సర్గః. 

హూ 

(రామేణేతి.) రామేణ భాషిత ఇత్యు క్తరీత్యేతి శేషః. ౧౪ 

(స ఇతి») నర్వ(సోతాంసి స ర్వేంద్రియాణి. ౧౫ 

(అనిశ్వసంత మితి) యు_కం యోగయు కం. అభ్యకిర ౯. ౧౬ 

(అదృశ్య మితి.) _ అదృశ్యం యథాతథా, ౧౭ 

(తత ఇతి.) చతురో భాగ శృతుర్భ్చాగః, శేషసుపర్త విష్వక్సేనవిమురూపేణ చతుర్విభాగో 
థా (3) టా చె 

విష్ణు స్తత శేషరూప శ్చతుర్ణాంకో లక్ష్మణః, సుపర్ణభూతో భరతః, విన్వక్సెనరూప శృతుఘ్న ఇతి 

రహస్యార్థః, అత ఏవ పురాణాంత రేషు - శేషావతారో లక్షణ ఇతి (ప్రసిద్ది. అనంతగరుడవిష్వ 

"క్సేన ఏష్షురూ పేణా ఒఒత్మానం చతుర్దా వ్యూహ్య వర్తతే స'ర్వశ్వర ఇతి జయమ్, ౧౮ 

ఇతి (్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాక్యానే. ఉత్తరకాండవ్యాఖ్యానె, 

షడు త్తరశతతమ స్పర్గః. 

థె 
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అథ సపో త్రరశతతమ స్సర్గః 

22 అకా 
విసృజ్య లక్షణం రామో దుఃఖశోకసమన్న్వితః, 

పురోధసం మంతిణ శ్చ వ్రైగమాం శ్చేద మబవీక్, యణ 

అద్య రాజ్యేఒభి షేశ్యామి భరతం ధర్మ వత్సలమి, 

అయోధారయాః పతిం వీరం తతో యాన్యామ్యహం వనమ్. లలి 

(పవేశయత సంభారా న్యా భూ త్కాలస్యు పర్యయః, 

అదై్యైవాఒహం గమిష్యామి లక్కణన గతాం గతిమ్. 3 

త _చ్చుత్వా రాఘవేణో క్తం సర్వాః (పకృతయో భృశమ్, 

మూర్హథిః _పణతా భూమి గతసకత్తాసా ఇనా౭.భవకా. ఆ 

భరత శ్చ ఏిసంకజ్షోఒభూ (చ్చుత్వా రామస్య భాషితమ్, 

రాజ్యం విగ ర్హయామాస రాఘవం చెద మ్మబఏత్. జి 

సత్యేనాఒహం శపే రాజకా స్వర్గలోకేన చైవ హి, 

న కామయే యథా రాజ్యం త్వాం వినా రఘునందన. a 

అథ సపో తరశతతమ సరః | 
ఏ _9 ౧ 

లా-యయి-చాచయారనా-6...-- 

(విసృజ్య త్యాది., 
౧ 

(అ ద్యెతిఎ భరత మయోధ్యాధి పతి మధీ షేత్యైమీతి మనోరథం కరోమి, తతో వనం 

-యాస్యామి. మహాప్రస్టానవిధి నేతి శేషః. 
సె 

(పవేశయ తేతి) _(నంభారా నితి) భరతాభిషేకార్థా నిత్యర్ణః, తై. 

(త దితి. సర్వాః (పకృతయః సుమం తాదయః. ళన 

(సత్యే నేతి) (స్వర్గ లో కేన చేత్యాది.) హే రఘునందన, త్వాం వినా ప్రాష్యే స్వర్గ 

లోకే న చ కామయే సుఖభోగ మితి శేషః, తథా త్వాం వినా యథా రాజ్యం త్వదాజ్ఞయా యథాను 

156మపొప్త మయోధ్యారాజ్యం చ న్ కామయే, Ep రాజకా ఇమ దుర్గం సత్యేన శ్రే ఏవం భరత 
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రు 

ఇమొ కుశలదౌో రాజ న్నభిషించ నరాధిప, 

కోసలేషు కుళం వీర ముత్తరేషు తథా లవమ్. ౭. 

శ తుమ్నస్య తు గచ్చంతు దూతెౌ స్వరితవ్మికమాః, 

ఇదం గమన మస్తాకం శ్ఘ మాఖ్యాంతు మా చిరమ్. లా 

త చ్చుత్వా భరతే న్ క్తం దృష్ట్వా చా౬పి హ్యధోముఖాకా, 

పౌరాజణా దుఃఖేన సంతపాకా వసిష్టో వాక్య మ(బవిత్. అ 

వత్స రామ ఇమాః పశ్య ధరణీం (ప్రకృతి ర్లతాః, 

జ్ఞాతె ఏషా మీప్పితం కార్యం మా చై మాం వి(పియం కృథాః. ౧౦ 

వసిష్షస్య తు వాక్యేన ఉత్తాప్య (పకృతీజనమ్, 
© (ఢా 

కింకరోమీతి కాకుల్తే స సర్వా వచన మ్మబఏతీ. ౧౧. 

తత స్పర్వాః (పకృతయో రామం వచన మ బువకా, 

గచ్చుంత మనుగచ్చామో యక రామ గమిష్యన గా 

ఫారేసు యది తే (పతి రది న్నేహో హ్యను త్తమః, 

సపు(తడారాః కాకుత్ణే స సమాగచ్చామ సత్పథమ్. ౧౩. 

లాలా రాలా డా 

ఉ క్వాజఒనంతరం౦, కుశలవా వభిషించే త్యాహ ఇమౌ కశలవా విత్యాది (ఉత్తరే ష్వితి) ఉత్తర 

కోసలే ష్వీత్యర. =e 
అ 

- 

(శ తుఘ్న స్యేతి)  ఇదిం అస్మాకం (పవృ త్రమానం, స్వర్గాయ గమనవృ తాంతం 

శతుఘ్నస్యాఒఒఖ్యాతుం, దూతా గచ్చంతు. గత్వా చాఒజఒక్యాంతు, మాచిరం విలంబో మాభూత్. 

ఇదం గమన మస్మాకం స్వర్గ్ణాయా ౬ ఒఖ్యాంతు మాచిర మితి చ పాఠః, రాఎటం౧ం 

(వసిష్ట స్యేతి. ప్రకృతిజనం ఛాందసో దీర్హః, on ౧00 

3 (కౌరే ష్వితి.) సత్పథం (దిహ్మలోకమార్గం త్వయా గమ్యమాన మితి శేషః, _ ౧౩. 
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షష .- రై రాని స. 

(శీ) రామేణ కుశ లవయోః రాజ్యాఖిషేచనమ్్ 

తఫోవనం వా దుర్గం వా నదీ మంభోనిధిం తథా, 

వయం తే యది న తాాజ్యా స్పర్వాన్నోో నయ ఈశ్వర. ౧౪ 

ఏషా నః పరమా పీతి రేష నః పరమో వరః, 

హృ్ద్గతా న స్పదా (పీకి _స్త్రవాఒనుగమనే నృప. ౧౫ 

పౌరాణాం దృఢభ_్తిం చ బాఢ మిత్యేవ సోజ(బవీకత్, 

స్వకృతాంత౦ చాఒన్వ వెళ తస్మి న్నహని రాఘవః, ౧౬ 

కోసలేషు కుళం వీర ము త్తరేషు తథా లవమ్, 

అభిషిచ్య మహాత్మానా వుభౌ రామః కుళలవా. ౧౭ 

అభిషికౌ సుతా వంకే _పతిష్టాప్య పురే తతః, 

పరిష్వజ్య మహాబాహు ర్మూర్ల్ను కపా(ఘాయ చాఒసకృత్ . ౧౮ 

న. 

(తపోవన మితి.) (వయం చెతి.) న త్యాజ్యాః అత స్పర్వా న్నయ, తత్ర హేతుః 

(ఈశ్వరేతి.) 
౧౪ _. ౧౫ 

పౌరాణా మితి * కృతాంతంచక రవ్యసిదాంతం చ. ౧౬ 

( 7 లి ల్ ధి 

(కోసలే ష్వితి) సుతా వభిషిచ్య ప్రస్థాపయామాన. ౧౭ 

(అభిషికౌ సుతా విత్తి పురే అయోధ్యాయాం స్వసమీపే, కోస లద్వయరాజ్యార్థ మభి 

షి క, అంకే (పతిస్టాప్య మూర్ల్ను[పాఘాయ పరిష్వజ్య రథాదికం దదె, రథానాం త్విత్యాది పున నయ 

మానం రాజౌసవాహ్యదివ్యర థాదివిషయం, అభిషిచ్యే త్యు క్తార్దమ్. గలా. ౨౧ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్రరకాండవ్యాఖ్యానే, 

సపో త్రరశతతమ స్సర్గః, 
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రథానాం తు సహసాణి నాగానా మయుతాని చ, 

దశాఒయుతాని చాఒశ్వానా మేకై కస్య ధనం దదౌ. ౧౯ 

బహురత్నా బహుధనౌ హృష్టపుష్టజనా వృతొ, 
స్వే పురే పేషయామాస (ఛాతరౌ తౌ కుశీలవౌ. 

