
శ్రీసీతాలక్కణభరతశతుమ్న హనుముత్సమేత 

శ్రీరామచ౦(దపర[(బహ్మణీ నమః 

శీ వారీ కిమహర్షిపణితం 

రామాయణయ్? 
(నుందరకాండః) 

(శ్రీగోవిందరాజీయవ్యాఖ్యో పేతం 

(శ్రీరామానుజీయ, తనిళ్లోకీ, త త్వ్వదీపికా, తిలక వ్యాభ్యానైః, త త్తద్విశేషాంశై శ 

సనులజ్యుతమ్ 

(ప కాశ క్ | 

శీ) (తిదండి శ్రీనున్నా రాయణరామానుజజబీయర్ స్వామీ, 

A 
MV 
A 



స్త్రీ 

శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 

గ్రీరామచం[ద పరబహ్మణే నమః 

వో స్మా ర్తాదినాం పారాయణోపష్మకమసమాప[కమౌ. 

అథ హనుమతో మహౌం; దః )ఖరా దాకాశనరణిగమునం, తం (వు | 

మహర్షి గణక్చతసంస్తుతిః. తన మధ్యేనముద్రం మవాకపర్యాతదర్శనం, . తస, 
0 యా య 

ఇ: య క్ట జెవి ద ఖ్ "జీ శ జ ల గె పర్మాకమపరీక్షణసముత్సుక దేవగణ, పేషితసురసావిజయః, ఈత సస్య చృాయాగాహి 
అలో కో 

ఆర జల ష్ష్ టి అ గామ తే 

సింహొకౌ(ప్రమాసణం, తతి సస్య లంకాద్యిప! పవెశశ్ళ్స Dn 
—0 ల 

లేశం వినెవ సాగరలంభఘనం, కన్య. లర. రో 'అంకా(వచేశౌ ఏంది 
QQ 

స్వ్యల్పశరీర పదిగక 5990, తదా లంకాసమీపోపసర్పణం, తదాసీం చం దోదయశ్న 

అథ హనుమతః లంకాధిదేవతయా నిరోదనం, సళ్ళా దేకముష్టిపహో ర జర్లరితాంగ యా 

తయా (బ్రహ్మ దత్తవర (పకారకథనపూర్వకం హనుమతో లంకా(ప వేళానుడ్రాపనం చ 

తృతీయ. 

అథ హనుమతో ౬ద్యారేణ లంకానగరప్రాకారలం ఘనపూర్వకలంకా. ప కవే, తస్యా౬ 

త్యద్భుతరకోగణహర్శ కమండలదర్శనపూర్వకం నగరమధ్యనిక్షి పరావణమూలబల 

దర్శనం చ చతురే. 
థా 

అథ హనూమతః వియన్మధ్యగతచ ౦_దపకాశదర్శనేనామోదనం, తత స్తేన నానావిధ 

రాక్షనకుటుంబినీగణదర్శ నేఒపి జానక్యదర్శనేన కోచనం చ,పంచమె. 

అథ హనూమత। రావణాధిష్టితాంతర్నగర దర్శనం షష్టి, 4 

అథ హనూమతః రావణాంతర్నగరవ _్రిగృహగజదర్శునపూర్వకం " పృష్పకవిమాన 

దర్శనం స ప్తమె, స - 

అథ హనూమతః పుష్క_కవిమానవరన మష్లమే. 
(3) యట 



' మెళ్ళో ౨ షా మ్ = (గంథ (బౌ పీన నములు : 

శ్రీమత్ ఉభయ వేదాంతాబార్యపేళత కార్యాలయము 
UW 

291, సతారా వీధి, 

శ్రీరంగమ్ (తిరుచి జిల్లా.) 

వ, విశవాద్వెత్మపచారక సంఘ కార్యాలయము 
(యో 

నడిగడ్డవాలెం, తెనాలి తాలూకౌ 

గుంటూరు జిలా 
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* ఆథ హనూమతః రావణాంతఃపురదర్శనం, త త్రత్యాదుతభవన గణ రామణీయకదర్శన 

"పూర్వకం పుష్పకాధి రోహణం, తతో ౬౦తఃపురశయానా నేక దేవదానవాదిప్రమదాజన 

౧౨. 

' పరివృత రావణదర్శనపూర్వకం తసి సె శ్వర్యదర్శనవా్యాముగ్గత్వం, తస్య సీతావిషయాస 

* రాధకరణం సద్య సృమూలనాశ హేతు రితి చింతనం చ నవమె. 

అథ హనుమతః రావణోపాంతభాగేమ వాదనాయ ముర జపణవాదివాద్యవి శేషా కా పాన 

ని దాపారవ శ్యేనాఒ౬లింగ్య స్వపంతీనాం మధ్యే దివ్యసౌందర్యయుకా ౦ మండోదరీం 

వీక్ష్య సీలేతి మననం చ దశమే. 

అథ హనుమతః సీతాయాః రామవిశ్లే షే స్వ ప్రాణత్యాగపర్యంత ప్రయత్న కరణార్ల తాం 
దృశ్యమానాయాః స్త్రియా _స్తద్విరుద్ధసు ఖసు ప్తిమత్స్వాదికం చాఒ౬లోచ్యాఒన్యేయ మితి' 

నిశ్చయకరణం, తతో నానామృగమా౦ససు రాదివాసితకపానభూ మి ప వేశపూర్వకం 

త(త్రత్యనారీజనశ యనకదం బదర్శనం, (పసు_ప్రపరదారదర్శనేన మహా నధర్శ్మో జాత 

ఇతి భయ పా ప్తిః, త్రీష్యంతరా త్ర మార్గణాశ క్యత్వం స్వనిర్వికార చిత్తత్వపర్యాలోచ నేన 

పున _స్పన్నివృ త్తి, అంతఃపురమార్గణపప్రయత్న శ్ల్రైకాదశే. 

అథ హనుమతః సీతాఒదర్శనేన స్వకృతసమ్నుదలంఘనవై యర్థ్యచింతనం, తత _న్హన 
సునర్షమనన జాంబవత్ ప్రముఖ ప్రాయోపవేశ చింతనం, పునరపి ధి ర్యం కృత్యా౭ం౦తః 

పుర ప్రదెశవిచయనం, తావతాఒపి సీతాదర్శనాభావా ద్విషాదాధిగమశ్చ ద్వాదశే. pl 

అథ హనుమతః అఆళోకవనికాప్రాకారారోహణం. తతో నేకవిధమార్గణేఒపి సీతాయా 
అదర్శనాత్ సీతామరణాదిచింతనం, సీతా మదృష్ట్వా స్వస్య గమనే (శ్రీరామాదీనాం 
మరణచింతనం, స్వస్య లంకాపరిస రే విషోద్బంధనాద్యుపాయైః వాణత్యాగచింతనం, 

తతో ౬శోకవనికామ్మాతమార్గణక ర్హవ్యశేషనిశ్చయః, తత స్పీతాధి గమసి ద్య నిఖిల దేవతా 

నమస్కారః ప్రార్థనం చ త్రయోదశే, 

అథ హనుమతో౬ళోకవనికాప్రవేశః, త_తత్యనానావిధవృక్షజాలనదీవాపీ కీడాపర్వత 
(పభృతిదర్శనపూర్వకం అత్యద్భుతశింశుపావృక్ష దర్శనం, తత స్త మారుహ్య తద్దేళ 
రామణీయకం దృష్ట్వా, యది సీతాఒత్ర తిశే షే తర్గత సంధ్యాద్యర్థ మాగచ్చే దితీ 
మంతనం చ. చతుర, 

90 

108 

119 

127 

192 

144 



[mi] 
wu Wo Me 
సర్గస ౦ఖ్యాం పృష్టస ౦థ్యా- 

౯ యం 

ఓ ౧E, 

౧౭, 

౧౮ 

అథ హనుమతో౬ళోకవనికామధ్యవ ర్రిహేమ స్తంభ ప్రాసాదశిల్పదర్శనం, తతో దై వా 
_త్తత్ర రాక్షసీగణపరివృత సితాదర్శనం, తత సాం మలినసంవీత త్రాదిఖి ర్తి గ స్పీశేయ 

మిత్యనుమానపూర్వకం సీ లేత్రి నిర్ణయశ్చ పంచదశే. 

అథ హనుమా సీతాయాః వాచామగోచరదుర్దశాం (పేక్య స్వయం శాఖామృగో౬ప్యతీవ 

విలలాపేతీ కథా షోడశే. 

అథ హనుమా నేకాతీప్రభృతీ రాక్షసీః, తాభిః సరివృతాం సీతాం చ సమ్యక్ (పేక 

తత స్పితాదర్శనసంహృష్ట స్పజా రాక్షస్యదర్శనాయ కింశుపాయాం గూఢో=వస దితి 

కథా స పదే. 

అథ హనుమా నపరర్మాత_పబుద్ధం సీతాదిదృక్షయా తస్యా సమీప మాగతం రావణం 

(శ్రేక్య శింశుపావృక్షస్యా౭ధశ్నాఖాయా మవరుహ్య పటత్రపుస్పసంవృతోఒతిష్ట దితి 
కథాఒష్టాదశే. 

అథ రావణః ఉపవాసళోకధ్యానభయాదిభి రతీవ దీనా మవాజ్య నస గోచరదుర్దశాపన్నాం 

సీతాం (ప్రేత్య స్వాభ్మిపాయ్మ పకటనా యోష్మక్రాంత ఇతి కథా ఏకోనవిం శే. 

అథ రావణః సీతాం (వతి స్వవశీకరణాయ నానావిధప్రార్థన మకరోదితి కథా వింశే. 

అథి సీతాయా రావణో కి సత్యాఖ్యానపూర్వకం త స్కై స్వన్య్యాః రామాయ సమర్చణ 

(పార్ల్షనం, తదనర్శిత్వా య్మత క్యాపి గమనేఒపి రామేణ విధ్వంసనం తవ సిద్ద మితి 
థి - ధి 

సమ్య క్కథనం౦ వై కవింశే. 

అథ సీతాం (వతి రావణేన మాసద్యయానంతర మపి మద్వచనానంగీకర ణే త్వాం భక్ష 

యిష్యామీతి కథనం, తం (పతి రామానుజ్ఞాభావా దహం న త్వాం భస్మీకరోమీతి (ప్రతి 

వచనకథనం, తత సేన తస్యా స్ప్వాధీనకరణాయ ఏకాక్ష్యౌదిరాక్షసీనియోజన పూర్వక 
మంతఃప్పళగమనం౦ం చ ద్వావిం శే, 

అథ సీతాం (పతి ఏకజటా(పభృతిరాక్షసీనాం సాంత్వహూర్వకం రావణభార్యాత్వాం 

గీకరణ(పార్గనం (త్రయోవింశే, 

అథ పున సాసాం సీతాం (సతి రావణాంగీకరణనియోజనం, తత శ్నింశుపోపాంతం 

గతాం సతాం ప్రతి పున స్తాభి న్హర్థనాడిపూర్వకం రావణాంగీకరణనియోజనం, తతో 

ఒతీవ దై న్యేన త్య క్రధైర్యయా సీతయా రోదనకరణం చ చళతుర్వింశే. . 

152 

162 

169 

174 

180 

200 

208 
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తే౧. 

3౨, 

3౩3, 

[Iv] 

థ సీతా రాక్షసీ? (పతి మానుషీ రాక్షసస్య భార్యా భవితుం నా౭ర్ల రృతీత్యుక్స్వా అశోక 

శాఖా మాలంబ్యాతీప శోకేన విలపనం కృతవతీతి కథా పంచవింశే. 

ఆథ సీకా శ్రీరామేణ స్వాన న్వేషజే బహూని "కారణా న్యాశంక్య న్వవిషయ్మ పెమరా 
నా న oy ॥ ధ్ 

హిత్య స్వభాగ్యహినతా మేన కారణం నిక్చిత్య స్వస్యా మరణ బువ (శయ ఇతి నిశ్చిత 

oo 

గ అల జలం అల అదం ఆప 

అథ (త్రిజటాఖ్యయా విఖషణప్ప ర్యా శ్రీరా మవిజయరావణ వినాశ సూచక పదృష్ష స్వప్న 
a మ్ సో ఎ ల 7 (న లో జ మం అద జ అల విశషకథనం, తతొ దెవ్యా వామదాహ్వాదిస్సుర జకాంర నిమి త్రదర్శనం చ స_ప్పవింశే 

అథ పూర్వ క్తవృతా ౦తా౯ా సాక్షా త్కుర్వుతా హనుమతా సీతాసమాశ్వాసనం (పతి 

ప్రథమం రామగుణకీ ర్తనం కర్తవ్య మితి నిశ్చిత మితి కథా (త్రింకే. 

ఆధ హనుమతా దశర థగుణపశ౦సాపూర్వక(్రీ రామగుణ పశంసనం, తత స్తస్య 

వనే సంభావితసక లవృత్తా ౦ంతకథన పూర్వకను (గీ వ మై త్రీకరణకథనం, తేన నానాదికు 

వానరపేషణకథనం, వానర పశంసాపూర్వుకం "స్వేన సముద్రతరణ లంకా ప వేశకథనం, 

తత ళ్నింశుపామూలెే సీతాదర్శనకథనం, (శ్రీరామవృ త్రాంతకీ ర్తనం, సీతయా తచ్చుత్వా 

ఒంశుపానృకే హనుమతో దర్శనం చై కతింశే. 

అథ సీతా రామవృత్తా తాంతా వేదనే స్వప్నత్వాది నారోస్య వ్యక్త కరూపవానరక _రృకవచనతా త్వా 
త్తథాత్వం (పతిషిధ్య, అనే నో క్రం సత్య మ చస్టతి సర్వదేవతా ప్రార్థ్ధనం కృతవతీతి 
కథా ద్వాతింశే ER 

శ్ హనుమతా సితాం (ప్రతి కా త్వ మిత్యాదిప్రశ్నకరణం, తత సీతయా ఆదిత ఆరభ్య 
నవాసనిమి కృ్నప్రభృతి రావణహరణపర్యంత వృ త్తా తాంతకథనం చ చ (తయత్త్రిం శే. 

eA Pk 
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ప్రార్థనపూర్వకం హనుమద్గమనాభ్యనుజ్ఞానం, తతో హనుమతా స్వక_ర్తవ్యకార్య శేష 
చింతనం చ చత్వారింశే. 

అథ హనుమతా రావణహృ దయపరిజ్ఞానాయ తత్సమీపగమనభాషణాద్య పేకొచింతనం, 

తదొపయికతయా అళోకవనిక్షావిధ్వంసనం చె కచత్వారింశే. 

అథ రావణేన రాతసీగణముఖఫా దశోకవనికాభం గవృ తాంతశ్రవణం, కతస్తేన న (పేషితా 

శీతిసహ[సనంథ్యాకకింకఠాఖ్యరాక్ష సానాం, హనుమతా విధ్వంసనం డ్విచత్వారింశే. 

ఆధ హనుమతా ఛై త్యప్రాసాదస్థరాక్షన విధ్వంసనం (తిచత్వారిం శే, 

అథ హానుమాకా స్వవిధ్వంసితకింఠకరాఖ్యరాక్ష సగణవృత్తా ౦త్మశవణకుపితరావణ ప్రే బకత ౦ 

(పహ _సపుత్రం జంటుమాలినామాన మవదీ దితి కథా చతుశ్చత్యారింశే. 

కులీ అథ హనుమా౯ా రావణపేషితాజా స్త మంతిసుతాకా జఘానేతి కథా పంచచత్వారింశే. 

అథ హనుమాక౯ా రావణ(పేరితొజా విరూపాక్ష యూపాక్షదుర్భరప్రఘసభాస కర్ణాభ్యాక౯ా 

పంచ సేనానాయకాకా (సమాపయామా నేతి కథా షట్బత్వారింశే. 

అథ హనుమాకా అక్షకుమార మవధీ దితి కథా స పచత్వారింశే. 
అవత 

అథ హనుమా సిం(ద్రజితా (బహ్మా స్పణ బద్ధ న్స (నావణాంతికం నీత ఇతి కథాఒష్ట 

చత్వారింశే, 

అథ హానుమాకా రావణం దృష్ట్యా తదియతేజోవిశేశే మజా తీవ విస్మితోఒభూ దితి కథా 

ఏం *నసంచా శే. 

అథ (వహ వైన హనుమంతం (ప్రతి కస్య దూత న్ద్వః మితి (పశ్నకరణం, తతో హను 

మతా రావణం (ప్రతి రామదూతోఒహ మితి కథనం చ సంచాశే. 

అధ హనుమతో రానణం (పతి రామవనవాస పభృతి స్వాగమనపర్యంతవృ త్తా తాంతకథన 

పూర్వకం రామాయ సీతాసమర్చణం హిత మిత్యుపపాధనం౦ం, తత సీతాయా అప్రదానే 

రావణ పాణ![తాణం దుశ్శక మిత్యుపదేశ చె శై ఎకపంచా శే. 
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అథ హనుమదంగదాదిభిః (శ్రీరామసమీపగమనాయ (ప్రతిప్రయాణం, తతో మధ్యే 
మార్షం మధువనగమనం, తత స్పరై్వై రంగదం (ప్రతి మధుయాచనం, తతోఒంగ 

డేన తథాభ్యనుజ్ఞానపూర్వకయభెష్టమధుపానం, తతో వనపాలదధిముఖ పత్యాఖ్యానం 

చె కషషిత మె. 
యా ల 

అథ హనుమదంగవావ్యాం పున ర్త త్తాపలంబై. ర్యానరె ర్కధువనభంజనం, పున ర్షధి 
యా టి 

మనుఖేన తేషాం నివారణపూర్వుకం దనపాలై స్పహాగత్య సుగీవచరణయో ర్జందనం చ 

స్ట ఆధ దధిముఖేన స మ నాంగదావెన రది తా తాంతనివేవనం, తత స్సు(గీవేణ 

ఎబభన్నత్యాత్ సీ తాదర్శనం సిద్ధ మితి లక్ష ణా య కథనం, 

తతో దధిముఖం పతి తాకా (ద్రుత మెవ (పేషయే త్యు కి పూర్ణకం మధువనం (పతి 

అథ పున రధిముఖన అంగదాది౯ (ప్రతి సుగీవసమీపగనునం, తతో హనుమతా 

శ్రీరామాదివందనప్తూర రకం 

హనుమదవేక్షణం చ వేస్టే. 

అన హనుమతా (్రురామనన్నిథా ఫ్రీత్రా స్ప తాంతని వేదనపూర్వకం చూడామణీదాన౦ 

ఆథ మణిదర్శనేన రామవిలాపః షట్ షష్టిత మే. 
ర 

మహానుమతా వి స్తరేణ 3 సీతానం దేశ కథనం స _ప్పషష్టితమే. 

అథ పునరపి హనుమతా సీతాకృతవానరసముద్రతరణో పాయ ప్రశ్నకథనం, తత స్తేషాం 
సముదలంఘనశ క్తి కథనపూర ఏకం రామలక్ష్మణ మత్స ృష్ష మారూఢా వేవాఒఒగమి 

ష్యతి 3, తత స్పర్వధా రామః జప మేవ రావణం హత్యా త్వాం (ప్రాప్య పట్టాభిషికో 

భవిష్యతితి (పతికథధిత మితి రామసన్నిధౌ విజ్ఞాపనం చా౬ష్టవష్టిత మె.. 

ఇతి (శ్రీమత్సున్షరకాణ్జ సర్గాణాం _పధానవిషయాను, కమణికా, 

సర సంఖ్యా. పృష్టసంఖ్యా- 
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శ్రీరామాయణ మహాత్మ్యస్కరణమ్ 

వేదవేద్యే వరే పుంసి జాతే దళరథాత్మజే, వేదః (పాచేతసా దాసీ తాకా (దామా 

యణాత్మనా. తదుపగతసమాససంధియోగం సమమభురోపసతార్డవాక 

చరితం ముని పణీతం దశశిరసళ్చ వధం నిశామయధ్యం. 

(౪ రావుధాళైనం 

(శ్రురాఘవం దళశరథాత్మజ మ(సమేయం కీఠరానతిం రఘుకులాన్వయరత్న దీపం, 

ఆజానుబాహు మరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశావరవినాశకరం నమామి. వె దేహీ 

సహితం సురదుమతలే హైమే మహామంటపే మధ్యేపుష్పక మాసనే మణిమయే వీరాసనే 
సుస్టితం, అగ వాచయతి (పభంజనసుతే తత్త్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతా 

చిధిిక పఠివృతం రామం భజే శా్యమలమ్. 

తతో యథాశక్తి (శ్రీకోశోపరి భగవదారాధనం కర్తవ్యమ్. 

ఏవ మేత త్చురావృత్త మాఖ్యానం భద మస్తు వః, (పవ్యాహరత విసబ్దం 

తలం వి్మాః పవర్ణతాం. లాభ స్తేషాం జయ స్తేషాం కుత స్తేషాం సరాభవః, యుషా 

మిందీవరశ్యామో హృదయమే న్యుపతిష్టితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యళాలినీ, 

"దేశోఒయం క్షోభరహితో (వాహ్మణా స్పంతు నిర్బయాః. కావేరీ వర్గతాం కాలే కలే 

వర్షతు వాసవః (శ్రరంగనాథో జయతు (శృరంగ(శ్రీశ్చ వర్లతాం. " 

స్వస్తి _పజాభ్యః పరివాలయంతాం న్యాయ్యెన మార్లేణ మహీం మహీశాః, 

లో బాహ్మణభ్య శుభ మస్తు న్త్యం లోకా స్సమసా సుఖినో భవంతు. మంగళం 

కోసలేం దాయ మహనీయగుణాబ్బయే, చ్యకవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ .మంగళం. 

వేదవేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామళమూ ర్తయే, పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యళ్లోకాయ 



[x1] 

మంగళం. విశ్వామికతాంతరంగాయ మిథిలానగరీపతేః, భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్య 

రూపాయ మంగళం. పితృభ కాయ సతతం (భ్రాతృభి సృహ సీతయా, నందితాఖిలలోకాయ 

రామభదాయ మంగళం. త్య క్తసాకేతవాసాయ చి తకూటవిహారిణే, 'నెవ్యాయ సర్వయ 

మినాం దీరోడారాయ మంగళం. సామి(తిణా చ జానక్యౌ చాపబాణాసిధారిణే, సంసెవ్యాయ 

సదా భ క్యా స్వామినే మమ మంగళం. దండకారణ్యవా సాయ ఖండితామరశ త వే, గృ 

రాజాయ భక్రాయ ముక్తిదాయాఒస్తు మంగళం. సాదరం శబరీద_త్తఫలమూభిలాషి ణే, 

సౌలభ్యపరిపూర్ణాయ సతో ది కాయ మంగళం. హనుముత్సమ వతాయ హరీశాభిష్టదాయి నే, 

వాలి పమభనాయాఒస్సు మహాధీరాయ మంగళం. (శ్రీమతే రఘువీరాయ సెతూల్లంఘిత 

సింధవే, జితరాకసరాజాయ రణదీరాయ మంగళం. ఆసాద్య సగరీం దివ్యా మభిషి కాయ 

సీతయా, రాజాధిరాజరాజాయ రామభ్నదాయ మంగశం. మంగళాశాసనపర ర్మదాచార్య 

ఖర 

పురోగమెః. సరె ఏక్చే పూర్వ రాచార్ర్యై స్పత్యతాయా౭స్తు మంగళమ్. 

తతః - “పితామహ స్యే'త్యారభ్య స్వాచార్యాంతా శ్లోకా అనుసంధేయాః. 

సెతావివాహపట్టాభి' షక సర్షయోస్తు 

“ఇయం సీతా మమ సుతా” = "అభ్యషించ న్నరవ్యా(ఘంి - ఇతి శ్లోకపఠనాత్ 

పూర్వం మధ్యే విశేషతో భగవదాగాధనం చ కర్తవ్యమ్. 

స్మార్తమాధ్వాదినాం 

శ్రీరామాయణపఠనోప[ కమానుసంధేయ[ కమః 
ఫు —— 

శముహాగణపతిధ్యానం 

శుక్షాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం, (పనన్న వదనం ధ్యాయే త్సర్వూ 

వ ఘ్నోపళశాంతయి. వాగీశాద్యా స్పుమనస స్పర్వార్థానా ముపష్మకమె, యం నత్వా కత 

కృత్వా స్సు స్త న్నమామి గజాననం. 

అనంతరం (శ్రీమచ్చంకరభగవత్పాదాదిగురుపరంపరాఒనుసంధేయా. తతః: 



[౧౦౫] 

సరస్వతిపార్దనా 

దోర్చి ర్యుకా చతుర్చి స్పృటికమణిమయీ మక్ష్షమాలాం దధానా హ సై నై కేన 

పద్యం సిత మపి చ శుకం పు_స్తకం చాఒపరెణ. భాసా కుం దెందుశంఖస్పటికమణినిభా భాస 

మానాఒసమానా సా మే వాగ్గెవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుపసన్నా. 

వాల్మీకిన మన్కృతిః 

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం. ఆరుహ్య కవికాశాఖాం వందే 

వాల్మికికోకిలం. వాల్మీకే ర్మునిసింహస్య కవితావనచాదిణ9, శృణ్వకా రామకథానాదం కో 

న యాతి పరాం గతిం యః పిబకా సతతం రామచరితామృతసనాగరం, అత్మ ప్ర స్తం 

మునిం వందె (పాచేతస మకల్మషమి 

హానుమన్నపుస్యృతిః 

గోప్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం, రామాయణవ A గ J ట్ Gk 
( 

0 Js 0౦ ol, |” 
ణ్ 

నిలాత్మజం. అంజనానందనం వీరం జానకీళోకనాశనం, కపీశ మషహాంతారు వం 

అంకాభయంకర-. ఉల్లంఘ్య సింధో సలిలం సలీలం య | కోక కవన A] 

ఆదాయ తెనై వ దదాహ లంకాం నమామి తం (పౌంజలి రాంజనేయం. ఆంజనేయ మతి 

పాటలాననం కాంచన్నాదికమనీయవి.గహం, పారిజాతతరుమూలవాసినం భావయామి 

పవమాననండనం. య్యతయత రఘునాథకే రసం తత తత కృతిమ ౦జలిం, బాష్ప 

వారిపరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం. మనోజవం మారు రుతతుల్య వేగం 

జితం డియం బుద్ధిమతాం వరిష్థం, వాతాత్మజం వానరయూథముభ్యం (శ్రీరామదూతం 

శిరనా నమామి. 

శ్రీరామాయణ పార్థనా 

యః కర్ణాంజలిసంపుశై రహరహ స్పమ్య క్సబ త్యాదరా డ్యాల్మికె ర్వదనారవింద 

గళిత౦ రామాయణాఖ్యం మధు, జన్మువ్యాధిజరాపిపత్తిమర జై రత్యంతసోపష్మ దవం సంసారం 

స విహాయ గచ్చతి పుమా న్విష్టోః పదం శాశ్వతం. తదుపగత సమాససంధియోగం సమ 
మధురోపనతార్థవాక్యబద్దం, రఘువరచరితం ముని, పణీతం దశశిరసశ్చ వధం 
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నిశామయథ్వం. వాల్మి3గరిసంభూతా రామసాగరగామినీ. పునాతు భువనం పుణ్యా రామాయణ 
a) 

మహానదీ. జోకసాొ జర్ర సమాకిర్ణ o సర్గకల్లోలనంకులం, కాండ గాహమహామీనం వందే 

రామాయదార్షసం. చేదవేచ్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మడే, వేదః (పాచేతసా దాసీత్ 

పాడా (చామాయణాత్యనా. 

(శీకామధ్యాన[కముః 

చై దేహీగహితం సుర్యదుమరతే హైమే మహామంటపే, మధ్యేపుస్పక మాననే 

మణిమం౭ప ఓమసనే ;పస్ట్రతం, ఆగే వాచయతి (పధంజననుకే తత్వం మునిభ్యః పరం, 

వార్టిఖారిందిం మతవాటఖిక రిచ్చలం రామం ధే శ్యామలం. వామే భూమినుతా పురళ్ళ 

హనుమా స్పక్యా న్యృుమ్మిరానుతు, శ్ళతుఘమ్నా ఛరరళ్చ పార్ముదళయో ర్వాయ్వాది 

కోణేమ చ, సుగీగశ్చ వశష శ్చ యువరాద్ తారాసుతో శాంబవాకా, మధ్యే నీలసరోజ 

కోవులదుచిం నుం గదే వ్యామలం. నమోజఒస్తు రామాయ సలక్మణాయ దేవై; చ 

తనై మైక్ అనవార్యచాయై, నమాస్తు ర్ముదే్యదయమానిరేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గ 

గోర శ్రీరామావాహనాది నై వేద్యాంతపూడా విధేయా. పారాయణావ 

వాదాయంణసపమూాపననమయానుసంపేయ ళో [వ్ మః 

స్ట డాన్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీళాః, 

గో,బాహ్యానీవ్వు ళ్ళు వదుస్తు నిక్యం లోకా స్పమస్తా స్పుఫినో భవంతు. రాలే వర్షతు 

పర్షన్వః కపటి సస్యశారినీ, దేగోఒయం క్షోభరహితో (చాహ్మణా స్సంతు నిర్భియాః 

అఆపుతాః పురిణ స్పంరు వురి స్పంకు పొతిణః, అధనా న్పధనా స్పంతు జీవంతు 

శరదాంకతం చరితం రిఘునాథస్య శతకోట్మిపవిన్తరం, ఏకైక మకరం (పోంం మహో 

-పాతకనాళనం. Gah నామాయణం భ క్యా యః పాదం పదమేవ వా, న యాతి (బహ్మణ 

స్థానం (టప కాకా జాజ్యవే సదా, రామాగు రామభ దాయ రామచందాయ వేధనే, రఘునా 

వాయ నాథఖాగః సీతాయాః పరమే నమ య న్మంగళం సహసాక్షే సర్వదేవనమస్క్బృతే, 
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వృ్యతనాళే సమధవ త్త త్తే భవతు మంగళం. య న్మంగళం సుపర్మస్య వినతాఒకల్పయ 
త్చురా ఆమ్నతం (వార్హయా నస్య త్తే భవతు మంగళం. మంగళం కోసలేం దాయ. లి 
మహనియగుణాత్మనే, చ్యకవర్హితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. అమృతోత్సాదనే 

దై త్యాకా ఘు తొ వ జధరస్య యత్, అదితి ర్కంగళం (వాదా త్త భవతు మంగళం. 

[ఆ న్వికమా౯ా ఆరమతో విష రమిత తేజసం, య దాసీ న్మంగశం రామ త తే 

భవతు మంగళం. బుతవ సాగరా ద్వీపాః వేదా లోకా దిశశ్చ తే, మంగళాని మహి 
దాహో దిశంతు తన సర్వడా, కాయేన వాచా మనసెందియై ర్వా బుద్యాఒఒత్మనా వా 
వవ సై క కాడ వ అద భె " | ఒప లో (కక స్వభావాల, కరొమి య ద్య తృకలం పరన్న్మై నారాయజణాయెతి సమర్పయామి, 

నావి అట అం క వ్ 5 ళ్ లొ కి జాక్ ఖి ఇకసర్షయోస్తు ఇయం సతా అభ్యషంచ కా ఇతి హక ౧ 

పఠనా త్పూర్వం విశషతో ధ్యానావాహననై వేద్యాది నీరాజనాంతసపర్యా సంవిడేయా. 



హరిః ఓ మి. 

శ్రీసీ సీకాలక్ష్మణ భరత ళతుఘ్న హనుమత్స మేత 

(శ్రీరఘునందనపర్యబ్రహ్మజి నష 8. 

(శ్రీమతే రామానుజాయ నమః 

శ్రి మద్రామాయకి ( Uy గోవిందరాజీయ విశ 

న్లరకాం డ.[పార ౦ భక 

అథ (పథమ స్సర్గః 

Dee. 

mah. 

* తతో రాక్రణనీతాయా సీతాయా శృ|తుకర్శనః, 

శ్రీగోవిందరాజీయవ్యాఖ్యా 

త త్త జ్ఞానసముచ్చయో ఘనదయాసారస్యసారో మహా 
న్నిష్కర్గః కమలానివాసచరణద్యంద్యానురాగస్మ కేః, 

అక్తేశః సరిపాక ఏష జగతా మక్షయ్యపుణ్యావశే 

ఠస్మాకం నిధి రక్షయో విజయతే (శ్రీమా నృఠారి ర్లురుః. 
(్రీరామాయణభూషాయై (పవృతో రామభ క్రితః, 

వ్యాఖ్యాం సున్దర కాణ్ణన్య తిలకం కలయా మ్యహమ్. 

ఉ రక్తం పరత్యాసాధారణం సమ _సకల్యాణగుణాకరత్వం కిష్కి్ట న్దాకాణ. అత ర్వ్యసంహ 

ద ర త్వ ముచ్యతే. వక్ష్యతి వా తత్ “బహ్మా స్వయంభూ" రిత్యాదినా. యద్యా, పూర్వస్మి 

న్కాక్డే సర్వథా మ్మితసంర క్షణం కార్య మిత్యుక్త కం, అత దూతేన పతి వతయా చైవం 

oo 

* రామానుజీయం. పూర్వస్మి౯ కాండే మనసా గమనం కృత మిత్యుక్తం. ఇదానీం కాయే. 

నాపి గమనం కర్తు మెచ్చ దిత్యాశయేనాహ (తత ఇత్యాది. .) అత గంతు మితి పద మధ్యాహ _రవ్య౦.. 

శత్తుక్యర్శనో హనుమాకా, రావణ నీతాయా సీతాయాః, పదం నివాసస్థానం, అన్వేష్టుం, చారణాచరితే. 

పథి వర్త్యని, గంతు మియెశే షీతి యోజనా. 
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ఇయేష పద మన్వష్టుం చారణాచరితే పధి. ౧ 

జ దుష్కరం ని షృతిద్వంద్వం చికీర్ల న్క-ర్క వానరః, 

సముద( గశిరో గీవో గవాం పతి రివౌ౭=బభోౌ. 2 

వర్థితవ్య మిత్యర్థ 8 (పతిపాద్యతే. యద్వా, పూర్వ(త్ర సర్వరక్షణ( పవృ త్తస్య విష్ణో రాచార్యరూపపురుష. 

వార లాభ ఉక్తః, అధునా ఆచార్యకృత్య ముచ్యత. తత (వథమే సరె శిక్ష కీయశిష్యా న్వేషణ ముప 

పాద్యతే (తత ఇత్యాది.) తతః జాంబవత్చోంత్సాహనానంతరం, చారణాః సంఘచారిణో దేవ 

గాయకాః, తై రాచరితే, పధి ఆకాశే, రావణనీతాయా సీతాయాః, పదం స్థానం, అ న్వెష్టుం ఇయెష, 

శత్తుకర్శనః తదన్వేషణవి రోధి నిరసననమర్గః. యద్యా, చారణాచరితే పథి గత్వా సీతాయాః పద 

మన్వెష్టు మియెష, యద్వా, యధథాపా_జ్ఞ్ర_ 'మెవాఒన్వయః. ఆకాశేఒపి పదన్యాసా న్వెషణస మరొ ఒయ 

మితి బుద్ధిచా తుర్యాతిశ య ఉచ్యతే. అనేన శిష్యస్టానా న్వేషణపర గురుస్వరూప ముచ్యతే. తతః 

ము(ద్రాసదానపూర్వకభగవదనుజ్ఞాలాభానంతరం౦, క తుకర్మనః గుశబ్ల _స్ట పంధకార స్పా (దుశబ్ద 

సృన్నిరోధకః, ఆంధకారనిరోధిత్వా ద్గురు రిత్యభిధీయతే' ఇత్యు క్రరీత్యా అజ్ఞాగనివర్తనశీలో గురుః, 
చారయంతి ఆచారయంతి ధర్మా నితి చారణాః పూర్వాచార్యాః, తై రాచరితే సధి *“మహాజనో 

యేన గత నృ పంథా” ఇత్యు క్తసదాచా రే, స్థిత ఇతి శేషః, రావయతి అసత్స్ర లాపా కా కారయతీతి 

రావణః అవివేకః, తేన, నీతాయాః స్వవశం (ప్రాపితాయాః, సీతాయాః అనాదిభగవత్పరతం[ తచేతనస్య, 
క - డా $ కంక ర్ ౫ ఎ” మ సీతాశ బ్రేనా ఒయోనిజత్వో కే, స్రీలింగేన పారతంతో్యో కేశ్చ; త్రఖాయ మితర త్సర్వ మితి హు్యుక్తం. 

పదం స్థానం సంసారమండలం, అన్వేష్టుం, సాత్త్వికసంభాషణాదిచిహ్నాం వా. తథోక్తం “విష్ణోః 

కహాతు శ్చా౬. ద్వేష ఆభిముఖ్యం చ సాత్త్వికై 8. సంభాషణం షడేతాని త్వాచార్యప్రా ప్తి హేతవః* ఇతి. 

యద్వా, పదం వ్యవసాయ మన్వేస్టుం. కస్య చేతనస్య భగవత్సాప్తా వధ్యవసాయ ? ఇత్యన్వేష్టుం. 

ఇమేష. “పదం _ వ్యవసితతాణస్టానలక్ష్కెం_ఘివస్తుష్వి" త్యమరః. అత్రై కాదళసహసళ్టొకా 

గతాః. ద్వాదశసహ సన్యాఒజఒదిమోఒయం లోకః. అత గాయ(శత్యాః ద్వాదశ మక్షరం (ప్రయు క్రం. 

తదవలోకనీయం విద్వద్చిః,. ౧. 

(దుష్కర మితి) నిష్ప్రతిద్వంద్వం యథా భవతి తథా, దుష్కరం చికీర్ష౯, సముద్యగ 

శిరో గీవః సమున్నతిరోగీవః, గవాం పతిః వృషభః, లా 

* రామానుజీయం. (దుష్కర మితి.) నిష్ప్రతిద్వంద్వం (వతిద్వంద్వా న్నిష్కా౨౦త౦, 

సతిబంధకరసొత మిత కర క్, 
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(మహేం ద్రపర్వతాత్ హనుమత ఉత్సతనం 

భై అథ వైడూర్యవర్హ ష శాద్యలేమ వు హాబలః, 

దీర స్పలిలకల్పేమ విచచార యథాసుఖం. 3 

* ద్విజా న్వి తాసయకా దీమా నురసా పాదపాకా హరకా, 

మృగాం శ్చ సుబవహూ న్నిఘ్నకా _పవృద్ధ ఇవ కేసరీ. హౌ 

నీలలోహితమాంజిష్షప తవర్లె స్పితాసితై 8, 
ల డా రా 

స్వభావవిహిత్రె శ్చిత్రై 9 ర్పాతుభి స్పమలంకృతం, ఎఖ 

కామరూపిభి రావిష్ట మభీక్ట్య ౦ సపరిచ్చదై 9, 

యకకిన్నరగంధరై ఏ ర్లేవకలై శ్చ సన్నగై ః. అ 

స తస్య గిరివర్యస్య తలే నాగవరాయుతే, 

తిష్ట న్మపివర _స్తత _హదే నాగ ఇవాఒ౬బభౌ. 

(అధేతి.) ళాద్వలానాం సలిలకల్పత్వం వై డూర్యువర్ణ్లతయా. 

(ద్విజా నితి.) కేసరీవ, బభా వితి శేషః. ళా 

(నీలేతి,) అత యచ్చద్షోఒధ్యాహార్యః. య దేవంవిధం తలం తత్ర తిష్ట న్నిత్యన్వయః. 

పత్ర వర్షెః పశశ్యామెః. “పాలాళో హరితో హరి” దితి హలాయుధః. సితాసిత్రె & కల్మాషైః, స్వభావ 

విహొతై స్వతస్సిద్దెః. స 

ల్ల రామానుజీయం, (అధేతి.) వె డూర్యవరేషు, హరితత్వస౦వలిత ళౌక్ష వికిషతయా 

గ అల ఇ ఇ ఒక చే శూర ్ యవర్లత్వం, శాద్యలానాం సలిలకల్పత్యం క త్యమార్దవాదినా. 

* రామానుజీయం. (ద్విజా నితి.) కేనరీవ విచచారేతి పూర్వేణా౭.న్నయః. 



4 శ్రీమదామాయటణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టై 

స సూర్యాయ మహేందాయ సవనాయ స్వయంభువే, 

భూతేభ్య శ్చా౬ం౦జలిం కృత్వా చకార. గమనే మతిం. లా 

అంజలిం (వాజ్ముఖః కృత్యా పవనాయాఒ౬త్మయోనయే, 

తతో౬భివవృధే గంతుం దకిణో దక్షిణాం దిశం. ల జా 

ప్లవంగ|పవరె రృృష్షః పవనే కృతనిశ్నయః, 
౧౧ ఆట QHD ౧౧౫ 

వవృధే రామ వృద్ధ్యర్థం సమ్ముద ఇవ పర్వను, ౧౦ 

ని ప్పమాణశరీరస్సకా లిలంఘయిమ రర్జవం, 

బాహుభ్యాం పీడయామాస చరణాభ్యాం చ పర్వతం, ౧౧ 

* స చచాలాఒచల శ్వాపి ముహూర్తం కపిపీడితః, 

తరూణాం పుష్పిత్నాగాణాం సర్వం పుష్ప మశాతయత్. గాధ 

(స సూర్యాయేతి.) స్వయంభువే చతుర్ముఖాయ, భూతేభ్యః దేవయోనిభ్యః. రా 

(అంజలి మితి.) ఆత్మయోనయె స్వకారణభూతాయ, దక్షిణః సమర్థః, హనుమాకా 

పాజ్మాఖస్సకా ఆత్మ్కయోనయే పవనాయ అంజలిం కృత్యా తతో దక్షిణాం దిశం గంతుం వవధ 

ఇత్యన్వయః. హిః పాదపూరణే. “అంజలిం (పొజ్యుఖః కుర్వ్య" న్నితి పాఠ _స్వ్వయుక్ర కః, శతృ 

ప్రత్యమెన _పాజ్యా ఖక్వవిశిష్టాంజలికరణద క్షిఐదిగమనో ేద్యోగయో 3. కకాలికత్వప్ర తీత్యా విరోధాత్. 

సె. హి (పొజ్ముఖ స్యైవ సతో దక్షిణదిగమనోద్యోగో యుజ్యతే. ౯ా 

(ప్పవంగేతి.) రామవృద్ధ్యార్హం రామ ప్రయోజనార్హం, "౧౧ 

(నిష్ప్రమాణేతిఎ నిష్ప్ర మాణశరీరః నిర్మర్యాదశరీరః, బాహుభ్యా మిత్యు క క్రి ర్వానరస్య 
చతుర్శి సృంచారాత్ , 

౧౧ 

(స చచాలేతి.) చాపీత్యేక మవ్యయ మహ్యర్థ కం. అశాతయక్ అగచ్చత్. స్వార్థ ణీచ్, ౧౨ 

———__—_ న. 
me 

* రామానుజీయం, (స చచ్చాలేతి,) అళాతయత్ , అపాతయ డిత్యర్థః. ఆతా ప్యచ లః కరా, 
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(హనుమత; పాదపీడ నేన మహేం।దా(దేః సంతోభఃి 

4 తెన పాదపము క్తేన పుష్పా ఘేణ నుగంధిగా, 

సర్వత సంవృత శ్ర్రైలో బభౌ పుస్సమయో యథా. 

చొత్తమవీర్యేణ పీడ్యమాన స్స పర్వతః, 

సలిలం సంపనుసావ మదం మ త్త షప దిపః. 

ల ar న్ ' ష్ ్ శ న ల జ జ్యే 

మూరు ఎడెరిమాశాని చల పట కి, 

wr 

లాం 

న్ టు + న్ వ క లంచ en _* ల? (బడ్యైమూన ఇ.) ౪౮ ౮౯, రాంచనాంజనసంజతగర్భాను. “లాను విదీర గ మాణాగు 

శకనమానా నా సొ ఇదిధోరా ఇతర 8. ౧౩...౧౫ 

(ముమోజతి. సమసళ్ళిలాః ధాతు ాషసప ా రాక మువ్యుమునాటర్చిషా మధ్యమయా శ్వాలయూ, 

రు డాంలా పః సె ధూమనిం రొ, ౧౬. 
న్ శ! 

(గిరిణతి. y 2 కృతే * దికృతిమద్చిః చ నవంలటతె రతం, ౧౭ 

(న కత) స త గనాది భూతననా* దః. గాలా 
అలి ఈ పక గా 

* రామానుడీయం. (సేవేత. ఎం పష షై ఘీనే త్య “మతి చే' తి ఇణత్వం. యతో 

యథా పృష్పమయ క్షి. 



(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయనిశిష్టే 
ఠా 

శిరోభిః పృథుభి స్పర్పా వ్య క్తస్వ స్తికలక్షణై ౨, 

వమంతః పావకం ఘోరం దదంశు ర్హశనై శ్శిలాః. 

తా స్తదా సవిషె ర్షజ్ఞాః కుపితై. సె ర్మహాశిలాః. 

జజ్వలుః పావకోద్దీప్తా బిభిదు శ్చ సహసధా. 

యాని చౌషధజాలాని తస్మి౯ జాతాని పర్వతే, 

విషఘ్నా న్యపి నాగానాం న శేకు శృమితుం విషం. 

భిద్యతేఒయం గిరి ర్ఫూతై రితి మత్వా తపస్వినః, 

(తనా విద్యాధరా స్తస్మా దుతక్సేతుః స్తీగణై స్సహ. 

పానభూమిగతం హిత్వా హైమ మాసవభాజనం, 

పాకాణీ చ మహార్హాణి కరకాం శ్చ హిరణ్మయాన్, 

లేహ్యా నుచ్చావచా నృత్యా౯ా మాంసాని వివిధాని చ, 

ఆర్ష భాణీ చ చర్మాణీ ఖడ్గాం శ్చ కనకత్సరూకా, 

౧ 

౨: 

OU 

(శరోభి రితి) స్వ గ్తికం నామ ఫణోపరిదృశ్యమానార్గచం దకం. (దదంళు రితి) దంశనం. 
కోపవ్యాపార 8, 

(తౌ ఇతి.) విభిదు; భిన్నాః. 

(యానీతి.) ఆత తాసీ త్యధ్యాహార్యం. శమితుం శమయితుం. 
నె | 

(భిద్యతళు ఇత్యర్థ మేకం. ఉత్చేతు రిత్యనుషజ్యతే. 

౧ణా 

వతు... 

DOL: 

(స్తా ఇత్యాది) సార్ధళ్లోకద్వయ మేకాన్యయం. అనవభాజన మద్యపా(త్రం. ప్నాఠాణ్ 
భో జనపాతాణీ, ఆర్షభాణి చర్మాణి బుషభచర్మ పినద్ధాని ఖేటకౌని, తరు; ముష్టిబంధనం, అరిటి (ఎలి లా 



సుందరకాండే - (పథమ స్సర్గః 7 

(హనుమతః పాదపీడనేన నమహేంద్రాదేః సంక్షోభ) 

కృతకంఠగుణాః క్షీబా ర_క్రమాల్యానులేసనాః, 
ర క్రాకొః పుష్క_రాక్షాశ్స గగనం (పతిపేదిరే. = 

హారనూపుర కేయూరపారిహార్యధరా:ః ప్రాయః, 

విస్మృత సస్య తో _న్హస్తు రాకా రమణై స్సహ. 9౬ 

చర్నాయంతో మహావిదా ద్యాం విద్యాథ రమ హార్ణ యః, 

సహితా సను రాకాశ ' క్షొాంచ[తు శ పరంతం, ౨౩ 
వాట్ల ణా ఆలె 

లో అన నరా దో , త & పం ాాం 
శతశో షా తదా శద మృషణాం ఛాఏతాత్శ్మనాం, 

~~ రి ta ఆ వావి 
చారణాగాం చె టచానాల ఎతాగాల దిముండ౭ంఆంట ర. లి (౮ 

డ్ షు 

గ్య ఇ లో జల అ ఇ" జ్ 

* ఏ చర్గతసంరాళో హానూమా న్మారుతాత్మజః, 

తితెర ౨ ముహు ౮ సయు(దం మరరాఅయం. డా 

er టు ey హా ne ce ం 
(కొలత) ర్చితరలఠగుడాః కృతకంఠర్శాసటిః, డీదాః నుతాః, ర రా&ః మధుపానాత్, టీ 

బృం. రాక్షొః స్వభావత ఇత్యరః. నో 
bh అ 

(హంతి) పొాతిటోవ్యాల పలయం, తనుః తస్తుళ్చ. DE 
ఎ ఇ t 

(దర్శాయంతి ఇతి.) దర్శ్మయంతః ప్రయాజయంతిః, మహోవిద్యాం అణీమావ్యష 

మహవోసిదిం, విద్యాధర మహా యః. విద్యాధరాః వముహానచయ ఇ వేళ్యుపమితసమాసః, “ఉపమితం 
ఇ uA 

ఇస గ్ా ళ్ వాట్ స న్ కుల జజ 
వ్యా[హివిభి స్సౌామాన్నాప పయూగి ఇతంనుళాసనాత్. విడాంవక షా ఇతర. నిడదాందరా మూర 

యన్పతి దశ౭ంచదశనమాసో సయిుకః “ఇతి విద్యాధరా కుతః" త్యుపరిత నో శే విద్యాధరాణా 
ట్ కా శ/ శ్వ య 

మదోషాదానాత్. ౨క 

(శుక్కువు రితి) సా పున రృతాఒఒకాశస్థితిః. శు శువుః, విద్యాధరా ఇతి శేషః, “ఇతి 

ఎవద్యాధరా కుతే” త్యుపసంహోరాత్ . ౨౮-౨౯ 

rrr mm tm =r re Te bree నకుల. ఇంతా. = ol 

* రామానుజీయం. (ఏష ఇతి.) తితీర్తతి, మహావేగ మితి ; క్రియావిశేషణం. 



8 (శ్రీమ(దామాయణే, - గోవిందరాజీయవిశి ప్లై 

రామార్థం వానరార్థం చ చికీర్ష న్మర్మ దుష్కరం, 

సము దస్య పరం పారం దుువ్చాసం (పాప మిచ్చతి. కిరాా 

ఇతి విద్యాధరా శుత్యా వచ స్తేషాం మహాత్మనాం, 

త మ(పమేయం దద్భశళుః సర్వతే వానరర్ష భం. 3౯: 

దుధువే చ న రోమాణి చకంపే చాజచలోసమః, 

ననాద సుమహానాదం సుమహా నివ తోయదః. ద్రం. 

ఆనుపూ ర్వ్యెణ నృ త్తం చ లాంగూలం రోమభి' శ్చితం, 

అట 
ఉత్పతిష్య న్విచిక్షేప పకీరాజ ఇవోరగం. 3=. 

తస్య లాంగూల మావిద్ద మా త్తవేగస్య పృష్టతః, 

దదృశే గరుడేనేవ పహియమాణో మహోరగః. 3 

ఇ బాహూ సం స్తంభయామాస మహాపరిఘసన్ని భౌ, 

సనాద చ కపిః కట్యాం చరణౌ సంచుకోచ చ. 3౫”: 

సముద్రం తితీరతీ త్య తం, తస్య (పయోజనకథనాయో క హనువదతి /రామార 
యె —౨ x థై 

మితి.) 30=2_౨ 

(ఆనుపూర్వ్యేజే తి.) ఆనుపూ దే 3 ల వత్త త౦ కవ మేణ వృ తం. ౩౩.౩౪ 
బానర్ 

లంఘనోదొ గకా లికావస్థాం వర్హయతి (బాహూ ఇత్యాదినా,) బాసూ సం సంభయా 5 

మాస నిశ్చలీచకార, కట్యాం ససాద, శరీరం సంచుకోచే త్యర్థః. చరణౌ సంచుకోచ చ, 3 

* రామానుజీయం. (బాహూ ఇతి.) సం _సంభయామాన పర్వతో: ది దృఢవిన్యాసెన 

నిష్పందీచకార. కట్యాం ససాద కటి పదేశే కృళో బభూవ, చరణా, సంచుకోచ సంకోచయామాన చ... 



సుండరకా.ండే.- ప్రథమ స్పర్గః [) 

(హనుమత ః మహేం(ద్రాేః ఉత్సతనం) 

శ సంహృత్య చ భుజౌ (శ్రీమాకా తత్రైవ చ శిరోధరాం, 
తేజ స్స_త్త ఏం తథా వీర్య మావివేశ స ఏీర్యవాకా. 3౬. 

మార్గ మా రోకయ న్దూరా దూర్ణ్వం (వణిహితేక్షణ:ః, 

రురోథ హృదయే (పాణా నాకాశ మవలోకయకా. 3 ౬. 

పద్భ్యాం దృఢ మవస్థానం కృత్వా స కపికుంజరః, 

నికుంచ్య కర్ణా హనుమా నుత్సతిష్య న్మహాబలః. 

వానరా న్వానర్మ శేష ఇదం వచన మ బపిత్, ౩లా( 
9 

ఈ* యథా రాఘవనిర్ము క్త శృర శ్శ్వ్వసనవి కమః. 

గచ్చ త్తవ్వ ద్గమిష్యామి అంకౌం రావణపాలితాం, set 

సదా చకా మి యది తాం అలంకౌయాం జనకాత్మజాం. 

అగేనై వ హి వేగేన గమిష్యామి సురాలయం, You 

(సంహృశ్యేతి.) సంహృత్య సంకోచ్య. 3౬ 

(మార్గ మితిఎ (పాదాల ఉచ్చ్వాసరూపా౯ా, (ప్రాణనిరోధో వ్యోమోత్సతనార్గం. ౭౮౪ 

(న హేతి.) పాశ ద్దః పాదపూరటే, ౪౦౪4 

or కానుక జో వ. 

4p రామానుజీయం. (సంహృ త్యేతి) వీర్యవాక౯ా వీర్య మావి వేశే త్యభిధానాత్ పూర్వం 

ఓద్యుమాన మేవ వీర్యం విశేషతో ౬ధిష్టితవా నిత్యవగమ్యతే. తేజస్స_త్త పయో రపె్యవం దష్టవ్యం. 

రేల వరాఖిభవనసామర్హ్యం, సత్త్వం బలం, వీర్యం ఆకాళాద్యభినిష్క్రమణసామర్జ్యం. 

* రామానుజీయం. (యశితి.) రాఘవశర దృష్టాం తన స్వశ్యాఒ విశంబత్వా౬ప్ర తిహతత్వా 

౬ శాఘత్వాదిక౦ సూచితవాకా. 

[2] 



1!) శ్రీమ వామాయిలి గోవిందరాజీయు ఏశిస్హై 

యది వా ా తిదివే 'సిళొం- న, ్ రక్య మ్యకృత|శమః. 

బద్ద్వా రాక్షసరాజాన మానయిపష్యామి రావణ౦, 1. voip 

సర్వధా కృతకార్యోఒహ - మేష్యామి సహ సీతయా. 
ఆనయివ్యామి వా లంకాం సముత్పాట్య సరావణాంర, . . ౪౨|| 

ఏవ ముక్తా తు హనుమాకా వానరా. న్వానరో_త్తమః. 
ఉత్సవాతా౭.థ వేగేన వేగవా నవిచారయకా, ౪౩|| 

సుపర్డ్మ మివ చా౬ఒ౬త్మాన౦ మేనే స కపికుంజర:ః, లల 

సముత్సత తి తస్మిం స్తు వేగా శే నగరోహిణ:, 

సంహృత్య విటపా౯ా సర్వాకా సముక్వేతు సృమంతతః, ” ౪౫ 

స మ_త్తకోయష్టిమ కాకా కాజా పాదపా న్ఫుష్పశాలినః, 

ఉద్వహ న్నూరువెగెన జగామ విమలేఒంబరే. ౪౬ 

ఊరు వెగోద్దతా వృక్ష ముహూర్తం కపి మన్వయు?, 

గ 
పస్థితం దీర్గ మధ్యానం స్వబంధు మివ బాంధవాః. ౪౬ 

~~ 

త మూరువేగోన్మథికా స్పాలా శ్చాఒన్యే నగో త్తమాః, 
అనుజగ్ము ర్హృనూమంతం నై న్యా ఇవ మహీపతిం. అలా 

(య దీతి) అకృత(శమః అపా _ప్ర్యశమః, రాక్షసరాజాన మిత్యత్ర టజభాన ఆర్షః. 

అనయిషామి ఆనేష్యామి. ౪౧|| ౪౪ 

(సముత్పతతితి తస్మి౯ హనుమతి వేగా త్నముత్సతతి నతి, నగరోహిణః "'శెలరుహో 
వృక్షాః, విటపాకా, సంహృత్య ఆదాయ, సముక్పేతు రిత్యర్థః, ఆ ౫ 

సంగ హేజో క్రం వివృణోతి (స మక్తేత్యాదినా,) కోయషిమకః కోయషి 8. ౪8 
mar.) (on) (a) 

(త మితి “త మూరువేగే తి పాఠః. ఊరు వేగేన ఉన్మధితాః,  సొలాః 'సాలవృడాః. 



సుందర కండే. (వభ మ.స్సర్లః 11 
గ 

(మహేం దపర్వతాత్ హనుమత; ఉత్పతనంి 

సుప్పష్పితోగ్రై రృహుభిః పాదమై. రన్వితః కపిః, 
హనుమా న్పర్వతాకారో బభూవా౬ద్భుతదర్శనః. ౪౯ా' 

సారవంతోఒథ యే వృక్ష న్యమజ్జక౯ా అవకణాంభసి, 

భయా దివ మహేందస్య పర్వతా నరుణాలయే. >To) 

స నానాకుసుమైః కీర్ణ ౭ కపి స్సాంకురకోరతై ౪, 
శుశుభే మేఘసంకాళః ఖద్యోతై. రివ పర్వతః, ౫ 

* విముక్తా స్తస్య వేగేన ముక్తా పుష్పాణి కే (దుమాః, 
అవశీర్యంత సలిలే నివృత్తా స్పుహృదో యథా, ౫s 

అన్యే నగో_త్తమాః అన్యే నృక్షశేష్టాః, సై న్యాః సనాయాం సమవేతాః పురుషా. “సేనాయాం 

సమవేతా యే సైన్యా స్తే సై నికాశ్చ తే” ఇత్యమరః. 

(సారవంత ఇతి.) సారవంత: స్టిరాంశవంతః. “సారో బలే స్థిరాంశే చే త్ర త్యమరః ౫౦ 

(స నానాకుసుమె. రితి) మెఘసంకాశః స కపి రిత్యన్వయః. ఖద్యోోతై 

ర్మాతా వితి శిషః. ౫౧ 

(విముక్తా కౌ ఇతి. ) అవశీర్యంత అవాశీర్యంత, ఆగమశా సననస్యా౬ సిత్యర్వా దడభావః. 

స్థితవంత ఇత్యర్థః. నివృ తా తాః బంధూ ననుగమ్య నిన శ్రా తౌః, సుహృత్సకే స సలిల ఇడ సామీఘ్యు స పమీ. 

“ఉదకొంతాత్ న్నిగ్గో బంధు మను వబే” దిత్యు శః, . వా 

+ రామానుజీయం. (విముక్తా ఇతి.) తస్య వేగేన, విము క్రాః దూర గమన హేతుభూత వేగేన 

హేతునా విము' “క్రాః, గతసందింధాః, అవశీర్యంత, ఆగమశాసనస్యా౬నిత్యత్వా దడభావః. పుష్పాణి 

ముక్త్వా - సలిలే. 'అవశీర్యంతే .త్యనేన ప్రస్థి తెళ్య స్పుహృద్క్యో నిన్ఫ త్తానా. మప్ర మోక్షణపూర్వక 

శోకసాగరే నిమగ్నానాం సుహృదాం సమాధి ర్ధ ్వన్యతే. ee _ . 



12: శ్రీమదామాయతే, గోవిదరాజీయవిశిష్టే 

షః లఘు త్వేనోపసన్నం త్ర ద్విచితం సాగరేఒపతత్, 

(దుమాణాం వివిధం పుష్పం కపివాయుసమీరితం. ౫౩ 

తౌరాశతమివాఒ౬ఒకాళశం [పబభౌ చ మహార్థవః, ౫ ౩ ౪ 

పుష్పా ఘెణాఒనుబద్దెన నానావర్ణెన వానరః, 

బఖౌ మేఘ ఇవా౬౬కాళశే విద్యుద్దణవి భూషిత, ౫) ౪ 4 

ఛు తస్య వేగసమాధూతై 9 పు సోయ మద్భశళశ్యత. 
(ann 

తారాధి రభిరామాభి రుదితాభి దివాఒ౦బరం, au 

తస్యా౭.ం౦బరగతౌె బాహూ దద్భశా తే వనారితౌ, 

పర్వత్నాగా 'ద్వినిష్కా౨౦తౌ పంచాస్యా వివ పన్నగొ, seu 

ఖు కం 9_ గోరీ అరగ 
శ పిబ న్నివ బభౌ చాపి సార్మిజాలం మహార్థ వం. 

నా = _ ఇ న ల. న అవా యానా 2 

(లఘుత్వే నేతి) లఘుత్వేనోపపన్నం లఘుత్వేన యుక్తం, ౫౩ 

(తారే త్యర్ల) మేకం వాక్యం, 'తారాచిత మివాఒ౬జఒకాశం నబభొ స మహారవకి. ౫౩౪ 
డు WU ర 

(పుష్బాఘేణేతి.) అనుబద్ధిన వ్యా పెన. ౫9౪4౨ ౫౬ 4 

(పిబ న్నిపేతి) అర్హవం పిబన్నివ ఆకాశం పిపాసు రివే త్యాభ్యా మస్య మహా నుద్యోగ 

న. న... బు 

* రామానుజీయం. హనుమంత మనుద్దుతా స్పారవంతో వృక్షాః ప్రథమం సాగరే పతితాః, 

అల్పసారా స్తతోఒవ్యధికం గతా జలే విశీర్తా ఇత్ఫు క్యా, పృవ్బ్చాణ్య ప్యతిలఘుత్వవ త్తయా 

మహా దూరం గత్వా పతితానీ త్యాహ (లఘుత్వేనేతి.) 

క్ అభిప్రా rN లం ఒప అదం అద ( రామానుజీయం. (త స్యతి,) బాహోోః పంచళా ఖత్వాత్ పంచాస్యపన్నగదృష్టాంత ౪, 

ర్ల రామానుజీయం. (పిబ న్నివేతి) సాగరప్రత్యాసన్నప్ర దేశగమన వేళాయాం మహోదధిం 

పిబన్నివ -బభౌ, తదుపరి గమనావస్థాయా మాకాశం పిపాసు రివ దదృశే. 
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(హనుమత ః మహం, దాందేః ఉత్సతనం) 

30 | 

తస్య ఏద్యుత్చంథాకార వాయువమారానుసారిణ 9. 
గ 

నయం ఏకా పర్వతసా వివాజఒనతె, so 
టా 

అనా జ్ 
be ] త 

DO Dui ముఖ్యస్యా బుజాల వరిమంలదల. 
శ్ 

సం కోండ గం టర రాశలే ఉం|దసూర్యార ఏవోదిలొ, పకల (1 

అజ జ స నలి ఆట wel జు sp ముఖం నాఎరయా తస్య ర్యాముమా ర మాట ఖో 

* గజ లో ర MI oN అ అనై a టీ పంనిాయా సముధిన్న సం యిుఖా త చ్యూర్యమండలం, ౬౦|| 
చూ న్ వ 

క ను భన న న రో కా! జ్ రోజే. Grim Vd) rusty ౪ రుయా 
(ee 

శాన ఇ ఇ Pl 4 జ్ Fy a 
శ ఖు గ్ వ ఇ శూ శే శ! స ఇ క్ పే ఉలి రాయిట్ట్య తట్టు శటైభగటి ఇయ రచ్చ 8 ౬.౧౧6 

ఓక్ 

అపా అన్నా ME శా జ స వూరి, (గః న్ 
పాలలా పమ! ల DDI! యం ఆం ఆట “చా ఆమా 28. 

సు గం tw 7 uw 
* a 

ఇల గట్టీ లల ల అ కాకా జ లాం గ ఆ జలే 
ఆ టీ wo అం ఆమో ము... తలా టు ఇ క ర ఉట. E..dU 

జ టు సక 

కం బాల్స్ a wD భ్ అన్న nee rT ణం రరాజ స మహారపె?, 
ఆల్ ట్య! 

కం గరా రా గెల సరికధా యమునా, చూ 35 (1 

టీ 

శ ఇ నాన్ ఆది k* వన్ ష్ వాన్ న్ £ a] ఉల న! అ ఆ ఊ జ లో 

Son సమానా నీ యమా = గాసి ఎరాల ను మీయనూన లు భసతి, ఏ మ౦బది5 ఐం 
అజా 

జ్య నాప్ అట్ వేల జ భా 2 sO 79 yee GON అస వ్. జ్ జ్ రా 
చు వే శిఖ Wd hey బా 5 సు ముం wi? ier ba 3 ou బే ఆలీ స్త ad ad | yar. Hcy XC yu 

br ఇ 

అవే «Hm ఫా అరే ఆ ఇ ఇల్ల ఇష సె జ్, ల్ 
(అ వ. Hon *ంగళదరే, చింగసనూామితాం. . దొగురారాం చు ఖిర్భసెరి, పరం ౮ 

ఓ 

_ ఇ! సు * * శ నన 

కసం చిం చిరా. ఏ త; మొౌట వయో. ౫౯ uy 
WI ta) an 

(ముఖ త నన చూ వ ంమంతలం ఏఎం శస న తవ ౬౧ =* జా?! 
i» అజ 

+ (ae 

శు” టన > లల త్రి ఆ ళా ఎవో (ఆ Wray etl ) J wy ఉణ్య్మలక్యిత౦ H 



1 (శ్రీమ్ముదామాయడే, గోవిందరాజీయవి శి ప్లే 

తస్య వానరసింహస్య ప్పవమానస్య సాగరం. 
కకాంతరగతో. వాయు ర్ర్మూత. ఇన. గర్హతి, - .-. ౬.౪౪! 

* వే యథా నిపతం తులా హ్య్యు- త్తరాంతా. ద్వినిస్స ఎ్రితౌ: 

దృశ్యతే సానుబంధా చ తథా స కపికుంజరః. ey 

థ పతత్సతంగసంకాకో వ్యాయత శళ్ళుశుభే కపిః. 

_పవృద్ధ ఇవ మాతంగః కక్ష్యయా బధ్యమానయా, ey 

మారుతావిషా నౌ రివా౭సీ తదా కపికి eeu ర ఐవి 

జ్ అ జతి 
(త స్యతీ.) గరి అగర్హత్ . 

(భ యథితిఎ సానుబంధా సపుచ్చా, ఉల్కా హి పుచ్చయు కా నిపతతి, ex 

(పత దితి.) పతంగః సూర్యః, వ్యాయతొ దిర్హః, (పవృద్ద ఇవప్ట ఇప, కత్యాయాం 

మానాయాం హి మాతంగొ దిదొ భవతి. ర ౬౬4 

చయం Am శ వ వ వో వ పై (ఉపరిష్ట దితి ) నౌ ర్హలావగా ధనా౬ధ్ భాగేన వ్యోమావగా ఢేన చెద నైభొగన గచ్చతి 
a (a) | 

ష్ | అయం ఇ ఉసరిగతశఏం అకాదొజలావగాడరా *+య, నా. న Cu తాం జలావగాఢచ్చాయయా దే కౌకా రస*కా మొరుత పూరితకటా 

* రామానుజీయం. (ఖే యథితి) ఉల్కాపాతోపమయా రావణన 

ఢీ రామానుజీయం, (ప పతత్పతంగసంకా క్ఫూర్యస 0 (పత దితి.) పతత్సతంగసంక శ్వ గచ్చత్సూర్యూసదృశః, వ్యాయత।ః 
3. ఏర ం దాం , క ణో కపిః బధ్యమ నయా కక్ష్యయ , ప్రవృద్దః దీర్ణ భూతో, మాతంగ ఇన శుశ్షుభ్ర ఇతి" యోజనా. క్షా 

ఇభమభధాబంధనం. “కకాం |పకోపే ప నల్ 
భమధ్యబంధనం. “కక్ష్యా (ప్రకోషే హర్మ్మ్యాదేః కౌంచ్యాం మధ్యేభబంధని ఇత కమర, 
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టాగవక సము ద్రలంకునం) _ 

శ యం యం దేశం సముదస్య జగామ స మహాకపిః. 

స స తస్యోరువెగేన సోన్మాద ఇవ లక్ష్యతే, ౬.౮౪4 

¥ సాగరసోోర్మిజాలానా మురసా శె లవర గ్రాం. 
. CC cet ou _ 

అభిఘ్నం స్తు సు మహావెగః పుప్లువే స మహాకపిః, లా 

కపివాత శ్చ బలవాక౯ా మేఘవాత శ్చ నిస్ఫృతః. 

సాగరం ఫీమనిర్లోషం కంపసయామాసతు ర్భ శం eoy 

వికర్ష న్నూర్మిజాలాని బృహంతి లవణాంభసి. | 

పప్తవే క కపిశార్లూలో వికిర న్నివ రోదసీ, ౩౧|| 
(౧ 

మేరుమందరసంకాశా నుద్దతాకా స మహార్ణ వె. 

అతి కామ న్మహావెగ _స్తరంగాకా గణయ న్నివ, 2 ౨|| 

(యం య మితి సోన్మాద ఇవ సముద్దర్గ ఇవ, సముద్దతజల ఇత్యర్లః. “౨ ec 
ధన థి థి 

(సాగర స్యేతి) శ్రైలవర్షృణాం శై లతుల్యానాం, “వర్ష దేహ(వ్రమాణయో” రితి 

సజనః ౬౯-20౪ 

రొ నీ జ అద 55 అన (పికర్ష న్నితి,) వికిట న్నివ విభజన్నివ, రొదసె ద్యావాసృృథివ్యా. 2౧4 

( మెర్వితి అతి కామత్ అత్య( కామత్. 2.౨౪ 

ను న న న. 

* రామానుజీయం. (య మితి) సోన్మాద ఇన అపస్మారీవ, (భమణ'ఫేనజలోద్గమన క్రోళ 

-నాదిమత్తా దియ ముసమా, 

ఫ్లై రామానుజీయం (సాగరే స్యతి) ఊర్మిజాలానా మిత్య(త “న లోకావ్యయే” తి షస్ట్యా 

శిషే ధేఒపి. బుషిప్ర యోగాత్ సాధుత్వం. ఉరసా ఉరశ్ళబ్దేన ఉరో వేగజనికో వాయు. ర్ల క్యుతే. 



{8 (శ్రీమదామాయకే, గ్*వింటరాజీయవిశిష్నే 
ళల 

* తస్య వేగసముద్దూతం జలం సజలదం తదా. 
అంబరస్థం విబ(భాజ శారదా(భ మివాఒ౬తతం, 2364.” 

తిమిన(కయుషాః కూర్మా దృశ్యంతే వివృతా స్తదా. 

వసా౨పక ర్రణే వ శరీరాణి శరీరిణాం, ev: 
నయం. 0 | 

ప్టవమానం సమీక్ష్యా౭.థ భుజంగా స్పాగరాలయాః. 

వ్యోమ్ని తం కపిశారూలం సుపర ఇతి మేనిరే, ౭౫|| 
దె ధ్ర 

దశయోజనవి_స్తీర్ణా _తింశద్యోజన మాయతా. 

శాయా వానరసింహస్య జలే చారుతరాఒభవత్, eeu 

చీ కేతా భఘనరాజీవ వాయుప్పు తానుగామిసీ. 

తస్య సా శుశుభే ఛాయా వితతా లవణాంభసి, eeu 

త్రి న ప మకరాః, వివృతాః 
వ్ అట 

జలపిభేదేన (పకౌశీతాః 29౪1..8౫4 

రా. క్ ఇ z ది ఎ a tm రా ల (దశ యోజనవి సిరొతి ) నను తింశ వ్య్యాజనాయత తె చతువపచెదుపి లంకా, ప్ 
జాని రై = థ జాం 

సాత్, మనాకసంవావసుకసాసంనాడాదికం చ విరుధాత, న హి బించై ఏ కసరిమాణతఇ0 
= మి (ఇకా సు ది 

అ ఇవ ర ద్ని ద ఇ _ లో Pa 
(వతిదిందిన సంవనంతి న శంకనియం, డాయాళజొ హా నాఒ(త్ర (పతివింబపక క, కిం త౭నాతపసర:= 

చె oo 

స ఒర చి వశ శ. అజ బు a ద జ్ ఖు అనూ ల్ు 

వాత ఆవ పా దము దతకణ ముకం. అతడా తనః జాయా సము తథా పమానా ద్నశేంకె వ. ౭౬|| 

అ టి అధ (శ్వాతా(భెతి.) అభఘనః అభమూ దది ecu 
ర లీ టు న 

* రామాసుపమయం, (తస్యేతి,) “అస్య చెగసముడ్డాత'ి దితి పొర, జలం సజలద మిత్యనేన 

సముద్దూత ౦ జలం మఘమండలపర్యంత మ్ దిత్యవగమ్యతే. 

శా రామానుజీయం. (శ్వేకేతి.) “శ్వేతా భఘనరాజీవ. అత "శ్వేతళచేన స్వచ్చతోచ్యతే.. 
= ఈ! 

జల, నాని ల్ ' సో 3 Ey టా గా me అ 

ఘనశబ్దన సాందతా భనం నిరంతరం సొంద మిత్యమర 8. నిర్మలాగడ్రిసాం పబ్స్కా రివేత్యర 8... 



సుందరకాండే - (పథమ. సృర్షః (7 

(వానుమతః సమ్ముదలంఘనం) 

శుశుణే స మహాతేజా మహాికాయో మహాకపిః. 

వాయుమానైె నిరాలంచే పతవా నివ పర్వతః, ౭౮౪ 

యేనా౬సౌ యాతి బలవాజా వేగేన కపికుంజరః. 

తేన మారేణ సహసా (దోణీకృత ఇవా౬ర్థవః, eeu! 

ఆపారే పడిసంభఘానాం పకీరాజ ఇవ వేజకా, 

జరీ 

హనుమారా మేభుశాలాని _పకర్ష న్మారుతో యథా, లాం 

పొందురారు లవర్టాని నవీలమాంబి బిష్ట్రక కాని చ, 

కపిగా౬ఒదకరృుష మాణాని మహా హా థ్రా ణి చరాాచే, oonu 

ul 

(సపవిళ స్సు _థజాలాని నిష్పతంశ్చ పునః పునః. 

(పచ్చ చను ర (పేరాశ శ్చ చందమా ఇవ లత్యతె, CU 

వవమానం తు తం దృష్ష్యా ప్ల వంగం త్వలితం తదా, 
గా ఏ2 గ 

వవర్జుః వు వర్షాణి "దేవగణం ధర్వడానవాః, ౮34 
కలో 

ష్ re _- ర జ్ 
న్్చచే వ తగా వాయూో రామకార్యార్థసిద్ర ఎఎ, లా౪॥ 

క కో 

(యేనేతి.) (వేణీ రటాహాః. cour 

చ 
(ఆపాతె ఇతి.) ఆపాడే మార, లాం[-బదా౩ 

అట్లీ ల జే 

(తతాపేతి.) రామకాక్యం సీశ్రానే షణం, త దేవాఒర్థః ప్రయో యోజనం, తస్య సిద్దయే లాభాయ, 
0] 

తచేతుభూతహనుమచ*+*మనిప రగాయు లంరః. రాళ ॥ 
ద Yi న కగు 

అ అబా సా అనా 2 జూరాల చా అతయంత అలుల కావాల ము. 

* రామానుజీయం. (తతాపెతి,) 

పూజ్యతై వ ద్యోత్యతీ. 

[3] 

ఈ | డ్య 
డం 
ab ర ల (66 

త్వేఒ౬ప్ి రానుకార్య( పవృ త్తలా ఫ్ 



య స | తా... క లా వియ్ 

18 శ్రీమ(దామాయజణే, 'గోవిందరా జీయవిశి్నా 

బుషయ స్తుష్ణువు శ్రైనం ప్లవమానం విహాయసా, 
జగుశ్చ దేవగంధర్యాః (ప్రకంసంతో మహౌజసం, న oxy 

a శా క్యా డ్లా 

నాగాశ్చ తుష్టువు ర్యా రకొంసి' విబుధాః ఖగాః' 

(పేక సల్వేక్కపివరం సహసా ఎవిగతక్ష మం, రా౬.॥ 

తస్మికా ప్పవగళార్దూలే ప్లవమానే హనూమతి. 
ఇక్షైకుకులమానార్భి చింతయామాస సాగరం, రా౭ 

న సాహాయ్యం వానరేం దస యది నాఒహం హనూమతః. 

కరిష్యామి భవిష్యామి. సర్వవాచ్యో వివక్షతాం,. రాలా॥ 

శ అహ మిక్వాకునాథేన సగరేణ వివర్ణితః. 
, అన క్ ఇక్వెకుసచివ శ్చాఒయం నాఒవసదితు. మర్హతి, రాణా! 

గ తథా మయా విధాతవ్యం విశ్రమేత యథా కపిః, 
శేషం.చ మయి విశాంత స్సుఖెనాఒతిపతిష్యతి, ou 

(నాగా ఇతి.) రకొంసి దిక్పాలకరక్షసృంబంధీని... లా౫y౮e 

(తస్మి న్నితి.) మానార్జీ బహుమానార్తీ, స్వయం సాగరత్యా దితి భావః రా౭॥ 

(సాహాయ్య మితి,) సర్మవాచ్యః సర్వ పకా రేణ నింద్యః, వివక్షతాం వకు 

మిచ్చతాం, 2 రాలా 

తా = ఎను వలు వడా వనానాగా తా టకు నాలు మ జనాాతా లా | —_- 

* రామానుజీయం. (సాహాయ్య మిత్.) వివక్షతాం వక్తు మిచ్చతాం, వాగింద్రియనతా 
మిత్యర్థః, సర్వవాచ్యో భవిష్యామి, సర్వనిందావాగ్విషయో భవిష్యా మీత్యర్థః. రం 

0 రామానుజీయం. (అహ మితి) “నాఒవసీదితు మర తీ” తి పాఠః, 
Co 

శ రామానుజీయం. (తథేతి) శేషం మార్గ శేషం, 



అర్య శాం వ అభ అద (hh సుందరకాండ - పథమ స్సర్గః [0 

(హనుమతః మైనాకనమ్మాననం) 

ఇతి కృత్వా మతిం సాధ్విం సముుద శ్చన్న మంభసి. 

* మారణగినాభం మెనాక మువాచ గిరిన తమం, జాం॥ వేసేనే వ క! | 

ఫి తృ మిహిఒసురసంఘానాం పాతాశతలవాసినాం, 

ఇ శా న్ అన్ల్ళ ఆలీ ఇ Da ర 
'దెవరాళా గెర ౪ప్ట ఏరిఘ స్పన్ని వేశతం, క Cy. 

అంగ న గి నామ్ ఇ | త్వ మేషాం శాతిఏిర్యాణాం పున రెవోత్సతిష్యతాం. 

బాత న్యా ప యస్య ద్వార మావృత్య తిష్టసి, కా 

దర్భ గార మధన వ శక్తి సే శెల వరితుం. 
బి స యా —0 ఎం ఇఒ థి 

విన్నా తఇంచోదయామి తా ము తిష గిరిన తమ, ౯౪ 
శ ఆలే 0 w=) 

న దష రెపికారూల సా! మువర్యేతి వీర్యవాజా. 
డా అల 9) 

కూ యనా కా రామకార్యార్థం ఛమకర్మా ఖ మాప్పుతః, esi 
3 a) 

we ae rE ౬ 2 జ - an 

వ బో ఇ" ఖ్ న్ నీ ణో లో న్నా ల్ 

(ఇంట హ్ ణ్యానాభం హిరణ్యశ్ళంగం, నాధిశబ్లో హ్యాధ్యక్షవాచీ, శృంగం చ సర్వత 

స్యాఒధ్యక్ష కా న మమతకి స్తూర్యో" రితి దర్శః. కాం 

(త్వ మతి.) పరమత అరం, “పరిఘో ముదదేఒరళ' ఇతి దర్భ? కాం: 
అలీ ౧ ta) a 

బరియుతే * బదాత ॥ మేషా మితి.) ౯3 
హో wd ళీ 

| 

సం నతి నగి నీతి శేష 
(ఈం గచ.) జీ శ. (టు nO Ee - క ల 

zt వావ్ న! 

అటు లా wr. 7 me క కామ 

* ఇతీతి. చారవంనాభిం హిరణ్య; ధానం, దారణ్యయ మిత్యరః, “నాభిః పధానే కస్తూర్యా' 
హు లు మ్ టు అలి 

"తి విశంః. ఇతి త త"ద్పీకా. 
న! జ 

1 వేళతః ఆయుధవిశేషత్వేన సన్నివేశితః, అనేన పక్షచ్చేదభయా' 

వాము. దప చశానబతవం పారాళసరాక్షసనితోవారం దేవరానేన చెగాకః సాపిత ఇత్యవగమ్యతే. 
న UU (9. | ర = టె Wr | 

ఇతి త త:డీపిరాొ. వ. , ' 
జాల లో ' 4 1 



20 'శ్రీమ_ద్రామాయజే, గోవిందరాజీయవిశీ్టే 

* అస్య సాహ్యం మయా కార్య మిక్వాకుకులవ ర్తినః. 
మమ హీక్వాకవః పూజ్యాః పరం పూజ్యతమా స్తవ, ei 

కురు సాచివ్య మస్మాకం న నః కార్య మతికమేత్. 
కర్తవ్య మకృ్ళతం కార్యం సతాం మన్యు ముదీరయిత్, =o 

సలిలా దూర్ల్వ ముత్తిష్ట తిష్ట త్వేష కపి _స్త్యయి, 

అస్మాక' మతిథి శవ పూజ్య శ్చ ప్పవతాం వరః, జాలా॥ 

చామీకరమహానాభ 'దేవగంధర్య నేవిత. 

హనుమాం _స్త్వయి విశాంత స్తత శేషం గమిస్యతి, 

[స ఎష కపిశార్లూల స్తా ముపర్యేతి వీర్యవాకా ]. కాకా! 

కాకుత్ స్టసా౭.౬నృశంస్యం చ మెధిల్యా శృ వివాసనం, 

(శమం చ ప్పవగేందస్య సమీక్ష్యోత్చాతు మర్హసి, ౧౭౭| 

(అస్యేతి) ఇక్వాకోజ కులే నంశే, వర్తతే పశూషత ఇతి ఇక్ష్వాకుకులన రీ, తస్య, 
వ్రాజరత మా స్తవ, మత్సంబంధా దితి భానః. యద్వా, త్వదుపకారకవాయుప్పుత ముద్దిశ్య. రా 

(కుర్చితి) కార్యం (ప్రయోజనం, వ్విశాంత్యాది. కర్తవ్యం కార్య మక్ళతం, సతాం, 

మన్యుం కోసం, ఉదీరయేత్ (పేరయేత్ , ఉత్పాదయేత్ : ౯౭1౯౮4 

(చామీకరేతి.) చామీకరమహానాభ స్వర్ణమయమహాశ్కం గ, కాకా 

(కాకత్ స్థస్యేతి.) కౌకుత్ స్థస్యాఒ౬న్ఫశంస్యం రామస్య పీశావిషయాం దయాం. ౧ocU 

ద కక శాతాలు... దానా ల శ 

* రామానుజీయం, (తస్యేతి.) సాహాయ్యం సహాయకర్మ, సహకారిత్య మితి యావక్. 
బ్రాహ్మణాదిత్వాత్ ష్యజ్. మమ ఇక్షాకవః పూజ్యా హి, మద్వద్ది హేతుత్వాత్ , తవ పరం 
పూజ్యతమాః, సగర వివృద్ధమదంతఃప వేశసుఖావస్థానాదిఫలభో కృత్వా దితి భావః. 



నుందరకాండే (పథమ స్పర్లః 

(హనుమతః మైనాకనమ్మాననం) 

హిరణ్యనాథో 'మెనాకో నిశమ్య అవణాంభసః. 

ఉత్పపాత జలా త్తూర్థం మహా దుమలతాయుత ౩, 

స సాగరజలం భిత్యా బభూవా౭.భ్యుత్తిత _స్త నడా, 

యథా జలధరం భిత్యా ది _ప్పరళశ్శ్మిర్చి దివాకరః, 

స మహాత్మా ముహూ శ్రేన పర్వత స్పలిలా వృతః, 

దర్శయామాస శృంగాణి సాగరేణ నియోజితః, 

శాత రుంభమయె శృంగ. సృకిన్నరమహోరగై ర 

కాది వ్వోచదయసంకా శై రాలిఖద్భి రివా౬ంబరం, 

నే 

త_ప్దణాందు బూసనదై శ్ళ్రంగె 9 పర్వతస్య సముళ్రిత్రై 8 

అరెౌనం శ సనంకాశ మభవ త్యాంచనప్రభం, 
(ల్లో 

జాలిరూపమయై శృంగ రాజమానై_ స్స ఇయం(పభి 8. 

అదిత్యుశ కతనంకాశ స్ఫ్పోఒభవ ¢ దిరిన త్తృమః, 

త ముద్రిత మసంగేన హనుమా న(గత స్థితం. ' 

మధ అపణల్ రోయస వి 'ఘ్నోఒయ మితి నిశ్చిత ః, 

ర 

౧౦౧|| 

౧ల౦౨|| 

౧౦౩ || 

అల 11 

౧౦౫ 

౧౯౯౬61 

(హారణ్యనాభి ఇతి.) నిశమ్య, వచన మితి శేషః, ౧౦౧౪-౧౮౦౭ || 

(శాతలంభేతి ఎ కాతకుంభనిభై ౩ స్వర్ణసదృ్లై!, ఆదిత్యోదయసంకాశై 8, ఆదిత్యోదయ 

కులే రిత్యక్ష 8, శృంగ రుసలకితః, శ్చంగాణి దర్శయామాసే నతి యోజనా, ౧౦౪౪౮౧౦౧౫౪ 

(తాకి) శస్త్రనంకాశం, స్ల మిత్యర్థః. “ళస్ర మాయుధలోహయో” రితి విశ్వః. ౧౦౬౪ 

(త దితి.) నిష్నితః నిక్సికవాకా. కర్తరి సిస్టం 

చో 

౧౦౮౭౪ 



ల్లీ 2 (శ్రీమ్యదా మాయతే, గోవి ందరాజీయవిశి క్షు; 

*సత మ్యుచ్చిత మత్యర్థం మహావేగో మహాకపిః. 

ఉరసా పాతయామాస, జీమూత మివ మారుత్క  .. ౧౦౮౪ 

కై స తదా పొతిత స్తేన 'కపినా సర్వతో _త్తమః: 

బుద్దా తస్య కే ర్వేగం జహర్ష చ ననంద చ, _. ౧౦౯౪4. 

శ్ర త మాకాశగతం వీర మాకాళే సముపస్థితః. 

(పీతో హృష్టమనా వాక్య మ(బవీ త్పర్యతః కపిం, 

మానుషం ధారయకా రూప మాత్మన శిఖరే స్థితః. ౧౧౧- 

* దుష్కరం కృతవాకా కర్మ త్వ మిదం వానరో త్తమ. 

నిపత్య మమ శృంగేషు వి శమస్వ యథాసుఖం, ౧౧౨. 

రాఘవస్య కులే జాతై రుదధిః పర్షివర్టితః, 
స త్వాం రామహితే యుక్తం _పత్యర్చయతి సాగరః. ౧౧౩ 

(స ఇతి. జహర్ష విసిస్మయే. ౧౦౮౪|.౧౦౯ ౪ 

(త మితి.) (ప్రీకః పీతిద్యోతకవ్యాపారః. గరాగాగా_ ౧౧౫౭౫. 

* రామానుజీయం. (సత మితి.) “జీమూత మివ మారుతి” ఇత్యనేన అనాయాపేన పర్యతం-- 
పాతితవా నితి ద్యోత్యతే. 

ల రామానుజీయం. (స తదేతి,) జహర్ష చ ననంద చేతి పదద్వయేన కాయమనసో ర్చికృతి-. 

రుచ్యతే. అస్య వేగేన గ్లానిరాహిత్యం బుధ్వా హృషమనా బభూవే త్యరః, 
ం oe _ ల | @ి 

4 రామానుజీయం. (త మితి.) (ప్రీతః సుఖితః, హృష్టమనాః ప్రసన్నమనాః. 

* రామానుజీయం. (దుష్కర మితి) విశ్రమస్వేతి, శమి రాత్మనేపదీ కళ్చి ద స్తీ: తథా 
చోక్తం భిట్టమళ్లన “విశామ్యతీతి విశ్రాంతౌ రచి ద్విశమతేఒపి చే! తీ. 



సుందరకౌండే - వథమస్పర్ష౭ ig 

(హనుమత ః మైనాకసమ్మాననం్న _ 

కృతే చ (ప్రతికర్హవ్య మేష ధర్మ సృనాతనణ 
సోఒయం త్వ(త్రతికారార్థీ త్వత్త స్సమ్మాన-మర్హతి. - = ౧౧౪ 

ఈ తన్నిమి శ్ర మనేనాఒహం బహుమానా (తోచోదితణ * 

తిష్ట త్వం కపిశారూల మయి విశమ్య గమ్యతాం, ౧౧౫ 

యోాజగానాం శతం చొఒపి కపి రేష సమాపుతః,. 
oa) 

చవ సాయము మశాంత శేషం (సష్మకమతా మితి, ౧౧౬ 

న్న 

త పదం గలవవ తా ఏదు కందమూలఫల౦ బహూ,. 

న mr Wa | వ నా ణ్ న్న మంతి చ దాగా న బారి శష్ట వ అటి ౬నుగ మిష్యబ, యంది 

శి ఆన్యార మపి సంబంధః కపిముఖ్య త్వయా౬ స్తి వై, 

(వాత త్రయ రోచేషు మహాగుణపరి్ని గహః, ౧౧ల౮ా 
wr ౯7 న ల... 

(రత ఇతి.) రత ఉపవానే, త్వత్పఏతికారార్టీ త్వదాతిథ్యకరణాసేకీ, త్వత్త స్సంమాన 

మక రీతి, తయా తొత్భకాతిథ్యపర గహ ఏవాఒన్య సంమాన ఇత్యర్గ 8, ౧౧౪-౧౧౫ 

ఆలీ కాన్ మాటా , - గ ఎ క. ద .- చేనా(ఫంల స (యోజనానా మితి ) (పడర్రమతా మితి ప్రచోదిత ఇతి పూర్వేణా 

న్యయః, ౧౧౬ 

(త దితి.) త త్వ సిద్ధం, రొంచః కఠరహాటః, మూలం పొదః, త [త్రస్మాత్, ౧౧౭ 

జ Wy గ న ణ్ ఇం క న 

(ఆర్యా? 20) పెక్యాత ఇతి _ సంబంధవిశేషణం. మహాగుఠానాం పర్మిగహో 
లో 

యస్యి జా స తథా. ౧౧౮ 

a ఇచను వతం గా గ్ గర? వా 

* రాడూనుజీ రుం. (త్చాన్నిమి త మి త్యాదిళ్లోకద్వయి మేకం వాక్యం, ఏష కపిః యోజనానాం 
అ య 0 మ: 

శతం నాపి, సాదన... సమౌాజతతు ముపకౌంతిః, తవ సానుషు మిశాంతః, శేషం చూర్షశేషం, 
ఛా 

పకమకా మితి, తన్నిన తిఎ అహం అనేస సాగరణ బహుమానాతీ (పచోదితః, అతః కపిశారూల, 
న్ా అలన 3 

తం త్న, దుం వశము గమ్యరా మత్యన్వయః. 

 రామానుజీయం. హానుదుతః పూజ్యతమత్వే హేత్వంతరం దర్శయతి (అస్మాక మపీతి.) 

నంబంధః ఆతి శతిఫమన్మావంత్షమ!, మహోగుజపర్నిగహః - పరిగృహ్యత ఇతి పరిగ్రహః, 

.నుహోగుణానాం సతాం పరి గహాః మహోగుణపర్నిగహః. - - (| - 



24 (శ్రీమద్రామాయణే గోవిందరాజ్లీయవిశిస్టే . 

చేగవంతః ప్రవంతో యే ప్లవగా మారుతాత్మజ, 

తేషాం ముఖ్యతమం మన్య త్వా మహం కఫికుంజర్య గి౧౯ా 

* అతిధిః కిల పూజార్హ 8 హ్రకృతోఒపి విజానతా, _ 

ధర్మం జిజ్ఞానమానేన క్రిం పున స్వ్వాదృకో నుహాకా.. ౧౨౯౮ 

శ త్వం హి. దేవ వరిష్థన్య మారుతస్య మహాత్మనః, 

పుత్ర స్తనై కవ వేగేన సదృశ ః కపికుంజర. = ౧౨: 

పూజితే తకయి ధర్మజ్ఞ పూజాం (పాప్పోతి మారుతః, 

తస్మా _త్త్వం పూజనీయో మే శృణు చా స్య(తకారణం. ౧౨౨. 

పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతాః పక్షి ణో౬భవ౯ా, 

తె షా జగ్భు ర్లీళ సర్వా గరుడానిలవేగినః, ౧.౨౩. 

తత _న్తేషు (ప్రయాతేషు దేవసంఘా స్సహర్షి భిః, — 
భూతాని చ భయం జగ్ము స్తేషాం పతనశంకయా. = ౧౨౪ 

తతః డుద్ద స్సహ(సౌాక్షః పర్వతానాం శత।|కతుః, 

పక్షం శ్నిచ్చేద వజేణ తత తత సహ్మసశః. ౧౨౯: 

స మా ముపగతః (క్రుద్దో వజ ముద్యమ్య దేవరాట్, 
తతోఒహం సహసా క్షి ప _ప్తః శ్వసనేన మహాత్మనా. ౧౨౬. 

-_ ———_ 

సంబంధం వివ ణో తి (వూర్వ ముత్యాదినా.) సకీణః పక్షవంతః, దాః పాదపూరణే,౧౨౬ 

జ రామానుజీయం, (అతిథి రితి.) 'త్వాదృశో మహో” నితి పాఠః. 

| థి రామానుజీయం. కిం చాఒతిథే స్తవ. పూజాయాం " కామ్మారసిర్తిద. ద్వ్యాయోర హి. 
1ప్రత్యుపకార సిద్ది స్స్యా 'దిత్యాహ (త్వం హీత్యాదినా.) . | 
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(హనునుతః మైనాకసమ్మాననం 

అస్మి జా లవణతోయే చ (పక్షీప్పః ప్తవగో త్తమ, 

గుప్రపకషసమ్ముగ శ్చ తవ పి(తా౬ధిరకీతః. ౧౨౭ 

తతో=హాం మానయామి త్వాం మాన్యో పా మమ మాకఘతః, 

త్వయా మే “హ్యేష సంబంధః కపిముఖ్య మహాగుణః. ౧౨ల౮ా 

అస్మి న్నేవంగతే రారే సాగరన స్య మమైవ చ, 

తిం తమనాః రసి ప్రే (పీ (పీ మ కర్తుం త్వ మర్తసి మహో ౧౨౯ 

* (శమం చూత్తయ పూజాం చ గృహాణ రపిస త్తమ, 

(పీతిం చ బహు మస్యస్వ (పీతో౬స్మి తవ దర్శనాత్ ౧౩6 

ఎవ ము ఠః కపి శేష సం నగో తమ మబవీత్, ౧౩౦౪ 
అ ౨ జాం 

, 5 YY శ శ MC Ca ఇ రెనో. ta ఎబురొ౬స్మ్యు కృత మాతిథ్యం మన్యు ఇఒపచియతాం౦. 

(అస్మి న్నితి సమ్మ్యగపక్షః గుప్తనసమ్యగపక్షశ్చు యథా భవామి తథా అభిరతీతో౬సీ్క లు 
శి 

త్యర్తః. ౧౨౭-౧౩౦౪ 
త 

((పీతోఒస్మీతి) రత మాతిథ్యం, తవ దరునావినేరి భావః. మన్యుః కోప, మత్కృతా 

(al 

అ బూజా నే గృహీలేతి కోపో నికసన్యతా మిత్యర్తః. రార్యరాలః, త్వర తే శీ ఘం గచ్చేతి దూం (పేర 

గ ఇ గ గ్; ~ స్నో rf క అ ఇ జె జ్ శ త్ ఒపర్టోొల్ ధృ చ జే జ్! లస స్ో fh కు pd _~_ం 

యతి అహశ్చా=స్యాతిణ ర్త త. ల్ విళందిః [క్రియతే చివిద మహ్ &లివెర్రర ఇత ఇట్ 

సమ్యుదే, అంతే మధ్యే, మయా న సాతవ్య మితి వానరసన్నిధౌ ప్రతిజ్హా కృతా. ౧౩౧ 
ర యు ధి గా 

న రామాసుజయం.((శమ మితి.) పోత్తయ యుంచ, మోన నినన ఇతి చౌరాదికో ధాతుః. 

ఢీ రాదానుజీయం. (ర్యరత కార్యకాల ఇతి.) కార్యః కరణయోగ 

త్వరతే త్వరయతి. ఆఅహాశ్చాఒప్యతివ ర్త రోలే లంకొద్వీప(ప వేశయోగ్య మహశ్చాతివ ర్రశే. 

[4] 
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గ (పతిజ్హా చ మయా దత్తా న స్టాతవ్య మిహాఒ౦తరే. ౧౩౨ 

* ఇత్ఫ్యు కా పాణినా శై_ల మాలభ్య హరిపుంగవః, 

జగామా౬౬కాశ మావిశ్య ఏర్యవా (న్పహస న్నివ, ' ౧౩౩. 

న స పరః ఏతసము[ దాభ్యాం బహుమానా దవెేకితః, 

బిత శోప పన్నాథి రాశీర్చి రనిలాత్మజః. ౧౩౪ 

అథోర్జ్వం దూర ముత్చ్పత్య హిత్వా శైలమహార్థ వా, 

పితుః పంథాన మాస్థాయ జగామ విమలే=ం౦బరే. ౧౩౫ 

భూయ శోర్ట గతిం పాప్య గిరిం త మవలోకయకా, 

వాయుసూను ర్నిరాలంబే జగామ ఏవిమలేఒ౦బరే, ౧౩౬ 

(ఇత్యు క్ష్యేతి) [పహసన్నివ, (పసన్నముఖ ఇ వెత్యర్థః, ౧౩౨-౧౩౩ 

(అధేతి) హిత్వా శై లమహార్హవొ, మూ_్దిమంతౌ తౌ హిత్వేత్యర్గః. అనేన శై లవ 

తృమ్ముదో౬పి మూ ర్షిమ త్రయా తతాఒదృశ్యశతేతి సూచితం. ౧౩౪-౧౩౬ 

శ్ర రామానుజీయం. ((ప్రతిజ్ఞాచేతి) “యథా రాఘవనిర్ముక్త శృర శృ్వసనవిక్రమః, గచ్చే 

త్తద్వ దమిషా్యమి లంకాం రావణపాలితా' మిశి (ప్రతిజ్ఞా దత్తా, తస్మా దిహాఒ౦తరే న స్థాతవ్యం. 

* రామానుజీయం. (ఇత్ఫ్యు_క్తే్వేతి.) ఆలభ్య స్పృష్ట్వా. (పహస న్నివేత్యత ఇవశబ్దో హాస, 

1పకర్షస్య పారమార్థ్యపరః పీతీసూచకః, మందస్మితం కుర న్నిత్యర్థ 

ఢ రామానుజీయం, (స ఇతి.) ఉపపన్నాభిః రామకార్యసిద్ధ్యుచితాభిః. 
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(సానుమతః సుర సావిజయః) | 

త్ర ద్వితీయం హనుమతో దృష్ట్వా కర్మ సుదుష్కురం, 

(పశశంసు స్పురా స్సర్వే సిదా శ్చ .పరమర్ష యః, ౧౩౭ 

* దేవతా, శ్చా౬భవకా హృష్టా _స్తతన్తా _స్తస్య కర్మణా. 

కాంచనస్య సునాభస్య సహసాక శ్చ వాసవః ౧౩౮ 

ఉవాచ వచనం ధీమాకా పరితోషా త్సగద్గదం, 
సునాభం పర్వత (శేషం స్వయ మేవ శచీపతిః. ౧౪౯ 

హిరణ్యనాభ శె లేద పరితుష్టోఒస్మి తే భృశం, 

అభయం త్ర (పయచ్చామి తిష్ట సౌమ్య యథానుఖం. ౧౪6 

ఛీ సాహ్యం కృతం తె సుమహ ద్వి|కాంతన్య హనూమతళకః, 

కమతో యోజనశతం నిర్భయస్య భయే సతి. ౧౪౧ 

రామ నె ప్ర్యైష హ్ దూత్యేన యాతి దాశరథే ర రి9, 

స్మత్కియాం కుర్వతా తస్య తోషితో=స్మి దృఢం తయా. ౧౪౨ 

(త ద్ద్వితీయ మితి) ద్వితీయం సమ్ముదలంఘనాపేక్షయా ద్వితీయం, త త్పర్వతజయ 

రూపం కర్మ. . ౧౩౭-౧౪౦ 

(సాహ్యా మితి.) భయే సతి, సము[ దలంఘ నేఒస్య క్రిం భవిష్యతీ త్యస్మాకం భయే 

సతీ త్యర్లః, ౧౪౯౧-౧౪౫౨ 
థి , 

* రామానుజీయం, (దేవతా శ్వేతి,) తస్య మైనాకస్య కర్మణా దేవతా హృష్టా అభవకా 

సహ్మసాక్ష శ్చ హృృషహ్టోఒభన దితి వచన విపరిణా మేవ సంబంధః. - 

శ రామానుజీయం. (సాహ్య మితి సాహ్యం నహాయకర్మ, సహకారిత్వ మితి యావత్, 

హా వ్రిహ్మణాదిక్వార్ ష్యజ్. త్రే' తయా, నిర్భయస్య భయే సతి అతివి ని_స్పృతసము(దొ పర్యాకాళగమనే 

ముదపతనాదిభయనిమి త్త తసంభావనాయా మపి నిర్భయస్య. ' 
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తతః (ప్రహర్ష మగమ ద్విపులం పర్వతో_త్తమః, 

దేవతానాం పతిం దృష్ట్వా సర్షితుష్టం శత కతుం., 

సవై ద_త్తవర శేలో బభూ వాఒవస్థిత స్తదా, 

హానుమాం శృ ముహూర్తన వ్యతిచ[కామ సాగరం. 

తతో దేవా స్పగంధర్వా స్సిద్దా శ్చ పరమర్షయః, 

అబు9)వ న్ఫూర్యసంకాశాం సురసాం నాగమాతరం. 

అయం వాతాత్మజ (శ్రీ! మాకా ప్లవతే సాగరోపరి, 

హనుమా న్నామ తస్య త్వం ముహూర్తం విఘ్న మాచర. 

రాక్షసం రూప మాస్థాయ సుఘోరం సర్వతొపమం, 

దంస్థ్రాకరాళం పింగాక్షం వక్త్రం కృత్వా నభస్సమం, 

బల మిచ్చామహే జ్ఞాతుం భూయ శ్చాఒస్య పరాాకమం, 

త్వాం విజేష్య త్యుపాయేన విషాదం వా గమిష్యతి. 

ఏవ ముకా తు సా దేవీ దైవతై రభిసత్కృతా, 

సముదమ్య సురసా బి భతీ రాక్షసం వపుః. 

౧౯౪౩ 

౧౪ వి 

౧౪౫ 

౧౪౬ 

రారా 

౧౪౯ 

* రామానుజీయం. (స ఇతి) బభూవా౬వస్థిత స్తదా, తస్మికా కాలే స్వస్టోఒభూ దిత్యర్ణ 8. 

వతి వయాణ వేళాయా మపి “పర్వతేందం సునాభం చ సముపస్స స్య వీర్యవా, నితి మెనాకావసానా మై షీ 

ఖిధానాత్. సాగరం మైనాకాధిష్టితసాగర (ప్రదేశం. 

+ రామానుజీయం. . క్ర రా యం. (అయ మితి.) ఢ్రీమాళా, జత శ్రీశబ్దేన 

ప్యుపర్యుపరి బలాభివృద్ది ప్రయు కా సుషమోభ్యశే, 
అతిదూర సము! దలంఘనే. 



సుందరకాండే - (పథమ స్సర్గః 2 
గ్ 

(హనుమతః సురసావిజయః 

వికృతం చ విరూవం చ సర్వస్య చ భయావహాం౦, 

పవమాను హనూమంత మావృత్యేద మువాచ ౧౫౦ 

మమ భః (పదిష్ట స్త్వ మీశ్వరై. ర్వానరర్ష భ్ 

అహం త్యాం భక్షయిష్యామి _పవిశేదం మమా౬౬ఒననం౦. ౧౫౧ 

ఏవమురి సురసయా (పాంజరి రాఃనరర భః, 
—చి ( ౪ ర్ 

(టుహృష్టవవన శ్ామా నిచం వచన మ(బవీత్. వలి 

రామూ దాశరథి ర్నామ (వవిషో వండరావనం, 
had 

క్ అ వల అష్ట ఇగ శ జ న్ ౧, కె తా 
SEY ty? వ వెదే స చోడ వారర్టయా. నం 

* అనన్గరార౭పిష రసా ఐచదె రసః రాతనె 2. 
a) వాల టీ చలే మలా లి హు 

తస్య ఎరా హతా ధార్యా రావణేన యశస్వినీ. ౧౫౪ 

ఎగ తన్యా స్యృవెశం ఎాఠరొద౬పహాం గామి ష్య రామళాసనాతీ, 

గరు మూర ని రామసం సాహ్యాం విషయవానిని. ౧౫౫ 
ల ళ్ 

అధవా మెఫలీం వుషాః రామం చా౬కి షకొరిణం, 
వా వశే 

సమిషాామి తవ కర సతగం (పతిశ్ళజా మి త ౧౫౬ 
ప జ 

(ఆ న్యేతి ) ఆగ్యరార విష క్తన్య మారీచమృగ్యగహణవ్యాన క్తన్య. ౧.౧౫౪ 

తన తి ద మదేసిని రాషమురాజంవానిని. ౧౫౫..౧౫౬ ( ) శ్ర 

4 (తస్యా ఇడ.) విషంపదాసిని రామరాజ్యవాసిని, తై త్రై లోక్యనాథత్వా (దమునాథ స్యేతి భాపః. 
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ఏవ ముకా హనుమతా సురసా కామరూపిణి, 

ఆ(బవీ న్నాఒతివ ర్తేన్మాం 'కళ్చి దేష వరో మను. ౧౫౭ 

(ఎన మితి.) నాతివ ల్తె న్మాం "'మమాఒఒనన మృపవిశ్య న గచ్చేత్. అతివ _ర్టే దిత్య్మత 

సర ప్యెసద మార్తం.. అత్ర ఇతికరణం (దష్టవ్యం. “అబ్రవీ న్నాతివ ర న్మాం కళ్చిదేష వరో మమే' 

త్యస్యాఒనంతరం త్ర దృష్ట్వా వ్యాదితం వం వాయుప్పుత స్సుబుద్ధిమా. నిల్యాదిశ్లోకా (దష్ట్రవ్యాః.. 

మధ్యే “తం (ప్రయాంతి మిత్యాదయః కేచన శ్లోకాః (పక్షిప్తా అసంగతాశ్చ. శతయోజనాయతత్వే 
వానరై ర్లంకావాసిభి శ్చ జ్రాత స్స్యా దితి విరోధాత్. త ఇమే (పక్షి పకోకాః _. “తం పయాంతం 

ర గు జ వి (రె WU 

సముద్వీక్ష్య సురసా వాక్య మద్ది ఏత్ , బలం జిజ్ఞాసమానా వై నాగమాతా హానూమతః, ప్రవిశ్య వదనం 

మేఒద్య గంతవ్యం వానరో త్తమ, వర ఏష పురా దత్తో మమ ధ్యాలేతి సత్వరా. వ్యాదాయ విపులం 
౦ నికా సా మారుకేళ్ప్పరః, ఏవముక స్సురసయా కుద్దో వానరపుంగనః. అ బవీ త్కురు వె 

థి అలో Vm యె - 

౦ యేన మాం విషహిష్యసే, ఇత్యుక్త్వా సురసాం క్రుద్ధో దశయోజన మాయతః, దశయోజన 

రో బభూవ హనుమాం _స్పదా. తం దృష్ఞ్వా మేఘసంకాశం దశయోజన మాయతం, చకార 

సురసా చాఒ౬స్యం వింశ ద్యోజన మాయకతం, హనూమాం స్తు తతః క్షుద్ద స్త్రి ంశద్యోజన ఘాయత . 

చకార సురసా వక్షం చత్వారింశ త్తథభోచ్చితమ్. బభూవ హనుమాకా వీరః సంచాశద్యోజనో చ్చి9తః, 
చకార సురసా వక్షం షష్టియోజనమాయతం. తధైన హనుమా న్వీర స్స ప్రతీయోజనోచ్చితః,. 
చకార సురసా వక్త మీతీయోజనోచ్చితం. హనూమా నచలప్రభ్యో నపతియోజనోచ్చి) తః, 
చకార సురసా వక్షం శతయోజన మాయతొ” మితి... _ ౧౫౯ 

న 

* రామానుజీయం. “దేవమాతా హనూమతి ఇత్యతఃపరం “(పవిశ్య వదనం మేఒద్య గంతవ్యం: 
వర ఏష ప్పరా దత్తా మమ ధాశ్రేతి సత్వరే' తి పాఠః. (ఏవ మితి విషహిష్య సే, 

సిష్యసీత్యర్థః. (ఇత్వు_క్తే్వేతి.)  దశయోజన మాయతః, “దశయోజనవిసారో 

£] en 4 
en ల్స్ 

G 29 €or ప్ల ననీ 
ర్ం 
౭ © 

బభూవ హనుమా” నిత్యనన “దశయోజనవి స్తీర్హా (తింశద్యోజన మాయకా, చాయా ' వానరసింహా” 
స్యెత్యుక్రచ్బాయోచితం పరిమాణాంతరం- .సురసాదర్శనా. త్పూర్యం . సంక్షి నవా నిత్యవగమ్యతే. 

గే లి 6 cx క్ర (4 సా చాఒ౬స్యం వింశద్యోజన మాయత)” మిత్యత ః:పరం “హనూమాం సు తతః కుద 
5 చ్ జక శ న్న a జా 
త్రింశ ద్యాజన మాయత ఇత్యాది క్రమేణ చకార సురసా వక్షం శతయోజన దూయతి మిత్యేష పాఠ 
(కమః, ఏకే కోకాః కేషుచి -కో_శేమ లేఖక(ప్రమాదా తృతితాః. స ప్పతీయోజనోచ్చి)త ఇత్యాదౌ' 
చీర ఆరః. గ్ క ఖు ధి 
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(హనుమతః సురసావిజయః) 

తం _పయాంతం సముద్వీక్య సురసా వాక్య మ(బవీక్, 

బలం బిజ్ఞాసమానా వె నాగమాతా హానూమతః, 

వవిశ్య వదనం మేఒద్య గంతవ్యం వానరో త్తమ, 

.వర ఏష పరా దత్తో మమ ధా(తేతి సత్వరా, 

వ్యాదాయ వక్రం విపులం స్థితా సా మారుతేః పురః. 

ఎవ ము కర్త న్ఫురనయా (కొద్దో వానరపుంగవః, 

అబవీ ఈ తు రు వై వ శ్ర యేన మాం విషహిష్యనే. 

.ఇత్ఫు కౌ ౪ సురసాం (కొద్దో దశయోజన మాయతః, 

.దశయోజనవిసారో బభూవ హనుమాం స్తదా. 

తం దృష్ట్వా మేఘసనంకాశం దశయోజన మాయతం, 

“చకార సురసా చాఒ౬స్యం వింశద్యోజన మాయతం, 

తాం దృష్ట్వా విస్తృతాస్యాం తు వాయుప్వుత స్సుబుద్ది మాకా. 

హనూమాంస్తు తతః (క్రుద్ద స్ట్రింశ ద్యోజనమాయతః, 
చకార సురసా వక్రం చత్వారింశ _త్తథోచ్చిితం. 

బభూవ హనుమా న్వీరః సంచాశద్యోజనోచ్చి)తః, 

చకార నురసా వం షష్టియోజన మాయతం. 

తథైవ హనుమా స్వీర స్పప్పతీయోజనోచ్చితః, 
"చకార సురసావ క్ర్రం అశీతీయోజనాయతం. 

హనుమా నచలపఖ్యో నవతీయోజనోచ్చి)తః, 
చకార సురసా వక్రం శతయోజన మాయతం.]. 

[1 
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(on 

శ త దృష్ట్వా వ్యాదితం త్వాస్యం వాయుప్వుత స్సుబుద్ధిమాకా. 

[దీర్భజిహ్వం సురసయా సుఘోరం నరకోపమం, | 

సుసంక్షీప్యాఒబఒత్మనః కాయం బభూవాఒంగుష్టమా( తకః. ౧౫౮ 

సోఒ౬భిపత్యాఒబఒళు తద్వక్ర్రం నిష్పత్య చ మహాజవః,. 

అంతరిక్షే సితః (శ్రీమా నిదం వచన మ(బవీత్. గాకా 
౧ 

ఖ్ (పవిష్టోఒస్మి హి తే వం దాక్షొయలణి నమో౭ స్తు తే, 

గమిష్యే య(త వై దేహీ సత్య జ్బాసీ ద్వర _న్హవ. ౧౬౦. 

తం దృష్ట్వా వదనా న్ముక్తం చందం రాహుముఖా దివ, 

అ్మబవీ త్సురనా చేసీ స్వేన రూపేణ వానరం. ౧౬౧. 

me వు. వాలా 
ననా rm mw అ లం క రల జాల టు చవజానా. 

(పకృతం విలిఖ్యతే “త దృష్ట్వా వ్యాదితం త్వాస్యం వాయుప్పుత స్సుబుద్ధిమా జా, సునంక్షీ 

ప్యాఒఒత్మనః కాయం దిభూవాఒ౦గుషమా తకః” ౧౫లా-౧౫౯ా 

((పవిష్టోఒస్మీతి ఎదక్షస్యాఒపత్యం దాకాయణిీ, తత్త్వం చ పూర్వం వరప్ర దానకథననమ మే. 

తయెవ కథీత మిత్యనువాదాత్ కల్చ్యతే. ౧౬౦-౧౬౧ 

wa = 

% రామానుజీయం. (త దృష్ట్వా వ్యాదితం త్యాస్వ మితి.) వ్యాదితం బ్యా తం. ఇడాగమ. 
న్త్వార్షః, అతివి స్తృత౦ వక్త్రం సూక్ష్మరూ'పేణ (పవిశ్యాఒ శ్రేశేన నిగ్గంతు మయం నమీవీన; 
సమయ ఇతి జ్ఞానయోగాత్ సుబుద్ధిమా నితి విశేషణం, 

* రామానుజీయం. ((ప్రవిష్టోఒస్మి హీతి.) దాక్షాయణీ త్యనువాదాతీ స్వవరపదానకథనసమయేే.. 
హనుమంత ముద్దిశ్య స్వకీయం దాక్షొయణీత్వ మపి తయెవ కధిత మిత్యవగంతవ్యం. సత్య డానీ. 
చ్వరం'తవ = త్వదాస్యం (ప్రవిశ్య నిర్గమనాత్ ద్రహ్మణా దత్రో వర సత్య ఆసీ దిత్యరః. వరశబస్య, నపుంసకత్వ మార్గం. . | ! 
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(హా నుమత సింహికాభంజనం) 

4 అర్రసిద్ర్య హరి శేష్ట గచ్చ సౌమ్య యథాసుఖం, 
టే 

శా 

జల్లా ఇ _ ద్ jo అగా wm 
సమానయస్వ "వె దేహీం రాఘటి మహాత్మనా. ౧కు 

త తృతీయం హనుమతో దృష్టా కర్న సుదుష్టూరం 
— లట య YY > 

లో జల ఊఉ జే ఇ నా 

సాయ సాభితి భూతాని [పశళంసు స్తదా హరిం. ౧౬౩ 

ఆ ళం అల జ గా A _ 

స నె నాగర ఇ నాథ ఫ్ మ ఖై నరుకొాలయం, 
చూ 

ఇ” ఖా చ జీ న ళ్ హ్ టగామారులు రా? మాఎశూ wr MIT. ౧౬ 

En. నాట్ అకా 

శ ఆరి వొంిఛారావిః బతగ. శా సిలువ టే, 
వ క. 

నా 4 భో | ue నో కు హో 5 ఇ 3 జో ఇ ఇ శ ఇ »* వావ్ 

ఆకాశగమన మతిషమపషర ద తేరు యం కిథేయుతుం ఆకాక స్వరూపం సరం 
ఆ బి బం 

న Gar wire ~~ జ తలా రాన ద చాన్ ఆలూ (సేవిత ఇత్యాదినా ధ్లోకనప్తవెన. క్రైళిరాచార్రైళి = కైళే రాగవిశేషే ఆదారై క్ట, విద్యాఫువిశ పై 
డ్ మో టే యు a ఫు రుం 

శ os = జు a జబ జే ఇ, _ ఎట్ న్ 7 ho wy ~™ శతం. నే! కాళ నిసా: ws = క సాది ౩ వజాశనినమాహాంతల త తుని రార సాసరె 8 దాసుగం 
స్త్ర ప య యు క ర టర మలం బ 

శ అ కో శ ణో ౬] జో ఇ గ" *” జే ఖో 

= మారా దేవేభ్యో హాహమ్యుపహానాపం గతేన, చి తభానునా అాాగాౌ, మి లనీ Yo ణ్ పాం 

ఇత్యకః. దేవరాజగడొ ర్రాంతే దరాదతలిన్న దిగా 'వాంతే, విరాడే వితానతులే హొవర ఇతి దితాన 
hd 

విశేషణం. 

శీ రామానుజీయం. (౮3) నమానయస్వృ సంగమయ, 

ew జీ చ్లత ఇ ప స టు న GED ఇ a డ్ * రామానుజియం. (ఐత ఇతి.) కIrాదా ౧8 25 రాగవి౪శష!, రదాదారె ౧౪ 

శత ఆన్ ళీ గా . + 

తుంబురుప్త, భృతిభి రిత్యర్డః. ఐరావతనిషేస్3 - ఐరావత మితి 

తేన ని ష్పకే యు డే. “ఇండదాయుభం తిం ఎవను సంర మృజు రొడాతం, బరావతంచ య్య ధ్ర 
అలం ఈ లి 

చంచలా చపతే తి చె జయంర్. వశాశనిసనమాహేత౩త * - న జాశనోం సమః రులణ ఆవూతః అభిఘూత 
యనా నా (కాకా సు Mo ఫ్ర 

ఇ త శాన్ “hb ye గ్ ను శ ? లాటీ ఇం ( 
యేషాం తె &. (వివిక్త ఇతి.) విశ్వ విశరీతి విశ, వ్యాపర ఇతః. వితానే ఉలోచఖూతే, అస్తి 

చ అటో త జా ళు గ్ ఇ 

డితాన ముల్లొ చి ఇతంమోః, పదాం. దరె రితంనః సం “జగాద 
6 వ యె పా లా శ 

జ జ ళ్ “ అ అణ జ“ చి, జ య్ ళో 

గరుత్మా నివ చూరుతి' రితి పాఠ కమః. ఉపరి తు దానుమాకా  ఆువులొాలాటి తాంది నా 

ఫమౌదా ల్లిఖితం. “(ప్రదృశ్యమాన స్పర్వ(త" తి పాఠః. 

[5] 
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చరితే ఇ కై శికాచారై $ రై రావతనిషేవికే, 

హకుంజరళార్దూలపతగోరగవాహనై 8, 

మానె స స్సంపతద్బి శ్చ విమల్రై స్సమలంకృ శే. 
Ce 

విం 

వజాశనిసమాఘాతై-ః పావకై 'రుపళోభితే, 

కృతపుజ్వై ర్మృహాభాగ్రై స్ప ఏర్గజిద్భి రలంక్ళ తే. 

* వహతా హవ్య మత్యర్థం 'నేవితే. చితథానునా, 

(గహనక్షతచం దార్క్మ_తారాగ ణవిభూషి తే. 

మహర్షి గ ా గంధర్వనా గయకసమాకులే, 

వివి_క్లే విమ లే విశ్వే ప్లై విశ్వావసుని "షేవితే. 

చెవరాజగజా(కాంతే చం దసూర్యప థే శివె, 

వితానే జీవలోకస్య వితతే (బసహ్మనిర్మితే. 

బహుళ స్సేవితే వీరై ర్విద్యాధరగతై ర్వరై ౪ 
జగామ వాయుమార్శే తు గరుత్మా నివ మారుతిః, 

(పద్మశ్యమాన స్పర్వ్మ్యత హానుమా న్మారుతాత్మజః, 

భెజేఒంబరం నిరాలంబం లంబపక ఇవాఒ.దిరాట్. 

ప్పవమానం తు తం దృష్ట్వా సింహికా నామ రాక్షసీ, 
మనసా చింతయామాస. (పవృద్దా కామరూపిణీ. 

వూహ (వహళలేతి.) ఇతి త_త్త్వదీపికా. 

విశ్వావసుః గ౦ధర్వరాజః. ఇతి త_త్ర్వదీపికా 

౧౬ 

౧ 

౧౬=రా 

౧డా 

౧౭౦ 

౧౭.౨ 

- N౧e3 

న తె కి కె ఏకం నృ త్రాది, తదాచారై $ స్తుంబురు పభృతిభిః. ఇతి త త్త్యదీపికా, 

ఆకాశస్య ఏకోనపంచాశదగ్నిసంబంధ ముక్తా త త్పంధానభూతచి తభానుసంబంధ 
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(హనుమత ః సింహ కాభంజనం). 

అద్య దీర న ర్హస్య కాలస్య భపిష్వా మ్యహ మాశితా, 

ఇదం టా మే మహ త్స _కీన్ం, చిరస్య వశ మాగతం. ౧౭౪ 

ఇతి సంచింత్య మనసా ఛాయా మస్య సమాతిపత్, ౧౭౪ 

ఛాయాయాం గృహ్యమాణాయాం చింతయామాస వానరః. ౧౩౫. 

సమాక్షిపోఒస్మి సహసా పంగూకృతపరా(క్రమః, ' 

(పతిలోమేన వాకేన మహానౌ రివ సాగరే. ౧౭౬౬ 

తిర్య గూర్చ మధ లైవ ఏక్షమాణ స్తతః కపిః, 

దదర్శ స మహత్ స్త్వ ముళ్టితం లవణాంభసి. ౧౭౭ 

త ద్ద ఫష్ట్వా చింతయామాస మారుతి ర్వికృతాననం, 

కపిరాజేన కథితం సత్త్వ మద్భుతదర్శనం. 

ఛాయా.గాహి మహావీర్యం త దిదం నాఒ్మత సంశయః, ౧౭౮౪. 

సతాం బుద్ధ్వా౬ర్లత_త్ర్వేన సింహోకాం మతిమా న్కపిః. 

వ్యవరత మహాకాయ? (పావృషివ వలాహకః, ౧౭౯ా౪ 
టు 

తస్య సా కాయ ముద్వీక్య వర్ణమానం మహాక పేః 

వ శ్ర (పనారయామాస పాతాళాంత రసన్ని భం, ౧౮౦౪ 

తతత కా. 

(అద్యేతి) దిర్హస్య కాలస్య దీర్చ కాలే గతే సతి, అద్య, ఆశితా * అక్నితీ భు క్రనతీ, 

భవిష్యామి. 

(ఇతీతి) సమాక్షిపత్ సమ్య గృహితవతీ. 

యూ దిన. 

౧౭౪ 

౧e9Yy._.౧౭ ౫ 

(సమాక్షీ ప్ప ఇతి.) పంగూకృత పరాక్రమః కుంరిత గతిః, (పతిలోమేన (పతి 

౧౭౬-౧౭౬ 

(ఛాయా(గాహీతి.) త దిదం చాయా(గాహి, కపిరాజేన కథితం, నాద్మ్యత సంశయ ఇతి 

౧౭౮౯౪౨౧౮౦౪ 
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ఘనరాజీవ గర్జంతీ వానరం సమభి(దవకి, 

స దదర్శ తత స్తస్య వివృతం సుమహ న్ముఖం, 

కాయమా(తం చ మేధావీ మర్మాణీ చ మహాకపిః. 

స తస్యా వివ్వుతే వే వ జసంహననః కపిః, 

సంక్షిస్య ముహు రాత్మానం నిష్పపాత ముహోబలః. 

ఆస్యె తస్యా నిమజ్జంతం దదృశు స్పిద్దబారణాః, 

(గస్యమానం యథా చందం పూర్ణం సర్వణి రాహుణా, 

తత _స్తస్యా నభై. సేక్రీ ర్కర్మా ణు్యుత్య్భ్బృాత్య వానరః, 

ఉత్సపాతాజ.భ వేగేన మనస్స్పంపాతవి. కమః. 

తాంతు దృష్టా చ ధృత్యా చ దాకిణ్యేన నిపాత్య చ, 

స కప్మిసవరో వేగా ద్వవృధే పున రాత్మవాకా. 

ఘనరాజీచేతి) సమభ్నిదనతి సమభ్యద్ర వత్. 

(న దదర్శేతి) కాయమా(త్రం దేహప్ర మాణం, 

స ఇతి, ముహు స్పంక్షీప్య సన్నికరానుగుజ0 సంకుచ్య. 
ల 

COAT 

లలని 

౧దా౩త_౧ట ఆ 

(తత ఇతి.) తతః తేన రూపేణ. మనస్పంపొతవి. కమః మనో వేగతుల్యగతిః, ౧లా౫ 

నా మితి.) దృష్టా దూరా దేవ దర్శనేన, ధృత్యా ఆన్యనియమనజననధా ర్ష్యైన, దాక&ీణ్యేన 
లు , 

౧౮ 

రాదూనుజీయం. (కత ఇతి.) అథ వానరః, మనస్సంపాత విక్ర మస్సకా మనోగమన 

ఎథై. స్తస్యా మర్మా ణ్యుత్కృళత్య తతః ఆస్యాత్ వేగే నోత్సపాత, 
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(హనుమతః పార గమనం 

హృతహృ తా హనుమతా పపాత విధురాజంభసి, ౧రాజ౪4 

తాం హతాం వానరేణాఒ౬శు పతితాం వీక్ష్య సింపికాం. 

భూతా న్యాకాశచారీణి త మూచుః ప్తవగో_త్తమం, ౧లా౭॥ 

భీమ మద్య కృతం కర్మ నుహ త్స_త్త ౪౦ త్యయా హొతం౦. 

సాధయా౬ర్థ మధి సేత మరిష్టం ప్ర వతాం వర, గారారా 

యస్య త్వేతాని చత్వారి వానరెద యథా తవ, 

ధృతి ర్ల షి ర్కతి రాత్యం న స్వకర్మసు న సీదతి, ౧లా౯ా॥ 

స తె స్పంభావితః పూజ్యః ప్రతిపన్నప్రుయోజనః. 

జగామా౭౬౭.కాశళ మావిళశ్య పన్నగాళనవ త్క_పిః, ౧౯౦ 

_పా_ప్తభూయిష్టపార స్తు సర్వతః ప్రతిలోకయకా. 

యోజనానాం శతస్యా౬ంతే వనరాజిం దదర్శ సః, ౧౯౧ 

(హృతహృ దితి.) విధురా ఆర్తా. ౧౮౬౪-౧౮౭౪ 

(భీమ మిత్యాది.) అరిష్టం శుభం యథా భవతి తథా, యస్య సింహికారూపన త్త కన్య, 

దృషిః ఆయతిక్షమసూక్షే్మేక్షణం, మతిః అరత త్వనిశ్చయః, (కియాన తం దాక్ష్యం, యథా తన 
థు డు ధాని —O 

తథా యస్య చత్వారి సంతి, త త్త్యయా హతం, తా న్యేవ చత్వా ర్యాహ (ధృతి రితి) యా ధృతిః, 

(స్వ్ర కర్మసు స్వానుకూల్యకార్యేషు, నాఒవసీదతి - యా దృష్టి ర్నావసీదతి, యా మతి ర్నావసీదతి, 
య ద్దాత్య్యం నావసీవతి, ఏతాని చత్వారి యన్య సంతి త తయా కొత మితి యోజనా. ౧ిలాణా॥| 

(స ఇతి.) సంభావితః పూజితః, ఫ్ర తిపన్నఫ యోజనః పాక్స9 తిభాసితకార్యసార  , 

త దోషే సమానేఒపి సురసాయా జయస్ట తిప తిః సింహికాయా వధప్ర తిప త్తిశ్చ. ౧౯౦౪ 
— 

(పాతి. పా పభూయిషపారః (పా పపాయతీరః. ౧౯౧ 
లీ వాల . అవల (0) అణాల 

యడ న 0 తా పంల నం టై ల. మ వన తానా. 

* “నావసీదతి కర్మను" ఇతి గోవిందరాజీయపాఠః. 
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ల 

దదర్శ చ పత న్నేవ వివిధదు)మభూషితం. 

ద్వీపం శాభామృగ శష్టో మలయోపపనాని చ, గాకా, 

సాగరం సాగరానూపం సాగరానూపజాకా దుమాకా. 

సాగరస్య చ పత్నీనాం ముఖా న్యపి విలోకయకా, ౧౯౩| 

స మహామేఘసంకాళం సమీక్షాఒ౬త్మాన మాత్మవాజ. 

నిరుంధంత మివా౭.౬కాశం చకార నుతిమా న్మతిం, ౧ండాళం(' 

కాయవృద్ధిం సి వేగం చ మమ ద్య స్వెన రాక్షసాః. 

మయి కొతూహలం? కురు రితి మెనే మహాకపిః, ౧౯4 : 

తత శృరీరం సంకిప్య త న్మహీధరసన్ని భం. 

పునః పకృతి మాపెదే వీతమోహా ఇవాఒ౬త్మవాకా, ౧౯౬౪. 

త దూప మతిసంకిప్య హనుమా నృికృతే' స్థితః, 

త్ర (నమా నివ వికంమ్యు బలిపిర్యహరో హరిః, గ౧ా౯ా౭: 

(దదర్శెతి.) మలయోసవనాని = లంకామలయ ఇతి దకిణతీరే స్టితః మలయ. తస్తోో 

౧౯౨౨. 

(సాగర మితి. ) న సాగరస్య పత్నీనాం నదీనాం _శ్రికూటోత్సన్నానాం, ఆర్మానం స్వశరిరం, 

మతిం చకార, మేన ఇతి యావత్. ౧౯ాఆ€(౧౯ YU 

కథం మేన ? ఇత్య(తాహా (కాయవృద్ది మితి.) ౧౯ AL: 

(తత ఇతి.) పునః (పకృతి మాపేదే పున ర్నిజాకారం (ప్రా ప్పవాక. ౧౯౪: 

ఉం శరీరస౦క్షేపం దృష్టాంతార్జ మనువదతి (త దూప మితి.) ౧౯౭౪. 
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(హనుమతః _తశకూటకిఖర పా ప్పి?) 

4 స చారునానావిధరూపధారీ పరం సమాసాద్య సముదితీరం. 
పరై రశక్యః పితిపన్న రూప స్పమిక్షీతాత్మా సమ వేక్షికార్డః, ౧౯ాల౮॥ 

తత స్ప లంబస్య గిర స్సమృదైే విచిత్శికూ కు నిపపాత కూ, 

స కేతకోద్దాలకనాళికేరే మహాదిికూటపితిమో మహాత్మా, ౧౯౯ 

తత స్తు సంపాంస్య సముదితీరం సమీక్ష్య లంకాం గిరివర్యమూర్షి ష, 

కపి స్తు తస్మి న్నిపవాత పర్వతే విధూయ రూపం వ్యథయకా మృగద్విజాకా. ౨౦౦॥ 

స సాగరం దానవపన్నగాయుతం బలేన వికిమ్యు మహోర్మిమాలినం. 

(స చార్వితి) (వతిసన్నరూపః (పజిపన్నస్వభావశరీరః, అభూ దితి శేషః. సమీకితాత్మా 

సమీక్షితదేహః, సమవేకీతార్గః నిరూపితకార్యః, పూర్వోక్షోపసంహారళ్లోక ఏషః. " ౧౯౮౪ 

(తత ఇతి లంబస్య లంబమాన స్యేవ సితస్య, అవిజ్రాతాగస్యే త్యర్లః. విచ్చితకూ కే 
(ఎ) Sa చె 

వివిధాశ్చర్యసమూహే. “కూట స్త్వత్రీయాం పృంజపాలయోి రితి. దర్చణః. ఉద్దాలకాః 

"లే ష్మాతకాః, - ౧౯౯॥| 
use) 

న్యర్హయకా మృగద్విజా నిత్యాదివిశేషం వక్తు ముక్త మర్గ మనువదతి (తత స్తిషతి.) oO 
థి a —0 

సముదతీరం తీరోపర్యాకాశం, విధూయ రూపం పూర్వరూపం విహాయ. వృత్త ముపజాతిః. అస్మి 

సరే సారెకాధికద్విశతళోకాః, ౨౦౧౪4 
లి వ ౧౫ | 

ద ద ద ల బు 

* రామానుజీయం. (స చార్వితి,) పూర్వో క్రారసంగహళ్లోకోఒయం. చారునానావిధరూపధారీ 

త త్తత్కార్యానుగుణ్యన పరిగృహీతరమణీయస్టూల సూక్ష్మ దిరూపః, పరైః సింహికాదిభిః , అశక్యః 

అ పధృష్యః, సః, పరం సమ్ముదతీర మానసాద్య, సమీక్షితాత్మా సమాలోకితాతి పమాణస్యశరీరః, 

సమ వేక్షితార్డః సమాలోచితకార్యః, (పతిపన్న రూపః అంగీకృత నిజశరీర ః, అభూ దితి శేషః. . 



లె 40 (శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టై 

నిపత్య తీరే చ మహోదధి సదా దదర్శ లంకా మమరావతీ మివ. ౨౦౧౪. 

ఇతి (శ్రీముదామాయణే, సున్షరకాళ్డే, పథమ స్సర్గః, 

శస మ — 

అథ ద్వితీయ స్సర్గః 

నబ. 

స సాగర మనాధృష్య మతి కమ్యు మహాబలః, 

ఖః తికూటశిఖరె అంకౌం స్థితాం స్వన్శి దదర్శ హా, గా 

తతః పాదపము కేన పుష్పవర్దెణ ఏర్యవాకా, 
= 

అభి వృష్ట స్థిత స్తత బభౌ పుషమయో యథా. 3 

యోజనానాం శతం (శ్రీమాం_స్టీరా ప్యు తమవి(క్రమః, 

అనిశ్ళ్వస న్యపి _స్తత న గ్లాని మధిగచ్చతి. (0 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణో, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సుందర కాళ్లవ్యాఖ్యానే, 

(పథమ స్సర్గః, 

అథ ద్వితీయ స్సర్గః. 

లె... 

(స సాగర మిత్యాది.) ౧ (0 

* రామానుజీయం. 'తికూటగిఖరే లంకాం స్టా" మితి పాఠః. 
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(హనుమతా (తికూట+శఖరాత్ లంకాదర్శనం) 

శీ శతా న్యహాం యోజనానాం కమేయం సుబవూ+- న్యపి, 

కిం పున స్పాగరస్యాఒ౦తం సంథ్యాతం శతయోజనం,. x 

సతు ఏర్యవతాం (శేషః పవతా మపి చో తమః, 
ల ౧ 0 

జగామ వెగవాలా లంకాం లంఘయిత్యా మహోదదిం. ఎక 

¥ శాద్వలాని చ సీలాని గందవం3 వనాని చ, 

గండవంతి చ మధ్యన జగామ నగవంతి చ. అ 

* శెలాం శ్చ తరుసంఛన్నాకా వనరాజీ శ్చ పుష్పితాః, 

అభిచ్న కామ తేజస్వీ హానుమాకా స్పవగర్ష భః, ౭. 

 సముదలంఘనే కుతో గ్లానిం నాఒధ్యగచ్చ దిత్యత్రాహ (శతానీతి.) ౪-౫ 

(శాద్వలానీతి.) గండవంతి స్టూలోపలవంతి. నామైకదేశే నామగహణేన గండశళబేన 

గండశ్రై ల ఉచ్యతే, ౫౭ 

ఎ. ద i బాకా 

శీ రామానుజీయం, సము దలంఘనే కుతః (శ్రమం నాఒధ్యగచ్చ త్ర తాహ (శతా న్యహ' 

మితి.) అహం సుబహూన్యపి యూజనానాం శతాని (క్రమేయం, శత యోజనస ౦ఖ్యాకం సాగరస్యాఒ౦తం 

కిం పున రితి, అమన్యశేతి శేషః. 

క్ రామానుజీయం. (శాద్వలానీతి.) వనాని పర్వత స్థవనాని, గండవంతి స్థూలపాషాణవంత్,. 

మధ్యేన మధ్యమారణ, నగవంతి (పశ స్తవృక్షయు కాని, 
Nn — అవత 

* రామానుజీయం. (శైలా నితిి అత శ్రైలళబ శృృంగపరః, లంబాఖ్యగిరే రుపరితన 
యా యు ది . 

స్యోచ్యమానత్వాత్ . 

[6 | 
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* స తస్మి న్నచలే తిష్టకా వనా న్యుపవనాని చ, ei 

గి స నగా(గే చ తాం లంకాం దదర్శ పవనాత్మజః, రా 

సరళా న్యర్జి కౌరాం శ ఖర్జూరాం శ్చ సుపుష్పితాకా, 

(పియాళా న్మ్కుచుళిందాం శ్చ కుటెజా న్మెతకాొ నపి. డా 

(పియంగూ న్షంధపూర్ణాం శో సీపా న్న_ప్తచ్చదాం _స్తథా, 

అసనా నో-విదారాం శ్చ కరవీరాంశ్చ పుష్బితాకా. ౧౭ 

పుష్పథారనిబద్దాం శ్చ తథా ముకుళితా నపి, 

పాదపా న్విహగాకీర్ణాకణా పవనాధూతమ_స్తకాకా. ౧౧ 

హంసకారండవాకీర్ణా వాపీః పద్య్మోత్సలాయుతాః, 
౬9 

అకీడా న్వివిధా (నమ్యా£౯ా వివిధాం శ్చ జలాశయాకా. ౧౫౨ 

సంతతా స్వివి ధ్రై ర్వ కై సర్వ ర్తుఫలపుష్పిత్రె 8, 

ఉద్వానాని చ రమ్యాణీ దదర్శ కపికుంజర:. యా3 

(స ఇతి.) స తస్మి న్నిత్యర్హ దదర్శే త్యపకృష్యతే. 24_లా 

(సరళా నితి.) యూపసరళాకా, కరి కారా న్పరివ్యాధాకా, ఖరూరాకా కంటకచ్చదా౯, 
ధ్ర జ 

_అయాళొకా ధనుఃపటాకా, ముదుళిందాకా జంవీరాకా, కుటజాకా, (పియంగూ౯ ఫలినః, గంధ 

పూర్ణాళా సీపా౯, అసనాకా, కోవిదారాకా చమురికాకా, ఆ(కీడాకా సర్వసాధారణ కీడాస్టానాని, 
3 థి 

ఉద్యానాని రాజయోగ్యాని, సర్వ రుఫలపుష్పితె 8=సర్వ్య రుషు ఫలపుష్పా ణ్యేషాం సంజాతానీతి తె $;,౯=-౧౩ 
అవనే HQ 0 యా 

* రామానుజీయం. (స ఇతి.) తస్మి న్నచలే అందగిరౌ, తిష్టకా ననా న్యుపవనాని చ 

దదర్శే త్యపకృష్య సంబంధనీయం. అన్యథా తచ్చట్లోఒతిరిచ్యేత. 

శీ రామానుజీయం. (స ఇతి) నగా్యగే _తికూటిఖరే. 
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౧ 

(హనుమతా (తికూటశిఖరాత్ లంకాదర్శనం 

సమాసాద్య చ లత్మీవాకా లంకాం రావణపసాలితాం, 

పరిఘాభి స్పపద్మాఖి సోత్సలాభి రలంకృతాం. గా౪ 

సతాపహరణార్థెన రావణీన సురక్షితాం, 

సమంతా ద్విచరద్భిశ్చ రాక్షనై రుుగధన్విభి:. ~ > 

కాంచె నేనా ఒ౬వృతాం రమ్యాం (పాకారెణ మహాపురీం, 

గ్భహా శ్చ (గహసంకాశ్రై శ్చారదాంబుదసన్ని భై ౩. ౧౬ 

పాండురాభిః (వతోళీభి రుచ్చాభి రభిసంవృతాం, 

* అటాలకశతాకీరాం పతాకాధ్యజ మాలిసిం, ౧౭ 
ఓ డం 

తోరణై 8 కౌంచ నై. రివ ర్లతాప_జ్తవిచ్శితితై *, 

దదర్శ హనుమా న్హంకాం దివి చేవపురీ మివ. ౧లా 

గిరిమూర్జ్ని స్థితాం అంకాం వాండురై. ర్భవనై. శుభ ౭, 

దదర్శ స కపి(శేష్ణః పుర మాకాశగం యథా. ౧౯ 

(సమాసాద్వ్యేతిఎ) సనూసాద్య దదర్శేతి కి యాభేదా ల్లంకాపదావృ తిః. లక్షీ్మీవాకా జయ ఫ్రై శ గు ల 

సూతుకౌంతిమాళా, ఉత్సలాని పద్మవ్యతిరి క్రాని సరసిజాని, సీతాపహరణం అర్హః ప్ర యోజనం 

యస్య తేన, సుర క్షీత త్వే 'హీతు రయం. విచరద్చి చ్చే తత చకారో భిన్న కమః. 'ాక్ష'సై శ్చ 

సురక్షితాం, _(గహసం౦కాళైైః నవగహతులై $*, పొాండురాభిః సుధాలి ప్పభూమికత్యాత్ సితాభిః, 

(నకోళీభిః కీ దీధిః, అట్టాలకాః అట్టాః, పతాకాధ వృజమాలినీం - లతాదిరేభా విచిత్రి తసటవిశిష్లాః పతాకాః, 

మత్స్యమక రాద్యాకారాః ధ్యజాః, _వీహ్యాదిత్వా దిసి?, లతాస జయః లళాకార కేవా? ౧౪.౧౯ 

ఖ్ అట్టాలకశ తాకీర్హాం (పాకార వేదికోపరి యుద్ధాక ౦ సరికల్పితమంచ వి శేషశతసంకులాం. 

మత్స్యాద్యాకౌరా ధ్వజాః, తతోఒన్యాః పతాకాః, లతాప _జ్ఞ్స_ యః విచితరచనావిశేషాః, “దదర్శ. 

హనుమాకా లంకా” మితి పున ర్లర్శనాభిధానం విశేషాంతరవివక్షయా ఉపమానాంతరవివక్షయా చ. ఇతి 
త త్త్యగీపిరౌ, 



44 .. శ్రీమయదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టై 

పాలితాం రాక్ష సేం దేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణా, 

ప్ప్లవమానా మివాఒ౬కాశే దదర్శ హనుమా న్పురీం. అం 

i వష వాకారజఘనా౦ విపులాంబునవాంబరాం, 

శతఘ్నం శూలకేశాంతా మట్టాలకవతంసకాం. ౨౧ 

మన సేవ కృతాం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణా. ౨౧౪ 

ఛి కై లాసళిఖర్మ పఖ్యా మాలిఖంతీ మివాఒంబరం, 

డీయమానా మివాజఒకాశ ముచ్చితై రృవనో త్తమైః. ౨౩ 

సంపూర్ణాం రాక్షసై రర ర్నాగ రోగవతీ మివ, 

అచింత్యాం సుకృతాం స్పష్టాం కుబేరాధ్యుషితాం పురా. ఎల 

(వ ైపేతి.) వ్యపెత్యాదావపి “దదర్శ హనుమాకా కపి” రిత్యనువ ర్తతే. వృప్రం (ప్రాకార మ 

యూ రికః, (పౌకారః సాలః, విపులాంబు పరిఘారూపం నవాంబరం యస్యా స్పా, శతఘ్ని 

యం త విశేషః. వతంసః అవతంసః, వాగురిమతేనాఒల్లోవః. వస్తుతో విశ్య్వకర్మణా నిర్మితాం, 
విచార్యమాణే కేనాపి మనసా నిర్మితా మివ స్టితా మిత్యుక్చే క. ౨౦.౨౧౪ 

(ద్వార మితి.) ఉత్తరం ద్వార మాసాద్య, చింతయామాస మనసా నిరూపయామాస, 

(కైెలాసెత్యాది) డీయమానాం గచ్చంతీం, “డీ జ్విహాయసా గతా" విత్యస్మా 
చ్చానేచ్ . 

౨౩.౨౪ 

* రామానుజీయం. (వ్నపేతిం వృపసం చయః, [పాకారాధార వేదికేతి యావఠ్. “స్యా చృయో 
వప మనస్తియాి మిత్యమరః, (పాకారః సాలః, విపులాంబునవాంబరాం . అ(తాంబుశ బ్రేన 

వ = | “uw wr య పరిఘూంతర్షతి జల ముచ్యెతె, అట్లాలకాః వతంసః కర్ణాభరణం యస్యా స్సా, మనసా కృత మివ 
స్టేశాం, విశ్వకర్మణా నిర్మితాం, లంకాం దదర్శే త్యనుషజ్యఅ. 

శీ రామానుజీయం. (క్రై లాసేత్యాది) ఆలిఖంత మితి లింగవ్యత్యయః. డీయమానా మివ 
ఉద్గచ్చంతీ మివ. 
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గ్ 

(హనుమత।ః లంకాదర్శనజచింతాప్రకారః 

దంష్టిభి రృహుఖి శూర శూలపట్టనపాణిభి ః, 

రకితాం రాక్షనై ర్లోరై ర్లుహా మాశీవిషై రివ. _9౫ 

వ తన్యా శ మహాతీం గు_ప్తిం సాగరం చ నిరీక్ష్య నః. 

రావణం చ రిపుం ఘోరం చింతయామాస వానరః. ౨౬ 

* ఆగత్యాఒపహ హరయో భవిష్యంతి నిరర్గకాః, 

నహి యుద్దెన వై లంకా శక్యా జేతుం నురై రపి. ౨౭ 
యె 

శ ఇమాం తు విషమాం దుర్గాం లంకాం రావణవాలితాం, 

(వాప్యా౬పి స మహాబాహుః: కిం కరిష్యతి రాఘవః. ౨౮ 

శ అవకాశో న సాంత్వస్య రాక్ష'సే ష్వభిగమ్య తే, 

న దానస్య న భదన్య నైవ యుద్ధస్య దృశ్యతే. ౨౯ 

నన ల. 

న డీయమానత్వాదివి శషణ విశిష్టాయా 8 తస్యా అంకాయా?ః, మహతీం గుప్పింం 

సాగరం చ, రావణం ఘోరం రిపం చ, నిరీక్ష్య జ్ఞాత్వా, వానర క్పింతయామా సేతి సంబంధః. 

* రామానుజీయం. చింతాప్రకార మాహ (ఆగత్యాపీత్యాదినా) అత్ర అపిశబేన దుస్తరసాగర 
WU WU ణి ఎవని 

'అంఘనపూర్వక మాగమన మేవ దుర్షట మితి సూచ్యలే. 

ఛీ రామానుజీయం. న కేవలం వానరై రనొధ్యా, కింతు రామెణా ప్యసా ధ్యేత్యాహ (ఇమా 

మితి.) సః, సాలగిరిఘావిదళనాదిము దృష్టపరా(క్రమ ఇత్యర్థః. 

ఢ రామానుజీయం. (అవకాశ ఇతి.) సాంత్వస్యాఒవకాళాభావః ఆసురపకృతిత్వాత్ ; 
4 

దానస్యాఒవకాళా భావః అరోపచితత్వాతీ : భేదస్యా౬వకాళశా భావః బలదర్చితత్వాత్ ; యుద్దస్యాఒవకౌాళా 
థి ధ 



శగ్టి (బ్రమ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 

* చతుర్జా మేవ హి గతి ర్యానరాణాం మహాత్మనాం, 

వాలిప్కుతస్య సీలస్య మమ రాజ శ్చ దీమతః. కరా 

యావ జ్ఞానామి వై దేహం యది జీవితి వా న వా. 

తత్రైవ చింతయివ్యామి దృష్ట్వా తాం జనకాత్మజాం. తగా: 

తత సృ చింతయామాస ముహూ ర్తం కపి కుంజర:, 

గిరిశ్ళంగే సిత స్తస్మికా రామస్యాఒభ్యుదయ రతః. ౩ 
థి = 

అనేన రూపేణ మయా న శక్యా రక్షసాం పురీ, 

_పపెష్టుం రాక్ష నై రబా కూర రృలసమన్విత్రై 8, ౩ ౩ 

ఉగాజసో మహావీర్యా బలవంత శ్చ రాక్షసాః, 

వంచనీయా మయా సర్వే జానకీం పరిమార్షతా. కళ 

లక్ష్యాల మ్యేణ రూపేణ రా|తే" అంకా పురీ మయా, 

(వవేష్టుం (పొప్త పకాలం మొ కృత్యం సాధయితుం మహత్. ౩౨౫. 

ను వు నలా టాడా య స 

వం విచార్య నాజయ మేతద్విచారకాల ఇత్యనుశేతే (యావ దితి.) యావకి యదా, 

బీవతి వాన వేతి వై దేహీం జానామి. తతె త్రై 9వ కాలే, తాం జనకాత్మజాం దృష్ష్యా చింతయిష్యామి. 
రై 

యడ్వా, యావచ్చట్టోఒవధా "కణ జానావే మ్యెవన జీవతి వా న వేతి జానా మే రవ, యది జీవతి తదా తాం 

జనకాత్మజా ళ్ దృష్ట్వా, తత 9వ తత్కాల ఎవ, చింతయిష్యామీ త్యన్వలయ.:, కం_౩౧ 

(తత ఇతి.) చింతయామాస, వె దేహేదర్శనోపాయ మితి శేషః, ౩3౨.౭౪ 

(లక్యాలక్యేతి.) లక్ష్యశరీర తే రాక్షసా గృహ్రాయుః. అలక్ష్యశ రీర త్వే సర్యా లంకా న 

విచేతుం శక్యా. కృత్యం సాధయితుం ప్ర వెష్టుం కృత సాధనాయ ప్ర వేస్టుం, (ప్రా ప్రకాలం 

యుక్తం, 3౫. 

* రామానుజీయం. (చతుర్దా మితి గతిః పాప్తిః, సంభావితేతి శేషః. 
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(హనుమతా లంకా ప్రవేకోపాయచింతనం) 

* తాం పుదీం తాదృశీం దృష్టా దురాధర్లాం సురాసురై 9, 

హనుమాం శ్చింతయామాస వినిశ్చిత్య ముహుర్ముహుః. 3౬ 

కెనోపాయేన సళ్యేయం మై మెధిలీం జనకాత్మజాం, 

దృష్ని రా క్ష సెం దేణ రావణేన దురాత్మనా. 32 
రు a 

న వినశ్యే త్కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మనః, 

ఎకా మేక భా పళ్యేయ౨ గ్గే రహితే జనకాత్మజా౦, ౩6౮ 

భూతా శ్చార్ధా విపద్యంతే 'దెశకాలఏి రోధితాః, 

ఏక్షబం దూత మానాద్య తమ స్ఫూరోదయే యథా. ్రిజా 

—— వనాలు ననుననలు 

(తా మితి.) వినిశ్చిత్య సీతా న్వేషణప్ర కారం వినిశ్చిత్య, ముహుర్ముహు స్త మేవ చింత 

యామా'సె త్యర్హ 8. 3౬...88 

(న వినశ్యే దితి) (ఏకశ్చ పశ్యేయ మితి) అత్రాపి కథ మిత్యనుషంజనీయమ్. రసొతే 

ఏకాంతే. శిరా 

పండితేన ముహును వ్మహు ర్విచార్య కార్యాణీ కర్తవ్యాని, న తు సండితమానినా సకృ 

. ద్వెచార్యక ర్తవ్యాని, తథా సతి దోష స్స్యా దిత్యాహ (భూతా శ్చేతి) భూతా శ్చాఒర్లాః సమ్యగుపాయ 

(పయోగా న్నిష్పన్న(పాయా అప్యర్థాః, విక్షబం అదీరం అవిమృశ్యకారిణం, దూత మానాద్య, 

దేశకాలవిరోధితా స్సంతః, సూర్యోదయే, తమో యథా తమ ఇవ, తద్దూతస్యాఒవిమృళ్యకారిక్వేన 

సద్య ఏవ విసద్యంతే, నశ్యంతి త్యర 8. శిలా 
0 

* రామానుజీయం, (తా మితి.) *“వినిశ్వస్య ముహుర్ముహు'” రిత్యనేన సముదిలంఘనా దపి 

-అంకృాప వేశస్య దుష్కరత్వం ద్యోత్యతే. వినిశ్వస్య ఇతి. వా, 

రామానుజీయం. రహితకే జనరపొతే. 
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అర్లానర్దాంత రే బుద్గి ర్నిశ్చితాఒపి న శోభతే, 
థి ధి ధ 

మఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతాః పండితమానినః. Fe 

న విన ళ్యే త్క_థం కార్యం వైక్షబ్యం న కథం భవెత్, 

లఅంఘనం చ సము. దస్య కథం నున వృథా భవేత్. ౪౧. 

మయి దృష్టా తు రక్షోభీ రామస్య విదితాత్మనః, 

భవే ద్వ్యర్థ మిదం కార్యం గావణానర్థ మిచ్చతః, ౪౨ 

న హి శక్యం క్వచిత్ స్థాతు మవిజ్ఞాతేన రాక్షనై ః, 
అపి రాక్షసరూపేణ కిముకాఒన్యేన కేనచిత్. ౪౩. 

వాయుర హ్య(త న జ్ఞాత శ్చరే దితి మతి ర్మమ, 
దో 

న హ్య _స్ట్యవిదితం కించి (దాక్షనానాం బలీయసాం. ల 

ఇహా౬హం యది తిష్టామి స్వేన రూకేణ సంవృతః, 

వినాశ ముపయాస్యామి భర్తు రర్గ శ్చ హీయతే. లంక 
ఆ ధి 

rr oe ను 

న కేవలం కార్యహానిః, కింతు స్వామ్యాదీనాం బుద్దిళూన్యతా౬పి స్యా దిత్యాహ (అర్టేతి.), 

అ తాపి విక్ష బం దూత మాసాద్యె త్యనువ ర్తతే. అర్జానర్జాంత 6 = అర్థానర్హ యోః (ప్రయోజ నసాధనయోః 

కార్యాకార్యయోః అంతరే విషయే, నిశ్చితా రాజ్ఞా స నచివై శ్చ నిర్జితా , బుద్ది, విక్ష బం దూత మాసాద్య 

న కోభతే, అనర్గకారిణీ భవతీ త్యర్గః, ఇద మేవ సమర్ద్యయతే (ఘా తయంతీతి.) ళం 

ప్రాగు క్ర కదోషా స్సషస్మికా కథం న స్యు రితి చింతయతి (న విన శ వే దితి.) కార్యం 

రామకార్యం, కథం కెనోపాయేన, న వినశ్యేత్. కి మద్యాఒసరాహ ఏవ లంకా ప వేష్టవా 
(32) 

వ్యా? ఉత 

ర్మాతే ? క్రి మనేనై. వ మహతా రూపేణ (వవేష్టవ్యా ? డన హా "స్వేన రూ'పేబ్ ర్యర్దః. వె 

మమాపాండి త్యం, కథం న భవేత్. ౪౧. 

చేశే దోష మాహ (మయీతి.) భై: 

ల్ల ల యి 

(౯ 

ణ |సవేశం నిరాచషే (న హీతి) స్వేన రూపేణ స్వాభావికమహరా 
అం రు > 

రూపేణ. ల. 
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(హనుమతః లంకాదర్శనం) 

త దహం స్వేన రూపేణ రజన్యాం (హాస్వతాం గతః, 

లంకా మధిపతిష్యామి రాఘవస్యాఒర్షసిద్దయే. లజ. 
థి థి 

రావణస్య పురీం ర్మాతా (ప్రవిశ్య సుదురాసదాం, 

విచిన్వ నృవనం సర్వం ద్రక్ష్యామి జనకాత్మజాం,. ౮౭. 

ఇతి సంచిత్య హానుమాకా సూర్యస్యా౭_ సమయం కపిః 

ఆచకాంకే తదా వీరో వై దెహ్యా దర్శనోత్పుకః. ఆటా 

సూర్యే చా౬ సంగతే రాత దెహం సంకీప్య మారుతిః. 

పృషదంశకమా(త స్పా బభూవాఒద్భుతదర్శనః. షాక 

(సదోషకాలే సానునూం సూర ముత్ ప్లత్య వీర్య్వవాకా, 
— ౬3 గిం a 

(పవి వేశ పురీం రవమ్యాం సువిభ క్రమ హాపథాం. ౫౦ 

* (పాసాదమాలావితతాం స్తంభై ౩8 కాంచనరాజతై 8, 

సరిశేషా ద్రాతౌ ప్రూన్వరూపేణైన (ప్రవేష్టవ్య మిత్యాహ (త దహ మితి.) = ౪౬-౪౮ 

(సూర్య ఇతి.) స్వేన రూపేణ, సృషదంశకమా. తః బిడాలపి మాణః. జడా 

(పదోషకాల ఇతి) (ప్రవివేశ (ప్రవేస్టు ముష్మకాంతః, చతుర్ణే సర్ధి (పవేశన్య వక్ష్యమాణ. 

త్యాతీ. లంకాదర్శనం తు తికూ టదర్శనస్థిత్యా. so. 

(పాసాదెళ్యాది) కాంచనరాజతై ౩ _స్తంభై 8 శాతకుంభమయె ర్లాలె శృ ఉపలక్షితాం, 

(గంధర్వనగరోపమా మితి) గంధర్వనగర౦ నామ నానారత్నమయగోప్పురప్రాసాదాదియు క్తనగరాదివ 

—— 

* రామానుజీయం. ((పాసాదెతి) అ భ్రంలిహత్వా తి విచిత్ర త్వాభా్యం గంధర్వనగరౌపమ్యం. 

సృటికనంకీ ర్రైః కార్తస్వర విభూషి తై శ్చ తలై రుపలక్షితై 8. సప్రభౌమాషభౌమాః = భూమిషు భవంతితి 

[7] 



ఫ్ (శ్రీమద్రామాయణే, గ*విందరాజీయనవిశి స్టే 

శాతకుంభమమయై ర్హాలె ర్ల్గంధర్వనగరోపమాం, ౫౧ 

స_ప్టభొ మాష్టభౌమైశ్చ స దదర్శ మహాపురీం, 

తలై స్పృృటికస సంకీర్ణ 8 కౌార్తస్వరవిభూషి త్రై ౩, ౫౨ 

వె డూర్యమణిచిల్రై శ్చ ము క్ర్తాజాలవిభూషి తై ౭, 

తల శ్ళుళుభిరే తాని భవనా న్య(త రక్షసాం, ౫3 

* కౌంచనాని విచ్శితాణి తోరణాని చ రక్షసాం, 

లంకా ముద్యోతయామాసుః సర్వత స్పమలంకృతాం. ౫౪ 

అచింత్యా మద్భుతాకారాం దృష్టా లంకాం మహాకపిః, 

ఆసీ ద్విషణ్హూ హృష్ట శ్చ వైదేహ్యా దర్శనోత్సుకః. ౫1 ౫ 

డ్యాసమాన మభచ్చితం, తద్వ దాశ్చర్యావహో మిత్యర్థః. యథోక్తం - “అనేన రత్నాకృతి ఖే ఏరా 

జతే పరం సతాకాధ్వజతో రణాన్వితం, యదా తదా హా స్తిమనుష్యవాజినాం పిబ త్యసృృ గ్బూరి రణే 

వసుంధ రే" తి. (న ప్రభూమాషభూమై శ్చేతి) భూమిశబ్దేన ఆసనశయనాదియోగ్యం తల ముచ్యతే. సప్త 

వామమూ యేషాం త స _ప్తభూమాః, కృష్ణాదక్పాండుస ంఖ్యాపూర్వాయా భూమే ర జిష్యత " ఇత్యద్ 

గమాసాంతః. ఏవ మషభూమాః. స _ప్పభూమాదిళబ్రేన తాదృశాః (పాసాదవిశేషా ఉచ్యంతే. 

యదాళ్త స్రానాద్దై రితి శేషః. తె రుపలక్షితాం, ౫1౧౫౪ 

(అచిం త్యేతి) (విషణ్హో ప హృష్ట సతి అచింత్యా దుష్ప్ర) వేశేతి చ విషణ్ణః, యతోఒద్భ్బు 

తాకారా ఆతో విస్మయనీయతయా హృష్టః, ౫౫ 

ని యేషాం తే స్పప్తభౌమాః. ఏన మష్టభౌమాః. స _ప్పభొమాళశ్చాఒష్ట 

మాళశ్చ, తైః, (వానాదై రితి శేషః. తై రుపలక్షితాం పురీం దదర్శేతి యోజనా. 

* రామానుజఖీయం. (కాంచనానీతి.) రక్షసాం తోరణాని రక్షోగృహద్వార స్టతోరణాని, 
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(షా 

(హనుమతో లంకాదర్శనం) 

+ స పాండురోద్విద్ధవిమానమాలినీం మహార్హ జాంబూనదజాలతోరణాం, 

యశస్వినం రావణబాహుపాలితాం కవాచ రై ర్భీమబలై. సృమావృకాం. ౫ ౬... 

న చందోఒపి నాచివ్య మివాఒస్యు కుర్వుం సారాగణై. ర్మధ్యగతో విరాజకా, 

జ్యోత్సా్నావితానేన వితత్య లోక ము_త్తిష్టతే నై కసహస్రరశ్శిః. ౫౭ 

(సెతి)  వూర్వళోకేనాజయ  మేకాన్వయః. సుధాధవళనిమ్నోన్నతవిమానాకారభవన 

మాలినీ మిత్యర్లః. 1౬ 
థా 

ఇదానీం చం| దోదయకాల ఇత్యాహ (చం(దోఒపీతి.) మధ్యగతః సన్నిధానా త్రారాగణ. 

మధ్యగతః, తారాగణై రితి సహయోగే తృతీయా. జ్యోత్సా్నావితా నేన లోకం, వితత్య వ్యాప్య, ఉత్తిస్టతే. 

ఆవిర్భవతి స్మ. “ఉదో౬నూర్థ్వకర్మణీ" త్యాత్మ నేపదం. ౫2 

- + రామానుజీయం. సపొండు రేత్యస్య దృ ప్వేతి పూర్వేణ సంబంధః. పాండురోద్విద్దవిమా' 

నమాలినీం సుధాధాతోన్నతస_ప్తభూమగ్భహమాలినీం, “విమానోఒస్త్రీ దేనయానే సప్తభూమేచ 

సద్మనీ” తి వై జయంతీ. 

* రామానుజీయం. (చంద్ర ఇతి) చందోజపి నై కసహ్మస్రరళ్మిః జో్యోత్సా్నవితానేన 

లోకం వితత్య, అస్య సాచిస్యం కుర్వన్నివ విరాజకా, మధ్యగతః తారాగణై స్సహ, ఉ్తిస్టతే. 

'వాదురభూ ది త్యన్వయః. అత తిష్టతేః పర స్మైపదిత్వాత్ “ఉదో౬నూర్హ గకర్మణీ” త్యాత్మ నేపదం.. 

చై కసహ్మసరకి.' రిత్యత్ర నఇర్థస్య నశబ్లస్య “సుప్ నుపే” తి సమాసః, సాగర మైనాకదివాకరాదిన 

చందోఒపి సొచివ్యం కుర్వు౯ ,పాదురఖూ ది త్యపిశ బేనాఒవగమ్యకతే. 
ల 

a 



ఛ్? శీమ।దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిే శ్రమ | ఏపిశి స్ట 

* శంఖ ప్రభం కీరమృణాళవర్ణ ముద్గద్భమానం వ్యవభాసమానం, 

దదర్శ చందం స స హరిపఏరః పోహా యమానం సరసివ హాంసం. కరా 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, సున్షరకాడ్డే, ద్వితీయ స్సర్గః. 
అమా ఓ ప్రై 

అథ తృతీయ స్సర్గః 

రాకను. 

థీ స లంబశిఖరే లంబే లంబతోయదసన్ని భే, 

స త్త మాసాయ మేధావీ హనుమా న్మారుకాత్మజ:. ౧ 
ఎం థి 

నిశి లంకాం మహాసతో ఏవేశ కోపికుంజరః, 

రమ్యకాననతో యాఢ్యాం పురీం రావణపాలితాం. a 

ఇతి (శ్రీ గోవిందరాజవిరచికే, (క్రీరామాయణభూషటే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్షర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 

ద్వితీయ స్సర్గ 8. 

౫G రా 

అథ తృతీయ స్సర్గః 

తా 

(స లంబెత్యాది.) లంటే లంబాఖ్యే, లంబశిఖ రే లంబగిరికిఖరే ఇతి చాఒఒహం:ః. యద్వా, 

లంజే లంబమాన ఇవ స్టితే, లంబకిఖరే | (తికూటః ఖర, స త్త్వ్వం వ్యవసాయం, థై ధైర్య మితి యావత్. 

వి వేళ (పాప. ౧-౨ 

రామానుజీయం. (శంఖ(ప్రభ మితి.) పోహపయమానం ఉడీయమానం. 

4 రామానుజీయం. _పూర్వసర్గోక్తం లంకాస్ర వేశోపక్రమం వి స్పరేణాహ (స లంబిఖర 

ఇక్యాదినా.) "సః సాగరాశ్హ శతరణేన . (పసిద్దః, మహాస త్త షః సముదలంఘనాదా వ(పతిహతశ _క్తీః, 

హనుమాకో, లంబే లంబమానాకారే, లంబతో యద్దసన్నిభే, లంబశిఖరే లంబపర్వత+ఖరే, మేధావీ 

తక్కా.లోచితక _రృవ్యవిషయ్యప్రజ్ఞాయు క్త స్సజా, సత్త్వ. మాస్థాయ లంక్షాపా_ప్తిమాతోపయుక్త 
లంఘనశ క్రి మాస్థాయ, ని వివేశేతి సంబంధః. 
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(హనుమతో లంకాదర్శనం) 

శారదాంబుధరప్రఖై $ రృవనై. రుపళోభితాం, 
అ సాగరోపమనిర్హాషాం సాగరానిల సేవితాం, 2 

సుపుష్టబలసంఘుష్టాం యధైి వ విటపావతీం, _ 

చారుతోరణనిర్యూహిం పాండురద్వారతోరణాం. ౪ 

భుజగాచరితాం గుపాం శుభాం భోగవతీ మివ, 

తాం స విద్యు ద్దనాకిర్ణాం జ్యోతిర్మార్గని షేవితాం, ౫ 

మందమారుకసంచారాం య థేరద స్యాఒమరావతిం, 

శాతకుంభేన మహతా (పాకారేణాఒభిసంవృతాం. ౬ 

కింకిణీచాలఘోషాధిః పతాకాభి రలంకృతాం, 

ఆసాద్య సహసా హృష్టః _పాకార మభిపేదివాకా. 

విస్మయావిష్టహృదయః పురీ మాలోక్య సర్వతః, _ eu 

(శార దేత్యాది.) విటపావతీం అళకాం, నిర్యూహో మ త్రవారణః, పాండురద్వారతో 

రణాం-పాండురే ద్వారతోరణీ యస్యా సాం, అభూ దితి శేషః. ౩- ౭4 

ఛే రామానుజీయం.  (సాగరేత్తి సాగరోవమనిర్హోషాం సాగరనిర్హోషోపమనిర్హోషాం, 

'విటపావతీం అశకాం, “క్షయః పుణ్యజనానాం స్యా దళకా విటపావతీ” తి వచనాత్. చారుతోరణ 

నిర్యూహోం _ నిర్యూహో మత్తవారణః, తోరణస్య సనిర్యూహః తోరణనిర్యూహాః, చారుః తోరణ 

.నిర్యూహో యస్యా సాం, పాండురద్వారతోరణాం-పాండురే సుధాధవళితే ద్వారతోరణే యన్య్యా- సాం, 

శాతకుంభేన స్వర్లవికారేణ, (ప్రాకారమభిపేదివా నితి |పాకారశబేన.. |పాకారసమీఫో లక్ష్యతే. | స్వర్ణ ప్రాకారశబ్జేన_ 'ప్రాకారస్తమీ 
* అద్వా రేణ మహాబాహుః పాకార మభిపుప్లవి ఇ త్యుపరి వక్ష్యమాణత్యాతి . 

