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ఈ పుసత్కము ఇచచ్ట ఉచితముగా డౌనోల్ డ్ చేసుకోవడానికి ఉంచడమెనది. 

డౌనోల్ డ్ చేసుకునన్, లేక ఈ పుసత్కమును పొందిన రామభకుత్ లకు విజఞ్పిత్ ఏమనగా –  

 

పూజయ్గురువులైన చాగంటి కోటేశవ్రరావు గారి నోటి నుండి జారిన అమృత రామాయణ పర్వచనమునకు,  

బి. చెనన్కేశవ కుమారు గారు అకష్ర రూపము ఇవవ్గా,  

ఎందరో చితర్కారులు రామ నామానికి అంకితమె చి ంచిన సుమారు 600 చితర్ములు ఈ పుసత్కములో జత చేయడమెనది. 

 

భూమి మీద మనిషి ఉనన్ంత కాలము, మానవతవ్ము నిలబడాలంటే రామ నామము చెపిప్తీరాలి. 

 

రామకారయ్ముగా తయారెనౖ ఈ పుసత్కానిన్ కేవలము డౌనోల్ డ్ చేసుకోవడముతో పరిమితము కాకుండా దయచేసి మీకు తెలిసిన 

వారందరికి సరళముగా తెలుగులో యబడిన ఈ పుసత్కానిన్ అందించగలరని రథ్న. 

 

జె ౖ రాం 



This is a “Ramayana” book written in easy to read Telugu language and uploaded here for distributing freely 

with the interested readers. 

 

The book is originally explained by “Sri Changati Koteswara Rao” gaaru and is put into written text by  
“Bonu Chenna Kesava Kumar” gaaru.  
 
 
Nearly 600 miniaturized paintings collected from internet, beautifully and meticulously prepared by many 

versatile artists are included throughout this book. 

I would like to request all readers to pass on this book as much as they could with all other interested readers for 

free. Please kindly do not sell, do not try to split apart and do not modify the content of this book. 

 

Thank you all for reading Ramayana and accessing this book. 

 

As long as there is human race and for the humanity to survive, every generation should read Ramayana.  

Please be part of spreading the word “Sri Rama”. 

 



For any suggestions and comments please write an email to  

 

freeramayanabook@gmail.com 



పరిచయం     

 

రామాయణము 24 వేల శోల్కాలు. మొతత్ం 6 కాండలు, అవి, బాల, అయోధయ్, అరణయ్, కిషిక్ంధ, సుందర, యుదధ్ కాండలు, 6 కాండల మీద ఒక కాండ, ఉతత్ర 

కాండ. రామాయణానిన్ ఆదికావయ్ం అని అంటారు. కేవలం రాకష్స సంహారం కోసమే రామావతారము వసేత్, రావణుడిని చంపిన తరువాత ఆయన అవతార సమాపత్ం 

చెయాయ్లి, కాని ఆయన బాలకాండలో ఒక పర్తిజఞ్ చేశారు, అది ఎమిటంటే, "దశవరష్ సహ ణి దశవరష్ శతానిచ", నేను పదకొండువేల సంవతస్రములు ఈ 

భూమండలం మీద ఉండి, ఈ భూమండలానన్ంతటిని పరిపాలిసాత్ను అని. రాముడు 14 సంవతస్రములు అరణాయ్లలో గడిపాడు, భగవంతుడు కనుక, రాముడు తన 

తం ని చాలా గౌరవించాడు, భగవంతుడు కనుక, రాముడు నిరంతరం ధరామ్నిన్ పాటించాడు, భగవంతుడు కనుక, రాముడు తన జీవితంలో ఒక భారయ్తోనే 

ఉనాన్డు, భగవంతుడు కనుక, ఇలా అనుకుంటే రామాయణము యొకక్ పర్యోజనం ఏమి ఉండదు. రామాయణములో రాముడు ఒక భగవానుడిలాగ బతికి 

చూపించలేదు, ఒక మనిషిలాగ బతికి చూపించాడు. మనం ఎలా బతకాలో చూపించాడు. అందుకే రామాయణము ఎంతకాలం ఉంటుందో, ఎంతకాలం 

చెపుప్కుంటామో, ఎంతకాలం చదువుతామో, ఎంతకాలం రామాయణము మీద విశావ్సం ఉంటుందో, అంత కాలం మానవతవ్ం ఉంటుంది. మానవతవ్ం లేనపుప్డు 

మనిషిగా పుటిట్  పర్యోజనం లేదు. తలిల్దం ల దగగ్ర, సోదరుల దగగ్ర, గురువుల దగగ్ర, భారయ్ దగగ్ర ఎలా ఉండాలొ, ఒక మాటకి కటుట్ బడి ఎలా ఉండాలొ రాముడిని 

చూసి నేరుచ్కోవాలి. 

యతర్ యతర్ రఘునాధ కీర త్నమ్, తతర్ తతర్ కృతమసత్కాంజలిమ్ 

బాషప్వారి పరిపూరణ్లోచనమ్, మారుతిం నమత రాకష్సాంతకమ్. 

 ఎకక్డనాన్ రామాయణము గూరిచ్ మాటాల్ డుతుంటే సావ్మి హనుమ తపప్కుండా వచిచ్ వింటారు. 

 

 

 

 



రామ అంటే లోకులందరినీ రమింపచేసే నామం. రావణాసురుడు బర్హమ్ దేవుడి గురించి తపసుస్ చేసి నరవానరములు తపప్ అనిన్ జీవరాశులతో చావు రాకూడదని 

వరం కోరుకునాన్డు. నరవానరాలని ఎందుకు విడిచిపెటాట్ వు అని బర్హమ్ అడగలేదు, రావణుడే చెపాప్డు, ఇంత మందిని అడిగాను నాకు నరవానరాలు ఒక లెకక్ 

అనాన్డు. రావణుడి దృషిట్లో మనుషులకి ఉనన్ సాథ్ నం అది. నరుడంటే అంత చులకనగా చూసే రోజులోల్  నరుడిగా పుటిట్ , ఒక మనిషి తలుచుకుంటే ఏదనాన్ 

సాధించగలడు అని నిరూపించినవాడు రామచం డు. అందుకే మనిషిగా పుటిట్న పర్తిఒకక్రు రామ నామం చెపాప్లి. 

కూజంతమ్ రామరామేతి మధురమ్ మధురాకష్రమ్ 

ఆరుహయ్ కవితా శాఖాం వందే వాలీమ్కి కోకిలమ్ 

రాముడి యొకక్ ఆయనం (నడక) కనుక దీనికి రామాయణము అని వాలీమ్కి మహరిష్ పేరు పెటాట్ రు. అలాగే ఆయన రామాయణానికి సీతాయాశచ్చరితమ్ మహత్:, 

పౌలసత్య్ వధ అనే పేరుల్  కూడా పెటుట్ కునాన్రు. 

  



 



బాలకాండ 

  
వాలీమ్కి మహరిష్ గురించి సాక్ంద పురాణంలో సనత్ కుమారుడు వాయ్స మహరిష్కి వివరించాడు. సుమతి - కౌశికి అనే హమ్ణ దంపతుల కుమారుడి పేరు అగిన్శరమ్. 

ఆ అగిన్శరమ్కి చదువు, అనగా వేదములు మొదలైనవి సరిగాగ్  అబబ్లేదు. ఆ రాజయ్ంలో కాష్మం వచిచ్, ఎవరూ ఎవరికీ దానధరామ్లు చెయయ్డం లేదు. కాబటిట్  అగిన్శరమ్ 

తన భారయ్, పిలల్లు, తలిల్దం లతో అరణాయ్నికి వెళిల్, అకక్డ దొరికే కందమూలాలు, తేనె లాంటివి తెచుచ్కొని బర్తుకుతునాన్డు. చదువు సరిగాగ్  అబబ్నందువలన 

అకక్డ ఉండే దొంగలతో సేన్హం చేసి దొంగతనాలు చెయయ్డం రంభించాడు. ఒకసారి అటుగా వెళుతునన్ కొంతమంది మహరుష్ లను ఆపి మీదగగ్ర ఉనన్ది 

ఇవవ్ండి, లేకపోతే చంపుతాను అనాన్డు. ఆ మహరుష్ లలో ఉనన్ అ  మహరిష్ "నువువ్ ఈ దొంగతనాలు ఎందుకు చేసుత్ నాన్వు" అని అగిన్శరమ్ని అడిగారు. ననున్ 

నముమ్కునన్ నా భారయ్ను, నా తలిల్దం లని పోషించుకోవడానికి అని చెపాప్డు శరమ్. అలా అయితే, నువువ్ ఇపప్టిదాకా చేసిన ఈ దొంగతనాల వలన నీకు కలిగిన 

పాపానిన్, నీ కుటుంబ సభుయ్లలో ఎవరనాన్ పంచుకుంటారేమో అడిగిరా అని అ  మహరిష్ అనాన్రు.  

  
మమమ్లిన్ పోషించడం నీ కర త్వయ్ం, కాబటిట్  నువువ్ మమమ్లిన్ పోషించాలి. నువువ్ తెచాచ్వు, మేము అనుభవిసాత్ము. కాని, ఎలా తెచాచ్వు అనన్దానికి ఇచేచ్ ఫలితానిన్ 

నువేవ్ అనుభవించాలి అని అనాన్రు శరమ్ కుటుంబసభుయ్లు. చాలా బాధ కలిగి, మళీళ్ ఆ ఋషుల దగగ్రకు వచిచ్, నా పాపాలను పోగొటుట్ కునే మారగ్ం చెపప్మనాన్డు. 

ధాయ్నం చెయియ్ అని అ  మహరిష్ చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. 13 సంవతస్రాల తరువాత ఆ మహరుష్ లు ఇదే దారిలో తిరిగొసుత్ ంటే అకక్డ ఒక పెదద్  పుటట్  కనబడింది. 

ధాయ్నమగున్డె ఉనన్ అగిన్శరమ్ మీద పుటట్లు పెరిగాయి. తన మీద పుటట్లు (వలీమ్కం) కటిట్నా తెలియని సిథ్తిలో ఉనాన్డు కాబటిట్ , ఆయనిన్ వాలీమ్కి అని పిలిచి, 

బయటకి రమమ్నాన్రు. ఇది ఆయనకి పౌరుష నామమయియ్ంది. అపుప్డు ఆ మహరుష్ లు ఆయనిన్ ఉతత్ర దికుక్కి వెళిల్ భగవంతుడిని ధాయ్నం చెయయ్మనాన్రు. 

వాలీమ్కి మహరిష్ కుశసథ్లి అనే పర్దేశానికి వెళిల్, పరమశివుడిని ఆరాధన చేశారు. అపుప్డాయనకి విషుణ్  కథ రాయగలిగే అదృషాట్ నిన్ బర్హమ్గారు ఇచాచ్రు. అంటే, ఆయనకి 

మూరుత్ ల అనుగర్హం లభించిందనన్మాట.  

 

 

 



తపసాస్ ధాయ్య నిరతం తపసీవ్ వాగివ్దాం వరం | 

నారదం పరిపపర్చఛ్ వాలీమ్కిరుమ్నిపుంగవం || 

ఇది వాలీమ్కి మహరిష్ రామాయణములో రాసిన మొదటి శోల్ కం. దీని అరధ్ం ఏమిటంటే, తపసివ్, ముని, గొపప్ వాగివ్దాంవరుడెన నారద మహరిష్ని పరిపర్శన్ చేయడానికి 

తపసివ్యెన వాలీమ్కి మహరిష్ సిదధ్పడుతునాన్రు అని.  

వాలీమ్కి మహరిష్ నారదుడిని ఏమడిగారంటె, 

కోనవ్సిమ్న్ సాంపర్తం లోకే గుణవాన్ కశచ్ వీరయ్వాన్ | 

ధరమ్జఞ్శచ్ కృతజఞ్శచ్ సతయ్వాకోయ్ ధృఢవర్తః || 

చారి ణ చ కో యుకత్ః సరవ్భూతేషు కో హితః | 

విదావ్న్ కః కః సమరథ్శచ్ కశచ్ ఏక యదరశ్నః || 

ఆతమ్వాన్ కో జిత ధో దుయ్తిమాన్ కః అనసూయకః | 

కసయ్ బిభయ్తి దేవాః చ జాత రోషసయ్ సంయుగే || 

ఈ లోకములో ఇపుప్డే, ఇకక్డే ఉనన్ గుణవంతుడు, వీరయ్వంతుడు, ధరామ్తుమ్డు, కృతజఞ్త భావం కలిగినవాడు, సతయ్ం పలికేవాడు, ధృడమెన సంకలప్ం కలిగినవాడు, 

చారితర్ము కలిగినవాడు, అనిన్ ణుల మంచి కోరేవాడు, విదాయ్వంతుడు, సమరుధ్ డు, ఎనిన్సారుల్  చూసినా ఇంకా చూడాలనిపించేంత సౌందరయ్ం కలిగినవాడు, 

ధెరయ్వంతుడు, ధానిన్ జయించినవాడు, తేజసుస్ కలిగినవాడు, ఎదుటివారిలో మంచిని చూసేవాడు, అవసరమెనపుప్డు కోపానిన్ తెచుచ్గోగలిగినవాడు ఉంటే నాకు 

చెపప్ండి అని అడిగాడు. నువువ్ చెపిప్న గుణాలనీన్ ఒకే మనిషిలో ఉండడం కషట్మే, కాని ఒకడు ఉనాన్డు, నీకు ఇపుప్డు అతని గురించి చెపాత్ను అని నారద మహరిష్ 

ఇలా అనాన్రు. ఇకాష్వ్కువంశములో రాముడని పేరుగల ఒక వయ్కి త్ జనిమ్ంచాడు. ఆయనకి నువువ్ అడిగిన 16 గుణములు ఉనాన్యి అని చెపిప్ ఒక 100 శోల్కాలలో 

సంకిష్పత్ రామాయణానిన్ వాలీమ్కి మహరిష్కి నారదుడు చెపాప్డు. చెపిప్న తరవాత నారదుడు వెళిళ్పోయాడు.  

 



 
 

నారద మునీం లు రామాయణమును కుల్ పత్ముగా నూరు సోల్ కములలో వాలీమ్కి మహరిష్కి వివరించుట 



 
 

నారద మునీం లు రామాయణమును కుల్ పత్ముగా నూరు సోల్ కములలో వాలీమ్కి మహరిష్కి వివరించుట 



వినన్ వాలీమ్కి మనసుస్ చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆ రోజు మధాయ్న సమయములో సంధాయ్వందనం చేయుటకు తమసా నది తీరానికి భారదావ్జుడు అనన్ శిషుయ్డితో 

వెళాల్ రు. అదే సమయంలో ఒక చెటుట్  మీద సంభోగం చేసుకుంటునన్ రెండు ంచ పకుష్లని చూశారు. అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్న ఒక బోయవాడు పాపనిశచ్యుడె 

మిధున లకష్ణంతో ఉనన్ ఆ మగ ంచ పకిష్ గుండెలోల్  బాణం పెటిట్  కొటాట్ డు. కిందపడిన ఆ మగ పకిష్ చుటూట్  ఆడ పకిష్ ఏడుసూత్  తిరుగుతుంది. అపప్టిదాకా 

మనసులో రామాయణానిన్ తలుచుకుంటునన్ వాలీమ్కి మహరిష్కి ఈ సంఘటన చూసి, బాధ కలిగి ఆయన నోటివెంట అనుకోకుండా ఒక మాట వచిచ్ంది.  

మా నిషాద పర్తిషాఠ్ ం తవ్ మగమః శాశవ్తీః సమాః|  

యత్ ంచమిథునాదేకమ్ అవధీః కామమోహితమ్||  

ఓ దురామ్రుగ్ డెన బోయవాడా! మిధున లకష్ణంతో ఉనన్ రెండు ంచ పకుష్లలొ ఒక ంచ పకిష్ని కొటిట్నవాడ, నీవు చేసిన పాపమువలన నీవు ఎకుక్వ కాలం జీవించి 

ఉండవుగాక, అని శపించాడు. ఆయన సాన్నం ముగించి ఆశర్మానికి బయలుదేరారు, కాని ఆయన నోటోల్  ఈ మాటలు తిరుగుతూనే ఉనాన్యి, మనసులో ఆ ంచ 

పకుష్లే కనిపిసుత్ నాన్యి. అలా ఆయన శిషుయ్లు కూడా ఈ మాటలని ధారణ చేశారు, అలా అది శోల్ క రూపం దాలిచ్ంది. ఇంతలో చతురుమ్ఖ బర్హమ్గారు అకక్డ 

పర్తయ్కష్మయాయ్రు. ఆశచ్రయ్పోయిన వాలీమ్కి మహరిష్ బర్హమ్గారిని ఆశర్మంలోకి తీసుకెళిళ్ కురోచ్పెటాట్ రు. అపుప్డు బర్హమ్గారు అనాన్రు "ఓ హమ్ణుడా!  నీ నోటివెంట 

వచిచ్న ఆ శోల్ కమే రామాయణ కథ." అనాన్రు. ఆ శోల్కానికి అరధ్ం చూడండి. 

  
"నిషాద" అంటే బోయవాడు అని ఒక అరధ్ం, అలాగే సమసత్ లోకములు తనయందునన్ నారాయణుడు అని ఒక అరధ్ం. "మా" అంటే లU దేవి. "మా నిషాద పర్తిషాఠ్ ం 

తవ్ మగమః శాశవ్తీః సమాః", అంటే లUని తనదిగా కలిగిన ఓ నివాసుడా నీ కీరి త్ శాశవ్తముగా నిలబడుగాక. " యత్ ంచమిథునాదేకమ్ అవధీః కామమోహితమ్", 

కామము చేత పీడింపబడి, బర్హమ్గారు ఇచిచ్న వరముల చేత అహంకారము పొంది, కామమే జీవితంగా జీవిసుత్ నన్ రాకష్సుల జంట అయిన రావణ-మండోదరులలో, 

రావణుడు అనే ంచ పకిష్ని నీ బాణంతో కొటిట్  చంపిన ఓ రామ, నీకు మంగళం జరుగు గాక, అని ఆ శోల్ క అరధ్ం మారింది. 

  
 

 



 
 

మా నిషాద పర్తిషాట్ ంతవ్ మగామః శాశివ్తి  :సమః   

యత్ ంచ మిధునాత ఏక మవధి  :కామ మోహితం   

   
తసయ్ ఏవం వతః చింతా బభూవ హృది వీకిష్తః  

శోక నా అసయ్ శకునే  :కిం ఇదం వయ్హరితాం మయః  



 
 

ంచ పకుష్లు 



  

వాలీమ్కి మహరిష్ విరచిత రామాయణ మహాకావయ్ము 



బర్హమ్గారు అనాన్రు, "నా శకి త్ అయిన సరసవ్తి అనుగర్హం చేత నువువ్ ఈ రోజు రామాయణానిన్ పలికావు. నాయనా, నేను నీకు వరం ఇసుత్ నాన్ను " నువువ్ కూరొచ్ని 

రామాయణము రాదాద్ మని మొదలుపెడితే, రాముడు, ల ణుడు, సీతమమ్, రాకష్సులు మొదలైన వారు మాటాల్ డినదే కాదు, వాళల్ మనసుస్లో అనుకునన్ విషయాలు 

కూడా తెలుసాత్యి. ఈ భూమి మీద నదులు, పరవ్తాలు ఎంత కాలం ఉంటాయో అంత కాలం రామాయణము ఉంటుంది. ఇందులో ఒకక్ మాట అబదధ్ం కాని, 

కలిప్తం కాని ఉండదు. నువువ్ ఇక రామాయణము రాయడం మొదలపెటుట్ " అని వరం ఇచిచ్ వెళిళ్పోయారు. వాలీమ్కి మహరిష్ ధాయ్నం చేసి కూరొచ్నగా ఆయనకి బర్హమ్ 

గారి వరం వలన జరిగిన రామాయణము అంతా ఆయనకి కనబడసాగింది. ఆయన రామాయణము రచించడం రంబించారు. మొతత్ం 24,000 శోల్కాలు, 6 

కాండలు, 6 కాండల మీద ఒక కాండ, 500 సరగ్ల రామాయణానిన్ రచించడం రంభించారు. తరవాత ఆయన ఈ రామాయణానిన్ ఎవరితో పాడిసేత్ 

బాగుంటుందని ఆలోచిసుత్ ండగా, అశర్మములోని చినాన్రులైన లవకుశలు వారి పాదములను స సించారు. యుకత్వయసుస్కి చేరిన లవకుశలు రామాయనమును 

అదుబ్తముగా గానము చేయసాగిరి. కొదిద్కాలము తరువాత వారు గురు ఆశీరావ్దములు పొంది ఆ రామాయణానిన్ రాముడి సమకష్ంలో అయోధయ్లో అమృతముగా 

గానము చేయనారంభించారు.. 

 

కథ రంభం 

  
రామాయణము రంభం చేసూత్  వాలీమ్కి మహరిష్ ఇలా అంటారు. పూరవ్కాలములో కోసల దేశం అనే గొపప్ రాజయ్ం ఉండేది. ఆ దేశ రాజధాని అయిన అయోధయ్ని 

మనువు తన సంకలప్ బలంతో నిరిమ్ంచాడు. ఆ నగరం 12 యోజనముల పొడువు, 3 యోజనముల వెడలుప్ ఉండేది (యోజనం అంటే = 9 మెళుళ్). ఆ నగరం 

మధయ్లో రాజ సాదములో దశరథ మహారాజు నివాసముండేవారు. ఆ నగరములో రహదారులనీన్ విశాలంగా, ఎపుప్డూ సుగంధ ధూపములతో ఉండేవి. ధానయ్ం, 

చెరుకు లాంటి పంటలనీన్ బాగా పండేవి ఆ రాజయ్ములో. ఏ ఇంటోల్ ను కూడా అనవసరంగా ఉనన్ నేల లేదు. అయోధాయ్ నగరములో అందరూ చాలా సంతోషంగా 

ఉండేవారు, అందరూ ధరమ్ం తెలిసిన వాళేళ్, ఎవరికి ఉనన్దానితో వారు తృపిత్గా ఉండేవారు, అందరూ దానము చేసేవారు, సతయ్మే పలికేవారు, అందరూ 

ఐశవ్రయ్వంతులే, ఆవులు, గు లు, ఏనుగులతో ఆ నగరం శోభిలేల్ది. చెవులకి కుండలములు లేనివాడు, కిరీటం లేనివాడు, మెడలో పూలహారం లేనివాడు, 

హసత్ములకు ఆభరణములు లేనివాడు, దొంగతనం చేసేవాడు, నాసిత్కుడెనవాడు ఆ అయోధయ్ నగరములో లేడు. 

  



 

కోశల రాజయ్ము 



దశరథ మహారాజుకి 8 పర్ధాన మం లు ఎపుప్డూ సహాయం చేసేవారు, వారు దృషిట్ , జయంతుడు, విజయుడు, సిదాధ్ రుథ్ డు, అరధ్సాధకుడు, అశోకుడు, 

మంతర్పాలకుడు, సుమం డు. వశిషుఠ్ డు, వామదేవుడు ఎలల్పుప్డూ దశరథ మహారాజుకి సలహాలు ఇచేచ్ ఋతివ్కుక్లు. ఇతరమెన హమ్ణులూ, మం లు కూడా 

ఉండేవారు. ఆ మం లు అపారమెన విదయ్ కలిగిన వారు, పని చెయయ్డం తెలిసినవాళుల్ , ఇం యములను నిగర్హించినవాళుల్ , మంతులు, శాసత్ర్ము తెలిసిన వారు, 

సావధాన చితత్ం కలిగినవారు. ఆ కోసల దేశములో పరభారయ్ మీద వాయ్మోహం ఉనన్ వయ్కి త్ ఒకక్డు కూడా లేడు.  

ఇనిన్ ఉనాన్ ఆ దశరథ మహారాజుకి ఒక బాధ ఉండేది. వంశోదాద్ రకుడెన పు డు లేడనే బాధ ఉండేది. ఆయనకి అపప్టికి 60,000 సంవతస్రములు నిండిపోయాయి. 

ఆయనకి అశవ్మేథ యాగము చెయాయ్లనే ఆలోచన వచిచ్, వెంటనే సుమం డిని పిలిచి, ఋతివ్కుక్లైన వశిషుఠ్ డు, వామదేవుడు మరియు ఇతర పురోహితులని 

పిలవమని చెపాప్డు. అందరికీ తన ఆలోచన చెపాప్డు. అందరూ సరే అనాన్రు. అశవ్మేథ యాగానికి కావాలిస్న సంభారములనీన్ తెపిప్ంచి, సరయూ నదికి ఉతత్ర 

తీరములో యాగమంటపం నిరిమ్ంచారు. దశరథ మహారాజు దకిష్ణ నాయకుడు, ఆయనకి 300 కి పెగా భారయ్లునాన్రు. కాని పతున్లు మాతర్ం కౌసలయ్, సుమితర్, 

కేయి. తను యాగము మొదలపెడుతునాన్డు కాబటిట్ , తన పతున్లని దీకష్ సీవ్కరించమనాన్డు. అంతఃపురంలోకి వెళుతునన్ దశరథ మహారాజుతో సుమం డు 

ఇలా అనాన్డు. 

సనతుక్మారో భగవాన్ పూరవ్ం కథితవాన్ కథాం | 

ఋషీణాం సనిన్ధౌ రాజన్ తవ పు గమం పర్తి || 

పూరవ్కాలములో ఒకసారి సనతుక్మారుడు ఋషులకు ఇలా చెపాప్డు. ఇకాష్వ్కువంశములో జనిమ్ంచిన దశరథ మహారాజుకి కుమారులు లేక అశవ్మేథ యాగము 

చేసాత్డు. ఆ యాగము వలన ఆయనకి నలుగురు కుమారులు కలుగుతారు. కాని అశవ్మేథ యాగముతో పాటు పుతర్కామేషిట్  యాగము కూడా చెయాయ్లి. ఈ రెండు 

యాగములను చెయయ్గలిగినవాడు ఋషయ్శృంగుడు. ఆయన ఆ యాగములను చేసేత్నే సంతానము కలుగునని సనతుక్మారుడు చెపుత్ంటే వినాన్ను అని 

సుమం డు దశరథ మహారాజుతో అనాన్డు. ఆ ఋషయ్శృంగుడు పకక్నే ఉనన్ అంగదేశములో ఉనాన్డు, కాబటిట్  మీరు వెళిల్ ఆయనని తీసుకొని రండి అనాన్డు. 

అపుప్డు దశరథ మహారాజు, నాకు ఆ ఋషయ్శృంగుడు గురించి వివరంగా చెపుప్ అంటే, సుమం డు ఇలా చెపప్సాగాడు.  

 



పూరవ్కాలములో విభణడ్ క మహరిష్ చాలాకాలం తపసుస్ చేసి సాన్నం చేయుటకు ఒక సరసుస్ దగగ్రకు వెళళ్గా, అకక్డ విహరిసుత్ నన్ ఊరవ్శిని చూసేసరికి ఆయన 

రేతసాథ్ నము నుండి కదిలిన వీరయ్ం సరోవరంలో పడింది. ఆ వీరాయ్నిన్ ఒక జింక తాగి, గరభ్ం దాలిచ్, శిరసుస్ మీద కొముమ్ ఉనన్ ఒక మగ శిశువునకు జనమ్నిచిచ్ంది. 

అలా శిరసుస్ మీద కొముమ్తో పుటాట్ డు కాబటిట్  ఆయనకి ఋషయ్శృంగుడు అని పేరు పెటాట్ రు. ఆ విభణడ్ క మహరిష్, ఋషయ్శృంగుడికి సమసత్ వేదాలు, శాసాలు, 

యజఞ్యాగాదులు అనీన్ నేరిప్ంచాడు. కాని ఆ ఋషయ్శృంగుడికి లోకము తెలీకుండా పెంచాడు, ఆయనకి అసలు ఈ సృషిట్లో -పురుషులని ఇదద్రు ఉంటారని కూడా 

తెలీకుండా పెంచాడు. అంటే విషయసుఖాల వెపు వెళళ్కుండా పెంచాడు. ఎపుప్డూ ఆ ఆశర్మంలోనే, తం  పకక్నే ఉండేవాడు. ఆ అంగరాజాయ్నిన్ పరిపాలించే 

రోమపాదుడు ధరమ్ం తపప్డం వలన ఆ రాజయ్ములో వరాష్ లు పడడం మానేశాయి. దేశములో కాష్మం వచిచ్ంది. ఋషయ్శృంగుడు కాని మన దేశములో అడుగుపెడితే 

వరాష్ లు తపప్క కురుసాత్యని కొందరు మహరుష్ లు అనాన్రు. వెంటనే రాజు మం లిన్ పిలిచి విషయం చెపేత్, ఋషయ్శృంగుడిని తీసుకురావడం మావలన కాదు, ఏమి 

కోరికలు లేని వాడు, మన రాజాయ్నికి ఎందుకు వసాత్డు అనాన్రు. ఎంతెనౖా మం లు కనుక ఒక మాట అనాన్రు. ఇం యారైథ్ః అభిమతైః నరచితత్ పర్మాథిభి|. 

ఋషయ్శృంగుడికి కుడా ఇం యాలు, మనసుస్ ఉంటాయి. వాటికి ఇపప్టిదాకా రుచి తగలక, విషయసుఖాల వెపుకి రాలేదు. కాబటిట్  అందంగా అలంకరించుకునన్ 

కొంతమంది వేశయ్లని పంపిసేత్, విభణడ్కుడు లేని సమయంలో వీళుళ్ ఆ ఋషయ్శృంగుడి మనసుస్ని ఆకరిష్ంచి, పర్లోభపెడతారు. అపుప్డు ఆయనే వాళళ్ వెంట వసాత్డు, 

అని మం లు సలహా ఇచాచ్రు.  

  
ఆ వేశయ్లకి విభణడ్కుడి మీద ఉనన్ భయం వలన, వారు ఆశర్మానికి దూరంగా ఉండి పాటలు పాడడం, నాటయ్ం చెయయ్డం మొదలుపెటాట్ రు. ఒకరోజు విభణడ్కుడు 

లేని సమయంలో గానం వినన్ ఋషయ్శృంగుడు, ఆ గానం వసుత్ నన్ వెపునకు వెళాళ్డు. అకక్డునన్ ఆ వేశయ్లని చూసి, వారు కూడా పురుషులే అనుకొని, 

మహాపురుషులార! మీరు మా ఆశర్మానికి రండి, మిమమ్లిన్ పూజిసాత్ను అనాన్డు. అందరూ విభణడ్కుడి ఆశర్మానికి వెళాల్ రు. తరువాత ఆ వేశయ్లు ఆశర్మమునుండి 

వెళిళ్పోతూ ఆ ఋషయ్శృంగుడిని గటిట్ గ కౌగలించుకుని వెళిళ్పోయారు. మరునాడు ఆ ఋషయ్శృంగుడికి మనసులో దిగులుగా అనిపించి, ఆ వేశయ్లని చూడాలనిపించి, 

వాళళ్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఈసారి వారు ఆయనని కొంచెం దూరంలో ఉనన్ తమ ఆశర్మానికి రమమ్నాన్రు. సరే అని అందరూ బయలుదేరారు. ఆయన అలా 

అంగదేశంలో అడుగుపెటట్గానే. 

 

  



 
 

విభణడ్ క ముని ఆశర్మమున లేని సమయములో వేశాయ్ లు ఋషయ్శృంగుని దరిశ్ంచుట 



  

విభణడ్ క ముని ఆశర్మమున లేని సమయములో 

వేశాయ్ లు ఋషయ్శృంగుని దరిశ్ంచుట 

విభణడ్ క ముని ఆశర్మము వదద్  ఋషయ్శృంగుని ఆకరిష్ంచుచు నృతయ్ములు 

చేసుత్ నన్ వేశాయ్ లు 



 

 

 

 
 

వేశాయ్ లు ఋషయ్శృంగుడిని ఆకరిష్ంచి అంగ రాజయ్మునకు తీసుకుపోవుట 

 



తతర్ చ ఆనీయమానే తు వి  తసిమ్న్ మహాతమ్ని | 

వవరష్ సహసా దేవో జగత్ పర్హాల్ దయన్ తదా || 

ఆకాశం నుండి బర్హామ్ండమెన వరష్ం కురిసింది. వెంటనే రోమపాదుడు ఋషయ్శృంగుడికి నమసాక్రం చేసి, రిధ్ంచి, అంతఃపురానికి తీసుకెళిళ్ తన కుమారె త్ అయిన 

శాంతని ఇచిచ్ వివాహం జెరిపించారు. 

 

కాబటిట్  దశరథ మహారాజు ఆ ఋషయ్శృంగుడిని పిలవడానికి, అంగదేశానికి సవ్యంగా వెళాళ్డు. అకక్డ 8 రోజులునాన్క, వెళిళ్పోతూ దశరథుడు రోమపాదుడితో ఇలా 

అనాన్డు. మా ఇంటోల్  ఒక ముఖయ్మెన కారయ్ం ఉంది, కనుక నీ కూతురిన్ అలుల్ డిని కూడా నాతో పంపలసినదిగా కోరాడు. రోమపాదుడు ఆనందంగా పంపించాడు. 

దశరథుడు చాలా సంతోషించి, వాళళ్ని అయోధయ్కి తీసుకు వెళాళ్డు.   

అలా కొంత కాలం గడిచాక, ఒకనాడు దశరథ మహారాజు ఋషయ్శృంగుడి దగగ్రకు వచిచ్ ఇలా అనాన్డు. అయాయ్! నేను సంతానహీనుడను, నాకు చాలా దిగులుగా 

ఉంది, నాకు సంతానము కలగకుండ ఏ పాపము పర్తిబంధకంగా నిలబడుతోందో, ఆ పాపానిన్ పరిహరించుకోడానికి వేదము చేత నిరణ్యింపబడిన అశవ్మేథ 

యాగానిన్ మీరు నాతో చేయించాలి అని పాదములు పటిట్  రిధ్ంచాడు. అపుప్డు ఋషయ్శృంగుడు ఇలా అనాన్డు. యాగము చెయాయ్లనే ధారిమ్కమెన బుదిధ్ నీకు 

ఎపుప్డెతే కలిగినదో ఆనాడే నీకు మంచి జరగడం మొదలయియ్ంది. కావున నీకు శూరులు, లోకముచేత కీరి త్ంపబడే నలుగురు కుమారులు కలుగుతారని 

ఆశీరవ్దించాడు. 

  
చైతర్ మాసములో చి  మాసములో వచేచ్ పౌరణ్మి నాడు యాగాశావ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ ఒక సత్ంభానికి కటిట్ , దానికి కష్ణ, సాన్పన, విమోచన చేశారు. ఇంకా కొనిన్ 

ఇతరమెన కర్తువులు చేశాక ఆ యాగాశావ్నిన్ విడిచిపెటాట్ రు. అది అలా ఒక 12 నెలలు తిరుగుతుంది, దాని వెనకాల మహా శూరులైన వారు వెళతారు. ఆ అశవ్ం 

తిరిగివచేచ్లోపు అంటే ఫాలుగ్ ణ మాసములో వచెచ్ అమావాసయ్కి రాజు యాగశాల పర్వేశం చెయాయ్లి. కాబటిట్  దశరథ మహారాజు ఋషయ్శృంగుడిని, వశిషుఠ్ డిని పిలిచి 

యాగము రంభించాలిస్ందిగా కోరాడు. ఆ యాగానికి ఇతర దేశాల నుండి రాజులను, పర్జలను, జానపదులను, వేద హమ్ణులను, విదావ్ంసులను ఆహావ్నించాడు. 

వచిచ్న వాళళ్ందరికి భోజనాలు పెటాట్ రు. పలెల్టూరల్నుండి వచిచ్న వాళళ్ని అశర్దధ్గా చూడకండి, భోజనం పెటేట్టపుప్డు అందరికీ శర్దధ్గా వడిడ్ంచండి అని వశిషుఠ్ డు 

చెపాప్డు. 



  
సరేవ్ వరాణ్  యథా పూజాం పున్వంతి సుసత తాః | 

న చ అవజాఞ్  పర్యోక త్వాయ్ కామ ధ వశాత్ అపి || 

పది మంది భోజనం చేసేటపుప్డు కొంతమంది కామ ధములకులోనె ౖఅనరాని మాటలు మాటాల్ డితే, మీరు నవివ్ వచెచ్యయ్ండి, పటిట్ంచుకోకండి. భోజనం చేయుటకు 

పంకి త్లో కూరొచ్నన్వాడు అతిధి రూపంలో ఉనన్ సాకాష్తుత్  భగవంతుడు, కాబటిట్  మరాయ్దలకి ఎటువంటి లోటు రాకూడదు అని వశిషుఠ్ డు ఆజాఞ్ పించాడు. అలాగే జనక 

మహారాజు, కాశి రాజు, రోమపాద రాజు, కేయ రాజుని పిలవడానికి ఎవరినో కాకుండా సవ్యంగా మం లనే వెళళ్మని చెపిప్, అందరికి విడిది ఏరాప్టు చెయయ్ండి అని 

ఆదేశించాడు. అలా వచిచ్న వాళళ్ందరికి భోజనాలు పెడుతునాన్రు. 

వృదాధ్ ః చ వాయ్ధితాః చ ఏవ  బాలాః తథా ఏవ చ | 

అనిశం భుంజమానానాం న తృపిత్ః ఉపలభయ్తే || 

అకక్డికి వచిచ్నవాళళ్లోల్  వృదుధ్ లు, వాయ్ధిగర్సుత్ లు, లు, చినిన్ చినిన్ పిలల్లు ఉనాన్రు. భోజనం చేసుత్ నన్పుప్డు వాళళ్ంతా, ఆహ! భోజనాలు ఏమి రుచిగా ఉనాన్యి అని 

అంటునాన్రు. ఇంత రుచికరమెన భోజనాలు మళిళ్ ఎపుప్డు తింటామో అని అనుకుంటునాన్రు. దశరథ మహారాజు వారందరిని చూసి, ఇంకా తినండి, ఇంకా తినండి 

అంటునాన్డు. వచిచ్న వాళళ్ందరికి  ధనము, వసత్ర్ములు దానము చేశాడు దశరథుడు. వచిచ్నవాళళ్ందరూ "ఆహ! ఎంతచకక్ని భోజనం పెటాట్ వు రాజ, ఎంత గొపప్ 

వసాలు ఇచాచ్వయయ్, నీ కోరిక తీరి, నీకు సుపు లు కలిగి, నీ వంశము ఆచందర్ తారారక్ంగా వరిధ్లుల్ తుందని ఆశీరవ్దించి వెళాల్ రు. 

 

ఆ యాగశాలని చాలా అదుభ్తంగా నిరిమ్ంచారు, ఆ యాగశాలలో 21 యూప స త్ంభాలని పాతారు, మారేడు కరర్లతో చేసినవి 6, మోదుగు కరర్లతో చేసినవి 6, ఛండర్ 

కరర్లతో చేసినవి 6, దేవదారు కరర్లతో చేసినవి 2 మరియు శేల్షామ్తక కరర్తొ చేసినది ఒకటి ఉంటుంది. దశరథుడు శుకల్ యజురేవ్దానికి చెందిన వాడు కనుక, దానికి 

అనుగుణంగా ఆ యాగశాలని నిరిమ్ంచారు. ఎంతో శాసత్ర్యుక త్ంగా ఆ యాగము జరుగుతుంది. చివరోల్  ఆ యాగాశావ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ ఆ యూప సత్ంభానికి కటాట్ రు. 

పటట్మహిషి అయిన కౌసలయ్ మూడు కతుత్ లతో ఆ యాగాశావ్నిన్ వధించింది. ఆ రోజు రా  కౌసలయ్ ఆ గురర్ం పకక్న పడుకొని ఉండాలి. 

  



 

 

 
 

పటట్మహిషి అయిన కౌసలయ్ మూడు కతుత్ లతో యాగాశావ్నిన్ వదించి,  

ఆ రోజు రా  ఆ గురర్ం పకక్న పడుకొని ఉండుట 

 

 



మరుసటి రోజున ఈ యాగము చేయించిన ఋతివ్కుక్లకి, రాజు 4 భారయ్లని దానము చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది. మొదట పటట్మహిషిని, ఉపేకిష్త భారయ్ను, 

ఉంపుడుగతెత్ని, చివరిగా ఫాలాకలిని దానము చేసాత్డు. ఆ ఋతివ్కుక్లు ఆ నలుగురు భారయ్లని తిరిగి రాజుకి ఇచేచ్సాత్రు. అపుప్డు ఆ రాజు తన భారయ్లను తీసుకొని 

ఆ ఋతివ్కుక్లకి దర్వాయ్నిన్(ధనం) దానము ఇసాత్డు. ఇపుప్డు ఆ గురర్ం శరీరంలోనుండి వప (జంతువుల కడుపులో బొడుడ్  కింద వుండే ఉలిల్పొర వంటి కొవువ్) ని తీసి 

ఆ అగిన్లో వేశారు. ఆ వప అగిన్లో కాలుతునన్పుప్డు వచేచ్ ధూమానిన్ రాజు పీలాచ్లి, దీనినే అశవ్మేథయాగము అంటారు. అలా పీలిసేత్, తనకి సంతానము 

కలగకుండా ఏ పాపం అడుడ్ పడుతుందొ, ఆ పాపం పోతుంది. చివరగా ఆ గురర్ం శరీరంలోని మిగతా భాగాలని ఆ హోమములో హవిసుస్గా సమరిప్సాత్రు. 

 

దశరథ మహారాజు తన రాజాయ్నిన్ అశవ్మేథయాగము చేయించిన ఋతివ్కుక్లకి దానము చేశాడు, అపుప్డు వారు మేము ఈ భూభారానిన్ వహించలేము, నువువ్ 

రాజువి, నువేవ్ పరిపాలించాలి అని ఆ రాజాయ్నిన్ తిరిగి రాజుకే ఇసాత్రు. దకిష్ణలేని యాగము జరుగకూడదు కనుక, దశరథ మహారాజు ఆ ఋతివ్కుక్లకి 10 లకష్ల 

గోవులిన్, 100 కోటల్  బంగారు నాణాలని, 400 కోటల్  వెండి నాణాలని దానము చేశాడు. అకక్డికి వచిచ్న మిగతా హమ్ణులందరికీ ఒక కోటి బంగారు నాణాలని దానము 

చేశాడు. ఋషయ్శృంగ  మహరిష్ లేచి, ఓ రాజా! నీకు సంతానము కలగడం కోసం, నేను అధరవ్ వేదంలో చెపప్బడిన ఒక బర్హామ్ండమెన యిషిట్ని చేయిసాత్ను. అదే 

పుతర్కామేషిట్  యాగము అని చెపిప్ ఆ యిషిట్  చెయయ్డం రంభించారు. 

 తతో దేవాః స గంధరావ్ః సిదాధ్ ః చ పరమ ఋషయః |  

భాగ పర్తిగర్హారథ్ం వె సమవేతా యథావిధి || 

ఆ యిషిట్  జరుతునన్పుప్డు, అందులో తమ తమ భాగాలని పుచుచ్కోడానికి దేవతలు, యకుష్లు, గంధరువ్లు, కింపురుషులు మొదలైనవారు అందరూ వచిచ్ 

నిలబడాడ్ రు. అపుప్డు బర్హమ్గారు కూడా అకక్డికి వచాచ్రు. అందరూ ఆయన దగగ్రికి వెళిల్, "పితామహ! మీరు ఆ రావణుడి తపసుస్కి మెచిచ్ ఆయనకి అనేక 

వరములు ఇచాచ్రు, మీరు ఇచిచ్న వరముల వలన గరవ్ం పొంది వాడు ఈనాడు సృషిట్  ధరామ్నిన్ ఉలల్ంగిసుత్ నాన్డు 

 

 

 



నెనౖం సూరయ్ః పర్తపతి పారేశ్  వాతి న మారుతః| 

చలోరిమ్మాలీ తం దృషాట్  సము పి న కంపతే || 

రావణుడికి భయపడి సూరుయ్డు బాగా పర్కాశించడం లేదు, సముదర్ం తరంగాలు లేకుండా నిశచ్లంగా ఉంటుంది, వాయువు రావణుడి దగగ్ర అవసరంలేకపోయినా 

మెలల్గా వీసుత్ ంది, ఈ రకంగా వాడు దికాప్లకులని బాధిసుత్ నాన్డు, ఎకక్డా యజఞ్ములు జరగనివవ్డంలేదు, ఋషులని హింసిసుత్ నాన్డు, పర భారయ్లని తన వారిగా 

అనుభవిసుత్ నాన్డు. ఇనిన్ బాధలు పడుతునన్ మాకు వాడిని సంహరించే మారగ్ం చెపప్వలసింది" అని ఆ దేవతలు బర్హమ్దేవుడిని కోరారు. అపుప్డు బర్హమ్గారు  

"నేనూ వాడి అకృతాయ్లు వింటునాన్ను, వాడు తపసుస్తో ననున్ మెపిప్ంచి, రాకష్సుల చేత, దేవతల చేత, యకుష్ల చేత, గంధరవ్ కినెన్ర కింపురుషుల చేత మరణం 

లేకుండా వరం కోరుకునాన్డు, కాని వాడికి మనుషుల మీద ఉనన్ చులకన భావం చేత మనుషయ్ వానరాలని అడగలేదు" అని అనాన్రు. అకక్డునన్ అందరూ ఒక 

మారగ్ం తెలిసిందని సంతోషపడాడ్ రు. ఆ సమయాన, అంతటా నిండిపోయిన పరమాతమ్, ఎంతో దయామురిత్ అయిన  మహావిషుణ్ వు ఆ సభ మధయ్లో తనంతట 

తానుగా వచాచ్రు. 

ఏతసిమ్న్ అనంతరే విషుణ్ ః ఉపయాతో మహాదుయ్తిః | 

శఙఖ్ చకర్ గదా పాణిః పీత వాసా జగతప్తిః || 

ఒకక్సారి నలల్ని మేఘం వసేత్ ఎలా ఉంటుందో, అంతటి అందమెన రూపంతో, మెడలో వెజయంతి మాలతో, శంఖ చకర్ గథా పదమ్ములను ధరించినవాడయిన 

మహా విషుణ్ వు ఒక పర్తిజఞ్ చేశారు. 

 

 

 

 

 

 



హతావ్ రం దురాధరష్ం దేవ ఋషీణాం భయావహం | 

దశ వరష్ సహ ణి దశ వరష్ శతాని చ || 

వతాస్య్మి మానుషే లోకే పాలయన్ పృధీవ్ం ఇమాం | 

ఏవం దతావ్ వరం దేవో దేవానాం విషుణ్ ః ఆతమ్వాన్ || 

మీరెవరు కంగారు పడవదుద్ , రావణుడు చేసే అ తాయ్లనిన్ నాకు తెలుసు, వాడిని సంహరించడానికి నేనే మనుషుయ్డిగా జనిమ్ంచాలని జనిమ్ంచదలిచాను. ననున్ 

నముమ్కునన్ దేవతలని, ఋషులని రంగా బాధిసుత్ నాన్డు, అందుకని వాడిని సంహరించి ఈ భూమండలం మీద పదకొండు వేల సంవతస్రములు ఉండి ఈ 

పృథివ్ మండలానిన్ పరిపాలన చేసాత్ను అని భగవానుడు అనాన్డు  

తతః పదమ్ పలాశాకష్ః కృతావ్ ఆతామ్నం చతురివ్ధం | 

పితరం రోచయామాస తదా దశరథం నృపం || 

నేనే నలుగురిగా ఈ దశరథ మహారాజుకి పుడతాను అని పర్తిజఞ్ చేశారు. 

 

అకక్డ ఋషయ్శృంగుడు చేయిసుత్ నన్ పుతర్కామేషిట్  యాగము పూరత్వబోతుంది. ఇంతలో ఆ యోగాగిన్లోనుండి ఒక దివయ్ పురుషుడు నలల్ని ఎరర్ని వసత్ర్ములు ధరించి, 

చేతిలో వెండి మూత కలిగిన ఒక బంగారు పాయస పాతర్ పటుట్ కొని, సింహంలా నడుసూత్  బయటకి వచిచ్ దశరథ మహారాజుని పిలిచాడు. దశరథుడు ఆయనకి 

నమసక్రించి నేను మీకు ఏమిచెయయ్గలను అనాన్డు. అపుప్డు ఆ పురుషుడు ఇలా అనాన్డు "నాయనా దశరథా!  ననున్ జాపతర్య్ పురుషుడు అంటారు, ననున్ 

పర్జాపతి పంపించారు, ఈ పాతర్లోని పాయసానిన్ దేవతలు నిరిమ్ంచారు. ఈ పాయసానిన్ నీ భారయ్లు సీవ్కరిసేత్ నీకు సంతానము కలుగుతుంది. ఈ పాయసానిన్ 

సీవ్కరించడం వలన నీ రాజయ్ంలోని వారు ధన ధానాయ్లతో తులతూగుతారు, ఆరోగయ్ంతో ఉంటారు" అని చెపిప్ అదృశయ్మయినాడు.  

 

అంతట దశరథుడు ఆ పాయసానిన్ తన ముగుగ్ రు పతున్లకి ఇదాద్ మని అంతఃపురానికి వెళాళ్డు. ముగుగ్ రినీ పిలిచి, ఆ పాయసంలో సగభాగం కౌసలయ్కి ఇచాచ్డు, 

మిగిలిన సగంలోని సగభాగానిన్ సుమితర్కి ఇచాచ్డు, ఆ మిగిలిన భాగానిన్ సగం సగం చేసి, ఒక భాగానిన్ కేయకి మరొక భాగానిన్ సుమితర్కి ఇచాచ్డు. 

  



 

 
 

ఋషయ్శృంగుడు చేయిసుత్ నన్ పుతర్కామేషిట్  యాగము పూరత్వుతుండగా, ఆ యగాగిన్లోనుండి ఒక దివయ్ పురుషుడు  

నలల్ని ఎరర్ని వసర్ములు దరించి, వెండి మూత కలిగిన బంగారు పాయస పాతర్ను దశరథ మహారాజుకు పర్సాదించుట. 

 



యాగము పూరత్యాయ్క, అకక్డికి వచిచ్న రాజులందరికీ బహుమానాలు ఇచిచ్ సతాక్రాలు చేసి పంపించారు. ఋషయ్శృంగుడికి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి, ఆయనని 

సతక్రించి శాంతా ఋషయ్శృంగులను అనిన్ మరాయ్దలు చేసి సాగనంపారు. ఆ యాగానికి వచిచ్న వారందరిని తగిన విధంగా సతక్రించారు దశరథ మహారాజు. కొంత 

కాలానికి దశరథ మహారజులోని తేజసుస్ ఆయన భారయ్లలోకి పర్వేశించి వారు గరభ్వతులయాయ్రు. 

తతః చ దావ్దశే మాసే చై  నావమికే తిథౌ | 

నక  అదితి దెవతేయ్ సవ్ ఉచఛ్ సంసేథ్షు పంచసు || 

గర్హేషు కరక్టే లగేన్ వాకప్తా ఇందునా సహ | 

దయ్మానే జగనాన్థం సరవ్ లోక నమస తం || 

  
జగనాన్ధుడెన వాడు, సరవ్లోకాల చేత నమసక్రించబడే వాడు 12 నెలలు కౌసలయ్ గరభ్వాసం చేసి, చైతర్ మాసములో, నవమి తిథి నాడు, పునరవ్సు నకష్తర్ములో, 

కరాక్టక లగన్ములో రామచందర్మూరిత్ జనిమ్ంచారు. అదే సమయములో కేయకి పుషయ్మి నకష్తర్ములో, మీన లగన్ములో భరతుడు జనిమ్ంచాడు. తరువాత 

సుమితర్కి ల ణుడు, శ ఘున్డు జనిమ్ంచారు. తనకి నలుగురు కుమారులు పుటాట్ రని తెలిసి ఆ దశరథుడు చాలా ఆనందపడాడ్ డు. కోసల దేశంలోని పర్జలంతా 

సంబరాలు జరుపుకునాన్రు. అదే సమయంలో బర్హమ్ గారు దేవతలతో ఒక సభ తీరాచ్రు" మహా విషుణ్ వు భూలోకములో రాముడిగా అవతరించారు, 

రావణసంహారములో రాముడికి సహాయం చేయుటకు మీరు మీ అంశలతో కొంతమందిని సృషిట్ ంచండి. పారవ్తీదేవి శాపం వలన మీకు మీ భారయ్లవలన సంతానము 

కలగదు, కావున మీతో సమానమెన తేజసుస్, పరాకర్మము కలిగిన వానరాలని గంధరవ్, అపస్రస, కినెన్ర లందు కనండి" అని చెపాప్రు. దేవతలందరూ రామకారయ్ం 

కోసం పుటట్డం మన అదృషట్మని ఆనందపడాడ్ రు. అపుప్డు బర్హమ్ "ఒకసారి నాకు ఆవలింతవచిచ్ంది, అపుప్డు నా నోటినుండి ఒకడు కిందపడాడ్ డు, అతనే 

జాంబవంతుడు. ఇక మీరు సృషిట్ ంచండి" అని అనాన్రు. ఇం డి అంశతో వాలి జనిమ్ంచాడు, సూరుయ్డి అంశతో సు వుడు జనిమ్ంచాడు, బృహసప్తి అంశతో తారుడు 

జనిమ్ంచాడు, కుబేరుడి అంశతో గంధమాదనుడు జనిమ్ంచాడు, అశివ్ని దేవతల అంశతో మెందుడు, దివ్విదుడు జనిమ్ంచారు, అగిన్ అంశతో నీలుడు జనిమ్ంచాడు, 

వాయువు అంశతో హనుమంతుడు జనిమ్ంచాడు, పరజ్నుయ్డికి శరభుడు, వరుణుడికి సుషేణుడు జనిమ్ంచాడు. దేవతలు ఇలా సృషిట్ ంచడం చుసిన ఋషులు మేము 

కూడా సృషిట్సాత్ ం అని కొనిన్ కోటల్  కోటల్  వానరాలని సృషిట్ ంచారు. 

 



అతీతయ్ ఏకాదశ ఆహం తు నామ కరమ్ తథా అకరోత్ | 

జేయ్షఠ్ ం రామం మహాతామ్నం భరతం కయీ సుతం || 

సౌమి ం ల ణం ఇతి శ ఘన్ం అపరం తథా | 

వసిషఠ్ ః పరమ తో నామాని కురుతే తదా || 

రాముడు పుటిట్న 11 రోజులకి జాతాసౌచం పోయాక ఆయనకి నామకరణం చేయించారు కులగురువెన వశిషఠ్  మహరిష్, సరవ్జనులు ఆయన గుణములు చూసి 

పొంగిపోయెదరు కనుక ఆయనకి రామ (రా అంటే అగిన్ బీజం, మ అంటే అమృత బీజం) అని, సుమితర్ కుమారుడెన సౌమి  అపారమెన లU సంపనున్డు (రామ 

సేవే ఆయన లU) కనుక ఆయనకి ల ణ అని, కేయ కుమారుడు భరించే గుణము కలవాడు కనుక ఆయనకి భరత అని, శ వులను (అంతః శ వులు) 

సంహరించగలవాడు కనుక శ ఘున్ అని నామకరణం చేశారు వశిషఠ్  మహరిష్. 

 

తన కుమారులు పెరిగి పెదద్వారవుతుంటే వాళళ్ని చూసుకొని దశరథుడు ఎంతో మురిసిపోయాడు. వారు అనిన్ వేదాలు, అనిన్ విదయ్లు నేరుచ్కునాన్రు. ఎలల్పుప్డు 

గురువులని పూజించేవారు. లోకములోని అందరి హితం కోరుకునేవారు. వారు ఎపుప్డూ తం గారికి సేవ చేసేవారు. రాముడు జులపాల జుటుట్ తొ రాజమారగ్ములో 

వెళుతుంటే చూసిన దశరథుడికి తను యవవ్నములో ఉనన్పుప్డు ఎలా ఉండేవాడో రాముడు కూడా అలానే ఉనాన్డనిపించేది. అలా లేక లేక పుటిట్న పిలల్లని 

చూసుకుంటూ ఆ రాజదంపతులు హాయిగా కాలం గడిపారు. 

  
అలా కొంతకాలం గడిచాక, ఒకనాడు దశరథ మహారాజు సభలో ఇలా అనాన్రు "నా పిలల్లకి 12 సంవతస్రాల వయసుస్ దాటింది, వారు పెదద్వారు అవుతునాన్రు, కాబటిట్  

వాళళ్కి వివాహం చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను, తగిన సంబంధాలని వెతకమని దశరథుడు అంటుండగా సభ వెలుపల విశావ్మి లు వేచివునాన్రని, 

దావ్రపాలకుడు వచిచ్ పలికెను. వెంటనే దశరథుడు లేచి ఆయనకి ఎదురొచిచ్ సావ్గతం పలికాడు. మీరు మా రాజాయ్నికి రావడం మా అదృషట్ ం, మీలాంటి గొపప్ 

మహరుష్ లు ఊరకనే రారు, కాబటిట్  మీ కోరికేదెన నేను సంతోషంగా తీరుసాత్ను అని దశరథుడు అనాన్డు. 

 



  

దశరథ పు లకు నామకరణ మహోతస్వము అయోధయ్లో రామల ణభరతశ ఘున్ల బాలయ్ము 



 

 

 
 

రామల ణభరతశతృఘున్లు వశిషట్  మహరిష్ వదద్  విధాయ్భాయ్సము 



అపుప్డు విశావ్మి డు "దశరథ! నీకు సామంత రాజులందరూ లొంగి ఉనాన్రా, దానధరామ్లు సకర్మంగా చేసుత్ నాన్వా, మం లందరూ నీకు సాచివయ్ం చేసుత్ నాన్రా 

అని పలు కుశల పర్శన్లు వేసి, నాకు ఒక కోరిక ఉంది, నువువ్ తీరాచ్లి" అనాన్డు. 

సవ్ పుతర్ం రాజ శారూద్ ల రామం సతయ్ పరాకర్మం | 

కాక పకష్ ధరం శూరం జేయ్షఠ్ ం మే దాతుం అరహ్సి || 

నీ పెదద్కొడు న రాముడిని నాతో పంపించు, మా యాగాలకి అడుడ్ వసుత్ నన్ రాకష్సులని వధించడానికి తీసుకు వెళతాను, అని విశావ్మి డు అనాన్డు. ఈ మాట వినన్ 

దశరథుడు కిందపడిపోయాడు. 

ఊన షోడశ వరోష్  మే రామో రాజీవ లోచనః | 

న యుదధ్ యోగయ్తాం అసయ్ పశాయ్మి సహ రాకష్సెఃౖ || 

మెలల్గా తేరుకొనన్ దశరథుడు, ఇంకా 16 సంవతస్రములు కూడా నా రాముడికి రాలేదు, ఆ రాకష్సులని ఎలా సంహరించగలడు, కావాలంటే నేను నా చతురంగ 

బలాలతో వచిచ్ ఆ రాకష్స సంహారం చేసాత్ను, పోనీ రాముడే రావాలంటే, రాముడితో నేను కూడా వసాత్ను అని దశరథుడు ధేయపడాడ్ డు. 

 

రాముడు పిలల్వాడు, ఏమిచెయయ్లేడు అని నువువ్ అనుకుంటునాన్వు, కాని రాముడంటే ఎవరో నాకు తెలుసు, వశిషుఠ్ డికి తెలుసు. రాముడు రాకష్సులను వధించి 

తపప్క తిరిగివసాత్డు. నువువ్ తం వి కనుక, నీకు రాముడిమీద ఉనన్ పుతర్వాతస్లయ్ంవలన నువువ్ తెలుసుకోలేకపోతునాన్వు, రాముడిని నాతో పంపించు అని 

విశావ్మి డు అడిగాడు. 

 

అపుప్డు దశరథుడు "లేక లేక పుటిట్న నా కొడుకుని, ననున్ విడిచిపెటుట్ " అనాన్డు. ఈ మాటలు వినన్ విశావ్మి డుకి ఆగర్హం వచిచ్, "చేసిన పర్తిజఞ్ నిలబెటుట్ కోలేక, 

మాట తపిప్న ధరమ్ం తెలియని దశరథా, పుతర్ పౌ దులతో సుఖముగా, శాంతిగా జీవించు" అని వెళిళ్పోవడానికి సిదధ్మవుచుండగా, వెంటనే వశిషుఠ్ డు లేచి, 

విశావ్మి డిని కూరోచ్మని చెపిప్ దశరథుడితో ఇలా అనాన్డు " ఇంత కాలం రాజయ్ం చేశావు, ధరామ్తుమ్డవని అనిపించుకునాన్వు. ఇపుప్డు ఆడిన మాట తపిప్, 

దశరథుడు అధరుమ్డు, మాట తపిప్నవాడు అనిపించుకుంటావా? ఇచిచ్న మాటకి నిలబడు. విశావ్మి డంటే ఎవరో తెలుసా. 

  



 
 

విశావ్మితర్ మహరిష్ రామచం ని తాట(డ)క సంహారము కొరకు అరణయ్ములకు పంపవలసిందిగా కోరుట 



ఏష విగర్హవాన్ ధరమ్ ఏష వీరయ్వతాం వరః | 

ఏష విదయ్ అధికో లోకే తపసః చ పరాయణం || 

ఈ లోకములోని ధరమ్ం అంతా విశావ్మి డు, ఈ లోకములోని తపసుస్ అంతటికి నిరవ్చనం విశావ్మి డు, ఈ లోకములోని బుదిధ్ అంతటికి నిరవ్చనం విశావ్మి డు, 

శివుడి అనుగర్హంగా ఆయనకి ధనురేవ్దం మొతత్ం భాసించింది, కావున ఆయనకి ఈ లోకములో ఉనన్ అనిన్ అసత్ర్-శసాలు తెలుసు. ఇనిన్ తెలిసిన విశావ్మి డు 

తనని తాను రకిష్ంచుకోగలడు. కాని రాముడికి ఆ కీరి త్ దకాక్లని, తనకి తెలిసిన సమసత్ విదయ్లు రాముడికి ధారపొయాయ్లని ఆయన ఆశ, ఎందుకు అడుడ్ పడతావు" 

అని అనాన్డు. 

 

దశరథుడు అంతఃపురంలోకి వెళిల్ రాముడిని తీసుకురా అని కౌసలయ్తో చెపాప్డు. రాముడితో పాటు ల ణుడు కూడా వచాచ్డు. సవ్సిత్ వాచకం చేసి, కౌసలయ్ రాముడిని 

పంపింది. సభలోకి వచిచ్న రాముడిని అకక్డునన్ ఋషులందరూ ఆశీరవ్దించారు. దశరథుడు రాముడి మూరిధ్న్ భాగం మీద ముదుద్  పెటాట్ డు. చాలా సంతోషముతో 

నా కొడుకుని మీ చేతులలో పెడుతునాన్ను, మీరు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోండి అని విశావ్మి డితో చెపాప్డు. విశావ్మి డు ఏది చెబితే అది చెయియ్ అని 

రాముడితో చెపిప్ సాగనంపాడు. అలా విశావ్మి డి వెనక రామల ణులు ఇదద్రు బయలుదేరారు. 

 

విశావ్మి డి వెనక రాముడు, ల ణుడు కోదండాలు పటుట్ కుని వెళుతునాన్రు. బర్హమ్గారు అశివ్ని దేవతలతో వెళితే ఎలా ఉంటుందో, సాథ్ ణువెన శివుడి వెనకాల 

విశాఖుడు, సక్ందుడు వెళితే ఎలా ఉంటుందో, అలా విశావ్మి డి వెనకాల రామల ణులు వెళుతునాన్రని వాలీమ్కి పోలాచ్రు. వారు అలా సరయూ నది దకిష్ణ 

తీరములో కాలినడకన ఒకటినన్ర యోజనాలు పర్యాణించాక చీకటి పడడం వలన ఒక ంతములో విశర్మించారు. 

 

అపుప్డు  విశావ్మి డు 

 

 

  



గృహాణ వతస్ సలిలం మా భూత్ కాలసయ్ పరయ్యః || 

మంతర్ మం గృహాణ తవ్ం బలాం అతిబలాం తథా || 

బర్హమ్ దేవుని కుమారె త్లైన బల, అతిబల అనే రెండు మం లని రాముడికి ఉపదేశించాడు. ఈ రెండు విదయ్ల వలన ఆకలి వెయయ్దు, దపిప్క కలగదు, నువువ్ 

నిదర్పోతునపుప్డు కాని నిదర్పోనపుప్డు కాని రాకష్సులు నినున్ ఏమి చెయయ్లేరు, దీనితో పాటు నీకు సమయసూప్రి త్, జాఞ్ పక శకి త్, బుదిధ్ పర్కాశిసాత్యి అని చెపిప్ ఆ 

మం పదేశం చేశాడు. తరవాత రాముడు ల ణుడికి ఆ మం లని ఉపదేశించాడు. దరభ్గడిడ్  పరిచి ఇదద్రినీ దాని మీద పడుకోమనాన్డు. ఇదద్రు హాయిగా 

పడుకునాన్రు. 

 

విశావ్మి డు తెలల్వారగానే లేచి సంధాయ్వందనాది కారయ్కర్మాలు చేసుకొని పిలల్లిదద్రి దగగ్రికి వచిచ్ చూశాడు. వారు నిదర్పోతునాన్రు. ఆహా! ఏమి నా అదృషట్ ం 

అనుకొని  

కౌసలాయ్ సుపర్జా రామ పూరావ్ సంధాయ్ పర్వర త్తే | 

ఉతిత్షఠ్  నర శారూద్ ల కర త్వయ్ం దెవమాహిన్కం || 

కౌసలయ్ యొకక్ కుమారుడెన రామా, తూరుప్ దికుక్న సూరుయ్డు ఉదయిసుత్ నాన్డు కనుక నువువ్ నిదర్లేచి దుద్ నన్ చేసే పూరవ్ సంధాయ్ వందనం చెయాయ్లి. 

రాకష్సులను సంహరించే నువువ్ నరులలో శారూద్ లం వంటివాడివి, దెవీ సంబంధమెన ఆహిన్కములను నెరవేరచ్డానికి శుభపర్దమెన సమయం మించిపోకూడదు, 

అందుకని రామా నిదర్లే. 

 

రామల ణులిదద్రూ నిదర్ లేచి చెయయ్వలసిన కారయ్కర్మాలు పూరిత్ చేశారు. మళిళ్ బయలుదేరి గంగ-సరయు సంగమ సాథ్ నం దాక వెళాల్ రు. అకక్డ ఒక ఆశర్మానిన్ 

చూసి, అది ఎవరిదని రాముడు అడిగాడు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఇలా చెపాప్డు. 

 



"ఒకానొకపుప్డు పరమశివుడు ఇకక్డ తపసుస్ చేసుత్ ండగా మనమ్ధుడు బాణ పర్యోగం చెయయ్బోతే, శివుడు తన మూడవ కంటితో మనమ్ధుడిని భసమ్ం చేసిన పర్దేశం 

ఇదే, మనమ్ధుడి అంగములనిన్ కాలి బూడిదెన ఈ ంతానిన్ అంగదేశం అని పిలుసాత్రు. ఆనాడు శంకరుడు తపసుస్ చేసినపుప్డు ఆయనకి కొంతమంది 

శిషుయ్లునాన్రు. శంకరుడితో పర్తయ్కష్ శిషయ్రికం చేసినవాళళ్ దగగ్రినుండి ఈనాటి వరకు ఉనన్ వీళళ్ందరూ పాపము లేనివారు. కాబటిట్  రామ ఈ రా కి వీళళ్ందరితో 

కలిసి పడుకొ" అని చెపాప్డు. 

  
మరుసటి రోజున ఆ ఆశర్మములో ఉనన్ మహరుష్ లు గంగా నదిని దాటడానికి విశావ్మితర్ రామల నులకి పడవ ఏరాప్టు చేశారు. ముగుగ్ రూ ఆ పడవలో 

పర్యాణమయాయ్రు. ఆ పడవ గంగా నదిలో వెళుతుండగా ఒక చోట గటిట్గా ధవ్ని వినిపించింది. అపుప్డు రాముడు అంత గటిట్గా ధవ్ని ఎందుకు వినిపిసుత్ ంది అని 

విశావ్మి డిని అడిగాడు. అపుప్డు ఆయన ఇలా చెపాప్డు ''ఒకనాడు బర్హమ్ గారు తన మనసుస్తో లాస పరవ్త శిఖరాల మీద ఒక సరోవరానిన్ నిరిమ్ంచారు. ఆ 

సరసుస్కి మానస సరోవరం అని పేరు. ఆ సరోవరం నుండి పర్వహించినదే సరయు నది. పవితర్మెన ఆ సరయు నది ఈ ంతములో గంగా నదితో సంగమిసుత్ ంది, 

కాబటిట్  ఒకసారి ఆ నదీ సంగమానికి నమసక్రించమనాన్డు". అవతలి ఒడుడ్ కు చేరాక అందరూ పడవ దిగి అరణయ్ంగుండా తమ పర్యాణం కొనసాగించారు. 

  
అలా వారు వెళుతుంటే అకక్డునన్ అరణయ్ములో ఈల పకుష్లు భయంకరమెన శబాద్ లు చేసుత్ నాన్యి, పులులు, సింహాలు, ఏనుగులు తిరుగుతునాన్యి. ఈ అరణయ్ం 

ఇంత భయంకరంగా ఎందుకుందని రామల ణులు విశావ్మి డిని అడగగా, ఆయన ఇలా చెపాప్రు" పూరవ్ము ఇకక్డ మలదము, కరూషము అని రెండు 

జనపదాలు ఉండేవి. ఎంతో సంతోషంగా ఉండాలిస్న ఈ రెండు పటట్ణాలు ఇవాళ అలా లేవు. దీనికంతటికి కారణం తాటక అనే ఒక , ఆమె ఒక యకష్ కాంత, 

రాకష్సిగా మారి ఇకక్డునన్ జానపదులందరినీ హింసించేది, అందుకనే ఇకక్డ ఎవరూ లేరు" అనాన్డు. అపుప్డు రాముడు, అసలు ఈ నగరాలు ఎలా ఏరప్డాడ్ యి అని 

అడగగా విశావ్మి డు ఇలా చెపాప్డు "ఒకపుప్డు ఇం డు వృతాత్సురుడనే రాకష్సుడిని సంహరించాడు, వృతాత్సురుడు హమ్ణుడు కావడం వలన ఆయనని 

చంపినందుకు ఇం డికి బర్హమ్హతాయ్ పాతకం వచిచ్ంది. ఆ బర్హమ్హతాయ్ పాతకం వలన ఇం డికి రెండు లకష్ణాలు వచాచ్యి, ఆయనకి శరీరంలొ మలం పుటట్డం 

రంభమయియ్ంది, అలాగే ఆకలి కూడా కలిగింది. అపుప్డు ఆయన ఋషులని ఆశర్యిసేత్ వారు ఆ రెండు లకష్ణాలని తొలగించారు. కాని ఆ రెండు భూమి మీద 

పడాడ్ యి. అవి పడడ్  పర్దేశాలని మలదము, కరూషము అనే రెండు జానపదములుగా వరిధ్లుల్ తాయి, ఇకక్డునన్ పర్జలు సుఖసంతోషములతో ఆనందంగా ఉంటారని 

ఇం డు వరం ఇచాచ్డు. 



  
అలాగే పూరవ్ కాలములో సుకేతు అనే యకుష్డికి పిలల్లు లేకపోతే బర్హమ్ గూరిచ్ తపసుస్ చేశాడు. బర్హమ్దేవుడు పర్తయ్కష్మె నేను నీకు కొడుకులని ఇవవ్ను, ఒక 

కూతురుని ఇసాత్ను, ఆమె కామరూపి, మహా అందగతెత్, ఆమెకి 1000 ఏనుగుల బలముంటుంది అని వరం ఇచాచ్డు. ఆమె పేరు తాటక. ఆమెకి యవవ్నం వచాచ్క 

సుందుడుకి ఇచిచ్ వివాహం చేశారు. వాళళ్కి మారీచుడు జనిమ్ంచాడు. 1000 ఏనుగుల బలం ఉండడం వలన, గరవ్ముతో, అరణయ్ములో ఇషట్మొచిచ్నటుట్  తిరిగేవారు. 

ఒకనాడు సుందుడు అగసత్య్ మహరిష్ మీద దాడికి దిగాడు. ఆయనకి ఆగర్హం వచిచ్ సుందుడిని సంహరించారు. ఇది గమనించిన తాటక తన కుమారుడితో కలిసి 

అగసత్య్ మహరిష్ మీదకి వచిచ్ంది, అపుప్డాయన తాటకని, 'నీకు వికృతరూపంవచుచ్గాక' అని, మారీచుడిని 'ఇవావ్లిట్నుండి రాకష్సుడివి అవుతావని' శపించారు. ఆ తాటక 

ఈ రెండు నగరాలోల్  సంచరిసుత్ ంది, ఆమె నరమాంస భకష్నకి అలవాటుపడింది, అందుకే ఈ నగరాలలోని జనాలు ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయారు. కాబటిట్  రామ, నువువ్ 

ఇపుప్డు ఆ తాటకని సంహరించాలి. నువువ్ చేసే పని దోషమే అయినా, పర్జాకంటకులైన వాళళ్ని రాజు సంహరించి తీరాలి. పూరవ్కాలములో మందర అనేటువంటి ఒక 

 భూమిని సంహరించడానికి పర్యతిన్సేత్ ఆమెని సంహరించారు, అలాగే భృగు మహరిష్ భారయ్ ఇం డిని సంహరించడం కోసం తపసుస్ రంభిసేత్ మహా విషుణ్ వు 

ఆమెని సంహరించారు. నువువ్ కూడా ఈ తాటకని సంహరించు" అని విశావ్మి డు అనాన్డు. 

అపుప్డు రాముడు 

పితుర్ వచన నిరేద్శాత్ పితుర్ వచన గౌరవాత్ | 

వచనం కౌశికసయ్ ఇతి కర త్వయ్ం అవిశఙక్యా || 

గో హమ్ణ హితారాథ్య దేశసయ్ చ హితాయ చ | 

తవ చైవ అపర్మేయసయ్ వచనం కరుత్ ం ఉదయ్తః || 

"మా తం గారు మీరు ఏది చెయయ్మంటే అది చెయయ్మనాన్రు, గురువుగారెనౖ మీరు చెపాప్రు కనుక లోకానిన్ రకిష్ంచడం కోసం, హమ్ణులను, గోవులను, ఇకక్డ 

ఉంటునన్ అనిన్ ణులను కాపాడడం కోసం సుకష్ యుడనెనౖ నేను తాటకని తపప్క సంహరిసాత్ను" అని రాముడు తన ధనుసుస్ తీసుకొని ధనుషట్ంకారం చేశాడు, 

ఆ ధవ్ని వినన్ తాటక అది ఎటువెపు నుండి వసుత్ ందో అటు వెపు బయలుదేరింది. తాటక రామల ణులునన్ పర్దేశానికి వచిచ్ంది. తాటకని చూసిన రాముడు 

ల ణుడితో, ఈ తాటకని ఓ మోసాత్రు వారు చూసేత్ గుండె ఆగి చనిపోతారు ల ణా" అనాన్డు. 

  



  

మారీచ సుబాహువులు విశావ్మితర్ మహరిష్ చేసుత్ నన్ యజఞ్మునకు 

ఆటంకములు కలిగించుట 

రామల ణులు విశావ్మితర్ మహరిష్ని అనుసరించి తాట(డ)క 

సంహారము చేయుట 



ఆ తాటక ముందు బర్హమ్రిష్ అయిన విశావ్మి డి మీదకి దూకింది, అపుప్డాయన ఒక హుంకారం చేసేసరికి అది స త్ంభించిపోయి ఉనన్ చోట నిలబడిపోయింది, 

వెంటనే తన మాయతో రాళల్ వరష్ం కురిపించింది, ఆ తాటక రేపిన ధూళి అందరి కళళ్లోల్  పడింది. అపుప్డు విశావ్మి డు రాముడితో ఇంక ఉపేకిష్ంచి లాభం లేదు, 

తొందరగా ఆమెని సంహరించు అనాన్డు. ఎంతెనౖా ఆడది కదా, ముందు దీని గమన శకి త్ని కొటేట్దాద్ ము, అపుప్డనాన్ మారుతుందేమో చూదాద్ ము అని రాముడు 

పాదములు, చేతులు, ల ణుడు ముకుక్, చెవులు నరికారు. అపుప్డు ఆ తాటక మాయారూపం పొంది మాయం అయిపోయింది. అదృశయ్మెన ఆ తాటక భారీ 

శరీరముతో రాముడి మీద పడబోతుంటే, రాముడు ఒకక్ బాణం పర్యోగించి ఆ తాటకని సంహరించగా, దాని రక త్ం ఏరులై పర్వహించింది. పెనుండి దేవతలు చూసి, 

హమమ్యయ్! తాటక సంహరింపబడింది అని ఆనందపడాడ్ రు. వెంటనే ఆ దేవతలు విశావ్మి డి దగగ్రకి వచిచ్, ఇంత ధెరయ్ం ఉనన్ వాడి దగగ్ర అనిన్ అసత్ర్-శసాలు 

ఉండాలి, కాబటిట్  నీకు తెలిసిన ధనురివ్దయ్నంతా రామల ణులకి ఉపదేశించు అనాన్రు. 

  
అపుప్డు విశావ్మి డు రామల ణులకి హయశిరోనామం అనే అసానిన్, ంచ అసానిన్ మం పదేశం చేశాడు. అలాగే కంకాళం, ఘోరం, కాపాలం, కంకణం అనే 

నాలుగు ముసలముల మం పదేశం చేశాడు. అలాగే ఐం సత్ర్ం, బర్హామ్సత్ర్ం, బర్హమ్శిరోనామకాసత్ర్ం, మానవాసత్ర్ం, వారుణాసత్ర్ం, ఇం సత్ర్ం, ఐషీకాసత్ర్ం, గాంధరావ్సత్ర్ం, 

నారాయణాసత్ర్ం, రకరకాల పిడుగులు మొదలైన సరావ్సాల మం పదేశం చేసి, రెండు అదుభ్తమెన గధలని, నందనం అనే గొపప్ ఖడాగ్ నిన్ ఉపదేశించాడు. అపుప్డు 

ఈ అసాలనీన్ పురుష రూపం దాలిచ్ రాముడి పకక్న నిలబడి, మేము మీ కింకరులము, మమమ్లిన్ ఏమి చెయయ్మంటారు అని అడిగాయి. మీరందరూ నా 

మనసుస్లోకి వెళిల్ అకక్డ తిరుగాడుతూ ఉండండి, నేను పిలిచినపుప్డు బయటకి రండి అని ఆదేశించాడు. అవి అలాగే రాముడిలోకి పర్వేశించాయి. 

మరుసటి రోజున రాముడు విశావ్మి డితో, మీరు నాకు ఇనిన్ అసాలని ఉపదేశించారు, అలాగే వాటి ఉపసంహారానిన్ కూడా ఉపదేశించమనాన్డు. విశావ్మి డు 

రాముడికి ఉపసంహార మం లనీన్ చెపాప్క ఇంకొనిన్ అసాలని కూడా ఉపదేశించాడు. అలా అనిన్ అసాల ఉపదేశం అయాయ్క వారు తమ పర్యాణానిన్ 

కొనసాగించారు. అలా వెళుతుండగా అకక్డొక ఆశర్మం కనిపించింది. ఆ ఆశర్మం ఎవరిదని రాముడు అడగగా, విశావ్మి డు ఇలా చెపాప్డు " ఒకపుప్డు విరోచనుడి 

కుమారుడెన బలి చకర్వరి త్ తన పరాకర్మముతో ఇం డిని నిరబ్ంధించాడు. అపుప్డు మహా విషుణ్ వు వామన మూరిత్గా వచిచ్ బలిని పాతాళానికి పంపారు. ఆ వామన 

మూరిత్ తపసుస్ చేసిన ఆశర్మమే ఈ ఆశర్మం, దీనిని సిదాధ్ శర్మం అంటారు. ఇకక్డే కశయ్ప పర్జాపతి తపసుస్ చేశారు, ఇకక్డే విషుణ్ వు ఇం డికి తముమ్డిగా, 

ఉపేం డిగా పుటాట్ రు. నేను యాగము చేసుత్ నన్ది కూడా ఈ ఆశర్మములోనే" అని చెపిప్ అందరూ ఆ ఆశర్మములోనికి వెళాల్ రు. 



 
 

విశావ్మితర్ మహరిష్ చేసుత్ నన్ యాగమును రకిష్ంచడానికి రాకష్సులతో పోరాడుతునన్ రామల ణులు 



ఆ సిదాధ్ శర్మములో యాగము రంభించారు, ఈ యాగము 6 రా ళుళ్ 6 పగళుళ్ జరుగుతుంది, కాబటిట్  నువువ్ అనిన్ రోజులు జాగర్తత్గా ఉండాలి అని చెపిప్ 

విశావ్మి డు మౌన దీకష్లోకి వెళిళ్పోయాడు. 5 రోజులు యాగము చకక్గా జరిగింది, 6 వ రోజున ఆ అగిన్హోతర్ము ఒకక్సారి భగుగ్ న పెకిలేచింది. వెంటనే రాముడు 

ల ణుడిని అపర్మతత్ంగా ఉండమనాన్డు. అపుప్డే పెనుండి మారీచ సుబాహువులు కొనిన్ వేల రాకష్సులతో వచిచ్ ఆ అగిన్హోతర్ములోకి రక త్ం పోశారు. వెంటనే 

రాముడు మానవాసత్ర్మముతో మారీచుడిని కొటాట్ డు, ఆ దెబబ్కి వాడు 100 యోజనాల దూరం వెళిల్ పడాడ్ డు. సుబాహువుడిని ఆగేన్యాసత్ర్ం పెటిట్  కొడితే, వాడు గుండెలు 

బదద్లై, నెతుత్ రు కకుక్తూ కిందపడి మరణించాడు. మిగతా రాకష్సులందరిని వాయువాయ్సత్ర్ంతో నిరిజ్ంచారు. యాగము పూర త్యాయ్క విశావ్మి డు లేచి రాముడిని 

ఆలింగనం చేసుకునాన్డు. ఆ రా  అందరూ హాయిగా పడుకునాన్రు. మిథిలా నగరములో జనక మహారాజు ఒక గొపప్ యాగము చేసుత్ నాన్రు, కావున మీరు కూడా 

నాతో ఆ నగరానికి రండి, అకక్డ చూడవలసినవి రెండు ఉనాన్యి అని విశావ్మి డు రాముడితో చెపాప్డు. అందరూ ఆ మిథిలా నగరానికి బయలుదేరారు.అలా 

వారు పర్యాణిసూత్  శోణానది ఉనన్ ంతానికి చేరుకునాన్రు, ఆ ంతం ఫలాలు, పుషాప్లతో చాలా శోభాయమానంగా కనబడింది. ఈ ంతం ఇంత ఆనందంగా, 

అందంగా ఉండడానికి కరణమేమిటని రాముడు అడగగా విశావ్మి డు ఇలా చెపాప్డు "పూరవ్కాలంలో బర్హమ్ కుమారుడెన కుశుడు రాజయ్పాలన చేసేవాడు. ఆయనకి 

కుశాంబుడు, కుశనాభుడు, అధూర త్రజసుడు, వసురాజు అనే నలుగురు కుమారులు కలిగారు. ఆ నలుగురు యవవ్నవంతులయాయ్క కుశుడు వాళళ్ని పిలిచి, మీరు 

నలుగురూ నాలుగు నగరాలని నిరామ్ణం చెయయ్ండి, వాటిని మీరు ధారిమ్కంగా పరిపాలన చెయయ్ండి" అని ఆదేశించాడు. అపుప్డు వారు కౌశాంబీ, మహోదయము, 

ధరామ్రణయ్ము, గిరివర్జపురము అనే నాలుగు నగరాలని నిరిమ్ంచుకొని పరిపాలించారు. పర్సుత్ తం మనం ఉనన్ది గిరివర్జపురములో. ఈ పటట్ణానిన్ వసురాజు 

నిరిమ్ంచాడు. ఈ నగరం 5 పరవ్తాల మధయ్లో ఉంది, శోణానది ఈ 5 పరవ్తాల మధయ్లో పర్వహిసుత్ ంది, అందుకే ఇకక్డి ంతం ససయ్శాయ్మలంగా ఉంటుంది. కుశుడి 

రెండవ కుమారుడెన కుశనాభుడికి 100 మంది కుమారె త్లు కలిగారు. వాళళ్ందరుకుడా తాచి అనే అపస్రసకి, కుశనాభుడికి జనిమ్ంచారు. వాళళ్ందరూ విశేషమెన 

సౌందరయ్ రాసులు, మెరుపుతీగలవలే చాలా అందంగా ఉండేవారు. ఒకనాడు ఆ కుశనాభుడి కుమారె త్లు కొండ మీదకి వెళిల్ పాటలు పాడుకుంటూ, వీణలు వాయిసూత్  

సంతోషంగా ఉనన్ సమయములో అకక్డికి వాయుదేవుడు వచాచ్డు. వాయువు వాళళ్ని చూసి మీరు చాలా అందంగా ఉనాన్రు, కాని మీరు మనుషులు కావడం చేత 

మీరు ఇలా యవవ్నంలో ఎంతోకాలం ఉండలేరు, కొంత కాలానికి మీ యవవ్నంతో పాటు మీ అందం కూడా నశిసుత్ ంది, కాబటిట్  మీరు ననున్ పెళిల్ చేసుకోండి, ననున్ 

పెళిళ్చేసుకుంటే మీరు కూడా నితయ్ యవవ్నములో ఉంటారు అని పర్లోభ పెటాట్ లని పర్యతిన్ంచాడు. వెంటనే ఆ 100 కనయ్లు ఏక కంఠంతో ఇలా పలికారు. 

 



కుశనాభ సుతాః దేవం సమసాత్  సుర సతత్మ | 

సాథ్ నాత్ చాయ్వయితుం దేవం రకాష్మః తు తపో వయం || 

మా భూత్ స కాలో దురేమ్ధః పితరం సతయ్ వాదినం | 

అవమనయ్సవ్ సవ్ ధరేమ్ణ సవ్యం వరం ఉపాసమ్హే || 

పితా హి పర్భుర్ అసామ్కం దెవతం పరమం చ సః | 

యసయ్ నో దాసయ్తి పితా స నో భరాత్ భవిషయ్తి || 

మాదగగ్ర అపారమెన తపఃశకి త్ ఉంది, కావున మమమ్లిన్ మేము రకిష్ంచుకోగలము, మేము తలుచుకుంటే నువువ్ గరవ్ంగా చెపుప్కుంటునన్ నీ దేవతాసాథ్ నం నుండి 

నినున్ తొలగించగలము. మాకు పెళళ్ంటూ జరిగితే, అది ధరామ్తుమ్డెన మా తం గారు ఎవరిని చూపించి చేసుకోమంటే వాళల్నే చేసుకుంటాము కాని మా అంతట 

మేము నిరణ్యించుకోము, ఈ దేశములో ఏ  తన తం ని కాదని సొంతంగా తన భర త్ని నిరణ్యించుకునే రోజు రాకూడదు అని ఆ కనయ్లందరూ ఏక కంఠంతో 

చెపాప్రు. వారి మాటలకు ఆగర్హించిన వాయుదేవుడు ఆ నూరుగురు కనయ్ల శరీరములలోకి పర్వేశించి వారి అవయవములందు సంకోచతవ్ం కలిప్ంచాడు, దానివలన 

వారందరూ అవయవముల పటుతవ్ం కోలోప్యారు. తరవాత ఆ కనయ్లందరూ కుశనాభుడి దగగ్రికి వెళిల్ జరిగినది చెపాప్రు. అపుప్డు ఆ కుశనాభుడు తన కుమారె త్లను 

చూసి, "అమామ్! మీకు ఈ సిథ్తి కలిప్ంచిన ఆ వాయుదేవుడిని మీరు శపించలేదు, ఓరుప్ వహించారు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమామ్ అని 

కష్మా దానము కష్మా సతయ్ం కష్మా యజఞ్ః చ పు కాః | 

కష్మా యశః కష్మా ధరమ్ః కష్మాయాం విషిఠ్ తం జగత్ ||  

కి ఉండవలసిన ఆభరణం ఓరుప్. అమామ్! నూరుగురు కలిసి ఒకేసారి అంత ఓరుప్ పటాట్ రు, మీలో ఒకక్రికి కూడా కోపం రాలేదు, అందం అంటే ఇది. ఓరేప్ దానము, 

అనిన్టికనాన్ గొపప్ కీరి త్ ఓరేప్, ఓరుప్కి మించిన యజఞ్ము లేదు,  ఓరుప్ని మించిన సతయ్ం లేదు, ఓరుప్ని మించిన ధరమ్ం లేదు, ఆ ఓరుప్ వలననే ఈ భూమి 

నిలబడుతోంది" అని చెపాప్డు. 

  
  



అదే సమయములో చూళి అనే ఒక మహరిష్కి, ఊరిమ్ళ కుమారె త్ అయిన సోమద అనే గంధరవ్  ఉపచారాలు చేసేది. అలా చాలాకాలం ఉపచారం చేశాక ఒకనాడు ఆ 

మహరిష్ ఆమెతో, నేను నీకు ఏమిచెయయ్గలను అని అడిగారు. అపుప్డామె, నేను ఎవరికీ భారయ్ను కాను, కాని అపారమెన తపఃశశ్కి త్, బర్హమ్తేజసుస్ కలిగిన నీ వలన, 

శారీరిక సంపరక్ం లేకుండా, మానసికమెన తపఃఫలంతో నాకు కుమారుడు కావాలి అని అడిగింది. అపుప్డు ఆ చూళి మహరిష్ సంకలప్ం చేసి బర్హమ్దతుత్ డు అనే 

మానస పు డిని సోమదకి పర్సాదించారు. పుటుట్ క చేత బర్హమ్జాఞ్ ని అయిన బర్హమ్దతుత్ డు, కాపిలయ్ము అనే నగరములో ఉండేవాడు. కుశనాభుడు తన నూరుగురు 

కుమారె త్లని ఆ బర్హమ్దతుత్ డికి ఇచిచ్ వివాహం జరిపించాడు. బర్హమ్దతుత్ డితో వివాహం అవుతుంటే ఒకొక్కక్రి అంగవెకలయ్ం పోయి, వారు మళిళ్ పూరవ్ సౌందరాయ్నిన్ 

పొందారు. అపుప్డు సోమద వచిచ్ తన కోడళళ్ ఒకొక్కక్రి చేతిని పటుట్ కొని కుశనాభుడిని పొగిడింది" అని విశావ్మి డు రాముడికి చెపాప్డు. 

  
ఈ వృతాత్ంత త్ం వినాన్క అందరూ ముందుకి బయలుదేరారు. అలా ముందుకు వెళిళ్న వారు గంగా నదిని సమీపించారు, అందరూ గంగని చూడగానే ఎంతో 

సంతోషించారు. అకక్డునన్ మహరుష్ లు మొదలగువారు ఆ గంగలో తమ పితృదేవతలకి తరప్ణం సమరిప్ంచి, అగిన్హోతర్ము చేసి ఒడుడ్ న కూరొచ్ని, మిగిలిన 

హవిసుస్ని అమృతంగా భావించి తినాన్రు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఇలా చెపప్డం రంభించాడు. కుశనాభుడికి నూరుగురు కుమారె త్లు ఉనాన్రు, కాని కుమారులు 

లేరు. తనకి కుమారులు కలగడం కోసం పుతర్కామేషిట్  యాగము రంభించాడు, ఆ యాగము జరుగుతుండగా కుశనాభుడి తం  అయిన కుశమహారాజు అకక్డికి 

వచిచ్ నీ కోరిక తపప్కుండా నెరవేరుతుంది, గాధి అనేవాడు నీకు కొడుకుగా జనిమ్ంచి మన వంశ పేరు నిలబెడతాడు" అనాన్డు. నేను ఆ గాధి యొకక్ కుమారుడినే 

రామ అని విశావ్మి డు రాముడితో చెపాప్డు. 

స పితా మమ కాకుతస్థ్ గాధిః పరమ ధారిమ్కః | 

కుశ వంశ పర్సూతో అసిమ్ కౌశికో రఘునందన || 

అపుప్డు విశావ్మి డు, "నేను కుశ వంశంలో జనిమ్ంచాను కాబటిట్  ననున్ కౌశికుడు అని అంటారు. నా అకక్ పేరు సతయ్వతి, ఆమె భర త్ పేరు ఋచకుడు. 

కొంతకాలానికి మా బావగారు శరీరం విడిచిపెటాట్ రు. అపుప్డు మా అకక్ ఉండలేక సశరీరంగా బావతో సవ్రాగ్ నికి వెళిళ్పోయింది. మా అకక్ కౌశికి అనే నదిగా 

హిమాలయాల మీద పర్వహిసుత్ ంది. అందుకే నేను ఎకుక్వగా హిమాలయాల మీద, మా అకక్కి దగగ్రగా ఉంటాను. ఇపుప్డు ఈ సిదాధ్ శర్మానికి యాగము చేయుటకు 

వచాచ్ను, నీ తేజసుస్ చేత రకిష్ంపబడాడ్ ను" అని  రాముడితో చెపాప్డు. 

  



అకక్డే ఉనన్ ఋషులు అపుప్డు  

విశేషేణ భవాన్ ఏవ విశావ్మితర్ మహాయశః | 

కౌశికీ సరితాం షఠ్ ః కుల ఉదోయ్తకరీ తవ || 

నీవంటి వాడు పుటట్డం చేత నీ వంశం ధనయ్మయియ్ంది, మీ అకక్గారి వలన మీ వంశం పరమ పావనం అయియ్ంది అని అనాన్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు గంగకి పథగ అనన్ నామం ఎలా వచిచ్ందో చెపప్మనాన్డు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఇలా చెపప్సాగాడు, "పూరవ్కాలములో హిమవంతుడు అనే 

పరవ్త రాజు, ఆయన భారయ్ మనోరమ ఉండేవారు. వాళళ్ పెదద్  కుమారె త్ గంగ, రెండవ కుమారె త్ ఉమ. సేవ్చఛ్గా పర్వాహించగలిగే గుణమునన్ గంగని సవ్రగ్లోకానికి 

పంపిసేత్ ఆ నదీ జలాలని ఉపయోగించుకొని మేము తరిసాత్మని దేవతలు హిమవంతుడిని అడుగగా, దేవకారయ్ము కనుక హిమవంతుడు సరే అనాన్డు. అలా 

దేవనదిగా గంగ సవ్రగ్ములో పర్వహించేది. ఆయన రెండవ కుమారె త్ తన తపసుస్ చేత కాముడిని దహించిన శివుడికి అరాధ్ ంగి అయి, హెమవతిగా తన తం  పేరు 

నిలబెటిట్ంది. పరమ పావని అయిన గంగ ఒకనాడు భూలోకానికి తేబడి పాతాళానికి చేరింది, 3 లోకములలో పర్వహించినది కనుక గంగని పథగ అని పిలుసాత్రు" 

అని విశావ్మి డు చెపాప్డు. మీరు విషయాలని మనసుస్కి అతుకుక్నేన్టటుట్  చెపప్గలరు, కావున నదులనిన్టిలోకి పరమ పవితర్మెనది, మనుషుయ్ల పాపములు 

హరించగలిగినది అయిన గంగని గూరిచ్ మాకు ఇంకా విసాత్ రంగా చెపప్వలసిందిగా రాముడు విశావ్మి డిని రిధ్ంచాడు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఇలా చెపాప్డు. 

"పారవ్తి పరమేశవ్రులు లాసంలో 100 దివయ్ సంవతస్రములు డించారు. ఈ విషయం వినన్ దేవతలకి ఆశచ్రయ్మేసింది, పారవ్తీదేవి-శంకరుడి తేజసుస్లు 

అసామానయ్మెనవి, కాబటిట్  వాళళ్ కలయిక వలన జనిమ్ంచే భూతానిన్ మనం తటుట్ కోలేము అని అనుకునాన్రు. ఈ దేవతలంతా బయలుదేరి లాసానికి వెళిళ్ 

శంకరుడిని రిధ్ంచారు. అపుప్డు శంకరుడు బయటకి వచాచ్డు. అపుప్డు వారు ఆయనతో, సావ్మీ!  మీరు పారవ్తీదేవితో 100 దివయ్సంవతస్రాల నుండి 

డిసుత్ నాన్రు, మీ తేజసుస్ కనుక వేరొక ణి రూపంలో వసేత్, మేము ఎవరము దానిని తటుట్ కోలేము, కావున మీరు మీ తేజసుస్ని మీలోనే పెటుట్ కొని పారవ్తీదేవితో 

తపసుస్ చేసుకోండి అనాన్రు. వారు చెపిప్నదానికి శంకరుడు సరే అనాన్డు, కాని ఇపప్టికే రేతసాథ్ నము నుండి నా తేజసుస్ కదిలింది, ఇపుప్డు దానిన్ ఎవరు భరిసాత్రు, 

దానిన్ ఎకక్డ వదిలిపెటట్ను అని శంకరుడు అడిగాడు. అపుప్డు ఆ దేవతలు 

 



యత్ తేజః కుష్భితం హి అదయ్ తద్ ధరా ధారయిషయ్తి | 

మీ తేజసుస్ని భూమి భరిసుత్ ంది, కావున భూమి మీద వదిలిపెటట్ండి అనాన్రు. శంకరుడు అలానే భూమి మీద తన తేజసుస్ని వదిలిపెటాట్ డు. వదిలిన ఆ తేజసుస్ 

భూమి అంతా వాయ్పించింది. ఇంతలో పారవ్తీదేవి బయటకి వచిచ్, నాకు బిడడ్  పుటట్కుండా చేసి మీరు శంకర తేజసుస్ని భూమి మీద పతనం చేశారు. కావున 

అపతయ్ం సేవ్షు దారేషు న ఉతప్దయితుం అరహ్థ | 

అదయ్ పర్భృతి యుషామ్కం అపర్జాః సంతు పతన్యః || 

ఏవం ఉకాత్  సురాన్ సరావ్న్ శశాప పృథివీం అపి | 

అవనే న ఏక రూపా తవ్ం బహు భారాయ్ భవిషయ్సి || 

న చ పుతర్ కృతాం తిం మత్ ధ కలుషీకృతా | 

పస్య్సి తవ్ం సుదురేమ్ధే మమ పుతర్ం అనిచఛ్తీ || 

మీ దేవతలు అందరూ వచిచ్ నాకు బిడడ్లు కలగకుండా చేశారు కాబటిట్  మీకెవరికీ మీ భారయ్లందు బిడడ్లు పుటట్రు. నా భర త్ అయిన శంకరుడి తేజసుస్ని భరించడానికి 

భూమి ఒపుప్కుంది కాబటిట్ , ఇకనుండి భూమి అనేక రూపాలు పొందుతుంది, ఒకే కాలంలో భూమికి అనేక భర త్లుంటారు, భూమి తన కొడుకుల వలన సిగుగ్ తో తల 

వంచుకుంటుందని శపించింది. ఇది వినన్ దేవతలు తలలు వంచుకొని తమ తమ సాథ్ నాలకి వెళిళ్పోయారు.  

 

వాయ్పించిన ఆ శంకరుడి తేజసుస్ని భూమి కూడా తటుట్ కోలేకపోయింది. అపుప్డు దేవతలు అగిన్దేవుడిని వాయువుతో కలిసి ఈ రుదర్ తేజసుస్ని తనయందు 

పెటుట్ కోమనాన్రు. అపుప్డు అగిన్ ఆ తేజసుస్ని తనలో పెటుట్ కునాన్డు. శంకరుడు పారవ్తీదేవితో తపసుస్ చేసుకోడానికి పశిచ్మ దికుక్కి వెళిళ్పోయాడు. అదే సమయంలో 

తారకాసురుడు అనే రాకష్సుడు, తను పారవ్తీ పరమేశవ్రుల బిడడ్డి చేతిలోనే చనిపోయేటటుట్  వరం పొందాడు. ఇది తెలిసిన దేవతలకి ఏమి చెయాయ్లో తెలీక 

బర్హమ్గారి దగగ్రికి వెళాల్ రు. అపుప్డు బర్హమ్గారు ఆలోచించి, హిమవంతుడు-మనోరమల కుమారె త్లైన గంగా-పారవ్తులకి తేడా లేదు, కావున పారవ్తీదేవి అకక్ అయిన 

గంగలో ఈ తేజసుస్ని విడిచిపెడితే, పారవ్తీదేవికి కోపం రాదు. కాబటిట్  ఆ శివ తేజసుస్ని గంగలో విడిచిపెటట్మనాన్రు. అపుప్డా దేవతలు గంగమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్, 

దేవకారయ్ నిమితత్ము నువువ్ అగిన్ దగగ్రనుండి శివ తేజసుస్ని సీవ్కరించి గరభ్ం ధరించాలి అనాన్రు. దేవతా కారయ్ము కనుక గంగ సరే అనన్ది.  



అపుప్డు గంగ ఒక అందమెన  రూపం దాలిచ్ ఆ తేజసుస్ని అగిన్ నుండి సీవ్కరించింది. శివ తేజసుస్ గంగలో పర్వేశించగానే గంగ కేకలేసింది. ఈ తేజసుస్ని నేను 

భరించలేను, ననున్ ఏమి చెయయ్మంటారు అని అడిగింది. అపుప్డు అగిన్దేవుడు చెపిప్న విధంగా గంగ ఆ తేజసుస్ని లాస పరవ్తం పకక్నునన్ భూమి మీద 

వదిలింది. అలా భూమి మీద పడడ్  ఆ తేజసుస్ యొకక్ కాంతివంతమెన సవ్రూపం నుండి బంగారం, వెండి పుటాట్ యి, ఆ తేజసుస్ యొకక్ మలం నుండి తగరము, 

సీసము పుటాట్ యి, ఆ తేజసుస్ యొకక్ కాష్రం నుండి రాగి, ఇనుము పుటాట్ యి, మిగిలిన పదారథ్ం నుండి మిగతా ధాతువులనిన్ పుటిట్  గనులుగా ఏరప్డాడ్ యి. అకక్డ 

బంగారు పొదలుగా, శరవణ పొదలు పుటాట్ యి. అకక్డే ఉనన్ తటాకం నుండి ఒక పిలల్వాడి ఏడుపు వినిపించింది. పుటిట్న ఆ పిలాల్ డికి పాలు ఎవరు పడతారు అని 

దేవతలు ఆలోచిసుత్ ండగా, పారవ్తీదేవి అంశ అయిన కృతి త్కలు ఆ పిలల్వాడికి మా పు డిగా కారి త్కేయుడు (కృతి త్కల పు డు) అని పిలవాలి, అలా అయితే పాలు 

పడతాము అనాన్రు. దేవతలు సరే అనాన్రు. 

తతః తు దేవతాః సరావ్ః కారి త్కేయ ఇతి వన్ | 

పుతర్ః లోకయ్ విఖాయ్తో భవిషయ్తి న సంశయః || 

ఈ మాట వినన్ కృతి త్కలు ఆనందంగా పాలు పటాట్ రు. ఆ పుటిట్న పిలల్వాడు 6 ముఖాలతో పుటాట్ డు, ఏక కాలంలో 6 కృతి త్కల సత్నయ్మునందు 6 ముఖాలతో పాలు 

తాగాడు కనుక ఆయనకి షడాననుడు, షణుమ్ఖుడు అనే పేరుల్  వచాచ్యి. అలాగే అగిన్దేవుడి నుండి బయటకి వచిచ్న శివ తేజసుస్ కనుక ఆయనకి పావకి, 

అగిన్సంభవహా అని నామాలు. అలాగే పరమశివుడి కుమారుడు కనుక ఆయనని కుమారసావ్మి అని పిలిచారు. అలాగే శివుడి వీరయ్ము సఖ్లనమెతే పుటిట్నవాడు 

కనుక, సక్ందుడు అని పిలిచారు. పారవ్తీదేవిలా అందంగా ఉంటాడు కనుక, అమమ్ అందం వచిచ్ంది కనుక మురుగన్ అని పిలిచారు. పరమశివుడికి పర్ణవారాధ్ నిన్ 

వివరించాడు కనుక సావ్మిమలై అనాన్రు" అని విశావ్మి డు రాముడికి చెపాప్డు. గంగ అసలు భూమి మీదకి ఎందుకొచిచ్ందో చెపాత్ను అని విశావ్మి డు ఇలా 

చెపాప్డు". 

 

 

 



పూరవ్ం అయోధయ్ నగరానిన్ మీ వంశానికి చెందిన సగరుడు పరిపాలించేవాడు, ఆయనకి కేశిని, సుమతి అని ఇదద్రు భారయ్లు. సుమతి గరుకమ్ంతుడి సోదరి. తనకి 

కుమారులు కలగడం కోసం తన ఇదద్రు పతున్లతో కలిసి హిమాలయాలలో ఉనన్ భృగు సర్వణానిన్ చేరుకొని 100 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాడు సగరుడు. ఆ 

భృగు సర్వణంలో ఉనన్ భృగు మహరిష్ సంతోషించి, నీకునన్ ఇదద్రు భారయ్లలో ఒక భారయ్కి వంశోదాధ్ రకుడెన కొడుకు పుడతాడు, రెండవ భారయ్కి 60,000 మంది మహా 

ఉతాస్హవంతులైన కొడుకులు పుడతారు అని వరమిచాచ్డు. ఇది వినన్ కేశిని, సుమతి తమలో ఎవరికి ఎంతమంది పుడతారు అని భృగు మహరిష్ని అడుగగా, ఆయన 

మీలో ఎవరికి ఎవరు కావాలో మీరే తేలుచ్కోండి అని అనాన్రు. పెదద్  భారయ్ అయిన కేశిని తనకి వంశోదాధ్ రకుడెన ఒక కుమారుడు కావాలి అని అడిగింది, నాకు 

మహోతాస్హము కలిగిన 60,000 మంది కుమారులు కావాలి అని సుమతి అడిగింది. ఆయన సరే అనాన్రు. కొంతకాలానికి పెదద్  భారయ్కి అసమంజసుడు అనే వాడు 

పుటాట్ డు, రెండవ భారయ్కి ఒక సొరకాయ పుటిట్ంది, ఆ సొరకాయ కిందపడి పగిలి అందులోంచి 60,000 మంది చినన్ చినన్ వారు వచాచ్రు. వాళళ్ని నేతి కుండలలో 

పెటిట్  పెంచారు, వారందరిని కలిపి సగరులు అనాన్రు. పెదద్  భారయ్ కొడు న అసమంజసుడు రోజూ రాజయ్ంలోని కొంతమంది పిలల్లని సరయూ నదిలోకి తీసుకెళిళ్, నీళలోల్  

వదిలి వాళళ్ మరణానికి కారణం అయేయ్వాడు. కొంతకాలానికి రాజుకి విషయం తెలిసి 

ఏవం పాప సమాచారః సజజ్న పర్తిబాధకః || 

పౌరాణాం అహితే యుకత్ః పి  నిరావ్సితః పురాత్ || 

తపుప్ చేసినవాడు కొడు నా సరే, అతనివలన పర్జలకి కీడు జరుగుతుంది కనుక శికిష్ంచాలి అని అనుకునాన్డు. ఆ అసమంజసుడిని రాజయ్ం నుండి బహిషక్రించాడు. 

ఆ అసమంజసుడి కొడు న అంశుమంతుడిని తన దగగ్ర పెటుట్ కునాన్డు ఆ సగర చకర్వరి త్. అలా కొంతకాలానికి ఆ సగరుడు అశవ్మేథ యాగానిన్ రంభించి 

గు నిన్ వదిలాడు. ఆ గు నిన్ ఇం డు అపహరించాడు. ఆ గురర్ం వెనకాల వెళుతునన్ అంశుమంతుడు ఈ విషయానిన్ సగరుడికి చెపాప్డు. అలా అశవ్ం 

అపహరించబడితే దారుణమెన ఫలితాలు వసాత్యని ఆ యాగము నిరవ్హిసుత్ నన్ పండితులు అనాన్రు. అపుప్డా సగరుడు తన 60,000 మంది కొడుకులని పిలిచి, ఈ 

భూమి 60,000 యోజనాలు ఉంటుంది, కనుక మీరందరూ ఒకోక్ యోజనానిన్ తవవ్ండి, భూమి మొతాత్నిన్ వెతకండని చెపిప్ పంపాడు. వ లాల్ ంటి తమ గొళళ్తో ఆ 

సగరులు భూమినంతా తవవ్డం రంభించారు. ఇది గమనించిన దేవతలు బర్హమ్దేవుడి దగగ్రికి వెళిల్, దేవా! సగరులు భూమిని తవువ్తుంటే ణులనీన్ 

చనిపోతునాన్యి, ఏమి చెయయ్మంటారు అని అడిగారు. అపుప్డు బర్హమ్ దేవుడు, మీరెవరు కంగారు పడకండి, ఈ భూమంతా మహా విషుణ్ వుది, కనుక ఆయనే ఈ 

భూమిని రకిష్ంచుకుంటాడు, పర్సుత్ తం ఆయన పాతాళ లోకములో కపిల మహరిష్గా తపసుస్ చేసుకుంటునాన్రు అని చెపాప్రు. 

  



కాపిలం రూపం ఆసాథ్ య ధారయతయ్ అనిశం ధరాం | 

తసయ్ కోపాగిన్నా దగాధ్  భవిషయ్ంతి నృపాతమ్జా || 

ఆ సగరులకి ఎంత తవివ్నా అశవ్ం కనబడకపోయేసరికి వారు సగరుడికి వదద్కు వెళిళ్ జరిగినది చెపాప్రు. నాకు గురర్ం తపప్కుండా కావాలి, మీరు పాతాళం దాక 

తవెవ్యయ్ండని చెపిప్ వాళళ్ని మళిళ్ పంపాడు. ఆ సగరులు పాతాళం దాకా తవవ్డం రంభించారు. అలా తవువ్తునన్ వాళళ్కి, ఈ భూమిని తూరుప్ దికుక్న మోసుత్ నన్ 

దిశా గజం అనే ఏనుగు కనిపించింది. ఆ ఏనుగుకి పర్దకిష్ణ చేసి ముందుకి వెళళ్గా, వాళళ్కి మహా పదమ్ం అనే ఏనుగు భూమిని దకిష్ణ దికుక్న మోసూత్  కనిపించింది, 

అలాగే పడమర దికుక్న సౌమనసం అనే ఏనుగు, ఉతత్ర దికుక్న భదర్ము అనే ఏనుగుకి పర్దకిష్ణ చేశారు. నాలుగు దికుక్లలో గురర్ం ఎకక్డా కనపడలేదు. ఈ సారి 

ఈశానయ్ం వెపు తవవ్డం రంభించారు. అలా తవవ్గా తవవ్గా వాళళ్కి ఒక ఆశర్మములో సనాతనుడెన విషుణ్  భగవానుడు కపిల మహరిష్గా తపసుస్ చేసుకుంటూ 

కనబడాడ్ డు. ఆయన పకక్నే యాగాశవ్ం కూడా ఉంది. కాబటిట్  ఈయనే మన గు నిన్ దొంగిలించాడని ఆ సగరులు భావించి ఆయనని కొటట్డానికి పరుగుతీసారు. 

వెంటనే ఆ కపిల మహరిష్ ఒక 'హుం'కారం చేసేసరికి ఈ 60,000 మంది సగరులు నేల మీద బూడిదె పడాడ్ రు. ఎంతకాలమెన సగరులు రాకపోయేసరికి, ఆ సగరుడు 

అంశుమంతుడిని పిలిచి వెతకమనాన్డు. అంశుమంతుడు తన పినతం లు తవివ్న మారగ్ం దావ్రా పర్యాణించి కపిల మహరిష్ ఆశర్మం చేరుకునాన్డు. అకక్డునన్ 

తన పినతం ల భసామ్నిన్ చూసి బాధపడాడ్ డు. వాళళ్కి ఉతత్ర యలు జరగలేదు కనుక నీళుళ్ తీసుకువదాద్ మని బయలుదేరగా, ఆ సగరుల మేనమామ అయిన 

గరుకమ్ంతుడు పర్తయ్కష్మె, ఈ భూమిలోని ఏ జలంతో జలతరప్ణ ఇచిచ్నా నీ పినతం లు సవ్రాగ్ నికి వెళళ్రు, వారు సవ్రాగ్ నికి వెళాళ్లంటే కేవలం సవ్రగ్లోకములో 

పర్వహించే గంగా జలాలతో తరప్ణ ఇవావ్లి. కాబటిట్  గంగని భూమి మీదకి తీసుకొచేచ్ పర్యతన్ం చెయియ్ అని చెపాప్డు. సరే అని ఆ యాగాశావ్నిన్ తీసుకెళిళ్ యాగము 

పూరిత్ చేశారు. తన కుమారులు కపిల మహరిష్ ఆగర్హానికి బూడిదయాయ్రని విని సగరుడు చాలా బాధ పడాడ్ డు. తరవాత ఆయన ఒక 30,000 వేల సంవతస్రములు 

జీవించి శరీరం వదిలాడు, ఆయన తరవాత అంశుమంతుడు రాజయాయ్డు, ఆయన 32,000 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాడు, అలా తపసుస్లోనే శరీరం వదిలేశాడు. 

ఆయన తరవాత వచిచ్న దిలీపుడు 30,000 సంవతస్రములు రాజయ్ం చేశాడు కాని గంగని తీసుకురాలేకపోయాడు. దిలీపుడి తరవాత వచిచ్న భగీరథుడు రాజాయ్నిన్ 

మం లకి అపప్జెపిప్, గోకరణ్ కేష్తర్ంలో 1000 సంవతస్రములు తపసుస్ చేయగా, ఆయనకి బర్హమ్దేవుడు దరశ్నం ఇచాచ్డు. అపుప్డు భగీరథుడు "నాకు కుమారులు 

లేరు, కాబటిట్  మా వంశం ఆగకుండా ఉండడానికి నాకు కుమారులు కలిగేలా వరమివువ్ అనాన్డు, అలాగే మా పితృదేవతలు సవ్రాగ్ నికి వెళళ్డం కోసం సురగంగని 

భూమి మీదకి పంపించు" అనాన్డు. 

  



 

 

 

 
 

కపిల మహరిష్ ‘హుం’ కారముతో 60,000 మంది సగరుల భసమ్ము 

 

 

 

 



  
అపుప్డు బర్హమ్దేవుడు "నీ మొదటి కోరికని నేను తీరుసాత్ను, కాని గంగని భూమి మీదకి వదిలితే, దానిన్ పటట్ గలిగేవాడు ఎవడూ లేడు, కేవలం శివుడు తపప్. కావున 

నీవు శివుని గూరిచ్ తపసుస్ చెయియ్, ఆయన ఒపుప్కుంటే అపుప్డు గంగని వదులుతాను" అని అనాన్డు. 

  
అపుప్డు భగీరథుడు శివుడి కోసం కాలి బొటనువేలి మీద నిలబడి ఒక సంవతస్రం తపసుస్ చేయగా శివుడు పర్తయ్కష్మయియ్, నీ కోరిక పర్కారం నేను గంగని నా శిరసుస్ 

మీద పడతాను అనాన్డు. అపుప్డు శంకరుడు హిమాలయాల మీద నిలబడి, రెండు చేతులు నడుము మీద పెటుట్ కొని, కాళళ్ని చాపి, తన జటాజూటానిన్ విపిప్ గంగ 

కోసం ఆకాశం వెపు చూశాడు. నా పర్వాహంలో ఈ శంకరుడిని కూడా పాతాళం దాకా తీసుకుపోతాను, ఈయన ననేన్మి పటట్గలడు అనుకుంది గంగ. అలా అనుకొని 

ఆకాశం నుండి శంకరుడి జటాజూటంలోకి జారింది. అలా ఆ గంగ ఒక సంవతస్రం పాటు పడుతూనే ఉంది, కాని శంకరుడి శిరసుస్ నుండి ఒక చుకక్ నీరు కూడా నేల 

మీద పడలేదు. అలా ఆయన శిరసుస్లోనే తిరుగుతూ ఉంది. భగీరథుడు శంకరుడిని రిధ్ంచగా, ఆయన ఆ గంగని బిందుసరోవరంలో వదిలాడు. అపుప్డు ఆ గంగ 

హాల్ దినీ, పావనీ, నళిని అని మూడు పాయలుగా తూరుప్దికుక్కి వెళిళ్ంది, సుచకుష్వు, సీతా, సింధువు అని మూడు పాయలుగా పడమరదికుక్కి వెళిళ్ంది, ఆ ఏడవ 

పాయ భగీరథుడి వెనకాల వెళిళ్ంది. రథం మీద భగీరథుడు వెళళ్గా ఆయన వెనకాల పరుగులు తీసూత్  గంగ పర్వహించింది. గంగతో పాటు మొసళుళ్, తాబేళుల్ , 

చేపలు ఆ గంగలో పర్వహించాయి. ఈ అపురూపమెన ఘటాట్ నిన్ చూడడానికి దేవతలంతా ఆకాశంలో నిలబడాడ్ రు, పాపాలు చేసిన వారు ఆ గంగలో మునిగి తమ 

పాపాలు పోగొటుట్ కునాన్రు. కొందరు శంకరుడి పాదాల దగగ్ర పర్వహిసుత్ నన్ గంగ నీళుళ్ తల మీద జలుల్ కొని తమ పాపాలు పోగొటుట్ కునాన్రు. 

  
అలా వెళుతునన్ గంగ అకక్డే యాగము చేసుకుంటునన్ జహున్ మహరిష్ ఆశర్మానిన్ ముంచేసింది. ఆగర్హించిన జహున్ మహరిష్ గంగనంతా మింగేశారు. భగీరథుడు 

వెనకిక్ తిరిగి చూసేసరికి వెనకాల ఏమి లేదు. వెంటనే భగీరథుడు జహున్ మహరిష్ కాళళ్ మీద పడి ధేయపడగా, ఆయన గంగని తన చెవులలోనుండి 

విడిచిపెటాట్ డు. జహున్ మహరిష్ చెవులనుండి వచిచ్ంది కనుక గంగని జాహన్వి అని పిలిచారు. అలా భగీరథుడి వెనకాలే పర్యాణించి పాతాళ లోకములో ఉనన్ 

ఆయన పితృదేవతల భసామ్ల మీద నుండి పర్వహించింది. గంగ యొకక్ పర్వాహం తగలగానే ఆ సగరులు సవ్రాగ్ నికి వెళాళ్రు. సవ్రగ్లోకములో పర్వహించేటపుప్డు 

గంగని మందాకినీ అని, భూమి మీద భాగీరథి అని, పాతాళ లోకములో భోగవతి అని పిలుసాత్రు అని విశావ్మి డు రాముడికి గంగావతరణం గూరిచ్ చెపాప్డు. 

  



  

భగీరథ పర్యతన్ముతో గంగను శిరసుస్పె దరించిన పరమేశవ్రుడు గంగను విడిచి పెటట్వలసినదిగా కోరుతునన్ భగీరథుడు 



 

గంగను శిరసుస్పె దరించిన పరమేశవ్రుడు ఆశర్మమును ముంచేయగా ఆగర్హించి అంతటి గంగనూ తాగేసిన 

జహున్ మహరిష్ 



 
 

భగీరథుని అనురించి జాహన్వి పర్వాహము 



 
 

మకర వాహనముపె గంగమమ్ 



ఆ రా  అకక్డే గడిపి, మరుసటి రోజున గంగని దాటి విశాల నగరానిన్ చేరుకునాన్రు. అపుప్డు రాముడు ఆ విశాల నగరానిన్ గూరిచ్ చెపప్మంటే, విశావ్మి డు ఇలా 

చెపప్సాగాడు "పూరవ్ం కృత (సతయ్) యుగంలో కశయ్ప పర్జాపతి ఇరువురు భారయ్లైన అదితి మరియు దితి సంతానమెన దేవతలు, దెతుయ్లు ఎంతో సఖయ్తగా, 

ధారిమ్కంగా జీవించేవారు. అలా కొంత కాలం అయాయ్క వాళళ్కి శాశవ్తంగా జీవించాలనన్ కోరిక పుటిట్ంది. కాబటిట్  కీష్ర సాగరానిన్ మధిసేత్ అందులోనుండి అమృతం 

పుడుతుంది, అది తాగితే మనకి ఆకలి ఉండదు, వృదాధ్ పయ్ం ఉండదు, కావున ఆ సాగర మధనానికి మందర పరవ్తానిన్ తీసుకొని వచిచ్ చిలకడం రంభించారు. 

అలా చిలుకుతుండగా అందులోంచి ముందు హాలాహలం పుటిట్  అది దేవతలని, రాకష్సులని, మనుషులని, ఈ జగతుత్  మొతానిన్ నాశనం చెయయ్సాగింది. అపుప్డా 

దేవతలంతా కలిసి శంకరుడునన్ లాసానికి వెళిల్ ఆయనను రకిష్ంచమని రిధ్ంచారు. శంకరుడు బయటకి రాగా, ఇది అగర్పూజ కనుక మొదట వచిచ్నదానిన్ 

అందరికనాన్ పూజయ్నీయులైన మీరు సీవ్కరించాలి అని విషుణ్ వు అనాన్రు. అపుప్డు శంకరుడు సరే అని ఆ హాలాహలానిన్ హేలగా తాగాడు. అనిన్ లోకాలని కాలిచ్న ఆ 

హాలాహలానిన్ శంకరుడు తాగుతుండగా ఆయన శరీరంలో ఒక పొకుక్ రాలేదు, కళుళ్ ఎరుపెకక్లేదు, ఆయన మెడలో ఉనన్ పిలల్ పాములు కూడా అటూ ఇటూ 

కదలలేదు. ఆయన ఎలా ఉనాన్డో అలానే ఉనాన్డు. సంతోషించిన దేవతలు మళిళ్ ఆ మందర పరవ్తానిన్ చిలకడం రంభించారు. అలా చిలుకుతుండగా ఆ 

మందర పరవ్తం పాతాళానికి జారిపోయింది. అపుప్డు దేవతలంతా అపప్టిదాకా తమతోపాటు ఆ మందర పరవ్తానిన్ లాగుతునన్ విషుణ్ వుని ఆ పరవ్తానిన్ పెకి 

తెమమ్ని వేడుకునాన్రు. అపుప్డాయన కూరామ్వతారం దాలిచ్ ఆ పరవ్తానిన్ తన వీపు పె పెటుట్ కొని పెకి తెచాచ్రు. అపుప్డు మళిళ్ చిలకడం రంభించారు. అపుప్డు 

అందులోంచి నురగలు వచాచ్యి, ఆ నురగల నుండి 60 కోటల్  అపస్రసలు వచాచ్రు. అంతమంది అపస్రసలకి సేవ చేసే పరిచారికలు కూడా కొనిన్ కోటల్మంది వచాచ్రు. 

 

 

 

 

 

 

 



అపుస్ నిరమ్థనాత్ ఏవ రసాత్ తసామ్త్ వర Uయః | 

ఉతేప్తుః మనుజ షఠ్  తసామ్త్ అపస్రసో అభవన్ || 

షషిట్ ః కోటోయ్ అభవన్ తాసాం అపస్రాణాం సువరచ్సాం | 

అసంఖేయ్యాః తు కాకుతస్థ్ యాః తాసాం పరిచారికాః || 

అలా వచిచ్న అందమెన అపస్రసలని, దేవత రాకష్సులలో ఎవరూ కోరలేదు. అందుకని వారు దేవ వేశయ్లు అయాయ్రు. తరువాత అందులోనుండి వరుణుడి కుమారె త్ 

అయిన వారుణి అనే సురరసం వచిచ్ంది. దేవతలు ఆ వారుణిని తాగారు కాబటిట్  వాళళ్ని సురులు అని పిలుసాత్రు, రాకష్సులు ఆ సురరాసానిన్ వదద్నాన్రు కాబటిట్  

వాళళ్ని అసురులు అని అంటారు. ఆ వారుణిని సేవించలేదు కనుక రాకష్సుల మనసుస్లు ఎపుప్డూ సంతోషంగా ఉండవు. తరువాత వచిచ్న ఉచైచ్ఃశర్వం అనే 

అశావ్నిన్ రాకష్సులు సీవ్కరించారు, అలానే కౌసుత్ భానిన్ మహావిషుణ్ వు సీవ్కరించారు. తరవాత పుటిట్న అమృతం కోసం అందరూ కొటుట్ కునాన్రు, చివరగా విషుణ్ వు 

యొకక్ సహకారంతో దేవతలు ఆ అమృతానిన్ సొంతం చేసుకునాన్రు. 

  
కొంతకాలానికి రాకష్సుల తలిల్ అయిన దితి కశయ్పుడితో ఇలా పలికింది నీ కొడుకులైన దేవతలు నా కొడుకులైన రాకష్సులని చంపారు. నా కొడుకులకి ఇపుప్డు రాజయ్ం 

లేదు, వారు చాలా కషాట్ లు పడుతునాన్రు, దీనికంతటికి దేవతలకి రాజెనౖ ఆ ఇం డే కారణం. కాబటిట్  నాకు ఇం డిని చంపగలిగే కొడుకు కావాలి అని కశయ్పుడిని 

అడిగింది. అయితే నువువ్ సౌచంగా (భౌతికంగా, మానసికంగా ఎటువంటి దోషం లేకుండా ఉండడం) ఒక 1000 సంవతస్రములు ఉండగలిగితే, నీకు ఈ లోకాలని 

శాసించగల, ఇం డిని సంహరించగల కొడుకు పుడతాడు అని కశయ్పుడు అనాన్డు. 

  
దితి సరే అని శుకల్పల్వనము అనే పర్దేశానికి వెళిల్ తపసుస్ చెయయ్డం రంభించింది. అలా తపసుస్ చేసుకుంటునన్ దితి దగగ్రికి ఇం డు వచిచ్, నేను నీకు సేవ 

చేసాత్ను అమమ్ అనాన్డు. దితి సరే అనడంతో రోజూ ఫలాలు తీసుకోచేచ్వాడు, రోజు తన తలిల్ పాదములు పటేట్వాడు. అలా 990 సంవతస్రములు పూరత్యాయ్యి. 

 

  



ఒక రోజు, మిటట్  మధాయ్హన్ం వేళ, దితి తన జుటుట్ ని విరబోసుకొని కూరుచ్ంది. బాగా అలసిపోవడం చేత ఆమె శిరసుస్ కొంచెం ముందుకి వంగింది, అపుప్డామె జుటుట్  

పాదాలకి తగిలింది. అలా తగలడం చేత ఆమె సౌచం పోయింది. ఇలాంటి సమయం కోసమే ఎదురుచూసుత్ నన్ ఇం డు వెంటనే ఆమె గరభ్ంలోకి పర్వేశించి ఆ 

పిండానిన్ 7 ముకక్లు చేశాడు. అలా ముకక్లు చేసుత్ ండగా ఆ పిండం నరకదుద్  నరకదుద్  అని అరిచింది, ఆ ఏడుపు దితికి వినబడి, దితి కూడా నరకదుద్  అని 

రిథ్ంచింది. అపుప్డు ఇం డు బయటకి వచిచ్, నీ మీద గౌరవంతో నేను ఆ పిండానిన్ సంహరించలేదు అని అనాన్డు. నాయందు సౌచం పోయింది కనుక నువువ్ 

నా పిండానిన్ నరకడంలో తపుప్లేదు, కాని నా పిండాలకి దేవతా సవ్రూపం ఇచిచ్ వాటిని వాయు సక్ంధాలకి అధిదేవతలగా ఉండే వరం ఇవవ్మని దితి కోరింది. 

ఇం డు సరే అని బర్హమ్లోకములోని, ఇందర్లోకములోని, అంతరికష్ంలోని వాయు సక్ంధాలతో పాటు నాలుగు దికుక్లకి వాయు సక్ంధాలుగా ఉండే వరం 

ఇసుత్ నాన్ను అని అనాన్డు. ఆ ఏడుగురిని మరుతుత్ లు అని పిలుసాత్రు. 

  
రామా! ఆనాడు దితి 990 సంవతస్రములు తపసుస్ చేసిన పర్దేశమే ఈ విశాల నగరం. ఈ నగరానిన్ మొదట ఇకాష్వ్కు రాజు పరిపాలించాడు. ఆయన భారయ్ అయిన 

అలంబుష వలన వాళళ్కి విశాలుడు జనిమ్ంచాడు. ఆ విశాలుడికి హేమచం డు, హేమచం డికి సుచం డు, సుచం డికి ధూ శువ్డు, ధూ శువ్డికి 

సృంజయుసుడు, సృంజయుసుడికి సహదేవుడు, సహదేవుడికి కుశాశువ్డు, కుశాశువ్డికి సోమదతుత్ డు, సోమదతుత్ డికి కాకుతుస్డు, కాకుతుస్డికి సుమతి జనిమ్ంచాడు, 

ఆ సుమతి ఇపుప్డు ఈ విశాలా నగరానిన్ పరిపాలిసుత్ నాన్డు.  

 

తన రాజాయ్నికి విశావ్మి డు వచాచ్డని తెలుసుకొనన్ సుమతి ఆయనని సగౌరవంగా ఆహావ్నించాడు. సకల మరాయ్దలు చేశాడు. అపుప్డు సుమతి విశావ్మి డితో నీ 

పకక్న ఉనన్ వారు ఎవరు, సూరయ్చం లులాగ ఉనాన్రు, చాలా అందంగా ఉనాన్రు అనాన్డు. వాళళ్ని రామల ణులంటారు, దశరథుని కుమారులు, నా యాగ 

సంరకష్ణ కోసం వచాచ్రు అని చెపిప్, కుశల పర్శన్లు అడిగాక అకక్డినుండి బయలుదేరారు. అలా మిథిలా నగరానికి దగగ్రగా వచాచ్క వాళళ్కి ఒక ఆశర్మం చాలా 

శోభాయమానంగా కనిపించింది, కాని అది నిరజ్నంగా ఉంది. అపుప్డు రాముడు ఈ ఆశర్మం ఎవరిదని అడుగగా, విశావ్మి డు ఇలా చెపెప్ను 

 

 

  



 

విశాల నగరమును పరిపాలిసుత్ నన్ సుమంతి విశావ్మి దులకు 

సావ్గతము పలుకుట 
అహలయ్ 



గౌతమసయ్ నర షఠ్  పూరవ్ం ఆసీత్ మహాతమ్నః | 

ఆశర్మో దివయ్ సంకాశః సురెఃౖ అపి సుపూజితః || 

ఈ ఆశర్మం గౌతమ మహరిష్ది, ఆయన దరశ్నం కోసం ఈ ఆశర్మానికి దేవతలు వచేచ్వారు. ఆ గౌతముడు తన భారయ్ అయిన అహలయ్తో కలిసి తాపసిగా ఇకక్డ 

ధారిమ్కమెన జీవనం గడిపేవారు. అహలయ్ బర్హమ్దేవుడి మానస పు క, అదుభ్తమెన సౌందరయ్ం కలిగినది. ఇం డికి అహలయ్ మీద ఉనన్ కోరిక వలన, ఒకరోజు 

ఉదయానేన్ గౌతమ మహరిష్ సంధాయ్వందనాది కర్తువులు నదిలో చేసుకునే సమయంలో, ఆయన ఇంటి వదద్  లేని సమయంలో, గౌతమ మహరిష్  వేషంలో ఇం డు 

ఆయన ఇంటిలోకి పర్వేశించాడు. ఇంటిలోకి పర్వేశించి నేను నీ సంగమానిన్ కోరుకుంటునాన్ను అని అహలయ్తో అనాన్డు. 

ముని వేషం సహ కష్ం విజాఞ్య రఘునందన | 

మతిం చకార దురేమ్ధా దేవ రాజ కుతూహలాత్ || 

అహలయ్కి వచిచ్ంది గౌతముడు కాదు ఇం డని తెలుసు, కాని ఆమె కనయ్తవ్ంలో ఉండగా ఆమెకి ఇం డి మీద మనసులో కోరిక ఉండేది, అందువలన ఇం డితో 

సంగమించింది. 

 

అహలయ్ ఇం డితో ఇలా అని పలికింది " నేను నీతో సంగమించి చాలా ఆనందం పొందాను, కృతారుథ్ రాలినయాయ్ను, నువువ్ ఇకక్డినుండి తొందరగా వెళిళ్పో. నినున్ 

నువువ్ గౌతముడి నుండి రకిష్ంచుకో" అని చెపిప్ంది. అపుప్డు ఇం డు ఒక నవువ్ నవివ్, నేను చాలా ఆనందంపొందాను, ఎలా వచాచ్నో అలానే వెళిళ్పోతాను అని చెపిప్ 

ఆశర్మం బయటకి రాగానే  

గౌతమం స దదరశ్ అథ పర్విశంతం మహామునిం | 

దేవ దానవ దురధ్రష్ం తపో బల సమనివ్తం || 

దేవతలని, దానవులని నిగర్హించగలిగే, శాసించగలిగే అపారమెన తపఃశకి త్ ఉనన్ గౌతమ మహరిష్ బయటకి వసుత్ నన్ ఇం డిని చూశారు. ఇం డి ముఖం 

మాడిపోయింది. అపుప్డు గౌతమ మహరిష్ ఇం డితో ఇలా అనాన్రు "నా రూపం ధరించి నువువ్ చెయయ్రాని పాపం చేశావు. ల మీద నీకు ఇంత కామం 

ఉండడానికి కారణం నువువ్ పురుషుడవనన్ అహంకారం, కావున పురుషతావ్నికి చిహన్ములైన నీ అండములు నేల జారి పడిపోవు గాక" అని ఇం డిని శపించారు. 

  



పేతతుః వృషణౌ భూమౌ సహ కష్సయ్ తత్ కష్ణాత్ | 

అహలయ్ వెపు చూసి గౌతముడు ఇలా అనాన్డు "నువువ్ ఇకక్డ కొనిన్ వేల సంవతస్రములు తపసుస్ చేసూత్  పడుండు, ఆహరం తీసుకోకు, గాలిని భకిష్ంచు. నీ మీద 

బూడిద కపప్బడుతుంది, కావున నువువ్ ఎవరికీ కనబడవు. కొంతకాలానికి ఈ ఆశర్మానికి రామచం డు వసాత్డు. ఆయన ఈ ఆశర్మ పర్వేశం చెయయ్గానే నీకు 

శాపవిమోచనం కలుగుతుంది. నీకు శాపవిమోచనం కలగగానే నువువ్ నా పతిన్ సాథ్ నానిన్ పొందుతావు. అపప్టిదాకా నేను హిమవత్ పరవ్త ంతంలో ఉంటాను" అని 

చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. 

 

ఇంతలో ఇం డు దేవలోకములో దేవతలకి జరిగినదంతా చెపాప్డు. నేను కామంతో ఈ పని చెయయ్లేదు, గౌతమ మహరిష్ తపఃశకి త్ పెరిగిపోతుంది, ఆయనని నేను 

ఏమి చెయయ్లేను, అందుకనే అపచారం అహలయ్ పటల్  చేశాను, ఆగర్హించిన గౌతమ మహరిష్ ననున్, అహలయ్ని శపించడం వలన కొంత తపఃశకి త్ని కోలోప్యారు. 

మిమమ్లిన్ రకిష్ంచడం కోసం నేను నా అండాలని పోగొటుట్ కునాన్ను, కావున మీరే నాకు అండాలని తీసుకొని వచిచ్ పెటాట్ లి అనాన్డు. అపుప్డు వారు గొ  

వృషణములను తీసుకొని వచిచ్ ఇం డికి పెటాట్ రు. అలా పోగొటుట్ కునన్ పుంసతావ్నిన్ ఇం డు పొందాడు. అపుప్డు ఆయనని మేష వృషణుడు అని పిలిచారు. 

  
విశావ్మి డు రామల ణులతో కలిసి ఆ ఆశర్మంలోకి పర్వేశించాడు. రాముడు ఆ ఆశర్మం లోకి వెళళ్గానే, ఇనిన్ వేల సంవతస్రాల నుండి శాపగర్సుత్ రాలైన అహలయ్ 

దురిన్రీకష్మెన తేజసుస్తో పెకి లేచింది. ఆవిడని చూడగానే రాముడు ఆమె కాళళ్కి నమసాక్రం చేశాడు. గౌతమ మహరిష్ చెపిప్న విషయం గురుత్ కు వచిచ్, వచిచ్న వాడు 

రాముడని గర్హించిన అహలయ్ రాముడికి నమసాక్రం చేసింది. వాళళ్కి భోజనం పెటిట్ంది. అపుప్డు అకక్డికి వచిచ్న గౌతమ మహరిష్ అహలయ్తో కలిసి తపసుస్ 

చేసుకోడానికి వెళిళ్పోయాడు. తరువాత వారు మిథిలా నగరానికి చేరుకునాన్రు. ఆ నగరం వాహనాలతో, మహరుష్ లతో, యజఞ్యాగాలు చేసుకునేవాళళ్తో ఉంది. 

విశావ్మి డు తన రాజయ్ంలోకి పర్వేశించాడనన్ విషయం తెలుసుకునన్ జనకుడు పరుగు పరుగున తన పురోహితుడెన శతానందుడితో వచాచ్డు. మీరు రావడంతో నా 

యాగము ఫలించిందని విశావ్మి డిని గౌవరంగా పూజించాడు. పకక్నే ఉనన్ రామల ణులని చూసిన జనకుడు, ఈ పిలల్లిదద్రూ ఎవరు, ఖడాగ్ లు, కొదండాలు 

పటుట్ కునాన్రు, సూరయ్చం ల వలె ఉనాన్రు, అపారమెన తేజసుస్తో ఉనాన్రు, ఈ పిలల్లు నీతో ఉనాన్రు, వారు ఎవరు అని అడిగారు. 

  
  



  

అహలాయ్ శాపవిమోచనము శాపవిమోచనమెన అహలయ్ గౌతమ మహరిష్ని చేరుట 



 

 

 
 

మిథిలలో విశావ్మి నికి సపరయ్లు చేసుత్ నన్ రామల ణులు 



వాళిళ్దద్రూ దశరథ మహారాజు కుమారులు, నా యాగ రకష్ణ కోసం తీసుకొచాచ్ను. రామల ణుల రకష్ణలో నా యాగము పూరత్యియ్ంది అని విశావ్మి డు చెపాప్డు. 

అయితే మీరు ఇటు వసుత్ నన్పుప్డు ఆశర్మంలో నా తలిల్ని చూశార అని శతానందుడు వాళళ్ని అడిగాడు. పతితపావనుడెన రాముడు ఆ ఆశర్మంలో అడుగుపెటట్గానే 

మీ అమమ్గారికి శాపవిమోచనం అయియ్ంది, ఆవిడ తన భర త్ అయిన గౌతముడితో కలిసి వెళిళ్ంది అని చెపాప్రు. శతానందుడు ఎంతో సంతోషించాడు, "రామ! నీ 

దరశ్నం నాకు కలగడం నా అదృషట్ ం. మా అమమ్ జీవితంలో ఒకసారి కామానికి లొంగింది, అందువలన ఎనోన్ సంవతస్రములు కషాట్ లు పడింది. మా అమమ్ పెటిట్న 

విందు సీవ్కరించావ. మా అమమ్ సంతోషంగా ఉందా" అని పలు కుశల పర్శన్లు అడిగాడు. అపుప్డు రాముడు, మీ అమమ్గారు చాలా సంతోషంగా ఉనాన్రు, గౌతమ 

మహరిష్తో కలిసి తపసుస్ చేసుకోడానికి వెళాళ్రు అని చెపాప్డు. 

 

రాముడి మాటలు విని సంతోషించిన శతానందుడు ఇలా అనాన్డు 

న అసిత్ ధనయ్తరో రామ తవ్తోత్ అనోయ్ భువి కశచ్న | 

గోపాత్  కుశిక పుతర్ః తే యేన తపత్ం మహత్ తపః || 

"విశావ్మి డు నీకు గురువు కావడం చేత నువువ్ ధనుయ్డవి అయాయ్వు, ఆయన బర్హమ్రిష్ అవవ్డానికి ఎంతో కషట్ పడాడ్ రు. నేను ఇపుప్డు నీకు ఆయన కథ చెబుతాను " 

అని విశావ్మి డి జీవితం గురించి చెపప్డం రంభించాడు. 

 

శతానందుడు రాముడితో ఇలా చెపప్సాగాడు " గాధి కుమారుడెన విశావ్మి డు చాలాకాలం రాజయ్పాలన చేశాడు. ఒకనాడు ఆయన ఒక అకౌష్హిణీ సెనౖయ్ంతో భూమి 

అంతా తిరుగుతూ తన రాజయ్ంలోనే ఉనన్ వశిషుఠ్ డి ఆశర్మంలోకి వెళాళ్రు. ఆ వశిషఠ్  మహరిష్ ఆశర్మంలో జంతువులు పరసప్ర వెరం మరిచి జీవిసుత్ ంటాయి. పులి-జింక, 

ఎలుక-పాము, కుకక్-పిలిల్ ఒకదానిని ఒకటి తరమదు, చంపదు. ఆ ఆశర్మంలో కొనిన్ వేల మంది శిషుయ్లునాన్రు. ఎనోన్ పరణ్శాలలతో, చెటల్తో, జంతువులతో ఆ 

ఆశర్మం శోభాయమానంగా ఉండేది. ఆ ఆశర్మంలో శబళ అనే కామధేనువు ఉండేది, అది అమృతంతో సమానమెన కీష్రానిన్(పాలు) ఇసుత్ ండేది. ఆ పాలతోనే ఆ 

ఆశర్మంలో యజఞ్యాగాది కర్తువులు చేసేవారు. అంత పరమ పవితర్మెన ఆశర్మంలోకి విశావ్మితర్ మహారాజు తన సైనాయ్నిన్ బయట విడిది చేయించి, ఆశర్మంలోకి 

వెళాళ్రు. 

  



అపుప్డు విశావ్మితర్ మహారాజు వశిషుఠ్ డితో, అయాయ్! మీ ఆశర్మంలో ఉనన్ చెటల్నీన్ ఫలవంతంగా ఉనాన్యా, మీ యజఞ్యాగాది కర్తువులు బాగా జరుగుతునాన్యా, 

మీ ఆశర్మంలోని ఋషుల తపసుస్లు ఎటువంటి విఘన్ం కలగకుండా సాగుతునాన్యా, మీరంతా సంతోషంగా ఉనాన్రా అని పలు కుశల పర్శన్లు అడిగాడు. 

సంతోషించిన వశిషుఠ్ డు ఇలా అనాన్డు, నాయనా! నేను కుశలంగా ఉనాన్ను, నువువ్ రాజధరమ్ంతో రాజయ్ం చేసుత్ నాన్వా (రాజధరమ్ం అంటే, ఎంత పనున్ పర్జల దగగ్ర 

నుండి పుచుచ్కోవాలో రాజు అంత మాతర్మే పుచుచ్కోవాలి. ఆ పుచుచ్కునన్ దర్వయ్ంలో ఒకక్ పెసా కూడా దురివ్నియోగం చెయయ్కుండా, ఆ ధనానిన్ వృదిధ్ చెయాయ్లి. 

అపుప్డు దానిన్ అవసరంలో ఉనన్ వాళళ్కి ఇచిచ్ దేశ కేష్మానిన్ కోరుకోవాలి), సామంతులందరూ నీకు లొంగి ఉనాన్రా, శ వులను జయించావా,  నీ మం లు నీకు 

సహాయపడుతునాన్ర అని పలు విషయాలని పర్సాత్ వించిన తరువాత కొంతసేపటికి విశావ్మి డు ఇక నేను వెళతాను అనాన్డు. అపుప్డు వశిషఠ్  మహరిష్ ఇలా 

అనాన్రు  

సతి యాం తు భవాన్ ఏతాం పర్తీచఛ్తు మయా కృతాం | 

రాజన్ తవ్ం అతిథి షఠ్ ః పూజనీయః పర్యతన్తః || 

ఈ భూమిని పరిపాలించే నువువ్ నాకు అతిథులలో షుట్ డివి, కనుక నా ఆతిధయ్ం సుకోవాలనాన్డు. 

 

మీరు నాకు చేతులు, పాదములు కడుకోక్వడానికి, తాగడానికి నీళుళ్ ఇచాచ్రు, మీరు తినే తేనె, కందమూలాలు నాకు పెటాట్ రు, అలాగే నాకు మీ దరశ్నం కూడా 

అయియ్ంది. ఇంతకంటే నాకు ఏమి కావాలి, ఇక మీరు శర్మతీసుకోవదుద్  అని విశావ్మి డు అనాన్డు. అలా కాదు మీరు నా ఆతిధయ్ం సీవ్కరించాలిస్ందే అని వశిషఠ్  

మహరిష్ అనాన్రు. సరే, మీ ఇషట్ ం అని విశావ్మి డనాన్డు.  

 

అపుప్డు వశిషఠ్  మహరిష్ శబళని పిలిచి, చూశావా మన ఆశర్మంలోకి ఈ రోజు విశావ్మితర్ మహారాజుగారు వచాచ్రు, నువువ్ ఆయనకి, ఆయన అకౌష్హిణీ సైనాయ్నికి 

ఉతత్మమెన భోజనం ఏరాప్టు చెయాయ్లి. ఎవరెవరికి ఏది కావాలో నువువ్ అది ఏరాప్టు చెయియ్ అనాన్రు. ఆ శబళ ఎవరెవరు మనసుస్లలో ఏమి కావాలని 

అనుకుంటునాన్రో గర్హించి, చెరుకు కరర్లు, తేనె, పానీయములు, కొండలంత ఎతుత్ నన్ సనన్టి అనన్రాసులని, కొరుకుక్ తినేవి, తాగేవి, నాకేవి, కూరలు, పచచ్ళుళ్, 

పులుసులు, పళళ్రసాలు, పాలు, తాంబూలాలు మొదలైనవి సిదధ్ం చేసింది. 

  



శబళ సృషిట్ ంచిన భోజనానిన్ ఆ సెనౖికులందరూ భుజించారు, అందరూ ఈ భోజనం ఎంత బాగుందో అనుకునాన్రు,  మళిళ్ మన జీవితంలో ఇలాంటి రుచికరమెన 

భోజనం ఎపుప్డు చేసాత్మో అని ఆవురావురుమని తినాన్రు. ఒక గోవు ఉతత్రకష్ణంలో ఇంతమందికి సరిపడా భోజనానిన్ సృషిట్ ంచేసరికి విశావ్మి డు ఆశచ్రయ్పోయాడు. 

ఆయనకి మెలల్గా ఆ శబళ మీద వాయ్మోహం పెరిగింది, ఆ శబళని తన సొంతం చేసుకోవాలనిపించింది. అపుప్డాయన ఆ వశిషఠ్  మహరిష్తో 

గవాం శత సహ ణ దీయతాం శబలా మమ | 

నేను మీకు ఒక లకష్ ఆవులిన్ ఇసాత్ను, మీరు నాకు శబళని ఇవవ్ండి అనాన్డు. 

 

అయితే ఈ విశావ్మి డు నాకు లంచం ఇవావ్లని చూసుత్ నాన్డు అని వశిషఠ్  మహరిష్ గర్హించారు. వశిషుఠ్ డు నవివ్, నేను నీకు శబళని ఇవవ్లేను అనాన్రు. 

విశావ్మి డికి మెలల్గా ధం పెరిగి ఇలా అనాన్రు, రాజయ్ంలో ఎకక్డనాన్ రతాన్లు ఉంటే అవి రాజుకే చెందుతాయి. రాజు దగగ్ర విలువెనవి ఉండాలి. చాలా 

విలువెనది రతన్మెతే, ఇంత విలువెన శబళ కూడా రతన్మే. నా సొతుత్  అయిన ఆ రతాన్నిన్ నువువ్ ఉంచుకునాన్వు, అందుకే ఇపుప్డు నేను ఆ రతాన్నిన్ 

తీసుకెళుతునాన్ను అని అనాన్డు. 

 

నాయనా విశావ్మి ! ఈ ఆవు ఒక రతన్ము, దీనిని విలువగా దాచుకోవాలని అనుకుంటునాన్వు. కాని ఈ ఆవు మా ఆశర్మంలో దేవతారాధనకి, పితృదేవతారాధనకి 

పాలు ఇసుత్ ంది, నా ణయాతర్ దీనితో జరుగుతుంది. ఈ ఆశర్మంలోని యజాఞ్లు, విదాయ్భాయ్సం సమసత్ము ఈ శబళ మీద ఆధారపడి ఉంది, కాబటిట్  నేను ఈ 

ధేనువుని నీకు ఇవవ్లేను అని వశిషఠ్  మహరిష్ అనాన్రు.  

 

అపుప్డు విశావ్మి డు, నేను నీకు మెడలో బంగారు తాడులునన్ పదాన్లుగు వేల ఏనుగులని ఇసాత్ను, ఎనిమిది వందల బంగారు రథాలని ఇసాత్ను, ఆ ఒకోక్ 

రథానికి సవ్రాణ్ భరణములతో అలంకరింపబడడ్  నాలుగు గు లు ఉంటాయి, అలాగే గొపప్ గొపప్ జాతులకి చెందిన పదకొండు వేల గు లు ఇసాత్ను, ఒక కోటి గోవులిన్ 

ఇసాత్ను, బంగారము, వెండి ఎంత కావాలో నువేవ్ అడుగు, నేను ఇచేచ్సాత్ను అనాన్డు. ఇవనీన్ వినన్ వశిషఠ్  మహరిష్, నేను ఇంక ఏమి మాటాల్ డను అనాన్రు. 

  



ఆగర్హించిన విశావ్మి డు, ఈయన ఇవవ్డమేంటి నేను పుచుచ్కోవడమేంటి, అడిగినకొదిద్  బెటుట్  చేసుత్ నాన్డు, ఈ రతన్ం నాకు చెందినది అని ఆ శబళ మెడలో తాడు 

కటిట్ , సెనౖికులకిచిచ్ తీసుకెళళ్మనాన్డు. వారు దానిన్ ఈడుచ్కెళుతుంటే ఆ శబళ ఏడిచ్ంది. ఇంత జరుగుతునాన్ వశిషుఠ్ డు మాతర్ం అలానే నిశబద్ంగా ఉనాన్రు. అపుప్డా 

శబళ, ఇంతకీ ననున్ వశిషుఠ్ డు వదిలేశాడ, లేకపోతే విశావ్మి డు తీసుకెళుతునాన్డ, వశిషుఠ్ డు ననున్ ఇవవ్ను అంటే విశావ్మి డు ననున్ తీసుకెళళ్గలడా, వశిషుఠ్ డు 

ననున్ వదిలేశాడంటే నేను ఏదో పాపం కాని, పొరపాటు కాని చేసి ఉండాలి, ఒకవేళ నేను ఏదనాన్ పాపం చేసి ఉంటే వశిషుఠ్ డికి కష్మారప్ణ చెపాత్ను, ఆయన బర్హమ్రిష్ 

కనుక ననున్ తపప్కుండా కష్మిసాత్రు అని తాడు విడిపించుకొని వశిషుఠ్ డి దగగ్రికి పరుగుతీసి వెళిళ్ంది. 

అపుప్డు వశిషుఠ్ డు 

న తావ్ం తయ్జామి శబలే న అపి మే అపకృతం తవ్యా | 

ఏష తావ్ం నయతే రాజా బలాత్ మతత్ః మహాబలః || 

శబళా! నేను నినిన్ విడిచిపెటట్లేదు. విశావ్మి డే నినున్ బలాతాక్రంగా తీసుకెళుతునాన్డు. ఆయన ఈ భూమికి పర్భువు, కాని నేడు తపుప్ వలో వెళుతునాన్డు, 

అతను దోషం చేసేత్, ఆ దోషం అతనిని కాలుసుత్ ంది. నినున్ ఈడుచ్కెళిళ్ దోషం చేశాడు, ఇక ఆయన అపరాధమే ఆయనని కాలుసుత్ ందని చెపాప్డు. 

  
అయితే ననున్ నేను రకిష్ంచుకోనా అని శబళ అడుగగా, తపప్కుండా రకిష్ంచుకో అని వశిషుఠ్ డు చెపాప్డు. అపుప్డా శబళ గటిట్గా అంబా అని అరిచి 

శూలాయుధధరులైన పహల్ వులు కొంతమందిని సృషిట్ ంచింది. వారు విశావ్మి డి సెనౖాయ్నిన్ నాశనం చెయయ్డం మొదలుపెటాట్ రు. ఇది గమనించిన విశావ్మి డు కతి త్ 

పటుట్ కొని యుదధ్రంగంలోకి వెళిళ్ చాలామంది పహల్ వులని సంహరించాడు. ఆ శబళ పహల్ వులతో పాటు యవనులని సృషిట్ ంచింది, వాళళ్ందరూ కలిసి విశావ్మి డి 

సెనౖాయ్నిన్ తుడిచెయయ్డం రంభించారు. అపుప్డా శబళ వశిషుఠ్ డితో, చూశార! ఆయన నాకు ఎదురుతిరిగాడు, ఇపుప్డు ఓటమి అంచులలో ఉనాన్డు అని అనన్ది. 

అయితే నువువ్ ఇక యదేచఛ్గా సెనౖాయ్నిన్ సృషిట్ ంచు అని వశిషుఠ్ డు అనాన్డు. అపుప్డా శబళ సూరుయ్డి పర్కాశంతో సమానమెన కాంభోజ వంశీయులని, తన పొదుగు 

నుండి కొనిన్ వేల పహల్ వులని, యోని నుండి యవనులని, గోమయం పడే సాథ్ నం నుండి శకులు, రోమకుపాల నుండి హారీతులు మరియు కిరాతకులని సృషిట్ ంచింది. 

వీరందరూ కలిసి ఆ విశావ్మి డి సెనౖాయ్నిన్ సమూలంగా తుడిచిపెటాట్ రు. రథం నుండి కిందకి దిగి తన సెనౖాయ్నిన్ చూసిన విశావ్మి డు నిసేత్జుడయాయ్డు. ఇది కదా 

శబళ గొపప్తనం అనుకొని తన 100 కుమారుల వెపు చూశాడు. తమ తం ని బాధపెటిట్న వశిషుఠ్ డిని చంపెయాయ్లని అందరూ కతుత్ లు పటుట్ కొని ఆయన మీదకి 

పరుగుతీసారు. 



 
 

వశిషట్  మహరిష్ నుండి శబళను బలవంతముగా తీసుకు వెళళ్డానికి పర్యతిన్సుత్ నన్ విశావ్మితర్ సెనౖయ్ము 



కూరుచ్ని ఉనన్ వశిషుఠ్ డు తన మీదకి వసుత్ నన్ ఆ నూరుగురు పిలల్లిన్ చూసి గటిట్గా "ఆ" అని హుంకారం చేశారు, ఆ నూరుగురు పిలల్లు భసమ్రాసులై 

కిందపడిపోయారు. ఇది చూసిన విశావ్మి డు ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఇది కదా బర్హమ్రిష్ యొకక్ గొపప్తనం అంటే, ఆయన "ఆ" అంటే వందమంది బూడిదెపోయారు, ఆ 

ఆవు తలుచుకుంటే గొపప్ సెనౖాయ్నిన్, అమోఘమెన భోజనానిన్ సృషిట్ ంచింది. రాచరికం కనాన్ తపఃశకి త్ చాలా గొపప్ది, ఈ వశిషుఠ్ డిని నాశనం చెయాయ్లంటే నాకునన్ శకి త్ 

సరిపోదు. కావున నాకు ధనురేవ్దంలోని సమసత్ అసత్ర్-శసాలు తెలియాలి అనుకొని ఒక కుమారుడిని సింహాసనం మీద కూరోచ్బెటిట్ , రాజయ్పాలన చెయయ్మని చెపిప్ తాను 

తపసుస్ చేసుకోడానికి హిమాలయ పరవ్తాలకి వెళాళ్డు. హిమాలయ పరవ్తాలమీద మహాదేవుడెన శివుని గూరిచ్ ఘోరమెన తపసుస్ చేశాడు. అపుప్డు శివుడు 

పర్తయ్కష్మె, నాయనా విశావ్మి ! నీ మనసులో ఏ కోరికుందో చెపుప్, ఆ కోరికని నేను తీరుసాత్ను అనాన్డు. 

అపుప్డు విశావ్మి డు 

యది తుషోట్  మహాదేవ ధనుర్ వేదో మమ అనఘ | 

సా అంగ ఉప అంగ ఉపనిషదః స రహసయ్ః పర్దీయతాం || 

మహాదేవ! నువువ్ నిజంగా నా తపసుస్కు తి చెందినవాడివెతే, నేను ఎవరి దగగ్రికి వెళిళ్ ధనురేవ్దానిన్ ఉపదేశం పొందకుండా నాకు ఆ ధనురేవ్దంలోని అసాలనీన్ 

రహసాయ్లతో సహా తెలిసిపోయేటటుట్  అనుగర్హించమనాన్డు. శివుడు తధాసుత్  అనాన్డు. పౌరణ్మి నాడు సము డు ఎలా పొంగుతాడో, అలా విశావ్మి డు పొంగిన 

ఆతమ్విశావ్సంతో రథమెకిక్ వశిషుఠ్ డి ఆశర్మానిన్ చేరుకునాన్డు. ఆయన వచేచ్సరికి ఆ ఆశర్మం జింకలతో, పకుష్లతో, ఆవులతో, గురువుల దగగ్ర వేదం నేరుచ్కుంటునన్ 

శిషుయ్లతో ఎంతో పవితర్ంగా ఉంది. ఇది చూసిన విశావ్మి డికి ఆగర్హం ఎకుక్వయియ్ంది. కనీసం ఒకమాట కూడా చెపప్కుండా ఆ అసాలని ఆశర్మం మీద 

పర్యోగించాడు. ఒకక్సారిగా భూకంపం వసేత్ ఎలా ఉంటుందో, అలా అసాలనిన్టిని ఒకదాని వెంట ఒకదానిన్ పంపాడు. కనున్మూసి తెరిచేలోగా ఆ ఆశర్మం అంతా 

బూడిదయియ్ంది. ఆ ఆశర్మంలోని గురువులు, శిషుయ్లు, జింకలు, ఆవులు అనిన్ తలకోదారి పటిట్  అరణయ్ంలోకి పరుగు తీశాయి. అపుప్డు వశిషుఠ్ డు పారిపోతునన్ 

వారిని ఆగండి, పారిపోకండి, నేను మిమమ్లిన్ కాపాడతాను అని అనాన్రు. ఆకాశం నుండి పడుతునన్ అసాలని చూసి భయపడి అందరూ పారిపోయారు. ఆశర్మంలో 

వశిషుఠ్ డు ఒకక్డే మిగిలాడు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఆగేన్యాసానిన్ పర్యోగించాడు. ఆ ఆగేన్యాసత్ర్ం నిపుప్లు కకుక్తూ ఆయన మీదకి వచేసోత్ ంది. 

 



ఇనిన్ సంవతస్రములుగా ఈ ఆశర్మానిన్ పోషించాను, ఇవావ్ళ నీ ఆవేశానికి ఈ ఆశర్మానిన్ బూడిద చేశావు అని వశిషుఠ్ డు తన బర్హమ్దండం పటుట్ కొని కింద 

కూరుచ్నాన్రు. ఆయన ఆ బర్హమ్దండానిన్ అలా పటుట్ కుని ఉంటే అది ఎలా ఉందంటే, సమసత్లోకాలని శాసించగలిగే యమదండానిన్ పటుట్ కునన్ యముడిలా 

పటుట్ కునాన్రు. మండుతునన్ నిపుప్ మీద నీళుళ్ పడితే ఎలా చలాల్ రిపోతుందో, అలా ఆ ఆగేన్యాసత్ర్ం చలాల్ రిపోయి ఆ బర్హమ్దండంలోకి వెళిళ్పోయింది. తను అంత 

తపసుస్ చేసి పర్యోగించిన అసానిన్ వశిషుఠ్ డు కనీసం వేరొక అసానిన్ పర్యోగించి ఆపలేదు, కేవలం తన బర్హమ్దండానిన్ అడుడ్ పెటిట్  ఆపేసరికి విశావ్మి డికి కోపం 

బాగా పెరిగిపోయింది. అపుప్డాయన ఒకేసారి వారుణాసత్ర్ం, ఇం సత్ర్ం, పాశుపతాసత్ర్ం, ఇషీకాసత్ర్ం, మానవాసత్ర్ం, గాంధరావ్సత్ర్ం, బర్హమ్పాశం, కాలపాశం, వారుణపాశం, 

పినాకాసత్ర్ం, ంచాసత్ర్ం, ధరమ్చకర్ం, కాలచకర్ం, విషుణ్ చకర్ం, శూలం, కాపాలం అనే కంకణం, రకరకాల పిడుగులు, కంకాలం, ముసలం, పెదద్  పెదద్  గధలు 

మొదలైన రకరకాల అసాలని వశిషుఠ్ డి మీద వేశాడు. కాని ఆయన వేసినవనిన్ వశిషుఠ్ డి బర్హమ్దండంలోకి వెళిళ్పోయాయి. ఇక తనదగగ్ర ఉనన్ ఒకే ఒక అసత్ర్మెన 

బర్హామ్సానిన్ వెయయ్డానికని ఆ మం లని సమ్రిసుత్ ండగా సము లు పొంగాయి, పరవ్తాలు బదద్లయాయ్యి, పర్పంచంలో ఉనన్ అనిన్ ణులు ఒకక్సారి మనసుస్లో 

కోష్భ పొందాయి. అంతటి శకి త్వంతమెన ఆ బర్హామ్సానిన్ విశావ్మి డు అభిమం ంచి వదిలాడు. ఇపప్టిదాకా ఎంతోమంది గొపప్వాళళ్ని మటుట్ పెటిట్న ఆ బర్హామ్సత్ర్ం 

నిశబధ్ంగా ఆయన బర్హమ్దండంలోకి వెళిళ్పోయింది. అపుప్డు విశావ్మి డు 

ధిక్ బలం కష్ య బలం బర్హమ్ తేజో బలం బలం |  

ఏకేన బర్హమ్ దణేడ్న సరవ్ అసాణి హతాని మే || 

ఛి! ఆ బర్హమ్రిష్ బలం ముందు ఈ కష్ య బలం ఎందుకు పనికొసుత్ ంది. ఎనోన్ అసాలని నేరుచ్కునాన్ను, అనీన్ పర్యోగించాను. కాని ఆయన ఒక కరర్ముకక్ 

పటుట్ కొని నా అసాలనిన్టిని మింగేసారు, అని ఆ రథం దిగి వెళిళ్పోయాడు. వశిషుఠ్ డు బర్హమ్రిష్ కనుక నేను ఆయనని ఓడించలేకపోయాను, కాబటిట్  నేనూ బర్హమ్రిష్ని 

అవుతానని ఆ విశావ్మి డు దకిష్ణ దికుక్కి వెళాళ్డు. అకక్డికి ఆయన తన పెదద్  భారయ్తో వెళిళ్ 1000 సంవతస్రములు ఘోరమెన తపసుస్ చేశాడు. ఈ కాలంలోనే 

ఆయనకి హవిషప్ందుడు, మధుషయ్ందుడు, దృఢనే డు, మహారథుడు అని నలుగురు కుమారులు పుటాట్ రు. ఆయన తపసుస్కి సంతోషించిన బర్హమ్దేవుడు 

పర్తయ్కష్మె ఇలా అనాన్రు "నువువ్ చేసిన ఈ తపసుస్ చేత రాజరిష్ లోకాలని గెలిచావు, ఇవావ్ళ నుండి నినున్ విశావ్మితర్ మహారాజు అని కాకుండా రాజరిష్ విశావ్మి డు 

అని పిలుసాత్రు" అని చెపాప్రు. ఇనిన్ సంవతస్రములు తపసుస్ చేసేత్ రాజరిష్ని అయాయ్ను, ఇంక బర్హమ్రిష్ని ఎపుప్డవుతానో అని విశావ్మి డు దిగులుపడాడ్ డు. 

  



అదే కాలములో ఇకాష్వ్కు వంశంలో శంకు అనే రాజు పరిపాలన చేసేవాడు. ఆయనకి శరీరం మీద ఉనన్ వాయ్మోహం వలన సవ్రాగ్ నికి శరీరముతో వెళాళ్లనన్ కోరిక 

పుటిట్ంది. వెంటనే కులగురువెన వశిషుఠ్ డికి తన కోరిక చెపాప్డు. నువువ్ ఎంత గొపప్ రాజువెనా కాని, ఎంత గొపప్ యాగాలనాన్ చెయియ్, కాని శరీరముతో సవ్రాగ్ నికి 

వెళళ్డమనేది ధరమ్శాసత్ర్ంలో లేదు. ఎవరి శరీరమెన కొంత కాలానికి పడిపోవాలిస్ందే, అది పడిపోయిన తరవాతే సవ్రగ్లోక పర్వేశం. కావున శరీరముతో సవ్రాగ్ నికి వెళళ్డం 

అనేది జరగదు అనాన్డు వశిషుఠ్ డు. అపుప్డా శంకుడు వశిషుఠ్ డి నూరుగురు కుమారుల దగగ్రికి వెళిళ్ జరిగినది చెపాప్డు. మా తం గారు కుదరదనాన్రు, ఆయనకి 

అనీన్ తెలుసు, అయినా సవ్రాగ్ నికి శరీరముతో ఎవరూ వెళళ్లేరు, అది జరిగేపనికాదనాన్రు ఆ నూరుగురు కుమారులు. అయితే నేను వేరొక గురువుని 

వెతుకుక్ంటాను అనాన్డు ఆ శంకుడు. నువువ్ నీ గురువు మాట వినలేదు, ఆయన పు లమెన మా మాట వినలేదు, ఇపుప్డు వేరొక గురువుని వెతుకుతాను 

అంటునాన్వు, నీకు ఇలాంటి దురుబ్దిధ్ పుటిట్ంది కనుక నువువ్ చణాడ్ లుడివి అవుతావని శపించారు. మరుసటి రోజు ఆ  శంకుడు నిదర్లేవగానే ఆయన ముఖంలోని 

కాంతి పోయి నలల్గా అయాయ్డు, ఆయన వేసుకొనన్ బంగారు ఆభరణాలనిన్ ఇనుమ ఆభరణాలయాయ్యి, జుటుట్ , కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి. ఆయనని చూసిన ఆ 

మందిరంలోని వారు, ఇతర మం లు అందరూ పారిపోయారు. ఆ రూపంతో అలా తిరుగుతూ చివరికి విశావ్మి డిని ఆశర్యించాడు. 

 

వశిషుఠ్ డిని ఎలాగు అసాలతో ఓడించలేకపోయాను, వశిషుఠ్ డు చెయయ్లేననన్ది విశావ్మి డు చేశాడు అని లోకము అనుకోవాలని, కనుక ఆ శంకుడి కోరిక 

తీరుసాత్ ననాన్డు విశావ్మి డు. అపుప్డాయన తన శిషుయ్లిన్, కొడుకులిన్ పిలిచి మీరు ఈ బర్హామ్ండం అంతా తిరిగండి, వశిషుఠ్ డు చెయయ్లేని యాగము విశావ్మి డు 

చేసుత్ నాన్డు, శంకుడిని సశరీరంగా సవ్రాగ్ నికి పంపిసుత్ నాన్డు అని చెపిప్ హమ్ణులిన్, ఋషులిన్ తీసుకురండి. ఎవరనాన్ ఆ యాగము చెయయ్లేరు, మేము రాము 

అంటే, వాళళ్ వివరాలు తీసుకోండని చెపాప్డు. విశావ్మి డికి భయపడి అందరూ వచాచ్రు. తరువాత ఆయన కొడుకులు వచిచ్ వశిషఠ్  మహరిష్ కొడుకులు ఈ 

యాగానికి రామనాన్రు, అలాగే మహోదయుడనే హమ్ణుడు కూడా రాననాన్డు, కాని ఆయన ఒక మాటనాన్డు, అది ఎమిటంటే, యాగము చేసుత్ నన్వాడు ఒక 

కష్ యుడు, యాగము చేయిసుత్ నన్వాడు ఒక చణాడ్ లుడు, ఇలాంటపుప్డు దేవతలు హవిసుస్లని ఎలా తీసుకుంటారు, అసలు సశరీరంగా సవ్రాగ్ నికి పంపవచచ్ని 

వేదంలో ఎకక్డా లేదు, అందుకని రాననాన్డు అని చెపాప్రు.  

 

  



విశావ్మి డికి ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్, వశిషఠ్  మహరిష్ కొడుకులని, మహోదయుడిని, మీరు భసమ్రాశులై పడిపోయి నరకానికి వెళతారు, ఆ తరవాత 700 జనమ్లపాటు 

శవ మాంసం తిని బతుకుతారు, ఆ తరవాత ముషిట్కులనన్ పేరుతో పుటిట్ , కొనిన్ జనమ్ల పాటు కుకక్ మాంసం తిని బతుకుతారు. ఆ మహోదయుడు సరవ్లోకాలలోని  

జనాలచేత దేవ్షింపపడి నిషాదుడె బతుకుతాడని శపించాడు. అందరూ కలిసి యాగము మొదలుపెటాట్ రు, యాగాగిన్లో హవిసుస్లు తీసుకోవడానికి ఏ దేవతా రాలేదు. 

ఎవరూ రాకపోయేసరికి విశావ్మి డికి ఆగర్హం వచిచ్ తన తపఃశకి త్తో శంకుడికి  పెకి పంపాడు. శంకుడు ఆకాశమారగ్ంలో పర్యాణిసూత్  సవ్రగ్లోకము వెపు 

దూసుకుపోతునాన్డు. ఈ విషయం దేవేం డికి తెలిసి ఆయన  

శంకో గచఛ్ భూయః తవ్ం న అసి సవ్రగ్  కృత ఆలయః || 

శంకా, నువువ్ గురు శాపానికి గురయాయ్వు, నీకు సవ్రగ్లోక పర్వేశం లేదు అని, తల ందులుగా కిందకిపో అనాన్డు. ఆ శంకుడు అలా తల ందులుగా భూమి 

మీదకి తోసేయబడాడ్ డు. కిందకి పడిపోతు ఆయన విశావ్మి డిని రిధ్ంచగా, విశావ్మి డు మిగిలిన తపఃశకి త్తో దకిష్ణ దికుక్న నకష్తర్ మండలానిన్ సృషిట్ ంచాడు, 

సపత్రుష్ లని సృషిట్ ంచాడు. కాని దేవతలు అపప్టికి కూడా రాకపోయేసరికి, దేవతలని కూడా సృషిట్దాద్ మని అనుకుంటుండగా దేవతలందరూ వచాచ్రు. 

 

మహానుభావ! శాంతించు. ఎంత తపఃశకి త్ ఉంటే మాతర్ం ఇలా వేరే సవ్రాగ్ నిన్ సృషిట్సాత్ వ, మీకు శాసత్ర్ం తెలుసు, సశరీరంగా ఎవరిని సవ్రాగ్ నికి పంపలేము. మీలాంటివారు 

చెయయ్వలసిన పని కాదు అనాన్రు. మీరు మీ తపఃశకి త్ని ధారపోసి సృషిట్ ంచిన ఆ నకష్తర్ మండలం జోయ్తిషయ్ చ నికి అవతల ఉంటుంది, అందులో ఈ శంకుడు 

తిరగబడి ఉంటాడు అని వరం ఇచాచ్రు దేవతలు. శాంతించిన విశావ్మి డు సరే అనాన్డు. తనకి ఇకక్డ మనసాస్ంతి లేదని, పర్శాంతంగా తపసుస్ చేసుకోవడానికి 

ఆయన పశిచ్మ దికుక్కి వెళాళ్రు. పశిచ్మ దికుక్న విశావ్మి డు మహోగర్మెన తపసుస్ చెయయ్డం మొదలుపెటాట్ డు. అదే కాలంలో అయోధయ్ నగరానిన్ అంబరీషుడనే 

రాజు పరిపాలన చేసుత్ ండేవాడు. ఆయన అశవ్మేథ యాగము చేసి వదిలిపెటిట్న గు నిన్ ఇం డు తీసుకెళిళ్పోయాడు. అశవ్ం దొరకకపోతే తనకి మంచి జరగదు అని 

మహరుష్ లు చెపాప్రు. కాని అశావ్నికి  బదులుగా ఒక మనుషుయ్డిని తీసుకువసేత్ యాగానిన్ పూరిత్చెయయ్చుచ్ అనాన్రు. అది కూడా నాయ్యంగా తీసుకురావాలనాన్రు. 

 

 

 

  



 
 

శంకుని సశరీరముతో సవ్రగ్మునకు పంపుట సాదయ్ము కాక ఆగర్హించి  

మరో సవ్రగ్మును దేవతలను సృషిట్ ంచ దలచిన విశావ్మి ని శాంతింపజేయుచునన్ దేవతలు 



ఒక మనిషిని తీసుకురావడం కోసం అంబరీషుడు బయలుదేరగా ఒక చోట, భృగుతుంగమనే ఒక పరవ్త శిఖరం మీద, ఋచీకుడనే ఒక ఋషి భారయ్ పిలల్లతో 

కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అపుప్డు ఆ అంబరీషుడు వాళళ్ దగగ్రికి వెళిళ్ తన యాగాశవ్ం అపహరణకి గురెనౖందుకుగాను నాకు ఒక యాగపశువు కావాలి, మీకు ఉనన్ 

పిలల్లలో ఒకడిని ఇచిచ్ ననున్ అనుగర్హించండి అనాన్డు. అపుప్డా ఋచీకుడు ఇలా అనాన్డు"  పెదద్కొడుకు ధరమ్సంతానము (పూరవ్ జనమ్లలో చేసుకునన్ పుణయ్ 

ఫలితానిన్ పెదద్  కొడుకుగా ఇసాత్రు) కావున నేను వాడిని ఇవవ్లేను, శాసత్ర్ం పర్కారం చిటట్చివరి వాడిని ఇసేత్ ఐశవ్రయ్ం పోతుందనాన్రు. అపుప్డా మధయ్ కొడు న 

శునఃశేపుడు అంబరీషుడితో వసాత్ ననాన్డు. రాజు బతికుంటే రాజయ్ం బాగుంటుంది, రాజు బతకాలంటే యాగము పూరత్వావ్లి, యాగము పూరిత్ చేయుటకు తన కొడుకుని 

పంపాడు ఆ ఋచీకుడు. అంబరీషుడు ఆయనకి లకష్ గోవులిన్ దానముగా ఇచాచ్డు. శునఃశేపుడిని తీసుకెళుతునన్ అంబరీషుడు కొంతదూరం పర్యాణించాక వి ంతి 

తీసుకుందామని ఒక చోట ఆగాడు. అపుప్డు అకక్డకి దగగ్రలో ఉనన్ విశావ్మి డి ఆశర్మానిన్ శునఃశేపుడు చూశాడు. వెంటనే ఆశర్మంలోకి వెళిళ్ విశావ్మి డి కాళళ్ 

మీద పడి ఇలా అనాన్డు" నేను నీ అకక్యయ్ కొడుకుని, మీరు నాకు మేనమామ అవుతారు. పెదద్వాడిని నానన్గారు ఇవవ్ననాన్రు, ఆఖరివాడిని మా అమమ్ 

ఇవవ్ననింది, మధయ్లో పుటిట్నందుకు ననున్ యజఞ్పశువుగా ఇచేచ్సారు. నాకు దీర ఘ్కాలం బర్తికి తపసుస్ చేసి సవ్రగ్లోకము పొందాలని ఉంది. కాబటిట్  మీరు ననున్ 

రకిష్ంచాలి" అని అనాన్డు. అపుప్డు విశావ్మి డు సరే అని తన కొడుకులని పిలిచి, తం  మాట విని పాటించేవాడు కదా కొడుకంటే, మీలో ఎవరనాన్ ఈ శునఃశేపుడి 

సాథ్ నంలో యాగపశువుగా వెళళ్ండి అనాన్డు. 

కథం ఆతమ్ సుతాన్ హితావ్ యసే అనయ్ సుతం విభో | 

అకారయ్ం ఇవ పశాయ్మః శవ్ మాంసం ఇవ భోజనే || 

నీ కొడుకుని నువువ్ యాగపశువుగా పంపిసాత్వా, ఇంకొకడి కొడుకుని రకిష్సాత్ వ, మీరు చెపిప్న ధరమ్ం కుకక్ మాంసం తినన్టుట్  ఉంది అని విశావ్మి డి కొడుకులనాన్రు. 

ఆగర్హించిన విశావ్మి డు 

శవ్ మాంస భోజినః సరేవ్ వాసిషాఠ్  ఇవ జాతిషు | 

పూరణ్ం వరష్ సహసర్ం తు పృథివాయ్ం అనువతస్య్థ || 

మీరు కూడా వశిషుఠ్ డి కుమారుల జాతిలో పుటిట్  వెయియ్ సంవతస్రములు వాళళ్లాగ కుకక్ మాంసం తింటూ బతకండని శపించాడు. 

  



అపుప్డాయన శునఃశేపుడితో, నువువ్ బెంగపెటుట్ కోకు, నినున్ తీసుకెళిళ్ యూప స త్ంభానికి కడతారు. ఇపుప్డు నేను నీకు రెండు మం లని చెపాత్ను, నినున్ అలా 

యూప సత్ంభానికి కటిట్నపుప్డు నువువ్ ఆ రెండు మం లని జపించు, అలా జపించడం వలన ఇం డు సంతోషించి, నినున్ బలి ఇవవ్కముందే వచిచ్, నేను ఈ 

యాగానికి తి చెందాను అని యాగ ఫలితం ఇసాత్ డని చెపిప్ ఆ రెండు మం లని ఉపదేశం చేసి పంపించాడు. తరవాత శునఃశేపుడిని యూప స త్ంభానికి కటాట్ రు, 

అపుప్డాయన విశావ్మి డు చెపిప్న మం లని జపించగా ఇం డు పర్తయ్కష్మయియ్, నేను ఈ యాగానికి సంతోషించాను, మీరు యాగపశువుని బలి ఇవవ్కుండానే 

మీకు కోటి రెటల్  ఫలితానిన్ ఇసుత్ నాన్ను అనాన్డు. అందరూ సంతోషించారు.  

 

కోపంలో తన కొడుకులని శపించానని విశావ్మి డు బాధ పడాడ్ డు. ఈ సారి ఎవరితో మాటాల్ డకుండా తపసుస్ చేసాత్ నని మళిళ్ 1000 సంవతస్రములు తపసుస్ చెయయ్డం 

రంభించాడు. అలా కొంతకాలం అయాయ్క విశావ్మి డు సాన్నం చేదాద్ మని పుషక్ర కేష్ నికి వెళళ్గా మేనక కూడా అకక్డే సాన్నం చేసూత్  కనిపించింది. మేఘాల 

మధయ్ మెరుపు వసేత్ ఎలా ఉంటుందో మేనక కూడా అలా ఉంది. ఆ మేనక సౌందరాయ్నిన్ చూసిన విశావ్మి డు ముగుధ్ డెనాడు. మేనక! నేను నీయందు కందరప్ 

వశుడనయాయ్ను (అంటే మనమ్ధ ఆవేశం కలిగింది), అందుకని నువువ్ నా ఆశర్మానికి వచిచ్ నా కోరిక తీరుచ్ అనాన్డు. మేనక సరే అనన్ది. అలా మేనకతో డిసూత్  

డిసూత్  పదేళుళ్ గడిచిపోయాయి. 

సరవ్ం సురాణాం కరమ్ ఏతత్ తపో అపహరణం మహత్ | 

అహో రా  అపదేశేన గతాః సంవతస్రా దశ || 

పది సంవతస్రాల తరువాత విశావ్మి డికి అసలు తను ఎందుకు రాజాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్  వచాచ్డో గురొత్చిచ్ంది. ఈ మేనకతో ఏదో, ఒక రోజు లేకపోతే రెండు రోజులు 

అనుకునాన్ను, కాని ఇలా పది సంవతస్రములు గడిచిపోతాయి అనుకోలేదు. నా మనసుస్ని దేవతలు వ కరించడానికి ఈ మేనకని పంపారు అనుకొని కోపంగా 

మేనక వెపు చూశాడు, కాని ఇంతలోనే శాంతించి, ఇందులో నీ తపేప్ముంది అని మేనకని వెళిళ్పోమనాన్డు. ఈ సారి ఇంకా జాగర్తత్గా తపసుస్ చెయాయ్లని ఉతత్ర 

దికుక్కి వెళిళ్ తపసుస్ చెయయ్డం రంభించాడు. 

 

  



 

మేనకను చూచిన విశావ్మి ని తపోభంగము 10 సంవతస్రములు మేనకతో గడిపిన తరువాత  

బాహయ్ సమ్ృతి కలిగిన విశావ్మి డు 



ఉతత్ర దికుక్న కౌశికి నది పకక్న కూరుచ్ని ఘోరాతిఘోరమెన తపసుస్ 1000 సంవతస్రములు చేశాడు. 1000 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాక దేవతలతో కలిసి 

బర్హమ్గారు పర్తయ్కష్మె, నేను నీ తపసుస్కి చాలా ఆనందించాను, ఇక నుండి అందరూ నినున్ మహరిష్ అని పిలుసాత్రు అని అనాన్రు. ఈ మాట వినన్ విశావ్మి డికి 

బాధ కాని సంతోషం కాని కలగలేదు. ఇనిన్ వేల సంవతస్రములు తపసుస్ చేసేత్ ఇపప్టికి మహరిష్ని అయాయ్ను, ఇక బర్హమ్రిష్ని ఎపుప్డు అవుతానో అనుకొని 

బర్హమ్గారిని, నేను నా ఇం యాలని గెలిచానా అనాన్డు. అపుప్డు బర్హమ్దేవుడు, ఇపప్టి తే నువువ్ ఇంకా నీ ఇం యాలని గెలవలేదు, ఇం యాలని గెలవడం 

అంత తేలిక కాదు అనాన్డు.  

 

మెలల్గా విశావ్మి డి పగ వశిషుఠ్ డి మీద నుండి తన ఇం యాల మీదకి వెళిళ్ంది. తను అనవసరంగా వశిషుఠ్ డి మీద ధానిన్ పెంచోకోవడానికి, మేనకతో కామానికి 

లొంగడానికి తన ఇం యాలే కారణమని గర్హించాడు. మళిళ్ ఘోరమెన తపసుస్ చెయయ్డం రంభించాడు. ఈ సారి ఎండాకాలంలో తన చుటూట్  నాలుగు పకక్ల 

అగిన్ని పెటుట్ కొని, తల పెకెతిత్ సూరుయ్డి వంక చూసూత్  చేతులెతిత్ తపసుస్ చేశాడు. వానాకాలంలో నడుముదాకా నీళళ్లోల్  ఉండి తపసుస్ చేశాడు. విశావ్మి డు చేసుత్ నన్ 

ఈ తపసుస్ని చూసిన దేవేం డు ఆయనని పరీకిష్ంచాలని రంభని పంపాడు. రంభ భయపడి వెళళ్నంటే నానారకాలుగా నచచ్ చెపిప్ పంపించాడు. మరుసటి రోజు 

విశావ్మి డు సాన్నం చేదాద్ మని వెళుతుంటే ఆయనకి అపుప్డే సాన్నం చేసి బయటకొసుత్ నన్ రంభ కనిపించింది, చెటల్నీన్ వసంత ఋతువులో ఎలా పూలతో 

ఉంటాయో అలా పూలతో కళకళలాడుతునాన్యి, కోకిల పాట కూడా వినిపించింది. విశావ్మి డికి అనుమానం వచిచ్ంది, ఇది వసంత ఋతువు కాకపోయినపప్టికీ 

చెటల్నీన్ పూలతో ఉనాన్యి, కోకిల పాట పాడుతోంది. అయితే ఇదంతా ఇం డు నా తపోభగాన్నికి చేసుత్ నన్ పర్యతన్ం అని గర్హించి కోపంతో ఇలా అనాన్డు 

యత్ మాం లోభయసే రంభే కామ ధ జయ ఏషిణం | 

దశ వరష్ సహ ణి శెలీ సాథ్ సయ్సి దురభ్గే || 

ననున్ పర్లోభపెడదామని వచిచ్న ఓ రంభా! నువువ్ పదివేల సంవతస్రములు రాయివె పడుండు అని శపించాడు. 

 

తరవాత కొంతసేపటికి శాంతించి, అసలు రంభ చేసిన తపేప్ముంది, నేను మళిళ్ ధానికి లోనయాయ్ను, ఇం డు పంపిసేత్ ఆమె వచిచ్ంది అనుకొని రంభ 

అడగకుండానే ఒకనాడు ఒక హమ్ణుడు నీకు శాపవిమోచనం కలిగిసాత్డు అని అనాన్డు. 

  



 

ననున్ పర్లోభపెడదామని వచిచ్న ఓ రంభా! నువువ్ పదివేల సంవతస్రములు రాయివె పడుండు అని విశావ్మి డు రంభను శపించుట 

 



 
 

బర్హమ్రిష్తవ్మున  విశావ్మి ని ఘోర తపసుస్ 



విశావ్మి డు తన ఆశర్మానికి వెళిళ్ ఆలోచించాడు, నా శ వులు ఎకక్డో లేరు, నాలోనే ఉనాన్రు. ఈ కోపము, కామము నాకు కలగడానికి నా మనసుస్ కారణం, ఆ 

మనసుస్ నా ఊపిరి మీద ఆధారపడి ఉంది. అందుకని ఊపిరిని తీసి బయటకి వదలను, కుంభకం (యోగాలో ఒక పర్ య) చేసాత్ను, అలాగే ఈ శరీరానికి 

అపుప్డపుప్డు కోరికలు కలగడానికి కారణం నా శరీరానికి కొంచెం ధృడతవ్ం ఉండడంవలన, కనుక కుంభకం చేసేత్ నా శరీరం ఒక పులల్లా అవుతుంది అని తూరుప్ 

దికుక్కి వెళిళ్ బర్హామ్ండమెన తపసుస్ మొదలుపెటాట్ డు. అలా వెయియ్ సంవతస్రములు కుంభకంలో ఉండి తపసుస్ చేసేసరికి ఆయన శరీరం ఒక పులల్ంత సనన్గా 

అయియ్ంది. తన శరీరానిన్ నిలబెటుట్ కోడానికి కొంత కబళానిన్ తిందామని అనుకుంటుండగా ఇం డు ఒక హమ్ణ రూపంలొ వచిచ్, అయాయ్! నాకు బాగా ఆకలిగా 

ఉంది, మీదగగ్రునన్ది నాకు కొంచెం పెడతారా అనాన్డు. వచిచ్న వాడు ఇం డని విశావ్మి డికి అరధ్మయియ్ంది, కాని ఈ సారి ఆయన ఇం యాలకి లొంగలేదు, 

ఇం డు తింటే ఏంటి నేను తింటే ఏంటి అనుకొని ఇం డికి ఆ కబళానిన్ ఇచిచ్ మళిళ్ కుంభకంలోకి వెళిళ్ తపసుస్ చెయయ్డం రంభించాడు. అలా విశావ్మి డు 

తపసుస్ చేసుత్ ండగా ఆయన బర్హమ్సాథ్ నం నుండి ఆయన తపఃశకి త్ పొగగా బయలుదేరింది. ఆయన తపోధూమం సమసత్ లోకాలని కపేప్సింది, సము లు కదలడం 

ఆగిపోయాయి, సమసత్ ణులు కోష్భించాయి. ఇక ఈ సిథ్తిలో విశావ్మి డిని ఎవరూ కదపలేరు, ఆయనకి శ వు లేడు మి డు లేడు, ఆయనకి అంతటా ఆ 

పరబర్హమ్మే కనిపిసుత్ ంది. అపుప్డు దేవతలతో కలిసి బర్హమ్గారు వచిచ్ 

బర్హమ్రేష్ సావ్గతం తే అసుత్  తపసా సమ్ సు తోషితాః | 

హమ్ణయ్ం తపసా ఉ ణ పత్వాన్ అసి కౌశిక || 

ఓ కౌశికా! నీ తపసుస్కి సంతోషించాను, నువువ్ బర్హమ్రిష్వయాయ్వు. దేవతలందరితో కలిసి నేను నినున్ బర్హమ్రిష్ అని పిలుసుత్ నాన్ను, నీకునన్ సమసత్ కోరికలు 

తీరుతాయి. నువువ్ దీరాఘ్యిషమ్ంతుడవె జీవిసాత్ వు అనాన్రు.  

 

అపుప్డు విశావ్మి డు బర్హమ్గారితో, నేను బర్హమ్రిష్ని అయిన మాట నిజమెతే నాకు ఓంకారము, వషటాక్రము వాటంతట అవి భాసించాలి అనాన్డు (ఓంకారము, 

వషటాక్రము భాసిసేత్ తాను ఒకరికి వేదం చెపప్డానికి అరహ్త పొందుతాడు, అలాగే తాను కూరుచ్ని యజఞ్ము చేయించడానికి అరహ్త పొందుతాడు. ఎందుకంటే 

విశావ్మి డు పుటుట్ క చేత కష్ యుడు కనుక). అలాగే, ఎవరిమీద కోపంతో నేను బర్హమ్రిష్ని అవావ్లనన్ పటుట్ దలతో ఇనిన్ సంవతస్రములు తపసుస్ చేశానో, ఆ 

వశిషుఠ్ డితో బర్హమ్రిష్ అని పిలిపించుకోవాలని ఉందనాన్డు. బర్హమ్గారు సరే అనాన్రు. 

  



అపుప్డు దేవతలు వశిషుఠ్ డిని తీసుకురాగా, ఆయన విశావ్మి డిని చూసి బర్హమ్రిష్ విశావ్మి  అని పిలిచారు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఆ వశిషుఠ్ డి పాదములు కడిగి 

పూజ చేశాడు. ఏ వశిషుఠ్ డి మీద కోపంతో రంభించాడో, ఆ వశిషుఠ్ డి పాదములు కడగడంతో విశావ్మి డు బర్హమ్రిష్ అయాయ్డు అని శతానందుడు రాముడితో 

చెపాప్డు.  

  
బర్హమ్రిష్ అవవ్డానికి, కామ ధాలని జయించడానికి మీ గురువు ఎనిన్ సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాడో, ఎంత కషట్ పడాడ్ డో, ఇలాంటి గురువుని పొందిన రామ నువువ్ 

అదృషట్ వంతుడివి అనాన్రు. విశావ్మి డి కథ వినన్ రాముడు పొంగిపోయాడు. అకక్డునన్ వాళళ్ంతా విశావ్మి డికి పర్ణిపాతం చేశారు. రేపు సూరోయ్దయం అయాయ్క 

ఒకసారి నాకు దరశ్నం ఇవవ్ండని జనక మహారాజు విశావ్మి డితో చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. జనక మహారాజుగారి ఆహావ్నం మేరకు విశావ్మి డు రామల ణ సమేతంగా 

రాజసభకి చేరుకునాన్రు. అపుప్డు విశావ్మి డు జనకుడితో ఇలా పలికాడు, వీళళ్ ఇదద్రికీ నీ దగగ్రునన్ శివ ధనుసుస్ని చూపిదాద్ మని తీసుకొచాచ్ను, నువువ్ ఒకసారి ఆ 

శివ ధనుసుస్ని చూపిసేత్ వీళుళ్ చూసి సంతోషించి తిరుగు పర్యాణం చేసాత్రు అని అనాన్డు. అపుప్డు జనకుడు తనకి ఈ శివ ధనుసుస్ ఎలా వచిచ్ందో చెపప్డం 

రంభించాడు. 

 

పూరవ్ం దకష్ పర్జాపతి శివుడికి హవిసుస్లు ఇవవ్ని యాగము రంభించాడు. శివుడులేని చోట మంగళం ఎలా ఉంటుందని దకుష్ని కుమారె త్ అయిన సతీదేవి 

(పారవ్తీదేవి) యోగాగిన్లో శరీరానిన్ వదిలింది. ఆగర్హించిన శివుడు రు డయాయ్డు. అసలు ఇలాంటి యాగానికి దేవతలు ఎందుకు వెళాళ్రని ఆయన ధనుసుస్ 

పటుట్ కునాన్డు, వెంటనే దేవతలు రిధ్ంచగా ఆయన శాంతించాడు. 

 

ఆ ధనుసుస్ని జనక మహారాజు వంశములో పుటిట్న దేవరాతుడు అనే రాజు దగగ్ర నాయ్సంగా (అంటే కొంతకాలం ఉంచారు) ఉంచారు. అపుప్డా దేవరాతుడు ఆ 

ధనుసుస్ని ఒక మంజూషలొ(పెదద్  పెటెట్ ) పెటాట్ డు. చ లునన్ ఆ మంజూషలో శివ ధనుసుస్ ఉండగా తొయాయ్లంటే దాదాపు 5000 మంది కావాలి. అలా ఆ విదేహ 

వంశీయులు ఆ శివ ధనుసుస్ని రోజూ పూజిసూత్ , పరమ పవితర్ంగా చూసుకుంటూ ఉనాన్రు. 

 

  



 

 

 
 

సంతానము కొర  యజణ్నియమముగా జనక మహారాజు భూమిని దునన్గా అలా దునున్తునన్పుప్డు నాగటి చాలుకి తగిలి ఒక బాలిక తనంత 

తానుగా పెకి లేచింది. నాగటి చాలుకి తగిలి పెకి వచిచ్ంది కనుక, అలాగే భూమికి ఉనన్ంత ఓరుప్ ఉనన్ది కనుక ఆమెని సీతా అని పిలిచారు 

 

 



అథ మే కృషతః కేష్తర్ం లాంగలాత్ ఉతిథ్తా మమ | 

కేష్తర్ం శోధయతా లబాధ్  నామాన్ సీతా ఇతి వి తా || 

అలాగే నేను ఒకపుప్డు యజఞ్ము చేదాద్ మని భూమిని దునున్తునాన్ను. అలా దునున్తునన్పుప్డు నాగటి చాలుకి తగిలి ఒక బాలిక తనంత తానుగా పెకి లేచింది. 

నాగటి చాలుకి తగిలి పెకి వచిచ్ంది కనుక, అలాగే భూమికి ఉనన్ంత ఓరుప్ ఉనన్ది కనుక ఆమెని సీతా అని పిలిచాము (జనకుని కూతురు కనుక జానకి, మిథిలా 

నగరంలో పుటిట్ంది కనుక మెథిలి, దేహం మీద ంతిలేని విదేహ వంశంలో పుటిట్ంది కనుక వెదేహి అని సీతమమ్కి పేరుల్ ). ఆమె అయోనిజ, ఒక  కడుపులో 

గరభ్వాసం చేసి పెకి వచిచ్నది కాదు. ఆమె అదుభ్తమెన సౌందరయ్రాశి. ఆమెని చూసిన దేవతలు, రాకష్సులు, యకుష్లు మొదలైన వాళళ్ందరూ ఆమెని తమ భారయ్ 

చేసుకొందామనన్ వాయ్మోహం పొందారు. అందుకని నేను ఆమెని వీరయ్ శులక్గా (అంటే పరాకర్మము చేత గెలుచుకోబడవలసినది) పర్కటించి, శివ ధనుసుస్ని 

ఎకుక్పెటిట్న వాడికి ఇసాత్ను అనాన్ను. అలా ఎందరో రాజులు వచాచ్రు శివ ధనుసుస్ని ఎకుక్పెటట్డానికి, కొంతమంది ఆ ధనుసుస్ని చూడగానే పడిపోయారు, ఎవరూ 

కనీసం దానిన్ కదపలేకపోయారు. వచిచ్న వాళళ్ందరూ భగన్హృదయాలతో వెనుదిరిగేవారు. 

 

ఈ జనకుడు పెటిట్న పరీకష్లో ఎవరమూ గెలవలేము, ఆ ధనుసుస్ని ఎవరమూ ఎకుక్పెటట్లేము, కనుక మనందరమూ ఒకటె, జనకుడి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళదాము 

అని నిరణ్యించుకునాన్రు. అందరూ కలిసి మా రాజయ్ం మీదకి యుదాధ్ నికి వచాచ్రు. అపుప్డు మా రాజయ్ం చుటూట్  ఒక పెదద్  అగడత్ (భూమిని తవివ్ దానిని నీళళ్తో 

నింపుతారు) తవివ్, దావ్రాలు మూసేశాము. ఒక సంవతస్రం పాటు యుదధ్ం జరిగాక మా దగగ్రునన్ ఆహార నిలవ్లు కీష్ణించిపోయాయి. అపుప్డు నేను తపసుస్ చేశాను. 

నా తపసుస్కి మెచిచ్న దేవతలు తమ సెనౖాయ్నిన్ నాకు కటాకిష్ంచారు. ఆ దేవతా సెనౖయ్ంతో నేను ఆ రాజులని ఓడించాను అని జనకుడు చెపుప్కునాన్డు.  

 

అపుప్డు జనకుడు "ఒకవేళ ఈ రాముడు శివ ధనుసుస్ని ఎకుక్పెటట్గలిగితే, నేను నా కూతురు సీతని కనాయ్దానముగా ఇసాత్ను" అనాన్డు. ఆ శివ ధనుసుస్ని తెపిప్సేత్ 

మా పిలల్లు ఒకసారి చూసాత్రు అని విశావ్మి డు అనాన్డు. అపుప్డా ఎనిమిది చ లు కలిగిన మంజూషని లాకొక్ని వచాచ్రు. 

 

  



  

జనకుని గృహములో విశావ్మితర్ అంగీకారముతో శివధనసుస్ను 

పరీకిష్సుత్ నన్ రామచం డు 

రామచందర్మూరిత్ విలుల్  ఎకుక్పెటట్గా శివధనురభ్ంగము కావుట 



ఒక మనిషి అసలు ఈ ధనుసుస్ని పెకి ఎతిత్, వింటినారిని లాగి కటట్డం జరుగుతుందా, సరే ఏదో అడిగారు కాబటిట్  ఆ ధనుసుస్ని తీసుకోచాచ్ము చూడండి, అని 

జనకుడు అనాన్డు. అపుప్డు విశావ్మి డు ఆ ధనుసుస్ని ఒకసారి చూడమని రాముడితో చెపాప్డు. అపుప్డు రాముడు ఆ మంజూషని తెరువగా అందులో పాము 

పడుకునన్టుట్  ఆ ధనుసుస్ ఉంది. కష్ యుడెన రాముడు ఆ ధనుసుస్ని చూడగానే చాలా ఉతాస్హపడి, ఈ ధనుసుస్ ఎంతో బాగుంది, దీనిన్ ముటుట్ కుంటాను, 

తరువాత ఎకుక్పెడతాను అని విశావ్మి డిని అడిగాడు. ఆయన అలాగే ఎకుక్పెటుట్  అనాన్డు. 

ఆరోపయత్ స ధరామ్తామ్ స లీలం ఇవ తత్ ధనుః | 

ఆరోపయితావ్ మౌరీవ్ం చ పూరయామాస వీరయ్వాన్ | 

తత్ బభంజ ధనుర్ మధేయ్ నర షోఠ్  మహాయశాః || 

రాముడు ఆ ధనుసుస్ని ఎంతో తేలికగా, కషట్ ం లేకుండా పెకి ఎతిత్, నారి కడదామని లాగేసరికి, వంగిన ఆ ధనుసుస్ మధయ్లో "ఫడేల్" అని గటిట్  శబద్ంతో విరిగిపోయింది. 

పిడుగులు పడే శబద్ంతో ఆ శివ ధనుసుస్ విరిగేసరికి రాముడు, ల ణుడు, విశావ్మి డు, జనకుడు తపప్ అకక్డునన్ మిగతా వారందరూ మూరచ్పోయారు. 

భగవన్ దృషట్  వీరోయ్ మే రామో దశరథ ఆతమ్జః | 

అతి అదుభ్తం అచింతయ్ం చ అతరిక్తం ఇదం మయా || 

అపుప్డు జనకుడు "మహానుభావ విశావ్మి ! నీకు తెలుసు, అందుకే ఈ పిలల్లు ఇదద్రినీ తీసుకొచాచ్వు, రాముడు దశరథాతమ్జుడు, ఈ సంఘటన అదుభ్తం, 

ఊహించరానిది, ఎవరూ వాదించరానిది. సీతమమ్ మా వంశంలో జనిమ్ంచి, తగిన భర త్ని పొంది మా వంశ గౌరవానిన్ నిలబెటిట్ ంది" అనాన్డు. 