అభిషిచ్య సుతౌ వీరౌ _పతిష్టాప్య పురే తదా, 

దూతాకా సంపేషయామాస శ్యతుఘ్నాయ మహాత్మనే, అనీ 

ఇతి (శీమ(దామాయణే, ఉ తరకాండే, సహో తరశతతమ సర్గః. ఈ అజం జాణవే నగి 

అథ అమ్టో తశతతమ స్సర్గః 
రులు న 

తే దూతా రామవా క్యేన చోదితా లఘువి కమాః. 

(సజగ్ము ర్కథధురాం శీ ఘం చకు ర్వాసం చ నాఒధ్య్వని. 

తేతు (తిధి రహోరాళ్రై స్పంవాప్య మధురా మధ, 

శ తుమ్నాయ యథాత త్త మాచఖ్యు స్పర్వ మేవ తశ. ౨ 

లక్ష్మణస్య పరిత్యాగం (పతిజ్హాం రాఘవస్య చ, 

పుతయో రభిషేకం చ పౌరానుగమనం తథా. 

కుళ స్య నగరీ రమ్యా వింధ్యపర్వతరోధసి, 

కుశా వతీతి నామ్నా సా కృతా రామెణ దీమతా. 

అథ అహ్షోతరశతతమ స్సర్గః. 
రి n 

(శే దూతా ఇత్యాది.) 

(అక్కణస్యెతి.) (రాఘవస్య ప్రతిజ్ఞా మితి) _కాలపురుషం (ప్రతి (బహ్మలోకాగమన 
(పతిజ్ఞా మిత్యర్థః. పౌరానుగమనం పౌరానుగమనానుమతిమ్. తై. = 

(కుశస్యెతి.)  కుశస్య కుశావతీ పురీ, లవస్య (శ్రావ స్తీతి శావితే త్యన్వయః. కై 
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(శ త్రుఘ్నేన స్వపు శ్ర ద్వయస్య రాజ్యాభి షెచ నపూర్వక మయోధ్యాగమనమె ॥ 

లాలీ 

శావ స్త్రీతి పురీ రమ్యా 'శాఏతా చ లవస్య చ, ' vy 

అయోధ్యాం విజనాౌం కృత్వా. రాఘవో భరత స్తథా. 

స్వర్గస్య గమనోదో్యోగం- కృతవంతౌ మహారథా, su 

ఏవం సర్వం ని వేద్యాఒజశు శతుఘ్నాయా మహాత్మనే, 

విరేము స్తే తతో దూతా స్వర రాజేతి చాఒ బువకా, eu 

త (చ్చుత్వా -ఘోరసంకాశం కులకయ ముపసితమ్. 
థె 

(పకృతీ స్తు స్సు సమానీయ కాంచనం చ పురోధసము, . ey 

తేషాం సర్వం యథావృ త్ర మ్మబవి (దఘునంద నః. 

ఆత్మన శ విసర్యాసం భవిష్యం (భాతృభి స్సహ, ౮4 

తత; పుతద్యయం వీర సోభ్యషించ న్నరాధిపః, 

సుబాహు ర్మధురాం లేభే శతుఘాతీ చ వై దిశమ్, ౯౪ 

శీ అననా 
దిషిధా కృత్వా తు తాం సేనాం మాధురీం పుతయో ర వ్రయోః, 

ధనం చ యుక్తం కృత్వా వై స్థాపయామాస పార్థివః, 

సుబాహుం మధురాయాం చ వె దిశే శ తుభాతినమ్, 

యయౌ స్థావ్య తదాఒయోధ్యాం రథే నై కన రాఘవః, ౧౧4 

(ఎవ మితి.) త్వరాగమనాయ త్వరితో భవ, రాజేతి రాజ స్నిత్యర్థః. ౪4౬ i 

(త చ్చుత్వతి) కాంచనం కాంచనాఖ్యం విపర్యాసం దేహవియోగమ్. 2౪-౯4 

_(్విరేతి) (ధనం చ యుక్తం చ న కృత్వేతి. .) యథ్ చితం యథాశా స్తం విభాగం కృత్వే 

- త్యర్థ్ః 
9 ౧6 ౧౧౪ 

[69) 
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, రు 

స దదర్శ మహాత్మానం జ్వలంత మివ పావకమ్, 

సూక్ముక్షామాంబరధరం మునిఖి సొర మకయెః, ౧౨౪ 

సోఒభివాద్య తతో రామం (పాంజలిః _పయలేందియః. 

ఉవాచ వాక్యం ధర్మజ్ఞ ౦ ధర్మ మెవాఒనుచింతయకా, ఎ౩( 

కృత్వా౬భి షేకం సుతయో ర్యుక్తం రాఘవనందన. 

తవాఒనుగమనే రాజకా విద్ధి మాం కృతనిశ్చయమ్, ౧౪6 

న చాఒన్య దపి వక్తవ్య మతో ఏర న శాసనమ్. 

అల విహన్యమాన మిచ్చామ్ మద్వధెన విశేషతః. అ౫॥ 

తస్య తాం బుద్ది మక్తీబాం విజ్ఞాయ రఘునందనః. 

దాఢ మిత్యేవ శ తుఘ్నం రామో వాక్య మువాచ హా, eu 

తస్య వాక్యస్య వాక్యాంతే వానరాః కామరూపిణ 8. 

బుక్షరాక్షససంఘా శ సమాసపేతు రనేకళః, neu 

స్నుగీవం తే పురస్కృత్య సర్వ ఏవ సమాగతాః. 

తే రామం (దమ్షమనసః స్వరాయా ఒ౬భి ముఖం సతమ్, ౧౮ uU 
రం (a థు 

దెవపు[తా బుషిసుతా గంధర్వాణాం సుతా _స్తథా. 

రామక్షయం విదిత్వా తే సర్వ ఎవ సమాగతాః, ౧౯౪ 

అమి 

త రామ మభివాద్యోచుః సరె వానరరాక్షసా:ః. 

తవాఒనుగమనే రాజకా సం పాపాః కృతనిశ్చయా:, యు. 

(న చేతిల) (అన్య న్న వక్తవ్య మితి) మా _స్ప్వితి న వక్రవ్య మిత్యర్థః, విలోక్యమాన 

మిత్యాది త్వద్విధేన పరమాను[గ్రహసమర్రైన విలోక్యమాన మనుగృహ్యమాణ మేవ సంపాదయితుం 

'ఆత్మాన మ్చ్చామి, ౧౨౪ — ౨౦౪ 
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(రామేణ హనుమద్విభీషణౌ (పతి అచంద్రార్కా-వస్తానచోదన ప్రకారః) 

యది రామ వినాఒస్మాఖి రచ్చే స్త్వం పురుషోత్తమ. 

యమదండ మివోద్యమ్య త్వయా స్మ వినిపాతితాః, ఎంగాటి 

తె రేవ ముక్తః కాకుతి స్టో వాఢ మిత్య౬(బవీత్ స్మయకా. ౨౨. 

ఏతస్మి న్నంతర రామం సు్కుగీవో౬పి మహాబలః, 

(పణమ విధివ ద్వీరం విజ్ఞాపయితు ముద్యత కః. ౧2 

అభిషిచ్యాంగదం వీర మాగతోఒస్మి నరేశ్వర, 

తవాఒనుగమనే రాజకా విద్ధి మాం కృతనిశ్చయమ్. 

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రామో రనుయతాం వరః, 

వానరేంద మథోవాచ మతం తస్యాఒనుచితయకా. 

సఖ శృణుష్ల నుగీవ న త్వయా౭౬హం వినా కృతః, 

గచ్చెయం దేవలోకం వా పరమం వా పదం మహతీ. 

విఫీషణ మథోవాచ రాక్షసేందం మహాయశాః, 

యావ (త్చజా ధరిష్యంతి తావ త్తం వై విభీషణ. 

రాక్ష సేంద మహావీర్య లంకాస్ట్ర స్త్వం ధరిష్యసె, ఆరి లి టి 

యావ చ్చంద శ్చ సూర్య శృ యావ త్రిష్టతి మేదినీ. 
 యావచ్చ మత్కథా లోకే తావ (దాజ్యం తవాఒ స్తిషహ, వ 

(యదీతి యమదండ ముద్యమ్యేవ త్వయా వినిపాతితా స్మ హతా స్ఫ్యేత్యర్థః. ౨౬ 

౨౬ టీ ఏవం తేషా మనుగమనార్థవచ నం (శుత్వా వ్యవస్థా మాహ (విభీషణ మిత్యాది.) 