© గ్ 



ర్ 1 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

* జాంబూనదమయైె ర్యారె రె ్వృడూర్యకృత వేదికై =. 
DpH కాం యా 

వ(జస్ఫటికము క్రాభి ర్మణీకుట్టిమభూపషి త్రై 8, లాఖో 

త ప్రహాిటకనిర్యూ హై రాజతామలవాండురై 8. 

వై డూర్యకృతసోపానై 8 స్పాటికాంతరపాంసుభిః, డా! 

చారునంజవనో పేతై 8 క్ష మివోత్పతితై శుభ 8, 

కొంచబర్డి అసంఘు షై రాజహంసని షేవితై ః, nou. 

జ 

తూర్యాభరణనిర్హ్హాషె సర్వతః (పతినాదితాం. 

వస్వోకసారా_ పతిమాం తాం వీక్య నగరీం తతః, 

ఖ మివోత్పతితుం కామాం జహర్థ హానుమాకా కపిః. n= 

పున ర్లర్గహేతూ నాహ (జాంబూనదమయై రిత్యాదినా జాంబూనదమయె ర్వ్వారై. రిత్యాదొ 

సహయోగే తృతీయా. వ(జస్పటికము కాభి రిత్యతాంపి కృత వేదికై రితి సంబధ్యతే. రాజతామల 

పాండురై 8 అనయవై , స్సాటికాంతర పాంసుభిః సృటికమయాంగణపాంసుభిః, సంజవనం 

చతుశ్నాలం, నస్వోకసారా అలకా, యద్వా, వస్వోకసారా పూర్వదిగవస్థితా శ, కప్పరీ, “వస్యోకసారా 

శ కన్య పూర్వున్యాం దిగి వై పురీతి” పురాణవచనాత్. రా4=౧౨ 

వానా అ లలా ల ఆనా టా వనన 

* రామానుజీయం. జాంబూనదమయె ద్వారై రిత్యుపలక్షణే తృతీయా. రాజహంసనిషేవి శె 

రిత్యంత వి శేషణ వికి షై రార రుపలక్షితాం లంకాం నగరీం సమీక్ష్యేతి సంబంధః, వ్యజస్బటికము క్షాభిః, 

భూషితై_ రితి శేషః. త ప్రహాటకనిర్యూహైః తృప్పహేమమయమ త్రవారణై 8, రాజతామలపాండురై ః, 

రజతమయామలపాండురోపరిస్ట దెశ్రై రిత్యర్థ 8. స్ఫాటికాంతరపాంసుభిః = అంరర మవకాశః, అంగణ. 

మితి యావత్. స్ఫాటికాః అంతవపాంనవో యేషాం తైః, చారుసంజవనో పేతై ః రమణీయచ తుళ్ళా 

లో పేతై 8. “సభా సంజవనం త్విదం, చతుళ్ళాల' మిత్యమరః. “వస్వోకసారా ప్రతిమాం యధథై వ. 

విఒపావతీ' మిత్యతా౬ళకాసామ్యన్య పూర్ణ ముక్తత్నా ద్ర “వస్యోకసారా్శా పతిమా'” మితి పూర్వది 

గవస్టితశక్రపురీసామ్య ముచ్యతే. “వస్వోకసారా శక్రస్య, యామ్యా సంయమనీ తథా, పురీ సుఖా. 
జలెశస్య, సోమస్య చ విభావతీ” తి శ్రీ విష్తుపురాణవచనాత్ వస్య్వోకసారాళబ్రస్య శ కప్పరీవాచకత్వం. 
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(హనుమత ః లంకావిజయః 

తాం సమీక్ష్య పురీం రమ్యాం రాక్షసాధిపతే శుభాం, 

అను_త్తమా మృద్దియుతాం చింతయామాస వీర్యవాకా. ౧౩3 

నేయ మన్వేన నగరీ శక్యా ధర్ష యితుం బలాత్, 

రక్షితా రావణబలైై రుద్యతాయుధధారిభి 8. ౧౪ 

జ కుముదాంగదయో ర్వాపి సు షేణస్య మహాకజేః, 

(పసిర్దయం భవే ద్భూమి ర్మైందద్వివిదయో రపి. ౧౫ 

శ వివస్వత _స్తనూజస్య హర శ్చ కుశవర్వ్యణః, 

బుక్షస్య కెత్తుమాలస్య మమ చైవ గతి ర్భవేత్. ౧౬ 

¥ సమీక్ష్య తు మహాబాహూ రాఘవస్య పరా కమం, 

లక్ష్మణస్య చ ఏకాంత మభవ (తీతీమాకా కపిః, ౧౭ 

((పసిదెయ మితి.) ఇయం లంకా, దిదితా భవేత్. ౧౩=౧౫ 

(వివస్వత ఇతి.) గతిస్తు స్యుగీవస్య కుశపర్వణః కేతుమాలస్య మమ బైన భవేత్. 
జ్రార్యం నీలాదీనా మేన గతి రుకా. అత త్యన్యేషా మిత్యు కి కంతాప కారవిశేషః,. ౧౬-౧౭ 

న్నా ©) అవాలి (లీ 

జగ. అ గాలా = 

+ రామానుజీయం. (కుముదేతి.) స్రసిద్ధా దుష్ప్రవేశత్వేన స్పసిదేయం నగరీ, కుముదాంగ 

దయోః మహాకపే ను షేణస్యాపి మైందద్వివిదయో రపి, భూమి ర్భవే ద్విషయో భవేత్. 

ఛీ రాదూనుజీయం. (వివస్వత ఇతి.) అత ఇయ మిత్యనుషజ్యతే. వివస్వత _స్తనూజస్య, 
కుశపర్వణో హరేశ్చ, బుక్షన్య శేతుమాలస్య, మమ చైవ, గతి రృవేత్ విషయో భవేత్. మమ చేతి 
వళ్చా న్నిర్ధశేన సర్వో త్రరెణాపి హనుమతా స్వనై చ్య మనుసంహిత మిత్యవగమ్యతే. 

శ రామానుజీయం. (సమీక్మేతి) వకాంతం విక్రమం, భావే నిష్టా. (పీతిమా నభవత్. 

ామలక్ష్ముణాభ్యా మనాయా'సేన జేతుం శక్యేతి మత్వా (పీతిమా నభా దిత్యర్షః, 
షు 
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* తాం రత్నవసనోశే పతాం కోష్టాగారావతంసకాం, 

యంతాగారుస్తని మృద్ధాం (ప్రమదా మివ భూషితాం. ౧లా 

తాం సష్టతిమిరాం దీపై. ర్భాస్వరై శ్చ మహాగ్భుహైః, 

నగరీం రాకసే నెం దస్య 5 దదర్శ స స మహాకపిః. గాకా” 

శ అథ సా హరిశార్హూలం (సవిశంతం మహాబలం, 

నగరీ స్వేన రూపేణ దదర్శ పవనాత్మజం. ౨౦ 

సా తం హరివరం దృష్ట్వా లంకా రానణపాలితా, 

స్వయ మే వోళ్టితా తత్ర వికృతాననదర్శనా. ఎగ 

కై పురస్తా త్కపివర్యస్య వాయుసూనో రతిష్టత, 

ముంచమానా మహానాద మ(బవీ తవనాత్మజం. న. 

* క స్త్వం కేన చ కార్యేణ ఇహ (పాపో వనాలయ, 

కథయ స్వేహ య త్త త్తం యావ (త్చాణా ధరంతి తే. | ౨౯ 

నన = అలాల. 

(తా మితి.) తాం రత్నేత్య త దదర్శే త్యపకృ ష్యతే. న త్వేకం వాక్యం కోకద్వయం. 

తచ్చబ్దద్వ యృపయోగాత్ప్రథమే శ్లొకే స్త్రీసామ్యా కేశ్చ. ౧౮-౨౩ 

i కాల ఆ ప పత తతత డు త లాడ దత ల కు వంత వవ పన. ఆజా 

* రామానుజీయం. (తా మితి.) అత దదర్శే త్యపకృష్యతే. యనా, ఏకనగ్ల తచ్చబ్దస్య 

(పసిద్ది దిపర త్వేన శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. 

శీ రామానుజీయం. (అథేతి.) స్వేన రూపేణ అధి దేవతారూపేణ, 

ల్లి రామానుజీయం, (పురస్తా దితి.) ఆతిష్టత తస్మై స్వాత్మానం ప్ప స దర్శి తవతీ. “'పకాళనసై. 

యాఖ్యయో” శ్చేశ్యాత్మ నేపదం. 

* రామానుజీయం. (క ఇతి.) తే తవ, (ప్రాణాః యావ ద్ధరంతి (ద్రియంతే, తావ ద్య త్తత్వం, 
త త్కథ యస్య కథయ, 'ధృజ్' అవస్తానే' వికరణాది. ప్రత్యయ ఆర్షః. “యావల్ పాణాకా హరామి తే” 

పాఠ థి ర్మ నా 

ఇతి వా క. 
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re (హనుహతః లంకావిజయః 

* న శక్యం ఖ ల్వియం లంకా (ప్రవేస్టుం వానర త్వయా, 
రక్షితా రావణబలై. రభిగుప్తా సమంతతః, 

అథ త్రా మ(బవీ ద్వీరో హానుమా న(గత స్ట్ సతాం. 

కథయిష్యామి తే తత్త్వంయ న్మాం త్వం పరిషృచ్చసి. ౨౫ 

కా త్వం విరూపనయనా ప్పరద్వారేఒవతిష్టసి, 

కిమురం చాపి మాం రుద్దా నిర్భ రయసి దారుణా. ఎల 
@ ) అణాల 

హనుమద్వచనం శ్రుత్వా లజా. సా కామరూపిణి, 

ఉవాచ వచనం కుద్దా పరుషం పవనాత్మజం. ౨౭ 

+ అహం రాక్షసరాజన్య రావణస్య మహాత్మనః, 

ఆజ్ఞా(పతీక్ష దురరా రక్షొమి నగరీ మిమాం. _రా 
ఠా ధేష 

న శక్యా మా మవజాయ _పవేష్షుం నగరీ త్వయా, 
జు టె 

అద్య పాణి 8 పరిత్య_క్రః స్వప్ప్య సే నిహతో మయా, ౨౯ 

(నేతి) అభిగువా, సమావృతే త్యర్హః. అతో న రక్షితే త్యనేన పునరు క్రి. ౨౪ ౨౯ 

* రామానుజీయం. (న శక్య మితి) లింగసామాన్యే నపుంసకం, తథా చో క్షం భగవతా 

భాష్యకా రేణ “శ్యమాంసేనాపి శక్యం కు దపహాంతు' మితి, రావణబలై 8, సమంతతః అభిగుపా 

సమంతత స్సంవృతా, అత ఏవ రక్షితా. 

+ రామానుజీయం. (అహ మితి.) ఆజా పతీకొ ఆజ్లానువ రిసీ. 
రః శా ' వాని 

[8] 



చ్ 
లి శ్రీమ_దామాయణే, గోవింధరాజీయవి శ్వ 

శు అహం హి నగరీ లంకా స్వయ మేవ ప్పవంగమ, 

సర్వతః పరిరక్షామి హత త్తే కథితం మయా. ౩౦ 

లఅలంకాయా వచనం శుత్వా హనుమా న్మారుతాత్మజ:, 

యత్నవాకా స హరి శేష్ట స్టిసతే శల ఇవా ౬పరః. ౩౧ 

ఆబభా షేఒథ మెధావీ సత్త (వాకా ప వగర్ష భః, 8౨ 

చీ (దక్ష్వైమి నగరీం లంకాం సాట్ట,పాకారతోరణాం, 

ఇత్యర్థ మిహ సంపా ప్పః పరం కౌతూహలం హి మే, 3౩ 

వనా న్యుపవనా పీహా లంకౌయా?ః కాననాని చ, 

సర్వతో గృహముఖ్యాని _దష్టు మాగమనం హి మే. gy 

తస్య త ద్వచనం (శుత్వా లంకాసా కామరూపిణీ, 

భూయ ఎవ పున ర్వాక్యం బభాషే పరుషాక్షరం. 3౫ 

మా మనిర్హిత్య దుర్చుదెే రాక్ష సేశ్యరపాలితాం, 
జ్ ధి - 

న శక్య మద్య తే (దహం పురీయం వానరాధమ. 3౬ 

(వనానీతి) ఉపవనాని గృహోద్యానాని, కాననాని శూన్యారణ్యాని. 3౪ 

(త స్యెతి.) భూయః అతిశయెన, పరుషాక్షర మిత్యన్వయః. . 3౨౫ 

(మా మిత్.) శక్య మిత్యేత దవ్యయం,. త దాహ కొళిదాసః శక్య మరవిందసుర ఖిః 

కణవాహొ మాలినితరంగాణాం, అంగ్ల రనంగతపె రవిరళ మాలింగితుం పవనః' ఇతి. పురీరూపం 
ఇ 

గ్ 
OA శ] గి taf tr 

> 
స్ (+ 1 

లు 
& Kk 

Ee) 
| లే 

లా 
1 ర్య ళల Ur Cx ర్ట 

మజా. 
౧0 లి (11 గ 

త రావ రియ రివర్? గి డో ల వ్ 1 రామానుజయం. (ఆహం హి నగరీ లంకా స్వయ మేవ ప్త వంగ మేతి) స్వయ మేవ 

సర్వతః సర్వం పరిరకెమెతి సంబంధః. . ఇ లా : 

* రామానుజీయం. (; దకొఃమీతి. భ్ క ఆం (దత ) కఇత్యర్థం రం. hl నో ఆల 
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(హనుమత ః లంకావిజయః 

తత స్స కపిశార్దూల స్తా మువాచ నిశాచరీం, 
దృష్ట్వా పురీ మిమాం భ(దే పున ర్యాస్వే యథాగతం. 3౭ 

తతః కృతా మహానాదం సా వై లంకా భయావహం, 

తలేన వానర శేష్టం తాడయామాస వేగితా. నిరా 

తత స్ప కపిశార్లూలో లంకయా తాడితో భృశం, 
ననోద సుమహానాదం వీర్యవా న్సవనాత్మజః. ౩౯ 

తత స్పంవర్తయామాన వామహ స్తస్య సోజంగుళీః, 

ముష్టినా౬భిజఘానై నాం హానూమా నో ధమూర్శితః. లం 

త్తి చేతి మన్యమానేన నాఒత్మి కోధ స్స ఇయంకృత 9, vou 

సాతు తేన (పహారేణ విహ్వలాంగీ నిశాచరీ. 

పపాత సహసా భూమౌ వికృతాననదర్శనా, ౪౧॥ 

తత ను హనుమా (న్పాజ్ఞి సాం దృష్ట్వా వినిపాతితాం, 
— 

కృపాం చకార తేజస్వీ మన్యమానః స్త్రియం తు తాం, ౪ ౨౪ 

“ తతో వై భృశసంవిగ్నా లంకా సా గద్గదాక్షరం, 

ఉవాచాఒగర్విత౦ వాక్యం హనుమంతం ప్ప్లవంగమం, ౪౩౪ 

(తత ఇతి.) యాస్యే యాస్యామి, ఇత్యువాచేతి సందిందధః. 3౭ 

(తత ఇతి.) చేగికా సంజాతవేగా, _ . కరా 

(తత ఇతి.) సంవర్తయామాస నంకోచయామాస. | కక ౪86 
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| గ ర లం ~ | ర 

(పసీద సుమహబాహో _తాయస్వ వారిన త్తమ, 

సమయే సౌమ్య తిష్టంతి స _కీన్రవంత్తా మహాబలాః, voy 

అహం తు నగరీ లంకా స్వయ మేవ స్పవంగమ. గ 

నిర్ణితా ఒహ హాం త్వయా ఏ్ర వి క్రమేణ మహాబల, ౪౫ | 

ఇదం తు తథ్యం శృణు చె (బువంత్యా మే హరీశ్వర. 

స్వయంభువా పురా దత్తం వరదానం యదా మమ, eu 

యదా త్వాం వానరః కళ్ళి ద్వికమా ద్వశ మానయేక్. 

తదా తఇయా రా వి జయం రక్షసాం భయ నాగతం, yey 

సహి మే సమయ స్వామ్య (ప్రాప్తోజద్య తవ దర్శనాత్. 

స్వయంభూవిహిత స్పత్యో న తస్యాఒ ప్తి సి వ్యతి కమః, ౪భరాy 

సితానిమి_త్తం రాజ్ఞ స్తు రావణస్య దురాత్మనః, 

రక్షసాం చైవ సర్వేషాం వినాశ సృముపాగతః, ౪౯౯ 

త (తృవిశ్య హరి శెష్ట పురీం రావణపాలితాం. 

విధత్స § సర్వకార్యాణి యాని యానీహ వాంఛసి, ౫౦|| 

rr  — 

(ప్రసీదెతి) సమయే త్రీనధవర్ణనవ్యవస్థాయాం, సత్త వంతః ధి ర్యవంతః, ౪౪|| 

(అహ మితీ) అహం త్విత్యర్థం భిన్నం వాక్యం. ఏకవాక్యత్వే ఒహంశబ్దస్య 

జనరు ర్ం. | ౪౫4౪ ౬4 

వరదానస్వరూవ మాహ (యదేతి.) అత రావణన్య దిగ్విజయే నందిశేశ్వరాదిభి ర్ల ంకాయా 
సృద్యోవినాశశాపే ద శ్రే, సా బహ్మాణం గత్వా (ప్రార్థయామాస వినాళో మే దూ భూదితి.సచ తస్యై 

వక మదాక్, తవ సద్యో వినాళో న భవిష్యతి. యదా తు వానర స్వా మభిభవిష్యతి తదా .తు వినాశ 

భవిష్యతీతి కథోన్నీయతే, . ౪౭4-౫౦4 
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MN 

(హనుమతో లంక్నాప్రవేశణ 

* (పవిశ్య శాపోవహతాం హరీశ్వర శుభాం పురీం రాక్షసముఖ్యపాలితాం. 
యదృచ్చయా త్వం జనకాత్మజా సతీం విమార్ష సర్వత గతో యథాసుఖం. ౫౧|| 

ఇతి శీమ(దామాయతే, సున్దరకాళ్తే, తృతీయ స్సర్గః, 

3 

అథ చతుర్ధ స్సర్గః 

మమ 
క 

స నిర్ణిత్య పురీం _్రష్టాం లంకాం తాం కామరూపిణీం, 

వికమేణ మహాతేజా హనూమా న్కపిస తమః. 
అణా 

4 అద్వారేణ మహాబాహుః (సాకార మభిపుప్పువే, ౧|| 

((సవిశ్యేతి శాపో నందికేశ్వరాదికృత'ః, యదృచ్చయే త్యన్య గత ఇతి సంబంధః. 
~యదృచ్భయా౬ (త (పప్ప చస మిత్యర్థ 8, 

౫౧|| 

జే అల అల్ల ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, (్రురామాయణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యా నే, సుందర కాజ్ఞవ్యాఖ్యానే, 
తృతీయ స్సర్గః 

AP Re 

అథ చతుర స్సర్గః, 
[6 a 

(స నిర్షిత్యేత్యాది. అద్యారేణేత్య నేన ల౦కాసరిభవో రాక్షసై ర్న జ్ఞాతుం శరక్య్య ఇతి 
్యోత్యతే. : . 

cou 

ష్ అలీ అల్ల ర అని = * రామానుజయం, (పవిశ్యతి) హరీశ్వర స్త్వం, యద్భృచ్చయా యు పరం, విమార్ధెతి 
'సందంధః, (| . 

+ రామానుజీయర. (అద్వారేణేతి) “గ్రామం వా నగరం వాఒపి పత్తనం వా పరన్య 
మా, విశేషా త్సమయే సౌమ్య న ద్యారేణ విశే నృప ఇత్ఫ్యు_క్ష పకారేణ అద్యారేణ (పవిష్టవాకా. 
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శ _పవిశ్య నగరీం లంకాం కపిరాజహిత౦కరః. 

చ కేఒథ పాదం సవ్యం చ శ|తూకణాం సతు మూర్దని, - DU 

పవిష్ట స్పత్త్వసంపన్నో నిశాయాం మారుతాత్మజః. 

స మహాప మాన్హాయ ము కాపుష్పవిరాజితం, sy 

తత స్తు తాం పురీం లంకాం రమ్యా మభియయౌ కపిః. ౪ 

QC అనాలి 
4 హసిత్ తృ్బృస్టని నదై స్తూర్య ఘోషపురస్సం ౪ 

(వ్రవిశ్యేతి) (చ్మక ఇతి.) శతు దేశ ప్రవేశే (పథమం సవ్యపాదః కార్యః. సతు శతో 

ర్మూర్ణి్ని కృతో భవే దితి రాజళాస్త్రం. అనేన (పథమం సవ్యం పాదం లంకాయాం కృతవా నిత్యర్థ 

సిద్ధః, త దాహ బృహస్పతిః ““పయాణకాలే చ గృహ పఫవేశే వివాహకాలేఒపి చ దక్షిణా 0ఘేం, 
భ్ 

కృత్వాఒ(గత శ్శతు పుర్శపవేశే వామం నిదధ్యా చ్చరణం నృపాల” ఇతి. ౨|| 

((పవిష్ట ఇతి.) మహాపథం ఆస్థాయ గమ్యత్వేనాఒ౬నలంబ్య, (పవిష్ట ఇతి సందింధః. ౩౪-౪ 

(హసితేతి.) తూర్య ఘోషపురస్సరై , హసితోత్కృృష్టనినదై 8 = హాసితానా ముత్క్బృష్ట . 

స్వరై ః, యు EE త్యర్థః. వ్యజాంకుశనికా శై? - వజ మంకుళో యస్య సః వ(జాంకుశః, ఐరావతః,. 

i i వనాలు వాతా Ps లా పా పా లలా నా పలా. 

* రామానుజీయం. (యవిశ్యేతి) (ప్రవిశ్య ప వేష్టు ముప కమ్మ, సవ్యం పాదం చ కే, టి 

ఆ| గత ఇతి శేషః. “ పయాణకాలె చ గృహ (పవేశే వివాహాకాలేఒపి చ దక్షిణా కాం ఘం, కృత్వా౬ 

గత శృతుపురప సవేశే వామం సిదధ్యా ర్పరణం నృపాల” ఇతి బృహాస్సతివచన్మ పకా రేణ సవ్యం 

పాద మ(గతః కృతవాకా. సః అగతః పాదః, శతూణాం, మూర్చని తు మూర్త నేవ, కృతో భవతి. 

అ గత స్సవ్యపాధనికే పే. శ|తవః పరాభూతా స్సు దితి భావః. 

శీ రామానుజీయం. హసితోద్దుష్టనిసదై క్ హసితోచ్చధ్వనిభిః నినది శ దై శ్చ, ఉపలక్షణే తృతీయాంత 

మేతత్ గృహముఖ్యవి శేషణం, వ(జాంకుళనికాశై 8 వ(జనంస్థాన్టై రంకుశసంన్లా+నై శ్చ, వ జజాలవిభూ ' 

షితై 8 ప జ్రాఖ్యరత్నాలంకృతై క్రి “గృహముఖై్యై” రితి పాఠః, “గృహమెమై'” రిం పారే మేఘశబ్ద. 

(శ్రేష్టవావీ. | ee ' | 
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(హనుమతః లంకాపరిశీలనం) 

వ్యజాంకుశనికా శై శ్చ వృజజాలవిభూషి తై. 

గృహమే మః పురీ రమ్యా బథా నే దౌ రివా౦ండబుదై 8 (| 

(పజజ్బ్వాల తదా లంకా రకోగణగ్భమై శుభై. రి 

సతా భసదృశ్రై శ్చిల్రై 8 న. పద్మస్వ ప్తి స్తికసంస్థితై. రి . eu 

వర్ణమానగ్భ హై శ్చాపి సర్వత స్సువిభూషితా. 
శ్రే తాం చ్మితమాల్యాభరణాం కపిరాజహితంకర:, - - eu 

రాఘవారం చరకా (శ్రీమాకా దదర్శ చ ననంద చ. - లా 

భవనా దృవనం గచ్చకా దదర్శ పవనాత్మజః, 

ఏివిధాకృతిరూవాణి భవనాని తత స్తతః. జా 

తత్తుల్వ్యైః, త ద్వచ్చున్ఞై రిత్యర్హ ౭, వ_ాంకుశతుల్యసంస్థానై ర్యా, వ(జజాలవిభూషి తై 8 = వజో 

రత్నవిశేషః , గృహమేఘైః గృహళేష్టెః, “ఉపమితం వ్యాఘ్రాదిభి' రిత్యుపమితసమాసః. 24 

_ (పజజ్వాలెత్యాది.) పద్యస్వ_స్తికసంస్టిత్రె పద్మస్వ స్తికనామభ్యాం సంస్థానవిశేషాభ్యాం 

'సంసితె 8, వర్షమానగృమో: వర్షమాననాద్నూ సంస్తానేన నంసితె * గృహెజ తల్ల క్షణాని వరాహ 
P= యణ య థి థి or ae య 

మిహిరసంహితాయాం వ్యక్షాని, వి స్తరభయా న్న లిఖ్యంతే. ౬౪_కా 

ఖః స్వ స్పికాఖ్యగృుహాః ఆకృత్యా చతుర(కాః, “చతుళ్ళాలా చ తుర్ష్వ్వ్యాఠా సర్వత్ భదసం జితా, 

'పళ్చిమద్వారరహితా మధ్యావరా పహాయాననా. దక్షీణద్వారర పొ తా వర్ణమానా ధన పదా, (పొగ్బ్వారర హితా 

స్వ స్తికాఖ్యా పుతధనపిదా,” 

ఛీ రామానుజీయం. (తా మితి.) ్రీమాకా - అత శ్రీశబేన స్వామికార్యకరణరూపసంప 
-దుచ్యతే. దదర్శ చ ననఎచ చ, ద్నుష్ప్రవేశా మపి లంకా మక్తే శేన ప్రవిశ్య సర్వతః పశ్యామి, తస్మా 

దానమును గీవయో ర్మనోర థసిద్ది రవశ్యంభావినీతి ననం దే త్యర్థః. es 
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క్యా 

కు శావ మధురం గీతం _్రస్థానస్వరభూషితం, 

స్త్రీణాం మదసమృద్ధానాం దిని చా౬ప్పరసా మివ. ౧c 

శుశావ కాంచీనినదం నూపురాణాం చ నిస్వనం, 

సోపాననినదాం శ్చైవ భవనేష మహాత్మనాం, 

ఆస్ఫోటితనినాదాం శ్చ క్ష్వేళితాం శ్చ తత సతః, ౧౧౪4- 

శుశాన జపతాం తత మంతా (నకో గృహెమ వె. గా5- 

స్వాధ్యాయని రతాం శె వ యాతుధాగా న్షదర్శ సః, 

రానణ_స్తవసంయు కాజా గర్హతో రాక్షసా నపి, ౧౬. 

రాజమారం సమావృత్య సితం రకోబలం మహత్, 
(a డా 

దదర్శ మధ్య మే గుల్మె రావణస్య చగాకా బహూకా. గా" 

ల. 

(శుళాం వేతి) తిస్థానస్వర భూషితం ఎ తింస్టానేషు ఉరఃకంఠళరస్సు భవై స్స్వ్యరై. 

'ర్ఫూషితం, తేచ మందంమధ్యతారాః, ' le 

(శుళొవ కాంచీనినద మిత్యాది.) సోపాననినదాం శ్చ - మణిహేనుకృతానాం సోపానానాం 

నూప్పరాదితాడ నేన మే నినాదా స్పంభవంతి తాజా, ఆస్ఫోటిత నినాదాకా ప్యత్య స్తకరతలాభ్యాం భుజా 

గాిస్సాలనశ'బ్లా ౯, త్వళితా నింహానాదాకా. ౧౧౪. 

(శుశ్రావ జపతా మితి.) మంతాకా బుగేఇదాదీకా. ౧౨ 
శ్ర శో ఎ 

(స్వాధ్యాయనిర తాజా (బహ్మభాగపాఠనిర తాజా. ౧౩ 

(రాజమార్ష మితి) మధ్యమే గుల్మే నగరమధ్యస్థిత సై న్యసమాజే, చరాన్ స్వజనవ్ఫా త్తాంత 

జిజ్రాసయా పిధానపేరితాన్ సృణిధీకా. 
Sy 
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౨6 

బి 
ee ౨6 లా 

(కౌనునుకా ల లంకా పరిశీల లస 

దీక్షిలా న్టటిలా 'న్యుండాకా 'గోజినాంబరవాససః, 

దర్భముషి ప్రహరణా నగ్ని కుండాయుధాం _స్తథా. - ౧. 

కూటముద్గరపాణీం శ్చ దండా యుధ్రధరా నపి, 

ఏకాక్షా నేకకర్ణాం శ్చ లంబోదరపయోధరాకా. ౧౬ 

కరాళా న్ఫుగ్నవక్రాం శ్చ వికటా న్వామనాం _స్తథా, 

ధన్వినః ఖడ్లిన శైవ శతమఘ్నీముసలాయుధాకా. ౧౭ 

పరిఘో తమహనసాం శ్చ విచ్చితకవచోజ్జ్వలాకా, 
ఆం జ 

నాతిస్టూలా న్నాతికృళా న్నాతిదీర్ధాత హస్వకా౯ా. గారా 

నాతిగౌరా న్నాతికృష్ణా న్నాతికుద్దా న్నవామనాక, 

విరూపా న్నహురూపాం శ్చ నురూపాం శ్చ నువర్చసః. 

ధ్వజీకా పతాకిన శే ఎవ దదర్శ వివిధాయుధాకా, ౧౯|| 

(దీక్షీతా నిత్యాది.) గోజినాందిరధారిణః నృషభచర్మ రూపవ స్ర్రధారిణః, దర్శముష్టి పహ 

రకకాకా. “యథా వ(జం హరేః పాణౌ తథా విస్రక 6 కుశ" ఇతి స్మరణా దితి భావః. ఆగ్నికుండా 

యుధాకా జయార్థం హోమశీలాకా, కూటముద్గరపాణీ౯ - కూటో నామాఒజయస్కారకూటసదృళ 

ఆయుధవిశేషః. “కూటోఒష్రీ పుంజమాయా।దిశృ్ళంగాయోఘన వేశ్మసు, ఛలే వాణాంతరే దంభే భగ్న 

శృంగనృషే తు నా” ఇతి శదరత్నాక రె, ముద్దరో దుఘణః. “ముద్దరో ద్రుఘణో ఘన” ఇతి వై జయంరి. 

కరాళా స్ఫీమాక. “కరాకో దంతురే తుంగే "వశాకే వికృతే౬.పి చే' జ్ర వాగురిః, భుగ్నవ కా న్కు_టిల 

ప్ స్తై? “ఆవిద్ధం కుటిలం భుగ్ని మిత్యమర 8. వికటా సి? నషమాంగా ౯, శతఘ్ని శతశ ౦కు 

రయోగదా. 'ఆయఃకంటకసంఛన్నా శతఘ్నీ పరికీర్షిత తి వైజయంతీ. ముసలం ఆయసోఒరత్ని 

(పమాణకో దండః. ని. “ముసలం త్యాయసో దండో. ధార్యోజరత్నిపమాణక' ఇతి శద్రరత్నాక రె. 

పరిఘః దండవిశేషః. నాతిదిర్హాతి ప్రూస్వకా నిత్య హకారోపరి బుకారోచ్చారణం “దృ తభంగపరిహా 

రాయ. ఎవం ధ్వజిన ఇతి వ క్రవ్యే ధ్యజీ నిత్యు ర్శ్చ ఛందోభం గపరిహో రాయెన. ౧౯ా॥ 
యా 

ఎ 7 

[9] 



శ్రీమదామాయతణే, గోవిందరాజీయవి శి స్టే 

శక్తవృకైయుధాం శైవ పట్టనాశనిధారిణః, 

కేపణీపాశహసాం శ్చ దదర్శ స మహాకపిః, ఎం 

సగ్గిణ స్ప ౧నులిపాం శృ వరాభరణభూషితాకా, 

నానా వేషసమాయు కౌ కాకా యథాని నె ఏరగతాకా బహూకా, 

ఉక కూలడరాం 3 ఏవ వజిణశ్చు మహాబలాన్, _౨_9 

చ 

కరసాహ్మన మవ gS మారకం మధ్యమం కపిః, 

తినిర్లిష్టం దదర్శా౭ం౦త ఃపురా[గతః. ౨౩ 

న కడా తద్ద్భృహం దృష్వా మహాహాటకతోరణం, 
Mn ౮2] 

ర విఖ్యాత మ్మదిమూర్ధి్ని (పతిష్టితం, ౨9౪ 

పుండకికావతంసాభిః పరిఘాభి రలంకృతం, 

జారారావ్యత మత్యంతం దదర్శ స మహాకపిః, ౨ సు 

తివిష్టపనిభం దివ్యం దివ్యనాదవినాదితం, 

శల వీ డా అల కి చి క్ టెలి పట్టసః తీక్టదారో లోహదండః. “పట్టసో యో దీర్హ దండ స్తీక్షధారః 
భీ కెపణియః. వేషః అలంకార, యధా సి పరగతాకా 

ద 

=౨౦4-_-౨-౨ 

(శతి) శతనహ్మస మేవ శతసాహ్మసం. స్వార్థ అణ్ . ఆరక్షం గుల్మం, అంతః 
ఆవిచేక్నృగరాా గతః, రక్షోధి పతినిర్దిష్టం మధ్యమగుల్మభూతం రానణమూలబలం, 

౨కి 

ల 

గం తె విత్మావ కదయ 'మేకాన్వయం. సః కపిః, తత్ ఆరక్షం, దృష్ట్వా, సః 
౩ దర్శ త్? శ్రన్వ్నయః, కియాభేదా _త్తచ్చద్దిద్వయం. ౨౪౨౫ 

nna ( తిమ్మ జత్యాది ది) మానై * ?బికాదిభిః, విమానై ః వ్యామయానై 1, హయగజై రిత్యత 
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థి ఓ 

(హనుమతః రావణగృహదర్శనం) 

వాజి హేషితసంఘుష్టం నాదితం భూషణై_ _స్తథా. ౨౬. 

రథై ర్యానై ర్విమానై శ్చ తథా హయగజై శళ్ళుభై *. 

వారణ. శ చతుర్షంత్రై శ్నేషతా భనిచయోపమైః. ౨౭ 

భూషితం రుచిరద్వారం మతెశ్చ మృగపకిభిః, 

రక్షితం సుమహావీరై ౪ ర్యాతుధానై సృహాసశః. అరా 

లాక్షసాధిపతే ర్లుప్త మావివేశ మహాకపిః, ౨౮౪ 

* సహేమజాంబూనదచ కవాళం మహార్హము క్రామణిభూషితాంతం. 

సరార్ట్యకాలాగరుచ ౦దనా క్షం స రావణాంతఃపుర మావివేశ. ౨౯ 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, సున్దరకాణ్ణే, చతుర్ధ స్సర్గః, 

మా బాజా. 

గజశబ్దః ద్విదంతగజపరః. అతో న వారణై రిత్యనేన పునరు_క్తిః. మృగపకీభి శ్చ భూషిత మిత్యన్వయః. 

రకిథి ర్యాతుధానై రుస్త మితి సంబంధః అవివేశ జగామ, గృహ్మప్రవెశన్య దూరే వక్ష్య 
యె Pa 

మాణత్వాత్ , ౨౮౪. 

(స హేమెతి) హాము అన్యత్ర జాతం సువర్ణం, జాంబూనదం జంబూనద్యాం జాతం, 

చ్మకవాళం (పాకారమండలం, రావణాంతఃపురం రావణాంతర్న గరం. ౨౯ 4 

న వ ఆ రాష స న c నే ఇ (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభు షణే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాజ్జువ్యాఖ్యానే, 

చతుర స్సర్గః, 
(థి ౧ 

నూర = 

* సహేమేతి చ్చేదః, సౌమనహితం, జాంబూనదచ[కవాళసహాతం, స్వర్హ(పాకార మండల 

యుక్తం, అంతఃపురం అంతర్నగరం, ఆవివేశ, ఇతి త త్ర దీపికా. 



టి శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్లై 

అథ పజష్యోమ స్సర్గః 

తత స్ప మధ్యం.గత మంశుమంతం జోత్సా్యావితానం మహ దుద్యమంతం, 

దదర్శ ధీమాన్ దివి భానుమంతం గోషే వృషం మత్త మివ (భ్రమంతం, Cr 

లోకస్య పాపాని వినాశయంతం మహోదధిం చాపి సమేధయంతం, 

భూతాని సర్వాణి విరాజయం౦ంతం౦ దదర్శ శీత్రాంశు మధా౬భధియాంతం. ౨ 

Re కీ అరమ అక యా ధాతి లచ్ము ర్ఫువి మందరస్థా తథా (పదోషసు చ సాగరస్థా, 

తెధివ తోయేషు చ పుష్క_రస్థా రరాజ సా చారుని శాకరస్థా. a 

అథ పజ్బుమ స్సర్గః 

—4సా లీ పాయాాళోా--- 

(తత స్స మధ్య మిత్యాది.) దివి ఆకాశే, మధ్యం గతం, ఆకాశ మధ్యగత మిత ్యర్ణః, 

లంకా పవేశే చం(దోదయో శ్రే రావణనగర పవేశే అర్థర్యాత ఇతీ సూచ్యతే. ఉ త్రరళ్లోకే అధియా ౦త 

మిత నేన నా౬ధిగమన ముచ్యతే. దక్షిణాం దిశం గచ్చతో ౬భిముఖత్వాస ౦భవాత్ కింతు గమనమ్మాత ౦, 

స_ప్తవశే సర్గఒపి “పజగామ నభ శ్పం(ది ఇతి (ప్రకర్షజి గమనవచనం నభో మధ్యాతీతత్య్వ మాచ షై, 

ఆంపమంత మితి చంద ఏవోచ్యతే. భానుమంతం దీ పిమంతం, వృషం శ్వేతం. అస్మి౯ సరే 
అయి గ a 

శేకాన్నుప్రాసః, న తు యమకం; అర్లభేదాభావాత్. తదుక్రం కావ్యపకాశే “భిన్నార్లానాం 
థి అవి థి 

ర్యాఎనా౦ వర్తానాం, వివృ తి ర్యమక"* మితి. 
"శ వ లి 2 

(లొక స్యెకి పాపాని దుఃఖాని. 

(యేతి.) భువి మందరో లక్షీ ఇవాళా (పదోషేమ సాగర, తోయేషు పద్మం శీవక్, 

తచ్య త్తదాన్ం చందో విశిష్టలక్కీకో బభూ వెత ్యర్థ 8. అతా&న్య స్యాఒన్యత్ర సంబింధా 

న ్ మందరాదిలక్షీ ్మ రివాఒస్య లక్షీ రితి సాద్భశ్యాకేపా స్నిదర్శనాలంకారః. తదు క్షం. కావ్య(వకా శే 

విదర్శనాయాం “అభిమా న్యస్తు సంబంధ ఉపమాసరికల్పక' ఇతి. 3 
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(చంద పకాశవర్ణనం) 

ఘాంసో యథా రాజతపంజరస్థః సింహో యథా మందరకందరస్థ ః, 

వీరో యథా గర్వితకుంజ రస “క్పందో విబభాజ తథా౬ంబరస్తః. లు 

సెతః కకుద్మానివ తీక్ల స ళృంగో మహాచల శే త ఇవోచ్చశ్ళంగః, 
సా హ_స్రవ జాంబూనదబద్దశృంగో రరాజ చందః పరిపూర్ణ శృంగః. x 

వినష్టశీతాంబు తుషారపంకో మహాగ గ్రృహ్మగాహవినష్టపంకః, 

(పకాశలక్షై శ్రిశ్రయనిర్మలాంకో రరాజ చందో భగవాన్ శశాంక:. ౬ 

(హంస ఇతి) రాజతపంజరస్టః గగనగర్భస్య జ్యోత్సాక్షౌళితక్వాత్, మందరకందరస్తః 
ఠా (త 

“తస్య శ్వేత గిరిత్యాత్, గర్వితకుం జర స్థః నీలరూపస్య నభస ఉపర్యవస్థానాతీ . అత పుష్టత్వాదీనాం 

సాధారణధర్మాణా మనుపాదానా ల్లుపోపమాలంకారః. అ 

(స్టిత ఇతి.) _పతిపూర్ణ్శశృ 0గః పరిపూర్ణకలః, అత శృంగశబ్దస్య విషాణాద్యర్థభేదేఒపి 

బింబ పతిబింబభా వేనొపమ్యం, >» 

(వినషైతి.) శీతాంబు హిమాంబు, తుషారాః సృషతాః, పంకః తమః, వినషాః శీతాంబు 

తుషారా ఏవ పంకాః యస్మికా తథా. తుషార శ్సీకరే హిమ” ఇతి విశ్వః. మహ్మాగహాణాం శుక 

బృహనాతాందీనాం. గాహేణ గ హణీన ఆచాాదనేన, వినషః పంకో మలం యస: సః మహాగహ అతో ణ్బుర బీ శ్వ ఇ ఇ ఫీ శ్ 

గాహవినష్టపంకః, స్వతేజసా మహా గహతిరస్కా_ రేణ వ్యక్తనై ర్మల్య ఇత్యర్థః. యద్వా, మహో 

(గహ స్ఫూర్యః, తస్య (గాహేఐ కిరణపర్మి గహేణ, వినష్టః వినాశితః, పంక; తమః యేన సః. 

“తదా తరణికిరణసంక్ర మణేన చేదీప వ్యమానమండల ఇత్యర్థః. తదు క్షం వరాహమిహి రేణ 'నలిలసమే 

శశిని రవే కీధతయో మూర్చితా స్తమో నైశం, క్షపయంతి దర్పణోదరనిహితా ఇవ మందిరస్యాంతి 
రితి, ప్రకాశలక్ష్మ్యాశయనిర్మలాంకః తేజస్సమృద్ధియోగా త్సృష్టకళంకః, అతిధవశే చం్యదే పరభాగ 

యోగేన కళంకన్యా ప్యాజ్వల్యం భవతీ త్యర్థః. (శశాంక ఇతి. .) భూచ్చాయామయ శృ్నశరూప అంకః. 

యస్య స స తథా. “లోకచ్చాయామయం లక్ష్మ తవాంకే శశసన్నిభి మితి హరివంళో రే భగవాకా మహా 

a పభావవాకా. త 
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శిలాతలం (పాస్య యథా మృగేందో మహారణం ప్రాప్య యథా గజేందః, 

రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేంద స్తథా (పకాళో విరరాజ' చందః. ౭- 

ప్రకాశచందోదయనష్టదోషః భః స్రవృ_్తరకఃపిశితాశ దోషః, 

రామాథఖిరామేరితచి_త్తదోషః ఇ స్వర్గ ప్రకాళో భగవా న్పిదోషః. రా 

తం తీస్వనాః కర్ణ సుఖాః (పవృ తాః స్వపంతి నార్యః పతిభి స్సువృ తాః, 

న_క్తంచరా శ్చాపి తథా (పవృత్తా విహర్తు మత్యద్భుతరౌ(దవృ తాః, జ 

మ _త్తప్రమశాని సమాకులాని రథాశ్వభ(దాసనసంకులాని, 
ఎర(శ్రియా చాపి సమాకులాని దదర్శ ధీమాన్ స కపిః కులాని. 

(శిలేతి.) ప్రకాళః ప్రశాశమానః. 

(స కాశేన,) చం[దోదయెన, నషః, దోషః తీమిరం యస్మికా సః, ప వృద్దః. రక్షసాం 
Uy గ యట ఆ అధి 

పిశితాశొనాం చ దొషః నంచారరూపో యస్మిక౯ స తథా, రామాఖిః, అభిరా మైః కాంత్రె A 

ఈరిత ; త్య కః, చి తదోషః కోపాధిమానరూపః యస్మి౯, స్వర్షప కాశః స్వర్షతుల్యః, తద్వ దానందా జా ee: ny ౧ 
వహ ఇత్యర్థః. భగవా కా గ్రీమాకా. భగ శీ) కామమా హాత్మ ్యవీర్యయత్నార్మ..కీ రి ష్విత్యమర 8. 

(పదొషః, గత ఇతి శేషః, లొ 

(తం|తీతి,) స్పష్టం. ఇ 

(మ శ్రే నేతి, ఏ) మత్తాః మధుమదకీబాః, స మ త్రాః 

యోగాకి కులాన్యపి తథోచ్యంతే. కులాసి గృహాణి, 

ఏర లక్ష్మ్యా, సీర ఇతి భీన్నపదం వా కపివిశేషణం. 

స్తుత కార్యవిస్మారిణః, మత్త 

స్ ( 

ప 
లీ 

సమాకులాని సమాకులజనాని, 

i నా మాలా 

* స్పవృక్రరక్షఃపిశితాశదోషః - ప్రవృత్తః రక్షసాం  పికితభక్షణరూపదోటో 
పిశతభక్షణస్య దోషత్య మహితజనపహింసాహే దాతుత్వాత్. ఇతి త త్త్వదీపికా. 

రి అన గప అల ఒం ఒప శీ సెతాన న్వేషణస్యానుకూలత్వేనా ౬న ౦దహేతుతయా ప్రదొషకాలస్య స్వర్గ సదృశత్వో _క్తిః=. 

ఇతి త త్తషదీపికా, | 
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(చంద పకాశవర్గనం) 

పరస్పరం చాధిక మాకిపంతి భుజాం శ్చ పీవా నధినిక్షిపంతి, 
మరత్త ప్రలాపా నధివిక్షీపంతి మ తాని చాఒన్యోన్య మధిక్షీపంతి. ౧౧ 

రక్షొంసి వక్షొంసి చ విక్షీపంతి గాతాణి కాంతాను చ విక్షిపంతి, 

రూపాణి చిత్రాణి చ విక్షిపంతి దృఢాని చాపాని చ వికిపంతి. ౧౩ 

దదర్శ కాంతా శ్చ సమాలభంత్య _సథాఒపరా _స్హత పున స్స కపంత్యః, 

సురూపవక్షా శ్చ తథా హసంత్వః (కుద్దాః సరా శ్చాపి ఏనిశ్ళ ఇసంత్యః. ౧౩ 

మహాగజైై శ్వాపి తథా నదద్ని స్సుపూజితై. శ్చాపి తథా సుసద్బ్భిః, 

రరాజ ఏర శ్చ వినిళ్ళ సిసద్బిః హదో భుజంగ రివ నిశ్శ సద్భిః, ౧౪ 

బుద్ధి పధానాన్ రుచిరాభిధానాన్ సం శద్దధానా నగతః (ప్రధానాకా, 

నానావిధానా న్రుచిరాభిధానాకా దదర్శ తస్యాం పురి యాతుధానాకా. ౧౫ 

(పరస్పరం) చేత్యాదిశ్లోకద్వయ మేకాన్యయం. దదర్శేతి సంబధ్యతే. ఆక్షీసంతీత్యాదీని 

శత తాని రక్షోవిశేషణాని. ఆక్షిపంతి అపహసంతి. అధివిక్షిపంతి అన్యోన్య స్యోపరి దధంతి. అధివిక్షి 

పంతి అధికం ముంచంతి, అధిక్షిపంతి భర్తృయంతి, విక్షీపంతి వివృణ్వంతి, చిత్రాణి రూపొణి 

వివిధాకా వేషాకా, వికీపంతి వికన్వంతి, చాపాని చాపాకా, విక్షిపంతి విష్ఫారయంతి. ౧౨ 

(దదర్శెతి.) సమాలభంత $ః అంగరాగేణా౬నులింపంత్యః, “సమాలపంత్య' ఇతి చ 

పాఠః, సర్వత్ర, వ్యత్యయేన ద్వితీయారే ప్రథమా, ౧౩ 

(మహాగజై రితి) సా, పురీతి శేషః, సుసద్భిః సుతరాం సద్భిః, వినిశ్వసద్భిః, యుద్ద 

యోగ్యవీరాలాభాత్ ౧౪ 

(బుద్దీతి.) బుద్ది పధానాళా బుద్ద్యా శష్టాలా, _పధానబుద్ది న్యా ఉ త్తమబుద్ద్ నిత్యర్థః, రుబిరాధి 

ధానాకా శోభనవ్యవహోరాకా, సం(శేద్దధానాకా ఆ స్తికొకా, నానావిధానా న్నానాకారాకా, రుచిరాభిధానాకా . 

'మహాద్యనామ్నః. ౧ 
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ననంద దృష్ట్వా స చ తా న్సురూపా న్నానాగుణా నాత్మగుణానురూపాకా, 
విద్యోతమానా న్స తదాఒనురూపా న్షదర్శ కాంశ్చిచ్చ పున ర్విరూపాకా, ౧౬ 

తతో వరార్హా స్పువిళుద్ధధావా _స్తేషాం స్త్రియ _స్తత మహానుభావాః, 

(పియష పానేషు చ సక్తభావా దదర్శ తారా ఇవ సుుపభావాః. ౧౭ 

శ్రీయా జ్వలంతీ సప్రపయోపగూఢా నిశీథకాలే రమణోపగూఢాః, 

దదర్శ కా శ్చి త్సమదోపగూఢథాః యథా విహంగాః కుసుమోవగూఢా:. గారా 

అన్యాః పున ర్లర్మ్యతలోపవిష్టా స్తత (పియాంకేషు సుఖోపపిషాః 
9 ర్వ 

|, ౨ "అం కాం కి ష్ _ 2 రాణా - భర్తుః (పియా ధర్మపర నివిఖ్టై దదర్శ ఇమా న్మదన భివిష్ఞాః. ౯ 

అ వావృతాః కాంచనరాజివరాః కాని త్ప్సరార్థ్యా సపనియవరా?ః, 
రు 1 డ్రిలి ౨ రు 

జ బో వ 9 వంకన «5 గ రా ్ ర- పున శృ కాళ్సి చృశలక్షవర్జాః కాంత పహాణా రుచిరాం వర్ణాః. 2 

(ననం దెతిఎ ఆత్మగుణానురూపా౯ా ఆత్మగుణానురూపవ్యవహారా౯ా. ౧౬ 

Pa ద 4 = ల of (తత ఇత్తి.) వరాణాం (₹జాణాం, అరాః వరారాః, సువిళుడూదాః కాంతెషు నిర్మల 
క (©) ey య్ లు 

హృదయాః, మహానుభావా? పాత్మి వత్యరూపమహోప్ర భావాః. యదా  దూోనుధాదొః అనుభావాః 

కటాక్ష్షభుజకిపొదయః, సు పభావాః రొఖినవె భజాః ౧౭ 
యా 

(8 డత, (వసమదోపగూధఢాః హారోవగూథాః, విహంగాః వహా౦గిః, ౧లో 
ర్న 

(అన్యా ఇతి. నివిజాః ఊడాః, పాణిగృుహతా ఇత్యర్షః “సివళ సెబ్పివో ద్వాహనా? న్స 

కిక్ విశ్వః రాకా 

(ఆ పావృతా ఇతి.) అ పానృతాః అనవకుంరితాః, కాంచానరాణజినరాః  కనకరేఖాకారా?. 
చిం 

తపసీయనర్హాః తపప్పకాంచనవర్తాః, శశలక్ష్మవరాః చంర్వదపాందురాః, కాంత పహీణాః జ _ ప్రా కా ౬ | 
విరహిణ్యః. ' 
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- 

ల అ 

(హనుమతా సీతా న్వేషణం 

తతళ ప్రియా స్ఫ్రోవ్య మనోభిరామా న్ను పీతియు కాః (పసమీక్ష్యు' రామా, 
గృహేషు హృష్టాః పరమాభిరామా హరి ప్రవీర స్ప దదర్శ రామాః, ౨౧. 

ఖః చందప్ర కాళా శ్చ హొ వ గక్రమాలా నృ క్రాక్షీసక్ష శ్చ సున త్రమాలా 3, 

విభూషణానాం చ దదర్శ "మాలా శృత్నహదానా మివ చారుమాలా 5౨ 

గాన త్వేవ సీతాం పరమాభిజాతాం పథి స్థితే రాజకులే (పజాతాం, 

లతాం (పపుల్లా మివ సాభుజాతాం దదర్శ తస్వీం మనసా౬భిజాతాం. ౨౩. 

(రత ఇతి.) (పియాకా, ప్రాప్య అభిసృత్య, సుపీతియు కా కౌః మనోథధిరామాః రామా 

ప్రసమీక్ష్య గృహేమ రామా శ్చ దదర్శ, అభిసారికాః కులపాలికాశ్చ దదర్శ త్యర్థః. ౨౧: 

_ (చందేతి న క్రనెత్ర త్ర దర్శనం మానుషీత్వరాక్షసీత్వవివేకార్డం; ఆభరణదర్శనం స్వదృష్ట. 

సీశాభరణ తుల్యాభర ణదర్శనార్థం. - ౨౨ 

(న త్విత్యాతి.) సరమాభిజాతాం అత్యంతాధిరామాం, సాధుజాతాం నురూపాం, మనసా౬ 

భికాతాం. అయోనిజా మిత్యర్థ 8. ౨౩ 

* రామానుజీయం. (చం్యదప్ర కాళాశ్చ హీతి) వ్యకాణి అక్షిపత్మ్కాణి యాసాం రాః, “డా 

బుభాభ్యా మన్యతరన్యా” మితి డాప్. సీతా మన్వేషమాణన్య హనుమతః ప్రీణాం ముఖనయనాదిదర్శనం 

మానుషీత్వరా క సీత్వవిభాగపరిజ్ఞానార్థం. ఆభరణదర్శనం రామో క్రసీతాభరణస్వ రూసనిరూపణార్జం. 

ఏతన్చ “తాం సమీక్ష్య విశాలాక్తీం రాజప్వత్రీ మనిందితాం, తర్క_యామాస సీతేతి కారణై రుపపాద 

యకా. వైదేహ్యా యాని చాంగేష తదా రామోఒన్వకీర్తయత్, తా న్యాభరణజాలాని కాఖాళోభీ 

న్యలక్షయ' దితి రాజప్ప తీత్వవిళా లా కీత్వాభరణదర్శనై ౪ సీతాత్వనిర్ణయ స్త్యోప రినక్ష్యమాణత్యా దవ 

గమ్యతే. | 

4. రామానుజీయం. (న త్వితి,) సాధుజాతా _మిత్యేత ల్ల ల తావిశేషణం. మనసా భిజాతాం 

“యస్మాత్తు ధర్షితా చాఒహ మపాపా చా ఒప్యనాథవత్ , తస్మాత్తవ వధార్గం వై ఉత్ప త్స్యేఒహం 

(భువం పుని రిత్వ్యు త్రరశ్రీరామాయణో క్ర క్తప్ర కొరేణ స్వసంకల్పేనాఒనతీర్హా మిత్యర్తః 

[10] 
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సనాతనే వర్త్మని సన్నివిష్టాం రా మేక్షణాంతాం మదనాభివిష్టాం, 

భర్తు ర్మన శ్నీ)మ దను(ప్రవిష్థాం ప్రభో వరాభ్య శ్చ సదా విశిష్టాం. ౨౪ 

ఉష్ణార్థితాం సానుసృతా(సకంఠీం పురా వరార్హా_త్తమనిష్క_కంఠీం, 

సుజాతపక్షా మభిర_క్తకంఠిం వనే (పన్ఫతా మివ నీలకంరీ౦. ౨౫% 

అవ్య క్తరేఖా మివ చం దరేఖాం పాంసుపధిగ్గా మివ హేమరేఖాం, 

కత పరూఢా మివ బాణరేఖాం వాయు. పభిన్నా మివ మేఘరేఖాం. ౨౬ 

పతా మపశ్య న్మనుజేశ్వరస్య రామస్య పత్నిం వదతాం వరన్య, 

బభూవ దుఃఖాభిహత శ్చిరస్య ప్పవంగమో మంద ఇవాఒచిరస్య. ౨౭ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, సున్దరకాణ్చే, పజ్బుమ స్సర్గః. 

(సనాతన ఇత్యాది.) సనాతనే అవిచ్చిన్నే, వర్మని పాతివ త్యధర్మే, రామేక్షణే అంతో 5 ఎన్నే, వర్త వ్రత్యధర్మే 
సిశ్చుయో యస్యా సాం, శ్రీను తీతాచింతన శ్రీమత్, విశిష్టాం ఉత్మృష్టాం, ౨౪ 

'ఉషెతి.) సానుసృతా సకంరీం - అనుసృతాసేణ అనుగతబాషేణ కంఠేన సహ వర 
( ర్ లీ నా! టీ అణాల 

మానాం, పురా రామపార్శా నవస్థానకాలే, వరార్హో త్రమనిష్క_కంఠీం ~ నరార్హ ః ఉ త్రమశ్చ నిష్క_ః 

కంచ యస్యాః తాం, ఉరఃకంఠసంబందీ ఘభూషణవిశేషో నిష్కః. అభిర క్తకంఠీం స్నిగ్గకంఠీం. ౨౨౫ 

(అవ్య రతి) అవ్య క రేఖాం అవ్యక స్వరూసాం, చంద రేఖాం చంద కలామివ సితాం, 
॥ వలి చి — లీ UU (ద) 

అత్యంతకృశ క్వ కాంతిహీనత్వే చ దృషాంకోఒయం. పాంసుప దిగాం పాంసుకలుషితాం. హేమరేఖాం 
లట ఆధ 

కనకశలాకా మివ స్థితాం, సహజశుద్ధస్వభావస్య ఆగంతుకమాలిన్యే దృష్టాంతోఒయం. క్షతప్రరూఢాం-= 

క్షతేన ప్ర రూఢాం జొషధాదినా సమాపాతాం, అంతశ్శల్యదోషవతీం బహిసృమావాతాం, బాణ రేఖాం 

వాణక్షతి మివ స్థితాం, అంత ర్వేదనాతిశయే దృష్టాంతోఒయం. వాయుప్రభగ్నా మివ మేఘలేఖాం, పున 
రసమాధేయశై థిల్యే దృష్టాంతోఒయం. ౨౬ 

(సీతా మితి.) చిరస్యాఒపశ్వ్యకా చిరకాలం నిరీక్ష్యా౬ఒప్యపశ్యకా, అచిరస్య అచిరేణ, సపదీ 

త్యర్థః. మందో ముగ్గ ఇవ, దుఃథాభిహతో బభూవ. “ముస్దో మందో వివర్ణశ్చే' తి హలాయుధః. ౨౭ 

ఇతి ఢ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతో, శృ్చంగారతిలకాఖ్యానే, సుందర కాణ్లవ్యాఖ్యానే, 

పజ్బామ స్సర్గః. 

GAP Fee~ 



శ స నికామం విమానేను విషజ్ఞః కామరూపధ్యక్ , 

విచచార పున ర్లంకాం లాఘవేన సమన్విత౩. ౧౫ 

* ఆసనాదాఒథ లక్ష్మీవాకా రాక్ష నేం దని వేశనం, 

(ప్రాకారెణార్కవర్లేన భాస్వరేణాఒభిసంవృతం. ౨ 

శ రక్షితం రాక్షసై ర్లోరె స్సింహై రివ మహ ద్వనం, 
సమీక్షమాణో భవనం చకాశే కపికుంజరః, 3 

అథ షష స్పర్షః. 
© a 

—- 3 

(స నికామ మిత్వాది.) విమానేమ విషణ?, విమానేషు సీతా మదృష్టా విషణ ఇత్యర్లః, 
జా ౬౨ లు ౯ @ 

లాఘవేన వేగేన. ౧-౨ 

(రతీత మితి.) చకాశే, జహరే త్యరః. 3 
య లెథి 

¥ రామానుజీయం. (స ఇతి.) సః లంకాయా మస్విషాయా మపి వె దేహ్యా అదర్శనేన 
nS (స) ర 

విషణ్ణః, “కామరూవధృకి , విచచార పున ర్లంకా' మితి సమ్యక్. “విచచార కపి ర్లంకా' మితి 

పాఠేఒపి వై దేహ్యా అన్వేషణేన విషజ్ఞస్య హనుమతో న్వేషణక ర ృత్వాభిధానాత్ పున రన్వేషణం. 

కృతవా ని త్యయ మరో లభ్యతే. 

* రామానుజీయం. *“ఆనసాదాఒథ లక్షీ వాకా రాక్ష సేందని వేశని మితి రావణభవనం. 

ఉపవిష్టస్య హనుమతః పున రపి రానణభవన ప్రా ప్త్యభిధానా న్మధ్య లంకా న్వేషణాభిధానా చ్చ పూర్వం. 

రావణభవనం (విష హనుమాకా తదానీం జ్యా గద్బహుర క్షస్సంకీర్ణతయా సీతా న్వేషణావస రో జయం. 

న భవతీతి మత్వా తతో నిష్క9మ్య పున ర్లంకాం విచిత్య రాక్షసేం[ద్రసివేశన మాససాదే. 
త్యవగమ్యతే. 

పు రామానుజీయం. (రక్షిత మితి.) “సమీక్షమాణో భవనం చకాశ” ఇతి. భవన మిత నతో 
నిరీక్షమాణ స్స న్నర్కవర్ణ(పాకారభవనశేజస్సంబంధాత్ 'సస్ట్రకాళోఒభూ దిత్యర్థ 8. చకార 

కపికురజరి ఇతి వా పాఠః, 
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ఉ రూప్యకోప హిత్రెళ్చిత్రై స్లోరణై ర్రేమభూషితై ః, 

విచితాభిళ్ళ కక్షెభి ర్వారైశ్చ రుచిరై రతం. ౪ 

గజాస్థిత్రై ర్మహామా త్రై, శ్ళూ రై శ్చ ఏిగత(శమెః,' 

ఉపసిత మసంహార$ ర్యయె సృరందనయాయిధభిః. ౫ 
థి ౨ భూ 

౦వ 
సింహావ్యా(ఘతను(శ్రాతై రాంతకాంచనరాజకతై ః, 

మఘమోషవ ద్భి ర్విచిత్రై శ్చ సదా 'విచరెతం రథైః ౬ 

బహురత్నసమాకీర్ణం పరార్ల్యాసనభా జనం, 
౬ 0 

మహారథసమావాసం మహారథమహాస్వనం. అ 

(రూవ్య కేత్యాది) రూప్యకోపహితై 8 రజతనిర్మితె క, క క్ష్యైభిః ప కోషెః, అసంహోరె §ః 

అవధి $ః, స్యందనయాయిభిః స్యందనవాహక్రై 8, సింహవ్యాఘతను.తాణై 8, సింహవ్యా ఘచర్మ 

పరివృతే రిత్యర్హః. మహోరధసమావాసం = మహారథానాం రక్షసా మాకరం, మహారథమహాస్వన౦ 

అవను అనల. 

* రామానుజయిం. (రూప్యకేకి.) రూప్య*సవాతై కి రజతవిహిత్రై 8, క త్య్యాభిః (పకో ష్టెః, 

“కత (పకోషై హర్మ్యాదే" రిత్యమర:, (గజాస్తితై రితి.) మహామాత్షై : (పధాన్దై 8. 'మహామా (తాః 

ఛానానీ” త్యమరః.- అసంహారె రై$8 సంహార్హు మశ కె క $ః, అవ ధ్య్యై రితి యావత్. సింహవ్యా ఘ్యతను 

పాటే 8 సింహ వలరక నరాల ౩, మహారథసమావాస౦ రథికవిశేషాణా మావాసస్థానం. “మహా 

రథసమావాపి మితి పాఠేఒపి మహారథానాం రథికవిశేషాణాం అవాపం, ఆవాసభూత మిత్యర్థః. మహో 

థమహాసనం - మహారథం చ తన్మహాసనం చ మహారథ మహాసనం, దృశై 5ః దర్శనీయైః, సర మో 
8 ఆతిమహరద్దిః. “ఉదారో దాతృమహతో” రిత్యమర £, అంతపాలై క బాహ్యారక్షకె 8 - రాక్ష సేంద్ర 

సదనం = రాక్షసేందాకాం నివేశనాని యసి స్మికా తత్, సము ద్రస్వననిన్వనం సముద్రస్వనయు క్ర కం 

రాజగుణసంపన్నం, రాజగుణా శ తచామరాదయః, త స్సమృద్దం, - -నిత్యార్చితం గంఛపుష్పాదిఖి 

ర్నిత్య మర్చితం, పర్వసు హుతం హోమో యస్మి౯ త తృ్పర్వహుతం, రావణస్యాఒఒహితాగ్నిత్వా 

త్తమ హే పర్వసు దర పూర్ణమా సాదిహోమసద్భావః, అస్యా౬౬హితా గ్నిత్వం యుద్దకాండె. 'యసిద్దం, 

వూజితం రాక్ష ఇని స్సదా స్వామిగ్భ హత్వా దాకసై స్సదా నమస్కృతం, “పూజానమస్యా౬పచితి' 

చిత్యమరః. “నిత్యార్చితం సర్యసుఖ మూర్చిత ' మితి వా పాఠః. .“సర్ణయుతి” మితి పాఠ కోకు 

నోత్సవ ఉచ్యతే. (సమద మితి) సముద మివ, నితరాం స్వనతీతి నిస్వనర; ఫచాధ్యచ్. . 



"మహతాం రథానాం మహాక్షా స్వనః యస్మి౯ా, 

“రాక్ష సెందాః 

hr ew - Ferg fuk .. ను ద రోకాందే. = ష ష్ట్ర స్సర్ష 

(రావణాది గృహాణాం పరిశీలనం) _ 

7 

దృశ. కశ్చ పరమోదాారె నె నె సైశ్చ. మృగసకీ ధిక 

వివిధై ర్పహుసాహనై, క పరిపూర్ణం సమంతతః. 

వినీతై రంతపాలై శ్చ రక్షోభిశ్న సురక్షితం, 
ముఖ్యాభిశ్చ వరస్తీభిః పరిపూర్ణం సమంతతః, | 

ముదిత ప్రమదారత్నం రాక్షనేం(దనివేళనం.. 
వరాభరణసం హోదై స్పము. దస్వననిస్ప్వ్వనం,. 

త దాజగుణసంపన్నం ముఖై$ శ్చా౬గరుచందనై *, 

మహాజనై స్పమాకీర్ణం సింహైరివ మహ ద్వనం. 

భేరీమృదంగాభిరుతం శంఖ ఘోషనినాదిత౦, 

నిత్యార్చితం పర్యహుతం పూజితం రాక్షనై. స్సదా. 

సముదమివ గంభీరం సము(దమిన నిస్ప వనం, 

మహాత్మనో మహా ద్వెశ్మ మహారత్న పరిచ్చదం. 

మహారత్నసమాకీర్ణం దదర్శ స మహాకపిః, 
౬ 

విరాజమానం వప్పషా గ జాశ్వరథసంకులం, 

లఅలంకానరణ మిత్యేవ నోజమన్యత మహాకపిః. 

7? 

లట 

౧౩|| 

అంతపాలై 8 బాహ్యర క్ష భిః, రాక్షసేం|దనివేశనం._ 

రాక్షస శేషాః నివిశంతే సమీపే నివసం త్యస్మి న్నితి రాక్షసేందనివేశన మిత్యర్థః. 

అన్యథ్యావ క్ష్యమాణ వెశ్ళప దేన పునరు క్రి స్యాత్, సం వోదః శబ్దః, సము దస్వనవ న్నిస్వనతీతి 

“సము దస్వననిస్వనం ; పచాద్యచ్ తత్ర్ (పసిద్దం, రాజగుణసంపన్నం రాజోవచారె రూపావిభిః 

. సంపన్నం, అగరుచందనై రిత్య్మ తాపి సంపన్న మితి సంబధ్యతే. పర్వసు హుతం హోమో యస్మి కా 

తన్ పర్యహుతం, సమ్ముద. మివ, నిన్స పనం నిశ్శబ్దం. 

న ముద సన మితి 
ఇ 

తు బాహ్యకక్ష్యాపేక్షయా. 

రానణఫ్రీత్యా జనకోలాహలరహాత మీత్యర్థః, 

౧౪౪ 4 
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* చచార హనుమాం స్తత రావణస్య సమీపతః, 

, గృహా దహం రాక్షసానా ముద్యానాని చ వానరః, 
పఏీక్షమాణో హ్యసం్య త స్తః [_పానాదాంశ్చ చచార సః. 

అవప్తత్య మహావేగః (పహ_స్తస్య నివేశనం, 
ళం 

తతోఒ౬న్య త్పుప్లు వె వెళ్ళ మహాపార్శ వస్త వీర్యవాకా. 

రు 

విభీషణస్య చ తదా పుప్పువే స మహాకపిః, 

మహోదరస్య చ గృహం విరూపాక్షస్య చైవ హి, 
విద్యుజ్జిహ్వాస్య భవనం విద్యున్మాలే స్తథైవ చ, 

వ(జదంష్ట్రస్య చ తథా పుప్లువె స మహాకపిః, 

శుకస్య చ మహాతేజా సారణస్య చ ధీమతః, 

తథా చేందజితో వెళ్ళ జగామ హరియూధథ పః. 

జంబుమాలే స్పుమాలెళ్ళ జగామ హరిస త్తమః, 

రశ్మి కేకోశ్చ భవనం సూర్యశతో స్తథైవ చ. 

ree 

గాదా? 

CELE: 

—2OU' 

రిల (0 

(చచాళతి. రావణస్య రావణగృహస్య. ౧౧౫౨ల) టీ. 

* రామానుజీయం. (చచారేతి.) తత పూర్యో క పాకార వేష్షితస్ల లే, 
" 

నామాల (చలి! యు 

రావణభవనస్య సమీపతః. 

రావణస్య సమీపత౬ 

+ రామానుబీయం. (గృహా ద్గ్భృహ మితి, రాక్షసానాం రావణ[ భాతృకుమారామాత్యాదీనాం... 

గృహాత్ గృహం ఉద్యానాని చ చచారేశ యోజనా. 
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(వ(జకాయాదిగృహోణాం వరిశీలనం) 

వ్యజకాయస్య చ తథా పుప్తువె స మహాకపిః. 

ధూ మాషిన్య చ సంపాతే ర్భవనం మారుతాత్మజః. >2U 

విద్యుదూపస్య భీమస్య ఘనస్య విఘనస్య చ. 

శుకనాసస్య వ(క్రస్య శఠస్య వికటస్య చ 

(బహ్మకర్ణ్యస్య దంష్ట్రస్య రోమశస్య చ రక్షసః. ' ఎవి ఇ 

యుద్దోన్మ_త్తన్య మ_త్తస్య ధ్వజ[గీవస్య నాదిన$, 

విద్యుజ్జిహ్వింద్రజిహ్వానాం తథా హ_స్తిముఖస్య చ. ౨౫ 

కరాళస్య పిశాచస్య శోణితాక్షస్య వైవ హి, 

(కమమాణః (క్రమేణైవ హనుమా న్మారుతాత్మజః. ౨౬. 

తేషు తేషు మహార్హమ భవనేగు మహాయశాః, 

తేషా మృదిమతా మృదిం దదర్శ స మహాకపిః. ౨2 
ధి థి 

సర్వేషాం సమతి కమ భవనాని సమంతతః, 

ఆససాదాఒథ లక్మీవాకా రాక్షసెందని వేశనం. ౨౮ 

రావణ సో్యోపళాయిన్యో దదర్శ హరిస త్తమః, 

విచరజకా హరిశార్దూలో రాక్షసీ ర్వికృ తెకణా ౩. 

శూలముద్గరహస్తాశ్చ శక్కితోమరధారిణేః, ౨౯|| 

తనునా రతా నాం అనంాలనమాంనము చాటువు. డను 

(విద్యుద్రూపస్యేత్యాది.) _ విద్యుజ్ఞహ్వేం[దజిహ్వానా మితి బహునదనం తన్నామ్నాం 

బహూనాం స తా తీ. ౨_౨4_౨౮ 
టి 

(రావణ స్యెతి.) ఉసశాయిన్యః సర్యాయశాయినీః, రావణీ శయానే జాగ్రతీ రిత్యర్థ ః. ౨౯౪ 
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* దదర్శ వివిధా న్గుల్మాం స్తన్య రక్షఃపతే రహే. 

రాక్షసాంశ్చ మహాకాయా న్నాన్మ్శావహరణోద్యతాకా. . soy 

రక్ర్తాకో శ్వేతాకా సితాం శైవ హరీం శ్చాపి మహాజనాకా. 
కులీనా (నూపసంపన్నా న్జా న్నర గజారుజా౯ా. 3౧4. 

నిష్టితా న్లజశిక్షొయా మైరావతసమా న్యుధి, 
నిహంతగ్రా న్పరనై న్యానాం గృహే తస్మికా దదర్శ సః, 3౨|| 

కరతశ్చ యథా మఘా౯కా (సవతశ్చ యథా గిరీకా 

మఘ సనితనిరోషా న్దుర్దర్హా నమరే సరః 3311 

సహస్రం వాహినీ _స్తృత్ర జాంబూనదపరిష్కృతాః.. కళ 

'హేమజాలపరిచ్చన్నా _స్తరుణాదిత్యసన్ని భాః, 

దదర్శ రాక్ష సేం దస్య రావణస్య నివేశనే, ౩౫: 

(రకా నిత్యాది,) సితాకా బద్దాకా 'షిజ్ బంధనేి ఇత్యస్మాక్ కు. హరీక్షా అళ్వా౯,- 

పరగజా నారుజంతి పీదయంతీత్రి పరగచారుజాకా. క్షరత శ్చేతి లోకః పూర్యో క్తగజవిశేషకః, కరత: 
కించి ద్వర్షతః, _సవన్మదత్వే దృషాంతః. సవతః నిర రిణః. ౩04 ._3౩4 

(సహన మితి.) వాహినీ; సేనాః, పదాతీ నిత ్యర్థః, జాంబూనదం' జంబూనదీ, పభవం 
స్వర్ణం, బామ కవలస్వర్షం, ఉభయవిధసఃరమయాభరణయు రౌ ఇత్యర్థః, 3౪౩౫? వ్ ఇద ౯9 

క్ట కక 

రామానుల్రయం. (దదర్శేతి) గుల్మాకా చేనాః. “గుల్మా రుక్ సంబ. సేనా" శ్చేత్యమరః... శు 
< + న 
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(మహాగృహదక్మనం 

నీదికా విసిధాకారా స్స కపి గ్యారుతాత్శజః, 

అతాగగ్భృహాోణి చితాలణాి చితశాలాగృహాణి చ, 3౬ 

డ్రీదాగృహోణి చాజఒన్యాని దారుపర్వతకా నపి, 

కామస్య గృహాకం రమ్యం దివాగ్భృహక మేవ చ. 

దచర్శ రాష సేం దస్య రావణస్య నివేశనే, seu 

స మందరగిరి పథ్యం మయూరజ్ఞానసంకులం. ఆరా 

ధ్వాజయప్టిఖ రాలర్జ్యం దదర్శ భవనొ_త్రమం, 

అచకరత్నసంంర్జం నిధిడాలం సమంతతః. 

రని షితకర్మాంతం గృహం భూతపతే రివ, seu 
ను 

అర్చిర్భి శ్చాపి రత్నానాం తేజసా రావణస్య చ. 

విరరాజా౬ఒథ త 'ద్వెశ్ళ రళ్ళిమా నివ రళ్ళిభి*. vou 

జాంబూనదమయా న్యేవ శయనా న్యాసనాని చ, 

లో 

భాదినాని చ ముఖ్యాని దదర్శ హారియూథ పః, vou 

(శివికా ఇత్యాది.) దారుపర్వత కాకా కీడాపర్యత కాకా, కామస్య గృహకం రతిగృహం 

రిదొగ్భహకం దివా వినోదసాసం. “రావణస్య నివేశని ఇతి పాఠః. ౩౬._౬౭౬( 
షు 

(స ఇర్యాది.) మయూరసానం _క్రీడామయూర వి శమస్థానం, కపోతానామివ మయూరాణా 
ల @® 

సస సా నల ఇ ఇతి వ విదం. దీగని్నితక కం- థ్ న్ f క ము సె నాని లాక్! క5కల్చ్యంంల ఇత ప్రసెద్దం. ఎర న్నితకర్యాంకం దీరైః కృతకల్పకర్మకం 

భూవవతేః ప మథాధిపస్య. 333౯౪. 
i 

( అర్చిర్భి రితి.) రక్ళిమాళా సూర్యః. ౪౦॥.-౪౧౪ 



ఫేసు (శ్రీమద్రామాయణే, గ్*విందిరాజీయవిశి స్ట 

మధ్వాసవకృత క్ష దం మణిభాజననరకులం, 

మనోరమ మసంబాధం కుబెరభవనం యథా. వగ 

నూప్పరాణాం చ ఘోషెణ కాంచినాం నినదేన చ, 

మాదంగతలఘో యశ్చ _ఘోషవద్భి ర్వినాదితం. ౪౩|| 

(పాసాదసంఘాతయుత౦ స్రేరత్న శతసంకులం, 

సువూ పఢకక్యుం హనుమా (న్పవి వేళ మహాగ్భహం. | guy 

తి శ్రీమదామాయణే, _ నున్దరకాణ్లే, షష్ట స్సర్గః 

— పంకా. 

అభ స పమ స 
వాటి 

సారీ ఫి 

స స వేశ్ళజా అల బలవా న్దదర్శ వ వ్యాస ర్త దైడూర్యసువర్జ జాలం, 

యథా మహ త్చాొవృషి మెఘజా లం విద్యుత్సినద్ధం ' సవిహంగజాలం. ౧ 

ను కం అనాతినా రాం 

మధ్యాస వేతి.) ' మధ్వాసవకృతశ్తే దం - మధ్యానవై-ః' మధువికారమదై్యైః, కృతశ్షేదం 
కృత సేకం, ఘోషవద్భిః నాదవద్చిః. నాదశ్చ. దీర ర శబ్దస్య విరామసమయసంభవో ధ్యనిః. వ్యూఢకత్యం 

విశాల, పకోషమ్. ఆగి స్మిజ౯ స సొర రుక్చత్వారింక ్ లోకాః. ౪౪౪ 
అ ॥ 

(స వేళ్ళజాల మిత్యాది.) వ్యాస $వె డూర్యసువర్తజాలం వె డూర్యఘటితసువర మయజాలక 
అ ఆల్ రాజా _ Ea , యా 

రంధ్రం. -. ఓ న్న ౧ 



సుందరకాౌండే.- ప్రమ స్పర్ష: గప 

(పుష్పకవిమానపరిశీలనం) . 

ఈ నివేశనానాం వివిధాశ్చు శాలాః (పధానశంఖాయుధచాపశాలా =. 

మనోహరా ళ్చాపి పున ర్విశాలా దదర్శ వేశ్మాదిషు చం దళాలా:. 

గృహాణి నానావసురాజితాని దేవాసురై శ్చాపి సుపూజితాని, 

సరె ఏశ్చ దోషెః పరివర్షితాని కపి రదర్శ స్వబలార్సితాని. 
డా = భు ల్ నో 

తాని (పయత్నాభిసమాహితాని మయేన సాక్షా దివ నిర్మితాని, 
మహీతలే సర్వగుణో త రాణి దదర్శ లంకాధిప తె ర్భృహో వోణి. 

— గ 

(నివెశనానా మితి.) నివేశనానాం శాలాః గృహాంతళ్ళాలాః, (పధాన్రై రు 

ముధచా పై శ్నాలంతే (పకాశంత ఇతి (పధానశ ౦ఖాయుధచాపళాలాః, పచాద్యచ్ , వెళ్ళాదిము హర్మ్య్య 

_పాసాదాదిషు, చం(దశాలాః శిరోగృ హోణి. | | ౨ 

(గృహాణీతి నానావస్తురాజితాని నానారత్నరాజితాని. 3 

(తానీతి) _పయత్నాభినమాహితాని - ప్రయత్నేన యథాయోగం స్థాపితాని. మయేనేతి 

ఓశషకర్మా లక్ష్యతే. మహీతలే సిర్మితాని, ఇపశ బన మయస్య నిర్యాతృత్వవాజమా[తం, రావణ 

ప్రయత్నేనై వ నిర్మితా సీత రః, యద్వా, అన్యాని గృహాణి ఏశ్వకర్మసిర్మితాని, ఇమాని తు మయం 

వె వ్యాజీకృత్య స్వయ ముపాయ(ప్రదర్శనముఖేన నిర్మితాన్తి పూర్వగ్భ "హిథ్యో విశేష ఉచ తే, బ్రా 

* రామానుజీయం. (కక్ష ఇతి నానావిధాని కర్మాణి యాసాం తాః, నానావిధకరా ర్మాణః 

శాలా శ్చ నానావిధకర్మళాలాః, “కక్ష్యాశ నానావిధకర్మశాలా* ఇత్యయం పాఠః, “సివేశనానాం 

వివిధా శ్చ శాలా". ఇతి పాఠ పధానభవనానాం సందబందినీ ర్యివిధా శ్శాలా ఇత్గర:ః. | పరానశం౦ఖా 
. చా న 

యుధచాపశాలాః - (పధానై ర్యుఖైక శృంఖై రాయుభై శ్చాపై శ్చ శాలంత ఇతి _పధానశంఖ 

యుధచాపశాలాః, తాః, పచాద్యచ్, వేశ్యా న్య(దయ'" ఇన వేళ్ళాదయః, తేషు,” “వెళ్ళాది” ష్విఈ 

పాఠ ఆదిశబేన (పాసాద్దాదయ ఉచ్యంతే. చం(దశాలాః శిరోగ్భహోణి, “చం దళాలా కిరోగ్భృహా” 
(ఈ) ' ఎ , 

మిత్యమర ః. . ం. ee 



ఫశ శివ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్తే హా ర 

తతో దదర్శోచ్చి)తమేఘరూవం మనోహరం కాంచనచారురూపం, 
రక్షోధిపసస్యాఒ౬త్మబలానురూపం గృహో త్తమం హ్య(పతిరూపరూసం, x 

మహీతలే స్వర మివ (పకీర్షం _శియా జ్వలంతం బహురత్న కీర 0, 
(\ ఐం అ వరి) 

నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణం గిరే రివాజ గం రజసా౭_వకీర్ణం, = 

నార్మీపవేశై రివ దీవ్యమానం తటిద్భి రంభోదవ దర్శ్యమానం, 

హంస పవేకైె రివ వాహ్యమానం (శ్రియా యుతం ఖే సుకృతాం విమానం. ౭ 

యథా నగా(గం బహుధాతుచి తం యథా నభశ్చ _గహచన్హ్రచ్మితం, 

దదర్శ యు క్రీకృత మేఘచి[తం విమానరత్నం బహురత్నచి. తం. లా 

క ow = 

తదంతర్య ర్తి పుష్పక విమానం దర్శయతి (తత ఇతి.) అ పతీరూపరూపం అసతిమ 

సౌందర్యం, (పకీర్షం దవా చ్చ్యుతం, రజసా పుష్పర జసా, నార్మీసవేకై 8 నారీ శే షః * పవేకానుత్త 

మోత్తమా' ఇత కమర ౪. ఇవశబ్దో వాక్యాలంకారే. అర్బ్యమానం, సరస రితి శేషం. హంన(ప్రవ్యేకె 

ర్వాహ్యుమానం, సుకృతాం పుణ్యకృతాం, విమాన మివ సిత మిత్యన్వయః. యు క్రీకృత మేఘచ్చితం 

ప్పంజీకృత మెఘచి.తం, చిత మేఘస౦ంఘాతనదృశ మిత్యర్థ ః. విమానరత్నం పుష్పకం. ౫౮ 

_ ద 

* రామానుజీయం. వె[శవణం నిరిత్య గృహీతం పుష్పకం వర్ల్యతే (తత ఇత్యాదినా,) 
యజ జ ॥ ణు 

తతః గృహదర్శనానంతరం, ఆత్మబలానురూపం ఆత్మనో (ప్రతిబలన్య సదృశం, గృహోత్తమ 
మితి పుష్పక ముచ్యతే; పుష్పకస్యాపి గృహలక్షణసద్భావాత్. ఏత చ్చ పుష్పాహ్యయ మిత్యనేన 

వ్య క్రభవిష్యతి. రజసా పుష్పరజసా, (నారీతి తటిద్భి రివ స్టితై ర్నారీ పవేకై. రంభో దవ దష 

మాన మివ స్ట్త మితి సంబంధః. నారీపచేకై 8 నారీ శేషః “పవేకాను త్రమో త్తమా" ఇత కమర 8. 

అర్బ్యమానం, సర్వై రితి శేషః, హంస ఫ్రపేకై ౪ ఖే వాహ్యనానం సుకృతాం విమాన మి వెేత్యన్యయః, 

వాహ్యమాసం ఊహ్యమానం. ఆర్ష స్సా్యర్దే ణిచ్. అత ఏవ సంప్రసారణాభావః. యద్వా, హంస 
1సవెక్షై ర్వాహ్యుమానం, స్వామినేకి శేషః (యఖేతి) యు క్రీకృతమేఘచి.తం, సమూహీకృత 

నానావర్ష మేఘచి త్ర మిత్యర్థః. విమానరత్నం పుష్పకం, 



సుందరకాండే న పమ స్పర్ష 8 8) 
అవాలి డో 

(పుష్పకవిమానపరిశీలనం) 

౨ మహా కృతా పర్వతరాజిపూర్జా శలాః కృతా వృకీవితానపూర్ణా ౩, 

వక్షః కృతాః పుష్పవితానపూర్ణాః పుష్పం కృతం కేసరప్మతపూర్ణం. ॥ 

కృకాని వెశ్మాని చ పాండురాణి తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్క-రాణి, 

పునశ్చ పద్మాని సకేనరాణి ధన్యాని చ్నితాణి తథా వనాని. ౧౦ 

పుష్బాహ్యయం నామ విరాజమానం రత్న పభాభిశ్చ వివర్ధమానం, 

వెశో_త్తమానా మపి చోచ్చమానం మహాకపి _స్నత మహావిమానం. ౧౧ 

(మహీతి.) య శేతి శేషః. యత విమానే, పర్వతరాజిపూర్తా మహీ, కృతా చ్మిత్రరూపేణ 
"లిఖితా, ఎవ ముత్తరతాపి బోధ్యం. అ(త పూర్వపూర్వం (ప త్యుత్తరో త్తరస్య విశేషణత్వా 
చధికౌాలంకోర 8. ౯ 

(కృతానీతి.) అ|తాపి య్నతే త్యధ్యాహార్యం, పుష్కరాణి పుష్క._రిణ్యః. ౧౦ 

(పుప్పేతి) పుష్బాహ్వయం పుష్పకం. ఉచ్చమానం అధికమానం, సర్వత దదర్శే 
త కన్నయః, ౧౧ 

* రామానుజీయం, (మహీత్యాది) యశేతి శేషః. దదర్శే త్యనుషజ్యతే. మహీ కృతే 
వ్యారభ్య పద్మిని పద్మదా సే త్యంత మేకం వాక్యం. యత మహ్యాదయో లక్ష్మ్యంతాః పదార్హాః 

కృతాః, త్ర త్చుష్పాహ్వాయం నామ మహావిమూనం౦ దదర్శేతి సంబందః. మహీ కృతా మహీ నిర్మితా. 

ఎవ ము త్తర| తాపి కృత శ బ్లార్థ 2. వేశ్యా త్తమానా మితి పంచమ్యర్డే షష్టి. వేళ్ళో తమేభ్యోఒప్వ్యుచ్చమానం. 

యద్వా, పూర్వం “గృహో త్తమం హ్యప్రతిరూపరూప' మితి పుష్పకస్య గృహో త్తమత్యపతిపాద 
"నేన సజాతీయత్యా న్నిర్దారణే షష, తేషాం మధ్య ఉచ్చమానం, ఉన్నత మితి యావత్. అపిచేతి 

నిపాతసముదాయో విశేషణాంతర సముచ్చయపరః. జాత్యాఒనురూపాః, ఆర ట్టజత్యవనా యుజత్వాది 

వోష్టాశ్వాకారసద్భ శాః, (పవాళజాంబూనదమయాని పుష్పాణి పక్షేమ యేషాం తే తథోక్రాః, సలీల 
“_మావర్తితజిహ్మపక్షొః సల మానమితవక పక్షౌః. రాదున్య సాక్షా తృ్చక్షా ఇవ మదనస్య సాక్షా జ ఈ 
“తృహాయా ఇవ, తాడూచదీపకె ఇతి యానత్, నియుజ్యమానాః స్వయ మేన వ్యా పియమాకాః, 

ర 
ee 

-కర్మకర్తరి యక్. సకేసరాః, పద్మాకర విహారిగజాకార నిర్మాణాత్ సకేసరత్వం. పద్మిని పద్మాకరే. 
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కృతాశ్చ "వె వై డూర్యమయా విహాంగా రూప్యపవాశే. శృ తథా విహంగాః, 

చితాశ్చ నానావసుఖి ర్భుజంగా జాత్యాజనురూవా స్తు స్తురగా శృుధాంగాక. ౧-౯ 

(పవాళజాంబూనదపుష్పపవకా 8 సలీల మావర్ణితజిహ్మపక్షాః, 

కామస్య సాక్షా దివ భాంతి సక్షౌః కృతా విహ౦గా స్పుముఖా స్పుపక్షొః, ౧౩ 

నియుజ్యమానా స్తు గజా స్సుహనా సృశకేసరా శోత్సలపష( తహసాః, 

బభూవ దేవీ చ కృతా నుహసా లక్ష్మీ స్తథా పద్మిని పద్మహనా. ౧౪ 

* ఇతీవ తద్భహ మభిగమ్య శోభనం సవిస్మయో నగ మివ చారుళోభనం, 
సునళ్చ తత్పరమనుగంధి సుందరం హిమాత్యయే నగ మివ చారుకందరం, లం 

(కృతా శ్చితి. ) య శేతి శేషః. నానావసుఖిః నానార తై షీ: జాత్యా౬ నురూపాః జాతా 

శాక, స్పష్షజాతిస్వభాబా ఇత్యర్లః. ఎద 
టె ల ధి 

ఊఉ, 

కృష్పపడ్షః. సలీల మావర్తిత జిహ్మపక్షః సలీల మాలంవీత వ! 

(పవాశేతి పవాళజాందూనదకృతాని పుష్బూలణి సక్షేషు మేషాం తే (పదాళజాందూనడ 

పడొః, కా 

(నియుజ్యబూ నా ఇతి, సియుజ్యమానాః స్వయ మెవాఒ౬లత్మానం నియోజయంతః, కర్ణ 
చ 

కర్తరి యక్. యతో విమానే, పద్మిని పద్మాకరే, స్యయమే వోత్సలపష। త్రాభిషేకకర్య్కణి _పవర్తమానాః, దా 
యు 

సువాస్తాః ళోభనశుండాదండాః, సశేసరాః కృతజలావగాహతల్వేనాఒంగలగ్నకింజల్కా:, ఉత్స్పలప్మతి కా ' ' 
పూసా ఉత్పలప్మతవర్షి ణః, గజా శ్చ కృతాః, తదభిషిచ్యమానా పద్మహసా అత ఏవ సుహసా 

న్ా. . య జి 
3 
(© 

(ఇతీవేతి,) ఇవశటో వాక్యాలంకారే. తద్భహాం తస్య రావణస్య గృహాం, సవిస్మయః,. 
= య a] 0 ణ్ గ్ 

ఆహా దితి శేషః. నగం పర్వత మివ స్థితం. శోభనం క భమానం, చారుళోభనం చారుమంగళం, ఇతీవె 

తే, ,కనిపాతో వా (_ప్రకారార్థః. ఇతీవ, తద్దృహం, ఆధిగమ్య అభిగత్య ఆద్భుత దర్శనా త్పున శ్చాభిగమ మ్య, 

స నిస్మయో౬భూ దితి యాజనా. రుచిరావృ త్త మిదం. “చళుర్షు హి పౌ 3హ రుచిరా జభినగాి ఇతి 
నా ౧ / యె జ 

లక్షణాత్ , ౧౫ 

శరా రామానుజీయం. (ఇతీ వెతి.) ఇతీవ శోభనం, ఇతీ వేతి నిపాతసముదాయః (పకారవాచి. 

ళ్ పాసోదస ంఘాతయు కం స్త్రీరత్నశతసంకులమ్, సువూ ్ యధక త్యం హనుమా (పవి'వేశ మహాగృహ”' 



సుందరఠకాండే- సప్త మ్మ, స్ప: A? న్న 

(పువ్పకవిమానవర్ణనం) 

తత సతాం కపి రభిపత్య పూజితాం చర న్సురీం దళముఖబాహుపాలికాం, 
అదృశ్య రాం జనకసుతాం సుపూజితాం నుదుఃధితః పతిగుణ వేగనిర్హితాం. ౧౬ 

* తతస్తడా బహువిధావిలాత్మనః కృతాత్మనో జనకనుతాం సువర్శ్మనశ్క 

ఉపశ్యతోజధవ చరిచుఃఖితం మన స్పుచక్షుషః (పవిచరతో మహాత్మనః, ౧౭ 

ఇం (శ్రీమ్మడామాయదే, సున్షరకాజ్ణే, స_స్టమ స్సర్గః. క 

(తత ఇతి అద్చశ్య అదృష్ట్వా, బుషి నిపాతసా న్నణ్పూర్వేఒపి ల్యప్. సుదుఃఖికః, 

అభా దితి శేషః. బతగుట దననిర్రితాం భర్హ్యృగుణజవేన సశీకృతాం. ౧... గి౬ 
ఖా ఇ ॥ = we "ఇ 

న! 

(వచి స్తషేచ.) బకగాంవిధధావిరాత్మనః బహువిధం యథా భవతి తథా చింతితాత్మనః, కృతా 

వాసి! నిట ఆ రే కనే సడాధారసంపన్నన్య, నుచతుషః దూర సూక్ష్యాదిదర్శ నేమ అ(వతిహత 
న్న తా అణనే 

సయనలేజసః, మపశత్సునః మహోరై ర్యస్య, ౧౭ 

Phe 
ఖు శా "ye" శ బ్య దీ గ స్ట షా క్రో సంవరాంంకి చిత. రాహాయంమాషటే, శృంగార తిలకాభ్యానే, సున్దర కాఖ్ణవ్యాఖ్యానే, 

స సమ స్పర్షః. 
అనల ల్ 

ఈష 
క్ టా 

నధిగమాత్ నపిస మాయయా. చెతికి హిమాత్యడే శీకకాలాత్యయే, వసంతకాల ఇతి యావత్. 
+ 

డా పకందరం. నగమజ, పకమసుగంది, సుందరం తద్గ్భృహం, పునశ్చాఒభిగమ్య అభితో గత్వా, 
i 

సవిస్మ మాజఘాలత్. సరబ్బిదాస్ధిగిమా దితి థావః, 

* రాహాదుదీ యు, (తత నేతి.) బహువిభథావితాత్మనః బహువఏధభావితమనసః, బహువిధ 

చింతాన్నిడసేశి యాసత్, క్వరార్యనః కత ప్రయత్నస్య, “ఆత్మా దేహే ధృతా “యితే ఎ స్వభావ 

వరదూర్య నో" 53 వైజయంతీ, నువర్త్యనః కోభననీతిమాక్షన ర్తిన ఇత్యర్థః, నుచతుషకనకృదా లోక నేన 

ఓదష్టవ్యం సర్వం కవిత లామటలకిపి త్వాజిత చ్తుం శమస్య. 
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అథ అష్టమ స్సర్గః 

— న he 

స తస్య మధ్యే భవనస్య సంస్థితం మహ ద్విమానం మణివ జచితితం, 

ఛి _పత_ప్తజాంబూనదజాలకృ, తిమం దదర్శ ప్రః పవనాత్మజః కపి౩. 

త దృపమెయ్యా పతికారకృ తిమం కృతం స్వయం నాధ్వితి విశ్వాకర్మణా, 

॥ దినం గతం వాయుపథ। పతిష్టితం వ్యరా జతాఒ౬దిత్యపథ స్య లక్ష్మవతి్ . 

న త్యత కించి న్నకృతం _పయత్నతోన తత కించి న్నమహార్హ రత్నవత్, 
న తే విశేషా నియతా స్సురే ష్వపి న తత్ర కించి నమహావిశేషవక్. (౮ 

నతు పం నాలాల 
_ 

అథ అషమ స్సర్గః 
రు Ca) 

ల బుస 

హూ: రో కవి మూ “నవర్హనం వి స్తృణీతే (స త స్యెత్యాది,) (పత _ప్రజాంబూనదజాలకృ్ళతిమం. \ 

విశేషకృత కృ తిమపక్షాదికం, గ. 

ల దితి). ఆప్రతి మేయాప్ర తికారకృత్రిమం అపరిచ్భెద్యాప్ర తి కియకృతిమం. తత్ర 
పాతు న హ (కృతం స్వయం సాధ్వితి విశ్వకర్మణా.) స్వయం నిర్మాశ్రా, విశ్వకర్మణా ఇదం సాధు. 
సుందర మితి క్రాఘాపూర్వం కృతం. సర్వ్యతాప్ట తిహతస౦చావళం చై త దిత్యాహ (దివం గత౦. -y- 
ఆకాశం గతం, వాయుపథప్ర తిప్పితం వాయుమా ార్గభూ తాంతరిక్షస్థితం, మధ్య భవనస్య సంస్థిత మితి : 
తార ము _కఠ్వాత్ భూతరప స్రైత్యాసన్నాంతరిక్షస్థిత మిత్యర్థః, ఆదిత్యపథస్య లక్ష వత్ - అక్ష. 

లక్షణం, వ్యావర్త ర్రకం, వ్యరాజత, ప్రచకాళ ఇత్యర్థః, 
ర 

(న త్మశ్రేతి) తే విశేషాః తద్విమానస్థిత విశేషాః, సురేష్వపి నురాలయేష్వపి, ee 



నుందరకారడే - అష్టమ స్పర్షః 8} 
జ. బో లగి 

_ (పుప్పకవిమానవర్ణనం) . 

తపస్పమాధానపర్నాకమార్షితం మనసృమాధానవిచారచోరిణం, ౬ 

అనేకసంన్దానవి శేషనిర్మితం తత _స్తత స్తుల్యవి శేషదర్శనం. ల 

మన స్పమాధోయ .త శీఘగామినం - దురావరం “మారుతతుల్యగామినం, 

మహాత్మనాం పుణ్యకృతాం మహర్థినొం యశ స్వినా మగ్చ్యముదా మివా౬౬.లయం. 3 

విశేష మాలంబ్య వి శేషసంస్థితం వచి తకూటం బహుకూటమండితం, 

మనోభిరామం శరదిందునిర్మలం విచ్శితకూటం శిఖరం గిరే ర్యథా. ౬. 

తపన్సమాధా నేత్యాదిసం చళ్లోక కులకం, . సర్వత్త దదర్శేతి సంబంధః. తపస్సమాధాన 

పరాక్ట మార్జితం-తపస్సమాధా నేన తపోనుష్టా నేన పరా క్రమేణ చ ఆర్జితం, మనస్సమాధాన విచారచారిణం- 

సమాధాన 'మభిసంధానం. కర్మణి చై తత్, విచారో వివిధా గతిః, మనోభిసంహితవివిధగతిచారిణం, అనేక 

సంస్లానవి శేషనిర్మితం = అనేశె స్పంసానవిశేషెః విమానగోపురాదిసన్ని వేశె ర నిర్మితం, తత సత 
థి రు థి = ర ద 

స్తు ల్యవిశేషదర్శనం తత తత తుల్యం విశేషదర్శనం యస్మి౯ా, ం ల్ 

(మన' నృమాధాయ మన ఏకా గ్రీకృత్య, స్వయం, మనస్స్వితి యావత్. దురావరం 
దుర్యారం, మహర్థినాం మహార్షీనాం, “అపి మాషం మషం కుర్యా చృందోభంగం న కారయేి' దిత్యు క్తరీత్యా, 

వృ త్తభంగభియా హస్వోచ్చారణం. అ(గ్యముదాం ఇంద్రాదీనాం, x 

(విశేష మితి.) విశేష మాలంబ్య విశేషసంస్టిత్రం విశేషం గృహీత్వా విశే యణ సంస్థితం, 

సవిశేషవి శేశే మా సంస్థిత మితి యావత్, సవిశేషసంస్థానవి శేషవిశిప్ప మిత్యర్థః. కూటానాం విచ్చితత్వ 

బహుశ్వే విశేషణద్వయేన. దర్శయతి (విలి శ్రేక్యాదినా.) విచితకూటం శిఖరం గిరే ర్యథా,. 

కూటం అవాంతరళ్ళంగం, శిఖరం మహాళ్ళంగ మితి (పయోగా దనధార్యతే. టా 

[12] 



ET త్రీమగ్రొమాడుే, గోవిందరాకీయవిశి స్టే 

శ + వహాంతి యం కుండలకోభీతానీనా Fee వ్యోమచరా నిశాచరాః, 

వివృ త్తవిధ్వ_స్తవిశాలలోఛనా. మహాజవా. భూతగణా స్పృహ సళ: . ౭ 

వసంతపుష్బోత్క-రచారుదర్శనర వసంతమాసా దపి- కాంతదర్శనం, 
స పుష్పకం త్యత విమాన ముత్తమం దదర్శ తద్వానరవీఠస_త్తమః ,.... శా 

ఇతి శ్రీమద్రామాయడే, సున్దరకార్డ, అష్టమ స్సర్గః, న. 

ఆయము క —— 

(వహంతీతి.) యం యక్, ఆర్లో వ్యత్యయః.. మహాళనాః, మహాకాయా ఇత్యర్లః, 
ఎ థి 

బా శ్రపదరాః వ్యోమచర సదృశ సంస్థానాః, వివృ త్తవిధ్వ స్తవిశాలలోచనాః ఆ వివృ తాని వర్పులాని 

గ్నాని విశాలాని లోచనాని యేషాం తే తథా, మహాజవాః మహాజవా ఇవ స్థితాః, భూత గణాః £9 క 
it 

(అ 

గోపురవాహకా ఇ న (ప్రతిమారూ పేణ స్థితాః, అన్యథా రానణాంతఃపురే పురుషసంచారాయోగాత్, కామగస్య 

విమానస్య వహనాసంభవా చ్చ. యద్వా, కిబికావాహకా ఇవ భూతగణా అధోభాగే వహంతి. 

తద్ద్వారేణై న కామగత్య మపి, చేతన పేరణం వినా అచేతననందారస్యాజ త్యంత మనుచితత్వా చ్చ. ౭ 

(వసం తేతి, ) ఉత్క-రః సమూహాః, : రా 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాజ్ణవ్యాఖ్యానే, 

.అషమ స్సర్గః, 
టు ta 

* రామానుజేయం: వహంతీత్యనేన శోకేన విమానస్య రాక్షనవాహ్యత్వం' (ప్రతీయతే. 
కామగస స్య దివ్యస్య త నొ న్నోపపద్యతే, ఏతద్వి రోధపరిహారార్థం వహతే ర్దాతోః  రక్షణార్భత్వస్వీకారో ౬పి 

నోపపద్యతే. అంతఃప్పరమధ్యే విమానరక్షణార్థం రాక్షసావస్టానాయోగాత్. 'అకోజత్ర సమాధానం 

వేద్వద్ని శ్చింత్యం. . 

గ 

+ వహంతి వహంతీవ. ఇవశబ్లోధ్యాహార్యః ఇతి త తదీపికా. 



సుంద'రుకాండే.-.న నమ స్పర్ష: gf 
on ౬ ఈం 

-.అథ నవమ సర్లక _ 

షః తస్యాఒఒలయవరిష్టస్య మధ్యే విపుల మాయతం, 

దదర్శ భవన్నశేస్టం హనుమా న్మారుకాత్మజః... గ 

అర్ధయోజనవి స్తీర్ణ మాయతం యోజనం. హి తత్, 

ధవనం రాక్ష నం్యద్రస్య బహ్నప్రాసాదసంకులం. x 

4 మార్గమాణ స్తు వై చేహీం | సీతా మాయతలోచనాం, 

సర్వతః సరిచ(కౌమ హనుమా నరిసూదనః. (0 

డి త్త్రమం రాక్షసావాసం హనునూ నవలోకయకా, 

అససాదాఒథ లత్మీవాకా రాక్షస సేంద్రనివేళనం. ఆ 

అథ నవమ స్సర్గః 
a 

—౩--_ 3 

(తస న్యత్యాది. ) ఆలయవరిష్టస్య పుష్పకస్య. | ౧ 

త దృవవం కియత్ ప్రమాణ మిత్య(తాహ (అర్జయోజనేతి. " 9. 

(మార్గమాణ ఇతి) సర్వతః పుష్పకా దన్యత్ర సర్వత్ర, పుష్పకారోహణన్య పశ్చా 
ద్వక్యమాణత్వాత్ , డై 

(ఉత్తమ మితి.) రాక్ష సేందనివేశనం పుష్పకమధ్యన్థాలయా దన్యం మూలస్థానం,. 

రాక్షసీభి రిత్యాదిళ్టోకద్వయే ఆససాదేతి సంబభ్యతే. రావణస్య నివేశన మితి పున రుపాదాన మపూర్వ 

ప. బలు తాట త 

గ 4 రామానుజీయం. తన్యాఒ౬ఒలయవరిస్టన్య, “స సన తస్య మధ్య భవనస్య సంస్థిత" మితి తి పుస్పకా 

ధారత్వేన స ప స కృతస్వగృహ[శ్రేష్షన్య, భవన శేష్షం పుష్పకాఖ్యం. 
జీ 

+ రామానుజీయం. (మాధమాణ. ఇతి.) సర్వతః పర్తిచకామ,. రావణభవనసర్యం౦తవ రి 

తద్భా)తృకుమారామాత్యాదిభవ నేను సరిత శ్చచారే త్యర్థః. ఉత్తరళ్లోకే. రావణగృహప్తాప్తే 'రభిధానాత్, 



శ్రి? శ్రీమ1దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి'షే 

చతుర్విషాకై. ర్లిరదై శ్రీవిషాజై _న్లథైవ చ, 

పరిక్షి స్త మసంబాధం రక్యమాణ ముదాయుధై ౪, x 

రాక్షసీభిశ్చు సత్నీఖీ రావణస్య నివేశనం, . 

ఆహృతాభిశ్చ వి్శికమ్య రాజకన్యాభి రావృతం,. ౬ 

త న్న క్రమకరాకీర్ణం తిమింగిలయుషాకులం, | 

వాయువేగసమాధూతం సన్నగై రివ సాగరం, తె 

యా టా వె వె(శవజే లక్ష్మీ ర్యా చేం్యదే హరివాహనే, బే 

సా రావణగృహా సర్వా నిత్య మేవాఒనపాయినీ. లా 

* యా చ రాజ్ఞః కుబేరస్య యమస్య వరుణస్య చ, 
తాదృశీ తద్విశిష్టా వా బుద్ది రక్షిగృహే ష్విహ, కా 

ధీ తస్య హర్మ్యస్య మధ్యస్థం వేశ్మ చా౬ఒన్య త్పునిర్మితం, 

విశేష ణపినక్షయా, న కః కుంఫీరః, తిమింగిలః మహామత్స్యః, యుషః కేవలమత్స్యః. అ= 

(తస్య హర్య్యస్యెత్యాది.) పూర్వము క్రార్ధస్యాపి పున రుపన్యాసః పుష్పకస్య మధ్యే 

* రామానుజీయం. హనుమతా ప్రా ప్పరావణభవనన్య రాత్తసభవనానాం చ సర్వో త్తరతాం 
చర్శయితుం తత్సమృద్ధి మనుసంధ శ్తే('యా హి వై (శ్రవణ”)ఇత్యాది ల్ల కద్వయేన. వై(శవణేం దయా 
ర రదిక్చాలానా మప్యుసలక్షఐణం. “రావణస్య . -గృరే భా సర్వా నిత్య మేవాఒనపాయినీ” 

త్యధిధానాతీ. సర్వదిక్పాలానా మెశ్వర్య మేకస్మికా రావణభవనే సర్వదా వర్తత ఇత్యవగమ్యతే. 

ల 8 ల? E 

అద్య అము శ్ ౫ రామానుజియం. (యా చేతి) తద్విశిష్టా తతోఒప్యధికా, రక్షోగృహేమ రావణ ఖ్రాతృ 
పు తామాత్యాదిరాక్షస గృహేషు. అత్ర బుద్దే నృర్వకట్దినాఒవి శేషితత్వా త్కుబేరాద్యేకై కదిక్సాలై శ్వర్యం 
రక్షసాం గృ పే బాము (ప్రత్యేకం న ర్రత ఇత్యర్థః. 

ఛీ రామానుజీయం, (తస బతి) తస్య హర్మ్యన్య పూర్వోక్త ్తవ శేషణవిశష్టన్య రావణభవనిస్యం 
బహునిర్యూహసంకీర్షం నిర్యూహో మ త్తవారణః. 
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(రావణభవనసరిశీలనం) 

బహునిర్యూహ సంకీర్ణం దదర్శ పవనాత్మజః. Tr ౧౦ 
ణి 

(బహ్మణో౬ర్టే కృతం దివ్యం దివి య ద్విశ్వకర్మణా, 

విమానం పుష్పకం నామ సర్వరత్నవిభూషితం. 
సరేణ తసస్తా లేభే య. త్కుబేరః పితామహాత్.. ' on 

+ కుబేర మోజసా జితా లేభే త దాక్షనేశ్వరః, =. ౧౨ 

ఈహామృగసమాయు క్తైః కార్తస్వరహిరణ్మయెః, 
- సుకృత్రై రాచితం _సంభి 8 (పది ప్ప మివ చ (శ్రీయా. గత 

మేరుమందరసంకాశె రులి ఖద్భి దివాఒ౦బరం, 
రా ౧౧ 

కూటాగారై. శృభాకారై. స్పర్వత సృమలంకృతం. ౧౪ 

రావణస్య నివాసభవన మన్య ద స్తీ త్యస్యా౭ర్లస్య స్పష్టభావార్థం. _నిర్యూహః మ త్తవారణః. ౧౦ 

(బహ్మణొ ఒర్గ ఇత్యాది.) (బహణో ర్రే కృతం య త్కు_బేర _స్పపసొ లేభే త ద్వేశ్మ 

. దదర్శేతి .పూర్వేణ సంబంధః, on 

(కుబేర మిత్యాది.) ఈహామృగస మాయుక్తైః వృకపతికృతియుకె ౭, కార్తస్వరహిరణ్మయై:. 

: కా రస్వరం సువర్గం, హిరణ్యం రజతం. 'కృతాకృతం శమ రూస్యం హిరణ్య మధిదీయతి' ఇతి 
—0 ణ్ 

-రజతస్యాపి హిరణ్యత్వాభిధానాత్ . ౧౪ 

బ్ రామానుజీయం. “కుబేర” మిత్యార భ్య “సర్వత సృమలంకృతి మిత్యంత మేకం వాక్యం, 

అతో వక్ష్యమాణేన కూటాగారశబేన న పొనరుక్త్యం. ఈహామృగసమాయుక్తైః కృతిమవృకయు కెః, 
| ౧ mE హే . ( జౌ 

కా రన్వర హిరణ్మ యెః - సువరరజతమ యెః, “కృతాకృతం "హేమ రూప్యం హిరణ్యం మభిదీయతే” 
అజాత యా ౯9 ర గ - 

జ సా 

ఎవ త్రీ రజత స్యాసి హిరణ్యత్యాథిధానాత్, 
జ నా 
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లు 

గా జ్యలనార్క-(పతీకాశం సుకృతం వీశ్వకర్మణా, 

హేమసోపానసంయు క్షం చారు ప్రవర వేదికం. ౧%: 

శ్రీ జాలవాతాయనై. ర్యుుక్త కం కౌంచ నై స్సాాటిశై రపి. 

ఇందనీలమ హానీలమణిప్రవరవేదికం. . ౧౬. 

విదుమెణ విచ్నితేణ మణిభి శృ మహాధనై ౪, 

నిస్తులాభి శ్చ ముక్రాభి _్తలేనాఒభి విరాజితం. ౧౭ 

చందనేన చ ర_క్తేన తపనీయని భేన చ, 

సుపుణ్యగంధినా యు ర్త మాదిత్యతరుణ్ సమం. ౧౮ 

కూటాగారై ర్వరాకారై ర్వివిధి స్పమలంకృతం, 

విమానం పుష్పకం దివ్య మారురోహ మహాకసిః. ౧౯ 

(జాలవాతాయనై 8, జాలాని తిర్యగూర్ద విన్య స్త ఫలకఘటితాని, వాతాయనాని కేవలాని 

రంధాణి, అర్థవైశద్యార్థ మేకార్థై శబ్దద్వయస్రయోగో వా, మహానీలాః సింహళద్వీపోదృవనీలరత్నాని,.. 
మహాోధనై ః మహామూలై $ః, ని స్తులాభిః సువృ త్రాభిః, తలెన, నిర్మితే నేతి శేషః. ఆదిత్యతరుణో సమం 

తరుణాదిత్యోపమం. ఏతదంతే లేభే తృదాక్షసేశ్వర ఇతి సంబధ్యతే, అన్యథా కూటాగారై రిత్యనేన 
~~ 

గే పునరు క్తి స్యాత్, ౧౫-౧౯ 

i యా, —— 

* రామానుజీయం. “జ్వలనార్క్యప్రతికాశ' మిత్యారభ్య “ఆరురోహ మహాకపి” రిత్యంత మేకం 
వాక్యం, 

. 

శీ రామానుజీయం. జాలవాతాయనై ర్యుక్త కం, కుడో ్ యపరిభాగే అలంకారార్గం స్వస్తి సిక 

ర్వతోభః దాద్యాకారేణ యత్నవ త్రయా కృతం 1 జాలం; వాయుసంచారార్థం కృతో గవాకో “వాతాయనం. 
(ఇ దసీలమహాసీలేతి,) “కరమధ్యే క్షీపే న్నీలం. క్షీరం చే న్నీలతాం" వజేక్, ఇందనీల మితి ఖ్యాత 
మితి చాఒగ న స్త భాషిత" మితి రత్నళాస్తో క్ర కలక్షణ మింద్రనీలం. “సింహళాకరసంభూతా నుహాస్సీలా 
కతి స్మ తా" ఇత్యుక్తా-మహానీలా ఇతి తయో ర్భేదః. విద్దమెణ 'మహాధనై ర్మణిభిః నిస్తులాభి 
రు కాధిశ్న ద ఏచ్చికేణ తలేనాఒభివిరాజిత మితి సంబరధః. 1. అదిత్యకరుణో సమం తరుణాదిత్యో. 

కనస్య పరనిపాత ఆర్యః క. 
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(రావణభవనపరిశీలన 0) 

త కస్ట స్ప తదా గంధం పానభక్షాన్న సంభవ, ' 

దివ్యం సంమూర్చితం జము (దూవనంత మివానిలం, ౨౦ 

స గంధ స్తం మహాస తం బంధు రృంధు మివో క్రమం, 

ఇత ఏహీ 'త్యహాచేన తత్ర యత స రావణః. ౨౧ 

తత్ర స్తాం స్థిత శ్యాలాం దదర్శ మహతీం వధం, 

రావణస్య మనఃకాంతాం కాంతా మివ వరత్రియం౦, అవీ ౨ 

'మణిసోపొనవికృతాం హేమజాలవిభూషితాం, 
స్పాటిక్రై రావృతతలాం దంతాంతరితరూపికాం, ౨౩ 

ముకాభి శ్చ (ప్రవాశై శృ రూప్యచామీకరై రపి, 
విభూషితాం మణి_స్తంభై స్పుబహు_స్తంభభూషితాం. ౨౪ 

= 

సమై రృజుఖి రత్వుచఛై ప్ప సమంతా త్పువిభూషిత్రె రి 

_స్టంభై 8 పక్షి రివా౬త్వుచై ర్లివం సంస్థితా మివ, ౨ 

మహత్యా కుథయా౭2._స్టీర్ణాం సృథివీలక్షకాంకయా, 

పృథివి మివ ఏి_స్టీర్ణాం సరా ష్ట్రగృహ మాలిసిం, re 

(కోతక్ట ఇ ఇతి.) జత అజిత్. ౨౦-౨౧ 

(తత నా నా మిత్యాది. .) దంతాంతరితరోపికాం = దంతై క స్యవహితరూపికోరి, అంతరాంతరా 

కృతదరతఫలకా' ' మీళతి' యావత్, సుబహు_స్తంభభూషితాం అవాంతరబహు న్తరభభూషితాం, 

*సుబహు స్పంభభూషితై ' రితి పారే, -సుబహుస్టంభై ౩ _స్తంభదార్యకారిపమై రలంకృతా-మిత్యరః, 
చి రా —_ అలాల య టు థు 

_ ను! 

అత్యుచై పః ఇత్యంకోన్నతై 1. : '' దివం: 'ఆకాళం,. కథయా ఆ స్తరణేన, “పృృధివీలక్షకాంకయా 
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నాదితాం మ _త్తవిహగ్రై రి వ్యగంధాధివాసితాం, 

అల పరార్థ్యా స్తరణో 2 పతోం రక్షోదధిసని షేవితాం: “. | - ౨౭ 

ధూ(మా మగరుధూపేన విమలాం హంసపాండురాం,. 

చితాం_ పుష్పోపహారేణ కల్మాషీ మివ సుపభాం౦. ౨టా" 

అ 

మనస్పంహాదజననీం వర్ల స్యాపి [పసాదినీం, 
be రి 

తాం శోకనాళినీం దివ్యాం శ్రీయ సృంజనసీ మివ. ఆజా" 

ఇం దియా ణీం(దియా ర్టెస్తు పంచ పంచభి రుత్తమైః, 

తర్పయామాస మాతేవ తదా రావణపాలితా, 36 

జ స్వర్లోఒయం దేవలోకోఒయ మింద స్యేయం పురీ భవేత్, 

సిది 'ర్వెయం పరా హి స్యా దిత్యమన్యత మారుతిః, కా న్ క . _ 

సరిత్సము[ దగిరివనాదిఖిః సృథివీలక్షణై రంకితయా, కల్మాషీం శబళవ వరాం వసి సిష్ట ధనుమివ, సర్వకామ 
ఇ అ కీ = అ శ్ర ట్ గ (పదక్వేన కల్మాషసాదృశ్యం. వర్ణస్యాపి (పసాదినిం, వర్దోత్కర్లకరీ మిత్యర్థః. (తాం కోకనాళపీ 

మితి.) తత సా మితి వ ర్తమానే పున సచ్చట్లి ఉపసంహోరారః. తాం (పతి (పసితః దదర్శత 
అజో (oa) థా | డా 

వా సందింధః, రీ 

(ఇం్యద్రియాజీతి.) హనునుత ఇతి శేషః. ౩౦ 

(న్వర్గోఒయ మితి.) సామాన్యతః స్వర్గోఒయం. తాపి చేవలోకః 'తయత్రింకద్దేవానాం ' 

లోకః, తర్రాపీర్యద్రస్య పుర్ అమరానతీ, పరా సిద్ధిః (ట్రహ్మణః స్థాన మిత్యు త్త తరో క్తరొ త్కర్డః, ౩౧... 
తూ 

యు 

శా 

. ఈ స్వర్గః, పాతాశాదిః, చేవలోకః వాయువరుణాదిలోకః, ఇతి, త త్వదీపేకా. 
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(హనుమతః రొవణాంతఃపురదర్శనరు - 

(పధ్యాయత ఇవాఒపళ్య త్ప౦దిపాం _స్నత కాంచనాకా, 

ధూర్తానివ మహోాధూ_ర్తె ర్లేవనేన పరాజితాకా, ౩ 

దీపానాం చ (పకాశేన. తేజసా రావణస్య చ, 

అర్చిర్భి ర్ఫూషణానాం చ పదీ చ్తై త్యభ్యమన్యత. - 3౩. 

తతోఒపళ్య త్కుుథాసనం నానావర్ణాంబర్మ్న సజం,, 
నా 

సహసం వరనారీణాం నానావేషవిభూషితం. ౩ ౪" 

పరివృత్రెఒర్దర్యాతే తు పొనని(దావశం గతం, 

కీడితోపరతం రాషతౌ సువ్వాప బలవ _త్తదా. 3౩౫. 

త తను _ప్పం విరురుచే నిశ్శద్దాంతరభూషణం,. . 

నిశ్శబ్దహంస| భమరం యథా పద్మవనం మహతీ. 3౬ 

తాసాం సంవృతదంతాని మీలితాక్షొణి మారుతిః, 

అపశ్య త్పద్మగందిని వదనాని సనుయోపష్నితాం.. ఇ 

(ప్రధ్యాయత ఇతి.) ప్రధ్యాయత ఇవ నిశ్చలతయా (ప్రకృష్ణధ్యానయు క్తా నివ, ధూర్తాలా 

(దీపానా మితి.) ప్రదిప్తా శాలా దగ్గేతి, అభ్యమన్యత, | 3౩. 

(తత ఇత్యాది.) కుథాసీనం . కుథశయితం. . (నానావర్ణాంబర[ సజ మితి హలంతన్య 
(కృష్ణస్య వాగురిమతేన టాబంతత్యా దజంతతోోపప ర్తి తిః. . ౩౪౩౫ 

Ca 

an (త దితి.) నిశ్శబ్దాంతర భూషణం - నిశ్శబ్ద శేషాణి భూషణాని యస్య, “అభాంతరం రం(ధ్రేష. 

ప్యసరవ్యవధానయోః, అవకాశావసరయో రవసానవినార్థయోః, _ విశేషమధ్యతాదర్థ్యస్వి" తీ దర్చః. 

“అతి తనిద్రాపరవళత్వేన నశ్వలాంగతయా 'నిశ్శబ్దఘాషణ మిత్యర్హః, - ౭ 

[13] 
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త్రబద్దానీన పద్మాని. తాసాం భూత్వా,  క్రపాకయే, 

పున స్సంవృతప త్రాణ రా(తావిన బభు _స్తదా. కరా 

ఇమాని ముఖపద్మాని: నియతం మ “త్రషట్సదాః, 

అంబుజానీవ ఫుల్లాని (పార్థయంతి పునః పునః, - ౩౯ా 

ఇతి చాఒమన్థుత శ్రేమా నుప పస తా 'మహాకపిః, 

మేనే హి గుణత సాని సమాని సలిలోదృవై *. ౪౦ 

సా తస్య శుశుభే శాలా తాభిః స్రీ భీ ర్వొరాజితా, 

శారదీవ (పసన్నా ద్యౌ సారాభి 'రభిళోభితా.. ౪౧ 

స చ తాభిః పరివృత శుశుభే రాకసాధిపః, 

యథా హ్యుడుపతి శ్ళీంచూం -సారాఖి రభిసంవృతః. ౪౨ 

యా శృ్యవంతేఒంబరా త్రారాః పుణ్య శేషసమావృతాః, 

ఇమా స్తా సృంగతాః కృత్స్నా ఇతి మేనే హరి స్తదా. ౪౩ 

తారాణా మివ సువ్య క్తం మహతీనాం శుభార్చిషాం, 

పభావర్థృ[ప్రసాదాళ్ళ్చ 'విరెజు స్తత యోషితా౦. ఇల 

(ప్రబుద్దానీకి.) అత  'వదనానీ త్యనుషజ్యతే. తాసాం వదనాని, క్షపాక్షయే దివసే, 
ధి ఈ mE 

పద్మానీవ ప్రబుద్ధాని భూత్వా రాత, పన స్ప్సంవృత పత్రాణి సంకుచిత పత్రాణి పద్మానీవ బభుః,”*” ౭౩౮ 

(ఇమానీతి.) (ప్రార్థయంతి ప్పార్థయేరకా, మధురసలుబ్ధతయా అత్ర పునః పునః పతేయు 

రిత్యర్థః. వ్యత్యయేన పరసె వే శపద9. అనుదా త్తత్వేనాఒఒత్మ నేపదత్వాత్, నియతం నూనం, ఉపపత్త్యా 

యు క్యా, ఉపపత్తి మెవాహ (మేన ఇతి. ) తాని ముఖాని, గుణతః సౌరభాదిగుణై =, సలిలోదృవై 8 

పదై 8. ౯-౪3 

(తారాణా' మితి.) ప్రభా కాంతిః, వరః రూపం, స్రసాదః (అసన్నతా, ౪౪ 
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(హనుమతః రావణాంతఃపురదర్శనర) వ. 

వ్యావృ_త్తగురుపీన|స్రక్సరికీర్ణ వరభూషణాః, డ్ 

పానవ్యాయామకాలేషు ని దాపహృతచేతసఒ 5 ఖ్ ఎక 

వ్యానృ_త్తతిలకాః కాశ్చి త్మా-క్సి, దుద్భా)ంతనూపురాః, Fl 

పార్శ్వే గళితహారాళ్ళ కాశళ్చి తృరమయోషితః. ౨ ౪౬ 

ము కాహారావనృతా శ్వాఒనౌర్థక' కౌళ్సి ద్వి(స_స్తవానసః,' 

వ్యావిద్ధరశ నాదామాః కిశోర్య ఇవ వాహితాః. ౪౬ 

సుకుండలధరా శ్చాఒన్యా విచ్చిన్నమృదిత్నసజః, 

గజేం దమృధదితాః ఫుల్లా లతా ఇవ మహావనే. | ఇరా 

చంద్రాంశుకిరణాభా శ్చ హోరాః కౌసాం చి దుత్క_టాః, 

హంసా ఇవ బభు న్సుప్తా -స్తనమధ్యేష యోషితాం. అకా 

(వ్యావృ _క్తేతి) పానవ్యాయామకాలేషు పానానంతరభావిరతివ్యాపారసమయేషు, వ్యావృత్త 
గురుపీన్యసక్ (ప్రకీర్ణవరభూషణాః విసర్య న్తగురుపీనసజః (పకీర్ణ్షవరభూషణా శ్వ. సత్యః "నిదాప 

హృతచేతసః నిరేజుః. - . yx 

(వ్యావృ_త్తతిలకా ఇతి.) వ్యావృ_త్తతిలకాః ఉన్య ష్టతిలకాః, ' ఉద్భాాంత నూపురాః 

స్వస్థానానవస్ట్థితనూపురాః. . ew 

(ము క్రాహారేతి.) ము క్రాహారావృతాః ము క్రాహారై రావృతాః, ఛిన్నము కాహారా ఇత్య 

రః. వ్యావిద్ధరశ నాదామాః ఛిన్నకాంచీగుణాః, కిశోర్యః (పథమవయస్క్కా బడబాః, వాహితాః 

.మార్ష్యశమనివృ త్త్యర్థం భూమౌ ప్ర వెష్టనం కౌరితాః, సర్వత రేజు రిత్యన్వయః? తిలా 

సవితర్యపీ” తి దర్పః. చంద్ర నూర్యుయోః . కీరణానా మాభేవోఒ౬ధా' యేషాం "తే తధా,- ఉత్కంటా. 
జ్ 
బ్లూలాః, లక్రా 
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షూ. 

అపరాసాం చ వై డూర్యా౭ కాదంబా ఇవ సక్షీణః, 

హేమస్నూ కాణి చాఒన్యాసాం ఛకవాకా ఇవాఒభవకా. ౫౦ 

హంసకారండవాకీర్ణా శృకవాకోపళోభితాః, 

ఆసగా ఇవ, తా రెజు ర్హఘనైః పుళినై రివ. ౫౧ 

కింకిణీజాలసంకోళశా సా హెమవిపులాంబుజాః, 
అణాల యెలా 

భావగాహా యశ _స్తీరా స్పుపా నద్య ఇవా౬౬బభుః.._ ౫౨ 

+ మృదు స్వంగేషు కాసాంచి త్కుచా(గ్రేసు చ సంస్థికాః, 
బభూవు ర్ఫూషఃణా సవ శుభా భూషణరాజయః. ౨౫ ౩: 

అభథాజఒఒసాం నదీసమాధిం దర్శయతి (క్రింకిణీతి,) కింకిణీజాలసంకోళాః కింకిణీజాలా న్యేవ 
శంకోళా ముకుళాని యాసాం తాః, ఏతత్ స్థానే సత్కోళా ఇతి పాఠాంతరదర్శనా త్సంకోశశబ్దో 

ముకుళవాచీ త్యవగమ్యతే. భావా? శృంగార చేష్టాః, త ఏవ (గాహాః న|కాః యాసాం తాః, సు ప్తిదశాయా 

మపి 'వాననావళా ద్భావాభివ్యంజకస ౦స్థానవ త్వా ద్భావ(గాహో ఇత్యుక్తం. యశ స్తీరాః = యశశ్శబ్రేన 

కోమాతుభూతా పర్యంతప్ర సృతప థోచ్యతే. పైవ తీరం యాసాం తాః. ౫౦=౫౨ రి 
(లీ 

(మృదు ప్వితె.) స ంస్టితాః లగ్నాః, భూషణరాజయః, (భమరాణీవ (భమరా ఇవ. నవ్యత కయ 

'ఆర్గః. కాముకా ఇవ, బభూవుః. “భమరః కాముకే భృంగ' ఇతి దర్చః. కేచిత్తు భూషణానీతి పాఠం 

కల్పయిత్యా భూషణరాజయః భూషణ విమర్షకృత రేఖాః, విస్త నభూషణానా మపి కాసాంచి ద్ఫూషణా 

ఇ జీ 
నీవ బభూవు -రిత్యర్థ ఇతా్యబొం 8. ౫3 

——_—_—_ 

* రామానుజీయం. (మృదు ష్వితి) భూషణరాజయః .భూషణవిమర్ణ జనిత రెఖాః, విస_స్త 

భూషణాశా మపి కాసాంఛి ద్భూషణస్ట్రానదెశా భూషణా నీవ చిభు రిత్యర్దః. 
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(హనుమతేః రావణాంతఃపురదర్శనం) “ 

అంశుకాంతొశ్చ కాసాంచి న్ముఖమారుతకంపితాః, 

ఉపర్యుపరి వక్తాణాం- వ్యాధూయంతే పున; పునః. _ ణా 

తాః పతాకా ఇవోద్దూతాః పత్నీనాం రుచిర పభాః, 

నానావర్షసువరానాం వక మూలేమ రేజిరే. - ౨. ౫ 
క _ ణ (ఆ 

నవల్లు శ్చా౭|త కాసాంచి త్కు0డలాని శుభార్చిషారి, 

ముఖమారుతసంసర్లా న్మందం మందం నుయోషితాం. - ౫౬ 

శర్కరాసవగంభై శ్చ (పకృత్యా సురభి స్పుఖః, 

ల తాసాం వదననిళ్ళా ౩న స్పిషేవే రావణం" తదా. - ౫౭ 

రావణానన శంకాశ్చు కాశ్సి ద్రావణయోషితః, 

ముఖాని స్మ సపత్నీనా ముపాజి[భఘ న్పునః పునః. ౫రలా 

అత్యర్థం స కమనసో రావణే తా వర్ర్రీయః, 
Pn 

అస్వతం(తా సృపత్నీనాం (పయ మేవా౭౬చరం స్తదా. _ ౫౯ 

(అంక్వితి) ముఖమారుతకంపితాః, అంశుకాంతా స్ఫూక్ష్మవస్త్రదళాః, ఉపర్యుపరివ క్రాణాం 

"వక్తా ణ్యుపర్యుపరి, 'ధిగుపర్యాదిషు (త్రిష ద్నితయాఒఒ(మేడితాంశేష్ని” తి ద్వితీయాభావ ఆర్ష 

. వ్యాధూయంత ఇతి శ్య నార్గః, ధునాజే; (క్యావెత్వాత్ , ౫౪ 

ణల ఉన్ (తా ఇతి.) విధేయత్వాత్ ' ప్రీ లిం గతా,- నోనోవర్లసువర్తానాం నానావిధకోభవర్గానాం. ౫౫ 
(35) ౭౩ క 

(వవల్లు రితి.) ఉపధానపరిస రే ఘనమణిఖచితతయా లంబమానాని కుండలాని మందం 

"మందం చేలు రిత్యర్థ 8, . E౫౮ 

(అత్మర్థ మితి. రానణే అత్యర్థం స _క్షమనసః, అస్వత౦ (తాః పాననిద్దాపరవళా॥ తాః” 

: సపత్నీఖి రాఘాతముథాః, వరస్ర్రీయః, తదా ముఖా ఘాజణసమయే, సపత్నీనాం ప్రియమేవాచర కా 

రావణో ఒజి(ఘ దితి బుద్ధ్యా స్వయమ ప్యజిఘ న్నిత్యర్థః. అథవా కథం సపత్న్యోఒపి సహ స్వపం 

ఆతీత్యాశంక్యాహ (అత్యర్థ మితి) - ౯ 
ye 

చ్ 
x COL 0 
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బాహూ నుపనిధాయాఒన్యాః పారిహార్యవిభూషితాకా, 

అంశుకాని చ రమ్యాణి (పమదా స్తత శిశిర. ౬_రా 

అన్యా వక్షసి చాఒన్యస్యా _స్హస్యాః కాశ్చి త్చున ర్భుజం, 

అపరా త్వంక మన్యన్యా స్తన్యా శ్చా పస్యపరా భుజౌ. ౬౧ 

శ ఊరుపార్శ ్ వకటీపృష్ట మన్యోన్యస్య సమాశ్రితాః, 

పరస్పరనివిష్టాంగ్యో మద స్నేహవళానుగాః. జ: 

అన్ఫ్యోన్యభుజసూ। తేణ స్రీమాలా (గథితా హి సా, 

మాలేవ (గధితా సూతే శుశుభే మ త్రషట్సదా. ౬2౭. 

లతానాం మాధచే మాసి ఫుల్లానాం వాయు సేవనాత్, 

అన్యోన్యమాలా[ గథితం సంస క్తకుసుమోచ్చయం. ౬౪ 

(బాహూ. నితి. -) పారిహార్యో వలయః, అంశుకాని చ ఉపనిధాయే త్యనుషజ్యతే. . ae 

("అన్యా వ వక్షసి చాన్యస్యా” జ్యాదర్లోర్వమే. కర ఇశ్యేత ద్వచనవిపరిణామేన యథా 

యోగం సందిధ్యతే, ఉపనిధామెతి చ, 
౬౧-౬౨ 

(అన్యోన్యేతి.) మాలేవ పుష్పమాలేవ, మత్తషట్బదస్థానీయాః కేశాః, ౬కి 

(లతానా మిత్యాదిల్లోకద్వయ మేకాన్వయం. త 'ద్రావణస్య ప్రీవనం, లతానాం వన మివాసీ దితి 
సంబంధః. విశేషణా న్యుభయ, త్ర యోజ్యాని. వాయుసేవనా స్టతోః, అన్యోన్యమాలాగ్ధథితం. 

వో రచ ంచూా అ వ్యేన్యమ లారూపేణ గృథితం, సమ్ముఖమార్దుత సేవనా చనోోన్యకాలాగ్రతిత. మితి ప్రసమే, 
జ్యా 

కన ర అ ల ద. దంట అం =. 

* రామానుజీయిం. అన్యా వక్ష సీత్యాదికోకద్వయే జర" ఇకా ద్వచనవిపరిడ్తామేన భుఖ 
యోగం సంబధ్యతే, ఉపనిధాయేతి చ. వట 
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. (హనుమతః రానణాంతఃపురదర్శనం) 

వ్యతి వేష్టితసుస్కంధ మన్యోన్యభమరాకులం, 
ఆస ద్వన మివోద్దూతం స్త్రీవనం రావణస్య తత్. ౬౫ 

ఉచితే వ్వపి సువ్య'కృం న తాసాం యోషితాం తదా, 

వివేక శృ క్యు ఆధాతుం భూషణాంగాంబరసజాం. ౬.౬- 

రావణే సుఖసంవి్షై తా .- స్ప్పింయో వివిధ పభాః, 

జ్వలంతః కాంచనా దీపాః ప్రై తంతాఒని మిషా ఇవ, డక 

రాజ ర్షిపితృ దై త్యానాం గంధర్వాణాం చ యోషితః 

రాక్షసానాం చ యాః కన్యా _స్తస్య కామవశం గతాః ఈ౬౮ 

ంస క్రకుసు సు మోచ్చయం అన్యోన్యసంస క్రనీవీకం, సంస క్రకుసుమసమూహం చే త్యర్థః, వ్యతి స 

వెష్టితసు; స్కంధం అన్యోన్యపరివేష్టితాంసం, అ అన్యోన్యపరివేష్టితప కాండం చ, అన్యోన్యం (భమ్మం్ర 3 

శ్చీకురై రాకులం, (భ్రమర § భృంగ రాకులం చ. “భమర కికురే భృంగి ఇతి విశ్వః. = ౬న 

(ఉచితే ష్వితి.) ఉచికేషు స్థానేమ స్టితానా మపి భూషణాంగాంబర్యసజాం సాధారణ్యో 
- 'దేకతా మాపన్నానా మితి భావః. వివేకః సువ్య క్త మాధాతుం న శక్యః. అన్యోన్య సంగ థితత్వేన 

సు స్పత్వాత్. ఇమా అస్యా భూషణాంగాంబర[సజః, ఇమా అపరస్యా ఇతి వివేకః కర్తుం న 

శక ఇత్యర్థః, _ [ ౬-౬ 

(రావణ ఇతి, ) సుఖసంవిష సుఖసు పై, కెంచనాః కాంచనదీప _స్తంభస్థాః, దీపాః 

-అనిమిమషా సంత; ప్రైక్షంత ఇన, “అనేన రావణస్య జాగద్దశాయాం దీపై రపి తాః న్రిమో నిశ్చలం 

ద్రష్టు నుశక్యా ఇతి గమ్య. ౬౭ 

అథ సీతయైకయా అక కామ్యత్వం వక్తుం సర్వస్తీకామ్యత్వ మాహ. (రాజర్షీ త్యాదినా) 

-శ్ఞకత్త యేణ, తస్య కౌమవశం. గతాః - తం ప్రతి యః కామః తస్య వశం గతాః, తం కౌమయిత్వా 

.న్వయ మేవాఒ౬జఒగతా స్తాః, న నతు తేన కామయిత్వా హృతా ఇత్యర్థః. ౬౮ 
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యుద్ధకామేన తా స్సర్వా రావణేన హృతాః స్త్రియః, 

సమదాొ మదన నైవ మోహిళతాః కౌళ్చి దాగతాః, . జడా 

న తత కాచి త్ప్రమదా (| పసహ్య వీర్యోపసన్నేన గుణేన లబ్బా, 

న చాఒన్యకామా౬పి న చా౬ఒన్యపూర్వా వినా వరా రాం జనకాత్మజాం తాం. ౭6 

న చాఒకులీనా న చ హీనరూపా నాఒ౬దకీణా నాఒనుపచారయు కా, 

భార్యాఒభవ త్తస్య న హీనస తా న చాపి కాంతస్య న కామనీయా. ౭౧. 

గ ¢ బభూవ బుద్ధి స్తు హరశ్వరస్య య దీదృశళీ రాఘవధర్మసత్ని, 

హృతా శ్చ కాశ్చన (శకూయంతి, తత్ర కథ మి త్యశ్రాహ(యుర్దేతి తాను హృతాసు తాసాం. క (7 ధి 
సంబంధిభి సృహ యుద్ధం భవిస్యతితి యుద్ధం కామయిత్వా౬ నేన హృతాఃక, నతు తాః కామయిత్వా , 

హృతాః. ౬౯ 

అను మేవాఒర్థం వివృణోతి (న త్యతేతి) తత్త తాసు, కౌళ్ళ్చి దసి స్రమదాః ప్రసప హ్య, 

వీర్యేణ న లబ్దాః, కింతు. స్వసంవాదేనై వేత్యర్థః. వీర్యోపపన్నేన రావణేన న "లబ్దాః, అపి తు 

గుణేన లబ్బాః, "అన్యకామా చ కాచి _త్త్త్ర నొస్తి. అన్యపూర్యా చ న, అన్యతాఒ౬స క్రా చన కాచి 

దిత ర 8. 2౧-. 
అ 

r 

(బభూ వేతి.) రాఘవధర్మపత్నీ, ఈద్భశ యది స్వయంవరా త్చూర్య మేవా౬స్య, ధర్మపత్నీ 

చేత్, అస్య సుజాతం సుకృతం, ఇయ మసాధ్వీ బుద్ధిః, కాపేయత్య్వ( పమాదకృతా నతు స్వయం 

*  రామానుజీయం. (బభూవేతి. ) ఇమా రాక్షసరాజభార్యాః యథా సభ ర్త్రవిశిష్టాః సకల - 
థౌగయు క్రా శ్చ రాఘవధర్మ పత్నీ, ఈద్భశీ సభ ర్రృసహితా యది, అస్య రావణస్య సుజాత మితి 

+ తనికోకీ, రావణః స్వ్రీభి సృహ యథా సంతతసంశ్తే శే షణ తిష్టతి, ఏవం రామ సీతాయా 

. గ్గ బభూవేతి. ఇమా? రాక్షసరాజభార్యాః యథా స్వభ _ర్హృవిశిష్టాః సకలభోగయ కా రాల. 

లోధా 'రాఘవధర్మపత్నీ ఈద్భశీ స్వభ రృృసహితా యది, అస్య రావణస్య, సుజాతం. శోభనం, ౭ "ఇతి 

సోధుబుద్దేః హరీశ్వర స్య హనుమతః, బుద్ధి! బభూవ. అయం రావణః రాఘవధర్మ పత్నీం యది. 
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(హనుమత; రావణాంతఃపుర దర్శనం) 

ఇమా యథా రాక్షీసరాజభార్యా సుజాత మస్యేతి హి సాధుబుద్దేః, ౭౨ 

తస్య బుద్ధి రితి ద్యోతయితుం సాధుబుద్దే రిత్యు క్రం. ఏవం ప్రమాదొపస్టితబుద్ధ్యా పళ్చా త్తాపోఒభూ' 
దిత్యాహ (“పునశ్చ సోజఒచింతయ దా ర్రరూపి ఇతి.) యద్వా, ఇమా; రాక్షస రాజభార్యాః యథా- 

స్వభ ర్రా విశిష్టా స్సృకలభో గయు క్షా కా శ్చ తథా రాఘవధర్మపత్నీ, ఈదృశీ యది స్వభర్తా సపొాతా 

భోగయు కొ చ యది, తదాఒస్య రావణస్య, సుజాతం నం జన్మేతి, సాధుబుద్దేః పర సమృద్ధిపరన్య, 

హరీశ్వర న్య స్వయ మాధిపత్యార్హ స స్య, బుద్ధి ర్బభూ అయం రావణః, రాఘవధర్శపత్సీ యది. 

(పత్యర్సయే త్తదాఒస్య శోభనం జన్మ స్యా దితి బుద్ది అ Sgro 59 PA 2౨ 

న. నాట. వనం మందాన. ననన రాజు జ. మానా దాదా ద. 

fcc WO. టం ర రహాకకేను) 

సాధుబుద్దై ర్ల రీశ్వరస్య బుద్ది ర్పభూవ. అయం రావణః రాఘవధర్మపత్నీం యది (పత్యరృ్పయెత్ 

తదా అస్య జన్మ శోభనం స్యా దితి సాధుబుదే ర రీశ్వరస్య బుద్ది ర్రాతేత్యర్లః. 
ధ హా ధి ప్ర థి 

(తనిళ్లోక్రీ 

స్పంశ్లే శే ణు తిష్టతి చే (దావణ సై [శ్యర్య మవిచ్చిన్నం స్యాత్. సాధుబుద్దెః శతూణా నుసి హిత 

మ న్వెషయతః. 

(త త్త్వదీపికా 

(పత్యర్ప మెక్, తదా అస్య జన్మ శోభనం స్యా దితి హరీశ్వరస్య బుద్ది ర్లాతే త్యర్థః, యద్యా,. 

రాఘవధర్మ పత్నీ యథా రావణేన బలా దానీతా, ఇమా రాక్షసరాజథార్యా స్తథా యది నుగీవేణ 

బలా ద్ధ్భృతా యది తదా, హరీశ్వరస్య సుగీవన్య సుజొతం పీతి. సాధుబుద్దేః సన్మంతిబుద్దెః, 

అస్య హనుమత, ఈద్భశీ బుద్ధి ర్పభూవే త్యన్యయః. యద్వా, ఇమా రాకీ సరాజభార్యా యథా 

రావణేనాఒ౬హృతా ఇత్యరః, రాఘవధర్మపత్నీ ఈదృశీ యది అ నేనాఒ౬ఒహృతా యది, తదా అస్య 
@ 

రావణస్య, సుజొతం కిం? సమ్య గృవిష్యతి కిం? న భవిష్యుత్యేవెతి హరీశ్వర స్య బుద్ధి ర్పభూద. 

“మమ దయితతరా హృతా వనాంతా (ద్రజనిచరేణ తదా విమథ్య సా, కథయ మమ రిపుం త మద్య వై 
పవగవతే యమసాదనం నయామీ" తి రామవాక్యా దావణస్య న సమ్య గృవిష్యతీ త్యరః. యద్వా, 
౮ wy) థి 
ఇమా రాక్షసరాజభార్యాః. యథా, మయా దృష్టా ఇతి శేషః. రాఘవ ధర్మపత్ని ఈద్భశీ మయా 

|14) 
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(హనుమతా రావణశ యనా సనదర్శనం 

అథాఒయ మన్యాం కృతవా న్మహాత్మా లంకేశ్వర: కష్ట మనార్యకర్మ. ౭౩: 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, సనున్గరకాణ్లే, నవమ స్సర్గః. 

న నమన 

నా 

ముథ్యాపవాద మేవనోత్సాదితవా సిత్రి భృశం దుఃఖిత స్పకా చింతితవా నిత్యర్థః. యవ్వా, (బభూవ 

త్యాది.) రాక్షసరాజపత్నీవ త్సీతా స్వభ ర్రా సంగతా చే తీతాపహరణం న కృతవాంశ్చే త్తడాఒస్య 

సుజాత మిత్యు క్తం. తత నిర తిశ యసొందర్యాదిశాలిన్యా మైథిల్యాః రక్షత్ర్సిసామ్యం చింతయతా 

మయా హీనోపమా కృకెతి పశ్చాత్తాప యు క్రస్సకా అచింతయత్. హి యస్యా, త్చీతా గుణతః 

విశిబ్దా, అతః ఆర్హస్వరూప సృ న్నచింతయత్ మయా హేీనోపమైవ కృతే త్యచింతయతి. అథ. 

అథా౬పి, అస్యాం పీత్రాయాం, అనార్యకర్మ ధర్షణ రూపం కర్మ, కృతవాకా, కష్టం సర్వ మిదం 

లం'కై శ్వర కం (భ్రష్టం భవిష్యతీ త్యచింతయ చ్చే త్యర్థః. యద్యా, రాఘవధర్మపత్నీ యథా రావణేన 

బలా దానీతా తథా రాక్షసరాజభార్యాః బలా త్సుగీవేణ బందీకృతా శే, దస్య హరీశ్వర స్య 

సుగీవస్య, సుజాతం పీతి, సాధుబుర్దః సన్మంత్రి బుద్ధి, అస్య హనుమత$ః, బుద్ధి ర్పభూవే 

త్యర్గః. యద్వా, ఇమా రాక్షసరాజభార్యాః. యథా రావణే ర క్తాః, ఈదృశీ రాఘవధర్మపత్నీ యది. 

ఏవ మనుర కా చేత్, అస్య సుజాత మితి సాధుబుద్దే రపి బుద్ధి రృభూవ. ఐశ్వర్యాతశయదర్శన. 

విస్మయా దితి భావః, అత ౨వ వక్ష్యతి “అహో వీర్య మిత్యాదినా. ఏవం హఠా దు కా౭నుశయిత వా' 

నిత్యాహ (పున శృతి) హి యస్మా త్సితా, గుణతః పాతి వత్యేన, విశిష్టా సర్వోత్మృషా, అతః 

ఆర్హరూపః కిం మయా వ్యాహృత మిత్యనుత ప్త స్పకా, అస్యా మనార్యకర్మ కృతవా నిత్యచింత యత్ . 

అస్మి కా సరే తిస పతిళోకాః. 
౭3. 

౧ YJ —2 ౧) 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగార తిలకాథ్యానే, సున్దర కాణ్జవ్యాఖ్యానే, 

నవమ స్సర్గః. 
fy 



క్షే) 1) (శ్రీమ[దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

పునశ్చ సోజఒచింతయ దార్తరూపో (ధువం విశిష్టా గుణతో హి సీతా, 

కించ చింతాంతర మాహ (పునశ్చేతి.) అథ సః హనుమాకా, సీతా గుణతః పాతి వ్రత్యాది 
గుణత కః, (ధువ౦ విశ క్లూ హొ అస్యాం ఏతద్విషయే, మహాత్మా మహాకుల(ః పసూతో=౬పి, అయం లంకేశ్వర ః, 

అనార్యకర్మ అసహరణరూపం కర్మ, కృతవాకా, కష్ట మితి, ఆర్హరూపః అత్యంత మార్తః, ప్రశంసా 

'యాం దూపవ్. పున శ్చాచింతయత్ , వై దేహ్యాః దృఢ(వతత్వా త్పాత్మివత్యభంగో న భవే దేవ, అపితు 

(త త్త్వ్వదీపికా) 

దృష్షా యదీ త్యర్థః, తడా అస్య మమ సుజాతం అస్య మమ జన్మ సఫల మితి, హరీశ్వరస్య బుద్ధి 

రంధూద. “యశ్చ మానా న్నివృత్ర్ గే దృష్టా సీతేత్రి వక్ష్యతి, మ త్తుల్యవిభవో భోగె 8 సుఖం 

స విహరిష్యతి. తతః (పియతరో నాస్తి మమ (వాడా ద్విశషతః' ఇతి సుగీవవచనాత్ ప భోః 

గివస్య (ప్రియసంపాదకత్వేన మమ జన్మ సఫల మితి భావః. యద్వా, ఇమా రాక్షసరాజభార్యాః 

యథా మయా దృష్టః, రాఘవధర్మపత్ని, ఈదృశీ యది దృష్టా యది, అస్య సీతాయా అదర్శన 

హేతునా సు గీవరామాదిభయాత్ (పాయోప వేశనాయోద్యు క్తాంగదాదివానర సమూహ స్వే త్యర్థః. 

సుజాత మితి హళ్వరన బుద్ధి ర్పభూవ. 'అపవృతౌ చ సీతాయాః పాప మేవ కరిష్యతి తస్మాత్ 

: యో పవశనం వా నః, త్వ క్యా పుత్రాం శృ దారాం శ్చ ధనాని చ గృహాణిచే' 

తి సీతాఒదర; సమ్యతిభాంగదాదీనాం పునర్ణీ ఏతలాభా త్పుజాత మితీ భావః. యద్వా, ఇమా రాక్షసరాజ 

యథా జీవంతీ త్యర్థః, రాఘవధర్మపత్సీ ఈద్భశకీ జీవతి యది, తదా అస్య రామన్య, సుజాత 

మితి త హరన స్య బుద్ది రృభూవ. “జ్ఞాయతాం సౌమ్య వై దహీ యది జీవతి వాన వా, న హ్యహం 

తుం శక్ర సా మ్యశే జనకాత్య జా” మితి సీతాజీవితసంశ యవ్యధితస్య రామస్య సీతాజీ విత నిశ్సయే 

సతి తి స్వజీవతలాహా తృుడాత మితి భావః. యద్వా, హే రాక్షసరాజ, ఇమాః ప్రియో యథా భార్యాః, 

ఏవం రాఘవధర్మసత్న్ ఈద్భశీ యది, అస్య తవ సర్వస౦పత్సమృద్దియు క్ర క్రపుత్త పొ త్రాదిసహిత 
స్యాఒస్య తవే త్యర్థః. సుజాతం హి కిం? సమ్య గృవిష్యతి కిం? న భవిష్యతీతి రావణన్య హిత 

ముపదేష్టవ్య మితి హరీశ్వరస్య బుద్ధి ర్పభూవ. “త ద్భవాకా దృష్టధర్మార్థః తపఃకృత పరి గహాః, 

పరదారా న్మహో ప్రాజ్ఞ నోపరోద్దుం శ్వ మర్గన సి త్రి హితోపదేశన్య వక్ష్యమాణత్యాత్ . యద్యా, 

ఏతాసాం మధ్యే సీతా నా _స్తేతీ సిశ్చినోతి (బభూవేతి.) ఇమా రాక్షస రాజభార్యాః యథా యాదృ్భ(గూప 

వత్య ఇత్యర్థః. యది కిమిత్యర్రే రాఘవధర్మపత్ని ఈద్భశీ కిం? ఈద్భ( గూపవతీ కిం? కింతు 
*తిలోకసుందరీ త్యర్థ 1, అత ఎవాఒ్మత నౌ సీతి శేషః. ఇ త్యస్య హరీశ్వర స్య, సుజాతం సిశ్చితం 

యథా తథా, బుద్ధి ర్పభూవ. ఇతి త_త్తదీపికా. 



101 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవింబరాజీయవిశిష్టై 

అథ దశమ స్సర్గః 

సా 

* త్యత' దివ్యోపమం ముఖ్యం స్పాటికం రత్న భూషితం, 

అవేక్షమాణో హనుమాకా దదర్శ శయనాసనం, ౧ 

దాంతకాంచనచి(తాంగై. రె డూరై కశ్చ వరాసనై =, 

మహార్హా స్తరణో పేతై రుసపన్నం మహేాధనై 8. - 

ఛి తస్య చై కతమే దేశే సోఒ(గ్యమాలావిభూషితం, 

దదర్శ పాండురచ్చ తం తారాధిపతిసన్ని భం. క్రి 

అథ దశమ స్సర్గః 
a) 

St - ఈ — 

(తత్ర దివ్యోసమ మిత్యాది.) శయనాసనం శయనన్యాఒ౬ఒసనం, ఖట్యా మిత్యర్లః. 
ల థి 

(దాంశేతి.) దాంతాని దంతవికారభూతాని, కాంచనాని కాంచనమయాని చ, అత ఏన చ్చిత్రాణి 

నానావరాని అంగాని యేషాం తె *, పాంతే దంతమయెః తతః పరం కాంచనముయెః, సర్వత 
ణి రా లీ ర్ యా నూ 

వై డూర్యనిర్మిత్తై రిత్యర్గః. మహాధనై * మహోమూలై $8, వరాననై 8 శయనావరోహణకాలే విశమాయ 

సా , ఉపపన నృత౦. —_ నాపిత్రై 8 ఉపపన్న౦ ఆవృతం ౧-౨ 

(త స్యేతిఎ ఏకత మే దేశే, 9రోభాగ ఇత్యర్థః. తె 

* రామానుజీయం. (త శతి.) శయనాసనం, ఆస్యతేఒస్మి న్నిత్యాసనం, శయనస్యాసనం 

శయనాననం, పర్యంకాధార ధిష్ట్య మితి యావత్. 

ఢీ రామానుజీయం. (తస్యేతి). తస్య చైకతమే దేశే పర్యంకాధారే ధిష్ట్యన్య కస్మిం శ్చి 
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(హనుమతా నిద్రాణరావణదర్శనం) 

* శాతరూపపరికీ స్తం ౪ చ్నితధానుసమ_పభం, 

అశోకమాలావితతం దదర్శ పరమాసనం. ౪ 

వాలవ్యజనహసాభి ర్వీజ్యమానం సమంతతః, 

గంధైశ్చ వివిధై ర్జుష్టం వరధూపెన ధూపితం, x 

పరమా_స్తరణా_స్తీర్ల మావికాజినసంవృతం, 

దామభి ర్వరమాల్యానాం సమంతా దుపళోభితం. ౬ 

తస్మికా బీమూతసంకాశం వదీపో త్తమకుండలం, 

లోహితాక్షం మహాబాహుం మహారజతవాససం. ౭ 

లోహి తేనా ఒనులిపాంగం చందనేన సుగంధినా, 

సంధ్యార క్త మివాజ౬ఒకాళీ తోయదం సత టిద్దణం. రా 

ఉక్త మేవ పర్యంకం పున ర్వర్ణయ న్నాహ (జాతరూపె త్యాదినా.) చిత్ర భానో ః 

సూర్యస్య, ఆవికాజినం ఊర్జాయుచ ర్మ, కేన పర్యంకస్యోపరి ఫలకా సందధీయతే. నరమాల్యానాం 

.అళోకాతిరి క్ర్షపుష్బాణాం, బల 

(తస్మి న్నిత్యాది.) మహారజతవాసస౦ హేమచి కితవాసనం౦, మహారజత౦ హేమ. “మహా 
శ 

* రామానుజీయం. త్రై వ వదేశ సరమాననం చ దదర్శెత్యాహ (జాత రూపపరిక్షీ ప్ప ప 

మిత్యాదినా) కోక తయేణ, పరమాసనం పర్యంకం, ఆస్మా చ్లోకా త్చా9క్ “తస్య వై కతమె దేశి 

ఇతి లోకః, ఎతస్మా దనంళరం  కేషుచి త్కోశే శెషు లేఖకప్రమాదా ల్లి భితః. వరమాల్యానాం వర 

-పుష్పాణాం. 

4 యత్సన్నిధానే శోకాభావ సాదృశమాలాయు క్రం, చితభాను రగ్నిః, వాలన్యజనం 

చామరం, నను సంభోగగృహీ, తత్రాపి నిదాణస్య కథం వాలవ్యజనవీజనం ? కథం చ హనూమత 
-సాభి రదర్శన ? మితి చే న్న; యం; (తనిర్మిత స్త్రీ (సకిమాదిభిః తత్రాపి తత్సంభవాత్. ఇతి తిలకం. 
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వృత మాభరతై ర్లివ్యై స్సురూపం కామరూపిణం, 
సవృక్షవనగుల్మాఢ్యం (పను_ప్త మివ మందరం. . ౯ 

కేడి త|ోపరతం రాత” వరాభరణభూషితం, 

(పియం రాక్షసకన్యానాం రాక్షసానాం సుఖభావహం. 

పీత్వా౬ప్యుపరతం చాపి దదర్శ స మహాకపిః. ౧౦౪4 

భాస్వర శయనే వీరం (పసు _ప్పం రాక్షసాధిపం. ౧౧. 

నిశ్ళ ఇసంతం యథా నాగం రావణం వానర రభ, 

ఆసాద్య పరమోద్విగ్న స్ఫ్పోఒపాసర్ప త్వుభీతవత్. ౧. 

= అథాఒ౬రోహణ మాసాద్య 'వేదికౌాంతర మా శితః 

సు_ప్తం రాక్షస శార్లూలం (పేకతే స్మ మహాకపి;ః, ౧౩ - 

రజనవాసని మితి పారే కుసుంభరాగరంజితన స్త్ర మిత్యర్థః. సన్ఫక్షవనగుల్మాఢ్యం =. సవృక్షి ర9నె ౭ 

గులై్మ శ్చాఢ్యం, (పను ప్పం, నిశ్చల మిత్యర్థ 8. ౭=౧౫౦ 

(ఆధేతి.) అథ అససర్పణానంతరం, ఆరోహణం సోపానం, ఆసాద్య అధిరుహ్యా, 

చేదికాంతరం సోపానపర్వమధ్యం, ౧౩ 

(శుళుభ ఇతి) యస్య గంధేనాజన్యే హ_న్టీనో భీతా భవంతి న గంధహ స్తీ. (వ్యసవణం.. 
నిర రం, . ౧౪ ఎ 

- న్ రామానుజీయం. (అభేతి.) అథ అపసర్పణానంతరం, ఆరోహణ మానాద్య 'వేదికాంతరు' 

మా(శ్రితః, సోపానమార్లేణాఒన్య వేదికా మారూఢ ఇత్యర్థః. 
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(హనుమతా నిద్రాణరావణదర్శనం) 

కాంచనాంగదనద్ధి చ దదర్శ స మహాత్మనః, 

వికిపౌ రాక్ష'సే నే దస్య భుజా విం దధ్వజోపమౌ. ౫ 

ఐరావత విషాణా గై రాపీడనకృత  వణా, 

వజోల్లి ల్రివితపీనాంసొ విష్థుచ(క్రపరిక్షతౌ. షు 

పేనా సమనుజాతాంసొ సంగతౌ బలసంయుతౌ, 

సులక్షణనథాంగుష్టై స్వంగుళీతలలక్షితౌ. ౧౭ 

సంగతౌ పరిభఘాకారౌ వృత్తా కరికరోపమౌ, 

విక్షిప్తా శయనే శుజ్ర పంచశీర్ణా వివోరగా. ౧౮ 

* శశక్షతజకల్పేన సుశీతేన సుగంధినా, 

చందనెన పఠార్థ్యేన స్వనులిపౌ స్వలంకృతె. గాణా 

ఉ_త్తమ స్రీ విమృదితౌ గంధో త్తమని షేవితౌ, 
యక్షకిన్నర గంధర్వ దెవదానవరావిణౌా. ౨౦ 

దదర్శ స స పి _స్తస 5 బాహూ శయనసంస్థితౌ, 

న నుహా మహాహీ రుషితా వివ. ౨౧ 

(కాంచనాంగదెత్యాది.) విక్షిప్తా _ప్రసారితౌ, వివ్ణుచ|క్రపరిక్షతౌ - విష్ణుః ఉపేంద్రః, సంగతౌ 

'చేహానురూపొ, సంహతౌ దృఢసంధిబంధౌ, విక్షిపౌ శయనే నిహితౌ, పంచాంగులిను త్రయా పంచ 

-శీర్షా విత్యుక్తం, ఎతదంతస్య వదర్శే త్యనేనాఒన్వయః. అత చ్విభుజతై ఏక ముఖత్ఫో. కః ప్రుణాం 

"కామనీయత్వాయ. ౧౫౧౮ 

(శళక్షత జేత్యాది.) యకొదీకా రానయితుం శీల మనయో ర స్తీతి తథా, దదర్శేతి పున 

శభిధానం విశేషణాంతరవివక్షయా. ౧౯2౨౧ 

a 

* రామానుజీయం, శశ క్షతజకల్సేన శశరుధిరసదృశేన. 
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తాభారం స పరిపూర్ణాభ్యాం * భుజాభ్యాం రాత సే సెశ్వర౩, 

ఇళళు బేఒచలసంకాశళ శంగాభా మివ మందర. ౦. 

చూతపున్నా గసురభి ర్వకుకో త్రమసంయుతః, 

మృష్టాన్న రససంయు_క్తః పానగంధపురస్సరః. 03. 

తస్య రాక్షససింహస్య నిశ్చ(కౌమ వహాముభాత్ , 

శయానస్య 4} వినిశ్ళా ఇసః పూరయ న్నివ త దృుహం, ౨౪ 

ముకామణివిచి తెణ కాంచనేన విరాజితం, 

మకు కేనా౬పవృ త్తేన కుండలో జ్జ్వలితాననం. x 

రకృచందనదిగ్దేన తథా హారేణ శోఖినా, 

పినాయతవిళా లేన ఈ వకసాజఒభివిరాజితం. ౨౬. 

(తాభ్యా మితి.) పరిపూర్ణాభ్యాం, దిర్హ వృ త్రాభ్యా మిత్యర్థః. ౨౨ 

(చూతశేత్యాది.) నిశ్వాసస్య _చూతాదిసురభిత్వం తదధివాసితరసావల్యాది మధుసేవనాక్. 
మృషా *న్నరససంయు రక్తః ష[డసపదా దార్గగంధయు క్రః, పానగంధపురస్సరః = పీయత ఇతి పానం 

మధు, తద్దంధయు కః. ౨౩-౨౪ 

(ము క్లామణీతి.) అపవృ శ్రేన స్థానాత్ కించి చృలితేన, అవవిద్దేన పర్య స్తేన, కతొమేణ 
చ చ జుం వ క్ ఉ త్రరియరూపేణ, విమ్యుద్గతై దివ విద్యుత్సమూ'హై రివ, రావణం "కన్య పక్నీశ్చ దదరే 

త్యన్వయః. 

bY 

క 

వలి ౧ అ 5 

* ఆత ద్విభుజత్వకథనాత్ యుద్ధాదికాల ఏవ అస్య వింశ తిభుజత్వం దళ శీర్ణత్వం చ బోధ్యం. . 
ఇతి తిలకం, 

ఛీ అయం పురుషవిశేషశ్వసనధర్మ ఇతి కతకః, 

1 రామానుజీయం, విరాజతా వతసే త్యుపలక్షణే తృతీయా. వక్షసా విరాబీత. మితి వా పాఠః... 
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(హనుమతా రావణవర త్రిదర్శనం) 

పాండ ేణా౬పవిద్దైన కై మేణ కతజేకణం, 

మహా ర్లెణ నుసంవీతం పీకే నోత్తమవాససా, 

మాషరాశిపతీకాశం నిశ్ళ ఇసంతం భుజంగవత్. 

గాంగే మహతి తోయాంతే పసు ప్ప మివ కుంజరం. లా 

చతుర్భిః కాంచన రీసె ప్యమానచతుర్షి శం, 
దా OC DOD శ) 

పకాశీకృత సర్వాంగం మేఘం విద్యుద్గణై రివ. కా 

పాదమూలగతా శ్చాపి దదర్శ సుమహాత్మనః, 
పత్నీ స్ప (పియభార్యస్య తస్య | ౨౯-||| రక్షఃపకే రకా. ౭9 

శశి పకాశవదనా శ్చారుకుండలభూషితాః. 

అమ్తానమాల్యాభరణా దదర్శ హారియూభవః. డగా 

నృ త్తవాద్శి తకుశలా రాక్షసం దభుజాంకగాః, 

వరాభరణధారిణో్యో నిషా దదృశే హరిః, ౩౨ 
౯ 

వ(జవే డూర్యగర్భాణి (శవణాంతెషు యోషితాం, 

దదర్శ తాససేయాని కుండలా న్యంగదాని చ. {u {uy 

(రక్షఃపతే రహ ఇతి) పర శేషః. ౨౭.౩౧ 

(నృ _క్తేతి.) రాక్ష సెం దస్య భుజం అంకం గచ్చంతీతి రాక్ష సేం దభుజాంకగాః, 

ఉత్సంగోప వేశనాలింగనాభ్యాం లాలితా ఇత్యర్థః. వరాభరణధారిణ్య ఇతి ద్వితీయార్టె (సథమా. 

నిషణాః శయానాః, దదృశ ఇత్యాత్మ నేపద మారం. 3. 
దు ల | 

(వేతి) (శవణాంతే ప్వంగదదర్శనం బాహూ నుపధాయ శయనాత్. 3౩ 

[15] 
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తానాం చందోసమై ర్య కె) శ్ళుభె ర్లలితకుండలై 8, 

విరరాజ విమానం త న్నభ సారాగఖై రివ. 3౪ 

మదవ్యాయామవిన్నా నౌ రాక్షసేందస్య యోషితః, 

తేషు తే ప్వవకాళశేషు పసుప్తా స్తనుమధ్యమాః. ౩౫ 

అంగహోర్రై _స్తథి వాఒన్యా కోమలై రృ త్తశాలిని, 

ళీ అట్ల అన షి ఒర లద యం ల విన్య స్తశుభసర్వాంగ _పసువా వరవ్షిసి. 3౬ 

కాచి ద్వీకకాం పరిష్వజ్య (పసుహా సంపకాశతే, 

మహానదీ పకీ రేవ నళినీ పోత మాశికా. ౩౭ 
౬9 

అన్యా కక్షగతే నైవ మడ్డుకేనాఒసితేక్షణా, 

_పసుపా భామినీ భాతి బాలపుతేవ వత్సలా. తలా 

పటహం చారుసర్వాంగీ పేడ్య "శేతే శుభ_స్తస్, 

చిరస్య రమణం లబ్ద్వా పరిష్యజ్యేవ భామినీ. ఇకా 

(ఆంగహారై రితి) అంగహారః నృ త్తవిశేషా దంగవిక్షేపవిశేషః. తథో క్షం భరతశా సె 

*ేఆంగానాం యోగ్యదేశేమ హరణజేన యథోచికం, అంగనిర్వ ర్తృనీయత్వా దంగహార స్తథోచ్యత' ఇత్యాది. 