 

అయితే ముందు కొంతమంది రాయబారులని దశరథ మహారాజుగారి దగగ్రికి పంపించి, రాముడు శివధనురభ్ంగం చేసి సీతమమ్ని వీరయ్ శులక్గా గెలుచుకునాన్డనన్ 

విషయం చెపప్ండని విశావ్మి డు జనకుడితో అనాన్డు. వెంటనే జనకుడు కొంతమంది పరివారానిన్ అయోధయ్కి పంపగా, వారు గు ల మీద అయోధయ్కి 

చేరుకోవడానికి 3 రోజులు పటిట్ంది. అకక్డకి చేరుకునాన్క, మేము జనకుడి పలుకున వచాచ్మని చెపిప్ లోనికి వెళళ్గా, వృదుధ్ డెన దశరథుడు సింహాసనం మీద 

దేవేం డు కూరుచ్నన్టుల్  కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు వారు జరిగినదంతా చెపాప్రు.  

 



మీ పెదద్  కుమారుడెన రాముడు విశావ్మి డితో మిథిలా నగరానికి వచిచ్ జనకుడి దగగ్రునన్ శివ ధనుసుస్ని ఎకుక్పెటట్డమే కాకుండా, శివధనురభ్ంగం కూడా చేశాడు. 

అందువలన ఆయన తన కుమారె త్ అయిన సీతమమ్ని నీ కుమారుడెన రాముడికిచిచ్ వివాహం చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్రు. మీకు కూడా సమమ్తమెతే, మీ 

కుమారులను చూసుకోవడానికి మా నగరానికి రావలసిందిగా జనకుడు ఆహావ్నం పంపాడని ఆ రాయబారులు చెపాప్రు. వెంటనే దశరథుడు తన గురువులతో, 

పురోహితులతో సమావేశమె జనకుడి నడువడి ఎటువంటిది అని అడిగాడు. అపుప్డు వారు, "మహానుభావ దశరథ! విదేహ వంశంలో పుటిట్న జనకుడంటే సామానుయ్డు 

కాదు, శరీరం మీద ంతి లేనివాడు, భగవంతుడిని నమిమ్నవాడు, అపారమెన జాఞ్ నమునన్వాడు. తపప్కుండా మనం ఆ సంబంధం చేసుకోవచుచ్" అనాన్రు. వెంటనే 

దశరథుడు మనం ఒకక్ కష్ణం కూడా వృధా చెయయ్కుండా రేపే బయలుదేరదామనాన్డు. కోశాధికారులని పిలిచి రతాన్లు, వ లు, ధనపు మూటలు పటుట్ కొని 

ముందు బయలుదేరండనాన్డు, రథాలని, చతురంగ బలాలని సిదధ్ం చెయయ్మనాన్డు, పురోహితులు, మం లు నాతో బయలుదేరండి, అందరం మిథిలా నగరానిన్ 

చేరుకుందామనాన్డు. మరుసటి రోజున అందరూ బయలుదేరారు. ఇకాష్వ్కువంశంలో ఉనన్ ఆచారం పర్కారం తన 3 పతున్లని దశరథుడు తీసుకెళళ్లేదు. దశరథ 

మహారాజు తన పరివారంతో ఆ మిథిలా నగరానిన్ చేరుకోగానే, జనకుడు వాళళ్ని సాదరంగా ఆహావ్నించి, మీరు రావడం వలన నేను, నా రాజయ్ము పవితర్మయాయ్యి 

అని లోపలికి రమమ్నాన్డు. నా కూతురెనౖ సీతమమ్ని వీరయ్ శులక్గా పర్కటించి, శివ ధనుసుస్ని ఎకుక్పెటిట్నవాడికి ఇసాత్ ననాన్ను, నీ కుమారుడెన రామచందర్మూరిత్ 

శివధనురభ్ంగం చేశాడు, అందువలన నా కుమారె త్ని నీ కుమారుడెన రాముడికి ఇవావ్లి అని అనుకుంటునాన్ను, కావున ననున్ అనుగర్హించి నా కుమారె త్ని మీ 

కోడలిగా సీవ్కరించు అనాన్డు. 

పర్తిగర్హో దాతృ వశః తం ఏతత్ మయా పురా | 

యథా వ సి ధరమ్జఞ్ తత్ కరిషాయ్మహే వయం || 

అపుప్డు దశరథుడు ఇలా అనాన్డు " అయయ్యోయ్ జనకా, అలా అంటావేంటి, అసలు ఇచేచ్వాడు ఉంటే కదా పుచుచ్కునేవాడు ఉండేది, పదే పదే నీ కోడలిని చేసుకో 

అని అంటావు. నీ కుమారె త్ని నా ఇంటికి కోడలిగా ఇసాత్ ననాన్వు, ఔదారయ్ం నీది, దాతవి నువువ్, పుచుచ్కునేవాడిని నేను" అని అనాన్డు. 

ఈ పూటకి పర్యాణం చేసి అలసిపోయాము, రేపు మాటాల్ డుకుందామనాన్రు. దశరథుడితో పాటు వచిచ్న భరతశ ఘున్లు రామల నులతో కలిసారు. ఇనిన్ రోజులు 

విశావ్మి డితో సాగిన పర్యాణం గురించి వాళళ్ నలుగురూ సంతోషంగా మాటాల్ డుకునాన్రు.  

 



దశరథుడితో పాటు వశిషుఠ్ డు, కాతాయ్యనుడు, జాబాలి, మారక్ండేయుడు, కాశయ్పుడు, వామనుడు మొదలైన వారు, విశావ్మి డు, శతానందుడు మరియు మిగిలిన 

మహరుష్ లందరూ ఒకచోట చేరారు. ఇంతమంది గొపప్వాళళ్తో ఆ రా  మిథిలా నగరం వెలిగిపోయింది. మరుసటి రోజూ ఉదయానేన్ దశరథుడు జనకా మహారాజుతో 

ఇలా అనాన్డు " మహానుభావుడెన విశావ్మి డి అనుమతితో నాకు ఎంతో కాలం పురోహితుడిగా ఉంటునన్, మా వంశాభివృధిని కోరుకునే వశిషఠ్  మహరిష్ మా వంశం 

గురించి చెపాత్రు" అనాన్రు. అయోధయ్ నగరానిన్ పరిపాలించిన దశరథ మహారాజుగారి పూరీవ్కుల గురించి చెపాత్ను అని వశిషుఠ్ డు చెపప్డం మొదలుపెటాట్ డు. మొదట 

బర్హమ్గారు జనిమ్ంచారు, ఆ బర్హమ్ నుండి మరీచి జనిమ్ంచాడు, మరీచికి కాశయ్పుడు, ఆయనకి సూరుయ్డు, సూరుయ్డికి మనువు, మనువుకి ఇకాష్వ్కు, ఇకాష్వ్కుకి కుకిష్, 

కుకిష్కి వికుకిష్, వికుకిష్కి బాణుడు, బాణుడికి అనరణుయ్డు, అనరణుయ్డికి పృథువ, పృథువకి శంకువు, శంకువుకి ధుంధుమారుడు, ధుంధుమారుడికి మాంధాత, 

మాంధాతకి సుసంధి, సుసంధికి వసంధి మరియు పర్సేనజిత్ అని ఇదద్రు కుమారులు, పెదద్వాడెన వసంధికి భరతుడు, భరతుడికి అసితుడు, ఈ అసితుడి 

వరకు రాజయ్పాలనం చేశారు, ఈ అసితుడు హెహయ, తాలజంఘా, శశబిందవ్ అనే వంశాల వాళళ్తో యుదధ్ంలో ఓడిపోయాడు, తరువాత ఆయన హిమాలయాల 

పరవ్తాలకి తన ఇదద్రి భారయ్లతో వెళిళ్పోయాడు, ఇంతలో ఒక భారయ్ గరభ్ం దాలిచ్ంది మరొక భారయ్కి సంతానము కలగలేదు. వేరొక భారయ్కి సంతానము 

కలుగుతుందని ఇంకొక భారయ్ ఆమెకి విష పర్యోగం చేసింది. అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్న చయ్వన మహరిష్ ఒక భారయ్ కడుపులో ఉనన్ పిండానిన్ సంహరించడానికి 

రెండవ భారయ్ విష పర్యోగం చేసిందని చెపాప్రు. విషపర్యోగం జరిగినా చావకుండా ఆ విషంతోనే జనిమ్ంచాడు కనుక ఆ పుటిట్నవాడికి సగరుడు అని (గరము అంటే 

విషం) పేరు పెటాట్ రు. ఆ సగర చకర్వరి త్ ఇదద్రి భారయ్లలో ఒక భారయ్ కుమారులైన 60,000 మంది సగరులని కపిల మహరిష్ భసమ్ం చేశారు. మరొక భారయ్ కుమారుడు 

అసమంజసుడు, అసమంజసుడికి అంశుమంతుడు, అంశుమంతుడికి దిలీపుడు, దిలీపుడికి భగీరథుడు, భగీరథుడికి కాకుతుస్డు, కాకుతుస్డికి రఘువు, రఘువుకి 

పర్వృదుధ్ డు (ఒకసారి ఈ పర్వృదుధ్ డు ధరమ్ం తపిప్ పర్వరి త్సే త్ వశిషుఠ్ డు ఆయనని శపించాడు, అపుప్డా రాజు తిరిగి వశిషుఠ్ డిని శపిదాద్ మనుకుంటే ఆయన భారయ్ అడుడ్ పడి 

కుల గురువుని శపించదుద్  అనన్ది, కాని అపప్టికే తన కమండలంలోని నీళుళ్ చేతిలో పోసుకునాన్డు కనుక ఆ నీళళ్ని తిరిగి తన కాళళ్ మీద పోసుకునాన్డు, 

అందుకని ఆయనని కలమ్షపాదుడు అని పిలిచారు), పర్వృదుధ్ డికి శంఖణుడు, శంఖణుడికి సుదరశ్నుడు, సుదరశ్నుడికి అగిన్వరుణ్ డు, అగిన్వరుణ్ డికి శీఘర్గుడు, 

శీఘర్గుడికి మరువు, మరువుకి పర్శు కుడు, పర్శు కుడికి అంబరీషుడు, అంబరీషుడికి నహుషుడు, నహుషుడికి యయాతి, యయాతికి నాభాగుడు, నభాగుడికి 

అజుడు, అజుడికి దశరథుడు, దశరథుడికి రామల ణ భరతశ ఘున్లు. ఇది దశరథుడి వంశం, ఈ వంశంలోని రాజులు ఎనోన్ వేల వేల సంవతస్రములు 

రాజయ్పాలన చేసి, యాగాలు చేసి సవ్రాగ్ నికి వెళాళ్రు" అని వశిషుఠ్ డు చెపాప్డు. 

  



ఇదంతా వినన్ జనకుడు ఎంతో సంతోషించాడు. మా వంశం గురించి కూడా చెపాత్ నని జనకుడు చెపప్డం రంభించాడు "మా వంశంలో మొదటివాడు నిమి చకర్వరి త్, 

నిమికి మిథి (ఈయన నిరిమ్ంచినదే మిథిలా నగరం), మిథికి ఉదావసువు, ఉదావసువుకి నందివరధ్ణుడు, నందివరధ్నుడికి సుకేతు, సుకేతుకి దేవరాతుడు, 

దేవరాతుడికి బృహదర్థుడు, బృహదర్థుడికి శూరుడు, మహావీరుడు అని ఇదద్రు కుమారులు, మహావీరుడికి సుధృతి, సుధృతికి ధృషట్ కేతువు, ధృషట్ కేతువుకి 

హరయ్శువ్డు, హరయ్శువ్డికి మరుడు, మరుడికి పర్తీంధకుడు, పర్తీంధకుడికి కీరి త్రథుడు, కీరి త్రథుడికి దేవమీఢ, దేవమీఢకి విబుధుడు, విబుధుడికి మహీధర్కుడు, 

మహీధర్కుడికి కీరి త్రాతుడు, కీరి త్రాతుడికి మహారోముడు, మహారోముడికి సవ్రణ్రోముడు, సవ్రణ్రోముడికి హర్సవ్రోముడు, హర్సవ్రోముడికి జనకుడు మరియు కుశధవ్జుడు, 

జనకుడికి సీతమమ్ అయోనిజగా లభించింది, తరవాత ఊరిమ్ళ పుటిట్ంది" అని జనకుడు చెపుప్కునాన్డు.  

 

సాంకాశయ్ం అనే నగరానిన్ పరిపాలిసుత్ నన్ తన తముమ్డెన కుశధవ్జుడిని తీసుకురమమ్ని జనకుడు ఆదేశించాడు. కుశధవ్జుడు వచాచ్క....... 

వీరయ్ శులాక్ం మమ సుతాం సీతాం సుర సుత ఉపమాం | 

దివ్తీయాం ఊరిమ్లాం చైవ ః వదామి న సంశయః || 

నా ఇదద్రు కుమారె త్లైన సీతమమ్ని, ఊరిమ్ళని నీ కుమారులైన రామల ణులకు ఇచిచ్ వివాహం చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను, అలాగే నా తముమ్డి కుమారె త్లైన 

తకీరి త్ని శ ఘున్డికి, మాండవిని భరతుడికి ఇచిచ్ వివాహం చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను అని జనకుడు దశరథుడితో అనాన్డు. దశరథుడు సంతోషంగా 

ఒపుప్కునాన్డు. తరువాత దశరథుడిని తన ఇదద్రు కుమారులతో మిథిలా నగరంలో గోదానము, పితృకారయ్ము చెయయ్మనాన్డు. 

 

నేటికి రెండు రోజుల తరువాత ఉతత్ర ఫాలుగ్ ని నకష్తర్ంతో కూడి భగుడు అధిషాట్ న దేవతగా ఉండగా వివాహం చేదాద్ మని ఋషులు నిరణ్యించారు. 

 

దశరథుడు గోదానము, పితృకారయ్ము మొదలైన కరమ్లను పూరి త్చేసాడు. తరువాత ఆయన నాలుగు లకష్ల గోవులు, (బంగారు కొముమ్లు కలిగినవి) ఒకోక్ 

కుమారుడితో లకష్ గోవులిన్ దానము చేయించాడు. అలాగే హమ్ణులకి బంగారము, వెండి దానము చేశాడు. వశిషుఠ్ డిని, విశావ్మి డిని పిలిచి వివాహానికి కావలసిన 

అగిన్వేది సిదధ్ం చెయయ్మనాన్రు. 



దశరథ మహారాజు కనాయ్దానము పుచుచ్కోడానికి బయట ఉండి జనక మహారాజుకి కబురు చేశారు. 

 

మిమమ్లిన్ అకక్డెవరనాన్ దావ్రపాలకులు ఆపుతునాన్రా, దశరథుడి ఇంటికి జనకుడి ఇంటికి తేడా లేదు, మీరు తినన్గా వచేచ్యండని జనకుడనాన్డు. 

 

అగిన్వేది సిదధ్ం చేశాక, అందులో అగిన్హో నిన్ నికేష్పించారు, అకష్తలని సమాహోరణం చేయించారు, గంధ పుషాప్లని వేశారు. జనక మహారాజు ఆ అగిన్హోతర్ము 

దగగ్ర నిలబడాడ్ రు, రాముడు కూడా వచిచ్ ఆ అగిన్హోతర్ము దగగ్ర నిలుచుని ఉండగా సీతమమ్ని తీసుకొచాచ్రు. అపుప్డు జనకుడు రాముడితో ఇలా అనాన్డు 

ఇయం సీతా మమ సుతా సహ ధరమ్ చరీ తవ | 

పర్తీచఛ్ చ ఏనాం భదర్ం తే పాణిం గృహీణ్ షవ్ పాణినా | 

పతివర్తా మహభాగా ఛాయ ఇవ అనుగతా సదా || 

రామయాయ్! నీకు సీత ఎవరో తెలీదు కదా, ఇదుగో ఈమే సీత, ఈమె నా కూతురు. నేను నీకు ఈమెని కామ పతిన్గా ఇవవ్డంలేదు, నీతోపాటు ధరమ్ంలో 

అనువరి త్ంచడానికని ఈ పిలల్ని ఇసుత్ నాన్ను, అందుకని ధరమ్పతిన్గా సీవ్కరించు రామ. ఆడపిలల్ తం ని కదా, అందుకని ఆనందంలో ఇనిన్ మాటలు అనేశాను, 

కాబటిట్  ననున్ కష్మించు, ఈమెని నువువ్ పుచుచ్కో, నీ చేతితో మా అమామ్యి అరచేతిని బాగా రాసి పటుట్ కో (సూరయ్వంశం వాళళ్కి అరచేతిని అరచేతితో రాసి పటుట్ కుంటే 

సుముహురత్ం, మనం జీలకరర్-బెలల్ం పెడతాం సుముహురాత్నికి), ఈ కష్ణం నుండి మా అమామ్యి ఏది చేసినా అది, నా భర త్ అని నీ కోసమే చేసుత్ ంది. రామ! మాది 

విదేహ వంశం, మాకు దేహమునందు ంతి ఉండదు, నా కూతురిని అలా పెంచాను. ఒక ఏడాది తరువాత నా కూతురు నీతో కలిసి పుటిట్ంటికి వచిచ్నపుప్డు నేను 

నేరిప్న సంపర్దాయానిన్ మరిచిపోతే, అది నీ వలేల్  రామ, ఎందుకంటే నేను నేరిప్నదానిన్ భర త్ ఉదధ్రించాలి, ఆ ఉదధ్రించడంలో పొరపాటు వసేత్ అది నీదే అవుతుంది, 

ఆమె నినున్ నీడలా అనుగమిసుత్ ంది. [ఇదంతా పె శోల్ కం యొకక్ రహసాయ్రధ్ం.] 

 

అలాగే ల ణుడికి ఊరిమ్ళతోను, భరతుడికి మాండవితోను, శ ఘున్డికి శృతకీరి త్తోను వివాహం జెరిపించారు. 

 



 

 
 

రామయాయ్! నీకు సీత ఎవరో తెలీదు కదా, ఇదుగో ఈమే సీత, ఈమె నా కూతురు. నేను నీకు ఈమెని కామ పతిన్గా ఇవవ్డంలేదు, నీతోపాటు 

ధరమ్ంలో అనువరి త్ంచడానికని ఈ పిలల్ని ఇసుత్ నాన్ను, అందుకని ధరమ్పతిన్గా సీవ్కరించు రామ. 



 

 

 
 

సీతారామ, ఊరిమ్ళాల ణ, మాండవీభరత, తకీరీ త్శ ఘున్ల వివాహమహోతస్వము 

 

 



 

 

 
 

సీతారామ కలాయ్ణము 

 

 



 

 
 

సీతారామ కలాయ్ణము 



అలా వివాహం జరగగానే, దివయ్దుందుభిలు గాయి, పెనుండి పుషాప్లు పడాడ్ యి. దేవతలందరూ సంతోషించారు. ఆ రోజు జరిగిన సీతారాముల కలాయ్ణానికి సమసత్ 

లోకాలు సంతోషించాయి. 

 

మరునాడు ఉదయం విశావ్మి డు అందరిని ఆశీరవ్దించి ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్పోయారు. జనక మహారాజు కానుకగా ఏనుగులు, గు లు, వసాలు, ముతాయ్లు, 

పగడాలు మొదలైనవి ఇచాచ్డు. అందరూ కలిసి అయోధయ్ నగరం వెపుకి పయనమయాయ్రు. 

 

అపుప్డు అనుకోకుండా ఆకాశంలో పకుష్లు భయంకరంగా కూసుత్ నాన్యి, నిషాక్రణంగా దికుక్లలో చీకటి కముమ్తోంది, మంగళ పర్దమెన వృకాష్లు నేలమీద 

పడుతునాన్యి, కాని మృగాలు మాతర్ం పర్దకిష్ణంగా తిరుగుతునాన్యి. ఇదంతా చూసిన దశరథుడికి భయం వేసి, ఏమి జరుగుతోందని వశిషుఠ్ డిని అడిగాడు. ఆ 

శకునములను గమనించిన వశిషుఠ్ డు, ఏదో దెవీసంబంధమెన విపతుత్  వసోత్ ంది, కాని మృగములు పర్దకిష్ణగా తిరుగుతునాన్యి కనుక నువువ్ ఆ విపతుత్ ని 

అధిగమిసాత్ వనాన్రు. 

 

ఇంతలోపే పర్ళయకాల రు డు వచిచ్నటుట్  విషుణ్  చాపానిన్ పటుట్ కొని పరశురాముడు వచిచ్, నేను ఈ రోజే వినాన్ను, శివ ధనుసుస్ని విరిచావంట, నీ గురించి వినాన్ను 

రామా, ఏమిటి నీ గొపప్తనం, నువువ్ అంతటివాడివెతే ఈ విషుణ్  చాపానిన్ ఎకుక్పెటిట్  బాణానిన్ నారిలో సంధించు అనాన్రు. ఈ మాటలు వినన్ దశరథుడు హడలిపోయి, 

పరుగెతుత్ కుంటూ పరశురాముడి దగగ్రికి వచిచ్, మహానుభావ! ఈ భూమండలం మీద ఉనన్ కష్ యులపె 21 సారుల్  దండయాతర్ చేశావు, కష్ యులందరినీ 

సంహరించావు. ఇవావ్ళ హిమాలయాల మీద తపసుస్ చేసుకుంటునాన్వు. లేకలేక నాకు పిలల్లు పుటాట్ రు. వివాహాలు చేసుకొని ఇంటికి వెళుతునాన్రు. ననున్ కష్మించు 

అని దశరథుడు ధేయపడాడ్  పరశురాముడు రాముడినే పిలిచి విషుణ్  చాపానిన్ ఎకుక్పెటట్మనాన్డు.  

 

 



 

కార త్వీరాయ్రుజ్ నుడు, పరశురాముల యుదధ్ము కార త్వీరాయ్రుజ్ నుడిని సంహరించి కామదేనువుని తీసుకువచిచ్న 

పరశురాముడిని జమదగిన్ బర్హమ్ణుడికి అంత కోపము తగదని 

మందలించి పుణయ్కేష్తర్ములు సందరిశ్ంచి రమమ్ని పలుకుట 



 

 
 

జమదగిన్ మరణమునకు ఆవేశించిన పరశురాముడు భూమిని 21 మారుల్  దండెతిత్ కష్ యులని వదించుట 



 
 

పరశురాముడు అవేశముగా రామచం నితో  విషుణ్  చాపమును ఎకుక్ పెటట్మని పలుకుట 



 

 

 
 

విషుణ్ చాపమును ఎకుక్పెటిట్న రామయయ్ పరశురాముడు తపశశ్కి త్తో సాదించిన లోకములను కొటుట్ ట 

 

 



అపుప్డు రాముడు ఇలా అనాన్డు " పరశురామ! నువువ్ విషుణ్  చాపం ఎకుక్పెటుట్ , ఎకుక్పెటుట్  అని ననున్ ఒక పనికిమాలినవాడిగా ఇందాకటి నుండి మాటాల్ డుతునాన్ 

ఎందుకు ఊరుకునాన్నో తెలుసా, తం గారు పకక్నుండగా కొడుకు ఎకుక్వ మాటాల్ డకూడదు కనుక. నేను తపప్కుండా ఎకుక్పెడతాను" అని ఆ విషుణ్  చాపానిన్ 

ఎకుక్పెటిట్ , ఆ నారిలోకి బాణానిన్ పెటాట్ రు. "నీ మీదే ఈ బాణ పర్యోగం చేసి సంహరించగలను, కాని నువువ్ హమ్ణుడివి మరియు నా గురువెన విశావ్మి డికి 

నీకు చుటట్రికం ఉండడం చేత నేను నినున్ సంహరించను. కాని ఒకసారి బాణం సంధించిన తరువాత విడిచిపెటట్కుండా ఉండను, అందుకని నేను నీ గమన శకి త్ని 

కొటెట్సాత్ను" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు పరశురాముడు ఇలా అనాన్డు "రామ! నేను కష్ యులని ఓడించి సంపాదించిన భూమిని కశయ్పుడికి దానము చేశాను, అపుప్డాయన ననున్ రా  పూట ఈ 

భూమండలం మీద ఉండదుద్  అనాన్డు. ఇపుప్డు చీకటి పడుతోంది, కావున నేను తొందరగా మహేందర్గిరి పరవ్తం మీదకి వెళాళ్లి. నువువ్ నా గమన శకి త్ని కొటేట్సేత్ 

నేను వెళళ్లేను, మాట తపిప్న వాడినవుతాను" అని అనాన్డు. అయితే నీ తపఃశకి త్తో  సంపాదించిన  తపోలోకాలు(తపసుస్) ఉనాన్యి, వాటిని కొటేట్సాత్ను అనాన్డు. 

పరశురాముడు సరే అనాన్డు. అపుప్డు పరశురాముడు తపసుస్ చేసి సంపాదించుకునన్ లోకాలని రాముడు కొటేట్సాడు. వెంటనే పరశురాముడు అకక్డినుండి 

వెళిళ్పోయాడు. వెళిళ్పోతూ ఆయన, నువెవ్వరో నేను గురుత్ పటాట్ ను రామ, నువువ్ ఆ మహావిషుణ్ వే, ఇక ఈ భూలోకములో నా అవసరంలేదని మహేందర్గిరి 

పరవ్తాలవెపు వెళిళ్పోయాడు పరశురాముడు. దశరథుడు సంతోషంగా వాళళ్ని అయోధయ్కి తీసుకు వెళాళ్డు, కౌసలయ్, సుమితర్, కేయి ఎదురొచిచ్ హారతులిచాచ్రు. తమ 

కోడళళ్ని చూసుకొని మురిసిపోయారు. అపుప్డు వాళళ్ని ఆ వంశ కులదెవాలునన్ దేవతాగృహాలకి తీసుకెళిళ్ ఇకక్డ పూజ చెయాయ్లని చూపించారు. అలా ఆ నూతన 

దంపతులు హాయిగా డిసూత్  కాలం గడిపారు.  

 

 

 

 

 

  



  

రామచం డు సీతారాముల సౌంధరయ్ము 



 

 

 
 

సీతారాముల సౌంధరయ్ము 

 



సీతారాముల అలా ఆనందంగా ఉండడానికి కారణానిన్ వాలీమ్కి మహరిష్ ఈ ంది శోల్ కంలో చెపాప్రు. 

యా తు సీతా రామసయ్ దారాః పితృ కృతా ఇతి | 

గుణాత్ రూప గుణాత్ చ అపి తిః భూయో అభివరధ్తే || 

రాముడికి సీతమమ్ అంటే చాలా ఇషట్మంట, ఎందుకు ఇషట్మంటే, మా తం గారు నాకు తగిన భారయ్ అని నిరణ్యం చేశారు, అందుకు ఇషట్మట. అలాగే అపారమెన 

సౌందరయ్ంతో ఆకటుట్ కుంది, అలాగే అపారమెన సంసాక్రము, గుణములు ఉనాన్యట. సీతారాములు కొంతకాలం సంసారం చేశాక, సీతమమ్ తాను ఏమి 

అనుకుంటుందో నోరు విపిప్ చెపేప్ది కాదట, అలాగే రాముడు ఏమనుకుంటునాన్డో సీతమమ్కి నోరు విపిప్ చెపేప్వాడు కాదట, హృదయాలతో నిశబధ్ంగా 

మాటాల్ డుకునేవాళళ్ట. తన తం గారు నిరణ్యించిన భారయ్ అని రాముడు సీతమమ్ని మించాడంట, కాని సీతమమ్ మాతర్ం ఈయన నాకు భర త్ అని మించిందంట. 

 

  
అలా ఆనందంగా కాలం గడిచిపోతుంది. 

  



 



అయోధయ్కాండ 

 

దశరథుడి కుమారుల పెళిళ్కి, భరతుడి మేనమామ అయిన యుధాజిత్ కూడా వచాచ్డు. అసలు ఆయన భరతుడిని కొనిన్ రోజుల కోసం తన ఇంటికి 

తీసుకువెళదామని వచాచ్డు. కాని అపప్టికే భరతుడు మిథిలకి బయలుదేరాడని తెలుసుకొని ఆయన కూడా మిథిలకి పయనమయాయ్డు. రామల ణ 

భరతశ ఘున్ల వివాహానిన్ కనున్లార చూసి, వాళళ్తోపాటే అయోధయ్కి వచాచ్డు. కొంతకాలం అయాయ్క దశరథుని అంగీకారముతో యుధాజిత్ భరతుడిని తన 

ఇంటికి తీసుకు వెళాళ్డు, భరతుడు తనతో పాటు శ ఘున్డిని కూడా తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డ వారు ఎనిన్ భోగాలను అనుభవించినా ఎలల్పుప్డూ తమ తం  

అయిన దశరథ మహారాజుని తలుచుకునేవారు. 

  
దశరథ మహారాజుకి తన నలుగురు కుమారులు నాలుగు చేతులవంటివారు, ఆయనకి ఒక కొడుకు మీద మ ఎకుక్వ, మరొక కొడుకు మీద మ తకుక్వ అనేది 

లేదు. నలుగురిని సమానమెన దృషిట్తో చేసేవారు. కాని ఆయనకి రాముడంటే అమితమెన తి, ఎందుకంటే 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



తేషామపి మహాతేజా రామో రతికరః పితుః | 

సవ్యంభూరివ భూతానాం బభూవ గుణవతత్రః || 

రాముడికి ఉనన్ గుణముల చేత, దశరథుడికి రాముడంటే కొంచెం మ ఎకుక్వ. రాముడికి ఉనన్ గొపప్ గుణములు ఏమంటే, ఎపుప్డూ పర్శాంతంగా, నిరమ్లంగా 

ఉంటాడు ( ణులోల్  కొనిన్టికి పుటుట్ కతో చెవి వినపడక పోవచుచ్, కనున్ చూడలేక పోవచుచ్, నోటితో మాటాల్ డలేక పోవచుచ్, కాలు-చెయియ్ పని చేయకపోవచుచ్, కాని 

పుటుట్ కతో చెడడ్  మనసుస్తో ఎవడూ పుటట్డు, మన మనసుని మనం మారుచ్కోగలము, అలా మారుచ్కోలేకపోతే అది మన తపేప్, అనవసరమెన విషయాల గురించి 

ఆలోచించకుండా ఉంటే అందరూ పర్శాంత చితత్ంగా ఉండగలము), ఎపుప్డూ మృదువుగా, మధురంగా మాటాల్ డుతాడు, అవతలివాడు వె కేకలు వేసేత్, ఉ కంగా 

మాటాల్ డితే రాముడు మాతర్ం మౌనంగానే ఉండేవాడు, వాదనలు చేసేవాడు కాదు, అవతలివాడు తనకి వంద అపకారాలు చేసినవాడెన కాని, తనకి ఒకసారి 

అనుకోకుండా ఉపకారం చేసేత్ మాతర్ం, రాముడు అతను చేసిన ఉపకారానిన్ గురుత్ కుతెచుచ్కొని ఆనందపడతాడు (అవతలి వయ్కి త్లో తపుప్లు వెతికేవాడు కాదు), 

బుదిధ్మంతుడు, ముందు తనే పలకరించేవాడు, అలా కాకుండా ఎవరనాన్ తనని ముందుగా పలకరిసేత్, అయోయ్! నేను వాళళ్ని పలకరించలేకపోయానే అని బెంగ 

పడేవాడు, అందుకని అందరినీ ముందు తనే మగా పలకరించేవాడు, ఆయన పరాకర్మవంతులకు పరాకర్మవంతుడు అయినపప్టికీ నేను ఇంతటివాడిని అని 

ఎపుప్డూ అనుకోడు, తనకనాన్ పెదద్వాళళ్ని ఎలల్పుప్డూ గౌరవించేవాడు, ఎపుప్డూ ధరమ్ విరుదధ్మెన మాట మాటాల్ డేవాడుకాదు, యసక్రము కాని పని చేసేవాడు 

కాదు (మనం ఏదనాన్ పని చేసేముందు, మన లోపలి బుదిధ్ మనం చేసుత్ నన్ పని మంచిదో కాదో చెపుత్ంది, కాని మన మనసు ఆ మాట వినదు, అది ఈ పని 

చేయవదుద్  అని అనదు, అదేమంటుందంటే, అందరూ చేసుత్ నాన్రు, మడి కటుట్ కుని కూరుచ్ంటే ఎందుకూ పనికిరాము, ఈ మా నికే ఏమి కొంపలు మునిగిపోవు, ఆ 

పని చేసింది నేనే అని నేను సవ్యంగా చెపేప్దాకా ఎవడికి తెలీదు అని పలురకాలుగా మభయ్పెటిట్ , ఇం యాలకి లొంగి, యసక్రము కాని పని చేయిసుత్ ంది. కాని 

రాముడు మనసుకి లొంగి యసక్రము కాని పనిని ఎనన్డూ చేసేవాడు కాదు), అలాగే 

 

 

 

 



ధరమ్కామారథ్తత త్ జఞ్ః సమ్ృతిమాన్ పర్తిభానవాన్ | 

లౌకికే సమయాచారే కృతకలోప్ విశారదః || 

గురువులు చెపిప్న విషయాలని అవసరమెనపుప్డు సమ్రించగలిగే నేరుప్ ఉందట, సమయసూప్రి త్తో మాటాల్ డగలిగే నేరుప్ ఉందట, ఆచారాలని పెదద్లు ఎలా 

పాటించేవారో అలా పాటించేవాడు. జుఞ్లైనవారిని, సతుప్రుషులని ఎలా రకిష్ంచాలో తెలిసునన్వాడు, ఎవరిని ఎకక్డ ఉంచాలో, ఎవరిని ఎలా నియమించాలో, ఎలా 

ఆరిజ్ంచాలో, ఎలా ఖరుచ్పెటాట్ లో తెలిసునన్వాడు. సంగీత, శిలప్, నృతయ్ములందు ఆరితేరినవాడు. అలాగే లొంగనటువంటి గు లని, ఏనుగులిన్ లొంగతీసుకుని 

వాటిమీద సావ్రి చెయయ్గలిగే శకి త్ ఉనన్వాడు, పర్పంచంలో ఉనన్ అతికొదిద్మంది అతిరథులలో షుట్ డెనవాడు, ఎనిన్ అసత్ర్-శసాలు తెలిసినా నిషాక్రణంగా బాణ 

పర్యోగం చెయయ్నివాడు. 

 

ఇనిన్ గుణములతో అందరినీ సంతోషింప చెయయ్గలిగేవాడు కనుక రాముడంటే దశరథుడికి అంత తి. 

 

ఒకనాడు దశరథుడు, నాకు అంతరికష్ంలో మరియు భూమి మీద ఉతాప్తములు (తోకచుకక్లు, గులకరాళళ్వరష్ం మొదలైనవి) కనిపిసుత్ నాన్యి. నాకు వృదాధ్ పయ్ం 

వసోత్ ంది, ఇంక నేను ఎంతోకాలం బర్తకను. అందుకని నాకు యాతి యమెన, సకలగుణాభిరాముడికి తొందరగా యువరాజయ్ పటాట్ భిషేకం చేసేసేత్ పర్జలందరూ 

సంతోషంగా ఉంటారు అని ఆలోచించి దశరథ మహారాజు తన మం లని, ఇతర రాజులని, పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులని, జానపదులని, అయోధాయ్ పటట్ణవాసులని 

మొదలైనవారందరిని పిలిచి పెదద్  సమావేశం ఏరాప్టు చేశారు. రాముడికి తొందర తొందరగా యువరాజయ్ పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లనే తొందరలో కేయ రాజుకి, జనక 

మహారాజుకి కబురు పంపలేదు. దశరథ మహారాజు కూరుచ్నాన్క, అందరూ తమకి ఏరాప్టు చేసిన సాథ్ నాలలో కూరుచ్నాన్రు. అపుప్డు దశరథుడు ఇలా అనాన్డు 

 

 

 

 



ఇదం శరీరం కృత సయ్ లోకసయ్ చరతా హితం | 

పాణుద్ రసాయ్తపతర్సయ్ చాఛ్యాయాం జరితం మయా || 

ఈ తెలల్టి గొడుగు కింద కొనిన్ వేల సంవతస్రాల నుండి కూరుచ్నాన్ను. ఈ తెలల్టి గొడుగు కింద కూరుచ్ని ఉండగానే నా శరీరానికి వృదాధ్ పయ్ం వచేచ్సింది. ఇపుప్డు నా 

శరీరం వి ంతిని కోరుకుంటుంది, అందుకని మూడులోకాలని శాసించగలిగే శకి త్వంతుడెన నా పెదద్  కుమారుడు రాముడికి యువరాజయ్ పటాట్ భిషేకం చేదాద్ మని 

అనుకుంటునాన్ను, కాని నా అంతట నేను తీసుకునన్ నిరణ్యం కచిచ్తంగా ఉండకపోవచుచ్. రాముడు నా పెదద్  కుమారుడనన్ పకష్పాత బుదిధ్తో నేను ఈ నిరణ్యం 

తీసుకొని ఉండవచుచ్. నేను నాయ్యానాయ్య విచారణ చేసి ఉండకపోవచుచ్. ఈ సింహాసనం మీద కూరుచ్నేవాడు ఈ రాజాయ్నిన్ ధరమ్బదధ్ంగా పాలించాలి, పర్జలని తన 

బిడడ్లుగా చూసుకోవాలి, రాముడు పటాట్ భిషేకానికి అరుహ్ డు అని నేను అనుకుంటునాన్ను, కాని రాముడు అలాంటివాడో కాదో మీరు విచారించండి, నిసప్కష్పాతంగా 

రాగదేవ్షాలు లేకుండా ఆలోచించి నిరణ్యించండి, మీరందరూ కూడా రాముడు పటాట్ భిషేకానికి అరుహ్ డు అని అనుకుంటే పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను, మీరందరూ బాగా 

ఆలోచించి మీ నిరణ్యానిన్ చెపప్ండి అనాన్డు. 

  
అకక్డునన్వాళళ్ందరూ ఒకేసారి సంతోషంతో గటిట్గా "దశరథ మహారాజా! మీరు చెపిప్న పర్తిపాదనకి మేము అంగీకరిసుత్ నాన్ము. వెంటనే రాముడికి యువరాజయ్ 

పటాట్ భిషేకం చేయి. రాముడు పటాట్ భిషేకం చేయించుకొని, ఏనుగు మీద ఎకిక్, తెలల్టి గొడుగు కింద ఊరేగుతుంటే ఎపుప్డూ చూసాత్మా అని మా మనసులు 

తలల్డిలిల్పోతునాన్యి." అని వారందరూ అరిచిన అరుపుకి అకక్డునన్ అంతఃపుర పర్కారం కదిలిపోయిందా అనన్టుగా ఉంది. 

  
ఈ మాటలు వినన్ దశరథుడు సంతోషించి, వాళళ్ని ఒక మాట అడిగాడు. అది ఎమిటంటే "కొనిన్ వేల సంవతస్రములుగా మీ అందరినీ కనన్బిడడ్లుగా చుసుకుంటూ, 

ధరమ్ం తపప్కుండా పరిపాలన చేశాను. ఇవావ్ళ నేను రాముడికి యువరాజయ్ పటాట్ భిషేకం చేసాత్ నంటే, మీలో ఒకక్రు కూడా దశరథా! ఇపుప్డు మీ వలన వచిచ్న లోటు 

ఏమిటి. కొనిన్ వేల సంవతస్రాల నుండి ధరమ్ం తపప్కుండా మమమ్లిన్ తం లా చుసుకునాన్వు అని ఒకక్డు అనలేదు. నా కొడుకుకి యువరాజయ్ పటాట్ భిషేకం చేసేత్ 

చూడాలని ఉందనాన్రు. నేను అనాన్నని మీరు అనాన్రా, నా పాలనలో లోపాలు కనబడాడ్ య, నాకనాన్ గొపప్ గుణములు రాముడిలో కనబడాడ్ య, రాముడు మీకు 

యువరాజుగా ఎందుకు కావాలో చెపప్ండి" అని అనాన్డు. 

  



అపుప్డు వారందరూ 

రామః సతుప్రుషో లోకే సతయ్ధరమ్పరాయణః | 

సాకాష్హ్ మాదివ్నిరవ్ృతోత్ ధరమ్శాచ్పి యా సహ || 

"ఈ సమసత్ లోకములో రాముడు సతుప్రుషుడు, ఆయనకి సతయ్ము-ధరమ్ము కావాలి, అనిన్టికీమించి ధరామ్నిన్ లUని కలిపి ఉంచడం రాముడికి తెలుసు" అనాన్రు. 

 

అలాగే, రాముడిని చూసేత్ పౌరణ్మి నాటి చం డిని చూసినంత ఆహాల్ దంగా ఉంటుంది, భూమికి ఎంత ఓరుప్ ఉందో రాముడికి అంత ఓరుప్ ఉంది, బృహసప్తికి ఎంత 

బుదిధ్ ఉందో రాముడికి అంత బుదిధ్ ఉంది, ఇం డికి ఎంత శకి త్ ఉందో రాముడికి అంత శకి త్ ఉంది. ఇనిన్ గుణములు ఉనాన్యి కనుక మేము రాముడిని రాజుగా 

కోరుకుంటునాన్ము. 

 

అలాగే, "రాముడు ల ణుడితో కలిసి యుదాధ్ నికి వెళితే విజయం చేపటట్కుండా రాముడు రాడు. రాముడు చాలా కాలం యుదధ్ం చేసి అయోధయ్కి తిరిగొసేత్, లోపలికి 

వెళిళ్ సంతోషంగా ఆనందాలలో కాలం గడపడు, ఆయన సాన్నం చేసి వెంటనే ఎనుగో, రథమో ఎకిక్ అయోధయ్లో పర్తి వాళళ్ దగగ్రికి వచిచ్, ముందు ఆయనే 

పలకరించి, కుశల పర్శన్లు వేసాత్డు. పర్తి ఇంటిముందు నుండి వెళుతూ, కనపడడ్  వారందరిని ముందు తాను పిలిచి పర్శిన్సాత్డు. ఎవరయాయ్ ఇలా పర్శిన్ంచే రాజు. 

అటువంటి గుణం నీ కుమారుడిలో ఉంది, అందుకని ఆయన మాకు యువరాజుగా కావాలి " అని అనాన్రు. 

  
అలాగే, "పర్జలు సుఖంగా ఉంటే, తం  సంతోషించినటుట్  సంతోషిసాత్డు. మమమ్లిన్ తం లా ఎంతో మగా చూసుకుంటాడు ( మ అంటే = తాను అనుభవించక 

పోయినా, తనవారు అనుభవిసుత్ ంటే, వారు అనుభవించిన ఆనందానిన్ చూసి తాను ఆనందపడడం). పర్జలకి ఏదనాన్ కషట్ ం వచిచ్ పోయిన తరువాత కూడా, 

రాముడు మాతర్ం పర్జలకు ఈ ఇంతటి కషట్ము వచిచ్నదే అని తలుచుకుని బాధపడుతూనే ఉంటాడు. అసలు ఏమితెలియనటువంటి జానపదులు, లు, పిలల్లు, 

రాముడికి ఏమికానటువంటి వారు రోజూ గుడిలో రాముడు ఆరోగయ్ంగా ఉండాలని, ఆయన మమమ్లిన్ చకక్గా చూడాలి, ఆయన సంతోషంగా ఉండాలని 

రిధ్సుత్ ంటారు. అందుకని రాముడు మాకు రాజుగా కావాలి దశరథ" అనాన్రు వాళళ్ందరూ. 

 



వాళళ్ మాటలు వినన్ దశరథుడు ఎంతో సంతోషించాడు. ఈ చైతర్ మాసంలో పుషయ్మి నకష్తర్ంతో చం డు కలిసి ఉనన్పుప్డు రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేసాత్ నని 

పర్కటించాడు. తరువాత సుమం డిని పిలిచి రాముడిని తీసుకురమమ్నాన్డు, వశిషుఠ్ డిని పిలిచి పటాట్ భిషేకానికి ఏరాప్టుల్  చెయయ్మనాన్డు. అపుప్డు వశిషుఠ్ డు 

అకక్డునన్ వాళళ్ని పిలిచి "మీరు రతాన్లని సిదధ్ం చెయయ్ండి, అలాగే తెలల్టి వసాలని, పేలాలని, చతురంగ బలాలని, ఒక మంచి ఏనుగుని, తెలల్టి గొడుగుని, 

చామరానిన్, నూరు కుంభాలని, బంగారు కొముమ్లునన్ ఎదుద్ ని, పూరిత్గా ఉనన్టువంటి పులి చరామ్నిన్ సిదధ్ం చేసి, వీటనిన్టిని దశరథ మహారాజుగారి అగిన్ గృహంలో 

పెటట్ండి. దావ్రాలనీన్ తోరణాలతో అలంకారం చెయయ్ండి, గంధం కలిపిన నీళళ్తో గడపలని కడగండి, ధూపం వెయయ్ండి, పాలు పెరుగుతో కలిపి ఉనన్ అనాన్నిన్ 

హమ్ణులకి పెటట్ండి, పర్తి ఇంటి మీద పతాకాలు ఎగురవెయయ్ండి, నాటకాలు వేసేవాళళ్ని, పాటలు పాడేవాళళ్ని సిదధ్ంచెయయ్ండి, వేశయ్లు అలంకరించుకొని రావాలి, 

వారు అంతఃపురంలో రెండవ కకష్ వరకే వచిచ్ అకక్డ నిరీకిష్ంచాలి, అనిన్ దేవాలయాలోల్   పర్తేయ్క పూజలు చేయించండి, అభిషేకాలు చేయించండి, పొడవెన కతుత్ లు 

పెటుట్ కునన్ వీరులిన్ సిదధ్ం చెయయ్ండి" అని అనాన్డు. సుమం డు రామచందర్మూరిత్ని ఆ సభకి తీసుకువచాచ్డు. అపుప్డు రాముడు నేను రామవరమ్ని వచాచ్ను 

అని చెపిప్ చెవులు పటుట్ కుని తన శిరసుస్ దశరథుడి పాదాలకి తగిలేటటుట్  నమసాక్రం చేశాడు. రాముడికి ఉనన్ గుణములని చూసిన దశరథుడికి అదద్ంలో తనని 

తాను చుసుకునన్టుట్  ఉంది. అపుప్డు దశరథుడు " రామా! నా యొకక్ శీలమును తెలుసుకునన్, గొపప్ ధరమ్ము కలిగిన, నిరంతరమూ ననున్ అనువరి త్ంచేది అయిన 

నా పెదద్  భారయ్ కౌసలయ్ కుమారుడివి కనుక, అలాగే నీకు గొపప్ గుణములు ఉనాన్యి కనుక నీకు పటాట్ భిషేకం చేదాద్ మని అనుకుంటునాన్ను. నీకు తెలియనివి కావు 

ఈ విషయాలు, అయినా ఒకసారి విను నువువ్ రాజువయాయ్క రెండు వయ్సనాలు వసాత్యి, అవి మనలిన్ నాశనం చేసాత్యి, కావున వాటిని దగగ్రకు రానీకుండా చూసుకో, 

ఆ రెండు వయ్సనాలే కామము మరియు ధము. (కామము వలన నిషాక్రణంగా వేటాడాలనన్ బుదిధ్ పుడుతుంది, జూదమాడదామనన్ బుదిధ్ పుడుతుంది, పగటి 

పూట నిదర్పోవాలనన్ అలవాటు వసుత్ ంది, పరదూషణములని వేరొకరి దగగ్ర కూరుచ్ని వినాలనిపిసుత్ ంది, పగటి పూట అని చూడకుండా తో సంభోగిదాద్ మనిపిసుత్ ంది, 

మదయ్ం తాగాలనిపిసుత్ ంది, పగటి పూట నృతయ్ము చూడాలనిపిసుత్ ంది, గీతములను విందామనిపిసుత్ ంది. అలాగే ధము వలన చాడీలు చెపాప్లనిపిసుత్ ంది, 

సతుప్రుషులని నిరబ్ంధించాలనిపిసుత్ ంది, కపటముగా వేరొకరిని చంపాలనిపిసుత్ ంది, ఇతరులు వృదిధ్లోకి వసేత్ ఓరవ్లేనితనం వసుత్ ంది, ఇతరులలోని గుణాలని 

దోషాలుగా చెపాప్లనిపిసుత్ ంది, ఇతరుల ధనానిన్ అపహరించాలనిపిసుత్ ంది, అవతలివారి మనసుస్ బాధ పడేటటుట్  మాటాల్ డాలనిపిసుత్ ంది, చేతిలో ఒక ఆయుధం 

పటుట్ కొని అవతలవాడిని నిషాక్రణంగా శికిష్ంచాలనిపిసుత్ ంది.) రామ నీకు పుషయ్మి నకష్తర్ంలో పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను, కావున ఈ రోజుకి వెళిళ్ ఉపవాసం చెయియ్ అనాన్డు 

దశరథుడు. 



అందరూ వెళిళ్పోయాక దశరథుడు కూడా వెళిళ్పోయాడు. అంతఃపురానికి వెళాళ్క దశరథుడు సుమం డిని పిలిచి రాముడిని మళిళ్ తీసుకురమమ్నాన్డు. రాముడు 

వచాచ్క దశరథుడు ఇలా అనాన్డు "నేను జీవితంలో అనుభవించని సుఖం లేదు, ఈ శరీరానికి వృదాధ్ పయ్ం వచిచ్ంది, ఎనోన్ యజాఞ్లు చేశాను, పితృ ఋణం, దేవతా 

ఋణం, ఋషి ఋణం ఇలా అనిన్ ఋణాలు తీరుచ్కునాన్ను, నేను చెయయ్వలసిన పని ఏదనాన్ ఉంటే అది నీ పటాట్ భిషేకమే, మీరు ఎందుకింత తొందర 

పడుతునాన్రు అని అడుగుతావేమో. రామా! నాకు పీడకలలు వసుత్ నాన్యి, ఉలక్లు పడుతునాన్యి, ఈ శరీరం పడిపోతుందని నేను బెంగపడడంలేదు, పర్జలు 

దికుక్లేనివారు కాకూడదు, అందుకని నీకు తొందరగా పటాట్ భిషేకం చేసేసాత్ను. నీకు పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లని ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది, ఈ ఆలోచన మారిపోకముందే 

చేసేయయ్ని. భరతుడు చాల మంచివాడు, ఇపుప్డు తన మేనమామ అయినా యుధాజిత్ దగగ్ర ఉనాన్డు, భరతుడు రాక ముందే నీకు పటాట్ భిషేకం చేసేసాత్ను. ఒక 

మంచి పని మొదలుపెటట్గానే విఘాన్లు వసాత్యి, నీ సేన్హితులందరినీ అపర్మతత్ంగా ఉండమను, సీతమమ్తో కలిసి దేవతలని రిధ్ంచి, దరభ్ల(గడిడ్ ) మీద పడుకో" 

అని చెపిప్ పంపించాడు. 

 

దశరథుడు సుమితర్ని చేసుకునాన్ పిలల్లు పుటట్లేదు కాబటిట్ , యవవ్నంలో ఉనన్, సౌందరయ్రాశి, అనిన్ విదయ్లు తెలిసిన కేయని వివాహం చేసుకునాన్డు. ఆ 

సమయంలో కేయ రాజు, నా కూతురికి నీకు పిలల్లు పుడితే వాళళ్కే పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లని అడిగాడు. దశరథుడు అపుప్డు మాట ఇచాచ్డు. అందుకని ఇపుప్డు 

కేయ రాజుని పిలవకుండానే రాముడికి తొందరగా పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లనుకుంటునాన్డు. 

 

రాముడు అంతఃపురానికి వెళిళ్ తన తలిల్ అయిన కౌసలాయ్ దేవితో తన పటాట్ భిషేకం గురించి చెపప్గా, ఆవిడ చాలా సంతోషపడింది, సీతమమ్, ల ణుడు ఎంతో 

ఆనందపడాడ్ రు. తన మి లకి కూడా చెపాప్డు. తరువాత రాముడు దేవతలకి హవిసుస్లు ఇచిచ్, మిగిలిన హవిసుస్ని తినాన్డు (ఉపవాసం అంటే, కడుపు నిండా 

తినేసేత్ కనున్ పడిపోతుంది కాబటిట్ , కనున్ పడిపోనంత సాధివ్క ఆహరం, శరీరం నిలబడడానికి కావలసినంత తిని, ఆ ఓపికతో భగవతారాధన చెయయ్డం ఉపవాసం, 

అనన్ం తినడం మానెయయ్డం ఉపవాసం కాదు). 

 

అయోధాయ్ నగరమంతా చాలా సంతోషంగా ఉనన్ది. 

  



 

 
 

రామునికి యువరాజుగా పటాట్ భిషేకము జరగబోతునన్దని అయోధయ్ పర్జల సంబరములు 



ఆ అయోధాయ్ నగరంలోని పర్జలు రాముడికి పటాట్ భిషేకం జరుగుతుందని ఆనందంగా ఉనాన్రు, అందరి ఇళళ్ముందు కళాళ్పి జలాల్ రు. పటాట్ భిషేకం అయేయ్సరికి 

రా  అవుతుందని చెటల్ని దీపాలతో అలంకరించారు. నటులు, గాయకులూ పాటలు పాడుతూ, నాటాయ్లు చేసూత్  పరమ సంతోషంగా ఉనాన్రు. పర్జలందరూ మంచి 

వసాలు ధరించారు. అందరూ ఆనందంగా సంబరాలు చేసుకుంటునాన్రు. కౌసలయ్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండాపోయాయి. గొపప్ గొపప్ దానాలు చేసింది, 

మహావిషుణ్ వుని ఆరాధన చేసింది. 

 

ముందురోజు రా  రాముడు ఉపవాసం చేసిన వాడె దరభ్ల మీద పడుకునాన్డు. మరుసటి రోజూ ఉదయానేన్ నిదర్లేచి, సాన్నం పూరిత్చేసుకొని, సంధాయ్వందనం 

చేసుకొని బయలుదేరడానికి సిదధ్పడుతునాన్డు. ఆయన రథం ఎకుక్తుండగా చూడాలని రాముడి అంతఃపురం దగగ్రకి వచిచ్న జానపదుల సంఖయ్ ఎంతంటే, 

పదిహేను పకక్న పదిహేను సునాన్లు పెడితే ఎంతో, అంత. అపుప్డే అకక్డికి వచిచ్న వశిషుఠ్ డు అంతమందిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. సముదర్ములో పడవ 

వెళుతునన్పుప్డు నీళళ్ని ఎలా చీలుచ్కొని వెళుతుందో, అలా వశిషుఠ్ డు ఆ జనసమూహం మధయ్నుండి వెళాళ్డు. 

 

అందరూ ఇలా సంతోషంగా ఉనన్ సమయంలో, కుబజ్  (గూని) అయిన మంథర (పుటిట్నపప్టినుండి కేయకి దాసిగా ఉనన్ది) చందర్బింబంలా అందంగా ఉనన్ 

రాజ సాదం పెకి ఎకిక్ంది. ఆనందంగా ఉనన్ ఆ దేశ పర్జలని చూసిన మంథర భరించలేకపోయింది. అపుప్డే అటుగా వెళుతునన్ కౌసలయ్ యొకక్ దాసిని చూసిన 

మంథర ఆమెతో "ఎపుప్డూ ఒకరికి పెటట్ని ఆ కౌసలయ్, ఈనాడు ఇలా గొపప్ గొపప్ దానాలు చేసుత్ ంది ఏంటి "అని అడిగింది. అపుప్డా కౌసలయ్ దాసి" కౌసలాయ్దేవి 

కుమారుడెన రాముడికి పటాట్ భిషేకం జరగబోతోంది, అందుకని కోసల దేశ పర్జలు ఉతస్వాలు చేసుకుంటునాన్రు చూశావా" అని పలికింది. వెంటనే మంథర కేయి 

దగగ్రకి వెళిళ్ంది. 

 

ఒక చకక్ని హంసతూలికాతలప్ం మీద వి ంతి తీసుకుంటునన్ కేయితో మంథర ఇలా చెపప్డం రంభించింది 

 

 



అకష్యయ్ం సుమహదేద్వి పర్వృత త్ం దవ్దివ్నాశనం | 

రామం దశరథో రాజా యౌవరాజేయ్ భిషే తి || 

"నీకు నాశనం రంభమయియ్ంది కా, రాముడికి యువరాజ పటాట్ భిషేకం జరుగుతోంది. పిచిచ్దానా చూశావా, కొదిద్  కాలంలో కౌసలయ్ రాజమాత అవుతుంది. నీ భర త్ 

బహు చతురుడు, హి. వృదాధ్ పయ్ం లో ఉనన్వాడు యవవ్నంలో ఉనన్ నినున్ కటుట్ కుని, తనకి కావలసిన భోగాలను నీవదద్  అనుభవిసూత్ , ఏమి తెలియనివాడిలా, తేనె 

పూసిన కతిత్లా పర్వరి త్సూత్ , నీకు పెదద్  మహోపకారం చేయుటకు సిదధ్పడుతునాన్డు. నీ కుమారుడెన భరతుడు ఉండగా, భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చెయయ్డం మాని 

కౌసలయ్ కుమారుడెన రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేయుటకు నిరణ్యించాడు. గమనించావ కా" అని పలికింది మంథర. ఈ మాటలు వినన్ క ఇలా అని పలికింది" 

 

అయోయ్, అలా అంటావేంటి మంథర, నాకు సంబంధించినంతవరకు రాముడికి భరతుడికి తేడా లేదు, నాకు ఇదద్రూ సమానమే. అందువలన నువువ్ చెపిప్న ఈ వార త్ 

విని నేను పొంగిపోతునాన్ను. రాముడు కౌసలయ్ని ఎలా సేవిసాత్ డో, మమమ్లిన్ కూడా అలానే సేవిసాత్డు. రాముడు కౌసలయ్ని తలిల్గా మిగిలిన వారిని పినతలుల్ లుగా 

ఎనన్డూ చూడలేదు. అటువంటి రాముడికి పటాట్ భిషేకం జరుగుతుందంటే అంతకంటే గొపప్ విషయం ఏమి ఉంటుంది, ఎంత గొపప్ శుభవార త్ని తెచాచ్వు నువువ్. ఈ 

బహుమానం తీసుకో" అని ఒక బహుమతిని ఇచిచ్ంది. 

 

కేయి ఇచిచ్న ఆ బహుమానానిన్ మంథర తీసుకోకుండా విసిరేసి ఇలా అని పలికింది 

 

"మూరుఖ్ రాలా! నేను చెపిప్ంది నీకు అరధ్ం అవవ్డంలేదు, అందుచేత నువువ్ పాముని కౌగలించుకొని పడుకోడానికి సిదధ్పడుతునాన్వు. దశరథుడు నీకు ఇషట్మెన 

పనులే చేసాత్ డని అనుకుంటునాన్వు. నీకు జరుగుతునన్ అనాయ్యానిన్ నువువ్ ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతునాన్వు. రాముడితో పాటు పటాట్ భిషేకానికి యోగయ్త 

ఉనన్వాడు భరతుడొకక్డే. అందుకే రాముడికి భరతుడంటే భయం. అందుకే యువరాజ పటాట్ భిషేకం భరతుడు లేకుండా చూసి రాముడు చేసుకుంటునాన్డు." అని 

పలికింది. 

 



"చేసుకోని, అందులో తపేప్ముంది, రాముడు పరిపాలన చేసిన తరువాత భరతుడు పరిపాలిసాత్డు" అని కేయ అని పలికింది. 

 

అపుప్డు మంథర " పిచిచ్దానా! నీకు అరధ్ం కావడం లేదు, ఒకసారి రాముడికి దశరథ మహారాజు యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేశాక, ఇక జనమ్లో భరతుడు రాజు కాలేడు. 

రాముడు కొనిన్ వేల సంవతస్రములు రాజయ్పాలన చేసాత్డు, తదనంతరం రాముడి పు లు పరిపాలిసాత్రు. నీ కొడుకు ఒకక్నాటికి రాజు కాలేడు. కాని ఒక మాట 

గురుత్ పెటుట్ కో, సుమితర్కి ఉనన్ ఇదద్రు కుమారులలో ఒకడెన ల ణుడు సరవ్కాలములయందు రాముడితోనే ఉంటాడు. అందుకనే రాముడు ల ణుడిని తన దగగ్ర 

ఉంచుకునాన్డు, కాని శ ఘున్డు భరతుడితో ఉంటాడు కనుక శ ఘున్డిని తన దగగ్ర ఉంచుకోలేదు. ఒక పెదద్  చెటుట్ ని నరకాలంటే, ముందు ఆ చెటుట్  చుటూట్  

ఉనన్ పొదలని తీసేయాయ్లి, అపుప్డే ఆ చెటుట్ ని నరకగలము. అలాగే భరతుడిని తీసేయాయ్లంటే భరతుడితో ఉంటునన్ శ ఘున్డిని కూడా తీసెయాయ్లి. అందుకని 

అవసరం ఉనాన్ లేకునాన్ శ ఘున్డిని భరతుడితో పంపించి ఇదద్రినీ లేకుండా చేశాడు రాముడు. అకసామ్తుత్ గా యువరాజ పటాట్ భిషేకానిన్ తన తం కి చెపిప్ 

పర్కటించాడు. ఇలాంటి విషయాలోల్  రాముడు చాలా తెలివెన వాడు. పర్జలందరి మదద్తుత్  కూడబెటుట్ కునాన్డు. వాళళ్ందరితో రాముడు రాజు కావాలని ఆమోదం 

పొందాడు. భరతుడు ఇకక్డే ఉంటే రోజూ తన తం కి సేవ చేసేవాడు, అపుప్డు దశరథుడికి భరతుడి మీద మ పెరిగేది. అలా జరగకుండా ఉండడానికే భరతుడిని 

రాజయ్ం నుండి పంపించేసాడు రాముడు. రాముడు రోజూ పితృసేవ, పితృసేవ అని దశరథుడి చుటూట్  తిరిగి పటాట్ భిషేకం పొందుతునాన్డు. రాముడికి ల ణుడితో 

సమసయ్లు ఉండవు, కావున భరతుడిని అయోధయ్కి రాకముందే మటుట్ పెటేట్సాత్డు. అందుకని కా నా మాట విని నీ కొడుకుని అయోధయ్కి రానివవ్కు. అటునుండి 

అటు అరణాయ్లకి పారిపొమమ్ని చెపుప్. ఒకసారి రాముడికి పటాట్ భిషేకం అయితే పర్జలకి ఆయన మీద ఉనన్ నమమ్కం ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇంక రాజయ్ంలో తనకి 

శ వరగ్ం అనేది లేకుండా చేసుకుంటాడు. 

పాత్ ం సుమహతీం తిం పర్తీతాం తాం హతదివ్షం | 

ఉపసాథ్ సయ్సి కౌసలాయ్ం దాసీవతత్ ం కృతాఞజ్ లిః || 

ఇనాన్ళుళ్ అందగతెత్ననన్ అహంకారంతో, భర త్ని కొంగుకి ముడేసుకునాన్ననన్ అతిశయంతో కౌసలయ్తో పర్వరి త్ంచావు. ఇపుప్డు కౌసలయ్ నీకు పాఠం చెపప్డం 

రంభిసుత్ ంది. కౌసలయ్ రాజమాత అవుతుంది, నువేవ్మో అడవులు పటిట్  పారిపోయిన వాడికి తలిల్వి. అపుప్డు నువువ్ దశరథుడికి భారయ్గా కాదు కౌసలయ్కి దాసిగా 

బతకాలి. అనన్ంకోసం రోజూ కౌసలయ్ దగగ్రికి వెళిళ్ వంగి దండం పెటాట్ లి " అని మంథర కేయతో అని పలికింది. 

  



మంథర చెపిప్న ఈ మాటలు వినన్ కేయ మనసులో దురాలోచన పర్వేశించింది. ఆమె వెంటనే మంథరతో "నేనూ నా కొడుకు ఈ ఉపదర్వం నుండి 

బయటపడాలంటే ఏమి చెయయ్మంటావు" అని అడిగింది. అపుప్డు మంథర ఏమి చెపిప్ందంటే 

అదయ్ రామమితః కిష్పర్ం వనం పర్సాథ్ పయామయ్హం | యౌవరాజేయ్ చ భరతం కిష్పర్మేవాభిషేచయే || 

"ఏ రాముడు తన గుణములు చేత, పితృవాకయ్ పరిపాలన చేత, తం ని సేవించడం చేత రాజాయ్నిన్ పొందుతునాన్డో, ఆ రాముడిని పధాన్లుగు సంవతస్రములు 

జటలు కటుట్ కొని, నారచీరలు కటుట్ కొని దండకారణాయ్నికి పంపాలి. నీ కొడుకుకి అదే ముహూరాత్నికి పటాట్ భిషేకం చేయించాలి. రాముడు పధాన్లుగు సంవతస్రములు 

అరణాయ్లకి వెళళ్డం వలన నీ కొడుకు సింహాసనం మీద కూరొచ్ని పర్జలందరిలోను మంచి మదద్తుత్  సంపాదిసాత్డు. నీ కొడుకు పర్జల గుండెలోల్  బాగా పాతుకుపోతాడు. 

తరువాత రాముడు తిరిగొచిచ్నా తనకి ఎదురుతిరగకుండా తపిప్సాత్డు. కాబటిట్  రాముడిని పధాన్లుగు సంవతస్రములు అరణాయ్లకి పంపడం, నీ కొడుకిక్ పటాట్ భిషేకం 

చేయడం, ఈ రెండు వారాలని అడుగు" అని చెపిప్ంది. 

 

"మంథరా! నా కొడుకిక్ యువరాజ పటాట్ భిషేకం, రాముడికి అరణయ్వాసం ఎలా కలుగుతుంది" అని కేయ మంథరని అడిగింది. అపుప్డా మంథర "ఆ, నీకు తెలీదా 

ఏంటి, నా నోటితో చెపిప్ంచాలని చూసుత్ నాన్వు. ఒకనాడు ఇం డికి వెజయంత నగరంలో తిమిధవ్జుడు (శంబరాసురుడు) అనే రాకష్సుడితో యుదధ్ం వచిచ్ంది. ఆ 

యుదధ్ంలో ఇం డు ఒకక్డే గెలవలేక దశరథుడి సహాయం అడిగాడు. అయితే దశరథుడు అనిన్ విదయ్లు తెలిసునన్ నినున్ కూడా తనతో పాటు తీసుకు వెళాళ్డు. ఆ 

తిమిధవ్జుడు దశరథుడిని బాగా కొటేట్సరికి, భర త్ని రకిష్ంచుకోవడం కోసం సారధయ్ం చేసుత్ నన్ నువువ్ దశరథుడిని రాకష్సుల నుండి తపిప్ంచి దూరంగా తీసుకెళాళ్వు. 

అకక్డ సేదతీరుతునన్ మీ మీద రాకష్సులు మళిళ్ దాడిచెయయ్గా, నువువ్ వాళళ్నుండి తపిప్ంచుకొని మళిళ్ వేరొక చోటికి తీసుకెళాళ్వు. అలా రెండుసారుల్  రకిష్ంచడం 

వలన దశరథుడు నీకు రెండు వరాలిసాత్ను కోరుకోమనాన్డు. కాని అపుప్డు నువువ్ ఏమి కోరికలు లేవని అడగలేదు, అవసరమెనపుప్డు అడుగుతాననాన్వు. నువువ్ 

మరిచిపోయావేమో, ఈ విషయాలని నాకు చెపిప్ంది నువేవ్. ఎపుప్డెనా అడుగుతాననాన్వుగా, ఇపుప్డు సమయం వచిచ్ంది, ఆ రెండు వరాలు అడుగు. నువువ్ అడిగితే 

ధరామ్నికి కటుట్ బడే దశరథుడు మాట తపప్డు." అని చెపిప్ంది. 

 



 

 
 

మంథర కమమ్తో దశరథ మహారాజుని రెండు వరములు కోరమని చెపుప్ట 



ఈ మాటలు వినన్ కేయ పరమసంతోషంతో "ఓ మంథరా! నువువ్ గూనితో ఒంగి, తలూపుతూ మాటాల్ డుతుంటే గాలికి కదులుతునన్ తామర పువువ్లా ఉనాన్వే. 

భరతుడికి పటాట్ భిషేకం అవవ్గానే నీ గూనికి బంగారు తొడుగు చేసాత్ను, బంగారపు బొటుట్  చేయిసాత్ను, రాజుల బురర్లోల్  ఎనిన్ ఆలోచనలు, తం లు ఉంటాయో 

అవనీన్ నీ గూనిలో ఉనాన్యి" అని పలికింది. అపుప్డా మంథర నాతో మాటాల్ డడం కాదమామ్, నువువ్ పెటుట్ కునన్ ఆభరణాలు, కటుట్ కునన్ పటుట్ చీర అవతల పారేసి, 

ఒక ముతక వసత్ర్ం కటుట్ కొని కోపగృహంలో నేల మీద పడుకో, అపుప్డు దశరథుడు వచిచ్ నీకు వ లు, ముతాయ్లు, రతాన్లు ఇసాత్ నంటాడు. ఆయన మాటలకి నువువ్ 

లొంగిపోకు, మంకుపటుట్  పటిట్  రెండు వరాలు ఇసాత్ వా చసాత్వా అని నిలదియియ్ అని పలికింది. అయితే కోపగృహం నుండి ఆనందంతో వసుత్ నన్ కేయనో, లేకపోతే నా 

శవానోన్ చూసాత్వు నువువ్ అని ఆ కేయ అలంకారాలనీన్ తీసేసి లోపలికి వెళిళ్ పడుకుంది. 

 

అటుపకక్ దశరథుడు పటాట్ భిషేకానికి చెయయ్వలసిన పనులని పురమాయిసూత్  తనకి అతయ్ంత యమెన కేయకి సవ్యంగా తానే ఈ శుభవార త్ చెపాప్లని కేయ 

మందిరానికి వచాచ్డు. ఎపుప్డూ నెమళుళ్, హంసలు, సంగీత ధవ్నులు, పాటలు పాడేవారు, హంసతూలికాతలాప్లు, ముతాయ్లతో కటిట్న పరదాలతో రమణీయంగా 

ఉండే ఆ మందిరంలో కేయ ఎకక్డా కనపడలేదు.  కేయ కనపడకపోయేసరికి అకక్డునన్ దాసిని అడుగగా, కమమ్ ఎందుకనో కోపగృహంలో నేలమీద పడి 

ఉందనాన్రు ఆ దాసీలు. దశరథుడు గబగబా ఆ కోపగృహం వెపు వెళాళ్డు. అకక్డికి వెళేల్సరికి కేయ నేలమీద పడిఉండడం చూసి తటుట్ కోలేకపోయాడు. అపుప్డు 

దశరథుడు కేయతో ఇలా అనాన్డు  

" కేయ, నీకు ఎమనాన్ వాయ్ధి వచిచ్ందా, అనారోగయ్ంతో ఉనాన్వా, మన రాజయ్ంలో ఎందరో గొపప్ గొపప్ వెదుయ్లు ఉనాన్రు, వారందరిని పిలిపిసాత్ను, నువువ్ అలా 

పడిఉంటే నా హృదయం చాలా తలల్డిలిల్పోతుంది, నీ మనసుస్లో ఏదనాన్ కోరిక ఉంటే చెపుప్, తపప్క తీరుసాత్ను.  

అవధోయ్ వధయ్తాం కో వా కో వా వధోయ్ విముచయ్తాం | 

దరిదర్ః కో భవేదాఢోయ్ దర్వయ్వానావ్పయ్కిఞచ్నః || 

ఒకవేళ చంపవలసిన వయ్కి త్ మీద నువువ్ పర్సనున్రాలివెతే చెపుప్ వాడిని వదిలిపెటేట్సాత్ను. అలాగే చంపవలసిన అవసరం లేని వయ్కి త్ మీద నీకు కోపం వసేత్ చెపుప్ వాడిని 

చంపేసాత్ను. నీకు ఒక దరి డి మీద పర్సనన్త కలిగితే చెపుప్ వాడిని ఐశవ్రయ్వంతుడిని చేసాత్ను. ధనవంతుడి మీద నీకు కోపం వసేత్ చెపుప్ వాడిని కష్ణంలో దరి డిని 

చేసాత్ను. నేను, నా భారయ్లు, నా రాజయ్ం, నా పరివారం అందరం నీ అధీనం క. నీ కోరికెంటో చెపుప్, దానిన్ తపప్కుండా తీరుసాత్ను" అనాన్డు. 



 

 

 
 

మందర మాటలను నమిమ్న కమమ్ అలకాగృహంలో ఉండగా దశరథ మహారాజులో ఆందోళన 

 

 



  

శోకాగృహములో అలిగి ఉనన్ కమమ్ను దశరథ మహారాజు  

శాంతింప చేయుటకు పర్యతిన్ంచుట 

కమమ్ దశరథునితో రెండు వరములు కోరుట 



నా కోరిక ఏంటో నీకు చెపేత్, నువువ్ ఇలాంటి కోరిక కోరావేంటని అంటావు, కాబటిట్  ముందు నా కోరికలని తీరుసాత్ నని పర్మాణం చేసేత్ అపుప్డు నా కోరికేంటో చెపాత్ను 

అని కేయ అని పలికింది. 

 

అపుప్డు దశరథుడు " ఎవరిని నేను ఒకక్ కష్ణం చూడకపోతే నా ణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయో, ఎవరిని విడిచి ఉండలేనో, ఎవరి మాట నా చెవిన పడకపోతే నా 

ణాలు ఉండవో అటువంటి రాముడి మీద ఒటుట్  పెటిట్  చెపుత్నాన్ను క, నువువ్ అడిగిన కోరికలు తపప్కుండా తీరుసాత్ను" అనాన్డు.  

 

అపుప్డా క "రాజు చెపిప్న మాటని మీరు వింటునాన్రు కదా ఓ రా  దేవతలారా!, పగటి దేవతలారా!, గృహ దేవతలారా!, సూరుయ్డా, చం డా, సమసత్ దేవతలారా, 

భూమి, అషట్దికాప్లకులార, మీరందరూ నా తరపున సాకిష్. నేను కోరికలు కోరిన తరువాత ఆ కోరికలు తపప్కుండా ఇసాత్ నని రాజు నాకు మాట ఇచాచ్డు. రాజా, జాఞ్ పకం 

తెచుచ్కో, ఒకనాడు శంబరాసురుడు మీదకి యుదాధ్ నికి వెళాళ్ము, అపుప్డు నేను నినున్ రెండు సారుల్  రకిష్ంచాను, అపుప్డు నువువ్ నాకు రెండు వరాలిచాచ్వు. ఆ రెండు 

వరాలని ఇపుప్డు అడుగుతునాన్ను అని 

అభిషేకసమారంభఓ రాఘవసోయ్పకలిప్తః | 

అనేనెవాభిషే కేణ భరతో మేభిషిచయ్తాం | 

నవ పఞచ్ చ వరాష్ ణి దణడ్కారణయ్మా తః | 

చీరాజినజటాధారీ రామో భవతు తాపసః | 

భరతో భజతామదయ్ యౌవరాజయ్మకణట్ కం || 

"ఏ రాముడికి యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేదాద్ మని నువువ్ సమసత్ సంభారములు తెచిచ్ సిదధ్ం చేసావో అదే ముహూరాత్నికి భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లి. 

పటాట్ భిషేకం చేయించుకోవలసిన రాముడు తొమిమ్ది+అయిదు సంవతస్రములు దండకారణాయ్నికి వెళిల్ నారచీర, జటలు కటుట్ కొని, మాంసాహారం తినకుండా, తపసివ్ 

లాగ బతకాలి"  అని పలికింది. 



 

 
 

కమమ్ దశరథ మహారాజుని రామపటాట్ భిషేక ముహూరాత్నికి భరతుడికి పటాట్ భిషేకము జరగాలని, రాముడు తొమిమ్ది+అయిదు సంవతస్రములు 

నార చీరలు దరించి, జటలు కటుట్ కుని తపసివ్ వలే జనవాసములకు దూరముగా అరణయ్ములలో జీవించాలని రెండు వరములు కోరుట. 



( తాయుగ ధరమ్ం పర్కారం 14 సంవతస్రములు రాజాయ్నికి దూరమెన వయ్కి త్ తిరిగి రాజు కాలేడు, అందుకని క రాముడిని 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసానికి 

వెళళ్మనన్ది. కాని ఎవరియందు కామ ధాలు అతిగా పర్కాశిసాత్యో, వాళళ్ని దేవతలు ఆవహించి దెవకారయ్ నిమితత్ము వాడుకుంటారు. అందుకే దేవతలు 

కేయను ఆవహించి ఆమెతో 14 అనిపించకుండా 9+5 (నవ పఞచ్ చ వరాష్ ణి) అనిపించారు, కేయ అలా అనడం వలన రాముడు రావణసంహారణ అనంతరం 

రాజారాముడిగా పటాట్ భిషేకం పొందాడు అని పెదద్లు చెపాత్రు.) 

 

అపప్టిదాకా ఎంతో సంతోషంగా ఉనన్ దశరథుడు ఈ మాట వినగానే స హ కోలోప్యి ఉనన్ చోటనే కూలబడాడ్ డు. తరవాత అకక్డినుండి నేల మీద పడాడ్ డు. ఆయన 

అలా పడిపోతే కేయ కనీసం లేపలేదు. కొంతసేపటికి తేరుకునన్ దశరథుడు, "ఎంతమాట అనాన్వు క. జీవితంలో ఇటువంటి మాట వినవలసి వసుత్ ందని నేను 

ఎనన్డూ అనుకోలేదు. రాముడు నీకు చేసిన అపకారమేమిటి. రాముడు ఎనన్డూ కౌసలయ్ని ఒకక్దానేన్ మా అమమ్ అని సేవ చెయయ్లేదు, కౌసలయ్ని చూసినటేట్  నినున్, 

సుమితర్ని చూశాడు. ఎనన్డూ మాట తపప్లేదు రాముడు. రాముడి గురించి వయ్తిరేకంగా మాటాల్ డేవారు ఈ కోసల దేశంలో ఎవరూ లేరు. నీ దగగ్రికి ఎపుప్డు వచిచ్నా 

రాముడికి పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లి, నాకు భరతుడికి రాముడికి తేడా లేదు అనేదానివి కదా, మరి ఇపుప్డు నువువ్ ఎవరి చెపుప్డు మాటలు విని ఇలా 

మాటాల్ డుతునాన్వు. గురువులకి ఎంతో సేవ చేసిన నా రాముడు హాయిగా హంసతూలికా పానుప్లమీద నిదురించవలసిన వాడిని నువువ్ ఎందుకని తపసివ్ లాగ 

జటలు కటుట్ కొని అడవులోల్  దొరికే తేనె, కందమూలాలు తిని, చెటల్  కింద పడుకొమమ్ని కోరుకునాన్వు. ఇదంతా ఊహించి నేను బతకగలనా. నేను ఇపుప్డు జీవితంలో 

చిటట్చివరి దశకి వచాచ్ను క, అందుకని రాముడిని విడిచిపెటిట్  నేను ఉండలేను, కావాలంటే కౌసలయ్ని వదిలిపెటట్మను, సుమితర్ని వదిలిపెటట్మను, నా ణాలే 

వదిలెయయ్మను, ననున్ సింహాసనం మీద నుండి దిగిపొమమ్ను, ఈ కోరికలనీన్ తీరుసాత్ను. నీ పాదములు పటిట్  రిధ్సుత్ నాన్ను క, రాముడిని పధాన్లుగు ఏళుళ్ 

పంపించెయయ్మని అనదుద్ . 

 

రాముడిని నేను పంపించేసేత్, సీతమమ్ నా దగగ్రకు వచిచ్, మామగారు నా భర త్ ఏ తపుప్ చేసాడని ఆయనని అడవులకు పంపించారు అని ఏడుసూత్  ననున్ పర్శిన్సేత్, 

నేను ఏ సమాధానం చెపప్గలను. రాముడే కనుక అడవులకు వెళితే నేను బతకలేను, శవమె కిందపడతాను , నువువ్ వెధవాయ్నిన్ పొంది దికుక్లేని దానివి అవుతావు. 

కావున ననున్, నీ మంగళాయ్నిన్ కాపాడుకో. రాముడు భరతుడికి ఏ అపకారము చెయయ్డు. నినున్ కనన్తలిల్ని చూసినటుట్  చూసాత్డు.  



నీకు ఎవరో లేనిపోని విషయాలు నూరిపోశారు. నేనే కనుక రాముడిని అడవులకు పంపితే, ఏ తపుప్ చెయయ్ని రాముడిని అడవులకు ఎలా పంపగలిగావు, నినున్ 

మేము ఎలా నమమ్ము అని సుమితర్ అంటుంది, అపుప్డు నేను ఏ సమాధానం చెపప్ను. అరవె వేల సంవతస్రములు రాజయ్పాలనం చేసిన నేను బయటికి 

వెళుతుంటే, పటట్పగలు సురాపానం చేసిన హమ్ణుడు నా పకక్న వెళుతూ, యవవ్నంలో ఉన భారయ్ మాటకోసం ధరామ్తుమ్డెన కొడుకుని అడవికి పంపించి 

బతుకుతునన్వాడు ఈ దశరథుడని దెపిప్పొడుసాత్డు. ఆనాడు నేను బతికినా చనిపోయినటేట్ , నాకు అటువంటి అపకీరి త్ తేవదుద్ . ననున్ ఒక తలిల్ -బిడడ్ని చూసినటుట్ , ఒక 

అకక్-చెలెల్లు అనన్దముమ్లని చూసినటుట్ , ఒక దాసి యజమానిని చూసినటుట్  చూసింది కౌసలయ్. అపారమెన సుగుణాభి రాముడికి తలిల్ అయియ్ంది కౌసలయ్, అయినా 

నేను కౌసలయ్ని ఒకక్నాడు సతక్రించలేదు. ఎందుకో సతక్రించలేదో తెలుసా, నీకు కోపంవసుత్ ందని సతక్రించలేదు. నేను ఎనన్డూ వారి గృహాలకి వెళళ్లేదు, కేవలం 

నీయందే తి పెటుట్ కొని బర్తికాను. నేను వృధాయ్పయ్ంలోకి వెళుతునాన్ను కనుక ఎకుక్వ కాలం బతకలేను అందుకని రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేయుటకు 

ఒపుప్కునాన్ను. 

 

ఆ రాముడే అరణాయ్లకి వెళిళ్ననాడు నేను మరణిసాత్ను, నేను మరణించానని తెలిసి కౌసలయ్ కూడా మరణిసుత్ ంది, నేనూ కౌసలయ్ మరణించాక ఈ రాజయ్ం సంతోషంగా 

ఉండలేదు. నువువ్ భరతుడికి రాజయ్ం ఇవావ్లని చూసుత్ నాన్వు, కాని భరతుడు రాజయ్ం తీసుకుంటాడని నేనూ అనుకోను. చిటట్చివరికి అందరిచేత అపవాదు పొందిన 

దానివె, దికుక్లేని దానివె, నీ బాధ చెపుప్కోడానికి భర త్ లేక విధవవెపోతావు. రాముడిని అడవులకు పంపితే నేను చనిపోతాను. నేను చనిపోయాక సవ్రాగ్ నికి వెళితే, 

అకక్డునన్ ఋషులు, మహరుష్ లు ననున్ పిలిచి రాముడెలా ఉనాన్డని ఆడిగితే నేను ఏమి చెపప్గలను. నువెవ్వడివి నానన్ ననున్ అడవులకు పంపించడానికి అని 

ననున్ రాముడు దు చేసేత్, నేను చాలా సంతోషపడిపోతాను. కాని నా రాముడు అలా చెయయ్డు, నానన్! నువువ్ చెపాప్వు అందుకని నేను అరణాయ్లకి వెళుతునాన్ను 

అని అంటాడు, అది నేను తటుట్ కోలేను, రాముడు అరణాయ్లలో కషాట్ లు పడుతుంటే నేను ఇకక్డ సుఖంగా ఎలా ఉండగలను. నిజంగా రాముడు అరణాయ్లకి 

వెళిళ్పోవడం భరతుడి కోరికే అయితే, నా శరీరం పడిపోయాక నాకు తరప్ణ పెటట్కూడదు, ఉదక య చెయయ్కూడదు, నువువ్ నా శవానిన్ ముటుట్ కోకూడదు. ఇపప్టి నా 

మించిపోయింది లేదు, నీ రెండు కోరికలని ఉపసంహరించుకో, నేను అడుగుతునాన్నని కాదు, ఒక ముసలివాడు, ఎందుకూ పనికిరాని వాడు అడుగుతునాన్డని 

నాకు నువువ్ బికష్ పెటుట్ , రాముడిని చూసూత్  చనిపోయే అదృషాట్ నిన్ నాకు ఇవువ్", దశరథుడు అలా చెపుప్తూ కేయ పాదాల మీద పడబోగా, తన పాదాల మీద 

పడుతునాన్డని తెలిసి కేయ పకక్కు జరగగా, దశరథుడి శిరసుస్ నేలకు తగిలి, స హ కోలోప్యి పకుక్కు దొరిల్ పడిపోయాడు. 



కొంతసేపటికి దశరథుడికి తెలివి వచాచ్క కేయ ఇలా అని పలికింది "ఏమయాయ్! ఇకాష్వ్కువంశములో జనిమ్ంచానంటావు, సతయ్-ధరమ్ములు పాటిసుత్ నాన్నంటావు, రెండు 

వరాలు ఇచాచ్ననాన్వు, ఆ రెండు వరాలు నేను అడిగే సరికి నీకింత కషట్ ం కలిగిందా. ఎవరెనా వచిచ్ రాముడేడని అడిగితే దండకారణాయ్నికి పంపించానని చెపప్లేను 

అని అంటునాన్వు కదా, మరి ఆనాడు నేను నీకు రెండుసారుల్  ణబికష్ పెడితే బతికినవాడివి, అలాంటి బతుకిచిచ్న కేయకి రెండు వరాలివవ్డం మానేసి 

అమాయకురాలిని చేసి వంచించినవాడు అని లోకము పిలవదా. వరాలు ఇవవ్డానికి ఎందుకు వెనకడుగు వేసుత్ నాన్వు. 

 

నీ వంశంలోని వారు ఉతత్మ గతులకి వెళాళ్లా, ఒకనాడు డేగ రూపంలో ఉనన్ ఇం డు పావురం రూపంలో ఉనన్ అగిన్ని తరుముతూ రాజు దగగ్రికి వచాచ్రు. ఆ 

పావురం రాజు కాళళ్ మీద పడితే, రాజు ఆ పావురానికి శరణిచాచ్డు. ఆ పావురానికి శరణిచాచ్వు బాగానే ఉంది, మరి నా ఆహారం సంగతేంటని అడిగాడు డేగ రూపంలో 

ఉనన్ ఇం డు, ఆ రాజు యొకక్ ధరమ్నిషఠ్  తెలుసుకుందామని. నీకు పావురం మాంసం కావాలి కనుక ఆ మాంసం నేనిసాత్ను అని, పావురానిన్ తకెక్టలో ఒక పకక్ 

పెటిట్ , మరొకపకక్ తన శరీరం నుండి కోసిన కొంత మాంసానిన్ పెటిట్ , ఆ మాంసానిన్ ఇచిచ్నవాడు నీ వంశంలో పుటిట్న శిబి చకర్వరి త్. అలాగే ఒకనాడు అలరుక్డి దగగ్రికి 

ఇం డు హమ్ణ రూపంలో వచిచ్ నిలబడితే, నీకేమి కావాలో కోరుకోమనాన్డు రాజు. అయితే నీ కళళ్ని ఇచేచ్సాత్ వ అనాన్డు ఆ హమ్ణుడు. ఇసాత్ ననాన్డు కాబటిట్  తన 

రెండు కళళ్ని తీసి ఇచాచ్డు అలరుక్డు. అలాంటి వంశంలో పుటిట్  రెండు వరాలు భారయ్కి ఇసాత్ నని చెపిప్ ఇవవ్కుండా తపిప్ంచుకు తిరగడానికి నీకు సిగుగ్ గా లేదా. 

 

దురమ్తే! ధరామ్నిన్ వదిలేసి, రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేసేసి నువువ్ కౌసలయ్తో రోజూ కులుకుదామని అనుకుంటునాన్వా. నీ బతుకేంటో నాకు తెలీదనుకునాన్వా. నాకు 

రెండు వరాలు ఇచిచ్ తీరాలిస్ందే. నువువ్ రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేసేత్, కౌసలయ్ రాజమాత అయితే, నేను కౌసలయ్కి నమసాక్రం చేసాత్ నని అనుకుంటునాన్వా, ఒకక్నాటికి 

అది జరగదు. నేను ణాలైనా విడిచిపెడతాను కాని ఒకక్నాటికి కౌసలయ్కి నమసాక్రం చెయయ్ను. నా రెండు వరాలు నాకు ఇవావ్లిస్ందే " అని అని పలికింది. 

 

అపుప్డు దశరథుడు " ఒకవేళ ఇదే నీ పటుట్ దల అయితే, నువువ్ నేలమీద పడి ముకక్లయిపో, నువువ్ నిలువునా మండిపో, సరవ్నాశనమయిపో నీ కోరిక మాతర్ం నేను 

తీరచ్ను, ఎందుకంటే నువువ్ ధరమ్బదధ్మెన కోరిక కోరలేదు. లోకమంతా ఎవరిని రాజుగా కోరుకుంటుందో, ఎవరిమీద లోకమంతా ఒక అపవాదు వెయయ్లేదో అటువంటి 

మహాతుమ్డిని ఎటువంటి కారణం లేకుండా అరణాయ్లకి పంపమంటునాన్వు. నువువ్ నాశనమయిపోయినా సరే, నేను మాతర్ం నీ కోరిక తీరచ్ను " అనాన్డు. 



అలా కేయతో ఏడిచ్ ఏడిచ్ మాటాల్ డుతూ దశరథుడు అపప్టికి 15 సారుల్  స హతపాప్డు. అలా ఏడుసూత్  కేయతో, "రాముడు దండకారణాయ్నికి వెళితే ఎంత 

కషట్మొసోత్ ందో, పర్జలు ఎంత తలల్డిలిల్పోతారో నువువ్ ఊహించలేకపోతునాన్వు. నేను అదృషట్ వంతుడిని అయితే, అసలు రాముడిని అరణాయ్లకి వెళుళ్ అనన్ మాట 

అనకుండా ఇపుప్డే మరణించాలని కోరుకుంటునాన్ను. మరొకక్సారి నీ పాదాలు పటుట్ కుంటాను" అని మళీళ్ కేయ పాదాల మీద పడబోగా, ఆవిడ మళిళ్ తపుప్కుని  

తవ్ం కతథ్సే మహా రాజ సతయ్ వాదీ ద్ఋఢ వర్తః | 

మమ చ ఇమం వరం కసామ్త్ విధారయితుం ఇచచ్సి || 

"సతయ్ం, ధరమ్ం అని అంటావు, సతాయ్నికి ధరామ్నికి కటుట్ బడాడ్ నంటావు, రోజూ ఇనిన్ పర్గలాభ్లు చెపాత్ వు. రెండు వరాలు నేను అడిగితే ఇంత బాధపడుతునాన్వు, మాట 

తపుప్తునన్ది నువువ్ కాదా" అని అడిగింది. 

 

అలా ఆ రా  దశరథుడు ఎంత బతిమాలీనా కేయ ఒపుప్కోవడంలేదు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఆయన కళళ్నీన్ ఉబిబ్పోయాయి. జుటుట్  చెరిగిపోయింది. నీరసం వచిచ్ంది. 

అపుప్డాయన 

"ఓ రా !, నాకు నువవ్నాన్ ఒక వరం ఇవువ్. ఈ రా ని ఇలాగే ఉండని, తెలవారనివవ్మాకు. తెలల్వారితే రాముడితో నేను ఏమి మాటాల్ డను?, అందుకని నువువ్ ఇలాగే 

ఉండిపో. వదుద్ లే నువువ్ తొందరగా వెళిళ్పో, ఎందుకంటే ఇలా చీకటిగానే ఉంటే నేను ఇకక్డే ఉండాలిస్వసుత్ ంది, నేను అంతసేపు ఈ కేయని చూసూత్  ఉండలేను, 

కాబటిట్  నువు తొందరగా తెలవారిపో" అంటూ తాను ఏమి మాటాల్ డుతునాన్డో తెలియని ఉనామ్ద సిథ్తికి వెళిళ్పోయాడు. 

 

మెలల్గా తెలల్వారుతోంది 

 

అపుప్డు కేయ "ఇపుప్డు తెలల్వారుతోంది, రాముడు నీ ఆశీరావ్దం కోసం వసాత్డు. రాముడిని చూసిన తరువాత పుతర్వాతస్లయ్ంతో మాట మారిచ్నా, భరతుడికి రాజయ్ం 

ఇవవ్కపోయినా, రాముడిని అరణాయ్లకి పంపకపోయినా విషం తాగి ఇదే గదిలో చనిపోతాను" అని పలికింది. 

అపుప్డు దశరథుడు 



యః తే మంతర్ క్ఋతః పాణిర్ అగౌన్ పాపే మయా ధ్ఋతః | 

తం తయ్జామి సవ్జం చైవ తవ పుతర్ం సహ తవ్యా || 

"నువువ్ ననున్ ఇంత బాధపెటాట్ వు కాబటిట్ , ఏ రాముడిని చూసి చనిపోతాను అంటే ఆ వరం కూడా ఇవవ్లేదు కనుక, మంతర్పూరవ్కంగా ఏ అగిన్ సమకష్ంలో నీ 

పాణిగర్హణం చేశానో, అటువంటి నినున్ ఇపుప్డే విడిచిపెడుతునాన్ను. ఇక నువువ్ నాకు భారయ్వి కావు. నువువ్ నీ కొడుకు కలిసి రాజయ్ం ఏలుకొండి. ఎవడికోసమెతే 

నువువ్ ఇంత దారుణానికి దిగాజారవో ఆ కొడుకుని కూడా వదిలేసుత్ నాన్ను. భరతుడు నా శరీరానిన్ ముటుట్ కోకూడదు" అనాన్డు. 

 

అలా తెలల్వారగానే పటాట్ భిషేకానికి చెయాయ్లిస్న ఏరాప్టల్నీన్ చేసుత్ నాన్రు, హమ్ణులూ, జానపదులు, సామంతరాజులు మొదలైన వాళళ్ందరూ రాజు కోసం 

ఎదురుచూసుత్ నాన్రు. అపుప్డు సుమం డు దశరథ మహారాజుని కలుదాద్ మని లోపలికి వెళిళ్, మాతలి ఇం డిని ఎలా నిదర్లేపుతాడో, సూరుయ్డు సమసత్ లోకాలని 

ఎలా తన కిరణముల చేత నిదర్లేపుతాడో నేను నినున్ అలా నిదర్లేపుతునాన్ను, కాబటిట్  ఓ మహారాజ నిదర్లేచి బయటకి రా అని అనాన్డు. యువరాజ పటాట్ భిషేకం 

కోసం అందరూ బయట వేచి ఉనాన్రు, ఏమి చెయయ్మంటారు అని సుమం డు దశరథుడిని అడుగగా, దశరథుడు మాటాల్ డలేక, కనున్ల నుండి నీటి ధారలు 

పడిపోతుండగా మరోసారి స హ తపిప్ పడిపోయాడు. రాజు ఇలా పడిపోయాడు ఎమిటని సుమం డు కేయని అడుగగా 

  
"ఏమిలేదయయ్ సుమంతర్! రాముడికి పటాట్ భిషేకం అనన్ సంతోషంలో ఆయనకి రా  నిదర్పటట్లేదు, ఇపుప్డే నిదర్పటిట్ంది. అందుకని అలా పడిపోయాడు. నువువ్ 

గబగబా వెళిళ్ రాజు పిలుసుత్ నాన్డని చెపిప్ రాముడిని తీసుకురా" అని పలికింది కేయ. 

 

అకక్డే ఉనన్ వశిషుఠ్ డు మరియు ఇతర సామంతరాజులు దశరథ మహారాజు ఇంకా బయటకి ఎందుకు రావడం లేదు మాకు దరశ్నం ఎందుకు ఇవవ్డం లేదని 

అడుగగా సుమం డు మళిళ్ లోపలికి వెళిళ్ దశరథుడిని సోత్తర్ం చేయయ్బోగా, " రాముడిని తీసుకు రమమ్నాన్నుగా, తొందరగా వెళిళ్ రాముడిని తీసుకురా" అని 

దశరథుడు అనాన్డు. వెంటనే సుమం డు రాముడిని తీసుకురావడాని బయలుదేరాడు. 

 



ఆ రాముడి అంతఃపురం పర్జలందరితో నిండిపోయి ఎంతో శోభాయమానంగా ఉంది. రాముడు సేన్హితులతో, హమ్ణులతో, జానపదులతో ఆ పర్దేశం 

కళకళలాడుతోంది. సీతమమ్ చేత అలంకారం చేయయ్బడడ్  రాముడు ఎంతో చకక్గా ఉనాన్డు. సుమం డు వచిచ్ దశరథ మహారాజు మిమమ్లిన్ రమమ్ంటునాన్రు అని 

చెపప్గా రాముడు సుమం డితో కలిసి బయలేదేరాడు. రాముడితో పాటు ల ణుడు బయలుదేరాడు, వాళళ్తో మిగతా జనసమూహం అంతా బయలుదేరింది. 

దశరథుడి అంతఃపురానికి చేరుకోగానే మిగతావారందరూ బయటనే ఉండిపోయారు, రాముడు ల ణుడు లోపలికి వెళాళ్రు. జీవచచ్వంలా ఉనన్ తన తం ని చూసి 

రాముడు ఆశచ్రయ్పోయాడు. రాముడిని చూడగానే దశరథుడు మూరచ్పోయాడు. అపుప్డు రాముడు ఇలా అనాన్డు 

 

"అమమ్! నేను నానన్గారిని ఎపుప్డు అలా చూడలేదు, ఎందుకమామ్ నానన్గారు ఇలా ఉనాన్రు. నావలన ఎమనాన్ పొరపాటు జరిగిఉంటే చెపప్మామ్ దిదుద్ కుంటాను, 

ఒకక్ నిమిషం నా వలన నానన్గారు బాధ పడినా, ఆ జీవితం నాకు వదుద్ . నాకు నిజం చెపప్వా, కౌసలయ్ని కాని, సుమితర్కి కాని ఏదనాన్ సుసిత్ చేసిందా, నాకు సతయ్ం 

చెపుప్ తలిల్ " అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కేయ "ఎంచేసేత్ మీ నానన్కి ఈ శోకం పోతుందో చెపాత్ను. తీరా చెపాప్క ఇది నాకు కషట్ ం అని నువువ్ అనకూడదు. అది నీకు కషట్మే అయినా నువువ్ ఆ పని 

చేసేత్ మాతర్ం మీ నానన్ మళిళ్ సంతోషంగా ఉంటాడు. అలా నాకు మాట ఇవువ్ రామ, నీకు చెపాత్ను" అని పలికింది. 

 

ఈ మాట రాముడితో కేయ చెపుత్ంటే వినన్ దశరథుడు "ఛి" అని తలవంచుకునాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు 

 

 

 



 

 
 

కమమ్ యువరాజ పటాట్ భిషేకమునకు సిదద్మయిన రామచం నితో దశరథ మహారాజు తనకు ఇచిచ్న రెండు వరముల గురించి చెపిప్  

14 సంవతస్రములు వనవాసము చేయమని అడుగుట 



తత్ హి వచనం దేవి రాజోఞ్  యద్ అభికాంకిష్తం | 

కరిషేయ్ పర్తిజానే చ రామః దివ్ర్ న అభిభాషతే || 

"అమామ్! రాముడికి రెండు మాటలు చేతకావమామ్, రాముడు ఎపుప్డూ ఒకే మాట చెపాత్డు. నువువ్ అడిగినది కషట్మెనా సుఖమెనా చేసేసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కేయ "ఏమిలేదు రామ, మీ నానన్ సతయ్వంతుడు అని పూరవ్ం రెండు వరాలు ఇచాచ్డు కదా అని పధాన్లుగు సంవతస్రములు నువువ్ నారచీరలు 

కటుట్ కొని, జటలు కటుట్ కునన్ తలతో ఒక తపసివ్ ఎలా ఉంటాడో అలా నువువ్ అరణాయ్వాసం చెయాయ్లని, అదే ముహూరాత్నికి భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లని 

అడిగాను, అపప్టినుండి మీ నానన్ ఇలా పడిపోయి ఉనాన్డు. అందుకని రామ, ఈ రెండు కోరికలు నువువ్ తీరుసేత్ మీ నానన్ సంతోషిసాత్డు. కాని నువువ్ ఆ కోరికలు 

తీరుసాత్ వో తీరచ్వో అని మీ నానన్ బెంగాపెటుట్ కొని అలా ఉనాన్డు" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు రాముడు "నానన్గారు అడగడం నేను చెయయ్కపోవడమా, తపప్కుండా చేసేసాత్ను. నేను పధాన్లుగు సంవతస్రములు అడవులకి వెళళ్డానికి, భరతుడికి 

పటాట్ భిషేకం చేయుటకు నానన్గారు ఇంత బెంగ పెటుట్ కోవాలా, 

అహం హి సీతాం రాజయ్ం చ ణాన్ ఇషాట్ న్ ధనాని చ | 

హ్ఋషట్ ః  సవ్యం దదాయ్ం భరతాయ అపర్చోదితః || 

భరతుడికి కావాలంటే రాజయ్ం ఏమిటి, సీతని ఇసాత్ను, నా ణాలు ఇసాత్ను, ధనమంతా ఇసాత్ను. భరతుడికి యువరాజు కావాలనన్ కోరిక ఉందని నాకు తెలియక 

నేను యువరాజు పటాట్ భిషేకానికి సిదధ్పడాడ్ ను. తముమ్డికి పటాట్ భిషేకం అవుతునన్ందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందమామ్. తపప్కుండా తముమ్డికి పటాట్ భిషేకం 

చేసెయయ్ండి. ఈ విషయం చెపప్డానికి నానన్గారు అంత బాధ పడాడ్ రని తెలిసి నేను బాధపడుతునాన్ను. ఆయన ననున్ అగిన్లో దూకమనాన్ దుకేసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కేయ "రామ! మీ నానన్ ఒక శపధం చేశాడు, అది ఎమిటంటే నువువ్ ఈ అయోధాయ్ నగరం నుండి వెళేళ్దాకా సాన్నం చెయయ్ను, భోజనం చెయయ్ను అని 

అనాన్డు. కాబటిట్  మీ నానన్గారు సంతోషంగా ఉండాలంటే నువువ్ వెంటనే వెళిల్పోవాలి" అని పలికింది. 

  



అపుప్డు రాముడు 

న అహం అరథ్ పరః దేవి లోకము ఆవసుత్ ం ఉతస్హే | 

విదిధ్ మాం ఋషిభిస్ తులయ్ం కేవలం ధరమ్ం ఆసిథ్తం || 

"అమామ్! రాముడు ధనం కోసం, రాజయ్ం కోసం కులాడేవాడు కాదు, నేను ఋషిలాంటివాడిని, నాకు పితృవాకయ్పరిపాలనం తపప్ ఇంకేమి వదుద్ . అయినా నువువ్ 

ననున్ పిలిచి వెళిళ్పోమంటే వెళిళ్పోయేవాడిని కదా, ఇంత చినన్విషయానికి రెండు వరాలు అడిగావ అమమ్, మీరు బెంగపెటుట్ కోకండి, నేను ఇపుప్డే వెళిళ్పోతునాన్ను. 

కాని ఒకక్సారి నానన్గారి పాదాలకి, మీ పదాలకి నమసాక్రం చేసి వెళిళ్పోతాను" అనాన్డు. 

 

ఇలా తం  మాటని దాటనటువంటి కొడుకు పుటిట్నందుకు ఇపుప్డు నాకు బాధగా ఉందని దశరథుడు మరోసారి స హతపిప్ పడిపోయాడు. తాను వెళితే తపప్ తం  

భోజనం చెయయ్డని రాముడు వెంటనే దశరథుడికి కేయకి పాదాభివందనం చేసి అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు. రాముడి వెనకాల తోక తొకిక్న నలల్ చు వెళిల్నటుట్  

ల ణుడు ఆగర్హంగా వెళాళ్డు. ఇంత జరిగినా రాముడి కాంతి తగగ్లేదు, ఆయన మనసులో ఎటువంటి వికారము లేదు, రాజయ్ం పోయిందనన్ బాధ లేదు, తం  

తొందరగా అనన్ం తిని సవ్స త్త పొందాలనుకొని గబగబా కౌసలయ్ మందిరానికి ఆశీరావ్దం కోసం వెళాళ్డు. 

 

కౌసలయ్ దేవి రాతర్ంతా మహావిషుణ్ వుని పూజించినదె ధాయ్నం చేసుకుంటూ ఉండగా చూసిన రాముడు తడబడుతునన్ అడుగులతో లోపలికి పర్వేశించాడు. 

 

అలా లోపలికి వచిచ్న రాముడిని చూసిన కౌసలాయ్దేవి పరిగెతుత్ కుంటూ రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ "నాయనా రామ! నీకు యువరాజ పటాట్ భిషేకం జరుగుతునన్ందుకు 

నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మన వంశములో పుటిట్న ఎందరో గొపప్వాళళ్లాగ నువువ్ కూడా కీరి త్ని సంపాదించు" అని ఒక బంగారు ఆసనానిన్ చూపించి రాముడిని 

కురోచ్మంది. 



అపుప్డు రాముడు ఆ ఆసనానిన్ ఒకసారి ముటుట్ కొని కౌసలయ్తో "అమామ్! నేను కూరోచ్వడానికి సమయం లేదు, నానన్గారు భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చేసాత్ ననాన్రు, 

ననున్ 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చెయయ్మనాన్రు. అందుకని నేను దండకారణాయ్నికి వెళిళ్పోతునాన్ను. నేను దరభ్లతో చేసినటువంటి ఆసనముల మీద 

కూరోచ్వాలి కాని, ఇటువంటి వాటి మీద కాదు. నీ ఆశీరావ్దం తీసుకొని వెళదామని వచాచ్ను" అని రాముడనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ కౌసలయ్ నిటట్నిలువునా కింద పడిపోయింది. 

 

తరువాత ఆమెకి కొంత సపరయ్లు చేశాక బాహయ్ సమ్ృతిని పొంది ఇలా అని పలికింది " రామా, నువువ్ చెపిప్న మాటలు వినాన్క నాకు అసలు పిలల్లు పుటట్కుండా ఉండి 

ఉంటే బాగుండు అనిపిసుత్ ంది. పిలల్లు లేకపోతే ననున్ అందరూ గొ లు అంటారు, అంతకుమించి నాకు వేరే బాధ ఉండదు. కాని ఇవావ్ళ నేను పొందుతునన్ బాధ 

సామానయ్మెనది కాదు. రామ, నీకొక నిజం చెపాత్ను, 

న ద్ఋషట్  పూరవ్ం కలాయ్ణం సుఖం వా పతి పౌరుషే | 

అపి పు  విపశేయ్యం ఇతి రామ ఆసిథ్తం మయా || 

నేను దశరథుడికి భారయ్గా ఉనన్పుప్డు ఏ మంగళమెన ఆనందానిన్ పొందలేదు. ఎందుకంటే ఆయన కేయకి వశుడె ఉనాన్డు. కేయ మనసుస్ నొచుచ్కుంటుందని 

ఒక జేషఠ్  భారయ్కి ఇవవ్వలసిన మరాయ్ద నాకు ఇవవ్కుండా, కేయి యొకక్ దాసీజనంతో సమానంగా చూశాడు. ఇవావ్ళ నీకు యుకత్ వయసుస్లో పటాట్ భిషేకం జరిగి 

యువరాజుగా నిలబడితే, నినున్ చూసి, నీ పరిపాలన చూసి కనీసం రాజమాతగా ఆనందం అనుభవించవచుచ్నని అనుకునాన్ను. కాని ఇవావ్ళ నాకు ఆ ఆనందం 

కూడా లేకుండాపోయింది. ఊసర కేష్తర్ంలో వితత్నం వేసేత్ అవి మొలకెతత్కుండా ఎలా నిష యోజనము అవుతాయో, అలా నేను చేసిన వర్తాలు, పూజలు 

నిష యోజనము అయాయ్యని అనుకుంటునాన్ను రామ! దెవానుగర్హము నా మీద లేదు. నువువ్ వెళిళ్పోతే ననున్ ఇకక్డ చూసుకునే వారు ఎవరునాన్రు. నువువ్ 

వెళిళ్పోయాక నేను ఈ రాజయ్ంలో ఎవరిని చూసుకొని బతకాలి, అందుకని నేను మరణిసాత్ను" అని కౌసలయ్ పలికింది. 

 



ఇపప్టిదాకా ఈ మాటలనీన్ వింటునన్ ల ణుడు ఆగర్హంతో "అనన్యాయ్! నానన్గారికి వృధాపయ్ం వచిచ్ంది కాని కామం తీరలేదు, విషయసుఖాలకి లొంగి కేయతో 

హాయిగా కాలం గడుపుతునాన్డు. ఏ అపరాధం చెయయ్ని నినున్ అడవులకు పంపిసుత్ నాన్రు. నువేవ్మో ధరమ్ము, పితృవాకయ్ పరిపాలన అని వెళిళ్పోతునాన్వు. అమమ్ 

ఇకక్డ ఇంత బాధపడుతోంది. చేతకానివాడిలా నువువ్ వెళిళ్పోవడం ఎందుకు, నువువ్ ఒకసారి "ఊ" అను, నేను నా అసత్ర్-శసాల చేత ఈ అయోధయ్లోని ఏనుగుల 

తొండాలని పరవ్తాలిన్ పడేసినటుట్  పడేసాత్ను, భరతుడి పేరు చెపిప్న వాడిని, భరతుడు రాజుగా కావాలనన్ వాళళ్ని ఒక బాణంతో కొనిన్ వందల మందిని చంపేసాత్ను. 

ఇంతటి ధరామ్తుమ్డెన కొడుకిని అడవులకు పంపిసుత్ నన్ ఆ దశరథుడిని బంధించి కారాగృహంలో తోసేసాత్ను, లేకపోతే చంపేసాత్ను. నినున్ రకిష్ంచుకోలేకపోతే నీ పకక్న 

నేను ఉండి ఎందుకు, కావున నాకు అనుమతి పర్సాదించు " అని అనాన్డు. 

 

ల ణుడి మాటలు వినన్ కౌసలయ్ ఇలా అని పలికింది "రామ! నినున్ విడిచి నేను ఉండలేను, ఉంటే నీతో పాటు నేను ఉండాలి, లేదా నువువ్ నాతో ఉండాలి. నీతో 

పాటు నేను అడవులకు వసేత్, నువువ్ ఏది తింటావో నాకు అదే పెటుట్ . లేదంటే ల ణుడు చెపిప్న ఆలోచన గురించి ఆలోచించు. తం  మాట బిడడ్  ఎలా వినాలో, తలిల్ 

మాట కూడా అలానే వినాలి. తం  అనుమతిచాచ్డు కనుక వెళిళ్పోతానంటునాన్వు, కాని తలిల్గా నేను నీకు అనుమతిని ఇవవ్డంలేదు. ఒకవేళ నువువ్ నా మాట కాదని 

వెళితే నేను విషం తాగి చనిపోతాను. నువువ్ వెళళ్డానికి వీలులేదు" అని కౌసలయ్ అని పలికింది. 

 

అపుప్డు రాముడు "అమామ్! నువువ్ చెపిప్ంది తపుప్ అని నేను అనను. ఖండువు అని ఒక మహరిష్ ఉండేవారు. ఆయన తం  ఒకసారి పిలిచి గోవుని చంపమంటే, ఆ 

మహరిష్ గోవుని చంపేసాడు. పరశురాముడిని ఆయన తం  జమదగిన్ పిలిచి నీ తలిల్ అయిన రేణుక శిరసుస్ నరకమనాన్డు, పరశురాముడు ఎందుకు నానన్ అని 

అడగకుండా తన తలిల్ కుతుత్ క కోసేశాడు. అలాగే మన వంశంలో పూరీవ్కుడెన సగర చకర్వరి త్ తన 60,000 కుమారులని పిలిచి ఈ భూమి మొతానిన్ తవవ్మంటే, అలా 

తవవ్డం పాపం కదా అని వారు ఆలోచించలేదు, తం  చెపాప్డని తవేవ్శారు. ఒకేసారి తలిల్ మాట, తం  మాట వినవలసి వసేత్, తం మాటకే గౌరవం ఇవావ్లి. నేను 

ఇపుప్డు తలిల్ మాట విని ఆగిపోతే, పూరవ్ం మన వంశంలో తం  మాట వినన్వారు అవివేకులవుతారు. నేను వారి పర్వర త్నని అవమానించకూడదు. అందుకని నేను 

ఇపుప్డు దశరథ మహారాజు మాట విని అడవులకు వెళిల్పోవాలి" అనాన్డు. 

తరువాత ల ణుడితో, 



తవ ల ణ జానామి మయి సేన్హమనుతత్మం | 

వికర్మం చైవ సతయ్ం చ తేజశచ్ సుదురాసదం | 

మమ మాతురమ్హదుద్ ఃఖమతులం శుభలకష్మణ్  | 

అభి యం అవిజాఞ్య సతయ్సయ్ చ శమసయ్ చ || 

"ల ణా! నువువ్ ఎంతటి పరాకర్మవంతుడివో నాకు తెలుసు, కాని నువువ్ అనన్టువంటి మాటలు వలన అమమ్ దగగ్ర అనుమతి తీసుకొని అరణయ్వాసానికి వెళదామని 

వచిచ్న నాకు ఎంత ఇబబ్ంగిగా ఉనాన్యో చూశావా. సతయ్మేదో, శాంతికి సాథ్ నమేదో తెలుసుకోవడంలో అమమ్ తతత్రపడుతోంది. 

ధరమ్ః హి పరమః లోకే ధరేమ్ సతయ్ం పర్తిషిఠ్ తం | 

ధరమ్ సం తం ఏతచ్ చ పితుర్ వచనం ఉతత్మం || 

ధరమ్మునందు సతయ్ము పర్తిషిట్తమె ఉంటుంది, అందుకని ధరామ్నిన్ విడిచిపెడితే, సతయ్ధరమ్ములు రెండిటిని విడిచిపెటిట్నటుట్  అవుతుంది. ఒక ధరామ్నోన్, ఒక 

సతాయ్నోన్ పటుట్ కోకూడదు. సతయ్ంతో కూడిన ధరామ్నిన్ పటుట్ కోవాలి. 

తవ్యా మయా చ వెదేహాయ్ ల ణేన సుమితర్యా | 

పితురిన్యోగే సాథ్ తవయ్మేష ధరమ్ః సనానః || 

అమమ్, నీకొక ధరామ్నిన్ చెపుతాను. నానన్గారు నినున్, సుమితర్ని, ననున్, ల ణుడిని, సీతని శాసించచుచ్, మనమందరం దశరథుడు ఎలా చెపేత్ అలా పర్వరి త్ంచాలి. 

(తం  మాతర్మే కుటుంబానికి యజమాని). ఇది సనాతనమెన ధరమ్ము. 

ధరామ్రథ్కామాః ఖలు తాత లోకే సమీకిష్తా ధరమ్ఫలోదయేషు | 

తే తతర్ సరేవ్ సుయ్రసంశయం మే భారేయ్వ వశాయ్భిమతా సుపు  || 

ల ణా! ధరమ్ము, అరథ్ము, కామము అని మూడు పురుషారాధ్ లు ఉంటాయి, ఇందులో నువువ్ ధరమ్ం ఒకక్దానిన్ పటుట్ కుంటే అది అరథ్కామాలని తీసుకోచేచ్సుత్ ంది. 

ధరామ్నిన్ వదిలి పటుట్ కునన్ అరథ్ం లోక దేవ్షానిన్ తీసుకొసుత్ ంది, ధరామ్నిన్ వదిలి పటుట్ కునన్ కామం నీ పతనానిన్ తీసుకొసుత్ ంది. ధరమ్ం భారయ్వంటిది. 

  



(అందుకే మనం భారయ్ను కామపతిన్గా చూడము, ధరమ్పతిన్ అని అంటాము. ధరమ్బదధ్మెన పతిన్ వలన కలిగిన కామము వలన అరథ్ము [శాసత్ర్ం పర్కారం అరథ్ం 

అంటే ధనము కాదు, ధనానిన్ కరమ్ఫలం అంటారు, అరథ్ం అంటే కొడుకు అని] లభిసుత్ ంది.) ల ణా! నువువ్ దశరథుడిని దు చేసి రాజాయ్నిన్ తీసుకోమనాన్వు, అది 

ధరమ్బదధ్ం కాని రాజయ్ం, అందుకని ఆ రాజయ్ం నాకు అకక్రలేదు. తం  చెపిప్న మాట పాటించడం కొడుకుకి ధరమ్ం, అందుకని నేను అరణాయ్నికి వెళళ్డానికే 

నిశచ్యమయాయ్ను. అలాగే, నువువ్ నాకు పటాట్ భిషేకం జరుగుతుందని సంతోషంగా తెచిచ్నటువంటి ఈ సంభారములనిన్టిని, ఇకక్డినుండి తీసెయియ్. నేను 

అరణాయ్లకి తొందరగా వెళిల్పోవాలి, లేకపోతే అమమ్ ( కెయ) బాధపడుతుంది. అమమ్ మనసులో అనుమానం అనే దుఃఖము ఎపప్టికి రాకూడదు అందుకని తొందరగా 

ఈ సంభారములనిన్టిని తీసెయియ్. అమమ్ ననూన్, భరతుడిని ఎనన్డూ వేరుగా చూడలేదు. మరి ఇంతగా ననున్ మించిన అమమ్, నినన్ రా  ననున్ పిలిచి 

పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను అనన్ నానన్గారు, ఇవావ్ళ తెలల్వారేసరికి ననున్ 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చెయయ్మనాన్రు అంటే ఒకటి గురుత్ పెటుట్ కో ల ణా 

సుఖ దుహేఖ్  భయ ధౌ లాభ అలాభౌ భవ అభవౌ | 

యసయ్ కించిత్ తథా భూతం నను దెవసయ్ కరమ్ తత్ || 

సుఖము అవని, దుఃఖము అవని, శుభము అవని, అశుభము అవని, వెనకనుండి శాసించేవాడు ఆ దెవం. ఆ దెవానిన్ తిరసక్రించి నువువ్ ఏమి చెయయ్లేవు. ఒక 

మంచిపని చేదాద్ మని అనుకుంటే దానికొక పర్తిబంధకం రావడం కూడా దెవము చేసిన పనే" అని రాముడనాన్డు. 

 

 

 

 

 

 

 

 



రాముడు చెపుత్నన్ మాటలు వింటునన్ ల ణుడు ఆ ధనుసుస్ని గటిట్గా పటుట్ కొని నలుపుతూ, పళుళ్ కొరుకుతూ, పాదాలు అసహనంగా కదుపుతూ రాముడితో ఇలా 

అనాన్డు "నీకే చెలిల్ంది అనన్యాయ్ ఈ చేతకాని మాటలు మాటాల్ డడం, అంత వృదుధ్ డెన దశరథుడికి యవవ్నంలో ఉనన్ కేయ పొందు కావలసి వచిచ్ందా, ఇనాన్ళుళ్ 

వరాలు జాఞ్ పకంలేవా కమమ్కి, నినన్ రా  నినున్ పిలిచి పటాట్ భిషేకం అనాన్డు, రా కి రా  కేయకి రెండు వరాలు ఇచిచ్, సతయ్ ధరామ్లకి కటుట్ బడి నినున్ 

అరణాయ్లకి పొమమ్ంటాడ, భరతుడికి రాజయ్ం ఇసాత్ డ, తం  మాట నిలబెటట్డం ధరమ్మని నువువ్ అరణాయ్లకి వెళతానంటావ, ఇంత ధనురివ్దయ్ నేరుచ్కునన్ నువువ్ 

దుంపలు తింటూ, తేనె తాగుతూ అడవులోల్  తిరుగుతావ, ఇదంతా దెవం చేశాడంటునాన్వు కదా ఆ దెవానిన్ ఒకసారి కనపడమను, నా ధనుసుస్కి బాణాలని సంధించి 

మొదట దశరథుడి తల, తరవాత కేయ తల పడగొడతాను, నినున్ తీసుకెళిళ్ సింహాసనం మీద కురోచ్పెడతాను, అపుప్డు కూడా ననున్ ఆ దెవం నిగర్హించగలిగితే, 

దెవం ఉందని ఒపుప్కుంటాను, దెవమో, ల ణుడో నెగాగ్ లి, నువువ్ చెపిప్న మాటలు నాకు ఎంతమాతర్ము నచచ్లేదు, నువువ్ అనుమతిని ఇవువ్ దశరథుడి మీద 

యుదధ్ం పర్కటిసాత్ను" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు రాముడు "ల ణా! నువువ్ మళీళ్ పొరబడుతునాన్వు. ఇదంతా చేసుత్ నన్ది ఆ దెవమే, నేను అనుమతించిననాడు కదా నువువ్ బాణం వెయయ్డం, దశరథ 

మహారాజు గారిని ఇచిచ్న మాట మీద నిలబెటట్డం కోసం అరణాయ్లకి వెళళ్డం మినహా నాకు వేరొక మారగ్ం లేదు" అని ల ణుడితో అని, అడవులకు వెళుతునన్ తనని 

ఆశీరవ్దించమని కౌసలయ్తో అనాన్డు. 

 

"సరే, అలాగే వెళుళ్, కాని నా కనీన్ళళ్ని దశరథుడు తుడుసాత్ డనన్ నమమ్కం లేదు, అందుకని ననున్ నీతోపాటే తీసుకెళుళ్, లేదా నేను ఇకక్డే విషం తాగి మరణిసాత్ను, 

ఈ రెండిటిలో ఏది చెయయ్మంటావో చెపిప్ బయలుదేరు " అని కౌసలయ్ రాముడితో అని పలికింది. 

భరుత్ ః కిల పరితాయ్గో నృశంసః కేవలం Uయాః |   

స భవతాయ్ న కర త్వోయ్ మనసా అపి విగరిహ్తః || 

అపుప్డు రాముడు "ఏ  భర త్ని విడిచిపెటిట్ , తాను ఒకక్తేత్ భర త్కనన్ వేరుగా, దూరంగా ఉంటానని మానసికంగా అయినా ఊహ చేసుత్ ందో, అటువంటి  నృశంస 

(ఆమెని చూడగానే "ఛి" అనవలసిన ). భర త్ని వదిలేసి కొడుకులతో వసాత్ నని దశరథ మహారాజుకి పెదద్  భారయ్వెన నువువ్ ఒకక్నాటికి అనకూడదు. దశరథ మహారాజు 

ఎంత కాలం ఉంటాడో, నువువ్ అంతకాలం ఆయనకి శు ష చెయయ్వలసి ఉంటుంది. 



భరాత్రం న అనువరే త్త సా చ పాప గతిర్ భవేత్ | 

భరుత్ ః శు షయా నారీ లభతే సవ్రగ్ము తత్మం | 

అపి యా నిరన్మసాక్రా నివృతాత్  దేవపూజనాత్ || 

ఎనిన్ నోములు, వర్తాలు, పూజలు చేసినా, తన భర త్ మనసు గురె త్రిగి, భర త్కి ఆనందం కలిగేటటుట్  పర్వరి త్ంచడం చేతకానటువంటి  చిటట్చివర పొందేది నరకమే. 

అలాగే, జీవించి ఉండగా ఎనన్డూ ఒక దేవతకి నమసాక్రం చెయయ్కపోయినా, పూజలు, నోములు, వర్తాలు చెయయ్కపోయినా కాని, భర త్ని అనువరి త్ంచి, భర త్యందు 

మతో పర్వరి త్ంచినటువంటి  చిటట్చివర సవ్రాగ్ నేన్ పొందుతుంది. అందుకని అమమ్, నువువ్ అలా మాటాల్ డకూడదు, నేను అలాంటి మాటలు వినకూడదు. నేను 

అరణయ్వాసానికి వెళితే ననున్ రకిష్ంచేది చలల్ని నీ ఆశీరావ్దమే అమమ్" అని కౌసలయ్ పాదాలకి నమసాక్రం చేశాడు. 

 

అపుప్డు కౌసలయ్ తెలల్టి ఆవాలు, పెరుగు, తెలల్టి పూలతో ఉనన్ దండలు తెపిప్ంచి వేదం బాగా చదువుకునన్టువంటి ఆచారుయ్డిని పిలిచి, హోమం చేయించి, ఆ 

అకష్తలని రాముడి శిరసుస్ మీద ఉంచి "నాయనా, నినున్ సూరుయ్డు, చం డు, అశివ్ని దేవతలు, భూమి, ఆకాశం, నీరు, అగిన్, వాయువు, దికుక్లు, గృహదేవతలు, 

రాకష్సులు, విష ములు, చెటుల్ , నదులు, ఋతువులు, నకష్తర్ములు అనీన్ నిను రకిష్ంచాలి. ఆ వృతాత్సురిడిని చంపినపుప్డు దేవేం డికి ఎటువంటి మంగళం 

జరిగిందో, నీకు అటువంటి మంగళం జరుగుగాక, గరుగమ్ంతుడు అమృతానిన్ అపహరించి తెచిచ్నపుప్డు ఎటువంటి మంగళం జరిగిందో, నీకు అటువంటి మంగళం 

జరుగుగాక, కీష్రసాగర మధనంలో రాకష్సులని సంహరించిన ఇం డికి అదితి నుండి ఎటువంటి మంగళం లభించిందో, నీకు అటువంటి మంగళం కలుగుగాక, 

పాదముల చేత ఈ లోకములననిన్టిని కొలిచిన ఆ వికర్మావతారానికి ఎటువంటి మంగళం లభించిందో, అటువంటి మంగళం నీకు లభించుగాక" అని 

ఆశీరవ్దించింది. 

 

కౌసలయ్ దగగ్ర ఆశీసులు తీసుకునాన్క రాముడు సీతమమ్ దగగ్రికి బయలుదేరాడు.  

 



తన తలిల్ దగగ్ర ఎంత గంభీరంగా ఉనాన్, సీతమమ్ దగగ్రికి వచేచ్సరికి రాముడి ముఖం వివరణ్ం అయిపోయింది. సీతమమ్ రాముడికి ఎదురుగా వచిచ్ "ఎపుప్డూ కాంతితో 

మెరిసిపోయే మీ ముఖం ఏదో ఒక నలల్టి రంగుతో కూడి ఉంది. ఏదో తపుప్ చేసినవారిలా మీ కనురెపప్లు కిందకి వంగి ఉనాన్యి, నూరు ఊచలు కలిగిన తెలల్టి 

గొడుగుని మీకు పటాట్ లి కదా, మీకు ఎదురుగా భదర్గజం నడవాలి కదా, మీ వెనకాల చతురంగ బలాలు నడిచి రావాలి కదా, ఇవనీన్ ఎందుకు జరగలేదు" అని 

రాముడిని అడిగింది. 

 

అపుప్డు రాముడు తలదించుకొని "సీతా! మా తం గారిని కేయ రా  రెండు వరాలు అడిగింది. పధాన్లుగు సంవతస్రములు ననున్ అరణయ్వాసం చెయయ్మని 

అడిగింది. సతయ్మునకు ధరమ్మునకు బదుధ్ డెన నా తం  ననున్ అరణయ్వాసం చెయయ్మని శాసించారు. అందుకని నేను అరణయ్వాసానికి వెళిళ్పోతునాన్ను. అలాగే 

భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చెయయ్మని అడిగింది. భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చేశాక, భరతుడు ఈ రాజాయ్నికి రాజు అవుతాడు. నేను వదినని అవుతాను కదా అని గబుకుక్న 

చొరవగా మాటాల్ డతావేమో, ఇపుప్డు నువువ్ భరతుడి చేత రకిష్ంపబడుతునన్ వి, అందుకని అంత చొరవగా మాటాల్ డకు. ఆయనని పర్భువుగా గౌరవించడం నేరుచ్కో, 

నా తలిల్ అయిన కౌసలయ్కి సపరయ్ చెయియ్. కౌసలయ్, సుమితర్, కేయ మరియు దశరథుడి ఇతర భారయ్లని సేవించు. నేను వెళిళ్పోయాక మా అమమ్ అనన్ం తినకుండా 

ఏడుసూత్  ఉంటుంది, కావున మా అమమ్ కనీన్రు తుడిచి, మంచి మాటలు చెపిప్ ఆమెని సేవించు" అని అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "మీరు చెపిప్నవనీన్ నాకు బాగానే వినబడాడ్ యి కాని ఒకమాటే అరథ్ం కాలేదు, నువువ్ ఉండు నేను వెళతాను అనన్టుట్  మాటాల్ డుతునాన్రేంటి, మనం 

వెళతాము అని అనాలి కదా మీరు. మీరు మీ నానన్గారిని ధరమ్మునందు నిలబెటట్డానికి వెళతాను అంటునాన్రు కదా, నాకు కూడా ఒక ధరమ్ం తెలుసు, చెపాత్ను 

వినండి.  

ఒకే ఇంటోల్  తలిల్ , తం , కొడుకులు, కూతురుల్ , కోడళుళ్, అలుల్ ళుళ్ ఉంటారు. ఇంటి యజమాని తీసుకొని వచిచ్న భాగాయ్నిన్ మిగిలినవారందరూ పంచుకుంటారు. కాని, 

భర త్తో సుఖం కాని, కషట్ ం కాని పంచుకోడానికి అనిన్కాలములయందు భర త్ కనాన్ వేరుగా చూడబడలేని రీతిలో ఉనన్ది భారయ్ ఒకక్తేత్. అందుకని నేను కూడా మీతో 

పాటు అరణాయ్లకి వచేచ్సాత్ను. 

 



న పితా న ఆతమ్జో న ఆతామ్ న మాతా న సఖీ జనః | 

ఇహ తయ్ చ నారీణాం పతిర్ ఏకో గతిః సదా || 

తలిల్ కాని, తం  కాని, అనన్దముమ్లు కాని, అకక్చెలెల్ళుళ్ కాని, కడుపున పుటిట్న బిడడ్లు కాని, రాజయ్ం కాని, సంపద కాని, ఇవి ఏవి కి గతి కావు. సుఖమెనా 

కషట్మెనా  పొందవలసిన గమయ్ సాథ్ నము భర త్. నీతో పాటు వచేచ్సిన తరువాత, అకక్డ హంసలు మొదలైన పకుష్లు సాన్నం చేసూత్  ఆడుకునేటటువంటి సరోవరాలలో 

సాన్నం చేసూత్  నీతో పాటు డించడంలో ఇషాట్ నిన్ పొందుతాను, నీతో కలిసి నడుసూత్ , నీ పకక్న కూరుచ్నన్పుప్డు పొందే సుఖం ముందు, మూడు లోకాలని తీసుకొని 

వచిచ్ నాకు ధారపోసినా, నీ పకక్న కూరుచ్నన్ సుఖం రాదు. అందుకని నేను నీతోనే వసాత్ను" అని సీతమమ్ అని పలికింది. 

 

అపుప్డు రాముడు "సీతా! నీకు తెలియదు. నా వెంట వసాత్ నంటునాన్వు. నేను వెళుతునన్ది అరణాయ్లకి. అరణయ్ంలో నదిలో సాన్నం చేదాద్ మని లోపలికి వెళితే మొసళుళ్ 

పటుట్ కుంటాయి. రా  పూట దోమలు కుడతాయి. చీమలు, పాములు ఉంటాయి. రాలిపోయిన ఆకుల మీద పడుకోవాలి. రమృగాలు సంచరిసూత్  ఉంటాయి. 

ఒకొక్కక్సారి మహానుభావులు వసాత్రు, అపుప్డు వాళళ్కి అరణయ్ంలో ఉనన్ సపరయ్లనీన్ చెయయ్వలసి ఉంటుంది. కొనిన్ సారుల్  ఆహారం దొరకదు, అలా ఆహారం 

లేకుండానే తిరగవలసి ఉంటుంది, నీళుళ్ దొరకకపోతే అలా దాహంతోనే తిరగాలి. అడవులలో ముళుళ్ గుచుచ్కుంటాయి. ఇనిన్ కషాట్ లు పడుతూ అరణయ్వాసం 

చెయాయ్లి, అందుకు తగిన జీవితం నీది కాదు. అందుకని నువువ్ ఇకక్డే ఉండు, నేను పధాన్లుగు సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చేసి తిరిగోసాత్ను" అనాన్డు. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

రామయయ్తో "నీ పకక్న కూరుచ్నన్పుప్డు పొందే సుఖం ముందు, మూడు లోకాలని తీసుకొని వచిచ్ నాకు ధారపోసినా,  

నీ పకక్న కూరుచ్నన్ సుఖం రాదు. అందుకని నేను నీతోనే వసాత్ నని" సీతమమ్ పలుకుట 



యే తవ్యా కీరి త్తా దోషా వనే వసత్వయ్తాం పర్తి | 

గుణాన్ ఇతి ఏవ తాన్ విదిధ్ తవ సేన్హ పురః కృతాన్ || 

అపుప్డు సీతమమ్ "నువువ్ చెపిప్నవనీన్ నిజమే అయుయ్ండచుచ్, కాని రామ, నువువ్ పకక్న కూరొచ్ని సీతా! అని తిగా మాటాల్ డితే, ఇవనీన్ నాకు సుఖాలు అవుతాయి, 

అదే నువువ్ పెడముఖంతో ఉంటే మాతర్ం, నేను ఎనిన్ భోగభాగాయ్ల మధయ్ ఉనాన్, అవనీన్ నాకు విషం అవుతాయి. నాకు కూడా మా తం గారు వివాహ సమయంలో 

ఒక ధరమ్ం చెపాప్రు, నేను నీ వెంట నీడలా వసాత్ నని. నువువ్ పెదద్ల మాటలకు కటుట్ బడి అడవులకు వెళుతునాన్వు, మరి నేనూ పెదద్ల మాటలకు కటుట్ బడి నీ వెంట 

అడవులకు రావాలి కదా. చినన్పుప్డు నా జాతకానిన్ చూసిన జోయ్తిషుయ్లు నేను కొంత కాలం వనవాసం చేసాత్ నని చెపాప్రు. అంతఃపురంలో ఉండు, ఇకక్డ నినున్ 

అందరూ రకిష్సాత్రు, అడవులకు వసేత్ పులులు, సింహాలు ఉంటాయి అంటావు, నువువ్ ననున్ రకిష్ంచలేవా, అసలు నినున్ చూసేత్ అవనీన్ పారిపోవా, అలాంటిది ఇవావ్ళ 

ఇలా చేతకానివాడిలా మాటాల్ డుతునాన్వు. నినున్ చూసుత్ ంటే నాకేమనిపిసుత్ ందంటే, నువువ్ పురుష రూపంలో ఉనన్ వని తెలియక, ననున్ మా నానన్ నీకిచిచ్ 

కనాయ్దానము చేశాడు. నీతోపాటు ఇంత తేనె తాగినా, ఒక పండు తినాన్, నా కడుపు నిండిపోతుంది రామ, ఒకవేళ ఆ రోజూ ఏమి దొరకకపోతే, నీతో మాటాల్ డుతూ 

ఉండడం వలన నేను ఆ కషట్ ం మరిచిపోతాను. నేను ముందు నడిచి దరభ్లను తోకుక్కుక్ంటూ వెళతాను, కాబటిట్  అవి మెతత్గా అవుతాయి, అపుప్డు నువువ్ నా 

వెనకాల హాయిగా రా, నేను నినున్ ఎనన్డూ కషట్పెటట్ను, ననున్ నమిమ్తే నీతోపాటు తీసుకెళుళ్, లేకపోతే నా ణాలు విడిచిపెటట్డానికి అనుమతినివువ్" అని రాముడిని 

గటిట్గా కౌగలించుకొని, ఆయన గుండెల మీద పడి వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్ంది. 

 

అపుప్డు రాముడు " సీతా! నినున్ విడిచి నేను ఉండగలనా. పధాన్లుగు సంవతస్రములు నీకు దూరంగా నేను ఉండలేను. కాని, భర త్ ఎనన్డూ అది కషట్మని తెలిసి 

భారయ్ను నాతో రా అని శాసించకూడదు. ఇంత కషాట్ నికి వెళదాము అని నేను అనకూడదు, పర్యతన్పూరవ్కంగా భర త్ భారయ్ను కషట్పెటట్కూడదు, భారయ్ ఉండలేక తనని 

అనుసరించి వసేత్ తీసుకెళాళ్లి. ఆ అభి యం నీ నోటవెంట వచాచ్క నినున్ తీసుకెళల్డం నా ధరమ్ం, అందుకని వదుద్  అనాన్ను. నీవంటి భారయ్ను పొంది నేను 

అదృషట్ వంతుడినయాయ్ను. కనుక నువువ్ ఇకక్డునన్టువంటి వాటనిన్టిని దానము చేసెయియ్" అనాన్డు. 

 



కోశాధికారిని పిలిచి తన దగగ్రునన్ దర్వాయ్నిన్ దానము చేశాడు, తన వసత్ర్ములని, ఆభరణములని వశిషుఠ్ డి కుమారుడెన సుయజుఞ్డికి దానము చేశాడు. గోవులిన్ 

హమ్ణులకి దానము చేశాడు. అపప్టివరకు బయటనే ఉనన్ ల ణుడు పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ రాముడి కాళళ్ని గటిట్గా పటుట్ కొని" నినున్ విడిచిపెటిట్  ఒకక్ కష్ణం 

కూడా నేను బతకలేను అనన్యయ్, ఇంతసేపు సీతమమ్ తలిల్నే రావదద్నాన్వు, ననున్ రమమ్ంటావో, వదద్ంటావో అని భయం పటుట్ కుంది నాకు. నువువ్ కాని ననున్ 

తీసుకెళితే, మీ ఇదద్రూ హాయిగా సరోవరాలోల్ , పరవ్తాల మీద సంతోషంగా తిరుగుతుంటే, నేను మీకోసం పరణ్శాల నిరిమ్సాత్ను, ఆహారం తీసుకొసాత్ను. మీ ఇదద్రూ అవి 

తింటూ ఉంటే నాకు పరమ ఆనందంగా ఉంటుంది" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "నినున్ కూడా తీసుకెళితే కౌసలయ్ని, సుమితర్ని, కేయని ఎవరు చూసుకుంటారు. అందుకని నువువ్ ఇకక్డే ఉండు" అనాన్డు. 

  
"నేను కౌసలయ్ని, సుమితర్ని చూడడమేమిటి అనన్యాయ్, కౌసలయ్కి వెయియ్ మాలు ఉనాన్యి. నాలాంటి వాళళ్ని లకష్ మందిని ఆవిడ పోషించగలదు. ఇంక నాకు 

ఇలాంటి సాకులు చెపప్దుద్ , నేను సమాధానం చెపప్లేను. వచెచ్య్ ల ణా, అని ఒకక్ మాట అను, నేను గబగబా వచేచ్సాత్ను" అనాన్డు ల ణుడు. 

 

నీలాంటి వాడు నాకు తముమ్డిగా పుటట్డం నా అదృషట్ ం అని, ల ణుడిని రాముడు వచెచ్యయ్మనాన్డు. ఈ మాట వినన్ ల ణుడు ఎంతో సంతోషపడాడ్ డు. తన 

మి లందరితో సంతోషంగా ఈ వార త్ చెపిప్, తన వసుత్ వులని కూడా దానము చేశాడు. అలా సీతారామల ణులు దశరథుడి ఆశీరావ్దం కోసమని ఆయన 

అంతఃపురానికి బయలుదేరారు. 

 

రాముడు, సీతమమ్, ల ణుడు రాచవీధులలో నడుచుకుంటూ దశరథ మహారాజు ఉనన్టువంటి కేయ మందిరానికి పయనమయాయ్రు. వారు అలా వెళుతుంటే 

చూసుత్ నన్టువంటి పర్జలందరూ కనీన్రు పెటాట్ రు. ఎకక్డో హంసతూలికా పానుప్ల మీద ఉండవలసిన జనకుడి కూతురు, దశరథుడి పెదద్  కోడలు, రాముడి ఇలాల్ లు 

అయినటువంటి సీతమమ్ నేడు ఇలా రాచవీధులలో పాదచారిగా, నలుగురు చూసుత్ ండగా రాముడి వెనకాల నడుచుకుంటూ వెళుతుంది. కాలం అంటే ఇదే కదా, 

నినన్ రా  పటాట్ భిషేకం అనుకునన్ రాముడికి నేడు అరణయ్వాసం చెయయ్వలసిన సిథ్తి ఏరప్డిందని అందరూ విశేషమెన గౌరవభావంతో చూడడానికి వచాచ్రు. అలా 

వారు దశరథ మహారాజు ఉనన్టువంటి సాదానికి చేరుకునాన్రు. 



 
 

సీతా ల ణ సమేతముగా 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసము చేయుట  కౌసలాయ్మాత వదద్  అశీరావ్దములు తీసుకుంటునన్ రామచం డు 



"రాముడు, సీతాల ణ సహితుడె వచాచ్డని మా తం గారికి నివేదించండి, నేను నా సాదములోని సమసత్ వసుత్ వులని దానము చేసేసి వచాచ్ను. ఒకక్సారి వారి 

దరశ్నం చేసుకోని నేను బయలుదేరదామని అనుకుంటునాన్ను" అని అకక్డే ఉనన్టువంటి సుమం డితో రాముడు చెపాప్డు. రాముడు చెపిప్న మాటలని 

సుమం డు దశరథుడికి చెపప్గా, దశరథుడు ఇలా అనాన్డు, " సుమం , రాముడిని దరశ్నానికి లోపలికి పంపకు, రాముడికంటే ముందు, నా భారయ్లందరినీ 

తీసుకొని కౌసలయ్ని ఇకక్డికి రమమ్ను" అని దశరథుడు అనాన్డు. అపుప్డు కౌసలయ్, సుమితర్ మరియు ఇతర భారయ్లతో కలిసి ఆ సాదములోకి వచాచ్క, 

సుమం డిని పిలిచి రాముడిని లోపలికి తీసుకురమమ్నాన్డు దశరథుడు. 

 

లోపలికి వసుత్ నన్ రామల ణులని చూసిన దశరథుడు పరిగెతుత్ కుంటూ వాళళ్ దగగ్రికి వెళళ్బోయి, మధయ్లోనే నేల మీద కళుళ్తిరిగి పడిపోయాడు. తరువాత ఆయన 

తేరుకునాన్క రాముడు ఇలా అనాన్డు, "తం ! మీరు కోరినటుట్  14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చేయుటకు దండకారణాయ్నికి బయలుదేరుతునాన్ను. నాతో 

పాటుగా ననున్ అనుగమించి ఉండడానికి సీత కూడా బయలుదేరింది, ననున్ విడిచి ఉండలేక ల ణుడు కూడా నాతో వసుత్ నాన్డు. అందుకని మేము ముగుగ్ రము 

అరణాయ్నికి బయలుదేరుతునాన్ము. మీరు ఈ పృథివ్కి పర్భువులు, మాకు తం , అందుకని మాకు అనుమతిని కటాకిష్ంచి దండకారణాయ్నికి వెళళ్డానికి 

అనుగర్హించండి" అని దశరథుడి పాదాలు పటుట్ కునాన్డు. 

 

దశరథుడు రాముడిని పెకి లేపి "ననున్ క వంచించి నిగర్హించి, ఆ రెండు వరాలు ఇవవ్కపోతే వీలులేదు అని సతయ్మనే పాశంతో ననున్ కటేట్సింది. కాబటిట్  నేను 

ఇపుప్డు ఏమి చెయయ్లేని సిథ్తిలో ఉనాన్ను. అందుకని నువువ్ ననున్ దు చేసేసి ఈ రాజాయ్నిన్ తీసేసుకో, అలాగెనా నినున్ రోజూ చూసుకోవచుచ్. నినున్ చూడకుండా 

నేను ఉండలేను రామ" అని అనాన్డు. "మీరు ఇలాంటి మాటలు మాటాల్ డకూడదు, నేను వినకూడదు, కావున ననున్ ఆశీరవ్దించండి, నేను అరణాయ్లకి వెళతాను" 

అని రాముడనాన్డు. 

 

అపుప్డు దశరథుడు "సరే రామ, నువువ్ అలాగే వెళిళ్పో, కాని ఈ ఒకక్ రా  ఇకక్డే ఉండు, నీకు కావలసిన, కోరుకునన్ భోగములనిన్టిని అనుభవించు, నేను 

కౌసలయ్తో ఈ రాతర్ంతా నినున్ చూసూత్ నే గడుపుతాము" అనాన్డు. 

  



 
 

రామచం డిని విడిచి ఉండలేక శోకములో ఉనన్ దశరథ మహారాజు 



అపుప్డు రాముడు "ఇవావ్ళ రా  ననున్ భోగములను అనుభవించమంటునాన్రు, కాని 14 సంవతస్రములు నేను అరణయ్వాసం చెయాయ్లి కదా, అపుప్డు నాకు వీటిని 

ఎవరిసాత్రు, 14 సంవతస్రాల అరణయ్వాసం ముందుండగా ఒకక్ రా  భోగాలు ఎందుకు. మీరు కమమ్కి ఏ మాట ఇచాచ్రో ఆ మాట మీదే నిలబడి తొందరగా 

భరతుడికి పటాట్ భిషేకం చేయించండి. నేను సంపాదించిన పుణయ్ం ఏదనాన్ ఉంటే దాని మీద ఒటుట్  పెటిట్  చెపుత్నాన్ను, నేనేమి ఆ శంతో వెళళ్డంలేదు, మీరు ఇచిచ్న 

మాట నిలబెటట్డం కోసం అవసరమెతే రాజాయ్నిన్, సీతని, సుఖానిన్, సవ్రాగ్ నిన్ కూడా వదిలేసాత్ను. నేను ఎవరి తే పుటాట్ నో, ఆ తం  సతయ్మునందు నిలబడాలి, ఆ 

తం  సతయ్మునందు నిలబడడంలో నా పర్వర త్న వలన ఇబబ్ంది పడకూడదు" అనాన్డు. ఈ మాటలు వినన్ దశరథుడు కేయ వంక చాలా అసహయ్ంగా చూసి, 

చూడు నీ వలన నాకు ఈనాడు ఎటువంటి పరిసిత్తి వచిచ్ందో అనన్టుట్  చూశాడు. కాని కేయ మాతర్ం, నువువ్ వాళళ్ని ఇకక్డినుండి తొందరగా పంపించెయియ్ 

అనన్టుట్  సైగ చేసింది. ఇది గమనించిన సుమం డు ఆగర్హంతో "ఛి, దుషుట్ రాల! మహా పాపి! పరవ్తములను ఎలా కదపలేమో అటువంటి ధీరుడు మహారాజు, 

సముదర్ము ఏ విధంగా కోష్భింప పడదో అటువంటి గాంభీరయ్ము కలవాడు మహారాజు, అటువంటి మహారాజు నినన్ రా  నుండి ఏడుసుత్ నాన్డు, నినున్ 

బతిమాలుతునాన్డు, ఇనిన్ చేసినా నీ మనసు కరగలేదు. నినున్ చూసుత్ ంటే నాకు ఒక విషయం గురుత్ కు వసుత్ ంది, అది ఎమిటంటే ఆడపిలల్ 90% తలిల్నే పోలి 

ఉంటుంది. మరి నీకు నీ తలిల్ పోలిక రాక ఇంకెవరి పోలిక వసుత్ ంది. నీ తలిల్గురించి మాకు తెలుసు. నీ తం గారికి సరవ్ ణుల మనసుస్లలోని విషయాలని, వాటి 

భాషనీ అరధ్ం చేసుకునే విదయ్ తెలుసు. కేయ మహారాజు ఒకసారి మీ తలిల్తో కలిసి పడుకొని ఉండగా, ఆ తలప్ం పకక్న నుండి ఒక చీమ వెళిళ్పోతుంది, దాని పేరు 

ంభ. ఆ చీమ వెళిళ్పోతూ తన పకక్న ఉనన్ మరో చీమతో ఏదో చెపిప్ంది. కేయ మహారాజుకి అనిన్ ణుల బాష అరధ్ం అవుతుంది కనుక, ఆ చీమ మాటలు వినన్ 

కేయ మహారాజు ఫకుక్న నవావ్డు. అపుప్డు నీ తలిల్ , ఎందుకు నవావ్వు అని రాజుని అడిగింది. ఆ చీమల మాటలు వింటే నాకు నవొవ్చిచ్ంది, అందుకే నవావ్ను 

అనాన్డు. కాదు, ఆ చీమ నా మీద ఏదో పరిహాసం ఆడింది, అందుకే నువువ్ నవావ్వు, అసలు ఆ చీమ ఏమందో చెపుప్ అని పలికింది. నాకు ఈ విదయ్ నేరిప్న 

మహానుభావుడు ఒక నియమం పెటాట్ డు, దానిపర్కారం నేను నాకు అరధ్మెన విషయాలని బయటకు చెపితే, నా తల వెయియ్ ముకక్లు అవుతుంది. అందుకని నేను 

నీకు చెపప్లేను అనాన్డు. అపుప్డావిడ, నీ తల వెయియ్ ముకక్లైతే నాకు వచిచ్న నషట్మేమిటి, నువువ్ ఎందుకు పరిహాసంగా నవావ్వో నాకు చెపాప్లిస్ందే అని పలికింది. 

అపుప్డా కేయ రాజు తనకి ఈ విదయ్ నేరిప్న మహానుభావుడి దగగ్రికి వెళిళ్ జరిగినది చెపాప్డు. నిజం చెపిప్ నా తల పోగొటుట్ కోనా, చెపప్కుండా నా తలని కాపాడుకోనా 

అని అడిగాడు. నీ తల వెయియ్ ముకక్లు అవుతుందనాన్ విషయం చెపప్మందంటే ఆవిడ ఎంత గొపప్దో నాకు అరధ్మవుతుంది, ఆమె మళిళ్ పటుట్ బడితే నువువ్ ఆమెని 

వదిలెయియ్ అనాన్డు. అంత మంకుక్పటుట్  పటిట్న , నీ తలిల్ . అందుకని నీకు ఆవిడ పోలికే వచిచ్ంది" అని అనాన్డు. 



అపుప్డు దశరథుడు "ఆ కేయకి ఎనిన్ చెపిప్నా పర్యోజనం ఉండదు సుమం . మీరు కొనిన్ వందల రథాలని, చతురంగ బలాలని, ఏనుగులిన్, గాయకులని, నాటయ్ 

బృందాలని సిదధ్ం చెయయ్ండి. రాముడు ఎకక్డ విడిది చేసేత్ అకక్డ మధురానన్ం వండగలిగే వంటగాళళ్ని సిదధ్ం చెయయ్ండి, 14 సంవతస్రములు రాముడు హాయిగా 

గడిపి రావడానికి కావలసిన ధన రాశులని పంపండి, పటుట్ చీరలు పంపండి, రా  రాముడు విడిది చేయుటకు డేరాలు పంపండి, ఆయనని రకిష్ంచడానికి సెనౖాయ్నిన్ 

పంపండి, ఇవనీన్ రాముడు 14 సంవతస్రములు ఎకక్డికి వెళితే అకక్డికి వెళాళ్లి అని శాసనం చేసుత్ నాన్ను" అనాన్డు. ఈ మాటలు వినన్ కేయ ఇలా అని పలికింది. 

 

"పూరవ్ం నీ వంశంలో సగర చకర్వరి త్ అసమంజసుడిని కటుట్ బటట్తో అడవులకు పంపించాడు. నువేవ్మో ఇవావ్ళ రాముడి వెనకాల చతురంగ బలాలని పంపిసుత్ నాన్వు. 

రాజయ్ం గత జనం సాధో పీత మణాడ్ ం సురాం ఇవ | 

నిరాసావ్దయ్తమం శూనయ్ం భరతః న అభిపతస్య్తే || 

నువువ్ సారమంతా తీసుకెళిళ్ రాముడి వెనకాల పంపిసుత్ నాన్వు, మిగిలిన ఆ పిపిప్ని భరతుడికి ఇసుత్ నాన్వు. అలా అయితే మాకు ఆ రాజయ్ం అవసరంలేదు" అని 

పలికింది. 

 

అకక్డే ఉనన్ సిదాధ్ రుథ్ డు అనే మం  "అసమంజసుడు పిలల్లని సరయు నదిలో తోసేసి, వారు మరణిసేత్ వేడుక చేసుకునేవాడు. అపుప్డు పర్జలందరూ ఈ 

విషయానిన్ సగరుడికి చెపప్గా, తన కుమారుడు తపుప్ చేసుత్ నాన్డని అరణాయ్లకి పంపించాడు. రాముడికి అసమంజసుడికి పోలికా? రాముడి పర్వర త్నలో ఒకక్ దోషం 

నువువ్ నాకు చెపుప్. అలా చెపప్గలిగితే నువువ్ కాదు, మేమే రాముడిని అరణాయ్లకి పంపించేసాత్ము" అని చెపాప్డు. 

 

కేయ ఏమి మాటాల్ డలేకపోయింది. 

అపుప్డు దశరథుడు "ఈ కేయ రాముడిలో దోషం ఎంచగలదా. క, నువువ్ ననున్ వరం అడిగినపుప్డు రాముడు అరణాయ్లకి వెళాళ్లని అనాన్వు కాని, రాముడి 

వెనకాల ఎవరూ వెళళ్కూడదు అని అడుగలేదు, నేను నీకు అలా వరమూ ఇవవ్లేదు. అందుకని నువువ్ నాకు ఎదురు చెపప్లేవు. కాబటిట్  నేను శాసించినటుట్  

చతురంగ బలాలు రాముడి వెనకాల వెళతాయి" అనాన్డు. 



ఈ మాటలు వినన్ రాముడు "నేను తపసివ్నె ౖజీవించడానికి అరణాయ్లకి వెళుతుంటే నా వెనకాల చతురంగ బలాలు, రథాలు, ఏనుగులు ఎందుకు. నాకు ఇవేమీ వదుద్ . 

నాకు నారచీరలు పటుట్ కొచిచ్ ఇవవ్ండి. వాటిని కటుట్ కొని నేను వెళిళ్పోతాను " అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినగానే, కేయ సంతోషంతో గబగబా లోపలికి వెళిళ్ మూడు జతల నారచీరలు పటుట్ కొని వచిచ్ రాముడికి ఇచిచ్ంది. అపుప్డు, రాముడు ల ణుడు 

ఇదద్రూ లోపలికి వెళిళ్ మునులు ఎలా కటుట్ కుంటారో, అలా ఆ నారచీరలని కటుట్ కొని వచాచ్రు. అపుప్డా కేయ, పకక్నే పటుట్ చీర కటుట్ కొని ఉనన్ సీతమమ్ చేతిలో ఆ 

నార చీర పెటిట్ంది. 

 

ఇది చూసిన వశిషుఠ్ డు "పాపివెన కేయ, నువువ్ శృతి తపుప్తునాన్వు. ఊరుకునన్ కొదీద్  అవధి మించి పర్వరి త్సుత్ నాన్వు. 

ఆతామ్ హి దారాః సరేవ్షాం దారసంగర్హవరి త్నాం | 

ఆతేమ్యమితి రామసయ్ పాలయిషయ్తి మేదినీం || 

ఇదే ముహూరాత్నికి రాముడి ఆతమ్ అయిన సీతమమ్కి నేను పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను. రాముడు తిరిగి వచేచ్ వరకు సీతమమ్ రాజాయ్నిన్ ఏలుతుంది. ఎవరు అడుడ్  చెపాత్ రో, 

ఎవరు నాతో ధరామ్నిన్ వాదిసాత్ రో మీ ఇషట్ ం. సీతమమ్కి నారచీరలు ఇవవ్డానికి నీకునన్ అధికారమేమిటి. నువువ్ రాముడిని 14 సంవతస్రములు అరణాయ్లకి వెళళ్మని 

అడిగావు, దశరథుడు ఆ కోరికని అంగీకరించాడు, కాని రాముని వెనకాల సీతమమ్ పతిన్ధరమ్ంతో వెళుతుంది. అటువంటి సీతమమ్కి నారచీరలు ఇచిచ్ నువువ్ 

ఘోరమెన దోషం చేశావు. 

యదయ్పి తవ్ం కిష్తితలాదగ్ గనం చోతప్తిషయ్సి | 

పితురవ్ంశచరితర్జఞ్ః సోనయ్థా న కరిషయ్తి || 

నువువ్ ఆకాశానికి ఎగిరిపోయి అకక్డినుండి కింద పడిపో, భూమి మీద అడడ్ంగా పడిపో, ఎగిరి గంతులు వెయియ్, కాని తన వంశమేమిటో, తన వంశంలో పుటిట్న 

రాజుల చరితర్ ఏమిటో భరతుడికి కుష్ణణ్ంగా తెలుసు, అందుకని భరతుడు రేపు రాజాయ్నిన్ తీసుకోడు. అపుప్డా అపర్తిషట్  అంతా నీ మీద పడుతుంది" అని వశిషుఠ్ డు 

అనాన్డు. 



సీతమమ్ నారచీరలు కటుట్ కుందామని వెళిళ్, ఆ నారచీరలని కటుట్ కోవడం చేతగాక, కనున్ల నీరు పెటుట్ కుని నిలబడింది. అపుప్డు రాముడు, సీతమమ్ వంటి మీద ఉనన్ 

చీర మీదనే నారచీర ఎలా కటుట్ కోవాలో కటిట్  చూపించాడు. ఈ కేయ దురాగతానిన్ ఆపేవాడు ఎవరూలేరా అని దశరథుడి 300 మంది భారయ్లు గుండెలు బాదుకొని 

ఏడిచారు. 

 

అపుప్డు దశరథుడు " క! ఆమె జనకుని కూతురు, నాకు కోడలిగా వచిచ్ంది. సీతమమ్ని అరణాయ్లకి పంపమని నేను నీకు ఎనన్డూ వరం ఇవవ్లేదు. పతిని 

అనుగమించి ఆమె తన పాతివర్తాయ్నిన్ చాటుకుంది" అని, తన కోశాధికారిని పిలిచి, 14 సంవతస్రాల పాటు సీతమమ్ కటుట్ కునన్ చీర కటట్కుండా ఉండడానికి ఎనిన్ 

చీరలు కావాలో, అనిన్ చీరలు తెపిప్ంచాడు, అలాగే సీతమమ్ రోజూ పెటుట్ కోడానికి నగలూ, రతన్ములతో కూడిన ఆభరణములని తీసుకొని వచిచ్ సీతమమ్కి ఇమమ్నాన్డు 

దశరథుడు. 

 

రామ! సీతమమ్కి ఆ నారచీర కటట్మాకు, ఆమె పటుట్ చీర తోనే వసుత్ ందని వశిషుఠ్ డు అనాన్డు. 

 

తరువాత వారు దశరథుడికి, కౌసలయ్కి నమసాక్రములు చేసి వెళిళ్పోతుండగా, "రామా" అని పిలిచి, మళీళ్ ఆ దశరథ మహారాజు మూరచ్పోయాడు. కొంతసేపటికి 

దశరథుడు తేరుకొని "సుమంతర్! రాజయ్ సరిహదుద్ లు దాటే వరకు రాముడిని రథం మీద తీసుకువెళుళ్" అని అనాన్డు. తరువాత కోశాధికారిని పిలిచి సీతమమ్ కటుట్ కునే 

చీరలని, ఆభరణాలని రథంలో పెటట్మనాన్డు. 

 

అపుప్డు కౌసలయ్ సీతమమ్ని కౌగలించుకొని ఇలా అని పలికింది "అమమ్ సీతా, నీకు తెలియనటువంటివి కావు, అతత్గారిని కనుక ఆరి త్తో చెపుత్నాన్ను. ఇవావ్ళ రాముడు 

యువరాజ పటాట్ భిషేకం పొందవలసినవాడు, కాని నారచీర కటుట్ కొని అరణయ్వాసానికి వెళుతునాన్డు. ఇలాంటి సిథ్తిని పొందాడు కదా అని రాముడిని తకుక్వగా 

చూడకు. అలాగే కుల కి సవ్రగ్ం కనాన్, ధనం కనాన్, ధానయ్ం కనాన్ పరమోత షట్మెనవాడు భర త్ ఒకక్డే". 

 



 

 

 

 
 

సీతమమ్కు నారచీరలు కటుట్ కోవడము చూపుతునన్ రామచం డు 

 



అపుప్డు సీతమమ్ "మీరు చెపిప్న విషయాలనీన్ నేను పుటిట్ంటోల్  తెలుసుకునే అతత్వారింటికి వచాచ్ను. నేను మీ అబాబ్యిని ఎనన్డూ కషట్పెటట్ను. అరణయ్వాస కేల్శం 

తెలియకుండా, ఆయనని ఆదమరపింపచేసి, ఆనందింపచేయడానికే నేను వారితో వెళుతునాన్ను.     

న అతం  వాదయ్తే వీణా న అచకర్ః వర త్తే రథః | 

న అపతిః సుఖం ఏధతే యా సాయ్త్ అపి శత ఆతమ్జా || 

వీణలో ఉండే తీగలు లేకపోతే అసలు వీణే లేదు, చకర్ం లేకపోతే అసలు రథమే లేదు, నూరుగురు కుమారులు ఇచేచ్ సుఖం కనాన్, భారయ్ భర త్ దగగ్ర పొందే సుఖం 

ముందు ఈ సుఖాలు సరిపోవు" అని పలికింది. 

 

తరువాత ల ణుడు సుమితర్కి పర్దకిష్ణ చేసి నమసాక్రం చెయయ్గా, ఆవిడ ఇలా అని పలికింది "నువువ్ అరణయ్వాసానికే జనిమ్ంచావు ల ణా, రాముడిని మించేవారు 

ఇంత మంది ఉనాన్, తమ తమ సంసారాలని వదిలి ఎవరూ రాలేదు. రాముడి ంకరయ్ం చేసుకునే అదృషట్ ం నీకే దకిక్ంది. నువువ్ ఏమరపాటు లేకుండా 

సరవ్కాలములయందు సీతారాములని రకిష్సూత్  ఉండు. 

రామం దశరథం విదిధ్ మాం విదిధ్ జనక ఆతమ్జాం | 

అయోధాయ్ం అటవీం విదిధ్ గచచ్ తాత యథా సుఖం || 

ల ణా! నువువ్ రాముడిని నీ తం  అనుకో, సీతమమ్ని నీ తలిల్ అనుకో, వాళిళ్దద్రూ ఉనన్ అడవి అయోధయ్ అనుకొని సుఖంగా వెళిళ్పో" అని పలికింది. 

 

 

 

 

 



రాముడు సీతమమ్తో, ల ణుడితో కలిసి ఆ రథానిన్ ఎకాక్డు. రాముడు వెళిళ్పోతునాన్డని ఆ అయోధాయ్ నగర వాసులందరూ ఏడుసుత్ నాన్రు. యజాఞ్లు చేసుత్ నన్ వారు 

ఆ యజాఞ్ నిన్ మధయ్లోనే ఆపి వచేచ్సారు. ఆడవారు, పిలలు, వృదుధ్ లు 'రామా! రామా!' అంటూ అరుసూత్  బాధపడుతునాన్రు. ఏడుసుత్ నన్ తమ పిలల్లకి పకుష్లు 

ఆహారం తేవడం మరిచి, తమ గూళళ్లోల్  కనున్ల నీరు కారుసూత్  నిలబడాడ్ యి. ఆశవ్శాలలోని గు లు, గజశాలలోని ఏనుగులు కనున్లెమమ్ట వేడి నీరు కారుతుండగా, 

సకిలిసూత్ , గరజ్న చేసూత్  అటూ ఇటూ ఉనామ్దంతో తిరిగాయి. సమసత్ భూతములు ఒకరకమెన సంకోష్భానికి గురయాయ్యి. అలా ఆ రథం వెళుతుండగా, వెనకనుండి 

కౌసలాయ్ దేవి గాలిలోకి చేతులూపుతూ, పెదద్  పెదద్  అరుపులు అరుసూత్ , తన పవిటకొంగు జారిపోయినా పటిట్ంచుకోకుండా, ఆమెని ఆపుదామని వచిచ్న వారిని తోసేసూత్ , 

ఆ రథం వెనుక పరుగుతీసింది. మరొకపకక్ దశరథుడు ఆగు ఆగు అంటూ పరిగెతుత్ కుంటూ వసుత్ నాన్డు. తన తలిల్దం లని అలా చూడలేక, రథం నడుపుతునన్ 

సుమం డిని రాముడు తొందరగా నడపమనాన్డు. 

 

"నేను చకర్వరి త్ని ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను, సుమం  ఆపు, ఆ రథం నడపకు" అనాన్డు దశరథుడు. రెండు చకర్ముల మధయ్లో పడడ్  ణి పరిసిత్తి ఎలా ఉంటుందో, 

సుమం డి పరిసిత్తి కూడా అలానే ఉంది. 

 

అపుప్డు రాముడు "సుమం ! రేపు పొదుద్ నన్ నువువ్ తిరిగొచాచ్క, రథం ఎందుకు ఆపలేదని దశరథుడు అడిగితే, నాకు చ ల సవవ్డిలో మీ మాటలు వినపడలేదని 

చెపుప్. కావున రథానిన్ కదుపు" అనాన్డు. అలా ఆ రథం ముందుకి సాగిపోయింది. మనమందరమూ రాముడి వెనకాలే వెళదాము, ఆయనతోనే ఉందాము, 

మనతోపాటు పిలల్లని, వృదుధ్ లని, మన ఆవులనీ తీసుకొని వెళదాము. మనమందరమూ వెళిళ్పోయాక దశరథుడు కూడా వచేచ్సాత్డు, అలాగే ఆయన పతున్లు కూడా 

వసాత్రు, తరువాత చతురంగ బలాలు కూడా వసాత్యి. మనమందరమూ అడవులకి వెళితే, అడవి అయోధయ్ అవుతుంది. మనందరినీ చూసి బెదిరిన జంతువులు 

అయోధయ్కి వసాత్యి. అపుప్డు కమమ్ తన కుమారుడితో ఈ రమృగాలని పరిపాలించుకుంటుంది అని అందరూ రాముడి వెంట బయలుదేరారు. కాని, రాముడి 

రథం యొకక్ వేగానిన్ అందుకోలేక చాలా మంది వెనుదిరిగారు. తన వెనుక వృదుధ్ లైన హమ్ణులు పరుగులు తీసూత్  వసుత్ నాన్రని తెలుసుకొని, రాముడు ఆ రథం 

నుండి దిగి, వాళళ్తోపాటు నడవడం రంభించాడు. అలా అందరూ వెళుతూ వెళుతూ తమసా నదీ తీరానిన్ చేరుకునాన్రు. ఆ రా  అకక్డే గడిపారు. అందరూ 

అంత దూరం నడిచి రావడం వలన ఆదమరిచి నిదర్పోయారు. 



 

రామచం ని అరణయ్వాసము గురించి విని  

శోకములో ఉనన్ అయోధయ్ పర్జలు 

సీతారామల ణులను సుమం డు అయోధయ్ ఊరి చివరలకు 

రథముపె తీసుకు వెళుళ్ట 



రాముడు వెళిళ్నతరువాత స హకోలోప్యిన దశరథుడు మెలల్గా తేరుకునాన్డు. సేవకులని పిలిచి తనని కౌసలాయ్ మందిరానికి తీసుకెళళ్మనాన్డు. సకల గుణములు 

కలిగిన కౌసలయ్ ఉండగా కామ మొహంతో కేయని తెచుచ్కునాన్ను, ఇవావ్ళ ఆ ఫలితానిన్ అనుభవిసుత్ నాన్ను అని ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఏడిచేసరికి ఆయన కనున్లు 

కనపడడం మానేసాయి. అపుప్డాయన కౌసలయ్తో ఇలా అనాన్డు "ఇక నేను ఎంతో సేపు బతకను, నేను చనిపోయేలోపల రాముడు ఎలాగు ననున్ ముటుట్ కోలేడు, 

రాముడితో పాటే నా చూపు వెళిళ్పోయింది, అందుకని రాముడి తలిల్వెన నువువ్ ననున్ ఒకసారి ముటుట్ కో, నువువ్ ముటుట్ కుంటే రాముడు ముటుట్ కునన్టుట్  

ఉంటుందేమో, ఒకసారి ననున్ ముటుట్ కోవా కౌసలాయ్" అనాన్డు. 

 

"అవునులే, కనన్ కొడుకుని అరణాయ్లకి పంపించావు, ఇవావ్ళ ననున్ ఇలాంటి దౌరాభ్గయ్సిథ్తిలో పడేశావు, నీ వలన దేశం అంతా బాధపడుతోంది, ఇపప్టి నా నీకు 

సంతోషంగా ఉందా రాజా" అని కౌసలయ్ పలికింది. 

 

అపుప్డు దశరథుడు "పడిపోయిన గు నిన్ ఎందుకు పొడుసాత్వు కౌసలయ్, నీ దగగ్ర ఉపశాంతి పొందుదామని వచాచ్ను. నువువ్ కూడా ఇంత మాట అనాన్వ కౌసలయ్" 

అని మళిళ్ మూరచ్పోయాడు.  

 

అటుపకక్ తెలవరుతుండగా రాముడు సుమం డిని పిలిచి "వీళళ్ందరూ వృదుధ్ లైన హమ్ణులు, నా మీద ఉనన్ మతో నా వెనకాల వచాచ్రు. వీళుళ్ నాతో 14 

సంవతస్రములు వసేత్ బాధ పడతారు. అందుచేత నేను కనపడక పోతే వీళుళ్ వెనకిక్ వెళిళ్పోతారు. తెలల్వారుజామున అందరూ గాఢ నిదర్లో ఉండగానే మనం 

వెళిల్పోవాలి. కాని, వీళుళ్ వెనకిక్ వెళళ్కుండా, రాముడు ఎటు వెళాళ్డో గురుత్ పడదామని రథ చ ల వెనక వసాత్రు. అందుకని రథానిన్ ముందు ఉతత్ర దికుక్కి పోనివువ్, 

ఉతత్ర దికుక్న అయోధయ్ ఉంది, అలా కొంతదూరం పోనిచాచ్క, రథానిన్ వెనకిక్ తిపిప్ గడిడ్మీద, పొదల మీద నుండి పోనిచిచ్ తమసా నదిని దాటించు. అపుప్డు వాళళ్కి 

ఆ రథచ ల గురుత్ లు కనపడకపోయేసరికి వాళళ్ందరూ అయోధయ్కి వెళతారు" అనాన్డు. అలా తెలల్వారగానే నిశబద్ంగా ఉతత్ర దికుక్కి రథానిన్ పోనిచిచ్, మళిళ్ అదే 

గాడిలో వెనకిక్ వచిచ్, తమసా నదిని దాటి ఆవలి వడుడ్ కి చేరుకునాన్రు.  



తెలవారగానే హమ్ణులందరూ నిదర్ లేచి "ఏడి రాముడు ఏడి రాముడు" అని, రాముడి రథచ ల గాడిని బటిట్  వెళదామని అందరూ బయలుదేరారు. కొంతదూరం 

వెళాళ్క రథ చ లు ఆగిపోయాయి. ఇంక చేసేది ఏమి లేక బాధపడుతూ అయోధయ్కి వెళాళ్రు. రాముడు వెళిల్పోయాడని ఆ అయోధాయ్ పటట్ణంలో అనన్ం 

వండుకునన్వాడు ఒకక్డు కూడా లేడు. ఏ ఇంటిముందు కూడా కళాళ్పి జలల్లేదు. ఎవరూ ముగుగ్  పెటట్లేదు. ఆ రాజయ్ంలోని ఏ ఒకక్ ణి కూడా ఆనందంగా లేదు. ఆ 

రాజయ్ంలో సంతోషంగా ఉనన్ ఏ క ణి కేయ. 

 

రాముడు ఆ తమసా నదిని దాటాక, ఒకక్కక్రోజు వేదశృతి, గోమతి మొదలైన నగరాలని దాటి, కోసలరాజయ్ సరిహదుద్ కి చేరుకునాన్రు. అకక్డికి వచాచ్క ఆ అయోధాయ్ 

నగరానికి రథం దిగి ఒకసారి నమసాక్రం చేసి ఇలా అనాన్డు 

ఆపృచేఛ్ తావ్ం పురీ షేఠ్  కాకుతస్థ్పరిపాలితే | 

దెవతాని చ యాని తావ్ం పాలయంతాయ్వసంతి చ || 

"ఓ అయోధాయ్! పూరవ్ం మా కాకుతస్ వంశంలోని ఎందరో రాజులు నినున్ పరిపాలించారు. ఇటువంటి అయోధాయ్ నగరానిన్ విడిచి, ధరామ్నికి కటుట్ బడి 14 

సంవతస్రములు అరణాయ్లకి వెళుతునాన్ను. తిరిగి నేను ఈ అయోధయ్ నగరంలో పర్వేశించి, మా తలిల్దం ల పాదములకు నమసక్రించే అదృషాట్ నిన్ నాకు 

పర్సాదించు" అని వేడుకునాన్డు. 

  
తరువాత వారు ఆ కోసల దేశ సరిహదుద్ లిన్ దాటి గంగా నదీ తీరానిన్ చేరుకునాన్రు. అకక్డ ఒక ఇంగుదీ (గార) వృకష్ం యొకక్ నీడలో అందరూ కూరుచ్నాన్రు. 

తతర్ రాజా గుహో నామ రామసయ్ ఆతమ్ సమః సఖా | 

నిషాద జాతోయ్ బలవాన్ సథ్పతిః చ ఇతి వి తః || 

రాముడు అకక్డికి వచాచ్డని తెలుసుకొని ఆ ంతంలో (ఆ ంతానిన్ శృంగిబేరపురము అని పిలుసాత్రు, ఆ ంతానికి నిషాదుడెన గుహుడు అధిపతి) ఉంటునన్, 

రాముడికి ఆతమ్తో సమానమెన సేన్హితుడెన (తమ ధరామ్నిన్ పాటించే వాళళ్ందరూ రాముడికి ఆతమ్తో సమానమెన సేన్హితులే) గుహుడు పరుగు పరుగున వచిచ్, 

రాముడిని గటిట్గా కౌగలించుకొని ఇలా అనాన్డు, "రామా! ఇది కూడా నీ రాజయ్మే, ఇది కూడా నీ అయోధయ్ అనే అనుకో. నీకోసమని రకరకాల పదారాధ్ లు, అనన్రాసులు 

తీసుకొచాచ్ను, తీసుకో రామా" అనాన్డు. 



 

 
 

గంగానది తీరమునకు వచిచ్ ఒక గార చెటుట్  కింద వి ంతి తీసుకుంటూ ఉండగ రాముడు అకక్డికి వచాచ్డని తెలుసుకొని గుహుడు పరుగు 

పరుగున వచిచ్, రాముడిని గటిట్గా కౌగలించుకొని ఇలా అనాన్డు, "రామా! ఇది కూడా నీ రాజయ్మే, ఇది కూడా నీ అయోధయ్ అనే అనుకో.  

నీకోసమని రకరకాల పదారాధ్ లు, అనన్రాసులు తీసుకొచాచ్ను, తీసుకో రామా" అనాన్డు 



గుహం ఏవ వాణం తం రాఘవః పర్తుయ్వాచ హ | 

అరిచ్తాః చైవ హృషాట్ ః చ భవతా సరవ్థా వయం | 

పదాభ్య్ం అభిగమాచ్ చైవ సేన్హ సందరశ్నేన చ || 

అపుప్డు రాముడు "గుహా! మా అమమ్కి ఇచిచ్న మాట పర్కారం నేను ఇవనీన్ తినకూడదు. కాని నువువ్ నాకోసం పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్, మతో ఈ రాజయ్ం కూడా 

అయోధేయ్ అనాన్వు కదా, అపుప్డే నా కడుపు నిండిపోయింది. మా నానన్గారికి ఈ గు లంటే చాలా తి, అవి మమమ్లిన్ ఇంత దూరం తీసుకొని వచిచ్ 

అలసిపోయాయి, వాటికి కావలసిన గడిడ్ , మొదలైనవి ఇవువ్" అనాన్డు. 

 

ఆ రోజున గు లు సేద తీరాక, ఆ ఇంగుదీ వృకష్ం కింద సీతారాములు పడుకునాన్రు. అపుప్డు గుహుడు ల ణుడిని కూడా పడుకోమనగా 

కథం దాశరథౌ భూమౌ శయానే సహ సీతయా | 

శకాయ్ ని  మయా లబుధ్ ం జీవితం వా సుఖాని వా || 

యో న దేవ అసురెఃౖ సరై ః శకయ్ః పర్సహితుం యుధి | 

తం పశయ్ సుఖ సంవిషట్ ం తృణేషు సహ సీతయా || 

"నాకు నిదర్ వసుత్ ందని ఎలా అనుకునాన్వు, రాముడు నేల మీద పడుకొని ఉండగా నా జీవితానికి ఇక సుఖం లేదు. దేవతలు, రాకష్సులు కలిసి యుదాధ్ నికి వసేత్, 

వాళళ్ని నిగర్హించగల మొనగాడు మా అనన్గారు, అలాంటి మా అనన్యయ్, సీతమమ్తో కలిసి ఇలా పడుకొని ఉంటే నేనెలా పడుకోగలను" అనాన్డు ల ణుడు. 

 

మరునాడు ఉదయం గుహుడు తీసుకొని వచిచ్న పడవ ఎకిక్ సీతారామల ణులు గంగని దాటడానికి సిదధ్పడుతునాన్రు. అపుప్డు సుమం డు రాముడిని పిలిచి, 

'నేను ఏమి చెయయ్ను' అని అడుగగా, రాముడు ఇలా అనాన్డు "నువువ్ తిరిగి అయోధయ్కి వెళిళ్ మా తం గారికి, ముగుగ్ రు తలుల్ లకి నా నమసాక్రములు చెపుప్, 

కౌసలయ్ని సరవ్కాలములయందు దశరథుడిని సేవించమని చెపుప్. భరతుడిని కుశలమడిగానని చెపుప్, వృదుధ్ డెన చకర్వరి త్ని ఏ ఒకక్ కారణం చేత బాధ పెటట్వదద్ని 

చెపుప్, తం  మనసుస్కి అనుగుణంగా పరిపాలించమని చెపుప్" అనాన్డు. 

  



  

గంగానది తీరమునకు వచిచ్ ఒక గార చెటుట్  కింద వి ంతి 

తీసుకుంటూ ఉండగ రాముడు అకక్డికి వచాచ్డని తెలుసుకొని  

గుహుడు అనేక సంబారములు తెచిచ్ రామయయ్ను దరిశ్ంచుట 

పడవలో గంగానదిని దాటించడానికి ముందు రామచం ని 

పాదములు కడుగుతునన్ గుహుడు 



 

సుమం డిని అయోధయ్కు తిరిగి వెళిళ్ తాము గంగా నదిని దాటి 

అరణయ్వాసమునకు వెళిళ్న సమాచారము కమమ్కు తెలుపమని 

రామచందర్మూరిత్ పలుకుట 

గంగా నదిని దాటుతునన్ సీతారామల ణులు 



 
 

గంగా నదిని దాటుతునన్ సీతారామల ణులు 



 

 

 
 

గంగా నదిని దాటి పర్యానిసుత్ నన్ సీతారామల ణులు 



అపుప్డు సుమం డు "రామా! నేను మీతోనే వసాత్ను, మీ సేవ చేసుకుంటాను, ఏ రథం మీద మిమమ్లిన్ అరణాయ్లకి తీసుకువచాచ్నో, ఆ రథం మీదే మిమమ్లిన్ 14 

సంవతస్రాల తరువాత అయోధయ్కి తీసుకువెళతాను" అనాన్డు. 

  
"నువువ్ నాతో వచేచ్సేత్ కమమ్కి అనుమానం వసుత్ ంది. రాముడు అరణయ్వాసం చెయయ్కుండా రథం మీద తిరుగుతునాన్డనుకుంటుంది. అందుకని నువువ్ ఖాళీ 

రథంతో వెనకిక్ వెళిళ్, రాముడు గంగని దాటి అరణాయ్లకి వెళాళ్డని చెపాప్లి, అపుప్డు ఆమె సంతోషిసుత్ ంది. అందుకని నువువ్ బయలుదేరాలి" అనాన్డు. వెంటనే 

సుమం డు అయోధయ్కి బయలుదేరాడు. 

తత్ కీష్రం రాజ పు య గుహః కిష్పర్ం ఉపాహరత్ | 

ల ణసయ్ ఆతమ్నః చైవ రామః తేన అకరోజ్ జటాః || 

అపుప్డు రాముడు గుహుడిని పిలిచి "గుహా! ఇకనుండి నేను ఒక తపసివ్ ఎలా బతుకుతాడో అలా బతకాలి. అందుకని నువువ్ నాకోసం మ  పాలు తీసుకురా" 

అనాన్డు. అపుప్డు రాముడు గుహుడిని ఆ మ పాలని తన తల మీద, ల ణుడి తల మీద పొయయ్మనాన్డు. మ పాలు పోశాక జిగురుతో ఉనన్ ఆ జుటుట్ ని జటల 

కింద కటేట్సుకునాన్డు. అకక్డునన్ వాళళ్ందరూ రాముడి యొకక్ ధరమ్నిషఠ్ కి ఆశచ్రయ్పోయారు. అపుప్డు రాముడు "నేను ఈ 14 సంవతస్రములు నా కాష్తర్ ధరామ్నిన్ 

పాటిసూత్ , బర్హమ్చరయ్ంతో కూడిన అరణయ్వాసానిన్ చేసాత్ను" అనాన్డు. 

  
తరువాత రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "ముందు మీ వదినని పడవ ఎకిక్ంచి నువువ్ ఎకుక్" అని చెపిప్, వారు పడవ ఎకాక్క ఆయన కూడా పడవ ఎకాక్డు. అలా 

సీతారామల ణులు గంగని దాటి ఆవలి ఒడుడ్ కి వెళాళ్రు. అకక్డినుండి అలా కొంత దూరం వెళాళ్క చీకటి పడేసరికి వాళళ్ందరూ ఒక చెటుట్  కింద విడిది చేశారు. 

అపుప్డు రామల ణులు వెళిళ్ మూడు మృగాలని సంహరించి, వాటిని తీసుకొని వచిచ్ అగిన్లో బాగా కాలిచ్, ఆ మాంసానిన్ ముగుగ్ రూ తినాన్రు. తరువాత అకక్డే పడి 

ఉనన్ ఎండుటాకులమీద పడుకునాన్రు.  

 

అపుప్డు రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! నాకు ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. భరతుడు యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేసుకునాన్క కౌసలయ్ని, సుమితర్ని బంధిసాత్డు. 

అందుకని నువువ్ బయలుదేరి అయోధయ్కి వెళిళ్పో" అనాన్డు. 



 
 

గంగను దాటాక కొంత దూరము పర్యానించి చీకటి వేళ కావడముతో అరణయ్ మృగములను వేటాడి అకక్డే ఆ రా కి ని ంచారు. 



రాముడి మాటలు వినన్ ల ణుడు ఇలా చెపాప్డు "అనన్యాయ్ తపప్కుండా వెళిళ్పోతాను, కాని ఈ మాట నాకు చెపిప్నటుట్ , నిదర్పోతునన్ సీతమమ్కి కూడా చెపప్వే. 

సీతమమ్ నినున్ విడిచిపెటిట్  ఉండలేదు కనుక, ఆ విషయం నీకు తెలుసు కనుక సీతమమ్ని వెనకిక్ వెళిళ్ కౌసలయ్ సుమితర్ దశరథుల సేవ చెయయ్మని నువువ్ 

ఆజాఞ్ పించవు. నినున్ విడిచిపెటిట్  వెళిళ్ నేను ఉండగలనని అనుకుంటునాన్వు, అందుకు ననున్ వెళిళ్పోమంటునాన్వు. 

న చ సీతా తవ్యా హీనా న చ అహం అపి రాఘవ | 

ముహూరత్ం అపి జీవావో జలాన్ మతాస్య్వ్ ఇవ ఉదధ్ ృతౌ || 

నీటిలో ఉనన్ చేప పిలల్ని పెకి తీసి ఒడుడ్ న పారేసేత్, తన ఒంటికి తడి ఉనన్ంతవరకు ణములతో ఉండి, ఆ ఒంటి తడి ఆరిపోగానే ఎలా ణములని వదులుతుందో, 

అలా వెనకిక్ తిరిగి వెళిళ్పోతూ, నినున్ చూసూత్ , నువువ్ ఎంతసేపు కనపడతావో అంతసేపు ణములతో ఉండి, నువువ్ కనబడడం మానెయయ్గానే ఈ ణములను 

విదిచిపెటేట్సాత్ను అనన్యాయ్" అనాన్డు. 

  
"ల ణా! 14 సంవతస్రాల అరణయ్వాసంలో మళిళ్ నినున్ ఈ మాట అడగను, నువువ్ నాతోనే ఉండు" అని రాముడు ల ణుడితో అనాన్డు. 

 

మరునాడు ఉదయం కొంతదూరం పర్యాణించగా వాళళ్కి అకక్డ ఒక ఆశర్మం కనబడింది. అది భారదావ్జ ముని ఆశర్మం. ఆ ఆశర్మంలో భారదావ్జుడు శిషుయ్లకు 

వేద పాఠాలు చెపుప్కుంటూ కాలం గడుపుతునాన్డు. ఆయన కాలవేది. రాముడు ఆశర్మంలోనికి పర్వేశించి, తనని తాను పరిచయం చేసుకోని, తరువాత తన 

పతిన్ని, సోదరుడిని పరిచయం చేసి, భారదావ్జునికి నమసాక్రం చేసి, కుశల పర్శన్లు అడిగాడు. ఆ రా  ఆశర్మంలో గడిపాక, మరునాడు ఉదయం భారదావ్జుడు 

రాముడిని 14 సంవతస్రాల అరణయ్వాసానిన్ తన ఆశర్మంలోనే గడపమనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీ ఆశర్మం మా రాజాయ్నికి దగగ్రలోనే ఉంది, తాను ఇకక్డే ఉంటే జానపదులు తనని చూడడానికి వసుత్ ంటారు, నేను రాజాయ్నికి దగగ్రలోనే 

ఉండిపోయానని కమమ్కి ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది, అందుకని నిరజ్నమె, ఎవవ్రూలేని చోటుకి వెళిళ్పోతాను. కావున రమృగముల వలన, రాకష్సుల వలన పర్మాదం 

లేనటువంటి ఒక యోగయ్మెన పర్దేశానిన్ మీరు నిరణ్యిసేత్, మేము అకక్డ పరణ్శాల నిరిమ్ంచు కుంటాము" అనాన్డు. 

 



 

గంగా నదిని దాటి భారదావ్జ ముని ఆశర్మము చేరిన 

సీతారామల ణులు 

భారదావ్జ ముని వదద్  సెలవు తీసుకుంటునన్ సీతారామల ణులు 

 



 

 

 

 
 

భారదావ్జ ముని నిరణ్యించిన చితర్కూట పరవ్తములలో ఆశర్మము ఏరాప్టు చేసుకొనుటకు  

యమునా నదిని దాటి పర్యానిసుత్ నన్ సీతారామల ణులు 

 



భారదావ్జుడు ఇలా అనాన్డు "ఇకక్డినుండి బయలుదేరి యమునా నదిని దాటండి, దాటాక కొంచెం ముందుకి వెళితే మీకు ఒక గొపప్ మ  చెటుట్  కనపడుతుంది, ఆ 

చెటుట్ కి ఒకసారి నమసాక్రం చేసి ముందుకి వెళితే నీలము అనే వనం కనపడుతుంది, ఆ వనంలో మోదుగ చెటుల్ , రేగు చెటుల్  ఎకుక్వగా ఉంటాయి. అలా ఇంకొంచెం 

ముందుకి వెళితే ఎకక్డ చూసినా నీళుళ్, చెటుల్  కనబడతాయి, అకక్డనుండి చూసేత్ చితర్కూట పరవ్తాల శిఖరాలు కనపడతాయి. మీరందరూ ఆ చితర్కూట పరవ్తాలిన్ 

చెరుకోండి, అకక్డ వాలీమ్కి మహరిష్ ఆశర్మం ఉంది, ఆ ఆశర్మానికి పకక్న మీకు అనువెన సథ్లంలో ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకోండి. ఆ పర్దేశంలో ఏనుగులు, 

కొండముచుచ్లు, కోతులు, బంగారు చుకక్లు గల జింకలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అకక్డ మీకు కావలసిన ఆహారం దొరుకుతుంది. సవ్చఛ్మెన జలాలు పర్వహిసూత్  

ఉంటాయి. ఆ అరణాయ్లకి నేను చాలా సారుల్  వెళాళ్ను, అకక్డ కారిచ్చుచ్ పుటట్దు. కాబటిట్  మీరు అకక్డ పరణ్శాల నిరిమ్ంచుకోండి" అని అనాన్డు.  

 

భారదావ్జుడు చెపిప్న పర్కారం పరణ్శాల నిరిమ్ంచుకోడానికి సీతారామల ణులు ఆయనకి నమసాక్రం చేసి బయలుదేరి చితర్కూట పరవ్తానిన్ చేరుకునాన్రు. ల ణుడు 

చకక్టి పరణ్శాలని నిరిమ్ంచాడు. ఆ పరణ్శాలలో వాసుత్  హోమం చేసి గృహపర్వేశం చేశారు. తరువాత వాలీమ్కి ఆశర్మానిన్ సందరిశ్ంచారు. వాళళ్ రాకతో వాలీమ్కి మహరిష్ 

చాలా సంతోషించారు. 

 

అలా ఆ చితర్కూట పరవ్తాలమీద సీతరామల ణులు హాయిగా కాలం గడపసాగారు.  

 

సుమం డు అయోధయ్కి తిరిగివచిచ్, రాముడు సీతాల ణ సహితుడె గంగని దాటి అరణాయ్లకి వెళిల్పోయాడని చెపాప్డు. అపుప్డు దశరథుడు, రాముడు ఎలా 

ఉనాన్డని అడుగగా సుమం డు ఇలా చెపాప్డు "రాముడు మీకు నమసాక్రములు చెపప్మనాన్డు, కౌసలయ్ని జాగర్తత్గా చూసుకోమనాన్డు. కౌసలయ్, సుమితర్, 

కేయల యందు తనకెటువంటి బేధభావం లేదనాన్డు. భరతుడిని కుశలమడిగాడు" అని చెపాప్డు. ఈ మాటలు వినన్ దశరథుడు ల ణుడు ఏమనాన్డు అని 

అడిగాడు. అపుప్డా సుమం డు 

 



"ల ణుడు పడవెకుక్తూ, మా తం  కామమునకు లొంగిపోయి, సకల సుగుణాభి రాముడిని రాజయ్ం నుండి బయటకి పంపించాడు. అందుకని ఆయనని తం గా 

నేను అంగీకరించడం లేదు. ఇక నుండి దశరథుడు నాకు తం  కాదు. నాకు తం  కాని, తలిల్ కాని, గురువు కాని, దెవం కాని, అనన్ కాని, తముమ్డు కాని, ఎవరెనా 

నాకు రాముడే. ఈ మాట నేను చెపాప్నని దశరథుడికి చెపుప్" అనాన్డు. మరి సీతమమ్ ఎమనిందని దశరథుడు అడుగగా "సీతమమ్ పడవెకుక్తూ నా వంక చూసి 

నమసాక్రం చేసి వెళిళ్పోయింది" అనాన్డు. 

 

అపప్టికే దశరథుడు చాలా పరివేదన చెందుతునాన్డని సుమం డు గర్హించాడు. రాజుని ఓదారుదాద్ మని సుమం డు ఇలా అనాన్డు "ఏమిలేదయయ్, వారు చాలా 

సంతోషంగా ఉనాన్రు. రాముడితో పాటు సీతమమ్ సంతోషంగా నడుసూత్ , ఆ వనాలని, ఉపవనాలని అనిన్టినీ చూసోత్ంది. సీతమమ్ అరణయ్ంలో నడిచివెళుతుంటే, 

హంసలు కూడా ఆవిడలాగానే నడుదాద్ మని పర్యతిన్సుత్ నాన్యి (ఎందుకంటే, అపప్టిదాకా తమ నడకలని చూసి అందరూ హంసనడక అంటుంటే అవి 

ఆనందపడేవి, కాని సీతమమ్ అరణాయ్నికి వచాచ్క ఆ హంసలనీన్ నడకలు మానేసి ఒక మూల కూరుచ్నాన్యంట. మీరు ఎందుకు నడవడం లేదు అని ఎవరనాన్ 

అడిగితే, అవి మాకనాన్ అందంగా నడిచే ఆవిడ కొతత్గా అరణాయ్నికి వచిచ్ంది, ఆమె నడక ముందు మా నడక ఏపాటిది అని నడవడం మానేసి ఒక మూలను 

కూరుచ్నాన్యంట). అలా నడిచిందయాయ్ సీతమమ్" అని సుమం డు అనాన్డు. 

  
అపుప్డు కౌసలయ్ "ఒక  భర త్ చేత, కొడుకు చేత, జాఞ్తుల (బంధువులు) చేత రకిష్ంపబడాలి. భర త్వె కూడా నువువ్ నాకు రకష్ణ ఇవవ్లేదు. నాకు ఉనన్ ఒకే ఒకక్ కొడుకుని 

నా దగగ్ర లేకుండా చేసేశావు. నాకు జాఞ్ తి అనన్వాడెవరూ దగగ్రలో లేరు. నువువ్ చేసిన ఈ దారుణమెన పని వలన నేను నా కొడుకుకి దూరమయాయ్ను. కాబటిట్  నేను 

దికుక్లేని చావెనా చసాత్ను, లేకపోతే రాముడి దగగ్రికనాన్ వెళతాను. ఇక నేను నీ ముఖం చూడను. నీ దగగ్ర ఉండను" అని పలికింది. కౌసలయ్ మాటలు వినన్ 

దశరథుడు కృంగిపోయి ఇలా అనాన్డు "నేను దౌరాభ్గుయ్డనే కౌసలాయ్, నేను ఎందుకూ పనికిరాని వాడిని, దీనుడిని, నేను ధరామ్తుమ్డిని అని కాని, మిమమ్లిన్ సరిగాగ్  

ఒకక్నాడెనా చూశానని కాని నేను అనను. నా కంటికి నిదర్ రావడం లేదు, నోటికి తిండి సహించడం లేదు, ననున్ ఓదారేచ్ వారు లేరు, నేను ఎంత బెంగ 

పెటుట్ కునాన్నో నీకేమి తెలుసు. ఓదారుసాత్ వని కదా నీ దగగ్రికి వచాచ్ను, పరమ సాతివ్కమెన పర్వర త్న కలిగిన నువువ్ కూడా ననున్ ఇలా పోడిచేసేత్, నేను కూడా ఈ 

కష్ణంలోనే ణాలు విడిచిపెటేట్సాత్ను కౌసలయ్. నువె నా కనీసం ఇలా మాటాల్ డడం మానవా, నీ పాదములు పటుట్ కుంటాను" అని రెండు చేతులతో నమసాక్రం చేశాడు.  

 



న ఏషా హి సా  భవతి శాల్ ఘనీయేన ధీమతా | 

ఉభయోః లోకయోః వీర పతాయ్ యా సంపర్సాదయ్తే || 

కౌసలయ్ పరుగు పరుగున వచిచ్ ఆయన పాదాల వదద్  కూరుచ్ని, ఆయన రెండు చేతులు తన తల మీద పెటుట్ కుని "మహా ధరామ్తుమ్డెన భర త్, భారయ్ దగగ్ర ఇలా రెండు 

చేతులు పెటిట్ , నినున్ బతిమాలుతునాన్ను అనాన్డంటే, ఆ  జీవితంలో అటువంటి దురిద్నం ఇంక వేరొకటి ఉండదు. కొడుకు వెళిళ్పోయాడనన్ ఆ శంలో ఇలా 

మాటాల్ డాను. ననున్ కష్మించు" అని ఆయన కాళళ్ మీద పడిపోయింది. 

  
తరువాత కౌసలయ్ దేవి దశరథుడిని తీసుకెళిళ్ మంచం మీద పడుకోబెటిట్ంది. అపుప్డాయన కౌసలయ్, కౌసలయ్ అని కలవరించగా కౌసలయ్, సుమితర్ ఇదద్రూ వచిచ్ ఆయన 

పకక్న కూరుచ్నాన్క దశరథుడు "నేను ఎందుకింత బాధ పడుతునాన్నో నాకు ఇపుప్డు అరథ్మయియ్ంది. పాలు తాగుతునన్ పిలల్లకి, తలుల్ ల యొకక్ సత్నయ్ములు కతిత్ 

పెటిట్  నరికేసుంటాను, అందుకని నేను ఇంత బాధ పడుతునాన్ను అనాన్వు కదా, నీది కాదు దోషం. నాకు ఇపుప్డు జాఞ్ పకం వసుత్ ంది, నీకు ఒక విషయం చెపాత్ను 

జాగర్తత్గా విను. నేను యవవ్నంలో ఉనన్పుప్డు ఒకసారి వేటాడాలని అనిపించింది. అపుప్డు బాగా వరష్ం పడి భూమి అంతా తడిగా ఉంది. ఇపుప్డు రమృగాలు 

తపప్కుండా నీళుళ్ తాగడానికి బయటకి వసాత్యని, ఆ రోజూ రాతర్ంతా ధనుసుస్కి బాణానిన్ సంధించి కూరుచ్నాన్ను. తెలల్వారే వరకు ఏ మృగము వచిచ్నటుట్  నాకు 

కనపడలేదు. తెలల్వారుతుండగా నాకు గుడగుడ శబద్ం వినిపించింది, కాని అపప్టికి ఇంకా చీకటిగానే ఉంది, ఏనుగు తొండంపెటిట్  నీళుళ్ తాగుతుందని గర్హించాను. 

నాకు శబద్వేధీ విదయ్ తెలుసు. అందుకని శబాద్ నిన్ బటిట్  ఏనుగు యొకక్ కుంభసథ్లం మీద బాణ పర్యోగం చెయాయ్లనుకొని చీకటోల్  బాణ పర్యోగం చేశాను. ఏనుగు 

యొకక్ ఘీంకారం వినిపిసుత్ ందని అనుకునాన్ను, కాని నాకు ఒక మనిషి ఆర త్నాదాలు వినపడాడ్ యి. నేను భయపడి అకక్డికి వెళిళ్ చూసేసరికి, నేను విడిచిపెటిట్న 

బాణం గుండెలోల్  గుచుచ్కొని ఒక ముని కుమారుడు ఆ నది ఒడుడ్ న పడి తనున్కుంటునాన్డు. నేను భయపడుతూ అతని దగగ్రికి వెళళ్గా, అతను నేను ముని 

కుమారుడిని, తపసుస్ చేసుకుంటునాన్ను, తలిల్దం లని పోషించుకుంటునాన్ను. ఇటువంటి ననున్ నిషాక్రణంగా బాణం పెటిట్  ఎందుకు కొటాట్ వు అని అడిగాడు. 

అపుప్డు నేను, నినున్ కొటాట్ లని కొటట్లేదు, నీరు తాగుతునన్ శబాద్ నికి ఏనుగనుకుని బాణం విడిచిపెటాట్ ను. నా దురదృషట్ ం ఆ బాణం నీకు తగిలిందని భయపడుతూ 

నిలబడాడ్ ను. 

