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ìy˚<äq

l düø£\ uÛÑTeq kÕÁe÷»´\ø°Î Hêsêj·TDT\ ø£{≤ø£åeTT#˚ eT+∫
Äs√>∑́ eTT‘√ e÷ eT<Ûä́  ø£<ä̋ ≤&ÉT#·÷ á XÊs¡«] HêeT dü+e‘·‡s¡ ÄX̄«j·TT»
ãVüQfi¯ <ë«<ä•, Vü≤kÕÔ qø£åÁ‘·eTT nq>± 12`11`2020 Hê&ÉT q÷ie
edü+‘·eTT |üP]Ô#˚düTø=qT#·THêïs¡T e÷ ≈£î≥T+ãô|<ä› leT‹ leT‹Ôs¡TeT\
ô|~›+{Ï yÓ+ø£≥ d”‘·eTà>±s¡T. áyÓT |ü‹<̊e⁄ …̋’q |üs¡eT |ü<äyêdüT\T le÷Hé
y˚+ø£≥sê|òüTyê#ês¡T´\Tyês¡T >=|üŒ ñbÕdü≈£î\T, eT+Á‘·XÊgy˚‘·Ô. M]øÏ
q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T eTiÏj·TT eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\T. Á|üdüTÔ‘·eTT ¬s+&Ée
≈£îe÷s¡T&Ó’q le÷Hé lyÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢>±] ≈£î≥T+u≤ìøÏ ùdyê uÛ≤>∑´eTT
ø£*–+#·T#·T ôV’≤<äsêu≤<äT q+<äT ìedæ+#·T#·THêïs¡T.

ÄyÓT |ü⁄{Ïº+{Ï qT+&ç dü+^‘· kÕVæ≤‘ê´\T, dü+Á|ü<ëj·Tø£‘·, |üsƒ¡HêdüøÏÔ,
Äs¡¸C≤„qeTT, <Ó’e∫+‘·q ns¡D+>± ‘Ó#·TÃø=ì yÓT{Ïºì+≥ |ü‹<˚e⁄\
kÕVü≤#·s¡́ eTT˝À <Ó’y√bÕdüq, |üs√|üø±s¡eTT n\es¡#·T≈£îqï ñuÛÑj·Te+X¯
|ü$Á‘·. ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝…’q le÷Hé yÓTT\T>∑T yÓ+ø£≥ qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T,
yÓ+ø£≥qs¡düeTà •ø£åD˝À yê©àøÏ sêe÷j·TDeTT ÄyÓT≈£î ì‘·́ bÕsêj·TD
Á>∑+<∏äyÓTÆq~. n~j˚T á Á>∑+<∏ä s¡#·q≈£î Hê+~jÓÆTq~. n»sêeTs¡yÓTÆq
leTÁ<ëe÷j·TD≤ìøÏ mìï yê´U≤´qeTT\T, nqTyê<äeTT\T ñHêï y˚{Ï rs¡T
yê{Ï<˚. Äj·÷ s¡#·sTT‘·\ nqTuÛÑ÷‘·T\T ≈£L&Ü yê{Ï yê{Ï Á|ü‘˚́ ø£‘·\T
ø£*– ÄkÕ«<äjÓ÷>∑´+>± ñ+{≤sTT. ªÄ+Á<Ûäyê©àøÏμ l yê$*ø=\qT
düTu≤“sêe⁄ (yêdüT<ëdüT) >±] ªÄ+Á<Ûäyê©àøÏ sêe÷j·TDμ |ü<ä́ ø±e´eTT |üsƒ¡q
ÄyÓT≈£î sêe÷j·TDeTTô|’ eT]+‘· ne>±Vü≤q ô|+#·&ÉẙT>±ø£ kÕe÷qT´\≈£îqT
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ns¡úeT>∑Tq≥T¢ ‘·q<Ó’q XË’*‘√ ‘Ó\T>∑T e#·qeTT˝À sêe÷j·TDeTTqT ñ‘·Ôs¡
ø±+&É düVæ≤‘·eTT>± nqTe~+#·T≥≈£î eT÷\yÓTÆq~. ÄyÓT s¡#·q dæï>∑∆yÓTÆq
‘˚≥˙{Ï<Ûës¡, düVü≤»yÓTÆq XË’©Á|üyêVü≤eTT.

á dü+ø£\ŒeTTq≈£î ‘·–q Áù|s¡D sTT∫Ã Áb˛‘·‡Væ≤+∫qyês¡T ÄyÓT
k˛<äs¡T˝…’q Ä<∏ë´‹àø£y˚‘·Ô le÷Hé yÓTT\T>∑T s¡+>±#ês¡T´\T>±s¡T ø±>±
s¡#·q˝Àì düVü≤»<Ûës¡qT |ü]wüÿ]+∫qyês¡T ô|<ä›≈£îe÷s¡T&Ó’q sê<Ûë
ø£èwüíe÷#ês¡T´ì $TÁ‘·T\T, |ü+&ç‘·T\T, ø£e⁄\THÓ’q l $+»eT÷] X‚wü|òüDÏ
X̄s¡à>±s¡T. ÄyÓTô|’ qTqï yê‘·‡\´eTT‘√ ªÁ|üe#·q •s√eTDÏμ le÷Hé luÛ≤wǘ +
n|üŒ˝≤#ês¡́  kÕ«$Tyês¡T yê] n_Ûq+<äqeTT\qT ‘Ó*j·TCÒj·T>± ªHê´j·T`
ñuÛÑj·Ty˚<ë+‘· Á|üMDμ le÷Hé yÓTT\T>∑T sêe÷qTC≤#ês¡T´\T >±s¡T yê]
ÄodüT‡\qT n+<äCÒXÊs¡T.

á sêe÷j·TD ø£<∏ëHêj·T≈£î&Ó’q lsêeTTì nqï<äeTTà\e …̋ qT+&Ó&ç
áyÓT ≈£îe÷s¡T\T ‘=* Á|üj·T‘·ïeTT>± M] s¡#·q\˝Àì ªsêe÷qT» #·]Á‘·μ,
ªu≤\ø±+&ÉeTTμ\qT eT÷&Ée ≈£îe÷s¡T&Ó’q le÷Hé qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T `
©\ <ä+|ü‘·T\TqT, ªdüT+<äs¡ø±&ÉeTTμqT le÷Hé sê<Ûëø£èwüíe÷#ês¡́  ̀  uÛÑ÷<̊$
<ä+|ü‘·T\TqT, ª<äX¯s¡<∏äTì ø√&Éfi¯óflμqT eT÷&Ée n\T¢&Ó’q le÷Hé ø£]
sê<ÛëHê<Ûë#ês¡T´\T ` $»j·T\ø°Î <ä+|ü‘·T\T Á|ü#·T]+|üCÒdæ]. áyÓT≈£î
ùde#˚dæ á s¡#·q\T #˚j·TT≥≈£î #·ø£ÿì yê‘êes¡DeTT ø£*Œ+∫qyês¡T
Hê\Ze ≈£îe÷s¡T&Ó’q le÷Hé leTHêïsêj·TD, d”‘· <ä+|ü‘·T\T.

n≥T |æeTà≥ d”‘·eTà>±s¡T á e#·q sêe÷j·TD eT÷\Á|ü‘·T\qT leT‘Y
ñ|üìwü‘Y dæ<ë∆+‘· Ä#ês¡́  |”sƒ¡eTT (ø±øÏHê&É) e´ekÕú|ü≈£î\T nsTTq l
|üs¡eTVü≤+dü |ü]Áyê»ø±#ês¡́  lll Á‹<ä+&ç ls¡+>∑ sêe÷qT» Jj·TsY
kÕ«$Tyê]øÏ düs¡«Vü≤≈£îÿ\‘√ düeT]Œ+∫Hês¡T. n+‘˚>±ø£ M] ø£<∏ë
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dü+|ü⁄{°ø£s¡DeTT …̋’q düHêàs¡Z<äs¡ÙqeTT, Ä‘·àC≤„qeTTqø±<Ûës¡eTT, nVü≤+ ẙ~à
yÓTT<ä\>∑Tq$ kÕ«$Tyê] Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ ªX¯s¡D´μ˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq$.

X¯‘·»j·T+‹ dü+<äs¡“¤eTTq≈£î ‘·–q ãVüQe÷q s¡÷|üeTT˝À á
Áyê‘·Á|ü‘·T\qT yÓ\T>∑T˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe …̋qqT, XÊX¯«‘·eTT>± ìøÏå|üÔ|üs¡#·
e …̋qqT ø√]ø£‘√ á e#·q sêe÷j·TDeTTqT (@&ÉT ø±+&É\T) H˚{Ï düs¡[
qqTdü]+∫ n+‘·sê®\eTTq+<äT ñ+∫q#√ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À
qT+&ÉTqì ‘·\∫, ô|<ä›\ nqTeT‹‘√ Á|üe]Ô+#·T#·T+{Ï$T. Ç+<äT≈£î>±qT
|üs¡eTVü≤+dü |ü]Áyê»ø±#ês¡́  lll Á‹<ä+&ç ls¡+>∑ sêe÷qT» Jj·TsY
kÕ«$Tyês¡T ‘·eT ~e´ eT+>∑fi≤XÊdüqeTT\qT ø£è|üCÒdæq+<äTq ÄyÓT eTiÏj·TT
ÄyÓT ≈£î≥T+ãeTT ‘·s¡|òü⁄q kÕ«$Tyê]øÏ nH˚ø±H˚ø£ <ëk˛Vü≤eTT\T. n˝≤π>
n+‘·sê®\eTT q+<äT+#·T≥≈£î, eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q ªÁ|üe#·q+.ø±+μ
ãè+<äeTT yê]øÏ e÷ <Ûäq´yê<äeTT\T. á Ä˝À#·q #˚dæ, kÕø±s¡eTT
#̊j·TT≥˝À eTTK´ uÛÑ÷$Tø£ eVæ≤+∫q yê] eTqTeT …̋’q leT‹ ø=e÷+&É÷]
•Øwü, ≈£î\X‚KsY <ä+|ü‘·T\T m+‘√ n_Ûq+<ä˙j·TT\T. á Á>∑+<∏äeTT
www.pravachanam.com q+<äT m\¢y˚fi¯˝≤ \uÛÑ´eT>∑TqT >±q á
neø±X¯eTTqT n+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·Tø=qe\dæq~>± eTq$.

á |ü⁄düÔø£eTT |ü]ƒ+#·T düVü≤è<äj·TT\≈£î l d”‘ê \ø£ÎD uÛÑs¡‘· XÁ̄‘·T|òüTï
Vü≤qTeT‘·‡y˚T‘· lsêeT#·+Á<äT\yês¡T ø£s¡TD≤ ø£{≤ø£åeTT\ qqTÁ>∑Væ≤+∫
düs¡«ÁX‚j·÷\T ø£*–+#·T>±ø£!

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T
(12`11`2020)
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మిందుమాటలు

శ్రీ సకల భువన సామ్రాజ్యలక్ష్మీ ప్రసాద సద్ధకొరకై యా దవ్యమహిషిని ప్రార్థన చేస నే 
చెప్పబోవు తొలి పలుకులు రసజ్ఞాలైన మహనీయ పాఠకులందరు ఆలకింతురు గాక.

నా చిననాతనమున మా తండ్రిగారైన మొలుగు వంకట నరసంహాచారు్యలు గారు నాకు 
అక్షర జ్ఞానముతో బాట కావ్యపఠనమందు ఎంతయో అభిమానము కలిగంచిరి. సంస్కకృత 
వాల్్మకి రామాయణముపై మకు్కవ వారివలననే కలిగనద. ద్నిని చదవినను పూరితాగా 
అవగాహనము చేసుకొనలేనను భయముతో సంస్కకృతమునకు సరియగు ఆంధ్ర పద్య 
కావ్యమునకై యంతయో యతినాంచితిని. నా తపన ఫలించి అటి్టద లభించినద. కాని యంత 
హృద్యముగ నుననాను పద్యమును చదువువారు నేడు కరవైపోవుచునానారు. పండితులకు 
సంస్కకృత మైనను, ఆంధ్ర పద్యమైనను, వచనమైనను ఒకటే ఉపాదేయమే. వచనమైనచో 
సామాను్యలును చదవి యానందంచగలరు. నేను ఆంధ్ర రామాయణ గ్ంథలభ్యతకై పడిన 
తపన - వాల్్మకి రామాయణమునకు సరియగు తెలుగు వచన రామాయణమునకై మరి 
యవ్వరును పడరాదని తలచి - యీ రచనకు పూనుకొంటిని.

నాకు లభించిన ఆంధ్ర వాల్్మకి రామాయణ పద్యకావ్యము మూలానుసారియై 
యుననాద. ఆంధ్ర వాల్్మకి, వాసుద్సు వంటి సార్థక నామములు గల శ్రీ వావిలికొలను 
సుబాబారావు గారిచే రచింపబడినద. కనుక ద్నిని చదవి వచన రూపమునకు తెచుచుటకు 
ఉత్్సహపడితిని. రామాయణము వంటి కావ్యమును అందరు చదవి ఆనందంచునటలు 
ప్రసననా మాధుర్యమైన వచనములో వ్రాయుట నాకు సాధ్యపడునా? అను శంక ననునా 
బాధంచుచుండగా, మా ఇలవలు్పలు శ్రీ సకల భువన సామ్రాజ్యలక్ష్మీ అమ్మవారును,  
శ్రీ ఆపదోద్్ధరక ఘోర వీర లక్ష్మీనృసంహసా్వమివారును, శ్రీ పంచాయతన వణుగోపాల 
సా్వమి వారును రచనకు ఉపక్రమించుమని ననునా ఆదేశించిరి.
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శ్రీమాన్ మాంత్రిక రాణ్్మళి, శ్రీమత్పండిత మంత్రరతనా బిరుద్ంకితులైన నా 
పతిదేవులు శ్రీమతితారుమల పెద్దంటి వంకట రాఘవాచారు్యల వారి యాదేశము లభించినద. 
వారి ఆదేశముల ననుసరించి, ఆదేశకరతాల పైననే భారముంచి రచనకు ఉపక్రమించితిని.

మా పొరుగువారైన శ్రీ అవా్వ జగనానాధశాసత్రగారి సతీమణి సుశీలాదేవిగారు కావ్య 
పఠనమునందు ప్రీతి కలవారు. పరహృదయములను అవగాహన చేసుకొను సహృదయ 
సేనాహపాత్ర. వారు నేను వ్రాసన ద్నిని చదువుచు సూచనలనిచుచుచు ప్రోత్సహించిరి. నా 
మనుమలు శ్రీధర్, శ్రీకాంత్ లు శ్రద్ధతో భౌతిక సౌకర్యములు కలి్పంచుచు వచిచురి. నా 
సోదరుడు మొలుగు రంగాచారు్యలు రచనలో మెళకువలు తెలుపుచు, వాక్య నిరా్మణమున 
సూచనలిచిచు సహాయపడినాడు. నా పెద్దకుమారుడు రాధాకృష్ణమాచారు్యలు కోరగా 
గ్ంథమును పరిష్కరించుటేకాక శుద్ధప్రతిని కూడ వ్రాసయిచిచున పండితులు, ప్రభుత్వ 
కళాశాలలో ఆంథ్రోపనా్యసకులు నగు శ్రీ వింజమూరి శేషఫణి శర్మగారు. వీరు కవులు, 
సాయీభకుతాలును. కాళిద్స విరచిత రఘువంశమును ఆంధ్రమున పద్య కావ్యముగా 
‘రఘువంశ తిలక చరితము’ అను పేరున, మయూర కవి విరచిత సూర్యశతకమునకు 
వా్యఖ్యను వ్రాస ప్రచురించినవారు, ఇంకను అనేక రచనలు చేసనవారు. వీరికి నాయందు 
గల సోదరీ వాత్సల్యము, శ్రీరామచరితముపై గల అభిమానమును యింతటి శ్రమ 
తీసుకొనుటకు కారణములైనవి.

వీరందరికి శ్రీ సీత్రాములు ఆయురారోగ్్యశ్వర్యముల నొసగ రక్షింతురు గాక!

ఈ గ్ంథమును శ్రీ సకలభువన సామ్రాజ్య లక్ష్మీ నారాయణ సా్వమివారికి తత్కటాక్ష 
లబి్ధకోరి నా హృదయ కుసుమముతో జతచేస సమరి్పంచుచునానాను. ఇందలి గుణములను 
గ్హించి దోషములు విసరిజాంచ గోరుచునానాను. కథానాయకుడు శ్రీరామచంద్రుడు 
సాగరమును ద్టించి హనుమను అనుగ్హించినటలు యీ సంసార సాగరము నుండి 
ననునా తరింపజేస పరమపదము ననుగ్హింప గోరు భాగవత పదద్స.

(సిం) శ్రీమతితిరుమల పెద్దింటి వింకట సీతమ్మ

(అయయువారి రుద్రవరము)
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శ్రీరామ శ్శరణిం మమ

అభినిందనమ

శ్రీమాన్ శ్రీమతితారుమల పెద్దంటి వంకట రాఘవాచారు్యలుగారు మంత్రానుష్ఠానము 
చేస సద్ధ నొందన మహనీయ చరిత్రులు. వారి ధర్మపతినా వంకట సీతమాంబగారు, 
వారి ధర్మపతినాయై జన్మసద్ధమైన భగవద్భకితాకి మెరుగుపెట్టకొనిన ధను్యరాలు. ఆమె 
లౌకిక విద్యలలో ప్రావీణ్యమును సంపాదంప యతినాంచలేదు. కాని ఉతతామ గృహిణిగా 
శ్రీ రాఘవాచారు్యలుగారి సాహచర్యమున, భగవదుపాసనమున పరినిషిఠాతురాలై 
భగవదనుగ్హ పాత్రతనందనారు. భగవత్కటాక్ష విశేషముచే దవ్యమైన జ్ఞాన వైశద్యము, 
సౌమ్యమైన వాకు్క, ప్రకృతిసద్ధమైన మాధుర్యము వారి కలవడినవి. ఈమె పతివ్రత 
యగుటచే పతివ్రతయై కారుణ్యరూపిణియై ఛాయవలె శ్రీరామచంద్రుని అనువరితాంచి, తన 
నడవడిచే లోకానేనా కాక ప్రియుని కూడ పరవశింపజేసన ధన్యచరిత. భూజ్త సీత చరిత 
మీమె మనసు నాకరి్షంచినద.

‘‘సీత్యాశచురితం మహత్” అని పేరుపొందన శ్రీరామాయణము ఆంధ్ర 
వాల్్మకి నుండి వల్వడినద. అద ఈమె భాగ్యవశముచే నిత్యపారాయణ గ్ంథమైనద. 
పెద్ద పాండిత్యము కాని, భాష్జ్ఞానము కాని లేదని చెపు్ప కొనుచుననా ఈమెకు ఆ 
రామాయణము నంతను తన వాక్యములతో తెనుగున వ్రాయవలెనని కోరిక కలిగనద. 
ఇద పూర్వజన్మ సుకృత ఫలము. శ్రీరాముని చరితము చదువుట, అనుభవించుట మాత్రమే 
కాక త్మాసా్వదంచిన ద్నిని తమదగా చేసుకొని తన వాకు్కలతో ఆవిష్కరించవలెనని 
కోరిక కలిగనద. ద్నికి తగన భాష, ఆవిష్కరణ శకితా వారి ఉపాస్యదైవము వారికి 
అనుగ్హించినారు.

ఆంధ్ర వాల్్మకి విరచిత శ్రీరామాయణము వాల్్మకి ప్రతి శ్లుకమునకు అనువాదము 
మాత్రము కాదు. రహసా్యర్థ ప్రతిపాదకములగు శబ్దములను విడువక అనువాదము 
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నందచిచున మహతతార గ్ంథము, ద్ని నర్థము చేసుకొనుట కష్టము - కాని అర్థము 
చేసుకొనినారు. చేసుకొని సులభము, నిరు్దష్టము, స్పష్టము, అన్వయ క్లుశరహితము నగు 
మధుర ప్రసననా భాషలో వచనముగా అందంచి జీవిత్నినా సార్థకము చేసకొనినారు. 
శ్రీరామాయణము ప్రాచేతసుల నుండి వల్వడిన వదము. వదమున పూర్వభాగార్థమును 
వాల్్మకి వాచా్యర్థమున కవిగా ప్రతిపాదంచినాడు. అంతరమగు ధ్వన్యర్థమున ఆధా్యతి్మక 
మైన వదోతతార భాగార్థమును మునిగా సూచించినాడు. ఈ రామాయణమున శ్లుకమును 
కాని, పాదమును కాని అధ్యయనము చేసనంతనే భగవత్్సయుజ్యము నొందెదము అని 
పెద్దలు చెపు్పదురు. అటి్టచో ఈమె ఏడు కాండలు చదవి అనుభవించి జీర్ణము చేసుకొని 
తనదగా తెనుగు వచనమున ఆవిష్కరించి ధన్యత నందనారు. ఈమె భాగ్యమే భాగ్యము.