కోమలై 8 సుకుమారై ః, నృ త్రశాలిని సుషుప్యవస్రాయా మపి వాసనాబలేన నృ త్తసన్ని చేశ విశిష్టా 

స్టితే త్యుచ్యతే. ౩౪.౩౬ 

(కాచి ద్వీణా మితి.) మహానదీ! పకీర్హా మహానది పసృతా, నళినీ సమూలనాళదళం పద్మజా 

లకం, పోతం యానపా[తం, వీణాం పరిష్వజ్య (పసుపా కాచిత్, నద్యాం ప్లవమానా యదృచ్చయా 

పోతసంయు కా నళినివ (పకాశత ఇత్యర్థః, ౩౭ 

(అన్యేతి) మడ్డుకేన (డవండై ఇతి _ద్రమిడనామయు క్షేన్స వాద్యవిశేషేణ. ౩౮-౩౯ 
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(హనుమతా రావణవర స్రీదర్శనం) 

కాచి ద్యంశం పరిష్వజ్య సుపా కవమలతోచవా, 

రహాః దపియతమం గృహ్య సకామేవ చ కామినీ. ౪౦: 

విపంచీం పరిగృహ్వ్యాఒన్యా నియతా నృ _త్తశాలిసీ, 

నిదావశ మన్నుపాపా సహ కాంతేన భామినీ. ఆం 

అన్యా కనకసంకాశై ర్మృదుపీనై ర్మనోరమైః, 

మృదంగం పరిపీడ్యా౭౦గై ః (పసుప్తా మ_త్తలోచనా. ౪ 

భుజపార్మా నంతర స్టైన కక్షగన కృళోదరీ, 

పణ వేన సహా౬నింద్యా సుపా మదకృత(శమా. ౪౩. 

డిండిమం పరిగృహ్మా౭నాా త ధ్ర వాఒ౭సకడిండిమా, 

| (పసుపా తరుణం వత్స ముపగూహ్యేవ భామినీ. ల 

(కాచి ద్వంశ మితి.) నంశం వేణుం. భం 

(విపంచీ మితి.) విపంచీ స ప్పతం|తీ, షట్టం!తీ ఏీణ్రా. ౪౧౪౨౨. 

(భుజేతి.) పణవేన మరశేన. ౪౩. 
టు 

(డిండిమ మితి.) యథా పూర్వా త థై వాఒ౬ఒస క్ర్తడిండిమా౬న్యా, తం డిండిమం, పరిగృహ్య 

పరిష్వజ్య, (ప్రనుపా, కథ మివ? తరుణం వత్స ముపగూహ్యేవ, డిండిమః పణవబేదః. యద్వా, 

అన్యా భామినీ, డిండిమం, పరిగృహ్యాఒవలంబ్య, తథైవ ఆస క్రడిండిమా ఆలింగితాన్యడిండిమా, 

తరుణం రమణ ముపగూహ్య, వత్సం పతం, పరిగృ'హ్యేవ (పసుపా, యద్యా, డిండిమం పరిగృహ్య 

వాదనార్గం పరిగృహ్య, తథైవ వాదనకాల ఏవ, అస క్తడిండిమా అన్యా తరుణం వత్స ముపగూహ్యేవ 

(చసుపా, గి gy 
ఈ 
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కాచి * దాడంబరం నారీ భుజసంయో గపీడితం, 

కృత్వా. కమలపతాకీ (పసుప్తా మదమోహితా. 

కలశీ మపవిధ్యాఒన్యా (పసుపా భాతి భామినీ, 

వసంతే పుష్పశబకళొ మాలేవ పరిమార్దితా. 

పాణిభ్యాం చ కుచౌ కాచి త్సువ ర్లకలశోపమా, 

ఉపగూహో్యా౬ఒబలా సుపా ని దాబలవసరాజితా. 

అన్యా కమలప( తాడీ పూ రైెందుసద్భశాననా, 

అన్వా మాలింగ్య సుుశోణీం (వసుపా మదవిహ్వూలా. 

ఆతోద్యాని విచ్నికాణి పరిష్వజ్య వరన్రియః, 

నిపిడ్య చ కువై స్పుపాః కామిన్యః కాముకా నివ. 

వాసా మేకాంతవిన్య స్టే శయానాం శయనే శుభే, 
oa దదర్శ రూపసంపన్నా మపరాం స కపి స్త్రియం. 

(కాచి దితి.) ఆడంబరం తూర భేదం, భుజసంభో గపీడితం భుజపరిణాహాపీ 

భుజిపరిశ్రే షపీడితం వా. 

(కలశీ మితి, అపవిధ్య పర్యస్య, అనేన సలిలసంబంద స్ఫూచ్యశే. పరి! 

సలిలలవసమ్మార్శితా. అపవిద్దక లశ నిర్గశితగంధోదకసి కా త్ వసంతే మ్లూనిపరిహారాయ 

లవసముకితా మాలేవ బఖా విత్యర్థః. పుష్పశబశేత్య నేన _ కలశస్థజలస్య కుంకువమూదిరస; 

ముచ్యతే, సర్వాభరణభూషితత్వం వా. ఇయం చ రావణస్య కరకధారిణీతి గమ్యతే. . 

dq ర ళం 

(ఆకోద్యానీతి.) ఆతోడ్యాని. “శతం వీణాదికం వాద్య మానద్దం మురజాదికం, నం 

తు సుషిరం కాంస్యం తాలాదికం ఘనం. చతుర్విధ మిదం వాద్యం వాధితాతో ద్య 

మిర్యమర' 8. . ల 

5 నన పా నాల ) చ అననా. —_—__ 

* రామానుజీయం. ఆడంబర స్తూర భేదః. “ఆడంబర స్పమారంభేె గజగర్జితతూ! 

థితి విశ్యః. 
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(హనుమతా మండోదరీదర్శ నం) 

ముకామణిసమాయు కె ర్ఫూషణై స్పువిభూషితాం, 
విభూషయంతీ మిన త త్స శ్రియా భవనో_త్తమం. ౫ 

గౌరీం కనకవర్ణాభా మిష్టా మంతఃపురేశ్వరీం, 
కపి ర్మందోదరీం తత శయానాం చారురూపిణీం. ౫౨ 

స తాం దృష్ట్వా మహాబాహు ర్ఫూషితాం మారుతాత్మజః, 

తర్క-యామాస వ తెతి రూపయౌవనసనంపదా. ౫3 

హంణ మహతా యుకో ననంద హరియూథపః, ౫౩ (| 

ఆసో,టయామాస చుచుంబ పుచ్చుం ననంద చిికేడ జగొ జగామ, 
టి 

_స్హంథా నరోహ న్నిపపాత భూమౌ నిగర్భయకా స్వాం _పకృతిం కపీనాం. ౫౪౪ 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, సున్దరకాళ్హే, దశమ స్సర్గః. 

న రాలా 

(ము క్రామణి త్యాది.) కిమిన గారీ? మిత్య(తాహ (కనకవర్తాంగీ మితి.) ఇష్టాం, 

ావణ స్యెతి శేషః. ౫౧౫౩ 

(హర్తణే త్యర్హం.) హరేణ యు కః ననంద, ఉ తరో తర మానంద మవా పేత్యర్లః. ౫౩1 
ల ధి యె వ నక థి 

తదే బోపపాదయతి (అస్ఫోటయామాగే నతి.) చికీడ, నన తి యావతీ . స్యాం ప్రకృతిం 

.న్వాసాధారణం చాపల్యం, ఆనస్మి క సర సార్ధచ తుఃపంచాశ చ్భోకా 8 Ez 

ఇని (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్దర కాల్ణవ్యాఖ్యానే, 

దశమ స్సర్గః. 

——_శప్తి4= నాలి = — 

* రామానుజీయం. హర్టేణ రోమాంచేన. 
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అథ ఏకాదశ స్సర్గః. 

DP —— 

3 దిం బభూవాజఒవసిత సదా, అవధూయ చ తాం బుద్ధి భూ స్థిత స్త 

జగామ చాజపరాం చింతాం * సీతాం (పతి మహాకపిః. గ 

న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్తు మర్గతి భామినీ, 

న భో కుం నా౬ప్యలంక రుం న పాన ముపసేవితుం. ౨ 

నాఒన్యం నర ముపస్థాతుం సురాణా మపి చెశ్వరం, 

న హి రామసమః కళ్ళి ద్విద్యతే (తిదశే ష్వపి. a. 

అన్యేయ మితి నిశ్చిత్య పానభూమౌ చచార సః, 3 

(గీడితేనాఒపం 8 కాంతా గీతేన చ తథాఒపరాః 

నృ త్తన చా౬పరాః కాంతాః పానవి(పహతా _స్తథా, న. 

ఆథ ఏకాదశ స్పర్షః, 
"టి 

లెంక 

(ఆవధూయెత్యాది,) తాం బుద్దిం మందోదర్యాం సీతా బుద్ధిం, అవసికో బభూవ స్వస్తచితో 
థి థి = 

బభూవ. 
౧ 

(న రామేజేత్యాది,) “తిదశేస్వపీ త్యనంతరం “అన్యేయి మిత్యర్దం. పానభూమా, 

తతోఒన్య తేత్యర్లః. 
యడ 34 ' 

(“డీడితేనే' తా్యా “ద్యపరాః ప్రీయ' ఇత్యంత మేకం వాక్యం. దదర్శ త్యనుషజ్యతే. 

—_ 

ర్ ర. క్ అక్ష అరి థి * రామానుబియం, *పీతాం (పతి మహాకపి రిత్యతః సరం “అన్యేయి మిత్యర్థం (పమాదా- 

ల్లి ఖతం. “విద్యతే | (తిదశేష్వపీ” త్యతః సర మస్య స్థానం. 
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(హనుమతా పునః పానభూమిసరిశీలనం) 

* మురవేషు మృదంగేషు పీఠికాసు చ సంస్థితాః, 

తథా&౬౬_స్తరణముఖ్యేషు సంవిష్టా శ్చాఒపరా ప్రియః. xu 

అంగనానాం సహ(నేణ భూషితేన విభూషణై ౬ 
రూపసల్లాప పీలేన యు యుక్తగీతార్థధాషిణా. ey 

చేశరాలాభియు_క్టేన యు_క్రవాక్యాభిధాయినా, 

రతాధిరతసంసు స్తం దదర్శ హరియూథపః. eu 

రాసా మధ్యే మ మహాదాహు ళ్ళుశుభే రాక్షనేశ్వరః, 
షస మతాం ము ఖౌఫ్టానాం వాం మధ్యే యథా వృషః. ఠరాః॥ 

స స రాక్షసేంది శుశుభే తాభి? పరివృత స్స్యయం, 

కరేణుధి రథా& రణ్యే పరికీర్ణో మహాద్విపః. ణా 

ల లు ఇత. ళ్ 

©) జాడే గ కీలము! భా క అనం తి, ఆబ పనన | హా ధాలు స్టా, ఎ పహాడతాః, క్లాంకా ఇత్యర్థః. సుస్టితాః ఉపధానీకృత్య శయితాః, 

సెంవిష్టాః "సుప్తా! xu 

కూపవల్లావలన ఏ పయన రాషఐదిషయ మాజి 4 పకంసారీలేన వాయు కగీార్థభాషిడా.. 

ఘు క్షం ఉపపన్నం గీఠార్థం భాషిరుం శీం ఏస్మేతి యు _క్తగీకార్థధాషీ, 'శీన, జేశకాలాభియ కేన. 

దేళశకాలాభిబ్టేనే త్యార్తః, జంగనానాం సహసేణ రతాభిరతనంను ప్ప మిత్యన్వయః. రతశబ్దేన 

దాహ్యాసువత ముచ్యతే. ఆధిరతశబ్దేన కరఠరణబంధాదిక ముచ్యతే. రతాభిరత శ్చాఒసౌ సంసు ప్తళ్చ, 

తం తథా. స్నాతానురిపావిపత్పదూసః. (క్రీడాఖేదేన సుప్త మిత్యర్థః. రావణ మితి శేషః, ౭4-౮౫ 

(స ఇతి.) పరికీర్షః పరివృతః. జా 

* రామానుజీయం. అత పునరపి పానభూపొ స్త్రీణాం రావణస్య చ దర్శనాభిధానాత్ 

“క్షణ మన్యతాఒన్సిష్య విశేషేఐ మార్గిరుం పునః పానభూమ్యాధికం దృష్టవా నిత్యవగమ్యతే. 
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సర్వకామై రుపేతాం చ పానభూమిం మహాత్మనః, 
దదర్శ హరిశార్లూల _స్తస్య రక్షఃపతే ర్లృహే. nou 

మృగాణాం మహిషాణాం చ వరాహాణాం చ భాగళః, 

తత న్యసోని మాంసాని సానభూమౌ దదర్శ సః, ౧౫|| 

రౌక్మమ చ విశాలేషు భాజనే ష్య ర్లభజీతాకా, 

దదర్శ హరిళా రూలో * మయూరా న్కుక్కుటాం _స్తథా, ౧౨ 

వరాహవార్థ్యాణసకాకా దధినావర్చలాయుతాకా. 

లా న్మథంగమయూరాం శ్చ హనుమా నన్ఫవె కత, ౧౩|| 
యాః 

(సర్వకామై రితి.) పానభూమేః పున ర్రర్శనో క్ర క్రి స్త తత్యపదార్గకథనాయ. ౧౦|| 

(మృగాణా మితి.) వాగశః పిండళశః. మ ౧౧|| 

(రౌక్మ ష్వితి. ) మయూరాదిశ బ్దాః మయూరాదివికారమాంససరాః. OU 

(వరాహేతి.) వార్జ్రాణనాః ఛ్రాగవి శేషా; “తిపిబం త్విందియకీణం రయూపస్యా౭ గ 

 డ్రపర్డం చ రాజేర్యద ఛాగం వార్ద్రాణనం విదు' రిత్రి స్మృృతేః, పక్షి వి శేష ఇత్యన్యే. 

రాజస: ఖడ్గమ్బుగ' ఇతి హలాయుధః. దధిసావర్చలాయుకా౯ా, దధిసౌవర్చ 

18. _సౌవర్చలం రుచకాఖ్యో లనణ వి శేషః. 'సౌవర్చలం స్యా (దుచకి 

మిఠక్యమరః. శల్యాకా శ్వావిదః. 'క్వావిత్తు శల్య ఇత్యమరః. మృగమయూరాదీనాం పునః కథనం 

_పడేశభిదాత్. 

లాభ్యాం సంస్కృతా నిత్య 

౧౩౪ 

మానుజీయం. మయూరాక్షా కుక్కుుటా . నిత్రి స్వరూశే లు నిర్దేశా త తదాకార వికిషతయా= 
VY ల బాలో (un) 

త్తే పక్వా. త్యవగమ్యతే. ' 
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(హనుమతా రావణపానభూమిపరిశీలన౦ం) 

జరా స్నావిధా న్చిద్ధాం శ్చకోరా నర్గభక్షీతాా, 
* 4 న్నా 

yp 
- ని ల షన టే ఎక శలాాం నా ఛాగాం శ్చ కృత నిష్టితాకా, 

రహో నుచ్చావచా న్చేయా౯ా భోజ్యాని వివిధాని చ. 

తశా౬౬మలవణోే త్తంనై ర్వివిధై షః రాగమాడబై, 
జ్య 

wa 

పస్ పురకేయూలై. రపవిదె ర్మహా ధనై_ రెం 

వానరా జనుఏెట్ని చి ఫలై శ్చ వివిడై రపి, 
Cn యా 

మవృతవృష్వో చహారా భూ రధికం పుష్యతి (బయం. 

త; శ తత చ వినం నె నూగిష శృాయనాసన 9, 
న a ‘ ఫ్ ఎనబై ఇ 

పానిభూమి రానా వహ్నిం (పదీ స్తే పే వోవలత్యుతే. 

Aa rer Ge TT lr te i ne rr 

సత : కకరాజా  పక్షివిశేషాకా. “కృరణ్ము కకరా సమా” విత్యమరః. 

౧౪౯0 

0౧0౫. 

౧. 

సిదా౯ా 
ఇ 

ఫరా, ఎకిశకల్యా నృత్న్యపిశేషాకా, రృతన్ష్టిరాకా పర్యా ప్తపక్వాజణా. “యుగపర్యా_పయోః కృత” 

షడసనంయోగక్ళతొ భిక్యవినేషాః. పడీ 

రసః, వం వ శ్చే తతో 

భు ఇర! 

త్యాది.) ఆమ్లలనణో త్రంసై 8 ఆన్లుపధానై * లవబ్యపధాన్నై శ్చ, రాగషాడబై ః 
౬ rm ఆది రూం ౧m ర an 

లి అక్షి జీ లో జో శ హో జఅగ్య 

రాయు ౩ పాడై 1, రాగః ఫుతనర్షపః, “రాగ స్సిద్దారలో చేయ ఇతి సూదశాస్త్రం. షాడదాః 
బీ గు 

4 క స్ట్ చం లాప్ 

ప్ప త్వన్యథో కొం “సితామధాదిమధురొ (దొాకెదాడీమజ 
2) కా 

౮ బా వాన్ వై ' 1 
రాగ. స్యాం సరి షాడదః స్మృత' ఇతి ౧౬-౧౮ 

[టా భాగా mr గరు... 

వో జాట్ ఇట లా ల్ Po ww 

* “సిరామధ్యారిదుధురా రాగా స్తై స్యచ్భతాం గతాః, తే సాందా స్టాడనా లేహ్యో మై 

వస్త్రగళితా' ఇతి చ. 

[16 |} 
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ఇ లు 

బహ్నపకారై_ ర్వివిధై. ర్వరసంస్కారసంస్కృతై *, 
మాంనైః * కుశలసంయు శై ః పానభూమిగతై 8 పృథక్. ౧౯ా 

దివ్యా? (పసన్నా వివిధా స్పురాః కృతసురా అపి, 

శర్కరాసవమాధ్వీకపుష్పాసవఫలాసవా *. ౨౦ 

వాసచూర్భి శ్చ వివి భై రుషా ౬ పృథ కథక్, 

సంతతా శుశుభే భూమి ర్యాలళై $శ్చ బహుసంస్థితై 8. ౨౧ 

హిరణ్మమైశ్చ .వివిధై ర్భాజనై .న్స్బాటిక్రై రపి, 

జాంబూనదమయె శ్చాఒనై్యైః కరకై రభిసంవృతా, _౨_౨ 

రాజతేషు చ కుంభేసు జాంబూనదమయేపు చ, 

పాన శేష్టం తదా భూరి కపి" స్తత దదర్శ సః, 

(బహు ప్రకార్రై రిత్యాది.) కుశలసంయుకె, 8 సమర్థ సూదస ౦ యోజితై క ౧౯ =0౩ 

ఖో రామానుజీయం, “కలశసంయుక్తై రితి వా సాఠః. ఎవంభూతై 8 మాంసై స్సహ దృష్టా 
ఇతి వక్ష్యమాణేనా౬న్వయః. దివాాః అమృతమథనోద్భ్ఫూత వారుణీజాతీయాః, (పనన్నాః నిష్కల్మషాః, 
కృతసురాః కృ(త్రిమసురాః,  కృత్రిమసురా ఏవాహ _ (శర్కరేతి. శర్కరాసవాః 'శర్మరయా 
కృతాః, మాధ్వీకాః మధునా కృతాః, పుష్పాసవాః పుష్పమకరందకృతాః. ఫలాసవాః ఫలరసకృతాః, 
తథో క్త మర్హవే “పానకం ద్రాక్షమాధూకం ఖార్లూరం తాళ మైక్షవం, మధూత్సం శీధు 
మాద్వీకం మైరేయం నారికేళజ” మితి. వాసచూర్ణి రధివానచూర్హైః సహ, దృష్టాః, హమమతేతి శేషః. 
బహుప్రకారై ర్మాంసై స్సహ సురాః వాసచూర్తెః స్సహ హనుమతా తత్ర పానభూమౌ దృష్టా "ఇతి 
సంబంధః. తె స్తె రిత్యా ద్యుత ర శేషః, తె ప్ ర్మాంసవిశేమై స్సురావి శేషై ర్వాసచూ3 శ్చ పృథక్చృ 

థక్ సంతతేతి సంబంధః. బహుసంస్థిత్తైః బహుసంస్థానెల (హిరణ్మయై రితి.) అత్రాపి సంత తేతి 
పూ ర్వేణాన్వయః. హిరణ్మమైః రజతమయైః 'కృతాకృతం' హేమ రూప్యం హిరణ్య మభిధీయత* ఇతి 
వచనాత్, తైః పృథక్ పృథక్ సంతతా, బహుసంస్థితై ర్యాలె 5 ర్హిరణ్మయైః స్ఫాటికై రషి 
భాజనై సృంతతా, జాంబూనదమయై రనై్యః కరక. శ్చాభిసంవృతా భూమి శుశుభ ఇతి సంబంధః, 
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(హనుమతా రావణపానభూమిపరిశీలనం) .. 

సోఒపశ్య చ్చాతకుంభాని శీధో ర్మణిమయాని- చ, 

రాజతాని చ పూర్జాని భాజనాని మహాకపిః. ౪ 

క్వచి దర్దావ శేషాణి .క్వచి త్పీతాని' సర్వశః, . 

కది న్నున (పపితాని పానాని స స దదర్శ హా, ౨౫. 

క్వచి దృత్యాంశ్చ వివిధాజా క్వచి త్చానాని భాగశః, 

క్వచి దన్నావశేషాణి పశ్య వైప విచచార హా. ౨౬. 

క చి త్పిభినై మః కరక ః క్వచి దాలోళిత్తై రృ 9, 

క్వచి తృంపృ కృమాల్యాని జలాని చ ఫలాని చ... ౨౭ 

శయనా న్య(త నారీణాం శుభాణి బహుధా పునః, 

"పరస్పరం సమాశ్లిష్య కాళ్చి త్సుప్తా వరాంగనాః. "౨౮ 

కాశ్చిచ్చ వస్త్ర మన్యన్యా స్ప్వ్వపంత్యాః పరిధాయ చ, 

ఆహృత్య చాజఒబలా స్పుపా ని్షదాబలపరాబితాః, ౨౯ 

(సోఒపళ్య దితి.) శీధ్రో్య మద్యస్య. . ౨౪ 

(క్వచి దితి.) పానాని పానపాత్రాణి. ౨౫ 

ల (“క్వచి దృత్యా" నిత్యాది) “నిద్రాబలపరాజితా" ఇత్యంత మేకం వాక్యం: క్వచిత్ 

(ప్రభినై మ " రిత్యాదిమ సహయోగే తృతీయా. హేతౌ తృతీయా"వా. .(వభిన్నత్వా "దాలోళితక్వాచ్చ; 
నవ్వు క్రమాల్యాని, మాల్యమి గ్రాజీ త్యర్థః. (“ప చన్నర “మిత్యాది) -ోపశ్యకా? వె విచచారే" “త్రి 

పూర్వేణాన్యయః. tm టట 
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తానా ముచ్చాాసవాతేన వస్త్రం మాల్యం చ గాతజం, 

నాఒత్యర్టం స్పందతే చ్నితం (పాపస్య మంద మివా౭నిలం, ౩౦ 

* చందనన్య చ శీతస్య శీధో ర్మధురసస్య చ, 

వివిధస్య చ మాల్యస్య ధూపన్య వివిధస్య చ. ౩౧ 

బహుధా మారుత సత గంధం వివిధ ముద్వహకా, 

రసానాం చందనానాం చ ధూపొనాం చైవ మూర్చితః, 

(పవవౌ సురభి ర్లంధో విమానే పుస్పకే తదా, 3౨౪4 

శ్యామా వదాతా స్త తాఒన్యాః కౌళ్ళ్చి త్మ వరాంగనా?. 

కౌళ్చి త్కాంచనవర్జాంగ్యః (పమదా రాక్షసాలయే, s3u 

(తాసా మితి.) గాతజం గ్యాత్రస్థం, మంద మనిలం (పాప్యేవ అత్యర్థం న స్పందత 

'ఇత్యన్వయః. ౨౧ 

(చందన స్యేత్యాది.) ఉద్వ్యహకా (పవవా విత్యపకృష్యతే. 3౧|| 

(రసానా మితి) రసాదీనాం సురభి ర్గంధః, విమానే, మూర్చిత 8 వ్యాప్త స్పా, (పవవౌ 

చచార, 3౨| 

334 (శ్యామా ఇతి.) నదాతాః ఆవదాతాః, వాగురిమ లేనా ఒల్లోపః, శుభా ఇత్యర్థః, 

"_ 

* రామానుజీయం. (చందన స్వేత్యాది) చందనస్య _అనులేభనచందనస్య, ధూపస్య 

గృహాధివాసార్ణధూపస్య, స్నానానాం చందనానాం స్నానార్హచందనానాం,. ధూపానాం కేశాధివాన 

భూపానాం, మారుతః ఏతేషాం వివిధం గంధ ముద్వహకా (పవవౌ. అత ఎవ ఘరభిః (ఘాణ 

తర్చణో గంధః, విమానే పుష్పకే, మూర్చితః వ్యాప్త ఇతి సంబంధః. 
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(హనుమతా అంత పుర ప్రీ దర్శనదోషపఠామర్శనంి 

తాసాం నిదావశత్వాచ్చ. మదనేన ఏమూర్చితం, 

పద్మినీనాం (పసుపానాం రూస మాసీ ద్యశ్రైవ హి, ౩౪/1 

ఏవం సర్వ మశేషేణ రావణాంతఃపురం కపిః, 

చదర్శ సుమహాతేజా న దదర్శ చ జానకీం, ౩౫4 

నిరీక్షమాణశ్చ తదా తా స్ర్రీయ స్ప మహాకపిః. 

జగామ మహతీం చింతాం ధర్మసాధ్వసశంకిత 8, seu 

పరాదారా వరోధస్య (పను _ప్పన్య నిరీక్షణం. 

ఇదం ఖలు మ మా౬ఒత్యర్థం ధర్మలోసం కరిష్యతి, ౩౭౪4 

న హి మే పరదారాణాం దృష్టి ర్విషయవర్తి నీ. 

అయం చాత మయా దృష్టః పరదారపరి(గహః, 3౮౪ 

* తస్య (పొదురభూ చ్చింతా పున రన్యా మనస్వినః. 

నిశ్చిత కాంతచి_త్రస్య కార్యనిశ్చయదర్శిని, ౩౯6 

(కాసా మితి.) చకారోఒప్యర్దకః, ని దాపరవశానా మపి తాసాం రూపం (ప్రసుపానాం 

“పద్మినీనాం రూప మివ రమ్య మాసీ దిత్యర్థః. svy—3x1 

(నిరీక్షమాణ ఇత్యాది.) ధర్మసాధ్వసశళంకితః _ధర్మలోపభయా చృంకితః, పరదారావ 

రోధస్య పరదారరూపాంతఃపురస్య. (న హీతి.) మే దృష్టిః కదాచి దపి పరదారాణాం విషయవర్డినీ 

న హి, పరదారసంబంధివిషయపరా నహీ త్యర్థః. తథా స్యయం, పరదారసరిిగహః దృష్టః, ఇద 

.మసంగత మిత్యర్థః. + ౩౬(-౩౮౪ : 

(త స్యేతి) నిక్చితై కాంతచిత్తస్య నియతశై కరూపచి త్తస్య. 3౯1 

* రామానుజీయం. (త స్యేతి) నిళ్చితే నిశ్చయే, ఏకాంతం నియతం, చిత్తం యస్య 

తస్య, యద్వా, నియతై కచిత్తన్య. 
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కామం దృష్టా మయా సర్వా 4 విశ్వస్తా రావణ ప్రీయః. 
న హి మే మనసః. కించి దై కృత్య ముపపద్యతే, 

మనో హొ హేతు స్పర్వేషా మిందియాణాం (వవ_ర్తనే, 

శుభా శుభా స్వవస్థ్థాను తచ్చ మే సువ్యవస్థితం. 

నాఒన్య(త హి మయా శక్యా వైదేహీ పరిమార్షితుం. 

స్రియో హి క్రీషు దృశ్యంతే సదా సంపరిమార్షణే, 

యస్య సత్త కస్య యా యోని _స్తస్యాం త త్పరిమార్శ్య తె, 

న శక్యా [(పమదా నష్టా మృగీసు పరిమార్షితుం, 

* త దిదం మార్గితం తావ చ్చుద్దెన మనసా మయా. 

రావణాంత పురం సర్వం దృశ్యతే న చ జానకీ, 

'దేవగరధర్వకన్యాశ్చ నాగకన్వాళ్చ ఏర్యవాకా. 

అవేక్షమాణో హనుమా నై వా౭పశ్యత జానకీం, 

తాతను. 

(గాను మితి.) వ్రైకృాత్యం వికారః, ఉపపద్యతే ఉత్సద్యతే. 

ప్రవర్త ర్తనే ౩ మన ఎవ హేతుః, సువ్యవస్థతం, నత దభిలాషి జాత మిత్యర్థః. 

అన్యత ప్రువ్యతిరి కే కే -నంపరిమార్లణే. క్ర ర్తవ్యే కీ 

జాతి, సజాతీయ ఇత్యరః, 
' (on 

(చేవేతి.) అపశ్యత అపశ్యత్ . . 

ఇ రామామజీయం. విశ్వసాః విస్రబ్దాః 

* రామానుజీయం. (త దితి ) త త్తస్మాత్. 

golf: 

ou 

DU 

au: 

CRAY 

SIU 

ల... 

(మన ఇతి.) శుభాశుభా స్వవస్థాసు శుభకర ణా౬శుభకరణేము. విషయేమ, ఇం(దియాణాం 

soy 

నను సరదారదర్శన మపి సరిహరణీయం. త్ర త్కిమర్గం కృతం? త్మత్రాహ (నాఒన్య శేతి. 1. 

స్రీస్వేవ హి. స్త్రియో దృశ్యంతే. (యస్యేతి) యోనిః. 
SUT. 

OAL, 

Ua 
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(సీతాయాః అదర్శ నేన హనుమతో విచార 

“తా మపశ్య న్మపి _స్తక సళ్యం శ్చాఒన్యా వరస్రియః. 

అప్మకమ్య తదా వీరః _పధ్యాతు ముపచక మే, CE 

న భూయ స్తు పరం (శ్రీమాకా మారుతి ర్యత్న మాస్టితః, 

ఆపానభూమి ముత్సజ్య త్ర ద్విచేతుం (సచకమె. ఖ్ ౭॥ 

తి గ్రీమ్మదామాయణే, సున్గరకాణ్ణే, ఏకాదశ స్సర్గః. 

hes TD 

అథ ద్వాదశ స్పర్షః, 

అల అం! 
మ క 

స తస్య మధ్యే భవనస్య మారుతి శ్రతాగృహాం శి తగ్భహాో న్నిశాగ్భహాకా, 

జగామ సీతాం (పతి దర్శనోత్సుకో న ఛైవ తా౦ పశ్యతి చారుదర్శనాం, ఎ ౧ 

(స భూయ స్తు పర మితి) తత్ రావకాంతఃపురం. ౪౬౪-౪౭4 

తి (శ్రీగోవిందరాజవిర చికే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్దర కాజ్జవ్యాఖ్యానే, 

ఏకాదళ స్సర్గః, 
గి 

అథ ద్వాదశ స్సర్గః 
| లో 

ఉండవు జాలా 

(స త'స్యెత్యాది. ) నిశాగృహాకా రా త్రినివాసయోగ్యగృహాకా 'గృహాః పుంసి' చ భూమ్నే్య 

చే తి పల్లి ౦గత్వం౦: "పశ్యతి అపశ్యత్. ల 
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స చింతయామాస తతో మహాకపిః (పియా మపశ్య (నఘునందనస్య తాం, 

(ధువం హి కత్రా (మియతే యథాన మే విచిన్వతో దర్శన మేతి మైథిలీ, MC 

సా రాక్షసానాం (పవరేణ జానకీ స్వశీలసంరక్షణతత్పరా సతీ, 

అనేన నూనం (పతిదుష్టకర్మణా హతా భవే దార్యపథే పరే స్థితా. ౩. 
లు యఖ 

విరూపరూపా వికృతా వివర్చసో మహాననా దీ,ర్హవిరూపదర్శనాః, 

సమీక్ష్య స్తా రాక్షసరాజయోషితో భయా ద్వినష్టా జనకేశ్వరాత్మజా. ౪" 

సీతా మదృష్ట్వా హ్యనవాప్య పౌరుషం విహృత్య కాలం సహ వానరై శ్చిరం, 

న మేజ_స్తి సుగీపసమీపగా గతి స్పుతీ క్షదండో బలవాంశ్చ వానరః. ౫. 

దృష్ట మంతఃపురం సర్వం దృష్టా రావణయోషితః, 

న సీతా దృశ్యతే సాధ్వి వృథా జాతో మమ శమః. ౬. 

——————_—_— 

(స ఇతి) యథా యస్మా త్కారణాత్, విచిన్వతో మే మైధిలీ దర్శనం నై తి తస్మాత్, 
(మియతే మమార. యద్వా, అథవా నేతి వాక్యం పఠనీయం, తదా అపళ్య న్నితి హేతుగర్భం. 
అదర్శనా న్మృతా వా? అథవా దర్శనం నైతి. కుత్రచిత్ గహనే ప్రదేశే స్టితా వేత్యర్థః. 3 

(సేతి.) (ప్రతిదుష్టకర్మణా అతిదుష్టకర్మణా, వీప్పాయాం పతిః “(పతి ప్రతినిధా వీప్సా 

లక్షణాదాి విత్యమరః. పరే ఉత్య్భృ షే, ఆర్యపథే సన్మా రే, 3 
ర్ nN : 

(విరూ-పేతి.) విరూపాణి న్యూనాధికాని, రూపాణి శరీరావయవాః యాసాం తాః, 

వికృతాః వికృత వేషాః, వివర్చసో ని స్పజస్కాాః, మహాననాః అతివిశౌాలముథాః, దీర్హాణి విరూపాణి 

దర్శనోని చక్తూంషి యాసాం తాః, రాక్షసరాజయోషితః రావణస్యా౬ ఒజ్జాకౌరిణ్యః త్రీయః. ౪ 

(సీతా మితి.) పౌరుషం శ(తువిషయపరా(క్రమం, చిరం కాలం విహృత్య, అతికమ్యే 

త్యర్థః. ఎవంభూతస్య మే స్నుగీవసమీపగా తత్పమీపగామినీ, గతిః మార్షః, నాస్తి, నుగీవనసమీసగతిఓ 

మమాఒయోగ్యే త్యర్థః. తత్ర హేతు మాహ (సుతీక్షేతి) యత ఇతి శేషః, Ase 



సుందరకాండే _- ద్వాదశ స్సర్గః [20 

(సీతాయా ఆదర్శనజః హనుమతః చింతా పకారః) 

కిన్ను మాం వానరా స్పర్వే గతం వక్ష్యంతి సంగతా:ః, 

గత్వా తత త్వయా ఏర కిం కృతం త్ర ద్వదస్వ నః, 

అదృష్ట్వా కిం (పవక్ష్యామి తా మహం జనకాత్మజాం. eu: 

(ధ్రువం (వాయ ముఖ ష్యంతి కాలస్య వ్యతివర్తన. లా 

* కిం వౌ వక్ష్యతి వృద్దశ్చ జాంబవా నంగదళశ్చ సః, 

గతం వారం సముదస్య వానరా శ్చ సమాగతాః, డా 

(8 మితి.) కిన్ని ఏతి సామాన్యేన నిర్వదో క్రిః. విశేషత శ్చాహ (గత్వేతి.) ఇత్యు క్ర ఇతి 

శేషః. వదస్వ న ఇత్యుక్తః కిం (ప్రవక్యొమి?. యద్వా, కిం త్వితి పాఠః. పూర్వన దర్భత్రయ 

మేకం వాక్యం. కిం త్వితి పూర్వన్మా ద్విశేషో క్రిః, మాం వానరాః వదస్వ న ఇతి నక్ష్యంతి, తదా 

అదృష్ట్వా కిం (పవక్షామీతి యోజనా. | el 

తర్తి అత్రైన కాలవిశంబః (క్రియతాం, తత్రాహ ((ధువ మితి.) కాలస్య వ్యతిన ర్తనే 

అన్మదాగమనకొలేఒతీతీ, (వాయ ముషె పెష్యంతి, జాంబవత్సిభృత య ఇతి శేషః. రా 

సామాన్యేన నిర్వేదం (ప్రతివ క్తి (కిం వేతి) సముదలంఘనరూపం మహ త్కర్మ 

కృతవంతం మాం తే కిం వక్ష్యంతి. యద్వా, మద్వతాంతం (పశంసకా జాంబనాకా, తదుత్సా 

హకో౬ంగద, స్తదుపశృ్ళణ్వంతో=న్యే చ మాం కిం వా జుగుప్పింతం వక్ష్యంతి. “కిం పృచ్చాయాం 

జాగుప్పనే” ఇత్యమరః, డా 

* రామానుజీయం. (కిం మా మితి) సమ్ముదస్య పారం తీరం, గతం మాం వృద్ధో జాంబ 

వాకా, కిం వక్ష్యతి జుగుప్పితం వక్ష్యతి. జన్మ(పభృతి మత్సరాక్రమకథనేన (ప్రశస్య (పేషయిత్యా 

జాంబవాజా ' మాం (ప్రతి జుగుప్పితవాక్యో భవిష్యతి. సోజంగద శ్చ విల ప్రవేశ నోద్యోగా న్మయా 

విఘటితోఒ౦గదశ్చ, జుగుప్పితవాక్యో భవిష్యతి. సమాగతా వానరాశ్చ, “సర్వథా కృతకార్యోఒహ' 

మేష్యామీ' తి మదు క్యా జనితవిశ్వాసా వానరా శ్చ జుగుప్పితవాక్యా భవిష్యంతీ త్యర్థః.. 

[17] 
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అనిర్వేద శ్శింయో మూల మని ర్వెదః పరం సుఖం, 

అని ర్వేదో హి సతతం సర్వారేషు (పవ రకః, ౧౦ 
థి ఎం 

కరోతి సఫలం జంతోః కర్మ య _త్తత్క_రోతి సః, 

తస్మా దని ర్వదకృతం యత్నం చెషైఒహ ముత్తమం. ౧౧ 

భూయ నావ ద్విచేష్యామి దేశా (నావణవాలితాకా, 

ఆపానశాలా విచితా స్తథా పుష్పగృహాణి చ, ౧౨ 

చితశాలాశ్చ నిచితా భూయః (కీడాగ్భ పహాణి చ, 

నిష్కటాంతరర థ్యాశ్చ ఏమానాని చ సర్వశః, ౧౩ 

తి సంచింత్య భూయో౬పి విచేతు ముపచకమే, 

భూమీ గ్భహాోం శీ_ఎక్యగృహోకా జః గృహా నతిగ్భహో నపి. ౧౪ 

ఉత్పత న్నిపతం శ్చాపి తిష్ట నచ్చక పునః న్చునః, 

అసావృణ్వం శ్చ ద్వారాణీ కవాటా న్యవఘాటయకా. ౧౫ 

చిరం నిర్వేదే కార్యహాని స్స్యా దిత్రి మత్వా అనిర్వద మవలంబతే (అని ర్వేద ఇతి.) 

ఆని వేద ఉత్సాహః, తత్క్బృతం తత్చ్రయు క్రయత్నం, చేపే, కరోమీ త్యర్థ + యత్క_రో ర్చి జంతు 

దితి సిద్దం, జంతో సంబంధి త త్సర్వం కర్మ, సః' అని ర్వేద ఏన, సఫలం కరోతీ త్యన్వయః. ౧౧ 

(భూయ స్తావ దిత్యాది.) (ఆపానేతి ఏతా విచితాః, అథాపి పున ర్విచేష్యామీత్యనుషజ్యతే. 

నిమ్మ్క_టాః గృహోరామాః, ఆఅంతరరథ్యాః అవాంతర ఏథ్యః, (భూమీతి. భూమీగృహా౯- భూమిబిల 

గృహోకా, చై త్యగృహాకా చతుప్పథమండపాకా, గృహా నతి గృహా౯ గృహా నతీత్య దూరే 

సె వర విహారారం సిర్మితా కా గృహోకా. ౧౨2౧౪ 

(ఉత్పత స్నిత్యాది.) ఉత్సత న్నిపత కా పూర్ణ ముచ్చస్థానా న్యధిరుహ్యూ తతో ఒవ 

రోహకా, అనఘాటయకా పాబయకా, నిప్పతకా నిర్గచ్భకా. (ప్రపత న్నుత్సతకా, బిలగ్మహాదీని 

నీచస్తానాని ప్రథమ మధిరుహ్య తత సృముదచ్చకా. ౧౫ 
౨ ౧ 

న్ గృహాతిగృహకానపీతి. పొ. 
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(హనుమతః పున ర్విచయన ప్రకార ః) 

(పవిశ న్నిష్పతం శ్చాపి (పపత న్నుత్సతన్నపి, 
సర్వ మ ప్యవకాశం గ విచచార మహాకపిః, ౧౬. 

చతురంగుళమా(తో=పి నాఒవకాళ స్ప విద్యకే, 

రావణాంతఃపురే తస్మి౯ యం కపి ర్న జగామ సః. ౧౭ 

(పాకారాంతరరథ్యాశ్చ వేదికా శి_ఎత్యసంశయాః, 

దీర్చి కాః పుష్క_రిణ్య శ్చ సర్వం తేనాఒవలోకితం. యిలా 

రాక్షసో వివిధాకారా విరూపా వికృతా _స్తథా, 

దృష్టా హనుమతా త(త న తు సా జనకాత్మజా. ౧క౯ 
a) 

రూపేణా౬[పతిమా లోకే వరా విద్యాధరక్రీయః, 

దృష్టా హనుమతా తత న తు రాఘవనందినీ. ౨౦ 

నాగకన్యా వరారోహోః పూర్ణచం(దనిధాననాః, 

దృష్టా హనుమతా తృత న తు సీతా నుమధ్యమా. ౨౧. 

(పమథ్య రాక్షసేందేణ నాగకన్యా బలా ద్దతాః, 

దృష్టా హానుమతా తత న సా జనకనందినీ. 3, 

సోఒపళ్యం సాం మహాబాహుః పశ్యం శ్చా౬న్యా వరతశ్రియః, 

విషసాద ముహు గ్రమాకా హనుమా న్యారుతాత్మజ 8, ౨2. 

'(ప్రాకారేతి) ప్రాకారాంతరరథ్యాః ప్రాకారమధ్యవర్హిపీథ్యః, వేదికా శై పత్యసం[శ్రయాః 

చై త్యవృక్షమూలపీరికాబంధాః. 
౧౬ైైం 

(ప్రమథ్యేతి.) ప్రమథ్య ప్రసహ్య, “బలా ద్ధృతా నాగకన్యా” ఇత్యభిధానా దత్ర బందీ 



(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషై 
మసి చు Co యం 

ఉద్యోగం వానరెం[దాణాం పవనం సాగరస్య చ, 

వ్యర్థం ఏక్షాఒనిలసుత శ్చింతాం పున రుపొగమతీ. అ 

అవతీర్య విమానా చ్చ హనుమా న్మారుకాత్మజః, 

చింతా ముపజగామా౬భ శోకోపహతచెతనః. ౨% 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, సున్లరకాణ్లే, ద్వాదశ స్సర్గః. 

—- Er 

అథ (తయోదశ స్సర్గః 

ముతా” 

విమానాత్తు సుసంకమ్య (పాకారం హరియూథపః, 

హనుమా న్వేగవా నాసీ ద్యథా విద్యు ద్దనాంతరే. ౧ 

సంపరి(కమ్య హాొనుమాకా రావణస్య నివేశనాత్, 

అదృష్ట్వా జానకీం సీతా మ(బవీ ద్వచనం కపిః, ౨ 

mm = వా అ వాలా రాజా 

ల 

కృతానాం (గ్రహణం, పూర్వళ్లోశే ఊఢానాం నాగకన్యానా మిత్యపునరు క్రిః. ౨౨.౨౫ 

ఇతి (శ్రీ గోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణ్ణవ్యాఖ్యా నే, 

ద్వాదశ స్సర్గః. 

—— రా 

అథ [త్రయోదశ స్సర్గః 

తాం కం 

జా 

(విమానా దిత్యాది) ఇదానీం విమానా దవతరణో క్యా మధ్యే విమాన మధిరూఢ ఇత్యవ 
గమ్యతే. వేగవల్వే దృష్టాంత మాహ (విద్యు ఏతి ౧ 

(సంపరిక్ర మ్యేతి.) సంపరిక్రమ్య, (ప్రాకార మితి శేషః, అబవీక్, స్వయ మితి శేషః, ౨ 
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(హనుమతా సీతాయాః అదర్శనే హేతువికల్పనం) 

భూయిష్టం లోళితా లంకా రామస్య చరతా (పియం, 

నహి పశ్యామి వై దేహీం తాం సర్వాంగళో భనాం. 3 

పల్వలాని తటాకౌొని సరాంసి సరిత సథా, 
అవాలని 

నద్యోఒనూపవనాంతా శ్చ దుర్గా శ్చ ధరణీధరాః. ఆ 

తోళికా వసుధా సర్వా నతు పశ్యామి జానకీం, న 

ఇహ సంపాతినా సీతా రావణస్వ నివేశనే. 

ఆఖభా్యతా గృ్మధరాజేన నచ పశ్యామి తా మహాం, ౨౪ 

0 కిన్ను సితాజఒథ వె దేహీ మెఫిలీ జనకాత్మజా. 

ఉపతివ్రైత ఏవివశా రావణం దుష్టచారిణం, =U 

(భూయిష్ష మితి.) లోళితా, బహుళోఒన్విమే త్యర్భః. 3 
© శు థి 

(వల్వలానీ త్యాది.) సరిత: కుద్రనద్యః, అనూపవనా౦తౌః జల్వప్రాయవనప్రదెశాః. ౪= ౫4 

(కిన్న్వితి) సీతా అయోనిజా, వై దేహీ జన్మభూమిపప్రయు క్రాతిశయవతీ, మైథిలీ ఆచార 

(ప్రధానకులోత్కరవతీ, అథశబ సృముచ్చయే. ఏవంభూతా జనకాత్మజా, దుషచారిణం రావణం, 
య్య త్ 

రు 

వివశా కామపరవశా సతి, ఉపతిషైత కింను?, నెక్యర్ణః, ౬౪ 

Po | — 

9 రామానుజీయం. (కిన్ని్వితి.) సీ తేత్య నేనా యోనిజత్వ(ప్రయు క్త వై +ష్ట్యం ద్యోత్యతే. 

-ఆధశబద్దారో గుణసముచ్చయః. వై దేహీత్యనేన దేశనంబంధకృతవై శిష్యం, మైధథిలీత్య నేన సదాచార 

-యు క్తసత్పురుషవాసభూతనగరస ౦ బంధకృత వైశిష్ట్యం, జనకాత్మ జేత్య నేన “కర్మజై వ హొ సంసిద్ది మౌస్టితా 

జనకాదయి ఇతి ప్రసిద్దజనకస ౦బంధకృత వై శిష్ట్యం; ఏవం గుణవిశిష్టా దేఏ, దుష్టచారిణం రావణం, 

ఉపతిస్టేత కింను ప్రాప్నుయా త్కి-౦ను? మిత్రక్వేన ప్రాప్నుయా త్కింను ?న ప్రాప్నుయా దేవేత్యర్థః. 

“ఉపా ద్రేవపూజాసం గతికరణమిత్రకరణపధథిష్వితి న క్రవ్య' మిత్యాత్మ నేసదమ్, 
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&(ప ముత్పతతో మన్యే పీతా మాదాయ రక్షసః. 

బిభ్యతో రామబాణానా మంతరా పతితా భవేత్, ey. 

ఆథవా [హియమాణాయాః పథి సిద్దని షేవి తె. 

మన్య పతిత మార్యాయా హృదయం (క్యు సాగరం, లా 

రావణ స్ర్యోరు వేగేన భుజాభ్యాం పీడితేన చ. 

తయా మన్య విశాలాక్షా త్యక్తం జీవిత మార్యయా, ణా 

ఉపర్వ్యుపరి వా నూనం సాగరం [కమత స్తదా. 

వివేషమానా సతితా సము[ దే జనకాత్మజా, cou 
లు 

అహో క్షు దెణ వాఒనేన రక్షంతీ శీల మాత్మనః, 

ఆఅబంభు రృక్షితా పీతా రావణేన తపస్వినీ, ౧౧|| 

అథ వా రాక్షసేందస్య పత్నీభి రసితేక్షణా. 
అదుష్టా దుష్టభావాభి రృక్షితా నా భవిష్యతి, ౧౨|| 

—————_—— == ప వాల ల మంతా కడా అ గాను వను ప వాడ అ చ లు నాను పలుపు నా mm DET - 

అథాఒస్యా అదర్శనే హేతూ నుల్చేక్షలే (ఉప మిత్యాడినా)  రాముబాణానాం 

రామబాణెభ్యః. ey 

(ఆథవెతి) సాగరం ప్రేక్ష్య భీతం హృదయం సాగరే పతిత మితి మనే, హృదయన్య 
భయస్టానత్వేన తన్మూలతయా తచ్చరీరం లక్ష్యతే. ౮ాu 

(రావణ స్యేతి.) పీడితేన పీడనేన, 

(ఉపర్యుపరీతి ౧ ఉపర్యుపరి సాగరం, సాగరస్య - సన్నిహితోపరిపదేశే “ఉపర్యధ్యధస 
స్సామీస్య” ఇతి ద్విర్వచనం, “ధిగుపర్యాదిషు (త్రిష్వి' తి ద్వితీయా. ౧ou 

(ఆహో ఇతి.) ఖేదే. ౧౧4 

(అథ వేతి) దుష్టభావాఖిః సాసత్న్య(ప్రయు క్రకోధాభిః. ౧౨4 
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(సీతాయా అదర్శనాత్ హనుమత; వికల్చ్పనం) 

సంపూర్ణ్ణచం[దపతిమం పద్యప(తని భక్షణం. 

రామస్య ధ్యాయతీ నక్తం పంచత్వం కృపణా గతా, o౩3| 

హో రామ లక్ష్మణే త్యేనం హాఒ౬యోగధ్య చేతి మైథిలి. 

విలప్య బహు వై దేహీ న్య స్తదెహా భవిష్యతి, ౧౪|| 

అభవా నిహాతా మన్యే రావణస్య నివేశనే, 

నూనం లాలస్యతే పీత్రా సంజర స్టైవ శారికా, ౧౫|| 

జనకస్య సుతా సీతా రామపత్నీ సుమధ్యమా. 

కథ ముత్పలపత్రాక రావణస్య వశం (జెక్, ౧౬4 

వినషా వా _పణష్టా వా మృతా వౌ జనకాత్మజా. 
6 ౬ 

రామస్య (పియభార్యస్య న నిపేదయితుం కమం, ౧౭|| 

(హా రామేతి) న్య న్హదేహా త్యక్తదిహా, భవిష్యతి, భవే దిత్యర్థః. ౧౩-౧౪ 

(అథ తి.) సనిహితా భూగ్భ హాదొ” గూఢం౦ న్ధాపితా, లాలస్యతే ముహు ర్ముహుః 

| గయ ౧౫(| 
1పలపతి. 

ఏనం నిరుధ్యమానాఒపి పీత్రా రానణస్య వశం న (వజే దిత్యాహ (జనక స్యేతి.) కథం 

వజేత్ 2 న వజ దేవే త్యర్థః. ౧౬౪ 

నను కిం చింతయా ? గత్వా యథావృత్తం నివేద్యతా మిత్యాశంక్య త దనుచిత మిత్యాహ 

(వినషైతి,) వినష్ణా భూగ్భహోదొ స్థాన నేనా ఒదర్శనం గతా “ఐశ అదర్శని ఇతి ధాతో ర్నిఫూ. 

(వణష్టా సముదపతనాదినా త్య క్తబీవితా, 'ఉపనర్గా దసమాసేఒపి ణో పదేశ సే” తి ణత్వం. 

మృతా రామవిర హదుఃఖాస హి ప్లుతయా స్వయం మృతా. ౧౭౪4 
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నివేద్యమానే దోష స్స్యా డ్లోష స్స్యా 'దనివేదనే. 

కథ న్ను ఖలు కర్తవ్యం విషమం (పతిభాతి మే, ౧౮4 

అస్మి న్నేవంగళతె కార్యే (సా _ప్ప్తకాలం క్షమం చ కిం. 

భవే దితి మతం భూయో హనుమా నృివిచారయత్, ౧౯౪ 

యది సీతా మదృష్ట్వాఒహం వానరం దప్పరీ మితః. 

గమిష్యామి తతః కో మే పురుషార్థో భవిష్యతి, ou 

మ మెదం లంఘనం వ్యర్థం సాగరస్య భవిష్యతి. 

(వవెళ శవ లంకాయా రాక్షసానాం చ దర్శనం, ౨౧|| 

{౧9 ౦0 మాం వక్ష్యతి నుగివో హరయో వా సమాగతాః. 

కిష్కింధాం సమనువా_ప్తం తౌ వా దశరథాత్మజా, cy 

గత్వా తు యది కాకుతి స్థం వక్ష్యామి పర మ్మపియం. 

న దృ ష్లెతి మయా పీతా తత _స్తత్యుతి జీవితం, ౨౩ (| 

న్ా 

(నివేద్యమాన ఇతి.) నివేద్యదూనే వక్ష్యమాణో దోష స్ప్యాత్. దోష స్వా దనివేదనే 
యథావృ తాసిపెదనే స్వామివంచనదోష స్స్యాత్, విషమం పరస్పర విరుద్దం. ౧౮౪ 

(అస్మి న్నితి.) హనుమాకా, అస్మి కా కార్యే, ఏవంగతే ఏవం విషమత్వం పా ప్తే సతి 

కిం, (పొ ప్తకాలం కాలోచితం, క్షమం సమర్థం చ, భవే దితి, మతం పక్షం, భూయః 

శ విచారయత్ (పవ్యచారయతీ . ౧౯౪౨౦౪4. 

పురుషార్థాభావ మాహా (మమేద మితి.) ౨౧॥|.౨౨4- 

నివెద్యమానే దోషస్స్యా దిత్యేత దుపపాదయతి( గత్వ త్యావినా ఎఅపియ మితి చ్చేదః. ౨౩౬ 
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(హనుమతా ఆనరపరంసరాయా ఉద్యావనం 

= | | | య 7 | న ' ' 

పరుషం దారుణం (కూరం తిక్ట్య మిర్యదియతాపనం. 

సీతానిమి త్తం దుర్వాక్యం శుత్వా స న భవిష్యతి, = vy 

తం తు కృచ్చ)గతం దృష్ణ్వా పంచత్వగతమానసం. 

భృళాఒనురక్ష్తో మేధావీ న భవిష్యతి లక్ష్మణః, Say 

వినష్టా (భాతరౌ (శుత్వా భరతో౭_పి మరిష్యతి, 

భరతం చ మృతం దృష్టా శ|తుఘ్నూ న భవిష్యతి, ౨౬|| 

పుుతాకా మృతాకా సమీక్షైఒథ న భవిష్యంతి మాతరః. 

కొసల్యా చ సుమితా చ కైకేయీ చన సంశయః, . ౨౬6 

కృతజ్ఞ స్పత్యసంధ శ్చ సుుగీవః ప్రవగాధిపః. - 

రామం తథాగతం దృషా తత స్త్యక్ష్యతి జీవితం, | ౨౮౪ 
6 అవాలి 

దుర్మనా వ్యథితా దీనా నిరానందా తపస్విని. 

కీ డిత్రా భ_ర్హకోకెన రుమా త్యక్యుతి జీవితం, ౨౯4 

వాలిజేన తు దుఃఖేన పీడితా శోకకర్శితా. 
పంచత్వం చ గతే రాజి తారాఒపిన భవిష్యతి, sou 

మాతాపి(త్రో ర్వినాశేన సుగీవవ్యసనెన చ. 

కుమారో౭=పహ్యంగదః కస్మా ద్దారయిష్యతి బీవితం. ౩౧౪ 

(పరుష మితి.) పరుషం - (శవణకటుకం, దారుణం భయంకరం, (క్రూరం ఉ్యగం.. 

తీక్షం అసహ్యం. ఇం(దియతాపనం ఇం దియక్షోభకం, పీత్రానిమి తం సీతౌవిషయం. EET 
ద 

అవల 

(తం త్వితి.) పంచత్వగత మానసం మరే కృత నిశ్చయం. )  ౨౫(౮౩౧౪€ 

— జా ఇ - - గొ 11 ఇ ల న 

న్ రా 3 | = ఇ 

[185 ] 
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భర్తృజేన తు దుఃఖేన హ్యభిభూతా వనౌకసః, 

శిరాం స్యభిహనిష్యంతి తలై ర్కుస్టైఖి రేవ చ, 

సాంత్వేనాఒను పదానేన మానెన చ యశస్వినా. 

_"లాళకాః కపిరాబేన (పాణాం _స్తత్యంతి వానరాః, 

న వనేషు న శెలేమ న నిరోధేషు వా పునః. 
(కీడా మనుభవిష్యంతి సమేత్య కపికుంజరాః, 

సపు(తదారా స్పామాత్యా భ_ర్తృవ్యసనపిడితా:. 

శె లా గేభ్యః పతిష్యంతి సమేత్య విషమెసషు చ, 

విష ముద్భంధనం వా౭పి (పవేశం జ్వలనస్య వౌ. 

ఉపవాస మధో శస్త్రం (పచరిష్యంతి వానరాః, 

ఘోర మారోదనం మన్యే గతే మయి భవిష్యతి. 

ఇక్షాకుకులనాశ శ్చ నాశశ్రై వ వనౌకసాం, 

సోఒహం నెవ గమిష్యామి ష్కాంధాం నగరీ మితః. 

నచ శక్ష్యా మహ HU దష్టుం సు ae మెథిలీం వినా 

మ య్యగచ్చతి చేహసై ధ ర్మాత్మానె మహారథి, 

ఆశయా తౌ ధరి ష్యేతే వా వానరా శ్చ మనస్వినః, 

(సాంశ్వే నేతి.) మానేన (పత్యుత్ణానాదినా. 

(న వనేష్వితి) నిరోధేషు గృహాదిసంవృత్నపదేశేషు. 

(విష మితి) _ప్రచరిష్యంతి, కరిష్యంతీ త్యర్హః. శస్త్రం శస్త్రపతనం,. 

(ఘోర మితి.) ఆరోదనం ఆసమంతా [దోదనం. 

SDF 
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౩౫ || 

౩3౬ ౪4 

౨ల(| 

a ౧] — 

౨౨ (= ౨3 (| 

3vy=3AU4 

seu 

3ey=3౯ | 



సుందరకాండే -(తయోదశళశ స్సర్గః 139 
. ee గ 

(హనుమతా ఆత్మకృత్యవికల్చ్పనంి 

హస్తాదానో ముఖాదానో నియతో వృక్షమూలిక£. 

వాన్నపస్టో భవిష్యామి హ్యదృష్ట్వా జనకాత్మజాం, vou: 

సాగరానూవజే దేశే బహుమూలఫలోదతే. 

చితాం కృత్యా (పవెక్ష్యామి సమిద్ధ మరణీసుతం, vou 

ఉపవిష్టస్య వా సమ్య గి ంగినీం సాధయిష్యతః, 

శరీరం భక్ష్షయిష్యంతి వాయసా శా పదాని చ, . ౪౨|| 

ఇదం మహారిఖి ర షం నిర్యాణ మితి మే మతిః. 
య య (a) 1 

సమ్య గాపః (సవెక్ష్యిమి నచ త్పశ్యామి జానకిం, EET 

సుజాతమూలా నుభగా కీర్తిమాలా యశస్వినీ. 

(వభగ్నా చిరరాతీయం మమ సీతా మపళ్యతః, vu: 

హా సేతి.) హసాదానః హా సపతితభోజీ, ముఖాదానః ముఖసతితభోజీ, వృక్షమూలికః. (హూ నా స్తే లి 
వృక్షమూలవాసీ. vou. 

(సొగరానూసజ ఇతి.) బహుమూలఫలోదక ఇతి స్వరూసకథనం. అరణీసుతం. 

అరణ్యుత్చన్నం . ౪౧౪ 

(ఉపవిష్ష స్యెతిఎ ఉపవిష్టస (పాయోపవిషన్య, లింగినీం = లింగం సన్యాసః ఆనశనం, 
లు (9) లు 

తద్వతీ లింగినీ, తాం, సొధయిష్యత 8. లింగిన మితి క్యచి త్పాఠః. తత, లింగం శరీరం, తదాఇ౯ా 

లింగీ ఆత్మా, తం, నాధయిసష్యతః, శరీరా దాత్మానం మోచయిష్యత ఇత్యర్థః, ళ్వాపదాని శ్వాపదాః, 

వ్యాఘాదయః. yu: 

నచెవ మాత్మత్యాగే దోష ఇత్యాహ(ఇద మితి. నిర్యాణం మరణం, ఆపః అహః. ౪౩౪. 

(సుజాశకేతి.) సుజాతమూలా ఆదౌ లంకాధిదేవతాజయేన కోభనపారంభా, సుభగా 

చం(దోదయేన రమ్యా, కీ_రిమాలా మమ కీర్రిమయమాలా, యశస్వినీ హనుమతో లంక్యాప్రవేళశర్యాతి 

రితి లోకే విఖ్యాతా, చిరర్మాతి జాగరణేన దిర్హ భూతా రాతిః, పభగ్నా సమాపా, ఏవం కల్యాణీయం 

రాతిః సీతా మపశ్యతో మే వృధి వ జాతే త ్యర్ణ 8. “కృదికారా దక్షిన" ఇతి దీర్గ 8. D ౪౪ 
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తాపసో వౌ భవిష్యామి నియతో వృక్షమూలిక 8. 

నేతః _పతీగమిష్యామి _తా మదృష్ట్వాఒసి తేక్షణాం, ౪౫ 

యదీతః _్రతిగచ్చామి వ్త్రా మనధిగమ్య తాం, 

అంగద స్పహిత్రె స్సరై § ర్వానరై ర్న భవిష్యతి, yeu 

వినాశే బహవో దోషా జీవ నృదాణి పశ్యతి. 

తస్మా (కాకా న్టరిచ్యూమి (ధువో జీవితసంగమ 9, vey 

ఏవం బహువిధం దుఃఖం మనసా ధారయ న్ముహుః. 

నాఒధ్యగచ్చు త్త్దా పారం శోకస్య కపికుంజరః, - ౪లొా॥ 

* రావణం వా వధివ్యామి దశ్శగీవం మహాబలం. 

కామ మస్తు హృతా ర్ఫ్త్రా _పత్యాచిర్జం భవిష్యతి, 9౪౯4 

ఆత్మత్యాగా పేక్షయా తాపసభాన ఏవ జ్యాయా నిత్యాహ (తాపస ఇతి.) వాళబ్రోఒవధారణే. 
“వా స్యా ద్వికల్పోపమయో రేవార్ట చ సముచ్చయ' ఇతి విశ్వః, wy 

మా భూ త్పుగీవసమీపగమనం, అంగదాదిభి సృంయుజ్యతా మిత్యాశంక్యాఒ౬హ 

(యదిత ఇతి) | ee 

(వినాశ -ఇతి.) "బహవో దోషాః పూర్వోక్తా స్పర్వవినాశాదయః,. - నంగమః. 

_శేయస్సంగమః. న -... ౪౭4=౪౮౪| 

(రావణ మితి,) ప్రత్యాచీర్లం (ప్రత్యాచరితం, ప్రతికృత మితి యావత్. ౪౯ 

* రామానుజీయం. (రావణ మితి. .) వాళశబ్దో౭.వదారణే. హృతా సీతా కామ మస్తు యథా 

తధా వా భవతు, రావణం వధిష్యా మ్యేవ, వదేన క్రిం భవిష్యతీ త్య్మతాహ (| పత్యార్థం భవిష్యతీతి. . 

(ప్రత్యాబీర్ణం (పత్యాచర్రణం. వై హ్ ర నిర్యాతన మితి యావత్, 



సుందరకాండే -తయోదశళశ స్సర్గః 141 

(హనుమతా ఆత్మకృత్యవికల్పనం) 

అథ వైనం సముళ్టిస్య ఉపర్వుపరి సాగరం. _ 

రామా నా యోపహరిష్యామి పశుం పశుపతే రివ, sou 

ఇతి చింతాం సమాపన్న స్సీతో మనధిగమ్యతాం. 

ధ్యానశోకపరీతాత్మా చింతయామాస వానరః, ౫౧|| 

యావ త్సీతాం | హ్ పశ్యామి రామపత్నీం యశస్వినం, 

తావ దేతాం పురీం లంకాం విచినోమి పునః పునః, ౫32 

సంపాతివచనా చ్చాపి రామం య ద్యానయా మ్యహం౦._ 

అపశ్య (నాఘవో భార్యాం నిర్షహే తృుర్వవానరాకా, %sy 

ఇహైవ నియతాహారో నత్స్యామి నియతేందియః. 

న మత్క్బృతే వినశ్యేయు స్సర్వే తే నరవానరాః, ౫ ౪|| 

అశోకవనికా చేయం దృశ్యతే యా మహా(దుమా. 

ఇమా మధిగమిష్యామి న హీయం విచితా మయా, ౫ ౫ (1 

వసూ (న్నుదా౦ం్నస్త సథా ౬౬దిత్వా నశ్చినా మరుతోఒపి చ.. 

నమస్కుత్వా గమిషా కమి రక్షనాం కోకవర్గనః, seu 

(అభథవెేతి.) (పశుం పశుపతే రివెతి.) పశుపతేః అగ్నేః, పశుం అజ మివ “ఇమం పశుం 

మయశుపతే అద్య బధ్నా మ్యగ్న' ఇతి (శుతేః. అనేన సుపాసత్య ము కర్తం, . వోం॥ 

-(ఇతీతి.) (పథమం,._ చింతా విచాళః.. తతో ధ్యానం జ్ఞారవ్యవిషయనిరంతర ప్రత్యయః, 

తత శ్చింతేతి దురంతచింతోచ్యతే. AOU 

చింత్మాసకార మాహ (యావ దితి) ౫౨|| 

యది పూర్వుమెవ సంపాతివచనప్రామాణ్యన రామోఒత్రాఒఒనీయేత తదా మహా ('ప్రమావ 

.స్స్యా దిత్యాహ (సంపాతీతి.) A3U-3ey 
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జిత్వా తు రాక్షసాకా సర్వా నిక్షెకుకులనందినీం. 

సం(పదాస్యామి రామాయ యథా సిద్ధిం తపస్వినే, " seu 

న ముహూర్త మివ ధ్యాత్వా చింతావగధితేందియః. 

ఉదతిష్థ న్మహాతేజా సానూమా న్మారుతాత్మజః, sou 

నమోస్తు రామాయ సలక్కణాయ దెవ్వై చ తనపై జనకాత్మజాయై. 

నమో౭. స్తు రు దె దయమానిలేభ్యో నమో౭౬స్తు చందార్క-మరుద్గణేభ్యః, ౫౯౪: 

స తెభ్యస్తు నమస్కృత్య సుుగీవాయ చ మారుతిః, 

దిశ స్పర్వా స్పమాలోక్య హ్యాశో కవనికాం (పతి, ౬౦౪4 

స గత్వా మననా పూర్వ మశోకవనికాం శుభాం. 

ఉత్తరం చింతయామాస వానరో మారుతాత్మజః, Eo: 

[ధువం తు రకోబహుళా భవిష్యతి వనాకులా. 

అళోకవనికాఒచింత్యా సర్వసంస్కారసంస్కృతా, es 

(జిత్వా త్వితి,) సిద్ధిం తపఃఫలం. ౫౭-౫౮. 

“సర్వాకా దేవా న్నమస్యంతి రామస్యాఒగ్ధ యశస్వినః' ఇత్యు క్రరీత్యా అభిమతలాభ. 

త్వరయా సర్వా న్నమస్కరోతి. (నమోఒ స్ట్వీతి.) re 

(స తేభ్య _స్త పత్యాది) క్లోకద్వయ మెకాన్వయం. నమస్కృుత్యాలోక నరూప[కియాభేదా 

తృ చృబ్దద్వయం,. నమస్కృత్య, అశోకవనికాం, (పతి ఉద్దిశ్య, సర్వాదిశ సృమాలోక్య ఆకోకవనికాం 

పరిచ్చేత్తుం తస్యా నృర్వా దిశో దృష్టా, తాం స మనసా గత్వా ఉ తరం చింతయామాసేతి. 
అణాల క్ష అ అవి | 

యోజనా. అశోకశబ్ల స్పృంకెపే వ్యాఖ్యాత 8. EOUYU=E orf 

(ధ్రువ మితి.) రక్షోబహుళా రక్షకరాక్షసబహుళా, వనాకులా జరావృతా, (దుమషండ 
మండితా వా, సర్వసంస్కా_రై 8 కర్షణతృణనిర సనాదిభిః, సంస్కృతా కృతాతిశ యాధానా, అశోక 

వనికా _ధువం చింత్యా భవిష్యతి. అవశ్య మన్వేషణీయా భవే దిత్యర్థః. LTT 
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(హనుమతః అళోకవనికాగమనసన్నాహః) 

రకీణ శ్చాఒ్మత విహితా నూనం రక్షంతి పాదపాకా. 

భగవా నపి సర్వాత్మా నాతిక్షోభం (పవాతి వై, ౬.౩॥ 

సంక్షిపోఒయం మయా౬=త్యా చ రామార్ధ రావణస్య చ, 

ద్ధిం మె సంవిధాస్యంతి దేవా స్పర్షి గణా _స్ట్విహ, eeu రిం 

(బహ్మా స్వయంభూ ర్పగవాకా దెవాశై వ దిశంతు మె. 

సద్ది మగ్ని శృ వాయు శ్చ పురుహూత శ్చ వ జభృత్, ey 

వరుణః పాశ హా_స్తశ్చ సోమాదిత్యా తథైవ చ. 

అశ్వినౌ చ మహాత్యానౌ మరుత శ్శర్వ ఏవ చ. ౬4 

సిద్ధిం సర్వాణి భూతాని భూతానాం చైవ యః (ప్రభుః, 

దాస్యంతి మమ యే చాన్యే హ్యదృష్టాః పధిగోచరాః. ౬.౭౪4 

(రకిణ ఇతి.) అత అళోకవనికాయాం, విహితాః నియు క్రాః, సర్వాత్మా సర్వమాప్నోతీతి 

సర్వాత్మా వాయుః. సోఒపి సాతికోభం (పవాతి, అతికంపనపూర్వ్ణకం నాఒ(త సంచరతీ త్యర్థః. ౬౩4 

ఏవంభూత్న పదేశే భవతః కథం గమస ? మిత్యాశంక్యాహ (సంక్షిప్త ఇతి. మయా, 

అయ మాత్మా దేహాః, రామార్డే రామ పయోజనసిద్ధ్యర్థ ౦, రావణస్య చాఒర్డె రావణాదృశ్యత్వార్థం చ, 

'సంకి పః అల్పిక్సృతః, ఏవం మయా కార్యానుకూలో యత్నః కృతః. కార్యసిద్ధిం తు దేవా 

_విధాస్యంతీ త్యాహ (సిద్ది మితి.) సంవిధాస్యంతి, దదత్వి త్యర్థః. ౬ ౪4 

((బహ్మేశ్యాది) శర్వః రు(దః. EU eY 

ఉక మర్గం పున సృంగ్రహేణాహ (సిద్ధిం సర్వాణి భూతానీతి) భూతానాం (ప్రభుః 
— థె 

w= క బహ్మరు(దాద్యధి పతిః, పరిశేషా ద్విష్టు రిత్యవగమ్యుతే. , పంథాః గోచరః. యేషాం తే పథి 

గోచరాః, మార్షవర్హినః, ౬౭౪ 
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త దున్నసం పాండురదంత మ(వణం శుచిస్మితం పద్మపలాశలోచనం, 
(దక్ష్యే త దార్యా వదనం కదా నృ్వహం (ప్రసన్న తారాధిపతుల్యదర్శనం, ౬ఒలాణి: 

కు దెణ పాపేన నృశంసకర్మణా 'సుదారుణాలంకృత వేషధారిణా, 

బలాభిభూతా హ్యాబలా తపస్వినీ కథన్ను మే దృష్టిప థ౬ద్య సా భవేత్. ౬౯ 

తి శ్రీమ_డామాయతే, నున్షరకాళ్లే, త్రయోదశ స్సర్గః, 

ఆ లా కప క్ర జల. 

అథ చతుర్దశ సర్గః, 

ass 

స ముహూర్త మివ ధ్యాత్వా మనసా చాఒధిగమ్య తాం, 

అవప్పుతో మహాతేజాః ప్రాకారం తస్య వేశ్ళనః. 

(త దితి) త త్తస్మా త్యారణాత్, ఉన్నతా నాసికా యస్య త దున్నసం. “ఉపసరా చ్చే'తి. 

సమాసాంతో ఒ.చ్పత్యయః, నసాదేశశ్చ. అ్మవణం అనవద్యం, త్రత్ అభిజ్ఞాత త్వేన రామెణ. 

నివెదితం. ౬౮ా! 

(కుదెణేతి. సుదారుణాలంకృత వేషధారిణా ఎ సుదారుణ త్వేఒప్యాపాత(ప్రసన్న వేష 

ధారిణా. రా, 

శ) గోవిందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషజే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణివ్యాఖ్యానే, 

. (తయోదళ స్సర్గః. 

tt 

అథ చతుర స్సర్గః - 
(a) ON 

. ము 

_ క ' అనా న 

శా 

(న ముహూ ర్త మిత్యాది.) ఇవశోబ్దో వాకా లంకారే. (పాకారాం అ కోకవనికా ప్రాకా కారం, 

తస్య మ్ రావణస్య 5 గృహాత్, అవప్పుతః ప్రాప్త పః, ఇ) 
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గ 

స తు సంహృష్టసర్వాంగః (పాకారస్తో మహాకపిః, 
నూ రం 

ముకి ఎతౌ(గా న్వసంతాదా దదర్శ వివిధాకా దుమాకా. 5 

సాలా నళోకొ నృవ్యాంశ్చ చంపకాంశ్చ సుపుష్పితాజా, 

(1 ఉద్దాలకా న్నాగవృకాం శ్వూతా న్మపిముఖా నపి, 

అధా౬౬| మవణసంఛన్నాం లతాశతసమావృతాం, 

- జ్యాము క్ష ఇవ నారాచః పుప్హువే వృకవాటికాం, జా 

స (ప్రవిశ్య విచితాం తాం విహగ రఖినాదితాం 
యా న్ 

రాజతై ౩ కాంచనై శె వ పాదపె స్పర్వతో వృతాం. వ 
యో 

విహగ్రై ర్మృృగసంమఘెశ్చ విచితాం చితకాననాం, | 

ఉదితాదిత్యసంకాళాం దదర్శ హనుమా నృ_పిః. z= 

వృతాం నొనావిభ్రై ర్వ ఫక్షై క పుష్పోపగఫలోప గై 8 

కోకిలై. ర్భృంగరాజై శ్చ మత్తై ర్నిత్యని షేవితాం. ౭ 

(స త్వితి.) సంహృష్టసర్వాంగః పులకితసర్వాంగః, వసంతాదొ “పొరమాస్యా మాసాజా' 

సంపాద్యే” తి పక్ష మనుసృత్య ఫాల్లునపార్ణ మాసీప్రపూర్వదినత్వేన వసంతాదా విత్యు క్తం. సాలా కా 

సర్ణకాజా, భవౌ్యకా శుభా నిత్యకోక విశేషణం. యద్వా, భవం రుద మర్గ ంతీతి భవ్యాక౯ా రుద్రపియ. 

పుష్పా౯ వృక్షవిశేషాకా, ఉద్దాలకాకణా బహువారకాకా, నాగవృక్షొజా _ నాగశేసరవృక్షొకా, 

కపిముఖా౯ణ మర్క_టకాక. ౨౪ 

(స (ప్రైవిశ్యేత్యాది.) కాంచనై 8 కాంచనమయె రివ సితై 8. చిత్రకాననాం చి;తావాంతద 
నా 

వనాం, చంపకవనం చూతవన మి త్యేవంవిధవనవతీం, పుష్పా ణ్యుసగచ్చంతితి పుషోపగాః పుష్ప 

[19] 
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రు 

(పహృష్టమనుజే కాలే మృగపక్షిసమాకులే, 
మ తబ రిణసంఘుమాం నానాదిషజగకాయుతాం. లా 
పూ టె 

మార్గమాణో వరారోహాం రాజపుతీ మనిందితాం, 

సుఖ్నపసుపా న్విహగా౯ా బోధయామాస వానరః. చా 

ఉత్సత ది రి వజగణై ౩ పక్షి స్పాలా స్పమాహతాః. 

అనెకవర్హా వివిధా ముముచుః పుష్పవృష్టయః. ౧౦ 

పుఖ్బావకిర్ణ శృుశు భె హానుమా న్మారుతాత్మజ:ః, 

అశోకవనికామధ్యే యథా పుష్పమయో గిరిః, ౧౧ 

దిశ స్పర్వాః (పధావంతం వృక్షషండగత౦ కపిం, 

వృతెభ్యః పతిత 8 పుష్ప రవకెర్ణా పృథగ్విధి 9, 

రరాజ వసుధా తత (పమదెేవ విభూషితా, ౧౩ 

తరస్వినా తే తరవ _సరనాఒభి పకంపితాః, 

కుసుమాని విచితాణి ససృజుః కపినా తదా. ౧౪ 

నిర్దూతప్మ తశిఖరా శిర పుష్పఫలా (దుమాః, 

నికీ_ప్పవస్రాభరణా ధూర్తా ఇవ పరాజితాః. ౧౫ 

'సంపన్నాః, తైః, ఫలోపగ్గై* ఫలసంపనైై్నః, (ప్రహృష్టమనుజే కాలే వసంతే. వసంతస్య (ప్రచుర 
మన్మథత్యాతి ప్రహృష్టమనుజత్వం. ౫_. కా 

(ఉత్పతద్భి రితి.) సాలాః వృక్షాః. “అనోకహ్కః కుట స్స్పాల' ఇత్యమర।. పుష్పవృషయః 
ర్ 

౧౦-౧౪ 

(నిర్ణూశేతి.) ధూ ర్హాః అక్షధూ ర్తాః, ౧౫4 
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(హనుమతా అశోకవనికాయాం సీతాపరిమార్గణం) 

ల నూమతా వేగవతా కంపితా స్తే నగో_త్తమాః, 

ష్పపర్థఫలా న్యాళశు ముముచుః పుష్పశాలినః. ౧౬. & 

విహంగసంభు రీనా స్తే స్క౦ధమా(తా(శయా (దుమాః, 

బభూవు రగమా స్పర్వే మారుతేనేవ నిర్హుతాః. ౧౭. 

నిర్ణూత కేశీ యువతి ర్యథా మృదితవర్డ్యకా, 

నిష్పీతశుభదంతోషి నఖె రంతె శ విక్షతా. రారా 
అ ODO యి - 

తథా లాంగూలహాసెశ్చ చరణాభ్యాం చ మ ర్రితా, 

బభూవా౬ఒళోకవనికా _పభగ్నవరపాదవా. ౧౯ 

మహాలతానాం దామాని వ్యధమ _త్తరసా కపిః, 

యథా (పొోవృషి వింధ్యస్య మఘజాలాని మారుతః. ౨0 

స తత మణిభూమీ శో రాజతీ శ్చ మనోరమాః, 

తథా కాంచనభూమీశ్చ దదర్శ విచర న్కపిః. ౨౧ 

వాపీశ్చ వివిధాకారాః పూర్ణాః పరమవారిణా, 

మహారె ర్మణిసోపానై రుపసన్నా _స్తత స్తతః, ౨౨ 
0 యా అం 0 

mmm ల లోతెముని లని. 

అగ అద అర్య వ + 

(విహంగేతి.) స్క౦ంధమా. త్మాశయాః, పుష్పాదీనా మనా(శ్రయా ఇత్యర్థః. అత ఎవ 

ఆఅగనా?- అగమ్యాః, అ సేవ్యా ఇత్యర్థః. నిర్గుతాః కంపితౌః, ౧౬-౧౭ 

(నిర్దాత కేశీతి) మృదితవర్గ్శకా మృష్టాంగరాగా “అంగరాగ స్పమాలంభో నర్షకశ్చ విలేపన" 

మిత్యు క్రేః, నిష్బీతశుభదంతోష్టీ, నిష్పితతయా కుభదంత తుల్యోష్టీ. ౧౮=౧౯ 

(మహాలతానా మితి.) లతానాం దామాని (పతానాని, | ౨౦ 

(స త తేత్యాది.) ౨౧-౨౫ 
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క లు 

ము కాపవాళసికతాః స్ఫాటికాంత రకుట్టిమా రి 

కౌంచనైై _స్పరుభి శ్చిత్రై _స్తరజై రుపళోభితాః, ౨౩ 

పుల్ల పద్యోత్సలవనా శ్చ కవాకోవకూజితాః, 

నత్యూహరుతసంఘుజ్ఞా హాంససారననాదితాః కు 

దిర్హాభి ర్ల్ఫుమయు క్రాభి స్సరిద్బి శ్చ సమంతతః, 

అమృతోపమ తోయాభి శ్శి వాభి రుపసంస్క్ఫ్భృతాః. ౨ ౫ 

లతాశ త్రై. రవతతా సంతానకుసు మావృతాః, 

నానాగుల్మావృతఘనాః కరఏరకృతాంతరా:. ce 

తతో౬ఒం౦ంబుధరసంకాశం (పవృద్దశిఖరం గిరిం, 

వచి తకూటం కూకుశ్చ సర్వతః పరివారిత౦. ౨౭ 

షః శిలా గృహా రవకతం నానావృక్షై స్పమావ్చతం, 

దదర్శ హరిశార్లూలో రమ్యం జగతి పర్వతం. ౨ రా 

(నత్యూహాణ దాత్యూహోః, సంతానకాః కల్పవృశొః, తై సృ్పమావృతౌః, ఘనాః నిబిడాః, 

నానాగుల్మావృతాశ్చ తాః ఘనాశ్చేతి సమాసః. కరవీరకృతాంతరాః కరవీరై ౩ కృతవిశేషాః, ౨౩-౨౬. 

(తత ఇత్యాది, ) జగతి లోకే, రమ్యం, ఎతత్సదృశం రమ్యం కించి న్నా స్తీ త్యర్థః. 

పర్వతం దదర్శే త్యన్వయ:ః, ౨౭౨౮ 

ర లా 

* రామానుజీయం. (శిలాగృ హె రితి.) జగతిపర్వత ౦, జగతీశబస్య (హస్వభావ ఆర? "2 సే హ్ న 

జగతీ భూమిః, మృదితి యావత్. తత్పాంధాన్యా జ్ఞగతిసర్వత మిత్యు క్షం. యద్వా, జగతిపర్వత 

ఇతి సంజ్ఞా, - 
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ద గ్ 

(హనుమతా అళోకవనికాయాం సీతాపరిమార్గణర) 

దదర్శ చ నగా త్తస్మా న్నదీం నిపతితాం కపిః, 

అంకా దివ సముత్పత్య పియస్య సతితాం (సియాం. ౨౯ 

జలే నిపతితాగె శ్చ పాదకై రుసశోభితాం, 
(ర ఎనక 

వార్యమాణా మివ (_కొద్ధాం (సమదాం (పియబంధుభి 8, ౩౦ 

పునరావృ_త్త తతోయాం చ దదర్శ స మహాకపిః, 

ససన్నా మివ కాంతస్య కాంతాం పున రుపసితాం. cre; 

థి 

తన్యాఒదూరా త్స పద్మిన్య్వో నానాద్విజగకాయుతాః, 

దదర్శ హాదిశారూలో హనుమా న్యారుతాత్మజః, 3_౨ 
© | 

కృ తమా దీర్హికాం చా౬ఒపి పూర్ణాం శీతేన వారిణా 

మణి సవరసోపానాం ము కాసికతశో భితాం. 33 

ఏవిధి ర్క ్రగసం ఖుశ్చ విచి తాం చితకాననాం, 

'పొనాద్రై స్పుమహద్ని శో నిర్మితై ర్విశ్వకర్మణా. రం 

కాననై 8 కృతిమై శ్చాపి సర్వత సృమలంకృతాం, ౩ ౪4 

అథ నద్యాః కుపితయా నిర్ణతయా సభీసాంత్యనేన పున రాగతయా సామ్యం దర్శయతి 

శదదర్శ చేతి.) పునరావృ త్తతోయాం వృక్షాగ్యపతిహత్యా పునః సర్వతాభిము ఖతో య ప్రవాహాం, 

ఉసమానే ఉపమెయే చా౬ఒన్వయాయ దద ర్శేతి పదద్యయం. ౨౯-౩౧ 

(తనె స్యెతి.) తస్య సర్వత స్య, పద్మిన్యః పద్మినీః, కృ(తిమాం (కియయా నిర్వతాం, 

నిర్మితా మిత్యర్థః. ౩౨-౩౪ 
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యే కేచి తాదపా స్తత పుష్పోపగఫలోపగా*. 

సచ్చ్ముతా స్పవిత ర్లీకౌః సర్వే సౌవర్ణ వెదికౌః, 3౫4: 

లతా(పతానై రృహుభిః పర్ణ శృ బహుభి ర్వతాం. 

కాంచనీం శింశుపా మేకాం దదర్శ హనుమా నృ_పిః, 

వృతాం హేమమయిీభి స్తు 'వేదికాభి స్పమంతతః. ౩౭ 

సోఒపశ్య ద్భూమిథాగాం శ గంప సవణాని చ, 

సువర్ణ వృక్షా నపరాకా దదర్శ శిఖిసన్నిభా౯. ఆలా” 

తేషాం (దుమాణాం (పభయా మేరో రివ దివాకరః, 

అమన్యత తదా వీరః కాంచనో౬స్కీతి వానరః. ఇకా 

తాం కౌంచనైై స్రరుగణై ర్మారులెన చ నీజితాం, 

కింకిణీశ తనిర్హాషాం దృష్ట్వా విస్మయ మాగమత్., ౪౦. 

స పుష్పితా గాం రుచిరాం తరుణాంకుర పల్ల వాం, 

తా మారుహ్య మహాబాహు శింశుపాం పర్షసంవృతాం. వ. 

ఇతో (దత్యెమి వె చెహేం రామదర్శనలాలసాం, 

ఇత్త శ్చేతశ్చ దుఃఖార్రాం సంసతంతీం యదృచ్చుయా. ౪౨౨ 

న 

(యే శేచి దితి) సచ్చతాః, సవితానా ఇత్యర్థః. సవితర్జీకాః నవెదికాః, సొవర్డ వెదికాః 

వితర్దికారోహణార్హం సునర్జమయసోపాన వేదికాయు కః. 3౫4౩౯ 

(తా మితి.) కాంచనై _స్పరుగణ 8 ఉసలకితాం, తాం శింశుపొం, కింకిణీశత నిర్హోషాం- 

కింకిణ్యః కుద్రఘంటికాః, తాసాం నిర్హాషో యన్యాః, యద్వా, కీంకిణీఫిః, శతం అనంతాః, 

నిర్హోషా యస్యా స్పా, తాం. oc: 

అగ జగది (స పుష్పితాగ్రా మిత్ర ద్యాసర్గసమా ్యుకం వాక్యం. ఇతో (దత్యామి ఇమా మారుహ్య, 

ద్రక్ష్యామి. ల్యబ్లోపే పంచమీ. | కాయం! 
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ది ౧. 

(హనుమాతా అకోకవనికాయాం సీతాపరిమార్గణం) 

అళోకవనికా చేయం దృఢం రమ్యా దురాత్మనః, 

చంపకై_ శృందనై శ్చాపి వకులై శ్చ విభూషితా. ౪౩ 

ఇయం చ నళినీ రమ్యా ద్విజసంఘని షేవికా, 
ఇమాం సా రామమహిషీ నూన 'మేష్వతి జానకి. లల 

సా రామా రామమహిషీ రాఘవస్య (పియా సతీ, 

వనసంచారకుశలా నూన మేష్యతి జానకీ, ౪౫ 

అథవా మృగశాబాకీ వనస్యాఒస్య విచక్షణా, 

వన 'మెష్యతి సా౬ఒ౬ర్వ్యేహ రామచింతానుకర్శితా. ౪౬ 

రామళోకా౬భిసంతప్తా సా దేవీ వామలోచనా, 
వనవాసే రతా నిత్య మేష్యకతే వనచారిణీ. ౪౮౭ 

వనేచరాణాం సతతం నూనం స్పహయతే పురా, 

రామస్య దయితా భార్యా జనకస్య సుతా సతీ. cen 

సంధ్యాశాలమనా శ్చ్యామా (ధువ మెష్యతి జానకీ, 

నదీం చేమాం శివజలా౦ సంధ్యార్థై వరవర్జి సీ. ఆజా 

తస్యా శ్చా ప్యనురూపేయ మళొకవనికా శుభా, 

శుభా యా పార్టి వేం దస్య పత్నీ రామస్య సమ్మతా. ౫౦ 

రా. నా ద 

(దురాత్మనః) రావణస్య, అథవేతి పకొంతరే. విచక్షణా తాపాపనోదనచతురా, అస్య 

చవనస్యాఒళోకవనస్య, ఇహ వనం నళినిపరిసరవర్తి వనం. రామచింతానుకర్శితా సతీ వష్యతి, రామ 

విశ్లే షజనితతాపాపనో దనార్థ మేత ద్వనపదేశ మాగమిష్యతీ త్యర్థః. సొ ఆర్యేతి పదచ్చేదః. ఏష్యతే 

శఏష్యతి. వనేచరాణాం స్పృహాయతే ననేచ రేభ్య స్సహయతే. సంధ్యాకాలే మనః యస్యా స్సా 

“సంధ్యాకాలమనాః, సంధ్య|ోపాసనతత్సరె త్యర్థ 8. సంధ్యార్డే ఏష్యతి (పతిదిన మితి శేషః, ౪౩-౫౦ 
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యది జీవతి సా దేవీ తారాధిసనిభాననా, 

ఆగ మిష్యతి సాఒవశ్య మిమాం శివజలాం నదీమ్. 3: 

ఏవం తు మత్వా హనుమా న్మహాక్కా (ప్రతీక్షమాణో మనుజేందపత్నీం. 

అవేక్షమాణ శ్చ దదర్శ సర్వం సు పుష్పితే పర్ణ్యఘనె నిలీనః. ౫౨. 

తి శ్రీమదామాయణే, సున్దరకాణ్ణై, చతుర్దశ స్సర్గః. 

యయా 

అథ పజ్భుదశ స్సర్గః. 

నో 

౦ సర్వాం తా మన్వవై కత, రా 

(పర్షఘన పర్షసమూహే, మహాత్మాన హానుమాకా, పుష్పితాగ్రత్వాదివిశజ్ఞాం తా మారుహ్యూ 

“ఇతో (దత్యోమి' త్యారభ్య “ఆగమిష్యతి సాఒవశ్య మిమాం శివజలాం నదీ" మిత్యం కేన యః 

(పకార ఉక్తః, ఏవ ముక్త ప్రకారేణ, మత్వా, మనుజేం(దపత్నీం, (పతీకమాణః, అవెక్షమాణః 

మార్గమాణః, సుపుష్పితే పర్ణఘనే నిలీనశ్చ సకా సర్వం దదర్శ త్యన్వయః. ౫౨ 

ఇడి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాభ్యానే, సున్దర కాళ్జువ్యాఖ్యానే, 

చతురశ స్సర్గః. 
on) Nn 

— DE - 

అథ సజ్బుదశ స్సర్గః 

రీ 

(స ఏక్షమాణ ఇత్యాది.) సః, తతస్గః శింశుపానః, మెధిలీం మారమాణః, మెధిలీమారణా 
థి థి” = గ్ యా ౧ 

ద్దైతొః, “లక్షణ హెత్ఫొః కియాయాి ఇతి శానచ్. వీక్షమాణః వివిధం చతు ర్వితీపకా, మహీం 

చాఒవేక్షమాణ:ః, సర్వాం తాం అళోకవనికాం అన్వవై క్షతే త్యన్వయః. ౧. 
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(హనుమతా ఆళోకవనికాపరిశీలనం) 

సంతానకలతాభి శ్చ పాదపై రుసకోధితాం, 

దివ్యగంధరసో పేతాం సర్వత స్పమల౦ంక్పతాం. ౨: 

తాం స నందనసంకాశాం మృగపక్షీభి రావృతాం, 

హర్మ్య(పాసాదసంబాధాం కోకిలాకులనిస్వనాం. జ్ర 

కాంచనోత్సలపద్యాభి ర్వాపీభి రుపళోభితాం, 

బ హ్వాసనకుథో పేతాం బహుభూమిగృహాయుతాం. ళా 

సర్వ ర్తుకుసు మై రమ్యాం ఫలవద్బి శ్చ వాదపై ర 

పుష్పితానా మళశోకానాం (శ్రియా సూర్యోదయ పభాం. జ్. 

(పదీప్తా మివ త్యతస్టో మారుతి స్పముద్రైక్షత, 

నిష్ప్మ తశాఖాం విహగ్లైః (కియమాణా మివా౬సక్కృత్, a 

వినిషస్పతద్న్చి శృతళ శ్చిత్రైః పుష్బావతంసకై 8, 

ఆమూలపుప్పనిచితై రకోకై శ్ళోకనాళనై 8. 2 

పుప్పభారాతిభారై శ్చ స్పృశద్బి రివ మేదినీం, 

కర్టికారై 8 కుసుమితై 8 కింశుకై శ్చ సుపుష్పిత్రె 8. రా 

(సంతానకలకాభి రిత్యాది) బహ్వాసనైః కుధైః ఆస్తరణై శ్చోపేకాం, భూమిగృహాణి 

బిలగృహాణి, సర్వ ర్తుకుసు మైః వాదపైః రమ్యా మిత్యన్వయః. సూర్యోదయ పభాం ఉద్యత్ప్చూర్య, 

(పభాం, విహగి నిష్పతశాభాం [క్రియమాణా మిన స్థితాం, యుగపసత్పాతిసకీపక్ష విహత పష్య్తత్రతయా 

పతరహితశాఖా మివ స్థితా మిత్యర్ధః. పుష్పావతంసకై 8, చంచూపుటలగ్నపుష్పాలంకృతై. రిత్యర్థః. 

(ఆమూలేతి,) ఆమూలం పుష్ప ర్నిచితై * వ్యాపె*ః, పున్నాగాదొ తథా దృష్టం. పుష్పభారః. 

పృష్పసమూహః, స ఏవాఒతిభారో యేషాం తైః, అశోక. రిత్యాదా వుపలక్షణే తృతీయా. అశోకాదిధి 

రుసలశీతాం సముదై క్ష శేతి పూర్వేణా౬న్వయః, ౨_రా 

[20] 
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స దేశః (సభయా తేషాం (పదీ_ప్ప ఇవ సర్వతః, ou 

స అచ అర లలి అట ఇల్ల పున్నాగా స్పప్త్పపర్జాశ్చ చంపకోద్దాలకా సథా. 

వివృద్దమూలా బహవ శోభంతే స్మ సుపుష్పితాః, lh 

శాతకుంభనిభాః కేచి కే_చి దగ్ని శిభోపమాః. 

సేలాంజననిభాః కేచి త్త్మతాఒళోకా స్పహ_సళః, ౧౦|| 

నందనం వివిధోద్యానం చితం వైషతరథం యథా. 

అతివృ_త్త మివాఒచింత్యం దివ్యం రమ్యం (శియా వృతం, 

ద్వితీయ మివ చాఒ౬కొాశం పుష్పజ్యోతిర్ల్గణా యుతం. ౧౨ 

పుష్పరత్నశత్రె శ్చితం పంచమం సాగరం యథా, 

సర్వ ర్తుపుప్పై ర్నిచితం పాదపై ర్మధుగంధిఖిః. 

నానానినాదై రుద్యానం రమ్యం మృగగఖణ రివజె 9 ౧౩|| 

అనేక గంధ పవహం పుణర గంధం మనోరమం. 

శే_లేంద మివ గంధాఢ్యం ద్వితీయం గంధమాదనం, ౧౪|| 

అశోకవనికాయాం తు తస్యాం వానరపుంగవః. 

స దదర్శా౭విదూరస్థం చైత్య(పానాద ముచ్చితం, ౧౫|| 

పున రళోకవనం వివిధోపమానదర్శ నేన వర్ణయతి (నందన మిత్యాదినా) శ్లొకచతుష్టయేన, 
.ఉద్యానం అకోకననం, అ(త దదర్శే త్యపకృష్యతే. నందనం ఇంద్రక్రీడావనం, వివిధోద్యానం 
వివిధవృక్షషండం౦, చైత్రరథం కుబేర కీడావనం, నందన మతివృ త్ర మివ అతి క్రమ్య స్థిత మివ, 

వై(త్రరథం యథా చైత్రరథ మివ, చిత్ర మిత్యన్వయః. ఆకాశసామ్యే సాధారణధర్మ మాహ 

(పుప్పేతి.) ఏవం సాగరౌపమ్మే పుష్పరత్నేతి. రా4ంళ౪4॥ 

(అళోకవనికాయా మిత్యాది.) చైత్య(ప్రాసాదం ణు చైత్యం బుద్ధమందిరం, తదాకారం 

శ్షపాసాదం, ప్రాంశుభావత్వాత్ దీర్గ స్వభావత్వాత్. oxu 
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శ 

(హనుమతా సీతాసందర్శనం) 

మధ్య _స్తంభసహ సేణ స్థితం శై లాసపాండురం. 

(సవాళకృత సోపానం త ప్రకాంచన వేదికం, ౧౬౪! 

ముష్టంత మివ చకఠకూంషి దో్యోతమాన మివ (శ్రియా. 

విమలం (పాంశుభా వత్వా దుల్లి ఖంత మివాఒ౦బరం, eu: 

తతో మలినసంవీతాం రాక్షసీభి స్సృమావృతాం. 

ఉవవాసక్ళశాం దీనాం నిశ్యసంతీం పునః పునః, ౧౮|| 

దదర్శ శుక్షుపతదౌ చందరథా మివాజఒమలాం, 

మంద పథ్యాయమానేన రూపేణ రుచిర పభాం, ౧౯౪ 

పినద్ధాం ధూమజాలేన శిఖా మివ విభావసోః. ౨౦: 

పీత నై కెన సంఏతాం కష్టే నోత్తమవాససా, 

సపంకా మనలంకారాం విపద్యా మివ పద్మినీం. ౨౧ 

(పళితాం దుఃఖసంతపాం పరిమ్లూనాం తపస్వినీం, 

(గ హేణాఒం౦గారకేణేవ పీడితా మివ రోహిణీం. ౨౨౨ 

(తత ఇత్యాది.) మలినసంవీతాం మలినవ స్టెణాఒఒ౬వృతాం, మలిన రంగ స్పంవీతాం. 

వా, శుక్షపక్షొదా విత్యనేన వర్షిషుత్వం ద్యోతితం, మందం (వథ్యాయమానేన ఇదం త దితి కథంచిత్ 
య ME 

.ప్రత్యభిజ్ఞాయమా నేన, రూపేణోపలక్షితాం, పినద్ధా మితి మలినసంవీత త్వే ఉపమా. పినద్ధాం బద్దాం,. 

. ఉ త్తరీయరాహిత్యం ద్యోతయితు మేకేనే త్యు_క్రీః. సపంకాం భూమే రావిర్భవంతీ మివ స్థితాం, 

అనలంకారాం పంకం నివ ర్య అలంకుర్వతో ఒసన్నిధానా దలంకారరపాతాం, విపద్మా మివ పద్మినీం 

రామాగమనే౬ వ్యయ మాశయో నోత్సాదయితు మర తీ త్యేవం మన్యమానాం, పద్మరహితాం నరసీ 
. లౌ 

మివ సితాం, (గ్రహేణ తూరగ్రహేణ, ద్వితీయ ఇవశటో వాక్యాలంకారే. ౧౬_|=_౨౫ 
అ = య 
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అ శుపూర్ణ ముఖీం దీనాం కృశా మనశనేన చ, 

శోకధ్యానపరాం దీనాం నిత్యం దుఃఖపరాయణాం. 2. 

(పియం జన మపశ్యంతీం పశ్యంతీం రాక్షసీగణం, 

స్వగణేన మృగీం హీనాం శ్వ్యగణాభివృతా మివ. ౪ 

వీలనాగాభయా వేణ్యా జఘనం గత యెకయా, 

నీలయా నీరదాపాయే వనరాజ్యా మహీ మివ. 

సుఖార్హాం దుఃఖసంతప్తాం వ్యసనానా మకోవిదాం, ౨౫4 

తాం సమీక్ష్య విశాలాకీ మధికం మలినాం కృశాం. 

తర్కయామాస సీతేతి కారణై రుపపాదిభిః, Dey 

(హియమాణా తదా తేన రక్షసా కామరూపిణా. 

యథారూపా హి దృష్టా వై తథారూపేయ మంగనా, ౨౭|| 

పూర్ణ్ణచందాననాం సు[భూం చారువృ_త్రపయోధరాం. 

కుర్భంతీం (సభయా చెపీం సర్వా వితిమిరా దిశః, ౨౮|| 

(అశ్వితి కృశాం దీనా మితి పునః పునరు క్రిః కార్మ్యదై న్యయో రతిశయ(పదర్శనాయ, 
అత “ఉపవాసకృళాం, కృశా మునశనే' నేత్యు క్యా పూర్వకాండాంతే ఇం(దద త్రపాయసాశనవృ తాంతః 
కల్పిత ఇతి తతై చో కం. సీలనాగాభయా కృష్ణసర్పతుల్యయా, నీరదాపాయే శరది, (తనిక్లోకీ ౨౫౪ 

(కా మితి.) ఉపపాదిభిః ఉపపాదనశలై *. మందప్రథ్యాయమానేనే త్యారభ్య సీతాం 
సమీక్ష్య ఉపపాదిభిః కారక స్పీతేతి తర్భ్క-యామాసే త్యన్వయః, ౨౬౪ 

ఏవం లింగ్లై స్పీతేతి వచార్య (పత్యభిజ్ఞాయాపి తథా తర్క_యామాసే త్యాహ (హ్రియ. 

మాజేతి౨ ఇతి, తఈర్కుయామాసేతి శేషః. ey 

('పూర్ణచం(ధాననా మిత్యారభ్య “విద్యాం (ప్రోథిలా మి వే త్యంత మేకం వాక్యం. 
నుభూం సుభ్రువం, ఉవజభావ అర్షః. (కుర్వంతీ మితి.) దళ మాసాకా స్నానేన వినా మలినాఒపి 
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(హనుమతా సీతాసందర్శనం 

తాం సీలకేళీం బింబోష్టిం సుమధ్యాం సుపతిష్టితాం. 

పస్త్రాం పద్మపలా శాక్షీం మన్మథస్య రతిం యథా, ౨౯1 

dr కట శల అల్లో జ ఇజ్టాం సర్వస్య జగతః * పూర్ణ చం్యద్యసథా మివ. 

భూదొ సుతను మాసీనాం నియతా మివ తాపసీం, sou 

హుళాం భీరుం భుజగేందవధూ మివ. 

ము తా వితతేన నగాజతీం, sou Sy 

సంస కాం దూమశారేన శిఖా మివ విధావనోః. 

తాం స్మృతీ మివ సందిగ్గా మృద్ధిం నివతితా మివ, 8౨|| 

కారా దివ చ గ్రోద్దా మాశొం (పతిహతా మివ. 

సోపసర్షాం యథా సిద్ధిం బుద్ధిం స సరలుషా మివ, 3 3౩41 

ఆఅభూలఅతనాడజపవా దెను ఎర్తిం నివడితా మివ 

రామోటరోధవ్వథితాం రక్షో హరణకర్శితాం, 3 ౪ 

పఖమయోా తః బరిమిరాణ రుహొంత ముత (పభారిశయో 8. సు బరినషిరాం సము పడిషితపాదతలాం, 
యె వార్ సే య ఈ ( w 

నరాజరీం గరాటంగిం, తాం డుసిదాం, స రం దనాదుః కిం, నందిగాం నందిగారాం, బుదిం 
ధి (0 హాం ధి ఇ య 

లో జ్ ఖే జీ 

నంసదం, నిపతిరాం ఇణాం, విహాతాం అవిళ్వాసబహుళాం, (పతిహతాం అలబ్దకార్యాం, సోవసర్గాం 

సబషబ్నాం, సతలుషాం నకెతుషా౧ం భావన పధా ధానో నిర్రళః, అఘాచేన అసరే గస, రామోసరోధవ్యథితాం 

రామ్మప్రా ఎనిరోధెన హ్యఫితాం, పున స్పీతాశద్దో వ్యవహితానున్మరణారః. ఆమ్నాయానాం వేదానాం, 
ఆటో శ దె థ 

* చంద పధా మచం సర్వానంచకరత్వ ముక్తం; భుజగేం దవధూ మి వేతి దుష్ప్ర ధర్షత్వం; 

గాం గా జాలా సై జ mn ih nm గొ శిభామివ విభావసో రితి పాతిివత్యం; తాం (ప్రసర్ధాం, స్మృతః మన్వాదివాక్యం, దీర్హ స్వ్వార్షః. 

చాతి తత్తే పదీపికా. 
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అబలా౦ మృగశాబాకీం పీకమాణాం తత స్తతః, 

దాష్బాంబుపరిపూర్థేన కృష్ణ వ్యకాకిపక్మణా, su 

వదనేనాఒ[పసన్నెన నిశ్శ్వ్వసంతీం పునః పునః. 

మలపంకధరాం దీనాం మజణ్ఞనార్హా మమండితాం, seu 

(పథాం నక్షతరాజస్య కాలమే ఘొ రివా౬ఒవృతాం. 38. 

తస్య సందిది హే బుద్ది ర్ముహు స్పేతాం నిరీక్ష్య తుం 

ఆమ్నాయానా మయోగేన విద్యాం (పశిథిలా మివ. ౩ ౮- 

దుఃఖేన బుబుటే సీతాం హనుమా ననలంకృతాం, 

సంస్కారేణ యథా హీనాం వాచ మర్జాంతరం గతాం, 3౯ా' 

తాం సమీక్యు విశాలాకీం రాజపు(తీ మనిందితాం, 

తర్క_యామాస సీతేతి కారణై రుపపాదిభిః. అం 

వైదెహ్యా యాని చాఒంగేమ తదా రామోఒన్వకీ ర్రయత్, 
తా న్యాభరణజాలాని శాళ్రాళోభి న్యలక్షయత్ . ఆరా: 

అయోగేన అనంబంధేన, (ప్రశిధిలాం అ(ప్రా ప్ప ప ప్రతిష్టాం, విద్యాం పెదబాహ్యవిద్యాం, యద్వా, ఆమ్నా. 
యానాం అభ్యాసానా మభావేన (పశిథిలాం అస్టిరపదాం విద్యా మివ. సీతాం నిరీక్ష్య తస్య హనుమతో 
బుద్ధి స్పందిదిహే ఇత్యన్వయః. కార్శ్యమాలిన్యాదినా తిరోహితరూపత్వా దితి భావః. ౨౯-౪-3౮ 

(దుఃఖేనేతి.) సంస్కారః శబ్బవ్యుత్స త్తి తిః, తేన హీనాం, అత ఏవ ఏవకితా దర్గాంతరం 
గతాం, విపరీతార్థా మిత్యర్ణః. సంస్కార హీనతయా ప్రతిపిపాదయిషి తారం వకు మశక్నువంతీ 
మవివక్షిత మర్గం “వోధయంతీం, పాచ మివ, సమ్యగ్వ్యుతృ _క్యభావా దర్జాంతరం గతాం, వ్యుత త్య 
నంతరం స్వార్థం (పతిపాదయంతీ మివ స్టితా మిత్యర్థః. 3౯-౪౮ 

(వైదేహ్యా ఇతి) శాఖాయాం ళోభంత ఇతి శాఖాళోళీని, భ ర్రృవిరహకాలే భూషణధారణ: 
స్యా౬నుచితత్యాక్ స్వాంగేభ్య ఉన్ముచ్య శాఖాయాం న్యస్తానీ త్యర్థః. కర్ణ వేష్టా క కుండలే. “కర్ణికా 
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హూ ప్రే అ ( నుమతా సితాయాః ప్రత్యభిజ్ఞానం) 

సుకృతౌ కర్ణవేష్టా చ శ్వదంష్ట్రాా చ సుసంస్థితౌ, 
మణివి.దుమచి, తాణి హ సే ష్యాభరణాని చ. 

శ్యామాని చిరయు క్రత్యా త్తథా సంస్థానవంతి చ, si 

తాన్యే చైతాని మన్యేఒహం యాని రామోఒన్వకీ ర్తయత్. ౪౩ 

తత యా న్యవహీనాని తా న్యహం నోపలక్షయే, 

యా న్యన్యా నావహీనాని తా సీమాని న సంశయః. ళా 

పీతం కనకపట్టాభం (సస్తం త ద్వసనం శుభం, 

ఉత్తరీయం నగాస_క్తం తదా దృష్టం ప్పవంగమైః. ౪౫ 

భూషణాని చ ముఖ్యాని దృష్టాని ధరణీతలే, 
అనయె వా ఒపవిద్దాని స్వనవంతి మహాంతి చ. ౪౮౬ 

తాళస్మతం స్యాతీ కుండలం కర వేషన' మితి సజన:. శ్వదం౦ంష్ష్రః (తికర కాఖ్యః పుష్పాకారః 
౬౯౨ లు జ థు [>] > 

కర్ణబార్శ వభూషణ విశేషః. “త్రికర్ణక శ్వదంష్ట్ర శే” త్యభిధానరత్నమాలా. హ స్తేష హసావయ వెపు, 

శ్యామాని విరహతాపౌష్యవళా చ్చ్యామీభూతాని, తథా చిరయు క్రత్వాత్ చిరధృతత్వాత్ , సంసానవంతి. 
(వం, — అ 

హ సేమ త తదాభరణసంసానాని దృుశ్యంత ఇతర 8. ౪౨|| 
అవల —0 థి అ 

('తాన్యే వే'త్యర్ల) మేకం వాక్యం. ౪౩ 

(తశ్రేతి.) తత బుశ్యమూకే, యా న్యవహీనాని పతితానీ, తా న్యహం నోపలక్షయె, 

ఆశేతి శేషః, అస్యా సీతాయా స్పకాశా ద్యాని నాఒవహీనాని న పతితాని, తా నీమాని; 

త త్తుల్యత్వాత్ . బళ 

(పీత మిత్యాది.) స్లవంగమైః సుుగ్రీవాదిప్టవంగమైః, య దుత్తరీయం దృష్టం, యాని 

భూషణాని దృష్లాని, తాని సర్వా ణ్యనయెవ, అపవిద్దాని పాతితాని, నగాస క మిత్వ్యనేన పతనదళాయా 
ద యూ at 2) ణు 

ముత్తరీయాగం వృకే కించి త్స క్ష మితి ద్యోత్యశే. ౪౫౪౬ 
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ఇదం చిరగృహీతత్వా ద్వసనం క్షిష్టన్నత్తరం, 

తథాపి నూనం త ద్వర్థం తథా శ్రీమ ద్యథేతరత్, ౪౭ 

ఇయం కనకవర్ణాంగీ రామస్య మహిషి (పియా, 

(వణష్టాఒపి సతీ యాఒస్య మనసో న (పణశ్యతి, ఆలా 

ఇయం సా యత్క్బృుతే రామ శ్చతుర్చిః పరితప్యతే, 

కారుణ్యే నాఒజఒన్ఫశం'స్యేన శోకేన మదనెన చ. ౪ణా' 

స్తీ (పణ స్టైతి కారుణ్యా దా(శితే త్యానృశంస్యత ౩, 

పత్నీ నష్టేతి శోకేన (పియేతి మదనేన చ. ౫6 

అస్యా 'దెవ్యా యథారూప మంగ్మపత్యంగసౌవ్టవం, - 

(ఇద మితి.) ఇతరత్ ఉత్సృష్టం, త దుత్తరీయం, యథా యాదృశవర్లయు క్షం, యథా 

(శ్రీమత్, ఇదం ఇదానీం ధార్యమాణం, తద్వర్గం తథా (శ్రీమత్, నూన మితి యోజనా. ౪౭ 
ర 

(ఇయ మితి.) యా రామస్య (ప్రియా సతీ మహిషతి కృత్వా, (ప్రణషాఒపి అస్య రామస్య. 
లు 

మనస స్పకాళాత్ న ప్రణశ్యతి, సదా మనసా దృషా భవతీ త్యర్లః, సా కనకవర్లాంగీ, ఇయం, మయా 
టబ థె క 

పరిదృశ్యమానే తర 8. భారా 
థు 

(ఇయం సేతి.) రామః కారుణ్యాదిభి శృతుర్శ్భిః యత్క్బృతే పరితప్యతే, సేయం. 

కారుణ్యాదీనాం సరితాపహేతుత్వం విభజ్య దర్శయతి (ప్రీతి) ఆపత్కా_లే స్రియో రక్షణీయాః. త 
న్న కృత మితి కారుణ్యా త్పరితప్యతే. ఆనృశంస్య మక్రూరత్వం, ఆ(శ్రాతసంరక్షజై కస్వభావత్వ , 

మితి యావత్, తస్మాత్ ఆ(శ్రితా న రక్షితేతి పరితప్యతే. “అర్హా వా ఏష ఆత్మనో యత్పత్నీ”' 

త్యు క్రరీత్యా ఆత్మార్థభూతా పత్నీ నపెతి శోకేన పరితస్యతే. (పియా నషేతి మదనేన పరితప్యత ఇతి 

యోజనా. "Taf To 

అథాఒనయో రనోోన్యాఖిరూప్యానుగుణ్య . మాహ (అన్యా ఇతి.) అస్యాః సీతాయాః. 

రూపం శరీరం, అంగ ప్రక్యంగసౌష్టవం చ, యథా యథావిధం, తథావిధ మేవ రామస్యాపి రూపం. 



సు౦ందరఠరక్షౌరదే ప పంచదశ స్నర్శః [0౮]! 
ఆ 

(సకాదర్శనేన హనుమతః విచారః) 

తో 

రామస్య చ యథా రూపం తస్యేయ మసి కేక్షణా. ౫౧: 

అస్యా 'దెవ్యా మన స్తస్మిం స్తస్య చాఒస్యాం _వతిష్టితం, 

తేనేయం స చ ధర్మాత్మా ముహూర్త మపి జీవతి, ౫ ౨: 

దుష్కరం కృతవాకా రామో హీనో య దనయా (పధుః . 

భారయ త్యాత్మనో దేహం న శోకే నా౬వసీదతి. ౫ ౩ 

అఆంగ్య్పత్యంగపొష్టవం చ. తథా రామస్య రూప మంగ(పత రం గః నాషవం చ,యథా యశాగిధం, తశాణధ 
(అ 

ఇ” అభా నాష్ గా ద: 

"మదా౬స్కా దూప మంగ్యపత్యంగసౌష్టవం చ. అతః ఇయ మసివేతణా తస్య యాగుాత Tis. విం 

థాఒనయో రన్యోన్యస్యాఒనురాగ మాహ (అస్యా ఇతి) అస్యా దేవ్యా మనః, తసి 
1 నాము పతితం, తేన హేతునా ఇయం ముహూ ర మపి జీసరి. తనం చ మనోజసాంం పతిస్టతిం, 
శా (అ ళో ఎవి టి in 

ల నాటి మలో ఖో షో కో అట, బ్ ళో లో ఖ్ జుం యే న్ అ ఖు ఇ” జ జ్ మ 

చేన కారడేన స ముహూర మసి జీవతి, తయో రన్యోస్యయనోని వేశగాధావే చముననా మ టె పసు ముపి 
~ ఇదే 

న ఘటత ఆతి వాసః, ణు 

మాల్యపతి ప్లై ఇ లే రామస్య సీఠా విరహశ్త శాతిశయం నిశద్యు హంత : వసిషిష్యుః కిస్యాళ్చిల్ 
| 

చ్ర్రయాః కరే కథ మేన మధూ? దితి వినింద్య పరిహసిచవాకా న్వయం ఓర ్ళవయా. సంప్ర 
0 అరి 

పైన్యా వె లక్షణ్యాతిళయదర్శ నేన విశేషజ్ఞ తయా ఏతడిషరూా రాయస రహశథారణం సర్వాత్తునా 

=కక్య మిత్యాహ (చుష్కర మితి (దుష్కరం రకృతవాకా రామః) ఇమాం దియుజ్యు ? 

రమ (పకా మ మశ క్యాం కృత్య మకరోర్ (హీనో య డదిన-ూ ప్రభుఖి అనయా సనా చెహౌం 

పోఎరాగజవనిత ఇతి య ౩ వత్యాంత మశరక?౦ (ప్రభః గశాశాదిరం. “ష్షయురుం రాజాం 
క న న ar రి వే 

పాలయిరం చ శాగాతి, స ప్రణయధారాయాం (పథమాంశ మపి భు వవొఖా. (బారయ త్యాత్మ యో 
er, 

జీ ద్ —_ ప 5 wo జేహం) కి మెదం యాచితకం శరీరం ధారయతిః న్వసైకివ హి దేహోఒయం, (దేహం) ధోగాయతగం 
చ 

హాదం, న దుభాయతనం. “దిహ ఉపచయ' ఇత్య ్యద్దాలో 8 “ఇగుపథే” ర్యాడినా ర్మ, రేగాజయ మరో 
అబే 

స్ న జో జ లో వ బం స్ ఆగ ఢీ జ ఖర నా Fe > ఇ" 

of rd. ఎతాశంరన; పరత ౦త్రయా తె లకర జలు కం, అ ల సేయు శరీరస్య ధారణం యు 5 
చి (అ నానే ణి ay అలో 

వాటే లో ల్ జో జో అప నగా ల . 

యుతి ధావః. షిశషబ్రేనాపి కథ మిదం త్యక్తుం శక్యం? తత్రాహా (స శో శేనాఒవనీదతిం)(తనికోకీ) ౫౭. 
శ త్ గా 

ల! * 21) .. 



[02 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ష్ట్ర 

దుష్కరం కృతవాజ రామా య ఇమాం మ_త్తకాశిసీం, 

సీతాం వినా మహాబాహు రుహూర్త మపి జీవతి... -; 3౪ 

ఏవం సీతాం తదా దృష్ట్వా హృష్ట 'నవనసంభవః, - 

జగామ మనసా రామం (వశశంస చ .త౦ (ప్రభుం, ౫౫ 

ఇతి (శ్రీమ్ముదామాయణే, సున్షరకౌళ్లై, పంచదశ స్సర్గః. 

జావా 

అథ షోడశ స్సర్గః 

1పశస్య తు (పశ _స్తవ్యాం సీతాం తాం హారిపుంగవనః, 

గుణా౬భిరామం రామం చ పున శ్చింతాసరో౬భవత్. 

ఉక్త మర్గం కించి ద్విశేషాంత రేణ దర్శయతి (దుష్కరం కురుత ఇతి.) xy 

(ఎవ మితి.) ఏన౦ దృష్ట్వా మలినసం వీతత్వోపవా సకృశ త్వళోకధ్యానపరాణ యణత్వాదిపతి 

1వతాధర్మయు కాం సీతాం దృష్ట్వా, హృష్టస్స కా మనసా రామం, జగామ సస్మార, తం (పభుం 

బుద్ధిస్టం రామం, (పశశంస చ, పునఃప్రా ప్యపయు క్రపతి వతాధర్మ నిష్టత్వదర్శనాత్ భాగ్యో త్తరో 

రామ ఇత్యసౌషీత్, యద్వా, ఏతాదృశసౌం దర్యవతీం సీతాం దృష్ట్వా ఎతద్విరహితస్య మహాక౯ా శోక; 

(పాపః, అతః యు క్ర మేవ కృత వాకా రామ ఇత్యసౌషీత్, a౫ 

ఇని (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్దర కాజ్జవ్యాఖ్యానే, 

పజ్బుదశ స్సర్గః. 

er a 

అథ షోడశ సర్గః 
ళో 

(1 
నన... 

(హస్య త్విత్యాది.) (పశ స్తభ్యాం _ప్రశంసితవ్యాం, (రామం సీతాం చ (పశ స్యెత్ర అస్యా 

దేవ్యా ఇత్యాదినోభయో రపి (పశంసితత్వాత్, ౧ 
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(సీతాదర్శనేన హానుమత'ః విలాప 

స ముహూ ర్త మివ ధ్యాత్వా బాస్పపర్యాకులే లేక్షణ: 3 

స్త్రా మా. నిత్య తేజస్వీ హనుమా న్విలలాప హా. 9 

మాన్యా గురువినీతన్య లక్ష్మణస్య గురుపియా, 
యది సీతాఒపి దుఃఖారా కాలో హి దురతి కమః. ౩ 

రామస్య వ్యవసాయజ్ఞ్లా లక్ష్మణస్య చ ధిమరః, 

నా ఒత్యర్థం తుభ్యతే దేవీ గంగేవ జలదాగమే. ల 

తుల్యశీలవయోవృ త్రాం తుల్యాభిజనలక్షణాం, 

లా. జ వాతా 

(స ఇతి.) పీతా మా(్రిత్య సీతాం విషంాకృళ్యు. లం 

(యూస్యతి.) గురువినీతస్య గురుభి శృికితన్య. గుర్ముపియా రాక్మపియా. కాలో హా 
దురత్శికమః, కాలో దురతిక్రమ ఏవే త్యయ మర్త స్పిద్దో భవతీ త్యర్హః. డాళబ్లోఎనధారణే, అవ్యయానా 

లి టె న్ 

మనేకార్థత్వాత్. జగ: దక్షకరామలక్ష్మణగుపాయా సీతాయా ఉపి య దీద్భసోం దుఃఖ౮ (ఆ ప్టం 

తదా కాలో దురితి కమ ఏవెతి భాపః. 3 

(రామే స్యతి.) (వ్యనసాయజ్ఞా స్వయత్నం విహాయ తన్వ్యవసాయ వెన . పేక్షమాణా, 

ఉత ద్వ్రఅం మమ” “అసం హం జీవితం వ. మెతి;నం రామసంసనాయుం జడాొనంల తగల, లి ల 

(లక్ష్మణస్య చ ధిమతః,) రామే నూయామృగానుసారిణ్యపి మాశకీచోఒయ మితి తవానీ దుపి సిళ్చితవతో 

అక్ష్యణస్య, యడ్వా, సరే గరా గాక ర్త తసంరక్షదో సముడు” క్రస్య, (నాఒత్యర్థ్యం టిభ్యలే.) 

ఎత్య్భుర మితి జకోధాభానవిోషణం, ఊోభది ని యత్క_ంచిరి వధః స ప్త స్వారర్. న్రర్తానాశకా ల 

పా "ప్రేఒపి కోథభరేశరహి లే త్యర్ణః. (దేవ్ ద రా ఎ కసా వోధహ్యదార్ల భ్యవలీి, (గంగే యి దాగ మి 

తో్భశే పాలి సత్యాపి యథా గంగా న కుభ్యలే ( తా. టా 

(తుల్యతి) (తుల్యశీలవయోవృ రాం) శీలం స్వభావః, “అస్యా సెవ్యా మన న్తస్కం 5 శ్ర 
| పనా జ జల, ం wn జో స్వ . న జ లలో సృన్య చాఒన్యా- ప్రతిష్టిత" మితి (ప్మకియయా తుల్యస్వభావాం,. తుల్యవయన్మా9, షోదళ వార్చి కన్య 

~~ “mm వ జ్ గ a wits | లో ద్యాదశవారి కీ తుల్యా. అన్యథా వై రస్యాప శ్రే, శాస్ర్రవిరోధాచ్చ. ఆత ఏవ విమః “వక రేకగుణాం 
ఎ బ్ర (an a భ్ _౦ చం ణి 

( " చా 

భార్యా ముద్వహే తి గుణో వరః, ద్య్యషసర్గొఒషవరాం వా పయూమా[ర్రాఒవరా చ యే” తి. తుల్య 
a ఐఅ షె దట లి 

జ న చ జ | జవ. = 

వృ తాం, “దోసో యద్యపి తస్య స్యాత్ సరా మె దగర్హి త" మొటి రామవృ త్ర తం. “పాసాగాం చా 
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రాఘవోఒర్హ త వై దేహీం తం చేయ మసితేక్షణా. ణ్ 

తాం దృష్ట్వా నవహేమాభాం లోక్కాంతా మివ. (శ్రియం, 

జగామ మనసా రామం వచనం చేద మ(బవీత్, ౬ 

_ అస్యా హేతో ర్విశాలాక్షా హతో వాలీ మహాబలః, 

రావణ(పతిమో పీర్యే కబంధశ్చ నిపాతితః. ౭ 

విరాధశ్స హత స్పంఖ్యే రాక్షసో ఫీమవి(క్రమః, 

వనే రామేణ ఏ(కమ్య మహం దేణేవ శంబర:8. లా 

చతుర్దళ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణాం, 

నిహతాని జనసానే శరై రగ్నిశిభోపమైః. ఆ 
ఆస 

ఖరశ్చ నిహాత స్పంఖ్యే (తిశిరాశ్చ నిపాతితః, 

దూషణశ్చ మహాతేజా రామేణ విదితాత్మనా. ౧౦ 

శుభానాం వౌ వధార్తా ణాం ప్పవంగమ, కార్యం కరుణ మార్యేణ న కళ్ళి న్నాఒపరాధ్య" తీత్యు క్తవత్యా 

సీతాయా వృత తేన తుల్యం. తుల్యశబ్దో౭ నురూపపరః. రామానురూసశీలవయళ్చార్నితా మిత్యర్థ 8. 

(తుల్యాభిజనల కణాం,) అభిజనః కులం, లకతణం సాము; దికం, సార్వభౌమలక్షణవతో భార్యయా 

యె స్ఫ్పాముద్రిక లక్ష తై ర్భావ్యం తె ర్యుకా మిత్యర్హః. ఎవంవిధత్యా (దాఘవో వె దేహీ మర్షతి, 

వె దేహీ రాఘవ దుర్గతి. లోకే సొందర్యాదిమత స్పాందర్యాదిసర్వసపాతా న లభ్యతే. సౌందర్యాది 
యు భా 

.మత్యా న సొందర్యాదిసర్వువా౯ా. అనయో స్తు సర్వం సంపన్న మితి విస్మయతే. అసితేక్షణేత్యధి 

కవిశేషణదానా [దామాసేక్షయా సీతాయా నయనసౌందర్య మధిక మిత్యుచ్యతే. అత ఏవ రామో 

వక్ష్యతి 'న జీవేయం క్షణమపి వినా తా మసితేక్షణా” మితి. (తనిక్లోకీ.) maa 

(అస్యా, హేతో రితి.) “సర్వనామ్న స్పృతీయా” చేతి షష్టీ, అనయా హేతునే త్యర్ణః. క=*౧౦ 
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(సీతాదర్శ నేన హనుమత; విలాప 

ఐశ్వర్యం వానరాణాం చ దుర్లభం వాలిపాలితం, - 
అస్యా నిమి _శ్తే సుగీవః (పా_ప్తవాకా లోకసత్కృతం. రాం 

సాగరశ్చ మయా [కాంత శీ)మా న్నదనదీపతిః, 
అస్యా హేతో ర్విశాలాక్ష్యాః పురీ చేయం నిరీక్షితా. ౧౨ 

యది రామ స్సముదాంశాం మేదినీం పరివ_ర్తయెత్, 

అన్యాః కృతే జగచ్చా౬పి యుక్త మిత్యెవ మే మతిః. ౧౩. 

రాజ్యం వా (తిషు లోకేషు సీతా వా జనకాత్మజా, 

తై 9లోక్వరాజ్యం సకలం సీతాయా నా౬౭2 పుయా త్క_లాం, ౧౪ 

ఇయం సా ధర్మశీలస్య మైథీలస్య మహాత్మనః, 

సుతా జనకరాజస్య ప్సీత్రా భ_రృధృఢ|వతా. ౧౫ 

ఉల్టితా మేదినీం ఖిత్వా క్షే హాలముఖక తే, 

పద్మరెణునిభై 9 కీర్ణా శుభై కేదారపాంనుభి 8. ౧౬ 

(ఐశ్వర్య మితి.) అన్యా నిమి త్తే “నిమి త్తకారణహేతుషు సర్వాసాం (పాయదర్శని 

మితి షష్టి సప్తమ్యం. అస్యాం నిమి తే సత్యా మిత్యర్థ 8. ౧౧-౧౨ 

(యదీతి.) పరినర్హయేత్ అథరో_త్తరాం కుర్యాత్. అస్యాః కృతే ఏతదర్గం, జగచ్చాపి, 
న కేవలం మేదినీం. సర్వలోకానపి పరిన ర్హయే దిత్యర్థః. (తనిళ్లోకీ.) ౧౩ 

(రాజ్యం వేతి.) రాజ్య ముత్కష్షం వా? సీతా ఉత్యష్టొ వా? ఇతి, విచార్యమాణ ఇతి 

శేషః. కలాం లేశం. | ౧౪ 

(ఇయ మితి) భర్తృధృఢృవ్రతా భర్తరి దృఢ్మవ్రతా, శకేదారపాంసుభిః యజ అ దో 
'కేతపాంసుభిః, - - oe - ౧౫౧౬ 
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వకాంతస్యాఒఒ౬ర్వశీలస్య సంయుగే ష్వనివర్తినః, 

స్నుషా దశరథ 'న్యైషా' జ్య ఫో రాజో యశస్విని. ౧౭: 

ధర్మజ్ఞ స్య కృతజ్ఞ స్య రామస్య ఏదితాత్మనః, 

ఇయం సా దయితా భారా రాకసీవశ మాగళతా.. ౧రా 

సర్వా న్చోగా న్పరిత్యజ్య భ_ర్పుస్నేహబలాత్క్యృుకా, 

అచింతయిత్వా దుఃఖాని (పవిష్టా నిర్ణనం వనం. ౧౯ 

సంతుష్టా ఫలమూలేన భ_ర్హృశుశూషణే రతా, 
యా పరాం భజతే (పీతం. వనేజ.పి, భవనే యథా. ౨౦: 

సేయం కనకవర్థాంగి నిత్యం సుస్మితభాషిణీ, 

సహతే యాతనా మేతా మన నర్భానా మధాగినీ. ౨౧. 

ఇమాం తు శీలసంపన్నాం (దష్టు మర తి రాఘవః, టా 
రావణేన (పమధితాం (పపా మివ పిపాసితః, ౨౨ 

(విక్రాంతే స్యతి.) ఆర్యశీలస్య 5 (ాష్టస్వభావస్య, ౧౭.౧౮ 

(సర్వా నితి (సర్వా౯ా భోగా౯ొ) భుజ్యంత ఇతి భోగాః, శుకళారికాకందుకపభృతి. 

భో గసాధనాని, మాతృ(పభ తీంశ్చ, (పరిత్యజ్య పరి విశేషేణ పున స్త త్రాశాలేశం వినైవ, త్య కా. 

అయం చ పరిత్యాగో న స్వవశేనేత్యాహ (భర్హృస్నేహబలాత్కృతా) అభిమతవిషయస్నేహాతి రేక 

సృదితర మఖిల మపి త్యాజయతి హి. త్యక్త కేష స్మరణాభావేఒపి గంతవ్యదేశీయదుఃఖం వా కిం 

స్కరతి ? నెత్యాహ (అచింతయిత్వా. దుఃఖాని రామాతిరి రన _్వ్వనుభవే. హి దుఃఖానుభవసంభావ నేతి 

భానః. ((పవిష్పా నిర్జన 0 వనం భోగసె సై కకా ంత స్థల మితి హ్యాస్యా హృది లగ్న మితి భావః. 

(యాతనాం) తవ్రవేదనాం. (అనర్జానా మభాగినీ,) ఆపదా మనర్తే త్యర్థః. (తనిక్లొక. .) ౧౯-౨౧ 

— (ఇమా మితి. ) ప్రపాం సానీయళాలికాం. 'ప్రపా 'పాసీయశాలిశే' క్యమరః, ౨౨- 
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(సీతాదర్శనేన హనుమతః విలాపః 

జ 

అస్యా నూనం_ పున ర్లాభా (దాఘవః. (పీతి పవక, 

రాజా రాజ్యపరిిభష్టః పునః పే పవ మేదినీం. . ౨౩ 

కామభోగై 8 పరిత్య కా హీనా బంధుజనేన చ, 

ధారయ త్యాత్మనో దేహం తత్సమాగమకాంక్షి ణీ. ౨౪ 

నైషా పశ్యతి రాక్షస్యో నేమా న్పుష్పఫల[ దుమాకా, 

ఎకస్థహృదయా నూనం రామ మెవాఒనుపశ్యతి. ౨౫ 

భా నామ పరం నార్యా భూషణం భూషణా దపి, 

ఏషా తు రహితా తేన భూషణార్హా న కోభతే.: . ౨౬ 

దుష్కరం కురుతే గామా హీనో య దనయా _పభుః, 

భారయ త్యాత్మనో దెహం న దుఃఖే నా౬వసీదతి. ౨౭ 

ఇమా మసితకేళాంతాం శతప్మ తని భేక్షణాం, 

సుఖార్హాం దుఃథఖితాం దృష్ట్వా మమా౭పి వ్యధితం మనః, ౨౮ 

(కామ్యంత ఇతి కామాణ శే చ శే థోగా శ్చ (సకృందనాదయః, తె ః. ౨౩-౨౪ 

(నై షేతి.) (నైషా పశ్యతి రాక్షస్యః) రాక్షసీ ర్న పశ్యతి, (నేమాకా పుపష్పఫల దుమా౯ 

-రామవిరహాక్తే శాతిశయేన రాక్ష సీదర్శనన త్పుష్పఫలవతాం (దుమాణా. మపి దర్శన మస్యా అసహ 

. మిత్యర్థః. (ఏకస్టహృదయా ఎకాగచి త్రా, (రామ మెవానుపళ్యతి ధ్యాయంతి త్యర్హః, రామాగమన 

సంభావనావతీ దిశోఒవలోకయతీతి వాఒర్గః. యద్వా, నిరంత రేణ రామానుభవెన పరిసరవ ర్డీ కోఒపి 
. పదార్దో న దృష్టిపథం గచ్చత్ని త్యర్థః. (తనిళ్లోకి,) ౨౫.౨౭౬ 

(ఇమా మితి.) అసితః కేశాంతః యస్యా సాం. "కేళానా మే నైల్యం ప్రీణాం దుర్గ భం. 

అత స్త దేవాహ (అసిత కేళశాంకాం) గుడాళకావృతస్యాపి .వ్యామోహకరీం, (శతప్నతనిభిక్షణాం,) 

యద్యపీయ మసితేక్షణా తథాపి సంస్థానవిశేషే ఉపమేయం. కమలప్యత్రాక్షస్యాపి వ్యామోహదాయినీం, 

..(సుథార్హాం) రామోత్సంగే నాతు నుర్హాం, దుఃఖితాం రాక్షసీమధ్యే సి సితాం దృష్ట్వా (మమాసి వ్యథితం 

మనః శాభామృగస్య మమాపి మనో వ్యథితం, కిముత సరమదయాకోః రామసే స్యేతి భావః కోక 

హర్షయో రపదస్య మమాపి మనో న్యథితం, కింపునః కామిన ఇతి వా. ౨౮ 
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క్షితిక్షమా పుష్కరసన్నిథాకీ యా రక్షితా రాఘవలక్మణాభ్యాం, 
సా రాక్షసీభి ర్వికృలేశ్తణాభి సృంరక్యతే సం్యపతి వృక్షమూలే. జా 

హిమహతనళినీవ నష్టళోభా వ్యసనసరంపరయా౭_తిపీడ్య మానా, 
సహచరరహితేవ చ్యకవాకీ జనకసుతా కృపణాం దశాం (పపన్నా. ౩౦. 

అన్యా హ్ పుష్పావనతా గశాఖా శోకం దృఢం వె జనయం త్యళోకాః, 

హిమవ్యపాయేన చ మందరశ్శి రభ్యుత్ణితో నై కసహ్మసరశళ్శిః, ౩౧. 

ఇత్యేవ మర్గం కపి రన్వ వెక్ష్య సీతెయ మిత్యేవ నివిష్టబుద్ధిః, 

సంశిత్య తస్మి న్నిషసాద వృషే బలీ హరీణా మృషభ _స్తరస్వీ. ౩౨. 

ఇతి శ్రీమ(దామాయతే, సుందరకాండే, షోడళ స్సర్గః 

గ 
కనన... 

(హిమహాశేతి.) పిమహశేతి విశేషణేన నళిన్యాః పూర్వం బహుకాలకోభితత్వం సిద్దం. 

తద్య న్నష్షకోభా, ద్వాదశ వర్షం నిష్ప్రతిబంఛం భోగాకా భుంజానాయా ఆగంతుకో పా విశేషః. 
లు ~ యె ౧ 

తేన హి నష్టకోభే త్యుక్తం. వ్యసనపరంపరయా విరహ ఇవ సంశ్లేషోఒపి మధ్యె మధ్యే నా౭౬గత్య 
నివృ_త్తః, వ్యసన మేవ నై రంత ర్యేణ వృతం. (అతిపీడ్యమానా) అతి క్రమ్య పీడ్యమానా, ఆయా 

ననురూసం వ్యసన మనుభవతీ త్యర్థః. (సహచరరహిలేన చ క్రవాకీ,) లాభకాల మవగమ్య దుఃఖం 
సోఢడు మసమరా, చక్రవాకీసామ్యేనా౭య మరో లభ్యతే. సాహి రాతివిరామకాలం (పబుధ్య 

ఢి | థె - ఇ 

దుఃఖం సోడు మదకెతి (పసిద్దం, జనకసుతా ఏవం వ్యసనం భవిష్యతీతి జాత్వా న సంవర్షితా, 
(oa (ఇ ఇ 

గా క Ca] ణ కెవలం సుఖసంవర్ధిల త్యర్థ ౭, (కృపణాం దశాం పన్నా పూర్యొ క్తనళిన్యాదికం నొపమానం 

భపితు చుర తి. కించి దు కమా. తం. వాజ్మనసా౬పరిచ్చేద్యాం దురశాం (పై "పే త్యర్తః, (తనిక్టోక్ ౩౦ 
యౌ —0 ౧ ఎవి థి యి 

(అస్యా ఇతి) హిమవ్యపాయేన వసంతేన, న్నైకనహ్యసరశ్మి రభ్యుక్థితః, మందరళ్శిః 
సూర్యాపేక్షయా మందకరః, చంద్ర ఇతి యావత్. శోకం జనయతీతి వచనవిపరిణామేణ. 

సంబంధః." - - 
వగ 2౩_ల 

| ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషశణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాజ్లవ్యాఖ్యానే, 

| షోడశ స్సర్గః. 
- nN 

స్తాన యా 
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తతః కుముదషక్రాభో నిర్మలో నిర్మలం స్వయం, 

(వజగామ నభ శ్చందో హంసో నీల మివోదకం. ౧ 

నాచివ్య మివ కుర్వ న్న (పభయా నిర్మల్య నభః, 

చందమా రళ్ళిభి శ్శితె. స్పిషేవే పవనాత్మ జం. B 

స దదర్శ తత స్పీతాం పూర్ణచంద్రనిభాననాం,. 
(ఏ శోకభారై. రివ న్యనాం భార ర్నావ మివా౭._ం౦ంభని. 

దిదృకమాణో వై దేహేం హనుమా న్మారుతాత్యణ 3, 

స దదర్శాఒవిదూరస్తా రాక్షసీ రోరదర్శనా 8. ౪ 
డు యం 

ఏకాక్షీ మేకకర్షాం చ కర్ష్మపావరణాం తథా, 
లం వ 

అకరాం శంకుకరాం చ మ స్తకోచ్చా ఇససనాసికాం, క్ 
రం క జావ ౦ 

అతికాయో త్రమాంగీం చ తనుదీర్లశిరోధరాం, 

(తత ఇత్యాది.) (పజగామ (సకర్షణ జగామ, ఆకాశపరభాగం (పొప్త షత్యిస్తః. 

న ay ంళా వ 2 బం నిల అయి యో (స ఇతి.) శోకభారై 8, న్యస్తా మివ ఆ(కాంత యువ బతాం, ఆల అద ర్ య తినాల 

నావ మివ సీతాం. జై 
_ ఢి 

(దిదృక్షమాణ ఇత్యాది.) కర్ణా (ప్రావరణే శరస ఆచ్చాదకౌ యస్యా స్వా కర్మప్రావరణా, 
£9 

తాం, శంకున త్కర్షా యస్యా సాం శంకుకర్ణాం, మ_స్తకోచ్చా ౪సనాసికాం, 

[22] 



వై 0 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి'ష్టే 
ళు 

ధ్వ_స్తకేశీం తథా౬కేశీం కేశకంబశళధారిణీం. ౬ 

లంబకర్ణ అలలాటాం చ లంపోధరవయోధరాం, 

లంబోష్టీం చుబుకోష్టిం చ లంబాస్యాం అంబజానుకాం. | ౭ 

(హన్వాం దీర్హాం తథా కంబ్దా౦ వికటా౦ వామనాం తథా, 

కరాళాం భుగ్నువక్షాం చ పింగాకీం వికృతాననా౦, లా 

వికృతాః పింగళా: కాళీ (కోధనాః కలహ (పియాః, 

కాళాయసమ హిళూలకూట ముద్గరధారిణీః. జా 

వరాహమృగశార్హూలమహివాజశివా ముఖిః, 

గజోస్త్రహయపాదిశ్చ నిభాతశిరసో= పరాః. ౧౦ 

ఎకహాసె,కపాదాశ్చి ఖరకర్ల ర శవకర్ణి కా 

గోకర్ణ ర్వ స్తికర్ణీ శ్చ హరికర్డీ _స్తథాజపరాః. ౧౧ 

అనాసా అతినాసా శ్చ తిర్యజ్నానా వినాసికాః, 

గజసన్నిభనానాశ్చ లలాటోచ్చా్జాసనాసికాః. ౧౨ 

భ్వ సశేశీం స్వల్ప కేశీం, అ కేశీం అనుత్పన్న కేశీం, కేశకంబళధారిణీం కంబళరూపకేశధారిణీం, లంజే 

కరలలాపే యస్యా స్వా లంబకర్తలలాటా, తాం, చుబుకే ఓషః యస్యా స్పా చుబుకోషీ, తాం, 
రా ఫ్రీ న (3) ఫ్ర అ 

(హస్వదీర్హాం - అధఃకాయే ఊర్హ్వకాయె చ క్వచిత్ (హస్వాం క్వచి ద్దర్తా మిత్యర్థః. కుద్దాం స్టగుమతీం, 

పేకటా౦ స్టూలజంఘాం, కరాళాం దంతురాం “'కరాళో దంతురే తుంగి ఇత్యమర 8. భుగ్న 

వక్రాం నిమ్నవక్తా 0, _వికృతాననాం, నాసికోష్టవిరహితాననా మిత్యర్థః. ఏతదంతస్య పూర్వేణ దద 

'కేత్యనేనాఒన్వయః, . ౪-౮ 

(వికృతా ఇత్యాది రుత్తరేణ దదర్శే త్యనేనాఒన్వయః. ఏతా ఏకాక్ష్యాదిరాక్ష సీభ్యోఒన్యాఒ 

శుక్చతాః వికృత వేషాః, నిభాతకిరసః గాత్రాంతర్వ_రిశిరసః, హరికర్తీ ః కపికర్ణీ 8, పాదే చూడికా 
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(హనుమతా సితాదురవస్థాదర్శనం) 

హ_స్తపాదా మహాపాదా గోపాదాః పాదచూళికాణక = 

అతిమాతశిరో[గీవా అతిమా(తకుచోదరీః. . ౧౩ 

అతిమాతాస్యన్నేతా శ్చ దీర్హజిహ్వానఖా _స్తథా, 

అజాముఖీ ర్హ్హ_స్పిముఖీ ర్లోముఖీః సూకరీముఖీః. ౧౪ 

హయోస్త్రఖరవక్రా శ్చ రాక్షసీ రోరదర్శనాః, 
బు (య ర 

శూలముద్గరహన్తా శ్చ (కోధనాః కలహ పియాః. ౧౫ 

కరాళా ధూ(మకేెళీ శ్చ రాక్షసీ ర్వికృతాననాః, 

కిబంతీ స్పతతం పానం సదా మాంససురా(పియాః. ౧౯౬. 

మాంసళ్ ణితదిగ్దాంగీః మాంసళోణితభోజనాః, 

తా దదర్శ కపిశేషో రోమహర ణదర్శనాః. 
© య . 

స్క_౦ధవంత ముపాసీనాః పరివార్య వనస్పతిం, ౧౭౪ 

తస్యాఒధనాచ్చ తాం దెపీం' రాజప్పుతీ మనిందితాం,. 

లక్షయామాస లక్ష్మివాకా హనుమా న్లనకాత్మజాం, ౧౮|| 

నిప్పభాం శోకసంతపాం మలసంకులమూర్లజాం, 

క్షీణపుణ్యాం చ్యుతాం భూమౌ తారాం నిపతితా మివ, ౧౯౪ 

చార్మి తవ్యపదెశాఢ్యాం భర్భృదర్శనదుర్షతాం. 

యాసాం తాః పాదచూడికాః. “ఖా చూడా కేశపాశీ త్యమరః. “రాక్షసీ ర్వికృతానవా' ఇత్యత్ర పునః 

రాశ్షసీపద. మవిస్మరణార్థం. . . . = ౯-=౧౭॥| 

(తస్యాఒధస్తా దిత్యాది. ) లక్ష్మీవాకా సీతాదర్శనజనితశోభాయు కః, చ్యుతాం స్థానొచ్చలికాం, 

చారిత్రవ్యపదేశా ఢ్యాం పతి వతాధర్మా చరణ భ్యాతిసంపన్నాం, భ_ర్హృదర్శనేన =. దుర్గతాం దరిదాం, 



£72 

rr ఆడాలా సుతా న నానా లకకలాతా ననా నను. 

భ్రర్హ్భృదర్శనరహితా మిత్యర్థః. భ రృ వాత్సల్యభూషణాం, 

(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్నై 
(we) 

భూషణై రుత్తమై ర్భీనాం భ_రృవాత్సల్యభూషణాం, 
రాక్షసాధిపసంరుద్దాం బంధుభిశ్చ వినా కృతాం. 

వియూథాం సింహ సంకుద్దాం బద్ధాం గజవదధూ మివ, 

చరదరెఖాం పయోదాంతే శారదాభై రివా౬.౬వృతాం, 

కి షరూపా మసంస్పర్శా దయు కా మివ వలకిం. 
గాది రం ఎం దు 

సీతాం భ_ర్హృవరే యుక్తా మయుక్తాం రాక్షసీవశే, 

అళోకవనికామ ధ్యే శోకసాగర మాప్పుతాం, 

తాభిః పరివృతాం తత సగహాో మివ రోహిణీం. 

దదర్శ హనుమా న్దపీం లతా మకుసుమా మివ, 

సా మలేన చ దిగ్గాంగీ వపుషా చాహ్యలంకృతా. 

మృణాళి పంకదిగ్రేవ విభాతి న విభాతి చ, 

మలినేన తు వసేణ పరికిషేన భామినీం. 
| = _ ౧౧ 

సంవృతాం మృగ శాబాశీం దదర్శ హనుమా న్కపిః, 

తాం దేవీం దీనవదనా మదీనాం భ తేజసా. 

రకితాం స్వేన శీలేన సీతా మసితలోచనాం, 

~>౨ DU 

న య! 

=లు తె (1 

అలి (1 

— XU 

మిత్యర్లః. లతాం కుసుమితా మివ, తథా దర్శనియా మిత్యర్ల 8. 
థి ధ్ 

('మలినే” నేత్యాది కోకద్వయ మేకం వాక్యం. 

వాత్సల్యపద మత "స్నేహమా (తవాచి. 

సయోదాంతే వరాంకే, చంద్రరేఖాయా స్పృ్పష్షాస్పష్షత్వద్యోతనాయేదం 
దు వ) EE) 

ఉదక రనాదిస ౦స్కార రాపాత్యాత్, అయు కాం అనారోపితతం[తీం, వల కీం వీణాం. 
అలి వాణి రం 

విశేషణం, అసంస్పర్మ్శాత్ 

JU= DIU 

(సీతా మిత్యాది.) పరశేషః. రాక్షసీవశే అయు కాం ఆనవస్థితాం, తద్వచనా న్యశృణ్వంతీ న్్ 3 ప క్ర*త్రిణ్వ 
—29UY 52 U 

౨౬. (4 =౨౬ | 
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అజా గ్ 

(హనుమతా శింశుపావృకే ఆత్మగోపనం) 

తాం దృష్ట్వా హనుమాకా సీతాం మృగళాబని భేక్షణాం, 

మృగకన్యా మివ తస్తాం పీక్షమాణాం సమంతతః, ౨౨౮౪ 

దహంతీ మివ నిశ్శ్వ్వానై ర్వృకి నల్ల వధారిణః. 

సంఘాత మివ శోకానాం దుఃఖ స్యోర్మి మివోక్టితాం, ౨౯|| 

కాం క్షమాం సువిభ కాంగీం వినాభరణశోభినీం. 

(పహర్ష మతులం లేభే మారుతిః (పేక మైథిలీం, sou 

హర్ష జాసి చ సో శూణి తాం దృష్ట్వా మదిరేక్షణాం. 

ముమోచ హనుమాం స్తత నమ శ్చ చ రాఘవం, ౩౧|| 

నమస్కృత్వా స రామాయ లక్కణాయ చ వీర్యవాకా. 

సేతాదర్శనసంహృాష్టో హనుమా న్పంవృతోఒభవత్, ౩౨|| 

వానను ఇ | న ~ i =. =. ఇల కాడా ల పరల పప డై తతత పానం న నాట 

('తా' మిత్యాది) కోక త్రయ మేకం వాక్యం. క్షమాం క్షమా మివ స్థితాం. నిగీర్యాధ్యవ 

సొనా దభేదో క్తిః. తాం దృష్ట్యా తాం _చేక్యేత్యనయో ర్విశేషణవి శేష్యభేదా న్న పొనరు క్షం. 

దూర_పయు క్రస్యాఒనుస్మర ణార్హం వా పునరు క్రిః. ౨౮౪ =౩౦4 

(హర్షజానీతిఏ రాఘవం నమశ్చ్య కే. ఉపపదవిభ క్ష్యపేక్షయా కారకవిభ_క్తే ర్పలీయస్తాత్ 
“నమస్క_రోతి దేవా" నిత్యాదా వివ ద్వితియా, ఇ 3౧|| 

(నమస్క్యృత్వేతి.) సంవృతః రాక్షస్యదర్శనాయ శింశుపాపర్తె భూఢోఒభూత్. 3౨౪ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్షర కాణ్లవ్యాఖ్యానే, 
rd 
స_స్తదశ స్సర్గః, 

ననన 
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అథ అజ్ఞాదళ స్సర్గః 

_ తా 

తథా విపేక్షమాణస్య వనం పుష్పితపాదపం, 

పిచిన్వత శ్చ వై దేహీం కించిచ్చెషా నిశాఒభవత్. ౧. 

షడంగవేదవిదుషాం [కతు సపవరయాజినాం, 
శుుళావ (బహ్మఘోషాం శ్చ విరా(కే (బహ్మరక్షనాం, మి. 

అథ మంగళవాది ట్రై, క్స్ (శో తమనోహరై * 

(౪ (వాబుధ్యత మహాబాహు రశ్నగవో మహాబలః, 

విబుధ్య తు యథాకాలం రాత్ష సేం దః (పతాపవాకా, 
స_స్తమాల్యాంబరధరో చై దేహీ మన్వచింతయత్. ల. 

షః గ్గ భృశం నియుక్ర _స్హస్యాం చ మదనెన మదోత్క-టః, 

అథ అషాదశ సర్గః 
ట ౧ 

చాలా క — 

(త థేత్యాదిఎ విపేక్షమాణస్య విచిన్వతశ్చ, వి పేక్షమాణే వచిన్వతి చ తస్మి న్నిత్యర్లః... 

“యస్య చ భావేనే' త్యర్తే షష్టీ. (aps 

(షడంగేతి.) విరాశ్రే అపరరాశ్రే “అహన్సరై ్వకదేశనంథ్యాతప్పణ్యాచ్చ రాత్రే” రిత్యత్ర 
చకారా దవ్యయా దుత్తరస్య ర్యాత్రిశ బ్లస్య సమాసొంతో౬చ్(పత్యయః, (బ్రహ్మరక్షసాం బ్రాహ్మణత్వ 

విశిష్టర క్షసాం, (బ్రహ్మ 'ఘోషా౯ా వెదఘోషాకా. ల ౨౪ 

(భృశ మితి) సియుక్ష్రః (పేరితః. x 

న 

* (భృశ మితి.) నియుక్తః (పేరితః, వస్తుత స్తు మదనే సత్యపి మదనోత్కటో న, అత ఏవ 

తస్యాం సీతాయాం, నియుక్రః నితరాం, యు క్రః, వినీత ఇత్యర్థః, అత ౩వ రాక్షసః, తం కామ 

మాత్మని గూహితుం న శళాశేతి కాకుః. ఇతి, తత్త్వదీపికా.. [జ పరినృత్య తిలకం పశ్య] 
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(సీతాదర్శనార్గం రావణాగమనం) 

న స తం రాతసః కామం శళాకాఒ౬త్మని గూహితుం. >» 

స సర్వాభరణ ర్యుకో భభ _చ్చియ మను_త్తమాం, 
తాం నగై ర్పహుభి ర్లుషాం సర్వపుష్పఫలోవగై ౩. ౬ 

వృతాం పుష్కరిణీభి శ్చ నానాపుష్పోపళోభితాం, 

సదామ దై శ్చ ఏహగ్రై ర్విచితాం పరమాద్భుతాం. ౭ 

ఈహామృగ్రైశ్చ వివిధై ర్థుష్టాం దృష్టిమనోహరై*, 

వీధీ సృం_పేకిమాణశ్చ మణికాంచనతోరణా:. రా 

నానామృగ గణాకీర్షాం ఫలె 8 (పపతిత్రె రం ్రతా౦, 
9) యా = ౦ 

అశోకవనికా మేవ (పావిశ తృంతత దుమాం. క 

(స ఇత్యాది.) పీథీ; ఉద్యాన ఏధీః. = ౯ 

శ భృశం నియు కః గూఢాభినివేకితచి త్తః, కామం కామవేగం. ఈదృ శేషు తిర స్యాన్యథా 

యోజనం (భ్రాంతై 4వ, రన స్పమోగుణావిష్టస్య భగవన్మాయా మోహిత స్యాఒకృ ల్యేప్వేవ (వృ తః. 

తథా [క్రియమాణం భగవద్ద్యాన మపి పాపభోగో త్తరం జన్మాంత రే ఉత్తమఫలాయేతి బోధ్యం. అత ఏవ 

బుడొశ్ళమెధనా మో రాజ్ఞో దానసావకబుబ్మ ౦(త్రః = “న యుష్మే వాజబంధవో నినిత్పు శ్చ న 

మర్త్యః. అవద్య మధి దీధరక్” ఇతి. అన్యాఒర్థః, వాజ మిత్యన్ననామ, అన్నదానేన యే సర్వేషాం 

బంధవ స్తెషాం సంబోధనం. హే వాజబంభధవః : యుష్మే యుష్యాసు, అధి స్స _ప్పమ్యర్థానువాది. 

నినిత్చుశ్చ నింద నేచ్చాశీలో ఒపి, మ ర్హ్యః, అవద్యం, న దీధరత్ న ధారయతి. భవదనుసంధానేనై వ 

.నిష్పాపత్వా దితి. ఏవం చ భగవతో నిందావరుద్దభావేన ధ్యాన మపి నరకభోగో_త్తరం జన్మాంతరే 
ఉ_త్రమఫలాయ, ఆత ఎవాఒస్య మరణో త్తరం చతుర్ణద తుర్యుగ్యాం చేదిరాజకులే జన్మ. చతుర్వింశతి 

-చతుర్యుగ్యాం రామావతార ఇతి హరివంళో_క్షేః, తానత్సర్యంతం చై తత్సాపఫలభోగ ఇత్యర్థాయాత 
మితి బోధ్యం. ఇతి తీలకం. . 

r 
“mn 
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అంగనాశతమా(తం తు తం (వజంత నును వజత్, 

మహేర్యద మివ పొలస్త్యం దెవగంధర్వయోషిత*. ౧6 

దీిపికాః కాంచనసీః కాశ్చి జ్ఞగృహు స్తత యోషితః, 

వాలవ్యజనహసాశ్చ తాలవృంతాని చా౭౬పరాః. ౧౧. 

కాంచనై_ రపి భృంగార్రై రహ స్సలిల మగత ః, 

మండలా గాకా (బసీం చైవ గృ హ్యాఒన్యాః పృష్టతో యయు 5, ౧. 

కాచి, దత్నమయీం న్ధాలిం పూర్ణం వానస్య థా మిన్, 

దక్షిణా దకీణనై వ తదా జ గాహ పాణినా. ౧౩ 

రాజహంస పతికాశం ఛతం పూర్ణ్ణశళి ఫభం, 

ఒన్ త్ వ్ 4 _ నౌావర్జ్యదండ మపరా గృవాత్వా సృష్టతో యయా. ౧౪ 

నిదామదపరీతాక్షో్య రావణ సో త్తమాః ప్రాయః, 

అనుజగ్ముః పతిం వీరం ఘనం విదు ద్యుల్ల తా ఇవ, ౧౫ 

(అంగనేతి.) మ హేంద్రం దేవగంధర్యయోషిత ఇవ (వజంతం తం అంగనాశతమా(తం, 

అనువ్రజతీ అన్య(వజత్. ౧౦ 

(దీపికా ఇతి.) తాలవృంతాని వ్యజనాని. ౧౧ 

(కాంచనై రితి.) భృంగారై 8 కనకాలుకాభిః, “భృంగారః కనకాలు కే” త్యమరః, 

మండలా(గ్రాకా అసివిశేషాకా. “మండలా[గ్రో నతార్భక' ఇతి వైజయంతీ. బసీం ఆ స్తరణం, గృహ్య 
గృహీత్వా. ౧౨ 

(కాచి దితి.) పొనస్య పూర్ణాం, పీయత ఇతి పానం మధు, తస్య పూర్తాం లేన పూరాం 

పూరణగుణే* త్యాడినా సుహితార్లయోగే షష్టీసమాసనిషేధజాపకా దత షషీ. సాలీం. 
థి ణా (య న్ా థి. 

పా(తీం. ౧౩-౧౫. 
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(రావణస్య సీతాసమీపాగమనం) 

వ్యావిద్ధహారకేయూరా స్సమా మృదితవర్హ కాః, 

సమాగశళితకేశాంతా స్పన్వేదవదనా స్తథా. ౧౬. 

ఘూర్హంత్యో మదశేషేణ నిదయా చ శుభాననాః, 
స్వేదక్తిషాంగకును మా సుమాల్యాకులమూర్లజాః, ౧౭ 

౧౧౦ డు 

(సయాంతం నైర్భతపతిం నారో మదిరలోచనాః, 

బహుమానాచ్చ కామాచ్చ (పయభార్యా స్త మన్వయు,:. గారా 

డా చ కామపరాదీనః పతి సాసాం మహాబలః, 

కమనా మందో మదాంచితగతి ర్పభొ. రాకా స్తాస 
అణాల 

తతః కాంచీనినాదం చ నూపురాణాం చ నిస్స నం, 

శుశావ పరమ స్త్రీణాం స కపి రారుతాత్మజః. ౨౧౦ 

తం చాఒ౬(పతిమకర్తాణ మచింత్యబలపౌరుషం, 

ద్వార దెశ మను(పా_ప్పం దదర్శ హానుమా న్క_పిః. ౨రా 

దీపికాధి రొనేకాభి సమంతా దవభాసితం, 

గంధతై లావసికాభి ర్లిగియమాణాభి ర గతః. ౨౨ 

(వ్యావిర్దతి) వ్యావిద్దాః వ్యత్య స్తతయా న్యసాః, సమామృవితవర్హ కాః సమ్మ ఎష్టానులేపనాః. 

“అంగరాగ సృమాలంభో వర్ణకశ్చ విలేపన' మితి నిఘంటుః. ౧౬-౧౮ 

- (స చేతి.) మదేనాంచితా గతి ర్యస్య స మదాఒంచిత గతిః. ౧౯.౨౦. 

(తం చేత్యాది.) ద్వారడేశం అశో కవనద్యార దేశం, గంభతై లం గంధవాసితతై లం. 

[23] 
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కామదర్చమ దై. ర్యుక్తం బిహ్మతా మాయతేక్షణం, 

సమక మివ కందర్బ మపవిద్ధశరాసనం. _౨౩- 

మధితామృతఫేనాభ మరజో వస్త్ర ముత్తమం, 
సలీల మనుకర్ష ౦తం విముక్తం స్త మంగదే, ౨౪ 

తం పతవిటపే లీనః పత పుషృఘనావృతః, 

సమీప మివ సం కాంతం నిధాతు ముపచక్రమే. ౨౫ 

అవేకమాణ స్తు తతో దదర్శ కపికుంజరః, 

రూపయౌవనసంపన్నా రావణస్య వర స్త్రియః. ౬ 

కాఫి పరివృతో రాజా నురూపావి ర్మహాయశాః, 

త న్మృగద్విజసంఘుష్టం _పవిష్టః (పమదావనం, ౨౭ 

కీబో విచ్చితాభరణ శృంకుకర్ణో మహాబలః, 

తేన వి శవసః పుత స్ప దృష్టో రాక్షసాధిపః. 

వృతః పరమనాదీభి సారాభి రివ చం(దమాః, —౨౮uU 

సమక్షం (ప్రత్యక్షం, అసవిద్ధశరాసనం అధృతశరాసనం, మధితామృతఫేనాభం - మథితం తకం, 

అమృతం ధారోష్టం, తయో ర్యత్ చేనం తదాభం. *నిరంబు బోళం మధితం ధారోష్టం త్యమృత ౦ 

పయః ఇత్యుభయత్ర వై జయంతి. విముక్తం స్వస్థానా తృంచలితం, అంగదే స్తం వస్త్రం 

సలీలం యథా భవతి తథా అనుకర్షంత మిత్యన్వయః. ౨౧-౨౪ 

(త మితి.) పష్మతవిటపే స్మతవతి విటపే, లీనః ఛన్నః, ఘఫత్రపుష్పఘనావృతః స్మ 

పుష్పృసమూహావృతః, ఇవశ బ్లో వాక్యాలంకారే. యద్వా, చూరే సమాగత మపి తేజసా సమీపే 

'సం కాంత మిన స్టితం, తం, నిధ్యాతుం ద్రవ, ముపచక్రమే. “నిర్వర్గనం తు నిధ్యానం దర్శనాలోక 

'నేక్షణ” మిత్యమరః. అలి వారికా 

(తాభీ రితి.) (ప్రమదావనం అంత ఃపురొద్యానం. ౨౭ 

(క&ీబ ఇతి.) క్షీబః మ తః, శంకుకరః, గరేేణ సబకర ఇత్యరః. ౨౮౪4 , మ ణి షొ సాధొస్ర ోళీథ 
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(రావణదర్శనేన సీతాయాః దురవస్టా 
థి 

తం దదర్శ మహాతేజా సేజోవంతం మహాకపిః. ౨౯ 

రావణోఒయం౦ం మహభబాహు రితి సంచింత్య వానరః, 

అవప్పుతో మహాతేజా హనుమా న్యారుతాత్మజః, ౩౦: 

స తథాఒప్వుగలేజా స్ప న్నిర్దాత _స్తస్య తేజసా, 

స్మతగుహ్యాంతరే సక్షో హనుమా న్నంవృతో౭_ భవత్, ౩౧. 

స తా మసితకేశాంతాం సుుళోణీం సంహత స్తనం, 

దిదృతు రసితాపాంగా ముపావర్తత రావణః. ఉం 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, సున్దరకాల్లే, అష్టాదశ స్సర్గః, 

—సాడా 

(రావణోఒయ మితి) అవప్లుతః అవరూఢః, రావణచేష్టా స్సర్వా (ద్రష్టుం పూర్వస్థా నా 
దధళ్శాఖాం సమా(శ్రిత ఇత్యర్థః. ౩౦ 

(స ఇతి) సః హనుమాణ, తథా పూర్వో_కరీత్యా, ఉగతేజా సృన్నపి, తస్య 
రావణస్య, తేజసా నిరూత సృకా, ప్యత్రగుహ్యాంతరే షగూఢప్రదేశే, సంవృతో౭ భవక్ 

గూఢోఒభవత్. ౩౨ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సుందర కాణ్ణవ్యాఖ్యాన, 

అషాదశ సర్గః, 
లు ౧ 



18) శ్రీమచదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శిషే 

అథ ఏకోనవింశ స్సర్గః. 

కహా ——— 

తస్మి న్నేవ తతః కాలే రాజప్పతీ త్వనిందితా, 

రూపయౌవనసంపన్నం భూషణో _త్తమభూషితం. = 

దతో దృ ష్వవ వై దేహీ రావణం రాక్షసాధిపం, 

(పావెపత వరారోహో (వవాతే కదళీ యథా. లా 

ఆచ్చా ద్యోదర మూరుభ్యాం బాహుభ్యాం చ పయోధరౌ, 

ఉపవిష్టా విశాలాక్షీ రుదంతీ వరవర్ణినీ, ఆ 

దశ్యగీవస్తు వై దేహీం రక్షీతాం రాక్షసిగణై 8, 

దదర్శ క్స్త్రాం దుఃఖార్హాం నావం సన్నా మివాఒర్థ వే. ఆ 

అసంవృతాయా మాసీనాం ధరణ్యాం సంశిత వతాం, 

ఛిన్నాం (పపతితాం భూమౌ శాభా మివ వనస్సశేః. ౫ 

మలమండనచి. తాంగీం మం౦ండనార్హా మమండితాం, 

మృణాళ సంకదిగ్లేవ విభాతి న విభాతి చ. 

అథ ఏకోనవింశ స్సర్గః 
గ్ 

అ లలల 

క్రి న్నిత్యాది) కోకద్వయ మేకాన్యయం. తతః రావణాగమనానంతరం, తస్మి న్నేవ 

కాలే తదాగమనానంతరకాల ఏవ, భూషణో త్తమభూషితం రూపయౌననసంపన్నం, రావణం, తతో 
వరం వె చ ఇ డూరచేః ౧ ఇ అ దృష్ట్వైవ తత్ర శ ఏవ దృష్ట్వా, (పావేపతేతి సంబంధః. ౧౩ 

(దశ గీవ_స్టిత్యాది.) మలమండనచితాంగీం మలరూపమండ నేన చిత్రాంగీం, మలావృతా 
మ ప్యాశ్చర్యావహదేహో మిత్యర్థః, మృణాళీపంకదిగ్గే వేత్య త్ర యే త్యధ్యాహార్యం. రడ 
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(రావణదర్శనేన సీతాయాః దురవస్తా 
థి 

pn 

సమిపం రాజసింహస్వ రామస్య విదితాత్మనః, 

సంకల్పహయసంయుశే ర్యాంతీ మివ మనోరథ 8. (౮ 

శుష్యంతీం రుదతీ మెకాం ధ్యానళో కవరాయణాం౦, 

దుఃఖస్వాఒంత మపశ్యంతిం రామాం రామ మను. వతాం. లా 

వేషమానాం తథా ౬౬విష్టా౦ పన్న గేం దవధూ మివ, 
(a) 

థూప్యమానాం గ హేణేవ రోహిణీం ధూవకేతునా. జా 

వృ _త్తగలరులే డాతా మాచారవతి ధారి కె, 

పునస్పంస్కార మాపన్నాం జారా మివ చ దుష్కులే. ౧౦ 

అభూరేనా౬వవాడేన కీరిం నిపతితా మివ, 
Pn +) 

ఇ జ 1 ఆయ్యాయానా మయో గద దారం (వేశిథిలా మివ. ౧౧ 

ననా మిఖు సులోడ రిం (శదా మివ పెమావిళాం, 
ra — (ల 

లో ఇ ష్ష్ జ ను 

కూణా మివ పరిఎణా మాళాం _పతిహతా మివ. ౧-౨ 

ఆయతీ మివ విథానా మాడ్లాం టంహతా మివ, 
అ అణాల జో 

(సముప మిత్యాది.) ఆవిషాం మణిమం(తాద్యభిభూతాం, ధూప్యమానాం సంతప్యమానాం, 
టు 

మామః శేరు రివ భూమాెతుః, కెతునా గా హాద్రే త్యర్ణః. యద్వా, (గ్రహేణ (గాహకేణ ఆచ్చాదకే నేతి 

ఖు వవ్ ఇ ఒల్లో ఉట్ల జాని శో క అం కొ జ ఒఅ కా 
దూమ'ె రః రిలే. (సృ_ేరి.) వృత్తం ద థం శీలం స్వభావో యస్య తత, ద న తత కులం౦ 

ల వో జే త్రో జ బో ఆ ఖో అటి టిలో 

చ, రసిరా, ఆచావకవవతి సమయహాచాలనతి, ధార్మి 5 యక్ఞాదిధర్మ ప్రధా నె, ఏవంభూడే కులే జాతాం, 

స్మార చూపన్నాం, అత స్పంస్కారద్వారా దుష్కులే పున Ve 

నో నాం ns వాహో దగ్ క లె కో రారౌ దుస సాం, శరా రాడ్ ముసన నున మివ సమా రీశాం విదా; ద్వింయం జన్మ. వై యె 
ఏ 

విదిః త్రీణామ “చాపనాయనికః సత" ఇతి స్యతేః. సన్నాం క్షీణాం. శ్రద్దా మివ విమాసితాం, స 
చో 

ఆఅఆవమాసితా మిక తర్జిర్థ క. అవమాశే కా కలే అవమదుంత రి (శద్దా మందిభవతి. పూజా మివ పరికీణాం, 

స్వల్బపూడా. దవ్యా "మత్యరః. (వరిహాకాం నిష్ఫలా౦, ఆయతిం ధనలాభం, విద్వస్తాం మందీభూశతాం, 



182 (శ్రీమ్మదామాయశణే, గోవిందరాజీయవిశి ష్టై 

దీపా మివ దిశం కాలే పూజా మపహృతా మివ, ౧౩-౩ 

పద్మినీ మివ విధ్వసాం హాతళూరాం' చమూ మివ, 

(ప్రభా మివ తమోధ్యనా ముసకీణా మివాఒ౬పగాం. ౧౪" 

వేదీ మివ పరామృష్ఞాం శాంతా మగ్ని శిఖా మివ, 

పౌర మాసి మివ నీశాం రాహ్ముగ_స్తందుమండలాం. ౧౫. 