 



  

రామచందర్మూరిత్ వియోగముతో అనేక మారుల్  మూరచ్ను పొంది 

కౌసలాయ్ గృహమును చేరిన దశరథ మహారాజు 

ఒకనాడు దశరథ మహారాజు వేటలో ఉండగా శబద్వేది విధయ్ను 

ఉపయోగించి చీకటిలో సరసుస్ యందు ఏనుగు నీరు తాగుతుంది 

అని పొరబడి బాణ పర్యోగము చేయగా, ఆ బాణము ముని 

కుమారుని గుండెలను చీలిచ్నది 



అపుప్డా ముని కుమారుడు ననున్ చూసి, నువువ్ భయపడకు, నీకు బర్హమ్హతాయ్ దోషం లేదు, ఎందుకంటే నా తం  వెశుయ్డు, నా తలిల్ శూదర్ , కాబటిట్  శపించే 

అధికారం నాకు లేదు. కాని నా తలిల్దం లిదద్రూ అంధులు, అరణయ్ంలో కూరుచ్ని ఉనాన్రు. రోజూ నేను గర్ంధ పఠనం చేసేత్, అవి వింటూ ఉంటారు. నేనే వారికి 

ఆహారం, నీరు తీసుకెళుతుంటాను. ఇపుప్డు వారు మహా దాహంతో ఉనాన్రు, అందుకనే నేను ఇకక్డికి వచాచ్ను. నువువ్ ఈ నీళుళ్ పటుట్ కెళిళ్ నా తలిల్దం లకు ఇవువ్. 

ఈ బాణపు ములుకు నాలో ఉనన్ందున నేను ఈ బాధ తటుట్ కోలేకపోతునాన్ను, కనుక నువువ్ ఈ బాణం తీసెయియ్ అనాన్డు. 

 

తీసేసేత్ అతను చనిపోతాడు, తీయకపోతే అతను ఆ బాధ తటుట్ కోలేకపోతునాన్డు, అందుకని అతను బాధ పడడం ఇషట్ ం లేక బాణం తీసేసాను. ఆ పిలల్వాడు వెంటనే 

మరణించాడు. అపుప్డు నేను ఆ నీటి కుండ పటుట్ కొని అతని తలిల్దం ల దగగ్రికి వెళాళ్ను. నా అడుగుల శబద్ం వినన్ ఆ అంధులైన తలిల్దం లు, నాయనా 

ఇంతసేపు ఎకక్డికి వెళాళ్వు, మీ అమమ్ నీ కోసం బెంగ పెటుట్ కుంది, అని ఆ ముని కుమారుడి తం  అడిగితే నేను ఉనన్ది ఉనన్టుట్  చెపాప్ను. నా వలన పొరపాటు 

జరిగినది, మీ కుమారుడిని నేనే సంహరించాను అని చెపాప్ను. అపుప్డాయన ననున్ తన కుమారుడి కళేబరానిన్ చూపించమనాన్డు. నేను వాళళ్ని అకక్డికి 

తీసుకువెళల్గా వారు తమ కుమారుడి శవం మీద పడి రోదించారు. తరవాత ఆ తం  నావంక తిరిగి, నేను ఎలాగెతే ఇపుప్డు నా కుమారుడి మీద పడి 'హా! కుమారా, 

హా! కుమారా' అని పుతర్శోకంతో ణాలు విడిచిపెడుతునాన్నో, నువువ్ కూడా అలాగే ఏడుసూత్  'హా! కుమారా' అంటూ ణాలు విడిచిపెడతావు అని ననున్ శపించాడు. 

  
ఈలోగ సవ్రగ్లోకము నుండి ఇం డు వచిచ్, నువువ్ తలిల్దం లకి చేసిన సేవకి నినున్ సవ్రాగ్ నికి తీసుకు వెళతానని, ఆ ముని కుమారుడిని తన రథంలో తీసుకు 

వెళాళ్డు. ఆ పిలల్వాడిని విడిచి ఉండలేక ఆ వృదధ్ దంపతులు ఇదద్రూ ణాలు విడిచిపెటాట్ రు. అపుప్డు నాకు తెలియలేదు కౌసలయ్, 'హా! కుమారా' అంటూ 

మరణించడం ఎంత కషట్మో అని. నేను చేసిన పాపం ననున్ వెంటాడింది. నా చెవులు కూడా వినపడడంలేదు. నా కళుళ్ కనబడడం లేదు. నాకు జాఞ్ పకశకి త్ కూడా 

తగిగ్పోతుంది. అంతా ంతిలాగ ఉంది. ఎవరో దూతలు వచిచ్ నా ణాలని లాగేసుత్ నాన్రు. రాముడిని చూసే అదృషట్ ం నాకు ఇక లేదు. నేను ఏ తపుప్ చెయయ్లేదు, 

ననున్ మనిన్ంచు. కౌసలాయ్, సుమి , రామా! రామా!" అని ఆ దశరథ మహారాజు ణాలు విడిచిపెటాట్ డు. 

 



 
 

రామా! రామా! అని పలుకుచూ ణములు వదిలిన దశరథ మహారాజు 



అకక్డే కూరుచ్నన్ కౌసలాయ్ సుమితర్, దశరథుడు మూరచ్పోయాడనుకునాన్రు. వారు అకక్డే పడుకొని నిదర్పోయారు. మరునాడు ఉదయం వంది మాగధులు వచిచ్ 

సోత్తర్ం చేశారు, కాని మహారాజు ఎంతసేపటికి మేలొక్నకపోయేసరికి అకక్డే ని సుత్ నన్ కౌసలయ్ని అడిగారు, పర్భువు కదలడం లేదని. అపుప్డు కౌసలయ్ పరదాలను 

తొలగించి లోపలికి వెళిళ్ చూసేసరికి దశరథుడు మరణించి ఉనాన్డు. 

 

దశరథుడు మరణించాడనన్ విషయం తెలుసుకునన్ ఆయన భారయ్లందరూ అంతఃపురంలో ంచ పకుష్లు లాగ బిగగ్రగా ఏడాచ్రు. కౌసలయ్ దుఃఖానికి 

అంతులేకుండా పోయింది. నలుగురు కుమారులు ఉనన్పప్టికీ అంచేషిట్  సంసాక్రం నిరవ్హించడానికి ఒకక్ కుమారుడు కూడా అందుబాటులో లేని కారణం చేత 

దశరథుడి శరీరానిన్ తైల ణిలో (రసాయనములలో శరీరానిన్ నిలువ చేసే పదధ్తి, అందులో అలా పెడితే శరీరం పాడవదు) పెటాట్ రు. ఆ రోజు అందరూ 

జరిగినటువంటి ఈ హఠాత్ పరిణామానికి బాధపడుతూ ఉనాన్రు. ఆ రా  గడిచిన తరువాత మరునాడు ఉదయం మహరుష్ లందరూ కూడా సభా మంటపానికి 

చేరారు. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



మారక్ణేడ్యో అథ మౌదగ్లోయ్ వామదేవః చ కాశయ్పః | 

కాతయ్యనో గౌతమః చ జాబాలిః చ మహా యశాః || 

ఏతే దివ్జాః సహ అమాతైయ్ః పృథగ్ వాచం ఉదీరయన్ | 

వశిషఠ్ ం ఏవ అభిముఖాః షఠ్ ః రాజ పురోహితం || 

ఆ సభలో మారక్ండేయుడు, మౌదగ్లుయ్డు, వామదేవుడు, కాశయ్పుడు, కాతయ్యనుడు, గౌతముడు, జాబాలి మొదలైన మహరుష్ లందరూ సమావేశమయాయ్రు. ఆ 

మహరుష్ లందరూ వశిషుఠ్ డితో ఇలా అనాన్రు "మహానుభావ! ఒకక్ రోజు రా  రాజు లేకుండా రాజయ్ం గడవవలసి వసేత్ 100 సంవతస్రములు గడిచినటుట్  ఉంది. రాజు 

లేకుండా రాజయ్ం ఉండకూడదు. రాజులేని రాజయ్ం మీద శ వుల దృషిట్  పడడం ఒకక్టే కాదు, మెరుపులతో కూడిన వరష్ం పడదు, రాజయ్ంలోని ఏ కుటుంబంలో కూడా 

భర త్ మాట భారయ్ వినదు, ఎకక్డా యజఞ్యాగాది కర్తువులు చెయయ్రు, ఒకవేళ జరిగినా దకిష్ణలు ఇవవ్రు, ఎకక్డా కూడా పురాణాలు, కావయ్ములు మొదలైన వాటిలో 

ఉండేటటువంటి విశేషములను వివరించడానికి పండితులైన వారు ముందుకి రారు, యుకత్ వయసుస్లో ఉనన్టువంటి కనయ్లు గొపప్ గొపప్ బంగారు ఆభరణములను 

ధరించి సాయంతర్ం పూట సంతోషంగా ఉదాయ్నవనాలలోకి వెళిళ్ పూవులని కోసుకుంటూ ఆనందంగా కూరొచ్ని మాటాల్ డుకునేటటువంటి పరిసిథ్తి ఉండదు, ఆడపిలల్  

కనబడితే వేధించుకు తినేటటువంటి దుషట్  చూపు కలిగినటువంటి, మనుషయ్ రూపమెన, యవవ్నంలో ఉనన్ మృగాలు బయలుదేరతాయి, తపసుస్ 

చేసుకునేటటువంటి ఋషులు తమ కడుపుని నింపుకోవడం కోసం మములలోకి రారు, వర త్కులు తమ సంపదని ఎకక్డో దాచుకునాన్ కూడా బికుక్ బికుక్ మంటూ 

బతకవలసిన రోజులు వసాత్యి, ఇది నా భూమి, ఇది నా పొలము అని చెపప్గలిగే వాడు ఉండడు, అనిన్టినీ మించి పర్జలలో నిస హ, నిరాశ చోటుచేసుకుంటాయి. 

రాజా సతయ్ం చ ధరమ్శచ్ రాజా కులవతాం కులం |   

రాజా మాతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణాం || 

రాజే సతయ్ం, రాజే ధరమ్ం, రాజే తలిల్ , రాజే తం , రాజే దెవం, రాజే సమసత్ం. అందుచేత సింహాసనం ఖాళీగా ఉండడానికి వీలులేదు. యముడు ణాలు తీసాత్డు, 

వాయువు గాలి వీచేటటుట్  చేసాత్డు, వరుణుడు వరష్ం కురిపిసాత్డు, కాని అషట్దికాప్లకుల సమసత్ విధులను రాజు నిరవ్హిసాత్డు. పర్జలు సంతోషంగా బతికేటటుట్ , అనన్ం 

తినగలిగేటటుట్ , ఎవరి వృతి త్యందు వారు సకర్మంగా పర్వరి త్ంచేటటుట్  రాజు చెయయ్గలడు. అందుకని తొందరగా ఇకాష్వ్కువంశ సంజాతుడెన వారికి పటాట్ భిషేకం 

చెయయ్వలసింది" అని ఆ మహరుష్ లు అనాన్రు. 



అపుప్డు వశిషుఠ్ డు "ఇందులో మీరు కాని నేను కాని ఆలోచించాలిస్న విషయం ఏమి లేదు. ఎందుకంటే, దశరథుడు వెళిళ్పోతూ ఒక నిరణ్యం చేసి వెళిళ్పోయాడు, 

భరతుడికి ఈ రాజయ్ం దకాక్లని రాముడు అరణయ్వాసం చెయాయ్లని నిరణ్యించాడు. ఆ కారణం చేత భరతుడిని పిలిపించి ఈ సింహాసనం మీద కూరోచ్బెటిట్  

పటాట్ భిషేకం చెయాయ్లి. కాని భరతుడు తన తాతగారెనౖ కేయ రాజు దగగ్ర ఉనాన్డు, ఆ రాజయ్ం చాలా దూరంలో ఉంది కనుక, చాలా వేగంగా అశవ్ముల మీద 

వెళళ్గలిగే దూతలని పంపుదాము" అని అనాన్డు. 

  
తరువాత వశిషుఠ్ డు సిదాధ్ రుథ్ డు, జయంతుడు, విజయుడు, అశోకుడు అనే నలుగురు దూతలని సిదధ్ం చేసి కేయ రాజాయ్నికి వెళిళ్ ఆ కేయ రాజుకి విశేషమెన 

ధనానిన్ బహుమతిగా ఇవవ్మనాన్డు. కాని అకక్డ మీరు రాముడు అరణాయ్లకి వెళిల్నటుట్  కాని, దశరథ మహారాజు మరణించినటుట్  కాని ఎవరికీ చెపప్వదుద్  అనాన్డు. 

భరతుడిని నేను కుశలం అడిగానని చెపిప్, ఒకక్ కష్ణం ఆలసయ్ం కాకుండా అయోధాయ్ నగరానిన్ చేరుకోవాలని నేను ఆజాఞ్ పించానని చెపిప్ తీసుకురండి అనాన్డు.  

 

ఆ దూతలు మారగ్మధయ్ంలో తినడానికి కావలసిన ఆహార సంభారములని సమకూరుచ్కొని అడడ్దారిలో బయలుదేరారు. వారు రాజభకి త్ కలిగిన వారు కనుక, వెళేళ్ 

దారిలో కంటికి తృపిత్నిచేచ్ విషయాలు కనిపించినా ఆగకుండా వెళాళ్రు. అలా వారు అయోధయ్ నుండి పడమటికి బయలుదేరి అపరతాలము అనే పరవ్తానిన్ దాటి, 

మాలినీ నది తీరం గుండా పర్యాణం చేసి, పర్లంబ పరవ్తానికి ఉతత్రం వెపు తిరిగి, అకక్డినుండి పశిచ్మాభి ముఖంగా పర్యాణం చేసి, హసిత్న నగరానిన్ సమీపించి, 

అకక్డ పర్వహిసుత్ నన్ గంగా నదిని దాటి, మళీళ్ పశిచ్మాభి ముఖంగా తిరిగి, అకక్డినుండి కురు దేశంలో ఉండేటటువంటి జాఙగ్లం అనే మంలోకి వెళిళ్, అకక్డినుండి 

పాంచాల రాజాయ్నిన్ చేరి, శరదండము అనే నదిని దాటి, పశిచ్మాభి ముఖంగా పర్యాణం చేసి, నికూలవృకష్ము అనే మహా వృకాష్నిన్ చేరి, అకక్డినుండి కులింగ 

పటట్ణం చేరుకొని అకక్డినుండి అభికాలము అనే మానిన్ చేరుకొని, తరువాత ఇకుష్మతి నదిని దాటి, బాహిల్ క దేశానిన్ చేరుకొని, దాని మధయ్లోనుండి బయలుదేరి 

సుదామము అనే విషుణ్  పధానిన్ చేరుకొని, అకక్డినుండి విపాశా నదిని దాటి, శాలమ్లీ వృకష్ము అనే గొపప్ ంతానిన్ చేరుకొని, అకక్డినుండి బయలుదేరి రా కి 

గిరివర్జానిన్ (గిరివర్జం కేయ రాజాయ్నికి రాజధాని) చేరుకునాన్రు. తెలల్వారిన పిదప భరతుడి దరశ్నం కోసం లోపలికి పర్వేశించారు. 

 

 



అదే రోజు తెలల్వారుతుండగా భరతుడికి పీడకల వచిచ్ంది. తెలల్వారే సరికి ఆయన మనసుస్లో సవ్సథ్త లేదు, అందువలన ఆయన కాంతి తగిగ్పోయి చాలా 

తేజోవిహీనంగా ఉనాన్డు. ఆయన మి లు ఇది గమనించి అడుగగా, భరతుడు ఇలా చెపాప్డు "నాకు తెలల్వారుజామున ఒక కల వచిచ్ంది. ఆ కలలో మా తం గారెనౖ 

దశరథ మహారాజు ఒక పరవ్తం మీద నిలబడాడ్ రు. ఆయన అకక్డినుండి కిందపడిపోయారు. పడిపోతునన్పుప్డు తినన్గా వెళిళ్ పేడతో ఉనన్ ఒక పెదద్  బిలంలో 

పడిపోయారు. అందులో తేలుతూ నూనెని దోసిళళ్లో పోసుకొని తాగుతునాన్రు, తరువాత ఆ నూనెని ఒంటి నిండా పూసుకునాన్రు. తరువాత ఆయన తన తలని 

కిందకి వాలేచ్సి ఉండగా నేను ఒక ఆశచ్రయ్ విషయానిన్ సవ్పన్ంలో చూశాను. సముదర్ం అంతా ఎండిపోయి భూమి అయిపోయింది. ఆకాశంలో ఉనన్ చం డు భూమి 

మీద పడిపోయాడు. ఈ భూమండలం అంతా బదద్లయిపోయింది. అనుకోకుండా చీకటి ఏరప్డింది. రాజు ఎకేక్ భదర్గాజానికి ఉండే దంతం విరిగిపోయింది. హోమంలో 

ఉనన్ అగిన్ ఒకక్సారి ఆగిపోయింది. దానితోపాటు మా తం గారు ఒక ఇనుప పీట మీద కూరుచ్ని, ఎరర్టి వసానిన్ కటుట్ కొని, ఎరర్ చందనం రాసుకొని, ఎరర్టి 

మాలలు వేసుకొని పూజ చేసుకుంటునాన్రు. అటువంటి సమయంలో ఎకక్డినుంచో నలల్టి ఎరర్టి రంగు వసత్ర్ములు కటుట్ కునన్ లు వచిచ్ వికృతంగా 

నవువ్తునాన్రు.  

 

మా నానన్గారు గాడిదలు పూనిచ్న రథం ఎకాక్రు. అపుప్డు ఈ లు ఆయన మెడలో పాశాలు వేసి, ఆయనని ఆ రథానిన్ దకిష్ణ దికుక్కి ఈడుచ్కుంటూ 

వెళిళ్పోతునాన్రు. ఇలా తెలల్వారుజామున ఎవరు గాడిదల రథం మీద కూరుచ్నన్టుట్  కనపడాడ్ డో, వాడు చితి మీద పడుకొని ఉండగా, ఆ శరీరం కాలిపోతునన్టువంటి 

ధూమానిన్ కొదిద్రోజులలోనే చూడవలసి వసుత్ ంది. అందుచేత నాకు నా తం గారి మీద బెంగ పటుట్ కుంది, దానితో పాటుగా నా మీద నాకు ఎందుకో అసహయ్ం 

వేసుత్ ంది. ఇవనీన్ చూసుత్ ంటే ఏదో పర్మాదం జరిగినదని నాకు అనిపిసుత్ ంది" అని అనాన్డు.    

 

ఇంతలో అయోధయ్ నుండి వచిచ్న దూతలు లోపలికి వచాచ్రు. వాళళ్ని చూసిన భరతుడు 

 

 

 



ఆరాయ్ చ ధరమ్ నిరతా ధరమ్జాఞ్  ధరమ్ దరిశ్నీ | 

అరోగా చ అపి కౌసలాయ్ మాతా రామసయ్ ధీమతః || 

"సరవ్కాలముల యందు ధరామ్నిన్ మాతర్మే అనుషాట్ నము చేసూత్ , ధరమ్ం వంక చూసూత్ , ధరమ్ం తెలిసినటువంటి రామ మాత అయిన కౌసలయ్ ఏ పర్మాదం లేకుండా 

ఆరోగయ్ంగా ఉందా. శ ఘన్డికి, ల ణుడికి తలిల్ అయిన సుమితర్ ఏ రోగం లేకుండా ఆరోగయ్ంగా ఉందా. 

ఆతమ్ కామా సదా చణీడ్  ధనా జఞ్ మానినీ | 

అరోగా చ అపి కేయీ మాతా మే కిం ఉవాచ హ || 

మా అమమ్ క ఎపుప్డూ కోరికలతో తిరుగుతూ ఉంటుంది, చాలా కోపంతో ఉంటుంది, అటువంటి కేయకి ఎటువంటి అనారోగయ్ం లేదు కదా. దశరథుడు, 

రామల ణులు కుశలంగా ఉనాన్రా" అని అడిగాడు. 

 

అపుప్డా దూతలు "నువువ్ ఎవరెవరు కుశలంగా ఉండాలని కోరుకునాన్వో, వాళళ్ంతా కుశలంగా ఉనాన్రు. నినున్ తొందరలో లU వరించబోతోంది, నువువ్ ఉతత్రకష్ణం 

బయలుదేరి రావాలని వశిషుఠ్ డు ఆదేశించాడని" చెపాప్రు. 

 

అపుప్డు భరతుడు తన తాతగారెనౖ కేయ రాజు (ఆయన అసలు పేరు ఆశవ్పతి) దగగ్రికి వెళిళ్, తన తిరుగు పర్యాణానికి అనుమతి తీసుకునాన్డు. అపుప్డా కేయ 

రాజు భరతుడికి ఏనుగులు, మృగ చరామ్లు, 2000 బంగారు హారాలు, 1600 గు లు బహూకరించాడు. మేనమామెన యుధాజిత్, ఐరావతం యొకక్ వంశంలో 

జనిమ్ంచిన ఏనుగులిన్, కంచర గాడిదలని, వేట కుకక్లని బహూకరించాడు. తన బహుమానలనిన్టిని వెనుక పరివారానికి అపప్గించి తాను మాతర్ం తొందరగా 

వెళాళ్లని కొంతమందితో కలిసి అయోధయ్కి బయలుదేరాడు భరతుడు. దూతలు అసలు విషయం చెపప్లేదు కనుక, ఆయన వారు వచిచ్న మారగ్ంలో వెళళ్లేదు. 

 

 

 



ఆయన బయలుదేరి సుదామ, హాల్ దిని, శత వు, శిలావాహ అనే నాలుగు నదులను దాటాడు. అకక్డినుండి శలయ్ కర త్న నగరానిన్, చైతర్ రథం నగరానిన్ దాటాడు. 

సరసవ్తి, గంగా నదులను దాటాడు. తరువాత వీరమతాస్ం అనే దేశానికి వచాచ్డు, కులింగ నదిని దాటాడు, తరువాత మహారణయ్ంలోకి పర్వేశించాడు, అకక్డినుండి 

భాగీరథీ నదిని దాటాడు, తరువాత గావ్టము అనే పటట్ణానికి చేరుకునాన్డు, తరువాత కుటికోషిఠ్ కము అనే నదిని దాటాడు, అకక్డినుండి ధరమ్వరధ్నము, 

తోరణము, వరూథి అనే మాలు దాటాడు, తరువాత ఉజజ్హాసం అనే నగరంలోకి వచాచ్డు, తదనంతరం సరసవ్తి తీరథ్ం అనే మానిన్ దాటాడు, అకక్డ ఉతాత్నికా 

అనే నదిని దాటాడు, అకక్డినుండి హసిత్పృషిఠ్ కము అనే మంలోకి పర్వేశించి కుటికా నదిని దాటాడు, తరువాత కపివతీ అనే పటట్ణానికి చేరుకునాన్డు, 

అకక్డినుండి ఏకశాల అనే మానికి వచాచ్డు, తరువాత సాథ్ ణుమతీ అనే ఊరిని దాటాడు, తరువాత గోమతీ అనే నదిని దాటి ఒక రాతర్ంతా పర్యాణం చేసి 

అయోధాయ్ పటట్ణానికి చేరుకునాన్డు. తన తాతగారి దగగ్రినుండి బయలుదేరి అయోధయ్కి రావడానికి భరతుడికి 8 రా ళుళ్ పటాట్ యి. ఆయన అయోధయ్కి రాగానే 

అకక్డునన్ పర్జల పరిసిథ్తిని చూసేసరికి ఆయన మనసుస్ మరింత బరువయియ్ంది. భరతుడిని చూడగానే అందరూ తలుపులు మూసేసి లోపలికి వెళిళ్పోతునాన్రు. 

ఎవరూ సంతోషంగా కనపడలేదు. 

 

అపుప్డాయన తినన్గా దశరథ మహారాజు మందిరానికి వెళాళ్డు. దశరథుడి కోసం అనిన్ గదులు వెతికాడు, అకక్డునన్ వారెవరూ సంతోషంగా లేరు. రాజు ఇకక్డ 

లేకపోతే మా అమమ్ కేయ మందిరంలో ఉంటాడని, గబగబా క మందిరంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డునన్ కేయకి నమసాక్రం చేశాడు. అపుప్డా కేయ భరతుడిని 

సంతోషంగా తన పకక్న కూరోచ్పెటుట్ కొని "చాలా సంతోషంగా గడిపావ, అందరూ ఆనందంగా ఉనాన్రా, అకక్డి విశేషాలు ఏంటో నాకు చెపుప్" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు భరతుడు "అమమ్! నాకు ఇకక్డికి రావడానికి 8 రా ళుళ్ పటిట్ ంది, అకక్డ అందరూ బాగానే ఉనాన్రు కాని, నా తం గారెనౖ దశరథ మహారాజుగారి పాదాలకి 

నమసాక్రం చెయాయ్లని నా మనసుస్ కోరుకుంటుంది, నీ మందిరంలోని ఈ తలప్ం మీద వారు పడుకొని ఉండేవారు కదా, వారు ఇపుప్డు ఇకక్డ లేరు. అమామ్! 

తం గారు కౌసలయ్ మందిరంలో ఉనాన్రా" అని అడిగాడు. 

 

 



ఈ మాటలు వినన్ కేయ చాలా తేలికగా, 

యా గతిః సరవ్ భూతానాం తాం గతిం తే పితా గతః | 

రాజా మహాతామ్ తేజసీవ్ యాయజూకః సతాం గతిః || 

"చిటట్చివరికి అనిన్ భూతములు ఎకక్డికి వెళిళ్పోతాయో, మీ నానన్ కూడా అకక్డికి వెళిళ్పోయాడు" అని పలికింది. 

 

అపప్టిదాకా తలిల్ ఒడిలో కూరుచ్నన్ భరతుడు ఈ మాట వినగానే, ఒక మదించిన ఏనుగు నేల మీద పడినటుట్  కింద పడిపోయి పొరిల్ పొరిల్ ఏడిచాడు. 

 

అపుప్డా కేయ "ఓ రాజా! నువువ్ ఇలా నేల మీద పొరిల్ ఏడవచాచ్, గొపప్ గొపప్ సభలలో కురోచ్వలసిన వాడిని ఇలా నేల మీద పొరల్డమేమిటి, పెకి లేచి కూరోచ్" అని 

పలికింది. 

 

అపుప్డు భరతుడు "అమామ్! నానన్గారు చిటట్చివర ఏ వాయ్ధి కలిగి వెళిళ్పోయారమామ్, రాముడికి పటట్భిషేకమో లేక నానన్గారు ఏదనాన్ యజఞ్ము చేసుత్ నాన్రేమో, 

అందుకని ననున్ తొందరగా రమమ్నాన్రని వచాచ్నమమ్, నానన్గారు వెళిళ్పోయేటపుప్డు రాముడు పకక్నే ఉండుంటాడు. తం గారు వెళిళ్పోతే అనన్గారు తముమ్ళళ్కి 

తం లాంటి వాడని ఆరుయ్లు చెపాత్రు కదా. అందుకని నేను ఇపుప్డు రాముడి పాదాలు పటుట్ కుంటే దశరథ మహారాజుగారి పాదాలు పటుట్ కునన్ంత సంతోషం 

కలుగుతుందమమ్. అసలు దశరథ మారాజు ఎలా చనిపోయారు, చిటట్చివర చనిపోయేముందు ఆయన ఏమనాన్రో నాకు చెపప్మామ్" అనాన్డు. 

 

"మీ నానన్ వెళిళ్పోయేముందు, 'హా! రామ, హా! ల ణా, హా! సీతా' అంటూ చనిపోయాడురా, చినిపోతూ చనిపోతూ, ఈ సీతారామల ణులు తిరిగి రాజాయ్నికి 

వచిచ్నపుప్డు వాళళ్ని చూసిన వారు ధనుయ్లు, నేను వాళళ్ని చూడలేను కదా అని ఏడిచ్ ఏడిచ్ చనిపోయాడురా" అని కేయ చెపిప్ంది. మరి ఆ సమయంలో 

సీతారామల ణులు ఎకక్డునాన్రు అని భరతుడు అడుగగా, వాళళ్ ముగుగ్ రూ అరణాయ్లకి వెళిళ్పోయారు అని కేయ చెపిప్ంది. అరణాయ్లకి ఎందుకు వెళాళ్రు అంటే, 

మీ నానన్ పంపించేసాడు అని చెపిప్ంది. 



అపుప్డు భరతుడు "నానన్ ఎందుకు పంపించారమమ్ రాముడిని, రాముడు ధరామ్తుమ్డు, అరణాయ్లకి పంపించాలంటే కొనిన్ కారణాలు ఉంటాయి. హమ్ణుల 

దర్వాయ్నిన్ రామచందర్మూరిత్ అపహరించాడ, పర ని దోష బుదిధ్తో చూశాడ, పరకాంతని అనుభవించాడ, యజఞ్యాగాది కర్తువులను ధవ్ంసం చేశాడ, అపుప్డే పుటిట్న 

పిండానిన్ నశింప చేశాడ. ఇలాంటి పాపాలు చేసేవాడు రాముడు కాదే, రాముడిని అడవులకు ఎందుకు పంపించారు, రాముడితో ల ణుడు ఎందుకు వెళాళ్డు, 

అసలు ఏమి జరిగిందో నాకు యధాతధంగా చెపుప్" అనాన్డు. అపుప్డా కేయ ఎంతో సంతోషపడిపోతూ "నీకోసమే నేను ఇదంతా చేశాను. దశరథుడు రాముడికి 

పటాట్ భిషేకం చెదాద్ మనుకునాన్డు. నువువ్ చెపిప్న దోషాలు రాముడి యందు ఉంటాయ, పరకాంతని అనుభవించడం ఏమిటిరా, రాముడు పరకాంతని కనెన్తి త్ 

చూడడు, అంతటి ధరామ్తుమ్డు. కాని నీకు రాజయ్ం దకాక్లని నేనే దశరథుడిని రెండు వరాలు అడిగాను. 14 సంవతస్రములు రాముడిని దండకారణాయ్నికి 

పంపించమనాన్ను, నీకు పటాట్ భిషేకం చెయయ్మనాన్ను. సతయ్పాశములకు బదుధ్ డెన నీతం  అంగీకరించాడు. అందువలన రాముడు దండకారణాయ్నికి 

వెళిళ్పోయాడనన్ బెంగ చేత రెండు మూడు రోజులలోనే కృంగి కృశించి నశించిపోయాడురా. ఇపుప్డు ఈ రాజయ్ంలో నినున్ ఎదిరించగలిగే వారు ఎవరూ లేరు. మీ 

నానన్గారి శరీరం ఇంటోల్ నే ఉండిపోయింది, దానిన్ తొందరగా తీసుకెళిళ్ తకారయ్ం పూరిత్ చేసేసి, చకక్గా వశిషుఠ్ డితో మాటాల్ డి నువువ్ పటాట్ భిషేకం చేయించుకో, నాకు 

చూడాలని ఉంది" అని పలికింది. ఈ మాటలు వినన్ భరతుడు కేయ వంక విచితర్ంగా చూసి "అమామ్! నువువ్ ఇటువంటి దారుణమెన పని చేసాత్ వని నేను ఎనన్డూ 

ఊహించలేదు. నేను నీతో మాటాల్ డేటపుప్డు ఏనాడెనా నాకు రాజయ్ం పటల్  కోరిక ఉందని కాని, రాముడు నాకు కంటకంగా మారుతాడని కాని నీతో చెపాప్న. నినున్ 

ఎవరు అడగమనాన్రు రాజాయ్నిన్, నీకు మించిన భారానిన్ నెతిత్ మీద వేసుకునాన్వు, ఇకాష్వ్కు వంశంలో కాళరా  పర్వేశించినటుట్  పర్వేశించావు, నువువ్ నాకు తలిల్వి కావు, 

నేను నీకు కొడుకుని కాదు, నేను నినున్ అమమ్గా విడిచిపెడుతునాన్ను. ఇపుప్డే నా మొలకి ఉనన్ కతిత్ తీసి నీ కుతుత్ క కతిత్రించాలి, కాని నినున్ చంపేసేత్, తలిల్ని 

చంపినవాడు భరతుడు అని రాముడు నాతో మాటాల్ డడు. రాముడు మాటాల్ డడనన్ బెంగ చేత నినున్ వదిలేసుత్ నాన్ను. రాముడు కౌసలయ్ని ఎలా చూశాడో, నినున్ 

అలానే చూశాడు. ఈ ఇకాష్వ్కు వంశంలో రాజాయ్నిన్ ఎపుప్డూ పెదద్వాడు మాతర్మే అనుభవించాలి. నేను రాజాయ్నిన్ అంగీకరిసాత్ నని ఎలా అనుకునాన్వు. దశరథ 

మహారాజు కూడా రాముడి సహకారం తీసుకొని ఈ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించాడు. నువువ్ చేసిన ఈ పాపకృతాయ్నికి ఇవావ్ళ మూడు దుషక్రమెన విషయాలు జరిగాయి, నా 

తం  శరీరానిన్ విడిచిపెటాట్ డు, ధరమ్మూరి త్ అయిన రాముడు 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసానికి వెళిళ్పోయాడు, ఏ పాపం ఎరుగని నా మీద, భరతుడికి రాజకాంకష్ 

ఉందనన్ అపవాదు పడింది. నేను ఎంతమందికి చెపుప్కుంటే నా మీద పడడ్  అపవాదు పోతుంది, నువువ్ తలిల్వి కాదు, నాకు అపవాదు తెచిచ్న దౌరాభ్గుయ్రాలివి. 

 



అమామ్! నీకు ఒక విషయం చెపాత్ను, ఒకానొకనాడు ఆకాశంలో కామధేనువెన సురభి వెళిళ్పోతుండగా, భూమండలం మీద ఒక రెతు విపరీతమెన ఎండలో, 

శోషించిపోతునన్ రెండు ఎదుద్ లని నాగలికి కటిట్ , డొకక్లతో పొడుసూత్  సేదయ్ం చేయిసుత్ ంటే సురభి కనున్లవెంట నీరు కారిచ్ంది (ఈ భూమండలం మీద ఉనన్ ఆవులు, 

ఎదుద్ లు ఆ సురభి యొకక్ సంతానమే). దేవేం డు ఐరావతం మీద వెళుతుండగా, ఆయన చేతి మీద సురభి కనీన్టి చుకక్లు పడాడ్ యి. దివయ్పరిమళం కలిగిన 

కనీన్టి బిందువులు ఎవరివా అని ఇం డు పెకి చూసేసరికి, సురభి ఏడుసూత్  కనిపించింది. వెంటనే ఇం డు ఐరావతం దిగి అమామ్! ఎందుకు ఏడుసుత్ నాన్వు అని 

అడిగాడు, అపుప్డా సురభి "నాకు కొనిన్ కోటల్  మంది బిడడ్లు ఉండచుచ్, ఈ భూమండలంలో ఉనన్ ఆవులు, ఎదుద్ లు నా శరీరం నుండి వచిచ్నవే. ఇంతమంది బిడడ్లు 

ఉనాన్, ఈ రెండు ఎదుద్ లని రెతు పొడుసూత్ , ఎండలో సేదయ్ం చేయిసుత్ ంటే, నా బిడడ్లని ఇంత కషట్పెడుతునాన్డని దుఖం ఆగక ఏడిచాను "అని, కోటల్  మంది బిడడ్లు 

కలిగిన సురభి అని పలికింది. మరి ఒకక్గానొకక్ కుమారుడు అమామ్ కౌసలయ్కి, లేకలేక పుటిట్నవాడు, ధరామ్తుమ్డు, అటువంటి వాడిని 14 సంవతస్రములు అరణాయ్లకి 

పంపావే, కొడుకు పకక్న లేడని, భర త్ మరణించాడని కౌసలయ్ ఎంత ఏడుసుత్ ందో ఆలోచించావ. నువువ్ చెపేత్ రాజాయ్నిన్ ఎలుతాననుకునాన్వా, ఒకక్నాటికి అది జరగదు. 

ఇక నువువ్ బతికుండడం అనవసరం. వెంటనే అంతఃపురానికి వెళిళ్ ఉరివేసుకో, అదొకక్టే నీకు యశిచ్తత్ం" అని భరతుడు అనాన్డు.  

 

ఈ మాటలు వినన్ కేయ మీద పిడుగుపడినటుట్  అయియ్ంది, భరతుడు వేసిన కేకలకి మం లందరూ చుటూట్  చేరారు. ఈ కేకలు వినన్ కౌసలయ్, భరతుడు వచాచ్డని 

గర్హించి, భరతుడిని చూదాద్ మని సుమితర్తో కలిసి బయలుదేరింది. ఇక నేను ఈ కేయ మందిరంలో ఉండనని, భరతుడు కౌసలయ్ మందిరానికి బయలేదేరాడు. 

భరతుడి వెంట శ ఘున్డు వెళాళ్డు. అటువేపు నుండి కౌసలయ్, సుమితర్తో భరతుడికి ఎదురురాగా, భరతుడు కౌసలయ్ పాదాల మీద పడి ఎడిచాడు. అపుప్డు కౌసలయ్ 

భరతుడిని పెకి లేపి "రాజయ్ం కావాలని కోరుకునాన్వు కదా, మీ అమమ్ నీ కోరిక తీరిచ్ంది. నువువ్ లేనపుప్డు రెండు వరాలు అడిగింది. నా కొడుకు అడవులని పటిట్  

వెళిళ్పోయాడు. నీకు ఎటువంటి కంటకం లేదు. హాయిగా ఈ రాజాయ్నిన్ ఏలుకో. నాకు ఒకక్ ఉపకారం చెయియ్. నా భర త్ మరణించాడు, ఇక ఈ రాజయ్ంలో నా అనన్వారు 

ఎవరూ లేరు, అందుకని ననున్ అరణయ్ంలో ఉనన్ నా కుమారుడి దగగ్ర దిగబెటుట్ " అని పలికింది. 

 

 

 



భరతుడు కౌసలయ్ పాదములు గటిట్గా పటుట్ కొని "అమామ్! నువువ్ కూడా ననున్ అలా అనుకునాన్వ. నా గురించి నీకు తెలుసు కదా, నేను అటువంటి బుదిధ్ 

ఉనన్వాడినా? నాకు నిజంగా రాముడు అరణాయ్లకి వెళిళ్ పోతునాన్డనన్ విషయం తెలిసుంటే, నేను రాజయ్ం కోరుకునన్వాడినెతే, ఇటువంటి మహా పాపములు చేసిన 

వాడినవుదునుగాక" అని కొనిన్ పాపాలు చెపాప్డు భరతుడు. అవి ఏమంటే "గురువుల చేత సమసత్మెన విదయ్లు తెలుసుకొని కూడా, ఆ విదయ్లు ఆచరించనటువంటి 

కృతజుఞ్డనవుదునుగాక, నిదర్పోతునన్ ఆవుని కాని, ఎదుద్ ని కాని తనిన్నవాడికి, సేవకుల చేత చాలా కషట్మెన పని చేయించుకొని, ఆ పనికి తగిన వేతనము ఇవవ్ని 

వాడికి, ఇంటోల్  సౌందరయ్వతియె తనని అనువరి త్ంచే భారయ్ ఉండగా, ఆ భారయ్తో డించకుండా పర భారయ్లయందు దృషిట్  కలిగిన వాడికి, ఋతుసాన్నం చేసిన భారయ్ 

ఇంట ఉండగా, అటువంటి భారయ్తో సంగమించనటువంటి వాడికి, ఇంటోల్  మిగతా కుటుంబ సభుయ్లకి పెటట్కుండా మధుర పదారాధ్ నిన్ తానొకక్డే తినన్వాడికి, 

అందరూ తాగే నీళళ్లోల్  విషం కలిపిన వాడికి, విషం, లోహం అముమ్కునన్వాడికి, యుకత్ వయసుస్ వచిచ్న తరువాత కూడా వివాహం చేసుకోనటువంటివాడికి, ఋషుల, 

పితృదేవతల, దేవతల రుణానిన్ తీరుచ్కోవడం కోసమని, వివాహం చేసుకొని సంతానము కననటువంటివాడికి, అనిన్టినీమించి పర్జల దగగ్ర పనున్ తీసుకొని, తిరిగి ఆ 

పర్జలకి కావలసిన సదుపాయాలని కలిప్ంచనటువంటి రాజుకి, కొతత్గా ఈనినటువంటి పశువు యొకక్ దూడ మళిళ్ పాలు తాగడానికి వసేత్, ఆ పొదుగులో పాలు 

ఉంచకుండా, ఆ పాలతో జునున్ వండుకొని తినన్వాడికి, సూరుయ్డికి, చం డికి ఎదురుగా నిలిచి మలమూతర్ములు విసరజ్న చేసినవాడికి, ఇళుళ్ తగలబెటిట్నవాడికి 

ఎటువంటి పాపము వసుత్ ందో, నాకు అటువంటి పాపము వసుత్ ంది" అని అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కౌసలయ్ "నాయనా నువువ్ ఎటువంటివాడివో నాకు తెలుసు, కాని పు డు దూరంగా వెళిళ్పోయాడనన్ బాధతో అలా మాటాల్ డను" అని భరతుడిని తన ఒడిలో 

కురోచ్పెటుట్ కుంది. ఆ రాతర్ంతా భరతుడు ఏడుసూత్ నే గడిపాడు. 

 

తెలల్వారగానే వశిషుఠ్ డు మొదలైన మహరుష్ లు వచిచ్ "నీ తం  శరీరం తెలౖ ణిలో ఉండిపోయింది. ఆయనకి అంచేషిట్  సంసాక్రం చెయయ్కపోతే ఉతత్మగతులు 

కలగవు, కావున ఆ పనియందు దృషిట్  పెటుట్ "  అనాన్రు. 

 

 



అపుప్డా దశరథ మహారాజు పారిథ్వ శరీరానిన్ తెలౖ ణి నుండి పెకి తీసి బయట పెటాట్ రు. అందరూ వచిచ్ చూశారు. అకక్డినుండి ఆయనని శిబికలోకి పెటాట్ రు. 

తరువాత ఆ శిబికతో శరీరానిన్ చితి మీద పెటాట్ రు. భరతడు, శ ఘున్డు అగిన్హోతర్ం తీసుకొని వచిచ్ వెలిగించారు. తరువాత అందరూ సరయు నదికి వెళిళ్ సాన్నం 

చేశారు (ఆ కాలంలో ఇకాష్వ్కు వంశంలో ఆడవారు కూడా చితి దగగ్రికి వచేచ్వారు). రెండు మూడు రోజుల తరువాత కొనిన్ లకష్ల గోవులిన్, బంగారానిన్ దానము చేశారు. 

అందరికి భోజనాలు పెటాట్ రు, 13వ రోజున అసౌచం తీరిపోయాక మం లందరూ కలిసి భరతుడి దగగ్రికి వెళిళ్ సింహాసనం ఖాళీగా ఉండకూడదు, మీ తం గారి కోరిక 

పర్కారం నువువ్ ఈ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించు అనాన్రు. 

 

అపుప్డు భరతుడు పటాట్ భిషేకానికి తీసుకువచిచ్న సంభారములనిన్టికి ఒకసారి పర్దకిష్ణం చేసి, 

రామః పూరోవ్ హి నో తా భవిషయ్తి మహీ పతిః |   

అహం తు అరణేయ్ వతాస్య్మి వరాష్ ణి నవ పంచ చ || 

"నాకు ముందు పుటిట్న రాముడు ఈ అభిషేక సంభారములతో యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేసుకోవాలి, సింహాసనం మీద కూరొచ్ని రాజయ్ం పరిపాలించాలి, కాని మా 

నానన్గారి ఆజఞ్ పర్కారం 14 సంవతస్రములు దండకారణయ్ంలో ఉనాన్డు. రాముడికి నాకు తేడా లేదు, రాముడి బదులు నేను 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం 

చేసాత్ను, రాముడు వచిచ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకుంటాడు. అందుకని మీరందరూ వెళిళ్ మంచి వడర్ంగులని, శిలుప్లని తీసుకువచిచ్, రాజయ్ంనుండి రాముడు 

దండకారణయ్ంలో ఎకక్డునాన్డో అకక్డివరకు దారి చెయయ్ండి. నాతో పాటు అయోధాయ్ అంతా కదిలి వెళిళ్పోవాలి, ఇంతమంది అడిగితే రాముడు కాదనలేడు. కావున 

ఇంతమంది వెళళ్డానికి తగిన ఏరాప్టుల్  చెయయ్ండి" అనాన్డు. 

 

 

 

 

 



ఈ వార త్ అయోధయ్లోని పర్తివారికి చేరింది, అందరూ ఆ వార త్ విని మురిసిపోయారు. 

 

ఆ ముందు రోజు భరతుడు శ ఘున్డు ఇలా మాటాల్ డుకుంటునాన్రు "అసలు ఇంత జరుగుతుంటే ల ణుడు ఎందుకు ఊరుకునాన్డు, మూరుఖ్ రాలై మా అమామ్ 

కేయ రెండు వరాలు అడిగి ఉండవచుచ్, సతయ్పాశములచేత బందింపబడడ్  దశరథ మహారాజు ఆ రెండు వరాలని కేయకి ఇచిచ్ ఉండవచుచ్, కాని రామల ణులు 

దశరథుడిని నిగర్హించి రాజయ్ం ఎందుకు తీసుకోలేదు, మా అమమ్కి ఎందుకు బుదిధ్ చెపప్లేదు "అని వారు మాటాల్ డుకుంటుండగా, అటువెపు నుండి మంథర 

వచిచ్ంది. కేయ ఇచిచ్న ఆభరణములతో ఆ మంథర వెళుతుండగా చూసిన భటులు ఆమెని పటుట్ కొని అసలు రామల ణులు అరణాయ్లకి వెళళ్డానికి కారణం ఈ 

మంథర అని చెపాప్రు. అపుప్డు శ ఘున్డు ఆగర్హంతో తన కతిత్ని తీసి ఆ మంథరని ఈడుచ్కుంటూ భరతుడి దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు. ఆ సమయంలో శ ఘున్డి 

భీకరమెన సవ్రూపానిన్ చూసి కేయ మరియు సుమితర్ యొకక్ అంతఃపురాలలోని జనాలు పారిపోయారు. ఇపుప్డు భరత శ ఘున్లని ఆపగలిగేది కౌసలయ్ ఒకక్తేత్ 

అని, అందరూ కౌసలయ్ మందిరానికి పరుగుతీసారు. ఆ మంథరని శ ఘున్డు పొడవబోతుండగా, అపుప్డే కేయ అకక్డికి వచిచ్ నిలబడింది. 

హనాయ్ం అహం ఇమాం పాపాం కేయీం దుషట్  చారిణీం | 

యది మాం ధారిమ్కో రామః న అసూయేన్ మాతృ ఘాతకం || 

అపుప్డు భరతుడు "అయయ్యోయ్ శ ఘున్, ఆ మంథరని చంపుతానంటావేంటి. ఈ మంథర మాటలు విని ఇంత ఉపదర్వం తీసుకొచిచ్ంది ఆ కేయి. నాకు ఆవిడని 

చంపెయాయ్లని ఉంది, కాని ఎందుకు చంపడంలేదో తెలుసా, ఆమెని చంపేసేత్ మాతృఘాతకుడు అని రాముడు నాతో మాటాల్ డడు. దానేన్ వదిలేశాక దీనిన్ 

వదిలెయయ్డం పెదద్  లెకాక్. దీనిన్ చంపినా, ని చంపిన వారు అని, రేపు మనం అరణాయ్నికి వెళిళ్నపుప్డు రాముడు ముఖం పకక్కి తిపుప్కుంటాడు. రాముడిని 

చూడకుండా మనం ఉండలేము, అందుకని దానిన్ వదిలెయియ్" అనాన్డు. 

భరతసయ్ వచః తావ్ శ ఘన్ః ల ణ అనుజః | 

నయ్వర త్త తతః రోషాత్ తాం ముమోచ చ మంథరాం || 

అపుప్డు ల ణుడి తముమ్డెన శ ఘున్డు, భరతుడి మాట విని, తన మనసుస్ మారుచ్కొని మంథరని విడిచిపెటాట్ డు. 



మరునాడు ఉదయం వశిషుఠ్ డు సామంత రాజులతో, పురోహితులతో, అందరితో గొపప్ సభ ఏరాప్టు చేశారు. తరువాత భరతుడు కూడా వచాచ్డు. అపుప్డు వశిషుఠ్ డు 

"నాయనా! నీ తం  అయిన దశరథ మహారాజుగారు ఈ రాజాయ్నిన్ నువువ్ అనుభవించాలని నిరణ్యం చేసి వెళిళ్పోయారు. ఆయన ఉనన్ంతకాలం ధరమ్బదధ్ంగా 

పరిపాలన చేశారు. చం డిని వెనెన్ల ఎలా విడిచిపెటట్దో, అలా పుతర్ధరామ్నిన్ విడిచిపెటట్కుండా రాముడు అడవికి వెళాళ్డు. అందుకని నువువ్ కూడా నీ ధరామ్నిన్ 

పాటించాలి. కావున నువువ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకోవడం ధరమ్ం. అందుకని జలకలశములు తెపిప్ంచాను, భదర్పీఠం ఏరాప్టు చెయయ్బడింది, ఉతత్మాశావ్లని, గజాలని 

తీసుకొచాచ్ము, కావున నువువ్ కూరొచ్ని పటాట్ భిషేకం చేయించుకో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు భరతుడు శ ఘున్డి వంక చూసి "నాకు ఈ రాజయ్ము అకక్రలేదు, నేను దీనిన్ ఎపుప్డూ కోరుకోలేదు" అని, ఆ నిండు సభలో అందరి ముందు చంటి 

పిలాల్ డు వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్నటుట్  ఏడాచ్డు. 

 

తరువాత భరతుడు వశిషుఠ్ డితో "నువువ్ ఇది చెయయ్వలసిన పనేనా వశిషఠ్ . నేను వేదం చదువుకునాన్ను, నేను దశరథ మహారాజుకి పుటాట్ నయయ్, నాకు ధరమ్ం తెలుసు, 

వేరొకడి రాజాయ్నిన్ అపహరించే దొంగగా చూసుత్ నాన్వా ననున్ ఇవావ్ళ, ఈ రాజయ్ం రాముడిది, నువువ్ ఎవరు ఇవవ్డానికి, నేను ఎవరు పుచుచ్కోవడానికి. ఈ 

రాజయ్మునకు, నాకు, అందరికి ఆయనొకక్డే రాజు" అని భరతుడు అనేసరికి వశిషుఠ్ డు మనసుస్లో పొంగిపోయాడు. 

 

ఈ మాట వినన్వాళళ్ందరూ సంతోషపడిపోయి "సంతోషం భరతా, ఇకాష్వ్కు వంశంలో ఎటువంటి పిలల్లు పుటాట్ లో అటువంటి పిలల్లు పుటాట్ రు. ఒకడిని మించిన శీలం 

మరొకడిది. ఇలాంటి పిలల్లిన్ చూసిన మేము అదృషట్ వంతులం" అనాన్రు. 

 

అపుప్డు భరతుడు "నేను నినన్నే ఆదేశించాను, కొంతమంది పరివారం అపుప్డే బయలుదేరి రాముడునన్ అరణాయ్నికి మారగ్ం చేసుత్ నాన్రు. మనందరం బయలుదేరి, 

రాముడి దరశ్నం చేసుకోని, ఆయనని వెనకిక్ తీసుకువదాద్ ము" అనాన్డు. 



అందరూ రాముడిని చేరుకోవడం కోసమని అయోధయ్ నుండి బయలుదేరారు. కాని, అందరి కంటే ముందు కేయ బయలుదేరింది. తాను ఎవరికోసమెతే ఈ పని 

చేసిందో, ఆ భరతుడే తనని కాదనన్పుప్డు ఆమెను ఆవహించిన మొహం పోయింది. తన తపుప్ని తెలుసుకుంది. అలా కొనిన్ లకష్ల సెనౖయ్ంతో బయలుదేరి వారు 

గంగా నదిని చేరుకునాన్రు. అపుప్డు ఆ నిషాద రాజెనౖ గుహుడు వాళళ్ని చూసేసరికి, ఒక పెదద్  సముదర్ము వచిచ్నటుట్ , కోవిదార వృకష్ము చిహన్ముగా ఉనన్టువంటి  

సెనౖయ్ం వచిచ్ నిలబడింది. 

 

అపుప్డు గుహుడు తన బంధువులని, సెనౖాయ్నిన్, యువకులని పిలిచి "భరతుడు ఇంత సెనౖయ్ంతో వచాచ్డంటే, కచిచ్తంగా మనందరినీ చంపడం కోసమెనా వచిచ్ 

ఉండాలి, లేదా 14 సంవతస్రాల తరువాత రాముడు తిరిగి వసేత్ ఆయన పరాకర్మము ముంది నిలబడలేనని, ఇదే అదునుగా ఒకక్డే ఉనన్ రాముడిని, ల ణుడిని 

సంహరించడం కోసమెనా వచిచ్ ఉండాలి. రాముడు నాకు పరమ మి డు, ఆయనని మనం రకిష్ంచుకోవాలి. ఇంత పెదద్  సెనౖాయ్నిన్ మనం ఎదిరించలేము, కాకపోతే 

మన సహాయం లేకుండా వీళుళ్ ఎవరు గంగని దాటలేరు. అందుకని 500 పడవలని ఈ సెనౖయ్ం అంతా వెళళ్డానికి సిదధ్ం చెయయ్ండి. మీరందరూ కూడా ఒకొక్కక్ 

పడవలో 100 మంది చొపుప్న కవచాలు కటుట్ కొని, ఆయుధాలు పటుట్ కొని నిలబడండి. నేను ఏమి ఎరుగని వాడిలా భరతుడి దగగ్రికి వెళిళ్, నువువ్ రాముడిని 

కలుసుకోడానికి వెళుతునాన్వ, రాముడిని సంహరించడానికి వెళుతునాన్వ అని అడుగుతాను. ఒకవేళ రాముడిని సంహరించడానికే భరతుడు వచిచ్ ఉంటే, పడవలలో 

గంగని దాటిసాత్మని చెపిప్, పడవ ఎకిక్ంచి, గంగ మధయ్లో ముంచేదాద్ ము. ఒకవేళ రాముడిని కలుసుకోవడానికే భరతుడు వచిచ్ ఉంటే, రాముడు ఎకక్డునాన్డో చెపిప్, 

వాళళ్తో నేను కూడా వెళతాను" అనాన్డు.   

 

అపుప్డాయన కొంత మాంసము, పుషప్ములు, ధానయ్ములు, కందమూలములు, తేనె పటుట్ కొని భరతుడు విడిది చేసిన గృహం దగగ్రికి వెళాళ్డు. గుహుడు రావడానిన్ 

చూసిన సుమం డు లోపలికి వెళిళ్ భరతుడితో "భరతా! నువువ్ రాముడు ఎకక్డునాన్డో అని వెతుకుతునాన్వు కదా, రాముడు ఎకక్డునాన్డో గుహుడికి తెలుసుత్ ంది. 

రాముడికి గుహుడి మీద అపారమెన మ, అలాగే గుహుడికి రాముడి మీద అపారమెన భకి త్" అని చెపప్గానే భరతుడు గుహుడిని లోపలికి పర్వేశపెటట్మనాన్డు. 

 

 



యదా తుషట్ ః తు భరతః రామసయ్ ఇహ భవిషయ్తి | 

సా ఇయం సవ్సిత్మయీ సేనా గంగాం అదయ్ తరిషయ్తి || 

లోపలికి వెళిళ్న గుహుడు తాను తీసుకువచిచ్న వాటిని అకక్డ పెటిట్  "నువువ్ ఈ రాజాయ్నిన్ దశరథ మహారాజుగారి వలన పొందావు, ఇంకా నీ తృపిత్ తీరక రాముడిని 

చంపుదామని వచాచ్వ, లేకపోతే రాముడిని కలుసుకుందామని వచాచ్వ, నాకు మనసుస్లో శంకగా ఉంది. నిజం చెపుప్ భరతా, ఎందుకు వచాచ్వు ఇకక్డికి" అని 

అడిగాడు. 

 

అపుప్డు భరతుడు "నువువ్ అనన్మాట వలన నాకు బాధ కలిగినా, నీ అమాయకతవ్ం నాకు తెలుసోత్ ంది. నేను ఈ గంగ దాటి భారదావ్జ ఆశర్మానికి వెళిళ్, ఆ ఆశర్మం 

దగగ్రలో ఉనన్ రాముడిని కలుసుకోవాలని అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు. 

 

"సరే నువువ్ రాముడిని కలుసుకోవాలని వచాచ్వు, మరి నీ వెనకాల ఇంత సెనౖయ్ం ఎందుకు వచిచ్ంది" అని గుహుడు భరతుడిని పర్శిన్ంచాడు. 

 

అపుప్డు భరతుడు ఆకాశమంత నిరమ్లమెన మనసుతో "ఒక తముమ్డు ఒక అనన్గారిని రాజయ్ం కోసం చంపేటటువంటి దురాలోచన ఎనన్డూ రాకుండుగాక, ఒక 

తముమ్డు అనన్గారి గురించి ఎపుప్డనాన్ ఆలోచిసేత్, అనన్గారి పాదములుపటిట్  నమసక్రించడానికి మాతర్మే ఆలోచించేటటువంటి సౌజనయ్ము నిలబడుగాక" 

అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ గుహుడు "ఇకాష్వ్కు వంశంలో పుటిట్న నీకే చెలిల్ందయాయ్ ఈ మాట చెపప్డం. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ ఇదద్రూ కలిసేత్, చూసి 

మురిసిపోవాలని ఉంది, దెగగ్రుండి గంగని దాటించి నేను మీతో వసాత్ను. రాముడు ఇకక్డే పడుకొని వెళాళ్డు, ననున్ తన తల మీద మ  పాలు పోయమనాన్డు, 

జటలు ధరించి, నార చీరలు కటుట్ కొని వెళాళ్డయాయ్  రాముడు" అని అనాన్డు. 

 



ఆ రా  భరతుడు రాముడి గురించి ఆలోచిసూత్ , తన వలన రాముడు ఇనిన్ కషాట్ లు పడుతునాన్డని బాధపడుతూ ఉండడం వలన నిదర్పటట్ క గుహుడిని పిలిచి, 

నాకు రాముడి గురించి ఏదెనా చెపుప్ అని అడిగాడు. అపుప్డా గుహుడు "రాముడు ఇకక్డికి వచిచ్ ఇంగుది వృకష్ం కింద కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు నేను ఆయనకి 

అనన్ము, కందమూలాలు, తేనె మొదలైనవి తీసుకువెళాళ్ను, అపుప్డు రాముడు 'నేను కష్ యుడిని, ఒకరికి మేము ఇవావ్లి, ఇతరుల దగగ్ర మేము తీసుకోకూడదు, 

మా తం గారికి ఇషట్మెన ఆ గు లకి కొంచెం దాణ పెటుట్ . ఆ గంగ నుండి కొనిన్ నీళుళ్ తీసుకురా, అవి తాగి పడుకుంటానయాయ్' అనాన్డు. అపుప్డు నేను గంగ 

నుండి కొనిన్ నీళుళ్ తీసుకువచిచ్ వాళళ్కి ఇచాచ్ను. సీతారాములు తాగగా మిగిలిన నీళళ్ని ల ణుడు కళళ్కి అదుద్ కొని తాగాడు. అపుప్డు నేను రాముడిని లోపల 

హంసతూలికా తలప్ం మీద పడుకోమనగా, ఆయన, నేను ఇపుప్డు ఒక తాపసిలాగ బతకాలి అని చెపిప్, ల ణుడు తీసుకొని వచిచ్న దరభ్గడిడ్   మీద పడుకునాన్డు. 

రాముడు పడుకోభోయేముందు, ల ణుడు సీతారాముల పాదములు కడిగి, తడిగుడడ్తో తుడిచాడు. అపుప్డు సీతమమ్ రాముడి భుజానిన్ తలగడగా చేసుకొని 

పడుకుంది. నేను కాపలా కాసాత్ను నువువ్ పడుకో ల ణా అంటే, ఆయన ననున్, ఎలా పడుకోమంటావు గుహా ఇంత దారుణమెన దృశయ్ం చూశాక, అని నీ తముమ్డు 

ల ణుడు ఏడిచాడయాయ్. ఇదుగో ఈ గడిడ్  మీదే సీతారాములు పడుకునాన్రు" అని గుహుడు సీతారాములు పడుకునన్ గడిడ్ని భరతుడికి చూపించాడు. 

  
అపుప్డు భరతుడు, సీతారాములు పడుకునన్ ఆ గడిడ్  దగగ్రికి వెళిళ్ చూడగా, ఒకవెపు గటిట్గా ఒతుత్ కొని, గడిడ్  భూమిలోకి నొకుక్కొని ఉంది. ఇది రాముడు పడుకునన్ 

చోటని భరతుడు గర్హించాడు. 

మనేయ్ సాభరణా సుపాత్  సీతా అసిమ్న్ శయనే తదా | 

తతర్ తతర్ హి దృశయ్ంతే సకాత్ ః కనక బిందవః || 

అలాగే, సీతమమ్ పడుకునన్ వెపు బంగారు రవవ్లు పడిఉనాన్యి. సీతమమ్ కటుట్ కునన్ పటుట్ చీర కొంగు యొకక్ దారములు ఆ గడిడ్కి చుటుట్ కొని ఉనాన్యి. ఎకక్డో 

రాజభవానాలోల్  పడుకోవలసిన సీతారాములు, ఇంతమంది ఆటవికులు చూసుత్ ండగా గడిడ్  మీద పడుకోవలసి వచిచ్ందని, దీనికంతటికి తనే కారణమని భరతుడు 

నేలమీద పడి మూరచ్పోయాడు. 

తరువాత భరతుడు "ఈ కష్ణం నుండి 14 సంవతస్రాల పాటు నేను కూడా పటుట్ బటట్  కటట్ను. నార చీరలే కటుట్ కుంటాను, జటలు ధరిసాత్ను. నేను కూడా 

కందమూలములు, తేనె తింటాను" అని పర్తిజఞ్ చేశాడు. వెంటనే నార చీరలు ధరించి, భరతుడు ఆ రా కి రాముడు పడుకునన్ చోటనే పకక్న భూమి మీద 

పడుకునాన్డు. 



మరునాడు ఉదయం అందరూ గంగని దాటి ముందుకి బయలేదేరారు. అలా కొంత దూరం పర్యాణించాక వారు భారదావ్జ ఆశర్మానిన్ చేరుకునాన్రు. అపుప్డు 

సెనౖాయ్నిన్ కొంత దూరంలో ఉంచి, భరతశ ఘున్లు వశిషుఠ్ డితో కలిసి ఆ ఆశర్మంలోకి పర్వేశించారు. (ఒకసారి భారదావ్జుడు బర్హమ్గారి గురించి తపసుస్ చేశాడు. 

అపుప్డు బర్హమ్ పర్తయ్కష్మె ఏమి నీ కోరిక అని అడిగాడు. నాకు వేదం చదువుకోడానికి 100 సంవతస్రాల ఆయురాద్యం కావాలని భారదావ్జుడు అడిగాడు, బర్హమ్గారు 

సరే అనాన్రు. అలా ఆయన బర్హమ్గారి దగగ్ర 3 సారుల్  ఆయురాద్యం పుచుచ్కునాన్డు. అలా 4వ సారి కూడా తపసుస్ చెయయ్గా, బర్హమ్గారు పర్తయ్కష్మె, వేదాలు ఎంత 

ఉంటాయో తెలుసా చూడు అని చూపిసేత్ అవి పరవ్తాల అంత ఎతుత్  ఉనాన్యి. నువువ్ 300 సంవతస్రాలోల్  చదివింది 3 గుపిప్ళళ్ంత. వేదం అనంతం, దానిన్ 

ఎంతకాలం చదివినా అది తెలిసేది కాదు, పూరిత్గా చదవగలిగేది కాదు. అందుకని నువువ్ చదివినదానితో తృపిత్పడు అనాన్రు బర్హమ్గారు, అలా బర్హమ్గారిచే 

ఆయురాద్యానిన్ పొందిన మహానుభావుడు భారదావ్జుడు). 

 

ఎదురుగా వసుత్ నన్ వశిషుఠ్ డిని చూసి భారదావ్జుడు గబగబా వచిచ్ అర  పాదయ్ములు ఇచాచ్రు. తరువాత ఒకరిని ఒకరు కుశల పర్శన్లు అడిగారు. అపుప్డు 

భారదావ్జుడు, నువువ్ ఈ అరణాయ్నికి ఎందుకు వచాచ్వు అని అడుగగా, నేను రామ దరశ్నానికి వచాచ్నని భరతుడు చెపాప్డు. (భారదావ్జుడు కాలవేది, దశరథుడు 

మరణించాడని ఆయనకి తెలుసు) 

 

అపుప్డు భారదావ్జుడు "మీ తం గారు 14 సంవతస్రములు రాముడిని అరణాయ్లకి పంపించి నీకు రాజయ్ం ఇచాచ్రు. ఆ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించుకునే సిథ్తిలో నువువ్ 

ఉనాన్వు, అయినా కాని ఇంత సెనౖాయ్నిన్ తీసుకొని అరణాయ్నికి వచాచ్వు. మహా పాపకారయ్మెన రామ హతయ్ కోసమని నువువ్ వచాచ్వని నాకు మనసులో శంకగా ఉంది" 

అని అనాన్డు. 

 

 

 

 



హతొ అసిమ్ యది మాం ఎవం భగవాన్ అపి మనయ్తె | 

మతొత్ న దొషం ఆషంకెర్ న ఎవం మాం అనుషాధి హి || 

ఈ మాటలు వినన్ భరతుడు కనీన్రు కారుసూత్  "మహానుభావ! నా దౌరాభ్గయ్మయయ్, నేను ఎకక్డికి వెళిళ్నా ననున్ చూసి రాముడిని చంపడానికి వచాచ్వ అంటారు. 

నేను రాముడిని చంపడానికి రాలేదు. నువువ్ అడిగిన పర్శన్ చేత నేను చచిచ్పోయాను మహరిష్. ఈ మాట గుహుడు అడిగాడంటే అరథ్ం చేసుకోవచుచ్, కాని ఇంత గొపప్ 

మహరుష్ లు మీరు కూడా ఈ మాట అనాన్రంటే నేను బర్తకడం ఎందుకు. నేను ఎనన్డూ రాజయ్ం కావాలని, రాముడు అరణయ్వాసం చెయాయ్లని కోరలేదు, కాని నా 

మీద ఉనన్ విపరీతమెన మ చేత మా అమమ్ నేను లేనపుప్డు రెండు వరాలు అడిగింది. రాముడికి పటాట్ భిషేకం చేయించాలని అరణాయ్నికి వచాచ్ను. నేను 

రాముడిని చంపేంత దురామ్రుగ్ డిని కాదు మహరిష్" అని ఆయన పాదముల మీద పడి ఏడాచ్డు. 

 

అపుప్డు భారదావ్జుడు "నువువ్ ఎటువంటివాడివో నాకు తెలుసు భరతా, నువువ్ ఇటువంటి దురాలోచనలు చెయయ్వని తెలుసు, అయినా నేను నినున్ ఎందుకడిగానో 

తెలుసా. నీ శీలం ఎటువంటిదో లోకానికి చెపప్డం కోసమని నేను ఈ మాట అడిగాను. నువువ్ నీ మాటయందు నిలబడెదవు గాక" అని ఆశీరవ్దించిన పిమమ్ట 

"నాయనా! ఈ రా కి నా ఆతిధాయ్నిన్ సీవ్కరించు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు భరతుడు "మీరు నాకు అర ం, పాదయ్ం ఇచాచ్రు, నాకు ఇంతకనాన్ ఏమి కావాలి, నాకు ఏమి వదుద్  అనాన్డు". మరి నీ సెనౖాయ్నిన్ ఎకక్డ పెటాట్ వు అని 

భారదావ్జుడు అడుగగా, సెనౖాయ్నిన్ ఇకక్డికి తీసుకువసేత్ ఆశర్మం పాడవుతుందని వాళళ్ని దూరంగా పెటాట్ ను అని భరతుడు అనాన్డు. 

  
అపుప్డు భారదావ్జుడు "అంత దూరంగా ఎందుకు పెటాట్ వయయ్, ఇవాళ నేను ఆతిధయ్ం ఇవావ్లని అనుకుంటునాన్ను, కావున నువువ్ నా ఆతిధాయ్నిన్ తీసుకొని 

వెళాళ్లిస్ందే. నీ గు లకి, ఏనుగులకి, ఒంటెలకి, సెనౖాయ్నికి, పురోహితులకి, మం లకి, నీ తలుల్ లకి ఎటువంటి ఆతిధయ్ం ఇవావ్లో అటువంటి ఆతిధయ్ం ఇసాత్ను" 

అనాన్డు. 

 

 



ఆహవ్యె విషవ్ కరామ్ణం అహం తవ్షాట్ రం ఎవ చ | 

ఆతిథయ్ం కరుత్ ం ఇగాచ్ఛ్మి తతర్ మె సంవిధీయతాం || 

ఆహవ్యె దెవ గంధరావ్న్ విషావ్ వసు హహా హుహూన్ | 

తథెవ అపస్రసొ దెవీర్ గంధరీవ్హ్ చ అపి సరవ్షహ్ || 

ఇహ మె భగవాన్ సొమొ విధతాత్ం అనన్ం ఉతత్మం | 

భ ం భొజయ్ం చ చొషయ్ం చ లెహయ్ం చ వివిధం బహు || 

తతర్ రాజ ఆసనం దివయ్ం వయ్జనం చతర్ం ఎవ చ |  

భరతొ మం భిహ్ సారధ్ం అభయ్వర త్త రాజవత్ || 

అపుప్డా భారదావ్జ మహరిష్ ఆచమనం చేసి విశవ్కరమ్ని, తవ్షట్ని రధ్న చేసి "ఇకక్డికి రాజకుమారులైన భరత శ ఘున్లు వచాచ్రు, వారి వెనకాల సేనాబలం 

వచిచ్ంది. పురోహితులు, మహరుష్ లు వచాచ్రు. వీళళ్లోల్  ఎవరెవరు ఎటువంటి భవనములలో నివసిసాత్ రో అటువంటి భవనములను ఓ విశవ్కరమ్! నువువ్ నిరిమ్ంచెదవుగాక." 

(రాజులు నివసించేవాటిని హరమ్య్ములు, బాగా డబుబ్నన్వారు ఉండేవాటిని సాదములు అని అంటారు) 

విశవ్కరమ్ ఉతత్రకష్ణంలో ఎవరికి కావలసిన భవనానిన్ వాళళ్కి నిరిమ్ంచాడు. 

 

తరవాత ఆయన కుబేరుడిని, బర్హమ్గారిని రధ్న చేసి "కుబేరా! నీ దగగ్ర ఉనన్ వేలమంది అపస్రసలని పంపించు, ఓ బర్హమ్దేవ!, నీ దగగ్ర ఉనన్ అపస్రసలని కూడా 

పంపించాలి, వారితో పాటుగా నారదుడు, తుంబురుడు, హుహు అనే దేవగాయకులు రావాలి. అలాగే ఇకక్డ పాయసం ఏరులై పర్వహించాలి. పులియ పెటిట్న 

పళళ్నుండి, పిండి నుండి, బెలల్ం నుండి పుటిట్న కలుల్  (సుర) ఇకక్డ నదులుగా పర్వహించాలి. ఏనుగులు, గు లు, ఒంటెలు తినడానికి కావలసిన ఆహారం గుటట్లు 

గుటట్లుగా పడిపోవాలి, పరవ్తాలలా అనన్పురాసులు ఏరప్డాలి, వాటితో పాటు కూరలు, పచచ్ళుళ్, పులుసులు కావాలి. ఇవనీన్ తినాన్క జీరణ్ం అవవ్డానికి సొంఠి, 

లవంగం, ఇంగువ కలిగిన యవవ్నపు పెరుగు కావాలి. ఆకలి పుటిట్ంచడానికి కొంచెం పులల్గా ఉనన్ పెరుగు కావాలి. అనన్ంలో కలుపుకోడానికి కమమ్గా ఉనన్ పెరుగు 

పుటాట్ లి . 

  



వీటితో పాటు అందరూ మొహం కడుకోక్వడానికి చూరణ్ములు కావాలి, వంటికి, జుటుట్ కి రాసుకునే ఆమలకం (ఉసిరికాయలతో చేసిన ముదద్ ), సునిన్పిండి, నూనె 

మొదలైనవి మంచి మంచి బంగారు పాతర్లలో కావాలి. కొనిన్ వేల మంది అపస్రసలు వచిచ్, ఒకొక్కక్ సెనౖికుడిని పీఠం మీద కూరోచ్బెటిట్  ఒళళ్ంతా నూనె రాసి, నలుగు 

పెటిట్  సాన్నం చేయించాలి. ఇకక్డునన్ వాళళ్లో బాగా గెడాడ్ లు పెంచుకునన్ ఋషులు, హమ్ణులు ఉనాన్రు, వారు గెడడ్ం దువువ్కోడానికి మంచి దువెవ్నలు రావాలి. 

వీళుళ్ ఇవనీన్ తినాన్క ఇంకా తినాలనిపిసేత్, తొందరగా జీరణ్ం అవవ్డానికి ఔషదాలు కావాలి, అందుకని ఓ సోముడా!, చం డా! మీరు ఇవి సిదధ్ం చెయయ్ండి. 

 

అపస్రసలు నాటయ్ం చెయాయ్లి, ఇపప్టికిపుప్డు ఇకక్డ పెదద్  పళళ్తో వెలగ చెటుల్ , పనస చెటుల్  పుటాట్ లి, ఎకక్డెకక్డినుంచో చిలుకలు రావాలి. కుబేరుడి రథమెన 

చైతర్రథం రావాలి, మామిడి చెటుల్  పుటాట్ లి, కుంకుడు చెటుల్  పుటాట్ లి, వీటితో పాటు ఎవరికి ఎంత వేడి కావాలో, అంత వేడితో నీళుళ్ పుటాట్ లి, అందరికి కటుట్ కోవడానికి 

బటట్లు, తొడుకోక్వడానికి చెపుప్లు కావాలి. భరతుడి కోసం ఒక బర్హామ్ండమెన హరమ్య్ం ఏరప్డాలి" అని రిధ్ంచాడు. 

 

అపుప్డా గు లు, ఏనుగులు తమ జీవితంలో తిననటువంటి భోజనం చేశాయి. ఒకక్కక్డికి నలుగురు అపస్రసలు నలుగు పెటిట్  సాన్నం చేయించారు. భరతుడు తన 

మం లతో కలిసి ఆ హరమ్య్ంలోనికి పర్వేశించాడు. అందులో ఒక పెదద్  వేదిక, దాని మీద కనకపు సింహాసనం, దాని మీద ఒక పెదద్  గొడుగు ఉనాన్యి. లోపలికి వెళిళ్న 

భరతుడు ఆ సింహాసనం మీద రాముడు కూరుచ్నన్టుట్  భావించి, కిందన ఉనన్ పాదపీఠానికి తల తగిలేటటుట్  నమసాక్రం చేసి, చామరానిన్ ఒకసారి విసిరి, ఇవనీన్ 

రాముడికి చెందవలసినవి అని, మం  కూరుచ్నే చోట కూరుచ్నాన్డు. 

 

అపుప్డా సభలోకి రంభ మొదలైన వారు వచిచ్ నాటయ్ం చేశారు, అలాగే నారదుడు, తుంబురుడు మొదలైన వారు వచిచ్ పాటలు పాడారు. ఏదనాన్ తాగడానికి ఉంటే 

బాగుండు అని భరతుడు అనుకునాన్డు, అంతే, వెంటనే అకక్డ ఒక పాయసపు నది పర్వహించింది, అందరూ ఆ నది నుండి ఎంత కావాలో అంత పాయసానిన్ 

బంగారు పాతర్లలో ముంచుకొని తాగారు. అందరూ అనిన్టినీ బాగా అనుభవించారు. సెనౖికులందరూ బాగా తినేసి, తాగేసి పడుకుంటే అపస్రసలు వచిచ్ వాళళ్ 

పాదములు పటాట్ రు. అపుప్డా సెనౖికిలు "మనం వెనకిక్ అయోధయ్కి వెళళ్దుద్ , ముందు చితర్కూట పరవ్తాలకి వదుద్ , ఇకక్డే భారదావ్జ ఆశర్మంలో ఉండిపోదాము" అని 

సంతోషంతో కేకలు వేసుత్ నాన్రు. ఏనుగులు, గు లు కూడా ఆనందపడాడ్ యి. 



 

సీతారామల ణులను అయోధయ్కు తీసుకురావడానికి సముదర్మంతటి 

సేనతో గంగానది ఒడుడ్ కు చేరిన భరతుడు 

సేనాసమేతముగా భరతుడు భారదావ్జాశర్మములో ఆతిధయ్ము పొందుట 



మరునాడు తెలల్వారే సరికి అనీన్ అదృశయ్మయిపోయాయి. 

 

తరువాత భరతుడు, కౌసలయ్, సుమితర్, కేయ వచిచ్ భారదావ్జ మహరిష్ పాదాలకి నమసాక్రం చేశారు. అపుప్డు భారదావ్జుడు భరతుడిని దగగ్రికి పిలిచి" వీళుళ్ 

ముగుగ్ రూ మీ అమమ్లు కదా, వీళళ్లోల్  ఎవరు ఎవరో నాకు చెపాత్ వ" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు భరతుడు "సుమితర్ చెయియ్ పటుట్ కొని ఉనన్ ఈ అమమ్, సింహంలా నడవగలిగినవాడు, అదితి ధాతని కనన్టుట్  రామచం డిని కనన్తలిల్ , మా అమమ్ కౌసలయ్. 

వీరులు, పరాకర్మవంతులైన ల ణ శ ఘున్లను కనన్తలిల్ ఈ సుమితర్. రాముడు అరణయ్వాసానికి వెళళ్డానికి కారణమెనది, కటుట్ కునన్ భర త్ మరణించడానికి 

కారణమెన దుషట్చరితర్ కలిగినటువంటిది, ఎపుప్డూ కోరికలు కోరుతూ, ధంగా ఉండేటటువంటి ఈ కేయ నా తలిల్ " అని అనాన్డు. 

న దొషెణ అవగంతవాయ్ కెయీ భరత తవ్యా | 

రామ పర్ జనం హ్య్ ఎతత్ సుఖ ఉదరక్ం భవిషయ్తి || 

దెవానాం దానవానాం చ ఋ్ఇశీణాం భావితాతమ్నాం | 

హితమెవ భవిశయ్దిధ్ రామపర్ జనాదిహ || 

అపుప్డు భారదావ్జుడు "ఈవిడ రాముని యొకక్ అరణయ్వాసమునకు కారణమెన మాట వాసత్వమే. కాని రాముడు అలా అరణయ్వాసానికి వెళితే తపప్ దేవతలకి, 

ఋషులకి రకష్ణ అనేది కలగడం జరగదు. అలా రాముడు అరణయ్వాసానికి వెళేళ్టటుట్  దేవతలు కేయ చేత పలికించారు. అందుచేత నువువ్ ఇంక ఎనన్డూ క 

యందు దోషం పటట్కు" అనాన్డు. 

 

భారదావ్జుడి మాటలు వినన్ భరతుడు "సరే మీరు చెపిప్నటేట్  పర్వరి త్సాత్ను, రాముడు ఎకక్డునాన్డో మీరు మాకు సెలవియయ్ండి" అనాన్డు. 

 



"అయితే నువువ్ ఇలా దకిష్నాభి ముఖంగా వెళిళ్ నెరుతికి తిరిగితే, అకక్డ ఒక ఇరు నటువంటి దారి వసుత్ ంది, అందులోనుండి జాగర్తత్గా ఏనుగులిన్, గు లని 

నడిపించుకుంటూ వెళిళ్తే, అకక్డ చితర్కూట పరవ్తం మీద, మందాకినీ నది పకక్న రాముడు ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకొని ఉనాన్డు" అని భారదావ్జ మహరిష్ చెపాప్రు.  

 

అందరూ భారదావ్జ మహరిష్ చెపిప్న విధంగా రాముడిని చేరుకోవడానికి బయలుదేరారు. ఈలోగా ఆ చితర్కూట పరవ్తం దగగ్ర రాముడు మందాకిని నది యొకక్ 

పర్వాహానిన్ సీతమమ్కి చూపిసూత్  "సీతా! నువువ్ ల ణుడు నాపకక్న ఉండగా, ఈ నదిలో సాన్నం చేసూత్ , ఈ వనాలని, ఈ వనంలోని మృగాల అందాలని, ఇకక్డి 

పరవ్తాలిన్ చూసుత్ ంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నాకు అయోధయ్ జాఞ్ పకం రావడం లేదు. 14 సంవతస్రములు చిటికెలో గడిచిపోతాయి అనిపిసుత్ ంది" అనాన్డు. 

  
  
అపుప్డు ల ణుడు, తాను వేటాడి తీసుకువచిచ్న జంతువు మాంసానిన్ కాలిచ్ రాముడికి తినమని ఇచాచ్డు. రాముడు దానిన్ తిని, ఇది చాలా బాగుంది, సీతా నువువ్ 

కూడా తిను అనాన్డు. అలా తాను తెచిచ్న మాంసానిన్ సీతారాములు భుజిసుత్ ండగా, చూసుత్ నన్ ల ణుడు పొంగిపోయాడు. అనాన్వదినలని సంతోష పెటాట్ నని, వారు 

పొందుతునన్ ఆనందానిన్ చూసి తాను ఆనందపడాడ్ డు. 

 

రాముడి దరశ్నం చేసుకోవాలని భరతుడు వేగంగా ముందుకి వెళుతునాన్డు. అపుప్డు ఆయనకి కొంత దూరంలో పొగ కనిపించింది, అలాగే చెటల్కి గుడడ్లు కటిట్  

ఉనాన్యి. ల ణుడు రా  పూట మందాకిని నుండి నీరు తెచేచ్టపుప్డు దారి మరిచిపోకుండా ఉండడానికి ఇలా చెటల్కి గుడడ్లు కటట్డాని భరతుడు గర్హించాడు. 

ఇంక రాముడు ఎంతో దూరంలో లేడని భరతుడు ఆ ఆశర్మం వెపు వేగంగా పరుగులు తీశాడు.  

 

భరతుడి సైనయ్ంలోని ఏనుగుల, గురర్ముల పద ఘటట్నలని వినన్ రాముడు "ఇంతకముందు ఎనన్డూ ఇలా లేదు, ఎకక్డ చూసినా జంతువులు భయంతో 

పరుగులుతీసుత్ నాన్యి. ఎవరో ఒక రాజో, లేక ఒక రాజ పర్తినిధో అరణాయ్నికి వేటకి వచిచ్నటుట్  అనుమానంగా ఉంది" అని ల ణుడిని పిలిచి, ఒకసారి పరిశీలించి 

రమమ్నాన్డు. 

 



 
 

సీతారామల ణులు చితర్కూట పరవ్తములలో ఆనందముగా జీవించుట 



 
 

అయోధయ్కనాన్ ఈ మందాకిని నది ఒడుడ్ న చితర్కూట పరవ్తములలో సీతమమ్తో కలిసి ఉండటము ఎంతో అనందదాయకముగా ఉనన్దని 

రామచందర్మూరిత్ పలుకుట. అనందముగా సీతారాములకొరకు భోజనము సిదధ్ము చేసుత్ నన్ ల ణమూరిత్ 



ల ణుడు దగగ్రలో ఉనన్ ఒక పుషిప్ంచిన పెదద్  చెటుట్  ఎకిక్ తూరుప్ దికుక్కి చూశాడు. ఆ దికుక్న ఆయనకి ఏమి కనపడలేదు. తరువాత ఉతత్ర దికుక్కి చూసేసరికి, 

కోవిదార వృకష్ం ధవ్జంగా కలిగినటువంటి ఒక పెదద్  సెనౖయ్ం కనబడింది. అపుప్డు ల ణుడు రాముడితో 

అగిన్ం సమష్ మయతు ఆరయ్హ్ సీతా చ భజతాం గుహాం | 

సజయ్ం కురుషవ్ చాపం చ షరామ్హ్  చ కవచం తథా || 

"అనన్యాయ్! వెంటనే మన దగగ్రునన్ అగిన్హో లనిన్టిని తగిగ్ంచేసెయియ్. లోపలునన్ బాణాలు, ధనుసుస్లు, అకష్య బాణతూణీరాలు పటుట్ కొని తొందరగా వసేత్ మనం 

యుదధ్ం చెయాయ్లి. ఎందుకంటే, నీకు రాజయ్ం దకక్కుండా చేసి, అరణాయ్లకి పంపించడమే కాకుండా, శ కంటకం లేకుండా చేసుకోవడానికని నినున్ సంహరించడం 

కోసం భరతుడు అరణాయ్నికి వచాచ్డు. ఇంతకనాన్ మంచి అదును దొరకదు. ఇంతకాలం దాచుకునన్ కోపానిన్ ఇపుప్డు బయట పెడతాను. ఉతత్రకష్ణం భరతుడి తల, 

కేయ తల కతిత్రిసాత్ను. నినున్ సంహరించడానికి వసుత్ నన్ ఆ సెనౖాయ్నిన్ నాశనం చేసాత్ను. అందరినీ చంపాక, వాళళ్ కళేబరాలని ర మృగాలు తింటుంటే, చూసి 

నేను సంతోషిసాత్ను" అనాన్డు. 

 

ల ణుడి మాటలను వినన్ రాముడు " ల ణా! ఎందుకు తీసుకురావాలి ధనసుస్. వాటితో భరతుడిని సంహరించాల? తం గారి కోరిక పర్కారం నేను అరణాయ్లకి 

వచాచ్ను, ననున్ చూడడానికి భరతుడు వసుత్ నాన్డు. ఇపుప్డు నేను భరతుడికి ఎదురెళిళ్ యుదధ్ం చెయయ్నా? 

ధరమ్మరథ్ం చ కామం చ ప్ృఇథివీం చాపి లకశ్ణ | 

ఇచాచ్ మి భవతామరెథ్ ఎతత్ పర్తిష్ృఇణొమి తె || 

ధరమ్ము కాని, అరథ్ము కాని, కామము (కామము అనగా కోరిక) కాని, ఈ మూడిటిలో నేను ఏ ఒకక్దానిన్ అనుభవించాలిస్ వచిచ్నా, నా తోడపుటిట్న మిగిలిన 

తముమ్ళుళ్ అనుభవించని దానిని నేను అనుభవించను. వారు ఆనందంగా ఉంటే, నేను ఆనందంగా ఉంటాను. అసలు ఎపుప్డెనా భరతుడు నీ పటల్  అపచారంతో, 

నువువ్ బాధ పడేటటుట్  పర్వరి త్ంచాడ? మరి నీకు భరతుడి మీద ఎందుకు అనుమానము" అని రాముడు చెపిప్నా కాని, ల ణుడు ఆ చెటుట్  మీద కూరుచ్ని భరతుడి 

మీద కోపంతో బుసలు కొడుతూ ఉండేసరికి "నీకు రాజయ్ం చెయాయ్లని ఉందేమో, నేను భరతుడితో చెపిప్ రాజాయ్నిన్ నీకు ఇమమ్ంటాను, భరతుడు ఎటువంటి వాడో 

చూదుద్ వు కాని" అని రాముడు అనాన్డు.  



ఈ మాటలకి సిగుగ్ పడిన ల ణుడు "అనన్యాయ్! నినున్ చూడడానికి దశరథ మహారాజు గారు వచాచ్రేమో. వదిన ఇకక్డ అరణాయ్లలో బాధపడుతుందని, తనని 

తీసుకెళళ్డానికి నానన్గారు వచుచ్ంటారు" అనాన్డు.  

 

అపప్టిదాకా కూరొచ్ని ఉనన్ రాముడు ఒకసారి పెకిలేచి ఆ సెనౖయ్ం వెపు చూసి "నానన్గారు అధిరోహించేటటువంటి శ ంజయం అనే భదర్గజం కనిపిసుత్ ంది, ఆ 

భదర్గజం మీద తెలల్టి గొడుగు నీడలో నానన్గారు వసుత్ ంటారు, కాని ఇవావ్ళ ఆ గజం మీద తెలల్టి గొడుగు నాకు కనపడడం లేదు ల ణా, నా మనసు ఏదో పీడని 

సంకిసుత్ ంది" అనాన్డు. 

 

ఇంతలో భరతుడు "ఏనాడు నేను సీతమమ్ పకక్న కూరుచ్నన్ ల ణ సహితుడెన రాముడిని చూసాత్నో, ఆనాటి వరకు నా మనసుస్కి శాంతి లేదు. ఏనాడెతే నేను 

సీతారాముల పాదములను నా తల మీద పెటుట్ కుంటానో, అపుప్డు నా తల మీద పడినటువంటి వారి పద రజసుస్ వలన నాకు శాంతి కలుగుతుంది. ఏనాడెతే 

సీతారాములు బంగారు ఆసనం మీద కూరొచ్ని ఉంటారో, ఏనాడెతే రాముడికి పటాట్ భిషేకం జరుగుతుందో ఆనాటిదాకా నా మనసుస్కి శాంతి లేదు" అని అంటూ 

పరిగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు. 

తం తు క్ృఇషణ్ అజిన ధరం చీర వలక్ల వాససం | 

దదరష్ రామం ఆసీనం అభితహ్ పావక ఉపమం || 

సిమహ్  సక్ంధం మహా బాహుం పుణడ్రీక నిభ ఈకష్ణం | 

ప్ృఇథివాయ్హ్ సగర అంతాయా భరాత్రం ధరమ్ చారిణం || 

గొపప్ ధరమ్ం తెలిసినవాడు, సింహంలా నడవగలిగినవాడు, గొపప్ బాహువులు ఉనన్వాడు, సాగరము చేత పరివేషిట్ంపబడినటువంటి సమసత్ భూమండలానిన్ 

పరిపాలించగల సమరధ్త కలిగినవాడెన రాముడు, ఈనాడు నార చీర కటుట్ కొని, ఒక ముని కూరుచ్నన్టుట్  కృషాణ్ జినానిన్ పెన ఉతత్రీయంగా వేసుకొని, వీరాసనం వేసుకొని 

కూరుచ్నేసరికి, చూసిన భరతుడి మనసుస్ ఆగలేదు. నా వలన అనన్గారికి ఇనిన్ కషాట్ లు వచాచ్యని, పరిగెతుత్ కుంటూ వసూత్ , "రామా" అని ఒకసారి పిలిచి, శోకభారంతో 

నేల మీద పడిపోయాడు. 



అపుప్డు భరతుడు రాముడిని చూసేసరికి, ఆయన శరీరం అంతా మటిట్తో కపుప్బడి ఉంది. రాజభవనంలో చీని చీనాంబరాలు కటుట్ కొని, అంగరాగములు (గంధము 

మొదలైన పరిమళ భరితములు) పూసుకొని తిరగవలసిన వాడు, ఇలా మటిట్తో కపప్బడడం చూసి భరతుడు కనీన్రు పెటుట్ కునాన్డు. 

 

ఆ అరణయ్ంలోకి ఒకేసారి ఇంత గొపప్ సెనౖయ్ం వచేచ్సరికి, ఆ ంతంలో ఉంటునన్టువంటి గిరిజనులు అందరూ అకక్డికి చేరి "ఈ మధయ్ పరణ్శాల కటుట్ కొని 

ఉంటునాన్యన తముమ్డంట ఈయన, ఆయన రాజు అంట, తం  మాట కోసం అరణాయ్నికి వచాచ్డంట రాజయ్ం వదద్ని, ఆ అనన్యయ్ని తీసుకెళళ్డానికి తముమ్డు 

వచాచ్డంట, ఎకక్డెనా చూసామా ఈ విడూడ్ రం, రాజయ్ం నాకు వదద్ంటే, నాకు వదద్ని దెబబ్లాడుకుంటునాన్రు, ఆహా, ఏమి అనన్దముమ్లయాయ్" అని ఆ గిరిజనులు 

మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు పరుగు పరుగున వచిచ్, భరతుడిని పెకి లేపి, సవ్సథ్త కలిగిన తరువాత తన వొళోళ్ కురోచ్పెటుట్ కునాన్డు. తరువాత ఆయన భరతుడి గెడడ్ం పటుట్ కొని 

పెకి ఎతిత్ "నానాన్ భరతా! ఈ వేషం ఏంటి. నార చీరలు కటుట్ కునాన్వు, తలకి జటలు వేశావు, కాంతి హీనుడవయిపోయి నలల్గా అయిపోయావు, చాలా దూరంలో ఉనన్ 

మీ మేనమామ యుధాజిత్ గారి కేయ దేశం నుండి ఎపుప్డు వచాచ్వు. అసలు నువువ్ రాజాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్  అరణాయ్లకి వసుత్ ంటే, దశరథుడు నినున్ ఎలా 

విడిచిపెటాట్ డు. నాకు ఎందుకో భయంగా ఉంది, దశరథ మహారాజు పరలోకగతుడు కాలేదు కదా, అందుకని నువువ్ రాలేదు కదా, చినన్వాడిని చేసి రాజాయ్నిన్ ఎవరూ 

తసక్రించలేదు కదా, నీకు ఎటువంటి ఆపద రాలేదు కదా.  

 

పురోహితులని సరెనౖ వాళళ్ని పెటుట్ కునాన్వా, యజఞ్యాగాది కర్తువులు చెయయ్డం వలనే ఈశవ్రుడి కృప లభించి, వేళకి వరాష్ లు పడతాయి, ధనురేవ్దానికి 

సంబంధించి సరెనౖ పురోహితుడిని ఏరాప్టు చేసుకునాన్వ, ఎకుక్వ మంది మం లతో మాటాల్ డి నిరణ్యం తీసుకుంటే అనెకౖయ్త వసుత్ ంది, అలాగని తకుక్వ మంది 

మం లతో మాటాల్ డి నిరణ్యం తీసుకుంటే సరియెన అభి యం బయటకి రాకపోవచుచ్, నువువ్ వాళళ్ మీద గదిద్సే త్, వారు నినున్ చూసి భయపడవచుచ్, అలాగని 

అందరినీ నీ దగగ్ర చేరుచ్కుంటే, వాళళ్కి నీ మీద భయం లేకపోవచుచ్, అందుకని వారిని ఎపుప్డు నీ దగగ్రకి చేరుచ్కోవాలో, ఎపుప్డు దూరం పెటాట్ లో, ఈ రెండిటిలో 

సమతౌలాయ్నిన్ పాటిసుత్ నాన్వా. 



 

 

 

 
 

సీతారామల ణులను చితర్కూట పరవ్తములపె కలుసుకునన్ భరతశ ఘున్లు 

 

 



మం లకు ఉపధ పరీకష్లు నిరవ్హిసుత్ నాన్వా (ఉపధ పరీకష్లు అంటే రహసయ్ పరీకష్లు. పూరవ్కాలం రాజు ఎవరి నా మం  పదవి ఇచేచ్ముందు, రహసయ్ంగా తమ 

అంతఃపుర కాంతలకి కానుకలు ఇచిచ్, వాటిని ఎవరికీ తెలియకుండా, ఆ కాంత చేత మం  పదవికి నిరణ్యింపబడడ్  వయ్కి త్కి కానుకగా ఇపిప్ంచేవారు. అంటే, ఆ 

కానుకలని చూసి, ఆ కాంతని చూసి మోహపడతాడేమోనని ఇది ఒక పరీకష్. అలాగే, విదేశ రాజుల గూఢచారులుగా వచిచ్నటుట్  ఈ దేశపు రాజే కొంతమందిని పంపి, 

నువువ్ ఈ రాజాయ్నికి సంబంధించిన రహసాయ్లు చెబితే నీకు డబుబ్ ఇసాత్మని చెపిప్ కొంత లంచం ఇచేచ్వారు, అలా డబుబ్కి లొంగుతాడేమోనని పరీకష్ చేసేవారు. ఇలా 

అనేక పరీకష్లలో నెగిగ్న వారికే మం  పదవి ఇచేచ్వారు), అలాగే రాజయ్ంలో 18 మంది మీద ముగుగ్ రు గూఢచారులని పెటాట్ లి (కోట రాజదావ్రానిన్ కాపాడే బం తు 

నుండి రాజయ్ పర్ధాన కోశాధికారి దాకా ఆ 18 మందిలో ఉనాన్రు), ఈ ముగుగ్ రు గూఢచారులకి తాము గూఢచారులమనన్ విషయం ఒకరికొకరికి తెలియకూడదు, 

అలాగే యువరాజు మీద, పర్ధాన మం  మీద, సేనాపతి మీద గూఢచారులని పెటట్కూడదు, విదేశ రాజాయ్లలో ముఖయ్మెన హొదాలలో ఉనన్వారి దగగ్ర గూఢచారులని 

పెటాట్ లి, ఎపప్టికపుప్డు శ రాజుల కదలికలను తెలుసుకోవాలి, ఇవనీన్ జాగర్తత్గా చేసుత్ నాన్వా భరతా" అని రాజయ్ పరిపాలనకి సంబంధించిన పలు విషయాలను 

అడిగాడు రాముడు. 

రామసయ్ వచనం తావ్ భరతహ్ పర్తుయ్వాచ హ | 

కిం మె ధరామ్దివ్హీనసయ్ రాజధరమ్హ్ కరిశయ్తి || 

రాముడి మాటలు వినన్ భరతుడు "అనన్యాయ్! నువువ్ నాకు ఇవనీన్ చెపిప్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాని, నాకు ఎందుకు అనన్యాయ్ ఈ ధరామ్లనీన్, 

ఈ ధరామ్లనీన్ రాజుకి కావాలి, నేను రాజుని కాను, ఎపప్టికి రాజుని కాను. కాని అనన్యాయ్, మన వంశంలో ఉనన్ సంపర్దాయం పర్కారం, ఎవరు పెదద్  కొడుకుగా 

జనిమ్సాత్ డో, వాడు మాతర్మే పటాట్ భిషేకం చేయించుకోవాలి. నాకు ఈ ధరమ్ం ఒకక్టే తెలుసు. నాకనాన్ పెదద్వాడివి నువువ్ ఉండగా, నేను రాజధరామ్లు తెలుసుకోవలసిన 

అవసరం లేదు. అందుకని నేను ఎపుప్డు ఆ రాజధరామ్లిన్ తెలుసుకోలేదు. నీ దగగ్రికి ఒకరు వచిచ్ అడిగితేనే నువువ్ కాదనలేవు, అలాంటిది రాజయ్ం అంతా వచిచ్ 

నినున్ అడుగుతోంది పటాట్ భిషేకం చేసుకోమని, నువువ్ వాళళ్ కోరిక తీరచ్కుండా ఎలా ఉండగలవు. అందుకని తిరిగొచిచ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకో. నేను లేనపుప్డు మా 

అమమ్ దశరథ మహారాజుని రెండు కోరికలని అడిగింది. సతాయ్నికి కటుట్ బడి దశరథుడు ఆ రెండు కోరికలని తీరుసాత్ను అనాన్డు. అందుకని నువువ్ అరణాయ్లకి 

వెళాళ్వు. కాని నేను ఆ రాజాయ్నిన్ తీసుకోలేదు. అదే సమయంలో మా అమమ్ విధవ అయియ్ంది. ఇవావ్ళ నానన్గారు లేరు అనన్యాయ్, నువువ్ వెళిళ్పోవడం చేత ఇంత 

ఉపదర్వం వచిచ్ంది" అనాన్డు. 



ఈ మాట వినన్ రాముడు, కూరుచ్నన్ చోటనుంచే కింద నేల మీద పడి మూరచ్పోయి, అది మటిట్  అని కూడా చూడకుండా తం ని తలుచుకొని ఆ మటిట్లో దొరుల్ తూ 

ఏడుసుత్ నాన్డు. రాజయ్ం పోయినపుప్డు కాని, అరణాయ్లకి వెళళ్మనన్పుప్డు కాని ఏడవని రాముడు, ఇలా నేల మీద పడి వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ ంటే సీతమమ్, ల ణుడు 

గబగబా ఆయన దగగ్రికి వచాచ్రు. 

సీతె మ్ృఇతసెత్ షవ్షురహ్ పి  హీనొ.అసి లకశ్మ్ణ | 

భరతొ కుహఖ్ మాచశెట్ సవ్రగ్తం ప్ృఇథివీపతిం || 

సీతా పురసాత్ దర్వ్జతు తవ్మెనామభితొ వర్జ | 

అహం పషాచ్దగ్మిశాయ్మి గతి రెహ్య్శా సుదారుణా || 

వాళళ్ని చూసిన రాముడు "భరతుడు ఇపుప్డే వచిచ్ ఒక మాట చెపాప్డు. సీతా! మీ మామగారు మరణించారు. ల ణా, నీకు తం గారు మరణించారు. జీవితంలో 

ఎనన్డూ నడవకూడని నడక నడుదాద్ ము సీతా, బయలదేరు" అనాన్డు. 

 

(రాముడిని కనన్ తం లా, ఎలల్ వేళలా కాపాడుకోడానికి ల ణుడు ఉనాన్డు, అందుకని ల ణుడితో నీ తం  చనిపోయాడు అని చెపాప్డు. అలాగే, ఇంటి 

యజమాని మొదట నడవాలి, ఆయన వెనకాల  నడవాలి. ఇంటి యజమాని చనిపోతే, ఆయనకి ధరోమ్దకాలు ఇవవ్డానికి వెళేళ్టపుప్డు  ముందు నడుసుత్ ంది, 

అలాంటి నడకని దారుణమెన నడక అంటారు.) 

 

అపుప్డు రాముడు మందాకినీ నదిలో సాన్నం చేసి, దకిష్ణ దికుక్కి తిరిగి దశరథుడికి జలతరప్ణలు సమరిప్ంచాడు. తరువాత ల ణుడిని పిలిచి, పరణ్శాలలో 

ఉనన్టువంటి గార కాయలని బదద్లు కొటిట్ , ఉండ చేసి, రేగు పిండితో కలిపి తీసుకురమమ్నాన్డు. అలాగే దరభ్ల యొకక్ కొసలు దకిష్ణ దికుక్కి ఉండేటటుట్  

పరవమని, వాటి మీద పిడచలు పెటాట్ డు (తాను ఏది తింటునాన్డో, అదే పితృదేవతలకి తదిద్నం నాడు పెటాట్ లి). 



అలా దశరథుడికి తదిద్నం పెటాట్ క, నలుగురూ వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. అపుప్డు భరతుడు "అనన్యాయ్! నేను ఎపుప్డూ రాజయ్ం కోరుకోలేదు. మా అమమ్ అడిగిందనన్ మాట 

నాకు తెలీదు. నాకు ఈ రాజయ్ం అకక్రలేదు. ఈ రాజాయ్నిన్ నువువ్ మాతర్మే భరించగలవు, నేను భరించలేను, అందుకనే ఇంతమంది పౌరులు, జానపదులు మొదలైన 

వారు వచాచ్రు. కనుక, దయచేసి ఈ రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించు" అనాన్డు. 

 

"మనం ఎకక్డ ఉండాలో నిరణ్యించాలిస్న వాడు మన తం గారు. ఆయన ననున్ 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చెయయ్మనాన్రు, నినున్ రాజయ్ం తీసుకోమనాన్రు. 

నీకు ఇచిచ్నది నువువ్ తీసుకో, నాకు ఇచిచ్నది నేను తీసుకుంటాను. అంతేకాని తం గారు ఇచిచ్నదానిన్ తారుమారు చేసే అధికారం మనకి లేదు" అని రాముడు 

అనాన్డు. ఆ రోజు రా కి అందరూ పడుకునాన్రు, మరునాడు ఉదయం లేచి అందరూ నిశబద్ంగా కూరొచ్ని ఉనాన్రు. ఈలోగా వశిషుఠ్ డు కౌసలయ్, సుమితర్, కేయలతో 

ఆ ంతానికి చేరుకునాన్డు (రాముడిని చేరుకోవాలనే తొందరలో, భరతుడు మిగతా పరివార జనులకంటే ముందు వచాచ్డు). అపుప్డు కౌసలయ్ ఆ మందాకినీ నది 

ఒడుడ్ న ఉనన్టువంటి గార పిండి, రేగు పిండి ముదద్లని చూసి, రాముడు వీటిని తదిద్నంలో పెటాట్ డంటే, రాముడు ఇవావ్ళ వీటిని తిని బతుకుతునాన్డని బాధపడింది. 

 

అందరూ అకక్డికి చేరుకునాన్క, భరతుడు లేచి "అనన్యాయ్! ఏ రాజాయ్నిన్ మా అమమ్ నాకు ఇవావ్లనుకుందో, ఆ రాజాయ్నిన్ నేను నీకు ఇచేచ్సుత్ నాన్ను. గాడిద, గురర్ం 

నాలుగు కాళళ్ జంతువులు, ఒకే అరణయ్ంలో ఉంటాయి. అలా ఉనన్ంతమా న గురర్ం నడక గాడిదకి వసుత్ ందా. మనిదద్రమూ దశరథ మహారాజు కుమారులమే, కాని 

రాజయ్ నిరవ్హణలో నీకునన్ శకి త్ నాకు ఎలా వసుత్ ంది. అందుకని ఈ రాజయ్భారానిన్ నువేవ్ సీవ్కరించు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "ఒక మహాసముదర్ంలో రెండు పులల్లు కొటుట్ కొని వెళిళ్పోతునాన్యి. అవి కొంత కాలం కలిసి నీళలోల్  తేలుతూ వెళతాయి. అవే పులల్లు ఆ 

పర్వాహంలో ఏదో ఒక రోజు విడిపోక తపప్దు. మన జీవితాలు కూడా అంతే. మనం ఎందులోనుండి ఒకడిగా వచాచ్మో, మళిళ్ అందులోకి ఒకక్డిగానే వెళిళ్పోతాము. 

తోడుగా వచేచ్వారు ఎవరూ ఉండరు. ఇది తెలుసు కాబటేట్  దశరథ మహారాజు యజఞ్యాగాది కర్తువులు చేసి పుణాయ్నిన్ మూటకటుట్ కొని సవ్రాగ్ నికి వెళిళ్పోయారు. 

తం గారు ఒక మాట చెపిప్ వెళిళ్పోయారు, దాని పర్కారం ఈ రాజాయ్నిన్ నువువ్ తీసుకోవాలి" అనాన్డు. 



అపుప్డు భరతుడు "అనన్యాయ్! నేను నా తలిల్ని చంపుదాము అని అనుకునాన్ను. అమమ్ని చంపితే నువువ్ నాతో మాటాల్ డవని నేను చంపలేదు. సభాముఖంగా 

నానన్గారిని నేను ఎపుప్డూ నిందించలేదు. మరణకాలం దగగ్ర పడిపోతుంటే బుదిధ్ విపరీతతావ్నిన్ పొందుతుంది, బహుశా దశరథ మహారాజుకి కూడా అలా విపరీత 

బుదిధ్ పుటట్డం వలన ఆయన ఒక పొరపాటు పని చేశారు. ఇకాష్వ్కు వంశం యొకక్ సంపర్దాయం పర్కారం పెదద్వాడు పరిపాలించవలసిన రాజాయ్నిన్ ధరమ్ం తపిప్ నాకు 

ఇచాచ్రు. ఒకవేళ తం గారు ఏదనాన్ చెయయ్రాని పని చేసేత్, కుమారుడు దానిని దిదాద్ లి. అందుకని నువువ్ ఆ పొరపాటుని దిదాద్ లి. అలాగే కష్ యుడికి రాజయ్పాలనం 

చెయయ్వలసిన ధరమ్ం ఉంది, కాని నువువ్ రాజయ్పాలనం మానేసి తాపసి వృతి త్ని అవలంబించావు" అనాన్డు. 

 

రామభరతుల మధయ్ జరుగుతునన్ ఈ ధరమ్ సంభాషణని వినడానికి దేవతలు, మహరుష్ లు మొదలైన వారు వచిచ్ నిలబడాడ్ రు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రాముడు "దశరథ మహారాజు కేయని వివాహం చేసుకునే ముందు, మీ తాతగారెనౖ కేయ రాజుకి ఒక మాట ఇచాచ్రు. కేయ కడుపున ఎవరు 

పుడతారో వాళళ్కి రాజయ్ం ఇసాత్ నని నానన్గారు పర్మాణం చేశారు. ఈ విషయం వశిషుఠ్ డికి, సుమం డికి తెలుసు. ఈ విషయం తెలిసిన కేయ రాజు, వశిషుఠ్ డు, 

సుమం డు ఊరుకునాన్రు. మీ అమమ్ రెండు వరాలు అడిగింది, మళిళ్ ఆ రెండు వారాలకి దశరథుడు బదుధ్ డయాయ్డు. అందుకని ఎటునుండి చూసినా రాజయ్ం నీకే 

వసుత్ ంది, తం గారు చేసిన దానిలో పొరపాటు ఉంటే నేను దిదాద్ లి, కాని అందులో పొరపాటు లేదు. మనం పుటట్క ముందే నానన్గారు రాజాయ్నిన్ నీకు ఇచాచ్రు. కనుక 

నువువ్ రాజాయ్నిన్ తీసుకోవాలి. 

తవ్ం రాజా భవ భరత సవ్యం నరాణాం | 

వనాయ్నాం అహం అపి రాజ రాణ్ మ్ృఇగాణాం || 

నువువ్ అయోధాయ్ పటట్ణానికి వెళిళ్పో, నరులకందరికి నువువ్ రాజుగా ఉండి శేవ్త ఛతర్ం కింద కూరొచ్ని పరిపాలన చెయియ్. నేను అరణాయ్లకి వెళిళ్ చెటుట్ కింద కూరొచ్ని 

మృగాలని నేను పరిపాలిసాత్ను. అందుకని, భరత నువువ్ వెళిళ్పో" అనాన్డు.  

 



 

భరతుడు చితర్కూట పరవ్తములలో సీతారామల ణులను చేరుట సీతారాములను రాజయ్మునకు తిరిగివచిచ్ పటాట్ భిషేకము చేసుకోవలసినదిగా 

రిథ్సుత్ నన్ భరతశ ఘున్లతో కూడిన అయోధాయ్ నగరము 



అపుప్డు దశరథ మహారాజు మం  అయిన జాబాలి లేచి "నేను ఇందాకటినుండి నీ మాటలు వింటునాన్ను రామ. చాలా చితర్మెన మాటలు మాటాల్ డుతునాన్వు. 

నినున్ కనేటపుప్డు దశరథుడికి తెలుసా నువువ్ ఇలా పుడతావని. దశరథుడు కాముకతతో తన వీరాయ్నిన్ అయన భారయ్ అయిన కౌసలయ్ యందు పర్వేశపెటాట్ డు. 

కౌసలయ్ కూడా కాముకతతో దశరథ మహారాజు దగగ్ర నుండి వీరాయ్నిన్ పుచుచ్కొని, ఆ శుకాల్ నిన్ తన శోణితంతో కలిపింది. అపుప్డు పర్కృతి సిదధ్ంగా గరభ్ం ఏరప్డింది. 

అందులోనుండి నువువ్ పుటాట్ వు. తలేల్మిటి తం మిటి, నువువ్ పెంచుకునాన్వు ఈ పిచిచ్ భకి త్. పుటిట్న పర్తి ణి తనంతట తాను వెళిళ్పోతుంది, అపుప్డు ఈ 

అమమ్తనాలు, నానన్తనాలు ఏమి ఉండవు. చనిపోయిన వాళళ్ని పటుట్ కొని ఏడిసేత్ వారు మాటాల్ డుతునాన్ర. వెళిళ్పోయిన వాడి మాటకి కూడా గౌరవమేమిటి. వాళళ్తో 

పాటే ఆ మాట కూడా వెళిళ్పోతుంది. ఇంకా సతయ్ము, ధరమ్ము అంటావేంటి. అసలు ఇవనీన్ ఎందుకోచాచ్యో నేను చెపప్నా రామ, ఏదో రకంగా ఇలాంటి పుసత్కాలు 

రాసేసేత్ డబుబ్నన్ వారి దగగ్ర దానాలు, ధరామ్లు కొటేట్యచచ్ని కొంతమంది ఇలాంటి ధరామ్లిన్ రాశారు. అసలు నిజంగా పితృకారాయ్లు, తదిద్నాలు లేవు, అనీన్ ఒటిట్దే. 

పకక్ ఊరిలో ఉనన్వాడికి ఇకక్డ అనన్ం పెడితే, వాడి ఆకలి తీరదు కాని, చనిపోయి ఎకక్డో ఉనన్ మీ నానన్కి ఇకక్డ తదిద్నం పెడితే ఆకలి తీరుతుందా, ఎవడు 

చెపాప్డు ఇవనీన్. హాయిగా ఉనన్ దానిని అనుభవించు" అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రాముడు ఎరుపెకిక్న కళళ్తో "జాబాలి! నువువ్ చెపిప్ందే సతయ్మెతే, నిజమెతే, అసలు జీవకోటికి పర్వర త్న అనేది ఉండడు. ఎవడి ఇషట్ ం వచిచ్నటుట్  

వాడు పర్వరి త్ంచచుచ్. ఒకడి పర్వర త్నని బటిట్  వాడు ఎటువంటివాడో నిరణ్యిసాత్రు పెదద్లు. ఆ పర్వర త్న వేదమునకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఆ వేదము 

అపౌరుషేయము. వేదం ఏమి చెపిప్ందో అది చెయాయ్లి. ఈ కంటితో చూసినవి సతాయ్లు కావు, ఈ బుదిధ్కి పుటిట్నవనిన్ సతాయ్లు కావు, మన సంపర్దాయంలో వేదమే 

సతయ్ం. ఇహలోకములో యజఞ్యాగాది కర్తువులు చేసిన మహా పురుషులు, 100 కర్తువులు చేసేత్ ఇందర్ పదవిని పొందారు. ఇకక్డ పుణాయ్లు చేసినవారు ఊరథ్లోకాలు 

పొందారు. ఇకక్డ పాపాలు చేసినవారు హీనయోనులలోకి వెళిళ్పోయారు. ఇకక్డ తదిద్నం పెడితే, సూ  శరీరముతో మూడు తరాల వరకు పితృ లోకములో ఉనన్వాడికి 

కడుపు నిండుతోందని వేదం చెబుతోంది. నీలాంటి నాసిత్కుడిని (దేవుడు లేడనన్వాడు నాసిత్కుడు కాదు, నాకు వేదం పర్మాణం కాదనన్వాడు నాసిత్కుడు), పర్వర త్న 

తెలియనివాడిని, 

 

 



సతయ్ం ఎవ ఈషవ్రొ లొకె సతయ్ం పదామ్ సమా తా | 

సతయ్ మూలాని సరావ్ణి సతాయ్న్ న అసిత్ పరం పదం || 

ఏ సతాయ్నిన్ వేదం చెబుతుందో, ఏ సతాయ్నిన్ ఆశర్యించి లU ఉనన్దో, ఏ సతాయ్నిన్ ఆశర్యించి ఈ సమసత్ బర్హామ్ండములు నిలబడాడ్యో, అటువంటి సతాయ్నికి 

ఆధారమెన వేదానిన్ తృణీకరించి మాటాల్ డుతునన్ నీవంటి నాసిత్కుడిని ఎలా చేరుచ్కునాన్డయయ్ దశరథ మహారాజు. నాకు ఇవావ్ళ దశరథ మహారాజుని చూసేత్ జాలి 

వేసుత్ ంది" అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ జాబాలి గజగజ ఒణికిపోతూ "నేను వేదానిన్ తిరసక్రించినవాడిని, నమమ్ని వాడిని కాదు రామ, భరతుడు అంత బెంగ పెటుట్ కునాన్డు కదా, కనుక 

ఏదో ఒక వాదం చేసేత్ మీరు తిరిగి వసాత్రు కదా అని అలా చెపాప్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు వశిషుఠ్ డు వచిచ్, బర్హమ్గారి నుండి ఇకాష్వ్కు వంశం ఎలా ఏరప్డిందో చెపిప్ "ఈ వంశంలో ఎపుప్డూ పెదద్వాడే రాజవుతునాన్డు. తం  మాటని విని నేను 

అరణాయ్లకి వచాచ్నంటునాన్వు, తం  సరవ్కాలముల యందు పూజనీయుడు. తం  ఎలా గొపప్వాడో, తలిల్ కూడా అలా గొపప్ది. ఇపుప్డు నీ ముగుగ్ రు తలుల్ లు వచిచ్ 

నినున్ వెనకిక్ రమమ్ంటునాన్రు. తం  వీరయ్పర్దాత, తలిల్ కేష్ నిన్ ఇసుత్ ంది. పిలల్వాడు బయటకి వచాచ్క తలిల్దం లు ఇదద్రూ పెంచుతారు. కాని మళిళ్ ఈ శరీరంలోకి 

రాకుండా జాఞ్ నం ఇచేచ్వాడు గురువు మాతర్మే. నేను నీకు, నీ తం కి కూడా గురువుని. నేను చెపుత్నాన్ను, నువువ్ అరణయ్మునుండి వెనకిక్ వచిచ్ రాజాయ్నిన్ తీసుకుంటే 

ధరమ్ము తపిప్న వాడివి అవవ్వు, అందుకని వెనకిక్ వచిచ్ రాజాయ్నిన్ తీసుకో" అనాన్డు. అపుప్డు రాముడు "మా తం గారు నాతో ఒక మాట అనాన్రు. రామా! నీ మీద 

నాకు నమమ్కం ఉంది, నేను కకి ఇచిచ్న వరం నిజం అవవ్డం నీ చేతిలో ఉందని చెపాప్రు. అందుకని నేను అరణయ్వాసానికి వచాచ్ను. మీరు అనన్టుట్ , నేను వెనకిక్ 

రావడం ధరమ్ంలో ఒక భాగం కావచుచ్. కాని, నేను ఇచిచ్న వరం ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయందని నా తం గారు బాధ పడడం నాకు ఇషట్ ం లేదు. అమమ్ 

శరీరంలోకి తం  పర్వేశపెటిట్న తేజసుస్ వలన కదా శిశువు అనే వాడు బయటకి వచేచ్ది, ఆ శిశువు పెరిగాక గురువు జాఞ్ నం బోధిసాత్డు. ఆ శిశువు అనే వాడు రావడానికి 

మూలం తం . కావున ఆ తం  మాట చెడిపోకూడదు, అందుకని నేను నా తం  మాటని అతికర్మించాలేను" అనాన్డు. 



అపుప్డు భరతుడు సుమం డిని పిలిచి "దరభ్లు తీసుకొని వచిచ్ ఇకక్డ పరవండి, నేను ముఖం మీద బటట్  వేసుకొని, ఏది చూడకుండా, రాముడికి ఎదురుగా 

కూరుచ్ంటాను" అనాన్డు (పూరవ్కాలంలో రాజు తపుప్చేసేత్, ధరమ్ం తపిప్తే, హమ్ణులు ఇలా ముఖం మీద గుడడ్  వేసుకొని రాజుకి ఎదురుగా కూరుచ్నేవారు, రాజుకి తన 

తపుప్ని తెలియచెయయ్డం కోసమని). అపుప్డు వెంటనే సుమం డు దరభ్లని పరిచేశాడు, వాటి మీద భరతుడు ముఖం మీద బటట్  వేసుకొని కూరుచ్నాన్డు. 

 

"నువువ్ ననున్ ఇలా నిరబ్ందించచాచ్ భరతా, నేను ఏ తపుప్ చేసానని నువువ్ ఇలా దరభ్ల మీద కూరుచ్నాన్వు. ఇలా హమ్ణుడు కూరుచ్ంటాడు, నువువ్ హమ్ణుడివి 

కాదు, కష్ యుడవి. కష్ యుడవెన నువువ్ ఇలా కూరోచ్వడం నీ మొదటి తపుప్. నా యందు ఏ తపుప్ లేకపోయినా నువువ్ ఇలా కూరోచ్వడం నీ రెండవ తపుప్. కాబటిట్  

నువువ్ చేసిన ఈ దోషముల యొకక్ పరిషాక్రానికి లేచి ఆచమనం చెయియ్, అలాగే ఒక ధారిమ్కుడిని ముటుట్ కో" అనాన్డు రాముడు. 

 

అపుప్డు భరతుడు లేచి, ఆచమనం చేసి రాముడిని ముటుట్ కునాన్డు. తరువాత ఆయన అకక్డునన్ పౌరులందరినీ పిలిచి "రాముడు ఎంత చెపిప్నా రానంటునాన్డు. 

అందుకని నేను కూడా ఇకక్డే రాముడితో ఉండిపోతాను, లేకపోతే నా బదులు రాముడు రాజయ్ పాలనం చేసాత్డు, నేను అరణాయ్లలో ఉంటాను" అనాన్డు. ఈ మాటలు 

వినన్ రాముడు నవివ్ "భరతా! అలా మారుచ్కోవడం కుదరదు. నానన్గారు నినున్ అరణాయ్లకి వెళళ్మని చెపప్లేదు. 14 సంవతస్రములు పూరి త్ అయాయ్క నేను తిరిగి 

వచిచ్ రాజయ్ పాలన చేసాత్ను. అపప్టివరకు నువేవ్ రాజాయ్నిన్ పరిపాలించు" అనాన్డు. అకక్డే ఉనన్ ఋషులు భరతుడి దగగ్రికి వచిచ్, రాముడు చెపిప్నన్టుట్  నువువ్ 

రాజాయ్నిన్ పరిపాలించు అనాన్రు. 

 

అపుప్డు భరతుడు, నాకు ఈ రాజయ్ం వదుద్ , ఈ రాజాయ్నిన్ నువేవ్ పరిపాలించు అని రాముడి పాదాల మీద పడాడ్ డు. 

 

"చం డికి వెనెన్ల లేకుండా పోవచుచ్, హిమాలయ పరవ్తాల నుండి జలం రాకుండా ఆగిపోవచుచ్, సముదర్ం చెలియలి కటట్  దాటిపోవచుచ్ కాని, నేను నా పర్తిజఞ్ని 

మాతర్ం మానను" అని రాముడనాన్డు. 



ఈ సమయంలో వశిషుఠ్ డు లేచి "అయితే రామ, నీదెన రాజాయ్నిన్ భరతుడు ఈ 14 సంవతస్రములు పరిపాలిసాత్డు, నువువ్ తిరిగొచాచ్క నీకు ఇసాత్డు" అని చెపిప్, తాను 

తీసోకొచిచ్న బంగారు పాదుకలని భరతుడికి ఇచిచ్ "భరతా! ఈ పాదుకల మీద రాముడిని ఒకసారి ఎకిక్ దిగమను. ఇక నుండి అయోధయ్ని ఈ పాదుకలు 

పరిపాలిసాత్యి" అనాన్డు. (వశిషుఠ్ డు కాలవేది, ఆయనకి ముందే తెలుసు రాముడు తిరిగి రాడని. అందుకనే తనతో పాటుగా బంగారు పాదుకలని తీసుకొచాచ్డు). 

 

భరతుడు ఆ బంగారు పాదుకలకి నమసక్రించి, వాటిని రాముడి పాదాల దగగ్ర పెటాట్ డు. అపుప్డు రాముడు ఒకసారి వాటి మీద ఎకిక్ దిగాడు. రాముడి పాదుకలని 

భరతుడు తన శిరసుస్ మీద పెటుట్ కునాన్క, 14 సంవతస్రముల తరువాత రాముడు తిరిగి రాకపోతే, నేను నా శరీరానిన్ అగిన్లో విడిచిపెటేట్సాత్ను అని పర్తిజఞ్ చేసాత్డు. 

తతహ్ షిరసి క్ృఇతావ్ తు పాదుకె భరతహ్ తదా | 

ఆరురొహ రథం హ్ృఇషట్హ్ ష ఘెన్న సమనివ్తహ్ || 

భరతుడు సంతోషంగా ఆ పాదుకలని తన శిరసుస్ మీద పెటుట్ కొని శ ఘున్డితో కలిసి తిరిగి అయోధయ్కి పయనమయాయ్డు. అయోధయ్కి వెళాళ్క ఆ పాదుకలని 

సింహాసనం మీద పెటిట్ , తాను ఏ పని చేసినా, ఆ పాదుకలకి చెపిప్ చేసేవాడు. ఆ పాదుకలలో రాముడిని చూసుకుంటూ గడిపాడు. 

 

తరువాత రాముడి దగగ్రికి అకక్డ ఉండేటటువంటి తాపసులంతా వచిచ్ "ఇకక్డ దగగ్రలో ఖరుడు అనే రాకష్సుడు ఉనాన్డు. నువువ్ ఇకక్డికి వచిచ్ తిరుగుతునాన్వని 

తెలిసి, నీ మీద ఏ కష్ణానెనా దండయాతర్ చేయుటకు సిదధ్పడుతునాన్డు. ఇపప్టికే వాడు మమమ్లిన్ రోజూ కషట్పెడుతునాన్డు, అందుకని మేము ఇకక్డ ఉండకుండా, 

దూరంగా వేరొక వనానికి వెళిళ్పోతునాన్ము. కావున నువువ్ కూడా మాతో వసాత్వా" అని అడిగారు. ఇకక్డికి భరతుడు, శ ఘున్డు, కౌసలయ్, సుమితర్, కేయ వచాచ్రు, 

ఇకక్డే ఉంటే నాకు వారు బాగా జాఞ్ పకం వసుత్ ంటారు. ఇకక్డికి వచిచ్న సెనౖయ్ములోని జంతువులనీన్ మలమూ లని విసరిజ్ంచడం వలన ఈ పర్దేశం సౌచానిన్ 

కోలోప్యింది, అని రాముడు తన మనసుస్లో అనుకొని, సీతా ల ణులతో కలిసి ఆ తాపసులతో బయలుదేరాడు.  

 

 

 



 

చితర్కూట పరవ్తములపె సీతమమ్తో కౌసలాయ్, సుమి , కేయలు వసిషుట్ ల వారి నిరణ్యముతో 14 సంవతస్రములు బంగారు రామ పాదుకలు 

సింహాసనముపె ఉంచి భరతుడు రాముని రాజయ్ముగా రాజయ్ పాలన 

చేయుటకు అంగీకరించుట 



 

 

 
 

భరతుడు రామచందర్మూరిత్ పాదుకలను పూజించుట 

 

 

 



అలా కొంత దూరం పర్యాణించాక వారు అ  మహరిష్ ఆశర్మానికి చేరుకునాన్రు. అపుప్డు అ  మహరిష్ వారికి సావ్గతం చెపిప్ "నా భారయ్ పేరు అనసూయ (కరద్మ 

పర్జాపతి–దేవహుతిల కుమారె త్). ఆమె చాలా వృదుధ్ రాలు, ఆవిడ ఒకసారి దేవతల కోసం 10 రా లని కలిపి ఒక రా  చేసింది, దేశంలో 10 సంవతస్రాల పాటు కాష్మం 

వసేత్, ఎండిపోయిన గంగా నదిని తన తపఃశకి త్తో పర్వహించేటటుట్  చేసింది, పర్జలందరికి అనన్ం పెటిట్ంది, ఆమె పదివేల సంవతస్రముల పాటు ఘోరమెన తపసుస్ 

చేసింది, సరవ్భూతముల చేత నమసక్రింపబడడానికి యోగుయ్రాలు. రామ! సీతమమ్ని ఒకసారి అనసూయ చూసుత్ ంది, కనుక ఆమె దగగ్రికి ఒకసారి పంపించు" అని 

అనాన్డు. 

 

తన దగగ్రికి వచిచ్న సీతమమ్ని తన వొళోళ్ కూరోచ్పెటుట్ కుని అనసూయ ఇలా అని పలికింది "సీతా! నువువ్ మహా పతివర్తవని, భర త్ని అనుగమించి అరణాయ్నికి వచాచ్వని 

వినాన్ను. ఆయన దురామ్రుగ్ డే కావచుచ్, ధనం లేనివాడు కావచుచ్, హీనుడే కావచుచ్, పతితుడే కావచుచ్, గుణములు లేనివాడు కావచుచ్, కాని కి పతియే దెవము 

అని నేను విశవ్సిసుత్ నాన్ను, నీ అభి యం కూడా చెపుప్" అని అడిగింది. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "నేను పుటిట్ంటోల్  ఉనన్పుప్డు నాకు ఈ మాటే చెపాప్రు, పాణిగర్హణం చేయించేటపుప్డు కూడా ఈ మాటే చెపాప్రు, అతత్వారింటికి వచాచ్క కౌసలయ్ ఈ 

మాట చెపిప్ంది, అరణాయ్లకి బయలుదేరేముందు కూడా కౌసలయ్ ఈ మాట చెపిప్ంది. కాని నా అదృషట్ ం ఏంటంటే, అమమ్, నానన్, సోదరులు, గురువు ఎలా మిసాత్ రో, 

నా భర త్ ననున్ అలా మిసాత్డు. గొపప్ ధరమ్ం తెలిసునన్వాడు, జితేం యుడు. ఇటువంటి భర త్ లభిసేత్, అతనిని మించడంలో గొపప్ ఏముందమమ్" అని పలికింది. 

 

సీతమమ్ మాటలకి ఎంతో సంతోషించిన అనసూయ కొనిన్ కానుకలు ఇసూత్  "సీతా! నీకు కొనిన్ బటట్లు ఇసుత్ నాన్ను, ఇవి ఎపుప్డూ నలగవు, కొనిన్ పువువ్లు ఇసుత్ నాన్ను, 

ఇవి ఎపుప్డూ వాడవు, అంగరాగములు ఇసుత్ నాన్ను, ఇవి ఎపుప్డూ వాసన తగగ్వు, ఇవి నువువ్ పెటుట్ కుంటే, నీ భర త్ నినున్ చూడగానే ఆనందానిన్ పొందుతాడు. 

ల దేవి  మహా విషుణ్ వుని సంతోషపెటిట్నటుట్ , నువువ్ ఇవి పెటుట్ కొని నీ భర త్ని సంతోషపెటుట్ . కాబటిట్  ఇవి కటుట్ కొని ఒకసారి రాముడికి కనబడు" అని పలికింది. 

అపుప్డు సీతమమ్ ఇవనీన్ కటుట్ కొని, అ కి, అనసూయకి నమసాక్రం చేసి రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ంది. రాముడు సీతని చూసి "సీతా! ఎవవ్రూ పొందని గొపప్ గొపప్ 

బహుమతులు పొందావు" అని సీతమమ్ వంక చూసి పొంగిపోయాడు.  



 

 

 

 

 
 

అయోధాయ్ నగరమునకు దూరముగా ఉండుట  సీతారామల ణులు చితర్కూట పరవ్తములు విడిచి పర్యానము చేసూత్  అ  మహాముని 

అశర్మమును చేరగా, సీతమమ్ అనసూయమమ్ను దరిశ్ంచుట 

 

 

 

 



 
 

సీతమమ్ మాటాలకు సంతోషించిన అనసూయామాత కొనిన్ కానుకలు సీతమమ్కు ఇచిచ్, "సీతా! నీకు కొనిన్ బటట్లు ఇసుత్ నాన్ను, ఇవి ఎపుప్డూ నలగవు, 

కొనిన్ పువువ్లు ఇసుత్ నాన్ను, ఇవి ఎపుప్డూ వాడవు, అంగరాగములు ఇసుత్ నాన్ను, ఇవి ఎపుప్డూ వాసన తగగ్వు, ఇవి నువువ్ పెటుట్ కుంటే, నీ భర త్ నినున్ 

చూడగానే ఆనందానిన్ పొందుతాడు. ల దేవి  మహా విషుణ్ వుని సంతోషపెటిట్నటుట్ , నువువ్ ఇవి పెటుట్ కొని నీ భర త్ని సంతోషపెటుట్ . కాబటిట్  ఇవి కటుట్ కొని 

ఒకసారి రాముడికి కనబడు" అని పలికింది. అపుప్డు సీతమమ్ ఇవనీన్ కటుట్ కొని, అ కి, అనసూయకి నమసాక్రం చేసి రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ంది. రాముడు 

సీతని చూసి "సీతా! ఎవవ్రూ పొందని గొపప్ గొపప్ బహుమతులు పొందావు" అని సీతమమ్ వంక చూసి పొంగిపోయాడు. 



తరువాత అనసూయ సీతమమ్ని తన దగగ్ర కూరోచ్పెటుట్ కొని "నీ పెళిల్ గురించి వినాలని నాకు చాలా కోరికగా ఉంది, నాకు నీ కళాయ్ణం గురించి చెపుప్" అని పలికింది.  

 

అపుప్డు సీతమమ్ "జనక మహారాజు భూమిని దునున్తుంటే, నాగటి చాలుకి తగిలి పెకి వచాచ్ను కాబటిట్  ననున్ సీతా అని పిలిచారు. మా నానన్గారు ననున్ చాలా 

కషట్ పడి పెంచారు. నాకు యుకత్ వయసుస్ వచాచ్క, శివ ధనుసుస్ని ఎతిత్నవాడికి ననున్ ఇసాత్ ననాన్రు. అపుప్డు రాముడు శివ ధనురభ్ంగం చేశాడు. వెంటనే మా తం  

నాకు ఒక వరమాల ఇచిచ్, నా చెయియ్ని రాముడి చేతిలో పెటిట్ , నీళుళ్ పోదాద్ మని జలకలశం తీసుకొని వచిచ్ చెయియ్ పెటట్బోయాడు. కాని రాముడు, నేను కష్ యుడని 

కనుక శివ ధనుసుస్ని విరిచాను, నీ కుమారె త్ని భారయ్గా సీవ్కరించాలంటే, మీరు కనయ్ని ఇచిచ్నంత మా న సీవ్కరించను. ఈ కనయ్ నాకు భారయ్గా ఉండడానికి తగినదో 

కాదో, నా తం గారు నిరణ్యించాలి. ఆయన అంగీకరిసేత్ సీవ్కరిసాత్ను అనాన్డు. అందుకని మా నానన్గారు దూతల చేత దశరథ మహారాజుకి కబురు చేశారు. దశరథ 

మహారాజు మా వంశ వృతాత్ంతానిన్ వినాన్క వివాహానికి ఒపుప్కునాన్రు. అపుప్డు నేను రాముడికి అరాథ్ ంగిని అయాయ్ను" అని సీతమమ్ చెపిప్ంది. ఈ మాటలు వినన్ 

అనసూయ పొంగిపోయింది. తరువాత వారు, మేము ఆశర్మం నిరిమ్ంచుకుంటాము, ఎటువెళళ్మంటారు అని అ  మహరిష్ని అడుగగా, ఆయన "ఇకక్డ  రాకష్సులు, 

రమృగాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఋషులు పళుళ్ తెచుచ్కునే దారి ఒకటి ఉంది, అందుకని మీరు చాలా జాగర్తత్గా ఆ దారిలోవెళళ్ండి" అని, ఆ దారిని 

చూపించారు. అపుప్డు అ  మహరిష్ దగగ్ర, అనసూయ దగగ్ర ఆశీరావ్దం తీసుకొని, సీతారామల ణులు ఆ దారిలో తమ పర్యాణానిన్ సాగించారు. 

 

మేఘాలలోకి సూరుయ్డు వెళితే ఎలా ఉంటుందో, అలా సీతాల ణులతో రాముడు వెళాళ్డు. 

  



 



 
 

చితర్కూట పరవ్తములు దాటి దండకారణయ్ములో పర్వేసించిన సీతారామల ణులు 



అరణయ్కాండ 

 

రాముడు ఆ అరణయ్ంలో తాపసులు ఉండేటటువంటి పర్దేశం వెపునకు వెళాళ్డు. 

పుణెయ్ః చ నియత ఆహారెఃౖ శోభితం పరమ ఋషిభిః | 

తత్ బర్హమ్ భవన పర్ఖయ్ం బర్హమ్ ఘోష నినాదితం | 

బర్హమ్ విదిభ్ః మహా భాగెఃౖ హమ్ణెః ఉపశోభితం || 

ఆ ఆశర్మాలలో ఉండేటటువంటి ఋషులు ఆకలిని జయించి నియమముతో కూడిన ఆహారమును తినేవారు, అందరూ వేదం చదువుకునాన్రు, ఆ ఆశర్మంలో 

ఎపుప్డూ వేద ధవ్ని వినపడుతూ ఉండడం వలన ఆశర్మం బయట నిలబడి చూసేత్, ఆ ఆశర్మంలో బర్హమ్గారి సభ జరుగుతునన్టుట్  అనిపిసుత్ ంది. ఆ ఆశర్మము 

దగగ్ర యజఞ్ములలో వాడే సృకుక్, వము మొదలైన పరికరాలు ఉనాన్యి, అలంకారం కోసం సిదధ్ం చెయయ్బడడ్  పెదద్  పెదద్  పుషప్మాలికలు ఉనాన్యి. పెరుగు, 

లాజలు, అకష్తలు మొదలైనవి ఉనాన్యి. 

రూప సంహననం ల ం సౌకుమారయ్ం సువేషతాం | 

దదృశుర్ విసిమ్త ఆకారా రామసయ్ వన వాసినః || 

వెదేహీం ల ణం రామం నే ర్ అనిమిషెర్ ఇవ | 

ఆశచ్రయ్ భూతాన్ దదృశుః సరేవ్ తే వన వాసినః || 

ఆ ఆశర్మం దగగ్రికి వచాచ్క, రాముడు తన ధనుసుస్ యొకక్ వింటినారిని విపేప్సి లోపలికి పర్వేశించాడు. అపుప్డు సీతారామల ణులను చూసిన ఆ ఋషులు, వాళళ్ 

సౌందరాయ్నిన్ చూసి ఆశచ్రయ్ంతో విసమ్యులై అలా ఉండిపోయారు. బర్హమ్తేజసుస్ ఉనన్టువంటి ఋషులు ఆనాడు రాముడి తేజసుస్ని చూసి అలా ఉండిపోయారు. 

 

 

 



అపుప్డా ఋషులు "మహానుభావ! మేము అందరమూ నీకు నమసాక్రం చెయాయ్లి. ఎందుకంటే నువువ్ రాజువి, రాజకుటుంబం నుండి వచిచ్నవాడివి. ఇం డి 

యొకక్ అంశలో నాలుగవ వంతు అంశ రాజులో ఉంటుంది. వనాలలో దూరంగా ఉనన్వాళళ్ని, నగరాలలో ఉనన్వాళళ్ని రాజు తన శాసనంతో రకిష్సాత్డు. బలం లేనివాడికి 

రాజు బలం రకష్, బలం ఉందని చెలరేగిపోయేవాడికి రాజు బలం శికష్. రెతులు, వర త్కులు రాజుకి పనున్ కటిట్నటుట్  మేము కూడా పనున్ కడుతునాన్ము, మా తపసుస్లో 

రాజుకి ఆరవ వంతు వాటా వసుత్ ంది. నువువ్ ధరామ్తుమ్డివి, నీకు ధరమ్ం తెలుసు, అందుకని నువువ్ మమమ్లిన్ రకిష్ంచకపోతే ధరమ్ం తపిప్న వాడివి అవుతావు. 

మమమ్లిన్ అనేక మంది రాకష్సులు నిగర్హిసుత్ నాన్రు, అందుకని రామ నువువ్ మమమ్లిన్ ఆ రాకష్సులనుండి రకిష్ంచాలి" అని అనాన్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు వాళళ్ రధ్నలని సీవ్కరించి, వారు ఇచిచ్న అర  పాదయ్ములు తీసుకొని సంతోషంతో అకక్డినుండి బయలుదేరాడు. అలా కొంతదూరం వెళాళ్క 

ఒకచోట చీకురువాయువులనే ఈగలు రొద చేసూత్  కనబడాడ్ యి (ఈ ఈగలు పులిసిపోయి పడిఉనన్ రకాత్నిన్ తినడానికి వసాత్యి). అయితే ఇకక్డికి దగగ్రలోనే ఎవరో ఒక 

రాకష్సుడు ఉండి ఉంటాడు అని రాముడు ల ణుడితో అనాన్డు. ఇంతలోనే లోపలికి వెళిళ్పోయిన కళళ్తో, భయంకరమెన కడుపుతో, పరవ్తమంత ఆకారంతో, పెదద్  

చేతులతో, అపుప్డే చంపిన పెదద్  పులి తోలుని నెతుత్ రోడుతుండగా తన వొంటికి చుటుట్ కొని, ఒక శూలానిన్ భుజానికి ధరించినవాడె, ఆ శూలానికి 3 సింహాలు, 4 పెదద్  

పులులు, 2 తోడేళుళ్, 10 జింకలతో పాటు ఒక ఏనుగు తల గుచిచ్నవాడె, వొంటి నిండా మాంసం అంటుకునన్వాడె ఒక రాకష్సుడు వాళళ్ వెపు పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ 

సీతమమ్ని ఒకక్ ఉదుటున ఎతిత్ తన వొళోళ్ కురోచ్పెటుట్ కుని రామల ణులతో ఇలా అనాన్డు. 

అధరమ్ చారిణౌ పాపౌ కౌ యువాం ముని దూషకౌ | 

అహం వనం ఇదం దురగ్ం విరాఘో నామ రాకష్సః || 

చరామి సాయుధో నితయ్ం ఋషి మాంసాని భకష్యన్ | 

ఇయం నారీ వరారోహా మమ భారాయ్ భవిషయ్తి || 

"మీరు అధరుమ్లు, పాపమెన జీవితం ఉనన్ వారు. ముని వేషాలు వేసుకొని భారయ్తో ఎందుకు తిరుగుతునాన్రు? అందుకే మీ భారయ్ను నేను తీసేసుకునాన్ను. 

ఇకనుండి ఈమె నాకు భారయ్గా ఉంటుంది, అందుకని మీరు ఈ ంతానిన్ విడిచిపెటిట్  వెళిళ్పొండి. ననున్ విరాధుడు (రాధ్ అంటే ఆనందం, విరాధ్ అంటే 

ఆనందానికి వయ్తిరేకం) అంటారు, నేను ఈ అరణయ్ంలో తిరుగుతూ ఉంటాను. నాకు ఋషుల మాంసం తినడం చాలా ఇషట్మెన పని" అనాన్డు.  

  



 

 
 

విరాదుని సంహారము 



 

 

 

విరాదుని సంహారము 

 

 



అపుప్డు రాముడు ల ణుడితో "చూశావా ల ణా, ఎంత తొందరగా కమమ్ కోరిక తీరిపోతోందో, నాకు ఎంత కషట్మొచిచ్ందో చూశావా, నా కళళ్ ముందు పరాయివాడు 

నా భారయ్ను ఎతుత్ కొని తీసుకెళిళ్, తన వొళోళ్ కురోచ్పెటుట్ కునాన్డు, నాకు చాలా దుఃఖంగా ఉంది" అని, ఆ విరాధుడి వెపు చూసి "మమమ్లిన్ ఎవరు అని అడిగావు కదా. 

మేము దశరథ మహారాజు పు లము, మేము రామల ణులము, మా తం గారి మాట మీద అరణాయ్లలో సంచరిసుత్ నాన్ము. అసలు నువువ్ ఎవరు" అని రాముడు 

అనాన్డు. అపుప్డా విరాధుడు "నేను జవుడు అనే ఆయన కుమారుడిని, మా అమమ్ పేరు శతహర్ద, నేను ఈ అరణయ్ంలో తిరుగుతూ అనిన్టినీ తింటూ ఉంటాను" 

అని చెపిప్ సీతమమ్ని తీసుకువెళేళ్ పర్యతన్ంలో ఉండగా, రామ ల ణులు అగిన్శిఖల వంటి బాణములను పర్యోగం చేశారు. అపుప్డా విరాధుడు ఆవులించేసరికి ఆ 

బాణములు కింద పడిపోయాయి. అపుప్డు వారు అనేక బాణములతో ఆ విరాధుడిని బాధపెటాట్ రు. ఆగర్హించిన విరాధుడు రాముడి మీదకి తన శూలానిన్ వదిలాడు. 

రాముడు తీవర్మెన వేగం కలిగిన బాణముల చేత ఆ శూలానిన్ గాలిలోనే ముకక్లు చేశాడు. అపుప్డా విరాధుడు సీతమమ్ని విడిచిపెటిట్  రామల ణులనిదద్రినీ పటుట్ కొని, 

తన భుజాల మీద వేసుకొని అరణయ్ంలోకి వెళాళ్డు. ఇది చూసిన సీతమమ్ గటిట్గా ఆకర్ందన చేసింది. అపుప్డు రాముడు తన బలం చేత ఆ విరాధుడి యొకక్ చేతిని 

విరిచేశాడు, ల ణుడు మరో చేతిని ఖండించేసరికి విరాధుడు కిందపడాడ్ డు. కిందపడడ్  విరాధుడిని రామల ణులు తీవర్ంగా కొటాట్ రు, పెకి కిందకి పడేసారు, అయినా 

వాడు చావలేదు. ఇలా లాభం లేదు, ఇక వీడిని పాతిపెటాట్ లిస్ందే అని, రాముడు ల ణుడితో, ఏనుగుని పటట్డానికి తవేవ్ ఒక పెదద్  గొయియ్ తవవ్మని, ఆ విరాధుడి 

కంఠం మీద తన పాదానిన్ తొకిక్పెటిట్  ఉంచాడు. అపుప్డు విరాధుడు వేసిన కేకలకి ఆ అరణయ్ం అంతా కదిలిపోయింది. కొంతసేపటికి ల ణుడు గోతిని తవేవ్సాడు. 

 

అపుప్డా విరాధుడు "నేను తపసుస్ చేత బర్హమ్గారి వరం పొందాను, అందువలన ననున్ అసత్ర్-శసత్ర్ములు ఏమి చెయయ్లేవు. నాకు ఇపుప్డు అరధ్మయియ్ంది, నువువ్ 

కౌసలయ్ కుమారుడవెన రాముడివి, నీ భారయ్ వెదేహి, నీ తముమ్డు ల ణుడు అని. నేను ఒకపుప్డు తుంబురుడు అనే పేరు కలిగిన గంధరువ్డిని. కాని, నాకు రంభ 

అనే అపస్రస మీద కలిగిన కామము వలన కుబేరుడి సభకి వెళళ్లేదు. ఆగర్హించిన కుబేరుడు ననున్ భయంకరమెన రాకష్సుడిగా జనిమ్ంచమని శపించాడు. 

అపుప్డు నేను కుబేరుడిని నాకు శాపవిమోచనం ఎలా కలుగుతుంది అని అడిగాను. నీవు ఏనాడు దశరథుడి కుమారుడెన రాముడి చేతిలో నిహతుడివి అవుతావో, 

ఆనాడు నువువ్ శాపవిముకుత్ డవె మళిళ్ సవ్రాగ్ నిన్ పొందుతావు అని కుబేరుడు శాపవిమోచనం చెపాప్డు. కాబటిట్  ననున్ ఈ గోతిలో పుడేచ్సి సంహరించండి. 

ఇకక్డినుండి ఒకటినన్ర యోజనముల దూరం వెళితే శరభంగ మహరిష్ ఆశర్మం ఉంది. నువువ్ తపప్కుండా ఆయన దరశ్నం చెయియ్, నీకు మంచి జరుగుతుంది" 

అని విరాధుడు రాముడితో అనాన్డు. 



తరువాత రామల ణులు ఆ విరాధుడిని ఆ గోతిలో వేసి, మటిట్తో పుడేచ్సి, శరభంగ ముని ఆశర్మానికి వెళాళ్రు. 

 

వారు శరభంగ ముని ఆశర్మానికి చేరుకోగానే, వాళళ్కి ఆకాశంలో ఒక రథం నిలబడి కనబడింది. ఆ రథానికి ఆకుపచచ్ని గు లు కటట్బడి ఉనాన్యి. ఆ రథం మీద 

ఒక గొడుగు ఉంది, సూరుయ్డో లేక చం డో వచిచ్ నిలబడాడ్ ర, అనన్టుట్  ఆ గొడుగు ఉంది. రథం అంతా మెరిసిపోతుంది, ఆ రథం చుటూట్  25 సంవతస్రములు కలిగిన 

కొనిన్ వందల మందితో సెనౖయ్ం నిలబడి ఉంది, వారందరూ పెదద్  ఖడాగ్ లు పటుట్ కొని, దివయ్మెన తేజసుస్తో ఉనాన్రు. ఆ రథంలోని ఆసనం పకక్న వింజామరలు 

పటుట్ కొని దేవతా లు నిలబడి ఉనాన్రు. కాని ఆ ఆసనం ఖాళీగా ఉంది. ఆ ఆసనం మీద కూరోచ్వాలిస్న వయ్కి త్, శరభంగ మహరిష్తో మాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు, ఆయన 

నేల మీద నిలబడి లేడు, గాలిలో నిలబడి ఉనాన్డు. 

 

ఇది గమనించిన రాముడు వెంటనే ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! ల ణా! మనం వేదంలో చదువుకునాన్ము కదా, ఇం డిని పిలిచేటపుప్డు, ఆకుపచచ్ గురర్ములు 

కటిట్నటువంటి రథం మీద వచెచ్ ఇం , అని పిలుసాత్ము కదా, అదిగో ఆ ఇం డు ఇపుప్డు శరభంగ మహరిష్తో మాటాల్ డుతునాన్డు. కావున మనం అందరం 

ఒకేసారి లోపలికి వెళిళ్పోకూడదు, అందుకని ముందు నేను లోపలికి వెళిళ్ ఆ ఇం డిని ఒకసారి చూసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అలా లోపలికి వసుత్ నన్ రాముడిని ఇం డు చూసి, శరభంగుడితో ఇలా అనాన్డు  

ఇహ ఉపయాతి అసౌ రామో యావన్ మాం న అభిభాషతే | 

నిషాఠ్ ం నయత తావత్ తు తతో మా దర్షుట్ ం అరహ్తి || 

"రాముడు వచేచ్సుత్ నాన్డు, రాముడి వంక నేను చూడను, మాటాల్ డను. ఎందుకంటే ముందు ముందు రాముడు సాధించవలసిన గొపప్ దేవకారయ్ం ఒకటి ఉంది, 

అపుప్డు నేను వచిచ్ రాముడిని అభినందిసాత్ను. ఇక సెలవు మహరిష్" అని వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డు రాముడు సీతమమ్ని, ల ణుడిని తీసుకొని శరభంగ ముని 

ఆశర్మంలోనికి వెళిళ్ తన రెండు చెవులని పటుట్ కొని శరభంగుడికి తన పర్వర చెపిప్, నేను రాముడిని వచాచ్ను అని అనాన్డు. 

 



 

 

 
 

సీతారామల ణులు శరభంగ మహాముని అశర్మమును సందరిశ్ంచుట 

 

 



 

సీతారామల ణులు శరభంగ మహాముని అశర్మమును సందరిశ్ంచుట ముని ఆశర్మాలలో సీతారాములు 



"రామ! నాకు తెలుసు నువువ్ వసుత్ నాన్వని. నేను నా తపఃశకి త్తో ఇందర్లోకానిన్, బర్హమ్లోకానిన్ గెలిచాను, అందుకని ననున్ తీసుకు వెళళ్డానికి ఇం డు సవ్యంగా 

వచిచ్, ననున్ రమమ్నాన్డు. కాని నేను, నాకు యమెన అతిధి వచాచ్డు, అతనికి ఆతిధయ్ం ఇచాచ్క వసాత్ను అనాన్ను. రామా! నేను నా తపఃశకి త్తో గెలుచుకునన్ 

లోకాలని నీకు ధారపోసేసాత్ను, యధేచచ్గా సీతాల ణులతో కలిసి విహరించు" అని శరభంగుడు అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రాముడు "మహానుభావ! మీరు తపసుస్ చేసి నాకు ధారపొయయ్డమేమిటి. నాకు ఎకక్డ ఆశర్మం కటుట్ కోవాలో చెపప్ండి చాలు, అకక్డ నేను తపసుస్ 

చేసుకుంటాను" అనాన్డు. రాముడి మాటలకు సంతోషించిన శరభంగుడు "ఇకక్డికి దగగ్రలో సుతీకుష్ణ్ డు అనే మహరిష్ ఉనాన్రు, నువువ్ ఆయనని దరిశ్ంచు. రామా! 

నీకు ఒక విచితర్మెన కారయ్ం చూపిసాత్ను, అలా నిలబడి చూడు. నా శరీరం జరజ్రీభూతం (ముసలిదయిపోయి ముడతలు పడిపోయింది) అయిపోయింది, కనుక ఈ 

శరీరానిన్ అగిన్లో కాలుసాత్ను" అని చెపిప్, ఆ అగిన్హోతర్ంలో నెయియ్ వేసి, తన శరీరానిన్ ఆ అగిన్లో వేశాడు. 

తసయ్ రోమాణి కేశాం చ తదా వహిన్ః మహాతమ్నః | 

జీరణ్ం తవ్చం తద్ అసీథ్ని యత్ చ మాంసం చ శోణితం || 

ఈ సనిన్వేశానిన్ చూసిన సీతారామల ణులు ఆశచ్రయ్ంతో అలా ఉండిపోయారు. ఆ అగిన్లో శరభంగుడి వెం కలు, శరీరం, రక త్ం, ఎముకలు కాలిపోయాయి. 

తరువాత ఆ శరభంగుడు ఆ అగిన్ నుండి కౌమారంతో ఉనన్ శరీరముతో బయటకి వచిచ్ ఋషులు, నితాయ్గిన్హో లు పొందే లోకాలని దాటి బర్హమ్లోకములోకి 

వెళిళ్పోయాడు. 

 

బర్హమ్లోకములో సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉనన్ బర్హమ్గారు లేచి "మహానుభావ! శరభంగ, సావ్గతం, సుసావ్గతం" అనాన్రు. అలా శరభంగుడు ఉత షట్మెన ఆ 

బర్హమ్ లోకానిన్ చేరుకునాన్డు. శరభంగుడు వెళిళ్పోయాక ఆ ఆశర్మంలో ఉనన్టువంటి వెఖానసులు (విఖనస మహరిష్ యొకక్ సంపర్దాయంలో ఉండేవారు), 

చెటల్నుండి కింద పడినటువంటి ఎండుటాకులను తినేవారు, సూరయ్ కిరణాలని, చందర్ కిరణాలని తినేవారు, గాలిని తినేవారు, కేవలం నీరు తాగి బతికేవారు, నిలబడే 

నిదర్పోయేవారు, చెటుట్ మీదనే ఉండి  తపసుస్ చేసుకునేవారు, ఎపుప్డూ దరభ్ల మీదనే ఉండేవారు, ఇలా రకరకములైన నియమములతో తపసుస్ చేసుకుంటూ ఆ 

శరభంగముని ఆశర్మంలో ఉండేవారు. 



శరభంగుడు వెళిళ్పోయాక ఆ మహరుష్ లందరూ రాముడి చుటూట్  చేరి " రామా! ఇకక్డ తపసుస్ చేసుకుంటునన్ మమమ్లిన్ రాకష్సులు ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రు. మేము 

సంపాదించుకునన్ తపఃశకి త్తో రాకష్సులని నిగర్హించగలము, కాని మేము జితః ధులం, కోపానిన్ జయించినవాళళ్ము. ఆ రాకష్సులు అజాఞ్ నంతో ఈ శరీరానిన్ బాధ 

పెడుతుంటారు. మేము వారి అజాఞ్ నానిన్ మనిన్ంచాము. మేము ఎపుప్డూ మా తపఃశకి త్ని మాకోసం ఉపయోగించలేదు. నువువ్ మాకు తలిల్లాంటి వాడివి, మేము నీ 

కడుపులో ఉనన్ పిండంలాంటి వాళళ్ము, మాకు ఒకరికి చెపుప్కోవడం కూడా చేతకాదు, నువువ్ కష్ యుడవి కనుక మమమ్లిన్ రకిష్ంచడం నీ ధరమ్ం, నీ దగగ్ర ధరమ్ం 

పుషక్లంగా ఉంది, నీకు సతయ్ం యొకక్, ధరమ్ం యొకక్ సవ్రూపం తెలుసు, సతయ్ధరమ్ములను రెండిటినీ అనుషాట్ నము చెయయ్డము తెలుసు. తలిల్ బిడడ్లని 

రకిష్ంచినటుట్ , రాజు అరణాయ్లలో ఉనన్ ఋషులని రకిష్ంచాలి. అందుకని నీకు చెపుప్కుంటునాన్ము రామ. 

ఏహి పశయ్ శరీరాణి మునీనాం భావిత ఆతమ్నాం | 

హతానాం రాకష్సెఃౖ ఘోరెఃౖ బహూనాం బహుధా వనే || 

ఎవవ్రి జోలికి వెళళ్కుండా, కూరుచ్ని తపసుస్ చేసుకుంటునన్ ఎంతమంది మునులను ఆ రాకష్సులు చంపారో ఒకసారి వచిచ్చూడు రామ, చితర్కూట పరవ్తాల మీద, 

దండకారణయ్ంలో, మందాకినీ నది ఒడుడ్ న ఉండేటటువంటి ఎందరో మహరుష్ లను ఆ రాకష్సులు చంపేసారు. అందుకని నీ ముందు నిలబడి, రెండు చేతులతో నీకు 

నమసక్రించి, నీకు శరణాగతి చేసుత్ నాన్ము రామ, మమమ్లిన్ రకిష్సాత్ వ?" అని ఆ ఋషులు రాముడిని అడిగారు. 

 

ఆ ఋషుల యొకక్ రధ్నలని వినన్ రాముడు "మీరు ననున్ ఆజాఞ్ పించాలి, అంతేకాని మీరు ననున్ ఎనన్డూ కూడా అలా శరణాగతి చెయయ్కూడదు. ఇపప్టికే నేను 

చాలా సిగుగ్ పడుతునాన్ను, నాకు తెలియలేదు మీరు ఇంత కషట్ పడుతునాన్రని. ఈ అరణాయ్లలో తపసుస్ చేసుకునేటటువంటి ఋషులని ఇక నేను రకిష్సాత్ను, మీరు నా 

శకి త్ని, నా తముమ్డి శకి త్ని చూసాత్రు" అనాన్డు. 

 

తరువాత రాముడు ఆ మహరుష్ లందరితో కలిసి సుతీకుష్ణ్ డి ఆశర్మానికి బయలుదేరారు. 



వీళుళ్ అకక్డికి వెళేల్సరికి ఆ సుతీకష్ణ్ మహరిష్ కళుళ్ మూసుకొని తపసుస్ చేసుకుంటూ ఉనాన్రు. ఆయన ఆశర్మం అంతా శోభాయమానంగా ఉంది. అపుప్డు రాముడు 

సీతాల ణసహితుడె లోపలికి వెళిళ్ సుతీకష్ణ్ మహరిష్ దగగ్ర కూరుచ్ని "మహాతామ్! ననున్ రాముడు అంటారు, ఒకసారి మీరు ననున్ చూసి, నాతో మాటాల్ డవలసింది అని 

అభయ్రిద్సుత్ నాన్ను" అని అనాన్డు. 

 

కళుళ్ తెరిచిన ఆ సుతీకుష్ణ్ డు ఇలా అనాన్డు "రామ! దేవేం డు నా దగగ్రికి వచిచ్, నేను చేసిన తపసుస్ చేత నేను లోకములనిన్టిని గెలిచాను కనుక ననున్ 

ఊరధ్లోకములకు తీసుకువెళతాను అని రథం ఎకక్మనాన్డు. చితర్కూట పరవ్తం మీద నివాసం ఉంటునన్ రాముడిని దరిశ్ంచుకొని, ఆయనకి ఆతిధయ్ం ఇచిచ్ వసాత్ నని 

చెపాప్ను. అందుచేత నేను నీ దరశ్నం కోసమే వేచి ఉనాన్ను రామ" అనాన్డు. 

 

శరభంగ మహరిష్ చెపినటుట్  సుతీకుష్ణ్ డు కూడా రాముడికి తాను తపసుస్ చేత గెలుచుకునన్ లోకాలని ధారపోసాత్ను అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీరు సంపాదించుకునన్ లోకములలో నేను విహరించడం కాదు, నా అంతట నేను కూడా తపసుస్ చేసి సంపాదించుకుంటాను. అందుకని నేను 

తపసుస్ చేసుకోవడానికి అనువెన సథ్లానిన్ నాకు చూపించండి" అనాన్డు. 

 

"అయితే ఇకక్డ దగగ్రలో చాలా ఆశర్మాలు ఉనాన్యి, నువువ్ వాటనిన్టిని చుసిరా. నువువ్ వాటిని చూసి వచాచ్క చెబుతాను" అని సుతీకుష్ణ్ డు అనాన్డు. 

 

"నాకు కూడా ఆ ఆశర్మాలనిన్టిని చూడాలని ఉంది, అందుకని ఆ ఆశర్మాలనిన్టిని చూసి అందులో ఉనన్ ఋషుల యొకక్ ఆశీరవ్చనాలు పొంది వసాత్ను" అని 

రాముడు అనాన్డు.  



ఆ రోజూ రా కి సుతీకుష్ణ్ డి ఆశర్మంలో వి ంతి తీసుకునాన్రు. మరునాడు ఉదయం సాన్నం చేసి, సంధాయ్వందనం చేసి సుతీకుష్ణ్ డి ఆశీరావ్దం తీసుకుందామని 

రాముడు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్డు. అపుప్డా సుతీకష్ణ్ మహరిష్ "రామ! నువువ్ ఇకక్డే ఉండి నీ తపసుస్ని యదేచఛ్గా ఆచరించు, ఇకక్డ ఏవిధమెన పర్మాదము 

ఉండదు, కాని ఇకక్డికి మృగములు వసుత్ ంటాయి, అవి వచిచ్నపుప్డు కొంత పరాకుతో ఉంటే చాలు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడనాన్డు "మృగాలని చూసేత్ ధనుసుస్ పటుట్ కోవడం నా అలవాటు, ఋషులు ఉండే ంతానికి మృగాలు వసేత్, ఆశర్మానిన్ రకిష్ంచడం కోసం నేను 

కోదండం పటుట్ కొని బాణ పర్యోగం చేసాత్ను. అపుప్డు పారిపోతునన్ ఆ మృగాలని చూసి బర్హమ్జాఞ్ నంతో ఉనన్ మీకు జాలి కలగచుచ్, అందువలన బాణ పర్యోగం 

చేసిన నేను మీకు కంటకుడిగా కనపడవచుచ్. అందుకని నేను ఇకక్డ ఉండకూడదు. నాకు వేరు ఆశర్మం కావాలి, అందుకని మీరు నాకు ఒక ఆశర్మం 

నిరిమ్ంచికోడానికి యోగయ్మెన పర్దేశానిన్ నిరణ్యించండి. ఈలోగా నేను మిగిలిన తాపసుల ఆశర్మాలని దరిశ్ంచుకొని వసాత్ను" అనాన్డు. 

 

"అయితే నువువ్ అనిన్ ఆశర్మాలని దరిశ్ంచుకొని మళిళ్ ఇకక్డికి రా, అపుప్డు చెపాత్ను" అని  సుతీకుష్ణ్ డు రాముడితో అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ ఇచిచ్న కోదండాలని ధరించిన రామల ణులు, సీతమమ్తో కలిసి బయలుదేరారు. ఆ సమయంలో సీతమమ్ రాముడితో ఇలా అని పలికింది "నేను పెదద్ల 

దగగ్ర వినాన్ను, ధరామ్నిన్ చాలా సూ బుదిధ్తో అనుషాఠ్ నం చెయాయ్లి అని. మీరు ధరామ్చరణ కోసమని, తం కి ఇచిచ్న మాట కోసమని అరణాయ్నికి వచిచ్ ఒక తాపసిలా 

జీవిసాత్ను అనాన్రు కదా. కాని మనిషికి కామము చేత మూడు దురుగ్ ణములు కలుగుతాయి, అందులో మొదటిది అసతయ్ము పలకడం, మీరు ఎనన్డూ అసతయ్ము 

చెపప్రు, ఇక ముందు కూడా అసతయ్ము చెపప్రని నాకు తెలుసు. ఇక రెండవది పర  వాంఛ, నేను మీ భారయ్ను, నాకు తెలుసు మీరు ఎనన్డూ పర ని అటువంటి 

భావనతో చూడరని. మూడవది ఏంటంటే 

 

 

 



తృతీయం యద్ ఇదం రౌదర్ం పర ణ అభిహింసనం | 

ఏ కారణము లేకుండా, అవతలి వారితో వెరము లేకపోయినా వారిని హింసించాలనన్ కోరిక పుటట్డం. కాని ఆ మూడవ దోషం ఇవావ్ళ మీయందు నాకు 

కనబడుతోంది. మీరు నినన్ తాపసుల ఆశర్మాలకి వెళాళ్రు, అపుప్డా తాపసులు తమని హింసిసుత్ నన్ రాకష్సుల నుండి రకిష్ంచమని కోరారు. అపుప్డు మీరు 

ఏమనాన్రు, ఇకనుండి నా పౌరుషం చూడండి నా తముమ్డి పౌరుషం చూడండి అని, తాపసులని హింసించే రాకష్సులని ఇకనుండి సంహరిసాత్ నని మీరు పర్తిజఞ్ 

చేశారు. మీకు, రాకష్సులకి పర్తయ్కష్ వెరం ఏదనాన్ ఉందా? రాకష్సులు మీకేదనాన్ అపకారం చేశారా? ఆ రాకష్సులు మీకేదనాన్ అపకారం చేసేత్, మీరు కష్ యులు 

కనుక వాళళ్ని సంహరించండి, కాని ఇపుప్డు మీరు ఒక తాపసిలాగ ఈ అరణాయ్లలో తిరుగుతునాన్రు. అలాంటి మీరు ఆ తాపసులకి రాకష్సులను సంహరిసాత్ నని ఒక 

రాజులాగ ఎలా పర్తిజఞ్ చేశారు. అందువలన కామజనితమెన ఆ మూడవ దోషము మిమమ్లిన్ ఆవహించింది. కాబటిట్  నాకు ఈ దండకారణాయ్నికి రావడం ఇషట్ ం లేదు. 

కాలుతునన్ అగిన్ తన చుటూట్  ఉనన్ వసుత్ వులని ఎలా మెలల్గా ఆవహించి కాలుచ్కుపోతుందో, అలా మీకు కలిగిన ఈ దోషము వలన, కర్మకర్మంగా మృగాలని, 

రాకష్సులని చంపుదామని మీరు కోదండం పటుట్ కొని తిరుగుతారు. అపప్డు మీకు, రాకష్సులకి మధయ్ నిషాక్రణంగా శతృతావ్లు రావడం నాకు ఇషట్ ం లేదు. 

అందువలన దండకారణాయ్నికి వెళళ్డమనేది వయ్కి త్గతంగా నాకు ఆనందదాయకం కాదు. నేను చెపిప్న ఈ మాటలకి ఆధారం ఏమిటి అంటారేమో, ఒక విషయం 

చెబుతాను జాగర్తత్గా వినండి.  

 

పూరవ్కాలంలో అరణయ్ంలో ఒక మహానుభావుడు మహోగర్మెన తపసుస్ చేసుత్ నాన్డు. ఆయన తపసుస్ని పాడుచేదాద్ మని, ఇం డు ఒక యోధుడి వేషానిన్ ధరించి, ఒక 

పెదద్  ఖడాగ్ నిన్ పటుట్ కొని ఆయన దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వచాచ్డు. 'అయాయ్! నేను ఆపదలో ఉనాన్ను, నేను సెనౖికుడిని అని తెలిసి కొంతమంది ననున్ 

తరుముకుంటూ వసుత్ నాన్రు. అలా తెలియకుండా ఉండాలంటే నాదగగ్ర ఈ ఖడగ్ ం ఉండకూడదు. కనుక నేను మళిళ్ వచిచ్ తీసుకునేదాక ఈ ఖడాగ్ నిన్ మీ దగగ్ర 

ఉంచండి' అని, ఆ యోధుడి వేషంలో ఉనన్ ఇం డు చెపిప్  వెళిళ్పోయాడు. ఆ ఋషి కూడా సరే అనాన్డు. 

 

 



మళిళ్ ఆ యోధుడు వచిచ్ ఖడాగ్ నిన్ అడిగినపుప్డు ఇవవ్కపోతే మాట తపిప్నవాడిని అవుతానని, ఆ ఋషి తాను కూరుచ్నే దరాభ్సనం కిందనే ఆ ఖడాగ్ నిన్ 

పెటుట్ కునాన్డు. తపసుస్ చేసూత్  మధయ్ మధయ్లో ఆ ఖడగ్ ం వంక చూసుకునేవాడు. అలా కొంతకాలం గడిచాక, ఊరకనే మధయ్లో ఆ ఖడాగ్ నిన్ చూడడం కషట్మవుతోందని, 

ఆ ఖడగ్ ం మీద చెయియ్ పెటిట్  తపసుస్ చేసేవాడు ఆ ఋషి. అలా ఖడగ్ ం మీద చెయియ్ వేసి తపసుస్ చెయయ్డం వలన ఆ ఋషిలో రజోగుణం పర్కోపించి, ఖడాగ్ నిన్ 

పటుట్ కొని తిరగడం రంభించాడు. కొంతకాలానికి ఆ ఖడగ్ ంతో అడవిలోని చెటల్ని, కొమమ్లని నరకాలనిపించింది, తరువాత మృగాలని చంపాలనిపించింది, తరువాత 

దారిదొంగతనాలు చెయాయ్లనిపించింది, తరువాత కొనాన్ళళ్కి ఆ ఖడగ్ ంతో హతయ్లు చెయాయ్లనిపించింది. రామ! ఇం డు ఏమి చెయయ్లేదు, కేవలం ఒక కతి త్ ఇచిచ్ 

వెళిళ్పోయాడు, కాని ఆ ఋషి పెదద్  హంతకుడె శరీరానిన్ విడిచిపెటేట్సాడు. ఒకొక్కక్ వసుత్ వుకి ఒకొక్కక్ లకష్ణం ఉంటుంది. మీరు ఈ కోదండం, బాణాలు ఎందుకు 

పెటుట్ కుంటునాన్రు. ఆశర్మం కటుట్ కొని 14 సంవతస్రములు తపసుస్ చేసుకుంటే, మనం తిరిగి అయోధయ్కి వెళిళ్పోవచుచ్. మీరు సింహాసనం మీద కూరుచ్నాన్క 

ఇలాంటి పర్తిజఞ్లు చెయయ్ండి, ఈ కోదండం, బాణాలు పటుట్ కోండి. కాని ఇపుప్డు ఈ పర్తిజఞ్లు ఎందుకు చేశారు? 

 

మీరు నాతో ఒక మాట అనొచుచ్, 'నేను రాజుని కాకపోవచుచ్, కాని నేను ఒక కష్ యుడిని, అందుకని నేను కోదండానిన్ పటుట్ కోవడంలో తపుప్లేదు' అని. మిమలిన్ 

ఎవరెనా ఆరి త్తో రకిష్ంచమని పిలిసేత్, వారిని మీరు రకిష్ంచండి, తపుప్లేదు. అంతేకాని, ఎకక్డో ఋషులని ఎవరో రాకష్సులు ఇబబ్ందిపెడుతునాన్రని, రాకష్సులందరినీ 

చంపేసాత్ నని మీరు పర్తిజఞ్ చెయయ్డం నాకు నచచ్లేదు. నేను ని కదా, ఒకవేళ నేను అనవసరంగా భయపడి చెపప్కూడని మాట మీకు చెపప్నేమో. మీ తముమ్డితో 

ఆలోచించి, ఒక మంచి నిరణ్యానికి రండి" అని సీతమమ్ రాముడితో అని పలికింది. 

 

సీతమమ్ పలికిన పలుకులకి రాముడు ఇలా సమాధానం చెపాప్డు " సీతా! రాకష్సులు తమని బాధపెడుతుంటే ఆ ఋషులు రకిష్ంచమని ఆరి త్తో శరణాగతి చేశారు. 

 

 

 

 



తే చ ఆరాత్ దణడ్కారణేయ్ మునయః సంశిత వర్తాః | 

మాం సీతే సవ్యం ఆగమయ్ శరణాయ్ః శరణం గతాః || 

నేనేమి వాళళ్ని అడగలేదు, వాళళ్ంతట వాళేళ్ వచిచ్ ననున్ శరణాగతి చేశారు. అపుప్డు నేను ఎంత సిగుగ్ పడాడ్ నో తెలుసా. నేను కష్ యుడను కనుక వాళళ్కి కషట్ ం వసేత్, 

ఆ కషాట్ నిన్ నేను తెలుసుకొని రాకష్స సంహారం చేసి తాపసులు తపసుస్ చేసుకునేటటుట్  నేను చూడాలి. మీకు కషట్ ం ఉందా అని నేను వాళళ్ని అడగలేదు, నా అంతట 

నేను రాకష్స సంహారం చెయయ్లేదు. నేను ఇవేమీ చెయయ్లేదు, వారు నా దగగ్రికి వచిచ్ శరణాగతి చేశారు, అపుప్డు నేను పర్తిజఞ్ చేశాను. అలా చెయయ్డం కాష్తర్ ధరమ్మే. 

ఒకసారి నేను ఎవరిననాన్ రకిష్సాత్ నని పర్తిజఞ్ చేసేత్, నా శరీరంలో ణాలు ఉనన్ంత వరకు వాళళ్ని రకిష్ంచి తీరుతాను. నా పర్తిజఞ్ నెరవేరుచ్కోవడానికి అవసరమెతే నినున్ 

విడిచిపెటేట్సాత్ను, ల ణుడిని విడిచిపెటేట్సాత్ను, ఇంకా అవసరమెతే నా శరీరానిన్ విడిచిపెటేట్సాత్ను, అంతేకాని ఎటిట్  పరిసిథ్తులలోను మాట తపప్ను. పర్తిజఞ్ చేశాను 

కనుక రాకష్స సంహారం చేసి తీరుతాను సీతా" అని రాముడు అనాన్డు. ఈ మాటలు వినన్ సీతమమ్ చాలా ఆనందపడి "మీరు ఎలా నిరణ్యిసేత్ అలానే జరుగుతుంది" 

అని పలికింది. ముందు రాముడు, మధయ్లో సీతమమ్, చివరన ల ణుడు నడుచుకుంటూ ఆ అరణయ్ంలో వెళుతూ ఒకొక్కక్ తాపస ఆశర్మానిన్ చూసుత్ నాన్రు. వాళళ్తో 

పాటు కొంతమంది మునులు కూడా కలిసి వసుత్ నాన్రు. అపుప్డు వాళళ్కి ఒక చితర్మెన పెదద్  సరసుస్ కనబడింది. ఆ సరసుస్లోనుండి సంగీతం వినబడుతోంది, నృతయ్ం 

యొకక్ ధవ్ని వినబడుతోంది, పాటలు వినబడుతునాన్యి. ఆ సరసుస్ నుండి వసుత్ నన్ ఆ శబద్ములను వినన్ రాముడు ఆశచ్రయ్పోయి, తన పకక్న ఉనన్టువంటి 

ధరమ్భృత్ అనే మునిని పిలిచి "ఈ సరోవరం నుండి ఇవనీన్ వినబడుతునాన్యి, ఎమిటి ఈ విశేషము" అని అడిగారు. 

ఇదం పంచ అపస్రో నామ తటాకం సారవ్ కాలికం | 

నిరిమ్తం తపసా రామ మునినా మాణడ్కరిణ్నా || 

అపుప్డా ధరమ్భృత్ "ఈ సరోవరానిన్ మాణడ్కరిణ్ అనే ఋషి తయారు చేశారు. ఆయన 10,000 సంవతస్రములు వాయు భకష్కుడె తపసుస్ చేశాడు. ఈయన తపసుస్ చేత 

తమ సాథ్ నాలని ఆకర్మిసాత్ డేమో అని దికాప్లకులు అనుకొని, ఆయన తపసుస్ని భగన్ం చేయుటకు అయిదుగురు అపస్రసలని పంపారు. అపుప్డా మాణడ్కరిణ్ ముని ఆ 

అపస్రసలకి వసుడయాయ్డు. అపుప్డాయన ఒక పెదద్  సరోవరానిన్ నిరిమ్ంచి అందులో ఒక పెదద్  అంతఃపురానిన్ నిరిమ్ంచాడు. ఆ అంతఃపురం లోపల ఈయన 

అపస్రసలతో కలిసి డిసూత్  ఉంటాడు. తన తపఃశకి త్తో యవవ్నానిన్ పొంది ఈ అయిదుగురితో రమిసూత్  ఉంటాడు. లోపల ఆ అపస్రసలు పాడుతునన్ పాటలు, 

వాయిసుత్ నన్ వాదయ్ముల యొకక్ శబద్ములే మనకి ఇలా బయటకి వినబడుతునాన్యి రామ" అని అనాన్డు. 



ఇది వినన్ రాముడు ఆశచ్రయ్పోయి అకక్డినుండి ముందుకి పయనమయాయ్డు. 

(ఈ మాణడ్కరిణ్ మహరిష్ జీవితానిన్ తతవ్పరంగా చూసేత్, మాణడ్కరిణ్ మహరిష్ దగగ్రికి వచిచ్న ఆ అయిదుగురు అపస్రసలు కనున్, చెవి, ముకుక్, నాలుక, చరమ్ము అనే 

జాఞ్ నేం యాలు. తన ఇం యాలకి లొంగినవాడె, తను ఇపప్టిదాకా సంపాదించిన తపఃశకి త్ని సుఖములు అనుభవించడం కోసం ఉపయోగించాడు. తన జీవితానిన్ 

వయ్రధ్ం చేసుకునాన్డు)  

 

తాను చూసినటువంటి ఆశర్మములలో రాముడు ఒకదానిలో 6 నెలలు, ఒకదానిలో 9 నెలలు, మరొకదానిలో 1 సంవతస్రము, అలా ఒకొక్కక్ ఆశర్మంలో కొంత కాలం 

గడిపాడు. అలా 10 సంవతస్రములు గడిచిపోయాయి. ఈ 10 సంవతస్రాలలో రాముడు అనిన్ తాపసుల ఆశర్మాలని సందరిశ్ంచాడు. తరువాత ఆయన సుతీకుష్ణ్ డి 

ఆశర్మానికి వెళాళ్రు.  

 

అపుప్డు రాముడు "అయాయ్! 10 సంవతస్రాలలో తాపసుల ఆశర్మాలనిన్టినీ చూశాను. మీరు మళిళ్ రమమ్నాన్రని వచాచ్ను. అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మం ఇకక్డెకక్డో 

ఉందని వినాన్ను, కాని ఈ అరణయ్ం చాలా విశాలంగా ఉండడం వలన ఆయన ఆశర్మం ఎకక్డుందో తెలియడం లేదు, అందుకని అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మం 

ఎకక్డుందో దయచేసి మీరు నాకు సెలవిసేత్ ఆ ఆశర్మానిన్ ఒకసారి సందరిశ్ంచాలని అనుకుంటునాన్ను" అని అనాన్డు. 

  
అపుప్డా సుతీకుష్ణ్ డు "రామ! ఈ మాటే నేను నీకు చెపాప్లని అనుకునాన్ను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇకక్డినుండి 4 యోజనముల దూరం దకిష్ణంగా వెళితే 

అగసత్య్ త (అంటే అగసుత్ య్ని తముమ్డు అని అరధ్ం, ఈయన పేరుని వాలీమ్కి మహరిష్ రామాయణములో ఎకక్డా పర్సాత్ వించలేదు. రఘు అనే మహారాజు పుటిట్న 

వంశంలో జనిమ్ంచిన రాముడిని రాఘవుడు అని పిలిచినటుట్ , అగసుత్ య్డి తముమ్డు కనుక ఆయనని అగసత్య్ త అని పిలిచేవారు) ఆశర్మం కనబడుతుంది. నువువ్ 

అకక్డ ఒక రా  పడుకో. మరునాడు ఉదయం అకక్డనుండి బయలుదేరి వెళితే, నీకు ఒక పెదద్  చెటల్  గుంపు కనబడుతుంది. అకక్డినుండి ముందుకి వెళితే నీకు 

అగసత్య్ మహరిష్ యొకక్ ఆశర్మం కనబడుతుంది. అకక్డ బోలెడనిన్ పిపప్ల చెటల్తో నిండిన వనం కనిపిసుత్ ంది. నువువ్ తపప్కుండా ఆ ఆశర్మానిన్ సందరిశ్ంచు" 

అనాన్డు. 



 

 

 
 

ముని ఆశర్మములను రకిష్ంచుట  రాకష్స సంహారము చేసుత్ నన్ రామల ణులు 



 

 
 

అరణయ్వాస సమయములో 10 సంవతస్రముల పాటు ముని ఆశర్మములలో కాలము గడుపుతునన్ సీతారామల ణులు 



 

 
 

అరణయ్వాస సమయములో 10 సంవతస్రముల పాటు ముని ఆశర్మములలో కాలము గడుపుతునన్ సీతారామల ణులు 



సీతారామల ణులు సుతీకుష్ణ్ డి దగగ్ర ఆశీరావ్దం తీసుకొని ముందుకి బయలుదేరారు. వారు అగసత్య్ త మహరిష్ ఆశర్మానికి చాలా దగగ్రగా వచాచ్క రాముడు 

ల ణుడితో "ల ణా! ఈ ఆశర్మానిన్ అగసత్య్ త ఆశర్మం అని ఎందుకు పిలుసాత్ రో తెలుసా? ఈ ఆశర్మం వెనుక ఒక కథ ఉంది. అది ఎమిటంటే, పూరవ్ం ఇకక్డ 

ఇలవ్లుడు, వాతాపి అనే ఇదద్రు రాకష్సులు ఉండేవారు. ఇలవ్లుడు హమ్ణ రూపం దాలేచ్వాడు, వాతాపి ఒక గొ  రూపం దాలేచ్వాడు. వారు అలా కనబడడ్  

హమ్ణుల దగగ్రికి వెళిళ్, 'అయాయ్, రేపు మా తం గారి ఆబిద్ కము, తదిద్నం పెటాట్ లి కనుక మీరు భోక త్గా రండి' అనేవారు. అపుప్డా ఇలవ్లుడు గొ  రూపంలో ఉనన్ 

తన తముమ్డెన వాతాపిని చంపి, ఆ మాంసానిన్ వచిచ్న హమ్ణుడి విసత్టోల్  వేసేవాడు ( తాయుగ ధరమ్ం పర్కారం తం గారికి పెటెట్  తదిద్న భోజనంలో మాంసం 

వండేవారు, ఆ మాంసానిన్ హమ్ణులు తినేవారు). ఆ హమ్ణుడు మాంసానిన్ తినన్ తరువాత హసోత్దకం వేసి 'వాతాపి! రా' అనేవాడు. అపుప్డా వాతాపి ఆ 

హమ్ణుడి శరీరానిన్ చీలుచ్కొని బయటకి వచేచ్వాడు. అపుప్డు వాళిళ్దద్రూ ఆ హమ్ణుడి శరీరానిన్ భుజించేవారు. 

 

ఇలా చాలాకాలం, చాలా మందిని వారు సంహరించారు. ఒకనాడు అటుగా వెళుతునన్ అగసత్య్ మహరిష్ని కూడా మిగతా హమ్ణులిన్ పిలిచినటుట్  పిలిచారు. అగసత్య్డు 

కాలవేది కనుక వీళుళ్ చేసుత్ నన్ మోసానిన్ గర్హించాడు. ఇలవ్లుడు పిలిచేసరికి, అగసత్య్ మహరిష్ వాళళ్ ఇంటికి వెళిళ్ భోజనం చేశాడు. భోజనం చేశాక తన కడుపు మీద 

చెయియ్ వేసి, 'జీరణ్ం జీరణ్ం వాతాపి జీరణ్ం' అనాన్రు. ఇది తెలియని ఇలవ్లుడు హసోత్దకం పోసి 'వాతాపి! రా' అనాన్డు. 

కుతో నిష మితుం శకి త్ర్ మయా జీరణ్సయ్ రకష్సః |   

తుః తే మేష రూపసయ్ గతసయ్ యమ సాదనం || 

"నీ తముమ్డిని జీరణ్ం చేసుకొని యమలోకానికి పంపించేసానురా" అని అగసత్య్ మహరిష్ ఇలవ్లుడితో అనాన్రు. 

 

ఆగర్హించిన ఇలవ్లుడు ఘోరమెన రూపానిన్ దాలిచ్ అగసత్య్ మహరిష్ మీద పడాడ్ డు. అపుప్డు అగసుత్ య్డు ఒక హుంకారం చేసేసరికి ఆ ఇలవ్లుడు బూడిదె 

పడిపోయాడు. ఆ వాతాపిని, ఇలవ్లుడిని అగసత్య్ మహరిష్ సంహరించిన పర్దేశమే ఈ అగసత్య్ త యొకక్ ఆశర్మం ల ణా" అని రాముడు అనాన్డు.  

 



అగసత్య్ త ఆశర్మము యొకక్ వృతాత్ంతం వినాన్క అందరూ ఆ ఆశర్మంలోనికి వెళాళ్రు. వాళళ్కి అగసత్య్ త ఎదురొచిచ్ లోపలికి ఆహావ్నించాడు, అర  పాదాయ్లు 

ఇచాచ్డు, కందమూలాలు, తేనె పెటాట్ డు. ఆ రా కి సీతారామల ణులు ఆ ఆశర్మంలో పడుకునాన్రు. మరునాడు లేచి అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మానికి దారి 

చెపప్వలసింది అని అడుగగా "అదిగో మీకు కనపడుతునన్ ఆ చెటల్కి పర్దకిష్ణ చేసి దకిష్ణ వెపుకి వెళితే మీకు అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మం కనపడు తుంది" అని అగసత్య్ 

త మహరిష్ చెపప్రు. 

 

అగసత్య్ మహరిష్ యొకక్ గొపప్తనం ఏంటంటే, ఆయన ఆశర్మంలో దేవతలకి సాథ్ నాలు ఉనాన్యి (అంటే ఆయన ఆశర్మానికి దేవతలు వచిచ్, తమ తమ సాథ్ నాలలో 

కూరొచ్ని అగసుత్ య్డిని పూజించి వెళేళ్వారు. అకక్డ శివ సాథ్ నం తపప్ మిగిలిన అనిన్ దేవతలకి సాథ్ నాలు ఉనాన్యి, అగసుత్ య్డు శివుడిని పూజించేవాడు). ఆయన 

ఆశర్మంలో తపసుస్ చేసుకునే ఋషులు దివయ్ విమానాలలో ఊరధ్లోకాలకి వెళిళ్పోయేవారు. ఆ ఆశర్మంలోకి అసతయ్ం చెపేప్వాడు కాని, రమెన బుదిధ్ ఉనన్వాడు 

కాని, వంచన చేసేవాడు కాని, మరొకరిని పీడించే సవ్భావం ఉనన్వాడు కాని, ఎపుప్డూ కోరికలతో ఉండేవాడు కాని ఆ ఆశర్మంలోకి వెళిళ్ కూరోచ్వడం అనేది జరగదు. 

 

సీతారామల ణులు ఆ అగసత్య్ ఆశర్మానికి చేరుకునేసరికి, ఆ ఆశర్మంలో ఎకక్డా చూసిన తడి బటట్లు, నార చీరలు, యజఞ్యాగాది కర్తువులు చేసుకునే 

అగిన్వేదికలు, పవితర్మెన పదారాధ్ లు, పుషప్మాలికలు మొదలైనవాటితో ఆ ఆశర్మం రంజిలుల్ తోంది. అపుప్డు రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! నేను సీతతో కలిసి 

బయట నిలుచ్ని ఉంటాను. నువువ్ లోపలికి వెళిళ్, రాముడు సీతమమ్తో, ల ణుడితో మీ ఆశర్మానికి వచాచ్డు, ఆయన అగసత్య్ మహరిష్ దరశ్నం చేసుకోవాలని 

అనుకుంటునాన్రు. దరశ్నం చేసుకోవడానికి అనుగర్హిసాత్ ర" అని కబురు చెయియ్ అనాన్డు. 

 

ల ణుడు ఆశర్మంలోనికి వెళిళ్ ఒక ముని కుమారిడితో తన రధ్న నివేదించాడు. అపుప్డా ముని కుమారుడు అగసత్య్ మహరిష్తో ఈ విషయం చెపప్గా "నేను 

ఎపప్టినుంచో సీతారాములని, ల ణుడిని చూడాలని అనుకుంటునాన్ను. నువువ్, రాముడు రాగానే నా దగగ్రికి తీసుకురాకుండా, నా దగగ్రికి వచిచ్ ఈ మాటలు చెపిప్ 

ఎందుకు కాలానిన్ వృధా చేశావు, వెంటనే వెళిళ్ సీతరాములని పర్వేశపెటుట్ " అని అగసుత్ య్డు అనాన్డు. 

 



అపుప్డు సీతారామల ణులు అగసుత్ య్డు ఉండేటటువంటి గదిలోకి వెళుతుండగా కారి త్కేయుడు, వరుణుడు, కుబేరుడు, సోముడు, బర్హమ్, విషుణ్ వు, మహేం డు, 

వాయువు మొదలైనవారి సాథ్ నములు ఉనాన్యి. ఆ సాథ్ నములలో వారు కూరొచ్ని అగసుత్ య్డిని ఆరాధన చేసి వెళుతునాన్రు. అపుప్డు అగసుత్ య్డు కోటిసూరుయ్ల 

తేజసుస్తో ఆ గదినుండి బయటకి వచాచ్రు. 

ఏవం ఉకాత్  మహాబాహుః అగసత్య్ం సూరయ్ వరచ్సం | 

జ హ ఆపతత్ తసయ్ పాదౌ చ రఘునందన || 

అభివాదయ్ తు ధరామ్తామ్ తసౌథ్  రామః కృతాంజలిః | 

సీతయా సహ వెదేహాయ్ తదా రామః స ల ణః || 

సూరుయ్డిలా వెలిగిపోతునన్ ఆ అగసుత్ య్డిని చూడగానే రాముడు గబగబా వెళిళ్ తన రెండు చేతులతో అగసత్య్ మహరిష్ యొకక్ పాదములను పటుట్ కొని నమసాక్రం 

చేశాడు. సీతమమ్ ల ణుడు ఆయనని చూసూత్  అంజలి ఘటిసూత్  నిలబడిపోయారు. 

 

అపుప్డు అగసత్య్ మహరిష్ రాముడికి అర  పాదాయ్లు ఇచిచ్, తాను అగిన్కారాయ్నిన్ పూరి త్ చేసి వసాత్ నని చెపిప్, రాముడిని కూరోచ్మనాన్రు. కొంతసేపటికి బయటకి వచిచ్న 

అగసుత్ య్డు "నువువ్ వచిచ్నపుప్డు నేను గదిలో అగిన్శాలలో ఎందుకునాన్నో తెలుసా రామా?, అగిన్కారయ్ం జరిగేటపుప్డు అతిథి వసేత్, ముందు అగిన్కారాయ్నిన్ 

పూరిత్చెయాయ్లి, తరువాత అతిథిని పూజించాలి. ఇలాంటి ధరామ్నిన్ పాటించనివాడు పెలోకాలోల్  తన మాంసానిన్ తానే తింటాడు. 

 

రామా! నువువ్ లోకములనిన్టిని పాలించగల రాజువి, ఇవావ్ళ మాకు యమెన అతిధిగా లభించావు, అందుకని నినున్ పూజించాను" అని రాముడికి వానపర్సుథ్ లకి 

పెటేట్  బోజనానిన్ పెటాట్ రు. తరువాత ఆయన రాముడికి విషుణ్  ధనుసుస్ని, బర్హమ్గారు ఇచిచ్న సూరయ్ తేజసుస్ కలిగిన బాణానిన్, ఇం డు ఇచిచ్న రెండు అకష్యబాణ 

తూణీరములు, ఒక  బర్హామ్ండమెన పిడి కలిగిన ఖడాగ్ నిన్ ఇచిచ్, వీటి దావ్రా జయానిన్ పొందు అని ఆశీరవ్దించారు. 

 



 
 

రామయయ్కి అనేక ఆయుధాలను బహుకరిసుత్ నన్ అగసత్య్ మహరిష్ 



 
 

అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మములో సీతారామల ణులు 



"సావ్మీ! మేము ఎకక్డ ఆశర్మానిన్ కటుట్ కోము "అని రాముడు అడుగగా, "నినున్ నేను నాతోపాటే ఈ ఆశర్మంలోనే ఉండు అని అనాలని అనుకునాన్ను, కాని నా 

తపఃశకి త్ చేత నేను నీ మనసులో ఉనన్ కోరికని దరిశ్ంచాను, నీ కోరిక ఏమిటో నాకు అరధ్మయియ్ంది. అందుకని రామా! ఇకక్డికి దగగ్రిలో పంచవటి అనే గొపప్ వనం 

ఉంది, అకక్డ గోదావరి పర్వహిసూత్  ఉంటుంది. కావున అకక్డ నువువ్ ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకో, అపుప్డు నీ కోరిక తీరుతుంది. ఎవవ్రూ చెయయ్లేని పని చేసింది 

సీతమమ్, నువువ్ ఆమెని భదర్ంగా కాపాడుకో" అనాన్రు. 

 

సీతారామల ణులు అగసత్య్ మహరిష్ దగగ్ర సెలవు తీసుకొని, ఆయన చెపిప్న విధంగా పంచవటికి బయలుదేరారు. వారు అలా వెళుతుండగా ఒక చెటుట్  మీద పెదద్  

పకిష్ ఒకటి వాళళ్కి కనబడింది. ఆ పకిష్ రాముడిని చూసి, నేను మీతో వసాత్ను అని పలికింది. అపుప్డు రాముడు "నువువ్ ఎవరు" అని అడుగగా, ఆ పకిష్ ఇలా 

చెపప్సాగింది. 

 

"నేను మీ నానన్గారెనౖ దశరథ మహారాజుకి సేన్హితుడిని. పర్జాపతులలో చిటట్  చివరివాడు కశయ్ప పర్జాపతి. ఆయన దకష్ పర్జాపతి యొకక్ 60 కుమారె త్లలో 8 మందిని 

వివాహం చేసుకునాన్డు. ఆ ఎనిమిదిమందే అదితి, దితి, ధనువు, కాళిక, తామర్, ధవశ, మను, అనలా. అపుప్డు కశయ్పుడు తన 8 మంది భారయ్లని పిలిచి "మీరు 

కేష్తర్ములు కనుక, నా యొకక్ తేజసుస్ చేత, నాతో సమానులైన వారిని కనండి" అనాన్డు. ఆయన మాటలని కొంతమంది భారయ్లు వినాన్రు, కొంతమంది వినలేదు. 

 

అదితికి 12 మంది ఆదితుయ్లు, 8 వసువులు, 11 రు లు, ఇదద్రు అశివ్నులు జనిమ్ంచారు. అలా మొతత్ం 33 దేవతలు అదితికి జనిమ్ంచారు. దితికి దెతుయ్లు 

జనిమ్ంచారు. ధనువుకి హయ వుడు జనిమ్ంచాడు. ఈ ముగుగ్ రు భారయ్లు కశయ్ప పర్జాపతి మాట వినాన్రు. కశయ్పుడి మాట వినని భారయ్లైన కాళికకి నరకుడు, 

కాలకుడు అనే ఇదద్రు జనిమ్ంచారు. తామర్కి ంచి, భాసి, శేయ్ని, ధృతరా , శుకి అనే 5 కనయ్లు జనిమ్ంచారు. మళిళ్ ంచికి గుడల్గూబలు పుటాట్ యి. భాసికి భాస 

పకుష్లు పుటాట్ యి. శేయ్నికి డేగలు, గర్దద్లు పుటాట్ యి. ధృతరా కి హంసలు, చకర్వాకములు పుటాట్ యి. శుకికి నత అనే పిలల్ పుటిట్ంది. నతకి వినత అనే పిలల్ పుటిట్ంది.  

ఆ వినతకి గరుడుడు, అరుణుడు అనే ఇదద్రు పుటాట్ రు. నేను ఆ అరుణుడి కుమారుడిని, నా పేరు జటాయువు, నా అనన్గారి పేరు సంపాతి. 



అలాగే ధవశకి మృగీ, మృగమంద, హరి, భదర్మద, మాతంగి, శారూద్ లి, శేవ్త, సురభి, సురస, క వ అనే 10 మంది ఆడపిలల్లు పుటాట్ రు. మృగికి లేళుళ్ పుటాట్ యి, 

మృగమందకి ఎలుగుబంటుల్  పుటాట్ యి, హరికి సింహాలు, బలమెన వానరాలు పుటాట్ యి, భదర్మదకి ఇరావతి అనే పిలల్  పుటిట్ంది, ఆ ఇరావతికి ఐరావతం పుటిట్ంది, 

మాతంగికి ఏనుగులు పుటాట్ యి, శారూద్ లికి కొండముచుచ్లు, పులులు పుటాట్ యి, శేవ్తకి దిగగ్జాలు పుటాట్ యి, సురభికి రోహిణి, గోవులు, గంధరువ్లు మొదలైనవి 

పుటాట్ యి. సురసకి అనేక పడగలు కలిగిన నాగపాములు పుటాట్ యి, క వకి సాధారణమెన సరప్ములు పుటాట్ యి. 

 

రామా! ఇంతకీ ఇవనీన్ నీకు ఎందుకు చెపాప్నో తెలుసా, కనబడేటటువంటి ఈ పకుష్లు, మృగాలు, పశువులు అనీన్ కశయ్ప పర్జాపతి సంతానము నుండి వచిచ్నవే" అని 

అనాన్డు ఆ జటాయువు. 

 

ఇదంతా వినన్ రామచందర్మూరిత్ జటాయువుని తమతో పాటే ఉండమనాన్డు. అకక్డినుండి అందరూ పంచవటికి పయనమయాయ్రు. 

 

రాముడు, సీతమమ్, ల ణుడు, జటాయువు పంచవటిని చేరుకునాన్రు. అపుప్డు రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! అగసత్య్ మహరిష్ చెపిప్న పర్దేశానికి మనం 

చేరుకునాన్ము. అందుచేత ఇకక్డ సమతలంగా ఉండి, కావలసినంత నీరు దొరికేటటువంటి, దరభ్లు, పండుల్ , కందమూలాలు, తేనె మొదలైనవి దొరికేటటువంటి, 

దేవతారాధన చేసుకోవడానికి కావలసిన పుషప్ సంవృదిధ్ కలిగినటువంటి పర్దేశానిన్ నిరణ్యించి, అకక్డ ఒక పరణ్శాలని నిరిమ్ంచు" అనాన్డు. 

పరవాన్ అసిమ్ కాకుతస్థ్ తవ్యి వరష్ శతం సిథ్తే | 

సవ్యం తు రుచిరే దేశే యతాం ఇతి మాం వద || 

అపుప్డు ల ణుడు "సావ్మీ! ననున్ నిరిమ్ంచమని చెపాత్ వేంటి, నిరిమ్ంచేవాడిని నేను కాదు. నూరు సంవతస్రములకు కూడా నువువ్ ఆజాఞ్ పించాలి, నేను నీ ఆజఞ్ని 

పాటించాలి. ల ణా! ఈ పర్దేశంలో పరణ్శాలని నిరిమ్ంచు అని నువువ్ ఆజాఞ్ పిసేత్, రాముడు ఆజాఞ్ పించాడు కనుక ఇకక్డ పరణ్శాల నిరిమ్సుత్ నాన్ను అనన్ భావనలో ఉనన్ 

సంతోషం, నేనే ఒక పర్దేశానిన్ నిరణ్యించి, రాముడు కోరినటుట్  ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచాను అనడంలో లేదు" అనాన్డు. 

 



 
 

జటాయువునుతో కలిసి పంచవటికి వెలుతునన్ సీతారామల ణులు 



 

అరణయ్ మారగ్మములో సేదతీరుతునన్ సీతారామల ణులు పంచవటిలో నివాస యోగయ్మెన పర్దేశముకొర  రామల ణుల అనేవ్షణ 



అపుప్డు రాముడు ల ణుడి చెయియ్ పటుట్ కొని తీసుకెళిళ్ "ల ణా! ఇకక్డ ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచినటట్యితే చాలా బావుంటుంది. మనం ఎకక్డ ఆశర్మానిన్ 

నిరిమ్ంచుకోవాలని అగసత్య్ మహరిష్ మనసులో కోరుకునాన్రో, ఇది అటువంటి రమయ్మెన పర్దేశం. ఇకక్డ ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకుంటే గలగలా పారే గోదావరి 

కనబడుతుంది, దూరంగా పెదద్  పెదద్  పరవ్తాలు కనబడతాయి, ఆ పరవ్త చెరియల మీద విహరించే అనేక మృగాల గుంపులు కనబడతాయి. హంసలు, 

కారణడ్వములు మొదలైన జలపకుష్లు కనబడుతుంటాయి, ఈ ంతం చాలా అందంగా, పనస, పునాన్గ, నేరేడు, మామిడి మొదలైన దేవతా వృకష్ములతో శోభితమె 

అలరాడుతోంది. అగసుత్ య్డు మనలిన్ ఉండమని చెపిప్న పర్దేశం ఇదేనని నాకు అనిపిసోత్ ంది, అందుకని ల ణా, నువువ్ ఇకక్డ పరణ్శాలని నిరిమ్ంచు"  అనాన్డు. 