ఈ అనువాదము అనువాదము వలె లేదు. స్వతంత్రముగా సాగనద. భాష 
సహజము, మధురము, ప్రసననాము. వాక్యము సంస్కకృతమునకు అనువాదముగా ఉండక 
అచచుమైన తెనుగుదనమును సంతరించుకొననాద. బాలకాండములో అశ్వమేధయాగ 
సందర్భమున ఆమె చేసన అనువాదము ఆశచుర్యజనకముగా నుననాద. పండితులకు కూడ 
దురవగాహమైన యాగక్రమ వివరణము పండితులకు కూడ సంశయము తీరునటలు, 
పామరులకు కూడ సులభముగ అర్థమగునటలు వ్రాసనారు. ఇద చదువుకొనిన జ్ఞానము 
కాదు. భగవదుపాసనచే వచిచున భాష-విషయ వైశద్యము. తెనుగున ఇంతవరకు ఎన్నా 
- గ్ంధకభాషలో, వా్యవహారిక భాషలో గూడ అనువాదములు వచిచునవి. భాషలో, వాక్య 
నిరా్మణములో ఇంత అందము సౌలభ్యము వరొకద్నిలో చూడమనుట అతిశయోకితా కాదు 
- వాసతావము.

ఆమె అనుభవించిన శ్రీరామచరితమును లేశమాత్రమనుభవించి ధన్యత 
నొందన వాడనగుటచే అనువాదమును చూచి ఆనందంచి ఆమె చేసన ప్రయతనామును 
అభినందంపకుండా ఉండలేకనే యీ మాటలు వ్రాయుచునానాను. కాని ఆమె 
ద్వంద్్వతీతురాలు. ఆమెకు వనుక బలము ఆమె ఉపాస్యదైవము. ఆ దైవబలము 
పలికించగా వాల్్మకి న్టినుండి శ్రీరామాయణ మంతయు బ్రహా్మనుగ్హముచే 
వల్వడినటలు ఈ వచన శ్రీరామాయణము ఈమె న్టి నుండి వల్వడినద. ఆంధ్ర పాఠక 
లోకము అనూ్యనాతిరికతాముగ వాల్్మకి రామాయణమును గ్హించుటకు ఈ గ్ంథము 
సాయపడును.
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ఆమె తరించుటయే కాక అందరిని తరింప చేసన ధన్యచరిత, మా సీతమ్మగారికి  
శ్రీ సీత్రామచంద్రులు తమ విశేష కటాక్ష ప్రసాదముచే ఇతోధకముగ లోకానికి తమకుననా 
దైవీ సంపదను పంచిపెట్ట శకితాని, భకితాని ప్రసాదంతురు గాక అని ప్రారి్థంచుచునానాను.

ఇటలు

(సిం) శ్రీ భాషయుిం అప్పలాచారుయులు

26-12-1989
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శ్రీ  హయ వదన పరబరీ హ్మణే నమః 

శ్రీ మతే రామానుజాయ నమః

ఆశీస్సు

సుఖాయ కరా్మణి కరోతి లోకః నతైసుసుఖింవా నయుదుపారమిం వా। 
విందేత భూయాసతిత ఏనదుఃఖిం యదత్ర యుకతిిం భగవన్వదేన్ః।।

అని నటల ఈ ప్రపంచమున ప్రకృతి బదు్ధలగు చేతనులందరును సుఖ్ పేక్షచే 
కొనినా కార్యములందు ప్రవరితాంచుచునానారు. అందువలన వీరికి సుఖప్రాపితా గాని దుుఃఖ 
నివృతితా గాని సంభవించకపోవుటయే గాక అధకముగా దుుఃఖములు సంభవించుచుననావి. 
ఇటల ప్రకృతి పిశాచికావిష్్టలై ప్రకృతి సామ్యము ననుభవించుచు స్వభావ సహజమగు 
జ్ఞానానందమలత్్వదకమును, పరమపురుష శేషత్వమును విస్మరించి నానావిధ 
సాంసారిక దుుఃఖముల ననుభవించుచుననాను క్షణకాలము కూడ ప్రకృతి సంబంధము 
లేక యుండ జ్లరు. ఇద యొక విచిత్ర సంఘటన. ప్రకృతి సంబంధ విచేఛేద మెటల 
సంభవించును? ఇందుల కుపాయమెద్ద? దీనిని తెలుసుకొనుటకు సాధనములేవి? 
యని విచారింపగా ప్రత్యక్షము అతీంద్రియార్థములను గోచరింప చేయనందునను, 
అనుమానము ప్రత్యక్షా ప్రేక్ష మగుట చేతనునూనా - ఇవి సాధనము లన వీలులేదు. 
ఇక శబ్దమును సాధనముగా గ్హించవలెను. అదయు పౌరుషేయమైనచో సజ్తీయ 
పురుష్లయందు విశా్వసముండదు గాన వారు చెపి్పనద్ని ననుసరించుట 
అసంభావితము. దీనిని విచారించి నిరుపాధక వత్సలుడును దయాసముద్రుడును 
సర్వశకుతాడు నగు భగవానుడు అపౌరుషేయము నిత్యనిరో్దషము సకల పురుష్ర్థబోధకము 
నగు వదమును తన నాభికమలమున జని్మంచిన చతురు్మఖుని కుపదేశించెను. ఆ వదమింత 
వరకు అవిచిఛేననాముగా పాఠక్రమమున  వచుచుచుననాద. దీని కర్థము దురోబాధక మగుట వలన 
వివరణ మపేక్షిత మగుటచేత సర్్వశ్వరుడు మహాతు్మల కొందరి నవతరింపజేస వారిలో త్ 
నంతుః ప్రవిష్్టడై వారి ముఖమున వాటిని వివరించుటకు ప్రవరితాంచిన వాడాయను.



x

ఆ వివరణములు స్మకృతులు, ఇతిహాసములు, పురాణములు, ఆగమములు - అని 
వ్యవహరింపబడుచుననావి. ఇందు స్మకృతులు మానవ పారాశరా్యదులు. ఇవి భగవద్రాధన 
రూపమును ఫలాపేక్షి జనానుగ్హకము నగు కర్మ కాండమునకు వా్యఖ్్యరూపములు. 
ఇతిహాసములు - రామాయణ భారత్దులు. ఇవి మహాపురుష చరిత్ర బోధకములగుచు 
వద్ంత భాగ వా్యఖ్్యరూపములు. పురాణములు - విష్్ణపురాణ, భాగవత్దులు. ఇవి 
సరాగుదలక్షణపంచక సమేతములై వద్ంత్ర్థ ప్రకాశకములు. ఆగమములు పాంచ 
రాత్రాదులు. ఇవి దేవత్రాధన బోధకములు. ఇందు ఇతిహాసము సాక్షాదుపనిషద్్వయాఖ్్యన 
మగుటచే స్మకృత్్యదకమున కంటె ప్రశసతాము. ఇందు రామాయణము సీత్రామ రూప 
మానుష వషధారులగు శ్రీ శ్రియుఃపతుల యొక్క చరితమును బోధంచు నదయు, చతురు్మఖ 
ప్రేరితుడగు వాల్్మకి మహరి్షచే రచింపబడినదయు మోక్షసాధనమగు భగవచచురణాగతిని 
సీత్ రూపమును ధరించిన శ్రీదేవి యొక్క పురుషకార వైభవమును ప్రతిపాదంచునదయునై 
యుననాద. కనుకనే -

వేదవేదేయు పరే పింసి జాతే దశరథాత్మజే। 
వేదఃప్రాచేత సాదాసీత్సుక్షాద్రామాయణాత్మనా ।।

వదవదు్యడగు పరమపురుష్డు దశరథ కుమారుడుగా నవతరించగా - ప్రమాణము 
ప్రమేయానుసారి కనుక - ప్రమాణమగు వదము వాల్్మకి మహరి్ష వలన రామాయణ 
రూపమున నవతరించినదని ప్రశంసంచబడి యుననాద.

శ్రీమద్రామాయణము సీత్రాముల చరిత్రమైనను ఇందు ప్రధానముగా 
సీత్చరిత్రమే చెప్పబడినదనియు, ఇద గొప్పదనియు, “కావ్యం రామాయణం కృత్స్ం 
సీత్యా శచురితం మహత్” అని వాల్్మకి మహరి్ష చెపి్పయుండెను. సీత్చరిత్ర దేనికంటె 
గొప్పద? అనిన రామచరిత్రకంటె గొప్పదని యభిప్రాయము. పూరా్వచార్య గృహీతమగు నీ 
క్ంద శ్లుక మీ విషయమును స్పష్టపరచుచుననాద.

“మాతర్్మథిలి రాక్షసీసతి్వయి తదైవారా్దరా పరాధాసతి్వయా 
రక్షింత్యు పవనాత్మజా ల్లఘుతరా రామసయు గోష్ఠీకృత్। 
కాకింతిం చ వభీషణిం శరణ మిత్యుక్తి క్షమౌ రక్షతః 
సానసాసుింధ్ర మహాగస సుసుఖత్ క్షాింతిసతివా కసి్మకీ ।।
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రావణ సంహారానంతరమున హనుమంతుడు సీత్ సమీపమునకు వళిళు రాక్షస 
సీత్రలు నీ విషయమున అపరాధము చేస యుననావారు గాన వీరిని సంహరించుటకై 
అనుజఞా నీయవలసనదనగా రాజ్శ్రితులు రాజ్జఞాచేతనే గద్ ఏపనినైన చేయుట. అటి్ట 
వారి విషయమున కోపించుట యుకతాము కాదని రాక్షససీత్రలు తమ రక్షణను ప్రారి్ధంచక 
పోయినను వారిని రక్షించెను. శ్రీరామచంద్రుడు శరణ ప్రార్థన చేసన కాకాసుర విభీషణుల 
రక్షించెను. ఇందువలన రామచరితము కంటె సీత్చరితము గొప్పదను ఆశయము చేతనే 
“సీత్యాశచురితం మహత్” అని చెపె్పను.

ఇటి్ట శ్రీరామాయణమును సర్వజనులకు సులభగ్హ్య మగునటల వచన 
రూపమున వ్రాస లోకోపకారము గావించినదీ సీత్మతలిలుక. సీతమ్మకు సీత్చరితమే 
మన్హరము ఆనంద్వహము కద్! కనుకనే భగవచచురితము లనేకము లుననాను 
ప్రధమమున శ్రీరామాయణము వ్రాయబడినద. ఇటల భగవచచురిత బోధకములగు 
యితర గ్ంథములను కూడ సుగ్హ్యము లగునటల వచన రూపమున వ్రాయుట కీమెకు 
భగవాను డాయురారోగో్యత్్సహాదుల నొసంగుగాక!

(సిం) మొలుగు రామానుజాచారుయులు
ముగుగుళ్ళ
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శ్రీమతి యస్.టి.పి.వి. సీతమ్మగారు

ఉత్తరకాండము
కాం।।   శ్రీ శ! నతకమలభవ! సీ 

 తేశా! దేవాధి నాథ! భృతధీరా! గౌ 
 రీశేడ్యా! యమిరాట్ఛర 
 ణా! శివకర! యభవ! మాండన ప్రియకనమః

[పట్టాభిషేకమున కుత్తరకాలమున జరిగిన చరిత్ర చెప్పునది కావున 
ఉత్తరకాండము. ఉత్తరమనగా శ్రేష్ఠమనియు అర్థము. సీతాశ్రీరాముల మహి 
మయుుఁ బరత్వము పూర్వభాగమున కంటే నిందు విశేషముగుఁ దెలపుబడినవి 
కదా.] [పై పద్యమున ద్వయమంత్రోత్తరార్థము సంప్టితము. పూరా్వర్థము 
పూర్వభాగమున గలదు]
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మొదటి సర్గము

అగస్త్యాది మహర్షులు శ్రీరామ దర్శనార్థులై వచ్చుట:

శ్రీరామచంద్రుడు యుద్ధము నందు బలవంతులైన రాక్షసులను సంహరించి 
రాజ్యమును పంది పాలించుచుండగా రామచంద్రుని స్్తత్రము చేయుటకై సకలమైన 
మునులు చూడవచిచిరి. కౌశికుడు, యవక్రీతుడు, గారుగ్యుడు, కణ్్వడు, మేధాతిథిప్త్రుడు, 
గాలవుడు మొదలైన పవిత్రమైన మనసు్సలు గల తూరుపుదికుకున నివసంచు మాహరుషులును, 
నముచిస్వస్్తయుత్రేయుడు, ప్రముచి, కుంభసంభవుడైన అగసు్తయుడు, భగవంతుడైన 
సుముఖుడు, అత్రివిముఖుడు మొదలుగా గల శ్రేష్్ఠలైన దక్షిణ దిశ నివసంచు మౌనులును, 
పడమటి దికుకున నివసంచు జట్ధారులు కవష్డు, ధౌము్యడు, మిక్కులి ధను్యడైన 
రౌద్రేయుడు, సూర్య తేజుడైన వృషదుగ్డు, సత్యవచనుడు మొదలైన వారును, కశ్యప్డు, 
వశిష్్ఠడు, జమదగి్న, గౌతముడు, అత్రి, గాధి ప్త్రుడైన విశా్వమిత్రుడు, భరదా్వజుడు 
అను పేరులు గలిగి ఉత్తర దికుకున నెలలుప్పుడు నుండెడి మునీశ్వరులేడు్వరును (సప్తఋష్లు) 
అందఱు అగి్నతేజసు్స గలవారు, మహాతు్మలు, వేదవేదాంగముల నెఱిగిన వారిలో శ్రేష్్ఠలు 
కుతూహలముతో సందడిగా గంప్లుగా వచిచి రాజసంహుని మందిరము మందు నిలిచిరి. 
వారందఱిలో అగసు్తయుడు దా్వరపాలకుని జూచి నీవు రాజంద్రునితో ఈ మునులందఱు 
వచిచియున్్నరని చెప్పుము అనగానే ధీరుడును, సమరు్థడును, ఆచారధర్మములనెరిగిన 
వాడును, నీతి, ఇంగితమెఱిగి నడచువాడును అయి దా్వరపాలకుడు వేగవేగముగా 
వెళ్లు పూర్ణచంద్ర సమానుడైన కాకుత్థ్సవంశ శ్రేష్్ఠడగ రాముని జరి నమసకురించి ఓ 
రాజశేఖరా! కుంభసంభవుడు మొదలుగా గల ఋషి సంఘములు మిము్మలను జూచు 
కోరికతో దా్వరము నొద్ద నిలిచియున్్నరని చెపపుగానే ఆ సీతాన్థుడు బ్లసూరు్యని వంటి 
తేజము గల మునుల రాకకు సంతోషమంది గౌరవముతో తీసకొని రమ్మని చెపపుగా, ఆ 
దా్వరపాలకుడటేలుయని ఆ ఋష్లను తీసకొని వచెచిను. అట్లు వచుచిచున్న ఋష్లను 
జూచి భక్్తతో ఎదురువెళ్లు చేతులు జోడించి నమసకురించి ఆ రాజశ్రేష్్ఠడు పాద్యము 
అర్ఘయుమునిచిచి ఆవును కూడ ఇచిచి నిర్మలములైన బంగారముతో అలంకరింపబడిన 
దరాభాసనములను సముద్రము న్పోశనము చేసన అగసు్తయుడు మొదలైన ఋష్లకు 
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వేరువేరుగా నిచెచిను. వారందఱును నిండైన సంతోషముతో గూరుచిన్న సమయమున 
రామచంద్రుడు మహాతు్మలారా! మీరందఱును సుఖముగా నున్్నరా? మీ శిష్్యలందఱు 
ఆరోగ్యముగనున్్నరా? వనములని్నయు భయము లేకుండ నున్నవా? అని ప్రేమతో కుశల 
ప్రశ్న సేయగా ఆ వేదవేదాంతములనెరిగిన ఋష్లు సంతోషముతో గూడిన మనసు్సలతో 
శ్రీమంతుడైన రాజును జూచి అనురాగముతో ఇట్లు పలిక్రి.

మౌనులు శ్రీరాముని ప్రశాంసాంచ్ట:

ఓ సీతాన్థా! మా భాగ్యవశముచేత దరిపుంచిన విరోధులను సంహరించి 
విజయముతో నున్న నిను్న జూడగంటిమి. అట్వంటి మాకు భద్రము కలుగటలో 
కొఱతలుండున్? ఓ రామభద్రా! నీవు ధనుసు్సను చేతబటిటానచో లోకములని్నయు 
అలలుకలోలులమగను గదా. అటిటాచో భువనముల నని్నంటిని మొతు్తకొనజసన రావణ్ని 
కొడుకులతోను మనుమలతోను సంహరించుట భారమా? మహాతా్మ! దుషటాచరిత్రులైన 
ఆ పౌలసు్తయులను సంహరించి విజయమును పందినవాడవై ప్రాణప్రియమైన సీతను, 
అధికమైన భక్్తప్రపతు్తలు గలిగి నీ హితము గోరునటిటా సౌమిత్రిని గూడి [ఈ విశేషణములు 
లక్ష్మణ్ని భగవచేఛేషత్వమును సూచించెడివి] ఈ విధముగా నీ తాతముతా్తతలు 
సంపాదించిన రాజ్యలక్ష్మిని సుఖముగా నున్న నిను్న మా ప్ణ్యము చేత చూచితిమి. 
రాజా! తలులులతో, తము్మలతో మనసు్స సంతసమునందగా నుండి ఈ భూమిని 
తలిలువలె కాపాడుచున్న నిను్న మా కను్నలు చలలుబడునట్లు మా పూర్వప్ణ్యవశముచేత 
చూడగలిగితిమి కదా. రాజచంద్రా! ఎవరి రూపమును జూచినచో విరోధుల గండెలు 
బ్రద్దలగనో, ఏ క్రూరచరిత్రులు ఎఱుగని శస్్రాస్రాములు ఇంకందును లేవో, ఈ భూమి 
యందెవరి నెదిరించి యుద్ధమునందు మానప్రాణములను దక్కుంచు కొనలేరో 
అటిటా కాలాంతకయమునితో సమానులైన మతు్తని యుద్్ధన్మతు్తని, ఉగ్రచరిత్రుడైన 
అకంపనుని దేవాంతకుని, నరాంతకుని, అతికాయుని, కుంభుని, వికట్ని, ప్రహసు్తని, 
నికుంభుని, త్రిశిరుని, మతు్తడైన విరూపాక్షుని, మహోదరుని, ధూమ్రాక్షుని, యజ్ఞకోప్ని 
సంహరించితివి. ఔరా! పరిమాణముతో స్టి చెపపురాని ఆ భయంకరరూప్ని, దేవతలకు 
భయము కలిగించు శీలముగలవానిని కుంభకరు్ణని ఓ మానవన్ధా! మా ప్ణ్యముచే 
సంహరించితివి గదా. యుద్ధమునందు కనుబొమ్మలించుకయైన ముడియిడని నిను్న 
లోకములని్నయు ముకుకుపై వ్రేలుంచి చూచెను గదా. దేవతలనెడి దావాగి్నక్ మేఘము 
వంటివాడును, మూడులోకములనేకము చేసనవాడును అయిన దశ కంధరుని 
అతివేగముగా సంహప్ గోళలు వంటి వాడి బ్ణములచే వధించితివి గదా. అతనిని 
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జంప్ట స్మాన్యమైన పనియా? అది యట్లుండనిము్మ. ఓ ప్రుషప్ంగవా! యుద్ధమున 
శత్రుసమూహములను నశింపజయు ప్రళయకాలయముని వంటివాడును, దేవతల 
గర్వమణచినవాడును, ఎని్నయో మాయలు తెలిసనవాడును, అయిన రావణప్త్రుని 
సంకులము గదా. యమసదృశములైన న్గపాశములు దంతరలుగా కురిస మిము్మ 
బ్ధింపగా ఓ రాజా! మీరు విడివడితిరి. ఔరా! మా మహాప్ణ్యము ఇంతయంతయని 
చెపపుశక్యమా? ఎని్నయో మాయలు నేరిచిన నేరపురియు, ఎవరిచేతను జయింపరానివాడును, 
కను్నలకు కనబడనివాడును, యుద్ధమందతి కఠినుడును అయిన ఇంద్రజిత్తను రాక్షసుడు 
యుద్ధమునందు సంహరింపబడుటను విన్నయంతనె మాక్ంతింతనరాని సంతోషమును 
ఆశచిర్యమును కలిగెను గదా. కామరూప్లును కఠినమైన దేహములు గలవారును, 
క్రూరాతు్మలును అయిన రాక్షసులను సంహరించి మాకీవిధముగా అభయమనెడు 
దక్షిణనిచిచితివి. మాయదృషటామేమి చెప్పుదుము. అని సంసు్తతించుచున్న ఋష్ల 
వాక్యములను విని సీతాన్థుడు విస్మయ సముద్రమున మునిగినవాడై చేతులుజోడించి ఆ 
తపోధనుల క్ట్లు విన్నవించెను.