ఉత్కష్టపర్థకమలాం వితాసతవిహంగ మాం, 

హస్తిహ_స్తపరామృష్టా మాకులాం పద్మినీ మివ. ౧౬. 
0 

పతిశోకాతురాం శుష్కాం నదీం విసావితా మివ 

పరయా మృజయా హీనాం కృష్ణపక్షని శా మిన, గజ 

సుకుమారీం సుజాతాంగిం రత్న గర్భగృహోచితాం, 

తప్యమానా మివోష్టైన మృణాళీ మచిరోద్ధృతాం. గారా 

గృహీతా మాళితాం స్తంభే యూథపేన వినా కృతాం, 

నిశ్ళ ఇసంతీం సుదుఃఖా రాం గజరాజవధూ మివ. గాకా 

ఎకయా దీర్ధయా వేణ్యా శోభమానా మయత్న తః, 
నీలయా నీరదాపాయే వనరాజ్యా మహీ మివ. ౨౦. 

ఉపవా సేన శోకేన ధ్యానేన చ భయేన చ, 
పరికీణాం కృశాం దీనా మల్చాహారాం తపోధనాం, ౨౧ 

(పతిహతాం అననుష్టితాం, దీప్తాం దాహయు కాం. కాలే ఉత్సాత కాలే, పూజా మపహతా మిన= అత. పూజాశబ్దేన పూజ్యాదవ్య ముచ్యతే. విధ్వస్తాం హిమాదిహతాం, త మోధ్వసాం తమస్పంవృతాం- 
ఉపకీణాం, స్థల్పజలా మిత్యర్ధః, పరామృషాం, శూ దాదిభి రితి శేషః, ఉత్కషపసరకమలాం . ల 

శు 
| అ ౯౩ ఉద్ద త షత్రకమలాం, వి సావిశాం, రోధోభంగాదినా అన్యనిర్గమితజలా మిత ర్ల 8. మృజయా' ఉద్య ర 

ణి pa 0] నాద్యం గకోధ నేన, సుజాతాంగీ౦ సుందరాంగీం, ఆశితాం బద్దాం, అబ్బా హోారాం, తోయమాత్రాహారా ' 
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(రావణేన సీతాప్రలోభనం) 

ఆయాచమానాం దుఃఖార్తాం _పాంజలిం దేవతా మిన, 

భావేన రఘుముఖ్యస్య దశ్నగీవపరాభవం. 

సమీక్షమాణాం రుదతీ మనిందితాం సుపక్కతా మాయతళశుక్ష లోచనాం, 

అనుువతాం రామ మతీవ మెథిలీం (సపలోభయామాస వధాయ రావణః. 

ఇతి (బ్రీమ[ దామాయణే, సుందరకాండే, ఏకోనవింశ స్సర్గః, 

అథ వింశ స్సర్గః 

ఒఅ వరకాక్ళ రకం. 

అచ స తాం సతి వతాం దీనాం నిరానందాం తపస్విసిం, 

సాకారై ర్కథురె_ ర్వాకె్ట ర్నృరదర్శయత రావణః. 

[83 

మిత్యర్ణః. యద్వా, అల్బాహారాం మితభోజినీ మిత్యు త్తమస్తీలక్షణ ముచ్యతే. (ఆయాచమానా మితి.) 

రఘుముఖ్యస్య కర్తుః, దశగీవపరాభవం, భావేన మనసా, ఆయాచమానాం ప్రార్థయంతీ మివ 
స్థితాం, సమీక్షమాణాం రక్షకం సమీక్షమాణాం, (సుపక్ష్మేతి) అంతే త్మామం మధ్యే శుక్ష మస్యా 

లోచన మిత్యుచ్వ తే. 2౨3 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, గ్రీరామాయణభూష టే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణ్లవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోనవింళ స్సర్గః. 
Ca 

పు భంయ2వననానాలాలులు 

అధ వింశ స్సర్గః. 
a 

(స తా మిత్యాది”) సాకారై 8 సేంగితై *. “ఆకారా వింగితాకృతీ” ఇత్యమరః. న్యదర్శయత, 
మ్య్వగా, ఎ య రా ఒర క్ బీ సాథి పాయ మితి శేనః. సతామై స్వాభి([ప్రాయం (ప్రకాశితవా నిత్యర్థ ః. 0 
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మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమానా _స్తనోదరం, 

అదర్శన మివాఒఒక్కానం భయా న్నేతుం త్వ మిచ్చసి. 3 

కామయే తాం విశాలాక్షీ బహుమన్యస్వ మాం (ప్రియే, 

సర్వాంగగుణసంసన్నే సర్వతోకమనోహర. ఆ. 

నేహ కేచి న్మనుజ్యూ వా రాక్షసాః కామరూసిణః, 

వ్యపసర్పతు తే సీతే భయం మత్త సృ్పముశ్టితం,. ౪" 

* స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వధైవ న సంశయః, 

గమనం వా పర స్త్రీణాం హరణం సం పమథ్య వా, ౫. 

ఏవం చఛైత దకామాం తు న త్వాం _స్పక్షామి మైథిలి, 

కామం కామ శృరీరే మె యథాకామం _ప్రవర్తతాం, జ. 

(మాం దృష్వుతి.) అదర్శవం అద్బశ్యత్వం. le 

(p మాం దృష్ట్వా భీతి ర్న కర్తవ్యే త్యాహ (కామయ ఇతి.) 

అన్యే చ భయహేతవోఒ౬(త్ర న సంతి త్యాహ (నే హేతి.) ౮ 

పరదారేచ్చా దోష ఇత్యాశ ౦క్యాహ (స్వధర్మ ఇతి.) సం పమథ్య బలాత్క్భత్య, కామం 

అత్యంతం, యథాకామం యథేచ్చం. ౨౫౯ - 

i] rr 

ను (స్వధర్మ ఇత్యాది) కోకద్వయస్య వాస్తవార్గస్తు, కాముకః త్యం న విశ్వసనీయ ఇత్యత ఆహా - 

(స్వధర్మ ఇత్యాది.) యద్యపి రక్షసాం పరదారహరణాది స్స పధర్మః స్వభావః, మే శరీరే, కామ 

మత్యర్థం, యథాకామం యథేచ్చం, కామః (ప్రవ ర్రతాం నామ మన్య్మథవికారి రోజ స్తు నామ, తథా ప్యేత 

త్సర్వం, మ మేష్ట దేవతాయాం త్వయి, న ఘటత ఇతి శేషః, అత ఏవ అకామాం మయి భృ త్యత్వ 

కామనారహితాం, యద్వా, అకామాం విష్షుకామాం, త్వాం, న న్పి కామి, త్వదాజ్ఞాం ఏనా పూజాం. 

క్ ర్తు మపి బిభేమీతి శేషః. ఇతి త త్తదీపికా. ' 
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(రవజేన సీకాప్రలోభనం) 

చెవి నేహ భయం కార్యం మయి విశ్వసిహి [పియే, 

(పణయస్వ చ త_త్వేన మైవం భూ శోకలాలసా. ౭ 

ఏకవేణీ ధరా శయ్యా ధ్యానం మలిన మంబరం, 

అస్థానే౬ప్యుపవానశ్చ నైతా నాపయికొని తే: అ లా 

ణః విచ్చి తాణీ చ మాల్యాని చందనా న్యగరూణ చ, 

వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యా న్యాభరణాని చ. జా 

మహార్తాణి చ పానాని శయనా న్యాసనాని చ, 

గీతం నృత్తం చ వాద్యం చ లభ మాం (పాపస్య మైథిలి, rc: 

స్ర్రీరత్న నుసి మైవం భూః కురు గాాతేసు భూషణం, 

మాం.(పాహ్య హి కథం ను స్యా స్వ మనర్హా సువ్మిగహే. ౧ా: 

ఛీ ఇదం తే చారు సంజాతం యౌవనం వ్యతివ ర్తతె, 

( దేవీతి) ప్రణయస్వ స్నేహం కురు. ౭ 

(ఏకవేణీతి.) ఏకవేణీ అసీమంతిత వేణీ, ధరా శయ్యా భూశయనం, జొపయికాని యు' కాని, 

“యు ర్త మౌపయకంి ఇత్యమర *. రా=౧౦ 

(ప్రీరత్మ మితి (మాం ప్రాప్య హీతి,) హిః పాదపూరణె, అప్యర్థో వా, హే సువ్మిగహే, 

మాం (ప్రాప్యాపి కథ నునర్హా స్యాః, Pie. 

* వస్తుత న్తు (విచిత్రాణి త్యాద్సిల్లోకద్వయ -మేకం వాక్యం. మాం ప్రొవ్య, భృత్యత్వెనేతి శేషః, 

మాల్యాదీని, .లభ | 'పాప్నుహీతి సంబంధః, ఇతి త _్హ్వదీపీకా, ఆ 

Ca వస్తుత స్తు త్వత్పూజాకమం వ మదియ మాయుః వ్యర్థం గచ్చతీతి ద్యతి (ఇదం త్ర ఇతి.) 

శే తవ, భృత్యస్య మమేతి శేషః. యౌవనం 'దార్థ్యావస్థా, యక్ యతో' భృర్యస్య మమాయు౭ 

వ్యర్థం గచ్చతి, అతో మమ తవ పూజార్డ ౩ మనుజ్ఞాంి దేహేతి శేషు ఇతి త త్తందీపికా. 
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మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమానా _స్తనోదరం, 

అదర్శన మివాఒ౬త్మానం భయా న్నతుం త్వ మిచ్చసి. 3 

కామయే త్వాం విశాలాక్షీ బహుమన్యస్వ మాం (ప్రియే, 

సర్వాంగగుణసంపన్నే సర్వలోకమనోహరే. ఆ 

నేహ కేచి న్మనుష్యా వా రాక్షసాః కామరూపిణః, 

న్యపసర్పతు తే సీతే భయంమత స్సముత్తితం, ఇ 
— థి 

4 స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వధైవ న సంశయః, 

గమనం వా పరస్త్రీణాం హరణ౦ సర్మపమథ్య వా. ౫ 

ఎవం చైత దకామాంతు న త్వాం _స్పక్యామి మైథిలి, 

కామం కౌమ శ్ళరీరె మే యథాకామం (పవ _ర్ర్తతాం, ౬. 

(మాం దృష్వేతి.) అదర్శవం అద్భృశ్యత్వం. ls 

మాం దృష్ట్వా భీతి ర్న కర్తవ్యే త్యాహ (కామయ ఇతి.) (1) 

అన్యే చ భయహే హాతవో=[త న సంతీ త్యాహ (నె హేత్రిం ళా 

పరదారేచ్చా దోష ఇత్యాశ ౦క్యాహ (స్వధర్మ ఇతి, ) స౦(పమథ్య బలాత్కృృత్య, కామం 

అత్యంతం, యథాకామం యథేచ్చం. ౬ - 

న. 

* (స్వధర్మ ఇత్యాది క్ల కద్వయన్య వా_న్తవార్ధస్తు, కాముకః త్వం న విశ్వసనీయ ఇత్యత ఆహ 
(స్వధర్మ ఇత్యాది) యద్యపి రక్షసాం పరదారహరణాది స్ప్వధర్మ్శ్మః స్వభావః. మే శరీరే, కామ 
మత్యర్థం, యథాకామం యథేచ్చం, కామః (పవ ర్రతాం నామ మన్య 3థవికారోజ స్తు నామ, తథాశే ప్యత 

త్సర్యం, మ మెష్ట డేవతాయాం త్వయి, న ఘటత ఇతి శేషః, అత ఏవ అకామాం మయి భృత్యత్వ 
కామనారహితాం, యద్వా, ఆకామాం విష్ణుకామాం, త్వాం, న న్ప్ర కమి, త్వదాజ్ఞాం వినా పూజాం... 

శర్తు మపి బిభేమీతి శేషః. ఇతిత త్త్వదీపికా. " - 
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(రావణేన సీకాప్రలోభనం) 

దేవి నేహ భయం కార్యం మయి విశ్వసిహి (పియే, 

(పణయస్వ చ త_త్వైన మైవం భూ శ్ళోకలాలసా. 

ఏకవేణీ ధరా శయ్యా ధ్యానం మలిన మంబరం, 
అన్ఫానేఒప్యుపవాసశ్చ న్వైతా న్యాపయికొని తే... లా 

జ విచితా౭ణి చ మాల్యాని చందనా న్యగరూణీ చ, 

వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యా న్యాభరణాని చ. ణా 

మహార్హాణీ చ పానాని శయనా న్యాసనాని చ, 

గీతం నృత్తం చ వాద్యం చ లభ మాం (పాప్య మ్రైఫిలి ౧౦ 

స్రీరత్న మసి మైవం భూః కురు గా(తేసు భూషణం, 

మాం. (పాప్య పొ కథం ను న్యా స్త్వ మనర్హా సువ్నిగహే. ౧: 

ఛీ ఇదం తే చారు సంజాతం యౌవనం వ్యతివ ర్తతి, 

(దేవీతి.) ప్రణయస్వ స్నేహం కురు. ౭ 

(ఏకవేణీతి.) ఏకవేణీ అసీమంతిత వేణీ, ధరా శయ్యా భూశయనం, బౌపయికాని యు' క్తాని. 

“యు క్త మొపయకం” ఇత్యమరః, రా=ంం 

(ప్రీరత్మ మితి.) (మాం (ప్రాప్య హీతి, ) హః పాదపూరణే, అవ్యర్థో వా, హె సువిగహే, 

మాం (ప్రాప్యాపి కథ నునర్హా స్యాః, ౧౮౧ 

* వస్తుత స్తు (విచిిత్రాణే త్యాదిల్లోకద్వయ - మేకం వాక్యం. మాం ప్రొస్య, భృత్యత్వేనేతి శేషణ 

మాల్యాదీని, లభ ; 'పాస్నహీకి సంబంధః. ఇతి త త్త్వదిపీకా. క్ష 

శ వస్తుత స్తు త్వత్ప్చూజాక్షమం వ మదీయ మాయుః వ్యర్థం గచ్చతీతి విద్యకి (ఇదం త ఇతి.) 

స్టో త్ర తవ, భృత్యస్య మమేతి శేషః. యౌవనం 'దార్జ్యావస్థా, యక్ యతో భృర్యస్య మమాయుః 

వ్యర్థం గచ్చతి, అతో నుమ తవ పూజార్థ ౩ మనుజ్జాం దేహీత్రై షల ఇతి త త్త్యదీపికా. 
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య దతీతం పున రైతి (సోత శీ ఘ మపా మిన. ౧౨ 

త్వాం కృతో్శోపరతో మన్యే రూపకర్తా స విశ్వస్ఫక్, 

న హి రూపోపమా త్వన్యా తవాఒ స్టి శుభదర్శనే, ౧౩ 

* త్వాం సనూసాద్య వై దేహి రూపయొవనళాలినీం, 

కః పృమా నతివ_ర్రెత సాక్షొ దపి పితామహాః, ౧౪ 

య ద్య త్పశారమి తే గాత్రం శీతాంశుసద్భశాననే, 

తస్మిం _స్తస్మిన్ పృథుక్రోణి చక్షు ర్మమ నిబధ్యతే. ౧౫ 

ఢీ భవ మైథిలి భార్యా మే మోహ మేనం విసర్ణయ, 

బహ్వీనా ము_త్తమ స్రీ ణా వమాహృతానా మిత స్తతః. 

సర్వాసా మేవ భ(దం తే మమా గమహిషీ భవ్క ౧౬1 

(త్వా మితి.) ఉపరతః నివృ త్తః, అ శేతికరణం _దష్టవ్యం. ఉత్తరో త్తరం సాతీశయం 

రూపం పినృక్లు ర్విధాతా త్వాం సృష్ట్వా ఇతఃపరం సాతిశయం రూపం (స్ర్టుం న శక్యత ఇతి 

డియా సృషే రుపరత ఇతి మన్య ఇత్యర్థః, ౧౨-౧౩ 

(త్వా మితి.) క ఆతివ_ర్దేత ? న కోఒపీ త్యర్థః, ౧౪-౧౬౪ 

ఫ్ వస్తుతస్తు మదారాధనే తవ బుద్ధిః కథం స్యా? దత ఆహా (త్వా మితి.) త్వాం లక్షీ స్థం 

“ప్పీన్చా లక్షీ శ ర్భవా న్విష” రితి వక్ష్యమాణత్వ్యాత్. సమాసాద్య "సాక! త్పితామహోఒ పి, నాతివ రత 

అనారాధితుం న శక్నుయాత్. పుమాంస్తు కోవా అతివ రెతే” త్యర్థః. ఇతి త్ర త్యదీపికా. 

శీ వస్తుత స్తు (భవేతిఎ మైథిలి, భార్యా- భయా కాంత్యా, ఆర్యా (శేషా, భవ - ఏన మోహం 
మయి శ తుత్వశంకాం, విసర్టయ, మే మమ, ఉ త్తమస్తీణాం, మమ యా అ(గమహిషీ మందోదరీ* 
ఛన్యాశ్చ మమ చ, భవ, ఈశ్వరీతి శేషః. ఇతి తత్త్వదీపికా, 
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(రావణేన సీతాప్రలోభనం) 

* లోకేభ్యో యాని రత్నాని సం_సమథ్యాఒ౬ఒహృృతాని వై. 

తాని మే ఫీరు సర్వాణి రాజ్యం చైత దహం చ తే, ౧౭౪ 

విజిత్య పృథివీం సర్వాం నానానగరమాలిసీం. 

జనకాయ (పదాస్యామి తవ హేతో ర్విలాసిని, రాలా: 

నేహ పశ్యామి లోకేఒన్యం యో మే పతిబలో భవేత్. 
పశ్య మే సుమహా ద్వీర్య మ_ప్రతిద్వంద్వ మాహవే, ౧౯ా॥ 

అసకృ్ళ తృంయుగే భగ్నా మయా విమృదితధ్వజాః. 

అశ కాః _పత్యనీకేషు స్థాతుం మమ సురానురాః, ౨౧౦4 

ఇచ్చయా (కీయతా మద్య (పతికర్మ తవో_త్తమం. ౨౧. 

స(పభా ణఅ్యవస జ్యంతాం తవాంగే భూషణాని చ, 

సాధు పశ్యామి తే రూపం సంయుక్తం (పతికర్మణా. ౨౨ 

(పతికర్మాభిసంయుక్తా దాకీణ్యేన వరాననే, 

భుజ్ క భోగా న్యథాకామం పిబ భీరు రమస్వ చం ౨౩. 

(అసకృ్ళ దితి.) విమృదిత ధ్యజాః భగ్నధ్వజాః, _పత్యనీకేష శ(తుషు మధ్య. ౧euU=౨౦uU 

(ఇచ్చయేతి.) (పతికర్మ అలంకారః, “ప్రతికర్మ ప్రసాధనమ్' ఇత్యమర:ః, అవసజ్యంతాం 

అర్బ్యంతాం, (ప్రతికర్మణా సంయుక్తం, సళ్యామి పశ్యేయం,. ౨౧-౨౨: 

(ప్రతికర్మేతి.) దాక్షిణ్యేన సరళత్వేన, భుజ్క్వు అనుభవ, “దక్షిణే సరళోదారౌ” 

ఇత్యమర ః, ౨౭ 

* నా సవారను. ఇష్ట దేవతాయై దేవె్య రావణ సా్వాత్మాత్మీ యసమర్పణం కరోతి (లో శేభ్య 

ఇతి) క్లోకద్వయేన, అహ మిత్యనేనా౬ఒత్మసనుర్పణం, రత్నాసీత్యాదినా ఒ ఒళ్ళు యసమర్చణ మితి 
(na) 

చేయం. ఇతి త త్త్వదీపికౌ, 
చో లీ 
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య థేష్టం చ (పయచ్చ త్వం పృథివీం వా ధనాని చ, 

లలస్వ మయి విసబ్దా ధృష్ట మాజ్జాసయస్వ చ, 

+ మృత్సనసాదా ల్లలంత్యాశ్చ లలంతాం బాంధవా _స్తవ, yy 

4 బుద్ధిం మమాఒనుపళ్య త్వం (శ్రియం భే యశశ్చ మే. ౨౫ 

(యథేష్ట మితి.) లలన్వ ప్రీతిం కురు. “లల ఈప్పాయామ్' ఇతి ధాతుః, ౨౪౪-౨౩౫ 

# వ స్తుతస్తు, మత్స్రసాదాత్ -మయి ప్రసాదోఒన్నుగహః, తస్మాత్, తవ లలంత్యాః రమంత్యాః 

సక్యాః, బాంధవాశ్చ రమంతా మితి సంబంధః. ఇతి ల త్వదీపికా, 

ఛీ రామానుజీయం. (బుద్ది మిత్యాది.) బుద్దిం సంపదం. (శ్రియం భాం.(న హీతి) వాశబో౭ | ధి ధి ద 
వధావణే, ద్రష్టుం వా నోపలప్స్యత ఏవే త్యర్లః. పురోబలాకె రసితై రితి విశేషణా ద్వరాసంబంధితా 

| i జట థు య న్ యి 

దూత త. 

గ్గ వా_స్తవార్థస్తు, సరామాఒహాం౦ తెఒఖిలసంపత్సమృద్ధిం దదామి, మాం రామేణ సహ 

సంయోజయ త్యాశంక్య, నాఒహం సంపదాద్యర్తీ , కింతు మోక్షకామీ. ఆతో యావన్మోక్షం త్వత్సాదాబ్దం 

న త్యశామీ త్య: పాయెణా హ (ముద్ధిం మమేత్యాది ల్ల శ్లోకచతుష్టయేన. హొ సుభగే, మమ బుద్ధ్యాదికం 

పశ్య, నిక్షీ ప్రవిజయః, స్వత సిద్ద విజయ ఇత్యర్థ 8. వనగోచర। -వనం జలం గోచరం నివాసస్థానం, 

సః, నారాయణ ఇత్యర్థః, అత ఏన గత శ్రీః = గతా ప్రాపా ఢ్రీ)ః లకీ ్మః యేన, అత ఏవ 

వతి భ కసంరక్షణ(వత లః, అత ఎవ పితృవాక్యపరిపాలనాయ స్థండిలళశాయీ యో రామః, 

ఆచీరవాస సేతి చ్చేద?. చిరవాసోరహి తేన, పీతాంబర ధారిణేత్యర్థః. ఏతాదృ శేన కేన-రామేణ సహ వా, 

త్వం ఇదానీం విద్యమానై శ్వర్యాద్య పేక్షయా న కిమపి. కరిష్యసీతి, శంకే మన్యే. అతో జీవతి మయి 

త్రి శేషః. రామ సాం (ద్రమ్హ మపి నోపలప్ప్యతే, నచ మమ హసాత్ త్వాం రాఘవః ప్రాప్త 

మర్హతి. దుద్వధానంతళం రామ స్వాం ద్రహ్లు మప ప్యుపలప్ప్యతే, (పాప్పు మప్యర్హ తీతి భావః. 

“హిరణ్యకళిపుః కీర్తి మింద్రహ స్తగతామివే” తీ వె వై ధర్మ్య దృష్టాంతః. స్పరా కిల హిరణ్యకశిపో 

ర్భార్యాం హృత్వా నారదముఖేన (పార్టి తః సె పునః (పాదా దితి భాగవతే. కథాఒస్తి _ తథాచ 

భార్యాహరణ 'మెవ కీ ర్రిహరణ మితి భావః. ఇతి త _త్త్వదీపికా. ' 
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(రావణేన సీతాప్రలోభనం) 

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా, 
నికి ప్పవిజయో రామో గతశ్ర్రీ ర్వనగోచర*. 

నతి స్థండిలశాయీ చ శంకే జీవతి వాన వా, Set 

న హి వైదేహి రామ స్త్వాం (ద్రష్టుం వా ప్యుపలప్ప్యతే. 

పురోబలాకై రసితై. ర్శేఘె ర్లోోత్స్నా మివా౬౬.వృతాం, ౨౭|| 

(౧ న చాపి మమ హనా త్వాం ప్రాపు మర్హతి రాఘవః. 

హిరణ్యకళిపుః కీర్తి మిరదహస్తగతామివ ౨౮॥ 

చారుస్మితే చారుదతి చారునేతే విలాసిని. 

మనో హరసి మే భీరు సుపర్హః పన్నగం యథా, ౨౯|| 

బనానా పండ — 

న 

ఎన మాత్మానం (పశన్య రామం నిందతి (కం కరిష్య సీత్యాదినా.) నిక్షి ప్పవిజయః, 

“త్య కవిజయ ఇత్యర్గః. సండిలళాయీ భూతలశాయీ, DU 
అలి థి థి 

(న హీతి.) వాళట్టోఒవధారణే. (ద్రష్టు మపి నోపలహ్స్యత ఏవే త్యర్థః. దర్శనమా(త్రఫల 

మసి దర్శనం న (పొప్ఫ్ప్యసీ త్యర్థః, పురోఎ(గే బలాకా యేషాం తే పురోబలాకాః, తః, అనేన 

మేఘానా మతివిపులతోచ్యశే; మహామేఘేప్వేవ బలాకనంచారవర్డనాత్ , ౨౭౯౨-౨౯ ౪4 

నాలాలో ల 

శీ రామానుజీయం, (న చాపీతి.) “పారణ్యకళిపుః కీర్తి మింద్రహ_స్తగతా మిని ఇతి 

వై ధర్మ్యదృష్దాంతః, అత క్రీ ర్థిశబ్దన ఖార్యా లక్ష్యతే. హిరణ్యకళిపు రిం దహ స్తగతాం భార్యాం 

ప్పనః (పొ పవా నిత్యేతచ్బీ) భాగవతే (ప్రసిద్ధం 'వ్యలుంసకా రాజశిబిర మమరా రాజ్యుకాంకీణః, 

ఇంద్ర స్తు రాజమహిషీం మాతరం మమ చా౬గ్రహీత్ ' ఇత్యాది ప్రహ్లాదవచనాత్. 
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* కీ ష్టకౌశేయవసనాం తన్వీ మ ప్యనలంకృతాం. 

త్వాం దృష్ట్వా "స్వేషు దారేషు రతిం నోపలభా మ్యహం, ౩04 

అంతఃపురనివాసిన్యః శ్రియ సృర్వగుణాన్వితాః. 

యావంత్యో మమ సర్వానా మైశ్వర్యం కురు జానకి, ౩౧౪|| 

మమ హ్యూసిత కేశాంతే క్రై లోక్య(పవరా ప్రసయః, 

తా సాం పరిచరిష్యంతి (శ్రియ మప్పరసో యథా. 3౨1: 

యాని వై(శవణే స్నుభు రత్నాని చ ధనాని చ. 

తౌని లోకాంశ్చ సుశ్రోణి మాం చ భుజ్ క్వ యథాసుఖం, 8౩1: 

న రామ _స్తపసా దేవి న బలేన న విక్రమైః, 
న ధనేన మయా తుల్య సేజసా యశసాఒపి వా, 3 ౪p 

చ తు 

(అంతఃపురేతి) ఐశ్వర్యం అంతఃప్పరై శ్వర్యం, స్వామినీత్వం, కురు, పాప్ప్నుహీ 

త్యర్థః, 
౩౧౪.౩ <2 

(యానీతి,) భుజ్ త్వ స్వాధీనం కురు. 331.3౪ ౪. 

* క్లీష్టకౌశేయే త్యస్య వా స్తవార్థస్తు త్వాం మమెస్టదేవతాం, దృష్ట్వా, స్వేమ ధనేషు. దారేమ- 
చ రతిం నోపలభామి. ఇష్టదేవతాయా సవ దర్శనమా.తేణాఒ౬నందపూరోఒహం సర్వతో అటి 

[వ 
నివృతోఒసీ్మీతి భావః. ఇతి త త్త్వదీపికా. 

శీ వాస్తవార్థస్తు, రామః తపఆదినా మయా తుల్యో న భవతి. కింతు నిరవధికషడ్లుణెశ్వర క్ట 
సంపన్నః భగవాకా (శ్రీరామ మతోఒప్యధిక ఏవేతి భావః, ఇతి త త్వదీపికా. 
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(రావణాయ సీతయా (ప్రత్యుత్తర దానం) 

పిబ విహర రమస్వ భుజ్త్వ భోగాకా ధననిచయం (పదిశామి మేదినీం చ. 
* మయి లల లలనే యథాసుఖం త్వం త్వయి చ సమేత్య అలంతు బాంధవా చె, ౩౫౪ 

కుసు మితతరుజాలసంతతాని (భమరయుతాని సము దతీరజాని, 

కనకవిమలహారభూషితాంగీ విహర ఖీ మయా సహ భీరు కాననాని, seu 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, నున్దరకాణ్ణే, వింశ స్సర్గః, 
వాన ్ర్యయయనుంకు--- 

అథ ఏకవింశ స్సర్గః 
౧ 

న 

తస్య త ద్వచనం (శ్రుత్వా సీతా రౌదన్య రక్షసః, 

ఆర్హా.దినస్వరా దీనం (పత్యువాచ శనై ర్వచః. ౧ 

వడా. 

(పిబేతి) పిబ, మద్య మితి శేషః విహర సంచర. విహారశబ్దన్య సంచారేఒపి 

(సయోగాత్, 3AU—32eU 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 

వింశ స్సర్గః. 

వాళ తా 

అథ ఎకవింశ స్సర్గః 
a" 

పు) ప — 

(తస్యేత్యాది.) ౧ 

me ల 

* వస్తుత స్తు మయి భృత్యే సతి, లల. ఇతి తత్త్వదిపికౌ, 

స వస్తుతస్తు సహ ఏకద్వై వ మయా, సంవర్ణితానీతి శేషః, కాననాని విహర, ఇతి 



ర్ 192 శ్రీనుదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి స్ట 

దుఃథార్హా రుదతీ ' సీతా వేసమానా తపస్వినీ, 

. చింతయంతీ వరారోహో పతిమెవ పత్తివతా. 

* తృణ మంతరతః కృత్యా (ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా, UF 

నివ్వర్తయ మనో మత్త స్స ఇజనే (క్రియతాం మనః 

న మాం (సార్ధయితుం యుక్తం సుసిద్ది మివ పాపక్ళత్, al: 

అకార్యం న మయా కార్య మెకపత్న్యా విగర్హితం. 

“కులం సం పా_ప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా, Su 

ఎవ ముకాతు వై దేహీ రావణం తం యశస్వినీ. 

రాక్షసం పృష్టతః కృత్వా భూయో వచన మ్మబవీత్, క. 

(దుఃఖార్రత్యాది.) (తృణ మితి) రావణస్య సాక త్సంభాషణానర్హ త్వా _తృణన్యవధాన 

కరణం. (వత్వ్యువాచేతి పున రభిధానం వచన ప్రకార వి శేషకథనార్థం. దుఃఖారాయా అపి శుచిస్కితత్వా, 

బిధానం వ స్తుస్వభా వేన సస్మితవత్ (పతీయమానత్యాత్. DU-21|| 

(ఆకార్య మితి.) ఏకః పతి ర్యస్యా స్సా ఏకపత్నీ, తయా, “నిత్యం సపత్న్యాదిసు” 

ఇతి జీప్, అ. 

(ఎవ మితి. ) పృష్టత కృత్యా, అనాదృ త్యే త్యర్థః. ¥4.. 

* తనిల్లోరీ. (తృణ మంతరతః కృత్వేతి పరపురుషముఖం నిరీక్ష్య వా ర్లా న కర్తవ్యేతి 
మర్యాదయా వా, తృణవ దలక్షీకృత్య వా, అన్మద్వక్ష్యమాణవచనం తృణసమాన మిత్యయం న 

లక్షీకరోతీతి బుద్ధ్యా వా, “స శ్లాఘ్య స్ప గుణీ ధన్య స్ప 'కులీన స్పబుద్దిమాకా, సళారన్పచ 
వికాంతో యం త్వం దేవి నిరీక్షసే”. ఇత్యుక్త క్రకటాక్షపాతానర్హో భవతీతి. వా, స్యామినా తృణ 
మాదాయ కాకాసురనిరాసవత్ అనేన తృణే నె నై తన్నిరానః కార్య. ఇతి వా, అచేతనం చేతనం కృత్వా, 
ంజోధనేన వాక్యం వదామీతి బుద్ధ్యా వా, ఆసన్నస్యాఒన్య వ్యవధా నేన ధాన్య మితి బుద్ధ్యా వా 
శుసమానస్య తవ ఇద మేవ భోగ్య మితి బుద్ద్యా,వౌ, రామవిరోధెన భవా'కా సానుబంధో నోష్యతి.. 
ణం ఛిత్వా నివేదయే ఇతి వా, తృణం మధ్యే స్థాపయిత్వా. 

అభ 
చి 

అలీ 
ఈ 

ఢి 
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(సీతయా రావణనిరసనం) 

* నాఒహ మౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ, 

సాధుధర్మ మచవేక్షస్వ సాధు సాధు[వతం చర, ౬4 

యథా తవ తథాఒన్యేషాం దారా రక్ష నిశాచర. 

ఆత్మాన ముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యతాం, eu: 

అతుష్టం స్వేసు దారేషు ఛపలం చలితేందియం, 

నయంతి నికృతి(పజ్ఞ్జం పరదారాః పరాభవం, లా 

ఇహ సంతో న వాసంతి సతో వా నా౬నువ_ర్రసే, 

_(నాఒహ మితి.) సతీ అహం, తవ బౌవయికీ యుక్తా, భార్యా న, కింతు పరిహార్యా, 

సాధూనాం సతాం, ధర్మం సాధుధర్మం, సాధూనాం [వ్రతం సాధ్యువతం, సాధు సమ్యక్, చర. ౬4 

(యధేతి.) ఆత్మాన ముపమాం కృత్యా యథా తవ దారా రక్షా _సథా౬ న్యేషాం దారా 

ర తైః. తస్మాత్ స్వేషు దారేషు రమ్యతాం. eu. 

(అతుష్ట మితి.) అతుష్టం అతృ ప్తం, నికృతిప్రజ్ఞం = నికృతౌ శాఠ్యే, (ప్రజ్ఞా యస్య తం. 

పరాభవం ఆయు శ్వర్యాదికయరూపం. లాu 

(ఇహ సంత ఇతి,) ఇహ అతివిశాలేఒపి దుర్గనపంకులే దేశే, సంతః "త్వా మనర్థా 

న్నివారయంతః, న సంతి వాన సంతి కిం? సంత్యేవ; శ్రీ) విభీషణ ప్రభృతీనాం సంభవా న్న సంతితి. 

కథం వక్తుం శక్యం? (సతో వా నాఒనువ రసే “త ద్విద్ది _ణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా, 

ఉపసదేక్ష్యుంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్త త్వదర్శినః' ఇత్యు క్తరీత్యా (పణీపొత్త మంతరేణ న తే ఉపదిశంతి.. 

జ్ 

* నస్తుతస్తు (నాఒహ మితి) అవాం, తవ త్వయా, భార్యా భర్తవ్యా, న, కింతు పరభార్యా- 

సరేణ రామేణ, భార్యా భర్తవ్యా. ఇతి తత్త్వదీపికా. 

[25] 
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తథా హి విపరీతా తే బుద్ది రాచారవర్డికా, జాలా 

ణా వచో మిథ్యా పణీతాత్మా పథ్య ముక్తం విచక్షణై ః. 

రాకసానా మభావాయ త్వం వా న (పతిపద్య సే, ౧౦|| 

అకృతాత్మాన మాసాద్య రాజాన మనయే రతం. 

సమృద్దాని వినశ్యంతి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ, ౧౧|| 
ఢి ey 

తధేయం త్వాం సమానాద్య అంకా రత్నౌోఘసంకులా. 

అపరాధా త్తవెకస్య నచిరా ద్వినశిష్యతి, ౧౨౪ 

స్వకృ్ళతి ర న్యమానస్య రావణాఒదీర దర్శినః. 
బల. వా _ యె 

అభినందంతి భూతాని వినాశె పాపకర్మణః, ౧౩౪ 

ఎవం త్వాం పాపకర్మాణ౦ _వక్ష్యంతి నికృతా జనాః, 

దిష్కై త ద్వ్యసనం ప్రాప్తో ర్యౌద ఇత్యేవ హర్షితాః, ౧౪|| 

(sf 
tara 
0 ల Gr త్పాదేష కదాచిదపి న _పణతవా.నసి. కథ మిదం భవతీ జానాతీ త్యాశ౦ంక్యాహ(తథా పీతి) 

తథా హి విపరీతా రే బుద్ధిః. తవ బుద్ధివై పరీత్య మేవ తవ శష్టాననువర్తనం సూచయతీ- త్యర్థః. 

ప బుద్ద రపత్యక్షత్వాతి కథం మదీయా బుద్ది స్త్వయా జ్రాయత ? ఇత్యత్రాహ (ఆచారవర్డిలేతి. 

ఆచారవర్డితా, తవ దురనుష్టాన మేవ తన బుద్ధిం ద్యోతయతీతి భావః, (తనిళ్లోకీ) ౯౪ 
ప్రై © ధ ౧ 

(వచ ఇతి.) పూర్వక్లోకే రావణస్యాఒభావ ఉపన్య స్తః. అనేన రాక్షసాభావపక ఉపన్య 

స్యతే. మిథ్యాావణీతాత్యా మిథ్యాస్నిగ్గాత్మా. స్నేహీతి భావయ న్నివేతి యావత్, త్యం, విచక్షణ 

స్పొాధుభి రుక్తం పథ్యం హితం వచః రాక్షసానా. ముభావాయ, న _పతిపద్యసే నాఒంగీకరోషి వా? 

రాక్షసేషు స్నెహం భావయకా తద్వినాశ మేవ హృది కృత్వా సాధువచనం న శృణోషీ త్యర్థ 8. ౧౨౪ 

(స్వకృతె రితి.) రావణాఒదిర్హదర్శిన ఇత్యత్ర రావణేతి సంబుద్ధిః. నికృతాః త్వయా 

వంచితాః, ౧౩4-౧౪4 
లీ + 

an ని | 
' ra | 
శ ఓ 
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(సీతయా రావణనిరసనం) 

శక్యా లోభయితుం నాఒహ మైశ్వర్యేణ ధనేన వా 

అనన్వా రాఘవెణా౬ సాం భాస్కరెణ (ప్రభా యథా, ౧౫|| 

ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సతతం. 

కథం నామోవధాన్యామి భుజ మన్యస్య కస్యచిత్, ౧౬|| 

అహ మొపయికీ భార్యా తనైైవ వనుధాపతేః. 

(వతస్నాతస్య ధీరస్య విద్యెవ విదితాత్మనః, ౧౭|| 

నను డా. 

నన్ లా! 

(శక్యేతి.) అనేన రావణో క్తప్రలోభనానా ముత్తర ముచ్యతే. ఐశ్యర్వేణ అంతఃపుర ప్రణా 

మీశ్యరీక్వేన, ధనేన ఆభరణాదినా వా. లోభయితుం వంచయతుం, అహం న శక్యా. అత్ర హేతు 

మాహా (అనన్యేతి.) అహం నిత్యానపాయినీ, రాఘవేణ రఘుకులావతీర్తెన విష్ణునా, అనన్యా అని 

భ కా. యత్రయ( త కులే విషు రవతరతి త త్రత(త్రా౬.వతీర్హా లకీ రిత్యర్థః, తృతీయయా తత్పరతం 

(తా చాఒస్మీతి ద్యోత్యతే. న కేవలం తస్య సరత ౦[త్రాఒహం, (పత్యుత తస్యా స్యతిశయావ హేతి 

దృష్టాంశేన ద్యోతియతి (భాస్క రేణేతి ఎ. (ప్రభా హి భాస్కరస్యా స్యతిశయ మావహతి. తరైైవ 

లూ హారీచో భవంతం (ప్రతి నిపేదితవాక౯ా అ _పమెయం వొ త తేజో యస్య సా జనకాత్మజా" ఇతి, 

కింత ద్ధిత వ చన మపి మోహేన విస్మతో౬సీ 2? తి, ౧౫U 

తత్త మాహ (ఉపధాయేతి లోకనాథస్య సరై ర్రహ్మాడిదేవగణై ః స్వస్వపద్యపా 

ప్తయె, నాధ్యమానస్య యాచ్యమానస్య, “నాథ యార్దాయామ్' ఇతి ధాతుః. తస్య రామస్య, సత్క్బృతం 

భుజం. దక్షిణం భుజ మిత్యర్థః, ఉపధాయ ఉపధానీకృత్య, తేన తత్పరిష్య క్తత్వం గమ్యతే. ఏనం. 

శ్లాఘితాఒహం, అన్యస్య తతో భోగం యాచమానస్య, కస్యచి దనామధేయస్య కుద్రస్య త్వాదృశః,.. 

భుజం అసత్కృతం, కథం నా మోపధాస్యామి ? న కథంచి దపీత్యర్థః. ౧౬ || 

(అహ మితి.) అహం తుల్యశీలవయోవృ తా, తసె న తుల్యశీలవయోవృ త్తస్యం 

వసుధాపతేః, జొపయికీ ఉచితా, భార్యా “హ్రీశ్చ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్య్యా ఇతి భూమినాథస్యాఒహం': 

లక్షీ ఇదే వ్యుచికేతి హృదయం. కథమివ? |వ్రతస్నాతస్య వేద్రతై * స్నాతస్య, ధీరస్య ధీమతః 

.ద్రాహ్మణస్య, ఏదితాత్మనః అత్మజ్ఞానవత 8, విద్యేవ యోగాభ్యాసరూసవి ద్యేవ. క ౧౭౪ 
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లు 

సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితాం. 

వనే వాశితయా నార్గం కరేణ్వేవ గజాధిపం, oct 

మ్మిత మొపయికం కరుం రామ నూనం పరీప్పతా. 
ఎ థి 

వధం చా౬నిచ్చతా ఘోరం తయా౬సౌ పురుషర్ష భః, ౧౯ 

పథి చోరం పానీయయాచకవ ద్రావణ మర్గయతే (సాధ్వితి) సాధు, రావణ, మద్వియో 
గేన త్వత్కార్య మధికం జాత మితి భావః. ఏవ ముత్కట[క్రౌర్యం (పతి యాచనాతీ స్వస్యాతిశయో 

వ్యజ్యతే. రామేణ సర్వాంగసుందరేణ, మాం తస్యాఒనన్యార్హాం తద్వియోగే జీవితం ధారయితు 

మళ కాం. సమానయ సంగమయ, తత్ర హేతుః (దుఃఖితా మితి) కరెజ్వా గజవధ్వా,. 
వాశకయా యౌననం గతయా “వాకితా యువతిః (ప్రోక్తా కళభః కరిపోతకః' ఇతి వచనాతీ, 

యద్వా, వాసితయేతి పాఠః. వనే వాసితయా, బద్ధయా, అత్ర విభ క్రివ్యత్యాస కార్యః వనే వాసితాం 
కరేణుం గజాధిపేనే వేతి, వస్తుతస్తు యథాన్యాస ఏవాఒన్వేతి. రామేణ సంగమనం నామ రామా 
హ్వానం. న హి పునరపి రామస్థానం తేన నేతు మీష్టే. కింత్వత రామ మాహూయ సమర్పణ మేవ. 
అత ఏవ కరేణ్యా గజాధిప మిత్యు క్షం. ౧౮U 

ఏవం రావణే జననీత్వప్రతిప త్తిం విహాయ కానిచి దసంగతాని జల్పతి, దేవీ ఖిన్నా సతీ, 

కోయ మన్య స్వభావః? కథ మస్య కోప్యుప దెష్టా 'సేత్స్యతీతి “ఇహ సంతో న వా సంతి” 

ఇత్యాదినా విచింత్య, దయావతీ స్వయ మే వోపదిశతి మాతృత్వ్మపయు క్రవాత్సల్యేన (మిత్ర మితి.) 
అచ “వ్ ల (వ 

రామం శరణం గచ్చె త్యు శ్ర త న్న రావణ స్పూాత దుర్మానితయా. ఆత్మ సద్బుద్ధ్యనునా రణ (మిత్ర) 

మిత్యాహ. కించ శరణాగతం స్వస్వాధీనం మన్యతే దేవీ దేవ శ్చ. అత ఏన రామో వక్ష్యతి “మిత్ర 

భావేన సంపాప్తం న త్యజేయం కథంచన' ఇతి. ఇయం చ తధాఒ౬హ (మిత మితి.) రామః మితం 

కర్తుం యుక్త మిత్యర్లః. మిత్రశభాపేక్షయా జొపయిక మితి నపుంసకనిరేశః. (స్తానం పరీస్పత్రా మార్గ 
-—0 అవి థి 0 ౧ ® 0 

చో5స్యాపి భూమౌ పదాని స్థాపయిత్వా చౌర్యం కర్తవ్యం. తవాఒపి యది స్థాన మభీప్పితం తరి 

తమేవ భజేత్యర్థః. శరణాగతిదై న్యా దపి దువుణ మేవ వర మితి యది మన్యసే తదాసీం తద్భజనం 

కర్తవ్య మిత్యాహా (వధం చా౬నిచ్చతా ఘోరం.) తవ సమ్యజ్య్మరణం న దాస్యతి. త్వాం సంస్థాప్య 

తృత్సమక్షం త్యత్సంతానజాకా హాంసిత్వా తత సే చీ తవధం కరిష్యతి. తం యది నేచ్చసి తదా 

(పప త్రవ్య ఇత్యర్థః. త్వయా. తత్ ప్రతీకారావలోక నేన త్వయా౬వశ్యం తచ్చరణాగతిః కర్తవ్యా. 

ఏవం స రక్షక ఇత్యత్ర కిం ప్రమాణం? తుత్రాహ (అసో) నిరంతర ప్రత్యయేనా౬స్యో రామః (ప్రత్యక్ష 

ఇవ భాసతే. రానణస్యాపి మాయామృగానుసరణసమయే తదాకారదర్శనజభయేన “వృకే వృక్షే చ పళ్యామీ" 
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(సీతయా రావణనిరసనం 

విదిత స్స హి ధర్మజ్ఞ శృరణాగతవత్సల:ః. - 

తన మైైతీ భవతు తే యది జీవితు మిచ్చసి, ౨౦|| 

[(పనాదయస్వ త్వం వైవం శరణాగతవత్ప్సలం. 

మాం చాజనె శ్రి (సయతో భూత్వా నిర్యాతయితు మర సి, ౨౧|| 

ఎవం హి తే భవే త్స్వ_స్తి సర్మపదాయ రఘూ త్తమే.' 
అన్యథా త్వంహి కుర్వాణో వధం (పాప్స్యసి రావణ, ౨_౨U 

వర్ణయే ద్భ(జ ముత్స ష్టం వర్ణయే దంతక శ్చిరం. 

త్వదిషధం తున సంకుద్దో లోకనాథ స్ప రాఘవః, ౨౩64 

రామస్య ధనుష శ్శబ్దం (శోష్యసి త్వం మహాస్వనం. 

శత్యకతువిసృష్టస్య నిరోష మశనే రివ, Seu టె యి 

ఇహ శీ ఘం సుపర్వాణో జ్వలితాస్యా ఇవోరగాః. 

ఇషవో నిపతిష్యంతి రామలక్ష్మణలక్షణా 9, ౨౫|| 

త్యు క్తరీత్యా ప్ప స్ధ్సిత ఇవ భానతే. (పురుషర్షభః) మత్కృతాపరాధేన కథం మా మం గీకరిష్యతీ త్యేవం 

త్వయా న చింతనీయం. ఆనుకూల్యలేశే సతి సర్వ మపరాధం విస్మరిష్యతి; పురుషధౌ రేయత్వాత్. 

మిత్రకరణప్రకార మాహ ((ప్రసాదయస్వెతి.) త్వం చేత్యనేనాఒహ మపి (ప్రసాదయిష్యామీతి సిద్దం. 

(ప్రయతో భూత్వా మనఃకాలుష్యం త్య _క్ర్వత్యర్థః. నిర్యాతయితుం (ప్రత్యరృయితు౦ (తనిక్లోకీ.) ౨౧౪ 

(ఎవ మితి.) సంప్రదాయ, స్టితాయేతి శేష. ౨౨|| 

(వర్జయే దితి.) ఉత్సష్షం ఇందము క్షం, వజం, ఆంతకశ్చ త్వద్విధం వర్జయేత్ , 

“రాఘవ _స్వ్వద్విధం న వర్ణయే డితి సంబంధః, ౨౩౪ 

(రామ 'స్యెతిఎ) మహాస్వనం మహానాదం, నాదో నామ స్వరావయవవి శేషః. ౨౪౪ 

(ఇహేతి) రామలక్ష ణలక్షణాః రామలక్ష్మణనామాంకాః, ౨౫౪ 
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నహి గంధ మువాా భూయ రామ లక్కణయో స్త్వయా. 

గ వను వాడంత డా _— 

గశ్రీమ_దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శ షే 

రక్షాంసి పరినిఘ్నంతః పుర్యా మస్యాం సమంతతః, 

అసంపాతం కరిష్యంతి పతంతః కంకవాససఃి 

రాకీ నేందమహాసర్చాకా స రామగరుడో మహాకా, 

ఉద్దరిష్యతి వేగేన వై నతేయ ఇవోరగాక౯ా, 

అపనేష్యతి మాం భర్తా తత్త శ్ మరిందమః, 

అసురేభ్య శ్శింయం దీప్తాం విష్ణు స్రీభి రివ రమైః 

జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే. 

అశ _కేన త్వయా రక్షః కృత మేత దసాధు వై, 

ఆ_శమం తు తయో శూన్యం _పవిశ్య నరసింహయోః, 

గోచరం గతయో రాకతో రపనీతా తషయాఒధమ, 

శక్యం సందర్శనే సాతుం శునా శారూలయో రివ. 
థి ది | 

తస తే వ్మిగహే తాభ్యాం యుగ్యగహణ మస్టిరమె. 

(అస పాతం) అనవకాశం. 

అలుల ల, 

౨0|(|- 

ey 

(రాక్ష సెం దమహాసర్బా నితి)రూపకో క్రమే వోపమయా౬ప్యాహ (వైనకేయ ఇతి.) ౨౬౪ 

న చాపి మమ హనా త్వాం ప్రాప్త మర్హతి త్యుక్త సో తర మాహగ( అప నెష్యతితి.)౨౮| 

(జనస్థాన ఇతి.) ఏతత్ యుద్దం వినా చౌ ర్యేణాఒపహరణం. 

(ఆశ్రమ మితి.) గోచరం గతయోః బాహ్యదేశం గతయోః, 

౨౯7 (1 

s30u—30y 

(తస్య త ఇతి తస్య కే అసమర్గతయా చోరవృ శే స్తవ, తాభ్యాం రామలక్ష్మణాభ్యాం, 

విగహే సతి యుగ్ధ సతి, యుగగహణం సంయుగే జయ గహణం, అస్థిరం ఆసంభావిత ౦. 
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ఆటా 

(సీతాం (వతి రావణస్య భీషణవా క్యాని) 

వృతస్యే వేర్యదబాహుభ్యాం బాహో రెకస్య నిగహః 3౨౪ 

కసం తవ స నాథో మె రామ స్వామి(తిణా సహా.- 

తోయ మల్చ మివా౬.ఒదిత్యః (నాణా నాదాస్యతే శరై ౩ 3y 

గిరిం కుబేరస్య గతోఒపధాయ వా సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః. 

అసంశయం దాశరథే ర్న మోక సే మహ్నాదుమః కాలహతో౬శళన రివ. * ౩౪॥ 

ఇతి (శ్రీమ దామాయశే, సున్లరకాల్లో, ఎకవింశ -స్సర్గః. 

యద్వా, యుగగహణం౮ యుద్దార౦భః, అస్టిరం. ఆ(ధ్రువం. కింతు తాభ్యాం [పసహ్యా వధ స్టే సి 

దృష్టాం లేనాహ (వృత స్యే వెతి.) నృతస్య ఎకస్య బాహో ర్హ్వాభ్యా మిం(దస్య బాహుభ్యాం 

వ్మిగహా సతి, ని గహ ఇవ జయ ఇన, వృ(త్రసై కేన బాహునా ఇం(దస్య ద్వయో ర్పాహ్యో రివ 

ఏకేన త్వయా తయో ర ఇయో రయో న శర్య ఇత్యర 8, 3౨| 
౧ జ ఇ 

(తప మితి.) సః నాథ ఇతి పదచ్చేదః. 33y 

-. (గిరిం కుబేరస్య గతోఒపధాయ వేతి) అపధాయ అప్మక్రమ్య, కుబేరస్య గిరిం కై లాసం 

“కె లాస సాన మళకా”* ఇత్యమరః. శై 
— థి 

ఇతి (శ్రీ గో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యణభూషణ, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్హర కాజ్ణవ్యాఖ్యా నే, 

ఏకవింశ స్పర్షః, 
a 

నూ చ 

రావణేన దేవీం (పతి త _త్త్వదృష్ట్యా సౌమ్యరూపాణ్యవ వాక్యా న్యు కా కాని యద్యపి, తథాపి 

'కాహ్యార్భష్టాక పరుషవాక్యనత్ క్రతీయుమానక్యే ఎన దేవ్యపి త _త్త్వదృష్టి0 సంగోవ్య బాహ్యదృష్టి 

.మనుసృృత్య పరుషవాకై 5 రేవ తస్యో త్తర మాహా , తత్వదీపికా. 
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అథ ద్వావింశ స్సర్గః, 

పాక = —- 

సీతాయా వచనం (శుత్వా పరుషం రాకసాధిపః, 

(సత్యువాచ తత సీతాం విపియం (పియదర్శనాం, గా 

యథా యథా సాంత్వయితా వళ్యః స్ర్రీణాం తథా తథా, 

యథా యథా (పియం వక్తా పరిభూత _స్తథా తథా. ౨ 

* సన్నియచ్చతి మే (క్రోధం త్వయి కౌమ స్పమురితః, 

(దవతోఒమార్ష మాసాధ్య హయూా నివ సుసారథిః. (0 

వామః కామో మనుష్యాణాం యస్మి౯ా కైల నిబధ్యతే, 

జనే తస్మిం స్వనుుకోళ స్నెషహశ్చ కిల జాయతే. కా: 

అథ ద్యావింశ సర్గః. 

mn. gg 

(సీతాయా ఇత్యాది.) 

(సనాంత్వయితా) అనునేతా. ౨ 

(సన్నియచ్చతితి సన్నియచ్చతి నిరుణద్ధి, (దవత; ధావత £, అమార్ష మితి వేదః. ఆ 

(వామ ఇతి.) వామః (పతికూలః, మనుష్యాణాం ప్రాణినాం, అను క్రోళః కృపా, పరిభవాది 

(ప్రడానేన మనుష్యాణాం (పతికూలః కామః యస్మి౯ జనే నిబధ్యలే తస్మిం స్వ్వనుక్రోశః స్నేహశ్చ 

జాయతే కిల, క: 

జ్ వస్తుతస్తు ఇ ఇష్ట దేవకాయాం సముత్తిత ౩ కామః ఇచ్చా, ముతృన్నా థ్ క్తి రిత్యర్థ 8. 

-మే (క్రోధం రాక్షసడాతే ర్మమ సర్వదా విద్యమానం నైజం క్రోధం. క్రఆః కాన్న క్రోడాద్యరిషడ్వర్ల 
ఉచ్యతే. తం నియచ్చత్తి సంబంధః. ఇతి త త _క్వేదీపికా mm ౯ 
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(రావణేన సీతాయా భృర్హృనం) 

* ఎతస్మా త్మారణా న్న త్వాం ఘాతయామి వరాననే, 

వధార్హా మవమానార్హాం మిథ్యా(పవజితే రతాం. ౫ 

పరుషా ణీహ వాక్యాని యాని యాని (బవీషి మాం, 
తెషు తేమ వధో యుక్త స్పవ మైథిలి దారుణః. a 

4 ఏవ ముక్వాతు వె_దేహీం రావణో రాకసాధిపః, ' 

(కోధసంరంభసంయు క్ర సీతా ముత్తర మబవీత్- ౭ 

(మిథ్యా సవజితేే కపేన వన్యవృ తిభాజి, రామే, రతాం సక్తాం. ౫-౬ 

(ఏవ మితి.) క్రోధసంరంభసంయు క్రః కోధపణయాభ్యాం సంయు క్రః, ౭ 

ఈ నను మద్వధోద్యు క్రః త్రీఘాతకశ్చ త్వం న సంభాష్య ఇత్యతాహ (ఎతన్మా దితి.) 

ఏతస్మా త్కారణాత్ త్వద్భృ ర్హృకారణాత్, (ప్మవజితే, మత్సా మిని, రామ ఇతి శేషః, రతాం త్వాం 

మ మేష్టదెవతాం త్వాం, న ఘాతయామ్మెవ. వధార్హా మవమానార్హామపి స్త్రియం ఘాతయామీతి మి థ్యేతి 

సంబంధః. ఇతి త_త్త్వదీపికా. 

ఛీ వా స్తవార్గస్తు, (కోధసంరంభసంయు క్ష ఇత్యనేన రాక్షసస్వభావో వర్షితః. పతివియోగ 

దుఃఖితాం నిద్రాహారరహితాం (ప్రత్యాహ (ద్వా మాసా విత్యాదిశ్లోకద్వయేన.) హే మ లక్ష్మీ సీతే, 

మయా యో౬వధిః కృతః, “మాసాకా ద్వాదశ భామిని, (పతిక్షస్వే” తి యః సమయః (సార్జితః, 

తన్మధ్యతః పరం, రక్షీతవ్యా పకీక్షణీయో, దొ మాసా వవ, ద్వాభ్యాం మాసాభ్యా మూర ్వం న 

తతః తదనంతరం, కే తవ, భర్తారం అనిచ్చతీం మా మనం గీకుర్వాణాం, మమ మాం మదియ 

రాజ్యలక్షీ శ్రైం చ, (పాష్స్యసీతి శేషః. త్వాం ధ్రార్ణయ ఇతి శేషః, మమ మహానసే (పాతరాశార్థం 

ఆలభంతే పళూకా తాకా, భక్షయేతి శేషః. శయన మారోహ, శయనం కుర్చి త్యర్థః. ఇతి 

త త్త్యదీపికా. 

126] 
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ద్వౌ మాసొ రక్షితవ్యా మే యోఒవధి స్తే మయా కృతః, 
టి 

తత శయన మారోహ మమ త్వం వరవర్థిని, ౮ 

ఊర్ణ ్వ౦ ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం భర్తారం మా మనిచ్చతీం, 

మమ త్వాం (పాతరాళార్ధ మారభంతే మహాననే. _.. డా 

జ తాం తర్ద్యమానాం సం_పక్యు రాక్ష సేందేణ జానకీం, 

'దెవగంధర్వకన్వా సా విషేదు ర్వికృ తెక్షణాః. ౧౦ 

ఓష్టప్రకొరై రపరా వక్ర్రనేత్రై _స్తథాఒపరాః, 
సీత్రా మాశ్వాసయా మాసు _స్తర్దితాం తేన రక్షసా. ౧౧ 

తాభి రాశ్వాసితా సీతా రావణం రాతసాదిపం, 

ఉవాచాఒ౬ఒత్మహిత౦ వాక్యం వృ త్తశౌండీర్యగర్వితం. ౧ 

(ద్వౌ మాసా వితిఎ తే మయా యోఒవధిః కృతః “మాసాకా ద్వాదశ భామిని” ఇత్యారణ్య 

కాండో శ ర్వాదశ మాసాత్మకో ఒవధిః కల్పితః, అత్ర ద్వౌ మాసా వవశిష్టా, తౌ ద్వౌ మాసా, 

మే మయా, రక్షితవ్యా పతీక్షణీయౌ, తతః తస్మా త్మారణాత్, మమ శయన మా రోహేత్యన్వయః. 

పాతరాశార్థం, మాసద్వయాంతగకరాక్రిసమా ప్ప్త్యనంతరం హింసాయాం కొలవిళందం వినా 

(పాతఃకాలికాశనార్థ మిత్యర్థ 8, ఆరభంతే ఆలభంతే, రలయో రబేదః. “ఆలంభ స్ప్పర్శపాంసయోః' 

ఇత్యమరః, మహానసే పాకశా లాయాం. ౮-౧౦ 

(ఓష్టప్రకారై రితి) ఓష్టప్రకారై !, రురుదిషతా మోషేష భంగస్ఫురణాదయో యే 

మికారా సే ఓష[ప్రకాౌరాః. కీషభంగాదిరూపసంశజాదిభి రిత్యర 8, ఏవం వక నేతె క, వ కనే త్రసం జ్లాదిభి 
అది 0 (= థి ©» © (య దో 

౧౧ 

(తాభి రితి.) వృ త్తశౌండీర్యగర్వితం ఇ చృ త్తం పాతిివత్యం, తస్య శాండీర్యం బలం, 

తేన గర్విత మితి [క్రియావిశేషణం. - ౧౨ 

* వాస్తవార్థస్తు (తర్జ్యమానా మితి) తాసాం తథా (ప్రతీతే రితి భావః. ఇతి త _క్త్వదీపికా,, 
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(సీతయా రావణతిరస్క-రణం) 

నూనం'న తే జనః కళ్ళి ద్నస్టి న్నిశేయనే స్థితః, 
నివారయతి యో న త్వాం కర్కణోఒసా ద్విగర్లి తాతీ, ౧౩ 

చే యె 

మాం హి ధర్మాత్మనః పత్నీం శచీ మివ శచీపతేః, 
త్వదన్య త్రిషు లోకేషు (పార్థయే న్మనసాఒపి కః, ౧౪ 

రాక్షసాధమ రామస్య భార్యా మమితకేజసః, 

ఉక్కవా నసి యత్పాపం క్వ గత స్తస్య మోక్ష సే, ౧౫ 

యథా దృ_ప్తశ్చ మాతంగ శృశశ్చ సహితో వనే, 

తథా ద్విరదవ (దామ స్త్వం సీచ శశవత్ స్మృతః. ౧౬ 

స త్వ మిక్వాకునాథం వై శపన్నిహ న లజ్జ నే, 

చక్షుషో ర్విషయం తస్య న తావ దుపగచ్చసి. ౧౭ 

ఇమే తే నయనే (క్రూరే విరూపే కృష్ణపింగ శే, 

క్షితౌ న పతితే కస్తా న్యా మనార్య నిరీక్షత 8. ౧రా 

ల 

(నూన మితి.) శే నిశ్ళేయసే స్థితః కశ్చిజ్ఞనః నాస్తి, యః అస్మా ద్విగర్తి తాత్ కర్మణ. 
(ఎ జ — లౌ 

సాం నివారయతి స చాపి నాస్తి, నూన మితి యోజనా, త వేష్టప్రాపకః అనిష్టనివార కళ్చ 

నా సీ తర ః. ౧౩-౧౪ 
లీ! (ca) 

(రాక్షసాధమేతి. తస్య మోక్ష్యసే తస్మా న్మోక్యసే. ౧౫ 

(యథేత్ర యథా మాతంగ శృశశళ్చ, సహితః యుయుత్సాదినా సంగతః, తథా౬న్యోన్య 

సంగతో రామ స్ట్వం చ, అత రావణః స్వస్య మాతంగసామ్య ముక్త మితి (భామ దితి పరి- 

హరతి (తథేతి) తత్ర గజ జ్లవ రామః, శశ ఇవ త్వం, ౧౬ 

(స త్వ మితి.) ఇత్వొాకునాథం, . కీసక౯ా మాయామృగవ్యాజేన దూరం నిస్పారయకా, 

ఇహ స్వజనేషు, న తావ దుపగచ్చసి, తదా తత్సిభావం వేత్స్యసీ త్యర్థః. ఎం ఎలా 
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తస్య ధర్మాత్మనః పత్నీం స్నుషాం దశరథస్య చ, 

కథం వ్యాహరతో మాం తే న జిహ్వా వ్యవశీర్యతే: ౧౯ 

- అనందేశా త్తు రామస్య తపన శ్వా౭౬నుపాలనాత్, 

న త్వాం కుర్మి దళ్నగీవ * భస్మ భన్తార్హ తేజసా, ౨౦ 

@ ౬పహదర్తు మహం శక్యా తయా రామస్య దీమతః, 

నిధి నవ వధార్థాయ విహితో నాఒత సంశయః. ౨౧ 

శూరేణ ధనద(భా(తా బలై స్పముదితేన చ, 

అపోహ్య రామం కసా ది దారచౌర్యం త్యయా కృతం. ౨౨ 
హా ధి 

సీతాయా వచనం (_శుత్వా రావణో రాక్షసాధిపః, 

వివృత్య నయనే _్రూరే జానకీ మన్వవై క్షత, ౨౩ 

అల వా 

(అసం దేశా దితి.) రామస్య భర్తుః, అసంచదేశాక్ అపకారిషు శపేథా ఇతి సందేళాభావాత్, 

తపసః పాతివత్యరూపస్య, కుర్మి కరోమి, ఉత్వవికరణ్య సత్యయలోపా వార్షై. భస్మార్హా భస్మీ 

కరణార్జ్మా, తేజసా పాతి వత్య (ప్రభా వేన. (తనిక్టొకీ.) ౧౯ా=౨ం 

(నెతి) తస్య రామస్య తస్మా (చ్రామాత్ , విధిః చౌ ర్యేణాఒసహరణం, విహిత:ః, 

దై వేనేతి "శేషః. ౨౧ 

(శూరేణేతి.) బలై స్పముదితేన, బలేన సర్వే షేనే త్యర్థః. అపోహ్య రామం మృగ 

చృద్మనాఒపవాహ్య. ౨౨ 

(సీతాయా ఇతి.) వివృత్య వివ ర్య, ౨౩ 

క్ భస్మార్హా భస్మ ఇతి పా. 
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(సీతాపరాభూతస్య రావణస్య కోపవికారణ) 

సీలజీమూతసంకాళో మహాభుజశిరోధరః, 

సింహస త్రగతి శృీ)మాన్ దీ ప్రజిహ్వూ గలోచనః, ౨౪ 

చలా గమకుట. వాంళు శ్చితమాల్యానులేపనః, 

ర క్త్రమాల్యాంబరధర _స్పపాంగదవిభూషణః, ౨౫ 

శోణిసూతేణ మహతా మేచకేన నుసంవృతః, 

అమృతోత్సాదన ద్రైన భుజగ నేవ మందర. ౨౬ 

తాభా్యం స పరిపూర్ణాభా్యం భుజాభ్యాం రాక్ష సేశ్వరః, 

శుశు బే. చలసంకాౌశ శృంగాభాళ మివ మందరః, ౨౭ 

తరుణాదిత్య వర్జాభ్యాం కుండలాభ్యాం విభూషిత ౩, 

రక్కపల్ల వపుష్పాభ్యా మశోకాభ్యా మివాజఒచల:. ౨౮ 

స కల్పవృక్ష పతిమో వసంత ఇవ మూర్తిమాకా, 

శశానచై త్య(పతిమో భూషితోఒపి భయంకరః. దడా 

అవేకమాణో వై దేహం కోపసంర_క్తలోచనః, 

ఉవాచ రావణ స్పీతాం భుజంగ ఇవ నిశ్శ్వసకా. ౩0 

(నీలజీమూతేతి.) సింహ'స్యేవ బలగమనే యస్యాఒసౌ సింహస త్త ్వగతిః, జిహ్వగం 

లోచనే చ దీపాని యస్య సోఒయం దీ ప్రజిహ్వాగలోచనః. కోపేన చలం అఇగం యస్య తత్, 

చల్మాగం చ తక్ మకుటం చ, తేన ప్రాంకుః దిర్భః, చిత్రమాల్యవ క్ల్వేఒపి రక్రమాల్యవ_త్త్వం 

. తత్చాంచుర్యా దుక్తం. తపాంగదవిభూషణః, తప్తళచ్చన తేజిష్టత్వ ముక్తం, మేచకేన నీలేన, అమృ 

తోత్సాదనద్దేన అమృకోత్సాదనార్గం నద్దేన, తాభ్యాం ప్రసిద్దాభ్యాం. ౨౪-౨౭ 

(తరుజేత్యాది,) అలంకృతత్వే కల్పకసామ్యం, భయంకరశక్వే పున శై పత్యసామ్యం, 

ఛై త్యం శ్మశానవృకత్షః, శ్యశా నమంటిపో వౌ, సీతాయా, ,అత్యంతభయంకర త్వజ్ఞాసనాయ రావణ 

వర్షనం కృతం, 
ఎ౨రా=౩౮ 

లా 
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ఖః అనయేనా౬భిసంపన్న మర్గహీన మను వతే, 

నాశయా మ్యహా మద్య త్వాం సూర్య సంధ్యా మివౌజసా, కా 

ఇత్ఫ్యుకాష మైథిలీం రాజా రావణ శృ(తురావణః, 

సందిదేశ తత స్పర్వా రాక్షసీ రోరదర్శనాః. ౩౨: 
దం . 

ఏక్రాక్షీ మేకకర్ణాం చ కర్ణ(పావరణాం తథా, 

గోకరీం హ సికరిం చ లంబకరీ మకరి కాం. 38. 
ది శ  ధెర్రె క్ి 6ఏ 

హ _స్తిపాద్యశ్వపాద్యా చ గోపాదీం పాదచూళికాం, 
ఏకొ&ీ మేకపాదీం చ పృథుపాదీ మపాదికాం. పళ 

అతిమా తశీరో గీవా మతిమా(తకుచోదరీం, 

అతిమా(తాస్యనే(తాం చ దీర్లజిహ్వా మజిహ్వాికౌం, 

అనాసికాం సింహముఖీం గోముఖీం సూకరీముధీం, 8 ౨||: 

యథా మద్వశగా సీతా శీ(పం భవతి జానకీ. 

తథా కురుత రాక్షసర్ట స్పర్వాః కీ(పం సమెత్య:చ, set: 

పతిలోమానులోమై శ్చ సామదానాది భేదనై *. 

ఆవర్టయత వైదేహీం దండ స్యోద్యమనేన చ, ౩౭|| 

(ఇత్ఫు_క్టే్వేత్యాది.) (ప్రధానాప్రధానభూతే ద్వౌ ఏకాక్ష్యు, అతోన పునరు క్రిః, అధవా ' 

అక్షం ఇంద్రియం, ఏకాడీం ఏ'కై కేంద్రియాం, క్రోత్రనాసాదా వేకమా(త్రవతీ మిత్యర్థః. 3౧-3౩౬1 

((పతిలోమెతి.). (ప్రతిలోమానులో మైః ప్రతికూలానుకూలాచరకై ౪, సామదానాదిభేదనై 8 

సామదానముఖైై ర్ఫెదె 8, (పథమ్మపయు కసామదానె రిత్యరః. ఆవర్తయత వళీకురుత. seu 
టా లాలి యా థి జ 

_ * అయం క్లోకః శకేషుచి త్కోకేషు నాస్తి. 
ఇ తామా 
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(రావణస్య (ప్రతినివర్తనం) 

ఇతి (పతిసమాదిశ్య రాక్ష సేం దః పునః పునః. 

కౌమమన్యుపరీతాత్మా జానకీం పర్యతర్ణయత్, వక 

ఉపగమ్య తతః తపం రాక్షసీ ధాన్యమాలిని. 

పరిష్వజ్య దశ గీవ మిదం వచన మ(బవిత్, 3౯౪ 

* మయా డీడ మహారాజ సీతయా కిం తవాజనయా, 

వివరయా కృపణయా మానుష్యా రాక్ష సేశ్వర, ౪౦|| 

నూన మస్యా మహారాజ న దివ్యా నోగస_త్తమాకా. 

విదధా త్యమర। శేష సవ బాహుబలారితా౯ా, ౪౧|| 
ఠి న్ జ్ 

అకామాం కౌమయానస్య శరీర ముపతప్యతే. 
ఇచ్చంతీం కామయానస్య (పీతి ర్భవతి శోభనా, ౪౨4 

ఏవ ము క్తస్తు రాక్షన్యా సముల్టి_ప్ప స్తతో బలీ. 

(పహస న్మేఘసంకాళో రాక్షస స్పన్యవ_ర్తత, ౪౩|| 

ర న 

(ఉపగ మ్యేతి) ధాన్యమాలినీ రావణస్య కనిష్టపత్నీ, ఇదం మందోదర్యా అప్వుపలక్షణ౦. 

ఉత్తర త వానరాకా (ప్రతి హనుమద్వచ నే తథా వక్ష్యమాణత్వాతీ . 3౮u-౪ ou 

(నూన మితి.) అస్యా సీతాయాః, అమర శేష్టో (బ్రహ్మా, దివ్యాకా ఛోగా న్న విదధాతి, 

“అన్యా దివ్యభో గే భాగ్యం నాస్తీ త్యర్థ 8. ౪౧4౮-౪౩౪4 

* (మయేతి) అకృపణయేతి ఛేదః. అకృపణయా పత్నివతయా, సీతయా కిం కరిష్యసి, 

“అమాను స్యేతి ఛేదః. అమానుష్యా, అత ఏవ వివర్ణయా మనుష్యథో గవిలక్షణయా, ఉత్తమనర్దయే 

=తక్యర్థక, మయా సహ శ్రీడేకి సంబంధః. ఇతి త త్వ్వదీపికా. 
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పస్థిత స్ప దశ గీవః కంపయ న్నివ మేదినీం. 

జ్వాలద్భాస్క-రవర్భాభం (సవి వేళ నివేశనం, vey 

చెవగంధ ధర్వ కన్యాశ్చ నాగకనా ర్థ్రశ్చో సర్వతః, 

పరివార్య దశ(గీవం వివిశు _స్త దృహో_త్తమం, wy 

అల తాం (వవేపమానాం పరిభ ర్స రావణక్కి “అంధం నరుసరా మవసి 
లూ జో థా 

విహాయ సీతాం మదనేన మోహిత స్స మెవ వేళ్ళ (పవి వేళ భాస్వరం. ౪౬ 

డూ ర్వా జ్. “| ou ని యో ఒద్దు టా గ్రమడామ యణ, సున్దరకాళ్డే, ద్వావింశ స్సర్గః. 

0 02న... 

అభ (తయోవింశ స్సర్గః, 

అశ వన్సాడ్య నెట్ట కలా 

బండి కం ఎద అ న్ శర చ తత స్పర్యా రాక్షసీ ర్నిరగామ హ ౧ 

ధా, ఇ న తె మ గాలి రాక్షసెర్టదె తు పున రంతఃపురం గతే, 
రాకనే? థి మరూపా ధ్ స రాజల ఒమరూవా స్తా స్సితాం సమభిదు దువుః. 2 

_ ఇ 

సద్దాం నం గహేణ దర్శయతి (న ఇత్తి ర్ స గై ఎ క ( ఇతి.) Veuve. 
~ ర్ | క్ల ఫీ శీ అణ అ శ ఇ న్ న వ 

జా. వానో సు అణ స్వ ఆజ టే ఆ వో క్ ణ్ రాయాయ గావ (ఇ్రురాజణాయణభూష ణా, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్దర కాణ్ణవ్యాథ్యాన, 
ద్వావింశ స్సర్గః, 

—— సాన. 

అథ [త్రయోవింళ స్సర్షిః 

నయ న 
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కం 5 (రాక్షసిభిః సతాతర్గనం) 

తత స్పీతా ముపాగమ్య రాక్షస్యః కోధమూర్చితాః, 

పరం సరుషయా వాచా వై దేహి మిద మ(బువక౯. wD 

పొల స్త్యస్య నరిష్టస్య రావణస్య మహాత్మనః, 

దశ గీవస్య భార్యా త్వం సీతేన బహుమన్య నే. అ 

తత స్తే పకజటా నామ రాక్షసీ వాక్య మ(బవీత్, 

ఆమంత్య కోధతా[ మాకీ సీతాం కరతలోదరీం. ౫ 

(పజాపతినాం షజ్హాం తు చతుర్దో యః (పజాపతిః, 

మానసో (బహ్మాణః పుత్రః పులస్త్య ఇతి విశుతః. ౬ 

పుల_స్త్యస్య తు తేజస్వీ మహర్షి ర్మానస సుతః, 

నామ్నా స విశవా నామ (సజాపతిసమ(పభః. 
౭ 

తస్య పుత్తొ) విశాలాక్షి రావణ శృతురావణః, 

తస్య త్వం రాక్షసేందస్య భార్యా భవితు మర్షసి. రా 

మయో,క్తం చారు సర్వాంగి వాక్యం కి న్నానుమన్య నే, లా 

తతో హరిజటా నామ రాక్షసీ వాక్య మ।బవిత్. 

వివ ర్వ నయనే కోపా న్మార్లారసద్భ శెక్షణా, eu 
ఎం జి 

యేన దేవా ప్రయక్రింశ దైవరాజశ్చ నిర్దితాః. 

తస్య త్వం రాక్షసేర్యదస్య భార్యా భవితు మర్గసి, oc 

uu
u 

((ప్రజాపతీనా మితి.) “మరీచి ర|త్యంగిరసౌ పుల స్వ్యః పులహః (కతుః' ఇతి షట్ ప్రజా 

పతయః. తేషాం చతుర్గః పుల _స్త్యః, F ౧౦౪ 

జా 

[27] 
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తత స్తు _పఘనా నామ రాక్షసీ (కోధమూర్చితా. 

భ_ర్హసయంతీ తదా ఘోర మీదం వచన మ(బవీత్, ౧౧|| 

ఫీరోత్సి క్తస్య శూరస్య సం(గామే ష్వనివ_ర్తినః, 

బలినో వీర్యయు క్రస్య భార్యా త్యం కిం న లప్ప్య నే, ౧౨|| 

(పియాం బహుమతాం ధార్యాం త్యకాష రాజా మహాబలః, 

సర్వాసాం చ మహాిన్లాగాం త్వా ముపై ష్యతి రావణః, ౧౭|| 

సమృద్దం ప్రీసహ(నేణ నానారత్నోపళోభితం. 
అంతఃపురం సముత్సృజ్య త్వా ముపైష్యతి రావణః, ౧౪|| 

అన్యా తు వికటా నామ రాక్షసీ వాక్య మ్మబపఏక్. ౧౫ 

అసక్ళ చైవతాయుద్దైే నాగగంధర్వదానవాః, 
ద అ 

నిర్జితా సమర యేన స తే వార్శ ముపాగతః. ౧౬ 

తస్య సర్వసమృద్ధస్య రావణస్య మహాత్మనః, 

కి మద్య రాక్షసేందస్య భార్యా త్వం నేచ్చ నేఒధమే. ౧౭ 

తత స్తు దుర్ముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్య మ్మబవీత్, ౧౭|| 

యస్య సూర్యో న తపతి భీతో యస్య చ మారుతః. 
న వాతి స్మాఒ౬ఒయతాపాంగే కిం త్వం తస్య న తిస్టసి, ౧లా౪| 

——_—_— 

(పియా మితి) సర్వాసాం మధ్యే, (ప్రియాం బహుమతాం, మహోభాగాం చ, భార్యాం 

మందోదరీం, త్య కా త్వా ముపై ష్యతి. ౧౧౪౬4౧౭౪ 

(యస్యేతి.) యస్య యస్మాత్, తస్య న తిష్టసి తస్మై న తిష్ట సే, ప్రకాశనార్టే.ప్యార్షత్వా 

త్పర 'స్మెపదం, షష్టీ చ. ౧౮౪ 
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(రాక్షసభిః సీతాతర్జనం) 

పుష్పవృష్టిం చ తరవో ముముచు ర్యస్య వై భయాత్, 
శెలాశళ్చ సుభు పానీయం జలదాశ్చ య చెచ్చతి, ౧౯౪ 

తస్య నై రృతరాజస్య రాజరాజస్య భామిని. 

క్రిం త్వం న కురుషే బుద్ధిం భార్యార్డే రావణస్య రా, ౨౦|| 

సాధు తే తత్త్వతో దేవి కథితం సాధు భామిని, 

గృహాణ సుస్మితే వాక్య మన్యథా న భవిష్యసి, ౨౧౪ 

ఇతి (శ్రీమ్యదామాయణే, సున్షరకాజ్జే, _తయోవింళశ స్పర్ష 
అ మైలు Er mm - 

అథ చతుర్వింళ స్సర్గః 

తత సీతా ముపాగమ్య రాక్షసో వికృతాననాః, 

పరుషం పరుషా నార్య ఊచు సాం వాక్య మ్మ పియం, ౧ 

కిం త్వ మంతఃపురే సీతే సర్వభూతమనోహ రే 

మహార్హశయనోపేతే న వాస మనుమన్యసే. _ 

(పుష్పవృష్టి మిత్యాది) శ్రైలాశ్చ జలదాశ్చ పానీయం రావణః యదేచ్చతి తదా 

ముంచంతీతి విపరిణమ్యతే. ౧౯౨6౪ 

(సాధ్వితి) సాధు తే కథితం, సాధు గృహాణేతి సాధుశబ్దద్వయస్య నిర్వాహః ౨౧౪ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగార తిలకాభ్యానే, సుందర కాణ్ఞవ్యాఖ్యానె, 

(తయోవింశ స్సర్గః 

ఫాల కాళ 

అథ చతుర్వింశ సర్గః 
NM 

PE 
అ ry” 

(తత ఇత్యాది.) 
౧-౨ 
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మానుషీ మానుషని ౪వ భార్యా త్వం బహుమన్య నె, 

(వత్యాహర మనో రామా న్న త్వం జాతు భవిష్యసి, కె 

క్రై లోక్యవసుభో కారం రావణం రాక్ష సేశ్వరం, 

భ రార ముపసంగమ్య విహరస్వ యథాసుఖం. ఆ 

మానుషీ మానుషం తంతు రామ మిచ్చసి శోభనే, 

రాజ్యా దృష్ట జ మసిద్ధాధం విక్షబం త్వ మనింది తే. ౫ 

రాక్షసినాం వచ శుత్యా క్ఫ్త్రా పద్మని భకణా, 

నేతాభ్యా మ(ుపూర్ణాభా్య మిదం వచన మబవీత్. ౬ 

య దిదం లోకవిద్విష్ట ముదాహరథ సంగతాః, 

నత న్మనసి వాక్యం మే కిల్చిషం (పతిభాతి వః. ౭ 

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యా భవితు మర్హతి, 

కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి చో వచః. లా 

దీనో వా గాజ్యహీనో వా యో మే భర్హా స మే గురుః 

తం నిత్య మనురక్తౌ స్మి యథా సూర్యం సువర్చలా. ౯ా 

(మానుషీతి) న త్వం జాతు భవిష్యసి, తస్యేతి శేషః.- మానుషీతి హేతుగర్భం. 
'మానుషీ త్యం మానుషం త మిచ్చసి. 3.౬ 

(య దిద మితి.) కిల్చిషం పాపానహం. 2_ల 

(దీనో వేతి) - సువర్చలేత్యాదిబహుదృష్టాంత ప్రదర్శనం స్వస్యాః పాతివత్యదార్హ్య 

చ్యోతనాయ. FE డా 

* అ శ్చాసౌ సిద్దార్థశ్చ అసిద్దార్గ తం సిద్దసర్వ( ప్రయోజనం విష్ణు మిత ్యర్థ 8, ఇతి త త్త్వ్వదీపికా. 
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(రాక్ష సీభిః సీతాతర్జనం) 

యథా శచీ మహాభాగా శక్రం. సముసతిష్టతి, - 

అరుంధతీ వసిష్టం చ రోహిణీ శశినం యథా. _,. ౧౦ 

లోపాము[ దా యథాఒగ_స్త్యం సుకన్యా చ్యవనం యథా, 

సావ్నితీ సత్యవంతం చ కపిలం (శ్రీమతీ యథా. అణ 

ఫౌడాసం మదయంతీవ కేశినీ సగరం యథా, 

నైషధం దమయంతీవ ఖైమీ పతి మను. వఠా, 

తథాఒహా మిక్వాకువరం రామం సతి మను వతా, ౧౨|| 

సీతాయా వచనం _శుత్వా రాక్షస్యః (కోధమూర్చితాః. 

భర్త యంతి స్మ పరుషె ర్వాకె§ రావణచోదితాః, ౧౩|| 

అవలీన స్స నిర్వాకో్యో హనుమా న్మింశుపాదుమే. 

సీతాం సంతరయంతీ సా రాక్షసీ రశ్ళ౭ణో త్కపి9, ౧౪|| 
ర 0 

తా మభికవమ్యు సం(కుద్దా వేపమానాం సమంతతః, 

భృశం సంలిలిహు ర్లీప్తా (నృలంబా నశ నచ్చుదాకా, ~xU 

ఊచుశ్చ పరమ కుద్ధాః (పగ్భహ్యా౬ఒ౬శళు పరళ్వథాక౯ా. 

నేయ మర్హతి భర్హారం రావణం రాక్షసాధిపం, ౧౬|| 

(అవలీన ఇతి) అవలీనః ఛన్నః, రాక్షసీ రశ్ళణోత్ రాక్షసీవాక్యా న్యశృజో 

శత ్యర్థ 8, ౧౨-౧౪౪ 

(తా.మధిక్ర 'మ్యొత్యాది.. నేయ మర్హతి త్యతేతికరణం బోధ్యం. అస్య ఊచు రితకనేన 

సంబందః, ౧౫౪4౨ ౧౬.| 
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య 

సంభ_ర్త స్టమానా ఫీమాథీ రాకసీభి ర్వరాననా. 

సా బాష్ప ముపమార్షంతీ శింశుపాం తా ముపాగమత్, ౧౭|| 

తత సాం శింశుపాం సీతా రాక్షసీభి స్పమావృతాం. 

అభిగమ్య విశాలాకీ తస్థౌ శోకపరిప్తుతా, ౧౮౪. 

తాం కృశాం దీనవదనాం మలినాంబరధారిణీం. 

భర్తృయాంచ్శకిరే సీత్రాం రాక్షస్య సాం సమ౦తత :, ౧౯6 

తత స్తాం వినతా నామ రాక్షసీ భీమదర్శనా. 

అ(బవీ త్కు_పిళాకారా కరాళా నిర్ణ తోదరి, ౨౦||. 

సీతే పర్యా ప్త మేతావ ద్భర్తు స్సేహో నిదర్శితః, 

సర్వ తాఒతికృతం భె వ్యసనా యోపకల్పతె, —J౧U: 

* పరితుష్టా౬స్మి భ్యదం తే మానుష స్తే కృతో విధిః. 

మమాపి తు వచః పథ్యం (బువంత్యాః రురు మైథిలి, ౨౨౪. 

(సంభ_ర్హృ్యమానెతి) “సా భర్హ్స్యమానే” తి పాఠే _ భర్తృనోవగమనరూప[క్రియాఖేదా 

తకచ్చబద్వయం. తాం హనుమదధిషితాం కింశుపాం, 
నావలో (యలు 0 

౧౭౨౧౯౪ 

(తత నాం వినతా నా మెతి.) నిర్ణతోదరీ ఉన్నతోదరీ. ౨౦౪ 

(సీత ఇతి.) అతికృతం అతిమా(తకృతం. ౨౧1 

(పరితుష్టా౬స్మీతి) మానుషో విధిః కృతః మనుష్యజాత్యుచితపాతి నత్య పకటనం కృతం, 

ఏతావతాఒ ల మిత్యర్థః. ను? 

ప వా స్తవార్థస్తు వ్ పరితుష్టాస్మీత్యాదిళ్లోక త్రయం కుళర్ 0. అస్యార్థః - హే మైథిలి, మానుషం. 

మనుష్యధర్మం భయం, త్యక్వా, రావయతీతి రావణం దశాననం, తథాపి కృపణం, భర్తారం, 

భియతే ళ్యుళూషాదినా స్వామిన మితి భర్తా, భృత్యః, తం, ఆశ్రయ, రావణం భృత్యశ్వేన ఆంగీకుర్ణూ. 
త్యర్థః. వికాంతాదిగుణయు క్షం రామం చ భజేతి నందింధః. ఇతి తత్త్వదీపికా. 
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(రాక్ష సీభిః సీతాతర్హనం) 
జె 

రావణం భజ భరారం భర్తారం సర్వరక్షసాం,. 

వి|కౌొంతం రూపవంతం చ సురేశ మివ వాసవం, 

దకీణం౦ త్యాగళీలం చ సర్వస్య (పియదర్శనం, ౨౪ 

మానుషం కృపణం రామం త్యకా రావణ మాశయ, 

% దివ్యాంగరాగా వై దేహే దివ్యాభర ణభూషితా, అలి ౫ 

అద్య పభృతి సర్వేషాం లోకానా మీశ్వరీ భవ, 

అగ్నే సాహా యథా దేవీ శచీ వేం దస్య శోభనే. ౨౬ 

కిం కే రామేణ వై దెహి కృపణేన గతాయుషా, 

ఏత దుక్తంచ మే వాక్యం యది త్వం న కరిష్యసి. 

అస్మి న్ముహూ ర్త సర్వా స్వాం భక్షియిష్యామ హే వయం, ౨౭౪4 

అన్యా తు వికటా నామ లంబమానపయోధరా. 

అ(బవీ త్రుుపితా సీతాం ముష్టి ముద్యమ్య గర్హతీ, ౨౮ా| 

బహూ న్య(పియరూపాణి వచనాని * సుదుర్మశే. 

(బహూ న్తి) సోడాని, రావణేనేతి శేషః, ౨౪౨౮౪ 

గ్గే దివ్యాంగరాగేత్యాది శ్లోక త్రయం కుళకం. తస్య వా స్తవార్థస్తు _ హే వ్వై దేహి, గతాయుషా 

ప్రాప్తాయుషా, రామేణ సంగమో, భవిష్యతీతి శేషః. తే తవ, కృపణేన. కార్పణ్యేనే త్యర్థః. కిం? 

మా స్తు, అగ్నేః స్వాహా ఇం(దస్య శచీ యథా, కథా అద్య(ప్రభృతి దివ్యాంగరాగాదియు క్రా సతీ, సర్వేషా 

'మస్మదాదీనాం లోకానాం చేశ్వరీ, భవ. మే మయా, ఉక్త మేత ద్వాక్యం న కరిష్యసి యది, తర్ణి త్వా 

ముద్దిశ్య అస్మి న్ముహూర్హే సర్వా వయం భక్షయిష్యామహే, విష మితి శేషః, ఇతి -త_త్వదీపికా, 

* నస్తుతస్తు, సుదుషైష్వపి, మతిః అన్నుగాహికా, యస్యా స్పా, కాలపురస్కృతం 

కారోచితం. ఇతి త త్వ్వదీపికా, 
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అనుక్రోశా న్మృదుత్వాచ్చ సోఢాని తవ మైథిలి, EU 

నచ నః కురుషే వాక్యం బాతం కాలపురస్సరం, 36. 

ఆనీకాఒసి సమ్ముదస్య పార మనై్యై రురాసదం, 

రావణాంతఃపురం ఘోరం (సవిష్యా చా౬సి మైథిలి. ౩౧ 

క్ ఆడ్ల ఎట్ అన అల్లి 
రావణస్య గ్భబా రుద్దా మస్మాభి స్తు సురక్షితాం, 

న త్వాం శక్తః పర్మితాతు మపి సాక్షా త్పురందరః, ౩౨. 

కురుష్వ హితవాదిన్యా వచనం మమ మైథిలి, 

శ అల మ్యశుపపాతేన త్యజ శోక మనర్ధకం. 2 

భజ (పతిం _(పహర్షం చ త్యజై తాం నిత్యదై న్యతాం, 

* సీతే రాక్షసరాజేన సహ |కీడ యథాసుఖం కె 

జానాసి ఫి యథా భీరు స్త్రీణాం యౌవన మ ధువం, 

యావన్న తే వ్యత్నికామె తావ త్పుఖ మవాప్పుహి. 3౫ 

“(న చెతి కాలపురస్సరం కాలానురూపం. ౨౯ా(..39. 

(భజేతి.) పీతీం _రావణవిషయ పీతిం, ప్రహరం కాలకృతమనోవికానం. దె ౪.౭౨౫ 
ల క. 

గ్గే రామానుజీయం, (అల మితి) ప్రీతిం స్నేహం, (ప్రహర్షం ఆనందం, నిత్యదై న్యతాం- 
నిత్యం దైన్యం యన్యా. స్సా నిత్యదై న్యా, తస్యా భానో నిత్యదై న్యతా, తాం. 

గా సీతేత్యస్య వాస్తవారసు, రాక్షసరాజేన, యత్కించి దుక మితి శేషః, ౧ 

మథాసుఖం (క్రీడ. ఇతి త దీపికా, 
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క్రి వ్ (రాక్షనఖిః సితాతర్గనం 

ఛీ ఉద్యానాని చ రద్యూణి పర్వతోపపనాని చ. 
సహ రాక్షసరాజేన చర త్వం మదిరేకణే. 3౬ 

వ 'త్రీసహ సాణి త్తే సప్త వళే స్థాస్యంతి సుందరి, 

రావణం భజ భర్తారం భర్హారం సర్వరక్షసాం. ౩2. 

ఉత్సాట్య వా తే హృదయం భకయిబా మి మైథిలి, 

యది మే న్యాహృతం వాక్యం న యథావ త్కరిష్యసి. క౮' 

(ఉత్సామ్యేతి.) ఉత్సాట్య వా ఉత్సా టె్యవ. ౩౬.౩౮ 

శ్రీ వా_స్తవార్డస్తు, రాక్షసరాజేన, సహ ఏకదా, సంవర్షితానీతి శేషః. ఉద్యానాని చ, రావణం, 

భర్తారం భృత్యత్వేన, భజ, అం గీకుర్వి త్యర్థః. ఇతి త త్ర్యదిపికా. 

ఖ్ “స్రీసహసాణి తేససే త్యారభ్య సరసమా పిపర్యంతస్య వా నవారను, రావణం భరారం. 
— ౧ 0 == ధి అవి 

వా J « భజ, భృత్యత్వేనా౦ గికుర్వి త్యర్థ ః. (ఉత్పా మ్యెతి) పౌ మెథిలి, "శ్రే తుభ్యం, వ్యాహృతం వాక్యం. 

రావణం భృత్యత్వేనా౦గీ కుర్వితి వాక్య మిత్యర్థః. యథావ న్న కరిష్యసి యది, మె మమ, హృదయ 

ముత్పాట్య భక్ష యిష్యామీతి సంబంధః, సీతా ముద్దికో కాని వికటాయా; పరుషవాక్యా న్యసహమా 

నానాం చండోదరీ పభృతీనాం వివిధ పలాపా నాహ (“తత శ్చండోదరీనా” 'మెత్యాదిన్రొ “'నృత్యామోఒథ 

నికుంభిలా” మిత్యంలేన, “తత శ్చృండోదరీ నామె” త్యాదిళ్లోక తయ మెకం వాక్యం. రావణేన హృతా 

మిమాం సీతాం దృష్ట్వా, మే మమ. దొహృదః స్నృహః, అస్యా మభూ దితి శేషః. ఏషాం పరుషం 

వదంత్యా వికటాయాః, యకృతీప్లీ హాదీని ఖభాదెయ మితి మే మతి రితి చండోదరీ నామ రాక్షసీ 

నచన మబపీ దితి సంబంధః. (తతస్తు ప్రఘసెత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకం వాక్యం. నృశంసాయాః 

త్రూరాయాః, అస్యా వికటాయాః, కంఠం పీడయామః, ఆమానుషీ మితి చ్చేదః. అమానుషీ వికటా 

ఒడ వ్ స రం చచార ఆ గ నా ఇార్దె ఖీ క్ , నాను రాక్షసి. (తత_స్ట్వజి ముఖీత్యాది) కోకద్వయ మేకం వాక్యం. ఇతి ఇమాం నికటాం, కతి 

త త్త్యదీపికా. 

(28) 
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తత శ్చండోదరీ నామ రాక్షసీ | క్రోధమూర్చితా, 

(శామయంతీ మహ చ్చూల మిదం వచన మ(బవీత్. ౩౯ 

ఇమాం హరిణలోలాతీం తాసోత్క-_౦పిపయోధరాం, 

రావణేన ప హృతాం దృష్టా దౌహృదో మే మహా నభూతీ. ణం 

యకృక్ప్లీహ మధథోత్సీడం హృదయం చ సబంధనం, 

ఆం(తాణ్యపి తథా ౪ శీర్షం ఖాదెయ మితి మే మతిః. ౪౧ 

అత సు (పభఘనా సామ రాక్షసీ వాక్య మ(బపిత్, 9౧|| 

కంఠ మస్యా నృశంసాయాః పీడయామ కి మాస్వతే 

నివేద్గకాం తతో రాజే మానుషీ సా మృతేతి హో, 

నాఒ్మళ కశ్చన సందేహః ఖాదతేతి స వక్ష్యతి. ౪౩ 

తత _స్వ్వజాముఖీ నా నామ రాక్షసీ వాక్య మ్మబవిత్, osu 

విశ స్వ్యేమాం తత సరా సమా న్కురుత పీలుకొకా. 

విభజాదు తత స్పర్వా వివాదో మే న రోచతే, vu 

(ఇమా మితి.) దొహృదః ఇచ్చా. భం 

(యకృ దితి.) కుక్షిదక్షిణభాగస్థః కాలఖండాఖ్యో మాంససిండో యకృత్. “స్నాయుః 
ప్రియాం కాలఖండయకృతీ తు సమే ఇమే" ఇత్యమరః. ప్లీహాతు గుల్మాఖ్యో వామభాగస్టో మాంస 
పిండ విశేషః. నకారాంతన్య ప్లే హకాశబ్లస్య అకారాంతత్య మార్గం, “ఆం(తం పురీత దుల్మను ప్లీహో 

ఎ n © ౧ 
పుంసి ఇత్యమర £, ఉత్పీడం తస్యోపరిస్టితం మాంసం, హృదయం పద్మకోశ పతీకాశం మాంసం, 

బంధనం తస్య ధారణ మధోమాంసం, “ఉత్కోడ' మితి పారే. ఉత్కోడో హృదయస్య స్థానం, 
అ జ దీ థి 

ఆం తం ప్పరితత్ . ౪౧౪8 

(తత_స్ప్వజాముఖీ నామేత్యాది.) పీలుకొజా మాంసఖండకాకా, JY YYU 
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(రాక్షసీభిః సీతాతర్షనం) 
డై 

సేయ మానీయతాం &(పం లేహ్య ముచ్చావచం బహు. 

తత శ్ళూర్చుణఖా నామ రాక్షసీ వాక్య మ|బవీత్, 

అజాముఖ్యా యదుక్తం హి తదేవ మమ రోచకే, 

సురా చా౭.౬. నీయతాం జపం సర్వశోకవినాశిసీ, 

మానుషం మాంస మాస్వాద్య నృత్యా మోఒథ నికుంభిలా౦. 

ఎవం సంభ_ర్చ్యమానా సా సితా సురసుతోపమా, 

రాక్షసీభి సు భూరాభి రై ముత్ప్చృజ్వ్య రోదితి. 
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౮౬. 

౮౪౮ 

ఇతి (బ్రమ దామాయణే, సుందరకాండే, చతుర్వింశ స్సర్గః, 

(పెయం లేహ్యం చాఒస్యా ఉపదంశ త్వే నోచ్యతే. 

(తత శ్ళూర్చుణథా నామే త్యాది.) నికుంధిలా నామ లంకాయాః పశ్చిమ 

భదకాళీ. 

(ఏవ మితి.) రోదితి అరుదత్ . 

ద్వార పదేశవాసినీ 

ఇతి శ్రీగోవి ందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూష ణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాజ్ణవ్యాఖ్యా నే, 

చతుర్వింశ స్సర్గః. 
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అథ పఇ్బువింశ స్పర్షః 

హహ 3 

$ ౪ తథా తాసాం వదంతీనాం పరుషం దారుణం బహు, 

రాక్షసీనా మసౌమ్యానాం రురోద జనకాత్మజా. ౧ 

ఏవ ముక్కా తు వై దేహీ రాక్షసీభి ర్మనస్వినీ, 
ఉవాచ పరమ్మతస్తా బాష్పగద్గదయా గిరా, ౨ 

అథ పజ్బూవింశ స్సర్గః, 

AP ree 

(తథా తాసాం వదంతీనా మిత్యాది.) తాసాం వదంతీనాం తాసు వదంతీమ. 

(ఎవ ము _కేతి.) మనస్వినీ పాతివత్యే దృఢమనాః. 

ఛీ రామానుజీయం. (తథేతి, .) తాసాం వదంతీనాం, తాసు వదంతీష నతీ ష్వుత ్యర్థః. అస్మా 

చ్చ్మోకాతక్ పరం ఏవ ము శ్రైతి శ్లోకః. (మనస్వినీతి) పాతి వత్యే దృఢమనాః, అతఃపరం న మానుషీతి 
క్లోకః. (న మానుషీతి.) “కామం ఖాదత యథేచ్చం భక్షయత, అతః పరం “సా రాక్షసీ” తి శ్లోకః. 
అతఃపరం “వేపత' ఇతి కః. కోకైః ఈహామృగై 8. “కోక స్టీహామృగో వృకః" ఇత్యమరః. 
అతఃపరం “సా త్రి”తి కోక. అకోకస్య విపులాం శాఖా మాలంబ్య, హనుమదధిష్టితళిం శుపామూలం 

(పొపాయా సీతాయా అకోకళాఖాలంబనాభిధానా దళోకళిం శుపాళాఖా: పరన్సరం సంమిళితా వర్తంత 

ఇత్యవగమ్యతే. ఆతఃపరం, “సా వేపమానే' త్రి లోకః. రాక్షసీనాం రాక్షసీభ్యః, అత॥8పరం “తస్యా” 

ఇతి క్లైకః. వేపంత్యా సీతయే త్యత్ర షష్ట్యర్థే తృతీయా. పరినర్పతీ పరిసర్పంతీ, నుమభావ ఆర్షః, 
అతఃపరం “సా నిశ్వసంతి' తి క్లోకః, అతఃసరం “హా రామే” తి లోకః. హో సుమి శే త్య వీకొరా 

భావ ఆర్షః. అతఃపరం౦ “లోక(పదాది gz త్యాదెళ్లోక కదయ మెకం వాక్యం. దుర్గ భ ఇత్య లేతికరణం 

(దష్టవ్యం, యత్ర యతః, ఏవం పాఠ్ళకమః, కెపుచి త్కో శేష వ్యుత్ర్మమ స్తు లేఖకప్రమాదకృత'ః. 

* సీతావిలాపన్య వా స్హవార్డస్తు, (శ్రీరామవి యోగేన ఘోరరాక్షసపురావస్థానేన విరూపరాక్షసీ 
సమాగమేన చ వివిధ వ్రలాపాదిక మితి జయం. అస్మికా కాండే యత యత సీత్మాపలాపః, తత్ర 
తత ఏవ మెవ ఊహనీయః. ఇతి త త్వదీపికా. 
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(రాక్ష సతర్జనై 8 సీతాయాః విలాప 

న మానుషి రాక్షసస్య భార్యా భవితు మర్గతి, 

కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః. 

సా రాక్షసీమధ్యగతా వ్త్రా సురసుతోవమా, 

న శర్మ లేభే దుఃఖార్హా రావణేన చ తర్దితా. 

"వేపతే స్మా౭ధికం సీతా విశంతీ వాంగ మాత్మనః, 

వనే యూథపరి(భష్టా మృగీ కోకై రివాఒర్డితా. 

సా త్వశోకస్య ఏిపులాం శాఖా మాలంబ్య పృష్పితాం, 

చింతయామాస శోకేన భర్తారం భగ్నమానసా. 

సా స్నాపయంతీ విపుల స్తనౌ నేతజలసవై 8 

చింతయంతీ న శోకస్య తదాఒ౦త మధిగచ్చతి. 

సా వేపసమానా పతితా (వవాతే కదళీ యథా, 

రాకసీనాం భయ (తీస్తా వివర్ణవదనా౬భవత్. 

(న మానుషితి.) వాదత భక్షయత. 

(సా రాక్షసీతి ఎ. శర్మ సుఖం. 

(వేపత ఇతి, కోరె ఈహామృగ 8. “దో క్ర స్త్వీహామృగో వృకః' ఇత్యమర 8. 

(సా త్వితి.) అకోకస్య హనుమదధిష్టితశింశుపాసన్ని హితన్య. 

{సా స్నాపయంతీతి.) అంతం అవధిం, అధిగచ్చతి అధ్యగచ్చకతి. 

(సా చేపమానేతి) రాక్షసీనాం రాక్షసీభ్యః. 
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తనా? స్వా దీర ర్హవిపులా వేపంత్యా సీతయా తదా, 

ము ళే కంపినీ "వేణీ వ్యాళీవ పరిసర్పతీ. ల వద్య 

శా నిశ్ళుసంతీ దుఃఖారా కోకోపహతచేతనా, 

ఆరా న్యస్యజ దృకూణి మై మెథిలీ విలలాస హ. ౧౦. 

ఫ్ 

హా కం నకు మమ కొసలే? హో సుమి తేతి భామినీ. ౧ం. 

రోకపవా దస్త ఎత్యోఒయం పండిత్రై స్నముదాహృతః, 

ఒకా దుర్లభో మృత్యుః శ్రీయా వా పురుషస్య వా. ౧౨. 

లు. చౌజహ "మేవం (కూరాభీ రాక్షసీభి రిహాఒర్చితా, 

5 రా శ్రి ఎదామి హీనా రామేణ ముహూ బా ర్త మపి దుఃఖితా, ౧౩ 

వొంతు పుణా? సి కృపణా వినళిష్యా మ్యనాథవత్, 

ఏమ, దముల్చే నః పూర్ణా వాయువేగై రివాఒ౬హాతా. ౧౪ 

భిక్హారం ఈ మపళ్యంతీ రాక్షసీవశ మాగశా, 
అరా నల దలు ఏ "కేజ్ కూ తో క ధి అ కాలం త యహతం యథా. ౧౫: 

(ఉన్నా ఇత, సీతయెతి వ్యత్యయేన షష్ట్యర్ణే తృతీయా. పరిసర్పతీ పరిసర్పంతీ, నుమభావ' 

కా 

న్నా న్ “కద ఇ న (నా విళ్ళసంతితి) దుఃఖా రా రాక్షసీవచనశవణజదుఃఖారా, ఆరా రామవిరహారా, ౧౦: 

హో రామే సుమి! న - { త న సుమి, తేత్య త సంబుద్ధా వాప ఏకారాదేశాభావ ఆరః. ౧౧ ర “౧౧. 

(లోకప్రవాదు ఇత్యాడిళ్లోకద్వయ మేకం వాక లే వ క్రీం. అకాలే అప్రాప్తకాలే, దుర్గభ ఇత్యత mM ME 14 జరీ ప బో, యత్ర యత్ 

రాలదు: 

శ క జ 
ళ్ ఇతి, ) శారా, పదార్థ రితి శేషః. 

లి ౧౪౧౨౫౯ 
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(రాక్షసీ తర్గనై 8 సితావిలాపః) 

తం పద్మదళప తాక్షం సింహవి. కొంత గామినం, 

ధన్వాః పశ్యంతి మే నాథం కృతజం (పియవాదినం, ౧౬ 
జా 

సర్వధా తేన హీనాయా రామేణ విదితాత్మనా, 

తీక్డ ౦ విష మివాఒఒస్వాద్య దుర్దభం మమ జీవితం. ౧౭ 

కీదృశం తు మయా పాపం పురా జన్మాంతర కృతం, 

యేనేదం (పాప్యతే దుఃఖం మయా ఘోరం సుదారుణ౦. గారా 

జీవితం త్యక్తు మిచ్చామి శోకేన మహతా వృతా, 
రాక్షసీభి శ్చ రక్ష్యంత్యా రామో నాఒ౭౬సొాద్యతే మయా. గికా 

ధిగస్తు ఖలు మానుష్యం ధిగోస్తు పరవశ్యతాం, 

న శక్యం య త్సరితర్య క్కు మాత్మచ్చందేన జీవితం. ౨౦ 

ఇతి (గ్రామ దామాయణే, సున్లరకాల్ణే, పంచవింశ స్సర్గః. 
౮కి 

———— నన ను దై 

దుమ ధనం సర్వేషాం స్వం భవిష్యతీ త్యాహ (త మితి, (తం) “బహావో నృప కల్యాణ 

గుణాః పుతస్య సంతి త' ఇతి _పసిద్దం. ఆత్మగుణా నుక్వా నిగహగుణా సాహ (పద్మదళషత్రాక్షం) 

దళతీతి దళం, వికసిత పద్మాక్ష మిత్యర్థః. యద్వా, | దళతీతి దళం గర్భపత్రం, విస్పష్టార్హ మేకార 

శబ్దద్వయం వా, (సింహవి[క్రాంత గామినం) ఏ[కాతం ఏ క్రమః గమనం, తద్వత్ గచ్చుతీతి తథాం ౧౬-౧౭ 

(కీదృశం త్వితి.) పరా జన్మాంత రే పూర్వజన్మని, ఘోరం సుదారుణం, అత్యంత ఘోర 

మిత్యర్థ 8, ౧౮ 

(జీవిత మితి.) రక్ష్యంత్యా రక్ష్యమాణయా. గాకా 

(ధి గితి) పరవశ్యతాం భ_ర్హృృపరతంట్రతాం, పరస్వభూతం శరీరం న స్వెచ్చయా 

త్యకుం శక మిత్యర్థః. ఆత్మచ్చం దేన మదిచ్చయా. ౨౦ 

జతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్షర కాజ్డవ్యాఖ్యానే, 

సజ్బూవింశ స్సర్గః. 

ఎరా 
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అథ షడ్వింశ స్సర్గః 

ఎంకే చట 

(పసక్షాళుముఖీ త్యెవం (బువంతీ జనకాత్మజా, 

అదోముఖముఖీ బాలా విలప్పు ముపచక్రమే. ౧ 

ఉన్మ_త్తేవ (పమ _త్తేవ (భాంతచి త్తేవ శోచతీ, 

ఉనావృత్తా కిఠోరీవ వివేష్టంతీ మహీతలే, 2 

రాఘవస్య (పమ _త్తసన్య రక్షసా కామరూపిణా, 

రావణేన (పమథ్యా౬ఒహ మానీతా (కోళతీ బలాత్, 3 

రాక్షసీవళ మాపన్నా భ_ర్త ఫ్యమానా సుదారుణం, 

చింతయంతీ నుదుఃభా రా నాహం జీనితు ముత్సహో. ళా 
అణా 

నహి మే జీవిత్తై రర్జోనై 

వసంత్యా రాక్షసిమధ్యే వినా 

వార్ధా ర్నచ భూషణై 8, 

రామం మహారథం. ౫ 

(వస _క్తేత్యాది) (ఉన్మ త్తేతి.) ఉన్మత్తా చి త్తవిభ్రమవతీ, ఉన్మాద ల్ని త్తవిభ్రమ ఇత్యు క్లే. 

(పమ త్రా అనవధానా. “ప్రమాదొ౬నవధానతే" త్యమరః. భ్రాంతచిత్తా అనవస్థితచి త్తా._ ఉపావృ్తా 

శ్రమావనోదనార్గం వేష్టితా. కిళోరీన బడబేవ. ౧-౨ 

(రాఘనస్యేత్యాది,) (ప్రమ త్తస్య అనవహితస్య. ౩-౪ 

(న హీతిఏ మే జీవితై ర్లీవనై 9, కోజన్యర్ణో నాసి, కేవలజీవితస్యా౬న పేక్షిత త్వేఒప్యర్థ 
సహితల్వేన తదపేకి స్యాత్, నేత్యాహ (నై వార్థె ర్న చ భూషజై 1) భూషతై రర్గెళ్చ సహితై ర్లీవ నై 

ర్మ నాఒర్థః. కత ఇత్యత్రాహ (వసంత్యా ఇతి రాక్షసీమధ్యవాసా ద్రామవిరహాచ్చ సర్యోపకరణ.. 
సహిత మపి జీవితం నాఒపేక్షిత మిత్యర్థః. ఫే 
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అ 

(సీతాయాః దుఃఖావేశః) 

అశ్మసొార మిదం నూన మభవా౬ప్యజరామరం, 

హృదయం మమ యేనేదం న దుఃఖేనాఒవశీర్యతే. 1! | 

ధి జ్యా మనార్యా మసతీం యా=౬ హం తేన వినా కృతా, 

ముహూర్త మపి రక్షొమి జీవితం పాపజీవితా. దె 

కాచ మే జీవితే (శద్దా నుఖే వా తం (పియం వినా, 

భ రారం సాగరాంతాయా వనుధాయా: (పియంవదం. లా 

భిద్యతాం భక్ష్యుతాం వాజఒపి శరీరం బస్ఫజా మూహం జొ ౬ 

న చాఒప్వ్యహం చిరం దుఃఖం సహాయం (పెయవర్దితా. జా 

చరజణేనాఒపసవ్యెన న స్పృళేయం నిశాచరం, 

రావణం కిం పున రహం కావమురేయం విగర్హితం. 0 

(పత్యాఖ్యాతం న జానాతి నా౬ఒ౬త్మానం నాత్మనః కులం, 

యో నృశళంసస్వథా వేన మాం (పార్గయితు మిచాతి. ౧౧ అ యి @ అ 

ఛిన్నా భిన్నా విభకా వా దీసే వాఒగ్నొ _పదీపితా, 

రావణం నోపతిక్చైయం కిం (సలాపేన వ్ శ్చిరం. ౧౨ 

(ప్రత్యాఖ్యాత మితి.) (వత్యాఖ్యాతం (పత్యాఖ్యానం. భావే నిష్టా, ఆత్మానం 

స్వస్వరూపం. 
ఇంలద. 

"ప అగ్నొ (పదీపితా వా. 

(ఛిన్నేతి) ఇన్నా ద్విఖండతయా కృతా, భిన్నా దళితా,. విభక్తా అవ యవళః కృతా, 

౧౨ 

[28] 
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కాత ః (వొజ్జః కృతజ్ఞ శ్చ సాను. కోళ శృ రాఘవః, 

సద౩తో నిరను(కోళ శంకే మద్భాగ్యసంకయా త్. ౧౩ 
వయా 

రాక్షసానాం సహ సాణి జనసానె చతురశ, 
థి © 

యే నె శన నిరసానీ స మాం కిం నా౬భిపద్య తే. ౧౪ 
వా అబద 

ణా 

నిరుడా రావణ నాఒహ మల్పవీర్యేణ రక్షసా, 

సమరః ఖలు మే భర్తా రావణం హంతు మాహ వే.  . ౧౫ థి 

విరాధో దండకారణ్య యేన రాక్షసపుంగవః, 

రణీ రామేణ నిహత స్స మాం కి న్నా౬భిపద్య తె. ౧౬ 

వం పాతి వ్రత్యదార్థ్య ముక్తా రామస్యాఒనాగమనే కారణాని బహుధా శంకే (ఖ్యాత 
పనా) | (iE వాజ్జ ౪) ది దోషవత్యపి గుణదర్శీ, “న తేఒంబా మధ్యమా మాతా గరి గ్హ్తవ్యా కథంచ నే" 

(కృత క) “కథంచి దుపకౌరేణ కృతే నె కేన తుష్యతి” తు కరీత్యా స్వా(శ్రీతై 8 కృతం 
దా మనసి కుక్వ న్ని త్య్యః. (సానుక్రోశణ) కించిత్కారకరణే “భృశం భవతి 

దుిత' ఇత్యుక్తంత్యా కెషాం వ్యసనే సతి అతిదుఃఖితః, (రాఘవః) జనిత్వాఒఒర్జితానాం గుణాంతరాణా 
ఇబవనం: గహణ మిద 0 ద్వ _క్రః) పరసమృద్ధ్యక ప్ర యోజన;, (ఖ్యాతః) ఏవం క తుగోష్ట్యూమపి 

సిద్ధః, (నిరను ము కోశ? ంకె) అస్యా మప్యవస్థాయాం నుఖ(ప్రదానాభావా న్నృశంస మాళంకే. 
వమద్భాగ్యసంక్షయాత్ మ ఎచ్భా గ్యవిపర్యయె జ్ వం వె వై పరీత్యం జాతం, ౧౩ 

ఎకదూ(తసహోయ స ంకొరిష్యతీ త్య(త్రాహ (రాక్షసానా మితి, .) జనస్థానే రక్షసాం 
చతుర్దశ సహ సాణి ఏకెన యేన రామేణ, నిరస్తాని ఘాతితాని, నః నాఒభిపద్యతే న రక్షతి. ౧౪ 

ప్రబలో రావణః కథం నీరస్య ? ఇత్యతాహ (నిరుద్దెతి.) ౧౫ 

సామర్థ్యం నిదర్శయతి (విరాధ ఇతి.) 
౧౬ 
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(సీతాయాః దుఃఖా వేళ) 

కామం మధ్యే సము దస్య లంకేయం దుప్ప్రధర్ణ ణా, 

న తు రాఘవబాణానాం గతిరోదీహ విద్యతే. ౧౭ 

కింతుత త్కారణం యేన రామో దృఢపరా కమః, 

రక్షసాఒపహృతాం భార్యా మిజ్టాం నాఒభ్యవపద్యతే. ౧౮ 

ఇహస్థాం మాం న జానీతే శంకే లక్ష్మణపూర్వజ,ః, 

జాన న్నపి హి తేజస్వీ ధర్ల ణం మర్ష యిష్యతి. ౧౯ 

హృతేతి యో౬ధిగత్వా మాం రాఘవాయ నివెదమేక్, 
గృ్మధరాజోఒపి స రణే రావణేన నిపాతితః, ౨౦. 

కృతం కర్మ మహ ్రేన మాం తథాఒభ్యవపద్యతా, 

తిషతా రావణద్వంద్వే వృదైనాఒపి జటాయుషా. ౨౧ 
© ద థి 

యది మా మిహ జానీయా ద్వర్తమానాం స రాఘనః, 

అద్య బాణై రభి కుద్ధః కుర్యా ల్లోక మరాక్షసం. ౨౨ 

విధమె చ్చ పురీం లంకాం నోషయేచ్చ మహోదధిం, 

రావణస్య చ నీచస్య కీర్తిం నామ చ నాశయేతి, ౨౩ 

అనాలా మునాలా. ల త త నడ తన పకా i చ కణానానాం. న. 
లా ను నానా నా 

అసు రామ సృమరః, తథాపి సముద్రమధ్యన్గా లంకా దుసష్ప్రధర త్యాశంక్యాహ (కామ 
న్ న థి లే లు లీ 

మితి గతిరోధి గతిపతిబంధకం. కించి దితి శేషః, ౧౭ 

ఏతత్ఫలిత మాహ (కిం త్వితి.) 

-(ఇహేతిఎ) లక్షణ పూర్వుజ ఇత్యనేన నిరను క్రోశత్వాద్మి పస క్ర్యభావ స్ప్ఫూచ తే, 

నుర్షయిష్యతీ త్యత్ర కౌకు రనుసంధెయా. రా 

ఇహో స్తీ త్యజ్ఞానే హేతు మాహ (హృతేతి) , ౨ం 

_పసంగా దాహ (కృత మితి.) అభ్యవపద్యతా రక్షతా, రావణద్యం ద్వే రావణద్వంద్వ 

యు'దే. ౨౧--౨౩ 
థి 
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తతో నిహాతనాథానాం రాక్షసీనాం గృహే గృహా, 

యథాఒహ మేవం రుదతీ తథా భూయో న సంశయః, ళా 

అన్నిష్య రక్షసాం లంకాం కుర్యా (దామ సృలక్మణః, 

న హొ హాథ్యాం రిప ర్షృష్టో ముహూర్త మపి జీవతి. ౨3 

చితాడూమాకులపథా గృ ధమండలగంకులా, 

చిరేణ తు లంకేయం శ్మశానసదృశీ భవేత్. ౨౬ 

అచింఇై వ కాలేన (పొప్ప్యామ్యావ మనోరథం, 

దుష ఏసానోఒయ మాఖ ఖ్యాతి సర్వేషాం వో విపర్యయం. ౨౭ 

యాద్చశా స్హ దృశ్యంతే లంకౌయా మశువాని వె, 
యె 

అచిరేణ తు కాలేన భవిష్యతి హత ప్రభా. ౨౮ 

నూనం లంకా హతే పాపే రావజే రాకసాధమే, 

శం యాస్యతి దుర్లర్దా (పమదా విధవా యథా. ౨౯ా 

(తత ఇతి) అహం యథా, ఏవం రుదతీ రుదం త్యస్మి, తథా నిహతనాథానాం రాక్షసీనాం, 

గ్యహౌ గృహే, భూయః భూరి, రుదంత్యః భవిష్యంతీ త్యర్ణః. ౨౪ 

(ఆన్ని ష్యేతి, ) రక్షసాం లంకా పన్విష్య కుర్యాత్ , రిపునాశన మితి శేషః. ౨౫-౨౬. 

(ఆచి నిరెణేతి్స దుష స్థానః దుర్మారః, దురాచార ఇతి యావత్. _ ౨౭ i ఖీ కి 

(-హాద్భకాజత, ఆశుభాని అశుభనూచకాని, హత వ్రభిత్య(త లంకే త్యనుకర్గః. లంకా 
క TYG అ” అ ధా కాలిన శాం హత పభా ఛవిష్యతీత్య(త్ర యాద్భశాని సూచశాని స్యుః, ఇహా లంకాయాం, 

తాద్యశా న్యషువభాని దృశ్యంత ఇత్యన్వ యః, రా 

(నూన మితి.) దుర్ధర్రేతి లంకావిశేషణం. - 
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(సీతాయాః దుఃఖావేశ ౪) 

న అద అత గి అల త్ పుణ్యోత్సవసముత్ణా చ నష్టభ ర్త సరాక్షసి, 

భవిష్యతి పురీ లంకా నష్ట్రభర్తీ యథాంగనా. ౩౦ 

నూనం రాక్షసకన్యానాం రుదంతీనాం గృహే గూ, 

శోష్యామి నచిరాదేవ దుఃథారానా మిహ ధ్వనిం. కిం 

సాంధకారా హతద్యోతా హతరాక్షసపుంగవా, 

భవిష్యతి పురీ లంకా నిర్లగ్గా రామసాయకై_ః.. 3౨ 

ది నామ న శూరో మాం రామో రకాంతలోచనః, 

జానీయా ద్వత్తమానాం మా రావణస్య నివేశనే. 233 

అనన తు నృశంసేన రావణేనాఒధమేన మే, 

సమయో య స్తు నిర్దిష్ట స్తస్య కాలోజయ మాగతః, ౩౪ 

అకార్యం యే న జానంతి నె_ర్భతాః పాపకారిణ 8, 

అభర్మా త్తు మహోత్సాతో భవిష్యతి మా సాం పతం. 3౫ 

, నిక్క త్తప్పు పుణో్యోత్సవే త్యర్థః. సరాక్షసీ రాక్షసీ 

జనమా(త్ర త్య ఇయం లంకాపరీ, స్ట సరాక్షసీ అర్జ్థాత్ హతరాక్షసా నష్టభర్తీ, 

అంగనా యథా ఆంగనేవ, పుణ్ త్సవసముత్ణా భవష్యతీ త్యన్వయః. ౩౦=౩౧ 

(సాంధకారేత్యాది.) (యదీతి స రామః, రావణస్య నివేశనే మాం వర్తమానాం జానీయా 

ద్యది తదా లంకా నిర్లగ్గా భవిష్యతీతి పూర్వేణ సంబంధః. 3౨-౩౩ 

(అనేనేతి) సమయః ద్యాదశ మాసాత్మక స్పంకేతః, తస్య కాలః, ఆగతః సన్నిహితః , 

మాసద్వయమ్యాతపరి శేషా దితి భావః. కళ 

(అకార్య మితి.) పాసకారిణః మే నె వై రృకాః, అధర్మా ద దేకోః, అకార్యం న జానంతి 

తె ర్మహోత్సాత స్సంభవిష్యతి. b 8౫ 
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నైతే ధర్మం విజానంతి రాక్షసాః పిశితాశనాః, 

(ధ్రువం మాం (పాతరాళార్ధె రాక్షసః కల్పయిష్యతి, 3౬. 

సాఒహం కథం కరిష్యామి తం వినా (ప్రియదర్శనం, 
రామం ర కాంతనయన మపశ్యంతి సుదుఃఫతా. 3౭ 

యది కళ్చి (క్పృదాతా మే విషస్యాఒద్య భవే దిహ, 

(పం వై వస్వతం దెవం పశ్యేయం పతినా వినా. ౩౮ 

ఈ నాఒజానా జ్ఞనతీం రామ సృ మాం లక్కణపూర్ణజః, 

జానంతా తే” 'న కుర్యాతాం నోర్వ్యాం హి మమ మార్గణం. ౩౯ా 

నూనం మమైవ శోకేన స వీరో లక్మణా గజః, 

దేవలోక మితో యాత _స్త్యకాg దేహం మహీతలే. ౪౦. 

ధనా దెవా స్పగంధర్వా స్సిడ్డాశ్చ పరమర్ష యః, 

మమ పశ్యంతి యే నాథం రామం రాజీవలోచనం, ౪౧ 

నన య — యజ అనాం ఆ న 

ఏత దేవ వివృణోతి (నైత ఇతి.) 

(యదీతిఎ పతినేతి నాభావ ఆరః. కెలా 
ర్న 

(నాఒజానా దితి) జీవతీం జీవంతీం, నన కుర్యాతాం కు ర్యాతా "మేవ. తదాహ వామనః 

“సంభావ్యనిషేధనివ ర్హనె ద్వౌ (ప్రతిషేధా” వితి, ౩౯ా ౪౧ 

ల అనాలా డా నాన డాం వాన వక పా డా వాడా 
ద మకా పాను దాకా 

* తదేనం మహావీరస్య మ య్యనుర క్త కస్య రామస్య మమా౬నన్వేషణే కారణం మజ్జీవనా వరిజ్ఞా 

నం వౌ, ' స్వవిప త్తి తి ర్వా, తా _త్వికవై రాగ్యం వా, (ప్రవాసదోషా న్మయి (పేమనాళో వా, మామక 

గుణహీనతా వా, మద్భాగ్యవిపర్యయో వేత్తి షట్కారణా న్యుక్చేక్షతే. (నాఒజానా దిత్యాది శోక 

షృప్కేజన.) "అథవా న. హీత్యాదిసార్థళ్లోక మేకం వాక్యం: ధర్మశామస్య, న తు కామపరస్య, పరమాత్య 

వః. ఆత్మారామ సే స్య త్యర్థః, ఇతి త త్ర దీపికా. ర న 
డా - 
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(సీతాయాః దుఃఖా వేశం) 

అథవా న హి తస్యాఒర్లో ధర్మకామస్య సమత, 

మయా రామస్య రాజర్ష ర్భార్యయా పరమాత్మనః, ౪౨ 

దృశ్యమానే భవే (త్పీతి సాహృదం నా _స్వ్యపశ్యత ౩, 

నాశయంతి కృతఘ్నా స్తు నున రామో నాశయిష్యతి. ౪3 

కిన్ను మే నగుణాః కేచిత్ కిం వా భాగ్యక్షయో మమ, 

యా౬హం సీదామి రామేణ హీనా ముఖ్యేన భామినీ, ఇల 

(శేయో మే జీవితా న్మర్తుం విహీనాయా మహాత్మనః, 

రామా దక్తిష్టచారి (తా చ్చూరా చృతునిబర్హణాతి . ౪3 

అథవా న్య_స్తశస్తా తౌ వనే మూలభలాశినౌ, 

(ఖాతరౌ హి నరశేష్టా సంవృత్తౌ వనగోచరా. ౪౬ 

_-— ద క అ ద వానా అరా నజ! 

(అథ వెతి) ధర కామస్య తస్య: కామానసేకిణ ఇత ర్ల 8, మయా భార్యయా, కోఒరః ? 
థి థి 

ఇ 

(౮ 

అద్య 
దీ పరమాత్మనః ఉత్క్బృష్టన్వభా స్య, ౮౨ 

(దృశ్యమాన ఇతి, ) సౌ సై హృదం నాఒ _న్యపశ్యతః అదృుశ్యమానే (పతి ర్న భవతి, తన్మా 

దదృళ్యాయాం మయి రామస్య క్రిం (పీతి ర్నాసే దిత్యర్థ 8. ఏవ మాశంకితం (పతిషే యథత్రి (నాశయంతీతి.) 

కృతఘ్నాః (పథము ముత్సన్నాం (ప్రీతిం నాశయంతి, న తు రామో నాశయిష్యతి. మయి (పీతి 

మితి శేషః. ఆతి 

(కం న్వితి.) నగుణా:ః దుష్క్బృతాని. . vy 

(శ్రేయ ఇతి) మర్తు మితి భావార్టే తుముకా.. మరణ మిత్యర్థః. మహాత్మనః రామా ద్విహీ 

నాయాః మహాత్మనా రామేణ హీనాయాః, తృతీయారై పంచమీ. ౪౫ 

(అథవేతి న్యస్తశప్రై సంవృత్వౌ'కీ ? మితి సంబంధః. ౪౬. 
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టె 

అథవా రాక్షనేం దేణ రావణేన దురాత్మనా, 

ఛద్మనా సాదితౌ కూరా (భాతరా రామలక్ష్మణ. 

సాఒహ మేవం గతే కాలె మర్త్తు మిచ్చామి సర్వథా, 

న చ మే విహితో మృత్యు రస్మికా దుఃఖేఒపి వర్తతి. 

ధన్యాః ఖలు మహాత్మానో మునయ స్య కకిల్బిషాః, 

జితాత్మానో మహాభాగా యెషాంన సః (పియాపియే. 
అం 

(పియా న్న సంభవె ద్దుఃఖ మ్రియా దధికం భయం. 

తాభ్యాం హొ యే వియుజ్యంతే నమ _స్టెషాం మహాత్మనాం. 

సాజఒహాం తరకా (పియా అ రామేణ విదితాత్మనా, | చ నా 

(పాణాం _సక్షెమి పాపస్య రావణస్య గతా వశం. 

ఇతి శ్రీమ(దామాయణే, సున్దరకాళ్లే, షడ్వింశ స్సర్గః. 
3 - 

హే 

రకా 

30 

(అభథవేతి.) సాదితౌ హతా. 

సా౬హ మితి.) వ రతి న రమానే. ( ) నర్తతి వర్త 

ve 

cien 

(ధన్యా ఇతి) మహాత్మానః నుహాధై ర్యాః, త్య క్తకిల్చిషాః త క్తపాపాః, బితాత్మానః 

బితాంతఃకరణాః, మహాభాగా: మహాభాగ్యాః, లుగా 

(ప్రయా దితి) ప్రియా న్న నంభవె ద్దుఃఖం, కింతు సుఖమెవ భవే దిత్యర్థః. ప్రియాత్ 

అనుకూలవ స్తునః, ఆ(పియాత్ (పతికూలవ స్తునః, అధికం భయం, తాభ్యాం (పియా(పియాభ్యాం 

నమ స్టేషాం, త ఏవ సర్వో త్తమా ఇత్యర్థః, Cc: 

సాఒహ మితి.) సాఒహం తదిలక్షణా౬హాం, కేవల[పియపరే త్యరః, (పియేణ త$ కా 
బు (9 లది (9 వీ 

ఆ(పియం (పాపా, (ప్రాణాం .స్త్యత్యు మీత్యర్హ ఒ ౫౧ 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితె, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలక్రాఖ్యానే, సుందర కాజ్జవ్యాఖ్యానే, . 

షడ్వింశ స్సర్గః. 

Ce Nef rma 



సుందరకాండే_- సప 
అమామ 

౦ శ స్సర ః 293 
వి ఓ గ్ 

అథ స పనింళ్ల స్సర్గః. 
or: గ 

mR 

ఇత్యుక్తౌ స్సితయా ఘూరా రాక్షస్యః కోధమూర్చితాః, 

కౌళ్ళ్చి జగ్ము స్త దాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః, ౧. 

తత స్సీతా ముపాగమ్య రాక్షస్యోో ఘారదర్శనాః, 

పునః పరుష మెకార్థ మనర్భార్థ మధథాఒ(బువ౯. F 

అగ్యేదానీం తనాఒనార్య పీత పాపవినిశ్చయె, 

రాక్షస్యో భకియిష్యంతి మాంస మేత ద్యథాసుఖం. (0 

సీతాం తాని రనార్యాఖి రష్యా సంతర్జితాం తదా, 

రాక్షసీ (తిజటా వృద్దా గయానా వాక్య మ(బవీత్. ళ్ 

ఆత్మానం కూ దతా౬నార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ, 

జనకస్య సుతా మిష్టాం స్నుషాం దశరథస్య చ. ౫ 
ఈ] 

స్వప్నో హ్యద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః, 

రాకసానా మభావాయ భర్తు రన్యా భవాయ చ. ౬ 

అథ స పవింశ సరః 
జనాల a 

మామ 
కా 

(ఇత్యుక్తా ఇత్యాది.) తతి మరణాధ్యవసాయం. ౧ 

(తత ఇత్యాది.) ఏకార్థం పూర్వో క్రవచనై రేకాభిధేయం, అనర్జార్గం అనర్గఫలకం, 

ఏకాత్యాదయః పూర్వో క్రార్ధ మేవ పరుషవచనం పున ర(బున న్నిత్యర్గః. అద్య అస్మ్రికా దినే, 

ఇదానీం అస్మికా క్షణే, భక్షయిష్యంతీ త్య(బువ న్నితి పూర్వేణ సంబంధః. అ 

(సీతా మిత్యాది) (త్రిజటా  విభీషణపుతీ, శయా నేత్యనేన న్వస్నవృ తాంతకథన 

త్వరోచ్యతే. ౪౬ 

[30] 
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ఏవ ముకా స్రిజటయా రాక్షస్యః (కోధమూర్చితాః, 

సర్వా ఏవాఒ(బువకా భీతా స్రీజటాం తా మిదం వచః. 

కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నోఒయం కీదృళో నిశి, 

తాసాం (శుత్వా తు వచనం రాక్షసీనాం ముఖా చ్చ్యుతం. 

ఉవాచ వచనం కాలే తిజటా స్వప్న సం(శ్రితం, 

గజదంతమయిీాం దివ్యాం శివికా మంతరిక్షగాం, 

ఆము కౌం హంససహ నేణ స్వయ య మాస్థాయ రాఘవః, 

కక మాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాడం గతః. 
aa) 

స్వప్నేచాఒద్య మయా దృష్టా వ్సీత్రా శుక్షాంబరావృతా, 

సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వత మాస్టితా, 

రామేణ సంగతా సీతా భాస్క-రెణ (పభా యథా, 

రాఘవశ్స మయా దృష్ట శ్చతుర్లంతం మహాగజం, 

ఆరూఢ శ లసంకాళం చచార సహలక్కణః, 

తత సౌ నర ళార్టూలౌె దీస్యమానా స్వతెజ తేజసా, 

శుక మ మాల్యాంబర ధరౌ జానకీం పర్యుప స్థితౌ, 
౧ 

(ఎవ ముక్తా ఇత్యాది.) నిశీ త్యనంతర మితికరణం ద్రష్టవ్యం. 

(తాసా మితి.) కాలే ఉషఃకాలే, య స్సష్నః, తత్సం(శితం. 

(గజదంత మయో మితి.) ఆగతః, లంకా మితి శేషః. 

eu 

౧౧|| 

౧౩U 

ey 

౮|| 

౧Oo=౧M౧U 

(రాఘవ శ్వెతి, ) (మహాగజ మ మారూఢ ఇతి, ) శిబికా త ఇతి శేషః. తథో క్తం స్వప్నాధ్యాయె- 

“ఆ వోహణం గోవృషకుంజరాణాం ప్రానాదశ్రై లాగ్రవనస్పతినాం, విష్టానులేపో రుదితం మృతం చ 

స్య ప్ని పష్యగమ్యాగమనం చ ధన్య" మితి, చచార, సీతాం (పతీతి శే శెషః, OIU—౧3U 
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(తిజటయా స్వస్నవివరణం౦ం) 

తత స్త్ర నగస్యాజ్న గే హ్యాకాశస్థస్య దంతినః. 

భర్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కంధ మా(శ్రితా, ౧౪|| 

భర్తు రంకా తృముత్సత్య తతః కమలలోచనా. 

చందసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణినా పరిమారతీ, ౧౫|| 
ల ర 

తత సాభ్యాం కుమారాభ్యా మాస్థిత స్స గజో త్తమః. 

సీతయా చ విళాలాత్య లంకౌయా ఉపరి స్థితః, ౧=U. 

పాండురర్ల భయు _క్తేన రథేనాఒష్టయుజా స్వయం. 

ఇహోసయాతః కాకుత్స్ట సీతయా సహ భార్యయా, ౧౭౪ 

లక్మణేన సహ (భ్యాతా సీతయా సహ వీర్యవాన్. 

ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్ని భం, 

ఉత్తరాం దిశ మాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః. ౧౯ 

తత నస నగసాాఒ| గ ఇతి.) అత దాభదశనహ। సకోకా గతాః, | తయోదశసహ,సాదిమో (తత స్తస్య వా. అ ద్వా (గాళ్ళ (5 (2 

ఒయం లోకః. గాయత్యా స్త్రయోదశ మకర ముత్ర బోధ్యం. ౧౪U 

(భర్తు రితి.) చం[ద్రనూర్యా పాణినా పరిమార్తతీతి, అత స్వప్నాధ్యాయవచనం- 
6 — అదా “పి యీ ఖర ఇ న్న 
ఆదిత కమండలం వా తు చందమండల మేన వా, స్వప్న గృృహ్హాతి హసాభ్యాం రాజ్యం సం 

ప్ప్నుయా న్మహా' దితి. ౧౫4౧౭4 

Cad ఆయ మిహ స్వస్న్మకమః - శివికాసితో రామో దృష్టః, శ్వేతపర్వతస్తా సీతా చ, తత 
థి రు < థి 

క్నీబికాయా గజ మారుహ్య, లక్ష్మణేన సహ పర్వత మభ్యేత్య, తత స్పీతాం గజస 
లంకాయా ఉపరి స్పిత్యా తాభ్యాం నహాషర్షభయు కేన రథేనేహాఒఒగత్య స్వం దేశం (పతి తాభ్యాం 

థి నవ — 

పుష్పక మధిరుహ్యా గత ఇతి, అనే క్లోకాః (పకీపాః, తేన తేన వ్యాఖ్యాతా ఇత్యాహుః. “లక్ష్మణేన 

సహ (భా(కేతీ వతత్పాదన్యా౬ఒనంతరం “సీతయా సహ వీర్యవాకా, ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం, 

సూర్యసన్నిభమ్, ఉత్తరాం దిశ మాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః, ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో 
= — చి 
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ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టి రామో విష్ణుపరా.క్రమః, 

లక్మణేన సహ | భా(తా సీతయా సహా భార్యయా, ౨0 

న హీ రామో మహాతేజా శక్యో జెతుం సురాసురై , 

రాక్షసై రాసి చా౬నై ౪ర్వా స్వర్షః పాపజనై రివ. ౨ 

రావణశ్చ మయా దృష్టః శత తై లసముత్ క్షీతః, 

రక్తవాసాః పిబ న్మత్తః కరఏరకృత[ సజః. ౨౨ 

విమానా త్పుష్పకా దద్య రావణః పతితో భువి, 

కృష్య్ణమాణః స్త్రియా దృష్టో ముండ ః కృష్ణాంబరః పునః ౨౭ 

రథేన ఖరయు కేన ర ్కక్తమాల్యానులేపనః, 
పిబం న్హైలం హస న్నృత్యకా (భాంతచి త్తాకులేం దియః. ౪ 

గర్దభిన యయౌ శ్నీఘం దక్షిణాం దిశ మాస్థితః, ౨౪|| 

పునరేవ మయా దృష్టో రావణో రాక్షనేశ్వరః. 

పతితో౬వాక్చిరా భూమౌ గర్లధా దృయమోహితః, ౨౫|| 

సహ సోళ్టాయ సంభాంతో భయారో మదవిహ్వాలః. 

ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వానా దుర్వాక్యం (పలప న్నహు, ౨౬|| 

రామో విష్ణుపరా (కమః, లక్ష్మణేన సహ (భ్రాతా సీతయా సహ భార్యయా" ఇతి పాఠ్యకమః, 

విమానే పుష్పకే స్థిత 8. 'సాండం (తిభువన” మిత్యారభ్య “రామ సత కపరా(క్రమి ఇత్యంతో (గంథః 

'పకిప్తః, (పకృతాసంగకశ్చ. “విష్ణురెవ స్వయం భూత్వే' తి ్రక్షిష్తవచనస్య _ “విష్ణసర్నాకమ'* 

౧౯౧ 

(రానణశ్నేతి.) (పిబ న్నితిఎ “తై లసముత్ త" ఇత్యనేన తైల మిత్యుపస్థాహ్యతే. కరవీర 
కృత సజ ఇత్యకారాంతత్వ మార్గం, “హాలంతా ద్వే" త్యాపో విధానాత్, _సకృబ్దస్యాబంత ల్వేన వా 

సర్వాహాః. ౨2౨-2౬ | 
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(తిజటయా స్వప్న వివరణ 0) 

దుర్గంధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమం. 

మలపంకం _పవిశ్యాఒబఒశు మగ్న స్తత స రావణః, Deu 

కంఠే బధా దళ గీవం _పమదా ర_క్రవాసినీ. 

కాళీ కరమలిపాంగీ దిశం యామ్యాం (_పకర్ష త్రి ౨౮|| 
దో య 

ఏవం తృత మయా దృష్టః కుంభకర్ణో నిశాచరః. ౨౯ 

రావణస్య సుతా స్సర్వే దృష్టా సె లసముత్క్షితాః , ౨౯ 

వరాహేణ దశ్యగీవ శ్నింకుమూరేణ చేందజిత్. 

ఉషేణ కుంభకర్ణ శ్చ (పయాతో దక్షిణాం దిశం, ౩04 
(ట్ర కరి 

ఎక స్తత మయా దృష్ట శే గతచ్చతో విభీషణః, 

శుక్ల మాల్యాంబరధర శుక్ల గంధానులేపనః, ౩౧|| 

శంఖదుందుఖినిర్హా షె రృ త్తగీతై. రలంకృత 8. 

ఆరుహ్య శ్రైలసంకాశం మెఘ_స్పనితనిస్స్వనం, ౩౨|| 

చతుర్దంతం గజం దివ్య మాస్తై తత విభీషణః. 

చతుర్చి స్పచివై స్పార్ల్గం వె హాయస ముపస్టితః, 334 
(a డి CC ఢి 

సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాది(తనిస్స నః. 

పిబతాం ర_క్రమాల్యానాం రక్షసాం ర క్తవాసనాం, ౩౪|| 

న ల 

ఏనం రావణవినాశసూచక ముక్త్వా విభీషణస్య రాజ్యపా ప్తిసూచక మాహ (ఏక స్తత్ర 

యయా దృష్ష 'ఫ్నే్యేతచ్చ. త్ర ఇత్యాదినా, వెహోయసం విమానం. DeUu=3vy 
ల సం య్. 
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లంకా చేయం పురీ రమ్యా సవాజిరథ కుంజరా, 

సాగరే పతితా దృష్టా భగ్న గోపురతోరణా, ౩౫||. 

లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణేనాజఒభిరక్షితా. 

దగ్గా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా, 3౬4 

పీత్రా క్వా లే తెలం _పన్ఫత్తా తాశ్చ వహసంత్యో మహాస్వనాః. 

లంకాయాం భస్కరూకొయాం _ప్రవిజ్ఞా గాకసస్రీయః, 32u 

కుంభకర్ణాదయ ళ్చేమే సర్వే రాక్షసపుంగవా 8. 

రకం నివసనం గృహ్య (పవిజ్ఞా గోమయ( హే, 3౮ 

అపగచ్చత నశ ధం పీతా మాప స రాఘవః. 

భఘాతయే త్ప్సరమామర్షీ సరః స్సార్దం మా రాక్షనై 8, 3౯ా4 

(పెయాం బహుమతాం భార్యాం వనవాస మను. వతాం. 

భర్తృ సతాం తర్చితాం వా౬పి నా౬నుమంస్యతి రాఘవ;ః, ౪౭4 

త దలం [|కూరవాకై ౪ ర్వ స్పాంత్వ మేవాఒభిదీయతాం.. 

అభియాచామ వై దేహే మేత ద్ది మమ రోచతే, voy 

యన్యా మేవంవిధ స్స పో దుఃఖితాయాం _పదృశ్యతె. 

సా దుఃఖై ర్వివి ధై ర్ముక్తా (పాయం పాపో త్యను _త్రమం. voy 

(అపగచ్చుళతి అపగచ్చత అపసరత, నశ్యధ్వం అదర్శనం ప్రాప్ప్నుత. ఆత్మ నేవద 

మార్గం, పీతా మాప సీతా మచి రేణాఒ ౬ స్స్ఫ్యతీత్యర్థః. సర్వః రాక్షసై స్సార్టం నూతమేత్, వ ఇతి 

సిద్దం, అపగచ్చత నశ్యధ్వ మిత్యు క్రై కే, రావణ మిత ధా కహోరో వా 3౫xu-3౯ 4 

(ప్రియా మితి.) నా౬నుమంస్యతి, న సహిష్యత ఇత్యర్థః. vol 

(త దల మితి.) అభియాచావమ, అభయ మితి శేషః, ౪౧1౪౨4 
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(త్రిజటయా రాక్ష సిసముద్బోధనం 

భ_ర్తితా మపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా. 

రాఘవాద్ది భయం ఘోరం రాక్షసానా ముపస్థితం, ౪ ౩౪1 

(పణిపాత(పసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా. 

అల మేషా పరి తాతుం రాక్షసో మహతో భయాత్, న. 

అపి చాఒస్యా విశాలాత్వె న కించి దుపలక్షయే. 

విరూప మపి చాంగెషు సుసూక్ష్మ మపి లక్షణం, wou 

ఛాయా వె గుణ్యమా(తం తు శంకే దుఃఖ ముపస్థితం. 

అదుఃఖారా మిమాం దేవీం వె హాయస ముససితాం, ౪౬4 
యా యా థి 

@ 
అర్థ సిద్ధిం తు వె దెహ్యాః పశ్యా మ్యహ ముపస్థితాం. 

రాక్షసేందవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ, vey 

a 

(భర్తితా మితి.) (కిం వివక్షయా ) అస్మాభి స్తదా భర్తితా కథం (ప్రసన్నా భవిష్యతితి 
వకు మిచ్చయా, కిం, శంకా న కర్తమవ్యే త్యర్థః. 984 

కుత ఇత్యత ఆహ ((వణిపాత వసన్నా హీతి) vey 

జస 
స్వస్నదర్శనకథ నన సీతాయా కోభనం భావీ త్యభిధాయ, శరీరలక్షణ[, పదర్శనేనాపి శుభం 

తావీ త్యాహ (అపి చేతి.) లక్షణం దుఃఖ్యపా_ప్రహేతుభూతం 'రేఖోప రేఖాదికం. ౪౫ 

తరి కుత సాదృశ దుఃఖానుభవ ౩ ఇత్య_తాహ (ఛాయేతి.) ఛాయావై గుణ్యమా(తం, 

.ఉసలక్షయ ఇత్యనుషజ్యతే. వె హాయసం విమానం, ఉపస్టితాం ప్రాపాం, దివ్యభో గార్హా మితి యావత్, 

అన౭య సు *“భాయావె గుణ్యమా[తం తూసలక్షయే, అతః అదుఃఖారాం దివ్యథో గార్లా 0౦ ఇమాం 
అ అటి యా యె ఏతే 

- దుఃఖం ఉపస్థిత మితి శంకి ఇతి, అత ఛాయావై గుణ్యం నామ కాంతివై కల్యం. “ఛాయా త్వనాత పే 

కాంతా విత్యమర ౪. యద్వా, ఛాయాఒత్రాఒనాతపః, త దై్వైగుణ్యం తస్య ఏిషమత్యం, సర్వలక్షణలవమీతా 

యా అపి ఛాయావై గుణ్య మేతావ ద్దుఃఖకర మాసీ దితి భావః, veu-veu 



240 (శ్రీముదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి షే 
క్ష టె 

నిమి త్రభూత 'మేతత్తు (శోతు మస్యా మహ (త్సియం. 

దృశ్యతే చ స్పురచ్చతుః పద్మపష్మత మివొజఒజఒయతం, ౪లాఖ 

ఈషచ్చ హృషితో వా౬ఒస్యా దకిణాయా హ్యాదక్షీణః. 

అకస్మా దేవ వై దేహ్యా బాహు రేకః (సకంపతె, భా: 

కరేణుహా స్త పతిమ స్పవ్య శోరు రను తమః, 
— m0 

వెపమాన స్ప్ఫూచయతి రాఘవం పురత స్ట తం. ౫౦౪” 

పక్షీ చ శాఖానిలయః (పహృష్టః పునః పున శ్ళోత్తమసాంత్వవాదీ. 

ఇదానీం రామవా రా శవణసూచక మాహ (నిమి త్రభూత మితి.) (చత రితి) అదకీణ 

మిత్యేత దృత్రా ప్యనుషజ్యతే. హృషితో వా హృష్ట ఇవ, పుళకిత ఇవ, పద్మప్యత మిత్యనేన రోగాదిదృష్ట 
'హేత్వంతరరాహిత్య ముక్తం. అకన్మాత్ దృష్ట హేత్వంతరం వినా, ౪౮4 =౫౦॥ 

ఏవం దేహనిమిత్త ముక్త్వా శాకున మప్యాహ (పకీతి) (పక్షీ పింగళికా, (శాఖానిలయః 
(ప్రహృష్టః,) (పునః పున క్చో త్తమసాంత్వవాద్రీ భూయో భూయో మధురవాదీ, ఉత్తరో త్తర ముత్తమ 
సాంత్వస్వరవాదీ వౌ. (సుస్వాగతాం) కోభనబంధ్యాగమన మితి యావత్. “బంధుస్వస్యజనౌ సమా" 

ఇత్యమరః. (వాచం) న్వరం, ఉదీరయానః, (చోదయతీవృరామాగమనం కథయతీవ. యద్వా, పూర్యో క్ర 
రాఘవ ఏన కర్మ. రాఘవ ముపపాదయతీవే త్యర్థః. ఆచార్యా స్తు-వక వస్య స్త ఇతి (పక్షీ గరుత్మాకా, 
భూమ్ని (ప్రశంసాయాం చ మత్వర్థీయః, తదు క్రం “భూమనిందా పళంసాసు నిత్యయోగేఒతిశాయ నే, 

సంసర్లే౬ స్తివివక్షొయాం భవంతి మతుబాదయి ఇతి. తథా చ పకి విస్తార్య (పదకిణం సంచర౯, 

(శాఖానిలయః కుసుమితపల్ల విత కాఖాయాం దృఢతరం స్థితః, ఆర్జ్రతరతరుభాగ ఏవ శాఖాతవ్యప 

దేశః, ప్రదకీణ భ్రమణం ఆర్హృశాఖావరొ్హణం దృఢత రావస్థానం చ శుభశంసి త్యర్థః, (ప్రహృష్ట 

తత్ర ఫలభోజనాదినా సంతుష్టః, (పునః పున కో త్తమసాంత్వవాదీ ఉత్తరో తరం సాంత్వవచనం 
కుర్వున్నివ స్థితః. “మూ శుచః, సద్య స్పృమాగమిష్యతి తే భర్తా, నాయ మవనర కోకస్యి ఇత్యేవం 

సాంత్వయ న్నివ స్థితః, తదుపరి (సుస్వాగతాం వాచ ముదీరఠయానః “ఏతావన్మా తం న భవతి. 

తస్య సంతాపాతిం౦క' ఇతి కథయన్నిన సితః. విరహాకి షాయా స్ఫుస్వాగతవచనం పా నామ (పతి. 
థి యాల (ఆ 

యోగిన స్పంతావాతిశయకథన మెవ. ఉక్తం హొ “తపతి తనుగాకి మదన సా మనిశం మాం 

పన రహ తేన, గృపయతి యథా శశాంకం న తథా హి కుముద్యతీం దివని ఇతి, (పునః పున... 
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(సీతయా ఆత్మజీవితవిగర్గ ణం) 
యా 

సుస్వాగతాం వాచ ముదీరయానః పునః పున శ్చోదయతీవ హృష్టః, ౫౧4 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, సున్షరకాజ్లే, స_స్తవింశ స్సర్గః. 

——— తననన లు కూ 

కోదయతీవృ పియాగమనే నిశ్చితే మజ్జనాలంకర ణాదికం కిమర్థం న కరోషీ త్యవం పీశాం చోదయతీ 

వేత్యుత్సేకా . (హృష్ట నాయికాగమనకాలికహర్షః న్వసై ్ యవే త్యేతదై లక్షణ్యం హృషితతనూరు హై. 
స్పూచయ న్నివ స్థిత 8, ఇదం పొ రామాయణ ముత్తమం కావ్యం. తథాపా = కావ్యం తావత్రి విధం, 

ఉత్తమం మధ్యమ మధమం చేతి. యత్ర వాచ్యాతిశాయి వ్యంగ్యం త దుత్తనుం. న ఏవ ధ్వని. 

రిత్యుచ్యతే. యత్ర వాచ్యానతిశాయి వ్యంగ్యం, త్ర స్మధ్యమం కావ్యం, తదెవ గుణీ భూతవ్యంగ్య 

మిత్యుచ్యతే. యత వ్యంగ్య మేవ నాస్తి, త దధనుం. తదేవ చిత్ర మిత్యుచ్యతే. వ్యంగ్యం చ 

పదగత ౦, వాక్యగతం, (పదింధగత చేత (తివిధం భవతి. ఏతత్కాండరూసప సబం ధీనా ౬నాదిభగవత్పం 

బంధివత శ్చేతన స్యోబ్టీవనే (నృ త్తస్యాఒ౬ఒచార్యస్య ప్రవృత్తి రభివ్యజ్యతే. ఉ క్తశ్చాఒయ మర్ల 

'బస్తతో రావణనీతాయాి ఇతి లోక, అత్ర లంకాపదేన శరీరం ద్యోతితం, ఎకాక్షీప్రభృతయ ఇం|దియాణి, 

రావణకుంభకర్తా వహొంకారమమకారౌ, ఇం(దజిత్సభృత యః కామ క్రోధలోభ మోహ మదమాత్పర్య 

దంభాదయః,  తాదృశలంకానిరుద్ధసీకాసదృశ _ శ్చేతనః, తస్య _ భగవద్ జ్ఞానోసదేష్టాఒఒచార్య 

తుల్యో మారుతిః. తాదృశాచార్యలక్షణ మనేన క్లోకేన సూచ్యతే. (పక్షీ పక్షిశద్దేన గమనసాధనత్వాత్ 
జ్ఞానకర్మణ ఉచ్వ్యేతే, తదుక్తం “ఉభాభ్యా మేవ పక్షొభ్యాం యథా భే పక్షిణాం గతిః, తథైవ 

జ్ఞానకర్మభ్యాం నియతా పరమా గతి రితి. జ్ఞానకర్మణో రంగాంగిభావేనాఒ౬|త సముచ్చయో వివక్షితః. 

“బ్రాహ్మణా వివిదిషంతి యజ్ఞైన దానేన తపసా౭నాశకేనే' త్రి (శుతేః, అ నేనా ఒ౬చార్యశబ్దనిర్వవన 

ము కం. “అఛచినోతి హి శాసార్లా నాచారే నాపసయత్యపి, స్వయ మాచరతే యస్మా తస్మా దావార్య 
wl ఆధి థి క ౯ ల 

ఉచ్యత ఇతి. (శాఖాశజ్చైన) వేదళాఖా ఉచ్యంతే. (నిలయశబ్దేన) త దకపరత్వం, త్యా (పత్యవాయ 

(శవణాత్ , తదు కం  శ9కౌాయాం “అదీత మపి యో వెదం విముంచతి నరాధమః, (భూణహో 

స తు విజయో వియోని మధిగచ్చతీ' తి. కించ, (నిలయ ఇత్యనేన _తదర్భవిషయకశ్రవణమనననిఏి 

ధ్యాసనరూపతదనుష్టానా న్యుచ్యంతే. అ నేనాఒ౬చార్యలక్షణ ముక్తం. తథాహుః “ఆచారో వేదసంపన్నో 
విషుభకో విముత్సరః, మం|తజో మం|తభ కళ సదా మం(త్రాశయ శుచిః. గురుభ కిసమాయు కః 

ర చి దః వాడి ఈ ల జాలి — 

స్పరాణజో విశేషతః, ఏవం లక్షణసంపన్నో గురు రిత్యభిధియత' ఇతి. (ప్రహృష్ట నదాసంతుష 
అః అబ. బె 

హృదయః, అనేన సర్వదా సేవనీయత్య ముక్తం. తథోక్తం “ఆహ్హాదశీత న్నే కాంబుః పుళకీకృత 

[31] 
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అథ అష్టా వింశ స్సర్గః. 

maa] 

సా రాక్షసేం[దస్య వచో నిశమ్య త (దావణస్యాఒ్మపియ మ[పియార్హా, 

ప్తా విత్మతాస యథా వనాంతే సింహాభిపన్నా గజరాజకన్యా. ణం 

-_ 

గాత్రవాళా, సదా పరగుణావిష్టో |ద్రష్టవ్య సృర్వదేహిభి' రితి. (పునః పున ళ్ళో త్తమసాంత్వవాదీ) 
(ఉ తమః) “ఉత్తమః పురుష _స్ప్వన్యః పరమాత్మే త్యుదాహృతి' ఇత్యుక్తః పరమాత్మా, తద్విషయం 
సాంతం శిష్యేఖ్యో వదతీ(త్యు త్తమసాం క్వవాదీ.) “త్వం మే,ఒహం౦ మే, కుత స్త, త్తదపి కుత, ఇదం 
వేదమూల్నపమాణా, దేతచ్చాఒనాదిసిద్దా దనుభవవిభవా, త్తి సాకోశ ఏవ, క్వా౬ఒ౬[కోశః ? కస్య? 

షు మమ విదితః, కోత సాకీ? సుధీ స్యా, దంత ! త్వత్పక్షపాతీ స ఇతి నృకలహే 
మధ్యస్థవ _త్త్వ" మిత్యుక్తరీత్యా భగవతి మనుష్యాణాం కలహే. “యమో వైవస్వతో రాజా 
వైష హృది స్టితః, తేన చే దవివాద స్టే మా గంగాం మా కురూకా గమి ఇతి సాంత్య 

వాదశిల ఇత్యర్థః. (పునః పున రిత్యనేన కర్షకః కదాచి న్న ఫలిత మిత్యేతావతా యథా కృషిం న 
పరిత్యజతి పునఃపున _స్టతై9వ (ప్రవర్తతే, తథాఒ౬ఒచా ర్యోఒపి కదాచిత్ స్వవచన్నాశవణేఒసి న 

నివ్నర్తత ఇత్యుక్తం. అనేనాఒఒచార్యన్య భగవతో ప్యతిశయ ఉక్తః, స హా పార్థాయ గీతా ముపదిశ్య 
పున రాశ్వమేధికే తేన పూర్వోక్త మర్గం విన్మృత్య పునః సృష్టే, నాజహం వక్ష్యామీ త్యు క్షవాకా 
“నూన మశ్రద్ధధానోఒసి దుర్మేధా శ్చాసి పాండే” త్యాదినా. కించ (సుస్వాగతాం వాచ ముదీరయానః 
సుష్టు సం|పదాయావిచ్చేదో యథా తథాఒ౬ఒచార్యపరంపరయా స్వై ఇ ఆగతాం, (వాచం) అష్లాక్షరాది 
మం తరాజరూపాం, నిర్హేతుకై ్ యవ దయయా సముదీరఠయళా “ఆచార్యాకా మసా వసా విత్యా 
భగవ త్త" ఇతి గురుపరంపరాయా అనుసంధేయత్వ మనేన సూచితం. (పునఃపున ళ్ళ్చోదయతీవ) 
ఉ క్రార్ధస్యా౬నుష్టానాయ చోదనాం దర్శయతి, అన్యథా హ్యుప దేశోఒప్యనర్థక ఏవ స్యాత్, అత 
ఎవాహు  రాచార్యాః “స్థాలిత్యే శాసితార" మితి. (హృష్టః) ఏతేన శిష్యశిక్షణం స్వ సయోజన 
మాచార్యస్యే త్యుక్తం. (తవిక్లోకీ.) ౫౧4 

ఇతి (శ్రీ గో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూష కో, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సుందర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 
స _ప్పవింశ స్సర్గః, 

కాలా. ర లం క 

అథ అషావింశ స్సర్గః, 
లయ ౧ 

(సా రాక్ష సేం ద్రస్యేత్యాది.) 
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5 ళం (సీతయా ఆత్మజీవితవిగర్హ ణం) 

సా రాకసమధ్యగతా చ భీరు ర్వాగ్భి ర్భృళం రావణతర్జికా చ, 

కాంతారమ ధ్యె విజనే విసృష్టా బాలేవ కన్యా విలలాప సీతా. ౨౨ 

సత్యం బతెదం (పవదంతి లోకే నా&.కాలమృతుు ర్భవతీతి సంతః, 

య్శతాఒహ మేవం పరిభ_ర్హస్యమానా జీవామి కించిత్ క్షణ మప్యపుణ్యా. ఆ 

సుఖా ద్విహీనం బహుదుఃఖపూర్ణ మిదం తు నూనం హృదయం స్థిరం మే, 
విశీర్యతే య న్న సహ్మ్సధాఒద్య వ(జాహతం శృంగ మివాఒచలస్య. ళా 

నైవాజఒస్తి దోషం మమ నూన మత వధ్యా౬ఒహ మన్యాఒ[పియదర్శనస్య. 

వఛావంన చాఒస్యాఒహ మను. పదాతు మలం ద్విజో మంత మివా౬ద్విజాయ.౫ 

నూనం మమాంగా న్యచిరా దనార్య శృనై) శిత 'శ్చేత్స్యతి రాక్షసం దః, 

తస్మి న్ననాగచ్చతి లోకనా థే గర్భస్థజంతో రివ శల్యకృంతః. ౬ 

(సత్య మితి, యత యేన, కించి జీవామి కుత్రితం జీవామి. ౨౪ 

న న్వాత్మహననే మహాకా దోష స్స దిత్యాశ ౦క్యాహా (నై వేతి) దోషం దోషః, అర్షం 

నప్పంసకం. అత్ర ఆత్మహననే, కథ మదోష ఇత్యాశంక్య రావణకృతా న్మరణా దాత్మనై వ మరణం 

(శేయ ఇత్యాహ (వధ్యత్రి ఆ(పియదర్శనసన్య అన్య రావణస్య, దుర్మరణత్వావిశే షేఒపి దుష్ట 

రాక్షసేన మరణ మతికష మితి భావః. తరి తదను పవేశేనాఒ౬త్మా రక్ష్యతాం, “సర్వతః ఆత్కానం గో 
యి ల్ 

పాయేి దితి (శుతే రిత్యాశ ౦క్యాహ (భావ మితి) అస్య ఆస్మి ౯ రాపణే, భావం హృదయం, అను 

(పదాతుం, నాలం న శ్రా, రామస్వత్వా దస్య. న హ్యన్యస్య స్వ మన్యోఒన్య స్కై దాతు మర్షతితి 

భావః, అనర్హ శ్చాఒయం భావోఒన్య ప్రదాన స్యె త్యము మర్థం దృష్టాంతము నాహ (ద్విజ ఇతి) 

మంత్రం వేదం. అద్విజాయ శూద్రాయ, > 

(నూన మితి.) అనా గచ్చతి, మాసద్వయా దర్వాగితి శేషః, గర్భస్టజం కో నిరుద్దనిర్గమస్య 

గర్భస్టజంతోః, శల్యక్ళంతః నాపితః, ౬ 
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లు 

దుఃఖం బతేదం మమ దుఃఖితాయా మాసౌ చిరాయాఒధిగమిష్యతో ద్వౌ, 

బద్దస్య నధ్యస్య తథా నిశాంతే రాజాపరాధా దివ తస్కరస్య. ౭ 

హా రామ హో లక్ష్మణ హా సుమ్మితే హో రామమాత స్పహ మే జనన్యా, 

ఏషా విపద్యా మ్యహ నుల్వభాగ్యా మహార వే నౌ రివ మూఢవాతా. లా 
క్ర 

తరస్వినౌ ధారయతా మృగస్య స_తే షన రూసం మనుజేందపు(తౌ, 

నూనం విశస్తా మమ కారణా తౌ సింహర్ష భౌ ద్వావివ వై ద్యుతేన. ౯ 
రి 

నూనం స కాలో మృగరూపధారీ మా మల్పభాగ్యాం లులుఖే తదానీం, 

య్శతా౬ఒర్యప్పుతం విససర్ణ మూఢా రామానుజం లక్మణపూర్వజం చ. ౧౦ 

హా రామ సత్య( వత దీర్హ బాహో రో పూర్ణ్యచందపతిమానవ క్ర, 

హో జీవలోకస్య హితః (పియ శ్చ వధ్యాం న మాం వేత్సి హి రాక్షసానాం. ౧౧ 

న అలానా 

(దుఃఖ మితి.) చిరాయ దుఃఖితాయాః, మమ ద్యా మాసొ వధస్యా౬వధిభూతె అధి 

గమిష్యతః, ఇదం దుఃఖం బత, కస్య దుఃఖ మివ? రాజాపరాధాత్ బద్దస్య, తథా నిళాంతే వధ్యన్య 

తస్క_ర స్యేవ. “దుఃఖం యభథే' తి పారే ఇవశబ్దో వాక్యాలంకారే. ౭ 

(హో రామేతి.) మూఢో వాత్యారూపో వాతో యస్యా స్పా మూఢవాతా, వాత్యాహతే 

త్యర్థః. “మూఢ స్తం దితవాతయోి రితి విశ్వః. రా 

(తరస్వినా వితి) మృగస్య రూపం ధారయతా, స్తేన జంతునా, మను కారణాత్ 
.మన్నిమి త్తం, విశసా హింసితౌ, ద్వౌ సింహర్షభా విన ద్వౌ సింహా విన దా వృషభా వివే త్యర్థః, 

వై ద్యుతెన ఆశనినా. జా 

(నూన మితి) లులుభే ప్రలోభయామాన, యత యస్మిక కాలే, విససర్దేతి సృజే 
చ్చీ ట్యు_త్తమపురుషెకవచ్చనం. రామానుజం లక్ష్మణపూర్వజం చ, పరస్పరస్య నదృళా విత్యు క్తపరస్పర 

సాదృళ్యాత్ బాల్యాతీ _పభృతి సుస్నిగ్ణతయా చ పరస్సరనిధూపకభూతౌ, ౧౦__౧౧ 
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(సీతాయాః (పాణత్యాగసన్నాహళఖ) 

అనన్యదై నత్వ మియం కమా చ భూమౌ చ శయ్యా నియమశ్చ ధర్మే, 

పత్మివతాత్వం నిఫలం మమేదం కృతం కృత ఘ్నే ష్విన మానుషాణాం, ౧౨ 

మోఘా హొ ధర్మ శ్చరితో మయాఒయం౦ తథధై కపత్నీత్వ మిదం నిరర్గం, 

యా త్వాం న పశ్యామి కృశా ఏవర్ణా హీనా తయా సంగమనే నిరాశా. ౧౩ 

పితు ర్నిదెశం నియమేన కృత్వా వనా న్నివృ త్త శ్చరిత వతశ్చ, 

స్రీభిస్తు మన్యే విపులేక్షణాభి స్త్వం రంస్య సే వీతభయః కృతార్థః, ౧౪ 

(అనన్యదై వత్వ మితి.) అనన్యదై వత్వం ఎ అృశయణీయా దేవతాఒన్యా స్తి, సా రక్షిష్య 

తీత్రి బుద్ధి ర్మ నాస్తి. “నారాయణ ముపాగమి దిత్యత్రా హ్య(పాధా న్యేన “సహ పత్న్యే' తిహ్యుక్తం. 