 

ఉతాస్హంతో ల ణుడు భూమిని తవివ్, మటిట్ని తీసి, నీరు పోసి, ముదద్ని చేసి పెదద్  పెదద్  రాటలు తెచిచ్ పాతాడు, వాటి మధయ్ మటిట్తో అందమెన గోడలు కటాట్ డు, 

దానిమీద అడుడ్ కరర్లు వేశాడు, వాటిమీద జమిమ్ మొదలైన కరర్లు, దరభ్ గడిడ్  వేసి పందిరి నిరిమ్ంచి చకక్ని పరణ్శాలని నిరిమ్ంచాడు. తరువాత గోదావరి తీరానికి వెళిళ్ 

సాన్నం చేసి, కొనిన్ నీళళ్ని, పండల్ని, పుషాప్లని తీసుకొని వచిచ్ కొతత్ ఇంటిలోకి పర్వేసించేముందు చేసేటటువంటి శాంతికరమ్లనిన్టిని నిరవ్హించి సీతారాముల దగగ్రికి 

వెళిళ్ చేతులు కటుట్ కొని "అనన్యాయ్! నువువ్ చెపిప్నటేట్  పరణ్శాల నిరామ్ణం చేశాను, వదినతో కలిసి నువువ్ ఒకక్సారి లోపలికి వెళిళ్, బావుందో లేదో చెపేత్ నేను సంతోషిసాత్ను 

"అని అనాన్డు. (ఆ పరణ్శాల నిరామ్ణం తాను ఒకక్డినే చేసుత్ నాన్నని ల ణుడి ఆనందం. భగవంతుడికి సేవ చెయయ్డంలో తన కషాట్ నిన్ కూడా మరిచిపోయి చేసాత్డు, 

అదే ఆయన లU, అందుకనే వశిషుఠ్ డు ఆయనకి ల ణా అని పేరు పెటాట్ రు) 

తో అసిమ్ తే మహత్ కరమ్ తవ్యా కృతం ఇదం పర్భో | 

పర్దేయో యన్ నిమితత్ం తే పరిషవ్ంగో మయా కృతః || 

ఆ పరణ్శాలని చూసిన రాముడు "ఏమి పని చేశావయాయ్, నువువ్ చేసిన ఈ పనికి నేను నీకు ఏమి ఇవవ్గలను. నేను ఇవవ్గలిగిన కానుక ఏంటో తెలుసా" అని 

ల ణుడిని రాముడు గటిట్గా కౌగలించుకుని "ల ణా! నువువ్ నాతో భావము చేత, కృతజఞ్త చేత, ధరమ్ము చేత నాకు తముమ్డివి కాదయాయ్, నువువ్ నాకు తం వి. 

దశరథ మహారాజు గారు వెళిళ్పోలేదు, నీ రూపంలో నా దగగ్రే ఉనాన్రు. నేను ఎంత అదృషట్ వంతుడిని" అనాన్డు. 

 



అలా వారు ఆ పంచవటిలో రోజూ చెయయ్వలసిన కారయ్ములను చకక్గా చేసుకుంటూ, వచిచ్న ఋషులతో భగవత్ సంబంధమెన విషయముల మీద చరిచ్సూత్ , 

తెచుచ్కునన్ కందమూలాలను తింటూ చాలా సంతోషంగ కాలం గడపసాగారు. కొంతకాలానికి హేమంత ఋతువు వచిచ్ంది, అపుప్డు రాముడు ఉదయానేన్ నదిలో 

సాన్నం చేయుటకు బయలుదేరాడు. రాముడి వెనకాల సీతమమ్, ల ణుడు వెళాళ్రు. నదిలో సాన్నం చేసుత్ నన్ రాముడితో ల ణుడు "అనన్యాయ్! నీకు చాలా ఇషట్మెన 

కాలం వచిచ్ంది. ఈ కాలములో మంచు బాగా పడుతుంది. ఈ ఋతువులో జనాలందరికీ నీటిని చూసేత్ సాన్నాదులు చేయుటకు భయమేసుత్ ంది, సూరుయ్డిని చూసేత్ 

ఆనందిసాత్రు. అసలు నీటిని చూసేత్నే ఒళుళ్ గడడ్  కటేట్సుత్ ంది. 

నవ ఆగర్యణ పూజాభిర్ అభయ్రచ్య్ పితృ దేవతాః | 

ఈ ఋతువులో పంటలు ఇంటికి చేరుతాయి, కనుక అందరూ తమ పితృదేవతలకి నవాగర్యణ పూజలు చేసాత్రు. ఈ సమయంలో పశువులు పాలు బాగా ఇసాత్యి, 

పాడిపంట చేతికిరావడంతో పలెల్లోల్  అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. ఇకక్డునన్టువంటి జలపకుష్లు నీటిలోకి వెళళ్కుండా, ఒడుడ్ న కూరొచ్ని, ముఖానిన్ రెకక్లలో 

పెటుట్ కొని కూరుచ్నాన్యి. వీటిని చూసేత్ నాకు ఏమనిపిసుత్ ందంటే, ఉతత్మ కష్ యవంశంలో పుటిట్ , పర్గలాభ్లు పలికి, యుదధ్ంరంగం వెపు చూసి, యుదాధ్ నికి 

వెళళ్కుండా పిరికివాడిలా బయట కూరుచ్నన్టుట్  ఉనాన్యి ఈ పకుష్లు. అనన్యాయ్! నాకు ఒక విషయం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలగజేసుత్ ంది, అది ఎమిటంటే సాధారణంగా 

మనుషులకి తలిల్ పోలికలు ఎకుక్వగా వసాత్యి, మృగాలకి తం  పోలికలు ఎకుక్వగా వసాత్యి. దశరథుడు ధరామ్తుమ్డు, భరతుడు చాలా మంచివాడు, భరతుడు 

కూడా నీలాగే ఇపుప్డు నదిలో సాన్నం చేసుత్ ంటాడు, మరి కేయ దుషట్బుదిధ్ కలిగినది కదా, ఆవిడ పోలికలు భరతుడికి రాలేదేమిటి" అనాన్డు. 

 

"ల ణా! నువువ్ ఇపప్టిదాకా భరతుడి గురించి మాటాల్ డావు, నా మనసుస్ ఎంత సంతోషపడిందో తెలుసా. మధయ్లో కమమ్ని జాఞ్ పకం తెచుచ్కొని ఎందుకు 

నిందిసుత్ ంటావు. అమమ్ని అలా నిందించడం తపుప్. ఇంకెపుప్డూ అలా మాటాల్ డకు, భరతుడి గురించి మాటాల్ డు, నేను పరమ సంతోషిసాత్ను. భరతుడిని విడిచిపెటిట్  

నేను ఉండలేకపోతునాన్ను, చితర్కూట పరవ్తం మీద భరతుడు నాతో మాటాల్ డిన మాటలే నాకు గురొత్సుత్ నాన్యి. అయోధయ్కి వెళిళ్ భరతుడిని చూసి రావాలని నాకు 

అపుప్డపుప్డు అనిపిసుత్ ంది" అని రాముడనాన్డు. 

 

 



  

పంచవటిలో సీతారామల ణులు 



 
 

పంచవటిలో సీతారామల ణులు 



 

 
 

పంచవటి ఆశర్మములో సీతారాములు 



 
 

పంచవటిలో సీతారామల ణులు 



కృతాభిషేకః స రరాజ రామః సీతా దివ్తీయః సహ ల ణేన | 

కృత అభిషేకో తు గిరి రాజ పు య్ రుదర్ః స నందిః భగవాన్ ఇవ ఈశః || 

సీతారామల ణులు ముగుగ్ రూ సాన్నం చేసి తడి బటట్లతో నిలబడితే, వారు అటుగా వెళేళ్ వాళళ్కి ఇపుప్డే సాన్నం చేసి బయటకి వచిచ్న నందికేశవ్ర సహిత 

పారవ్తీపరమేశవ్రులులాగ కనబడుతునాన్రు అని వాలీమ్కి మహరిష్ చెపాప్రు. 

 

అలా కొంత కాలం గడిచాక, భగవంతుడి నిరణ్యం మేర అకక్డికి ఒక రాకష్సి వచిచ్ంది. ఆమె పేరు శూరప్ణఖ (చాటలంత గోళుళ్ ఉనన్ది). అపుప్డామె, మదించిన 

ఏనుగు నడిచినటుట్  నడిచేవాడు, విచుచ్కునన్ పదమ్ముల వంటి కనున్లునన్వాడు, అపారమెన తేజసుస్నన్వాడు, మనమ్ధుని సౌందరయ్మును గెలవగలిగిన 

అందమునన్వాడు అయిన రాముడిని చూసింది. ఆమెకి విశేషమెన కామం కలిగింది. 

 

రాముడిని చూసేత్ 'అబబ్ ఎంత బావునాన్డో' అంటారు, ఆమెని చూసేత్ 'బాబోయి అలా ఉందేంటి' అంటారు. రాముడి కడుపు బయటకి కనపడకుండా లోపలికి 

ఉంటుంది, ఈమె బాన బోరిల్ంచినటుట్  పెదద్  పొటట్తో ఉంటుంది. రాముడివి పెదద్  కళుళ్, ఈమెని వికృతమెన కళుళ్. అందమెన జుటుట్  రాముడిది, ఎరర్టి తీగలలాగ ఉనన్ 

జుటుట్  శూరప్ణఖది. చూడంగానే మళిళ్ చూడాలనిపించే రూపం రాముడిది, పిలల్లు దడుచుకునే రూపం ఆమెది. రాముడిది మంచి కంఠం, ఈమె మాటాల్ డితే కుకక్ 

మొరిగినటుట్  ఉంటుంది. రాముడు మంచి యవవ్నంలో ఉనాన్డు, ఈమె ముసలితనంలో ఉంది. రాముడు ఎపుప్డూ నాయ్యంగా పర్వరి త్సాత్డు, ఈమెది ఎపుప్డూ దుషట్  

పర్వర త్న. రాముడు ఎవరిననాన్ ఒకసారి చూసేత్, వారు సంతోషపడతారు, ఈమె ఎవరిననాన్ చూసేత్, వారు భయపడతారు.  

 

ఇటువంటి శూరప్ణఖ రాముడి వంక చూసి "నువువ్ ఇంత అందంగా ఉనాన్వు, జటామండలం కటుట్ కునాన్వు. నీలాగే ఇంకొక పురుషుడు కూడా కనబడుతునాన్డు. 

కాని ఇకక్డ ఎవతోత్ అందవికారంగా ఒక  కనబడుతోంది. ఇంతకీ మీరు ఎవరు" అని అడిగింది. 

 



అబదధ్ం చెపప్డం రాని, తనని కోరి వచిచ్ంది కదా అని లేనిపోనీ మాటలు ల దగగ్ర మాటాల్ డడం ఇషట్పడని రాముడు ఇలా అనాన్డు "నేను దశరథ మహారాజు పెదద్  

కొడుకుని, ననున్ రాముడు అంటారు. అతను నా తముమ్డు ల ణుడు, ఆమె నా భారయ్ సీత. మేము ముగుగ్ రమూ తం గారి మాటకి కటుట్ బడి అరణాయ్లకి వచాచ్ము. 

ఇకక్డ తాపసులమె, ధరమ్బదధ్మెన జీవితానిన్ గడుపుతునాన్ము. నువువ్ ఎవరు?" అని రాముడు అనాన్డు. 

అహం శూరప్ణఖా నామ రాకష్సీ కామరూపిణీ | 

అరణయ్ం విచరామి ఇదం ఏకా సరవ్ భయంకరా || 

రావణో నామ మే తా యది తే తర్ం ఆగతః | 

వీరో విశర్వసః పు  యది తే తర్ం ఆగతః || 

అపుప్డు శూరప్ణఖ "నా పేరు శూరప్ణఖ. నాకు కామరూపం ఉంది. నేను చాలా భయంకరమెన రీతిలో ఈ అరణయ్ం అంతా తిరుగుతూ ఉంటాను. విశర్వసోబర్హమ్ 

యొకక్ కుమారుడెన రావణాసురుడు నాకు అనన్యయ్. నాకు కుంభకరుణ్ డు అనే మరో అనన్యయ్ ఉనాన్డు, ఆయన ఎకుక్వగా నిదర్పోతూ ఉంటాడు. ఒకక్ రాకష్స 

చేషిట్తం లేకుండా ఎపుప్డూ ధరమ్ం అనే తముమ్డు కూడా ఉనాన్డు, అతని పేరు విభీషణుడు. గొపప్గా యుదధ్ం చెయయ్గలిగే ఖర దూషణులు కూడా నా అనన్లు. 

నేను పర్పంచంలో ఎవరిని లెకక్పెటట్ను, నాకు అపారమెన బలం ఉంది, సేవ్చాఛ్విహారం చేసుత్ ంటాను, ఇవావ్ళ నినున్ చూశాక, నినున్ నా భర త్గా పొందాలనన్ కోరిక 

పుటిట్ంది. నువువ్ ననున్ భారయ్గా పొంది సుఖం అనుభవించు "అని సీతమమ్ వెపు చూసి" ఈవిడెవరు, ఇంత అసహయ్ంగా ఉంది. ఈవిడా నీ భారయ్, ఈవిడ నీకు తగినది 

కాదు, నేను నీకు తగినదానిని. నువువ్ ననున్ సీవ్కరిసేత్, ముందు ఈమెని, తరువాత నీ తముమ్డిని తినేసాత్ను, అపుప్డు మనం హాయిగా ఈ అరణయ్ంలో విహరించచుచ్" 

అని పలికింది. విశేషమెన కామమును పురుషునియందు పొందిన  యుకాత్యుక త్ములను మరిచి, నోరు తెరిచి అడిగినపుప్డు ఆమెని నిరద్ ందవ్ంగా తిరసక్రిసేత్, 

ఆమె మనసుస్ ఖేదపడుతుంది. ఒక ఆడదాని మనసుస్ని బాధపెటేట్టటుట్  మాటాల్ డకూడదు కనుక, కాసేపు అటూ ఇటూ తిపిప్తే ఆమెకి విసుగొచిచ్ వెళిళ్పోతుందని 

అనుకొని, చినన్ చిరునవువ్తో రాముడు ఇలా అనాన్డు "నాకు వివాహం అయియ్పోయిందమమ్, నా భారయ్ మీద నాకు చాలా మ ఉంది. ఆవిడని విడిచిపెటిట్  నేను 

నినున్ ఎలా సీవ్కరిసాత్ను. రెండవ భారయ్గా ఉండడానికి ఆడవారు ఇషట్ పడరు. అందుకని అనిన్విధాల నాలా ఉనన్, తేజసుస్ కలిగిన, చాలాకాలంగా  సుఖానికి 

దూరంగా ఉనన్వాడెన నా తముమ్డు కోరుకుంటే, ఆయనకి భారయ్గా ఉండు" అనాన్డు. 

 



  

సీతమమ్తో ఉనన్ రామచం డిని చూచి మోహించిన సూరప్ణక, 

సీతమమ్ని వదిలిపెటిట్  తనను వివాహము చేసుకోమని అడుగుట 

సూరప్ణకతో రామల ణుల పరిహాసము 

 



అపుప్డా శూరప్ణఖ ల ణుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "నీకు తగినటువంటి భారయ్ను నేను, నువువ్ ఎంత కాంతిగా ఉంటావో నేనూ అంతే కాంతిగా ఉంటాను. నువువ్ అందంగా 

యవవ్నంలో ఉనాన్వు, నేనూ అందంగా యవవ్నంలో ఉనాన్ను. అందుకని మనిదద్రమూ సంతోషంగా కాలం గడుపుదాము, ననున్ సీవ్కరించు" అని పలికింది. 

అపుప్డు ల ణుడు "నేనే ఓ దాసుడిని, మరి ననున్ కటుట్ కుంటే నువువ్ దాసివి అవుతావు. కాబటిట్  ననున్ కాదు మా అనన్గారినే అడుగు. నీలాంటి అందగతెత్ని చూశాక 

మా అనన్యయ్ వృదుధ్ రాలు అయిన మా వదినమమ్తో ఎలా ఉంటాడు. ఆమెని వదిలేసి నీతోనే ఉంటాడు, అందుకని మా అనన్గారినే అడుగు" అని పరిహాసం 

ఆడాడు. 

 

ల ణుడు ఆడిన పరిహాసానిన్ నిజమే అనుకొనన్ శూరప్ణఖ సీతమమ్ని చంపేదాద్ మని ఆమె మీద భయంకరమెన సవ్రూపంతో పడింది. శూరప్ణఖ అలా మీద 

పడబోతుంటే భయపడిపోయిన జింకలా సీతమమ్ వెనకిక్ వెళిళ్ంది. అపుప్డు రాముడు ల ణుడితో "చూశావ ల ణా! ఇలాంటి అనారుయ్రాలితో పరిహాసం ఆడకూడదు. 

నువువ్ చెపిప్ంది నిజమే అనుకొని ఆమె సీతని చంపేదాద్ మని అనుకొంది. తాను అందగతెత్ని అనన్ భావన కలుగుతోంది కనుక,  కనుక, పాదములు కాని చేతులు 

కాని తీసేసేత్ అంగవెకలయ్ం వసుత్ ంది కనుక, అందం అంతా ముఖానిన్ చూసే అనుకుంటోంది కనుక, ఆమె ముకుక్, చెవులు కోసెయియ్" అనాన్డు.  

 

అపుప్డు ల ణుడు ఒక ఖడాగ్ నిన్ తీసుకొని శూరప్ణఖ యొకక్ ముకుక్, చెవులని కోసేసాడు. కోసేయబడడ్  ముకుక్, చెవులతో శూరప్ణఖ గటిట్గా అరుసూత్  ఆ వనంలోనే 

ఉనన్టువంటి తన అనన్గారైల్న ఖర దూషణులు దగగ్రికి వెళిళ్ కిందపడింది. అపుప్డు ఖరుడు "ఇదేమిటి ఇలా ముకుక్, చెవులు కోయించుకునాన్వు. తన పకక్న 

నిశబద్ంగా వెళిళ్పోతునన్ చుని గోళళ్తో గీరినవాడు ఎవడు, నినున్ ముటుట్ కునన్ వాడు ఎవడు. వాడు ఈ పృథివ్లో ఎకక్డునాన్ బతకడు. నా బాణముల చేత వాడి 

రకాత్నిన్ బయటకి తీసాత్ను. ఇపుప్డే చెపుప్, వాడు ఎకక్డునాన్డు" అని అడిగాడు. అపుప్డా శూరప్ణఖ ఇలా చెపిప్ంది "ఇకక్డికి దగగ్రలో ఇదద్రు అనన్దముమ్లు ఉనాన్రు, 

నార చీరలు కటుట్ కునాన్రు, మంచి యవవ్నంలో ఉనాన్రు, కందమూలాలు తింటూ తాపసులుగా ఉంటునాన్రు, ధరమ్ంతో పర్వరి త్సుత్ నాన్రు, దశరథ మహారాజు 

కొడుకులమని చెపాప్రు, వాళళ్ పేరుల్  రామ ల ణులు, వాళళ్ని చూసుత్ ంటే గంధరువ్లు అనాలో, రాజకుమారులు అనాలో నాకు తెలియడం లేదు, అంత అందంగా 

ఉనాన్రు, వారు ఒక చకక్టి ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకుని అకక్డ ఉంటునాన్రు. కాని వాళళ్ మధయ్లో ఒక అందమెన  ఉంది, ఆమె కారణంగానే నా ముకుక్ చెవులు 



  

ల ణమూరిత్ సీతమమ్కు హానిచేయబోయిన సూరప్ణక ముకూక్ చెవులు కోసి పంపుట 



కోసేసారు. అనన్యాయ్! నాకు ఒకక్టే కోరిక ఉంది. నువువ్ ఆ రాముడిని సంహరించాలి. ఆయనలో నుండి నురగతోటి, బుడగలతోటి వేడి నెతుత్ రు బయటకి వసుత్ ంటే, 

ఆ నెతుత్ రుని నా దోసిళళ్తో పటుట్ కొని తాగాలని ఉంది, కనుక నా కోరిక తీరుసాత్వా" అని పలికింది. 

"అయయ్యోయ్, నువువ్ కోరిక అడగడం నేను తీరచ్కపోవడమా, తపప్కుండా తీరుసాత్ను" అని ఖరుడు అనాన్డు. 

 

తరువాత 14 మంది సైనాయ్ధిపతులని పిలిచి "మీరు వెంటనే బయలుదేరి వెళళ్ండి, శూరప్ణఖ మీకు ఒక ఆశర్మానికి దారి చూపిసుత్ ంది. అకక్డ మీరు రామల ణులు 

ఇదద్రినీ సంహరించండి. వాళళ్ని చంపాక ఇకక్డికి తీసుకురండి, మా చెలిల్ వాళళ్ రకాత్నిన్ తాగుతుంది" అనాన్డు. 

 

తాపసులైన ఆ రామల ణులని చంపడం చాలా తేలికని భావించి ఆ 14 మంది పెదద్  పెదద్  కేకలు వేసుకుంటూ ఆశర్మానికి చేరుకునాన్రు. అపుప్డు శూరప్ణఖ వాళళ్కి 

రామ ల ణులని చూపించింది. వెంటనే ఈ 14 మంది శూలాలు, కతుత్ లు, పరిఘలు మొదలైన ఆయుధాలని పటుట్ కొని రామల ణుల మీదకి పరుగుతీసారు. 

అపుప్డు రాముడు "ల ణా! నువువ్ సీతమమ్ పకక్న నిలబడు, నేను వీళళ్ సంగతి చూసాత్ను" అనాన్డు. 

 

ఇం డి చేతినుండి వ యుధం విడువబడినటుట్ , రాముడు బాణములను తన ధనుసుస్కి సంధించి విడిచిపెటాట్ డు. రాముడు వదిలిన ఆ బాణాలు వాళళ్ గుండెలకి 

ఉనన్ కవచాలని పగలగొటిట్ , వాళళ్ గుండెలిన్ చీలుచ్కుంటూ భూమిలో గుచుచ్కునాన్యి. ఆ 14 మంది పెదద్  పెదద్  కేకలు వేసూత్ , నెతుత్ రోడుతూ నేల మీద పడి 

మరణించారు. ఇదంతా చూసిన శూరప్ణఖ మళీళ్ వెళిళ్ ఖరుడి దగగ్ర పడింది. ఇపుప్డే కదా 14 మందిని పంపించాను, మళిళ్ ఏమయియ్ందని ఇలా పడిపోయావు, అని 

ఖరుడు అడిగాడు. అపుప్డా శూరప్ణఖ "పంపించావులేవయయ్ 14 మందిని రామల ణులని చంపమని, వాళళ్ని రాముడు ఒకక్ కష్ణంలో చంపేసాడు. రాముడు 

మహావీరుడు. నిజంగా నీకు రాముడిని ఎదురించే శకి త్ ఉంటే నీ దగగ్రునన్ కింకరులని పంపించడం కాదు, నువేవ్ సవ్యంగా బయలుదేరు. నువువ్ వచిచ్ 

దండకారణయ్ంలో రాకష్సులకి కంటకంగా ఉనన్ ఆ రాముడిని సంహరించు. నువువ్ రాముడిని చంపడానికి వెళళ్కపోతే, నీ ఎదురుగుండా నేను నా ణాలని 

వదిలేసాత్ను. అసత్మానం నా దగగ్రికి వచిచ్, నేను వాడిని వీడిని చంపాను అంటావేంటి, అవనీన్ ఒటిట్దే, నువువ్ శూరుడివి కాదు. రాముడు మహావీరుడని చెపాప్ను కదా, 

వెంటనే లేచి ఎకక్డికనాన్ పారిపో" అని పలికింది. 



 

 

 

కర దూషణులను సీతారామల ణులపెకి ఉసిగొలిప్న సూరప్ణక 

 



ఈ మాటలు వినన్ ఖరుడికి ఎకక్డలేని ఉ షం వచిచ్ "నేను ఇపుప్డే బయలుదేరతాను, నా ఎదుట యుదధ్ంలో దేవేం డే నిలబడాడ్  సంహరిసాత్ను. మృతుయ్దేవతకి 

మృతుయ్వుని నేను. నేను కాని యుదాధ్ నికి వెళితే, నా ముందు నిలబడగలిగే వాడు అంటూ ఎవడూ ఉండడు" అని పలికి, 14,000 మంది రాకష్సులతో కలిసి 

రామల ణుల మీదకి యుదాధ్ నికి బయలుదేరాడు. 

 

ఆ ఖరుడు బంగారంతో చెయయ్బడడ్  రథం ఎకిక్ బయలుదేరాడు. అపుప్డు గాడిద రంగులో ఉనన్టువంటి మేఘాలు ఆకాశంలో వచిచ్ ఎరర్టి నీటిని వరిష్ంచాయి, 

ఆయన రథానిన్ నడుపుతునన్ గు లు చాలా సమతలంగా ఉనన్టువంటి ఆ దారిలో తొ పడి, ముందుకి పడిపోయి, పెకి లేచి నడిచాయి. ఆకాశంలో సూరుయ్డి 

చుటూట్  నలుపు-ఎరుపు రంగుల వలయం ఏరప్డింది. ఒక గర్దద్  ఎగురుతూ వచిచ్ ఆయన ధవ్జం మీద వాలి వెళిళ్పోయింది. దికుక్లనీన్ అకారణంగా చీకటితో 

నిండిపోయాయి. నకక్లు నోటోల్ నుండి అగిన్ని కకుక్తూ, ఎదురుగా వచిచ్ పెదద్గా ఏడిచాయి. ఇనిన్ దుశశ్కునాలు ఎదురొచిచ్నా, ఆ ఖరుడు వాటిని లెకక్పెటట్కుండా 

ముందుకి వెళాళ్డు. ఆ ఖరుడి చుటూట్  12 మంది రాకష్స సేనానులు నిలుచ్నాన్రు. వాడితోపాటు దూషణుడు, శిరసుక్డు, పర్మాథి, సూథ్ లాకుష్డు, మహాకపాలుడు 

మొదలైన భయంకరమెన రాకష్సులు కూడా బయలుదేరారు. 

 

అటుపకక్ రాముని ఆశర్మంలో, పకుష్లు చితర్విచితర్మెన కూతలు కూసుత్ నాన్యి, భూమి ఒకక్సారి కంపించింది, అలా కంపించడం వలన బంగారు పిడి కలిగిన 

ధనసుస్ ఎగిరి ఎగిరి పడుతోంది, బాణముల చుటూట్  ధూమం ఆవరించింది. అపుప్డు రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! నిషాక్రణంగా పరణ్శాలలో ఉనన్ ధనుసుస్ 

భూమి కంపించేసరికి ఎగిరి ఎగిరి పడుతోంది, అలాగే బాణముల చుటూట్  ధూమం ఆవహిసోత్ ంది, అంటే గొపప్ యుదధ్ం వసోత్ ందని ధనురాబ్ణములు 

ఆనందపడుతునాన్యి. దూరంగా పకిష్ కూసోత్ంది అంటే, ఈ యుదధ్ంలో జయాపజయాలు దెవనిరణ్యాలు. నా ఎడమ భుజం అదురుతోంది కనుక, ఖచిఛ్తంగా మనం 

గెలుసాత్మని అనుకుంటునాన్ను. 

 

 

 



తసామ్త్ గృహీతావ్ వెదేహీం శర పాణిః ధనుర్ ధరః | 

గుహాం ఆశర్య శెలౖసయ్ దురాగ్ ం పాదప సంకులాం || 

అందుకని ల ణా నువువ్ వెంటనే ధనురాబ్ణములని పటుట్ కొని, సీతని తీసుకొని, ఎవరు చూసినా కూడా కనపడనంతగా చెటల్తో కపప్బడిన ఒక పరవ్త గుహలోకి 

వెళిళ్పో. నేను యుదధ్ం చేసాత్ను. నువువ్ నాతో 'సీతమమ్ని తీసుకొని లోపలికి వెళిళ్పో' అనే మాటలు చెపప్మాకు. నువువ్ యుదధ్ం చెయయ్లేవు అని కాదు, నువువ్ ఒకక్డివే 

వీళళ్ని చంపగలవు, కాని వీళళ్తో యుదధ్ం చెయాయ్లని నేను కోరుకుంటునాన్ను, అంతేకాని నినున్ తకుక్వ చేసి చూడడం లేడు. నేను చెపిప్ంది విని తొందరగా సీతని 

తీసుకొని వెళిళ్పో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ని తీసుకొని ల ణుడు ఒక పరవ్త గుహలోకి వెళాళ్డు. ధంతో కోదండానిన్ పటుట్ కొని ఉనన్ రాముడిని చూసేత్, ఆనాడు పినాకిని అనే ధనుసుస్ని 

పటుట్ కొని దకష్ యజాఞ్ నిన్ ధవ్ంసం చేయుటకు నిలబడడ్  రు డెన శివుడిలా ఉనాన్డని వాలీమ్కి మహరిష్ చెపాప్రు. ఆశర్మానికి వచిచ్న ఖరుడు తన సెనౖయ్ంతో రాముడిని 

చుటుట్ ముటాట్ డు. మధయ్లో రాముడు ఒకక్డే ఉనాన్డు, రాముడి చుటూట్  14,000 మంది రాకష్సులు నిలబడాడ్ రు. అపుప్డు వారు రాముడి మీద బాణాలు, శూలాలు, 

గదలు మొదలైనవి విసిరారు. వాటి దెబబ్లకి రాముడి ఒళళ్ంతా నెతుత్ రోడింది. నదీ పర్వాహం వచిచ్ కలిసిపోతునపుప్డు సముదర్ం ఎలా సంతోషంగా ఉంటుందో, పెదద్  

వరష్ం పడుతునన్పుప్డు ఎతెన పర్దేశానికి వెళిళ్ ఆబోతు ఎలా నిలబడుతుందో అలా రాముడు, ఆ బాణ పర్వాహానిన్ సీవ్కరిసూత్  నిలబడాడ్ డు. రాముడు ఒకక్సారి తన 

ధనుసుస్ని తీసి మండలాకారంగా తిపిప్ ఆ రాకష్సుల మీద బాణ పర్యోగం చేశాడు. ఎపుప్డు ఆ అకష్యబాణ తూణీరంలో నుండి బాణం తీశాడో, ఎపుప్డు ఆ బాణానిన్ 

తన ధనుసుస్కి సంధించాడో, ఎపుప్డు గురి చూసి ఆ బాణానిన్ విడిచిపెటాట్ డో ఎవరూ చూడలేదు, అంత వేగంగా బాణ పర్యోగం చేశాడు. రాముడు ఒకక్డు నేల మీద 

నుండి యుదధ్ం చేసుత్ ంటే, దారుణంగా 14,000 మంది రాకష్సులు రథాలలో ఉండి రాముడితో యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రని ఆకాశంలో దేవతలు, మునులు నిలబడి 

రాముడికి విజయం చేకూరాలని ఆశీరవ్దించారు. ఆ యుదాధ్ నికి దికుక్లనీన్ కదిలిపోతునాన్యి, పరవ్తాలు పర్కంపించాయి, వన దేవతలు వనానిన్ విడిచి 

పారిపోయారు, రమృగాలు దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాయి. రాముడి బాణ పరంపరకి ఏనుగుల తొండాలు తెగిపోయాయి, గు ల పాదములు రాలిపోయాయి, 

రాకష్సుల కంఠాలు నేల మీద పడాడ్ యి, కొందరికి భుజాలు, కొందరికి పాదములు తెగిపోయాయి. రాముడు ఏక కాలంలో 13 బాణాలని వింటినారికి తొడిగి 

విడిచిపెటేట్వాడు. అలా ఆ 14,000 మంది రాకష్సులని రాముడు ఒకక్డే సంహరించాడు.  



 

14,000 మంది రాకష్సులతో కలిసి రామల ణుల మీదకి యుదాధ్ నికి 

బయలుదేరిన ఖరుడు 

రామయయ్ ఆదేశముతో సంరకష్ణకొర  ల ణమూరిత్ సీతమమ్ని ఒక 

పరవ్త గుహలోనికి చేరుచ్ట 



దూషణుడు ఆగర్హంతో ఒక పరిఘని పటుట్ కొని రాముడి మీదకి వచాచ్డు, అపుప్డు రాముడు వాడి రెండు చేతులు నరికి ఒక దెబబ్ కొటాట్ డు. రాముడు కొటిట్న దెబబ్కి 

ఆ దూషణుడు ఏనుగు పడిపోయినటుట్  నేల మీద పడి మరణించాడు. ఇంక ఆ యుదధ్రంగంలో ఖరుడు, శిరసుక్డు మాతర్మే మిగిలారు. ఖరుడి ఆజఞ్ మేరకు 

శిరసుక్డు యుదాధ్ నికి వచిచ్ రాముడి చేతిలో మరణించాడు. 

 

అపుప్డు ఖరుడు రాముడితో భయంకరమెన యుదధ్ం చేశాడు. రాముడు వింటినారిలో బాణం తొడుగుతుంటే, ఆ ఖరుడు అపారమెన వేగంతో తన రథంలో వచిచ్ 

రాముడి పిడికిలి మీద కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి వింటినారి తెగిపోయి ఆ ధనుసుస్ విరిగిపోయింది. అపుప్డా ఖరుడు అమితమెన వేగంతో రాముడి గుండెల మీద బాణాలని 

వేసేసరికి, ఆయన కవచం పిటిల్పోయి కింద పడిపోయింది. అపుప్డాయన రాముడి గుండెల మీద బాణాలతో కొటాట్ డు, ఆ దెబబ్లకి పరవ్తాల నుండి సెలయేళుళ్ 

పారినటుట్ , రాముడి గుండెల నుండి రక త్ం కారింది. 

 

అపుప్డు రాముడు పకక్నే ఉనన్ అగసత్య్ మహరిష్ పర్సాదమెన విషుణ్  ధనుసుస్ని తీసుకుని ఖరుడితో ఇలా అనాన్డు "వాడు మూడులోకములను పరిపాలించగల 

సమరుధ్ డెనా, పాపకరమ్లను చేసుత్ నన్వాడు మాతర్ం బతకడు. లోకానికి విరుదధ్మెన పనులు చేసూత్  బతికేవాడికి కొంతకాలం లోకము తలవంచి ఉండవచుచ్, కాని వాళళ్కి 

ఒకసారి అవకాసం వసేత్, పదిమందిలో ఒకక్తెత్ వెళిళ్పోతునన్ పాము కనబడితే అందరూ కరర్లతో కొటిట్  చంపినటుట్ , అందరూ కలిసి అటువంటివాడిని చంపేసాత్రు. 

ఎకక్డో పరణ్శాలలోల్  కూరుచ్ని తపసుస్ చేసుకునే ఋషుల మీద నీకు ఎందుకు ఆగర్హం, వాళళ్ని ఎందుకు బాధ పెటాట్ వు. వాళళ్ని బాధ పెటిట్న ఫలితానిన్ నువువ్ ఇపుప్డు 

అనుభవిసాత్ వు. ఏ ఋతువులో ఏ పువువ్ పుయాయ్లో, ఆ ఋతువులో ఆ పువువ్ పూసుత్ ంది. అలా పాపము యొకక్ ఫలితానిన్ ఎపుప్డు ఇవావ్లో పరమేశవ్రుడికి తెలుసు, 

ఆయన ఇవవ్డం సిదధ్ం చేసిననాడు ఆ ఫలానిన్ అనుభవించాలి. ఏ భూమిని నువువ్ ఇంతకాలం బాధ పెటాట్ వో, ఆ భూమి ఈనాడు నీ ఒంటోల్ నుండి కారే వేడి నెతుత్ రు 

తాగుతుంది. నువువ్ ఇంతకాలం చేసిన పాపాలకి ఫలితంగా నీ కుతుత్ కని తీసేసుత్ నాన్ను" అనాన్డు. 

 

 

 



 

ఒక గంటా పనెన్ండు నిమిషాలలో రామచందర్మూరిత్ ఒకక్రే 

14,000 మంది రాకష్సులని సంహరించుట 

పూరణ్చం డిలా వెలిగిపోతునన్ ముఖంతో సీతమమ్ రాముడిని చేరుట 



ఆ మాటలకి ఆగర్హించిన ఖరుడు యమపాశం లాంటి ఒక అదుభ్తమెన గదని రాముడి మీదకి వేశాడు. ఆ గద దారిలో అడొడ్చిచ్న చెటల్ని కాలుచ్కుంటూ రాముడి 

మీదకి దూసుకువచిచ్ంది. అపుప్డు రాముడు ఏకకాలంలో కొనిన్ బాణములను పర్యోగించగా, ఆ గద మారగ్మధయ్లోనే తుతుత్ నియలు అయిపోయింది. తరువాత 

రాముడు వేసిన బాణాలకి ఆ ఖరుడి ధవ్జం, గు లు, సారధి పడిపోయారు. ఆ బాణాలు ఖరుడి గుండెలోల్  దిగేసరికి, ఆయన గుండెలోల్  నుండి నెతుత్ రు ఏరులై 

పర్వహించింది. ఇక తాను చనిపోతాననన్ ఆ శంతో, అకక్డ ఉనన్ ఒక పెదద్  సాలవృకాష్నిన్ పెరికించి, దానిన్ రాముడి మీద వెయయ్బోగా, రాముడు ఆ చెటుట్ ని నారాచ 

బాణములతో ముకక్లు చేశాడు. అపుప్డా ఖరుడు రాముడి మీద పడబోగా, ఆయన బాణం పెటిట్  కొటట్గానే, ఖరుడు భూమి మీద పడి మరణించాడు. 

అరథ్ అధిక ముహూరేత్న రామేణ నిశితెఃౖ శరెఃౖ | 

చతుర్ దశ సహ ణి రకాష్స్ం కామ రూపిణాం | 

ఖర దూషణ ముఖాయ్నాం నిహతాని మహామృధే || 

రాముడు ఆ 14,000 మంది రాకష్సులని ఒక గంటా 12 నిమిషాలోల్  సంహరించాడు. ఆయన తిరిగి వెనకిక్ వసుత్ ంటే పెనుండి పుషప్వృషిట్  కురిసింది. అకక్డునన్ 

ఋషులందరూ ఎంతో సంతోషించారు. అపప్టిదాకా ఏమి జరుగుతోందో అని కంగారుపడుతూ చూసుత్ నన్ సీతమమ్ ఒకక్సారి పరుగుపరుగున వచిచ్ రాముడిని 

ముందునుండి గటిట్గా కౌగలించుకుంది. పూరణ్చం డిలా వెలిగిపోతునన్ ముఖంతో సీతమమ్ రాముడిని పకక్న నుండి, వెనక నుండి, మళీళ్ మళీళ్ కౌగలించుకుంది. 

 

అనన్యయ్ చేసిన శ  సంహారానికి ల ణుడు పొంగిపోయాడు. చం డివంటి ముఖంతో సీతమమ్ కౌగలించుకునేసరికి రాముడు తన కషాట్ నన్ంతా మరిచిపోయాడు. 

అపుప్డు వాళళ్ంతా ఆనందంగా పరణ్శాలలోకి వెళాళ్రు. 

 

రాముడు ఖర దూషణులని సంహరించడానిన్ అకంపనుడు అనే రాకష్సుడు చూసి లంకా పటట్ణానికి చేరుకునాన్డు. అకక్డాయన రావణుడి పాదముల మీద పడి, 

రాముడు ఖర దూషణులను ఎలా సంహరించాడో వివరించాడు. ఆగర్హించిన రావణుడు "అసలు ఆ రాముడు ఎవరు, దండకారణయ్ంలో ఎందుకునాన్డు, వారితో 

ఉనన్ ఆ  పేరేమి, అసలు 14,000 రాకష్సులని రాముడు ఒకక్డే ఎందుకు సంహరించాడు. నాకు కారణం చెపుప్" అనాన్డు. 

  
 



అకంపనుడు వెళిళ్పోయిన తరువాత శూరప్ణఖ లంకా పటట్ణంలోకి పర్వేశించింది. ఇం డి చుటూట్  దేవతలు సభలో కూరుచ్నన్టుట్ , ఆ రావణుడి చుటూట్  మం లు 

కూరొచ్ని ఉనాన్రు. ఆ రావణుడు దేవతల చేత, గంధరువ్ల చేత, యకుష్ల చేత, కింపురుషుల చేత సంహరింపబడడు. ఆ సభలో నోరు తెరుచుకొని ఉనన్ 

రావణాసురుడిని చూసేత్, నోరు తెరిచి మీదకి వసుత్ నన్ యమధరమ్రాజు జాఞ్ పకంవసాత్డు. 

దేవ అసుర విమరేద్షు వజర్ అశని కృత వర్ణం | 

ఐరావత విషాణ అ ః ఉత షట్  కిణ వకష్సం || 

వింశత్ భుజం దశ వం దరశ్నీయ పరిచఛ్దం | 

విశాల వకష్సం వీరం రాజ ల ణ లకిష్తం || 

దేవతలతో అనేకసారుల్  యుదాధ్ లు చెయయ్డం వలన, ఆయన గుండెల మీద ఇం డి వ యుధపు దెబబ్లు ఉనాన్యి. అలాగే ఐరావతం తన దంతాల చేత 

కుమిమ్నపుప్డు తగిలిన గాయాలు కూడా కనబడుతునాన్యి. ఆ రావణాసురుడు 20 చేతులతో, 10 తలకాయలతో, విశాలమెన వకష్సథ్లంతో ఉనన్ మహావీరుడు. ఆ 

రావణుడు రాజులకి ఉండవలసిన లకష్ణాలతో శోభిసుత్ నాన్డు. బాగా కాలిచ్న బంగారపు కుండలములు పెటుట్ కునాన్డు, విశాలమెన భుజాలతో ఉనాన్డు, తెలల్టి పళళ్తో, 

పరవ్తమంటి నోటితో ఉనాన్డు. మహా విషుణ్ వు యొకక్ చకర్ము చేత కొటట్బడడ్పుప్డు తగిలిన దెబబ్లు ఆయన శరీరం మీద ఉనాన్యి, అలాగే మిగిలిన దేవతల 

ఆయుధముల దెబబ్లు వాడి ఒంటి మీద ఉనాన్యి. అంతమంది దేవతల యొకక్ దెబబ్లు తినాన్ ఆయన ఎపుప్డూ కోష్భించలేదు. ఆయన అపుప్డపుప్డు 

సము లని కలయతిపుప్తూ ఉంటాడు. ఆయన పరవ్తాలని విసురుతూ వాయ్యామం చేసేవాడు. కావాలని వెళిళ్ దేవతలతో యుదధ్ం చేసేవాడు. ఎకక్డనాన్ ఎవరెనా 

ధరమ్ మారగ్ంలో ఉంటే, వాళళ్ని హింసిసాత్డు. ఇతరుల భారయ్లని బలవంతంగా తీసుకొని వచిచ్ అనుభవించడం ఆయనకి చాలా ఇషట్ ం. అలాగే ఆయనకి అనేక 

రకములైన అసత్ర్ములను పర్యోగించడం తెలుసు, ఆ అసత్ర్ములను ఉపసంహరించడం కూడా తెలుసు. ఎవరనాన్ యజాఞ్లు చేసుత్ ంటే, తనకునన్ శకి త్తో ఆ యజాఞ్ నిన్ 

ధవ్ంసం చేసేవాడు. ఒకసారి పాతాళంలో ఉనన్ వాసుకిని ఓడించాడు, అలాగే తకష్కుడి భారయ్ను తీసుకొని వచిచ్ తన భారయ్గా పెటుట్ కునాన్డు. లాసంలో కుబేరుడితో 

యుదధ్ం చేసి ఆయన దగగ్ర ఉనన్ పుషప్క విమానానిన్ తెచుచ్కునాన్డు (కుబేరుడు సవ్యంగా రావణుడికి అనన్యయ్. కాకపోతే కుబేరుడు మొదటి భారయ్ కొడుకు, 

రావణుడు రెండవ భారయ్ కొడుకు).  



ఉతత్ర భారతంలో చైతర్రథం అనే అందమెన వనం ఉందని ఎవరో చెబితే, రావణుడు అకక్డికి వెళిళ్, ఇంత అందమెన వనం నాకు లేనపుప్డు ఎవరికీ ఉండకూడదని 

ఆ వనానిన్ నాశనం చేశాడు. అలాగే సవ్రగ్లోకములోని నందన వనానిన్ నాశనం చేశాడు. అపుప్డపుప్డు ఆకాశంలో నిలబడి సూరయ్చం ల గమనానిన్ ఆపుతాడు. 

రావణుడు బర్హమ్దేవుడి కోసం 10,000 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాడు. అనిన్ సంవతస్రములు తపసుస్ చేసినా బర్హమ్దేవుడు పర్తయ్కష్ం అవవ్కపోయేసరికి తన పది 

తలకాయలు నరికి అగిన్లో వేశాడు. అపుప్డు బర్హమ్దేవుడు పర్సనన్మె ఏమి కావాలి అని అడుగగా 

దేవ దానవ గంధరవ్ పిశాచ పతగ ఉరగెఃౖ | 

అభయం యసయ్ సం మే మృతుయ్తో మానుషాద్ ఋతే || 

"నేను పాముల చేత, యకుష్ల చేత, గంధరువ్ల చేత, కినెన్రుల చేత, కింపురుషుల చేత, ఎవవ్రి చేత నాకు మరణం కలగకూడదు" అని అడిగాడు, కాని రావణుడు 

మనుషుల చేత మరణించకూడదని అడగలేదు. యజఞ్ములలో దేవతలకి సమరిప్ంచే సోమరసానిన్ ఆయన అపహరించేవాడు. ఎకక్డనాన్ యజఞ్ము పూరత్వబోతుంది 

అనగా, అకక్డికి వచిచ్ ఆ యజాఞ్ నిన్ ధవ్ంసం చెయయ్డం రావణుడికి బాగా ఇషట్ ం. సరవ్కాలములయందు దుషట్  పర్వర త్నతోనే ఉంటాడు. (ఒకసారి రావణుడు లాశ 

పరవ్తానిన్ లేపాలని చూసేత్, పరమశివుడు తన బొటను వేలితో ఆ పరవ్తానిన్ కిందకి తొకాక్డు. అపుప్డు రావణుడి రెండు చేతులూ ఆ పరవ్తం కిందనే ఉండడంచేత 

రావణుడు గటిట్గా అరిచాడు. ములోల్ కాలని భయకంపితులని చేసేవిధంగా అరిచాడు కనుక (రవం చేశాడు కనుక) ఆయనని రావణ అని పిలిచారు. 

రావణం సరవ్ భూతానాం సరవ్ లోక భయావహం |  

రాకష్సీ తరం రం సా దదరశ్ మహాబలం || 

రావణాసురుడు సరవ్ లోకములకు, సరవ్ ణులకు భయంకరుడు. అలాంటి రావణుడు మం ల చేత పరివేషిట్తుడె ఉండగా, శూరప్ణఖ భయపడుతూ ఆయన 

దగగ్రికి వెళిళ్ "నువువ్ ఎపుప్డూ మయ్మెన భోగములని అనుభవిసూత్  ఉంటావు. కామమునకు ధమునకు వశపడిపోయావు. నీకు రాజయ్పాలనం మీద ఇషట్ ం లేదు, 

సరెనౖ గూఢచారులని నియమించుకోలేదు. నీ రాజయ్ంలో ఏమి జరుగుతుందో నీకు తెలియడం లేదు. సమ్శానంలో ఉనన్ అగిన్ని ఎవరూ ముటుట్ కోనటుట్ , సింహాసనం 

మీద కూరుచ్నన్ నీలాంటి వాడిని చూసి పర్జలు దగగ్రకి రారు. నీ గూఢచారులు ఎకక్డ ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోరా?, తెలుసుకునాన్ నీకు వచిచ్ చెపప్రా?, చెపిప్నా 

నువువ్ బాధపడవా?. రోజురోజుకి నీ శ వులు పెరిగిపోతునాన్రు, నువువ్ మాతర్ం కామంతో కళుళ్ మూసుకుని ఉండిపోయావు. ఒకసారి కాని నువువ్ రాజయ్భర్షుట్ డివి 

అయాయ్వంటే, అవకాసం దొరికిందని పర్జలు నినున్ కొటిట్  చంపుతారు. నీ కీరి త్ అంతా సముదర్ంలో ఉనన్ పరవ్తంలా, పర్కాశించడం మానేసుత్ ంది. 



నువువ్ దండకారణయ్ంలో మునులని హింసించమని 14,000 మంది రాకష్సులని పెటాట్ వు. కాని, ఒకక్ రాముడు భూమి మీద నిలబడి ఇంతమందిని చంపేశాడు. ఇవనీన్ 

తెలుసుకోకుండా నీ ఇషట్ ం వచిచ్నటుట్  నువువ్ పర్వరి త్సుత్ నాన్వు, కొదిద్కాలంలోనే నీ పతనం రంభమవుతుంది" అని పలికింది. శూరప్ణఖ మాటలు వినన్ రావణుడు 

"అసలు ఆ రాముడు ఎవరు? అరణాయ్నికి ఎందుకొచాచ్డు? ఆయన దగగ్ర ఉండేటటువంటి ఆయుధములు ఏమిటి? రాకష్సులని ఎందుకు చంపాడు? నీ ముకుక్ 

చెవులను ఎవరు కోశారు? నువువ్ చూసింది చూసినటుట్  నాకు చెపుప్" అనాన్డు. 

దీర ఘ్బాహుః విశాలాకష్ః చీర కృషణ్ అజిన అంబరః | 

కందరప్ సమ రూపః చ రామో దశరథ ఆతమ్జః || 

అపుప్డా శూరప్ణఖ "రాముడు పెదద్  పెదద్  చేతులతో, విశాలమెన కనున్లతో, మునులలాగ నార చీర, కృషాణ్ జినం వేసుకొని, మనమ్ధుడిలా అందమెన రూపంతో 

ఉంటాడు. ఆయన దశరథ మహారాజు పెదద్  కుమారుడు. దేవేం డు పటుట్ కునన్టుట్  ధనుసుస్ని పటుట్ కొని, నారాచ బాణములను సంధిసేత్, అవి నోరు తెరుచుకొని 

విషం కకుక్తూ వసుత్ నన్ మహా సరాప్లలాగ ఉంటాయి. రాముడు 14,000 మంది రాకష్సులని చంపుతునన్పుప్డు నేను అకక్డే ఉనాన్ను. చంపినవాడు రాముడని నాకు 

తెలుసు, కాని రాముడు బాణం ఎపుప్డు తీశాడో, వింటినారికి ఎపుప్డు తొడిగాడో, ఎపుప్డు గురిచూసి వదిలాడో నేను చూడలేదు. కాని రాకష్సుల తలకాయలు టకటక 

తెగిపోవడం నేను చూశాను. రాముడు అంత తీవర్మెన వేగంతో బాణ పర్యోగం చేసాత్డు. రాముడితో గుణములయందు, తేజసుస్యందు సమానమెనవాడు ఆయన 

తముమ్డు ల ణుడు ఉనాన్డు. 

రామసయ్ దకిష్ణే బాహుః నితయ్ం ణో బహిః చరః | 

ఆ ల ణుడు రాముడికి కుడి భుజంలా, బయట తిరుగుతునన్ ణంలా సరవ్కాలములయందు రాముడిని రకిష్సూత్  ఉంటాడు.  

 

రాముడి భారయ్ పేరు సీత, ఆమె పూరణ్ చందర్బింబంలా ఉంటుంది. విశాలమెన నేతర్ములు కలిగి ఉంటుంది. నిరంతరం రాముడిని అపారమెన మతో సేవిసూత్  

ఉంటుంది. ఆమె నలల్టి జుటుట్ తో ఉంటుంది, అందమెన ముకుక్తో, అందమెన సవ్రూపంతో ఉంటుంది, ఎంతో కాంతివంతంగా ఉంటుంది, ఆవిడ సాకాష్తుత్  ఇంకొక 

లUలా ఉంటుంది. కాలిచ్ తీసిన బంగారంలా ఆవిడ శరీరం ఉంటుంది, ఎరర్టి రక త్ం లోపలినుండి కనబడుతునన్టువంటి తెలల్టి గోళళ్తో ఉంటుంది, పదమ్ంలాంటి 

ముఖంతో, సనన్టి నడుముతో ఉంటుంది.  



 

 
 

సూరఫ్నక సీతారామల ణులపె పర్తీకారము తీరుచ్కొనుటకు రావణుడిని శరణువేడుట 



సీత గంధరువ్లకి, యకుష్లకి, కినెన్రులకి, దానవులకి చెందినదికాదు, ఆమె నరకాంత. కాని ఈ భూమండలంలో నేను ఇపప్టివరకూ అటువంటి సౌందరయ్రాశిని 

చూడలేదు. సీత ఎవరిని గాఢలింగనం చేసుకుంటుందో, ఎవడు సీతకి భర త్ అని అనిపించుకుంటాడో, వాడే మూడు లోకములలో ఉనన్ ఐశవ్రాయ్నిన్ పొందినవాడు, 

వాడు ఇం డితో సమానమెన కీరి త్ని గడించినవాడు. నాకు ఆ సీతని చూడగానే, ఈమె మా అనన్యయ్కి భారయ్ అయితే ఎంత బాగుంటుందో అనిపించింది. అందుకని 

నేను సీతని తేవడానికి పర్యతిన్సేత్, ఆ ల ణుడు నా ముకుక్ చెవులు కోసేశాడు అనన్యాయ్. నువువ్ కాని సీతని చూసేత్, మనమ్ధ బాణాలకి వసుడవయిపోతావు. 

నిజంగా నీకు సీతని భారయ్ను చేసుకోవాలని ఉంటే, ఇంక ఆలోచించకుండ వెంటనే బయలుదేరు. నువువ్ సీతని నీదిగా అనుభవించు, అడొడ్చిచ్న రాముడిని 

సంహరించు" అని పలికింది. 

 

శూరప్ణఖ మాటలు వినన్ రావణుడు తన చుటూట్  కూరుచ్నన్ మం ల వంక చూసి "ఇక మీరు బయలుదేరండి" అనాన్డు. అందరూ వెళిళ్పోయాక రావణుడు 

నిశశ్బధ్ంగా వాహనశాలకి వెళిళ్ సారధిని పిలిచి ఉతత్మమెన రథానిన్ సిదధ్ం చెయయ్మనాన్డు. అపుప్డు రావణుడు బంగారంతో చెయయ్బడడ్ , పిశాచాల వంటి ముఖాలు 

ఉనన్ గాడిదలు కటిట్న రథానిన్ ఎకిక్ సముదర్ మారగ్ం మీదుగా పయనమయాయ్డు. అలా వెళుతుండగా ఆయనకి ఒక పెదద్  వట వృకష్ం కనబడింది. (తన తలిల్ అయిన 

వినతకి దాసయ్ విముకి త్ చెయయ్డానికని, గరుకమ్ంతుడు అమృతం తేవడానికి బయలుదేరేముందు తన తం  అయిన కశయ్పుడిని అడిగాడు, నేను పర్యాణం 

చేసేటపుప్డు ఆకలి వేసుత్ ంది కదా, అపుప్డు ఆహారం ఎకక్డ దొరుకుతుంది అని. అపుప్డా కశయ్పుడు "నువువ్ హిమాలయ పరవ్తాలకి దగగ్రగా వెళుతునన్పుప్డు ఒక 

పెదద్  సరోవరం కనబడుతుంది, ఆ సరోవరం ఒడుడ్ న రెండు గజకచఛ్పాలు కొటుట్ కుంటూ ఉంటాయి. అవి ఒక తాబేలు ఒక ఏనుగు. పూరవ్కాలంలో, ఒక హమ్ణుడికి 

విభాసుడు, సుపర్తీకుడు అనే ఇదద్రు కుమారులు ఉనాన్రు. ఆ హమ్ణుడు మరణించిన కొంత కాలానికి ఆ అనన్దముమ్ల మధయ్ ఆసిత్ పంపకాలలో తేడాలు వచిచ్, 

ఒకరిని ఒకరు శపించుకునాన్రు. విభాసుడు సుపర్తీకుడిని ఒక పెదద్  ఏనుగుగా అవవ్మని, సుపర్తీకుడు విభాసుడిని ఒక పెదద్  తాబేలుగా అవవ్మని శపించుకునాన్రు. 

ఆ తాబేలు చుటుట్ కొలత 10 యోజనములు, మందం 3 యోజనములు ఉంటుంది. ఆ ఏనుగు 6 యోజనముల ఎతుత్ , 12 యోజనముల పొడువు ఉంటుంది. ఏనుగు 

తాబేలుని బయటకి లాగాలని చూసుత్ ంటుంది, తాబేలేమో ఏనుగుని నీళళ్లోల్ కి లాగెయాయ్లని చూసుత్ ంది, అవి అలా కొనిన్ వేల సంవతస్రముల నుండి కొటుట్ కుంటూ 

ఉనాన్యి. అవి అలా కొటుట్ కుంటూ ఉండడం వలన ఆ చుటుట్ పకక్ల ఎవరూ ఉండడంలేదు. కనుక ఆకలి వేసేత్ ఆ రెండిటినీ తినేసెయియ్" అని కశయ్ప పర్జాపతి 

అనాన్డు.  



గరుకమ్ంతుడు సరే అని బయలుదేరాడు, అలా వెళుతూ వెళుతూ ఆ ఏనుగుని, తాబేలుని చూశాడు. ఆ రెండింటినీ తన కాలి గోళళ్తో పెకి ఎతిత్, నయ్ ధం అనే 

మహావృకష్ం యొకక్ కొమమ్ మీద ఆ రెండిటినీ పెటాట్ డు. ఆ గజకచఛ్పాల బరువుకి ఆ కొమమ్ విరిగిపోతుండగా, గరుకమ్ంతుడు తన ముకుక్తో ఆ కొమమ్ని పెకి ఎతిత్ ఒక 

భదర్మెన సాథ్ నానికి చేరాచ్డు. తరువాత ఆ గజకచఛ్పాలని ఒక పరవ్తం మీద పెటుట్ కొని తినేశాడు. ఆ తరువాత ఇం డి దగగ్రికి వెళిళ్ అమృతానిన్ తెచిచ్ వినతని 

దాసయ్ం నుండి విముకుత్రాలిని చేశాడు. ఆనాడు గరుకమ్ంతుడు ఆ గజకచఛ్పాలని పెటిట్నది ఈ వృకష్ం మీదనే). రావణుడు ఆ నయ్ ధం అనే వృకాష్నిన్ చూసి, కిందకి 

దిగి చుటూట్ త చూసేసరికి, ఆయనకి ఒక తాపస ఆశర్మం కనబడింది. అపుప్డాయన ఆ ఆశర్మంలోకి వెళిళ్ చూడగా, అందులో నారచీర కటుట్ కొని, జటలు వేసుకొని, 

నియమముతో ఆహారానిన్ తింటునన్టువంటివాడె, ఒకపుప్డు రాకష్సుడెనటువంటి మారీచుడు కనబడాడ్ డు. అపుప్డా రావణాసురుడు "ఓ మారీచా! నేను ఇపుప్డు 

చాలా కషట్ ంలో ఉనాన్ను. నీవంటి మహాతుమ్డు కాకపోతే నాకు ఎవరు ఉపకారం చేసాత్రు. నువువ్ నాకు తపప్కుండా ఉపకారం చెయాయ్లి. నీకు తెలుసు కదా, 

జనసాథ్ నంలో 14,000 రాకష్సులను నియమించి మునుల యొకక్ ధరామ్లిన్, యజాఞ్ లని నాశనం చెయయ్మని చెపాప్ను.  నేను చెపిప్న పనులని వారు ఎంతో శర్దాధ్  

భకుత్ లతో ఆచరిసుత్ ండగా ఎకక్డినుంచో రాముడు వచిచ్ ఖరుడిని, దూషనుడిని, శిరసుక్డిని, మహాకపాలుడిని మరియు 14,000 రాకష్సులను ఒకక్డే చంపేశాడు. నా 

మనసుస్కి ఎంత బాధగా ఉందో తెలుసా. రాముడు కరక్శుడు, తీకష్ణ్ సవ్భావం ఉనన్వాడు, మూరుఖ్ డు, లుబుధ్ డు, ఇం యాలని జయించనివాడు, ధరామ్నిన్ 

విడిచిపెటిట్నవాడు, అనిన్ ణులను భయపెటేట్వాడు, దశరథుడికి అసహయ్ం వేసి రాముడిని అరణాయ్లకి వెళళ్గొటాట్ డు, అందుకని నేను రాముడిని బాధపెటాట్ లని 

అనుకుంటునాన్ను. ఏ పాపం ఎరుగని పిచిచ్ తలిల్ నా చెలిల్ శూరప్ణఖ ముకుక్ చెవులు కోసేశాడు. ననున్ ఇంత బాధపెటిట్న రాముడిని బాధపెటట్డానికి ఆయన భారయ్ 

అయిన సీతని అపహరించి తీసుకొదాద్ మని అనుకుంటునాన్ను. రాముడితో యుదధ్ం చేసి సీతని తీసుకురావడమనేది చాలా కషట్ ంతో కూడుకునన్ పని, అందుకని ఏ 

యుదధ్మూ చెయయ్కుండా పని జరిగిపోయే ఉపాయం ఒకటి నేను ఆలోచించాను. ఇపుప్డది నీకు చెబుతాను విను. నీకు సమసత్ మాయలు తెలుసు కనుక, నువువ్ 

బంగారు లేడిగా మారిపో. నీ ఒంటిమీద వెండి చుకక్లు ఉండాలి, ఇంతకుముందు ఎవవ్రూ చూడని కొముమ్లు ఉండాలి. నువువ్ సీత కంటపడేటటుట్ గా ఆశర్మంలో 

పరిగెతుత్ , అటూ ఇటూ ఆడు. అపుప్డు సీత నినున్ చూసి, ఆ మృగం కావాలి అని అడుగుతుంది. సీత కోరిక తీరచ్డం కోసం రాముడు నీ వెనకాల వసాత్డు, అపుప్డు 

నువువ్ అదృశయ్మవుతూ కనబడుతూ రాముడిని చాలా దూరం తీసుకుపో, అలా కొంత దూరం వెళాళ్క హా! సీత, హా! ల ణా అని రాముడి కంఠంతో అరువు. రాముడికి 

కషట్ ం వచిచ్ందనుకొని సీత ల ణుడిని పంపిసుత్ ంది. అపుప్డు నేను వెళిళ్ సీతని, రాహువు చం డిని ఎతుత్ కొచిచ్నటుట్  ఎతుత్ కొసాత్ను. అందుకని నువువ్ బంగారు జింకగా 

మారిపో" అనాన్డు. 



ఈ మాటలు వినన్ మారీచుడు, దేవతలు కనురెపప్ వెయయ్కుండా ఎలా నిలుచుంటారో అలా నిలుచుండిపోయాడు. శవం నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అలా 

నిలబడాడ్ డు. తరువాత ఆయన అనాన్డు 

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం య వాదినః | 

అ యసయ్ చ పథయ్సయ్ వకాత్  తా చ దురల్భః || 

"రావణా! మన మనసుస్కి ఇషట్మయేయ్టటుట్  మాటాల్ డేవారు చాలామంది దొరుకుతారు, కాని వారు మనలిన్ అభుయ్నన్తి వెపుకి నడిపించేటటుట్ గా మాటాల్ డేవారు కాదు. 

కొంతమంది మాటాల్ డితే అ యంగా మాటాల్ డినటుట్  ఉంటుంది, కాని ఆ మాటలలో అవతలివారి అభుయ్నన్తిని గూరిచ్న మాటలు ఉంటాయి. అలా మనకి మంచి 

చెపేప్వాడు దొరకడు, ఒకవేళ అలాంటివాడు దొరికినా వినేవాడు దొరకడు. నీకు ఎవరో గూఢచారులు చెబితే రాముడి గురించి వినాన్వు. ఆ గూఢచారి పరమ 

దురామ్రుగ్ డు, నీ మీద కకష్కటిట్  నీ ణములు తియాయ్లని చూసుత్ నాన్డు. అందుకని నీకు అనీన్ అసతయ్ములు చెపాప్డు. నువువ్ ఇపప్టిదాకా రాముడి గురించి 

చెపిప్నవనీన్ అబదాధ్ లు. రాముడు మహా ధరామ్తుమ్డు, మహేం డికి, వరుణుడికి ఎటువంటి పరాకర్మము ఉంటుందో రాముడికి అలాంటి పరాకర్మము ఉంది. 

అందరూ వచిచ్ రాజయ్ం తీసుకో అని అడిగినా, తన తం ని సతయ్మునందు నిలబెటట్డం కోసమని రాముడు అరణాయ్లకి వచాచ్డు. నీ మాటలు వింటుంటే నాకు ఒక 

అనుమానము వసుత్ ంది, సీతమమ్ మానవ  కాదు, నినున్ చంపడానికని, రాకష్స కులానిన్ నాశనం చెయయ్డానికని భూమిమీదకి వచిచ్న దేవతా . నీకు పుటిట్న ఈ 

నీచమెన కోరిక వలన నువువ్ నశించిపోతావు, నీతోపాటుగా లంకా పటట్ణం నశించిపోతుంది, రాకష్సులందరూ భూమిమీద పడి నశించిపోతారు. నీకు ఎవరో అబదాధ్ లు 

చెపాప్రు, ఆ మాటలు విని అనీన్ నీకు తెలుసనుకొని ఆ మాటలు ఇంకొకరికి చెబుతునాన్వు. నువువ్ రాజువి, ఇంత చపలబుదిధ్తో ఉండకూడదు. 

రామో విగర్హవాన్ ధరమ్ః సాధుః సతయ్ పరాకర్మః | 

రాజా సరవ్సయ్ లోకసయ్ దేవానాం ఇవ వాసవః || 

పర్పంచంలో ఉనన్ ధరామ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ ఒకచోట పోసి, దానికి ణం పోసేత్, ఆయనే రాముడు. సతయ్మే పరాకర్మముగా కలిగినవాడు. రాముడు ఈ 

లోకములనిన్టికి రాజు. అటువంటి రాముడి జోలికి వెళితే నువువ్ నాశనమయిపోతావు. నీకు తెలియక సీతమమ్ని తీసుకొసాత్ను అంటునాన్వు, ఆమె బూది కపిప్న నిపుప్, 

తన తేజసుస్తో తనని రకిష్ంచుకోగలదు. ఆమె కారణజనుమ్రాలు. రాముడి యొకక్ కోదండం నీడలో రకిష్ంపబడుతునన్ సీతమమ్ని అపహరించి తేవడం నీ తరం కాదు 

రావణ! ఆవిడని అపహరించడానికి నీ శకి త్ సరిపోదు. 



 

 

 
 

సీతాపహరణము వదద్ని రావణుడికి చెపుత్నన్ మారీచుడు 

 



జీవితం చ సుఖం చైవ రాజయ్ం చైవ సుదురల్భం | 

యత్ ఇచఛ్సి చిరం భోకుత్ ం మా కృథా రామ వి యం || 

నీకు రాజయ్ం ఉంది, నినున్ కామించన భారయ్లు కొనిన్ వేల మంది ఉనాన్రు. వాళళ్తో నువువ్ హాయిగా జీవితానిన్ గడపాలి అనుకుంటే, రాముడి పటల్  అ యానిన్ 

మాతర్ం చెయయ్కు. నీకు ఒక విషయం చెబుతాను గురుత్ పెటుట్ కో, నేను కూడా ఒకపుప్డు నీలాగే విరర్వీగాను. ఆ రోజులోల్  నేను నలల్టి శరీరముతో ఉండి, బంగారు 

కుండలాలు పెటుట్ కొని, వర గరవ్ంతో మదించి ఉండేవాడిని. ఆ సమయంలో విశావ్మి డంతటివాడు యాగము చేసుత్ ంటే, నేను ఆ యాగానిన్ ధవ్ంసం చేశాను. 

అపుప్డు విశావ్మి డు అయోధయ్ నుండి రాముడిని, ల ణుడిని తీసుకొచాచ్డు. అపుప్డు వాళిళ్దద్రూ యాగము చుటూట్  తిరుగుతూ ఆ యాగానిన్ రకిష్సుత్ నాన్రు. 

యాగము చివరికి వచాచ్క ఆ యాగానిన్ ధవ్ంసం చెయాయ్లనుకొని నేను ఆకాశ మారగ్ంలో వచిచ్ చూశాను. ఇపుప్డు నీకెంత పొగరుందో, అపుప్డు నాకంత పొగరుండేది. 

అజాత వయ్ంజనః మాన్ బాలః శాయ్మః శుభేకష్ణః | 

ఏక వసత్ర్ ధరో ధనీవ్ శిఖీ కనక మాలయా || 

నేను కిందకి చూసేసరికి, మెడలో ఒక బంగారు గొలుసు వేసుకుని, మీసాలు సరిగాగ్  రాని, పదమ్ములవంటి కనున్లునన్, ఒకక్ వసత్ర్ం కటుట్ కుని, చేతిలో కోదండం 

పటుట్ కొని, పిలక పెటుట్ కొని ఉనన్వాడిని చూశాను. విశావ్మి డు వెళిళ్ ఈ పిలల్వాడినా తీసుకొచిచ్ంది, వీడా ననున్ చంపేవాడు అని, నువువ్ ఇపుప్డు ఎలా అనుకునాన్వో 

నేను కూడా అపుప్డు అలానే అనుకునాన్ను. బాలచం డివంటి ముఖంతో ఉనన్ ఆ రాముడు ననున్ ఏమి చేసాత్డులే అని నేను ఆ యాగ గుండంలో రకాత్నిన్ 

వరిష్ంచాను. అపుప్డు రాముడు ననున్ ఒక బాణం పెటిట్  కొడితే నేను 100 యోజనముల అవతల సముదర్ంలో పడిపోయాను. కొంతకాలానికి నాకు తెలివి వచిచ్ంది. 

అపప్టినుండి నాకు రాముడనాన్, రామబాణం అనాన్ భయం. 

 

పాములునన్ సరోవరంలోకి చేరిన చేపలు ఎలా నశించిపోతాయో, తాను ధరమ్ంగా బతుకుతునాన్, అధరామ్తుమ్డితో సేన్హంపెటుట్ కునన్వాడు కూడా అలానే 

నశించిపోతాడు. అందుకని నీతో సేన్హం పెటుట్ కోవడానికి నాకు భయంగా ఉంది. అసలు నీకు పరుల భారయ్లని తెచుచ్కోవాలనే కోరిక ఏమిటి? నీకు ఉనన్టువంటి 

వేల భారయ్లతో సుఖంగా ఉండలేవా? ఇపప్టిదాకా బాగానే ఉనన్ నీకు ఇటువంటి పాడు బుదిధ్ ఎందుకు కలిగింది? రాముడి జోలికి వెళళ్మాకు నాశనమయిపోతావు. 

 



ఆనాడు రాముడి బాణపు దెబబ్ తినాన్క కొంతకాలానికి నాకు మళిళ్ అహంకారం పుటుట్ కొచిచ్ంది. రాముడు మళిళ్ కనబడడులే అని ఒక పెదద్  మృగ రూపం పొందాను. 

నాకునన్ పాత సేన్హితులిదద్రితో కలిసి తాపసులని చంపి, వారిని భకిష్దాద్ మని మేము బయలుదేరాము. అలా కొనిన్ ఆశర్మాల మీద దాడి చేసి, అకక్డునన్ తాపసులని 

భుజించాము. తరువాత మేము అలా తిరుగుతుండగా నాకు నారచీర కటుట్ కుని, జటలు వేసుకుని, సీతమమ్తో, ల ణుడితో కలిసి కోదండం పటుట్ కుని ఉనన్ రాముడు 

కనిపించాడు. అయితే రాముడు మారిపోయాడు, ఇపుప్డాయన ఒక తాపసి కనుక నేను తినేయయ్చుచ్ అనుకొని, నా సేన్హితులిదద్రిని తస్హించి రాముడి మీదకి 

పంపాను. అపుప్డు రాముడు వాళిళ్దద్రిని రెండు బాణములతో సంహరించాడు. నేను కనపడితే రాముడు ననున్ చంపెసాత్ డని, ఆయనకి కనపడకుండా పారిపోయి 

వచేచ్సాను. అపప్టినుంచీ నాకు నిదర్లో రాముడు కోదండం పటుట్ కొని కనపడుతునాన్డు, నేను ఉలికిక్పడి లేచిపోతుంటాను. అందుకని ఇక చంపడాలు మానేసి, 

నారచీర కటుట్ కుని, శాఖాహారం తింటూ, తపసుస్ చేసుకుంటునాన్ను. 

 

అలా నేను ఏ కందమూలాలో తెచుచ్కుందామని బయటకి వసేత్, పర్తి కొమమ్ మీద, కాయ మీద, గడిడ్పరక మీద, భూమి మీద, నీటి మీద, పర్తీ చోట ననున్ 

చంపడానికి యముడు వచిచ్నటుట్  రాముడు కనపడుతుంటాడు. అందుకని నేను బయటకి కూడా వెళళ్డం లేదు. నాకు ఇపుప్డు కనున్ మూసినా, తెరిచినా రాముడే 

కనపడుతునాన్డు. నాకు అంతా రామమయమె కనపడుతుంటే, నేను ఎవరిని బాధపెటట్ను, ఎవరి జోలికి వెళళ్ను? రావణా! ఇవావ్ళ నా పరిసిథ్తి ఏంటో తెలుసా, నా 

దగగ్రికి ఎవరనాన్ వచిచ్ రథము అని అందామనో, లేకపోతే రతన్ము అని అందామనో, 'ర' అని పలుకగానే, వారు తరువాత 'మ' అంటారేమో అని నేను 

పారిపోతునాన్ను. నీ తీట తీరక యుదధ్ం చేసాత్ను అంటే, యుదధ్ం చేసుకో, నా మాటలు విని నీ కోరిక తీరిపోతే ఎలా వచాచ్వో అలా వెళిళ్పో. ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకటి 

చెయియ్, ఇందులోకి ననున్ మాతర్ం లాగకు. 

 

పర్తీసారి మా చెలిల్ ముకుక్ చెవులు కోసేసాడు అంటునాన్వు కదా, అసలు మీ చెలిల్ ఏమి చేసిందని ఆవిడ ముకుక్ చెవులు కోసేసారో అని మీరెవరనాన్ అడిగార. ఇలా 

అడగకుండా వెళిళ్న ఆ ఖరుడు మరణించాడు. నువువ్ కూడా అదే మారగ్ంలో వెళిళ్పోతునాన్వు. నామాట విని ఇటువంటి పనులు చెయయ్కు" అని మారీచుడు అనాన్డు. 

 



మారీచుడు చెపిప్న మంచి మాటలు తలకి ఎకక్కపోవటం వలన రావణుడు ఇలా అనాన్డు "అనిన్ గొపప్లు చెబుతావేంటి రాముడి గురించి, రాముడు కేవలం ఒక 

మనిషి, నాదగగ్ర రాముడిని పొగడదుద్ , నా నిరణ్యం మారదు. ఖరుడు వెళిళ్న మారగ్ంలోనే రాముడిని కూడా పంపుతాను. నీ సహాయంతోనే సీతని ఎతుత్ కొసాత్ను. నేను 

నినున్ సీతని అపహరించడం కోసమని జింక వేషం వెయయ్మనాన్ను. అంతేకాని ఇందులో అపాయం ఉందా లేదా అని నేను నినున్ అడగలేదు. ఇవనీన్ నినున్ 

ఎవడు చెపప్మనాన్డు. నువువ్ పరిధిని మించి మాటాల్ డుతునాన్వు. పర్భువు నీ దగగ్రికి వచిచ్ మాటాల్ డుతుంటే, అడిగిన పర్శన్కి అంజలి ఘటించి జవాబు చెపప్డం నీ 

బాధయ్త, ఇక అంతకనాన్ ఎకుక్వ మాటాల్ డకూడదు. రాజు అగిన్, ఇం డు, సోముడు, వరుణుడు, యముడు అనే 5 రూపాలలో ఉంటాడు. నువువ్ నా మాట వింటే, 

నేను నీ పటల్  సౌమయ్ంగా ఉంటాను, కాదంటే నేను నీకు యముడిని అవుతాను. నేను చెపిప్నటుట్  నువువ్ వెంటనే బంగారు లేడిగా మారి బయలుదేరు. జింకగా వెళితే 

రాముడి చేతిలో చసాత్ వో లేదో అనన్ది అనుమానమే, కాని వెళళ్నంటే మాతర్ం నేను నినున్ చంపేసాత్ను" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు మారీచుడు "రాజు తపుప్ వలో నడుసుత్ ంటే, మం లైన వారు చుటూట్  చేరి నిగర్హించాలి, అలా నిగర్హించని మం లు ఉనాన్ ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. 

రాజయ్పాలన నిరవ్హిసుత్ నన్వాడిని పాశములతో పటేట్  సిథ్తిలో మం లు లేకపోతే, ఆ మం లకి మరణశికష్ విధించాలి. రాజే ధరమ్ం, రాజే జయం, రాజు వలననే లోకానికి 

రకష్ణ. ఆ రాజు ధరమ్ం తపిప్ననాడు లోకములో రకష్ణ ఉండదు, ఆ రాజుని ఆశర్యించిన వారెవరూ బర్తకరు. 

సావ్మినా పర్తికూలేన పర్జాః తీకేష్ణ్న రావణ | 

ర మాణా న వరధ్ంతే మేషా గోమాయునా యథా || 

రాజనన్వాడు పర్జల వెనకాల ఎలా ఉండాలంటే, కొడుకుల వెనక తం లా ఉండాలి. అలా ఉండనివాడు ఆవుల వెనకాల వచిచ్న నకక్లాంటి వాడు. అలాంటివాడి 

వలన ఆ పర్జలకి భదర్త ఉండదు. నీలాంటి దురామ్రుగ్ డు రాజుగా ఉనన్ ఆ రాజయ్ంతో పాటు, ఆ రాకష్సులూ నశించిపోతారు. నీకు పుటిట్న ఈ నీచమెన కోరిక వలన నీ 

సెనౖయ్ం కూడా నశించిపోతుంది. రాముడు చూసుత్ ండగా సీతమమ్ని తీసుకురాలేవని తెలిసి, రాముడు లేనపుప్డు సీతమమ్ని అపహరించాలని పర్యతన్ం చేసుత్ నాన్వు. 

నీకు తెలుసు నువువ్ పిరికివాడివని, యుదధ్ంలో నిలబడలేవని. నువువ్ నా పర్భువువి కనుక, నా కొన ణం వరకూ నువువ్ చెపిప్న పనిని చేయుటకు పర్యతిన్సాత్ను, 

కాని సీతమమ్ కంటే ముందు ననున్ రాముడు చూసేత్, నా పని అయిపోయినటేట్ . రాముడిని చూసి నేను ఒకక్డినే చనిపోతాను, ఆ తరువాత సీతమమ్ని తెచిచ్, నువువ్ 

సకల బంధుపరివారంతో చనిపోతావు. ఎపుప్డెతే ఈ పని చేసాత్ను అనాన్నో, అపుప్డే నా ణాలు పోయాయి, ఇపుప్డు నీ ముందు ఉనన్ది మారీచుడు అనే బొమమ్, ఆ 

బొమమ్ని నీకు నచిచ్నటుట్  వాడుకో. నీకు ఎంత చెపిప్నా నువువ్ వినడంలేదు కనుక నీ కోరిక తీరేచ్ పర్యతన్ం చేసాత్ను, పద" అని అనాన్డు. 



రావణుడు, మారీచుడు ఇదద్రూ కలిసి రాముడునన్ ఆశర్మం దగగ్ర రథంలో దిగారు. అపుప్డా మారీచుడు ఒక అందమెన జింకగా మారిపోయాడు. దాని ఒళళ్ంతా 

బంగారు రంగులో ఉంది, దానిమీద ఎకక్డ చూసినా వెండి చుకక్లు ఉనాన్యి. ఇందర్నీలము పర్కాశించినటుట్  దాని కొముమ్లు పర్కాశిసుత్ నాన్యి. సగం నలల్కలువ 

రంగులో, సగం ఎరర్కలువ రంగులో ఆ జింక యొకక్ ముఖం ఉంది. దాని కడుపు ముతాయ్లు మెరిసినటుట్  మెరుసుత్ ంది. సనన్ని కాళళ్తో ఉంది. సృషిట్లో ఇపప్టి వరకూ 

ఎవరూ ఎరుగని రూపానిన్ మారీచుడు పొంది, గంతులేసుకుంటూ ఆశర్మంలోకి పర్వేశించాడు. అకక్డునన్టువంటి లేత చిగుళళ్ని తింటూ, అటూ ఇటూ పరుగులు 

తీసూత్ , అకక్డునన్ మృగాల దగగ్రికి వెళుతూ, మళీళ్ తిరిగి వసూత్  ఒక జింక పర్వరి త్ంచినటుట్  పర్వరి త్ంచడానికి పర్యతిన్సుత్ నాన్డు. 

 

కాని మారీచుడు మిగతా మృగాల దగగ్రికి వెళేల్సరికి, అవి ఈయనని రాకష్సుడిగా కనిపెటిట్  దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాయి. అదే సమయంలో సీతమమ్ పువువ్లు 

కొయయ్డానికని అటుగా వెళిళ్ంది. ఆవిడ కరిణ్కారవ వృకష్ం యొకక్ పూవులు కోసుత్ ంటే, ఆవిడకి అభిముఖంగా వచిచ్ మారీచుడు నిలబడాడ్ డు. ఆ జింకని చూసిన 

సీతమమ్ పొంగిపోయి "రామా! ల ణా! మీరు మీ ఆయుధములను ధరించి వెంటనే రండి" అని పలికింది. రామల ణులు వచాచ్క, సీతమమ్ వాళళ్తో "ఎదురుగా ఉనన్ 

ఆ మృగానిన్ చూశార, ఎంత అందంగా ఉందో. సృషిట్లో ఇలాంటి మృగానిన్ నేను ఇపప్టివరకు చూడలేదు. ఆ బంగారు రంగు చరమ్ము, వెండి చుకక్లు" అని సీతమమ్ 

ఆ మృగానిన్ గూరిచ్ వరిణ్ంచబోతుండగా, వెంటనే ల ణుడు ఇలా అనాన్డు 

శంకమానః తు తం దృషాట్  ల ణో రామం అబర్వీత్ | 

తం ఏవ ఏనం అహం మనేయ్ మారీచం రాకష్సం మృగం || 

"అనన్యాయ్, ఇది మృగం కాదు, ఇది మారీచుడు. ఈ సృషిట్లో ఎకక్డా ఇటువంటి జింక లేదు. ఈ మారీచుడు ఇలా కామరూపానిన్ పొంది, వేటకి వచిచ్న ఎందరో 

రాజులని ఆకరిష్ంచి, భుజించాడు. నామాట నముమ్, ఇది కచిఛ్తంగా మారీచుడి మాయ" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ ల ణుడిని ఇంక మాటాల్ డవదుద్  అనన్టుట్  వారించి రాముడితో "ఆరయ్పు ! నా మనసుస్ని ఈ మృగం హరిసోత్ ంది, నాకు ఆడుకోవడానికి ఆ మృగానిన్ 

తెచిచ్ ఇవవ్ండి. చం డు అరణాయ్నిన్ పర్కాశింపచేసినటుట్ , ఒంటి మీద రాతాన్లలాంటి చుకక్లతో ఈ జింక అరణాయ్నిన్ పర్కాశింపచేసుత్ ంది. మనం కటుట్ కునన్ 

ఆశర్మంలో ఎనోన్ మృగాలు ఉనాన్యి, వాటితో పాటు ఈ జింక కూడా ఉంటే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆహా, ఏమి ల  సవ్రూపం, ఏమి అందం, ఏమి 



 

 
 

బంగారు జింక కావాలని రామయయ్ని కోరుతునన్ సీతమమ్ 



 
 

బంగారు జింక కావాలని రామయయ్ని కోరుతునన్ సీతమమ్ 



 

 
 

ల ణుడు "అనన్యాయ్, ఇది మృగం కాదు, ఇది మారీచుడు. ఈ సృషిట్లో ఎకక్డా ఇటువంటి జింక లేదు. ఈ మారీచుడు ఇలా కామరూపానిన్ 

పొంది, వేటకి వచిచ్న ఎందరో రాజులని ఆకరిష్ంచి, భుజించాడు. నామాట నముమ్, ఇది కచిఛ్తంగా మారీచుడి మాయ" అనాన్డు. అపుప్డు సీతమమ్ 

ల ణుడిని ఇంక మాటాల్ డవదుద్  అనన్టుట్  వారించి రాముడితో "ఆరయ్పు ! నా మనసుస్ని ఈ మృగం హరిసోత్ ంది, నాకు ఆడుకోవడానికి ఆ 

మృగానిన్ తెచిచ్ ఇవవ్ండి అని ఆడిగింది. 



పర్కాశం, మీరు ఎలాగనాన్ సరే ఆ మృగానిన్ పటిట్  నాకు ఇవవ్ండి. ఇంక కొంతకాలంలో ఈ అరణయ్వాసం పూరత్యిపోయి మనం అంతఃపురానికి వెళిళ్ పోతాము. అపుప్డు 

ఈ మృగానిన్ తీసుకొనివెళదాము. ఈ మృగం భవిషయ్తుత్ లో అంతఃపురానిన్ శోభింపచేసుత్ ంది. మనం అంతఃపురానికి వెళళ్గానే భరతుడు ఈ మృగానిన్ చూసి 'అబబ్, ఏమి 

మృగం వదిన' అంటాడు, అతత్గారుల్  అందరూ చూసి 'అబబ్, ఏమి మృగం' అంటారు. అందుకని మీరు దానిన్ జీవించి ఉండగాననాన్ పటుట్ కురండి, లేకపోతే చంపెనా 

తీసుకురండి. మీరు ఒకవేళ దానిన్ చంపి తీసుకువసేత్, దాని చరామ్నిన్ ఒలుచుకొని, లేత పచచ్గడిడ్  మీద ఈ జింక చరామ్నిన్ పరుచుకొని దాని మీద కూరుచ్ంటే, 

ఎంతబాగుంటుందో. రామ! నేను ని కావడం చేత, ఏదనాన్ కోరిక కలిగేటపప్టికి భావంలో వయ్గర్త ఏరప్డుతుంది. 'ఎలాగెనా నా కోరిక తీరచ్వలసిందే' అని మంకుపటుట్  

పటిట్నటుట్  మాటాల్ డాన. అలా మాటాల్ డితే ఏమి అనుకోకండే" అని పలికింది.  

 

అపుప్డు రాముడు ల ణుడి వంక చూసి "ల ణా! మీ వదిన ఈ 13 సంవతస్రాల అరణయ్వాసంలో ఏమి అడగలేదు. మొటట్మొదటి సారి ఈ జింకని అడుగుతుంది. ఆ 

మృగం పటల్  ఎంత వాయ్మోహానిన్ పెంచుకుందో మీ వదిన మాటలలో సప్షట్ ంగా అరధ్మవుతోంది. ఆమె ఇంతగా ఈ మృగానిన్ అడుగుతుంటే, తీసుకురాను అని నేను 

ఎలా అనగలను. అందుకని నేను ఆ మృగానిన్ పటుట్ కొని తీసుకువసాత్ను. ఒకవేళ నేను దానిన్ ణాలతో తీసుకురాలేకపోతే, దాని శరీరానిన్ అయినా తీసుకువసాత్ను. 

మీ వదిన చెపిప్నటుట్  ఇలాంటి మృగానిన్ నేనూ ఎకక్డా చూడలేదు. ఇలాంటివి నాకు తెలిసి రెండే ఉనాన్యి, ఒకటి చం డిలో ఉంది, ఇది భూమి మీద ఉంది ( దీని 

అరధ్ం ఏంటంటే, చం డిలో ఎటువంటి మృగం ఉండదు, అలాగే భూమి మీద ఇది ఉందంటే, ఈ రెండూ మాయె అని అరధ్ం). ఒకవేళ నువువ్ చెపిప్నటుట్  ఆ మృగం 

మారీచుడే అయితే నేను వాడిని సంహరిసాత్ను. ల ణా! చాలా జాగర్తత్ సుమా. పర్తి కష్ణమూ నువువ్ శంకిసూత్ నే ఉండాలి. నువువ్ మరియు జటాయువు సీతని 

జాగర్తత్గా కాపాడండి" అని చెపిప్, రాముడు ఆ మృగానిన్ పటుట్ కోవడానికని దాని వెనకాల వెళాళ్డు. 

  
జింక రూపంలో ఉనన్ మారీచుడు ముందు పరిగెడుతునాన్డు, వెనకాల రాముడు పరిగెడుతునాన్డు. ఆ మారీచుడు కనపడినటుట్  కనపడి మాయమవుతూ, 

మందలలో కలిసిపోతూ అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్ నాన్డు. మారీచుడు రాముడికి ఒకొక్కక్సారి ఇకక్డే కనపడుతునాన్డు, కాని రాముడు అకక్డికి వెళేళ్సరికి 

అకక్డెకక్డో దూరంగా కనపడతాడు. సరే అని రాముడు అకక్డిదాకా పరుగు తీసి వెళేళ్సరికి అంతరాధ్ నమయిపోతునాన్డు. అలా రాముడిని పరిగెతిత్ంచి పరిగెతిత్ంచి ఆ 

అరణయ్ంలోకి చాలా దూరంగా తీసుకుపోయాడు. అపుప్డిక రాముడు పరిగెతత్లేక అలసిపోయి ఒక చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్డు. అపుప్డు దూరంగా, మృగాల యొకక్ 

మందలో చెవులు అటూ ఇటూ తిపుప్తూ ఆ మృగం మళిళ్ కనపడింది.  



ఈ మృగానిన్ పటుట్ కోవడానికి ఇక పరిగెతత్డం అనవసరమని రాముడు అనుకొని, ఒక చుపాములాంటి బాణానిన్ కొదండానికి సంధించి, బర్హమ్గారి చేత 

నిరిమ్ంపబడిన బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచి, ఆ మృగం వెపు గురి చూసి బాణానిన్ విడిచిపెటాట్ డు. ఆ బర్హామ్సత్ర్ం నిపుప్లు కకుక్తూ మారీచుడి మీద పడింది. అపుప్డా 

మారీచుడు రాముడి సవ్రంతో గటిట్గా "హా! సీత, హా! ల ణా" అని అరిచాడు. ఆనకటట్  పగిలి అందులోనుండి నీరు బయటకి వసేత్ ఎలా ఉంటుందో, అలా మారీచుడి 

శరీరం నుండి నెతుత్ రు బయటకి పర్వహిసుత్ ండగా ఆ మారీచుడు భూమి మీద తన నిజసవ్రూపంతో పడిపోయాడు. 

  
ఆ దృశాయ్నిన్ చూశిన రాముడికి వెంటనే సీతమమ్ గురుత్ కువచిచ్ంది, ల ణుడి మాట గురుత్ కువచిచ్ంది. సీతకి ఎటువంటి ఉపదర్వం రాలేదు కాదా అని బెంగపెటుట్ కొని, 

అకక్డునన్టువంటి రెండు మృగాలని సంహరించి, వాటి మాంసానిన్ తీసుకొని గబగబా ఆశర్మం వెపు బయలుదేరాడు. ఇంతలో మారీచుడు అనన్టువంటి 'హా! సీత, 

హా! ల ణా' అనే కేక సీతమమ్ చెవినపడింది. అపుప్డు సీతమమ్ ల ణుడిని పిలిచి "చూడవయాయ్ మీ అనన్గారు ఏదో ఉపదర్వంలో ఉనాన్రు. 'హా! సీత, హా! ల ణా' అని 

ఒక పెదద్  కేక వేశారు. బలిషట్మెన ఎదుద్ ని సింహం లాగుకొని పోతుంటే ఆ ఎదుద్  ఎలా అరుసుత్ ందో, ఇవావ్ళ మీ అనన్గారు అలా అరుసుత్ నాన్రు. నాకు చాలా బెంగగా 

ఉంది, నువువ్ వెంటనే బయలుదేరి అరణయ్ంలోకి వెళుళ్" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు ల ణుడు " వదినా! నువువ్ అనవసరంగా కంగారు పడుతునాన్వు, అనన్యయ్కి ఏ పర్మాదము రాదు" అని అనాన్డు. 

 

తన భర త్ పర్మాదంలో ఉనాన్డేమో అనన్ బెంగతో ఉనన్ సీతమమ్ ల ణుడి మాటలకి ఆగర్హించి "నాకు ఇపుప్డు అరధ్మయియ్ంది నువువ్ ఎందుకు వచాచ్వో. నువువ్ మీ 

అనన్కి తముమ్డివి కావు, నువువ్ మీ అనన్ పాలిట పరమ శ వువి. అందుకే మీ అనన్ పర్మాదంలో ఉంటే నువువ్ ఇంత సంతోషంగా కురోచ్గలుగుతునాన్వు. నువువ్ 

ఇంతకాలం రాముడి వెనకాల ఉండడానికి కారణం నా మీద నీకు కోరిక ఉండడమే. అందుకే, రాముడికి పర్మాదం వసేత్ ననున్ పొందాలని వెనకాలే వచాచ్వు. నీ 

ముఖంలో ఒక గొపప్ నమమ్కం, హాయి కనపడుతునాన్యి. శ వు చేతిలో దెబబ్తినన్ రాముడి గొంతువిని ఇంత హాయిగా కూరుచ్నాన్వు. ఈ కష్ణం కోసమే నువువ్ 13 

సంవతస్రాల నుండి నిరీకిష్సుత్ నాన్వు. మహాపాపి! ఎంత హబుదిధ్తో వచాచ్వురా. నువువ్ రాముడిని విడిచిపెటిట్  ఉండలేక, రాముడికి సేవ చెయయ్డానికే వచిచ్నవాడివి 

అయితే, రాముడు అరణయ్ంలో 'హా! సీత, హా! ల ణా' అని అరిసేత్ నువువ్ ఇంత హాయిగా కురోచ్గాలవా, నాతో కూడా చెపప్కుండా అనన్గారిని కాపాడడం కోసం 

పరుగెతేత్వాడివి. బహుశా భరతుడే నినున్ పంపాడేమో, మీ ఇదద్రు కలిసి కుటర్ చేశారు" అని పలికింది. 



 
 

అరణయ్ములో చాలా దూరము పర్యానించి అలసిన రామచం డు 

లేడి రూపములో ఉనన్ మారీచుడిని వదించుట 

భయవిహవ్ల అయిన సీతమమ్ ల ణమూరిత్ దూషించి రామయయ్కు 

సహాయముగా అరణయ్ములలోనికి పంపుట 



తన రెండుచేతులతో సీతమమ్కి అంజలిఘటించి ల ణుడు ఇలా అనాన్డు "దేవతలు, దానవులు, గంధరువ్లు, యకుష్లు, కినెన్రులు, ఈ బర్హామ్ండంలో ఉనన్ 

వీరులంతా ఒకపకక్, మా అనన్యయ్ ఒక పకక్ ఉనాన్ ఆయనని ఎవరూ నిగర్హించలేరు. అనన్యయ్ పరాకర్మమేమిటో నాకు తెలుసు. వదినా! ఎవరో అరిసేత్ నువువ్ 

బెంగ పెటుట్ కొని మాటాల్ డుతునాన్వు, అరిచినది మయా మారీచుడు, అనన్యయ్ అరవలేదు. నామాట నముమ్. 

న సస్ తసయ్ సవ్రో వయ్క త్ం న కశిచ్త్ అపి దెవతః | 

గంధరవ్ నగర పర్ఖాయ్ మాయా తసయ్ చ రకష్సః || 

నేను యదారధ్ం చెబుతునాన్ను, అది అసలు మా అనన్యయ్ అరుపే కాదు. మాయావి అయినవాడు నిరిమ్ంచిన గంధరవ్ నగరం ఎలా ఉంటుందో, అలా మా 

అనన్యయ్ కంఠంతో చనిపోయేముందు ఒక మాయావి అరిచాడు. మా అనన్యయ్ కంఠం అకక్డ పూరిత్గా రాలేదు. ననున్ దూరంగా పంపితే నువువ్ పర్మాదంలోకి 

వెళతావు. అందుకని నువువ్ బెంగపెటుట్ కోకు. నువువ్ అలా చూసూత్  ఉండు, అనన్యయ్ కోదండం పటుట్ కొని వచేచ్సాత్డు. ఆ మాయ మృగం చరమ్ంతో వసాత్డు. అనన్యయ్ 

వెళేళ్ముందు, వదినని నీకు అపప్జెపిప్ వెళుతునాన్ను పర్తి కష్ణానిన్ సంరకిష్సూత్  నువువ్ వదిన పకక్నే ఉండు అనాన్డు. నేను ఇపుప్డు నినున్ వదిలి వెళితే, అనన్యయ్కి 

ఇచిచ్న మాట తపిప్నవాడిని అవుతాను. ధరమ్ం తపిప్పోతానని నిలుచునాన్ను తపప్ నేను అనయ్బుదిధ్ కలిగిన వాడిని కాదు వదినమమ్. ననున్ కష్మించు. అనన్యయ్ 

మాట మీద నేను నిలబడేటటుట్  అనుగర్హించు. నినన్గాక మొనన్ ఖర దూషణులతో కలిపి 14,000 మంది రాకష్సులని అనన్యయ్ చంపాడు. అనన్యయ్ మీద 

రాకష్సులు పగబటిట్  ఉనాన్రు. అందుచేత ఎలాగెనా మనకి ఉపదర్వం తేవాలని మాయా సవ్రూపంతో ఇవావ్ళ పర్వరి త్ంచారు. నా మాట నముమ్, ఆ అరుపులని నమమ్కు" 

అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "నాకు అరధ్మయియ్ందిరా మహా పాపి! కౄరాతుమ్డా! నువువ్ ఎందుకు వచాచ్వో నాకు తెలియదని అనుకోకు. రాముడు మరణించాడనన్ మాటని 

వపరుచుకోడానికి ఇకక్డ నిలుచునాన్వు. ననున్ పొందడం కోసమే నువువ్ రాముడి వెనకాల వచాచ్వు, నినున్ భరతుడే పంపించాడు. మీ ఇదద్రూ కలిసి కుటర్ 

చేశారు. కాని నువువ్ ఒక విషయం తెలుసుకో, ఇందీవరశాయ్ముడెన రాముడు పడిపోయాక నేను నినున్ కనెన్తిత్ కూడా చూడను. నేను వెళళ్మనాన్ వెళళ్కుండా, 

రాముడు ణాపాయంలో ఉంటే నువువ్ నా దగగ్ర నిలబడి మాటాల్ డుతునాన్వు కనుక, నీ ఎదుటనే విషం తాగి శరీరానిన్ విడిచిపెటేట్సాత్ను" అని పలికింది. 



అపుప్డు ల ణుడు "ఎంత పర్మాదం తెచాచ్వు వదిన ఇవావ్ళ. నేను ఇకక్డ నిలబడితే నీ ణాలు తీసుకుంటావు, నేను వెళిళ్పోతే నీకు పర్మాదం వసుత్ ంది" అని 

అనాన్క రెండుచేతులతో సీతమమ్ పాదాలు పటుట్ కొని "వదినమమ్! నువువ్ ఇవావ్ళ ఒక సామానయ్మెన  మాటాల్ డినటుట్  మాటాల్ డావు, నువువ్ ననున్ ఇనిన్ మాటలు 

అనాన్వు, కాని నేను మాతర్ం ఒకక్దానికి కూడా జవాబు చెపప్ను. ఆ మాటలకి ఏమని జవాబు చెపప్ను. నేను నినున్ ఎనన్డూ ఆ భావనతో చూడలేదు. అటువంటి 

ననున్ ఇనిన్ మాటలు అనాన్వు, భరతుడిని కూడా కలిపావు. ఎనిన్ మాటలు పలికితే నేను తిరిగి నీ మాటలకి జవాబు చెపప్గలను. అందుకని నేను ఏ ఒకక్ మాటకి 

జవాబు చెపప్ను. నువువ్ వదినమమ్వి, పెదద్దానివి, అనడానికి నీకు అరహ్త ఉంది. కాని ననున్ ఇనిన్మాటలు అని దూరంగా పంపించడం వలన ఫలితానిన్ మాతర్ం 

నువువ్ పొందుతావు. 

 

వదిన నాతో అనన్ మాటలని నేను అనన్యయ్తో చెపప్లేను కనుక, ఓ వనదేవతలార! మీరు నాకు సా ంగా ఉండండి. నేను ఇపుప్డు వదినని వెళళ్డంలో ఉనన్ 

నాయ్యానిన్ వనదేవతలు గర్హించెదరుగాక. వదినమమ్! నేను రాముడి దగగ్రికి వెళుతునాన్ను, నినున్ ఈ వనదేవతలు రకిష్ంచాలని కోరుకుంటునాన్ను" అని వెళిళ్పోతూ 

వెనకిక్ తిరిగి సీతమమ్ పాదాల వంక చూసి శిరసుస్ వంచి నమసక్రిసూత్  "అమామ్! నేను మళిళ్ తిరిగొచిచ్, మా అనన్యయ్ నీ పకక్న నిలుచుంటే, మా అనన్యయ్ పాదాలకి 

నీ పాదాలకి కలిపి నమసక్రించే అదృషట్ ం నాకు దొరుకుతుందా" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ " పాపిషిఠ్వాడ, నువువ్ ఇంకా వెళళ్కుండా నిలుచుంటే నీకు దకుక్తానని అనుకుంటునాన్వేమో. నా పాదంతో కూడా నినున్ తాకను. నువువ్ వెళళ్కపోతే 

ఇపుప్డే విషం తాగనాన్, అగిన్లో దూకనాన్, గోదావరిలో దూకనాన్, ఉరి వేసుకొని అయినా చనిపోతాను. కదులుతావ కదలవా" అని సీతమమ్ తన కడుపు మీద బాదుకొని 

ఏడిచ్ంది. 

 

అపుప్డా ల ణుడు సీతమమ్కి పర్దకిష్ణం చేసి ఏడుసూత్  వెళిళ్పోయాడు. 

 



అపప్టిదాకా రథంలో ఉనన్ రావణుడు, ల ణుడు కంటికి కనపడనంత దూరానికి వెళాళ్క, ఆ రథం నుండి కిందకి దిగి కామరూపానిన్ దాలాచ్డు. మృదువెన కాషాయ 

వసాలని ధరించి, ఒక పిలక పెటుట్ కుని, యజోఞ్పవీతం వేసుకుని, ఎడమ భుజానికి కమండలానిన్ ధరించి, రాశిభూతమెన తేజసుస్తో పరి జక (సాధువు) వేషానిన్ 

ధరించి ఆశర్మం వెపు వెళాళ్డు. రావణాసురుడు మారువేషంలో వసుత్ నాన్డని అకక్డునన్టువంటి చెటుల్  కనిపెటిట్  కదలడం మానేసి అలా నిలబడిపోయాయి. 

అపప్టిదాకా చకక్గా వీచిన గాలి రావణుడిని చూడగానే మందంగా వీచింది. రావణుడు తన ఎరర్టి కళళ్తో చూసేసరికి, అపప్టిదాకా ఉరకలు వేసిన గోదావరి చపుప్డు 

చెయయ్కుండా చాలా నెమమ్దిగా పర్వహించింది. 

 

అలా ఆ రావణుడు సీతమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ "నువువ్ పచచ్ని పటుట్ చీర కటుట్ కొని, పదమ్ం వంటి ముఖంతో, పదమ్ములవంటి చేతులతో, పదామ్లలాంటి పాదాలతో ఉనాన్వు. 

నువువ్ భూమి మీద యదేచఛ్గా తిరగడానికి వచిచ్న రతీదేవివా. నీ ముఖం ఎంత అందంగా ఉంది, నీ కళుళ్ ఎంత అందంగా ఉనాన్యి" అంటూ సీతమమ్ని 

కేశములనుండి పాదముల వరకూ ఏ అవయవానిన్ వదలకుండా అంగాంగ వరణ్న చేశాడు. అలాగే "చాలా వేగంగా పర్వహిసుత్ నన్ నది ఒడుడ్ ని విరిచినటుట్ , నువువ్ నా 

మనసుస్ని విరిచేసుత్ నాన్వు. యకష్, కినెన్ర, గంధరవ్ లలో నీవంటి ని నేను ఎకక్డా చూడలేదు. ఇంత అందమెన దానివి ఈ అరణయ్ంలో ఎందుకునాన్వు? 

అయయ్యోయ్ ఇది చాలా రమృగాలు ఉండే అరణయ్ం, ఇకక్డ రాకష్సులు కామరూపాలలో తిరుగుతుంటారు, నువువ్ తొందరగా ఇకక్డినుండి వెళిళ్పో. నువువ్ మంచి 

మంచి నగరాలలో, పటట్ణాలలో ఉండాలి, అకక్డ ఉండి సుఖాలు అనుభవించాలి. నువువ్ షట్మెన మాలికలు, హారాలు వేసుకోవాలి, మంచి బటట్లు కటుట్ కోవాలి, 

అనిన్టితో పాటు నీకు మంచి భర త్ ఉండాలి" అనాన్డు. (ఒక ఆడదానిన్ అనుభవించాలనే బుదిధ్తో ఆమె దగగ్రికి వచిచ్, ఆమె అందానిన్ పొగుడుతూ, తనని తాను 

పొగుడుకుంటూ, మ అనే అందమెన భావానిన్ అడుడ్ పెటుట్ కుని మాటాల్ డే వాళళ్లాగ ఆనాడు రావణుడు మాటాల్ డాడు.)  

 

కాని సీతమమ్ తలిల్ మనసుస్ రాముడి మీదనే ఉండిపోవడం వలన, రావణుడి నీచపు మాటలని ఆమె సరిగాగ్  పటిట్ంచుకోలేదు. కాని ఇంటికొచిచ్న అతిథికి ఎంత 

గౌరవంగా పూజ చేసాత్ రో, అలా ఆ భికుష్ని రూపంలో ఉనన్ రావణుడికి ఆసనం ఇచిచ్ కూరోచ్బెటిట్ంది. ఆయనకి అర  పాదయ్ములు ఇచిచ్ంది. 

 

సీతాపహరణం దావ్రా తనని తాను చంపుకోడానికి సిదధ్పడుతునన్ రావణాసురుడికి సమసత్మెన అతిథి పూజ సీతమమ్ చేసుత్ ంది అని వాలీమ్కి మహరిష్ అనాన్రు. 



అపుప్డా సీతమమ్ "నా పేరు సీత, నేను దశరథ మహారాజు కోడలిని. రాముడి ఇలాల్ లిని. నేను ఇకాష్వ్కువంశంలో పుటిట్న రాముడిని పెళిళ్ చేసుకునన్ తరువాత మనుషులు 

అనుభవించే భోగములనిన్టిని అనుభవించాను (సీతమమ్ తనని తాను జగనామ్తగా రావణుడికి పరోకష్ంగా చెపిప్ంది). కమమ్ కోరిక మేరకు 14 సంవతస్రములు 

అరణయ్వాసం చేయుటకు రాముడు అరణాయ్లకి వచాచ్డు. ఆయన తముమ్డెన ల ణుడు సరవ్కాలములయందు మాకు సేవ చేసుత్ ంటాడు. 

మమ భరాత్ మహాతేజా వయసా పంచ వింశకః || 

అషాట్  దశ హి వరాష్ ణి మమ జనమ్ని గణయ్తే || 

అరణయ్వాసానికి వచేచ్టపప్టికి నాకు 18 సంవతస్రములు, రాముడికి 25 సంవతస్రములు అని చెపిప్ "ఓ హమ్ణుడా! నువువ్ ఒకక్డివి ఈ అరణయ్ంలో ఎందుకు 

తిరుగుతునాన్వు, నీ గోతర్ం ఏమిటి, నువువ్ ఎవరు" అని అడిగింది. 

 

అపుప్డా రావణుడు "సీత! నా పేరు రావణాసురుడు. ననున్ చూసేత్ దేవతలు, గంధరువ్లు, అందరూ భయపడిపోతారు. పటుట్ బటట్  కటుట్ కుని ఇంత అందంగా ఉనన్ నీ 

సవ్రూపానిన్ చూసిన దగగ్రి నుంచీ, ఎందరో భారయ్లు ఉనాన్ ఆ భారయ్లతో డించినపుప్డు నాకు సుఖం కలగడంలేదు, అందుకని నీకోసం వచాచ్ను. నువువ్ నాతో 

వసేత్, నినున్ పటట్మహిషిని చేసాత్ను. నువువ్ నా భారయ్వి అయితే, 5000 మంది దాసీలు నీకు సేవ చేసాత్రు, సమసత్ లోకములో ఉనన్ ఐశవ్రాయ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ నీకు 

ఇచేచ్సాత్ను" అనాన్డు. రావణుడి నీచమెన మాటలు వినన్ సీతమమ్ "రావణా! నీకు తెలియక ఇషట్ ం వచిచ్నటుట్  మాటాల్ డుతునాన్వురా. మహా సము నిన్, పరవ్తానిన్ 

కదపడం ఎలా చేతకాదో, అలా మహానుభావుడు, సరవ్లకష్ణ సంపనున్డు, ధరామ్తుమ్డు, పూరణ్చం ని వంటి ముఖము కలిగినవాడు, జితేం యుడు, సింహంలాంటి 

బాహువులు కలిగినవాడు, మదించిన ఏనుగులా నడవగలిగినవాడు అయిన నా భర త్ రామచం ని అనుసరించి పర్వరి త్సాత్ నే తపప్, నీవంటి దికుక్మాలినవాడు ఐశవ్రయ్ం 

గురించి మాటాల్ డితే వచేచ్టటువంటి ని కాదు. ఒక నకక్ సింహానిన్ ఎలా చూడలేదో, నువువ్ ననున్ అలా చూడలేవు. సూరయ్కాంతిని దగగ్రికి వెళిళ్ ఎలా ముటుట్ కోలేమో, 

నువువ్ ననున్ అలా పొందలేవు. నువువ్ పాము యొకక్ కోర పీకడానికి పర్యతిన్సుత్ నాన్వు. కంటోల్  సూది పెటిట్  నలక తీసుకునన్వాడు ఎంత అజాఞ్ నో, పెదద్  రాయిని మెడకి 

చుటుట్ కుని సము నిన్ ఈదుదాం అనుకునన్వాడు ఎంత అజాఞ్ నో, సూరయ్ చం లని చేతితో పటుట్ కుని ఇంటికి తీసుకువెళదాము అనుకునన్వాడు ఎంత అజాఞ్ నో, 

ఇనుప కొనలునన్ శూలం మీద నడుదాద్ ము అనుకునన్వాడు ఎంత అజాఞ్ నో, నువువ్ అంత అజాఞ్ నివి. సీసానికి బంగారానికి, గంధపు నీటికి బురదకి, ఏనుగుకి పిలిల్కి, 

కాకికి గరుగమ్ంతుడికి, నీటి కాకికి నెమలికి, హంసకి ఒక చినన్ పిటట్ కి ఎంత తేడా ఉంటుందో, రాముడికి నీకు అంత తేడా ఉంది" అని అని పలికింది. 



  

ల ణ మూరిత్ రామచం నికి సహాయముగా అరణయ్ములోనికి వెలల్గా, 

సీతాపహరణమున  రావణాసురుడు మునిరూపములో బికాష్టన 

రావణాసురుడు రామల ణులు ఆశర్మములో లేనపుప్డు  

సీతమమ్ని అపహరించుట 



అపుప్డా రావణుడు "నేను సాకాష్తుత్  కుబేరుడి తముమ్డిని, ఒకానొకపుప్డు కుబేరుడి మీద కోపం వచిచ్ యుదధ్ం చేసి, ఆ కుబేరుడిని లంకా పటట్ణం నుండి 

వెళళ్గొటాట్ ను. ఆయన ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్పోయాడు. మళిళ్ ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్ మా అనన్యయ్ని చావగొటిట్  పుషప్క విమానం తెచుచ్కునాన్ను. నాకు కాని కోపం వచిచ్ 

కనుబొమమ్లని ముడేసేత్, ఇం డు దేవతలతో సహా పారిపోతాడు. దశరథుడి చేత వెళళ్గొటట్బడి, రాజయ్ం లేక, అరణాయ్లలో తిరుగుతునన్ ఆ రాముడిని 

నముమ్కుంటావేంటి. నా దగగ్రునన్ ఐశవ్రాయ్నిన్ చూసి నా భారయ్వి అవువ్. నేను చిటికిన వేలితో చేసే యుదాధ్ నికి రాముడు సరిపోడు. ఏమి చెపప్మంటావు నీ అదృషట్ ం, 

నా కనున్ నీ మీద పడింది, ననున్ నువువ్ పొందు" అని గరవ్ంగా అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ " కుబేరుడి తముమ్డిని అంటావు, పదిమంది నిలేదీసేటటుట్ గా ఇలా పర్వరి త్ంచడానికి నీకు సిగుగ్ వెయయ్టం లేదా. ఎందుకురా ఈ పర్వర త్న నీకు. పదాద్ క 

రాముడు పనికిమాలినవాడు అంటునాన్వు, మరి ఆయన లేనపుప్డు ననున్ తీసుకువెళాళ్లని ఎందుకు పర్యతిన్సుత్ నాన్వు. రాముడు వచేచ్వరకు అలా నిలబడు 

చూదాద్ ము" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు ఆ రావణుడు తన శరీరానిన్ పరవ్తమంత పెంచి, తన నిజసవ్రూపానిన్ బయటపెటాట్ డు. ధనురాబ్ణాలతో, కుండలాలతో మెరిసిపోతునాన్డు, ఆకాశం నుండి 

దిగి వచిచ్న నలల్టి మబుబ్లా ఉనాన్డు. అపుప్డాయన "నాతో సమానమెన వాడు ఎకక్డుంటాడు, నినున్ ఇపుప్డు ఎలా తీసుకెళిళ్పోతానో చూడు "అని, అపారమెన 

కామంతో కనున్ మినున్ కానక, భయపడుతునన్ సీతమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ తన ఎడమ చేతితో సీతమమ్ తలిల్ జుటుట్  గటిట్గా పటుట్ కొని, కుడి చేతిని సీతమమ్ తొడల కింద 

పెటిట్ , ఆవిడని పెకి ఎతాత్డు. పెకి ఎతిత్ ఆశర్మం బయటకి వచాచ్డు. అపప్టివరకూ ఎవరికీ కనపడకుండా అదృశయ్ంగా ఉనన్ ఆ బంగారు రథం ఒకక్సారి పర్తయ్కష్మయియ్ 

భూమి మీదకి దిగింది. 

 

 

 

 



ఆడ చుపాము కొటుట్ కునన్టుట్  కొటుట్ కుంటునన్ సీతమమ్ని పరుషమెన మాటలతో భయపెడుతూ, రథంలో బలవంతంగా తన తొడల మీద కురోచ్పెటుట్ కునాన్డు. 

అపుప్డాయన రథానిన్ బయలుదేరు అనేసరికి, ఆ రథం బయలుదేరింది. ఆకాశమారగ్ంలో వెళుతునన్ ఆ రథం నుండి సీతమమ్ "రామా, రామా, మీరు ఎకక్డో 

అరణయ్ంలో దూరంగా ఉండిపోయారు. నా కేక మీకు ఎలా వినబడుతుంది. ఈ దుషాట్ తుమ్డు ననున్ ఎతుత్ కుపోతునాన్డు. ధరమ్ం కోసమని జీవితానిన్, రాజాయ్నిన్ తాయ్గం 

చేసిన ఓ రామా! నీ భారయ్ను ఇవావ్ళ ఒక రాకష్సుడు అపహరిసుత్ నాన్డు. ఈ విషయం మీకు తెలియదు కదా. ల ణా! సరవ్కాలముల యందు రాముడిని అనుసరించి 

ఉండేటటువంటివాడ, ననున్ రావణాసురుడు ఎతుత్ కుపోతునాన్డనన్ విషయం నీకు తెలియదు కదా. రకిష్ంచండి, రకిష్ంచండి "అని పెదద్గా కేకలు వేసూత్  సీతమమ్ 

ఏడుసోత్ ంది. అలాగే "ఓ మృగాలాల్ రా, ఓ పకుష్లాల్ రా, ఓ పరవ్తాలాల్ రా, ఓ భూమి, ఓ గోదావరీ మీ అందరూ దయచేసి వినండి. ననున్ రావణాసురుడు అపహరించాడనన్ 

వార త్ రాముడికి తెలియచెయయ్ండి" అని ఏడుసూత్  ఆ తలిల్ రావణుడి తొడ నుండి తపుప్కోవడానికి పర్యతిన్సుత్ ంటే, 20 బాహువులతో ఆడ చుని నొకిక్నటుట్  నొకిక్ తన 

తోడ మీద కురోచ్పెటుట్ కునాన్డు. 

 

అలా రావణుడు సీతమమ్తో వెళిళ్పోతుంటే, అకక్డే చెటుట్  మీద కూరొచ్ని ఉనన్ వృదుధ్ డెన జటాయువు కనబడాడ్ డు. అపప్టికి ఆయనకి 60,000 సంవతస్రములు. అపుప్డా 

జటాయువు "దుషుట్ డెన ఓ రావణా! నువువ్ చెయయ్కూడని పని చేసుత్ నాన్వు. ధరమ్ం ఆచరించడం కోసమని రాజాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్ , అరణాయ్లకి వచిచ్ తాపసిలా జీవిసుత్ నన్ 

రాముడి ఇలాల్ లిని అపహరిసుత్ నాన్వు. దీనిచేత నువువ్ పర్మాదానిన్ తెచుచ్కుంటావు. ఇపప్టి నా నీ బుదిధ్ మారుచ్కో. రాజయ్ంలో పరిపాలింపబడుతునన్ పర్జలకి ధరమ్ంలో 

కాని, అరధ్ంలో కాని, కామంలో కాని ఎలా పర్వరి త్ంచాలి అని అనుమానమొసేత్, తమ రాజు ఎలా పర్వరి త్సుత్ నాన్డో చూసి, వారు అలాగే బర్తుకుతారు. రాజే ధరమ్ం 

తపిప్పోతే పర్జలు కూడా ధరమ్ం తపిప్పోతారు. పనికిమాలినవాడికి సవ్రాగ్ నికి వెళళ్డం కోసం విమానం ఇచిచ్నటుట్ , నీకు రాజయ్ం ఇచిచ్నవాడు ఎవడురా? నినున్ రాజుని 

చేసినవాడు ఎవడురా? నేను వృదుధ్ డిని, నాకు కవచం లేదు, రథం లేదు. నువేవ్మో యువకుడివి, కవచం కటుట్ కునాన్వు, చేతిలో ధనురాబ్ణాలు ఉనాన్యి, రథం మీద 

ఉనాన్వు. అలాగని నినున్ విడిచిపెడతాను అనుకునాన్వ. నా ణములు ఉనన్ంతవరకూ నువువ్ సీతమమ్ని తీసుకెళళ్కుండా నిగర్హిసాత్ను. నా పౌరుష పరాకర్మాలు 

అంటే ఏంటో చూదుద్ వు" అని పెదద్  పెదద్  రెకక్ల ఊపుతూ రావణుడి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. 

 



 
 

సీతమమ్ను అపహరించి తీసుకుపోతునన్ రావణాసురిడిని అడుడ్ కుంటునన్ జటాయువు 



తన మీదకి జటాయువు యుదాధ్ నికి వసుత్ నాన్డని ఆగర్హించిన రావణుడు, ఆయన మీదకి కొనిన్ వేల బాణములు వేశాడు. ఆ బాణాలు జటాయువు ఒంటి నిండా 

గుచుచ్కునాన్, ఆయన తన రెకక్లని విదిలిచ్ ఆ బాణాలని కింద పడేసాడు. తరువాత ఆయన తన రెకక్లని అలాల్ రుసూత్  ఆ రథానిన్ కొటిట్ , రావణుడిని తన ముకుక్తో 

కుమామ్డు. ఆ దెబబ్లకి రావణుడి కోదండం విరిగిపోయి, బాణాలు కింద పడిపోయాయి. మళిళ్ ఆ జటాయువు తన రెకక్లతో కొటేట్సరికి ఆ రథం కింద పడిపోయింది. 

అపుప్డాయన తన వాడి ముకుక్తో ఆ రథసారధి శిరసుస్ని కోసేసాడు. తన కాళళ్ గోళళ్తో ఆ రథానికి ఉనన్ పిశాచాలాల్ ంటి గాడిదలని సంహరించాడు. అపుప్డు 

రావణుడు సీతమమ్తో కిందపడిపోయాడు. అలా పడిపోతు పడిపోతూ ఆ రావణుడు సీతమమ్ని ఎడమ చంకలో దూరిచ్ పటుట్ కునాన్డు. 

 

ఇది చూశిన జటాయువుకి ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ రావణుడి 10 ఎడమ చేతులని తన ముకుక్తో నరికేశాడు. నరకబడడ్  10 చేతులతో సహా సీతమమ్ కిందపడిపోయింది.  

రావణుడికి మళిళ్ ఆ 10 చేతులు పుటాట్ యి. అపుప్డా రావణుడు ఒక పెదద్  ఖడాగ్ నిన్ పటుట్ కొని తన మీదకి వసుత్ నన్ జటాయువు యొకక్ రెండు రెకక్లని, కాళళ్ని 

నరికేశాడు. 

 

అపుప్డా జటాయువు ఒంటోల్ నుండి నది పర్వహించినటుట్  రక త్ం పర్వహించింది. అపుప్డా జటాయువు అదుపుతపిప్ ఒక చెటుట్  దగగ్ర పడిపోయాడు. తనకోసం ణాలు 

అరిప్ంచడానికి సిదధ్పడడ్  ఆ జటాయువుని చూసి సీతమమ్ పరుగు పరుగున వెళిళ్ ఆ జటాయువుని కౌగలించుకుని ఏడిచింది. సీతమమ్ నగలనీన్ కింద పడిపోయాయి, 

జుటట్ంతా విరజిముమ్కు పోయింది. అటువంటి సిథ్తిలో ఏకధారగా ఏడుసుత్ నన్ సీతమమ్ని చూసి రావణుడు "జటాయువు కోసం ఏడుసాత్ వే, రా" అని సీతమమ్ వెనక 

రావణుడు పరుగుతీసాడు. అపుప్డు సీతమమ్ జటాయువుని వదిలి అకక్డునన్ లతలని, చెటల్ని కౌగిలించుకుంది. 

 

అపుప్డా రావణుడు అకక్డికి వెళిళ్ "చెటల్ని, లతలని కౌగలించుకుంటావే, రా" అని, ఆవిడ జుటుట్  పటుట్ కొని వెనకిక్ ఈడేచ్శాడు. రావణుడు సీతమమ్ని అలా నేల మీద 

ఈడుచ్కుపోతుంటే సూరుయ్డు, చం డు చూసి సిగుగ్ తో మేఘాల చాటుకి వెళిళ్పోతే, పర్పంచానన్ంతటిని అకారణంగా చీకటి ఆవరించింది. సతయ్లోకములో కూరుచ్నన్ 

బర్హమ్గారు ఉలికిక్పడాడ్ రు. అపుప్డాయన తన దివయ్ నేతర్ంతో చూసి "ఒరేయ్, నువువ్ చేసిన తపసుస్కి చావడానికి కావలసినంత పాపం ఇవావ్ళ మూటకటుట్ కునాన్వురా" 

అనాన్రు. 



  

రావణాసురిడిని అడుడ్ కుంటునన్ జటాయువు రావణుడి గాడిదల రథమును విరిచి సీతమమ్ను  

కాపాడటానికి యుదద్ము చేసుత్ నన్ జటాయువు 



  

ఘోరయుదద్ములో సీతమమ్ని కాపాడటానికి జటాయువు ణ తాయ్గము సీతమమ్ని జుటుట్  పటిట్  ఈడుసుత్ నన్ రావణాసురుడు 



రావణుడు సీతమమ్ జుటుట్  పటిట్ , ఈడుచ్కొని తెచిచ్, తన తొడల మీద కూరోచ్పెటుట్ కుని ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాడు. అటూ ఇటూ తనున్కుంటునన్ సీతమమ్ని 20 

చేతులతో ఓడిసిపటుట్ కునన్ రావణాసురుడిని చూసి ఋషులు, ఈ కళళ్తో ఇటువంటి దృశాయ్నిన్ చూడవలసి వచిచ్ందని బాధపడాడ్ రు, అలాగే రావణ సంహారం 

అవుతుందని సంతోషించారు. 

 

ఆకాశంలో వెళిళ్పోతునన్ సీతమమ్ ఆభరణాలు కిందపడిపోయాయి, ఆవిడ జుటుట్  విడిపోయి చలుల్ కుపోయింది, తిలకం పకక్కి తొలగిపోయింది. అలా ఆకాశంలో 

వెళిళ్పోతునన్ సీతమమ్కి ఒక పరవ్త శిఖరం మీద 5 వానరాలు కనబడాడ్ యి. వీళుళ్ నా సమాచారానిన్ రాముడికి అందజేసాత్రు అనుకొని, తాను కటుట్ కునన్ వసత్ర్ం నుండి 

ఒక ఖండానిన్ చింపి, అందులో తాను ధరించిన నగలని మూటకటిట్  ఆ 5 వానరముల మధయ్లో పడేటటుట్  విడిచింది. సీతమమ్ని తీసుకుపోతునాన్ను అనన్ ఆనందంలో 

రావణుడు ఈ విషయానిన్ గమనించలేదు. రెపప్ వెయయ్కుండా ఆ 5 వానరాలు ఈ దృశాయ్నిన్ చూశారు. 

తవ్యా ఏవ నూనం దుషాట్ తమ్న్ భీరుణా హరుత్ ం ఇచఛ్తా | 

మమ అపవాహితో భరాత్ మృగ రూపేణ మాయయా || 

రావణుడి చేత ఎతుత్ కుపోబడుతునన్ సీతమమ్ ఇలా అని పలికింది "నువువ్ మాయా మృగానిన్ సృషిట్ ంచి, నా భర త్ నా నుండి చాలా దూరంగా వెళాళ్లనన్ 

దుషట్సంకలప్ంతో ఆ మృగానిన్ ఆశర్మంలోకి పంపించి, ఒకక్తి త్గా ఉనన్ ననున్ అపహరించావు. ఇది ఒక గొపప్ కారయ్మని ఎవరూ అనరు. అలాగే ఇది 

యా చిచ్కముగా జరిగిన సంఘటన కాదు. ఇలా జరగాలని నువువ్ ముందుగానే పర్ణాళిక రచించావు. ఇలా చెయయ్డం నీ పరాకర్మానికి కాని, నీ తపసుస్కి కాని, 

ఒకనాడు నువువ్ జీవించిన జీవితానికి కాని ఏవిధంగా నిదరశ్నంగా నిలబడుతుంది. ఒక పర ని ఎతుత్ కొచిచ్ నేను గొపప్వాడిని అని చెపుప్కుంటునాన్వు, ఇలా 

చెపుప్కోడానికి నీకు సిగుగ్ వెయయ్డం లేదా. నువువ్ నిజంగా అంత గొపప్వాడివి అయితే, రాముడు లేనపుప్డు ననున్ ఎందుకు తీసుకొచాచ్వు, రాముడు ఉండగా ఎందుకు 

రాలేకపోయవు. నువువ్ చేసిన పని పెదద్లైనవారు, వీరులైనవారు అంగీకరించేటటువంటి పని కాదు. ననున్ ముటుట్ కోవడం, ననున్ అనుభవించడం నువువ్ ఒకక్నాటికి 

చెయయ్గలిగే పని కాదు. కాని ననున్ ముటుట్ కొని తేవడం వలన, నీ శరీరం పడిపోయాక నరకానికి తీసుకువెళిళ్, చీము నెతుత్ రుతో ఉండే అసిపతర్వనంలో పడేసాత్రు, 

అలాగే ఘోరమెన వెతరణి నదిలో పడేసాత్రు.  



 

 
 

రావణాసురుడు జటాయువును వదించి ఆకాశ మారగ్మున సీతమమ్ను అపహరించి  తీసుకుపోతుండగా, సీతమమ్ రామల ణులకు దారి 

చూపుట  దారిలో కనబడిన వానరములకు దొరికేలా తన ఆభరణములను జారవిడువుట 



 

 
 

రామల ణులకు జాడ తెలుపుట  ఆభరణములను జారవిడిచిన సీతమమ్ 



ఇపుప్డు ననున్ పటుట్ కునాన్నని సంతోషపడుతునాన్వు, రేపు నువువ్ చచాచ్క నరకంలో ఒంటి నిండా శూలాలుండే శాలమ్లీ వృకాష్నిన్ కూడా గటిట్గా పటుట్ కుంటావు. నినున్ 

పాశములతో కటేట్సి కాలము లాకొక్నిపోతుందిరా. నువువ్ ఎపుప్డెతే మహాతుమ్డెన రాముడితో వెరం పెటుట్ కునాన్వో, ఆనాడే నీ జీవితంలో సుఖం అనేది పోయింది, 

నువువ్ మరణించడం తధయ్ం " అని పలికింది. 

 

సీతమమ్ చెపిప్న మాటలని ఆ రావణుడు విని, గాలికి వదిలేశాడు. తరువాత వారు సము నిన్ దాటి, మయుడు మాయతో నిరిమ్ంచిన గంధరవ్ నగరంలా ఉండే 

లంకా పటట్ణానిన్ చేరి, తన అంతఃపురం దగగ్ర దిగాడు. 

అబర్వీత్ చ దశ వః పిశాచీః ఘోర దరశ్నాః | 

యథా న ఏనాం పుమాన్  వా సీతాం పశయ్తి అసమమ్తః || 

తరువాత భయంకరమెన ముఖాలు ఉనన్టువంటి పిశాచ లని పిలిచి "ఈ సీత అంతఃపురంలో ఉంటుంది, నా అనుమతి లేకుండా ఏ  కాని, పురుషుడు కాని 

సీతని చూడడానికి వీలులేదు. నేను మిమమ్లిన్ ఎవనాన్ రతాన్లు కాని, ఆభరణములు కాని, వసత్ర్ములు కాని తీసుకురండి అంటే, వేరొకరి అనుమతి లేకుండా నాకు 

తెచిచ్ ఎలా ఇసాత్ రో, అలాగే ఈ సీత మణులు కాని, మాణికయ్ములు కాని, ఆభరణములు కాని, వసత్ర్ములు కాని అడిగితే, ఎవరి అనుమతి అవసరం లేకుండా వెంటనే 

తీసుకొని వచిచ్ ఇవవ్ండి. ఈ సీతతో ఎవరూ మాటాల్ డకూడదు. ఒకవేళ ఎవరనాన్ మాటాల్ డుతునన్పుప్డు తెలిసి కాని, తెలియక కాని సీత యొకక్ మనసుస్ నొచుచ్కుందా, 

ఇక వారి జీవితము అకక్డితో సమాపత్ము" అని వాళళ్తో చెపిప్, తాను చేసిన ఈ పనికి చాలా ఆనందపడినవాడె అంతఃపురం నుండి బయటకివెళిళ్, నరమంసానిన్ 

తినడానికి అలవాటు పడిన కొంతమంది రాకష్సులని పిలిచి "నేను చెపేప్ మాటలని జాగర్తత్గా వినండి. ఒకపుప్డు జనసాథ్ నంలో ఖర దూషణుల నాయకతవ్ంలో 14,000 

మంది రాకష్సులు ఉండేవారు. ఇపుప్డు ఆ రాకష్సులందరూ రాముడి చేతిలో నిహతులయిపోయారు, ఆ జనసాథ్ నం ఖాళీ అయిపోయింది. అపప్టినుంచీ నా కడుపు 

ఉడికిపోతుంది. ఆ రాముడిని చంపేవరకు నాకు నిదర్ పటట్దు. అందుకని మీరు ఉతత్రకష్ణం బయలుదేరి అకక్డికి వెళళ్ండి, పరమ ధెరయ్ంగా ఉండండి. అకక్డ ఏమి 

జరిగినా వెంటనే నాకు చెపప్ండి" అనాన్డు. రావణుడి ఆజఞ్ పర్కారం ఆ రాకష్సులు జనసాథ్ నానికి బయలుదేరారు. అపుప్డు రావణుడు అకక్డినుండి బయలుదేరి 

అంతఃపురానికి వచిచ్, సీతని తెచాచ్నని మనసులో చాలా ఆనందపడాడ్ డు. 

 



అ  పూరణ్ ముఖీం దీనాం శోక భార అవపీడితాం | 

వాయు వేగెఃౖ ఇవ ఆ ంతాం మజజ్ంతీం నావం అరణ్వే || 

ఆ అంతఃపురంలో కళళ్నిండా ఏడుసూత్ , చెంపల మీద ఆ కనీన్ళుళ్ కారుతూ, అతయ్ంత దీనంగా, శోకం చేత పీడింపబడి, పెను తుఫానులో చికుక్కొని మునిగిపోతునన్ 

నౌకలోని వారు ఎటువంటి దిగాభ్ర్ ంతికి లోనవుతారో, అటువంటి దిగాభ్ర్ ంతి సిథ్తిలో సీతమమ్ ఉంది. వేటకుకక్ల మధయ్ చికుక్కొని ఉనన్ లేడి పిలల్ ఎలా భయపడుతూ 

ఉంటుందో, అలా సీతమమ్ తల దించుకుని ఏడుసూత్  ఉంది. 

 

అలా ఏడుసుత్ నన్ సీతమమ్ని రావణాసురుడు బలవంతంగా రెకక్పటిట్  పెకి తీసుకువెళిళ్, తాను కటుట్ కునన్ అంతఃపురానిన్, వ లతో నిరిమ్ంచిన గవాకాష్లని, దిగుడు 

బావులని, సరోవరాలని, తన పుషప్క విమానానిన్, బంగారంతో తాపడం చెయయ్బడడ్  సత్ంభాలని, ఆసనాలని, శయనాలని మొదలైనవాటిని సీతమమ్కి చూపించాడు. అలా 

తన ఐశవ్రాయ్నిన్ సీతమమ్కి పర్దరిశ్ంచాక" ఈ లంకలో ఉనన్ బాలురని, వృదుధ్ లని లెకక్నుండి మినహాయిసేత్, 32 కోటల్  మంది రాకష్సులు నా ఆధీనంలో ఉనాన్రు. 

ఇందులో నేను లేచేసరికి నా వెంట పరుగు తీసేవారు 1000 మంది ఉంటారు. నాకు కొనిన్ వందల మంది భారయ్లు ఉనాన్రు, వీరందరూ ననున్ కోరి వచిచ్నవారే. ఓ 

యురాల! నీకు నేను ఇసుత్ నన్ గొపప్ వరం ఏంటో తెలుసా, నాకునన్ భారయ్లందరికీ నువువ్ అధినాయకురాలివె నాకు భారయ్గా ఉండు, నాయందు మనసుస్ ఉంచు. 

సము నికి 100 యోజనముల దూరంలో నిరిమ్ంపబడిన నగరం ఈ కాంచన లంక. దీనిన్ దేవతలు కాని, దానవులు కాని, గంధరువ్లు కాని, యకుష్లు కాని, నాగులు 

కాని, పకుష్లు కాని కనెన్తి త్ చూడలేరు. ఇటువంటి లంకా పటట్ణానికి నువువ్ చేరుకునాన్క నినున్ చూసేవాడు ఎవరు, తీసుకెళేళ్ వాడు ఎవరు? 

 

 

 

 

 

 



రాజయ్ భర్షేట్న దీనేన తాపసేన పదాతినా | 

కిం కరిషయ్సి రామేణ మానుషేణ అలప్ తేజసా || 

ఇంకా రాముడు, రాముడు అంటావేంటి. ఆ రాముడు అలాప్యురాద్యం కలిగినవాడు, రాజయ్భర్షుట్ డు, దీనుడు, అరణయ్ములను పటిట్  తిరుగుతునాన్డు, రాముడు 

కేవలం మనిషి, అటువంటి రాముడితో నీకేమి పని. నీకు తగినవాడిని నేను, అందుకని ననున్ భర త్గా సీవ్కరించి ఆనందంగా, సంతోషంగా తిరుగు. హాయిగా నాతో 

కలిసి సింహాసనం మీద కూరోచ్, మళిళ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకుందాము. ఆ పటాట్ భిషేకము చేసినపుప్డు మీద పడినటువంటి జలములతో తడిసి, నాతో కలిసి సకల 

ఆనందములు అనుభవించు. నువువ్ నీ జీవితంలో ఏదో గొపప్ పాపం చేసుంటావు, ఆ పాపం వలన ఇనాన్ళుళ్ వనవాసం చేశావు, రాముడికి భారయ్గా ఉండిపోయావు. 

నువువ్ చేసిన పుణయ్ం వలన నాదగగ్రికి వచాచ్వు. నువువ్ ఈ అందమెన మాలలు వేసుకొని చకక్గా అలంకరించుకో, మనమిదద్రమూ పుషప్క విమానంలో విహారం 

చేదాద్ ము" అనాన్డు. 

 

ఏ ముఖానిన్ చూసి ఆ రావణుడు ఇలా హదుద్ లు మీరి మాటాల్ డుతునాన్డో, ఆ ముఖానిన్ తన ఉతత్రీయంతో కపుప్కొని, సీతమమ్ తలిల్ కళుళ్ ఒతుత్ కుంటూ ఏడిచ్ంది. 

ఏతౌ పాదౌ మయా సిన్గౌధ్  శిరోభిః పరిపీడితౌ 

పర్సాదం కురు మే కిష్పర్ం వశోయ్ దాసో అహం అసిమ్ తే || 

ఏడుసూత్  ఉనన్ సీతమమ్ని చూసిన ఆ రావణుడు "నీ పాదాలు పటుట్ కుంటునాన్ను సీతా, నా కోరిక తీరిచ్ ననున్ అనుగర్హించు" అనాన్డు. (రావణుడు తెలిసి 

పటుట్ కునాన్ తెలియక పటుట్ కునాన్, శిరసుస్ వంచి సీతమమ్ పాదాలు పటుట్ కునాన్డు కనుక, సీతమమ్ని ఇనిన్ మాటలు అనాన్ కొంతకాలమెనా బతికాడు.) 

  
అపుప్డు సీతమమ్, తనకి రావణుడికి మధయ్లో ఒక గడిడ్పరకని పెటిట్  "రాముడు ధరామ్తుమ్డు, దీర ఘ్మెన బాహువులు ఉనన్వాడు, విశాలమెన కనున్లునన్వాడు, ఆయన 

నా భర త్, నా దెవం. ఇకాష్వ్కు కులంలో పుటిట్ , సింహం వంటి మూపు ఉండి, ల ణుడిని తముమ్డిగా కలిగిన రాముడి చేతిలో ణములు పోగొటుట్ కోడానికి సిదధ్ంగా 

ఉండు రావణా. నువేవ్ కనుక రాముడి సనిన్ధిలో ననున్ ఇలా అవమానించి ఉంటే, ఈ పాటికి నువువ్ ఖరుడి పకక్న పడుకొని ఉండేవాడివిరా.  

 



నీ ఆయువు అయిపోతుంది, నీ ఐశవ్రయ్ము పోతుంది, నీ ఓపిక అయిపోతుంది, నీ ఇం యాలు కూడా పతనమయిపోతాయి, నీ లంకా పటట్ణం విధవగా 

నిలబడడానికి సిదధ్ంగా ఉంది, ఇవనీన్ నువువ్ చేసిన పని వలన భవిషయ్తుత్ లో జరగబోతునాన్యి. నీటి మీద పటేట్  నాచుని తినే నీటికాకిని, నిరంతరం రాజహంసతో 

కలిసి డించడానికి అలవాటుపడిన హంస చూసుత్ ందా. రాముడిని చూసిన కనున్లతో నినున్ నేను చూడనురా పాపి, అవతలకి పో " అని పలికింది. 

 

ఈ మాటలకి ఆగర్హించిన రావణుడు "నీకు 12 నెలలు సమయం ఇసుత్ నాన్ను. ఈలోగా నీ అంతట నువువ్ బుదిధ్ మారుచ్కొని నా పానుప్ చేరితే బతికిపోతావు. 

అలాకాకపోతే 12 నెలల తరువాత నినున్ నాకు అలాప్హారంగా పెడతారు" అని చెపిప్, భయంకరమెన సవ్రూపం కలిగిన రాకష్స లని పిలిచి "ఈమెని అశోక వనానికి 

తీసుకువెళళ్ండి. ఆమె చుటూట్  మీరు భయంకరమెన సవ్రూపాలతో నిలబడి, బతికీ బతకడానికి కావలసిన ఆహారానిన్, నీళళ్ని ఇసూత్ , శూలాలలాంటి మాటలతో ఈ 

సీతని భయపెటిట్  నా దారికి తీసుకురండి. ఇక తీసుకువెళళ్ండి" అనాన్డు. 

 

వికృత నేతర్ములు కలిగిన ఆ రాకష్స లు చుటూట్  నిలబడి భయపెడుతుంటే, అశోక వనంలో శోకంతో ఏడుసూత్  ఆ సీతమమ్ ఉంది. 

 

ఇటుపకక్ రామచందర్మూరిత్ మాంసం పటుట్ కుని వసుత్ ంటే, విచితర్ంగా వెనకనుండి ఒక నకక్ కూత వినబడింది. అలాగే రాముడిని దీనంగా చూసూత్  అకక్డునన్ 

మృగాలనీన్ ఎడమ వెపు నుండి పర్దకిష్ణంగా తిరిగాయి. ఈ శకునాలని చూసిన రాముడు, సీతకి ఏదో జరిగినదని భావించి గబగబా వసుత్ ండగా ఆయనకి ఎదురగా 

ల ణుడు వచాచ్డు. ల ణుడిని చూడగానే రాముడి పె ణాలు పెనే ఎగిరిపోయాయి. 

 

అపుప్డాయన ల ణుడితో "సీతని వదిలి ఎందుకు వచాచ్వు. సీత పర్మాదంలో ఉందని నేను అనుకుంటునాన్ను. సీత కేష్మంగా ఉంటుందా? బతికి ఉంటుందా? నాకు 

నమమ్కం లేదు. ఎందుకంటే నేను ఖర దూషణులని సంహరించాక రాకష్సులు నా మీద పగబటాట్ రు. మారీచుడు మరణిసూత్  'హా సీతా! హా ల ణా!' అనాన్డు. సీత 

నినున్ నిగర్హించి పంపి ఉంటుంది, అందుకని నువువ్ వచాచ్వు.  



 

 

 

 
 

సీతమమ్ను ఒంటరిగా విడిచి ఎందుకు వచాచ్వని ల ణమూరిత్ని పర్శిన్సుత్ నన్ రామచం డు 



నువువ్ వచేచ్శాక సీతని ఆ రాకష్సులు అపహరించడమెనా జరిగుంటుంది, లేదా ఆమె కుతుత్ క కోసి, ఆమెని తినెయయ్డం అయినా జరిగుంటుంది. ఏదో పర్మాదకరమెన 

పని జరిగుంటుంది. ల ణా! నువువ్ ఇలా వసాత్ వని నేను ఊహించలేదు. నువువ్ రాకుండా ఉండి ఉండవలసింది. ఈ ముఖం పెటుట్ కొని నేను అయోధయ్కి ఎలా వెళళ్ను. 

అందరూ వచిచ్ సీతమమ్ ఏది అని అడిగితే, నేను ఏమని చెపుప్కోను. అరణయ్వాసానికి తనని అనుగమించి వచిచ్న సీతమమ్ని రకిష్ంచుకోలేని పరాకర్మహీనుడు 

రాముడు, అని అందరూ చెపుప్కుంటుంటే, ఆ మాటలు విని నేను ఎలా బతకను. నేను అసలు వెనకిక్ రానే రాను. సీత ఆశర్మంలో కనపడకపోతే నా ణాలు 

విడిచిపెటేట్సాత్ను.  

 

ఏ సీత యొకక్ ఓదారుప్ చేత 13 సంవతస్రాల అరణయ్వాసానిన్ కష్ణములా గడిపానో, ఆ సీత నా కంటపడనపుప్డు నాకు రాజయ్ం అకక్రలేదు, అంతఃపుర భోగములు 

అకక్రలేదు. నువువ్ అయోధయ్కి వెళిళ్, నేను చెపాప్నని చెపిప్, భరతుడిని పటాట్ భిషేకం చేసుకొని రాజయ్ం ఏలమనాన్నని చెపుప్. నా తలిల్ కౌసలయ్ని సేవించు. నేను 

అయోధయ్కి తిరిగొసేత్, జనకుడు ననున్ చూసి 'రామ! నీకు కనాయ్దానము చేశాను కదా, ఏదయాయ్ సీతమమ్' అని అడుగుతారు, అపుప్డు నేను జనకుడి ముఖానిన్ ఏ 

ముఖంతో చూడను. సీతని వదిలి రావదద్ని నేను నినున్ ఆజాఞ్ పించాను. కాని నా ఆజఞ్ని పాటించకుండా సీతని వదిలి నువువ్ ఒకక్డివీ ఎందుకు వచాచ్వు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "అనన్యయ్! నా అంత నేనుగా రాలేదు, సీతమమ్ని విడిచిపెటిట్  రాలేదు. నీ మాటని పాటిదాద్ మని పర్తికష్ణం సీతమమ్ దగగ్రే ఉండి జాగర్తత్గా కాపు 

కాశాను.   

 

 

 

 

 

 



ఆరేయ్ణ ఏవ పరి షట్ ం - పరా షట్ ం - హా సీతే ల ణ ఇతి చ | 

పరి హి ఇతి యత్ వాకయ్ం మెథిలాయ్ః తత్ తిం గతం || 

కాని ఎపుప్డెతే అరణయ్ంలోనుండి నీ గొంతుతో 'హా సీతా! హా ల ణా' అనన్ మాటలు సీతమమ్ వినన్దో, నీయందు ఉనన్టువంటి అపారమెన మ చేత భయవిహవ్ల 

అయిపోయింది. అపుప్డు సీతమమ్ ఏడుసూత్ , ల ణా వెళుళ్, అని ననున్ ఒకటికి పదిమారుల్  తొందరచేసింది. కాని మా అనన్యయ్ అలా నీచంగా రకిష్ంచండి అని 

ఒకక్నాటికి అరవడు, ఇది రాకష్స మాయ అని సీతమమ్కి చెపాప్ను. కాని 'నువువ్ భరతుడితో కలిసి కుటర్ చేసి, ననున్ పొందడానికి రాముడి వెనకాల అరణయ్వాసానికి 

వచాచ్వు' అని సీతమమ్ ననున్ ఒక కఠినమెన మాట అంటే, నేను ఇంక తటుట్ కోలేక బయలుదేరి వచేచ్శాను. నాయందు ఏ దోషము లేదనన్యయ్, ననున్ మనిన్ంచు" 

అనాన్డు.  

 

అపుప్డు రాముడు "నువువ్ ఎనన్యినా చెపుప్ ల ణా, సీతని ఒకక్దానిన్ అరణయ్ంలో విడిచిపెటిట్  నువువ్ ఇలా రాకూడదు. నా మాటగా రాకష్సుడి మాట వినపడితే, సీత 

నినున్ ఒకమాట అని ఉండవచుచ్, అంతమా న సీతని విడిచి వచేచ్సాత్ వ. ఇపుప్డు సీత ఎంత పర్మాదంలో ఉందో. నువువ్ కోపానికి లోనయాయ్వు, అందుకని సీతని 

విడిచిపెటిట్  వచేచ్శావు. ఇపుప్డు నేను ఏమి చెయయ్ను" అని అంటూ ఆ పరణ్శాల ఉండే పర్దేశానికి చేరుకునాన్రు. 

 

రాముడు ఆ పరణ్శాలలో అంతా చూశాడు, కాని సీతమమ్ ఎకక్డా కనపడలేదు. అపుప్డాయన ఆ చుటుట్ పకక్ల అంతా వెతికాడు, దగగ్రలో ఉనన్ పరవ్తాలకి వెళాళ్డు, 

నదుల దగగ్రికి వెళిళ్ చూశాడు, అకక్డే ఉనన్ జింకల దగగ్రికి వెళాళ్డు, పెదద్  పులులిన్, చెటల్ని అడిగాడు. అలా ఏనుగు దగగ్రికి వెళిళ్ "ఓ ఏనుగా! నీ తొండం ఎలా 

ఉంటుందో సీత జెడ కూడా అలానే ఉంటుంది, నీకు తెలిసుంటుంది సీత ఎకక్డుందో, నాకు చెపప్వా" అనాన్డు. దగగ్ర ఉనన్ చెటల్  దగగ్రికి వెళిళ్ "సీత ఎకక్డుందో మీకు 

తెలిసుంటుంది, నాకు నిజం చెపప్రా" అనాన్డు. అకక్డే ఉనన్ జింకల దగగ్రికి వెళిళ్ "సీత మీతో ఆడుకునేది కాదా, సీతకి పర్మాదం జరిగినపుప్డు మీకు తెలిసి 

ఉంటుంది. నాకు సీత ఎకక్డ ఉందో చెబుతారా" అనాన్డు. అలాగే అకక్డ కూరొచ్ని ఏడుసూత్  "అయోయ్, రాకష్సులు వచిచ్ సీత యొకక్ పీక నులిమేసి, ఆమె రకాత్నిన్ 

తాగేసి, మాంసానిన్ భకిష్సుత్ ంటే, 'హా! రామ, హా! రామ' అని అరిచి ఉంటుంది. ఎంత అసత్ర్-శసత్ర్ సంపద తెలిసి మాతర్ం నేను ఏమి చెయయ్గలిగాను, సీతని 

కాపాడుకోలేకపోయాను" అని ఏడుసుత్ నాన్డు. 



 
 

అరణయ్మునుండి తిరిగివచిచ్న రామల ణులు సీతమమ్ కనిపించక దుఃఖించుట 



రాముడి బాధని చూసి ల ణుడు "అనన్యాయ్! బెంగ పెటుట్ కోకు, వదిన గోదావరి తీరానికి నీళుళ్ తేవడానికి వెళిళ్ ఉంటుంది. అందుకని నేను గోదావరి తీరానికి వెళిళ్ 

చూసి వసాత్ను" అని చెపిప్ ల ణుడు గోదావరి తీరానికి వెళాళ్డు. 

 

తిరిగొచిచ్న ల ణుడు "సీతమమ్ ఎకక్డా కనపడలేదు" అనాన్డు. అపుప్డు రాముడు పరిగెతుత్ కుంటూ గోదావరి నది దగగ్రికి వెళిళ్ "గోదావరి! నిజం చెపుప్. ఎకక్డుంది 

సీత. నీకు తెలిసే ఉంటుంది. నువువ్ ఈ ంతం అంతా పర్వహిసుత్ నాన్వు, కనుక నాకు సీత ఎకక్డుందో చెపుప్" అనాన్డు. 

భూతాని రాకష్సేం ణ వధ అరేహ్ణ హృతాం అపి | 

న తాం శశంసూ రామాయ తథా గోదావరీ నదీ || 

అకక్డునన్ పంచభూతాలు జరిగినది చూసాయి, కాని చెపుదాము అంటే, రావణుడు గురుత్ కు వచిచ్ భయపడాడ్ యి. అపుప్డా పంచభూతాలు గోదావరితో "గోదావరి! 

సీతమమ్ని రావణుడు ఎతుత్ కుపోయిన సంగతి చెపెప్యియ్. రాముడి బాధ చూడలేకపోతునాన్ము" అనాన్యి. కాని రావణుడి దుషట్  చేషిట్తములు, భయంకరమెన 

సవ్రూపం, వాడి పనులు జాఞ్ పకం వచిచ్ గోదావరి నోరు విపప్లేదు, నిజం చెపప్లేదు. అకక్డునన్ మృగాలు జరిగినదానిన్ చెబుదాము అనుకునాన్యి, కాని అవి 

మాటాల్ డలేవు కనుక ఆకాశం వెపు చూసూత్ , సీతమమ్ని రావణుడు ఎతుత్ కుపోయిన దకిష్ణ దికుక్ వెపు పరుగులు తీశాయి. 

 

మృగాలనీన్ దకిష్ణ దికుక్కి పరుగులు తీయడానిన్ చూసిన ల ణుడు "అనన్యాయ్!  పర్మాదం వచిచ్ జంతువులనీన్ అటు పరిగెతత్డం లేదు. అవి కొంత దూరం 

పరిగెడుతునాన్యి, ఆగుతునాన్యి, వెనకిక్ తిరుగుతునాన్యి, 'మాకు చెపప్డం రాదు, నీకు అరధ్ం అవవ్డం లేదా, మా వెంట రా' అని పిలుసుత్ నన్టుట్ గా మన వంక 

చూసి ఏడుసుత్ నాన్యి, మళిళ్ పరిగెడుతునాన్యి, ఆకాశం వంక చూసుత్ నాన్యి. బహుశా సీతమమ్ని ఎవరో అపహరించి ఇటూ వెపు తీసుకెళాళ్రేమో అనన్యాయ్, మనకి 

ఆనవాలు దొరుకుతుంది, ఈ మృగాల వెనకాల వెళదాము" అనాన్డు. 

 

 



 

 
 

సీతమమ్ జాడ తెలియక అరణయ్ములో సోకముతో తిరుగుతునన్ రామల ణులు 

 



 
 

సీతమమ్ జాడ తెలియక అరణయ్ములో సోకముతో తిరుగుతునన్ రామల ణులు 



అపుప్డు రామల ణులు ఇదద్రూ ఆ మృగాల వెనుక పరుగు తీసారు. అకక్డ వాళళ్కి సీతమమ్ తలలో పెటుట్ కునన్ పూలదండ కింద పడిపోయి కనపడింది. అపుప్డు 

రాముడు "మారీచుడు వచేచ్ముందు నేనే సీత తలలో ఈ పూలదండ పెటాట్ ను. ఎవడో దురాతుమ్డు సీతని భకిష్ంచి ఉంటాడు. చూశావ ఇకక్డ భూషణములు కింద 

పడిపోయి ఉనాన్యి, రక త్ బిందువులు కనపడుతునాన్యి, అంటే ఎవరో సీతని తినేశారు. ఇకక్డ ఒక పెదద్  రథం విరిగిపోయి కనపడుతుంది, ఎవరిదో గొపప్ ధనుసుస్ 

విరిగి కింద పడిపోయి ఉంది, ఎవరో ఒక సారధి కూడా కింద పడిపోయి ఉనాన్డు, పిశాచ ముఖాలతో ఉనన్ గాడిదలు కింద పడిపోయి ఉనాన్యి. ఎవరో ఇదద్రు 

రాకష్సులు సీత కోసం యుదధ్ం చేసుకునాన్రు. ఆ యుదధ్ంలో గెలిచినవాడు సీతని తీసుకెళిళ్ తినేశాడు.  

 

సీత ఏ ధరామ్నిన్ పాటించిందో, ఆ ధరమ్ం సీతని కాపడలేదు. ఎవడు పరాకర్మము ఉనాన్ మృదువుగా పర్వరి త్సాత్ డో, వాడిని లోకము చేతకానివాడు అంటుంది. ల ణా! 

ఇపుప్డు చూపిసాత్ను నా పర్తాపము ఏమిటో. ఈ పరవ్తం ముందు నిలబడి 'సీత ఎకక్డుంది' అని అడిగితే, నాతో వెటకారమాడి నేను మాటాల్ డిన మాటనే మళిళ్ 

పర్తిధవ్నిగా పెకి పంపింది. ఇపుప్డే ఈ పరవ్తానిన్ నాశనం చేసేసాత్ను, నాకునన్ అసత్ర్-శసత్ర్ములనిన్టిని పర్యోగించి సూరయ్ చం లని గతిలేకుండా చేసాత్ను, ఆకాశానిన్ 

బాణాలతో కపేప్సాత్ను, దేవతలు ఎవరూ తిరగడానికి వీలులేకుండా చేసేసాత్ను, నదులలో, సము లలో ఉనన్ నీటిని ఇంకింప చేసేసాత్ను, భూమి మీద అగిన్హో నిన్ 

పుటిట్సాత్ను, నా బాణాలతో భూమిని బదద్లుకొడతాను, రాకష్సులు అనే వారు ఈ బర్హామ్ండాలోల్  ఎకక్డా లేకుండా చేసాత్ను, నా ధం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ దేవతలు 

చూసాత్రు, మూడులోకాలని లయం చేసేసాత్ను. సీత ఎకక్డునాన్, బతికునాన్ మరణించినా, దేవతలు తీసుకువచిచ్ నా పాదములకి నమసక్రించి రధ్న చేసేత్ 

వదిలిపెడతాను, లేకపోతే ఇవావ్ళతో ఈ బర్హమ్ండాలని నాశనం చేసేసాత్ను. వృదాధ్ పయ్ం రాకుండా, మృతుయ్వు రాకుండా ఎవడూ ఎలా నిరోధించుకోలేడో, అలా ధమూరిత్ 

అయిన నా ముందు నిలబడడానికి దేవతలకి కూడా ధెరయ్ం చాలదు. పడగోటేట్సుత్ నాన్ను ల ణా" అని కోదండానిన్ తీసి చేతిలో పటుట్ కునాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు పరుగు పరుగున వచిచ్, అంజలి ఘటించి "అనన్యాయ్! నువువ్ సరవ్భూత హితేరతుడివి అనన్ పేరు తెచుచ్కునన్వాడివి. అటువంటివాడివి నువువ్ 

ధమునకు వశమయిపోయి మూడులోకాలని కాలేచ్సేత్, ఇంక లోకములో శాంతి అనన్ మాటకి అరధ్ం ఎకక్డుంది అనన్యాయ్. ఎవడో ఒక దురామ్రుగ్ డు తపుప్ చేశాడని, 

వాడిని నిగర్హించడం మానేసి లోకాలనిన్టిని బాధపెడతావ అనన్యాయ్. నీ ధానిన్ కొంచెం వెనకిక్ తగిగ్ంచు. రాజు పర్శాంతమూరుత్ డె తగినంత శికష్ వెయాయ్లి, 

అంతేకాని ఎవడో ఏదో తపుప్ చేశాడని లోకానిన్ ఇలా పీడిసాత్ వ. అనన్యాయ్! ఇకక్డ ఇదద్రు యుదధ్ం చెయయ్లేదు. ఎవడొ ఒకడే రాకష్సుడు వచాచ్డు. ఆ రాకష్సుడు ఇకక్డ 



తన రథానిన్ పోగొటుట్ కుని, సీతమమ్ని ఆకాశ మారగ్ంలో తీసుకు వెళాళ్డు. అందుకే మృగాలు ఆకాశం వంక చూసూత్  పరిగెడుతునాన్యి. అనన్యాయ్! నీకు అంజలి 

ఘటించి, నీ పాదములకు నమసక్రించి అడుగుతునాన్ను, నువువ్ శాంతించు. రాముడే ఆగర్హానిన్ పొందితే, ఇక లోకాలు నిలపడలేవు. నువువ్ ఏ ఋషులని 

గౌరవిసాత్ వో ఆ ఋషుల యొకక్ అనుగర్హంతో, వారి మాట సాయంతో, నీ పకక్న నేనుండగా, సీతమమ్ని అనేవ్షించి ఎకక్డ ఉనాన్ పటుట్ కుందాము. అంత 

సాదుధరమ్ంతో నువువ్ అనేవ్షించిననాడు కూడా సీతమమ్ నీకు లభించకపోతే, ఆనాడు నువువ్ కోదండం పటుట్ కొని లోకాలనిన్టిని లయం చేసెయియ్. కాని ఈలోగా నీకు 

ఉపకారం తపప్క జరిగితీరుతుంది. నీకు ఋషులు, పంచభూతాలు, దేవతలు సహకరిసాత్రు. ఇంత ధరమ్మూరి త్వెన నీకు సహకరించని భూతము ఈ బర్హమ్ండములలో 

ఉండదు. నువువ్ సీతమమ్ని పొందుతావు, ఇది సతయ్ం, సతయ్ం, సతయ్ం. నేను నీ పకక్న ఉండగా నువువ్ ఇంత ధమూరిత్వి కాకు. నువువ్ శాంతిని పొందు" అనాన్డు. 

 

ల ణమూరిత్ మాటల చేత శాంతిని పొందినవాడె, రాముడు తూణీరం నుండి బాణానిన్ తీయకుండా ఆగిపోయాడు.  

 

శాంతించిన రాముడితో ల ణుడు "అనన్యాయ్! చూశావ లోకము యొకక్ పోకడ ఎలా ఉంటుందో. కషాట్ లు అనేవి ఒకక్రికే కాదు, గతంలో కూడా కషట్ పడినవారు 

ఎందరో ఉనాన్రు. నహుషుని కుమారుడెన యయాతి ఎంత కషట్ పడాడ్ డో జాఞ్ పకం ఉందా. (ఎనోన్ కషాట్ లు పడి, ఎంతో గొపప్గా జీవించిన యయాతి చనిపోయాక సవ్రాగ్ నికి 

వెళాళ్డు. అపుప్డు దేవేం డు యయాతిని ఒక పర్శన్ అడిగాడు, అది ఎమిటంటే "యయాతి! నీ రాజయ్ంలో అసతయ్ం చెపప్ని వాడు ఎవరు?" అని అడిగాడు. తాను 

ఎనన్డూ అసతయ్ం చెపప్లేదు కనుక ఆ యయాతి ఎంతో వినయంగా "నేను ఎనన్డూ అసతయ్ం పలకలేదు" అనాన్డు. "నీ వెపుకి చూపించి, ఒక విషయానిన్ నీ 

అంతట నువువ్ పొగుడుకునాన్వు కనుక నువువ్ మహా పాపతుమ్డివి. అందుచేత నీకు సవ్రగ్లోక పర్వేశం కుదరదు" అని చెపిప్ దేవేం డు యయాతిని కిందకి 

తోసేశాడు.)  జీవితకాలం కషట్ పడిన యయాతి, ఒకక్ మాటకి, అది కూడా దేవేం డు అడిగితే చెపిప్న జవాబుకి, సవ్రగ్మునుండి పతనమె భూమి మీద పడిపోయాడు.    

 

అలాగే మన గురువుగారెనౖ వశిషుఠ్ డికి నూరుగురు కుమారులు జనిమ్ంచారు. వాళళ్లోల్  ఒకక్డు కూడా భర్షుట్ డు కాదు, అందరూ తం మాట వినేవారే. అటువంటి 

నూరుగురు కుమారులు తం ని గౌరవించి మాటాల్ డిన పాపానికి ఒకే రోజూ శాపానికి గురె ౖ శరీరాలని వదిలేశారు. అంత కషట్మొచిచ్నా మన గురువు గారు 

బెంగపెటుట్ కోలేదు.  



మనం రోజూ చూసే భూమికి ఎంతో ఓరుప్ ఉంది, ఎంతోమందిని భరిసుత్ ంది. ఈ భూమి ఎపప్టినుంచో ఉంది. ఇటువంటి భూమి కూడా ఒకొక్కక్నాడు పాపభారానిన్ 

మోయలేక కదులుతుంది. అంత గొపప్ భూమికి కూడా కషట్మొచిచ్ కదులుతుంది. ఆకాశంలో ఉనన్ సూరయ్చం లిదద్రు మహాబలం కలిగినవారు, వాళిళ్దద్రి చేత ఈ 

లోకములనిన్ పర్కాశిసుత్ నాన్యి. అటువంటి సూరయ్చం లని పాప గర్హాలైన రాహు కేతువులు గర్హణ సమయంలో గర్శిసుత్ నాన్రు, మళిళ్ విడిచిపెడుతునాన్రు. 

మనిషికి జీవితంలో కషట్ ం వచిచ్ననాడు, ఆ కషాట్ నిన్ తటుట్ కొని నిలబడిననాడు కదా, అపుప్డు కూడా ధరమ్ం విడిచిపెటట్కుండా ఉనన్నాడు కదా వాడిలో ఉనన్టువంటి 

సౌశీలయ్ం పర్కాశించేది. అందుకని అనన్యాయ్, దయ చేసి నీ కోపానిన్ విడిచిపెటుట్ . నువువ్ జాఞ్ నివి అనన్యాయ్, నీకు సమసత్ం తెలుసు. కాని నిపుప్ని బూది కపిప్నటుట్ , 

నీలో ఉనన్ జాఞ్ నానిన్ శోకం కపిప్ంది. అందువలన నువువ్ కోపానికి వశుడవయాయ్వు. నీకు చెపప్గలిగిన వాడిని అని నేను నీకు చెపప్డంలేదు, నేను కేవలం నీ మీద 

కపప్బడడ్  శోకం అనే దానిన్ తొలగించే పర్యతన్ం చేసుత్ నాన్ను, అంతే" అనాన్డు.  

పూరవ్జో అపి ఉక త్ మాతర్ః తు ల ణేన సుభాషితం | 

సార హీ మహాసారం పర్తిజ హ రాఘవః || 

అవతలివారు చెపిప్న దానిలోని సారమును గర్హించి, తన సవ్రూపమును దిదుద్ కోగలిగిన గొపప్ శకి త్ కలిగిన రాముడు, ల ణుడు చెపిప్న మాటలని విని తన కోపానిన్ 

విడిచిపెటిట్  "తముమ్డా! నువువ్ చెపిప్న మాట యదారధ్ం రా. కాని ననున్ అనుగమించి వచిచ్న సీత కనపడకపోతే నేను బతకలేను. ఈ పరవ్తగుహలలో ఎనోన్ గుహలు, 

పొదలు ఉనాన్యి. సీత వాటిలోల్  ఎకక్డనాన్ ఉందేమో వెతుకుదాము" అని రామల ణులు ముందుకి బయలుదేరారు. 

 

అలా ముందుకు వెళిళ్న వాళళ్కి ఒంటినిండా రక త్ంతో తడిసిపోయి, ముకుక్కి రక త్ంతో, రెకక్లు తెగిపోయి, ఒక పకక్కి కూరుచ్ని ఉనన్ జటాయువు కనపడింది. అపుప్డు 

రాముడు 'రాకష్స రూపంలో ఉనన్వాడు ఈ పకిష్ రూపానిన్ పొందాడు. నేను, ల ణుడు వెళళ్గానే సీతని ఈ పకేష్ తినేసింది. దీనిని నేను నమామ్ను, ఇపుప్డిది నాకు 

పర్మాదం తెచిచ్ంది. అందుకని ఇపుప్డు నేను ఈ జటాయువు యొకక్ శరీరానిన్ చీలేచ్సాత్ను' అని మనసులో అనుకొని, కొదండంలో బాణానిన్ సంధించి జటాయువు 

వెపు పరుగులు తీశాడు. 

 



 
 

సీతమమ్కొరకు వెతుకుతూ దారిలో చచిచ్పడిఉనన్ గాడిదల రథమును రామల ణులు చూచుట 



  

సీతమమ్ని వెతుకుతూ మారగ్ములో కొన ఊపిరితో ఉనన్ జటాయువును రామల ణులు చూచి సీతమమ్ అపహరణ గురించిన వివరములు తెలుసుకొనుట 



 

 
 

సీతమమ్ని వెతుకుతూ మారగ్ములో కొన ఊపిరితో ఉనన్ జటాయువును రామల ణులు చూచి  

సీతమమ్ అపహరణ గురించిన వివరములు తెలుసుకొనుట 



అపుప్డు జటాయువు "రామ! నువువ్ ఏ ఓషధిని గూరిచ్ ఈ అరణయ్ంలో వెతుకుతునాన్వో, అటువంటి ఓషధీ సవ్రూపమెన సీతమమ్ని, నా ణాలని పటుట్ కుపోయినవాడు 

రావణాసురుడయాయ్. నువువ్, ల ణుడు లేని సమయంలో రావణాసురుడు సీతమమ్ని అపహరించి తీసుకుపోయాడు. సీతమమ్ని అపహరిసుత్ ంటే రావణాసురిడితో 

యుదధ్ం చేశానయాయ్, నా శకి త్ మేర అడుడ్ పడాడ్ ను. రావణుడి రథానిన్, సారధిని, ధవ్జానిన్ పడగొటాట్ ను, కాని వాడిని నిగర్హించలేకపోయాను. ఆకాశమారగ్ంలో సీతమమ్ని 

ఎతుత్ కుపోతూ ధూళిని, మేఘాలిన్ సృషిట్  చేశాడు, ఖడగ్ ంతో నా రెకక్లని కోసేశాడు, నా పాదములు నరికేశాడు, అందుకని నేను ఏమి చెయయ్లేకపోయాను. రామ! నేను 

చచిచ్పోయానయయ్, ఇంకొకక్సారి ననున్ చంపకు" అనాన్డు. 

 

జటాయువు మాటలు వినన్ రాముడు, ఆ కొదండంతో పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ జటాయువుని గటిట్గా కౌగలించుకుని ఏడిచాడు. ఆయన అలా ఏడుసుత్ నన్పుప్డు ఆ 

కోదండం చేతినుండి విడిపోయి కింద పడిపోయింది. రాముడితో పాటు ల ణుడు కూడా జటాయువు మీద పడి ఏడిచాడు. 

రాజయ్ం భర్షట్ ం వనే వాసః సీతా నషాట్  మృతే దివ్జః | 

ఈదృశీ ఇయం మమా ల ః నిరద్హేత్ అపి పావకం || 

అపుప్డు రాముడు "నాకు రాజయ్ం పోయింది, అరణాయ్నికి వచాచ్ను, సీతని పోగొటుట్ కునాన్ను, నమిమ్న సేన్హితుడెన జటాయువు మరణిసుత్ నాన్డు. ఇవావ్ళ నేను 

పొందుతునన్ శోకానికి అగిన్ని తీసుకొని వచిచ్ అకక్డ పెడితే, ఆ అగిన్ని నా శోకం కాలేచ్సుత్ ంది. అంత శోకంలో నేను ఉనాన్ను ల ణా!" అనాన్డు. అలాగే "జటాయు! 

నాకోసం నువువ్ ఇంత కషట్ పడాడ్ వు. ఒకక్సారి చెపుప్ ఆ రావణుడు ఎకక్డ ఉంటాడు, అతని పౌరుష పరాకర్మాలు ఎటువంటివి, సీతని ఎటువెపుకి తీసుకు వెళాళ్డు, ఏ 

రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసాత్డు, అతని సవ్రూపం ఏమిటి. నాకు చెపుప్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా జటాయువు "ఆ రావణుడు సీతమమ్ని అపహరించి, మేఘములను, ధూళిని సృషిట్ ంచి, సీతమమ్ని తన ఒడిలో కూరోచ్పెటుట్ కుని, ఆకాశ మారగ్ంలో దకిష్ణ దికుక్కి 

తీసుకెళిళ్పోయాడు. ఇంతకనాన్ చెపాప్లని ఉంది కాని, నా రెకక్లు తెగిపోవడం వలన, నా కళుళ్ కనపడడం మానేశాయి. నా నోటి వెంట మాట రావడంలేదు. నువువ్ 

మాటాల్ డుతునన్ది వినపడడం లేదు. నాలో ఉనన్ భావాలని చెపప్గలుగుతునాన్నో, చెపప్లేకపోతునాన్నో తెలియని పరిసిథ్తి ఏరప్డుతుంది. అనిన్టినీ మించి ఈ 

అరణయ్ం అంతా నాకు బంగారంగా కనపడుతుంది. వింద అనే ముహూరత్ంలో రావణుడు దొంగిలించాడు కనుక, నీ వసుత్ వు నీకు దొరుకుతుంది. ఆ ముహూరత్ంలో 



దొంగలించబడడ్  వసుత్ వుని తిరిగి యజమాని పొందుతాడు. నువువ్ సీతమమ్ని పొందుతావు, మీ ఇదద్రికీ పటాట్ భిషేకం అవుతుంది, నువువ్ చాలా కాలం రాజయ్పాలన 

చేసాత్ వయయ్" అని చెబుతుండగా ఆయన నోటినుండి రక త్ంతో కూడిన మాంసం ముదద్ని కకిక్, తన చిటట్చివర ణాలని కూడా లాగి" ఆ రావణాసురుడి తం  విశర్వసో 

బర్హమ్, ఆయన తముమ్డు కుబేరుడు" అని చెపిప్, శిరసుస్ పకక్కి పడిపోగా, ఆ జటాయువు మరణించాడు. 

 

అపుప్డు రాముడు "చూశావ ల ణా! రావణుడు సీతని బలవంతంగా అపహరించుకుపోతుంటే, తన ణాలను అడుడ్ పెటిట్  ఈ పకిష్ సీతని కాపాడే పర్యతన్ం చేసింది. 

మనం ఆలోచించి చూసేత్, ధరామ్నిన్ పాటించేవారు, శూరులైనవారు, శరణాగతి చేసినవారిని రకిష్ంచేవారు మనుషుయ్లలోనే కాదు, జంతువులలో కూడా ఉనాన్రు. సీతని 

అపహరించారు అనన్ సంగతి తెలుసుకునన్పుప్డు నేను పొందిన దుఖం కనాన్, ఒక పకిష్ నాకు ఉపకారం చెయయ్డం కోసమని తన ణాలు వదిలేసిందని 

తెలుసుకొని నేను ఇవావ్ళ ఎకుక్వ దుఖం పొందుతునాన్ను. నాయనా ల ణా! దశరథ మహారాజు మనకి ఎలా గౌరవించదగగ్వాడో, ఆయనకి సేన్హితుడెన జటాయువు 

కూడా మనకి గౌరవింపదగగ్వాడు. ఆనాడు నేను తం గారికి ఎలా అంచేషిట్  సంసాక్రం చేశానో, జటాయువుకి ఇవావ్ళ అలా చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్ను. 

 

అందుకని ల ణా! అకక్డ ఏనుగులు చెటల్ని ఒరుసుకుంటూ వెళిళ్నపుప్డు, ఆ చెటల్  యొకక్ ఎండుకరర్లు కిందపడతాయి, నువువ్ వెళిళ్ ఆ కరర్లని పటుట్ కురా. మనం 

ఈ జటాయువు శరీరానిన్ చితి మీద పెడదాము. ఆయన శరీరానిన్ అగిన్లో కాలాచ్క, రోహి మాంసానిన్ పిండంగా పెడదాము" అనాన్డు. (రోహి అనేది ఒక మృగం పేరు, 

జటాయువు మాంసం తింటాడు కనుక ఆయనకి ఆ మృగ మాంసంతో పిండం పెటాట్ రు). 

 

ఆ జటాయువుకి పిండాలు పెటాట్ క గోదావరి నదికి వెళిళ్ ఉదక యలు చేసి "నాచేత సంసక్రింపబడుతునన్ ఓ జటాయువా! నేను నీకు అనుజఞ్ ఇసుత్ నాన్ను, నీకు 

ఇషట్ ం వచిచ్న ఉతత్మలోకాలకి వెళుళ్" అని రాముడు అనాన్డు. తరువాత నదిలో జలతరప్ణ చేశారు. 

 

జటాయువు ఉతత్మలోకాలని పొందాడు అని వాలీమ్కి మహరిష్ చెపాప్రు. 

  



 
 

సీతమమ్ని వెతుకుతూ మారగ్ములో కొన ఊపిరితో ఉనన్ జటాయువును రామల ణులు చూచి సీతమమ్ అపహరణ గురించిన వివరములు తెలుసుకొనుట 



 
 

జటాయువుతో రామల ణులు 



 
 

మరణించిన జటాయువుకు రామల ణులు అంతః యలు జరుపుట 



రామల ణులు అకక్డినుండి బయలుదేరి ంచారణయ్ంలోకి పర్వేశించారు. అతి భయంకరంగా ఉండే ఆ ంచారణాయ్నిన్ రామల ణులు దాటి కొంత దూరం వెళాళ్క 

ఒక చీకటి గుహ కనబడింది. ఆ చీకటి గుహ దగగ్ర అలికిడి, చపుప్డు వినబడాడ్ యి. అంతలోనే ఎకక్డినుంచో ఒక భయంకరమెన రాకష్స  పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ంది. 

ఆమె పేరు అయోముఖి. కడుపు కిందకి జారిపోయి, వికృతమెన రూపంతో ఉనన్ ఆ అయోముఖికి ల ణుడి మీద వాయ్మోహం పుటిట్ంది. అపుప్డామె పరుగు 

పరుగున వచిచ్ ల ణుడిని పటుట్ కొని "నువువ్ చాలా బాగునాన్వు, మంచి యవవ్నంలో ఉనాన్వు. మనిదద్రమూ ఈ పరావ్తాల మీద తిరుగుతూ డిదాద్ ము" అని 

పలికింది. 

 

ల ణుడు వెంటనే తన ఖడాగ్ నిన్ తీసి ఆవిడ ముకుక్ని, చెవులని, సత్నాలని నరికేశాడు. అపుప్డా అయోముఖి నెతుత్ రు కారుతుండగా ఏడుసూత్ , గుండెలు 

బాదుకుంటూ ఆ గుహలోకి పారిపోయింది. 

 

తరువాత వారు అకక్డినుండి కొంతదూరం పర్యాణించాక, ల ణుడు రాముడితో ఇలా అనాన్డు "అనన్యాయ్! చాలా దురిన్మితాత్లు కనపడుతునాన్యి. ఏదో 

తీవర్మెన భయం వేసుత్ ంది. ఇకక్డ వంజులకం అనే పకిష్ కూసోత్ంది, ఈ పకిష్ కూత ఎవరికి వినపడుతుందో వారికి జయం కలుగుతుంది, కాని పరమ దారుణమెన 

యుదధ్ం జరుగుతుంది" అని చెపుతుండగా ఒక పెదద్  శబద్ం వినపడింది. ఈ శబద్ం ఏమిటి అని రామల ణులు చూసేసరికి, సృషిట్లో కనీ వినీ ఎరుగనటువంటి రూపం 

వాళళ్కి కనపడింది. దానికి తలకాయ, పాదములు లేవు. కేవలం గుండెల దగగ్రినుండి నడుము కిందభాగం వరకు మాతర్మే దాని శరీరం ఉంది. అందులోనే ఒక పెదద్  

నోరు, కనున్ ఉనాన్యి. ఆ కనున్ దూరంగా ఉనన్ వసుత్ వులని కూడా చూసుత్ ంది. దానికి యోజనం పొడవునన్ చేతులు ఉనాన్యి. అది నడవలేదు కనుక, ఆ 

చేతులతో అడవిలో తడిమి, దొరికిన దానిన్ తిని బతుకుతుంది. ఆ వింత సవ్రూపానిన్ చూసి, అసలు ఇదేమిటిరా ఇలా ఉంది అని వారు అనుకుంటునాన్రు, 

ఇంతలోనే అది తన రెండు చేతులతో రామల ణులను పటేట్సుకుంది. అపుప్డది"  నేను రాకష్సుడిని, ననున్ కబంధుడు అని అంటారు. అరణాయ్నికి వచిచ్ 

ఇటువెపునకు ఎందుకు వచాచ్రు, ఇపుప్డు నేను మీ ఇదద్రినీ తినేసాత్ను" అని అంటూ వాళళ్ని దగగ్రిగా తీసుకునే పర్యతన్ంలో ఉండగా, ల ణుడు రాముడితో "మనం 

వీడిని ఉపేకిష్సేత్ వీడు మనిదద్రినీ మింగేసాత్డు, అందుకని వీడి చేతులని ఖండించేదాద్ ము" అనాన్డు.   

 



ల ణుడు ఎడమ బాహువుని, రాముడు కుడి బాహువుని నరికేశారు. అపుప్డా కబంధుడు "మీరు ఇదద్రు ఎవరు?" అని అడిగాడు. 

 

"ఈయనని రాముడు అంటారు, దశరరథుడి కుమారుడు, తం  మాటకి కటుట్ బడి 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసానికి వచాచ్డు. ఈయన భారయ్ అయిన సీతమమ్ని 

ఎవరో అపహరించారు. సీతమమ్ని వెతుకుక్ంటూ మేము ఈ మారగ్ంలో వచాచ్ము. అసలు నువువ్ ఎవరు? నువువ్ ఇలా ఉనన్వేంటి? నీలాంటి రకాష్సుడిని మేము 

ఎపుప్డూ చూడలేదు" అని ల ణుడు అనాన్డు. 

 

అపుప్డా కబంధుడు "నేను మీకు నా కథ చెబుతాను, కాని మీరు నాకు ఒక ఉపకారం చెయాయ్లి. అది ఎమిటంటే, ఒక పెదద్  గొయయ్ తీసి, లేకపోతే ఒక చితి పేరిచ్, 

దానిమీద ననున్ పడుకోబెటిట్  కాలెచ్యయ్ండి" అనాన్డు. "సరే, నువువ్ కోరినటేట్  నినున్ కలేచ్సాత్ములే కాని, సీతమమ్ని ఎవరో రాకష్సుడు అపహరించాడు. నువూవ్ 

రాకష్సుడివి కదా, నీకేమనాన్ తెలుసా" అని రామల ణులు అడిగారు. 

  
అపుప్డా కబంధుడు "మీకు ఆ విషయానిన్ ఈ శరీరముతో చెపప్లేను. ననున్ కాలేచ్సేత్, నాకు నా పూరవ్ శరీరం వచేచ్సుత్ ంది. అపుప్డు ఆ శరీరముతో చెబుతాను. ఈ 

శరీరానికి అనీన్ జాఞ్ పకం లేవు, కాని ఆ శరీరానికి అనీన్ తెలుసు. కనుక ననున్ కాలెచ్యయ్ండి" అనాన్డు. 

  
"కాలుసాత్ములే కాని, నువువ్ అసలు ఎవరు, ఇలా ఎందుకు ఉనాన్వు" అని రామల ణులు అడిగారు.  

  
అపుప్డు కబంధుడు "పూరవ్కాలంలో నేను ఎంతో గొపప్ తేజసుస్తో ఉండేవాడిని. నా పేరు ధనువు. సూరుయ్డు ఎలా ఉంటాడో, చం డు ఎలా ఉంటాడో, ఇం డు ఎలా 

ఉంటాడో నాకూ అటువంటి శరీరం ఉండేది. నా సవ్రూపానిన్ చూసి అందరూ పొంగిపోయేవారు. అంత అందమెన శరీరముతో ఉనన్ నాకు ఒక దికుక్మాలిని ఆలోచన 

వచిచ్ంది, అది ఎమిటంటే, 'నేను కామరూపిని కనుక, ఒక విచితర్మెన సవ్రూపానిన్ పొంది, అరణయ్ంలోకి వెళిళ్ అందరినీ భయపెడితే ఎలా ఉంటుంది' అని. అపుప్డు 

నేను వెంటనే ఒక వికృత సవ్రూపానిన్ పొంది అరణయ్ంలోకి వెళాళ్ను.  



అకక్డ సూథ్ లశిరుడు అనే మహరిష్ దరభ్లు ఏరుకుంటూ ఉండగా, నేను ఆయన వెనకాలకి వెళిళ్, ఒక పెదద్  కేక వేశాను. అపుప్డా మహరిష్ నా వంక చూసి 'ఇలా ఈ 

రూపంతో తిరగడం నీకు ఎంత సరదాగా ఉందో, నువువ్ ఇలాగే చాలా కాలం ఇకక్డ తిరుగుతూ ఉండు' అని వెళిళ్పోయారు. అపుప్డు నేను నా నిజ సవ్రూపానిన్ పొంది 

ఆయన కాళళ్ మీద పడి' మీరు చెపిప్న మాట పర్కారం, నాకు ఆ భయంకరమెన సవ్రూపం తొందరలో వసుత్ ంది. కాని నాకు ఆ సవ్రూపం ఎలా పోతుంది' అని 

అడిగాను. అపుప్డా సూథ్ లశిర మహరిష్ అనాన్డు 'నీకు వచిచ్న ఈ పర్కోపం పోవాలి. కొంతకాలానికి ఇకక్డికి రామల ణులు వచిచ్ నీ రెండు చేతులు నరికేసాత్రు. అపుప్డు 

నీకు శాపవిమోచనం అవుతుంది' అని చెపాప్రు. 

 

అపుప్డు నేను వెంటనే వెళిళ్ తపసుస్ చెయయ్డం రంభించాను. కొంతకాలానికి బర్హమ్గారు పర్తయ్కష్మయియ్ 'ఏమి కావాలి' అని అడిగారు. అపుప్డు నేను 'నాకు 

దీరాఘ్యువు కావాలి' అని అడిగాను. బర్హమ్గారు తధాసుత్  అని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. నాకు దీర ఘ్ ఆయురాద్యం ఉందనన్ అహంకారంతో ఇం డి మీదకి యుదాధ్ నికి 

వెళాళ్ను. అపుప్డు ఇం డు నూరు అంచులు ఉనన్ వ యుధానిన్ నా మీద పర్యోగించాడు. ఆ వ యుధం నా రెండు కాళళ్ని ఛాతిలోకి నొకేక్సింది, అలాగే నా 

తలని కూడా ఛాతిలోకి నొకేక్సింది, నా రెండుచేతులని కూడా లోపలికి నొకేక్సింది. నేను అపుప్డు నడుము నుండి ఛాతి వరకూ ఉనన్ శరీరముతో కిందపడాడ్ ను. 

 

అపుప్డు నేను ఇం డితో 'నువువ్ ననున్ కొటేట్శావు, బాగానేఉంది. నా చేతులు, పాదములు లోపలికి తోసేశావు. నాకు బర్హమ్గారు దీర ఘ్ ఆయురాద్యం ఉందని 

వరమిచాచ్రు. ఇపుప్డు నా నోరు లోపలికి వెళిళ్ంది కాదా, మరి నేను ఏమి తిని బతకను' అని ఇం డిని అడిగాను. అపుప్డు ఇం డు నా కనున్ని, నోరుని నా 

ఉదరభాగం మీద ఏరాప్టు చేసి, యోజనం పొడువునన్ రెండు చేతులు ఇచాచ్డు. 

 

రామ! నేను అపప్టినుండి నేను ఇలా పడి ఉనాన్ను. ఈ అరణయ్ంలో తడుముకుంటూ దొరికినది తింటూ ఉంటాను. ఎపప్టినుంచో రామల ణులు దొరికితే బాగుండు 

అనుకుంటునాన్ను, ఇపప్టికి మీరు దొరికారు. మీరు నా శరీరానిన్ కాలెచ్యయ్ండి నేను మీకు ఉపకారం చేసాత్ను" అనాన్డు. (మనకి ఉనన్ ఒకే ఒకక్ సుగుణం నుండి 

అహంకారం అనే భూతం వసుత్ ంది. ఒకడికి అందం ఉందని, ఒకడికి డబుబ్ ఉందని, ఒకడికి అధికారం ఉందని, ఒకడికి చదువు ఉందని, ఒకడికి తెలివి ఉందని 

అహంకరిసుత్ ంటారు. మనకి ఉనన్దానిని పదిమందికి ఉపయోగపడే విధంగా బతుకుదామని ఉండదు. ఇదే కబంధుడి జీవితం నుండి మనం నేరుచ్కోవలసింది) 

  



 

రామల ణులు కబంధునితో పోరాటము శాపవిమోచనమెన కబంధుడు రామల ణులకు ఆపద కాలములో మంచి 

మి డు కావాలని, ౠషయ్మూక పరవ్త శిఖరములపె ఉనన్ సు వుడిని 

కలుసుకోవడానికి దారి తెలుపుట 



అపుప్డు వారు కబంధుడి శరీరానిన్ చితి మీద పెటిట్  కాలేచ్శారు. అపుప్డు ఆ చితి నుండి ఆభరణములు పెటుట్ కుని, మంచి తేజసుస్తో, ఒక దివయ్ శరీరముతో ధనువు 

పెకి వచిచ్ "రామ! ఇపుప్డు నీకు చాలా కషట్మెన కాలం నడుసుత్ ంది. నీలాగే భారయ్ను పోగొటుట్ కుని బాధపడుతునన్వాడు ఒకడు ఉనాన్డు. ఆయన కూడా ధరామ్తుమ్డు. 

ఆయన పేరు సు వుడు, నలుగురు వానరములతో కలిసి ఋషయ్మూక పరవ్తం మీద ఉనాన్డు. ఆయనని, ఆయన అనన్గారెనౖ వాలి రాజయ్ం నుండి వెడలగొటాట్ డు. 

ఋకష్రజసుస్ అనే వానరుని భారయ్కి సూరుయ్డి తేజసుస్ వలన సు వుడు ఔరస పు డిగా జనిమ్ంచాడు. నువువ్ ఆయనతో అగిన్సాకిష్గా సేన్హం చేసుకో. వానరుడు కదా 

అని ఎనన్డూ సు వుడిని అవమానించదుద్ . ఇపుప్డు నీకు ఒక గొపప్ మి డు కావాలి, సు వుడు నీకు తగిన మి డు. ఆ సు వుడిని కలుసుకోవడానికి నువువ్ 

ఇకక్డినుండి పశిచ్మ దికుక్కి వెళుళ్, అకక్డ అనేకమెన వృకష్ సమూహములు కనపడతాయి. ఆ వృకష్ములకు ఉండే పళుళ్ సామానయ్మెనవి కావు, అవి చాలా 

మధురంగా ఉంటాయి. మీరు ఆ పళుళ్ తిని ముందుకి వెళితే కొనిన్ వనాలు వసాత్యి. మీరు ఆ వనాలనీన్ దాటి ముందుకి వెళితే ఆఖరికి పంపా అనే పదమ్ సరసుస్ 

వసుత్ ంది. ఆ సరసుస్ దగగ్ర హంసలు, పల్వములు, ంచములు, కురరవములు అనే పకుష్లు నేతిముదద్లాల్  ఉంటాయి. మీరు ఆ పకుష్లని చంపి వాటి మాంసానిన్ 

తినండి. అలా చెయయ్డం వలన మీరు సేద తీరుతారు. అలాగే ఆ సరసుస్లో రుచికరమెన చేపలు ఉంటాయి, మీరు వాటిని కూడా తినండి. తరువాత సుగంధ 

భరితమె, నిరమ్లమె, చలల్గా ఉండేటటువంటి ఆ సరసుస్లోని నీటిని తాగండి. మీరు సాయంతర్ం పూట అకక్డ విహరించండి, అపుప్డు మీకొక విచితర్మెన విషయం 

కనపడుతుంది. అకక్డ వాడని పూలదండలు పడి ఉంటాయి. ఆ పూలదండలని ఎవరూ వేసుకోరు. 

 

ఇకక్డికి ఈ పూలదండలు ఎలా వచాచ్యో తెలుసా రామ. పూరవ్ం మతంగ మహరిష్ ఉనన్పుప్డు, ఆయన శిషుయ్లు ఆయనకి కావలసిన దరభ్లు, ఇతర పదారాధ్ లు 

అరణయ్మునుండి మూట కటిట్  తీసుకెళేళ్వారు. వారు అలా తీసుకెళుతునన్పుప్డు వారి ఒంటికి చెమట పటిట్ , ఆ చెమట బిందువులు భూమి మీద పడాడ్ యి. వారు 

ఎంతగా గురు సు ష చేసినవారంటే, వాళళ్ చెమట బిందువులు భూమి మీద పడగానే పూలదండలుగా మారిపోయాయి. ఆ పూల దండలు ఇపప్టికీ వాడకుండా 

అలానే ఉనాన్యి. నువువ్ ఆ పూలదండలని చూసి సంతోషించు. ఆ పంపా సరోవరానికి ముందరే ఋషయ్మూక పరవ్తం కనపడుతుంది.      

 

 



ఆ ఋషయ్మూక పరవ్తానిన్ పూరవ్కాలంలో బర్హమ్గారు నిరిమ్ంచారు, దానిని ఎకక్డం చాలా కషట్ ం. చితర్మేమిటంటే, ఆ పరవ్తానిన్ గునన్ ఏనుగులు రకిష్సూత్  ఉంటాయి. 

ఆ గునన్ ఏనుగులు రోజూ పంపా సరోవరం దగగ్రికి గుంపులుగా వచిచ్ నీళుళ్ తాగుతాయి. దాహం తీరిపోగానే పౌరుషం వచిచ్ ఆ ఎనుగులనీన్ నోటోల్ నుండి నెతుత్ రు 

కారేటటుట్  కొటుట్ కుంటాయి. అంతగా కొటుట్ కునాన్క, అవి సేన్హితులు చెయియ్ చెయియ్ కలుపుకొని వెళిళ్నటుట్ , తొండాలు తొండాలు ముడివేసుకొని ఆ ఋషయ్మూక 

పరవ్తం చుటూట్  తిరుగుతాయి. ఆ ఋషయ్మూక పరవ్త శిఖరం మీద ఎవడనాన్ ఒక రా  పడుకుంటే, ఆ రా  వారికి కలలో ఏది కనపడుతుందో, ఉదయానికలాల్  అది 

జరిగి తీరుతుంది. పాపకరమ్ ఉనన్వాడు, దుషట్బుదిధ్ ఉనన్వాడు ఆ పరవ్తానిన్ ఎకక్లేడు. ఆ పరవ్తాల మీద 5 వానరాలు ఉనాన్యి. ఆ పరవ్తం మీదకి వెళితే ఒక పెదద్  

గుహ ఉంటుంది, దానిని ఒక రాతి పలకతో మూసి ఉంచుతారు. ఆ గుహలోకి ఎవరూ పర్వేశించలేరు. దాని పకక్నే ఒక పెదద్  తోట ఉంటుంది, అందులో అనిన్ ఫలాలు 

లభిసాత్యి. ఆ ఫలాలని తింటూ, అకక్డే ఉనన్ సరసుస్లోని నీళుళ్ తాగుతూ సు వుడు ఆ గుహలో కూరొచ్ని ఉంటాడు. 

 

ఆ సు వుడు అపుప్డపుప్డూ గుహ నుండి బయటకి వచిచ్, ఆ పరవ్త శిఖరాల మీద ఒక పెదద్  బండరాయి మీద కూరుచ్ంటూ ఉంటాడు. గురుత్ పెటుట్ కో రామ, ఆ 

సు వుడికి సూరయ్కిరణాలు ఎంత దూరం వరకూ భూమి మీద పడతాయో, అంతవరకు ఏ పరవ్తాలు ఉనాన్యో, ఎనిన్ గుహలు ఉనాన్యో, ఆ గుహలలో ఎవరు 

ఉంటారో, ఎవరు ఎకక్డ ఉంటారో, ఎకక్డ పాలిసాత్ రో, వారి వంశం ఏమిటో అనీన్ తెలుసు. అందుకని అటువంటి సు వుడితో సేన్హం చెయియ్" అని చెపిప్ 

వెళిళ్పోయాడు. 

 

అపుప్డు రామల ణులు బయలుదేరి మతంగ మహరిష్ యొకక్ ఆశర్మానికి చేరుకునాన్రు. అకక్డ మతంగ మహరిష్ యొకక్ శిషుయ్రాలైన శబరి రామల ణులను 

చూసి గబగబా బయటకి వచిచ్ వారి పాదాలని గటిట్గా పటుట్ కుంది. వారికి అరము, పాదయ్ము మొదలైనటువంటి అతిథికి ఇవవ్వలసిన సమసత్ సంభారములు 

చేకూరిచ్ంది. అవనీన్ సీవ్కరించాక, రాముడు శబరితో "నువువ్ నియమంగా జీవితం గడపగలుగుతునాన్వా, నియమముతో కూడిన ఆహారానిన్ తీసుకుంటునాన్వా, 

తపసుస్ చెయయ్గలుగుతునాన్వా, నీ గురువుల యొకక్ అనుగర్హానిన్ నిలబెటుట్ కుంటునాన్వా" అని అడిగాడు. 

 



 
 

శబరి ఆతిదయ్ము పొందిన రామల ణులు 



 
 

శబరి ఆతిదయ్ము పొందిన రామల ణులు 



అపుప్డా శబరి "రామ! ఏనాడు నీ దరశ్నం చేశానో, ఆనాడే నా తపసుస్ సిదిధ్ంచింది. నేను కూడా మా గురువుగారెనౖ మతంగ మహరిష్ శిషుయ్లతో పాటు తపసుస్ చేశాను. 

నువువ్ చితర్కూట పరవ్తం మీద ఉండగా మా గురువులందరూ దివయ్మెన విమానములు ఎకిక్ ఉతత్మలోకాలకి వెళిళ్పోయారు. వారు వెళిళ్పోతూ నాతో ఒక మాట 

అనాన్రు' మహానుభావుడెన రామచందర్మూరిత్ ఈ ఆశర్మం వెపుకి వసాత్రు. అపుప్డు వాళళ్కి ఆతిధయ్ం ఇచాచ్క నువువ్ కూడా మేము ఉనన్టువంటి పర్దేశానికి వదుద్ వు' 

అని చెపిప్ వెళాళ్రు. అందుకని నీకోసం నేను ఇకక్డే ఉండిపోయాను" అని చెపిప్ంది. 

 

అపుప్డా రాముడు శబరితో "నీ యొకక్ పర్భావానిన్ నేను చూడాలి అనుకుంటునాన్ను శబరి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు శబరి రాముడిని ఆ ఆశర్మం లోపలికి తీసుకువెళిళ్ ఒక అగిన్వేదిని చూపించి "రామ! మా గురువుగారు ఈ అగిన్వేది దగగ్రే అగిన్హోతర్ం చేసేవారు. వృదుధ్ లైన 

మా గురువులు వొణికిపోతునన్ చేతులతో పువువ్లు తీసి ఆ వేది మీద పెటేట్వారు. రామ! ఒకక్సారి ఆ వేది మీద చూడు, ఆ పువువ్లు ఇపప్టికీ వాడకుండా అలానే 

ఉనాన్యి. నువువ్ చితర్కూట పరవ్తం మీద ఉనన్పుప్డు వారు ఇకక్డ అగిన్కారయ్ం చేసి వెళిళ్పోయారు. ఇపప్టికీ ఆ అగిన్వేదిలో నుండి వచేచ్ కాంతి దశదిశలని 

పర్కాశింప చేసుత్ ంది. మా గురువులు చాలా వృదుధ్ లు అవవ్డం వలన, నదీ తీరానికి వెళిళ్ సాన్నం చెయయ్లేకపోయేవారు. అందుకని వారు అకక్డే కూరొచ్ని ఒకక్ 

నమసాక్రం చేసేవారు. వారు అలా నమసాక్రం చెయయ్గానే ఏడు సముదర్ముల యొకక్ పాయలు ఇటుగా పర్వహించాయి, అపుప్డు మా గురువులు అందులో 

సాన్నం చేశారు. మా గురువులు సాన్నం చేసి తమ వసత్ర్ములను పిండి, ఇకక్డే తీగల మీద ఆరేసేవారు. నువువ్ ఆ వసత్ర్ములను ముటుట్ కొని చూడు, అవి ఇపప్టికీ 

అలానే తడిగా ఉంటాయి. వారు ముటుట్ కునన్ పర్తి వసుత్ వుని వారు ఏ సిథ్తిలో ముటుట్ కునాన్రో, అవి ఆ సిథ్తిలోనే ఉండిపోయాయి తపప్ పర్కృతి యొకక్ 

పరిణామగతంగా ఆ వసుత్ వులు మారలేదు. వారు అంతగా ఆతమ్గతులై ఆతమ్సవ్రూపంగా ఉండిపోయారు. రామ! నీకోసమని చెపిప్ నేను ఈ అరణయ్ం నుండి చాలా 

సంభారాలని సేకరించాను, నువువ్ వాటిని సీవ్కరించు" అని చెపిప్, ఆ సంభారములని రాముడికి ఇచిచ్ "మా గురువులు నీకు ఆతిధయ్ం ఇవవ్మనాన్రు, నేను ఇచేచ్శాను. 