శ్రీరాముడు మునులను ఇాంద్రజిత్త్ ఆధికయామునకు కారణమడుగుట:

అపరిమితమైన పరాక్రమము గలిగిన రాక్షసరాజైన రావణ్డును, స్టిలేని 
అమేయమైన శరీరబలము గల కుంభకరు్ణడును ఉండగా, అతికాయుడు, త్రిశిరుడు, 
ప్రహసు్తడు, ఖరుడు, ధూమ్రాక్షుడు, కుంభుడు మొదలైన మహావీరులుండగా 
రావణప్త్రుడైన యింద్రజితు్తనే యేల ప్రశంసంచుచున్నవారలు? మతు్తని, దేవాంతకుని, 
ఉన్మతు్తని, మహోదరుని, వికట్ని, మకరాక్షుని యుద్ధమునందు మృతు్యసమానులైనవారిని 
చెపపుక ఇంద్రజితు్తనే ఏల చెప్పుచున్్నరు? వాని పరాక్రమమెటిటాద్, వాని ప్రభావమెటిటాద్, 
వాని బలమెంతయో, రావణాసురుని కంటే వాని శౌర్యధైర్యములు ఎట్లు గొపపువియో 
రహస్యము కానిదైనిచో చెప్పుడు. గౌరవింపదగిన శీలము గల మునీంద్రులారా! వినుటకు 
న్ మనసు్స ఉవి్వళ్లురుచున్నది. మునీంద్రులారా! నేను విననరుహుడనైనచో వినిపింప్డు. 
వినయముతో మిము్మ వేడుకొనుచున్్నను. ఇది ఆజ్ఞగా తలంపకుడు. మీకు చేతులు 
జోడించి నమసకురించెదను. ఏ విధముగా ఇంద్రుని జయించెను. వరముల నేవిధముగా 
పందెను. ఎట్లు తండ్రికంటే శూరుడై విరాజిలెలును? ఆ విధము సమస్తమును మౌనులారా 
న్కు తెలియజెప్పుడు.

***
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రెండవ సర్గము

అగస్త్యాడు శ్రీరామునకు రావణుజనామీది వృతత్ాంతము దెలుపుట:

అను రామభూపాలుని వాక్యములను విని సంతోషము పంగచుండగా అగసు్తయుడు 
రాముని జూచి మాటలనేరపురితనమొపపుగా ఇటలునెను. గణములచే మనోహరుడవైన రామా! 
ఆ రావణప్త్రుని ప్రతాపము, అతని బలము, విరోధులను జయించునేరుపు, ఇంద్రుని 
గర్వము నణచుట, ఘోరయుద్ధములందు జయింపరానివాడయి ప్రకాశించుటకు హేతువు 
రాక్షసులనెడు కలువలకు భాసకురుని వంటివాడా! వినుము నీ మనసు్స సంతసంచునట్లు 
చెప్పుదను. ఇంద్రజితు్త చరిత్రకు ముందుగా రావణ్ని కులము జన్మము వరములు 
పందిన విధము నేను వివరించెదను. అది మూలమైయుండుటచే ఆ వృతా్తంతమును 
పూరి్తగా వినుము. ఓ పదా్మక్షా! పూర్వము కృతయుగమునందు శ్రేష్ఠగణములు 
గలిగిన బ్రహ్మప్త్రుడు బ్రహ్మతో సమానుడై బ్రహరిషు ప్లసు్తయుడను పేరుగలవాడు 
కలడు. పగడబడిన శీలమహిమ యందును ధర్మము నందును ఆ మహనీయుని 
భూమియందెవ్వరికైన కీరి్తంచుట శక్యమా? బ్రహ్మప్త్రుడను మాట మాత్రమే చెప్పుటకు 
శక్యమగను. అతడు బ్రహ్మప్త్రుడగటచే దేవతల కందఱకును మని్నంపదగిన వాడై 
మంచిగణములచేత సర్వలోకములకు ఇష్టాడై ధర్మమారగ్మును విడువక మేరుపర్వతము 
ప్రకకున నున్న తృణబందుని ఆశ్రమమున నిశచిలమైన బుది్ధతో వేదములు చదువుచు 
ప్ణ్యమును గోరి తపసు్స చేసెను. ఆ ఋష్్యశ్రమము అని్న ఋతువులందును సుఖకరమై 
అందమైన హంసలు, బెగగ్రు పక్షుల విహారముచే మనోహరములైయున్న సరోవరములు 
గలదియై మొగగ్లు, ప్షపుములు, ఫలముల సమూహములతో విరాజిలులు వృక్షములతో 
మనోహరమై సుఖకరములైన గాలులు గలదై యొప్పుచుండెను. ఆ యందమైన ప్రదేశమున 
ఆడుచు, పాడుచు, చిత్రచిత్రములైన ఆటలతో ఆనందించుచు విలాసముగా వీణను 
మీట్చు పలుమారులు దేవ సీ్రాలు, న్గకాంతలు, రాజప్త్రికలు సంతోషము నిండిన 
మనసు్సలతో ప్రీతితో విహరించుచుందురు. ఆ ఉత్తమ చరితలైన సీ్రాల ఆటపాటలు ఆ 
ప్లసు్తయుని నిష్ఠకు హాని కలిగించుచుండెను. అందుచే కోపించి ఆ మౌని ఏ యువతి నను్న 
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చూడవచుచినో ఆ కాంత వెంటనే గరభాము ధరించును. అని శపించెను. ఆ మాటలను విన్న 
ఆ సీ్రాలందఱును శాపభయముచేత అచచిటిక్ వచుచిట మానివేసరి. కాని తృణబందుని 
కుమార్్త ఒకకుతె ఆ శాపమును వినకపోవుటచే ఎపపుటివలెనే విహరించుచు అకకుడెచచిటను 
ఒకకు కాంతనైనను చూడజాలదయ్్యను. అప్పుడా బ్లికకు ప్లసు్తయుని వేదాధ్యయన 
రవములు చెవులకు మనసు్సనకు సంతోషకరముగా విననయ్్యను. దానిని విని యిది 
ఎవ్వరి ధ్వనియోయని దగగ్ఱకు వెళ్లు ఆ మునిని జూచెను. వెను వెంటనే శరీరమంతయు 
తెలలుబ్ర్ను. ఆ కన్యకకు గరభాచిహ్నములు బయలపుడెను. ఆమె ఆ గరభాచిహ్నములను 
తెలిసకొని ఇది యేమని దిగలు చెంది తానలసటతో తండ్రియాశ్రమ ప్రదేశమునకు వెళ్లు 
తండ్రి చెంతనిలిచెను. అంతన్ తృణబందుడు ఆ కనె్నవంక ఎగాదిగ జూచి ఆమె శరీరము 
నందు గరభాచిహ్నములు ఇస్ససీ్సయని చంచలములైన కను్నలు గల ఆ బ్లికను జూచి నీ 
కనె్నఱికము చెడి తగని విధముగా ఇటలుగటకు కారణమేమి చిని్నకుమారీ చెప్పుమనగా ఆ 
కాంత సగగ్తోను భయముతోను చింతించుచు ఇటలునెను. తండ్రీ! నేను అనె్నమును ప్నె్నము 
నెఱుగను. ఇటలుగటకు కారణము నేను చూచినది లేదు. ఎపపుటివలెనే విహరింపగోరి నేను 
ముందుగా ఒంటరిగా సే్నహితురాండ్ర నందఱను వెదకుచు ప్లసు్తయుని యాశ్రమమును 
ప్రవేశించి అందకకు కాంతయైనను కనబడకుండుట కారణమేమియో యని యచచిటచచిట 
వెదకుచుండగా ఇట్వంటి రూపము కలిగినది. దీనిచే గలిగిన భయముచే మిము్మ 
చూచుటకు పరుగెతి్త వచిచితిని మహాతా్మ! యనెను.

తృణబాందుడు తన కుమారత్ను పులస్త్యాన కరపుాంచ్ట:

అట్లు తన కుమార్్త చెపపుగానే ఆ రాజఋషి ధా్యనము నందుండి సమస్తమును 
జూచి ఇది మౌని కృత్యమని తెలిసకొని తందరగా తన కన్యను తీసకొని ఆ మునీంద్రుని 
సని్నధి కేగి ఓ మహాతా్మ! ఇది న్ కుమార్్త. సహజములైన సదుగ్ణ సమూహములచే 
అలంకరింపబడినదియు, స్వయముగా వచిచినదియు, ఇతర దురలుభమైన 
రూపముగలదియు, స్టిలేని మంచితనము గలదియు అగ ఈ కన్యకామణిని, నను్నను 
కృపతో చూచి కన్్యభిక్షగా దీనిని గైకొనుము. మాను్యలలో శ్రేష్్ఠడా! మహాతా్మ! స్టిలేని 
తపసు్సచే శ్రమచెందిన నీకు ఎలలుప్పుడును ఉపచారములచే తృపి్త కలుగనట్లుగా 
నడచుకొనును. ఇది నిజము సుమా. నీ అగి్న హోత్రముల నెలలుప్పుడు కాపాడుచుండును అని 
ప్రారి్థంపగా మునిచంద్రుడు కోరిక దీరునట్లు ధర్మపద్ధతిగా మంచి మనసు్సతో ఆ కన్యకను 
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గ్రహించెను. అట్లు కన్యను మునికరిపుంచి తృణబందుడు తన యాశ్రమమునకేగెను. 
ఆ కాంతయు సదుగ్ణముల చేత ప్లసు్తయునకానందము కలుగజయుచు పరిచర్యలు 
చేయుచుండగా ప్షపుమువలె సుకుమారముగా నున్న ఆమె యొకకు నిర్మలమైన శీలము 
నడవడి బ్రహ్మప్త్రుడైన ప్లసు్తయునకు సంతోషమును కలిగింపగా ఒకన్డా ఆ పద్మముఖిని 
జూచి ప్రియముతో నిటలునెను. ఓ అందమైన కనులు గల కాంతామణీ! నీ గణములకు 
మెచిచితిని. నీవు మంచిశ్రేష్ఠమైన గణములు గల సచచిరితుని న్తో సమానమైన 
ప్త్రుని వేగముగా పందెదవు. నీకు వరమిచుచిచున్్నను. అతడు ర్ండు వంశములను 
ఉద్ధరించగలడు. నీవాన్డు న్వేదాధ్యయనము విని గరభాము ధరించుటచే విశ్రవసుండను 
పేరున ప్రఖ్్యతి నందును. పౌలసు్తయుడని కీరి్తచెందును అని చెపపుగా ఆ కాంత సంతోషమును 
పందెను. కొంతకాలము గడవగా మంచిబుది్ధగల వాడును, మూడులోకములందు 
ప్రఖ్్యతిని చెందినవాడును, స్టిలేని సమదృషిటాగలవాడును, మంచికీరి్తగలవాడును, 
ఉత్తమమైన ధర్మమునందు నడచువాడును, తన తండ్రితో సమానమైనవాడును, 
మంచినియమములు గలవాడును, సర్వకళలయందును నేరుపుగలవాడును, వేదములు 
నేరిచినవాడును అయిన విశ్రవసుడనువాడు ప్ట్టాను. అతడి తండ్రి వలెనే అధికనియమములు 
గలవాడై నిరంతరము అధ్యయనము చేయుటచే సమస్తభోగములయందును విరక్్తగలిగిన 
మనసు్స గలవాడై య్ంతయో ధర్మపరాయణ్డై ప్రఖ్్యతి గాంచెను.

***
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విశ్రవస్నకు కుబేర్డు జనిమీాంచ్ట:

అతని గణములను విన్నవాడై భరదా్వజముని తన కుమార్్త యయిన దేవవరి్ణయను 
కన్యను మహానుభావుడైన విశ్రవసున క్చిచి ప్ండిలు చేసెను. ఆమెను సీ్వకరించి ర్ండవ 
ఆశ్రమమును బొంది ఆమె యందు భద్రగణములు గలవాడును, అధికమైన బలము 
గలవాడును శ్రేయోవంతుడును అగ ప్త్రుని గాంచెను. బ్రహ్మతో సమానమైన సదుగ్ణములు 
గలవాడును మును్మందు ధనములకధిపతి కాగలవాడును అగ మనుమని జూచి తాతయైన 
ప్లసు్తయుడు అధికమైన సంతోషమును పంది దేవఋష్లతో గూడి విశ్రవుని తనయుడు 
గాన వైశ్రవణ్డని ప్రఖ్్యతి గాంచునని పేరు ప్ట్టాను. అతడు ప్ద్దవాడై తపోవనము నకు 
వెళ్లు నియమపరుడై యుండెను. ఆహుతులచే మండుచున్న అగి్నహోత్రుని వలె అతడు 
తపస్సంపదతో వెలిగి తన మనసు్సనందు ధర్మమొకకుటే యుత్తమోత్తముమైన గతి యని 
తలంచి స్టిలేని నిశచిలమైన నియమవ్రతములు గలవాడై నీళలును మాత్రమే తీసకొనుచు, 
గాలిని మాత్రమే తీసకొనుచు, ఏమియు తీసకొనక ఒకొకుకకు వేయి సంవత్సరములు తపసు్స 
చేసెను. ఈ విధముగా వేయి సంవత్సరము లొకయేడుగా ఘోరమైన తపసు్సచేయుచుండగా 
అచచిటిక్ బ్రహ్మదేవుడు దేవగణములతో గలసవచిచి ప్రీతితో వతా్స నీ గొపపు నిష్ఠకు మెచిచితిని. 
ఇక లెము్మ. వేగముగా వరమును కోరుకొనుము అనగా అతడు తగ విధముగా బ్రహ్మకు 
నమసకురించి ఈ విధముగా పలికను. ఓ సరస్వతీపతీ! దికాపులకత్వమును కోరుచున్్నను. 
ధనరక్షకత్వమును కోరుచున్్నను ప్రేమతో నీయవేయని వేడగానే ప్రీతితో అతనిని జూచి 
బ్రహ్మ యిటలునెను.

బ్రహమీ కుబేర్ని ఉతత్రదికుకున కధిపతిగా జేయుట:

నేను నలుగరు లోకపాలురను సృషిటాంపదలంచి ఇంద్రుని యముని వరుణ్ని 
వరుసగా ఆయా స్్థనములందు నిలిపితిని. అందు నీవు న్లగ్వవాడవై యుండుము. నిధులకు 
న్యకుడవై వృది్ధ చెందుము. ఈ దివ్యమైన సూర్యసని్నభమైన విమానమును గ్రహించి 
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దేవతలతో సమానుడవై వేడుకతో విహరించుచుండుము. నీకు స్వస్త కలుగనుగాక. 
ఇక నేను వెళ్లుదను. నీకీ ర్ండు వరములనిచుచిటచే నేను కృతకృతు్యడనైతినని చెపిపు 
దేవతాసంఘములతో గలస బ్రహ్మ తన నివాసమున కేగెను. ఇట్లు బ్రహ్మ వరములనిచిచి 
వెళలుగానే వైశ్రవణ్డును తన తండ్రి చెంతకేగి చేతులు జోడించి బ్రహ్మప్రసను్నడై యిచిచిన 
వరములను చెపిపు తండ్రీ! ఆ బ్రహ్మ నేను నివసంచుటకు ఒకచోట్ను చెపపుడాయ్ను. 
న్కలలుప్పుడును సౌఖ్యమునిచుచినదియు బ్ధలు లేనిదియు అగ ఒక నివాసమును 
చెపపువేయని ప్రారి్థంపగా ఆ మౌని దక్షిణ సముద్రమునందు త్రికూట్ద్రియను పర్వత 
శృంగమున సుందరమైన లంకయను నొక పటటాణము రాక్షసుల నివాసము కొఱకు 
పూర్వము ఆ దేవతాశిలిపుచే నిరి్మంపబడి ఎంతయో అందము గలదియై యున్నది. 
నీవనుమానింపకుము. అధి భూమియందు ఇంద్రుని పటటాణము వంటిదై ఒప్పుచున్నది. 
స్వర్ణప్రాకారములతోను, శస్రాయంత్రములతో గూడిన పరిఖతోను, వైడూర్యములతో 
గూడిన బంగారుతోరణముల తోను చాలా శోభిలులుచుండును. పూర్వము శ్రీహరిక్ భయపడి 
రాక్షసులు ఆ పటటాణమును విడచిప్టిటా వెళ్లు రస్తలమును చేరుటచే ఇప్పుడు ప్రభువు లేక 
ఆ ప్రము శూన్యమై యున్నది. అది సుఖకరమై బ్ధలు లేనిదై ద్షరహితమై యున్నది. 
కాన నీవు దానిని నివాసముగా జసకొనుము. అని తండ్రి చెపపుగా ఆ మాటలకు సంతోషించి 
లంకకు వెళ్లు అందు అనుమానము లేక రాక్షస సమూహముతో గూడి అనేక విధములైన 
ధనసమృది్ధతో గూడి ఇషటాము వచిచిన విధముగా నుండెను. ఇట్లు ధన్ధిపతి సముద్రమే 
పరిఖగా గల ప్రము నందుండి యోగలచేతను దేవతలచేతను సు్తతింపబడినదియు 
దేవతాసీ్రాల విలాసములతో గూడినదియు అయిన ప్షపుకవిమానము నందు పద్మమిత్రుడైన 
సూరు్యనివలె క్రణములతో వెలుగొందుచు తండ్రియొద్దకు వెళ్లువచుచిచు సంతోషమును 
గలిగించుచుండెను.

***
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నాలుగవ సర్గము

శ్రీరాముడగస్త్యాని పూర్వ రాక్షస వృతత్ాంతమడుగుట:

అని అగసు్తయుడు చెపపుగానే అగి్నసమానముడైన ఆ మునీంద్రుని పలుమారులు 
చూచుచు కడు విస్మయముతో ఆ పదా్మక్షుడు ఏమీ! లంక పూర్వము రాక్షసుల నివాసమా? 
వినగా చాలా ఆశచిర్యము గలిగెను. మునీంద్రా! రాక్షసులు ప్లసు్తయుని వంశము వారని 
మును్న వినియుంటిమి. మీరలిప్పుడను్యలు గలరని చెపిపుతిరి. ఇపపుటి రావణ కుంభకరు్ణలు 
వారి ప్త్రులు మంత్రులే గొపపువారో లేక పూర్వముండిన వారలే శౌర్యవంతులో చెప్పుడు. 
వారలెవ్వరు? వారల పేర్లువి? వారల బలమెంత? ఏమి ద్షము చేత శ్రీహరి వారలను 
లంకాప్రి విడచి పరుగెతు్తనట్లుట్లు తరిమెను. ఈ న్ కుతూహలమును సూరు్యడ 
చీకట్లను పోగొట్టానట్లు పోగొట్టాము అనగా ఆ మహాతు్మడు చిఱునవు్వతో భూప్త్రి 
యొకకు మనస్సనెడు పద్మమును వికసంపజయు సూరు్యని వంటి రాముని జూచి 
పూర్వవృతా్తంతము నంతయును చెప్పుదను వినుము.

యక్ష రాక్షస్ల యుతపుతిత్:

అని అగసు్తయుడిట్లు చెపపుదడగెను. పూర్వము పద్మమునందు ప్టిటాన బ్రహ్మ నీళలును 
సృషిటాంచి వాటి రక్షణకై అనేకమైన జంతువులను సృషిటాంచెను. అవి ఆకలి దప్పులచే 
పీడింపబడి దైన్యముతో తము్మ సృషిటాంచిన బ్రహ్మ నిటలుడిగిరి. మేము చేయవలసన 
పనియేమిటో తెలుపుము అని వినయముతో విన్నవింపగా వానిని జూచి నవు్వచు బ్రహ్మ 
న్చే సృషిటాంపబడిన జలములను జాగ్రత్తగా రక్షించుచుండుడు. మీక్దియే కర్తవ్యమని 
చెపపుగానే అబుభుక్షితములైన కొని్న సత్వములు దేవతలచే పూజింపబడువాడగ 
బ్రహ్మతో రక్షామయని చెప్పును. బుభుక్షితములు జక్షామ అనెను. [అబుభుక్షితములు 
= ఆకలిగొననివి. బుభుక్షితములు = ఆకలి గలవి. రక్షామ = రక్షించెదము గాక. జక్షామ 
= భక్షించెదము గాక] ఆ సత్వము లిట్లుపలకుగానే బ్రహ్మ ఆ భూతములతో ఇటలునెను. 
మీలో రక్షామయనినవారలు భూతరాసులలో రాక్షసులగదురు. జక్షామ యనిన వారలు 
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యక్షులగదురని వారలతో ననెను. అటేలు వారలు రాక్షసులు యక్షులునైరి. వారిలో హేతి 
ప్రహేతులను పేరులుగల స్దరులు ప్టిటారి. వారు భయంకరులైన రాక్షసులు. గొపపునైన 
బలమునందు మధుకైటభులతో సమానులు. అధికమైన బలదరపుశౌర్యములతో 
శత్రువులను సంహరించినవారలు. అందు ప్రహేతి ధర్మనిరతి గలవాడై వనమునకు వెళ్లును. 
హేతి చంద్రుని వంటి ముఖము గలిగ్న, యముని ప్రీతిపాత్రమైన చెలెలులిని భయ యను 
దానిని ప్రేమతో వేడి వివాహమాడి తగిన విధముగా ఆ సుందరియందు శూరశ్రేష్్ఠడును, 
కాంతిచే సూరు్యనివంటివాడును అగ విదు్యతేకుశుడను కుమారుని గాంచెను. అతడు 
అపరిమితమైన తేజసు్స గలవాడై ప్రుగ నీళలులో నున్న పద్మమువలె వృది్ధ పందుచుండెను. 
యౌవనవంతుడై యొప్పుచున్న ప్త్రుని జూచి హేతి సంతోషముతో అతనిక్ ప్ండిలు 
చేయదలచి కాంతిచే సంధ్యనే పరిహసంచు సంధా్యప్త్రి తన కుమారునికై కోర్ను. సీ్రా 
జని్మంచగానే పరుల సొతు్త అను విషయమును తలంచి స్లకటంకయను పేరు గల 
కన్యనీయగా ఆ దంపతులు ఇంద్రుడు శచీదేవి వలె కోరిక దీరునట్లుగా సుఖసముద్రమున 
దేలి యాడుచుండగా సముద్రము వలన మేఘము గరభాము దాలిచిన విధముగా ఆ కాంత 
గరభాము దాలెచిను.