నారాయణ మారాధయతో రామస్య పరిచారికాఒస్మీ త్యర్థః. (ఇయం క్షమా చ రావణసరుషాక్షరాణి 

శాక్షసీనాం తర్షనభ ర్హ్ఫనాదిని రామమధురాలాపశ్రవణకుతూహలేన హ్యహం కంతవతీ. (భూమౌ చ 

శయ్యా.) “తవాఒంకే సముపావిశ' మిశ్యేవంవిధభోగః కదాచిదపి కిం న సెత్స్యతీ త్యాశయా హి 

మయా భూమౌ శయనం క్రియతే, (నియమశ్చ ధర్మే రక్షకత్వధర్మోఒపి తస్మిన్నేవెతి మనీషయా 

హి మయా స్థితం, “న త్వాం కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భస్మార్హతేజసే' త్యుక్తి రపి తం దృష్ట్వైవ 

. (పతివతాత్వం) “ఏత ద్వ్శతం మమేి త్యు క్షం (వతం వినా మమ కించి ద్వికం నా స్తీ త్యర్థః. 

పత్యు ర్వ్రత మేవ (వతం యస్యా స్పా పతివ్రతా, తస్యా భావః పతివ్రతాత్వం, (విఫలం మమెదం) 

అమోఘ మపి మోఘ మాసీత్. కస్యేవేతి చే త్తతాహ (కృతం కృతఘ్నుష్వివ మానుషాణాం) 

“ఆత్మానం మానుషం మన్య” ఇత్యుక్త రీత్యా మానుషత్వం రామన్యా ప్యగ్తి, అత _స్తదితరమాను 

.షాణాం మధ్యే కృతఘ్నేషమ కృతం కార్య మివ. అస్య కిం మూల? మితి చేత్ (మమేదం) తస్మి 

'న్న కాచి న్న్యూనకా, మమైవ దుష్క్టృత మత హీతుః, (తనిక్లోకీ.) ౧౨.౧౩ 

(పితు రితి) పితు ర్నిదేశం ఆజ్ఞాం, నియమెన అవిచ్చేదేన, కృత్వా. చరితవ్రత। 

-చరితవన్యవృ శత్రీవతః, వనా న్నివ్ఫృ త్తశ్చ సక,  స్రీవిస్త మత్తొఒపి విలక్షణాభిః స్రీభిః, త్వం రంస్యసే, 

సీతభయ;ః గతవనవాసభయః, కృతార్థః, నిస్పన్నసర్వపురుషార్థః, మవ్వినా శేన పన రహీ రూఢ్వా 

-భంస్యస ఇత భావః. | ౧౪ 
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ఆఅహాం తు రామ త్వయి జాతకౌామా చిరం వినాశాయ నిబద్దభావా, 

మోఘం చరిత్వాఒథ తపో వతం చ త్యత్షామి ధి గవత మల్చభాగ్యా. ౧౫: 

సా జీవితం కప మహాం త్యజేయం విషేణ శస్త్రెణ శితేన వా౬ఒపి, 

జస విషస్య దాతాన భా మే _స్తి కశ్చి చ్చస్త్రస్య వా వేళ్ళని రాక్షసస్య. ౧. 

ఇతీవ దెవీ బహుధా విలప్య సర్వాత్మనా రామ మనుస్మరంతీ, 

(పసవేపమానా సరిశుష్క_వ క్రా నగో_త్తమం పుష్పిత మాససాద. ౧౭ 

శోకాభితపా బహుధా విచింత్య పీతా౭.థ వేణ్యుద్గిభనం గృహీత్వా, 

ఉద్బధ్య వేణ్యుద్దిథ నేన శీఘ మహం గమిష్యామి యమస్య మూలం ౧౮ 

ఉపస్థితా సా మృదుసర్వగ్యాతీ శాఖాం గృహీత్వాఒథ నగస్య తస్య, ౧౮. 

(అహం త్వితి) త్వయి జాతకామా, అత ఏవ త్వయి నిబద్దభావా నిబద్దహృదయా, . 

వినాశాయ త్వయి నిబద్ధభా వేతి దుఃఖాతిరెకో_కిః. తపః అనశనం, (వతం నియమం, అల్బభాగ్యా: 

జన్మాంతరసుకృతరహితా, ఇదానీ మనుష్టితానాం తపో వ్రతాదీనాం జన్మాంతరఫలదత్వేన మోఘత్యో క్షిః. 

అత ఏవా౬ల్పభాగ్యే త్యుక్తం. ౧౫. 

(సా జీవిత మితి.) వెళ్ళని రాక్షసస్య, ఏవం సమ్యజ్మరణకారీ (కూరస్యాఒస్య గృహే 

కథం లభ్యత ? ఇతి భావః, ౧౬. 

(ఇతీవేత్యాది.) (కోకేతి,) వేణ్యుద్దుథనం వేణీబంధనం, యమన్య మూలం యమస్య 

సమీపం, ఆ(శేతికరణం బోధ్యం. ఇతి విచింత్య, నగో త్రమం శింశుపా మాససాద. “ింశుపాం తా. 
ముపాగమి దితి పూర్వ ముక్తం. తస్య సామీప్యేన గమన మవ్యోచ్యతే. పృష్పితం శుభనూచనం. 
యద్వా, పుష్పిత మాససాద అగ్నిపవేశం కుర్వ్యంతీ వే త్యర్థః. ౧౭.౧౮" 

(ఉపస్థితే త్యర్ణ) మేకం వాక్యం. నగస్య శాఖాం గృహీత్వా ఉపస్థితా. ౧౯౪ 



సుందరకాండే - ఏకోన[తింశ స్సర్గః 247 

(మరణోద్యు క్రయా సీతయా శుభనిమి త్తదర్శనం) 

తస్యా స్తు రామం (పవిచింతయంత్యా రామానుజం స్వం చ కులం శుభా ంగారః. 

శోకానిమి తాని తథా బహూని ధై ర్యార్టితాని (పవరాణి లోకే, 

(పొదు ర్నిమిత్తాని తదా బభూవుః పురాఒపి సిద్దా న్యుపలక్షితాని. ౨౦ 

ఇతి శ్రీమదామాయతే, సున్లరకాణ్ణే, అజ్జావింశ స్సర్గః. 

TY Uf ra 

అథ ఏకోన తింశ స్సర్గః 

౬కే 

తథాగతాం తాం వ్యథితా మనిందితాం వ్య పేతహర్షాం పరిదీనమానసాం, 

(తస్యా స్త్వతి.) స్వం చ కులం విచింతయంత్యా ఇత్యనేన దుర్మవణాతి ఫీతత్యం 

వజ్యతే. కోకానిమి తాని, శుభసూచకానీ త్యర్లః. చె ర్యార్తితాని ఆర్షితధె ర్యాణి, ధై ర్యకరాణీ త్యర్లః, ట్రోల్ వ థీ జొర్మా జల టాలీ ల్ 
లోకే |ప్రవరాణి, లోకే ద్రసిద్దానీ త్యర్గః, ప్రవరం హి ప్రసిద్ధం భవతి. ప్రాదుర్భభూవు రిత్యన్వయః. 

“పురా౭౬పి సిద్దా న్యుపలక్షీతాని, పూర్వమపి ఫలవ్యా స్పత్వేన దృష్టాని. తా న్యు_త్తరసరే వివరిష్యతి. ౨౦ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్షర కాజ వ్యాఖ్యా నే, 

అషావింశ స్పర్షః, 
లు a 

యా 3 — 

అథ ఏకోనత్రింశ స్సర్గః 

అవ వనన్ట్రున ౯ 

(తథాగతా మిత్యాది.) (తథాగతాం) “రహస్యం చ (పకాశంచే” త్యు క్తరీత్యా సర్వం యథావ 

"శాల త్కతనతో మునే రపి తథాళ బ్వప్రయోగా దిత్హ మితి పరిచ్చిద్య వకు మళక్యదుఃథాం, (తాం) 

. ధర్మిస్వరూపాతిరి క్రయత్కి౦చిదతిశయరహితాం, (వ్యథితాం) ఆశంసాయాం భూతవచ్చేతి నిష్టా. తథా చ 

-పూర్వో క్తం సర్వం ధర్మిస్వరూసమా. తం, ఇతఃపర మేవ వ్యసనాని భవిష్యంతితి మన్యమానా౦, 

“సమా ద్వాదశ తత్రాఒహం రాఘవస్య నివేశనే, భుంజనా మానుషాకా భోగాకా సర్వకామసమృద్ధిసీ' 

త్య క్తం భోగజాతం సర్వ మకించిత్కర మాసీక్, దుఃఖమేవ నిరూపక మాసీత్, (అనిందితాం) 
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శుభాం నిమిత్తాని శుభాని భేజిరే నరం (శ్రియా జుష్ట మివోపజీవినః, ౧ 

తస్యా శుభం వాను మరాళపక్ష్మరాజీవృతం కృష్ణ వి శాలకుక్లం, 
(పాస్పంద తె కం నయనం సుకేళ్యా మీనాహతం పద్మ మివాఒభితా(మం. 9 

_ భుజశ్చ చార్వంచితపీనవృ_త్తః పరార్థ్యకాళా గరుచందనార్గ =, 

అను త్తమెనా ఒధ్యుషితః (పియెణ చిరేణ వామ స్పమ వేపతాఒ౬శు. డై. 

గజెం దహ _స్త పతిమళ్చ పీన _స్తయో ర్ల్వయో స్పంహతయో స్పుజాతః, 

(పస్సందమానః పున రూరు రస్యా రామం పురస్తాత్ సిత మాచచకే. జ 

శుభం పున ర్లేమసమానవర్థ మీష(దజోధ్య_స్త మివాఒమలాక్ష్యొః, 

రామవిరహే యథా స్రాతవ్యం తథా స్థితాం, ఏవ మనవస్థానే నిందితై వ భవతి, (వ్య పతహర్షాం). 

హర్షః పూర్వ మస్యాం పసిత్వా గత ఇతి న జాతా మిత్యర్థ 8. వ్యపాభ్యా ముపసర్గాభ్యాం తథా (పతీయతే. 

(పరిదీనమానసాం) హర్ష నమాగతే ప్యాశ్రయరహితాం, పరీత్యనేన తథాఒవగమ్యతే. (శుభాం). 
గుణాధికవిషయవిరహకృత వికృతి క్వేన తద్దశాయా ఏవ సీరాజనా క రమ్యే త్యేవం సతాం, (నిమి శ్రా తాని 

శుభాని భేజిరే నిమి శ్రాని తద్విషయే శుభాని సూచయిత్యా సస తా ౦ లేఖిరే, (నరం (శ్రియా జూష్ట 

మివోపజీవినః) అర్జినో హొ లక్షీ కటాక్ష వద్విషయే కించిత్య్యుత్య స్వ(పయోజనం లభంతే, ఇమాని 

తు సాక్షా ల్ల కీవిషయే కించిత్మ్భత్య నిమి త్తస్వామిత్వం లేభిర ఇత్యర్గః. (తనిళ్లోకీ) ౧ 

శుభనిమి లా న్యేవాహ (తస్యా ఇత్యాదినా, ) ఆఅరాళం న! కం, కృష్ణ విశా లశుక్ల 0 మధ్యెక 

సీనికాయాం కృష్ణం, "సర్వతో విశాలం, శుభం చ, అభిత్మామం అభిత సామం, (పాంతర క్ర 

మిత్యర్థః. “పాంతర కే చ నేశే” ఇతి పద్మినీలక్షణాత్, ౨.౩ 

(గజేందేతి.) తయో; సులక్షణవ_త్తయా (ప్రసిద్దయోః, ఊరు? వాను ఇత్యనుషజ్యతే, 

సుజాత; సుందరః. ల 

(శుభ మితి.) శిఖరా గ్రదత్యాః వృ త్రా తా (గదంతయు కొయాః. “నిఖరం నిస్తులం నృత్త త్రి 

మిత్యుతృ్వలమాలా. శిఖరం  దాడిమఫలవీజ మిత్యన్యే న ఘంటుకాః. యద్వా, 8ఖరాకార్మ్నాగ 

దంతాయాః “ఆగాంత శుద్ధశు భ్రవృషవరా శే వాభ్య" 'శ్చేత్రి దంతస్య ; దత్రాదేశః. వాసః వస్త్రం, పరిస్రంసత. 
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(హనుమతః సీతాసమాశ్వాస నోప్ట కమ) 

వాస స్ట ఎతాయా శిఖరా గదత్యాః కించి త్సరి సంసత చారుగా(త్యాః. 3: 

ఏతై ర్నిమిత్తై రపరై శ్చ సుభూ స్పంబోధితా పాగపి * సాధుసిద్దెః, 

వాతాతపకాంత మివ _పణష్షం వరేణ వీజం (పతిసంజహర . ౬. 
య లు 0 ర్న 

తస్యాః పున ర్చింబఫలాధరోస్టం స్వత్మీభు కేశాంత మరాళపక్ష్మ, 

వక్త్రం బభా సే 4 సిత శుక్ల దంష్ట్రం రాహో ర్కుఖా చ్చం(ద ఇవ (పము క్రః. ౭ 

i 

పర్య(నంసత. అడభావ ఆర్షః. ఊరుకంపా దితి భావః. స్టితాయాః తిషంత్యా ఇతి వస్త్ర. 
౨ 

(సంసనానుగుణావస్టోక్తిః:. యద్వా, వానస్స్ర్రంసనం కాంతాగమనసూచక మితి భావః, శి ఖరదంతత్వే 
సాముద్రికం = “న్నిగ్భా స్పమానురూపా సుప జయ శ్నిఖరిణ శ్లర్లొః, దంతా భవంతి యాసాం 

తాసాం పాదే జగ త్సర్వ'* మితి “యాసాం శిఖరిణో దంతా దీర్హం జీవంతి తాః స్రీయి ఇతి చ. ౫ 

(ఏకై రితి) అపరై* పూర్వోోక్తశాకునై 8, సంబోధితా సద్యః కాంతాగమవార్తా 

భవిష్యతీతి బోధితా, వాతాతపక్షాంతం సమ్యగ్యాతాతపసంశోషితం, (ప్రణష్టం భూమా వదర్శనం 

గతం. యద్వా, (పణష్టం ప్రక రేణ కృశీభూతం, వీజం నర్షెణేవ (ప్రతిస0జహర్ష, వీజస్య (ప్రహర్షో 

నామ ఆంకురాదిభా వెన స్టూలిభూయ బహి ర్నిర్లమః, ౬ 

(తస్యా ఇతి.) స్వకిభ్రు శోభనాక్నిభూయు క్రం, కేశాః అంతే యస్య త క్కెశాంతం, 
ఉపరిభాగప్రకీర్ణాళక మిత్యర్థ 8. సిత శుక్ల దంష్ట్రం అత్యంత శుక్తదంత౦, ఏకార్టే శదబ్రద్వయ్మ పయోగో౬తి 

శ యజ్ఞాపనాయ, యథా “ముగ్ధమన్ జ్ఞ ఇతి. నీరంధత్వెన సంస క్షశుక్ష దంష్ట్ర మితి వాఒర్థః. 

షిజ్ బంధన ఇత్యస్మా ద్ధాతో ర్నిషా. 2 

ఖః సాధుసిద్దెః సమ్యక్ సంబంధి థిః, సంవాదిఖి రితి పొఠరాంతరం౦. ఇతి తిలకం. 
వాలి 

4 సితశుక్ష దంష్ష్రం పజ్రీబద్దధవళదంత మిత్యర్లః. ఇతి తత్త్యదీపికా. 
౧ య్ అ (ఎ ఇ అలి 

[82]. 
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సా వీతళోకా వ్యపనీతతందీ శాంతజ్వరా హర్ష వివృద్దస త్త్వా, 

అళోభతాఒ౬ఒర్యా వదనేన శుర్తే నీతాంశునా రాతి రిచోది తేన. రా 

ఇతి (బ్రీమ దామాయణే, సుందరకాండే, ఏకోన (తింశ స్సర్గః, 

ne 

అభ (తింశ స్పర్షః 

—=-3 లా 

హనుమా నపి వి కౌంత స్పర్వం శుుశావ తత్త్వతః, 

సీతాయా స్రీ జటాయాశ్ళ రాకసీనాం చ తర్జనం,. ౧ 

అవేక్షమాణ సాం దేవీం దేవతా మివ నందనే, 

తతో బహువిధాం చింతాం చింతయామాస వానరః. క 

యాం కపినాం సహ సాణి సుబహూ న్యయుతాని చ, 

దిక్షు సర్వాసు మారంతే సేయ మాసాదితా మయా. 0 

( సతి.) వ్యపనీతతంద్రీ నిర స్తజాడ్యా, హర్షవివృద్ధసత్వా _హర్షవికసితచిత్తా. శు కే 
శుక్ల పక్షే, 

రా 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామా యణభూష తే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్దర కాణవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోన తింశ స్సర్గః, 

——— యైనా 

అథ (తింశ స్సర్గః, 

జనమ్ 
ను నన 

(హనుమా నిపేత్యాది.) ఏ[క్రాంత। పరా(క్రమశాలీ, సీతాయా స్రీజటాయాశ్చ, సర్వం సర 
చృత్నాంతం, తర్జనం తర్జనవచనం. 

౧ 

(అవేక్షమాణ ఇతి.) చింతాం చింతయామాన చింతాం చకార. ౨ 

(యా మితి.) సర్వవానరాభిలషితోఒ.రో మయెశేన లబ్ద ఇతి విస్మితనాక. 3 
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(హనుమత: సీతాసమాళ్వాస నోప[క్రమః) 

చారణ తు నుయు_క్తేన శతో శక్తి మవేక్షతా, 

గూఢేన చరతా తావ దవేక్షిత మిదం మయా. ౪ 

రాక్షసానాం విశేషశ్చ పురీ చేయ మవేక్షితా, 

రాకసాధిపతే రస్య (పభావో రావణస్య చ. ౫ 

యుక్తం తస్యాఒ(పమేయస్య సర్వస_త్త్వదయావతః, 

సమాశ్వాసయితుం భార్యాం పతిదర్శనకాంక్షి ణీం. ౬ 

ఆహా మాశ్వాసయా మ్యేనాం పూర్ణచం దనిభాననాం, 

అదృష్ట దుఃభాం దుఃఖా రాం దుఃఖస్యాఒ౦త మగచ్చతీం. ౭ 

యద్య పస్యహ మిమాం దేవీం శోకోపహతచేతనాం, 

అనాశ్వాస్య గమివ్యామి దోషన దమనం భవేత్. లా 

గతేహి మయి త్మతేయం రాజప్పుతి యశస్విని, 

పరి తాణ మవిందంతీ జానకీ జీవితం త్యజేత్. ౯ా 

మయా చ స మహాబాహుః? పూర్ణ్శచందనిభాననః, 

సమాశ్వాసయితుం న్యాయ్యు సీతాదర్శనలా లసః, ౧౦. 

(చా రేణేతి ఇదం వక్ష్యుమాణం, తావత్ కా_ర్హేష్యన. ౪౫ 

(యుక్త మితి.) సమాశ్వాసయితుం, యుక్తం న్యాయ్యం. ౬. 

(అహ మితి.) ఆళ్వాసయామి “వ ర్తమానసామీప్యే వర్తమానవ ద్వే” తి లట్. ౭_లా 

దోషవ త్త ముపపాదయతి (గతే హీతి) కా 

(మమేతి. ) సమాశ్వాసయితుం న్యాయ్యః, సీతానందేశకథనేనేతి శేషః. ౧6 
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నిళాచరీణాం (పత్యక్ష మనర ౦ చాఒపి భాషణం, 
యొ 

కథన్ను ఖలు కర్తవ్య మిదం కృ ఛగతోఒహ్యాహాం. ౧౧ 

అనేన రాతిశేషేణ యది నాఒ౬ఒశ్వాస్యతే మయా, 

సర్వధా నా౬ స్తి సందెహాః పరిత్యక్ష్యతి జీవితం. ౧౨ 

రామశ్ళ్చ యది పృచ్చే న్యాం కిం మాం సీతాఒ(బవి ద్వచ 8, 

కి మహాంతం (సతిబూయా మసంభాష్య సుమధ్యమాం. ౧౩ 

వీతాసందెశరహితం మా మిత _స్వరయాజఒజఒగతం౦, 

నో 9 అట 5 నిర్ణహే దపి కౌకుత్ స్ట: గుద్ద _స్తే(వేణ చత్తుషా. ౧౪ 

యది చోద్యోజయిష్యామి భర్రారం రామకారణాత్, 

వ్యర్థ మాగమునం తస్య సనై న్యస్య భవిష్యతి. ౧౫ 

అంతరం త్వహ మాసాద్య రాక్షసీనా మిహ స్థితః, 

శనై రాశ్యాసయిష్యామి సంతాపబహుళా మిమాం. ౧౬ 

అహం త్వతితను శైవ వానరశ్చ విశేషతః, 
వాచం చోదాహరిష్యామి మానుషీ మిహ సంస్కతాం. ౧౭ 

(రామశ్చేతి) సీతాఒదిపీ ద్వచ ఇత్య(తేతికరణం ద్రష్టవ్యం. ౧౧-౧౪ 

(యది చేతి.) భర్తారం స్నుగీవం, వ్యర్థం, అనాశ్యాస్య గమనే తదాగమనపర్యంతం 
అమే యె శమ ద్ని 

దెవ్యాః (వాణానవస్థాన దితి భావః, ౧౫ 

(ఆంతర మితి) రాక్షసీనాం, అంతరం అవకాశం విచ్చేదం వా. రాక్షస్యసన్నిధానసమయ 

మిత్యర్థ కి, ౧౬ 

(అహం త్వీతి.) అతితనుః అతిసూక్ష్మతనుః, సంస్క్బృతాం (పయోగసౌషవలక్షణ 
(© 

సంస్కా_రుయు కాం. ౧౭ 
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(హనుమతా సీతయా సహ సంభాషణే అనర్జాశంకనం) | 

యది వాచం (పదాస్యామి ద్విజాతి రివ సంస్క్యృతాం, 

రావణం మన్యమానా మాం సీతా భీతా భవిష్యతి. ౧౮ 

వానరస్య నిశేషేణ కథం స్యా దభధిభాషణం, ౧ర౮ాU 

అవశ్య మేవ వక్తవ్యం మానుషం వాక్య మర్ధవతి . 

మయా సాంత్యయితుం శక నా౬న్యథేయ మనిందితోం ౧౯౪ 

నేయ మాలోక్య మే రూసం జానకీ భాషితం తథా. 

రక్షోభి స్తాసితా పూర్వం భూయ స్రాసం గమిష్యతి, ౨౦|| 

తతో జాతసరి(తాసా శబ్లం కుర్యా న్మనస్వినీ. 
(టు 

జానమానా విశాలాక్షీ రావణం కౌవమరూపిణం, ౨౧|| 

సీతయా చ కృతే శబ్దే సహసా రాక్షసీగణః. 
నాన్నాపహరణో ఘోర స్పమేయా దంతకోపమః, ౨౨|| 

సర్వతో వికృతాననా:ః. తతో మాం సంపరిషిప్య 

చైవ కుర్యు ర్యత్నం యథాబలం, ౨౩|| వదే చ (గహణే 

గీర్వాణ భాషయా వ్యవహారే దోష మాహ (యదీతిఎ ౧౮=౧౮| 

అథ మానుషభాషయా వ్యవహ ర్రవ్యత్వం నిశ్చినోతి. (అవశ్య మితి.) అత వాక్యస్య 

“మానుషత్యం కోసల దేశవ ర్రిమనుష్యసంబంధిత్వం వినవకితం.  తాదృగ్వాక్యసై కవ దేపీపరిచి 

.తత్యాత్ , ౧౯|| 

ఏవం మానుషభాషయా వ్యవహ ర్రవ్యత్వం నిశ్చిత్య సం(పతి తయౌ౭౬పి భాషయాఒ నేన 

వానరరూపేణ పుర స్టిత్వాఒ౬భిభాషణే దోషో= స్తీతి విచారయతి (సేయ మితి.) ౨౦౪ 

(తత ఇతి.) జానమానా జానానా, ముమాగమ ఆర్షః, D౧U— 34 
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_ ఆవ్. 

గశ్రిమ(దామాయతే, గోవిందరాజీయవి శా 

గృహ్య శాకాః (పళాఖాశ్చ స్కంధాం శో త్తమళాఖినాం, 

దృష్ట్వా విపరిధావంతం భవేయు రృయశంకితా?, 

మను రూపం చ సం పేక్ష్య వనే విచరతో మహత్. 

రాక్షస్యో భయవి(తసా భవేయు ర్వికృతాననాః, 

తతః కుర్యు స్పమాహ్వానం రాక్షిస్యో రక్షసా మపి. 

రాక్షసేం దనియు కానాం రాక్ష నేందని వేశనే. 

తే ళూలశ కిని స్రీంశ వివిధాయు ధపాణయః. 

ఆసతేయు ర్విమర్లే౬స్మికా వేగే నోద్విగ్నకారిణః, 

సంరుద్ద స్తెస్తు పరితో విధమ (నక్షసాం బలం, అన్నానా 

0 
అజాన్ 
—_—_ 

శక్నుయాంనతు సంపా పుం పరం పారం మహోదదేః, 

మాం వా గృహ్హీాయు రాప్లత్య బహవ శీ ఘకారిణః, 

న్యా దియం చా౬గ్భహితార్జా మమ చ (గహణం భవేత్, 

హింసాభిరుచయో హింసను రిమాం వా జనకాత్మజాం. 

విపన్నం స్యా త్తతః కార్యం రామను(గీవయో రిదం, 

అలర (|! 

లియే టీ - 

అలి కాట 

అనిది (1 

OU 

D౨2౯ 61 

౨౦|| 

(గృహ్యాతి. (పశాఖాః ఉపశాఖాః, విపరిధావంతం, మా మితి శేషః. 

(త ఇతి.) ఉద్విగ్నకారిణః. 

అపాం మహోదటదేః పర పొరం (పా పుం న శక్నుయా మిత కన్య యః. 

పా (మా మితి) అగ్భహీకార్జా అవిదితరామసం దేళార్దా, 

న! 

అలల ౪-౨౬ ౪ 

Dewy 

(సంరుద్ద ఇత్తి.) తైః సరిత సంరుద్దః, అత ఏవ రక్షసాం బలం, విధమజా (సహరకా, 

D౮ UY. 

2౨౯ U.-3OL, 



సుందరకాండే - (తింశ స్సర్గ ః 255 

(హనుమతా సీతయా నహ సంభాషణే అనర్జాశంసనం) 

ఉదేశే నష్షమాళ4ఒస్మి (నాక్షనై 8 పరివారికే. 
(టు రు "టి! యా 

సాగరేణ పరికిస్తే గుప్తే వసతి జానకీ, sou 

విశ స్టే వా గృహీతే వా రకోభి రయి సంయుగే, 

నా౬ఒన్యం పశ్యామి రామస్య సాహాయ్యం కార్యసాధనే, ౩ ౨|| 

వమృశంశ్చ న పశ్యామి యో హతే మయి వానరః. 

శతయోజనవి_స్తీర్ణం లంఘయేత మహోదదిం, ౩34 

కామం హంతుం సమర్గోఒస్మి సహ సాణ్యపి రక్షసాం. 

నతు శత్ష్యామి సంపా పుం పరం పారం మహోదరగేః, 8 ౪4 

అసత్యాని చ యుద్దాని సంశయో మే న రోచతే. 

కశ్చ నిస్సంశయం కార్యం కుర్యాత్ (ాజ్ల స్పసంశయం, 3 ౫61 

(ఉద్దేశ ఇతి.) ఉద్దేశే ప్రదేశే, నష్టమారే అదృష్టమారే, ఉ క్తవిశేషణే ఉద్దేశే 

'వనతీ త్యన్వయః. | ౩౧౪€| 

(విశ స్టే వేతి) సహాయ ఏవ సాహాయ్యః, తం, కార్యసాధనే సీతాదర్శనని వేదనలక్షణ 

కార్యసాధనే, 3౨౪ 

(విమృశ న్నితి) యో లంఘయేత తం న పళ్యామీ త్యన్వయః. ౩94.3 ౪4 

(అసత్యానీతి ఎ. అసత్యాని అనిశ్చితజయాపజయాని, క్షేశస్తు భూయా నితి భావః, 

తతో నైత న్మ్యమ మత మిత్యాహ (సంశయ ఇతి) సంశయః సంశయితార్డః. స చ సంగామః, 

-అథాపి తథాకరణే స ఏవ కార్యహంతా బుద్ధిహీనో నిందాభాజనం చేత్యాశయే నాహ (కశ్చేతి.) 

ప్రాజ్ఞః కః, ససంశయం కార్యం, నిస్సంశయం నిర్విచారం, కుర్యాత్, 30 



256 (శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శే 
లు 

(పాణత్యాగశ్చ వై దేహ్యా భవే దనభిభాషతే. 

ఏష దోషో మహా౯ా హి న్యా న్మమ సీతాభిధాషణే. " sey 

భూతా శ్చాఒర్భా వినశ్యంతి దేశకాలవిరోధితాః. 

విక్షబం దూత మాసాద్య తమ స్సూర్యోదయే యథా, seu 

అర్లానర్గాంతరే బుద్ది ర్నిశ్చితాఒపి న శోభతే. 
ఇ (9 0 

ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతాః పండితమానినః, 3 లా॥ 

న వినశ్యే తృథం కార్యం వైక్షబ్యం న కథం భవేత్. 

లంఘనం చ సము దస్య కథన్ను న వృథా భవేత్, ణా 

కథన్ను ఖలు వాక్యం మే శృణయా న్నోద్విజేత వా, 

ఇతి సంచింత్య హానుమాం శ్చకౌార మతిమా న్యతిం, voi 

(పాణత్యాగ శ్చేతి.) అనభిభాషణే రామసందేశానివేదనే, ఏష దోషః పూర్వో క్రసీతా 
సంత్రాసాక్రోశతన్నిమి త్తరాక్షసాగమనాదిః. సీతాఖిభాషణే వానరరూపేణ పుర స్టిత్వా౬భిభాషణే. ౩జి 

(భూతా శ్చేతి) భూతా శ్చార్గాః నిష్పన్నార్థాః, ఏక్షబం అవి వేకినం, చూత మాసాద్య దేశ 

కాలవిరోధితా సృంతః, సూర్యోదయే తమో యథా వినశ్యతి తథా వినశ్యంతీతి సంబంధః. seu 

(అర్జెతి) అత విక్టబం దూత మాసాద్యే త్యనుషజ్యతే. అర్జానర్ణాంతరే కార్యాకార్య 
విషయే, నిళ్చికాఒపి స్వామినా సచివై సృహ నిళ్చీతాఒపి, బుద్ధిః, విక్సబం దూత మాసాద్య న 

శోభతే, అకించితృ్మరా భవతీ త్యర్థః. ఏతదే వోపపాదయతి (ఘాతయంతీతి. ) | ౩౮4 

(పాగు కా దూతదోషో స్స ఏఇస్మిక౯ యథా న సు _స్తథా కర్తవ్య మిత్యాహ (న విన శ్యే 

దితి.) కార్యం స్వామికార్యం. కథం కేన ప్రకారేణ, న వినశ్యేత్ , వైక్షబ్యం బుద్దిహీనతా, మమ 

కథం న భవేత్, సము దలంఘనం కథం న వృథా భవేత్, తథా కర్తవ్య మితి శేషః. కడా! 

(కథ మితి.) అథ సీతే త్యధ్యాహార్యం, హనుమాకా, మే వాక్యం సీతా, కథం కేన ప్రకారేణ. 

శృణుయా, త్క_థం నోద్విజే తేత్రి విచార్య, మతిమాకా (పశ సమతిః, మతిం తత్కాల్ చితక ర్ర రవ్య 

వీషయాం, చకార నిష్పా దయామాసన. ' ౪౦౪. 
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(హనుమతా సీతయా సహ స్వనంభాషణే అనర్జాశంపనం) 

రామ ముకి షకర్మాణం స్వబంధు మనుకీ రయకా. 
౧౧6 0 . 

నైనా ముద్వేజయిష్యామి తదృంధుగతమానసాం, వ. 

ఇక్షైకూ౯ణొం వరిష్టస్య రామస్య విదితాత్మనః. 
అ 

శుభాని ధర్మయు కాని వచనాని సమర్పయకా, Py! 

(శావయిష్యామి సర్వాణి మధురాం ప్ర(బువకళా గిరం. 

(శర్చాస్యతి యథా హీయం తథా సర్వం సమాదధే, vy 

బహువిధం మహానుభావో జగతిపతేః (పమదా మ వేకమాణ 9. 

మధుర మనితధం జగాద వాక్యం (దుమవిటవాంతర మాస్థితో హనూమా౯ా,. ౪౪|| 

ఇతి (శ్రీమ్యదామాయణే, సున్దరకాణ్ణే, (త్రింశ స్సర్గః. 

(రామ మితి.) న్వబంధుం రామ మనుకీ రయకా “లక్షణ హేతో” రితి హేత్వర. 

శతృ|పతకయః, నైనా ముద్వేజయిష్యామి, ఏనా౦ మదూప ప్రదర్శన మంతరేణ రామస్య కీర్తనే 

నె వా౬నుట్వీగ్నాం కరిష్యూ మీత్యర 8. తద్బంధుగతమాననాం-=స చాఒసొ బంధుశ్చ తద్భంధుః రామః, 
on డు 

తద్గతమాననాం. ౪౧౪.౯2 (11 

(ఇతీతి.) జగతిపతే రితి దీరాభావ ఆరః. జగాదేతి వనక్ష్యమాణసరారసం.గహః, ౪౪౪ 
యె ల ౧థ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిలి చితే, శ్రీరామాయణభూషజే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాణవ్యాఖ్యా నే. 

[35] 

(తింశ స్సర్గః. 



య ల్? 0౦ (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషై 

అథ ఏక్కతింశ స్సర్గః 

గ కా 
ద 

ఏవం బహువిధాం చింతాం చింతయిత్య్వా మహాకపిః, 

సంశవే మధురం వాక్యం వై దెహ్యా వ్యాజహార హా. గా 

రాజా దశరథో నామ రథకుంజరవాబిమాకా, 

పుణ్యశిలో మహాోకీ ర్షిః బుజు రాసీ నృహాయ.శా: 

రాజరీ ణాం గుణ శేష సపసా చరి భి సృృమః, 
oN అ —౨ 0 

(కవర్తికులె జాతః పురందరసమో బలే. ఆ 

అహింసారతి రక్షుదో ఘృణీ సత్యపరా|కమః, 

ముఖ్య శ్చెక్వాకువంశస్య లక్ష్మివాణా లక్క వర్ణనః, ర్త 

బారి వవ్యంజనై ర్యు క్తః సృధు (శ్రీః వార్థివర్షభః, 

పృథివ్యాం చతురంతాయాం వి శుత స్పుఖద స్పువీ. వ 

కనాన డా లా 

అథ ఎక తింశ స్సర్గః. 

టె Ce su ధా 

(ఎన మిత్యాది.) చింతాం చింతయిత్వా చింతాం కృత్వా, క్ర ర్తవ్య మర్గం నిక్సి తే త్యర్థః. 
౦(శవే = సమ్యక్ (శూయలే౬స్మిన్నితి సంశవః సమీపం, నమీపే వ్యాజహార. యద్వా, 

పాకే గేయే చ మధురి మితి నం(శవే (శవణే, మధురం. జ్ఞాన ప్రసరణద్వారా ఇం దియేభ్యో 
నిస్పృృత్య విషయాకా గృహీత్వా తదనంతరం హి రసో జాయశే లోకే, ఆత న తథా, యత 
చనం ంసర్గో జాయతే తత్ర రసో జాయత ఇత్యతిశ యో క్తి. మధురం జ్ఞాన మపి తద్ద్వారా రసజనకం, 
వాకంం 'పూర్వాపర నిరూ సణం వినా స్వయం రసజనకం, వై దేహా వై దేహీనిమి త్రం, కులాను రోధేన దేహే నిస్స్సృహాయాః దేహ మపి దత్వా రసావహత్వ ముచ్యతే. 

౭ 

థం 

౧ 

(రాజేత్యాది) వితరణవ్మక్రమాదిజనితత్వేన కీ ర్రియళసో రృేదోఒవగంతవ్యః. పార్థివ 
ఆర్య వ్యంజనై ః రాజలక్షణై 8, Pas 



సుందరకాండే _ ఏకతింళ సర? 2h}: 
Oe) i 

(హనుమతా ,స్రీరామచర్మి తానుసంధాసం, 

తస్య పుత్రః (ప్రియో జ్యేష్ట స్తారాధిపనిభాననః, 

రామో నామ విశేవజ్జః _ళేష్ట స్పర్వధనుష్మతాం. a 

రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా, 
రషతా జీవలోకస్య ధర్మస్య చ పరంతపః. _ ఆ 

తస్య సత్యాభిసంధస్య వృద్ధస్య వచనా త్పితుః, 
సభార్య స్పహ చ (భా(తా వీరః (సష్మవాజితో వనం. దా 

తేన తత మహారణ్య మృగయాం పరిధావతా, 

రాక్షసా నిహతా కూరా బహవః కామరూపిణః, ౯ 

జనజ్ఞానవధం శుత్వా హతౌ చ ఖరదూషణా, 

తత స్వమరాపహృతా జానకీ రావణేన తు, 
న య్మ 

వంచయిత్యా వనే రామం మృగరూపేణ మాయయా, ౧౦|| 

స మారమాణ సాం దేవీం రామ స్స్పితా మనిందితాం, 

ఆససాద వనే మితం సుగీవం నామ వానరం, cou 

తత స్స వాలినం హత్యా రామః పరపురంజయ:. 

(పాయచ్చ త్క_పిరాజ్యం త్ర త్పుగీవాయ మహాబలః, ౧౨|| 

. (తస్యేతిఎతస్య పితు ర్వచనా ద్వనం,.ప్రవ్రాజితః గతః, స్వార్టే జిచ్. ౬ -౮' 

'(శేనేతి.) మృగయాం పరిధావతా. మృగయా : ముద్దిశ్య పరిధావతా, అనేన లీలయా ఖరాది 

వధ నకల. | . . డా 

బ్ 

' నస్టానేతి.) | జనస్టానవఢం జనస్టానరక్షోవధం, అమర్షేశాఒపహృతా అమర్షాసహృకా, 

మృగయూశే రు మృగసొందర్యేణ "వరస సమ్యగేణ వా, (పశంసాయాం రూపప్. ౧4.౧౨1 
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సుగీవేణాపి సందిష్టా హరయః కామరూపిణః. 

దిత్తు సర్వాసు తాం దేవీం విచిన్వంతి సహ సశః, ౧3౪ 

అహాం సంపాతివచనా చృతయోజన మాయతం. 

అస్యా హేతో ర్విశాలాత్ష్యా సాగరం వేగవాకా పుతః, ౧౪|| 
- య 

యథారూపొాం యథావర్జాం యథాలక్ష్మీం చ నిశ్చితాం. 

అ(శొషం రాఘవస్యాఒహం "సేయ మాసాదితా మయా, 24 

చిరరామైవ ముక్వాఒసౌ వాచం వానరపుంగవః. 

జానకీ చాఒపి త _చ్చుత్వా విస్మయం పరమం గతా, ౧౬|| 

తత స్పా వ కకెశాంతా సుకేశీ కేశసంవృతం. 

ఉన్నమ్య వదనం భీరు శింశుపా వృక్ష మైకత, ౧౭|| 

నిశమ్య వృతా వచనం క పేశ్చ దిశశ్చ సర్వాః (పదిశశ్చ వీక్ష్య. 

స్వయం _(పహర్షం పరమం జగామ సర్వాత్మనా రామ మనుస్కరంతీ, ౧౮| 

సా తిర్య గూర్ల ్ వం చ తథాఒప్యధసా న్నిరీక్షమాణా త్ర మచింత్య బుద్ధిం. 

(యథారూవా మితి.) యథారూపాం యాదృశశరీరాం, యథావర్జాం యాదృశ రూపాం, 

-యథాల&ీ సం యౌాదృశ కాంతిం, రాఘవస్య రాఘవాత్, ౧౩3౩u__౧౬_|U 

(తత ఇతి.) సుకేశీ. సిలనూక్ష్మ కేశీ, వ క్రిమ్లుః పూర్వ ము క్రత్వాత్ . ౧౭4౧౮౪4 

( సేతి.) పార్శ్వం ఆకాశం భూమిం చా&.వేక్షమాణా, అధస్తా దిత్యనేన యథా భూమిం భిత్వా 

కశ్చి న్నరః రామనామాని కీర్తయే త్రథాఒన్యతాపీ త్యపినా సంభావనోచ్యతే. శింశుపావృక్షస్యాఒ 

ధసా త్తిర్య గూర్ణ మితి వా త మచింత్యబుద్ధిం, దదర్శ. తద్యపురవలోకనాత్ పూర్వం తస్యా 

భమ్యాదయ మేవం పరిచ్చిన -తి స్మ - ఇహ లంకాయాం (ప్రవిశ్యాఒవరోధా రామమధ్యప్రవేశేనా=యం 
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(వానరదర్శనేన సీతాయాః బహువిధవికల్పనం) 

దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం సూర్య మివోదయస్థం, ౧౯౪ 

ఇతి (శిమ_దామాయతే, సున్దరకాళ్డై, ఏకతింశ స్సర్గః, 

Vo VT fam 

అథ ద్వాతింశ స్సర్గః. 

వ, 
బ్య లన దా 

తత శ్ళాథాంతరే లీనం దృష్ట్వా చలితమానసా, 
వెష్టితార్థునవ స్ర్రం తం విద్యుతృంఘాతపింగళం. ౧ 

'నిపుణతరమతి రితి నిశ్చితవఠి త్యర్థః, (పింగాధిపతే రమాత్యం) స్యరవిశేే షణాఒయం వానరః, 

కాపి న స్వతంతః. కింతు స్వసజాతీయస్య రాజ్ఞః కస్యచి దమాతో్యోఒయం, త దాజ్యకార్య 

మేత ద్ధస్తగత మితి నిళ్చితవతీ, (వాతాత్మజం) _ రామ ప్రాణన హేతుభూతమత్సాణన హేతుత్వేన 

సర్వః పాణి ప్రాణనహే హీతుక్వేన _వాయుపుశ్రో=య మిత్యవగతవతీ, (సూర్య మివోదయస్థం) రామ 
దివాకర సోదయసూచక ముదయగిరిస్ట మరుణమివ స్థితం, సూర్యః. “సూర సూర్యార్యమాదిత్య ద్వాదళా 

త్మదివాకరా'” ఇతమరః, *సూరసూతో=రుణో=౬నూరు” రిత్యు_కే స్ఫూరస్య సంబంది సూర్యః. 

దిగాదిత్యా ద్యత్. సూతతాఒపి నంబంధవిశేష ఏవ. యద్వా, సూర్యశ బన తత్సందంధ్యరుణో లక్ష్యతే. 

సూర్యోఒరుణే చ నూరే” చేతి నిఘంటు ర స్తీ త్యాహుః. కొచిత్యా దత సూర్యోఒరుణ:. 

(తనిక్టోకీ,) ౧౯4 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజవిరచిశే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాథ్యా నే, సున్లర కాజ్ణవ్యాఖ్యానే, 

ఎక(తింశ స్సర్గః 

అథ ద్వాత్రింశ స్సర్గః 

(“తత శాఖాంత రే లీని మిత్యాది) శోకద్వయ మెకాన్వయం, దృష్ట్వా పూర్వం సామాన్యతో 

దృష్ట్వా, భయా చ్చలితమానసా సతీ విశేషతో దదర్శ. వేష్టితార్డునవస్తుం వేష్టితధవళవస్త్రం, త్రం 

పూర్వో కం. OO 
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సా దదర్శ కపిం తత (పష్మశితం (పియవాదినం, 

ఫుల్లాశోకోత్క_రాభాసం త_ప్పచామీకరేక్షణం. 2: 

మెథీలీ చింతయామాస విస్మయం పరమం గతా, ౨4 

అహో భీమ మిదం రూపం వానరస్య దురాసద౦. 

దుర్నిరిక్ష మితి జ్ఞాత్వా పున రెవ ముమోహ సా, ౩4 

విలలాప భృశం సీతా కరుణం భయమోహితా, 

రామ రామేతి దుఃథార్హా లక్కణేతి చ భామినీ, yy 

రురోద బహుధా సీతా మందం మందస్వరా సతీ. > 

సా తం దృష్ట్వా హరి శేషం వినితవ దుపస్థితం, 
లు (అ ఢా 

మెఫలి చింతయామాస స్వప్నోఒయ మితి ధామినీ. ౬ 

సా ఏక్షమాణా పృథుభుగ్నవ కం శాఖామృగం(దస్య యథో_క్తకారం, 

దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం బుదిముతాం వరిషం. ౭ 
ఢా © 

నా తం సమిక్ష ౪వ భృశం విసంజ్ఞా గతాసుకల్పెవ బభూవ సీతా, 

చిరేణ సంజ్ఞాం (పతిలభ్య భూయో విచింతయామాస విశాలనే తా. రా 

mm తా ఎ అవా నా సా ఆం పా న న. 

(రురోదె త్యర్థం.) మందం, రాక్షస్యః (శుత్వా కిమిద. మితి విచారయిష్యంతీతి భయే 

నేతి భావః, ౨-౬ 

(సేతి.) వీక్షమాణా విచారయంతీ, దదర్శ - పున రనుకూలోఒయం స్యా దితి దదర్శే 
త్యర్లః. భుగ్నవ కం వకముఖం, యథో కకారం ఆజాకరం, ౭ 

థా =) శా ఆది చ 

(సా త మితి విసంజ్ఞా మూర్చితా, గతాసుకల్నా మృత(పాయా, ఇవశబ్దో వాక్యాలంకారే. 

చిరేణ:. సంజ్ఞాం (ప్రతిలభ్య, కాలేనై వ ప్రబోధకేన (ప్రబుద్ధవతీ త్యర్గః. వికృత వానర వేషదర్శ నేన 

మూర్చితా పునః కాలేన (వేబుద్దె త్యర్థః. “రా 
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-(వానరదర్శనేన సీతయా బహువిధవికల్పనం) 

స్వప్నే మయాఒయం వికృతోఒద్య దృష్ట శాఖామృగ శ్యాస్రగలటై. ర్నిషిద్దః, 
అల es అ తా మ జర జ ఆ గార a 3 స్హ్యస్తు రామాయ సలక్కణాయ తథా పితు ర్మ జనకస్య ౮ జః, జా 

స్వప్నోఒపి నొాజఒయంన హా మేఒప్తి నిదా శోకేన దుఃఖేన చ పీడితాయా:, 

సుఖంహి మే నాస్తి యతో౭స్మి హీనా తేనేందు పూర్ణ వతి మాననేన. ౧౦ 

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా విచింత్య వాదా (బువతి త మెవ, 

తస్యాఒనురూపాం చ కథాం తమర్గ మేవం (వపశ్యామి తథా శృణో మి. ౧౧ 

అహం హి తస్యాఒద్య మనోభవేన సంపీడితా తద్గతసర్వభావా, 

విచితయంకీ సతతం తమేవ తథైవ పశ్యామి తథా శృణో మి. ౧౨ 

(స్వప్న ఇతి.) స్వప్నే స్వప్నస్తానే, స్వప్నే వానరదర్శనం బందువినాశకర మితి 

ఏవం దర్శనస్య స్వపస్నత్వం సంభావ్య పున ర్యాధథార్గ్య మాహా (స్వప్నో౬పీతి.) స్యప్నా 

భావే హేతు మాహ (న హి మేఒస్తి న్మిదేతి) నిదాభావే హేతు (శోశకేనేత్యాది.) ఏవం (ప్రతిబంధ కేన 

ని దాభాన ముక్త్వా సుఖరూపహేత్వభావా చ్చ న న్నిదెత్యాహ (సుఖం హీతి ఇందుపూర్ణ పతిమాన నేన 

పూరేందుప్రతిమాన నేన. ౧ం 
Ea 

(రామేతి) సదైవ బుద్ధ్యా విచింత్య, తమేన రామమేవ, వాచా (బువతీ, తస్యాఒనురూపాం 

విచింతితస్యాఒభివదనస్యా౬ను రూపాం, కథాం తథా శృణోమి, తమర్థం క థార్హ మేవం (సపళ్యామి. 

ఏవం ఉక్షప్రకా రణ జానామీ త్యన్వయః. “తదర్ధా' మితి పాఠే అయ మర్థః - తస్యానురూపాం రామ 

కీ ర్రనస్యానురూపాం, తదర్దాం = స రామోఒర్దోఒభిధేయా యస్యాః తాం, ౧౧ 

ఉ క్ర మర్గం వివృణోతి (అహం హీతి.) 
వాటి థి 

౧.౨ 
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మనోరథ స్స్యా దిదం చింతయామి తథాఒపి బుద్ధ్యా చ వితర్క-యామి, 
కిం కారణం తస్య మా నాస్తి రూపం సువ్య కృరూపళ్చ వద త్యయం మూం. ౧౩ 

* నమో౬స్తు వాచస్పతయే సవజిణీ స్వయంభువే ఛై వ హుతాశనాయ చ, 
అనేన చోక్తం య దిదం మమా గతో వనౌకసా తచ్చ తథా౭. స్తు నాఒన్యథా.౧౪' 

త్రి శ్రీమ_దామాయతే, సున్దరకాత్లే, ద్యా(తింశ స్పర్షః. 

నాను. ననా 

అథ (తయ స్త్రింశ స్సర్గః 

సో౬ఒవతీర్య (చుమా త్తన్మా ద్వి దుమ పతిమాననః, 

వినీత వేషః కృపణః (వణివ త్యోపసృృత్వ చ. 

(మనోరథ ఇతి) (ప్రథమం, ఇదం రామనామకథయితృదర్శనం, మనోరథః అభిలాష. 

మాత్ర మితి, చితయామి. తథాపి తథా చింతాయాం సత్యా మపి, బుద్ధ్యా వితర్కయామి, మనోరథో 

న భవతీతి విచారయామి, కిం కారణ మితి చేత్, తస్య మనోరథన్య, రూపం న్నాస్తి, అయం. 

వానర స్తు సువ్య క్రరూపశ్చ మాం వదతి చ. తస్మా న్మనోరథో న భవే దేవే త్యర్థః. ౧౩. 

అనేనోక్తం సత్య మస్ట్వితి దేవతాః 'ప్రార్హయతే (నమ ఇతి) హుతాశనాయ చ 
అగ్నయే చ. ౧౪ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవఏిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్దర కాణవ్యాఖ్యా నే, 

ద్వా_తింశ స్సర్గః. 

అథ (తయస్రింశ స్సర్గః. 

Pg” rg 

(సోఒవతీ ర్యేత్యాది. .) (సః రాక్షసీషు సుపాసు లబ్జావసర ఇత్యర్గః. (కృపణః) సీతాదొన్య 

'చర్శనేన దీనః. జానన్నపి వై వెదే హవ వాచయితు మబ్రవీత్. ౧: 

మ. * రామానుజీయం. (నమో స్ట్వీతి). హుతాశనాయ చేతి సమ్యక్. అన్యథా నృ త్తభంగ. 
స్సా్యాతీ. 
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~~ A 
సుందరకా౦డె లు [తయత్త్హి౦శ 

(హనుమతః సితావృత్తాంతపరి ప్రశ్నః 

తా మ(బవఏ న్మహాతేజా హనూమా న్మారుతాత్మజః, 

శిర స్యంజలి మాధాయ సీతాం మధురయా గిరా. 2 

కా ను పద్మపలాళశాకి క్షి ష్టకౌశేయవాసిని, 

_చుమస్య శాక్రూ మాలంబ్య తిష్టసి త్వ మనింది తే. 

కిమరం తవ నె తాభ్యాం వారి (సవతి శోకజం, 

పుండరీకపలా శాభ్యాం హః వి(పకీర్ణ మివోదకం. ళా 

సురాణాం మసురాణాం వా నాగగంధర్వరత్షసాం, 

యక్షాణాం కిన్నరాణాం వా కా త్వం భవసి శోభనే. వా 

కా త్వం భవసి రుదాణాం మరుతాం వా వరాననే, 

వసూనాం వా వరారోహే దేవతా _పతిభాసి మే. జు 

కిన్ను చం(దమసా హీనా పతితా విబుధాలయాత్, 

రోహిణీ జ్యోతిషాం (శిష్టా _ష్టసర్వగుణాన్వితా, ౭ 

కా త్యం భవసి కల్యాణ్ త్వ మనిందితలోచనే, au 

(కిమర్భ మితి, ) తవ నే తాభ్యాం అనందాాశుయోగార్డా భ్యాం, కిమర్థం కస్య కులచ్చేదాయ 

యద్వా, కిమర్థం కిం చేతసి కృత్వా, (పుండరీ కేత్యాది. ) హం'తె కై తత్సొందర్యం (పణయినా రామేణ న 

దృష్ట మాసీ దితి భానః. (తనిళ్లోకీ. -) ౨ 

(సురాణా మిత్యాదిము నిర్ధారణే షష్టీ, కా త్వం, కస్య సంబంధినీ త్యర్థః. ౫-2 

(కా త్వ మితి.) Ey కల్యాణి, త్వం కా, అనిందితలోచ నే తం కౌ భవసీతి యోజనా. ౭ 

—— నాడా కలా టా 

* రామానుజీయం. “విపకీర్ణ మివోదకి మిత్యతః పరం “నురాణా మితి లోకః. అయ 

ముపరి'_పమాదా ల్లైఖిత 8. 

[34 ] 
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కోపా ద్య యది వా మోహో దృర్తార మసితేకణే. 

వసిష్టం కోపయిత్వా త్వం నాఒసి కల్యా ణ్యరుంధతీ, లా! 

కోను పుతః పితా (భ్రాతా భర్తా వా తే సుమధ్యమే. 

అస్మా ల్లోకా దముం లోకం గతం త్వ మనుళచసి, జా 

రోదనా దతినిళశ్ళా సా ద్ఫూమిసంస్సర్శనా దపి. 

న త్వాం 'దెవీ మహం మన్యే రాజ స్పంజ్హావధారణాత్ , ౧౦|| 
డు a 

వ్యంజనాని చ తే యాని లక్షణాని చ లక్షయె. 

మహిషీ, భూమివాలస్య రాజకన్యాఒసి మే మతా, ౧౧|| 

రావణేన జనస్థానా ద్భ్బలా దపహృతా యది, 

సీతా త్వ మసి భదంతేత న్మమాఒ౬చక్ష్వ పృచ్చతః, ౧౨|| 

(కోపా ద్వెతి) వసిష్టం కోపయిత్వే త్య్యతాపి పతితా విబుధాలయా దిత్యనుషజ్యతే. 

నాఒసీ త్య్మత కాకు రనుసంధేయా, లా 

(కో స్వితి) అమం లోకం గతం, య మితి శేషః. పరలోకం గతం యం ప్పృతం 

పితరం (భ్రాతరం భరారం వాఒనుకోచసి, స క ఇత్యర్థః. “గతా త్వ" మిత్యపి పాఠః, అన్మాత్ 

స్వర్గా దముం మనుష్యలోకం గతా యాత్వ మనుళోచసి, తస్యా స్టే కో వా పుత్రాది రితి 
యోజనా. కా 

(రోదనా దితి) దేవీం దేవస్త్రియం, సంజ్ఞావధారణాత్ = సంజ్ఞాయతే ఆనయేతి సంజ్ఞా, 
అక్షణం, రాజలక్షణనిశ్చయా దిత్యర్థః. ౧౦4| 

(వ్యంజనానీతి,) వ్యంజనాని _స్తనజఘనాదీని, “వ్యంజనం తేమనే చిహ్నే శ్మ(శు అ్యవయ 
వేఒపిచే' తి విశ్వః, లక్షణాని కుభావర్త రేఖాదిసాము[ దికలక్షణాని. ౧౧(=౧ఎ౨౨౪ 
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(సీతయా ఆత్మవృ త్తాంతకథనం) 

యథా హి తన వె దైన్యం రూపం చాఒప్యతిమానుషం, 

తపసా చా౬ఒన్వితో వేష స్త్వం రామమహిషీ (ధువం, zy 

సా తస్య వచనం (శుత్వా రామక్షీర్తనహర్షి తా. 

ఉవాచ వాక్యం వై దేహీ హనుమంతం (దుమా(శ్రితం, ౧౪|| 

సృథివ్యాం రాజసింహానాం ముఖ్యస్య విదితాత్మనః, 

స్నుషా దశరథన్యాఒహం శ(తునైన్య(పతాపినః, ౧ | 

దుహితా జనకస్యాఒహం వై దెహస్య మహాత్మనః. 

పీతా చ నామ నామ్నాఒహం భార్యా రామస్య దీమతః, ౧౬.|| 

సమా ద్వాదశ తతాఒహం రాఘవస్య నివేశనే. 

భుంజానా మానుషా న్ఫోగాకా సర్వకామ సమృద్ధిని, ౧౭|| 

(యథితి.) యథా యాదృశం. ౧౩||. 

(సేతి) (ద్రుమాశ్రితం _దుమమూలా్థశ్రితం. సో౬వతీర్యెతి దుమావతరణస్య 

పూర్వము క్తత్వాత్. యద్వా, పూర్వ మగ్రాదవతరణ ముక్త మితి జయం. ౧౪|| 

(సృథివ్యా మితి) (శత్రు సై న్య్యప్రతాపిన శ్నతుషు జీవత్సు న మే శ్వశురో జీవితవాకా, 

స చే దిదానీం వ రేత కథ మహ మేతాదృ! మవస్థాం ప్రాప్నుయా ? మితి భావః. ox 

(దుహిశేతి.) సీతా చ నామే త్యత నామశబ్దః (ప్రసిద్దౌ. ౧౬4 

(సమా ఇతి.) అహం ఎతాదృ్భశా వస్థా అహం, (తత) మమ శ్యశురగ్భృ హే, ద్వాదశ 

సమాః ద్వాదశ సంవత్సరా ౯, అత్యంతనంయోగే ద్వితీయా. తేనావిచ్చినై క రూపభో గభో కృత్య ముచ్యతే. 

మానుషా నిత్యనేన నా౬౬త్మనో మానుషత్వం స్వాభావిక మితి సూచ్యతే. ఛోగాకా భుంజానా అనుభ 

వంతీ. కామ్యంత ఇతి కామాః భోగోపకరణాని (సక్పందనాదీని, తేషాం సమృద్ధం సమృద్దిః, 

భావే నిష్టా. త దస్యా అ స్తీతి సర్వకామసమృద్దినీ. “అత ఇనిఠనా' వితి ఇనివ్రత్యయః. అభవ 

మితి శేషః. ౧౭౪ 
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తత్ర త్రయోదశే వర్దే రాజ్యేనేక్వైకునందనం. 
అభి షేచయితుం రాజా సోపాధ్యాయః (పచక్రమే, ౧c౮"u 

తస్మికా సం భియమాణే తు రాఘవస్యాఒభి షేచనే. 

కై కేయీ నామ భర్హారం 'దెవీ వచన మ బవీత్, ౧౯ 

న పిబయం న ఖాదెయం (పత్యహం మమ భోజనం. 

ఏష మే జీవితస్యాఒంతో రామో య ద్యభిషిచ్యతే, ౨౦|| 

యత్త దుక్రం త్వయా వాక్యం (ప్రీత్యా నృపతిస త్తమ. 

తచ్చే న్న వితథం కార్యం వనం గచ్చతు రాఘవః, ౨౧4 

ముమోహ వచనం (శుత్వా కె కేయ్యాః (కూర మ పియం, ౨౨|| 

తత స్తు స్టవిరో రాజా సత్యే ధర్మే వ్యవస్థితః, — థి ఢా 

జ్యష్టం యశస్వినం పుుతం రుద (నాజ్య మయాచత, ౨౩ (| 

తస్కి న్పితి) సంభియమాణే సనంభారాకా సంపాదయతి సతి, రాఘవసా౭౬భిపేచనే (తస్మి న్నితి.) సం థ్ 
'రామాభిషేకనిమి త్తం, దేవీ మహిషీ. ౧౮౪.౧౯ | 

(న పిబేయ మితి.) భుజ్యత ఇతి భోజనం, కూద్యం సేయం చ, రామో యద్యభి 

'షెచ్యతే తదా మమ సంబంధి యత్ భోజనం త న్న పిబేయం న థాదేయం, ఏషః అయ మధిషేకః, 

జీవితస్యాఒ౦తశ్చ. ౨౨౦4 

(య త్త దితి.) త త్పూర్వో క్తం య ద్వరదానరూపం వాక్యం, త న్న వితథం కార్యం 

చే త్తదా రామా వనం గచ్చతు. ౨౧౪ 

(స ఇతి.) దేవ్యా సంబంధి న్వకృతం వరదానం స్మృత్వా కై కేయ్యాః వచనం (శుత్వా 

యుమోహ. ౨౨6౨౨౩౪ 
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(సీతయా ఆత్మవృ త్తాంత కథనం) 

స పితు ర్వచనం (శ్రీమా నభిషేకా త్సరం (ప్రియం. 
మనసా పూర్వ మాసాద్య వాచా (పతిగృహీతవాకా, ౨౪|| 

దద్యా న్న _పతిగృష్టాయా న్న (బూయా త్కించి దపియం. 

అపి జీవితహేతో రాష రామ స్సత్యపరా(కమః, DU 

స విహా యో త్తరీయాణి మహారాణి మహాయశాః. 

విసృజ్య మనసా రాజ్యం జననై ౮౪ మాం సమాదిశత్, eu 

సాఒహం తస్యా౬ఒ(గత సూరం (పసితా వనచారిణీ, 
న లాలి థి ల 

న హి మే తేన హీనాయా వాన స్ప్వళ్ళేఒపి రోచతే, ౨౭|| 

(పాగేవ తు మహాభాగ స్పౌమితి ర్మి తనందనః. 

పూర్వజస్యాఒనుయా తార (దుమచీర్రై రలంకృ్ళతః, ౨౮U 

(స ఇతి, అభిషేకా త్సరం సియం, పితు ర్వాచనం, పివాసయాచనారూసం, పూర్ణం 

మనసా, ఆసాద్య అంగీకృత్య, అథ వాచా (పతిగృహీతవాకా, మనఃపూర్వక మంగీకృతవా 

నిత్యర్థః. ౨౪ ౨౫4 

(స ఇతి) ఉత్తరీయాణి వాసాంసి, జననై 5 కౌసల్యాయై, మాం సమాదిశత్, తన్నికే 

"త్వయా స్థాతవ్య మిత్యు క్తవా నిత్యర్థః. _ ౨౬4 

నత అట లవి ఆన ప్ (సాఒహ మితి.) అ(గతః ప్రస్థానే బాతు మాహ(న పాతి.) ౨౭4 

(ప్రాగే వేతి (పాగేవ, యద్యపి రామానంకర మేవ లక్ష్మణేన (ద్రుమచీరాదిస్వీకార 8, 

తథాఒపి తస్య త్వరాతిశయవ్యంజనాయ తథో క్రిః. (మహాభాగ) “ఆహం సర్వం కరిష్యామీ' త్రి 

(పతిజ్ఞానుసా రేణ సర్యవిధకై ౦కర్యకర ణో చితాభి షేక విఘ్న హేతుభాగ్యస ౦పన్నః (సౌ మి (తిః ) 

“సృష్ట స్త్వం వనవాసాయే” త్యు క్తవత్యాః గర్భే సంజాత, (మిత్రనందనఖ) స లక్ష్మణ స్సర్వ 

విధకై ౦కర్యక ర త్యనుకూ లై రభినందనీయః. (పూర్వజ ప్యేత్యాది.) రామకై ంకర్యానురూపత్వేన 

.1దుమచీరాదీనా మలంకరణత్య మిత్యర్థ 8. ఎ 
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తే వయం భర్తు రాదేశం బహుమాన్య దృఢ వతాః. 

_విష్టాః స్మ పురాఒదృష్టం వనం గంభీరదర్శనం, er 

వసతో దండకారణ్యే తస్యాఒహ మమితౌజసః. 

రకసా=సహాతా భారా రావణేన దురాత్మనా, sou: 

ద్వా మాసౌ తేన మే కాలో జీవితానుగహః కృతః, 

ఊర్ల ఏ౦ ద్వాభ్యాం తు వమాసాభ్యాం తత _స్తృత్యూమి జీవితం, eu 

ఇతి (శ్రమదామాయతే, సుందరకాండె, (తయ త్రింశ స్సర్గః 

సో 

అథ చతు స్ర్రీంశ స్సర్గః 

తస్యా స్త ద్వచనం (శుత్యా హానుమాజా హరియూధ పః, 

దుఃఖా ద్దుఃణాభిభూతాయా స్సాంత్వ ము _త్తర మ(బవీత్. >. 

(తే వయ మితి.) పురాఒదృష్టం పూర్వ మదృష్టం, అత గంఖిరశబ్దేన దుష్ప్ర వేశత్వం, : 

దర్శనశబ్లేన స్వరూపమ ప్యుచ్యతే. ౨౯ |_౩౦౪ 

(ద్వా వితి) ద్వౌ మాసౌ ద్విమాసరూపః కాలః, మె జీవితానుగ్రహః జీవితానుగాహకః.. 

జీవితధారణానుకూలః, కృతః, త్యక్ష్యామి, స్వయ మే వేతి భావః. ౩౧|| 

ఇతి శ్రీ గోవిందరాజనిర చితే, శ్రీరామాయణభూషతణే, శృ ౦గారతిలకాఖ్యా నె, సున్షర కాణవ్యాఖ్యానే, 

త్రయస్రీంశ స్సర్గః. 

sare 

అథి చతుప్రింశ స్సర్గః 

(తస్యా ఇతి.) దుఃఖా ద్దుఃఖాభిభూతాయాః, ఉత్తరో త్తరం దుఃఖం _పాపాయాః. యా 
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(సీతాయాః హనుమతి రావణ భమః 

అహం రామస్య సందేశా ర్రైవి దూత _స్హవా౭2.గతః, 

వై దేహి కుశలి రామ స్త్వాం చ కౌశల మబవీత్. _౨ి 

యో (బాహ్మ మస్రం వేదాంశ్చ వేద వేదవిదాం వరః, 

సత్వాం దాశరధీ రామో దేవి కౌళశల మ(బవీత్, 3 

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా భర్తు సేఒనుచరః పియః, 

కృతవా భ్యోకసంత_ప్ప శిరసా తేఒభివాదనం. ఇ 

సా తయోః కుశలం దెేనీ నిశమ్య నరసింహూయో 9, 

అ ఎ ఆ (పీతిసంహృష్ట సర్వాంగీ హానుమంత మథా=(బవీకత్. ౫ 

కల్యాణీ బత గాథేయం లౌకికీ (పతిభాతి మా, 

ఏతి జీవంత మానందో నరం వర్ష శతా దపి. ౬ 

తయా సమాగతే తస్మి౯ (పీతి రుత్చాదితాఒద్బుతా, 

పరస్పరేణ చాజఒజలాపం విశ్వసా త (పచ కతుః. త 

(అహ మితి.) తవ దూతః త్వాం (పతి (పేషితో దూత 8. ౨ 

(య ఇతి. ) వేద వే తి, వేదవిదాం వేదారజానవతాం. 3౩__౪ 
వావి థో 

(సేతి.) ప్రీతినంహృష్టసర్వాంగీ ప్రీత్యా పులకితసర్వాంగీ. ౫ 

దుఃఖబాహుశ్యేఒపి రామదర్శనప్రత్యాశయా కృచ్చే)ణ జీవంత్యాః దేవ్యా జీవనఫలన్య 

-లబ్దత్వా త్తత్సంవాదినీం గాథాం సొతి (కల్యాణీతి) కల్యాణీ సత్యార్జా, మా ప్రతిభాతి, మాం (ప్రతిభాతి, 

'వర్షశతాదపే త్యంతే ఇతికరణం బోధ్యం. ౬ 

(తయేతి.) తయా సీతయా, తస్మికా హనుమతి విషయే, అద్భుతా (పీతి రుత్సానితా, 

యరస్ప రేణేత్యాదికం నక్ష్యమాణస్య సర్గస్య సం[గ్రహః. 2 
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తస్యా స్త ద్వచనం (శుత్వా హనుమాకా హరియూథపః, 

పీతాయా శోకదీనాయా స్పమీప ముపచకమే. 

యథా యథా సమీపం స హనుమా నుపసర్పతి, 

తథా తథా రావణం సా తం సీతా పరిశంకతే, 

అహో ది గ్గుష్కుత మిదం కథితం పొ య దస్య మే, 

రూపాంతర ముపాగమ్య స ఏవాఒయం ఫ్ రావణః. 

తా మళోకస్య శాఖాం సా విముకా్య శోకర్శితా, 

తస్యా మేవాఒనవద్యాంగీ ధరణ్యాం సముపొావిశత్. 

హనుమా నపి దుఃఖా రాం తాం దృష్ట్వా భయమోహితాషమ్, 

అవందత మహాబాహు _స్తత సాం జనకాత్మజాం. 

సావైనం భయవి(తస్తా భూయో నైవాఒభ్యుదై క్షత, 

(తస్యా ఇతి.) ఉపచ్శక మే, గంతు మితి శేషః, (ప్రే బతి వాఒర్థః. 

పున శ్నంకితవతి త్యర్థః. 

౧౯ 

౧౨4 

(యథా యఖథేతి రావణం పరిశంకతే, రామకుశలకథనేన సంజాతరావణమాయాస్మరణా 
డా 

(అహో ఇతి.) మే మయా, అస్య పురతః య త్క_థితం తతి, దుష్కృతం అనుచితం 

కృతం, ఇదం అనాలోచ్య కథనం, ధిక్. అహో ఇతి ఖేదే. భేదహేతు మాహ (రూపాంతర మితి) 
వర్తత ఇతి శేషః, 

ఆదా 

(హనుమా నితి ఎ భయవిత్రస్తా భయహేతునా విత్రస్తా. 

౧౬౯ - 

(తా మళోక స్యేతి.) యద్యపి పూర్ణం శింశుపాశాఖావలంబన ముక్తం, తథా౬పి శంళు. 

పాళాఖా అకోకసంనలికేతి క్యచి చ్చింశుపే త్యుచ్యకే, క్వచి దళోక ఇతి, అతో న కక్సి దోషః. 
“2 1 

౧౧ 

O౧౨. 
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(సీతాయాః హనుమతి రావణ్యభమః) 

తం దృష్ట్వా వందమానం తు సీతా శశినిధాననా. 

అ|బవీ ద్ద్ర్ల ముచ్చ కస్య వానరం మధురస్వరా, 

మాయాం (విష్ణో మాయానీ యది త్వం రావణ స్వయం, 

ఉత్పాదయసి మ భూయ సంతాపం త్ర న్న శోభనం, 

స్వం పరిత్యజ్య రూపం యః పరి వాజకరూపధృతీ. 

జనసానే మయా దృష్ట స్వం స ఏవాఒసి రావణః, 
థి టె 

ఉపవాసకృ్ళశాం దీనాం కామరూప నిశాచర. 

ంతాపయసి మాం భూయ స్పంతప్తాంత న్న శోభనం, ౭ 

అథవా నైత దివం హి య న్మయా పరిశంకితం. 

మనసో హి మమ: (పీతి రుత్చన్నా తవ దర్శనాత్ , 

యది రామస్య దూత _స్ట్వ మాగతో భద మస్తు తే. 

పృచ్చామి త్వాం హరి_శిష్ట దియా రామకథా హి మే, 

గుణా (నామస్య కథయ (పియస్య మమ వానర, 

చిత్తం హరసి మే సౌమ్య నదీకూలం యథా రయః, 

(మాయా మితి) మాయావీ న్వత ఏవ మాయావా౯. “అస్మాయామేధాన 

218 

Gra) 

OAU: 

౧e=U 

neu 

(ఏలా ౪ 

౧౯౪ 

స్ రతి 

విన్మిపత్యయః. ఇదానీం మాయాం, ప్రవిష్టః ఆశ్రితః, స్వయం రావణస్సకా మమ సంతాప 

ముత్సాదయసీతి యది ఉత్పాదయసీతి యత్, త త్సంతాపోత్సాదనం, తే న శోభనం, తవా౬ఒప్యభీష్ట 
విరహసంతాపో భవిష్యతీ త్యర్లః. 

యు 
౧౨౪-౧౧౬ (4 

హనుమంతం రావణ మాళంక్య తజ్జనితమనః[ప్రసాద మాలోచ్య తాం శంకాం నిరా 

చే ( అథవేతి) మయా యత్ పరిశంకితం, ఏత నైవం హొ నైవ “మేవ. కుత _ఇత్యత ఆహ 

(మనస ఇతి.) | ee 

[35] 
౧౭1.౧౯ 4 
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అహో స్వప్నస్య సుఖతా యా౬హ మెవం చిరాహృతా. 

(పేషితం నామ పశ్యామి రాఘవేణ వనౌకసం, ౨౦౪ 

స్వప్నేఒపి య ద్యహాం ఏరం రాఘవం సహలక్ష్మణం. 

పశ్యేయం నా౬వసీడెయం స్వప్నో౬పి మమ వుత్సరీ, ౨౧|| 

నాఒహం౦ స్వస్న మిమం మన్య స్వప్నే దృష్ట్వా హూ వానరం... 

న శక్వోఒభ్యుదయః ప్రాప్తుం (పా _ప్ప శ్చా౬ఒభ్యుదయో మమ, ౨౨4 

కిన్ను స్యా చ్చిత్తమోహోఒయం భవె ద్వాతగతి _స్ట్వియం. 

ఉన్మాదజో నికారో వా స్యా దియం మృగతృష్టకా, ౨౩ | 

లాడు అ మా —_ పానాడనాడా. 

ఇహ రామమాతాగమన మత్యంతాసంభావిత మితి మత్వా పున రృహుధా శంకతే (అహో 

ఇత్యాదినా. ) ౨౦౪ 

(స్వప్నెఒపీకి) (స్వప్నె౬ఒపి యద్యహం వీరం) రాక్షసీమధ్యవాసకృతం దుఃఖం 

న్వ్ స్నద్భ స్లో=ఫి నివ ర్రయితుం కమ ఇతి ఏర్యాతిశయో క్తి కః. (రాఘవం సహలక్ష్మణం) విశేష 

శాయా ముభయ్య్మోర్డర్శనాతి. స్వవ్నదర్శనేఒప్యుభయో ర్టర్శనం. భవేత్. యద్వా, తదానీ ముభయో 

శేషా తౌ కిం పరస్పరం సంయుక్తొ, న వేత్యతిశంకతే. (పశ్యేయం నాఒవసీదేయం) ఏన ముభ య 

యో స్స "ప్నే దర్శనేఒపి మహ దుఃఖం నివ రత, కథంచి జీవితం ఛారయేయం,. (స్వప్నో౬పి మమ 

మత్సరీ) మద్దశాం విజ్ఞాయ రామ ఇవ స్వప్పోో౬ఒపి మయి మాత్సర్యం కరోతి, ౨౧U--౨౨U 

ఎవం యథార్థ స్వప్నపతు నిరన్య పున శ్చతురో వి భమపక్షా నుశ్చేం క్షశే(కిన్ను స్యా దితి, ) 

చిత్తమోహః, రామక్షేమవా ర్హాశవణకుతూ హలకందశళిత నిరంతర చింతాసంత తీపరిణతి వి శేషరూపః 

కోపి మనసో విభమ ఇత్యర్లః. అసత్య కి త్ర సంకల్పో వా. వాతగతిః ఉపవాసాదిప్రయు కధాతు 
థి ఆవి నా 

శక్రోభజడో వాతవికారరూపో (భమః, తదధ్యారోపో వా యథా త్వరూపస్య వాయోః పాంసుప్పంజ 

రూపవిశేషోఒధ్యారోపః. |(“ఉన్మాదజో వికారో వా ఉన్మాదో నామ విరహిణాం కళ్ళి దవస్థావి శేషః. 

తజ్ణో వికారో (భమః, (మృగతృష్టికా) అన్యస్యాఒన్యరూ పేణూఒవభాసః. చి త్తృమోహోన్మాదా 

వ్యపకృతిస్థ (ప్ర | పతిభాన ఏ శేషో, వాతగతిమృ గతృష్టి కే తు (ప్రకృతిస్టస్య. ౨34 
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(హనుమతా సితాసాంత్వనం) 

అధవా నాఒయ మున్మాదో మోహో ప్యున్యాదలక్షణః, 

సంబు ధ్యే చాజఒహ మాత్మాన మిమ౦ం చా౬ఒపి వనెకసం, ౨౪౪ 

ఇత్యేవం బహుధా సీతా సం పధార్య బలాబలం. 

రక్షసాం కామరూపత్యా న్మెన తం రాక్షసాదిపం౦ం, ౨౫౪4 

ఏతాం బుద్ధిం తదా కృత్వా కృతా సా తనుమధ్య మా. 

న (పతివ్యాజహారాఒథ వానరం జనకాత్మజా, Seu 

సీతాయా శ్చింతితం బుద్ద్వా హనుమా న్మారుకాత్మజః, 
థి 

(శ తానుకూల్రై ర్వచ నై స్తదా తాం సం పహర్షయతీ, eu 

ఆదిత్య ఇవ తేజస్వి లోకకాంత శృ యథా. 

రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవో వె,శవణో యథా, 

వి|కమే ణో పపన్న శ్చ యథా విష్ణు ర్మహాయశాః, 

సత్యవాదీ మధుర వా గేవో వాచస్పతి రర్టథా, ౨౯౪ 

న. 

_ అం లాలా లాడ! 

అనంతరో క్రచతుష్టయం నిరాకరోతి (అథవె త్యాదినా) అథవా, అయం వానర 

తద్భాషణాది(ప్రతిభాస 8, ఉన్మాదో న, మోహోఒప్వ్యున్మాదలక్షణ:ః, ఉన్మాదస్య లక్షణ మిన లక్షణం 

యస్య స తథో కః, అతః ఉన్మాదనిరాకరణేనై వ సోఒపి నిరాకృత ఇత్యర్థః. అనయో ర్నీరాకరణ 

మితర పక్షద్వయనిరాకరణస్యోపలక్షణం. కుత ఇత్యత ఆహ (సంబుధ్య ఇతి అహం ఆక్కాన మిమం. 

వనౌకసం చాపి, సంబుధ్యే సమ్యక్ జానామి. - ౨౪4 

(ఇత్యేవ మితి.) బలాబలం మోహత్వాదీనా మబలత్వం రావణత్వస్య బలవ త్ర షం చ.౨౬ | 

(సీతాయా ఇతి.) సం(పహర్షయ త్సంప్రాహర్షయత్ . Sel 

(ఆదిత్య ఇత్యాది.) (రాజిత) కుబేరస్య _ సర్వలోకరాజత్వ ముక్తిం. “రాజాధిరాజాయ 

(ప్రసహ్య సాహినే, నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహ' ఇతి. సత్యమధురవా క్ష్యం బృహస్పలె 

=౨లా (= ౨౯౪ 
- ర్వాచస్పతిత్వాదేన. 



278 శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషే . 

రూపవా న్సుభగ (శ్రీ) మాకా కందర్ప ఇవ మూ ర్హిమాకా. 
స్తాన కోధః (పహరా చ (శేషో లోకే మహారథః, sou 
థి: అణాల © . 

బాహుచ్చాయా మవష్టట్టి' యస్య లోకో మహాత్మనః 

అపకృష్యాఒ౬ శమపథా న్మృగరూపేణ రాఘవం, 

కూన్యే: యేనా౭_పనీతా౬సి తస్య (దక్ష్యసి య త్సలం. ౩౨ 

నచిరా (దావణం సంఖ్యే యో వధిష్యతి వీర్యవాకా, 

రోష(పముక్తె రిషుభి ర్హ పలద్భి రివ పావై _8. 

తేనాఒహం (పేషితో దూత _స్వ్వత్సకాళ మిహాఒ౬గత$ః, ౩3 ( 

త్వద్వియోగేన దుఃఖార్త స్ప త్వాం కొళల మ(బవీత్, 

లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా స్పుమి తానందవర్షనః, 

అభివాద్య మహాబాహు స్పత్వాం కెౌళ్లల మ్మ బఏత్. 3౫ 

రామస్య చ సభా దేవి సుగీవో నామ వానరః, 

రాజా వానరముఖ్యానాం స త్వాం కౌళల మ బపీక్. 3౬ 

నిత్యం స్మరతి రామ సాం సను(గీవ స్పలక్ష్మణ:ః, 

దిష్ట్యా జీవసి చై దేహి రాకతసీవశ మాగతా. ౩3౩ 

లా తామా రాల లనాననాలనాలు. 

(రూసవాళ్ళా సౌందర్యవాక, సుభగః రమణీయః,  (శ్రీమాకా కాంతిమా౯ా, స్థానే 
1కోధస్టానే [(ఆేధః యస్యా౭సౌ స్థానక్రోధః, (పహ ర్రా కోధవిషయే (సహరా, ఆదిత్య ఇ వేత్యాదినా 

ఉక్పెర్విశేషణై. ర్విశిష్టో రామ ఇతి యోజ్యం. 304 

(బాహుచ్చాయా మిత్యాది.) లోకః, మహాత్మనో యస్య బాహుచ్చాయాం, అవష్టబ్ధః 

ఆధశ్రితః, తం, మృగరూపేణ ప్రశ స్తమృగేణ హేతునా, ఆశ్రమపదా' దపకృష్య కూన్యే యేనా౬ 

వనీకాఒసి తస్య. రావణస్య, య తృలం మరణరూపం. తత్ (దక్షుసీతి యోజనా, యద్వా, 

తాహుచ్చాయా మవషట్లో యస్య లోకో మహాత్మనః, అసావాదిత్య ఇవ తేజస్వీ .త్యేవం 
యాజనా.. ఒం... వైచి 



తత్యర్థ్ 1. 

సుందరకాండే = పజ్బా(తిం శ స్సర్గః 

(హనుమతా సీతాసా_న్వనం) 

నచిరా ద్ద్రక్యు సే రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం, 

మధ్యే వానరకోటీనాం సుగీవం చాఒమితెౌజసం. 

అహం నస్నుగీవసచివో హనుమా న్నామ వానరః, 

(పవిష్టో నగరీం లంకాం అంఘయిత్వా మహోదధిం. 

కృత్యా మూర్తీ పదన్యాసం రావణస్య దురాత్మనః, 

త్వాం _దష్షు ముపయాతో=హం సమాశ్రిత్య పరా(కమం. 

నాఒహ మస్కి తథా దేవి యథా మా మవగచ్చసి, 

విశంకా త్యజ్యతా మేషా (శద్ధత్స్వ వదతో మమ. 

ఇతి (శ్రమ దామాయణే, సున్షరకొట్డే, చతుస్రుంశ స్సర్గః 

నూకు... 

అథ పజ్న్బా(తింశ స్సర్గః, 

తా 

తాం తు రామకథాం (శుత్వా వె దేహీ వానర ర్షభాత్, 

ఉవాచ వచనం సాంత్వ మిదం మధురయా గిరా. 
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౩౮ 

2౯ 

౯0 

ఆం. 

(నాఒహ మితి.) వంచనార్గం పరిగృ హీత వేష ఇతి మాం యథాఒవగచ్చసి తథా నాస్మీ 

శెరా=ళగ౧ 

వారి శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాజ్ధవ్యాఖ్యానె. 

చతు శ్రీంశ స్సర్గ 8. 

మ 

అథ పజ్బు.తింశ స్సర్గః. 

(తోం త్విత్యాది.) 



2178 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిళి షే 
రు 

క తే రామేణ సంసర్షః కథం జానాసి లక్ష్మణం, 

వానరాణాం నరాణాం చ కథ మాపీ తృమాగమః, చ్చే స 

యాని రామస్య లింగాని లక్మణస్య చ వానర, 

తాని భూయ స్పమాచత్వ న మాం శోక స్పమావిశేత్, 3. 

కీదృశం తస్య సంసానం రూపం రామస్య కీదృశం, 
63. 

కథ మూరూ కథం బాహూ లక్ష్మణస్య చ శంస మె. ౪ 

ఏవ ముక్తస్తు వై దెహ్యా హానుమా న్యారుతాత్మజః, 

తతో రామం యథాత త్త మాఖ్యాతు ముపచ|కమే. ౫ 

జానంతీ బత దిష్ట్యా మాం వైదెహి పరిపృచ్చసి, 

దం కాడి ఇంపాంచ అద భర్తుః కమలప తాకి సంస్ధ నం లక్ష్మణస్య చ. అ 

యాని రామస్య చిహ్నోని లక్మీణస్వ చ యాని చె, 

లక్షితాని విశాలాక్షి వదత శృణు తాని మె. ౭ 

(యాసీతి,) లింగాని చిహ్నాని, ౨౩ 

(కీదృశ మితి.) సంసానం అవయవసన్ని వేశః,. రూపం ఆకారః, వరః కాంతి రాక. ౪-౫ 
థి ౬9 

(జానంతీ త్యాది ఏబతే త్యామం[త్రణే. జానంతీ త్వం దిష్ట్యా మాం పరిపషృచ్చసీతి సంబంధః. 

లక్షీతాని త్వయా దృష్టాని, మే మత్తః. ౬౭ 

జ్ 

x తనిక్లోకీ, గురుకులవాసాయోగ్యానాం వానరాణాం వసిష్టకిషా్యణాం చ ఈదృససమాగమజ. 

"కథం జాతః?, శాస్త్రవళ్యానా మేవ గురుకులవాస యోగ్యత్వాత్ . 
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(హనుమతా శ్రీరామగుణరూపలక్ష ణాదివర్ణనం) 

8 రామః కమలప, తాక్ష సృ్పర్వస_త్త్వమనోహరః, 

రూపదాకీణ్యసంపన్నః (పసూతో జనకాత్మజే, 

తేజసా ౬_౭_దితరసంకాళ 8 క్షమయా సృథివిసమః, 

బృహస స్పతి తిసమో బుద్దా యశసా వాసదోపమః. 

(రామ ఇతి.) (రామః) సర్వాంగసుందర ౪ (కమలప శ్రౌతుః) కాంతి పవాహే ఆవ ర్త ఇవ 

అత్యంత మా కర్షకనయనళోభః, తాదృశనయనసౌందర సీమాభూమి మాహ (సర్వసత్త క్వమనోహారః, ) 

తిర్యగ్గాతితయా విటపా ద్విటపం ప్ల వతో మమాపి చిత్రాపహారకః. అవిశేషజ్జసా గ్థపి మనోహర ఇత్యర్థః. 

(రూపదాకీణ్యసంపన్నః రూప మిత్యేత ద్విగహగుణానా ముపలక్షణం, దాషీణ్య మి త్యాత్మ 

గుణానా ముపలక్షణం, దేహగుతై రాత్మగుతై శ్చాఒన్య్యూన ఇత్యర్థః. (సంపన్నః (ప్రసూతః) ఇదం 

సర్వం నా౬ఒగంతుకం, కింతు బొత్స త్రిక మిత్యర్గ 8, ఆఅత్యుత్కటం వదసి, కి మేవంవిధోఒపరోఒ 

ప్యస్తి, న వేత్యపేక్ష్షొయా మాహ (జనకాత్మజ ఇతి) భవతీ చ తాదృశీ త్యర్థః. లా 

సం(గహేణో కాకా గుకొ కా వివృణోతి (కేజసేత్యాదినా.) 

ఎ న. 

{} తనిళ్లోకీ. (రామః) సర్వాంగసుందర ఇత్యర్థః (కమలప(తాక్షః) సొందర్య్మప్రవాహే 

మజ్జతా మావర్తవ దాకర్షకనయనళోభావాకా, నయనళొధాయా అవధిః క? ఇత్యపేక్షొయా మాహ 
(సర్వస త్త్వమనోహర ఇతి) తిర్యగ్గాతీయత్వేన శాఖాచంక్రమణపరస్య వాతాత్మజస్యాపి మనోహ 
రత్వేన సర్వజనమనోహరః, (రూపదాకీణ్యసంపన్నః _సనూత౪)' స్వాభావికానవధికదివ్య దేహగుణగణః, 

(జనకాత్మజ్సే త్వ మేవ తత్సదృశీతి వక్తుం శక్యా, నాఒన్యే త్యర్థః, యద్వా. రమయతితి రమంతే 

యోగిన ఇతి చ (రామః, రామత్వ మేవాహ (కమలసతాక్ష ఇతి.) అథవా, రామ స్సాందర్య 

(పవాహభూతః, (కమలపత్రాక్షళ ప్రవాహే ఆవ ర్రాయమానశ్రీనయనః, తేన హృదయాకర్షకత్వం 

వ్యంజిత౦, తచ్చ సకలజంతుసాధారణ మిత్యాహ (సర్వస _త్వమనోహర ఇతి) తత వానరజాతీయ 

మచ్చి త్తాకర్షణ మేవ ప్రమాణ మితి ధ్వన్యతే. స్వరూపవిగ్రహగుణై * సకలజంతుమనోహరత్వం జన్మసిద్ధ 

_మిత్యాహ (రూపదాక్షిణ్యసంపసన్నః (పనసూత ఇతి, ) తర్హి ఎవంవిధః ప్రమాకా విద్యతే కి? మితి చేత్. 

చేత్యాహ (జనకొత్మజే ఇతి తుల్యశీలేతా్యది నా భవక్వేవ (పసిద్ధా, న పుమా న్క_క్సి దితి భావః, 



280 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి ప్లే 

రక్షితా జీవలోకస్య స్వజనస్యాఒభిరక్షితా, 

రకీతా స్వస్య వృ_త్తస్య ధర్మస్య చ పరంతపః. ౧౦. 

రామా భామిని లోకస్య చాతుర్వర్థ్య్యస్య రక్షితా, 

మర్యాదానాం చ లోకస్య కర్తా కారయితా చ సః. గాం: 

అర్చిష్యూ నర్చిత్"ఒత్యర్థం _(బహ్మచర్య వతే స్టతః, 

సాధూనా ముపకారజః (పచారజశ్చ కర్మణాం. ౧౨ 

రాజవిద్యావినీతశ్చ _బాహణానా ముపాసితా, 

(శుతవా౯ శీలసంపన్నో వినీతశ్చ పరంతపః. ౧౩+ 

యజుర్వేదవినీతశ్చ వేదవిద్భి స్పుపూజితః, 

ధనుర్వెదె చ చేదేషు వేదాంగేషు చ నిష్టితః, ౧౪ 

విపులాంసో మహాబాహుః కంబు. గీవ శ్ళుభాననః, 

గూఢజ్మ్య తు సుతా మాక్షొ రామో దేవి జనై (శుతః. ౧౫ 

దుందుభిస్వననిర్హోష స్పిషిగ్గవర్థః |ప్రతాసవాకా, 
సమ సృమవిభ కాంగో వరం శ్యామం సమాశ్రితః, ఎం ళు ౧. 

(|బహ్మచర్య( వశే స్థితః) గృహస్థన్యాస్య _(బహ్మచర్యం నామ బుతో రన్యత 

ప్రీసంగమత్యాగః. తదాహ మనుః “బోడ శర్తు ర్నిళాః స్త్రీణాం తస్మికా యుగ్మాసు సంవిశేత్, 
(బహ్మ చా ర్యేవ సర్వాద్యా శ్చత సశ్చ వివర్ణయేక్”, ((పచారజ్ఞ (పయోగజ్ఞః, ఐవాకాముష్మికాణాం 
కర్మణాం (పచారం గతిం హేతుఫలభానవ్యవస్టాం త తతో జానాతీత్యర ఇత్యప్యాహంః. (రాజవిద్యా 
వినీతశ్చ చత [సో రాజవిద్యాః “ఆన్వీక్షకీ త్రయీ వా రా దండనీత శ శాశ్వతీ, ఏతా వ్ద్యా శృత(స్రస్త సు 
లోకనంస్థి తి బాతవ” ఇత్యు క్రా కౌ తాసు వినీతః 9ిక్షితః, (శతవాకా అవధృతవా౯ా, (శీలనంపన్నః. 
సదాచారసంపన్నః. పూర్వం యజ్ఞాదిక ర్మా నుభాతృత్వ ము ర మితి న పునరు క్రి క్తి, ( వేదేషు) 
యజుర్వ్యతిరి క్త వేదేషు, అనేన స్వస్య యజు ర్వేదత్వం సూచితం. ఏవ మాత్మగుణా నభిధాయ . 
ని గహగుణా నాశా స్తే (విపలోంస ఇత్యాదినా.) గూఢజత్రుః, అస్పష్టభుజసం ధ్యస్థిః; సమః అన్యూనా 
తిరి క్రదేహ్మప్రమాణః. 

౧౯౨౧౬. 



సుందరకాండే - పఇ్బ(తింశ సరః 287 

(హనుమతా (శ్రీరామరూపాదివర్షనం) 

(తిస్టిర ప్రు_పలంబ శ్చ _తిసమ స్త్రీషు చోన్నతః, 

(తిత్మామ ప్రమ చ స్నిగ్గో గంభీర శన్రిసు నిత్యశః. ౧౭౬. 

(తివలీవాం స్ర్యవనత శృతుర్వ్యుంగ త్రీశీర్షవాన్ 

(శైసిర ఇతి.) (త్రిమ స్తానేమ సైిరః. తథో క్రం సామ్ముదికే “ఉరళ్చ మణిబంధశ్చ ముప్టిశ్చ. 
థి GE థి — ల క. 

నృపతే స్ట్సిరా" ఇతి. ((త్రిప్రలంబఃి (తిషు ప్రలంబః “దీర (భూబాహుముష్క స్తు చిరజీవీ ధనీ. 

నరి ఇతి వచనాత్. అన్య(త తు, “తయశ్చ యస్య విద్యంతే (పలంజా మే ఢబాహవ' ఇత్. 

((తినమః) (తిము సమః. “కేశాగం వృషణం జాను సమా యస్య స ఛూపతి' రితి వచనాతి. 

(తమ చోన్నతః తదాహ వరాహమిహిరః - “ఉన్నతకుడీః కీతిపః పర్యున్నతసనాభయః కీతిపాః, 

హృదయం న 'వెపనం పృథు సమోన్నతం మాంసళం చ నృపతీనా'" మితి. (శకాదుణ) (తిమ త్మామః 

“పాంగుళీ రుచిరత్మామనఖౌ సుపారీ పాదౌ కరా వపి సుర కనక్షాత్మ రేఖా" వితి వచనాత్. “నేశ్రాంత 
౧౧౬ జొ అనో 

నఖపాణ్యం(ఘ్రిత లై నామ్రై ప్రభ స్సుఖీ' తి చ. (శ్రమ స్నిగ్గః.) “న్నిగ్గా భవంతి వై యేషాం పాదరేఖా 

బృరోరుహాః, తథా లింగమణి.స్టేషాం మహాభాగ్యం వినిర్దిశే దితి సామ్ముదికవచనాత్. ((త్రిమ 
గంఖీరఖ అత వరరుచిః “స్వర స్పత్త్వం చ నాభిశ్చ గంభీర శృస్యతే బుధై” రతి, (బాహ్మే తు- 

“స్వరే గతౌ చ నాభౌ చ గంభీర స్రిమ శన్యత' ఇతి. నిత్యశ ఇతి సర్వత్ర ఏశేషణీయం. తేన 

రోగాద్యుపాధిళ్ళుతరాగాదినివృ త్తిః. (తనిక్లోక్రీ) ౧౭ 
అటో య ల 

(| తిపలీవా కొ ఉదరే వలితయవాకా, కంఠవలి త యవా స్యా, ఆత్ర గరః “సిరా (తరేఖా 
a ల n . నీ ® డి 

సుభగాపపన్నా స్నిగ్గా సుమాంసోపచితా సువృ తా. న చాతిదరా చతుకంగులా చ (గీవా సుదరా భవతహా 
ధి mr యె యు 

ధనే తి.((త్యవనత క్రీ ణ్యావనతాని నిమ్నాని యస్యాఒసా (త్యవనతః. తానీ _స్తనచూచుకపాద ౦భాః, 

ఆత మిహిరః- “పీనోపచితై ర్నిమ్నైః కితిపతయ శ్పూచుకై _స్ఫృనై స్పుఖినః, స్నిగ్గా నిమ్నా రెథా 

ధ్రనినాం తద్వ్యత్యయన నిస్వానా' మితి, చత్వారి వ్యంగాని (హాస్యాని యస్యా౬సా (చతుర్వ్యుంగ:ః,) 

అత్ర వరరుచిః- “గీవా (పజననం సృష్టం (హస్వం జంఘా చ పూజ్యత" ఇతి. యద్వా, చత్వారో 

వ్యంగాః వికలాః యస్య సః చతుర్భ్యంగః, కే చ సిరావికలః పాద, రోమాంతరవికలో 

రోమకూపః, దైర్థ్యవికలో మేడ్రః. మాంసవికలో వస్తి అ్యత నారదః “పాదైః (ప్రస్వేద 

రహితై స్పిరాహీనై శ్చ పార్టి. ఏకరోమా భవే ద్రాజా ద్విరోమా పండితో భవత్, |త్రిరోమా 

be 

[36] 
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చతుష్క_ల శ్చతుర్తే ఖ శ్చతుష్కిష్కు శ్చతుస్సమః. ౧౮ 

భః చతుర్లశసమద్వంద్వ క్చతుర్లంష్ట్ర శ్చతుర్గతిః, 

చతురోమా చ భవే దా ఎగ్యవివర్డిత 8. సమపాదోపవిష్టస్య గుల్బం స్పృశతి మేహనం, య 

స్య శరం తం జానీయా త్ఫుఖినం దె వ మానవం. నిర్మాంస స్పంహతో వః స్తః యేషాం తే నుఖభాగిని 

ఇతి. (డ్రకిర్షవాక్ళ) (తిథి రకతై. ర్యుక్తం శీర్షం త్ర దస్యా౬ఒ స్తీతి త్రీశీర్ణవా౯, తాని లక్షణా 

న్యావరాః. “ఆవర్త్ష తయరుచిరం యన్య శిర స్ప కి క్షితిభృతాం నేతే' తి కథనాత్. యద్వా, (త్మిప 

కారం సమమవృ త్తం ఛ్మతాకారం విశాలం చ శిర్ల మస్యాఒ స్పీతి (తశిర్షవాకా) అత్ర నారదః “సమ 

వృ త్తశిరా శైవ ఛ్రాకారశిరా స్తథా, ఏకచ్చతాం మహీం భుుజ్కై. దీర్చ మాయుశ్చ విందతి. 

చత్నస్రః కలాః వేదాః యస్య స (చతుష్క్టలః. అత్ర శరీరలక్షణ(ప్రకరణె 'కలాశట్ది సత్చూచక రేఖా 

పరః. అత నందీ “'మూలేఒంగుష్టస్య 'వేదానాం కతన చసన ఎవ వా, ఏకా ద్వే వా యథా 

యోగం రేఖా జయా ద్విజన్మనా” మితి. (చతుర్ష ఖః) లలాపే పాదయోః పాజో్యో శృత(సో లేఖా 

"రెఖా యస్య స స చతుర్తేఖ!. “లలాటే యస్య దృశ్యంతే చతుస్త్రి ద్వ్యేక రేఖికాః, శతద్వయం శతం 

షష్టి స్తస్యాఒఒయు ర్వింశతి స్తథే” తి కాత్యాయనః. “యస్య పాదతలే వ జధ్వజశంఖాంకుళో 

పమాః, రేఖా స్సమ్య కృ కాశంతే మనుజేం[దం త మాదిశే” దితి నారదః. “పాణ చత।స్రో రెఖాశ్చ 

యస్య తిష్టం ర్యభంగురా' ఇతి (బహ్మా. చత్వారః కిష్క_వః యస్య స (చతుషి_మ్కు_ఇచతుర్వింశత్యం 

.గులాత్మకో హస్తః కిష్కుః. షణ్ణవత్యంగులో త్సెధ ఇత్యర్థః. “షణ్జవత్యంగులో ల్సేధో యః 

పృమాకా స డిదొకసి' ఇతి (బాహ్మపురాణవచనం. (చతుస్సమః) చత్వార సృమా యస్య స చతుస్పమః, 

"తే చ బాహుజానూరుగండాః (జంఘాః.) తదు కం బ్రహ్మాండే “వాహుజానూరుగండా (జంఘాా శ్చ 

-చత్వా ర్యథ సమాని చే” తి. (తనిళ్లోక) ౧౮ 

(చతుర్దశ సమద్వంద్వః) చతుర్దశ సంఖ్యాని సమాని ద్వంద్వాని యస్య సః, త థాఒ(త్ర 

సాముద్రికం - “భువా నాసాపుకే న్నేతే కర్ణా వోష చ చూచుకే, కూర్చరౌ మణిబంధౌ చ జానునీ 

వృషణౌ కటీ, కరౌ పాదౌ స్ఫిజౌ యస్య సమౌ జేయ స్ప భూపతి" రితి. చత్వారో దంష్టాకారా 
ల ర 

దంతా యస్య స (చతుర్తంష్టిః.) తథా౬౬హాొ మిహారః _ “స్నెగ్టా ఘనాశ్చ దశనా స్పుతీక్షదంస్టాం 

'స్సమాశ్చ శుభా' ఇతి, (చతున్షతి చతురాం సింహశారూలగజవృషభాణాం గతి రివ గతి ర్యస్య నః, 
fy : ౬2 6 

ఖః (వాకా తు “కర్ణాకీభూగండనానా దంకోష్టా స్కంధజత్రుణే, పాదౌ కరౌ స్తా వూరూ 

సె్నజౌ ద ప్పంద్వా  శృతుర్దశే' తి, “సమాశ్చ యస్య విద్యంతే (కమేణోపచికాస్త ధే'తి ఇతి త త్త్యదిపెకౌం 
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సుందరకాండే - పజ్బు(తింళ స్సర 283: 

అకు పదాం (హనుమతా శ్రిరామరూని దివర్ణనం 

. మహోషహనునాస శ్చ పంచస్ని గోఒషవంశవాకా. ౧౯ా' 
6 ధి బె 

దశపద్యో దళబృహా తలి ర్వా్యాపో షః ద్విశుక్ష్ర వాక, 

అణకువ 

“గజసింహగతీ వీరౌ శార్దూలవృషభోపమా” వితి బాలకాండో _క్తేః. (మహోష్టహనునాసశ్చ ఓష్షస్య 

మహ త్వం బంధుజీవబింబఫలారుణమాంస లత్వం, హనోస్తు పరిపూర్ణమాంసలత్వం, నాసికాయా 

దీర ర్రతుంగత్వం. తథా చ సంహితా - “బంధుజీవకుసు మోపమో౬ రా౬_ధరో మాంసకో రుచికవింబదరూపధృత్ , 

పూర్ణమాంసళహను స్తు భూమిప స్తుంగతుండరుచిరాకృతి స్ప నథే” తి. తుండశ బన నాసికోచ కలే. (సంచ 

స్నిగ్గణ స పంచ స్నిగ్గాః అవయవాః యన్య నః, తేచ _ వాక్యన క్రనఖలోమత్వదః, కేశ న్నేతదంతత క్ 

పాదతలాని వా, అత వరరుచిః - “చ్చ క్షు "స్పై స్స మౌన సౌభాగ్యం దంత స్నెహేన బోజనం, తఇచ 

"స్సేహేన శయనం పాదస్నే హేన వాహాని మిశి, స్నిగ్గనీలమృదుకుం చితా స్తథా దూర్భ్దజా స్పుఖకరా 

సమం శిర. ఇతి మిహిర, పూర్ణం (త్రిషు న్నీగ్ద ఇత్యు ౩ కే అః త పంచస్నీగ్గ ఇతీదం మత భేద మాశ్రి 

త్య|ోర్త కం. (అష్టవంశవాకా) అష్టా వంశాః ఆయతా అవయవా యన్య నః, ఆయతాష్టావయవ ఇత్యర్లః = 

అత్ర సాముద్రికం “పృష్టవంశ శరీరం చ హాస్తపాదాంగుళీ కరౌ, నాసికా చక్షుషీ కరౌ ప్రజనో 

యస్య చాడ౬౬యతాి ఇతి. (ప్రజనస్యాఒ ఒయతత్వ మార్దవం. (తనిళ్లోకీ ౧౯ 

(దశ సద్మణ) దశ పద్మాకారావయవాః యస్య సః దశపద్మ:ః. “ముఖనే 

షతాలు స్తననథాః కరౌ, పాదొ చ దశపద్మాని పద్మాకారాణి యస్య చేతి. (దశబృహతి) దశబ్బహ 

దవయవా యస్య సః, తే చ “ఉర శిరో లలాటం చ (గీవా బాహ్వాంసనాభయః, పార్శ స ఎ్రష్షస్వరా 

'శ్చేతి విశాలా సె శుభపదా” ఇతి సాముద్రికం. (బ్రా హ్మే తు శిరోలలా పే (శవణే (వా వక్షశ్చ 

హృ్్తథా. ఉదరం పాణిపాదె చ సృష్టం దశ బృహంతి చె” తి. (| తిథి ర్యా ప్త పః. ) “భి రాకకు 

యస్య న్యా త్రి తేజసా యశసా శ్రియ” తి (చాహ్మో క్తరీత్యా ,తిభి ర్వా ప్ప పః. (ద్విశుక్ష వాక డే దంత 

నేత్రే, కర్తే యస్య స ద్విశుక్ల వాకా. (షడున్నత 8) షట్ ఉన్నతా అవయవా యస్య సః, తెద __ కక్ష 
కత్తి 

కుకీశ్చ 'వక్షళ్చ మాణ స్స్క-ంధో లలాటికా, సర్వభూ భూ తేమ నిర్తిష్టా ఉన్నతాంగా శుభ పదా" ఇతి. 

న 

వ. ద్విశుక్ష వాకా ద్వౌ శుక్లా శుద్దా మాతృపితృవంళశా యస్య ' సః, తదుక్తం. “ద్వా శుక్షా 

"తు శుభో శుద్ద పం మాతుః పితు 'స్పథే' తి. ఇతి తత్త్వదీపికా, FP 



శీ ఏ cz టా శ్రీమడదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 
జూ 

షడున్నతో నవతను స్త్రిభి ర్వ్యాప్నోతి రాఘవః. ౨౦ 

సత్యధర్మపర (శ్రీమా నృంగహానుగహే రతః, 

'దేశకాలవిభాగ జ్జ స్పర్వలోక్కపియంవదః. ౨ 

* (ధాతా చ తస్య దె మాత స్పౌమిితి రపరాజితః, 

అనురాగేణ రూపేణ గుణ శవ తథావిధః. లం 

తావుఖా నరశార్హూలొ త్వద్దర్శనసముత్సుకౌ, 

విచిన్వంకౌ మహీం కృత్స్నా మస్తాభి రభిసంగతె. 59 

తా మేవ మార్గమాణా తౌ విచరంతే వసుంధరాం, 

వదర్శతు ర్యృగపతిం పూర్వజెనా౬వరోపితం. ౨౪ 

వరరుచి: అత్ర మతభేదోనో_క్తే ర్న పునరుక్తిః, మతభేదాశ్రయణం చ రామస్య సకలశాస్త్రో క్ర మహా 

పురుషలక్షణపరిపూర్ణత్వద్యోతనాయ. (నవతనుణ) నవ తనవ స్పూక్కొ యస్య, తాని చ కేశశ్మశునఖ 
గాలి ఆలా 
లోదుత్వగంగులిపర్వశేఫో బుద్ధిదర్శనాని, “సూతా జ్యంగుళిపర్వాణీ కేశలోమనఖత౪చ:. శేఫశ్చ 

ఈషాం నూకాాణీ తె నరా దీర్హ జీవిని ఇతి వరరుచి. (తిథి ర్వ్యాప్నోతి (తిభిః పూర్వాహ్హ 

దధ్యాహ్నాపరా హైః కాలై 8 ధర్మార్థకామా౯ా వ్యాప్తోతి అనుతిస్టతీతి. తదు_క్రం (వాహ్మే “ధర్మార్థ 

కామాః కాలేషు త్రిమ యస్య స్వనుష్టితా” ఇతి. ఇతి (తనిక్లోకీ.) ౨౦ 

(సం(గహాను గహ ఇతి.) సంగ్రహ ఆర్తన౦, అన్నుగహః ఫలదానం. ౨౧ 

(ఛాతాచ తి త స్యేతి.  ద్వైమాతః సపత్నీపుతః. ౨౨ 

(త్వా మేవేతి.) మృగపతిం సుగీవం, పూర్యబేన వాలినా అవరోపితం, రాజ్యా 

దితి శేషః. 
౨3-౨౪ 

* రామానుజీయం. (భ్రాతా చ తస్యేతి.) దెమా(త్రః ద్వయో ర్మాత్రో రపత్యం పుమాకా 

చైనమాత్రః “మాతు రుత్సంఖ్యాస ంభ దపూర్వాయా” ఇతి అణ్ ప్రత్యయః, ఉకారాభావ ఆరః, 
రీ. మ్ అలో టో _ ర్చి సుమి. తాపత్యస్య లక్ష్మణస్య దె పమాతురత్యం జన్మ(పభృతి రామవత్ కొసల్యయా సంవర్ధితత్వాత్ = 



ఇత్యర్థః. 
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(హనుమతా శ్రీరామరూపాదివర్ణనం) 

బుశ్యమూకస్య పృష్ట. తు బహుపాదపసంకులే, 

(భ్రాతు రృయా_ర్త మాసీనం స్నుగీవం (పియదర్శనం. 

వయం తు హారిరాజం తం సుగీవం సత్యసంగరం, 

పరిచర్యాఒ౬సన్మ హే రాజ్యా త్పూర్యజేనాఒవరోపితం. 

తత సై చీరవసనౌ ధనుఃపవరపాణినా, 
బుశ్యమూకస్య శీ లస్య రమ్యం దెశ ముపాగతె. 

నత దృష్ట్యా నరవ్యా_ ఘౌ ధన్వినె వానరర్ష భః, 

అవప్పుతో గిర _స్తస్య శిఖరం భయమోపహితః. 

తత స్ప శిఖరే తస్మి౯ వానరేందో వ్యవస్థితః, 
తయో స్పమీపం మా మేవ _పేషయామాస సత్వరం. 

తా వహం పురుషవ్యాఘొ న్నుగీవవచనా _త్పభూ, 

రూపలక్షణసంపన్నా కృతాంజలి రుపసితః. 
కా 

నివేదితౌ చ తత్త్వేన సుుగీవాయ మహాత్మనే, 

తయో రన్యొన్యసల్లాపా దృృళం (పీతి రజాయత, 

(తత ఇతి.) పాణినా వితి నాంతత్య మారం. 
నో 

* రామానుజీయం, (వయం త్వితి.) పరిచర్య పరిచర్యాం కృత్యా, 

280 

౨౭2 

వా ఈ 

20 

౩౧) 

యు 

D439 

ఆస్మహే తిష్గామ 



286 '(శ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవి 8. 
రు 

తత సౌ (పీతిసంపన్నొ హరీశ్వరనరేశ్వరౌ, 

పరస్పరకృతాళ్వాసా కథయా పూర్వవృ _త్తయా. | క్రితం 

తత స్స సాంత్యయా మాస సు(గీవం లక్ష్మణా గజః, 

స్రీ హేతో ర్వాలినా (భా(తా నిర_స్త మురుతేజసా. ఇళ 

తత _స్త్వ్వన్నాశజం శోకం రామస్యా౭క్తి షకర్వణ ః, 
న అంటి ™ 

లక్ష్మణో వానరేందాయ సు[గీవాయ న్యవేదయత్. 3౫ 

న (శుత్వా వానరేర ద సు లక్ష్మణేనేరితం వచ 8, 
ణాలు 

తదాఒజ౬సీ న్ని_స్పభో౬త్యర్షం (గహ్మగస్త ఇవాజఒ౦లశు మాకా. ౩౬ 

తత _స్త్వద్గాతళోభీని రక్షసా _హియమాణయా, 
యా న్యాభరణజాలాని పాతితాని మహీతలే. క౭ 

తాని నసరాఃణి రామాయ ఆనీయ హరియూథహౌాః, 

సంహృషజ్ఞా దర్శ్భయా మాసు రతిం తున విదు _స్టవ. కరా 

తాని రామాయ దతాని మయ చోపహృకశాని చ, 

స్వనవం త్యవకీర్ణాని తస్మి న్విగతచేతసి. F 9౯ 

(స (శ్రుత్వేతి) (ఆత్యర్థం నిష్ప్రభ ఇతి) ఆత్మన | డాముసా౮| కపి దుఃఖఘేౌతు శ్రవణా డితి 

భావః. యద్వా, రామాపెకయా అత్యంతనిష్ప్రభః, రామ స్పతావిర హణ నిష్ప్రథో ౬భూత్ , 

సుగ్రీవ స్తు తయో స్పాహిత్యాదర్శనా (దామరక్తే శదర్శనా చ్చాఒత్యర్థం నిష్ప కో ౬భూత్ . ౩333౬ 

(తత ఇత్యాది.) “ఆనీయ హరియూథపా* ఇతి పూర్వం స్వుగీ వేశా: ఒనయన ముక్తం. 

తద్రరియూథపద్వారే త్యతోచ్యతే. గతిం రావణసానం, ౩౭. .౩౮- 
" ష్ వ బ్బ ఇ న జ థి ఇ 

(తానీతి,) దత్తాని సుగీవేణేతి శేషః. మయె వోపహృతాని పూర్వం, పతనకాల ఇతి. శేషః. 

ఇదానీం హరియూథపై రానీతత్వో కే, స్వనవంతి ఆకాశా తృతనకాలే. ౩౯ 
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' (హనుమతా శ్రీరామళోకప్రకారనివేదనం) ' 

తా న్యంకే దర్శనీయాని కృత్వా బహువిధం తవ, ' 
తేన దేవ(పకాశేన దేవేన పరిదేవితం. - ౪౦ 

పశ్యత నాని రుదత సామ్యతశ్చ పునః పునః, 

(పాదిపయ న్లాశరథే సాని శోకహుతాశనం, ౪౧ 

శయితం చ చిరం తేన దుఃఖా ర్రేన మహాత్మనా, 

మయా౭౬పి ఏఏ ధ్ర రాక! కృ(ఛా దుత్గాపితః పునః. ౪౨ 

తాని దృష్ట్వా మహాబాహు ర్రర్శయిత్వా ముహుర్ముహుః, 

రాఘవ స్పహసౌమి తిః సుగీవే సన్న వేదయత్. రూం 

స తవా౭దర్శనా దారే రాఘవః పరితప్యకతే, 

మహాతా జ్వలతా నిత్య మగ్ని నేవాఒగ్నిపర్యతః, ౪ళ 

తత్క్బృతే త మని[దా చ శోక శ్చింతా చ రాఘవం, 

తాపయంతి మహాత్మాన మగ్న్య్యగార మివాఒగ్నయః:ః. ౪౫ 

తవాఒదర్శనళో కేన రాఘవః (పవిచాల్యతే, 

సాతా భూమికంపేన మహా నివ శిలోచ్చయః. క. 

కాననాని సురమ్యాణి నదీః (ససనణాని చ 

చర న్న రతి మాప్నోతి త్వా మపశ్య న్నృపాత్మజే. ౪౭ 

(శయిత మితి.) శయితం మూర్చితం. ౪౦.9౨ 

(తానీతి.) సుగీవే సన్న్యవేదయత్, నుగ్రీవహ స్తే న్య స్తవా నిత్యర్థః. ౪౩ 

(న త వేతిఎఅగ్నిపర్వతో నామ మేరుశిఖరవర్తీ కళ్చి ద్లిరిః, ఉక్తం చ భారతే “అత మాల్య 

వత శృంగే దృశ్యరే హవ్యవా ట్సదా, నామ్నా సంవ ర్తకో నామ కాలాగ్ని రృరతర్షభి" తి, ౪౪-౪2 
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స త్వాం మనుజశారూలః &(పం (పాప్స్యతి రాఘవః, 
' @ 4 | 

సమి(తబాంధవం హత్వా రావణం జనకాత్మజి, ౪లా- 

హితౌ రామసు(గీవా వుధా వకురుతాం తదా, 

సమయం వాలినం హాంతుం తవ చాఒన్వేెషణం తథా. ౪౮౯ా 

తత సాభ్యాం కుమారాభ్యాం ఏరాభ్యాం స హరీశ్వరః, 

కిష్కింధాం సముబాగమ్య వాలి యుద్దె నిపాతితః. ౫౦. 

తతో నిహత్య తరసా రామో వాలిన మాహవపె, 

సర్వర్థహరిసంభఘానాం స్నుగీవ మకరో త్చతిం. ౫౧ 

రామస్నుగీవయో రైక్యం దెవ్యేవం సమజాయత, 

హనుమంతం చ మాం విద్ధి తయో ర్దూత మిహా౬౭ గతం. వ 

స్వరాజ్యం _చాప్య సుుగీవ సృమాసయ స హరీశ్వారాకా. 

త్వదర్థం (పేషయామాస దిశో దశ మసోబలాకా. వా 

ఆదిఖా వానరెర్య దెణ సుగీవేణ వముహౌజసా, 

అ; దిరాజ। పతీకాశా స్మరంత:ః | పపితా మహీం. ః [ర్ ఎప ww ౫౪ 

నను “వానరాణాం నరాణాం చ కథ మాసీ త్సమాగము,?' ఇతి వామదక్షిణహ స్తై వము 
cr: 

మహ్య విజానానాం శాఖాయా శాఖా మాప్పత్య జీవతాం తిరళ్ళాం, వసి సిష్ట?ి ష్యతయా నిరతిశయాచారసంప 

న్నయో శ్చక్రవ రిపుతయో శ్చ కథం సమాగమో జాత ? ఇతి పృష్టం, తస్య క ము త్తర ముక్త? 

మిత్య(త్రాహ (రామసుగీనయో రితి.) రామస్నుగీవయో రైక్య మేవం సమజా యత, ఎద మితి (ప్రత్యక్ష 

“నిర్దేశః. స్వానుజే ఏద్యమానేఒపీ యథాఒహం ను గీవదూతో ౬౦తఃపురకార్యస మాధానాయా౭౬ ౬ గతః, 

తథా తయోః మె,కి జాతే _త్యర్థః, ద్వా. ఏ ఏవం సమజాయత అహ మే వం దృష్టవాకా, న. 

“యోగ్యతా మవగచ్చామీ త్యర్థః, TT | ౪౫౪ 
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(హ నుమతా సంపాతికృతోవకార నిరూపణ 0) 

తత స్తు మార్లమాణా వై సుగీవవచనాతురాః,. 

చరంతి వసుధాం కృత్చా్నాం వయ మన్యే చ వానరాః. 

అంగదో నామ లక్ష్మీవాకా వాలిసూను ర్కహాబలః, 

(పస్థితః కపిశార్లూల ప్రభా గబలసంవృతః, 

తెషాం.'నో ఏ(పణష్టాస్తాం విండ్యే పర్వతన_త్తమే, 

భృశం కోకపరీతానా మహోరా(తగణా గతాః. 

తే వయం కార్యనై రాశ్యా త్కాలస్యా౬తి క్రమేణ చ, 

భయాచ్చ కపిరాజస్య (వాణాం స్త్వృక్తుం వ్యవస్థితాః. 

విచిత్య వనదుడ్లాలు గిరి ప సవణాని చ, 

అనాసాద్య పదం దేవ్యాః (పాణాం స్త కుం సముద్యతాః. 

దృష్ట్వా (పాయోపవిాంశ్చ సర్వా నాానరపుంగవాకా, 

భృశం కోకార్హ వే మగ్నః పర్యదేవయ దంగదః. 

(తత ఇతి) స్ముగీవవచనాతురాః  సుగీవాజ్ఞాఖీతాః _ “'ను(గ్రీవవచనానుగా” 
- క || 

చ పాఠః, 
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ఎఫ్ 2%: 

౫౬ 

౫౭ 

౫౮ 

౫ 

(అంగద ఇతి.) (తిభాగబలన ౦వృతః-తృతీయాం శేన, బలేన పై న్యేన, సంవృత ఇత్యర్థః. 

వృ త్తివిషయె పూర ణార్థత్వం సంఖ్యాశ బ్ర స్యేష్యతే. 

(తేషా మితి, విప్రణజ్ఞానాం బిలే అదర్శనం గతానాం. 

(కే వయ మితి.) కాలస్య న్నుగ్రీవకల్పితమాసస్య, కపీరాజస్య సు గీవాత్: ". 

(దృష్ట్వా త్యాది) కోకద్వయ మేకం వాక్యం. 

[37] 

4౭ 
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తవ నాశం చ వై దేహి వాలినశ్చ వధం తథా, 

[పాయోపవేశ మస్మాకం మరణం చ జటాయుషః ౬౧ 

తెషాం న స్వా ఏమిసందేశా స్నీరాశానాం౦ ముమూర్ష తాం, 

కార్యహేతో దివాజఒజ౬ఒయాత శ్శకుని ర్వీర్యవా౯ మహాజా, ౬౨ 

గృ ధరాజస్య సోదర్య సంపాతి ర్నామ గృ(ధరాట్, 

(శుత్వా (భాతృవధం కోపా దిదం వచన మ(బవీత్. ౬౩ 

యవీయా నేన మే (భాతా హతః క్వ చ నిపాతీతః 

ఏత దాభ్యాతు మిచ్చామి భవద్ని ర్వానరో _త్తమాః. ౬౪ 

అంగదోఒకథయ _త్తస్య జనస్థానే మహ ద్వధం, 

రక్షసా భీమరూపేణ తా ముద్దిశ్య యథాతథం. ౬౨౫ 

జటాయుమో వధం (శుత్వా దుఃఖిత స్ఫ్పోఒరుణాత్మ జః, 

తాం శశంస వరారోహే వసంతీం రావణాలయే, ౬౬ 

తస్య త ద్వచనం (శుత్వా సంపాతేః (ప్రీతివర్టనం, 
2 

అంగద పముఖా స్తూర్తం తత సృం(పస్థితా వయం. ౬౭ 

వింధ్యా దుక్టాయ సం్మపాపా స్పాగరస్యాంత ము_త్తరం, 

త్వద్దర్శనకృతోత్సాహో హృష్టా స్తుష్టాః ప్ర వంగమాః. ఇలా 

పరిదేవనకర్యాఒఒహ (త వేతి) ౬గి 

(తేషా మితి.) స్వామిసందేశాత్ మాసా దూర్జ్వ్వ మనాగతానాం భయ మిత్యేవంరూపాత్ 

"తేషాం కార్యహేతో 8, ౬౨౬౭ 

(వింధ్యా దితి.) హృష్ఞాః ఉత్సాహవంతః, తుష్టా ఆనందవేరతః. ౬రొ 
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(హనుమతా స్వపవృ త్తినివేదనం) 

అంగద పముఖా స్సర్వే వెలోపాంత ముపపితా?, 
థి 

చింతాం జగ్ముః పునర్శీతా _స్త ్వద్దర్శనసముత్సుకాః, జా 

ఆఅధా౭౬.హపాం హరినై న్యన్య సాగరం _పేక్యు సీదత 8, 

వ్యవధూయ భయం తవం యోజనానాం శతం పుతః. ౭౦. 
వ, 

లంకా చా౬పి మయా రా(తౌ (పవిష్టా రాక్షసాకులా, 

రావణశ్చ మయా దృష్ట స్త్వం చ శోకపరిప్లుతా = ౩౧. 

ఏత త్తే సర్వ మాఖ్యాతం యథావృ త్త మనింది తే, 

అభిభాషస్వ మాం డేవి దూతో దాశరథే రహం. ౭ 

తం మాం రామకృతోద్యోగం త్వస్నిమిత్త మిహాఒజగతం, 

సుగీవసచివం చెవి బుధ్యస్వ పవనాత్మజం. ౭3. 

కుళలి తవ కాకుత్స్ట స్పర్వశస్త్రభృతాం వరః, 

గురో రారాధనే యుకో లక్మణశ్చ సులక్షణః. ౭౪ 

తస్య వీర్యవతో దెవి భర్తు స్తవ హితే రతః. 

అహ మేక స్సు సంపా_ప్ప స్సుుగీవవచనా దిహ. 2 ౫. 

(అంగదప్రముథా ఇతి.) వేతోపాంతం - వేలా సింధుపూరః, తసోోపాంత౦ *“వేలాంబుదే. 

ప్రీ రవృద్దో్యోః కాలమర్యాద మో రపీ' తి దర్చుః. ౬కా_౭౨ 

(తం మా మితి; రామకృ తోద్యోగం రామకృతోత్సాహం. ౭3 

ని అద అన న్ క్ష Pa ల (కుశలీతి. ) గుర్ 8 జ్యేష్టస్య్య. ఆరాధనే వశ్రూషణె, రతః, లక్ష్మణశ్చ కుశలి. ౭౪-2౫% 
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వమయేయ మసహాయేన చరతా కామరూపిణా, 

దక్షిణా డి గను. కాంతా త్వన్యార్లవిచయైషిణా. 2౬ 

దిష్ఞా్య౭_హం హరిని నా రనౌ ప మనుశోచతాం, 

వ తాప జభిగమ శంసనాత్ర్ . ౭౭ అవనేషా కమి సంతాపం 

దిష్ట్యా హి మమ న వ్యర్థం దేవి 'సాగరలంఘనం, 

E వా మ్యహ మిదం దిష్ట్యా త్వద్దర్శ నకృతం యశః. ఇలా 

రాఘవశ్చ మహావీర్యః మ్మం త్వా మభిపత్ప్యతే. 

సమి(తబాంధవం హత్వా రావణం రాకసాధివం. ఆజా 

మాల్యవా న్నామ వై దేహి గిరీణా ము త్తమో గిరిః, 

- తతో గచ్చతి గోకర్షం పర్వతం కేసరీ హరిః. లాం 
£౨ 

స చ చేవరిభి రిషః పితా మమ మహాకపిః, 
0% ఈ చక 

తీర నదీవతేః పుణ్య శంబసాదన ముద్దరత్ . లాం 

(మయేయ మితి.) విచయైషిణా అన్వేషణేచ్చునా. రె౬ 

(దిశే ష్యతి.) తవాఒ౬ధిగమశంసనాక్ త్వత్సమీస ప్రా పికథనాత్ . 88.8౯ 

sr: MRC 

“బుధ్యస్వ పవనాత్మజి మితి పవనాత్మజత్వ ము ర్ం, తత్క_-థం వానరే స్య? తే అుతాయా 

మాహా (మాల్యవా నతి గచ్చతి అగచ్చత్ . రాం 

(న చేతి) సః గోకర్ణం గతః, దేవర్షిభిః తత్రతై $2. దిష్టః నియుక్తః, 'శంబసాదనం 

తీరోప్మదవకారిణ మసురం శంబసాదనాఖ్యం, ఉదరత్ ఉదహరత్, చేవరి (పార్షనయా అవదీ దిత్యర్లః.౮౧ 
వ శ స షూ థి థి: 

* తవాధిగమళంసనాత్ ఇతి పా. త్వద్దర్శనశంసనాత్, ఇచి త త్త్వదీపికా. 
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(హనుమతా అభిజ్ఞానా ంగుశీయకస మర్పణం 

తస్యాఒహం హరిణః క్షత జాతో వాతేన మైథిలి, 

హనుమా నితి విఖ్యాతో లోకే స్వేనై వ కర్మణా. లా 

విశ్వాసార్థం తు వైదేహి భర్తు రుక్తా మయా గుణాః, 

అచిరా (దాఘవో దేవి త్వా మితో నయితాఒనమేు. లా9 

ఎవం విశ్వాసితా సీతా హేతుఖి క్యోకకర్శితా, 

ఉపపచె చ రభిజాన రూతం త మవగచ్చతి. రాళ 
వక డాం ద 

అతులం చ గతా హారం (పహర్షేణ చ జానకీ, 
ర్న ంర్మ 

నే తాభ్యాం వ కపక్షాఖ్యాం ముమోచాఒ౬నందజం జలం. లః 

చారు త ద్వదనం తస్యా సా మశుక్షాయ తేక్షణం, 

అకోభత విశాలాక్షి రాహుము క్ష ఇవోడురాట్. లాల 

ఈ హానుమంతం కపిం వ్యక్తం మన్యతే నాఒన్య థేతి సాం vey 

అధోవాచ హనూమాం నా ము_త్తరం (పియదర్శనాం. రా౭ 

ఏత త్తే సర్వ మాఖ్యాతం సమాశ్వసి హి మైథిలి, 
కిం కరోమి కథం వా తే రోచతే (సతియా మ్యహం, లాలా 

(త స్యేతి.) హరిణః హరేః కేసరిణః, మేతే పత్న్యాం అంజనాయాం, జాతః పితు గ్రాం 

తరగమనకాలే జాతః, అనేనాఒన్యక్షేతే కథ మన్యేనోత్సాదన ? మితి శంకా పరాకృతా. రాలి 

(వఏళ్వాసార్థ మితి.) నయితా నేతా. రాకి 

(ఏవ మితి.) అవగచ్చతి అవాగచ్చత్. ననన ను... లాళారారా 
లలు ప ప డన ను ుతునాడాండాకాడా 

న అవానా ఇ కా 

+ రామానుజీయం,. (హనుమంత మితి.) మన్యతే అమన్యత. 
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హతేఒనురే సంయతి శంబసాదనే కపిపవీరేణ మహర్షి చోదనాత్, 
తతో౬స్మి వాయ సభవో హి మైథిలి _పభావత _స్తృత్సతిమశ్చ వానరః. ౮౯ 

ఇతి శ్రీమదామాయణే, నుందరకాండే, పకా తింళ స్సర్గః 

భూయ ఏవ మహాతేజా హనుమా న్యారుతాత్మజః, 

అ(బవీ (త్ప(శ్రీతం వాక్యం సితాపత్యయకారణాత్. ౧. 

వానరోఒహం౦ మహాభాగే దూతో రామస్య దిమతః, 

రామనామాంకితం చేదం.పశ్య దెవ్యంగుళీయకం. _ 

(పత్యయార్థం తవాఒ౬సీతం తేన దత్తం మహాత్మనా, 

(uv సమాశ్వసి హి భ(దం తే కీణదుఃఖఫలా హ్యాసి. 

దేవీనియు క్రారకరణే స్వస్య శక్తి ర స్తీతి ద్యోతయితుం స్వమాహాత్మ్య మాహ (హత 
== లి — 

ఇతి తతః అనురవధోపకారాత్ . రాలా 

ఇని శ్రీ గోవిందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాజ్లవ్యాఖ్యానే. 

పజ్బు. తింశ స్సర్గః. 

దం. 

అథ షటి ౦శ స్పర్షః, . 
(ఈ గె 

కాలా 

(భూయ ఇత్యాది.) ౧ 

ఇత్థం సందేశకథనాదినా దేవీం విశ్వాస్యాఒభిజ్ఞానాంగుకీయకదానేన దృఢం విశ్వాసయతి 

(వానరోఒహ మిత్యాదినా,) ” . ౨3. 
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ఇ” 

(్రీరామాంగుకీయుకదర్ననాక్ సీతాయాః సమ్మోదల) 

గృహీత్వా _పికమాణా స్తా భర్తుః కరవిభూషణం, 

భ రార మివ సంపాపా జానకీ ముదితాఒభవత్. ల్లా 

చారుత ద్వదనం తస్యా స్తామశుక్షాయలేక్షణం, 

అళోభత విశాలాక్షై రాహుము క్ష ఇవోడురాట్. > 

తత స్వా (హీమతీ బాలా భ_ర్హృసందే శహర్షితా, 

పరితుష్టా (పియం కృత్వా (పశశంస మహాకపిం. ౬ 
౭0 

వి కాంత స్తం సమర స్తం (వాజి స్తం వానరో తమ, 
— థి = క్షు ది చి 

యేనేదం రాక్షసపదం త్వయెకేన (ప్రధర్షి తం, ౭ 

(గృహీశత్వేతి,) (గృహీత్వా) 'దేశాంతరా దాగతం బంధుం దృ ్వ్వైవ స్వయం గృహీతవతీ, 

40కమాణ్యా వర్తమానార్థన శానచా దత్తదృష్టిం న విచాలితవతీ త్యుచ్యతే. (సా) పూర్వం 

రావణత్వేన శంకితవతీ, (భర్తుః కరవిభూషణం) పాణి్యిగహణకాలే హ_స్తస్పృష్ట మాభరణం, 
.(కర విభూషణ) మిత్యనేన భోగాతిశయాక్ (ప్రణయకోపే (ప్రవృత్తే, పరస్పర మాలోకనభాషణాది 
విరహదళాయాం, కాంక్షితే భాషణే, మానాతిశయేన మౌనే కృతే, రామోఒ౦గుశీయకం భూమౌ 

చ్యావయతి స్మ. తదా వ్యాజేన చ్యుత మంగుళీయక మితి సీతయాఒభిహితే, (పణయకోపశై ధిల్యాతీ 

పరస్పరనంశ్లేషో భూయోఒప్యభూక్ , ఏవం ఘటకభూతం కరవిభూషణం. (భర్తార మివ సం పాప్హా 

ఆంగుళీయకదర్శనా త్రన్య కాంతన్య కరం స్మృతవతీ, తత్స్మత్యా బాహుం, తత్స్మరణేన 

తద్విగహం. ఏవం భావన్నాపకర్షణ తం పురస్టిత మివ మత్వా త మాలింగితవతీ, జననీబుద్ధ్యా 
ముని (స్పంప్రాప్రే వేత్యాహ జననీకృతభో గసాఒవర్ల్యత్వాత్ . (జానకీ) కో కహర్షాభ్యాం శ్తేమ్లు 

-మనర్తే కులే జాతా, (ముదితాఒభవత్) ఇయ మిదానీం ముదితా, ఉదర్కె కిం భవిష్యతీతి న జాన 

ఇత్యాహర్షిః. (తనిల్లాకీ్స ౪.౫ 

(కత ఇతి.) (ప్రియం కృత్యా నంమానం కృత్యా. జ 

[ ca గ్ర వ్ నయం 61 (వికాంత స్త మితి.) వికాంత ఇత్యాదిసదత్రయణ తద్వ్యుత్క) మేణ జ్ఞానశ క్రబలా న్యు 

చ్యంతే. (ఇదం రాక్షనపద మితి ప్రజ్ఞోక్తా. (త్వయెకేనేతి సామర్థ్యం. ((పధర్షిత మితి) విక్రమః. ౭ 
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శతయోజనవి స్త్రీర్ణ స్సాగరో మకరాలయః, 
వి! క్రమళ్లాఘనీయేన (కమతా గోస్పదీకృతః. ల" రా 

న హి తాం (ప్రాకృతం వ మన్యే వానరం వ వానరర్ష భ, 

యస్య తే నా సంతాసో రావణా న్నాజఒపి సం భమః. జా 

అర సే చ కపి _ష్ట మయా సమభిభాషితుం. 

యద్యపి _పేషిత సై "నేన రామేణ విదితాత్మనా. ౧౦ 

= అరం అద లా ఆయం న ఆద ౯ (పషయిష్యతి దుర్లర్లో రామో న హ్యూపరీక్షీతం, 

పర్మాకమ మవిజాయ మత్సకాశం విశేషతః. ౧౧ 

దిషా; చ కుళశలి రామో  ధర్మాళా సత్వసంగరః, 
a ఢి ఫ్రీ 

కుళశలి యది కాకుతి స్థః కిన్ను హర మేకు 

మహీం దహతి కో పేన యుగాంతాగ్ని రివోళ్టితః. ౧౩ 

(న హీతి ప్రాకృతం తు దం, సం|భమః వ్య గతా. రాణా 

(అర్హ్హస ఇతి) యద్యపీతి నిపాతసముదాయో యస్మా చెత్యర్థ. అవ్యయానా మనే 
కార్గత్వాతీ. ం ౧౦-౧౫౨ 

అథ (పణయరో షేణ దూతసన్నిధా రామం గర్గ తే (కుశలీతి, .) కాకుతీ స్టః పర పరిభవా 

సహకులే జాతః, అనేన పరపరిభవ ఏవ పరిహరణీయః, న స్వీయ ఇతి నియమో. స్తే కిం ? 

(కిన్ను సొగరమేఖలాం మహీం దహతి.) అత కౌకుత్ స్థః దహతి కింను? న దహతీ త్యర్థ 1. 
(సాగర మేఖలా మితి విశేషణేన ద్రవ దవ్యసై కేన, కఠిన (దవ్యస్య చై చె కేన వాణేన భవితవ్యం కిం? 
సాగరసలిల మేవ తె లం ల్ మహీం దగ్గుం సమర్ధో నకి? మిత్యర్థః, యద్వా, స్వపత్నీం వా 
సురక్షితపరిధానాం కరోతీత్రి భావ 1. అనాదిక్సత మర్యాదా మహీ కథం దగ్గుం శై కే త్య.త్రాహ (యుగాం. 
లెతి,) మహీమర్యాడా _తన్నయనరాగపర్యంతై వేతి భావః. “కిం న సాగర మే ఖులా” మిత పి పాఠః = 
కాకుత్ స్థః శుళలీ యది తదా మహీం కిం న దహతి? శ క్షే ద్దహత్యేవ. న దహతి; అతో న శక్త 
ఇత్యర్థః. ఎకనిక్లోకీ.) .. రం ౧౩. 
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(సీతాయాః (శ్రీరామకుశ లాదిపర్ని పశ్నః) 

అథవా శ క్రిమంకౌ తౌ సురాణా మపిన్నిిగహే, 

మమైవ తున దుఃఖానా మ స్తి మన్యే విపర్యయః. = ౧౪ 

కచ్చి న్న. వ్యథితో రామః కచ్చి న్న పరితప్య తే. 

ఉత్తరాణి చ కార్యాణి కురుతే పురుషోత్తమః. ౧౫. 

కచ్చి న్న పీన స్పం్శ భాంతః కార్యేషు చన ముహ్యతి, 

కచ్చి త్పురుషకార్యాణి కురుతే నృపతే సుతః. ౧౬. 

ద్వివిధం (తివిధోపాయ ముపాయ మపి సేవకే, 

విజిగిషు నుహృ త్క_చ్చి న్మికేమ చ పరంతపః. ౧౭ 

కచ్చి స్మి తాణే లభతే మిత్రై శ్చాఒస్యభిగమ్య తె, 

కచ్చి తృల్యాణమి. తశ్చ మిత్రై శ్చాపి పురస్కతః. ౧ 

ఆనాలా. Te 

పక్షాంతర మహ ( అథ వేతి.) ౧౪ 

(కచ్చి దితి.) న "వ్యధిత న కృళశః, ఉత్తరాణే + కార్యాణి మత్సా9 ప్తిసాథకాని, కచ్చి. 

త్కు_రుతే ? 

| (కచ్చి న్న దీన ఇతి.) న దీనః కచ్చి, తృం భాంతస్పకా కార్యేమ న ముహ్యాతి కచ్చి 

దిత్యన్వయః, పురుషకార్యాణీ పరుషేణ క ర్రవ్యాని. 

తౌ న్యేవాహ (ద్వివిధ మితి.) : సరంతపో రామః మి తేషు విషయే సుహృత్చ౯ా, వం 

సామదానరూప ముపాయ మపి. సేవతే కచ్చిత్ + చకారేణాజమి త్రా సృముచ్చీయంతే. అమి తేమ విష 

విజిగీషుస్సకా, (తివిధోపాయం దానభేదదండాకా, . సేవతే ప్రయ క్లే. కచ్చిత్ 2 సుహృత్చు రదాచి. 

దపి భేదదండౌ న కారో, శ్యతుషు న సామెతి భావః. యోజనాంతరే విజిగీషసుహృత్పదయోః 

ప్రయోజనం మృగ్యం. ౧౭ 

(కచ్చి న్మితొణీతీ: ) అభేగమ్యతే ' లభ్యతే, "మిత్రస్య కంచి దుపకారం కృత్యా స్వయ 

ముపకారం మిత్రా దపేక్షతే కచ్చి దిత్యర్థ ౪. కల్యాణమి[త్రః, పురస్కృృతమి[త్ర ఇత్యర్థః. “రా 

[38] 
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కచ్చి దాళా సి దేవానాం (పసాదం పారి వాత్మజః, 
థ్ అనాలి 

కచ్చి త్పురుషకారం చ. దె-వం చ. ప్రతిపద్యతే, a ౧౯ 

కచ్చి న్న విగతన్నేహః (పవాసా న్మయి రాఘవః, . 

కచ్చి న్మాం వ్యసనా దస్మా న్మోశ్తయిష్యతి వానర ఒం ౨౦ 

* సుఖానా ముచితో నిత్య మసుఖానా మనూచితః, 
దుక8ఖ ము_త్తర మానాద్య కచ్చి (దామో. న సీదతి.' " ౨౧ 

కొెొసల్యాయా _స్తథా కచ్చి త్సుమి(తాయా స్టథైవ చ, 

అభీక్టుం కూయతే కచ్చి త్కుశలం భరతస్య చ. ౨౨ 

మన్నిమి త్తేన మానార్హః కచ్చి చ్చోకేన రాఘవః, 

కచ్చి న్నాఒన్యమనా రామః కచ్చి న్మాం తారయిష్యతి. ౨౩ 

కచ్చి దకొహిణీం భీమాం భరతో | భాతృవత్సలః, 

ధ్వజినిం మం తిభి రుప్తాం _పేషయిష్యతి మత్క్భ తే, ౨౪ 

(కచ్చి దాశా స్తీతి)ఆశా స్తి ఆశా స్తే, పురుషకారం స్వబలం, ఏకై కస్యా౬నర్హ హేతుత్వా దితి 
అట — అణాల యా @ - 

వూవః, .. . ౧౯ా-౨౦- 

(సుఖానా మితి.) అనూచిత ఇతి దీర్చ ఆర్షః. ఉత్తరం ఉత్కష్గం. * ౨౧-౨౨ 
| యు దు న్ టు 

(మన్నిమి క్రై నేతి) మన్నిమి లేన మయా హేతునా, అన్యమనాః కార్యాంతరాస కః, ౨౩ 

(కచ్చి దక్షొహిణీ మితి) ధ్వజనీం సేనాం. 3౪ 

* రామానుజీయం. (సుఖానా మితి.) అనుచిత ఏవానౌచితః, (ప్రజ్ఞాదిభ్య శ్చేతి స్వారే 
న Ne ణా: థి 

అణ్ (పత్యయః, ఊఉ. త్తరం దుఃఖం ఉత్యష్షం దుఃఖం. 
+ 
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ల 7 ఒడ టి ం- 

(సీతాయాః (శ్రీ రామకుళ లాదిపరి ప్రశ్నః 

వ్లానరాధిపతి గశ్రీమాకా సు(గీవః కచ్చి దేష్యతి. 

మత్క్బ్బృతే హారిఛి ర్వీరై.. రర్చాతో దంతనభఖాయు భై ః. 

కచ్చి చ్చ లక్ష్మణ శ్ఫూరః' సుమి తానందవర్ణనః, 

అస్తవి చృరజాలేన రాక్షసా న్విధమిష్యతి. 

రౌ దేణ కచ్చి దే త్రో జ్వలతా నిహతం రణే. 

దక్ష మ్యల్పన కాలేన రావణం సను సుహృజ్జనం. 

- కచ్చి న్న తద్దెమసమానవర్డ్యం కస్యా౭.2,ననం పద్యసమానగందధి,. 

మయా వినా శుష్యతి శోకదీనం జలక్షయే పద్మ మివాఒ౬తపసేన. * 

ధర్మాపదేశా _క్ర్యజతశ్చ రాజ్యం మాం చాప్యరణ్యం నయతః పదాతిం, 
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౨౮ 

నా౬ఒసీ ద్వ్యథా యస్య న భీ ర్న-కోకః కచ్చి చ్చ ధైర్యం హృదయే కరోతి. ౨౯ 

న చాజన్య మాతా న పితా చ నాజన్య స్నేహా ద్విశిష్టోజ స్త న మయా సమో వౌ, 

(కచ్చి న్న'త దితి) హేమశబేన తద్వర్గ ఉచ్యతే. అభేదేన హేమవ త్స్ప్పృహణీయ 

బిత్యర్తః. మయా వినేతి జలక్షయస్థానం, కోకదీన మిత్యాతపస్థానం. (తనిళ్లోకీ.) 
@ ఢి థి ఇ ౧౧ 

౫-9౨౮ 

(ధర్మాపదేశా దితి) ధర్మాప దేశా ద్దర్మొ దేశార్గం, ధర్మ ముద్ది శ్యే త్యోర్దః. యద్యా, ధర్మ 

.వ్యాజా ద్దేతోః, రాజ్యత్యాగా ద్వ్యథా నాసీత్, అరణ్యసంచారా ద్భీ ర్నాసీక్, వుత్సాదసంచారా 

చ్చోకో నాసీత్, సః తాదృశ దై ర్యయుకో రామో మచ్విశ్లే షేజపి హృదయే దె దైర్యం. కరోతి కచ్చిత్ , ౨౯ 

థె రై ర్యాఒకరణే హేతు మాహా (న చా స్యతి, ). (సవృ శ్తి తిం మదానయనవా ౭ ర్తాం, వజయ రోష 

పం కి మేష పితృవచనపరిపాలనాయ వనం పా ప్త పః? న, కింతు మమైవ హింసాయై ఇతి భావ 8. 

సై కవ దోషః, న మ మేతి సీతయో క్షే, వయ మేవ కిం సమ్యక్. స్థీతవంతః, రొమవిశే షా 

న్న we న., తను స్య కర్తా కా హీత్యేనం. “హన్గుమధాశయం, , క్లాత్వాఒఒహ (న చ్లాఖ్నస్యేతి) రామస్య 

మాశ్రాదయః, అన్నో బంధుశ్చ, స్నేహా ద్విశిషా న భవంతి, లోకే కస్యచి న్మాత్తా. పితా (భ్రాతే క్ల్యేవం 



80) శ్రమ మదామాయణే, గ్ వందరాజీయనిశిష్టై 

తాన _త్త్వహం దూత జిజీవిశే క యం మావ 'శృవృ త్త "తిం శృణుయాం (పియస్య. కం 

ఇ ఇకీవ దేవీ వచనం మహార్థం తం వానరేర్యద్రం మధురార్థ ముక్తా, 

_శోతుం పున స్తస్య -వచోఒభిరామం రామార్ధయు_క్తం విరరామ రామా. ౩౧ 

సీతాయా వచనం (శుత్వా మారుతి రీమవి(కమః, 

శిర స్యంజలి మాధాయ వాక్య ము త్తర మ(బవీత్. ఆ 

-స్నేహో విసృత్యరో భవతి. న చై వం రామస్య మాతాదిషు సంఖావితః. సర్యోఒపి మయేేక 

కః కృతః, యావత్సియన్య పవృ త్రి తిం. శృణుయాం శృణోమి. (తావ జ్ఞ బిజీవి షే షయం) జీవేయం, 

ఇచ్చాయా ఇష్యమాణ(ప్రధా నత్వా దిష్యమాణం జీవన మిహా౬భిధీయతే. (రామః “న మాంసం రాఘవో 

ధు జ్ఞ” ఇత్యుక్త కరీత్యా భోజనం, “అనిద్ర స్సృతకం రామి ఇతి.నిదాంచ హిత్యా సమ్ముదం బధ్యా 
సమాగచ్చకా, తాపా_ర్రే (ప్రపాం గలే తస్యాం భిన్నపానీయపా[తాయాం సత్యా మివ నుయి నష్టా 

యాం, న జీవేత్. అత స్తదాగమనపర్యంతం మయా జీవితవ్యం, పరతంత్రశరీరత్యాత్. తదాగమ 

నానంతర మపి యది జీవిష్యామి త దేత్తం . వదే దితి భావః, ఎతావత్సర్యంతం వాన రేతి సంబోధ్య 

సంప్రతి (దూతేత్యాహు రామవిషయ్మ పణయరోషన్య దూత పర్యంతం వ్యాపనాత్ . తేన (ప్రహితః ఖలు 

OR 

భవా నపీతి భావః, (పణయరోషాభావసకే౬పి (న చాస్యేతి.) అస్య మాతా చా౬స్మి౯ స్నేహాత్ 

మతః న విశషా మయా న నమా చ. యథాఒహ మస్మికా స్నిగ్గా తథా నాఒన్య ఇత్యర్షః. ఏత దేవో పా యల ఢి థి 

త రాంన సమరయతి (తావ దితి.) ౩౦ = ధి థి 

(ఇతీ వేతి.) ఇతీవ పూర్ణం కతిసయా నర్గాకా వివిచో క్ర కవాకా సంప్రతి (పణయధారా 

సూక్ష్మ మృషీణా మపదం హి. తత ఇతీవేత్యాహ. (దేవీ వల్ల భాయా వ్యవహారో బహిష్టానాం 
'న ప్రతిభాతి హి. (వచనం మహార్గం్ర న కేవలం బహిష్టానాం, దేశికానా మస్మాక మపీత్యర్థః. 
.మహార్థ మిత్యు_క్తః. (తం వానరేంద్రం) సుగీవన్య శేషత్వేఒభిషి కృత్వేఒపి పారతంశ్రే్య హనుమా 
నభిష క్త ఇత్యర్థః. (మధురార్థం) మాధుర్యేణ మధ్యే హనుమా న్న వక్తు మారభశేతి భావః. 
ఉక్త్వా) స తదీయాశ్న యథాఒభివర్ధంతే తథోక్ర్వా ((శ్రోతుం పున స్తస్య వచోఒభిరామం) 
'స్వవచనానురూపో త్తరం (శ్రోతుం, (రామార్దయుక్తం) రామ పయోజనయు కం, రామరూపాభిధేయ 
యుక్తం వా, (ఏరరామ సయం చిరభాషణా త్చ్యామిన్యాం. బవాషమాణాయాం మధ్యే భృత్యే 
నో క్యయోగాచ్చ కూస్టంకూతస్యాఒవకాళ ప్రదాన మకరోత్. -_ (తనిక్లికీ 2) ౩౧-౩౨ 

_ 
“ re 

శ రామానుజీయం. పారంప్తర్యం"-వినా' ' సాక్షి. 'ద్వభస్పాందర్యదరునం రామేణ. .నలబ్టం: 
"పీతి మునిః ఛిద్యతొ. '. 
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(హనుమతా సీతావచనస్యో త్తరదానం) 

నత్వా మిహస్థాం జానీతే రామః కమలలోచనే, 

తేన త్వాం నాఒఒనయకత్యాళు శచీ మివ పురందరః. 33 

(శుత్ర్వైవ తు, వచో మహ్యం షప మేష్యతి రాఘవః, 

చమూం _పకర్ష న్మహతీం హర్యృక్షగణసంకులాం. 3౪ 

విష్టంభయిత్వా బాణౌ భు రక్'భ్యం వరుణాలయం, 

కరిష్యతి పురీం లంకాం కాకుతి స్థ శాంతరాక్షసాం. 3౫ 

తత య ద్యంతరా మృత్యు ర్యది దేవా స్పహా౬ఒసురాః, 

స్థాస్యంతి పథి రామస్య స తా నపి వధిష్యతి. 3౬ 

తవాఒదర్శనజేనాఒ౬ర్వే శోకేన స పరిప్తుత ౫, 

న శర్మ అభతే రామ స్పింహాోర్తి త ఇవ ద్విపః, 38 

(న త్వా మితి౨(రామః.) “న జీవేయం క్షణ మపి వినా తా మసికేక్షణా" మిత్యధ్యవసాయీ 

“కథం నాఒ౬గచ్చేత్ z (కమలలోచనే) తన్న యనసౌందర్యం దర్పణతలేఒపి కింన దృష్టవతీ భవతీ ? 

, ఏత తందర్యవతీం కథం త్వాం వినా స తిషేత్ వ (తేన) అనేన హేతునా, (ఆశు త్వాం నా౬ఒ౬నయతి 

శచీం-పురందర ఇవ.) అనుహ్హాదహ సగతాం శచీ మిం(ద్రః కంచిత్కాల మవిజ్లాయ జ్ఞానానంతరం యథా 
య — చో ఖో 

ఆనీతవాకా తథేతి భావః. (తనిళ్లోకీ) ౩8 

(శుశ్వేతి) మహ్యం మమ, వ్యత్యయేన షష్ట్యర్దే చతుర్తీ, 3౪ 

సముద్రం కధ మతి క్రమిష్యతీ త్య(తాహా (విష్టంభయిశ్వేత్రి విష్టంభయిత్వా _స్తద్దిం 

శృత్వే త్యర్థః. ni 3౫ 

(తశ్రతి.) న్థాస్యంతి (పతిబంధకతయేతి శేషః, 3౬౩ ౭ 



న ₹  పుమ(్రామాయతి, గోపందరౌజీయవిి న యై 

మలయేన చ వింధ్యేన మేరుణా మందరేణ చ, 

దర్దురేణ చ తే దేవి శే మూలభలేన చ... - ఇరా 

యథా సునయనం వల్లు బింబోష్టం చారుకుండలం, 

ముఖం -(దక్యుసి రామస్య పూర్ణచం[ద మివోదితం. క్రిణా' 

&(పం (దక్యుసి వె దెహి రామం (ష్మసవణే గిరౌ. 

శత[కతు మివాఒ౬ఒసీనం * నాకపృషస్య :మూర్తని. ౪౦. 
© డు 

న మాంసం రాఘవో భు జ్ల్రే_ న చాపి మధు సేవతే, 
వన్యం సువిహాతం నిత్యం భక్త మశ్నాతి పంచమం. ౪౧. 

నైవ దంశా న్న మశకా న్న క్రీటాం న్న సరీసృపాకా, 

రాఘవోజఒపనయే దాతా _క్వ్వద్లతే నాఒ౦తరాత్మనా. ౪౨! 

గిరీణాం స్వజీవనన్థానత్వా త్రై శృపతి (మలయే నేతి.) దర్దురో నామ మలయపరిసరవ _ర్రీ: 
చందన ప్రభవః కళ్చి త్పర్వతః. (యథేతి) తథా శప ఇతి పూర్వేశా౬న్వయః. కిరా.౩౯ 

(కవ మితి.) నాకసృష్లో నామ ఇం దన్యాఒసాధారణస్వర్లసాన వి శేషః. ౪౦ 
ఐం ౧2 

(న మాంస మితి.) “దృజ్మనస్సం గస ౦కల్పజాగరాః కృశతా౬ఒరతిః, (హీత్యాగోన్మాద 

మూర్చాంతా ఇత్యనం గదశా దేశే” తి దశావస్తా స్వర.తి రనేనోచ్యతే. మాంసాద్యభోజనం _ఆరత్యా,. 

తతః పూర్వం తద్భోజనో క్ర కె. _వన్యం వనే భవం కందమూలాదికం, సువిహితం వానప్రస్థయోగ్య , 

త్వేన విహితం, భ రక్తం అన్నం, పంచమం ప్రాతస్సంగవమధ్యాహ్హాపరాహ్హసాయంరూశే పమ పంచమ 

కాలికం, శరీరధారణమా త్రోసయు క్త తం భు ద్ర ఇత్యర్థః, (తనిక్లోకీ, .) ౪౧: 

అథ మనస్సంగావస్థా మాహ (నై వేతి) దంశా స్తు వనమక్షికాః, తాకా, మళకాం శ్చేత్యనేన 
దంశమళకాపరిజ్ఞాన ము రక్తం. కీటసరీన్ఫపో క్యా ఉప్రరిశరీరర చరతా మనివృ త్తి రుచ్యతే. త శ హేతుః 
(త్వద్గతేనాఒంతరాక్మనా) పరకాయ ప్రవిష్టన స్య కథం త్య కృళరీర వికృతిజ్ఞానం 2 తత్ర స్థితః. ఖలు త్యత్రత్య, 
పీడాం జ్ఞాస్యతీతి రాన. 

+" 9. 

ఇల " " a ' 
- ot 3 | 

ఫో నాగరాజన్య ఇతి పా. 
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(హనుమతా శ్రీ రామవిర హావస్థాని వేదనం) 

న 

| నిత్యం ధ్యానపరో రామో నిత్యం శోకపరాయణ:ః, *” 

నాఒన్య చ్చింతయతే కించి త్స తు కామవశం గతః, - ౪౩ 

అని ద స్పతతం రామః సుపోజపి చ నరో_త్తమః, 

స్పీతేతి మధురాం వాణీం వ్యాహర (న్పతిబుధ్యతే. ౪౪ 

దృష్ట్వా ఫలం వా .పుష్పం వా యడ్వా౬న్య- తుమనోహరం, 

బహుకో హో (ప్రియే త్యేవం శసం సాగ మభిభాషతే, ల 

స డెవి నిత్యం పరితప్యమాన స్యా మేవ సీతే త్యభిభాషమాణకః, 

ధృత వతో రాజసుతో మహాత్మా తవైవ లాభాయ కృత పయత్న 8. ౪౬ 

సా రామసంకీర్తనవీతశోకా రామస్య శోకేన సమానశోకా, 

అథాఒస్య జాగరావస్థా మాహ (అనిద్ర ఇతి.) “అన్నిద స్పతతం౦ రామః” నిద్రయా సర్వదా 

శాలక్షేపార్తోఒపి సంతత మన్నిదోఒభూత్. (సుపోఒపి చే) త్యనేన పరగతార్జానుస ౦ధానాభావ 

ఉచ్యతే. (నరో త్తమః) అభిమతవిశేషే తథాఒవస్థాన మేవ హి పురుషో త్రమత్వస్య లక్షణ మితి భావః. 
(సీకేత్సి అ ప్రాకృతసౌందర్యాద్యనుసంధానేన డవాసనావశా ద్విలపతి. (మధురాం వాణీం) వాసనా 

"వళా ద్విలపత్యపఫి శబ్దస్వభావా (దసనా జలస్యందినీ భవతీ త్యర్థః. ((పతిబుద్ద్య తే క్షే శహీనదశా విగ 

మా త్చునరపి బాధకోదీపనసందర్శ నేన 'బాధార్ల స్పిత ఇతర 8, ౪3__౪౬ ద వా థి థి 

(సా రామేతి.) రామసద్భావాతిశంకయా "కళ్ళి చ్చోక సీతాయాః, రామవిరహేణ కళ్ళి 

బనోకః. త(త్రాఒఒద్యో హనుమదు'క్యా నినృత్తః. ద్వితీయ స్తు వర్తత -ఇత్యాహ (రామస్య శోశేన 

వమానళోక్సా , తద్విరహకృతత్వేన త త్తు్యళోకా, అధికళోకస్తు నివృత్త _ ఇతి భావః యద్వా, 



304 (శ్ర్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిప్లే 

శరన్ముఖే సాంబుదశేషచం(దా నిశేవ వె దెహసుతా బభూవ, ల 

ఇతి (శ్రీమ, దామాయణే, సున్షరకాడ్డే, ష ట్ర్రంశ స్పర్షః= 

యము ఈరాైవ2డానాలాలాాం 

జట అథ స్త తీంశ స్సర్గః. 

శే 

సీతా త్ర ద్వచనం _శుత్వా పూర్ణచం(దనిభాననా, 

హనూమంత మువా చేదం ధర్యార్గసహితం వచః. గా: 

అమృతం విషసంసృష్టం త్వయా వానర భాషితం, 

యచ్చ నాన్యమనా రామో యచ్చ శోకసరాయణ:.. [9 

ఐశ్వర్యే వా సువి_స్తర్లే వ్యననే వా సుదారుణే, 

రజ్ల పవ పురుషం బద్ధ్వా కృతాంత 8 పరికర్ణ తి. (y 

రామసంకీ ర్ర నేన వీతళోకాఒపి “నైవ దంళా న్న మశకా' నిత్యాదిశవణేన రామతుల్యళోకా, (పకాశా౬ 

(ప్రకాశశరన్ము ఖనిశేవాఒభూ దిత్యర్థః. ౭ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామా యణభూషతే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాజ్లవ్యాఖ్యానే, 

- ష టింశ సృర్గః. 
my గ 

నాయన వాం వ ననన 

అథ సప్పత్రింశ స్సర్గః 

క 

(సీకేత్యాది.) ౧ 

(అమృత మితి.) యచ్చ నాన్యమనా ఇత్యమృతత్వే హేతుః, యచ్చ కోకసరాయణ ఇతి 

విషనంసృష్టల్వే. (తనిళ్లోకీ) న అ. 

'రోమవియోగో. న స్వబుద్ధికృత ఇత్యాహ (ఐశ్వశ్యే ఇతి.) కృతాంతః “దైవం, క = 
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విధి ర్నూన మసంహోర్యః (పాణినాం ప్ప్లవగోత్తమ, 

సౌమ్మితిం మాంచరామంచ వ్యసనై పశ్య మోహితాకా. లు 

శోకస్యా౬ఒస్య కదా పారం రాఘవో౬ధి గమిష్యతి, 

స్పవభానః పరి శాంతో హాతని స్సాగరే యథా. ౫ 

రాక్షసానాం వధం కృత్వా సూదయిత్వా చ రావణం, 

లంకా మున్మూలితాం కృత్వా కదా (దక్ష్యితి మాం పతిః. a 

స వాచ్య స్పంతర స్వేతి యావదెవన పూర్యక, 

అయం సంవత్సరః కాల స్తావ ద్ధి మమ జీవితం. 3 

నర్తతే దశమో మాసో ద్వౌ తు శేషా ప్లవంగమ, 
రావణేన నృశంసేన సమయో యః కృతో మమ. రా 

విఫీషణెన చ (ఛా(కా మమ నిర్యాతనం (పతి, 

అనునీతః [పయత్నేన న చ త త్కు_రుతే మతిం. ౯ 

మమ (పత్నిపదానం హా రావణస్య న రోచతే, 

రావణం మార్లతే సంఖ్యే “మృత్యుః కాలవశం గతం. ౧౦. 

జ్యేష్టా కన్యాఒనలా నామ విభీషణనుతా క్క, 

తయా మమేద మాథాంతం మాతా | పసహితయా సయం. ౧౧ $ ౬ స 

(విధి రితి.) విదిః దైవం, అసం హార్యః అనివార్యః. ౮-౬ 

(వర్తత ఇతి.) దశమో మాసః దశమమాసా౦తః. . ఎ లా 

(విభీషణే నేతి.) నిర్యాతనం (ప్రత్యరృణం. . ౯౧౧ 

[39 ] 
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అసంశయం హరి శేష్ట తపం మాం (పాష్ఫ్యతే పతిః, 

అంతరాత్కా హి మే శుద్ద స్తస్మిం శ్చ బహవో గుణాః. 
థి 

ఉత్సాహ: పౌరుషం సత్త్వ మానృశంస్యం కృతజ్ఞతా, 

ఏ కమశ్చ (పభావశ్చ సంతి వానర రాఘవే. 

చతుర్దశ సహ ్ససాణి రాక్షసానాం జఘాన యః, 

జనస్థానే వినా (భ్నాతా శ|తుః క స్తస్య నోద్విజేక్. 

నస శక్య స్తులయితుం వ్యసనై_8 పురుషర్ష భః, 

అహం తన్య (పభావజ్జా శ క్రస్యేవ పులోమజా. 

సరజాలాంశు మాం చ్చూరః కసే రామదివాకరః, 

శ తురక మయం తోయ ముపకోషం నయిష్యతి. 

ఇతి సంజల్సమానాం తాం రామారి శోకకర్శితాం, 

అ శుసంపూర్ణనయనా మువాచ వచనం కపిః, 

[శుతై్వవ తు వచో మహ్యం కీ(ప మేష్యతి రాఘవః, 

చమూం (కర్ణ న్మహతీం హర్యృకగణసంకులాం. 

అథవా మోచయిష్యామి త్వా మదై వ వరాననే, 

అస్మా ద్దుఃఖా దుపారోహ మమ పృష్ట మనిందితే, ౧౯ 

(ఉత్సాహ ఇతి.) లోకో త్తరేషు కార్యేషు సైయా కా (పయత్న ఉత్సాహాః. పౌరుషం 

శాదృక్కార కరణం, సత్త్వం బలం, ఆనృశంస్యం అఆక్రూరత్యం, కృతజ్ఞతా ఉపకారజ్ఞత్వం, విక్రమః 

శౌర్యం, (ప్రభావః శక్తిః. 

(వ స ఇతి.) తులయతుం చాలయితుం. 

O౨_౧౪ 

౧౫-౧౯ 
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ym | ( 

(హనుమతా స్వసృషేన సముదతరణాయ సీతా ప్రార నం” 
ఎ on 

త్వాం తు పృష్ట గతాం కృత్వా సంతరిష్యామి సాగరం, | 

శకి ర_స్తి బా మే నోఢుం లంకా మపి సరావణాం. ౨౦: 

అహం (పృసవణగాయ రాఘవాయా౬ద్య మైథిలి, 

(వాసయిష్యామి శ| కాయ హవ్యం హుత మివాఒనలః. ఎగా: 

(దక స్యదె ౪వ వె దెహి రాఘవం సహలక్ష్మణం, 

వ్యవసాయసమాయు కం విష్ణుం దెత్యవధె యథా. ౨౨ 

త్వదర్శనకృతోత్సాహ మా శమస్లం మహాబలం, 
ది థి 

పురందర మివాఒ౬౬సినం నాకరాజన్య మూర్దని. 

పృష్ట మారోహ మే దేవి మా వికాంక్షస్వ శోభనే, 

యోగ మన్విచ్చ రామేణ శశాంకేనేవ రోహిణీ, ౨౪ 

కథయంతీవ చందెణ సూర్యేణ చ మహార్చిషా, 

మత్సృష మధిరుహ్య త్వం తరా౬౭.కాశమహార్త వౌ, ౨౫ 
వి ౬2 

న హి మే సషపయాతస్య త్వా మితో నయతో౬౦గనే, 
అనుగంతుం గతిం శరా స్సర్వే లంకౌనివాసినః.. ౨౬ 

యథ వాహ మిహ (పా _ప్త _స్తథివాఒహ మసంశయః, 

యాస్యామి పశ్య వె దేహి త్వా ముద్యమ్య విహాయసం. ౨౭ 

(త్వద్దర్శ నేతి. ) నాకరాజస్య మూర్హని నాకపృష్టసంజ్ఞస్య మూర్ధని, నగరాజ స్యేతి పాలే 

"మేరో రిత్యర్లః. గ్ల UC, ౨ం_౨క 
థి 

అల్ల అబి 3 we (పృష్ష మితి.) మా వికాంక్షస్వ మో పకీష్ణాః, Sn ఎె౪ 

(కథయంతీ వేతించం్యదేణ కథయంతీవ చంద్రేణ భాషమాణేవ, తరే త్యన్వయః: ౨౫౨౨౭ 
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లు 

మైథిలీ తు హరి శేష్ణా (చ్చుత్వా వచన మద్భుతం, 
హర్ష విస్మితసర్వాంగీ హానుమ౦త మథా౬(బఏిత్. ౨రా 

హానుమకా దూర మధ్యానం కథం మాం వోఢు మిచ్చసి, 

తదేవ ఖలు తే మన్యే కపిత్వం హరియూథప. ౨౬ 

కథం వా౭౬ల్సశరీర _స్టం మా మితో నేతు మిచ్చసి, 

సకాశం మానవెందస్య భరు ర్మ పవగర భ. ౩౦ 
శాల ౧౧ 04 

సితాయా వచనం శ్రుత్వా హానుమా న్మారుతాత్మజ :, 

చింతయామాస లత్మీవా న్నవం పరిభవం కృతం. 2౧ 

న మే జానాతి సత్త్వం వా (పభావం వా౭౬సితేక్షణా, 

తస్మా త్పశ్వతు వై దేహే య [దూపం మమ కామతః. ౩౨ 

ఇతి సంచిత్య హానుమాం స్తదా ప్రవగస_త్తమః, 

దర్శయామాస చె దెహ్యా స్వరూప మరిమర్లనః. ౩౩ 
6... (ఎ 

స తస్మా త్పాదపా ద్ద్మా నాప్తత్య స్తవగర్ష భః, 

తతో వర్గితు మారే ఖే సీతా పళ్యయకారణాత్. ౩౪ 

(మైథిలి త్వితి.) హర్టవిస్మితసర్వాంగీ హర్షణ పులకితసర్వాంగీ. ౨౮-౩౧ 

(న మే జానాతి సత్త్వం వా (పభానం వాఒసితేక్షణా, తస్మా త్పశ్యతు వై దేహీ య 

'దూపం మమ కామత' ఇతి పాఠః. అన్యథా పాఠే వక్ష్యమాణేన విరోధ స్స్యాకి. కద 

(ఇతి సంచిం త్యేతి.) స్వరూపం న్వన్వ శరీరం, 33 

ఏత 'దెవాహ(న తస్మా దితి.) అయం శోకో వర్ధ నార్థం వృత దవరోవాణం దర్శయతి స్మ. 

