
స ుందర క ుండ నిరణయ 

(హనూమత్ప్రతియానమ్) 

అథ సప్తమోఽధ్యాయః 

 

ఓుం | ర మాయ శ శ్వత్పస విసతృత్పషడగు ణయయ సరవవశ్వర య 

స ఖసయరమహారణవయయ |  

నత్ వ లిలుం ఘయిషురరణవముత్పపపయత్ప నిష్పపడా త్పుం గిరివరుం ప్వనసా 

సూన ః || ౭.౧ ||   

 

చ క్షోభ వయరిధి్రన ప్రయయౌ చ శీఘరుం యాదోగణ  ః సహ 

త్పదీయబలాభికృష టః |  

వృక్షాశ్చ ప్రవత్పగత్ ః ప్వనేన ప్ూరవుం క్షిపతత ఽరణవే గిరిరుదయగమదసా 

హేత్ ః || ౭.౨ || 

 

సయాలో హరసా గరిిప్క్షవిన శ్క లే క్షపియత ాఽరణవే స మరుత్ రవరిత్ త్పమప్క్షః 

|  

హ ైమో గిరిః ప్వనజసా త్పు విశ్రమారథముదిిదా వయరిధ్ిమవర్ధదనేకసయన ః 

|| ౭.౩ || 
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న  వయత్పర విశ్రమణమ ైచచత్ప నిః శ్రమోఽసౌ నిః సపమపౌరుషగుణసా కగత్పః 

శ్రమోఽసా |  

ఆశ్లషిా ప్రవత్పవరుం స దదరశ గచచన్ దేవ  స త  న గజననుం ప్రహిత్ ుం 

వరవణ || ౭.౪ || 

 

జిజఞాస భిరిిజబలుం త్పవ భక్షమేత్పు యదాత్ త్పవమిచచసి 

త్పదిత్పామరోదిత్ యాః |  

ఆసాుం ప్రవిశ్ా సప్ద ిప్రవినిః సృత్ ఽసయమద్ దేవయనననదయద త్ప 

సవృత్పమేషు రక్షన్ || ౭.౫ || 

 

దృష్టయట ా స రప్రణయిత్ ుం బలమసా చోగరుం దేవయః ప్ రత్పుషుట వురముుం 

స మనోభివృష్టయట ా |  

త్  ర దృత్పః ప్ునరసౌ వియత్  వ గచచన్ చయయాగరహుం ప్రతిదదరశ చ సిుం 

హిక ఖామ్ || ౭.౬ || 

 

లుం క వన య సకలసా చ నిగరహేఽసయాః సయమరథా మప్రతిహత్పుం ప్రదదౌ 

విధ్యత్  |  

చయయామవయక్షిప్దసౌ ప్వన త్పమజసా సతఽసయాః శ్రీరమన విశ్ా బిభేద 

చయఽశు || ౭.౭ || 
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నిసపీమమాత్పమబలమిత్పాన దరశయానో హత్  వవ త్ మపి 

విధ్యత్పృవర భిగుపయత మ్ |  

లమేే స లమేశ్లఖరవ నిప్పయత్ప లుం క పయర క రరూప్కగిర వథ సుంచ కోచ 

|| ౭.౮ || 

 

భూత్ వ బిలాళసమిత్  నిశ్ల త్ ుం ప్ురీుం చ పయర ప్ీాన్ దదరశ 

నిజరూప్వతుం స లుం క మ్ |  

రుదోోఽనయాఽశ్వథ విజిత్పా చ త్ ుం సవముష్ి టపిష్టయట ుం త్పయాఽన మత్ప 

ఏవ వివేశ్ లుం క మ్ || ౭.౯ || 

 

మారుమాణో బహిశ చనతః సతఽశోకవనిక త్పళవ |  

దదరశ శ్లుం శ్పయవృక్షమూలసి థత్పరమాకృతిమ్ || ౭.౧౦ || 

 

నరలోకవిడమేసా జఞనన్ ర మసా హృదుత్పమ్ |  

త్పసా చేష్టయట న సయరవణ కృత్ వ చేష్టయట శ్చ సుం విదః |  

త్ దృకవచష్టయట సమేత్ యా అుం గులీయమదయత్ త్పత్పః || ౭.౧౧ || 

 

సపత్ యా యాని చ  వయఽసన ికృత్ేసయత ని సరవశ్ః |  
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భూషణయని దివధ్య భూత్ వ త్ నేావయఽసుం సతథ  వ చ || ౭.౧౨ || 

 

అథ చూళామణ ుం దివాుం దయత్పుుం ర మాయ సయ దదౌ |  

యదాపయాత్పని ప్శ్ానిత నిశ చరగణయస త  త్ే |  

ద ాలోకచయరిణః సరవుం ప్శ్ానతా ృషయ ఏవ చ || ౭.౧౩ || 

 