స్కేశుని జనమీవృతత్ాంతము:

అంతట ఆ స్లకటంకట మందర పర్వతముచెంతకు ఒంటరిగా వెళ్లు అగి్న 
వలన కలిగిన గొపపునైన గరభామును గంగాదేవి వలె, మేఘగరభాము వంటిదైన తన 
గరభామును ప్రసవించి ఆ శిశువును అందే విడచి తాను భర్తతో రతిసుఖములు పందు 
కోరికతో సే్వచఛేగా తన భర్తయొద్దకు వెళ్లును. అకకుట్ ఆ సీ్రా తనకు ప్టిటాన బడ్డ గతి 
యేమయ్్యనో ఆలోచించుట మరచెను. క్రూరురాండ్రయిన ధూర్తసీ్రాలు మన్మథబ్ణములచే 
పీడింపబడినవారై య్ంతటి పనులైనను చేయుదురు గదా. ఆ బ్లుడు శరతాకులసూరు్యని 
తేజసు్సతో వెలుగచు తనంత తాను వేళలును నోటియందు గ్రుకుకుకొనుచు ప్ద్దగా 
ఏడ్వస్గెను. త్రిప్ర వైరియు, అవ్యయుడు, న్శములేనివాడు, పర్వతనివాసుడు అయిన 
శివుడు పార్వతితో గూడి వృషభవాహన్రూఢుడై ఆకాశమారగ్మున వెళ్లుచు ఆరోదన 
ధ్వనిని విని గౌర ప్రబోధముచే కరుణగల మనసు్స గలవాడై రాక్షస బ్లకుని జూచి అతనిక్ 
తలిలుతో సమానమైన వయసు్సను, ఆకాశమున సంచరించు ప్రమును, అమరత్వము 
నొసగెను. పార్వతియు ఆ బ్లుని జూచి కరుణ అతిశయించుచుండగా రాక్షస 
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సమూహములకు సద్్యగరభాప్రాపి్తయు, సద్యఃప్రసవమును, తలిలుతో సమానమైన వయసు్స 
గలిగియుండుటయు, సద్్యయౌవనమును విచిత్రముగా దేవతలాశచిర్యము చెందునట్లు 
ఒసగెను. శివుని వరదానగర్వముచే సుకేశుడను పేరు గల ఆ రాక్షసుడు ఆకాశమున 
దిరుగ పటటాణమును పంది ఇచాఛేనుస్రముగా సంచరింపదలచి మూడులోకములందు 
ఇంద్రుని వలె సంచరించుచుండెను.

జయింపరాని పరాక్రమము గలవాడును, ధర్మము నందాసక్్త గలవాడును, 
సద్ధశ్రేష్్ఠడను అయిన సుకేశుని జూచి ప్రీతిచెందినవాడై గ్రామణి యను గంధర్వశ్రేష్్ఠడు 
విశా్వవసువుతో సమానమైన తేజసు్స గలవాడు లక్ష్మీదేవితో సమానమైనదియు, 
సౌందర్యవంతురాలును, యౌవనవతియు అయిన తన ముదు్దల కుమార్్తను ఇచిచి 
వివాహము చేయగా ఆ కాంత వరముచే లభించిన స్టిలేని ఐశ్వర్యము గలవాడును, 
మంచి నడవడిగలవాడును, అయిన తన భర్తను దారిద్ర్యములోనున్నవాడు భాగ్యమును 
పందిన విధముగా పంది అమందానందము నొందెను. ఆతడును ఆ కాంతతో గూడి 
మన్మథుని తగ విధముగా పూజించుచు అంజనమను దిగగ్జము నుండి ప్టిటాన యేనుగ 
వలె ఆనందించుచుండెను.

***
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స్కేశునకు మాలయావదదులు జనిమీాంచ్ట:

ఇట్లు వారు ప్రకాశించుచుండ సుకేశుని పతి్నయైన దేవవతీ సతి మూడులోకములను, 
మూడు కను్నలను, మూడగ్నలను, మూడు రోగములను మూడు మంత్రములను 
ధికకురించు వారగ ముగగ్రు కుమారులను గాంచెను. వారు మాల్యవంతుడు, సుమాలి, 
మాలి యను పేరులతో వైద్యము చేయక వదలిన వా్యధులవలె బలవంతులై ప్రిగిరి. వారు 
క్రమముగా ప్రిగి ప్ద్దవారై తమ తండ్రి తపసు్స చేత సంపదలను పందుట నెఱింగి 
తామును తపసు్స చేయదలంచి ఆ స్దరులు బంగారుకొండ చెంత కేగి అతినిష్ఠతోను, 
శమము, సత్యము, ఆర్జవము జితేంద్రియత్వము కలిగి సర్వభూతములును భయము 
చెందునట్లు తపసు్స చేయగా దేవలోకము, గంధర్వలోకము, మానవలోకము ఉపద్రవము 
నొందెను. అంత బ్రహ్మదేవుడు దేవతలతో గలస ఆ సుకేశుని ప్త్రుల యొద్దకు వచిచి 
న్యనలారా! మీ కోరికను దెలుపుడు తీర్చిదననెను. వారతనిని ఇంద్రుడు మొదలయిన 
దేవతలతో గూడి కోరిక లీయవచిచిన సరస్వతీ భర్తయని తెలిసకొని వృక్షముల వలె 
కంపించినవారై చేతులను జోడించి యిటలునిరి. ఓ పద్్మదభావా! వరముల నిచుచివాడవేని, 
చిరాయువును, జయింపబడకుండుటయు, శత్రువుల నెదిరించుశక్్తయు, మా స్దరులలో 
ఒకరియందకరిక్ ప్రేమయును ప్రభావ వత్వమును కరుణింపవే దయామయా! 
నమసకురించిన వారినెడు పద్మములకు సూరు్యని వంటివాడా! వికారములు లేనివాడా యని 
మ్రొక్కురి. బ్రాహ్మణ వత్సలుడైన బ్రహ్మ అటేలు యగగాక యని చెపిపు తన ప్రమున కేగెను. 
ఈ విధముగా వరములను పంది ఆ రాక్షసులు భయములేనివారై లోకములను బ్ధింప 
దడగిరి.

మాలయావదదులు లాంక యాందు చేర్ట:

వారు దేవతలను, దానవులను, మునులను వధించుచుండగా వార్లలురు నరకము 
నందలి జీవకోటి వలె తమను రక్షించువాడెవ్వడును లేక బ్ధనొందిరి. తరువాత ఆ 
రాక్షసులు దేవశిలిపుయైన విశ్వకర్మను సమీపించి యిటలునిరి. నీవు మాకు గృహములతో 
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నున్న పటటాణమొకటి వేగముగా నిరి్మంప్ము. ఓజసు్స తేజసు్స బలము కలిగిన దేవతలకు 
నీవే చాలా సుందరమైన దివ్యమైన నివేశనములను నేరుపుతో నిరి్మంతువు గదా. మాకును 
నీవే మేరు పర్వతమునగాని, మందరగిరియందు గాని, హివమతపురపుతమున గాని మంచి 
సంపదతో గూడినదియు, శంకరుని నివాసము వంటిదియు అగ ఒక గృహమును చాలా 
ప్రకాశవంతమై యుండునట్లు నిరి్మంప్ము అని చెపపుగానే ఆతడు దక్షిణ సముద్ర తీరమున 
స్టిలేనిదై త్రికూట పర్వతశ్రేష్ఠము గలదు. మేఘసదృశమైన దాని మధ్య శిఖరమున పక్షి 
సంఘములకైనను చేరరానిదై న్లుగ దికుకులందును టంకములు పదిగినదై నూరు 
ఆమడల పడవును ముపపుది యామడల వెడలుపును గలిగి బంగారు ప్రాకారములతో, 
స్వర్ణతోరణములతో సుందరమై ఇంద్రునియాజ్ఞచే మయుడు నిరి్మంచిన గొపపు నగరము 
లంకయను పేరు గలది గలదు. దానియందు నిస్సంశయముగా ప్రవేశించి అమరావతిని 
దేవతల వలె శత్రువులకు కలలోనైనను చెనకరానివారై పాలింప్డు. అని విశ్వకర్మ చెపపుగా 
వేలమంది యనుచరులతో ఆ రాక్షస న్థులు వెళ్లు పరిఖలతో బంగారు గృహములతో నున్న 
లంకయందు సుఖముగా నుండిరి. వారిట్లు సే్వచఛేగా విహరించుచుండగా నర్మదయను 
గంధర్వసీ్రా కీరి్త, ధీ, శ్రీ సమానురాండ్రైన మువు్వరు ప్త్రికలను ఆ దానవులక్చెచిను. 
వారును వరుసగా ఉత్తర ఫలుగ్నీ నక్షత్రమందు ఆ కాంతలను ప్ండిలుయాడి దేవకాంతలతో 
దేవతల వలె క్రీడించిరి. అంత మాల్యవంతుడు తన భార్యయైన సుందరి యను పేరు గల 
దానియందు సుప్తఘ్్నడు, దురు్మఖుడు, ఉన్మతు్తడు, యజ్ఞకోప్డు, మతు్తడు, వజ్రముషిటా, 
విరూపదృషిటా, విరూపాక్షుడు అను ప్త్రులను, అనల యనెడు ప్త్రికను కనెను. సుమాలి తన 
ప్రాణముల కన్న అధికమైన కేతు మతి యను దానియందు అకంపనుడు, కాలకారు్మకుడు, 
భాసకరు్ణడు, సుపారుశ్వుడు, సంహ్రాది, ప్రఘసుడు, ప్రహసు్తడు, వికట్డు, ధూమ్రాక్షుడు, 
వికట శీలుడైన దండుడు అను గొపపు బలవంతులైన ప్త్రులను తరువాత రాక, ప్ష్టాతకుట, 
కైకస, కుంభీనసయను ప్త్రికలను కనెను. మాలి వసుధయను పేరు గల భార్యయందు 
అనిలుడు, అనలుడు, సంపాతి, హరుడు అను ప్త్రులను గనెను. వీరలే విభీషణ్ని మంత్రులై 
తరువాత ప్రఖ్్యతి గాంచిరి. ఇట్లు వారి వంశములు ప్రిగెను. ఆ రాక్షసులు ముగగ్రును 
నూరుగ్రు ప్త్రులతో గూడి గరి్వతులై బ్రహ్మచే పందిన వరబలముచే ప్రజలమేలు తలంపక 
చెలర్గి ఇచాఛేనుస్రముగా దేశములని్నయు వాయువు వలె తిరుగచు ఋష్లను, 
న్గలోకవాసులను, ఇంద్రుని, దేవతలను, యక్షులను తేరి చూడరానివారై కొట్టాచు, 
తిట్టాచు, తలపడుచు బ్ధించిరి.

***
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ఆఱవ సర్గము

మాలయావదదులకు వెఱచి స్రలు శివుని శరణు వేడుక:

దురా్మరుగ్లైన వారు ప్ట్టాడి బ్ధలను భరింపలేనివారై దేవతా సమూహములను, 
మునీశ్వరులును భయారు్తలైన వారందఱును గలస ఒకకుటిగా మన్మథ విరోధియు, త్రిప్ర 
వైరియు, మూడు కను్నలు గలవాడును, పార్వతీ పతియు, జగతు్తనకు కారణమైనవాడును, 
జగతు్తను సంహరించువాడును, లోకములచే నమసకురింపబడువాడును, దేవతలకు 
అధిపతియు అయిన శంకరుని చేరనేగి చేతులు జోడించి భయముచే మాటలు 
తట్రుపడుచుండగా ఓ శంకరా! ఆ సుకేశుని ప్త్రులు బ్రహ్మ యిచిచిన వరముల వలన 
గర్వముచేత దేవతాసంఘములను, ప్రజలను బ్ధప్ట్టాచు క్రూరత్వముతో భూత 
కోటలుకలలును కీడు కలుగజయుచున్్నరు. దేవా! స్వరగ్ము నుండి దేవతలను తరిమివేస 
దేవతలవలె ఉదా్యనవనము లందు జూదములతో నిరభాయముగా క్రీడించుచున్్నరు. 
నేనే విష్్ణడను, నేను రుద్రుడను, నేనే బ్రహ్మను, నేనే యింద్రుడను, నేను యముడను, 
నేను వరుణ్డను, నేనే చంద్రుడను, నేనే సూరు్యడను, నేను సముద్రుడను అని యుద్ధము 
చేయవలెనను మదముచే సర్వలోకముల నున్న వారలను బ్ధలు ప్ట్టాచున్్నరు. గాన 
భరాగ్! మము్మ రక్షింపవే. ఏదైనను భయంకరమైన రూపమును దాలిచి దేవతా విరోధిని 
స్దరులతో గూడిన ఆ మాల్యవంతుని యుద్ధమున సంహరించి జగములను రక్షింప్ము 
అనగా ఆ సుకేశుని యందలి ప్రేమ చేత శంకరుడు ఓ దేవతలారా! వారు న్చే చంపబడరు. 
నేను వారలను సంహరింపజాలను. ఐనను ఒక యుపాయమును చెప్పుదను. వారిని 
సంహరించుటకై మీరు శ్రీహరిని శరణ్ వేడుడు. ఆతడు వారి నందఱను శౌర్యముతో 
సంహరించును వెళ్లుడనగా వారలు జయశబ్దములు పలుకుచు వేగముగా

దేవతలకు విష్ణువభయమిచ్చుట:

 బయలుదేరి వెళ్లు శంఖచక్రములు ధరించిన విష్్ణని జూచి తమ దుఃఖములనని్నటిని 
ఆ కమలాధవునితో నిట్లు విన్నవించిరి. దేవా! విశ్వశరణా్య! మేము పడుచున్న పాటలును 
వినుము. మూడగ్నలవలె సుకేశుని ప్త్రులు మువు్వరు ఇంద్రవిరోధులు ఆత్రికూట 
పర్వతము మీద నున్న లంకాప్రమును రాజధానిగా చేసకొని యుండి బ్రహ్మ వరములచేత 
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గర్వముతో దరపుముతో లోకములను చీకాకు ప్ట్టాచున్్నరు. మా దుఃఖముల నెట్లు నీతో 
మొరప్ట్టాకొందుము. వారలను వేగముగా సంహరింప్ము. ఓ నిఖిల లోకేశ్వరా! మాకు 
నీవే దికుకు సుమా. భూతజాలములకు శరణమైనవాడా! నీవే మాకు శరణము. ఓ రమాపతీ! 
మా భయము తలగించుటకు నీవొకకుడవు తపపు మాకు వేరు దికుకు లేదు గదా. మంచును 
విరియించు సూరు్యని వలె హితులతో బంధువలతో గూడ రాక్షసులను వధించి జగమును 
సంతోషముతో నింపి పంచాయుధములను హస్తములందు ధరించిన శ్రీహరీ! మము్మ 
దయతో పాలింప్ము. అని వేడగా క్రొత్తపద్మముల వంటి నేత్రములు గల శ్రీహరి ఆ దేవతల 
భయము చెందవలదని వారించి యిటలునెను. ఓ దేవతాలారా! ఆ శివునిచే వరములు పంది 
మతు్తడైన సుకేశుని, బ్రహ్మచే వరములు పంది అతి కఠిన శీలుడైన అతని ప్ద్దకుమారుడైన 
మాల్యవంతుని అతని తము్మలను నేనెఱుగన్? తమ శక్్త పరిమాణములను తలపక 
మదముతో విజృంభించి తిరుగచున్న దుష్టాలైన శత్రువులను ఆ రాక్షస శ్రేష్్ఠలను 
వేగముగా నేను సంహరించెదను. ఓ దేవతా శ్రేష్్ఠలారా! మీరలు చింత తలగిన మనసు్స 
గలవారలై సంతసముతో మీమీ నివసంచుచోటలుకు తిరిగి వెళ్లుడు. అనగానే సంతోషము 
నిండిన మనసు్సలు గలవారై ఆ విష్్ణని, సర్వసమరు్థని, ప్రకాశస్వభావుని, శత్రువులను 
సంహరించువానిని, జయశీలుని, బలవంతుడై వృది్ధ నందువానిని సుందరమైన రూపము 
గలవానిని, ఓరుపుగలవానిని, తన భక్త సంఘములకు హితమొనరించు వానిని ప్రారి్థంచుచు 
మ్రొకకుచు, మునులును, దేవతలును తమ తమ నెలవులకు సంతోషముతో వెళలుగా దేవతలు 
చేసన ఈ సమాచారము నంతయును తెలిసకొన్న వాడై మాల్యవంతుడు బలవంతులైన తన 
తము్మలను పిలువనంపి యిటలునెను. తము్మలారా! ఆ దేవతావరులు చేసన పనిని మీరు 
వినలేదా? వినుడు.

మాలయావాంత్డు దేవతలపై దాండెతత్ దలాంచ్ట:

దేవతలును మునులును గలస శంకరుని జూడనేగి వరబలము చేత గరి్వతులైన 
సుకేశ నందనులు మము్మలను ప్ట్టాచున్న పాటలు నేమని చెప్పుదుము. మేము మా 
స్్థనములందుండుటే కషటాముగా నున్నది. ఇంక వారల నెట్్లునను సంహరింప్ము 
త్రిలోచన్! ఓ త్రిప్రారీ! జగములకు హితము కోరుము అని విన్నవింపగా శివుడు తన 
చేతులను జోడించి తనలాడించుచు వారలతో నిటలునెను. ఓ దేవతలారా! ఆ రాక్షసులను నేను 
సంహరింపలేను గాని ఆ దుష్టాలు సంహరింపబడు నుపాయము నొకదానిని చెప్పుదను 
వినుడు. శంఖచక్రధరుడును, లక్ష్మీ భర్తయునగ ముకుందుని భక్్తతో సేవింప్డు. అట్లు 
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శరణ్ వేడినచో దయతో జన్ర్థనుడు ప్రతాపముతో వారిని సంహరించి దేవతల 
మనస్సలందలి దుఃఖమును దలగించును. అని గౌరీ పతి చెపపుగా దేవతలును, మునులును 
న్రాయణ్ని నివాసమున కేగి ఇది యంతయు చెపపుగా శ్రీహరి వారల భయమును 
మానిపు ప్రేమతో ఓ దేవతలారా! ఆ రాక్షసులను నేను వధించెదను. మీకు సుఖమును 
కలుగజసెదను. మీరు మీ నివాసములకు యధాసుఖముగా వెళ్లుడు అని చెప్పునట. 
నేను వింటిని. అట్లు విష్్ణవు దేవతల కలలును అభయమిచెచినట. మనలను చంప్దునని 
ప్రతిజ్ఞ చేసెనట. కాన తము్మలారా! ఇప్పుడు మనము జరిగింపవలసన తంత్రమేదియో 
చెప్పుడు. ఆ శ్రీహరి హిరణ్యకశిప్నంతటి వానిని సంహరించెను. కాలనేమిని 
యమప్రమునకు బంప్ను. సంహ్రాదుడను పర్వతమునకు వజ్రాయుధమయ్్యను. 
మహాబలవంతుడైన నముచి యను వాని పేరు లేకుండ చేసెను. శుంభనిశుంభుల 
గర్వమణచెను. అమితబలుడైన హారి్దకు్యని జంప్ను. యమళారు్జనులను సమూలముగా 
న్శనము చేసెను. చాలా మాయలు దెలిసన రాధేయుని భంగపరిచెను. బలవంతులను, 
వీరులను, స్హసవంతులను, అఖిల శస్్రాస్రాములందు నేరపురులైన రాక్షసశ్రేష్్ఠలను గొపపు 
ప్రతాపముతో దానవులను సంహరించెను. తలంచి చూడగా పితాంబరధారియైన శ్రీహరి 
స్మాను్యడా? అందఱును మాయలలో నేరపురులు, అందఱును నూరు యజ్ఞములు 
చేసనవారు. అందఱును శౌర్యవంతులు. లోకాధ్యక్షుడైన ఆ విష్్ణవు చేత ఎందఱో 
రాక్షసశ్రేష్్ఠలు సంహరింపబడిరిగదా. కాన మీరిది యంతయు ఆలోచించి మంచిది 
చేయదగినది యయిన కార్యమును చెప్పుడు. ఏ విధముగా నడచుకొందము? అని అడుగగా 
భయంకరమైన బలము గల తమ అన్నను ఇంద్రుని అశీ్వనీ దేవతల వలె జూచి తము్మలిట్లు 
పలికురి. లోకపాలకుల కలతకు కారణమైనవాడా! మనము ప్రతాపమును చూప్టే 
ఇప్పుడు చేయవలసన కార్యము. ఎలలువేదములను శాస్రాములను చదివితిమి. అమితమైన 
భాగ్యసంపదలోలలాడితిమి. జాగ్రత్తగా కొదువలేకుండ దానములను ప్రఖ్్యతిగా జసతిమి. 
లెస్సగా రోగరహితమైన ఆయురా్దయమును పందితిమి. తగిన ధర్మములను పూరి్తగా 
చేసతిమి. అంతేగాక నివారింపరాని ఆ దేవతాసముద్రమును గొపపు శస్రా సమూహములచే 
కలత చెందించి విరోధుల నందఱను సంహరించినచో మనకు మరణభయము లేదు గదా. 
ఆ న్రాయణ్డును, ఇంద్రుడును, గౌరీపతియును, యముడును మనలను యుద్ధమున 
నెదురకుందురా? మన పేరు చెపపుగానే భయముచే ఎలలుప్పుడును వణకుచుందురు గదా. 
ఆ శ్రీహరియందు ద్షములేదు. మన విరోధుల ద్షము వలన ఆ పదా్మక్షుని మనసు్స 
చెడినది గాన ఇప్పుడే దూషింపదగిన శీలము గల దేవతలను వేగముగా హింసంచి వారిని 
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మిగలకుండ నశింపజస వచుచిటయే మా మనసు్సలందు శుభమని తోచుచున్నది. అని 
యిట్లు సుమాలియు, మాలియు పలకుగా మాల్యవంతుడటేలు యని దేవతా సంఘముల మీద 
యుద్ధమునకు వెళ్లుటకై సర్వరాక్షసుల కాజ్ఞ ఇచుచిచు సైన్యములను సద్ధము చేయుడని 
సైన్్యధ్యక్షులకు చెపపుగా ఆ గొపపు శౌర్యము గల సేన్పతులు యుద్ధమునకు ప్రయత్నములు 
చేయుచుండిరి.