అనేన “సోఒవతీర్య -|దుమాి దితి పూర్ణం (దుమాగగా త్సీతాన మిపస్థశా భాయా మవతరణ ముక్తం, 

అత భూమా వతి బోధ్యం. ౩౪ 
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(హ నునుతా సీతాయై స్వస్వరూప పదర్శనం) 

మేరుమందరసంకాకో బభొ దీపానలవభః 

అగతో వ్యవత సై చ సీతాయా వానరో _త్తమః, ౩౫ 

హరిః పర్వతసంకాశ సా మవకో) మహాబలః, 

వ(జదంష్ట్రనభో భీమో వై దేహీ మిద మ(బవీత్. ౩౬ 

సపర్వతవనోద్దె శాం సాట్టపాకారకోరణాం, 

అంకె మిమాం సనాథాం వా నయితు౦ శక్తి రి మే. 8౭ 

త దవస్థాహప్యతాం బుద్ది రలం దేవి వికాంతయా, 

విశోకం కురు వె దెహి రాఘవం సహలక్ష్మణం. ఇలా 

తం దృష్టా నీమసంకాశ మువాచ జనకాత్మజా, 

పద్మప్మతవిళశాలాక్షీ మారుత స్యౌరసం సుతం, ౩౯ 

తవ సత్త్వం బలం ఛై వ విజానామి మహాకసే, 

వాయో రివ గతిం చాఒపి తేజశ్చాఒగ్నె రివాఒద్భుతం. ళం 

(పాకృతోఒన్యః కథం చేమాం భూమి మాగంతు మర్హతి, 

ఉదథె ర(పమేయస్య పారం వానరపుంగవ. ౪౧ 

జానామి గమనే శక్తిం నయనే చాఒపి తె మమ, 

అవశ్యం సం పధార్యాఒశు కార్యసిద్ధి ర్మహాత్మనః. ఖల 

(మేరుమందరేతి.)  అ(గతో వ్యవతస్టే, సంభాషణాయ వృకత్రమూలగతో ' బభూవే 

ఇత్యర్థః. 3౫ _32 

(త దితి.) అవస్థాప్యతాం నిశ్చలి క్రియతాం, వికాంక్షయా ఉపేక్షయా.  త౨రా౭౧ 

(జానామీతి) సంప్రధార్యా విచారణీయా. 9 
ల 
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చక 

అయుక్తం తు కపిశేష్ట మమ 'గంతుం త్వయాఒనమ, 
వాయువేగసవేగస్య వేగో మాం మోహయే _త్తవ. లః 

అహా మాకాశ మాసన్నా హ్యుపర్యుపరి సాగరం, 

(పపతేయం హితే పృష్థా దృయా ద్వేగేన గచ్చుతః. లల 

పతితా సాగరే చాహం తిమిన కరుషాకులే, 

భవేయ మాళు వివశా యాదసా మన్న ముత్తమం. ల: 

నచ శక తయా సార్ధం గంతుం శ|తువినాళన, 

కళ తవతి సందెహ _స్త్వ్వయ్యపి స్యా దసంశయః, ౪౬ 

(హియమాణాం తు మాం దృష్ట్వా రాక్షసా భీమవి|కమాః, 

అను గచ్చేయు రాదిష్టా రావణేన దురాత్మనా. ౪౩ 

తై స్వం పరివృత శ్ళూరై. శూల ముద్దరపాణిధిః, 

భవే _స్త్వం సంశయం (పాపో మయా వీర కళ్ళ తవాకా. ఆరా 

స్వప్రాపణే (ప్రధానం దోషం హృది కృతా ఆపాతతో దోష మాహ (అయు క్ర మితి.) gy 

(అహ మితి.) ఉపర్యుపరి సాగర మితి “ఉపర్యధ్యధస స్సామీప్య' ఇతి ద్వివచనం, 

ధిగుపర్యాదిష్యితి ద్వితీయా. బళ 

(సతికేతి.) యాదసాం జలజంతూనాం. | ౪౫ 

(న చేతి. కళ్ళతవతి రక్ష్యవతి, త్వయి సందేహ స్ఫ్యాక్, మయి రక్ష్యాయాం త్వయి 

విపత్పం దేహ స్స్యా దిత్యర్థః. | భల 

ఏత దేవ (పపంచయతి (హైయమాణా మిత్యాదినా) ౮౭ 

(తై రితి.) త్వం తైః పరీవృతో భవే” కళ తవాకా రక్ష్యువాకా, త్వం సంశయం 

*ప్రాప్తశ్చ భవే రితి యోజనా. - + ( భారా 



లు చు జ ాతనాలనాన్సు 

సుందరకాండే -.స_ప్ప(తిం౦శ స్సర్గ 
అవన ల గ 

(సీతాయాః హానునుతా సహా స్వాగమనాఒనంగీకారః) 

సాయుధా బహవో వ్యోమ్ని రాక్షసా స్త్వం నిరాయుధః, 

కథం శక్యుసి సంయాతుం మాం చై వ పరిరక్షితుం. 

యుధ్యమానస్య రక్షోభి స్తవ తైః ్రూరకర్మభిః, 
వో 

(పపతేయం హి తే పృష్టా దృయార్తా కపిస త్తమ. 
© అ pp) 

అథ రఠొంసి భీమాని మహాంతి బలవంతి చ, 

కధథంచి తాంపరాయే త్వాం జయేయుః కపిస సత్తమః. 

అథవా యుధ్యమానస్య పతేయం విముఖస్య తే, 
పతితాం చ గృహీత్వా మాం నయేయుః పాపరాక్షసాః, 

మాం వా హరేయు _న్హ ్వద్దస్తా దిశ సే నసయు రథాపి వా 

అవ్యవస్లా హి దృశళ్వేతే యుదే జయపరాజయౌ,. 
థి ఢా 

అహం వాపి విపద్యేయం రక్ష్భి రభితర్జికా, 

త్వత్ప్రయత్నో హరిశేష్ట భవే న్నిష్ఫల ఏవ తు, 

కామం త్య మసి పగ్యాపో నిహంతుం సర్వరాక్షసాకా, 

రాఘవస్య యశో హీయే త్తషఇయా శసైస్తు రాక్షనై 8. 

$11 

౪౯ 
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Av 

వేలో 

(నాయుధా ఇతి.) సంయాతుం సమ్య గ్ గద్దుం. 

పూర్వక్లోకో క్రం సమర్గయతి (యధ్యమానశే స్వే త్యాదినా, ) 

(అథేతి) సాంసరాయే యుద్ధే. 

(అథవేతి) విముఖస్య యుద్ధపరవళ స్యే త్యర్థః, 

la 

AO 

౫M 

౫౨న ౫ 



912 (శ్రమ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిజ్షై 

అథవా దాయరక్షాంసి న్యసేయు స్పంవృతే హి మాం, 
య్యత తే నాఒభిజానీయు ర్రరయో నాఒపి రాఘవా. 

ఆరంభ స్తు మదర్గో౬.యం త తత _స్తవ నిరర్థకః, sey 

ఖః త్వయా హా సహా రామస్య మహా నాగమనే గుణః. ౫౭ 

మయి జీవిత మాయ త్తం రాఘవస్య మహాత్మనః, 

(థ్రాత్రాణాం చ మహాబాహో తవ రాజకులస్య చ. ౫లా' 

తౌ నిరాళొ మదర్ధం తు శోకసంతాపకర్శితౌ, 

సహా సర్వర్థహరిభి _స్హ్యక్యుతః (పాణసం గహం. ౫౯ 

భ్ _ర్హ్భభ క్తి కిం పురస) గ్రా త్య రామా దన్యస్య వానర 

స స్ప ఫళామి శరీరం తు పుంసో వానరపుంగవ. ౬౦ 

య దహం గా(తసంస్సర్శం రావణస్య బలా గతా, 

అనీశా కిం కరిష్యామి వినాథా వివశా సతీ. ౬౧. 

యది రామో దశ గీవ మిహ హత్యా సబాంధవం, 

మా మితో గృహ్య గచ్చెత త్ర _త్తస్య సదృశం భవేత్. ౬౨ 

(అథవెతి సంవృతే గూఢ ప్రదేశే. sey 

(మయీతిఎ) తవ రాజకులస్య సుగీవరాజకులస్య, 
౫౭..౬౦ 

(య దహ మితి.) అనీశా స్వయం కించి త్మర్తు మసమర్దా. వినాథా విగతస్వామికా, 
వివళా విచేష్టా. ౬౧_బుై. 

* రామానుజీయం. అతో మమావస్థానం రామాయ విజ్ఞాప్య తేన నహాజజగమనే మహా- 
చ్చ్రేయస్బ్యా దిత్యాహ (త్వయా హీతి. yy. 
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(సీతాప్రత్యు త్రరేణ హనుమతః సంతోష) 

(శుతా హొ దృష్టాశ్చ మయా పరాకమా మహాత్మన స్తస్య రణావమర్తినః, 

న దేవగంధర్వభుజంగరాక్షసా భవంతి రామేణ సమా హి సంయుగే. ౬2 

సమీక్యు తం సంయతి చితకార్యుకం మహాబలం వాసవతుల్యవి(కమం, 

సలక్ష్మణం కో విషహేత రాఘవం హుతాశనం దీ ప్ప మివా౬నిలేరితం. ౬౪ 

సలక్ష్మణం రాఘవ మాజిమర్షనం దిశాగజం మత్త మివ వ్యవస్థితం, 

సహేత కో వానరముఖ్య సంయుగే యుగాంతసూర్య(పతిమం శరార్చిషం. ౬౫ 

స మే హరి శేష్ట సలక్ష్కుణం పతిం సయూథపం తప మిహోపపాదయ 

చిరాయ రామం (పతి ళొకకర్శితాం కురుష్వ మాం వానరముఖ్య హర్షితాం. 1 [" 

—— 
ఇతి (శ్రీమ(దామాయణే, సుందరకాండే, స_స్హతింశ స్సర్గః, 

(శ్రుతా ఇతి.) _(వథమహిశట్లో గుణప్రసిద్ధొ, ద్వితీయో నిస్సమత్వ(పసిద్ధా. ౬౭-౬౫ 

(స ఇతి.) హారితాం హర మాసాదితాం, ఉ తరో తరహరవతీ మిత్యర్లః. అనన్య 
రచ్చ య ఎని — వె థి 

భకి తయా ఉపాయాంతరం స్వరూపవిరుద్దం, భగవత్సాపా స ఏవేపాయ ఇతి దర్శితః, ద్ కా 
యమా మాలా 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణజభూషణే, శృంగారతిలకాథాానే, సున్హర కాజ్ఞవ్యాఖ్యా నే, 

ఉట జ జల 
స_ప్త త్రింశ స్సర్గః. 

[40] 



వ్రు] 4 శిమ। దామాయణే, గోవిందరాజీయవిళిస్నే శ్రి లై 

అథ అష్ట తింశ స్సర్గః 

Pn 

తత స్స కపిశార్దూల _స్తేన వాక్యేన హర్షితః, 
సీతా మువాచ త చ్చు)త్వా వాక్యం వాక్యవిశారదః. ౧ 

యుక్తరూపం తయా చెవి భాషితం శుభదర్శ న, 

సదృశం స్రీస్వభా వన్య సాద్వీనాం వినయస్య చ. య. 

* స్రీత్వంనతు సమర్ధం హి సాగరం వ్యతివ ర్తితుం, 

మా మధిష్టాయ వి_్తర్జం శతయోజన మాయతం. ఆ 

అథ అష్ట్మతింళ స్సర్గ 8. 

రీ 

(తత స్స ఇత్యాది.) త చ్చుంత్వా, తేన వాక్యేన హర్షి తః వాక్య మువాచ, ౧ 

(యుక్రరూప మితి.) యు క్రరూపం, యుక్తతర మిత్యర్థః. “పశంసాయాం రూపప్”. 

ప్రాశస్త్యం చాఒత్ర _ప్రకృత్యర్గ వె కిష్ట్యం. త్రీస్వభావస్య ఖీరుత్వాదేః, సాధ్వీనాం పత్మివతానాం, 

వినయన్య వృ _త్తస్య: ఎ 

(ప్రీత్వ మితి.) విస్తీర్ణం మా మధిష్టాయ శతయోజన మాయతం సాగరం, వ్యతివ రితుం 
త రుం, ప్రీతం న సమర్ధం హి, త్రీ న సమర్టేత్యర్థః, యద్వా, సాగరస్య శతయోజనం ఆయతం 

విస్తీర్ణం చ మా మధిష్టాయాపి, త్రిత్వం, _వ్యతివ న్తితుం అపగంతుం, న సమర్గ్థం మా, సాగరస్య 

శతయోజనం యాన త్తావ దాయతం తథా వి_స్తిర్హం చ మా మధితిష్టంత్యా అపి తవ స్రీత్వం భీరుత్వం 

నాఒపగచ్చతీ త్యర్థః. 3 

ఖ్ స్త్రీత్వ మిత్య(త త్రీ ఇతి ఛేదః, సమర్థ మితి లిం గవ్యత్యయ ఆర్డః, ప్రీభూతా త్వం 

సాగరం వ్యతివర్తితుం న సమర్ధా హీత్యర్థః, స్త్రీణాం భీరుస్వభావత్వా త్త త్రత్తు భూషణ మేవేతి భావః. 

“సాగరన్య నివ ర్హితు మితి పాలే సాగరస్య యాదృ కృతయోజనం తావ దాయతం వి _స్తీర్ణ మపి మా 

యధిష్టాయ నివ ర్ల్షయితు ముపగంతుం స్తీ త్వం న సమర్హితి యోజనా. ఇతి త్ర త్వదీపికా. 



(తింశ స్సర్గః 915: 

ద్వితీయం కారణం యచ్చ (బవిషి వినయాన్వితే, 

రామా దన్యస్య నా౬ర్హామి సంస్సర్శ మితి జానకి. . అ 

ఏత ఎత్తే దేవి సదృశం పత్నా _స్రన్య మహాత్మనః, 

కా హ్యున్యా త్వా మృతే దేవి (బూయా ద్వచన మీద్భశం. ౫. 

(శోష్యతే చై_వ కాకుత్స్ట స్సర్వం నిరవశేషతః, 

చేష్టితం య _త్త్వయా దేవి భాషితం మమ .చాఒ(గతః. ౬. 

కారణై రృహుభి ర్టేవి రామ్మపియచికీర్ణ యా, 

న్నే హపసన్న మనసా మయెత తము ముదీరితం. టు జ 

లంకాయా దుష్బవేశత్వా ద్దుస్తరత్వా న్మహోదధేః, - 

సామర్గ్యా దాత్మన శైవ మయైత తృముదీరితమి. ౮ 
ఢి యా యూ 

ఇచ్చామి త్వాం సమానేతు మ దైవ రఘుబంభధునా, 

రుస్నే హేన భత్యా చ్ నాఒ.న్యధైత దుదాహృతం, డా 

అనాను ల దరు పం వావనాాాాననానా. 

(శోష్యత ఇతి) త్వయా చేష్టితం ఉద్బుంధనాదికం,' భాషీతం రావణం తృణీకృత్య 

'ఫణితం, మమ ప్రత్యుత్త తర త్వేన కథితం చ, లల 

(కారణై రితి) బహుభిః కారణైః బహుభి రుపాయైః,. స్నేహ్మపస్కన్నమనసా స్నేహ 

“శిథిలమననా. - . 8 

--(లంకాయా ఇతి.) దుష్ప్రవేశలంకాపవేశే దుస్తరసాగరతరణే చ' మమ శక్తి ర స్తీతి 

"జొపయితుం ఏవ ము ర్ మిత్యర్థః. రా 
ణ్ 

, .(ఇచ్చామీతి' రఘుబంధునా - ఠరఘువం శ్యేన, “సగో(తబాంధవజ్జాతిబంధ్రుస స్వస్వజనా స్పమా” 

ఇత్యమరః. రఘువంశ్యానాం బంధునా, తతీ_ రి రిసంపాదకేనే త్యర్తః, “సమానేతుం సంగమయితుం, 

-ఇచ్భామీ ఐచ్చం- 



వ. (శ్రీమ[దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

యది నోత్సహ సె యాతుం మయా సార్థ మనింది తే, 

అభిజ్లానం (పయచ్చ త్వం జానీయా (దాఘవో మొ తత్. గాం 

ఏవ ముకా హనుమతా సీతా సురసుతోవమా, 

ఉవాచ వచనం మందం బాష్ప ప (గధితాక్షరం. ౧౧ 

ఇదం (కష్ట మభిజ్ఞానం బ్రూయా _స్తక్యంతు మమ (పియం, 

ఎ అస్య చితకూటస్య పాదే పూర్వోత్తరే పురా. ౧౨ 

తాపసా శమవాసిన్యాః (పాజ్యమూలఫలోదకే, 

తస్యికా సిదాశ్రమే దేశే మందాకిన్యా హ్యదూరతః, ౧౩ 
o) 

త స్యోపవనషండెషు నానాపుష్పసుగంధిమ, 

విహృత్య సలిలక్ష్ న్నా తవా౬౦కే సముపావిశం. ౧౪ 

తతో మాంససమాయుకో వాయసః పర్యతుండయత్, 

(యదితి.) ౧౦ 

(ఏవ మితీ.) బాస్ప(ప్రగధితాక్షరం బా ప్పేణ విఘ్నితాక్షరం, ఎకాంతవృ త్తాంతస్మరణాత్ 

బాష్పః. ౧౧ 

(ఇద మిత్యాది) శ్లోకద్వయ మేకాన్వయం. చిత్రకూటస్య పాదే చితకూటపర్యంత 

పర్యతే, మందాకిన్యా అదూరే సిద్రె రాశ్రీతే (పాజ్యమూలఫలోద కే తస్మికా దేశే, తాససా్శాశమవాసిన్యాః 

తాపసాశ్రమే వసంత్యా మమ, ఇదం వక్ష్యమాణం (శ్రేష్ట మధిజ్ఞానం (ప్రియం (ప్రతి త్వం (బ్రూయా 
శతి యోజనా. ౧౨=౧౩ 

రామాయ సీతయా నక్రవ్యం వచసం హనుమంతం (పత్యుచ్యతే (త స్యేత్యాది) ౧౪ 

(తత ఇతి) మాంససమాయు క్తః మాంస ప్రతిలుబ్దః. “ఆయుక్తకుశలాభ్యాం చే త్యత్ర 
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(సీతయా అభిజ్ఞానవ్భ త్రాంతకథనం) 
- (= అలి 

త మహం లోష్ట ముద్యమ్య వారయామి స్మ వాయసం. ౧౫ 

దారయజా స చ మాం కాక _స్టత్రైవ పరిలియతే, 

న చాప్యుపారమ న్మాంసా దృకెర్ధి బలిభోజన౩. ౧౬ 

ఉత్క_ర్ల ంత్యాం చ రశనాం (కుద్దాయాం మయి పకీణి, 
య ధ్ 

సన్యమానే చ వసనే తతో దృష్టా తయా హ్యహం, ౧౭ 

త్వయాఒపహసితా చాజఒహాం౦ (కుదా సంలబ్ఞితా తదా, 

భక్షగృధ్నేన కాకేన దారితా త్వా ముపాగళఠతా. రారా 

ఆసీనస్య చ తె (శాంతా పున రుత్సంగ మావిళం, 

కుధ్యంతీ చ (పహృ మైన త్య్వయాఒ హం పరినాంత్వితా. ౧౯ 

బాస్పపూర్జ ముఖీ మందం చతుషీ పరిమార్దతి, 

లక్షితాఒహం త్వయా నాథ వాయ సేన (పకోపితా. ౨౦ 

"ఆయు క్రశబ్దస్య తాత్సర్యపరతయా వ్యాఖ్యానాతీ, లోష్టం మృత్సిండం, పర్యతుండయ తృర్యఖండ 

యత్, స్పనాంతర ఇతి శేషః. 'తుడి తోదని ఇత్యయం ధాతు శ్వౌరాదికః. ౧౫ 

(దారయ న్నితి)పరిలీయతే ఆంతర్హితో భవతి స్మ, బలిభోజనః కాకః, ౧౬ 
లచే 

(ఉత్క-ర్లంత్యా మితి.) ఉతర ౦త్యాం చ రశనాం, కాకోత్సార జార్డ మితి శేషః. ౧౭ 

(త్వయేతిఎ భక్షగృధ్నేన భక్షలోలుపేన, దారితా విదారితా, త్వా ముపాగతా పున రుత్సంగ 

యావిశ మిత్యేతాభ్యాం కాకోత్సార ణార్భ మంకా దుత్తాన మనుధాననం చ కృతం దేవ్యే త్యవగమ్యతే. ౧౯ 

(బాప్పేతి) రామాంకే కేవలం స్టితాఒస్మి. తదా కాకో మాం కించి దదారయత్, తం 

దృష్ట్వా తత్సలాయనార్గం స్వయ మాయాసం కుర్వతీం, తదళ క్యా రుదంతీం మాం రామః పరిహాస 



818 ల - గ్రుమ్యదామాయజే, గోవిందరాజీయవిళన్లే 
లు 

పర్నిశమా (త్పసుపా చ రాఘపాంకేజస్యహం చిరం, 

పర్యాయేణ “(| పసు _పశ్చ వమమాఒంకే భరతా(గజః. ౨౧ 

స త్మత పున--.రవాఒథ వాయస స్పముపాగమత్, ౨౧౪ 

తత స్సు_ప్ప పబుద్దాం మాం రామన్యా౭ంకా తృముళ్టితాం. 

వాయస స్పహసా౬ఒ౬ గమ్య వీదదార _స్హనాంతరె, ౨౨||. 

పునః పున రథోత్పత్య విదదార స మాం భృశం. 

తత సృముత్కితో రామో ము_క్తె శోణితబిందుభిః, ౨౩|| 

సేన తత _స్తేన బలవత్ క్షి శ్యమానయా. 
స మయా బోధిత (ల్రీమా న్సుఖసు ప్తః పరంతపః, ౨౪4: 

స మాం దృష్ఞ్వా మహాబాహు ర్వితున్నాం _స్తనయో _స్తదా. 

ఆశీవిష ఇవ డుద్ద శృ్వసకా వాక్య మభాషత.. ౨౫||. 

పూర్వకం సాంత్వితవా నిత్యర్థ ః, అనేన సంరక్షణే స్వయం (పవృ త్తశ్చే దీశ్వర ఉ పేక్షతే, స్వయ 

మ పవృత్తౌ స రకతితి ద్యాతితం... ౨౧-౨౩1 

(“వాయసేన తత స్తేన బలనత్ క్లిశ్యమానయా, స మయా వోధిత కృీ9మా న్ఫుఖసు ప్తః 
పర.ంతసః (సః) నిఖిలలోక వ విదిత నిర తశ యసౌం దర్య పసిద్దః, - (మయా టోధితః) మయె వాజఒహం౦ 

హాతా, స్వాపకాలిక (శ్రీ విశేషాననుభవాత్ ; లోకే కళ్చి తృంచారదళశాయాం సుందర ఇవ భాతి. శయనే 
దుర్గ క్షణాదిభి ర“ోషా-దృశ్యం తే. న తథాజయం, ((శ్రీమాలా) స్వాపకాలిక్రీ రుచ్యతే. (సుఖసు చ 
త త్త్వ్వానుగుణైవ వాసు ప్తి రపి. (పరంతపః శయన మెన సకలశ।త్రునివ ర్త రనక్షమ ఇత్యర్థః. (సు ప్ప 

కీర మాక) లోకే 'స్థానగమనళయనాదిదశాయాం రూపవా నివ లక్ష తే ' కళ్ళిత్ . సంశయనే (ప్రకా 

3తపచృన్నదోషతయా జుగుప్సీతో భవతి, అయం తు శయనావస్థాయా మేన. నీరాజనా క ర్రవ్యా 
దృష్టిన్ ఫవరిపరాదుల్యవం స సతః, 

=౨ిలో టీ 
ఇగ 

Te మా మితి. . వితున్నాం 'దారీతాం. DAU 
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(సీతయా అభిజ్ఞానవృ త్తాంతకథనం) 

కేన తే నాగనాసోరు వితతం వె _స్తనాంతరం. 

కః కీడతి సరో షేణ పంచవ, క్టేణ భోగినా, ౨౬|| 

వీక్షమాణ _స్తత _స్తం వై వాయసం సముదై క్షత, 
నక్లై స్పరుధిర్రై పక్షి ర్మా మెవాఒభిముఖం స్థితం, ౨౭|| 

పుుతఃకిలస శ| కస్య వాయసః పతతాం వరః. 

ధరాంతరగత శీ ఘం పవనస్య గత సమః, ౨౮|| 

తత _స్పస్మి న్మహాబాహుః కోపసంన ర్తితేక్షణ౩. 

 వాయసే కృత వాకా _కూరాం మతిం మతిమతాం వరః, MOT 

స దర్భం సం_స్హరా దృహ్య (బాహ్మేణా౬ సేణ యోజయత్, 

స దీప్త ఇవ కాలాగ్ని ర్లజ్వాలా౬భిముఖో ద్విజం, sou 

స తం (ప్రద్తీప్తం చిక్షేప దర్భం తం వాయసం (పతి, 
తత స్తం వాయసం దర్శ స్పోఒ౦బరేఒనుజగామ హా, 2౧౪ 

(కేనేతి) సంచవ శక్రేణ వ్యాత్తముఖేన, “పచి విస్తార" ఇత్యస్మా త్పచాద్యచ్, కార్యాతశయ 

చ్యోతనార్గం వా పంచనంఖ్యాకవ క్రత్యో క్రి *. _ నాగనాసోరు నాగహాస్తోరు, _ కుపితపంచవ. క 

క్రీడాసమం తవ _స్తనవిదారణ మితి భావః. వి ౬6౨9 4 

నను వాయనమాశ్రే కిమర్ధ మస్త్రం ముక్త? 'మిత్యాశంక్యాహ (స్వతః కిలేత్సి ఇదం 
రక్షణానంతరం శేనైవోక్ర మితి జ్లేయం. కిలేతి ప్రసిద్ద. ఇంద్రప్తుతత్వేన (ప్రసిద్దో జయంత ఏవ 
.వాయసరూపేణాఒఒగత ఇత్యాహుః. వాయపరూపో౬ఒన్యః పత ఇత్యప్యాహుః, ౨౮౪ = ౨౯ 4 

-_ (స. దర్భ మితి) సం స్హ్వరాత్ అ_స్తరణాత్, గృహ్య గృహీత్వా, అ స్రేణ అస్ర్రమం|శత్రేణ, 

ఇమోజయత్ . అయోజయతి, అభిమంత్రితవా నిత్యర్థః. ద్విజం - కాకం. - 30u-30౧4 
నానా సా 
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అనుస ప్త _స్తదా కాకో జగామ వివిధాం గతిం. 

లోకకామ ఇమం లోకం సర్వం వై విచచార హా, 3౨4: 

స ప్మ్తా చ పరిత్య క్త స్పురైశ్చ సమహర్షిభిః, 

(అనుసృ్త ఇతి.) అనుసృ ప్తః అనుసృృత ౬ వివిధాం గతిం వివిధం స్థానం, లోక 

కామః లోకయితృకామః, రక్షకా పేక్షీ త్యర్థ 8. ౩2౨౪ 

భగవద్వ్యతిరి కా బాంధవాభాసా న రక్షకా ఇత్యాహ (స షి కేతి) (నః) పురుషకార 

భూతాయా మపి కృతాపరాధః, (సఖ _ఆర్హాపరాధః, (పిత్రా చ పరిత్యక్తశ అస్రక్షతిభీతతయా 

(పథమం పితరం రక్షకం గతః, తేన త్రై లొక్యాధిపతినా చ త్య కృః, “ఇందో మహం(ద స్సురనాయకో 

"వేతి తస్యాఒసమర్దత్యో క్రేః. (పరిత్య క్త్రత్యాగోఒఒపి నాఓ౬పొతత ః, బుద్దిపూర్వం త్య క్తః. 'త్యజే దేకం 

కులస్యార్హే గ్రామస్యార్టే కులం త్యజే” దితి న్యాయాత్. యద్వా, (పరిత్య క్షణ) భార్యాపు(క్రాదిభి స్సహ 

త్య క్రః. చకారేణ మాతా సముచ్బీయతే, న కేవలం హితపరేణ పితా, (ప్రియసరయా మాత్రా చ 

పరిత రక్షః, “సుతా నారీజనస్యా౬స్య యోగకేమం విధాస్యతీ” తి స్వర క కభూతాయా మపి సాపరాధకత్యా. 

దితి భావః. పితపేక్షయా మాతు ర్వాత్స ల్యాతిశయా శ్రామెవ పథమం గచ్చతి స్మ, తతః పితరం. 

పితా త్యాగవచ నా న్యాతా త్యాగ స్సిద్ద ఏవేతి చకారేణ సూచితం. పితృథ్యాం త్యాగేఒపి బాంధవా 

న త్యజంతి, కిం పితరౌ సర్వధా త్యక్ష్యత ఇతి తై రపి త్య ్ క్త ఇత్యాహ (సురై శ్చ) “కస్య బిభ్యతి 

దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగి ఇతి రామనయనే ర క్షే తేఒపి బిభ్యతి హి. ఏవం పూర్వసజాతీయై . 

స్క క్షఠ్వేఒపి పరిగృభాతపకి రూపసజాతీయెః కిం త్యక్త? ఇత్యపేక్ష్షొయాం త థేత్యాహ (చ) కారెణ. 

“సక్షి౭కో ౬పి (పయాచంతే సర్వభూతానుక ౦పిన" మితి పకీణా మపి శరణ్యత్వాత్ స్వనాయకగరుడ 

స్వామిత్వాచ్చ పక్షీథభి రపి పరిత్య కః, (సమహర్షిభిః) పి తాదిబంధూనా మర త్షకత్వేఒపి ఆనృశళంస్య , 

(ప్రధానా మహర్షయో రక్షిష్యంతీతి గతః, తె రపి (పకామం దూర దర్శిభిః పరిత్య క్తః, ఆనృశంస్య 

విషయవ్యవస్టా౬స్తీతి తె స్త్యక్త ఇత్యర్థః. ఏతదంగికారే వయ మపి సంసర్షదో షేణ న శ్యేమ.. 

గే ణి క్ని 5 రిస క్రీ అల శ అత్త థ్ ఆలో 
అస్కాభి స్యా ఒనన్యగతికత్వా (దామ ఏనం స్వకరిష్యతతి తై న్య క్తః (మహర్షి భి; యో విష్ణుం 

సతతం. ద్వేషి తం విద్యా దంత్యరేతన” మితి విమద్వే షేణ చండాళత్వాత్, “వండాళః సక్షిణాం కాక” 
ఎల ) లా 

ఇత్ఫు_శేశ్చ చండాళో నాఒస్మద్వాట మాగచ్చే దితి త్య క్రకి, నం రక్షకాంతరాదర్శనా “న్నష్టగజో ' 
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— ఇతో 

(సీతయా అధిజ్ఞానవృ తాంత కథనం) 
| =~ DD . న్న 

(తీ౯ా లోకా, న్పంపర్మికమ్య త మెవ శరణం గతః, ౩ ౩6: 

స తం నిపతితం భూమౌ శరణ్య శరణాగతం. 

వధార మపి కౌకుత్స్షః ' కృపయా పర్యపాలయత్,- sey: 
యా థి 

న శర్మ లబ్బ్వా లోకేషు త మేవ శరణం గతః, 
పరిద్యూవం విషజ్ఞం చసత మాయాంత మ(బవీత్, Bx 

ఘట మప్యన్వేషత ఇతి. న్యాయన సె పర వివృతద్వారా న్నర్యాజకా గృహాోకా గత ఇత్యాహగ((త్రీకాలోకా౯' 

అద ఎ అద ఇ టే ద శ అద య్య లప ఉద మం WE న్ , 
సంపర్మిక్రమ్య (పర్మికమ్య ఏత దెన నవకృత్యో గతః, (సంపర్మికమ్య గృహ స్టై ర విజ్ఞాతతయా 

కవాటమూలేము లీన శ్చ త్యర్థః. అపి కదాచిత్ కృపైషా ముత్పద్యేతేతి మత్వా పునః పున ర్షతః. 

యర “నం. కవ సం ఈ క్ల రః. త కి హా ఇత్యర్థః. అముం నిష్కాస్య కవాటదింధనం సరె హః కృత మిత ్యర్థః తత; కిం కృత? మిత్యతా 

(త మవ శరణం గతఖరక్షకత్వేన (పాపాపేక్షయా హింస్తకత్వేన స్టితస్య ముఖమెవ శీతళ మిత్యవస్థైత 8, 

అత స్తమేన శరణం గతః. “యడి వా రావణ స్సపయ' మిత్యేవం స్టితో పా రామః, (త మెవ), 

సర్వలోకశరణ్య మేవ. (త మెవ) “దోషో యద్యపి” 'న త్యజేయ' మితి స్టితం, “శరణం గతల 

నివాసం గతః, న తూపాయతయా గతః, “నివాసవృక్ష స్పాధూనా” మిత్యు కః. 33౪ 

(స త్ర మితి.)(సః) రక్షణ కస్వభావః. (తం) (బాతికూలై కకనిరతం, (భూమౌ నిపతితం) 

''దెవజాతితయా భూమి మసన్స్ఫృశ న్నపి భూమౌ పతితం, (భూమౌ దుష్పుటత్రం పితరి శికమాణే న 

యథా మాతుః పాదయోః పతతి తథాఒపతత్, (శరణ్య) సర్వావస్తాస్వపి శరణవరణార్వ 8. (శరణా' 
| - కు లౌ 

గతం) అనన్యగతికతయా స్వ ముపాగతం, _ (వధార్హ మపి “లామసిద్ధాంలేనాపి  వఫార్హం.. 
Foy (a) ల్ో 

(కాకుత్స్థః కృపయా పర్యపాలయత్) కులోచితస్వభావేన రక్షితవాక, (కృపయా) అస్యదాద్యారబ్దం. 

కార్యం _పబలకర్మణా, న సమాప్యత, తథా తేనాఒ౬ఒరబ్బ మపి కృపయా న పూర్యత ఇతి భావః. 

(తనిక్లోకీ.) 39y 

(న శ ర్మెత్యాది.) పరిద్యూనం. _ సరిత ప్పం, త్ర దుచ్యతా మిత్యనంతరం “హినస్సు దక్షిణా క 

=త్వచ్చర ఇత కథ సో బ్రైవీ', దిత్యర్ష మనుస్ఫంధియం. 3x 

[41] 
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మోఘం కర్తుం న శక్యం తు (వాహ మస్తం * త దుచ్యతాం, ౩౬ 

హినస్తు దకిణాక్షి త్వచ్చర ఇత్యథ సోఒ(బవీత్, 3౬|| 

తత _స్తస్యాఒక్షీ కాకస్య హినస్తి స్మ స దక్షిణం. ౩౭ 

దత్వా స దకీణం న్మేతం (పాణేభ్యః పరిరక్షీతః, Bey 

స రామాయ నమస్కృత్యా రాజే దశరథాయ చ, 
i క 

విసృష్ట న వీరేణ (పతిపేదే స్వ మాలయం, 3 లా॥4 

మత్క కే కాకమా(తే తు (బహ్మోాస్రం సముదీరితం, 

కస్మా దో మాం హర త్త త్తః కమసే తం మహీపతే, ౩౯౪ 

స కురుష్వ మహోత్సాహః కృపాం మయి నరర భ. 
0 

తయా నాథవతీ నాథ హ్య్నాథా ఇవ దృశ్యతే, sou 

mm i నన వము వా. క 

(స రామాయేతి.) దశరథాయ స్వలోకస్టతయా పూర్వ మేవ మిత్రభూతాయ, ౩౬-౩౮౪ 

(మత్క్బూత ఇతి.) సముదీరితం (సయుక్తం, హారత్ అహారత్. 3ణాy 

(న ఇతి) (స పరదుఃఖం దృష్ట్వా న సహామహ ఇత్యు క్తవాకా త్వం, (మహోత్సా 
హల ఎతదనుష్టానసర్యంతం కుర్వక౯ా. (మయి అత్యంతదుఃభఖితాయాం, (కృపాం) పరదుఃథాసహి 

ముత్వం, ప్రకాశయితు మర్హసి. (నరో త్తమ) ఏవం న కరోషి చే త్రవ నరో త్తమత్వస్య హానిరేవ 
స్యాత్, తస్మా దేతద్వచన మనుష్టానపర్యంతం కృత్వా మాం జీవయిత్యా తవ నరో తమత్వం 

(©) — 

.పరిపాలయేతి భావః. (అనాథా ఇవ) ఆనాథేవ, ఆర్షో గుణాభావః. (ఆనృశంస్యం పరో ధర్మః) 

'నావారోపణానంతరం వేతనాభ్యర్ణ నవ త్సంశే షదశాయాం “తవాఒత్యంతాభిమతో ధర్మః క? ఇతి 

“మయా పృష్టే “పరదుఃఖం దృష్టం చేత్తదసహిష్షుత్వ మేవ పరమో ధర్మ” ఇతి మమాభిమతం, తథైవ. 

* రామానుజీయం, (తడుచ్యతా మితి.) (ప్రశ్నానంతరం. “హిన స్తీ న్మ స దక్షిణ" మితి, వచనా 

దస్రలక్ష్యత్వేన. దకిణాక్షిప్రదానపరం ,ప్రతివచనం కాకేన కృత మిత్యవగమ్యతే. 
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(సీతయా శ్రీరామం (పతి సందేశకథనం) 

య 

ఆనృశంస్యం పరో ధర్మ స్త్యత్త ఏవ మయా (శుతః. ' ౪౧. 

* జానామి త్వాం మహావీర్యం మహోత్సాహం మహాబలం, 

అపారపార మ కోభ్యం గాంభీర్యా త్సాగరోపమం, 

భర్తారం ససము(దాయా ధర క్యా వాసవోసమం, ౪ ౨: 

ఏవ మస్రవిదాం || శెష్ట స్పత్యవా న్పలవా నపి. 

కిమర్గ మస్త్రం రక్షస్సు న యోజయతి రాఘవః, yay. 

న నాగా నాఒపి గంధర్వా నాఒసురా న మరుద్దణా ః. 

రామస్య సమరే వేగం శకాః _పతిస మాధితుం, yey 

మత్స్వభావ ఇతి త్వయా రహస్యోద్చేదనం కృతం. (త్వత్త ఏవ) న తు దూతముఖేన మయా (శ్రుతః, 

ఇదం (శవణమా(త్రపర్యవసాయి జాతం, న త్వనుషానపర్యవసాయీతి రామం సృచ్చేతి భావః. ఏవం 
9 జ! గ 

పృచ్చంతా సీతాయాః (ప్రత్యు తరం దిశతో రామస్య చ కొ ౬భిపాయ? ఇతి చ దుచ్యతే. ఏతస్య 

సంశ్హేషస్య విచ్చేదో భవతి చేత్ కిం కరిష్యామీతి కాతరతయా పృష్టవతి, సోఒపి మద్విరహ త్తే శన 

తామ్యంతీం తాం న కదాచి దపి పశ్యేయ మిత్యు క్తవా౯ా, అయ మర్థోఒస్యరణ్యకాండే “అప్యహం 

జీవితం జహ్యాి మితి కోక ప్రభఘటికాదొ దర్శితః. ౪౧ 
లీ ౧ టె 

(జానామీతి.) అపారపారం దురధిగమపారం, అసీమ మిత్యర్థః. దురధిగమగుణసీమ 

మిత్యర్ధో వౌ, ౪౨4-౪౩౪ 

(న నాగా ఇతి.) (ప్రతిసమాధితుం (పతిబద్దుం. wey 
ఠా - 

నో 

02 రామానుజీయం. (జానా! మీతి.) అపారపారం, “పార కర్మసమాపా" వితి ,ధాతో ర్నిష్పన్న 

త్వా దత్ర పారశబ్దేన కర్మసమా ప్తి రుచ్యతే, "ఆపారాః పారాః, కర్మసమ్నాప్తయ్లో యస్య స తథో కః. 

; విరవధికాపదాన ఇత్యర్థః. 
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తస్య ఏీర్యవతః కశ్చి ద్య ద్య_స్తి మయి సంభమః. 

కిమర్గం న శరై _గ్టీక్లేః క్షయం నయతి రాక్షసాకా, ఈ ౫4 

[ధాతు రాదేశ మాదాయ లక్ష్మణో వా పరంతపః. 

కస్య "హేతో ర్న మాం వీరః పరి తాతి మహాబలః, vey 

యది తౌ పురుషవ్యాఘౌ వాయ్యగ్నిసమ కేజసౌ, 

నురాణా మపి దురరౌ కిమరం మా ముపేకతః, vey ధి థ్ 

మమెవ దుష్కృతం కించి న్మహ దప్తె న సంశయః. 

సమర్ధా వసి తౌయ్య నాం నాఒవేక్షేతే పరంతపొ, ఆ౪లాఖ 

(త స్యెతి.) సం(భమః భావవృ తిః, ఆ౪౫(= ౪౬|| 

(యది తా వితి.) ఉపేకతః ఉపేకేకే, యది తౌ, సంగతా వితి శేషః. ౪౭|| 

(మమైపేతి) సమర్థా విరోధివర్గ మున్మూల్య మృద్రక్షణానుగుణళ కి మంతౌ, (పరంతపొ 
"ఇతః పూర్వం (పతిపక్షనిర్దహనం కుర్వంతె, ఏవంభూతావపి తౌ, (మార) (పాణపర్యంతం రక్షణ 

'(పవృత్యర్హ దశాం (పొపాం మాం, నాఒవేక్షేతే ఇతి యత్ న కటాక్షయత ఇతి యత్, అన్య నిమిత్తం 

తయో ర్వామయివా కించి దృవితు మర్హతి. తత్ర తద్విషయే తాదృశనిమి త్తప్రసక్తి ర్నాస్తి, 

సామర్యపర౦త సత్వాదిదర్శనాత్ , పరిశేషా న్మమెవ పాపం అస్య నిమి తం భవితు మర తి. యద్వా, థి ఆ బౌ 
క అద ణి వ క్ కన 5 (మమైవ ది(షంతః పాపకృత్యా మిత్యు క్తంత్యా అన్యతో నాజ౬గత మిత్యర్థః.(కించిత్ )నహి వయం 

.సర౩జాః, అస్మా భి రజాతం కించి దృవితు మర తి. (మహత్) (పారబఫలతయాఒనుభవం వినా 
ఎః ర్ల చతొ ణా 

'దుష్పరిహర౦. (అస్తి, న సంశయ కార్యే సతి కారణే కిమస్తి సందేహః? యద్వా, (కించిత్ 
అనిర్వచనీయం, మహ ద్దుష్కృత మ స్తీ త్యనేన కిం త్వా౬మన్యత వై దేహ” ఇత్యాదినోకో 

భగవదపచారః. ఉక్తం హి “కీదృశం తు మయా పాపం పురా దేహాంతరే కృతి మితి, దేహాం 
తరే బాలశరీరే. ౪౮ణి 
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(సీతయా (శ్రీరామం (పతి సందేశకథనం) 

చెదేహ్యా వచనం (శుత్వా కరుణం సాం భాషితం. 

అథా౬(బవీ న్మహాతేజా హనూమా న్మారుతాత్మజః, vey 

త్వచ్చోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన మే శే. 
రామే దుఃథాభిపన్న చ లక్ష్మణః పరితప్యతే, sou 

కథం౦చి ద్భవతీ దృష్టా న కాలః పరిశోచితుం. “విం 

ఇమం ముహూర్తం దుఃభానాం (దక్షు స్యంత మనింది'తే, 

తా వుభౌ పురుషవ్యా(ఘొ రాజప్పుతె మహాబలౌ. 

త్వద్దర్శ నకృతోత్సాహౌ అంకెం భస్మికరిష్యతః, su 

హత్యా చ సమరే (కూరం రావణం సహభాంధవ౦. 

రాఘవ స్వాం విశాలాక్షి నెష్యతి స్వాం పురీం (పతి, ౫ ౩4 

(బూహి య (దాఘవో వాచో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః. 

సుుగీవో వాఒపి తేజస్వీ హరయో౭౬పి సమాగతాః, ౫ ౪4 

ఇ త్యు_క్రవత్ తస్మిం శ పీతా నురనుతోపమా. 

ఉవాచ శోకసంతపా హనుమంతం ప్రవంగమం. ౫ ౫ 

(వైదేహ్యా ఇతి.) నాశు యథా తథా, భాషితం ఉక్తం, ౪౯|| 

(త్వచ్చోకేతి) త్యచోక విముఖః త్వుచ్చోకేన విముఖః, విషయాంతరపరాజ్యాఖః, 

ఇసత్యుత త్వయ్యేవ దత్తచిత్త ఇత్యర్థః. | 2o0y-=X౧ 

(ఇమ 'మిత్యాది.) ఇం ముహూర్తం అస్మి కా ముహూ ర, సష్పమ్యర్ధ ద్వితీయా. ౫౨౪4-౫౫౪ 
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* కౌసల్యా లోకభ ర్రారం సుషువే యం మనస్వినీ. 
తం మమా౭ర్థై' సుఖం పృచ్చ శిరసా చాఒభివాదయ, eu: 

(కొసల్యేతి.) (మనస్వినీ లోకభర్తారం సుషువే లోకే స్త్రియః ఇహలోకపరలోకయో౭ 

రక్షణారం పుతాకా సువతే, నైవం మే శ్వ[శూః., (మనస్వినీ విపులమనన్కా, సర్వలోకర &్షక౭ 

స్వతో మే భవే ద్ (వత మనుష్టాయ లోకోపకారాయ ప్వతం సూతవతీ, ఏవంభూతః కౌసలావై 

సంకల్పః కథం మోఘ స్స్యాత్ ? అహ మత లోకేన కి మంతర్భ్ఫూతా? (తం మమార్ష సుఖం 

| 

$1 

పృచ్చ అస్మ(దక్షణం న మయా (పార్థం, తచ్చింతా తసె వ, అస్య్మ త్త సరా తు విశంబానహిమ్హ 

తయా, తస్మాత్త త్సత్తా చే న్మద్రక్షణస్య న కాపి హాని, తత _స్టత్సతెవాస్మాభి రాశాస్యతే, కేన 
తస్య సుఖ మస్తీ కి? మితి మయా పృష్ట మితి వద. ఏవం చ లోకవ దస్మాభి శ్చ తస్మా త్కించి — ర 

దపేక్షితం చేత్ లోక ర్య త్యార్యం తత్ కార్యం మయా౭పి కార్య మిత్యాహ(శిరసా చాఒభివాదయ 

ఆహం తం శిరసా (పణతవ త్యస్కీతి త మధివాదయ, (పణివాతం కుర్వి తర. కథం నాయికా 
ఢి 

నాయకం శిరసా (పణమే? దితి చేత్ ఆచార పధానజనకకులనంది నై ౮వ మనుష్టిత మితి కిమ్మత 

(సమాణం (పష్టవ్యం 2 (పణయరోష్నే ణన మాహేతి చే న్న, హనుమద్యచ నేన తస్య శొంతత్యాల్ = 

నను మమాగ్ర మత్కార్యసిద్ధ్యర్థం తం [పణ మె త్యర్గః కిం న స్యా? దితి చేత్, మమాఒర్ధ ఇత్యస్తో్వో 

భయత్రాఒన్వయాతి్ . పూర్వ మ్మత్ర మయా పృష్ట మితి పృచ్చే త్యర్థ స్యాఒవశ్యకత్వా, ద(తాపి మయా 
ed 
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* తనిళ్లోకీ, లోకే స్త్రియః స్వజీవనదళాయాం పోషకం పర(తో తారకం చ ప్పుత మభిలషంతి. 
తు విపులమనస్కతయా సర్వలోకరక్షకం పతం (వార్ధ్య (వ్రతాచరణేన లబ్బవతీ. తత్పా? 

లా కిం? అహం లోకశ దాంత ర్ఫూతా న భవామి కిం? జలసమీపసితసన్యన్య శుష్క_తావత్ (a) 
థి 

2 (ఈం మమార్థే సుఖం 
పృచ్చ్ర మమ రక్షణం న ప్రార్ణనీయం, తస్య మనసి తిష్టత్యేవ, కింతు త్వయా తన్య నుఖజననేన . 

వి 

సర్వావస్థాస్వ స్యనుసృతాయా మమ రక్షణే తత్సార్గనా సంకుచితా "కిం 

భావ్యం. కస్యాఒవస్టానె అస్మ(దక్షణం భవిష్యతీతి త దేవాఒ౬శాస్యతే. (రసా చాభివాదయ) అగ్ని 
సాక్షీకం గృహీతపాణినా చ రక్షణం కార్యం, త న్న క్రియతే. ఇతరసాధారణ్యేన వా రక్షణం 
1క్రీయకాం. “కై ర్యత్కింయతే తన్మయా౬వ్యభథివాదనం 1క్రియతె, ఇ త్యస్మదర్థ మభివాచనం కురు. 
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(సీతయా శ్రీరామం (పతి సందేశ కథనం) 

(సజశ్చ -సర్వరత్నాని (పియా యాశ్చ వరాంగనాః, 

ఐశ్వర్యం చ విశాలాయాం పృథివ్యా మపి దుర్లభం, ౫౭ 4 

పితరం మాతరం బై వ సంమాన్యాఒభి పసాద్య చ, 

అన్నుస్టవజితో రామం సుమ్మితా యేన న్నుపజాః, ౫ ౮౪ 

ఆనుకూల్వేన ధర్మాత్మా త్యకాష సుఖ మను_త్తమం, 

అనుగచ్చతి కాకుత్స్థం ఛాతరం పాలయ న్వనే, ౫౯౪ 

సెంహస్క_ంధో మహాబాహు ర్మనస్వి పియదర్శనః, 

పితృవ ద్వ _ర్రతే రామే మాతృవ న్మాం సమాచరకా, ౬ల॥| 

(చూయమాణాం తదా వీరో నతు మాం వేద లక్ష్మణః, జరా 

వృద్దోప నేవీ లక్షీవాకా శక్రో న బహుభాషితా, 

రాజప్పుతః (పియ చేష్ట సదృశ శృ్వశురస్వ్య మే. ౬౨ 

మమ (పియతరో నిత్యం (ధాతా రామస్య లక్ష్మణః, 

నియుకో యురి యన్యాం తు తా ముద్వహతి ఏర్యవాన్. ౬3 

(ఛ్రజశ్చేతి.) సంతీతి శేషః, (స్రగాదయ స్సంతి, పృథివ్యాం దుర్లభ మైశ్వర్య మహ్య స్తి. 
తధా పితరం మాతరం చైవ సంమాన్య సుమి తా యేన సుపజాః, సః రామ మను. పషవజితః. ౫ ౭౪ 

(ఆనుకూల్యేనేతి) ఆనుకూల్యేన భ_క్ష్యే త్యర్థః. ౫౯౪ 

(సింహస్కంధ ఇతి.) సమాచరకా సరిచరకా. ౬91-౬౧ 

.(వృద్దోప సెవీత్యాది,) యస్యాం ధురి యస్మి౯ కార్యనిర్వాహ ఇత్యర్థః. ౬౨౬3 
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యం దృష్ట్వా "రాఘవో నై వ వృ త్త త్ మార్య మనుః ర్య ఆత్, 

స మమా౭౬ర్జాయ కుశలం వ రృవ్యో వచనా న్మమ. 

మృదు ర్నిత్యం శుచి రక్షః _ద్రియో రామస్య లక్షుణ$, ౬9 ౪ 

యథా, హి వానర శేష్ట దుఃఖకయకరో భవేత్. 

త్వ మస్మి న్కార్యనిర్యోగే (ప్రమాణం హారిస త్తమ, ౬౫ 

రాఘవ _స్తప్వత్సమారంధా న్మయి యత్నపరో 4 ఛచేఠ్. ౬.౬ 

ఇదం (బూయాశ్చ మే నాథం శూరం రామం పునః పునః, 

జీవితం ధారయిషా కమి మాసం న. ది. 

ఊర్జ్వం మానా న్న జీవేయం స తేనా 2ఒహాం (బవీమి తె, వ 

రావణే నోపరుద్దాం మాం నికృత్యా పాపకర్మణా. 

(తాతు మర్తసి సీర త్వం పాతాళాదివ కౌెళశికిం, eeu 

(య మితి.) ఆర్యం శ్వశురం "దశరథం, నా౬నున్మ రేత్ సిన చ త్వమసి UEt దొ 

దిం భావః. ౬ ౮4 

(యథా హీత్రి, .) రామః యథా దుఃఖక్షయకరో భవే తథా వ రవ wort. తార్యనిలొంగే 
వాలా — లి చు €, 

కార్యసంఘట నే, (సమాణం వ్యవస్థాపక ః. ౬ ౫( 

అల, ఖో కు వ్ ద (రాఘవ ఇతి.) త్వత్సమారంభా త్త్వదుత్పాటాల్ . టు 

(ఇద మిత్యాది,) ఊర్జ్వం మాసాత్, రావణకృతమాసద్వయావఫ్ం న నదికి ఇతి ధామ. 
నికృత్యా వంచనేన, పాతాళా దివ కౌళికీం, అ| తేతికరణ౦ దషసూ౦. ఇదం చ ,బు కతి ఘా 

జాన్వయః. కొళిరః ఇంద్రః, తత్ప్సంబంధినీ య్ లం టి వవ ప శ్రఖరాణే; హం 
“వరా 'వివ్భత్రవధే (బహ్మహత్యాభిభూతం నిక మిందం భగవా న్నారాయణో చేవ 

వైష్ణ వెనాఒశ్వ మేధేన నిష్కల్మషం కృత్యా తె శ్రే లోక్యరాజ్యేఒ థిషిచ్య పురాతనీం సౌరందిలీ 
ముపోహ్వాయత్. తత్హో౭ శరీరవాక్యా _ ద్గవాక్ష కీ తీర్థ న_ర్తినీం తా ముష్యశుత్య న దేవదేవో దే 
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మ (a iY . 

(సీతయా హనుమతే చూడామణి పదానం) 

. తతో వస్త్రగతం ముక్త్వా దివ్యం చూడామణిం శుభం. 
(సదెయో రాఘవాయేతి సీతా హనుమతే దదౌ, ౬౯ (1 

(పతిగృహ్యా తతో వీరో మణిరత్న మను_త్తమం. 

అంగుళ్యా యోజయామాస న హ్యస్య (పౌభవ ద్భుజః, e ou: 

మణిరత్నం కపివరః (పతిగృహ్యా౬భివాద్య చ. 

వ్సీత్రాం _పదక్షీణం కృత్వా _పణతః పార్శ ఏత స్ట్ సకేకి, ౭౧౪ 

హరణ మహతా యుక్త స్పితాదర్శనజేన నః. 

హృదయేన గతో రామం శరీరేణ తు ఏిష్టిత 8, ౭౨1: 

తత్ర జగ్ముః, తత స్తాకా దృష్ట్వా సా శ్రీః పాతాళం (ప్రవివేశ. తత పవేష్ణు మశక్నువంతో 

దేవాః పునర ప్యశరీరవాక్యం “యుమ్మాసు సర్వలక్షణసంపన్న సాం (పతినేతు మర్ష ఆి' త్యుప 

(శుత్య, త మేవ పురుషోత్తమం ప్రార్థయామాసుః. స తత్ర ప్రవిశ్య పాతాళా త్తాం సముద్ధృత్య 

తె సృహ శ|కాయ (ప్రాడా దితి. మహాభారతే తు - ఉచథ్యస్య భార్యాం యమునాయాం స్నాంతీం 

వరుణో హృత్వా పాతాళ మనయత్. తా ముచథ్యో నారదేన యాచిత్వా తా మలబ్ద్వా కుపితః పాతాళ 

(హదళో "షేణ తా మవాపేతి తూయతే. సా కౌొశికీత్రి కేచి త్క_థయంతి. ౬౮u_౬౭౯ా 1. 

(ప్రతిగృహ్యేతి.) మణిరత్నం మణిశేష్టం, అంగుళ్యా యోజయామాస. చూడామబే 

రధిషానస్య పృషే యా కేశనరణిః, త(త్రా౬ం౦గుళిం (పావేశయ దిత రః, ఏవం తనీయసీ కి మంగుళి 
అ (©) (థి 

రితక( తాహ (న హేతి.) అస్య హనుమతః భుజః న (పాభవ న్న స్టూలోఒభవత్ , న తదానీం న. 

మహాకాయః. భుజళ న నూలః. తేనాఒంగు? ననీయసీ తర 8. ఏతేన దేవె్యా (సదర్శితం మహ 
a © ' అజాత థి ఎ 

(చూపం విహాయ పుర(ప్ర వేశకాలికం సూక్ష్శరూప మంగీకృతవా నిత్యవగమ్యతే. ౭01 

(మణిరత్న మితి.) (ప్రణతః న్యమ్రగాత్రః. ౭౧౪౭౨౪ 

[42] 
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మణివర ముపగృహ్య తం మహార్హం జనకనృపాత్మజయా ధృతం (పభావాత్. 

గిరి రివ సవనావధూతము క్తః సుఖితమనాః (పతిసం్య కమం (వేదే. 23౪4 

త్రి (శ్రీమ్మదామాయణే, సున్దరకాళ్డ, అష్ట త్రింశ స్సర్గః. 

అథ ఏకోనచత్వారింళ స్సర్గః. 

కా 
అనే 

మణిం దత్వా తత స్సీతా హనుమంత మధథా=(బవీత్, 

అభిజ్ఞాన మభిజ్ఞాత మేత (దామస్య తత్త్వతః, ౧ 

మణిం తు దృష్ట్వా రామో వె * (తయాణాం సంస్కరిష్యతి, 

నీరో జననాా మమ చ రాజ్ఞో దశరథస్య చ. ౨ 

(మజీవర మితి.) పవనావధూతము కః, మహావాతకంపితః తేన రహిత శ్చే త్యర్థః. 

తిసం కమం (పతిిపయాణం, ప్రపేదే ప్రాప్త ముద్యు క్తః, అస్మి న్సరె సార్థ త్రిస_ప్పతిళ్లోకాః, ౭౩౪ 

తి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాభ్యా నే, సున్దర కాణ్ణ వ్యాఖ్యా నే, 

అష్ట త్రింశ స్ప్సర్షః. 

—స- పట ఊఈ-- 

ఆధ ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః 

జననాల 
గా 

(మణీ మిత్యాది.) అభిజ్ఞాతం సమ్యక్ జాతం. ౧ 

(మణీం త్వితి) (_తయాణా మితి.) “అధీగర్ణదయేశాం కర్మ్కణీ" తి షష్టీ. వివాహకాలే 
శిరొమణిదాతృత్యా (న్మ్ర త్చితోః, గృహేతృత్వాచ్చ మమ 'న్నరణ మితి భావః, పాణి గహణోత్సవే. 

* (త్రయాణాం సంస్యరిష్యతి.) త్రయాతా మితి కర్మణి షష్టి. పాణ్మిగహణకాలే మమ జననీ 
ఇమం మణీిం దశ రథసన్నిధా జనకహసా దాదాయ కిరోభూషణతయా మహ్యం ద్ _త్తవతీ. అతో మమ 

జననీం దశరథం జనకం మాం చ స్మరిష్యతీ త్యర్థః. ఇతి త త్వ్వదీపికా. 
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(సీతయా హనుమృక్పస్థానాయ  అనక్ఞానం) 

స భూయ స్తం, సముత్సా ౫ క్వాం నోదితో హరిస త్తమ." 

అస్మి న్యార్యసమారంభే ప్రచింతయ య దు _త్తరం. 3, 

త, మస్యిళా కార్యనిర్యోగే (వమాణం హరిస త్తమ, 

హనుమ న్యత్న మాస్థాయ దుఃఖకయకరో భవ. 
తస్య చితయతో యత్నో దుఃఖకయకరో భవేత్, an 

స తథేతి (పతిజ్ఞాయ మారుతి ర్బీమవి(కమః. 

శిరసాఒ౬వంద్య వై వె దేహీం గమనా యోపచ్మకమే, ౫! 

జ్లాత్వా సం్యపస్థితం దేవీ వానరం మారుకాత్మజం. 

బాప్పగద్గదయా వాచా మెథిలి వాక్య మ్మబవీత్, ౬4 

కుశలం హనుమకా (బూయా స్పహితె” రామలక్ష్మణా. 

సుుగీవం చ సహామాత్యం వృద్దా౯ సర్వాం శ్చ వానరాకా, 

(బూయా _స్త్వం వానరళేష్ట కుశలం ధర్మసంహితం. రా 

మమ శ్వశురాభ్యాం (ప్రథమం శిరోభూషణతయా . ఏష ద_త్తః, అతః (తీ నస్మాకా యుగపత్ స్మరిష్య 
తీత ర్ల ఇత్యాహా కశ్చిత్ . త దనుచితం. “మణిరత్న మిదం ద తం వె దేహ్యా శృ శు రేణ మె, 

థి —0 యా 

వధూకాలే తథా బద్ద మధికం మూర్ణ్ని ళోభత' ఇత్యుపరినక్ష్యమాణత్వా, ద్వివాహకాలే రామజనన్యా 
అనాగమనాచ్చ. ౨-8! 

(త్వ మితి. ) కార్యనిరోోగ కార్యసంఘటనె, (ప్రమాణం వ్యవస్థాసక:. చింతయత స్తస్య, 

త వేతి శేషః. | vy 

AU--Ey (న తథేతి.) ఆవం ద్యేతి పదచ్చేదః: 

(కుశల మితి.) (బ్రూయా ఇతి.) ధర్మసంహితం ధర్మసహితం౦, ధర్మపురన్సర౦ 

కుశలం (బ్రూయా ఇత్యర్లః. గ్రా 
థి 
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యథా స చ మహాబాహు ర్మాం తారయతి రాఘవః, 

అన్మా ద్దుఃఖాంబుసంరో ధా ఎత్త ఏం సమాధాతు మర్గ్యసి. 

జీవంతీం మాం యథా రామః సంభావయతి కీ ర్లిమాకా, 

త_్తథా హనుమ న్వాచ్యం వాచా ధర్మ మవాప్పుహా. 

నిత్య ముత్సాహయు కశ్చ వాచ (శృుత్వా త్వయేరితా:, 

వర్ణిష్యకే దాశరధేః పౌరుషం మదవా_ప్తయే. 

మత్సందేశయుకా వాచ _స్ట్య త్త త్యుతై ౪న రాఘనః, 
పరాకమవిధిం వీరో విధివ త్సంవిధాస్యతి. 

వీతాయా వచనం (శుత్వా హనుమా స్మారుతాత్మ జ, 

శిర స్యంజలి మాధాయ వాక్య ము_త్తర మ(బవీత్. 

[ప మెష్యతి కాకుత్ స్టో హర్యృకీ(పవరై ర్వృతః, 

య స్టే యుధి విజిత్యా౭_రీకా శోకం వ్యపనయిష్యతి. 

న హి పశ్యామి మ_ర్స్యెషు నాఒసురేషు సురేషు వా, 
అలతి) 

మ 

య స్తస్య క్షిపతో బాణాకా స్టాతు ముత్సహతేఒ(గతః. 

(యథేతి) దుఃథాంబుసంరోధాత్ - అంబూని సంరుధ్యంతే అచేనే 

“జలధిఃః, సమాధాతుం రామ మనుకూలయితుం. 

(జీవంతీ మితి.) జీవంతీం "స౦భావయతి జీవంతీం కరోతీ త్యర్లః. 
: డా 

మెతత్. వచనస్య ప్రయోజన మాహ (వాచేతి వాచా ధర్మం వాచికధర్మం. 

తమేవ ధర్మ ముపపాదయతి ద్వాభ్యాం (నిత్య మిత్యాది.) 

త్యంబుసంరోధః 

లా 

త త్తథా అవ్యయ 

(౧౧ 

'_ ౧౧-౧౫ 
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సీతయా ప (తరసా (సతయ హనుమ ఎగ నాయ అనుజ్ఞానం) 

అప్యర్క_ మపి పర్జన్య మపి వైవస్వతం యమం, 

సహి సోఢుంరణీ శక సవ హేతో ర్విశేషతః, ౧౬ 
mm అవి 

స హి సాగరపర్యంతాం మహీం శాసితు మీహతే, 

తన్ని మితో హా రామస్య జయో జనకనందిని. ౧౭ 

తస్య త ద్వచనం (శుత్వా సమ్యు కృత్యం సుభాషితం, 

జానకీ బహు మేనేఒథ వచనం చేద మ్మ బవీత్. గారా 

తత _స్తం (స్థితం పీతా ఏక్షమాణా పునః పునః. 

భ్ రృ స్నెహాన్వితం వాక్యం సౌహారా దనుమూనయ తి. గిలా 
war. © 

యది వా మన్యసే వీర వనై కా౭హ మరిందమ, 
కస్మింళ్చి తృంనృతే దేశే విశాంత శో గమిష్యసి. ౨౦ 

మమ చే దల్పభాగ్యాయా స్సాన్నిధ్యా _త్తవ వానర, 

అస్య ళోకస్య మహతో ముహుర్తం మోక్షణం భవేత్. ౨౧ 

గతే హి హరిశార్దూల పున రాగమనాయ తు, 

_పాణానా మపి సందేహో మమ స్యా న్నా౭(త సంశయ ౫. ౨౨౨ 

(అప్యర్క- మితి.) పర్షన్యం ఇం దం, 'పర్జన్యా రసదద్దెం(దా" విత్యమర:. ౧౬ 

(స పీతి (త్వన్నిమిత్త ఇతి.) జయః, భవిష్యతీతి శేషః, ౧౭ 

(తే స్యతి.) సమ్యక్ సోపప త్రికం. సత్యం పరమార్థం, సుభాషితం (శుతిమధురం. ౧౮ 

“వచనం చేద మబవీ” దిత్యు క్ర కం వివ్ఫ ణోతి (తత స్త మితి.) భ రృ స్నేహాన్విత౦ = 

"ఆత్మని యో భర్తు స్నెహ 'స్రేనాఒన్వితం, . స్వవిషయభదర్త 5 స్నేహ ప్రకాశక మితి. యావత్, 

ఆఅ నుమానయ దన్యమానయతి . నక్ష్యసూణో క్రి రూపం సంమానవచన మ(బవీ' దిత్యర్థ 1 ౧౯౭౨౨ 
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తవాఒదర్శనజ శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్, 

దుఃఖా ద్దుఃఖపరామృష్టాం దీపయ న్నివ వానర, ౨౩ 

అయం చ వీర సందెహ _స్తేష్టతీవ మమాఒ(గతః, 

సుమహాం _స్వ్వత్సహాయేషు హర్యృకేషు హరీశ్వర. ౨౪ 

కథం ను ఖలు దుష్పారం తరిష్యంతి మహోదధిం, 

తాని హర్యృకనై న్యాని తౌ వా నరవరాత్మజా. ౫% 

(తయాణా మేవ భూతానాం నాగరన్యాఒస్య లంఘనే, 

శ్రి స్స్యా చె కనతేయస్య తవ వా మారుతస్య వౌ. ౨౬. 

త దస్మికా కౌర్యనిర్యోగే ఏరైవం దురతికమె, 

డిం పశ్యసి సమాధానం త్వం మా కార్యవిదాం వరః, ౨ 

కామ మస్య త్వ మేవై కః కార్యస్య పరిసాధనే, 

పర్యా _ప్పః పరవీరఘ్న యశస్య చస్తే ఫలోదయ.ః. ౨రా 

(తవేతి.) దుఃఖా ద్దుఃఖపరామృష్టాం పూర్వదుఃథా దధి కేన దుఃఖేన స్స ఎష్టాం, దీపయన్నివ 

వర్ణయన్ని వే త్యర్థః. ౨౩9 

(అయ మితి.) అయం వక్ష్యమాణః, తిషతీవ మూరీ భూత ఇత (రః, creer © జాం ౭ లూ 

(త దస్మి న్నితి.) సమాధానం పరిహారం. ౨౭ 

అహ మేన నాధయిష్యామీ త్యాశ౦క్యాహ (కామ మితి, మ హే సర ఏరఘ్న, త్వం, అస్య, 
నార్యన్య సర్వరాక్షసవధపూర్వకమత్సాంపణ రూపస్య, పరిస్తాధనే - కామం, పర్యాప్తః శక్తః. ఏపంే 
తృ లోదయః శక్తి సమృద్ధిః, శే: 'యశన్యః. తవ యశస్కరః, న తు మమేతి భావః. “రా” 
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(హనుమతా సీతాసమాశ్వాసనం) 

బలై సృమగా ర్యది మాం రావణం జిత్య సంయుగే, = (ఆ 

విజయీ స్వపురీం యాయా _త్తత్తు మె స్యా ద్యశస్క-రం. ౨౯ 

శ స్తు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్డ నః, 

మాం నయే ద్యది కాకుతీ స్థ _స్త_త్తన్య సదృశం భవేత్. 3౦ 

త ద్యథా తస్య వి(కౌంత మనురూపం మహాత్మనః, 

భవే దాహవశూరస్య తథా త్వ ముపపాదయ. 8౧ 

త దర్గోపహితం వాక్యం సహితం హేతుసంహితం, 

నిశమ్య హసుమాకా శేషం వాక్య ము_త్తర మ।బవీత్. 3౨ 

దేవి హర్యృకని న్యానా మీశ్వరః పవతాం వరః, 
(౬... ట్ 

స్నుగీవ స్పత్తసంపన్న _స్తవార కృతనిశ్చయ:. 3౩ 

న వానరసహ (సాణాం కోట్రిఖి రభిసంవృతః, 

మప 'మెష్యతి "వె దెహి రాక్షసానాం నిబర ణః. 29 
యా యా 

తస్య విక్రమసంపన్నా స్సృ_త్త్యవంతో మహాబలాః, 

మనస్సంకల్పసంపాతా నిదేశే హరయ స్టితాః. ౩౫ 

తరి తవ కిం యశస్య మిత్యాకాంక్షాయా మాహా (బలై రితి జిత్య జిత్వా, మాలి, 
మె d= 

గృహీత్యేతి శేషః. యాయాత్, రామ ఇతి చ శేషః. ౨౯ 

ఏత న్న కేవలం మమ, రామస్యాపీ త్యాహ (శరై రితి.) ౩౦ 

(త దితి) తస్య అనురూపం వి[క్రాంతం యథా భవే త్తథా, ఉపపాదయ కురు. ౩౧ 

(త దర్హోపహిక మితి.) అర్ధోపహితం అర్జ్హయుక్తం, సహితం పరస్పరం సంగతం, 

హీతుసంహీతం యు క్రియు క్షం, శేషం పూర్వ మనుక్తం, ఉత్తరం వాక్య మబవీత్. 3౨-౩౪ 

(తస్యేతి.) మనస్పంకల్పస౦పాతాః మనోవ్యాపారతుల్యగమనాః, న సజ్ఞతే 'వవిళంబకే. 3౫ 
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యేషాం నోపరి నాఒధసా న్న తిర్య కృజ్జ లే గతిః, 

నచ కర్మసు సీదంతి మహ త్స మిత తెజసః. కడు. 

అసక్ళ తె ర్మహోత్సాహెః ససాగరధరాధరా, 
= యా 

(పదక్షిణీకృతా భూమి ర్వాయుమార్గానునారిభిః. 3 8 

ద్వి శిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత వనౌకసః, 

మత్తః (పత్యవరః కశ్చి న్నాఒ స్త్రి సుగీవసన్ని ధౌ. కరా” 

అహాం తావ దిహ (చా_ప్పః కిం పున స్తె మహాబలాః, 

న హి పకృష్ణాః (పేష్యంతే (పేష్యంతే హీతరే జనాః. ౩౯ా 

త దలం పరితాపేన దేవి కోకో న్యపైతు తే, 

ఎకోత్సా తేన తే లంకా 'మేష్యంతి హరియూథవ్యా. dC: 

మమ పృష్టగతౌ తౌ చ చందసూర్యా వివోదితౌ, 
తషత్సకాశం మహాస తౌ నృసింహో వాగమిష్యతః. అరా. 

తౌ హి వీరౌ నరవరౌ సహితౌ రామలక్ష్మణా, 
ఆగమ్య నగరీం లంకాం సాయకై ర్విధమిష్యత ౩. అ 

సగణం రావణం హత్యా రాఘవో రఘునందనః, 

త్వా మాదాయ వరారోహా స్వపురం _పతియాస్యతి. ' ౪౭. 

న న 

(మద్విశిజ్టా శృతి _పత్యవరః హీనః, పూర్వం చతుర్దామేవాజ్నత గతి రితి విచారప్రకార 
మాత ముక్తం, ఆత్ర తు పరమార్దః. యద్యపి బలే హనుమా నధికః, తథాపి వేగే స్నుగివనన్ని 
“హీతా నీలాధయ స్సర్వే తుల్యా ఏవేతి నాఒనృతో క్రి 8. (తనిళ్లోకి) “ 3౩౬=___౩౯ 

(త'దల మితి.) ఏకోత్సా తేన ఏకయత్నేన. ౪౦౪౧. 

- (తౌ హీతి.) విధమిష్యతః దహిష్యతః. ౪౨౪౩ 
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(హ నుమతా సీతాసాంత్వనం) 

త దాశ్వసిహి భదం తే భవ త్వం కాలకాంక్షి ణీ, 

నచిరా ద్రక్యు సే రామం (పజ్యలంత మివా౬నలం. లల 

నిహతే రాక్ష నెం దేఒస్మికా సపుతామాత్యబాంధవే, 

త్వం సమేష్యసి రామేణ శశాంకేనేవ రోహిణీ. ల 

షీ(పం త్వం దేవి శోకస్య పారం యాస్యసి మైథిలి, 

రావణం చైవ రామేణ నిహతం దక్యుసేఒచిరాత్, ఇటా 

ఏవ మాళ్వాస్వ వె దేహీం హనుమా న్మారుతాత్మజః, 

గమనాయ మతిం కృత్వా వై దేహీం పున ర(బవీత్. ౪౭ 

త మరిఘ్నం కృతాత్మానం &(పం (దక్ష్యుసి రాఘవం, 

లక్షణం చ ధనుష్పాణిం లంకాద్వార ముపస్థితం. . ఆలా 

నఖదంషాయుధా స్వీరా౯ా సెంహళారూలవి కవమూకా, 
(జు ద 

వానరా న్వారణేం[ దాభా కా క్ష(పం _దక్యుసి సంగతాకాం 

శై లాంబుదనికాళానాం లంకావములయసానుషు, 

నర్ల తాం కపిముఖ్యానా మార్యే యూథా న్య నేకశః, - ౫6 

స తు మర్మణి ఘోరేణ తాడితో మన్మథేమణా, 

న శర్మ లభతే రామః సింహార్చిత ఇవ ద్విపః, ౫౧ 

(త దితి) కాలకాంకిణీ భవ, దివసగణనాయాం తత్సరా భవే త్యర్దః. నచిరాతి 

ఆచిరాత్. ౪౪ ౪౬ 

(ఎన మితి. (పున ర్మబవీ దితి.) దార్జ్యాయ పునరు క్తిః. ఇ 2.౯౯ 

(౩ లాంబుదేతి.) ద్రక్యసీతి శేషః. 0.౫0 

[45] 



ప$ి$ (శ్రమ దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టే 

మా రుదో దేవి శోకేన మా భూ _త్తే మనసోజ(పియం, 

శచివ పత్యా శ్ర|కెణ భర్తా సాథవతీ. హ్యసి. %_౨ 

రామా ద్విశిష్టః కోఒన్యోఒ ప్తి కశ్చి తెసమి(తికణా సమః, 

అగ్ని మారుతక లౌ తౌ (భఛాతరౌ తవ సంశయో, ౫ ౩ 

సాఒస్మిం నిరం వత్స్యసి దేవి దేశే రక్షో గణ. రధ్యుషితేఒతిరౌ_ దె, 

న తే చిరా దాగమనం' (పియస్య క్షమస్వ మత్సంగమకాలమా(తం. ౫౪ 

ఇతి శ్రిమ_దామాయతే, సుందరకాండే, ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః. 

— ఎట్టా లంలలంలా 

అథ చత్వారింశ స్పర్షః 

శ్రుత్వా తు వచనం తస్య వాయుసూనో ర్కహాత్మనః, 

ఉవాచాజఒఒత్మహితం వాక్యం సీతా సురసుతోపమా. ౧ 

త్వాం దృష్ట్వా (పియవ కారం సంపహృృమ్యామి వానర, 

అత్తసంజాతస న్యెవ వృష్టిం (వాప్య వసుంధరా. 

g 

(మా రుద ఇతి.) మా రుదః రోదనం మా కురు. ౫౨.23 

(నాఒస్మి న్నితి.) మత్సంగమకాలమా[త్రం మమ రామేణ సంగమకాలమా(తం, x 

డ్ ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచికే; (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్షర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 

ఏకోనచత్వారింశ స్సర్గః. 
fy 

అథ చత్వారింశ స్సర్గః. 

తా 
వె 

(శ్రుశ్వేత్యాది) ౧ 
త్వా మితి.) అక్హసంజాతసస్యా అరోత్పన్నసస్యా. = 
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(సీతయా అభిజ్ఞానాంతరకథనం) 

౮ జగ వీ "అద్దం 5 ag q యథా తం పురుష వ్యా(ఘం గాత్రై శ ృాకాభికర్మి త్రై:. 

సంస్పృ శయం సకామా౭.హం తథా కురు దయాం మయి, 2. 

అభిజ్ఞానం చ రామస్య దద్యా హరిగణో త్తమ, 

కీపా మిషికాం కాకస్య కోపా దెకాక్షిశాతనీం. జ 

మనశ్శిలాయా _స్తిలకో గండపార్శ్వే నివేశితః, 

త్వయా (పణ షై తిలకే తం కిల స్మర్తు మర్శసి. ౫9; 
౦ ఢం . రి ల్ో . 

స పీర్యవా న్క_థం సీతాం హృృతాం సమనుమన్య గే సె 

వనసంతీం రక్షసాం మధ్యే మ హేందవరుణోపమః, ౬ 

ఏష చూడామణి ర్షివ్వో మయా సుపరిరక్షితః, 

ఏతం దృష్ట్వా (పహృమ్యామి వ్యసనే త్వా మివాజనఘు. ఆ. 

ఏష నిర్యాతిత (శ్రీ మాకా మయా తే వారిసంభవః, 

అతః పరం న శక్ష్వైమి జీవితుం శోకలాలసా, లా 

_ నులు. ల మ ాగానాానాలని ఆ నో 

( అభిజ్ఞానం చేతి.) కాక'సై కక ౧కాకిశాతనీం కీపాం, ఇషీకాం ఇషికత్ళృణ రూప మభిజ్ఞానం. 

పూర్వోక్త కం, దద్యాః. అన్య చ్చ వకాఃమీతి భావః. తదేవాహ (మన ఇతి.) తిలకే పూర్వతిలకే, 

(ప్రణష్షే నతి, గండపార్చె 3 గండస్లలే, గండ డశె లపార్మ్వె వా, మనశ్శిలాయా స్పిలకః మనళ్శిలాక్కత 

తిలకః. తత్ మనశ్శిలారిలకనిర్మాణం, స్మరర్వు మర్ల సి. ఇద మప్యభిజ్తానం దద్యా ఇతి యోజనా. ౩-౬ 
అణా = - ఖా _ 

(ఏష ఇతి.) (సహృష్యా మీతి.) అన్య చూడామణే స్వయా బహుకో లాలిత త్వేన 

త్వత్సా శ్రైరకత్వా దితి భావః. 

(ఏష నిర్యాతిత ఇతి.) వారిసంభవ$.. రత్నం హొ రత్నాకరే ఉత్పద్యతే. అతః పరం 

మాసా త్సరం. 
లా 
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శ్రీమ_దామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి'షే 

అసహ్యాని చ దుఃఖాని వాచశ్చ హృదయచ్చిదః, 

రాక్షసీనాం సుఘోరాణాం త్వత్కృతే మర్షయా మ్యహం. 

ధారయిష్యామి మాసం తు జీవితం శ|తుసూదన, 

మాసా దూర్ల షం న జీవి ష్యే త్వయా హీనా నృపాత్మజ. 

ఘూరో రాకసరాజోఒయం దృష్టిశ్చ న సుఖా మయి, 

త్వాంచ (శుత్వా విషజ్జంతం న జీవేయ మహం క్షణం. 

వై దెహ్యా వచనం శుత్వా కరుణం స్నాశు భాషితం, 

అథాఒగబఏవీ న్మహాతేజా హనుమా న్మారుకాత్మజ:. 

త్వచ్చోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శే, 
రామే దుఃథాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే. 

కథంచి దృవతీ దృష్టా న కాలః పరిళోచితుం, 
ఇమం ముహూర్తం దుఃఫానా మంతం ([దక్యుసి భామిని. 

తా వుభౌ పురుషవ్యా ఘౌ రాజపు తా వరిందమౌ, 

త్వద్దర్శ నకృతోత్సాహౌ అంకాం భస్మికరిష్యత 

హత్వా తు సమరే (కూరం రావణం సహభబాంధవం, 

రాఘవౌ త్వాం విశాలాక్షి స్వాం పురీం (పాపయిష్యుతః, 

యత్తు రామో విజానీయా దభిజ్ఞాన మనిందితే, 
(పీతిసంజననం తస్య భూయ స్వం దాతు మర సి. న వా 

—_ వారన అనతనోమామయ ను. 

(ఘోర ఇతి.) విషజంత౦ విళందిమానం. జ 

(కథంచి దితి) ఇమం ముహూర్తం అస్మికా ముహూర్తే. 

౧౧ 
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(హనుమతః (ప్రస్థానం) 

సాఒ(బవీ ద్ద్త మే వెతి మయా౬భిజ్ఞాన ముత్తమం, 

ఏత దేవ హి రామస్య దృష్ట్వా మక్కే-శభూషణం. 

(శ ద్రయం హనుమ న్వాక్యం తన వీర భవిష్యతి, .' 

స తం మణివరం గృహ్య (శ్రీమాకా ప్ప్లవగస_త్తమః. 

(వణమ్య శిరసా. దేవీం గమనా యోపచ[క్రమే, 

త ముత్సాతకృతోత్సాహా మ వేత్య హరిపుంగవం. 

వర్లమానం మహావెగ మువాచ జనకాత్మజా, 

అశుపూర్ణముఖీ దీనా బాప్పగద్గదయా గిరా, 

హనుమ న్చింహసంకాళో (థాతరౌ గామలక్ష్మణొ, 

స్నుగీవం చ సహామాత్యం సర్వా (న్ఫూయా హ్యానామయం. 

యథా చ స మహాబాహు ర్కాం తారయతి రాఘవః, 

అస్మా దుఃఖాంబుసంరోధా త్తం సమాధాతు మర్తసి. 

ఇమం చ తీ వం మమ శోకవేగం రకోభి రేభిః పరిభ_ర్హ్సనం చ, 

(బూయాస్తు రామస్య గత సమీపం శివశ్చ తేఒధ్వాఒస్తు హరి పఏర. 

స రాజపుకత్యా పతి వదితార్థః కపిః కృతార్గః పరిహృష్టచేతాః, 

అలావ శేషం (పసమీక్ష్య కార్యం దిశం హ్ఫ్యుదిచీం మననా జగామ. 

ఇతి శ్రీమ్యదామాయణే, సున్షరకాజ్హే, చత్వారింశ స్సర్గః, 
న్ బరా ని. నాన 
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FU 

ఆని ఎలి 

౨ 

ఎకి యీ 

(స ఇతి) అల్ఫాద శేషం అల్ఫ్బావిష్టం, (పసమీక్ష్య విచార్యం 

(ఇమం చేతి.) (శివశ్చ తేఒధ్వాఒ స్తు హరి ప్రవీరేతి.) శివః అవ్యాహత ఇత్యర్థః. ౧౮౪-౨౪ 

అనిన 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషశే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 

చత్వారింశ స్సర్గః, 

= ! 



(శ్రీమ(దామూయణే, గోవిందరాజీయవిశి షై 342 ( 

అథ ఏకచత్వారింశ సర్గః, 
హా 

స చ వాగ్ళిః _పశస్తాభి ర్లమిష్య న్పూజిత _స్తయా, 

తస్మా దేశా దవ(క్రమ్య చింతయామాస వానరః. డా - 
© 

అల్ప శేష మిదం కార్యం దృ షాయ మసి తేశతణా. 

(తీ నుపాయా నతి కమ్య చతుర్ధ ఇహ దృశ్యతే. ౨ 

న సామ రక్షస్సు గుణాయ కల్పతే న దాన మర్లోపచితేపు యుజ్యతె, 

న భేదసాధ్యా బలదర్చితా జనాః పరా(కమ స్తేషవ మమేహ రోచతే. =- 

న చా౭ కార్యస్య పరాకమా దృశే వినిశ్చయః కశ్చి దిహోపపద్యకే, స్య 
హత(పవీరా హి రణే హి రాక్షసాః కథంచి దీయు ర్య దిహాఒద్య మార్దవం. ౪ 

అలన పాలనా. న = బంగా కా డా 

అథ ఏకచత్వారింశ స్సర్గః. 

RICE. 

ల గ్ర 
ఉం 

౧0 

బీ 

ద్వయ సీతాదర్శనరూపం కార్యం జాతం, ఇదం కౌర్యం రావణనిలయ పరిజ్ఞాన రూపం, అల్పశేషం 

అల్చావశిష్టం, సాంతఃపురలంకాయా సృమ్యక్ పరిజ్ఞాత ల్వేఒపి రాక్షసబలాబలరావణహృదయా 

ద్యపరిజ్ఞానా త్యార్యసాాఒల్పశేషత్యో కి. ఇహ రాక్షసబలాబలరావణఐ హృదయపరిజానరూపకా రే. 
&ో ణు అణణాట్ే డో 

(తీ నుపాయా నత్మిక్రమ్య సామదానభేదా నతిక్రమ్య, చతుర్హో లక్ష్యతే. సాధనతయా దండ ఏవ 
దృశ కాత ఇత్యర్థః. ” ౧_ై. 

ఉపస త్తిపూర్వక మేతదేవ వివృణోతి (న సామేతి.) = 

'అనిక్యో విజయో యస్మా ద్దృశ్యలే యుధ్యమానయోః, పరాజయశ్న సంగ్రామే తస్మా 

ద్యుద్దం విసర్ణయ'" దితి యుద్ధస్యాఒవ్యవస్టిత ఫలక ల్వేఒపి “సర్వం బలవ: పథ" మితి న్యాయెన . 

సర్వాతిశాయిబలపరాక్రమస్య "మమ పరాజయ్యప్రసంగ ఏవ నా'స్తీ త్యభిప్రాయేణా౭. ఒహ (పరాక్రమ 
ఇతి) మమ తు, ఇహ రక్షోవిషయే, సరాక్రమ ఏవ రోచత ఇతి సంబంధః. స -- 
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. _ (హనుమతః రానణబలపరిజ్ఞాన్ త్క_౦ఠా).. 

కార్యే కర్మణి నిర్జిషై యో-బహూ న్యపి సాధయేక్, 
ఇ a జ 

పూర్వకార్యావిరోధేన స కార్యం కరు మర్గతి, : ౫ 

న హౌ్యక స్పాధకో హేతుః స్వల్చ్పస్యాఒపీహ కర్మణ౩, 

యో హ్యార్గం బహుధా వేద స సమర్థోఒర్ధసాధనే. వా 

ఇహైవ తావ త్కృ్బృతనిశ్చయో హ్యహం యది (వజేయం ప్ప వగేశ్వరాలయం, 

పరాత్మ సంమర్గవిశేష త_త్త్స్వవి _త్తతః కృతం న్యా న్మమ భర్తృళాసనం. ౭ 

కథం ను ఖల్వద్య భవే త్పుఖాగతం (పసహ్యా యుద్ధం మమ రాక్షసై స్సహ, eu 

తధథి వ ఖల్వాత్మబలం౦ చ సారవ తృంమానయే న్మాం చ రణే దశాననః. రా 

“అభిగమ్యు తు వైదేహీం నిలయం రావణస్య చే' త్యనుజ్ఞాతస్యాఒతిరి క్రకార్యకరణే 
“దోష భూశంక్య సరిహరతి (కార్య ఇతి.) కార్యే విహితే కర్తవ్యే, బహూని కార్యాణి. x 

(న హేతి. అల్పస్యాపి కర్మణః, ఏకో హేతు స్పాధకో న, కిముత మహాతః కర్మణ ఇతి 

భావః. బహుధా బహుభి ర్హేతుభిః. ౬ 

పూర్వొక్తనమర్థనాయాఒఒహ _ (ఇహై వేతి) అహ మిహైవ, పరాత్మసంమర్ద విశేష 

తత్త్వవిత్ పరాత్మనో ర్యుద్దతారత మ్యత త్త్వవితీ , కృత నిశ్చయః కృతబలాబలనిశృయ సృకా, యది 

ప్ల వగేశ్వరాలయం (వజేయం, తతః భర్తృశాసనం సీతాదర్శనరావణ నిలయస మ్యక్సరిజ్ఞాన విషయం 

శాసనం, తావ త్సాకల్యేన, కృతం స్యాత్, అన్యథా రాక్షగబలాబలం కీదృశ? మితి భరా సృషే 
(ఆ టి 

.నిరుతర స్పా మితి భావః. 
అవా 

2 

(కథం న్వితి) యుద్దం కథం, సుఖాగతం సుఖేన ప్రాప్తం, భవే తథా కర్తవ్య 
మిత్యర్థః. eu 

యుద్ధస్య ఫల మాహ (తఛై వేత్యాదిన్సా సార్ధల్లోకేన. తథైవ ఖలు యుద్ధకరణే ఖలు, 
_సః దళాననః, రణే, ఆత్మబలం స్వపక్షబలం మాంచ, సారవత్, మానయే త్పరిచ్చింద్యాత్ , 
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తత స్పమాసాద్య రణే దశాననం సమంత్రివర్గం సబల ప్రయాయినం, 
హృది స్టితం తస్య మతం బలం చ వై సుఖేన మత్వాఒహ మిత౭ పున (ర్వజే.౯ా- 

ఇద మసక నృశంసస్య నందనోపమ ముత్తమం, 

వనం నేతమనఃకాంతం నానా దుమలతాయుతం. గాం: 

ఇదం విధ్వంసయిష్యామి శుష్కుం వన మివాఒనలః, 

అస్మి న్భగ్న తతః కోపం కరిష్యతి దశాననః. ౧౧. 

తతో మహ త్సాశ్వమహారథద్విపం బలం సమా దెక్ష్యతి రాక్షసాధిపః, 

(తికూలకౌలాయసపట్టసా యుధం త్రత్రో మహా ద్యుద్ద మిదం భవిష్యతి. ౧౨ 

అహాం తు తె సృంయతి చండవి.కమై స్సమేత్య రక్షోభి రసహ్యువి కమః, 

నిహత్య త [దావణచోదితం బలం సుఖం గమిష్యామి కపీశ్వరూలయం. ౧౩. 

తతో మారుతవత్ (కుద్దో మారుతి ర్భీమవి(క్రమః, 
ఊరువేగేన మహతా (దుమా నేప్తు మథా౬౬రభత్. ౧౪ 

బల_పయాయినా సేనాన్యా సహ వ ర్తత ఇతి సబల పయాయూ,' తం, తస్య హృది సతం మతం. 
సీతా విషయాధ్యవసాయం, బలం చ, మత్యా, సు ఖేన, ఇతః, అసాబర్ స్తానాత్ పునః (వజే.' 
(వజిష్యామి, 

న 

(ఇద మితి.) నేత్రమనఃకాంతం, వర్తత ఇతి శేషః, ౧౦.౧౧. 

(తత: ఇతి.) సమా దే క్ష్యతి నియోజయిష్యతి,- ఇదం అవ్యవహితో తరకాలికం,. 
'కపీశ్వరాలయ మిత్యనంతర మితికరణం (ద్రష్టవ్యం. ఇతి చింతయామాఢే త్యన్వయః. న్. re 

(తత ఇతి,) తత్తః, తేన చింతితేన హేతునా. 
Ca 

e+ 
క్ 
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(హనుమతా అళోకవనికాభంజనం ) 

తత స్తు హనుమా న్వీరో బభంజ (పమదావనం, 

మ_త్తద్విజసమాఘుష్టం నానా దుమలతాయుతం. ౧౫: 

త ద్వనం మధథితై. ర్భృక ర్భివై శ్చ సలిలాశయెః, 

చూర్జిత్రైః పర్వతా గ్రైశ్చ బభూవా౬(పీయదర్శనం. ౧౬. 

ఖః నానాశ కుంతవిరుత్రె 8 పిన్న సృలిలాశయై 8, 

తామెః కినలయెః కాంతె § కాంత దుములతాయుతం. 
జూ! యా ఇషు వా 22) 

న బభొ త దనం తత దావొనలహతం యథా, new 

వ్యాకులావరణా రేజు ర్విహ్వూలా ఇవ తా లతాః. | గాలా 

లతాగ్భృ హె శి తగ్భ హా శ నాశితే. ర్మృహోరగై ర్వ్యాశమృగై. "శ్చ నిరుతె ః, 

శిలాగృ' హౌ రున్మథిత్రె _స్తథా గృ మాః (పణష్టరూపం త దభూ న్మహ ద్వనం.౧౯- 

an 5 —_— mr ల గూ 

(తత స్తీ షతి.) (సమదావనం అంతఃపురననం 'పమదావన మంతఃపురోచిత” 

మిత్యమరః, . ox. 

(త ద్వన మితి.) పర్వతాగ్దైః | క్రీడాపర్వతాగ్గె 8. ౧౬ 

(వ్యాకులావరణా ఇతి.) వ్యాకులావర ణాః = ఆవరణా దుపఘ్నా ద్యా్యకులాః, విహ్యలాః 

ప్రియ ఇవ, ౧౭౪-౧లా 

వ ఎల్లి ం ఒం త్ (లతాగ్భ హై రిత్యాది వ్యాళమృగ్లై $ శ్వాపదాదిహి౦(స మృగ క, నిర్లుతెః ఎడితై 8, 

గృ హః కేవలగృ హెః, గాకా 

* రామానుజీయం. 'నానాశకుంతవిరుతై ః ప్రభినై స్సలిలాశయె' రిక కత పరం “తామ్ర 

కినలయెః క్షాంత్రై 8 కాంత(దుమలతాయుతం, న బభౌ త ద్వనం త।త దావానలహతం యధేి తి 

పాశ [క్రమః. 

[44] 
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అ rt] \ 

బిహాలా౬శ్ కోకలతా పతానా వనస్థలీ శోకలతాపతానా, 
* 

స) 

జాతా దశా శాస్య(పమదావనస్య క కే ర్వలాద్ది (సమదావనస్య. లం. 
ఆలో 

స తస్య కృత్వాఒ౬ ౬ర్థప పతేః మహాకపి ర్మహ ద్వ్యళకం మనసో మహాత్మనః, 

కుచ రేకో బహుభి ర్మహాబల్రై శ్రియా జ్యలకా తోరణ మాస్టితః కపి8.౨౧ 

ఇతి శ్రీమ_చదామాయతే, సున్ద నరకాత్త, ఎకచత్వారింశ స్సర్గః. 

(సేతి.) కోచ్యత ఇతి శోక. (ప్రతానం వితతిః, అళోకం అకోచ్యం లతా పతానం 

వ ఆశోకలతా|ప్రతానా, దశాస్య పమదావనన్య థో గవర్ధ నేన రావణవనితారక్షకన్య, (ప్రమదా 

సస్య ఆ అంకఃప్పర్ ద్యానస్య, సా వనస్థలి తృణగుల్మ లతాది విశిష్ష ష్ట్యపదేశః, కే ర్చలాద్ది, విహ్వూలా 

అుళెతా, కలతాప్రతానా చ జాతా. యద్వా, శోకలతా క్యోకరతాః, రలయో రభేదః. అప్ప్రతానాః- 

తానాః కమలకల్లారాదయో యస్యాం- సా, - శోకలతాప్రతానా, మ్లానజలజేతి యావత్, దశాస్య 

అచ నక అద అగ ద సద నన > పమదావనస్య రావణ; పమదావనస్య “జ్యాపో స్సంజ్ఞాచ్భందసో ర్పహుళి మితి బహుళవచనా 

పమదావనన్య వనస్థలీత్య(త్ర “ిలాప్పుత్రకస్య శరీర” మితివ దుపచారాత్ 

సీతారూప పమదాపాలకస్య, వనస్థలీ, కే ర్చలా ద్విహ్యలా, కోకలత్నాపతానా 

పలక్షణం౦. ౨౦ 

(స ఇతి) అ అర్థవతే | రాజ్ఞో రావణస్య, మనసః, వ్యళీకం ఆపియం పీడనం వా. 

ద ( ల్ Ox శ్ డగ లీ dj గె లక్షానృతపీడన' ఇతి నిఘంటుః, యయుత్సుః యోద్దు మిచ్చుః, తోరణం 

నబహిర్యారం, “తోరణో ఒస్త్రీ బపిార్వ్వార" మిత్యమరః. . ౨౧ 

ఇతి శ్రీగోవిం దరాజఏరచితే, &) రామాయణభూష తే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సునర కాణవ్యాఖ్యానే, 
వా G 

ఎకచత్వారింశ సరః. 
ళా గ్య 
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అథ ద్విచత్వారింళ స్సర్గః 

లీ 

తతః పక్షీనినా దేన వృకభంగస్వనేన చ, ' 
బభూప్ప స్తాససం(భాంతా స్సర్వ లంకానివాసినః.. | ౧ 

వి దుతాశ్చ భయ తనా వినేదు రృగపకిణక 

' రక్షసాం చ నిమిత్తాని (కూరాణి (పతిపేదిరే. 

తతో గతాయాం నిదాయాం రాక్షస్యో ఏకృతాననాః. 

త ద్వనం దదృశు ర్భగ్నం తం చ ఏరం మహాకపిం. 3 

స తా దృష్ట్వా మహావాహు ర్మహాసత్తో మహాబలః, 

చకార సుమహ [(దూపం రాక్షసీనాం భయావహం. 

శ స్తం గిరదిపంరొాథళ మతికాయం' మహాబలం, 

రాకహో వానరం దృష్టా ప్టపచ్చు రృనకాత్మజాం 

కోఒయం కస్య కుతో వాఒయం కిన్నిమి త్త మిహో౭౬గతః. 

కథం త్వయా సహాఒనేన సంవాదః కృత ఇత్యుత. 

ఆచత్వ నో విశాలాక్షీ మా భూ త్తే సుభగే భయం,. 
సంవాద మసితాపాంగే త్వయా కిం కృతవా నయం. 0 

అథ ద్విచత్వారింశ స్సర్గః 

(తతః పకీత్యాది. ) ౧.౪ 

(తత న మిత్యాది.) ఉతశటో వారే. “ఉతాఒప్యర వికల్పయో' రితకమర'ః. సంవాదో వా 
అలో G (అ (cn) 

కథం కృత ? ఇతి పపచ్చు రితి పూర్వేణ సంబంధః. కః కిన్నామకః 2 కన్య కస్య సంబంధి: 

పురుషః? కుతః కన్నా ద దేశా దాగతః? కిన్నిమి త్ర తం కిం పయోజన ముద్దిశ్య, సంవాదం, కిం కృత 

దాకా ౯ క్రిముద్దిళ్య కృతవాక ? సర్వన్యాపి ప్మపచ్చు రితి పూర్వేణా౬న్య్వయః, ౫ 
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అథా౬[బవి _త్తదా సాధ్వీ సీతా సర్వాంగసుందరీ, 

రక్షసాం భీమరూపాణాం విజ్ఞానే మమ కౌ గతిః. లా 

యూయ మేవాఒభిజానీత యోఒయంయ ద్వా కరిష్యతి, 

అహి రవ హ్యహేః పాదా న్విజానాతి న సంశయః. ణా 

అహా మప్యస్య భీతా౬స్మి నైనం జానామి కో న్వయం, 

వెద్మి రాక్షస మేవైనం కామరూపిణ మాగతం. రాల 

వై దేహ్యా వచనం (శ్రుత్వా రాక్షసో వి(దుతా దిశః, 

సితాః కౌళ్చి దతాః కౌళ్చి (దావణాయ నివేదితుం. ౧౧ 
థి గ 

రావణస్య పమీపేతు రాక్షసో వికృతాననాః, 

విరూపం వానరం భీమ మాభ్యాతు ముపచ కము. ౧ 

అశోకవనికామధ్య రాజ స్ఫీమవపుః కపిః, 

సీతయా కృతసంవాద _్తిష త్యమితవి(కమః, . ౧౩ 

న చ తం జానకీ సీతా హరిం హరిణలోచనా, 

ఆస్మాభి రృహుధా పృష్దా ని వేదయితు మిచ్చతి. ౧౪ 

వాసవస్య భవే ద్రూతో దూతో వై _శవణస్య వౌ, 

(పెషితో వాఒపి రామేణ సీతా న్వేషణకాంక్షయా. ౧౫ 

(అథాఒ్నదిపి దిత్యాది) అయం, యః యాదృశః, య ద్వా కార్యం కరిష్యతి త ద్యూయ 

మెవాఒవిజానీకేతి సంబంధః, (నైనం జానా మీతి.) “ వివాహకాలే రతిసం పయోగే (పాణాత్యయే 

సర్వధనాపహారే, మితస్య చార్హఒప్యనృతం వదేయుః పంచాఒ౬నృతా న్యాహు రపాతకానీ"తి స్మరణా 

దసత్యో క్తి. - రోం౧౦ 

(వైదేహ్యా ఇతి) దిశః దిక్షు, వనస్య పారె షి త్యర్థః. విద్రుతాః విలీనాః, నివేదితుం 

నివేదయితుం. 
౧౧ ౫ 
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(రాక్షసీభిః రావణాయ హనుమచ్చేష్టాని వేదనం) 

'తేస త్వద్భుతరూపేణ య త్త 'త్తవ 'మనోహరం,.. 
నానామృగగణాకీర్ణం (ప్రమృష్టం (ప్రమదావనం. . ౧౬ 

న తత్ర కళ్చి దుద్దేకో య స్తేన న వినాశితః, 

యత సా జానకీ సీతా స తేన న వినాశితః. ౧౭ 

జానకీ రక్షణార్లం వా (శ్రమా ద్వా నోపలభ్యతే, 

అభవా క (శమ _స్హస్య నైవ తేనా౭౬భిరక్షితా. ౧ల౮ా 

చారుపల్ల వపుష్పాఢ్యం యం సీతా స్వయ మాస్థితా. 

(పవృద్ద శింశుపావృక స్ప చ తేనాఒభిరకితః. ౧౯ 

తస్తోోో గరూప సోగ త్యం దండ మాజ్జాతు మర్గసి, 
వు నె 

సీతా సంథాషితా యేన త ద్వనం చ వినాళశితం. ౨౦ 

మనఃపరిగృహితాం తాం తవ రక్షో గణేశ్వర, 

క స్పీతా మభిభాషేత యో న స్యా త్య క్షజీవితః. ౨౧ 

రాత్షపీనాం వచ (శృత్వా రావణో రాక్ష నేశ్వురః, 

హుతాగ్ని రివ జజ్వాల కోససంవ ర్తితేక్షణ౩. _౨_9 

తస్య _కుద్రపస్య న్నేతాధ్యాం (పాపత న్నా(సబిందవః, 

దీపాభా్య మివ దీపాథ్యాం సార్చిష స్వేషేహబిందవః. ల ౨9 

(తేన త్వితి. (సమృష్టం భగ్న మిత్యర్థః. ౧౬-౧౯ 

(త స్యేతి) చూ ఉగ, త్వం; ఆజొతుం ఆజాపయితుం. ౨౦-౨౧ 
షా డో గ 

(రాక్షసీనా మితి.) సంవ ర్రితేక్షణః పరివ ర్తితేక్షణ!.  లియు౨2 
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ఆత్మన స్సదృశా ఖ్బూరా న్కింకరా న్నామ రాక్షసాకా, 
వ్యాదిదేశ మహాతేజా నిగహార్థం హనూమతః. ౨౯౪” 

తేషా మశీతీసాహ(సం కింకరాణాం తరస్వినాం, ౪4. 

నిర్యయు ర్భవనా _త్తన్మా క్కూటమద్గకపాణయ:.. 

మహోదరా మహాదంస్త్రా ఘూరరూపా మహాబలాః, 

యుద్దాభిమనస స్సర్వే హనుమద్గిహ జోన్ముఖాః. ౬ 

తె కపీందం సమాసాద్య తోరణస్ట మవస్థితం. 
అభి పేతు ర్మహా వేగాః పతంగా జవ పావకం. ౨౭ 

తే గదాఖి ర్విచిశాభిః పరిమైః కోంచనాంగదై 8 

ఆజఘ్ను ర్వానర। శేష్టం శరై శ్చాఒ౬ఒదిత్యసన్ని భై ౭. ఎరా 

ముద్గరై ః పట్టనె శ్ళూలై * ప్రాసతోమరశళ క్రి భిః, 
పరివార్య హానూమంతం సహసా తస్థు రగతః. ౨౯ా 

(ఆత్మన ఇతి.) నామ (సిద్ధా, కింకరా నితి (ప్రసిద్ధా నిత్యర్థ ః, ౨౪ 

కింకరాణాం నంఖ్యాం నిర్గిశ తి (తేషా మితి.) ౨౪4 

(నిర్యయు రితి.) సర్వ ఇతి విశేస్యం, కూటో నామ అయస్క్మారకూటసద్భశ ఆయుధ. 
విశేషః. ముద్గరః (దుఘణః, Fr ౯ ౨౬ 

(తత ఇతి.) అవస్టితం యుద్ధాయ సన్నద్ద మిత్యర్ణః. ౨౭ 

(కే గదాఖి రితి.) పరిఘెః సరిఘపాతనై నైః, .కాంచనాంగదై 8 కౌంచనపళఠెః'.", రా ' 2 
జూ Cn] ఖీ 

రా 

(ముద్గర రితి, .) పట్టసో నామ .లోహదండః.. తీక్షధారః కుధోపమ + ' ఆయుధ విశేష, అ శ్రేక్లంభూతలక్ష జే తృతీయా, ప్రానః కురతః, _తోమరః “వల్లయ' మితి ద్రమిడనామయు క్ర ఆయుధవిశేషః. . ea re, న్ అదిక 
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(హనుమతా రావణకింకర హననం 

హనుమా నపి తేజస్వి శ్రీమా న్వర్వతసన్ని భః, . 

&తా వావిధ్య లాంగూలం ననాద చ మహాస్వనం. ౩3౦ 

స భూత్వా సుమహాకాయో హనుమా న్మారుతాత్మజః, 

ధృష్ట మాస్ఫోటయామాస లంకాం శబేన పూరయకా. కిం 

తస్యా౭.స్ఫోటితశబ్లేన మహతా సానునాదినా,. 
పేతు ర్విహంగా గగనా దువ్చై శ్చేద మఘూషయత్. ౩-౨ 

జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః, 

రాజా జయతి సుగీవో రాఘవెణా౬భిపాలిత 8. 3౩ 

దాసోఒహం కోసలేం దస్య రామస్యాఒక్షిష్టకర్మణ:, 

కానుమాం చ్చతునై న్యానాం.నిహంతా మారుతాత్మజః. 3౪ 

న రావణసహా(సం మె యుద్ధ (పతిబల౨ భవేత్, 

శిలాభిస్తు (పహరతః వాదపైశ్చ సహ(సశః, 3౫ 

(హనుమా నితి,) (శ్రీమా నితి తాత్కాకలిహర్షకృతకాంతి రుచ్యతే. ౩౦ 

(స ఇతి.) ధృష్ట మితి (కియావిశేషణం. ౩౧ 

(తస్యే త్యాది.) సానునాదినా సప్రతిధ్యనినా, యద్వా, అనునాదినః పర్వతగుహాదయః, 

'తత్సహిశతేన, యద్వా, సానుషు (ప్రతిధ్వనిం కుర్వతా, (ఉచ్చ్చై శ్చేద మఘోషయ దితి.) స హనుమాకా, 
ఇదం వక్ష్యమాణం, వచన, మువ్చ్రై రఘోషయత్. 3౨ 

ఘోషణనచన మాహ (జయతీ త్వాది.) అభిపాలితః వాలివధేన, అక్షి ష్టకర్మణ ఇత్యనేన 

-స్వదాస్యం న కర్మ్కకృతం, కింతు స్వరూషప్రయు క్ర మిత్యుచ్యతే. (పతిబిలం సమానబలం, ప్రహరతః, 

రాక్షసా నితి శేషః. ప్రహారమా(శేణ వౌ హనునుద్విశేషణం. nn, 333% 



8 2 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లే 

అర్షయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలీం. 

అద న అలీ సర మాం | 

సమృద్ధారో గమిషారమి మిషతాం స పరత 0 

అల్లో జస వ బె తస్య సన్నాదశబ్దేన తేఒభవ నృయశంకితాః, 

దదృశు శ్చ హానూమ౦త౦ సంధ్యా మేఘ మివోన్నతం. 

స్వామిసం దెశనిశ్శంకా స్తత చస్తే రాక్షసాః కపిం, 

చితైః (పహరణై ర్భీమై రభిసేతు స్తతః _స్తతః. 
(ఈ CC ait వడ —0 

స తః పరివృత శూర సర్వత స్స మహాబలః, 

ఆససాదాఒజయసం భీమం పరిఘం తోరణా(శ్రితం. 

స తం పరిఘ మాదాయ జఘాన రజనీచరాకా, 

సపన్నగ మివా౬౭౬దాయ స్ఫురంతం వినతాసుత 9. 

విచచారాఒం౦బరే వీరః పరిగృహ్య చ మారుతిః, 

ఇ 
స హత్వా రాక్షసా న్వీరా నిగ-౦కరా న్యారుతాత్మ్కజః, 

యుద్దకాంకీ పున ర్వీర సోరణం సముపా (శ్రితః. 

(అర్షయిశ్వేతి.) మిషతాం పశ్యతాం, అనాదరే షష్టీ, 

% 

చై జ... 

౨౩౬౭" 

ఎలా" 

ఇకా - 

3౯ 1U.: 

ZOtlr' 

_(కస్యేతి) సంధ్యామేఘ మి వేతి ర క్రవర్లత్వాత్. (స్వామిసందేశేతి,) (తత _స్హత ఇతి.) 

.3౭__౩౯౪ 

(సపన్నగ మితి: సపరిఘత్యమా తే దృష్టాంతః, పరిగృహ్య, పరిఘ మితి శేషః.- 

మ్ఫురంతం పన్నగ మాదాయ వినథాసుత ఇవ స.వీరో కూరుతిః పరిఘం పరిగృహ్యా౬ంబరే విచ 

చారతి సంబంధః. 
అగా ఎ 
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(హనుమతా వై త్య పాసాదవిధ్వంసనం 

తత స్తన్మా ద్భయా న్కు కాః కతిచి రక్త త రాక్షసాః, 

నిహతా ని_౦కరా న్సర్యా (నావణాయ న్య వేదయకా, ౪౨౪ 

ఇ స రాక్షసానాం నిహతం మహ ద్బలం నిశమ్య రాజా పరివృ త్తలోచనః. 

సమాదిదిశా౬[పతిమం పరాకమె _(పహ_స్తప్పుతం సమరే సుదుర్ణయం, vay 

ఇతి శ్రీమ(దామాయతే, సున్చరకాళ్లే, ద్విచ త్వారింశ స్సర్గః, 

అ 

అథ (తీచత్యారింశ స్సర్గః 

= 

తత సృ కింకరాకా హత్వా హానుమా నాన మాస్థితః, u 

వనం భగ్నం మయా చైత్య(పాసాదో న వినాశితః, 
తస్మా (త్పాసాద మ ప్యేవం భీమం" విధ్వంసయా మ్యుహం, 

ఇతి సంచింత్య మనసా హనుమా నరయ న్నలం. 

చెత్య(పాసాద మాప్పుత్య మేరుశ్ళంగ మివోన్న తం, DU 

(తత ఇతి.) తస్మాత్ భయా, న్ము కాః దూర స్థా ఇత్యర్థ - ౪౨|..౪౩4 

nS ణం న్ శా జా్త్ ఇతి (శ్రీ గో విందరాజవిర చితే, (బ్రీరామాయణభూషకో, శృంగారతిలక ఖ్యానే, సుందరక బ్లవ్యాఖ్యా న, 

ద్విచత్వారింశ స్సర్గః. 

—నాాపాంాలు... 

అధ (తిచత్వారింశ స్సర్గః. 

(తత స్స కింకరా నిత్యాది.) | u 

(వన మిత్యాది.) ధ్యంసనఫల మాహా (దర్శయకా బల మిత.) బలదర్శనార్థ మిత్యర్థ 8. 

ధ్యంసన[పకార మాహ (చై_త్యేతి.) చె త్యం దేవాయతనం, త(దూపః (పాసాదః వై త్యపాసాదః, 

తం; అపుత్య తోరణా ల్ల ంఘయిత్యా. Ee ౨౪ 
౭ ౧ : 

[45] 



(శ్రీమ్యదామాయణే, గి*విందిరాజీయవిశి షై 

ఆరురోహ హరి శేష్టో హనుమా ' న్మారుకాత్మ జః. 

ఆరుహ్య గిరిసంకాళం ప్రాసాదం హరియూథపః, 

బభౌ స సుమహాతేజాః (ప్రతిసూర్య ఇవోదితః. 

సం్యపధృష్య చ దుర్దర్షం చైత్య(ప్రాసాద ముత్తమం, 

హనుమాకా (పజ్వల నక్ష పారియా[తోపమో౬భవత్, 

స భూత్వా సుమహాకొయః (పభావా న్మారుతాత్మజః, 

ధృష్ట మాస్ఫ్పోటయామాస లంకాం శబ్దేన పూరయకా, 
౬ 

తస్వ్యాఒ౬స్పోటితశబైన మసహాతా _శో(తఘాతినా, 

"పేతు ర్విహంగమా _స్తత చ్రైత్యవాలాశ్ళ మోహితౌ౭్న = 

అస్తవి జ్ఞయతాం రామో..లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః, 

రాజా జయతి స్నుగీవో, రాఘ ఎణా౬భిపాలితఓ 

దాసోఒహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాజక్షి స్టకర్మణః, 

హానుమాం చృతునై న్యానాం నిహాంతా మారుతాత్మజః. 

న రావణసహాసం మే యుద్దె (పతిబలం భవేత్, 

శిలాభిస్తు (పహరతః పాదమై శ్చ సహ_సశ:ః, 

(“హరి శ్రమ్రి హానుమాకా మారుతాత్మజ 

(స ంప్రధృ బ్యతీ.) సంప్రధృష్య ఆక్రమ్య, పారియా|తో నామ. పలసర్వతః. 

(ఆ ఆస్త్రవి జయతా చిత్యాది. ) 

ఇత్యస్యో త్తరళ్లోకేనా ౬న్వయః, 

భపత్వేఒప్యహరి ర్భవిష్యతీతి తద్వ్యాన్న త్తర్థం హరి, శేష ఇత్యుక్త కం, 

ఇ క్యర్ణః. అనేన సూర్యోదయ స్ఫూచితః, 

op 

ద. ఇని 

హాొరియూ 

(పతినూర్యః, ద్వితియనూర్యు 

వో ద్తా 

"C౧ 
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2, .(దానుమతః చై త్యపాలధ్వంసనం 

అర్హయిత్వా పురీం లంకా మభివాద్య చ మైథిలిం, _ 

సమృద్దార్థా గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసాం.. ౧౧ 

ఎవ ముక్త విమానస్థ శై ఎత్యజ్ఞా మ్రరియాథ సః, 

ననాద భీమనిర్హాందా రక్షసాం జనయ _న్నృయం+ ౧౨ 

తేన శబ్దేన మహతా చె చై శ్యపాలా, శతం యయుః, 

గృహీత్వా వివిధా నై న్చాసా న న్దడా న్నరశ్వధథాకా. ౧౭ 

విసృజంతో మహాకాయా మారుతిం" వర్యవారయకా, ౧౩౪ 

తే గదాని ర్విచిత్రాభీః పరి యః. కాంచనాంగదై. ర 

ఆజఘ్ను ర్వానర శేష్థం బాణై శ్చా౬౬దిత్యసన్నిభై. రి en 

ఆవర్త ఇవ గంగాయా సోయస్య .విపులో మహా. 

పరికీప్య హరి శేష్టం స బభౌ రక్షసాం గణక, es xu 

తతో వాతాత్మజః, (కుద్దొ' భీమరూఫం సమాస్టితః.' os ౧౬ 

జ (పానాదస్య మహాంతస్య _స్త స్తంభం హేమవరిష్య్య తే౦, . 

ఉత్సాటయితాా వేదేన హనుమా న్పవనాత్మ జః. |. 

తత స్తం ౯ క్రామయావాన శతధార. మహాబలః, neu 

(తె త్యష్థా౯) చె వైత్యవాలా ౯, | ౧౧-౧౬ 

(ప్రాసాద స్యేతి.) పదనాత్మజః భ్రామయామాసే త్యన్వయః. శత్తదార 0-ధారా కోటి;, వజ 

వక్ సిత మిత్యర్థః. యద్వా, శతధా అర మితి చేద, అరం శ్లీఘం; TA ౧౭|| 

క్త ' | ల శె a dp _ గ న్ శాల వ లా క Ee పట - డాబా _ క కయ న ఖా 

గ “ రామానుజీయం. (ప్రాసాద స్యతి) మసార్రితస్య “నుహా(గన్య, అత్యున్న లేశిఖర రస్యే 

శ పొ 
త్యర్థః. మహార్హ 3 స్య తి వా పాఠః. 
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ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీ 

శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవి శిషై 

తత్ర చాజగ్ని స్పమభవ (త్పాసాద శాహప్యదహ్యత. 

దహ్యుమానం తతో దృష్ట్వా (పాసాదం హరియూథ పః, 1 

స రాక్షసశతం౦ హత్వా వ జేణెంద ఇనవా౭సుగాకా. 

కే సీ వచన మ।బవీత్, . అంతరిక సిత (శృీ)మా నిదం (ది 

మాదృశానాం సహ సాణి విసృష్టాని మహాత్మనామ్. 

బలినాం వానరేం దాణాం సుగీవవళవ ర్తినాం, 

ఆఅటంతి వసుధాం కృత్సా్నాం వయ మన్యే చ వానరాః. 

దశనాగబలాః కేచి తెచి దశగుణో_త్తరాః, 

కెచి న్నాగసహ్మసస్య బభూవు స్తుల్యవి కమాః. 

సంతి చొభఘబలాః కేచి తెచి ద్వాయుబలోపమా,, 

అృపమెయబలా శ్చాఒన్యే త_తాఒ౬ఒస నృరియూథపా కి 

ఈదృగ్విధై స్తు హరిభి ర్భృతో దంతనథాయు ధై 8, 
శతై శృతసహనై్రైశ్చు కోటీభి రయుతై రపి. 
ఆగమిష్యతి సుగీవ స్సర్వేషాం వో నిషూదనః, 

(త్రేతి.) అగ్ని స్పమభవత్ (థ్రామితస్తంభై ౪ _స్త్భాంతరసంఘట్టనా దితి భావః. 

రాక్షసానా ముత్సాహభంగం కారయితు మాహ (మాదృశానా మిత్యాది. 

(ఓఘబలాః£) ఓఘాఖ్యసంభ్యాకబలాః, 

. త్రిచత్యారింళ స్సర్గః. 

—స్తా tt ప 

రాలా U 

అలు తా 

౧౯ా౪ 

అలుల (నాకా 

23.౨% బి 

రామాయణభూషతే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సునరకాణవ్యాఖ్యానే 
(ఈ) ఆ 
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(హనుమతా జంబుమాలిమారణం) 

నేయ మస్తి పురీ లంకా న యూయం న చ రావణః. 

యన్మా దిక్వాకునాథెన బదం వెరం మహాత్మనా, ౨౫4 
య యా - . 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, సున్లరకాణ్లే, తిచత్యారింశ స్సర్గః. 

వాయు యాసల 

అథ చతుశ్చత్వారింళ స్సర్గః 

సందిష్లో రాక్ష'సేం్య దేణ (పహ స్తస్య సుతో బలీ, 
రం OO 

జంబుమాలీ మహాదంటో నిరగామ ధనురరః. ౧ 
ey tnd a 

ర_్రమాల్యాంబరధరః |సగ్వీ రుచిరకుండలః, . 

మహా న్వివృ_త్తనయన శ్చండ స్సమరదుర్ణయః. ౨ 

ధను శృ కధనుఃపఖ్యం మహ (దుచిరసాయకం, 

విష్బారయానో వేగేన వజా౬శనిసమస్వనం. ఆ 

తస్య విష్పారఘోషేణ ధనుషో మహతా దిశ, 
(పదిశశ్చ నభ శైవ సహసా సమపూర్యత. ౪ 

వ. _ mom wr వాం వా tm డా ాకాాయానానారాలా శానా నానా క కా యా తావాులా (న న న 

అథి చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః 

వరము ' 
అల ఇ లో 

(నందిష్ట ఇత్యాది.) వివృ త్తనయనః మండలీకృతనయనః, రుచిరసాయకం రుచికసాయ 

కారం, విష్ఫారయానః విషారయమాణః, జ్యాకర్షణం కుర్వ న్నిత్యర్థ ః. వజ్రాశనిసమస్యన మితి 

విష్ఫారణ[క్రియావి శేషణం. | ౧౬౩ 

(తస్యేతి.) నభ స్సమపూర్యత. దిశః |ప్రదిశశ్చ ' సమపూర్యంతేతి విభ క్తిసరిణామేనో 
నుషంగః. ౯ . ల 



958 - . = శ్రీమద్రామాయణే, 'గోవిందరాజీయవి శి శై. 

రథేన ఖరయు కేన త మాగత ముదీక్య సః; 
హనుమా... న్వేగసంఫన్నో. జహర్ష. చ ననాద చ. _-- ౫. 

తం తోరణవిటంకస్థం పానుమంతం మహాకపిం, 

జంబు మాలీ మహాబాహు 'ర్వివ్యాధ నిశితై. శృరైః ౬_. 

అర్లచం|దేణ వదనే శిర న్యేకేన కరినా, 
ధి క అ 

బై హో ర్వివ్యాధ, నాఠాణై. ర్చశభి స్తం కపేశ్వరం. ౭. 

తస్య త్ర చ్చుశు ఇ. తామం. శరేణాఒభిహతం ముఖం, 

శరదివాఒంబుజం. ఫుల్ల 0 విద్ధం థె భ్యాస్క-రరశ్మినా . లా 

త త్తస్య ర కర్తం ర న రంజిత, శుశుభే. ముఖం, 

యథా౬౬కాశే మహో హాపద్మం, సి రక్తం చందనవిందుభి:ః. . జా 

1 (61 చుకోప బాణాభిహతో రాక్ష సస్య, మహాకపిః, 

(త మితి.) తోరణవిటంకం తోరణస్య కఫోతపాళికా, “కపోతపాళికాయాం తు విటంకం 

పున్న పుంసక"మితగమరః. సంభోవరి తి! న్ రాత . పున్నపుంస త్యమరః. _స్తంభొపరి తిర్యజ్నిహితదా ర్విత్యర్థః వమా 

(అర్లచందేణేతి ఏకేనే త్యేత దర్గం.చంద్రస్యాపి. విశేషణం, అర్హచ ౦ ద్రాకార్యాగశ రణ్ 

౭2 

"క స్యే౭ి. )" అంబుజం ర కృపద్మ౦, భాన్మరరక్మినా, వద్దం, అతన ఫుల మత్యర్లః. రా 
rr. థి, +... 

Fr శ్తశ్యేతి 5 రక్తం స్వత ఎవ ర క్రం, ర_క్రేన ళోణితేన, మహోవద్యాం- రకోత్పలశ... 
చందనబిందులిః ర క్పచందనబిందులిః. 

= 

(చుకోపే త్యర్దం,) రాక్షసస్య రాక్షన విషయే. వకు, 
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(హనుమతా జంబుమాలిమారణం) 

తతః పా ర్మ్వేఒతివివ్లులాం దదర్శ మహతీం శిల్లాం - 

తరసా తాం సముత్పాట్య చీక్షేప బలవ దృలి, ౧౦|| 

తాం శలై. ర్లశ'భిః డకుద్ద సాడయామాస రాక్షస” - ౧౧ 

విపన్నం కర్మ త దృష్ట్వా హనుమాం శ్చండవి కమః, 

_ సాలం ఏపుల ముత్సాట్య' [భామయామాస. ఏీర్యవాకా.. ౧౨ 

(ఛామయంతం కపిం దృష్టా సాలవృక్షం మహాబలం, 

చికేప సుబహూకా బాణాకా జంబుమాలి మహాబల;ః. ౧౩ 

సాలం చతుర్శ్చి శ్చిచ్చేద వానరం పంచి ర్భుజే, 

ఉర స్వేకేన బాణేన దళభిస్తు _స్పనాంతరే. ౧౪ 

స శరైః పూరితతనుః కోధెన ముహాతా వృతః, 

త మెవ పరిఘం గృహ్య (భామయామాస వేగతః. ౧౫ 

అతివెగోఒతివెగేన (భామయిత్వా బలోత్క_టః, 

పరిఘం పొతయావమాస జంబుమాలే ర్మహా హౌరసి. ౧౬ 

కస్య చైవ శిరో నోస్తి న బాహూ నచ జానుసీ, 

న ధను ర్న రథో నాజఒళశా _స్త్మతా౬ఒద్భృుశ్యంత నెషవః. ౧౭ 

(సాల మితి.) పంచభి ర్భుజ ఇత్యాదౌ నివ్యాధే త్యధ్యాహార:ః. ౧౦|.౧౬ 

(తస్య చై చె వేతి. )(నాఒళ్వా ఇతి. ) చో నాజర్ ఖరా ఉద్యంతే “రథేన ఖరయు డేనేతి' 

పూర్వము క్ర రృత్వాత్ + 2 ౧౬--ఎల లం 

ఇతి శ్రీోవందరాజవికచికే, శ్రీరామాయణభూవ తే, శృంగార తిలకాఖ్యోనే, సుక్జరక్రాజ్ఞవ్యాథ్యానే. 

చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః. . [ 

_ ౨తా-ఫ్రాయయాకు--తా--- 



360 శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయ ఏిశిష్టై 

హత _స్తరసా తేన జంబుమాలీ మహాబలః, 

పపాత నిహతో భూమౌ చూర్ణ తాంగవిభూషణః, ౧౮ 

ళ్ 

జంబుమాలిం చ నిహతం కింకరాంశ్చు మహాబలాకా, 

చు క్రోధ రావణ శుత్యా కోపసంర_క్రలోచనః. ౧౯ా - 

స రోషసంవ_ర్హితతామలోచనః (పహ_స్హప్పుతే నిహతే మహాబలే, 

అమాత్యపు(తా నతివిర్యవి కమా న్పమాదిదెశాఒ౬ఒళు నిశాచరేశ్యురః, ౨౦: = 

తి శ్రీమ(దామాయతే, సున్దరకాణ్ల, చతుశ్చత్వారింశ స్సర్గః. 

కేక... 

అథ పజ్బుచత్వారింశ స్సర్గః 

Ae. 

తత స్తే రాకనే నేం దేణ చోదితా మంతిణ సుతాః, 

నిర్యయు ర్భవనా _క్తస్మా తప్త సపార్చివర్చనః, రా - 

మహాబలపరీవారా ధనుష్మంతో మహాబలాః, 

కృతాస్త్రాస్త్రవిదాం | శేష్టాః పరస్సరజయైషిణః. ( 

————— 

అధ పజ్బ్చాచత్యారింళ స్సర్గః, 

bl PT అ! 
వ ననా 

(తత స్త ఇత్యాది.) భవనా తస్మాత్ రావణభవనా, తృప్పార్చివర్పస * ఇక్యత్ర సపార్చీత్రి , 
ఇకారాం తత్వమార్గం. కృతాస్త్రాః శికీతాస్తాః, ఆర్ష స్సంధిః, కృతాస్తాణా మస్త్రవిదాం చ (శేష్టా ఇతి. 
వౌ. జ్ఞానశిజే ఉభే అ ప్యేషాం స్త ఇతి భావః. పరనృరజ మైషిణః (ప్రత్యకం హనుమజ్జయైషిణ. - 

ఇత్యరః. 
థి ౧౨ - 
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(మంత్రిపుతస _ప్పకవధఃణ 

"హీమజాలపరిక్షిపై ర్వజవద్శిః పతాకిఖిః, 

తొ యదస్వననిర్హషె ర్వాజియ్యుకై ర్మృహారథైః. 8 

త_ప్ప్తకాంచనచితాణి చాపా న్యమితవి(కమాః, 

విష్ఫారయంత స్పంహృష్టా _సటిత్వంత ఇవాఒ౦బుదాః. ళా 

pana 9) 
జనన్య స్తు తత స్తేషాం విదిత్వా కింకరా న్నతాకా. 

wet 2 we బభూవు శొకసంభాంతా స్సబాంధవసుహృజ్ఞనాః. > 

తే పరస్సరసంఘర్హా _త్త పకాంచనభూషణాః. 

అభిపేతు ర నూమంతం తోరణస మవసితం, ౬ 
యా థి థె 

సృజంతో బాణవృష్టిం తే రథ గర్జితనిస్వనాః, 

వృషిమంత ఇవా౬ఒ౦భోదా విచేరు రె ఇృర్భతాంబుదాః. తి 
ర (alan 

అవకీర్ణ _స్తత స్తాభి ర్లనుమాం చృరవృష్టిభిః, 

అభవ తృంవృతాకార శ లరాడివ వృష్టి భి=. రా 

స శరా న్మోఘయామాస తేషా మాశుచరః కపిః, 

రథవేగం చ వీరాణాం విచర న్విమలేఒ౦బరే. జా 

స తైః క్రీడ న్లనుష్మద్భి ర్వ్యోమ్ని వీరః (పకాళతే, 
ధనుష్కద్బి ర్యథా మేఘ ర్మారుతః |పభు రంబరే. గాం 

(హేమజాలపరిక్షిప్తైక సువర్ణజాలవినిర్మితై 1,  స్వాసాధారణచిహ్నయు క్రం ధ్వజం, 
= డ్ | రా ల nr.) టా 

కేవలచిత్రవస్తాలంకృతా పతాకా, తోయదన్వనని రా షెః తో యదన్వన తుల్యని ర్హోషవద్శిః, త౩_౮ా 

(స శరాకా మోఘయామాస,) యథా శరా స్స్వస్మి న్న పతంతి తథా చకారేత్యర్థః. 

రథవేగం చ మోఘయామాసే త్యన్వయః, యథా రథవేగా స్ప్వప్రహారాయ 'న భవంతి తథా సమచర 

దిత్యర్థ 8. . కా=౧౦ 

[46 ] 
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స కృత్వా నినదం ఘోరం త్రనయం స్తా సాం మహాచమూం, 

చకార హనుమా న్వేగం తేషు రక్షస్సు వీర్యవాకా. [| ౧ా 
గా 

తలేనా౬.భక్జహన త్కాంశ్చ: త్పొదై “ కాంశ్చి. త్పరంతపః, 

ముష్టినాఒభ్యహన త్యారిళ్ళి న్నఖి 8 కాంశ్చి ద్వ్యాదారయత . ౧౨ 

(పమమా" థోరసా కాంశ్చి దూరుభ్యా మపరా న్కపి, 

కేచి త్తస్య నినాదెన తత్రైవ పతితా భువి. | ౧౩ 

తత స్తే ష్వవసన్నేషు భూమౌ. నిపతితేషు చ, ' 
త తెన్య మగమ త్సర్వం దిళో.దశ. భయార్తి తం. .. ౧౪ 

వినదు ర్విస్వరం నాగా' నిసేతు ర్భుపి వాజినః 5 

(సవళత్సా రుధిరెణా దధ - ధు సవంక్యో దర్శిలాః వది. పథి, 

వివిధై శ్చ స్వర ర్లంకా ననాద వికృతం తదా. ౧౬ 

స తా (న్పవృద్దా న్వినిహత్య రాక్షసా మహాబల' శ్చండపరాాకమః కపిః, 

యుయుత్సు రనై $ః పున' రేవ రాక్షసై స్త మేవ వీరోఓభిజగామ తోరణం. ౧౭ 

ఇతి శ్రీము(డామాయతే, సుందర్భకాండే, 'పజచత్వారీరక్ల స్సర్గః 

అలా అ అనాలా పావనం అ 

(స ష్యశ్వతు వేగం సంహారోద్యోగ.. | - . ౧౧ 

(తలెనేతి.) పాదై.* కాంళ్చి' దితి బహువచనం వానరాణాం ద్విపాత్సు చతుష్పాత్సు చ 

1గహణాతి. ౧౨-౧౪ 

(వినేద రితి, 8.) నీడం, 'ధ్వజావయవనిశేషం.. "| . ౧౫ 

(స్రవతేతిన్న? 'సవంత్యః :నద్యః,, . వికృతం యథా తథా, ననాద ,ప్రతిధ్వానవత్రీ 

చిభూవ్య వం ౧౬-౧౭ 

ఇతి శ్రీగోస్టువరాజపరచితే. శ్రీకామాయజఘాషణే, 'శృంగారతిలకాఖ్యానే. నుద్దర కా్దవ్యాఖ్యాన్నే 

|. 'పజ్బుచత్వారింశ స్సర్గః. 

ఆల  _ై 
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శతా 

గ ఇల్ గ Pa ఇ” 

అభ షట్పత్వారింళ స్సర్గః 

. ATER . 2 =. 
లారా 

సాతాకా మం(తిసుతాకా బుద్ధ్వా. వానరేణ మహాత్మనా, 

రావణ సృంవృతాకార' క్పకార వతి ము, _త్తమాం. గా 

విరూపాక్షయూపాక్షా దుర్జరం, చై వ రాకిస్రం, 

ప ఘస సం సకర్ణం చ పంచ 'నేన్యాగనాయకౌకా, |. 

సందిదెశ దశ గ్రీవో పీరా న్నయవిశారదాకా 

హనుమద్గుహణవ్య(గా న్వాయు వేగసమా సుంధి. 

ఆ _ 

యాత సేనా (గా స్సర్వే దుహాబలవరి్రహా హోః, 

(౮ 

సవాజిరథమాతంగా స్స కపి శ్యాస్యతా మితి. 

యక్తెశ్చ ఐ ఖలు భావ్యం స్యా త్త త్ర మాసాద్య వనా లయం, 
7 nd 

కర్మ చాఒపి సమాధేయర * దేళకొలవిరోధినం.. ౫ 

న హ్యహం తం కపిం మనే కర్మణా ర్రతెంర్టాయక 

సరథా త న్మప ప 

అథ షట్బత్వారింశ స్సర్గః. 

7 . 3 = ర డ్ 

త wl, 

(హతా నిత్యాది. ) సంవృతాకార ? అంతర్మనాః, ముతీం చిరం. 
ఓ క ॥ 

అల =. 

(న ఇతి. ) 7 ౨-౩ 

“. (యాకే త్యాది.) ఇతి” ' వత్త్యమాణవ్రకారే రేణ. త మేవాహ (యత్తై రిత్యాదీనా. ) యత్తెః 

యతమానైై ౯, అ్యప్రమత్రై రితి. యావత్". యతేః, కర్త ర్తరి రక్త సః మా దేయం ఫరిహా'గ్రవ్యం, దేశకాల 
. 

OE) "a 

ఆ 

కి 0 

' | .. ఇక all ఎలో . ae 
' : 

ల ॥ 

' ౪ దేశకాలవిరోధినం దేశకాలవిరొ ధిత్యర్థ. ఆరో లింగవిభ కీ వ్యత్యయః. కర్మ, సమాధే 

యం పరిహ రవ్యం. “దేశకాలావిరోధిని మితి పాఠ సమాధేయం కర్తవ్యం. ఇతి త త్త్వదీపికా. 
చ 



. _ 
ప్రేగ్రి 1 శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశి షై 

భవే దిం దెణ వా సృష్ట మస్మదర్థం తపోబలాత్, ౬-4 

సనాగయక్షగంధర్వా దెవాసురమహర్ష యః. 

_ యుష్మాభి సృహితై స్సర్వ్వై ర్మయా సహ వినిర్జితాః, 24 

తె రవళ్యం విధాతవ్యం వ్యళీకం కించి దేవ నః. 

త దెవ నాఒ్నుత సందేహః _పసహ్య పరిగృహ్యతాం, లా 

నావమాన్యో భవద్భిశ్చ హరిః ద్రేరపరాకమః, 
దృజ్ఞా హి హరయః పూర్వం మయా విపులవి|కమాః, జా 

వాలీ చ సహను(గీవో జాంబవాంశ్చ మహాబలః. 

నీల సేనాపతి శ్చైవ యే చాఒన్వ్యే ద్వివిదాదయః, nou 

నైవం తేషాం గతి ర్భీమా న తేజో న పరాక్రమః. 

న మతిర్న బలోత్సాహౌ న రూపపరికల్చ్పనం, ౧౧|| 

మహా త్సత్త్య మిదం జ్లేయం కపిరూపం వ్యవస్థితం, 
0 a థి 

భః పయత్నం మహా దాసాయ (కియతా మస్య విగహాః, ౧-౨ 
@ 

శురోధినం, దేశకాలవిరోధీ త్యర్హః. మహ దూతం, మన్య ఇత్యనుషజ్యతే. ఇ౦( దేణ వా అనై 

'ర్వేతి శేషః, వాశ బ్రస్య వికల్పార్థ స్య (పయోగాత్. =U 

(సనాగేతి.) వ్యళీకం అ(పియం. ౭4.౮౪4 

(“నాఒవమాన్యోో భవ ద్భిశ్చ హరి ర్టీరపరాక్రమ” ఇతి.) అత (త్రయోదశసహ్నస్రక్లోకా గతాః, 

“అయం చతుర్షశసహ్యసస్యాఒఒదిః. ధీతి గాయ్యత్ర్యా శృతుర్దశాక్షరం. (నైవం తేషా మితి) గతిః వేగః, 
రూపపరికల్పనం యథేష్టరూషగహణం. (మహ దితి) ఇత్తం మహ త్సత్త్యం కిమపి కపిరూపం 

రు థి జీ 

సత్ వ్యవసిత మితి జేయ మిత్యర్లః, €౯ాu-౧౩| 
ఈ, చ ఇ. . 

PT లా 

ఈ ప్రయత్న మిత్యార్షం' క్లీ బత్వం ఇతి తిలకం. 
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(దుర్దరవధః) 

కాముం లోకా స్ర్రయ స్సేందా సృసురాసురమానవాః, 

భవతా మగత స్థాతుం న పర్యాపా రణాజిరే.. ౧౩|| 
థి జ్ 

తథాఒపి తు నయజ్లేన జయ మాకాంక్షతా రణే. 

ఆత్మా రక్యః (పయక్నేన యుద్దసిద్ధి ర్హి చంచలా, ౧౪|| 

త్తే స్వామివచనం సర్వే (పతిగృహ్య మహాెజసః, 

సముక్పేతు ర్మహావేగా హుతాశసమ తేజసః, ౧౫|| 

రధథి ర్మత్తెశ్చ మాతంగ. ర్వాజిభిశ్చ మహిజవై 8, 

శనై శ్చ వివి థి సీకో స్పై శోపచితా బలై 8, ౧౬౪ 
R= అాాతి 

యెలా 

తత _స్తం దదృశు ర్వీరా దీస్యమానం మహాకపిం. 

రశ్మి మంత మివోద్యంతం స్వతేజోరళ్శి మాలినం, ౧౭|| 

తోరణస్థం మహొోత్సాహం మహాస_ త్తం మహాబలం, 

మహామతిం మహావేగం మహాకాయం మహాబలం, ౧౮|| 

తం సమీక్షై కవ తే సర్వే దిత్తు సర్వా స్వవస్థితాః. 

కై నె? [సహరతై ర్ఫీమై రభిపేతు స్తత స్తతః, ౧౯౪ 
యాభై రా యా ౨ ఎన్ 

ల ఆ. అజా ఇ చానా 

(తత స్త మిత్యావి) స్వలేజోరళ్మ్ళిమాలినం స్వతేజసా సూర్యం, రళ్ళిమంత మివే త్యత 

ఉపమా, అత్ర రూపక మితి భిదా. (తోరణస్ట మితి ఉత్సాహః లోకోత్తరకార్యేషు స్రేయా౯ా 

'పయత్నః. మహాస త్తం మహాధ్యవసాయం, * దవ్యాసువ్యవసాయెమ సత్త్వ మస్తీ తు జంతు” 

"షిత్యమరః, ద్వితియబలశబ్ద శృ క్రివచనః. “బలం రూ పేఒస్టిని స్టాల్యే శ క్రి రేతశ్చమూషు చే త్రి 

"ప్ప జయంతి, ' - O3U—౧౯ ౪4 “ 
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అల అల క 5 ఇ న a త్ న్ 5 తస్య పంచాఒ౬యసా వ శితాః బతముఖా శృరాః. 

శిర స్యుతృలప్మతాభా, దుర్చరెణ నిపాతితాః, 

స తైః పంచఖి రావిద్ద 'శ్ళరై. శిరసి వానరః. 

ఉత్పపాత నద న్వ్యోమ్ని దిశో దశ వినాదయకా, 

త సు దుర్గరో వీరః సరథ 'సృజ్యకార్ముకః. 
a) (త్ బ్ - (వో 

కిరణా శరశత్రై _స్తేష్ణి రభిపేదే మహాబలః, 

స కపి ర్వారయామాస తం వ్యోమ్ని. శ.రవర్లి ణం, 

వృష్టిమంతం పయోదాంతే సయోద మివ మారుతః, 

అర్హ్యమాన _స్తత _స్తేన దుర్గరేణాఒనిలాత్మజః. 
చకార కదనం భూయో వ్యవర్గత -చ వేగవాకా. 

a దూరం సహ హసోత్సత్య దుర్లరస్య రథే' హరిః. 

త మహావేగో విద్యు. దళి ర్లి దిరా వివ, 

తత- స్ప మధితాష్టాశ్వం రథం భగ్నాక్షకూబరం. 
విహాయ న్యపత. ద్ఫ్భూమౌ దుర్గర "స్య కజీవితః, 

నామముల 

(త స్యెతిఎ) తీక్షాః (కూరాః, రితాః నిశితాః, పీతముఖాః 

౨౦||. 

౨౧|| 

అని దె (| 

౨౪|| 

౨ ౬. (1 

సమీచినాయసనిర్మి తత్వేన 
పేతోరేఖా గాః, ఉత్స లప రాభాః ఉత్పలప్యత్రా శి “కథో నిపాత్యంతే తథా నిషా గ్రిశ్రా. -ఇత్యరః, ౨౦॥|-౨౨4 

ద్ 

(స కపి రితి వారయామాస, స్వవెగే న |పావయామాసే త్యర్షః, 

(అర్హ్యమాన ఇతి.) కదనం_,యుద్ధం, 

(న దూర 'మితి.ఎవిద్యు. దాః అశని? 

(తత ఇతి) కూబరః యుగంధర,ః. 

౨౨ (| 



. (విరూష్టాకొదీనాం వధ _. ౨. ౬ 

తం విరూపాక్షయూపా కొ" దృష్ట్వా నిపతీతం భవి, 
సంజాతరొషా దుర్గర్షా వుత్పెత్తతు. రరిందమౌ, 

స్రేకిత్ర తావి విష్టితో వీచు మ్రతేషంబతే. 

ర్ 
ఎటో 
q ళో గ్ర కో ల్స్ నముహాబాహు. | ర్వక్ష 3 స్యభిహతః: కపిః, 

తయో ర్వేగవతో ర్వేగం వినిహత్యే మహాబలః. 

నివపాత పున రూమ సువర్జసమవి(క్రమః, 

స సాలవృక్ష మాసాద్య త ముక్సాట్య చవ వానరః. 

తా వుభౌ రాక్షసా వీరౌ జఘాన పవనాత్మజః మ 

తత సాం ప్రకా పహాత్తొజా జ్ఞాత్యా' నానరణ తరస్వినా. 
అవా) 

రి అభిపేదె మహావేగః (ప్రసహ్య (ప్రఘనా హారిం, 

భాసకర్త శ శ్చ సంకుద్ధ జాల మాదాయ ప్రీధ్యవాళా.. 

ఏకతః కపిశార్జూలం యళస్విన మవస్థితం; ' 

పట్లా సన శితా గణ. (వఏభఘసః | పత్యయోధయతీ.. 
su 

భాసకర్ణశ్చ కూలేన రాకీసః కపిస శ్రమం, 

స తాభ్యాం విక్షతై. ర్లాతె రీనృగ్టిగతనూరుహః 
అభవ ద్వానరః ఆడ్డో బాలసూర్యసమ_సభః, 

సముత్సాట ౧ గిరే శృంగం సమృగవ్యాళవాదపం. 
లి 

జఘాన హనుమా స్వర్ రాక్షసొ' కపికుంజరః." 

367 

౨౭ (1 

౨౯ U 

304 

౨౧|| 

౩.౨1 

39 || 
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తత సే ప్వవసన్నేషు "నేనాపతిషు పంచసు. 
అనాలే 

బలం త దవశేషం చ నాశయామాస వానరః, seu 

అశ్వ రశ్వా నృజె ర్నాగాకా యోధై ర్యోధా (నథై రథాకా. 

స కపి ర్నాశయామాస సహసాక్ష ఇవాఒసురాన్, Bey: 

హతే ర్నాగైైశ్చ తురగై_ రృగ్నాకి శ్చ మహార థై 9. 

హతై,శ్చ రాక్షనై ర్ఫూమీ రుద్దమార్గా సమంతతః, తిలా! 

తతః కపి స్తా౯ ధ్వజినీపతీ (నణే నిహత్య వీరాకా సబలా నృవాహనాకా. 
సమీక్ష్య వీరః పరిగృహ్య తోరణం కృతక్షణః కౌల ఇవ (పజాక్షయె. ౩౯ా 

ఇతి (శ్రీమద్రామాయణే, సున్షరకాడ్డ, షట్బత్వారింళ స్సర్గః. 

అథ స_ప్తచత్యారింశ స్సర్గః 

* నెనాపత్రీ న్సంచ స తు (పమాపితాన్ హనూమతా సానుచరాకా సవాహానాకా, 
సమీక్ష్య రాజా సమరోద్దతోన్యుఖం కుమార ముకం _పసమైక్షతా౬( గతః, an ॥ 

ద వారా ఆ లాను అపా. 

అతనలా వలనను చా తలా ఆరా. mm అతన వామవాలావానానానన. = 

(తత ఇతి.) ధ్వజనీపళతి౯ా సేనాపతీకా, కృత క్షణ: ద త్తావసరః, అభూ దితి శేషః. 3౯ాణి. 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సు న్లరకాణవ్యాఖ్యానే, 
య G 

షట్బత్వారింశ న్సర్గః, | 

“ఆధ స_ప్పచత్వారింళ స్సర్గః. 

ల. స] 

(సేనాపతీ నిత్యాది.) సమీక్ష్య విజాయ. 
| వ 

ననన 

.__* రామానుజీయం. (సేనాపతీ నితి) సమీక్ష్య విజ్ఞాయ 'ప్రసమైకశాఒ గతి ఇతి పాఠః. 
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(అ క్షకుమారవధ? య 

స తస్య దృష్ట్యర్పణసం[ప్రచోధితః (పతాపవా న్మాంచనచి తకార్ముకః 
సముత్పపాతాఒథ సద స్వుదీరితో ద్విజాతిముఖై ౪ ర్శవిషేవ పావకః. 

- | వ్ చె 

© 

తతో మహ ద్భాలదివాకర[ప్రభం వత _ప్రజాంబూనదజాలసంతతం, 

రథం సమాస్థాయ యయౌ స వీర్యవాకణా మహాహరిం తం (పతి నై రృతర్ష భః. (౪ 

తత _స్తపస్సం్యగహసంచయార్జితం _పత_ప్పజాంబూనదజాలళో భితం, 
పతాకినం రత్నవిభూషితధ్వజం మనోజవాష్టాశ్వవరై సుయోజితం, ర్ 

ఇంట సురాసురాధృష్య మసంగచారిణం రవి పభం వ్యోమచరం సమాహి శం, 

సతూణ మష్టాసినిబద్దబంధురం యథా కమావెశితశ క్తి తోమరం. = 
లు 

విరాజమానం (ప్రతిపూర్ణ వస్తునా స హేమదామ్నా శశిసూర్యవర్చసా 
దివాకరాభం రథ మాస్థిత సతః స నిర్ణగామా౭౬మరతుల్యవి(కమః. [గ 

(స ఇతి.) ద్విజాతిముఖై ౪౭ హవిషా, ఉదీరితః అభివర్ణితః, పావక ఇవే త్యన్వయః. ౨-౭ 

తతో మహ దిత్యనేనో క్రం వి స్తరేణాహ (తత _స్తపస్సంగ్రహేత్యాదినా.) తపస్పం్యగహ 

సంచయార్డితం తపోనుష్టానసమూహాసంపాదితం, సమాహితం సజీకృతం, అష్టా సి నిబద్దబంధుర ౦ - అష్టా 

పిఖి ర్నిబద్దం, అత ఏవ బంధురం సుందరం. “బంధురం సుందరే నమ” ఇతి విశ్వః. యద్వా, 

అష్టాసిభీ ర్నిబద్ధం బంధురం యస్య "స తథా, బంధురం ఫలకాసంఘాట ఇత్యాహుః. అన ఘంటా 

ఇత్య ప్యాహుః, తదానీం అష్టాసి శ్చాసౌ నిబద్దబంధురశ్చేతి సమాసః. యథ్యాకమా వేశితశ క్రి తోమరం 

స జ్హీతయా. స్టాపితశ క్తితోమరం, (ప్రతిపూర్ణవ స్తునా సమ(గ్రోపకరణేన, శరధనుఃకవచాదీ న్యుస 

కరణాని. “ప్రతిపూర్ణ మస్తినే” తి పారే అ స్తినా ధనేనే త్యర్ణః. హేమదామ్నా హేమమయాశ్వాది 

బంధనరజ్ఞునా, శశిసూర్యవర్చసా=దామసు కించి త్సిత వర్ణం కించి త్చూర్యున త్చీతవర్ష మిత్యర్థః. (పతి 

పూర్ణవ స్తు సునా శశిసూర్యవర్చసా హేమదామ్నా చ విరాజమాన మిత్యన్వయః. యద్వా, కంచి చరి 

వర్చసా క్వచి త్చూర్యవర్చనా చ విరాజమాన మిత్యన్వయః. వితానాదిమ శశివర్చసా , బామమయ 

రథాంగేమ సూర్యవర్చసా, . దివాకరాభ మిత్యాకాశచారిత్వే' దృష్టూరత॥, అతో న ర్రవి పభ మిత్య 

నేన పునరుక్తి 8. తచ్చబ్దద్వయం చ పూర్వానుస్మర ణార్హం. 
కల - 
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స పూరయకా ఖం చ మహీం చ సాచలాం తురంగమాతంగ మహారథస్వనై *, 

బలై స్సమెక్షై స్స హి తోరణస్థితం సమర్థ మాసిన ముపాగమ త్క_పిం. లె 

స తం సమాసా సాద్య హరిం హరీక్షణో యుగాంతకొలాగ్ని మివ (పజాక్షయే, 

అవస్థితం విస్మితజాతసం భమ స్సమైకతాజక్ బహుమానచ తుషా. ౮ 
Gp 

ww. “వ - అ అల అన . స తస్య వెగం చ కప ర్మహాత్మనః పరాక్రమం చాఒరిషు పార్ధివాత్మజః, 

విధారయ నం చ బలం మహాబలో హిమక్షయే సూర్య ఇవా౬భివర్టతె. కా 

స జాతమనుః (పసమీక్యు విక్రమం స్ట స్థిరం స్థిత స్పంయతి దుర్నివారణం, 
సమాహిరాత్మా హనుమంత మాహవే (పచోదయామాన శరై. శ్రిఖి శ్నిత్రైః. ౧౦ 

తతః కపిం తం (పసమీక్యు గర్వితం జిత శమం శ తుపరాజయోర్డితం, 

అవై క్షతా౭క్ష స్సముదీర్భ మానసః స బాణవాణిః (పగృహీతకార్యుకః. ౧౧ 

స హామనిష్కాంగదచారుకుండలః సమాససాదాఒ౬ళుపరా కమః కపిం, 

తయో రృభూవాఒ్మ పతిమ సృమాగమ స్పురాసురాణా మపి సం భమ పదః. ౧౨ 

రరాస భూమి ర్న తతాప భానుమాకా వవౌ న వాయుః (పచచాల చా౭ఒచల:ః, 

కః కుమారస్య చ వీక్ష్య సంయుగం ననాద చ ద్యౌ రుదధిశ్నా చుకుభే. "౧౩ 

(స పూరయ న్నితి, సః అక్షః, హిః (పసిద్దొ. | ౭ 

(స త మితీ. ) హరీక్షణః సింహ్న పేక్షణః, (ప్రజాక్షయే ఆవస్థిత౦ (పాణీనాశే (పవృ త్త తం, 
పిస్మిత శ్చా౬సౌ జాతసం భమళ్చ విస్మితజాతసం|భ్రమః. లా 

(స త స్యేతి విధారయకా నిర్దారయకా. “విచారయ' న్నితి చ పాఠః. ౯-౧౩ 

(రరాసెతి) న తతాస భానుమాఖా. సూర్యోదయః పూర్వం సూచితః, నః న తతాపే 
త్యుచ్యుతే, a ఒం . | -_ O౧౩ 
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తత స్స వీర స్సుముఖాకా పత తిణః సువర్ణపుంఖాకా సవిషా నివోరగాకా, 

సమాధిసంయోగవిమోక్షత త్తి చరా నథ (తీ. న్మపిమూ ర్ల్నపాతయత్, ౧౪ 

స త్రై శృరై ర్మూర్జ్ని సమం నిపాతితై * కర న్నసృదగ్దిద్దవివృ త్రలోచనః, 

నవోదికాఒ౬దిత్యనిభ శ్ళరాంశుమా న్వ్యరాజకా౬ఒ౬విత్య ఇవాఒ౦శుమాలికః. ౧౫ 

తత స్ప పింగాధిపమం(తిస త్రమః సమీక్ష్య తం రాజవరాత్మజం రణే, 

ఉద గచి తాయుధచి తకార్ముకం జహర్ష చా౬౬పూర్యుత చా౬ఒ౬ఒహవోన్ముఖః.౧౬_ 

* స మందరా(గస్ట కఇవాఒ౦శు మాలికో వివృద్దకోపో బలవీర్యసంయుత 8, 

కుమార మక్షం నబలం సవాహానం దదాహ న్నేతాగ్నిమరీచిఖి స్తదా, ౧౭ 

(తత ఇతి.) సమాధిసంయోగవిమోక్షతత్త్వవిత్ - సమాధిః లత్యవేధనం, సంయోగః 

శరసంధానం, విమోక్షః తద్విసర్గః, తేషాం త త్త్వవిత్ యథార విక్. ౧౪ 

(స శై రితి) రకసి క్రత్వే దృష్టాంతో (నవోదితేతి.) శరాచితక్వే దృష్టాంత (ఆదిత్య 

ఇవా౭.౦శుమాలిక ఇతి.) ౧౫ 

(తత ఇతి.) ఆపూర్యత వ్యవ వర్ణత, ౧౬ 

స బక న గ క్ కం ఆవ (స ఇతి.) మందరాగన్గః. మందరో నామ భూమధ్యపర్వతః, తదగ్రే మధ్యాహ్నే 

నర్తత ఇత్యాగో్యో కిః. ౧౭ 

* రామానుజీయం. (స ఇతి.) మందరా(గ్రస్థః = మందరో .నామ సాలగ్రామపర్వతో త్తర 

భాగే భారతఖండమధ్యే వ _ర్రమానః కశ్చన పర్వతః, తద(గస్టః, అనేన ఉత్తరాయణే మధ్యాహ్న 

గతత్వ ముక్తం భవతి. . 
న t= 
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శాతానన 
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తత స్స బాణాసనచ్చితకార్ముక శృర్భప్రవర్గ్షో యుధి రాక్షనాంబుదః. 

రా న్ముమోచా౭2.శు హరీశ్వరాచ లే వలాహకో వృష్టి కమువాజచతలో త్తమె, ౧౮ 

తతః కపి _స్తం రణచ౦డవి. కమం వివృద్దతేజో బలఎర్యస అయుతోం, 

కుమార మక్షం (పసమీక్య సంయుగే ననాద హార్ణా ద్ధ్హనయాల్యవి_కమః ౧౯ 

స బాలభావా ద్యుధి వీర్యదర్చితః _పవృద్దమన్వుః కతజో ఈ మెత్షణం:, 

సమాససాడా౭.(పతిమం కపిం రణే గజో మహోకూప మివా డ_౬._ యుతం తృణై ౭.౨౦ 

2A తేన బాణై ౭ (పసభం నిపాతితై శ్చకార నాదం ఘననా దునిన్వాన 
యాః 

సముత్పపాతాఒ౬శు నభ స్ప మారుతి ర్భజోరువికేసణ ఇహయూరదర్శ నః. ౨0 

సముత్సతంతం సమభి(దవ ద్బలో న రాక్షసానాం [పవరః _కతావవాగా, 

రథీ రథిశేగ్గతమః కిర నృరై ౭ పయోధర శైల మివా౭_ క్యావృష్టిధిః. ౨౨ 

స తాకా శరాం స్తస్య హరి ర్విమోక్షయకా చచార వరః వథి వాయునేవితే, 

శరాంతరే మారుతవ ద్వినిష్పత న్మనోజవ స్పంయతి చండకు. కమయః. ౨౩ 

(తత సృ బాణాసనేతి.) బాణాసనచిత్రకార్ముకః - దాణాః అన్యంతే క్షిస్యంతే౬ నే నేతి 

కి, బాణ సి మోడ్షకచి త కార్ముక ఇత్యర్థః, ౧౮-౨౨ 

౨3 
(స తా నితి.) విమోకయకా శరీరే అసంయోజయకా, లాఘవాతఆశయే నేతి ధావః. 

* రామానుజీయం. (తత ఇతి.) దాణాననచ్చితక్షార్ముకః, బా౭కానా మాననం బాణా౯ 

కెపక్, చిత్రం చ కార్ముకం యస్య న స తథోక్త కః. “బాణాసనచక్రకార్యుక” ఇతి పారే, దాణాకా &ఫ 

చ్నకాకార 
ww 

సం కార్ముకం యస్య సః. 
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(అక్షకుమారవధః) 

త మాత్తదాణాసన మాహవోన్ముఖ౨ ఖ మా_స్టృణంతం విశిఖై శృరో_త్తమెః, 
అవె కతాఒకం బహుమానచకుషా జగామ చింతాం చ స మారుతాత్మజః. ౨౪ 

తత శర ర్చిన్నభుజాంతరః కపిః కుమూరటబీరేణ మహాత్మనా నదకా, 

మహాభుజః కర్మవిశేషత _త్త్యవి ద్విచింతయామాస రణే పరా కమం. ౨౫ 

అబాలవ ద్బాలదివాకర్మ పభః కరో తరయం కర్మ మహ న్మహాబలః, 

న చాఒస్య సర్వాహవకర్మళోభినః _పమాపణే మే మతి ర్మృత జాయతే. ౨౬ 

అయం మహాత్మా చ మహాంశ్చ వీర్యతః సమాహిత శ్చాఒతిసహశ్చ సంయుగే, 
అసంశయం కర్మగుణాదయా దయం సనాగయక్షై ర్మునిభిశ్చ పూజితః. ౨౭ 

పరా. కమా త్సాహవివృద్దమానస స్పమీక్షతే మాం (పముథాగత స్టిఎత* 

పరాకమో హ్యస్య మనాంసి కంపయి త్చురాసురాణా మపి శ్రీ ఘగామినః, ౨ రా 

న ఖల్యయం నాఒభిభవే దుపేకితః పరా(కమో హ్యస్య రణే వివర్ణ్లతే, 

(పమాపణం త్వెవ మమా౬స్య రోచతే న వర్ణమానోఒగ్ని రుపేక్షితుం క్షమః.౨౯ 

* ఇతి _పవేగం తు పరస్య తర్యయకా స్వకర్మయోగం చ విధాయ వీర్యవాకా, 

(త మితి.) ఆ_స్తృణంతం ఆచ్చాదయంతం. ఏశిఖై ః వివిధవిశిఖై 8, చింతాం జగామ. 

కథ మేతాదృశ మేనం వధిష్యామీ త్యేవం. ౨౪ 

ఇద మేవోపపాదయతి (తత శృరై రిత్యాదినాం ౨౫-౨౬. 

(అయ మితి, అతినహాః అతిసోఢా, కర్మగుణోదయాత్ యుద్ధకర్మోత్క- ర్లాభినృద్ధః. ౨౭ 

(ఇతి (ప్రవేగ మితి) పరస్య శత్రోః, ప్రవేగం, తర్శయకా ఆలోచయకా, స్వకర్మయోగం 

* రామానుజీయం. (ఇతి (ప్రవేగ మితి) స్వకర్మయోగం విధాయ స్వకర్తవ్యచింతాం 
కృత్వా. “మతిం చ చశ్రేఒస్య వధే మహాకపి రితి పాఠః. 
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చకార వేగం తు మహాబల స్తదా మతిం చ చ(క్రేఒస్య వధి మహాకపిః. ౩౦+ 

జఘాన వీరః పథి వాయు సేవితే తల పహార్రైః సవనాత్మజః కపిః, 8౧ 

తత _స్తలేనాభిహతో మహారథః స తస్య పింగాధిసమం| తినిర్ణిత 8, 

జ (పభగ్ననిడః పరిము_క్రకూబరః పపాత భూమౌ హతవాజి రంబరాత్. ౩౨ 

స తం పరిత్యజ్య మహారథో రథం సకార్ముకః ఖడ్గధరః ఖ ముత్సతకా, 

తపో౬ఒభియోగా దృషి రు గవీర్యవా న్విహాయ దెహం మరుతా మివాలయం. ౩౩ 

తతః కపి స్తం విచరంత మంబరే పత తిగాజానిలసిద్ద సెవితె, 

సమేత్య తం మారుతతుల్యవికమః _కమణ జ్మగాహా స పాదయో ర్హృఢం. ౩౪ 

_స తం సమావిధ్య సహ్మసళః కపి రృహోరగం గృహ్య ఇవాఒండడేశ్వరః, 

ముమోచ వేగా త్పితృతుల్యవి కమో మహీతలే సంయతి వానరో త్తమః. ౩౫ 

విధాయ యుద్ద్యక్రమం చ సంకల్స్య, పూర్వ మళ్వా౯ హత్వా తతో రథం భజ్ క్యౌమీతి 

నిశ్చిత త్యర్థః, ౩౦ 

(న తస్యేతి) వివర్తనే సవ్యాపసవ్యభమణేఒపి, భారసహాక రథభారస హోకా, ౩౧ 

(తత ఇతి)కలేనాఒభిహతః, అత ఏవ పింగాధిసమంత్రినిర్జితః, హనుమతా నిర్దిత ఇత్యర్థః. 
ల 

ప్రభగ్నవీడః ప్రభగ్నరథాంగః, కూబరః యుగంధరః, వాజి రితి ఇకారాంతత్వ మార్గం. 2౨ 
ద 

(స త మితి) మరుతా మాలయ ముత్పతకా బుషి రివ, అభవ దితి శేషః. ౩౭౩౪ 

“(స త్ మితి. గృహ్య ఇ వేత్యత్ర గుణాభావ ఆర్షః. - 3౫% 

* ప్రభగ్ననీడః ప్రభగ్నరథగ ర్హః ఇతి త త్త దీపికా, - ' 



సుందరకాండే _- అష్టచత్వారింశ స్సర్గః 875 
టె గ 

(రావణేన ఇం(దజి క్పేషణ 0) 

సన భగ వావ ారుకటీ దో వస J | అ _ 

ఎబాహు టక్ ధరః కర న్నసృ జ్నిర్మధితాస్టిలోచ నః, 

స భగ్నసంధిః _పవికిర్ణబంధనో హతః కీతొ వాయుసుశేన రాక్షసః, ౬. 

మహాకపి ర్ఫూమితలే నిపీడ్య తం చకార రక్షోధిపతే ర్మృహ దృయం, 3౬|| 

మ హర్షిభి శ్నకచరై ర్మహ్మావతై స్పమేత్య భూ 
అర జ అడ ద చ సురె శ్చ సెంద్రె ర్భృశజాతవిస్మ్యయి ర్హతే కుమా౭ 

వ సయక్షపన్న గై ర తశ 
స కపి ర్నిరీక్షితః, sel 

నిహత్య తం వ్యజసుతోపమ సభం కుమార మక్షం క్షతజోవమెతణ:. 

త మేవ ఏవీరోఒభిజగామ తోరణం కృతక్షణః కాల ఇవ (పజాక్షయే, ౩ ౮॥ 

ఇతి (ప్రమ దామాయణి, సుస్పరకాళ్హే, స_ప్తచత్వారింశ స్సర్గః. 

అజా కడా వప — 

అభ అష్ట చత్వారింశ స్సర్గః. 
రు "మ 

క్యా హనూమతా౬క్షే నిహతే కుమార, 

దకల్ప్సం సమాది దె శేందజితం సరోషం. ౧ 
సు 

ర్ లో 

1 

a 
ల (=. క ద ద. దద. చా 

(స ఇగ్నేతిఎ ప్రవికీర్ణబంధనః ప్రవికీర్ణకక్ష్యదిబంధనః, ప్రభిన్నసంధి రితి సంధిబంధభం గ 

సోో కృత్వాత్ . 3౬.౩౬౪ 

(మహర్షిభి రితి.) చక్రచరై ౩ జ్యోతిశ్చకచరై ౬. నభశ్చ(క్రచర్తై ర్వా. ౩౭4...3రా4 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషఖే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సున్దర కాజ్ఞవ్యాఖ్యానే, 

స పచత్యారింశ స్సర్గః. 
చ “nN 

ము 

అథ అష్టచత్వారింశ స్సర్గః 

కాం Ten 
కా 

(తత _ఏ ప్టిత్యది.) మన సమాధాయ, ధైర్యం కృతే తర్ణ కః, ౧ 



370 (శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లై 

త్వ మస్రవి చ్చస్రవిదాం వరిష్ట స్సురాసురాణా మపి శోకదాతా, 

ళా 

సురేషు నేం దేషు చ దృష్టకర్మా పితామహారాధనసంచితాస్తః. |. 

తవాఒస్రబల మానాద్య నాజఒనురా న మరుద్గణాః, 

వ అట మాం అలై జట్ల | 

న ళెకు స్సమరే వ్ తుం సురేళ్యరసమా (శ్రితాః ఇ 

న కళ్చి త్రి తిను లోకేషు సంయుగే నగత్మశమః, అట 

భుజ ఏర్యాభిగు_ప్ప ప్తశ్చ తపసా చాఒభిరతీత 8. 

దేశకాలవిభాగజ్ఞ స్త్వ మేవ మతిస_త్తమః, vu 

న తేజ _స్త్వ్వృశక్యం సమరేషు కర్మణా న తేజ _స్త్యకార్యం మతిపూర్యమంతణ. 

న సొ౭ సెక కశ్చి శ్రమ సంగహామ వై వె న వేదయ 'నేఒస్త్రబలం బలం చ తే, ¥u 
వారే 

(త్వ మితి.) అస్రవిత్ _బహ్మాస్తవిత్, సంచితాస్త్రః సంచికాస్త్ర విశేషః. 3 

(Dn (త చేతి తవ అస్రబల మాసాద్య అసురాః న, నశ్యంతీ త్యర్గః. 

(న కళ్చి దితి త్రిమ లోకేషు, తవ సంయుగే, నగకశ్రమః అపా స్తశ్రమః. క్చిన్న. 