_విఖీషణస్య (బహ్మణా అమరత్వ[సదానప్రదర్శనాత్ , స్నేహేనై వావస్థానం. శాస్తి, (యావ 

తుణా ఇతి.) . ధరిష్యసీతి దేహ మితి శేషః, _ ey —— ౨0 
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శాసిత _స్హ్వం సథిక్వేన కార్యం తే మమ శాసనమ్. 
(పజా.స్సంరక్ష ధర్మేణ నోత్తరం వక్తు మర్హసి, D౯ 

క్రిం చాఒన్య ద్య్వక్పు మిచ్చామి రాక్షసేంద మహామతే. ౩౦ 

ఆరాధయ జగన్నాథ మిక్వొకుకులదై వతమ్, 

ఆరాధనీయ మనిశం సర్వై ర్రవై స్సవాసవైః. ౩౧ 

త థేతి _పతిజ్యగాహ రామవాక్యం విఫీషణః, 

రాజా రాకసముఖ్యానాం రాఘవాజ్లా మనుస్కరకా. ౩ 

త మేవ ముక్త్వా కాకుత్లో హనూమంత మథాఒబవీక్, 
జీఏతే కృత బుద్ధి స్త్వం మా _పతిజ్ఞాం వృథా కృథాః. 2౩ 

మత్కథా।ః (_పచరిష్యంతి యావ లోకే హరీశ్వర, 

తావ (దమస్వ సుుపీతో మద్వాక్య మనువాలయక. ఆ ౪ 

ఏవ ముక్త స్తు హనుమాకా రాఘవేణ మహాత్మనా, 

వాక్యం విజాపయామాస పరం హర్ష మవాప్య చ. 3౫ 

యావ _త్తవ కథా లోకే విచరిష్యతి పావనీ, 

తావ త్ర్సాన్వామి మేదిన్యాం తవా2.౬జ్లొ మనుపాలయకా. 3౬ 

జాంబవంతం౦ తథోకాస్వా తు వృద్ధం (బహ్మనసుతం తథా, 

(త మితి, అథ హనుమతో=పి అమరత్వం (సతి (బహ్మద త్తవరత్వాత్ , యావ (దామ 

కథా పచారః భూలోకే తావత్ తచ్చవణస్య పా రీతత్వా త్తథా రా మెణా౬నుజ్ఞాతత్వా చ్చ తస్య చ 

స్రాపనం (జీవిత ఇత్యాది.) జీవితే జీవితావస్టానే, కృతబుద్ధిః కృతనిశ్చయ స్స౯, (ప్రతిజ్ఞాం త్వత్కృ 

లౌ౦, మా విలోపయ, మా (ప్రతిజ్ఞాం విలోపయేెతి చ పాఠః ౨౯౪1-23 

ఉక్త ఏవాఒర్హః స్పష్టీ క్రియతే (మత్కథా ఇతి.) 3౪-3౬ 

 (జాంబవంత మితి.) జాందివతో౬పి బ్రహ్మపత్రత్వా (దృహ్మజైవ దత్తవరత్వా చ్చ 
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(a 

((శ్రీరామేణ మహ్మోప్రస్థానగమనమ్స్ 

మైందం చ ద్వివిదం వై చవ పంచ జాంబ వతా సహా, 

యావత్క_లి శ్చ సంపా_ప్త ప నావ, వత సర్వదా. 

తా నేవ ముక్త్వా కాకుత్త్స స్పర్వాం సా నృకవానరాకా, 

ఉవాచ బాఢం గచ్చధ్వం మయా సార్ధం య ఛేప్పితమ్, 

ఇతి (శ్రీమ(దామాయతే, ఉత్తరకాండే, అష్టోత్తరశతతమ స్సర్గః. 
- . 

అథ నవో_త్తరశతతమ స్సర్గః. 
—ఉహా===ాళ ధి — 

(పభాతాయాం తు శర్వర్యాం సృథువకెి మహాయశాః, 

రామః కమలప, తాక్షః పురోధస మధథాఒ(బవిత్. 

అగ్నిహో (తం (వజ త్వ గే దీస్యమానం స దింజె 8, 

ర్, | 9 " 
4 లో 
1 

3౭ 

౩32౪1 

౨౩౮ 4 

స్థాపనం, మైందద్వివిదయో రపి ప్మితో రశ్వినో రనుగహో దమృత ప్రాశిశ్వా చ్చ స్టాపనం, విభీషణా 

దయో యేజఒమరాః పంచ తే యూయం యావ త్కృలిః: యావ _తృశయః తావ శ్రీనత, కలో (ప్రళయే 

సంపా పే సతి, దెహం త్యజతేతి శేషః. 

(తా నితి.) సర్వాం సానితి పంచామరవ్యతిరికా నిత్యర్థః. 

౨౭|| 

“sc 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, శ్రిరామాయణభూషదే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాభ్యానే, 
అసోతరకతతమ సరః. 
౭2 “nN 

అథ నవో తరశతతమ స్సర్ల* 
ఆతి ౧ 

నా శ్రీజకి 

((సభాతాయా మిత్యాది.) OO 

(ఆగ్నిహో త్ర మితి.) వాజపేయాతపత్రం చేతి తస్య ధర్మా నుష్టానబల( పా ఫ్హక్వాత్ , 



న్ర్ 0 (శ్రీమ్మ్యదామాయణే,, గోవిందరాజీయవిశి ష్టై 

వాజపేయాతప్మతం చ శోభమానం మహాపథే. - 

తతో వసిష్ట స్తెజస్వే సర్వం నిరవశేషత:, 

చకార విధివ ద్దర్మం మహాో(పస్థానికం విధిమ్. 8.. 

తత స్సూత్మెంబరధరో (బహ మావర్తయకా స్వయమ్, 

కుళాణ౯ా గృహీత్వా వా ణిభా ౦ _పసజ్య (పయయా వధ. ఇ 

అవ్యాహర ౯ క్వచి త్కించి న్ని శ్చేష్టో నిస్సుఖః పథి, 

నిరగామ గృహా తసా దీవ్యమాన ఇవా ఒం౦ంశు మాకా. ణి. 
జ దె 

రామస్య దక్షిణే పార్శ్వ సపద్మా శ్రీ రుపాశితా, 

సమే తు Cr ర్మహాదేవి వ్యవసాయ _స్తథధా౬(గతః, ౬. 

శరా నానావిధా శ్చా౬పి ధను రాయత ము క్రమము, 

తథా౭౬యుధాని కె సరే యయుః పురుషవి గహాః, ౭. 

వేదా (వాహ్మణరూపేణ గాయ్యతీ సర్వరక్షణీ, 

ఓీంకారో౬థ వషట్కార స్సర్వ రామ మను వతాః, లా 

రాజచిహ్నస్య సన్న్య స్తత్వా చ్చ, సీతాయాః పత్న్యా స్టైతత్వా దగ్నే రపి స్పితి రితి పూర్వ 

'మేవో క్రమ్, అ. 

(తత ఇతి) మహాప్రస్థాన మర్ష్మతీతి మహ్మోప్రస్థానికమ్. తె 

(తత ఇతి) (పరం (బిహ్మ మావర్తయ న్నితి,) అకారాంతత్వ మార్గం, దేవమం[త ' ల య య ( 

మిత్యర్థః, (పసజ్య గృహిత్వెతి, అంగులీవివర[ పస క్రం కృతే త్యర్థః. ళు 

(అవ్యాహర న్నితిి _ నిశ్నేష్టః కించి త్పదార్థదర్శన్నశ వణస్పర్శనాదివిషయ కేందియచేష్టా 
రహిత ఇత్యర్థః. నిస్సుఖః పథి పాదుకాదిసుఖ ముపెక్ష్య శర్కరాకంటకబాధాం సోఢు ముద్యు కః 
నిర్గగామే త్యర్లః, " : 3 

ద! అ 

(రాను స్యేతి) పద్మా పద్మహస్తా. రా 



ఉ్తరకాండే _ నవో త్తరశతతమ స్పర్షః ర్గ్ | 

(శ్రీరామేణ మహాపస్టానగమనమ్) 

బుషయ శ్చ మహాతాన స్పర్వ ఏవ మహీనురాః, 
జారీ ' 