త్ేష్టయుం విడమేన యి ైవ ద  త్ ాన ుం వుంచన య చ |  

ప్శ్ాత్ ుం కలిముఖాాన ుం విడమోేఽయుం కృత్  భవేత్ || ౭.౧౪ || 

 

కృత్ వ క రామిదుం సరవుం విశ్ుం కః ప్వన త్పమజః |  

ఆత్ మవిషకరణే చిత్పతుం చకవ ర మతిమత్ ుం వరః || ౭.౧౫ || 

 

అథ వనమఖిలుం త్పద్ ర వణసయావల్ప్ా క్షితిరుహమిమమేకుం 

వరజయిత్ వఽశు వీరః |  

రజనిచరవిన శ్ుం క ుం క్షమాణోఽతివేలుం ముహురతిరవన దీ త్ రణుం 

చయఽరురోహ || ౭.౧౬ || 

 

అథయశ్ృణోద్ దశ ననః కపపనద రచేష్ి టత్పుం ప్రమ్ |  

దిదేశ్ క ుం కర న్ బహూన్ కపిరిిగృహాత్ మితి || ౭.౧౭ || 
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సమసతశో విమృత్పావో వర దరోసా క ుం కర ః |  

సమాసదన్ మహాబలమ్ స ర నతర త్పమనోఽంుం గజమ్ || ౭.౧౮ || 

 

అశీతికోట యూథప్ుం ప్ురసీర ష టక యుత్పమ్ |  

అనేకహేతిసుం కగలుం కపపనద రమావృణోద్ బలమ్ || ౭.౧౯ || 

 

సమావృత్పసతథయఽయుధ్  ః స త్ డిత్పశ్చ త్  రిృశ్మ్ |  

చక ర త్ న్ సమసతశ్సతళప్రహారచూరిణత్ న్ || ౭.౨౦ || 

 

ప్ునశ్చ మనితరప్ుత్పరక న్ స ర వణప్రచోదిత్ న్ |  

మమరద సప్త ప్రవత్పప్రభాన్ వర భిరక్షిత్ న్ || ౭.౨౧ || 

 

బలాగరగయమినసతథయ సశ్రవవయకగీగరివత్ న్ |  

నిహత్పా సరవరక్షసయుం త్పృతయభాగమక్షిణోత్ || ౭.౨౨ || 

 

లిఽనౌప్ముం హరవరేలుం నిశ్మా ర క్షసయధ్ిప్ః |  

కగమారమక్షమాత్పమనః సముం స త్పుం నాయోజయత్ || ౭.౨౩ || 
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స సరవలోకసయక్షిణః స త్పుం శ్ర ైరవవరష హ|  

శ్లత్  రవర సతరమనితరత్  రి చ  నమభాచయలయత్ || ౭.౨౪ || 

 

స మణడమధ్ాక స త్పుం సమీక్షా ర వణోప్మమ్ |  

త్పృతయ ఏష చయుం శ్కో బలసా హతీ్పాచినతయత్ || ౭.౨౫ || 

 

నిధ్యరా ఏవ ర వణః స ర ఘవసా న నాథయ |  

యదీనద రజినమయా హత్  న చయసా శ్క తరీక్షాత్ే || ౭.౨౬ || 

 

అత్పసతయోః సమో మయా త్పృతయ ఏష హనాత్ే |  

విచయరా చ  వమాశు త్పుం ప్దోః ప్రగృహా ప్ుప్ుి వే || ౭.౨౭ || 

 

స చకరవద్ భరమాత్పురుం విధ్యయ ర వణయత్పమజమ్ |  

అపతథయద్ ధ్ర త్పళవ క్షణేన మారుత త్పన ః || ౭.౨౮ || 

 

విచూరిణత్ే ధ్ర త్పళవ నిజవ స త్ే స ర వణః |  

నిశ్మా శోకత్ పతి్పసతదగరజుం సమాదశి్త్ || ౭.౨౯ || 

 

అథేనద రజినమహాశ్ర ైరవర సతరసమ్రయోజిత్  ః |  
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త్పత్పక్ష వయనరోత్పతముం న చయశ్కద్ విచయలనే || ౭.౩౦ || 

 

అథయసతరముత్పతముం విధ్ేరుాయోజ సరవద ష షహమ్ |  

స త్ేన త్ డిత్  హరిరవాచినతయనిిర కగలః || ౭.౩౧ || 

 

మయా వర  విలుం ఘిత్  హానేకశ్ః సవయముివః |  

స మాననయ ఏవ మే త్పత్ ఽత్పర మానయామాహమ్ || ౭.౩౨ || 

 