న ప్ప్సుపే” తి సమాస, సర్వే ప్రాప్తశ్రమా ఇత్యర్థః. హరిహయాదయో౬పి (శ్రమం పాప్పు ,వంతీ 

థి 3u 

(భుజవీర్యెతి.) మతిస త్తమః, మతి(శేష్ట ఇత్యర్థః, 

(నేతి) సమరషు, కర్మణా పురుషకారేణ, తే అశ క్యం నా స్తీ త్యర్హః, తధా మతి. 

పూర్వమంతణే వ. అకార్యంర్లి అజ్ఞాతకార్యం, జ్ఞాతు మశక్యుఎ కార గం నా స్తీ త్యర్థ 8. 

సంగహేమ - నంగృహ్యంతే భోగ్యతయా స్వీక్రియంతే లో క్షి రితి సంగహోః లోకాః, తేషా 
(తిష్వపి, య లుల రీరంబలంచ న వేద, సనా ని, సర్యులోక। పక్యాతశనా స్రబలసంపన్న 

2 (యీ 

స్త్ మిత ర్థః ౫౪. 
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శే 

(రావణేన ఇం(దజి త్రేషణం) 

మమాజఒనురూసపం తపసో బలం చ తే పర్నాకమ శ్చా౬స్తైబలం చ సంయుగే. 

న తాం సమాసాద్య రణావమర్డ మన శమం గచ్చతి నిశ్చితార్ధం, =U 

నిహాతాః కింకరా స్సర్వ జంబుమాలీ చ రాక్షసః. 

అమాత రపు తా పఏరాశ్చ పంచ సెనాగయాయినః, eu 

బలాని సుసమృద్దాని సాళ్వనాగరథాని చ. 

సహోదర స్తే దయితః కుమారో౭.క్షశ్చ సూదిత 8, లా 

న హి తేప్వేవ మే సారో య స్త్వ 'య్యరినిషూదన. జా 

ఇదం హి దృష్ట్యా మతిమ న్మహ ద్భ్బలం కేః (పభావం చ పరా|కమం చ, 

త మాత్మన శ్చాపి సమీక్ష్య సారం కురుష్వ వేగం స్వబలానురూపం. ౧౯ 

బలావమర్ష స్వ్వయి సన్నికృచ్ణు యథా గతే శామ్యుతి శాంతశ తె, 

తథా సమీత్ష్వైాఒ౬త్మబలం పరం చ సనూరభస్వా౬స్త్ర విదాం వరిష్ట. ౧౧ 

న అ ద 

- ng 

(మమాఒనురూప మితి.) రణావమర్దే రణసంకటే, నిశ్చికార్థం నిశ్చితజయరూపార్డం, 

త్వాం, ఆసాద్య ఏచింత్య, "మే మవ, శ్శ్రమం న గచ్చతి, విషాదం న గచ్చతీ త్యర్ణః, e141—ou 

af 

(న హీతి.) త్వయి మె య స్పొర। ఉత్క-ర్షపత్యయః, సః, తెషు సా_న్ల్యేవ హీత్రి. 

యోజనా. 
డర 

(ఇదం హీతి,) ఇదం కింకరాద్యక్షకుదూరాంత మారకం, మతిమత్ _(పశ_స్తమతియు క్షం, 

బలం శారీరం, (ప్రభావం అంతశ్ళ క్రిం, సరా[క్రమం పొరుషం. ౧౦ 

(బలేతి.) శాంతశ లె శమితశ తె, శతుశమనస్వభావ ఇతి యావత్. 'వాదాంతశాంశే” 

త్యాదినా నిపాతసా ణిలోప ఇడభావశ్చ]: త్రగయి, సన్నికృ'పై కే రానన్నే సతి, యథా బలా 

వమరః సేనాక్షయః, శామ్యతి. తథా ఆత్మబలం, వరం పరబలం చ, సమీక్ష్య సమారభస్య, బలనాశా 

యు 

త్చూర్యు మేవ శ తుశాంతిం కుర్వి త్యర 8, | cm 

[48] 
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[స గ ॥ " లు 

న వీర నేనా * గణళో చ్యవంతి న వజ మాదాయ విశాలసారం, 

న మారుకన్యాఒస్య గతేః (ప్రమాణం న చాఒగ్నిక లః కరణీన హంతుం. ౧౨ 

త మేవ మర్గం (పసమీక్ష్య సమ్యక్ స్వకర్యసామ్యాద్ది సమాహితాత్యా, 
థి © థి 

స్మరంశ్చ దివ్యం ధనుషోఒస్త్రఎర్యం _(వజా౬ఒక్షతం కర్మ సమారభస్వ. ౧౩ 

న ఖల్వియం మతి శ్రష్టా య తాం సం_పేషయా మ్యహం, 

ఇయం చ రాజధర్మాణాం కతస్య చ మతి రతా. ౧౪ 

— వనాావానా. మాం 

(న వీరెత్తి.) హే వీర, గణళోచి "గణానాం శోచయితరి, ళోచతే ర్దంతా తప్. 

-ఏకదా౬ నేక పహ ర్రరీ త్యర్థః. ఏవంభూకతే హానుముతి నిమి త్తే, సేనాక, నాఒవంతి న రక్షంతి, 

యుగప దనేకవినాశకే సేనా అప్రయోజికే త్యర్గః. ఆత స్పేనాభి స్సహ. మా గచ్చే త్యర్థః. ఉపాయాంతరం 

(ప్రతి షెధతి(న వజ మితి. అల్పసారం హనుమద్విషయ జీర్హసారం, వ(జం వ(జాఖ్యమాయుధవి శేషం, 

ఆదాయ, న విశ, తత్సమెప మితి శేషః. తత్ర హేతు మాహగ(న మారుత స్వ్యేతి.) అస్య గతి పమాణం 
మారుతన్య నా స్తే, మారుతా దప్యతిశయితగతి ప్రమాణ ఇత్యర్థః. అత స్టరసా యయా కయాఒపి 

దిశా సమాగమ్య ప్రహర్త రరి న వజం కించిత్క_ర మితి భావః. యది సమీప మాగమిష్యతి తదా 

ముష్ట్యాదిభి రేవ నిహన్యత ఇత్యాశంక్యాహ (న చేతి) అగ్నికల్పో హనుమా, కరజేన ముష్ట్యాదినా, 

హంతుం, న శక్యః, అగ్నితుల్యే ముష్ట్యాదినహార్యాప్రవృ త్తే రితి భావః. ౧౨ 

తర్చి కథం కర్తవ్యం? తశ్రాహ (త' మితి) తం పూర్వో క్రమర్థం, ఏవం సమ్యక్, 
(పసమీక్ష్య విచార్య, స్వకర్మనామ్యా త్స్వకార్య సిద్ధ్యర్థం, ఫలస్యాపి హేతుత్యా త్పంచమీ. సామ్యం 

'సమత్వం' అన్య్యూనాతిరి కృత్వం, సమాహాతాత్మా ఏకా గచి త్తః, దివ్యం, ధనుషస్సంబంధి, అస్త వీర్య 

.మస్తుబలం, స్మర ౯ వ్రజ, అస్త్ర్రబలం వినా స నిగ్భహీతు మశ కః. తేన తన్మంత్రం న్మర న్నేవ 

గచ్చతి భావః. oe ౧౩ 

(న ఖల్వితి.) అహం త్వాం సం పేషయామీతి యత్ ఇయం మతిః, న 'ోష్టా ఖలు, 

నోచితే. త్యర్హః. ఇయం మతిః త్వత్పెంషణ విషయా మతిః, రాజధర్మాణాం రాజనీతిన స్వరూపధర్మాణాం, 

త(తన్య తదనుషాతుః క్ష్యతియస్య- చ, _.మతా ఉచితా, యద్యపి బాలస్య (పేషణ మనుచితం, 

తథాపి స్వేయేషు నత్సు. (ప్రధానగమనం . నీతిళా స్త్ర విరుద్ధ మితి త్వాం (పేషయా' మీతి భావః." ౧౪ 

అననా. 

౫ గణకో ప్యవంతి పా. సంఘళోపి నాఒవంతీ త్యర్థః, 
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(ఇం(ద్రజితా హనుమచ్చికణాయ గమనం) 

నానాశస శ్చ సంగామై 5 పశారద్య మరిందమ, 

అవశ్య మేన యోద్ధవ్యం కామ్యశ్చ విజయో రణే. ౧౫ 

తతః పితు స్త ద్వచనం నిశమ్య (పద&ీణం దక్షసుత(పభావః, 

చకార భర్తార మదీనసత్రో్వ రణాయ వీరః _పతిపన్నబుద్దిః. 0౬ 

తత స స్స్వగణ రిషి రిందజి _తృతిపూజితః, 

యుద్ధదతః కృత త్చాహ స్సంగామం (ప్రత్యపద్యత. ౧౭ 

(గ్రామా నృద్మపలా శాక్షో రాక్షసాధిపతే స్పుతః, 

నిర్ణగామ మహాతేజా స్పమ్ముద ఇవ పర్వసు. గారా 

అన AR రో ra PN ర మ స పక్షిరాజి పమతుల్యవేగై ర్వా శ్చతుర్శ్చి స్సితతీత్ణృదం ప్లై, 

రథం సమాయు క్ర మసంగవేగం సమారురో హే౦, దజి దించకల్పః. ౧౯ 

స రథ థస్వ్నాం _శష్ట శృస్రజ్ఞో౭౬స్రవిదాం వరః, 

రథేనాజభియయౌ క్షిపం హనూమా న్యత సోఒభవత్. . ౨౦ 
a 

ద ద ద 

(నానేతి) నానాశస్తె9ః, వైశారద్యం (ప్రహరణసామర్థ్యం, అవశ్యం బోద్ధవ్యం.. 

సర్ణవ్య మిత్యర్ణ *. రణే విజయశ్చ, కామ్యః _ప్రార్థనీయః, జయార్థం సర్వా జ్యస్రాణీ స్మ్ర్తవ్యా 

నీత్యర్షః. 
ఖః 

౧౫ 

(తత ఇతి.) దక్షసుతప్రభావః -దక్షసుతా దేవాః, తథోక్తం విష్ణుపురాణే “మనసా త్వేవ 

భూతాని పూర్వం దకోఒసృజ త్తథా, దేవా నృషి న్నగంధర్వా నురగాకా పక్షిణ సథ త్రి, ౧౬ 

(తత సె రితి.) “'యుద్ధోదతః కృతోత్సాహ'” ఇతి పాఠః, ౧౭౧౮ 

(స ఇతి.) పక్షిరాజోపమతుల్యవేగై ః ౨ వక్షీరాజోపమైః' అన్యోన్యతుల్యవేగె శ్చ, వ్యాళ 8 

'పార్యసపశుభిః, సింహై రితి యావత్... సింహాశ్చ _ రక్షసాం వాహనాన్ని, భవంతి. “సర్పహీం(సప్రశూ 
వ్యాళా" విత్యమర ౫. = = nr, ౧౯ా--2౦ 

న్ / 
ణ్ 1 జీ ఆ అ టో ణే 

జీ oa శే 3 _ CL] ల వా ౨ 7 ॥ _ 
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న తస్య రథనిర్ణోషం జ్యాస్వనం కార్ముకస్య చ, 

నిశమ్య హరివీరోఒసా సంపహృష్టతరోఒభవత్. ౨౨౧ 

సుమహ చ్చాప మాదాయ శితశల్యాంశ్చ నాయకాకా, 

కాొనుమంత మధి పేత్య జగామ రణపండిత 8. ౨ 

తస్కిం _స్తత స్పంయతి జాతహర్టి రకాయ నిర్గచ్చతి వాణపాణొ, 

చిశశ్చ సర్వాః కలుషా బభూవు 'ర్మృగాళ్స రౌ. దా బహుధా వినేదుః, ౨౩ 

సమాగతా స్తత తు నాగయకా మప గార య శ్ప(కచరాశ్చ సిద్ధాః, 

నభ స్పమావృత్య చ పకిసంఘా నినేదు రుభై ్పః పరమ(ప్రహృష్టాః. ౨9 

ఆయాంతం సరథం దృజ్ఞ్వా తూర్ణ్య మిందజితం కపిః, 

ఏననాద మహానాదం వ్యవర్దత చ వేగవాక. ౨౫ 

ఇం దజిళ్తు రథం దివ్య మాస్థిత శ్చిి తకార్ముకః, 

ధను ర్విష్బారయా మాస కటిదూకికనిస్స ్ వనం. ౨౬ 

తత స్సృమేతా వతితిక్ష్య గా మహాబలౌ తె రణనిర్విశంకా, 

కపిశ్చా రక్ష కోధిపతేశ్చ. కన స్పురాసురెం దావివ బద్దవై రౌ. ౨౭ 

న. 

(స త స్యేతి.) జ్యాన్వన మిత్య(త జ్యా ఇతి లు ప్పషషీవిభ కి కం సృథక్సదం. కార్ముక 
0 —0 

స్యత్య(త్ర సన మితి వాఒధ్యాహార 8, ౨౧-౨౨ 

(తస్మిం సత ఇతి.) సంయతి యుదే, జాతహారే జాతోత్సాహే. ౨౩ వావి ఢా ం్న 

(సమాగళశా ఇతి.) చ(కచరాః సంఘవచారిణ:ః. ౨౫ 

(ఇంద్రజి _త్త్వితి.) తటిదూర్జితనిస్వనం - అత్ర తటిచ్చబ్దేన తత్సంఘాతోఒశని రుచ్యతే, 

విద్యుత్సంఘాతనిస్వన మితి పూర్వ ము క్రత్వాత్. ఆశనిన ద్దృఢనిస్వన మిత్యర్థః. ౨౬ 

(తత ఇతి.) సురాసురేంద్రా వివ సమేతా విత్యన్వయః. ౨౭ 
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(హనుమదిం దజితోర్యుద్దం) 

స తస్య విరస్య మహారథస్య ధనుష్మత స్పంయతి సంమతస్య, 

శర్యపచేగం వ్యహన త్ప్రవృద్ద శృచార మాళ్లే పితు ర్యవమేయే. ౨౮ 

*ఇ తత శ్శరా నాయతతిక్ష శల్యాకా సుషతిణః కాంచనచి. తప్పుంథాకా, 

ముమోచ ఏరః సరవీరహంతా సుసన్నతా న్వ, జనిపాత వేగాకా. ౨౯ 

తత స్తు తత్స్యందననిస్స నం చ మృదంగ భేరీపటహస్వనం చ, 

వికృష్యమాణస్య చ కార్ముకస్య నిశమ్య ఘోషం పున రుత్సపాత. 20 

౪ శరాణా మంతరే షానిశు వ్యవర్హ్త రత మహాకపిః, 

హారి _స్రస్యాఒభిలక్యస్య "మోఘయక౯ా లక్ష్య సం గహం. ౩౧ 

శరాణా మగత _స్తస్వ పున స్పమభివర్తత, 

ప వసార్య హస్తా హనుమా నుత్సపాతాఒ౬నిలాత్మజః, 3౨ 

(స త స్యేతి.) శర పవేగం వ్యహనత్ చచార చేత్యన్వయః. ౨౮-౩౦ 

(శరాకా మితి.) అభిలక్ష్యస్య లక్ష్య వేధనే (పసి ద్ద $ లక్ష్యసం|గహం లక్ష్య 

సంగ్రహణం, లక్ష్య్యపిషయదృష్టి మితి యావత్. మోఘయకా వితథఢథయకా. ౩౧ 

(శరాణా మగత ఇతి.) సమభివర్హత సమభ్యవ ర్హత, ఉత్పపాత చేత్యన్వయః, 3౨ 

* రామానుజీయం. (తత ఇతి.) (నుషత్రిణ ఇతి.) సత్రిణః (ప్రశ స్తహృతాః, శోభనాశ్చ తే 

పతిణ 'శ్చేతి విగ్రహః. 

శి రామ మానుజీయం. (శరాణా మితి.) “శరాణా మంతరే ష్వాశు వ్యవర్తత మహోకపి' రితి 

పాఠః. అధిలక్ష్యస్య లక్ష్యవేభ ప్రసిద్దస్య,  మోమయకా వితథీకుర్వణ. "మోహయ” న్నితి పాఠథే 

విపర్యాస యన్ని త్యర్థః. లక్ష్యసం(గహం లక్ష్యసం|గహణం, లక్ష్యవిషయ దృష్టి మితి యావత్. 



ఏర్రని (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి ప్లై 

తా వుభౌ వేగసంపన్నా రణకర్మవిశారదౌ, 
సర్వభూతమన్న గాహి చ్మకతు ర్యుద్ద ముత్తమం. ౩౩+ 

హనూమతో వేద న రాక్షసోఒంతరం న మారుతి స్తస్య మహాత్మనోఒం౦తరం, 
పరస్పరం _నిర్విషహొ బభూవతు స్పమేత్య తౌ దేవసమానవి కమౌ. ఇళ 

(ఆ '* తత స్తు లక్ష్యే స విహన్యమానే శరే వ్వమోఘేషు చ సంపతత్సు, 
జగామ చింతాం మహతీం మహాత్మా సమాధిసంయోగసమాహితాత్మా. 3౫ 

తతో మతిం రాక్షసరాజసూను శ్చకార తస్మిన్ హరివీరముఖ్యే, 
అవధ్యతాం తస్య కే స్పమీక్ష్య కథం నిగచ్చే దితి ని_గహార్థం. 3౬ 

(తావుభా వితి." , మనోగ్రాహి మన ఆకర్షకం, 3౭. 

(హనూమత ఇతి.) అంతరం ఛిద్రం. 33 

(తత స్తితి అమోఘేను శరేషమ సంపతత్స పి, లకే లక్ష్యభూతే హనుమతి, 

విహన్యమానే స్వయం త్రేభ్రో విముచ్యమానె సతి, హంతే ర్లత్యర్థా త్క_ర్మక ర్త రరి లట శ్యానజా దేశః, | 

సమాధిసంయోగస మాహి తాత్మా = సమ్య గాదీయత -ఇతి సమాధిః లక్ష్యం, తస్మికా సంయోగ 

శరసంధానే, సమాహాతాత్మా అసమ త్తచి తః. స మహాత్మా ఇం, దజికి , మహతీం చింతాం 

జగామ, 3౫ 

(తత pa అవధ్యతాం తస్య కసే ప స్సమీక్ష్య, న్మిగహార్డం కథం, నిగచ్చేత్ నీచతాం 
గచ్చే దితి, మతిం "చకా - “౩౬-3౬ 

- * రామానుజీయం. (తత స్తితి) అమోఘేము శరేను సంపళత్స్యపి, లకే లక్ష్యభూతే 
హనువతి, విహన్యమానే స్వయమేవ తేభ్యో విముచ్యమానే సతి, హాంతే గ్లత్యర్జాతి _కర్యక్షుర్త ర్రడి- 

అటి శానజాదేశః. స సమాధిసంయోగస మాహా తాత్యా - సమాదీయళ ఇతి నమాదిః లక్ష్యం, తస్మికా 

సంయోగే 'శేరనంధానే చ, నమాహితాత్యా అప్రమ త్తని త్త, మహాత్మా-స ఇందజిక్, మహతీం. 
చింకాం జగా మెతియోజనా, *శరేవు మోసే 'స్వీతి” పారే-సంపతక్సు. శేషు 'మాఘేమ సత్సు. లత, 
లక్ష్యభూతే' “హనుమత. విహన్యమానే. + చ సత, నః. చింతా: జగా మెతి _సంబనః, 

re mf 
ఇ." 
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న! ఆం గ స్కీ "మ. 

హి = జర 

(టబ క స్తెణ హనుమతో బంధనం 

తతః సపెతామహం వీర స్పోఒస్ర మస్ర్రవిదాం వరః, 
సందధే సుమహాతేజా _స్తం హర్మినవరం (పతి. 

~ 

(6 % 

ct 
అవధ్యోఒయ మితి" జాత్వా.త మ చస్తేణాఒ స్రత త్త త విత్, 

మహాబాహు ర్మారుతాత్మజ మిం(దజిత్. విల్లా 

తేన బద్ద _స్రతో౬ స్త్రేణ రాక్షసేన స వానరః, 

అభవ న్నిర్ని ఇచేష శ్చ పపాత చ మహీతలే. 9౯ 
ర 

Wn బుద్ధ్వా స తదా౬స్త్ర బంధం (పభోః _పభావా ద్విగతాత్మవేగః, 

పెరామహోను గహ మాత్తన శ్చ విచింతయా మాస హరి పవిరః. ౪౦ 

తత్ర స్పా ఇయంభవై _ర్తంత్రె తై (రృహాస్ర మభిమం(తితం, 

పహాసూమాం శృంతయామాస వరదానం పితామహాత్. ౪౧ 

ల మోకణే లోకగురోః (పభావాత్, 

ఇలయ్యవ మతా విహితో న బంధో మయా౬౬ఒ_త్తయోనే రనువ ర్తితవ్యః. ౪౨ 

సే పర్య మ,ప్రుస్య కపి ఏచార్య పితామహా ను్నుగహ మా _త్త్న శ్చ, 

ముయాతశో రంల పరిచింతయితాగ పితామ హాోజ్జా మనువ తే స్త ల 

(అవధి య మితి.) న్జగాపవా బబంధ: ౩౭.౪౦ 

ఇ > అరం న ఇరు హ్ మా ద ॥ 
(తత ఇం.) (బహ్మా స్త మభిమం(త్రిత ౦, విజ్ఞాయితి శేషః. ఇం 

(న ము ఇతి.) రోకగురోః | పభావాతి అస్య బంధస్య మ మోక్షణ్ మే శ క్స్ ర్నా స్తీ స్తీ త్యేవం 

మరా, ఏనం విహితః ఇందణితౌ అనేన (ప్రకారేణ కృత 8, ఆత్మయోనే రస్త్రబంధః మయా 

అనువ ర్రితవ్య ఇత్యన్వయ:ః. ౮౨ 

(స ఇతి.) పితామహాన్నుగహం విమోక్షహేతుభూత మనుగ్రహం. _. ౦, క 
టి మం! 
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అస్త్రేణాఒపి హి బద్దస్య భయం మమ న జాయతే, 

పితామహమ హేం దాభ్యాం రక్షితస్యాఒనిలెన చ. లలా: 

(గహణే చాఒపి రక్షో భి ర్మహా సై నే గుణదర్శనః, 

రాక్ష సేందేణ సంవాద. స్తా దృహ్హంతు మాం పే. అ. 

స స నిళ్చితార్థః పరవీరహంతా సమీక్ష్యకారీ వినివృ త్త చెష్టః, 

పరైః (పసహ్యాఒభిగత్రె ర్నిగ్భహ్య ననాద తె చః సరిభ_ర్ద్సకమానః, ల 

తత స్తం రాక్ష నా దృష్ట్వా నిర్విచెష్ట మరించమం, 

బబ౦ధు శృణవలై గ్రాలఎ (దుమచిరై శ్చ సం హల. ర. ౪౭ 

స రోచయామాస పర శ్చ బంధనం (పసహ్య ఏరై రభిని /హం చ, 

కొతూహలా స్కాం యది రాక్షనేందో ద్రష్టుం వ్యవ స్వ దితి నిళ్చితార్లః, లలా 

స బద సేన వల్కేన విముకో౬ఒ సేణ ఏీర్వవాకా, 
థి ౨ —_ . 

అస్త్రబంధ స్ప చాఒన్యం మొన బంధ మనువర్తతె. ఇకా 

ల అము వానా న 

(అ పైజేతి) స్వస్యా౬౬దిత్య(గాసానంతరం పితామహమహేా పాం! దాభా మనిలేన చ 

రక్షతత్వా న్న మే భయ మిక్యర్థ 8. లలా" 

((గహణ ఇతి. ) గుణదర్శనః గుణసర్యవ సాయీ, సంవాదః. 

(తత స్త మితి) శణవలైైః శణత్వగ్భిః, సంహతైః సబ్రీకృత్తై 8, (ద్రమచీరై * 

వల్కలై 8. 

(స ఇతి, ) రాక్షసెంద్రః కొతూహాలాత్ మాం ౨ ద్రష్టుం వ్యవ స్య దితి “నర్చకార్థ. స్స్ 

“ బంధనాదికం రోచయామా సేతీ సంబంధః. లజణా' 
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(హనుమతః రావణసమీపానయనం) 

అ థేం్య దజిత్తు (దుమచిరబద్దం విచార్య వీరః కపిస త్తమం తం, 
విముక్త మస్రణ జగామ చింతాం నా౬న్వేన బద్దో హ్యనువర్త రతేఒ౬స్ర ౫౦ 

అహో మహ త్కర్మ కృతం నిరర్ధకం న రాక్షసై ర్మం్యతగతి ర్విమృష్టా, 
విహతజస్ర్ర మన్య త్చవర్త రతే | సంశయితా స్మ సర్వ. ౫౧ 

అ గ్ట్రేణ హనుమా న్యుకో నాఒ౬త్మాన మవబుధ్వత, 
జ 

wo 

కృష్యమాణ స్తు రో భి నె శ్చ బంధి ర్ని పీడితః. ౫5 

హన్యమాన సత; (కూర రాక్షనె 8 కాషముపిఖి 8, అజా ర్త యా © ఇక 

సమిపం రాక్ష నం దస్య (వాకృష్యుత స వానరః. ౫ ౩ 

అధందణి త్త తం (పసమిక్ష్య ముక్త మ గ్ట్రేణ బద్దం _దుమచిరసూత్రై =. 

వ్యదర్శయ రక్త త మహాబలం తం హా హరి పఏరం సగకాయ రాజై, ౫౪ 

తం మత్త మవ మాతంగం బద్ధం కపివరో త్రమం, 

రాక్షసా రాక్షనెయ్యదాయ రావణాయ న్య వేదయకా. న 

కో2ఒయం కన్య కుతో వా౬(త కిం కార్యం క్రో వ్యపా శయః, 

ఇతి రాతసఏరాణాం తత సంజజ్లిరే కథాః. ౫౬ 

జలాలను అ జా. ఆ వరా 

(అథంధద్రణి _ల్త్వితి.) అనేన శణవల్క_లాదినా, బద్దః, అస్త్రం నా౬నువ ర్తతే, నాఒ సైణ 

(| హతో రా | ర మి అగ తి డద ఇవ ద రతి ఇత, ర్త ౬. (౪ ఇతి.) మంతగతిః (బి శ ప్రమంత్రపద్దతి క, న వినృష్తా న 

ప్ ్ర్యాలో చితే త్యర్తః. బంధాంతరేణ సహోఒనవస్థానరూసం (బహ్మా స్ర స్వభావ మనాలోచ్య శణబంధభాదికం 

రొక్షసై 8 కృత మితి భానః. అ సై విహతే (బ్రహ్మా సై (పతిహతే, అన్య దస్త్ర సుం, న (ప్రవర్తతే న 

(పభవతీ త్యర్హః. తదేవ (బహ్మో ప్రుం 5 వయుజ్యలా మితాాళశ ౦కా రహ (పునశ్చేతి, | పున ర్న ప్రవర్త రే 

(పయుక్తం (బహ్మాస్త్ర౦ పన ర్న (ప్రభవతి త్యర్ణః, సర్వ ఇత్యనంతర మితికరణం బోధ్యం. ఇతి 

చింతాం జగామెతి పూర్వేణ సంబంధః. ౫౧౦.౫౧ 

(అ సేణతి.) నా౬వబుధ్యత నాఒవధృతవా౯ా, ౫౨౫౬ 
యా శ 

[49] 
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హన్యతాం దహ్యాతాం వాజపి థత్ష్యళా మితి చాఒపరే, 

రాక్షసా స్తత సం కుద్ధాః పరస్పర మధథాజ(బువకా. ౫౩ 

అతీత్య మార్గం సహసా మహాత్మా స తత్ర రక్షోధిపపాదమూలే, 

దదర్శ రాజః పరిచారవృదాకా గృహం మహారత్నవిభూషిత౦ చ. హలా 
ఠా అధ 

స దదర్శ మహాతేజా రావణః కపిస త్రమం, 

రక్షో భి ర్వికృతాకారై 8 కృష్యమాణ మిత _స్పతః, ౫ణా 

రాక్షసాధిపతిం చాపి దదర్శ కపిస_త్రమః, 

తేజోబలసమాయు క్షం తపంత మివ భాస్కరం, ౬ం 

స రోషసంవర్తితత్మామదృష్టి ర్లశానన _స్తం కపి మన్వ వెక్య, 

అథోపవిష్టా న్కులశీలవృద్ధాకా సమాదిశ త్తం (పతి మం తిముఖ్యాకా, ౬౧ 

యథ్మాకమం తె స్ప కపి ర్విపృష్షః కార్యార్ల మర్షస్య చ మూల మాదెౌ, 
యా + ల థు ఢి 

నివేదయామాస హరీశ్వరస్య దూత స్పకాశా దహ మాగతోఒస్మి, ౬౨ 

ఇతి (శ్రమ దామాయణి, సున్దరకాళ్డే, అష్టచత్వారింశ స్సర్గః, 

= 

——_ ల em i పా నానా. 

(అతీక్యేతి,) పరిచార నృద్దాకా అమాత్యవృద్ధాకా, ౫౭_౬_౧ 

(యథా.క్రమ మితి.) కార్యార్గం కర్త వ్యార్థం, అర్గన్య కర్తవ్యార్లస్య, మూలం నిమి తం, 

చపెషయితార మిత రః, అనయో ర్విపృష్ట ఇత్యనేన సంబంధః. కోకాంత ఇతికరణం బోధ్యం. 

వక్ష్యమాణసం[గహోఒయం, ౬తి 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతి లకాభ్యానే, సునర కాణవ్యాథ్యా నే, 
(a) a ' 

అషచత్యారింశ స్సర్గః, 
ర ౧ 

=-- శా TD -— 
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తత స్ప కర్మణా తస్య విస్మితో భీమవికమః, 
హసుమా (నోషతా(మాకో రక్షోధిప మవై క్షత. ౧ 

శాజమానం మహార్తణ కాంచనన విరాజతా, 

ము కాజాలావృతేనా౬భ మకుసెన మహాద్యుతిం. గ్ 

వృజసంయోగసంయు క్తి ర్మహాోర్ల మణీవి గహెః, 
(నక యె CC 

న్నా వ ఒర పామై రాభరణైై శ్చితై ర్మన నవ _పకల్పిత్రై 8. (౮ 

మహార్హక్షొమసంవితం ర_క్రచందనరూషితం, 

ఇ ea 

ఇనులి_ప్పం విచితాభి ర్వివిధాభి శ్చ భరకిభిః. ల్ల 

వివృత్రె రరృస్యె శ ర కాడి ర్బీమదర్శనై ర్ 
టా (ట్ర YU ఇనా ద 0... (ఇకా 

దీ పతీక్ష మహాదం పై: పలంబదశనచ్చచె ర్ - >. 
ఆణి [2 రు యె 

శిరోభి ర్లశభి ర్వీరం (థాజమానం మహాజసం౦, 

నానావ్యాశసమాకీర్షై శ్ళిఖరై రివ. మందరం, ౬ 

అథ ఏకోనపజ్బొశ స్సర్గః, 

(తత స్స ఇత్యాది.) కర్మణా తస్య విస్మితః, యుద్ధార ౧ రావణేనాఒ౬ గంతవ్య మితి మయా 

యత్నః కృతః, సతు నీతిజ్ఞ ఆసనస్ట ఏన ఇంద్రజిన్ముఖేన మాం నిబధ్యాఒ౬నీతవా నిత్యానయనకర్మణా 

@ 

((భ్రాజమాన మిత్యాది.) వ్యజసంయోగసంయుక్తైః వ్యజికీలనేన సంబద్దెః, ఆత్ర (భ్రాజమాన 

మిత్యనుషజ్యశతే. (మహార్తే తి) భక్తిభిః ప_్కిభిః, ఇత్తంభూతలక్షణే తృతీయా. యథా ప_జ్ఞ్యయో 
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నిలాంజనచయపఖ్యం పహిరే ణోరసి రాజతా, 

హార 4 రసన క మివా దం. పూర్ణ చం_దాభవక్రణ సబలా 2౬౦బు 

బాహుభి రృద్దకేయూరైై శ్చందనో_త్తమరూషితై ః, 

ధ్రాజమానాంగది 8 పినైః పంచశీర్ణె రివోరగై_. 
C= 

మహతి స్పాటికే చ్నికే రత్నసంయోగసంస్కృ తే, 

ఉ తమా సరణా పీరే సూపవిషం వరాననే. 

అలంక్యతాభి రత్యర్థం (పమదాఖి స్పమంతతః, 

వాలవ్యజనహస్తాభి రారా తృముప నేవితం. 

దుర్దరణ (పహ స్తేన మహాపార్శ కైన రక్షనా, 

మం;తిభి ర్మంయ్యతతత్త్వజ్ఞై ర్నికుంభేన చ మం్యతిణా. 

సుఖోపవిష్టం రక్షోభి శృతుర్చి రృలదర్చితై =, 
లు యా 

కృత్స్నః పరివృతో లోక శ్చతుర్భి రివ సాగర , 

మం, తిభి ర్యం(తత త్త ్వజ్ఞై రనైై్య శ్చ శుభబుద్ధిభిః, 

అన్వాస్యమానం రక్షోభి స్పురై రివ సురేశ్వరం.. 

అపశ్య |దాక్షసపతిం హనుమా నతితేజసం, 

విష్టితం మేరుశిఖరే సతోయ మివ కోయదం, 

(౧లఅ 

౧టల 

౧౪ 

భవంతి తథాఒనులి_ప్త ఇత్యర్థః. పూర్ణచంద్రాభవ కేణ పూర్తచందతుల్యనాయకరక్నేన, వ కం జా i అ ర్త య (3) = 

నాయకరత్నం, ఆభిత్ లగ్నము శ్రామణిమండలం, కేయూరం భుజో పరిధార్యమాణ మాభరణం, 

అంగదం బాహుమధ్యస్థాభరణం, నుం తిభిః (ప్రశ స్తమం త్రెః, అత స్స్పచివై రిత్యస్పనరు క్రి 8. ౨౨౨౧౪ 
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(హనుమతా రానణదర్శన ౦) 

స త్రై స్పంపిడ్యమానోఒపి రకోభి ర్భీమవి(కమెః, 

విస్మయం పరమం గత్వా రకోధిప మవై క్షత. ౧౫ 

|శాజమానం తతో దృష్టా హనుమా నాక సేశ్వ్యరం, 

మనసా చింతయామాస తేజసా తస్య మోహితః,. ౧౬ 

అహో రూప మహో ధైర్య మహో సత్త మహో ద్యుతిః, 
అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణయు క్రతా, ౧32 

య ద్యధర్య్మో న బలవాకా న్యా దయం రాక్ష సెశ్వరః, 

స్యా దయం సురలోకస్య సశ కస్యాఒపి రక్షితా. ౧లా 

అస్య కూర 8 నృశంనై శ్చ కర్మభఖి రోకకుత్సితై ౩, 

ఎస బిభ్యతి ఖ ల్వన్మా ల్లోకా స్సామరదానవా:. ౧౯ా 

అయం హ్యుత్సహతే (కుద్గః కరు మెకారవం జగత్, 
థి "౫ కి 

ఇతి చింతాం బహువిధా మకరో న్మతిమాకా మారిః. 

దృష్ట్వా రాక్షసరాజస్య (పభావ మమితౌజసః, ౨౦4 

ఇతి శ్రీమ్మదామాయణే, సున్షరకాజ్హే, ఏకోనపజ్బాశ స్సర్గః, 

అతా రా 

(ఆహో ఇత్యాది) (యదితి) అయం రావణకృత $ ఆఅధర్మః, బలవా న్న స్యా ద్యది, తదా౭. 

యం రాక్ష సేశ్యరః, సశ కస్య సురలోకస్యాపి రక్షితా స్యాత్. (అస్యతి) తేన కర్మభిః కృతేన 

.బూర్యో క్రేనాఒధర్మేణ హేతునా. ౧౫-౨౦౪ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితె, (శ్రీరామాయణభూషకో, శృంగార తిలకాఖ్యా నే, సుందర కాజ్జవ్యాఖ్యా నె, 

ఏకోనపజ్బాశ స్సర్గః, 

-త్హాలాయనారీ ప్రకా 
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అథ పకాళశ స్సర్గః 

ఆ వాణలుత 

త ముద్వీక్య మహాబాహుః పింగాకం పురత స్టిసతం, 

కోపేన మహతా౬౬విష్టో రావణో లోకరావణ:. ౧ 

శంకాహాతాత్మా దధ్యా స కపిందం తేజసా వృతం, 

కి మేష భగవా న్నందీ భవే కాకి దిహిఒ౬ఒగతః, ౨ 

యేన శప్రోజ్తి కైలాసే మయా సంచాలితే పురా, 

సోఒయం వానరమూరర్తి స్పా త్కింస్వి దృాణోఒ౬పి వాఒనురః. తె 

స రాజా రోషతామ్రాక్షః _ప్రహస్తం మంతిస_త్రమం, 

కాలయు క్ర మువాచేదం వచో విపుల మర్గవతి. ళో 

దురాత్మా పృచ్చతా మేష కుతః కిం వాఒస్య కారణం, 

వనభంగే చ కోఒస్యార్టో రాక్షసీనాం చ తర్షనే. 3 

మత్తురీ మ_పధృన్యాం వా గమనే కిం (పయోజనం, 

ఆయోధనే వా కిం కార్యం పృచ్చ్యతా మేష దుర్మతిః, ౬. 

అల్లో ఉగ అథ పజ్బొశ స్సర్గః 

౯ కా 
అలా 

(త ముద్వీ క్ష్యేత్యాది.) ౧5 

(బాణః) మహాబలిసుతః;, అనేన కేనాపి కించిక్ శ్ప్త మితి గమ్యుతే, ఆ(తేతికరణ౦ 

(దష్టవ్యం. |. 3_౪ 

(దురాత్మా ప్యచ్చ్యతా మితి.) అస్య చివరణం (కుత ఇత్యాది) రుత; కస్మా ద్దెళా దాగత 8, 

కిం వాఒస్య కారణం? అస్య కః (పేరకః? మత్సురీం (ప్రతీతి శేషః. ఆమోధనే యుద్ధ, కిం 
ఖే క కార్యం కిం ప్రయోజనం ? % ౬. 
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రావణస్య వచ (శుత్వా _పహాస్తో వాక్య మ(బవీత్, 

సమాశ్వసిహి భ(దం తే న భీః కార్యా త్వయా కే. ౭ 

యది తావ త్త మిర్య దెణ _పేషితో రావకాలయం, 

తత్త్వ మాఖ్యాహి మా భూ త్తే భయం వానర మోక్ష్యునే. రా 

యది చె_శవణస్య త్వం యమస్య వరుణస్య చ, 

చారరూప మిదం కృత్వా (పవిష్టో నః పురీ మిమాం. 

విష్ణునా _పేషితో వా౬పి దూతో విజయకాంక్షిణా, ౯4 

న హి తే వానరం తేజో రూపమ్మాతం తు వానరం. 

తత్త్వతః కథయస్వా౬ద్య తతో వానర మోక సే, ౧౮|| 

అనృతం వదత శ్చాపి దుర్గభం తవ జీవితం. 

ఇ అథవా య న్నిమిత్తం తే (వవేశో రావణాలయే, ౧౧4౪ 

ఏవ ముకో హరిశేష్ట సదా రక్షో గణేశ్వరం. 

అ(బవీ న్నాఒస్మి శ(కస్య యమస్య వరుణస్య వా, ౧౨|| 

(యది తావ త్త మింగ దేణిత్యాది) “యది వె (శవణ స్యే” త్యాదేః “ద్రూత్రో విజయకా౦కీ 

కా” త్యంతస్య “త త్య మాఖ్యా' హీతి పూస్వేణ సంబంధః. ౭__౯ా॥ 

(న హీత్యాది) (అథ వతి య న్నిమి త్రం కృత్వా శ్రే (ప్రవేశః, త్ర న్నిమి త్రం కథయ స్వేతి 

పూర్వేణ సంబంధః. 
౧౧౪|_౧౧| 

(ఎవ ముక్త ఇత్యాది.) రక్షో గణేశ్వర మిత్యనేన (ప్రబ్టారం ప్రహ స్తం సృష్టతః కృతవానితి 

_గమ్యుతే. 
౧౨|| 

+ “అథ వా యన్నిమిత్త స్త" ఇతి పారే బహు(ప్రహిః. ఇతి త త్వ్వదీపికా. 
అవాలి 



892 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి'పే 

ధనదేన న మే సఖ్యం విష్ణునా నాఒస్మి చోదితః. 

జాతి రేవ మమ త్వేషా వానరోఒహ మిహోాఒ౬గతః, 

దర్శనే రాక్షసేందన్య దుర్తభె త దిదం మయా. 

వనం రాక్షసరాజస్య దర్శనార్డె వినాళితం, 

తత స్తే రాక్షసాః (పాపా బలినో యుద్దకాంకీణః. 

రకణారం తు దెహస్య _పతియుద్గా మయా రణా 
థి థి 

అస్తపా ష్. ర్న శక్యో౬ఒహం బద్దుం దెవానురై_ రపి. 
~ 

పితామహా దేవ వరో మమా ప్యషోంభ్యుపాగతః, 

రాజానం (దష్టుకామన మయాఒస్ర మనువ_ర్తితం. 

విముకో హ్యహ మస్తేణ రాక్షనై స్త్వభిపీడితః, 
అటో ee) _ =౨0ఎ 

కేనచి దాజకా'ర్యేణ సంపాపో౬స్మి తవా౬ం౦తికం, 

దూతోఒహ మితి విజయో గాఘవస్యాఒమితౌజసః, 

_శూయతాం చాపి వచనం మమ పథ్య మిదం |పభో. 

త్రి (గ్రామ దామాయణి, సుందరకాండే, పజ్బాళ స్సర్గః. 

కె ౪ A 2 ద 

(ఎషా వానరతా, రాక్ష సెందస్య, త వేతి శేషః, (పతియు ద్దాః ప్రత్ 

జాని ల్ చ్ క్ర an లాం ద్ 
త వె వెత్యర్థః. తర్శి కథం బద్భొ౬సి త్యాశ ౦కౌ్యప (౮ జాన మితి, / ౩ పీడిత; 

విముక్తం. హీశబ్దోఒవధారణే, (బహ్మాస్త్రస్య సాధనాంతరాసహత్నా దితి; 

న్మద్దర్శనార్థం, మద్దర్శనం వా కిమర్థం ? త|తాహ ((కనచి దితి.) 

ఇగ్తా (శ్రీగోవిందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే. స 

స సర ?, కాశ స్సర్గః 

న 

౧౩౪. 

౧౪|| 

౧౫64 

౯౧౬౭6 

౧౯౭ 

(పహాతాః, (మమాపతి, ) 

బద్ద స్పకా , అ సైణ 

భావః. అస్తు సర్వ వే 
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వాక్య మర్గవ దవ్య్యగ _స్త మువాచ దశాననం. _.. ౧ 

అహం సుుగీవసందెశా దిహా (చాప _స్తవా౬ఒ౬లయం, 

సెందం హారీశ స్వాం (భాతా కుశల మ(బవిత్. లి 

ఖః (ధాతు శు సమా దెళం సుగీవస్య మహాత్మనః, 

ఘు ధర్మార్టోపహితం వాక్య మిహ చాఒమ్ముత చ క్షమం. 

రాజా దశరథో నామ రథకుంజరవాజిమాకా, 

పితేవ బంధు ర్లోకస్య సురేశ్వరసమద్యుతిః. ౪ 
౧౧ ల 

అమలా జు లలనా క జు నాద ద. =. దా లా వా ఆ 

ణి అల | బు _ 

అథ ఎకసజ్బొశ స్సర్గః. 

అలలా లననటైంాాలా 

(తం సమీక్వేత్యాది.) సమీక్షణో కి (కియాఖెదా త్తచ్చబ్దద్వయం. ౧ 

(అహ మితి అహం రామదూత ఏవ, సందేశ స్తు సుగీవస్యేతి భావః స్నుగీవసం దేశా 

త్పుుగివసం దేశా ఛై చేతో, స సం దెశప్రాపణార్హ మిత్యర్థః. “సం దేశవా గ్వొాచికం స్యా” దిత్యమరః. ఇహా 

లంకాయాం. (థాతా (_భాతృవ ద్ధితకరః, అ(బవీత్ అ(ప్రాజీక్. యద్యపి స్నుగీవేణ న సందిష్టం, 

తథాపి దూతో క్తం సర్వం స్వామ్యుక్త మేవే త్యాశయే నోక్తం, కా 

(ధాతు రితి.) సమాచేశం సందేశరూప మితి వాక్యవిశేషణం, ఇహ అస్మి కా లోకే, 

అమ్ముత పరలోకే, కమం అభ్యుదయసాధనం, . 3_౪ 

ఖ్ రామానుజీయం. రావణహృ దయసరిజ్ఞానార్థం తత్కాలోదితప్రతిభయా నుగ్రీవసందేశం 

క్షల్బయిత్వా నదతి (భ్రాతు రితి.) సమా దేశం సందేశం. స్నుగీవస ౦ దేశస్య రామ ప్రయోజనసర త్వా 

తృందేకోపయోగితయా రానుసుగీవయో స్పఖ్యాదికం “రాజా దశరథ” ఇత్యారభ్య “భ్రమతా చ మయా 

దృష్టా గృహే తే జనకాత్మ జే” త్యం తేన (పతిపాదయఃజా, “తద్భవా' నిత్యాదినా, “కృత్వా సుఖా 

మవాప్ప్నుయా” 'విత్యం తేన సుుగివసం దేశం వదతి. | వ. . 

[90] 

త =. 
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జ్యేష్ట స్తస్య మహాబాహుః పుుతః (పియకరః పసభుః 

పితు ర్నిదె వద్దా న్ని(ప్రా-ంతః (పవిష్ణో దండకావనం,. 3 

లక్క ణన సహ (ఛా(కా సీతయా చాపి భార్యయా, 

రామో నామ మహాతేజా * ధర్మం పంథాన మా(శ్రితః. లు 

తస్య భార్యా వనే నష్టా పీత్రా' పతి మనుువతా, 

వై దెహ స్య సుతా రాజ్ఞో జనకస్య మహాత్మనః, శి 

స మార్గమాణ స్తాం దేవీం రాజపుత స్పహానుజః, 

బుశ్యమూక మను పా_ప్త ప స్పుుగీవెణ సవమాగత:ః. లా 

తస్య తేన (పతిజ్హాతం ౦ సీతాయాః పరిమార్షణం, 

సుగీవస్యాపి రామేణ హరి రిరాజ్వం ని చేదితం. జ 

తత "స్తన మృ థి హత్యా రాజప్ప తేణ వాలినం, 

స్నుగీవ స్థ్రాపితో రాజ్యే హర్యకాణాం గణేశ్వరః, ౧౦ 

త్వయా విజ్ణుతపూర్వ శ్చ వాలీ వానరపుంగవ;, 

రామేణ నిహత స్పంఖ్యే శే ఖై కేన వానరః. ౧౧ 

(ధర్మ్యం) ధర్మా దన పేతం. “ధర్మపథ్యర్థన్యాయా దనపేత” ఇతి యక్ ప్రత్యయః. ౫-౭ 

(స మార్గనూణ ఇతి.) సుగీవేణ, మమేతి శేషః. యద్వా, లోకే వ క్తారః న్య్వాత్మాన 
మన్య మివ నిర్దశం తె తద్దత్యాతిశయాత్ . యద్వా, అతాఒ౬నువాదా త్పూర్యుం స్నుగీవే జై ణెవం వ చర్రన్య 

మికి పఠితం, తై వ హనుమాకా పరఠతీత్రి సమాదేశ ప్రాధాన్యా దన్యవాక్య మపి తథోచ్యత ఇతి 
"కేచిత్ (పాహుః. యద్వా, సు! గీవనండే దెశస్య రామ పయోజనపరత్వా తం దేళోసయోగితయా 
రామసు. గీవయో స్పథ్యాదికం దర్శయతి (రాజా దశరథ ఇత్యాదినా.) ర-౧౧ 

శ రామానుజీయం. ధర్మ్యం ధర్మాదనపేతం, “ధర్మపథ్యర్థన్యాయా దనపేత' ఇతి యత్స్ర 
త్యయః. నత్యసంగరః సత్య ప్రతిజ్ఞః. “కర్చురే చ (పతిజ్ఞాజిసం విదాపత్సు సంగర"* ఇత్యమరః, 
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(హనుమతా సుగ్రీవసందేశకథసం) 

స సీతామార్గణే వ్య(గ స్పుగీవ సృత్యసంగరః, 

హరీ నృంపేషయామాస దిశ స్పర్వా హరీశ్వరః, ౧౨ 

తాం హరీణాం సహసాణి శతాని నియుతాని చ, 

దిక్షు సర్వాసు మార్గంతే హ్యధ శ్చోపరి చా౬ం౦బరే. ౧౩ 

వె నతేయసమాః కేచి కేచి త్ర తా౬నిలోపమాః, 

అసంగగతయ శ్నీఘా హరివిరా మహాబలాః. ౧౪ 

అహం తు హనుమా న్నామ మారుత సారస సుతః, 

సీతాయా స్తు కృతే తూర్ణం శతయోజన మాయతం. ౧౫ 

సము దం లంఘయిత్రె నైవ తాం దిదృక్షు రిహాఒ౬గత:, 

_(భమతా చ మయా దృష్టా గృహే తే జనకాత్మజా. ౧౬ 

తద్భవాకా దృష్టధర్మార్థ _స్పహఃకృత పరి గహః, 

కురదారాకా మహో వాజి నోపరోదుం త్వ ముర సి ౧౬౭ 
వ థ్ యా 

బన అలా వు న ద అ. ద ద ద. 

(స ఇతి.) సత్యసంగరః సత్య ప్రతిజ్ఞః. “కర్చురే చ (ప్రతిజాబీసంవిదాపత్సు నంగర” 

ఇత్యమర:. 

(తా మితి.) అధ శ్చోపరి చాఒంబరే, పొతాశే భూమౌ అకా శే చేత్యర్థః, 

(వై నతేయేతి.) అసంగగతయ ఇతి న్ఘత్వే హేతుః ౧౪ 

(అహం త్వితి.) జొరన స్పుత।ః క్ష తజత్యవ్యానృ త్రయే కొరసపదం. సీతాయా స్తు కృతే 

సీతాలాభాయ, తాం దిదృకు రితి యోజ్యం. ౧౫౧౬ 

 వివం సుగ్రీవసంబింధం (పతిపాద్య సుగీవసందేశం వదతి (తద్భవా నిత్యాదినా.) 

దృష్టధర్మార్థః. శ్రా సైణ విదితధర్మార్గ స్వరూప ఇత ్యర్థ ౬. తపఃకృతపరిగహః తపసి విషయే కృత 

స్వీకార ః. యద్వా, వసా స్వయం కృతపరిగహః, స్వారసికతపస్క_ ఇతి, యావత్, హేతుగర్భ 

విశేషణే. ౧౭ 
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న హి ధర్మవిరుద్దేషు బహ్వపాయేషు కర్మసు, 
మూలఘాతిషు సజ్జంతే బుద్ది మంత భవద్విధాః. a ౧లా 

క్ర శ్చ లక్కణము కౌనాం 'రామకోపానువ ర్హినాం, 

శరాణా మగత స్పాతుం శకో దేవానురే ష్యపి. ౧౯ 

న చా౭పి (త్రిష లోకేషు రాజ న్విద్యేత కశ్చన, 
రాఘవస్య వ్య భీకం యః కృత్వా సుఖ మవాప్పుయాతి. ౨౦ 

త క్రికాలహితం వాక్యం ధర్మ మర్థానుబంధి చ, 

మన్యస్వ నరచెవాయ జానకీ (పతిదీయతాం. ౨౧ 

దృష్టా హీయం మయా దేవీ లబ్బం య దిహ దుర్లభం, 

ఉత్తరం కర్మ య చ్చేషం నిమిత్తం తత రాఘవః. ౨౨ 

(న హీతిఎ ధర్మవిరుద్దేమ. ధర్మశాస్త్రవిరుద్దేషు. ధర్మవిరుద్దత్వేఒపి య త్సౌఖ్యానహం 
త తా ర్య మిత్యత్రాహ (బహ్వపాయె ష్వితి బహుహానికరే ష్విత ్యర్థ 8, అపాయాః కథంచి 

ాయంత శంకా త్రి సఃవినాశకరే & , రర్వనువ ౦త ఇత్యాా! రహ (మూలా ష్వితి,) స్వవినాశకర ష్విత్యర్థః కర్మసు పరదారా రహా 

సహారేష, న సజ ౦కే నోద్యుక్తా భవంతి. ౧౮ 

(కశ్చేశి.) రామకోపానువ ర్తినాం, రామకోపానుసారేణ నిర్గతానా మిత్యర్థః. ౧౯ 

(న చాఒపీతి.) వ్యశీకం అ పియం. “వ్యళీకం త్వపియెఒనృతి ఇత కమర ః, ౨౦ 

(త దితి) త త్తస్మాత్, అధర్మావహత్వాత్ రామాపరాధస్య పరిహ, ర్రవ్యత్వా చ్చ, 
_ికాలహాతం భూతభవిష్యద్వ ర్హమానకాలహితం, _ దారుజాధర్మస్య _న్వపూర్వపురుషవినాశకత్వేన 
తత్సరిహారస్య భూతకాలహితత్వం మన్యస్వ, మత్వా (పతిదీయతా మితి యోజ్యం. ౨౧ 

జానకీహరణే కిం మానం? త్యత్రాహ (దృష్టా హీతి.) య త్సీతాదర్శనం, దుర్గ భం ఇతర 
వానరాలభ్యం, త ల్లబ్దిం. తర్హి సా నీయతా మిత్యత్రావా (ఉత్త తర మితి.) సీతాదర్శనో త్ర తరం, య 

చ్చెషం కర్మ సితానయనం, . తత్ర - రాఘనో నిమిత్తం, అజ్జ్ఞప్తసై్యవ మమా కశ్తవ్యత్వా 

“జి 
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(హన్గుమకా రావణాయ హితబోధనం్రం _ 

లక్షి కేయం మయా ' సీతా తథా శోకవరాయణా, 
గృహ్య యాం నాజభిజానాసి పంచాన్యా మివ పన్న గీం. ౨౩ 

నేయం జరయితుర శక్యా సానురై రమరై రపి, 
విషసంసృష్ట మత్యర్థం భు క్త మన్న మివౌజసా, . ౨౪ 

తపస్సంతాపలబ్ద నే యోఒయం ధర్మపరి గహః, 

న స నాశయితుం న్యాయ్య ఆత్మ(ప్రాణపరిగహః. ౨9% 

అవధ్యతాం తపో భి ర్యాం భవా నృమనుపశ్యతి, - 

ఆత్మన న్సాసురై గ్వె రాకు _స్తతా హప్యయం మహోకా. 

తనా. ల ననున 

._దృష్టయాఒపి మద్వశంవదయా సీతయా రామః కిం కరిష్యతీ త్యాశంక్యాహ (లక్షీతేయ 
మితి) తథేతి వాచా మగొచరత్వోక్తిః నేయం తవ వళ్యా, పత్యుత పన్నగీవ తవ 
(పాణ హోరిణీతి భావః. ౨౩ 

(నేయ మితి.) ఓజసా అమర పక (సతాపెన, అన్నపక్షే జాఠరాగ్నినా, ౨9 

తపఃకృచ్భ్ళిలబ్ద మిష్టం మహ జ్లీవనం వృథా మూ నాశయే త్యాహ (తప ఇతి.) తవ 
| య లు యె PF ని 

స్పంతాపః, తపశ్చర్యా, ఓదనపాకం పచతీతివ న్నీ రశ. తెన అబ్బః, పరిగృహ్యాత ఇతి పరిగ్రహః 

ఫలం, ధర్మపరిగ్రహః ధర్మఫలం, తాదృకొ యోఒయ మాత్మప్రాణసర్మిగహః - ఆత్మనః [పాణానాం 

చ పరిగ్రహః స్వికారః, జీవన మితి యావత్. స, నాశయితుం, న న్యాయ్యం న యుక్తం. అవ్యయ 

మేతత్. తపఃశ్షేశలబ్దం . తద్వ్యతిరిక్తధర్మఫలభూతం చ య జ్లీవన మాయుః తన్న వినాళయే 
..త్యర్లః. చకారాభావా దిత్త మేవ యోజనా. 9 

థి 

- సర్వావధ్య స్యెహ మే కోయ మాయుర్వినాశక ? ఇత్యాశ ౦క్య పరిహూరతి (అవధ్యతా 

మితి.) తఫోభి రార్జితాం సాసురై శెవై ర్యాం ఆత్మనో ఒవధ్యతాం థవాజ౯ా సమనుపశ్యతి, తత్రాపి 

అవధ్యతాయాం సత్యా మపి, అయం వక్ష్యమాణః, "హేతుః భవ ద్వధ హేతు రస్తు మహోజా. అపరి 

పోర... . . . = . దలు 



898 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

సుగీవో న హి దేవోఒజయం నాఒనురో న చ రాక్షసః, 

న దానవో న గంధర్యో న యకో న చ పన్నగః. 

తన్మా త్చాంణపరి_ తాణం౦ కథం రాజ న్కరిష్యుసి, ౨౭|| 

* నతు ధర్మోపసంహోర మధర్మఫలసంహితం. 

తదేవ ఫల మన్వేతి ధర్మశ్చాఒధర్మనాశనః, ౨౮|| 

త మేవ హేతు మాహ (సుగ్రీవ ఇతి) “నచ రాక్షన' ఇతి పాఠ సమ్యక్. “నచ 

మానుష* ఇతి పాఠే ప్రతిషేధప్రనకి రపి నా స్తీ త్యుచ్యతే. 'తృణభూతా హీ మె సర్వే ప్రాణినో 
మానుషాదయ' ఇతు త్తర(శ్రీరామాయణే మనుష్యాదిభి రవధ్యత్వస్యాఒప్రార్ధితత్వాత్ ; న చ తిర్యంచ 

ఇతి న (ప్రసజ్య చ (ప్రతిషిధ్యత ఇతి భావః. తస్మా త్సుగీవాత్. ౨౭4 

నను కి మనే నోపదేశేన ః కృతాని మయా పాపాని, తె శ్చా౬ఒవశ్యం ఫలప్రదై ర్భవితవ్య 

తాం ల ఆక 4 ఆ ఖే AyD చ జి క 
మిత్యాశ 05 పహ (న త్వితి.) తుశ బ్ల ఉ_ర్తశ ౦కావ్యావ ర్తకః. ధర్మః ఉససంప్రాయశకే= నే నేతి ధర్మొ 

పసంహారం ధర్మఫలం, ఫలేన ధర్మ సో్యోపనం[హియమాణత్వాత్ , కీ బత మారం. తత్ అధర్మ 
గ్ ౧ రం యె 

ఫలసంపితం న భవతి. కుత? ఇత్యత్రాహ (తదెవ ఫల మన్వేతీతి.) ధర్మఫల 'మేవాఒనువ ర్తతే.. 

న న్వధర్మే చ విద్యమా నే కథం త తృలాననువృ త్తి _స్తత్రాహ (ధర్మళ్చాఒధర్మనాశన ఇతి.) చ ఉక్త 

శంకా నివృత్త్యర్థః. విరోధిని ధర్మే జ్యాగతి కథ మధర్మ్మవార్తాపీ త్యర్గః. “ధర్మేణ పాప మపనుదతీ' 

తి (శుతేః. యడ్వా, వ్యత్యయో వాకిం న న్యా త్రత్రాహ (ధర్శ శ్వేతి. 3 చోఒవధారణే. ధర ర్ 

ఏవాజఒథధ ధర్హ్య నాశనః, తథా (శుతేః, న త్వధర్మః. ప్రమాణాభావా దితి భావః. ౨౮|| 

* నను మహాతా పూర్వసంచితేనై వ ధరేణ మమ (తాణం భవిష్యతి త్యాశంక్య రోగరాజ్యా 

దివత్ ధర్హాధ ధర ర ఫలయోః సంభూయాఒనుభవ సిద్ద రాత త (త్రాణసిద్ధిః ? ఉతా ౬.ధర బాధిన ధర్మఫలానుభవ 

శ్చేతి ద్వేథా వికల్ప్యా౭_ ౬ ద్యస్యా౭ సంభవ మాహ (నో త్వితి.) ధరోపనంపారం ధర ర్య ఫలవి నాశ్య 

త్యాతీ. ధర్మ 8 ఉప పసంహియతే౭౬ నే నేతి ధర్యోపసం హో రం ధర్మ ఫలం సుఖం, తత్ అధర, వలసంహితం. 

న భవతి, 'అధర్చే ణ సహా భోగ్యం న భవతీ త్యర్థః. త వ్రతపఃపరదారాసహరణభవదీయధర్తా ధర్శ్ధ ఫలయో 

ర్వధ్యత్వావధ ధ్యత్వయోః జీవనత దభావయోః సహావస్థాన విరొధాత్ , _రోగరాజ్యాదివత్ "సంభూయాను 

భనో న సంభవతీతి భావః. ద్వితీయం దూషయతి (త దేచేతి.) తత్ ధర్మఫల మేవాఒన్వేతి, ధర ఫలం. 
ధర్డ్ ఫలేన సహ తిషషతీతి యావత్. ధరా నాఒధర్ష్యనాశనః, అధర్మ బాఛేన ధర్మ్మఫలానుభవో న ఘటత 
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(హనుమతా రావణాయ హితబోధనం) 

చా _ప్పం ధర్మఫలం 'తావ.దృవతా నాజత సంశయ 9, 

ఫల మన్యాఒప్యధర్మస్య కీ పమేన (పపత్స్యసే, ౨౯ 

జనస్థానవధం బుద్ద్వా బుద్ధ్వా వాలివధం తథా. 

రామసు(గీవసఖ్యం చ బుధ్యస్వ హిత మాత్మనః, sou 

నను యది ధర్మః అధర్మనాళ నః, తది (పాథమిక ఏవ ధర ౩ ఆధునికా నదరా న్నివ రయే 
ంరె డే అత్ర న్ా 

దిత్యాశ ౦క్యాహ (పా ప మితి.) తావచ్చద్దః కౌ ద్రష్ట కాలి. కృత్స్నం ధర్మఫలం (ఫల మ స్యేతి) 

తథా చ కీ(పం ధర్య మాచర, అన్యథా సద్య ప్ర నే వినాళో భవిష్యతితి భావః. అత క ర్తవ్యత్వేన 

విదీయమానో ధర్త స్పీతాపదానపూర్ణకరామవిషయశరణాగతి రేవ, శూర స్వాఒళౌర్య(ప్రనృ త్యా 

ధర్మ్మఫలం సర్వం క్షీణ మితి హనుమతా౭వగత మితి మంతవ్యం, ౨౯ | 

నూ భూ ద్దరాపేక్షా, కార్యోపస్టితి రవెక్ష్యతా మిత్యాహ (జనన్లానేతి.) రామసుగ్రీవసఖ్యం 
ధక థి 

చేతి పరోక్షనిర్దేశన్య గతిః పూర్వ ముక్తా. ౩౦4 

ఇతీ భావః. యద్వా నను యేఖభ్యో ఒనధ్యత్యం న (పారితం, తేభ్యోఒపి పూర్వోపార్తితో 
9 థి బె 

మహాసుకృత సంచయ ఎవ రక్షిష్యతీ త్యాశ ౦శ్య ఏవంచే తుల్యన్యాయతయా త్వత్క్భృతః అధర 

నిచయో౬పి త్వాం నాశయి ష్యతీ త్యాహ (న త్వితి.) ధరోవసంహారం దర ర్య ఫలవినాశ్యత్వాత్ . 

ధర్మః ఉపసం్యహియతేఒనేనేతి ధర్తోపససంహోరం ధర్మఫలం సుఖం, తత్ అధర్మపలసంహితం 

ఏరుద్దకారణకతాా దుఃఖసంహాతం న భవతీ త్యర్ల 8. కింతు త దేవ ఫలి మన్వతి సుఖ మన ఫలత్వేనా 
డు ౧ థి శి 

ఒనువ ర్తతే. తుః చార. తేన అధర,ఫల మపి ధర,ఫలసహితం న భవతి. అధర, ఫలమేవ ఫలత్వేనా 
—- థి శి వాజి వశ 

ఒనువర్తత ఇతి లభ్యతే. న త్వధర్శం ధరో నాశ యిష్యతీ త్యాశ ౦క్యాహా (ధర్మ శ్చేతి.) అత 

నజ్ అనువర్తతే. ధర్మః అధర్మనాశనో న భవతి, పూర్వకృతో ధర్హః ఇదానీం కృతాధర్య నాశనో 
తి చ .న భవతీ త్యర్థః. చకారా దేన మధర్లోఒసి ధర్మ్మనాశనః న భవతీతి లభ్యత. ధర్మా ధర్మా వనుభవై క 

-వినాశ్యా ఏతి భావః. ఇతి తత్త దీపికా, 



శ00 వన (శ్రీమ్యదావమాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్ట 

కామం ఖ ల్వహ మేక సృవాజిరథ కుంజరాం. 

లంకాం నాశయితుం శక్త * _స్తనష తు న నిశ్చయః, ౩౧౪. 

రామేణ హి (పతిజ్ఞాతం హర్య్యృృక్షగణసన్ని ధా. 

ఉత్సాదన మమిితాణాం సతా యై స్తు (పధర్షితా, 3౩౨ 
యా 

అపకుర్వ స్స్ రామస్య సాక్షా దపి పురందరః. 

న నుఖం (పాప్ప్నుయా దన్యః కిం పున స్త్వద్విధో జనః, 33y 

యాం సీతే .త్యభిజానాసి యేయం తిష్టతి తే వశే. 

కౌళరా(తీతి తాం విద్ధి సర్వలంకావినాశినీం, కం (| 

త దలం కాలపాళెన సీతావి గహరూపిణా. 

సయం స్కంధావస శ్తేన క్షమ మాత్మని చింత్యతాం, ౩ xu 

సీతాయా స్తెజసా దగ్గాం రామకోప్మ పపిడితాం. 

దహ్యామానా మిమాం పశ్య పురీం సాట్ట[పతోశళికాం, Bey. 

(కామ మితి కామం అత్యంతం, అహం సుగీవః, త న్నాశనం, ఏతస్య రామస్య, 

సిశ్చయః సిశ్చయవిషయః,. ౩౧౪ 

కథ మిత్యత్రా౭ఒహ (రామేజేతి.. హర్యృక్షగణసన్నిధౌ, వృద్ధసభాయాం ప్రతిజ్ఞాత 
మనతి[క్రమణీయ మితి భావః, 32y—33y 

(యా మితి.) కాళరాత్రీతి కాచి చృక్తి రితి వదంతి. “సమీ చ కాళరాశ్రిశ్చ భై రవీ 
గణనాయికే” త మర శేషః, ల. 

(త దల మితి.) కాలపాశేన యమపాశేన, ఆత. స్పీతాం రామాయ, దేహీతి హృ్దయం౦,.౩౫॥. 

(సతాయా ఇతి.) ఆట్టః అట్టాలః, (పతోశళికా ఏధికా. _ .. ర - sey. 

నబ) 

వాలీ 

ణా ఎతస్య ఇతి పా, 



సుుందరకాండే _ ఏకప౦చాశ స్సర్గః తీట 

(హనుమతా రావణాయ హితబోధనం) 

స్వాని మిత్రాణి మం, తీంశ్చ జ్ఞాతీకా (భాత్వ్తూకా సుతౌకా హితా౯. 

భో గాకా దారాంశ్చ అంకాౌం చ మా వినాశ ముపానయ. sey 

: సత్యం రాక్షసరాజేం ద శృణుష్య వచనం మమ. 

రామదాసస్య దూతస్య వానరస్య విశేషతః, 

సర్వాకా లోకా న్ఫుసంహృత్య సభూతాకా సచరాచరాకా, 
పునరేవ తథా (స్రష్టుం శకో రామో మహాయశాః, ౩౯|| 

దెవాసురనరేన్దేమ యక్షరక్షోగణేషు చ. 
విద్యాధరెసు సర్వెష గంధర్వ షూరగేమ చ 

సిద్దు కిన్నరెం_దెషు పతతిషము చ సర్వతః, లగా 

* సర్వభూతేషు సర్వత సర్వకాలేమ నాఒ స్తి సః, 

యో రామం (పతియుధ్యత విష్ణుతుల్యపరా(క్రమం. ల 

(స్వానీతి.) మం|(తీళా మం|త్రిణః, ఇకారొంతత్వ మార్షం. ఆ 

(సత్య మితి.) రామదాస స్వే త్యనేన రామనామర్థ్యపరిజ్ఞాన ముక్తం, దూత స్వే త3నేన 

Pe త్వా ల్లో చా పితోపదేశాధికారః, వానర స్యేతి మాధ్యస్థ్యం. కరా 

(సర్వా నితి) లోకాణా భఛూరాదీకా, సభూతాకా పృథివ్య క్రైజోవాయ్వాకాశరూపపంచ 

మహాభూతయు కాకా, సచఠాచరా౯ా చతుర్తు ఖన్వారానృష్టజం గమాజం గమయు క్షా క్రాక్రా సంహుూపై 

(వళయావసానే రుద్రద్వారా స్వయం చ నంహృద్యం పునః ఏ కల్పాదా, ల తథైవ “ధాతా యథా పూర 

మకల్పయ దిత్తి (క్యు కుకా క (పష్షుం సమర్త 

కశ్చన తస్య నామ మ మహ దక" ఇతి హి (కుతి: 

* రామానుజీయం. “సర్వభూతేషు సర్వత్ర సర్వకాలేషు నాఒ స్తీ వ' ఇతి పాఠ స్పాధుః. 

[51 
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సర్వలో కేశ్వర నైవం కృత్యా వ్మిపియ ముత్తమం, 

రామస్య రాజసింహస్య ( దుర్లభం తవ జీవితం. ౪౩ 

దేవా . చెతా ఫల నిశాచరేంద గంధర్వవి ద్యాధరనాగయక్షః, 

ఏ లోక తయనాయకస్య ఫా సాతుం న శరా సృమరషు సర్వే. ఇల్ల 

బ్రహ్మా స్వయంభూ శ్చతురాననో వా రుద ప్రిజేేత శత్రిపురాంతకో వా, 

ఇం (దోమ హౌంద స్సురనాయకో వా (తాతుం న శ్రా యుధి రామవధ్యం, ౪౫% 

— 

మా భూవకా శ కా స్సామాన్యదేవాణ ఈశ్వరా శృక్తా స్ప్యు రిత్యాశంక్యాహ (బక్షూతి.) 

ఆత విశేషణాంతరోపాదానం లేషాం  సామర్థ్యవిశేషద్యోతనార్థం. పతత్స్రకర్షత్వపరిహారాయ 

వ్యుత్క మేణ యోజనీయం. ఇందః పర మైశ్వర్యవాకా “ఇది పర మైశ్వ ర్యే' ఇత్యస్తా ద్దాతోః 

“బి శ్రేంద్రాగే' త్యాదినా నిపాతనా త్సాధుత్వం. త్రైలోక్యాధిపతి రపి (త్రాతుంనశక్త ఇత్యర్థః. 

తస్య తె త లోక్యాధిపతిత్వేఒపి పరనిరసనసామర్థ్యాభావా దశ క్రతే తర తాహ (మహేంద్ర ఇతి,) 

ము త్రహానన ప్రసిద్దసామర్దో్టజ.ఏ న శక్తః. “యో నృత మవధీ దితి త న్మ హేందస్య 

హేంద్రత్ణి మితి _శాతనిర్వచనం. స్వయం చతురోఒపి నహాయసంప _త్త్యభావా న్న శ చ 

ఇక వాహ (సురనాయక ఇతి.) స్వతుల్య తయ స్తింశత్కోటిసురగణసహాయో౬పి నశ ర్త ఇత్యర్థః. 

మాభూతుడ్ర్ర ఇంద్ర శృ కః, సర్వసంహారకో రుద్రస్తు శ క్తస్స్యా క్ర శాహ(ర్నద ఇతి, సంహార 

ప్రజాః రోదయతీతి రుద్రః, “రోదే ర్హి లుక్ చేతి ర్భపత్యయః. కాలవిశేషే సంహారకో౬పీదానీ 
_స్థకాలత్వా దశ క్ర ఇత్యతాహ (తిశ్మెత ఇత, నిటలనయనదహనజ్వాలావి లోపితమదనో =. 

వః కతాశీయక్వశంకా వ్యుదాసాయాహ ((తిపురాంతక ఇతి.) (పబలతరమహాసురన ౦హారకో ౭౬ 

Ey ాభూ § క్ 0) Va BN క్ కొ 2 అతర్థః, మూ భూ త్రస్య శక్తిః, (దహ్మణః పు య జ్యేషాయ డైష్టాయే త్యు క్తరీత్యా రుద్రస్యాపి 

పిఠా _బహ్మో శర్త ని స్స త్ర తాహ (బ్రహ్మేతి, ) బృంహతీత్రి (బ్రహ్మా " బహూ రమ్ నలోపశ్చే" 

తి మనికా, అమాగమో నకార లోప శ్చ, రృుద్రపితా స్వయం కర్మవశ్యః కథం శక్నుయా ? త్తతాహ 

(స్వయంభూ రితి.) కర్మవశ్యత్వేఒపీతరసాధార జ్యేనా౬ నుత్పన్నః స్వ్యయంభూః. స్వయంభూత్వే౭ఒపి 

 త్త్యభావా తృథం (త్రాయెతే త్యత్రాహ (చతురానన ఇతి.) యుగప దేవ నర్వ వేదోచ్చా 
రణసంసాడిరాతిశయో=పి న శః, (పత్యేక మశ క్రత్వేఒపి కిర్యస సంభూయాఒ౬గతా శ్నక్నువంతి ? 

గ ఇతి.) బహువచనేనా౭య మరో లభ్యతే, వధ మర తకీతి వధ్యః. దం డాదిత్వా 
కి ౮ ¢ బా కి ధ్య రామవధ్యః, తం, త్రాతుం న శ క్రాః స్టానవి న్నిగహస్య చే త్యుచిత 
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(విఫీషణేన దూతావధ్యతాప్రతిపాదనం) 

వాదినః కసె రశ మాకం ప్రతిమోల సలం వచః, 

తలొచన స్పమాదిశ _త్తస్య వధం మహాకపే ౮౬ 

ఇఠి శమ దామాయణే, నున ఏక్రప సరః. (శ్రామ్మ ద సున్దరకాలణ్లే, ఏకపజ్బాళ స్సర్గః 

పత దూ 

త Ans వ్య అభ దిపణ్బొాళ స్సర్గః. 

తస్య త ద౭చగం (శ్రుత్వా వానరస్య మహాత్మనః, 

పూ Mn Na దా రగ తే ఎడ్జాబయ దాభథం తస్య ర పణ? కొధము ర్చిత ౬ గ 

దార సు రాఠతా వః? యుధి యుద్ధ, న శరాః, కింతు శరణం గత్వా (త్రాతుం శర్రా ఇత్యర్థః. 

ఉత “దూర ప్టిగర్భ గన క ర్రతాజ (గ “ససన్న చా౬౭సీ చ్చివ ఏవ కేవలఃి “ఇం (దో మాయాభిః 

శతరూవ రంయరి ఇతి వరదవరతార్వున ప్రస క్రాక్ త్రికా దధికత్వ ముక్తం. రామ ఇత్య నేన వేదాంత్ 
a ల ఇ ణ్ a స్నో లోలో ని ఇ ల్ 

శ్ దానాం బార ణ్యగ శి సేం ద్రాదివిశేషశ 
ou 

ఇ వై ఆ క్ష ఖత వవ్ ల బ్ _ వాని అడ్ న్న 

ంబితల శారు గ. (పస ల్న్మపధానదేపలానిరాకరరణ[పకరణి విష్ణో రనుపాదానా త్పారిశబ్యూ (దామ 
స్తై టె | సు టె నా ౯ 

ణు గజ” న్న ఇ ¢‘ కెజి గారీ య ఇం ఇల అద) 

wy రత word అనా చోవా, jy న సౌషమె' తి శకః తస్య త దఃచని మితి 
7 (= (aa గాలే Ub y య 

రయ అత నరాః. ఆర సన (సమౌచా ర ధిర (తనిళ్లోకీ,) ౪౬ 
ey D0 అన ri ళు (ఆ na) oa) 

my A cr జ ఆటం. క సా శ drm పాపం గా వా న్ గార తిలకా నే చునరకాణదా (జౌ నే 
స ఓ! wy wa how ఆ సఖ wi శ [ఆ న్ ట్ (అ లీల wel ఆఆ జై go” కతా , యిర్యల ల కై $$ గ్ 

అబ శ అ జ వాచిన న 4 ఆ Ce వ్వ్ w స్స! 

శతక రయం నరం 

క a జం wh * 
డి చం త గుం కిం 

రు Mn 

—_ 

= 

గ ఉట ల wan" ల గ్ me వశ గ అద నావు 

(అస్మి బ్రా దందనం సుల్యతి) WS స్సర్ణస్య (పథమః. 
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వధే తస్య సమాజ్ఞ స్తే రావణేన దురాత్మనా, 

నివేదితవతో దౌత్యం నా౬నుమేనే విభీషణః. ౨ 

తం రక్షోధిపతిం (కుద్దం త చ్చ కార్య ముపసితం, 
య ఢి 

విదిత్వా చింతయామాస కార్యం కార్యవిధౌ సతః, త్రై 

నిశ్చితార్హ సత సామ్నా౭౬౬పూజ్య * శ(తుజిద గజం, 

ఉవాచ హిత మత్యర్షం వాక్యం వాక్యవిశారదః. ర 
థి 

కతమస్వ రోషం త్యజ రాక్షనేంద (పసీద మద్వాక్య మిదం శృణుష్య, 

వదం న కుర్వంతి పరావరజ్ఞా దూతస్య గంతో వసుధాధి పేం దాః. ౫ 

రాజధర్మవిరుద్గం చ లోకవృ త్తే శ్చ గర్శితం, 
6 జా యా 

తవ చాఒసద్భశం వీర కపే రస్య [| పమాపణం. ౬ 

(వధ ఇతి.) దౌత్యం దూతకర్మ, (బాహ్మణాదే రాకృతిగణత్వాత్ ష్యజ్,త న్ని వేదితవతః 
ఉక్షనతః, నాఒనుమేనే, వధ మిత్యనువర్తనీయం, “*నివేదితమతా దూత్యి” మితి పాఠాంతరం. మన్యత 

మతిః కార్యం, నివేదితమతౌ నివేదిత కార్యాం శే, యథార్థవాది త్వేనా ఒవధ్యే హనుమతి, దూత్యం 

చూతసంబంధితయా రావణాదిష్టం వధం, “'దూతవణిగ్భ్యాం చెతి స_క్రవ్యి మితి భావకర్మణో ర్విహితో 

య సత్యయః, అర్జానుగుణ్యా త్సంబంధమా తే గమయితవ్యః, అక 

(త మితి త చ్చ కార్యం దూతవధరూసకార్యం, కార్యం ఆనంతరానుషేయం, 
అ 

కార్యవిధా కార్యకరణె, స్థితః నిశ్చితార్థః, సాధ్వసాధువివేకనిక్చితకార్య ఇత్యర్థః, 3 

(నిశ్చితార్థ ఇతి.) అపూజ్యేతి చ్చేదః. 

(కమ స్వేతి.) పరావరజ్ఞాః త్యాజ్యోపాదేయవి చేకయు క్రాః, 

(రాజేతి.) పమాసణం మారణం. 

జః శ తుజిత౦ చత మగజం చ ఇతి వి గహ ఇతి తిలకం. 
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(విభీషణేన దూతావధ్యత్వ( ప్రతిపాదనం) 

ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజశ్చ రాజధర్మవిశారదః, 

పరావరజ్ఞో భూతానాం త్వ మేవ పరమార్థవిత్ . ౭ 

గృహ్యంతె యది రోషేణ త్వాదృళో ౬పి విపశ్చిత 9, 

తత శాస్త విపశ్చి_త ఏ౦ (శమ ఏవ హి కేవలం. లా 

తస్మా _త్పసిద శ్యతుఘ్న రాక్షసెంద దురాసద, 
యుకాయు కం వినిశ్చిత్య దూతదండో విధీయతాం. ౯ 

విభీషణవచ శుత్వా రావణో రాక్ష సేశ్వరః, 

రోషేణ మహతాఒ౭౬విష్టో వాక్య ముత్తర మ(బవీత్, ౧౦ 

న పాపానాం వధే పాపం విద్యతే శ తుసూదన, 
తస్మా 'దేనం వధిష్యామి వానరం పాపచారిణమ్. ౧౧ 

అధర్మమూలం బహుదోషయు క్త మనార్యజుష్టం వచనం నిశమ్య, 

ఉవాచ వాక్యం పరమార్గత (త్త ఏ౦ ఏథీషణో బుద్ధిమతాం వరిష్టః. ౧౫౨ 

(వసిద లంకేశగర రాకీ సెంద ధర్మార్గయుక్తం వచనం శృణుష్య, 

దూతా న వధ్యా నృమయేషు రాజన్ సర్వేషు సర్వత వదంతి సంతః. ౧౩ 

(ధర్మజ్ఞ శ్చేతి.) భూతానా మితి నిర్దారణ షషీ. భూతానాం మధ్యే, జ 
© 

గృహ్యంక ఇతి.) శాస్త్రవిపళ్చి త్వం = వివిధం పశ్యతీతి విపళ్చిత్, తస్య భావః విపళ్ళి 

తం, శాస్ర్రవిషయే వివిధజ్ఞానో పేతత్వ మితి యావత్, రా 

(తస్మా దితి.) చూతదండ:ః చూతయోగ్యదండః. ౯ా-n౧౨ 

(ప్రసీదేతి) సర్వేసు సర్వత, సర్వదేశేమ సర్వజాతి ష్విత్యర్థః. ౧౩ 
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అసంశయం శతు రయం (ప్రవృద్దః కృతం హ్యనేనాఒ[పీయ మ(పమేయం, 

న దూతవధ్యాం (పవదంతి సంతో దూతస్య దృష్టా బహవో హి దండాః,. ౧౪ 

వై రూప్య మంగేషు కళాభిఘాతో మౌండ్యం తథా లక్షణసన్ని పాతః, 

ఏతాకా హీ దూకే (సవదంతి దండాకా వధ స్తు దూతస్య నన శృుతో౬పి, ౧౫ 

కథం చ ధర్మార్గవినీత బుద్ధిః పరావర పత్యయనిశ్చితార్థః, 

భవద్విధః కోపవళే హి తిష తో-పం నియచ్చంతి వ్ సత్త్వవంత:ః, ౧౬ 

న ధర్మవాదే న చ లోకవృత్తే న శాస్ర్రబుద్ది గహణేషు చాఒపి, 

విద్యేత కశ్చి _త్తవ వీర తుల్య స్త్వం హ్యుత్తమ స్పర్వసురాసురాణాం, ౧౭ 

న చా౬ప్యస్య కు రాతే కంచి త్చశ్యా మ్యహం గుణం, 

తే షయం పాత్యతాం దండో యై రయం _(పేషితః కపిః, గారా 

న కేవలం చూతోఒయం, అక్షెదివధేన శతు శ్చ. తథా చ హంతవ్య ఇత్యాశంక్యాహ 

(అసంశయ మితి.) చూతవధ్యాం దూతవధం, సి యాం భావే క్యప్. హాం తే ర్వధాదేశ ఆర 8. ౧౪ 
(ఆ యి 

(వై రూప్య మితి.) లక్షణసన్నిపాతః దూతయోగ్యాంకననంబంధః, నః అస్మాభిః, ౧౫ 

(కథం చెతి.) ధర్మార్థ వినీత బుద్ధిః ధర్మార్ధయో గిక్షీత బుద్ధిః, పరావర_పత్యయనిశ్చతార్థః 

ఉత్కృష్టాపకృష్ణపరిజ్ఞాననిక్చితార్గ 8. అస్మి కా విషయే ఇదం కార్ణం పరం, ఇద మవర మితి వివేక 

నిశ్చిత కార్య ఇత్యర్థః, నియచ్చంతి నిగృహ్హాంతి, స_త్వవంతః వ్యవసాయవంత'ః. ౧౬ 

a] [a3 

(న ధర్మవాద ఇతి.) ధర్మవాదే ధర్మశా స్తే, -లోకవృ త్తే లౌకికాచా ౮, ఛా స్త బుద్ది గహణమ- 

శా స్ర్రశబ్దేన శాస్రార్థ ఉచ్యతే, శా స్తార్థజ్ఞానతద్ధారణే ష్విత్యర్థః, | ౧౭ 

న కేవలం దూతస్య వధే శాస్త్రవిరోధః, గుణ మపి న కంచి త్పశ్యామి. అతః 

ఏతక్స్రషకేష్వేన వధరూపో దండః -పోత్యతా -మిత్యాహా (న చేత్యాది:) | ౧౮ 
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(విఖీషణేన దూతవరే దోషనిరూనణం) 

సాధు ర్వా యది వాజఒసాధుః పం రష సమర్పితః, 

(దువ న్పరార్గం పరవాకా న దూతో వధ మర్ష తి. రాలా 

అపి చాఒస్మి నె రాజ న్నాఒన్యం పశ్యామి ఖేచరమ్, 

ఇహ యః పున రాగచ్చే త్సరం పారం మహోదదేః. ఎం 

తస్మా న్నాఒస్య వధే యత్న ః కార్యః పరపురంజయ, 

భవా న్సెం దేషు దేవేషు యత్న మాస్తాతు మ రతి. ౨౧ 
థి యె 

* అస్మి న్వినష్టై న హి దూత మన్యం పశ్యామి య సై నరరాజప్పతౌ, 
యుద్ధాయ యుద్ధ్మప్రియ దుర్వినీతా వుద్యోజయే ద్దీర్ణపథా వరుద్దొ. ౨౨ 

(సాధు ర్వేతి.) సమర్ప్చితః ((పేషితః. ౧౯ 

ఆస్మికా హే సతి వృ త్రా తాంతనివేదకాభావా (దామలక్ష్మణయో రిహోఒ ఒగమనాభావేన తవ 

శ తుకయా న స్యాత్. విము కే. సీ న్నేతన్ని వేదితవృ తాంతయో సయ రిహాఒఒగమనా దయత్నేన 

తవ శ్యతునాళో భవేది త్యభఖ్మిపేత్యాహ (అపి చేత్యాదినా.) ఇహ పరం పారం ఇహ విద్యమానం 

దుహోదదేః పరం పారం, ఇదం దక్షిణకూల మిత ్యర్థ ః. ౨౦-౨౧ 

(అస్మి న్వినష్ట ఇతి.) దీర్గ పథావరుద్దె, దూరమా గణ నిరుద్దగమసా విత్యర్థః. ఏతచ్చోకా 

నంతరం “పర్మాక్రమోత్సాహమనస్వినాం' చేతి ళోకః. అథ “తదేకదేశేనే' తి లోకః, అథ 'నిశాచ 

రాణా" మితి సర్గాంతళ్జొ'కః, అయ మేన పాఠక్రమ స్పమీచినః. అన్యేవ్యత సరే క్లోకాః కల్పితా 

దృశ్యంతే, 2.౨ 

wr శా! లా జా ప నాలు నా టాాడారనననాలనాా. 

* రామానుబీయం. (అస్మి న్నితి,) “ఉద్యోజయే ద్దిర్హ పథావరుద్దా' విత్యత।ఃపరం “పరాక్రమో 

త్సాహమనస్వినాం” చేతి క్లోకః, తతఃపరం *హితా* శ్చేతి శ్లోక తదనంతరం “తదేకదేశేనే” తి. 

తతో “నిళాచరాణా” మితి సర్షాంతళ్లోకః, అయమేవ సమీనీనః పాఠ్యకమః. 
ra 
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(శ్రీమ్మదోమాయణే, గోవిందరాజీయవి శిష్లై 

పరా క మోత్సాహమనస్వినాం చ సురాసురాణా మపి దుర్ణయెన, 

త్వయా మనోనందననై రృతానాం యుదాయతి ర్నాశయితుం న యుక్తా, 

హితాశ్చ శూరా శృ సమాహితా శ్చ కులేసు జాతా శ్చ మహాగుణేషు, 

మనస్విన శ్శస్త్రభృతాం వరిష్టాః కోట్య్మ గత 

త దేకదేశేన బలస్య తాన తె_చి త్రవా౬౬దెళకృతో=భియాంతు, 

తౌ రాజపుతే వినిగృహ్య మూఢ పరేషు తే భావయితుం (పభావం., 

నిశాచరణా మధిపోఒనుజస్య విభీషణ స్యోత్తమవాక్య మిష్టం, 

జగాహ బుద్దా సురలోకశ్నతు ర్మహి*బలో రాక్షసరాజముఖ్యః, 

ఇతి (శ్రీమదామాయణే, నున్దరకాణ్లే, ద్విపళ్చాశ సర్గః. 

అథ (తిపజ్బాళ స్సర్గః 

wy.) 
అన రానూ 

తస్య త ద్వచనం (కుత్యా దశ గీవో మహాబలః, 

దేశకాలహితం వాక్యం (ధాతు రుత్తర మ్మబఏక్. 

వ్ టం అం నా స సుభృకళ శ్చ యోధా. 

(క దితిత త్తస్తా త్కారణాత్, ఏకదేశేనేతి సహయోగే తృతీయా. బలస్య సై న్యస్య.౨౬ . 

a 

(తస్యే త్యాది,) దేశకాలహితం డేశకాలోచిత మితి విథ్రీగణవచన విశేషణం, 
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౯ 

(రావణేన హనుమల్లాంగూలదీపనాయాజ్ఞాపనం 

సమ్య గుక్తం మో భవతా దూతవధ్యా విగర్హితా, 

అవశ్యం తు వధా దన్యః (వేయతా మస్య నిగహాః. 

కపీనాం కిల లాంగూల మిష్టం భవతి భూషణం, 

త దస్య దిస్యతాం శ్రీఘం తేన దగద్దేన గచ్చతు. 

తతః సశ్యం త్విమం దీన మంగ వై రూప్యకర్శితం, 

సమితజ్ఞాతయ స్సర్వ బాంధవా స్పసుహృజ్ఞనాః. 

ఆజ్హాపయ (దాక్షసెం్యదః పురం సర్వం సచత్వరం౦, 

లాంగూలేన (పదీ కైన రక్షోభిః పరిణీయతాం. 

తస్య త ద్వచనం (శుత్వా రాక్షసాః కోపకర్శితాః, 

వేషయంతి స్మ లాంగూలం బీరె 8 కార్చాసకె ః పాబః. 
( ల యా యె 

సంవేష్ట్య్రమానే లాంగూలే వ్యవర్షత మహాకపిః, 
శుష్క_ మింధన మాసాద్య వనేష్వివ హుతాశనః, 

(సమ్య గుక్త మితి. దూతవధ్యా దూతవధః, 

40% 

(౮ 

(తత ఇతి.) (సమి[శ్రేతి.) మిత్రాణి ఆప్తాః, సమసుఖదుఃథా వా, సహాయా వా, జ్ఞాతయః 

(భఛాత్రాదయః, బాంధవాః సంబందినః, సుహృజ్జనాః స్నిగ్ధజనాః. లా 

(ఆజ్ఞాపయ దితి.) (పదీ సేన లాంగూలేన యుకో హనుమాకా సచత్వరం సర్వం పురం. 
అ న _ 

పరిణీయతాం పరితో నీయతాం, ఇ త్యాజ్ఞాపయ దిత్యన్వయః, 

* రామానుజీయం. (త స్యేతి.) “వేష్ణయంతి స్మ లాంగూలి మితి పాఠః, 

4 
జా 1 

[52] 

౫_-_e 
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తై లేన పరిషిచ్యాఒథ తేఒగ్నిం షు త తాఒభ్యపాతయకా, 

లాంగూలేన [పదీశ్తైన రాక్షసాం స్తా నపాతయతి. లా 

రోషామర్ల పరీతాత్మా దబాలసూర్యసమాననః, 

లాంగూలం సం పదీ _ప్పం తు (దష్టుం తస్య హనూమతః. 

సహాస్తీ చాలవృద్దా శ జగ్భుః (సీతా నిశాదరాః, ణా 

స భూయ సృంగతై 8 కూర రాక్షనై ర్లరిస_త్తమః. 

నిబద్ధః కృతవా న్వీర _సత్కాలసదృశం మతిం, ౧౦4 

కామం ఖలు న మే శ్రా నిబద్దన్యాఒపి రాక్షసాః, 

ఛిత్యా పాశా నృముత్పత్య హన్యా మహ మిమా న్ఫునః, ౧౧|| 

యది భర్తు ర్లితార్థాయ చరంతం భర్త శాసనాత్, 

బధ్నం త్యేతే దురాత్మానో నతు మె నిష్క్ఫుతిః కృతా, ౧౨౪ 

సర్వేషా మేవ పర్యాపో రాక్షసానా మహం యుధి. 

కింతు రామస్య (పేత్యర్థం విషహి ష్యేఒహ మీదృశం, ౧౩|| 

(లాంగూలే నేతి) అపాతయత్ , లాంగూల్న భామణేన అ్మదావయ దిత్యర్థః, ౮౯ 

(స భూయ ఇత్యాది) న మే శక్తా, న మె పర్యాప్తా ఇత్యర్థః, మమ నిగహేన 

సమర్థా ఇతి యావత్, (యదీతి, భర్తహితార్థాయ రామహితార్జాయ, చరంతం (ప్రవ ర్హమానం, 

మా మితి శేషః, భర్తృళాసనాత్ రావణశాసనాత్, యది బధ్నంతి, తావతా మే, నిష్కృతిః ప్రతి 

క్రియా, న కృతా, ఇదం బంధన మకించిత్మర మితి భావః. (సర్వేషా మితి) రామస్య _ప్రీత్యర్థ 

మిదం విషహి షే. రావణాదిపధస్య స్వేనైన క ర్రవ్యత్వేన రామౌభిమతత్వా [ద్రాక్షసానా మహ 

మీద్భశం బంధనాకర్గ ణాదిరూపం పరిభవం సహిష్య ఇతి భావః. రామన్య (ప్రీత్యర్హ మిత్యత 

చృందోభంగ ఆర్డ 8. OంU=౧౩5U 

* తతోపపాదయకా పా. ఉపపాదయకా ఉదపాదయన్నితి కతకః. సమయోజయన్నిత్యనే. 
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(దగ్గపుచ్చస్య హనుమతః లంకావీదీమ భ్రామనం) 

లంకా చారయితవ్యా వై పునరేవ భవే దితి. 

రాషతౌన మహి సుదృష్ఞా మె దుర్గకర్మవిధానతః, ౧౪౪ 

అవశ్య మేవ _దష్టవ్యా మయా లంకా నిశాక్షయే. 

కామం బద్దస్య మే భూయః పుచ్చ స్యోద్దీపనేన చ, 

పీడాం కుర్వంతు. రక్షాంసి న మే౭ ప్తి మనస (శృమః. ౧౬. 

తత _స్తే సంవృతాకారం స_త్తకవంతం మహాకపిం, 

పరిగృహ్య యయు రృ్భృష్లా రాక్షసాః కపికుంజరం. ౧౬ 
. బాలిటె 

శంఖభిరీనినాదై _స్తం ఘోషయంత స్స కర్మభిః, 

రాక్షసాః కూరకర్తాణ శ్చారయంతి స్మ తాం పురీం. గారా 

అసీయ మానో రకోభి ర్యయౌ సుఖ మరిందమః, 

హనుమాం శ్చారయామాస రాక్షసానాం మహాపుదీం. ౧౯ 

(లంకేతి.) లంకా రాత్రౌ, దుర్గకర్మవిధానతః _దుర్గకర్మవిధానా గర్థతోః, న పి 

సుదృష్టా నైవ సుదృష్టా, యద్వా, దుర్గకర్ము విధానతః,నగరగు ప్తి విశేషజ్ఞాన పూర్వక మిత్యర్థః, న దృ ష్టైతి 
వి ఇ ణా క అద 1 చ 
హేతో ర్కయా లంకా పున శ్చారయితవ్యా భవేత్. విచ రిత్యా (ద్రష్టవ్యా భవె దిత్యర్థ 8. అయం 

ప్రాతఃకాలః, న తూషఃకాలః, (ప్రాతఃకాలేఒపి తథా వ్యవహారోపప త్తెః, (కామ మితి») మనసః 
శమ ఇత్యనంతర మితికరణం బోధ్యం. ౧౪-౧౬ 

(తత స ఇతి.) సంవృతాకారం గూఢస్వభావం, మహాకపి మితి బుద్ధ్యా మహ త్తం, 
ఆకల 

కపికుంజర మితి సజాతీయశె ష్యం. ౧౬ 
© 9 

(శంభేతి.) స్వకర్మభిః, ఆస్ఫోటనసింహనాదై. రిత్యర్గః. తాం పురీం ఘోషయంతః, 
ఆత్యంతసంయోగే ద్వితీయా. చారయంతి స్మ, త మితి శేషః. ౧౯ 

(అన్వీయమాన ఇతి.) చారయామాన శోధయామాస. ౧౯ 
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అథాఒపళ్య ద్వొమానాని విచిత్రాణి మహాకపిః, 

సంవృతా౯ భూమిభాగాం శ్చ సునిభ కాం శ్చ చత్వరాకా. ౨౦ 

ఏవ్ట్ శ్చ గృహసంబాధా!. కపి శ్ళంగాటకాని చ, 

తథా రథ్యోపరథ్యా శ్చ తథైవ గృహాకాంతరాకా, 

గృహాిం శ్చ మేఘసంకాశాకా దదర్శ పవనాత్మజః, ౨౧|| 

చత్వరేమ చతుక్కేషు రాజమాగర్గ తథైవ చ, 

మూషయంతి కపిం సర్వే చారీక ఇతి రాక్షసాః, ౨౨ (| 

స్తీ బాలవృద్దా నిర్ణగ్యు స్తత తత్ర కుతూహలాక్, 

తం (పదీపితలాంగూలం హనుమంతం దిదృక్షవః, ౨౩౪ 

దీహ్యమానే తత _స్తస్య లాంగూలా గే హనూవమత:. 

రాక్షస్య సా విరూపాక్ష శృంసు రవ్వా స్త ద్వపియం, ౨౪|| 

య స్వయా కృతసంవాద స్సీతే తా మముఖః కపి?. 

లాంగూలేన (పది పన స ఏష పరిణీయతే, ౨౫౬ 

(అథేతి.) చత్వరాకా గృహబహిరంగతణాని. “౨౦ 

(ఏధీ శ్చేతి. .) శృంగాటకాని చతుస్పథాని, ర థ్యాః మహావీథీః, ఉపర థ్యాః అవాంతర వీధీః, 

గృహకాంతరాకా = గృహకాణి క్షుద్రగృహాణి, అంతరాణి ప్రచ్చన్నద్వారాణి, అంతర్జ్వారాణీ త్యర్థః, 
“తారణ్ ఒస్ట బహర్జ్వారం (ప్రచ్చన్నద్వార మంతరి” మితి వైజయంతీ, అక్టీ నై దిత్వ మార్గం. ౨౧|| 

(చత్వర షి ష్వితి ) చత్వరేష చతసృృతాం రథ్యానాం సంతేతేవ, చతుషే ఇమ చతు స్తంభ 

మంటపేషు, చార ఏవ చారీకః, సాం న్్ కపత్యయః. ఆరో దీర్గ ర్, ౨_౨౪|...౨౩ 

(చీహ్యమాన ఇతి.) శంనుః శశంసు& ఆర్షో ద్విర్వ్యచనాభావః. - ళల 

(య _న్ల్వయేతి పఠిణీయకే ప్రరిత్తో నీయతే. ౨౫౪ 
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వ్ జ్య (సీతయా అగ్నేః శీతతాప్రార్థనం) 

_ుత్వా త. ద్వచనం కూర మాత్మాపహరణోపమం. 

వై దెహె శోకసంతపా హుతాశన ముపాగమక్, Dey 

మంగళాభిముఖీ తస్య సా తదా౬౬సీ న్మహాకపేః, 

ఉపత సే విశాలాక్షీ (పయతా హవ్యవాహనం, ౨౭౪ 
డా 

య ద్య_స్తి పతిశుశూబా య ద్యస్పి చరితం తపః, 

యది చా౬ _స్ప్యేకపత్నీత్వం శీతో భవ హనూమతః, ౨౮|| 

యది కిజ్చిదనుకోశ స్తస్య మ య్య స్తి ధీమతః, 

యది వా భాగ్యశేషో మే శీతో భవ హనూమతః, ౨౯౪ 

యది మాం వృ త్రసంసన్నాం తత్సమాగమలాలసాం, 

స విజానాతి ధర్మాత్మా నీతో భవ హనూమతః, ౩301 

(|శుత్వేతి.) ఉపాగమత్ ఉపాసితవతీ. ౨౬౪ 

(మం గళాభిముఖీతి) తస్య హనుమతః. మంగళాభిముఫీ అదాహపరా, (ప్రయతా శుద్ధిమతీ. 

పవి తః (పయతః పూత" ఇత కమర 8, ౨84 

(య ద్య స్తీతి) పతిశుశూషాదిపదం తతృలపరం, శీతో భవ, తేనేతి శేషః. ఏకపత్నీత్వం 

. పాతివ్రత్యం, ౨౮|| 

(యది కించి దితి.) కించిదనుక్రోశ ఇతి సమస్తం పదం, తస్య రామస్య, భాగ్యశేషః. 

ఇదానీం నిరంతరదుఃఖానుభవాత్ భాగ్యప్రస కి రేవ నా స్తీతి మన్యమానాయా ఇదం వచనం. ౨౯॥ 

మమ పాతివ్రత్యం యది హనుమాకా జానాతి తదా శీతో భవే త్యాహ (యది మా 
మితి.) ౩౦04 



414 శ్రీమదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిష్నో ' 

యది మాం కారయే దార్య స్నుుగీవ స్పత్యసంగరః. 
అస్మా ద్దుఃఖాంబుసంరోధా చ్చీతో భవ హనూమత:, ౩౧౪. 

తత _స్తీక్ట్ర్చి రవ్య గః పదకిణశిభో= నలః, 

జజ్వాల. మృగళాబాత్యా శృంస న్నివ శివం కేం, ౩. 

జ హనుమజ్ఞనక శ్చాపి పుచ్చానలయుతో=నిలః. 

నె స్వాస్థ్యకరో దెవ్యాః (పాలేయానిలశీతళః, 33y: 

దహ్యమానే చ లాంగూలే చింతయామాస వానరః. 

(పదిహపోఒగ్ని రయం కస్మా న్న మాం దహాతి సర్వతః, svy 

ఆ = ఇ 

(యది- మాం తారయే దితి.) మ త్తారణే ఇద మేవ జ్ఞాపక మితి భావః. ౩౧4 

(తత ఇతి.) తతః సీతోపగమాత్, కపే రనలః కపివాలాగ్నిః, మృ గశాబాక్ష్యాః. 

సీతాయాః, శుభం శంస న్నివ (పదకిణకిభో జజ్వాలే త్యన్వయః. 3౨౪ 

(హనుమ దితి) అనిలశ్చ పుచ్చానలయుతో=పి, ప్రాలేయానిలశీతళః హిమమారుతవ 
చ్చీతళ స్సకా, దేవ్యాః సీతాయాః, స్వాస్థ్యకర ః, వవౌ. అస్మా త్సరం “'దహ్యమానే చ లాంగూల” 

ఇతి లోకః, అనయో కోకయో ర్మధ్యే కేచన శ్లోకాః కతిపయకో శేషు దృశ్యంతే. బహుకోశే 

ష్వదర్శనా దర్ధాధిక్యాభావా చ్చ తే అనాదరణీయాః. 334.3 ౪|| 

* రామానుజీయం. (హనుమజ్జనక ఇతి.) అనిలః పుచ్చానలయుకో = పి, (పాలేయా 

నిలశీతళః హిమమారుతవ చ్చీతళ స్సకా, దేవ్యాః స్వాస్ట్యకరో నవా వతి సంబంధః. అస్మా త్పరతః 

“దహ్యనూనే చ లాంగూల' ఇతి క్లోకః. అనయో క్లోకయో ర్సయో ర్మ ధ్యే సరమావాక్యభూతాః 
కచన ఎశ్టోకాః కతిపయకో శేషు దృశ్యంతే, బహు శే ష్వదర్శనా దర్హౌచిత్యాభావా చ్చ తై. 
అనాదర ణీయాః. 
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(హనుమతః అగ్నేః శై త్యానుభవః) 

దృశ్యతే చ మహాజ్యాలః కరోతి న చ మే రుజం. 

శిశిర స్యేవ సంపాతో లాంగూల్నా గే (పతిష్టిత ౪, 2 ౫ (1 
| © 

అథవా త దిదం వ్యక్తం య దృష్టం ప్ప్లవతా మయా. 
= దలీబి" గా 

రామ(పభావా దాశ్చర్యం పర్వత ' స్పరితాంపతె, తె౬॥ 

యది తావ తృమ్ముదస్య మైనాకస్య చ ధీమతః. 

రామార్థం సం భమ సాదృ క్కి. మన్ని ర్న కరిష్యతి, Bey 

సీతాయా శ్చాఒఒన్ఫశంస్యేన తేజసా రాఘవస్య చ, 

పితుశ్చ మమ సఖ్యేన న మాం దహతి పావకః, కెలా! 

భూయ స్ప చింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజరః. శిజా 

షె 

(పదీ ప్ప ఇతి) రుజం పీడాం, శిరస్యేవ సంపాతః-కిశిరస్య చందనోశీరాదేః సంపాతః 

సంఘట ఇవ స్టితః, అత్యంత శీత ళ ఇత్యర్థః. ఏతేన హేతువిశేషం న పశ్యామీ త్యుక్తం, తై ౫4 
య 

హేతువిశేషా న్నిశ్చినోతి (అథవే త్యాదినా.) స్స వతా మయా, సరితాంపతౌ, ఆర్షం 

ఘిస౦జ్రాకార్యం. సము దమధ్యె, పర్వతః పర్వతరూసం, య దాశ్చర్యం ,అద్భుతరూపం వస్తు, 
జో 

వ 3 గే, శ తం, రామపభావాత్ సంజాశం, వ కం. 3౬64 దృష్టం, తద్వ దిద మగ్నా శై త్యం (ప్ర ౦జాతం, వ్యక్త ey 

ఏత దేవోపపాదయతి (యదీతి.) సం|భమః త్వరా, కి మగ్ని ర్న కరిష్యతి, సంభ్రమ 

మితి శేషః, రామారం మైనాకస్య సంభమో యది సన్యా దగ్నే స్తాదృశ స్సంభమః కుతో న 

భవిష్యతి త్యర్థ 1. 38౪ 

(సీతాయా ఇతి.) ఆనృశంస్వ్యేన దయయా. తలాళ 

(భూయ ఇతి.) స చింతయామాస, అన౦తరకర్తవ్య మితి శేషః. ౩3౯ 



416 శ్రీమ(దామాయజణే, గోవిందరాజీయవిశి స్టే 

ఉత్పపాతాఒథ వేగేన ననాద చ మహాకపిః, 

పురద్వారం తత (శీ మాకా శె లశృంగ మివోన్నతం. 

విభ_క్షరక్షస్సంబాధ మాససాదాఒనిలాత్మజః, 

స భూత్వా శై లసంకాశః క్షణేన పున రాత్మవా౯. 
(హస్వతాం పరమా (పాపో బంధనా న్యవకశాతయత్, 

విముక్త శ్చాఒభన (చ్చమాకా పునః పర్యతసన్ని భః, 

పిక్ష్తమాణశ్చ దదృశే పరిఘం తొరణా(శ్రితం, 

న తం గృహ్య మహాబాహుః కాలాయసపరిష్కృతం. 

రక్షీణ నా న్చున స్పర్వాకా సూదయామాన మారుతిః, 

స తా న్నిహత్వా రణచండవ్నికమ సృమీకమాణః పున రేవ లంకాం, 

(పది ప్తలాంగూలకృతార్చిమాలీ (సకాశళశతాఒ౬దిత్య ఇవాఒర్చిమాలీ. 

ఇతి శ్రీమ(దామాయణే, సున్షరకాజ్డే, _తిపజ్బాళ సర్గః, 
ణ్ యె నాం 

వెణజాథం 

Ol: 

SoU 

Soy: 

ssi 

vy: 

చింతిత మేవాజఒహ (ఉత్సపాశేతి.) 

(పురద్వార మితి.) విభ క్రరక్షస్సంబాధం నివృ త్తరక్షస్పంచారం. 

(స ఇతి.) అవళాతయత్ అవాశాతయత్ , అచ్యావయ దిత్యర్గః. 

3౯౪ 

sou 

౪౧(-ల౯౮3౪' 

(స తా నితి.)నిహత్వా నిహత్య, ల్యబభావ ఆర్షః. లాంగూలకృతార్చిమాలీ=-లాంగూలే కృత 

జ్యాలామాలః, ఆర్చిమాలీ తేజఃపుఃజవా నాదిత్య ఇవ, (పకాశత (పాకాశత, అనిత్యత్వా దడభావః.- 

ఆర్వీ తీకారాంతత్వ మారం. 
రత 

yy ణు 

ఇతి (శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామా యణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సుందర కాణ్ణవ్యాఖ్యానే, 

తిపకాశ స్సర్గః. 

తా కల 

hal 
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| అథ చతుషృజ్చొశ స్పర్షః_ 

ఏీక్షమాణ స్తతో లంకాం కపిః కృతమనోరథః, 
వర్ణమానసముత్సాహః కార్యశేష మచింతయత్... ం 

కిన్ను ఖ ల్వవశిష్టం మె కర్తవ్య మిహ సాంప్రతం, 

య దెషాం రక్షసాం భూయ సృంళతాపజననం భవత్. 9 

వనం తావ (తృమథితం (పకృష్ణా రాక్షసా హతాః. 

బలై_కదేశః కపిత శేషం దుర్గవినాశనం. (tn 

దుగ్గె వినాశితే కర్మ భవే త్ఫుఖసరి శమం, 

అలయ క్నేన కార్యే౬స్మికా మమ స్యా త్పఫల (శృమః. ల 

యో హ్యయం మమ లాంగూలే దీప్యతే హవ్యవాహనః, 

అస్య సంతర్పణం న్యాయ్యం కర్తు మేధి గృహో త్తమెః. వ్ 

అథ చతుష్పక్వాళ స్సర్గః 

కాల. 

(ఏక్షమాణ ఇత్యాది.) కృతమనోరథః పర్యా ప్రమనోరథః, ౧౨ 

(వన మితి.) బలై కదెశః సేనై కదేశః, తపితః నాళితః, దుర్గవినాశనం పుర వినాశనం, 

"శేషం అవశిష్టం. శె 

(దుర్గ ఇతి) కర్మ పూర్వోక్షం వనభంగాదికం, సముద్రలంఘనం, దూత్యం వా. 

సుఖపరిశ్రమం సఫలాయాసం. శక్య మేత దిత్యాహ (అల్బ్పయత్నేనేతి) అస్మి౯ కార్యే, కృతే 

ర్న (యూ గు ah PA లె 

కేనోపాయే నేదం సుకర? మిత్యాశ ౦క్య త్ర మాహ (యో దొతి,) యః అగ్నిః, అతి 

శీతళతయా మమ మహోపకారం కృతవాకా, అస్య సంతర్పుణం న్యాయ్య మిత్యర్థః, x 

ఖ్ 

[53 ) 
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తతః (పదీ ప్పలాంగూల స్పవిద్యు దివ * తోయదః. 

భవన్నా గేషు లంకాయా విచచార మహాకపిః. 

గృహా దృహం రాక్షసానా ముద్యానాని చ వానరః, 

ఏక్షమాణో హ్యసంత_స్తః (పాసాదాం శ్చ చచార సః. 

అవప్తుత్య మహావేగః (పహ స్తస్య నివేశనం, 
౧ అణాల 

అన్నింత్మతస నిక్షిప్య శ్యసనేన సమో బలీ. 

తతో౬న్య త్పుప్లువె వెళ్ళ మహాపార్శ్వస్య వీర్యవాకా, 

ముమోచ హనుమా నగ్నిం కాలానలశిభోపమం. 

వజదంష్ట్రన్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః, 
శుకస్య చ మహాతేజా స్పారణస్య చ ధీమతః. 

తథా చేందజితో వేళ్ళ దదాహ హారియూధథ పః, 

జంబు మాలే స్సుమాలె శృ దదాహ భవనం తతః. 

౧౦ 

౧లఅ(| 

(తత ఇత్యాది.) అత్ర బంధవిసంసనాయ పూర్ణం తనుసంకోచే కృతేఒపి కార్యార్గ 

మన్నివర్తి స్థ్రాపితేతి బోధ్యం. “సవిద్యు దివ తోయది ఇతి సర్వత అవృత్య 
దృష్టాంతః. 

(వజదంష్ట్ర స్యెత్యాది) సార్థళ్లోకః, 

(జంబుమాలే) రిత్యర్థం, 

ననా 

కా కోయదః 'సంధ్యాతో యదః హనూమకో రక్తవర్షత్వాత్. ఇతి తిలకం. 

సంచా రే 

౬.౯ 

౧౯|| 

౧౧ 
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(లంకాదహనం) 

రళ్ళి కతో శ్చ భవనం సూర్యశ తో _నధైివ చ, 

(హస్వకర్త స్య దంష్ట్రస్య రోమశస్య చ రక్షసః. 
౬9 

యుద్ధోన్మత్తస్య మత్తస్య ధ్వజ(గివస్య రక్షసః, 
విద్యుజ్జిహ్వస్య ఘోరస్య తథా హ_స్తముఖస్య చ, 

కరాళస్య పిశాచస్య కోణితాక్షస్య చైవ హి, 
కుంభకర్ణ స్య భవనం మకరాక్షస్య చైవ హి. 

యజ్ఞళ్నతొశ్చ భవనం (బహ్మశత్రో స్తథైవ చ, 

నరాంతకస్య కుంభస్య నికుంభస్య దురాత్మనః. 

వర్జయిత్వా మహాతేజా విభీషణగ్భృహం (పతి, 

(కమమాణః (కమేణైవ దదాహ హరిపుంగవః. - 

తేషు తేషు మహార్హాషు భవనేష మహాయశాః, 

గృహా ష్వృద్దిమతా మృద్దిం దదాహ స మహాకపిః, 

సర్వేషాం సమతి.కమ్య రాక్ష నెయదస్య ఏర్యవాకా, 

ఆససాదాఒథ లక్మీవాకా రావణస్య నివేశనం. 

తత స్తస్మి నహ ముఖ్య నానారత్న విభూషితే, 
—0 

మేరుమందరసంకాశే సర్వమంగళశోఖితే. 

(రళ్శి'కేతో రిత్యాది) పంచ క్లోకీ. (వర్ణయిత్వేతి,) (ప్రతివర్ణయిక్వేతి సంబంధః, 

(తేషు శేష్వితి.) భవనేష్వితి 

1పవాళాదికాం, 

(తత ఇత్యాది.) సర్వమంగళళోభితే సర్వమం గళ్యదవ్యయు శ్రే. 

గృహవి శేషణం సమృద్ధిమత్సర ౦. బుద్ధిం 

41% 

SH: 

(౧౯౬. 

౧౮ 
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పదీ ప్ప మగ్ని ముక్సృజ్య లాంగూలా గే _పతిష్టతం, 

ననాద హనుమా స్వీరో యుగాంతజలదో యథా. _. ౨౦ 

శ్వసనేన చ సంయోగా దతివెగో మహాబలః, 

కాలాగ్ని రివ జజ్వాల (పావర్లత హుతాశనః. ౨౧ 

పది ప్ప మగ్నిం సవన స్తేష వేశ్మ స్వచారయతీ , 

అభా చ్చ్వషసనసంయోగా దతివేగో హుతాశనః, ౨౨ 

తానీ కాలంచనజాలాని ము కామణిమయాని చ, 

భవనా న్యవశిర్యంత రత్న వంతి మహాంతి చ. ౨3 

తాని భగ్నువిమానాని ని పేతు ర్వసుధాతలే, 

భవనా నీవ సిద్దానా మంబరా త్చుణ్యసంక్షయే. ఆళ్ల 

సంజజ్లే తుముల శబ్దో రాక్షసానాం (పధావతాం, 

స్వగ్భుహస్య పరితాణె భగ్నాత్సాహోర్జిత(శ్రియాం. 

నూన మషోఒగ్ని రాయాతః కపిరూపేణ హో ఇతి, ౨ xy 

— క కానుక వాలా 

(శ్వస నెనెతి.) పూర్ణం రావణాదిఖీతా వగ్న్యనిలౌ, ఇదానీం రాక్షసక్షయం దేవబలో 

చయం చ (సత్యాసన్నం ఏదిత్యా నిశ్శంకా వభూతా మితి భావః. ౨౦.౨౪ 

(సంజజ్ఞ ఇక్యాది) “న్వగృహస్య పరిత్రాణే భగ్నోత్సాహగత శ్రియా” మితి పాఠః, 
“స్వగ్భహస్యు పరిత్రాణ భగ్నోత్సాహోర్దిత శ్రియా” మిత్రి పా ఠరే-ఉత్సాహ శ్చ ఊర్జిత శ్రిశ్చ ఉత్సాహోర్జిత 

శ్రియ, భగ్న ఉత్సాహో క్రిత శ్రి యౌ యెషా మితి విగ్రహః. స్వగ్భహస్య సరితాణే భగ్నో 

తృాహానాం (శ్రిమతా ౦ రాక్షసానా మితి వాఒర్గః. హా ఇతి “నిపాత ఏకాజనాజి త్రి 
పరు తి వావ { కతి 0కి. 

D23U 
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(లంకాదహనం 

_కందంత్య న్పహసా పేతు _స్హృనరిధయధరాః శ్రియః. 
కౌ శ్చి దగ్నిపరీతేభ్యో హ ర్మ్యెభ్యో ముక్తమూర్ధజాః, Det 

పతంత్యో రేజిరేఒ్న భేభ్య స్వాదామిన్య ఇవా౭=ం౦బరాత్, ౨౭ 

వ(జవి(దుమవై దూర్యము కారజత సంపహితాకా, 

విచితా న్ఫవనా న్దాతూకా స్యందమానా న్లదర్శ సః, ౨అా 

* నాఒగ్ని _స్పృహ్యతి కౌష్ణానాం తృకానాం హరియూథపః, 

నా౬గ్న ర్నాాపి విశసానాం రాక్షసానాం. వసుంధరా. ౨౯ 

(క్రందంత్య ఇతి.) కాళశ్చిత్ స్త్రియః హార్మ్యేభ్యః "పేతు రితి సంబంధః. సు కేశవంశ్యానాం 

జననమా (శ్రే రుదేణ మాతృతుల్యత్వవర(ప్రదానేఒపి తదితరేషు తదభావాత్ _స్తనంధయధరత్వం. 

'అన్యజాతీయా శ్చ రాక్షసా స్తత సంత్యేవ, et 

(వతంత్య ఇతి.) అంబరాత్ పతంత్యః, అభేభో మేఘేభ్యః పతంత్యః, సౌదామిన్యః 

తటిత ఇవ, రేజిరే. ౨౭ 

(వ(జైతి.) భవనా నితి పులి ంగత్వ మార్గం, ధాతూ జా సువర్హాదిని, 'ధాతుస్తు గెరికే 

స్వర్ణ ఇతి దర్పణః, స్యందమానా౯ స్యందతః, అగ్నిత ప్పత్వేన (ద్రపీభూత స్వర్హాదీ నిత్యర్థః. ౨౮ 

ఆం న్నా అ 5 నూ ఇల్లీ (నాఒన్ని రితి.) కాష్టానాం తృణానాం చేతి సంబంధసామాన్వే షష. కష _స్టృణె శ్చే 

త్యర్థః. “పూరణగుణే”" త్యాదినా షష్టీ వా. అగ్నిః సృణి జ శ్చ న తృప్యతి, హరియూధథపః, "షె 
(0) లి 

'అగ్నేః న తృప్యతి అగ్నినా న తృప్యతి, అగ్ని పకే కెపణన న తృప్యతీ త్యర్థః, ఎవం వసుంధరా, 

విశ నానాం రాక్షసానాం విశస్తైః రాక్షసైః, న తృష్యతి లెతి యోజ్యం, అనేన రాక్ష సశవాకీర్ణా 

భూ రభూ దిత్యర్హః. ౨౯ 

క చాడా... నాడు దన వాల దా దా 

* రామానుజీయం. (నాఒగ్ని రిత్రి, .) “తృణానాం చ యథా తథా, హనుమాకా రాక్షనే సం(ద్రాకాం 

వే కించి న్న తృప్యతి, “న హనూమద్వి శే సానాం రాక్షసానాం వసుంధరే” తి పాఠః. 
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క్యచి త్కింశుకసంకాళా? క్వచి చృాల్మలిసన్నిధా ః, 

క్యచి త్యూంకుమసంకాళా శ్శిఖా వహ్నే శ్చకాశిరె._. కరా 

హనూమతా వేగవతా వానరేణ మహాత్మనా, . ' 

అంకాపురం౦ (పదగ్గం త (దు దెణ _తిపురం యథా. గా 

తత స్సు లంకాపురపర్వతా[ గే సముళ్టితో భీమసరాకమోఒగ్నిః, 

(పనార్య చూడావలయం (పదీపో హనూమతా వేగవతా విసృష్టః. 3 

యుగాంతకాలానలతుల్య వేగ స్పమారుతో౬గ్ని ర్యవృధే దివిస్పృక్, 

విధూమరశ్శి రృవనేషు. సకో రక్షళ్శరీరాజ్యసమర్ప్చితార్చిః. 5౩ 

ఆదిత్యకోటీసదృశ స్పుతేజా లంకాం సమాపాం పరివార్య తిస్టక-, 

శద్ద్ రనెకై రళని్నిసరూఢ్రై ర్భింద న్నీవాఒ౬ం౦డం (పబఖౌ మహేోగ్నిః. కళ 

(క్వచి దిత్రి,) విష జ్యాలాః. 30. 

(హనూమతేతి.) నను ఏతావత్సర్యంత మల్చబలతయా౭ఒపి తస్య హనుమకః కథ 
మెతాద్భశీ శక్తి? రిత్య.తాహ (రుదేణ తీపురం యథేతి.) “విష్ణు రాత్మా భగవతో భవన్యాఒమిత 

తేజసః. తస్మా ద్దనుర్జ్యాసంస్పర్శం స విషేహే మహేశ్వర” ఇత్యు క్రరీత్యా విస్వ్యాప్యాయిత తేజసా : 

రుదేణ (తిపురం యథా దగ్ధం తథా నేనేతి భావః, ౩౧ 

(తత స్ట్వతి.) లంకాప్పరపర్వ్యతా(గే లంకాపురాధార త్రికూటళిఖరే, తద్వ రిత్వా తస్యా 
స్తథా నిర్చైళః, సర్వత్యాగ్రస్థ లంకాప్పర ఇతి సరనిపాతో వా. చూడావలయం, జ్యాలాజాల మిత్యర 8. 

య్ మ్ అ అద అవ వా అల | ? తత్, (ప్రసార్య విస్తార్య, (ప్రదీ ప్పః విసృష్టః, గృహే ష్వితి శేషః. కం. 

(యుగాంతేతిఏ దివిస్పృక్ అృభంలిహః, . “హృద్యుభ్యాం జే రలు గ్వక్తవ్య' ఇతి. 
స్పమ్యా అలుక్ . ర క్షశ్శరీరాజ్యస మర్చి తార్చిః - రక్షశ్శరీరాణ్యేవా౬ఒ౬జా్యూని, తె సృమర్చితార్చిః అనాలే 

ఉతాపితజా+౭లః. 
ఆ థి ఆ. 

- _(ఆదిత్యకోటీతి) సమాప్తాం నిశ్ళేషాం, అశన్నిప్రరూడె 8 అశనిన న్నిషురెః, అండం _ _ యనా _ థియో nn ల 
[ది Sr డం అ | ళా 
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(లంకాదహనం) 

త త్రాంబరా దగ్ని రతిపవృద్దో రూక్ష ప్రభః కింశుకపుష్పచూడ:. 
నిర్వాణధూమాకులరాజయ శ్చ నీలోత్సలాభాః (పచకాశిరెజ(ఛ్రాః. 3౫ 

వజీ మహేం(ద న్రీదశేశ్వరో వా సాక్షా ద్యమో వా వరుణో=నిలో వా, 

రుదోఒగ్ని రర్కో ధనదశ్చ సోమో న వానరోఒయం స్వయ మేవ కౌలః.3౬ 

కిం (బహణ స్పర్వపితామహస్య సర్వస్య ధాతు శృతురాననస్య, 

ఇహాిఒ౬గతో వానరరూపధారీ రక్షోపసంహారకరః (పకోపః. 3౭ 

"కిం వైష్ణవం వా కపిరూప మేత్య రక్షోవినాశాయ పరం సుశేజః, 
అనంత మవ్య క్త మచింత్య మేకం స్వమాయయా సాం్నపత మాగతం వా. ౩౮ 

ఇత్యేవ మూచు రృహవో విశిష్టా రకోగణా _స్తత సమేత్య సర్వే, 

స్మపాణిసంఘాం సగృహాం సవృక్షొం దగ్దాం పురీం తాం సహసా సమీక్ష్య, క్రిడా 

(తశ్రేతి.) అంబరాత్ అందిరపర్యంతం, కింశుకప్పషృచూడ।ః త త్తుల్యశిఖః, నిర్వాణ 

ఎధయూమాకులరాజయః  ' పూర్వపూర్వదగ్గభవనాగ్నినిర్వాణస మయోత్తిత ధూ మైః వ్యా ప్తస జయః, అత 

ఏవ సీలోత్సలాభాః, నిర్వాణ ధూమానా౦ నీలవర్హత్వా దితి భావః. అ(భాః మేఘాః, పుల్లి ంగత్వ 

మార్గం, ' . ౩౫ 

మ శి ణా డ్ జ శీ; రాసేడు “ 
ఆధ రషివచనం (వజీ త్యాది.) మ్హాం(దః, వ జ్రీత్యాదివిశేషణం సామర్థ్య వి శేషద్యోత 

.నారం. ఉ తరత్రా ప్యేవ మేవ గతిః. యమకాలయో ర్మూ ర్రిభేదా న్న పునరుక్తిః. రకోపసంహారకర 
థి నా జారి —0 

అనీ అల్ల న్ ఒడ అల్ల అద్య అట అట 
ఇత్య్మత ఆర్ష స్పలోపః. (పకోపః ప్రకోపకృతమూ ర్రి విశేషః, (కం వైష్షవ మితి, అత్రాద్యో 

వాశబోఒవధారణే. “వా స్యా ద్వికల్పోపమయో రెవార్డె చ సముచ్చయి' ఇతి విశ్వః. ద్వితీయో 
ల 

వితర్కే.. అనంతం (తివిధపరిచ్చేదర హితం, అవ్యక్తం చకురాద్యగోచరం, అచింత్యం 'కేవలమనసో 

౬విషయం. ఏకం అద్వితీయం, య దె ్వష్టవం, సుతేజః పూజ్యం ధామ, తదేవ, స్వమాయయా 

.స్వాసాధారణయా ఒ౬ఒశ్చర ్థశ క్యా, కపిరూప 'మేత్య సాం్యపత మాగకం వా? ఇతి యోజనా. చ్రైష్షవ 

మితి స్వ్యారే ఆణ్. విషుశరీరాంతర్యా రీ తి వాఒరః. విశిషాః జానాధికొః, 
న థి లా ఎఖ థి యట జా 

"3౬-౩౯ 
~~ 
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సపకిసంఘా సమృగా సవ్నకె రురోద దీనా- తుములం సశబ్దం. ౪౦. 

హో తాత' హా పు పుత్తక కాంత మిత హో హా జీవితం భోగయుతం సుపుణ్యం, 

రకోధి రేవం బహుధా (బువద్బిః శబ్దః కృతో సూరతర స్పుఖిమః. - అగా. 

హుతాశ నజ్వాలసమావృతా సా హత పవీరా పరివ్ఫ త్తయోధా, 

ానూమతః (కోధబలాభిభూతా బభూవ శాపోవహ తేవ లంకా, ఆం. 

భజ్ క్వ వనం పాదపరత్న సంకులం హతా తు రకొంసి మహాంతి సంయుగే. 

దగ్గ్వా పురీం తాం గృహరత్న మాలిసిం తస్టా హనూమా నృవనాత్మజః కపిః. ౪౪ 

త్రకూటశృ్ళంగా(గతలే విచి(శే (పతిష్టితో వానరరాజసింహాః, 

(పదీ _పలాంగూలకృతా ర్చిమాలి వ్యరాజతా ౬-౬దిత్య ఇవాఒ౦ళశునూలీ. ఇ 

గపడేవ ళోకే దూరాహ్యానే చ హాళట్లో వ ర్రతే, హో జీవిత మిత్య్మత 

సంబుద్ధ్యలోప ఆర్షః. హత మితి శేష ఇత్యన్యే. “అభితసృమయానికషాహాప్రతియోగ' ఇతి ద్వితీయా, 

వా. దరిద్దె రశోచ్యత్వా ద్విశినష్టి (భోగ గయుతం సుపుణ్య మితి.) సుఖాడ్యం, సుకృత కఫలం చేత్యర్థః. 

ఘూరతరో? తీ వతరః అత ఏవ నుఖీమః భయంకర 8. భం_౪౧ 

(హుతాశేత్రి పరివ్ఫ త్త్రయోధా పరివృ త్తధటా, ౪౨ 

(ససంభ్రమతిఎ “హనుమా న్మహామనా" ఇతి పాఠః. “హనుమాకా మహాత్మే' తి పాఠే 
విషమవృత్త తం వా. స్వయంభుకోపోపహతాం, ప్రళయ భగవతా దగ్గా మిత్యర్థః, ౪౭. 

(౧౨ కేక తి) రత్నశబ్ద. స్ట్రేష్టవాచీ, తస్టా, పంకల్నికరార్యన్య సరిసమా _ప్పత్వా దుపరతో 
ద్యోగోఒభూ దిత్యర్థః. - : | ve ౪౫ 
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(హనుమతా సీతాయా అపత్సంభావనయా ఆత్మనిందనం) 

స రాక్షసాం సా న్ఫుఖహూం శ్చ హత్యా వనం చ భజ్ క్వా బహుపాదపం తత్. 

విసృజ్య రక్ భవనేషు చాఒగ్నిం జగామ రామం మనసా మహాత్మా. ౪౬. 

తత స్తు తం వానరవీరముఖ్యం మహాబలం మారుతతుల్య వేగం, 
మహామతిం వాయుసుతం వరిష్టం _పతుమ్హువు రగైవగణాళ్చ సర్వ. ౪౭ 

భజ్ కార వనం మహాతేజా హత్యా రక్షాంసి సంయుగే, 

దగ్ధ్వా లంకాపురీం రమ్యాం రరాజ స మహాకపిః. ౪౮ 

న తత్ర దెవా స్పగంధర్వ్యా స్సిద్దా శ్చ పరమర్షయః, 

దృష్టా లంకాం (పదగ్గాం తాం విస్మయం పరమం గతాః. ఇకా 

తం దృష్ట్వా వానర శేషం హనుమంతం మహాకపిం, 

కాలాగ్ని రితి సంచింత్య సర్వభూతాని త్మతసుః. ౫౦. 

దేవాశ్చ సరే మునిపుంగవా శ్చ గంధర్వవిద్యాధరనా గయక్షౌః, 

(స ఇతి) (జగామ రామం మన సేతి.) కృతకృత్యత్వా  (దామం గంతు 

మిమేసషే త్యర్తః. ౪౬. 
ఢా 

(తత స్తు త్ర మితి.) (వరిష్ట మితి.) బలవతా మితి శేషః. 

(దేవా శ్చేతి) పరా మిత్యన్య వివరణం అతుల్యరూపా మితి. అస్మి౯ా సరే ఏకపం౦ంచాళ 

* రామానుజీయం. “రరాజ స మహాకపి” రిత్యతఃపరం ఊఉ త్తరనర్గాదిభూతో “లంకాం 

సమస్తాం సందీప్యే' త్యయం లోకః కేసుచి త్కో శేషు (ప్రమాదా ల్లి భితః. 

[04] 
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భూతాని సర్వాణి మహాంతి తత జగ్ముః పరాం (పీతి మతుల్యరూపాం. ౫౧ 

. ఇతి (శ్రీమ్మదొమాయణే, సున్షరకాళ్లే, చతుఃపజ్బాశ స్సర్గః. 

అథ పజృపజ్భ్బాశ స్సర్గః 

వ 

లంకాం సమసాం సందీవ్య లాంగూలాగ్నిం౦ మహాబలః, 

నిర్వాపయామాసన తదా సముదే హరిసన త్తమః. ౧ 

సందీప్యమానాం విధ్వసాం (త _స్తరక్షోగణాం పురీం, 

అవేక్ష్య వానుమాకా లంకాం.చింతయావమాస వానరః. 

తస్యాఒభూ త్పుమహాోం స్తాసః కుత్సా చాఒ౬త్మ న్యజాయత, 

లంకాం (పదహతా కర్మ కింస్వి త్యుత మిదం మయా. 3 

ధన్యా సే పురుష శేషా యే బుద్దా కోప ముతితం, 
—_ ఆ థి థి 

నిరుంధంతి మహాత్మానో ద్వీప్త మగ్ని మివా౬౦భసా. ౪ 

చ్లోకాః. “తతో మహాత్యే” తి కోక “స్సరాక్షసా” నితి క్లోకో క్రార్థకతయా బహుకో శే స్వదర్శనా 
చ్చ (పకి స్త. బహుకో శే ప్వేతత్సర్గసమాప్రివిపర్యయః ఉ _త్తరసర్గారంభవిపర్యయ శ్చ దృశ్యతే.౫౧ 

ఇతి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూపషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సునర కాణవ్యాఖ్యా నే, 
(ట్ G 

చతుఃపజ్బాళ స్సర్గః. 

ననన వ. 

అథ పజ్బుపజ్బొాశ స్పర్షః, 

rr rr 

(లంకా మిత్యాది.) లాంగూలాగ్నిం 'సమ్ముదే' నిర్వాపయామా సే త్యన్వయః. ౧.౨ 

(త స్యేతిఎ కుత్సా నిందా. 
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(హనుమతా ఆత్మ కృత నిందనం) 

_కుద్దః పాపం న కుర్యా తః (క్రుద్ధో హన్యా ద్గురూ నపి, 

డుద్దః పరుషయా వాచా నర స్పాధూ నధిక్షి పెత్, 8! 

వాచ్యావాచ్యం (_సకుపితో న విజానాతి కరి చిక్, 
లా 

నా౬కార్య మి (_కుద్దస్య నాఒవాచ్యుం. విద్యతే క్వచిత్. జ 

య స్పముత్పతితం (కోధం కమయైవ నిరస్యతి, 

యథోరగ _స్త్వచం జీర్ణాం స చై పురుష ఉచ్యతే, ౭. 

ధీ గస్తు మాం సుదుర్చుద్దిం నిర్షజ్ల్ఞం పాపకృ తమం, 
DO ఢా ౧జి — 

అచింతయిత్యా తాం సీత్రా మగ్నిదం స్వామిఘాతకం. ౮ 

యది దగ్గా త్వియం౦ అంకౌ నూన మార్యాఒపి జానకీ, 

దగ్గా తేన మయా భర్తు రృతం కార్య మజానతా. డా 
ధి బా 

యదర్హ మయ మారంభ స్త్ త్కార్య నువసాదితం, 

మయా పొ దహాతా లంకాం న సీతా పరిరకితా, రాం: 

ఈషత్కాార్య మిదం కార్యం కృత మాసీ న్న సంశయ 8, 

తస్య (కోధాభిభూ తెన మయా మూలక్షయః కృతః. ౧౧ 

(యదిీతి. )జానక్యపి యది దగ్గ త్యన్వయః. ౫.౧౦. 

(ఈషత్కార్య మితి) ఇదం కార్యం అ న్వేషణ పూర్వకరావణ నిలయప రిజ్ఞాన సితాదర్శనతన్ని 

వేదనరూపం మహ త్కార్యం. ఈషత్కార్యం ఈషదవశిష్టకార్యం, అసమ్మగ(ప్రాయ మేవ కృవ 

మూసీతీ, రామని వేదనమా(త్రాన శేషం కృత మాసీ దిత్యర్థః. కిం త్విదానీం, డ్రోధాభిభూ తేన (కోధాంభెన, 

మయా, తస్య కార్యస్య. మూలక్షయః కృతః న సంశయః, విఫలీకృత మిత్యర్థః. ౧౧౫ 
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వినష్టా జానకీ నూనం న హ్యదగ్గః (పదృశ్యతే, 
అంకాయాం౦ కశ్చి దుర్దేశః సర్వా భస్మీకృతా పరీ. ౧౨ 

యది త ద్విహతం కార్యం మమ (పజ్ఞావిపర్యయాత్, 

ఇహైవ (వాణసన్నా్యాసో వుమా౭పి హ్యద్య రోచతే. ౧౩ 

కిమగ్నా నీపతా మ్యద్య ఆహోస్వి దృడబాముఖే, 

శరీర మాహో సత్త్వానాం దద్మి సాగరవాసినాం. ౧౪ 

కథం ఫీ జీవతా శక్యో మయా (దష్టుం హరీశ్వర, 
తౌవా పురుష శార్దూలౌ కార్యసర్వస్వమఘాతినా. ౧౫ 

మయా ఖలు త దేవెదం రోషదోషా తృఏదర్శితం, 

(_పధితం (తిష లోకేషు కపిత్వ మనవస్థితం. ౧౬ 

ధి గస్తు రాజసం భావ మనీశ మనవస్థితమ్, 

ఈశ్వరెణాఒపి య (దాగా న్మయా సీతా న రక్షితా. ౧౬ 

వినజ్ఞాయాం తు సీతాయాం కా వుభౌ వినశిష్యతః, 
తయో ర్వినాశే సుగ్రీవః సబంధు ర్వినశిష్యతి. ౧౮ 

a టు పా వత 

౧౨ 
సీతానాశే త త్తథైవ. స ఏవ తు కుత? ఇత్యతాహ (వినషేతి.) 

(య దీతి. విహతం యది సీతానాళా ద్వినష్టం యది, (పాణసన్న్యానః (వాణత్యాగః. ౧౩ 

(మయెతి.) కపిత్వం కాపేయం. అనవస్థితం, చాపలాత్మక మిత్యర్థః, ౧౪౧౬ 

(ధి గ స్తితి. ఎ)రాజసం భావం రజో గుణనిబంధన చెష్టావి శేషం, అనీశం నియామకరహితం, 
స్యతం'త మితి యావతి. అనవస్థితం కుర్వత్స భావం, ఈశ్వరేణాపి రక్షణసమర్థినాఒపి, రాగాత్ 
మాత్సర్యాత్ “రాగోఒనురాగే మాత్సల్యే ర్ క్రవర్తె కుసుంభక'* ఇతి యాదవ. యద్వా, రాగాత్ 
రజోగుణాక్. ఆ, గహా దితి యావత్. 

O౧౭. ౨(౧- 
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(హనుమతా సీతా పధావసంస్మరణపూర్యకం చారణవాక్య( శ్రవణం) 

ఏత దెవ వచ శు)త్యా భరతో (భాతృవత్సలః, 

ధర్మాత్మా సహళతుఘ్న। కథం శక్ష్యతి జీవితుం. ౧౯ 

ఇక్షాకువంశే ధర్మిషై గతే నాశ మసంశయం, 

భవిష్యంతి (పజా స్పర్వా శో కసంతాపపీడితాః. ౨0 

త దహాం ధాగ్యరహితో లుప్పధర్మార్థసం గహః, 

రోషదోషపరీతాత్మా వ్యక్తం లోకవినాశళనః. అకులు) 

ఇతి చింతయత స్తస్య నిమి త్రా న్యుప పెదిరే, 

అ ఆ. ఇ, నే ని పూర్వ మప్యుపలబ్లాని సాక్షా తున రచింతయత్. ౨౨ 

అథవా చారుసర్యాంగీ రక్షితా స్వేన తేజసా, 

న నశిష్యతి కల్యాణీ నాఒగ్ని రగ్నొ (పవర్తతె. ౨౩ 

న హా ధర్మాత్మన స్తస్య భార్యా మమితతేజస:ః, 

స్వచారి. తాభిగుపాం తాం స్ప్రష్టు మర్హతి పావకః. ౨9౪ 

నూనం రామ పభా వేణ వె దెహ్యా స్పుకృతేన చ, 

య న్మాం దహనకర్మాఒయం నాఒదహ ద్దవ్యవాహనః, ౨% 

(ఇతితి,) నిమి త్తా న్యుపపేదిరే, శుభశ ౦సినిమి తాని  పాదుర్చభూవు రిత్యర్థ 8. గాకా = ౨౨ 

ఎవం లోకదృష్ట్యాఒనర్హ మాశంక్య త త్త్వదృష్ణా్య సమాధ త్తే (అథవే త్యాదినా, ) నాఒగ్ని 

రగ్నో (ప్రవర్తతే, అగ్ని రగ్నిం న దహతీ త్యర్థ . ౨౩.౨౪ 

(నూన మితి.) దహానకర్మా భస్మీకరణస్వభావః, యత్ప్రభావా దయం మాం నాఒదహత్, 

న తా మేవ కథం దహతీ త్యర్థః. ౨ 
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(తయాణొం భరతాదీనాం (భ్రాతూణాం దేవతా చ యా, 

రామస్య చ మనఃకాంతా సా కథం వినశిష్యతి. ... ౨౬. 

యద్వా దహనకర్మాఒయం సర్వత (ప్రభు రవ్యయః, 

న మే దహతి 'లాంగూలం కథ మార్యాం _పధక్ష్యతి. ౨౭ 

పున శ్చాఒచింతయ _త్తత హనుమా న్విస్మిత స్తదా, 

హిరణ్యన్తాభస్య గిరే రలమధ్య (పదర్శనం, చరా? 

తపనా సత్యవా క్యెన అనన్యత్వాచ్చ భర్తరి, 

అపి సా నిర్దహే దగ్నిం న.తా మగ్నిః (పధక్యుతి, లా 

స తథా చింతయం స్తత దెవ్యా ధర్మపరిగహం, 

శుశావ హనుమా న్వాక్యం చారణానాం మహాత్మనాం. ౩6: 

అహో ఖలు కృతం కర్మ దుష్కరం హి హనూమతా, 

అగ్నిం విసృజతా౭ భిక్ష ౦ భీమం రాక్షస వేశ్మని. ౩౧. 
౬9 

(పపలాయితరక్షస్త్రీబాలవృద్దసమాకులా, 

జనకోలాహలాధ్మాతా (కందంతీ వాఒ(దికందరే. జ్ర - 

దగేయం నగరీ సర్వా సాట్ట, పాకారతోరణా, 
రా ర 

జానకీ న చ దగ్గేతి విస్మయోఒద్భుత ఏవ నః. 3౩౩ - 

(ఆహో ఇత్యాది.) (విన్మయో౭౬ ద్భుత ఏవ న ఇతి.) ఆయం విస్మయః అద్భుత 

ఏవ. “ఆద్భుత మాశ్చర్యం కల్యాణం చే! త్యుణాదిన్భ త్తిః. యద్వా, విస్మయః ఆశ్చర్యం, అద్భుత ః,. 

అభూతపూర్య ఇత్యర్థః. అద్భుతః అద్బుతరసః. తస్య స్థాయీభావో విస్మయః. తథా చ అద్భుత 

దివ అద్భుతర సతాం (ప్రాప్త ఏవ. మహా నయం విస్మయః, న విస్మయమా.త. ఇత్యర్లః. ౨౬-౩౩ 
ధ్ర 
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(హనుమతా సీతాం దృష్ట్వా ప్రతినివ ర్హనం) 

స నిమిక్తై శ్చ దృష్టార్థైః కారణై శ్చ మహాగుణై 8, 
బుషివా క్యైశ్చ హనుమా నభవ త్సీ)తమానసః. ౩౪ 

తతః కపిః (పా_ప్తమనోరథార్థ సా మక్షతాం రాజసుతాం విదిత్వా, 

(సత్యక్షత స్తాం పున రేవ దృష్ట్వా _పత్మిపయాణాయ మతిం చకార. 3౫ 

త్రి (బ్రమ దామాయతే, సుందరకాండే, సజఖృపజ్య్చొళ స్సర్గః. 

ఇకక... 

అథ షట్పజ్బొళ స్సర్గః 

తత స్తు శింశుపామూలే జానకీం పర్యుపస్థితాం, 

అభివాహ్య ఐవీ ద్ద పశ్యామి త్వా మిహా౬క్షతాం. ౧ 

నా కాకాలలాగానాడాానానాాడాయాలాడాా 

(స ఇతి.) నిమితెః దక్షిణాక్షీస్పందాదిభిః, దృష్టా ర్థిః దృష్టఫలసంవాదై ః కారణ ౪, సీశ్రా 

.పాతివ్రత్యరామ( పభావాదిలిః, బుషినాకే ERS చారణవాకె కై శ్రి. 32 

(తత ఇతి.) పూర్వం చారణవాకై ౮ న్విదిత్వా పునః (ప్రత్యక్షం దృష్ట్వా. తతః (పతి 

..వయాణాయ మతిం చకార, (పతియాస్యామీతి సంకల్పితవా నిత్యర్థః. 32 

అల చవ బల ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరావమాయణభూషణే, శృంగార తిలకాకఖ్యానే, సున్దర కాళ్లవ్యాఖ్యా నే, 

పజ్బాపజ్నాళ స్సర్గః. 

బంక 

అథ సషటృజ్బొశ స్సర్గః. 

శూ చక 

(తత ఇత్యాది.) 
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తత _స్తం (పస్ట్థితం సీతా వీక్షమాణా పునఃపునః, 

భర్తృ స్నేహాన్వితం వాక్యం హనుమంత మభాషత. 

కామ మస్య త్వ మేవై కః కార్యస్య పరిసాధనే, 

పర్యా _ప్తః పరపీరఘ్న యశగ్య సే బలోదయః. 
—— 

శర సు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్లనః, 
C౦ 0 

చమన 

(తత 

మాం నయే ద్యది కాకుతి స్థ స్త త్తస్య సదృశం భవేత్. 

త ద్యథా తస్య వి|కాంత మనురూపం మహాత్మనః, 

భవ త్యాహవళూరస్య తథా త్వ ముపపాదయ. 

త దర్శొపహితం వాక్యం (ప్రశ్రితం హేతుసంహితం, 

నిశమ్య హనుమాం స్తన్యా వాక్య ము_త్తర మ్మబవిత్. 

షప మేష్యతి కాకుత్ స్టో హర్యృక[పవర. ర్భృతః, 

య స్తే యుధి విజిత్యారీణా శోకం వ్యపనయిష్యతి. 

స్త మితి.) (ప్రస్థితం (పస్థానా ద్యుక్తం. 

వనభంగాక్షవధాదినా హనుమత శృక్రిం విజ్ఞాయ అసౌ రామాయ నివేద్య స్వయ మేవ 

సకలరాక్షససంహారపూర్వకం మమ నేతా మా భూ దిత్యభిప్రాయేణాఒ౬హ (కామ మితి.) అస్య 
రస స సవధపూర్వుకమ త్పాపణరూపకార్యాస్వ్య, బలో స తప్రకర్లః, సె నోతాన కార్యస్య సర్జరాకసవధపూర్వకమ(త్సాపణరూపకార్యసన్య, బలోదయః సత్త (ప్ర రః, సై నొత్తావనం 

వా, తే, యశస్యః యశస్క_రః, నతు రామస్వేతి భావః. ౯ 
ఇ 

తరి రామన్య కిం యశస్కర? మిత్యత్రాహ (శరై రితి.) తత్ స్యపరాకమేణ మన్న 
యౌ (ca 

యనం, తస్య కాకుత స్తస్య, సదృశం, ఏత దేవ మమా౭ధిలషితం. అన్యథా మే కథం ఏరపసత్నీత్వ 

మితి భావః. 

త చ్చ త్వదాయత్త మేవే త్యాహ (త ద్యధథేతి) వికాంతం విక్రమణం, 

బ్" 
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ఎవ మాశ్వాస్య వె దేహం హానుమా న్యారుతాత్మజః, 

గమనాయ మతిం కృత్వా వై దేహీ మభ్యవాదయక్. రా 

తత స్ప కపిశారూల స్యా ఇమినందర్శనోత్సుకః, 
య న్ 

ఆరురోహ గిర్మిశెష్ణ మరిష్ట మరిమరనః. జా 
© ర్ © 

తుంగపద్యకజూష్టాభి ర్నీలాఖి ర్యనరాజిభిః, 

సో_త్తరీయ మివాఒ౦భో దై శంగాంతరనిళంబిభి8. ౧౮౯౦ 

బోధ్యమాన మివ పత్యా దివా కరకరై శుభ క 

ఉన్మిషంత మివోద్దూతై ర్లోచనై రివ ధాతుభిః. ౧౧ 

తోయౌఘనిస్స్వనై. ర్మంద్రైః _పాదీత మివ పర్వతం, 

(పగీత మివ విస్ప్యమ్షై ర్నానా పష ్ససవణస్వ నె £. ౧౩ 

(తత స్స ఇతి.) అరిష్టం అరిష్లాఖ్యం. డా 

అధై నం గిరిం చతుర్దశ థోత్చేంక్షతే (తుంగే త్యాదినా.) పద్య కాః ఏద్మవర్షవృక్ 

పరిధానా లేఖ్యస్థానీయతయా విశేషణ మితి టబోధ్యం. సపరిధాన మివ స్టిత మితి శేషః. ఉ క్తరార్డ 

సో త్రరీయత్యోక్చేగక్షణాత్. (బోధ్యమాన మితి) శుభైః తరుతైః కరైః అంకభిః హస్తెళ్చ 

టోధ్యమాన మివ సితం, తత జాపక మాహా (ఉద్దూతె రితి.) ఉదూతె ౩ ఉదతే 8, లోచనై దివ 
@ చ్లా ణి 2 డా రాజ Mh 

స్టితై 8 ధాతుధిః, ఉన్మిషంత ౦ పశ్యంత మివ స్థితం, కోయౌొఘనిస్వనై ః గిరినది ఘో షః, మంసైైః 

గంభీరై * (పాధిత మివ ప్రాధ్యెతుం పవృ త్త మివ, అఆదికర్మణీ కర్తరి రక్తః. అదీయాన మివే 

క ॥ Ww అలీ వె జ వరంతమూఈ ద 2 జ ఆద ఆట ని ఖ్ సవణాని, తేషాం. 

త్యర్థ క (పృస్రవణస్వ్యనై పర్య లా దృహిః (ప్రవహంతి జలాని (పస జే 

స్వనైః, (పగీత మిన గాతుం (పవృత్త మివ, గాయంత మివే త్యర్థః, ఆదికర్మణీ కర్తరి ర్తశిం 

[59] 
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దెవదారుభి రత్ఫ్యుచై రూర్ల బాహు మివ స్థితం, 

_పపాతజలనిర్హాషెః (పాడుష్ట మివ సర్వతః, ౧౩ 

వేపమాన మివ శ్యామః కంపమానై_ శృరద్ద నై ః, 

వేణుఖి ర్యారుతోద్దూతై ః కూజంత మివ కీచకై 8 ౧౪ 

నిశ్శ్ళషసంత మివ వా౬మర్షా దరె రాశీవిషో త్తమెః, 

సేహారకృతగంభిరై ర్యాయంత మివ గహ్యర 8. ౧౫ 

మేఘపాదనిభై 8 పాదైః (షకౌంత మివ సర్వతః, 

జృంభమాణ మివా౭౬కాశే శిఖర ర భమాలిభిః. ౧౬ 

కరాకై శ్చ బహుధా కీర్త శోభితం బహుకందరై ః, 
మూ 

నాలరాలాశ్వక ర్లైశ్చ వంశైశ్చ బహుభి ర్భృతం. ౧౭ 

(కః నదడారుభి రితి, ) ఉర్ణ బాహు మివేతి తపోవిశేష ఉచ్యతే, (ప్రపాతజలని ర్హోపె షె& = (పపాతాః భృగవః, 

వ పాత స్తు తటో భృగు" రిత్యమర:ః. తేషాం జలాని, తేభ్యః సతంతో నిర్హ రా ఇత కర్ణః, తెషాం 

నిరోషెః, ప్రాక్రుష్ట మివ ఆ కోశంత మివ, పూర్వవతీ క్ర కః, శరది యే ఘనా "భవంతి తే శరద్ధ్ద నాః, 

శరత్కాలపుష్పిణ స్స _ప్పచృదాదయః, తై ళ్ళుభీభూతై * జరయా కంపమాన మివ స్థిత మిత్యర్థః, 
'శరద్వనై " రితి పాఠే, బహువార్థికనృక్షై రిత్యర్థః. శరవతై రితి వాఒర్ణః. తకారాంతోఒప్య స్త 
శరవణే జాతస్య కృపాచార్యస్య 'శారద్వత' ఇతి నామదర్శనాత్ . కీచోకై ౩ కీచకాఖై స్య ర్వెణుభిః, 

త దాహా౬మరః, “వేణఐవః కీచకా స్తే స్యు రే సనం త్యనిలోద్దతా' ఇతి, ఆశీవిషో త్రమెః నిశ్వసం౦ంత 

మివ సర్ప.ద్దనిశ్వానై ర్నిశ్వస౦త మివ, అమర్హాత్ , హానుమతి (కోధా దిత్యర్థ 8, నీహారకృత 

ల! గంభీరై శ్చ, గహ్వరై కి గుహాఖిః, ధ్యాననిరుద్ధం దియస్థానీయై =, ధ్యాయంత 
er జ ర్త Ss త్త 

మివ స్థితం. నిరుర్దెంద్రిమన్వారా ధ్యానారూఢథ మివ స్థిత మిత్యర్థః.. మేఘపాదనిభై ౩ మేఘావ. 
రోహానిరై *, పావై: (పత్యంకపర్వతై ౩, (ష్మకాంత మివ గంతు ముద్యు క మివ, హపూర్వవత్ కః. 
జృంభమాణ మివ గాత్రభంగం కుర్వాణ మిన, అ(భ్రమాలిభిః మెఘమాలావద్న్శిః, బహుధా కీరెః. 

౯9 
యనా 



(హనుమతా అరిష్టపర్వతారోహణమ్) 

లతావితానై ర్వితత్రె౪ పుష్పవద్ని రలంకృతం, 

నానామృగ గణా కర్ణం ధాతునిష్ట్యందభూషితం. రాలా 

బహుపసవణో పేతం శితాసంచ యసంకటం, 

మహర్షి యక్షగంధర్వకిన్నరోరగ సేవితం. ౧౯ 

లతాపాదపసంఘాత౦ సింహాధ్యుషితకందరం, 

వ్యా_ఘసంఘస మాకీర్ణం స్వాదుమూలఫల[ దుమం. ౨౦ 

త మారురోహ హనుమాక౯ా పర్వతం సవనాత్మజః, 

రామదర్శనశీ ఘేణ (పహ ర్షణా౬భిచోదితః, 
ంచ్మి 

తేన పాదతలా। కాంతా రమ్మెషు గిరినానుషు, 

సఘోషా స్పమశీర్యంత శిలా శ్చూర్జికృతా _స్తతః, ౨౨: 

సత మారుహ్య శై లెం్యదం వ్యవర్గత మహాకపిః, 

దక్షిణా దు_త్తరం పారం పార్హయకా లవణాంభసః. ౨౩. 

అధిరుహ్యూ తతో వీరః పర్వతం సవనాత్మజః, 

దదర్శ సాగరం భీమం మీనోరగని షెవితం. 3౪ 

em న న 

హనుమత్పాదస్పర్మ్శేన శథిలై రిత్యర్థ 8. ధాతునిష్ట్యందః ధాతు సావః, లతాపాదపానాం సంఘాతో 

యస్మి న్నితి వ్యధికరణబహుఏహిః, రామదర్శన శీ ఘెణ రామదర్శనత్వరావతా. 
౧౨౨౧ 

(తేనేతి) చూర్తీకృతా స్స్పమశీర్యంత, యథా చూర్తీకృతా భవంతి తథా సమశీర్యంతే 

త్యర్థ శి. 
95 

(స త మితి) దక్షిణాత్ దక్షీణపారాత్, ప్రార్ణయకః, గంతు, మితి శేషః. ౨౩.౨౪ 
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స మారుత ఇవాఉట౬కెాశం మారుతన్యాఒఒత్మసంభవః, 

చే హరిశార్లూలో దక్షిణా దుత్తరాం దిశం. ౨౫ 

స తదా పీడిత స్తన కపినా పర్వతో_త్రమః, 

రరాస నహ త ర్ఫూతైే 8 (పవిశ న్వసుధాత లం. 

కంపమానేె శ గిఖురె 8 పత ది రపి చ (దుమైః, ey 
యె యి 

తస్యోరు వెగోన్మథితాః పాదపాః పుష్పళాలినః. 

నిపేతు ర్ఫూతలే రుగ్లా శృ కాయుధహతా ఇవ, ౨౭|| 
౬9 

కందరాంతరసంస్థానాం పీడితానాం మహౌజసాం, 

సింహానాం నినదో భీమో నభో భిందకా స శుశువే, ౨౮|| 

(స_స్తవ్యావిద్దవసనా వ్యాకులికృతభూషణాః, 

విద్యాధర్య సృ్పముత్పేతుః సహసా ధరణీధరాత్, ౨౯|| 

అతి సమాణా బలినో దీప్రబిహ్వా మహావిషాః, 

నిపీడితశిరో గీవా వ వ్య పెష్టంత మహాహయః, sou 

(స మారుత ఇతి.) స హరిశారూల ఇతి సంబంధః. పితృతుల్యవేగన త్రం సూచయతి 
(మూరుతస్యేతి.,) ౨౫ 

(స త దెతి.) తె ర్ఫూతైః త తత్యజంతుభిః, ౨౬౪ 

(త స్యేతి రుగ్గాః, శీర్లా ఇతి యావత్. శ కాయుధహాతాః వ(జహతాః, ౨౭౪ 

(కందరాంత రతి.) నభో, భిందకా భింద న్నివ, మహా త్తాయాం తాత్పర్యం. ౨౮౪ 

(స స్టేతి.) (ససాని వ్యావిద్ధాని చ వసనాని యాసాం తాః (స న్తవ్యావిద్దవసనాః, ౨౯4 

(ఆకిప్రమాణా ఇతి నిపీడికశిరో,గీవాః, కిథిలపతితశిలాతలై రితి శేషః, కిం4 
rh ————————_ 

శః 'వ్యచేష్టంతే' తి షారే పీడయా అలుఠ న్నిత్యర్థ 8. ఇతి తిలకం. 
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(హనుమతా అరిష్టపర్వతాత్ సముద్రలంఘన ౦) 

కిన్నరోరగగంధర్భయక్షవి ద్యాధరా స్తదా, 

కేడితం తం నగవరం త్య కా గగన మాసితాః, 
ఆ థి 

స చ భూమిధర (శ్రీమా నృలినా తేన పీడితః 

సవృక్షశిఖరోద్య గః (పవివేశ రసాతలమ్, 

దశయోజనవినార ప్రీంశద్యోజన ముచ్చితః. 

ధరణ్యాం సమతాం యాతః స బభూవ ధరాధరః, 

స లిలంఘయిమ ర్భీమం సలీలం లవణార్థవం. 

కల్లోలాస్సాల వేలాంత ముత్పపాత నభో హరిః, 

ఇతి (శ్రమ దామాయణే, సున్దరకాళ్లే, షట్ప కాళ స్సర్గః. 
a 

ననన 

(స చేతి) సవృక్షశిఖరోద్య గః = సవృక్షై 9ఖరైె 8 ఉద్యగః (శ్రేష్టః, 

(స ఇతి.) కల్లోలాస్ఫాల వేలాంతం తరంగ. రాస్పాల్యమానతీరోపాంతం. 

£37 

sou 

2 _౨(| 

334 

౩ yu 

ఇతి శ్రీ గో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషతణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్హర కాజ్జువ్యాఖ్యానే, 

షట్పజ్బ్చొశ స్సర్గః. 

ఆమమ్హాక్తకకలల- 
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అధ స స_ప్పప కాశ స్సర్గః 

EY We fr 

సచందకుముదం రమ్యం సార్మ్క_కారండవం శుభం, 

తిష్య(శవణకాదంబ మ(భశె వాలళాద్వలం, గా: 

పునర్వసుమ హామీనం లోహితాంగమహా(గహం, 

బరావతమహాో హోద్వీపం స్వాతీహంసవి లోళితం, యం 

వాతసంఘాతజాతోర్మిచందాంకుశిశిరాంబుమత్, 

భుజంగయక్ష గంధర్వ(వబుద్ధకమ లోత్సలం. 3. 

హనుమా న్మారుతగతి ర్మహానౌ రివ సాగరం, 

అపార మపరి. శాంతః పుపువె గగనార వం. లం" 
౧౧ ౯9 

(గసమాన ఇవా౬౬రాళశం తారాధిప మివోల్లి ఖా, 

హర న్నివ సనక్షతం గగనం సార్మమండలం. > 

అథ స పపజక్చొశ స్సర్గః 
అటో 

“ఉత్పపాత నభో హరి” రిత్యు కం. తల్ల ంఘనం రూపకేణ చతుర్చి ర్వర్గ యతి (సచర్శదే 

త్యాదినా.) కారండనః జలకుక్కు.టః, కాదంబః కలహంసః “కాదందిః కలహంస స్పా" దిత్య 

మర, అ(భ్రశై వాలశాద్వలం 'మెఘస్య క్రైవాలత్వెన పర్యంతస్పశాద్వల త్వేన చ రూపణం. 

లోహితాంగః అంగారకః, స ఏవ మహ్మాగహః మహా(గాహః యస్య తం, ఐరావతస్యాఒభ్రమాత౦ం గత్వే 

నాఒ[భగామిత్యా తత సంభవః. విలోళితం అవగాఢం, వాతసంఘాతజాతోర్మయ ఎవ చం(ద్రాంశవః, 

తైః, ిశిరాంబుమత్ కీతళజలవత్. భుజంగాదీనాం కమలోత్పలత్వేన రదూపణం త త్తద్యర్హభేదేన, . 

అత్ర గగనస్యా౭ర్షవత్వేన, చ౦దద్రాదీనాం కదనయవకుముదాదిత్వేన చ రూపణా తృావయవరూపకం, 

తస్య నౌ రివేత్యుపమయా తిలతండులవ త్సంసృష్టిః. yg 

అభ తదే వోత్చ్రెక్షయా వర్గ్హయతి ((గసమాన ఇ వేత్యాదినా.) ౫. 



సుందరకాండే _- సపవ౦చాశ స్సర్గః 439 
nn) 

(హనుమతా ఆకాశేన ప్రతినివర్తనం) 

మారుతస్యా౬ఒత్మజ శ్రీమా న్క_పి రో్యమచరో మహోకా, 

హనుమా న్మెఘజాలాని వికర్ష న్నివ గచ్చతి. 
య 

[5 

పాండరారుణవర్డాని నీలమాంజిష్టకాని చ, 

హరితారుణ వర్జాని మహా(ధ్రాణి చకాళిరే. (౮ 

(పవిశ న్న(భజాలాని నిషుతం శ్చ పునః పునః, 

(పచ్చన్నశ్ళ్చ (పకాశ శ్చ చందమా ఇవ లక్ష్యతే. రా 

వివిధా భఘనాపన్న గోచరో దవళాంబర:ః, 

దృళ్యాదృశ్యతను ర్వీర _స్తదా చందాయతేఒ౦బరే. ౬ 

తార్థ్యయ మాణో గగనే బభాసే వాయునందనక8, 

దారయ న్మెఘబ్బందాని నిష్పతం శ్చ పునః పునః. ౧౦ 

నద న్నాదెన మహతా మేఘస్వనమహాస్యనః, 
(పవరా (నాక్షనా౯ా హత్యా నామ విశావ్య చాత్మనః. ౧౧ 

(పాండ రతి. వ్య కావ్య క్రవాచిత్వేన అరుణశబ్దయోః కథంచి దపౌనరు కక మున్నేయం. 

“యద్వా, “అరుణః కృష్ణ్లలోహితి ఇత్యమరశేషః. మహా ధ్రాణి చకాశిరే, హనుమత్సంపర్కాా దిత్యరః. 
i క్ర | డె 

అన్యథా వాజ ఎయశ ర ద్వర్హనవ దభ్రవర్షనన్యాఒస ౦ గతత్వాపాత 8. వహానుమత స్రేజస్విత్వేన 'మేఘానాం 

నానావర్లత్వాప తిః సూ ర్యేందున ంపర్కవత్ . ౬_--౮ 
రొ ఎవి 

(వివిధేతి) వివిధే ప్వభ్రఘనేమ మేఘసంఘాతేషు, ఆపన్నగోచరః (ప్రా ప్పవిషయః, 
లబ్బమార్ష ఇతి యావత్, ధవళాంబర:ః శుక్ల వాసాః, దృశా్యద్భశ్యతనుః, మేఘాంతః పవేశనిష్క౪మ 

ణాభ్యా మితి భావః. చంద్రాయతే చంద్ర ఇవాఒ౬చరతి. డా 

(తార్జ్యాయమాణ ఇతి.) తార్జ్య ఇవా౬౬చర ఇ తార్థ్యాయమాణః, ఉభయ “తోపమానా 

.దాచారే' “కర్తుః క్యజ్ సలోవ శ్చే'తి క్యజ్. ౧౦-౧౧ 
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ఆకులాం నగరీం "కృత్వా వ్యథయిత్వా చ రావణం, 

అర్హ యిత్వా బలం ఘోరం వె దేహీ మధివాద్య చ. 

ఆజగామ మహాతేజాః పున ర్మధ్యేన సాగరం. ౧-౨౪ 

పర్వతేం(దం నునాభం చ సముపస్పృళ్య ఏీర్యవాకా. 

జ్యాముక్త ఇవ నారాచోే మహా వెగోఒభ్యుపా గతః. ౧౭|| 

స కించి దనుసం, పా ప్తః సమాలోక్య మ హేగిరిం, 

మ హెరదం మేఘసంకాశం ననాద హరిపుంగవః, ౧౪౪ 

© 

నద న్నాదెన మహాతా మేఘస్వనమ హాస్వనః, ౧౫౪. 

స తం దేశ మనుషప్రా ప్తః సుహృదర్శనలాలసః 

ననాద హరిశార్డూలా లాంగూలం చాఒప్యకంపయత్ . ney 

తస్య నానద్యమానస్య సువర్ణచరితే పథ్. 

ఫలతీ వాఒస్య "ఘో'షేణ గగనం నార్భ్శ మండలం, eu 

యే తు తతో త్తరే తీరే సముదస్య మహాోబలా 8. 

పూర్వం సంవిష్టితా శూరా వాయుపుతదిదృక్షవః, ౧౮! 

మహతో వాయునున్నస్య తోయద స్యేవ గరితం, ౧౯ 
జ్ 

(పర్వతేం్యద్ర మితి సునాభం మైనాకం. ౧21-౧౩౪ 

(స ఇతి.) కించిదనుసం, పా పః మెనాకా తృరం కంచిత్ 'పదేశం (పా పః. ౧౪|[.౧౫4 
ఎ యా a CC oD 

(స త్ర మితి, లాలసః సాఖిలాషః, తం దేశం సుహృదావాస సమీప ప్రదేశ O ॥ OE (6 

(త స్యేతి) నానద్యమానస్య పునః పున ర్బృశం నదత ఇత్యర్ద 8. ఫలతీవ దళతీవ. ౧౭|| 

(యే త్విత్యాది.) వాతనున్నస్య వాతసంఘట్టిత స్య, ౧౮౪-౧౯ 
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పంచాశ స్ప ర్ల ః Ath 

(హనుమతః, (ప్రత్యాగమనేన వానరాణాం సముత్వాహః 

శు(శువు సె తదా ఘోష మూరువేగం హనూమతః. 

తే దీనమనస స్సర్వే శు శువుః కాననౌెకనః. 

వానరెం[దస్య నిరోషం పర్లన్యనినదోపమం. ౨౦౪ 
యె జ 

నిశమ్య నదతో నాదం వానరా స్తే సమంతతః. 

బభూవు రుత్చుకా స్సర్వే సుహృద్దర్శనకాండీ ణః, ౨౧|| 

చాంబవాకా న హరి శేష్టః పీతిసంహృష్టమానసః. 