మాలయావాంత్డు దేవతల మీదికి యుద్ధమునకు బోవుట:

అంత మాల్యవంతుడు తన స్దరులతో, సైన్యములతో గలస రథములు, ఏనుగలు, 
గఱ్ఱములు, ఒంట్లు, గాడిదలు, ఎడులు, శింశుమారములు, భయంకరములగ సరపుములు, 
పక్షులు, తాబేళ్లు, చేపలు, గరుత్మంతుని బోలు పక్షులు, పందులు, మొసళ్లు, అడవిపందులు, 
సంహములు, ప్లులు మొదలగ అనేక సత్తవుములు వాహనములుగా గలిగి స్వరగ్మును 
ముటటాడించుటకు దాడి వెడలెను. ముందు కాలము నందు లంకకు రాబోవు విన్శమును 
తలచి లంకలో నివసంచు సమస్తప్రాణ్లు దేవతలతో గూడ దైన్యమును బొందుచు వారితో 
పాట్గా లంకను వీడి పోయిరి. రాక్షసుల విన్శమును తెలియజయుచు ఆకాశమునను 
భూమియందును ఉతాపుతములధికముగా గనిపించెను. కాలునిచే ప్రేర్పింపబడినవై 
మిక్కులి భయంకరములై మేఘములు వేడిరక్తముతో గూడిన ఎముకలను గరియించెను. 
పర్వతములు అలలులాడెను. సముద్రము పంగి పరలి చెలియలి కటటాను ముంచివేసెను. 
ఉరిమినట్లుగా నకకులు భయంకరముగా అరచెను. గ్రద్దలు గంప్లు రాక్షససేనలపై చుట్లు 
తిరిగెను. కాల విధిచేత ఆ రాక్షస సేన్సమూహముపై ఎఱ్ఱని కాళ్లు గల పావురములు 
తిరిగెను. కాకులు, పిలులుల గంప్లు భయంకర ధ్వనులతో హెచుచిగా అరచెను. బలమైన 
కాలపాశముల చేత బంధింపబడినవారు గాన మాల్యవంతుడును, సుమాలియు, 
మాలియును ఏమియును సందేహింపక భయపడక కీడును తెలియజయు చిహ్నములను 
చూచియు రాక్షసశ్రేష్్ఠలు తమ వెంటవచుచిచుండగా తాము మండుచున్న అగ్నలవలె 
సైన్యమున కంతటిక్ని ముందు ముందుగా పోయిరి. మాల్యవంతమను పర్వతము వలె 
అచలుడైన మాల్యవంతుని గొలుచుచు చుట్టా నుండి రాక్షసులందఱును బ్రహ్మదేవుని 
గొలుచి స్వరగ్నివాసులవలె ప్రకాశించుచు ఆ మాలి యధీనమున నుండి స్వరగ్మును 
జయింపవలెననెడు కాంక్షతో మేఘముల వలె గరి్జంచుచు దికుకులు బ్రద్దలు చేయుచు 
వేగముగా వెళ్లురి.

***
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విష్ణువు దేవతలకు తోడపుడి రాక్షస్లను పారద్రోలుట:

ఆ రాక్షస సమూహములు దేవతానివాసముపైక్ వచుచిచుండుటను దేవతలు పంపిన 
దూత తెలియజయగా యుద్ధము చేయ సమకటిటాన వాడై మాధవుడు స్టిలేని కోటిసూర్య 
సమానమైన కాంతితోనున్న కవచమును దడిగి భయంకరములైన బ్ణసమూహములతో 
నిండిన తూణీరమును గట్టాకొని నడుము బగించినవాడై శంఖచక్రములు శార్ఙ్గధనువు, 
నందక ఖడగ్ము మొదలగ ఆయుధములను ధరించినవాడై బంగారు కొండతో సమానమైన 
ఆ గరుత్మంతు నెక్కు దుష్టాలైన రాక్షసులనెడు కంటకములను న్శనము చేయవలెనను 
సంభ్రమముతో త్వరపడి ఆ న్రాయణ్డు దేవతలు, ఋష్లు, సదు్ధలు, యక్షులు, మునులు 
చేతులు జోడించి మ్రొకుకుచు తనను మనోహరములైన తియ్యని మాటలతో స్్తత్రము 
చేయుచుండగా బయలు వెడలెను. అప్పుడు బంగారు వస్రాము ధరించిన మేఘశా్యముడైన 
లక్ష్మీవలలుభుడు హేమాద్రిపై నున్న మెరుప్ తీగతో గూడిన మేఘమోయనునట్లు జగములు 
సంతసంచుచునట్లుగా ఉండెను. పక్షిరాజైన గరుడుని ర్కకుల గాలిచే నెగర గొటటాబడిన 
కేతువులు గలదియు, ఎగిరిపడిన శస్రాములు గలదియునై కదలుచున్న శిలలు గల నీలాద్రి 
శృంగమోయనునట్లు కనిపించుచు ఆ రాక్షసేంద్రుని సైన్యమంతయు విభ్ంతితో తూలి 
భయపడుచుండగా ఆ సైన్యమున కడు్డగా నిలిచి వారిపై ముజి్జడు్డగా బ్ణములను వేయగా 
భయపడకరాక్షసులు రోషములధికమగచుండగా తమ సైన్యమంతయు నొకకుటియై 
గొపపుయుతా్సహముతో తమ శరీరములు నెతు్తటిలో మాంసములలో మునిగియున్నను 
లెకకుచేయక ఆ దానవారిపై మొత్తములుగా బ్ణవరషుమును గరుపించిరి. ఆ రాక్షసులనెడు 
మేఘములు తమ గర్జనలతో దికుకులు అదరునట్లుగా విరోధులు భయము చెందునట్లు ఆ 
న్రాయణ్డనెడు పర్వతము మీద అడు్డలేక బ్ణవరషుమును గరియించెను. నలలుని శరీరము 
గల శ్రీహరి నలలుని రాక్షస సమూహము బ్ణజాలమును గరిపింపగా వరిషుంచుచున్న నలలుని 
మేఘములచే గపపుబడిన అంజన పర్వతము వలె మెరసెను. వరిచేనిపై ముసరు మిడుతల 
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వలెను మంటపై వ్రాలెడు ద్మల విధముగా, దేనె కుండపై మూగటకు పూనిని ఈగల 
వలెను, సముద్రము నందలి మొసళలు వలెను రాక్షసుల విండలునుండి వెడలిన బ్ణములు 
ప్రళయకాలము నందు లోకముల వలె ఆ శ్రీహరి యందు బ్రవేశించెను. రథములపై 
నున్నవారు, ఏనుగల మీద నున్నవారు, గఱ్ఱములపై నున్న రౌతులు కాలబాంట్లు అటేలు 
ఆకాశమున కగస రాక్షసశ్రేష్్ఠలు బ్ణముల వరుసలను, యషిటాతోమరాదా్యయుధములను 
చిము్మచు దామోదరుని ప్రాణాయామము చేయు బ్రాహ్మణ్ని వలె స్తంభించిన ఉచాఛేవుసము 
గలవానిగా నొనరిచిరి. చేపలచే గదలింపబడిన సముద్రము వలెనై శార్ఙ్గధనువును 
మ్రోయించి నందకహసు్తడైన విష్్ణవు వజ్రసదృశములు, వాయువేగము గలవియైన 
భయంకరబ్ణములను పూరి్తగా చేతితో లాగి రాక్షసశ్రేష్్ఠలపై వేస వేనవేలుగా నేల 
గూలునట్లు తెగిన శిరసు్సలు గల వారిగా నొనర్చిను. సౌజన్యమే ధనముగా గల శౌరి 
యిట్లు వాడి బ్ణ సమూహముల వృషిటాచే రాక్షసులను దైన్యము నొందజస బలశాలియై 
పాంచజన్యమను శంఖమును పూరింపగా ఆ ధ్వనిని విని యుద్ధమునకు వచిచిన దేవ 
విరోధుల గంప్లు సంహగర్జనను విన్న అడవి యేనుగల వలె హృదయములు భయముతో 
నిండగా పరువెత్త దడగెను. మూడు లోకములను బ్ధనొందునట్లు ధ్వని నిండగా గజములు 
మదము విడచి సొమి్మసలిలు నేలకొరిగెను. గఱ్ఱములు చచిచిపడెను. రథికులు రథములను 
వీడి తేజోరహితులై తూలిపడిరి. పదాతి దళములు నిశేచిష్టాలై నేలబడిరి. పదా్మక్షుడదేపనిగా 
వెంటవెంటనే దటటాముగా బ్ణవరషుమును రాక్షససంఘములపై గరియింపగా భిన్నములైన 
శరీరములు గలవారై ఇంద్రునిచే ఱెకకులు నరుకబడిన పర్వతములవలె రాక్షససైన్యములు 
తెగి, నరుకబడి, తీరుచెడి మడిసెను. శ్రీహరి చక్రముచే తెగిన గాయములనుండి రాక్షస 
సైనికుల శరీరములందు నెతు్తరులు పర్వతములందు కార్డు గైరి కాది ధాతువుల 
వలె ఎఱ్ఱని రంగలతో కారుచుండెను. పాంచజన్యధ్వని, దురా్వరమైన శార్ఙ్గధనువు 
అలెలుత్రాటి ధ్వని, శత్రువుల కంఠముల నుండి వెడలు ధ్వని వీనిననని్నంటిని పీతాంబరుని 
భయంకరమైన హుంకార ధ్వని మించి మ్ంగి వేసెను. సూర్యబంబము నుండి వెలువడు 
క్రణముల వలెను, సముద్రము నుండి వెడలిన ఏరుల విధముగాను, పర్వతరాజముల 
నుండి వెలువడు న్గరాజుల వలెను, మేఘములనుండి వెలువడు జలధారలవలెను 
శౌరిచే వేయబడి శార్ఙ్గధనువు నుండి వెలువడుచున్న బ్ణముల వరుసలు తమ మీదకు 
రాగా తెగిన మెడలును, నరుకబడిన శరీరములును, బ్రద్దలైన రథములును, విరిగిన 
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విండులును, నేలబడిన వాహనములును, చచిచిన ఏనుగలును, తెగిన కేతనములును విరిగిన 
చేతులును గలదై రాక్షస సైన్యములు కలత జెందెను. దుఃఖము నందెను. బ్ధ చెందెను. 
సంహరింపబడెను. శరభమృగమును జూచి పరువెతు్త సంహముల వలెను, సంహమునకు 
భయపడు ఏనుగలవలెను, ఏనుగలకు కలత జెందు ప్ద్దప్లులవలెను, ప్ద్దప్లులకు 
వెఱచు సవంగలవలెను, సవంగిక్ జడియు కుకకులవలెను, కుకకుకు వెఱచు పిలులులవలెను, 
పిలిలుక్ బెదరు సరపుముల వలెను, సరపుమునకు భయపడు ఎలుకలవలెను, ఆ శ్రీహరిక్ 
భయపడి నేలబడి రాక్షససేన న్శనమునందగా ఆ నీల దేహుడు పర్జను్యడు మేఘమును 
వలె శంఖమును పూరించెను. మందర గిరిధారియైన శ్రీహరి బ్ణములకు భయపడి 
రాక్షసుల బలములు ధైర్యములు విడచి లంకానగరాభి ముఖముగా వెళ్లుచుండగా తిరిగి 
అధికమైన రోషముతో సుమాలియు పరాక్రమముతో

విష్ణువు స్మాలితో బోర్ట:

సూరు్యని గపిపువేయు మంచువలె విష్్ణనిపై తలపడి బ్ణములచే ముంచగా 
పారిపోయిన సైన్యమంతయు పూరి్త ధైర్యమును బొంది చెలిర్గి వెనుకకు వచెచిను. ఆ 
సురవిరోధియు విష్్ణనిపై బ్ణములను వేస రాక్షసుల జీవితములను నిలువబెటటాగలుగ 
రీతితో అత్యధికమైన ధైర్యముతో గొపపుగా అరచెను. బంగారు ఆభరణములతో 
మెరయుచున్న హస్తమును గర్వముతో ఊచుచు పీతాంబరుని పిలుచిచు మెరుప్తో 
గూడిన మేఘమోయనునట్లు గొపపుధ్వనిని ఆకాశము బ్రద్దలగనట్లు నిండించుచుండగా ఆ 
హరియు సూర్యసదృశమైన కాంతి గల బ్ణముచే అతని చెవుల యందలి ప్రకాశవంతమైన 
భూషణములను త్రుంచి స్రథి శిరమును ఖండింపగా అతని గఱ్ఱములు తికమక పడుచు 
హెచె్చిన భయముచే గిరగిరమని ఆ రాక్షసుని రథమును వేగముగా త్రిప్పును. ఈ విధముగా 
రథహయములు భ్ంతిచే తిరుగడు పడగా అంతలో సుమాలియు, సంభ్ంతములైన 
ఇంద్రియాశ్వములచే చింతనొంది ధృతిని గోలుపోవు నరునివలె భ్ంతిచే చలించెను. 
ఆ విధముగా చలించుచున్న అన్నను జూచి గొపపు రోషముతో మాలియు పిడుగలతో 
సమానమైన బ్ణములు హంసలు క్ంచ పర్వతమును దూరి వెళ్లునట్లు విష్్ణని శరీరమును 
దూరి వెళ్లునట్లుగా వేయగా మనోవ్యధకు వశము గాని జితేంద్రియుని విధముగా మాధవుడు 
ఇంచుకంతయును మనసు్స నందు కలత చెందడయ్్యను.
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విష్ణువు స్మాలిని వధిాంచ్ట:

అట్లు విజృంభించిన సుమాలిపై విష్్ణవు వింటిన్రి మ్రోతలు దికుకులనిండగా 
భయంకరమైన మెరుప్ వంటి కాంతి గలిగిన వ్రజసని్నభమైన నివారింపరాని శరములను 
న్టివేయగా అవి ఆ దానవుని సరా్వవయవములందును దూరి పాములు అమృత 
స్రమును గ్రోలిన విధముగా మనసు్స తృపి్త తీరునట్లు నెతు్తరలను ద్రావగా రాక్షసుడు 
విభ్ంతి చెందెను. అంతటితో విడువక శ్రీహరి ఆ రాక్షస్ధముని క్రీటమును, ధ్వజమును, 
వింటిని ఇంతింతలుగా ద్రుంచి గఱ్ఱములను జంపగా మాలి అధికమైన వేగముతో 
గదను ధరించి వెళ్లు పక్షిరాజైన గరుడుని శిరః పారశ్వుము నందు ఈశ్వరుని యముని 
వలె ర్ండు చేతులతో మోదెను. వజ్రాయుధముచే గొటటాబడిన పర్వతము వలె చలించి ఆ 
సర్వవిరోధి దిగాభా్రంతి మలగి బ్ధతో మాధవునకు వెనుక ముఖము ప్ట్టాను. అంత రాక్షస 
సేనలొకకుప్ట్టాన ఆకాశమునంట్నట్లుగా ప్ద్దగర్జనలు చేసరి. వారి సంతోషమునకు 
కారణమైన ఆ ఘోరమైన ధ్వనిక్ శ్రీహరి ఆగ్రహమును చెందినవాడై గరుడునిపై అడ్డముగా 
తిరిగి తందరపాట్తో చేత ధరించి ప్రకకువాట్గా అయి సూరు్యనితో సమానమైన 
కాంతితో ప్రకాశించునదియు, తన కాంతితో దికుకులను నింపివేస నదియు, భయంకరమైన 
రూపము గలదియు, విరోధుల శిరసు్సలను ఖండించు స్మర్థయుముగలదియు, కాలచక్రము 
బోలినదియు అయిన చక్రమును రాక్షసశ్రేష్్ఠనిపైక్ వేసెను. అది పూర్వము రాహువు 
శిరమును ద్రుంచిన విధముగా మాలి శిరమును నేలగూలెచిను. అది చూచి దేవతలు 
హరషుముతో గర్జనలు చేసరి.

రాక్షససేన పలాయిత మగుట:

అట్లు మాలి సంహరింపబడుటను జూచి మాల్యవంతుడును సుమాలియు శోకమున 
మునిగినవారై తమ సైన్యముతో భయముచే లంకాభిముఖముగా పారిపోయిరి. ఇంతలో 
గరుత్మంతుడు తెపిపురిలిలు ఆక్రోధముచే తన ర్కకుల గాడుపుదెబబాచే వారిని నొపిపుంపగా ప్ద్దగాలిక్ 
ఎగిరిపోవు ఎండుట్కుల వలె చెలాలుచెదరై సైనికులందఱు చెదరిపోగా బ్ణములచే తెగిన 
శరీరములు గల వారును, చక్రముచే తెగిన శిరసు్సలు గలవారును, ఖడగ్ముచే చీలచిబడిన 
మేనులు గలవారును, ముసలప్ దెబబాచే పగిలిన శిరములు గల వారును, న్గలిచే 
నొపిపుంపబడిన మెడలు గలవారును, గద దెబబాచే నొచిచిన వక్షము గలవారును, విరిగిన 
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చేతులు గలవారునై వెండ్రుకలు వీడిపోగా యుద్ధమును వీడి రాక్షసులు పారిపోవుచుండగా 
శ్రీహరియును వాడియైన వేలకొలది బ్ణముల వరషుము చేత గొడుగలు తెగిపోవునట్లును, 
గఱ్ఱములు చచుచినట్లును, రథములు విరుగనట్లును, ప్రేవులు ప్రోవులై పడునట్లును 
చేస సైన్యములు బగిచెడునట్లు, భయభ్ంతులగనట్లు దద్దరిలులునట్లు చేయగా కనులు 
తిరుగచుండగా, పాదములు తడబడగా, గండెలు దడదడలాడగా పిచిచివారివలె నయి 
పట్టాదలలు వదలి పారిపోయిరి. వారిని జూచి శ్రీహరి గరి్జంపగా సంహగర్జనలను విన్న 
ఏనుగల వలె విభ్ంతిని బొందుచు వింటినుండి వెలువడిన బ్ణ సమూహములనెడు 
గాలిచే కొటటాబడిన మేఘబృందముల వలె అయిరి. వారి బంగారు ఆభరణములు జారిపడి 
భూమియంతయు నిండిపోయ్ను. నలలుని మేఘములవంటివారును, వ్రేలాడుచున్న 
హారములతో ప్రకాశించువారును అగ రాక్షసులు శ్రీహరి బ్ణముల వరుసలచే కలత 
చెందిన మనసు్సలు గలవారై నలలుని కాట్క కొండలవలె నేలబడిరి. పరువెతు్తచున్న 
రాక్షసుల పాట్ను, వెన్్నడుచున్న శౌరియుద్ధమును జూచి ఆ రాక్షసన్యకుడైన 
మాల్యవంతుడు సముద్రము గట్టాను దాక్ వెనుకకు మరలినట్లు వెనుకకు తిరిగి విష్్ణవును 
జూచుచు గర్వముతోను, కోపముతోను శిరమునూచుచు విజృంభించుచు ఇటలునెను.