అందుకని నేను వెళిళ్పోదామని అనుకుంటునాన్ను" అని చెపిప్, సంకలప్మాతర్ం చేత అగిన్ని రగిలిచ్, అందులో చీర షాణ్ ంబరాలతో సహా దూకి తన శరీరానిన్ 

వదిలేసింది. అపుప్డా అగిన్లోనుండి దివయ్మెన అంబరములతో, దివయ్మెన వసత్ర్ములతో ఆమె శరీరం బయటకి వచిచ్, తన గురువులు ఉనన్ లోకాలకి వెళిళ్పోయింది. 

  
ఆహా, ఏమి ఋషులు, ఏమి తపసుస్ అని రామల ణులు పొంగిపోయి, అకక్డినుండి బయలుదేరి ఋషయ్మూక పరవ్తం వెపు బయలుదేరారు.  



 
 

మతంగ మహరిష్ ఆశర్మము గురించి రామల ణులకు వివరిసుత్ నన్ శబరి 



 

 
 

మతంగ మహరిష్ ఆశర్మము చేరిన రామల ణులు శబరి ఆతిదయ్ము పొందుట 



 



కిషిక్ంధకాండ 

 

కబంధుడు చెపిప్న విధంగా రామల ణులు బయలుదేరి పంపా సరసుస్కి చేరుకునాన్రు. ఆ పంపా నదిలో అరవిరిసిన పదామ్లు, పెకి ఎగిరి నీళళ్లోల్  పడుతునన్ 

చేపలని చూసి రాముడు బాధపడాడ్ డు. ఆయనకి వాటిని చూడగానే సీతమమ్ ముఖము, కనున్లు గురుత్ కొచిచ్ భోరున విలపించాడు. అపుప్డాయన ల ణుడితో 

"చూశావ ల ణా! ఈ ంతం ఎంత బాగుందో, ఈ చెటల్కి విశేషంగా పువువ్లు ఉనాన్యి, ఆ పువువ్లు కిందకి పడుతునాన్యి, ఎకక్డ చూసినా పుషప్ముల యొకక్ 

గుతుత్ లు గాలికి అటూ ఇటూ కదులుతూ ఉనాన్యి. అలా కిందకి పడుతునన్ పువువ్లని, కదులుతునన్ గుతుత్ లని చూసుత్ ంటే నాకు ఏమనిపిసుత్ ందంటే, 

వాయుదేవుడు ఎవవ్రికీ కనపడకుండా వచిచ్ ఈ పూల గుతుత్ లతో ఆడుకుంటునాన్డా! అనిపిసుత్ ంది. ఈ చెటల్కి అలుల్ కునన్ తీగలు పెకి వెళిళ్ పెదద్  పెదద్  పువువ్లని 

పుషిప్ంచాయి. ఇవనీన్ చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉనాన్యో. నాకు ఇవనీన్ చూసుత్ ంటే, సీత నా పకక్న లేదు అనన్ విషయం జాఞ్ పకానికి వచిచ్ నేను నా సవ్సథ్తని 

కోలోప్తునాన్ను.  

 

ఎవరూ అడకుక్ండానే మేఘాలు ఆకాశంలో వరాష్ నిన్ వరిష్సాత్యి. అలాగే ఈ చెటుల్  కూడా పుషాప్లని వరిష్సుత్ నాన్యి. ఇవి చెటాల్ , లేకపోతే పుషాప్లని వరిష్ంచే మేఘాల? 

అని నాకు అనుమానం వసుత్ ంది. ఈ ంతం అంతా పుషప్ములతో నిండిపోయి ఉంది. 

మతత్ కోకిల సనాన్దెః నర త్యన్ ఇవ పాదపాన్ | 

శెలౖ కందర నిషా ంతః పర్గీత ఇవ చ అనిలః || 

ఇకక్డ గాలి ఒక విచితర్మెన ధవ్ని చేసూత్  చెటల్ని కదుపుతూ వీసుత్ ంది, అలాగే ఇకక్డ కోకిల పాట పాడుతుంది. ఇవనీన్ చూసుత్ ంటే నాకు ఏమనిపిసుత్ ందంటే, వాయువు 

పాట పాడుతునాన్డు, చెటల్నీన్ నాటయ్ం చేసుత్ నాన్యి, కోకిల చెటుట్  మీద కూరొచ్ని పకక్వాయిదాయ్లు కూసుత్ ంది. నేను ఏదనాన్ నృతయ్ కారయ్కర్మానికి వచాచ్నా? 

అనిపిసుత్ ంది. ఈ సమయంలో సీత నా పకక్న ఉంటే ఎంత బావుండేదో. సీత పకక్న లేకపోవడం వలన నేను ణములతో ఉండలేనేమో అనిపిసుత్ ంది. 

 



ల ణా! అలా చూడు, ఆ కొండ మీద మగ నెమలి పురి విపిప్ నాటయ్ం చేసుత్ ంటే, ఆడ నెమలి దాని చుటూట్  పరమ సంతోషంగా ఎలా తిరుగుతుందో చూడు. అవునులే, 

ఎందుకు ఆడవు. ఆ మగ నెమలి భారయ్ అయిన ఆడ నెమలిని, ఎవరూ ఎతుత్ కుపోలేదు కదా? ఎనిన్ ఆటలనాన్ ఆడతాయి. నా మనసుస్ సీత దగగ్ర ఉంటుంది, సీత 

మనసుస్ నా దగగ్ర ఉంటుంది. అందుకని మా ఇదద్రికీ ఉనన్ది ఒకటే మనసుస్. ఆ ఒకక్ మనసుస్ ఆనందించాలంటే, ఒకరి పకక్న ఒకరం ఉండాలి. అలా లేకపోవడం 

చేత ఇవావ్ళ నా మనసుస్ ఆనందపడడం లేదు. ఇది చైతర్ మాసం కనుక సీత కూడా ఇలాంటి దృశాయ్లనే చూసూత్  ఉంటుంది. మగవాడిని నేనే ఇంత బాధ 

పడుతునాన్నంటే, సీత ఇంకెంత బాధ పడుతుందో ల ణా. పూరవ్ం చైతర్ మాసంలో ఇటువంటి గాలి వీసుత్ ంటే నేను ఎంతో సంతోషించేవాడిని, ఇవావ్ళ అదే గాలి 

వీసుత్ ంటే నాకు దుఃఖంగా ఉంది. ఈ అరవిసిరిన తామర పువువ్లని దగగ్రగా చూసుత్ ంటే, ఆ పువువ్లలోని గాలి నా ముఖానికి తగులుతుంటే ఎలా ఉందో తెలుసా 

ల ణా, సీత ముఖం నా ముఖానికి దగగ్రగా ఉనన్పుప్డు, సీత ముకుక్నుండి విడిచిపెటిట్న నిశావ్స వాయువు నా బుగగ్లకి తగిలిన అనుభూతి కలుగుతుంది. అకక్డ 

ఆ తుమెమ్దలు పువువ్ల మీద వాలి, అందులోని మకరందానిన్ తాగి ఎలా వెళిళ్పోతునాన్యో చూడు, ఎంత అందంగా ఉంది ఆ సనిన్వేశం. కాని నా మనసుకి 

ఎందుకనో ఆనందం కలగడం లేదు. ఇలాంటపుప్డు సీత నా పకక్న ఉండి, అపుప్డపుప్డు హాసయ్ం ఆడుతూ, అపుప్డపుప్డు హితమెన మాటలు మాటాల్ డుతూ ఉంటే, 

ఆమె నోటి వెంట వచేచ్ ఆ మధురమెన మాటలతో కూడిన ఈ సనిన్వేశానిన్ చూసేత్నే నాకు సంతోషంగా ఉంటుంది. 

  
సీతని చూడకుండా నేను ఉండలేను, నా శరీరం పడిపోతుంది, అందుకని నువువ్ అయోధయ్కి వెళిళ్ భరతుడిని పటాట్ భిషేకం చేసేసుకోమను" అని రాముడు అనాన్డు. 

ఉతాస్హో బలవాన్ ఆరయ్ నాసిత్ ఉతాస్హాత్ పరం బలం | 

సః ఉతాస్హసయ్ హి లోకేషు న కించిత్ అపి దురల్భం || 

అపుప్డు ల ణుడు "అనన్యాయ్! సేన్హము, మ ఉండవలసిందే. కాని, మరీ ఇంత పిచిచ్ మ అయితే భరించడం కషట్ ం. నువువ్ గురుత్ పెటుట్ కో అనన్యాయ్, నీకు 

ఇంత దుఃఖానికి కారణమెన రావణాసురుడు సవ్రగ్లోకానికే వెళళ్ని, పాతాళలోకానికే వెళిళ్ దాకొక్నని, మళిళ్ తన తలిల్ కడుపులోకి దూరిపోనీ, వాడిని మాతర్ం వదలను, 

చంపితీరుతాను. నువువ్ ఈ దుఃఖానిన్ విడిచిపెటుట్ . దుఃఖం పొందితే ఉతాస్హం నశిసుత్ ంది. ఉతాస్హం ఉంటే పర్పంచంలో సాధించలేనిది అనన్ది ఏది లేదు. కాని 

ఉతాస్హం పోతే, తనలో ఎంత శకి త్ ఉనాన్ అదంతా భయం చేత, దుఃఖం చేత పనికిరాకుండా పోతుంది. అందుకని అనన్యాయ్ ఉతాస్హానిన్ పొందు" అని అనాన్డు. 

 

 



ల ణుడి మాటలకి రాముడు సంతోషపడినవాడె ఉపశాంతిని పొందాడు. అపుప్డా రామల ణులు ఇదద్రూ ఋషయ్మూక పరవ్తం వెపునకు బయలుదేరారు.  

 

అలా వసుత్ నన్ రామల ణులను ఋషయ్మూక పరవ్త శిఖరముల మీద నుండి సు వుడు చూసి భయంతో గడడ్  కటుట్ కుపోయాడు. నార చీరలు కటుట్ కొని, కోదండాలు 

పటుట్ కుని, అరణయ్ంలోని చెటల్  వెపు చూసూత్  వసుత్ నన్ రామల ణులని చూసి, వాలి తనని చంపడానికని వీళళ్ని పంపాడేమోనని సు వుడు భయపడి తన 4 వానర 

మం ల దగగ్రికి వెళిళ్ "చూశార, ఎవరో ఇదద్రు నార చీరలు కటుట్ కునన్ వీరులు వచేచ్సుత్ నాన్రు. వారు ననున్ చంపడానికే వసుత్ నాన్రు. రండి పారిపోదాము" అని ఆ 

నలుగురు వానరములతో కలిసి ఒక శిఖరం మీదనుండి మరొక శిఖరం మీదకి దూకాడు. వారు వచేచ్సుత్ నాన్రేమో అనన్ భయంతో అలా ఒకోక్ శిఖరానిన్ దాటాడు. 

వారు అలా గెంతుతుంటే, చెటుల్  విరిగిపోయాయి, ఏనుగులు, పులులు దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాయి. అలా కొంతసేపు గెంతి గెంతి, తన మం లతో కలిసి ఒక చోట 

కూరుచ్నాన్డు. (సు వుడి మం లలో హనుమంతుడు ఒకడు). 

సంభర్మః తయ్జతాం ఏష సరై ః వాలి కృతే మహాన్ | 

మలయోఽయం గిరివరో భయం న ఇహ అసిత్ వాలినః || 

అపుప్డు వాకయ్ కోవిదుడెన హనుమంతుడు సు వుడితో "సు వా! ఎందుకయాయ్ ఇలా శిఖరముల మీద ఎగురుతునాన్వు, ఇకక్డికి వాలి రాడు కదా. వాలికి ఉనన్ 

శాపం వలన ఈ పరవ్తం మీదకి వసేత్ మరణిసాత్డు. నీకు కనపడినవాడు వాలి కాదు, మరి ఎందుకీ గెంతులు. నువువ్ మహారాజుగా ఉండవలసిన వాడివి, ఎవరో 

ఇదద్రిని చూసి నినున్ చంపడానికే వచాచ్రని అనుకొని గెంతులు వేశావు. ఏమిటయాయ్ ఈ చపలతవ్ం. నడక చేత, అవయవముల కదలిక చేత, మాట చేత, 

అవతలివారు ఎటువంటి సిథ్తిలో ఉనాన్రో, ఎందుకు వచాచ్రో, వారి మనసుస్లలో ఏ భావన ఉనన్దో కనిపెటిట్ , దానికి అనుగుణంగా నడిచి, తనని, తన పర్జలని 

రకిష్ంచుకోగల సమరధ్త ఎవడికి ఉనన్దో వాడు రాజు. అంతేకాని కనపడడ్  పర్తివాడిని చూసి ఇలా పారిపోతే, నువువ్ రేపు రాచపదివి ఎలా నిరవ్హిసాత్ వు సు వా" అని 

అడిగాడు.  

 

 



అపుప్డు సు వుడు "హనుమా! నేను ఎందుకు భయపడుతునాన్నో తెలుసా. రాజులైనవారు చాలా రహసయ్ంగ పర్వరి త్సాత్రు. వాలికి నేను శ వుని కనుక, ననున్ రాజయ్ం 

నుండి బయటకి పంపాడు కనుక, తాను ఈ కొండమీదకి రాలేడు కనుక, ననున్ సంహరించడం కోసమని తనతో సమానమెన, బలవంతులైన ఇదద్రు కష్ యులని 

ముని కుమారులలా ఇకక్డికి పంపిసుత్ నాన్డు. అందుకే వారు నిరభ్యంగా చెటల్  వంక చూసూత్  వసుత్ నాన్రు. వాళళ్ చేతులోల్  కొదండాలు ఉనాన్యి, అందుకని నేను 

భయపడుతునాన్ను. అంతగా చెబుతునాన్వు కాబటిట్ , హనుమా! నువువ్ ఒక పని చెయియ్. నువువ్ ఈ రూపానిన్ విడిచిపెటిట్  వేరొక రూపానిన్ పొందు. ఆ రూపంతో ఆ 

ఇదద్రి దగగ్రికి వెళుళ్, నా వెపుకి తిరిగి మాటాల్ డు. వారు నాయందు మతో వసుత్ నాన్రా, శ తవ్ంతో వసుత్ నాన్రా అనన్ విషయానిన్ బాగా కనిపెటుట్ . మతో 

వసుత్ నన్వారెతే వాళళ్ని తీసుకురా, లేకపోతే మనం వేరే మారాగ్ నిన్ ఆలోచిదాద్ ము. అందుకని నువువ్ తొందరగా వెళుళ్" అని సు వుడు అనాన్డు. 

కపి రూపం పరితయ్జయ్ హనుమాన్ మారుతాతమ్జః | 

భికుష్ రూపం తతో భేజే శఠబుదిధ్తయా కపిః || 

అపుప్డు హనుమంతుడు తన కపి రూపానిన్ విడిచిపెటిట్ , భికుష్ రూపానిన్ (సనాయ్సి రూపానిన్) పొంది, శఠ బుదిధ్తో బయలుదేరి రాముడి దగగ్రికి వెళాళ్డు. సనాయ్సి 

రూపంలో ఉనన్ హనుమంతుడు రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ నమసక్రించి" మిమమ్లిన్ చూసుత్ ంటే చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. మీరు రాజరుష్ ల లాగ, తాపసుల లాగ ఉనాన్రు. 

విశేషమెన కాంతితో ఉనాన్రు. మీరు నడిచి వసుత్ ంటే, మిమమ్లిన్ చూసి మృగాలనీన్ పారిపోతునాన్యి. మిమమ్లిన్ చూసి ఇకక్డునన్ సరవ్ భూతములు 

భయపడుతునాన్యి. మీ యొకక్ కాంతి చేత ఇకక్డునన్ నదులలోని జలములు శోభిసుత్ నాన్యి. మీరు నడుసుత్ ంటే, సింహాలు నడుసుత్ నాన్యా? అనన్టుట్ గా ఉంది. 

సింహాల యొకక్ బలానిన్ అధిగమించిన సవ్రూపంతో ఉనాన్రు. మీ చేతులలో కొదండాలు, బాణాలు ఉనాన్యి. మిమమ్లిన్ చూసుత్ ంటే ఎటువంటి శ వునెనా 

సంహరించగలిగిన పరాకర్మము చేత విరాజిలుల్ తునన్ వారిలా కనపడుతునాన్రు. ఠీవిగా నడిచే ఎదుద్ లాల్  నడుసుత్ నాన్రు. నడుసుత్ నన్ పరవ్తాలాల్  ఉనాన్రు. 

పదమ్ములవంటి కనున్లతో ఉనాన్రు, జటామండలాలు కటుట్ కొని ఉనాన్రు. ఈ రూపములు ఒకదానితో ఒకటి సరిపోవడం లేదు. మీరు సూరయ్-చం లాల్  ఉనాన్రు, 

విశాలమెన వకష్సథ్లంతో ఉనాన్రు. మనుషయ్రూపంలో ఉనన్ దేవతలాల్  ఉనాన్రు. పెదద్  భుజాలతో ఉనాన్రు. మీ బాహువుల చేత ఈ సమసత్ పృధీవ్ మండలానిన్ 

రకిష్ంచగలిగిన వారిలా కనపడుతునాన్రు. అటువంటి మీరు ఇలా ఎందుకు నడిచి వసుత్ నాన్రు. దీనికి కారణం ఏమిటి. మీ మొలలకి చాలా పెదద్  కతుత్ లు కటిట్  

ఉనాన్యి. ఆ కతుత్ లిన్ చూసేత్ భయం వేసుత్ ంది.  



 

 

 
 

సు వుని పలుకున ఋషయ్మూక పరవ్త శిఖరముల వదద్  రామల ణులను దరిశ్ంచిన సావ్మి హనుమ 

 



నేను సు వుడి యొకక్ సచివుడిని, ననున్ హనుమ అంటారు. అనన్గారెనౖ వాలి చేత తరమబడినటువంటి మా రాజెనౖ సు వుడు రాజాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్  ఋషయ్మూక 

పరవ్త శిఖరముల మీద నలుగురు మం లతో కలిసి ఉంటునాన్డు. ఆయన ధరామ్తుమ్డు, మీతో సేన్హం చెయాయ్లని అనుకుంటునాన్డు. అందుకని మీరు మా 

పర్భువుతో ఎందుకు సేన్హం చెయయ్కూడదు! నేను ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్ డుతునాన్ను, మీరు నాతో మాటాల్ డడంలేదు. మీరు మాటాల్ డితే వినాలని ఉంది. మీరు 

మాటాల్ డండి" అని చెపిప్ హనుమ నిలబడిపోయాడు. 

 

రాముడిని చూడగానే సనాయ్సి రూపంలో ఉనన్ హనుమంతుడు ఆ సనాయ్సి రూపానిన్ విడిచిపెటేట్సి తన నిజ సవ్రూపానికి వచేచ్శాడు. ఎందుకంటే, ఆయనకి రాముడు 

 మహా విషుణ్ వుగా దరశ్నమిచాచ్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు ల ణుడితో ఇలా అనాన్డు "చూశావ ల ణ, హనుమ ఎలా మాటాల్ డాడో. ఆయన మాటలు వినాన్వ. ఇలాగ మాటాల్ డేవాడు మం గా దొరికితే 

కారాయ్లు ఎందుకు నెరవేరవు! ఇలా మాటాల్ డేవాడు ఎదురుగా వచిచ్ నిలబడితే, కతిత్ పటిట్  ణం తీసేదాద్ ము అనుకునన్ వయ్కి త్ కూడా కతిత్ని ఒరలో పెటేట్సాత్డు. ఇటువంటి 

వయ్కి త్ మం గా కలిగిన ఆ రాజు ఎంత అదృషట్ వంతుడు. ఈయన మాటాల్ డిన విధానానిన్ చూసేత్, ఋగేవ్దం, యజురేవ్దం, సామవేదం తెలియకపోతే ఇలా మాటాల్ డలేడు. 

అనిన్టినీ మించి ఈయన వాయ్కరణానిన్ చాలాసారుల్  చదువుకునాన్డు. ఈయనికి ఉపనిషతుత్ ల అరధ్ం పూరిత్గా తెలుసు. అందుకనే ఈయన మాటాల్ డేటపుప్డు 

కనుబొమమ్లు నిషాక్రణంగా కదలడంలేదు, లలాటము కదలడం లేదు. వాకయ్ము లోపలినుండి పెకి వచేచ్టపుప్డు గొణుగుతునన్టు లేదు, గటిట్గా లేదు. ఈయన 

మాటలు రంభించిన దగగ్రి నుండి చివరి వరకూ ఒకే సవ్రంతో పూరి త్ చేసుత్ నాన్రు. పాదములు, చేతులు, శరీరానిన్ కదపడం లేదు. ఏ శబాద్ నిన్ ఎలా ఉచచ్రించాలో, 

ఎంతవరకు ఉచచ్రించాలో అలా పలుకుతునాన్రు. ఇటువంటి వయ్కి త్ సు వుడికి సచివుడిగా దొరికి, మన దగగ్రికి వచిచ్ సు వుడితో సేన్హం కలపాలని 

కోరుకుంటునాన్డు కనుక, మనం అనుకునన్టువంటి కోరిక సిదిధ్ంచినటేల్ . మనం ఎవరిమో, ఈ అరణాయ్నికి ఎందుకు వచాచ్మో హనుమకి చెపుప్ ల ణా" అనాన్డు. 

 

 



 
 

రామచందర్మూరిత్కి పాదాభివందనము చేసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 



అపుప్డు ల ణుడు "అయాయ్ హనుమా! ఈయన దశరథుడి కుమారుడెన రాముడు. ఆ దశరథుడు పరమ ధరామ్తుమ్డె రాజాయ్నిన్ పరిపాలించాడు. ఆయన 

ఉనన్పుప్డు ఎవరూ ఆయనని దేవ్షించలేదు, ఆయనా ఎవరినీ దేవ్షించలేదు. చతురుమ్ఖ బర్హమ్గారు ఎలా అయితే అందరి చేత గౌరవింపబడతారో, అలా దశరథుడు 

లోకులందరి చేత గౌరవింపబడినవాడు. అటువంటి తం  మాటకి కటుట్ బడి రాముడు అరణాయ్నికి వచాచ్డు. అపుప్డు ఎవరో ఒక రాకష్సుడు రాముడి భారయ్ అయిన 

సీతమమ్ని అపహరించాడు. సీతమమ్ని వెతికే పర్యతన్ంలో ఉండగా, మాకు కబంధుడనే రాకష్సుడు కనపడాడ్ డు. ఆయనని సంహరించి, శరీరానిన్ దహిసేత్, ఆయన 

మళిళ్ ధనువు అనే శరీరానిన్ పొంది మమమ్లిన్ సు వుడితో సేన్హం చెయయ్మని చెపాప్డు. అందుకని మేము ఇకక్డికి వచాచ్ము. నేను ల ణుడిని, రాముడి 

తముమ్డు అని లోకము అంటుంది, కాని రాముడి గుణములచేత తృపిత్ పొందినవాడనె,ౖ ఆ గుణములచేత విశేషమెన ఆనందమును పొందినవాడనె ౖరాముడికి 

దాసుడిని అనుకుంటాను. లోకములో కషట్ ంలో ఉనన్వారందరూ రాముడికి శరణాగతి చేశారు, అటువంటి రాముడు ఈనాడు సు వుడికి శరణాగతి చేసుత్ నాన్డు. 

అందుకని మేము సు వుడిని మి డిగా పొందాలని అనుకుంటునాన్ము" అనాన్డు. 

ఈదృశా బుదిధ్ సంపనాన్ జిత ధా జితేఇం యాః | 

దర్షట్వాయ్ వానరేఇం ణ దిషాట్ య్ దరశ్నం ఆగతాః || 

అపుప్డు హనుమంతుడు "జితేం యులై, ధరామ్తుమ్లైన రామల ణులని చూడడం మా సు వుడికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. రండయాయ్ మిమమ్లిన్ 

తీసుకెళతాను" అని చెపిప్, రామల ణులనిదద్రిని తన వీపు మీద కూరోచ్బెటుట్ కుని ఆ ఋషయ్మూక పరవ్త శిఖరముల మీదకి ఎకాక్డు.  

 

అలా రామల ణులని సు వుడు ఉనన్ ంతానికి తీసుకొచేచ్టపుప్డు హనుమంతుడు తన కపి రూపానిన్ వదిలి భికుష్ రూపానిన్ పొందాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు 

సు వుడితో 

 

 

 

 



అయం రామో మహా జఞ్ సం పోత్  దృఢ వికర్మః | 

ల ణేన సహ  రామోయం సతయ్ వికర్మః || 

  
"సు వా! వచిచ్నటువంటివాడు మహా జుఞ్డెన, ధృడమెన వికర్మము ఉనన్ రామచందర్మూరిత్ మరియు ఆయన తముమ్డు ల ణుడు. రాముడిని దశరథ మహారాజు 

అరణయ్వాసానికి పంపిసేత్ అరణాయ్లకి వచాచ్డు తపప్, ధరమ్బదద్మెన నడువడిలేక రాజాయ్నిన్ పోగొటుట్ కునన్వాడు కాదు. ఈయన తన భారయ్ అయిన సీతమమ్తో, 

ల ణుడితో అరణయ్వాసానికి వసేత్, ఆయన భారయ్ను ఎవడో ఒక రాకష్సుడు అపహరించాడు. అందుకని ఆ సీతమమ్ని అనేవ్షిసూత్  ఈ ంతానికి చేరుకునాన్రు. నినున్ 

శరణాగతి చేసుత్ నాన్డు, నీతో సేన్హం చెయాయ్లనుకుంటునాన్డు. అందుకని సు వా, ఈయనతో సేన్హం చెయయ్వలసింది" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు సు వుడు "రామ! మీ దగగ్ర గొపప్ తపసుస్ ఉంది, అనేకమెన గుణములు, విశేషమెన మ ఉంది. ఇనిన్ గుణములు కలిగిన వయ్కి త్ నాకు సేన్హితుడిగా 

లభించడం నా అదృషట్ ం. ఇటువంటి వయ్కి త్ సేన్హితుడిగా లభిసేత్ ఈ పర్పంచంలో దేనినెనౖ పొందవచుచ్. అందుచేత ఇది నాకు దేవతలు ఇచిచ్న వరము అని 

అనుకుంటునాన్ను. రామ! నీకు తెలియని విషయం కాదు, సేన్హం చేసేటటువంటివాడికి ఒక ధరమ్ం ఉంది. భర త్ ఎలాగెతే తన కుడి చేతిని భారయ్ కుడి చేతితో బాగా 

రాశి పటుట్ కుంటాడో, అలా సేన్హం చేసేవారు కూడా పటుట్ కోవాలి. అందుకని నువువ్ నాతో సేన్హమును ఇచచ్గించిన వాడివెతే, నా బాహువుని చాపుతునాన్ను, నీ 

బాహువుని నా బాహువుతో కలుపు" అనాన్డు. 

 

వెంటనే హనుమంతుడు తన సనాయ్సి రూపానిన్ విడిచిపెటిట్  కపి రూపానికి వచేచ్సి గబగబా వెళిళ్ నాలుగు ఎండిపోయిన కటెట్లని తెచిచ్, కరర్తో కరర్ని రాపాడించి 

అగిన్హో నిన్ పుటిట్ంచాడు. అపుప్డు రాముడు, సు వుడు ఆ అగిన్హో నికి పర్దకిష్ణ చేసి, ఇదద్రూ తమ చేతులు కలుపుకునాన్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మనిదద్రమూ సేన్హం చేసుకునాన్ము కదా, ఇకనుండి ఇదద్రి కషట్సుఖాలు ఇదద్రివీ" అనాన్డు. 

 



 

అగిన్ సాకిష్గా రామయయ్ సు వునితో సేన్హము 



సు వుడు వెంటనే వెళిళ్ పుషిప్ంచి ఉనన్ పెదద్  సాలవృకష్ము కొమమ్ని విరిచి రాముడికి ఆసనంగా వేసి కురోచ్మనాన్డు. అలాగే హనుమంతుడు ఒక గంధపు చెటుట్  

కొమమ్ని తీసుకొని వచిచ్ ల ణుడిని కురోచ్మనాన్డు. రామల ణులిదద్రు  కూరుచ్నన్ తరువాత సు వుడు "రామ! ననున్ నా అనన్గారెనౖ వాలి రాజయ్ం నుండి 

వెళళ్గొటాట్ డు. నా భారయ్ను తన భారయ్గా అనుభవిసుత్ నాన్డు. దికుక్లేనివాడినె ౖఈ కొండమీద మీద జీవితానిన్ గడుపుతునాన్ను" అనాన్డు. 

ఉపకార ఫలం మితర్ం విదితం మే మహాకపే | 

వాలినం తం వధిషాయ్మి తవ భారయ్ అపహారిణం || 

అపుప్డు రాముడు "ఉపకారము చేసినవాడు సేన్హితుడు కాబటిట్ , నువువ్ కషట్ ంలో ఉనాన్వు కాబటిట్ , నేను నీ సేన్హితుడిని కాబటిట్  నీకు ఉపకారము చెయాయ్లి. నువువ్ 

బతికి ఉండగా నీ భారయ్ను తన భారయ్గా అనుభవిసుత్ నాన్డు వాలి, ఈ ఒకక్మాట చాలు ధరమ్ం తపిప్న వాలిని చంపడానికి. అందుకని వాలిని చంపేసాత్ను" అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ సు వుడు, సు వుడి మం లు పొంగిపోయారు. ఒకరిని ఒకరు చూపులతో తాగుతునాన్ర! అనన్టుట్ గా చూసుకునాన్రు. అలా రాముడు, 

సు వుడు ఒకళళ్ చేతిలో ఒకరు చెయియ్ వేసుకుని సంతోషంగా మాటాల్ డుతుంటే, ముగుగ్ రికి ఎడమ కళుళ్ అదిరాయి. పదమ్ంలాంటి కనున్లునన్ సీతమమ్ ఎడమ కనున్, 

బంగారంలాంటి పచచ్టి కనున్లునన్ వాలి ఎడమ కనున్, ఎరర్టి కనున్లునన్ రావణాసురుడి ఎడమ కనున్ అదిరాయి. 

 

తరువాత సు వుడు "కనపడకుండా పోయిన వేదానిన్ మళిళ్ తీసుకొని వచిచ్ ఇచిచ్నటుట్ , నీకు నేను సీతమమ్ని తీసుకొని వచిచ్ ఇసాత్ను. సీతమమ్ని పాతాళలోకములో కాని, 

సవ్రగ్లోకములో కాని దాయని, నేను సీతమమ్ని వెతికి తీసుకొసాత్ను" అనాన్డు. సు వుడి మాటలు వినన్ రాముడికి సీతమమ్ గురుత్ కువచిచ్ భోరున రోదించాడు. అపుప్డు 

సు వుడు "రామ శోకించకు. నీకు ఒక ఆశచ్రయ్కరమెన సంఘటన గురించి చెబుతాను. ఒకనాడు నేను ఈ పరవ్త శిఖరాల మీద మం లతో కలిసి కూరొచ్ని ఉనాన్ను. 

అపుప్డు ఆకాశంలో ఎరర్టి నేతర్ములు కలిగిన రాకష్సుడు పచచ్టి వసత్ర్ములు కటుట్ కునన్ ఒక ని తీసుకుపోతునాన్డు. అపుప్డు ఆ తలిల్ తన చీర కొంగుని చింపి, 

అందులో తన ఆభరణములను కొనిన్టిని మూటకటిట్  పెనుండి కిందకి జారవిడిచింది. బహుశా ఆ  సీతమమ్ అయి ఉంటుందని నేను అనుకుంటునాన్ను. నేను 

వెళిళ్ ఆ ఆభరణములు తీసుకొసాత్ను, అవి సీతమమ్ ఆభారణాలేమో చూడు" అనాన్డు. 

 



 

 

సు వుడు ఒకనాడు ఆకాశము నుండి తమవదద్  జారిపడిన ఆభరణములను రామయయ్కు చూపుట 



కొంతసేపటికి సు వుడు ఆ ఆభరణాలని తీసుకొచాచ్డు. ఆ ఆభరణాలని చూసేసరికి, ఒకక్సారి శోకం తనున్కొచిచ్నవాడె రాముడు మూరఛ్పోయి నేలమీద 

పడిపోయాడు. తరువాత ఆయన తేరుకొని ఆ ఆభరణాలని చూదాద్ ము అంటే కళళ్నిండా నీరు ఉండడం చేత, ఎనిన్సారుల్  తుడుచుకునాన్ ఆ కనీన్రు ఆగడంలేదు 

కనుక ఆయన ల ణుడిని పిలిచి "ల ణా! ఈ ఆభారణాలని ఒకక్సారి చూడు. ఇవి విరిగిపోయి ముకక్లు అవవ్లేదు, సీత ఈ ఆభరణాలని విడిచిపెటిట్నపుప్డు ఇవి 

గడిడ్  మీద పడిఉంటాయి. నువువ్ వీటిని ఒకసారి చూడు" అనాన్డు. 

న అహం జానామి కేయూరే న అహం జానామి కుండలే | 

నూపురే తు అభిజనామి నితయ్ం పాద అభివందనాత్ || 

అపుప్డు ల ణుడు "అనన్యాయ్! ఈ కేయూరాలు వదిన పెటుట్ కుందో లేదో నాకు తెలీదు, ఈ కుండలాలు వదిన పెటుట్ కుందో లేదో నాకు తెలీదు. అనన్యాయ్! ఈ 

నూపురాలు మాతర్ం వదినవే. నేను పర్తిరోజు వదిన కాళళ్కి నమసాక్రం పెటేట్వాడిని, అపుప్డు ఈ నూపురాలని వదిన పాదాలకి చూశాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సు వుడి రాముడితో "అయయ్యోయ్, అలా ఏడవకు రామ. నేను కూడా నీలాగే కషట్ పడుతునాన్ను. నువేవ్ ఆలోచించు, నేను నీలా ఏడుసుత్ నాన్న? నీలాగే నా 

భారయ్ కూడా అపహరింపబడింది. నీకు చెపప్గలిగేంత సమరుద్ డిని కాదు, కాని ఒకక్సారి నీకు జాఞ్ పకం చేదాద్ మని సేన్హ లకష్ణంతో చెపాప్ను. నీ యొకక్ దుఃఖానిన్ 

ఉపశమింప చేసుకో, నాయందు ఉనన్ సేన్హానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకో" అనాన్డు. 

 

వెంటనే రాముడు సవ్సథ్తని పొంది "ఉతత్మమెన మి డు ఎటువంటి మాట చెపాప్లో అటువంటి మాట చెపాప్వయయ్ సు వా. కాని నాకు ఒక విషయం చెపుప్. ఈ 

రాకష్సుడు ఎకక్డ ఉంటాడో నాకు చెపుప్, నేను వెంటనే వెళిళ్ రాకష్స సంహారం చేసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సు వుడు "నేను సతయ్ం చెబుతునాన్ను, నా మాట నముమ్. నీ భారయ్ను తీసుకొచేచ్ పూచి నాది. కాని నీ భారయ్ను అపహరించిన రాకష్సుడి పేరు నాకు తెలీదు. 

ఎకక్డుంటాడో నాకు తెలీదు. నువువ్ బెంగ పెటుట్ కోవదుద్ , ముందు నా కారాయ్నికి సహాయం చెయియ్" అనాన్డు. 

 



అపుప్డు రాముడు "ఆ వాలి ఎకక్డ ఉంటాడో చెపుప్, నేను వెంటనే సంహరిసాత్ను. ఇంతకముందెనన్డు నేను అసతయ్ం పలకలేదు, ఇక ముందు కూడా అసతయ్ం 

పలకను. నీకు మాట ఇచిచ్న పర్కారం వాలిని సంహరిసాత్ను" అనాన్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ సు వుడు "నువువ్ ఇంత మాట అనాన్వు, నాకు ఇంకేమి కావాలి. నీలాంటి సేన్హితుడు లభిసేత్ సవ్రగ్లోకమే లభిసుత్ ంది, ఇక వానర రాజయ్ం 

లభించడం గొపప్ విషయమా" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "అసలు ఏమి జరిగిందో నాకు చెపుప్, నువువ్ ఈ కొండ మీద బతకవలసిన అవసరం ఎందుకు ఏరప్డింది. నాకు అనీన్ వివరంగా చెపుప్" అనాన్డు. 

అపుప్డు సు వుడు జరిగిన కథని సంగర్హంగా రాముడికి వివరించాడు. సు వుడు చెపిప్న కథ వినన్ రాముడు "అసలు నీకు, నీ అనన్ అయిన వాలికి ఎందుకు 

శ తవ్ం ఏరప్డింది. నువువ్ నాకు ఆ విషయానిన్ పూరి త్గా చెపితే, నేను మీ ఇదద్రి బలాబలాలని అంచనా వేసాత్ను. అపుప్డు మనం వెంటనే వెళళ్వచుచ్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సు వుడు అసలు కథని వివరంగా ఇలా చెపాప్డు "రామ! ఒకానొకపుప్డు మా తం  అయిన ఋకష్రజసుస్ ఈ వానర రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసూత్  ఉండేవాడు. ఆ 

ఋకష్రజసుస్కి ఇం డి అనుగర్హంగా వాలి ఔరసపు డిగా జనిమ్ంచాడు, సూరుయ్డి అనుగర్హంగా నేను ఔరసపు డిగా జనిమ్ంచాను. పెదద్  కుమారుడెన వాలి తం  

యొకక్ తిని పొందాడు. నేను కూడా చాలాకాలం వాలిని తితో అనుగమించాను. కొంతకాలానికి ఋకష్రజసుస్ శరీరానిన్ విడిచిపెటాట్ క, పెదద్  కుమారుడు కనుక 

వాలికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. నేను వాలియందు వినయవిధేయలతో, భయభకుత్ లతో ఉండేవాడిని. దుందుభి అనే రాకష్సుడి అనన్ అయిన మయుడికి ఒక కుమారుడు 

ఉనాన్డు, వాడి పేరు మాయావి. ఆ మాయవికి, వాలికి ఒక  సంబంధంగా వెరం వచిచ్ంది. ఆ కారణం చేత మాయావి ఒకరోజు రా  కిషిక్ందా దావ్రం దగగ్రికి వచిచ్ 

గటిట్గా కేకలు వేసి 'వాలి బయటకి రా, మనిదద్రమూ యుదధ్ం చేదాద్ ము. ఈరోజుతో నినున్ సంహరిసాత్ను' అనాన్డు. అపప్టివరకూ తన భారయ్లతో సంతోషంగా కాలం 

గడుపుతునన్ వాలి గబగబా బయటకి వచాచ్డు. అపుప్డు నేను కూడా బయటకి వచాచ్ను. ఆ మాయావి మా ఇదద్రినీ చూసి భయపడి పారిపోయాడు. అకక్డునన్ లు 

'ఎలాగు వాడు పారిపోతునాన్డు కాదా, ఇంక విడిచిపెటుట్ ' అనాన్రు. కాని, శ వుని విడిచిపెటట్నని వాలి వాడి వెనకాల పరిగెతాత్డు. అపుప్డు నేను కూడా వాలి వెనకాల 

వెళాళ్ను. 

  



పరిగెతిత్ పరిగెతిత్, తృణముల చేత కపప్బడిన ఒక పెదద్  బిలంలోకి ఆ మాయావి దూరిపోయాడు. అకక్డికి వెళిళ్ నేను, వాలి నిలబడాడ్ ము. అపుప్డు వాలి నాతో 'సు వా! 

నువువ్ ఈ బిల దావ్రం దగగ్ర కాపలాగా ఉండు, నేను ఇందులోకి వెళిళ్ ఆ రాకష్సుడిని సంహరించి వసాత్ను. నువువ్ నా తముమ్డివి, చినన్వాడివి నా పాదముల మీద 

ఒటుట్  పెటిట్  చెబుతునాన్ను, నువువ్ ఇకక్డే ఉండు' అని చెపిప్ వాలి గుహలోపలికి వెళాళ్డు. 

 

వాలి లోపలికి వెళిళ్ ఒక సంవతస్ర కాలం గడిచిపోయింది. నేను బయట అలాగే నిలబడాడ్ ను. అలా చాలాకాలం తరువాత లోపలినుండి రాకష్సుల కేకలు వినపడాడ్ యి. 

ఆ దావ్రం దగగ్ర నురగతో కూడిన నెతుత్ రు పర్వహిసూత్  బయటకి వచిచ్ంది. ఎకక్డా వాలి మాట కాని, వాలి అలికిడి కాని వినపడలేదు. బహుశా మా అనన్గారెనౖ వాలిని 

ఈ రాకష్సులు సంహరించి ఉంటారు అనుకొని, ఈ రాకష్సులు బయటకి వసేత్ పర్మాదము అని, నేను ఒక పెదద్  శిలని తీసుకొని వచిచ్ ఆ బిలానికి అడుడ్ గా పెటాట్ ను. 

అపుప్డు నేను చనిపోయాడనుకునన్ వాలికి అకక్డే ఉదక య నిరవ్హించి తరప్ణలు విడిచిపెటాట్ ను. 

  
తరువాత నేను రాజాయ్నికి వచిచ్, ఎవవ్రికీ తెలియకుండా శాసత్ర్ం పర్కారం వాలికి చేయవలసిన కారయ్ములను చేశాను. నేను అంత జాగర్తత్గా ఎవరికి తెలియకుండా 

చేసినపప్టికీ, మం లు విషయానిన్ కనిపెటిట్ , రాజు లేకుండా రాజయ్ం ఉండకూడదు కనుక ననున్ బలవంతంగా సింహాసనం మీద కూరోచ్పెటిట్  పటాట్ భిషేకం చేశారు. 

నేను చాలా ధరమ్బదధ్ంగా వానర రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసూత్  కాలం గడుపుతునాన్ను 

 

ఒకనాడు అకసామ్తుత్ గా మా అనన్ వాలి తిరిగివచాచ్డు. అపుప్డాయన ఎరర్నెనౖ కళళ్తో నావంక చూశాడు. నా మం లని, సేన్హితులని బంధించి కారాగారంలో వేశాడు. 

ఆ సమయంలో నేను పర్భువుగా ఉనాన్ను కనుక, నాకునన్ బలం చేత, నేను వాలి బంధించి కారాగారంలో పెటట్గలను, కాని నేను అలా చెయయ్లేదు. ఆయన నాకు 

అనన్గారు, ఆయనని నేను గౌరవించాలి అందుకని నేను ఆయనని నిగర్హించలేదు.  

 
 
 
 
 



దిషాట్ య్ అసి కుశలీ పోత్  నిహతః చ తవ్యా రిపుః | 

అనాథసయ్ హి మే నాథః తవ్ం ఏకో అనాథ నందనః || 

అపుప్డు నేను ఆయన దగగ్రికి వెళిళ్ నా రెండు చేతులని జోడించి, శిరసుస్ వంచి 'అనన్యాయ్! నువువ్ లేక నేను అనాథనయాయ్ను. నువువ్ తిరిగి రావడం వలన ఇవావ్ళ 

నేను నాథుడునన్ వాడిని అయాయ్ను. నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అనన్యాయ్! నూరు తీగలునన్ ఈ తెలల్టి ఛ నిన్ నీ శిరసుస్కి పెడతాను, నీకు చామరం 

వేసాత్ను. నువువ్ మళిళ్ సింహాసనం మీద కూరొచ్ని పూరవ్ం ఎలా పరిపాలించేవాడివో అలా పరిపాలించు. నేనెపుప్డూ పటాట్ భిషేకం చేసుకుందామని అనుకోలేదు. 

బలవంతంగా మం లు, పౌరులు నాకు పటాట్ భిషేకం చేశారు. నేను నీకు శిరసుస్ వంచి అంజలి ఘటిసుత్ నాన్ను, ఎపప్టికీ నువేవ్ వానర రాజాయ్నికి రాజువి. అందుకని 

రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించు' అనాన్ను. 

 

అపుప్డు వాలి 'చి ఛి, పరమ దుషుట్ డా నేను లేని సమయం చూసి నువువ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకునాన్వు. నువువ్ పరమ దురామ్రుగ్ డివి' అనాన్డు. మరునాడు 

జానపదులను, మం లను, ఇతరమెన వానరములను పిలిచి ఒక పెదద్  సభ తీరాచ్డు. అపుప్డు నేను వాలి పకక్న నిలబడాడ్ ను. అపుప్డాయన ననున్ చూసి 'నేను 

దురాతుమ్డెన మాయవిని చంపడం కోసమని ఒక రా  పరిగెతుత్ కుంటూ వెళాళ్ను. ఈ మహాపాపి అయిన నా తముమ్డు ననున్ అనుగమించి వచాచ్డు. నేను 

రాకష్సులని చంపి వెనకిక్ వసాత్ను, నువువ్ బిల దావ్రం దగగ్ర కాపలాగా ఉండు అనాన్ను. కాని పాపపు ఆలోచన కలిగిన సు వుడు నేను లోపలికి వెళళ్గానే శిలా 

దావ్రానిన్ అడుడ్  పెటాట్ డు. నేను లోపల మరణిసాత్ను అని తిరిగొచిచ్ పటాట్ భిషేకం చేసుకునాన్డు. కాని నేను లోపలికి వెళాళ్క మాయావి నాకు కనపడలేదు. ఒక సంవతస్ర 

కాలం వెతికాక ఆ మాయావి తన బంధువులతో, సేన్హితులతో కనపడాడ్ డు. నేను వాళళ్ందరినీ సంహరించాను. ఆ గుహ అంతా నెతుత్ రుతో నిండిపోయింది. నేను 

బయటకి వదాద్ ము అనుకునాన్ను, కాని వీడు శిలని అడుడ్ పెటాట్ డు. నేను ఎంతో కషట్ ంతో ఆ శిలని పకక్కి తోసి ఇకక్డికి వచాచ్ను. ఇకక్డికి వచేచ్సరికి వీడు రాజాయ్నిన్ 

పరిపాలిసూత్  సింహాసనం మీద కూరొచ్ని ఉనాన్డు. కావాలనే ననున్ గుహలో పెటిట్  రాజాయ్నిన్ తీసుకునాన్డు. వీడిని ఎటిట్  పరిసిథ్తులలోను ఆదరించకూడదు. రాజయ్ం 

కోసమని అనన్ని హతయ్ చెయాయ్లని పర్యతన్ం చేసినవాడు' అనాన్డు. 

 



అపుప్డు వాలి ననున్ కటుట్ బటట్తో బయటకి తరిమేశాడు. నేను భయపడుతూ బయటకి వచాచ్ను. కాని వాలి ననున్ వదిలిపెటట్కుండా చంపుతాను అని ఈ 

భూమండలం అంతా తరిమాడు. నేను ఈ భూమండలం అంతా పరిగెతాత్ను. ఈ కొండమీదకి వాలి రాలేడు కనుక, చిటట్చివరికి నేను ఈ కొండ మీద కూరుచ్నాన్ను. 

నాకు అతయ్ంత యమెన భారయ్ అయిన రుమని, నేను బర్తికి ఉండగా వాలి తన భారయ్గా అనుభవిసుత్ నాన్డు. నేను చెయయ్ని పాపానికి ననున్ కటుట్ బటట్లతో 

బయటకి తోసేశాడు. నేను ఎంత చెపిప్నా వినలేదు, పెగా నా భారయ్ను తన భారయ్గా చేసుకునాన్డు. ఇంత కషట్ ంలో ఉనాన్ను రామ" అని సు వుడు ఏడిచాడు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రాముడు "గర్దద్ల యొకక్ ఈకలు కటిట్నటువంటి, ఒంపులు లేనటువంటి బంగారు బాణములు నా అముమ్లపొదిలో ఉనాన్యి. నడువడి తెలియక 

పాపాతుమ్డెన వాలి ఎంతకాలం నా కంటికి కనపడడో, అంతకాలమే బతికి ఉంటాడు. వాలి నాకు కనపడగానే మరణిసాత్డు. నువువ్ బెంగ పెటుట్ కోకు, వాలిని ఇపుప్డే 

సంహరిసాత్ను. వాలి ఎకక్డ ఉంటాడో నాకు చూపించు" అనాన్డు. 

సము త్ పశిచ్మాత్ పూరవ్ం దకిష్ణాద్ అపి చ ఉతత్రం | 

మతి అనుదితే సూరేయ్ వాలీ వయ్పగత కల్మః || 

అపుప్డు సు వుడు "రామ తొందరపడకు, నీకు ఒక విషయం చెబుతాను విను. సూరోయ్దయానికి ముందరే వాలి నిదర్లేసాత్డు. అపుప్డు తన అంతఃపురం నుండి 

ఒకక్సారి ఎగిరి తూరుప్ సముదర్తీరం దగగ్ర దిగుతాడు. అకక్డ సంధాయ్వందనం చేసి ఒకే దూకులో పశిచ్మ సముదర్తీరం దగగ్ర దిగుతాడు. మళిళ్ అకక్డ 

సంధాయ్వందనం చేసి ఒకే దూకులో ఉతత్ర సముదర్తీరం దగగ్ర దిగుతాడు. మళీళ్ అకక్డ సంధాయ్వందనం చేసి ఒకే దూకులో దకిష్ణ దికుక్కి దూకుతాడు. ఇలా నాలుగు 

సము ల దగగ్ర సూరుయ్డు ఉదయించేలోపు సంధాయ్వందనం చేసాత్డు. దానితో పాటు నీకు ఇంకొక విషయం చెబుతాను రామ అని రాముడిని తీసుకువెళిళ్ ఒక 

పరవ్తానిన్ చూపించి, చూశావ ఈ పరవ్తాలు. వాటికి ఎంత పెదద్  శిఖరాలు ఉనాన్యో చూశావ. వాలి సంధాయ్వందనం చేశాక ఇంటికి వెళిళ్ కొనిన్ పాలు తాగి మళిళ్ ఈ 

అరణాయ్నికి వసాత్డు. ఇకక్డ ఉనన్ ఈ పరవ్త శిఖరాలని ఊపి విరగొగ్ డతాడు. అపుప్డు వాటిని గాలిలోకి విసిరి బంతులు పటుట్ కునన్టుట్  పటుట్ కుంటాడు" అని చెపిప్, 

రాముడిని మరొకక్ పర్దేశానికి తీసుకువెళిళ్, 

 

 



"పూరవ్ం దుందుభి అని ఒక రాకష్సుడు ఉండేవాడు. వాడికి ఒంటోల్  బలం ఉందనన్ పొగరు చేత ఒకరోజు సము డి దగగ్రికి వెళిళ్ తనతో యుదధ్ం చెయయ్మనాన్డు. 

నీతో నాకు యుదధ్ం ఏమిటి, నీ బలం ఎకక్డ నా బలం ఎకక్డ. నేను నీతో యుదధ్ చెయయ్లేను అని సము డు అనాన్డు. అపుప్డా దుందుభి 'నువువ్ నాతో యుదధ్ం 

చెయయ్లేనంటే నేను నినున్ వదలను, నాతో యుదధ్ం చెయయ్గలిగిన వాడిని నాకు చూపించు' అనాన్డు. అపుప్డా సము డు 'హిమవంతుడని ఉతత్ర భారతదేశంలో 

ఒక పెదద్  పరవ్తం ఉంది, అది మంచు పరవ్తం. ఆయన కూతురు పారవ్తీ దేవి, ఆ పారవ్తీ దేవిని పరమశివుడికి ఇచిచ్ వివాహం చేశారు. ఆయన మీద గొపప్ గొపప్ 

అరణాయ్లు, గుహలు ఉనాన్యి. నువువ్ ఆ హిమవంతుడితో యుదధ్ం చెయియ్' అనాన్డు. 

  
  
అపుప్డా దుందుభి హిమవంత పరవ్తం దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ పరవ్త శిఖరాలని పీకేసి ముకక్లు చేసుత్ నాన్డు. దుందుభి చేసుత్ నన్ అలల్రికి హిమవంతుడు పరుగు పరుగున 

వచాచ్డు. అపుప్డా దుందుభి హిమవంతుడిని యుదాధ్ నికి రమమ్నాన్డు, నాకు ఎవరితోనూ యుదధ్ం చెయాయ్లని లేదు, నేను యుదధ్ం చెయయ్ను అని హిమవంతుడు 

అనాన్డు. అపుప్డా దుందుభి 'నువువ్ కూడా ఇలాగంటే ఎలా. సము డు కూడా నీలాగే యుదధ్ం చెయయ్ననాన్డు. పోనీ నాతో యుదధ్ం చేసేవాడి పేరు చెపుప్' అనాన్డు. 

అపుప్డు హిమవంతుడు 'నీ ఒంటి తీట తీరచ్గలిగినవాడు ఒకడునాన్డు. కిషిక్ందా రాజాయ్నిన్ ఏలే వాలి ఉనాన్డు. మంచి బలవంతుడు. ఆయన నీతో యుదధ్ం చేసాత్డు' 

అని చెపాప్డు. 

  
అపుప్డా దుందుభి సంతోషంగా కిషిక్ందకి వెళిళ్, అకక్డునన్ చెటల్ని విరిచి, ఆ కిషిక్ంద దావ్రానిన్ పగులగొటిట్  పెదద్  అలల్రి చేశాడు. భారయ్లతో కామమోహితుడె 

రమిసుత్ నన్ వాలి ఈ అలల్రికి బయటకి వచాచ్డు. ఆ దుందుభి వాలిని చూసి 'ఛి, భారయ్లతో కామం అనుభవిసుత్ నాన్వా. నా కోపానిన్ రేపటిదాకా ఆపుకుంటాను. పో, నీ 

భారయ్లతో కామం అనుభవించు. నువువ్ ఈ రా  నీ భారయ్లతో హాయిగా భోగం అనుభవించు, నీకు సేన్హితులైన వారిని పిలిచి వారికి కానుకలు ఇవువ్, నీతో 

సమానమెన వాడికి పటాట్ భిషేకం చేసెయియ్. తాగి ఉనన్వాడిని, కామం అనుభవిసుత్ నన్ వాడిని, అపర్మతత్ంగా లేనివాడిని, యుదధ్ం నుండి పారిపోతునన్వాడిని, 

ఆయుధం లేనివాడిని చంపితే పసిపిలాల్ డిని చంపిన పాపం వసుత్ ంది, అందుకని నేను నినున్ వదిలేసుత్ నాన్ను. ఎలాగోలా ఈ రా కి ఇకక్డ కూరొచ్ని ఉంటాను. రేపు 

పొదుద్ నన్ రా, నినున్ చంపి అవతల పడేసాత్ను' అనాన్డు. 

 



అపుప్డా వాలి 'నువువ్ నా గురించి అంతగా బెంగ పెటుట్ కోమాకు. నేను తాగి ఉనాన్ కూడా, అది వీరరసం తాగినవాడితో సమానం, రా యుదాధ్ నికి' అని, అడుడ్ వచిచ్న 

భారయ్లని పకక్కు తోసేసి దుందుభి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. ఇం డు ఇచిచ్న మాలని వాలి తన మెడలో వేసుకుని దుందుభి తల మీద ఒకక్ గుదుద్  గుదాద్ డు. ఆ 

దెబబ్కి దుందుభి ముకుక్ నుండి, చెవుల నుండి నెతుత్ రు కారి కిందపడిపోయాడు. ఆ హోరాహొరి యుదధ్ంలో వాలి దుందుభిని సంహరించాడు. అపుప్డాయన ఆ 

దుందుభి శరీరానిన్ గిరగిర తిపుప్తూ విసిరేశాడు. అపుప్డది గాలిలో యోజన దూరం ఎగురుకుంటూ వెళిళ్ మతంగ మహరిష్ ఆశర్మం దగగ్ర పడింది. అలా 

పడిపోవడంలో ఆశర్మం అంతా నెతుత్ రితో తడిసిపోయింది. అపుప్డా మతంగ మహరిష్ బయటకి వచిచ్ దివయ్ దృషిట్తో చూసి 'ఎవడురా ఒళుళ్ కొవెవ్కిక్ దుందుభి 

కళేబరానిన్ ఇటు విసిరినవాడు, ఈ శరీరానిన్ విసిరిన దౌరాభ్గుయ్డు ఇకక్డికి వసేత్ వాడి తల వెయియ్ వర్కక్లయియ్ మరణిసాత్డు' అని చెపిప్, 'ఇకక్డ మీరందరూ మీ ఇషట్ ం 

వచిచ్నటుట్  తిరుగుతునాన్రు. వాలికి సంబంధించినవాడు ఎవడెనా సరే ఇకక్డి చెటల్ని పాడుచేసూత్  తిరిగితే, రేపటి తరువాత వారు మరణిసాత్ రని శపిసాత్ను. నేను శపించే 

లోపల మీ అంతట మీరు ఇకక్డి నుండి వెళిళ్పొండి' అనాన్డు.  

  
అపుప్డు అకక్డునన్టువంటి వానరాలు ఆ పరవ్తానిన్ ఖాళీ చేసి వాలి దగగ్రికి పారిపోయి మతంగ మహరిష్ యొకక్ శాపం గురించి వివరించారు. అందుకని వాలి ఈ 

పరవ్తం వెపు కనీసం చూడను కూడా చూడడు. నేను బతకాలంటే ఈ బర్హామ్ండంలో వాలి రాని పర్దేశం ఇదే, అందుకని నేను ఇకక్డ ఉంటునాన్ను. ఇంతకీ నేను 

నినున్ ఇకక్డికి ఎందుకు తీసుకోచాచ్నో తెలుసా, అదిగో అకక్డ ఎదురుగుండా కనపడుతుందే పెదద్  తెలల్టి పరవ్తంలాంటిది, అదే దుందుభి యొకక్ కాయం. ఆ 

అసిథ్పంజరం ఇపుప్డు పరవ్తంలా అయిపోయింది" అనాన్డు.  

 

అపుప్డు సు వుడు "రామ! నేను ఇలా అంటునాన్నని ఏమి అనుకోవదుద్ . మా వాలి పౌరుష పరాకర్మాలు అంటే ఏమిటో వినాన్వు కదా. ఇది వినన్ తరువాత కూడా 

నువువ్ వాలిని చంపగలను అని అనుకుంటునాన్వా? చంపగలిగే ధెరయ్ం ఉందా? వాలి ఎనన్డూ ఎవరి చేత ఒడింపబడినవాడు కాదు, జీవితంలో ఓటమి అనన్ది 

తెలీదు వాలికి. వాలి పేరు చెబితేనే పారిపోతారు. 15 సంవతస్రములు రా -పగలు గోలభుడు అనే గంధరువ్డితో యుదధ్ం చేసి ఆయనిన్ సంహరించాడు. నీను ఇంకొక 

విషయం చూపిసాత్ను, ఇకక్డ 7 సాల వృకష్ములు వరుసగా ఉనాన్యి కదా. మా వాలి రోజూ సంధాయ్వందనం అయాయ్క ఇకక్డికి వచిచ్ ఈ పెదద్  సాల వృకాష్నిన్ చేతులతో 

కదుపుతాడు. ఆ కుదుపుకి లేత చిగురుటాకులు కూడా రాలిపోయి ఆ చెటుట్  మోడుగా నిలబడుతుంది. వాలి బలం గురించి వినాన్క కూడా నీకు వాలిని చంపగలను 

అనన్ ధెరయ్ం ఉందా రామ?" అనాన్డు. 



  
సు వుడు చెపిప్న మాటలు వినన్ ల ణుడు ఒక చినన్ నవువ్ నవివ్ "మీ వాలి చాలా గొపప్వాడు అని చెబుతునాన్వు కదా. వాలిని మా అనన్యయ్ చంపగలడు, అని 

ఏమి చేసేత్ నువువ్ నముమ్తావు" అని అడిగాడు. 

 

అపుప్డా సు వుడు "మా వాలి ఈ ఏడు చెటల్ని కుదిపెయయ్గలడు. రాముడు పోని అంత చెయయ్కక్రలేదు, బాణం పెటిట్  ఒక సాల వృకాష్నిన్ కొడితే నేను నముమ్తాను. 

ఆనాడు దుందుభి యొకక్ శరీరానిన్ మా అనన్యయ్ విసిరేసేత్ అది యోజనం దూరం వెళిళ్ పడింది. రాముడిని ఈ అసిథ్పంజరానిన్ తన కాలితో తనన్మనండి, 200 

ధనుసుస్ల దూరం కాని రాముడు తంతే నేను నముమ్తాను" అని ల ణుడితో అనాన్డు. 

  
అపప్డు రాముడు "సరేనయాయ్ అలాగే చేసాత్ను. నీకు నమమ్కం కలిగించడం కోసం నువువ్ చెపిప్న పని తపప్కుండా చేసాత్ను" అనాన్డు. 

రాఘవో దుందుభేః కాయం పాద అంగుషేఠ్ న లీలయా | 

తోలయితావ్ మహాబాహుః చికేష్ప దశ యోజనం || 

సు వుడు చెపిప్నటుట్ గా రాముడు ఆ దుందుభి కళేబరానిన్ తన బొటను వేలితో తంతే అది 10 యోజనాల దూరం వెళిళ్ పడింది. అపుప్డు రాముడు సు వుడి వంక 

నమమ్కం కుదిరిందా అనన్టుట్  చూశాడు. కాని సు వుడు "ఆనాడు వాలి ఈ కళేబరానిన్ విసిరినపుప్డు ఇది రక త్మాంసాలతో పచిచ్గా, చాలా బరువుగా ఉంది. అపప్టికే 

మా అనన్యయ్ ఈ దుందుభితో చాలాసేపు యుదధ్ం చేసి ఉనాన్డు, దానికితోడు తాగి ఉనాన్డు, తన భారయ్లతో రమిసూత్  బయటకి వచాచ్డు, కావున అనేకరకములుగా 

బడలిపోయిన శరీరముతో ఉనాన్డు. కాని రాముడు చాలా ఉతాస్హంగా ఉనాన్డు, మదాయ్నిన్ సేవించి లేడు, పరీకష్కి నిలబడుతునాన్ను అనే పూనికతో ఉనాన్డు. 

ఆనాడు మా అనన్యయ్ విసిరింది ఒక పచిచ్ శరీరం, అది ఒక యోజనం వెళిళ్ పడింది. ఈనాడు రాముడు తనిన్ంది ఎండిపోయిన కళేబరం, దానిని 10 యోజనాలు 

తనన్డంలో పెదద్  గొపేప్ముంది. ఆ సాల వృకాష్నిన్ కూడా కొటట్మను, అపుప్డు నాకు కొంత నమమ్కం కలుగుతుంది. అపుప్డు మనం వాలిని సంహరించడానికి 

వెళదాము" అనాన్డు. 

 



 

సు వుని అనుమానము తీరుచ్ట  సాల వృకష్ములను  

ఒకక్ బాణముతో కొటిట్న రామయయ్ 

రామయయ్ బలముపె నమమ్కముతో  

వాలితో యుదధ్మునకు దిగిన సు వుడు 



అపుప్డు రాముడు ఒక బంగారు బాణానిన్ చేతితో పటుట్ కొని, వింటినారికి సంధించి, గురి చూసి ఆ 7 సాల వృకష్ముల వెపు విడిచిపెటాట్ డు. కనురెపప్ మూసి తెరిచే 

లోపల ఆ బాణం 7 సాల వృకాష్లనీ పడగొటేట్సి, ఎదురుగా ఉనన్టువంటి పరవ్త శిఖరానిన్ తొలిచేసి, భూమిలో పాతాళ లోకము వరకూ వెళిళ్, మళిళ్ తిరిగొచిచ్ రాముడి 

యొకక్ అముమ్లపొదిలో కూరుచ్ండిపోయింది. 

  
రాముడి శకి త్ ఏమిటో చూశిన సు వుడు వెంటనే రాముడి పాదాలకి తన శిరసుస్ తగిలేటటుట్  పడిపోయాడు. అపుప్డాయన కిరీటం రాముడి పాదాల మీద 

పడిపోయింది. అపుప్డా సు వుడు "రామ! నీ బాణానికి ఉనన్ వేగం ఇం డి బాణానికి కూడా లేదు. నేను ఏమో అనుకునాన్ను, ఇంక వాలి ఏమిటి. నువువ్ బాణ 

పర్యోగం చేసేత్ వ యుధం పటుట్ కునన్ ఇం డి శిరసుస్ కూడా కింద పడిపోతుంది. నీ బాణానికి ఉనన్ వేగం సామానయ్మెనది కాదు, వాలి దగగ్రికి వెళదాము పద" 

అనాన్డు. 

 

"తపప్కుండా సు వ, బయలుదేరదాము", అని అందరూ బయలుదేరారు. ముందు సు వుడు వేగంగా వెళుతునాన్డు, ఆయన వెనకాల రామల ణులు, సు వుడి 

మం లైన హనుమంతుడు, నీలుడు, నలుడు మొదలైన వారు వెళుతునాన్రు. 

సరేవ్ తే తవ్రితం గతావ్ కిషిక్ంధాం వాలినః పురీం | 

వృకైష్ః ఆతామ్నం ఆవృతయ్ హి అతిషఠ్ న్ గహనే వనే || 

ముందు వెళుతునన్ సు వుడు కిషిక్ంద పటట్ణంలోకి వెళిళ్పోయాడు. మిగిలిన వారందరూ దటట్మెన చెటల్  చాటున, పెకి కనపడకుండా దాగి ఉనాన్రు. లోపలికి వెళిళ్న 

సు వుడు గటిట్గా కేకలు వేసి వాలిని బయటకి రమమ్నాన్డు. సు వుడు ఇంత ధెరయ్ంగా పిలిచేసరికి వాలి ఆశచ్రయ్ంతో బయటకి వచిచ్ "ఏరా బుదిధ్హీనుడా మళీళ్ 

వచాచ్వు, నా పర్తాపం ఏమిటో చూదుద్ వు కాని, రా" అనాన్డు. అపుప్డా వాలి తన పిడికిలిని బిగించి సు వుడి శిరసుస్ మీద ఒకక్ దెబబ్ కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి సు వుడి 

నవరంధర్ముల నుండి రక త్ం ఏరులై పారింది. సు వుడు తేరుకొని వాలిని కొటట్డం రంభించాడు, వాలి కూడా సు వుడిని కొడుతునాన్డు. ఇదద్రూ అలా 

మోచేతులతో పొడుచుకుంటునాన్రు, పాదాలతో కొటుట్ కుంటునాన్రు, శిరసుస్లతో కుముమ్కుంటునాన్రు. అలా కొంత సేపు కొటుట్ కునాన్క, ఇంకా బాణం వెయయ్డం లేదు, 

రాముడు ఎకక్డునాన్డని సు వుడు అటూ ఇటూ చూశాడు. కాని రాముడు కనపడలేదు. ఇంక వాలితో యుదధ్ం చెయయ్లేక సు వుడు ఋషయ్మూక పరవ్తం మీదకి 

పారిపోయాడు. అపుప్డు వాలి కూడా తిరిగి అంతఃపురానికి వెళిళ్పోయాడు. 



సు వుడు ఆ ఋషయ్మూక పరవ్తం మీద ఒక శిల మీద కూరొచ్ని, ఒంటోల్ నుండి కారిపోతునన్ రకాత్నిన్ తుడుచుకుంటూ, ఆయాసపడుతూ, ఏడుసూత్  ఉనాన్డు. 

ఇంతలో ల ణుడితో కలిసి రాముడు అకక్డికి వచాచ్డు. వాళళ్ని చూడగానే సు వుడు "ఏమయాయ్! నేను నినున్ వాలిని చంపు, అని అడిగాన. నువువ్ వాలిని 

చంపుతాను అని పర్తిజఞ్ చేసేత్నే కదా నేను యుదాధ్ నికి వెళాళ్ను. నేను వాలిని చంపను అని నువువ్ ఒకమాట చెబితే నేను వెళతాన. ఎందుకు కొటిట్ంచావయయ్ ననున్ 

ఇలాగ" అని రాముడిని పర్శిన్ంచాడు.  

 

అపుప్డు రాముడు "సు వ! నేను ఇంతకముందెనన్డూ వాలిని చూడలేదు. నువువ్ వాలితో యుదధ్ం చేసుత్ నన్పుప్డు వాలి మీద బాణం వేదాద్ మని అనుకొని వచాచ్ను. 

తీరా వాలి బయటకి వచాచ్క నేను విసమ్యం చెందాను. ఎందుకంటే నువువ్, వాలి పర్తి విషయంలో ఒకేలా ఉనాన్రు. మీరిదద్రూ దెబబ్లాడుకుంటుంటే అశివ్ని దేవతలు 

దెబబ్లాడుకునన్టుట్  ఉంది. మీలో ఎవరు వాలి, ఎవరు సు వుడో నాకు తెలీలేదు. పోని కంఠ సవ్రంలో మారుప్ ఉంటుందేమో అని చూశాను, కాని ఇదద్రూ ఒకేలా 

అరిచారు. ఇదద్రూ ఒకేలా పరిగెడుతునాన్రు, ఒకేలా అలంకారం చేసుకునాన్రు. ఇదద్రూ ఒకే వేగంతో కొటుట్ కునాన్రు. నేను ఎలాగోలా నిరణ్యించుకొని, ఇతడే వాలి 

అయుయ్ంటాడు అని బాణ పర్యోగం చేశానే అనుకో, సు వా! అది తగిలినవాడు ఈ లోకమునందు ఉండడు. ఒకవేళ ఆ బాణము పొరపాటున నీకు తగిలిందనుకో, 

నువువ్ నేను కూడా ఉండము. 

గజ పుషీప్ం ఇమాం ఫులాల్ ం ఉతాప్టయ్ శుభ లకష్ణాం | 

కురు ల ణ కణేఠ్  అసయ్ సు వసయ్ మహాతమ్నః || 

నినున్ వాలికనాన్ వేరుగా గురుత్ పటాట్ లంటే ఒకటే లకష్ణం ఉంది. ల ణా! అకక్డ గజపుషప్ తీగ ఒకటి పాకుతోంది. నువువ్ దానిని పీకి సు వుడి మెడలో కటుట్ . అపుప్డు 

పెదద్  పెదద్  పువువ్లచే విరాజితుడె సు వుడు ఉంటాడు, అటువంటి మాల లేనివాడె వాలి ఉంటాడు. అపుప్డు నేను వాలిని నిగర్హించగలను. సు వ! ఆ మాల 

వేసుకొని మళిళ్ ఇపుప్డు యుదాధ్ నికి వెళుళ్" అనాన్డు. 

  
 

 

 



సు వుడు సరే అని బయలుదేరాడు. ఆయన వెనకాల రాముడు, ల ణుడు, హనుమంతుడు మొదలైన వారు బయలుదేరారు. అలా వారు వెళుతూ లోయలని, 

నదులని, పరవ్తాలని, చెటల్ని చూసుకుంటూ వెళుతునాన్రు. అపుప్డు వాళళ్కి పకక్న నుండి అకష్ర సముదాయము చేత అవయ్క త్మెనటువంటి గంధరవ్ గానం ఒకటి 

వినపడింది. అది వింటునన్పుప్డు వాళళ్ మనసుస్లకి ఆనందం కలుగుతోంది. అకక్డ ఉనన్ చెటల్పెకి పావురాల రంగులో పొగలు చుటుట్ కొని ఉనాన్యి. అపుప్డు 

రాముడు, ఈ వనం ఏమిటి? అని సు వుడిని అడిగాడు. కాని సు వుడు ఆగకుండా ముందుకి వెళిళ్పోతూ "రామ! ఇకక్డ సపత్జనులు అనేటటువంటి 7 ఋషులు 

ఉండేవారు. వారు తలలు కిందకి పెటిట్ , పాదములు పెకి పెటిట్  700 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశారు. అలా 700 సంవతస్రములు తపసుస్ చేసూత్  పర్తి 7 రా లకి 

ఒకసారి గాలిని తినేవారు. వాళళ్ తపసుస్కి ఇం డు ఆశచ్రయ్పోయి, సశరీరంగా సవ్రగ్లోకానికి తీసుకువెళాళ్డు. వాళళ్ తపోశకి త్ ఇపప్టికీ ఈ వనంలో ఉంది, అందువలన 

రమృగం ఈ వనంలోకి వెళళ్దు, వెళితే ఇక తిరిగిరాదు. నువువ్ ల ణుడితో కలిసి నమసాక్రం చెయియ్" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు ల ణుడితో కలిసి రాముడు ఆ సపత్జనుల ఆశర్మం వెపుకి తిరిగి నమసాక్రం చేశాడు. అలా వారు నమసాక్రం చెయయ్గానే వాళళ్ మనసుస్లో గొపప్ ఉతాస్హం 

పుటిట్ంది. 

 

వాళళ్ందరూ కిషిక్ంద చేరుకునాన్క సు వుడు వెళిళ్ గటిట్గా తొడలు కొటిట్ , కేకలు వేసి వాలిని పిలిచాడు. అపుప్డు వాలి గబగబా బయటకి వసుత్ ండగా ఆయన భారయ్ 

అయిన తార (తార సుషేణుడి కుమారె త్) ఆపి "ఎందుకయాయ్ అలా తొందరపడి వెళిళ్పోతునాన్వు. ఇపుప్డే ఒక గంట తం వచాచ్డు కదా సు వుడు. 

నవరంధర్ములనుండి నెతుత్ రు కారేటటుట్  నువువ్ కొడితే దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాడు కదా. నువువ్ ఇంటోల్ కి వచిచ్ ఎంతో సేపు కాలేదు, సు వుడు వచిచ్ నినున్ మళిళ్ 

యుదాధ్ నికి రమమ్ంటునాన్డు, నీకు అనుమానం రావడం లేదా.  సు వుడు మళిళ్ వచిచ్ 'వాలి యుదాధ్ నికి రా' అంటునాన్డంటే నాకు శంకగా ఉందయాయ్. సు వుడు 

నినున్ ఇపుప్డు పిలవడంలో తేడా నీకు కనపడడం లేదా, చాలా ధెరయ్ంగా పిలుసుత్ నాన్డు నినున్. ఇపుప్డే దెబబ్లు తిని వెళిళ్నవాడిలో ఉండే బలహీనతలు కనపడడం 

లేదు. ఆ సవ్రంలో ఒక పూనిక, ఒక గరవ్ం కనపడుతోంది. సు వుడికి వెనకాల ఎవరిదో సహాయం ఉంది, నువువ్ సు వుడితో యుదధ్ం చేసేటపుప్డు నీకు వేరొకరితో 

పర్మాదం పొంచి ఉంది. సు వుడికి సేన్హం చెయయ్డంలో మంచి తెలివితేటలు ఉనాన్యి. నేను గూఢచారుల దావ్రా, అంగదుడి (అంగదుడు వాలి-తారలు 

కుమారుడు) దావ్రా తెలుసుకునన్ విషయం ఏమిటంటే, ఇకాష్వ్కు వంశంలో జనిమ్ంచిన అపారమెన శౌరయ్మూరుత్ లైన దశరథ మహారాజు కుమారులైన రామల ణులతో 

ఇవావ్ళ సు వుడు సేన్హం చేశాడు. నువువ్ నీ బలానిన్ నముమ్కునాన్వు, కాని సు వుడి బుదిధ్ బలానిన్ గూరిచ్ ఆలోచించడంలేదు. 



 
 

వాలితో యుదధ్మునకు సు వుడిని అనుసరించి వెళుతునన్ రామల ణలు, మరియు సు వుడి మం లైన వానరములు 



  

వాలి సు వుల యుదధ్ సమయమున రామచందర్మూరిత్ వాలిని వదించుట 



 
 

వాలి సు వుల యుదధ్ సమయమున రామచందర్మూరిత్ వాలిని వదించుట 



సు వుడు నీ తముమ్డనన్ విషయానిన్ మరిచిపోయి, నీ తముమ్డి భారయ్ను నీ భారయ్గా అనుభవిసుత్ నాన్వు. నీ తముమ్డిని పకక్న పెటుట్ కోవడం మానేసి శ తావ్నిన్ 

పెంచుకుంటునాన్వు. మీ ఇదద్రి మధయ్లోకి మూడవ వయ్కి త్ రావలసిన అవసరమేమిటి, ఇది నీ ఇంటి సమసయ్. నా మాట వినీ సు వుడిని ఆహావ్నించి యువరాజ 

పటాట్ భిషేకం చెయియ్, అపుప్డు నీ బలం పెరుగుతుంది. ఇవాళ నీ తముమ్డు రాముడి నీడలో ఉనాన్డు, రాముడిలా నీడ ఇవవ్గలిగే చెటుట్  ఈ పర్పంచంలో లేదు" అని 

పలికింది. 

 

వాలి శరీరం పడిపోవలసిన కాలం ఆసనన్మయియ్ంది, ఈశవ్రుడు ఫలితానిన్ ఇవవ్డం రంభించాడు కనుక ఇంతకాలం తార మాటలు వినడానికి అలవాటుపడడ్  వాలి 

ఆమె మాట వినడం మానేసి సు వుడితో యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. 

 

ఇదద్రూ హోరాహొరిగా యుదధ్ం చేసుకుంటునాన్రు. ఈసారి సు వుడు చెటల్ని పెరికించి వాలిని తుకుక్గా కొటాట్ డు. కాని వాలి మెడలో ఇం డి మాల ఉండడం వలన, 

మెలల్గా సు వుడి శకి త్ నశించింది, వాలి బలం పెరిగింది. సు వుడు ఇంతకముందులా పారిపోకుండా ఈసారి రాముడి కోసం మళీళ్మళీళ్ అనిన్ వెపులా చూశాడు.  

 

సు వుడి శకి త్ తగిగ్పోవడం గమనించిన రాముడు వెంటనే బాణానిన్ తీసి వింటినారికి తొడిగించి వెనకిక్ లాగాడు. అలా లాగడం వలన ఆ వింటినారి నుండి వచిచ్న 

ధవ్ని యుగాంతమునందు పర్ళయం చేసేటపుప్డు హరుడు చేసే శబద్ంలా ఉంది. ఆ శబద్ము చేత మృగములనీన్ దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాయి, పకుష్లు ఆకాశంలోకి 

ఎగిరిపోయాయి. 

 

 

 

 

 



రాఘవేణ మహా బాణో వాలి వకష్సి పాతితః | 

రాముడి బాణం యొకక్ శబద్ం వినపడి, ఆ శబద్ం ఎకక్డినుండి వచిచ్ందో అని వాలి అటువెపుకి తిరిగెలోగా ఆ బాణం అమితమెన వేగంతో వచిచ్ వాలి గుండెల మీద 

పడింది. ఆ దెబబ్కి వాలి కిందపడిపోయాడు. అపుప్డు రాముడు, ల ణుడు, సు వుడి మం లు అకక్డికి వచాచ్రు. పకక్నే చేతులు కటుట్ కొని సు వుడు నిలబడాడ్ డు. 

అపుప్డు వాలి రాముడితో "రామ! నువువ్ చాల గొపప్వాడివి, ధరమ్ం తెలిసినవాడివి, పరాకర్మము ఉనన్వాడివి అంటారు. నీతో కాకుండా ఇంకొకరితో నేను అటువెపుకి 

తిరిగి యుదధ్ం చేసుత్ ంటే, ఇంత ధరామ్తుమ్డివి అయిన నువువ్ చెటుట్  చాటు నుండి నా మీద బాణం వెయయ్డానికి సిగుగ్ గా లేదా. నా చరమ్ము ఒలిచి వేసుకోడానికి, 

మాంసము తినడానికి పనికిరావు. యుదధ్ం అంటూ వసేత్ బంగారం వలన, వెండి వలన, భూమి వలన రావాలి, కాని నీకు నాకు ఈ విషయాలలో తగాదా లేదు. నేను 

చెటల్  మీద ఉండే ఆకులని, పండల్ని తినే శాఖా మృగానిన్. నువువ్ మనిషివి, ధరమ్ం అనే తొడుగు కపుప్కునన్ మహా పాపాతుమ్డివి. చేతిలో కోదండం పటుట్ కొని కనపడడ్  

పర్తి ణిని హింసించే సవ్భావం ఉనన్వాడివి. నీయందు కామము విపరీతంగా ఉంది, అందుచేతనే ఏ కారణం లేకుండా ననున్ కొటిట్  చంపావు. నువువ్ నాకు 

ఎదురుగా వచిచ్ నిలబడి యుదధ్ం చేసినటట్యితే, ఆ యుదధ్ంలో నేను నినున్ యమసదనానికి పంపించి ఉండేవాడిని. 

 

అయిదింటి మాంసానిన్ మాతర్మే హమ్ణులు, కష్ యులు తినాలని ధరమ్శాసత్ర్ం చెబుతుంది. ( తా యుగంలో హమ్ణులు కూడా మాంసానిన్ తినేవారు, 

కలికాలంలో అది నిషిదద్ము. అరణయ్కాండలో అగసత్య్ మహరిష్ వాతాపి, ఇలవ్లుడు అనే రాకష్సులని చంపేముందు మాంసాహారానిన్ తినాన్రు). అయిదు గోళుళ్నన్ 

వాటిలోల్  ముళళ్పంది మాంసానిన్ తినచుచ్, చెవుల పిలిల్ మాంసానిన్ తినచుచ్, ఉడుము మాంసానిన్ తినచుచ్, తాబేలు మాంసానిన్ తినచుచ్, కుకక్లని తరిమి చంపే 

ఏదుపంది మాంసానిన్ తినవచుచ్. ఇంక ఆరవదాని మాంసం తినకూడదు. ఒకవేళ అలా తినాన్, రాజయ్ం చేసుత్ నన్ రాజుని చంపినా, గోవుని చంపినా, హమ్ణుడిని 

చంపినా, అలా చేసిన వారికి పాతకం చేసిన పాపం వసుత్ ంది. నువువ్ ననున్ చంపడానికి కారణం ఏమిటి. నువువ్ చేసినవి దోషాలు కావా? నాకు జవాబు చెపుప్. 

 

 

 

 



ఏమయాయ్, నీ భారయ్ కోసం అడవిలో వెతుకుక్ంటునాన్వంట కదా, నీ భారయ్ను ఎతుత్ కుపోయిన రావణాసురుడు నా కింకరుడు. నువువ్ నాతో చెపిప్ ఉంటే, పశువుని 

ఈడుచ్కు వచిచ్నటుట్  రావణుడిని మెడలో పాశం వేసి నీ కాళళ్ ముందు పడేసేవాడిని. అటువంటిది నాకు చెపప్కుండా, ననేన్ గెలవలేని సు వుడిని ఆశర్యించి నువువ్ 

సీతని ఎలా తెచుచ్కోగలవు. సు వుడి కోసం ననున్ చంపావు, ఇది కిరాయి హతయ్ కాదా? నువువ్ ఈ పని చెయొయ్చాచ్" అని రాముడిని పర్శిన్ంచి, ఇక మాటాల్ డడానికి 

ఓపిక లేక, అలా ఉండిపోయాడు. 

ధరమ్ం అరథ్ం చ కామం చ సమయం చ అపి లౌకికం | 

అవిజాఞ్య కథం బాలాయ్త్ మాం ఇహ అదయ్ విగరహ్సే || 

అపుప్డు రాముడు "నీకు అసలు ధరమ్ం గురించి కాని, అరధ్ం గురించి కాని, కామం గురించి కాని తెలుసా? నువువ్ అజాఞ్ నివి. బాలుడు ఎలా పర్వరి త్సాత్ డో నువువ్ అలా 

పర్వరి త్ంచేవాడివి, నీకు ఏమి తెలుసని నామీద ఇనిన్ ఆరోపణలు చేశావు. నువువ్ అజాఞ్ నివి కావడం వలన నీకు తెలియకపోతే, ఆచారం తెలిసినవారిని, పెదద్లైనవారిని 

ఆశర్యించి నువువ్ కనుకోక్వాలి. నువువ్ అవేమి తెలుసుకోకుండా నా గురించి అడుగుతునాన్వు. ఇకాష్వ్కుల యొకక్ రాజయ్ంలోకి ఈ భాగం కూడా వసుత్ ంది. ఆ ఇకాష్వ్కు 

వంశంలో పుటిట్న భరతుడు ఇపుప్డు రాజయ్ం చేసుత్ నాన్డు. ఇకాష్వ్కు వంశంవారు రాజయ్ం చేసుత్ ండగా ధరామ్ధరమ్ములు జరిగిన చోట నిగర్హించే అధికారం మాకు 

ఉంటుంది. నీకు కామం తపప్ వేరొకటి తెలియదు, అందుచేత నీకు ధరామ్ధరమ్ విచకష్ణ చేసే అధికారం లేదు. జనమ్నిచిచ్న తం , పెదద్  అనన్గారు, చదువు నేరిప్న 

గురువు, ఈ ముగుగ్ రూ తం లతో సమానం. అలాగే తనకి జనిమ్ంచిన కుమారుడు, తోడబుటిట్న తముమ్డు, తన దగగ్ర విదయ్ నేరుచ్కునన్ శిషుయ్డు, ఈ ముగుగ్ రూ 

కుమారులతో సమానము.  

 

 

 

 

 

 



నీ తం  మరణించడం చేత, నువువ్ పెదద్వాడివి అవడం చేత నువువ్ తం తో సమానము. నీ తముమ్డు సు వుడు, ఆయన భారయ్ అయిన రుమ నీకు కోడలితో 

సమానము. కాని సు వుడు బతికి ఉనాన్డని తెలిసి, కోడలితో సమానమెన రుమని నువువ్ అనుభవించి, నీ భారయ్గా కామ సుఖాలని పొందుతునాన్వు (వాలి బిలంలో 

ఉండిపోయినపుప్డు, వాలి మరణించాడు అనుకొని సు వుడికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. అపుప్డు సు వుడు వాలి భారయ్ అయిన తారని తన భారయ్గా అనుభవించాడు. 

మరి సు వుడు చేసింది దోషం కాదా? ఇకక్డ మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, సంధాయ్వందనం చేసే వానర జాతికి, రాజయ్పాలన చేసే వానర జాతికి, 

మం లచేత సేవింపబడే వానర జాతికి కొనిన్ నియమాలు ఉనాన్యి. ఆ జాతిలోని లు తమ భర త్ మరణిసేత్ మరిదిని పునరివ్వాహం చేసుకొని, వారితో ఉండచుచ్. 

ఆనాడు వాలి చనిపోయాడనుకొని తార సు వుడిని వివాహమాడింది. కనుక సు వుడితో ఆనాడు తార ఉండడం ధరమ్ం తపప్డం కాదు. కాని సు వుడు బతికే 

ఉనాన్డని తెలిసి కూడా ఆయన భారయ్తో కామ సుఖాలని అనుభవించడం వాలి యొకక్ దోషం. ఈ నియమం కేవలం పెన చెపిప్న వానర జాతికి మాతర్మే, 

మనుషుయ్లకి కాదు. అలాగే వాలికి రెండు శకుత్లు ఉనాన్యి. ఒకటి, ఇం డు ఇచిచ్న మాలని మెడలో వేసుకుంటే, వాలి అపారమెన ఉతాస్హంతో ఉంటాడు. రెండు, 

ఎవరనాన్ వాలికి ఎదురుగా వెళితే, వాళళ్ శకి త్లో సగం శకి త్ని ఈయన లాగేసుకుంటాడు, ఇది బర్హమ్గారు వాలికి ఇచిచ్న వరం. అలాగే వాలికి రావణాసురుడికి సేన్హం 

ఉంది, వాళిళ్దద్రూ ఒక ఒపప్ందం కుదురుచ్కునాన్రు. దాని పర్కారం వాలి అనుభవించే ని రావణుడు అనుభవించచుచ్, వాలికి శ వు రావణుడికి శ వే అలా కొనిన్ 

విషయాలలో ఒపప్ందం కుదురుచ్కునాన్రు). 

 

అందుచేత ఒక మామగారు కోడలితో కామభోగానిన్ అనుభవిసేత్ ఎంత దోషమో, అంత దోషానిన్ నువువ్ చేశావు. ధరమ్ శాసత్ర్ంలో దీనికి మరణశికష్ తపప్ వేరొక శికష్ లేదు. 

అందుకని నేను నినున్ చంపవలసి వచిచ్ంది. నువువ్ పర్భువువి, మం ల చేత సేవింప బడుతునన్వాడివి, సంధాయ్వందనం చేసుత్ నన్వాడివి. నువువ్ ధరమ్ం తపిప్తే నీ 

వెనుక ఉనన్వారు కూడా ధరమ్ం తపుప్తారు. నేను కష్ యుడని కనుక నినున్ శికిష్ంచవలసిన అవసరం నాకు ఉంది. ఇది తపుప్ అని తెలిసికూడా నేను నినున్ 

శికిష్ంచకపోతే, నువువ్ చేసిన పాపం నాకు వసుత్ ంది. ఈ పాపం అవతలవాడు చేశాడని పర్భువెనవాడికి తెలిసి వాడిని శికిష్సేత్, వాడి పాపం పోతుంది. కాని పర్భువు అలా 

శికిష్ంచకపోతే ఆ పాపం రాజుకి వెళుతుంది. అందుకే మా వంశంలో ఇంతకుపూరవ్ం మాంధాత అనే రాజు ఒక శర్మణికుడు ఇటువంటి దోషం చేసేత్ శికష్ వేశాడు. ఇంక 

నాతో ఎందుకు సేన్హం చెయయ్లేదు, నాతో సేన్హం చేసి ఉంటే సీతమమ్ని తీసుకు వచేచ్వాడిని అనాన్వు కదా, నీలాంటి అధరామ్తుమ్డితో నేను సేన్హం చెయయ్ను. 

ననున్ చెటుట్  చాటునుండి చంపావు, వేరొకడితో యుదధ్ం చేసుత్ ంటే కొటాట్ వు, అది దోషం కాదా? అని ననున్ అడిగావు, దానికి నేను సమాధానం చెబుతాను విను.  



తపుప్ చేసినవాడిని రాజు శికిష్సేత్ వాడి పాపం ఇకక్డితో పోతుంది. నేను నినున్ చంపడం వలన నువువ్ ఏ పాపము లేని సిథ్తికి వచాచ్వు, నీ పాపం ఇకక్డితో పోయింది, 

అందుకని నువువ్ ఉతత్మలోకాలకి వెళిళ్పోతావు. 

న మే తతర్ మనసాత్పో న మనుయ్ః హరిపుంగవ | 

వాగురాభిః చ పాశెఃౖ చ కూటెః చ వివిధెః నరాః || 

నేను మానవుడిని, నువువ్ వానరానివి. నేను మనిషిని, నువువ్ జంతువువి. కష్ యుడు, మాంసం తినేవాడు, ధరామ్నిన్ నిలబెటట్వలసినవాడు ఒక మృగానిన్ కొటట్వలసి 

వసేత్, తాను చాటున ఉండి కొటట్వచుచ్, వల వేసి పటుట్ కొని కొటట్వచుచ్, పాశం వేసి పటుట్ కొని కొటట్వచుచ్, అది అపర్మతత్ంగా ఉనన్పుప్డు కొటట్వచుచ్, అది పడుకొని 

ఉనన్పుప్డు కొటట్వచుచ్, నిలబడి ఉనన్పుప్డు కొటట్వచుచ్, పారిపోతునన్పుప్డు కొటట్వచుచ్, ఎపుప్డెనా కొటట్వచుచ్, కాని ఆ మృగం వేరొక  మృగంతో సంగమిసుత్ నన్పుప్డు 

మాతర్ం బాణ పర్యోగం చెయయ్కూడదు. నువువ్ మెధున లకష్ణంతో లేవు, అందుకని నినున్ కొటాట్ ను. నేను నరుడిని కనుక మృగానివెన నినున్ ఎలా కొటిట్నా నాకు 

పాపం రాదని తెలిసి కొటాట్ ను. కాని నువువ్ చనిపోయేముందు రోషం కలిగి ననున్ పర్శిన్ంచావు. నాయందు ఎటువంటి దోషము లేదు" అని రామచందర్మూరిత్ 

సమాధానమిచాచ్రు. 

 

రాముడు మాటలు వినన్ వాలి తన రెండు చేతులతో రాముడికి నమసాక్రం పెటిట్  "మహానుభావ! ధరామ్తమ్! రామచందర్! నువువ్ చెపిప్నది పరమయదారధ్ము. దోషం 

నాయందే ఉంది. నువువ్ ననున్ చంపడంలోకాని, నాయందు దోషం ఉనన్దీ అని చెపప్డంలోకాని కించిత్ సందేహం లేదు. నువువ్ ధరామ్ధరమ్ విచకష్ణ చేత, నీకు ఉనన్ 

జాఞ్ నం చేత, పూరావ్పరములను బాగా పరిశీలించిన మీదట, ఏమిచెయాయ్లో నిరణ్యించుకుని, నిరణ్యించుకునన్దానిని అమలుచేసి, అమలుచేసిన దానిమీద సిథ్రంగా 

నిలబడగల వయ్కి త్తవ్ం ఉనన్వాడివి, అటువంటి నినున్ చూసి పొంగిపోతునాన్ను. ఇటువంటి నీ చేతిలో మరణమెనా నాకు సవ్రగ్మే రామ" అనాన్డు.  

 

 

 

 



న చ ఆతామ్నం అహం శోచే న తారాం న అపి బాంధవాన్ | 

యథా పుతర్ం గుణ షఠ్ ం అంగదం కనకాంగదం || 

కిందపడిపోయిన వాలి అనాన్డు "రామ! నేను నా ణములు పోతునాన్యి అని బాధపడడం లేదు, తార గురించి విలపించడం లేదు, కాని నా యాతి యమెన 

కుమారుడు అంగదుడు సుఖాలకి అలవాటుపడి బతికినవాడు, ఈ ఒకక్ కొడుకు భవిషయ్తుత్  ఏమవుతుందా అని బెంగపడుతునాన్ను. నా కొడుకు యొకక్ యసుస్ని, 

అభివృదిధ్ని నువేవ్ సరవ్కాలముల యందు చూడాలి రామ" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "దండించవలసిన నేరము ఏదనాన్ ఒకటి చేయబడినపుప్డు, ఆ దండనని అవతలి వయ్కి త్ పర్భుతవ్ం నుండి కాని, రాజు నుండి కాని పొందితే, వాడి 

పాపం అకక్డితో పోతుంది. ఒకవేళ దండన పొందకపోతే ఆ పాపం ఫలితానిన్ ఇవవ్డానికి సిదధ్ంగా ఉంటుంది. అందుచేత, వాలి నువువ్ అదృషట్ వంతుడివి. నువువ్ చేసిన 

మహా పాపానికి ఎపుప్డెతే శికష్ అనుభవించావో, అపుప్డే నీయందు ఉనన్ దోషం పోయింది. అందుకని ఇపుప్డు నువువ్ శరీరానిన్ విడిచిపెటాట్ క సవ్రగ్లోకానిన్ 

పొందడానికి నీకెటువంటి పర్తిబంధకం ఉండదు. ఇపుప్డు అంగదుడు నినున్ ఎలా చుసేవాడో, నీ తరవాత సు వుడియందు, నాయందు అలాగే ఉంటాడు. పిన 

తం వలన నీ కుమారుడికి సమసయ్ వసుత్ ందని అనుకోకు, అపుప్డు కూడా నీ బిడడ్ని తం గా కాపాడడానికి నేను ఉనాన్ను" అనాన్డు. 

 

అలా వాలి కిందపడిపోయి ఉండడం వలన చుటూట్  ఉనన్ వానరాలు పరుగులు తీశాయి. జరుగుతునన్ ఈ గందరగోళం వినన్ తార బయటకి వచిచ్ "మీరందరూ ఇలా 

ఎందుకు పరిగెడుతునాన్రు" అని అడిగింది. 

  
అపుప్డు ఆ వానరాలు "రాముడికి, వాలికి యుదధ్ం జరిగినది. వాలి పెదద్  పెదద్  చెటల్ని, పరవ్తాలని తీసుకొని వచిచ్ రాముడి మీదకి విసిరాడు. ఇం డి చేతిలో ఉనన్ 

వ యుదధ్ం లాంటి బాణాలతో రాముడు ఆ చెటల్ని, పరవ్తాలని కొటేట్సాడు. ఆ యుదధ్ంలో ఆఖరున రాముడు వాలిమీద బాణమేసి కొటేట్సాడు, అందుకని నీ కొడుకుని 

రకిష్ంచుకో, పారిపో" అనాన్రు. (ఇదే లోకము యొకక్ పోకడ అంటే. గొంతు మారుతునన్ కొదీద్  నిజం అంతరాధ్ నమవుతుంది). 

 

 



అపుప్డు తార "భర త్పోయిన తరువాత నాకెందుకు ఈ రాజయ్ము, ఈ కొడుకు" అని వాలి దగగ్రికి పరిగెతిత్ంది. 

 

అపుప్డా తార వాలితో "నేను నీకు చెపిప్న మాటలు నువువ్ వినలేదు, ఇపుప్డు ఈ పరిసిథ్తిని తెచుచ్కునాన్వు. సు వుడి భారయ్ను అపహరించి తెచాచ్వు, కామమునకు 

లోంగావు" అని చెపిప్, కొన ఊపిరితో ఉనన్ వాలిని చూసి విలపించింది. తం  మరణిసుత్ నాన్డని అంగదుడు నేల మీద పడి భోరున ఏడుసుత్ నాన్డు. 

 

అపుప్డు వాలి సు వుడితో "సు వా! నా దోషాలని లెకక్పెటట్ కయాయ్. కాలం బలవతత్రమెన సవ్రూపంతో తన ఫలితానిన్ ఇవవ్డానికి నా బుదిధ్ని మోహపెటిట్ , నీతో నాకు 

వెరం వచేచ్టటుట్  చేసింది. ఈ ఫలితానిన్ అనుభవించడం కోసమని నీ నుండి ననున్ దూరం చేసింది. అనన్దముమ్లమెన మనిదద్రమూ కలిసి ఏకాకాలమునందు 

సుఖం అనుభవించేటటుట్  భగవంతుడు రాయలేదురా సు వా. నేను వెళిళ్పోయే సమయం ఆసనన్మయియ్ంది, నీకు ఒకక్ మాట చెపుప్కుంటాను సు వ, ఇది మాతర్ం 

జాగర్తత్గా విను. నాకు ఒకక్డే కొడుకు అంగదుడు, వాడు ఇవావ్ళ నాకోసం భూమి మీద పడి కొటుట్ కుంటునాన్డు. వాడు సుఖంతో పెరిగాడు, వాడికి కషాట్ లు తెలియవు. 

నేను వెళిళ్పోయాక వాడికి సుఖాలు ఉండవు కదా. నీ దగగ్ర, పినిన్ దగగ్ర ఎలా ఉండాలో వాడికి తెలియదు కదా. తార బతుకుతుందో లేదో నాకు తెలియదు. అందుకని 

నా కొడుకుని జాగర్తత్గా చూడు, వాడికి నువేవ్ రకష్కుడివి. తారకి ఒక గొపప్ శకి త్ ఉంది సు వా. ఎపుప్డెనా ఒక గొపప్ ఉతాప్తం వసేత్, అపుప్డు మనం ఏమిచెయాయ్లో 

నిరణ్యించుకోలేని సిథ్తి వసేత్, సూ  బుదిధ్తో ఆలోచించి చెపప్గలిగిన పర్జఞ్ తార సొతుత్ . ఒకవేళ అలాంటి పరిసిథ్తి ఏరప్డితే తార సహాయం తీసుకో. నువువ్ ఎపుప్డెనా 

కాని రాముడిని అవమానించావ, రాముడి పని చెయయ్డంలో ఆలసయ్ం చేశావ, నేను వెళిళ్న మారగ్ంలో నువువ్ కూడా వచేచ్సాత్ వు సు వా. అందుకని జాగర్తత్గా ఉండు.  

 

నాయనా సు వ, నా తం  అయిన మహేం డు ఇచిచ్న మాల నా మెడలో ఉంది, నా ణం కాని వెళిళ్పోతే, ఈ శరీరం శవం అయిపోతుంది, అపుప్డీ మాల 

అపవితర్ం అవుతుంది. ఈ మాల జయానిన్ తీసుకొసుత్ ంది అందుకని నీకు ఇసుత్ నాన్ను, తీసుకో" అని ఆ మాలని సు వుడికి ఇచిచ్ ణములను వదిలేశాడు.  

 

 

 



అపుప్డు తార ఇలా పలికింది "ఎపుప్డూ నీ నోటివెంట ఒక మాట వచేచ్ది. 'సు వుడా, వాడిని చితకొక్టేట్సాత్ను' అనేవాడివి. చూశావ దెవ విధి అంటే ఎలా ఉంటుందో, 

ఇవావ్ళ ఆ సు వుడు నినున్ కొటేట్శాడు. ఒంటోల్  బలం ఉందని లేచింది మొదలు సంధాయ్వందనానికి నాలుగు సము లు దూకావు. ఇంటికొచిచ్ మళిళ్ ఎవరినో 

కొటట్డానికి వెళేళ్వాడివి. నీతో యుదధ్ం చేసిన ఎందరో వీరులని ఇలా భూమి మీద పడుకోపెటాట్ వు, ఇవావ్ళ నువువ్ కూడా అలా పడుకునాన్వు. శూరుడనన్ వాడికి పిలల్ని 

ఇసేత్, ఆమెకి హఠాతుత్ గా వెధవయ్ం వసుత్ ంది. అందుకని శూరుడికి ఎవరూ పిలల్ని ఇవవ్దుద్ .  

పతి హీనా తు యా నారీ కామం భవతు పు ణీ | 

ధన ధానయ్ సమృదాధ్  అపి విధవా ఇతి ఉచయ్తే జనెఃౖ || 

మాటవినే కొడుకులు ఎంతమంది ఉనాన్, అపారమెన ఐశవ్రయ్ం ఉనాన్, నేను గొపప్ పండితురాలినెనా, నువువ్ వెళిళ్పోవడం వలన లోకము ననున్ చూడగానే మాతర్ం 

విధవ అనే అంటుంది" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు సు వుడు రాముడితో "నువువ్ చేసిన పర్తిజఞ్కి అనుగుణంగా వాలిని సంహరించావు. అనన్ని చంపమని నేను నినున్ అడిగాను, నేను దురామ్రుగ్ డిని. ఇపుప్డు 

నాకు తెలుసుత్ ంది నేను ఎంత అకృతయ్ం చేశానో అని. అనన్యయ్ బతికి ఉనన్ంతకాలం, అనన్యయ్ పెటిట్న కషాట్ లు తటుట్ కోలేక, అనన్యయ్ పొతే బాగుండు, పొతే 

బాగుండు అని నినున్ తీసుకొని వచిచ్ బాణం వెయయ్మనాన్ను. అనన్యయ్ భూమి మీద పడిపోయాక, అనన్యయ్ అంటే ఏమిటో నాకు అరధ్ం అవుతుంది రామ. 

 

నేను వాలి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళితే, ననున్ కొటిట్ , ఇంకొకక్ గుదుద్  గుదిద్తే నేను చచిచ్పోతాను అనన్ంతగా అలిసిపోయాక, 'ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి పని చెయయ్కే, పో' అని 

వెళిళ్పోయేవాడు, కాని ననున్ చంపేవాడు కాదు. ఒకతలిల్ బిడడ్లమని ననున్ ఎనన్డూ వాలి చంపలేదు. నేను చచిచ్పోతానని వాలి ననున్ అనిన్సారుల్  వదిలేశాడు, కాని 

నేను వాలిని చంపించేసాను. నీతో వాలిని చంపమని చెపిప్నపుప్డు నాకు ఈ బాధ తెలియలేదు, కాని జరిగినపుప్డు తెలుసుత్ ంది. అందుకని నాకు ఈ రాజయ్ం వదుద్  

రామ. 

 



పెదద్  చెటుట్  కొమమ్ని విరిచి తీసుకొని వచిచ్, దానితో ననున్ కొటిట్ , ఇంక నేను ఆ దెబబ్లు తటుట్ కోలేక పడిపోతే, 'ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి తపుప్ పనులు చెయయ్కు, పో' 

అనేవాడు. ఇవావ్ళ ననున్ అలా అనే అనన్యయ్ ఎకక్డినుండి వసాత్డు. ఇక నేను ఉండను, నేను అగిన్లోకి వెళిళ్పోతాను. రామ! మిగిలిన ఈ వానరులు నీకు 

సీతానేవ్షణలో సహాయం చేసాత్రు" అనాన్డు. 

 

సు వుడు అలా ఏడుసుత్ ంటే చూడలేక రాముడు ఏడిచాడు. తార వాలిని కౌగలించుకొని ఎడుదాద్ ము అంటే, రాముడి బాణం వాలి గుండెలకి గుచుచ్కొని ఉంది. 

అపుప్డు నలుడు వచిచ్ ఆ బాణానిన్ తీసేసాడు. అపుప్డా తార భర త్ యొకక్ శరీరం దగగ్ర ఏడిచాక, రాముడి దగగ్రికి వచిచ్ "రామ! నీగురించి ఊహించడం ఎవరి శకయ్ం 

కాదు. నువువ్ అపారమెన కీరి త్కి నిలయమెన వాడివి. భూమికి ఎంత ఓరుప్ ఉందో, రామ! నీకు అంత ఓరుప్ ఉంది. నువువ్ విశాలమెన నేతర్ములు 

కలిగినటువంటివాడివి. నీ చేతిలో పటుట్ కునన్ కోదండం, నీ అవయవముల అందమెన పొందిక, దానిలో ఉనన్ కాంతి చూసిన తరువాత నువువ్ అందరివంటి 

మనుషుయ్డవి కావని నేను గురి త్ంచాను. పర్పంచంలో అనిన్టికనాన్ గొపప్ దానము, భారాయ్ దానము. నేను లేకపోతే వాలి అకక్డ కూడా సంతోషానిన్ పొందలేడు. 

అందుకని వాలిని ఏ బాణంతో కొటాట్ వో, ననున్ కూడా ఆ బాణంతో కొటుట్ , నేనూ వాలి దగగ్రికి వెళిళ్పోతాను" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు రాముడు "నువువ్ అలా శోకించకూడదమామ్. కాలం అనేది ఒక బలమెన సవ్రూపం, అది పుణయ్పాపాలకి ఫలితానిన్ ఇసుత్ ంది. ఇకక్డ వాలి శరీరం ఇలా పడి 

ఉండగా మీరందరు ఇలా మాటాల్ డకూడదు. జరగవలసిన కర్తువుని చూడండి" అనాన్డు. 

 

తరువాత వాలి శరీరానిన్ అగిన్కి ఆహుతి చేశారు. 

 

తదనంతరం సు వుడు, హనుమంతుడు మొదలైన వానరములు రాముడి దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. అపుప్డు హనుమంతుడు "ఇంతగొపప్ రాజాయ్నిన్ సు వుడు 

పొందేతటుట్ గా నువువ్ అనుగర్హించావు. అందుకని నువువ్ ఒకక్సారి కిషిక్ందా నగరానికి వసేత్ నీకు అనేకమెన రతన్ములను బహూకరించి, నీ పాదాలకి నమసక్రించి 

సు వుడు కృతకృతుయ్డు అవుతాడు" అని అనాన్డు. 



 

వాలి వధలోని ధరమ్మును రామయయ్ వివరించుట సు వుడు అతయ్ంత దుఃఖముతో వాలికి అంతయ్ యలు నిరవ్హించుట 



 

 

 

 
 

వాలి శరీరము అగిన్కి ఆహుతి 

 

 



అపుప్డు రాముడు "14 సంవతస్రములు తం కి ఇచిచ్న మాట పర్కారం అరణయ్ంలో ఉంటాను. నేను మంలో కాని, నగరంలో కాని పర్వేశించి నిదర్పోను. పెదద్వాడెన 

వాలి యొకక్ కొడు న అంగదుడు యోగుయ్డు, మీరు అతనికి యువరాజ పటాట్ భిషేకం చెయయ్ండి. సు వుడికి రాజయ్ పటాట్ భిషేకం చెయయ్ండి. మీరందరు సంతోషంగా 

కిషిక్ందలో ఉండండి. ఈ వరాష్ కాలంలో రావణుడిని వెతుకుతూ వెళళ్డం కషట్ ం. సు వా! పటాట్ భిషేకం చేసుకొని 4 నెలలు యదేచఛ్గా సుఖాలు అనుభవించు. కొండల 

మీద తిరిగి ఎనాన్ళళ్ నుండి కషట్ పడాడ్ వో. 4 నెలల తరువాత కారీ త్క మాసం వచినపుప్డు ననున్ జాఞ్ పకం చేసుకో. అంతవరకు నేను ఊరి బయట పర్సర్వణ పరవ్త 

గుహలో ఉంటాను" అని చెపిప్ సు వుడిని పంపించాడు. 

 

కిషిక్ందకి వెళాళ్క సు వుడికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. సు వుడు మళిళ్ తారని పొందాడు. అలా తార, రుమలతో బయట వరాష్ లు పడుతుండగా సు వుడు ఆనందంగా 

కాలం గడపసాగాడు.  

 

ఆలా సు వుడు తార, రుమలతో హాయిగా, సంతోషంగా కాలం గడపసాగాడు. 

బాల ఇందర్గోపాత్  అంతర చి తేన విభాతి భూమిః నవ శాదవ్లేన | 

గాతర్ అనుపృకే త్న శుక పర్భేణ నారీ ఇవ లాకష్ ఉకిష్త కంబలేన || 

ఆ వరాష్ కాలానీన్ చూసి రాముడనాన్డు "ఈ వరాష్ కాలంలో వరాష్ లు విశేషంగా పడడం వలన భూమి మీద గడిడ్  బాగా పెరిగింది. అందువలన భూమి అంతా ఆకుపచచ్గా 

ఉంది. ఆ ఆకుపచచ్ భూమి మీద ఎరర్టి ఇందర్గోప పురుగులు అకక్డకక్డ తిరుగుతునాన్యి. భూదేవి ఎరర్టి చుకక్లు కలిగిన ఆకుపచచ్ చీర కటుట్ కుందా 

అనన్టుట్ గా ఉంది ఆ దృశయ్ం. నదులనీన్ నీళళ్తో పర్వహిసుత్ నాన్యి, మేఘాలు కురుసుత్ నాన్యి, ఏనుగులు పెదద్  శబాద్ లు చేసుత్ నాన్యి, వనాల యొకక్ మధయ్ భాగాలు 

పర్కాశిసుత్ నాన్యి. భారయ్లు పకక్న లేనివారు ధాయ్నం చేసుత్ నాన్రు, వరష్ం పడుతుంటే నెమళుళ్ నాటయ్ం చేసుత్ నాన్యి, వానరములనీన్ చాలా సంతోషంగా ఉనాన్యి. 

ఆకాశంలో వెళుతునన్ ఆ మబుబ్లు యుదాధ్ నికి వెళుతునన్ రథాలలా ఉనాన్యి, మెరుపులు ఆ రథానికి కటిట్న పతాకాలలా ఉనాన్యి, ఆ మబుబ్లు వసుత్ ంటే గాలికి 

దుముమ్ రేగిపోతుంది. ఇవనీన్ చూసుత్ ంటే నాకేమి జాఞ్ పకం వసుత్ ందో తెలుసా ల ణా. ఎపుప్డెపుప్డు రావణాసురిడి మీద యుదధ్ం చేదాద్ మా అని పొంగిపోతునన్టువంటి 

వానరుల యొకక్ శకి త్ జాఞ్ పకం వసుత్ ంది. 

  



 
 

సు వునికి పటాట్ భిషేకము అయాయ్క, 4 నెలల పాటు వరాష్ కాలములో సీతమమ్ అనేవ్షణ కషట్మని చెపిప్ వసంత కాలము వచేచ్ంత వరకు వేచి 

ఉందామని రామల ణులు పర్సర్వణ గుహలో సీతమమ్ గురించి దిగులు చెందుచూ కాలము గడుపుట 



 

 
 

సు వునికి పటాట్ భిషేకము అయాయ్క, 4 నెలల పాటు వరాష్ కాలములో సీతమమ్ అనేవ్షణ కషట్మని చెపిప్ వసంత కాలము వచేచ్ంత వరకు వేచి 

ఉందామని రామల ణులు పర్సర్వణ గుహలో సీతమమ్ గురించి దిగులు చెందుచూ కాలము గడుపుట 



మారగ్  అనుగః శెలౖ వన అనుసారీ సంపర్సిథ్తో మేఘ రవం నిశమయ్ |   

యుదధ్ అభికామః పర్తినాద శంకీ మతోత్ గజేందర్ః పర్తిసంనివృత త్ః || 

ఒక పెదద్  మదగజం ఆ వరష్ంలో తడుసూత్  హాయిగా పడుకొని ఉంది. ఇంతలో పిడుగు పడినటుట్  ఒక మేఘం పెదద్  శబద్ం చేసింది. ఆ శబాద్ నిన్ వినన్ ఏనుగు 'ఆహా, 

ఇంకొక మదగజం కూడ ఎకక్డో అరుసుత్ ంది, దాని మదం అణిచేసాత్ను' అనుకొని, తన తొండానిన్ పెకెతిత్ పెదద్గా ఘీంకరిసూత్  ఆ శబద్ం వినపడడ్  వెపుకి బయలుదేరింది. 

కొంతదూరం వెళాళ్క మళీళ్ ఆ మేఘం శబద్ం చేసింది. 'ఓహొ, మేఘమా ఉరుముతునన్ది. మరొక మదగజం కాదనన్మాట' అని తన తొండానిన్ దింపేసి మెలల్గా వెనకిక్ 

నడుచుకుంటూ వచిచ్, తాను ముందు పడుకునన్ చోటనే పడుకుంది. రంగురంగుల కపప్లు, తోకలునన్ కపప్లు, పొడుగు కపప్లు అలా రకరకాల కపప్లు 

ఇపప్టిదాకా ఎకక్డునాన్యో తెలీదు, కాని ఎపుప్డెతే మేఘం నుండి పడిన వరష్ధారలు ఈ కపప్లని కొటాట్ యో, ఆ కపప్లనీన్ బెకబెక అనే ఒకేరకమెన శబద్ం చేశాయి. 

ఈ వరాష్ లు పడే కాలంలోనే సామవేదానిన్ నేరుచ్కునేవారికి పాఠం రంభిసాత్రు. 

ని  శనెఃౖ కేశవం అభుయ్పెతి తం నదీ సాగరం అభుయ్పెతి | 

హృషాట్  బలాకా ఘనం అభుయ్పెతి కాంతా స కామా యం అభుయ్పెతి || 

నిదర్ మెలల్మెలల్గా కదిలి కేశవుడిని చేరుకుంటుంది, నది వేగంగా పర్వహిసూత్  సాగరానికి వెళిళ్పోతుంది, ఆకాశంలో కొంగలు బారులు బారులుగా వెళిళ్పోతునాన్యి, 

పతివర్త అయిన కాంత ఈ ఋతువు యొకక్ పర్భావం చేత మెలల్మెలల్గా భర త్ కౌగిటిలోకి చేరిపోతోంది. ఈ వరాష్ కాలం ఇంత గొపప్దయాయ్ ల ణా. సు వుడు చాలా 

కషాట్ లు పడాడ్ డు, అందుకని నేను వి ంతి తీసుకోమని చెపాప్ను. నాకు సు వుడి మీద విశావ్సం ఉంది. ఈ వరాష్ కాలం వెళిళ్పోయి కారీ త్క మాసం వసుత్ ంది, అపుప్డు 

వరష్ం కురవదు. అపుప్డు సు వుడు మనకి తపప్కుండా ఉపకారం చేసాత్డు" అని రాముడు అనాన్డు. 

 

అలా వరాష్ కాలం పూరత్యిపోయింది, కారీ త్క మాసం మొదలయియ్ంది. అపుప్డు హనుమంతుడు సు వుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "సు వా! నువువ్ రాముడి అనుగర్హం చేత 

రాజాయ్నిన్ పొందావు. ఇపుప్డు నువువ్ మి డికి పర్తుయ్పకారం చెయాయ్లి. నాలుగు విషయాలలో రాజు ఎపుప్డూ కూడ అపర్మతుత్ డె ఉండాలి. తన కోశాగారం ఎపుప్డూ 

నిండుగా ఉండాలి, తగినంత సెనౖయ్ం ఉండాలి, మి లయందు పరాకుగా ఉండకూడదు, పర్భుతావ్నిన్ నడిపించడంలో శకి త్యుతంగా ఉండాలి, ఈ నాలుగు 

విషయాలలో రాజు చాలా జాగర్తత్గా ఉండాలి.  



వరాష్ కాలం గడిచిపోయింది, ఇపుప్డు నువువ్ రాముడి దగగ్రికి వెళాళ్లి, కాని నువువ్ వెళళ్లేదు. నువువ్ వెళళ్లేదు కనుక రాముడు నీకు జాఞ్ పకం చెయాయ్లి. రాముడు 

జాఞ్ పకం చేసేత్ వేరొకలా ఉంటుంది. అలా జాఞ్ పకం చెయయ్కపోవడం రాముని యొకక్ ఔదారయ్ం. పోనిలే అని రాముడు ఓరిమ్ వహించి ఉనాన్డు, ఆ ఓరిమ్ దాటిపోకముందే 

నీ అంతట నువువ్ వెళిళ్ రామ దరశ్నం చెయయ్డం మంచిది. 

 

నువువ్ వానరాలని దశదిశలకి వెళిళ్ సీతమమ్ని అనేవ్షించమని ఆదేశించు. ఈ మాట నువువ్ ముందు చెపితే నీ మరాయ్ద నిలబడుతుంది. రాముడు వచిచ్ నా కారయ్ము 

ఎందుకు చెయయ్లేదు అని అడిగితే, ఆనాడు నువువ్ ఈ మాట చెపిప్నా నీ మరాయ్ద నిలబడదు. నువువ్ ఆ పరిసిథ్తి తెచుచ్కోవదుద్ . రాముడు నీకు రెండు ఉపకారములు 

చేశాడు, నీకు బలమెన శ వెన వాలిని సంహరించాడు, అదే సమయంలో నీకు రాజయ్ం ఇచాచ్డు. మీరు అగిన్సాకిష్గా సేన్హం చేసుకునన్పుప్డు ఆయన నీతో 'నేను 

నీకు ఉపకారం చేసాత్ను, నువువ్ సీతని అనేవ్షించి పెటుట్ ' అనాన్డు. ఆయన నీకు చేసినంత ఉపకారం యదారధ్మునకు నీ నుండి ఆయన ఆశించలేదు. అనిన్ 

దికుక్లకి వెళళ్గలిగిన బలవంతులైన వానరములు నీ దగగ్ర ఉనాన్రు. వారు వెళళ్డానికి ఉతాస్హంతో ఉనాన్రు, కాని నీ ఆజఞ్ లేదు కనుక వారు వెళళ్లేదు. నువువ్ 

కామమునందు అతిశయించిన తితో ఉనాన్వు కనుక వారికి నీ ఆజఞ్ లేదు. రాముడే దుఃఖపడి కోదండానిన్ పటుట్ కుంటే, ఇక ఆయనని నిగర్హించగలిగేవారు 

ఎవవ్రూ లేరు. అపుప్డు నీకే కాదు లోకానికి కూడ పర్మాదమే" అనాన్డు. 

 

హనుమంతుడి మాటలని అరధ్ం చేసుకునన్ సు వుడు వెంటనే నీలుడిని పిలిచి "నువువ్ వెంటనే వెళిళ్ ఈ పృధీవ్ మండలంలో ఎకక్డెకక్డ వానరములు ఉనాన్, 

లాంగూలములు ఉనాన్, భలూల్ కములు ఉనాన్, అనిన్టినీ కూడా సు వ ఆజఞ్ అని వెంటనే చేరమని చెపుప్. ఇవనీన్ కూడా 15 రోజుల లోపల ఇకక్డికి రావాలి, 15 రోజుల 

తరవాత ఏ వానరము ఇకక్డికి చేరుతుందో ఆ వానరము కుతుత్ క కతిత్రించబడుతుంది. ఇది సు వ ఆజఞ్గా పర్కటించు" అనాన్డు. 

 

సు వుడు చెపిప్న విధంగా అందరికీ పర్కటించారు, సు వుడు మళిళ్ అంతఃపురంలోకి వెళిళ్పోయాడు. 

 



కారీ త్కమాసం వచిచ్నా సు వుడి నుండి ఒకక్మాట కూడా రాకపోవడం చేత రాముడు ల ణుడిని పిలిచి "పరసప్ర వెరం ఉనన్ రాజులందరూ కూడా ఒకరిని ఒకరు 

దునుమాడుకోడానికి సైనయ్ంతో యుదాధ్ నికి వెళిళ్పోయారు. ఆకాశం అంతా నిరమ్లంగా అయిపోయింది. నీటి పర్వాహములనీన్ పరిశుదధ్ము అయాయ్యి, నేల మీద 

ఉండే బురద ఇంకిపోయింది, చం డు విశేషమెన వెనెన్ల కురిపిసుత్ నాన్డు, శరత్ ఋతువు వచేచ్సింది. కాని సు వుడికి మాతర్ం ఈ కాలం వచిచ్నటుట్ గా లేదు. ఏ 

పర్యతాన్నిన్ సు వుడు ఈ కాలం వచిచ్న తరువాత చెయాయ్లో ఆ పర్యతాన్నిన్ చేసినవాడిగా కనపడడం లేదు. 

 

ల ణా! సు వుడు ఎందుకు ఉపకారం చెయయ్డంలేదో, ఈ గుహ దగగ్రికి ఎందుకు రావడంలేదో, నాతో ఎందుకు మాటాల్ డడం లేదో తెలుసా. 

యా విహీనే దుఃఖ ఆరే త్ హృత రాజేయ్ వివాసితే | 

కృపాం న కురుతే రాజా సు వో మయి ల ణ || 

నాకు యమెన భారయ్ను రాకష్సుడు ఎతుత్ కుపోయాడు, అపారమెన దుఖంతో ఉనాన్ను, ఉనన్ రాజయ్మా పోయింది. అటువంటి దీనుడిని కదా, ఇవావ్ళ నా దగగ్ర 

ఏముంది ల ణా, గుహలో పడుకొని ఉనాన్ను కదా, అందుకని సు వుడికి నా మీద కృపలేదయాయ్. ననున్ రకిష్సాత్ను అని సు వుడు అనాన్డు, ఇవావ్ళ ఆయన ఆ 

సంగతి మరిచిపోయాడు, నేను ఇపుప్డు అనాథని, రావణుడేమో ననున్ అవమానించాడు, దీనుడిని, ఇంటికి చాలా దూరంగా ఉనాన్ను, నేను నా భారయ్ను పొందాలనే 

సిథ్తిలో ఉండి సు వుడిని శరణాగతి చేశాను, అయినా సు వుడు నాకు ఉపకారం చెయయ్డం లేదు. 

 

ఈ కారణాల వలేల్ సు వుడు ననున్ ఇంత చినన్ చూపు చూసుత్ నాన్డు. నాకు ఏమిచెయాయ్లో తెలుసు, ఆ సు వుడు చేసుకునన్ ఒడంబడిక మరిచిపోయాడు. సీతని 

ఎలాగెనా అనేవ్షిసాత్ నని పర్తిజఞ్ చేశాడు. కాని ఇపుప్డు తన భారయ్లతో కామ సుఖానిన్ అనుభవిసుత్ నాన్డు. 

 

 

 

 



అరిథ్నాం ఉపపనాన్నాం పూరవ్ం చ అపి ఉపకారిణాం | 

ఆశాం సం తయ్ యో హంతి స లోకే పురుషాధమః || 

ఎవడెతే చేసిన ఉపకారానిన్ మరిచిపోయి తిరిగి పర్తుయ్పకారం చెయయ్డో, వాడు పురుషాధముడు అని శాసత్ర్ం చెబుతుంది. ఒకమాట నోటివెంట వసేత్ ఆ మాటకి ఎవడు 

కటుట్ బడిపోతాడో, వాడిని పురుషోతత్ముడు అంటారు. తమ పనులు పూరిత్ చేసుకొని, తన మి లకి అకక్రకు రాకుండా జీవితానిన్ గడుపుకుంటునన్వాడి యొకక్ శరీరం 

పడిపోయిన తరువాత కుకక్లు కూడా వాడి శరీరానిన్ తినడానికి ఇషట్పడవు. ఇవావ్ళ సు వుడు అటువంటి కృతఘన్తా భావంతో పర్వరి త్సుత్ నాన్డు. నేను మళీళ్ 

కోదండానిన్ పటుట్ కొని వేసే బాణముల యొకక్ మెరుపులని చూడాలని, నా వింటినారి యొకక్ ధవ్నిని వినాలని సు వుడు అనుకుంటునన్టుట్  ఉనాన్డు. రాముడికి 

కోపం వచిచ్ యుదధ్ భూమిలో నిలబడిననాడు, రాముడి సవ్రూపం ఎలా ఉంటుందో సు వుడు మరిచిపోయినటుట్ నాన్డు. అందుకని, ల ణా! నువువ్ ఒకసారి కిషిక్ందకి 

వెళిళ్ 'మా అనన్గారు కోపం వచిచ్ కోదండానిన్ పటుట్ కొని బాణములు విడిచిపెడుతునన్పుప్డు ఆయన రూపం చూడాలని అనుకుంటునాన్వా సు వా' అని అడుగు. 

న స సంకుచితః పంథా యేన వాలీ హతో గతః | 

సమయే తిషఠ్  సు వ మా వాలి పథం అనవ్గాః || 

అలాగే నేను చెపాప్నని ఈ మాట కూడా చెపుప్ 'వాలి ఏ దారిలో వెళిళ్పోయాడో ఆ దారి ఇంకా మూసేయయ్లేదని చెపుప్. చేసుకునన్ ఒపప్ందానికి కటుట్ బడి ఉండమని 

చెపుప్. లేకపోతే నీ అనన్ వెళిళ్న దారిలో నినున్ పంపడానికి మా అనన్యయ్ సిదధ్పడుతునాన్డు' అని చెపుప్. ఆనాడు ధరమ్ము తపిప్న వాలిని ఒకక్డినే ఒకే బాణంతో 

చంపాను, ఈనాడు సు వుడు ధరమ్ం తపిప్నందుకు ఒక బాణంతో సపరివారంగా అందరినీ పంపించేసాత్ నని చెపుప్" అని రాముడనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "ఎందుకనన్యాయ్ అనిన్ మాటలు, వాడు రాజయ్ం పరిపాలించడానికి అనరుహ్ డు. నీ వలన ఉపకారం చేయించుకొని రాజయ్ం పొందాడు. ఇపుప్డే వెళిళ్ 

సు వుడిని చంపేసాత్ను. అనన్యయ్! ఇంక నేను నా కోపానిన్ ఆపుకోలేను. నీదాకా ఎందుకు, నేనే సు వుడిని చంపేసాత్ను. సు వుడిని చంపేసి అంగదుడికి 

పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను. ఆ అంగదుడు వెంటనే సెనౖాయ్నిన్ పంపించి సీతమమ్ని అనేవ్షిసాత్డు. సు వుడి యొకక్ తపిప్దం తలుచుకుంటుంటే, నీ బాధ 

తలుచుకుంటుంటే నాకు ఇంకా ఇంకా కోపం వచేసోత్ ంది, అందుకని నేను ఇపుప్డే బయలుదేరిపోతాను" అనాన్డు. 

 



ఒకవేళ ల ణుడు నిజంగానే సు వుడిని చంపెసాత్ డేమో అని రాముడు శాంతించి ల ణుడితో "ల ణా! మనం ఇంతకముందు సు వుడితో చేసుకునన్ సేన్హం 

జాఞ్ పకం పెటుట్ కోరా. ఆ సేన్హానిన్ జాఞ్ పకం పెటుట్ కొని, సు వుడు ఎకక్డ దారి తపాప్డో ఆ తపిప్న దారి నుండి మంచి దారిలోకి మళిళ్ంచు. అంతేకాని, చంపేసాత్ను అని 

అమంగళకరమెన మాటలు మాటాల్ డకు నానన్" అని చెపాప్డు. 

 

రాముడు అనిన్ మాటలు చెపిప్నా కాని ల ణుడి మనసులో కోపం తగగ్లేదు. ఇవావ్ళ మా అనన్యయ్కి సు వుడు ఇంత కోపం తెపిప్ంచాడు అనుకొని ఆగర్హంతో 

కిషిక్ందా నగరం వెపు అడడ్దారి గుండా బయలుదేరాడు. ల ణుడు వెళుతునన్ దారిలో ఒక చెటుట్  యొకక్ కొమమ్ దారికి అడడ్ంగా ఉంది, 'నేను వెళుతునన్ దారికి 

అడడ్ం వసాత్ వా' అని ఆ చెటుట్ ని పెకలించి అవతలపడేసాడు. అలా ఆయన దారిలో అడుడ్ వచిచ్న వృకాష్లని, రాళళ్ని పెకలిసూత్ , ముకక్లు చేసూత్  ముందుకి వెళాళ్డు, అలా 

ఆయన కిషిక్ంద నగరానికి చేరుకునాన్డు. అలా వేగంగా వసుత్ నన్ ల ణుడిని చూసి కొంతమంది వానరములు చెలాల్ చెదురె ౖపారిపోయారు, ల ణుడు యుదాధ్ నికి 

వసుత్ నాన్డని తలచి కొంతమంది మహానాదం చేశారు. ఆ సమయానికి సు వుడు అంతఃపురంలో తారతో, రుమతో, వానర కాంతలతో విశేషమెన మధుపానం చేసి, 

హారములనీన్ చెదిరిపోయి, కామభోగమునందు రమిసూత్  ఉనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు అకక్డే బయట ఉనన్ అంగదుడితో "నువువ్ లోపలికి వెళిళ్ నీ పినతం  అయిన సు వుడితో ఒక మాట చెపుప్. 'రాముడు శోకంతో ఉనాన్డు. 

రాముడి మాటలు చెపప్డం కోసం ఆయన తముమ్డెన ల ణుడు వచిచ్ దావ్రం వదద్  ఎదురు చూసుత్ నాన్డు. ఆయన నీతో మాటాల్ డాలని అనుకుంటునాన్డు'. ఈ 

మాటలని లోపలికి వెళిళ్ నీ పినతం తో చెపిప్, ఆయన ఏమనుకుంటునాన్డో వచిచ్ నాతో చెపుప్" అనాన్డు. అపుప్డు అంగదుడితో పాటు పల్కుష్డు, పర్భావుడు అనే 

ఇదద్రు మం లు కూడా వెళాళ్రు. అంగదుడు లోపలికి వెళిళ్ సు వుడికి, తారకి, రుమకి పాదాభివందనం చేసి ల ణుడు చెపిప్న మాటలని సు వుడికి చెపాప్డు. 

బాగా మతుత్ లో ఉండడం వలన అంగదుడు చెపిప్న మాటలు సు వుడి మనసుస్లోకి వెళళ్లేదు.  

 

 

 



 

శర తువు వచిచ్నా గాని సు వుడు సీతమమ్ జాడ కొరకు పర్యతిన్ంచక 

పోవడముతో, కనీసము తన గుహ వదద్కు కూడా రాలేదని రామయయ్ కోపగించడం 

వలన ఆగర్హించిన ల ణుడు సు వుని చూచుటకు వచుచ్ట 

నితయ్ం భారయ్లతో బోగములలో మునిగి తేలుతూ రామకారయ్ము మరిచిన 

సు వుడు 



కాని అపప్టికే ల ణుడిని చూసి భయ ంతులకి గురెనౖ మిగిలిన వానరములు ఒక పెదద్  నాదం చేశాయి. ఆ నాదానికి సు వుడు ఉలికిక్ పడి అకక్డే ఉనన్ 

మం లని పిలిచి "ఆ వానరాలు ఎందుకు అలా అరుసుత్ నాన్రు" అని అడిగాడు. అపుప్డు వారు కూడా ల ణుడు చెపిప్న మాటలని చెపాప్రు. ఆ మాటలు వినన్ 

సు వుడు "నేను రాముని పటల్  ఎటువంటి అపచారము చెయయ్లేదు. బహుశా రాముడితో నా సేన్హానిన్ చెడగొటట్డానికి, నేనంటే గిటట్నివారు రామల ణులకి చాడీలు 

చెపిప్ ఉంటారు. నాగురించి ఎవరో అలా చెబితే రామల ణులు నమమ్కూడదే, వాళళ్కి ఇంత ఆగర్హం ఎందుకు వచిచ్ంది. సేన్హం చెయయ్డం తేలిక, సేన్హానిన్ 

నిలుపుకోవడం చాలా కషట్ ం. రాముడు నాకు చేసిన మేలుని నేను ఎనన్డూ మరువను, రాముడికి సహాయం చెయయ్కపోవడం నా తపేప్" అనాన్డు. 

సరవ్థా పర్ణయాత్ దోధ్  రాఘవో న అతర్ సంశయః | 

తరం సంపర్హితవాన్ ల ణం లU వరధ్నం || 

అపుప్డు హనుమంతుడు అనాన్డు "సు వా! నీకు ఇంకా బోధపడలేదు. నీయందు రాముడికి ఉనన్ది పర్తీకారేచఛ్ కోపం కాదు, ఆయనకి నీయందునన్ది మతో 

కూడిన కోపం. నువువ్ నీ భారయ్లతో ఉనాన్వు, రాజాయ్నిన్ పొందావు, వేళ దాటిపోయినా సుఖాలు అనుభవిసుత్ నాన్వు. కాని రాముడికి భారయ్ లేదు, రాజయ్ం లేదు, నీకు 

ఉపకారం చేశాడు, నీకు సమయం ఇచాచ్డు, నగరానికి కూడా రాకుండా బయట ఒక గుహలో పడుకుంటునాన్డు. ఇంతకాలం ఎదురు చూశాడు, కాని నీ నుండి 

సహకారం లభించకపోవడం వలన బాధపడాడ్ డు. కాబటిట్  ఆ బాధలోనుండి వచేచ్ మాట నువువ్ వినడానికి కొంచెం కషట్ ంగానే ఉంటుంది. కాని, నువువ్ వినడానికి 

కషట్ ంగా ఉందని కాదు వినవలసింది, అవతలివాడి కషట్ ం ఎంతుంటే ఆ మాట వచిచ్ందో నువువ్ గమనించాలి. నువువ్ బాగా తపప్తాగి ఉనాన్వు కాబటిట్  'రాముడు ననున్ 

ఇంతమాట అంటాడ' అని వినవదుద్ . ఇపుప్డు ల ణుడు కోపంగా మాటాల్ డితే, అంజలి ఘటించి విను తపప్ కోపగించుకోకు" అనాన్డు. 

 

బయట ల ణుడు నిలబడి ఉండగా, లోపలినుండి ల ఆభరణముల, కంకణముల, వడాడ్ ణముల శబద్ములు వినపడాడ్ యి. అపుప్డు ల ణుడు సిగుగ్ పడి లోపలికి 

వెళళ్లేదు, కాని లోపలినుండి వసుత్ నన్ కోపానిన్ ఆపుకోలేక ఒకక్సారి తన వింటినారి యొకక్ ఠంకార ధవ్ని చేశాడు. పిడుగు పడినటుట్  వచిచ్న ఆ శబాద్ నికి లోపల 

భారయ్లతో పడుకుని ఉనన్ సు వుడు ఒకక్సారి ఎగిరి గంతేసి ఓ ఆసనంలో కూరుచ్నాన్డు. ఆ సమయంలో సు వుడి ఒంటిమీద ఉనన్ ఆభరణాలు అటూ ఇటూ 

తొలిగిపోయాయి. ఒక కోతి తన పిలల్ని పటుట్ కునన్టుట్ , సు వుడు రుమని తన ఒళోల్  పెటుట్ కొని ఆ ఆసనంలో కూరుచ్నాన్డు. పెకి నిలబడలేక అటూ ఇటూ తూలుతునన్ 

సు వుడికి వెంటనే వాలి చెపిప్న మాట గురుత్ కు వచిచ్ తారని పిలిచాడు. 



అపుప్డు సు వుడు తారతో "తార! ఇపుప్డు ల ణుడితో మాటాల్ డగలిగినదానివి నువువ్ ఒకక్దానివే. ఎలాగోలా నువేవ్ బయటకి వెళిళ్ ల ణుడితో మాటాల్ డు. ల ణుడు 

ఎపుప్డూ ధరమ్ం తపప్డు. నువువ్ ఇపుప్డు ఎలా ఉనన్వో అలాగే బయటకి వెళుళ్ (ఆ సమయంలో తార కూడా మదయ్ం సేవించి తూలుతూ ఉంది, ఆమె ఒంటిమీద 

గుడడ్  సరిగాగ్  లేదు, ఆభరణాలు సరిగాగ్  లేవు). నినున్ అలా చూడగానే అంత కోపంతో ఉనన్ ల ణుడు కూడా తల దించేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే లతో అమరాయ్దగా 

మాటాల్ డడం కాని, తో గటిట్గా మాటాల్ డడం కాని,  జోలికి వెళళ్డం కాని ఇకాష్వ్కు వంశీయులు చెయయ్రు. నువువ్ నీ మాటలతో ల ణుడిని పర్సనున్డిని చెయియ్, 

అపుప్డు నేను మెలల్గా బయటకి వసాత్ను" అనాన్డు. 

 

సు వుడి చేత అనుభవించిన సుఖం వలన, తాగిన మదయ్ం వలన తార కనుగుడుల్  ఎరర్గా అయియ్ తిరుగుడుపడుతునాన్యి. ఒక చోట సిథ్రంగా నిలబడలేక అటూ 

ఇటూ తూలిపోతుంది. ఆమె వేసుకునన్ వడాడ్ ణం కిందకి జారిపోయింది, పెకి కనపడకూడని హారాలు పెకి కనపడుతూ జారిపోయి ఉనాన్యి, ఒంటి మీద బటట్  కూడా 

జారిపోయింది. ల ణుడి కోపం తగిగ్ంచడానికి అలా ఉనన్ తార బయటకి వచిచ్ ల ణుడికి కనపడింది. 

స తాం సమీ  ఏవ హరి ఈశ పతీన్ం తసౌథ్  ఉదాసీనతయా మహాతామ్ | 

అవాఙుమ్ఖో ఆభూత్ మనుజేందర్ పుతర్ః  సనిన్కరాష్ త్ వినివృత త్ కోపం || 

ఎపుప్డెతే తన దగగ్రికి ఆ సు వుడి భారయ్ అటువంటి సవ్రూపంతో వచిచ్ందో, 14 సంవతస్రముల నుండి భారయ్కి దూరంగా ఉనన్ ల ణుడు, యవవ్నంలో ఉనన్ 

ల ణుడు, కోపంతో ఉనన్ ల ణుడు ఏ భావము లేనివాడిగా నిలబడాడ్ డు. అపప్టివరకూ కోపంతో బుసలు కొడుతూ ఉనన్ ల ణుడు ఆమెని చూడగానే భూమి వంక 

చూసూత్ , ఆమెతో మాటాల్ డవలసి వసుత్ ందేమో అని వెంటనే తన కోపానిన్ విడిచిపెటేట్సాడు.  

 

అపుప్డు తార "ల ణా! ఎందుకయాయ్ అంత కోపంగా ఉనాన్వు. నీకు ఇంత కోపం తెపిప్ంచడానికి సాహసించిన వారు ఎవరు. ఎండిపోయిన చెటల్తో కూడిన వనానిన్ 

దావాగిన్ దహించేసుత్ ంటే, దానికి ఎదురు వెళళ్గల మొనగాడు ఎవడయాయ్" అని పలికింది.  

 



అపుప్డు ల ణుడు "నీ భర త్ యొకక్ పర్వర త్న ఆయన భారయ్వెన నీకు తెలియడం లేదా. నీ భర త్ ధరామ్నిన్ పకక్న పెటేట్సి కేవలం కామమునందే కాలానిన్ 

గడుపుతునాన్డు. (మనకి ధరమ్, అరధ్, కామ, మోకాష్లు అని 4 పురుషారాధ్ లు ఉంటాయి. ధరమ్బదధ్మెన అరధ్ము {కషట్ పడి సంపాదించినది}, ధరమ్బదధ్మెన కామము 

{కేవలం తన భారయ్ అందే కామసుఖానిన్ అనుభవించడం} వలన మోకష్ం వెపు అడుగులు వేసాత్ము. ధరామ్నిన్ పకక్న పెటిట్  మనం ఎంత డబుబ్ సంపాదించినా, ఎనిన్ 

సుఖాలు అనుభవించినా పర్మాదమే వసుత్ ంది). మి డికి ఇచిచ్న మాట తపాప్డు. 4 నెలల సమయం గడిచిపోయింది. 

న చింతయతి రాజాయ్రథ్ం సః అసామ్న్ శోక పరాయణాన్ | 

స అమాతయ్ పరిషత్ తారే కామం ఏవ ఉపసేవతే || 

రాజనన్వాడు అనుభవించాలిస్ంది కేవలం కామము ఒకక్టే కాదు. రాజు మొటట్మొదట మం  పరిషతుత్ తో కూడి సమాలోచన చేసి రాజయ్కారయ్ నిరవ్హణ చెయాయ్లి. 

ఇవనీన్ నీ భర త్ చేసుత్ నాన్డా?. వరాష్ కాలంలో వెతకడానికి కషట్ ంగా ఉంటుంది కాబటిట్  ఈ నాలుగు నెలలు సుఖములను అనుభవించి నాలుగు నెలల తరువాత 

సేన్హితుడికి ఇచిచ్న మాట పర్కారం సహాయం చెయయ్మంటే, ఇచిచ్న సమయం గడిచిపోయినా ఇంకా కామసుఖాలని అనుభవిసూత్  ఉనన్ సు వుడిది దోషం కాదా?. 

ఇవావ్ళ నీ భర త్ నిరంతర మధయ్పానం చేసుత్ ండడంవలన ఆయన బుదిధ్యందు వెకల్వయ్ం ఏరప్డింది. అందుచేత ఆ మధయ్పానమునందు రమిసుత్ నన్ సు వుడు 

పురుషారధ్ములయందు చెడిపోయాడు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు తార "నాయనా! ఇది కోపగించవలసిన కాలం కాదయాయ్. ఎవరో బయటివారు చెడిపోతే నువువ్ కోపంతో గటిట్గా కేకలు వెయయ్చుచ్, నిగర్హించచుచ్, చంపవచుచ్. 

కాని ఇవావ్ళ నీ అనన్తో సమానమెన సు వుడు కామానికి బానిస అయాయ్డు. అటువంటి సు వుడి మీద నీకు ఇంత కోపం తగదయాయ్. 'సు వుడిది దోషము' అని 

నువువ్ చెపిప్నది పరమ యదారధ్ము. నువువ్ గుణములు ఉనన్వాడివి కనుక సు వుడిని కష్మించవయయ్. ల ణా! నువువ్ చాలా గుణములు ఉనన్వాడివి, అందుకే 

నీకు ఇంత శాసత్ర్ మరాయ్ద తెలుసు. నా భర త్ చాలా అలప్మెన గుణములు ఉనన్వాడు, అందుకని కామమునకు లొంగిపోయాడు. మరి నువువ్ కోపమునకు 

లొంగిపోతునాన్వేమయాయ్? 

 



ల ణా! నువువ్ పర్తేయ్కించి ఇకక్డికి వచిచ్ అరుసుత్ నాన్వు కాని, రాముడు బాణం వేసేత్ ఆ పర్భావం ఎలా వుంటుందో నాకు తెలుసు, సు వుడు ఎంత విలువెన కాలానిన్ 

చేజారుచ్కునాన్డో నాకు తెలుసు, దానివలన రాముడు ఎంత బాధపడుతునాన్డో నాకు తెలుసు. ఈ మూడు తపుప్లు జరిగాయి కనుక మీకు ఉపకారం ఎలా చెయాయ్లో 

కూడా నాకు తెలుసు. మనమ్ధుడి బాణాలు ఎంత తీవర్ంగా ఉంటాయో, ఆ బాణాల దెబబ్కి కామానికి ఎంత తొందరగా పడిపోతారో నాకు తెలుసు. ఏ కాముని బాణాల 

దెబబ్కి సు వుడు ఇలా ఉనాన్డో నాకు తెలుసు, ఆ సు వుడు ఎవరి పొందుయందు సంతోషంగా ఉనాన్డో నాకు తెలుసు. శ వులని చంపే ఓ ల ణా! ఇవావ్ళ 

సు వుడు తన ఇం యాలకి లొంగిపోయాడు. అంతేకాని ఆయనకి రాముడి మీద ఎటువంటి దేవ్షభావము లేదు, అందుకని నువువ్ ఆయనని కష్మించి తీరాలి. 

మహరష్యో ధరమ్ తపోభిరామాః కామా అనుకామాః పర్తి బదధ్ మోహాః | 

అయం పర్కృతాయ్ చపలః కపిః తు కథం న సజేజ్త సుఖేషు రాజా || 

ఏమయాయ్ ల ణా, నేను కొతత్గా చెపాప్ల, నీకు తెలీదా, సంసారానిన్ విడిచిపెటిట్  ఎకక్డికో వెళిళ్ తపసుస్ చేసుకునే మహరుష్ లు ఇం డు పంపిన అపస్రసలని చూసి 

కామానికి లొంగి తమ తపసుస్లను భర్షుట్  పటిట్ంచుకునన్వారు చాలామంది ఉనాన్రు. అంత గొపప్ మహరుష్ లే కామానికి లొంగిపోయినపుప్డు, చపలబుదిధ్ కలిగిన 

వానరుడు కామంతో చెయయ్వలసిన పనిని కొనిన్ రోజులు మరిచిపోవడం పెదద్  విషయమా. సు వుడు ఇంతగా కామానికి లొంగిపోయినపప్టికీ కూడా, మీకు ఇచిచ్న 

మాటని నెరవేరచ్డానికి ఎపుప్డో పర్యతాన్లు రంభించాడు. 

 

ల ణా! ఇకక్డే నిలబడి ఉనాన్వు, నువువ్ అంతఃపురంలోకి రాకూడదా, నువేవ్మనాన్ పరాయివాడివా. సు వుడు పడుకునన్ మందిరంలోకి వసేత్ అంతఃపుర కాంతలు 

కనిపిసాత్ రని సందేహిసుత్ నాన్వా. మి డెన వాడు, అనయ్భావన లేకుండా మి డితో మాటాల్ డేవాడు, చారితర్ం ఉనన్వాడు, నడువడి ఉనన్వాడు అంతఃపురంలోకి 

రావచచ్యాయ్. ఏమి దోషంలేదు, లోపలికి రా" అని పలికింది. 

 

బంగారు కనున్తో మెరిసిపోతునన్ సు వుడు, తన తొడ మీద రుమని కూరోచ్పెటుట్ కొని గటిట్గా కౌగలించుకొని ఉనాన్డు. తెర తీసుకొని ల ణుడు లోపలికి రాగానే 

సు వుడికి తన దోషం జాఞ్ పకం వచిచ్ గబుబ్కుక్న ఎగిరి ల ణుడి దగగ్ర వాలి, శిరసుస్ వంచి అంజలి ఘటించాడు. 

 



కాని సు వుడి చూడగానే ల ణుడికి కోపం వచిచ్ "సు వా! రాజనన్వాడు ఉతత్మమెన అభిజనంతో కూడి ఉండాలి, జాలికలిగినవాడె ఉండాలి, ఇం యములను 

గెలిచినవాడె ఉండాలి, చేసిన ఉపకారానిన్ మరిచిపోనివాడె ఉండాలి, మాట తపప్నివాడె ఉండాలి. అటువంటివాడిని ఈలోకము రాజని గౌరవిసుత్ ంది. మి డి దగగ్ర 

సహాయం పొంది, ఆ మి డికి తిరిగి ఉపకారం చెయయ్నివాడిని ఈ లోకము రుడు అని పిలుసుత్ ంది. 

శతం అశవ్ అనృతే హంతి సహసర్ం తు గవ అనృతే | 

ఆతామ్నం సవ్ జనం హంతి పురుషః పురుష అనృతే || 

ఎవడెనా గురర్ం విషయంలో అసతయ్ం చెబితే (అంటే ఎవరికనాన్ గురర్ం ఇసాత్ నని చెపిప్ ఇవవ్కుండా ఉండడం), నూరు గు లని చంపిన పాపం వసుత్ ంది. ఆవు 

విషయంలో అసతయ్ం చెబితే, వెయియ్ ఆవులిన్ చంపిన పాపం వసుత్ ంది. అలాగే, ఉపకారం చేసాత్ నని చెపిప్ ఆ మాటకి కటుట్ బడనివాడు తన బందువులందరిని చంపి, 

వారిని తినేసి, తననితాను చంపుకునన్వాడితో సమానమవుతాడయయ్ సు వా. ఒకరిదగగ్రికి వెళిళ్ 'అయాయ్ మీరు నాకు ఉపకారం చెయయ్ండి, నేను మీకు పర్తుయ్పకారం 

చేసాత్ను' అని మాట పుచుచ్కొని, వారి దగగ్రినుండి ఉపకారం పొందేసి, దాని ఫలితానిన్ అనుభవిసూత్ , తాను ఇచిచ్న మాట మరిచిపోయినవాడిని లోకము అంతా కలిసి 

చంపేసుత్ ంది. 

బర్హమ్ఘేన్ చ ఏవ సురాపే చ చౌరే భగన్ వర్తే తథా |  

నిష తిర్ విహితా సదిభ్ః కృతఘేన్ న అసిత్ నిష తిః || 

బర్హమ్హతయ్ చేసినవాడికి, మధయ్పానం చేసినవాడికి, దొంగతనం చేసినవాడికి, ఒక వర్తం చేసాత్ను అని చెయయ్డం మానేసినవాడికి యశిచ్తత్ం ఉండచుచ్, కాని 

తఘున్డికి యశిచ్తత్ం లేదు. నువువ్ రాముడికి ఉపకారయ్ము చేసాత్ నని ఒపుప్కునాన్వు, కాని పర్తుయ్పకారం చెయయ్లేదు. నీ పర్వర త్న చూసి మా అనన్యయ్ నినున్ 

మంచివాడు అనుకునాన్డు, కాని నువువ్ కపప్లా అరుసుత్ నన్ పామువని మా అనన్యయ్ కనిపెటట్లేకపోయాడయాయ్. నువువ్ మా అనన్యయ్కి చేసిన దోషానికి నినున్ 

ఇపుప్డే చంపేసాత్ను. నీ మాట మీద నువువ్ నిలబడు, లేకపోతే వాలి వెళిళ్న దారిలో వెళిళ్పోవలసి ఉంటుంది" అని ల ణుడు అనాన్డు. 

 

ల ణుడు మాటాల్ డుతునన్ంతసేపు నకష్తర్ముల మధయ్లో ఉనన్ చం డిలా సు వుడు తన భారయ్ల మధయ్లో చేతులుకటుట్ కొని నిలబడిపోయి ఉనాన్డు. 



అపుప్డు తార "ల ణా! నీ నోటి వెంట సు వుడి గురించి ఇటువంటి మాటలు రాకూడదు. సు వుడు కుటిలుడు కాదు, అసతయ్వాది కాదు, ఇం యనిగర్హం 

లేనివాడు కాదు, శఠుడు కాదు. రాముడు చేసిన ఉపకారానిన్ సు వుడు ఎనన్డూ మరిచిపోలేదు. రాముడు చేసిన ఉపకారం వలననే సు వుడు ఈనాడు ఇంత 

గొపప్ రాజాయ్నిన్, ఐశవ్రాయ్నిన్, రుమని, ననున్ పొందగలిగాడు. చాలా కాలం సుఖాలకి దూరంగా ఉండడం వలన సు వుడు ఈనాడు సమయానిన్ మరిచిపోయాడు. 

ఏమయాయ్, నా భరే త్న అలా మరిచిపోయినవాడు? విశావ్మి డంతటివాడు కూడా కామానికి లొంగి సమయానిన్ మరిచిపోయాడు కదా. ఏ రుమయందు, ఏ 

రాజయ్మునందు, నా యందు ఆనందముతో సు వుడు ఈనాడు సమయానిన్ మరిచిపోయాడో, అదే సు వుడు రామకారయ్ం కోసం అవసరమెతే ననున్, రుమని, 

రాజాయ్నిన్ వదిలేసాత్డు. రావణుడు యుదధ్ంలో నిహతుడవుతాడు. చం డితో రోహిణి కలిసినటుట్ , కొదిద్కాలంలోనే సీతమమ్ రాముడితో కలవడం సు వుడు చూసాత్డు. 

శత కోటి సహ ణి లంకాయాం కిల రకష్సాం | 

అయుతాని చ షట్ ంశత్ సహ ణి శతాని చ || 

నాయనా! లంకలో నూరు వేల కోటల్  రాకష్సులు (1 లియన్), మరియు 36 వేల సంఖయ్లో (ఒకొక్కక్ సంఖయ్లో 100 మంది సైనికులు) బలగాలు ఉనాన్యి. వాలి బతికి 

ఉనన్పుప్డు ఈ విషయాలని నాకు చెపాప్డు, కాని నాకు పూరిత్గా తెలియదు. అంతమంది రాకష్సులని మటుట్ పెటట్డానికి మనకి కూడా కొనిన్ కోటల్  కోటల్  వానర సెనౖయ్ం 

అవసరముంది. అందుకని సు వుడు వానర సెనౖయ్ం కోసం కబురుపెటాట్ డు. నువువ్ పదాద్ క బాణ పర్యోగం చేసాత్ను అంటుంటే, ఆనాడు రాముడి బాణానికి వాలి 

పడిపోయిన సంఘటన గురుత్ కువచిచ్ ఇకక్డునన్టువంటి లందరూ భయపడుతునాన్రు. నువువ్ ఇలా పర్వరి త్ంచకూడదు, నీ కోపానిన్ విడిచిపెటుట్ " అని పలికింది. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "అమామ్! నువువ్ చెపిప్న మాట యదారధ్మే, నేను అంగీకరిసుత్ నాన్ను. ఇక నేను కోపంగా మాటాల్ డను, నేను పర్సనున్డను అయాయ్ను" అనాన్డు. 

ల ణుడి మాటలు వినన్ సు వుడు ఆనందంతో తన మెడలో ఉనన్ పుషప్హారాలని పీకేసి "ల ణా! నేను రాజాయ్నిన్, భారయ్ను పోగొటుట్ కునాన్ను. మళీళ్ రాముడి 

అనుగర్హంతో వాటిని పొందాను. కేవలం తన చూపు చేత, బాణ పర్యోగం చేత రాముడు లంకని కాలేచ్యగలడు, అటువంటి రాముడికి సహాయం చేయుటకు నేను 

ఎంతటి వాడిని. 'నా రాముడే కదా' అని మ చేత కాలానిన్ మరిచిపోయానో, లేకపోతే 'వానర సెనౖాయ్నికి కబురు పంపించాను కదా' అనన్ విశావ్సంతో మరిచిపోయానో, 

నేను కాలానిన్ మరిచిపోయిన మాట యదారధ్మే ల ణా. పర్పంచంలో పొరపాటు చెయయ్నివాడు అంటూ ఉండడు కదా, అందుకని ననున్ కష్మించు" అనాన్డు. 

 



అపుప్డు ల ణుడు "నువువ్ మా అనన్యయ్కి నాథుడిగా ఉనాన్వు. నీవంటి వాడి నీడలో ఉనన్ రాముడి పని జరిగి తీరుతుంది. అపారమెన శకి త్ ఉండికూడా, 

తిరగబడకుండా, తపుప్ జరిగితే ఇలా చేతులు కటుట్ కొని కష్మించమని అడగగలిగే ధారిమ్కమెన బుదిధ్ మా అనన్ రాముడి దగగ్ర ఉంది, సు వ నీ దగగ్ర ఉంది. ఆ 

పర్సర్వణ పరవ్త గుహలో బాధపడుతునన్ నీ సేన్హితుడిని ఓదారుచ్. మా అనన్యయ్ బాధాపడుతునాన్డనన్ బాధతో కోపానికి లొంగి నినున్ అనకూడని మాటలు ఏమెనా 

నేను అని ఉంటే, సు వా! ననున్ కష్మించు" అనాన్డు. 

 

తరువాత సు వుడు హనుమంతుడిని పిలిచి "ఈ భూమండలంలో ఎకక్డెకక్డ ఉనన్ వానరాలు ఇకక్డికి రావాలని చెపాప్ను. వాళళ్ని కేవలం 10 రోజులలో రమమ్ని 

చెపప్ండి. మలయ, హిమాలయ, మహేందర్, వింధయ్ మొదలైన పరవ్తాల మీద ఉనన్వాళుల్  ఇకక్డికి వచెచ్యాయ్లి. కాటుక రంగులో ఉనన్వారు, బంగారు రంగులో 

ఉనన్వారు, వెయియ్ ఏనుగుల బలం కలిగినవారు, పది ఏనుగుల బలం కలిగినవారు, నీటిమీద నడిచేవారు, నీళళ్లోల్  ఉండేవారు, పరవ్తాల మీద ఉండేవారు, చెటల్  మీద 

ఉండేవారు మొదలైన వానరాలనిన్టికి కబురు చెయయ్ండి" అని చెపాప్డు. 

 

సు వుడి ఆజఞ్ పర్కారం మం లు మొదలైనవారు వానరాలని తీసుకురావడానికి వెళాళ్రు. అలా వెళిళ్నవారు అనిన్ ంతాలలోని వానరాలని కూడగటుట్ కొని కిషిక్ందకి 

పయనమయాయ్రు. 

 

తరువాత సు వుడు పలల్కిలో తనతోపాటు ల ణుడిని ఎకిక్ంచుకొని పర్సర్వణ పరవ్తానికి చేరుకునాన్డు. ఇంతకాలానికి పర్భువు బయటకి వచాచ్డని అకక్డునన్ 

వానరాలు కూడా బయటకి వచాచ్యి. అపుప్డాయన రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్, తన శిరసుస్ రాముడి పాదాలకి తగిలేటటుట్  పాదాభివందనం చేశాడు. అపుప్డు రాముడు 

సు వుడిని కౌగలించుకొని "ధరమ్ము, అరథ్ము, కామము వీటికోసం కాలానిన్ విడదీసుకోవడంలోనే ఎవరిదెనా జఞ్త ఉందయాయ్. కేవలం కామమునందే జీవితానిన్ 

నికిష్పత్ం చేసుకునన్వాడు, చెటుట్  చివవ్రి కొమమ్మీద నిదర్పోతునన్వాడితో సమానం" అనాన్డు. అపుప్డు సు వుడు "రామ! నువువ్ ఇచిచ్నదే ఈ రాజయ్ం, ఈ భారయ్, కాని 

నేను కృతఘున్డను కానయాయ్. కొనిన్ కోటల్  వానరాలు, భలూల్ కాలు మొదలైనవి వచేచ్సుత్ నాన్యి. వీటనిన్టితో ఏ కారయ్ము చెయాయ్లో ననున్ శాసించు" అనాన్డు. 

 



 
 

శర తువు వచిచ్నా గాని సు వుడు సీతమమ్ జాడ కొరకు పర్యతిన్ంచక పోవడముతో, కనీసము తన గుహ వదద్కు కూడా రాలేదని రామయయ్ కోపగించడం వలన 

ఆగర్హించిన ల ణుడిని తార జోకయ్ముతో శాంతింప జేసి సు వుడు ల ణ సమేతముగా పలల్కీలో రామచం ని వదద్కు పర్యాణము 



రాముడనాన్డు "నీవంటి మి డు దొరకడం నా అదృషట్ ం సు వ. సీత ఈ భూమండలం మీద ఎకక్డ ఉంది? ణములతో ఉనన్దా, ణములు తీయబడినదా. 

అసలు ఏ పరిసిథ్తులలో ఉనన్దో అనన్ జాడ ముందు కనిపెటాట్ లి. అందుకోసం వానరాలని అనిన్దికుక్లకి పంపించి అనేవ్షణ జరిగేటటుట్  చూడు" అనాన్డు. 

 

ఇంతలో అకక్డికి కోటల్  కోటల్  వానరములు వచాచ్యి. అవి రావడం వలన ఆ ంతమంతా దుముమ్, ధూళితో నిండిపోయింది. అంతా గోలగోలగా ఉంది. ఒకరితో ఒకరు 

మాటాల్ డుకుంటునాన్రు, కొంతమంది నమసాక్రాలు చేసుత్ నాన్రు, కొంతమంది చెటల్మీద ఉనాన్రు, కొంతమంది నీళలోల్  ఉనాన్రు, కొంతమంది పరవ్తాలమీద ఉనాన్రు. 

 

అపుప్డు వానర రాజెనౖ సు వుడు అందరినీ సరిగాగ్  నిలబడమనాన్డు. అపుప్డా వానరాలు తమని ఎవరెవరు తీసుకొచాచ్రో వాళళ్ దగగ్రికి వెళిళ్ నిలబడాడ్ యి. "ఎవరు 

ఎంతమందిని తెచాచ్రో నాకు చెపప్ండి" అని సు వుడు ఆదేశించాడు. 

 

అపుప్డు వారు అనాన్రు " సూరాయ్సత్మయ పరవ్తం నుండి 10 కోటల్  వానరాలు వచాచ్యి, శతబలి అనే వానరుడు 10 వేల కోటల్  వానరములతో వచాచ్డు. సుషేణుడు 

లెకక్పెటట్లేననిన్ వానరాలతో వచాచ్డు. రుమ తం  కొనిన్ వేల కోటల్  వానరాలతో వచాచ్డు. హనుమంతుడి తం  అయిన కేసరి కొనిన్ వేల కోటల్  వానరములతో 

వచాచ్డు. గవాకుష్డు 1000 కోటల్  కొండముచుచ్లతో వచాచ్డు. ధూ డు 2000 కోటల్  భలూల్ కములతో వచాచ్డు, పనసుడు 3 కోటల్  వానరాలతో వచాచ్డు, నీలుడు 10 కోటల్  

నలల్టి దేహం కలిగిన వానరాలతో వచాచ్డు, గవయుడు 5 కోటల్  వానరాలతో వచాచ్డు, దరీముఖుడు 1000 కోటల్  వానరాలతో వచాచ్డు, మెంద-దివ్విదులు అశివ్ని 

దేవతలాల్  1000 కోటల్  వానరాలని తెచాచ్రు, గజుడు 3 కోటల్  వానరాలని తెచాచ్డు, జాంబవంతుడు 10 కోటల్  భలూల్ కాలని తెచాచ్డు, రుమణుడు 100 కోటల్  వానరాలని 

తెచాచ్డు, గంధమాదనుడు 10 వేల కోటల్  వానరములతో వచాచ్డు, ఆయన వెనకాల లకష్ కోటల్  వానరాలు వసుత్ నాన్యి, అంగదుడు 1000 పదమ్ వానరాలని, 100 శంకు 

వానరాలని తీసుకొచాచ్డు, తారుడు 5 కోటల్  వానరాలని తీసుకొచాచ్డు, ఇందర్జానువు 11 కోటల్  వానరాలని తెచాచ్డు, రంభుడు 1100 ఆయుత వానరాలని తెచాచ్డు, 

దురుమ్ఖుడు 2 కోటల్  వానరాలని తెచాచ్డు, హనుమంతుడు లాశ శిఖరాలాల్  ఎతుత్ గావునన్ 1000 కోటల్  వానరాలని తెచాచ్డు, నలుడు 100 కోటల్  1000 మంది 100 

వానరాలతో వచాచ్డు, దధిముఖుడు 10 కోటల్  వానరాలతో వచాచ్డు. 

 



10,000 కోటల్యితే ఒక ఆయుతం, లకష్ కోటల్యితే ఒక సంకువు, 1000 సంకువులయితే ఒక అదుభ్దం, 10 అదుభ్దములయితే ఒక మధయ్ం, 10 మధయ్ములయితే ఒక 

అంతయ్ం, 20 అంతయ్ములయితే ఒక సముదర్ం, 30 సముదర్ములయితే ఒక పరారథ్ం, అలాంటి పరారాథ్ లు కొనిన్ వేలు ఉనాన్యి ఇకక్డ" అని అనాన్రు. 

 

అపుప్డు సు వుడు వినతుడు అనే వానరానిన్ పిలిచి "వినతా! నువువ్ లకష్మంది వానరాలతో బయలుదేరి తూరుప్ దికుక్కి వెళుళ్. నీకు నెల రోజుల సమయం 

ఇసుత్ నాన్ను, నెల రోజులలో సీతమమ్ తలిల్ జాడ కనిపెటాట్ లి. మీరు ఇకక్డినుండి తూరుప్ దికుక్కి బయలుదేరి గంగ, సరయు, కౌశికి, యమున, సరసవ్తి, సింధు 

మొదలైన నదులని, వాటి తీరములలో ఉనన్ ంతాలని అనేవ్షించండి. బర్హమ్మాల, విదేహ, మాలవ, కాశి, కోసల, మాగధ, పుణడ్ ర్ , అంగ దేశములలో ఉండే 

పటట్ణాలని, జనపదాలని వెతకండి. వెండి గనులు కలిగిన పర్దేశాలు అకక్డ ఉనాన్యి, ఆ పర్దేశాలనీన్ వెతకండి. సము లలో గల పరవ్తాలు, వాటి మధయ్లో గల 

దీవ్పాలు, అందులో ఉనన్ నగరాలు, మందరాచల శిఖరము మీద కలిగినటువంటి మాలలో నివసిసుత్ నన్ జనుల యొకక్ ఇళుళ్, అకక్డ కొంతమందికి చెవులు 

ఉండవు, కొంతమందికి పెదవులు చెవుల వరకూ వాయ్పించి ఉంటాయి, కొంతమంది జుటుట్  చెవుల వరకూ పడి ఉంటుంది. వాళళ్ందరూ చాలా భయంకరమెన 

నరభకష్కులు, వారు నీళళ్లోల్  ఉంటారు. మీరందరూ పర్తి చోట సీతమమ్ని వెతకండి. అలా కొంతదూరం వెళితే యవదీవ్పం కనపడుతుంది, అది రతన్ములతో నిండి 

ఉంటుంది, మీరు అకక్డ వెతకండి. తరువాత సువరణ్ దీవ్పము, రూపయ్క దీవ్పము ఉంటాయి. అవి బంగారము, వెండి గనులకు నిలయమెనటువంటివి. అది దాటితే 

శిశిరం అనే పరవ్తం కనపడుతుంది, ఆ పరవ్తం అంతా వెతకండి. 

 

కొంతదూరం వెళాళ్క శోణానది కనపడుతుంది. ఆ నది చాలా లోతుగా, ఎరర్టి నీటితో ఉంటుంది. ఆ పర్దేశంలో సిదుధ్ లు, చారులు విహరిసూత్  ఉంటారు. అకక్డునన్ 

ఆశర్మాలలో, తపోవనాలలో సీతమమ్ని ఉంచాడేమో వెతకండి. తరువాత ఇకుష్ సముదర్ం వసుత్ ంది, అందులో మహాకాయులైన అసురులు ఉంటారు. వారు ఆకలిని 

తీరుచ్కోడానికి ణుల నీడని పటిట్  బకిష్సుత్ ంటారు. అది దాటాక లోహితము అనే మధు సముదర్ తీరానిన్ చేరుకుంటారు. అకక్డ బూరుగు వృకష్ములు చాలా సంఖయ్లో 

పెరిగి ఉంటాయి, అందుకని ఆ దీవ్పానిన్ శాలమ్లీ దీవ్పం అంటారు. అకక్డునన్ గిరి శిఖరాలకి మందేహులు అనే రాకష్సులు తల ందులుగా వేలాడుతూ ఉంటారు. 

వారు సూరుయ్డు ఉదయించే సమయంలో, సూరుయ్డు ఉదయించకుండా ఆయనని గర్సించే పర్యతన్ం చేసుత్ ంటారు. అపుప్డు అకక్డునన్ హమ్ణులు 

సంధాయ్వందనం చేసి అర ం విడిచిపెడితే, ఆ జలముల యొకక్ శకి త్ చేత, సూరుయ్డి శకి త్ చేత ఆ మందేహులు అనే రాకష్సులు సముదర్ంలో పడిపోతుంటారు.  



అపుప్డు వారు మళిళ్ లేచి ఆ పరవ్తానికి తల ందులుగా వేలాడుతూ ఉంటారు. ఆ సముదర్ము మధయ్లో ఋషభము అనే పెదద్  పరవ్తం ఉంటుంది. ఆ పరవ్తం 

మీద సుదరశ్నము అనే పేరుగల గొపప్ సరోవరం వెండి కాంతులతో విరాజిలుల్ తూ ఉంటుంది. దానిని దాటితే కీష్ర సముదర్ం వసుత్ ంది, దానిని కూడా దాటితే మధుర 

జలములు కలిగిన మహా సముదర్ం వసుత్ ంది. అందులో ఔరువ్డు అనే మహాముని యొకక్ కోపం బడబాగిన్గా పుటిట్  సముదర్ంలో పర్వేశించింది, దానికి 

హయముఖము అని పేరు. 

 

దానిని దాటి ముందుకి ఒక 13 యోజనముల దూరం వెళితే ఒక బంగారు పరవ్తం కనపడుతుంది. దానికి జాతరూప శిలము అని పేరు. దానిమీద సరాప్కృతి కలిగిన 

అనంతుడు నలల్టి బటట్లు ధరించి కూరొచ్ని ఉంటాడు, ఆయనే ఆదిశేషుడు. ఆయన పకక్నే తాటి చెటుట్  ఆకారంలో ధవ్జం పెటట్బడి ఉంది. దాని పకక్నే ఒక వేదిక 

ఉంది, దానిని దేవతలు నిరిమ్ంచారు. మీరు ఆ ఆదిశేషుడిని దరిశ్ంచి ముందుకి వెళితే బంగారు పరవ్తమెన ఉదయా  కనపడుతుంది. ఆ పరవ్తం 100 

యోజనముల వరకూ విసత్రిసూత్  ఆకాశానిన్ తాకుతూ ఉంటుంది. దానిని దాటి వెళితే సౌమనసం అనే ధృడమెన బంగారు శిఖరము ఉంటుంది. అకక్డే బర్హమ్గారు 

భూమండలానికి దావ్రానిన్ ఏరాప్టు చేశారు. అకక్డే సూరుయ్డి మొదటి కిరణ పర్సారం రంభమవుతుంది. అది దాటి వెళితే కటిక చీకటి. ఇకక్డిదాక అంగుళం 

విడిచిపెటట్కుండా సీతమమ్ జాడ వెతకండి. కాబటిట్  తూరుప్ దికుక్కి వెళేళ్ వానరాలు సిదధ్ం కండి" అనాన్డు. 

 

తరువాత సు వుడు "నీలుడు, హనుమంతుడు, జాంబవంతుడు, సుహోత, శరారి, శరగులుమ్డు, గజుడు, గవాకుష్డు, గవయుడు, మెందుడు, దివ్విదుడు, 

గంధమాదనుడు, ఉలాక్ముఖుడు, అనంగుడు, హుతాశరుడు మొదలైనవారందరికి నాయకుడిగా యువరాజెనౖ అంగదుడు బయలుదేరి దకిష్ణ దికుక్కి వెళళ్ండి. మీతో 

పాటు కొనిన్ లకష్ల వానరాలని తీసుకువెళళ్ండి. వెయియ్ శిఖరములు కలిగిన వింధయ్ పరవ్తానికి వెళిళ్ ఆ పరవ్తం అంతా వెతకండి. గోదావరి నది, కృషణ్వేణి నదిలలో 

వెతకండి, తరవాత వరదా నదిలో వెతకండి. తరువాత మేఖల దేశము, ఉతక్ల దేశము, దశారణ్ నగరము, అబర్వంతీ, అవంతీ నగరాలని వెతకండి. 

 

 

 



 

సీతమమ్ జాడ తెలుసుకొనుట  నాలుగు దికుక్లకు వానరములను పంపుతునన్ సు వుడు 



నదీం గోదావరీం చైవ సరవ్ం ఏవ అనుపశయ్త | 

తథెవ ఆం న్ చ పుణాడ్ ర్ న్ చ చోలాన్ పాణాడ్ య్న్ కేరలాన్ || 

విదరభ్, ఋషిట్క, మాహి, కళింగ, కౌశిక, ఆంధర్, పుణడ్ ర్ , చోళ, పాండయ్, కేరళ మొదలైన రాజాయ్లనీన్ వెతకండి. కావేరి నదిని దాటండి. మలయ పరవ్త శిఖరం మీద 

అగసుత్ య్డికి విశవ్కరమ్ నిరిమ్ంచిన గృహం ఉంటుంది, ఆ ంతానిన్ వెతకండి. తరువాత మొసళళ్తో ఉనన్ తామర్పరీణ్ నదిలో వెతకండి. ఆ తరువాత సముదర్ం వసుత్ ంది, 

ఆ సముదర్ంలోకి చొచుచ్కుపోయిన శిఖరములతో మహేందర్గిరి పరవ్తం కనపడుతుంది. ఆ సము నికి 100 యోజనముల అవతల ఒక దీవ్పం ఉంది, దానిని 

కాంచనలంక అంటారు. ఆ లంకా పటట్ణానిన్ రావణాసురుడనే పది తలల రాకష్సుడు పరిపాలిసుత్ నాన్డు. అకక్డ మీరు చాలా జాగర్తత్గా వెతకాలి. ఆ తరువాత 

సము నిన్ దాటితే పుషిప్తము అనే పరవ్తము కనపడుతుంది. అది దాటితే సూరయ్వత్, వెదుయ్తం అనే పరవ్తాలు కనపడతాయి. ఆ పరవ్తాల మీద ఉండే చెటల్కి 

కాచిన పళుళ్ చాలా బాగుంటాయి, అవి తినండి. ఆ తరువాత కుంజరం అనే పరవ్తం కనపడుతుంది, దాని మీద విశవ్కరమ్ అగసుత్ య్డికి బర్హామ్ండమెన భవనం 

నిరిమ్ంచాడు. అలా ముందుకి వెళితే భోగవతి అనే నగరం వసుత్ ంది, అందులో విషంతో కూడుకునన్ పాములు ఉంటాయి. అకక్డే సరాప్లకి రాజెనౖ వాసుకి ఉంటాడు. 

ఆ తరువాత ఎదుద్  ఆకారంలో ఉనన్ వృషభ పరవ్తం కనబడుతుంది. దానిమీద గోశీరష్కము, పదమ్కము, హరిశాయ్మము అనే మూడు రకాల చందనం కనపడుతుంది. 

ఇవి కాకుండా అగిన్తులయ్ము అనే చందనం కూడా ఉంటుంది, కాని మీరు పొరపాటున కూడా ఆ చందనానిన్ ముటుట్ కోకండి. అకక్డ శెలూషుడు, మణి, శికుష్డు, 

శకుడు, బ వు అనే 5 గంధరవ్ రాజులు పరిపాలన చేసుత్ ంటారు. మీరు వారికి నమసాక్రం చేసి ముందుకి వెళితే, పృదివ్కి చివరన పుణయ్ం చేసుకునన్వారు సవ్రాగ్ నికి 

వెళేళ్వారు కనపడతారు. అదికూడా దాటిపోతే పితృలోకము వసుత్ ంది. ఇక అది దాటితే యమధరమ్రాజు యొకక్ సా జయ్ం ఉంటుంది, అకక్డ పాపులు ఉంటారు. 

మీరు అది దాటి వెళళ్లేరు. దకిష్ణ దికుక్న అకక్డిదాకా వెళిళ్ వెతికిరండి" అనాన్డు. 

  
తరువాత సు వుడు సుషేణుడిని పిలిచి, ఆయనకి నమసక్రించి "మీతో పాటు మరీచి మహరిష్ యొకక్ కుమారుడెన అరిచ్షమ్ంతుడు, అరిచ్రామ్లుయ్డు మొదలైన 

వానరాలని తీసుకొని పడమర దికుక్కి వెళళ్ండి. అపుప్డు మీరు సౌరాషట్ర్, బాహిల్ క, చందర్, చితర్, కురు, పాంచాల, కోసల, అంగ, మగధ, అవంతి, గాంధార, కాంభోజ 

మొదలైన రాజాయ్లు, పటట్ణాలు, మాలు వెతకండి. అలాగే మురచిపురం, జటాపురం కనపడతాయి, వాటిని కూడా వెతకండి. సిందు-సాగర సంగమ సాథ్ నంలో, 100 

శిఖరాలతో, పెదద్  చెటల్తో సోమగిరి అనే పరవ్తం కనపడుతుంది. మీకు ఆ పరవ్తం మీద రెకక్లునన్ సింహాలు కనపడతాయి, అవి ఏనుగులిన్ ఎతుత్ కుపోతుంటాయి, 

సముదర్ంలోని తిమింగలాలని ఎతుత్ కుపోతుంటాయి. అకక్డ సముదర్ంలో పారియాతర్ం అనే పరవ్తం ఉంది, అది 100 యోజనాల విసీత్రణ్ంలో ఉంటుంది.  



దానిమీద 24 కోటల్  గంధరువ్లు ఉంటారు, వాళళ్కి నమసాక్రం చేసి ముందుకి వెళళ్ండి. అపుప్డు మీకు 100 యోజనాల ఎతత్యిన వజర్ పరవ్తం కనపడుతుంది. 

సముదర్ంలో నాలుగోవంతు భాగంలో చకర్వంతం అనే పరవ్తం ఉంటుంది, దానిమీద విశవ్కరమ్ వెయియ్ అంచుల చ నిన్ నిరిమ్ంచాడు. ఆ చ నిన్ ఎవరూ 

తీసుకోకుండా చేసుత్ నన్ హయ వుడు అనే రాకష్సుడిని  మహావిషుణ్ వు చంపి ఆ చ నిన్ తీసుకునాన్రు, అలాగే పంచజనుడు అనే మరొక రాకష్సుడిని చంపి 

శంఖానిన్ తీసుకునాన్రు. 

 

అకక్డినుండి ముందుకి వెళితే మీకు క్ జోయ్తిషపురం అనే ంత కనపడుతుంది, దానిని నరకాసురుడు పరిపాలిసుత్ నాన్డు. దాని తరువాత సరవ్ సౌవరణ్ అనే 

పరవ్తం కనపడుతుంది. ఆ పరవ్తాల మీద ఏనుగులు, పందులు, పులులు, సింహాలు పెదద్  పెదద్గా అరుసూత్  ఉంటాయి. అదికూడా దాటిపోతే మేఘనం అనే పరవ్తం 

కనపడుతుంది, ఈ పరవ్తం మీదనే ఇం డు పాకశాసనుడు అనే రాకష్సుడిని సంహరించి దేవతల చేత అభిషికుత్ డయాయ్డు. ఆ తరువాత 60,000 బంగారు పరవ్తాలు 

కనపడతాయి, వాటి మధయ్లో మేరు పరవ్తం ఉంటుంది. ఆ పరవ్త శిఖరం మీద ఉనన్ ఏ వసుత్ వెనా బంగారంలా మెరిసిపోతుంది. ఈ మేరు పరవ్తం నుండి 

అసత్మయ పరవ్తం 10,000 యోజనాల దూరంలో ఉంది, ఇంత దూరానిన్ సూరయ్ భగవానుడు అర ముహూరత్ంలో దాటి వెళిళ్పోతాడు. అకక్డే విశవ్కరమ్ చేత నిరిమ్ంపబడడ్  

భవనంలో పాశము పటుట్ కొని ఉనన్ వరుణుడు నివసిసూత్  ఉంటాడు. అకక్డినుండి ముందుకి వెళాళ్క బర్హమ్గారితో సమానమెన మేరు సావరిణ్ అనే మహరిష్ 

కనపడతారు, ఆయనకి నమసాక్రం చేసి సీతమమ్ ఎకక్డుంది అని అడగండి. ఇక అకక్డినుండి ముందుకి వెళళ్డం కషట్ ం. కావున మీరందరూ అకక్డిదాకా వెతికి 

రండి" అనాన్డు. 

 

తరువాత ఆయన శతబలి అనే వానరుడిని పిలిచి " శతబలి! నువువ్ లకష్ వానరములతో కలిసి ఉతత్ర దికుక్కి వెళుళ్. నువువ్ మేల్ చఛ్, పులింద, శూరసేన, పర్సథ్ల, భరత, 

కురు, మదర్క, కాంభోజ, యవన, శక, కౌరవ మొదలైన ంతములలో వెతకండి. ఆ తరువాత సుదరశ్న పరవ్తానిన్, దేవసఖ పరవ్తానిన్ వెతకండి. ఆ తరువాత 100 

యోగానాల నిరజ్నమెన పర్దేశం ఉంటుంది. ఆ తరువాత విశవ్కరమ్ నిరిమ్తమెన తెలల్టి భవనంలో యకుష్లకు రాజెనౖ కుబేరుడు నివసిసూత్  ఉంటాడు. అకక్డునన్ ంచ 

పరవ్తానికి ఒక కనన్ం ఉంటుంది, అందులోనుండి దూరి అవతలివెపుకి వెళళ్ండి. అపుప్డు మీకు మెనాక పరవ్తం కనపడుతుంది, అకక్డ కింపురుష లు నివాసం 

చేసుత్ ంటారు, మయుడు అకక్డే నివాసం ఉంటాడు. అకక్డే మీకు సిదుధ్ ల, వెఖానసుల, వాలఖిలుయ్ల ఆశర్మాలు కనపడతాయి. అది కూడా దాటితే వెఖానస సరసుస్ 



కనపడుతుంది, అందులో కుబేరుడి వాహనమెన సారవ్భౌమము అనే ఏనుగు ఆడ ఏనుగులతో కలిసి సాన్నం చేసుత్ ంది. ఆ తరువాత ఆకాశం ఒకక్టే ఉంటుంది. 

భయపడకుండా అది కూడా దాటితే శెలోదం అనే నది వసుత్ ంది. ఆ నదికి అటూ ఇటూ కీచకములు అనే వెదుళుళ్ ఉంటాయి, ఆ వెదుళళ్ మీద ఋషులు అటూ 

ఇటూ దాటుతుంటారు. అకక్డినుండి ముందుకి వెళితే సిధద్పురుషుడు కనపడతాడు. అది కూడా దాటితే పుణాయ్తుమ్లకు నివాసమెన ఉతత్రకురు దేశం కనపడుతుంది. 

అకక్డ ఎనోన్ వేల నదులు పర్వహిసుత్ ంటాయి, అనిన్ నదులలోను వెండి పదామ్లు ఉంటాయి. వాటినుండి రజసుస్ నీళళ్లోల్  పడుతూ ఉంటుంది, అందువలన ఆ నీరు 

సువాసనలు వెదజలుల్ తుంటుంది. అకక్డ చితర్విచితర్మెన చెటుల్ ంటాయి, ఆ చెటల్  కింద నిలుచుని ఒక కోరిక కోరితే, ఆ కోరికలకి సంబంధించినది ఆ చెటుట్ కి 

వసుత్ ంది. అకక్డినుండి ముందుకి వెళితే మీకు సంగీత ధవ్నులు వినపడతాయి, అకక్డ ఎందరో సంతోషంగా తపసుస్ చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు. అకక్డికి 

వెళాళ్క మీకు దుఃఖం అనన్ది ఉండదు. అది దాటిపోతే ఉతత్ర సముదర్ం కనపడుతుంది, ఆ సముదర్ం మధయ్లో సోమగిరి అనే పరవ్తం ఉంటుంది. సూరుయ్డు 

లేకపోయినా ఆ పరవ్తం పర్కాశిసూత్  ఉంటుంది. అదికూడా దాటి వెళిళ్పోతే ఒక పరవ్తం మీద బర్హామ్ండమెన, రమయ్మెన మందిరం కనపడుతుంది. 

భగవాన్ తతర్ విశావ్తామ్ శంభుః ఏకాదశ ఆతమ్కః |  

బర్హామ్ వసతి దేవేశో బర్హమ్ ఋషి పరివారితః || 

అకక్డ శంకరుడు11 రు లుగా వచిచ్ కూరుచ్ంటాడు. ఆ పకక్నే బర్హమ్గారు వేదానిన్ బర్హమ్రుష్ లకి చెపుత్ంటాడు. ఇక అది దాటి ఏ ణి వెళళ్లేదు. మీరు అకక్డిదాకా 

వెళిళ్ సీతమమ్ని వెతకండి. ఒక నెల సమయంలో సీతమమ్ జాడ కనిపెటట్ండి" అని చెపాప్డు. 

 

తరువాత సు వుడు హనుమంతుడితో "హనుమా! నీకునన్ పరాకర్మము, నీకునన్ తేజసుస్, నీకునన్ వేగము, నీకునన్ బుదిధ్ ఈ భూమండలంలో ఏ ణికి లేవు. నీ 

తం  వాయుదేవుడికి ఎటువంటి గమన శకి త్ ఉందో నీకు అటువంటి గమన శకి త్ ఉంది. అందుకని నేను నీమీదే ఆశ పెటుట్ కుంటునాన్ను, ఎలాగెనా సీతమమ్ జాడ 

నువువ్ కనిపెటాట్ లి" అనాన్డు. ఇనిన్ కోటల్  వానరాలు ఉండగా సు వుడు కేవలం హనుమంతుడితో ఇలా చెపప్డం వలన రాముడికి హనుమంతుడి మీద నమమ్కం 

ఏరప్డింది. అపుప్డాయన హనుంతుడితో "నాయనా! నువువ్ సీత దగగ్రికి వెళళ్గానే వానర రూపంలో ఉనన్ నినున్ చూసి రాకష్సుడు అనుకొని బెంగపెటుట్ కుంటుందేమో. 

అందుకని నీకు ఈ ఉంగరం ఇసుత్ నాన్ను, ఈ ఉంగరానిన్ సీతకి చూపిసేత్ ఆమె సమాసావ్సం పొందుతుంది" అని హనుమంతుడికి రాముడు తన ఉంగరానిన్ 

ఇచాచ్డు. 



 

 
 

సు వుడు తన వానర సేనలో షుట్ లైన వారితో పర్తేయ్కముగా మాటాల్ డి దకిష్ణ దికుక్కు వెళళ్వలసినదిగా నిరణ్యించగా,  

వారిలో సావ్మి హనుమ సీతమమ్ కనపడితే ఇవవ్డానికి అదెన అభిజాఞ్ నము కోరగ, రామయయ్ తన ఉంగరమును ఇచుచ్ట 



అపుప్డు హనుమంతుడు ఆ ఉంగరానిన్ తన తల మీద పెటుట్ కొని, రాముడికి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేసి బయలుదేరడానికి సిధద్పడాడ్ డు. సు వుడు వానరులందరినీ 

"బయలుదేరండి" అని ఆదేశించాడు. 

 

అపుప్డు ఆ వానరాలు చాలా సంతోషంగా కేకలు వేశారు. వాళళ్లోల్  ఒకడు 'ఒరేయ్! మీరందరూ ఎందుకురా నేనొకక్డినే సీతమమ్ జాడ కనిపెటేట్సాత్ను' అని అంటునాన్డు. 

మరొకడు 'నేను భూమిని చీలేచ్సాత్నురా' అని అంటునాన్డు. ఇంకొకడు 'నేను సము లిన్ కలిపెసాత్ను' అని, మరొకడు 'నేను పరవ్తాలని కుదిపెసాత్ను' అని 

అంటునాన్డు. 'నేను వెళిళ్న వలో ఇక చెటుల్  ఉండవు, నా తొడల వేగానికి విరిచేసాత్ను రా' అని ఒకడు అంటునాన్డు. 'మీరందరూ వి ంతి తీసుకొండిరా, ఆ 

పదితలల పురుగుని తీసుకొని వచిచ్ రాముడి పాదాల దగగ్ర పడేసాత్ను' అని ఒకడు అంటునాన్డు. అలా అందరూ తొడలు కొటుట్ కుంటూ, తోకలకి ముదుద్ లు 

పెటుట్ కుంటూ, పెకి కిందకి ఎగురుతూ సంతోషపడిపోతునాన్రు. అలా అందరూ సు వుడి ఆజఞ్ పర్కారం నాలు దికుక్లకి వెళిళ్పోయారు. 

 

అపుప్డు రాముడు సు వుడితో "ఇనిన్ దికుక్లలో ఉనన్ విశేషాలు నీకు ఎలా తెలుసయయ్ సు వా?" అనాన్డు. 

 

సు వుడు అనాన్డు "ననున్ చంపుతానని వాలి వెంటపడితే ఈ భూమి చుటూట్  తిరిగాను, ఇవనీన్ అపుప్డు చూశాను. నేను ఎకక్డికి వెళిళ్నా వాలి నావెంట పడాడ్ డు. 

ఆఖరికి హనుమంతుడు వాలికి ఉనన్ శాపం గురించి చెబితే అపుప్డు ఋషయ్మూక పరవ్తం మీద కూరుచ్నాన్ను" అనాన్డు. 

 

అలా వానరాలనీన్ నాలుగు దికుక్లకి వెళళ్డం వలన రాముడు, ల ణుడు, సు వుడు సంతోషించారు.  

 

సు వుడి ఆజఞ్ పర్కారం 4 దికుక్లకి వెళిళ్న వానరములలో 3 దికుక్లకి వెళిళ్న వానరములు నెల రోజుల తరువాత వెనకిక్ తిరిగి వచేచ్శాయి. వారు అనిన్ ంతాలని 

వెతికినా సీతమమ్ జాడ ఎకక్డా కనపడలేదు. 

 



దకిష్ణ దికుక్కి వెళిళ్న వానరములు వింధయ్ పరవ్తం దగగ్రికి వెళిళ్, ఆ పరవ్తంలో ఉనన్ చెటల్ని, గుహలని, సరసుస్లని, మారగ్మధయ్ంలో ఉనన్ నదులని, పటట్ణాలని, 

మాలని అనేవ్షిసూత్  వెళుతునాన్రు. అలా కొంతదూరం వెళాళ్క నిరజ్నమెన అరణాయ్నికి చేరుకునాన్రు. అకక్డ చెటల్కి ఒక పండు లేదు, ఆకులు లేవు, ఒక జంతువు 

కూడా కనబడడం లేదు. అకక్డ తినడానికి కనీసం మూలములు కూడా కనపడలేదు. ఒకపుప్డు కణుడ్ వు అనే మహరిష్ ఈ అరణయ్ ంతంలో ఉండేవారు. ఆయన 

తపఃశకి త్కి దేవతలు కూడా భయపడేవారు. అటువంటి సమయంలో కణుడ్ వ మహరిష్ కుమారుడు ఈ అరణయ్ంలో శరీరానిన్ విడిచిపెటాట్ డు. అపుప్డు కణుడ్ వ మహరిష్కి ఈ 

అరణయ్ంపటల్  ఒక రకమెన ఖేదం ఏరప్డి ఈ అరణయ్ంలో మనుషుయ్లు కాని, పకుష్లు కాని, చెటుల్  కాని, జంతువులు కాని ఏమి ఉండవు అని శపించారు.  

 

వారు ఆ అరణాయ్నిన్ దాటి ముందుకి వెళళ్గా, ఒక గుహ నుండి భయంకరమెన ఆకారం కలిగిన రాకష్సుడు బయటకి వచిచ్ వానరాల మీదకి పరుగులు తీశాడు. ఆ 

రాకష్సుడిని చూసి దేవతలు కూడా భయపడతారు. అలా వసుత్ నన్ రాకష్సుడిని చూసిన అంగదుడు వసుత్ నన్ది రావణుడే అనుకొని, తన శకి త్నంతా కూడబెటిట్  అరిచేతితో 

ఒక దెబబ్ కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి రాకష్సుడి నవరంధర్ములనుండి రక త్ము కారి కిందపడిపోయి మరణించాడు. అపుప్డు వారు ఆ రాకష్సుడు ఉనన్టువంటి గుహని 

వెతికారు, కాని ఎకక్డా సీతమమ్ జాడ కనపడలేదు. అలా వారు ఎనిన్ ంతాలని వెతికినా ఏమి పర్యోజనం లేకపోయింది. వాళళ్కి ఎకక్డా నీరు, ఆహారము 

దొరకలేదు, దాంతో వాళళ్కి విపరీతంగా ఆకలి వేసింది. అపుప్డు వారు తడిరెకక్లతో ఎకక్డినుంచనాన్ పకుష్లు వసుత్ నాన్యేమో అని వెతుకుతునాన్రు. అపుప్డు వాళళ్కి 

ఒక బిలం నుండి తడి రెకక్లతో పకుష్లు రావడం కనపడింది, వాటి వెనకాల కొనిన్ జంతువులు తడి శరీరాలతో బయటకి వసుత్ నాన్యి. అపుప్డా వానరాలు గడిడ్తో, 

లతలతో కపప్బడి ఉనన్ ఆ బిలంలోకి పర్వేశించారు. లోపలికి వెళితే అంతా చీకటిగా ఉంది, అందుకని ఆ వానరాలు ఒకరి చేతులని ఒకరు పటుట్ కొని మెలల్గా లోపలికి 

వెళాళ్రు. తీరా లోపలికి వెళిళ్ చూసేత్, అకక్డ లేని వృకష్ం లేదు, అకక్డ లేని లత లేదు, చెటల్నీన్ పండల్తో, పుషాప్లతో పరమ శోభితంగా ఉనాన్యి. ఆ చెటల్కి పెదద్  పెదద్  

తేనెపటుల్  ఉనాన్యి, అకక్డునన్ సరోవరాలలో బంగారంతో చెయయ్బడడ్  తామరపువువ్లు వికసించి ఉనాన్యి. ఆ బంగారు పువువ్ నుండి పడిన పుపుప్డి చేత ఆ 

సరసుస్లలోని నీరు చాలా తీయగా ఉంది. అకక్డ అంతసుత్ లతో కూడిన మేడలు ఉనాన్యి, ఒక అంతసుత్  బంగారంతో, మరొక అంతసుత్  వెండితో, మరొక అంతసుత్  

బంగారంతో, అలా అంతసుత్ లనిన్ బంగారం, వెండితో తాపడం చెయయ్బడి ఉనాన్యి. ఎకక్డ చూసినా వ లు పొదగబడడ్  బంగారు శయనాలు, ఆసనాలు ఉనాన్యి. 

ఆ వానరాలు ఈ ంతానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. అకక్డ సరోవరాలలో ఉనన్ నీటిని తాగి దాహం తీరుచ్కునాన్రు.  

 



 
 

సీతమమ్ని వెతుకుతూ దకిష్ణ దికుక్న వెళుతునన్ వానరములకు అడుడ్ పడడ్  రాకష్సుడిని, వచిచ్ంది రావనాసురుడె ఉంటాడని అనుకొని  

అంగదుడు ఆ రాకష్సుడిని ఒకక్ బలమెన గుదుద్ తో సంహరించుట 



అపుప్డు వాళళ్కి కొదిద్  దూరంలోనే ఒక  కనబడింది. ఆ  కృషాణ్ జినం కటుట్ కొని, నారచీర కటుట్ కొని, తేజసుస్తో, తపోశకి త్తో మెరిసిపోతూ ఉంది. ఆ తలిల్ దగగ్రికి ఈ 

వానరాలు వెళిళ్ నమసక్రించి "మాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది. బయట నుండి చూసేత్ చినన్ బిలంలా ఉంది, లోపలికి వసేత్ ఇంత అదుభ్తంగా ఉంది. అసలు ఈ గుహ 

ఎవరిది, ఈ మేడలు ఎవరివి. మాకు చాలా చితర్ంగా ఉంది" అనాన్రు. 

 

అపుప్డా  "పూరవ్ం దానవ రాజు దగగ్ర మయుడనే శిలిప్ ఉండేవాడు. ఆ మయుడికి అనేక మాయా శకుత్లు ఉనాన్యి. ఆయన బంగారంతో ఈ ంతానిన్ 

నిరిమ్ంచాడు. ఆ మయుడు బర్హమ్ని గూరిచ్ 1000 సంవతస్రములు తపసుస్ చేశాడు. మయుడి తపసుస్కి తి చెందిన బర్హమ్దేవుడు ఆయనకి విశేషమెన వరాలని 

ఇచాచ్డు. తదనంతరం శు చారుయ్ల యొకక్ ధనమంతా తీసుకొని వచిచ్ మయుడికి ఇచాచ్రు. కాని ఆ మయుడు హేమ అనే అపస్రస  యందు మనసుస్ 

పెటుట్ కునాన్డని తెలిసి, ఇం డు ఆయనని తన వ యుధంతో సంహరించాడు. మయుడు హేమ అనే అపస్రస  యందు మనసుస్ పెటుట్ కునాన్డు కనుక, ఈ 

గుహలో ఉనన్ సమసత్ ఐశవ్రయ్ము కూడా హేమకి చెందుతుందని బర్హమ్గారు తీరుప్ ఇచాచ్రు. అపుప్డా హేమ ఈ ఐశవ్రాయ్నికి కాపలాగ ఉండడానికి ననున్ 

నియమించింది. నేను మేరుసావరిణ్ యొకక్ కుమారె త్ని, నా పేరు సవ్యంపర్భ. నాకు సేన్హితురాలైన హేమ నృతయ్మునందు, సంగీతమునందు వీణయ్ము కలిగిన U. 

ఆమె ననున్ పిలిచి ఈ ఐశవ్రాయ్నిన్, గుహని కాపాడమని అడిగింది. సేన్హము మీద ఉనన్ అనురకి త్ చేత నేను ఈ గుహని కాపాడుతూ ఉంటాను. మిమమ్లిన్ 

చూసుత్ ంటే బాగా అలసిపోయినటుట్ నాన్రు కనుక మీకు కావలసిన కందమూలాలని, ఫలాలని ఆరగించండి. నీళుళ్, తేనె కావలసినంత తాగి వి ంతి తీసుకోండి. 

విశర్మించిన తరువాత మీరు ఎవరో, ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్రో నాకు చెపప్ండి" అని పలికింది. అపుప్డా వానరాలు కడుపునిండా కావలసిన పదారాధ్ లని తిని 

విశర్మించారు. అపుప్డు హనుమంతుడు సవ్యంపర్భతో "దశరథ మహారాజు కుమారుడెన రాముడు తం కి ఇచిచ్న మాట పర్కారం తన భారయ్ అయిన సీతమమ్తో, 

తముమ్డెన ల ణుడితో కలిసి అరణయ్వాసానికి వచాచ్డు. కాని సీతమమ్ని రావణాసురుడనే రాకష్సుడు అపహరించాడు. అపహరింపబడడ్  సీతమమ్ని వెతుకుతూ వారు 

కిషిక్ందకి చేరుకునాన్రు. అకక్డ వారు సు వుడితో మె  కుదురుచ్కునాన్రు. సు వుడు రాముడికి ఇచిచ్న మాట నిలబెటుట్ కోవడం కోసం నాలుగు దికుక్లకి 

వానరాలని పంపించాడు, సీతమమ్ని వెతకడం కోసం. దకిష్ణ దికుక్కి యువరాజెనౖ అంగదుడి నాయకతవ్ంలో వచిచ్న వానర సమూహములో నేను ఒకడిని, ననున్ 

హనుమ అంటారు. సీతమమ్ జాడ కనిపెటట్డం కోసం వెతుకుతునన్ మాకు ఎకక్డా ఆహారం, నీరు దొరకలేదు. అటువంటి సమయంలో తడి రెకక్లతో పకుష్లు ఈ గుహ 

నుండి బయటకి రావడం చూశాము. ఇకక్డ నీళుళ్ దొరుకుతాయనే ఆశతో మేము ఈ గుహలోకి పర్వేశించాము. సీతమమ్ జాడ మాకు చెపప్గలవా" అని అడిగాడు. 
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సవ్యంపర్భ బిలములో వానరములు 



 

 
 

రామ కథ వినన్ సవ్యంపర్భ, రామకారయ్ముకొర  వానరములను బిలము నుండి బయటికి పంపుటకు అంగీకరించుట 

 



అపుప్డా సవ్యంపర్భ "ఈ గుహలోకి మృగములు తపప్ మిగిలినవి ఎవనాన్ పర్వేశిసేత్, ణాలతో బయటకి వెళళ్డం కుదరదు. కాని మిమమ్లిన్ చూసేత్ జాలేసుత్ ంది, 

అందుకని మీ అందరినీ నా తపఃశకి త్ చేత బయటకి పంపిసాత్ను. మీరు కళుళ్ మూసుకొని, కళళ్ మీద చేతులు పెటుట్ కోండి" అని పలికింది. 