అన్వగచ్చ న్మహాత్తానం స్వర్షద్వార మపావృతమ్. జా 

తం యాంత మనుగచ్చుంతి హ్యంతఃపురచరాః శ్రియః, 

సవృద్దబాలదాసీకా స్పవర్ష ధరకింకరాః. ౧౦ 

సాంతఃపుర శ్చ భరత శృతుభ్న సహితో యయౌ 
రామం గతి ముపాగమ్య సాగ్నిహో (త మను. వతః. ౧౧ 

తే చ సర్వే మహాత్తాన స్పాగ్నిహో(తా సృమాగఠతాః, 

సప్పుతదారాః కాకుత్త మనుజగ్ము ర్మృహామతిమ్. ౧౨ 

మంతిణో భృత్యవర్షా శ సప్పత పశుబాంధవాః, 

సరి సహానుగా రామ మన్వ్యగచ్చకా (పహృష్టవతి. ౧౩ 

తత స్పర్వాః (పకృతయో హృష్టపుష్ట జనా వృతాః, 

గచ్చంత మన్వగచ్చం స్తం రాఘవం గుణరంజితాః. ౧౪ 

తత స్పన్రీపుమాంస స్తే సపక్షిపకువాహనాః, 

రాఘవస్యా౭నుగా సరే హృష్టా ఏగతకల్యషాః. ౧౫ 

స్నాతాః (సముదితా స్సరె హృజాః పుష్ణా శ్చ వానరాః, 

దృఢం కిలకిలాళ బ్రై స్సర్వం రామ మను వతమ్. ౧౬ 

(త మితి, నపుంసకాః వర్షధరాః, కా—_౧౩౨ 

(మం(తిణ ఇతి.) ((ప్రహృష్టవత్ ఎ దేహవిసర్హ నస మయే సమీపావస్థానజః (పహర్ష్ణః. ౧౩-౧౫ 

(స్నాతా ఇతి.) కిలకిలాశ బె రితి ఉపలకిత మితి శేషః. సర్య మితి వానరబల మితి 

mI 



భ్ర్2ై (లీ శ్రీమ్యదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశషే. . 

న తత కశ్చి ద్ర దీనో మౌ దీడితో వా వాజపి _దుఃఖితః, 

హృష్టం _ప్రముదితం సర్వం బభూవ పరమాద్భుతమ్. ౧౭. 

_దష్టుకా మాఒథ నిర్యాంతం౦ రామం చానపదో జనః, 

యః (పా _ప్ప సోఒపి దృష్ట్వైవ స్వర్గాయాఒనుగతో ముదా, ౧లా' 

బుక్షవానరరక్షంసి జనా శ్చ పురవాసినః, 

ఆగచ్చకా పరయా భక సృష్టత సుసమాహాతాః, ౧౯ా' 

యాని భూతాని నగరే ప్యంతర్జానగతాని చ, 

రాఘవం తాన్యఒనుయయు స్ప్వర్గాయ సముపసితమ్. ౨౦ 
4 

యాని పశ్యంతి కాకుత్త నం స్థావరాణి చరాణి చ, 

సర్వాణి రామగమనే హ్యానుజగ్యు రీ తాన్యపి. ౨౧ 

నోచ్చ వస త్త దయోధ్యాయాం సుసూక్క మపి దృశ్యతే, 

తిర గ్యోనిగతా శ్చా౬ఒపి స్సర్వే రామ మన్నువతాః, ౨౨ 

ఇతి శ్రమదామాయతే, ఉ త్రరకాండే, నవో_త్తరశతతమ స్సర్గః, 

mun 

(నేతి) (దళిత ఇతి భగవదిపరాధాదినా పూర్వకృతేనేతి శేషః. ౧౭౧౯ 

(యానీతి.) స్వర్గాయ (బహ్మలోకగమనాయ. 
౨౦.౨౧ 

(నేతి) ఉచ్చ్వ్వనత్ స్మ్పపాణ మిత్యర్థః. సుసూవత్ష్క్స మది న దృశ్యతే. అననుయాత 

"మితి శేషః. ౨౨: 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితె, శ్రీరామాయణభూషతే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకొండవ్యాఖ్యానే, 

నవో త్తరశతతమ స్సర్గః, 

వ 



ఉత్తరకాండే - దళో_త్తరశతతమ స్పర్గః 553: 

అథ, దళో త్తరశతతమ స్సర్గః 

అధ్యర్హయోజనం గత్వా నదీం పళ్చాన్ముథా శితామ్, 

సరయూం పుణ్యసలిలాం దదర్శ రఘునందనః. ౮౫. 

తాం నదీ మాకులావర్హాం సర్వ_తాఒనుసర న్నృృపః, 

ఆగత స్ప్మపజొో రామ స్తం దేశం రఘునందన:ః. వ. 

అథ తస్మికా ముహూర్త తు (బహ్మోా లోకపితామహ:ః, 

సరై §ః పరివృతో దేవైః బుషిఖి శృ మహాత్మభిః. w 

ఆయయౌ యత కాకుత్స సృషరాయ సమువస్టితః, 
ఢా న డా 

ఏమానళతకోటీభి ర్షివ్యాభిరభిసంవృతః. ఆ 

దివ్వతేజో వృతం వ్యోమ జ్యోతి ర్బూత మను త్తమమ్, 

స్వయంపభై. స్ప్వతేజోఖి స్ప్వ్వర్షిఖి పుణ్యకర్మభిః. =. 

పుణ్యా వాతా వవ శవ గంధవంత నస్పుఖ్యపదాః, 

పపాత పుష్పవృష్టి శ్చ దెవై ర్ముకా మహౌఘవత్, ౬ 

తస్మిం స్తూర్యశ తై ౩ కీరే గంధర్వాప్పరసంకులే, 
0 cc డి 

సరయూసలిలం రామః పద్భ్యాం సముపచ(కమె. 

అథ దళో త్తరళశతతమ స్సర్గః 

న = 

(అధ్యరైఆ గది.) అర్హాధికం యోజనం అధ్యర్ధయోజనం, పశ్చాన్యుఖా(క్రొతాం పళ్ళా 

న్ముఖేన "స్వేనా౬ ౬ (శ్రీ తామ్. ౧-౪ 

(దివ్యేతి.) స్వయం్యపభై ః స్నేహం వినా స్వయ మేవ (ప్రకాశమానై +. వో 

(పుణ్యా ఇతి.) మహౌఘవత్ మహాసమృద్ధార్గా, ౬ 

(తస్మి న్నితి) గంధర్వాప్పరసంకులే గంధర్వాప్సరస్సంకులే. పద్భ్యాం సముపచ్మక్రమే 

గంతు మితి శేషః, ఈ 

[70 



వర్ 4 శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షె 
వి 

తతః పితామహో వాణీ మంతరికొ దధాషత, 

ఆగచ్చ విషో భ( దం త్తే దిష్ట్యా (పాపోలఒసి రాఘవ. దా 

(భాతృభి స్పహ దేవాభై 9 (పవిశస్వ స్వకాం తనుమ్, 

యా మిచ్చసి మహాబాహో తాం తనుం (ప్రవిశ స్వకామ్. జ 

వైష్ణఏం తాం మహాతేజో తద్యాకాశం సనాతన మ్, జట 

త్యం హి లోకగతి శవ న త్వాం కేచి (త్పజానకే. 
ఏ న్ని 

బుతే మాయాం విశాలాషం తవ పూర్వపరి. గహామ్, 04 

త్వ మచింత్యం మహ ద్భూత మకయం చాఒజరం తథా. 

యా మిచ్చసె మహో తేజ సాం తనుం _పవిళ స్యయమ్, ౧౪ 

పితామహవచ (శుత్వా వినిశ్చిత్య మహామతిః. 

వివెళ వైష్ణవం తేజ సృశరీర సృహాఒనుజః, ౧౨4 

తతో విష్టుమయం దేవం పూజయంతి స్మ దేవతాః. 

సాధ్యా మరుద్దుణా శ్చైవ సేఇదా స్పాగ్నిపురోగమాః, ౧౩|| 

(తత ఇతి.) అంతరిక దభ్యాశ మాగకత్యాఒ భాష తెత్యర్దః, లా 

((భాతృథి రితి.) (స్వకాం తను మితి, త్వం విష్ణుతనుం, లక్షణ శృషతనుం, భరతో 

శరుడతనుం, భతుఘె ఘా విష్యక్చేనతను మిత ్యర్థ 8. తద్వాఒ౬కౌశ 0 సనాతనం. బుచో అక్షరే 

పరమే వ్యోమ న్నితి (శుత్యు క్రపరమాకాశం, విష్ట్వ్రవతారకులస్టానం వైకుంఠం వా (పవి శేత్యర్థః. కాళ 

అనంతరో క్రపక్షం వివృణోతి (త్వం హ్ త్యాదినా.) మాయాం లక్ష్మీం, పూర్వపరిగహోం 

అనాదితయా పరిగృహ్యమాణాం నిత్యానపాయినీ మిత్యర్థః. ౧౦ 

(త్వ మితి.) సర్వసం౦ంగ్రహం సర్వానుగాహకం. అక్షయం సర్వసం(గహా మితి చ 

పాఠః, ౧౧ - ౧౭4 



ఉత్తరకాండే - దళో త్రరశతతమ స్సర్గః ర్ర్గ్ 

చతుర్ముఖ[;పారనయా (శీరామేణ వె షవతేజః। పవేశనమ్ (చతుర్ముఖార్హ (్ర వ్రష్టని తజః (౩ ) 

యే చ దివ్యా బుషిగణా గంధర్వాప్పరస శ్చ యాః. 