***
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ఎనిమిదవ సర్గము

మాలయావాంత్డు విష్ణుని నిష్ఠురము లాడుట:

ఓరీ! న్రాయణా! అలపుప్జనులవలె నీవీవిధముగా క్షత్రియు ధర్మమెఱుగక 
యుద్ధము కోరని వారలను భయపడునట్లుగా జంపదగన్? సత్యవిచారా! వినుము 
యుద్ధమును వదలి పారిపోవుచున్న వారలను వెన్్నడి చంప్నటిటా ప్రుష్డు కోటలుకొలదిగా 
గొపపుప్ణ్యములు చేసయును స్వరగ్మునకు వెళలులేడు సుమా. ఓ చక్రధారీ! యుద్ధము 
చేయవలెనని అంతటి యుతా్సహము గల దేని రము్మ. నేను సద్ధముగా నున్్నడను 
ప్రశస్తముగా నీదు శౌర్యమును బలమును చూపింప్ము. అని మాల్యవతపుర్వతము వలె 
మాల్యవంతుడు నిలబడగా శ్రీహరి యిటలునెను. మీవలని భయముచే దేవతలు నను్న 
శరణ్వేడగా దయదలచి మిము్మ చంప్దనని అంగీకరించితిని. ఓ రాక్షసన్థా! ఆ 
మాట నిలబెట్టాకొనువాడను. న్ ప్రాణముల కంటేను స్వరగ్నివాసుల కార్యము న్కు 
ప్రియమైయుండును. కాన మీరలు రస్తలమునకు పోయి నివసంచినను ఓ దురాతు్మలారా! 
మిము్మలను చంపక విడువను. అని చెప్పుచుండగా రాక్షసుడు శక్్తతో విష్్ణని వక్షమందు 
న్ట్నట్లు గొపపుశక్్తని వేయగా అది దానవారి వక్షమున మేఘమునందు మెఱుప్వలె 
మిక్కులి అందముగా వెలిగెను. బలవంతుడును శక్్త ధరుడగ కుమారస్్వమిక్ష్టాడును 
అయిన విష్్ణవు మఱల దానిచేతనే ఆ రాక్షసుని గొట్టాను. ఆ శక్్తయును పర్వత శిఖరముపై 
బడు పిడుగవలె మాల్యవంతుని రము్మపై బడెను. దానిచే ఆతని కవచము పగిలిపోయ్ను 
ఎదలో దూరిన దాని తాక్డిచే నెంతయో బ్ధనొంది చలించియు తిరిగి మదముతో తెపిపురిలిలు 
ఆ గొపపుబలవంతుడు గొపపు పర్వతమువలె నిలిచి బలమైన ముండలుతోనున్న శూలమును 
త్రిపిపు శ్రీహరి వక్షమున న్టించెను. అంతతో విడువక పిడిక్టి పోట్తో దానవవైరిని 
నొపిపుంచుటే గాక గరుత్మంతుని గ్రుది్ద ఆ చతురుడు న్లుగ మూరల దూరము వెనుకకు 
దూకను. అంత వినతానందనుడగ గరుత్మంతుడు రోషవివశుడై ర్ండు ర్కకులను వీచెను. 
రాక్షస్ధిపతియగ మాల్యవంతుడు ఆ గాలివేగమునకు ఎండిన ఆకువలె నిలువ జాలక 
దూరముగా బడెను. అన్నయొకకు గతిని జూచి తము్మడు మిగిలిన సైన్యములను దీసకొని 
సగగ్తో వంచిన ముఖము గలవాడై లంక దికుకుగా వెడలెను.
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రాక్షస్లు పరాజిత్లై లాంక జొచ్చుట:

ఈ విధముగా అనేక పరా్యయములు శ్రీహరిచే భంగపడుచు రాక్షసన్థులుపద్రవము 
నొందిరి. శ్రీపతి నెదిరించుట రాక్షససేనకు శక్యమగన్? పదా్మక్షునకు భయపడి 
రాక్షసులు లంకాప్రమును విడచి తమ సీ్రాలతో గలస ధైర్యము చెడినవారై గండెలు 
ఝలులుమనుచుండ పాతాళలోకము నివాసముగా జసకొని నిలిచిరి. [పాతాళము 
– ఇప్పుడు దీనిని అమెరికా యనుచున్్నరు. ‘అమేరుక’ యే అమెరిక యయ్్యను. 
చెండువలె నుండు భూమిక్ పైభాగమున మనదేశమున్నది. దీనిక్ చకకుగ అడుగన 
అమేరుక యున్నది. అ+మేరు+క.] రామా! ఈ రాక్షసులు స్లకటంకట్లని ప్రఖ్్యతి 
చెందిన వారలు. యుద్ధమున నీవు చంపినవారలు పౌలసు్తయులను పేరుతో ప్రసదు్ధలు. 
రామచంద్రా! మాల్యవంతుడు మొదలగవారు పౌలసు్తయులకంట్ను బలవంతులు, మఱియు 
యుద్ధచతురులు ప్రజా్ఞవంతులు, ధైర్యసె్్థర్యలక్ష్మీ సంపను్నలు. ఆ దేవతా బ్ధాకరులైన 
రాక్షసులను సంహరించుటకు పదా్మక్షుడును, చక్రము, శంఖము, శార్ఙ్గము, గద అను 
ఆయుధములు ధరించినవాడును అయిన న్రాయణ్నకు దపపు నితరునకవ్వనిక్ 
శక్యమగను? ఓ రామా! నీవే న్రాయణ్డవు, నీవే న్శరహితుడవు, సన్తనుడవు. 
కలువల వంటి దేహము గలవాడా! నీవే దేవతలకు వరదుడవైన చతురుభాజుడవు. ఓ 
మాధవా! ఓ మురారీ! నీవే జయింపరానివాడవు. నీవే ప్రభుడవు. నీవు రాక్షసవధార్థమై 
మనుష్్యడవై జని్మంచితివి. ధర్మములు క్షీణించినప్పుడు అప్పుడప్పుడు మఱల వ్యవస్థను 
చకకుబరచుటకై యీ భూమియందు శత్రువులను చంప్టకును, స్ధువుల బ్ధలను 
మానిపు రక్షించుటకును జని్మంతువుగదా. శరణాగత రక్షణా! ధర్మవీక్షణా! [పరిత్రాణాయ 
స్ధూన్ం విన్శాయ చదుషకుకృతామ్। ధర్మసంస్్థపన్రా్థయ సంభవామి యుగేయుగే।। 
భగవదీగ్త] తామరల వంటి నేత్రములు గలిగిన రామచంద్రా! నీకీవిధముగా రాక్షసుల 
జన్మవృతా్తంతమును చెపిపుతిని. ఓ శ్రీకరా! ఇంక రావణాసురుని చరిత్రను అతని జన్మము 
బలము శౌర్యములను చెప్పుదను. చాలాకాలము విష్్ణమూరి్త భయముచే రాక్షసులతో 
గలస సుమాలి తన ముఖమును భూమిపై చూపక రస్తలమునందే యుండెను. ఈశ్వర 
మిత్రుడైన కుబేరుడు కొడుకులతోను మనుమలతోను గూడి లంకాపటటాణమును స్థరమైన 
సౌఖ్యముతో ఏలుచుండెను. ఇట్లుంతో కాలము క్రమముగా గడచుచుండగా

***
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స్మాలి కూత్ర్ను దోడ్కుని భూలోకమునకు వచ్చుట:

ఒకకున్డు సుమాలి ప్రకాశవంతమైన శరీరము గలదియు, పద్మము విడచి 
వచిచిన లక్ష్మిని పోలునదియు అయిన తన కుమార్్తను తీసకొని భూలోకమునకు వచిచి 
వరుని వెదకు అభిలాషతో తిరుగచుండగా ఒకచోట తండ్రిక్ నమసకురించి వెళ్లుచున్న 
వాడును, సే్వచాఛేసంచారుడును, ఇంద్రునితో సమానమైన వాడును సుందరమైన 
రూపము గలవాడును, ధనన్థుడును అయిన ప్లస్తయు వంశజుని జూచి తిరిగి తన 
లోకమునకు వెళ్లు ఏ విధముగా చేసన ఈ రాక్షస వంశమునకు మేలు కలుగను? ఇది 
యభివృది్ధ చెందుట్ట్లు? అని ఆలోచించి తన కుమార్్తను చేరబలిచి యిటలునెను. బ్లా! 
నీకు యౌవనము వచిచినది. ప్ండిలుచేయదగిన కాలమిదే. తిరసకురింపబడుదునేమో యను 
భయముచే మన దగగ్ఱ చుటటాములలో నెవ్వడును నిను్న వరింప ముందునకు రాడయ్్యను. 
కూతురా! నీవు లక్ష్మీదేవితో సమానమైన దానవు. విశిషటాములైన గణమలు గలదానవు. 
కావున నీకు తగిన మహానుభావుని ప్నిమిటిగా గూరపువలెనని ప్రయాసపడుచున్్నను. 
ఓ వెలదీ! నీ మూలమున నీ వంశము వృది్ధపందుటయే న్యభీషటాము. గౌరవమును 
గోర్డు ప్రుష్నకు ఒక కుమార్్త ప్టిటానచో యీ రమణిక్ తగిన భర్త య్వడు లభించునో 
యను చింతతో దుఃఖమావేశించును. తలిలు వంశము వారిని, తండ్రి వంశమువారిని, 
తన భర్తవంశమువారిని, కన్యక ఏమియపకీరి్తలో ముంచునో యని సదాసంశయము 
పందజయును. కాన నీవు బ్రహ్మ వంశము వాడగ విశ్రవసుడను మౌనిని మంచిమనసు్సతో 
భర్తగా వరింప్ము. ఆ మహాతు్మని దయావిశేషము చేత సూర్య సమానతేజోవంతులును 
ప్రఖ్్యతి చెందిన ప్రభావము గలవారును ధన్ధిపతితో స్టివచుచివారును అగ ప్త్రులను 
పందెదవు. 

కైకస విశ్రవస్ నాశ్రమాంబునకు వచ్చుట:

ప్రకాశమానమైన తేజసు్స గలదాన్! ఉలాలుసముగా వెళ్లుచున్న యక్షరాజును 
నీవు కూడా చూచితిని గదా. ఓ అబలా వెళ్లుమని చెపపుగా తండ్రి యానతి వెంబడి సీ్రాలలో 
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శ్రేష్్ఠరాలైన కైకస వెళ్లు మౌని ఆశ్రమ ప్రదేశమును ప్రకాశింపజయుచు వికసంచిన 
ముఖపద్మము గలదై యొప్పుచు సను్నతింపబడిన శీలము గల మౌని సమీపమునకు 
వెళ్లును. అప్పుడు స్యంసంధా్యవేళయందు హోమకార్యము నిర్వరి్తంచి మండుచున్న 
న్లగ్వ యగి్నయోయనునట్లు ప్రజ్వరిలులుచుండగా ఆ సమయము క్రూరమైన దనికూడ 
తలంపక కోరికతో ఆ మునిని జూచుచు తన కాలిబొటన వ్రేలితో నేల వ్రాయుచు నేల 
జూచుచు నిలబడెను. తామరల వంటి నేత్రములు గలిగి సంహము నడుము వంటి నడుము 
గలిగి పూర్ణచంద్రుని వంటి ముఖము గలిగిన ఆమెను జూచి ఆ కులపతి యిటలునెను. ఓ 
కోమలీ! య్వ్వరిదానవు? ఎందులకై ఇచచిటిక్ వచిచితివి? ఏమి పనియో చెప్పుమనగా 
చేతులు జోడించి ఆ సుకుమార శీలయగ కైకస మునిసత్తమునకు నమసకురించి యిట్లు 
చెప్పును. మునిశ్రేష్్ఠ! నేను తండ్రి యాజ్ఞను పంది మిము్మ చూడవచిచితిని. న్ పేరు కైకస. 
ఓ బ్రహ్మవంశ శ్రేష్్ఠడా! న్ మనసు్సను నీ ప్రభావముచేతనే చూడనగను అనగా ఆతడొక 
క్షణమాలోచించి సర్వమును దెలిసకొన్నవాడై ఆ కైకసతో నిటలునెను. మగవా! నీ తలంప్ను 
నేను తెలిసకొంటిని. నీవు ప్త్రులను పందవలెనని యభిలాషతో వచిచితివి. కాని యిది 
క్రూరమైన సమయమని తెలియవైతివి. కాన నీకు క్రూరాతు్మలు, భయంకరాకారులు, 
అయిన రాక్షస్గ్రేసరులు ప్త్రులుగా జని్మంతురు.

రావణ కుాంభకరణు విభీషణ జననము:

అని విశ్రవసుడు చెపపుగా ఆ కాంత యిటలునెను. బ్రహ్మ వాదులలో శ్రేష్్ఠడా! 
నను్న క్షమింప్ము. నీకు కలిగెడు ప్త్రులు కఠినచితు్తలు దురాచారులు నగట నేను 
సమ్మతింపననగా ఆ మౌని ఓ బ్లా! నీకడగొట్టా ప్త్రుడు నను్న బోలిన వాడై ధరా్మతు్మడై 
యుండగలడు ఇది నిజము సుమా యనెను. అందులకు సమ్మతించి నిండు మనసు్సతో 
అట్ నివసంచి కొంతకాలము గడవగా ఆ కైకస ఒక కొడుకును గనెను. అతడు ప్ద్ద 
కోరలు ప్రకాశవంతమైన వెంట్రుకలు కలిగి ఎఱ్ఱని ప్దవులు, అంజన పర్వతము 
వంటి ఆకారము, భయంకరమైన రూపము, ఇరువది భుజములు గలిగి యుండెను. 
మహాక్రూరుడు రాక్షస్కారము గల ఆ దశగ్రీవుడు ప్టిటాన సమయమున పిడుగలు పడెను. 
నెతు్తరులు వానగా గరిసెను. గాడిదల అరప్ల వంటి ధ్వనులతో మేఘములురిమెను. 
జంతువులు అపసవ్యముగా తిరిగెను. భూమి గడగడ వణకను. సూరు్యడు ప్రకాశము 
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తగెగ్ను. స్వచఛేమైన కీరి్త గలవాడును, బ్రహ్మతో సమానుడును అయిన ఆ మౌని వచిచి 
తనయుని పరీక్షించి చూచి పది తలలు గలవాడగటచే దశకంఠరుడని పేరుప్ట్టాను. 
[ప్టిటానప్పుడే రావణ్డు పది తలలవాడనియును, కోరిన రూపమును ధరించు శక్్త 
గలవాడు గాన నొంటి తలతో నప్పుడప్పుడు విహరించుచుండెను అని తెలియదగను.] 
ఇంతింతయని చెపపురాని భయంకరరూపము గల కుంభకరు్ణడను కొడుకు ప్ట్టాను. 
తరువాత మాయావినియు, వికృతమైన ముఖము గలదియు నగ శూరపుణఖయను 
కూతురు ప్ట్టాను. చివఱి కొడుకుగా ధరా్మతు్మడైన విభీషణ్డు తలిలు సంతోషమందునట్లు 
ప్ట్టాను. అతడు జని్మంచు సమయమున ప్షపువరషుము గరిసెను. దుందుభులు మ్రోగెను. 
ఆకాశ సంచారులైన భూతములు మేలు మేలు మేలని మెచుచికొనిరి. వారలందఱు ఆ 
ముని యాశ్రమము నందే ప్రిగి మహాతేజసు్స గలవారై వృది్ధ నందుచుండగా చిన్నతనము 
నుండియు, దశకంఠుడును కుంభకరు్ణడును జగములకు బ్ధ కలిగించు చుండిరి. అందు 
కుంభకరు్ణడు మునులను జంపి తినుచు దురా్మరగ్ప్రవర్తనముచే మిక్కులి సంతోషము 
నందుచుండెను. విభీషణ్డు వేదములను జదువుచు జితేంద్రియుడై మితమైన స్ధువను 
కీరి్తని పందెను. ఇట్లు కొంతకాలము గడువగా తరువాత ఒక దినమున యక్షరాజైన 
ధన్ధిపతి తండ్రిక్ నమసకురించి వెళ్లుచుండగా ఆ గొపపు తేజసు్సతో నున్నవానిని జూచి 
కైకస తన ప్ద్ద కుమారునితో నిటలునెను. ప్త్రా! నీ అన్న ఏ విధముగా మహావిభవములను 
పంది మహానుభావుడై ప్రకాశించుచున్్నడో చూచితివా? మీరలు కూడా ఆ విధముగా 
ఎప్పుడుండెదరో గదా అనగానే ఆ దశగ్రీవుడు అధికమైన రోషమును పంది తలిలుని జూచి 
యిటలునెను. అమా్మ! అధికమైన వైభవముతో ఇతని కంటే అధికుడనై నీయొద్దకు వచెచిదనని 
బ్స చేసెదను. అట్లు జరుగకున్నచో అతనితో సమానుడనైన నయ్్యదను. నీ మనోవ్యధను 
విడిచిప్ట్టాము. నేను గొపపునైన తపసు్స చేస దానివలన న్కార్యమును నెరవేరుచికొనెదనని 
చెపిపు గోకర్ణమునకు వెళ్లు తము్మలతో గూడ తపము సలిపు బ్రహ్మ చేత ఇషటామైన వరములను 
పందెను.

***
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పదవ సర్గము

అగస్త్యాడు శ్రీరామునకు రావణాదుల తపోవిధము చెపుపుట:

అని అగస్తయుమౌని చెపపుగా విని శ్రీరాముడు ఓ సముద్రమును పానముచేసన సమరు్థడా! 
ఆ దేవవిరోధులేవిధముగా తపసు్స చేసరో తెలుపుమని యడుగగా కలశ సంభవుడిట్లు 
చెపపుదడగెను. ధర్మమారగ్ము తపపుకుండ కుంభకరు్ణడు అతిఘోరమైన విధముగా 
మండుట్ండలందు పంచాగ్నల మధ్యము నందును, వానకాలమున జడివానలందును, 
మంచుకురియు శీతాకాలమున నీటి మధ్య మందును నిలిచి పదివేలయేండులు తపసు్స 
చేసెను. విభీషణ్డు గొపపు ధర్మమారగ్మున ఒంటిపాదమున నేలపై నిలబడి ఐదువేల 
యేండులు తపసు్స చేస, తిరిగి అంతకాలమే సూరు్యని య్దుట నిలిచి వేదమారగ్మున దృఢమైన 
మనసు్సతో ఆకాశమునకు చేతులు చాచి ముఖముపై కతి్త మోహమును విడచి నందన 
వనమున దేవుని వలె తపసు్స చేసెను. ఇట్లు చేయుచున్న అతనిపై ప్షపువరషుము గరిసెను. 
అంత దేవతలు కలత చెంది భయపడుచుండగా దశకంఠుడు వటిటా యుపవాసముతో 
పదివేలయేండులు తపసు్స చేసెను. వేయివత్సరములు గడవగానే తన తలనొకదానిని గోస 
అగి్నయందు హోమముచేసెను. ఇట్లు వేయిసంవత్సరములకొకటి చొప్పున తమి్మది 
తలలను బ్రహ్మదేవుని గూరిచి అగి్న కాహుతి చేసెను. పదవ వేయి సంవత్సరము పూరి్తయైన 
వెంటనే పదవ తలనరిక్ హోమము చేయునున్న యంత దేవతలతో గూడి సరస్వతీపతి 
వానియొద్దకు వచిచి ఓ పంక్్త కంఠా! నీ తపసు్సనకు మెచిచితిని వతా్స! నీ యిషటామును 
చెప్పుము. నీ శ్రమను ఫలింపజసెదననగా

బ్రహమీరావణునకు వరములిచ్చుట:

రావణ్డు సంతోష సముద్రమున మనసు్స తేలియాడగా చేతులు జోడించి 
యిటలునెను. ఓ వనజాసన్! వరదా! భక్తవత్సలా! దేవా! జీవునకు మరణభయము గాక ఇంక 
యేభయమును లేదు గదా. ఎలలుప్పుడును జీవునకు మృతు్యవుతో సమానమైన విరోధి లేడు 
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గాన అమరత్వము నీయవే యనగా బ్రహ్మ యిటలునెను. దశగ్రీవా! ఎవ్వరికైనను అమరత్వము 
నొసగటకు శక్యమా? నీవింకొక వరమును గోరుకొనుము అనగా ఆ దశగ్రీవు డిటలునెను. ఓ 
పద్్మదభావా! దేవతల చేతను, దానవులచేతను, యక్షులచేతను, రాక్షసులచేతను, న్గలు 
గరుడులు మొదలయిన వారిచే మృతు్యవు చెందకుండునటలును గ్రహింప్ము. దయతో 
ఈ వరమునిము్మ. మనుజులను, తక్కున వారలను గడి్డపోచల విధముగా దలంచెదను. 
వారిని నేను లెకకుచేయుదున్? యనగా బ్రహ్మ ఆ వరము నిచిచి తిరిగి యిటలునెను. దశగ్రీవా! 
నీయందు సంప్రీతుడనైతిని. నీక్ంకొక మేలు కలుగజసెదను. నీవు హోమము చేసన తలలు 
ఎపపుటియట్లు నీవు తిరిగి పందెదవు గాక. ఇంకను నీవేరూపమును ధరింపగోరిన ఆ 
రూపమును న్వర బలముచే పందగలవని చెప్పుచుండగనే ఆ రాక్షసుడు లోకములని్నయు 
చూచుచుండగా అగి్నయందు హోమము చేసన తమి్మది శిరసు్సలును అందఱును ఔరా 
యనుచుండగా వెనువెంటనే మొలిచెను.