 

అపుప్డా వానరాలు మృదువెన కనురెపప్లిన్ మూసి, తమ మృదువెన చేతులతో ఆ కనున్లని మూసుకునాన్రు. మళిళ్ ఉతత్ర కష్ణంలో కనులు తెరిచేసరికి వాళళ్ందరూ 

వింధయ్ పరవ్తం మీద ఉనాన్రు. ఆ ంతంలోని చెటుల్  పువువ్లతో, పండల్తో శోభిలుల్ తుంది. అపుప్డా సవ్యంపర్భ "మీరు ఈ గుహలో 4 నెలలపాటు ఉండిపోయారు" 

అని చెపిప్ గుహలోకి వెళిళ్పోయింది. (ఆ గుహలో వానరాలు గడిపింది కొంత సమయమే అయినా, ఆ గుహలో ఉనన్ంత సేపు వాళళ్కి కాలం తెలీలేదు.) 

 

అపుప్డు అంగదుడు "మనం ఆశవ్యుజ మాసంలో బయలుదేరాము. కాని ఇపుప్డు వసంత కాలం వచిచ్ంది. మనలిన్ ఒక నెలలోపు తిరిగి వచెచ్యయ్మని సు వుడు 

చెపాప్డు. కాని మనం కొనిన్ నెలలు దాటిపోయాము. ఆలసయ్ం అయితే అయియ్ంది కాని ఇందులో సీతమమ్ జాడ తెలిసినవాడు ఎవడనాన్ ఉనాన్డా?, ఎవడూ లేడు. 

సు వుడు చాలా ధ సవ్రూపుడు, సు వుడు ఎలాంటివాడో నాకు తెలుసు. ఆయన ననున్ ఇషట్ ంగా యువరాజుని చెయయ్లేదు, రాముడు చెయయ్మనాన్డని ననున్ 

యువరాజుని చేశాడు. నేనంటే ఆయనకి చాలా కడుపుమంట. ఇపుప్డు నేను వెనకిక్ వెళితే శ తవ్ం తీరోచ్కోవడానికి మంచి అవకాశం దొరికిందని మనందరి 

కుతుత్ కలు కతిత్రిసాత్డు. అందుకని మనం అకక్డికి వెళళ్దుద్ , ఇకక్డే యోపవేశం (దరభ్లని{గడిడ్ని} దకిష్ణ దికుక్కి ఉండేలా పరుచుకొని, తూరుప్ దికుక్కి తిరిగి 

ఆచమనం చేసి దానిమీద పడుకుంటారు. అపుప్డు అటుగా వెళుతునన్ ఏ ణి అయినా వాళళ్ని తినవచుచ్) చేసి చనిపోదాము. నేను వెనకిక్ రాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు మిగిలిన వానరాలనీన్ అంగదుడి బాధ చూడలేక కళుళ్ తుడుచుకొని, మనమూ ఇకక్డ యోపవేశం చేసేదాద్ ము అనాన్యి. 

  
అపుప్డు వాళళ్లోల్  ఒకడెన తారుడు అనాన్డు "అంగదుడు చెపిప్న మాట నిజమే, మనం ఇకక్డ యోపవేశం చేసేసి చనిపోదాము. లేదా నాకు ఒక ఆలోచన వసుత్ ంది, 

మనం ఆ సవ్యంపర్భ గుహలోకి వెళిళ్పోదాము. అందులో బోలెడనిన్ చెటుల్ , ఫలాలు, తేనె ఉనాన్యి. అవి తింటూ మనం అందులోనే ఉండిపోవచుచ్" అనాన్డు. 

 

 



స చతురాణ్ ం ఉపాయానాం తృతీయం ఉపవరణ్యన్ | 

భేదయామాస తాన్ సరావ్న్ వానరాన్ వాకయ్ సంపదా || 

సామ, దాన, బేధ, దండోపాయములలో ఈ వానరముల మీద సామము కాని, దానము కాని, దండోపాయము కాని పనికిరాదు. అందుకని వీళళ్ మీద బేధము అనే 

ఉపాయమును మాతర్మే పర్యోగించాలి అని హనుమంతుడు అనుకొని, అంగదుడితో "నాయనా అంగదా! నువువ్ చాలా గొపప్వాడివి. ఈ రాజయ్భారానిన్ అంతా 

వహించగలిగిన శకి త్ కలిగినవాడివి. కాని ఇవావ్ళ నీ బుదిధ్యందు చినన్ వెకల్వయ్ం కనిపిసుత్ ంది. నువువ్ యోపవేశం చేసాత్ను, లేకపోతే ఈ గుహలోకి వెళిళ్పోతాను 

అంటునాన్వు, నీతో పాటు ఈ మిగిలిన వానరాలు కూడా అలాగే చేసాత్ము అంటునాన్యి. కాని జరగబోయే పరిణామం ఎలా ఉంటుందో నేను చెబుతాను, నువువ్ 

కొంచెం ఆలోచించుకో, ఆ తరువాత నిరణ్యం తీసుకో. 

 

ఒకవేళ మీరందరూ గుహలోకి వెళిళ్పోయినా మీతో నేను రాను, జాంబవంతుడు రాడు, నీలుడు రాడు, సుహో డు రాడు. వెయియ్ పిడుగుల శకి త్తో సమానమెన 

బాణములు ల ణుడి దగగ్ర చాలా ఉనాన్యి, ఒకవేళ మీరు గుహలోకి వెళిళ్నా ల ణుడి బాణాలు ఈ గుహని ముకక్లు చేసాత్యి. అపుప్డు మీరు ఎలా బర్తుకుతారు. 

ఒకవేళ మీరందరూ గుహలోకి వెళిళ్నా కొంతకాలానికి మిగిలిన వానరాలకి తమ భారాయ్పిలల్లు గురుత్ కొసాత్రు. అపుప్డు వారు నినున్ విడిచిపెటిట్  వెళిళ్పోతారు. అపుప్డు 

నువువ్ బంధువు అనన్వాడు లేకుండా ఒకక్డివే అయిపోతావు, ఆనాడు ఒక చినన్ గడిడ్పరక కదిలినా నువువ్ భయపడతావు. నువువ్ అనన్టుట్  సు వుడు అసతయ్వాది 

కాదు, ఆయన కూడా సమమ్తించాడు కనుకనే నీకు యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేశాడు. నువువ్ తిరిగొచిచ్ పరిపాలనచెయియ్. అనిన్టినీమించి సు వుడికి సంతానము 

లేదు, నువేవ్ ఈ రాజాయ్నికి వారసుడివి. నామాట నముమ్, సు వుడు నీకు ఎనన్డూ అపాయం కలిప్ంచడు. తిరిగి వెళిళ్ జరిగిన విషయాలని సు వుడికి చెబుదాము" 

అనాన్డు. అపుప్డు అంగదుడు "ఆనాడు మా నానన్ దుందుభిని చంపడానికని ఒక బిలంలోకి పర్వేశించాడు. కాని సు వుడికి రాజయ్ము మీద ఉనన్ కాంకష్ చేత మా 

నానన్ తిరిగిరాకుండా ఉండడం కోసమని ఆ బిలదావ్రానికి ఒక శిలని అడుడ్ పెటాట్ డు. మా నానన్ బతికునాన్డని తెలిసి కూడా మా అమమ్ని తన భారయ్గా 

అనుభవించాడు. నాయందు కుమారుడనన్ మ సు వుడికి ఎనన్డూ లేదు. నేను తిరిగొసేత్ సాకు దొరికిందని ననున్ చంపుతాడు. సు వుడి చేతిలో మరణించడం 

కనాన్ యోపవేశం చేసి మరణించడం నాకు ఇషట్ ం. మీరు వెళిళ్ నేను నా పినతం కి, నా తలిల్కి, నా పినతలిల్కి, పెదద్లకి నమసాక్రం చేశానని చెపప్ండి" అని చెపిప్, 

యోపవేశం చెయయ్డం కోసమని దరభ్ల మీద పడుకునాన్డు. 



అపుప్డా మిగతా వానరాలు కూడా అంగదుడిలాగానే దరభ్ల మీద పడుకునాన్రు. అలా కింద పడుకునన్వారు రామ కథని గురించి మాటాల్ డడం మొదలుపెటాట్ రు. 

సాంపాతిః నామ నామాన్ తు చిర జీవీ విహంగమః | 

తా జటాయుషః మాన్ పర్ఖాయ్త బల పౌరుషః || 

వీళళ్ందరూ రామ కథ చెపుప్కుంటూ ఉండగా అకక్డునన్ కొండ శిఖరం మీదకి ఒక పెదద్  పకిష్ వచిచ్ంది, కాని దానికి రెకక్లు లేవు. ఆ పకిష్ ఇంతమంది వానరాలని 

చూసి 'ఆహా ఏమి నా అదృషట్ము, ఒకడిని తింటే మిగిలిన వారు పారిపోతారు, కాని వీళుళ్ యోపవేశం చేసుత్ నాన్రు కనుక ఎవరూ కదలరు. మెలల్గా ఒకొక్కక్రిని 

తినవచుచ్' అని ఆ పకిష్ అనుకుంది. 

 

ఆ వానరాలు చెపుప్కుంటునన్ రామ కథ వింటునన్ ఆ పకిష్ గటిట్గా ఒక మాట అని పలికింది "నా మనసుస్ కంపించిపోయేటటుట్ గా, నా సోదరుడెన జటాయువు 

రావణాసురుడి చేత వధింపబడాడ్ డనన్ మాట చెపిప్నవాడు ఎవడురా ఇకక్డ. అసలు నా తముమ్డు అకక్డికి ఎందుకు వెళాళ్డు. దశరథ మహారాజు జటాయువుకి 

సేన్హితుడు, దశరథుడు ఏ కారణం చేత మరణించాడు. నా రెకక్లు కాలిపోయాయి, నా అంతట నేను మీ దగగ్ర కురోచ్లేను. ఎవరనాన్ వచిచ్ ననున్ దించండిరా" అని 

పలికింది.  

 

కాని కింద పడుకునన్ వానరాలు ఒకరితో ఒకరు "అదంతా ఒటిట్దే, మనలిన్ తినెయయ్డానికి అలా అంటుంది. మనం అకక్డికి వెళితే అది మనలిన్ తినేసుత్ ంది" 

అనాన్రు. వాళళ్లోల్  ఒకడు అనాన్డు "అది మనలిన్ నిజంగా చంపేసిందే అనుకో, మనం యోపవేశం చేసుత్ నాన్ము కదా మరి దానిని తేవడానికి భయం ఎందుకు, 

వెళిళ్ తీసుకురండి" అనాన్డు. అపప్డు అంగదుడు వెళిళ్ ఆ పకిష్ని తీసుకొచాచ్డు. అపుప్డా వానరాలనీన్ ఆ పకిష్ చుటూట్  చేరాయి. అపుప్డాయన "అసలు మా 

జటాయువు ఏమయాయ్డు?" అని అడిగాడు. 

 

అంగదుడు మళిళ్ రామ కథ చెపప్డం రంభించాడు. అంగదుడు రామ కథ మొతత్ం చెపిప్ 'నువువ్ ఎవరు?' అని ఆ పకిష్ని పర్శిన్ంచాడు. 

 



 

 

తిరిగి వెళితే ఆలసయ్ము అయిందని  

సు వుడి మరణ దండణకు బయపడి 

యోపవేశము చేసిన అంగదుడు 

యోపవేశము చేసిన అనిన్ 

వానరములను చూచి ఆహా ఏమి నా 

అదృషట్మని రెకక్లు లేని సంపాతి 

చూచుట 

వానరములు చెపుప్కుంటునన్ రామ కథ విని 

జటాయువు మరణించిన సంగతి తెలిసి 

దుఃఖముతో తముమ్డికి జలతరప్ణలు 

ఇవవ్డానికి తనను సముదర్ము వదద్కు తీసుకు 

వెళళ్మని వానరములను అరిథ్సుత్ నన్ సంపాతి 



అపుప్డా పకిష్ "సంపాతి అనబడే నేను, జటాయువు సోదరులము. సూరుయ్డు ఉదయించినపప్టినుండి అసత్మించేలోపు ఆయనతో సమానంగా పర్యాణం చెయాయ్లని 

మేము ఒకనాడు పందెం కాసుకునాన్ము. అనుకునన్ పర్కారం నేను, జటాయువు సూరుయ్డి వెనకాల వెళిళ్పోతునాన్ము. అలా వెళుతుండగా మిటట్  మధాయ్హన్ం వేళ 

మేము సూరుయ్డికి దగగ్రగా వచాచ్ము. అపుప్డా సూరుయ్డి వేడిని భరించలేక జటాయువు స హతపిప్ కిందపడిపోతునాన్డు. పెదద్వాడిని కనుక తముమ్డిని రకిష్ంచాలని 

నేను నా రెకక్లని జటాయువుకి అడడ్ంగా పెటాట్ ను. అపుప్డా సూరుయ్డి వేడికి నా రెకక్లు కాలిపోయి వింధయ్ పరవ్తం మీద పడిపోయాను. కాని నా తముమ్డు ఎటు 

వెళిళ్పోయాడో నాకు తెలీలేదు. మళిళ్ ఇంతకాలానికి మీవలన నా తముమ్డి గురించి వినాన్ను. నా తముమ్డు చనిపోయాడనన్ వార త్ వినడం వలన నాకు చాలా బాధ 

కలుగుతోంది. చనిపోయిన నా తముమ్డికి జలతరప్ణ ఇవావ్లి అనుకుంటునాన్ను, కాని నేను ఎగరలేను. మీరు ననున్ తీసుకెళిళ్ ఆ సముదర్ జలాల దగగ్ర దింపండి, 

నేను నా తముమ్డికి తరప్ణలు ఇసాత్ను" అనాన్డు. 

 

సంపాతి కోరిక మేరకు వారు ఆయనని సముదర్ తీరానికి తీసుకువెళాళ్రు, ఆయన అకక్డ జటాయువుకి తరప్ణలు సమరిప్ంచాడు. 

 

మళిళ్ వెనకిక్ తిరిగొచాచ్క ఆ వానరాలు సంపాతితో "జటాయువు రామకారయ్ంలో సహాయం చేశాడు, నువువ్ కూడా రామకారయ్ంలో ఏమనాన్ సహాయం చెయయ్గలవా. నీకు 

సీతమమ్ జాడ ఏమనాన్ తెలుసా" అని అడిగారు. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

సంపాతి జటాయువులు సురయ్మండలము చుటూట్  తిరిగి రావాలని పర్యతిన్ంచగా, సూరుయ్డి వేడికి తటుట్ కోలేక సొమమ్సిలిల్న జటాయువును 

రకిష్ంచడానికి అడుడ్  పెటిట్న సంపాతి రెకక్లు కాలిపోవుట 



నిరద్గధ్ పకోష్ గృ  అహం గత వీరయ్ః పల్వం గమాః | 

వాఙ్ మా ణ తు రామసయ్ కరిషేయ్ సాహయ్ం ఉతత్మం || 

అపుప్డా సంపాతి "రెకక్లు కాలిపోయాయి నాకు, ఇవావ్ళ ఇలా పడి ఉనాన్ను, ఇంతకనాన్ ఏమి చెయయ్గలను. కాని రామకారాయ్నికి నేను మాటమాతర్ం సహాయం 

చేసాత్ను. సీతమమ్ని రావణుడు ఆకాశ మారగ్ంలో తీసుకెళుతునన్పుప్డు ఆమె ఆభారణాలని కొంగుకి చుటిట్  విడిచిపెటట్డం నేను చూశాను. ఆ రావణాసురుడు 

విశర్వసోబర్హమ్ యొకక్ కుమారుడు, సాకాష్తుత్  కుబేరుడి తముమ్డు. ఆయన లంకా నగరానికి అధినేత. ఈ సము నికి దకిష్ణ దికుక్న 100 యోజనముల అవతల 

లంక ఉంటుంది. ఆ లంకలో ఎకక్డ చూసినా బంగారు స త్ంభములతో నిరిమ్ంపబడడ్  భవనాలు ఉంటాయి. అటువంటి లంకా నగరంలో దీనురాలై,  పచచ్ని పటుట్  పుటట్ం 

కటుట్ కుని, ఏడుసూత్ , చుటూట్  రాకష్స లు ఉండగా సీతమమ్ ఉంది. నాకు ఇవనీన్ ఎలా తెలుసని అడుగుతారేమో, నేను ఇకక్డే కూరుచ్ని సీతమమ్ని చూడగలను. నేను 

దివయ్ దృషిట్తో చూడగలను, మాకు ఆ శకి త్ ఉంది. ఎందుకంటే, భూమి నుండి ఆకాశానికి కొనిన్ అంతరములు ఉనాన్యి. మొదటి అంతరములో తమ కాళళ్ దగగ్ర 

ఉనన్ ధానాయ్నిన్ ఏరుకొని తినే కులింగములు అనే పకుష్లు ఎగురుతాయి. రెండవ అంతరంలో చెటల్  మీద ఉండే ఫలాలని తినే పకుష్లు ఎగురుతాయి. మూడవ 

అంతరంలో భాసములు, ంచములు ఎగురుతాయి. నాలుగవ అంతరంలో డేగలు ఎగురుతాయి. అయిదవ అంతరంలో గర్దద్లు ఎగురుతాయి. ఆరవ అంతరంలో 

హంసలు ఎగురుతాయి. ఏడవ అంతరంలో వినతా పు లమెన వెనతేయులము కాబటిట్   మేము ఎగురుతాము. అందుకని మేము తినే తిండి చేత, సహజంగా 

మేము జనిమ్ంచిన జాతి చేత 100 యోజనముల అవతల ఉనన్ విషయానిన్ కూడా ఇకక్డే ఉండి చూడగల దృషిట్ శకి త్ మా కంటికి ఉంటుంది. 

 

అదుగో దూరంగా లంకా పటట్ణంలో, అశోక వనంలో సీతమమ్ కూరుచ్ని ఉండడం నాకు కనిపిసుత్ ంది. మీలో ఎవరెనా సాహసం చేసి 100 యోజనముల సము నిన్ 

దాటి వెళళ్గలిగిన వాడు ఉంటే, సీతమమ్ యొకక్ దరశ్నం చెయయ్వచుచ్. 

 

 

 

 



తీకష్ణ్ కామాః తు గంధరావ్ః తీకష్ణ్ కోపా భుజంగమాః |  

మృగాణాం తు భయం తీకష్ణ్ం తతః తీకష్ణ్ కుష్ధా వయం || 

గంధరువ్లకి కామం ఎకుక్వ, పాములకి కోపం ఎకుక్వ, మృగాలకి భయం ఎకుక్వ, పకుష్లకి ఆకలి ఎకుక్వ. అందుకని నాకు ఆకలి ఎకుక్వగా ఉండేది, కాని వెళిళ్ 

తిందామంటే నాకు రెకక్లు లేవు. నా కొడు న సుపారుష్ డు రోజూ వెళిళ్ ఆహారం తీసుకోచేచ్వాడు. కాని ఒకనాడు ఆహారం తీసుకురావడానికి వెళిళ్న నా కొడుకు 

ఎంతసేపటికీ వెనకిక్ రాలేదు. కడుపు నకనకలాడుతూ నేను ఎదురుచూసుత్ నాన్ను. ఇంతలో ఒటిట్  చేతులతో నా కొడుకు వచాచ్డు, అది చుసిన నాకు కోపం వచిచ్ నా 

కొడుకుని నిందించాను. అపుప్డు సుపారుష్ డు అనాన్డు 'నానన్గారు! నా దోషంలేదు, నేను పొదుద్ నేన్ వెళిళ్ సముదర్ంలో ఉనన్ మహేందర్గిరి పరవ్తం మీద కూరొచ్ని 

సముదర్ జలాలలోకి చూసుత్ నాన్ను, ఏదనాన్ పెదద్  ణి కనపడగానే తీసుకొని వచిచ్ మీకు పెడదాము అనుకునాన్ను. కాని ఇంతలో ఆకాశంలో, నలల్టి సవ్రూపంతో 

ఉనన్ రాకష్సుడు, మెడలో తెలల్టి ముతాయ్ల హారం వేసుకొని, తెలల్టి బటట్  కటుట్ కొని వెళుతునాన్డు. మేఘం మీద మెరుపు మెరిసేత్ ఎలా ఉంటుందో, అలా ఒక  అతని 

చేతులలో తనున్కుంటుంది. హా రామ, హా ల ణా అని అరుసుత్ ంది. నేను వాడిని చూసి మంచి ఆహారం దొరికింది అనుకునాన్ను. కాని వాడు నా దగగ్రికి వచిచ్ 

నమసక్రించి 'మహానుభావ! నాకు దారి విడిచిపెటట్వయయ్' అనాన్డు. ఎంతటివాడెన అలా బతిమాలుతు సామంతో మాటాల్ డితే, ఇంగిత జాఞ్ నం ఉనన్వాడెవడు 

అటువంటివాడిని దికక్రించకూడదు కదా, అందుకని నేను వాడిని వదిలిపెటేట్శాను. కాని వాడు వెళిళ్పోగానే ఆకాశంలో దేవగణాలు, ఋషిగణాలు నా దగగ్రికి వచిచ్ 

'అదృషట్ వంతుడివిరా బతికిపోయావు, వాడు దురామ్రుగ్ డు, వాడి పేరు రావణాసురుడు. వాడు చాలా బలవంతుడు, వాడికి విశేషమెన వరాలు ఉనాన్యి' అని చెపిప్ 

వెళాళ్రు. 

 

ఈ విషయానిన్ నా కొడుకు చెపప్డం వలన నాకు సీతమమ్ గురించి తెలిసింది. సీతమమ్ని రావణాసురుడే అపహరించి లంకకి తీసుకువెళాళ్డు. 

 

 

 

 



 

 

 

  

సంపాతి తన కుమారుడెన సుపారుశ్ డిని సూరాయ్సత్మయం అయినా 

కూడ ఆహారము తేలేదేమని కోపగించుట 

మహేందర్ పరవ్తముపె అహారము కొరకు వెతుకుతునన్ సుపారుశ్ డు 

సీతమమ్ని ఎతుత్ కుపోతునన్ రావణాసురుడిన్ చూచుట 

 

 

 



నేను వింధయ్ పరవ్త శిఖరం మీద రెకక్లు కాలిపోయి పడినపుప్డు 6 రోజుల పాటు స హ లేకుండా ఉనాన్ను. 6 రోజుల తరువాత తెలివొచిచ్ంది. నా తముమ్డు ఎటో 

ఎగిరిపోయాడు, నాకేమో రెకక్లు కాలిపోయాయి, అందుకని ఆ పరవ్తం మీద నుండి కిందకి దూకి మరణిదాద్ ము అనుకునాన్ను, కాని ఇంతలో ఒక ఆలోచన 

వచిచ్ంది. మా ఇదద్రికీ రెకక్లు ఉనన్ రోజులోల్  నేను నా తముమ్డు కామరూపులము కాబటిట్  మనుషయ్ రూపానిన్ పొందేవాళళ్ము. అకక్డ ఉండేటటువంటి నిశాకర 

మహరిష్ పాదములకు నమసాక్రం చేసుత్ ండేవాళళ్ము. అందుకని ఒకక్సారి ఆ మహరిష్ పాదాలకి నమసక్రించి ణాలు విడిచిపెడదాము అనుకొని మెలల్గా దేకుతూ ఆ 

మహరిష్ ఉండే ఆశర్మానికి వచాచ్ను. అపుప్డా మహరిష్ సాన్నం చేసి వెళుతుంటే ఎలా ఉందంటే, అభిషేకం చెయయ్బడడ్  బర్హమ్గారు వెళుతునన్టుట్  ఉనాన్రు. బర్హమ్గారి 

చుటూట్  ణులనీన్ ఎలా చేరుతాయో, అలా నిశాకర మహరిష్ సాన్నం చేసి వెళుతుంటే ఆయన చుటూట్  ఎలుగుబంటుల్ , పులులు, సింహాలు, పాములు చేరి ఉనాన్యి. 

ఆయన లోపలికి వెళళ్గానే ఆ మృగాలనీన్ వెళిళ్పోయాయి. తరువాత ఆయన బయటకి వచిచ్ ననున్ చూసి 'నినున్ చాలాకాలం నుండి చూసుత్ నాన్ను, నువువ్, నీ 

తముమ్డు వచిచ్ నాకు నమసాక్రం చేసేవారు కదా. నువువ్ రెకక్లు కాలిపోయి ఇలా ఉనాన్వేంటి' అని అడిగారు. అపుప్డు నేను జరిగిన కథంతా చెపాప్ను. 

అపుప్డాయన అనాన్రు 'సంపాతి! బెంగ పెటుట్ కోకు, భవిషయ్తుత్ లో నీ వలన ఒక మహతాక్రయ్ం జరగవలసి ఉంది. నువువ్ కొంతకాలానికి సీతాపహరణానిన్ చూసాత్వు. ఈ 

సీతమమ్ని అనేవ్షిసూత్  వానరులు వసాత్రు. వాళళ్కి నువువ్ మాట సాయం చెయియ్. నేను నీకు అభయం ఇసుత్ నాన్ను, అలా చేసేత్ నీ కాలిపోయిన రెకక్లు మళిళ్ వసాత్యి. 

నాకు కూడా రామల ణులను చూడాలని ఉంది, కాని అంతకాలం ఈ శరీరంలో ఉండాలని నాకు లేదు, ఈ శరీరానిన్ విడిచిపెటేట్దాద్ ము అనుకుంటునాన్ను. నువువ్ 

మాతర్ం ఈ కొండమీదే వేచి ఉండు.  

 

నీకు ఇంకొక విషయం చెబుతాను, సీతమమ్ని అపహరించిన తరువాత ఆమెని వశం చేసుకుందామని రావణాసురుడు తన అంతఃపురం చూపిసాత్డు, దివయ్మెన 

భోజనము పెడతాడు. కాని ఆ తలిల్ కనెన్తిత్ కూడా చూడదు, ఒకక్ మెతుకు ముటట్దు. ఆ తలిల్కోసం దేవేం డు పర్తి రోజూ దేవతలు కూడా చూడనటువంటి దివయ్మెన 

పాయసానిన్ పంపిసాత్డు. కాని సీతమమ్ ఆ పాయసానిన్ తినదు. ఆమె, పెన ఉనన్ పాయసానిన్ తీసి ఈ భూమండలంలో ఎకక్డెనా సరే రామల ణులు బతికుంటే, ఈ 

పాయసం వారికి చెందుగాక, ఒకవేళ రామల ణులు శరీరాలని విడిచిపెటిట్  ఉంటే, ఉరధ్లోకములలో ఉనన్వాళళ్కి ఈ పాయసం చెందుగాక, అని భూమి మీద పెన 

ఉనన్ పాయసానిన్ పెడుతుంది. ఆ సీతమమ్ తినన్ అనన్ం రావణుడు పెటిట్నది కాదు. ఈ విషయానిన్ ఆ వానరులు వచాచ్క వాళళ్కి చెపుప్' అని ఆనాడు నిశాకర 

మహరిష్ నాకు చెపాప్రు. అందుకని కొనిన్ వేల సంవతస్రముల నుండి ఇలా బతికి ఉనాన్ను.  



 

సంపాతి, రెకక్లు కాలిపోవడంతో, నిశాకర మహరిష్ పాదములకు 

నమసక్రించి ణములు విదిచి పెడదామని ఆలోచించుట 

'సంపాతి! బెంగ పెటుట్ కోకు, భవిషయ్తుత్ లో నీ వలన ఒక మహతాక్రయ్ం జరగవలసి ఉంది. 

నువువ్ కొంతకాలానికి సీతాపహరణానిన్ చూసాత్వు. ఈ సీతమమ్ని అనేవ్షిసూత్  వానరులు 

వసాత్రు. వాళళ్కి నువువ్ మాట సాయం చెయియ్. నేను నీకు అభయం ఇసుత్ నాన్ను, అలా 

చేసేత్ నీ కాలిపోయిన రెకక్లు మళిళ్ వసాత్యని పలుకుట



తసయ్ తు ఏవం వాణసయ్ సంహతెఃౖ వానరెఃౖ సహ || 

ఉతేప్తతుః తదా పకౌష్ సమకష్ం వన చారిణాం || 

సంపాతి ఈ మాటలని వానరాలకి చెపప్గానే కాలిపోయిన ఆయన రెకక్లు మళీళ్ పుటాట్ యి. అపుప్డాయన తన ఎరర్టి రెకక్లని అటూ ఇటూ ఊపి చూసుకునాన్డు. 

ఆనందంతో ఆ సంపాతి ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాడు. 

 

ఇంక అకక్డునన్ వానరాలకి ఇది చూడగానే చాలా సంతోషంవేసింది. సము నిన్ దాటుదామని వాళళ్ందరూ కలిసి సముదర్ం యొకక్ ఉతత్ర తీరానికి చేరుకునాన్రు. 

అపుప్డు వారు అనుకునాన్రు "ఈ 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి ఆవలి ఒడుడ్ కి వెళళ్గలిగినవాడు ఎవడు. మిగిలిన వానర జాతికి ఎవడు ణపర్దానము 

చెయయ్గలిగినవాడు. ఈ సముదర్ం దగగ్ర నిలబడిపోయిన వానరాలు సంతోషంగా తిరిగి వెళిళ్ తమ భారాయ్పిలల్లని చూసేటటుట్  చెయయ్గలిగినవాడు ఎవడు. ఎవరివలన 

ఈ కారయ్ం జరుగుతుంది, ఎవరు అంతటి సమరుధ్ డు" అని అడిగారు.   

 

అపుప్డు శరభుడు లేచి, నేను 30 యోజనములు వెళతాను అనాన్డు, అలాగే ఋషభుడు 40 యోజనములు వెళతాను అనాన్డు, గంధమాదనుడు 50, మెందుడు 60, 

దివ్విదుడు 70, సుషేణుడు 80. అపుప్డు జాంబవంతుడు లేచి అనాన్డు "నేను యవవ్నంలో ఉనన్పుప్డు చాలా బలంగా ఉండేవాడిని. పరమేశవ్రుడు 

వికర్మావతారంతో (వామన) పెరిగిపోతుంటే నేను ఆయనకి 21 సారుల్  పర్దకిష్ణ చేశాను. కాని ఇపుప్డు నేను ముసలివాడిని అయిపోయాను, నేను ఇపుప్డు 90 

యోజనాలు ఎగరగలను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు అంగదుడు అనాన్డు " నేను 100 యోజనాలు వెళళ్గలను, కాని తిరిగి మళిళ్ ఈ 100 యోజనాలు రాలేను" అనాన్డు. 

  
 

 

 



 

 

 
 

ఒకక్ మాసము గడువుతో బయలుదేరి 4 నెలల పాటు సవ్యంపర్భ బిలములో ఉండి బయటికి వచిచ్, తిరిగి వెళితే సు వునిచే మరణ దండణ 

భయముతో అకక్డే యోపవేశము చేసి మరణించడానికి సిదధ్మెన వానరములకు సంపాతి అనే పకిష్ 100 యోజనాల ఆవల ఉనన్ లంకా 

నగరములో బందింపబడి ఉనన్ సీతమమ్ జాడ తెలుపుట 

 

 



 
 

రామ కారయ్మునకు కేవలము మాట సహాయము చేసిన సంపాతి కాలిపోయిన రెకక్లు మళీళ్ పొంది ఎగిరిపోవుట 



అపుప్డు జాంబవంతుడు "అయోయ్, అది మహా పాపం. పర్భువు వెళిళ్ పని చేసుత్ ంటే, ఆయనని సేవించేవారు హాయిగా కూరుచ్ంటే అది చాలా అసహయ్ంగా ఉంటుంది. 

నువువ్ వెళళ్కూడదు, నువువ్ మాకు పనిని పురమాయించాలి. ఎవరిని పంపాలో నాకు తెలుసు, వాడిని నేను పంపిసాత్ను, మీరందరూ చూడండి" అని ఒకక్డిగా 

కూరుచ్నన్ హనుమంతుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "ఏమయాయ్ హనుమా! ఏమి తెలియని వాడిలా ఇలా కూరుచ్నాన్వు. ఒకానొకపుప్డు అపస్రసలలో షుట్ రాలైన పుంజికసథ్ల 

అనబడే ఒక అపస్రస శాపవశం చేత కుంజరుడు అనే వానరానికి కుమారె త్గా జనిమ్ంచింది. ఆమెకి అంజనా అని పేరు పెటాట్ రు. ఆమె నీ తం  అయిన కేసరి యొకక్ 

భారయ్. నీ తలిల్ కామరూపి అవడంచేత ఒకనాడు మనుషయ్ రూపం దాలిచ్ ఒక పరవ్త శిఖరం మీద నిలబడింది. వాయువు ఆమెని చూసి మోహించి, తన దీర ఘ్మెన 

బాహువుల చేత గటిట్గా కౌగలించుకునాన్డు. అపుప్డా తలిల్ 'ఎవడురా దురామ్రుగ్ డు నా పాతివర్తాయ్నిన్ చెరప చూసుత్ నన్వాడు' అని పలికింది. అపుప్డా వాయువు 

అనాన్డు 'అమామ్! బర్హమ్గారు మా తేజసుస్లని వానర లయందు పర్వేశపెటిట్  వానరాలని సృషిట్ ంచామనాన్రు. అందుకని నీ పాతివర్తాయ్నికి భంగం కలగకుండా గొపప్ 

పరాకర్మము ఉనన్వాడు, బుదిధ్మంతుడు, నాతో సమానంగా దూకగలిగినవాడు, ఎగరగలిగినవాడెన పు డు కేవలం నినున్ నేను మానసికముగా చూసినంత 

మా న నీ కడుపుయందు జనిమ్ంచనునాన్డు' అనాన్డు. ఆ కారణం చేత నువువ్ జనిమ్ంచావు. 

 

నువువ్ పుటట్గానే ఆకాశంలో ఉనన్ సూరుయ్డిని చూసి తినే ఫలం అనుకొని ఆయనని పటుట్ కోబోయావు. సూరయ్ పధానికి అడుడ్  వసుత్ నాన్వని కోపమొచిచ్ ఇం డు 

వ యుధం పెటిట్  కొడితే, నీ ఎడమ దవడ చొటట్పడి కింద పడాడ్ వు. సొటట్పడడ్  హనుములు కలిగినవాడివి కనుక నినున్ హనుమ అని పిలిచారు. నువువ్ అలా 

పడిపోవడం చేత నీ తం  అయిన వాయుదేవుడికి కోపం వచిచ్ భూమిమీద వీచడం మానేశాడు. అపుప్డు బర్హమ్గారు పరుగు పరుగున వచిచ్, గాలి వీచకపోతే సృషిట్  

ఆగిపోతుందని "హనుమా! ఏ అసత్ర్ము చేత, ఏ శసత్ర్ము చేత నినున్ ఎవరూ బంధించలేరు" అని వరం ఇచాచ్రు. అలాగే ఇం డు నీకు సవ్చఛ్ంద మరణ వరం 

ఇచాచ్డు. నీ అంత నువువ్ సంకలప్ం చేసి శరీరానిన్ విడిచిపెటాట్ లి కాని, నినున్ పడగొటట్ గలిగే పురుషుడు ఈ బర్హామ్ండంలో ఎకక్డా ఉండడు. నేను ఎనోన్ సందరాభ్లలో 

సముదర్ంలో ఉనన్ పాములిన్ గరుగమ్ంతుడు తనున్కుపోతుండగా చూశాను. నీ తం  అయిన వాయుదేవుడు పర్భంజనుడె వీసేత్ పెదద్  పెదద్  చెటల్  యొకక్ కొమమ్లని 

విరిచేసాత్డు. అటువంటి శకి త్మంతుడెన వాయుదేవుడి కుమారుడవెన నీకు ఆ గమన శకి త్ ఉంది, గరుగమ్ంతుడికి ఆ గమన శకి త్ ఉంది. ఇవావ్ళ కొనిన్ కోటల్  వానరముల 

భవిత, సౌభాగయ్ము, ణములు నీ చేతులలో ఉనాన్యి. నీ వీరయ్మును, తేజసుస్ను, పరాకర్మమును ఒకక్సారి పుంజుకో. 100 యోజనముల సము నిన్ అవలీలగా 

దాటి సీతమమ్ జాడ కనిపెటిట్  ఇకక్డికి రా. హనుమా! నీ శకి త్ని చూపించు" అని జాంబవంతుడు అనాన్డు. 



  

దకిష్ణ సముదర్ము చేరిన వానరములు 100 యోజనముల సము నిన్ 

ఎవవ్రు దాటగలరని దిగులు చెందుట 

సావ్మి హనుమను ఉతేత్జితులను చేసుత్ నన్ జాంబవంతుడు 



జాంబవంతుడి మాటలు వినన్ హనుమంతుడు మేరు పరవ్తం పెరిగినటుట్  తన శరీరానిన్ పెంచేశాడు. గుహలో నుండి సింహం ఆవలిసూత్  బయటకి వసుత్ ంటే దానిని 

చూసిన ణులు భయంతో ఎలా నిలబడిపోతాయో, అలా అపప్టివరకూ తమతో తిరిగిన హనుమంతుడు అటువంటి సవ్రూపానిన్ పొంది, ఒకక్సారి ఆవలించి, 

బాహువులని పెకి ఎతిత్ ఒకక్సారి విదిలిచ్ భూమి మీద కొటేట్సరికి వానరములనీన్ భయపడిపోతూ, మహా విషుణ్ వు దరశ్నం అయితే ఎలా నిలబడతారో అలా 

హనుమంతుడిని చూసి అంజలి ఘటించి నిలబడిపోయారు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు అకక్డ ఉనన్ వృదుధ్ లైన వానరాలకి నమసక్రించి "నా తం  వాయుదేవుడు, ఆయన అగిన్దేవుడి యొకక్ సఖుడు. వాయుదేవుడు 

ఎటువంటి గమనంతో వెళతాడో నేను అటువంటి గమనంతో వెళతాను. నేను వెళుతునన్పుప్డు నాకు అడొడ్చిచ్న ఏ ణినెనా నా వకష్సథ్లంతో గుదిద్  చంపేసాత్ను. 

పరవ్తాలని చూరణ్ం చేసాత్ను, సము లిన్ కలయ తిపుప్తాను. నా బాహువుల శకి త్ చేత ఈ సము నిన్ తిరగ తోడుతాను. 100 యోజనములే కాదు 10,000 

యోజనములైనా సరే కొనిన్ వేల మారుల్  అటువెపు నుండి ఇటువెపుకి వెళతాను. సూరుయ్డు ఉదయిసుత్ ండగా భూమి నుండి ఆకాశంలోకి వెళతాను, సూరుయ్డి 

సమీపంలో నిలబడి నమసాక్రం చేసాత్ను. సూరుయ్డు అసత్మించడానికి పశిచ్మ దికుక్కి వెళుతుంటే ఆయన దగగ్రికి వెళిళ్ మళీళ్ నమసక్రించి వసాత్ను. గరుగమ్ంతుడు 

సముదర్ం మీద తిరుగుతుండగా ఆయనకి కొనిన్ వేలసారుల్  పర్దకిష్ణం చేసాత్ను. ఇకక్డ నుండి లేచి దకిష్ణ దికుక్న ఉనన్ సము నిన్ ముటుట్ కుంటాను. 

రావణాసురుడిని కొటిట్  చంపేసాత్ను, లేదా లంకని ఫెలల్ఘించి చేతితో పటిట్  సము నికి ఈవలి ఒడుడ్ కి తీసుకువచిచ్ రాముడి పాదాల దగగ్ర పడేసాత్ను. ఇక నా 

పరాకర్మము ముందు నిలబడగలిగినవాడు లేడు. బర్హమ్గారు, దేవేం డు చెరొక ఆసనం మీద కురూచ్ని మధయ్ ఆసనంలో అమృతానిన్ పెడితే, ఇదద్రి మధయ్లోకి వెళిళ్, 

చెరొక చేతితో ఇదద్రినీ అడడ్గించి అమృతానిన్ తీసుకురాగలను. ఈ భూమి ననున్ తటుట్ కోలేకపోతుంది, అందుకని మహేందర్గిరి పరవ్తం మీద నుండి 

బయలుదేరతాను" అనాన్డు. 

 

అలా హనుమంతుడు ఆ మహేందర్గిరి పరవ్తానిన్ ఎకుక్తుంటే, అకక్డునన్ గంధరువ్లు, విదాయ్ధరులు ఎగిరి పారిపోయారు. అనిల కుమారుడి పద ఘటట్నకి ఆ 

పరవ్తం కంపించిపోయింది, చెటుల్  నేలరాలిపోయాయి, మృగములనీన్ దికుక్లు పటిట్  పారిపోయాయి.  

 



 

జాంబవంతుని మాటలతో ఉతేత్జితులై యోగిపుంగవుడెన సావ్మి హనుమ మానసికముగా లంకా నగరమునకు చేరినవారె ౖమహేందర్గిరి 

పరవ్తమునుండి విడిచిపెటట్బడిన రామ బాణము వలె 100 యోజనముల సము నిన్దాటడానికి సిదధ్మవుట 



 
 

హనుమ మహేందర్గిరి పరవ్తమునుండి విడిచిపెటట్బడిన రామ బాణము వలె 100 యోజనముల సము నిన్దాటడానికి సిదధ్మవుట 



హనుమంతుడిని చూసిన వానరాలు "మహానుభావ! ఋషుల యొకక్ ఆశీరవ్చనము చేత, గురువుల యొకక్ ఆశీరవ్చనము చేత, దేవతల యొకక్ పర్భావము చేత ఏ 

విధమెన పర్తిబంధకము లేకుండా 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి సీతమమ్ జాడ కనిపెటిట్  తిరిగి నువువ్ ఎపుప్డు వసాత్ వ అని ఒంటి పాదం మీద నిలబడి 

ఉంటాము. ఇనిన్ కోటల్  వానరాలకి ణము పెటిట్న వాడిగా కీరి త్ గడించెదవుగాక. నీకోసం పుణయ్ కరమ్లను చేసూత్  ఇకక్డ నిలబడి ఉంటాము" అనాన్రు. 

 

హనుమంతుడు మానసిక ఉతాస్హమును పొంది లంకా పటట్ణానిన్ మనసుస్తో చేరిపోయి ఉనాన్డు. 

 

  
  



 



సుందరకాండ 

 

సుందరే సుందరో రామ: సుందరే సుందరీ కథ: 

సుందరే సుందరీ సీత సుందరే సుందరం వనం 

సుందరే సుందరం కావయ్ం సుందరే సుందరం కపి: 

సుందరే సుందరం మంతర్ం సుందరే కిం న సుందరం? 

పెదద్లైనవారు సుందరకాండ గురించి ఈ మాట అనాన్రు, ఇది వాలీమ్కి మహరిష్ రచించిన శోల్ కం కాదు.  

 

రాముడు సుందరాతి సుందరుడు, సీతమమ్ గురించి చెపప్నవసరం లేదు, ఆతమ్ దరశ్నం చేసిన యోగి సవ్రూపుడెన సౌందరయ్రాశి హనుమంతుడు, ఆ అశోకవనము 

అంతా సౌందరయ్ము, లంకా పటట్ణం సౌందరయ్ము, మంతర్ము సౌందరయ్ం. మరి ఈ సుందరకాండలో సుందరం కానిది ఏముంది?  

 

సుందరకాండ తత్ తో రంభమయియ్ తత్ తో ముగుసుత్ ంది. తత్ అంటే పరబర్హమ్ము. సుందరకాండని ఉపాసనకాండ అంటారు. పరబర్హామ్నిన్ ఎలా ఉపాసన 

చెయాయ్లో ఈ కాండ మనకి నేరిప్సుత్ ంది.  

 

 

 

 

 

 



తతొ రావణనీతాయాహ్ సీతాయాహ్ శ కరష్నహ్ | 

ఇయెషహ్  పదమనెవ్షుహ్ ట్ం చారణాచరితె పథి || 

రావణుడి చేత అపహరింపబడడ్  సీతమమ్ తలిల్ యొకక్ జాడని కనిపెటట్డం కోసం చారణులు (భూమికి దగగ్రగా ఉండి, సరవ్కాలములయందు సుభవార త్లను చెపేప్ 

దేవతా సవ్రూపులు) వెళేళ్ మారగ్ంలో వెళళ్డం కోసం హనుమ సంకలిప్ంచాడు. ఎవవ్రూ చెయయ్ని పనిని చేయుటకు వెళుతునన్ హనుమంతుడు ఆ పరవ్తం మీద ఒక 

గొపప్ ఎదుద్  నిలబడినటుట్  నిలబడి ఉనాన్డు. వెఢూరయ్ములలా మెరుసుత్ నన్ ఆ పరవ్త శిఖరం మీద ఉనన్ పచచ్గడిడ్ని తొకుక్తూ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు. 

అపుప్డాయన బయలుదేరేముందు సూరుయ్డికి, ఇం డికి, వాయుదేవుడికి, బర్హమ్గారికి, సమసత్ భూతములకు నమసాక్రం చేసి పర్యాణానికి సనన్ధుడు 

అవుతునాన్డు. ఆ మహేందర్గిరి పరవ్తం మీద నిలబడి దకిష్ణ దికుక్ వంక ఏకాగర్తతో చూసి గటిట్గా తన పాదాలతో మహేందర్గిరి పరవ్త శిఖరాలని తొకాక్డు. 

అపుప్డు ఆ చెటల్  మీద ఉనన్ పువువ్లనీన్ రాలిపోయి ఆయన మీద పడిపోయాయి. ఆ పరవ్తం మీద ఉనన్ గుహలు నొకుక్కుపోయాయి. 

  
హనుమంతుడు తన పాదములతో ఇంకా గటిట్ గ ఆ పరవ్తానిన్ తొకాక్రు. అపుప్డు ఎనాన్ళళ్నుంచో ఆ పరవ్తం మీద కలుగులలో ఉనన్ పాములు కలుగు 

నొకుక్కుపోతుందని బయటకి వచేచ్లోపే, ఆ కలుగు నొకుక్కుపోయింది. అపుప్డు కొంత భాగం బయట, కొంత భాగం లోపల ఉండిపోయింది. అపుప్డా పాములు ఆ 

బాధని తటుట్ కోలేక అకక్డునన్ శిలలకి కాటుల్  వేశాయి. అపుప్డు ఆ విషంలోనుండి పుటిట్న అగిన్ ఆ మహేందర్ పరవ్త శిఖరాలని కాలిచ్వేసింది. అపప్టిదాకా ఆ పరవ్త 

శిఖరం మీద తమ భారయ్లతో ఉనన్టువంటి గంధరువ్లు ఒకక్సారి లేచి ఆధారము లేని ఆకాశంలోకి వెళిళ్ నిలబడాడ్ రు. వారు హనుమంతుడిని చూసి 

ఆశచ్రయ్పోయారు. 

ఎషహ్  పరవ్తసంకాషొ హనూమాన్ మారుతాతమ్జహ్ | 

తితీరష్ తి మహావెగహ్ సముదర్ం మకరాలయం || 

అకక్డికి దేవతలు, మహరుష్ లు మొదలైనవారు వచిచ్ ఆకాశం అంతా నిండిపోయారు. అపుప్డు వారు అనుకునాన్రు "ఏమి ఆశచ్రయ్ం రా, పరవ్త సవ్రూపమెన శరీరం 

ఉనన్ హనుమంతుడు ఇవావ్ళ ఈ సము నిన్ దాటి వెళళ్డానికి సిదధ్పడుతునాన్డు" అని అనుకుంటూ హనుమంతుడిని ఆశీరవ్దించారు. 

 



 

 
 

సావ్మి హనుమ బలానిన్ పుంజుకొని ఒకక్సారిగా గాలిలోకి లేవగానే అనేక వృకాష్లు కదలిపోవుట 



 
 

ఎరర్టి నోరుతో సూరయ్మండలం వెలిగిపోతునన్టుట్  ఆయన ముఖం వెలిగిపోతుంది. ఆయన తొడల వేగానికి సము నిన్ చాప చుటిట్నటుట్  చుటిట్  పెకి ఎతేత్సాడు. 



అపుప్డు హనుమంతుడు తన తోకని ఒకసారి పెకి ఎతిత్ అటూ ఇటూ ఊపి, ఊపిరిని తీసి తన వకష్సథ్లంలో నిలబెటిట్ , గటిట్గా తన పాదాలతో ఆ పరవ్తానిన్ తొకిక్, 

తొడలని విశాలంగా పకక్కు పెటిట్ , ఒకసారి అకక్డునన్ వానరాల వంక చూసి "రాముడి కోదండం నుండి విడువబడడ్  బాణంలా నేను లంకా పటట్ణం చేరుకుంటాను, 

అకక్డ సీతమమ్ దరశ్నం అయితే సరే, లేకపోతే అకక్డినుండి సవ్రగ్లోకానికి వెళిళ్ సీతమమ్ని వెతుకుతాను. ఒకవేళ సీతమమ్ నాకు సవ్రగ్లోకములో కనపడకపోతే, అదే 

వేగంతో లంకకి తిరిగొచిచ్ రావణుడిని బంధించి రాముడి పాదాలకి సమరిప్సాత్ను" అని పర్తిజఞ్ చేసి, తన పాదాలని పెకెతిత్ ఆ పరవ్తం మీదనుండి బయలుదేరాడు. 

 

హనుమంతుడు అలా వేగంగా పెకి లేచేసరికి, కొనిన్ వేల సంవతస్రాలనుండి ఆ పరవ్తం మీద పాతుకుపోయిన మహా వృకాష్లు వేళళ్తో సహా ఆయనతో పాటు పెకి 

లేచిపోయాయి. ఆకాశంలో వెళుతునన్ హనుమంతుడి మీద ఆ చెటుల్  పుషాప్లని కురిపించాయి. తేలికయిన చెటుల్  చాలా దూరం వెళాళ్యి, బరువెన చెటుల్  

ముందుగానే పడిపోయాయి. అలా వెళుతునన్ హనుమంతుడిని చూసినవారికి "ఈయన ఆకాశానిన్ తాగుతునాన్డ, సము నిన్ తాగుతునాన్డ?" అని అనుమానం 

వచిచ్ంది. పసుపుపచచ్ని కళళ్తో హనుమంతుడు మెరిసిపోతునాన్డు. ఎరర్టి నోరుతో సూరయ్మండలం వెలిగిపోతునన్టుట్  ఆయన ముఖం వెలిగిపోతుంది. ఆయన 

తొడల వేగానికి సము నిన్ చాప చుటిట్నటుట్  చుటిట్  పెకి ఎతేత్సాడు. అపుప్డు ఆ నీళళ్లోల్  ఉనన్ తిమింగలాలు, తాబేళుల్ , చేపలు, రాకష్సులు పెకి కనపడాడ్ రు. 

హనుమంతుడు ఒకొక్కక్సారి మేఘాలలోకి వెళిళ్పోయి మళిళ్ బయటకి వసూత్  ముందుకి వెళుతునాన్డు. 

  
హనుమంతుడు అంత వేగంతో వెళుతుంటే కిందనుండి సాగరుడు చూసి "సాగరములు ఏరప్డడానికి ఇకాష్వ్కు వంశంలో పుటిట్న సగర చకర్వరి త్ కారణం కనుక, 

అటువంటి ఇకాష్వ్కు వంశంలో పుటిట్న రాముడి కారయ్ం కోసం హనుమంతుడు సాగరం మీద నుండి వెళుతునాన్డు కనుక, ఆయనకి ఆతిధయ్ం ఇవవ్డం మన ధరమ్ం" 

అని అనుకొని తనలో ఉనన్ మెనాక పరవ్తం వంక చూసి "నినున్ దేవేం డు ఇకక్డ ఎందుకు వదిలేశాడో తెలుసా? పాతాళ లోకములో ఉనన్ రాకష్సులు అపుప్డపుప్డు 

సముదర్మారగ్ం నుండి భూమి మీదకి వచేచ్వారు. వారు అలా రాకుండా ఉండడానికి పాతాళానికి ఉనన్ పెదద్  రం నికి నువువ్ అడడ్ంగా పడాడ్ వు. ఇక కింద వారు 

పెకిరారు అని ఇం డు నినున్ వదిలేశాడు. కాని నీకు ఉనన్ శకి త్ వలన నువువ్ పెకి, కిందకి, పకక్లకి పెరగగలవు. అందుకని నువువ్ హనుమంతుడికి ఆతిధయ్ం 

ఇవవ్డం కోసమని ఒకసారి పెకి లే, ఆయన నీ శిఖరాల మీద దిగుతాడు" అనాన్డు. 

  
 



  
 

సావ్మి హనుమ లంకకు పర్యానము 



 

అకాశ మారగ్మున అమిత వేగముతో వెళిళ్పోతునన్ హనుమను చూచి 

సాగరుడు మెనాక పరవ్తముతో పెకి వచిచ్ సావ్మి హనుమకు 

ఆతిధయ్ము ఇవవ్వలసినదిగా కోరుట 

కృతయుగములో పరవ్తములు రెకక్లు కలిగి ఎగిరిపోతుండటముతో 

జీవకోటి బాదింపబడుట వలన ఇం డు వాటి రెకక్లను 

సంహరించుట 



  
అపుప్డు ఆ మెనాక పరవ్త శిఖరాలు సముదర్ము నుండి పెకి వచాచ్యి. బయటకి వచిచ్న ఆ బంగారు శిఖరముల మీద సూరయ్కాంతి పడగానే, ఆకాశం అంతా 

ఎరర్టి రంగు చేత కపప్బడింది. ఆ శిఖరాలని చూసిన హనుమంతుడు "ఓహో, ఇపప్టివరకూ ఈ శిఖరాలు కనపడలేదు. ఇపుప్డే సముదర్ం నుండి ఈ బంగారు 

శిఖరాలు పెకి వసుత్ నాన్యి. ఎవరో నా గమనానిన్ నిరోధించడానికి అడుడ్ వసుత్ నాన్రు" అని అనుకొని, తన వకష్ సథ్లంతో ఆ శిఖరాలని ఒకక్సారి కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి 

శిఖరాలు చూరణ్మయియ్ కింద పడిపోయాయి. 

 

అపుప్డు మెనాకుడు మనుషయ్ రూపానిన్ పొంది తన శిఖరముల మీదనే నిలబడి "అయాయ్! మామూలువాడే అతిధిగా వసేత్ విడిచిపెటట్ము, మరి నువువ్ మాకు 

పర్తేయ్కమెన ఉపకారం చేసిన విశిషట్మెన అతిధివి. ఉపకారం చేసినవాడికి పర్తుయ్పకారం చెయయ్డం అనేది చెయయ్వలసిన పని. ఇకాష్వ్కు వంశంలోని వారి వలన 

సముదర్ము ఉపకారం పొందింది, నీ తం  వాయుదేవుడి వలన మేము ఉపకారము పొందాము. (కృత యుగంలో పరవ్తాలకి రెకక్లు ఉండేవి. అవి ఎకక్డికి 

కావాలంటే అకక్డికి ఎగిరి వెళిళ్పోయేవి. ఆ పరవ్తాలు అలా ఎగిరి వెళిళ్పోతుంటే ఋషులు, జనాలు బెంగపెటుట్ కునాన్రు. అపుప్డు ఇం డు తన వ యుధంతో 

అనిన్ పరవ్తాల రెకక్లని నరికేశాడు. ఇం డు ఈ మెనాకుడి రెకక్లని కూడా నరకబోతుంటే, మెనాకుడి మి డెన వాయుదేవుడు ఆ పరవ్తానిన్ తీసుకెళిళ్ సముదర్ంలో 

పారేశాడు. 'పోనిలే సముదర్ంలో పడితే పడాడ్ డు కాని, రాకష్సులు బయటకి వచేచ్ దావ్రానికి అడడ్ంగా పడాడ్ డు' అని ఇం డు ఆ మెనాకుడిని వదిలేశాడు). అందుకని 

నువువ్ ఒకసారి నా పరవ్త శిఖరముల మీద కూరొచ్ని కాసత్ తేనె తాగి, పళుళ్ తిని వి ంతి తీసుకొని మళీళ్ హాయిగా వెళిళ్పో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు ఒకక్సారి ఆ మెనాకుడిని చేతితో ముటుట్ కుని "నేను చాలా తి పొందాను, నువువ్ నాకు ఆతిధయ్ం ఇచిచ్నటెట్ , నేను పొందినటెట్ , నా మీద కోపం 

తెచుచ్కోకు. ఎందుకంటే నేను చెయయ్వలసిన చాలా ముఖయ్మెన పని ఒకటి ఉంది. సూరాయ్సత్మం అవవ్కుండా నేను వెళిళ్పోవాలి. నేను పర్తిజఞ్ చేసి బయలుదేరాను, 

మధయ్లో ఎకక్డా ఆగకూడదు" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. 

 

బయటకి వచిచ్న మెనాకుడిని ఇం డు చూసి "ఓహో! ఇనాన్ళళ్కి నువువ్ పాతాళం నుండి బయటకి వచాచ్వు కదా" అనాన్డు. 

 



 

 

 

 

 

సముదర్ము నుండి బంగారు పరవ్తము పెకి రావడమేమి 

విచితర్మని, సంశయించి అడుడ్ వచిచ్న పరవ్త శిఖరములను  

తన వకష్సథ్లముతో పిండి చేసిన సావ్మి హనుమ 

అంతట మెనాకుడు మనుషయ్రూపము దాలిచ్ హనుమకు నమసక్రించి 

ఆతిధయ్ము సీవ్కరించమని రిథ్ంచగా, ఒకక్సారి మెనాకుని చేతిని స శించి 

రామకారయ్మున  సాగిపోవుట 



అపుప్డు మెనాకుడు "ఈ ఇం డు నా రెకక్లని తరిగేసేత్ తరిగేశాడు. ఉపకారం చేసినవారికి పర్తుయ్పకారం చెయయ్కుండా ఈ సముదర్ంలో ఎంతకాలం పడి ఉండను" 

అనుకునాన్డు. 

  
అపుప్డు ఇం డు అనాన్డు "నాయనా మెనాక! ధెరయ్ంగా హనుమకి సహాయం చెయయ్డం కోసం బయటకి వచాచ్వు. రామకారయ్ం కోసం వెళుతునన్వాడికి ఆతిధయ్ం 

ఇవవ్డం కోసం బయటకి వచాచ్వు కనుక నీ రెకక్లు కొయయ్ను" అని అభయమిచాచ్డు. 

 

అపుప్డు దేవతలు నాగమాత అయిన సురసతో (సురస దకుష్ని కుమారె త్) "చూశావ తలిల్ , హనుమ వచేచ్సుత్ నాన్డు. నువువ్ ఒక పెదద్  రాకష్సి వేషంలో వెళిళ్ అడడ్ంగా 

నిలబడి, మింగేసాత్ నని భయపెటిట్ , ఆయన సామరాధ్ య్నిన్ పరీకష్ చెయియ్" అనాన్రు. 

  
అపుప్డు సురస ఒక భయంకరమెన రూపానిన్ పొంది, సముదర్ం నుండి బయటకి వచిచ్ హనుమంతుడితో "నినున్ దేవతలు నాకు ఆహారంగా ఇచాచ్రు. నేను నినున్ 

తింటాను, కనుక నువువ్ నా నూటోల్ కి దూరు" అని పలికింది. 

  
అపుప్డు హనుమంతుడు సంతోషంగా రామ కథని సురసకి చెపిప్ "నేను సీతమమ్ జాడ కనిపెటట్డం కోసమని వెళుతునాన్ను. ఒకసారి సీతమమ్ జాడ కనిపెటిట్ , వెనకిక్ 

వెళిళ్ రాముడికి ఆ విషయానిన్ చెపిప్ నీ నోటోల్ కి పర్వేశిసాత్ను. కాని పర్సుత్ తానికి ననున్ వదిలిపెటుట్  తలీల్ . నేను సతయ్మే మాటాల్ డుతునాన్ను, మాట తపప్ను" అనాన్డు. 

  
అపుప్డా సురస "అలా కుదరదురా, నాకు బర్హమ్గారి వరం ఉంది. నువువ్ నా నోటోల్ కి పర్వేశించవలసిందే" అని తన నోరుని పెదద్గా తెరిచింది. అపుప్డు హనుమంతుడు 

తన శరీరానిన్ బాగా పెంచాడు. సురస కూడా తన నోటిని బాగా పెంచింది. అలా ఇదద్రు 100 యోజనములు పెరిగిపోయారు. అపుప్డు హనుమంతుడు బొటను వేలంత 

చినన్వాడిగా అయిపోయి ఆ సురస నోటోల్ కి పర్వేశించి బయటకి వచిచ్ "అమామ్! నువువ్ చెపిప్నటుట్  నీ నోటోల్ కి వెళిళ్ వచేచ్శాను. సరిపోయింది కదా, ఇక నేను 

బయలుదేరతాను" అనాన్డు. 

 

"ఎంత బుదిధ్బలం రా నీది, రాముడితో సీతమమ్ని కలిపినవాడు హనుమ అనన్ పర్ఖాయ్తిని నువువ్ పొందెదవుగాక" అని సురస హనుమంతుడిని ఆశీరవ్చనం చేసింది. 



  

దేవతలు నాగమాత అయిన సురశతో హనుమను పరికిష్ంచమని 

అడుగగా, సురశ హనుమ గమనమునకు అడుడ్  వచిచ్ బర్హమ్ గారి 

వరమని చెపిప్ తన నోటిలోకి వచిచ్ వెలితే గాని వదలనని పలుకుట 

బుదిధ్బలముతో హనుమ నోటినుండి బయటకురాగ, సురశ సంతోషించి 

సీతారాములను కలిపిన కీరి త్ గడించెదవని ఆశీరవ్దించుట 



  

ఆమిత వేగముతో లంకా నగరము చేరుట  వెళుతునన్ హనుమ నీడ 

పటిట్  తినడానికి లాగుతునన్ సింహిక 

సావ్మి హనుమ అతయ్ంత చినన్ శరీరముతో సింహిక నోటిలోనికి 

పర్వేశించి ఆమె మరామ్వయవానిన్ చీలుచ్కొని బయటకు వచుచ్ట 



అపుప్డు హనుమంతుడు సురసకి ఒక నమసాక్రం చేసి ముందుకి వెళిళ్పోయాడు. అలా వెళిళ్పోతునన్ హనుమంతుడిని సింహిక అనే రాకష్సి సముదర్ంలోనుండి 

చూసింది. ఆ సింహిక కామరూపి, ఆమెకి నీడని పటిట్  లాగేసే శకి త్ ఉంది. అపుప్డామె హనుమంతుడి నీడని పటిట్  లాగడం మొదలుపెటిట్ంది. తన గమనం 

తగుగ్ తోందని గమనించిన హనుమంతుడు తన శరీరానిన్ ఒకక్సారిగా పెదద్గా చేశాడు. ఆ సింహిక కూడా తన శరీరానిన్ పెదద్గా చేసింది. మళీళ్ హనుమంతుడు 

చినన్వాడిగా తన శరీరానిన్ మారిచ్ ఆ సింహిక నోటిదావ్ర లోపలికి పర్వేశించి ఆమె మరామ్వయవానిన్ తెంచుకొని బయటకి వచేచ్శాడు. గిలగిల తనున్కొని ఆ సింహిక 

మరణించింది. 

 

అలా ముందుకి వెళిళ్న హనుమంతుడు లంకా పటట్ణానిన్ చేరుకునాన్క తన శరీరానిన్ చినన్దిగా చేసి లంబగిరి అనే పరవ్తం మీద దిగాడు.  

 

ఆ లంబగిరి పరవ్తం మీద దిగిన హనుమంతుడు సముదర్ం వంక చూసి "రాముడి అనుగర్హం ఉండాలి కాని ఇలాంటి యోజనముల ఎనిన్ అయినా దాటి వసాత్ను" 

అనాన్డు. 

 

ధృతి-దృషిట్ -మతి-దా ం అనే ఈ నాలుగింటిని ఎవరు తమ పనులలో కలుపుకుంటునాన్రో వారికి జీవితంలో ఓటమి అనన్ది లేదు అని వాలీమ్కి మహరిష్ చెపాప్రు. ధృతి 

అంటే పటుట్ దల, దృషిట్  అంటే మంచి బుదిధ్తో ఆలోచించగల సమరధ్త, మతి అంటే బుదిధ్తో నిరణ్యించవలసినది, దా ం అంటే శకి త్ సామరాధ్ య్లు. 

 

ఆ పరవ్తం మీద దిగిన హనుమంతుడు విశవ్కరమ్చే నిరిమ్తమెన లంకా పటట్ణం యొకక్ సౌందరాయ్నిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఈ లంకా పటట్ణానిన్ సొంతం 

చేసుకోవడం ఆ దేవతల వలన కూడా కాదు అని అనుకొని, ఈ రూపంతో సీతమమ్ని వెతకడం కషట్ ం కనుక పిలిల్ పిలల్ంత రూపంలో సీతమమ్ని వెతుకుతాను 

అనుకునాన్డు. చీకటి పడాడ్ క ఆయన పిలిల్ పిలల్ంత సవ్రూపానిన్ పొంది లంక యొకక్ రాజదావ్రము దగగ్రికి వెళాళ్డు. అకక్డికి వెళేళ్సరికి వికటాటట్హాసం చేసూత్  పరవ్తం 

అంత ఆకారంతో ఒక రాకష్స  కనపడింది. ఆమె హనుమంతుడిని చూడగానే "నువువ్ ఎవరు?. అరణయ్ములలో తిరిగే కోతివి, నీకు ఇకక్డ పనేంటి? ఇకక్డికి 

ఎందుకొచాచ్వు?" అని అడిగింది. 

  



 
 

లంకా పటట్ణానిన్ చేరిన సావ్మి హనుమ లంబగిరి పరవ్తముపె దిగి నగరానిన్ పరీకిష్ంచుట 



 

 

 
 

విశవ్కరమ్చే నిరిమ్తమెన లంకానగరమును దేవతలు కూడా చేజికిక్ంచుకొనలేరని తలచి,  

హనుమ పిలిల్ పిలల్ంత అకారముతో లంక రాజ దావ్రమును చేరుట 



  

లంక అని పేరు గల ఆకారము సావ్మి హనుమను అడడ్గించి 

బాధించగా,  అని కనికరించి తన ఎడమ చేతితో ఒకక్ గుదుద్  గుదుద్ ట

రావణాసురిడి బాధ భరించలేని లంక తనకు బర్హమ్గారు చెపిప్న 

విషయములు హనుమతో పలికి, రాజదావ్రము తెరిచి సీతమమ్ను 

వెతుకుట  లోనికి పంపుట 



హనుమంతుడు అనాన్డు "ఓ వికృతమెన కనున్లునన్దాన! నేను ఎందుకు వెళుతునాన్నో తెలుసా? ఒకసారి ఆ వనాలని, ఉపవనాలని, చెటల్ని, భవనాలని, సరసుస్లని 

చూసి వచేచ్సాత్ను. నాకు అనుమతి ఇవువ్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ఆవిడ అని పలికింది "నేను అనుమతి ఇవవ్డం కాదు, ననున్ గెలిచినవాడు మాతర్మే లోపలికి వెళళ్గలడు. నువువ్ లోపలికి వెళళ్డానికి వీలులేదు" అని 

పలికింది. 

  
"సరే ఇంతకీ నువువ్ ఎవరు?" అని హనుమంతుడు ఆ ని పర్శిన్ంచాడు. 

 

అపుప్డామె "నేను లోపలునన్ మహాతుమ్డెన రావణుడి పలుకున ఈ లంకా పటట్ణానికి కాపలా కాసుత్ ంటాను" అని చెపిప్ చటుట్ కుక్నన్ హనుమంతుడిని తన చేతితో ఒక 

దెబబ్ కొటిట్ంది. 

 

ఆ దెబబ్కి హనుమంతుడికి ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ంది. కుడి చేతితో కొడితే ఈమె చనిపోతుందని, తన ఎడమ చేతితో ఆమెని ఒకక్ గుదుద్  గుదాద్ డు. ఆ దెబబ్కి ఆమె 

కళుళ్ తేలేసి కిందపడిపోయింది. 

 

అపుప్డామె ఇలా పలికింది "ననున్ లంక అంటారు. నువువ్ ననున్ గెలిచావు, నేను ఈ రావణాసురుడి బాధ భరించలేకపోతునాన్ను, కొనిన్ వేల సంవతస్రాల నుండి 

ననున్ విసిగిసుత్ నాన్డు. 'ఒక వానరుడు వచిచ్ నినున్ గెలిచిననాడు, నీకు ఈ రావణుడి గొడవ వదిలిపోతుంది' అని బర్హమ్గారు నాకు వరం ఇచాచ్రు. ఇపుప్డు నాకు 

అరధ్మయియ్ంది, ఈ లంకలోని రాకష్సుల పని, రావణుడి పని అయిపోయింది. ఇక నువువ్ లోపలికి వెళిళ్ సీతమమ్ని కనిపెటుట్ " అని రాజదావ్రం తెరిచింది. 

  
అపుప్డు హనుమంతుడు అకక్డునన్ గోడమీద నుండి ఎగిరి లోపలికి ఎడమకాలు పెటిట్  దూకాడు. లోపలికి వెళిళ్ ఆ లంకా పటట్ణానిన్ చూడగా, ఇది గంధరవ్ నగరమా 

అనన్టుట్ గా ఉంది. అకక్డునన్ మేడలు, సత్ంభాలు బంగారంతో చెయయ్బడి ఉనాన్యి. అనిన్టికీ నవరతాన్లు తాపడం చెయయ్బడి ఉనాన్యి.  



సఫ్టికములతో మెటుల్  కటట్బడి ఉనాన్యి. ఎకక్డ చూసినా దిగుడుబావులు, సరోవరాలతో ఆ ంతం సోభిలుల్ తుంది. ఆ ంతం చెటల్తో, పకుష్లతో, పళళ్తో, నెమళళ్ 

అరుపులతో, ఏనుగులతో, బంగారు రథాలతో అతయ్ంత రమణీయంగా ఉంది. ఆ రా  పూట ఆకాశంలో ఉనన్ చం డు వెనెన్ల కురిపిసూత్ , లోకము యొకక్ పాపం 

పోగొటేట్వాడిలా ఉనాన్డు. ఆ చం డి పర్కాశంతో హనుమంతుడు ఆ లంకా పటట్ణంలోని వీధులలో సీతమమ్ కోసం వెతుకుతునాన్డు. 

 

ఆ లంకా పటట్ణంలో ఉనన్వాళుల్  దీకిష్తులు, కొంతమంది తల మీద వెం కలనిన్ తీయించుకునాన్రు, కొంతమంది ఎదుద్  చరామ్లు కటుట్ కొని ఉనాన్రు, కొంతమంది 

దరభ్లని చేతితో పటుట్ కొని ఉనాన్రు, కొంతమంది అగిన్గుండాలని చేతితో పటుట్ కొని ఉనాన్రు. ఒకడు పకక్వాడికి తన ఛాతిని చూపిసుత్ నాన్డు, కొంతమంది తమ 

శరీరాలని కనపడడ్  ల మీద పడేసుత్ నాన్రు, కొంతమంది ఎపుప్డూ తమ చేతులలో పెదద్  పెదద్  శూలాలు పటుట్ కొని ఉనాన్రు, కొంతమంది పరసప్రం ఒకడిని ఒకడు 

తోసుకుంటూ ఉనాన్రు, తమ భుజాల బలాలని చూపించుకుంటూ ఉనాన్రు, ఒకడిని మరొకడు అధికేష్పించుకుంటూ మాటాల్ డుకుంటునాన్రు. ఆ లంకలో ఒకడు 

శూలం పటుట్ కొని, ఒకడు ముదగ్ రం, ఒకడు పరిఘ, అలా రకరకములైన ఆయుధములు పటుట్ కొని ఉనాన్రు. 

  
అకక్డునన్ రాకష్సుల పేరుల్  ఏంటంటే, పర్హసత్, కుంభకరణ్, మహోదర, విరూపాకష్, విదుయ్నామ్లి, వజర్దంషట్ , సుఖ, సారణ, ఇందర్జిత్, జంబుమాలి, సుమాలి, రసిమ్కేతు, 

సూరయ్కేతు, వజర్కాయ, ధూ కష్, భీమ, ఘన, హసిత్ముఖ, కరాళ, పిశాచ, మతత్, ధవ్జ వ, సుకనాస, వకర్, శట, వికట, బర్హమ్కరణ్, దంషట్ర్, రోమస. 

 

హనుమంతుడు ఆ రాకష్సుల అందరి ఇళళ్లోల్ కి వెళిళ్ సీతమమ్ కోసం వెతికారు, ఆ సమయంలో రాకష్స లు తమ భర త్లతో కలిసి ఆనందానిన్ పొందుతునాన్రు.  

 

ఆ లందరినీ చూసిన హనుమంతుడు అనుకునాన్డు "మా అమమ్ సీతమమ్ ఇలా ఉండదు. మా సీతమమ్ కనిపించి కనపడకుండా ఉండే చందర్రేఖలా ఉంటుంది, 

మటిట్పటిట్న బంగారు తీగలా ఉంటుంది, బాణపు దెబబ్ యొకక్ బాధలా ఉంటుంది, వాయువు చేత కొటట్బడడ్  మేఘంలా ఉంటుంది" అంటూ, ఆ లంకా పటట్ణానిన్ 

వెతుకుతూ రావణాసురుడి యొకక్ సాదం దగగ్రికి వెళాళ్డు. 
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అది రాకష్సేం డెన రావణాసురుడి అంతఃపురం. దానికి మొదటి క లో కొంతమంది గు ల మీద కాపలా కాసుత్ ంటారు. రెండవ క లో ఏనుగుల మీద కొంతమంది 

తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆ వెనక క లో కొంతమంది కతుత్ లు పటుట్ కొని తిరుగుతుంటారు. ఆ తరువాత క లో, పర్భువు నిదర్లేవగానే ఒంటికి రాయడానికి కొంతమంది 

చందనం తీసుత్ ంటారు. తరువాత క లో ఆయన ధరించే పుషప్మాలికలు ఉంటాయి, ఆ వెనకాల ఆయనకి బాగా నిదర్ పటట్డానికి వాదయ్పరికరాల మీద సనన్టి 

సంగీతానిన్ కొంతమంది వాయిసూత్  ఉంటారు. 

 

'ఇంకా అందరూ నిదర్పోలేదు కనుక కొంతసేపయాయ్క రావణ అంతఃపురంలోకి వెళిళ్ చూసాత్ను' అని హనుమంతుడు అనుకొని, బయటకి వచిచ్ మళీళ్ కొనిన్ ఇళళ్లోల్ కి 

వెళిళ్ చూశాడు. ఆ ఇళళ్లోల్  ఉనన్ రాకష్సులు లంకకి పూజ చేసూత్  శంఖాలు, భేరీలు, గంటలు మోగిసుత్ నాన్రు. అకక్డ ఉనన్ ఇళుళ్ చూసి "ఇది ఇందర్పురా, గంధరవ్ 

నగరమా, పొరపాటున నేను సవ్రగ్లోకానికి వచాచ్నా?. అసలు ఇం డికి ఎనిన్ భోగాలు ఉనాన్యో అవనీన్ ఈ లంకా పటట్ణంలో కనిపిసుత్ నాన్యి" అనుకునాన్డు. 

అకక్డునన్ ఇళళ్లోల్  ఎంత గొపప్ పండితుడెనా ఒకక్ దోషానిన్ కూడా చూపలేడు, అంత అదుభ్తంగా అకక్డి ఇళుళ్ ఉనాన్యి. దేవతలకి కూడా ఆ ఇళళ్లోల్ కి వసేత్ పూజ 

చేసుకోవాలనిపిసుత్ ంది. అకక్డునన్ కిటికీలు కూడా వజర్ వెడురాయ్లతో అలంకరింపబడి చాలా అందంగా ఉనాన్యి. ఆ లంకా పటట్ణం యొకక్ శోభని హనుమంతుడు 

చాలా బలంతో చూశాడు (లంకా పటట్ణం యొకక్ సౌందరాయ్నిన్ చూసి, తాను వచిచ్న కారాయ్నిన్ మరిచిపోకుండా ఉండాలని, హనుమంతుడు ఆ నగరం యొకక్ 

సౌందరాయ్నిన్ చూసుత్ నన్పుప్డు సీతమమ్ని కనిపెటాట్ లనే విషయానిన్ మనసుస్లో బలంగా పెటుట్ కొని ఉనాన్డు). ఆ రాకష్సుల ఇళల్నీన్ వెతికిన తరువాత హనుమంతుడు 

మెలల్గా రావణ అంతఃపురంలోకి పర్వేశించాడు. 

 

అపుప్డాయన రావణ అంతఃపురంలో ఉనన్ పుషప్క విమానంలోకి పర్వేశించాడు. (పుషప్క విమానానిన్ మొటట్మొదట విశవ్కరమ్ నిరిమ్ంచి బర్హమ్కి ఇచాచ్డు. కొంతకాలానికి 

కుబేరుడు బర్హమ్ని గురించి తపసుస్ చేసేత్, బర్హమ్దేవుడు కుబేరుడికి పుషప్క విమానానిన్ ఇచాచ్డు. కుబేరుడి తముమ్డెన రావణుడు ఆయనని చావగొటిట్  ఆ విమానానిన్ 

తెచుచ్కునాన్డు). ఆ పుషప్క విమానంలో కూరుచ్ని మనసుస్లో ఒక పర్దేశానిన్ ఊహించుకుంటే, అది వాళళ్ని కనున్మూసి తెరిసేలోగా అకక్డికి తీసుకువెళుతుంది. ఆ 

పుషప్కానికి వజర్ వెడురాయ్లతో నగిషీలు పెటట్బడి ఉంటాయి, అందులో సరోవరాలు, పదామ్లు, ఉదాయ్నవనాలు, బంగారంతో చెయయ్బడడ్  వేదికలు, కూరోచ్వడానికి 

ఆసనాలు, పడుకోడానికి తలాప్లు, విహరించడానికి పర్దేశాలు ఉంటాయి. అందులోకి ఎంతమంది ఎకిక్నా, ఇంకా ఒకడికి చోటు ఉంటుంది.  
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అందులో ఉనన్ తివాచి మీద ఈ భూమండలం అంతా చి కరించబడి ఉంది. ఈ భూమి మీద ఎనిన్ పరవ్తాలు ఉనాన్యో, అవనీన్ ఆ తివాచి మీద చెకక్బడి 

ఉనాన్యి. అలాగే ఏ పరవ్తం మీద ఎనిన్ చెటుల్  ఉనాన్యో, అనిన్ చెటుల్  అందులో ఉనాన్యి. వాటితో పాటు ఆ చెటల్కి ఉనన్ పువువ్లే కాకుండా ఆ పువువ్లలో ఉనన్ 

కేసరములు కూడా చెకక్బడి ఉనాన్యి. దానికి కొంచెం పకక్నే ల దేవి పదమ్ములలో పదామ్సనం వేసుకొని, నాలుగు చేతులతో కూరుచ్నన్టుట్ గా, రెండు ఏనుగులు 

బంగారు కలశములు పటుట్ కొని, పదమ్పు రేకులతో అమమ్వారిని అభిషేకిసుత్ నన్టుట్ గా అకక్డ ఒక చితర్ం ఉంది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "మా అమమ్ ఇలాంటి సథ్లంలో, ఇలా రాకష్సులతో మధయ్ం సేవించి, ఆనందంగా ఉండదు. మా అమమ్ కనున్లవెంట వేడి నీరు కారుతూ 

వకష్సథ్లం మీద పడిపోతూ ఉంటుంది, రాముడి చేత కటట్బడిన దీర ఘ్మెన మంగళసూతర్ం మా అమమ్ మెడలో మెరుసూత్  ఉంటుంది, మా అమమ్ కనున్లకు ఉనన్ 

వెం కలు నలల్గా, ఒతుత్ గా ఉంటాయి, పరిపూరణ్మెన మ కురిపించే కనున్లతో మా అమమ్ ఉంటుంది, వనంలో ఉనన్ నెమలిలా మా అమమ్ ఉంటుంది" 

అనుకుంటూ, పుషప్క విమానం నుండి కిందకి దిగి, రావణాసురుడు పడుకునన్ శయనాగారం వెపు వెళాళ్డు.  

 

రావణాసురుడు పడుకునన్ ఆ మందిరంలో గోడలకి కాగడాలు పెటట్బడి ఉనాన్యి. ఆయన పడుకునన్ తలప్ము బంగారంతో చెయయ్బడింది, అకక్డ పడుకునన్ లు 

ధరించిన ఆభరణములు ఎరర్టి బంగారంతో చెయయ్బడినవి, రావణాసురుడు పెటుట్ కునన్వి బంగారంతో చెయయ్బడిన ఆభరణములు. గోడలకి ఉనన్ కాగడాల నుండి 

వసుత్ నన్ కాంతి, అకక్డ ఉనన్ ల ఆభరణముల నుండి వసుత్ నన్ కాంతితో కలిసి, ఏదో మండిపోతుందా అనన్టుట్ గా ఒక ఎరర్టి కాంతి ఆ పర్దేశానిన్ ఆవరించింది. 

అకక్డ వెలుగుతునన్ కాగడాలు అటూ ఇటూ కదలకుండా అలాగే నిలబడి వెలుగుతునాన్యి. ఆ కాగడాలని చూసుత్ ంటే, జూదంలో ఓడిపోయినా కాని ఇంటికి 

వెళళ్కుండా, పకక్వాడి ఆటని దీకష్గా చూసుత్ నన్ జూదరిలా ఉనాన్యి. అకక్డ పడుకునన్ లు ఒకరి మీద ఒకరు చెయియ్ వేసుకుని, ఒంటి మీద వసత్ర్ం సరిగాగ్  లేకుండా 

పడుకొని ఉనాన్రు. అందరి ముఖాలు పదామ్లలా ఉనాన్యి. అలా కొనిన్ వేల లు మదవిహవ్లులై, రావణాసురుడితో కామోప భోగానిన్ అనుభవించి, విశేషమెన 

మధయ్పానం చేసి, మతెత్కిక్, బడలి నిదర్పోతునాన్రు. అకక్డ ఉనన్ వేల లు తకుక్వ జాతిలో జనిమ్ంచినవారు కాదు, ఎవరూ సౌందరయ్ం తకుక్వెనవారు కాదు, 

ఇంతకముందు వేరొక పురుషుడిని పొందినవారు కాదు, నడువడి తెలియనివారు కాదు, వీళళ్ందరూ రావణుడిని కోరుకుని వచిచ్నవారు. 

 



 

  

సావ్మి హనుమ సీతమమ్కొరకు వెతుకుతూ పుషప్క విమానములో భోగించి ని సుత్ నన్ లను, రావణాసురుడిని గమనించుట 

 

 



రావణుడు పడుకునన్ తలప్ం బంగారంతో చెయయ్బడింది, దానికి వెడురాయ్లతో మెటుల్  కటట్బడి ఉనాన్యి. పడుకుని ఉనన్ రావణుడికి చామరం వేసుత్ నన్ ఉతత్మమెన 

లు ఆ చామరంలోకి అనేకరకములైన పరిమళదర్వాయ్లని చేరిచ్, జాగర్తత్గా వీసుత్ నాన్రు. ఆ తలప్ం మీద, ఉతత్మమెన పరుపు మీద రావణుడు పడుకొని ఉనాన్డు. 

హనుమంతుడు రావణుడి తలప్ం దగగ్రికి వెళితే, రావణుడి రోమ కూపాల నుండి కొడుతునన్ బర్హమ్తేజసుస్ చేత హనుమంతుడు అవతలకి తొలగతోయబడాడ్ డు. 

అపుప్డు హనుమంతుడు దూరంగా వెళిళ్ ఒక వేదిక మీదనుండి రావణుడిని చూసేత్, ఆకాశంలో వెళిళ్పోతునన్ ఒక నలల్టి మబుబ్ భూమి మీదకి దిగిపోయి తలప్ం మీద 

పడుకుంటే ఎలా ఉంటుందో, రావణుడు అలా ఉనాన్డు. ఆయన పెటుట్ కునన్ కుండలములు పర్కాశిసుత్ నాన్యి. ఆయన అనుభవించి సుఖము చేత, తాగిన 

మధయ్ము చేత తిరుగుడుపడుతునన్ ఎరర్టి నేతర్ములతో ఉనాన్డు. అరమోడుప్ కనున్లతో (సగం మూసిన కనున్లతో), పెదద్  చేతులతో, ఉతత్మమెన వసత్ర్ములు 

కటుట్ కొని నిదర్పోతునాన్డు. దేవేం డి వాహనమెన ఐరావతం తన దంతములచేత కుమిమ్తే ఏరప్డిన గాయములు రావణుడి శరీరం మీద కనపడుతునాన్యి, అలాగే 

 మహావిషుణ్ వు తన చకర్ం చేత కొటిట్నపుప్డు ఏరప్డిన మచచ్లు ఉనాన్యి, దేవేం డు తన వ యుధం చేత కొటిట్నపుప్డు తగిలిన దెబబ్లు కనపడుతునాన్యి. ఆ 

రావణుడు బాగా బలిసిన భుజాలతో ఉనాన్డు, ఆయన చేతి గోళుళ్ ఎరర్టి కాంతితో మెరిసిపోతునాన్యి. ఆయన ఆ తలప్ం మీద, పడుకొని ఉనన్ పాములా ఉనాన్డు, 

ఆయన చేతులు పరిఘలలా ఉనాన్యి, ఆయన చేతులకి ఉనన్ వేళుళ్ రెండు అయిదు తలల పాములాల్  ఉనాన్యి.   

 

తరువాత హనుమంతుడు అకక్డ పడుకొని ఉనన్ లని వెతికాడు. అకక్డ పడుకుని ఉనన్ లలో ఒకామె మృదంగానిన్ గటిట్గా పటుట్ కొని పడుకుంది, ఒకామె 

వేణువు ఊదుతూ నిదర్పోయింది, ఒకామె వీణ వాయిసూత్  నిదర్పోయింది, ఒకామె పకక్న ఉనన్  మీద చీరని తీసి తన మీద దుపప్టిగా కపుప్కుంది. ఆ లు 

అకక్డునన్ సంగీత వాయిదాయ్లని గటిట్గా కౌగలించుకొని, వాటిని రావణుడిగా భావించి చుంబిసుత్ నాన్రు. అకక్డ ఒకక్  ఒంటి మీద ఆభరణము కాని, వసత్ర్ము కాని 

సరిగాగ్  లేదు. అలా పడుకొని ఉనన్ లందరినీ హనుమంతుడు చూసుకుంటూ వెళాళ్డు. రావణుడికి కొంత దూరంలో, బంగారు తలప్ం మీద అపారమెన సౌందరయ్వతి 

అయిన ఒక  పడుకొని ఉంది. ఆవిడ రావణుడి భారయ్ అయిన మండోదరి. ఆవిడని చూడగానే 'ఈవిడే సీతమమ్' అని హనుమంతుడు అనుకొని, తన భుజాలని 

కొటుట్ కుని, తోకని ముదుద్  పెటుట్ కుని, విచితర్మెన పాటలు పాడి, పిలిల్మొగగ్లు వేసి, గెంతులు వేసి, సత్ంభాల పెకి ఎకిక్, కిందకి దూకి తన కోతి బుదిధ్ని బయట 

పెటుట్ కునాన్డు. కొంతసేపటికి ఆయన అనుకునాన్రు "మా అమమ్ సీతమమ్, రాముడు పకక్న లేనపుప్డు ఇటువంటి పటుట్  పుటట్ం కటుట్ కొని, పకక్న రావణుడు ఉండగా 

ఇంత హాయిగా నిదర్పోతుందా. అరరే నా బుదిధ్ ఎంత వెకల్వాయ్నిన్ పొందింది. ఈమె సీతమమ్ కాదు" అనుకొని ముందుకి సాగిపోయాడు. 



అకక్డినుండి ముందుకి వెళళ్గా, రకరకాలైన బంగారు పాతర్లు, వెండి పాతర్లు, మణిమాణికాయ్లు పొదిగిన పాతర్లు, పువువ్లనుండి తీసిన సుర, పళళ్నుండి తీసిన 

సుర, తేనెనుండి తీసిన సురలు మధురమెన వాసనలు వెదజలుల్ తూ ఉనాన్యి. అకక్డ తాగేసిన పాతర్లు, సగం తాగి కిందపడేసిన పాతర్లు, -పురుషులు ఒకరిమీద 

ఒకరు ఉండరాని విధంగా మతుత్ లో పడి ఉనాన్రు. హనుమంతుడు వాళళ్ందరినీ చూసుకుంటూ ముందుకు వెళాళ్డు. అపుప్డాయన అందరూ ఆహారం తీసుకునే 

పర్దేశానికి చేరుకునాన్రు. అకక్డ నెమళళ్ మాంసం, కోళల్ మాంసం, మేకల మాంసం, గొ ల మాంసం, అడవిపందుల మాంసం అలా రకరకాలైన పదారాధ్ లు ఉనాన్యి. 

హనుమ ఆ ంతానన్ంతటినీ వెతికారు. మళీళ్ పుషప్క విమానంలోకి వెళిళ్, అందులో వెతికి కిందకి దిగుతూ అనుకునాన్రు "ఈ లంకా పటట్ణం అంతా వెతికాను, 

ఇందులో వెతకని ఇలుల్  లేదు. ఇకక్డ గంధరవ్, యకష్, కినెన్ర లు, రాకష్సులు కనపడుతునాన్రు కాని సీతమమ్ తలిల్ జాడ కనిపెటట్లేకపోయాను" అని బాధ పడాడ్ డు. 

కాని వెంటనే "ఎవడు శోకమునకు లొంగిపోడో, ఎవడు నిరంతరము ఉతాస్హముతో ఉంటాడో, వాడు మాతర్మే కారాయ్నిన్ సాధించగలడు. అందుకని నేను శోకమునకు 

లొంగను, మళీళ్ సీతమమ్ని అనేవ్షిసాత్ను, మళీళ్ ఈ లంకా పటట్ణం అంతా వెతికేసాత్ను" అని ఉతాస్హానిన్ పొంది లంకా పటట్ణం అంతా వెతికి కూరుచ్నాన్డు. 

 

అపుప్డాయన అనుకునాన్డు "ఇంత లంకా పటట్ణానిన్ 4 అంగుళాలు కూడా వదలకుండ నేను వెతికాను, అయినా నాకు సీతమమ్ దరశ్నం కాలేదు. బహుశా ఒంటి 

మీద వసత్ర్ము లేని లని ఎందరినో ఈ లంకా పటట్ణంలో నేను చూశాను, అందువలన నాయందు ధరమ్మునకు లోపం వచిచ్ందేమో. నేను వెతుకుతునన్ది 

సీతమమ్ని, ఆమె ఒక U. అందువలన ఆమెని వెతుకుతునన్పుప్డు సీతమోమ్ కాదో అని ఆ ల వంక చూశాను. ఆ లని అలా చూశాను కాని, నా మనసునందు 

ఎటువంటి వికారము కలగలేదు, నాకు ఎవరూ గురుత్ లేరు. నేను పవితర్ముగానే ఉనాన్ను" అని హనుమంతుడు తన మనసుస్లో భావన చేసి, "నేను సీతమమ్ దరశ్నం 

చెయయ్లేకపోయాను. ఇపుప్డు నేను వెనకిక్ వెళితే అకక్డ ఉనన్ వానరాలు ననున్ 'సీతమమ్ దరశ్నం చేశావా?' అని అడుగుతారు. 'నాకు సీతమమ్ జాడ తెలియలేదు' అని 

చెపాత్ను. సీతమమ్ జాడ తెలీకుండా వెనకిక్ వెళితే సు వుడు చంపేసాత్ డని అందరూ యోపవేశం చేసాత్రు. నేను వెళిళ్ ఈ మాట సు వుడికి చెబితే, మి డెన 

రాముడికి సహాయం చెయయ్లేకపోయానని సు వుడు ణం వదిలేసాత్డు. ఉనన్ సేన్హితుడు కూడా వెళిళ్పోయాడని రాముడు కూడా ణము వదిలేసాత్డు. రాముడు 

లేనపుప్డు ల ణుడు ఉండడు. అపుప్డు అకక్డునన్ వానరకాంతలందరూ ణములు వదిలేసాత్రు. తదనంతరం వానరులందరు మరణిసాత్రు. ఈ వార త్ అయోధయ్కి 

చేరి కౌసలయ్, కేయి, సుమితర్, భరతుడు, శ ఘున్డు మరణిసాత్రు, తరవాత అయోధయ్లో అందరూ మరణిసాత్రు. నేను పటుట్ కెళేళ్ వార త్ వలన ఇంత మంది 

మరణిసాత్రు. ఈ వార త్ని నేను తీసుకువెళితే ఎంత వెళళ్కపోతే ఎంత. 



  

4 అంగుళములు కూడ వదలక లంకా నగరమంతా వెతికి సీతమమ్ కనపడక బాధ పడిన సావ్మి హనుమ, "ల ణుడితో కూడుకుని ఉనన్ రాముడికి నమసాక్రం, 

జనకుని కూతురెనౖ సీతమమ్కి నమసాక్రం, రు డికి, ఇం డికి, యముడికి, వాయుదేవుడికి నమసాక్రం, చం డికి, సూరుయ్డికి, దేవతలందరికి నమసాక్రం. నాకు 

సీతమమ్ తలిల్ దరశ్నం అయేయ్టటుట్  దేవతలందరు కాటాకిష్ంచెదరుగాక" అని నమసాక్రం చేశాడు. అంతట సావ్మి హనుమకు ఎదురుగా అశోకవనము  కనపడుట. 



 
 

ఒక ధనుసుస్ నుండి విడవబడిన బాణంలా ముందుకి వెళిళ్ అశోకవనంలో దిగిన హనుమ 



బహుశా రావణుడు సీతమమ్ని తీసుకువసుత్ నన్పుప్డు, ఆయన ఒడిలో కొటుట్ కుంటునన్ సీతమమ్ జారి సముదర్ంలో పడిపోయి ఉంటుంది, కాదు కాదు, సీతమమ్ అంత 

పిరికిది కాదు. తన పానుప్ చేరడంలేదని, రావణుడే సీతమమ్ని ముకక్లుగా నరికి ఫలహారంగా తినేసుంటాడు, కాదు కాదు, కాముకుడెనవాడు తాను కామించిన ని 

సంహరించడు. లేకపోతే రాకష్సులు సీతమమ్ని తినేసుంటారు, కాదు కాదు, రావణుడు కామించిన ని తినగలిగే ధెరయ్ం రాకష్సులకు ఉండదు. రాముడికి సీతమమ్ 

జాడ తెలియకూడదని రావణుడే అమమ్ని ఎకక్డో దాచి ఉంటాడు. కాబటిట్  నిదర్పోతునన్ రావణుడి పది తలలు గిలేల్సి, వాడి మృతకళేబరానిన్ రాముడి పాదాల దగగ్ర 

పడేసాత్ను, లేదా ఈ లంకని పెలల్ఘించి పటుట్ కుపోతాను. కాదు కాదు, సీతమమ్ జాడ చెపప్లేనపుప్డు ఇవనీన్ తీసుకువెళళ్డం ఎందుకు, అందుకని నేను అసలు వెనకిక్ 

వెళళ్ను. సీతమమ్ జాడ దొరికేవరకు వానపర్సుథ్ డిలా ఉంటాను, లేదా అగిన్లోకి పర్వేశిసాత్ను, లేదా నీటిలోకి పర్వేశించి శరీరానిన్ వదిలేసాత్ను" అనుకునాన్డు. 

 

కాని ఆయన వెంటనే " ఛి! మరణించడం ఏమిటి, ఆతమ్హతయ్ మహా పాపం. మళీళ్ ఉతాస్హానిన్ పొంది వెతుకుతాను" అనుకొని, 

నమోసుత్  రామాయ సల ణాయ, దేవెయ్చ తసెయ్ౖ జనకాతమ్జాయె, | 

నమోసుత్  రు ందర్ యమానిలేభోయ్, నమోసుత్  చం రక్ మరుదగ్ ణేభయ్ః || 

(దీనిని రామాయణానికి రధ్నా శోల్ కంగా చెబుతారు) 

 

"ల ణుడితో కూడుకుని ఉనన్ రాముడికి నమసాక్రం, జనకుని కూతురెనౖ సీతమమ్కి నమసాక్రం, రు డికి, ఇం డికి, యముడికి, వాయుదేవుడికి నమసాక్రం, 

చం డికి, సూరుయ్డికి, దేవతలందరికి నమసాక్రం. నాకు సీతమమ్ తలిల్ దరశ్నం అయేయ్టటుట్  దేవతలందరు కాటాకిష్ంచెదరుగాక" అని నమసాక్రం చేశాడు.   

 

అపుప్డు హనుమంతుడికి ఎదురుగా అశోకవనం కనపడింది. అపుప్డాయన ఒక ధనుసుస్ నుండి విడవబడిన బాణంలా ముందుకి వెళిళ్ అశోకవనంలో దిగారు. 

హనుమంతుడు అకక్డునన్ అనిన్ చెటల్  మీదనుండి అటూ ఇటూ దూకుతూ సీతమమ్ని వెతికాడు. ఆ అశోకవనంలో రావణుడు తన తపఃశకి త్తో నిరిమ్ంచిన తికమెన 

ఒక కొండ, ఆ కొండ మీదనుండి పర్వహిసుత్ నన్ నది ఉనాన్యి. 

 



 

 

 

 
 

సీతమమ్ కొరకు అశోకవనములో వెతుకుతునన్ సావ్మి హనుమ వెయియ్ సత్ంభాలునన్ సదమును దానిపె ఉనన్ శింసుపా వృకష్మును చూచుట 

 

 

 



అలా హనుమంతుడు ఆ అశోకవనానిన్ వెతుకుతుండగా ఆయనకి దూరంగా వెయియ్ స త్ంభాలతో కూడుకునన్ ఒక బర్హామ్ండమెన సాదం కనపడింది. అది 

అకక్డునన్ సెనౖికులు వి ంతి తీసుకోవడం కోసం ఏరాప్టు చేసిన మంటపం, దాని మీదకి శింశుపా వృకష్ం ఉంది. అపుప్డాయన ఆ శింశుపా వృకష్ం మీదకి దూకి, ఆ 

చెటుట్  కొమమ్ల నుండి కిందకి చూసేత్, చుటూట్  రాకష్స ల మధయ్లో ఒక U పటుట్ పుటట్ం కటుట్ కుని ఉంది. ఆమె సీతమేమ్ అయి ఉంటుందని, ఆ ఆకులని పకక్కి తోసూత్  

హనుమంతుడు చూసేసరికి మటిట్  పటిట్న బటట్తో, చుటూట్  అనేకమంది రాకష్స లతో, ఉపవాసాల చేత కీష్ణించిపోయి దీనురాలిగా ఉనన్, కనున్లనిండా నీరు ఉనన్, 

మళీళ్ మళీళ్ వేడి నిటూట్ రుప్లు వదులుతునన్, శుకల్ పకష్ంలో వచేచ్ మొదటి చందర్రేఖలా, పర్యతన్పూరవ్కంగా చూసేత్ తపప్ తెలియని పర్కాశంతో, పొగతో కపప్బడిన 

అగిన్జావ్లలా, నలిగిన పసుపచచ్ బటట్  కటుట్ కొని, అంగారకుడి చేత పీడింపబడిన రోహిణిలా, పెరిగిన వృదిధ్ తగిగ్న దానిలా, శర్దధ్ని కోలోప్యిన దానిలా, ఆశ నెరవేరని 

దానిలా, అవమానంతో సిగుగ్ పడుతూ ఉనన్ సీతమమ్ని హనుమంతుడు చూశాడు. అలా ఉనన్ సీతమమ్ని చూసిన హనుమంతుడి కళళ్ నుండి ఆనందబాషాప్లు 

కారాయి. అలా నలల్టి కళళ్తో ఉనన్ సీతమమ్ని చూసిన హనుమకి, ఆవిడ అంగ పర్తయ్ంగములయందు రాముడు జాఞ్ పకానికి వచాచ్డు (సీతమమ్ని చూడడం అంటే 

పర్కృతిని చూడడం, ఆ పర్కృతియందు పురుషుడిని {రాముడిని} చూడడం, అంటే హనుమ ఈనాడు అదె త దరశ్నం చేశాడు). 

 

సీతమమ్ని అలా చూసిన హనుమంతుడు అనుకునాన్డు "మా రాముడి గుండె చాలా గటిట్ది, ఎవవ్రూ చెయయ్లేని పని రాముడు చేశాడని ఇపుప్డు నేను గురి త్ంచాను. 

అది ఎమిటంటే, పది నెలలనుండి ఈ సీతమమ్ రాముడి పేరు చెపుప్కుంటూ, తపసుస్ చేసుకుంటూ, రాముడి గురించి శోకిసూత్  ఇకక్డ ఉంటే, అటువంటి భారయ్కి 

దూరంగా ఉండి కూడా 10 నెలలనుండి ణాలు నిలబెటుట్ కొని ఉనాన్డు, కనుక రాముడు ఎవవ్రూ చెయయ్లేని పని చేశాడు. రాముడి మనసుస్ సీతమమ్ దగగ్ర ఉంది, 

సీతమమ్ మనసుస్ రాముడి దగగ్ర ఉంది, అందుకని ఇదద్రూ ఒకరికి ఒకరు దూరంగా ఉండి కూడా ఇంత కాలం బతకగలిగారు. మూడు లోకములలో ఉండే ఐశవ్రాయ్నిన్ 

అంతా తీసుకొని వచిచ్ ఒకపకక్ పెటిట్ , మరోపకక్ సీతమమ్ని పెడితే, సీతమమ్ యొకక్ వెభవంలో 16వ వంతుతో కూడా ఆ ఐశవ్రయ్ము, వెభవము సరితూగదు. నలల్టి 

జుటుట్ తో, ఎరర్టి పెదవితో, సనన్టి నడుముతో, పదమ్ములవంటి కనున్లతో ఆ తలిల్ శింశుపా వృకష్ం కింద కూరుచ్ని ఉంది. గురువుల చేత శికిష్ంపబడిన బుదిధ్ కలిగిన 

ల ణుడి చేత ఆరాధింపబడే సీతమమ్, పెదద్లచే పొగడబడే సీతమమ్, ల ణుడి గురువెన రాముడి యొకక్ ఇలాల్ లైన సీతమమ్, ముందు రాముడు వెనుక ల ణుడు 

ఉండగా మధయ్లో నడవవలసిన సీతమమ్, దశరథుడి పెదద్  కోడలైన సీతమమ్, జనకుడి కూతురెనౖ సీతమమ్ ఇవావ్ళ చుటూట్  రాకష్స లు ఉండగా, పది నెలల నుండి ఒకే 

వసానిన్ కటుట్ కొని పడి ఉందంటే, 



 
సావ్మి హనుమ ఆ శింశుపా వృకష్ం మీదకి దూకి, ఆ చెటుట్  కొమమ్ల నుండి కిందకి చూసేత్, చుటూట్  రాకష్స ల మధయ్లో ఒక U పటుట్ పుటట్ం కటుట్ కుని ఉంది. ఆమె 

సీతమేమ్ అయి ఉంటుందని, ఆ ఆకులని పకక్కి తోసూత్  హనుమంతుడు చూసేసరికి మటిట్  పటిట్న బటట్తో, చుటూట్  అనేకమంది రాకష్స లతో, ఉపవాసాల చేత 

కీష్ణించిపోయి దీనురాలిగా ఉనన్, కనున్లనిండా నీరు ఉనన్, మళీళ్ మళీళ్ వేడి నిటూట్ రుప్లు వదులుతునన్, శుకల్ పకష్ంలో వచేచ్ మొదటి చందర్రేఖలా, 

పర్యతన్పూరవ్కంగా చూసేత్ తపప్ తెలియని పర్కాశంతో, పొగతో కపప్బడిన అగిన్జావ్లలా, నలిగిన పసుపచచ్ బటట్  కటుట్ కొని, అంగారకుడి చేత పీడింపబడిన రోహిణిలా, 

పెరిగిన వృదిధ్ తగిగ్న దానిలా, శర్దధ్ని కోలోప్యిన దానిలా, ఆశ నెరవేరని దానిలా, అవమానంతో సిగుగ్ పడుతూ ఉనన్ సీతమమ్ని హనుమంతుడు చూశాడు. అలా ఉనన్ 

సీతమమ్ని చూసిన హనుమంతుడి కళళ్ నుండి ఆనందబాషాప్లు కారాయి. అలా నలల్టి కళళ్తో ఉనన్ సీతమమ్ని చూసిన హనుమకి, ఆవిడ అంగ 

పర్తయ్ంగములయందు రాముడు జాఞ్ పకానికి వచాచ్డు (సీతమమ్ని చూడడం అంటే పర్కృతిని చూడడం, ఆ పర్కృతియందు పురుషుడిని {రాముడిని} చూడడం, అంటే 

హనుమ ఈనాడు అదె త దరశ్నం చేశాడు). 



యది సీతాపి దుఃఖారాత్ కాలోహి దురతికర్మః| 

ఈ కాలం అనన్ది ఏదనాన్ చెయయ్గలదు, ఈ కాలానిన్ ఎవరూ అతికర్మించలేరు. 

ఈ సీతమమ్ కోసమే 14,000 రాకష్సులు మరియు ఎంతో మంది రాకష్సులు చనిపోయారు. ఈ తలిల్ కారణంగానే సు వుడు పటాట్ భిషేకం పొందాడు, వాలి 

తెగటారిపోయాడు. నువువ్ ఇకక్డ కూరుచ్నాన్వు కాని, నీ వలన అకక్డ ఎంత కథ నడుసుత్ ందో తెలుసా అమమ్. నీకు నీ అమమ్ (భూదేవి) పోలిక వచిచ్ందమామ్, అందుకే 

నీకు ఇంత ఓరుప్ ఉంది, రామల ణుల చేత రకిష్ంపబడవలసిన తలిల్వి, ఇలా వికృతమెన రాకష్స ల మధయ్న చెటుట్ కింద కూరుచ్నాన్వ అమమ్. శీలం, వయసుస్, 

నడువడి, వంశాలు, శరీరాలు అనే ఈ అయిదు లకష్ణాలలో (వివాహం చేసేముందు వధువు, వరుడు ఈ 5 లకష్ణాలలో సరిపోతారో లేదో చూడాలి) నువువ్ రాముడికి 

తగినదానివి, మా సీతమమ్ ముందు పాపాతుమ్డెన రావణుడు నిలుచునాన్ ఆమె కళుళ్ ఎపుప్డూ నలల్గానే, శాంతంగా ఉంటాయి. కాని రాముడి కళుళ్ కోపంతో 

అపుప్డపుప్డు ఎరుపెకుక్తాయి" అని అనుకునాన్డు.  

  
హనుమంతుడు సీతమమ్ని అలా చూసుత్ ండగా, మెలల్గా తెలల్వారింది. తెలల్వారుజామున హీమ్ ముహూరత్ంలో ఆ లంకా పటట్ణంలో బర్హమ్రాకష్సులు (యజఞ్ యాగాది 

కర్తువులని నిరవ్హించేటపుప్డు సరెనౖ దృషిట్  లేకుండా, పకష్పాత బుదిధ్తో మం నిన్ ఎవరెతే పలుకుతారో, వారు ఉతత్ర జనమ్లలో బర్హమ్రాకష్సులుగా పుడతారు) వేద 

మం లను పఠింసుత్ ండగా, మంగళవాయిదాయ్లు వినపడుతుండగా రావణుడు నిదర్లేచాడు. రావణుడు నిదర్లేసూత్ , జారుతునన్ వసానిన్ గటిట్గా బిగించుకునాన్డు. ఆ 

సమయంలో ఆయనకి సీతమమ్ గురుత్ కు వచిచ్ విశేషమెన కామం కలిగింది. ఆయన వెంటనే ఉతత్మమెన ఆభరణములని ధరించి, సాన్నం కూడా చెయయ్కుండా 

అశోకవనానికి బయలుదేరాడు. రా  రావణుడితో డించిన కాంతలు కూడా ఆయన వెనకాల బయలుదేరారు. ఆ లలో ఒక  రావణుడి కోసం బంగారు పాతర్లో 

మదాయ్నిన్ పటుట్ కొని వెళిళ్ంది, ఇంకొక  రావణుడు ఉమిమ్ వెయయ్డం కోసమని ఒక పాతర్ పటుట్ కొని వెళిళ్ంది, కొంతమంది ఆయనకి గొడుగు పటాట్ రు. ఆయన వెనకాల 

కొంతమంది మంగళవాయిదాయ్లు గిసూత్  వసుత్ నాన్రు, అలాగే కొంతమంది రాకష్సులు కతుత్ లు పటుట్ కొని వచాచ్రు. ఇంతమంది పరివారంతో కలిసి దీనురాలైన ఒక 

 పటల్  తన కామానిన్ అభివయ్క త్ం చేయుటకు తెలల్వారుజామున రావణుడు బయలుదేరాడు. 

 

 

 



 

 

 

 
 

హీమ్ ముహూరత్ంలో రావణుడు నిదర్లేసూత్ , సీతమమ్ గురుత్ కు వచిచ్ విశేషమెన కామం కలిగింది.  

ఆయన వెంటనే ఉతత్మమెన ఆభరణములని ధరించి, సాన్నం కూడా చెయయ్కుండా అశోకవనానికి బయలుదేరాడు.  

రా  రావణుడితో డించిన కాంతలు కూడా ఆయన వెనకాల బయలుదేరారు.  

 

 

 

 

 



అపప్టివరకూ శింశుపా వృకష్ం కింద కూరుచ్ని రాముడిని తలుచుకుంటూ ఉనన్ సీతమమ్ రావణుడు రావడానిన్ గమనించి, ఇటువంటి దురామ్రుగ్ డికి శరీరంలో ఏ 

అవయవములు కనపడితే ఏ పర్మాదమో అని,  అవయవములు ఏవి కనపడితే పురుషుడు ఉ కం చెందుతాడో అటువంటి అవయవములు కనపడకుండా 

జాగర్తత్పడి, తన తొడలతో, చేతులతో శరీరానిన్ ముడుచుకొని కూరుచ్ంది. అలా ఉనన్ సీతమమ్ తగిగ్పోయిన పూజలా, అపవాదానిన్ భరిసుత్ నన్దానిలా, శర్దధ్  

నశించిపోయినదానిలా, యజఞ్ వేదిలో చలాల్ రిపోతునన్ దానిలా ఉంది. అలా ఉనన్ సీతమమ్ దగగ్రికి తెలల్టి పాలనురుగులాంటి వసత్ర్ం ధరించి రావణుడు వచాచ్డు. 

అపుప్డాయన తేజసుస్ని చూడలేక హనుమంతుడు కొంచెం వెనక కొమమ్లలోకి వెళిళ్, ఆకులని అడుడ్  పెటుట్ కొని రావణుడిని చూశాడు. 

 

రావణుడు సీతమమ్తో "సీత! నీకు అందమెన స త్నములు ఉనాన్యి, ఏనుగు తొండాలాల్ ంటి తొడలు ఉనాన్యి. పిరికిదాన! నీకు ఎందుకు భయం, ఇకక్డ ఎవరునాన్రు, 

ఇకక్డునన్ వాళళ్ందరూ రాకష్సులే, నేను రాకష్సుడినే. ఈ 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి ఎవవ్రూ రాలేరు. నేను అనిన్ లోకాలని ఓడించాను. నా వెపు కనెన్తి త్ 

చూసేవాడు ఎవవ్డూ లేడు, ఇకక్డ తపుప్ చేయుటకు భయపడతావు ఎందుకు. ఎవరనాన్ ఉతత్మమెన లు కనపడితే వాళళ్ని తీసుకొని వచిచ్ మాదిగా 

అనుభవించడం రాకష్సుల ధరమ్ం. నేను రాకష్సుడిని, నేను నా ధరామ్నిన్ పాటించాను. ఏదో నేను తపుప్ చేసినటుట్  చుసాత్ వేంటి. మనిషికి శరీరంలో యవవ్నం అనేది 

కొంతకాలం మాతర్మే ఉంటుంది, నువువ్ యవవ్నంలో ఉనాన్వు కాబటిట్  నేను నినున్ కామించాను, నువువ్ ఇలాగే చెటుట్  కింద కూరొచ్ని ఉపవాసం చేసేత్ నీ యవవ్నం 

వెళిళ్పోతుంది, అపుప్డు నేను నినున్ కనెన్తిత్ కూడా చూడను. యవవ్నంలో ఉనన్పుప్డే భోగం అనుభవించాలి. నేను నినున్ పొందాలి అని అనుకుని ఉండుంటే అది 

నాకు కష్ణంలో పని, కాని నేను నినున్ బలవంతంగా పొందను. నీ అంతట నువువ్ నా పానుప్ చేరాలి. 

 

ఎందుకు ఇలా ఒంటిజెడ వేసుకొని, మలినమెన బటట్  కటుట్ కొని, భూమి మీద పడుకుని ఉపవాసాలు చేసూత్  ఉంటావు. నా అంతఃపురంలో ఎనిన్ రకాల వంటలు 

ఉనాన్యో, ఆభరణములు ఉనాన్యో, వసత్ర్ములు ఉనాన్యో చూడు. 7000 మంది ఉతత్మకాంతలు నీకు దాసీ జనంగా వసాత్రు. ఆ రాముడు దీనుడు, అడవులు 

పటిట్  తిరుగుతునాన్డు, అసలు ఉనాన్డో లేదో కూడా తెలీదు. దేవతలు కూడా ననున్ ఏమి చెయయ్లేరు, అలాంటిది ఒక నరుడు ఈ 100 యోజనముల సము నిన్ 

దాటి వసాత్ డని నువువ్ ఎలా అనుకుంటునాన్వు. నువువ్ హాయిగా తాగు, తిరుగు, కావలసినది అనుభవించు, ఆభరణాలు పెటుట్ కో, నాతో రమించు. నాకునన్ ఐశవ్రయ్ం 

అంతా నీ ఐశవ్రయ్మే, నీ బంధువులని పిలిచి ఈ ఐశవ్రాయ్నిన్ వాళళ్కి ఇవువ్" అనాన్డు. 



రావణుడి మాటలను వినన్ సీతమమ్ శుదధ్మెన నవువ్ నవివ్, ఒక గడిడ్పరకని తనకి రావణుడికి మధయ్లో పెటిట్  "రావణా! నీ మనసుస్ నీవారి యందు పెటుట్ కో. నీకు 

అనేకమంది భారయ్లు ఉనాన్రు, వాళళ్తో సుఖంగా ఉండు, పరాయి వాళళ్ భారయ్ల గురించి ఆశపడకు. ఒంటోల్  ఓపిక ఉంటే ఎలాగనాన్ బతకవచుచ్, కాని చనిపోవడం నీ 

చేతులలో లేదు. నువువ్ సుఖంగా బతకాలనన్, చనిపోవాలనన్ నీకు రామానుగర్హం కావాలి. ఒంటోల్  ఓపిక ఉందని పాపం చేసుత్ నాన్వు, కాని ఆ పాపానిన్ 

అనుభవించవలసిననాడు బాధపడతావు. ననున్ తీసుకెళిళ్ రాముడికి అపప్గించి సంతోషంగా జీవించు, శరణు అనన్వాడిని రాముడు ఏమి చెయయ్డు. 'నేను సీతని 

తీసుకొచాచ్ను' అంటావేంటి, నీ జీవితంలో నువువ్ ననున్ తేలేవు. సూరుయ్డి నుండి సూరుయ్డికాంతిని వేరు చేసి తేగలవా, వజర్ం నుండి వజర్ం యొకక్ పర్భని వేరు చేసి 

తేగలవా, పువువ్ నుండి పువువ్ యొకక్ వాసనని వేరు చేసి తేగలవా, ఇవనీన్ ఎలా తీసుకురాలేవో అలా రాముడి నుండి ననున్ తీసుకురాలేవు. మరి నేను ఇకక్డికి 

ఎందుకు వచాచ్ను అని అంటావేమో, ఇదంతా నినున్ చంపడానికి బర్హమ్గారు వేసిన తిపదిక. 

  
ఒక పతివర్త అయిన ని అపహరించి చెయయ్రాని పాపం చేశావు, ఇక నీ పాపం పోదు. దీనికి ఒకటే మారగ్ం, ననున్ తీసుకెళిళ్ రాముడికి అపప్గించు, బతికిపోతావు. 

నేను నినున్ ఇపుప్డే నా తపఃశకి త్ చేత బూడిద చెయయ్గలను, కాని ననున్ రాముడు వచిచ్ రకిష్సాత్ డనన్ కారణం చేత ఆగిపోయాను. అసలు ఈ ఊరిలో ధరమ్ం అనేది 

చెపేప్వారు లేరా? ఒకవేళ ఎవరనాన్ చెపిప్నా నువువ్ వినవా? ఒకవేళ వినాన్ దానిని ఆచరించవా?" అని పర్శిన్ంచింది. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రావణుడికి ఆగర్హం వచిచ్ "ఏ యందు విశేషమెన కామం ఉంటుందో ఆ యందు ఉపేకిష్ంచే సవ్భావం కూడా ఉంటుంది. ననున్ చూసి 

ఇంతమంది లు కామించి వెంటపడాడ్ రు. నీకు ఐశవ్రయ్ం ఇసాత్ను, సింహాసనం మీద కురోచ్పెడతాను, నా పానుప్ చేరు అంటే ఇంత అమరాయ్దగా మాటాల్ డుతునాన్వు, 

నీకు నా గొపప్తనం ఏంటో తెలియడం లేదు" అని చెపిప్, అకక్డునన్ రాకష్స లను పిలిచి "ఈమెయందు సామమును, దానమును, బేధమును పర్యోగించండి అని 

నేకు మీకు చెపాప్ను, కాని ఈమె లొంగలేదు, 10 నెలల సమయం అయిపోయింది. ఇంకా 2 నెలల సమయం మాతర్మే ఉంది, ఆ సమయంలో సీత నా పానుప్ 

తనంతట తాను చేరితే సరి, లేకపోతే మీరు సీతని దండించండి" అనాన్డు.  

 

 



 

  

రావణుడు సీతమమ్తో కామముతో కూడిన మాటలు మాటాల్ డుట 

 



(ఇంటోల్  తనని మించి, అనుగమించే భారయ్ ఉనాన్కూడా, ఆ భారయ్యందు మనసుస్ ఉంచకుండా పర యందు మనసుస్ ఉంచుకొని, పరUతో సంగమించిన 

పురుషుడికి ఆ దోషం పోవాలంటె, 6 నెలలపాటు తిరిగిన వీధి తిరగకుండా, మిటట్మధాయ్నం వేళ, చీకటి పడాడ్ క, పాతర్ పటుట్ కొని ఇళళ్ ముందుకి వెళిళ్' నాయందు 

మనసుస్నన్ ఆరోగయ్వంతురాలైన భారయ్ ఇంటోల్  ఉండగా వేరొక తో సంగమించిన మహాపాతకుడిని. నేను ఆ పాప విముకుత్ డిని అవావ్లి, అందుకని మీ చేతితో ఇంత 

అనన్ం తీసుకొని వచిచ్ పడెయయ్ండమామ్' అని ముషిట్  ఎతుత్ కునన్ అనన్ం తింటే వాడి పాపం పోతుంది. ఇది పురుషులకి వరి త్సుత్ ంది, లకి వరి త్సుత్ ంది.) 

 

అపుప్డు రావణుడి భారయ్ అయిన ధానయ్మాలిని రావణుడిని గటిట్గా కౌగలించుకొని "నీయందు మనసుస్నన్ తో భోగిసేత్ అది ఆనందము, నీయందు మనసుస్లేని 

తో ఎందుకు ఈ భోగము. మనము డిదాద్ ము పద" అనేసరికి ఆ రావణుడు నవువ్కుంటూ తన భారయ్లతో వెనకిక్ వెళిళ్పోయాడు.  

 

అపుప్డు అకక్డునన్ వికృత రూపములు కలిగిన రాకష్స లు సీతమమ్ చుటూట్  చేరి "సీత! దేని నా ఇంత అతి పనికిరాదు. రావణుడు అంటే సామానుయ్డు కాదు, 

బర్హమ్ కుమారులలో నాలుగో పర్జాపతి అయిన పులసత్య్బర్హమ్ యొకక్ కుమారుడెన విశర్వసోబర్హమ్ యొకక్ కుమారుడు రావణబర్హమ్. సాకాష్తుత్  బర్హమ్గారికి 

మునిమనవడు. లోకములో అందరినీ జయించాడు, బర్హమ్గారిని గూరిచ్ తపసుస్ చేశాడు, ఎనోన్ గొపప్ వరములను పొందాడు. అలాంటి రావణుడితో హాయిగా భోగం 

అనుభవించకుండా ఏమిటి ఈ మూరఖ్తవ్ం. పోనిలె మెలల్గా మనసుస్ మారుచ్కుంటావు అని ఇంతకాలం చూశాము, కాని మనసుస్ మారుచ్కోకుండా ఇలా ఉంటావేంటి, 

ఎంత చెపాప్లి నీకు" అని గదిద్ంచారు. 

 

 

 

 

 

 



 
 

సీతమమ్ సమాదానముతో ఆగర్హించిన రావణాసురుడిని, రావణుడి భారయ్ అయిన ధానయ్మాలిని గటిట్గా కౌగలించుకొని "నీయందు మనసుస్నన్ తో భోగిసేత్ అది 

ఆనందము, నీయందు మనసుస్లేని తో ఎందుకు ఈ భోగము. మనము డిదాద్ ము పద" అనేసరికి ఆ రావణుడు నవువ్కుంటూ తన భారయ్లతో వెనకిక్ వెళిళ్పోవుట 



 
 

శింసుపా వృకష్ముపె కూరుచ్నన్ సావ్మి హనుమ రావణుడు సీతమమ్తో పలుకకూడని మాటలనీన్ పలకడానిన్ చూచుట 



 

 

 

 
 

శింసుపా వృకష్ముపె కూరుచ్నన్ సావ్మి హనుమ రావణుడు సీతమమ్తో పలుకకూడని మాటలనీన్ పలకడానిన్ చూచుట 

 



అపుప్డు సీతమమ్ "ఐశవ్రయ్ం ఉంటే భర త్గా చూడడం, రాజయ్ం ఉంటే భర త్గా చూడడం, ఒంటోల్  ఓపిక ఉంటే భర త్గా చూడడం నాకు తెలియదు. ఆయన దీనుడు 

కావచుచ్, రాజయ్హీనుడు కావచుచ్, కాని నా భర త్ నాకు గురువు, సమసత్ం. సూరుయ్డి భారయ్ అయిన సువరచ్ల సూరుయ్డిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, వశిషుఠ్ డిని అరుంధతి 

ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, సచీదేవి ఇం డిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, రోహిణి చం డిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, లోపాముదర్ అగసుత్ య్డిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, సుకనయ్ 

చయ్వన మహరిష్ని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, సావి  సతయ్వంతుడిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో, మతి కపిలుడిని ఎలా అనుగమిసుత్ ందో నేను కూడా అలా రాముడిని 

అనువరి త్సాత్ను. మీరు ననున్ చంపి, నా శరీరానిన్ ముకక్లు చేసి తినెయయ్ండి, నేను మాతర్ం రాముడిని తపప్ వేరొకడిని కనెన్తి త్ కూడా చూడను. రావణుడిని నా ఎడమ 

కాలితో కూడా ముటుట్ కోను. మీరు నాకు ఇలాంటి మాటలు చెపప్కూడదు, నేను వినకూడదు" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు హరిజట అనే రాకష్స  లేచి "ఈమెని రావణుడు అపహరించి తీసుకొని వచిచ్ ఇకక్డ పెటిట్నపప్టినుండి నా నోటి వెంట లాలాజలం కారిపోతుంది. ఈమెని 

ఎపుప్డెపుప్డు తిందామా అని చూసుత్ నాన్ను" అని పలికింది.  

 

ఈ మాటలు వినన్ ఏకజట అనే రాకష్స  లేచి "నేను బయట పడితే ఎవరనాన్ ఈ విషయం చెపేప్సాత్ రేమో అని భయపడాడ్ ను. కాని హరిజట బయటపడింది కాబటిట్  

చెపుత్నాన్ను, ఆకలితో ఉనన్వాడు ఎదురుగా భోజనానిన్ పెటుట్ కుని తినకుండా ఎలా నిగర్హించుకొని ఉంటాడో, అలా నేను కూడా ఈ నరకాంతని ఎదురుగా పెటుట్ కొని 

తినకుండా నిగర్హించుకొని ఉనాన్ను. పర్భువు ఎలాగు అనుమతి ఇచాచ్డు కదా ఈమెని దండించమని, కాబటిట్  ఈమె పీక పిసికేసి తినేదాద్ ము. ఈమె 

హృదయమునకు కిందన ఉండే భాగము, గుండె, మెదడు నాది" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు మిగతా రాకష్స లు, నావి పాదములు, నావి తొడలు, నావి చేతులు అని వాటాలు వేసుకునాన్రు. 

 

తరువాత అజముఖి అనే  "ఈమెని అందరమూ సరిసమానంగా వాటాలు వేసుకుందాము. తొందరగా కలుల్  తీసుకురండి. ఈమెని తింటూ, కలుల్  తాగుతూ, 

నికుంబిలా నాటయ్ం చేదాద్ ము" అని పలికింది. 



  

రావణుడు వెళిళ్నపప్టినుండి  

రాకష్స లు సీతమమ్ను మాటలతో బాదించుట 

జట అనే వృదధ్ రాకష్స  తెలల్వారుజామున  

తనకు వచిచ్న కల గురించి చెపుప్ట 



అపుప్డు సీతమమ్ ఏడుసూత్  "ఇకక్డ మరణిదాద్ మనాన్ కూడా నాకు సేవ్ఛచ్ లేదు" అని అనుకొని, ఆ రాకష్స లని చూసి భయపడుతూ కూరుచ్నన్ చోట నుండి లేచి 

శింశుపా వృకష్ం మొదటికి వెళిళ్ కూరుచ్ంది. 

  
ఇంతలో జట అనే రాకష్స  లేచి "ఇపుప్డే తెలల్వారుజామున నాకు ఒక కల వచిచ్ంది. వెయియ్ హంసలు మోసుత్ నన్ ఒక శిబిక మీద తెలల్టి వసత్ర్ములను ధరించి, 

మెడలో తెలల్టి పుషప్మాలికలు వేసుకుని రామచందర్మూరిత్ ల ణుడితో కలిసి ఆకాశంలో వచాచ్రు. అపుప్డు వారు నాలుగు దంతములు కలిగిన ఏనుగు మీద 

దిగారు. ఆ ఏనుగు తెలల్గా ఉనన్ ఒక పరవ్తం దగగ్రికి వెళిళ్ంది, ఆ పరవ్తం మీద సీతమమ్ పచచ్టి పటుట్  పుటట్ం కటుట్ కుని ఉంది. రాముడు సీతమమ్కి తన చెయియ్ ఇచిచ్ 

ఏనుగు మీదకి ఎకిక్ంచుకునాన్డు. అపుప్డు వారు వృషభములు పూనిచ్న రథంలోకి మారారు. ఆ రథం వెళిళ్పోతునన్పుప్డు సీతమమ్ సూరయ్చం లిదద్రిని తన చేతితో 

నిమిరింది. తరువాత వాళళ్ందరూ పుషప్క విమానంలో ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్పోయారు. 

 

పాల సముదర్ం మధయ్లో ఒక కొండ ఉంది, ఆ కొండ మీద హేమసింహాసనం ఉంది, ఆ సింహాసనం మీద రాముడు కూరుచ్ని ఉనాన్డు, ఆయన ఎడమ తొడ మీద 

సీతమమ్ కూరుచ్ని ఉంది. అలా ఉనన్ రాముడికి దేవతలు పటాట్ భిషేకం చేశారు. నాకు ఆ సమయంలో రాముడు రెండు చేతులతో కనపడలేదు, ఈ సమసత్ 

బర్హామ్ండములు ఎవరిలోనుండి వసుత్ నాన్యో, ఎవరివలన నిలబడుతునాన్యో, ఎవరిలోకి లయమయిపోతునాన్యో అటువంటి పరబర్హమ్ సవ్రూపంగా, నాలుగు 

చేతులతో ఉనన్  మహావిషుణ్ వుగా సాకాష్తక్రించాడు. 

 

ఇకక్డ లంకా పటట్ణంలో రావణాసురుడు మాతర్ం గాడిదలు పూనిచ్న రథం ఎకిక్, ఎరర్టి వసత్ర్ములు ధరించి, నూనె తాగుతూ ఉనాన్డు. ఆ రథం దకిష్ణ దికుక్గా 

వెళిళ్పోయింది. కొంతదూరం వెళాళ్క ఆ రథం నుండి దకిష్ణ దికుక్కి తల ఉండేలా కింద పడిపోయాడు. తరువాత పెకి లేచి మెడలో గనేన్రు పూల మాలలు వేసుకొని 

పిచిచ్ పిచిచ్గా అరుసూత్ , నాటయ్ం చేసూత్  పరిగెతిత్ ఒక కంపుకొటేట్  మురికి గుంటలో పడిపోయాడు. అపుప్డు వికటాటట్హాసం చేసూత్ , ఎరర్టి వసత్ర్ములు ధరించి, బోడి 

గుండుతో ఉనన్ ఒక  పాశం వేసి రావణుడిని బయటకి లాగింది. అపుప్డామె రావణుడిని పశువుని తీసుకెళిళ్నటుట్  దకిష్ణ దికుక్కి తీసుకువెళిళ్ంది. ఆవిడ వెనకాల 

చపప్టుల్  కొడుతూ, నాటయ్ం చేసూత్  రావణుడు వెళిళ్పోయాడు. వాళళ్ వెనకాల కుంభకరుణ్ డు, ఇందర్జిత్ మొదలైనవారు ఒంటె, మొసలి మొదలైన వాహనములను ఎకిక్ 

దకిష్ణ దికుక్కి వెళిళ్పోయారు. 



 
జట కల: వెయియ్ హంసలు మోసుత్ నన్ ఒక శిబిక మీద తెలల్టి వసత్ర్ములను ధరించి, 

మెడలో తెలల్టి పుషప్మాలికలు వేసుకుని రామచందర్మూరిత్ ల ణుడితో కలిసి 

ఆకాశంలో వచాచ్రు. అపుప్డు వారు నాలుగు దంతములు కలిగిన ఏనుగు మీద దిగారు. 

ఆ ఏనుగు తెలల్గా ఉనన్ ఒక పరవ్తం దగగ్రికి వెళిళ్ంది, ఆ పరవ్తం మీద సీతమమ్ 

పచచ్టి పటుట్  పుటట్ం కటుట్ కుని ఉంది. రాముడు సీతమమ్కి తన చెయియ్ ఇచిచ్ ఏనుగు 

మీదకి ఎకిక్ంచుకునాన్డు. అపుప్డు వారు వృషభములు పూనిచ్న రథంలోకి మారారు. ఆ 

రథం వెళిళ్పోతునన్పుప్డు సీతమమ్ సూరయ్చం లిదద్రిని తన చేతితో నిమిరింది. 

తరువాత వాళళ్ందరూ పుషప్క విమానంలో ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్పోయారు. 

జట కల: లంకా పటట్ణంలో రావణాసురుడు మాతర్ం గాడిదలు పూనిచ్న రథం 

ఎకిక్, ఎరర్టి వసత్ర్ములు ధరించి, నూనె తాగుతూ ఉనాన్డు. ఆ రథం దకిష్ణ 

దికుక్గా వెళిళ్పోయింది. కొంతదూరం వెళాళ్క ఆ రథం నుండి దకిష్ణ దికుక్కి తల 

ఉండేలా కింద పడిపోయాడు. అపుప్డు వికటాటట్హాసం చేసూత్ , ఎరర్టి వసత్ర్ములు 

ధరించి, బోడి గుండుతో ఉనన్ ఒక  పాశం వేసి రావణుడిని బయటకి లాగింది. 

రావణుడిని పశువుని తీసుకెళిళ్నటుట్  దకిష్ణ దికుక్కి తీసుకువెళిళ్ంది. ఆవిడ 

వెనకాల చపప్టుల్  కొడుతూ, నాటయ్ం చేసూత్  రావణుడు వెళిళ్పోయాడు. వాళళ్ 

వెనకాల కుంభకరుణ్ డు, ఇందర్జిత్ మొదలైనవారు దకిష్ణ దికుక్కి వెళిళ్పోయారు. 



ఒకక్ విభీషణుడు మాతర్ం నాలుగు దంతములు ఉనన్ ఏనుగు మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. నలుగురు మం లచేత సేవింపబడుతునాన్డు. ఎకక్డినుంచో ఒక 

మహావానరము వచిచ్ లంకా పటట్ణంలోని ఇళళ్నిన్టినీ అగిన్కి బలిచేసింది. ఎకక్డ చూసినా 'ఓ తలిల్ !, ఓ అకక్!, ఓ తం !, ఓ చెలిల్ !' అనే కేకలు వినపడాడ్ యి, లంకంతా 

బూడిదయిపోయింది. 

 

నేను అటువంటి కలని చూశాను. ఈ సీతమమ్కి సమీప భవిషయ్తుత్ లో గొపప్ శుభం ఉనన్ది. అదుగో నిషాక్రణంగా సీతమమ్ ఎడమ కనున్ అదురుతోంది, ఎడమ భుజం 

అదురుతోంది, ఎడమ తొడ అదురుతోంది, కటుట్ కునన్ పటుట్  పుటట్ం తనంతట కొంచెం కిందకి జారింది. ఈ చెటుట్  మీద ఒక పకిష్ కూరుచ్ని కూసోత్ంది, పకిష్ కూసుత్ ండగా 

చెటుట్  కింద కూరుచ్నన్  తొందరలోనే భరుత్  సమాగమానిన్ పొందుతుంది. సీతమమ్ ముఖంలో కాంతి కొంచెం తగిగ్ంది కాని పర్సుఫ్టంగా సుభశకునములు ఆవిడ 

శరీరమునందు కనపడుతునాన్యి. ఈమె సాకాష్తుత్   మహాలU. మీరు బతకాలి అనుకుంటే, ఇనాన్ళుళ్ చేసిన దోషాలు పోవాలనుకుంటే, మీ మీదకి రామ బాణాలు 

పడకుండా ఉండాలంటె ఒకక్సారి వచిచ్ ఆ తలిల్ ముందు పర్ణిపాతం చెయయ్ండి. ఆమె మిమమ్లిన్ తపప్కుండా కష్మిసుత్ ంది" అని జట చెపిప్ంది. 

 

ఆ జట కల వినన్ రాకష్సులు శాంతించారు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "ననున్ 10 నెలల నుండి ఇంత బాధ పెటాట్ రు కనుక, నేను ఎలా ఏడుసుత్ నాన్నో అలా ఈ లంక అంతా ఏడుసుత్ ంది. పర్తి ఇంట ఏడుపులు 

వినపడతాయి" అని, ఈ లంకని పాలిసుత్ నన్ రావణుడికి, ఇకక్డునన్ వాళళ్కి ధరమ్మునందు పూనిక లేదు అందుకనే ననున్ తీసుకొని వచిచ్ ఇకక్డ పెటాట్ డు. ఈ 2 

నెలల గడువు తరువాత రావణుడి చేతిలో మరణించడం కనాన్ ఇపుప్డే మరణించడం ఉతత్మం అనుకొని' కాలమే మృగ సవ్రూపంలో వచిచ్ ననున్ మోహపెటిట్ంది, 

నేను అలప్ భాగయ్ం ఉనన్దానిని అందుకనే ఆ మృగానిన్ చూసి మోహపడి రాముడిని వదిలేశాను. రాముడు పకక్న ఉంటే అనీన్ ఉండేవి, రాముడిని వదిలేశాను 

అనీన్ పోయాయి. రాముడి తరవాత పుటిట్న వాడిని వదిలాను, ల ణుడికి ముందు పుటిట్నవాడు దూరం అయాయ్డు.  

 



రామా! రావణుడు 10 నెలల నుండి తన ఐశవ్రాయ్నిన్ చూపిసూత్  ననున్ లోభాపెటాట్ లని చూశాడు, కాని నేను లొంగలేదు. నా భరే త్ నాకు దెవం అని నమామ్ను, 

భూమిమీద పడుకునాన్ను, ఉపవాసాలు చేశాను, ధరామ్నిన్ పాటించాను, ఇనిన్ చేసేత్ నాకు రామానుగర్హం కలుగుతుందని అనుకునాన్ను. కాని నువువ్ రాలేదు, ననున్ 

కరుణించలేదు. నా పాతివర్తయ్ం విఫలమయియ్ంది. కృతఘున్డెన వయ్కి త్కి ఉపకారం చేసేత్ ఆ ఉపకారము ఎలా మరువబడుతుందో, అలా నేను చేసిన ఉపాసన, నేను 

పాటించిన పాతివర్తయ్ం అనీన్ కూడా నిష యోజనం అయాయ్యి. ఇకక్డ పొడుచుకొని చనిపోదామంటే కతిత్ ఇచేచ్వారు లేరు, విషం తాగి చనిపోదామంటే విషం ఇచేచ్ 

వారు లేరు' అనుకొని, తన కేశపాశములని(జుటుట్ ని) చెటుట్  కొమమ్కి తాడులా బిగించి ఉరి వేసుకొని చనిపోవాలని నిరణ్యించుకుంది. 

 

సీతమమ్ తన జుటుట్ ని ఆ శింశుపా వృకష్ం యొకక్ కొమమ్కి గటిట్గా బిగించి చనిపోదామని సిదధ్పడుతునన్ తరుణంలో ఆమెకి శుభశకునములు కనపడాడ్ యి. సరోవరంలో 

నీటి పెభాగమునందు అరవిసిరిన తెలల్ పదమ్మునకు నీటి లోపలికి కాడ ఉంటుంది. ఆ నీటిలోకి ఉండిపోయిన కాడ పకక్కి ఒక చాప వచిచ్ నిలబడింది. ఆ చాప 

అకక్డినుండి వెళిళ్పోయేముందు తన తోకని కదిపి వెళిళ్పోయింది, అపుప్డా తోక వెళిళ్ ఆ పదమ్ము యొకక్ కాడకి తగలడం వలన ఆ కాడ కదిలింది, కాడతోపాటు 

పెన ఉనన్ పువువ్ కూడా కదిలింది. ఆ పువువ్ ఎలా కదిలిందో సీతమమ్ కనున్ కూడా ఆ సమయంలో అలా అందంగా అటూ ఇటూ కదిలింది.   

 

అపప్టిదాకా పెన ఉండి సీతమమ్ని చూసుత్ నన్ హనుమంతుడు అనుకునాన్డు 'ఈశవ్రానుగర్హం చేత నాకు సీతమమ్ దరశ్నం అయియ్ంది. రావణుడిని చూశాను, 

రావణుడు సీతమమ్తో మాటాల్ డిన మాటలు వినాన్ను, జటా సవ్పన్ం వినాన్ను. సీతమమ్ని జగనామ్తగా తెలుసుకునాన్ను. నేను సీతమమ్ని చూశాను అనన్ విషయానిన్ 

ఇపుప్డే వెళిళ్ రాముడికి చెపప్లేను, ఎందుకంటే అమమ్ ఇపుప్డు ఉరి పోసుకుంటుంది. నేను ఇపుప్డు సీతమమ్ని ఓదారాచ్లి. ఇపుప్డు నేను అమమ్ని ఓదారిచ్ 

మాటాల్ డకుండా వెళిళ్పోతే, రేపుపొదుద్ నన్ సీతమమ్ ఉరి పోసుకొని చనిపోయిందనన్ విషయం రాముడికి తెలిసేత్ ఆయన బాణముల చేత ఈ సమసత్ బర్హామ్ండములను 

కోష్భింప చేసాత్డు. నేను చాలా పండితుడని అనుకునన్ వివేచనాశీలత లేని మం  చేత, దూత చేత కారయ్ములు చెడిపోతాయి. ఇపుప్డు నేను ఏమి చెయాయ్లి? నేను 

గటిట్గా మాటాల్ డితే చుటూట్  ఉనన్ ఈ రాకష్స లు నా మాటలని విని, నా మీదకి వసాత్రు. అపుప్డు నాకు వాళళ్కి యుదధ్ం జరుగుతుంది. జయాపజయములను విధి 

నిరణ్యిసుత్ ంది. కాని రాముడు లంకా పటట్ణానిన్ చేరేలోపల నేను చేసిన అలల్రి చేత సీతమమ్ని రావణుడు వేరొకచోట దాచవచుచ్. 

 



 
 

రాకష్స ల మాటలతో 10 నెలలుగా రావణాసురుడి మాటలతో భయానిన్ పొంది ఆ శింసుపా వృకష్ము యొకక్ కొమమ్కు ఉరి పోసుకోవడానికి 

సిదధ్మెన సీతమమ్ను శాంతింపచేయడానికి హనుమ పర్యతన్ము 



ఇపుప్డు నేను వానర బాషలో మాటాల్ డితే సీతమమ్కి ఆ బాష అరధ్ం కాదు. మనుషయ్ బాషలో మాటాల్ డితే రాకష్సులు గురుత్  పడతారు. వానరరూపంలో ఉనన్ నేను 

మనుషయ్ బాషలో మాటాల్ డితే, ఇది కచిచ్తంగా రావణ మాయె అని భయపడి సీతమమ్ ఇంకా గటిట్గా ఉరి బిగించుకుంటుంది. నా కారణంగా సీతమమ్ ణాలను 

విడిచిపెడితే ఆ పాపం నాకు అంటుకుంటుంది. ఇపుప్డు నేను ఏమి చెయాయ్లి? ఏమి మాటాల్ డి సీతమమ్ని ఒదారాచ్లి? అని అనుకుంటూ, "సీతమమ్ ఉరి పోసుకోవడం 

మానేసి నా వెపు చూడాలంటే రామనామం ఒకక్టే మారగ్ము. సీతమమ్కి చాలా ఇషట్మెన రామ కథని చెబుతాను" అని అనుకొని హనుమంతుడు రామ కథ చెపప్డం 

రంభించాడు. 

 

"పూరవ్కాలం కోసల దేశానిన్ ఇకాష్వ్కు వంశంలో పుటిట్న దశరథ మహారాజు పరిపాలించేవాడు. విపరీతమెన ఐశవ్రాయ్నిన్ సంపాదించివాడు, ఇం డితో సమానమెనవాడు, 

ఇతరుల ధరామ్నిన్ రకిష్ంచే సవ్భావం ఉనన్వాడెన దశరథుడు పుతర్కామేషిట్  యాగము చేసేత్ పెదద్  కుమారుడిగా రాముడు జనిమ్ంచాడు. ఆ దశరథుడు చేసిన పర్తిజఞ్ 

నిలబడేటటుట్  చెయయ్డం కోసమని, ఆయనని సతయ్వాకయ్మునందు నిలపడం కోసమని 14 సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చేయుటకు రాముడు వెళాళ్డు. రాముడిని 

విడిచిపెటిట్  ఉండలేక ఆయనని నిరంతరము అనుగమించేటటువంటి సవ్భావము కలిగిన ల ణుడు రాముడి వెనకాల వెళాళ్డు. పతిసేవ తపప్ వేరొకటి నాకు 

అవసరంలేదు అనే సవ్భావం ఉనన్ సీతమమ్ రాముడి వెనకాల వెళిళ్ంది. అలా రాముడు ల ణుడితో, సీతమమ్తో దండకారణయ్ంలో ఉండగా ఒకనాడు జనసాథ్ నంలో 

14,000 మంది రాకష్సులని సంహరించాడు. దానిచేత కినుక చెందిన పదితలల రావణుడు మాయ జింకని పర్వేసపెటిట్  రామల ణులు లేని సమయంలో సీతమమ్ని 

అపహరించాడు. తదనంతరం సీతమమ్ని అనేవ్షిసూత్  వెళిళ్న రామచందర్మూరిత్ సు వుడితో సేన్హం చేసి, వాలిని సంహరించి సు వుడికి పటాట్ భిషేకం చేశాడు. 

ఆనాడు సీతానేవ్షణ కోసం సు వుడి చేత అనిన్ దికుక్లకీ వానరములు పంపబడాడ్ యి. దకిష్ణ దికుక్కి వచిచ్న వానరములలో ఒకడినెనౖ హనుమ అనే పేరుగల నేను 

100 యోజనముల సము నిన్ దాటాను. సీతమమ్ ఎలాంటి కాంతితో, ఎలాంటి నగలతో, ఎలాంటి వసత్ర్ంతో ఉంటుందని రాముడు నాకు చెపాప్డో, అలాంటి సీతమమ్ని 

ఈ శింశుపా వృకష్ం మీదనుండి ఇకక్డే కిందకి చూసి నేను ధనుయ్డనయాయ్ను" అని చెపిప్ ఆగిపోయాడు. 

 

 

 



  

ఏమి చేయలో పాలులోని హనుమ  

సీతమమ్కు వినపడే విదముగా రామ కథను పలుకుట 

రామ కథను విని శాంతించిన సీతమమ్కు  

హనుమ చెటుట్  దిగి వచిచ్ నమసక్రించుట 



ఇంతవరకూ వినపడని రామనామం వినపడేసరికి సీతమమ్ అపర్యతన్ంగా తన మెడకి చుటుట్ కునన్ జుటుట్ ని విపేప్సింది. ఆ కథని వినన్ ఆనందంలో పరమ 

సంతోషంగా సీతమమ్ శింశుపా వృకష్ం వెపు చూసింది. సీతమమ్ చెవిలోకి మాతర్మే వినపడేటటుట్ గా, దగగ్ర దగగ్రగా వచిచ్, కాళళ్తో కొమమ్ని పటుట్ కొని, చేతులతో ఆకులని 

పకక్కి తొలగించి, తెలల్టి వసత్ర్ములను ధరించినవాడె, పింగళ వరణ్ంతో, పచచ్టి నే లతో, పగడాల మూతిలాంటి మూతితో రామ కథ చెబుతునన్ సు వుడి సచివుడెన 

హనుమంతుడు సీతమమ్కి దగగ్రగా కనబడాడ్ డు. అలా ఉనన్ హనుమని చూడగానే సీతమమ్ స హ కోలోప్యి నేలమీద పడిపోయింది.  

 

తనకి కలలో వానరము కనపడిందనుకొని సీతమమ్ భయపడి (సవ్పన్ంలో వానరము కనపడితే కీడు జరుగుతుందని అంటారు) "ల ణుడితో కూడిన రాముడికి 

మంగళం కలగాలి, నా తం  జనక మహారాజు కేష్మంగా ఉండాలి" అని అనాన్క సీతమమ్ అనుకుంటుంది 'అసలు నాకు నిదర్ వసేత్కద కల రావడానికి, నేను అసలు 

ని పోలేదు. కాబటిట్  ఇదంతా నేను నిరంతరం రాముడిని తలుచుకుంటూ ఉండడం వలన రామ కథని వినాన్ననన్ ంతికి లోనయాయ్ను' అనుకుని మళిళ్ పెకి 

చూసింది. చూసేసరికి  హనుమంతుడు అకక్డే ఉనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ ఇలా పలికింది "ఇం డితో కూడుకుని ఉనన్ బృహసప్తికి నమసాక్రం, అగిన్దేవుడికి నమసాక్రం, బర్హమ్గారికి నమసాక్రం, ఈ వానరుడు చెపిప్న 

మాటలు సతయ్మగుగాక" అని సీతమమ్ దేవతలని రధ్న చేసింది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు మెలల్గా కొనిన్ కొమమ్ల కిందకి వచిచ్ "అమామ్! నేను అబదధ్ం చెపప్లేదు. నేను యదారధ్ం చెపాప్ను. నేను రామదూతని, సు వుడి సచివుడిని, 

ననున్ నమమ్మామ్" అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ "ఎవడు 100 సంవతస్రముల జీవితానిన్ పండించుకుంటాడో, ఉతాస్హంతో నిలబడతాడో, వాడు ఏదో ఒకనాటికి జీవితంలో శుభవార త్ వింటాడు. నేను బహుశా 

ణములు విడిచిపెటట్కుండా నిలబడినందుకు ఈ శుభవార త్ వినాన్ను" అని పలికింది. 

 



అపుప్డు హనుమంతుడు "అమామ్! నువువ్ దేవతలకి చెందినదానివా, యకుష్లకు చెందినదానివా, గంధరువ్లకు చెందినదానివా, కినెన్రులకు చెందినదానివా, వశిషుఠ్ డి 

మీద అలిగి వచిచ్న అరుంధతివా, అగసుత్ య్డి మీద అలిగి వచిచ్న లోపాముదర్వా. నీ పాదములు భూమి మీద ఆనుతునాన్యి, కనుక నువువ్ దేవతా వి కావు. నీలో 

రాజలకష్ణాలు కనపడుతునాన్యి కనుక నువువ్ కచిచ్తంగా కష్ య వంశానికి సంబంధించిన ఒక రాజు ఇలాల్ లివి అయియ్ ఉంటావు అని నేను అనుకుంటునాన్ను. 

నువువ్ కాని జనసాథ్ నంలో రావణుడి చేత అపహరింపబడడ్  సీతమమ్వి కాదు కదా?" అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ "ఈ పృథీవ్ మండలానిన్ ఏలిన రాజులలో చాలా గొపప్వాడెన, శ సెనౖాయ్లని చీలిచ్ చెండాడగల దశరథ మహారాజు పెదద్  కోడలని నేను. విదేహ వంశంలో 

జనిమ్ంచిన జనక మహారాజుకి కూతురిని, ననున్ సీత అంటారు. బుదిధ్మంతుడెన రాముడికి ఇలాల్ లిని. నేను అయోధయ్లో 12 సంవతస్రములు హాయిగా గడిపాను. కాని 

13వ సంవతస్రంలో దశరథుడి ఆజఞ్ మేర దండకారణాయ్నికి వచాచ్ము. రాముడు లేనపుప్డు రావణుడు ననున్ అపహరించి ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్డు" అని పలికింది. 

 

'సీతమమ్కి నా మీద నమమ్కం కలిగింది' అని హనుమంతుడు అనుకొని ఆమె దగగ్రికి గబగబా వెళాళ్డు. అలా వసుత్ నన్ హనుమని చూసి సీతమమ్ మళిళ్ 

మూరచ్పోయింది. కొంతసేపటికి తేరుకొని "నువువ్ దురామ్రుగ్ డవెన రావణుడివి, మళిళ్ రూపం మారుచ్కొని వచాచ్వు" అని పలికింది. 

 

కాని సీతమమ్ మనసుస్లో 'ఏంటో ఈ వానరానిన్ చూసేత్ అలా అనిపించడం లేదు. మనసుస్లోనుండి తి పొంగుతుంది. ఈయన అటువంటివాడు కాదు అనిపిసుత్ ంది. 

ఈయనని చూసేత్ పుతర్ వాతస్లయ్ం కలుగుతుంది' అని అనుకొని, "నాయనా! నువువ్ ఎవరివో యదారధ్ంగా నాకు చెపుప్" అని పలికింది. 

  
 

 

 

 



అపుప్డు హనుమంతుడు "అమామ్! నువువ్ అపహరించబడాడ్ క రాముడు జటాయువుతో మాటాల్ డాడు, తరువాత జటాయువు ణములు వదిలాడు. తరువాత 

కబంధుడు కనబడాడ్ డు, ఆ తరువాత సు వుడి దగగ్రికి వచాచ్రు. సు వుడితో సేన్హం చేసిన రాముడు వాలి సంహారం చేసిన తరువాత సు వుడికి పటాట్ భిషేకం 

చేశారు. నినున్ వెతకడం కోసం సు వుడు వరాష్ కాలం వెళిళ్పోయాక వానరాలని పంపించాడు. దకిష్ణ దికుక్కి అంగదుడి నాయకతవ్ంలో వచిచ్న వానరములు 

సము నిన్ చేరుకొని ఉండిపోయాయి. ననున్ హనుమ అంటారు, సంభరాసురుడు అనే రాకష్సుడిని చంపిన కేసరి నా తం , మా తలిల్ అంజనా దేవి కేష్ ముగా 

వాయుదేవుడికి ఔరస పు డిని నేను. నేను నీ కుమారుడివంటి వాడను. నేను రామ దూతని తలిల్ . రాముడు నీకోసం బెంగపెటుట్ కుని ఉనాన్డు తలిల్ , నీ జాడ 

తెలియగానే రాముడు వచిచ్ నినున్ రకిష్సాత్డు. ననున్ నముమ్ తలీల్ " అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "నువువ్ వానరుడివి, రాముడు నరుడు. నరవానరములకి సేన్హం ఎలా కుదిరింది? నా శోకము పోవాలంటే నేను రాముడి గుణములు వినాలి. నువువ్ 

అంత రామ బకుత్ డివి అయితే రాముడు ఎలా ఉంటాడో చెపుప్?" అని పలికింది. 

రకిష్తా జీవలోకసయ్ ధరమ్సయ్ పరి రకిష్తా|  

రకిష్తా సవ్సయ్ ధరమ్సయ్ సవ్జనసయ్ చ రకిష్తా || 

హనుమంతుడు అనాన్డు "రాముడంటే మూరీత్భవించిన ధరమ్ం, తన ధరామ్నిన్ తాను రకిష్ంచుకుంటాడు, ఇతరుల ధరామ్నిన్ కూడా రకిష్సాత్డు. 

రామః కమల ప కష్ః సరవ్సతవ్ మనోహరః| 

రూప దాకిష్ణయ్ సంపనన్ః పర్సూతో జనకాతమ్జే || 

రాముడు పదమ్ముల వంటి కనున్లునన్వాడు, అనిన్ ణులు ఆయనని చూసి ఆనందపడతాయి, ఆయనకి ఇవనీన్ పుటుట్ కతో వచాచ్యి తలిల్ . 

 

 

 

 



తేజసా ఆదితయ్ సంకాశః కష్మయా పృథివీ సమః| 

బృహసప్తి సమో బుదాధ్ య్ యశసా వాసవో సమః || 

తేజసుస్లో సూరుయ్డితో సమానమెనవాడు, కష్మించడంలో భూమితో సమానమెనవాడు, బుదిధ్యందు బృహసప్తితో సమానమెనవాడు, కీరి త్నందు ఇం డితో 

సమానమెనవాడు. రాముడికి యజురేవ్దము, ధనురేవ్దము, వేదవేదాంగములు తెలుసు అని చెపుతూ, రాముడి కాలిగోళళ్ నుండి శిరసుస్ మీద ఉండే వెం కల 

వరకూ ఏ ఒకక్ అవయవానిన్ విడిచిపెటట్కుండా హనుమంతుడు వరిణ్ంచాడు. (ఆ సమయంలోనే రాముడు 96 అంగుళములు (8 అడుగులు) ఉంటాడని 

హనుమంతుడు చెపాప్డు) 

 

అలానే "అమామ్! రాముడు మరాయ్దా పురుషోతత్ముడు. ఎవరిని, ఎపుప్డు, ఏ లోకములో, ఎలా కాపాడాలో తెలిసునన్వాడు, నడువడి పర్ధానమెనవాడు రాముడంటే. 

ఆయన కర త్, కారణమె ఈ సమసత్ జగతుత్ నందు నిండిపోయాడు. 

వానరోహం మహాభాగే దూతో రామసయ్ ధీమతః| 

రామనామాంకితం చేదం పశయ్ దేవయ్ంహుళీయకం|| 

పర్తయ్యారథ్ం తవానీతం తేన దతత్ం మహాతమ్నా| 

సమాశవ్సిహి భదర్ం తే కీష్ణ దుఃఖఫలా హయ్సి|| 

(ఈ శోల్కాలు పరమ పావనమెనవి, వీటిని సుందరకాండలో మంతర్ం అంటారు. సీతమమ్కి ఉనన్ బాధని హనుమ ఈ మాటల చేత పోగొటాట్ డు, 10 నెలల తరువాత 

సీతమమ్ ఈ మాటలు విని ఆనందపడింది) 

 

అమామ్! నేను వానరుడిని, రాముడి పలుకున వచిచ్న రామదూతని. రామనామాంకితమెన ఉంగరానిన్ నీకు తీసుకొచాచ్ను, నీకు నమమ్కం కలగడం కోసమని రాముడు 

దీనిని నాకిచిచ్ పంపించాడు. ఈ ఉంగరానిన్ తీసుకునాన్క ఇవావ్లిట్తో నీ కషాట్ లనీన్ పోయాయి, ఇక నువువ్ ఉపశాంతిని పొందుతావు" అనాన్డు. 

 



  

హనుమను చూచిన సీతమమ్ రావణమాయ అని భయపడుట సీతమమ్ను మరో మారు భయపడవలదని తనను నమమ్మని రిథ్ంచి 

గురుత్ గా రామయయ్ ఇచిచ్న ఉంగరమును సీతమమ్కు ఇచుచ్ట 



  

సీతమమ్తో తనను నమమ్వలసినదిగా రిథ్ంచి తాను రామ దూతనని, గురుత్ గా రామయయ్ ఇచిచ్న ఉంగరమును సీతమమ్కు ఇచుచ్ట 



 

 

 
 

శింసుపా వృకష్ముపె కూరుచ్నన్ సావ్మి హనుమ రావణుడు సీతమమ్తో పలుకకూడని మాటలనీన్ పలకడానిన్ చూచుట 

 

 



హనుమంతుడు ఇచిచ్న ఆ ఉంగరానిన్ ముటుట్ కోగానే సీతమమ్ సిగుగ్ పడింది. రాముడినే చూసినంత ఆనందానిన్ సీతమమ్ పొందినదె, ఆ ఉంగరానిన్ కనున్లకి 

అదుద్ కొని పరవశించిపోయింది. 

 

హనుమంతుడు ఇచిచ్న ఉంగరానిన్ తీసుకునన్ సీతమమ్ "నాయన హనుమ! ల ణుడు, భరతుడు, శ ఘున్డు, కౌసలయ్, సుమితర్, కేయి, కోసల దేశంలో ఉనన్ 

సమసత్ జనులు, సు వుడు, వానరములు కుశలమే కదా" అని పలు పర్శన్లు అగిగాక, "రాముడికి నాకనాన్ ఎకుక్వెనవారు ఎవరూ లేరు, నేను పకక్న లేకపోవడం 

వలన రాముడు తాను ఎలా పర్వరి త్ంచాలొ అలా పర్వరి త్ంచడంలో వెకల్వాయ్నిన్ పొందలేదు కదా?. రాముడు కేవలము తన పౌరుషము మీదనే ఆధారపడి, దెవమును 

తిరసక్రించి తిరుగుతునాన్డ, లేక తన పౌరుషానిన్ పూరిత్గా విడిచిపెటిట్  కేవలం భగవంతుడిని మాతర్మే విశవ్సించి తిరుగుతునాన్డ? రాముడికి నేను జాఞ్ పకం ఉనాన్న, 

ననున్ తలుచుకుంటునాన్డ. రావణుడిని, రాకష్సులని నిగర్హించాలంటే రాముడు అకక్డినుండి అసత్ర్పర్యోగం చెయయ్లేడా? రాముడు అసత్ర్పర్యోగం చెయయ్కుండా 

నాయందు ఎందుకు ఉపేకష్ వహించాడు? నాకు రావణుడు 12 నెలల గడువు ఇచాచ్డు, అందులో 10 నెలల కాలం పూర త్యిపోయింది. ఇంక 2 నెలలు మాతర్మే వాడు 

ననున్ బతకనిసాత్డు. కాని నేను ఒక నెల మాతర్మే బతికి ఉంటాను. ఈ ఒక నెల లోపల రాముడు వచిచ్ ననున్ విడిపిసేత్ సరి, ఒకవేళ రాముడు రాకపోతే నేను 

ణములను విడిచిపెటేట్సాత్ను. నేను ఇంక ఒక నెల మాతర్మే జీవించి ఉంటాను అని రాముడికి నివేదించు" అని పలికింది. 

 

సీతమమ్ అలా బాధపడుతూ చెపిప్న మాటలని వినన్ హనుమంతుడు శిరసుస్ మీద చేతులు పెటుట్ కొని "ఎందుకమామ్ అలా ఖేద పడతావు. మలయము, వింధయ్ము, 

మేరు మొదలైన పరవ్తముల మీద ఒటుట్  పెటిట్  చెబుతునాన్ను, మా వానరములు తినే కందమూలముల మీద ఒటుట్  పెటిట్  చెబుతునాన్ను, రాముడు నీయందు 

విశేషమెన మతో ఉనాన్డు. ఆయన ఎంతగా తపిసుత్ ంటాడంటే, ఎకక్డెనా ఒక అందమెన పదమ్ము కనపడితే 'హా సీత, హా సీత' అంటునాన్డు. వానపర్సుథ్ లలాగ 

రాముడు కూడా సూరాయ్సత్మం అయాయ్క సాధివ్కమెన ఆహారానిన్ తీసుకుంటునాన్డు. నిరంతరము నీగురించే ధాయ్నము చేసుత్ నాన్డు, పర్తికష్ణం శోకిసూత్ నే ఉనాన్డు. 

రాముడు పర్సర్వణ పరవ్తం గుహలో పడుకుని ఉనన్పుప్డు ఆయన ఒంటి మీద నుండి తేళుళ్, జ లు, పాములు పాకినా కాని ఆయనకి స హ ఉండడం లేదు.  



100 యాగములు చేసి ఐరావతం మీద కూరుచ్నన్ ఇం డి దగగ్ర సచీదేవి ఉనన్టుట్ , పర్సర్వణ పరవ్త గుహలో కూరుచ్నన్ రాముడి దగగ్రికి నినున్ తీసుకెళిళ్ 

దింపుతానమామ్. యజఞ్ములో వేసిన హవిసుస్ని హవయ్వాహనుడెన అగిన్దేవుడు ఎంత పరమపవితర్ంగా తీసుకెళతాడో, అలా నినున్ తీసుకెళిళ్ రాముడి పాదాల దగగ్ర 

పెడతాను. అమామ్! నువువ్ వచిచ్ నా వీపు మీద కురోచ్" అనాన్డు. 

  
కాని హనుమంతుడు అపప్టిదాక చాలా చినన్గా ఉండడం వలన, సీతమమ్ హనుమని చూసి ఫకుక్న నవివ్ "ఎంతమాట అనాన్వోయి హనుమ. నువేవ్ ఇంత సవ్రూపం, 

ఆ వీపు మీద నేను కూరోచ్న, ననున్ ఈ సము నిన్ దాటించి తీసుకెళతావ. నీ వానర బుదిధ్ని బయటపెటాట్ వు కదా" అని పలికింది. 

  
సీతమమ్ మాటకి అలిగిన హనుమంతుడు తన సవ్రూపానిన్ సీతమమ్కి చూపించాలి అనుకొని, మేరు పరవ్త శిఖరాలు ఆకాశానిన్ చుంబిసుత్ నన్టుట్  ఎలా ఉంటాయో, 

అలా పరవ్త సవ్రూపానిన్ పొందాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు పెదద్  పాదాలతో, బలిసిన తొడలతో, సనన్టి నడుముతో, విశాలమెన వకష్సథ్లంతో, శంఖంలాంటి 

కంఠంతో, కాలిచ్న పెనంలాంటి ముఖంతో, పచచ్టి కనున్లతో, పెదద్  శిరోజములతో, పరిఘలవంటి భుజములతో నిలబడాడ్ డు. 

  
హనుమంతుడిని అలా చూసిన సీతమమ్ ఆశచ్రయ్పోయి "నాయనా! నాకు తెలుసు నువువ్ ఎవరివో. 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి వచిచ్నపుప్డే నువువ్ ఎవరో 

గురి త్ంచాను. ఇలా రాగలిగిన శకి త్ గరుగమ్ంతుడికి ఉంది, నీ తం  వాయుదేవుడికి ఉంది, నీకు ఉంది. నువువ్ ఇంత సమరుధ్ డవు కాకపోతే రాముడు నినున్ నా దగగ్రికి 

పంపరు. నేను నీ వీపు మీద కూరుచ్ని ఆవలి ఒడుడ్ కి వచేచ్టపుప్డు నేను సముదర్ంలో పడిపోవచుచ్, లేకపోతే రాకష్సులు నీ దారికి అడుడ్ రావచుచ్, అపుప్డు నీకు వాళళ్కి 

యుదధ్ం జరగచుచ్. ఆ సమయంలో నువువ్ వాళళ్తో యుదధ్ం చేసాత్ వ లేక ననున్ కాపాడుకుంటావా. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనెనా నేను మళీళ్ రాకష్సులకి దొరికితే 

రావణుడు ననున్ ఎవరికీ తెలియని పర్దేశంలో దాచివేయవచుచ్. అందుచేత నేను నీ వీపు మీద కూరుచ్ని ఆవలి ఒడుడ్ కి రావడం కుదరదు. అమామ్! నేను యుదధ్ం 

చెయయ్గలను, నినున్ కేష్మంగా రాముడి దగగ్రికి తీసుకువెళతాను అని అంటావేమో, నేను స హలో ఉండగా, తెలిసి తెలిసి రాముడిని తపప్ వేరొక పురుషుడిని నా 

చేతితో స శించను. రాముడే వచిచ్ రావణుడిని సంహరించి నా చెయియ్ పటుట్ కొని ఈ సము నిన్ దాటించాలి" అని పలికింది. 

 



 

 

ఆ ఉంగరము చూచి ఏంతో సంతోషమును పొందిన సీతమమ్, సావ్మి 

హనుమతో నీకు రాముడు తెలుసనాన్వు కదా, మరి రాముడు ఎలా 

ఉంటాడో చెపప్మనగా, సావ్మి హనుమ రామయయ్ను సీతమమ్ 

మనసుస్లో ఉనన్ విధముగా చెపిప్, సీతమమ్ కనీన్టిని తన చేతులతో 

స సించకుండా తొలగించి, అమమ్ని రామ కథతో అనేకమారుల్  ఆనంద 

పరచి. తన భుజములపె రామయయ్ వదధ్కు చేరుసాత్ నని పలికెను. 

అంతట సీతమమ్ సావ్మి హనుమ యొకక్ పిలిల్ పిలల్ంత సవ్రూపమును 

చూచి కొంచము పరిహాసముగా నవెవ్ను. 

 

 



అపుప్డు హనుమంతుడు "ఒక నరకాంతగా ఉండి ఇనిన్ కషాట్ లు పడుతూ, ఇటువంటపుప్డు కూడా 'నేను రాను' అనడం నీకే చెలిల్ంది తలిల్ . నువువ్ నా వీపు మీద 

కూరుచ్ని రాను అంటునాన్వు కదా, పోని రాముడి దగగ్రికి నేను వెళిళ్ విజాఞ్ పన చేయుటకు ఏదనాన్ ఒక అభిజాఞ్ నానిన్ కటాకిష్ంచు తలిల్ " అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ ఇలా పలికింది "ఒకానొకపుప్డు అరణయ్వాసం చేసుత్ నన్పుప్డు చితర్కూట శిఖరాల మీద ఆశర్మానిన్ నిరిమ్ంచుకుని అకక్డునన్ తపోభూములలో నేను, 

రాముడు విహరిసూత్  ఉండేవాళళ్ము. అటువంటి సమయంలో ఈశానయ్ పరవ్తానికి పకక్న ఉనన్ ఒక చినన్ పరవ్తం మీద మేము విహరిసుత్ నాన్ము. అపుప్డు రాముడు 

అకక్డునన్ కొలనులోని నీళళ్లోల్  ఆడుకొని, తడిబటట్లతో పరిగెతుత్ కుంటూ నా దగగ్రికి వచిచ్ నా పకక్న కూరుచ్నాన్డు. (రాముడికి రావణుడికి అపప్టి వరకూ ఎటువంటి 

శ తవ్ం లేదు. ఇంకా కొనిన్ సంవతస్రాలలో అరణయ్వాసం పూరత్యియ్ రాముడు అయోధయ్కి వెళిళ్పోతాడు. అవతార పర్యోజనం కోసం రావణుడు సీతమమ్ని ఎలాగు 

అపహరిసాత్డు, కాని సీతమమ్కి ఏదనాన్ అపకారం జరిగితే రాముడు ఎలా సప్ందిసాత్ డో చూదాద్ మని దేవతలు ఇం డి కొడు న కాకాసురుడిని పంపారు. ఆ 

కాకాసురుడు కాకి రూపంలో పరవ్తం మీద ఉంటాడు) ఆ సమయంలో నేను కొనిన్ మాంసపు ఒరుగులు (వడియాలు) అకక్డ ఎండపెటాట్ ను. నా పకక్న కూరుచ్నన్ 

రాముడు సంతోషంగా నాతో మాటాల్ డుతునాన్డు.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



అపుప్డు కాకాసురుడనే కాకి అకక్డికి వచిచ్ ఆ ఒరుగులని తినడం రంభించింది. అపుప్డు నేను ఒక మటిట్గడడ్ని తీసి ఆ కాకి మీదకి విసిరాను. అపుప్డా పకిష్ నా 

వకష్సథ్లం మీద వాలి, తన ముకుక్తో గాడి వేసి నా మాంసం పీకింది. ఆ బాధలో నేను గిలగిలలాడడం వలన నా వడాడ్ ణం జారింది, నేను ఆ వడాడ్ ణానిన్ తీసి కాకి 

మీదకి విసరబోతే రాముడు ననున్ చూసి నవివ్ 'సీత! కాకి మీదకి బంగారు వడాడ్ ణం విసురుతావ' అనాన్డు. తరువాత నేను ఆ బాధని ఓరుచ్కొని రాముడి ఒడిలో తల 

పెటుట్ కొని నిదర్పోయాను. నేను అలా రాముడి ఒడిలో తల పెటుట్ కొని ఉనన్ంతసేపు ఆ కాకి రాలేదు. మళిళ్ కొంతసేపటికి నేను నిదర్లేచాను, అపుప్డు రాముడు నా 

ఒడిలో తల పెటుట్ కొని నిదర్పోతునాన్డు. అపుప్డు మళిళ్ ఆ కాకాసురుడనే కాకి నా వకష్సథ్లం మీద కూరుచ్ని, మళిళ్ గటిట్గా నా శరీరంలోకి పొడిచి నా మాంసానిన్ 

తినన్ది. అపుప్డు నా శరీరం నుండి నెతుత్ రుకారి రాముడి నుదిటి మీద పడింది. అపుప్డు రాముడు లేచి ఇంత నెతుత్ రు ఎకక్డిది అని చూసేసరికి, వకష్సథ్లం నుండి 

నెతుత్ రు కారుతూ, ఏడుసూత్  నేను కనపడాడ్ ను. అపుప్డాయన నోటినుండి అపర్యతన్ంగా ఒక మాట వచిచ్ంది 'ఎవడురా అయిదు తలల పాముతో ఆటలాడినవాడు' 

అని గదిద్ంచాడు. (సీతమమ్ని పంచముఖ గాయ గా రాముడు ఆనాడు లోకానికి చెపాప్డు) అపుప్డాయన చుటూట్  చూసేసరికి ముకుక్కి నెతుత్ రుతో, మాంసం ముకక్తో, 

కాళళ్కి నెతుత్ రుతో ఒక కాకి కనపడింది. అపుప్డు రాముడు అకక్డ ఉనన్ ఒక దరభ్ని (గడిడ్ని) తీసి, దాని మీద బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచి (మంతర్పూరితమెన 

అసాలని పర్యోగించేటపుప్డు బాణాలే అవసరంలేదు, దేనిమీదనాన్ ఆ మం నిన్ అభిమం ంచి పర్యోగించచుచ్) విడిచిపెటాట్ డు. అపుప్డా బర్హామ్సత్ర్ం కాకిని 

తరిమింది, ఆ కాకి మూడు లోకములు తిరిగి అందరి దగగ్రికి వెళిళ్ంది, కాని అందరూ 'రాముడు చంపుతానని అసత్ర్ పర్యోగం చేసేత్ మేము రకిష్ంచలేము, నువువ్ 

వెళిళ్పో' అనాన్రు. ఆ కాకి అనిన్ చోటల్కి తిరిగి తిరిగి రాముడునన్ చోటకి వచిచ్ నమసాక్రం చేసూత్  పడిపోయింది (మంతర్ంతో అభిమం ంచిన అసానికి ఒక మరాయ్ద 

ఉంటుంది. వెనున్ చూపించి పారిపోతునన్వాడిని ఆ అసత్ర్ం కొటట్దు, ఎదురుతిరిగి యుదధ్ం చేసినవాడినే అది కొడుతుంది. కాకాసురుడు ఆ బర్హామ్సానికి 

ఎదురుతిరగకుండా వెనున్ చూపించి పారిపోతునాన్డు కనుక అది ఆయనని సంహరించలేదు). రాముడు ఆ కాకిని చూసి 'నా దగగ్రికి వచిచ్ పడిపోయావు కనుక 

నువువ్ నాకు శరణాగతి చేసినటెట్ . అందుకని నేను నినున్ విడిచిపెడుతునాన్ను. కాని ఒకసారి బర్హామ్సత్ర్ం వేసిన తరువాత ణములతో సమానమెనదానిని 

ఇచేచ్యాయ్లి, మరి నువువ్ ఏమిసాత్వు' అని ఆ కాకసురుడిని రాముడు అడిగాడు. అపుప్డా కాకాసురుడు తన కుడి కనున్ని బర్హామ్సానికి ఆహారంగా వేసి రాముడికి 

నమసాక్రం చేసి, దశరథుడికి నమసాక్రం చేసి వెళిళ్పోయాడు. ఆనాడు ఒక కాకి మీద బర్హామ్సత్ర్ం వేసిన రాముడు ఇవావ్ళ ఎందుకు ఊరుకునాన్డో ఆలోచించమని 

ఒకసారి రాముడికి చెపుప్" అని సీతమమ్ కాకాసుర వృతాత్ ంతానిన్ హనుమకి చెపిప్ంది. 

 



 

సీతమమ్ నవవ్గా కొంచము సిగుగ్ పడడ్  హనుమ వెంటనే తన శరీరమును ఆకాశమంత పెంచి చూపగా, సీతమమ్ హనుమతో నీ శకి త్ గురించి నాకు తెలుసు నాయనా అని 

పలికి, నీ వంటి సమరుద్ డు మాతర్మే ఈ నూరు యోజనముల సము నిన్ దాటి రాగలడని పలికి, తనను రామచం డు సవ్యముగా వచిచ్ పిడిపించాలని చెపెప్ను. 

అంతట సావ్మి హనుమ సీతమమ్తో రామయయ్కు ఏదెనా అభిజాఞ్ నానిన్ ఇవవ్మని కోరగా, సీతమమ్ కాకాసుర వృతాత్ంతము చెపుప్ట 



తరువాత సీతమమ్ "శ వులను సంహరించగలిగిన సమరధ్త కలిగిన ఓ హనుమా! నా వలన చినన్దో పెదద్దో ఒక పొరపాటు జరిగి ఉంటుంది. మా అతత్గారు కౌసలయ్ 

దేవి లోకమునంతటిని రకిష్ంచే కొడుకుని కనన్ది, ఆ రాముడి పాదాలకు సాంజలి బంధకంగా నమసక్రించానని చెపుప్. దశరథ మహారాజు మరణించినా కూడా 

రాముడు ఆ బాధని పొందలేదు అంటే ల ణుడు పకక్న ఉండడమే కారణం. వదినని తలిల్లా చూసే సవ్భావం ఉనన్వాడు ల ణుడు. ల ణుడు నాకు కొడుకుతో 

సమానమెనవాడు, ఆ ల ణుడిని కుశలమడిగానని చెపుప్. సు వుడిని కుశలమడిగానని చెపుప్. హనుమా! నీ యొకక్ వాకుక్ల దావ్రా రామచందర్మూరిత్ మనసుస్లో 

నాయందు ఉనన్టువంటి మని ఉదీద్పింప చేసి ననున్ తొందరలో తీసుకువెళేల్టటుట్  చెయియ్" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "అమామ్! కాకాసుర వృతాత్ంతం చెపాప్వు, దీనితోపాటుగా ఇంకొక అభిజాఞ్ నానిన్ ఇసాత్వా, తీసుకువెళతాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ తన పవిట కొంగుకి కటిట్  ఉనన్ మూటని విపిప్, అందులో ఉనన్ చూడామణిని ఇచిచ్ంది. (చూడమణి సముదర్జలాల నుండి పెకి వచిచ్ంది. దానిని 

దేవేం డు జనకుడికి ఒక యాగములో బహూకరించాడు) ఈ చూడామణిని వివాహ సమయంలో నా శిరసుస్యందు మా అమమ్ అలంకరించింది. నువువ్ దీనిని 

రాముడికి ఇవువ్, అపుప్డు రాముడికి ఏకకాలంలో ముగుగ్ రు జాఞ్ పకానికి వసాత్రు, మా అమమ్, దశరథుడు, నేను రాముడికి జాఞ్ పకం వసాత్ము" అని పలికింది. 

 

హనుమంతుడు ఆ చూడామణిని కనున్లకి అదుద్ కుని, రాముడు ఇచిచ్న ఉంగరానిన్ ఎలా భదర్పరుచుకునాన్డో, అలా చూడామణిని కూడా జాగర్తత్గా 

భదర్పరుచుకునాన్డు. సీతమమ్ ఆభరణం చేతిలో పడగానే ఆయనకి విశేషమెన శకి త్, ధెరయ్ం కలిగింది. 

 

మళిళ్ సీతమమ్ "ఒకనాడు నేను రాముడితో కలిసి విహరిసుత్ నన్ సమయంలో నా నొసటన పెటుట్ కునన్ తిలకం మరుగునపడింది. అపుప్డు రాముడు అకక్డునన్ ఒక 

కుంకుమ శిలని అరగదీసి నా బుగగ్మీద చుకక్ పెటాట్ డు. ఈ విషయానిన్ కూడా రాముడికి జాఞ్ పకం చెయియ్" అని పలికింది. 

 



 
 

సావ్మి హనుమ సీతమమ్తో ఇంకా ఏదెనా అభిజాఞ్ నానిన్ ఇవవ్మని కోరగా అపుప్డు సీతమమ్ పవిట కొంగుకు కటిట్  ఉనన్ ఆభరణాల మూట విపిప్, 

అందులో ఉనన్ చూడామణిని ఇచిచ్ంది. ఈ చూడామణిని వివాహ సమయంలో నా శిరసుస్యందు మా అమమ్ అలంకరించింది. నువువ్ దీనిని రాముడికి ఇవువ్, 

అపుప్డు రాముడికి ఏకకాలంలో ముగుగ్ రు జాఞ్ పకానికి వసాత్రు, మా అమమ్, దశరథుడు, నేను రాముడికి జాఞ్ పకం వసాత్ము అని పలికింది. 



అపుప్డు హనుమంతుడు "నేను బయలుదేరతాను" అంటే, "నాయన! 10 నెలల నుండి ఇకక్డ ఉంటునాన్ను, కాని ఒకక్నాడు రామనామం వినలేదు. ఇనాన్ళళ్కి నువువ్ 

వచిచ్ రామ కథ చెపాప్వు. నా మనసుస్ పొంగిపోయింది. అంత తొందరగా నువువ్ వెళిళ్పోతాను అంటే నాకు చాలా బెంగగా ఉంది. ఎకక్డెనా ఒక రహసయ్మెన పర్దేశంలో 

ఇవావ్ళ ఉండి, రేపు నాకు కనపడి మళీళ్ ఒకక్సారి ఆ రామకథ నాకు చెపప్వయాయ్. ఇవావ్లిట్కి ఉండిపోవా హనుమా" అని, ఇంటినుండి దూరంగా వెళిళ్పోతునన్ కొడుకుని 

కనన్తలిల్ అడిగినటుట్  సీతమమ్ హనుమంతుడిని అడిగింది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు అనాన్డు "అమమ్! నువువ్ బెంగపడవదుద్ . రాముడు కూడా నీమీద బెంగ పెటుట్ కుని శోకిసుత్ నాన్డు" అనాన్డు.  

 

అపుప్డు సీతమమ్ "నువువ్ చెపిప్న మాట నాకు మళీళ్ శోకం కలిగిసోత్ ంది. రాముడు నాకోసం శోకిసుత్ నాన్డనన్ మాట చాలా బాధగా ఉంది. హనుమ! నువువ్ వసాత్ వు, 

గరుగమ్ంతుడు వసాత్డు, వాయుదేవుడు వసాత్డు 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి. ఇంక ఎవరూ ఇకక్డికి రాలేరు, మరి రావణ సంహారం ఎలా జరుగుతుంది?" 

అని పలికింది. 

మత్  విశిషాట్ హ్  చ తులాయ్హ్  చ సంతి తతర్ వన ఒకసహ్  | 

మతత్హ్  పర్తయ్వరహ్  కశిచ్న్  న అసిత్ సు వ సనిన్ధౌ || 

హనుమంతుడు అనాన్డు "సు వుడి దగగ్ర నాతో సమానమెన బలం ఉనన్వాళుల్  ఉనాన్రు, నాకనాన్ అధికమెన బలం ఉనన్వాళుల్  ఉనాన్రు, కాని నాకనాన్ తకుక్వ 

బలం ఉనన్వాడు సు వుడి దగగ్ర లేడమామ్. (ఈ మాట హనుమంతుడి వినయానికి నిదరస్నం) నేను వెళిళ్ రాముడికి చెపిప్ తొందరలోనే వానర సెనౖయ్ంతో లంకా 

పటట్ణానికి వచిచ్, రావణుడిని సంహరిసాత్ము" అనాన్డు.  

 

 

 

 



హనుమంతుడు సీతమమ్ దగగ్ర సెలవు తీసుకొని ఉతత్ర దికుక్కి వచిచ్ "లంకా పటట్ణానికి రావడమూ అయిపోయింది, సీతమమ్ తలిల్ దరశ్నం చెయయ్డమూ 

అయిపోయింది. ఆ రావణుడికి ఒక మాట చెబుదాము, ఏమనాన్ పర్యోజనం ఉంటుందేమో. కాని దరశ్నం ఇవవ్మని అడిగితే వాడు ఎలాగు ఇవవ్డు, అందుకని 

వీడికి అతయ్ంత యమెన ఈ పర్మదా వనానిన్ (అశోక వనం) నాశనం చేసేత్ వాడే ననున్ పిలుసాత్డు "అని అనుకొని, భీమరూపుడె ఆ అశోక వనం మీద ఎగిరాడు. 

అపుప్డాయన తొడల వేగానికి అకక్డునన్ చెటుల్  విరిగిపోయాయి. అలాగే హనుమ చేసిన మహా నాదానికి అకక్డునన్ పకుష్లు గుండెలు బదద్లై కిందపడిపోయాయి. 

ఆయన అకక్డునన్ సరోవరాలలోని నీళళ్ని బయటకి తోసేశాడు. 

 

అలా హనుమ చేసుత్ నన్ విధవ్ంసానికి అకక్డునన్ రాకష్సులు ఉలికిక్పడి లేచారు. 

 

అకక్డునన్ రాకష్స లు సీతమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ "ఈ కోతి చాలా చినన్గా ఉనన్పుప్డు ఈ చెటుట్  మీద కూరుచ్ని ఉండడం చూశాము. ఆ కోతి నీ దగగ్రికి వచిచ్ 

కిచకిచలాడినటుట్  మాకు అనుమానం, ఆ కోతి ఎవరు?" అని అడిగారు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "పాము పాదములు పాముకి తెలియాలి. ఆయన రాకష్సుడో, వేరొకడో తెలుసుకునే శకి త్ నాకెకక్డ ఉంది. ఆయనెవరో మీకే తెలియాలి, నాకు 

తెలియదు" అని పలికింది. 

  
అపుప్డా రాకష్స లు పరుగు పరుగున రావణుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "ఎకక్డనుండి వచిచ్ందో కాని మహా వానరము ఒకటి వచిచ్ంది. అది ఇం డి దూతో, కుబేరుడి దూతో, 

విషుణ్ వు దూతో, యముడి దూతో మాకు తెలీదు. అది అశోక వనం అంతటినీ నాశనం చేసింది, కాని సీత కూరుచ్నన్ శింశుపా వృకాష్నిన్ మాతర్ం అది వదిలిపెటేట్సింది. 

అలసట చేత వదిలిపెటిట్ందో, కావాలని వదిలిపెటిట్ ందో తెలీదు. అలసట అని అనుకోడానికి వీలులేదు, ఎందుకంటే ఇంత అశోక వనానిన్ నాశనం చేసిన వానరానికి 

శింశుపా వృకాష్నిన్ నాశనం చెయయ్డం పెదద్  లెకాక్, అది కావాలనే వదిలిపెటిట్ంది. నువువ్ ఏ కాంత మీదెతే నీ మనసుస్ని, కామానిన్ ఉంచావో, ఆ సీతతో ఈ వానరం 

మాటాల్ డింది" అని చెపాప్రు. 

 



  

సీతమమ్ను శాంతింప జేసి, రామయయ్ను వెంటనే తీసుకు వసాత్ నని పలికి సెలవు తీసుకునన్ హనుమ లంకా నగరమును విడిచి వెళేళ్ముందు 

రావణాసురుడికి నాలుగు మనంచిమాటలు చెపప్డాని  అశోకవనమును దవ్ంశము చేసి రాకష్సులను సంహరించుట 



 

రాకష్స లు పరుగు పరుగున రావణుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "ఎకక్డనుండి 

వచిచ్ందో కాని మహా వానరము ఒకటి వచిచ్ అశోక వనం అంతటినీ 

నాశనం చేసింది, కాని సీత కూరుచ్నన్ శింశుపా వృకాష్నిన్ మాతర్ం అది 

వదిలిపెటేట్సింది. ఆ సీతతో ఈ వానరం మాటాల్ డింది" అని చెపుప్ట 

సావ్మి హనుమను సంహరించుటకు  

రావణాసురుడి ఆదేశమున పర్హసుత్ డి కుమారుడెన జంబుమాలి వచుచ్ట 



అపుప్డు రావణుడికి ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ 80,000 రాకష్స కింకరులని పిలిచి "మీరందరూ వెళిళ్ ఆ మహా వానరానిన్ పటిట్  బంధించండి, లేకపోతే సంహరించండి" అని 

చెపిప్ పంపించాడు. 

జయతయ్తిబలో రామో ల ణశచ్ మహాబలః| 

రాజా జయతి సు వో రాఘవేణాభిపాలితః|| 

దాసోహం కోసలేందర్సయ్ రామసాయ్కిల్షట్  కరమ్ణః| 

హనుమాన్ శ సెనౖాయ్నాం నిహనాత్  మారుతాతమ్జః|| 

న రావణ సహసర్ం మే యుదేధ్ పర్తిబలం భవేత్| 

శిలాభిసుత్  పర్హరతః పాదపెశచ్ సహసర్శః|| 

అరధ్యితావ్ పురీం లంకాం అభివాదయ్ చ మెథిలీమ్| 

సమృదాధ్ రోధ్ గమిషాయ్మి మిషతాం సరవ్రకష్సామ్|| 

(ఈ శోల్కాలని జయ మంతర్ము అంటారు) 

 

ఆ సమయంలో హనుమంతుడు అకక్డ ఉనన్ తోరణం మీద కూరుచ్ని ఈ జయ మంతర్ శోల్కాలని చెపాప్డు "రాముడు, ల ణుడు విశేషమెన బలంతో 

వరిధ్లుల్ తునాన్రు. ఆ రాముడి చేత రకిష్ంపబడిన వానర రాజెనౖ సు వుడు జయము చేత శోభిలుల్ తునాన్డు. అటువంటి రాముడికి దాసానుదాసుడిని నేను. నా పేరు 

హనుమ, నేను యుదధ్ంలో వేరుగా ఆయుధములు వాడను, ఈ రావణుడి సెనౖాయ్నిన్ నా అరికాళళ్ కింద పెటిట్  తోకేక్సాత్ను, నా పిడి గుదుద్ లతో చంపేసాత్ను, పెదద్  పెదద్  

చెటల్తో, రాళళ్తో కొడతాను. వెయియ్మంది రావణాసురులు నా భుజాల కింద ఒక కీటకంతో సమానం. ననున్ ఆపగలిగేవాడు ఈ లంకా పటట్ణంలో లేడు. సీతమమ్కి 

నమసక్రించి ఎలా వచాచ్నో అలా ఈ సము నిన్ దాటి వెళిళ్పోతాను, ననున్ పటట్గలిగే మొగాడు ఈ లంకా పటట్ణంలో లేడు" అని జయ మం నిన్ చెపాప్డు. 

 



అపుప్డా 80,000 కింకరుల మూక హనుమంతుడి మీదకి రకరకములైన ఆయుధములను వేశారు. చండ పర్చండుడెన హనుమంతుడు ఆ తోరణానికి ఉనన్ ఇనుప 

పరిఘని ఒకదానిన్ పీకి వాళళ్ందరినీ దానితో కొటాట్ డు. కళుళ్ మూసి తెరిసేలోగా అకక్డ ఆ రాకష్సుల మాంసపు ముదద్లు, రక త్పు మరకలతో ఆ ంతం నిండిపోయింది. 

మళీళ్ ఆయన తోరణం ఎకిక్ కూరుచ్నాన్డు, అపుప్డాయనకి దూరంగా వెయియ్ స త్ంభాలతోటి ఒక సాదం కనపడింది. అపుప్డాయన ఆ సాదం మీదకి ఎకిక్ నిలబడి 

ఒక పెదద్  నాదం చేశాడు. ఆ నాదం వినేసరికి లంకా పటట్ణంలో కొనిన్ వేలమంది గుండెలు బదద్లయియ్, చెవుల వెంట, ముకుక్ల వెంట నెతుత్ రు కారి చనిపోయారు. 

అపుప్డాయన తొడలు కొటాట్ డు, ఆ శబాద్ నికి కొంతమంది రాకష్సులు చనిపోయారు. తరువాత ఆ సాదానికి మధయ్లో ఉనన్ బంగారు సత్ంభానిన్ పీకి గాలిలో గిరగిర 

తిపిప్తే, ఆ వేగానికి అందులోనుండి అగిన్ పుటిట్  ఆ సాదం అంతా కాలిపోయింది. ఆ సాదానికి కాపలా ఉనన్ 100 మంది రాకష్సులని కూడా కొటిట్  చంపేశాడు. 

 

అపుప్డాయన "మా వానరములలో 10 ఏనుగుల బలం కలిగినవారు, 100 ఏనుగుల బలం కలిగినవారు, 1000 ఏనుగుల బలం కలిగినవారు, 10,000 ఏనుగుల బలం 

కలిగినవారు, అంతకనాన్ ఎకుక్వ బలం కలిగినవారు ఉనాన్రు. భూమికి అడడ్ంగా ఎగరగలిగేవారు, నిలువుగా ఎగరగలిగేవారు ఈ భూమండలం అంతటా సీతమమ్ 

కోసం అనేవ్షిసుత్ నాన్రు, వాళెళ్వరూ మిమమ్లిన్ విడిచిపెటట్రు. సు వుడే బయలుదేరి లంకలో అడుగుపెటిట్ననాడు, ఈ లంక లేదు, మీరు లేరు, ఆ రావణుడు లేడు. 

ధరామ్తుమ్డెన రాముడితో వెరం పెటుట్ కునన్ కారణం చేత మీరందరూ మడిసిపోతారు" అని చెపిప్ మళీళ్ తోరణం మీదకి వచిచ్ జయ మంతర్ం చెపాప్డు. 

 

80,000 మంది చనిపోయారనన్ విషయం తెలుసుకునన్ రావణుడు పర్హసుత్ డి కుమారుడెన జంబుమాలిని పంపాడు. గాడిదలు పూనిచ్న రథం ఎకిక్ జంబుమాలి 

యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. అపుప్డు హనుమంతుడు ఆ జంబుమాలి మీదకి ఒక పెదద్  రాయిని విసిరాడు. బాణములతో జంబుమాలి ఆ రాయిని కొటిట్  ముకక్లు చేశాడు. 

తరువాత హనుమంతుడు ఒక సాల వృకాష్నిన్ పీకి విసిరాడు, కాని ఆ చెటుట్  మీద పడకముందే దానిని జంబుమాలి ఖండ ఖండములుగా కొటాట్ డు. తరువాత ఆ 

జంబుమాలి హనుమంతుడి నుదుటి మీద, వకష్సథ్లం మీద బాణములతో కొటాట్ డు, ఆ దెబబ్లకి ఆయన శరీరం నుండి రక త్ం కారింది. హనుమంతుడు మళీళ్ ఒక 

పరిఘని పీకి, గిరగిర తిపుప్తూ పిడుగు వచిచ్ పడినటుట్  ఆకాశంలోకి ఎగిరి వాడిమీద పడి ఆ పరిఘతో కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి జంబుమాలి రథం, శిరసుస్, చేతులు, 

గాడిదలు మొదలైనవి ఏమి కనపడలేదు. మళీళ్ ఆయన తోరణం ఎకిక్ జయ మంతర్ం చెపప్డం రంభించాడు. అకక్డునన్ రాకష్సులందరినీ కాళళ్ కింద పెటిట్  

తొకేక్శాడు, మోకాళళ్తో కుమేమ్శాడు, చేతులతో గుదేద్సి అకక్డునన్ రాకష్సులందరినీ సంహరించాడు. 



 

రాకష్స సేనలను విజృంబించి సంహరిసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ తోరణము ఎకిక్ జయ మంతర్మును పలుకుతునన్ సావ్మి హనుమ 



"జంబుమాలి, జంబుమాలి వెనక వెళిళ్న సెనౖయ్ము అంతా మరణించారు" అని రావణుడికి కబురు వెళిళ్ంది. అపుప్డు రావణుడు తన 7 మం ల కొడుకులని హనుమ 

పెకి యుదాధ్ నికి పంపించాడు. వారు అనిన్ వెపులనుండి హనుమ మీదకి బాణ పర్యోగం చేశారు. అపుప్డు హనుమంతుడు తన శరీరానిన్ పెదద్గా పెంచేసి 

ఆకాశంలోకి ఎగిరి ఒకక్సారి కింద పడిపోయాడు. ఆయన కింద పడిపోయి చాలామంది చనిపోయారు, మిగిలినవారి గుండెలిన్ తన గోళళ్తో గిలేల్సి చంపేశాడు. 

కొంతమందిని పళళ్తో కొరికి చంపేశాడు. అపుప్డా ంతం తెగిపోయిన తలలతో, చచిచ్పోయిన ఏనుగులతో, పచచ్డెపోయిన శరీరాలతో, విరిగిపోయిన రథాలతో ఉంది. 

వెళిళ్న మం ల సుతులు చనిపోయారనన్ వార త్ రావణుడికి చేరింది, అపుప్డాయన 5 సేనాగర్ నాయకులని పిలిచి "మీరు ఆ వానరానిన్ జాగర్తత్గా పటట్ ండి, అది 

సామానయ్మెన వానరం కాదు. నేను ఎందరో మహరుష్ లను బాధ పెటాట్ ను, వాళళ్ందరూ తమ తపోశకుత్ లని ధారపోసి సృషిట్ ంచిన మహా భూతం అయియ్ ఉంటుంది" 

అనాన్డు. విరూపాకష్, యూపాకష్, దురధ్ర, పర్ఘస, భాసకరణ్ అనే 5 సేనా నాయకులు వెళిళ్ హనుమంతుడితో యుదధ్ం మొదలుపెటాట్ రు. వాళళ్లోల్  దురధ్రుడు వేసిన 

మూడు ఇనుప బాణములు హనుమంతుడి తలలో తగిలాయి. ఆగర్హించిన హనుమంతుడు ఆకాశంలోకి ఎగిరి తన శరీరానిన్ పెంచాడు. ఆకాశంలోకి 

హనుమంతుడు ఎగిరాడని ఆ సేనా నాయకులు అలా చూశారు అంతే, ఆయన గబుకుక్న ఆ దురధ్రుడి రథం మీద పడిపోయాడు. హనుమంతుడి శరీరం కింద 

దురధ్రుడు, ఆయన రథం, అనీన్ పచచ్డయిపోయి ఉనాన్యి. మిగిలిన వారిలో ఇదద్రు ఆయన వెపు పరుగులు తీసారు, అపుప్డు హనుమంతుడు ఒక పెదద్  చెటుట్ ని 

పెకలించి దానితో ఆ ఇదద్రినీ కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి ఆ ఇదద్రూ మరణించారు. తరువాత మిగిలిన ఇదద్రినీ సంహరించాడు. ఈ వార త్ వినన్ రావణుడు సభలో అటూ ఇటూ 

తేరిపారి చూసి తన చినన్ కుమారుడెన అకష్ కుమారుడి మీద ఆయన చూపులు ఆగాయి. తం  తన వంక చూడగానే ఆ అకష్ కుమారుడు పర్జవ్రిలుల్ తునన్ అగిన్లా 

పెకి లేచి సంతోషంగా యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. ఆ పిలల్వాడిని చూడగానే 'ఈ పిలల్వాడు ఎంత బావునాన్డు రా, చినన్వాడే కాని చూసుత్ ంటే అగిన్హోతర్ంలా ఉనాన్డు. 

కాసేపు వీడిని యుదధ్ం చెయయ్నిదాద్ ము' అని హనుమంతుడు అనుకునాన్డు. అకష్ కుమారుడు వేసిన బాణ పరంపర నుండి హనుమంతుడు సూ  రూపంలో 

దొరకకుండా తిరుగుతునాన్డు. అకష్ కుమారుడు హనుమంతుడి శరీరంలో ఖాళీ లేకుండా బాణాలతో కొటేట్శాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు 'దేవతలు కూడా వీడి 

యుదాధ్ నిన్ చూసి సంతోషించారు, కాని ఇంటోల్  అగిన్ ఉందని చూసూత్  ఊరుకుంటే ఇలుల్  అంటుకుంటుంది. ఇక వీడిని చంపవలసిందే' అనుకొని, ఆకాశంలోకి ఎగిరి 

శరీరానిన్ పెదద్దిద్  చేసి కింద పడాడ్ డు. అపుప్డు గు లు, రథం, సారధి చనిపోయారు కాని అకష్ కుమారుడు మాతర్ం ఎగిరి గాలిలోకి వెళిళ్పోయి, ఆకాశం నుండి 

యుదధ్ం చేశాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు గాలిలోకి ఎగిరి ఆ అకష్ కుమారుడి పాదాలని పటుట్ కొని వేగంగా కిందకి లాగి నేలకేసి బాదాడు. ఆ దెబబ్కి అకష్కుమారుడి 

కళుళ్ పేలిపోయి గుడుల్  ఎగిరిపోయాయి, తలకాయి వెయియ్ ముకక్లయియ్ంది, కడుపు బదద్లయిపోయి పేగులు బయటకి వచాచ్యి. 

  



 

వచిచ్న రాకష్సులను వచిచ్నటుట్  మటుట్  పెడుతునన్ సావ్మి హనుమ 

 

 

 



 

  

అకష్యకుమారుడిని భీకరముగా వధిసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 

 

 



తన చినన్ కుమారుడు మరణించాడనన్ వార త్ వినన్ రావణుడికి జీవితంలో మొదటిసారి బాధ అంటే ఏంటో, భయం అంటే ఏంటో తెలిసొచిచ్ంది. అపుప్డాయనకి 

ఎవరిని పంపాలో అరధ్ం కాక ఇందర్జిత్ వంక చూసి "నినున్ పంపకూడదు, కాని ఇవావ్ళ నినున్ పంపక తపప్డంలేదు. చాలా జాగర్తత్గా వెళుళ్, లంకా పటట్ణం భదర్త 

అంతా నీ చేతులలో ఉంది. ఒకసారి అసాలనిన్టిని మననం చేసుకుంటూ వెళుళ్. ఎలాగెనాసరే ఆ వానర వీరుడి వేగం తగిగ్ంచి పటుట్ కో, అవకాశం దొరికితే వాడిని 

సంహరించు" అని చెపిప్ పంపాడు. ఇందర్జిత్ రావణుడికి పర్దకిష్ణ చేసి బయలుదేరాడు. 