ఉపామంత్య హరీజా సర్వా నిదం వచన మ్మ బపఏత్, ౨౨|| 

సర్వధా కృతకార్య్వోఒసౌా హానూమా న్నా౬|[త సంశయః, 

న హ్యస్యా౬కృతకార్యస్య నాద ఏవంవిధో భవేత్, ౨౩౪ 

తస్య బాహూరువేగం చ నినాదం చ మహాత్మనః. 

నిశమ్య హరయో హృష్టాః సముత్పేతు స్తత స్తతః, ౨౪|| 

తే నగ్మాగా న్నగా(గాణి శిఖిరా చ్చిఖరాణ్ చ, 

(పహృళ్టా సృమపద్య్వంత హనూమంతం దిదృక్షవః, ౨౫|| 

(ఘోషం ఊరువేగ మితి) ఊరువెగజన్యం ఘోష మిత్యర్థః. ౧౯౪ 

(తే దీనమనస ఇతి.) అనిష్టశ్రవణశంకయేతి భావః. ౨0u—2౨34 

(త స్యేతి.) నిశమ్య, జ్ఞాత్వే త్యర్థః. యద్వా, దృష్ట్వా చే త్యధ్యాహోర్యం. అన్యథా 

బాహూరు వేగసదానన్వయాతీ్ ం DU 

సముక్పేతు రిత్యు క్రం వివృణోతి (తే నగా(గా దితి.) నగాగాత్ వృక్షా గాత్, 

సమపద్యంత సంఘీభూతాః, 321 

[56] 
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యు 

మ్ క్ాం మూ Sy ఆ అద 9 తె (పతాః వె దపా గెమ గృహ్య శాఖా స్సువిష్టితాః, 

వాసాంసీవ (పశాఖా శ్చ సమావిధ్యంత వానరాః, ey 

గిరిగహ్వరసంలినో యథా గర్లతి మారుతః. 

ఎవం జగర్హ బలవాకా సానూమా న్మారుతాత్మజః, 21 

త్త మభ ఘననంకాశ మాపతంతం మహాకపిం. 

స్య “నై అడ ఒర సా న్ 
దృష్టా తె వానరా స్సర్వే తస్థుః ౯ ౦జలయ _స్తదా, ౨రా౪U 

b=) 

తత ను వెగవాం సస స్య గిరే ర్లిరినిభ8 కపిః, 
— 0 అలానే 

నిపపాత మహాందస్య శిఖ'రే పాదపాకులే, ౨౯|| 

హర్టిణా౬2౬పూర్యమాణో=౬సౌ రమ్యే * పర్వతనిర్ల రె, 
ం ర 

ఛఇన్నపక ఇవా౬౬కాళా తృపొత ధరణీధరః, ౩04 

తత సె (పీతమనసః సర్వే వానరపుంగవాః. 

హాసుమంతం మహాత్మానం పరివా ర్యోపతస్థిరే, Bou 

పరివార్య చ తే సర్వ పరాం (పీతి ముపాగతాః. ౩౨ 

(త ఇతి.) (అతా ఇతి "హేతుగర్భం విశేషణం. యథా మనుష్యాః దూరస్లన్వకీయానయ 
థి 

నాయ వాసాంసి ధూన్వంతి తథా వానరా శ్చా౬నోకన్యాహ్వానాయ పుష్పిత ళాఖా; గృహీత్వా, (పశాఖాః 

వా గకాఖాః, సమావిధ్యంత పర్య భామయకా, ౨౬ ౪..౨౭(| 

(త మితి, అ|భఘనసంకాశం అభసమూహతుల్యం,. ౨౮|| 

(తత స్తితి) నిపపాత నిర్భర మా(కౌంతవా క. ౨౯4 

(హరైణేతి . (సపాతేతి, .) అచ్చిన్నపక్షస్య పొతాసంభవా చ్చిన్నపక్ష ఇత్యు క్రం, 304=3.౨ 

Cn 

* పర్వతనిర్హ రె నిర్హర[ప్రవర్తకే 3ఖరే ఇత్యర్ష ఇత్యేకే. శమనివృ త్తయే జల ఏవ పతిత 
ఇత్యన్యే. ఇతి తిలకం, 
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(హనుమతా' వాన రెభ్యః సీతాదర్శనకథనం) 

(పహృష్టవదనా స్సర్వే త మరోగ ముపాగతం, 

ఉపాయనాని చాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ. 

(పత్యర్చయన్ హరి_ళష్టం హారయో మారుతాత్మజం, (ఏ { ~~ 

హానుమాం స్తు గురూ న్వృద్ధా నాంబవ(త్సముఖాం _స్తడా., 

కుమార మంగదం చైవ ని సోఒవందత మహాకపిః, sey 

స తాభ్యాం పూజితః పూజ్యః కపిభి శ్చ (పనాదిత:ః. 

దృష్టా స్తెత్రి వ్మ్కౌంత స్పంక్షే పేణ న్యవెదయతి, ౩ ౫|| 

నిషసాద చ ప నా స్తేన గృహీత్వా వ వాలిన సుతం, 

రమణీయే వనోబ్దేశే మ హేందస్య గిరే స్తదా, 

హనుమా న్మబఏ దృష స్తదా తా న్వానరర భాకా. ౩8 
PY” అజం ర్మ 

అశోకవనికాసంస్థా దృష్టా సా జనకాత్మజా, 

రక్ష మాకా సు ఘోరాభీ రాకసీభి రనిందితా. కరా 

ఏకవేణీధరా బాలా రామదర్శనలాలసా, క్ర 

ఉసవాసపరి శాంతా జటిలా మవినా కృశా. ణా 

తతో దృష్టేతి వచనం మహార్ధ మమృతోపమం, 

నిశమ్య మారుతే స్పర్వే ముదితా వానరా భవకా. ౪౦ 

(ప్రహృష్టవదనా ఇతి -) 'ప్రహృష్టవదనాః (ప్రనన్నముకాః, అన న్నితి శేషః. అరోగం, 
లు 

లా 

ల 

కుశలిన మిత్యర్థః. ఉపాయనాని ఉపహారాకా. . 33 

(హనుమాం స్త్వి త్యాది.) (కుమార మంగదం చేతి.) స్వామిత్యా దితి భావః. ౩౪Y__౭జా 

(తత ఇతి.) భవకా అభవకా, అనిత్యత్వా దడభావః. ౪0 
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కళం త్యన్యే నద౦ త్యన్యే గర్హం త్యన్యే మహాబలాః, 

చక్రుః కిలికిలా మన్యే (పతిగర్హంతి చాపరే. ౪౧ 
జ 

కేచి దుచ్చితలాంగూలాః (పహృష్టాః కపికుంజరాః, 
1 ట్ర 

అంచితాయతదీర్హాణి లాంగూలాని (పవివ్యధుః,. లై 

అపరే చ హనూమంతం వానరా వారణోపమం, 

ఆప్పుత్య గిరిశృంగేభ్యః సంస్పృశ ౦తి స్మ హర్ష తాః. ల 

ఉ_క్రవాక్యం హ హానామంత మఠిగద _స్ప మథా౬ఒబఏత్, 

సర్వేషాం హరివీరాణాం మధ్య వచన ముత్తమం. ల 

సక్స వ్ర్యే న తేక కశ్చి తృమో వానర విద్య తె, 

య దవప్తుత్య ని స్తీర్ణం సాగరం పున రాగతః. 9 

ఆహో స్వామిని తే భక్తి రహో వీర్య మహో ధృతిః, 

దిష్ట్యా దృష్టా త్వయా దెవీ రామపత్నీ యశస్వినీ. 

దిష్టా త్యక్యతి కాకుత్ స్థ శోకం సీతావియో గజం, ey 

(క్వేళంతీతి) ష్వేళంతి సింహనాదం కుర్వంతి. నదంతి అవ్య క్తళబ్దం కుర్వంతి, గర్జంతి 

Re) వృషభనౌదం కుర్వంతి, కిలికిలా౦ స్వజాత్యుచిత కిలికిలాశద్దిం, 

(కేచి దితి.) అంచితాయకతదిర్హాణి - అత దీర్చపదసన్నిధానా దాయతపదం స్తూలపరం. 
న 

(పవివ్యధుః. లాంగూలా నుద్ధృత్య 4 భూమా వతాడయ న్నిత్యర్గః, ల 

(అసరే చేతి సంస్ఫ శ ౦తి, ఆలింగంతీ త్యర్ణః. Y3౩_౪౪ 

(సత్త్వ ఇతి,) అవప్పుత్య విస్తీర్ణ మిత్యంగ దేతర వ్యావృ త్తిః, పున రాగత ఇత్యంగద 

వ్యావృ త్తిః, ౪౫.౯౬౪ 
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(జాంబపదాదిభిః లంకావృ త్తాంతపరి ప్రశ్నః) 

తతో౬ఒంగవం హనూమంతం జాంబవంతం చ వానరాః. 

పరివార్య (పముదితా భేజిరే విపులా శిలా, vey 

(శోతుకానూ స్పము[ దస్య అంఘనం వానరో త్తమాః. 

దర్శనం చాపి లంకాయా సీతాయా రావణస్య చ, 

శస ఆలె భి తస్థుః (వా అయ స్సర్వే హనుమద్వదనోన్ముథా:. ణా 

తసౌ త్మ్యతాఒంగద (శ్రీమా న్వానరై రృహుభి ర్భృతః, 

ఉపాస్యమానో విబుధి. రిప్ చేవపతి ర్యథా. ౫0 

హనూహురా కీర్తి మతా యశస్వినా తథా౬ంగ దెనా౬ంగదబద్దబాహునా, 

ముదా తదా౬భ్యాసత మున్నత మ్మహ న్మహీధరా(గం జ్వలితం (శ్రీయాఒభవత్ .౫౧ 

యం శ్రమ ౨[దామాయణో, సుందరకాండే, స పపజ్య్బాళ స్సర్గః, 
—0 a 

ర 

(హనూమరేతి) కీర్తి మతేతి హనుమద్విశేషణం. యశస్వినే త్యంగదవిశేషణం. 

భృత్యకీ ర్యా స్వామిన:ః క్రీర్రిః, అన్యథా పౌనరు క్యాత్ . యద్వా, బుద్దిమ_త్త్వజన్యా కి ర్తి, 

శెర్యజన్యం యశ 8. 
౪౭౪.౫౧ 

ఇతి (శ్రీ గో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణొ, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సుందర కాణ్ణవా్యాఖ్యానే, 

స పపజ్బొశ స్సర్గః. 
0 



లు 
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అధ అష్టపజ్బొశ స్సర్గః 

తత _స్తన్య గిరె శృంగే మహేందస్య మహాబలాః, 

హనుమ(త్సముఖాః (పీతిం హరయో జగ్ము రుత్తమాం. ౧ 

తం తతః (పీతిసంహృష్షః (పీతిమంతం మహాకపిం, 
౭0 

జాంబవా న్యార్యవృ తాంత మపృచ్చ దనిలాత్మజం. యం 

కథం దృష్టా త్వయా దేవీ కథం వా తత్ర వర్తతే, 

తస్యాం వాసః కథం వృ తః (కూరకర్మా దశాననః, 0 

తత్త షత స్సర్వ మేత న్నః (ప(బూహి త్వం మహాకౌే, 

్యశుతార్జా శ్చింతయిష్యామో భూయః కార్యవినిశ్చయం, ల 

య శ్చార్గ స్తత వక్తవ్యో గతై రస్మాభి రాత్మవాకా, 

రక్షితవ్యం చ య _త్తత త దృవా న్వ్యాకరోతు నః. ౫. 

ఖీ న 4 జ్ 

అథ అష్టపజ్బాశళ స్సర్గః, 

—ప— (0 ge — 

(తత _స్తస్యే త్యాది) 

(త మితి.) కార్యవృ తాంత ౦ కార్యవిషయనృ త్తాంతం, సితాడర్శన విషయవృ తాంతం, ూ ఆ 
జంట 

(కథ మితి.) కథం కేన (ప్రకారేణ, కథంవృ త్తః కీదృగ్వ్యాపార*. ౩ 

(త్త సత ఇతి.) త త్త్వకథనస్య (ప్రయోజన నూహ ((శుతార్జా ఇత్యాది.) ళో 

(య శ్చేతి) తత రామసన్నిధా, యోఒరో, వక్తవ్యః నక్తు దుర్షః. య చ్చ, రక్షితవ్యం 

గో ప్రవ్యం, తత్, ఆత్మవాకా బుద్ధిమా కా, భవా న్య్యాకరోతు, x 
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_ రు ( ఆ - 

(హనుమతా స్వకృత్యవివరణం) 

స నియుక్త _స్తత స్తేన సం పహృష్టతనూరుహః, 

(పణమ్య శిరసా దేవై సీతాయె [పత్యధాషత ౬ 

ప్రత్యక మేవ భవతాం మహేందాగా త్ర మాప్పుతః, 

ఉదరే రక్షీణం పారం కాంతక్షమాణ సృ్పమాహితః, ౭ 

గచ్చత శ్చ హి మే ఘోరం ఏఘ్న రూప మివా౬భవత్, 

కాంచనం శిఖరం దివ్యం పశ్యామి సుమనోహరం. లా 

సితం పంథాన మావృత్య మేనే ఏిఘ్నం చ తం నగం, లా 
Cp 

ఉపసంగమ్య తం దివ్యం కాంచనం నగస_త్తమం. 

కృృతా' మే మనసా బుద్ది 'రృెత్తవ్యోఒయం మయేతి చ, Eu 

పహతం చ మయా తస్య లాంగూలేన మహాగిరెః. 

శిఖరం సూర్యుసంకాశ ౦ వ్యశీర్యత సహ సధా, ౧౦|| 

(ప్రత్యక్ష మేవేతి) ఇదం న వ్యక్తవ్య మేవేతి భావః. ఆప్లుతః ఆప్తుకోఒస్మి, పారం 

గంతు మితి శేషః. సమాహితః ఏక్మాగః. ఇత్యేత దృవతాం (ప్రత్యక్ష మేవేతి సంబంధః. ౬-2 

(గచ్చత ఇత్యాది). విఘ్నరూప మివ, వస్తుతో న తథేతి భావః. సళ్యామీ త్యాదొ 

వ్యత్యయెన లట్. శిఖరం విఘ్నరూప మివాఒభవత్, తత్ పళ్యా పీతి యోజనాం లా 

(సిత మితి మేనే ఇతి.) లిట్యు తమప్పరు షెకవచనం. పరోక్షత్వా ద్యభావేఒపి చ్చాందసం, 

. అమనీషీ త్యర్గః, 
౮4 

గమనదశాయా మురసా పొతయామాసేతి సూచితం వివృజోతి 

¥EuU—n౧0y 
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వ్యవసాయం చ తం బుద్ధ్వా స హోవాచ మహాగిరిః, 

పులెతి మధురాం వాణీం మనః (పహ్రాదయ న్నివ, COU? 

పితృవ్యుం చా౬పి మాం విద్ధి సథాయం మాతరిశ్య్వనః, 

మైనాక మితి విథ్యాతం నివసంతం మహోదధౌ, ౧౨| 

పక్షవంతః పురా ప్మత బభూవుః పర్వతో త్తమాః, 

ఛందత 9 పృథిపిం చేరు ర్చాధమానా స్పమంతతః, ౧౩|| 

_శుత్వా నగానాం చరితం మహెరదః పాకశాసనః. 

చిచ్చేద భగవా న్నక్షె న్వ,జేణై షాం సహ్మసళః, o%u. 

అహాం తు మోషీత_స్తస్మా త్రవ పితా మహాత్మనా, 

మారుతేన తదా వత్స (పక్షిప్తోఒస్మి మహార్డ వే, ౧౫||. 

రామస్య చ మయా సాహ వర్తితవ్య మరిందమ, 

రామో ధర్మభృతాం _శల్టో మహాందసమవి కవు£, eu 

(పితృవ్యం చేతి ఏపితృవ్యశ్వే హేతు మాహ (సఖాయ మితి.) పితృనస ఖత్వాత్ పితృవ్యత్య, 
“క 

వ్యపదెళ ఇత్యర్థః. 
౧౧U_౧౨| 

(పక్షవంత ఇతి) ఛందత: యథేచ్చం, ౧౩౪-౧౪౪ 

(అహం త్వితి.) మోక్షణ(పకార మాహా (పకీపోఒ స్మి మహార్షవ ఇతి.) ౧౫౪ 

(రామస్య చేతి) సాహ్యే సాహాయ్యే. సాహాయ్యకరణే హేతు డూహా (రామో ధర్మభృతాం. 
(శేష ఇతి.) 

౧౬౪. 



తతా దల రాలు న తతా అకా తు అలా వకతాతాలునలా. అననన 

(ఎత 
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(హనుమతా స్వవృ-త్తాంతని వదనం) 

ఏత (చ్చుత్వా వచ సస్య మైనాకన్య మహాత్మనః, 

కార్య మా వేద్య తు గిరే రుద్భతం చ మనో మమ. ౧౭౪ 

తేన చాఒహ మనుజ్తాతో మైనాకెన మహాత్మనా. 

స చాప్యంతర్షిత శై. లో మానుషేణ వపుష్యతా, 

శరీరేణ మహాశైలః శై లేన చ మహోదధె. ౧౯ 

ఉత్తమం జవ మాస్థాయ "శేషం పంథాన మాస్థితః, 

తతోఒహం సుచిరం కాలం వేగే నాభ్యగమం పథి, ౨6 

తతః పశ్యా మ్యహం దేవీం సురసాం నాగమాతరం, 

సము[దమధ్యే సా దేవీ వచనం మా మధభాషత. ౨౧ 

మమ భకః (పదిష్ట _స్వ్వ మమరైై ర_రిస త్తమ, 

అత స్తాం భక్షయిష్యామి విహిత స్యం చిరస్య మె. ౨-౨ 

ఎవ ముక్త స్పురసయా (పాంజలిః _పణత స్ట్ త! 

వివర్ణవదనో భూత్వా వాక్యం చేద ముదీరయం. ౨౩ 

చ్చు త్వేతి.) ఉద్యత౦ ఉద్యు క్షం. ౧౭౬1 

(కేన చేతి) అనుజ్ఞాతః, అస్మితి శేషః. వపుష్మతా పుస్క_లవపుషా, మానుషేణ 

శదిదేణాఒంతరి తః, శె లేన తు శరీరేణ, మహోదధా సాగరోపరి, స్టిత ఇతి శేషం “న వె ద తనర 
లె యె ఎ వావి 

శై లో బభూవాఒవస్టిత _స్తథే తి _పథమసర్లోళక్షేః. (ప్రతిప్రయాణే చ “పర్వలేందం సునాభం చ 

సముపస్పృళశ్య వీర్యవా' నిత్యు క్తం. _ “హిరణ్యనాభం శై లేర్యదం కాంచనం పశ్య మైథీలీ' తి 

౧౯౯ --లల రామేణ చో క్రం, 

[97] 
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రామో దాశరథి (శీమాకా వవిష్టో దండకావనం, 

కృణేన సహ (భ్మాతా వీతయా చ పరంతపః. ౨% 

తస్య సీతా హృతా భార్యా రావణేన దురాత్మనా, 

తన్యా స్పకాశం దూతోఒహం గమిష్మే రామశాసనాత్. ౨౫ 

కరు మర సి రామస స్య స సాహాయ్యం విషయే సతీ, 
గటా 

అథవా మైథిలీం దృష్ట్వా రామం చాఒక్షిష్టకౌరిణ 

అలో ఆగమిహ్వామి తే వ్యక్తం సత్యం పనోమి. శే eu 
జ ay 

ఎక ముక్తా మయా సా తు సురసా కామరూపిణి. 

అపి న్నాతి ర్త కశ్చి దేష వరో మమ, ౨౭|| 

ఏవ ముక్త స్పురసయా చశయోజన మాయతః. 

- తతోజఒర్హ్లగు గుణవిస్తారో బభూవా౭ హాం క్షణేన తు, ౨౮౪ 

మ(త్నమాణానురూపం చ వ్యాదితం త ముఖం తయా. ఎడా 

౨౪.౨ రి 

(ఏవ ముక్త ఇతి) (తత ఇతి) ఆక్షగులవిస్తారం అ త్రాఒర్ణశబ్దః ఏకదేశవాచీ, కించిదధిక 

ఏస్తారోఒభవ మిత్య్టిః వవ మేవాఒర్జః. ప్రథదుసర్గోక్తశతయోజనవిస్తార స్తు విరుద్దః, తద్గ్రంథః 

త శతు? కం రజ తె శ్పిల్యురం 
లా 

న. 

షో G కోఒర్లగుణవిస్తారః = తతో దశయోజనా దర్గస్య పంచయోజనన్య గుణః ఆవృ తిః 

తవ్వనారా దశయోజనవిన్తా: 8, (ప్ర థమసగ్గ దశ యోజనవిసారో క్యాఒ౬ఒనుగుణ్యే నె వం వ్యాఖ్యాత. 
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(హనుమతా స్వవృ త్తాంతని వేదనం) 

త దృష్ట్వా వ్యాదితం చాఒ౬స్యం (హస్తం హ్యకరవం వసుః. 

తస్మి న్ముహూ_ం్ర చ పున .. ౩౦ 

అభిపత్యా౬౬ళు త ద్వ కం నిర్గతొ౬ష హం తతః క్షణా 

అ(బవీ త్పురసా దేవీ స్వేన రూపేణ మాం పునః, ౩౧ 

అర్థసి దై హరి శేష గచ్చ సౌవ మర యథాసుఖం, 

సమానయ చ వై దేహీం రాఘవేణ మహోత్యనా. 

సుఖీ భవ మహాబాహో (పేతాఒస్మి తవ వానర, ౩౨౪ 

తతోఒహం౦ సాధు సాధ్వితి స భూతై 9 _పశంసిత -. ౩౩ 

తత్ ౬౦తరిక్షం విపులం ప్పుతో=. హం గరుడో యథా, 

ఛాయా చె మే నిగృహీతా చన చ పశ్యామి కించన. 3౪ 

సోహం విదిత వేగస్సు దిశో దశ విలోకయకా, 

న కించి తత పశ్యామి యేన మెఒపహృతా గతిః, 3౫ 
ది 

తతో మే బుద్ది రుత్సన్నా క్రి న్నామ గగనే మమ, 

ఈదృళో విఘ్న ఉత్పన్నో రూపం యత న దృశ్వ ౭. ౩3౬. 

అధోధాగేన మే దృష్టి శోచతా పాతితా మయా, 

తతో౭[ దాక మహం భిమాం రాకసీం గలిలేశయాం. 3౭ 

5 రాగం కోన బస షష క | ౩6.3 (త ద్ద షితి.) [(హస్వత్వం విశేషయతి (అంగు మాతక ఇతి ) 9.౩౧ 

(అర్హ సిద్ద్యా ఇతి.) సమానయ సంయోజయ. ౩౨|| 
థి ధి 

(తతోఒహ మితి.) సాధు సాధ్వితి దీర శ్చాందనః. 33౩౬. 
చు 

( అధోభాగే నేతి) నలిలేశయాం సలిలే స్థితాం, 3౭ 
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(పహస్య చ మహానాద ముక్తోఒహం ీముయా తయా, 

అవస్థిక మసం్యభ్రాంత మిదం వాక్య మళోభనం. ౩లా 

క(౬సి గంతా మహాకాయ క్షుధితాయా మమెప్సితః, 

(బుిణయ మే దెహం చిర మాహారవర్షితం. ఇకా 
శ bn 

‘ws 

శూ మిక్యేవ ఆ తాం వాణీం (పత్యగృపహ్హా మహాం తతః, 

ఆస్య(పమాణా దధికం తస్యాః కాయ మహారయం. 

తస్యా శ్చాఒఒస్యం మహ ద్భీమం వర్లకే మమ భకతే, ౪౦| 

నచ మాం సాధు బుబుధే మమ వా నికృతం కృతం. ళాల) 

తకతో౬ఒహం విపులం రూపం సంకీప్య నిమిషాంతరాత్, 

తస్యా హాదయ మాదాయ (పపతామి నభస్థ్సలం. ల 

సా విసృష్టభుజా భీమా పపాత లవణాంభసి, 

మయా పర్వతసంకాశా నికృ_త్రహృదయా సతీ. ౪౩ 

(పహ 'స్యేతిఎ) అవస్ధత౧ దృఢభఘాత౦, అసం|(భాంత ౦ అవ్య(గం. 3౩౮౫-౩౯ 

(చాఢ మితి.) తస్యాః ఆస్యపమాణా దధికం యథా తథా, కాయం ఆత్మ దేహం, 

(న చేతి.) ఆయం కామరూపితి మాం, సాధు సమ్యక్, న బుబుధే న జ్రాతవతీ, 

మ కృతం నికృతం౦ మయా కృతాం సీకృతిం వా, న బుబుధే. [ 

నికృత మేవ దర్శయతి (తతో౬హ మితి.) ౪౨ 

ఎ 4 ఇక | (సెతి.) విసృష్ట భుజా విసృష్టస ౦ధికభుజా, . . 3౪ 
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(హనుమతా ఆత్మవృ తాంతని'వేదన 0) 

శృణోమి ఖగతానాం చ సిద్ధానాం చారణ సృహ, 

రాక్షసీ సింహికా భీమా కి పం హనుమతా హతా. అల 

తాం హత్యా పున రేవా౭హాం కృత్య మాత్యయికం స్కరకా, 

గత్వా చాఒహం మహాధ్వానం పశ్యామి నగమండితం, 

దక్షిణం తీర ముదదే ర్లంకా యత చ సా పురీ, yu 

అ స్తం దినకరే యాతే రక్షసాం నిలయం పురం. 

_పవిష్టోఒహ మవిజ్ఞాతో రక్షోభి ర్భీమవికమైః, ౪ ౬|| 

తత్ర (సవిశత శ్చాపి కల్పాంతఘనసన్ని భా. 

అట్టహాసం విముంచంతీ నారీ కాఒప్యుత్టితా పురః, ౪ ౭4 

* బిఘాంసంతిం తత సాం తు జ్వలదగ్నిశిరోరుహోం. 

సవ్యముష్టి వహారేణ పరాజిత్య సుభై రవాం, ఆలా॥ 

(పదోషకాలే (ప్రవిశం; భీతయా౬హం తయోదితః. 

అహం లంకాఫురీ ఏర నిర్జితా వి కమేణ తే, 

యన్మా త్తస్మా ద్విజెతాఒసి సర్వరత్షోం స్యశేషత౩. ౫౦ 

(శుణోమీతి) హతె త్యనంతర మితికరణ౦ భోధ్యం. ౪౪ 

(తా మితి.) కృత్య మాత్యయికం స్మర కా, (పాణాంతికం తత్కర్మ వచింతయ 

న్నిత్యర్థః. 
౪౫64-99 ౭4 

(ఖతయే త్యాది.) దీతయా తయా నార్యా, అశేషత ఇత్యనంతర మితికరణం ద్రష్టవ్యం.౫౦ 

* రామానుజీయం. (జిఘాంసంతీ మిత్యాది.) ప్రవిశం ఫ్రావిశం. 
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4 త|తాఒహం సర్వరా(తం తు విచిన్వకా జనకాత్మజాం, 

రావణాంతఃపురగతో న చాఒపశ్యం సుమధ్యమామి. ౫౧ 

ఇ తత్త సీతా నుపశ్యం స్తు రావణస్య నివేశనే, 

శోకసాగర మాసాద్య న పార ముపలక్షయే. ౫౨ . 

శోచతా చ మయా దృష్టం (ప్రాకారేణ సమావృతః, 

కాంచ నేన వికృ'షైన గృహోపవన ముత్తమం. ౫ 3 

స (వాకార మవవ్లుత్య పశ్యామి బహుపాదపం. ౫౨||. 
౧౧ 

అకోకవనికామ ధే శింశుపాపాదపో మహోక్షా. 

త మారుహ్య చ పశ్యామి కాంచనం కదళీవనం, వం 

(త[శ్రేతి.) సర్యర్శాతం సర్వాం రాతిం, “అహసృర్వే” త్యాదినా సమాసాంతో౭ఒచ్, 

అత్యంతసంయోగే ద్వితీయా. తత్ర లంకాయాం, విచిన్వకా అనంతరం రావణాంతఃపుర మపి గత 

స్సకా, సుమధ్యమాం నాఒపశ్యం. ౫౨౧.౫౨ 

(౯ చతా చేతి.) వికృష్టేన విసకృష్ణేన, అతిదీర్హణేతి యావక్. ౫13 

(స (పాకార మితి, ) బహుపాదపం అనేకపాదప ప్రమాణ మితి హైకారదిశేషణం. ౫౩౪ 

(అళ్ కత్తి) శింశుపాపాదపః, అ సీతి శేషః, ౫ ౪ ( బావుల 

5 ణి అల కన ఒం కం లర ఆ ఛీ రామానుజీయం. (త కెతి,) సర్వరాతం సర్వాం ర్యాతిం అహస్సరై సక్ దెశన ౦ఖ్యాత 
పుణ్యా చ్చ ర్యాతే రి'త్యచ్ (ప్రత్యయః, “కాలాధ్వనో రత్యంతసంయోగి ఇతి ద్వితీయా. “తశ్రాఒహం. 
మధ్యరాశే త్వి” తి పాఠ స్పాధుః. 

* రామానుజీయం. (తత ఇతి) ఉపలక్షయే ఉపాలక్షయం. 
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ట్ గ్ 

(హనుమతా సీతావృ త్తాంతని వేదనం) 

అదూరే శింశుపావృకొ త్సశ్యామి వరవర్షి నీం. 
౬9 

శ్వ్యామాం కమలప తాకీ ముసవాసకృశాననాం, ౫ 2౪ 

త దెకవాసస్సంవీతాం రజోధ్య_స్తశిరోరుహోం, 

శోకసంతాపదీనాంగిం సీతాం భ_ర్హృహితే స్థితాం, sey 

రాక్షసీభి ర్విరూవాఖిః కూరాభి రభిసంవృతాం. 

మాంసకోణితభక్షాభి ర్వా(ఘభఖి ర్హరిణీ మివ, ౫ ౭4 

సామయా రాక్షసీమధ్యే తర్గ్యమానా ముహుర్ముహుః. 

ఏక వేణీధరా దీనా భ్రర్తృచింతాపరాయణా, ౫ ౮|| 

భూమిశయ్యా ఏవర్ణాంగీ పద్మినివ హిమాగమొ. 

రావణా ద్విని వృతారా మ_ర్తవ్యకృతని శృయా, 

కథంచి న్మృగశాబాతీ తూర్డ్య మాసాదితా మయా. ౬౦ 

తాం దృష్ట్వా కాదృశీం నారీం రామపత్నీం యశస్వినిం, 

తతె 9వ శింశుపావృష పశ్య నహ మవసితః. ౬౧ 
రా ” ళా 

(ఆదారే గింశుపావృక్షా దిత్యాది.) కింశుపావృక్షాతీ 8ంశుపావృక్షస్య, శ్యామాం యోవన 

మధ్యస్తాం, తదేకవాసస్సంవీతాం యేన వాససా హృతా అిన్నైకవాససా సంవీతాం, యద్వా, తేన 
థా 

తత్కాలదృ నైన పూర్వద్భ పైన, ఏకేన వానసా నంవీతాం, వేషాంతర నిస్స్సృహో మిత్యర్థః. మానసి 

కత్వకాయికత్వ భే దేన శోకసంతాపయో 'రృేదః,. ౫౫ 4-౫ ౭4 

(సామయేతి.) ఆమయః భేదః, తేన సహ వర్తత ఇతి సామయా, మర్హవ్యె మరణె, 

“కృత్యల్యుటో బహుళ" మితి నాధుః. శీలా. ౬ ౦ 

(తాం దృ ప్వైతి) సశ రకా పరామృశ ౯, 
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తతో హలహాలాశబ్దం కాంచినూపురమి(శ్రితం, 

శృణో మ్యధికగంభీరం రావణస్య నివశనే. ౬౨. 

తతోఒహం పరమోద్విగ్నః స్వం రూపం (పతిసంహారకా, 

ఆహం తు శింశుపావృకే పకీవ గహనే స్థితః, ౬౩ 

తతో రావణదారా శ్చ రావణకశ్చో మహాబలః, 

తం దేశం సమనుప్రాప్తా యత సీతా భవత్ స్టితా. ౬౪ 

* త ద్దృష్వాడథ వరారోహా సీతా రక్షో మహాబలం, 
సంకు చ్యోరూ స్తనౌ పీనౌ బాహుభ్యాం పరిరభ్య చ. అ 

వితసాం పర మోద్విగ్నాం ఏక్షమాణాం తత సతః, 

_తాణం కించి దపశ్యతీం 'వేపమానాం తపస్వినీం. ౬౬ G 

తా మువాచ దశ్నగీనః సీతాం పరమదుఃఖితాం, 

అవాక్చిరాః (పపతితో బహుమన్యన్న మా మితి. ౬2 

యది చే _త్త్వం తు దర్చా స్యాం నా౬ఒభినందస గర్వితె, 
ద్వౌ మాసా వంతరం సీతే పాన్యామి రుధిరం తవ. ౬లా 

(తతొఒహ మితి.) గహనే పర్షగూఢప్రదేశే, “పర్షమనే విలీన” ఇత్యధసా దప్పు కేక, ౬౨ 

(విత్రన్తా మితి.) ఫర మోద్విగ్నాం ఆతీవోద్భాంతహృదయాం, తత నతః వీక్షమాణాం 
నానాదిక్తు వీక్షచూణాం, (తాణ మిత్యనుషజ్యతే. అవాక్చిరాః అవనతమూరా, (తపతితః నామా చితి ధి క్ 

శేష. ద్య మాసౌ అంతర మవధిః, తతః వాస్యా మీత్రి యోజ్యం, 
క్ 

ననన... he 
i 

క్ & వ్ "un Er ॥ - 
* రామానుజియం, “త ద్భృబ్ఞ్య్వాఒథ వరారొహాో పీతా రక్షో మహాజలం, సంకుచ్యోరూ స్తనౌ 

వీనౌ బాహుభ్యాం పరిరభ్యచే' తి పాఠః, పరిరభ్య, విత తా సేత్రి శేషః, 
~~ 
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(ఆ) Tra 

(హనుమతా సీతావృ త్తాంతకథనం) 

ఎత _చ్చుత్వా వచ స్తస్య రావణస్య దురాత్మనః, 

ఉవాచ పరమ్మకుద్దా సీతా వచన ముత్తమం. ౬౯ 

రాక్షసాధమ రామస్య భార్యా మమితతేజసః, 

ఇత్వాకుకులనాథస్య స్నుషాం దశరథస్య చ, 

అవాచ్యం వదతో జిహ్వా కథం న పతితా తవ్వ ecu 

కించి ద్వీర్యం తవాఒనార్య యో మాం భర్తు రసన్ని ధౌ. 

అపహృత్యా౬౭2 గతః పాప తేనా ఒదృష్టో మహాత్మనా, ౭౧౪ 

న త్వం రామస్య సదృళో దా'న్యేఒప్యస్య న యుజ్య సే. 

యజ్లీ య స్పత్యవాది చ రణక్లాఘీ చ రాఘవః, ౭౨౪ 

జానక్యా పరుషం వాక్య మేవ ముకో దశాననః. 

జజ్వాల సహసా కోపా చ్చితాస్త ఇవ పావకః, e311 
ఎ థి 

వివృత్య నయనే కూరె ముష్టి ముద్యమ్య దకీణం. 

మైథిలీం హంతు మారబ్దః స్ర్రీభి రా హాకృతం తదా, ౭౪౪4 

(కించి ద్వీర్య మితి.) కించి ద్వీర్యం కుత ఇత్యత్రాహ (యో మా మితి.) భర్తు రసన్నిధా, 

తేన భర్తా అదృష్ట స్పకా యో మా మపహృత్యాఒఒగతః, తస్య తవ, కించిద్వీర్య మితి 

యోజ్యం. ౬.౯... 2౨4 

(జాన క్యేతి) ఘోరత్వసిద్దయే చితాస్థ్ర ఇత్యు క్తం, ౭84 

(వివృశ్యేతి.) ఆరబ్ధిః, రానణ ఇతి శేషః. హాహాకృతం - హాహేత్యేత తృృతం. ౭౪4 

[58) 
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కఏిరి శ్రీమ్మదామాయణే, గ్లోవిరిదరాజీయవిశిష్ష. 

స్రుణాం మధ్యా తృముత్పత్య తస్య' భార్యా దురాత్మనః, 

వరా మండోదరీ నామ తయా చ, వతిషే ఇధిత 8, exu 

ఉ_క్రశ్చ మధురాం వాణీం తయా స మదనార్దితః, 

సీతయా తవ కిం కార్యం మహేందసమవి కమ. eeu 

దెవగంధర్వకన్యాభి- రక్షక న్యాభి రేవ చ. 

సార్ధం (పభో రమ స్వెహ సీతయా కిం కరిష్యసి, ౩౭1 

తత సాభి స్సమేతాభి ర్నారీఖి స్ప మహాబలః. 

ప్రసాద్య సహసా 'నీతో భవనం స్వం నిశాచరః, ౩ ౮4 

యాతే తస్మికా దశ గ్రీవే రాక్షస్యో వికృతాననాః. 

సేతాం నిర్భర ర్సయామాసు ర్వాశ్రై్యైః (కూర స్సుదారుణే క 2౯|| 

(ప్రణా మితి.) సముత్సత్య, రావణసమీపం గతేతి శేషః, మండోదరీ మండనభూతోదరీ, 

“మడి భూషాయా” మిత్యస్మా ద్దాతోః' పచాద్యచ్: మందోదరీ వా. దడయో రభేదః, దంభో దాడిమ మిత్యా 
దివత్. యద్వా, మందత్వం_ చాల్చత్వం. 'మూడాల్చాపటునిర్భాగ్యా మందా” ఇత్యమరః. సూక్ష్మి దరీత్యర్థః. 

“మందా స్టూలపిపీలికే” త్యాచక్షతే, తస్యా ఇవ కశ మస్యా ఉదర మిత్యర్థః. నను పూర్వం ధాన్య 

మాలిన్యా (ప్రతిషిద్ద ఇత్యుక్తం, సంప్రతి మండోదర్యే త్యుచ్యతే, విప్రతిషిద్ధ మిదం. మైవం; ఉభాభ్యా 

మపి ప్రతిషి షిద్దత్వే నాఒన్యరరో క్రా వవిరోథాత్. మందో దర్యాదినామపరిజ్ఞానం చ హనుమత _స్తదీయ 

వ్యద పరాక్. క EE ee ' . e%y—e2y 

(తత ఇతి.) తాభిః దేవకన్యాభిః, అనేన నుండో చర్యాదివ దన్యాసా మపి నివారయితృత్వ 

ముక్తం. ౭౮| 

(యాత ఇతి.) కూరె ః క్రూరశ బ్దైః, సుదారుణై 8 అర్హతోఒపి (కూరై 8. 2౯4 
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(హనుమతా సీతావృ త్రాంతకథనం) __ - 

తృణవ ద్భాషితం తాసార గణయామాస జానకీ... 
గర్జితం చ తదా తాసాం సిత్రాం (వాష్య న నిరర్థకం, లాou 

వృథాగర్జితని శ్చేష్టా రాక్షస్యః పిశితాశనాః. 

రావణాయ శశంసు నా స్పితాధ్య వసితం దుహత్, Cast, 

తత సా సహితా స్సర్వా విహతాళా నిరుద్యమాః. 

పరికీప్య సమంతా తాం. నిదావళ ముపాగతాః, ౮౨ 

అ తాను చైవ (పనుపాసు వీత్రా భ_ర్హృహితే రతా. 

విలప్య కరుణం దీనా (పశుశోచ సుదుఃఖితా, oa 

తాసాం మధ్యా త్సముత్ఞాయ తిజటా వాక్య. మ(బవిక్ 

ఆత్మానం ఖాదత కీపం న న సీతా నినశిష్యతి, ల౮ాళథ 

జనకస్యాఒ౬త్మజా సాధ్వీ స్నుషా దశరథస్య చ.. 

స్వప్నో హ్యాద్య మయా దృషో దారుణో రోమహర్ణణః, 

రక్షసాం చ వినాశాయ . భర్తు రస్యా జయాయ చ, ౮౬ 

అల మస్మాత్ పరిితాతుం రాఘవా దాక్షసీగణం, 

ఆభియాచామ వై దేహీ మేత ద్ది మమ రోచతే. ౮౭ 

_(తృణవ దితి, తృణవతీ గణయామా సేత్యన్వయః, గ షష లం 

(వృథేతి.) వృథాగర్జితనిశ్చేష్టాః వృథాగర్ణికేన నిర్వ్యాపారోః. : . రాం! 

(తత స్తా ఇతి.) తూష్టీం రక్షతేతి రావణో క్రా ఇతి శేషః, పరిక్షిష్య పరివార్య. ర౨4 
అని క అణాల 

(తా స్వితి.) సుదుఃఖితా.|ప్రజుకోచ, ఉత్తర్ త్తరం దుఃఖిత్తవతీ త్యర్థః. ౮ా౩4_రా౬. 

(అల మస్మా త్పరి,త్రాతు మితి. ) అలం శక్తా. “అలం భూషణపర్యా ప్రిశ క్రీవారణవాచక” 

మిత్యమరః, పర్మిత్రాతుం, ఇయం సీతేతి శేషః "౨. ew మారా న రా 
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యస్యా హ్యేవంవిధ స్స్వప్నో దుఃఖితాయాః (పద్భశ్యతే, 

సా దుఃఖై ర్వివిధి ర్ముక్తా సుఖ మాప్నో త్యను తృ మం. రాలా 

(పణిపాత[పసన్నా హి మెథిలీ జనకాత్మజా, _ లాలా 

తత న్యా (హీమతీ వాలా భర్తు ర్విజయహర్షి తా. 

అవోచ చ్యది త్ర తథ్యం భవెయం శరణ హి వః, రా౯ా 

తాం చాఒహం తాదృశీం దృష్ట్వా సీతాయా దారుణాం దశాం. 

చింతయామాస వికాంతోన చ మే నిర్బతం మనః, ౯0౪ 

సంభాషణారం చ మయా జానక్యా శ్చింతితో విధిః. 

ఇత్వెకూణాం హి వంశస్తు తతో మమ పురస్కృృతః, జాం॥ 

(శుత్వా తు గదితాం వాచం రాజర్షి గణపూజితాం, 

(పత్యభాషత మాం దెవీ బాప్పెః పిహితలోచనా, డా| 
6. 

క _స్ట్వం కన కథం చేహ [పాపో వానరపుంగవ. 
కాచ రామెణ తే (పీకి స న్మె శంశితు మర సి, జా3॥ వ యా 

అపరాధిజన,పాణతాణే "హేతు మహ (ప్రణిపాశేతి.) రారా-రారలా! 

(తత ఇతి) తతః (తిజటావాక్యానంతరం, భర్తు ర్విజయహర్షి తా (తిజటాకథితస్వస్నసూ 

చితరామవిజయహర్తి తా. త్రత్ర్ (తిజటాస్వష్నవాక్యం, శరణం హి వ ఇత్య( తేతికరణం (ద్రష్టవ్యం. రా౯ా॥ 

(తాం చాఒహా మితి.) నచ మే నిర్భృతం, కింతు దుఃఖిత మిత్యర్థః. lel 

ఇ ఆలో వీ (సంధాషణార్భ మితి.) ఏధిః ఉపాయః. 
డా ౧1౯ ౨| 
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ని! ॥ Yn నః 

(హనుమతా అభిజ్ఞాన వినిమయకథనం) 
చః 

:ః తస్యా స్త ద్వచనం (శుత్వా హ్యహా మ 'హ్య(బువం వచః, రాళ 

దేవి రామస్య భర్తు స్తే సహాయో భీమవిక్రమః, ౯౫ 

సుగీవో నామ విికాంతో వానఠం దో మహాబలః. 

తస్య మాం విద్ధి భృత్యం త్వం కానుమంత మిహాఒ౬గతం, =u 

భరా౭_హం _పేషిత స్తుభ్యం గామెణాఒక్తి ప్లకర్మణా. రాజ 

ఇదం చ పురుషవ్యాఘి)ః (శ్రీమాకా దాశరథి స్సృషయం, 

అంగుళీయ మభిజ్ఞాన మదా తుభ్యం యశస్విని. జా౭ 

ధీ త దిచ్చామీ త్వయాఒ౬౭౬జ్ఞ ప్పం దేవి కిం కరవా ణ్యహం, 

రామలక్మణయోః పారఠర్శ్షషం నయామి త్వాం క్రి ముత్తరం. ౯౮ 

ఏత చ్చుిత్యా విదిత్వా చ సీతా జనకనందినీ, 

ఆహ రావణ ముత్సాద్య రాఘవో మాం నయ త్వితి. జాజా 

(సణమ్య శిరసా చెవీ మహ మార్యా మనిందితాం, 

రాఘవస్య మనోహ్హద మభిజ్ఞోన మయాచిషం. ౧౦౦ 

అథ మా మ్మబవి త్సీతా గృహ్యతా మయ ము త్తమః, 

మణి ర్యేన మహాదాహూ రామ స్త్వాం బహుమన్యతే. ౧౦౧ 

ల. 

* రామానుజీయం, “త నే శంసితు నర్జ సీ తరత ఃపరం , “తస్యా స్ప ద్వచనం శుత్యా 

మ్యాహా మస్యబువం వచి ఇత రం (దష్టవ్యం. "కేవ చి తో. శేషు ప్రమా మాదాత్ (అన్యథా) పతితం. 

శ్రీ రామానుజీయం. (త దితి.) త్వయా ఆజ్ఞ ప్ప మిచ్చామి, త్వత్క_ర్హృక మాజ్ఞాపన మిచ్చామీ 

.త్యర్గ8, కింశబః కేపే. రామలక్ష్మణయోా।ః పార్శ్వం త్వాం నయామి, ఉత్తరం కం? ఏవ మేవం 
థి ద 

నదే క్యౌజ్ఞాపనరూస ము తరం కి మిత్యర్లః. 
_ ష్ష్ జార థి 
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ఇత్ఫుక్సా తు వరారోహా మతే పవర మద్చుతం, 

(పాయచ్చ తృరమోద్విగ్నా వాచా మాం సందిదేశ హ,' ౯ గాం: 

తత _స్తసై (పణమ్యాజహం .రాజపుతై 9 సమాహితః, 

(పదమీణం పరి(కామ మిహాఒభ్యుద్గత మానసః. ౧౦౩౭౪ 

''ఉకోఒహం పునరే వేదం నిశ్చిత్య మనసా తయా, 

హనుమ న్మమ వృత్తాంతం వక్తు మర్తసి రాఘవే. ౧౦౪ 

యథా శుతె ఇవ నచిరా తా వుఖా రామలక్ష్మణ, 

స్నుగీవసహితౌ. వీరా వుపేయాతాం' తథా కురు. ౧౦౫. 

య ద్యన్యథా భవే దేత ద్వౌ మాసౌ జీవితం మమ, 

న మాం (దక్యుతి కాకుత్ స్టా మియే సాఒహ మనాథవతీ్. ౧౦౬ 

త చ్చుత్వా కరుణం వాక్యం (కోధో మా మభ్యవ_ర్తత. 

ఉత్తరం చ మయా దృష్టం కార్య శేష మనంతరం. ౧౦౭౬ 

rn య =. 

(ఇత్యు క్వేతి) (వాచా మాం సందిదేశేతి) స్వరామైకవేద్యం ప్రాగు క్షం కాకాసుర 
వృ శ్రాంతం తిలకనిర్మాణాదికం చ సందిష్టవతీ త్యర్హః, ౧౦.౨. 

(తత ఇతి) పరిన్రామం పర్యక్రామం. ఇ హాభ్యుద్గతమాననః - ఇహాభ్యుద్దతే ఇహాభ్యా 

గమనే, మానసం యస్య స ల ౧౦౩ 

(ఉక్కొఒహం పున రే వేదం నిశ్చిత్య మనసా తయెత్యాది. ) ఏతత్ ఉపయానం, య ద్యన్యథా 

భనెక్. యది నోపేయాతో మిత్యర్ణః, తదా ద్వౌ మాసా మమ జీవితం, తతః పరం న జీవా మీత్యర్థః. 

న మాం (దత్ష్యతి మాసద్వయాభ్యంత రే మాం న (ద్రత్యతి చేక్, తదా (మయ ఇతి యోజ్యం. మాస 

శబ్దోఒత్ర పక్షీపరః ' పక్ష వై మాసా” ఇతి (శుతేః. ౧౦౪-౧౦౬ 

(త చ్చు క్వేతిఎ ఉత్తరం అనంతరం, "అనంతరం అనంతరక రవ్యం, ఉ తరకార్య. 
మిత్యర్థః. లంగ్ దం 
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(హనుమతా లంకావిధ్వంసనవర్తనం) 
ల ణం ఇ 

తతోఒ వర్ణత మే కౌయ స్తదా పర్వతసన్ని భః, : 

యుద్దకాంకీ వనం త చ్చ వినాశయితు మారే. ౧౦౮” 

త దృగ్నం వనషండం తు (భాంత్యత_స్తమృగద్విజం, 

| పతిబుద్దా నిరీక్షంతే రాక్షసో వికృతాననాః, ౧౦౯ 

మాం చ దృష్ట్వా వనే తస్మికా సమాగమ్య తత స్తతః, 

తా సృమభ్యాగతాః క్ష్మిపం రావణాయా=ఒ౬చచక్షిరే. ౧౧౦ 

రాజ న్వనమిదం దుర్గం తవ భగ్నం దురాత్మనా, 

వానరేణ బ్యావిజ్ఞాయ తవ వీర్యం మహాబల. ౧౧౧ 

దుర్చుద్దె స్తస్య రాజేం్యద' తవ ఏి(పియకారిణః, 

వధ మాజ్ఞాపయ -క&్మిపం యథా ఒసౌ విలయం (వజేత్, ౧౧౨ 

త్ర చ్చుత్వా రాక్ష నేం దేణ విసృష్టా భృశ దుర్ద యా 8, 

రాక్షసాః కింకరా నామ రావణస్య మనోనుగాః. ౧౧౩ 

* తేషా మశీతిసాహ్మ్యసం కూలముద్గరపాణినాం, 
మయా తస్మి న్వనోద్దేశే పరిఘేణ నిషూదితం. ౧౧౪ 

తేషాం తు హతళశేషా యే తే గత్వా లఘువికమాః, 

నిహతం చ మహా తై ఎన్యం రావణాయా౭.ఒ౬చచకిరే. ౧౧౫ 

తతో మె బుద్ది రుత్చన్నా చై_త్య(ప్రాసాద మ్మాకమం, 

(తత ఇతి.) తతో మే బుద్ది రుత్సన్నా, వక్ష్యమాణ కార్యవిషయే .త్యర్థః, తాదృశం బుద్ధి 

శ రామానుజీయం. (తేషా మితి.) శూలముద్గరపాణీనా మిత్య(క్ర. దీర్హాభావ -ఆర్ష్యః, 
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త త్రస్థా (నాక సాకా హత్వా శతం _స్తంభిన నై పునః, 

లలామభూతో లంకాయా స్ప వై విధ్వంసితో మయా, 

తతః (పహ స్తస్య సుతం జంబుమాలిన మాదిశత్. 

రాక్షనై ర్పహుభి' స్వార్థం ఘారరూపె రృయానకి 8, 

త మహం బలసంపన్నం రాక్షసం రణకోవిదం. 

పరి ఘేణాఒతిఘోరేణ సూదయామి సహానుగం. 

త చ్చుత్వా రాక్ష సేం[ద స్తు మం(తిప్పుశా న్మహోబలాకా. 

పదాతిబ లసంపన్నా కా (పషయా మాస రావణః. 

పరి ఘెతై వ తా న్నర్యా న్నయామి యమనాదనం. 

మంతీపుతా న్నాం చ్చుత్వా సమర లఘువి(కమాకా, 

పంచ సేనా(గగాం చ్చూరాకా [పషయామాస రావణః. 

తా నహం సహవనైన్యా నైక సర్వా నేవా౭భ్యసూదయం, 

తతః పున ర్లశళ(గ్రీవః వుత మకం మహాబలం. 

బహుభీ రాక్షనై న్సార్థం (పేషయామాన రావణః, 

తంతు మండోదరీపు త్తం కుమారం రణపండితం. 

సహసా ఖం సముత్క్మా_ంతం పాదయోశ్చ గృహీతవాకా, 

చర్మాసినం శతగుణం (భామయిత్వా వ్యపేషయం. 

౧౧౯౬౪ 

౧౧౬౪ 

౧౧౮౪ 

౧౨౮: 

౧౨౧౪4 

ODI IU: 

౧౨౯౪ 

కార్య మాహ (చై త్యేత్యాదినా.) ఛై త్య పాసాదం నగర మధ్యస్థ పాసాదం, లలామభూతః అలం 

కారభూత 8. 

(త (చ్భుళ్వేతి.) పదాతిబలస ౦పన్నా కా పరాతి_పభృతి సై న్యసంపన్నాఇా,. 

*- రామానుజీయం. (సహసేతి.) చర్మాసిన మిత్యత్ర ఇనంతత్వ మార్గం. 

౧౧౬॥|॥.౧౧ల౮౪. 

౧౨౦-౧౨౪ 
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(హనుమతా రాక్షసవిధ్వంసనకథనం) 

త మళ మాగతం భగ్నం నిశమ్య స దశాననః, 

జ తత ఇం|దజితం నామ ద్వితీయం రావణ సుతం. 

వ్యాది దేశ సుసంకుద్దో బలినం యుద్ధదుర్మదం, 

తచ్చా ప్యహం బలం సర్వం తం చ రాకసపుంగవం. 

నషైజసం రణే కృత్వా పరం హర్ష ముపాగమం. 
టె య 

మహతా౬పి మహాబాహుః (పత్యయేన మహాబలః. 

(పేషితో రావణేనై వ సహ ఏరై ర్మదోత్క_మైః, 

సోఒవిషహ్యం హి మాం బుధ్వా స్వబలం చొఒవమర్షితం,. 

[బా హ్మణా౬ స్తే)ణ సతు మాం (పాబధ్నా చ్చాతివేగితః, 

శ రజ్జుభి శ్చాఒభిబధ్నంతి తతో మాం తత్ర రాక్షసాః, 

రావణస్య సమీపం చ గృహీత్వా మా ముపానయకా; 

దృష్ట్వా సంభాషిత శ్చాఒహం రావణేన దురాత్మనా, 

సృష్టశ్చ అంకాగమనం రాక్షసానాం, చ తం వధం, 

త త్సర్వం చ మయా తత సీతార్థ మితి జల్సితం. 

శ్రీ రామానుజీయం, (రజ్ఞాభి రితి.) ఆభిబధ్నంతి అభ్యబధ్న కా, ఎ, 

[59] 

ఎలి గల 

ఇ e.U 

noe 

౧౨౮ 

౧౩౦ uU 

౧౩౫ 
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ణో అస్యాహాం దర్శనాకాంకీ (పాప్త _స్ట్వద్భవనం విభో, 

మారుత స్యారసః పుతో వానరో హనుమా నహం. ర౩౨ 

రామదూతం చ మాం విద్ది సుగీవసచివం కపిం, 

సోహం దూత్యేన రామస్య త్వతృ్పకాశ మిహాజఒజగత 8. ౧౩౩ 

సు గీవశ్చ మహాతేజా స్స త్యాం కుశల మ(బవీత్. 

ధర్మార్గకామసవాతం మాతం పథ్య మువాచ చ. ౧౩౪ 

వసతో బుశ్యమూ కే మె పర్వతే విపుల దుమే, 

రాఘవో రణవి[కాంతో మ్మతత్వం సముపాగతః. ౧౩౨౫ 

తేన మే కథితం రాజ్ఞా భార్యా మే రక్షసా హతా, 

తత సాహాయ్య మన్మాకం కార్యం సర్వాత్మనా త్వయా, ౧౩౬ 

మయా చ కథితం తన వాలినశ్చ వధం (పతి, 

తత సాహాయ్యహేతో ర్మే సమయం కరు మర్షసి.. ౧౩౭ 
అ యౌ 

(అన్యాఒహ మితి.) అన్య్యాః సీతాయాః, నంది రార్ష్మః. ౧౩౨ 

(స్నుగీవ శ్చేతి.) (ధర్యార్గకామనహిత మితి.) తత్ర ధర్మసాహిత్యాత్ పాతం పరత్ర ఉప 

కారకం, అర్థసాహాత్యా త్చథ్యం ఇహోపకారకం చేత్యర్గః.. ౧౩౩౬౧౩౭ 

* రామానుజీయం,. (అస్యా ఇతి.) అస్యాహ మిత్య(త్ర అస్యా .ఇతి పదచ్చేదణ సంధి రార్షఃం 
అహం (ప్రా సః, ఆహం హనుమా నిత్యహంశబద్యయయసగ నిరాహః. ల ివాంకబ్రద్వయస్య నిర్వా 
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(హనుమతా రావణ భాషణకకనం) _ 

జ వాలినా హృతరాజ్యేన సుగీవేణ మహా పభుః. 

చశకేఒగ్ని సాక్షికం సఖ్యం రాఘవ స్పహలక్ష్మణ,ః. ౧౩౮ 

శ్రి కేన వాలిన ముక్పాట్య శరే ఖై కేన సంయుగే, . 
వానరాణాం మహారాజః కృత స్స ప్రవతాం (ప్రభుః. . ౧౩౯ 

* తస్య సాహాయ్య మస్మాభిః కార్యం సర్వాత్మనా త్విహ : 

తేన _పస్టాపిత స్తుభ్యం సమీప మిహ ధర్మతః. ౧౪౦ 

&(ప మానీయతాం సీతా దీయతాం రాఘవాయ చ, _.. 

గే యావ న్న హరయో వీరా విధమంతి బలం తవ. ౧౪౧ 

+ వానరాణాం (పభావో హిన కేన విదిత పురా, =. 

దేవతానాం సకాశం చ యే గచ్చంతి నిమం తితాః, గాల 

సుగీవ శ్చేత్యాదినా సుగ్రీవో క్రం కియ దనూద్య సంప్రతి శేషం స్వయం వకా స న్నాహ 
—O 

(వాలినేతి.) ౧౭౮౧౪౨. 

om ఎన 

* రామానుజీయం. (వాలి నేతి) సుగీవేణ, మయేతి శేషః... “చ కేఒగ్నిసాకికం సఖ్య" 

మితి పాఠః. 

శీ రామానుజీయం. (శెనేతి.) వానరాణాం మహారాజః కృతః, అహ మితి శేషః. 

* రామానుజయం. (త స్య్టతీ. ) తేన సా; హాయ్యస్యాఒస్మాభిః క ర్రవ్యశ్వేన, (పస్థాపితః, దూత 

ఇతి శేషః. 

గై రామానుజీయం. (యావ దితి.) విధమంతి “యావత్సురానిపాతయో ర్లడి”తి లృడర్చే లట్, 

(వానరాణా మితి. 0) యే హీ నిమం(తితాః యుద్ద్ధసాహాయ్యాార్థ మాహూతాః, దేవతానాం సకాశం గచ్చంతి. 

తేషాం వానరాణాం (పభావః. పురా కెన న విదిత! ఎ త్వయా విజ్ఞాత ఏ వేతి 'భావః. 

+ తేషాం వానరాణాం (ప్రభావః పురా త్వయా, న విదితః న  విజ్ఞాతో . పీతి యోజనా. ఇతి 

తత్త గదీపికొ. | 
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ఇతి వానరరాజ స్తా మాహే త్యభిహితో మయా, 

మా మైక్షత తతః (కొద్ద శ్చకతుషా (పదహ న్నివ, ౧౪౩ 

తేన వధ్యోఒహ మాజ్ఞప్తో రక్షసా ర్నాదకర్మణా, 

మత్ప్స్రభావ మవిజ్ఞాయ రావణ్న దురాత్మనా. ౧౪౩ 

తతో విభీషణో నామ తస్య [ధాతా మహామతిః, 

తేన రాకసరాజోఒసౌ యాచితో మమ కారణాత్, ౧౪౫ 

నైవం రాక్షస శార్దూల త్యజ్యతా మేష నిశ్చయః, 

రాజళాస్త్రవ్యపెతో మొ మార్గ స్పంసేవ్యతే త్వయా. ౧౪౬ 

దూతవధ్యా న దృష్టా హి రాజశా "స్తేంషు రాక్షస, 

దూతేన వేదితవ్యం చ యథార్థం హాతవాదినా. ౧౪౭ 

సుమహ త్యపరాధీిఒపి డూతస్యాఒతులవి కమ, 

విరూపకరణం దృష్టం న వధో౬ స్తితి శాస్త్రతః. ౧౪౮ 

విభీషణే నై వ ముక్తో రావణ స్పందిదేశ తాకా, 

రాక్షసా న వాఒస్య లాంగూలం దహ్యాతా మితి. ౧౪౯ా 

తత _స్తస్య వచ శ్ళుంత్వా మమ పుచ్చం సమంతతః, 

వేష్టితం శణవలె శ్చ జీర్ణః కార్చాసజై 8 పుమెః, ౧౫౦ 

ఇదం వచ స్సుగ్రీవో మేవ మయో క్ర మిత్యాహ (ఇతీతి.) ౧౪౩౧౪౪ 

(తత ఇత్యాది.) (నైవ మితి) కర్తవ్య మితి శేషః. రాజశాస్త్రం రాజధర్మశాస్త్రం, వేది 
తవ్యం, వ కవ్య మిత్యర్షః, 

చి ఏ కుళశఎా౧౫ ది 
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(హనుమతా లంకాదహనేన స్వపశ్చా త్రాపకథనం) 

రాక్షసా స్పిద్దసన్నాహా _స్తత _స్త చండవి(కమాః, ౧౫౧ 

తదాఒదహ్యంత "మె పుచ్చం నిఘ్నంతః కాష్ట్రముష్టిభి. 

బద్దన్య బహుభిః వొ ర్యంతితస్య చ రాషీనై 8, ౧౫౧4 

తత స్పై రాక్షసా శ్ళూరా బద్ధం మా మగ్నిసంవృతం. 

అఘాషయ (నాజమాస నగరద్వార మాగతాః, ౧౫౨౨౪ 

తతోఒహం౦ం సుమహ (చూపం సంకీప్య పున రాత్మనః, 

విమోచయిత్యా తం బంధం (పకృతిన్గ స్థితః పునః, 

ఆయసం పరిఘం గృహ్య తాని రక్షాం స్యనూదయం. ౧౫౪ 

తత సన్న గరద్వారం వేగేనాజఒపుతవా నహం ౧౫ ౪4 
అలాల ౧౧ 

వుచ్చేన చ పేదీ్తోన తాం పురీం సొట్టగోపురాం. 

దహా మ్యహ మసం భాంతో యుగాంతాగ్ని రిన (వ్రశాః, ౧౫౫౪ 

విసష్ఞా జానకి వ్యక్తం న హ్యాదగ్గః (పదృళ్యతి. 

అంకాయా౦ కశ్చి దుద్ధేళ స్సర్యా భస్మీకృతా పురీ, ౧౫౬i 

దసాతా చ మయా లంకాం దగా సీతా న సంశయః. ౧౫౭ 

రామస్య హి మహ త్కార్యం మయెదం వితధీకృతం, 

ఇతి శోకసమావిష్ట శ్చింతా మహ ముపాగతః. ౧౫౮ 

(రాక్షసా ఇత్యాది.) యం తితస్య ఆవృతస్య. ౧౫౧U 

(తత ఇతి.) నగరద్వార మాగతా సంతః రాజమారే అఘోషయ న్నితి యోజనా. ౧౫౨౪ 

(పుచ్చేన చేతి) అట్టం వలభిః. ౧౫౫4..౧౫౮ 
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అథాఒహ౦ 'వాచామ[ళౌషం చారణానాం శుభాతరాం, 

జానకీ న చ దగ్గేతి * విస్మయోదంతభాషితాం. ౧౫౯ా- 

చే తనా క మదుఇతాం గిరం, తతో మే బుద్ది రుత్సన్నా (శుత్వా తా సుతాం 

అదగ్గా జానకీ త్యేవం నిమిచై శ్చోపలకీతా. ౧౬౦ 

దిస్యమానే తు 'లాంగ్లూలే న మాం దహతి పావకః, 

హృదయం చ (వహృష్టం యే వాతా స్ఫురభిగంధినః. ౧౬౧ 

తె క్నిమితై, శ్చ దృష్టార్థైః కారజై రర శ్చ మహాగుణై , 

బుషివాక్తై కశ్చ. సిద్దార్డె రభవం హృషమానసః. ౧౬౨ 

పున రృష్ట్వా చ ' వైదేహీం విసృష్టళ్చ తయా పునః, ౧౬.౨| 
i 

నా (అభాఒహ మత) -విన్మయోదంతభొషశాం 'భాషితవిన్మయోదంతాం, 'ఉ క్లాద్భుతవా ర్రా మి 

త్యర్ణః. విస్మయవృ త్తాంతవ్యవహృతా మితి వా. = EF ౧౫౯ 

గా (శత ఇతి) నిమి తె శ్చోసలక్షికా. శకునాదిభి శ్వ, సీతా. న దగ్గేతి జ్ఞాతే త్యర్థః. ౧౬౦ 

(దీప్యమాన ఇథి హృదయం. ' [ప హృష్టం, ఆసీ. దెతి శేషః: సురభిగంధినః, ఆస న్నితి 

శేషః. . ౧౬౧. 
~~ > 

(కై రితి) దృష్టార్థెః దృష్టఫలై., నిమిత్మైః శకునై 8, కారఖైః నే త్రస్ఫురణాదిభిః, మహా 

=) 2 వ 5 2 
గుణై 8 ఫలవ్యాప్వైః, సీద్ధార్థః _అదాధిత్రార్ధెః,_త [త్ర హేతుత్వేన బుషిపదోపాదానం. ౧౬౨. 

(పున రిత్యర్హ్ర మేకం వాక్యం. విసృష్టః (పేషితోఒస్మి, ౧౬౨౪ 

. “విస్మయోదంతభాషిణా'మితి వా పాఠః. 
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టె గ 

(హనుమతా స్వప్రతినివ ర్హనకథనం) 

తతః పర్వత మాసాద్య త్మతా౬రిష్ట మహం పునః. 

(పతిష్టవన మారేభే యుష్కద్దర్శనకౌంక్షయా, _ ౧౬౩|| 

తతః పవనచం దార్క_సిద్దగంధర్వ సేవితం. 
పంథాన మహ మాకమ్య భవతో దృష్టవా నిహ, ౧౬౪ || 

on _ 

రాఘవస్య (పభావేన భవతాం చెవ తేజసా, 

సుగీవస్య చ కౌర్యార్థం మయా సర్వ మనుష్టితం, ౧౯౬ ౫|| 

ఏత తృర్వం మయా తత యథావ దుపపాదితం. 
అ(తయన్న కృతం శేషం త త్సరం కయతా మితి. ౧౬౯౬॥ 

లు 
ఇతి (ప్రమ్మదామాయణే, సున్షరకాళ్డే, అష్షపజ్బొాశ స్సర్గః 

(తత ఇతి.) తత్ర లంకాసమీపే, సామీప్యే సప్తమీ, తత్ర వరమానం అరిష్షం 
ను! ద స. 

పర్వతం. ౧౬.౩ 4 

(తత ఇతి.) భవతో దృషవా నిహ - భవతః యుష్లా౯, ఇహ సమ్ముదతీరే. - ౧౬౪ 

(రాఘవ స్యేతిఏ భవతాం చైవ తేజసా, భవదన్నుగహేణే త్యర్థః. సుగ్రీవస్య చ కార్యార్దం, 
న్వామికార్యస్యా ఒవళ్యక ర్త వ్యత్వా దితి భావః, కార్యార్థం కార్యవస్తు. కీ బత్వ మార్షం. అస్యాఒనువాడ 

వాక్యవి సరస్య (పయోజనం వానరాణాం (శ్రవణకుతూహలాతిశయ ప్రకాశనం, అస్మి కా సరే సారషట 
నా | a 6 01 

మ్య తరశతళోకాః. ౧౬౫॥4--౧౬౬| 
ల లిం ణం | | 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషకో, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సుందర కాజ్జవ్యాఖ్యానె, 

అషపజ్వాశ స్పర్షః, 
ఈ, a 
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ఎత దాఖ్యాయ త త్పర్వం హనుమా న్యారుతాత్మజః, 

భూయ స్పముపచ్మ్శకామ వచనం వకు ముత్తరం. గ 

సఫలో రాఘవోదో్యోగ స్పు.గీవస్య చ సం భమః. 

నీల మానాద్య సీతాయా మమ చ (సవణం మనః, ©- 

తపసా ధారయే ర్లోకా నుదో వా నిరహే దపి, 
య @ ల 

సర్వధా ౬తి|పవృద్దోఒసో రావణో రాక్షనాదిపః. 

తస్య తాం స్పృృళతో గాత్రం తపసా న వినాశితం, Sy: 

అధ ఏకోనషషితమ స్సర్గః, 
లు “టై. 

2౨వ. 

(ఏత దితి.) త చేత దాఖ్యాయ ఉత్తరం వచనం వకు ముపచక్రామే త్యన్వయః. ౧. 

అథ సంప్రత్యేవ రావణం జిత్వా సీతయా సహైవాఒస్మాభిః (ప్రతియాతవ్య మితి హృది నిధా, 

యాహ (సఫల ఇతి.) సంభ్రమః త్వరా, ఉత్సాహ ఇతి యానత్, కుత సాఫల్య మిత్యాశంక్య స్సీత్రా 

పాత్నివతో్యోపలంభా దిత్యాహ (శీల మితి.) శీలం నృ త్తం, పాత్మివత్య మితి యావత్. అహాం తు పొ 

గేవ తదేకశరణ ఇత్యాహ (మమ చేతి.) (పవణం (ప్రహ్యం, తత్సర మితి యావత్. సీతాచరిత్రన్య న 

కించి దసాధ్య మ ప్తీతి భావః: . ఎ. 

తర్హి తం దురాళ్మానం రావణం స్ఫృశంత మేవ కి మితి నాఒదహ దిశ్యాశంక్య తస్యాపి 

తపస్సంప త్తిసద్భావా దిత్యాహ (తప 'సెత్యాదినా. ) యద్వా, రావణత పఃకథనద్వారా పీత్రాయాః పాతి వత్యాత్రి- 

శయ మాహ (తప సేత్యాదినా.) తపసా అతి ప్రవృద్ధ ఇత్యన్వయ:ః. కోప పసాదాభ్యాం సర్వలోకన్నిగ. 

హానుగ్రహసమర్దోఒసౌ రావణ సృర్వాధా మహాతపస్పంపన్నః. అత ఏవ సీతాస్ప ర్నేఒప్యవినాశిత 

ఇత్యర్థః. 
తట్ట; 
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ee 

(హ హనుమతా వానరబలళౌ ర్ట వ పశంసనం 

న త దగ్నిశిఖా కుర్యా త్సంస్పృష్టా పాణినా సరీ. 
జనకన్యాఒ౬త్మజా కుర్యా ద్య త్కో_ధకలుషీ కృతా. ou 

జాంబ వత్స)ముఖాకా సర్వా ననుజ్షాప్య మహాహరీకా 

అస్మి న్నేవంగతే కార్యె భవతా "౦ చ నివేదికే, 

న్యాయ్యం స్మ సహ వె వై దెహ్యా _దమ్హం తా పార్టివాత్మ్కజా. ౬ 

అహ మేకో౭_పి పర్యా _ప్త స్పరాక్షస గణాం పురీం, 

తాం లంకాం తరసా హంతుం రావణం చ మహాబలం. ౭. 

కిం పున స్పహితో ప్ ర్పలవద్చిః కృతాత్మభిః. 

కృతాసై")ః ప్రవగై శూర ర్భవద్ని ర్విజయషి భీ ౬. రా 

అహం తు రావణం యుద్దె సనై న్యం సపురస్సరం, 

హప్పుతం వధిష్యామి సహోదరయుతం యుధి. జా 

తర్శి సీతాశీఅం దుర్బల మస్మాకం కి ముపకరిష్యతీ త్యాశంక్య, నే త్యాహ (న త దితి.) 

సీతాశీల మేవ బలీయస్త్వా దుపకరిష్యతీ త్యర్థః. క్రోధకలుషీకృలెతి వచనా దృర్పృముఖేన వైరనిర్యా 

తనం ఏరపత్నీధర్మః. అన్యథా మహాలాఘనం భర్తు రిత్యద్యాపి పారత౦(త్యపాలనాయ తాదృ(ం*ే్మ-థా 

ఒకరణా (దావణో జీవతీతి గమ్యతే. ఏత దేవో కం (ప్రాక్-“అసందేశా త్తు రామన్య తపస శ్చాఒను. 
“పాలనాత్, న త్వాం కుర్మి దశ(గీవ భన్మ భసార్ల, తేజసేతి. 

D0] 
oy 

ఏనం సితే యుష్మదనుమత్యా _భృత్యవిజయోఒపి న్వామిన ఏ వేతి కృత్వా సీత్రారామపదా 

"వలంబా దహ మేవ రావణం నిర్ణిత్య సి తాపురనె స్కా రజైవ రాఘవా (ద్రత్యా మీత్యాహ (జాంబన 

దితి.) - ౬ 

౧ న చాఒళ _క్తీశంకా కార్యేతి బహుధా (పపంచయ న్నాహ.. (అహ మీత్యాదిసా.) ౭.౯ 

[60] 
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రా ఇవీ శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిష్టె 

(బాహ్మ మైెందం చ రం చ వాయవ్యం వారుణం తథా, 

యది శకజితోఒస్రాణి దుర్నిరీకెణి సంయుగే. 
.. చ | 

తా న్యహం విధమిష్యామి నిహనిష్యామి రాక్షసాకా, 

భవతా మభ్యనుజ్ఞాతో విక్రమో మే రుణద్ది తం. 

మయా 2౭.తులా విసృష్టా హొ 

దెవానపి రజే హన్యా తి_0౦ ప 

శ లవృష్టి ర్నిరంతరా, 

న సా న్నిశాచరాకా. 

సాగరో హప్యతియా 'ద్వెలాం మ౦ందరః (వచలే దపి, 

న జాంబవంతం సమరే కంపయే దరివాహినీ. 

సర్వరాక్షససంఘానాం రాక్షసా యే చ పూర్వకాః, 

అల మేకో వినాశాయ వీరో వాలిసుతః కపిః. 

పనస స్యోరువేగేన నీలస్య చ మహాత్మనః, 
మందరో ౬పహ్యవశీర్యెత కింపున ర్యుధి రాక్షసాః. 

an 

వాసురయక్షేషు గంధర్వోరగపక్షిషు, 

౦దస్య (పతియోద్గారం శంసత ద్వివిదస్య వా. Pe ౭౬ 

అశ్విపుతా9 మహాభాగా వేతౌ ప్లవగస_త్తమౌ, 

ఏకయోః (పతియోద్దారం న పశ్యామి రణాబిరే. 

(వాహ మిత్యాది.) అభ్యనుజ్ఞాతః అభ్యనుజ్ఞానాత్ , పంచమ్యా స్పసిః 

రావణం, రుణది, హంతి త్యర్లః. 
ధి థి 

(సాగరోఒపీత్యాది.) అతియాత్ . ఆరం (హస్వత్వం. 

(సశ్వెతి) పూర్వుకాః, తేషా మితి శేషః. 

౧.౨ 

౧ 

Me 

మె వికమః, తం 

౧౦-౧౨ 

౧౩ 

౧౪-౧౩౭౩ 



ఇతి, 

(కడై వేతి.) దగ్ధత్వేఒప్యంగారావస్థా భవతి, సాపి నాస్తి తా 

' నామవిశ్రావణ మేవాహ (జయతీతి,) జయతి సర్యోత్క. ర్లేణ 

“జయి. ర్లయాభిభవయో రాద్యర్ధేఒసా వకర్మకః, ఉత్కర్షప్రా ప్తిరాజా్యర్థో 

పితామహవర్లోక్సేకా త్సరమం దర్ప మాసికౌ, 
థి 

అమృత్మపాసినా వతొ సర్వవానరస త్తమౌ. 

అశ్వినో ర్మాననార్ధం హొ సర్వలోకపితా మహః, 

సర్వావధ్యత్వ మతుల మనయో ర్రత్తవా స్పురా. 

వరోత్సేకేన మతౌ చ (పమథ్య మహతీం చమూం 
సురాణా మమృతం వీరౌ పీతవంతౌ ప్తవంగ మూ 

ఏతా వేవ హి సంకుద్దా సవాబిరథ కుంజరాం, 

లంకౌం నాశయితుం౦ శక్తా సరే తిష్టంతు వానరాః. 

మయెవ నిహతా లంకా దగ్గా భస్మీకృతా పున$, 

రాజమార్లేషు సర్వత నామ వి|శావితం మయా 

జయ త్యతిబలో రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః, 

రాజా జయతి సు[గీవో రాఘవేజణొాఒభిపాలిత*. 

అహం కోసలరాజస్య దాస; పవనసంభవః, 

హనుమా నితి సర్వత నామ విశావితం మయా. 

థి 

5 

ఇ రతే. తదు కం హరికా - 
— అవత 

ద్వితీయే౭ ర సకర్మకః” 

D2౨౪ 



fa — | అ శ్రీమదామాయతే, గ్ *విందరాజీయవిశి ప్లై 

అశోకవనికామధ్యే రావణస్య దురాత్మనః, 

అధసా చ్చింశుపావృకే సాధ్య కరుణ. మాస్థితా.- - ౨౨౫ 

రాక్షపీఖిః పరివృతా శోకసంతాపకర్శితా, 

మేఘలేఖాపరివృతా చందలేఖేవ న్నిష్పభా, 

అచింతయంతీ వె దేహి రావణం బలదర్శితం. ౨౬|| 

పత్నివతా చ సుుశోణీ అవష్షబా చ జానకీ, 
టధ 

అనురక్తౌ హి వై దేహే రామం సర్వాత్మనా శుభా, 

అనన్య చిత్తా రామే చ పౌలోమీవ పురందరే. ౨౮ 

త దేకవాసస్సంఏీతా రజోధ్వసా తథైవ చ, 

శోకసంతాపదీనాంగీ సీతా భ_ర్హృహితే రతా. ౨౯ా 

సా మయా రాక్షసీమధ్యే తర్గ్యమానా ముహు రుహుః, 
రాక్షసీఖి ర్విరూపాభి రజా హి (సమదావనే. | ౩౦ 

ఏకవెణీఛరా దీనా భ_ర్హృచింతాపరాయణా, 

అధశ్శయ్యా వివరా౦గీ పద్మిసీవ హివమాగమెొ. |. ౩౧ 
భ్ 

రావణా ద్విని వృత్వార్లా మ_ర్తవ్యకృతనిశృ్చృయా, 

కధంచి న్మృగశాబాకీ విశ్వాస ముపపాదితా. ౩_౨ 

—_ జ నమమాలనాలలు 
ల వానా 

అథ సీతాదురశావిమర్శే౬.పి సంప త్యసౌ సమానేతవ్యే త్యాశయేన తద్దశాం దర్శయతి 
శ ప ద 

అళోకేత్యాదినా. ) ౨౫.౨౬౪ 

(సతి వ్రతా చెత్యాది.) (పౌలోమీవ పురందర ఇతి) నహుషనిర్బంధ ఇతి భావః. ౨౭-౨౯ 

(సా మమేత్యాది) (ప్రమదావనే అకోకవనికాయాం, వినివృ త్తార్ధా త్య క్షప్రయోజనా?. రావణ 

(ప్రలోభనవాక్యై రవశీక్కతే త్యర్థః, సర్వ మర్థం రా మోద్యోగాదికం, దర్శితా టోధితా. కంక 
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(హనుమతా సీకాస మాశ్వాసనకథనం) 

తత సృంభాషితా చై వ సర్వ మర్గం చ దర్శితా, 
వ్ ధి 

రామసు(గీవసఖ్యం చ 1శుత్వా (పీతి ముపాగతా. 33 

నియత స్సముడాచారో భక్తి రృర్తరి చోత్తవా, 

య న్న హంతి దశ గీవం స మహాత్మా కృతాగసం. 

నిమిత్తమాతం రామస్తు వధి తస్య భవిష్యతి, 3 ౪॥ 

సా పకృతైవ తన్వంగీ తద్వియోగాచ్చ కర్శితా. 

పతిపత్సాఠశీలన్య విద్యేవ తనుతాం గతా, 2 xy 

ఏవ మా స్తే మహాభాగా సీతా కోకపరాయణా. 

య దత (పతిక_ర్తవ్యం త త్సర్వ ముపపద్యతాం. ou ౧ స్ 

త్రి (బ్రీమ్మదామాయణే, సున్దరకాల్ణే, ఏకోనష షష్టితమ స్సర్గః. 

- =r శి i'r 

(నియత ఇతి.) సముదాచారః, చార్మిత మితి యావత్. నన్వేవంమహాత్మ్యా సీతా స్వయ మేవ 
రావణం కి మితి న హంతీ త్యాశంక్యాహ (య న్న హంతితి. ) దశ గీవం న హంతీతి యక్ తత కార 

ఐం. న దశాననః, మహాత్మా మహానుభావః. శాపనిబంధనచుర్మరణాభావా దితి భావః. అత స్తస్య వధే, 

రామ ఏవ, నిమి త్తమ్మాతం భవిష్యతి, తథా తసో స్టత్కర్జాత్ , సీతా తు నిమి త్తకారణ మితి 

రెవ వె రనిర్యాతనం వీరపత్నీధరక్కః, అన్యథా భర్తు ర్మహా ల్లాఘవ మితి "నుసీసయా న 

స్వయం హంతి న త్వనామర్థ్యా దితి భావః, - 33.౩౫౪ 

ఫలిత ముపసంహరతి (ఏవ మితి.) ఉపపద్యతాం అనుష్టీయతాం, అస్మికా సర్ధి సార్థషట్సి)ంళ 

చ్చ్రోకాః, ౩౬4 
Lae) 

ఇతి (శ్రీ గో విందరాజ విరచికే, శ్రీరామా యణభూషతే, శృంగార తిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాజ్జవ్యోఖ్యానే, 

ఏకోనషష్షితమ స్పర్ష్లః, 
యి n 

స్తా లీ ఫా — 



4/0. 

ie 

గశ్రీమదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శ 

అభ షష్టితమ స్సర్గః! 

తస్య త ద్వచనం (శుత్వా వాలిసూను రభాషత, 

అయుక్తం తు వినా దేవీం దృష్టవద్శి శ్చ వానరాః. 

సమీపం గంతు మస్మాభీ రాఘవస్య మహాత్మనః, 

దృష్థా దేవీ న చా౬ఒనితా ఇతి తత నివేదనం. 

ఆయు క్ర మివ పశ్యామి భవద్నిః ఖ్యాతవి_క మైః, 

న హి నః ప్లవనే కశ్చి న్నాపి కశ్చి త్సరా(కమే. 

తుల్య స్సామరదై త్యెషు లోకేషు హరిస త్తమాః, 

తేష్వేవం హతవీరేషు రాక్షనేను హనూమతా. 
కి మన్య ద(త కర్తవ్యం గృహీత్వా యామ జానకీం, 

త మేవం కృతసంకల్పం జాంబవా న్నరిస_త్తమః, 

ఉవాచ పరమపీతో వాక్య మరవ దరవిత్, 
థి థి 

న తావ దేషా మతి రకమా నో యథా భవా నశ్యతి రాజపుత్ర, 

OU 

అలి 1 

vy 

క. 

(త స్యేత్యాది 

(అయు క్షం త్వితి వానరా ఇతి సంబోధనం. ౧౪4.2 4 

అథి జొందబవా నంగదవాక్యం బహుమన్యమాన స్పుహృద్భావెన (సతి షెధతి, (న తానదితి.). 
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(వానరాణాం మ హేందా.దేః (ప్రతినివ ర్తనమ్స్ 

యథా తు రామస్య మతి ర్ని విష్టా తథా భవా న్పశ్యతు కార్య సిద్ధిం, ey 

త్రి శ్రీమద్రామాయణే, సున్దరకాళ్షే. షష్టితమ స్సర్గః, 

em. హాని. 

అథ ఎకషష్టితమ స్సర్గః 

C5 

తతో జాంబవతో వాక్య మగ్భహ్హ్హంత వనౌకసః, 

అంగద పముఖా ఏరా హనుమాంశ్చ మహాకపిః ౧ 

(పీతిమంత స్తత స్పర్వ వాయుప్పు తపురస్పరాః, 

మహందా(దిం పరిత్యజ్య పుప్తవుః ప్రవగర్ష భా*. = 

మెరుమందరనంకాశా మతా ఇవ మహాగజాః, 

ఛాదయంత ఇవాఒ౬కాశం మహాకాయా మహాబలాః. 

అక్షమా న అయుకా న, కింతు యుకే వేత్యర్లః. యద్యపి సమ్యగు కం. సమర్గె శ్చాపి రామాజానుసారేణ 
ఎం జ థి 0 థ్ ఇ 

కర్తవ్యం, న స్వాతం త్యేణే త్యర్థృః. అస్మికా సే సార్జషట్ చ్హోకాః. ౬౪ 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్షర కాల్లవ్యాఖ్యా నే, 

షష్టిత తమ స్సర్గః. 

* Et — 

అథ ఎకషషితమ స్పర్షః. 
రలు a 

ఒశ హాక్టుల కిటి 

(తత ఇత్యాది.) | ౧ 

(ప్రీతిమంత ఇత్యాం)-- _ . . ం - ఎ 



480 (శ్రీమ(దామాయణే, గోవిందరాజీయప+'పై 

సభాజ్యమానం భూకై. స్త 'మాత్మవంతం మహాబలం, 
హనుమంతం మహావేగం వహంత ఇవ దృష్టిభిః. 

రాఘవే చాఒర్లనిర్వృ త్తిం కరుం చ పరమం యశః, 
® అజం అలి 

సమా స ౩ కర్శసిదిధి రున్న తాః, సమాధాయ సమృద్దార్థా కర్కసిద్ధిధి రున్నతాః 

_పియాఖ్యానోన్యుఖా స్స ర సర్వ యుద్దా( నందినకః, 

స రే రామ పతీకాం సిళ్చితార్జా మనస్వినః 

ప్తవమానాః ఖు మాస్తత్య తత స్తే కాననౌకసః, 

నందనోపమ మానేదు ర్వనం (దుమలతాయుతం. 

య త్త న్మధువనం నామ సుగీవస్యాఒ భిరక్షితం, 

అధ్భష్యం సర్వభూతానాం సర్వభూత మనోహరం. 

య (దకతి మహావీర్య స్పదా దధిముఖః కపిః, 

మాతులః కపి ముఖ్యస్య సుగీవస్య మహాత్మనః, 

జైత్ర దన ముపాగమ్య బభూవుః పరమోతృ_టాః, 

వానరా వానరెందస్య మసఃకాంతతమం మహత్, 

తత సే వానరా హృష్టా దృష్టా మధువనం మహత్, 
అవవ ఈం ౧ వరా 

కుమార మభ్యయాచంత మధూని మధుపింగళాః, ౧౧. 

(సభాజ్యమానం) సంపూజ్యమానం.. (వహంత్ర ఇవ దృష్టిభిరితి) (పీతిపూర్వకానిమిషదర్శనా 
2 ందోచ వ ఎ గ కొడం న అగ అదా pa జప దృష్టి ష్వారొప్య నయంత ఇవె త్వ్యుత్రెకొ. ఆర్థనిర్ణ్భ,త్తిం అర్ధసిద్ధిం, సమ ఛాయ నికిత, సంకల్స్య 

Mn ఒం వ్ చరం చి శా ఏ న్ా rE మ రర మలం అన్న, అది కి ఇవె వౌ. సమృద్ధార్గాః సిద్దకే ర్యాః, కర్మ సిద్ధిభిః క్ ర్యసిద్ధిభిః, ఉన్నతాః ఇత రభ్య ఉత్కష్టాః, రామ పతికాం 

రామ ప్రత్యుపకారె, పుప్పువు రితి పూర్వేణ సంబంధః, 

(యత్ర న్మధువన మిత్యాది.) పర మోత్కటాః పర మోత్పుకా:, 

(తత ఇతి.) మధుపింగళాః మధువ త్సిం గళవరాః వానరాః... - 
మా 
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(వానరై మధువనభం జనం 

తతః కుమార సా న్వృృద్దా న్దాంబ వత్స ముఖాకా కపీజా, 

అనుమాన్య దదౌ తేషాం నిసర్గం మధుభక ణే, గా౨ 

తత శ్చాఒనుమతా స్సర్వే సంప్రహృష్టా వనౌకసః, 
* ముదితా; _పేరితా శ్చాపి (పన్ఫత్యంతో ౬_భవం స్తతః, ౧౩. 

పతంతి కేచి ద్విచరంతి "కేచిత్ స్పవంతి కేచిక్ (పలవంతి కేచిత్. ౧౪ 

పరస్పరం కేచి దుపాశయంతే పరస్పరం "కేచి దుపా కమంతే. 

సరస్పరం కేచి దుషబునంతే పరస్సరం కేచి దుపారమంతే. రా౫ 

దుబా (ద్రుమం "కేచి దభ్నిదవంతే క్షితౌ నగా(గా న్నిపతంతి చిత్, 

మహీతలా తెచి దుదీర్ణ వేగా మహా(దుమా(గా ణరభిసంపత తి. ౧౬ 

గాయంత మన్యః [పహస న్నుపైతి హసంత మన్యః [పరుద న్నుసె తి, 
' రుదంత మన్యః [పణుద న్నుపైతి నుదంత మన్యః [పణద న్నుపెతి.** ౧౭ 

—_—_————— 
జా దన. న కా 

(తతః కుమార ఇతి.) అనుమాన్య అనుమతిం కారయిత్యా, నిసర్గం విసర్జనం, అనుమతి 

మితి యావత్. ౧౨ 

(తత శ్చేతి,) పూర్వ మేవ సీతాదర్శనా (తృహృష్టాః, తతః మధువనభంగే- అంగదేనాఒను 

'మతా సృంత స్తతో ముదితాః, త క్పేరితాః (పన్ఫత్యంతో ౬భవకా. ౧౩ 

మధువనభంగాభ్యనుజ్ఞానకృతం వానరహర్షవికార మేవ వర్హయతి సర్గశేషేణ, “గాయంతి 

"కేచిత్ (ప్రణమంతి "కేచి నృత కంతి "కేచిత్ (ప్రహసంతి కేచిక్, పతంతి కేచి ద్విచరంతి కేచిత్ ప్పవంతి 

కేచిత్ (పలపంతి కేచి” దితి పాఠః, (సణమంతి అవాక్సిరసః పతంతి. పతంతి ఊర్వపాదాః సృ'షేన 

పతంతి, _ ౧౪-౧౭ 

* రామానుజీయం. “ముదితా శ్చ తత శ్వే”తి పాఠః, 

[61] 



482 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషై 

సమాకులం త త్క_పిసై న్య మాసీ ఛీ న్మధు(పపానోత్క_టస_త్త్వచేష్టం, 

న చాఒ[త కశ్చి న్న బభూవ మతో న చాఒ(త కళ్చిన్న బభూవ తృ_ప్ప్తః గాలా 

తతో వనం త త్పరిభక్యమాణం (దుమాం శ్చ విధ్వంసితప తపుష్పాకా, 

సమీక్ష్య కోపా ద్దధివ క్రనామా నివారయామాస కపిః కపీం సాకా. ౧౯ 

స తైః (పవృద్దెః సరిభర్తస్యమానో వనస్య గోప్తా హరివీరవృద్ధః, 

చకార భూయో మతి ము గతేజా వనస్య రక్షాం (పతి వానరేభ్యః. ౨౦ 

ఉవాచ కొంళ్చి తృరుషాణి ధృష్ట మసక మన్యాంశ్చ తలైై ర్హఘాన, 

సమేత్య శి త్క_లహాం చకార తథైవ సామ్మోపజగామ కాౌంశ్చిత్. ౨౧ 

స శత్రైర్మదా త్పంపరివార్య వాక్య రృలాచ్చ తేన (సతివార్యమాణై ౪ 

1పధర్షిత స్వ కృభయై స్సమెత్య (పకృష్యతే చాఒప్యనవేక్య దోషం, ౨౨౨ 

నై స్తుదంతో దశ సై ర్రశంత _స్తలె శ్చ పొదె శ్చ సమాపయంతః, 

మదా త్క_పిం తం కపయ స్పమ్మగా * మహావనం నిర్విషయం చ చక్రుః. ౨3 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, సున్దరకాణ్ణే, ఏకషష్టితమ స్సర్గః. 
యు 

న. వ 

(సమాకుల మితి.) మధు పపానోత్క_టస త్త ్యచేష్టం మత్తచి త్తచెష్టం. ర౮_.౨౨ 

(నఖై రితి”) నిర్విషయం నిగ్గతమధుమూలాదిభో గ్యవస్తుకం, చక్రు రిత్యర్థః. ౨౩ 

(శ్రీ గో విందరాజవిరచితే, (క్రీరామాయణభూషణే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణవ్యాఖ్యా నే, 
ఎకషషితమ సర్గః. - 

టె గ 

పుకు — 

శ్రీ రామానుజీయం. మధుప్రపానోత్క_టస త్త ్వ చేష్ట మితి సమ్యక్. 

* రామానుజీయం, ఇయం సంగ్రహో క్రిః, 
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వ) Mn 

తా నువాచ హరి శేష్టో హనుమా న్వానరర్షభః, 

అవ్య గమనసా యూయం మధు సేవత వానరాః. 

ఆహా మావారయిష్యామి యుష్మాకం పరిపంధినః, ou 

[(శుత్వా హనుమతో వాక్యం పహారిణాం (పవరోఒ౦గదః. 

(పత్యువాచ | పసన్నాత్మా పిబంతు హరయో మధు, ౨౮ 

అవశ్యం కృతకార్యస్య వాక్యం హనుమతో మయా. 

అకార్య మపి క ర్రవ్యం కి మంగ పు న రీదృశం, 3u 

అంగదస్య ముఖా చ్చుత్వ్యా వచనం వానరర్ష భాః. 

సాధు సాధ్వితి సంహృష్టా వానరాః (పత్యపూజయకా, vy 

పూజయిత్వాఒంగదం సర్వే వానరా వానరర్ష భం. 

జగ్ము ర్మధువనం యత నదీవేగా ఇవ _దుతం, xu 

అథ ద్విషష్టితమ స్సర్గః. 

(తా నిత్యాది.) తాకా దధిముఖకలహవ్యాకులితాకా. అన్యే తు “తా నువాచే'త్యాదినా పూర్వ 

సర్గోక్తం సంశేపే ఎణా౬నూద్య ఉపరి గచ్చతీ త్యాచక్షతే, ఆపరే తు సర్గముఖే కేచి చ్చోకాః పతితా 

ఇతా్యహంః. OU. 

(శుత్వేత్యాది అంగేతి సంటోధనే నిపాతః. ౨|_౩( 

(అంగద స్యేతి.) అంగడస్య స్వామినః, ముఖా, ద్వచనం హనుమదు క్రం, (కుత్వా. yy 

(పూజయిక్వేతి.) జగ్ము ర్మధువన మితి _పదేశభేదవివక్షయా. యద్వా, దధిముఖనివారణేన 

భీతానాం హనుమదంగదాభ్యాం పున రనుజ్హాపనేన పున ర్రగ్ము రిత్యరః. ౫4 
ఖా జ ద్ని 
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తే _సవిష్టా మధువనం పాలా నాాకమ్య ఏర్యత:. 

అతిసర్గా చ్చ పటదో దృష్ట్వా (శుత్వా చ మెథిలిం, 

పపు స్సర్వే మధు తదా రసవ తృల మాదదుః. 3 

ఉత్పత్య చ తత స్పర్వే వనపాలా నృమాగతాకా, 
తాడయంతి స్మ శతశ స్పక్ష్తా న్మధువనే తదా. లొ 

వముధూసి (దోణమ్మాతాణీ వాహుంభఖిః పరిగృహ్య తె, 

పిబంతి సహితా-స్పర్వె నిఘ్నంతి స్మ తథాఒ౬పరే. జా 

"కేచి త్పీత్యా౭.పవిధ్యంతి మధూని మధుపింగళాః; 

మధూచ్చిష్టైన కేచి చ్చ జఘ్ను రన్యోన్య ముత్క_టాః ౧౦ 

అపరే వృక్షమూలే తు శాఖాం గృహ్య వ్యవస్థితాః, 

అత్యర్హం చ మదగ్దానాః పర్డా న్యా స్తీర్య శేరతే, ౧౧ 

ఉన్మ_త్రభూతాః ప్పవగాః మధుమత్తాశ్చ హృష్టవత్, 

&పంతి చ తదా౬ఒన్నోన్యం స్థలంతి చ తథా౬పరే. ౧౫౨ 

(త ఇతి.) వీర్యతః బలాత్. అతిసర్షా దంగదాభ్యనుజ్హానాతీ , దృష్ట్వా (శ్రుత్వా చ మైథిలీం 
Ua (=o లీహోఎఏ న ఏ 6. 

దర్శన శ్రవణాభా్యం చ హేతునా, వనపాలా, నాక్రమ్య ఆతీప్య, ౭ 

(ఉత్పశత్యేతి.) స కాకా వనపాలనే రతాకా: లా 

(మధూనీతి.) మధూని మధుపటలాని, (ద్రోణమా(త్రాణి దోణప్రమాణాని, ఆఢక(ప్రమాణాని, 
ఘ్నంతి స్మ. పీతావశిష్టాని మధుపటలాని భిందంతి స్మ. ) ౯ా 

(కేచి దితి.) అపవిధ్యంతి అవడీపంతి, మధూచ్చి షేన సిక్ష కేన. “మధూచ్చిష్టం, తు సిక్రక 

మిత్యమర 8, ఉత్క_టాః మత్తా 8. ౧౦౧౧ 

(ఉన్మ త్రభూతా ఇతి,) . హృష్టవత్ - హర్షయుక్త మితి [క్రియావిశేషణం. హృృష్టార్ల మితి 
వాఒర్భః, క్షీపంతి ఉత్ కీప్య పాతయంతి, స్టలంతి, పాదేన నుదంతీ త్యర్థః, ౧౨ 



సుందరకాండే - ద్వీషష్టితమ స్సర్గః 485 

(వానరైః మధువనభంజనం) 

కేచిత్ క్ష్వేళాం _పకుర్వంతి కెచి తూ్కూజంతి హృ్ష్టవత్ , 

హరయో మధునా మత్తాః కేచి తుప్తా మహీతలే. ౧౩ 

కృత్వా కేచి ద్దసం త్యన్యే కేచి త్కుర్వంతి చేతరత్, 

కృత్వా కెచి ద్వదం త్యన్యే కేచి ద్చుధ్యంతి చేతరత్. | ౧౪ 

యే ప్య(త. మధుపాలా న్ఫ్యుః _పేష్యా దధిముఖస్య త్తు, 

తేఒపి లే ర్వాసర్ర ర్భీమైః _పతిషిద్ధా దిశో గతాః, ౧౫ 

చానుభి సు (పకృష్టా శ్చ దేవమార్గం ప్రదర్శితాః, 
— 

అ బువక౯ పరమోద్విగ్నా గత్వా దధిముఖం వచః, ౧౬ 

హనూమతా ద _క్రవరై. ర తం. మధువనం బలాక్, 

వయం చ జానుభిః కృష్ణా 'దేవమార్గం చ దర్శితాః. ౧౭ 

తతో దధిముఖః డుద్దో వనప స్తత వానరః, .. 

హతం మధువనం శ్రుత్వా సాంత్య్వయా మాస తాకా హరీకా, రారా 

(కేచి దితి.) కేళాం సింహనాదం. “శ్ష్వేళా తు సింహనాద స్స్యా' దెత్యమర 8, కూజంతి 

పకీవ చృబ్దాయంతే. ౧౩ 

(కృత్వేతి.) అన్యే, ఆవాచ్యం కించిత్ (గామ్యం కర్మ, కృత్వా హాసంతి. ఇతర ద్వి 

లక్షణం (గ్రామ్యం కర్మ, కేచి త్కుర్వ్యుంతి. కేచి దన్యకత్ (గామ్యం కర్మ కృత్వా అస్మాభి రిదం కృత 

మితి, వదంతి ఉచ్చారయంతి, కేచి దితర ద్బుధ్యంతి, ఏవం కరిష్యామీతి సంకల్పయంతీ త్యర్థః. ౧౪-౧౫ 

(జానుఖి రితి.) జానుభిః (పకృషాః, జానూ న్యవలంబ్య కృషా ఇత్యర్తః. చేనమారం అపాన 
ఖు అ రు (ఇ) Nn 

ద్వారం, దేవశబ్దో వాయువాచీ, ఉపనిషది వాయులోకే దేవలోకశబ్ద ప్రయోగాత్ ,దర్శితా దర్శనం కారితాః. 

దృశే రుపసంభ్యానా దణి కరు క కర్మత్వం. “ణ్యంతా త్కుర్తుశ్చ కర్మత్వం, . ణఅర్జంతా త్కర్పుశ్చ 

-కర్మణ” ఇతి తసె సె వాడ. భిధేయత్వం చ. | "౧౬౧౮ 
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' (a) 

ఇహాఒ౬ఒగచ్చుత గచ్చామో వహెనరాకా బలదర్చితాకా, 

బలేన వారయిష్యామో మధు భకయతో వయం. . ౧౯ 

_శుత్యా దధిముఖ స్యేదం వచనం వానరర్ష్హ భా9, 

పున ర్వీరా మధువనం తేనై వ సహసా యయుః. ౨౦. 

మధ్యే వైషాం దధిముఖః (పగృహ్య తరసా తరుం, 

సమభ్యధావ ద్వెగేన తెచ సర్వ ప్పవంగమాః, ౨౧ 

తే శిలాః పాదపాం శ్చాపి పర్వతాం శ్చాపి వానరాః, 

గృహీత్వా ఒభ్యగమకా క్రుద్ధా యత తే కపికుంజరాః. ౨౨ 

తే స్వామివచనం వీరా హృదయే ష్వవసజ్య తత్, 

త్వరయా హ్యాభ్యధావంత సాలతాలశిలా యుధాః. ౨౭. 

వృక్షస్థాం శ్చ తలన్ధాంశ్చ వానరా నృలదర్పితాకా, 

అభ్య కామం స్తతో వీరాః పాలా స్తత సహ్మ్ససళః. ౪ 

అథ దృష్ట్వా దధిముఖం (కుద్ధం వానరపుంగవాః, 

అభ్యధావంత వేగేన హనుమత్ప్రముఖా స్తదా. ౨౫ 

తం సవృక్షం మహాబాహు మాపతంతం మహాబలం, 

ఆర్యకం (పాహర త్త బాహుభ్యాం కుపితో౬ంగదః. ౨౯౬. 

మదాంధశ్చ న వేదైన మార్యకోఒయం మమేతి సః, 

అధి నం నిష్పిపేషాఒ౬శు వేగవ ద్వసుధాతలే. ౨౬. 

కని నాలా ద న ప 

(ఇ హేతి) (గచ్చామ ఇతి.) తై స్పాహిత్యేన బహువచనం. ఆత్మని బహువచనం వా.౧౯- 
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(దధిముఖేన సుగీవసమీపగమనం) 

స భగ్నబాహూరుభుజో విహ్వూల క్య్ళొణితోల్టిత, 

ముమోహ సహసా ఏరో ముహూర్తం కపికుంజర 8. ౨౮ 

స సమాశ్వాన్య సహసా సం్మకుద్దో రాజమాతులః, 

వానరా న్వారయామాస దండేన మధుమోహితాకా. ౨౯ 

స కథంచి ద్విముక్త సై ర్వానరైై ర్వానర ర్ష భక 

ఉవా చై కాంత మాశిత్య భృత్యాజా స్యాకా సముపాగతొజా. ౩౦ 

ఏతే తిష్టంతు గచ్చామో భర్తా నో యత వానరః, 

స్నుగీవో విపుల్యగీవ స్సహ రామేణ తిష్టతి, ౩౧ 

సర్వం చై వాఒంగదె దోషం (శావయిష్యామి పార్టి వే, 

అమర్షీ వచనం (శుత్వా ఘాతయిష్యతి వానరాక౯ా. 3౨ 

అలో జ్ శ - ష్ అరి ఇల్ల 
ఇష్టం మధువనం బార్థిత త్చుుగవస్య మహాత్మనః, 

పితృపై తామహం దివ్యం దేవై. రపి దురాసదం. 23 

స వానరా నిమా౯ సర్వాళా మధులుబ్ధా న్నతాయుషః, 

ఘాతయిష్యతి దండేన సుగీవ స్పసుహృజ్జనాన్ . 3౪ 

వధ్యా హ్యేతే దురాత్మానో నృవాక్ఞాపరిభావినః, 

అమర్ష_పభవో రోష సృఫలో నో భవిష్యతి, ౩౫ 

(స ఇతి) గతాయుష ఇత్యధి కేపవచనం. ఎ౨ిరా_౩౪ 

(వధ్యా హోత ఇతి.) అమర్షప్రభనః అక్షమాజన్యః, రోషస్య తజ్జన్యత్వం చ యో యస్మై 

న సహతే స తస్మై (క్రుద్ద్యతీతి ప్రసిద్ధం, ౩౫ 
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ఏవ ముక్కా దధిముఖో వనపాలా న్మహాబలః, 

జగామ సహసోత్పత్య ననపాలై స్పమన్వితః. 

ని మేషాంతరమా. లేణ స హి (పాపో వనాలయ 8, 

సహాసాంశుసుతో ధమాకా సుగీవో య్యత వానరః, 

రామం చ లక్ష్మణం ఎచెవ దృష్టా స్నుగీవ మేవ చ. 

సమ (పతిష్థాం జగతీ మాకాళా న్నిపపాత హ 

. “నన్ని పత్య మహావీర్య స్సరై $ సె మై! పరివారితః, 

మారి ర్లధిముఖః పాలై: పాలానాం పరమేశ్వరః, 

స దీనవదనో భూత్వా కృత్యా శిరసి చా౬ఒ౦జలిం, 

సుగీవస్య శుభా మూర్హ్నా చరణా (పత్యపీడయత్. 

తి శ్రీమద్రామాయణే, సున్షరకాళ్లే, ద్విషష్టితమ స్సర్గః. 

—— న — 

చెద 

3౭ 

కటా" 

అ౯ 

లాల 

లావాని 

(నిమేషాంతరేతి.) నిమెషాంతరమా(శ్రేణ నిమేషావకాశమా | క్రేణ, వనాలయః వానర $.8౬-=౭౭ 

చ్రోకాః. 

గ్ర శ్రీగో విందరాజవిర చితే, (శ్రీరామాయణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యానే, 

ది;షషితమ స్సర్గః. 
(ఎ) ధా 

జ నంతా. క ల క అలానా. శకలాల ానాానాలానాన 

(రామం చేతి.) సమ్మప్రతిష్టాం సమతలాం, జగతీం భూమిం, అస్మి౯ సర్లే చత్వారింశ 
అ ౧ 

సున్లర కాణవాాఖ్యా నే. 
2 6 
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అథ _తిషష్టితమ స్సర్గః 

cE 

తతో మూర్షా నిపతితం వానరం వానరర్త భః, 
© య్య 

దృష్వై- వోద్విగ్నహృదయో వాక్య. మెత దువాచ హా, ౧ 

ఉ త్రీష్టోతిష్ట కస్మా త్తం. పాదయోః పతితో మమ, 

అభయం తే భవే.ద్వీర సర్వ మేవా౬భిధీయతాం. 3 

నతు నిశ్వాసిత సేన సుగీవేణ మహాత్మనా, 

ఉత్దాయ సుమహా ప్రాజ్ఞో వాక్యం. దధిముఖో ఒ్యబవీత్. రె 

నై వర్షరజనా రాజ న్న త్వయా నాఒపి వాలినా, 

వనం విస సృష్టపూర్వం హి భక్షితం. “తచ్చ వానరై! క. అ 

ఏధి8 (ప్రధర్శితా శె వ వానరా వనరటీఖిః, 

మధూ న్యచింతయి త్వేమా నృక్షయంతి పిబంతి చం. . ౫: 

అథ తిషష్టితను స్సర్గః 
నారు. 

(తత ఇత్యాది.) ఉద్విగ్నహృదయః సీతహృదయః, మాతులన్యాపి పొదపతనం స్వామిత్యా, 

నుసారేణ, - - . ౧_౩ 

(నై వేతి. న నిస శ్రష్టపూర్వం యథేచ్చభోగాయ నద త్తపూర్వం, వానరై 1 అంగదప్రము. 

కై క, "అన్యథా సు గీవవాశ్యే అంగదానువాదవి రోధాక్. (భక్షీత మితి ) వనై క చేశ మధుపటల విషయం, ల 

(ఏభి రితి అచింతయిక్వా అవిగణ్య, మధూనీతి ఫలానా ముపలక్షణం. భక్షయంతి పిబంతి 

చేత్యు_కేః. యద్వా, మధూన్యేన భక్షయంతి, భక్ష్యవ త్కుర్వంతీ త్యర్హః. నా 

చూ పొ టన ౧ 
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శిష్ట మ(తా౬సవిధ్యంతి భక్షయంతి తథా పరే, 
నివార్యమాశా స్తే సర్వ యువా వై దర్శయంతి హీ. a 

ఇమే హి సంరజ్జతరా. _స్తథా తై సృర్యపధర్షి * తౌక్కి 

వారయంతో" వసా. -త్తస్మా త్క్రద్దె ర్వానరపుంగవై. 8 2 

తత నై రృహుభ్ ర్విరై. ర్వానర్రై త్వానరర్ష భ, 

సంర క్రనయనై. శి (కోధా ద్ద దరయః (పనిచాలితాః, టా 

పాణిభి ర్నిహతాః కేచి క్కేచి జ్ఞానుభి రాహతాః | 

(పకృష్ణా. శ్చ యథాకామం దేవమార్లం చ దర్శితాః, జా, 

సవ మెతే హతా శూరా _స్ట్యయి తిష్టతి భర్తరి, 

కృత్స్నం మధువనం చెవు (పకామ 0 తెః(వభక్యుతే, ౧౦ 

ఏవం విజ్ఞాప్యమానం తం స్యుగీవం 'వానరర్ష భం 

అపృచ్చు క్త తం మహా ప్రాజ్ఞో లక్ష్మణః పరవీరహా. రగా 

కి మయం వానరో రాజా వనపః వక్యువ పస్థితః, 

కం చాఒర్థ మభినిర్దీశ్య దుఃఖితో' వాక్య మ(బవీక్. ౧౩ 

ఏవ ముక్తస్తు స్సు న్నుగివో లక్ష్మణేన మహాత్మనా, 

లక్ష్మణం (పత్యువా చేదం వాక్యం వాక్యవీశారదః. | “౧౩ 

(జ మితి.) శిష్టం .అవశిష్టం మధుపటలం, అత్ర మధువనే,  అఫవిధ్యంతి, 'ధ్వంనయంతి. 
భక్షయంతి మధుపటల మిత్యర 8. "జ 

(పసిద్ధిపరో వౌ, 

(ఇమే హీతి) హీళబ్దః పొద్దపూరణే. స సంప్ర పధర్షణచిహ్నన్య చృళ్యమానశ్వాల్ని ప్రాయేఐ, 

ద 



ఇం 

నుందర.కాండే తి షష్టితము స్సర్గః 
రే. ర వలో ౧ 

(సుగ్రీవేణ దధిముఖకధిత స్య లక్ష్యణాయ నివేదనం 

ఆర్య లక్ష్కుణ సర్మపాహ ఫరో దధిముఖః కపిః, 

అంగద పముఖై ర్వీరై రృడితం' మధు వానరైః 

విచిత్య దక్షీణా మాశా .మాగత్రై ర్ల రిపుంగవై ౩, 

నై_షా మకృతకృత్యానా మిదృశ స్స్యా దుషృకమః, 

ఆగత శో పమధితం యథా మధువనం హీ E హీ తైః. 

ధర్లితం చ వనం కృత్స్న మువభుక్తం చ వానదై_2. 

వనం యదా౬భిపన్నా స్తే సే సాధితం కర్మ వావలె రె: 

దృష్టా దేవీ న సందేహో న చాఒన్యేన హపానూమతా. 

న హ్యాన్య సాధనే హేతుః కర్మణ్ 'ఒస్య హనూమతః, 

కార్యసిద్ధి ర్కతి చె శ్చైవ తసి న్వానరపుంగవే. 

వ్యవసాయ శ్చ చిర్యం చ (శ్రుతం బూ2_కి (పతిష్టితం, 

"హొంబహ న్య(త నేతా స్యా దంగద శ్చ మహాబలః. 

హానూవమాం శ్చాఒవ్యధిష్టాకా న తస్య గ గతి రన్యథా, 

అంగద వముకై. ర్వీరై_ ర్త తం మధువనం కిల.. 

వారయంత శ్చ సహితా _స్తథా జానుఖి రాహతాః, 

i mm 2 
జా లా 

ఇళ అన నా వక లానాం జ 

ప్రంగవై . నిత్యత్రాపి విశేషణపరత్వం బోధ్యం.. 

" 

క. మటు! 

శ 

లే 

లా 
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క్ 5 

my 

కద. 

౧ 

M౧neEe"U 

DOU 

= (ఆర్యేత్యాది) (అంగదృప్రముఖై. రితి) అక్ర విశిష్యాఒనువాదా - ద్దధిముఖవాక్యే వానర 

౧౪౮౪ల 

(౧ షా మితి. ) వనం, [సమధిత౦ భగ్నం, ధర్షి తం ఆకాంతం, మధు చ భకత, యథా 

యేన ప్రకార రణ, ఏషా  మకృతకృత్యానా మేద్భశ | ఉప కమో న స్యా ది దితి తి మన్య ఇతియోజనా. ౧౫-౧౬ 

కృతకృత్యత్వం విశేషయతి (వన మిత్మాదినా. . ఏ ౭1-౨౨౪ 
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ఏతదర్గ మయం ప్రాప్తో వక్తుం మధురవా గిహ. 
నామ్నా దధిముఖో నామ హాదిః _పవ్యాతవి. కమః, 

దృష్టా సీతా మహాబాహో సౌమిశే పశ్య తత్త్వతః ' 

అభిగమ్య తథా సర్వే పిబంతి మధు వానరాః, 

న చా ప్యదృష్ట్వా వై దేహీం విశుతాః పురుషర్ష భ్ 

వనం ద_త్తవరం దివ్యం ధర్షయెయు ర్యనౌకసః, 

తతః (పహృష్టో ధర్మాత్మా లక్ష్మణ సృహరాఘవః. 

శ్రుత్వా కర్భసుఖాం వాణీం సుగీవవదనా చ్చ్యుతాం, 

(పాహృష్యత భృశం రామో లక్ష్మణ శ్చ మహాబలః. 

శ్రుత్వా దధిముఖ స్యేదం స్నుగీవస్తు సు (పహృష్య చ, 

వనపాలం పున ర్వాక్యం సు1గీవః (పత్యభాషత, 

పీతోఒన్మి సోఒహం య ద్భు_ం వనం తైః కృతకర్మభిః, 

మర్షి తం మర్ష ణీయం చ చేష్టితం కృతకర్మణాం.. 

దివ్య మిత్యనేన బుక్షరఖ'సే _బహ్మణా దత్త మిత్యవగమ్యతే. 

౬ప్పున రుక్తి ర్వా. 

(ఇచ్భామీతి.) హనుమత్రధానాకా హనుమత్ర్రముభాకా,. 
(పయత్నం |ప్రమాసం, తేభ్యః (శోతు మిచ్చామీ త్యన్యయః, గ 

క తౌ ర్ధా ౯ కృతకృత్యాకా, 

౨౧|| 

అలి పై (1 

ఇచ్చామి శీ ఘం హనుమత్ప్రధానా న్నాఖామృగాం స్తా సాక్రా మృగరాజదర్చాకా, 

(ద్రష్టుం కృతార్థాకా స సహా రాఘవాభ్యాం శ్రోతుం చ. సీతాధిగమే యత్నం, ౨౮ 

(న చేతి) (వన మితి.) మధువనధర్షణ మేవ సీతాదర్శనే లింగ మితి భావః, దత్తవరం 

OU —.౨ 

(ఉక్వేతి.) ద్వితీయను గ్రీవశబ్దన్య శోభన గ్రీవ' ఇత్యవయవార్దో వివక్షత. | క్రియాభేదేనా 
T=) 

విర 
Oo 
us 
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య లె 

(దధిముఖేన వానరాణాం ఆహ్వానం 

"పితిస్పీతాక్షొ సంపహృష్టౌ కుమారా దృష్ట్వా సిద్ధార్ధ వానరాణాం చ రాజా, 

కర్మసిద్ధిం విదిత్వా బాహో రాసన్నాం సోఒతిమా(తం ననంద. ౨౯ 

ఇతి (శ్రీమ్మదామాయణే, సున్షరకాళ్షో, _తీషష్టితమ స్సర్గః. 

అథ చతుష్టష్టితమ సర్గః 

సుగీవే ఖైవ ముక్తన్తు హృష్టో దధీముఖః కపిః 
రాఘవం లక్ష్మణం ఒదెవ సుగీవం చాజఒభ్యవాదయ్యతీ . ౧ 

అథ (ప్రత్యుసకారార్థం సుగీవ స్న్వొద్య|ోగసాఫల్యదర్శనాత్ భృశం ననందే త్యావా 

(టీకిస్ఫీశాకు సంప్రహృష్టౌ కుమారౌ దృష్ట్యా సిద్ధారౌ వానరాణాం చ రాజా, అంగై సృంహృషైః 

కర్మ సిద్దిం విదిత్వా బాహో రాసన్నాం సోఒతిమా(తం ననంది.) (ప్రీత్యా సంకోషేణ సం(ప్రహృష్టా, 

రోమసిఇతి శేషః. హ్నషితరోమాణా మిత్గర:, “హృ షే రోమసిళతి వికల్పా' దీడభావ:. ఏవం అంగే" వ లి థి దబ శ 
స్పంహృ షై రిత్యత్రాపి _దష్టవ్యం. కర్మసిద్ధిం, బాహో రాసన్నాం హ_స్తప్రాపాం, ' ఏదిత్వా. నిశ్చిత్యే 

శు ష్ కం శ f: ' + » క్ త్యర్థః, జాగతం౦ వై శ్వదేపవృ త్తం, పంచా శై శ్చిన్నా వైశ్వదేవీ మమొ యా” వితి లక్ష్షణాతి. 

అస్మి కా సరే ఎకొనత్రింశ చ్హోకాః, - ౨౯ా 
ra య 

ఇతి (శ్రీగో విందరాజవిరచికే, శ్రీరామాయణభూషజే, శృంగోరతిలకాఖ్యానే, సున్లర కాణవ్యాఖ్యానే, 
(2) (౬ థి చి 16 . 

త్రిషష్టితమ స్సర్గః. | 

సాకి ఆ 

అధ చతుషషితమ స్సర్లః 
ఇరు NM 

ను గ్రివేజేత్యాది.) 
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ం లు 

స [పణమ్య చ స్నుగీవం రాఘవౌ చ మహాబలౌ, 

వానరై స్వహితై ళ్ళూరై. రివ మె. వోత్సపాత హ.. - మ. 
యా యా శా టా ..-' ! _ 

స-యథ్రై వాఒజఒగతః పూర్వం తథైవ భరితం గతః, _ 

నిషత్య గగనా. ద్భూమౌ తద్వనం (పవివేళ హ తె 

సప్రవిష్టో మధువనం దదర్శ హారియూధపాకా, 

వివముదా నుఖ్రితా౯ా సర్యాకా మేహమానాకా మధూదకం. ణా 

స తానుపాగవమ ద్వీరో బద్ధ్వా కరపుటాంజలిం, 

ఉవాచ వచనం ' జ్లక్ట్ల మిదం హృష్టవ దరిగదం.. ¥- 
శ 

సౌమ్య రోషో నక ర్తవ్యో య దేభి రభివారీతః, 

అజ్ఞ్ఞానా (దకీభిః [కోధా దృవంతః (సతి ేదధితాః. ee 

(తః సహితై కం " స్నేహాతిరేశేవాజన్యోన్యం య క; వానరై సృహితై రితి పాఠః ౨౩ 
ఆ. (న ₹వవిష్ట ఇతి). వినుదా నిత్యత్ర హేతు, మాహ (మేహమానా . నితి)  మేహమానా౯ా. 

"మేహయతః, మూత్రయత ఇత్యర్థః. ఏతేన మ్యూకణా న్మధూని జీర్ణానీతి గమ్యతే.. అత ఏవ. ..విమ- 
ఛత్వం. మధూని చ ఉదకాని చ మధూదక మితీ ద్యందై్వకనద్భావః, ఉదకాని చాజ[త్ర అనుప్తాన త్వెన 

చీతాని, తదాహ దాహటః.- “అనుపానం హిమం వారి  యనవగోధూమయో క్రితం, దధ్ని మద్యే బిసే. 

క్ష దే కోష్టం పిష్టమయెష చేతి . eg 

..(నతా నితి). కరపుటాంజలిం కరతలయోా రంజలిం, సమ్యక్సంయు క్రకరతలాంజలి.. 

మిత్యర్థః. ఎ . - > 

(సొమ్యేతి.) ఏభిః వానరై ః, అభివారితః అభివారితోఒసీతి యక్, అత్రాఒర్టే రోషో న క ర్త 

న్యః భవంత ఇతి పూజాయాం బహువచనం, న చ హనుమదధాదిక మాదాయ బహువచనం; ఉ త్త 

శ్లోకేఒస్ యువరాజ _స్వ్య మిత్యు కేః, అజ్ఞానా త్కో-ధాత్, అజ్ఞాన్నపయు త్మకోధా దిత్యర్థః, “అభి 

వారిత” మితి షాఠే లింగవ్యత్యయ ఆర్లః, “కేంత్రు అజ్ఞానా (తో-ధాచ్చ భవంకః (ధ్రతిషే ఇధితౌ ఇత్యే 

తర్, పరివారితం సరివారణం (పతి, రోషో న కర్తవ వ్య ఇతి యోజయంతి. కు... 
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(వానరాణాం సు్రవదర్శనాయ ప్రస్థానం) _ 

యువరాజ స్త్ మీశశ్చ వనస్యాఒస్య మహాబల, 

మౌర్థ్యా త్పూర్వం కృతో దోష _ _న్థం భవాకా క్షంతు మర్షతి. చ 

ఆభ్యాతం హి మయా గత్వా పతృవ్యన్య త్రవాఒనఘ, | 

_ ఇహేోపయాతం సర్వేషా మేతేషాం. వనచారిణాం.:. లా 

స త్వదాగమనం (శ్రుత్వా సహైభి ర్త రియూథ పై పె క్కి 

(వహృష్టో నతు రుష్టో ౬సౌ వనం (శ్రుత్వా. (పధర్షి త౦. ౬ 

(పప న్యాష్టో మాం షికృవ్య సె చే స్నుగీవో వాన రేశ్వరః, 

శం | పేషయ సర్వాం సొ నితి హోవాచ పార్టివః - ౧౦ 

(శుత్వా దధిముఖ స్యేధం వచనం కక్ష. మంగథః, 

అబవీ తా తౌ న న్లరిశేష్షో వాక్యం వాక్యవిశారదః. - ౧౧ 

శంకే (శుతోఒయం వృత్తాంతో రామేణ హరియూథపాజ | 

త తమం నేహ న స్సాతుం కృతే కార్యే పరంతపాః ౨... ౧౨. 
త్న్ థి rT 

పీత్వా మధు యథాకామం వి(శాంతా వనచారిణః,. .. 

> జ 7" 

ద eed బాం - WT mr 

కోధా నా ద్వారణే కే కుతో రోషో నక ర్రవ్య స్స్యాః సశ్యాళంక్య శ్రోప్యాలక్ఞానక్యకక్వా 

-వత్యాహ (యువరాజ ఇతి.) దోషః నివారణరూవాపరాధః. = ౭ 

(ఆక్యాతం హీతి,) ఉపయాతం ఆగమనం. ! రా-౧౧. 

"(శంక ఇతి.) అయం వృ క్రాంతః అస్మదాగమనవృ త్తాంత?. a ౧౨ 

“పీతేంతి,) కిం శేషం? న కించి చపి శిషు మిత్వరశ. కిం తు మే'గురు ను|గీవో యత (బత్వేతి,) స్ట మిత్యర్థ న ౮ 
వశ్తశే తత్ర గమన మేవ శేష మిత్యర్థః. “కిం శేషం గమనం తచ్చ సుగ్రీవో యత్ర. మే. గురు'రితి 
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కింశేషం గమనం తత స్నుగీవో యత మే గురుః ౧౩. 

సరె యథా మాం వక్ష్యంతి సమెత్య హరియూథపాః, 

తథాఒస్మి కర్తా కర్తవ్యే భవద్భిః పరవా నహం, ౧౪ 

నా౬ఒజ్ఞావయితు మీకోజ హం యువరాజోఒస్మి యద్యపి, 

అయు కం కృతకర్మాణో యూయం ధర్షయితుం మయా, ౧౫ 

(బువత శ్వా౬౦గద సై వం శుత్యా వచన' మవ్యయం, 

(పహృష్టమనసో వాక్య మిద మూచు ర్వనౌకసః. ౧౬. 

ఏవం వక్ష్యతి కో రాజకా (పభు స్పా వానరర్ష భ, 

ఐశ్వర్యమదమతో హి సర్వోఒహ మితి మన్యతే, ౧౭ 

తవ చెదం సుసదృశం వాక్యం నాఒన్యస్య కస్యచిత్, 

సన్నతి. రత మావ్యాతి భవిష్యచ్చుభయోగ్యతాం, గాలా: 

పాశే _ అస్మాకం గమనం, కింశేషం కించిచ్చేషం, తచ్చ గమనశేషం చ స్నుగీవో యత తత 

గమన మితి సంబంధః, ౧౭.- 

వినయపూర్వకం సర్వసం మేళనం సమర్దయతేి (సర్వ ఇతి.) తథాఒస్మి కర్తా, ఆహ్వానం 
కరిష్యామీ త్యర్థః. కర్తవ్యే కార్యే, భవద్భిః అహం సరవాకా, భవద్భి ర్యథా నియుక్తం తథా కరి. 

ష్యామి* గంతవ్య మిత్యు క్త గమిమ్యామః, స్థాతవ్య మిత్యు క్రై, స్థాస్యామ ఇత్యర్షః._ ౧౪ 

| యువరాజత్వాత్ భవా నేవ క ర్హవ్యాక ర్హవ్యనియంతే త్యత ఆహ. (నా౬౬జ్ఞాపయితు మితి.).. 

ఈశః స్వతం[ తః, కృతకర్మాణః కృతోపకారాః, యూయం, మయా, ధర్గయితుం అనాద రుం, పరకం(తీ 

కర్తు మితి యావత్. అయుక్తం, అయుక్తా ఇత్యర్థః. ఆర్ష మవ్యయ మేతత్, శక్య మితివ త్సామాన్యో 
ప(కమా న్నపుంసకై కత్వనిర్థశ ఇత ప్యాహుః. ౧౫.౧౬. 

(ఎవ మితి.) అహ మితి మన్యతే, గర్విషో భవతీతి యావత్, ౧౭ 
ఆ 

(కవ చేతి.) సన్నతిః వినయః. “౧౮ 



సర్వే వయ మపి" (ఫొవా' "స్తత గంతుం కృతక్షణా?. 

స యత హరివీరాణాం సు సుగీవః పతి రవ్యయః. గారా 

త్వయా హ్య్ను క్రై ర రిభి లె రువ శక్యం పదా త్పదం, 

క్యచి దంతుం హారి డేష్ట _బూమ స్సత్య మిదం. తు తే. ౨౦ 

ఏవం తు వధతాం తేషా మంగదః ప్రత్యభాషత, 

జబాడం గచ్చామ ఇత్యుక్త్వా ఖె ముక్పేతు ర్మ హాబలా 9. ౨ 

ఉత్పతంత మనూక్సేళు స్సర్వే తే హరియూథపాః. 

కృత్వాజఓకాశ౦ నిరాకాశం యం తోత్తిపా ఇవాఒచలా8, ౨౨ 

శేఒంబరం సహసోత్సత్య వెగవంతః ప్ర వంగమాః, 

వినదంతో మహానాదం ఘనా వాతేరితా యథా. ౨౩. 

అంగుదె. హ్యననుపాసే సుగీవో వానరాధిపః, 

ఉవాచ శోకోపహతం రామం కమలలోచనం. 9౪ 

సమాశ్వసి హి భ్యదం తె దృష్టా దేవీ న సంశయః, 

నాఒఒగంతు మిహ శక్యం తై రతీతే సమయే హి నః, ౨౫ 

(సర్వే వయ మితి.) కృత క్షణాః కృతావసరాః, అవసర పతీక్షా ఇతి యాపెతి, ౧౯౨౦ 

(ఎవం త్వొతీ.) బాఢ మిత్యంగీకారే. ఇతిశబ్దః కాకా కాక్షిన్యాయేన పూర్వాపరయో రన్వేతి. 

ఏవం తేషాం వదతాం శేషు వదత్పు. అంగదః బాఢ మితి మ్రత్యభాషత , గచ్చామి ఇత్యు క్వా౭_పి 

ఉత్పపాత. ౨౧ 

. (ఉత్పతంత మీతి.) నిరాకాశం నిరవకాశం, ౨న 

( తేఒ9బర మితి) అత జగ్ము రిత్యధ్యాహార్యం,. ౨౫ 
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చ 498 (శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవిశిషై 

న మత్సకాళ మాగచ్చే త్క తే హి వినిపాతితే, 

యువరాజో మహాదాహుః స్తవతాం (పవరోఒ౦గదః. D౬ 

యద్య ౩ స్యకత కృత్యానా మ్దృళ సాక దుష్మకమః, 

భవే ఎత్సది న దినవదనో థాంతవిప్పుత మానసః. అబి ద 
రా 

కుత్భ పె తామహాం చెత త్ప్చూర్వకై రభిరకితం, 

న మే మధువనం హన్యా దహృష్టః స్ట వగెళ్వరః. ౨౮ 

కెసలా్య నుపజా రామ సమాశ్వసహ సు|వత, ౨౮ 

న హ్యాన్యః కర్మణో హేతు స్పాధనజఒస్య హనూమతః ' ఆకా! 

హనూమతి టా సిదిష్ళ మతిశ్చ ఒు-ఐ త్తమ. 
థై వ 

వ్యవసాయ శ్చ వీర్యం చ సూర్యే తేజ ఇవ (ధ్రువం, ౩64 

(నేతిఎ వినిపాతితే విఘ్నితే. 

(యద్యపీతి.) అకృతకృత్యానాం అకృతకార్యాణాం, ఈదృశః మధువనభంగరూపః, ఉస 

1క్రమః ఉద్యోగః, యది స్యా. త్తదాఒం౦గదో దినవదనత్వాది పిళష్టో భవేత్, ౨౭ 

(పితృపై తామహ మితి) పితా చాసౌ పితామహ శ్చ, పిత్రా (బ్రహ్మణా బుక్షరజసే దత్తం 

పిళ్చపై తామహం, ప్త వగశ్వ్యరః ఆం ద. 
FF 

HE 
aud eh య శ రగ ట్ రని 

(an bg} q చ 94 ల కొ © రిత్యసిచ్ (పత్యయః. ఏవం దెవ్యవస్థాన కౌసల్యా సుుపజావతీ, 

అమా దితి కెషకి. - ... ౨౮304 



HY తమ య 
డో 

గీనసమీపాగమనం 

సుందరకాౌండే _ చతుష్ష | 

ఇర 
భ్ (వానరాణాం 

ఇడి నేతా స్యా దంగద శ 

హనుమాం శ్వా ప్యధిష్థాతా న తస్య గతి రన్యథా, 

జాంబవా న్య 

స్ప మంబ 3 » 

డం బృం శు శావా౬ః తః కిలకిలాళబ తి 

గ్ర 

sal 

3 
ఖో 

రభ వాది ఉన 
Cu fy 

త 
Cl) పూదుంతం hod 

జ 
ఖా 

can 

eau 

ళో 

Ea కృతః, అచీం వె 
యు (తత ఇతి.) అయతాంచిశలాంగూలః = అయతః దీ 

SYu—3XU సనమాస్థాపితః. 

Set 8 సంజాతప్పశకొః, 



500 . శ్రీమ్నదామాయతే, గోవిందరాజీయవిశిక్టు. (.. 

హనూమాం౦శ్చ' మహాబాహు క పణమ్య శిరసా తతః. 

నియతా మక్షతాం దెవిం రాఘవాయ న్యవేదయత్, _ 3841 

ND అజా అద అనది అల్ల ప జే. చె నిశి తార్గ _స్తత స్తస్మకా _స్నుగీవః వనాత్మ 

లక్ష్మణః (పీతిమూ న్పి్రతం బహుమానా దవై క్షత, కెలా! 

[పీత్యా చ రమమాణో౬ఒథ రాఘవః పరవీరహా. 

బహుమానేన మహతా హనుమంత మవె క్షత. ఇ౯ా ( 

ఇతి శ్రీమద్రామాయణే, నున్గరకాజ్ణే, చతుష్టష్టితమ స్సర్గః, 

తతః (హపృసవణం శై లం తే గత్వా చిత్రకాననం;' 

(సణమ్య శిరసా రామం లక్ష్మణం చ మహాబలం, “ ౧ 

జ్ 

యువరాజం పురస్కృత్య సుగీవ 'మభివాద్య చ, 

ప్రవృత్తి మభ సీతాయాః (పవక్తు, ముపచ(కముః -”' 

(హనుమాం శృతి) (నియతా మితి, అక్షత శ్వెఒస్యనియతత్వే వె వ్రైయర్థ్యం. నియ. 

తత్వేఒపి, క్షతత్వే చ తథా, అత; ఆవశ్యక ముభయం సంగ్రహేణ దర్శయతి. అస్మక సరే సారైకోన 
టో 

చత్వారింశ చె చ్రోకాః. 3౭24౩౯4. 

a3 శ్రీగో విందరాజవిర చితే, శ్రీరామాయణభూషకో, శృంగారతిలకాఖ్యానే, సుందర కాజ్ఞవ్యాఖ్యానె, 

చ తుష్టష్టితమ స్సర్గః. 

న నా y a జి శ + 

అథ సళ్బుషష్టితమ స్సర్గః, 

—- I — 

(శశ ఇతి.) (పవృ త్తిం వారా ౧౨ 
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ఈం - గ 

(హనుమతా సీతాదర్శనవృత్తా ంతని వేదనం) 

రావణాంతఃపురే రోధం రాకసీభిశ్చ తర్ణనం, 

రామే సమనురాగం చ య శ్చాఒయం సమయః కృతః, 

ఏత దాఖ్యాంతి తే సర్వే హరయో రామసన్నిధౌ,  . త 

వై దేహ మక్షీతాం (శుత్వా రామ స్తూత్తర మ్మ బవీకి, ౪ 

క్వ సీతా వర్తతే దేవీ కథం చ మయి వర్తతే, 
ఏత నె సర్వ మాఖ్యాతం చె దేహిం (పతి వానరాః... జ 

రామస్య గదితం _శుత్వా హరయో రామసన్నిధా, 

చోదయంతి హనూమంతం సీతానృత్తాంతకోవిదం. వ ఆ, 

శ్రుత్వా తు వచనం తేషాం హనూమా న్మారుతాత్మజః, 

(పణమ్య శిరసా దేవై సీతాయై తాం దిశం (పతి. 

ఉవాచ వాక్యం వాక్యజ్ఞ సీతాయా దర్శనం యథా, eu 

సముదం లంఘయిత్వాఒహ౦ శతయోజన . మాయతం. ... 

అగచ్చుం జానకీం సీతాం మార్గమాణో దిదృకియా, లా 

నాలా నా నం. 

(రావజేతి.) రోధం నిరోధం, య కాయం సమయః' కృతః, మాసద్వయా' దూర్ధ్వం 

హనిష్యామీతి య స్సంశేతో రావణెన కృత ఇత్యర్థః. మాసశద్దః పక్షపర ఇత్యు డ్రం బ్రాక్, త మితి 

శేషః, _ (| ' > Ue E 

(శ్రుత్వా త్విత్యాది.) ప్రణామ శ్చ సీతాయాః స్మరణకృత ఇతి బోధ్యం.. (సితాదర్శనం 

య థేతి) యెన (ప్రకారేణ సీతాదర్శనం జాతం తేన (పకారే ణబోవాచే త్య్థన్వయః. | eu: 

(సమ్ముద మితి.) దిదృక్షయా,. న తు శ్రాతు మిచ్భయా, మార్గనాణ ఇత్యర్థః. & sgt 
“wrod 



502 శ్రీమద్రామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి పై 

తత లంకేతి నగరీ రావణస్య దురాత్మనః, 

దడీణస్య సముద్రస్య తీరే వసతి దక్షిణ, ' ౯4 

తత దృష్టా మయా సీతా రానణాంతఃపురే సతీ, 

సన్న రస త్వయి జీవంతి రామా రామ మనోరథం, ౧౦|| 

దృ్భష్టా "మ్ రాక్షసిమ ధే తర్హ్యమానా ముహు ర్ముహుః. 

రాక్షసిభి ర్విరూపాధీ రక్షితా [వమదావనే, ౧౧|| 

దుఃఖ మాసాద్యతే 'దెవ్ తథా౬ఒదు?ఃథోచితా సతి. ౧-౨ 

ఆఅధళ్శయా్యా వివర్ణాంగి పద్మినీవ హిమాగమొ, 

రావథా ద్విని వృత్తార్థా మంర్తవ్యకృతనిశ్నయా. 

చేది కథంచి తా కుక్ స తనునా మాదిళా మయా, O౧౪ 

సా మయా నరళార్జూల నిశ్వాస ముపహొచితా, Oy. 

. (తథేతి) కృత లంఘశే కృతే సతి, లా 

(తత దృపితి. 0) హూ రామ, రామా సీకా, త్వయి, మనోరథం స్వాభిలాషం. సన్న్యస్యు 

జీవంతి, త్వదభిలాషేణ ధృతజీవితే oa ౧౦-౧౧4 

(దుఃఖ మిత్యర్థం.) ఆసాద్యుతే ఆసీదతి, ఆరో యత్. rn 

(రావణాంతఃపుర ఇత్యాది.) ఏకచేణీధరా, (త్రిధా విభాగం వినా బద్ధః కేశపాశః ఏకవేణీ 
శ్యుచ్యతే, అధళ్శయ్యా స్టండిలశాయినీ, మర్త వ్యే మరణే, కృతనిశ్చయా. ౧౫4 



సుఠందరకాండే - పంచషష్టితమ స్సర్గః 508 

(హనుమతా సీతాదర్శనవృత్తా ౦తని వేదనం౦ి 

తత సృంభాషతా చెపి సర్వ మర్గం చ దర్శితా, 

రామసు. గీవసఖ్యం చ 1 శుత్వా (ప్రేతి ముసాగతొ, ౧౬.౪ 

నియత స్పముదాచారో భక్తి శ్చా౬స్యొ _స్తథా త్వయి 

ఎవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనకనందిసి, 

ఊఉ గేణ తపసా యు కా త్వద్భృ క్షా పురుషర్ష భ. గాలా 

అభిజ్లానం చ మే ద తం యథా వృ త్తం తవా౬౦తికే, 

చ్నితకూపే మహ్మాపాజ వాయసం (పతి రాఘవ, ౧౯ 
sy 

A La] 

~~ re పడా 

(బువతా వచనా స్యవం సు న స్యాసశ్ళణ్వతః. . ౨0౧ 

(తత కా 3 సర్వ మర్థం చ దర్శితా సుగీవస ఖ్య( ప్రభృతి సర మరం చ బోదితా. ౧౬౪ 

Ey (నియత ఇతి) న సముదాదారః, పరపురుషాచింతకత్వాదిః, త్వయి భక్తిశ్చ. వర్తత ఇతి 

శేషః. తపసా అనశ నేన, గాలా 

(అభిజ్ఞా న మితీ. ) అభిజ్ఞానం చిహ్నభూతం వాక్యం, త్రవాఒంతి'కే పూర్ణం, యథా యేన | 

రేణ, జాతం, తథా దత్త మిత్యర్థః. త త దేవ దర్శయతి (చిత్రకూట ఇతి, ) సద న. సూర 

నో క్రీః. రాలా 

(విజ్ఞాహ్య శ్వేతి.) (అధిరేనేతి.) రావణాగమనానిక మిత్యర్థః 
BA 

శల | 

(అయం చాఒస్మా ఇత్యాది. .) సుగీవ న్ నో్యోపశ్ళణ్వత 8 సుగీవే సమీపే శృణ్వతి సతి, ఏవం 

“ఏష చూడామణి” రిత్యారభ్య రక్షనాం వశ మాగతేి త్యంతం ' వక్ష్యమాణ ప్రకా రేజ, వచనానీ ధామం 

నటం వగ 

వతి మయో క్రవచనాని, (బువతా త్వయా, అయం, మణ రిశ్యర్ణ 8. (సదాతవ్యః. ౨౧ 
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ఏష చూడామణి శృీ)మా న్మయా సుపరిరకీతః, 
మనళ్శిలాయా _స్తిలకో . గండపార్చే నివేశితః. - D5 

తయా (పణస్పై తీలకే తం కిల స్మర్తు మర్గసి, 

ఎష నిర్యాతిత శ్చీంమా. న్మయా. తే వారిసంభవః. ౨౩ 

ఏతం దృష్ట్వా (పమోది షే వ్యసనే త్వా. మివా౬ఒనఘ, 

జీవితం ధారయిష్యామి మాసం దశరథాత్మజ, 

ఊర్వం మాసా న్న జీవేయం రక్షసాం వశ మాగతా, _. yy 
యా ల 

ఇతి మామ్మ బవీ తీతా కృళాంగీ ధర్మచారిణి, 

గావణాంత:ఃప్పర రుద్దా మృగి వోత్సుల్ల లోచనా, > xu 

ఏతదెవ మయా౬ఒ౬క్యాతం సర్వం రాఘవ య ద్యథా. 

సర్వాధా సాగరజలే సంతారః |పవిధీయతాం, ౨౬|| 

తౌ  కాతాళ్వాసా రాజపుత్ర విదిత్వా త వాద లిజ్ఞానం ౦ రాఘవాయ (పదాయ, 

(ఇతి మా మితి,) మృగీ వోత్ఫుల్ల లోచనా, (తాస్తాతిశయా దితి భావః. ౨౨-౨౫4 

(ఎత దేవేతి.) సంతీర్యకే= నే నేతి సంతారః, సేతుః, - =U 

(తా విత, పూర్వవ దై్యశ్వదేవివృ త్తం, సము[ద్రతరణే సురసానిరసనాదికం, అక్షవధలంకా' 

దహనాదికం, సజాతీయెభ్యః పూర్వ ముక్త మపి ప్రభుసన్నిధా వాత్మళ్ణాఘాయాం పర్యవస్యే దితి- 
న్ మితి ధ్యేయం. స్వవృ తా తాంతం సర్వ మాఖ్యాతవా నిత్రి సామాన్యేన చ న క్తుంయు క్రత్వేఒప్యం గద 

సన్నిధా (పపంచనం గొప్యవిశే శేషగ్ పనార్థం, అ; తి త్వ(ప్రపంచనం అకథనీయాకథనారం చేతి జేయం. 
థి ణః 

అస్మి కా సర్లే సారస _ప్పవింశతికోకాః, ౨౭౪ 

ఇతి శ్రీగోవిందరాజవిరచితే, (శ్రీరామా యణభూషణే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాజవ్యాఖ్యా నే, 

పఖ్బషష్టితమ స్సర్గః. 

rs - =. 
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ఎన ముకో హనుమతా రామో దశ రథాత్మజ:, 

తం మణిం హృదయే కృత్వా (పరుదో ద సలక్ష శ్రణికి, 

తంతు దృష్ట్వా మణి శేష్టం రాఘవ కోకకర్శితః, 

నెతాభ్యా మ్మశుపూర్జాభ్యాం సు(గీవ మిద మబఏర్. 

యథ్రైవ ధేను స్ప్ర్రవతి స్నేహా ద్వత్సస్య వత్సలా,. 

తథా మమాపి హృదయం మ ణీరత్నస్య దర్శనాత్, 

మణిరత్న మిదం దత్తం వై వై దెహ్యా శ్వశురేణ మె, 

వధూకాలే యథా బద్ధ మధికం * న మూర్ద్ని శోభతే. 

అయం. హి జలసంభూతో మణి స్పజ్జ్ఞన పూజితః, 

యజ్ఞే పరమత ఇన దత్త శృణ ధీమతా. 

అథ షట్ షషితమ స్సర్లః. 
బై గ 

వ్ a + ” 

(ఎవ మిత్యాది.) ల్ 

(n 

CR 
కాల 

(యథై వేతి.) యథా వత్సలా వళ్సే స్నెహనతీ, 'భెనుః, వత్సస్య ఏ ద్యత్స విషయక 

స్ప్నెహాత్, ప్రవతే్యేన (దవత్యేవ, తథా మణిరత్నస్య నుణిశ్రేషస్య, దర్శనా; న్మమ. దయం (ద్రవతి. ౩ 

మణే రాగతి. మాహా (మణిరత్న మితి) మే మే శ శు రేణ జన కేన, వధూకొలే వధూ ప్రతి గ్రహ 

కాలే, వివాహకాల ఇత్యర్థః. యథా శోభతే తథా బద్ద మిత్యన్యయః. 

జనకేనాపి కుత _స్ట ల్లబ్దం? తత్రాహ (అయం హితి, 
వాలి CdD NS re 

ళా 

గా మూర్జ్య్యళభత ఇతి పాఠః. 

[64] 
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ఇమం దృష్ట్వా మణ్మి శేస్టం యథా తాతస్య దర్శనం, 
అద్యా స్మ్యవగత స్వామ్య వై దేహస్య తథా విభోః. ౬ 

అయం హి శోభతే తస్యాః (పియాయా మూర్చ మె మణికి. 

అస్యాఒద్య దర్శనేనాఒహం |పాప్తాం తా మివ చింతయే, ౭ 

కి మాకా సీతా వె దేహీ (బూహి సౌమ్య పునః పునః, 

పిపాసు మిన తోయేన సించంతీ వాక్యవారిణా. లా 

ఇత స్తు కిం దుఃఖతరం య దిమం వారిసంథవం, 

మణిం పశ్యామి సౌమ్మితే వై దేహి మాగతం వినా జా 

చిరం జీవతి వె దేహీ యది మాసం ధరిష్యతి, 

క్షణం సౌమ్య న జీవేయం వినా తా మసిశేక్షణాం. ౧౦ 

నయ మా మపి తం దేశం యత దృష్టా మమ (పియా, 

న తిషియం క్షణ మసి (ప్రవృత్తి ముపలభ్య చ. ౧౧ 

కథం సొ మమ సుుళోణీ భీరుఖీరు సతీ సదా, 

భయావహానాం ఘోరాకాం మధ్యే తిష్టతి రక్షిసాం, ౧9 

'మణిం తు దృష్ట్వా రామో వై (తయాణాం సంస్మరిష్యతి'తి సతయో క్ర ప్రకారేణ స్మరతి 

(ఇను మితి.) ఇమం దృష్ట్వా, తాతస్య దశరథన్య, వై దేహన్య జనకస్య, దర్శన మద్యాఒవగత? 
శే ౦ తస్యా మూర్హ్ని బద్దత్వా దితి భావః, ఇహ వై దహ్మగహణం సీతాజనన్యా 

“వరో జనన్యా మమ చే”త్యు క్షేః, తత్ర త్రయాణాం సంస్మరిష్యతీతి త్రయ. 
(గహాణం బహున్యూతౌపలక్షణం. ఇహ వె దేహస్యాపి స్మరణో _క్తేః, ఇలా 

జే బి న్న ని వ్ గ ఇ | ' (ఇత స్తితి ఆగతం మణి మిత్యన్వయః, కా_గగ౧ 

(కథ మితి, ఖీరుఖీరుః అత్య న్లధీరుః. en: ౧౨ 
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(హనుమతా సీతాభిజ్తానక థాకథనం) 
ణీ 

వ... 

( న్ దారి శాం నూ 
శారద స్తిమిరోన్ముకో నూనం చంద ఇవా౬౦బుద్రై 8, 

ఆవృతం వదనం తస్యా న విరాజతి రొక్షనై 8. | ౧౫ 

కి మాహ సీతా హనుమం స్త తతః కథయా౬ద్య మే, 
౨౦౨౫ 

ఏతేన ఖలు విపే చేషజేనాఒబతురో యథా, ౧౪ 

మధురా మడురాలాపా కి మాసా మమ ధామినీ, 

మది్విహీనా వరారోహా హనుమ న్మథయస్య మే. అణి 

తి (శ్రీమ్మదామాయణే. సున్దరకాణ్ణ, షట్టష్టితమ స్పర్ష* 

eer LT 

అథ స పష పష్తమ స్సర్గః 
ల 

లేరుగా 

ఏవముక్తస్తు హనుమా (నా ఘచెణ మహాత్మనా, 
0 అాలలాని 

సీతాయా భాషితం సర్వం న్య వదయత రాఘవే. .. ౧. 

(కి చూహేతి.) తత్త్వతః, సంకోచేన న కించిత్ గోపనీయ మితి భావః. ౧౩-౧౪ 

(మధురేతి.) మధురా సుందరీ, మధురాలాపా, యేన తద్వచనానువాదేఒపి భవద్వచనం 

మధురం భవతీ త్యర్థః. 
ox 

త్రి శ్రీగోవి ందరాజవిరచితే, శ్రీరామాయణభూషతే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సున్దర కాజ్ఞివ్యాఖ్యానే, 

షటపితమ సరః. 
లయల లాగ 

వావి +నా?-- 

అథ స పషషితన స్సర్గః. 
ఎవ ల 

లలా లాల 

(ఎవ మిత్యాది.) 
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ఇద ము_క్తవతీ దేవీ జానకీ పురుషర్షభ, 
పూర్వవ్యత్త మభిజ్లానం చితకూ టే యథాతథం. - 5 

సుఖసుపా త్వయా ' సార్ధం జానకీ పూర్వ ముత్తితా, 

వాయస సృహసోత్సత్య విదదార _స్తనాంతరె. 

స్త్వం దేవ్యంకే భరతా గజ, 

దెవ్యా జనయ తి వ్యథాం. | ౪ 

పునః పున రుపాగమ్య విరరాద భృశం కిల, 

_వ్వుం బోధిత సా కోణ తేన సముత్జితః. ౫ 

వాయసేన చ తేనై న సతతం బాధ్యమానయా, 

టోధితః కిల దేవ్యా త్వం సుఖసు ప్తః పరంతప. ౬ 

తాం తు దృష్ట్వా మహాబాహో దారితాం చ _స్తనాంతరే, 
ఆశీవిష ఇవ కుద్దో నిశ్వాస న్నభ్యభాషథాః.. . ౭ 

నథాగ్రై౨ః కేన తే భీరు దారితం తు _స్తనాంతరం, 

ఠః (కీడతి సరోషేణ పంచవ రణ భో “నినా, లా 

నిరీక్షమాణ స్పహసా వాయసం సమవై క్షథాః... 

నఖై స్పరుధిరై _స్తీక్ణై స్తా మేవాజధిముఖం స్థితం. జ 

సుతః కిలఅ న శ కస్య వాయసః పతతాం వరః, 

_ ధరాంతరచర శ్శీఘం సవసస్య గతౌ సమః, 

పూర్వం నంకుచితం వి ద్రజేకే (నుఖేత్యాదినా) ఉభా వపి పర్యామెణ సుపా వితి త్వయా" 

నార్జ మిత్యుక్త కం, 

(తాం త్విత్యాది.) దారికాం విదారికాం.. ౭.౧౦. 
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(హనుమతా సీతాభిజ్ఞానకథాని వేదనం) 
| Fy 

తత _స్తస్మి న్మహాబాహో కోపసంవర్టితేకఖ* 
వాయ 'ే త్వం కృథాః (కూరా౦ మతిం మతిమతాం వర. ౧౧ 

స దర్భం సంస్తరా దృహ్యా (బహ్మాస్రేణ హ్యాయోజయకః 

ర్ దీ స్త ఇవ కాలాగ్ని ర జ్వాలా ౬ఒభిముఖః ఖగ౦. ౧౨౨. 

కి_ప్పవాం _స్ట్యం (పదిప్తం హి దర్భం తం వాయసం (వతి, 
వాత 

తత స్సు వాయసం దీప్త స్ప దర్శ్భోఒనుజగామ హా 5 ౧౭ 

సపితాచ పరిత్యక్తస్సురై శ్చ సమర్షి ఖిః, 

తీ న్లోకా న్పంపరి కమ్య _తాతారం నాఒధిగచ్చుతి. ౧౪ 

పున రేవాఒఒగత స్రు_స్త _స్వత్పకాశ మరిందమ, ౧౪|| 

స తం నిపతితం భూమౌ శరణ్య శృరణాగతం. 

వధార మపి కాకుత్స కృపయా పర్యపాలయః, Osu 
యె ఢా 

మోఘ మస్త్ర్రం న శక్యం తు కర్తు మిత్యేవ రాఘవ. 

భవా౦ _స్తస్యాఒక్షీ కాకస్య హినపస్త్రి స్కస్స దక్షీణం, ౧౬|| 

ర జ కలు ఒక వే 
రామ త్వాం స నమస్కృత్య రాజ్ఞ దశరథాయ చ. 

విసృష్ట స్తు తదా కాకః (పతిపేదె స్వ మాలయం, ' ౧౭|| 

ఎవ మస్ర్రవిదాం (శష్ట స్స_త్త్యవాం చ్చీలవానపి. 

కిమర్థ మసశస్రం రకస్సు న యోజయతి రాఘవః, 0 ౧౮ 

న నాగా నా౬ఒపి గంధరాష నాఒసురా న మరుద్దణాః. 

నచ సర రణే శర్తా రామం పతిసమాసితుం, ౧౯౪ 

(న నాగా ఇతి.) (పతిసమాసితుం (పతిముఖం స్థాతుం, col 

[65] 



(త్వచ్చోకేతి.) త్వచ్చోకవిముఖః ఎ త్వచ్చోకేన కార్యాంతర విముఖః. 

(వా 

(శ్రీమ్మదామాయణే, గోవిందరాజీయవి శి-ష 
ర 

తస్య వీర్యవతః కశ్చి ద్యద్య ప్తి మయి సంభమః. 

&(పం సునిశితై ర్భాణై. గ్శన్యతాం యుధి రావణః, 

(ఛాతు రాదేశ మాజాయ లక్ష్మణో వా పరంతపః. 

స కిమర్థం నరవరో న మాం రక్షతి రాఘవః, 

శక్ర తె” పురుషవ్యాఘొ వాయ్వగ్నిసమ తేజసౌ, 

సురాణా మపి దుర్దర్షా కిమర్థం మా ముపేకతః. 

మమైవ దుష్టూతం కించి న్మహ ద సిన సంశయః. 
ద 

సమర్హౌ సహితా య న్మాం నాఒవేక్షేతే పరంతపొ, 

దేహో హ్యా వచనం శ్రుత్వా కరుణం సాశు భాషితం, 

నర ప్యహ మార్యాం త్రా మిదం వచన నమ బువం, ల ం 

త్వచ్చోకవిముఖో రామో దేవి సత్యేన తే శపే. 

రామే దుఃఖాభిభూతే తు లక్ష్మణః పరితప్యతే, 

కథంచి దృవతీ దృష్టా న కాలః పరిళోచితుం. 

అస్మి న్ముహూ ర్త దుఃభానా మంతం (దక్ట్యుసి భామిని, 

తా వుభౌ నరశార్లూలౌ రాజప్ప తా వనిందితౌ. 
త్వద్దర్శనకృతోత్సాహౌ లంకాం భస్మీకరిష్యత ః, 

హత్యా చ సమరే రౌ(దం | రావణం సహబాందవం. 

రాఘవ స్త్వాం వరారోశే రా స్వాం పురీం నయతే ధ్రువం, 

త్వేతి) నయతే నేష్యతే, .వ ర్తమానసామీపే ప్యే న ర్రమాననత్ వ్రయోగః.. 

= ల 

అలల (| 

అలి ౨ (| 

౨౩ (| 

=ల లుల 

అలి 2|| (| 

2 EU 

౨౭ (4 

౨4.౨౭4 

అలర (కీ 
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(హనుమతా సీతాకృతచూ డామణిదానకథనం) 

యత్తు రామో విజానీయా దభిజ్ఞాన మనిందితే. 

(పీతిసంజననం తస్య (పదాతుం త్వ మిహాఒర్హసి, ౨౯6 

సాఒభివీక్య దిశ స్పర్వా వేణ్యుద్గుథన ముత్తమం. 
ముక్కా వస్తా దదౌ మహ్యం మణి మేతం మహాబల, sou: 

అజాలలి <= OQ 

(పతిగృహ్య మణిం దివ్యం తవ హేతో రఘూద్వహ. 

శిరసా తాం _పణవమ్యా౬ఒ౬ర్యా మహ మాగమనే తర, su 

గమనే చ కృతోత్సాహ మవేక్య వరవర్తి నీ. 
. లో ఎం ౯9 

వివర్ణమానం చ హి మా మువాచ జనకాత్మజా, 3-౪ 

అ శుపూర్ణ ముఖీ దీనా దాప్పనందిద్ధభాషిణీ. 

మమోత్సతనసం(భాంతా శోకవేగసమాహతా, 23౮ 

హనుమకా సింహసంకాశా వుభొ తౌ రామలక్ష్మణా. 

సుుగీవం చ సహా మాత్యం సర్వాణా (బూయా హ్యనామయం, 3 ౪౪; 

యథా చ స మహాబాహు ర్మాం తారయతి రాఘవః. 

అన్మా దుఃఖాంబుసంరోధా త్వం సమాధాతు మర. సి. sx 
డు i యే 

ఇమం చ త్మీవం మమ శోక వేగం రకోభి రేభిః పరిభ_ర్హనం చ, 

(బ్రూయా స్తు రామస్య గత స్పమీపం శివ శ్చ తేధ్వాస్తు హరి పవీర, ౩౬ 

(సాఒభివీక్ష్య దిశ ఇతి.) దిగవ రోకనం రాక్షసో, దృష్ట్వా రావణాయ నక్ష్యంతీతి భయేన, 

చేజ్యా ముద్ద థ్యత ఇతి వేణ్యుద్రుథనం, పెభీధ్ధార్య మిత్యర్థః. (ముక్త్వా వస్తా దితి, ) వస్త్రాంచలేన 



క్12 శ్రీమ_దామాయణే, గోవిందరాజీయవిశి క్షే 

ఏత _త్తవాఒఒర్యా నృపరాజసింహ సీతా వచః (ప్రాహ విషాదపూర్వం, 
ఎతచ్చ బుద్ద్వా గదితం మయా త్వం _శద్దత్సన సీతాం కుళలాం నమ(గాం, sey 

తి శ్రీమ_దామాయణే, సున్దరకాణ్రే, సష్తషష్టితమ స్సర్గః. 

_గికిథెనాలా 
అథ ఆష్టషష్టితమ స్సర్గః 

నాయకా 

అథాఒహ ము_త్తరం దేవ్యా పున రుక్త నృసంయ భమః, 

తవ స్నేహో న్నరవ్యాఘ సౌహార్జా దనుమాన్య వై. ౧ 

ఎవం బహువిధం వాచో రామో దాశరథి _స్ప్వ్వయా, 

యథా మా మావ్నుయా చ్చే(ఘం హత్వా రావణ మాహవే. ౨ 

(గధథితం మణం ము కా, తతః దదా విత్యర్థః,. అస్మి కా సరె సార్ధస ప్ప తింశచ్చోకాః, 30.38౭౪ 

ఇశి (శ్రీగోవిందరాజ విరచితే, (శ్రీరామాయణభూషఖే, శృంగారతిలకాఖ్యా నే, సున్లర కాణవ్యాఖ్యానే, 

స ప్పషషితమ స్పర్షః. 
౨ బి గి 

1 ఇ క క్ర te 

అథ అష్షషష్టితమ స్సర్షః 
రు ద ౧ 

so oO. 

అధేత్వాది.) హౌ నరవ్యాఘ, తవ స్నేహాత్, మయీతి శేషః. సౌహార్దాత్ సుహ్మద్భా 

వాత్, ఆ ప్పత్వా దితి యావత్. అనుమాన్య సంమాన్య. ఉ త్రరం తతఃపరం, ఉ శరం” కార్యం నాం 

పన రేవ్యాఒహ ము క్త ఇత్యన్వయః. ససం|భమః, గమనత్వరాన్విత ఇత్యర్థః. ల 0 లి లి 
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స్త్ 

(హనుమతా సితయా (ప్రతినివ ర్థనానుజ్ణానననివేదనం) 

యది వా మన్యసే వీర వనైకాఒహ మరిందమ, 

కస్మింళ్చి తృంవృతే దేశే వి శాంత క్రోం గమిష్యసి. 3 

మమ చాఒ౬ప్యల్సభా గ్యాయా స్వాన్నిధ్యా త్తవ పీర్యవకా, 

అస్య శోకవిపాకస్య ముహూర్తం స్యా ద్వి మోక్షణం. జ 

గలే హి త్వయి విక్రాంతే పున రాగమనాయ వై, 

= (వాణానా మపి సందేహో మమ స్యా న్నాఒ్మ త సంశయః. x. 

తవా౬ఒదర్శనజ శోకో భూయో మాం పరితాపయేత్, 

దుఃణో ద్రుఃఖపరాభూతాం దుర్గతాం దుఃఖధథా గినీం. ౬ 

అయం చ వీర సందేహ స్తిష్టతీవ మమాఒ( గతః, 

సుమహాం _స్ప్వృత్సహాయేష హర్యృకేష హరీశ్వర. a 

కభం ఖలు దుష్పారం తరిష్యంతి మహో దగధిం, యు 

తాని హర్య్యృక్షనై న్యాని తౌ వా నరవరాత్మజొ. రా 
జ రంల 

చ ర అర్య గీ (యది వేత్యాది.) కోకవిపాకస్య, ళొకవృద్ధే రిత్యర్థః, ౩__౯ 

EE TE TI తాకాడట rr ml ఉదా యా జ mr కాయా ల ముల ఆనా అహా. చనన ననా ననా బవ ననా తనలా 

* రామానుజయం. “పాజానా దుపిస సందేహో మమ స్యా న్నా౬త సంశయ ఇత్యత | సరం 

క్ర అతః పరం, “అయం చ వీర సనందేహి ఇతి లోకః. 'కేషచి 

తో స్వేతన్ల్యైాకద్వయం (ప్రమ రాడా త్పెతిత౦. 

“తవాదర్శనజ గోకి ఇతి లోకః, 
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త దస్మి న్యార్యనిర్యోగే వీరై వం దురతికమే, 
కిం పశ్యసి: సమాధానం (_బూహి కార్యవిదాం వర. 

కామ'మస్య'త్వమె వైకః కార్యస్య పరిసాధనే, 

ఫర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్య _స్త బలోదయః. 

బలై- స్సృమగై” ర్యది మాం హత్వా రావణ మాహవే, 
విజయో స్వాం పురీం రామో నయే త్త త్స ద్యశస్కరం. 

 యథాఒహం తస్య వీరస్య వనా దుపధినా హృతా, 
రక్షసా తద్భయా దేవ తథా నాఒర్హతి రాఘవః, 

బల:* సు సంకులాం కృత్వా అలంకొం పరబలారన$, ' 
టా ఎ టు న్ 

మాం నయే ద్యది కాకుస్థ స్త _త్తస్య సదృశం భవేత్, 

త ద్యథా తస్య వి(కారత మనురూపం మహాత్మనః, 
భవ త్యాహవళూరస్య తథా త్య ముపపాదయ. 

త దర్భాపహితం వాక్యం (ప్రశ్రితం హేతుసంహితం, 
నిశమ్యా౭౬హం తత శేషం వాక్య ము_త్తర మ(బునం. 

చెవి హార్యృకని న్యానా మీశ్వరః ప్ల వతాం వరః, 

నుగీవ సృ_త్త్యసంపన్న _స్తవాఒర్థ కృతనిశ్చయ:ః.. 

తస్య వికమసంసన్నా స్స_త్త్యవంతో మహాబలాః, 

మనస్సంకల్పసంపాతా నిదేశే హరయ స్పిశాః. 
' థి 

ఏషాం నోవరి నా౭.ధసా న్న తిర్యక్ సజతే గతిః, 
౨ జ 

నచ కర్మసు సీదంతి' మహ త్ప్సమిత తేజసః, - 

OC: 

౧౧ 

౧౨ 

౧౩ 

౧౪ 

౧౯ 

(త దస్మి న్నితి.) కార్యనిర్యోగే కార్యగతౌ, దురత్నికమే దుర్నిర్వహే. .-! ౧౦౧౯ 
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(హనుమతా స్వకృత సీతాసాంత్వన ప కారకథన౦) 

అసకృ తె ర్మహాథాగ్రై ర్వానరై రృలదర్చితై 8, 
(వదక్షీణీకృతా భూమి ర్వాయు మార్గానునారిభిః. - ఎం: 

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్ళ సంతి తత వనౌకనః, 
లు 

మత్తః _పత్యవరః కళ్చి న్నా(స్తి స్కుగీవసన్నిధౌ. ౨౧ 

అహాం తావ దిహ (చా_ప్ప పః కిం పున సై మహాబలాః, 

న హొ (_పకృష్టాః (సష్యంతే _పిష్యంతే కే హీతరే జనాః. ౨౨: 

త దలం పరితాపేన దేవి మన్యు ర్వ రమెతు తే 

ఏకోత్సా తేన వై లంకా మేష్యంతి హరియూథసపాః. , క 

మమ పృష్టగతౌ తౌ చ చంద్రసూర్యా వివోదితౌ, 

త్వత్సకాశం మహాభాగే నృసింహా వాగమిష్యతః. ౨౪ 

అరిఘ్నం సింహసంకాశం క్షీ(పం (దక్యుసి రాఘవం, 

లక్ష్మణం చ ధను బా౭కిం లంకాద్యార ముప పస్థితం. 2 

నఖదంషా యుధా స్వీరాకా సింహశారూలవి|కమాకా, 
ey ౧. 

మానరా న్వారణేన్దాగభా కా క్రీ పం దక్యుసి సంగతొక౯ా, ౨౬ 

శె లాంబుదనికాశానాం లంకామలయసానుపు, . 

నర్ణతాం కపిముఖ్యానా మచిరా చోవ్యసి స్వనం. " లం 

నివృ_త్తవనవాసం చ త్వయా సార మరిందమం, 

అభిషిక్త మయోధ్యాయాం తపం (దక్యుసి రాఘవం, | ౨౮ 

(త దల మితి, నున్యుః దైన్యం. 'మన్యు ర్టైన్యే [కతౌ (కుధి" ఇత్యమర 8. ౨౨౦.౨౮ 
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Paws gia he. Tar CE ee 
తతో మయా వాగే రదినభాషిణా శివాఖి రీష్టాభి రభి(ప్రసాదితా, 

జగామ శాంతి మమ మైధిలాత్మజా తవాపి ళోకేన తదా౬. భిపీడితా. 

ఇత్యార్లే, (శ్రీవ(దామాయతణే, ఆదికావ్యే, వాల్మీకీయే, చతుర్వింశత్సహ। సికాయయూ 
సంహితాయాం, శ్రీమత్సున్లరకాక్లే, అష్టషష్టితమ సర్గః. 

తి శ్రీగో విందరాజవిరచితే, (శ్రీరామాయణభూషటే, శృంగార తిలకాఖ్యానే, సుస్టర కాజ్ఞవా కాకణా న్ 

అషషషితమ స్సర్గః. 
థు ణ Ca 

రా 

ఇత్థం కౌశికవంశమో క్రి కికమణీ ర్లోవిందరాజాభిధో | 

వాత్స్యశ్రీ శళకోనదేశికపదద్వందై. వక సేవారతః, 

పూర్వాచార్యకృతా - విలోక్య వివిధా వ్యాఖ్యా ముహు ర్హానకీ 

కాంతస్యాఒ(ప్రతిమాజ్జయైవ తిలకం' సౌందర కాండే వ్యధాక్. 

ట్రీగో విందరా జీయప జ్ఞానే న్లున్దరకాల్బ న్పమ దః లు. 

యదక్షరపదభ్రస్టం మా(తాహీనం. చయ దృ వేక్. 

తత్సర్వం క్షమ్యుతాం 'దేవ..రామచ'ం[ద్ర నమోస్తు శే. 

"సుందరకాండ సృమా పః 
జా . wa 

తా పయన 