ఇమ ేచ కగరుారత్పర క ుం ప్ రహృష టరక్షసయుం గణయః |  

ఇతహ లక్షామేవ మే స ర వణశ్చ దృశ్ాత్ే || ౭.౩౩ || 

 

ఇదుం సమీక్షా బదవోత్ సి థత్పుం కపపనద రమాశు త్ే |  

బబన ోరనాపయశ్క ైరజగయమ చయసతరమసా త్పత్ || ౭.౩౪ || 

 

అథ ప్రగృహా త్పుం కపిుం సమీప్మానయుం శ్చ త్ే |  

నిశ చరవశ్వరసా త్పుం స ప్ృష టవయుం శ్చ ర వణః || ౭.౩౫ || 

 

కపయ కగత్ ఽసి కసా వయ క మరథమీదృశ్ుం కృత్పమ్ |  

ఇతరిత్పః స చయవదత్ ప్రణమా ర మమీశ్వరమ్ || ౭.౩౬ || 
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అవ  హ ిదూత్పమాగత్పుం ద రనతవికరమసా మామ్ |  

రఘూత్పతమసా మారుతిుం కగలక్షయిే త్పవేశ్వరమ్ || ౭.౩౭ || 

 

న చేత్ ప్రదయసాసి త్పవరన్ రఘూత్పతమపిరయాుం త్పదయ |  

సప్ుత్పరమిత్పరబానవోో విన శ్మాశు యాసాసి || ౭.౩౮ || 

 

న ర మబాణధ్యరణే క్షమాః స రవశ్వర  అపి |  

విరిుంచిశ్రవప్ూరవక ః క ము త్పవమలపసయరకః || ౭.౩౯ || 

 

ప్రకోపిత్పసా త్పసా కః ప్ురసి థత్ౌ క్షమో భవేత్ |  

స ర స రోరగయదికవ జగత్పాచినతా కరమణః || ౭.౪౦ || 

 

ఇతరిత్ే వధ్ోదాత్పుం నావయరయద్ విభీషణః |  

స ప్ుచచదయహకరమణ  నాయోజయనిిశ చర న్ || ౭.౪౧ || 

 

అథయసా వసతరసుంచయి ైః పిధ్యయ ప్ుచచమగియిే |  

దద రదదయహ న సా త్పనమరుత్పీఖో హుత్ శ్నః || ౭.౪౨ || 
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మమరష సరవచేష్ి టత్పుం స రక్షసయుం నిర మయః |  

బలోదతో్పశ్చ కౌత్పుక త్ ప్రదగుో మేవ త్ ుం ప్ురమీ్ || ౭.౪౩ || 

 

దదయహ చయఖిలుం ప్ురుం సవప్ుచచగవన వహిిన  |  

కృతిస త  విశ్వకరమణోఽప్ాదహాత్ సా త్ేజసయ || ౭.౪౪ || 

 

స వరణరత్పిక రిత్ ుం స ర క్షసతత్పతమ ైః సహ |  

ప్రదహా సరవశ్ః ప్ురీుం ముదయఽనివత్  జగరజ చ || ౭.౪౫ || 

 

స ర వణుం సప్ుత్పరకుం త్పృణోప్ముం విధ్యయ చ |  

త్పయోః ప్రప్శ్ాత్ ః ప్ురుం విధ్యయ భసమసయద్ యయౌ || ౭.౪౬ || 

 

విలుం ఘా చయరణవుం ప్ునః సవజఞతిభిః ప్రప్ూజిత్పః |  

ప్రభక్షా వయనరవశ్లత్పురమధ్  ప్రభుుం సమేయివయన్ || ౭.౪౭ || 

 

ర ముం స రవశ్వరమగణాగుణయభిర ముం సమా్ాప్ా సరవకపివీరవర ైః 

సమేత్పః |  

చూళామణ ుం ప్వనజః ప్దయోరిిధ్యయ సర వుం గక ైః ప్ రణతిమసా 

చక ర భక త ా || ౭.౪౮ || 
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ర మోఽపి న నాదన దయత్పుమముషా యోగామత్పానతభక తప్రమసా 

విలక్షా క ుంచిత్ |  

సయవత్పమప్రదయనమధ్ికుం ప్వన త్పమజసా కగరవన్ సమాశ్లషిదముుం 

ప్రమాభిత్పుష టః || ౭.౪౯ || 

 

ఇతి శీరమదయననదతరథభగవత్ పదయచయరావిరచిత్ే  

శీరమహాభారత్పత్ త్పపరానిరణయి ే

శీరర మచరిత్ే హనూమత్ప్రతియానుం న మ సప్తమోఽధ్యాయః  
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