 

ఇందర్జిత్, హనుమంతుడు ఒకరికి ఒకరు దొరకకుండా యుదధ్ం చేసుకుంటునాన్రు. ఈ వానరం యొకక్ వేగానిన్ ముందు తగిగ్ంచాలి, అనుకొని ఇందర్జిత్ హనుమ 

మీదకి బర్హామ్సానిన్ పర్యోగించాడు. ఆ సమయంలో హనుమంతుడికి పూరవ్ం బర్హమ్గారు ఇచిచ్న వరం (ఏ అసత్ర్ము నినున్ ఏమి చెయయ్లేదు) జాఞ్ పకం వచిచ్ 'ఇది 

బర్హామ్సత్ర్ం, బర్హమ్గారి పేరు మీద ఉనన్ అసత్ర్ం, నేను దీనిని గౌరవించాలి. నేను ఆయనని తలుచుకొని నమసక్రించగానే ఇది ననున్ వదిలేసుత్ ంది. కాని నేను దీనికి 

కొంతసేపు కటుట్ బడి ఉంటాను' అనుకునాన్డు. బర్హామ్సానికి కటుట్ బడడం వలన హనుమంతుడు నేల మీద పడిపోయాడు. ఈలోగా అకక్డునన్ రాకష్సులు 

పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ కనపడడ్  గుడడ్  ముకక్లతో హనుమంతుడి పాదములు, చేతులు కటేట్సి, కరర్లతో కొటాట్ రు. అపుప్డు హనుమంతుడు 'ఇలా ఈ రాకష్సులని 

ఎంతసేపు చంపుతాను, ఒకసారి రావణుడిని చూసాత్ను' అనుకొని అలా ఉండిపోయాడు. కాని ఇందర్జిత్ అనుకునాన్డు 'ఈ రాకష్సులు బుదిధ్హీనులు. బర్హామ్సత్ర్ంతో 

నేను కడితే వీళుళ్ వెళిళ్ తాడులతో కటాట్ రు. బర్హామ్సత్ర్ం చేత నిరభ్ంధింపబడడ్  వయ్కి త్ని వేరొకదానితో కడితే ఆ బర్హామ్సత్ర్ం వదిలేసుత్ ంది. ఒకసారి బర్హామ్సత్ర్ం వెయయ్బడడ్  వయ్కి త్ 

మీద ధనురేవ్దంలో ఉనన్ ఏ అసత్ర్ం మళీళ్ సూరోయ్దయం అయేయ్వరకు పనిచెయయ్దు. ఇపుప్డీయన తలచుకుంటే ఏమనాన్ చెయయ్గలడు. కాని ఆ వానరానికి అసత్ర్ం 

వదిలేసిందనన్ విషయం తెలీలేదు, వీళుళ్ కటేట్యడం వలన ఇంకా ఆ బర్హామ్సత్ర్మే పటుట్ కుని ఉందనుకుంటునాన్డు" అని అనుకొని సంతోషపడాడ్ డు. వారు 

హనుమంతుడిని ఈడుచ్కుంటూ తీసుకెళిళ్ రావణుడి దగగ్ర నిలబెటాట్ రు. ఒక నలల్ని మబుబ్ని కాని, ఒక కాటుక కొండని కాని తీసుకొని వచిచ్ సింహాసనం మీద పెడితే 

ఎలా ఉంటుందో, అలా రావణుడు సింహాసనం మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. రతన్ములు, వజర్ములు, సఫ్టికములు తాపడము చెయయ్బడడ్  ఒక పెదద్  ఉతత్మమెన వేదిక 

మీద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. రావణుడికి వానరమెన హనుమంతుడితో మాటాల్ డడం సిగుగ్ గా అనిపించి తన మం న పర్హసుత్ డి వంక చూసి "ఎకక్డినుండి వచాచ్డు? 

ఎందుకొచాచ్డు? ఎవరివాడు? నాకు ఇషట్మెన అశోక వనానిన్ ఎందుకు నాశనం చేశాడు? సీతతో ఎందుకు మాటాల్ డాడు? ఏమి మాటాల్ డాడు? ఈ విషయాలు మీరు ఆ 

వానరానిన్ అడిగి కనుకోక్ండి. నిజం చెబితే వాడి ణాలు ఉంటాయి, అబదధ్ం చెబితే ణాలు పోతాయి" అనాన్డు. 

  



  

రావణాసురిడిని చూడాలని తలంచి ఇందర్జిత్ పర్యోగించిన బర్హామ్సర్మునకు గౌరవపూరవ్కముగా కటుట్ బడిన సావ్మి హనుమ 



 
 

సావ్మి హనుమను తాళళ్తో కటిట్  రావనాసురుడి సభకు తీసుకు వచుచ్ట 



  

సావ్మి హనుమతో, నీవెవవ్రివని పర్శిన్సుత్ నన్ రావణాసురుడి మం లు 



అపుప్డు పర్హసుత్ డు లేచి "నువేవ్మి భయపడకు. మా పర్భువు ధరామ్తుమ్డు. నిజం చెపుప్, నినున్ పంపించేసాత్ము. నినున్ అగిన్ పంపించాడ? యముడు పంపించాడ? 

కుబేరుడు పంపించాడ? విషుణ్ వు పంపించాడ? ఎవరి పర్మేయం వలన నువువ్ ఈ లంకా పటట్ణానికి వచాచ్వు? ఎందుకు అశోక వనానిన్ నాశనం చేశావు?" అని 

పర్శిన్ంచాడు. 

  
అపుప్డు హనుమ రావణుడి వంక చూసి "ఏమి కాంతి, ఏమి దుయ్తి, ఏమి పరాకర్మం, నిజంగా వీడి దెగగ్రే కాని మహా పతివర్త అయిన ని అపహరించి తెచిచ్న 

పాతకం లేకపోతే వీడు మూడు లోకములను శాసించగలిగినవాడు కదా" అనాన్డు. 

 

హనుమని చూసిన రావణుడు భయపడి 'ఇది ఒక వానరుడికి ఉండవలసిన తేజసుస్ కాదు, ఇంతకముందు నేను జాంబవంతుడిని, వాలిని, సు వుడిని, సుషేణుడిని, 

నీలుడిని చూశాను, కాని వాళెళ్వరికి ఇంత పరాకర్మము, సామరధ్య్ం లేవు. బహుశా ఆనాడు నేను లాశ పరవ్తాలని కదిపేసుత్ నన్పుప్డు నందీశవ్రుడు ననున్ 

శపించాడు, 'వానరులు నా కొంప ముంచుతాయని. బహుశా నందీశవ్రుడే వచాచ్డేమో' అనుకొనాన్డు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు అనాన్డు "నేను రామ దూతగా ఇకక్డికి వచాచ్ను. నా యదారధ్ సవ్రూపము వానర సవ్రూపమే. ననున్ హనుమ అంటారు, సు వుడి 

సచివుడిని. కిషిక్ందా రాజాయ్నిన్ పరిపాలించే వాలి నీకు తెలుసు కదా, ఆ వాలిని ఒక బాణంతో రాముడు చంపి సు వుడికి పటాట్ భిషేకం చేశాడు. నీకు వాలికి ఉనన్ 

సేన్హబంధం వలన సు వుడు నీకు సోదరుడి వరస అవుతాడు, ఆ సు వుడు నీ కుశలమడిగానని చెపప్మనాన్డు. నేను రాకష్సుడిని కాదు, రాముడిలా నరుడిని 

కాదు. నేను తటసథ్మెనవాడిని, వానరుడిని. అందుకని నీ మంచి కోరి నాలుగు మంచి మాటలు చెబుతాను, వినాన్వ బాగుపడతావు, లేకపోతే నాశనమయిపోతావు. 

నినున్ చూడడానికి వేరొక ఉపాయము లేదు, అందుకని దండోపాయంతో అశోక వనానిన్ నాశనం చేశాను. అపుప్డు నీ వారు నా మీదకి యుదాధ్ నికి వచాచ్రు, దేహానిన్ 

రకిష్ంచుకోవాలి కాబటిట్  ఏదో నాలుగు గుదుద్ లు గుదాద్ ను, వారు చనిపోయారు.  

 

 



పూరవ్కాలంలో కోసల రాజాయ్నిన్ దశరథ మహారాజు పరిపాలించేవాడు. ఆయన నలుగురు కుమారులలో పెదద్వాడెన రాముడు తం  మాట నిలబెటట్డం కోసమని 14 

సంవతస్రములు అరణయ్వాసం చెయయ్డం కోసం ల ణుడు, సీతమమ్తో కలిసి దండకారణాయ్నికి వచాచ్డు. రాముడి భారయ్ అయిన సీతమమ్ని నువువ్ అపహరించి 

తీసుకొని వచిచ్ లంకలొ పెటాట్ వు, సీతమమ్ ఎవరో నాకు తెలీదు, నేను చూడలేదు అని అబదాధ్ లు చెపప్కు. నేను సీతమమ్ని అశోకవనంలో చూశాను, నువేవ్ సీతమమ్ని 

అపహరించి తెచాచ్వు. సీతమమ్ అయిదు తలల పాము, నీ మృతుయ్వుని నువువ్ తెచుచ్కునాన్వు. రాముడి తేజసుస్ ముందు నువువ్ నిలబడలేవు. నినున్ చంపడానికి 

రాముడి దాకా ఎందుకు, సు వుడు నినున్ చంపేసాత్డు. రాముడికి సు వుడికి అగిన్ సాకిష్గా సేన్హం ఉంది, కనుక రాముడి శ వు సు వుడికి శ వే. నువువ్ 

ఆనాడు 'నర వానరములతో తపప్' అని బర్హమ్గారిని వరం అడిగావు కదా, సు వుడు గంధరువ్డు కాదు, కినెన్రుడు కాదు, యకుష్డు కాదు, దేవత కాదు, రాకష్సుడు 

కాదు, ఆయన కేవలం వానరుడు. మనం చేసిన పుణయ్పాపాలకి సంబంధించిన ఫలితాలని పరమాతమ్ ఏకకాలంలో ఇసాత్డు. నువువ్ చేసిన పుణాయ్లకి కాంచన లంకని 

పొందావు, వేల మంది కాంతలతో సుఖాలని అనుభవించావు, ఇంతమంది రాకష్సులకి పర్భువుగా నిలబడాడ్ వు. కాని నువువ్ ఇవావ్ళ పరాయి ని అపహరించి 

తీసుకొచాచ్వు, ఆ పాపం వలన నువువ్ శరీరానిన్ వదిలిపెటట్బోతునాన్వు. రాముడికి ధనురేవ్దంలో సమసత్ అసత్ర్ శసత్ర్ములు తెలుసు, ఋషుల దగగ్ర శికష్ణ పొందినవాడు, 

మహా ధరామ్తుమ్డు, అటువంటి రాముడు లంకలో నిలబడి కోదండానిన్ పటుట్ కొని బాణములు విడిచిపెడితే నువువ్ నిలబడలేవు. ఆ సమయంలో నీలాంటి రావణులు 

లకష్ మంది వచిచ్నా రాముడి ముందు నిలబడలేరు. 

 

ఒకనాడు నువువ్ లాస పరవ్తానిన్ ఎతత్బోతుంటే, శివుడు తన కాలి బొటను వేలితో ఆ పరవ్తానిన్ తొకక్గా నీ 20 చేతులు ఆ పరవ్తం కింద ఉండిపోయాయి. 

అటువంటి శివుడి ధనుసుస్ని రాముడు హేలగా విరిచేశాడు. నినున్ ముపప్తిపప్లు పెటిట్న వాలిని రాముడు ఒకక్ బాణంతో కొటేట్శాడు. ఈ పర్పంచంలో ఉనన్ 

కష్ యులందరినీ ఓడించిన పరశురాముడికి గరవ్భంగం చేశాడు. 14,000 మంది రాకష్సులని జనసాథ్ నంలో రాముడొకక్డే సంహరించాడు. అటువంటి రాముడు వసేత్ 

నువువ్ బతకగలవా. అయినా నినున్ చంపడానికి రాముడు ఎందుకు, నేను చాలు. మరాయ్దగా సీతమమ్ని రాముడికి అపప్గిసేత్ బతికిపోతావు, లేదా చచిచ్పోతావు" 

అనాన్డు. 

 

ఒక నిండు సభలో తనని హనుమంతుడు ఇంతలా అపేకిష్ంచి మాటాల్ డేసరికి రావణుడికి ఆగర్హం వచిచ్ "ఈ వానరానిన్ చంపెయయ్ండి" అనాన్డు. 



 

 

సావ్మి హనుమ మాటలకు భయముతో ఆగర్హించిన రావణాసురుడు, హనుమ తోకకు నిపుప్ పెటిట్  లంక అంతటా తిపప్మని చెపుప్ట 

 



అపుప్డు విభీషణుడు లేచి "అనన్యయ్! నువువ్ వేదాలు చదువుకునాన్వు, ధరామ్లు చదువుకునాన్వు. ఇలా దూతని చంపమని నువువ్ అనడం సరికాదు. దూతకి 

వెయయ్బడే శికష్లు కొనిన్ ఉనాన్యి, అవి తల గొరిగించడం, అవయవానిన్ తీసెయయ్డం, వాత పెటట్డం. అయినా ఈ వానరానిన్ చంపితే నీ బలం అవతలివారికి ఎలా 

తెలుసుత్ ంది. అందుకని వచిచ్న దూతని చంపదుద్ " అనాన్డు. 

 

విభీషణుడి మాటలు వినన్ రావణుడు "వానరాలకి తమ తోక అంటే చాలా ఇషట్ ం. అందుకని వీడి తోకకి నిపుప్ పెటట్ండి. కాలిపోయిన తోకతో ఈ వానరం తనని 

పంపినవారి దగగ్రికి వెళుతుంది, అపుప్డు ఈ వానరం యొకక్ మి లు, బంధువులు చుటూట్  చేరి 'తోకలేని కోతి, తోకలేని కోతి' అని ఏడిపిసాత్రు అనాన్డు. 

  
అపుప్డు వారు పాట బటట్లు పటుట్ కొచిచ్ హనుమ తోకకి చుటిట్ , నెయియ్ పోసి మంట వెలిగించారు. హనుమంతుడిని కటేట్సి, రథం ఎకిక్ంచి నాలుగు కూడళళ్ మధయ్లోకి 

తీసుకెళిళ్ కరర్లతో కొడుతూ 'గూఢచారి, గూఢచారి' అని పర్కటించారు. ఆ లంకా పటట్ణంలో మేడల మీద మిదెద్ల మీద అందరూ నిలబడి చూసుత్ నాన్రు.   

 

అపుప్డు హనుమంతుడు 'వీళుళ్ ననున్ కొడితే కొటాట్ రులే కాని, రా  వేళలో ఈ లంకా పటట్ణానిన్ అనేవ్షించాను. ఒకసారి పగటిపూట ఈ రావణుడి బలం ఏమిటో, 

లంక యొకక్ గొపప్తనం ఏమిటో చూసి సు వుడికి చెబుతాను' అనుకునాన్డు. వారు హనుమని ఆ లంకా పటట్ణం అంతా తిపాప్క ఆయన ఒకక్సారి కటల్ని 

విడిపించుకొని ఎగిరి రాజదావ్రం మీదకి దూకి తన చేతితో మండుతునన్ తోకని పటుట్ కునాన్డు. 

 

అపుప్డు కొంతమంది రాకష్సులు పరిగెతుత్ కుంటూ సీతమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ "నీతో కిచకిచలాడిన ఎరర్మూతి కోతి తోకకి రావణుడు నిపుప్ పెటిట్ంచాడు" అనాన్రు. 

 

సీతమమ్ వెంటనే అగిన్దేవుడికి రధ్న చేసి "నేను సరవ్కాలములయందు రాముడికే సేవ చేసిన దాననయితే, రాముడినే మనసులో పెటుట్ కునన్ దాననయితే, నాకు 

భాగయ్విశేషం మిగిలి ఉంటే, రాముడికి నామీద మ ఉంటే, సు వుడు ననున్ తీసుకెళిళ్ రాముడితో కలపడం యదారధ్మయితే, హనుమ యొకక్ తోకకి 

నికేష్పింపబడిన అగిన్ చలల్బడుగాక" అని పలికింది. 

 



 

  

లంకా నగరమును పగటి వేళ పరిశీలించిన సావ్మి హనుమ, నగరమునకు నిపుప్ పెటిట్  నాశనము చేయుట 

 

 



 

సీతమమ్ దరశ్నము చేసుకునన్ సావ్మి హనుమ లంకా నగరమును అగిన్కి ఆహుతి చేయుట 



వెంటనే హనుమ తోకకి ఉనన్ అగిన్ వెనన్ముదద్లా చలల్గా అయిపోయింది. అపుప్డాయన అనుకునాన్డు 'అవునులే నేను వసుత్ ంటే మెనాకుడు నాకు ఆతిధయ్ం 

ఇచాచ్డు, సము డు నమసాక్రం చేశాడు. రాముడి పేరు, సీతమమ్ పేరు చెబితే పర్కృతిలో ఉపకరించనిది ఏముంటుంది. నా తం  వాయుదేవుడికి అగిన్దేవుడు 

సేన్హితుడు, అందుకని నాకు ఇలా ఉపకారం చేసుత్ నాన్డు' అని అనుకుని, 'ఈ లంకా పటట్ణానిన్ కాలిచ్ అగిన్దేవుడికి సంతరప్ణ చేసి వెళిళ్పోతాను' అనుకొని, మొదట 

పర్హసుత్ డి ఇంటోల్  నిపుప్ పెటాట్ డు. అలా అనిన్ ఇళళ్ మీదకి దూకుతూ నిపుప్ పెడుతూ వెళిళ్పోయాడు. రావణుడి పర్వర త్న వలన ఇంతకాలం కడుపుమండిపోయి ఉనన్ 

దికాప్లకులు అవకాశం దొరికిందని ఆనందపడాడ్ రు. హనుమ అలా నిపుప్ పెటట్గానే అగిన్ దేవుడు కాలేచ్సుత్ నాన్డు, వాయుదేవుడు వేగంగా వీచి అగిన్ని పటుట్ కెళిళ్ అనిన్ 

ఇళళ్మీద వేసేశాడు. కొనిన్ చోటల్  ఆకుపచచ్గా, కొనిన్ చోటల్  పచచ్గా, కొనిన్ చోటల్  ఎరర్గా ఆ లంక అంతా కాలిపోతుంది. ఆ లంకలో అందరూ "హా తాత, హా పుతర్, హా తలిల్ " 

అని అరుచుకుంటూ దికుక్లుపటిట్  పరుగులు తీశారు. అపుప్డు హనుమంతుడు సంతోషంగా వెళిళ్ కూటాచల పరవ్తం మీద నిలబడి చూసేసరికి, ఎదురుగా లంక 

లంకంతా కాలిపోతూ కనిపించింది. 

  
అపుప్డాయన "అరరే ఎంతపని చేశాను. అగిన్ని తీసుకెళిళ్ నీళళ్లోల్  పడేసినటుట్  కోపానిన్ విడిచిపెటిట్నవాడు ధనుయ్డు. పాము కుబుసానిన్ విడిచినటుట్  కోపానిన్ 

విడిచిపెటట్డం మానేసి లంకని కాలేచ్శాను. ఈ లంకలో సీతమమ్ కూడా కాలిపోయి ఉంటుంది. ఏ సీతమమ్ తేజసుస్ చేత నా తోకని అగిన్ కాలచ్లేదో, అటువంటి 

సీతమమ్ని అగిన్ కాలుసుత్ ంద. సీతమేమ్ అగిన్, అగిన్ని అగిన్ కాలుసుత్ ంద" అని అనుకునాన్డు. 

  
ఇంతలో అటుగా వెళుతునన్ చారణులు (భూమికి దగగ్రగా ఆకాశంలో ఎగురుతూ శుభవార త్లు చెపేప్ దేవ గాయకులు) "ఏమి ఆశచ్రయ్ం, ఇవావ్ళ ఒక వానరుడెన 

హనుమ 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి లంకా పటట్ణానిన్ అగిన్కి ఆహుతి చేశాడు. ఆ లంక అంతా కాలిపోతుంది, కాని శింశుపా వృకష్ము, ఆ వృకష్ము కింద 

కూరుచ్నన్ సీతమమ్కి ఎటువంటి అపకారము జరగలేదు. అలాగే విభీషణుడి ఇలుల్ కి కూడా ఏమి జరగలేదు" అనాన్రు. అపుప్డు హనుమంతుడు శింశుపా వృకష్ం 

కిందన కూరుచ్నన్ సీతమమ్ దగగ్రికి వచిచ్ "అమామ్ లంకంతా కాలేచ్శాను. రావణుడికి చెపప్వలసిన మాట చెపేప్శాను, నువేవ్మి బెంగపెటుట్ కోకు. వాడు ఇపప్టికే భయంతో 

సగం చచిచ్పోయాడు. రాముడి కోసం వాడిని వదిలేశాను, లేకపోతే వాడి పది తలకాయలు గిలేల్సేవాడిని. అమామ్! నేను బయలుదేరతాను, తొందరలోనే నీకు 

పటాట్ భిషేకం జరుగుతుంది, శోకమునకు గురికాకు" అని సీతమమ్తో చెపిప్ ఒకక్ దూకు దూకి ఆకాశంలోకి ఎగిరి నలల్టి వనాలతో, ఎరర్టి మచచ్లు కలిగిన ఏనుగులతో 

ఉనన్ అరిషట్ ం అనే పరవ్తం మీద దిగి, అకక్డినుండి బయలుదేరాడు. హనుమ ఆ పరవ్తం మీద నుండి ఎగిరేసరికి అది భూమిలోకి నొకుక్కుపోయింది. 



  

లంకా నగరమును అగిన్కి ఆహుతి చేసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 



 

 
 

లంకను అగిన్కి ఆహుతి చేసి సీతమమ్ దరిశ్ంచి రామయయ్ను వెంటనే తీసుకు వసాత్ నని సీతమమ్ వదధ్ సెలవు తీసుకుంటునన్ సావ్మి హనుమ 

 



  
ఆకాశంలోని మేఘాలిన్ తాగుతునాన్డ, అనన్టుట్ గా ఎగురుకుంటూ వెళిళ్ ఉతత్ర దికుక్న హనుమ కోసం ఎదురుచూసుత్ నన్ వానరముల దగగ్రికి చేరుకోగానే ఒక పెదద్  

నాదం చేశాడు. అకక్డునన్ వానరాలు 'ఆకాశం బదద్లయియ్ందా' అనుకునాన్రు. అపుప్డు వాళళ్ందరూ జాంబవంతుడి దగగ్రికి వచిచ్ "తాత, అంత పెదద్  అరుపు 

వినిపిసోత్ ంది, అది హనుమదేనా?" అనాన్రు. 

 

జాంబవంతుడు అనాన్డు "అది కచిచ్తంగా హనుమే. హనుమకి ఒక కారయ్ం చెబితే అవవ్కపోవడం అనన్ది ఉండదు. తాను వెళిళ్న పని అయియ్ంది కాబటేట్  ఇంత పెదద్  

మహానాదం చేశాడు" అనాన్డు. 

 

హనుమని అంత దూరంలో చూడగానే వానరులంతా పరుగులు తీశారు, అపుప్డు హనుమంతుడు "చూడబడెను సీతమమ్" అని ఒక పెదద్  కేక వేసి మహేందర్గిరి 

పరవ్తం మీద దిగారు. అపుప్డు జాంబవంతుడు, అంగదుడు, గంధమాదనుడు మొదలైనవారు తపప్ మిగిలిన వానరములనీన్ తమ తోకలిన్ కరర్లలా నిలువుగా పెటిట్ , 

ఆ తోకలిన్ చేతులతో పటుట్ కుని హనుమ దిగిన కొండ ఎకిక్, ఆయనని ముటుట్ కొని పారిపోతునాన్రు. అపుప్డు హనుమంతుడు గుహలో ఉనన్ అంగదుడు మొదలైన 

వారికి తన పర్యాణం గురించి చెపాప్డు. "నిజంగా ఆ రావణుడికి ఎంత తపఃశకి త్ ఉందో, సీతమమ్ని ముటుట్ కుని కూడా వాడు బూడిద కాలేదు. కాని సీతమమ్ 

పాతివర్తయ్ం చేత రావణుడు ఎపుప్డో మరణించాడు, రాముడు నిమితత్ంగా వెళిళ్ బాణం వేసి చంపడమే" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు అంగదుడు "అంతా తెలిసిపోయింది కదా, ఇంక రాముడికి చెపప్డం ఎందుకు. ఇలాగే వెళిళ్పోయి ఆ రావణుడిని సంహరించి, సీతమమ్ని తీసుకొని వచిచ్ 

రాముడికి ఇచేచ్దాద్ ము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు జాంబవంతుడు "తపుప్, అలా చెయయ్కూడదు, పెదద్లు చెపిప్నటుట్  చెయాయ్లి తపప్ సవ్తంతర్ంగా చెయయ్కూడదు. ఈ విషయాలని రాముడికి చెపిప్ రాముడు 

ఎలా చెబితే అలా చేదాద్ ము" అనాన్డు. 

 



 
 

ఆకాశంలోని మేఘాలిన్ తాగుతునాన్డ, అనన్టుట్ గా ఎగురుకుంటూ వెళిళ్ ఉతత్ర దికుక్న  

హనుమ కోసం ఎదురుచూసుత్ నన్ వానరముల దగగ్రికి చేరుకోగానే ఒక పెదద్  నాదం చేసిన సావ్మి హనుమ 



 

 

 

 

 
 

"చూడబడెను సీతమమ్" అని ఒక పెదద్  కేక వేసి మహేందర్గిరి పరవ్తం మీద దిగిన సావ్మి హనుమ 

 

 

 

 

 

 



  

సీతమమ్ జాడ తెలిసిన ఆనందములో మధువనములో మధువు తాగుదామని అంగదుడిని అడుగుతునన్ వానరములు 



  

మితిమీరి మధువు తాగిన వానరములు, అగందుడు కూడా కలిసి దదిముఖుడిని, వచిచ్న వానర సెనౖాయ్నిన్ చావగొటుట్ ట 



అపుప్డు వాళళ్ందరూ ముందుకి బయలుదేరారు. అలా వారు వెళుతుండగా వాళళ్కి మధువనం కనపడింది. ఆ మధువానానిన్ దదిముఖుడనే వానరుడు రకిష్సూత్  

ఉంటాడు. ఆ మధువనంలోని చెటల్  నిండా తేనె పటుల్  ఉనాన్యి. అకక్డంతా పువువ్ల నుండి తీసిన మధువు, పళళ్నుండి తీసిన మధువు, రకరకాలైన మధువు 

పాతర్లలో పెటిట్  ఉంది. ఆ వానరములనీన్ అంగదుడి దగగ్రికి వెళిళ్ "ఆ మధువనంలోని మధువుని తాగుదాము" అనాన్రు. అంగదుడు సరే అనేసరికి అందరూ లోపలికి 

వెళిళ్ తెనేపటుల్  పిండేసుకుని తేనె తాగేశారు, అకక్డునన్ పాతర్లలోని మధువు తాగేశారు, అకక్డునన్ చెటల్కి ఉనన్ పళళ్ని తినేశారు. వారందరూ విపరీతంగా తేనె 

తాగడం వలన మతెత్కిక్, కొంతమంది చెటల్కింద కూరుచ్ని పాటలు పాడడం మొదలుపెటాట్ రు, పాటలు పాడుతునన్వారి వీపు మీద కొంతమంది గుదుద్ తునాన్రు, 

కొంతమంది నాటాయ్లు చేసుత్ నాన్రు, కొంతమంది కనపడడ్వారికి నమసాక్రం చేసుకుంటూ వెళుతునాన్రు, కొంతమంది పళుళ్ బయట పెటిట్  నవువ్తునాన్రు, కొంతమంది 

అటూ ఇటూ నడుసుత్ నాన్రు, కొంతమంది చెటల్  మీద నుండి కింద పడిపోతునాన్రు, కొంతమంది నిషాక్రణంగా ఏడుసుత్ నాన్రు. 

 

ఆ వానరాలు చేసుత్ నన్ అలల్రికి దదిముఖుడి సెనౖయ్ం వసేత్, వాళళ్ని చావగొటిట్  తమ వెనుక భాగాలు చూపించారు. ఆ తరువాత వచిచ్న దదిముఖుడిని కూడా 

చావగొటాట్ రు. అపుప్డాయన ఏడుసూత్  సు వుడి దగగ్రికి వెళిళ్ జరిగిన విషయం అంతా చెపాప్డు. దదిముఖుడు సు వుడితో వానర బాషలో ఏడుసూత్  

మాటాల్ డుతునాన్డు, మధయ్ మధయ్లో హనుమ అంటునాన్డు. దదిముఖుడి మాటలు వింటునన్ సు వుడి తోక పెరుగుతుంది (వానరాలు ఏదనాన్ సంతోషకరమెన 

వార త్ వింటె తోకలు పెంచుతారు). ఒక పకక్ దదిముఖుడు ఏడుసుత్ ంటే సు వుడు తోక పెంచడం గమనించిన ల ణుడు కంగారుగా "అసలు ఏమయియ్ంది" అనాన్డు. 

 

"ఏమిలేదయయ్, దకిష్ణ దికుక్కి వెళిళ్న వానరాలు మధువానానిన్ నాశనం చేశాయంట. దకిష్ణ దికుక్కి వెళిళ్న హనుమంతుడు తపప్కుండా సీతమమ్ దరశ్నం చేసుంటాడు" 

అని ల ణుడితో అని, "వాళళ్ందరినీ వెంటనే ఇకక్డికి రమమ్ను" అని సు వుడు దదిముఖుడితో అనాన్డు. దదిముఖుడు ఆ వానరాలకి "సు వుడు రమమ్ంటునాన్డు" 

అని చెపప్గానే అందరూ ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయి కిషిక్ందకి చేరిపోయారు. వాళళ్ందరూ రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ "రావణుడు సీతమమ్ని లంకలో శింశుపా వృకష్ం కింద 

ఉంచాడు. సీతమమ్ చాలా బాధ పడుతుంది, మనం తొందరగా వెళిళ్ తీసుకొచెచ్యాయ్లి" అనాన్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు " సీత నాయందు ఎలా ఉంది?" అని అడిగాడు. 



  

చేసేది లేక సు వుడితో ఏడుసూత్  మొరపెటుట్ కునన్ దదిముఖుడితో వెంటనే 

వారందరిని తన వదధ్కు తీసుకురమమ్ని సంతోషముగా సు వుడు పలుకుట

సు వుడి ఆదేశమును అంగదుడికి వానరములకు తెలియజేసుత్ నన్ 

దదిముఖుడు 



 
 

రామచందర్మూరిత్కి సీతమమ్ చూడబడననే శుభ వార త్ను తెలియజేసుత్ నన్ వానరములు 



అపప్టిదాకా రాముడి చుటూట్  ఉనన్ వానరాలు, ఈ పర్శన్కి హనుమంతుడే సమాధానం చెపప్గలడు అని ఆయనకి దారిచాచ్యి. అపుప్డు హనుమంతుడు దకిష్ణ 

దికుక్కి నమసక్రించి" సీతమమ్ తపసుస్ని పాటిసుత్ ంది, నీయందు పరిపూరణ్మెన మతో ఉంది" అని, సీతమమ్ చెపిప్న ఆనవాళళ్నిన్ చెపిప్ చూడామణిని ఇచిచ్ "సీతమమ్ 

కేవలం ఒక నెల మాతర్మే ణాలని నిలబెటుట్ కుంటానంది, మనం తొందరగా బయలుదేరి వెళిళ్ రావణుడిని సంహరించి, సీతమమ్ని తీసుకురావాలి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "సీత జాడ తెలిశాక నేను ఒకక్ రోజు కూడా ఉండలేను" అని ఏడిచ్, సీత ఎలా ఉందని అడిగిగాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు సీతమమ్ యొకక్ 

సౌశీలాయ్నిన్, పాతివర్తాయ్నిన్ వివరించి" నీకు సు వుడికి కలిగిన సేన్హం చేత అమమ్ ఎంతో తిని పొందింది. సు వుడిని, మిగిలిన వానరములని కుశలమడిగింది. 

శోకమురి త్ అయిన సీతమమ్ తలిల్ని నా మాటల చేత ఊరడించాను, నా మాటల చేత ఊరడింపబడిన సీతమమ్ ఇవావ్ళ శోకమును వదిలిపెటిట్  తన కోసం నువువ్ 

శోకిసుత్ నాన్వని మాతర్మే శోకిసోత్ ంది" అని చెపాప్డు.  

 

అలా హనుమంతుడు తన వాక్ వెభవంతో సీత రాములని సంతోషపెటాట్ డు.  

 

  



 

 

 

 
 

సీతమమ్ కేష్మసమాచారము తెలిసి సీతమమ్ తనయందు ఎలా ఉందని రామయయ్ పర్శిన్ంచగా, కనీన్టితో సీతమమ్ ఉనన్ దికుక్కు నమసక్రించి, 

సావ్మి హనుమ సీతమమ్ ఇచిచ్న చూడామనిని రామయయ్కు ఇచిచ్ సీతమమ్ పాతివర్తయ్ము గురిచించి, సీతమమ్ పొందిన శోకముగురించి, 

పర్సుత్ తము సీతమమ్ రామయయ్ వచిచ్ తనను రకిష్ంచ వలసినదిగా వేచి ఉనన్దని పలుకుట 

 

 

 

 



 

 



యుదధ్కాండ 

 

హనుమ చెపిప్న మాటలని వినన్ రాముడు ఎంతగానో సంతోషించి "హనుమ! నువువ్ చేసిన కారయ్ము సామానయ్మెన కారయ్ము కాదు. 100 యోజనముల సము నిన్ 

దాటి లంకా పటట్ణంలోకి వెళళ్డం అనేది మానసికంగా కూడా ఎవవ్రూ ఊహించని పని. సము నిన్ దాటి రాకష్సుల చేత, రావణుడి చేత పరిరకిష్ంపబడుతునన్ లంకా 

పటట్ణంలో పర్వేశించి, సీత దరశ్నం చేసి, పర్భువు చెపిప్న దానికనాన్ ఎకుక్వగా ఆ కారయ్ము నిరవ్హించి, ఎటువంటి అవమానము పొందకుండా తిరిగి రావడం అనేది 

సామానయ్మెన పనికాదు. సేవకులు మూడు రకాలుగా ఉంటారు, పర్భువు చెపిప్న పనికనాన్ తనలో ఉనన్ సమరధ్త చేత ఎకుక్వ పనిని చేసి పర్భువు యొకక్ మనసుస్ 

గెలుచుకోగలిగిన సమరధ్త కలిగినవాడు ఉతత్మమెన సేవకుడు. పర్భువు చెపిప్న పనిని చేసి, అంతకనాన్ ఎకుక్వ చెయయ్గలిగిన సామరధ్య్ం ఉనన్పప్టికీ, పర్భువు 

చెపప్లేదు కనుక మనకెందుకులే అనుకునేవాళుల్  మధయ్ములు. తనకి చెయయ్గలిగే సమరధ్త ఉనాన్, నేనెందుకు చెయాయ్లి అని పర్భువు చెపిప్న పనిని చెయయ్నివాడు 

ఎవడు ఉంటాడో వాడు అధముడు. ఇవావ్ళ నినున్ నీవు ఉతత్మమెన సేవకుడిగా నిరూపించుకునాన్వు. నా కేష్మ వార త్ సీతకి చెపిప్, ఆమె మనసులో ఉనన్ దెనాయ్నిన్, 

బాధని తొలగించి సుఖానిన్ పొందేటటుట్ గా నువువ్ పర్వరి త్ంచావు. సీత జాడ తెలియక బాధపడుతునన్ నాకు సీత జాడ చెపిప్ సంతోషపెటాట్ వు. నీకు నేను ఏమిచిచ్ నీ 

ఋణం తీరుచ్కోగలను. ఇవావ్ళ నీకు ఇవవ్టానికి నా దగగ్ర ఎటువంటి వసుత్ వు లేదు. నా దగగ్ర ఉనన్ది ఈ దేహమే, అందుకని నా దేహంతో నీ దేహానిన్ గాఢాలింగనం 

చేసుకుంటాను" అని, హనుమని దగగ్రికి తీసుకుని గటిట్ గ కౌగలించుకునాన్డు. తవువాత రాముడనాన్డు "అంతా బాగానే ఉంది కాని, ఆ 100 యోజనముల 

సము నిన్ దాటి ఎవరు వెళతారు. మనకునన్ ఈ వానర సముహంతో ఆ సము నిన్ దాటి ఎలా వెళళ్గలుగుతాము. అందులో రమెన రాకష్సులు, తిమింగలాలు, 

మొసళుళ్ మొదలైనవి ఎనోన్ ఉంటాయి కదా" అని రాముడు ఆలోచిసుత్ నన్ సమయంలో సు వుడు ఒక మాట అనాన్డు, "రామ! నువువ్ శోకానిన్ పొందకు. నీకునన్ 

ఉతాస్హమును, పౌరుష పరాకర్మములను ఒకసారి జాఞ్ పకం చేసుకో. నువువ్ కోదండం పటుట్ కొని నిలబడిననాడు నీముందు నిలబడగలిగిన మొనగాడు ఎవడు. నువువ్ 

సమసత్ బర్హమ్ండములను శాసించగలిగిన వాడివి. నువువ్ ఆజాఞ్ పిసేత్ నీ వెంట రావడానికి సమసత్ వానర సైనయ్ము సిదధ్ంగా ఉంది. ఒకసారి వానర సెనౖయ్ము లంకా 

పటట్ణంలో అడుగుపెటిట్ందంటే, రావణుడు నిహతుడయియ్పోయినటేట్ . అందుకని సము నిన్ దాటడం ఎలాగనన్ విషయం మీద నీ దృషిట్  కోణానిన్ నిలిపి ఒక మంచి 

మారాగ్ నిన్ మాకు ఉపదేశం చెయియ్" అనాన్డు. 

 



 

సీతమమ్ దుఃఖములను పోగొటిట్ , సీతమమ్ మాటను చెపిప్ తన దుఃఖమును పోగొటిట్న  

సావ్మి హనుమను రామచందర్మూరిత్ గాఢాలింగనముతో అభినందించుట 



సు వుడి మాటలకి ఉతాస్హం పొందిన రాముడు "నిజమే, నేను తలుచుకుంటే నా తపఃశకి త్ చేత ఈ వానరములను సము నిన్ దాటించగలను. నేను తలుచుకుంటే 

నా అసత్ర్ పర్యోగం చేత సము నిన్ ఇంకింప చేసాత్ను" అని చెపిప్, హనుమ వంక తిరిగి "హనుమా! ఆ లంకా పటట్ణం యొకక్ బలం ఏమిటో నాకు చెపుప్. అకక్డ 

సెనౖయ్ం ఎంత ఉంటుంది. దావ్రములు, దురగ్ములు ఎలా ఉంటాయి" అని అడిగాడు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "ఆ లంకా పటట్ణం 100 యోజనముల సము నిన్ దాటి వెళితే కూటా పరవ్త శిఖరాల మధయ్న ఉంటుంది. అది శ  దురేభ్ధయ్మెనది, 

దేవదానవులు కూడా దానిని ఆకర్మించలేరు. ఆ లంకా పటట్ణం చుటూట్  ఒక నది పర్వహిసూత్  ఉంటుంది, అందులో ఒక విశాలమెన అగడత్ నిరిమ్ంచారు. దానిమీద 

నాలుగు వెపులా నాలుగు వంతెనలు ఉంటాయి. ఈ వంతెనల మీద సరవ్కాలములయందు కొనిన్ వందల శతఘున్లు సిదధ్ం చెయయ్బడి ఉంటాయి. దానితో పాటు 

ఆ లంకకి నాలుగు దురాగ్ లునాన్యి, అరణయ్ంలో ఉనన్ దురాగ్ నికి అరణయ్ దురగ్ము అని పేరు. నది చేత రకిష్ంపబడుతునన్ దురాగ్ నికి నదీ దురగ్ము అని పేరు. 

పరవ్తము చేత రకిష్ంపబడుతునన్ దురాగ్ నికి పరవ్త దురగ్ము అని పేరు. కృ మంగా నిరిమ్ంచిన దురాగ్ నికి కృ మ దురగ్ము అని పేరు. ఆ లంకా పటట్ణము ఈ 

నాలుగు దురగ్ములతోటి శోభిలుల్ తోంది. లంకకి నాలుగు వెపులా నాలుగు దావ్రాలు ఉనాన్యి. తూరుప్ దావ్రం దగగ్ర 10,000 మంది రాకష్సులు ఆయుధములు 

పటుట్ కొని గు ల మీద, ఏనుగుల మీద తిరుగుతూ కాపు కాసుత్ ంటారు. దకిష్ణ దావ్రానిన్ లకష్ మంది సెనౖికులు కాపు కాసుత్ ంటారు. పది లకష్ల మంది పశిచ్మ 

దావ్రానిన్ కాపు కాసుత్ ంటారు. కోటి మంది సెనౖికులు ఉతత్ర దావ్రానిన్ కాపు కాసుత్ ంటారు. ఆ రాకష్సులకి యుదధ్ం చెయయ్డమంటే మహా తికరమెన విషయం. 

రాజదావ్రమునకు భయంకరమెన ఇనుప గడియలు, పరిఘలు బిగించి ఉంటాయి. ఆ లంకని చేరుకొని యుదధ్ం చెయయ్డం అంత సామానయ్మెన విషయం కాదు. 

 

మీరు కాని ఆజాఞ్ పిసేత్ ఒక సుషేణుడు, గంధమాదనుడు, నీలుడు, నలుడు, దివ్విదుడు, మెందుడు, సు వుడు, అంగదుడు లంకని సరవ్నాశనం చేసేసాత్రు. నేను 

అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు, అకక్డునన్ మొతత్ం రాకష్స సెనౖయ్ంలో ఒక వంతు సెనౖాయ్నిన్ నాశనం చేశాను. అకక్డునన్ అనేక వంతెనలలో ఒక వంతెనని పూరిత్గా విరిచేశాను. 

అనేక సాదాలని విరగొటాట్ ను. పర్సుత్ తం లంక చెదిరిపోయిన శోభతో ఉంది, రాకష్సులు ఉదివ్గున్లై ఉనాన్రు. వాళళ్తో యుదధ్ం చేయుటకు ఇది చాలా అనువెన 

సమయం అని నేను అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు. 

 



 
 

అయోధాయ్ – లంకా నగరములు 



అపుప్డు సు వుడు "నాకనీన్ శుభనిమితత్ములు కనపడుతునాన్యి. నా మనసుస్లో ఉతాస్హం పరవళుళ్ తొకుక్తోంది. మనం ఆ సము నిన్ సేతువు కటిట్  దాటితే 

రావణుడు నిహతుడు అయిపోయినటేట్ . మంచి ముహూరత్ నిరణ్యం చెయయ్ండి, మనం బయలుదేరదాము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మనం ఈ ఆలోచన చేసుత్ నన్ సమయంలో సూరుయ్డు ఆకాశంలో మధయ్న ఉనాన్డు. ఈ రోజున ఉనన్ విశాఖ నకష్తర్ం మా ఇకాష్వ్కు వంశీయులది, 

ఈ రోజున ఉనన్ ముహూరాత్నిన్ విజయము అని పిలుసాత్రు. ఈ ముహూరత్ం చాలా బాగుంది కనుక మనం వెంటనే సెనౖాయ్నిన్ తీసుకొని బయలుదేరదాము" అనాన్డు. 

 

రాముడు ఈ మాట అనగానే అకక్డునన్ వానరములనీన్ సంతోషానిన్ పొంది "జె ౖ రాం, జె ౖ జె ౖ రామ, బయలుదేరదాము, లంక చేరిపోదాము, రావణుడిని 

సంహరిదాద్ ము" అనాన్యి. 

 

తరువాత రాముడు సు వుడితో "వృదుధ్ లైన వారు, శరీరంలో శకి త్లేనివారు, దెబబ్లు తిని ఉనన్వారు, నిసస్తుత్ వతో ఉనన్వారు, ఇటువంటి వానరములని తీసుకొని 

రావదుద్ . మొదట నీలుడు వెళాళ్లి, ఆయనతో పాటుగా విశేషమెన బలం కలిగిన లకష్ వానరములు వెళాళ్లి. మిగతా వానరాలనీన్ రావడానికి కావలసిన వని వారు 

నిరణ్యించాలి. అందరూ వెళళ్డానికి అనువెనరీతిలో ఉనన్ రహదారిని నిరిమ్ంచాలి. కొనిన్ గంటలు పర్యాణం చేశాక అందరూ బడలిపోతారు, అపుప్డు వి ంతి 

తీసుకోవడానికి చకక్ని వృకష్ సముదాయం ఉండాలి, తాగడానికి మంచి నీరు దొరకాలి, పళుళ్, తేనె దొరకాలి, అటువంటి అరణయ్ మారాగ్ నిన్ నీలుడు నిరణ్యించాలి. ఈ 

సెనౖయ్ం అంతా వెళుతునన్పుప్డు గజుడు, గవాకుష్డు, గవయుడు సెనౖాయ్నికి ముందు నడుసూత్  వెళాళ్లి. ఈ సెనౖాయ్నిన్ కుడి పకక్న ఋషభుడు చూసూత్  వాళళ్ని రకిష్ంచాలి. 

ఎడమ పకక్న గంధమాదనుడు కొనిన్ లకష్ల మంది వానరములతో ఆ సెనౖాయ్నిన్ రకిష్ంచాలి. అలాగే వెనుక కూడా కొనిన్ లకష్ల వానరములు రకిష్సూత్  రావాలి. 

వెళేళ్టపుప్డు మధయ్ మధయ్లో సరసుస్లు ఉంటాయి. అటువంటి సరోవరాలలో శ వులు విషం కలిపి నాశనం చేసాత్రు. ఆ విషపూరిత జలాలను తాగితే వానరులందరు 

కూడా శరీరాలని విడిచిపెటేట్  ఉపదర్వం ఏరప్డవచుచ్. అందుకని చాలా ముందుగా వెళిళ్ అటువంటి నీటి సరోవరాలకి, సరసుస్లకి పర్మాదం ఏరప్డకుండా కాపలా 

కాయాలి. నేను సెనౖయ్ మధయ్ భాగంలో హనుమ భుజాల మీద కూరుచ్ని వసాత్ను. అంగదుడి భుజాల మీద ల ణుడు బయలుదేరతాడు. జాంబవంతుడు 

మొదలైనవారు ఈ వానర సెనౖాయ్నిన్ అనిన్వెపులా రకిష్సూత్  ఉండాలి" అని చెపాప్డు. 



 

 

   

లంకా పటట్ణము గురించి రామయయ్కు 

వివరిసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 

యుదధ్మునకు పర్ణాళికా నిరణ్యము హనుమ భుజములపె రామచం డు, 

అంగదుడి భుజములపె ల ణుడు 

 

 



అపుప్డా వానర సెనౖయ్ం అంతా బయలుదేరింది. అపుప్డా సెనౖయ్ంలో కొంతమంది వెనుక నడవకుండా ముందుకొచిచ్ నడుసుత్ నాన్రు. రాముడికి పకక్న నడుసుత్ నన్వారు 

అంటునాన్రు "ఒరేయ్! చూడరా లంకకి వెళళ్గానే రావణుడిని ఏమి చేసాత్ నో" అని ఒకడు, "నేను ఒకక్ గుదుద్  గుదాద్ నంటే వాడి తలకాయలు పగిలిపోతాయి. చూడరా నా 

కండ" అని రాముడికి వినపడేటటుట్ గా తమ పర్తాపాలు చెపుప్కుంటునాన్రు. ఆ సెనౖయ్ంలో బలంగా ఉనన్వారు మెలల్గా నడుసుత్ నన్వారిని ఎతిత్ పకక్కు పారేసి ముందుకి 

వెళిళ్పోతునాన్రు. కొంతమంది తొందరగా వెళాళ్లని పరవ్తాల మీద ఎకిక్ వెళుతునాన్రు. కొంతమంది చెటల్ని పీకేసి వాటిని గోడుగులుగా పటుట్ కొని వెళుతునాన్రు. 

వాళళ్ందరూ అలా వెళుతుంటే అరణయ్ం అరణయ్మే వెళిళ్పోతుందా అనన్టుట్ గా ఉంది. అలా వాళళ్ందరూ బయలుదేరి దకిష్ణ దికుక్న ఉనన్ సహాయ్  పరవ్త శిఖరముల 

మీదకి చేరుకునాన్రు. అపుప్డు వారు అకక్డునన్ రకరకాల పళళ్ని తిని కాలం గడిపారు. తరువాత అకక్డినుండి బయలుదేరి కొంచెం ముందుకి వెళళ్గా వాళళ్కి 

సముదర్ం కనపడింది. వారు సము నిన్ చేరుకునేసరికి చీకటి పడింది. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీరందరూ చాలా జాగర్తత్గా ఈ సెనౖాయ్నిన్ విడిది చేయించి, రాకష్సుల బారిన పడకుండా ఈ వానరములను 3 భాగములు చెయయ్ండి" అనాన్డు. 

అపుప్డు కొనిన్ కోటల్  వానరములని ఒక వెపు నిలబెటాట్ రు, కొండముచుచ్లని ఒక వెపు నిలబెటాట్ రు, భలూల్ కాలని ఒక వెపు నిలబెటాట్ రు. 

 

చం ని కాంతి కెరటాలు మీద, కదులుతునన్ నీటిమీద పడి మెరుసుత్ ంది. చం డిని చూసి పొంగుతునన్ సము నిన్, పెనునన్ చం డిని చూసుత్ ంటే ఆశచ్రయ్ంగా 

ఉంది. గాలి చేత తోయబడుతునన్ నీరు చం ని కాంతికి మెరుసూత్  వెండి పళెళ్ంలా ఉంది. పెన ఆకాశంలో ఉనన్ నకష్ లు సముదర్ం మీద పర్తిఫలిసూత్ , 

అగిన్చూరణ్ం తీసుకొని వచిచ్ సముదర్ం మీద ఎవరో చలేల్సినటుట్  ఉనాన్యి. ఆకాశం సముదర్ంలా, సముదర్ం ఆకాశంలా ఉనాన్యి, రెండిటికి తేడా తెలియడం లేదు. 

ఆకాశము, సముదర్ము రెండూ కలిసిపోయినటుట్  ఉనాన్యి, ఆకాశంలో తారలు ఉనాన్యి, సముదర్ంలో రతాన్లు ఉనాన్యి. కదులుతునన్ మేఘాలతో ఆకాశం 

ఉంది, కదులుతునన్ తరంగాలతో సముదర్ం ఉంది, అని ఆ సముదర్ం గురించి వాలీమ్కి మహరిష్ తనదెన శెలిలో వరిణ్ంచారు. 

ఆ సమయంలో రాముడు సముదర్ం వంక చూసూత్  "సీత లంకలో ఉండిపోయింది, నేను ఇకక్డ ఉండిపోయాను. చం డా! సీత నినున్ చూసుంటుంది, అలా 

చూడబడిన నువువ్ నా వంక చూసేత్ నాకు ఉపశాంతి కలుగుతుంది. అటువెపు నుండి వసుత్ నన్ గాలి సీతకి తగిలి వసేత్ నాకు ఉపశాంతి కలుగుతుంది" అనాన్డు.  

 



 

 

వానర సెనాయ్నికి నీలుని మారగ్నిరేద్శము రామల ణులు మరియు సు వ, హనుమ, అంగద, మొదలగు 

వీరులతో కూడి దకిష్ణ సముదర్మునకు చేరిన వానర సెనౖయ్ము 



అటుపకక్ లంకలో మం లతో కూరుచ్ని దీనంగా తల దించుకుని రావణుడు ఉనాన్డు. అపుప్డాయన వాళళ్తో "జరగకూడని పని జరిగిపోయింది. నేను సీతని 

అపహరించిన విషయం మీ అందరికి తెలుసు కదా. రాముడు నా మీదకి యుదాధ్ నికి వసుత్ నాన్డు. నినన్ హనుమంతుడు ఒకక్డే వచిచ్ ఈ లంకా పటట్ణానిన్ ఎంత 

పీడించాడో మీరు చూశారు. ఈ మాట చెపప్డానికి నాకు చాలా సిగుగ్ గా ఉంది. రాముడు సముదర్ తీరానికి వచేచ్శాడు, ఎలాగోలా సము నిన్ దాటుతాడు (తన 

గూఢచారుల వలన రాముడు సముదర్ తీరానికి వచాచ్డని రావణుడు తెలుసుకునాన్డు). అపుప్డు మనం రామల ణులతో, వానరములతో యుదధ్ం చెయాయ్లిస్ 

ఉంటుంది. మీరందరూ కలిసికటుట్ గా నాకు ఒక ఆలోచన చెపప్ండి. మం లందరూ ఎకాభి యంగా చెపిప్న మాట, ఉతత్మమెన మాట. మం లు తమలో తాము 

విభేదించుకుని, తమ విభేదాలు పకక్కి పెటిట్  కలిసి ఒకక్టిగా చెపిప్న మాట, మధయ్మమెన మాట. మం లు విడిపోయి, ఎవరిమానన వారు తలోమాట చెబితే, అది 

అధమమెన మాట. అందుకని నాకు ఒక మంచి మాట చెపప్ండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా మం లనాన్రు "పర్భు! మీరు దేనికింత బెంగ పెటుట్ కుంటునాన్రు. మీరు ఒకనాడు హిమాలయాలలో ఉనన్ మీ అనన్ కుబేరుడితో యుదధ్ం చేసి, ఆయనని 

ఓడించి పుషప్క విమానం ఎతుత్ కొచాచ్రు. ఆయన ఉనన్ ఇంటోల్ నుండి ఆయనని తరిమేసి ఈ లంకా పటట్ణానిన్ మీదిగా సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. నీ చెలెల్లైన కుంభీనస 

యొకక్ భర త్ అయిన మధువుని ఓడించి అకక్డినుండి తెచుచ్కోవలసిన వసుత్ వులనీన్ తెచుచ్కునాన్రు. పాతాళ లోకములోకి వెళిళ్ అకక్డునన్ నాగులని, తకష్కి, జటి 

మొదలైన వాళళ్ని ఓడించి అపారమెన కీరి త్ గడించారు. అకక్డినుండి దేవలోకానికి వెళిళ్ దేవేం డిని ఓడించారు. తరువాత యమలోకానికి వెళిళ్ యముడిని 

ఓడించారు, యముడు మిమమ్లిన్ చూసి పారిపోయాడు. ఇంతమందిని కొటిట్న మీరు ఎందుకు భయపడుతునాన్రు. మీ దగగ్ర ఇందర్జిత్ ఉనాన్డు, ఇందర్జిత్ 

ముందు ఆ రాజకుమారులు ఎంత" అనాన్రు. 

 

ఇంతలో మం లలో ఒకడెన పర్హసుత్ డు లేచి "రావణ! నువువ్ భయపడవదుద్ , నేను ఒకక్డిని యుదాధ్ నికి వెళితే చాలు. ఆ రామల ణులిదద్రిని సంహరించి వసాత్ను. 

నినన్టి రోజున పర్మతత్ంగా ఉండడం వలన ఆ వానరానిన్ పటుట్ కోలేకపోయాము" అనాన్డు. అపుప్డు దురుమ్ఖుడు అనే మం  అకక్డికి రక త్ంతో తడిసిన పరిఘని 

పటుట్ కొచిచ్ "నేను ఒకక్డినే వెళిళ్ ఈ పరిఘతో వాళళ్ని కొటిట్  వచేచ్సాత్ను" అనాన్డు. 

 



 

 

రావణుడు సభలో యుదధ్మున  మం ంగము జరుపుట యుదధ్మున  నలుదికుక్లనుండి రాకష్స సేనలను వెనకుక్ పిలిపిసుత్ నన్ 

రావణుడు 



అపుప్డు వజర్దం డు "రాముడిని మోసం చేసి గెలిచే ఒక గొపప్ పర్ణాలిక నీకు చెబుతాను. మన దగగ్ర కామరూపులైన రాకష్సులు ఉనాన్రు. వాళళ్ందరినీ భరతుడి 

సెనౖయ్ంలా రూపం మారచ్మని చెపిప్ రాముడి దగగ్రికి పంపి 'అయోధయ్లో ముఖయ్మెన పని వచిచ్ంది, భరతుడు చాలా కషట్ ంలో ఉనాన్డు, అందుకని నినున్ తొందరగా 

రమమ్నాన్డు' అని రాముడితో చెబుతారు. భరతుడి మీద ఉనన్ మ చేత రాముడు వెనకిక్ తిరిగి వెళిళ్పోతాడు. ఆ సమయంలో మన సెనౖయ్ం సము నిన్ దాటి 

రాముడిని కొటేట్సుత్ ంది, అపుప్డు వానరులందరూ దికుక్లు పటిట్  పారిపోతారు. మీరు అనుజఞ్ ఇవవ్ండి, ఒకక్ నిమిషంలో వెళిళ్పోతాము" అనాన్డు. అపుప్డు నికుంభుడు 

(కుంభకరుణ్ డి కుమారుడు) అనాన్డు "దీనికింత మోసం ఎందుకు, నేను వెళిళ్ వాళళ్ని చంపేసి, రామల ణులని తినేసి వసాత్ను" అనాన్డు. అపుప్డు విభీషణుడు "3 

విషయాలునన్ శ వు విషయంలోనే యుదాధ్ నికి సిదధ్పడాలి. ఆ రాజు ఏమరపాటుతో ఉంటే యుదాధ్ నికి వెళళ్డం తేలిక, మరొక శ వుతో పీడింపబడుతునన్ రాజు 

మీదకి వెళళ్డం తేలిక, దెవము పర్తికూలంగా ఉనన్ రాజుమీదకి వెళళ్డం తేలిక. ఈ మూడు లోపాలు ఉనన్ రాజు మీదకి దండయాతర్ చెయయ్డం తేలిక. కాని, 

మీరందరూ రాముడిని చంపేసాత్ము, కొటేట్సాత్ము అని ఎగురుతునాన్రే, రాముడంటే అంత చేతకానివాడిలా కనపడుతునాన్డ. రాముడు ఇవావ్ళ యుదాధ్ నికి వచాచ్డు, 

అపర్మతుత్ డె ఉనాన్డు, దెవము ఆయన పటల్  అనుకూలించి ఉంది. మీరు భరతుడి సెనౖయ్ం వేషాలు కటుట్ కొని వెళితే తెలుసుకోలేనంత మూరుఖ్ డు కాదు. నదులకు 

(తూరుప్ దికుక్కి పర్వహించేవాటిని నదులు అంటారు), నదములకు (పశిచ్మ దికుక్కి పర్వహించేవాటిని నదములు అంటారు) భర త్ అయిన సము నిన్ దాటి ఈవలి 

ఒడుడ్ కి నినన్ హనుమ వచిచ్ లంకా పటట్ణం అంతటినీ కాలేచ్శారు. మరి నినన్ మీరు హనుమని ఎందుకు పటుట్ కోలేకపోయారు? ఇనిన్ కోటల్మంది ఇకక్డికి 

వచిచ్నవాడిని పటుట్ కోలేకపోయారు. మీరందరూ ఇవావ్ళ పర్భువు దగగ్ర నిలబడి నేను కొటేట్సాత్ను, నేను చంపేసాత్ను, నేను తినేసాత్ను అంటునాన్రు. ఇవి మం లు 

చెపప్వలసిన మాటలేనా? మీ మాటలకి ఆలోచన కాని, విచకష్ణ కాని ఉందా. యుదాధ్ నికి వెళేళ్ముందు శ సైనయ్ం యొకక్ బలం ఎంత ఉంది అని జాగర్తత్గ అంచనా 

వెయాయ్లి. అందులో పకష్పాత బుదిధ్ ఉండకూడదు. శ వుకి మనకనాన్ ఎకుక్వ బలం ఉంటే వేరొక మారాగ్ నిన్ ఆలోచించాలి, శ వు కనాన్ మనకే ఎకుక్వ బలం ఉంటే, 

ఆనాడు యుదాధ్ నికి వెళాళ్లి. అసలు శ వు బలం ఏమిటో, ఎంతమంది వసుత్ నాన్రో, ఎవరు ఎటువంటివారో మీరు అంచనా వేశార?  

 

 

 

 



మీరు ఒకక్సారి ఆలోచించండి, రాముడు యుదాధ్ నికి రావలసిన అవసరం ఏమిటి? రాముడి భారయ్ అయిన సీతమమ్ని మా అనన్ రావణుడు ఎతుత్ కొచిచ్ అశోక వనంలో 

పెటాట్ డు. అందుకని రాముడు తన భారయ్ను విడిపించుకోవడానికని యుదాధ్ నికి వసుత్ నాన్డు. ధరమ్ం రాముడి పటల్  ఉంది, ధరమ్ం ఎకక్డుంటే దేవతలు అకక్డ 

ఉంటారు, కావున దేవతల అనుగర్హం రాముడికి ఉంటుంది. మీరు రాముడి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళదామని ఎలా అనుకుంటునాన్రు. ఏ రకంగా చూసినా రాముడిదే 

పెచేయి. లంకకి, రాకష్సులకి, రావణుడికి ఉపదర్వం రాకూడదు అనుకుంటే, ఏ సీతమమ్ కారణంగా ఇటువంటి కలహం వసోత్ ందో, ఆ సీతమమ్ని రాముడికి అపప్గిసేత్ 

రాముడు యుదాధ్ నికి రాడు. తపుప్ చేసింది మనం, ఆ తపుప్ని సమరిధ్ంచుకోడానికి ఇనిన్ కోటల్  మందిని ఫణంగా పెటట్డం మంచిది కాదు. నా మాట విని సీతమమ్ని 

ఇచేచ్యయ్ండి" అనాన్డు. 

 

విభీషణుడు చెపిప్న మంచి మాటలు చెవికి ఎకక్ని రావణుడు తన మం లని ఆ సభ నుండి వెళళ్మని చెపిప్, తాను కూడా వెళిళ్పోయాడు. విభీషణుడు మరునాడు 

ఉదయం రావణుడు ఉనన్ గృహానికి వెళాళ్డు. అకక్డ కొనిన్ వేల మంది లు ఉనాన్రు, హమ్ణులు సవ్సిత్ వాచకాలు చెబుతునాన్రు, పూజలు, అగిన్కారాయ్లు 

జరుగుతునాన్యి. రావణుడు ఒక మంచి తలప్ం మీద కూరుచ్ని ఉండగా విభీషణుడు అకక్డికి తల వంచి నమసక్రిసూత్  వెళిళ్ "అనన్యయ్! నినన్ నీకు సభలో కొనిన్ 

విషయాలు చెబుతుంటే వెళిళ్పోయావు కదా. నీకు కొనిన్ విషయాలు ఆంతరముగా చెబుదాము అనుకునాన్ను. ఎందుకంటే, ఈ విషయాలు లంకలో అందరికీ 

తెలుసు. నీ మం లకి కూడా తెలుసు. కాని నీకు భయపడి ఎవరూ నీతో చెపప్డం లేదు. నేను కూడా చెపప్కపోతె నా అనన్ని రకిష్ంచుకోనివాడిని అవుతానని, నీ మీద 

మ చేత చెపప్డానికి వచాచ్ను. 

 

నువువ్ ఏనాడెతే సీతమమ్ని అపహరించి లంకకి తీసుకోచాచ్వో, ఆనాటినుండి నాకు కొనిన్ దురిన్మితత్ములు కనపడుతునాన్యి. ఎపుప్డెనా హోమం చేదాద్ మని నాలుగు 

పులల్లు ఆ హోమగుండంలో వేసేత్, రంభం నుండి కూడా అగిన్ పెదద్గా పెకి రావడం లేదు, పొగ చుటుట్ ముటిట్  ఉంటోంది. అనిన్ హోమగుండాలలోని అగిన్ కూడా 

పొగతోనే ఉంటుంది, నిపుప్రవవ్లు బయటకి కనపడుతునాన్యి. అగిన్శాలలోకి, వేదశాలలోకి, పూజా గృహంలోకి విశేషంగా పాములు వసుత్ నాన్యి. అనిన్టినీమించి 

తెలల్వారుజామున హోమం చేదాద్ మని పాయసం కాని, తేనె కాని పెటుట్ కుంటే, వాటినిండా చీమలు పటిట్  ఉంటునాన్యి. ఇవనీన్ కూడా అమంగళకరమెన శకునములు.  

 



ఆవు పాలు తీసుకొని వచిచ్ పెటట్గానే అవి విరిగిపోతునాన్యి. ఏనుగులకు మదజలాలు కారకుండా అలా నిలబడి ఉంటునాన్యి. గు లు ఉతాస్హంగా సకిలించడం 

లేదు, దీనంగా సకిలిసూత్  కనున్ల వెంట నీరు కారుసుత్ నాన్యి. గాడిదలు, కంచర గాడిదలు, ఒంటెలు మొదలైన జంతువుల మీద ఉనన్ వెం కలు తమంతట 

తాముగా ఊడి పడిపోతునాన్యి. పశు వెదుయ్లని తీసుకొని వచిచ్ వాటికి వెదయ్ం చేయించినా, ఈ జాతి మృగాల మీద వెం కలు నిలబడడం లేదు. కాకులు గుంపులు 

గుంపులుగా వచిచ్ ఇళళ్ మీద కూరుచ్ని అదే పనిగా అరుసుత్ నాన్యి. పర్తిరోజు గర్దద్లు ఇళళ్ మీద కూరుచ్ంటునాన్యి. అరణయ్ంలో ఉండే నకక్లు పగటివేళ, రా వేళ 

ఊరి పోలిమేరలకొచిచ్ పెదద్గా ఏడుసూత్  అరుసుత్ నాన్యి. రమెన మృగాలు భయంకరమెన ధవ్నులు చేసుత్ నాన్యి. అందుకని సీతమమ్ని తీసుకెళిళ్ మనం రాముడికి 

అపప్చెపేప్దాద్ ము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు విభీషణుడి వంక కోపంగా చూసి "ఇవనీన్ నీకు ఎకక్డ కనపడుతునాన్యి రా. నాకు ఎకక్డా కనపడడం లేదు. రాముడు యుదాధ్ నికి దేవేం డిని 

తీసుకొని వచిచ్నా సరే, సీతని ఇవవ్ను. ఇక నువువ్ వెళళ్వచుచ్" అనాన్డు. విభీషణుడు తల వంచుకొని వెళిళ్పోయాడు. తన మనసుస్ నిరంతరము పరకాంత యందు 

ఉండుట చేత, సోదరుడు చెపిప్న మంచి మాట వినకపోవడము చేత రావణాసురుడు రోజురోజుకి కృశించిపోవుచునాన్డు. 

 

తరువాత రావణుడు ఒక గొపప్ రథం ఎకిక్ అందరినీ సభా మండపానికి రమమ్నాన్డు. అందరూ సభలో కూరుచ్నాన్క ఆయనంటాడు "నేను సీతని అపహరించి 

తీసుకొని వచిచ్న మాట పరమ వాసత్వం. ఆ సమయంలో కుంభకరుణ్ డు నిదర్పోతునాన్డు కనుక నేను వాడికి చెపప్లేదు. పర్హసత్! వెళిళ్ కుంభకరుణ్ డిని తీసుకురా" 

అనాన్డు. తరువాత ఆ సభని ఉదేద్శించి రావణుడు అనాన్డు "మూడు లోకాలలో సీతకనాన్ అందగతెత్ లేదు, కనుక నేను ఆమెని అపహరించి తీసుకొచాచ్ను. పర్తిరోజు 

సనన్టి నడుము కలిగిన సీతని చూసుత్ ంటే నాలొ కామ పర్చోదనం పెరిగిపోయి నేను తటుట్ కోలేకపోతునాన్ను. ఆ కామం ఎకుక్వ అవవ్డం వలన నేను 

నీరసించిపోతునాన్ను (ఆ రావణుడు సీతమమ్ గురించి ఇంకా నీచంగా వరిణ్సాత్డు, అది ఇకక్డ రాయడం బాగోదని రాయడం లేదు). నేను సీతని అపహరించి 

తీసుకొచాచ్క 'రాముడు ఒకవేళ తిరిగి వసాత్ డేమో, ఒక సంవతస్ర కాలం చూదాద్ ము' అని సీత ననున్ అడిగింది. ఒక సంవతస్రం వరకూ నా మంచం ఎకక్ను అని 

పలికింది, పోనిలే ఒక సంవతస్రమే కదా అని సంవతస్రం గడువు ఇచాచ్ను" అనాన్డు. 

 



అపుప్డు అకక్డికి వచిచ్న కుంభకరుణ్ డు "నువువ్ చేసిన పని పరమ తపుప్. ఇపుప్డు మా అందరినీ పిలిచి, ఏమి చెయయ్ను అని అంటావేంటి. ఈ మాట నువువ్ 

మమమ్లిన్ అపహరించే ముందు అడగాలి. రాజు ఒక నిరణ్యం చేసేముందు నాయ్యానాయ్యములను బాగా ఆలోచించాలి. యుకాత్యుక త్ విచకష్ణ లేకుండా 

చపలచితత్ంతో రాజు కాని నిరణ్యం చేసేత్, ఆ నిరణ్యం నుండి బయట ఉనన్వారు పర్యోజనం పొందుతారు. నువువ్ తొందరపడి సీతని తీసుకొచాచ్వు, నీ అదృషట్ ం 

బాగుంది కాబటిట్  ఇంకా రాముడి చేతిలో చచిచ్పోకుండా బతికి ఉనాన్వు. ఏదో తపుప్ చేశావు సరే, ఇంక బెంగపెటుట్ కోకు. హాయిగా లోపలికి వెళిళ్ మధయ్ం తాగి, నీ 

కాంతలతో సుఖంగా విహరించు. నేను ఉనాన్ను కదా, నేను వెళిళ్ ఆ రామల ణులని సంహరించి, ఆ వానరులందరినీ తినేసి వసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు మహాపారుష్ డు అనే మం  అనాన్డు "ఒక కోడిపుంజుకి కోరిక కలిగితే కోడిపెటట్ని తరిమి, బలాతాక్రంగా దానిని అనుభవిసుత్ ంది. అలా నువువ్ కూడా సీతని 

అనుభవించు" అనాన్డు. రావణుడు ఆ మహాపారుష్ డిని దగగ్రికి పిలిచి "ఎంత గొపప్ ఆలోచన చెపాప్వు. కాని నాకు ఒక శాపం ఉండిపోయింది. ఒకనాడు నేను బర్హమ్ 

సభకి వెళుతునన్పుప్డు పుంజకసథ్ల అనే అపస్రస ననున్ చూసి దాకుక్ంది. అపుప్డు నేను ఆమెని వెంట తరిమి, వివసత్ర్ని చేసి అనుభవించాను. బహుశా ఆవిడ 

బర్హమ్గారికి చెపుప్ంటుంది, అందుకని బర్హమ్గారు ననున్ పిలిచి 'ఇకముందు నీయందు మనసుస్లేని ని నువువ్ బలాతాక్రంగా అనుభవిసేత్, ఉతత్ర కష్ణం నీ శిరసుస్ 

నూరు ముకక్లవుతుందని' బర్హమ్గారు శపించారు. అందుకని నేను సీత జోలికి వెళళ్లేదు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు విభీషణుడు పెకి లేచి అనాన్డు "మీ అందరికీ రాముడంటే చాలా తేలికగా ఉంది. సీతమమ్ అంటే మీకు చాలా చులకనగా ఉంది. ఒకక్ విషయం జాఞ్ పకం 

పెటుట్ కోండి, కుంభకరుణ్ డు కాని, ఇందర్జిత్ కాని, రావణాసురుడు కాని, మహాపారుష్ డు కాని, మహోదరుడు కాని, నికుంభుడు కాని, వీరేవవ్రు కూడా రాముడి జోలికి 

వెళళ్లేరు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు పర్హసుత్ డు "ఏమిటయాయ్ విభీషణ అలా మాటాల్ డుతునాన్వు, మన పర్భువు దేవదానవులని ఓడించాడు. అసలు మనకి భయమనన్ మాట ఇపప్టివరకూ 

తెలీదు. అటువంటిది నువువ్ ఎందుకు రాముడిని చూసి భయపడుతునాన్వు" అనాన్డు. 

 



 

రాకష్స వీరులను యుదధ్మునకు 

సమమ్తింపచేసుత్ నన్ రావణాసురుడు 

రావణాసురుడు సీతమమ్ని ఎవవ్రికి చెపప్కుండా 

తెచిచ్నందుకు ఆగర్హం వయ్క త్ం చేసుత్ నన్ 

కుంభకరుణ్ డు 

రామయయ్ని, ధరామ్నిన్ సమరిధ్సుత్ నన్ 

విభీషణుడిపె ఆగర్హిసుత్ నన్ పర్హసుత్ డు 

 



విభీషణుడు "ఇకాష్వ్కు వంశసుత్ డెన ఆ రాముడు పరమ ధరామ్తుమ్డు. మీకు లేనిది ఆయనకి ఉనన్ది ధరమ్ం ఒకక్టే. ధరమ్ం ఎకక్డ ఉంటుందో అకక్డ విజయం 

ఉంటుంది. పర్హసత్! నీకేమి తెలుసని మాటాల్ డుతునాన్వు. ఎపుప్డెనా గర్దద్  రెకక్లు కటట్బడిన రామ బాణములు నీ వకష్సథ్లంలో నాటుకుని నీ గుండెలు చీరేసి ఉంటే 

నువువ్ ఇలా మాటాల్ డి ఉండేవాడివి కాదు. నీకు రామ బాణం యొకక్ రుచి ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కాబటిట్  ఇలా పర్వరి త్సుత్ నాన్వు. మీరందరూ బతకాలనుకుంటే, 

అందరూ కలిసి మాటాల్ డుకొని ఒక నిరణ్యం చెయయ్ండి, రావణుడి మీద తిరగబడండి, ఆయనకి బుదిధ్ చెపప్ండి, సీతమమ్ని ఇచేచ్యయ్ండి, అలా చేసేత్ మీరు 

బతికుంటారు లేకపోతే నశించిపోతారు" అనాన్డు. 

 

ఆ సభలోనే ఉనన్ ఇందర్జిత్ పెకి లేచి "వీరయ్ంలో కాని, పరాకర్మంలో కాని, బలంలో కాని, తేజసుస్లో కాని మా తం  రావణాసురుడు, ఆయన తముమ్డు 

కుంభకరుణ్ డు సాటిలేనివారు. నువువ్ ఇంత పౌరుషహీనుడిగా ఎలా పుటాట్ వు పినతం !. పదాద్ క 'రాముడు వచేచ్సాత్డు' అని మాటాల్ డుతునాన్వు, ఎందుకంత భయం 

నీకు, ఏంచేసాత్డు రాముడు వసేత్" అనాన్డు. అపుప్డు విభీషణుడు "నువువ్ బాలుడివి, నీకేమి తెలియదు. నినున్ ఈ సభలోకి తీసుకోచిచ్నవాడిని, నినున్ చంపాలి. నీకేమి 

తెలుసని ఇకక్డికి వచాచ్వు. ఈ సభలో మీ నానన్ పర యందు తనకునన్ కామం గురించి మాటాల్ డుతుంటే వినడానికి నీకు సిగుగ్ గా లేదా. నీ పౌరుషం, నీ పరాకర్మం 

రాముడి ముందు నిలబడలేదు. లేనిపోని వయ్గర్త తెచుచ్కొని విరర్వీగకురా ఇందర్జిత్, కురోచ్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు అనాన్డు "ఇంటోల్  పగబటిట్న పాము తిరుగుతుంటే ఆ పాముతో కలిసి ఇంటోల్  ఉండచుచ్. శ వు అని తెలిసి, ఆ శ వు ఉనన్ చోట ఉండచుచ్. 

కాని మితర్ రూపంలో ఉండి శ వుగా పర్వరి త్సుత్ నన్వాడితో కలిసి ఉండకూడదు. పూరవ్ం కొనిన్ ఏనుగులు సరోవరంలో ఉండేవి, ఆ ఏనుగులు చెపిప్న మాటలని నీకు 

చెబుతాను జాగర్తత్గా విను విభీషణ. ఆ ఏనుగులు అనాన్యి 'మనకి అగిన్వలన భయం లేదు, పాశాల వలన భయం లేదు, నీటి వలన భయం లేదు, మనకి మన 

జాతి వలేల్  భయం' అనాన్యి. నినున్ చూసేత్ నాకు ఆ మాట నిజం అనిపిసోత్ ంది. ఆవులే ఐశవ్రయ్ము, హమ్ణులే తపసుస్, లదే చాపలయ్ బుదిధ్ , బంధువుల వలన 

భయము కలుగుతాయి. నాకు నీవలేల్ భయమొసోత్ంది. ఇవావ్ళ ననున్ అందరూ కీరి త్సుత్ ంటే నువువ్ చూడలేకపోతునాన్వు. నువువ్ నాకు తముమ్డివి కాదు, నువువ్ నా 

శ వువి" అనాన్డు. 

 



అపుప్డు విభీషణుడు "నువువ్ నాకనాన్ ముందు పుటిట్నవాడివి, తం  తరువాత పెదద్నన్గారు తం లాంటి వారు. నువువ్ నాకు తం లాంటి వాడివి కనుక, నినున్ 

రకిష్ంచుకోవాలనే బుదిధ్తో నాకు తోచిన సలహా చెపేప్ పర్యతన్ం చేశాను. నాకనాన్ పెదద్వాడిని అధికేష్పించాలనన్ కోరిక నాకు ఎనన్డూ లేదు. ఒకవేళ నేను ఏదనాన్ 

పొరపాటుగా మాటాల్ డి ఉంటే ననున్ కష్మించు. నినున్ పొగుడుతూ గోతులోల్ కి దింపేవారు, తపుప్డు సలహాలు చెపేప్వారు చాలామంది దొరుకుతారు. యదారధ్మెన 

సలహా చెపిప్ నినున్ గటెట్ కిక్ంచేవాడు ఎకక్డో ఒకక్డు ఉంటాడు. అలా చెపేప్వాడు దొరకడు, చెపిప్నా వినేవాడు దొరకడు. నేను ఇకక్డ ఉండడం వలన నీకు భయం 

ఏరప్డుతోందని అనాన్వు కాబటిట్ , నేను నీకు పర్మాదకరంగా ఉనాన్ననాన్వు కాబటిట్ , నీ కీరి త్ని నేను ఓరచ్లేకపోతునాన్ను అనాన్వు కాబటిట్ , నేను నీకు ఎపప్టి నా 

కంటకుడిని అవుతానని అనాన్వు కాబటిట్  నేను ఇకక్డినుండి వెళిళ్పోతాను. ఇపప్టికీ నా కోరిక ఒకటే, నువువ్, నీ పరిజనం, ఈ లంక, రాకష్సులు, నీ బంధువులు, 

అందరూ సుఖంగా ఉండండి" అని చెపిప్, రావణుడికి నమసక్రించి వెళిళ్పోయాడు. ఆయనతోపాటు మరో నలుగురు రాకష్సులు కూడా ఆయనతో వెళిళ్పోయారు. ఆ 

అయిదుగురు ఒకేసారి ఆకాశమండలంలోకి ఎగిరిపోయారు. 

 

విభీషణుడు, మిగతా నలుగురు రాకష్సులు ఉతత్ర దికుక్న రామల ణులు ఉనన్ పర్దేశానికి చేరి ఆకాశంలో నిలబడాడ్ రు. ఆకాశంలో ఉనన్ విభీషణుడిని చూడగానే 

అకక్డునన్ వానరాలు "రాకష్సుడు వచాచ్డు, కొటెట్యయ్ండి" అని అకక్డునన్ చెటల్ని, పరవ్తాలని పెకలించేశారు. ఆ సమయంలో విభీషణుడు బెదరకుండా "నేను లంకని 

పాలించే రావణాసురుడి తముమ్డిని, ననున్ విభీషణుడు అని పిలుసాత్రు. మా అనన్గారు సీతమమ్ని అపహరించి లంకలో పెటాట్ డు. సీతమమ్ని అపహరించేటపుప్డు 

ఆమెని రకిష్ంచాలని పర్యతిన్ంచిన జటాయువుని నిగర్హించి చంపాడు. దురాతుమ్డెన రావణుడిని నేను ఎనోన్ మంచి మాటలు చెపాప్ను. కాని ఆయన నా మాటలు 

వినలేదు. ఆయనయందు అధరమ్ము ఉంది కనుక నేను ఆయనని విడిచిపెటిట్  రాముడిని శరణు వేడడానికి వచాచ్ను. రాముడు నాకే కాదు ఈ లోకములనిన్టికి 

శరణు ఇవవ్గలిగినవాడు. నేను మీకు శ వుని కాదు" అనాన్డు. వెంటనే సు వుడు పరుగు పరుగున రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ "వచిచ్నవాడు మనకి పరమ శ వెన 

రావణుడి తముమ్డు. ఆయన ఒక రాకష్సుడు. ఈ యుదధ్ సమయంలో మనం యుదాధ్ నిన్ రంభించేముందు వచిచ్ ఆకాశంలో నిలబడాడ్ డు. ఈయనకి అభయమిచిచ్ 

కిందకి దింపావంటే మన సెనౖయ్ంలో ఎటువంటి లోపాలునాన్యో కనిపెడతాడు. ఈయన రావణుడి గూఢచారి. ఇకక్డి రహసాయ్లనీన్ కనిపెటిట్  మనలో మనకి బేధాలు 

కలపిసాత్డు. అందుకని రామ, నువువ్ ఆయనకి శరణాగతి ఇవవ్కు. మాకు అనుమతి ఇవువ్, వాళళ్ని సంహరిసాత్ము. ఒకక్సారి గుడల్గూబని కాని కాకులు తమ గూటిలోకి 

రానిసేత్, కాకి పిలల్లని ఆ గుడల్గూబ తినేసుత్ ంది. ఈ విభీషణుడు కూడా అదే పని చేసాత్డు." అనాన్డు. 



 

  

ధరమ్ పకాష్నిన్ వహించి రావణాసురిడిని విడిచి రామయయ్ని చేరుతునన్ విభీషణుడు, అతని నలుగురు అనుచరులు 

 



 

విభీషణుడు రామయయ్ వదధ్ శరణాగతి చేయుట 



 
 

విభీషణుడు తన అనుచరులతో కూడి రామయయ్ వదద్  శరణాగతి చేయుట 



అపుప్డు రాముడనాన్డు "నాయందు నీకునన్ తి ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు సు వ. నువువ్ మాటాల్ డిన మాటల వెనుక ఉనన్ ఆదురాత్ని కూడా నేను 

కనిపెటట్గలను. నీకునన్ అనుభవం చేత చకక్ని ఉదాహరణలను చెపిప్ బాగా మాటాల్ డావు. ఈ విషయంలో నాకు సలహా ఇవావ్లని మీలో ఎవరనాన్ అనుకుంటునాన్రా" 

అని అడిగాడు. 

 

అంగదుడు లేచి అనాన్డు "మనం విభీషణుడిని పరీకష్ చేసి ఆయనలో సదుగ్ ణాలు కనపడితే సీవ్కరిదాద్ ము. ఒకవేళ దురుగ్ ణాలు ఎకుక్వగా కనపడితే ఆయనని 

విడిచిపెటేట్దాద్ ము" అనాన్డు. 

 

తరువాత శరభుడు అనాన్డు "మనం కొంతమంది గూఢచారులని పంపిదాద్ ము. గూఢచారులు ఆయనని పరిశీలించి ఇతనికి మనం ఆశర్యం ఇవవ్వచాచ్ లేదా 

అనన్ది నిరణ్యిసాత్రు. గూఢచారులు చెపిప్న మాటలని బటిట్  మనం నిరణ్యించుకుందాము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు జాంబవంతుడు అనాన్డు "ఇది వేళ కాని వేళ. ఇటువంటి సమయంలో రావణుడిని విడిచిపెటిట్  మన వెపుకి వచాచ్డు. ఇపుప్డు మనం ఉనన్ది పరుల 

పర్దేశంలో. దేశం కాని దేశంలో, కాలం కాని కాలంలో రావణుడి తముమ్డెన విభీషణుడు శరణాగతి చేసుత్ నాన్డు. అందుకని ఈయనని తీసుకోకపోవడమే మంచిది" 

అనాన్డు. మెందుడు అనాన్డు "మనం ఎవరనాన్ పెదద్వాళళ్ని ఆ విభీషణుడి దగగ్రికి పంపిదాద్ ము. అపుప్డు వారు వేసిన పర్శన్లకి విభీషణుడు ఏ సమాధానాలు 

చెబుతాడో గమనిదాద్ ము, విభీషణుడు చెపిప్న సమాధానాలు మనకి అనుకూలంగా ఉంటే ఆయనని సీవ్కరిదాద్ ము, లేకపోతే ఆయనని సీవ్కరించదుద్ " అనాన్డు. 

రాముడు హనుమ వంక 'నువేవ్మీ చెపప్వా, హనుమ!' అనన్టుట్  చూశాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు లేచి అనాన్డు "మహానుభావ! మూడు లోకములలో జెరిగే సమసత్ 

విషయాలని తెలుసుకోగలిగే జుఞ్డవి నువువ్, నీకు వేరొకరు చెపప్వలసిన అవసరం లేదు. నేను ఈ విషయం చెపేప్టపుప్డు వాదించడానికి చెబుతునాన్ననో, తరక్ం 

చేయుటకు చెబుతునాన్ననో, వేరొకరు చెపిప్న అభి యాలని ఖండించి సంఘరష్ణ పడాలనుకొని చెబుతునాన్ననో మీరు మాతర్ం భావించకూడదు. మీరు నాయందు 

గౌరవముంచి అడిగారు, నేను మీయందు గౌరవముంచి నాకు యుకత్ము అనిపించిన మాటలు చెబుతాను. మీరు ఆలోచన చేసి నిరణ్యించుకోండి. 

 



ఇందులో కొంతమంది విభీషణుడిని నమమ్కూడదు అనాన్రు, విభీషణుడు కామరూపానిన్ పొందగలిగినవాడెతే, మన సెనౖయ్ంలోకి వచిచ్ గూఢచరయ్ం 

చెయయ్వలసినవాడెతే, తన సవ్రూపంతో వచిచ్ ఆకాశంలో నిలబడి 'నేను రాముడిని శరణు వేడుకుంటునాన్ను' అని అతను చెపప్వలసిన అవసరం లేదు. కొంతమంది 

గూఢచారులని పంపమనాన్రు, మనకి తెలీకుండా మనకి అపకారం చేసాత్ డేమో అనన్ అనుమానం ఉనన్వాడి మీదకి గూఢచారులని పంపి నిరణ్యించుకోవచుచ్. కాని 

ఎదురుగా నిలబడి ఉనన్వాడి మీదకి గూఢచారిని ఎలా పంపిసాత్రు. కొంతమంది మంచి పర్శన్లు వేసి ఆ పర్శన్ల వలన సమాధానాలు రాబటట్మనాన్రు, మనం 

అతనిని ఏమని పర్శిన్సాత్ము? జవాబు చెపేప్వాడికనాన్ పర్శన్ వేసేవాడు తెలివి తకుక్వ పర్శన్ వెయయ్వచుచ్. ఆ తెలివి తకుక్వ పర్శన్ వలన మి డిగా ఉండవలసినవాడు 

అమితర్తవ్ంతో అకక్డినుండి వెళిళ్పోవచుచ్, దానివలన మనం నషట్పోతాము. అందుకని అనిన్వేళలా పర్శన్లు వేసి నిరణ్యించడం సాధయ్ం కాదు. కొంతమంది 

గుణములు ఉంటే సీవ్కరిదాద్ ము అనాన్రు, వేరొకరియందు ఉండకూడని గుణము అని చెపప్బడినది మనయందు గుణము అవవ్చుచ్. కొంతమంది దేశము, కాలము 

యందు దోషముందని చెపాప్రు, దేశము చేత, కాలము చేత ఇపుప్డే యదారధ్మెన సిథ్తి ఉంది. 

 

ఇవతలవారికి అపకారము చేదాద్ మనే బుదిధ్తో వచిచ్ ఆకాశంలో నిలబడినవాడెతే ఆయన ముఖం అంత తేజోవంతంగా, నిరమ్లంగా, పర్శాంతంగా ఉండదు, అంత 

ధెరయ్ంగా నిలబడలేడు. ఆయన ముఖంలో ఏ విధమెన దోషం కాని, శఠుడికి ఉండే బుదిధ్కాని నాకు కనపడడంలేదు. ఆయన మాటాల్ డిన మాటలలో దోషం 

పటుట్ కోడానికి నాకు ఏమి కనపడలేదు. ఇటువంటపుప్డు మనం ఆయన యందు వేరొక భావనని ఆపాదించి శరణు ఇవవ్కుండా ఉండవలసిన అగతయ్ం ఉనన్ది అని 

నేను అనుకోవడం లేదు. నేను మాతర్ం నా బుదిధ్ చేత ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్ను. విభీషణుడికి మీ పౌరుష పరాకర్మాల గురించి, మీ ధరమ్ము గురించి తెలుసు, 

ఆయనకి రావణుడు పౌరుషము తెలుసు, మీ పౌరుషం ముందు రావణుడి పౌరుషం నిలబడదు అని విభీషణుడు నిరణ్యానికి వచాచ్డు. అలాగే, మీరు వాలిని 

సంహరించి సు వుడికి పటాట్ భిషేకం చేసిన విషయానిన్ విభీషణుడు వినాన్డు, అధరామ్తుమ్డిని సంహరించి ధరామ్తుమ్డికి పటాట్ భిషేకం చేసాత్రు అని నమిమ్ ఇకక్డికి 

వచాచ్డు. మీరు ఆయనకి శరణు ఇవవ్వచుచ్ అని నేను అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు. అపుప్డు రాముడు "ఇపప్టిదాకా మీరందరూ, దోషములు ఉనాన్యా, 

దోషములు లేవ, తీసుకోవచాచ్, తీసుకోకూడదా అని పలు మాటలు చెపాప్రు, నేను ఒక మాట చెబుతునాన్ను వినండి. నా దగగ్రికి వచిచ్ భూమి మీద పడి 'రామ! నేను 

నీవాడనయాయ్, నువువ్ ననున్ రకిష్ంచు' అనినవాడియందు నేను గుణదోష విచారణ చెయయ్ను. 

 

  



సకృదేవ పర్పనాన్య తవాసీమ్తి చ యాచతే 

అభయం సరవ్ భూతేభోయ్ దదామేయ్తద్ వర్తం మమ 

వచిచ్నవాడు విభీషణుడే కాని, రావణుడే కాని, ననున్ శరణు కోరినవాడు ఎవడెనా సరే రకిష్సాత్ను. యదారధ్మునకు ఇటువంటి యుదధ్ం జరుగుతునన్పుప్డు పకక్ 

రాజయ్ం మీద ఇదద్రికి ఆశ ఉంటుంది. అదే కులంలో జనిమ్ంచినవాడు ఎవడు ఉంటాడో వాడికి రాజాయ్ధికారం మీద ఆశ ఉంటుంది, అలాగే పకక్నునన్ రాజుకి ఆశ 

ఉంటుంది. అందుకని ఈ రెండిటి విషయంలో మనం తటసుథ్ లము, కాని ఈ రెండు కారణములు తన వెపు ఉనాన్యి కాబటిట్  విభీషణుడు వచిచ్ శరణాగతి 

అడిగాడు. 

 

సు వ! పర్పంచంలో భరతుడులాంటి సోదరుడు ఉండడు (కోరి వచిచ్న రాజాయ్నిన్ వదిలాడు కనుక), నాలాంటి కొడుకు ఉండడు (తం  మని అంతలా పొందాడు 

కనుక), నీలాంటి మి డు ఉండడు. అందుకని అనీన్ ఆ కోణంలొ పోలిచ్ చూడకు. వాడు దుషుట్ డు కాని, మంచివాడు కాని, నా దగగ్రికి వచిచ్ శరణాగతి చేశాడు కనుక 

ఆయనకి శరణు ఇచేచ్సాత్ను. ఈ బర్హామ్ండములో ఉనన్ పిశాచములు, దానవులు, యకుష్లు, ఈ సమసత్ పృధివ్లో ఉనన్ భూతములు కలిసి నా మీదకి యుదాధ్ నికి వసేత్, 

నేను నా చిటికిన వేలి గోటితో చంపేసాత్ను. 

 

పూరవ్కాలంలో ఒక చెటుట్  మీద రెండు పావురాలు ఉండేవి. అవి ఒక ఆడ పావురము, ఒక మగ పావురము. ఒకనాటి సాయంకాలం ఒక బోయవాడు అటుగా 

వెళిళ్పోతూ ఆనందంతో రమిసుత్ నన్ రెండు పావురములను చూశాడు. అపుప్డాయన బాణం పెటిట్  ఆడ పావురానిన్ కొటాట్ డు. బాణం దెబబ్కి కిందపడిన ఆడ పావురానిన్ 

అకక్డే కాలుచ్కొని తిని వెళిళ్పోయాడు. ఆడ పావురం చనిపోయిందని ఆ మగ పావురం చాలా బాధ పడింది. కొంతకాలానికి ఆ బోయవాడు విశేషమెన వరష్ం 

పడుతుండగా వేటకని వచిచ్, ఏమి కనపడకపోయేసరికి ఒక చెటుట్ కింద ఉండిపోయాడు. తరువాత ఆ అరణయ్ంలో నడుసూత్  నీరసం చేత కళుళ్ తిరిగి, పూరవ్ం తాను ఏ 

ఆడ పావురానిన్ చంపి తినాన్డో ఆ చెటుట్  కింద పడిపోయాడు.  

 



అపుప్డా మగ పావురం ఆ బోయవాడిని చూసి గబగబా వెళిళ్ నాలుగు ఎండు పులల్లని తీసుకొని వచిచ్, ఎకక్డినుంచో అగిన్ని తీసుకువచిచ్ నిపుప్ పెటిట్ంది. అపుప్డా 

వేడికి ఈ బోయవాడు పెకి లేచి సవ్స త్తని పొందాడు. ఆకలితో ఉనన్ ఆ బోయవాడి ఆకలి తీరచ్డం కోసం ఆ మగ పావురం అగిన్లో పడిపోయి ణం వదిలేసింది. తన 

భారయ్ను చంపిన బోయవాడు తన చెటుట్  దగగ్రికి వచిచ్ పడిపోతే, ఒక మగ పావురం ఆతిధయ్ం ఇచిచ్, తన చెటుట్  కింద పడిపోవడమే శరణాగతి అని భావించి తన 

ణములు ఇచిచ్ ఆ బోయవాడిని రకిష్ంచింది. నేను మనుషుయ్డిలా పుటిట్ , కష్ య వంశ సంజాతుడనె,ౖ దశరథుడి కొడుకునె,ౖ ననున్ శరణాగతి చేసినవాడి 

గుణదోషములను ఎంచి, నీకు శరణాగతి ఇవవ్ను అంటే నేను రాజుని అవుతాన? కష్ యుడని అవుతాన? ఈ భూలోకములో ఉనన్ సమసత్ భూతములలో ఏదనాన్ సరే 

ననున్ శరణాగతి చేసేత్, వాళళ్ యోగకేష్మాలు నేను వహిసాత్ను. శరణాగతి చేసినవాడు బలహీనుడె, శరణు ఇవవ్వలసినవాడు బలవంతుడె ఉండి కూడా శరణు 

ఇవవ్కపోతె, వాడు చూసుత్ ండగా శరణాగతి చేసినవాడు మరణిసేత్, మరణించినవాడు రకిష్ంచనివాడి యొకక్ పుణాయ్నిన్ అంతా తీసుకొని ఊరధ్లోకాలకి వెళిళ్పోతాడు. 

రకిష్ంచనివాడి కీరి త్ పర్తిషట్తలు నశించిపోతాయి. అందుచేత నేను విభీషణుడికి శరణు ఇసుత్ నాన్ను, ఆయనని తీసుకురండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సు వుడు అనాన్డు "రామ! నీకు తపప్ ఇలా మాటాల్ డడం ఎవరికి చేతనవుతుంది. నీ జఞ్తకి మరొకక్సారి శిరసుస్ వంచి నమసక్రిసుత్ నాన్ను" అనాన్డు. 

 

రాముడి మాటలకు సంతోషించిన విభీషణుడు ఆయన దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆయన భూమి మీదకి దిగుతూనే 'ఇది రాముడు నిలబడిన భూమి' అని, ఆ భూమికి 

నమసక్రించి అనాన్డు "రామచందర్! నేను రావణుడి తముమ్డిని, ననున్ విభీషణుడు అంటారు. నేను లంకా పటట్ణానిన్ విడిచిపెటిట్  నీ దగగ్రికి వచేచ్శాను. నా 

ఐశవ్రాయ్నిన్, భారయ్ను, బిడడ్లని వదిలేసి నువేవ్ నా సరవ్సవ్ం అని నమిమ్ వచేచ్శాను. నా శిరసుస్ని నీ పాదాలకి తగలిచ్ శరణాగతి చేసుత్ నాన్ను. నా యోగకేష్మములను 

నువేవ్ వహించాలి" అనాన్డు. రాముడు విభీషణుడిని తన పకక్న కూరోచ్పెటుట్ కొని లంకలో ఉనన్ రాకష్సుల బలాబలాల గురించి అడిగాడు. అపుప్డు విభీషణుడు 

రావణుడి గురించి, కుంభకరుణ్ డి గురించి, ఇందర్జిత్ గురించి మరియు ఆ లంక ఎంత శ  దురేభ్దయ్మో కూడా చెపాప్డు. అపుప్డు రాముడనాన్డు "విభీషణ 

బెంగపెటుట్ కోకు, రావణుడిని బంధువులతో, సెనౖయ్ంతో సహా సంహరిసాత్ను. నీకు లంకని దానము చేసాత్ను. నినున్ లంకకి రాజుగా పటాట్ భిషేకం చేసాత్ను. రావణుడు 

హతమయేయ్వరకు నువువ్ ఆగకక్రలేదు, ఇపుప్డే నినున్ లంకకి రాజుగా చేసేసాత్ను" అనాన్డు. 

 



 

శరణు అనన్ వాడు రాకష్సుడెనా రకిష్ంచే గుణమునన్ రామయయ్ తన 

మం లతో చరిచ్ంచి విభీషణుడిని ఆదరించుట 

విభీషణుడిని లంకా నగర రాజయ్మునకు రాజుగా పటాట్ భిషకుత్ డిని 

చేసుత్ నన్ రామల ణులు 

 



అపుప్డు విభీషణుడు "మీకు శరణాగతి చేశాను కనుక మీరు ఏమాట చెబితే ఆ మాట వింటాను. రావణుడి మీద యుదధ్ం చెయయ్మంటే యుదధ్ం చేసాత్ను. మీకు 

ఎపుప్డనాన్ సలహా కావలసి వచిచ్ ననున్ అడిగితే నేను చెపప్గలిగిన సలహా చెబుతాను" అనాన్డు. 

 

మళీళ్ రాముడు అనాన్డు "ల ణా! వెంటనే వెళిళ్ సముదర్ జలాలని తీసుకురా. ఈయనకి అభిషేకం చేసి లంకా రాజాయ్నికి రాజుగా పర్కటిసాత్ను" అని విభీషణుడికి 

పటాట్ భిషేకం చేశాడు. 

 

ఆ తరువాత రావణుడు శారూద్ లుడనే గూఢచారిని రాముడి దగగ్రికి పంపించాడు. ఆ శారూద్ లుడు అకక్డ ఉనన్ వానర బలానిన్ అంతటినీ చూసి రావణుడి దగగ్రికి 

వెళిళ్" అది వానర సైనయ్మా? సముదర్ం పకక్న నిలబడడ్  మరో సముదర్ంలా ఉందయాయ్. నువువ్ ఆ వానర బలానిన్ గెలవలేవు, అకక్డునన్ వీరులు సామానుయ్లు కారు, 

నా మాట విని సీతమమ్ని రాముడికి అపప్గించు" అనాన్డు. 

 

"నేను మాతర్ం సీతని ఇవవ్ను" అని, సుకుడు అనేవాడిని పిలిచి "నువువ్ పకిష్ రూపంలో సు వుడి దగగ్రికి వెళిళ్ నేను చెపాప్నని ఒక మాట చెపుప్. 'నువువ్ వానరుడివి, 

నేను రాకష్సుడిని. నేను అపహరించింది నరకాంతని, మధయ్లో నీకు నాకు కలహం ఎందుకు? మీరు ఈ సము నిన్ దాటి రాలేరు. ఒకవేళ దాటాలని పర్యతిన్ంచినా 

నా చేతిలో మీరు చనిపోతారు. ఒక మానవకాంత కోసం వానరులు ఎందుకు మరణించడం? నా మాట విని మీరు వెళిళ్పొండి' అని సోదరుడెన సు వుడితో చెపిప్, 

నేను ఆయన కుశలమడిగానని చెపుప్" అని సుకుడిని పంపించాడు. 

 

ఆ సుకుడు పకిష్ వేషంలో వచిచ్ ఆకాశంలో నిలబడి, సు వుడిని ఉదేద్శించి రావణుడు చెపిప్న మాటలని చెపాప్డు. ఇదంతా వినన్ సు వుడు అనాన్డు "దురామ్రుగ్ డు, 

దురాతుమ్డు అయిన రావణుడు నిజంగా అంత శకి త్ కలిగినవాడెతే, రామల ణులు లేని సమయంలో సీతమమ్ని ఎందుకు అపహరించాడు. రాముడి కోదండ విదాయ్ 

పాండితయ్ము ముందు రావణుడు నిలబడలేడు. వాడి సేన్హము, వాడి సందేశము నాకు అకక్రలేదు" అనాన్డు. 

 



 

 

రావణుడి పలుకున సుకుడు అనే రాకష్సుడు 

పకిష్ రూపములో సు వుడిని చేరి 

యుదధ్మునుండి విరమించమని తెలుపుట 

ఆగర్హముతో సుకుడి మీదకు లంఘించి రెకక్లు విరిచిన వానరములు 

 



 

 

  

సుకుడు రామ రామ అని శరణు వేడగా, రామయయ్ సుకుడిని 

విడిపించుట 

వానరములు సుకుడిని బందించి ఉంచుట 

 

 



ఈలోగా అకక్డునన్ వానరాలు గూఢచారిని విడిచిపెటట్కూడదని చెపిప్, అందరూ పెకి ఎగిరి ఆయన రెకక్లు విరిచేసుత్ నాన్రు. అపుప్డా సుకుడు 'రామ రామ' అని 

ఏడిసేత్, రాముడు వెంటనే ఆ వానరాలని శాంతింప చేసి సుకుడుని విడిపించాడు. కాని వానరములు సుకుడిని బందీగా పటుట్ కుని ఉంచాయి. 

 

ఏమిచేసేత్ ఈ సముదర్ం మనకి దారి ఇసుత్ ంది అని విభీషణుడిని అడుగగా, ఆయన అనాన్డు "రాముడు శరణాగతి చేసేత్ సముదర్ం దారి ఇసుత్ ంది" అనాన్డు. 

 

చందనము మొదలైన వాటి చేత ఒకనాడు అలదబడినటువంటి బాహువు, కోటల్  గోవులని దానము చేసిన బాహువు, మణులతో కూడిన కేయూరములు 

మొదలైనవాటితో అలంకరింపబడడ్  బాహువు, అనేకమంది లచేత సు సింపబడడ్  బాహువు, ఒకనాడు సీతమమ్ తలగడగా వాడుకునన్ బాహువుని ఈనాడు తనకి 

తలగడగా చేసుకొని రాముడు సము నికి శరణాగతి చేసి సముదర్పు ఒడుడ్ న పడుకునాన్డు. మూడు రా లు గడిచిపోయినపప్టికి సము డు రాకపోవడం వలన 

రాముడికి ఆగర్హం వచిచ్ ల ణుడితో అనాన్డు "పౌరుషం ఉనన్వాడు తన పౌరుషానిన్ పర్కటించకుండా మంచితనానిన్ పర్కటిసేత్ చేతకానివాడిగా చూసుత్ ంది ఈ 

పర్పంచం. ఈ సాగరం దారి ఇవవ్కపోతే నేను వెళళ్లేను అనుకుంటుంది. బర్హామ్సత్ర్ం చేత ఈ సాగరానిన్ ఎండించేసాత్ను. ఇందులో ఉనన్ తిమింగలాలని, మొసళళ్ని, 

పాములని, రాకష్సులని నిగర్హిసాత్ను. ఒకక్ ణి బతకకుండా చేసేసాత్ను. ఈ బర్హామ్సత్ర్ం విడిచిపెటిట్న తరువాత ఇకక్డ నీరు ఉతత్ర కష్ణం ఆవిరయిపోయి ధూళి 

ఎగురుతుంది. అపుప్డు వానరులందరూ భూమి మీద నడుచుకుంటూ లంకని చేరుకుంటారు" అని చెపిప్, కోదండానిన్ తీసి బర్హామ్సానిన్ అనుసంధానం చేశాడు. 

 

అలా చేసేటపప్టికి పరవ్తాలనిన్ కదిలిపోయాయి, వాయ్కులంగా గాలి వీచింది, అగిన్హోతర్పు మంటలు సూరుయ్డి నుండి కిందపడాడ్ యి, ణులనీన్ దీనంగా ఘోష 

పెటాట్ యి, 2 యోజనముల దూరం సముదర్ము వెనకిక్ వెళిళ్పోయింది. ఆ సమయంలో సము డు లోపలినుండి బయటకి వచాచ్డు. 

 

 

 

 



 

 

  

దారి ఇవవ్మని శరణాగతి చేసి  

సముదర్పు ఒడుడ్ న పడుకునన్ రామయయ్ 

శరణాగతి చేసినకాని సప్ందించని  

సాగరుడిపె ఆగర్హించిన రామయయ్ 

 

 



 

  

శరణాగతికి సప్ందించని సాగరుడిపె బర్హామ్సానిన్ పర్యోగిసుత్ నన్ రామచం డు 

 



ఆ సముదర్ంలో పుటిట్న అనేకమెన బంగారములు, రతన్ములతో కూడిన ఒక పెదద్  హారానిన్ సము డు వేసుకొని ఉనాన్డు.  మహావిషుణ్ వు ధరించే కౌసుత్ భానికి 

తోడపుటిట్న ఒక మణిని మెడలో వేసుకొని ఉనాన్డు. పెకి కిందకి వెళుతునన్ తరంగ స సయ్మెన వసానిన్ ధరించి ఉనాన్డు. గంగ, సిందు మొదలైన నదులనీన్ ల 

సవ్రూపానిన్ పొంది ఆయన వెనుక వసుత్ నాన్యి. అలా పెకిలేచిన సము డు రాముడికి నమసక్రించి "భూమి, నీరు, అగిన్, గాలి, ఆకాశములు అనే పంచ 

భూతములు ఉనాన్యి. వీటనిన్టికి ఒక సవ్భావం ఉంటుంది, ఆ సవ్భావానిన్ ఈ పంచ భూతములు అతికర్మించలేవు. సముదర్ం అంటే అగాధంగా ఉండాలి, 

లోతుగా ఉండాలి, అందులోకి దిగినవాడికి ఆధారం చికక్కూడదు, సముదర్ంలో ఏదనాన్ పడితే మునిగిపోవాలి, వాయ్కులితమెన తరంగాలతో ఒడుడ్ ని కొడుతూ ఉండాలి. 

ఇలా ఉండకపోతే దానిని సముదర్ము అనరు. అందుకని ఈ సము నిన్ ఎండింపచెయయ్డం, సముదర్ంలో నుండి దారి ఇవవ్డం నాకు వీలుపడే విషయం కాదు. 

నువువ్ అభిమం ంచిన బర్హామ్సానిన్ నా మీదకి వెయయ్కు. నీ దగగ్ర ఉనన్ వానరములలో విశవ్కరమ్ కుమారుడెన నలుడు ఉనాన్డు. విశవ్కరమ్ గొపప్ గొపప్ కటట్డములను 

నిరిమ్సూత్  ఉంటాడు, అటువంటివాడి తేజసుస్ కనుక ఈ నలుడికి సేతువు నిరామ్ణం తెలుసు. మీరు నా మీద సేతువుని నిరిమ్ంచుకోండి. అందుకని వానరులు తెచిచ్ 

పడేసిన చెటుల్ , బండలు మొదలైనవి అటూ ఇటూ చిమమ్కుండా నా తరంగముల చేత తేలేటటుట్  చేసాత్ను. నాలో ఉనన్ ఏ ర మృగము వలన వారధిని దాటేటపుప్డు 

వానరములకి ఎటువంటి భీతి లేకుండా నేను కాపాడతాను. సేతు నిరామ్ణం వెంటనే రంభించండి. మకులయ్ము అని ఉతత్ర తీరంలో ఉంది. అకక్డుండే 

జలాలని ఆభీరులు, దాసుయ్లు అనే వారు తాగేసుత్ ంటారు. సము నిన్ కోష్భింప చేసుత్ ంటారు. అందుకని నువువ్ ఈ బర్హామ్సానిన్ ఇకక్డి నుండి అకక్డికి పర్యోగించు" 

అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచగా అది ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్ ఆభీరులు, దాసుయ్లు మీద పడింది. ఆ దెబబ్కి అకక్డునన్వారందరూ మరణించారు. ఈ 

బాణం భూమిలోకి  వెళిళ్ భూమిని పెకలించగా అందులో నుండి గంగ పుటిట్ంది. "అకక్డ మందాకినీ జలాలలాంటి తియయ్టి జలాలు పర్వహిసాత్యి, అకక్డ గో సంపద 

పెరుగుతుంది, రోగాలు ఉండవు, మనుషుయ్లు పర్శాంతంగా ఉంటారు, అకక్డ విశేషంగా తేనె, చెటుల్ , పళుళ్, పెరుగు, నెయియ్ మొదలైనవి లభిసాత్యి. ఆ ంతం 

ససయ్శాయ్మలం అవుతుంది" అని రాముడు బర్హామ్సత్ర్ం గుచుచ్కునన్ ంతానికి వరం ఇచాచ్డు. 

 



 

 

 

 

 
 

సేతు నిరామ్ణానికి సిదధ్మెన నలుడు 

 

 

 

 

 



వెంటనే నలుడు పరిగెతుత్ కొచిచ్ సేతు నిరామ్ణం పర్రంభిసాత్ ననాన్డు. అపుప్డు అకక్డునన్ వానరులందరూ సంతోషపడిపోయి పరవ్తాలు, కొండలు ఎకిక్ పెదద్  పెదద్  

శిలలు మోసుకొచిచ్ సముదర్ంలో పడేసుత్ నాన్రు. ఆ సమయంలో ఎవరినోట వినాన్ 'సీతారామ పర్భువుకి జె'ౖ అంటూ, ఉతాస్హంగా రకరకాల చెటల్ని తీసుకొని వచిచ్ 

సముదర్ంలో పడేశారు. మొదటి రోజున 14 యోజనముల సేతువుని నిరిమ్ంచారు, రెండు మూడు నాలుగు అయిదు రోజులలో 20, 21, 22, 23 యోజనాల సేతువుని 

నిరిమ్ంచేసారు. మొతత్ం అయిదు రోజులలో 100 యోజనముల సేతువు నిరామ్ణం అయిపోయింది. 

 

"మీరందరూ ఈ సేతువు మీద పర్యాణం చేసి ఆవలికి చెరుకోండి" అని రాముడు అనాన్డు. 

 

అపుప్డా వానరములలో కొంతమంది సేతువు మీద నడవకుండా సేతువు యొకక్ అంచుల మీద నడిచేవారు. కొంతమంది సముదర్ంలోకి దూకి మళిళ్ సేతువు ఎకిక్ 

వెళేళ్వారు. ఇంకొంతమంది సముదర్ంలో ఈదుకుంటూ వచాచ్రు. కొంతమంది ఒక పెదద్  చెటుట్ ని పెకలించి సముదర్ంలో పడేసి, దాని మీద కూరుచ్ని తోసుకుంటూ 

వచేచ్వారు. ఆ రోజున సముదర్ ఘోష గొపప్దా వానర ఘోష గొపప్దా అంటే, ఎవరూ చెపప్లేకపోయారు, అంతగా అలల్రి చేసుకుంటూ వెళాళ్రు. ఎనిన్రోజులైనా ఆ సెనౖయ్ం 

లంకా పటట్ణానికి వసూత్ నే ఉంది. చివరికి అనిన్ కోటల్  వానర సెనౖయ్ం లంకని చేరుకుంది. 

 

అపుప్డు రాముడు సు వుడిని, విభీషణుడిని పిలిచి" మనం అవతల ఒడుడ్ న ఉండగా సుకుడనన్వాడు రాయబారం చేయుటకు వచాచ్డు కదా, వాడు ఎకక్డునాన్డు" 

అని అడిగాడు. అపుప్డు ఆ సుకుడిని తీసుకొని వచిచ్ రాముడి ముందు పర్వేశపెటాట్ రు. అపుప్డు రాముడు "నువువ్ ఎందుకొచాచ్వు" అని అడిగాడు. సుకుడనాన్డు 

"బుదిధ్హీనుడెన రావణుడు మీ బలానిన్ చూసి రాయబారం చెపప్మనాన్డు, ఇందులో నా తపుప్ లేదు. నీ వంటి జుఞ్డు రాయబారిని చంపడు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు ఒక చిరునవువ్ నవివ్ "నువువ్ అనీన్ చూశావ?" అని అడిగాడు. అపుప్డా సుకుడు "ఇంకా చూడలేదు" అనాన్డు. 

 

"విభీషణ! వీడిని తీసుకెళిళ్ దగగ్రుండి మన సైనయ్ం అంతా ఒకసారి చూపించు. చూపించాక వీడిని వదిలెయయ్ండి, వెళిళ్పోతాడు" అనాన్డు. 



 

 

 

 
 

రామకారయ్ము కొర  ఉతాస్హంగా పెదద్  పెదద్  చెటుల్  పెకళించి, బండ రాళళ్ను బదద్లుకొటిట్  లంకా నగరమునకు సేతువు నిరిమ్సుత్ నన్ వానర సేన 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

రామ నామము పలుకుతూ ఉతాస్హంగా సేతువు నిరిమ్సుత్ నన్ వానర సేన 

 

 

 



 

  

రామ నామము పలుకుతూ ఉతాస్హంగా సేతువు నిరిమ్సుత్ నన్ వానర సేన 

 



 

 
 

రామ నామము పలుకుతూ ఉతాస్హంగా సేతువు నిరిమ్సుత్ నన్ వానర సేన 



 
 

రామ నామము పలుకుతూ ఉతాస్హంగా సేతువు నిరిమ్సుత్ నన్ వానర సేన 



 

 

 
 

మొదటి రోజున 14 యోజనముల సేతువుని నిరిమ్ంచారు, రెండు మూడు నాలుగు అయిదు రోజులలో 20, 21, 22, 23 యోజనాల సేతువుని నిరిమ్ంచేసారు. 



 

 రామ నీ నామమేమిరుచిరా రామకారయ్ములో ఉడుత సహాయము 



 
 

యుదధ్మునకు ముందు శివలింగమును పూజిసుత్ నన్ రామయయ్ 



 

 

 
 

నేటికీ సాగరములో కనిపంచే రామ సేతు 



 

 
 

రామ సేతు ఉపగర్హ చి లు 

 



 
 

రామల ణులను అనుసరించి ఉతాస్హంగా సేతువును దాటుతునన్ వానర సేన 



 

 
 

వానర సెనౖతొ సేతువును దాటుతునన్ రామల ణలు 



 
 

వానర సెనౖతొ సేతువును దాటుతునన్ రామల ణలు 



ఆ సుకుడు వానర సెనౖయ్ం అంతా చూశాక రావణుడి దగగ్రికి వెళాళ్డు. అపుప్డు రావణుడు "రెకక్లు విరిగిపోయాయే" అని సుకుడిని చూసి ఎకిలించాడు. 

 

సుకుడనాన్డు "నీలాంటి దురామ్రుగ్ డు కాదు రాముడు. ఆయన ననున్ ణాలతో విడిచిపెడితే వాళళ్ సెనౖాయ్నిన్ చూసి వచాచ్ను. ఆ సెనౖయ్ం సామానయ్మెన సెనౖయ్ం కాదు, 

అందులో అరవీర భయంకరులైన వానరులు ఉనాన్రు. వారు సము నిన్ దాటి వచేచ్శారు. వాళళ్ందరూ నినున్ మటుట్ పెటట్ కముందే నా మాట విని సీతమమ్ని 

విడిచిపెటట్వయాయ్. వానరులందరినీ గరుడ వూయ్హంగా నిలుచోబెటాట్ రు. శిరసాథ్ నం దగగ్ర రాముడు, ల ణుడు నిలబడాడ్ రు. హృదయ సాథ్ నమునందు అంగదుడు 

నిలబడాడ్ డు. కుడి వెపున ఋషభుడు, ఎడమ వెపున గంధమాదనుడు, వెనుక భాగమునందు సు వుడు నిలబడాడ్ రు. అలా కొనిన్ కోటల్  కోటల్  వానరాలని నిలబెటాట్ రు" 

అనాన్డు.  

 

తరువాత రావణుడు సుక, సారణులు అనే మరో ఇదద్రు గూఢచారులని పిలిచి వానర సెనౖాయ్నిన్ చూసి, ఎంత సెనౖయ్ం ఉందో లెకక్పెటిట్  రమమ్నాన్డు. ఆ ఇదద్రు 

గూఢచారులు పర్చఛ్నన్ రూపాలలో ఆకాశంలో ఉండి వానర సెనౖయ్ం ఎంత ఉందో అని చూసుత్ ండగా విభీషణుడు వాళళ్ని పసిగటిట్  రాముడి దగగ్రికి తీసుకెళిళ్ "వీళుళ్ 

దురామ్రుగ్ లు, అందుకని వీళళ్ని బంధించి తీసుకొచాచ్ను" అనాన్డు. ఇంతకముందు సుకుడితో ఎలా మాటాల్ డాడో అలానే ఈ ఇదద్రు గూఢచారులతో రాముడు మాటాల్ డి, 

విభీషణుడితో వాళళ్ని పంపించి సెనౖాయ్నిన్ చూడమనాన్డు. 

 

ఆ సుక సారణులు వానర సెనౖాయ్నిన్ చూసి, రావణుడికి ఆ సెనౖయ్ం గురించి వివరించారు. అపుప్డు రావణుడు "వాళళ్ందరూ 100 యోజనాల సము నిన్ దాటి 

వచేచ్శారు అంటునాన్రు కదా, వాళళ్ని ఒకసారి నాకు చూపించండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు సుక సారణులతో కలిసి ఒక సాదం ఎకిక్ "వాళళ్లో ఎవరు ఎవరో నాకు చెపుప్" అనాన్డు. 

 



  

రావణుడి ఆజఞ్తో వానరసేనను లెకిక్ంచడానికి వచిచ్న సుక 

సారణులను, విభీషణుడు బంధించి రామయయ్ వదధ్కు తీసుకువచుచ్ట 

రామయయ్ అనుగర్ముతో ణములతో తిరిగి వచిచ్న సుక సారణులు 

రావణాసురిడికి రామ సెనౖయ్ంలో వీరుల గురించి వివరించుట 



అపుప్డు సారణుడు అనాన్డు "రావణ! అకక్డ చూడు, అకక్డునాన్డే ఆయన ధూ డు. ఆ ధూ డి తముమ్డే జాంబవంతుడు. ఆయన అపారమెన పరాకర్మము 

ఉనన్వాడు, కొనిన్ కోటల్  వానరములతో యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. వాడు గటిట్గా పెదద్  పెదద్  కేకలు వేసేత్ వాడి నోటోల్ నుండి వచేచ్ నాదానికి శ వుల గుండెలు 

బదద్లయిపోతాయి. వాళళ్కి వేరే ఆయుధములు అకక్రలేదు, వాళళ్కి గోళుళ్, కోరలు ఆయుధములు. పళళ్తో కొరుకుతారు, మోచేతులతో పొడుసాత్రు, చెటుల్  పెకలిసాత్రు, 

పరవ్త శిఖరాలని ఊపుతారు, పెదద్  పెదద్  శిలలని విసురుతారు. ఒకొక్కక్డిది 10 ఏనుగుల బలం, కొంతమందిది 100 ఏనుగుల బలం, 1000 ఏనుగుల బలం, లకష్ 

ఏనుగుల బలం, కొంతమందిది ఎంత బలమో చెపప్డం కుదరదు. ఇందులో ఇంకా ఆశచ్రయ్మెనవాడు ఇంకోడు ఉనాన్డు, ఆయన అడుగు తీసి అడుగు వేసేత్ 

యోజనం దూరం పడుతుంది అడుగు. ఆయనంత విశాలమెన శరీరం ఉనన్వాడు ఈ భూమిలో లేడు. అదిగో ఎదురుగా కనపడుతునన్ది ఆయనే. ఆయన పేరు 

పనసుడు, 4 యోజనముల విశాలమెన శరీరానిన్ పొంది ఉంటాడు. అదిగో ఆయన పకక్న కనపడుతునన్వాడు సు వుడు. 36 కోటల్  వానరములు 

సరవ్కాలములయందు ఆయన చుటూట్  ఉంటాయి. గద ఎతిత్ 'రారా రావణ' అని ఆయన అకక్డ అరుసుత్ ంటే ఇకక్డ లంకలో సాదములు కదులుతునాన్యి. ఇనిన్ 

కోటల్  వానరాలకు ఆయన అధినాదుడు, ఆయన ఆజఞ్కి తిరుగులేదు. ఆయన కిషిక్ందని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలిసాత్డు. ఈయన కనాన్ బలవంతుడెన ఈయన 

అనన్ వాలిని రాముడు ఒకక్ బాణంతో కొటిట్  చంపేశాడు. వాలి మెడలో ఉండే మహేందర్ మాల ఇపుప్డు సు వుడి మెడలో ఉంది.  

 

అదిగో అటు చూడు, ఆయన కేసరి, హనుమ యొకక్ తం . ఆయన మేరు పరవ్త శిఖరాల మీద తిరుగుతుంటాడు, కొనిన్ లకష్ల సెనౖయ్ంతో యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. 

ఆయనది సామానయ్మెన శకి త్ కాదు. ఆ పకక్న ఉనన్ గంధమాధనుడి శకి త్ అంత ఇంత అని చెపప్డానికి కుదరదు. అకక్డునన్ వానరములలో కొంతమంది బంగారు 

రంగులో మెరుసూత్  ఉంటారు, కొంతమంది కాటుక కొండలాల్  ఉంటారు, కొంతమంది భయంకరమెన దంతాలతో ఉంటారు, కొంతమంది తోకలు పొడుగాగ్  ఉంటాయి, 

కొంతమంది ఎరర్గా, కొంతమంది పచచ్గా ఉంటారు. అకక్డునన్ గుహల నిండా, పరవ్తాల నిండా వాళేళ్, సముదర్ం మీద వాళేళ్, ఆ వారధి మీద వాళేళ్, లంకా పటట్ణం 

చుటూట్  వానరాలే. ఈ వానరాలే కాకుండా ఇంకా వానరాలు వసూత్ నే ఉనాన్యి వారధి దాటుతూ. లంకా పటట్ణం చుటూట్  ఉనన్ వనాలలో ఉనన్ పర్తి చెటుట్  మీద 

భలూల్ కాలు ఉనాన్యి, ఈ భలూల్ కాలనిన్టికి జాంబవంతుడు నాయకుడు. ఇంకా గవయుడు, గయుడు, గవాకుష్డు కోటి ఏనుగుల బలం ఉనన్వారు.  

 



నీ మీదకి ఇవావ్ళ ఎంత సెనౖయ్ం యుదాధ్ నికి వచిచ్ందో చెబుతాను విను, పది పదివేలయితే ఒక లకష్, పది లకష్లయితే పదిలకష్లు, పది పదిలకష్లు అయితే ఒక కోటి, 

లకష్ కోటల్యితే ఒక సంకువు, వెయియ్ సంకువులు ఒక మహా సంకువు, వెయియ్ మహా సంకువులు ఒక వృందము, వెయియ్ వృందములు ఒక మహా వృందము, వెయియ్ 

మహా వృందములు ఒక పదమ్ము, వెయియ్ పదమ్ములు ఒక మహా పదమ్ము, వెయియ్ మహా పదమ్ములు ఒక ఖరవ్ము, వెయియ్ ఖరవ్ములు ఒక మహా ఖరవ్ము, వెయియ్ 

మహా ఖరవ్ములు ఒక సముదర్ము, వెయియ్ సముదర్ములు ఒక ఓధము, వెయియ్ ఓధములు ఒక మహా ఓధము. ఇటువంటి మహా ఓధములు ఎనున్నాన్యో చెపప్డం 

కుదరదు. 

 

అదుగో అకక్డ మధయ్లో నిలబడినవాడు హనుమ, ఆయన బంగారు శరీరముతో మెరిసిపోతుంటాడు. ఆయనకి బర్హమ్గారి వరం ఉంది, ఏ అసత్ర్-శసత్ర్ములకి ఆయన 

కటుట్ బడదు. ఆయన పకక్న నీలమెన శరీరముతో, పదామ్లవంటి కనున్లతో, ఎడమ చేతితో కోదండం పటుట్ కుని, సాము క శాసత్ర్ంలో ఎలా ఉండాలని చెపప్బడిందో 

అలా పోతపోసిన సౌందరయ్ంతో ఉనాన్డే, ఆయనే రాముడు. ఆయన పరమ ధరామ్తుమ్డు, పితృవాకయ్ పరిపాలకుడు. ఆ రాముడి బహి ణం ల ణుడు, కంటిని 

కనురెపప్ కాపాడినటుట్  ఆయన నిరంతరం అనన్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు. రామతులయ్మెన పరాకర్మము ఉనన్వాడు. రాముడికి ఎనిన్ అసత్ర్-శసత్ర్ములు తెలుసో 

ల ణుడికి కూడా అనిన్ అసత్ర్-శసత్ర్ములు తెలుసు" అని పొంగిపోతూ ఆ రామ సెనౖయ్ం గురించి రావణుడికి చెబుతునాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు ఆ సారణుడిని ఆపి "నీకు ఎంత సంతోషంగా ఉందిరా వాళళ్ గురించి చెపప్డం అంటే. నా అనన్ం తిని వాళళ్ని పొగుడుతావ. ఇంకొకళుళ్ అయితే 

ఇపుప్డే పీకలు తీయించేవాడిని, కాని మీరు నాకు గతంలో చాలా ఉపకారాలు చేశారు కనుక వదిలేసుత్ నాన్ను. ఇంకెపుప్డనాన్ మీ ముఖాలు నాకు కనపడితే మీ పీకలు 

ఎగిరిపోతాయి, పోండి ఇకక్డినుండి" అని, మళిళ్ శారూద్ లుడిని పిలిచి "ఈ సారి నువువ్ వెళిళ్ గూఢచరయ్ం చేసి, ఎవడు ఏ వంశానికి చెందినవాడు, ఎవడు ఎవడి 

పు డు, రాముడు ఆహారం ఎకక్డ తింటాడు, ఎకక్డ పడుకుంటాడు, పకక్న ఎవరుంటారు, ఎవరు రకిష్సూత్  ఉంటారు మొదలైన ఈ విషయాలని కనిపెటిట్  రా" 

అనాన్డు.  



 

  

సేతువు కటిట్  100 యోజనముల సేతువును దాటి లంకా నగరానిన్ నాశనము చేయడానికి 

వచిచ్న రామ సెనౖాయ్నిన్ చూసుత్ నన్ రావణాసురుడు 

సంతోషముగా వానర వీరుల గురించి  

వివరిసుత్ నన్ సారణుడిపె ఆగర్హించిన రావణుడు 

 



 
 

సంతోషముగా వానర వీరుల గురించి వివరిసుత్ నన్ సారణుడిపె ఆగర్హించిన రావణుడు 



తరువాత రావణుడు విదుయ్జిహువ్డిని పిలిచి "నువువ్ నాకు ఒక ఉపకారం చెయాయ్లి. నువువ్ గొపప్ మాయాజాలం ఉనన్వాడివి. రాముడి శరీరం నుండి శిరసుస్ విడిపోతే 

ఆ శిరసుస్ ఎలా ఉంటుందో ముమూమ్రుత్ లా అటువంటి శిరసుస్ తయారుచెయాయ్లి. రాముడి చేతిలో ఎటువంటి కోదండం ఉంటుందో అటువంటి కోదండానిన్ 

సృషిట్ ంచాలి. అలాగే రాముడి బాణాలు, అకష్యతుణీరాలు ఎలా ఉంటాయో అటువంటివి సృషిట్ ంచాలి" అనాన్డు. 

  
కొంతసేపటికి ఆయన అశోక వనానికి వెళిళ్ "సీత! నా భర త్ అంత గొపప్వాడు అని గొపప్గా చెపాప్వు కదా, ఆ రాముడు వానరములతో కలిసి సము నికి సేతువు కటిట్  

దాటాడు. రాముడు దకిష్ణ తీరంలో లంకకి సమీపంగా పడుకొని ఉండగా, పర్హసుత్ డి నాయకతవ్ంలో సెనౖయ్ం వెళిళ్ ఆదమరచి ని సుత్ నన్ రాముడి శిరసుస్ని శరీరం 

నుండి వేరు చేశారు. నిదర్పోతునన్ వానరముల మీద మా సెనౖయ్ం దాడి చేసి అందరినీ సంహరించారు. హనుమంతుడు దవడల నుండి రక త్ం కకుక్తూ 

చనిపోయాడు. రాముడి శిరసుస్ వేరవడం చూసి ల ణుడు దికుక్లుపటిట్  పారిపోయాడు. జాంబవంతుడు, సుషేణుడు, గంధమాదనుడు, శతబలి, అంగదుడు 

మొదలైన వీరులందరూ మరణించారు. మిగిలిన వానరాలని సముదర్ంలోకి తోసేసారు. ల ణుడు మాతర్ం కొంతమంది వానరములతో కలిసి పారిపోయాడు. ఇదుగో నీ 

భర త్ శిరసుస్ చూసుకుని సంతోషించు" అని చెపాప్క, అకక్డునన్ ఒక రాకష్స ని పిలిచి "రా  పర్హసుత్ డు రాముడి శిరసుస్ని వేరు చేసి తీసుకొచాచ్డు. విదుయ్జిహువ్డిని 

ఆ శిరసుస్ తీసుకురమమ్నాన్నని చెపప్ండి" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు విదుయ్జిహువ్డు తీసుకొని వచిచ్న రామ శిరసుస్ని, బాణాలని, కోదండానిన్ అకక్డ పెటాట్ రు. వాటిని చూడగానే సీతమమ్ నేల మీద పది మూరచ్పోయింది. 

అపుప్డు రావణుడు ఆ కోదండానిన్, బాణాలని సీతమమ్ దగగ్రికి విసిరేసి "సీత! ఇపప్టి నా నువువ్ నా పానుప్ చేరుతావ" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు సీతమమ్ ఆ శిరసుస్ని పటుట్ కొని రాముడిదో కాదో అని అవలోకనం చేసి చూసింది. అది యధాతధంగా రాముడి శిరసుస్లా ఉంది. అపుప్డు సీతమమ్ "రామ! 

నాకు చాలా సౌభాగయ్ము ఉందని, నువువ్ దీరాఘ్యిషమ్ంతుడవని పెదద్లు, జోయ్తిషుక్లు చెపాప్రు. ఇవావ్ళ ఆ జోయ్తిషుక్లు చెపిప్న మాట అబదధ్మయియ్ంది. నువువ్ గొపప్ 

యజాఞ్ గిన్తో అంతిమ సంసాక్రం జరుపుకోవలసినవాడివి, కాని ఇవావ్ళ దికుక్లేకుండా యుదధ్ భూమిలో పడిపోయి ఉంటే రమృగాలు నీ శరీరానిన్ తినేసుత్  

ఉంటుంటాయి. భారయ్యందు దోషం ఉంటే, భారయ్ పర్వర త్నయందు విశేషమెన వెకల్వయ్ం ఉంటే భర త్ వెళిళ్పోతాడని శాసత్ర్ం చెబుతుంది. నాయందు ఏ దోషముందని 

నాకనాన్ ముందు వెళిళ్పోయావు రామ" అని సీతమమ్ ఏడిచ్ంది. 



  

రావణుడి మాయాతో తయారు చేయబడిన రామయయ్ శిరసుస్ను చూచి 

దుఃఖముతో మూరచ్నొందిన సీతమమ్ 

విభీషణుడి భారయ్ అయిన సరమ రావణుడి నమమ్వదధ్ని,  

రాముని కేష్మము తెలిపి సీతమమ్కి ఉపశాంతిని కలిగించుట 

 



సీతమమ్ అలా ఏడుసుత్ ంటే చిరునవువ్లు చిందిసుత్ నన్ రావణుడిని చూసి "ఇపప్టి నా నా శిరసుస్ని రాముడి శిరసుస్తోటి, నా కాయానిన్ రాముడి కాయంతోటి కలిపి 

అంచేసిట్  సంసాక్రం పూరిత్చెయియ్. ఈ ఒకక్ కోరిక తీరుచ్" అని సీతమమ్ పలికింది. 

 

అదృషట్ వశాతుత్  అదే సమయంలో అకక్డికి ఒక భటుడు వచిచ్ "మహారాజ! మీకోసం పర్హసుత్ డు ఎంతో ఆదురాత్తో ఎదురుచూసుత్ నాన్డు. మీరు వెంటనే సభకి 

రావలసింది" అనాన్డు. 

 

వెంటనే రావణుడు అకక్డినుండి వెళిళ్పోయాడు, రావణుడు వెళళ్గానే ఆ శిరసుస్, ధనుర్-బాణములు అదృశయ్మయాయ్యి. ఏడుసుత్ నన్ సీతమమ్ దగగ్రికి విభీషణుడి 

భారయ్ అయిన సరమ వచిచ్ "నువువ్ శోకించకమామ్, నాకు అపారమెన శకి త్ ఉంది. నేను ఆకాశంలో నిలబడినపుప్డు ఎవవ్రికీ కనపడను. నేను రాముడిని చూశాను, 

ఆయన గుండర్మెన బాహువులతో ఆ వానర సెనౖాయ్నిన్ కాపాడుతూ ఆవలి ఒడుడ్ న ఉనాన్డు. అంత అపర్మతత్ంగా రాముడు నిదర్పోతాడ?, రాకష్సులు రాముడిని 

సంహరించగలరా? ఇం డు దేవతలని రకిష్సుత్ నన్టుట్ , రాముడు వానరములని రకిష్సుత్ ంటాడు. నేను ఇపుప్డే చూసి వచాచ్ను ఇది విదుయ్జిహువ్డి మాయ. అందుకనే 

రావణుడు వెళళ్గానే ఇకక్డునన్ శిరసుస్ అంతరాద్ నమయియ్పోయింది. రావణుడి మాయలు నమమ్కు, ఉపశాంతిని పొందు" అని పలికింది. "నువువ్ చెపిప్నది నిజమెతే 

రావణుడు ఇపుప్డు ఏమి చేసుత్ నాన్డో చూసి, నాకు చెపుప్" అని సీతమమ్ సరమతో అని పలికింది. 

 

అపుప్డు సరమ రావణుడి అంతఃపురానికి వెళిళ్, కొంతసేపటికి తిరిగొచిచ్ "ఇపుప్డే నేను విని వచాచ్ను, రావణుడి తలిల్ కసి, ఒక వృదుధ్ డెన మం  రావణుడికి 

నచచ్చెపాప్రు. 'ఏది ఏమెనా సీతని విడిచిపెటట్డం జరగదు' అని రావణుడు అనాన్డు. రాముడితో యుదధ్ం చేయుటకు కారణం చెపప్కుండా సెనౖాయ్నిన్ పిలవమనాన్డు. 

రాకష్సుల కోలాహలం గటిట్గా వినపడుతోంది. మేరు పరవ్త శిఖరాల చుటూట్  తన గురర్ముల మీద ఎకిక్ తిరిగే సూరయ్నారాయణమూరిత్ని ఉపాసన చెయియ్, నీకు సమసత్ 

శుభములు కలుగుతాయి" అని చెపిప్ంది. 

 

సరమ మాటలకి సీతమమ్ ఉపశాంతిని పొందింది. 



 

 

  

సీతమమ్ని విడిచి పెటట్మని చెపుత్నన్ తలిల్ కసి, వృదుధ్ లైన మం ల మాటలకు ఆగర్హము పొందిన రావణాసురుడు 

 

 



ఈలోగా మాలయ్వంతుడు (తాత వరస) రావణుడి దగగ్రికి వచిచ్ "సృషిట్లో ధరమ్ం ఎపుప్డూ కూడా దేవతల వెపు ఉంటుంది, అధరమ్ం అసురుల వెపు ఉంటుంది. 

అధరమ్పకష్ం ధరమ్పకష్ం చేత ఓడింపబడుతుంది. నువువ్ సీతమమ్ని అపహరించి తెచిచ్నపప్టినుండి దురిన్మితత్ములు కనపడుతునాన్యి, అందుకని మనం ఓడిపోక 

తపప్దు. నువువ్ సీతమమ్ని తెచిచ్నపప్టినుండి, తెలల్టి రెకక్లు ఉండి ఎరర్టి పాదాలతో ఉండే పావురాలు అరుసూత్  గోల చేసుత్ నాన్యి, ఇంటోల్  పెంచుకునే చిలకలు, 

గోరింకలు మంచి మాటలు చెపప్డం మానేసి వీచి-కూచి మాటలు చెబుతునాన్యి, ఎకక్డినుంచో రమెన పకుష్లు వచిచ్ వీటితో యుదధ్ం చేసుత్ నాన్యి, ఏ 

ఇంటిముందు చూసినా నలల్నివాడు, బోడిగుండువాడు, ఎరర్టి వసత్ర్ములు కటుట్ కునన్వాడు ఉదయము సాయంకాలము ఇళళ్లోల్ కి తొంగిచూసుత్ నన్టుట్  కనపడుతోంది. 

వచిచ్నవాడు సామానుయ్డు కాదు,  మహావిషుణ్ వు వచాచ్డు, సీతమమ్ని రాముడికి అపప్గించి సంధి చేసుకుని బతికిపో, నా మాట విని యుదధ్ం చెయయ్కు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "చేతిలో పదమ్ములేని ల దేవి ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత అందంగా ఉనన్ సీతని నేను వదులుతాన, రాముడు గొపప్వాడే కావచుచ్ కాని 

నేను కూడా సురాసురులని ఓడించాను. అందరూ నాకు నీతులు చెబుతునాన్రు కాని ననున్ తస్హించే వాడు కనపడడం లేదు. మీరందరూ బుదిధ్హీనులు. తాత! 

నువేవ్ కాదు, ఒకవేళ బాణం పెటిట్  నా శరీరానిన్ రెండుగా చీలిచ్నా, కతిత్ పెటిట్  నా శరీరానిన్ రెండుగా నరికేసినా ఆ రెండు ముకక్లు మాతర్ం ముందుకి వంగవు, వెనకేక్ 

పడిపోతాయి. ఒకరిమాట వినడం నాకు చేతకాదు, ఇది నా సవ్భావం" అని చెపాప్డు. 

 

అటుపకక్ రాముడు లంకా పటట్ణానిన్ చూదాద్ మని సువేల పరవ్తము ఎకాక్డు. అపుప్డే ఎదురుగా ఉనన్ అంతఃపురంలోకి రావణుడు విశేషమెన మాలలు, వసాలు 

వేసుకుని బయటకి వచాచ్డు. అలా వసుత్ నన్ రావణుడిని చూసిన సు వుడు ఆగర్హించి ఒకక్ దూకు దూకి రావణుడి మీద పడాడ్ డు. ఇదద్రూ పోడుచుకునాన్రు, 

కొటుట్ కునాన్రు, రకాత్లు కారేటటుట్  గుదుద్ కునాన్రు. ఇంతలో రావణుడు మాయలు పర్దరిశ్ంచడం మొదలుపెటాట్ డు. వీడు మాయా యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డని సు వుడు 

ఎగిరి మళిళ్ రాముడి పకక్కి వచేచ్శాడు. అపుప్డు రాముడనాన్డు "సు వ! ఇలా నువువ్ వెళిళ్పోయావే, నీకు ఏదనాన్ అయితే నాకు సీత ఎందుకు, ల ణుడు ఎందుకు, 

భరతుడు ఎందుకు, శ ఘున్డు ఎందుకు. నేను మనసుస్లో ఎమనుకునాన్నో తెలుసా, ఒకవేళ రావణుడి చేతిలో నీకు జరగరానిది జరిగితే, ఈ రావణుడిని ఇకక్డే 

చంపేసి, విభీషణుడికి పటాట్ భిషేకం చేసేసి, ల ణుడిని వెనకిక్ పంపి భరతుడిని రాజయ్ం ఏలుకోమని చెపిప్, నేను కూడా శరీరానిన్ ఇకక్డే విడిచిపెటిట్  

వెళిళ్పోదామనుకునాన్ను. నువువ్ లేకుండా నేను ఒకక్డినీ మాతర్ం వెనెకిక్ వెళళ్కూడదని నిశచ్యించుకునాన్ను. ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి సాహసాలు చెయయ్కు" అనాన్డు. 



 
 

లంకా పటట్ణమును చూడటానికి అనుచరులతో సువేల పరవ్తము చేరిన రామయయ్ 



 
 

లంకా పటట్ణమును చూడటానికి అనుచరులతో సువేల పరవ్తము చేరిన రామయయ్ 



 

సువేల పరవ్తము నుండి రావణాసురిడిని చూసిన సు వుడు ఆగర్మును పొంది ఒకక్ ఉదుటున రావణుడి అంతః పురమునకు లంగించి, వాడి 

కిరీటమును లాగి వేసి గదా యుదధ్మునకు దిగుట 

 



తరువాత అంగదుడిని పిలిచి రావణుడి దగగ్రికి రాయబారానికి పంపారు. రాముడు అంగదుడితో "నువువ్ ఎందరో మహరుష్ లని బాధలు పెటాట్ వు, ఎందరో లని 

అపహరించావు. నువువ్ చేసిన పాపాలకి దండన విధించడానికి, నా భారయ్ను కూడా అపహరించావు కనుక నీయందు దోషమునన్ది కనుక, నినున్ నేను 

సంహరించవచుచ్ కనుక, ఇవావ్ళ లంకా పటట్ణానికి వచాచ్ను. ఏ దేవరుష్ లని, రాజులని నిషాక్రణంగా వధించి పంపించావో ఆ మారగ్ంలోనే నినున్ పంపిసాత్ను. 

అంతఃపురం విడిచి బయటకి రా" అని రావణుడికి చెపప్మనాన్డు. 

  
అంగదుడు వెంటనే వెళిళ్ రావణుడితో ఈ మాటలు చెపాప్డు. ఆ మాటలు వినన్ రావణుడు ఆగర్హించి తన సెనౖికులతో అంగదుడిని పటుట్ కోమని చెపాప్డు. ఆ 

సెనౖికులు అంగదుడిని పటుట్ కోగా, అంగదుడు ఆ సెనౖికులతో సహా పెకి ఎగిరి ఒళుళ్ దులుపుకునాన్డు, అపుప్డా సెనౖికులందరూ కింద పడిపోయారు. అంగదుడు 

వెళిళ్పోతూ రావణుడి అంతఃపుర సాదానిన్ ఒకక్ తనున్ తనాన్డు, ఆ దెబబ్కి ఆ సాదం ఊడి కదిలిపోయింది. 

  
రావణుడు వెంటనే దావ్రాలనీన్ మూయించేసాడు. యుదధ్ం రంభం అవుతుంది అందరూ సిదధ్ంకండి అనాన్డు. తూరుప్ దికుక్కి సరవ్సెనౖాయ్దికారి అయిన 

పర్హసుత్ డిని మోహరించాడు, దకిష్ణ దికుక్కి మహోదర, మహోపారుష్ లని నియమించాడు, పశిచ్న దికుక్కి ఇందర్జిత్ ని పెటాట్ డు, ఉతత్ర దికుక్కి సుక సారణులని పెటిట్ , 

నేను మీతో యుదాధ్ నికి వసాత్ను అనాన్డు. ఇదంతా చూసిన విభీషణుడి గూఢచారులు విషయానిన్ వెనకిక్ వెళిళ్ చెపాప్రు. 

 

అపుప్డు రాముడు "తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ పర్హసుత్ డిని మన సరవ్సెనౖాయ్ధికారి అయిన నీలుడు ఎదురొక్ంటాడు. దకిష్ణ దికుక్న ఉనన్ మహోదర, మహోపారుష్ లని 

యువరాజెనౖ అంగదుడు ఎదురొక్ంటాడు. పశిచ్మ దికుక్న ఉనన్ ఇందర్జిత్ ని హనుమంతుడు ఎదురొక్ంటాడు. ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ సుక సారణులకి నాయకతవ్ం 

వహించి రావణుడు ఉనాన్డు కనుక ల ణుడితో కలిసి నేనే వెళిళ్ ఎదురొక్ంటాను. నాలుగు దికుక్లా యుదధ్ం రంభం అవుతోంది, బయలుదేరండి" అనాన్డు.  

 

 

 

 



  

రామచం డు అంగదుడిని రావణాసురుడి వదద్కు రాయభారమునకు పంపుట రావణాసురుడికి రామయయ్ సందేశము తెలియజేసుత్ నన్ అంగదుడు 



 

 

 

 

రాయభారమునకు వచిచ్న అంగదుడిని బంధించబోయిన రాకష్సులను వదించి రామయయ్ వదద్కు తిరిగి వెళుతునన్ అంగదుడు 

 

 

 

 



 

 

 
 

యుదధ్ం రంభము 

 



 

 

 
 

యుదధ్ము రంభము 

 



యుదధ్ం రంభమయియ్ంది 

 

వానరులందరూ ఆ యుదధ్ంలో సాదాలని తిరగ తోసేసారు, పరవ్త శిఖరాలని తీసుకొని వచిచ్ విసిరేశారు, చెటల్తో కొటాట్ రు. కనపడడ్  పర్తి రాకష్సుడిని చంపేశారు. 

నాలుగు దావ్రాలనీ మూసి ఉంచారు. బయట ఉనన్వాళుల్  బయట ఉనన్వాళళ్తో యుదధ్ం చేసుత్ నాన్రు. 

 

అలా ఆ వానరములకు రాకష్సులకు యుదధ్ం జరగబోయేముందు రాముడు అనాన్డు "యుదధ్ం చేసుత్ నన్ రాకష్సులు కామరుపానిన్ పొందగలరు, అలాగే 

వానరములలో కూడా కొంతమంది కామరుపానిన్ పొందగలరు. ఎటిట్  పరిసిథ్తులలోను మీరు మాతర్ం కామ రూపానిన్ తీసుకోకండి. ఏడుగురము మాతర్మే నర 

రూపంలో ఉండి యుదధ్ం చేసాత్ము. విభీషణుడు, ఆయన నలుగురు మం లు నర రూపంలో ఉంటారు, నేను, ల ణుడు ఉంటాము. మిగిలినవారందరూ వానర 

రూపంలోనే ఉండండి" అని చెపాప్డు. ఆరోజున జరిగిన యుదధ్ంలో వానరములు విశేషమెన బలాధికయ్తను పర్దరిశ్ంచి అదుభ్తమెన యుదాధ్ నిన్ చేశారు. ఆ 

సమయంలో రాకష్సులు ముసలాలు, ముదగ్రాలు, శూలాలు, శూలాలు, కతుత్ లు, బరిసెలు వంటి ఆయుధములను పటుట్ కొచిచ్ కనపడడ్  వానరానిన్ కొటిట్  చంపి 

తినేసుత్ నాన్రు. ఆ వానరములలో ఉనన్ భలూల్ కములు కనపడడ్  రాకష్సుడిని గటిట్గా కౌగలించుకుని మరీ తింటునాన్యి. ఆ యుదధ్ సమయంలో ఎకక్డ చూసినా 

పటుట్ కో, తనున్, గుదుద్ , నరుకు అనే కేకలే వినపడుతునాన్యి. ఆ రాతర్ంతా మహా భయంకరమెన యుదధ్ం జరిగినది. శిరసుస్లు బంతులు ఎగిరినటుట్  ఆకాశంలోకి 

ఎగిరాయి. ఎకక్డ చూసినా చీలిపోయిన వకష్సథ్లాలు, తెగిపోయిన పాదములు, చేతులు ఉనాన్యి. ఆ ంతమంతా నెతుత్ టితో బురదయియ్ యుదధ్ం చేసుత్ ంటే 

పాదములు జారిపోతునాన్యి. ఏనుగుల తొండాలు, పాదములు, గు ల పాదములు మొదలైన శరీర భాగాలు ఆ యుదధ్ భూమిలో పడి ఉనాన్యి. అటువంటి 

సమయంలో ఇందర్జిత్ యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. రథంలో వసుత్ నన్ ఇందర్జిత్ ని చూడగానే అంగదుడికి అపారమెన ఉతాస్హం వచిచ్ంది. అపుప్డాయన ఒక పెదద్  పరవ్త 

శిఖరానిన్ పటుట్ కొచిచ్ ఇందర్జిత్ రథం మీద పారేశాడు. ఆ దెబబ్కి ఇందర్జిత్ రథం మడిసిపోయింది. ఎపుప్డెతే ఎవవ్రూ ఊహించని విధంగా అంగదుడు ఆ ఇందర్జిత్ 

యొకక్ రథానిన్, గు లని, ఛ నిన్ విరిగిపోయేటటుట్  కొటాట్ డో, ఆ సంఘటనని చూసి దేవతలు, రామ ల ణులు కూడా ఆశచ్రయ్పోయారు. ఇందర్జిత్ జీవితంలో 

ఇపప్టిదాకా ఆయన రథానిన్ కొటిట్నవాడు లేడు. 



 

 
 

ఇందర్జిత్ రథమును విరిచిన అంగదుడు 

 



తన రథం విరిగిపోయేసరికి ఇందర్జిత్ కి ఎకక్డలేని ఆగర్హం వచిచ్ ఆకాశంలోకి ఎగిరి అంతరాధ్ నం అయిపోయాడు. అపుప్డాయన మాయ చేత మంతర్ములను 

అభిమం ంచగానే చీకటి అలుముకుంది. తరువాత మాయ చేత సృషిట్ ంపబడిన ఒక దివయ్మెన రథానిన్ ఎకిక్, ఆకాశంలో ఎవరికీ కనపడకుండా ఉండి, రామల ణుల 

మీద బాణ పరంపర కురిపించాడు. క వ యొకక్ కుమారులైన సరాప్లని ఇందర్జిత్ బాణములుగా వేశాడు. అవి బాణములుగా వచిచ్ కొడతాయి, సరాప్లుగా 

చుటుట్ కుని మరమ్ సాథ్ నములయందు కరుసుత్ ంటాయి. ఇందర్జిత్ విడిచిపెటిట్న ఆ బాణములు రామల ణులని నాగాసత్ర్ బంధనంగా చుటేట్సింది. అపుప్డు రాముడు 

ల ణుడితో "ల ణా! మనం ఇపుప్డు ఈ ఇందర్జిత్ ని ఏమి చెయయ్లేము. ఆబోతు వరాష్ నిన్ ఎలా భరిసుత్ ందో అలా మనం కూడా ఈ బాణాలని వహించడమే 

కొంతసేపు" అనాన్డు. తరువాత రాముడు మూరచ్పోయి కిందపడిపోయాడు. ఓరుచ్కుని నిలబడడ్  ల ణుడు రాముడి వంక చూసి ఏడుసూత్  'ఏ మహానుభావుడిని 

ఎవవ్రూ యుదధ్ భూమిలో నిగర్హించలేరో, ఎవరు విశావ్మి డి దగగ్ర ధనురేవ్దానిన్ ఉపదేశం పొందాడో, ఏ మహానుభావుడు భారయ్ను విడిపించుకోడానికి ఈ లంకా 

పటట్ణానికి వచాచ్డో అటువంటి రాముడు ఇవావ్ళ నాగాసత్ర్ బంధనం చేత కటట్బడి, ఉతాస్హము ఉపసమించి, భూమి మీద పడి ణములను విడిచిపెటాట్ డు' అని 

అనుకునాన్డు. తరువాత ల ణుడు కూడా కిందపడిపోయాడు. రాముడు పటుట్ కునన్ కోదండం చేతిలోనుండి వదులయిపోయి దూరంగా పడిపోయింది. 

రామల ణుల వేళళ్ యొకక్ చివరి భాగాల నుండి శరీరం అంతా అంగుళం చోటు లేకుండా ఇందర్జిత్ బాణాలతో కొటిట్  "మీ వలన నా తం  ఎనోన్ రా లు పానుప్ 

మీద నిదర్పోకుండా అటు ఇటూ దొరాల్ డు. ఏ రామల ణుల వలన ఈ లంకా పటట్ణం పీడింపబడిందో, ఏ రామల ణుల వలన మా తం  నిదర్పోలేదో, అటువంటి 

తం  ఋణం తీరుచ్కోడానికి ఈ రామల ణుల ణములు పోయే వరకూ కొడతాను" అని, వారి యొకక్ మరమ్సాథ్ నములలో గురి చూసి వజర్ములవంటి 

బాణములతో కొటాట్ డు. 

 

అపుప్డు రాముడు మెలల్గా బాహయ్ సమ్ృతిని కూడా కోలోప్యి భూమి మీద ఒరిగిపోయాడు, ల ణుడు కూడా ఒరిగిపోయాడు. అలా రామల ణులు పడిపోగానే చుటూట్  

ఉనన్ వానర నాయకులు అకక్డికి వచాచ్రు. అపుప్డు ఇందర్జిత్ హనుమని, ఋషభుడిని, వేగదరిస్ని, విభీషణుడిని, సుషేనుడిని, గంధమాధనుడిని బాణాలతో కొటిట్ , 

వానర సెనౖయ్ం అంతటినీ కలచి వేశాడు. ఆ సమయంలో వానరాలు ఎటు వెళుతునాన్రో, ఎవరి మీద నుండి దాటుతునాన్రో, ఎవరిని తొకుక్తునాన్రో, ఎవరిని 

ఈడేచ్సుత్ నాన్రో అని చూసుకోకుండా దికుక్లు పటిట్  పారిపోయారు. 

 



  

ఆకాశమునుండి మాయా యుదధ్ము చేసుత్ నన్ ఇందర్జిత్ ఇందర్జిత్ పర్యోగించిన నాగాసర్ముతో మూరచ్నొందిన రామల ణులు 



రామల ణులు ణములు విడిచిపెటాట్ రని సు వుడు దుఃఖితుడె ఉనాన్డు. అపుప్డు విభీషణుడు అకక్డికి వచిచ్ "నాయనా సు వ! అనిన్ వేళలా అందరికీ 

యుదధ్ంలో జయము కలుగుతుందని అనుకోడానికి వీలులేదు, ఎంతటివారి నా పర్మాదం వసుత్ ంది. నువువ్ ఈ పరిసిథ్తులలో మోహానిన్ పొందకూడదు. ఈ 

సమయంలో నువువ్ శోకానిన్ పొందితే చెయయ్వలసిన పని సుఫ్రణలోకి రాదు. అవతల వాళిళ్దద్రూ పర్మాదకరమెన సిథ్తిలో పడిపోయి ఉనాన్రు. వాళిళ్దద్రికీ కాని తెలివి 

వచిచ్ందా మనం రకిష్ంపబడినటేట్ , వాళిళ్దద్రికీ కాని తెలివి రాకపోతే మనిదద్రమూ నాశనం అయినటేట్ . రామల ణుల శరీరాలలో కాంతి తగగ్లేదు, అంగుళం మేర కూడా 

విడిచిపెటట్కుండా బాణములతో కొటేట్సినా తటుట్ కోగలిగిన బలము, వీరయ్ము, పర్కాశము, శకి త్, మనోధెరయ్ము వాళళ్కి ఉనాన్యి" అని చెపిప్, పారిపోతునన్ వానర సెనౖాయ్నిన్ 

వెనకిక్ తీసుకురావడానికి వెళాళ్డు.   

 

కొంతసేపటికి విభీషణుడు ఆ సెనౖయ్ంతో తిరిగి వచాచ్డు. అపప్టికీ రామల ణులు కిందపడిపోయే ఉనాన్రు. పరవ్తాల నుండి సెలయేళుళ్ పర్వహించినటుట్  ఇందర్జిత్ 

యొకక్ బాణములు పెటిట్న పర్తి రంధర్ం నుండి రక త్ం ఏరులై పర్వహించింది. అలా రక త్ం వెళిళ్పోతుండడం వలన వాళళ్ శరీరాలు నీరసపడిపోతునాన్యి. అపప్టిదాకా 

సు వుడికి ధెరయ్ం చెపిప్న విభీషణుడు ఈ పరిసిథ్తిని చూసి ఏడిచ్ "నేను ఈ రాముడి మీద, ల ణుడి మీద ఆశ పెటుట్ కునాన్ను. రామల ణులని ఆశర్యిసేత్ నాకు 

రాజయ్ం లభిసుత్ ందని అనుకునాన్ను. కాని ఈ రామల ణులే యుదధ్ంలో నిహతులయిపోయారు. ఇంక నాకు ఎవరు దికుక్. మా అనన్యయ్ ననున్ విడిచిపెటట్డు, నాకు 

లోకములో ఎకక్డా రకష్ణ దొరకదు. నేను దురదృషట్ వంతుడిని" అని బాధపడాడ్ డు. 

  
విభీషణుడు అలా మాటాల్ డేసరికి అపప్టివరకూ అకక్డ నిలబడడ్  వానర సైనయ్ం పారిపోవడం మొదలుపెటిట్ంది. అపుప్డు అంగదుడు అకక్డికి వచిచ్ "ఇంత అసహయ్ంగా, 

ఇంత సిగుగ్ లేకుండ వానర సెనౖయ్ం ఎందుకు పారిపోతుంది" అని అడిగాడు. అపుప్డు వాళళ్నాన్రు "మేము రామల ణులు పడిపోయారని పారిపోవటేల్దు, ఎకక్డెనా 

ఇందర్జిత్ వసాత్ డేమో అని పారిపోతునాన్ము" అనాన్రు. ఇలా పారిపోవడమనేది చాలా భయంకరమెన విషయం, దయచేసి మీరందరూ వెనకిక్ రండని ఆ వానర 

సెనౖాయ్నిన్ వెనకిక్ తీసుకొచాచ్రు. ఆ సమయంలోనే ఇందర్జిత్ లంకా నగరానికి చేరుకొని రావణుడితో "తం  గారు మీరింక బెంగపడవలసిన అవసరం లేదు. నరులైన 

రామల ణులని నేను సంహరించాను. నేను నిరిమ్ంచిన నాగాసత్ర్ బంధనం చేత ఆ ఇదద్రూ యుదధ్ భూమిలో పడిపోయి ఉనాన్రు. వాళళ్ శరీరంలో నుండి నెతుత్ రు 

ఏరులై పారుతోంది. వాళిళ్దద్రూ మరణించారు, ఇక మీరు పర్శాంతంగా ఉండండి" అనాన్డు. 

 



 

  

రామల ణులను వధించానని తిరిగి వచిచ్న ఇందర్జిత్ ను 

అభినందిసుత్ నన్ రావణుడు 

నాగబంధనములతో కటట్బడి కొన ణములతో ఉనన్  

రామల ణులను చూచి తీవర్శోకమును పొందిన వానర సేన 

 



ఈ మాట వినగానే రావణుడు అపారమెన సంతోషానిన్ పొంది అకక్డునన్ భటులని పిలిచి "యుదాధ్ నికి వచిచ్న రామల ణులు ఇదద్రూ నా కుమారుడెన ఇందర్జిత్ 

చేత సంహరింపబడాడ్ రు, అని లంకలో చాటింపు వేయించండి. లంకంతా తోరణాలు కటట్ ండి, భేరీలు గించండి. అందరూ సంతోషించేటటుట్ గా పెదద్  ఉతస్వం 

చెయయ్ండి" అని ఆజాఞ్ పించాడు. 

 

తరువాత అకక్డ ఉనన్ రాకష్స లని పిలిచి "మీరు ఒకసారి అశోకవనంలో ఉనన్ సీత దగగ్రికి వెళళ్ండి. సీతని పుషప్క విమానం ఎకిక్ంచి యుదధ్ భూమిలోకి 

తీసుకెళళ్ండి. ఆ యుదధ్ భూమిలో మరణించిన రామల ణులని సీత చూసుత్ ంది. 'ఇంక ఎలాగూ నా భర త్ మరణించాడు కదా, ఇంక రాముడి మీద ఎందుకు ఆశ' అని 

లంకకి వచిచ్ అలంకారం చేసుకుంటుంది, మంచి చీర కటుట్ కుని సరావ్లంకారభూషితె ౖనా పానుప్ చేరుతుంది. తొందరగా వెళిళ్ చూపించండి" అనాన్డు. 

 

యుదధ్ భూమిలో రాకష్సులు ఉతాస్హంతో గెంతులు వేసూత్ , కేకలు వేసూత్  ఆనందంగా ఉనాన్రు. వానరులందరూ చాలా నిరుతాస్హంతో, దీనంగా నిలుచుని ఉనాన్రు. 

అపుప్డు ఆ రాకష్సులు సీతమమ్ని పుషప్క విమానంలో తీసుకెళిళ్ యుదధ్ భూమిలో పడిపోయునన్ రామల ణులని చూపించారు. సీతమమ్ కిందకి చూడగా, ముళుళ్ 

విపిప్న ముళళ్ పంది ఎలా ఉంటుందో, అలా బాణములు చేత కొటట్బడిన రామల ణులు ఉనాన్రు. రామల ణులు ఇదద్రూ మరణించారు అనుకొని గుండెలు 

బాదుకొని ఏడిచ్ంది. అపుప్డు సీతమమ్ "నేను పుటిట్ంటోల్  ఉనన్పుప్డు మహా జాఞ్నులైన జోతిషుయ్లు నా పాదాలు చూసి 'అమమ్! నీ పాదాలలో పదామ్లు ఉనాన్యి. ఏ  

అరికాళళ్లో పదామ్లు ఉంటాయో, ఆ పదమ్ములు కలిగిన  తన భర త్తో పాటు సింహాసనం మీద కూరుచ్ని మహారాణిగా పటాట్ భిషేకం చేసుకుంటుంది' అనాన్రు. కాని 

వారు చెపిప్న మాటలనీన్ అసతాయ్లు అయాయ్యి. చినన్తనంలో మా తం గారి పకక్న నేను కూరుచ్ని ఉంటే దెవజుఞ్లైన వారు మా ఇంటికి ఎకుక్వగా వసుత్ ండేవారు, 

అపుప్డు వారు నా సాము క లకష్ణాలు చూసి 'తల మీద వెం కలు చాలా మెతత్గా, ఒతుత్ గా, నలల్గా ఉనన్టువంటి  ఈమె, కనుబొమమ్లు కలవని  ఈమె, 

పికక్లు గుండర్ంగా ఉండి వాటి మీద వెం కలు లేని  ఈమె, దంతముల మధయ్లో ఖాళీలు లేని  ఈమె కనుక ఈమె అయిదోతనానిన్ పూరణ్ంగా పొందుతుంది, 

మహానుభావుడెన వాడిని భర త్గా పొందుతుంది' అని చెపాప్రు. కాని అవనీన్ అబదాధ్ లు అయిపోయాయి. నా వేళళ్ మీద ఉండే గురుత్ లు, నేతర్ములు, చేతులు, 

పాదములు, తొడలు గుండర్ంగా, సమంగా ఉండేవి, నా గోళుళ్ ఎరర్టి కాంతితో ఉండేవి, అలా ఉండడం వలన నేను పూరణ్మెన అయిదోతనానిన్ పొందుతానని మా 

ఇంటికొచిచ్న జోయ్తిషుయ్లు చెపేప్వారు. 



రామ! రావణుడు ననున్ అపహరించాక దండకారణయ్ం అంతా వెతికావు, హనుమని పంపించావు, నాకోసం సము నికి సేతువుని కటిట్ , దాటి వచాచ్వు, చివరికి 

యుదధ్ంలో ఇందర్జిత్ మాయ వలన మరణించావు, ఎంత ఆశచ్రయ్ం రామ, నీకు బర్హామ్సత్ర్ం తెలుసు, బర్హమ్శిరోనామకాసత్ర్ం తెలుసు, వారుణాసత్ర్ం తెలుసు, 

ఆగేన్యాసత్ర్ం తెలుసు, ఇనిన్ అసత్ర్ములు తెలిసిన నినున్ ఒకడు కేవలం మాయతో కనపడకుండా కొటిట్న బాణములకు శరీరం వదిలేశావు. నువువ్ మరణించావనన్ 

వార త్ విని కౌసలాయ్దులు బతుకుతార, అయోధయ్ అయోధయ్లా ఉంటుందా. నువువ్ ఇనిన్ కషాట్ లు పడడానికి, అరాధ్ ంతరంగా శరీరం విడిచేయుటకు ననున్ పెళిళ్ 

చేసుకునాన్వ. నువువ్ ననున్ చేసుకోకపోతేనె బాగుండేదేమో" అని సీతమమ్ ఏడుసుత్ ంటే పుషప్కంలో ఉనన్ జట చూడలేకపోయింది. అపుప్డు జట "ఏడవకు సీతమమ్. 

రామల ణులు మరణించలేదు, వాళిళ్దద్రూ సజీవంగా ఉనాన్రు. నేను నినున్ ఓదారచ్డానికి ఈ మాటలు చెబుతునాన్నని అనుకుంటునాన్వ, కాని నేను నీకు 

రామల ణులు బతికునాన్రని చెపప్డానికి ఒక బలవతత్రమెన కారణానిన్ చెబుతాను. భర త్ మరణించిన  కాని ఈ పుషప్క విమానం ఎకిక్తే ఇది పెకి ఎగరదు, నువువ్ 

పుషప్కంలోకి ఎకక్గా ఇది ఆకాశంలో నిలబడిందంటే, నువువ్ సౌభాగయ్వతిగా ఉనాన్వు అని అరధ్ం. యోధుడెనవాడు నిజంగా శరీరానిన్ విడిచిపెడితే సెనౖాయ్లు ఇలా 

నిలబడవు, ఎవరి మానాన వారు పారిపోతుంటారు. రామల ణుల ముఖాలోల్  కాంతి ఏ మాతర్ం తగగ్లేదు. కొదిద్సేపు మూరచ్పోయారు అంతే. కొదిద్కాలంలో రావణుడి 

పది తలలు పడిపోయి ఇదే పుషప్కంలో రాముడితో కలిసి నువువ్ అయోధయ్కి వెళిళ్పోతావు. ఏ రాకష్స కి నామీద లేని మ నీ ఒకక్దానికే నా మీద ఎందుకు 

అంటావేమో, నినున్ ఇకక్డికి తీసుకొని వచిచ్నపప్టినుండి నీ పర్వర త్న చూసుత్ నాన్ను. నీ పర్వర త్న చేత, నీకు భర త్ అంటే ఉనన్ మ చేత, నాకు నువవ్ంటే విపరీతమెన 

మ ఏరప్డింది. అందుకని నీకెపుప్డూ మంచి చెయాయ్లనే చూసుత్ ంటాను. అమమ్! ఇంతకముందెనన్డూ నేను అబదాధ్ లు చెపప్లేదు, ఇక ముందు కూడా ఎనన్డూ 

అబదాధ్ లు చెపప్ను. రామల ణులు జీవించి ఉనాన్రని నేను చెపిప్నది పరమ సతయ్ం, నువువ్ బెంగ పెటుట్ కోకు తలీల్ " అని చెపిప్ంది. తరువాత ఆ పుషప్క విమానానిన్ 

అశోకవనానికి తీసుకెళిళ్ దింపేశారు. ఇంతలో రాముడు మెలల్గా తేరుకుని ఎదురుగా మూరచ్పోయి పడిఉనన్ ల ణుడిని చూసి "ఒకవేళ ల ణుడి ణములు 

దకక్కపోతే, నేనొకక్డినే బతికితే, సీత నాకు దకిక్నా ఆ బర్తుకు నాకెందుకు. ఎలోకములోనెనా వెతికితే సీతలాంటి భారయ్ దొరకచుచ్, కాని ల ణుడిలాంటి తముమ్డు 

దొరకడు. కార త్వీరాయ్రుజ్ నుడు (ఈయన ఒకసారి రావణుడిని ఓడించి చెరసాలలో బంధించాడు. ఈయనకి 1000 చేతులు ఉండేవి) ఒకేసారి 500 బాణములను పర్యోగం 

చేసేవాడు, అంతకనాన్ ఎకుక్వ బాణములను పర్యోగం చెయయ్గలిగే శకి త్ ల ణుడికి ఉంది. నాకోసమని యుదాధ్ నికి వచిచ్ ల ణుడు ఇలా పడిపోతే నాకు ఇంక సీత 

ఎందుకు. నాకు ఈ జీవితం అకక్రలేదు" అని రాముడు బాధపడాడ్ డు. 

 



 

రావణాసురిడి ఆదేశముతో పుషప్క విమానములో సీతమమ్ను తీసుకువెళిళ్ 

యుదధ్రంగమున అచేతనముగా పడిఉనన్ రామల ణులను చూపిసుత్ నన్ 

రాకష్స లు 

నిరీజ్వముగా పడిఉనన్ రామల ణులను చూచిన సీతమమ్ శకి త్ని కోలోప్యి 

శకములో ఉండగా, జట సీతమమ్తో భర త్ చనిపోయిన  ఎకిక్తే  

ఈ పుషప్క విమానము కదలదని రహసయ్ము చెపిప్  

రామచం డు ణములతో ఉనాన్డని తెలుపుట 



అపుప్డాయన సు వుడిని పిలిచి "సు వ! ఇపప్టివరకూ నువువ్ నాకు చేసిన ఉపకారం చాలు, ల ణుడిని ఇలా చూసూత్  నేను బర్తకను. నేను శరీరానిన్ వదిలేసాత్ను. 

ఇది తెలిశాక రావణుడు నినున్ విడిచిపెటట్డు, అందుకని నువువ్ నీ సెనౖాయ్నిన్ తీసుకొని సేతువు దాటి వెనకిక్ వెళిళ్పో. జాంబవంత, హనుమ, అంగద, మీరందరూ నాకు 

మహోపకారం చేశారు, మీరందరూ వెళిళ్పొండి. నేను ఒకక్ విషయానికే సిగుగ్ పడుతునాన్ను, విభీషణుడికి లంకా రాజయ్ం ఇసాత్ నని పర్తిజఞ్ చేశాను, ఇపుప్డది అసతయ్ 

వాకుక్ అయియ్ంది. అసతయ్ వాకయ్ం నా నోటి నుండి దొరిల్ందని నేను బాధపడుతునాన్ను" అనాన్డు. అపుప్డు సు వుడు "విభీషణ! నువువ్ వానరాలని తీసుకొని 

కిషిక్ందకి వెళుళ్, నేను రావణుడిని సంహరించి సీతమమ్ని తీసుకొసాత్ను. సుషేణ! వీళుళ్ మూరచ్పోయి ఉనాన్రు, ఇంకా వీళళ్ ణములు పోలేదు, తొందరగా వీళళ్ని 

కిషిక్ందకి తీసుకుపో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సుషేణుడు "పూరవ్కాలంలో దేవతలకి రాకష్సులకి గొపప్ యుదధ్ం జరిగినది. ఆ యుదధ్ంలో రాకష్సులు దేవతలని విశేషమెన అసాలతో బాధించారు. ఎందరో 

దేవతలు ణాలు విడిచిపెడుతుంటే, శరీరాలు దెబబ్తింటుంటే దేవగురువెన బృహసప్తి విశలయ్కరణి, సంజీవకరణి, సంధానకరణి అనే ఓషధులు కలిగిన మొకక్లని 

రసం పిండి వాసన చూపిసేత్ ఆ దేవతలందరూ మళీళ్ జీవించారు. పర్సుత్ తం అవి పాల సముదర్ంలో ఉండే రెండు పరవ్త శిఖరాల మీద ఉనాన్యి. మనదగగ్ర ఉనన్ 

వానర సెనౖయ్ంలో హనుమ, సంపాతి, ఋషభుడు, నీలుడు మొదలగు వారు మాతర్మే వెళిళ్ ఆ ఓషధులని గురుత్ పటట్ గలరు. వాటిని తీసుకొని వచిచ్ రాముడికి, 

ల ణుడికి వాసన చూపిసేత్ వారు జీవించే అవకాం ఉంటుంది" అనాన్డు. సుషేణుడు చెపిప్న పర్కారం వెళదామని వారు అనుకుంటుండగా అకక్డ ఒక గొపప్ నాదం 

వినపడింది. ఎకక్డిదీ ఈ ధవ్ని అని అందరూ ఆ సముదర్ం వెపున చూడగా, బర్హామ్ండమెన కాంతితో, రెకక్లు అలాల్ రుసూత్  ఒక మహా సవ్రూపం వసుత్ ంది. అది 

వసుత్ నన్పుప్డు దాని కాంతి చేత, వేగం చేత సముదర్పు ఒడుడ్ న ఉనన్ కొనిన్ వేల వృకష్ములు నేలన పడిపోయాయి. కాంతివంతమెన సవ్రూపంతో గరుగమ్ంతుడు వచిచ్ 

అకక్డ నిలబడాడ్ డు. ఆయనని చూడగానే అందరూ ఆశచ్రయ్పోయి నమసాక్రం చేశారు. అపప్టివరకూ రామల ణులని గటిట్గా పటుట్ కుని ఉనన్ నాగములు 

గరుగమ్ంతుడు వచిచ్ అకక్డ వాలగానే వాళళ్ని విడిచిపెటేట్సి పారిపోయాయి. నాగములు విడిచిపెటట్గానే రామల ణులు సవ్సథ్త పొంది పెకి లేచారు. అపుప్డు 

గరుగమ్ంతుడు వాళిళ్దద్రిని దగగ్రికి తీసుకొని గటిట్గా ఆలింగనం చేసుకొని వాళిళ్దద్రి ముఖాలని తన చేతులతో తడిమాడు. గరుగమ్ంతుడు అలా కౌగాలించుకోగానే, 

ఇంతకముందు రాముడికి ఎంత బలం ఉండేదో, ఎటువంటి పరాకర్మము ఉండేదో, ఎటువంటి బుదిధ్ ఉండేదో, ఎటువంటి తేజసుస్ ఉండేదో వాటికి రెండింతలు 

పొందాడు. వాళళ్ ఒంటి మీద ఉనన్ గాయములనీన్ మానిపోయాయి. 



 

  

నాగాసత్ర్ముతో బందింపబడడ్  రామచం లను గరుడుడు రకష్ంచి, ఇకమీదట చాలా జాగర్తత్గా ఉండమని తెలుపుట 

 



అపుప్డు గరుగమ్ంతుడు "నాయనా రామ! ఇకమీద నువువ్ చాలా జాగర్తత్గా ఉండు. క వ యొకక్ సంతానమెన భయంకరమెన కోరలునన్ పాములని తన మాయ 

చేత ఇందర్జిత్ బాణములుగా మారుచ్కునాన్డు. ఈ నాగపాశం నుండి దేవేం డు కూడా విడిపించుకోలేడు. యకష్, గంధరవ్, కినెన్రులు అందరూ కలిసి ఇకక్డికి 

వచిచ్నా ఈ నాగపాశములను విడదీయలేరు. ఇది కేవలం ననున్ చూసి మాతర్మే విడివడుతుంది" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీరు ఎవరు?" అని అడిగాడు. 

 

గరుగమ్ంతుడు అనాన్డు "నేను గరుగమ్ంతుడిని, నేను ఎందుకు వచాచ్ను అని ఇపుప్డు అడకుక్. నీకు నాకు ఒక గొపప్ సేన్హం ఉంది. నీకు నాకు ఉనన్ 

అనుబంధమేమిటో యుదధ్ం అయాయ్క చెబుతాను. ఇపుప్డు చెపప్డం కుదరదు, నువువ్ ననున్ అడగనూ కూడదు. కొదిద్కాలంలోనే ఈ లంకలో వృదుధ్ లు, బాలురు తపప్ 

ఓపికునన్ రాకష్సుడు ఎవవ్డూ ఉండకుండా నువువ్ కొటేట్సి సీతమమ్ని పొందుతావు. మరి నేను బయలుదేరడానికి నాకు అనుమతిని కటాకిష్ంచు రామ" అనాన్డు. 

 

రాముడు "చాలా సంతోషం, మీరు వెళళ్ండి" అనాన్డు. 

 

గరుగమ్ంతుడు ఎలా వచాచ్డో అలా తన బంగారు రెకక్లను ఊపుకుంటూ సముదర్ం మీద నుండి వెళిళ్పోయాడు. 

 

రెటిట్ ంపు ఉతస్ హంతో, బలంతో ఉనన్ రామల ణులని చూడగానే అకక్డునన్ వానరులందరూ ఆనందంతో భేరీలు గించారు, కుపిప్గంతులు వేశారు, పాటలు 

పాడారు, పెదద్  పెదద్  కేకలు వేశారు. లోపల సంతోషంగా కూరుచ్ని ఉనన్ రావణుడికి ఈ కేకలు వినపడి "ఏమి జరిగిందో చూడండి" అనాన్డు. అపుప్డు అకక్డునన్ 

రాకష్సులు సాదం మీదకి ఎకిక్ చూసేసరికి, రెండు ఏనుగులు సాన్నం చేసి వచిచ్ నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అలా రామ ల ణులిదద్రు నిలబడి ఉనాన్రు. వారు 

వెంటనే చూసిన విషయానిన్ రావణుడికి చెపాప్రు. ఆ మాటలు వినన్ రావణుడు మొదట ఆశచ్రాయ్నిన్ పొంది తరువాత ఆగర్హంతో ఊగిపోయాడు. 

 



అపుప్డు రావణుడు ధూ కుష్డు అనే రాకష్సుడిని పిలిచి "నువువ్ వెంటనే వెళిళ్ రాముడిని, ల ణుడిని, సు వుడిని సంహరించి తిరిగిరా, నీకనాన్ బంధువు నాకు 

లేడు. నువువ్ అపారమెన శౌరయ్ం ఉనన్వాడివి, నీకు కావలసినంత సెనౖాయ్నిన్ తీసుకుని వెళుళ్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా ధూ కుష్డు పశిచ్మ దావ్రంగుండా బయటకి వెళాళ్డు. ఆయన అలా బయటకి వెళళ్గానే ఆకాశం నుండి ఒక మేఘం వచిచ్ రకాత్నిన్ వరిష్ంచింది. ఆకాశంలో 

తిరుగుతునన్ ఒక గర్దద్  వాడి రథం మీద వాలింది. రక త్ంతో తడిసిపోయిన ఒక తెలల్టి మొండెం సూరయ్మండలంలో నుండి వాడి రథం ముందు పడింది. ఇనిన్ 

అపశకునములు కనపడినా ఆ ధూ కుష్డు యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు.  

 

ఆ ధూ కుష్డు తన యొకక్ బాణములతో వానరులని కొటిట్  వాళళ్ శరీరాలని చీలేచ్సుత్ నాన్డు. అపుప్డు హనుమంతుడు ఒక పెదద్  శిలని పెకలించి పరుగు పరుగున 

వచిచ్ దానిని ధూ కుష్డి మీదకి విసిరాడు. హనుమ వేసిన శిలని గమనించిన ధూ కుష్డు ఆ రథం నుండి బయటకి దూకేశాడు. ఆ రథం తుతుత్ నియలు 

అయిపోయింది. తరువాత ఆ ధూ కుష్డు కొనిన్ బాణములతో హనుమంతుడిని కొటాట్ డు. వెంటనే హనుమంతుడు ఒక పరవ్త శిఖరానిన్ పీకి ఆ ధూ కుష్డి మీద 

వేశాడు. నజుజ్ నజజ్యిపోయి ఆ ధూ కుష్డు మరణించాడు. 

 

తరువాత రావణుడు వజర్దం డు అనే రాకష్సుడిని యుదాధ్ నికి పంపాడు. అపుప్డాయన సెనౖయ్ంతో కలిసి దకిష్ణ దావ్రంగుండా బయటకి వచాచ్డు. ఆ వజర్దం డు 

బయటకి రాగానే అరణయ్ంలో ఉనన్ నకక్లు అరిచాయి, అనిన్ మృగాలు ఏడిచాయి. ఆ వజర్దం డు ఒకేసారి 7-8 బాణములని పర్యోగించేవాడు. అనిన్ వెపులకి 

బాణములని పర్యోగం చేసి వానరములని కొటాట్ డు. ఇక వీడిని ఉపేకిష్ంచకూడదని అంగదుడు భావించి, ఒక పెదద్  వృకాష్నిన్ పటుట్ కొచిచ్ వజర్దం డిని కొటట్బోయాడు. 

కాని ఆ వృకాష్నిన్ తన బాణముల చేత వజర్దం డు నరికేశాడు. తరువాత అంగదుడు ఒక పెదద్  పరవ్తానిన్ పటుట్ కొచిచ్ దానిని విసిరేశాడు. ఆ దెబబ్కి వజర్దం డి 

రథం ముకక్లయిపోయింది. మళిళ్ అంగదుడు ఒక పరవ్త శిఖరానిన్ పటుట్ కొచిచ్ విసిరేసరికి దాని కిందపడి వజర్దం డు మరణించాడు. 

 



 

 

 

రామచం లు పూరణ్ తేజసుస్ను 

పొందటముతో కేరింతలు కొడుతునన్ 

వానరములను చూసుత్ నన్ రాకష్స భటులు 

యుదధ్మునకు వచిచ్న దూ కుష్డు పెదద్  బండరాయిని విసిరి దూ కుష్డిని 

సంహరించిన సావ్మి హనుమ 

 

 



ఈసారి రావణుడు అకంపనుడు అనే రాకష్సుడిని పంపాడు. ఆ అకంపనుడు యుదాధ్ నికి వసుత్ ండగా ఆయన ఎడమ కనున్ అదిరింది, అకారణంగా వాడి కంఠం 

బొంగురుపోయింది, పకుష్లు, మృగాలు ఆయన చుటూట్  తిరుగుతూ దీనంగా ఏడుసుత్ నాన్యి, ఎతుత్ పలాల్ లు లేని మారగ్ంలో వెళుతునన్ గు లు తొ పడి మోకాళళ్ 

మీద కిందపడి పెకి లేచాయి. ఈ అకంపనుడు కూడా పశిచ్మ దావ్రంగుండానే బయటకి వెళాళ్డు. ఆయన కొంతసేపు భయంకరమెన యుదధ్ం చేసి వానరాలని 

కొటాట్ డు. తరువాత హనుమంతుడు ఆయన మీదకి ఒక పరవ్తానిన్ విసరగా దానిని ముకక్లు చేశాడు. తరువాత హనుమంతుడు వేసిన ఒక పెదద్  చెటుట్ ని 14 

బాణములతో కొటిట్  బదద్లుచేశాడు. ఆ తరువాత హనుమంతుడు ఇంకొక పెదద్  చెటుట్ ని పటుట్ కుని పరిగెతుత్ కుంటూ వసూత్  దారిలో ఉనన్ రాకష్సులని కొటుట్ కుంటూ, 

ఏనుగులిన్ ఎడమ చేతితో విసిరేసూత్  మహా రౌదర్రూపంతో ఆ చెటుట్ ను పటుట్ కెళిళ్ అకంపనుడిని కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి వాడు పచచ్డె చనిపోయాడు.    

 

అపుప్డు రావణుడు తన సరవ్సెనౖాయ్ధికారి అయిన పర్హసుత్ డిని పిలిచి "పర్హసత్! యుదధ్ం చాలా తీవర్ంగా ఉంది. ఇపుప్డు నేను వెళాళ్లి, కుంభకరుణ్ డు వెళాళ్లి, 

నికుంబుడు వెళాళ్లి లేకపోతే తతుత్ లయ్మెన పరాకర్మము ఉనన్ నువువ్ వెళాళ్లి. వెళిళ్న వాడు తిరిగి రావడం లేదు, ఇపుప్డు కాని నువువ్ వెళితే యుదధ్ం చేదాద్ ము. 

మనం యుదధ్ం చెయయ్లేము అని నువువ్ అంటే యుదధ్ం ఆపేదాద్ ము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు పర్హసుత్ డు "మీరు ఈ మాట ఇంతకముందు ఒకసారి సభలో అడిగారు. అపుప్డు కొంతమంది 'సీతమమ్ని ఇచేచ్యయ్ండి' అనాన్రు. మీరు అపుప్డే ఇవవ్లేదు, 

ఇపుప్డు యుదధ్ం ఆపడమేమిటండి. యజఞ్ములో వేసిన దరభ్లా వెళిళ్ పడిపోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. ఇపుప్డు ననున్ వెళళ్మనా మీ ఉదేద్శం" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "పర్హసత్! నీ కంఠం గటిట్ది, నువువ్ యుదాధ్ నికి వెళిళ్ గటిట్గా అరువు. వానరులకి యుదధ్ం చెయయ్డం రాదు, వారు చపలబుదుధ్ లు. నువువ్ గటిట్గా 

అరిసేత్ అనిన్ వానరాలు పారిపోతాయి. అపుప్డు యుదధ్ భూమిలో ఒకక్ రామల ణులు తపప్ ఎవరూ ఉండరు, అపుప్డు నువువ్ వాళళ్ని సునాయాసంగా కొటేట్యయ్చుచ్" 

అనాన్డు. అపుప్డా పర్హసుత్ డు రావణుడికి పర్దకిష్ణ చేసి, రథానికి పర్దకిష్ణ చేసి కొనిన్ లకష్ల సెనౖయ్ంతో యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. ఈయనకి కూడా అనేకమెన అపశకునాలు 

కనపడాడ్ యి. ఈయన కూడా మిగతా వాళళ్లాగానే వాటిని లెకక్చెయయ్కుండా తూరుప్ దావ్రంగుండా ముందుకెళాళ్డు. 

 



 

 

 

 

 
 

పెదద్  చెటుట్  పెకళించి అకంపనుడిని వదించిన సావ్మి హనుమ 

 

 

 

 

 



  

నీలుడి చేతిలో మరణించిన పర్హసుత్ డు పర్హసుత్ ని మరణ వార త్ వినన్ రావణుడూ, కేధము పొంది కుంభకరుణ్ డు 

తపప్ వీరులందరిని తీసుకొని తానే యుదాధ్ నికి వచుచ్ట 



అపుప్డు పర్హసుత్ డికి నీలుడికి యుదధ్ం జరిగినది. పర్హసుత్ డు చాలా గొపప్ యుదధ్ం చేసి ఎందరో వానరాలని చంపాడు. పర్హసుత్ డు నీలుడి మీద బాణాలని పర్యోగిసేత్, 

ఆబోతు మీద వరష్ం పడితే అది ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో, నీలుడు కూడా ఆ బాణాలు పడుతుంటే అంత సంతోషంగా ఉనాన్డు. నీలుడు ఒక చెటుట్ ని పెకలించి 

పర్హసుత్ డి రథానిన్ కొటాట్ డు, అపుప్డా రథం పడిపోయింది. తరువాత ఆయన ఒక పెదద్  సాల వృకష్ంతో పర్హసుత్ డి గు లని కొటాట్ డు. ఆ తరువాత ఒక శిలని తీసుకొని 

వచిచ్ పర్హసుత్ డి మీద పడేశాడు. దాంతో ఆ పర్హసుత్ డు కూడా మరణించాడు. 

 

పర్హసుత్ డు మరణించాడనన్ వార త్ వినన్ రావణుడు ఉదివ్గన్తని పొంది, తన సెనౖయ్ం అంతటినీ పిలిచి "ఇపుప్డు నేనే యుదాధ్ నికి వెళుతునాన్ను. నేను బయటకి వెళాళ్క 

వానరాలు లోపలికి రావచుచ్, అందుకని మీరందరూ జాగర్తత్ వహించి కోట శిఖరముల మీద నిలబడండి" అని చెపిప్ రథం ఎకిక్, సెనౖాయ్నిన్ తీసుకొని యుదాద్ నికి 

వెళాళ్డు. 

 

రాముడంతటివాడు కూడా యుదధ్ భూమిలోకి వసుత్ నన్ రావణుడిని చూసి 'మిటట్  మధాయ్నం వేళ సూరుయ్డిని చూసేత్ సప్షట్ ంగా కనపడకుండా ఆయన తేజసుస్ చేత కళుళ్ 

అదిరినటుట్ , ఈయనని చూసేత్ కూడా కళుళ్ అదురుతునాన్యి. ఎవరీ వసుత్ నన్వాడు' అని ఆశచ్రయ్పోయి, వసుత్ నన్వాడు ఎవరని విభీషణుడిని అడిగాడు. విభీషణుడు 

అనాన్డు "రామ! ఆ ఏనుగు మీద వసుత్ నన్వాడు అకంపనుడు (ఇందాక చనిపోయినవాడు కూడా అకంపనుడే, కాని వీడు ఇంకొక అకంపనుడు), వాడిది 

సామానయ్మెన యుదధ్ం కాదు, వాడిని కనీసం పరవ్త శిఖరాలతో కొటాట్ లి, లేకపోతే వాడికి ఇషట్ ం ఉండదు. ఆయన పకక్న రథంలో వసుత్ నన్వాడు ఇందర్జిత్. వాడి రథం 

యజాఞ్ గిన్లో నుండి బయటకి వసుత్ ంది, సింహములు పూనిచ్న రథం మీద వసాత్డు. ఈ పకక్న, మహేందర్ పరవ్తం, వింధయ్ పరవ్తం ఎంత శరీరాలతో ఉంటాయో, 

ఎంత ధెరయ్ంతో ఉంటాయో, అంతటి ధెరయ్ము, శరీరము ఉనన్ అతికాయుడు వసుత్ నాన్డు. పరవ్త శిఖరం కదిలొసోత్ ందా అనన్టుట్ గా ఉనన్ ఆ ఏనుగు మీద 

వసుత్ నన్వాడు మహోదరుడు. అకక్డ ఒక గురర్ము ఎకిక్ పాశము పటుట్ కొని వసుత్ నన్వాడు పిశాచుడు, వాడు అరవీరభయంకరుడు. అటుపకక్ వృషభం ఎకిక్ చేతిలో 

శూలం పటుట్ కొని వసుత్ నన్వాడు శిరసుక్డు, వాడు మహా ఘోరమెన యుదధ్ం చేసాత్డు. అటుపకక్ తన ధవ్జానికి సరాప్నిన్ గురుత్ గా పెటుట్ కొని, ధనుసుస్ పటుట్ కొని 

వసుత్ నన్వాడు కుంభుడు. అలాగే పరవ్తాలని గులకరాళళ్గా విసరగల బాహుపరాకర్మము కలిగినవాడు ఆ పకక్న వసుత్ నాన్డు, వాడి పేరు నరాంతకుడు. భోజనం 

చెయయ్డం అందరికీ ఎంత సంతోషమో, యుదధ్ం చెయయ్డం అంత సంతోషంగా ఉండేవాడు నికుంభుడు. 



అదుగో అకక్డ పది తలకాయలతో, ఇరవె చేతులతో, కిరీటాలు వేసుకొని, కుండలాలు తొడుకొక్ని, బర్హామ్ండమెన పరవ్తంవంటి భీమకాయం కలిగినవాడు, 

మహేం డు, యముడు, దేవతలు మొదలైనవారిని యుదధ్రంగంలో పరుగులు తీయించినవాడు, అందరినీ శాసించగలిగినవాడు, ఎవడి పేరు చెబితే లోకాలు 

ఏడుసాత్యో అటువంటి రావణుడు ఆ ఏనుగు మీద వసుత్ నాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు రావణుడిని చూసి "ఏమి తేజసుస్, ఏమి కాంతి, ఏమి సవ్రూపం, ఏమి పరాకర్మం, మిటట్  మధాయ్నం సూరుయ్డిలా పర్కాశిసుత్ నాన్డు. ఇపప్టివరకూ 

నేను దేవతలలో కాని, యకుష్లలో కాని, గంధరువ్లలో కాని ఇంత తేజసుస్ కలిగినవాడిని చూడలేదు. కాని ఇనాన్ళళ్కి రావణుడిని చూసే అదృషట్ ం కలిగింది, ఇక వీడు 

తిరిగి ఇంటికి వెళళ్డు. ఎవరితో యుదధ్ం చెయాయ్లని చూసుత్ నాన్నో అటువంటివాడు ఇవావ్ళ యుదధ్ భూమిలోకి వచాచ్డు" అని సంతోషంగా ధనుసుస్ని చేతితో పటుట్ కొని 

టంకారం చేశాడు. 

 

రావణుడిని చూడగానే సు వుడు ఒక పెదద్  పరవ్త శిఖరానిన్ పెకలించి గబగబా వెళిళ్ రావణుడి మీద పడేశాడు. తన మీదకి వసుత్ నన్ ఆ పరవ్త శిఖరానిన్ రావణుడు 

అరథ్చం కార బాణాలతో తుతుత్ నియలు చేసి, బంగారు కొనలు కలిగిన బాణాలతో సు వుడి గుండెలోల్  కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్కి భూమిలో నుండి జలం పెకొచిచ్నటుట్  

సు వుడి గుండెలోల్ నుండి రక త్ం పెకి వచిచ్ంది. అంతటి సు వుడు కూడా గటిట్గా అరుసూత్  కిందపడి మూరచ్పోయాడు. తదనంతరం గవాకుష్డు, గవయుడు, 

సుషేణుడు, ఋషభుడు, నలుడు మొదలైన వానర వీరులందరి మీద 4, 6, 8, 12 బాణములను ఏకాకాలమునందు విడిచిపెటిట్  వాళళ్ మరమ్సాథ్ నముల మీద కొటాట్ డు. 

వాళళ్ందరూ కింద పడిపోయారు. 

 

వానర వీరులందరినీ రావణుడు కొటేట్సుత్ నాన్డని హనుమంతుడు గబగబా వచిచ్ రావణుడి రథం ముందు నిలబడి కుడి చెయియ్ బిగించి "రావణా! నీకు బర్హమ్గారి 

వరాలు ఉనాన్యని మిడిసిపడాడ్ వు, సీతమమ్ని అపహరించావు, నా పిడికిలి గుదుద్  చేత నీలోని జీవాతమ్ని పెకి పంపించేసాత్ను రా" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "నువవ్ంత మొనగాడివెతే అది చాలా గొపప్ విషయమే, ననున్ గుదుద్  చూసాత్ను" అనాన్డు. 



 

 
 

వానవీరులందరూ నేలకొరిగేటటుట్  కొటిట్న రావణాసురిడికి ఎదురొచిచ్న సావ్మి హనుమ 

 



హనుమంతుడు తన పిడికిలిని బిగించి రావణుడి శిరసుస్ మీద ఒక గుదుద్  గుదాద్ డు. ఆ దెబబ్కి రావణుడు స హ తపిప్నటట్యియ్ అటు ఇటూ తూలి "ఆహా! ఏమి గుదుద్  

గుదాద్ వురా, చేసేత్ నీలాంటి వాడితో యుదధ్ం చెయాయ్లి" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు హనుమంతుడు "ఛి దురాతుమ్డా, ఇనాన్ళళ్కి నా పిడికిలి పోటు మీద నాకు అసహయ్ం వేసింది. దీనితో గుదాద్ క నువువ్ బతికి ఉనాన్వు, ఎంత ఆశచ్రయ్ం. నేను 

ఇంక నినున్ కొటట్ను, నువువ్ నా వకష్సథ్లం మీద గుదుద్ , నా శకి త్ ఏమిటో నువువ్ చూదుద్ వు కాని. అపుప్డు నేను నినున్ మళీళ్ తిరిగి గుదుద్ తాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు తన కుడి చేతిని బిగించి హనుమ యొకక్ వకష్సథ్లం మీద ఒక గుదుద్  గుదాద్ డు. ఆ దెబబ్కి హనుమంతుడు గిరగిరా తిరిగి నెతుత్ రు కకుక్తూ నేల 

మీద పడిపోయాడు. 

 

అపుప్డు సరవ్సెనౖాయ్ధికారి అయిన నీలుడు చీమ అంత రూపానిన్ పొంది రావణుడిని బాగా విసిగించాడు. రావణుడి బాణాల మధయ్ నుండి తపిప్ంచుకుంటూ వెళిళ్ 

ఆయన కిరీటం మీదకి దూకి, అకక్డినుండి కిందకి దూకి ఆయన చెవులు కొరికాడు, తరువాత ఆయన బుగగ్లు కొరికాడు, తరువాత ఆయన లాలిచ్లో దూరాడు. 

అటు ఇటూ పాకుతూ నానా అలల్రి పెటాట్ డు. అపుప్డు రావణుడు అగేన్యాసానిన్ నీలుడి మీదకి అభిమం ంచి వదిలాడు, అపుప్డా అసత్ర్ం మంటలు కకుక్తూ 

నీలుడి మీద పడిపోయింది. అదృషట్ వశాతుత్  నీలుడు అగిన్ యొకక్ అంశకి జనిమ్ంచినవాడు కనుక ఆ మంటలని తటుట్ కోగలిగాడు, కాని స హ కోలోప్యి నెతుత్ రు 

కకుక్తూ నేల మీద పడిపోయాడు.     

 

ఇక రావణుడిని ఉపేకిష్ంచకూడదని అనుకొని రాముడు ముందుకి వెళుతుండగా, ల ణుడు రాముడి పాదాలు పటుట్ కొని "అనన్యయ్! నువువ్ వెళళ్కూడదు. ఇటువంటి 

వాడితో యుదధ్ం చేయుటకు నువువ్ వెళితే మేమంతా ఎందుకు. నేను వెళతాను, ననున్ ఆశీరవ్దించు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "నాయనా! వచిచ్నవాడు సామానుయ్డు కాదు. వాడు వేసిన బాణాలని నిగర్హిసూత్ , నీ బాణములతో వాడి మరమ్సాథ్ నములయందు గురి చూసి 

కొడుతూ రావణుడిని నొపిప్ంచు. లోపల మం లని మననం చేసుకుంటూ వెళుళ్" అని చెపాప్డు. 



 

  

చెరి ఒక గుదుద్ తో ఒకరినొకరు తమ శకి త్ని చూపుకునన్  

సావ్మి హనుమ – రావణుడు 

హనుమ మూరచ్నొందటముతో నీలుడు చీమంత వాడె రావణాసురిడిని 

వేదించగా అగేన్యాసర్ముతో నీలుడిని రావణుడు పడగొటుట్ ట 



"దుషాట్ తుమ్డవె మా వదినని అపహరించావు, ఇపుప్డు యుదధ్ భూమిలో కనపడాడ్ వు కనుక నువువ్ ఇక ఇంటికి వెళేళ్ సమసయ్ లేదు" అని చెపిప్ ల ణుడు రావణుడి 

మీద బాణములను పర్యోగించాడు. ల ణుడు వేసిన బాణములను రావణుడు దారిలోనే సంహారం చేసి తాను కొనిన్ బాణములను పర్యోగించాడు. రావణుడు 

వేసిన బాణములను ల ణుడు నిగర్హించాడు. ఇక ల ణుడిని ఉపేకిష్ంచకూడదని రావణుడు భావించి బర్హమ్గారు ఇచిచ్న శకి త్ (ఈ అసత్ం ఎవరిమీదనాన్ పర్యోగిసేత్ 

ఇంక వారు మరణించవలసిందే) అనే భయంకరమెన ఆయుధానిన్ అభిమం ంచి ఆయన మీద వేశాడు. ల ణుడు దాని మీదకి వేసిన అనేకమెన బాణములను 

కూడా అది నిగర్హించుకుంటూ వచిచ్ ఆయన వకష్సథ్లం మీద పడింది. అపుప్డు ల ణుడు 'నేను విషుణ్  అంశ' అని సమ్రించాడు. అయినా ఆ బాణము యొకక్ దెబబ్కి 

ల ణుడు స హ కోలోప్యి నేల మీద పడిపోయాడు. 