సుపర్మనాగయకె శ్చ దై త్యదానవరాక్షసాః, ne 

సర్వం పుష్టం _పముదితం సుసంపూర్ణ మనోరథమ్. 
సాధు సాధ్వితి తై ర్లెవై శ్రిదివం గతకల్మషమ్, naw 

అథ విషు ర్కహాశతేజాః పితామహ మువాద హ 

ఏషాం లోకం జనెఘానాం దాతు మర్గసి నుువత, par 

ఇమే హి సర్వే స్నేహా న్యా మనుయాతా మనస్వినః. 

భకా హి భబితవ్యా శ్చ తర కాత్మాన శ్చ మత్క్బ్బుతే, ౭ (4 

త _యృత్వా విష్ణువచనం (బహ్మో లోకగురుః (పభుః. 

లోకాకా సంతానకా న్నామ యాస్యంతీ మే సమాగతాః, ౮౪ 

య చ్చ తిర్యగ్గతం కించి త్త్వా మేవ మనుచింతయత్. 

(పాణాం స్తక్యతి భక్త్యా వై త్ర త్సంతానే నివత్స్యతి, ౧౯౪ 

(అశేత్యాది.) విష్ణుః వివ్షుత్వం (ప్రాప్తః రామః లోకం దాతు మర సి, అతివాహికతయా 
౬ (a అవి క్ట యౌ 

దాతు మర్త సీత్యర్థ ః. ౧౪౪ -- ౧౬౪ 

కథం (బహ్మవిద్యారహితానా మేషాం (బహ్మలోకపా ప్తి రిత క తాఒ ఒహ (ఇమే హీతిఎ 

భ కః భ _క్రీమంతః, మత్కృతే త్య క్రాత్మాన శ్చ. ౧౭౪ 

(త దితి.) సాంతానికాకా నాంతానికాఖ్యా౯ా, లోకాళా సం|పాపా సంతః, యాస్యంతి 

త్వల్లోక మితి శేషః. ౧౮౪ 
sa) 

కేవల మేత ఏవ ఇతఃసర మపి యే రామభ క్రాః తేఒపి వి విష్ణులోకం ప్రాప్నువంతీత్యాఒఒహా 

(య చెతి.) ట్రహ్మలోకా దనంత రే అవ్యవహితోపరి దేశ సై సర్వై దుం కే ఏమ సర్వతః 

(పతిషే ష్వను త్రమే మాత్రము ష్వితి (శుతేః, సర్వగుజై ర్నిత్యయు యుకే సాంతానికే నివత్స్యతిత్యను 

కరః ' | రా౯ా! 

ర్న 



శ్రైమదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

సర్వై (రృహ్మగుణై ర్యు కే (బహ్మలోకా దనంతరే. 

వానరా శ్చ స్వకాం యోని మృక్షా శవ తథా యయుః, 
యభ్యో మనిసృతా స్పర సురేభ్య స్పురసంభవాః.. 

తేషు (పవివిశే చైవ స్నుగీవ స్ఫూర్యమండలమ్, 

పశ్యతాం సర్వదేవానాం స్యాకా పిత్త (పతిపేదిరే. 

తథో_క్రవతి దేవేశి గో పతార ముపాగతాః, 

భేబిరే సరయూం సర్వే హర్ష పూర్ణా (శువిక్ష బాః. 

అవగాహ్య జలం యో యః (పాణీ హ్యాసత్_పహృష్టవత్ 

మానుషం దేహ ముత్సృజ్య విమానం సోఒధ్యరోహత,. 

తి క్యగ్యోని గతానాం చ శతానీ సరయూజలమ్, 

సంపాప్య (తిదివం జగ్ముః (సభాసురవహూంషి చ. 

దివ్యా దివ్యేన వపుషా దేవా దీపా ఇవాఒభవకా, 

గత్వా తు సరయూతోయం స్థావరాణి చరాణి చ. 

(నాస్య తత్తాయవిశ్రే దం దెవలోక ముపాగమకా, 

తస్మి న్నపి సమాపన్నా బుక్షవానరరాక్షసాః. 

తేపి స్వర్గం (పవివిశు ర్లైహా న్నిక్షిప్య చాఒంభసి, 

తయా విక బదృుషయః* 
దె టె 

(గత్వేతి) త త్తాయవిక్తేదం తతోయసేచనమ్, 
అలానే ౧ వాణి 

EH 

౨2 (| 

వానరాణాం తు ఆధికారికదేవాంశకత్వా త్త త్రదేవశరీర పవేశ ఏ వే త్యా హ (వానరా 
శ్చేత్యాదినా,) అబీ బిి 

(తథేతి. గోపతారం గో పతారాఖ్యం తీరం, హర్ష పూర్ణా శు విక భాః ఆనందాశుపూర్ణ 

D——.౨AU 
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అనాలే “౫... చావ గి 

((శ్రీమదామాయణపఠనా దే? ఫలని రూపణమ్) 

తత స్పమాగతాకా సర్వాకా స్థాహ్య లోకగురు రవి, 

హా షక (పముదితో దెవై ర్తగామ (తిదివం మహత్, ౨౮4 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, ఉత్తరకాండే, దళో త్తరశతతమ స్సర్గః. 

సయ 
అథ ఏకాదళో_త్తరశతతమ స్పర్షః. 

సా జిం 
ఏతావదేత దాఖ్యానం సో_త్తరం _బహ్మపూజితమ్, 

రామాయణ మితి ఖ్యాతం ముఖ్యం వాల్మికినా కృతమ్. రా 

తతః (పతిష్టితో విషు స్ప్వ్వర్షలోకే యథాపురమ్, 
© ణ గ 

యేన వ్యాప్త పమిదం సర్వం తె త్రైలోక్యం సచరాచరమి. ౨ 

(తత అ ఇతి తి) దివం పసరమాకాశం వై కుంఠం (తిద శై ది షత్యనూరిఖి స్సదా హృ రిత్తి 

విశేషణార్. జగామ తిదశె స్సార్లం సదా హృ "పె దివం మహా దితి చ పాఠః, ౨౮౪ 
వ వి జా ద 

తి శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, (శ్రీరామాయణభూషజే, మణిమకుటాఖ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాథ్యానే, 

దశాధికశతతమ స్పర్గః. 

RCO 
అథ. ఏకాదళో త్రరశతతమ స్సర్గః. 

రూ...” 

అస్య కావ్యస్య అపవర్షాంత సాధకతయా కథా శేషానువాదపూర్వకం పఠన,శవణాదిషు ఫల 

'ముపదిళ్యతే (ఎతావ దిత్యాది,) సో శ్రర ము త్రరకాండసహాతం, ముఖ్యం సర్వాఖ్యా నేభ్యః (ప్రశస్త 

మేత దాఖ్యానం ఏతావ దేవ సమర్యాదం, ఏతావచ్చ్చోకసర్గ కాండస ంభ్యాక మేన, న నూన్యం 

నా౬దికమి. 
౧ 

(తత ఇతి) తత స్స్వభక్తజనస్య స్వర్హోక ప్రాపణానంతరం విషము స్వర్గలోకే పరమ 

న్యర్లే వైకుంరే యథాపురం యథాపూర్వం ప్రతిష్టితః, స్వర్గశబ్దస్య లోకసరత్వ(భ్రమవ్యావృ త్త్యర్థం: 

విషమం విశినషి (యేనేతి.) 
3 

ea ణు 



556 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిప్టే 

తతొ దేవా స్పగంధర్వా స్పిద్దా శ్చ పరమర్షయః, 

నిత్యం శృణ్వంతి సంహృష్టా దివ్యం రామాయణం దివి. 

ఇద మాథ్యాన మాయుష్యం సౌభాగ్యం పాపనాశనమ్, 

రామాయణం వెదసమం (శా ద్రేమ _శావయే ద్బుధః, 

అప్పుతో లభతే పత మధనో లభతే ధనమ్, 

సర్వపా'పై 8 (పముచ్యెత పాద మప్యస్య యః పఠేత్. 

పాపా న్యపి చ యః కుర్యా దహ న్యహని మానవః, 

పఠ త్యేక మపి శోకం పాపా త్స పరిముచ్యతే. 

వాచకాయ చ దాతవ్యం వస్త్రం ధేనుం హిరణ్యకమ్, 

వాచకే పరితు ప్టై తు తుఖై స్సు స్సర్వ దేవతాః, 

ఎత దాఖ్యాన మాయుష్యం పఠకా రామాయణం నరః, 

సప్పతపౌ(తో లో కే౬స్మికా _పత్యచేహ మహీయతే. 