బ్రహమీ విభీషణునకు వరములిచ్చుట:

తరువాత బ్రహ్మ విభీషణ్ని చేరనేగి విభీషణా! నీవు ధర్మబుది్ధ గలవాడవగటచే 
నిను్న మెచిచితిని. ఓ ధర్మశీలా! నీ కోరిక నెరింగింప్ము. తపపుక యిచెచిదను అనగానే 
దేవతలచే నుతింపబడనవాడగ విభీషణ్డు తందరగా చేతులు జోడించి యిటలునెను. 
లోకగరుండట తనంత తాను న్కదురుగా నిలిచి మెచిచితినని పలెకునట. ఇంతకంటే వేర్ 
శుభము గలదా? అయినను ఇచెచిదనంటివిగాన గొపపు ఆపదలు గలిగిన సమయము 
నందైనను మనసు్స చలింపక ఎప్పుడును ధర్మము నందే నిలుచుగాక. ఎవ్వరును నేర్వకయే 
బ్రహా్మస్రాము న్కలవడునుగాక. ఏయేయాశ్రమమున ఏయే బుది్ధ ప్ట్టానో ఓ ఈశ్వరా! అది 
ధర్మమునందే నడచుగాక. ఇట్లు వరములనిచిచితివేని నేను సంతోషించెదను. వాణీన్థా! 
శ్రేష్ఠధర్మమునందు నడచువారిక్ దుషకురమెందును లేదుగదా అనగా బ్రహ్మ యిటలునెను. 
ఓ సుకృతాతా్మ! నీవు కోరిన వరములనిచిచితిని. నీవు రాక్షసకుల మందు ప్టిటానను 
నీకధర్మమునందు ఆసక్్త కలగ్దు గాన నీకు స్టిలేని శుభము కలుగజసెదను. నీకు 
ఆనందము కలుగనట్లుగా అమరత్వము నిచిచితినని పలికు బ్రహ్మ వేగముగా ఆ కుంభకరు్ణని 
డాయనేగగా.
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బ్రహమీ కుాంభకర్ణునకు నిద్రనిచ్చుట:

అట్లు వెళ్లుచుండగా దేవతలు ఓ విధాతా! దేవహితా! వీనిక్ వరము లీయరాదు. వీడు 
దేవతావిరోధి. అమిత శూరుడు. లోకభయంకరుడు. ఏడుగరు అప్సరసలను మ్ంగెను. 
నందన వనమునందు ఇంద్రుని సేవలకులగ దేవతలను పదిమందిని జంప్ను. క్రూరుడై 
శ్రేష్్ఠలైన మునులను సంహరించెను. ఏ వరములు లేనప్పుడే ఈ విధముగా కలుష్తు్మడై 
లోకములకు భయము కలిగించుచున్్నడు గదా. దేవా! నీవు గనుక వరములనిచిచినచో 
వెంటనే లోకములని్నంటిని తన నోట వేసకొనడా? అందుచే ఏవిధముగా నైనను దయతో 
వానిక్ మతిమరప్ వచుచినట్లు చేసనచో జగతకులా్యణము కలుగను దేవాధిదేవా! యని 
ప్రారి్థంపగా అంత బ్రహ్మ తన భార్యయగ సరస్వతిని తలంచెను. తలచినంతనే ఆమె చేతులు 
జోడించి నిలిచి నెమ్మదితో నేను చేయదగిన కార్యమెయ్యది అని అడుగగా బ్రహ్మ ఇట్లు 
చెప్పును. దేవీ! ఈ రాక్షసుని నోటియందు నీవుండి వరములు కోరు సమయమున దేవతల 
కోరికను నెరవేరుపుమని చెపపుగా భారతీదేవి వేగముగా వెళ్లు రాక్షసుని నోటియందు నిలిచెను. 
తరువాత బ్రహ్మ కుంభకరు్ణని సమీపమున కేగి నీ మనసు్స నందున్న కోరికను చెప్పుమనగా 
వాడు చాలా యేండులు నిద్రను కోరుకొనెను. [నిత్యత్వమనబోయి నిద్రాత్వమనెనట] 
సరియే. అటేలుయగగాక అని చెపిపు బ్రహ్మ దేవతలతో గూడ తన నివాసమున కేగెను. ఆ 
రాక్షసుని నోటినుండి బయలె్వడలి సరస్వతి వెళ్లును. అట్లుమె వెళలుగానే రాక్షసుడు తెలివి 
నందినవాడై తన మాటకు అనేక విధములుగా విచారించి అయో్య! ఏమని పలిక్తిని. ఇంత 
తెలిసయు యిట్లు నేను మోహపడుట పాపాతు్మలైన ఆ దేవతల పని కదా యని మనసు్సలో 
మండిపడెను. ఆ స్దరులీ విధముగా బ్రహ్మచే వరములను పంది శేలుష్్మతక వనము 
దారిబటిటా తమ జనకు డెలలుప్పుడు తపము చేయుచున్న నెలవునకు వెళ్లు అందు ఇషటాము వచిచిన 
విధముగా విహరించుచు సుఖముగా నుండిరి.

***
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పదునొకెండవ సర్గము

స్మాలి రావణాదుల జూచ్టకు భూలోకమునకు వచ్చుట:

అట్లు రాక్షసులగ రావణాదులు వరములను పందుటను విని సంతోషముతో 
సుమాలి తన మంత్రులగ విరూపాక్షుడు, మారీచుడు, ప్రహసు్తడు, మహోదరుడు 
అనువారలు తను్న సేవించుచుండ నిరభాయముగా భూలోకమునకు వచిచి రావణ్ని గ్రుచిచి 
కౌగిలించి ఆనందముతో నిటలునెను. న్యన్! నీవు బ్రహ్మచే వరములను పందుటచే న్ 
కోరిక తీరినది. న్యన్! లంక యను ప్రము మనదే సుమా. విష్్ణభయముచే అందుండ 
వెరచి పటటాణమును విడచి రస్తలమునకు వెళ్లున్రము. మేము పడెడి పాటలునేమని 
చెప్పుదుము. రాక్షుసుల నివాసమునకు తగినదియై అందముగా నున్న ఆ లంక మనది 
తండ్రీ! ఇప్పుడు నీ సవతి తలిలు కుమారుడగ ధనదుడు నివాసముగా చేసకొన్నవాడు గాన 
దానిని తిరిగి పందుట న్్యయము. ఓ బలవంతులలో శ్రేష్్ఠడా! స్యము చేతగాని, 
దానముచేతగాని, అపరిమితమైన పరాక్రమము చేతగాని ఆ ప్రమును నీవు పందుము. 
దుఃఖమహాసముద్రములో మునిగిన రాక్షసకులమును తిరిగి ఉద్ధరించి లంకాధిపతి యను 
ప్రఖ్్యతిని వేగముగా పందుము అని చెపపుగా దశకంఠుడిటలునెను. ఓ తాతా! అన్నయనగా 
తండ్రితో సమానుడు గదా. ఇట్లు నీవీమాట చెపపుదగన్? యనగా వాని మనసు్స 
తెలిసనవాడై సుమాలి మిన్నకుండెను. తరువాత కొంతకాలమునకు ఆ రాక్షసశ్రేష్్ఠడటేలు 
పలుకగా ప్రహసు్తడు వినయముతో ఆ దశవదనునితో ఇటలునెను. 

ప్రహస్త్డు లాంకను గ్రహాంప రావణునకు బోధిాంచ్ట:

ఓ శూరాగ్రణీ! ప్రశస్తమైన బలము గలవాడవై యుండియు ఈ విధముగా 
నీవు పలుకదగన్? ఓ ఉత్తమమైన నడవడి గలవాడా! శూరులలో అన్నదము్మల 
వరుసలున్నవా? అదితియు దితియు అకకుచెలెలుండ్రై మిక్కులి ప్రేమతో మెలగచు కశ్యపమునిక్ 
భార్యలైరి. వారిలో అకకుయైన అదితి భువనపతులైన దేవతలను గనెను. దితియు రాక్షస 
సమూహములను గనెను. ఓ కీరి్తధన్! పర్వతములు, సముద్రములు, వనములతో గూడిన 
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భూమి య్లలును వారలదిగా నుండెను. ఆ వంశమునందు నీవు స్టిలేని విక్రమధన్ఢు్యడవై 
జనించితివి. ఆ విష్్ణవు దైతు్యలను జంపి అడు్డలేని విక్రమముతో మూడు లోకములను 
దేవతా సమూహమునక్చెచిను. ఆ జా్ఞతులు తము్మలు, అన్నలు అని నీతులు చెపపురుసుమా. 
న్ మాట ప్రకారముగా నడచుకొనుము. అని చెపపుగానే ఆ దశగ్రీవుడు ఆలోచించి 
సంతుషిటా చెందిన మనసు్సతో సర్యని స్హసమావహింపగా అతనితో గూడ తన 
వనమునకు వెళ్లు ఆ దినముననే త్రికూట పర్వతము జరి మాటనేరపురియగ ప్రహసు్తనితో 
నిటలునెను. ప్రహస్్త! నీవు ధనపతిని జూడబొము్మ. అతనితో న్ మాటగా నీతియుక్తముగా 
నిటలునుము. ఓ రాజంద్రా! ఈ లంక ఇంతకు పూర్వము పరాక్రమశాలురైన రాక్షసులది 
గదా. నీ విందు ప్రవేశించుట నీవంటి ప్ణా్యతు్మనకు అరహుమైన పనిగాదని చెపపువలెన్? 
కాన ఈ పటటాణమును వెంటనే తిరిగి న్క్చిచి వేసతివేని నేను సంతోషించెదను. నీవును 
ధర్మమును నిలిపునవాడవగదువు. అని అతనితో చెప్పుమనగా అతడు వెళ్లు గొపపు ఉదారుడైన 
క్న్నరరాజును జూచి యిటలునెను. ఓ రాజా! నీ తము్మడైన దశాననుడు నను్న నీయొద్దక్ప్పుడు 
దూతగా పంపించెను. అతడు చెపిపున మాటలను వినిపించెదను వినుము. దేవా! పూర్వమీ 
ప్రమును గొపపు శక్్త సంపను్నలై సుమాలి మొదలుగా గల దైత్యముఖు్యలేలిరి. ఇప్పుడు 
నీ స్దరుడైన దశగ్రీవుడు కీరి్తమంతుడవైన నిను్న తిరిగి ఈ ప్రమును తనకీయవేడెను. 
తండ్రీ! ఇప్పుడు నీవు వారల సొతు్తను వారలక్చుచిట మంచిది గదా 

కుబేర్డు లాంక విడచి పోవుటకు సమమీతిాంచ్ట:

అనగానే ఆ ధన్ధిపతి యిటలునెను. ప్రహస్్త! పూర్వము రాక్షసులు దీనిని విడచి 
వెళలుగా న్ జనకుడు నని్నచట నుండనియమింపగా నేను యక్షులతో గూడియున్నవాడను. 
ఓ రాక్షసశ్రేష్్ఠడా! నీవు తక్షణమే వెళ్లు దశాననునితో చెప్పుము. న్ రాజ్యమును 
నగరమును విత్తమును హాయిగా ఏలుటకై ఇచచిటిక్ రమ్మనుము. పము్మ అని అతనిని 
బంపివేస, రామచంద్రా! కుబేరుడు తన తండ్రియొద్దకు వెళ్లు పాదములపై వ్రాలి రావణ్ని 
యుదంతమును సర్వమును చెప్పును. తండ్రీ! ఈ లంక పూర్వము వారి వారిదట. తిరిగి 
దానిని కోరుచున్్నడట. నేనెకకుడిక్ పోవువాడను. న్కు తగిన నెలవును చెప్పుము. 
అనగా విశ్రవసుడిటలునెను. ఈ విషయమును న్యొద్ద ధైర్యముతో అనేక పరా్యయములు 
వాడు చెప్పును. నేను చీకొటిటాతిని. కాని వాడు మనసు్సనందు భయము చెందడు. న్ 
మాటను లెకకుచేయడు. ఇక వాడెట్లును మానడు కాన వానితో ఊరక అలలురి యేల? వాడు 
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మహనీయమైన వరగర్వముచే మతి్తలిలు యున్్నడు. తన మనసు్సనందు వీరు ప్ద్దలు చిన్నలు 
అని ఎఱుగలేకున్్నడు. నిమిత్తములను బటిటా చెపిపున న్ వచన్నుస్రముగా వానిక్ 
మిక్కులి దారుణమైన స్వభావము కలిగినది. కాన నీకు శ్రేయసు్సను గలిగించు విధానమును 
చెప్పుదను వినుము. ప్త్రా! నీవు కైలాసమున కేగి అచచిట నివాసము నేరపురచుకొనుము. 
ఆ లంకను వీడుము. నీ అనుచరులతో గూడి ఆ రమ్యమైన మందాక్నీ తీరము నందు 
నివసంప్ము. ఆ జలము సూర్యసదృశములైన వికసంచిన పద్మములతో నిండినదై మీకు 
గొపపుదైన ఆనందమును కలుగజయును. అచచిట అప్సరసీ్రాలు దేవతలు గంధరు్వలు 
క్న్నరులు మున్నగవారితో ఎలలుప్పుడును అధికమైన ఆనందముతో సే్నహముతో కలిస 
విహరించుచుందురు. ఆ దుషటారాక్షసునితో నీవు కలహములకు వెళలుకుము. అతడు బ్రహ్మచే 
పందిన వరవిధానము నీకు దెలిసనదే అనగా వినయము గలవాడై అతని యానతి నంది 
కుబేరుడు భారా్యప్త్రులతోను, మంత్రులతోను, వాహములతోను, ధనములతోను 
గూడినవాడై ఆ నిమిషము నందే గొపపుదైన కైలాస పర్వతమును జరి హాయిగా నుండెను.

***
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పెండ్ెండవ సర్గము

రావణుడు లాంకాప్రవేశము చేయుట:

అంత ప్రహసు్తడు వెళ్లు దశాననుని జూచి ఇట్లు చెప్పును. రావణా! ఆ ధన్ధిపతి 
వచిచిన దారినే లంకను వీడి వెళ్లున్డు. ఇంక ఏ చింతయు లేదు. పటటాణము చేరి రాక్షస 
సమూహము పాలిటి కధిపతివై స్వధర్మమును రక్షింప్ము అని పలకుగా పంక్్తకంఠుడు 
స్దరులతో గూడి శూన్యముగా నున్న లంకానగరమును అమందానందముతో ఇంద్రుడు 
అమరావతిని వలె ప్రవేశించెను. ఇట్లు లంకలో ప్రవేశించి సంతోషముతో నుండుచు, 
దానవరాజ్యమునకు పట్టాభిషేకమును పంది ఘనత గాంచి, కోరికలని్నయు తీరినవాడై 
తనకదురు బెదురు లేకయుండెను. తరువాత తన ప్రియస్దరి యైన శూరపుణఖకు తగిన 
వరునికై వెదక్ కాలకాప్త్రుడైన విదు్యజి్జహు్వడను రాక్షసునక్చిచి ప్ండిలు గావించెను.

రావణునకు మయుడు మాండోదరీ వృతత్ాంతము చెపుపుట

అట్ తరువాత నొకకున్డు దశవదనుడు వేట యందభిలాషగలవాడై సంచరించుచు 
ఒకచోట సుకుమారి యైన ఒక కన్యకను వెంటగొని త్రోవను వచుచిచున్న మయుని జూచి 
వెంటనే అతని యొద్దకు వెళ్లు యిట్లు పలెకును. అయా్య! నిరా్మనుష్యమైన ఈ వనమందు 
సంచరించుచున్న మీరలెవ్వరు? లేడికను్నలవంటి కను్నలు గలిగిన ఈ బ్లికతో 
మీర్మి నిమిత్తముగా తిరుగచున్్నరు? చెప్పుడనగా ఆ మయుడు రావణ్నితో జరిగిన 
వృతా్తంతమును ఆదరముతో ఈ విధముగా చెప్పును. న్యన్! నీవు హేమయను సీ్రాపేరు 
వినియుందువుగదా. శచీదేవి నింద్రుని క్చిచినట్లు లాసీ్రాని దేవతలు న్కు భార్యగా నిచిచిరి. 
నేనును దాని గూడి సుఖములనుభవించుచు ఇని్న వందల సంవత్సరములు వీడకుంటిని. 
తరువాత దేవతల ఆజ్ఞతో ఆహేమ నను్న విడచి వెళ్లు పదున్లుగేండలుయినది. నేన్ సీ్రా 
నిమిత్తమై బంగారముతో పటటాణమును నిరి్మంచి అందామెతో గలిసయుంటిని. ఇప్పుడామె 
లేకపోవుటచే తను విరహాగి్నచే తపించి పోవుచున్నవాడనగట చేతను అందుండుటకు 
న్కు మనసు్స వచుచిటలేదు. కాన ఆ ప్రమును విడచి హేమప్త్రిక యైన ఈ న్ 
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కుమార్్తను ఈ బ్లికను తీసకొని యిట్లు భూమియంతయును సంచరించుచున్్నను. 
ఎచచిటనైనను దీనిక్ తగిన వరుడు లభించున్ యని తిరుగచుంటిని. కన్యకు తండ్రిగా 
నుండుట అభిమానవంతులకు మిక్కులి దుఃఖకరము. కన్యక శీలము గల దౌన్ యను 
శంకచే ర్ండు కులములను దైన్యమున ముంచును. ఆ దేవతా సుందరియందు న్క్ద్దఱు 
ప్త్రులు గలరు. ప్ద్దవాడు మాయావియను పేరు గలవాడు. ర్ండవవాడు శ్రేష్ఠమైన బలము 
గలవాడు జగతు్తనందు దుందుభియను పేరు గలవాడు. న్ చరిత్రను చెపిపుతిని కాన ఇంక 
నీ కథను తెలియజయవయా్య! నీవెవ్వడవో వినగోరుచున్్నను. అనగానే ఆ కైకస ప్త్రుడు 
వినయముతో నిటలునెను. నేను ప్లసు్తయుని మనుమడను. బ్రహ్మకు మూడవవాడైన విశ్రవసుని 
ప్త్రుడను. పంక్్త కంఠుడను పేరు గలవాడను అని చెపపుగా విని అతనిని మునిశ్రేష్్ఠని 
ప్త్రుడని మయుడు తెలిసకొని సంతోషముతో తన ప్త్రిక నతని భార్యగా దానము చేయ 
తలంచినవాడై

మయుడు రావణునకు మాండోదరనిచిచు వివాహము చేయుట:

ఆదరముతో రావణ్ని చేతిని తన చేతితో పట్టాకొని యిట్లు చెప్పును. అసురోత్తమా! 
ఇది దేవకాంతయైన హేమకు జని్మంచిన న్ ప్త్రికయై మండోదరి యను పేరు గల కన్య. 
దీనిని నీకు భార్యగా నొసంగెదను. సంతోషముతో సీ్వకరింప్ము అని చెపపుగా సమ్మతించి 
రావణ్డటేలు యని పలకుగా పితామహుని వంశము వాడనియును ప్రఖ్్యతుడైన ముని యొకకు 
శాపవిధానమును ఎఱిగియుండుట చేతను [తానుగా నీయకున్నను రావణ్డు క్రూరుడు 
బలవంతుడు నగటచే బలాతాకురముగా నైనను అత్యంత సుందరియైన మండోదరిని 
గ్రహించునని య్ఱిగి మయుడిచెచినని భావము] ఆ కన్యను మయుడియ్యగా రావణ్డగి్న 
స్క్షిగా ఆ కన్యను భార్యగా సీ్వకరించెను. శ్రేష్ఠమైనదియు, తపసు్సచే లభించినదియు, 
గొపపు ఆశచిర్యకరమైనదియు, వ్యర్థము కానటిటాదియు అయిన శక్్తని మయుడలులునక్చెచిను. 
ఆ రాక్షసుడు దాని చేతనే మన లక్ష్మణ్ని నొపిపుంచెను.

రావణుడు తన సోదర్లకు వివాహము చేయుట:

అట్లు భారా్యసహితుడై లంకాప్రమును ప్రవేశించినవాడై కుంభకరు్ణనకు 
వైరోచమని ప్త్రిక యొకకు ప్త్రికయైన పద్మము వంటి ముఖము గల వజ్రజా్వలయను 
ఒకకుప్రేయసని కూరిచి విభీషణ్నకు గంధర్వరాజైన శైలూష్ని ప్త్రికను సరమయను 
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ఉత్తమ ధర్మజు్ఞరాలిని ప్ండిలు చేసెను. ఆమె చిన్నతనము నందు మానస సరోవరము చెంత 
సంచరించుచుండగా వానలచే ఆ కొలను పంగగా భయము చెందినదై రామచంద్రా! ఆమె 
తలిలు ప్రేమాతిశయముచే ఇటలురచెను. ‘సరో మా వర్థయ’ అని ఆ తలిలు పలుకుటచే ఆ కాంతకు 
భూమియందు సరమయను పేరు ముదు్దపేరుగా నిలిచిపోయ్ను. ఇట్లు వివాహమాడి 
వీరవరులైన ఆ దశకంఠాదులు, గంధరు్వలు నందనవనమున విహరించినట్లు ఆ 
భార్యలతో విహరించుచుండగా కొంతకాలమునకు రావణ్ని భార్యయగ మండోదరి 
ఒకకుప్త్రుని గనెను. అతడు భూమిమీద పడగానే మేఘగర్జతో ధ్వనిచేయగా, ఆ ధ్వనిచే 
లంకాపటటాణమంతయు నిశేచిషటాము కాగా రావణ్డానందము నంది చాల ఆసక్్తతో ఆ 
తనయుని మేఘన్థుడని పిలిచెను. మీరింద్రజితు్తడను పేరుతో పిలుచువాడు వాడే. అతడు 
రాక్షస సీ్రాలచే రక్షింపబడుచు సమిధలచే రక్షింపబడు అగి్నవలె ప్రుగచుండెను.