 

వెంటనే రావణుడు ల ణుడిని తన రథంలో లంకకి తీసుకు వెళదామని అనుకొని పరుగు పరుగున వచిచ్ తన 20 చేతులతో ల ణుడిని ఎతత్బోయాడు. ఆ చేతులతో 

మేరు పరవ్తానిన్, మందర పరవ్తానిన్ ఎతిత్న రావణుడు, ఆ చేతులతో హిమవత్ పరవ్తానిన్ కదిపిన రావణుడు ఇవావ్ళ ఆ చేతులతో ల ణుడిని ఎతత్లేకపోయాడు 

(ల ణుడు పడిపోయేముందు 'నేను విషుణ్  అంశని' అని పడిపోయాడు కనుక రావణుడు ఎతత్లేకపోయాడు). ఇంతలో హనుమంతుడు మూరచ్నుండి తేరుకుని 

చూసేసరికి, రావణుడు రథం దిగి ల ణుడిని పెకెతత్డానికి పర్యతిన్సూత్  కనపడాడ్ డు. అపుప్డు హనుమంతుడికి ఎకక్డలేని కోపం వచిచ్ 'నీ దికుక్మాలిన చేతులతో 

ల ణుడిని ముటుట్ కుని, ఎతిత్ తీసుకు పోదామనుకుంటునాన్వా' అనుకొని, పరుగు పరుగున వచిచ్ తన కుడి చేతితో రావణుడి వకష్సథ్లంలో ఒక పోటు పొడిచాడు. ఆ 

దెబబ్కి రావణుడి చెవుల నుండి, ముకుక్ నుండి, కనుగుడల్  పకక్నుండి కూడా రక త్ం కారి, మోకాళళ్ మీద కిందకి పడిపోయి, మళిళ్ స హలోకి వచిచ్ గబగబా తన 

రథంలోకి వెళిళ్ కూరుచ్ండిపోయాడు. 

 

అపుప్డు ల ణుడిని హనుమంతుడు పరమభకి త్తో, రకిష్ంచుకోవాలనే భావనతో ముటుట్ కునేసరికి ఆయన దూదిపింజలా పెకి లెగిసిపోయాడు. ల ణుడిని తీసుకెళిళ్ 

రాముడికి అపప్గించారు. వెంటనే ల ణుడు స హని పొంది" బర్హమ్గారి శకి త్ని నా మీదకి పర్యోగించాడు అనన్యాయ్, అపుప్డు నేను విషుణ్  అంశని సమ్రించాను. నాకు 

ఏ ఉపదర్వం లేదు" అనాన్డు. 

 



 

  

వానర వీరులందరూ మూరచ్నొందటముతో, యుదాధ్ నికి వచిచ్న 

ల ణమూరిత్ 

శకి త్ అసత్ర్ంచే ల ణుడు మూరచ్ని పొందగా ఆగర్హించిన 

రామచందర్మూరిత్ హనుమ భుజములపె వచిచ్ రావణాసురిడితో 

యుదధ్ము చేయుట 

 



 
 

ఆగర్హించిన రామచందర్మూరిత్ హనుమ భుజములపె వచిచ్ రావణాసురిడితో యుదధ్ము చేయుట 



ల ణుడి మాటలు వినన్ రాముడు ధపరవ్సుడె గబగబా అడుగులు వేసుకుంటూ యుదాధ్ నికి బయలుదేరాడు. వెంటనే హనుమంతుడు వచిచ్ "సావ్మీ! ఏ విధంగా 

అయితే  మహావిషుణ్ వు గరుగమ్ంతుడి మీద కూరొచ్ని యుదధ్ం చేసాత్ డో, అలా మీరు నా వీపు మీద కూరొచ్ని యుదధ్ం చెయయ్ండి. ఆ రావణుడు రథంలో కూరుచ్ంటే 

మీరు నేల మీద నిలబడి యుదధ్ం చెయయ్డమేమిటి సావ్మీ, నా మీద కూరొచ్ని యుదధ్ం చెయయ్ండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు హనుమ మీద కూరొచ్ని యుదాధ్ నికి వెళిళ్ "దురాతుమ్డా, ఆచారభర్షుట్ డా, పర ని అపహరించినవాడ! ఈ రోజు నువువ్ అంతఃపురంలోకి వెళళ్వు. 

ఇవావ్ళ నీ పదితలకాయలు కొటేట్సాత్ను" అని రాముడు చెబుతుండగా, రావణుడు విశేషమెన బాణ పరంపరని హనుమంతుడి మీద కురిపించాడు. ఆ బాణపు 

దెబబ్లకి హనుమంతుడి శరీరం అంతా నెతుత్ రు వరదలై కారిపోతుంది. అలా ఉనన్ హనుమని చూసిన రాముడికి పటట్రాని కోపం వచిచ్, అరథ్చం కార బాణములు, 

నారాచ బాణములు, వంకరలు లేని బాణములు రావణుడి మీద పర్యోగించాడు. అవి బాణాల, మెరుపులా? అని రావణుడు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ ండగా, ఆ బాణ 

పరంపరకి రావణుడి గు లు పడిపోయాయి, సారధి చనిపోయాడు, ధవ్జం పడిపోయింది, చ లు ఊడిపోయాయి, రావణుడు తూలి భూమి మీద నిలబడాడ్ డు. ఆ 

రావణుడి చేతిలో కోదండము, ఖడగ్ము ఉనాన్యి. అపుప్డు రాముడు రావణుడి భుజంలోకి బాణాలు కొటాట్ డు, కోదండానిన్ బాణాలతో కొటిట్  విరిచేశాడు, ఆ ఖడాగ్ నిన్ 

విరిచేశాడు. ఆ రావణుడి అనిన్ మరమ్సాథ్ నాలని బాణాలతో కొటాట్ డు. ఆ దెబబ్లకి నెతుత్ రు వరదలై కారిపోయింది. తరువాత రాముడు బాణములతో రావణుడి కిరీటానిన్ 

కొడితే అది దొరిల్ కింద పడిపోయింది. (ఈ సరగ్ని మకుట భంగ సరగ్  అంటారు)  

 

అపుప్డు రాముడు "భయంకరమెన యుదధ్ం చేశావు రావణా. నీ ఖడగ్ ం విరిగిపోయింది, నీ గు లు చనిపోయాయి, నీ సారధి మరణించాడు, నీ ధవ్జం 

కిందపడిపోయింది, నీ రథం ముకక్లయియ్ంది, నీ చేతిలో ఉనన్ కోదండం విరిగిపోయింది, నీ కిరీటం కింద పడిపోయింది, నీ చేతిలో ఒకక్ ఆయుధం లేదు. 

ఇపప్టివరకూ నా వాళళ్ని పడగొటిట్  బాగా అలసిపొయావు, నీ కళళ్లోల్  భయం కనపడుతుంది, నీ ఒంటికి చెమట పటిట్ంది, నినున్ విడిచిపెటేట్సుత్ నాన్ను. పోయి ఇవావ్ళ 

రా  పడుకో, వి ంతి తీసుకో, మళీళ్ రేపు ఉతత్మమెన రథానిన్ ఎకుక్, చేతిలో ఆయుధానిన్ పటుట్ కొని యుదాధ్ నికి రా, నా పరాకర్మము ఏమిటో చూదుద్ వు కాని, 

ఇవావ్లిట్కి పొ" అనాన్డు.  

 



 

 

 

యుదధ్ములో నిరాదయుడె శరీరము రామ బాణములతో బాదింపగా, రామయయ్ రావణాసురిడిని వి ంతి తీసుకొని మరుసటి రోజు 

యుదధ్మునకు రమమ్ని పలుకుట 

 



రావణుడు వెనకిక్ తిరిగి అంతఃపురానికి వెళిళ్పోయాడు. అపుప్డాయన మం లందరినీ, సెనౖాయ్నిన్ పిలిచి, సిగుగ్ తో తల వంచుకొని "గరుగమ్ంతుడు పాములని 

తినేసినటుట్ , ఏనుగులు సింహము చేత ఓడింపబడినటుట్ , ఇవావ్ళ నేను రాముడి బాణముల చేత ఓడింపబడాడ్ ను. ఇవావ్ళ ఒక నరుడు నా రాజాయ్నికి వచిచ్, ననున్ కొటిట్ , 

చంపకుండా వదిలేసి, ఇంటికి వెళిళ్ వి ంతి తీసుకొని రేపు మళిళ్ సవ్స త్తని పొంది, ఆయుధానిన్ పటుట్ కొని, రథం ఎకిక్ రా, చూపిసాత్ను నా పరాకర్మము అనాన్డు. 

  
ఒకనాడు బర్హమ్గారు నాతో 'నువువ్ మనుషుయ్ల చేతిలో నశించిపోతావు' అనాన్రు. ఆయన మాట యదారధ్మవుతోంది. ఆ బర్హమ్గారి గురించి తపసుస్ చేసినపుప్డు దేవ, 

దానవ, యకష్, గంధరవ్, కినెన్ర, కింపురుషుల చేతులోల్  మరణించకూడదని కోరుకునాన్ను, కాని మనుషుయ్ల చేతిలో, వానరుల చేతిలో మరణించకూడదనన్ వరానిన్ 

నేను అడగలేదు. నాకు ఇపుప్డు జాఞ్ పకం వసోత్ ంది, ఇకాష్వ్కు వంశంలో అనరణుయ్డు (రావణుడు అనరణుయ్డిని యుదధ్ంలో సంహరించాడు) అని ఒక రాజు ఉండేవాడు. 

ఆయన ననున్ ఒకనాడు 'ఒరేయ్ రాకష్సుడా, మా ఇకాష్వ్కు వంశంలో ఒకనాడు రాముడనన్వాడు జనిమ్సాత్డు, ఆయన నినున్ సంహరిసాత్డు' అని శపించాడు. బహుశా 

ఆయనే ఇవావ్ళ ఇకాష్వ్కు వంశంలో రాముడిగా వచిచ్ ఉంటాడు. ఒకనాడు పరవ్తం మీద తపసుస్ చేసుకుంటునన్ వేదవతిని అనుభవించాలని పర్యతిన్ంచాను. ఆ 

వేదవతి '  కారణంగా నువువ్ నశించిపోతావు' అని శపించింది. బహుశా ఆ వేదవాతే జనక మహారాజుకి కూతురిగా సీతగా పుటిట్ందిరా, నేను సీతని నా మృతుయ్వు 

కోసమే తెచిచ్పెటుట్ కునాన్ను. ఒకనాడు లాశ పరవ్తం మీద పారవ్తీదేవి ననున్ శపించింది, నందీశవ్రుడు శపించాడు (నందీశవ్రుడిని చూసి రావణుడు 'కోతి 

ముఖంవాడ' అని హేళన చేశాడు. 'ఆ వానరాలే నీ కొంప ముంచుతాయిరా' అని నంది అనాన్డు). నలకూభరుడి భారయ్ అయిన రంభ శాపం ఫలిసోత్ ంది, వరుణుడి 

కుమారె త్ అయిన పుంజకసథ్ల శాపం ఫలిసోత్ ంది. ఇవవ్నీన్ నిజం చెయయ్డం కోసమని రాముడొచాచ్డని నేను అనుకుంటునాన్ను.    

 

అయినా నేను దేవ దానవులని ఓడించినవాడిని, నేను ఎవరికీ భయపడను, సీతని ఇవవ్ను. మీరందరూ జాగర్తత్గ కోట బురుజులు ఎకక్ండి, సాదాలు ఎకక్ండి. 

నేను ఎవరిని పిలిసేత్ వారు రావాలి, యుదాధ్ నికి వెళాళ్లి. ఇంక మామూలు వారు యుదాధ్ నికి పనికిరారు. నా తముమ్డెన కుంభకరుణ్ డు ఉనాన్డు, వాడి యుదాధ్ నికి 

ఇం డు మొదలైన వాళేళ్ హడలిపోయారు. వాడు మొనన్నే సభకి వచాచ్డు, ఇపుప్డు నిదర్పోతునాన్డు. వాడిని లేపడమే కషట్ ం, వాడు లెగిసేత్ రాముడు ఎంత. వెంటనే 

వెళిళ్ కుంభకరుణ్ డిని లేపి తీసుకురండి" అనాన్డు.  

 



రావణుడి ఆజఞ్ మేరకు నిదర్పోతునన్ కుంభకరుణ్ డిని నిదర్లేపడానికి ఎందరో సెనౖికులు ఆయన యొకక్ శయనాగారంలోకి పర్వేశించారు. లోపల కుంభకరుణ్ డు వింధయ్ 

పరవ్తం, మేరు పరవ్తం పడుకునన్టుట్  పడుకునాన్డు. ఆయన ముకుక్ యొకక్ రంధర్ములు పెదద్  పరవ్త గుహలలా ఉనాన్యి, ఆయన ఊరిపి తీసేసరికి తలుపులు 

తీసిన వాళళ్ందరూ ఆయన ముకుక్లోకి దూరిపోయారు. మళీళ్ ఆయన ఊపిరి విడిచేసరికి లోపలికి వెళిళ్న వారు అకక్డునన్ గోడలకి, తలుపులకి కొటుట్ కొని 

కిందపడిపోయారు. ఆయనని ఎలా నిదర్లేపాలి అని వారు బాగా ఆలోచించి "ఈయనకి తినడం అంటే బాగా ఇషట్ ం. అందుకని ఈయనకి ఇషట్మెన పదారాధ్ లని 

తీసుకొని వచిచ్ పెడదాము. ఎంత నిదర్పోతునన్వాడెనా వాసన పీలచ్డం అనేది తపప్దు కదా, మనం పెటిట్న పదారాధ్ ల వాసనకి నిదర్ లేసాత్డు "అని అనుకొని ఆయనకి 

ఇషట్మెన దునన్పోతులని, జింకలని మొదలైన అనేక మృగాలని చంపి, వాటితో మంచి వాసనలు వచేచ్ కూరలు వండారు. వండినవాటిని పెదద్  పెదద్  పాతర్లలోకి సరాద్ రు. 

తరువాత ఆ పాతర్లని తీసుకొని వచిచ్ ఆయన పడుకునన్ శయనాగారంలో సరాద్ రు. కొనిన్ వేల కుంభములతో మదాయ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ పెటాట్ రు. అనిన్ ఆహార 

పదారాధ్ లు తీసుకొని వచిచ్ పెటిట్నా కుంభకరుణ్ డికి తెలివి రాలేదు. 

 

అపుప్డు వారు తెలల్టి శంఖాలను పటుట్ కొచిచ్ మోగించారు, భేరీలు, మృదంగాలు మోగించారు. పెదద్  పెదద్  శూలాలు, పరిఘలు, తోమరాలు పటుట్ కొచిచ్ ఆయనని 

పొడిచారు. ఆ కుంభకరుణ్ డి చేతులని కొనిన్ వందల మంది రాకష్సులు ఎతిత్ కిందపడేశారు. తరువాత వారు ఏనుగులిన్, కంచర గాడిదలని, ఎదుద్ లని, ఒంటెలని తెచిచ్ 

ఆయన శరీరం మీదకి తోలారు. అవి ఆయన శరీరం మీదకి ఒక వెపు నుండి ఎకిక్ మళిళ్ ఇంకొక వెపు నుండి దిగుతునాన్యి. వారు అనిన్ చేసినా కుంభకరుణ్ డు 

మాతర్ం చెలించకుండా అలానే నిదర్పోతునాన్డు. తరువాత వారు బాగా చలల్గా ఉనన్ నీటి కడవలని తీసుకొని వచిచ్, ఆ నీటిని ఆయన చెవులలో పోసేశారు. ఇంక 

లాభం లేదనుకొని ఆ రాకష్సులు ఆయన చెవులని కొరికెయయ్డం మొదలుపెటాట్ రు. తరువాత పరవ్తాలంత ఎతుత్ , బరువు ఉనన్ 1000 ఏనుగులిన్ తీసుకొని వచిచ్ 

ఆయన శరీరం మీదకి ఎకిక్ంచారు. అ ఏనుగులు తన శరీరం మీద తిరుగుతుంటే కుంభకరుణ్ డికి కొంచెం తెలివొచిచ్నటట్నిపించింది. ఈయన మళిళ్ కునుకులోకి 

వెళిళ్పోతాడేమో అని అకక్డునన్ రాకష్సులు వెంటనే భేరీలు, మృదంగాలు, శంఖాలు గించారు. కొంతమంది పెదద్  పెదద్  కేకలు వేసుత్ నాన్రు, కొంతమంది పెదద్  పెదద్  

కరర్లతో, శూలాలతో ఆయనని పొడుసుత్ నాన్రు. అకక్డునన్ రాకష్సులందరూ కలిసి ఒకేసారి గటిట్గా అరిచారు. అపుప్డా కుంభకరుణ్ డు మెలల్గా కనున్లు తెరిచి, రెండు 

చేతులని కలిపి ఒళుళ్ విరుచుకొని, పెదద్గా ఆవలించాడు. ఆయన నిదర్లేసూత్ నే అకక్డునన్ పాతర్లలో ఉనన్ మాంసాహారానిన్ అంతా తినేశాడు. ఆ పకక్న ఉనన్ కలుల్ ని 

కూడా తాగేసాడు. 



  

రాముని చేతిలో కిరీటమును కొటట్బడి ణభికష్తో అంతఃపురమునకు చేరిన రావణాసురుడు కోపముతో కుంభకరుణ్ డిని నిదర్ లేపమని 

ఆదేశించగా, రాకష్స సేన కుంభకరుణ్ డిని నిదర్లేపడానికి విశవ్పర్యతన్ములు 



 
 

నిదర్లేచిన కుంభకరుణ్ డు 



అపుప్డా రాకష్సులు "కుంభకరాణ్ ! ఎనన్డూ లేని పర్మాదం ఇవావ్ళ లంకకి ఏరప్డింది. మీ అనన్గారు సీతని అపహరించి తీసుకొచాచ్రు. కేవలం నరుడెన రాముడు 

వానరములని తన సెనౖయ్ంగా మలుచుకొని 100 యోజనముల సము నికి సేతువు కటిట్ , ఆ సము నిన్ దాటి లంకలోకి పర్వేశించి యుదోధ్నుమ్ఖుడె తీవర్మెన 

యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు. మన వెపు ఉనన్ రాకష్స బలంలో అతిరథులు, మహారథులైన ఎందరో యోధులు మరణించారు. ఇంక దికుక్లేని పరిసిథ్తులలో మీ అనన్గారు 

నినున్ నిదర్లేపమని మమమ్లిన్ నియమించాడు. అందుకని మేము మిమమ్లిన్ నిదర్లేపాము" అనాన్రు. 

 

అపుప్డు కుంభకరుణ్ డు "ఈ మాతర్ం దానికి నేను అనన్యయ్ దగగ్రికి వెళళ్డం ఎందుకు, ఇలానే యుదధ్ భూమిలోకి వెళిళ్పోతాను. నేను యుదాధ్ నికి వెళితే యముడు తన 

సెనౖయ్ంతో పారిపోయాడు, ఇం డు పారిపోయాడు. నరులైన రామల ణులని సంహరించడం నాకు ఒక లెకాక్. నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది, అందరూ యుదధ్  

భూమిలోకి యుదధ్ం చేయుటకు వెళితే నేను తినడానికి వెళతాను. అకక్డునన్ వానరాలని, భలూల్ కాలని తింటాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ఆ రాకష్సులు "అలా వెళిళ్పోకయాయ్. మీ అనన్గారు నీ కోసం ఎదురుచూసుత్ నాన్రు. ఆయనతో మాటాల్ డి, ఆయన ఎలా నిరేద్సిసేత్ అలా వెళుళ్" అనాన్రు. 

 

"ఇవనీన్ తినాన్క, సాన్నం చేసి వసాత్ను" అని కుంభకరుణ్ డు అనాన్డు. 

 

సాన్నం చేసి బయటకి వచిచ్న కుంభకరుణ్ డికి దాహం వేసి అకక్డ 1000 కడవలలో ఉనన్ కలుల్ ని తాగి రావణుడి అంతఃపురానికి బయలుదేరాడు. రావణుడి 

అంతఃపురానికి వెళుతునన్ కుంభకరుణ్ డిని చూసిన వానరాలు భయంతో పారిపోయాయి, (కుంభకరుణ్ డిది అంత పెదద్  శరీరం, లంకా పటట్ణానికి దూరంగా యుదధ్  

భూమిలో ఉనన్ వానరాలికి కూడా వాడు కనిపించాడు) కొంతమంది చెటుల్  ఎకేక్సారు, కొంతమంది పరవ్త గుహలలోకి దూరిపోయారు, కొంతమంది సేతువెకిక్ 

పారిపోయారు. 

 

 



ఈ గందరగోళానిన్ చూసి సు వుడు, అంగదుడు 'ఏంటి విషయము' అని అడుగగా, విభీషణుడు అనాన్డు "మా అనన్యయ్ నడిచి అంతఃపురంలోకి వెళుతునాన్డు. 

ఇంక కొంచెంసేపటిలో వాడు యుదాధ్ నికి రాబోతునాన్డు. ఇతను రావణుడి తముమ్డు, ఇతను కూడా ఒక రాకష్సుడే అని వానరాలకి చెపప్కండి, అలా చెబితే వారు 

భయపడతారు, అది కేవలం ఒక యంతర్ం అని చెపప్ండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కుంభకరుణ్ డిని యంతర్ము అని పర్కటించారు. అలా పర్కటించగానే పారిపోయిన వానరాలనీన్ మళీళ్ తిరిగి వచాచ్యి. 

 

అపుప్డు రాముడు "విభీషణ! నీ అనన్యయ్ ఇలా ఉనాన్డేంటి. వీడు ఇంతేనా లేక పుటాట్ క ఇలా పెరిగాడ" అని అడిగాడు.  

 

విభీషణుడు అనాన్డు "కొంతమంది రాకష్సులు జనిమ్ంచిన తరువాత తపసుస్ చేసి బలానిన్ సంపాదిసాత్రు. మా అనన్యయ్ గొపప్తనం ఏమిటంటే, ఆయన పుటట్డమే 

ఇలా పుటాట్ డు. వీడు పుటిట్నపప్టి నుండి 'ఆకలీ' అని దేశం మీద పడి మనుషుయ్లని, రాకష్సులని, జంతువులని తినేవాడు. అలా గంటకి కొనిన్ లకష్ల మందిని 

తినేవాడు. వీడిని చూసి లోకమంతా తలల్డిలిల్పోయి ఇం డిని రిధ్ంచారు. అపుప్డాయన కుంభకరుణ్ డు ఆహారం తింటునన్ ంతానికి ఆకాశంలో ఐరావతం మీద 

వెళిళ్ 'ఏరా నీకు బుదిధ్ ఉందా లేదా, ఏమి  ఆ తినెయయ్డం. కొనిన్ గంటలోల్  ఈ పర్పంచంలోని ణి కోటిని బతకనివవ్వా' అని అరిచాడు. అపుప్డు కుంభకరుణ్ డు 

ఆగర్హంతో పెకి ఎరిగి 'నేను తింటుంటే నువువ్ ఎవడివిరా చెపప్డానికి' అని, ఆ ఐరావతానిన్ ఒకక్ తోపు తోసాడు. అపుప్డా ఐరావతం కింద పడిపోయింది. 

అపుప్డాయన ఆ ఐరావతానికి ఉనన్ దంతానిన్ పీకి దానితో ఇం డిని కొటాట్ డు. ఇం డు భయపడి బర్హమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ జరిగినది చెపాప్డు. అపుప్డు బర్హమ్గారు 

అనాన్రు 'సృషిట్లో ఇలాంటివాడు ఒకడు వచాచ్డ! అలా తినెయయ్డమేమిటి, వాడిని ఒకసారి ఇకక్డికి తీసుకురండి' అనాన్రు. 

 

తరువాత వారు కుంభకరుణ్ డిని బర్హమ్గారి దగగ్రికి తీసుకొచాచ్రు. కుంభకరుణ్ డిని చూడగానే బర్హమ్గారు ఉలికిక్పడి 'నువువ్ వెంటనే భూమి మీద పడి చచిచ్నటుట్  నిదర్పో' 

అనాన్రు. 

 



 

బర్హమ్గారిచే వరములు పొందిన కుంభకరుణ్ ది జీవిత వృతాత్ ంతము కుంభకరుణ్ డికి బయపడి పారిపోతునన్ వానరములను ఆపి వెనకుక్ 

తీసుకువసుత్ నన్ అంగదుడు 



కుంభకరుణ్ డు అలా నిదర్పోతుంటే లోకమంతా సంతోషించి, కాని రావణుడికి బాధ కలిగింది. అపుప్డాయన బర్హమ్గారితో 'అదేమిటి తాత అలా శపించావు, వాడు నీకు 

మునిమనవడు. అలా నిదర్పోమంటే ఎలా, కొనాన్ళుళ్ లేచేటటుట్  ఏరాప్టు చెయియ్' అనాన్డు.  

 

అపుప్డు బర్హమ్గారు 'వీడు 6 నెలలు నిదర్పోతాడు, ఒకక్ రోజే నిదర్లేసాత్డు. ఆ ఒకక్ రోజులోనే 6 నెలల తిండి తినేసాత్డు. తినంగానే మళిళ్ నిదర్పోతాడు' అనాన్రు. 

  
అందుకని వాడు అలా నిదర్పోతుంటాడు రామ. ఇవావ్ళ మా అనన్యయ్ వాడిని యుదధ్ం కోసం నిదర్లేపాడు. వాడితో యుదధ్ం అంటే సామానయ్ మెన విషయం కాదు 

రామ" అనాన్డు. 

 

ఇంతలో కుంభకరుణ్ డు రావణుడి అంతఃపురానికి వెళాళ్డు. అపుప్డు రావణుడు తన బాధ అంతా చెపుప్కుని కుంభకరుణ్ డిని యుదాధ్ నికి వెళళ్మనాన్డు. 

 

అపుప్డు కుంభకరుణ్ డు "అనన్యయ్! మనం ఏదనాన్ ఒక పని చేసేముందు ఆలోచించి చెయాయ్లి. సీతని అపహరించే ముందు ఎవరితో అనన్ ఆలోచన చేశావ. ఒకక్డివే 

ఎవరితో చెపప్కుండా వెళిళ్ తీసుకొచాచ్వు, ఇపుప్డది ఉపదర్వం అయియ్ కూరుచ్ంది. నీకు చెపప్గలిగేంత వాడిని కాదు కాని, నీకనాన్ అవతలివాడి పౌరుష పరాకర్మాలు 

ఎకుక్వ అనుకునన్పుప్డు సంధి చేసుకోవాలి, సమానుడు అనుకుంటేనే యుదధ్ం చెయాయ్లి, లేదా నీకంటే తకుక్వ శకి త్ కలిగిన వాడెతేనే యుదధ్ం చెయాయ్లి అని 

విభీషణుడు చెబితే, ఆయనని రాజయ్ం నుండి బయటకి పంపించేశావు. ఇపుప్డు అందరూ మరణించిన తరువాత ననున్ నిదర్లేపి యుదాధ్ నికి వెళళ్మంటునాన్వు. నీ 

మం లైనా నీకు మంచి చెపప్రా?, నీ ముఖ తి కోసం మాటాల్ డుతూ ఉంటారా?. వచేచ్ ఉపదర్వానిన్ కనిపెటిట్  నీకు సలహా ఇవవ్గలిగిన మం లు నీకు లేరా?. ఏమి 

రాజయ్ పాలన చేసుత్ నాన్వనన్యాయ్ నువువ్" అని అడిగాడు. 

 

ఈ మాటలకి రావణుడికి కోపం వచిచ్ "నేను తపేప్ చేశాను అనుకో, దానిని దిదుద్ బాటు చెయయ్మని నినున్ నిదర్లేపాను తపప్, నా తపుప్ని పది మారుల్  ఎతిత్ చూపమని 

నినున్ నిదర్లేపలేదు. నువువ్ ఉపకారం చెయయ్గలిగితే రామల ణులని సంహరించు, లేకపోతే వెళిళ్ పడుకో, కాని ఇవావ్లిట్తో నీకు నాకు ఉనన్ అనుబంధం 

తెగిపోతుంది" అనాన్డు. 



అపుప్డు కుంభకరుణ్ డు "ఎందుకనన్యాయ్ అంత బెంగ పెటుట్ కుంటావు. నేను ఉండి కూడా నీకు ఉపకారం చెయయ్కపోతే నాకు వచేచ్ పర్యోజనం ఏమిటి. 

యుదధ్రంగానికి వెళిళ్ ఆ రాముడిని తపప్కుండా సంహరిసాత్ను" అని బయలుదేరుతునాన్డు. 

 

ఆ సమయంలోనే మహోదరుడు అనే రాకష్సుడు అకక్డికి వచిచ్ "కుంభకరాణ్ ! రాముడు అంత బలవంతుడు అంటూనే యుదాధ్ నికి వెళతానంటావేంటి. ఇలాంటపుప్డు 

యుదధ్ం చెయయ్కూడదు, మోసానిన్ పర్యోగం చెయాయ్లి. మనం ఒక అయిదుగురము బయలుదేరి రాముడి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళదాము. అయిదుగురము 

రాముడి చుటూట్  చేరి ఆయనని నిగర్హించగలిగితే అదృషట్ వంతులం, ఒకవేళ రాముడిని నిగర్హించలేకపోతే రామనామాంకితమెన బాణములు మన శరీరంలో 

గుచుచ్కుని ఉంటాయి. అపుప్డు మనం యుదధ్ భూమిలో ఉండకుండా వెనకిక్ తిరిగొచిచ్ రావణుడి కాళళ్ మీద పడదాము. అపుప్డాయన ఫలాన అయిదుగురు వెళిళ్ 

రాముడిని సంహరించారు అని అందరికీ చెబుతాడు. అపుప్డు రావణుడు సీత కూరుచ్నన్ చోట ఒక సభ నిరవ్హించి మనలిన్ కోరికలు కోరమంటాడు. అపుప్డు 

మనము డబుబ్, బంగారము, వాహనాలు అడుగుదాము. అవనీన్ రావణుడు సభలో మనకి ఇసాత్డు. అపుప్డు సీత అనుకుంటుంది 'ఇంత సభ జరుగుతుంది, బయట 

భేరీలు గుతునాన్యంటే రాముడు మరణించి ఉంటాడు. ఇంక రాముడు ఎలాగూ లేడు కదా' అని చాలా కాలం సుఖాలకు దూరమెన  కనుక రావణుడి పానుప్ 

ఎకుక్తుంది. అపుప్డు రావణుడి కోరిక తీరుతుంది" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "ఈ మహోదరుడికి రాముడితో యుదధ్ం అంటే భయంరా, అందుకని ఇలాంటి నాటకాలనీన్ చెబుతునాన్డు" అని అనాన్డు. 

 

అపుప్డు కుంభకరుణ్ డు "మీరెవరు రావకక్రలేదు, నేనొకక్డినే వెళతాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "నువువ్ ఒకక్డివే వెళళ్దుద్ , రాకష్స సెనౖాయ్నిన్ తీసుకొని వెళుళ్" అని చెపిప్, కుంభకరుణ్ డి మెడలో ఒక మాల వేశాడు. 

 



 

 

నిదర్లేచి రావణుడి వదధ్కు వసుత్ నన్ కుంభకరుణ్ డు మహోధరుడు కుంభకరుణ్ డితో  

మాయా యుదధ్ము గురించి పర్సాత్ వించుట 



అపుప్డా కుంభకరుణ్ డు మంచి ఉతత్రీయము వేసుకొని, ఒక మంచి పంచె కటుట్ కొని, శూలానిన్ పటుట్ కుని యుదాధ్ నికి బయలుదేరాడు. ఆయన వెనకాల కొనిన్ లకష్ల 

సెనౖయ్ం అనుగమించి బయలుదేరింది. 

 

యుదధ్ భూమిలోకి వచిచ్న కుంభకరుణ్ డిని ఆ వానరాలు యంతర్ము అనుకొని చూసుత్ నాన్రు. హనుమకి, సు వుడికి, సుషేనుడికి, గంధమాదనుడికి, నీలుడికి, 

మెందుడికి మొదలైన నాయకులకి వసుత్ నన్ది యంతర్ము కాదు కుంభకరుణ్ డు అని తెలుసు. అందుకని వారు పెదద్  పెదద్  పరవ్తాలు, శిలలు, చెటుల్  పటుట్ కెళిళ్ 

కుంభకరుణ్ డిని కొడుతునాన్రు. వారు అలా కొడుతుంటే కుంభకరుణ్ డు తన శూలానిన్ ఆడిసూత్  ఆ పరవ్తాలని, చెటల్ని కొటాట్ డు, అపుప్డవి చూరణ్మయియ్ కిందపడాడ్ యి. 

ఆయన తన అరి చేతులతో కొడుతుంటే వేలకు వేల వానరములు మరణిసుత్ నాన్యి. అలా మరణించిన వానరాలని నోటోల్  వేసుకుని నములుతునాన్డు. ఆయన అలా 

నడుసూత్  వెళుతూ ఒక చేతితో 200 మంది వానరాలని పటుట్ కొని నోటోల్  వేసుకునేవాడు. ఆయన నోటోల్ కి వెళిళ్న వానరాలలో కొంతమంది ఆయన చెవుల నుండి బయటకి 

దుకేసుత్ నాన్రు, కొంతమంది ఆయన ముకుక్లో నుండి బయటకి దుకేసుత్ నాన్రు. అలా బయటకి వసుత్ నన్ వాళళ్ని కుంభకరుణ్ డు మళిళ్ ఏరుకొని తినేసుత్ నాన్డు. పెదద్  

పెదద్  భలూల్ కాలని పటుట్ కొని కొరుకుక్ని తింటునాన్డు. ఆయన శూలం పెటిట్  కొడుతుంటే కొనిన్ వేల వానరాలు చనిపోయాయి. 

 

అకక్డునన్ వానరాలకి వచిచ్ంది యంతర్ము కాదు రాకష్సుడే అని తెలిసిపోయింది. అపుప్డు వారు చనిపోయిన వాళళ్ మీద నుండి, పడిపోయిన వాళళ్ మీద నుండి 

దూకుకుంటూ పారిపోయారు. కొంతమంది చెటుల్  ఎకేక్శారు, కొంతమంది పరవ్త గుహలలో దాకుక్నాన్రు, కొంతమంది సముదర్ంలో దూకేశారు, కొంతమంది సేతువు 

ఎకిక్ పారిపోయారు. 

 

అపుప్డు అంగదుడు వాళళ్ందరి దగగ్రికి వెళిళ్ అనాన్డు "ఏరా మీరందరూ ఇలా పారిపోతునాన్రు కదా, రేపు ఇంటికి వెళాళ్క మీ భారయ్లు మిమమ్లిన్ అడిగితే ఏమి 

చెబుతారు. యుదధ్ భూమిలో కుంభకరుణ్ డిని చూసి పారిపోయి వచాచ్మని చెబుతార. మీ పౌరుషం ఏమయియ్ంది" అని అందరినీ వెనకిక్ తీసుకువసుత్ నాన్డు.  

 

 



 

 

వానర సేనను సంహరిసూత్  తింటూ యుదధ్ము చేసుత్ నన్ కుంభకరుణ్ డు 

 



ఇంతలో నీలుడు, ఋషభుడు, గంధమాధనుడు, సు వుడు మొదలైనవారు కుంభకరుణ్ డి దగగ్రికి వెళాళ్రు. అపుప్డా కుంభకరుణ్ డు ఓ ఇదద్రిని చేతితో పటుట్ కుని 

నలిపాడు. అపుప్డు వాళళ్ నోటోల్  నుండి, ముకుక్లో నుండి, కళళ్లోల్  నుండి, చెవులలో నుండి నెతుత్ రు వరదలై పారింది. తరువాత వాళళ్ని అవతలికి విసిరేశాడు. కాని 

వారు చాలా దేహ ధారుడయ్ం, బలము ఉనన్వాళుల్  కనుక కిందపడి మూరచ్పోయారు. తరువాత ఆ కుంభకరుణ్ డు కొంతమందిని పాదాలతో తనాన్డు, కొంతమందిని 

మోకాళళ్తో పొడిచాడు. ఈలోగా సు వుడు ఒక పెదద్  పరవ్త శిఖరానిన్ తీసుకొని వచిచ్ ఆయన మీద పడేశాడు. అది ఆ కుంభకరుణ్ డి శరీరానికి తగిలి చూరణ్మయియ్ 

కిందపడిపోయింది. అపుప్డాయన తన శూలంతో సు వుడిని కొటాట్ డు, ఆ దెబబ్కి సు వుడు మూరచ్పోయి కిందపడిపోయాడు, కాని మళీళ్ స హ వచిచ్ పెకి 

లెగబోతుంటే కుంభకరుణ్ డు అనాన్డు "సు వ! నీ జనమ్ ఎటువంటిదో నీకు జాఞ్ పకం ఉందా, నువువ్ ఋకష్రజసుస్ కొడుకువి (బర్హమ్గారి కొడు న ఋకష్రజసుస్ ఒకనాడు 

తెలియక శాపం ఉనన్ ఒక సరసుస్లో సాన్నం చేశాడు. అలా సాన్నం చేసేసరికి ఆయన ఒక అపస్రస అయాయ్డు. అపుప్డు సూరుయ్డు, ఇం డు ఆ అపస్రస యుకక్ 

తలోచెయియ్ పటుట్ కునాన్రు. అపుప్డు వాళిళ్దద్రి వీరయ్ము సక్లనమయియ్ంది. ఇం డు తన వీరాయ్నిన్ ఆ అపస్రస యొకక్ వాల భాగమునందు విడిచిపెటాట్ డు. 

సూరుయ్డు తన వీరాయ్నిన్ ఆమె కంఠ భాగమునందు విడిచిపెటాట్ డు. ఆ కంఠ భాగమునుండి సు వుడు, వాల భాగమునుండి వాలి పుటాట్ రు. ఆ తరువాత బర్హమ్గారు 

ఆ అపస్రసని తీసుకెళిళ్ ఇంకొక తటాకంలో సాన్నం చేయించాడు, అపుప్డాయన మళిళ్ తన వానర రూపానిన్ పొందాడు). నేను నినున్ విడిచిపెడతాన" అని శూలం 

పటుట్ కొని సు వుడిని గటిట్గా కొటాట్ డు. ఆ సు వుడు నెతుత్ రు కకుక్తూ కిందపడిపోయాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు ఆ కుంభకరుణ్ డి చేతిలో ఉనన్ శూలానిన్ లాకుక్ని 

తన తొడకేసి కొటిట్  వంచేశాడు. అపుప్డా కుంభకరుణ్ డు హనుమంతుడిని ఒక దెబబ్ కొటాట్ డు, ఆ దెబబ్కి హనుమంతుడు నోటి వెంట రక త్ం కకుక్తూ విచలితుడె 

పడిపోయాడు. తరువాత ఆ కుంభకరుణ్ డు కిందపడిపోయి ఉనన్ సు వుడిని తన సంకలో పెటుట్ కొని తిరిగి లంకలోకి వెళిళ్పోదామని బయలుదేరాడు. ఆ సమయంలో 

హనుమంతుడు చూసి అనుకునాన్డు 'నాకు పర్భువు అయినవాడిని శ వు అపహరిసుత్ ండగా సేవకుడనెనౖ నేను వెళిళ్ ఆయనని రకిష్సేత్, అది పర్భువుకి అమరాయ్ద. 

సు వుడికే తెలివొసుత్ ంది, వేచి చూదాద్ ము "అని హనుమంతుడు అనుకునాన్డు. ఈలోగా ఆ లంకలో ఉనన్ రాకష్స లకి సు వుడిని తీసుకువసుత్ నన్ కుంభకరుణ్ డిని 

చూసి చాలా సంతోషం కలిగింది. వారు అంతఃపుర గోపురముల మీదనుండి, మేడల మీదనుండి చందన దర్వాలని కుంభకరుణ్ డి మీద పోశారు. సువాసనతో కూడిన 

గంధపు నీళుళ్ మీద పడేసరికి సు వుడికి తెలివొచిచ్ వెంటనే కుంభకరుణ్ డి చెవులు, ముకుక్ కొరికేశాడు. తరువాత ఆయన డొకక్లిన్ తన గోళళ్తో చీలేచ్శాడు. అలా 

చీలేచ్సేసరికి బాధతో కుంభకరుణ్ డు సు వుడిని వదిలేశాడు. సు వుడు వెంటనే ఆకాశానికి ఎగిరి వెళిళ్పోయాడు.    

 



ఇంక ఆ కుంభకరుణ్ డు కోపంతో మళీళ్ యుదధ్ భూమిలోకి వచాచ్డు. ఆయనకి కోపం ఎకుక్వ అవవ్డంతో వానరులతో, భలూల్ కాలతో కలిపి రాకష్సులని కూడా నోటోల్  

వేసుకుని తినేశాడు. ఇంక ఆ సమయంలో ల ణుడు ఆ కుంభకరుణ్ డి మీద బాణ పర్యోగం చేశాడు. ల ణుడు ఎనిన్ బాణములు వేసినా అవి కుంభకరుణ్ డికి తగిలి 

కిందపడిపోతునాన్యి. అపుప్డాయన ల ణుడితో "ఏమో అనుకునాన్ను కాని నువువ్ బాగానే యుదధ్ం చేసుత్ నాన్వు. కాని పిలాల్ డివి నీతో నాకు యుదధ్ం ఏమిటి, నినున్ 

చంపితే లాభం ఏమిటి. నేను రాముడిని చంపి వెళిళ్పోతాను. ననున్ విడిచిపెటుట్ , నేను రాముడి దగగ్రి వెళతాను" అనాన్డు. 

 

ల ణుడు కొటిట్న బాణాలకి, సు వుడు కొరికిన దానికి ఆ కుంభకరుణ్ డి శరీరం నుండి నెతుత్ రు కారుతోంది. అపుప్డు ల ణుడు అనాన్డు "వీడు ఇలా నిలబడి 

నడిచినంతసేపు అందరినీ చంపేసాత్డు. వీడు కిందపడిపోతే గొడవ వదిలిపోతుంది. అందుకని మొతత్ం వానర సెనౖయ్ం అంతా ఎగిరి వెళిళ్ వాడి మీద కూరోచ్ండి. అపుప్డా 

బరువుకి వాడు కిందపడిపోతాడు" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు కొనిన్ కోటల్  వానరాలు ఎగిరి వాడిమీదకి దూకారు. ఇంతమంది మీద పడేసరికి ఆ కుంభకరుణ్ డు ఒకసారి తన శరీరానిన్ దులుపుకునాన్డు, అంతే, అనిన్ 

వానరాలు కిందపడిపోయాయి. అపుప్డు అందరూ రాముడి దగగ్రికి వెళాళ్రు. "రామ! ఈ కుంభకరుణ్ డిని నువువ్ తపప్ ఇంకెవవ్రూ నిగర్హించలేరు. మీరొచిచ్ ఈ 

కుంభకరుణ్ డిని సంహరించండి" అనాన్రు. 

 

రాముడిని చూసిన కుంభకరుణ్ డు ఒక పెదద్  పరవ్తానిన్ పటుట్ కొని పరుగు పరుగున ఆయన వెపు వసుత్ నాన్డు. అపుప్డు రాముడు వాడి వకష్సథ్లంలోకి బాణములతో 

కొటాట్ డు. ఆ బాణములు తగిలి రక త్ం బాగా కారింది, కాని ఆ కుంభకరుణ్ డు ఇంకా వయ్గర్తని పొంది రాముడి మీదకి వసుత్ నాన్డు. ఇంక వీడిని నిగర్హించకపోతే 

కషట్మని రాముడు భావించి, తీవర్మెన ములుకులు కలిగిన బాణములని పర్యోగించాడు. ఆ బాణములు ఆ కుంభకరుణ్ డి వకష్సథ్లంలో తగిలి వాడి చేతిలో ఉనన్ 

ఆయుధములు జారిపోయి, కళుళ్ తిరిగినంత పనయియ్ంది. తరువాత రాముడు వాయువాయ్సానిన్ పర్యోగించి ఆ కుంభకరుణ్ డి కుడి చెయియ్ నరికేశాడు. ఆ చెయియ్ 

కిందపడినపుప్డు దాని కింద కొనిన్ వేల వానరాలు పడి చనిపోయాయి. అపుప్డా కుంభకరుణ్ డు తన ఎడమ చేతితో ఒక చెటుట్ ని పటుట్ కుని రాముడి మీదకి వచాచ్డు, 

అపుప్డు రాముడు ఐం సత్ర్ంతో వాడి ఎడమ చేతిని భుజం వరకూ నరికేశాడు. 

 



రెండు చేతులు పోయినా ఆ కుంభకరుణ్ డు తన పాదాలతో వానరాలని తొకక్డం రంభించాడు. అపుప్డు రాముడు రెండు అరధ్చం కార బాణములతో వాడి రెండు 

తొడలని నరికేశాడు. తరువాత వాడి శిరసుస్ని ఖండించారు. అపుప్డు వాడి శరీరంలో సగభాగం సముదర్ంలో పడిపోయింది, మిగిలిన సగభాగం లంకా దావ్రం వరకూ 

పడిపోయింది. 

 

కుంభకరుణ్ డు చనిపోయాడనన్ వార త్ వినన్ రావణుడు ఏడుసూత్  "అయయ్యోయ్, నిదర్పోతునన్వాడిని లేపి నిషాక్రణంగా యుదాధ్ నికి పంపాను. ఎవడు యముడిని, 

ఇం డిని ఓడించాడో అటువంటి నా తముమ్డు ఇవావ్ళ రాముడి చేతిలో నిహతుడయిపోయాడు. నేను కుంభకరుణ్ డిని పంపకపోయినా బాగుండేది. రాముడి ముందు 

నువువ్ కాదు, కుంభకరుణ్ డు కాదు, మహోదర, మహాపారష్, పర్హసుత్ లు ఎవవ్రూ నిలబడలేరని నా తముమ్డు విభీషణుడు చెపాప్డు. ధరామ్తుమ్డెన విభీషణుడిని 

అవమానించి వెళళ్గొటాట్ ను. ఇపుప్డు కుంభకరుణ్ డు మరణించాడు, నా కుడి భుజం ఇవావ్ళ విరిగిపోయింది" అని కిందపడి ఏడుసుత్ ంటే, రావణుడి యొకక్ కుమారులు, 

కుంభకరుణ్ డి యొకక్ కుమారులు అకక్డికి వచాచ్రు. 

 

వాళళ్నాన్రు "నానన్గారు! మీరు అంత బాధ పడకండి. మేము యుదధ్ంలోకి వెళిళ్ మీరు కోరుకునన్టుట్ గా రామల ణులని నిగర్హించి వసాత్ము" అనాన్రు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "ఇపప్టికయినా నా కోరిక తీరచ్ండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు యుదధ్రంగంలోకి రావణుడి కుమారుడెన నరాంతకుడు వచిచ్ చాలా భయంకరమెన యుదధ్ం చేశాడు. అంగదుడు తన పిడికిలిని బిగించి ఆ నరాంతకుడి 

తల మీద ఒక దెబబ్ కొటేట్సరికి, వాడు తల పగిలి చనిపోయాడు. తదనంతరం మహోదరుడిని నీలుడు సంహరించాడు. దేవాంతకుడిని, శిరుడిని (మూడు 

తలకాయలతో ఉంటాడు) హనుమంతుడు సంహరించాడు. ఉనమ్తుత్ డిని గవాకుష్డు సంహరించాడు.   

 

ఆ తరువాత అతికాయుడు యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. అపుప్డు రాముడు "విభీషణ! అంత పెదద్  శరీరముతో ఉనాన్డు, అసలు వాడెవడు" అని అడిగాడు. 



  

ఘోరయుదధ్ము తరువాత రామచందర్మూరిత్ బాణములతో మరణించిన కుంభకరుణ్ డు 

 



అపుప్డు విభీషణుడు "ఆయన సామానుయ్డు కాదు. ఆయన వేదం చదువుకునాన్డు, బర్హమ్గారి దగగ్ర వరాలు పొందాడు. ఆయన కవచానిన్ ఎటువంటి బాణం పెటిట్  

కొటిట్నా అది పగలదు. అందుచేత అతనిని నిహతుడిని చెయయ్డం చాలా కషట్ ం" అనాన్డు. 

  
ఆ అతికాయుడు యుదధ్ంలో చాలా మందిని నెతుత్ రు కారేటటుట్  కొటాట్ డు, ఎందరినో నిగర్హించాడు. అపుప్డు ల ణుడు ఆ అతికాయుడితో యుదధ్ం చెయయ్బోతుంటే 

వాడనాన్డు "ల ణా! నువువ్ పిలల్వాడివి, నీతో నాకు యుదధ్ం ఏమిటి. నేను అతికాయుడిని, చినన్ చినన్ వాళళ్తో నేను యుదధ్ం చెయయ్ను, అలా చెయయ్డం నాకు 

అసహయ్ం. ననున్ ఎదిరించి నిలబడగలిగిన నా సాథ్ యివాడు ఎవడనాన్ ఉనాన్డా వానర సెనౖయ్ంలో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "ఈ డాబులెందుకురా, నాతో యుదధ్ం చెయియ్" అనాన్డు. 

 

అతికాయుడనాన్డు "పిలల్వాడివి, అగిన్హో నిన్ ఎందుకు పెకి లేపుతావు, నిదర్పోతునన్ సింహానిన్ ఎందుకు లేపుతావు. ఆ తరువాత నీ శరీరం పడిపోయాక బాధ 

పడతావు. వెళిళ్ రాముడిని పిలువు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "నీ బతుకిక్ రాముడు కావాలేంటి, నీకు నేను సమాధానం చెబుతాను" అని అరధ్చం కార బాణాలని అతికాయుడి మీదకి పర్యోగించాడు. ఆ 

బాణాలు తగిలాక వాడనాన్డు "అబోబ్ నీతో యుదధ్ం చెయయ్వలసిందే" అని ఐం సత్ర్ం, వాయువాయ్సత్ర్ం మొదలైన ఎనోన్ అసాలని ల ణుడి మీద పర్యోగించాడు. ఆ 

అసత్ర్ములనిన్టికి ల ణుడు పర్తి య చేశాడు. ల ణుడు ఎనిన్ బాణములను పర్యోగించినా, ఎనిన్ అసత్ర్ములను పర్యోగించినా, అనీన్ వాడి యొకక్ కవచానికి 

తగిలి పడిపోతునాన్యి. 

 

ఆ సమయంలో వాయుదేవుడు వచిచ్ ల ణుడితో "వాడికి బర్హమ్గారు ఇచిచ్న వరం ఆ కవచం. వాడు ఆ కవచం పెటుట్ కుని ఉనన్ంతసేపు ఎవరు ఏది పెటిట్  కొటిట్నా ఆ 

కవచం పగలదు. బర్హామ్సత్ర్ పర్యోగం చేసేత్ వాడి కవచం పగులుతుంది" అనాన్డు. 

 



 

 

నీలుడి చేతిలో హతుడెన మహోధరడు ల ణమూరిత్చే పర్యోగించబడిన బర్హామ్సత్ర్ముచే హతుడెన అతికాయుడు 

 

 



అపుప్డు ల ణుడు బర్హామ్సత్ర్ పర్యోగం చేసి ఆ అతికాయుడిని సంహరించాడు. 

 

అతికాయుడు మరణించాడనన్ వార త్ విని రావణుడు దుధ్ డె, సామానయ్మెన వారిని పంపిసేత్ వీలులేదని మళిళ్ ఇందర్జిత్ ని పిలిచి "నువువ్ యుదాధ్ నికి వెళళ్వలసిన 

సమయం ఆసనన్మయియ్ంది" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా ఇందర్జిత్ 4 గురర్ములు పూనిచ్న రథం ఎకిక్ అనేకమంది సెనౖయ్ంతో యుదధ్ భూమిలోకి పర్వేశించాడు. ఆయన చుటూట్  సైనయ్ం మొహరించి ఉంది, కాని 

ఇందర్జిత్ మాతర్ం కొంతసేపు ఎవరికీ కనపడలేదు. (ఆ సమయంలో చుటూట్  మోహరించిన సెనౖయ్ం మధయ్లో ఉనన్ ఇందర్జిత్ సమిధలు, పుషప్ మాలికలు, ఎరర్టి 

వసాలతో అగిన్హోతర్ంలో హోమం చేసాత్డు. ఆ హోమం చేశాక ఆ హోమాగిన్ సుడులు తిరుగుతూ పెకిలేసుత్ ంది, అపుప్డు ఒక నలల్ మేకని పటుట్ కొచిచ్ తన పళళ్తో దాని 

కంఠానిన్ కొరికి, మెడ చీలిచ్, ఆ మేక మాంసానిన్ ఆ హోమాగిన్లో వేసాత్డు {వీటిని ఆభిచారిక హోమాలు అంటారు, ఇవి చాలా పర్మాదకరమెనవి}. అపుప్డా పుషాప్లని, 

అకష్తలని తన ఆయుధముల మీద వేసి, ఎరర్టి వసాలు కటుట్ కొని, రథం ఎకిక్ మాయమయిపోతాడు, ఇంక ఎవరికీ కనపడడు. ఆ ఇందర్జిత్ గు ల చపుప్డు కాని, 

వాడి ధనుసుస్ యొకక్ శబద్ము కాని, వాడి బాణ పర్యోగం కాని ఎవరికీ వినపడదు, అరధ్ం కాదు. ఆయనకి అందరూ కనపడతారు, కాని ఆయన ఎవరికీ కనపడడు. 

ఒకక్ విభీషణుడు మాతర్మే ఆయనని మాయా బలంతో చూడగలడు) 

 

హోమానిన్ పూరిత్ చేసిన ఇందర్జిత్ రథం ఎకేక్టపుప్డు చతురుమ్ఖ బర్హమ్గారికి నమసాక్రం చేసి, బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచి ఆవాహన చేసుకునాన్డు. ఆయన రథం 

ఎకక్గానే ఆ రథం ఎవవ్రికీ కనపడలేదు, అపుప్డాయన ఆకాశంలోకి వెళిళ్పోయాడు. మేఘాల మధయ్కి వెళిళ్న ఇందర్జిత్ దికుక్లని, విదికుక్లని మంచుతో కపేప్సి, 

ధనుషట్ంకారం కూడా వినపడకుండా కొనిన్ వేల బాణాలను పర్యోగం చేసి హనుమంతుడిని, సు వుడిని, దివ్విదుడిని, మెందుడిని, అంగదుడిని, గంధమాదనుడిని, 

జాంబవంతుడిని, సుషేణుడిని, వేగదరిస్ని, నీలుడిని, గావాకుష్డిని, కేసరిని మొదలైన అనేకమంది వానర వీరులని తన బాణములతో కొటిట్  భూమి మీద పడేశాడు. 

అనిన్ కోటల్  వానర సెనౖాయ్నిన్ బర్హామ్సత్ర్ం చేత కటిట్  పడేశాడు. 

 



అపుప్డు వాడు పెనుండి ఒక పెదద్  నవువ్ నవివ్ రామల ణులతో అనాన్డు "ఒకసారి నాగ పాశాలతో మిమమ్లిన్ కటాట్ ను, కాని మీరు విడిపించుకునాన్రు. ఇవావ్ళ 

బర్హామ్సత్ర్ంతో మిమమ్లిన్ కటేట్సాత్ను, ఇవావ్లిట్తో యుదధ్ం అయిపోతుంది" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు రాముడు ల ణుడితో "ల ణా! ఇవావ్ళ మనకి వేరొక దారిలేదు. వాడు బర్హమ్గారికి చెందిన బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచి కొడుతునాన్డు, ఆ బర్హామ్సత్ర్ బంధనం 

చేత మొతత్ం వానర సెనౖయ్ం పడిపోయింది. ఎదురుగా ఉనన్ వీరుడెతే మనం కొటట్చుచ్, కాని వాడు మాయా యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు, కనుక మనం వాడిని కొటట్లేము. 

అందుచేత వాడు కొడుతునన్ బాణ పరంపరకి ఓరుచ్కునన్ంతసేపు ఓరుచ్కో, తరువాత స హతపిప్నవాడు పడిపోయినటుట్  రణభూమిలో పడిపో. అపుప్డు వాడు ఎనిన్ 

బాణములు కొటాట్ లో అనిన్ బాణములతో మన శరీరాలని కొడతాడు. అలా కొటేట్శాక శ వు మరణించాడనుకొని, జయలUని పొందాననుకొని వాడు అంతఃపురంలోకి 

వెళిళ్పోతాడు. ఆ తరువాత బతికుంటే చూదాద్ ము. ముందు వాడిని కొటెట్యయ్ని" అనాన్డు.  

 

అపుప్డు ఇందర్జిత్ రామల ణులిదద్రినీ బాణాలతో కొటేట్శాడు. ఇదద్రి శరీరాల నిండా బాణాలతో కొటాట్ డు, నెతుత్ రు వరదలై కారిపోయింది. వాడి బాణ పరంపరని 

తటుట్ కోలేక రామల ణులిదద్రూ భూమి మీద పడిపోయారు. అపుప్డు వాడు వికటాటట్హాసం చేసి చూసేసరికి ఆ యుదధ్ భూమిలో నిలబడి ఉనన్వాడు ఎవడూ లేడు, 

అందరినీ ఒకక్డే కొటేట్శాడు, మొతత్ం 67 కోటల్  వానర సెనౖాయ్నిన్ ఇందర్జిత్ ఒకక్డే కొటాట్ డు. తరువాత వాడు అంతఃపురానికి వెళిళ్ రావణుడితో "రామల ణులిదద్రినీ 

బర్హామ్సత్ర్ బంధనం చేశాను, వారు పడిపోయి ఉనాన్రు" అని చెపాప్డు. 

  
ఇందర్జిత్ బాణములు పర్యోగించకముందే విభీషణుడు యుదధ్ భూమినుండి పారిపోయాడు. హనుమంతుడికి ఉనన్ వరం వలన ఆయనని ఏ అసత్ర్ము 

బంధించలేదు. ఆ విభీషణుడు హనుమంతుడు కలుసుకొని "అసలు మన సెనౖయ్ంలో ఉనన్ పెదద్  పెదద్  వీరులు ణాలతో ఉనాన్రా, ణాలు విదిచిపెటేట్శార?" అని 

ఒక కాగడా పటుట్ కొని ఆ యుదధ్ భూమిలో వెతికారు. (ఇందర్జిత్ అందరినీ కనురెపప్లు కూడా తెరవడానికి వీలులేకుండా బాణాలతో కొటాట్ డు) 

 

అలా వెతుకుతుండగా వాళళ్కి జాంబవంతుడు కనిపించాడు, అపుప్డు విభీషణుడు "జాంబవంత! నీకు స హ ఉందా, మేము మాటాల్ డుతుంది నీకు అరధ్ం అవుతుందా" 

అని అడిగాడు. 



   

బర్హామ్సత్ర్ముతో రామల ణులతో సహా 67 కోటల్  వానరములను పడగొటిట్న ఇందర్జిత్ యుదధ్ములో మిగిలిన విభీషణుడు, హనుమ 

కాగడాతో వానర వీరులకోసము వెతకగా, 

జాంబవంతుడు తేరుకొని హనుమతో లాశ 

పరవ్తము పకక్న ఉనన్ ఓషది పరవ్తమునుండి 

మృతసంజీవని, సంధానకరణి, విశలయ్కరణి, సౌవరణ్కరిణ్ 

అనే ఓషదులను తెమమ్ని పలుకుట 

 



అపుప్డు జాంబవంతుడు మెలల్గా కనురెపప్లు పెకి ఎతిత్ అనాన్డు " నాయనా, నీ కంఠం చేత గురుత్ పటాట్ నయయ్, నువువ్ విభీషణుడివి కదా. హనుమంతుడు ణాలతో 

ఉనాన్డా?" అని అడిగాడు. 

 

విభీషణుడు అనాన్డు "నువువ్ పెదద్వాడివి, వానర యోధులకందరికి కూడా నువువ్ తాతవంటి వాడివి. అటువంటి నువువ్ రామల ణులు బతికి ఉనాన్రా అని 

అడగకుండా హనుమంతుడు జీవించి ఉనాన్డా అని ఎందుకు అడిగారు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు జాంబవంతుడు అనాన్డు "మొతత్ం వానర సెనౖయ్ం అంతా మరణించని, హనుమంతుడు ఒకక్డు బతికుంటే మళిళ్ వీళళ్ందరూ బతుకుతారు. మొతత్ం వానర 

సెనౖయ్ం బతికి ఉండని, హనుమంతుడు ఒకక్డు చనిపోతే అందరూ చనిపోయినటేట్ . హనుమ శకి త్ ఏమిటో నాకు తెలుసు, హనుమ ఉనాన్డా?" అని అడిగాడు. 

 

వెంటనే హనుమంతుడు జాంబవంతుడి పాదాలు పటుట్ కొని "తాత! హనుమ నీకు నమసక్రించుచునాన్డు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు జాంబవంతుడు "అందరినీ రకిష్ంచగలిగినవాడివి నువేవ్. ఆలసయ్ం చెయయ్కుండా ఉతత్ర కష్ణం బయలుదేరి హిమాలయ పరవ్తాలకి వెళుళ్. అకక్డ లాశ 

పరవ్తం పకక్న ఓషది పరవ్తం ఒకటి ఉంది. దానిమీద ఉండే మృతసంజీవని (దీని వాసన చూసేత్ చనిపోయిన వారు బతుకుతారు), విశలయ్కరణి (దీని వాసన చూసేత్, 

శరీరంలో బాణపు ములుకులు గుచుచ్కుని ఉంటే అవి కింద పడిపోతాయి), సంధానకరణి (దీని వాసన చూసేత్ విరిగిపోయిన ఎముకలు అతుకుక్ంటాయి), సౌవరణ్కరణి 

(దీని వాసన చూసేత్, మురచ్పోయిన వాళళ్కి తెలివి వసుత్ ంది) అనే నాలుగు ఓషదులని తీసుకురా" అనాన్డు. జాంబవంతుడు ఈ మాట చెపప్గానే హనుమంతుడు ఒక 

పరవ్తానిన్ ఎకిక్, మెరుపు వెళిల్నటుట్  ఆ పరవ్తానిన్ తొకేక్సి ఆకాశంలోకి వెళిళ్పోయాడు. హనుమంతుడు తీవర్మెన వేగంతో హిమాలయ పరవ్తాలని చేరుకొని, ఓషది 

పరవ్తం ఎకక్డుందని చూసుత్ ండగా ఆ హిమాలయాల మీద ఆయనకి బర్హమ్గారి ఇలుల్  కనపడింది, అకక్డే పరమ శివుడు తన ధనుసుస్ని పెటేట్  ఒక పెదద్  అరుగు 

కనపడింది. అకక్డే హయ వుడిని ఆరాధన చేసే పర్దేశం కనపడింది, సూరయ్ భగవానుడి కింకరులు ఉండే పర్దేశం కనపడింది, అకక్డే ఇం డు ఉండే గృహం, 

కుబేరుడు ఉండే గృహం కనపడింది, అకక్డే సూరయ్ భగవానుడిని విశవ్కరమ్ చెకిక్న వేదిక కనపడింది. 



తరువాత ఆయన ఆ ఓషది పరవ్తం కోసం వెతికాడు. 

 

ఆ ఓషది పరవ్తంలోని ఓషదులు తమని ఎవరో తీసుకుపోడానికి వసుత్ నాన్రని, అవి తమ పర్కాశానిన్ తగిగ్ంచేసి లోపలికి అణిగిపోయాయి. 

 

ఆ ఓషదులను చూసిన హనుమంతుడు "ఆ ఓషదులని నాకు కనపడకుండా దాసాత్ ర, రామ కారాయ్నికి సాయం చెయయ్రా" అని ఆ పరవ్త శిఖరానిన్ పీకి, చేతితో 

పటుట్ కొని వాయు వేగంతో ఆ శిఖరానిన్ తీసుకొని వచిచ్ యుదధ్  భూమిలో పెటాట్ డు. 

 

అలా పెటేట్సరికి వాటి వాసనలు పీలిచ్న ఇనిన్ కోటల్  వానరాలు పెకి లేచిపోయాయి, రామల ణులు పెకి లేచారు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు ఆ పరవ్తానిన్ తీసుకెళిళ్ ఆ హిమాలయ పరవ్తాల దగగ్ర పెటిట్  వచేచ్శాడు. 

 

అపుప్డు సు వుడు అనాన్డు "మనలిన్ బర్హామ్సత్ర్ బంధనం చేసి వెళిళ్న ఇందర్జిత్ కి బుదిధ్ రావాలి. అందుకని మీరందరూ ఒకసారి ఎగిరి లంకలోకి దూరిపోండి, 

కాగడాలు పటుట్ కొని లంకనంతా కాలెచ్యయ్ండి" అనాన్డు. 

 

సు వుడు అలా అనంగానే ఇనిన్ కోటల్  వానరాలు లంక యొకక్ అంతఃపురాల మీద పడిపోయి రావణ అంతఃపురంతో సహా అనిన్ ఇళళ్ని అగిన్కి ఆహుతి చేశారు. ఆ 

ఇళళ్లోల్  ఉనన్ రకరకాల వసాలు, బంగారు పాతర్లు, ముతాయ్లు, రతాన్లు మొదలైనవనీన్ కాలిపోయాయి. బాలురు, వృదుధ్ లు మినహాయించి లంకలో ఉనన్ మిగిలిన 

మూలబలంలోని రాకష్సులు చాలామంది కాలిపోయారు. ఇదేసమయంలో రామచందర్మూరిత్ దుధ్ డె ధనుషట్ంకారం చేశాడు. ఒకపకక్ ధనుషట్ంకారం, ఒకపకక్ వానర 

ఘోష, ఒకపకక్ రాకష్సుల అరుపులు, ఒకపకక్ రామ బాణ పరంపర వచిచ్ లంకా పటట్ణ సాదముల మీద పడిపోతుంది. ఎకక్డా చూసినా అరుపులతో పరిసిథ్తి 

ఘోరంగా ఉంది.   



 

  

ఓషది పరవ్తానిన్ తెచిచ్ అందరి ణాలను కాపాడిన సావ్మి హనుమ ఓషది పరవ్తానిన్ తిరిగి తీసుకువెళిళ్ యథాసాత్ నమునకు చేరుచ్ట 

 



అపుప్డు రావణుడు కుంభకరుణ్ డి కుమారులైన కుంభుడు, నికుంభుడిని యుదాధ్ నికి పంపాడు. వాళళ్తో పాటు పర్జంఘుడు, మకరాకుష్డు అనే తన కుమారుడిని 

యుదాధ్ నికి పంపాడు. 

 

అపుప్డు సు వుడు కుంభుడిని, హనుమంతుడు నికుంభుడిని, అంగదుడు పర్జంఘుడిని, రాముడు మకరాకుష్డిని సంహరించారు. 

 

ఈ వార త్ వినన్ రావణుడు విశేషమెన శోకానిన్ పొంది, మళిళ్ ఇందర్జిత్ ని పిలిచి యుదాధ్ నికి వెళళ్మనాన్డు. 

 

ఆ ఇందర్జిత్ మళిళ్ అదృశయ్మయిపోయి బాణ పరంపరతో వానరాలని కొటట్డం మొదలుపెటాట్ డు.    

 

అపుప్డు ల ణుడు రాముడితో "అనన్యయ్! వీడు ఎనోన్సారుల్  యుదాధ్ నికి వసుత్ నాన్డు. నువువ్ నాకు అనుమతిని ఇవువ్, సమసత్ రాకష్సజాతి నశించిపోవాలని 

సంకలిప్ంచి, అభిమం ంచి బర్హామ్సానిన్ విడిచిపెటేట్సాత్ను" అనాన్డు. 

 

రాముడనాన్డు "పారిపోతునన్వాడిని, పర్మతుత్ డె ఉనన్వాడిని, కనపడకుండా మాయా యుదధ్ం చేసుత్ నన్వాడిని, వెనున్ చూపి పారిపోతునన్వాడిని, శరణాగతి 

చేసినవాడిని కొటట్కూడదు. పెగా బర్హామ్సత్ర్ం వేసేత్ సమసత్ భూమండలం కోష్భిసుత్ ంది. అందుకని ఒకక్డిని సంహరించడం కోసం అలాంటి అసత్ర్ పర్యోగం చెయయ్కూడదు. 

మనం అదును చూసి, వాడు ఎటువెపు తిరుగుతునాన్డో, బాణాలు ఎటువెపు నుండి వసుత్ నాన్యో చాలా నిశితంగా పరిశీలించు. ఇవావ్ళ వాడు ఎకక్డో అకక్డ 

దొరకకపోడు, అపుప్డు తీవర్మెన వేగం కలిగిన బాణములతో ఇందర్జిత్ ని కొటిట్  భూమి మీద పడేసాత్ను. ల ణా! ఇది నా పర్తిజఞ్" అనాన్డు. 

 

రాముడి మాటలను వినన్ ఇందర్జిత్ అనుకునాన్డు 'ఈ రామల ణులు ననున్ కనిపెటిట్  కొటట్డానికి సిదధ్పడుతునాన్రు. కాబటిట్  నేను ఏదో ఒక మోసం చేసి, 

రామల ణుల దృషిట్ని నా నుండి మరలాచ్లి' అనుకుని ఆలోచించాడు. అపుప్డాయన వెంటనే సీతమమ్ని మాయ చేత సృషిట్ ంచి తన రథంలో కురోచ్పెటాట్ డు. 



 
 

మాయా యుదధ్ము చేసుత్ నన్ ఇందర్జిత్ ని పసిగటిట్  నిలువరిసుత్ నన్ రామల ణులు 



ఆయనకి ఎదురుగా హనుమంతుడు ఒక పరవ్తానిన్ పటుట్ కొని వసుత్ నాన్డు. అపుప్డా ఇందర్జిత్ తన రథంలో ఉనన్ మాయా సీత చెంపల మీద ఎడాపెడా కొటాట్ డు. 

వాడు అలా కొడుతుంటే ఆవిడ 'హా రామ, హా రామ' అని ఏడుసోత్ ంది. అలా ఏడుసుత్ నన్ సీతమమ్ని చూసిన హనుమంతుడు తటుట్ కోలేక ఆ పరవ్తానిన్ కిందపడేసి, 

ఏడుసూత్  "దురామ్రుగ్ డా, ఆమె మహా పతివర్త, రామ కాంత. సీతమమ్ని అలా కొడతావ, నాశనమయిపోతావురా నువువ్, నేను, సు వుడు నినున్ విడిచిపెటట్ము, నీ శిరసుస్ 

గిలేల్సాత్ను. సీతమమ్ని వదులు" అని హనుమంతుడు బాధతో ఏడుసూత్  అరిచాడు. 

 

అపుప్డు ఇందర్జిత్ అనాన్డు "ఆమె  కావచుచ్, ఇంకొకరు కావచుచ్. కాని మాకు దుఃఖానిన్ కలిప్ంచింది కాబటిట్  ఈమెని మాతర్ం నేను విడిచిపెటట్ను" అని చెపిప్ ఒక 

ఖడాగ్ నిన్ తీసుకొని ఆమె శరీరానిన్ చీరేశాడు. అపుప్డా మాయా సీత మరణించి ఆ రథంలో పడిపోయింది. తరువాత ఇందర్జిత్ ఆ రథంతో వెళిళ్పోయాడు. 

 

ఎపుప్డెతే సీతమమ్ పడిపోయిందో అపుప్డు హనుమంతుడు యుదధ్ం మానేసి, ఏడుసూత్ , పెదద్  పెదద్  కేకలు వేసూత్  "ఇంకా ఈ యుదధ్ం ఎవరి కోసం చేసాత్రురా. ఏ తలిల్ని 

రకిష్ంచడానికి యుదాధ్ నికి వచాచ్మో ఆ తలిల్ని సంహరించాడు. ఇంక నేను యుదధ్ం చెయయ్ను "అని ఏడుసూత్  రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్" రామ! దురామ్రుగ్ డెన ఇందర్జిత్ 

వానరులందరూ చూసుత్ ండగా సీతమమ్ని తీసుకొని వచిచ్, సంహరించి తీసుకెళిళ్పోయాడు. ఇంక సీతమమ్ లేదు" అని చెపాప్డు. 

 

ఈ మాటలు వినన్ రాముడు మూరచ్పోయి కిందపడిపోయాడు. 

 

తరువాత వారు రాముడి ముఖం మీద కొనిన్ నీళుళ్ పోసి ఆయనని లేపారు. 

 

 

 

 



 

 

  

సావ్మి హనుమ చూసుత్ ండగా మాయా సీతను సంహరిసుత్ నన్ ఇందర్జిత్ 

 

 

 



 
 

సీతమమ్ మరణ వార త్ వినన్ రామయయ్ తీవర్ దుఃఖమును పొంది మూరచ్పోవుట 



 

 

 

 

 
 

సీతమమ్ సంహారము ఇందర్జిత్ మాయ అని విభిషణుడు రామల ణులకు తెలుపుట 

 

 

 

 

 

 



అపుప్డు ల ణుడు అనాన్డు "అనన్యాయ్! నువువ్ ధరమ్ము ధరమ్ము ధరమ్ము అని ఇనాన్ళుళ్ పటుట్ కు తిరిగావు. ఆ ధరమ్ం నీకు ఏ ఫలితానిన్ ఇచిచ్ంది. నువువ్ 

పటుట్ కునన్ ధరమ్ం వలన రాజయ్ భర్ డివి అయాయ్వు, నువువ్ పటుట్ కునన్ ధరమ్ం వలన తం గారు మరణించారు, నువువ్ పటుట్ కునన్ ధరమ్ం వలన సీతమమ్ 

అపహరింపబడింది, నువువ్ పటుట్ కునన్ ధరమ్ం వలన జటాయువు మరణించాడు, నువువ్ పటుట్ కునన్ ధరమ్ం వలన 14 సంవతస్రములుగా అరణాయ్లలో 

తిరుగుతునాన్వు. ధరామ్నిన్ విడిచిపెటిట్న రావణుడు అంతఃపురంలో కులుకుతునాన్డు, సంతోషంగా జీవితానిన్ గడుపుతునాన్డు. అధరమ్ంతో ఉనన్వాడు అంత 

సంతోషంగా ఉనాన్డు, ధరమ్ంతో ఉనన్ నువువ్ ఇంత కషట్ ంలో ఉనాన్వు. ఇంకా ధరమ్ము ధరమ్ము అని ఎందుకంటావు అనన్యాయ్, ఆ ధరామ్నిన్ విడిచిపెటుట్ . మనం 

కూడా అధరామ్నేన్ సీవ్కరిదాద్ ము" అనాన్డు. 

 

వెంటనే విభీషణుడు పరుగు పరుగున వచిచ్ "ఎంతమాటనాన్వు ల ణా, సీతమమ్ని ఇందర్జిత్ సంహరిసేత్ రావణుడు ఊరుకుంటాడనుకునాన్వ? ఎంతోమంది చెపిప్నా 

సీతమమ్ని విడిచిపెటట్నివాడు ఇందర్జిత్ సీతమమ్ని చంపితే ఊరుకుంటాడ. ఆ ఇందర్జిత్ మహా మాయావి, మీరు అంతలోనే వాడి మాయ మరిచిపోయారు. వాడు 

మాయా సీతని సంహరించి తీసుకుపోయాడు. వాడు ఇపుప్డు ఏం చేసుత్ ంటాడో తెలుసా. పెదద్  ఊడలు దిగిపోయిన మ  చెటుట్  ఒకటి ఉంది, దాని చుటూట్  చాలా 

చీకటిగా ఉంటుంది. వాడు అకక్డికి వెళిళ్ నికుంభిలా హోమం చేసాత్డు. అకక్డ వాడు నికుంభిలా దేవతని ఉదేద్శించి హోమానిన్ పూరిత్ చేసి, వాడి గు ల మీద, 

ఆయుధముల మీద ఆ అకష్తలని చలుల్ కొని యుదధ్ రంగంలోకి వసేత్ దేవేం డు కూడా వాడితో యుదధ్ం చెయయ్లేడు. సీతమమ్ చనిపోయింది అనుకుని మీరు ఇకక్డ 

ఏడుసుత్ నాన్రు, కాని వాడు అకక్డ హోమం చేసుత్ ంటాడు. రామ! ననున్ అనుగర్హించు, నాతో ల ణుడిని తీసుకెళిళ్ ఆ హోమం పూరత్వకుండానే వాడిని సంహరిసాత్ను" 

అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు ల ణుడిని ఆశీరవ్దించి, హనుమ మొదలైన వీరులిన్ సాయంగా పంపారు. 

 

విభీషణుడు ల ణుడిని ఇందర్జిత్ హోమం చేసుకునే చోటుకి తీసుకు వెళాళ్డు. వారు అకక్డికి వెళేళ్సరికి ఇందర్జిత్ ఆ హోమం చెయయ్డం కోసం సిధద్పడుతునాన్డు. 

తన హోమానిన్ ఎవరూ పాడుచెయయ్కుండా చుటూట్  సెనౖాయ్నిన్ కాపు పెటాట్ డు. 



అపుప్డు విభీషణుడు "ల ణా! నువువ్ ఒకపకక్ నుండి సైనాయ్నిన్ బాణాలతో కొటిట్  కాకావికలం చెయియ్, అపుప్డు ఇందర్జిత్ కనపడతాడు. అదే సమయంలో హనుమ 

వెళిళ్ రాకష్స సెనౖాయ్నిన్ తుదముటిట్ంచెయాయ్లి. అంతమంది అకక్డ పడిపోతుంటే వాడు అకక్డ కూరుచ్ని హోమం చెయయ్లేడు. కాబటిట్  రథం ఎకిక్ వసాత్డు, అపుప్డు 

నువువ్ వాడిని కొటాట్ లి" అనాన్డు. 

 

వెంటనే ల ణుడు బాణ పర్యోగం చేశాడు. అపుప్డా సెనౖయ్ం పకక్కి తపుప్కుంది, వారు పకక్కి తపుప్కోగానే ఆ మ  చెటుట్  కనపడింది. వెంటనే హనుమంతుడు 

అరవీరభయంకరుడె ఆ రాకష్సులని మరిద్ంచేశాడు. హనుమ పర్తాపం ముందు ఆ రాకష్స సెనౖయ్ం నిలబడలేక పెదద్  హాహాకారాలు చేశారు. ఆ హాహాకారాలు వినన్ 

ఇందర్జిత్ హోమానిన్ ఆపి 'ముందు హనుమంతుడిని సంహరించి, అపుప్డు హోమం చేసాత్ను' అని అనుకొని రథం ఎకాక్డు. అపుప్డాయన ఒక బర్హామ్ండమెన 

అసానిన్ హనుమంతుడి మీద పర్యోగిదాద్ మని ఆ అసానిన్ అభిమం సుత్ ండగా ల ణుడు ధనుషట్ ంకారం చేశాడు. ఆ టంకారానికి ఇందర్జిత్ ల ణుడి వెపు 

చూశాడు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "దురామ్రుగ్ డా, హనుమతో యుదధ్ం ఎందుకు, నీతో యుదధ్ం చేయుటకు నేను వచాచ్ను. పౌరుషం ఉంటే నాతో యుదధ్ం చెయియ్" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు ఇందర్జిత్ "ఇంతకముందు నినున్ రెండు మూడుసారుల్  కొటాట్ ను, అయినా బుదిధ్ లేకుండా మళిళ్ వచాచ్వు. చూడు నీకు ఎటువంటి యుదధ్ం చూపిసాత్ నో 

ఇవావ్ళ" అని ఇదద్రూ యుదధ్ం మొదలుపెటాట్ రు. 

 

ల ణుడి పకక్న ఉనన్ విభీషణుడిని ఇందర్జిత్ చూసి అనాన్డు "నువువ్ ఇకక్డే పుటిట్  ఇకక్డే పెరిగావు, నువువ్ సవ్యానా నా తం కి తముమ్డివి, నాకు పినతం వి. నీ 

కొడుకు వరసెనౖ ననున్ చంపడానికి ఇవావ్ళ శ వులతో చేతులు కలిపావే నీకు ఇలా చేయుటకు సిగుగ్ గా లేదా. శ వులతో చేతులు కలిపి తనవారిని చంపినవాడు 

చివరికి ఆ శ వుల చేతులలోనే చనిపోతాడు" అనాన్డు. 

 

విభీషణుడు అనాన్డు "నీ తం యందు, నీయందు పాపం ఉంది కనుక నేను మిమమ్లిన్ విడిచి ధరామ్తుమ్డెన రాముడి పకక్కి వచాచ్ను" అనాన్డు. 



 

నికుంభిలా హోమం చేసుత్ నన్ ఇందర్జిత్ ని విభీషణుడి సహాయముతో ల ణమూరిత్ వధించుట 

 



అపుప్డు ఇందర్జిత్ కి ల ణుడికి ఘోరమెన యుధం జరిగినది. ఇదద్రూ ఒకరిని ఒకరు బాణాలతో కొటుట్ కునాన్రు. ల ణుడు వేసిన బాణాలకి ఇందర్జిత్ యొకక్ 

ధనుసుస్ ముకక్లయిపోయింది. తరువాత ఇందర్జిత్ బాణాలతో ల ణుడి కవచానిన్ పగలగొటాట్ డు. ఇదద్రూ సింహాలలా యుదధ్ం చేశారు. విభీషణుడు ఆ రాకష్సుల 

మీద బాణాలని వేసి వాళళ్ని సంహరించాడు. 

 

ఇందర్జిత్ కి ల ణుడికి 3 రోజుల పాటు భయంకరమెన యుదధ్ం జరిగినది. ఆఖరికి ఇందర్జిత్ యొకక్ సారధిని ల ణుడు కొటాట్ డు. అపుప్డా ఇందర్జిత్ ఒక చేతితో 

సారధయ్ం చేసూత్  ల ణుడితో యుదధ్ం చేశాడు. అపుప్డు నలుగురు వానర వీరులు ఆ రథం యొకక్ గు లని కిందకి లాగేసి ఆ రథానిన్ నాశనం చేశారు. 

 

ల ణుడు ఎనిన్ అసాలని వేసినా ఇందర్జిత్ సంహరింపబడకపోయేసరికి విభీషణుడు అనాన్డు "ఆ ఇందర్జిత్ పౌరుషం పెరిగిపోతుంది. ఏదో ఒకటి చేసి ఆ ఇందర్జిత్ 

ని సంహరించు" అనాన్డు. 

ధరామ్తామ్ సతయ్ సంధశచ్ రామో దాశరథిరయ్ది 

పౌరుషే చా అపర్తిదవ్ందవ్ః తదెనం జహి రావణిమ్ 

అపుప్డు ల ణుడు రెండు కోరలు కలిగిన సరప్ంలాంటి ఒక బాణానిన్ తీసి, వింటినారికి తొడిగి "మా అనన్ రాముడు ధరామ్తుమ్డెతే, సతయ్సంధుడెతే, దశరథుడి కొడుకే 

అయితే, పౌరుషం ఉనన్వాడే అయితే నా ఎదురుగా నిలబడిన పర్తిదవ్ంది అయిన ఇందర్జిత్ నిగర్హింపబడుగాక" అని బాణ పర్యోగం చేశాడు. ఆ బాణం వెళిళ్ 

ఇందర్జిత్ కంఠానికి తగలగానే ఆయన శిరసుస్ శరీరం నుండి విడిపోయి కింద పడిపోయింది. ఇందర్జిత్ మరణించాడు.  

 

ఇందర్జిత్ మరణించాడనన్ వార త్ వినన్ రావణుడు కూరుచ్నన్ తలప్ం మీదనుండి కిందపడి దీర ఘ్మూరచ్ని పొందాడు. తరువాత ఆయన అనాన్డు "నా కుమారుడు 

ఇందర్జిత్ ఎవరి చేత సంహరింపబడనివాడు, ఇవావ్ళ ఇంత దారుణంగా మరణించాడు. ఇంక నాకీ జీవితం ఎందుకు. అసలు ఇనిన్ ఉపదర్వాలకి కారణం అయిన 

సీతని సంహరించేసాత్ను" అని ఒక పెదద్  కతి త్ పటుట్ కుని బయలుదేరాడు.  

 



 

 
 

ఇందర్జిత్ మరణ వార త్ వినన్ రావణాసురుడు దుఃఖమును పొంది తన వారినందరిని పోగొటుట్ కోవడానికి కారణమెన  

సీతమమ్ని సంహరించేసాత్ నని పర్మదావనమునకు పోవుట 



 

 
 

సీతమమ్ని సంహరిసాత్ నని కతిత్ పటిట్  బయలుదేరిన రావణాసురుడిని ఇంత చదువు చదువుకొని, ఇంత మంది చనిపోయాక ఆడదానిన్ కూడా 

చంపావని పేరు ఎందుకని అడుడ్ పడడ్  మహాపారుష్ డు 



ఆగర్హంతో తన వెపుకి వసుత్ నన్ రావణుడిని చూసి సీతమమ్ ఒణికిపోయింది. రావణుడు సీతమమ్ని చంపుదామనుకునేసరికి మహాపారుష్ డు అకక్డికి వచిచ్ అనాన్డు" 

ఇంత బతుకు బతికి, ఇంత చదువు చదివి, ఇంతమందిని ఓడించి, ఇంతమందీ చచిచ్పోయాక ఒక ఆడదానిన్ కూడా రావణుడు చంపాడనన్ అపకీరి త్ని 

మూటకటుట్ కుంటావా రావణా. నువువ్ మగాడివెతే యుదధ్ం చేసి రాముడిని చంపు, అంతేకాని ఆడదానిమీద ఎందుకు నీ పర్తాపం" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "రేపు అమావాసయ్, రేపు రాముడితో యుదధ్ం చేసాత్ను" అని అంతఃపురానికి వచేచ్శాడు. 

 

మరునాడు రావణుడు విరూపాకుష్డు, మహోదరుడు, మహాపారుష్ డు మొదలైన రాకష్స వీరులతో యుదాధ్ నికి వచాచ్డు. 

 

ఆ యుదధ్ంలో విరూపాకుష్డిని, మహోదరుడిని సు వుడు చంపాడు, మహాపారుష్ డిని అంగదుడు చంపాడు. 

 

అపుప్డు రాముడు మండలాకారంగా తన ధనుసుస్ని పటుట్ కొని బాణాలు వేసుత్ ంటే, లోపలినుండి కోరికలు పుటిట్సుత్ నన్ జీవాతమ్ ఎలా కనపడదో, అలా బాణపు దెబబ్లు 

తగులుతునాన్యి, ఏనుగుల తొండాలు తెగిపోతునాన్యి, గు లు పాదములు తెగి పడిపోతునాన్యి, లకష్ల రాకష్స సైనయ్ం పడిపోతుంది కాని రాముడు మాతర్ం 

కనపడడం లేదు. ఆ సమయంలో రాముడు అగిన్ చకర్ం తిరిగినటుట్  తిరుగుతూ, మండలాకారంగా (వృతాత్కారంలో) ధనుసుస్ని పటుట్ కుని తిరుగుతూ కొనిన్ కోటల్  

రాకష్సులని కొటాట్ డు. 'తన ఇంటి గుటుట్ ని రాముడికి చెపిప్ ఇంతమంది రాకష్సుల మరణానికి కారణమెనవాడు ఆ విభీషణుడు' అనుకొని, రావణుడు శకి త్ అనే అసానిన్ 

విభీషణుడి మీదకి పర్యోగించబోతుండగా, ల ణుడు బాణములతో ఆయన చేతిని కొటాట్ డు. ఆగర్హించిన రావణుడు ఆ శకి త్ని ల ణుడి మీద పర్యోగించాడు, 

అపుప్డా శకి త్ ల ణుడి వకష్సథ్లం నుండి దూసుకుపోయింది. వెంటనే ఆయన మూరచ్పోయి కిందపడిపోయాడు. అపుప్డు హనుమంతుడు ల ణుడిని ఎతిత్ తీసుకెళిళ్ 

రాముడి దగగ్ర పెటాట్ డు. 

 



 
 

ఆకరికి మిగిలిన రావణాసురుడు సెనౖయ్ముతో వచిచ్ గొపప్ యుదధ్ము చేయుట 



 
 

రావణాసురుడి పరాకర్మమునకు పారిపోతునన్ వానరములకు రామ చందర్మూరిత్ అభయమునిచుచ్ట 



 

 

 
 

రావణాసురుడు పర్యోగించిన శకి త్ అసత్ర్ముతో మూరచ్నొందిన ల ణమూరిత్ని రకిష్ంచడాని  ఓషదీ పరవ్తమును తీసుకువసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 

 



 

 

 

 
 

రావణాసురుడు పర్యోగించిన శకి త్ అసత్ర్ముతో మూరచ్నొందిన ల ణమూరిత్ని రకిష్ంచడాని  ఓషదీ పరవ్తమును తీసుకువసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 

 

 

 



అపుప్డు రాముడనాన్డు "నా చేతిలోనుండి ధనుసుస్ జారిపోతోంది, మంతర్ములు జాఞ్ పకానికి రావడం లేదు. ఏ దేశానికి వెళిళ్నా భారయ్ దొరుకుతుంది, ఏ దేశానికి 

వెళిళ్నా బంధువులు దొరుకుతారు, కాని తోడపుటిట్నవాడు మాతర్ం జీవితంలో ఒకక్సారే వసాత్డు" అని బాధపడాడ్ డు. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "రామ! నువువ్ బెంగపెటుట్ కోకు, ల ణుడిని ఎలా బతికించుకోవాలో నాకు తెలుసు" అని మళిళ్ ఆకాశంలోకి ఎగిరి, హిమాలయ పరవ్తాలని 

చేరుకొని అకక్డునన్ ఓషధ పరవ్తానిన్ తీసుకొచాచ్డు. అపుప్డు సుషేణుడు ఆ ఓషదులని ల ణుడి ముకుక్లో పిండాడు, ఆ ఓషదుల వాసన తగలగానే ల ణుడు 

మళీళ్ పెకి లేచాడు. 

 

"ఇంక నేను యుదధ్ం చేసాత్ను ఈ రావణుడితో "అని రాముడు ముందుకి బయలుదేరాడు. ఆ సమయంలో ఆ యుదాధ్ నిన్ ఆకాశంలో నుండి చూసుత్ నన్ దేవతలు 

'దురామ్రుగ్ డు, దుషుట్ డు అయిన రావణుడు రథంలో ఉండి యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు, మహానుభావుడెన రాముడు భూమి మీద నుండి యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు' అని 

అనుకునాన్రు. అపుప్డు ఇం డు తన సారధి అయిన మాతలిని రాముడికి సహాయం చెయయ్మని చెపిప్ తన రథం ఇచిచ్ పంపించాడు. 

 

అపుప్డా మాతలి రాముడితో అనాన్డు "రామ! ఇం డు ఈ రథానిన్ పంపించాడు. దీనికి ఆకుపచచ్ని గు లు కటిట్  ఉంటాయి. పూరిత్గా కాలిచ్న బంగారంతో ఈ రథం 

నిరిమ్ంపబడినది. ఇందులో అకష్యబాణ తూణీరాలు, ఇం డు పటుట్ కునే గొపప్ ధనుసుస్ ఉనాన్యి. మీరు ఈ రథానిన్ ఎకక్ండి, నేను మీకు సారధయ్ం చేసాత్ను.  

మహావిషుణ్ వుని గరుడుడు వహించినటుట్  నేను మీకు సారధయ్ం చేసాత్ను. మీకు ఇవవ్మని చెపిప్ ఇం డు ఈ శకి త్ అనే ఆయుధానిన్ ఇచాచ్డు, మీరు దీనిన్ 

సీవ్కరించండి" అనాన్డు. 

 

రాముడు ఆ రథానికి నమసక్రించి దానిలోకి ఎకాక్డు. అపుప్డు రాముడికి రావణుడికి చండపర్చండమెన యుదధ్ం జరిగినది. రాముడి బాణాల వేగానిన్ తటుట్ కోలేక 

ఆ రావణుడు వెనకిక్ వెళాళ్డు. వాళిళ్దద్రికీ యుదధ్ం జరుగుతుండగా ఆకాశం అంతా చీకటిగా అయిపోయింది. పగటి వేళలో వాళిళ్దద్రి బాణ పరంపర ఆకాశానిన్ 

కపేప్సింది. అపుప్డు రాముడనాన్డు "ఇంక మీరెవవ్రు యుదధ్ం చెయయ్కండి, అలా నిలబడి చూడండి. రావణుడో రాముడో తేలిపోవాలి" అనాన్డు. 



 

 
 

రావణుడితో యుదధ్ము కొరకు ఇం ని ఆదేశముతో మాతలి ఆకుపచచ్ని గురర్ములు కటిట్న రథమును రామచందర్మూరిత్ కొరకు తెచుచ్ట 

 



అటుపకక్ రాకష్సులు, ఇటుపకక్ వానరాలు నిలబడిపోయి రామ-రావణ యుదాధ్ నిన్ చూసుత్ నాన్యి. రావణుడు 20 చేతులతో ఆయుధాలని రాముడి మీదకి 

పర్యోగిసుత్ నాన్డు. ఆ సమయంలో రావణుడు శకి త్ అనే అసాత్ నిన్ రాముడి మీదకి విడిచిపెటాట్ డు. అపుప్డు రాముడనుకునాన్డు 'ఈ రథం ఎకాక్క, ల ణుడు బతికాక, 

నాకు విపరీతమెన ఆనందం కలుగుతోంది. అనిన్ అసత్ర్-ససాలు నాకు జాఞ్ పకానికి వసుత్ నాన్యి. ఉతాస్హం పొటమరిసోత్ ంది' అనుకొని, ఇం డు ఇచిచ్న శకి త్ని 

పర్యోగించాడు. ఇదద్రి యొకక్ శకుత్లు ఆకాశంలో కొటుట్ కొని నిరీవ్రయ్ం అయియ్ కిందపడిపోయాయి. ఆ తరువాత రాముడు వేసిన బాణాలని రావణుడు 

తటుట్ కోలేకపోయాడు, ఆయన చేతిలోని ధనుసుస్ విరిగిపోయింది. అటువంటి సమయంలో రావణుడి సారధి ఆయన రథానిన్ యుదధ్భూమి నుండి దూరంగా 

తీసుకెళిళ్పోయాడు. 

 

అపుప్డు రావణుడు ఆ సారధితో "ఛి నీచుడ! నా జీవితంలో లేదు ఇటువంటి అపర్తిషట్ . యుదధ్భూమిలో ఉండగా నా తలలు తెగిపోయినా పరవాలేదు, కాని నువువ్ 

రథానిన్ చాటుకి తీసుకొని వచిచ్ దాచావు. నువువ్ శ వుల దగగ్ర లంచం తీసుకునాన్వు కనుకనే ఇలాంటి పని చేశావు, నిజం చెపుప్?" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా సారధి "మీ దగగ్ర ఇంత కాలం పని చేశాను. ఇపుప్డు ఒకరి దగగ్ర లంచం తీసుకొని మిమమ్లిన్ అవమానించవలసిన అగతయ్ం నాకు లేదు. నేను శాసత్ర్ం 

తెలియనివాడిని కాదు, మరాయ్ద తెలియనివాడిని కాదు, రధికుడు రథంలో ఉండగా ఎలా నడపాలో తెలియని భర్షుట్ డిని కాదు. నేను ఎంతో కాలంగా మీ ఉపుప్ 

తినాన్ను, మీయందు కృతజుఞ్డనె ౖఉనాన్ను. దవ్ంద యుదధ్ం జరుగుతునన్పుప్డు సమయోచితంగా అవసరానిన్ బటిట్  రథానిన్ దగగ్రికి తీసుకెళాళ్లి, దూరంగా కూడా 

తీసుకెళాళ్లి, గు లు అలసిపోతునాన్యేమో చూసుకోవాలి, వెనుకన ఉనన్ రథియొకక్ పరిసిథ్తిని గమనించుకోవాలి. రాముడి బాణపు వేడి చేత గు లు 

శోషించిపోయాయి, తిరిగి ఆయుధానిన్ పర్యోగించలేని నీరస సిథ్తిని మీరు పొందుతునాన్రు. అపుప్డు రథికుడిని రకిష్ంచుకోవలసిన బాధయ్త సారధికి ఉంది, 

అందుకని నేను రథానిన్ వెనకిక్ తెచాచ్ను. అంతేకాని ఒకరి దగగ్ర లంచం తీసుకొని మిమమ్లిన్ తేవలసిన అవసరం నాకు లేదు, మీ సేవలో ధనుయ్డను అవవ్డానికి 

నీతికి కటట్బడిన సారధిని నేను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రావణుడు "నేను నినున్ ఎనిన్ మాటలు అనన్నురా సారధి. నువువ్ ఉతత్మ సేవకుడివి" అని చెపిప్, తన చేతికునన్ సవ్రణ్ కంకణానిన్ తీసి సారధికి ఇచాచ్డు. 



 

 

 
 

రామునితో యుదధ్ములో విపరీతముగా అలసిన రావణుడిని  

రథ సారథి యుదధ్రంగము నుండి దూరముగా తీసుకుపోగా, రావణాసురుడు మండి పడుట 

 



ఈ సమయంలోనే లంకా పటట్ణంలో ఉనన్ పర్జలు ఒకరితో ఒకరు "ఆ శూరప్ణఖ జుటుట్  తెలల్బడిపోయి వృదుధ్ రాలు అయిపోయింది, ఒళుళ్ ముడతలు పడిపోయింది, 

భయంకరమెన, వికృతమెన సవ్రూపంతో ఉంటుంది, జారిపోయిన కడుపు ఉనన్ది, కఠినమెన మాట కలిగినటువంటిది. అటువంటి శూరప్ణఖ మనమ్దుడితో 

సమానమెన ఆకృతి కలిగినవాడిని, అంత మధురముగా మాటాల్ డగలిగినవాడిని, అటువంటి సౌందరయ్ రాశిని, చకక్టి నడువడి కలిగినవాడిని, సరవ్కాలములయందు 

ధరమ్మును అనుషిట్ంచేవాడు అయిన రాముడిని ఏ ముఖం పెటుట్ కొని కామించింది? రాముడిని పొందాలనన్ కోరిక ఎలా కలిగింది? ఆ రాముడు వెముఖాయ్నిన్ 

పర్దరిశ్సేత్, కడుపులో కకష్ పెంచుకుని సీతాపహరణానికి దారితీసేటటుట్ గా రావణుడి మనసుస్ వయ్గర్త పొందేటటుట్ గా ఎలా మాటల్డగలిగింది? రావణుడు ఎంత 

మూరుఖ్ డు, రాముడు అరణయ్ంలో 14,000 మంది రాకష్సులని, ఖర-దూషణులని సంహరించాడు. అలాంటివాడితో సంధి చేసుకుందాము అనన్ ఆలోచన లేకుండా 

శూరప్ణఖ మాటలు విని సీతని అపహరించడానికి వెళాళ్డు. 

 

పోని అపప్టికి రాముడు అంత పరాకర్మము ఉనన్వాడని రావణుడు తెలుసుకోలేకపోయాడు అని అనుకుందాము. కాని రాజయ్భర్షుట్ డె అనన్గారి చేత తరమబడి, 

ఋషయ్మూక పరవ్త శిఖరముల మీద కూరుచ్నన్ సు వుడిని రకిష్ంచడం కోసమని ఆయనతో సేన్హానిన్ చేసుకొని, వాలిని ఒకక్ బాణంతో సంహరించి, చేసుకునన్ 

సేన్హానికి, ఒపప్ందానికి నిలబడి సు వుడిని రాజయ్మునందు పర్తిషిట్ంచినపుప్డెనా రావణుడి కళుళ్తెరుచుకోలేదా.     

 

పోని అపుప్డు కూడా తెలుసుకోలేకపోయాడు అని అనుకుందాము. కాని విభీషణుడు ధరమ్బదధ్మెన మాట చెపాప్డు 'అనన్యాయ్, నువువ్ రాముడిని నిగర్హించలేవు, 

లంక అంతా నాశనమయిపోతుంది. నువువ్ చేసినది పాపపు నడువడితో కూడిన పని. నా మాట విని సీతమమ్ని తీసుకెళిళ్ రాముడికి ఇచెయియ్' అని చెపాప్డు. 

విభీషణుడి మాటలు కాని రావణుడు విని ఉంటే ఇవావ్ళ లంకా పటట్ణానికి ఇంతటి చేటుకాలం దాపురించేది కాదు. తోడపుటిట్నవాడెన కుంభకరుణ్ డు రాముడి చేతిలో 

చనిపోయాడు, తన కుమారులైన నరాంతకుడు, అతికాయుడు మొదలైన వారందరూ మరణించారు, మహోదర, మహాపారుష్ లు మొదలైనవారు మరణించారు, ఆఖరికి 

ఇందర్జిత్ కూడా ల ణుడి చేతిలో మరణించాడు. ఇంతమంది చనిపోయాక కూడా వచిచ్నవాడు సామానయ్ నరుడు కాదనన్ ఆలోచన రావణుడికి రావటేల్దే?  

 



ఒకానొకసారి దేవతలందరూ కూడా రావణుడు చేసుత్ నన్ ఆగడములను భరించలేక అందరూ కలిసి బర్హమ్గారి దగగ్రికి వెళిళ్ 'అయాయ్! రావణుడు చేసుత్ నన్ ఆగడాలు 

మేము భరించలేకపోతునాన్ము, నరవానరముల చేతిలో తపప్ వాడికి ఎవరి చేతిలో చావు లేదు. ఇవావ్ళ వాడి ముందుకెళిళ్ నిలబడగలిగే ధెరయ్ం ఎవరికీ లేదు. 

సముదర్ం కూడా కెరటాలతో వాడి ముందు నిలబడడానికి భయపడుతుంది, సూరుయ్డు గటిట్గా పర్కాశించడం లేదు, అలా దికాప్లకులని కూడా శాసించగలిగే సిథ్తిలో 

ఉనాన్డు. వాడి చేతిలో లోకములనీన్ పీడింపబడుతునాన్యి, మేము ఎలా జీవించాలి' అని అడిగారు. అపుప్డు బర్హమ్గారు 'నేను ఇవావ్లిట్ నుండి ఒక కటుట్ బాటు 

చేసుత్ నాన్ను. ఈ రాకష్సులు మూడు లోకములలోనూ తిరుగుతూ ఉంటారు, ఒక చోట ఉండరు, దానివలన మీకు కొంత ఉపశాంతి కలుగుతుంది' అని అనాన్రు. 

  
దానివలన ఆ దేవతలు పూరిత్ ఉపశాంతిని పొందకపోవడం చేత శివుడి కోసం తపసుస్ చేశారు. పురములను తన కంటి మంట చేత నశింపచేసినవాడెన 

పరమశివుడు ఆ దేవతలయందు తి చెంది, వాళళ్ ముందు పర్తయ్కష్మయియ్ 'ఇంత తపసుస్ కలిగిన రావణుడు మరణించడానికి కావలసిన విధంగా, సీత అనన్ 

పేరుతో అమమ్వారు ఉదయించబోతోంది' అని ఆరోజున శివుడు దేవతలకి వరం ఇచాచ్డు. అందుచేత రావణుడు అపహరించి తీసుకొని వచిచ్న ఆ మెథిలి సాకాష్తుత్ గా 

రావణుడి ణములను తీసుకోడానికి, ఈ లంకా పటట్ణానిన్ సరవ్నాశనం చేయుటకు, రాకష్సులందరినీ పరిమారచ్డానికి కాళ రా లా వచిచ్ంది. ఈ విషయానిన్ 

రావణుడు తెలుసుకోలేక రాముడి మీదకి యుదాధ్ నికి వెళుతునాన్డు" అని ఆ లంకా పటట్ణంలోని పర్జలు చెపుప్కుంటునాన్రు. 

 

ఇటుపకక్న రాముడు అలసిపోయినవాడె 'ఈ రావణుడిని అసలు ఎలా సంహరించడం' అని ఆలోచిసుత్ ండగా, ఆ సమయంలో దేవతలు, గంధరువ్లు, యకుష్లు, 

కినెన్రులు, ఋషులు మొదలైనవారందరూ ఆకాశంలో నిలబడాడ్ రు. అందరితోపాటుగా వారిలోకి గబగబా అగసత్య్ మహరిష్ వచిచ్ "రామ! రామ! ఇపుప్డు నేను నీకు 

ఆదితయ్ హృదయం ఉపదేశం చేసుత్ నాన్ను, దీనిని నువువ్ సీవ్కరించు. ఇది కాని నువువ్ పొందావ, ఇక నీకు ఏ విధమెన అలసట ఉండదు. ఈ పరమమంగళమెన 

ఆదితయ్ హృదయానిన్ నీకు భయం కలిగినపుప్డు కాని, అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు కాని చదువుకో, నీకు రకష్ చేసుత్ ంది" అని చెపిప్ ఆదితయ్ హృదయానిన్ ఉపదేశించాడు 

 

 

 

 



 

 
 

యుదధ్ములో అలసిన రామచం డికి అగసత్య్ మహరిష్ ఆదితయ్ హృదయమును ఉపదేశించుట 

 



తతౌ యుదధ్ పరి ంతం సమరే చింతయా సిథ్తం 

రావణం చాగర్తో దృషాట్  యుదాధ్ య సముపసిథ్తం 

 

దెవతెశౖచ్ సమాగమయ్ దర్షుట్ మభాయ్గతో రణం 

ఉపగమాయ్బర్వీ మం అగసోత్ య్ భగవానృషిః 

 

అగసత్య్ ఉవాచ: 

 

రామరామహాబాహో శృణు గుహయ్ం సనాతనం 

యేన సరావ్నరీన్ వతస్ సమరే విజయషయ్సి 

 

ఆదితయ్హృదయం పుణయ్ం సరవ్శ వినాశనం 

జయావహం జపేనిన్తయ్ం అకష్యం పరమం శివం 

 

సరవ్మంగళమాంగళయ్ం సరవ్పాపపర్ణాశనం 

చింతాశోకపర్శమనం ఆయురవ్రధ్న ముతత్మం 

 

రశిమ్మంతం సముదయ్ంతం దేవాసుర నమస తం 

పూజయసవ్వివసవ్ంతం భాసక్రం భువనేశవ్రం 



సరవ్ దేవాతమ్కో హేయ్శ తేజసీవ్ రశిమ్భావనః 

ఏశ దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభసిత్భిః 

 

ఏశ బర్హామ్ చ విషుణ్ శచ్ శివః సక్ందః పర్జాపతిః 

మహేం  ధనదః కాలో యమసోస్మో హయ్పాంపతిః 

 

పితరో వసవః సాధాయ్ః అశివ్నౌ మరుతో మనుః 

వాయుః వహిన్ః పర్జా ణా ఋతు కరాత్ పర్భాకరః 

 

ఆదితయ్ః సవితా సూరయ్ః ఖగః పూషా గభసిత్మాన్ 

సువరణ్సదృశో భానుః హిరణయ్రేతా దివాకరః 

 

హరిదశవ్సస్హ రిచ్ః సపత్సపిత్రమ్రీచిమాన్ 

తిమిరోనమ్థనః శంభుసత్ షాట్  మారత్ండక అంషుమాన్ 

 

హిరణయ్గరభ్హ్ శిశిరస త్పనో భాసక్రో రవిః 

అగిన్గరోభ్అదితేః పుతర్ః శంఖః శిశిరనాశనహ్ 

 

 



వోయ్మనాథ సత్మోభెదీ ఋగ్ యజుసాస్మ పారగః 

ఘన వృషిట్ రపాం మి  వింధయ్ వీథీ పల్వంగమః 

 

ఆతపీ మండలీ మృతుయ్ః పింగళః సరవ్తాపనః 

కవిరివ్శోవ్ మహాతేజా రక త్ః సరవ్ భవోధభ్వః 

 

నకష్తర్ గర్హతారాణాం అధిపో విశవ్ భావనః 

తెజసామపి తేజసీవ్ దావ్దశాతమ్నన్మోసుత్ తే 

 

నమః పూరావ్య గిరయే పశిచ్మాయాదర్యె నమః 

జోయ్తిరగ్ణాణాం పతయే దినధిపతయే నమః 

 

జయాయ జయభ య హరయ్శావ్య నమో నమః 

నమో నమసస్హ ంశో ఆదితాయ్య నమో నమః 

 

నమ ఉ య వీరాయ సారంగాయ నమో నమః 

నమః పదమ్ పర్బోధాయ పర్చండాయ నమో నమః 

 

 



బర్హేమ్శానాచుయ్తేశాయ సూరాయ్యాదితయ్వరచ్సే 

భాసవ్తే సరవ్భకాష్య రౌ య వపుషె నమః 

 

తమొఘాన్య హిమఘాన్య శ ఘాన్య అమితాతమ్నె 

కృతఘన్ఘాన్య దేవాయ జోయ్తిషాం పతయే నమః 

 

తపత్ చామీక రాభాయ హరయే విషవ్కరమ్ణే 

నమసత్మోభినిఘాన్య రుచయే లొకసాకిష్ణే 

 

నాశయతేయ్ష వె భూతం తదెవ సృజతి పర్భుః 

పాయతేయ్ష తపతేయ్ష వరష్తేయ్ష గభసిత్భిః 

 

ఏష సుపేత్షు జాగరి త్ భూతేషు పరినిషిఠ్ తః 

ఏష చైవాగిన్హోతర్ంచ ఫలం చైవాగిన్హో ణాం 

 

వేదాశచ్ కర్తవశెచ్వ కర్తూనాం ఫలమేవ చ 

యాని కృతాయ్ని లోకేషు సరేవ్షు పరమ పర్భుః 

 

 



ఏనమాపతుస్ కృత్ షు కాంతారేషు భయేషు చ 

కీర త్యన్ పురుషః కశిచ్న్ నావసీదతి రాఘవః 

 

పూజయసై నమేకా  దేవదేవం జగతప్తిం 

ఏతత్ గుణితం జపాత్  యుదేధ్షు విజయిషయ్సి 

 

అసిమ్న్ కష్ణే మహాబాహో రావణం తవ్ం వధిషయ్సి 

ఏవముకాత్  తదాగసోత్ య్ జగామ చ యథాగతం 

 

ఏతత్ శృతావ్ మహాతెజా నషట్శొకొభవతత్దా 

ధారయామాస సు తొ రాఘవహ్ పర్యతాతమ్వాన్ 

  

ఆదితయ్ం  జపాత్  తు పరం హరష్మవాపత్వాన్ 

రాచమయ్ శుచిరూభ్తావ్ ధనురాదాయ వీరయ్వాన్ 

  

రావణం  షాట్ తామ్ యుదాధ్ య సముపాగమత్ 

సరవ్ యతేన్న మహతా వధె తసయ్ ధృతోభవత్ 

  

 



అథ రవి రవదనిన్రీ  రామం 

ముదితమనాః పరమం పర్హృషయ్మానః 

నిశిచరపతి సంకష్యం విదితావ్ 

సురగణమధయ్గతో వచసత్ రేతి 

  
    1 నుండి 2 శోల్కాలు అగసుత్ య్డు రాముడికి వదద్  కు వచుచ్ట 

    3 నుండి 5 శోల్కాలు: ఆదితయ్ హృదయ పారాయణ వెశిషట్త చెపప్బడింది. 

    6 నుండి 15 శోల్కాలు: సూరుయ్డంటే బయటకు వయ్క త్ మవుతునన్ లోపలి ఆతమ్ సవ్రూపమని, బాహయ్రూపము అంత సవ్రూపము ఒకక్టే. 

    16 నుండి 20 శోల్కాలు: మంతర్ జపం 

    21 నుండి 24 శోల్కాలు: సూరుయ్డు గురించి శోల్ క మం లు 

    25 నుండి 30 శోల్కాలు: పారాయణ వలన కలిగే ఫలం, పారాయణ చేయ వలసిన విధానం, సూరయ్భగవనుడు  రాముడు విజయానిన్ పొందేటటుల్  

అశీరవ్దించడం  

 

అగసుత్ య్డు అనాన్డు "ఈ ఆదితయ్ హృదయానిన్ చదువు, నువువ్ నీ సరవ్ శ వులని జయిసాత్వు, నీ శ వులని దునుమాడేసాత్వు, నీ కోరికలనీన్ సిదిధ్సాత్యి. రావణుడు 

నీ చేతిలో నిహతుడు అవుతాడు" అనాన్డు. 

 

రాముడు ఆ ఆదితయ్ హృదయానిన్ మూడు సారుల్  చదివాక అగసుత్ య్డు వెళిళ్పోయాడు. 

 

ఆ తరువాత రావణుడు నలల్టి గు లు కటిట్  ఉనన్ తన రథం మీద యుదద్  భూమికి తీవర్మెన వేగంతో వచాచ్డు. 

 



అపుప్డు రాముడు "మాతలి! పర్తిదవ్ంది వసుత్ నాన్డు. చాలా జాగర్తత్గా ఉండు, ఎంత మాతర్ం పొరబడకు. రథానిన్ కుడి చేతి వెపుకి తీసుకువెళుళ్. నేను నీకు చెపాప్ను 

అని మరోలా అనుకోకు, నువువ్ ఇం డికి సారధయ్ం చేసుత్ నన్వాడివి, నీకు అనీన్ తెలుసు. కాని నీ మనసుస్నందు ధెరయ్ం ఉండడం కోసమని ఈ మాట చెపాప్ను. 

వేరొకలా భావించకు" అనాన్డు. 

 

ఆ యుదధ్ భూమిలో ఒకరికి ఎదురుగా ఒకరి రథాలని నిలబెటాట్ రు. ఆకాశంలో దేవతలు, యకుష్లు, గంధరువ్లు, కినెన్రులు, కింపురుషులు, ఋషులు, మహరుష్ లు, 

బర్హమ్రుష్ లు అందరూ నిలబడి "రాముడు ఈ యుదధ్ంలో గెలవాలి, రావణ సంహారం చెయాయ్లి" అని సవ్సిత్ వాచకం చేసుత్ నాన్రు. 

 

రావణుడు యుదధ్ భూమిలోకి వచిచ్ నిలబడుతునన్ సమయంలో ఆకాశం నుండి రక త్ వరష్ం కురిసింది, అదే సమయంలో మండలాకారంలో గాలులు తిరిగాయి, 

ఆకాశంలో గర్దద్లు తిరుగుతూ వచిచ్ ఆయన ధవ్జం మీద వాలాయి, నిషాక్రణంగా అకక్డునన్ భూమి కదిలింది, ఆకాశంలో మేఘాలు లేకుండానే రాకష్స సెనౖయ్ం వెపు 

పిడుగులు పడాడ్ యి, ఆకాశం నుండి ఒక తోకచుకక్ రావణుడి రథం మీద పడింది, రాకష్సులు తమ ఆయుధములను పర్యోగిదాద్ మని చేతులు పెకి ఎతుత్ తుంటే 

ఎవరో వచిచ్ పటుట్ కునన్టుట్  చేతులు ఆగిపోయాయి, లంకా పటట్ణం అంతా కాలిపోతునన్టుట్  ఎరర్టి కాంతిని పొందింది, ఇళళ్లోల్  ఉనన్ గోరువంకల మీద రాబందులు 

వచిచ్ దాడి చేశాయి, సూరయ్మండలం నుండి ఎరర్టి, తెలల్టి, పసుపు, ఆకుపచచ్ రంగులతో కూడిన కిరణాలు రావణుడి మీద పడాడ్ యి, నిషాక్రణంగా గు లు 

ఏడిచాయి, నకక్లు పెదద్  పెదద్  కూతలు కూశాయి, రమెన మృగాలు రావణుడి ముఖానిన్ చూసూత్  పెదద్గా అరిచాయి.  

 

రామ-రావణ యుదధ్ం రంభం అవవ్గానే అపప్టిదాకా కొటుట్ కునన్ వానరులు, రాకష్సులు ఒకరి పకక్న ఒకరు నిలబడి అలా చూసుత్ ండిపోయారు. రాముడు, 

రావణుడు పర్యోగించిన బాణాలకి ఆకాశం అంతా చీకటి అయిపోయి, ఆకాశంలో గుదుద్ కుంటునన్ బాణముల మెరుపులే కనపడుతునాన్యి. అపుప్డు రావణుడు 

కొనిన్ బాణములని రాముడి రథం యొకక్ ధవ్జం మీదకి పర్యోగించాడు. ఆ రథం యొకక్ శకి త్ చేత రావణుడు వేసిన బాణములు నిరీవ్రయ్ం అయిపోయాయి. 

తరువాత రాముడు వేసిన బాణములకి రావణుడి ధవ్జం విరిగిపోయి నేలమీద పడిపోయింది.  



 
 

రామ - రావణుల ఘోరయుదధ్ము 



ఆ తరువాత రావణుడు బాణములతో రాముడి రథానిన్ లాగుతునన్ గు లని కొటాట్ డు. కాని ఆ గు లు రావణుడి బాణాలు తగిలినా కనీసం కదలను కూడా 

కదలలేదు. రావణుడు వేసుత్ నన్ మాయతో కూడిన బాణముల నుండి కొనిన్ వేల రోకళుళ్, పరవ్తములు, వృకాష్లు, రోళుళ్, చితర్ విచితర్మెనవనీన్ పుటిట్  రాముడి రథం 

మీద పడిపోతునాన్యి. రావణుడి అనిన్ బాణములకు సమాధానంగా రాముడు బాణ పర్యోగం చేసి రావణుడి సారధిని, గు లని, ధవ్జానిన్ కొటాట్ డు. 

 

వాళిళ్దద్రూ చేసుత్ నన్ యుదాధ్ నికి సము లనీన్ కోష్భించాయి, నదులు గటుల్  దాటి పర్వహించాయి, భూమి అంతా కదిలిపోయింది, సూరయ్మండలం అంతా ధూమముతో 

ఆవహించబడి ఉంది, బర్హామ్ండములో ఉనన్ సరవ్ భూతములు కలత చెందాయి.  

గగనం గగనాకారం సాగరం సాగరోపమం 

రామ రావణయోరుయ్దధ్ం రామరావణయోరివ 

ఆ భయంకరమెన యుదాధ్ నిన్ వరిణ్సూత్  వాలీమ్కి మహరిష్ "ఆకాశానికి ఆకాశమే పోలిక, సము నికి సముదర్మే పోలిక, రామ-రావణ యుదాధ్ నికి రామ-రావణ యుదధ్మే 

పోలిక" అనాన్రు.  

 

అపుప్డు రాముడు విషంతో కూడిన సరప్ం వంటి బాణమును తీసి, వింటినారికి సధించి, రావణుడి కంఠానికి గురిచూసి విడిచిపెటాట్ డు. ఆ బాణం తగలగానే 

రావణుడి ఒక శిరసుస్ తెగిపోయి భూమి మీద పడిపోయింది. ఆ శిరసుస్ అలా పడిపోగానే మళీళ్ ఒక కొతత్ శిరసుస్ మొలకెతిత్ంది. మళీళ్ బాణం పెటిట్  ఇంకొక శిరసుస్ని 

రాముడు కొటాట్ డు, అది కూడా మొదటిదానిలాగానే కిందపడిపోయింది, కాని మళీళ్ కొతత్ శిరసుస్ పుటిట్ంది. అలా రాముడు మొతత్ం 100 సారుల్  రావణుడి సిరసుస్లని 

కొటాట్ డు.    

 

అపుప్డు రాముడు అనుకునాన్డు 'ఈ బాణంతో మారీచుడిని, ఖరుడిని, దూషణుడిని, వాలిని సంహరించాను. ఈ బాణానికి ఎదురులేదు, ఈ బాణంతో ఇపప్టికి 

నూరు తలకాయలు భూమి మీద పడేశాను. కాని ఈ బాణం రావణుడి చంపలేకపోతుంది' అని అనుకునాన్డు. 

 



వాళిళ్దద్రి మధయ్ ఆ యుదధ్ం 7 రా లు, 7 పగళుళ్, ఒకక్ కష్ణం కూడా విరామం లేకుండా జరిగినది. ఆకాశం అంతా దేవతలు, ఋషులు మొదలైన వాళళ్తో 

నిండిపోయింది. 

 

అపుప్డు మాతలి "రామ! 7 రా లు 7 పగళళ్ నుండి యుదధ్ం చేసుత్ నాన్వు. దేవతలందరూ రావణుడి శిరసుస్ పడిపోయే ముహూరాత్నిన్ నిరణ్యించిన సమయం 

ఆసనన్మయిపోయింది. అగసత్య్డు ఇచిచ్న దివయ్మెన అసత్ర్ం నీయొకక్ బాణతుణీరంలో ఉంది, దానిని బయటకి తీసి అభిమం ంచి విడిచిపెటుట్ " అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు ఆ అసానిన్ బయటకి తీసుత్ ంటే, అది పుటట్లోనుండి బయటకి వసుత్ నన్ బర్హామ్ండమెన సరప్ంలా ఉంది. లోకాలని రకిష్ంచమని ఆ అసానిన్ 

బర్హమ్గారు దేవేం డికి ఇచాచ్రు. ఆ అసానిన్ అభిమం ంచి విడిచిపెటట్గానే అది వాయు వేగంతో వెళిళ్పోతుంది, దానికునన్ బంగారు ములుకులో అగిన్, సూరుయ్డు 

ఉంటారు, దాని శరీరం బర్హమ్మయం అయియ్ ఉంటుంది, సురుయ్డివంటి తేజసుస్తో ఉంటుంది, ధూమంతో నిండిపోయిన కాలాగిన్లా ఉంటుంది. ఆ బాణం 

ఇంతకముందు ఎనోన్ పరవ్తాలని చీలుచ్కుంటూ, దావ్రాలని బదద్లుకొడుతూ, పరిఘలని విరుచుకుంటూ, ఎందరో రాకష్సుల గుండెలిన్ బేధించుకుంటూ వెళిళ్ంది. దాని 

ఒంటి మీద కొంచెం రక త్ం, కొవువ్ ఉంటాయి. ఆ బాణం ఇంతకముందు ఎకక్డెకక్డ పర్యోగింపబడిందో అకక్డ వెంటనే డేగలు, గర్దద్లు, రాబందులు, నకక్లు, 

రమృగాల గుంపులుగా వచిచ్ చనిపోయిన శ వుల మాంసానిన్ తినేవి. 

 

రాముడు ఆ బాణానిన్ చేతితో పటుట్ కుని దానిమీద వేద క త్ంగా బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచాడు. ఆయనలా బర్హామ్సానిన్ అభిమం ంచేసరికి భూమి అంతా 

కంపించింది. అపుప్డాయన ఆ బాణానిన్ వింటినారికి తగిలించి, చెవి వరకూ లాగి, పరమాతమ్ని సోత్తర్ం చేసూత్ , శ వు నిగర్హింపబడాలని కోరుకుంటూ విడిచిపెటాట్ డు. 

ఆ బాణం ఒకక్ కష్ణంలో భయంకరమెన ధవ్నిని చేసూత్ , లోకాలనిన్టినీ కోష్భింప చేసూత్ , ఇంతకాలం ఏ రావణుడు లోకములనిన్టినీ పీడించాడో, ఆ రావణుడి గుండెలిన్ 

బదద్లు చేసూత్  ఆయన వకష్సథ్లం నుండి దూసుకు వెళిళ్ంది. 

 

రావణుడి చేతిలో ఉనన్ ధనుసుస్, ఆయుధములు కింద పడిపోయాయి, ణాలు విడిచిపెటేట్సి ఆ శరీరముతో కింద పడిపోయాడు. 



 

 
 

కడకు అగసత్య్ మహరిష్చే ఇవవ్బడిన బాణతునీరములోని సూరుయ్డు, అగిన్ బంగారు ములుకుగా కలిగిన బర్హామ్సత్ర్మును రామయయ్ విడిచి పెటట్గా 

రావణాసురుడు మరణించుట 



రావణాసురుడు మరణించాడు. 

 

రావణుడు మరణించగానే ఆకాశంలో దేవదుందుభిలు గాయి. వెంటనే సు వుడు, ల ణుడు, అంగదుడు, ఋషభుడు, వేగదరిశ్, నీలుడు, సుషేణుడు, 

గందమాధనుడు, మెందుడు, జాంబవంతుడు, కొనిన్ కోటల్  వానరములు అందరూ పరమానందంతో రాముడి దగగ్రికి పరిగెతుత్ కుంటూ వచాచ్రు. అందరూ రాముడి 

పాదాల మీద పడిపోయి, ఆనందంతో పూజలు చేసి, "రామ రామ" అంటూ ఆయన ఒళుళ్ ముటుట్ కుని పరవశించిపోయారు. హనుమంతుడు ఆనందంతో నాటయ్ం 

చేశాడు. 

 

రావణుడు రథం మీద నుండి కింద పడిపోయేసరికి అకక్డునన్ రాకష్సులు పరుగులు తీశారు. వానరాలనీన్ కనపడడ్  రాకష్సుడిని వెంట తరిమి సంహరించారు. 

 

ఆకాశంలో దేవతలందరూ పొంగిపోయి రాముడిని పొగిడారు.  

 

రావణుడు ఆ రణభూమిలో నిహతుడె పడిపోగానే విభీషణుడు ఏడుసూత్  ఆయన దగగ్రికి పరిగెతాత్డు. అపుప్డాయన అనాన్డు "అనన్యాయ్! ఆనాడే నేను నీకు చెపాప్ను 

'యుదాధ్ నికి వెళళ్వదుద్ , తపుప్ చేసింది నువువ్, నీ తపుప్ నువువ్ దిదుద్ కో' అనాన్ను. కాని నువువ్ నా మాట వినలేదు. ఆ వినకపోవడం వలన ఈనాడు ఎలా పడిపోయి 

ఉనాన్వో చూశావ. ఆ రోజున దరప్ంతో పర్హసుత్ డు, ఇందర్జిత్, కుంభకరుణ్ డు, అతిరధుడు, అతికాయుడు, నరాంతకుడు నా మాట వినలేదు. మా అనన్యయ్ జీవించి 

ఉనన్ంతకాలం ఎందరికో దానాలు చేశాడు, గొపప్ అగిన్హో లు నిరవ్హించాడు, మితర్ధరామ్నిన్ నెరపి సేన్హితులకి కానుకలు ఇచాచ్డు, భూరి దానాలు చేశాడు, 

శ వుల గుండెలోల్  నిదర్పోయాడు. ఇనిన్ చేసినవాడు ఇవావ్ళ కేవలం కిందపడిపోయి, ఎందుకూ పనికిరానివాడిగా చేతులు భూమికి ఆనిచ్, నోరు తెరిచి ఉండిపోయాడు. 

శాంతి పొందిన అగిన్హోతర్ంలా ఉనాన్వానన్యయ్" అని ఏడిచాడు. 

 



అపుప్డు రాముడు "విభీషణ! నీకొక మాట చెబుతాను. నీ అనన్యయ్ యుదధ్ం చేయుటకు బెంగపెటుట్ కోలేదు, భయపడలేదు, ఉతాస్హంతో యుదధ్ం చేసి పడిపోయాడు. 

ఒక వీరుడు ఎలా పడిపోవాలని కోరుకుంటాడో మీ అనన్యయ్ కూడా అలానే పడిపోయాడు" అనాన్డు. 

 

అపప్డు అంతఃపురం నుండి కొనిన్ వేల అంతఃపుర కాంతలు పరిగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ "రావణ! నువువ్ వెళిళ్పోయావు, నీతో పాటు మా అయిదోతనము వెళిళ్పోయింది, 

భోగము వెళిళ్పోయింది. ఇంత గొపప్వాడివి ఒక మనుషుయ్డి చేతిలో మరణించావు" అనాన్రు. 

  
ఆ సమయంలోనే అకక్డికి మేలి ముసుగు తీసేసి పరిగెతుత్ కుంటూ రావణుడి పటట్మహిషి అయిన మండోదరి వచిచ్, రావణుడిని కౌగలించుకొని "ఇవావ్ళ నేను మేలి 

ముసుగు లేకుండా పరిగెతుత్ కొచాచ్నని కోపం తెచుచ్కోకు. నువువ్ దేవతలందరినీ ఓడించావు, ఎందరినో తరిమికొటాట్ వు, దురేభ్దయ్మెన కాంచన లంకని నిరిమ్ంచావు, 10 

తలలతో 20 చేతులతో పర్కాశించావు, గొపప్ తపసుస్ చేసి చివరికి ఒక మనుషుయ్డి చేతిలో మరణించావు. ఆ రోజు హనుమంతుడు ఈ సము నిన్ దాటి 'నీ పది 

తలకాయలు ఇపుప్డే గిలేల్సాత్ను, కాని రాముడు నినున్ చంపుతానని పర్తిజఞ్ చేశాడు కనుక వదిలేసుత్ నాన్ను' అని, లంకని కాలిచ్ వెళిళ్పోయాడు. ఒకక్డే అలా వచిచ్ 

లంకని నాశనం చేసి వెళిళ్పోతే నీ మనసుస్లో శంక కలగలేదు. నీ జీవితానికి పర్మాదం వసుత్ ందని నువువ్ ఆలోచించలేదు. కోతులంటే చపల బుదిధ్కి పెటిట్ంది పేరు, 

అలాంటి కొనిన్ కోటల్  కోతులిన్ రాముడు వెంట పెటుట్ కుని సము నికి సేతువు కటిట్ ంచి దాటి వచాచ్డు, నీకు అపుప్డెనా అనుమానం రాలేదా. ఒక మనుషుయ్డెన 

రాముడి చేతిలో చనిపోయావ" అని పకక్కి తిరిగి రాముడిని చూసింది. 

 

రాముడిని చూడగానే మండోదరి పలికింది "ఈయన మనుషుయ్డు కాదు, సనాతనమెన పరమాతమ్. నినున్ నిగర్హించడానికి వచిచ్న  మహావిషుణ్ వు. దేవతలందరినీ 

వానర రూపాలు ధరింప చేసి, వాళళ్ని వెంట బెటుట్ కుని, శంఖ చకర్ గదా పదమ్ములను పటుట్ కునన్  మహావిషుణ్ వు వచాచ్డు. రాముడిని ఇనిన్ సారుల్  చూసినా నీకు 

వచిచ్ంది విషుణ్ వు అని ఎందుకు అరధ్ం కాలేదు రావణా!. నువువ్ రాముడి చేత సంహరింపబడాడ్ వని లోకము అనుకుంటుంది, నువువ్ ఎందువలన చనిపోయావో నాకు 

తెలుసు. ఒకపుప్డు నువువ్ తపసుస్ చెయాయ్లనుకొని నీ ఇం యాలని బలవంతంగా తొకిక్ పెటాట్ వు. అపుప్డు నీ ఇం యాలు నీ మీద పగబటాట్ యి. అందుకని నినున్ 

చంపింది రాముడు కాదు, నీ ఇం యాలే నినున్ చంపాయి. 

 



 
 

యుదధ్ రంగములో పడి ఉనన్ రావణాసురుడి శరీరము చుటూట్  చేరి ఏడుసుత్ నన్ వేలమంది భారయ్లు 



ఒకక్సారి కామం పుటిట్ంది అనడానికి నీ విషయంలో ఆసాక్రం లేదు. మహా సౌందరయ్రాసులైన భారయ్లు నీకు కొనిన్ వేల మంది ఉనాన్రు, వారితో నువువ్ ఎవరితో 

డించినా నీ కామము అదుపులో ఉంటుంది. ఎకక్డో అరణయ్ంలో ఉనన్ సీతమమ్యందు కామం పుటిట్  ఆవిడని నువువ్ అనుభవించడం కాదు, నువువ్, నీ రాజయ్ము, 

నీ వారు భర్షట్మవవ్డం కోసం నీకు ఆ కోరిక పుటిట్ంది. దురమ్తి! నీకు సీతమమ్ ఎవరో అరధ్ం కాలేదు, ఆవిడ రోహిణి కనాన్, అరుంధతి కనాన్ గొపప్ది. తన భర త్ని 

అనుగమించి వచిచ్న ఇలాల్ లిని ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఎతుత్ కొచాచ్వు, ఆ తలిల్ తేజసుస్ నినున్ కాలిచ్ంది. నీకు ఎనోన్సారుల్  చెపాప్ను, ఆ తలిల్ని తేవడం వలన నువువ్ 

పొందే సుఖం ఏమి లేదు, నాశనం అయిపోతావని చెపాప్ను. నువువ్ చేసుకునన్ పూరవ్ పుణయ్ముల వలన కాంచన లంకని అనుభవించావు, ఎనోన్ సుఖాలు పొందావు, 

కాని సీతమమ్ని తీసుకొని వచిచ్ ఇంటోల్  పెటట్డం వలన ఆ పాపానిన్ అనుభవించాలిస్ వచిచ్ ఈనాడు పడిపోయావు. విభీషణుడు పుణాయ్లు చేశాడు, సీతమమ్ ఎవరో 

తెలుసుకునాన్డు, ఆ పుణయ్ ఫలం ఇవావ్ళ విభీషణుడికి అనుభవంలోకి వచిచ్ంది, బతికిపోయాడు. 

  
రావణా! సీత నాకనాన్ గొపప్ కులంలో పుటిట్ందా, నాకనాన్ గొపప్ రూపవతా, నాకనాన్ గొపప్ దాకిష్ణయ్ం ఉనన్దా, సీత నాకనాన్ ఎందులో గొపప్ది? కాని నీ దురదృషట్ ం, 

నాకనాన్ సీత నీకు గొపప్దిలా కనపడింది. నా తం  దానవ రాజెనౖ మయుడు, నా భర త్ లోకములను గెలిచిన రావణుడు, నా కుమారుడు ఇం డిని జయించిన 

మేఘనాధుడు, నేనునన్ది కాంచన లంకలో అని అహంకరించాను, కాని ఇది నిలబడలేదు, అబదధ్మయిపోయింది. ఇవావ్ళ నాకు కొడుకు లేడు, భర త్ లేడు, రాజయ్ం 

లేదు, బంధువులు లేరు, నీకు తలకొరివి పెటట్డానికి ఒకక్ కొడుకూ లేడు. నువువ్ మహాపాతకం చెయయ్డం వలన 10 రోజులలో నా పరిసిత్తి ఇలా అయిపోయింది. మహా 

పతివర్త అయిన  ఏ ఇంటికనాన్ వచిచ్ కనీన్రు పెడితే, ఆ కనీన్రు కిందపడితే, ఆ ఇలుల్  నాశనమయిపోతుంది" అని బాధపడింది. (ఇకక్డ మీరు ఒకటి గమనించాలి, 

పతివర్త అయిన వేరొకడి భారయ్ నేను చేసిన పని వలన ఏడవడం కాదు, నా భారయ్ నేను చేసిన పని వలన ఏడిచినా, ఆ పాపం వలన నేను నశించిపోతాను) 

 

అపుప్డు రాముడు "ఆవిడ చాలా శోకించింది, ఆవిడని లోపలికి తీసుకువెళళ్ండి. రావణుడి కొడుకులందరూ చనిపోయారు కనుక, ఈ శరీరానికి చెయయ్వలసిన 

కారాయ్నిన్ విభీషణ నువువ్ చెయియ్" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు విభీషణుడు "రామ! మీరు ఏమెనా చెపప్ండి, వీడు బతికునన్ంత కాలం వీడి జీవితంలో ధరమ్ం అనన్ మాటే లేదు, బతికునన్ంత కాలం పర ల వెంట 

తిరిగాడు, ఇటువంటి వాడికి అంచేషిట్  సంసాక్రం ఏమిటి? ఆ శరీరానిన్ అలా వదిలేదాద్ ము" అనాన్డు. 



అపుప్డు రాముడు "విభీషణ! అవతలివాడు ఏ శరీరముతో ఇనిన్ పాపాలు చేశాడో ఆ పాపాలనీన్ ఆ శరీరముతోనే వెళిళ్పోయాయి. అందుకని ఇంక వెరం 

పెటుట్ కోకూడదు. ఆ శరీరానికి సంసాక్రం చెయయ్కపోతే వాడు ఉతత్మ గతులకి వెళళ్డు. ఒకవేళ నువువ్ 'చెయయ్ను' అంటే, నువువ్ నాకు సేన్హితుడివి కదా, సేన్హితుడి 

అనన్యయ్ నాకూ అనన్యేయ్ కదా, నువువ్ చెయయ్కపోతే ఆయనని అనన్గారిగా భావించి నేను సంసాక్రం చేసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు విభీషణుడు రావణుడికి అంచేషిట్  సంసాక్రం చేశాడు. ఆ తరువాత ఆకాశంలో ఉనన్ దేవతలందరూ మెలల్గా ఒకరి తరువాత ఒకరు వెళిళ్పోయారు. 

 

అపుప్డు రాముడు "విభీషణుడికి సింహాసనం మీద అభిషేకం జరిగితే చూడాలని ఉంది ల ణా. సము నికి వెళిళ్ నీళుళ్ తీసుకొని వచిచ్ విభీషణుడికి పటాట్ భిషేకం 

చెయయ్ండి" అనాన్డు. 

 

విభీషణుడికి అభిషేకం చేశాక రాముడు హనుమంతుడిని పిలిచి "ఇవావ్ళ విభీషణుడు అభిషేకం జరిగి లంకకి రాజయాయ్డు కనుక ఆయన అనుమతి తీసుకొని 

లంకలోకి వెళిళ్ సీత దరశ్నం చెయియ్. నేను సు వుడి సాయంతో, విభీషణుడి సాయంతో రావణుడిని సంహరించి లంకా పటట్ణానిన్ సావ్ధీనం చేసుకొని కేష్మంగా 

ఉనాన్నని చెపుప్. విభీషణుడికి పటాట్ భిషేకం అయిపోయిందని చెపుప్. అందుకని ఇవావ్ళ సీత నా మి డెన విభీషణుడి ఇంటోల్  ఉంది కనుక బెంగపడవలసిన 

అవసరం లేదని చెపుప్" అనాన్డు. 

 

హనుమంతుడు సీతమమ్ దగగ్రికి వెళళ్గా, సీతమమ్ హనుమంతుడిని చూసి తల తిపుప్కొని ఏదో ధాయ్నం చేసుకుంటుంది. మళీళ్ ఓ సారి హనుమంతుడి వంక చూసి 

"హనుమ! నువువ్ కదా" అని పలికింది. 

 

 



 

 
 

యుదాధ్ నంతరము సీతమమ్తో విజయ వార త్ను తెలియజేసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 



అపుప్డు హనుమంతుడు "సీతమమ్! రాముడు సు వుడిని, విభీషణుడిని తన పకక్న పెటుట్ కుని, వాళళ్ యొకక్ సహాయంతో రావణుడిని సంహరించి లంకని తనదిగా 

చేసుకునాన్డు. ఇవావ్ళ విభీషణుడిని లంకా రాజాయ్నికి రాజుగా చేశారు. ఇపుప్డు నువువ్ రాముడి మి డెన విభీషణుడి పర్మదావనంలో ఉనాన్వు, అందుచేత నువువ్ 

బెంగపడవలసిన పరిసిథ్తి లేదు. నీ శోకానిన్ విడిచిపెటుట్ " అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "ఎంత మంచిమాట చెపాప్వయయ్ హనుమ" అని చెపిప్ ఒకక్ నిమిషం అలా ఉండిపోయింది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "అదేమిటమమ్ ఏమి మాటాల్ డావు" అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ "10 నెలల నుండి ఈ మాట ఎపుప్డు వింటాన అని తపసుస్ చేశాను కదా హనుమ. నువువ్ నిజంగా వచిచ్ ఈ మాట చెపేప్టపప్టికి నా నోటి వెంట 

మాటరాలేదు. నువువ్ చెపిప్న మాటకి నేను చాలా ఆనందానిన్ పొందాను. కాబటిట్  నేను నీకు ఏదో ఒక బహుమతి ఇవావ్లి, కాని నేను ఆలోచన చేసేత్, నేను నీకు ఏమి 

ఇవవ్గలను. ఎంత బంగారం ఇచిచ్నా, రతాన్లు ఇచిచ్నా, మూడు లోకములని ఇచిచ్నా సరిపోదు. ఇవావ్ళ నీకు ఇవవ్డానికి నా దగగ్ర ఏమిలేదు హనుమ. నువువ్ 

మధురాతి మధురంగా మాటాల్ డతావు, నీకు అషాట్ ంగ యోగంతో కూడిన బుదిధ్ ఉంది, వీరయ్ము, పరాకర్మము, తేజసుస్ ఉంది. నినున్ చూసి పొంగిపోతునాన్నయయ్" 

అని పలికింది. 

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "అమమ్! నువువ్ నా గురించి ఇనిన్ మాటలు చెపిప్, నాకు ఇవవ్డానికి నీ దగగ్ర గొపప్ వసుత్ వు లేదనాన్వు కదా. నేనొక వరం అడుగుతాను 

ఇసాత్ వ తలిల్ అని, "ఇంతకముందు వచిచ్నపుప్డు శింశుపా వృకష్ం మీద కూరుచ్ని చూశానమామ్, ఈ రాకష్స లందరూ నీ గురించి ఎనిన్ మాటలు మాటాల్ డారు. నువువ్ 

బర్తికుండగా నినున్ వాటాలు వేసుకునాన్రు. 'నినున్ అనుమతించాను హనుమ' అని ఒకక్మాట అను, నేను వాళళ్ని గోళళ్తో గిలేల్సాత్ను, మోకాళళ్తో గుదేద్సాత్ను, 

కొంతమందికి పళుళ్ పీకేసాత్ను, కొంతమంది జుటుట్  పీకేసాత్ను, కొంతమందిని గుదేద్సాత్ను" అనాన్డు. 

 



అపుప్డు సీతమమ్ "హనుమ! వారు దాసీజనం, పర్భువు ఎలా చెయయ్మంటే వారు అలా చేసాత్రు. దోషం వాళళ్ది కాదు, దోషం పర్భువుది. ఏ దోషం వాళళ్యందు ఉందని 

వాళళ్ని చంపేసాత్ వు. నీ పర్భువు చెబితే నువువ్ చేసినటుట్ , వాళళ్ పర్భువు చెపిప్నటుట్  వారు చేశారు. పర్భుభకి త్ విషయంలో నువువ్ ఎటువంటివాడివో వారు కూడా 

అటువంటివాళేళ్. గతంలో నేను చేసిన పాపం ఏదో ఉంది, ఆ పాపానికి ఫలితంగా ఇనిన్ కషాట్ లు పడాడ్ ను. 

 

పూరవ్కాలంలో ఒక వేటగాడు అడవిలో వెళిళ్పోతుంటే ఒక పెదద్  పులి అతనిని తరుముకొచిచ్ంది. అపుప్డా వేటగాడు పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ ఒక చెటుట్  ఎకాక్డు. తీరా 

చెటుట్  మీదకి ఎకిక్ చూసేత్ అకక్డ ఒక భలూల్ కం పడుకొని ఉంది. ఆ వేటగాడు పెకి వెళితే భలూల్ కం తినేసుత్ ంది, కిందకి వెళితే పులి తినేసుత్ ంది.   

 

ఈ సిథ్తిలో పులి భలూల్ కంతో 'వాడు నరుడు, మనిదద్రమూ ర జంతువులము, మనిదద్రిది ఒక జాతి, వాడిది ఒక జాతి, కనుక వాడిని కిందకి తోసేయియ్' అని పలికింది. 

 

అపుప్డా భలూల్ కం 'వాడు తెలిసో తెలియకో ఆరి త్తో పరుగు పరుగున నేనునన్ చెటుట్  ఎకాక్డు, అందుకని వాడు ననున్ శరణాగతి చేసినటుట్ . వాడు నాకు అతిథి. కనుక 

నేను వాడిని తొయయ్ను, నేను వాడికి ఆతిధయ్ం ఇసుత్ నాన్ను' అని పలికింది. 

 

ఆ పెదద్  పులి అలా చెటుట్  కిందనే ఉంది. కొంతసేపయాయ్క భలూల్ కం వేటగాడితో 'నాకూ పెదద్  పులి చేత పర్మాదమే. నాకు ని సోత్ ంది, ని సేత్ జారి కిందపడిపోతాను. 

అందుకని నేను నీ ఒడిలో తల పెటుట్ కుని పడుకుంటాను, కొంచెం పడిపోకుండా చూడు' అని పలికింది. అపుప్డా వేటగాడు 'తపప్కుండా పడుకో' అనాన్డు. 

 

ఆ భలూల్ కం పడుకునాన్క పెదద్  పులి 'దానికి నిదర్లేచాక ఆకలి వేసుత్ ంది. అది సహజంగా ర జంతువు కనుక నినున్ చంపేసి తింటుంది. అందుకని ఇదే అదును, 

నువువ్ ఆ భలూల్ కానిన్ కిందకి తోసేయియ్. అపుప్డు నేను ఆ భలూల్ కానిన్ తిని వెళిళ్పోతాను, తరువాత నువువ్ కూడా వెళిళ్పోవచుచ్' అని పలికింది. 

 

 



ఈ మాట వినగానే ఆ వేటగాడు నిదర్పోతునన్ భలూల్ కానిన్ కిందకి తోసేశాడు. ఆ భలూల్ కం కిందకి పడిపోతూ పడిపోతూ ఒక చెటుట్ కొమమ్ని పటుట్ కొని పెకి ఎకిక్ంది. 

అపుప్డా పులి 'చూశావ, నిదర్పోతునన్ నినున్ వాడు కిందకి తోసేశాడు, ఎపప్టి నా మనిషి మనిషే మనం మనమే. అందుకని వాడిని కిందకి తోసేయియ్' అని పలికింది. 

 

అపుప్డా భలూల్ కం 'అపకారం చేసినవాడే అయినా, వాడు నా ఇంటికి వచాచ్డు కాబటిట్ , అపకారికి కూడా పర్యతన్పూరవ్కంగా అపకారము చెయయ్కూడదు కాబటిట్  

నేను ఆ వేటగాడిని తొయయ్ను' అని ఒక భలూల్ కం చెపిప్ంది. నేను మనుషయ్ గా పుటిట్ , కష్ య కాంతనె,ౖ రాముడికి ఇలాల్ లినె ౖఆ రాకష్స లని చంపిసేత్ నేను ఉతత్మ 

కులాంగనను అవుతాన. చెడడ్గా ఎవడునాన్డో, ఎవడు పాడయిపోయాడో వాడి మీద దయ ఉండాలి. ఈ రాకష్స లు చెయయ్కూడని పనులు చేశారు, వీళళ్ మీద కదా 

నేను దయతో ఉండాలి. వీళళ్ందరికి నా రకష్" అని పలికింది. 

 

"అమమ్! ఈ మాట చెపప్డం నీకే చెలిల్ంది తలిల్ " అని సీతమమ్తో అని, అకక్డినుండి బయలుదేరి రాముడి దగగ్రికి వెళిళ్ "రామ! సీతమమ్ నీ దరశ్నం చెయాయ్లని 

అనుకుంటోంది" అని రాముడితో చెపాప్డు. 

 

హనుమంతుడు చెపిప్న మాట వినన్ రాముడు కొంచెంసేపు ఆలోచించాడు, ఆ సమయంలో ఆయన కళళ్లోల్  నీళుళ్ నిండాయి. చాలా శోకం పొందినవాడిలా అయియ్, 

ఒకసారి భుమివంక చూసి, తన పకక్న ఉనన్ విభీషణుడిని పిలిచి "విభీషణ! నువువ్ లోపలికి వెళిళ్, సీతకి నేను చెపాప్నని చెపిప్ తలసాన్నం చేయించి, పటుట్  వసత్ర్ం 

కటిట్ ంచి, అనిన్ అలంకారములు చేసి నా దగగ్రికి పర్వేశపెటుట్ " అనాన్డు. 

 

రాముడి మాటలు వినన్ విభీషణుడు ఆశచ్యపోయి సీతమమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ "సీతమమ్! నువువ్ తల సాన్నం చేసి, పటుట్ బటట్  కటుట్ కొని, ఒంటినిండా అలంకారాలు 

చేసుకుని వసేత్ రాముడు నినున్ చూడాలని అనుకుంటునాన్డు" అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ "నేను ఎలా ఉనాన్నో అలానే వచిచ్ రామదరశ్నం చేసుకోవాలని నా మనసుస్ కోరుకుంటోంది" అని పలికింది. 

  



విభీషణుడు అనాన్డు "అమామ్! అది రామ ఆజఞ్. పర్భువు ఎలా చెపాప్డో అలా చెయయ్డం మంచిది. అంతఃపుర కాంతలు నీకు తలసాన్నం చేయిసాత్రు, నువువ్ 

దివాయ్ంగరాదములను అలదుకొని, మంచి భూషణములను వేసుకొని, రాముడికి దరశ్నం ఇవవ్మామ్" అనాన్డు. 

 

సీతమమ్ సాన్నం చేసి అలంకరించుకునాన్క పరదాలు కటిట్న ఒక పలల్కి ఎకిక్ంచి రాముడి దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్రు. అపుప్డు రాముడి ముఖంలో సంతోషం, దెనయ్ం, 

కోపం కనపడాడ్ యి. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీరు ఆవిడని పలల్కిలో ఎందుకు తీసుకొసుత్ నాన్రు. దిగి నడిచి రమమ్నండి" అనాన్డు. 

 

అలా నడిచి వసుత్ నన్ సీతమమ్ని చూడడం కోసమని అకక్డునన్ వానరాలు ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటునాన్రు (ఆ వానరాలు అపప్టిదాకా సీతమమ్ని చూడలేదు). 

అపుప్డు సు వుడు కొంతమందిని ఆజాఞ్ పించి ఆ వానరాలని వెనకిక్ తొయయ్మనాన్డు. 

 

రాముడనాన్డు "ఈ సీత కోసం వారు తమ ణాలని ఫణంగా పెటిట్  యుదధ్ం చేశారు. ఇపుప్డావిడ నడిచొసుత్ ంటే వాళళ్ని కొటిట్  దూరంగా తోసేసాత్ ర. వాళళ్ందరూ సీతని 

చూడవలసిందే. ఎవరెనా య బంధువులు వియోగం పొందినపుప్డు, రాజయ్ంలో కోష్భం ఏరప్డినపుప్డు, యజఞ్ము జరుగుతునన్పుప్డు, యుదధ్ం జరుగుతునన్పుప్డు 

అంతఃపుర కాంతలు బయటకి రావచుచ్. ఇవావ్ళ నేను యుదధ్భూమిలో ఉనాన్ను, కనుక భర త్ దరశ్నానికి సీత అలా రావచుచ్. నా పకక్న ఉండగా సీతని చూడడంలో 

దోషంలేదు" అనాన్డు.  

 

అపుప్డు హనుమంతుడు "రామ! ఎవరి కోసం మనం ఇంత కషట్ పడి యుదధ్ం చేశామో, ఆ సీతమమ్ మీ దగగ్రికి వచిచ్ంది" అనాన్డు. 

  
అపుప్డు సీతమమ్ రాముడి దగగ్రికి వచిచ్, తన భర త్ తన పటల్  ఆనందంగా లేకపోవడం వలన ఏడుసూత్ , ఆ ముసుగులో నుండి "ఆరయ్పు " అని, అలా 

నిలబడిపోయింది. 



అపుప్డు రాముడు "శ వుని జయించాను, నినున్ పొందాను. ఏ దెవము యొకక్ అనుగర్హము లేకపోవడము చేత, ఏ దెవము యొకక్ శాసనము చేత నువువ్ 

అపహరింపబడాడ్ వో దానిని పురుష పర్యతన్ం చేత దిదాద్ ను. రావణుడిని సంహరించి నినున్ తెచుచ్కునాన్ను. అపారమెన పౌరుషము, పరాకర్మము ఉనన్వాడికి 

ఏదనాన్ అపవాదు వసేత్, వాడు తన పర్యతన్ంతో ఆ అపవాదుని తుడిచిపెటుట్ కోకపోతే, వాడు చేతకానివాడు అని పర్పంచం అంటుంది. అందుకని నా పర్యతన్ంతో 

వచిచ్న అపవాదుని తుడిచిపెటట్డానికి, రాముడి భారయ్ను రావణుడు అపహరిసేత్, రావణుడిని రాముడు ఏమి చెయయ్లేదు అని అనకుండా ఉండడం కోసం రావణుడిని 

సంహరించాను. 100 యోజనముల సము నిన్ గడిచి లంకా పటట్ణానిన్ చేరి, హనుమ చేసిన ఈ లంకా భీభతస్ం అంతా నేటితో సారధ్కాయ్నిన్ పొందింది. నేను 

ఇదంతా కషట్ పడి చేసింది నా పేరు పర్ఖాయ్తులు నిలబెటుట్ కోడానికి. ఇకాష్వ్కు వంశంలో జనిమ్ంచాను కాబటిట్ , రాముడు చేతకానివాడు అనన్ అపవాదు నా మీద 

పడకూడదు కాబటిట్  ఇదంతా చేశాను. రాముడు సీతని తిరిగి తెచుచ్కోలేకపోయాడు అనన్ కళంకం మా వంశంలో ఉండిపోకూడదు, అందుకని నినున్ గెలిచి 

తెచుచ్కునాన్ను. 

 

సీత! ఇవావ్ళ నీ చారితర్ము శంకింపబడింది. నువువ్ చాలాకాలం రాకష్సుని గృహంలో ఉనాన్వు. నువువ్ అలా ఉనన్ కారణం చేత నినున్ చూసుత్ నన్పుప్డు నాకు ఎలా 

ఉందో తెలుసా, కంటియందు జబుబ్ ఉనన్వాడు దీపానిన్ ఎలా చూడలేడో, అలా నేను నీ వంక చూడలేకపోతునాన్ను. నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు, నువువ్ అపార 

సౌందరయ్రాశివి, నినున్ చూసినవాడు చపలచితుత్ డెతే వెంటనే నీ యందు మనసుస్ పెటుట్ కుంటాడు. పరమ చపలచితుత్ డెన రావణుడు నినున్ చూడకూడని చూపు 

చూశాడు, బలవంతంగా నీ జుటుట్  పటిట్  ఈడాచ్డు, తన తొడ మీద కురోచ్పెటుట్ కునాన్డు, గుండెల మీద వేసుకునాన్డు, అశోకవనంలో పెటాట్ డు, 10 నెలలు నినున్ 

చూశాడు. నువూవ్ మహా అందగతెత్వి, వయసుస్లో ఉనన్దానివి. అటువంటి నువువ్ ఖచిచ్తమెన నడువడితో ఉనాన్వని నేను ఎలా నమమ్ను. అందుకని ఇపుప్డు నీ 

ఇషట్ ం, నీకు ఎవరు నచిచ్తే వాళళ్తో వెళిళ్పో. ల ణుడితో కాని, భరతుడితో కాని, విభీషణుడితో కాని, సు వుడితో కాని నువువ్ వెళిళ్పోవచుచ్, వీళుళ్ కాదు ఈ పది 

దికుక్లలో నీకు ఎవరు నచిచ్నా వాళళ్తో వెళిళ్పోవచుచ్. నేను నీకు అనుమతి ఇసుత్ నాన్ను, నువువ్ వెళిళ్పోవచుచ్. నీతో నాకు మాతర్ం ఏవిధమెన అవసరం లేదు" అనాన్డు. 

 

 

 



 
 

సీతమమ్ పాతివర్తయ్మును, సౌశీలయ్ము లోకమునకు తెలియజెపాప్లని పరుషంగా మాటాల్ డుతునన్ రామయయ్ 



అపుప్డు సీతమమ్ "రామ! ననున్ చినన్తనంలో పాణిగర్హణం చేశావే, నా చెయియ్ పటుట్ కునాన్వే, చాలా కాలం కలిసి దాంపతయ్ జీవనం చేశామే, నేను ఎటువంటిదాననో 

నీకు తెలియదా, నేనంత చేతకాని లా నీకు కనపడుతునాన్న. నేను నిజంగా అటువంటి చారితర్ము ఉనన్దానిని అని నువువ్ అనుమానించినవాడివెతే ఆనాడు 

హనుమని నాకోసం ఎందుకు పంపించావు. నేను రాకష్సుల మధయ్లో ఉనాన్ను అని హనుమ నీకు చెబితే, మళీళ్ హనుమతోనే నేను నీ చారితర్మును శంకిసుత్ నాన్ను 

అని కబురు చేసేత్ నేను ణాలు విడిచిపెటేట్దానిన్. అలా చెయయ్కుండా నాకోసం ఎందుకు ణ సంకటానిన్ పొందావు, ఎందుకు సము నికి సేతువు కటిట్ , లంకకి 

వచిచ్, అంత యుదధ్ం చేశావు. యుదధ్ంలో జయాపజయములు విధి నిరీణ్తములు, నువువ్ గెలవచుచ్ రావణుడు గెలవచుచ్. నాయందు నీకు మ ఉంది కాబటిట్  అంత 

ణ సంకటం తెచుచ్కునాన్వు. కాని ఇవావ్ళ ఎందుకింత బేలగా మాటాల్ డుతునాన్వు. నేను ని కాబటిట్  ఎలా అయినా మాటాల్ డచుచ్ అనుకుంటునాన్వా. నా భకి త్, నా 

సౌశీలయ్ం, నా నడువడి అనిన్టినీ వెనకిక్ తోసేశావు. నేను బతికుంటే రాముడికి ఇలాల్ లిగా బతుకుతాను, చచిచ్పోయినా రాముడికి ఇలాల్ లిగానే చచిచ్పోతాను. ఒకసారి 

అపనింద పడాడ్ క నాకీ జీవితంతో సంబంధం లేదు. ల ణా! చితి పేరుచ్" అని పలికింది. 

 

అపుప్డు ల ణుడు రాముడివంక కనుగుడుల్  మిటకరిసూత్  కోపంగా చూశాడు. రాముడు అంతకనాన్ కోపంగా, ఎరర్టి కళళ్తో ల ణుడివంక చూసేసరికి ల ణుడు 

గబగబా వెళిళ్ చితిని పేరాచ్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ "నా మనసుస్ రాముడియందే ఉనన్దెతే, సరవ్కాలములయందు రాముడిని ధాయ్నము చేసిన దాననెతే, పృధీవ్, ఆకాశము, అషట్  దికాప్లకులు, 

అంతరాతమ్, అగిన్ సాకిష్గా ఉండి, ఒకక్ కష్ణం కూడా నా మనసుస్ రాముడిని విడిచిపెటట్నిది నిజమే అయితే ఈ అగిన్హో డు ననున్ రకిష్ంచుగాక" అని చెపిప్ అగిన్లో 

దూకింది. 

 

అలా సీతమమ్ అగిన్లో దూకగానే బర్హమ్, శివుడు, ఇం డు, దేవతలు మొదలైనవారందరూ అకక్డికి వచాచ్రు. వాళళ్కి నమసాక్రం చేసుత్ నన్ రాముడిని చూసి వారు 

అనాన్రు "అదేమిటయాయ్ రామ అంత పని చేశావు. నువువ్ సాకాష్తుత్ గా  మహా విషుణ్ వువి. నువువ్ లోకములను సృషిట్ ంచగలిగినవాడివి, లయం చెయయ్గలిగినవాడివి, 

పరబర్హామ్నివి. సీతమమ్ని అగిన్లో పర్వేశించమని ఎలా చెపప్గలిగావయయ్" అనాన్రు. 



 

 
 

రాముడి మాటలకు శోకమును పరుషమును పొందిన సీతమమ్ అగిన్ పర్వేశమునకు సిదధ్పడుట 



 
 

రాముడి మాటలకు శోకమును పరుషమును పొందిన సీతమమ్ అగిన్ పర్వేశమునకు సిదధ్పడుట 



 

 

 

 
 

సీతమమ్ "నా మనసుస్ రాముడియందే ఉనన్దెతే, సరవ్కాలములయందు రాముడిని ధాయ్నము చేసిన దాననెతే, పృధీవ్, ఆకాశము, అషట్  

దికాప్లకులు, అంతరాతమ్, అగిన్ సాకిష్గా ఉండి, ఒకక్ కష్ణం కూడా నా మనసుస్ రాముడిని విడిచిపెటట్నిది నిజమే అయితే ఈ అగిన్హో డు 

ననున్ రకిష్ంచుగాక" అని చెపిప్ అగిన్లో దూకింది 

 

 



 

 

సీతమమ్ "నా మనసుస్ రాముడియందే ఉనన్దెతే, సరవ్కాలములయందు రాముడిని ధాయ్నము చేసిన దాననెతే, పృధీవ్, ఆకాశము, అషట్  

దికాప్లకులు, అంతరాతమ్, అగిన్ సాకిష్గా ఉండి, ఒకక్ కష్ణం కూడా నా మనసుస్ రాముడిని విడిచిపెటట్నిది నిజమే అయితే ఈ అగిన్హో డు 

ననున్ రకిష్ంచుగాక" అని చెపిప్ అగిన్లో దూకింది 



అపుప్డు రాముడు "మీరందరూ నేను చాలా గొపప్వాడిని అని అంటునాన్రు, నేను పరబర్హామ్నిన్ అంటునాన్రు, కాని నేను అలా అనుకోవడం లేదు. నేను దశరథ 

మహారాజు యొకక్ కుమారుడిని, రాముడిని, నరుడిని అని అనుకుంటునాన్ను. నేను యదారధ్ముగా ఎవరినో మీరు చెపప్ండి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు బర్హమ్ "సృషిట్ కి ముందు ఉనన్వాడివి నువువ్, సిథ్తికారుడివి నువువ్, లయకారుడివి నువువ్, వరాహమూరిత్వి నువువ్, భూమిని ఉదధ్రించినవాడివి నువువ్, 

ఆరోగయ్ం నువువ్, కోపం నువువ్, రా  నువువ్, నీ రోమకూపాలోల్  దేవతలు ఉంటారు, సమసత్ము నీయందే ఉంది, అంతయ్మునందు ఉండిపోయేవాడివి నువువ్, నువువ్ 

కనున్ ముసేత్ రా , కనున్ తెరిసేత్ పగలు" అని రాముడిని సోత్తర్ం చేశారు. 

 

తరువాత అగిన్హోతర్ంలో నుండి అగిన్దేవుడు తన తొడ మీద సీతమమ్ని కూరోచ్పెటుట్ కుని బంగారు సింహాసనం మీద పెకి వచాచ్డు. అపుప్డాయన "రామ! ఈవిడ 

మహాపునీత. గొపప్ పుణయ్చారితర్ము ఉనన్ది, ఈ తలిల్ కంటితో కూడా దోషం చెయయ్లేదు. ఈవిడ పాతివర్తయ్ం వలేల్ రాకష్స సంహారం జరిగినది. ఈ తలిల్ మనసుస్తో కాని, 

వాకుక్తో కాని పాపం చెయయ్లేదు. నేను సమసత్ జీవుల యొకక్ కరమ్లని చూసుత్ ంటాను, ఈ తలిల్యందు కించిత్ దోషం లేదు. రామ! సరవ్కాల సరావ్వస త్లయందు నీ 

నామం చెపుప్కుని, నీ పాదములయందు మనసుస్ పెటుట్ కునన్ తలిల్ ఈ సీతమమ్. నువువ్ ఇంకొక మాట చెబితే నేను అంగీకరించను. ఈమెని నువువ్ సీవ్కరించు" 

అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "మీరందరూ చెపప్వలసిన అవసరం లేదు, సరవ్కాలములయందు ఈమె మనసుస్ నా దగెగ్ర ఉందని నాకు తెలుసు. సముదర్ం చెలియలి కటట్ని 

దాటనటుట్ , అగిన్ని చేత పటట్లేనటుట్ , సీతని రావణుడు తాకలేడనన్ విషయం నాకు తెలుసు. కాని ఈ విషయం రేపు లోకమంతటికి తెలియాలి. చేతకానివాడు 

రాముడని లోకము అనకూడదు. సీత చారితర్ము ఏమిటో లోకానికి చెపాప్లని భర త్గా నేను అనుకునాన్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు సీతమమ్ భుజం మీద చెయియ్వేసి ఆమెని దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. ఈ దృశాయ్నిన్ చూసిన వానరులందరూ ఆనందంతో పొంగిపోయారు.  

 



 

అగిన్హోతర్ంలో నుండి అగిన్దేవుడు తన తొడ మీద సీతమమ్ని కూరోచ్పెటుట్ కుని బంగారు సింహాసనం మీద పెకి వచాచ్డు. అపుప్డాయన "రామ! ఈవిడ మహాపునీత. 

గొపప్ పుణయ్చారితర్ము ఉనన్ది, ఈ తలిల్ కంటితో కూడా దోషం చెయయ్లేదు. ఈవిడ పాతివర్తయ్ం వలేల్ రాకష్స సంహారం జరిగినది. ఈ తలిల్ మనసుస్తో కాని, వాకుక్తో కాని 

పాపం చెయయ్లేదు. నేను సమసత్ జీవుల యొకక్ కరమ్లని చూసుత్ ంటాను, ఈ తలిల్యందు కించిత్ దోషం లేదు. రామ! సరవ్కాల సరావ్వస త్లయందు నీ నామం 

చెపుప్కుని, నీ పాదములయందు మనసుస్ పెటుట్ కునన్ తలిల్ ఈ సీతమమ్. నువువ్ ఇంకొక మాట చెబితే నేను అంగీకరించను. ఈమెని నువువ్ సీవ్కరించు" అనాన్డు 



 
 

అగిన్హోతర్ంలో నుండి అగిన్దేవుడు తన తొడ మీద సీతమమ్ని కూరోచ్పెటుట్ కుని బంగారు సింహాసనం మీద పెకి వచాచ్డు. అపుప్డాయన "రామ! ఈవిడ మహాపునీత. 

గొపప్ పుణయ్చారితర్ము ఉనన్ది, ఈ తలిల్ కంటితో కూడా దోషం చెయయ్లేదు. ఈవిడ పాతివర్తయ్ం వలేల్ రాకష్స సంహారం జరిగినది. ఈ తలిల్ మనసుస్తో కాని, వాకుక్తో కాని 

పాపం చెయయ్లేదు. నేను సమసత్ జీవుల యొకక్ కరమ్లని చూసుత్ ంటాను, ఈ తలిల్యందు కించిత్ దోషం లేదు. రామ! సరవ్కాల సరావ్వస త్లయందు నీ నామం 

చెపుప్కుని, నీ పాదములయందు మనసుస్ పెటుట్ కునన్ తలిల్ ఈ సీతమమ్. నువువ్ ఇంకొక మాట చెబితే నేను అంగీకరించను. ఈమెని నువువ్ సీవ్కరించు" అనాన్డు 



దేవతలందరితో పాటుగా అకక్డికి వచిచ్న శివుడు అనాన్డు "నాయన రామ! నీ తముమ్డెన భరతుడు అయోధయ్లో దీనంగా ఉనాన్డు, ఆయనని ఓదారుచ్. నీ తలిల్ 

అయిన కౌసలయ్ని ఊరడించు. కేయి, సుమితర్లకి నమసక్రించు. ల ణుడిని ఊరడించు. ఇకాష్వ్కు వంశీయులు ఇంతకాలం నుండి పరంపరాగతంగా పరిపాలిసుత్ నన్ 

రాజాయ్నిన్ నువువ్ పరిపాలించి, నీవారిని సంతోషపెటుట్ . ఏ వంశంలో నువువ్ జనిమ్ంచావో ఆ వంశానిన్ పెంచు. యాగాలు చెయియ్, హమ్ణులకు భూరి దానాలు చేసి 

పరమ సంతృపిత్ని పొందు. తదనంతరం సవ్రాగ్ నికి చేరుకుందువుగాని. అదిగో, ఆ విమానంలో మీ తం గారెనౖ దశరథ మహారాజు ఉనాన్రు, వెళిళ్ చూడు" అనాన్డు. 

 

తం ని చూడగానే ల ణుడితో కలిసి రాముడు నమసాక్రం చేశాడు. అపుప్డు దశరథుడు రాముడిని ఒకసారి ఆనందంతో గటిట్గా కౌగలించుకొని తన తొడ మీద 

కూరోచ్బెటుట్ కుని "రామ! నేను సవ్రగ్లోకములో విహరించానురా, ఇందర్లోకములో తిరిగానురా, కాని నువువ్ లేకపోతే అది కూడా నాకు పెదద్  సుఖంగా అనిపించలేదురా. 

ఆనాడు నీకు పటాట్ భిషేకానిన్ చేదాద్ ము అనుకోవడం, నేను ఎంతో ఆనందానిన్ పొందడం, రా  క దగగ్రికి వెళళ్డం, క వరాలు కోరడం, నీ పటాట్ భిషేకం భగన్ం 

అవవ్డం, ఆనాడు నేను ఏడిచ్ ఏడిచ్ నా శరీరానిన్ వదిలిపెటట్డం నాకు ఇంకా జాఞ్ పకం ఉనాన్యి. నేను ఇపుప్డు తెలుసుకునన్దేంటంటే, ఆ పటాట్ భిషేకం భగన్ం 

అవవ్డానికి కారణం దేవతలు. రావణ సంహారం జరగాలి కనుక దేవతలు ఆనాడు నీ పటాట్ భిషేకానిన్ భగన్ం చేశారు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "ఆనాడు మీరు భావనా వయ్గర్తని పొంది, నా పటాట్ భిషేకం భగన్ం అవవ్డానికి కమమ్ కారణం అనుకొని 'ఇపుప్డే నేను నినున్ విడిచిపెటేట్సుత్ నాన్ను, 

నువువ్ నా భారయ్వి కావు, నీ కుమారుడు భరతుడు నాకు కొడుకు కాదు' అనాన్రు. ఆ మాటని మీరు ఉపసంహారం చెయయ్ండి, నేను సంతోషిసాత్ను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు దశరథుడు "నువువ్ కోరుకునన్టు తపప్కుండా జరుగుతుంది" అనాన్డు. తరువాత ఆయన ల ణుడితో "నాయన ల ణా! నువువ్రా జుఞ్డవి అంటే. చకక్గా 

అనన్యయ్ సేవ చేశావు, ఇలాగే సరవ్కాలములయందు అనన్యయ్ని, వదినని సేవిసూత్  నీ జనమ్ చరితారధ్ం చేసుకో" అనాన్డు. 

 

 



 

 

 
 

దేవతలతో కలిసి సవ్రగ్లోకమునుండి వచిచ్న దశరథ మహారాజు రామచం ని ఆశీరవ్దించుట 

 

 



అపుప్డు దశరథుడు రామల ణుల వెనకాల తనకి నమసాక్రం చేసూత్  నిలబడడ్  సీతమమ్ని దగగ్రికి పిలిచి "అమామ్ సీతమమ్! నీ మనసుస్కి కషట్ ం కలిగిందా. 'సీత! నీతో 

నాకు పర్యోజనం లేదు, నినున్ విడిచిపెటేట్సుత్ నాన్ను, నీ ఇషట్ ం వచిచ్న చోటికి వెళుళ్' అని మావాడు అనాన్డు కదా, అలా అనాన్డని నువువ్ బాధపడాడ్ వ. ఇవావ్ళ నేను 

ఊరధ్లోకవాసినమామ్, తపుప్ మాట చెబితే కిందకి పడిపోతాను, నీకొక నిజం చెపప్నా, రాముడికి నీమీద ఎపుప్డూ అటువంటి అభి యం లేదు. ఆ మాట ఎందుకనాన్డో 

తెలుసా, నినున్ వేరొకరు ఎపుప్డూ వేలెతిత్ చూపించకూడదని మావాడి తాపతర్యం. 

 

కూతురా! నువువ్ ఇవావ్ళ చేసిన పతి సేవ వలన జరిగిన గొపప్తనం ఏమిటో తెలుసా, ఇతఃపూరవ్ం పతివర్తలై భర త్ని సేవించిన వాళళ్ందరి చరితర్లను పకక్న పెటిట్ , 

పతివర్త అంటే సీతమమ్ అని నినున్ చూపిసుత్ నాన్రు. నీలాంటి కోడలు నా వంశానికి రావడం నా అదృషట్ ం. నీకు నేను ఇంక చెపప్డానికి ఏమిలేదమమ్, నీకు అనీన్ 

తెలుసు, కాని మామగారిగా ఒకక్ మాట చెబుతాను. అమామ్! భర త్ మాతర్మే దెవము అని తెలుసుకో" అనాన్డు. 

 

తరువాత దశరథుడు విమానంలో ఊరధ్లోకాలకి వెళిళ్పోయాడు. 

 

అపుప్డు దేవేం డు "రామ! ఒకసారి మేము వచిచ్ దరశ్నం ఇసేత్, ఆ దరశ్నం వృధా కాకూడదు. అందుకని ఏదనాన్ ఒక వరం కోరుకో" అనాన్డు. 

 

రాముడనాన్డు "నాకోసమని తమ యొకక్ కొడుకులని, భారయ్లని విడిచిపెటిట్  ఎనోన్ కోటల్  వానరములు, భలూల్ కములు, కొండముచుచ్లు యుదాధ్ నికి వచాచ్యి. అలా 

వచిచ్న వాటిలో కొనిన్ మిగిలాయి, మిగిలిన వాటిలో కొనిన్టికి చేతులు తెగిపోయాయి, కొనిన్టికి పాదములు తెగిపోయాయి, కొనిన్ ఇంకా యుదధ్భూమిలో రక త్ం 

ఓడుతూ పడునాన్యి, కొనిన్ యమ సదనమునకు వెళిళ్పోయాయి. మీరు నిజంగా నాయందు తి చెందినవారెతే, యమ సదనమునకు వెళిళ్న వానరములనీన్ 

బతకాలి, యుదధ్భూమిలో పాదములు తెగిపోయి, చేతులు తెగిపోయి పడిపోయిన కోతులు, కొండముచుచ్లు, భలూల్ కాలు మళీళ్ జవసతవ్ములతో పెకి లేవాలి. అవనీన్ 

యుదాధ్ నికి వచేచ్టపుప్డు ఎంత బలంతో ఉనాన్యో ఇపుప్డు మళీళ్ అంతే బలంతో ఉండాలి. వీళళ్ందరూ ఎకక్డికి వెళిళ్నా అకక్డ చెటల్కి ఫలాలు ఫలించాలి, పువువ్లు 

పుయాయ్లి, అకక్డ సమృదిధ్గా తేనె ఉండాలి, వారు తాగడానికి ఎపుప్డూ మంచి నీరు పర్వహిసూత్  ఉండాలి" అనాన్డు. 



ఇం డు "తపప్కుండా నీకు ఈ వరానిన్ కటాకిష్సుత్ నాన్ను" అనాన్డు. 

 

వెంటనే యుదధ్ భూమిలో పడి ఉనన్వారు లేచి వచాచ్రు, యమ సదనానికి వెళిళ్నవారు తిరిగి వచేచ్శారు. వానరులందరూ పరమ సంతోషానిన్ పొందారు. 

 

ఆరోజు రా  అకక్డ విశర్మించారు, మరునాడు ఉదయం రాముడు విభీషణుడిని పిలిచి "నేను తొందరగా అయోధయ్ చేరుకోవాలని అనుకుంటునాన్ను. ఇకక్డినుండి 

కాలి నడకన వెళితే చాలా సమయం పడుతుంది కనుక తొందరగా వెళళ్డానికి ఏదనాన్ పర్యాణ సాధనం ఏరాప్టు అవుతుందా" అనాన్డు. 

 

విభీషణుడు "మన దగగ్ర పుషప్క విమానం ఉంది, ఉతత్ర కష్ణంలో మీరు అయోధయ్కి చేరిపోతారు. ఇనిన్ కషాట్ లు పడాడ్ రు కదా, సీతమమ్ లభించింది కదా, సీతమమ్ 

అభయ్ంగన సాన్నం ఆచరించి, పటుట్  పుటట్ం కటుట్ కుని, నగలు అలంకరించుకుంది కదా, మీరు కూడా తలసాన్నం చేసి, పటుట్  పుటాట్ లు కటుట్ కుని, ఆభరణములను 

దాలిచ్, నా దగగ్ర బహుమతులు అందుకొని మీరు బయలుదేరితే నేను తి పొందుతాను" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "నా తముమ్డెన భరతుడు అకక్డ జటలు పెంచుకొని, మటిట్  పటిట్న వసత్ర్ం కటుట్ కొని, నా పాదుకలని సింహాసనం మీద పెటిట్ , ననున్ చూడాలని 

శోకిసుత్  రాజయ్ం చేసుత్ నాన్డు. ఆ భరతుడు సాన్నం చెయయ్కముందు నేను సాన్నం చెయయ్నా. భరతుడు పటుట్ పుటట్ం కటుట్ కోకముందు నేను కటుట్ కోన. భరతుడు 

ఆభరణాలు పెటుట్ కోకముందు నేను పెటుట్ కోన. నాకు తొందరగా భరతుడిని చూడాలని ఉంది" అనాన్డు. 

 

విభీషణుడు వెంటనే పుషప్క విమానానిన్ ఏరాప్టు చేశాడు, రాముడు ఆ విమానానిన్ అధిరోహించాక "మీరందరూ నాకోసం చాలా కషట్ పడాడ్ రు, ఇక మీరు వి ంతి 

తీసుకోండి. నేను బయలుదేరతాను" అని చెబుతుండగా, అకక్డునన్ వాళళ్ందరూ అనాన్రు "మిమమ్లిన్ విడిచిపెటిట్  మేము ఉండలేము, మేము మీతో అయోధయ్కి 

వచేచ్సాత్ము. మేము అకక్డ ఎకుక్వ రోజులుండి మిమమ్లిన్ ఇబబ్ంది పెటట్ము, మిమమ్లిన్ కనన్ కౌసలయ్ని ఒకసారి చూడాలని ఉంది, మీరు పటాట్ భిషికుత్ లై సింహాసనం 

మీద కూరుచ్ంటే చూడాలని ఉంది రామ" అనాన్రు. 



 
 

విభీషణుడి పటాట్ భిషేకానంతరము, సమసత్ లంక, కిషిక్ందా వాసులతో కూడి సీతారామల ణులు పుషప్క విమానములో అయోధయ్కు పర్యాణము 



విశాల హృదయుడెన రాముడు సరే అనేసరికి అకక్డునన్ వాళళ్ందరూ ఆ పుషప్క విమానంలోకి గబగబా ఎకేక్శారు. తరువాత ఆ విమానం ఆకాశంలోకి 

ఎగిరిపోయింది. అపుప్డు రాముడు సీతమమ్కి ఆ పుషప్క విమానం నుండి కిందకి చూపిసూత్  "సీత చూశావ, ఇదే నేను రావణుడిని పడగొటిట్న పర్దేశం. అదిగో అది 

కుంభకరుణ్ డు పడిపోయిన పర్దేశం, అది నరాంతకుడు పడిపోయిన పర్దేశం, ఇది హనుమ విరూపాకుష్డిని పడగొటిట్న పర్దేశం. ఆ సముదర్ంలో ఉనన్ సేతువుని మేము 

వానరములతో కలిసి నిరిమ్ంచాము. ఇకక్డే మేమందరమూ కూరుచ్ని ఈ సము నిన్ ఎలా దాటడం అని అనుకునాన్ము. ఇదే కిషిక్ంద, ఇకక్డి నుంచే వానరులు 

అనిన్ దికుక్లకి నీ జాడ కనిపెటట్డానికి బయలుదేరారు" అని చెపుత్ంటే సు వుడు గబగబా వచిచ్ "రామ! మనం కిషిక్ంద మీద నుంచే వెళుతునాన్ము కదా, నా 

భారయ్లు తార, రుమ చూసుత్ ంటారు, వాళళ్ని కూడా ఎకిక్ంచుకుందాము" అనాన్డు. 

 

అపుప్డా పుషప్కానిన్ కిందకి దింపారు. సు వుడు వెంటనే వెళిళ్ తార, రుమలకి విషయానిన్ చెపిప్ రమమ్నాన్డు. అపుప్డు తార మిగిలిన ఆడవారి దగగ్రికి వెళిళ్ "రండి, 

రండి, సు వుడు జయానిన్ సాధించి రామ పటాట్ భిషేకానికి వెళుతునాన్రు. మంచి మంచి బటట్లు, ఆభరణాలు వేసుకుని అందరూ వచెచ్యయ్ండి" అని పలికింది. 

అపుప్డు వారు మానవ కాంతలగా కామరూపాలని పొంది, పటుట్ పుటాట్ లు, ఆభరణములు వేసుకుని, పుషప్క విమానానికి పర్దకిష్ణం చేసేసి, లోపలికి ఎకిక్ "సీతమమ్ 

ఎకక్డ? సీతమమ్ ఎకక్డ?" అని అడిగారు.   

 

"ఆవిడే సీతమమ్" అని చూపిసేత్ అందరూ వెళిళ్ ఆమెకి నమసక్రించారు. అపుప్డు సీతమమ్ వాళళ్ందరినీ సంతోషంగా కౌగలించుకొని, పలకరించింది. 

 

మళిళ్ రాముడనాన్డు "సీత! అదే ఋషయ్మూక పరవ్తం, అకక్డే నేను సు వుడు కలుసుకునాన్ము. అది శబరి యొకక్ ఆశర్మం. అకక్డునన్ చికక్టి వనంలోనే 

కబంధుడిని చంపాను. చూశావ సీత, అది మనం ఉనన్ పంచవటి ఆశర్మం, ఇకక్డే రావణుడు నినున్ అపహరించాడు" అని రాముడు చెబుతుంటే సీతమమ్ 

గబుకుక్న రాముడి చెయియ్ పటుట్ కుంది. 

 



కొంతముందుకి వెళాళ్క "అదే అగసత్య్ మహరిష్ ఆశర్మం, ఇకక్డే అగసత్య్డు నాకు రావణ సంహారం కోసం అసానిన్ ఇచాచ్డు. అకక్డ కనపడుతునన్ది సుతీకష్ణుడి 

ఆశర్మం. అకక్డ కనపడుతునన్ది చితర్కూట పరవ్తం, ఇకక్డే మనం తిరుగుతూ ఉండేవాళళ్ము" అనాన్డు. 

 

అలా ఆ పుషప్కం కొంత ముందుకి వెళాళ్క వాళళ్కి భారదావ్జ మహరిష్ యొకక్ ఆశర్మం కనపడింది. అపుప్డు ఆ పుషప్కానిన్ అకక్డ దింపి, భారదావ్జుడికి 

నమసక్రించారు. అపుప్డు భారదావ్జుడు "రామ! నేను నా తపఃశకి త్తో అనిన్ కాలములయందు నీ గురించి తెలుసుకుంటునాన్ను. నువువ్ రావణ సంహారం చెయయ్డం 

కూడా నాకు తెలుసు. ఇవావ్ళ ఒకక్ రా  నా దగగ్ర ఉండి, వి ంతి తీసుకొని, నా ఆతిధయ్ం తీసుకొని బయలుదేరు" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు హనుమంతుడిని పిలిచి "హనుమ! నువువ్ ఇకక్డినుండి బయలుదేరి వెళిళ్, గంగానది ఒడుడ్ న శృంగిభేరపురంలో గుహుడు ఉంటాడు, అతను నాకు 

మికిక్లి సేన్హితుడు. ఆ గుహుడికి నా కేష్మ సమాచారం చెపిప్, పటాట్ భిషేకానికి రమమ్ని చెపుప్. తరువాత అకక్డినుండి బయలుదేరి అయోధయ్లో అందరూ కుశలంగా 

ఉనాన్రా అని కనుకొక్ని నంది మానికి వెళిళ్, నేను తిరిగొసుత్ నాన్ను అని భరతుడికి చెపిప్, ఆయన ముఖకవళికలు గమనించు. భరతుడి ముఖంలో ఏదనాన్ కొంచెం 

బెంగ నీకు కనపడితే వెంటనే వెనకిక్ వచెచ్యియ్. ఇంక నేను అయోధయ్కి రాను, భరతుడు అయోధయ్ని పాలిసాత్డు. ఈ విషయానిన్ నువువ్ జాగర్తత్గ కనిపెటిట్  తిరిగిరా" 

అనాన్డు. 

 

వెంటనే హనుమంతుడు అకక్డినుండి బయలుదేరి గుహుడిని కలుసుకొని, ఆయనని పలకరించి, రాముడు చెపిప్న విషయానిన్ చెపాప్డు. తరువాత అకక్డినుండి 

బయలుదేరి వెళిళ్ భరతుడిని కలుసుకొని, రాముడు పడిన కషాట్ లు, సీతాపహరణం, రావణ వధ మొదలైన విషయాలని వరిణ్ంచి చెపాప్డు. హనుమంతుడి మాటలు 

వినన్ భరతుడు చాలా సంతోషించాడు. 

 

మరునాడు ఉదయం రాముడు బయలుదేరబోయేముందు భారదావ్జుడు అనాన్డు "నీ ధరామ్నుషాట్ నికి నాకు తి కలిగింది రామ. నీకొక వరం ఇసాత్ను, ఏదనాన్ 

కోరుకో" అనాన్డు. 



 

సీతారామల ణులు అయోధయ్కు తిరిగివచేచ్ దారిలో, రామయయ్ సీతమమ్కు తాము తిరిగిన పర్దేసాలనిన్ంటిని చూపిసూత్ , అలాగే తన 

ఆతమ్బందువులనందరిని దరిశ్ంచి పుషప్కవిమానములో అయోధయ్కు తీసుకుపోవుట 



 
 

భరతుడికి సీతారామల ణుల రాకను తెలిపి అనంద పరుసుత్ నన్ సావ్మి హనుమ 



 

 

 

 
 

అయోధయ్కు తిరిగి వసుత్ నన్ సీతారామల ణులు 

 

 

 



అపుప్డు రాముడు "వానరములు ఎకక్డ ఉంటాయో అకక్డ ఫలసంవృదిధ్ ఉండాలని నేను కోరాను. ఇపుప్డు ఇకక్డినుండి 3 యోజనముల దూరం వరకూ అయోధయ్కి 

పర్యాణిసాత్ము. ఆ మారగ్ంలో కూడా చెటల్నీన్ ఫల పుషప్భరితములై, తేనెపటల్తో తేనెలు కారుతూ ఉండాలి" అని అడిగాడు. 

 

తరువాత భారదావ్జుడి దగగ్ర సెలవు తీసుకొని పెదద్  కోలాహలంతో నంది మానికి రాముడు చేరుకునాన్డు. 

 

అపుప్డు భరతుడు తన సెనౖికులతో "రాముడు వచేచ్సుత్ నాన్డు, అయోధయ్లో ఉనన్ తలుల్ లని తీసుకురండి, రథాలని తీసుకురండి, పెదద్వాళళ్ని తీసుకురండి, అందరినీ 

అయోధయ్కి రమమ్నండి. అంతటా పసుపు నీరు, గంధపు నీరు జలిల్ంచండి. దివయ్మెన ధూపములు వెయయ్ండి. అందరమూ కలిసి రాముడిని నంది మం నుండి 

అయోధయ్కి పటాట్ భిషేకానికి తీసుకువెళదాము" అని భరతుడు ఆజాఞ్ పించాడు. 

 

రాముడు వచేచ్సుత్ నాన్డనన్ విషయం తెలుసుకునన్ అయోధయ్ వాసులు పరుగు పరుగున నంది మానికి వచాచ్రు. 

 

రాముడు పుషప్క విమానం నుండి కిందకి దిగగానే భరతుడు పరిగెతుత్ కుంటూ వెళిళ్ అనన్గారి పాదాలకి పాదుకలు తొడిగాడు. ఇది చూసి సు వ విభీషణులు 

కనున్ల నీళుళ్ కారాయి. వెంటనే భరతుడు సు వుడిని కౌగలించుకొని" ఇంతకముందు మేము నలుగురము, ఇవావ్లిట్ నుండి మనం అయిదుగురము 

అనన్దముమ్లము సు వ" అనాన్డు. తరువాత అకక్డునన్ గంధమాదుడిని, మెందుడిని మొదలైనవారిని భరతుడికి పరిచయం చేశారు. అపుప్డు భరతుడు ఆ 

వానరాలని 'మీరు మా అనన్యయ్కి సహాయం చేశారు, మీరు ఎంత మంచివారు' అని అందరినీ కౌగలించుకునాన్డు. 

 

పుషప్కం నుండి కిందకి దిగిన వానరకాంతలు వాళళ్ మలని, వాళళ్ అలంకారాలని చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. అపుప్డు అకక్డికి వచిచ్న కౌసలయ్, కేయ, సుమితర్లు 

అనాన్రు "ఈ వానర కాంతలందరికి మేమే తలసాన్నాలు చేయిసాత్ము" అని, వాళళ్ందరికీ తలసాన్నం చేయించారు. 

 



 
 

అయోధయ్కు చేరిన సీతారామల ణులు 



తరువాత రాముడు ఆ పుషప్క విమానానిన్ "కుబేరుడి దగగ్రికి వెళిళ్పో" అని ఆజాఞ్ పించాడు. అపుప్డా ఆ పుషప్కం కుబేరుడి దగగ్రికి వెళిళ్పోయింది. 

 

అపుప్డు భరతుడు శిరసుస్న అంజలి ఘటించి రాముడితో "మా అమమ్ అయిన కేయి ఆనాడు రెండు వరాలు అడిగింది. ఇకాష్వ్కు వంశంలో పెదద్వాడిగా పుటిట్ , రాజయ్ం 

పొందడానికి సమసత్ అరహ్తలు కలిగి ఉనన్ నువువ్, తం ని సతయ్మునందు నిలబెటట్డం కోసం రాజాయ్నిన్ విడిచిపెటిట్  వెళిళ్పోయావు. నీ పాదుకలని నాయ్సంగా ఇచిచ్ 

ననున్ రాజయ్ం చెయయ్మనాన్వు. నువువ్ నాకు రాజాయ్నిన్ ఎలా ఇచాచ్వో, అలా ఆ రాజాయ్నిన్ తీసుకొని వచిచ్ నీ పాదాల దగగ్ర పెటేట్సుత్ నాన్ను. నీకు ఉనన్దానిని నాకు ఇచిచ్, 

నేను దానిని అనుభవిసుత్ ంటే చూసి నువువ్ మురిసిపోయావు, అందుకని ఇవావ్ళ నేను దానిని నీకు ఇచేచ్సుత్ నాన్ను" అనాన్డు. 

 

భరతుడి మాటలకి సంతోషించిన రాముడు తిరిగి రాజాయ్నిన్ సీవ్కరించడానికి అంగీకరించాడు. 

 

శ ఘున్డు అకక్డికి వచిచ్ "అనన్యయ్! కుష్ర కరమ్ చేసేవారిని తీసుకొచాచ్ను, నీ జుటుట్  జటలు పటేట్సింది కదా అందుకని కుష్ర కరమ్ చేయించుకో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు రాముడు "నేను తం మాట నిలబెటట్డం కోసమని నా అంత నేనుగా అరణయ్వాసానికి వెళాళ్ను. కాని, తం  ఆజాఞ్ పించకపోయినా, నాయందునన్ మ చేత 

సవ్చఛ్ందంగా తనంత తాను దీకష్ సీవ్కరించి, నా పాదుకలని తీసుకెళిళ్ సింహాసనంలో పెటిట్ , 14 సంవతస్రములు రాజయ్మునందు మమకారము లేకుండా పరిపాలించిన 

భరతుడు ముందు దీకష్ విరమించి సాన్నం చేసేత్ తపప్ నేను దీకష్ని విరమించను" అనాన్డు. 

 

భరతుడు, శ ఘున్డు, సు వుడు, ల ణుడు కుష్ర కరమ్ చేయించుకుని మంగళసాన్నం చేశాక రాముడు కుష్ర కరమ్ చేయించుకుని మంగళ సాన్నం చేశాడు. 

తరువాత రాముడు అందమెన పటుట్ పుటట్ములను ధరించి, మంచి అంగరాగములను పూసుకొని, దివాయ్భరణములను ధరించి బయటకి వచాచ్డు. 

 



 

 

 

 

 
 

రామచం డు పుషప్క విమానమును తిరిగి కుభేరుడి వదధ్కు పంపుట 



తన కొడుకు ఇనాన్ళళ్కి తిరిగొచాచ్డని పొంగిపోయిన కౌసలాయ్ దేవి సీతమమ్కి అభయ్ంగన సాన్నం చేయించి, మంచి పటుట్ పుటట్ం కటిట్  చకక్గా అలంకరించింది. కౌసలయ్, 

సుమితర్, కేయల చేత అలంకరింపబడడ్  వానర కాంతలు 9000 ఏనుగులిన్ ఎకాక్రు. దశరథుడు ఎకేక్ శ ంజయం అనే ఏనుగుని తీసుకొని వచిచ్ దానిమీద 

సు వుడిని ఎకిక్ంచారు. వానరులందరూ కూడా సంతోషంగా అయోధయ్కి బయలుదేరారు. సూరయ్మండల సనిన్భమెన రథానిన్ రాముడు ఎకాక్డు, ఆ రథం యొకక్ 

పగగ్ములను భరతుడు పటుట్ కొని నడిపించాడు. ల ణుడు నూరు తీగలు కలిగిన తెలల్టి గొడుగుని పటాట్ డు. ఒకపకక్ శ ఘున్డు మరొకపకక్ విభీషణుడు 

విందాయ్మర వేసుత్ నాన్రు. అలా రథంలో అయోధయ్కి వెళుతునన్ రాముడు కనపడడ్  వాళళ్ందరినీ పలకరించుకుంటూ వెళాళ్డు. 

 

పర్తి ఇంటిమీద పతాకాలు ఎగురవేశారు, అనిన్ ఇళళ్ముందు రంగవలుల్ లు వేశారు, సంతోషపడిపోతూ, నాటయ్ం చేసూత్  అందరూ వెళుతునాన్రు. ఆ వెళేళ్టపుప్డు 

ముందుగా మంగళ వాయిదాయ్లు నడిచాయి, ఆ వెనకాల వేద పండితులు నడిచారు, తరువాత పెదద్లు, వాళళ్ వెనకాల కనెన్ పిలల్లు, కొంతమంది లు 

పిండివంటలు పటుట్ కుని నడిచారు. మారగ్మధయ్ంలో గంధపు నీరు జలుల్ కుంటూ వెళాళ్రు. ఆ తరువాత సువాసినులు అయిన లు చేతులలో పువువ్లు, పసుపు, 

కుంకుమ పటుట్ కుని వెళాళ్రు. వశిషుఠ్ డు, జాబాలి, కాశయ్పుడు, గౌతముడు మొదలైన ఋషులందరూ వచాచ్రు. అలా అందరూ కలిసి అయోధయ్కి చేరుకునాన్రు. ఆ 

రా కి అయోధయ్లో గడిపాక మరునాడు రాముడి పటాట్ భిషేకానికి 4 సముదర్ జలాలు, 500 నదుల జలాలని వానరాలు తీసుకొచాచ్యి. ఇం డు నూరు బంగారు 

పూసలు కలిగిన మాలని రాముడికి బహూకరించాడు. 

 

వానరాలు తీసుకోచిచ్న ఆ జాలలని రాముడి మీద పోసి ఆయనకి పటాట్ భిషేకం చేశారు. కిరీటానిన్ తీసుకొని వచిచ్ రాముడి శిరసుస్న అలంకారం చేశారు. ఆ 

సమయంలో రాముడు కొనిన్ కోటల్  బంగారు నాణాలు, లకష్ల ఆవులు, వేల ఎదుద్ లు దానము చేశాడు. 

 

అపుప్డు రాముడు ల ణుడితో "ల ణా! యువరాజ పటాట్ భిషేకం చేసుకో" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు ల ణుడు "అనన్యయ్! నాకనాన్ పెదద్వాడు భరతుడు ఉనాన్డు. నాకు రాజయ్ం వదుద్ , భరతుడికి ఇవువ్" అనాన్డు. 



 
 

రథ పగగ్ములు భరతుడు పటట్గా, ల ణుడు నూరు తీగలు కలిగిన గొడుగు పటట్గా, ఒకపకక్ శ ఘున్డు మొరో పకక్ విభీషణుడు విందాయ్మర వేయగా 

రామయయ్ ఎకిక్న రథం పటాట్ భిషేక మహోతస్వమునకు కదిలింది 



 
 

సీతారాముల పటాట్ భిషేక మహోతస్వము 



 

 
 

రాముడి పటాట్ భిషేకానికి 4 సముదర్ జలాలు, 500 నదుల జలాలని వానరాలు తీసుకొచాచ్యి. వానరాలు తీసుకోచిచ్న ఆ జాలలని రాముడి మీద 

పోసి ఆయనకి పటాట్ భిషేకం చేశారు. కిరీటానిన్ తీసుకొని వచిచ్ రాముడి శిరసుస్న అలంకారం చేశారు 



 
 

సీతారాముల పటాట్ భిషేక మహోతస్వము 



 
 

సీతారాముల పటాట్ భిషేక మహోతస్వము 



తరువాత యువరాజ పటాట్ భిషేకం భరతుడికి జరిగినది. 

 

సు వుడు, విభీషణుడు, అంగదుడు మొదలైన వానర వీరులందరికీ బహుమతులు ఇచాచ్రు. హనుమంతుడికి తెలల్టి వసత్ర్ముల దవ్యం, హారాలు ఇచాచ్రు. 

 

ఆ సమయంలో, సీతమమ్ తన మెడలో ఉనన్ ఒక హారానిన్ తీసి చేతిలో పటుట్ కుంది. అపుప్డు రాముడు సీత వంక చూసి "ఈ హారానిన్ ఎవరికి ఇసాత్ వో తెలుసా. 

పౌరుషము, బుదిధ్ , వికర్మము, తేజసుస్, వీరయ్ము, పటుట్ దల, పాండితయ్ము ఎవడిలో ఉనాన్యో, అటువంటివాడికి ఈ హారానిన్ కానుకగా ఇవువ్, అనిన్టినీమించి వాడు 

నీ అయిదోతనానికి కారణం అయియ్ ఉండాలి" అనాన్డు. 

 

అపుప్డు సీతమమ్ ఆ హారానిన్ హనుమంతుడికి ఇచిచ్ంది. అపుప్డాయన ఆ హారానిన్ కనున్లకు అదుద్ కొని మెడలో వేసుకునాన్డు. 

 

ఎపుప్డెతే ధరామ్తుమ్డెన రాముడు సింహాసనం మీద కూరుచ్నాన్డో, అపుప్డు ఎవరినోట వినాన్'రాముడు, రాముడు' తపప్, వేరొక మాట వినపడలేదు. రాముడు రాజయ్ం 

చేసుత్ ండగా దొంగల భయం లేదు, శ వుల భయం లేదు, నెలకి మూడు వానలు పడుతుండేవి, భూమి ససయ్శాయ్మలంగా పంటలని ఇచిచ్ంది, చెటల్నీన్ 

ఫలపుషప్ములతో నిండిపోయి ఉండేవి, చాతురవ్రణ్ పర్జలు తమ తమ ధరమ్ములయందు అనురకుత్ లై ఉనాన్రు, చినన్వారు మరణిసేత్ పెదద్వారు తకారయ్ం 

చెయయ్డం రామ రాజయ్ంలో లేదు. ఆ రాముడి పరిపాలనలో అందరూ సంతోషంగా ఉండేవారు. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

తన మెడలోని హారానిన్ సీతమమ్ రామయయ్తో కలిసి సావ్మి హనుమకు బహుకరించుట 

 

 

 

 

 



 రామాయణము యొకక్ ఫల తి – 

 

ఎకక్డెకక్డ రామాయణము చెబుతునన్పుప్డు బుదిద్మంతులై, పరమ భకి త్తో రామాయణానిన్ ఎవరెతే వింటునాన్రో అటువంటివారికి  మహావిషుణ్ వు యొకక్ కృప 

చేత తీరని కోరికలు ఉండవు. ఉదోయ్గం చేసుత్ నన్వారు, వాయ్పారం చేసుత్ నన్వారు ఆయా రంగములలో రాణిసాత్రు. సంతానము లేని రజసవ్లలైన లు ఈ 

రామాయణానిన్ వింటే, వాళళ్కి గొపప్ పు లు పుడతారు, తమ బిడడ్లు వృదిధ్లోకి వసుత్ ంటే చూసుకొని ఆ తలుల్ లు ఆనందం పొందుతారు. వివాహము కానివారికి 

వివాహము జరుగుతుంది, కుటుంబం వృదిధ్లోకి వసుత్ ంది, వంశము నిలబడుతుంది, మంచి పనులకి డబుబ్ వినియోగం అవుతుంది, దూరంగా ఉనన్ బంధువులు 

తొందరలో వచిచ్ కలుసుకుంటారు, ఇంటికి మంగళతోరణం కటట్బడుతుంది, ఎనాన్ళళ్నుంచో జరగని శుభకారాయ్లు జరుగుతాయి, పితృదేవతలు సంతోషిసాత్రు. 

 

అందరూ రామాయణానిన్ చదివి ఆనందించండి. ఇంత మంచి రామాయణానిన్ చకక్గా చెపిప్న చాగంటి కోటేశవ్ర రావు గారికి నా పాదాభివందనాలు.   

 

రామాయణము పూరత్యియ్ంది. 
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