అయోధ్యా౬ఒపి పురీ రమ్యా శూన్యా వర్ష గణాకా బహూకా, 

బుషభం | పాప్య రాజానం నివాస ముపయాస్యతి, 

ఇదం చ రామాయణం, న కేవలం మనుష్యాణాం భోగ్యం, కిం 

భోగ్య మేవేత్యాఒ౬ఒహ (తత ఇతి.) తతః బహన్దానపూజితత్వా దెః. 

(ఇద మితి.) 

సౌభాగ్యవర్భనం, శార్ర చ (శావయేతీ, అక్షయ్య పితృతృ _ప్ప్యర్థ మితి శేషః. 

త దితి.) లో కెఒస్మి కా మహీయత ఇత్యఒనుకర్షః,. 

(అయో ధ్యతి) నివానం సుజన్మాశయత్వమ్, 

ద 

తు దేవతానా మపి 

చి. 

ఇద మాఖ్యానం రామాయణరూప మాయుష్య మాయుర్వర్ధనం, సౌభాగ్యం 

బా__.డ్ర 

4 
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(శ్రీమ(ద్రామా యణపఠనాదేః ఫలని రూపణమ్) 

ఏత దాఖ్యాన మాయుష్యం సభవిష్యం సహో త్తరమ్, 
కృత వాకా (పచేతసః పుుత స్త (దృహ్మాఒప్యఒన్వమన్యత, ౧౦ 

అశ్వ మేధసహ(సస్య వాజపేరుుూయుతస్య చ, 
లభతే (శవకా దెవ ధారాయసనైె కస్య మానవః. ౧౧ 

(పయాగాదీని తిర్థాని గంగాద్యా స్పరిత _స్టథా, 

నై మిశాదీ న్యరణ్యాని కురుక్షేతాదికా న్యపి. 

గతాని తేన లో కే స్మికా యేన రామాయణం (శుతమ్, ౧౨U 

“హూమభారం కురుత్నే తే (గస్తే భానెి (పయచ్చతి. 

య శ రామాయణం లోకే శృణోతి సద్బళా వుభౌ, ౧౩|| 

సమ్య కృద్దాసమాయుెక్తః శృణుతే రాఘవఏీం కథామ్, 

సర్వపాపా (త్పముచ్యేత విష్ణులోకం స గచ్చతి, ౧౪|| 

ఆదికావ్య మిదం త్వా౬ఒఒర్హం పురా వాల్మీకినా కృతమ్. 

య శృణోతి సదా భక్య్యా స గచ్చె ది. వష్టఎం తనుమ్, 

పు[తదారా శ్చ వర్ణంతే సంపద స్పంతతి _స్టథా. గ 

షష 

(ఏత దాఖ్యాన మితి) సహో త్రర మితి అభిషేకానంతరవృ తాంతః. సీతాభూ(పచేశా 

నంతరభావినృ త్తాంత స్తు సభవిష్య మిత్యుచ్యతే, (కృతవా౯ా ప్రాచేతస ఇతి.) త్యదామాయణం 

(బ్రహ్మాఒప్యఒన్వమన్యత, అపి (పాధా న్యే. అన్వమన్యత ఆంగీకృతవాకా, సదా పఠతి స్మేత్యర్హః. 

-ఆత్ర యకారో గాయత్ర్య్యక్షరం, తేన గాయతీవివరణం రామాయణ మితి సూచితమ్, ౧౦-౨౫ 

ఇతి (శ్రీదో విందరాజవిర చికే, (శ్రీరామాయణభూషణే, మణిమకుటాభ్యానే, ఉ త్తరకాండవ్యాఖ్యానే. 

ఏకాదళో త్తరశతతమ స్సర్గః, 
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ఇల్ 

శ్రీమదామాయశణ, గోవిందరాజీయ వికి షే 
రు 

సత్య మేత ద్విదిత్వా తు (శోతవ్యం నియతాత్మభిః, 

గాయత్యా శ్చ స్వరూపం త్య దామాయణ మను త్తమహ్. 

అపు తో లభతే పుత మధనో లభతే ధనమ్, 

సర్వవా'పైః (పముచ్యేత పద మస్యస్య యః పఠేత్. 

యః పఠే చృృణుయా న్నిత్యం చరితం రాఘవస్య హ, 

భకా్యా నిష్కల్మష భూత్వా దీర్గ మాయు రవాప్నుయాత్. 

చింతయే (దాఘవం నిత్యం (శేయః (వాప్పుం య ఇచ్చతి, 

(శావయే దిద మాఖ్యానం _వాహజణేభ్యో దినే దినే. 

య స్తిషదం రఘునాథస చరితం సకలం పరెత్, 

సోఒసుక్షయే విష్ణులోకం గచ్చ త్యేవ న సంశయః, 

'పితా పితామహ సస్య తథైె వ (పపితామహః, 
0 యాలాల 

తత్పితా తత్పితా చెవ విషుం యాంతి న సంశయః. 
ద ళ్ 

చతుర్వర్ష్మపదం నిత్యం చరితం రాఘవస్య తు, 

తస్తా ద్యత్నవతా నిత్యం (శోతవ్యం పరమం సదా. 

శ్చణ్వకా రామాయణం భక్స్యా యః పాదం పద మెవ వా, 

ఒంట స యాతి (బహణః స్థానం (బహ్మణా పూజ్యత సదా. 

ఏవ మొత త్ప్చురావృ త్త మాఖ్యానం భద మను'వః, 
తనన) 

_పవ్యాహరత వి(సబ్దం బలం విష్ణోః (పవర్ధతామి. 

శ్రీమ(దామాయణే, ఉ తరకాండే, ఏకాదళో తరశతతమ స్సర్గః, 

లలా. 

౧౯ 
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ఢ్రీరామావతారనర్గః, 
౧ 

RIC. 0 . 

నిర్వ త్తే తు (కతౌ తస్మిజా హయ మెథే మహాత్మనః, 

(పతిగృుహ్యూ సురా భాగాకా (_పతిజగ్భు ర్యథాగతం, 

సమా ప్పడీక్షనియమః పత్నీగణసమన్వితః, 

వివేశ పురీం రాజా సభృత్యబలవా హన ః. f 

యథార్హం పూజితా స్తేన రాజ్ఞా వై పృథివీశ్వరాః, 

ముదితాః (పయయు నాకా (పణమ మునిపుంగవం. 

(శ్రీమతాం గచ్చతాం తేషాం స్వపురాణి పురా _త్తతః, 

బలాని రాజ్తాం కుభాణే (పహృషాని చకాశిరే. 

గతెషు పృథివీ శేష రాజా దశరథ _స్తడా, 

(పవివేళ పురీం శ్రీమాకా పురస్కృత్య ద్విజో త్తమాకా. 

శాంతయా [ప్రయయౌ నార్ధ మృశ్యశృంగ నుహపూజికః, 

అన్వీయమానో రాజాఒథ సానుయా(తేణ ధీమతా. 

ఎవం విసృజ్య తాకా సర్వాకా రాజా సంపూర్ణ మానసః, 

ఉవాస సుఖిత స్తుత పుతొత్చత్తిం విచింళతయ౯ా, 

శ్రీరామా వకారఘట్టః 

స 

తతో యజై సమా సే. తు బుతూనాం షట్సమత్యయుః, 

తత శ్చ ద్వాదశే మాసే చె(తే నావమికే తిథౌ. 

నక్ష(ోఒదితిదై వల్యే స్వోచ్చుసం సైషు పజ్బూసు, 

(గహేషు కర్కే లగ్నే వాక్సతా విందునా సహ, 



ర్[2 (శ్రీరామావతార సర్గః 

పోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోకనమస్కృృతమ్, 

కెసల్యాఒజనయ (దామం సర్వలక్షణసంయుత మ్, 

ఏష్టో రర్లం మహాభాగం ప్పుత మైక్వెకువక్షనమ్, 

కౌసల్యా శుళు భె తేన ప్యు తేణాఒమిత తేజసా. 

యథా వరేణ దేవానా మదితి ర్వ జవాణీనా, 

భరతో నామ కి కేయ్యాం జో సత్యపరా(కమః. 
యా ళో 

సాక్షా ద్విష్టో శృతుర్భాగ స్పర్ర్వై స్పముదితో గుణైః, 

అథ లక్ష్కణశ(తుమా సుమితాఒజనయ త్పుతే-. 

వీరౌ సర్వాస్త్రకుళలౌ విష్టో రర్లసమన్నికౌ, 

పుష్వే జాతస్తు భరతో మీనలగ్నే _పసన్నదీ*. 

సార్పే జాతా తు సొమితీ కుళీరేఒభ్యుదితే రవౌ, 
రాజ్ఞః ప్నతామహాత్మాన శ్చత్వారో జజి6 పృథకి. 

గుణవంతో౬.నురూపాళ్ళ రుచ్యా _పోష్టపదొపమాః, 

జగుః కలం చ గంధర్వా నన్ఫతు శ్చాప్పరోగణా:. 

దేవదుందుభయో నేదుః పుష్పవృష్టి శ్చ ఖా చ్చ్యుతా, 

ఉత్సవ శ్చ మహా నాసి దయోధ్యాయాం జనాకులః. 

రథ్యా శ్చ జనసంబాధా నటన _్రకసంకులాః, 

గాయనై శ్చ విరావిణో్య వాదనై శ్చ తథాపరైః, 

(పదేయాం శ్చ దదౌ రాజా సూత మాగధవందినామి, 

బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ విత్తం గోధనాని సహ్మసశః. 

అతీ తై కాదశాహం తు నామకర్మ తథాఒకరోత్, 

జ్యేష్టం రామం మహాత్మానం భరతం కె కయీసుతమ్. 

౧౦ 

౧౯ 
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శ్రీ రా మావతార స్ప ర్ల ః 

సౌమ్మితిం లక్షణ మితి శృతుఘ్న మపరం తథా, 

వసిష్టః పరమ్మపీతో నామాని కురుతే తదా. 

_(బాహ్మణా౯ా థోజయామాస పౌరాకా జొనవదానపి, 

అదదా ద్చాాహ్మణానాం చ రత్నొఘ మమితం బహు. 

తేషాం జన్మ(కియాదీని సర్వకర్మాణ్యకారయత్ , 

తేషాం కేతురివ జ్యేష్టో రామా రతికరః పితుః. 

బభూవ భూయో భూతానాం స్వయంభూరివ సమ్మతః. 

సర్వే వెదవిద కూరా స్సర్వే లోకహికే రతాః. 

సర్వే క్షానోపసంపన్నా స్సర్వే సముదితా గుఖై 2 

తేషా మపి మహాతేజా రామ సృత్యపరాాక్రమః. 

ఇష్ట సర్వస్య లోకస్య శశాంక ఇవ నిర్మలః, 

ఉన్న అట డ్. అసం ఒప గజస్క-ం ధిఒశ్వపృ పె చ రథచర్యాసు సమ్మతః. 

ధనుర్వేదే చ నిరతః పితృశు శూవణే రతః, 

బాల్వా (త్పభృతి సుస్నిగ్దో లక్ష్మణో లక్షీ వర్హనః. 

రామస్య లోకరామస్య (థాతు ర్హేష్థస్య నిత్యళ 8, 

సర్వ్మపియకర ప్రస్య రామస్యాపి శదీరత 9. 

లక్మణో లక్మీసంపన్నో బహిక(పాణ ఇవా పరః, 

న చ తేన వినా నిదాం లభతే పురుషోత్తమః. 

మృష్ట మన్న ముపానీత మళ్నాతి నచ తం వినా, 

యదా హి హయ మారుఢో మృగయాం యాతి రాఘవః 

తదైె నం పృష్టతో౬ న్వేతి సధనుః పరిపాలయకా, 

భరతస్యాపి శతృ భఖ్బ్మూ లక్మణావరజొ వాసః. 

గ్ గప: 

౨ ౩. 



ఫ్ గ్ర4 శ్రీరామావతార సర్గః 

(పాణిః పియతరో నిత్యం తస్య చాసీ త్తథా (ప్రియః, . 

స చతుర్చి ర్మహాభాగైై ౩. పుత్రై) ర్లశ రథః (పియః. 

బభూవ పరమ్మపీతో దేవై రివ పితామహః, 

తే యదా జ్ఞానసంపన్నా స్సరై ౪ స్పముదితా గుణై 8. 

హీమంతః కి ర్రిమంత శ సర్వజ్తా దీర్గ దర్శినః, 

తేషా 'మెవర్శపథావానాం సర్వేషాం దీ ప్తతేజసామి. 

పితా దశరథో హృాృష్షో (బహలోకాధిపో యథా, 
ఠా ర 

తే చాపి మనుజవ్యా ఘా వె దికాధ్యయనే రతాః] 

పితృశు శూషణరతా ధనుర్వేదే చ నిష్టితాః, 

అధ రాజా దశరథ స్తేషాం దార(కియాం (పతి, 

చింతయామాస ధర్హాత్మా సోవాధ్యాయ స్పబాంధవః,. 

తస్య చింతయమానస్య మం్యతిమధ్యే మహాత్మనః. 

అభ్యగచ్చ న్మహాతేజా విశ్వామి(తో మహామునిః, 

Cra 

స రాజో దర్శనాకాంకీ దాషరాధగిక నువాద హా. 

ద 

శ్ మ ఖ్యాత మాం (పొ_ప్తం కెశికం గాధిన స్పుతం, 

త చ్చు)త్వా వచనం (తానా (్రాక్లో వెళ్ళ వదుదువుః. 

సం భాంతమనస స్సర్వే తేన వాక్యేన చోదితా?, 

తే గత్వా రాజభవనం విశ్వామి(త మృషిం తదా, 

1ప్తొప్త మావేదయామాసు ర్నవా యైక్వౌక వే తదా, 

తేషాం తద్వచనం (శ్రుత్వా సపురోధా సృమాహితః. 

(పత్యుజ్ఞగామ తం హృష్టో (బహ్మాణమివ వాసవః, 

తం దృష్ట్వా జ్వలితం దిప్తతపసం సం్యశిత్మ వతం. 

ఇలౌ 

ఇం 

7౨ 



శ్రీరామావతార సర్గః 

అస 

(పహృష్టవదనో రాజా తతోఒర్హ్య ముపహారయత్ , 

స రాజ్ఞః (పతిగ్భృుహ్యార్హ్యం శాస్త్రదృస్టైన కర్మణా. 

కుశలం చావ్యయం చైవ పర్యపృచ్చ్చు న్నరాధిపమ్, 

పుర కోశే జనపదే బాంధవేషు సుహృత్సు చ 

కుశలం కొశికో రాజ్ఞః పర్యపృచ్చ తుధార్మికః, 

అపి తే సన్నతా స్సర్వే సామంతా రిపవో బితాః. 

దైవం చ మానుషం చాపి కర్మ తే సా ధ్వనుష్టితమ్, 

వసిష్టం చ సమాగమ్య కుశలం మునిపుంగవః. 

బుహీం శ్చ తాకా యథాన్యాయం మహాభాగా నువాచ హా 

లే సర్వే హృష్టమనస _స్తస్య రాజ్ఞో నివేశనం, 
లు 2 

స్ అంట్ల ఎప్ ద్ 
వివిశళుః పూజితా స్తత సిషదు శ్చ యథా రతః 

అథ హృష్టమనా రాజా విశ్వామి(తం మహామునిమ్, 

ఉవాచ పరమోదారో హృష్ట _స్త మభిపూజయకా, 
వవ 

యథాఒమృతస్వ్య సంవా_ప్రె ర్యథా వర్ల మనూదకే. 

యథా సద్భృుశదారేషు పుతజన్యా _పజస్య చ, 

_పణష్టస్య యథా లాభో యథా హర్షో మహోదయే. 

తథై వాఒఒగమనం మన్యే స్వాగతం తే మహామునే, 

కంచ తే పరమం కామం కరోమి కిము హర్షి తః. 

పాాతభూతోఒసి మె (బహ్మకా! దిష్యా (పాపోఒసి కౌశిక 

అధ్య మె సఫలం జన్మ జీవితం చ సుజీవితం. 

పూర్వం రాజర్థి శబ్దేన తపసా జో్యోతిత్య్పపభః, 

(బహర్షి త్వ మను(పాప్త పః పూజ్యాజఒసి బహుధా మయా. 
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గశ్రీఠరామావతార స్సర్గః 

త దద్భుత మిదం (బహ్మకా! పవితం పరమం మము, 

శుభక్షేతగత శ్చాహం తవ సందర్శనా (త్సభో!. 

(బూహి య _కార్థితం తుభ్యం కార్య మాగమనం (పతి, 

ఇచ్చా మ్యనుగృహితోఒహం త్వదర్గపరివృద్ధయే. 

కార్యస్వ న విమర్శం చ గంతు మర్హసి కెళిక।, 

కరా చాహ మళశేషేణ దెవతం హి భవా న్మమ. 

మమ చాయ మనుపాసో మహా నభ్యుదయో ద్విజః, 

తవాజఒజగమనజ।ః కృత్పోల్న ధర్మ శ్చాను త్తమో మమ. 

ఇతి హృదయసుఖం నిశమ్య వాక్యం (శుతిసుఖ మాత్మవతా విసీత ముక్తమ్, 

(వధితగుణయశా గుణై. ర్విశిష్టః పరమబుషిః పరమం జగామ హర్షమ్. 

ఇత్యార్తే, శ్రీమదామాయణే, ఆదికావ్యే, (శ్రీ మద్చాలకాండే, 

(శ్రీరామావతారో నామ అష్టాదశ స్సర్గః. 

యస్మిం స్తు దివసే రాజా చక గోదాన ము త్రమమ్, 
అనాలే 

తస్మిం సు దివసే శూరో యుధాజి త్నముసెయివాకా. 
a 3) 

పుతః కేకయరాజస్య సొకొ దృరతమాతులః, 

దృష్ఞ్వా పృష్ట్వా చ కుశలం రాజాన మిద మ బవ్కీ. 

"కకయాధిపతీ రాజా న్నేహో త్కు_శల మ(బవీత్, 

యేషాం కుశలకామో౬సి తేషాం సం పత్యనామయమ్, 

AF 



శ్ర సీతా వివాహ స్పర్ష ః 

(సేయం మమ రాజెంద! (దష్టుకామో మహీపతిః 

కదర్గ ముపయాతో=హ మయోధ్యాం రఘునందనః!. 

శుత్వా త్వహ మయోధ్యాయాం వివాహార్తం తవాఒ౬ఒ౬త్మ జాకా, 
టా @ ॥ శ్రి 

మిథిలా ముపయాతాం స్తు త్వయా సహ మహీపతే: 
Pen 2) 

త్యరయాఒభ్యుపయా తోఒహం _దష్టుకామ స్స పసు సుతమ్, 

అథ రాజా దళశరథః |పియా౭తిథి ముపస్థితమ్ 

(పథాతే పున రుళ్హాయ కృత్వా కర్మాణి కర్మవిత్, 

బుషీం స్తదా పురస్కృత్య యజ్ఞవాట మువాగమతి. 

యు_కే ముహూర్త విజయే సర్వాభరణభూషితైె 9, 

ఛాతృఖి స్పహితో రామః కృతకెతుకమంగలః. 

వసిష్టం పురతః కృత్వా మహర్షి నపరానపి, 

తు సృమీప మా(శిత్య తపా (వాతృథఖి రావృతః.) 

వసిషో భగవా నేత్య వై దేహ మిద మ్యబవతీ. 

రాజా దశరథో రాజకా ! కృతకౌతుకమం౦గ శై ౪, 

పుతై) ర్నరవరశేష్ట ! దాతార మభికాంక్షతే. 

దాత్స పతిగృహీతృభ్యాం సర్వార్థాః పభవంతి రూ 

స్వధర్మం (పతిపద్యస్వ కృత్వా వైవాహ్య ముత్తమమ్, 

ఇత్యుక్తః పరమోదారో వసి ఇన మహాత్మనా, 

 సవత్యువాచ మహాతేజా వాక్యం పరమధర్యవిత్. 

$67 
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కస్ట సతః _పతిహారో మె కసా్యాఒజఒజ్ఞా సం పతీక్యుతే, 

స్వగృహే క్రో విచారో౬ ప్రి యథా రాజ్య మిదం తవ. ౧౪ 

కృతకెతుక సర్వన్వా వదిమూల ముపాగతా£, 

మమ కన్యా ముని (శెష్ట ! దీపావహ్నా రివార్చిషః. ౧౫ 

సజ్లోఒహం త్వ్మత్పతీకో ౬స్మి వెద్యా మస్యాం (పతిష్టితః, 

అవఘ్నం కురుతాం రాజా కిమర్థం (పవిలంబ తే. ౧౬. 

త ద్వాక్యం జనకేనో కృం (శుత్వా దశరథ స్తదా, 

పవేశయామాస సుతాకా సర్వా నృషిగణా నపి, ౧౭ 

తతో రాజా విదెహాసాం వసిష్ట మిద మ్మ బఏత్, 

కారయస్వ బుషే సర్వ మృషిభి స్పహ ధార్మిక. ౧౮ 

రామస్య లోకరామస్య (కియాం వై వాహికీం ఏభో, 

తే త్యుకా్వా తు జనకం వసిష్టో భగవా నృషి?. ౧౯ 

విశ్వామ్మితం పురస్కృత్య శతానందం చ ధార్మికం, 

_పపామథ్యి తు ఏధివ ద్వేదిం కృత్వా మహాతనా:ః. ౨౦ 

అలంచకార తాం వేదిం గంధపుష్పై స్పమంతత:ః, 

సువర పాలికాభి శ్చ ఛి దకుంభై శ సాంకురె *, ౨౧ 
(aa 

రా ఎ. 

అంకురా జఫ శృరావై శ్చ ధూపవా ల్రై స్పధూపక్రైః, 

కంఖపాతై ౨) (స్సువ్వై ్యన్సుగ్భిః పాత) రర్జ్వాభిపూరిత్ర ౬, ధి 

లాజపూర్ల శ్చ పా(తీభి రకత రభిసంస్క్ఫతే 8. 

భి దరె స్సమై స్సమా స్తీర్య విధివ న్మం్యతపూర్వకం, ౨౩. 



త్ న అధ శ్రి సతా వివాహ సర్గః 

అగ్ని మాదాయ వేద్యాం తు విధిమం|తపురస్క్భతం, 

జుహావాగ్నా మహాతేజా వసిష్టో భగవా నృషిః. 

తత సీతాం సమానీయ సర్వాభరణ భూషితాం, 

సమక మగ్నే సంస్ధ ప్య రాఘవా౬ఖిము ఖే తదా. 

శ్ర సతాదెవ్యాః పాశిగహణఘట్లః 

_ అస్త కాసా. 

అ(బపీ జనకో రాజా కొెసల్యానంద వర్షనం, 
జ థె 

ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీ తవ. 

(పతిచ్చ చైనాంభ్యదం తే పాణిం గృహ్హేష్వ పాణినా, 

సతి వతా మహాభాగా ధాయేవాఒనుగతా నడా. 

ఇత్యుక్వా (పొక్షిప (దాజా మంతపూతం జలం తదా, 

సాధు సాధ్వితి దేవానా మృషీణాం వదతాం తదా 

చేవదుందుభినిర్హోషః పుష్పవర్షో మహా నభూత్, 

ఎవం దత్వా తదా వ్తాం మం తోతదకపురస్కృతాం. 

అ బవీ జనకో రాజా హరేణాఒ౬భిసరిపుతః 
బు bin రచి ఇన 

లక్మణా౬ఒ౬ గచ్చ భ(దం తె ఊరుళా ముద్యతాం మయా. 
టా 

(పకీచ్చ పాణిం గృహ్హీష్వ మా భూ క్కాలస్య పర్యయః, 
త మేవ ముక్త్వా జనకో భరతం చాభ్యభాషత. 

గృహాణ పాణిం మాండవ్వాః పాణినా రఘునందన, 

శ్మతుఘ్నం చాపి ధర్మాత్మా అ|బవీ జైన కెళ్వరః. 

శుతకీర్త్యా మహాబాహో ! పాణిం గృహ్హీష్వ పాణినా, 

సర్వే భవంత స్సౌమ్యా శ్చ సర్వే సుచరిత వతాః. 
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ర్ 1౮ శ్రీ సీతా వివాహ స్సర్గః 

పత్నిభి స్పంతు కాకుత్ స్టా మా భూ త్కాలస్య పర్యయః, 

జనకస్య వచ (శృత్వా పాణీ౯ పాణీిఖి రస్పృృళకా. 

చత్వార నే చతసృృణా౦ వసిషస్య మతే సితాః,' 
అజార్ © @ 

అగ్నిం పదకిణీకృత్య వేదిం రాజాన మేవ చ. 

బుషీం శే ఎవ మహాత్మాన స్పభార్యా రఘుస త్తమాః, 

యథో క్తేన తదా చృకు ర్వివాహం విధిపూర్వకమ్. 

కాకుతీ స్టై కృ గృహీతేషు లలితేషు చ పాణి, 

పుష్పవృష్టి ర్మహ త్యాసీ దంతరికె త్పుభాస్వరా,. 

దివ్యదుందుభినిర్హోషె న్లీతవాది_తనిస్వనై *, 

ననృతు శ్చాప్స్పరస్పంఘా గంధర్వా శ్చ జగుః కలమ్, 

వివాహే రఘుముఖ్యానాం శ్ర దద్భుత మద్భశ్యత, 

ఈద్భశే వర్తమానే తు తూర్యోద్దుష్షనినాది శే, 
నకు Cer) 

(తరగ్నిం తే పరికమ్య ఊహు ర్భార్యా మహౌజసః, 

అథో పకార్యాం జగ్ము స్తే సభార్యా రఘునందనా8. 

రాజాఒప్యనుయయౌ పళ్యఃణ సర్ది సంఘ స్పబాంధవః, 

ఇత్యార్హ, శ్రీమదామాయతే, ఆదికావ్యే, శ్రీమద్భాలకౌజే, 

శ్రీ సీతాకల్యాణం నామ (తిస "స్పతితమ స్సర్గః. 