***
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పదమూడవ సర్గము

రావణుడు లోకములను బాధిాంచ్ట:

బ్రహ్మచే ప్రేర్పింపబడినదై నిద్ర ఆప్టకు శక్యముగాకుండగా తన న్క్రమింపగా 
కుంభకరు్ణడన్నను సేవింపవెళ్లు నిద్ర ఆవహించినది తగిన యొక శాలను కటిటాంప్ మనగా 
రావణ్డు పనివాండ్రను నియమింపగా వారలు వేగముగా స్టిలేని పని తనముతో ఒక 
యోజనము వెడలుపును, ర్ండు యోజనములు పడవును గలదై స్ఫటికప్ బంగారప్ 
స్తంభములును, చిరుగంటల క్టికీలును, దంత నిరి్మతములైన అందమైన తోరణములను 
స్ఫటికప్ వేదికలును వైడూర్యప్ స్పానములును గలిగి సుందరముగా నుండు విధముగా 
విశ్వకర్మ నిరి్మంచిన విధముగా మేరు పర్వత గహవలె గటిటాదిగా నిరి్మంచిరి. అందు 
కుంభకరు్ణడు తనను నిద్రముంచి వేయగా చాలా యేండులు నిద్రించుచుండెను. ఆ దశకంఠుడు 
దేవతలను, యక్షులను, ఋష్లను నిరంకుశుడై పటిటా క్రూరముగా వధించుచుండెను. ఆ 
రావణ్డు తోటలను చూచినచో ప్నుగాలి వలె విజృంభించి ఆ చెటలును అలలులన్డించును. 
ఏరులను జూచినచో ఏనుగ వలె అందు ప్రవేశించి దాని అందము నశించునట్లు 
కలచివేయును. కొండలను జూచినచో తీవ్రమైన వజ్రాయుధము వలె పిండిపిండిగా జస 
నేల బడవైచును. నందనోదా్యనప్ టందమును జూచినచో ఆధిక్యముతో విజృంభించి 
న్శనము చేయును. దేవతలను పట్టాను. గంధరు్వలను కొట్టాను. సదు్ధలను గట్టాను. 
సీ్రాలను చెఱబట్టాను. స్ధువులను గూలద్రోయును. క్న్నర సమూహములను మొట్టాను. ఈ 
విధముగా కైకస ప్త్రుడు చెలర్గి ప్రవరి్తంచుచుండెను.

కుబేర్డు రావణునకు నీతి దెలుప దూతనాంపుట:

ఆ రావణ్ని దుషటాచేషటాలని్నటిని కుబేరుడెరింగి తము్మడను ప్రీతితోను, తన వంశము 
యొకకు మంచి నడవడిని, ధర్మమును తలంచి లంకకు దూతను బంప్ను. వాడును 
వేగముగా వెళ్లు ముందుగా ప్రఖ్్యతి చెందిన కీరి్త గల విభీషణ్ని దరిశ్ంచి అతడు ప్రశి్నంపగా 
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తాను వచుచిటకు కారణమును వివరించెను. అది విని అతడు సభయందాసీనుడై 
యున్న రావణ్ని జూపింపగా దూత వియనముతో జయము పలిక్ రాక్షసరాజుతో 
నిటలునెను. రాజా! యక్షవిభుడైన మీ అన్న ప్రేమతో నను్న దూతగా ఇచచిటిక్ బంపించెను. 
కులమును మీ తలిలుదండ్రుల గణమును తలచి మీతో కొని్న మాటలను చెప్పుమనెను. 
వానిని వినుము. పూర్వము ఏమేమియో చేసతివి అవి చాలును. ఇంక అట్లు చేయకుము. 
చేయుటకు శక్యమైనచో రాక్షసులకు శుభము కలుగవిధముగా ధర్మపద్ధతిగా నడువుము. 
బహుకాలము నుండి వృది్ధ నందిన నందన వనము నీవు పాడుచేయుటను జూచితిని. 
ముని సంఘములను బ్ధలు ప్టిటాతివని వింటిని. దేవతాశ్రేష్్ఠలు నీ కొంట్ తనముల 
న్ప్ కుతూహలముతో నున్్నరని వింటిని తము్మడా! నీకీ విధముగా జగములను 
బ్ధించు తలంప్ తగన్? నను్న చాలా పరా్యయములు చాలా తేలికగా జూచితివి. 
దానిని సహించితిని సుమా. బ్లుడు దుడుకువాడైనచో అతని బంధువరగ్ములకు వానిని 
నిగ్రహించి కాపాడుట ధర్మము గదా! మేరు పర్వతము సమీపమునకు ఘోరమైన తపము 
చేయవెళ్లుయుంటిని. అందు పార్వతీ సహితుడైన శంకరుని జూచితిని. గొపపు తేజసు్సతో 
గూడిన శరీరముతో నున్న పర్వతరాజప్త్రికను చూడగానే ఆమె కోపకారణమున న్ 
య్డమ కను్న దగ్ధమయ్్యను. ఆ కను్న ధూళ్చే కలుషితమైన జో్యతివలె నుండగా ఆ 
పర్వతము నందింకొక శిఖరమున కేగి నూట య్నిమిది సంవత్సరములు శ్రీమహేశ్వరుని 
గూరిచి తీవ్రమైన వ్రతమును ఆచరించితిని. వ్రతము పూరి్తకాగానే శంకరుడు వచిచి కరుణ 
గలిగిన కను్నలతో నను్న జూచుచు ఇట్లు పలెకును. ఓ అనఘా! ఈ వ్రతము నిది వఱకు 
నేనొకకుడనే చేసయుంటిని. ఇప్పుడు నీవు చేసతివి. మనమే చేసనవారలము. ఇతరులెవ్వరును 
చేయలేదు. ఈ వ్రతమును పూర్వము నేనే సృషిటాంచితిని. నీ ఒకకను్న దేవిచేత పింగళత్వము 
(పచచిదనము)ను పందుటచే ఏక పింగళ్డను పేర ప్రఖ్్యతి గాంచుము. నీ తపోనిష్ఠ 
చేత నేను జయింపబడితిని. మని్నంపదగినవాడా! న్ సే్నహమును కోరుకొనుము అని 
నను్న కరుణించి వెళ్లుటకు అనుజ్ఞ నిచెచిను. ఆ శంకరు న్జ్ఞ పంది న్ నివాసమునకు 
వచిచి నీ అధికమైన పాపకృత్యములను వింటిని. కులోచితమైన ధర్మ మారగ్మును దప్పుట 
నీతియా? లోకములలో నింద పడుట మేలా? దేవతాసంఘములు నిను్న సంహరింప తగిన 
యుపాయములను వెదకుచున్న వారు అని చెపపుగా
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రావణుడు కుబేర్ని దూతను వధిాంచ్ట:

కోపాధిక్యముచే చెక్కుళలుదరుచుండగా, ఎఱ్ఱవైన కను్నలు గలవాడై రావణ్డు 
ధనపతి దూత ముఖమును జూచి యిట్లు పలికను. ఓరీ! నీ మాటలందలి భావము 
తెలియవచుచిచున్నది లేరా! ఖలధూరు్తడా! నీవు దూతవు గావు, నిను్న పంపినవాడును 
నను్న సహోదరుడని తలంపడు. ఇది నిజము. ఇక నీవు ప్రేలుచున్న మాటలు నీతులు గావు. 
మూఢుడా! ఆ శంకరుని సే్నహము కలెగ్నని తన ఖ్్యతిని చాట్కొనుటకై ఇచటకు నిను్న 
పంపించెను. తాను ప్ద్దవాడు గరుడు గదా యని ఇంతవఱకు అతనిని పీడింపరాదని 
తలచియుంటిని. ఓరీ! ఇంక సహించి యూరకుండుట తగదు. వీని కారణముగా ఇప్పుడే 
దికపుతులను నలుగరను త్రుంచెదను. పగడబడిన న్ బ్హుబల సంపదచే మూడు 
లోకములను గెలిచెదను. గండడనై దేవతా సంఘములను కలంచెదను. అని పలిక్ 
రాక్షసరాజు క్రూరుడై అతివేగముతో వాని శిరమును ఖండించి దానిని చెంతనున్న రాక్షసుల 
గంప్నకు భక్షయుముగా నొసంగెను. అప్పుడే తందరగా స్వస్తయుయనమును గావించి లేచి 
తికాపులకులను ముప్పున ముంచ దలంచుచు రావణ్డు ఉత్తర దిశాభిముఖముగా బయలు 
దేర్ను.

***
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పదునాలుగవ సర్గము

రావణుడు కుబేర్ని జయిాంపబోవుట:

ఆ విధముగా ధనదుని గెలువదలచి రథము నెక్కు ధూమ్రాక్షుడు, స్రణ్డు, శుకుడు, 
మహోదరుడు, శూరవరు్యలైన ప్రహసు్తడు, మారీచుడు తన వెంట రాగా జగములను 
తగలబెట్టా క్రోధముతోను, యుద్ధకాంక్షతోను, ప్రములు, పర్వతములు, వనములు, 
నదులు, వేగముగా దాటి ఒక క్షణములోననే కైలాస పర్వతమును జరగా యక్షులతనిని జూచి 
యక్షరాజు తము్మడు గదా యని తలపడ మనసు్సలు రాక చకకుగా వెళ్లు ఈశ్వర సే్నహితుడైన 
కుబేరునకు తెలిపి అతని ఆజ్ఞను పంది తిరిగివచిచి కైలాస పర్వతమును చలింప జయుచు 
మీదకు వచుచిచున్న రాక్షససైన్యమును తాకగా రాక్షస యక్షసైన్యములకు భయంకరమైన 
యుద్ధము జరిగెను. యక్షుల ధాటిక్ తాళజాలక పారిపోవుచున్న సైన్యమును జూచి 
దశాననుడు అహంకారముతో గూడిన హుంకారముతో దాని నెదిరించెను.

యక్షరాక్షస యుద్ధము:

వెంటనే వాని మంత్రులును సహాయపడిరి. ర్ండు సైన్యములును వేయిక్ వేయి 
సమానముగా వీడని రోషములతో తాకగా యక్షవీరులు కేకలు వేయుచు తాక్ అరచుచు 
శక్్త, ఖడగ్ము, గదలతో కొట్టాచుండగా వానధారలచే తడుపబడుచున్న పర్వతము వలె 
ధైర్యముతో కలత చెందక రావణ్డు ప్రళయకాలయముని చేతి దండము వంటి ప్ద్ద 
గదమును బలముతో త్రిప్పుచు శత్రు సైన్యమునందు బ్రవేశించి కుపపులు కుపపులుగా 
యక్షులను సంహరించి వాయుసఖుడగ అగి్న య్ండు గడి్డని కట్టాలను తగలబెట్టా 
విధముగా విరోధుల సైన్యములను ఒకకు త్రుటిలో సంహరించెను. ప్రఖ్్యతి గలిగిన శౌర్యము 
గల శుకుడు, మహోదరులను మంత్రులు వెంటబడి తరుమగా యక్షసేన్పతులందఱును 
గాలిక్ చెదరు మబుబాలవలె కొందఱు పారిపోయిరి. ఆ యుద్ధభూమియందు కొందఱు 
చచిచిరి. కోపముతో ప్దవులు గొరుకుచు గంప్లు గూడుచు విరిగిన అస్రాశస్రాములతో 
ఒకరినొకరు గ్రుచుచికొనుచు పంగిన నది కోతచే ఒడు్డవలె యక్షులు నిలిగిరి. 
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భూమియందు యుద్ధము నందు చచిచి స్వరగ్ము నకు వెళ్లుచున్న వారి అలజడిచే ఆకాశము 
నుండి చూచుచున్న ఋషి సమూహములకు నిలుచుటకు స్థలము కలుగదయ్్యను. ఇట్లు 
చెలాలుచెదరైన సేనలను జూచి అధికమైన కోపముతో యక్షరాజైన కుబేరుడు పంపగా వచిచి 
సంయోధకంటకుడను నొక యక్షుడు రాక్షసులను బ్ణములచే నొపిపుంచెను. హెచిచిన 
శౌర్యముతోను దరపుముతోను ఎచచిట జూచినను తానే యయి వచుచిచున్న అతనిని 
మారీచుడెదిరించెను. అతడట్లుదిరింపగా ర్గి ఆ యక్షుడు సుదరశ్న సమానమైన చక్రముతో 
మారీచుని నిశేచిష్టాని జస నేలబడజయగా వాడును తిరిగి లేచి అధికమైన బలముతో 
అతనిని అవలీలగా పారద్రోలెను. అట్లు పారిపోవుచున్న వానిని జూచి యుద్ధము నందు 
జయింపరాని వాడగ దశవదనుడు మహాసంతోషముతో బంగారు రత్నములతో నున్న 
దా్వరమును ప్రవేశించెను. వానిని బలవంతుడైన సూర్యభగవానుడనువాడు ఎదిరించి 
అడు్డకొని స్థరుడై నిలిచి ఒక స్తంభముతో వేగముగా ఆ దేవతా విరోధి తలమీద మోదెను. 
ఆ తోరణస్తంభవు దెబబాచే కొండ ధాతువులను గ్రక్కున విధముగా రావణ్డు రక్తమును 
గ్రకకును. వరబలముచే ఏ బ్ధయు లేక ఆ స్తంభముతోనే వానిని రాక్షస రాజు కొట్టాను. 
యక్షుడా దెబబాచే ఆ క్షణముననే భస్మమై నశించెను. భయముచే పక్షులవలె తక్కున యక్షులు 
నదులందు గహలయందు దూరిరి.

***
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పదునైదవ సర్గము

కుబేర్డు మాణిభద్రుని యుద్ధమునకు బాంపుట:

ఇట్లు చెదరిన సైన్యమును జూచి కుబేరుడు మాణిభద్రునితో నిటలునెను. పాపాతు్మడైన 
దశకంఠుని సంహరించుటకు వెడలుము. యక్షులకు సహాయుడవుకము్మ. అనగా వాడు 
వలెలుయని న్లుగవేల శూర యక్షులు వెంటరాగా చాలా వేగముగా వెళ్లు తీవ్రములైన 
గదలు, ముసలములు, శకు్తలు మొదలగ ఆయుధములతో బలమొపపు రాక్షసులను 
నొపిపుంచి వారు భయముతో నిశేచిష్టాలగనట్లు డేగవలె యుద్ధరంగమున లాఘవముతో 
విహరించెను. దేవతలు, ఋష్లు మెచుచినట్లు యుద్ధము చేసెను. ఆ యక్షులలో ఒక 
వేయిమందిని ప్రహసు్తడు సంహరించెను. మహోదరుడును శ్రేష్్ఠలైన యక్షులను వేయి 
మందిని జంప్ను. ఉగ్రమూరి్తయైన తాటకప్త్రుడగ మారీచుడు ర్పబడిన కోపవేగముతో 
ర్ండువేల యక్షులను నేలగూలెచిను. ధూమ్రాక్షుడు మాణిభద్రుని య్దపై ఒక రోకటిచే 
గటిటాగా బొడిచెను. ధర్మమారగ్మున బోరాడు ఆ యక్షులసైన్యము లెకకుడ? మాయావిద్యచే 
గరి్వంచు రాక్షసులెకకుడ? ఆ కారణముననే సుమా ఆ రాక్షసులధికమగట. ఆ ముసలప్ 
దెబబాచే మాణిభద్రుడించుకైనను జంకక అతిశయించిన కోపముతో వేగముగా ధూమ్రాక్షుని 
గదచేత తన కస తీరునట్లు నెతు్తరు గ్రకుకునట్లు మోదెను. అట్లు దెబబాతిని పడిన మంత్రిని 
జూచి రావణ్డు క్రోధము నంది వేగముగా మాణిభద్రుని మీదకు వచెచిను. వచుచిచున్న 
రావణ్ని జూచి బలమైన మూడు శకు్తలచే వేయగా అతడును ఒప్పుచున్న గదతో శత్రువు 
నూ్యనత నొందునట్లు అతని క్రీటముపై గొట్టాను. ఆ దెబబాచే ఆ మహాయక్షుని క్రీటమొక 
ప్రకకు కొరగెను. కాని ఆతడు భయపడడయ్్యను. ఆ కారణముచే ఆ గొపపు బలవంతుడు 
పారశ్వుమౌళ్ యని ప్రఖ్్యతి గాంచెను.

కుబేర్డు రావణుని నిష్ఠురములాడుట:

అంత ధన్ధిపతి దూరమున నుండి ఆ రాక్షస న్థుని బలమును జూచి 
అతివేగముగా పద్మము శంఖము అను నిధులతో గూడినవాడై తనకు హితుడయిన 
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శుక్రుడను మంత్రితో గలిస ఆ రాక్షసుని సమీపించి మరా్యద నెరుంగని వాడును, వర 
గర్వముచే క్రొవి్వ కను్నగానని వాడును, మహాఘోరచరిత్ర గలవాడును అయిన అతనిని 
జూచి ఈ విధముగా పలికను. రావణా! కీడు చేయుపనులను చేయవలదని స్దరుడవని 
బుది్ధ చెపిపునను వినవైతివి. ఇది యుక్తము, ఇది అయుక్తము అని తలంచనేరవుగదా. దీని 
ఫలితము దురగ్తిని పందు సమయమున తెలియగలవు. ఆహా! ఘోరమైన పాపమును 
చేసతినే! ప్ణ్యమును చేయనైతినే! యని విచారించెదవు సుమా. విమరిశ్ంచి చూడగా 
ముందు చూప్లేక గరళమును ద్రావినవాడు పరిణామవేళ అది జీవస్్థనములను 
క్రూరముగా కోయుచుండగా కర్మఫలమును తలచుకొనును. ఏద్ కొది్దపాటి ధర్మమును 
చేసనటిటా నిను్న జూచి సంతసంచుచున్న దేవతలు, ఇటిటా క్రూరమైన బుది్ధతో దుషటాకార్యములు 
చేయుచున్న కారణమున అసహ్యపడెదరు. ఓ దుర్మతీ! తలిలుదండ్రులను, ఆచారు్యలను 
అవమానించువాడు యమునకు జిక్కు నరక యాతనల ననుభవించు సమయమున 
తన దుషకుకృత్యములను తలచి దుఃఖము నందును, శరీరమశాశ్వతము. భూమియందు 
జీవించియున్న సమయముననే తపసు్స చేయక మానినచో తన గతిక్ వెళ్లున తరువతా 
మానవుడు తన మదిలో పరితాపము నొంది విచారించును. ధర్మము వలన రాజ్యము 
ధనము సౌఖ్యము, అధర్మము వలన సంతాపమును కలుగను. కనుక బుది్ధమంతుడు 
సౌఖ్యము నందుటకొఱకు దుషకుర్మములను వదలి ధర్మము చేయవలయును. పాపము 
చేసనచో దానిక్ ఫలితము దుఃఖమే యగను. దానినిచచిటనే మానవుడనుభవించును. 
అట్లు గాన మూఢుడు తన విన్శనము నకే పాపసమూహము న్చరించుచుండును. 
గరువులను పూజింపకయే దుష్టానకైనను మంచిబుది్ధ కలుగబోదు. ఓ రాక్షసరాజా! 
ఎటిటా కర్మమును జయునో అటిటా ఫలమునే అనుభవించును. ప్ణ్యకర్మల న్చరించిన 
ప్రుష్లకు వారి బుది్ధక్ తగిన ఫలములే సంభవించును. ఓ బుది్ధహీనుడా! శౌర్యముగాని, 
ప్త్రులు గాని ధైర్యముగాని తన బుది్ధ ననుసరించియే యుండును సుమా. పాపాతు్మడవై 
నరకము న్చరించు పనులను చేయుచున్నవాడవగటచే ఛీ నీతో మాట్డుటయు తగదు. 
సుజనుడెప్పుడును నియమముతో పాప్లతో మాట్డకుండును.

రావణ కుబేర్ల యుద్ధము:

అని పలుకుచు మారీచాది రాక్షసులు తనను సమీపింపగా యక్షరాజు ఆ రాక్షసులను 
గొపపువైన బ్ణపరంపరలచే వారిని నొపిపుంచి తలగజస రాక్షసరాజును తనచేతనున్న 
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గదతో శిరసు్సపై మోదెను. ఆ రాక్షసుడు కొంచెమైనను చలింపక ధైర్యముతో నిలిచెను. 
శ్రమయనునది లేక రాక్షసేశ్వరుడును, యక్షాధీశ్వరుడును లోకస్మాన్యము గాని యుద్ధ 
పరాక్రమమును జూప్చు రోషముతో ప్రజ్వలించుచు యుద్్ధతా్సహముతో అనో్యన్యము 
నొపిపుంపగా, అంత యక్షరాజు ఆగే్నయాస్రాము నేయగా దైత్యరాజు పర్జన్్యస్రాముచే దాని 
న్ర్పును. శత్రు సంహారము చేయుటకై మాయతో అతడు ప్లులు గాను, వృక్షములు 
గాను, అడవిపందులు గాను, కొండలు గాను, మేఘములు గాను, సముద్రములు గాను, 
యక్షులవలెను రాక్షసులవలెను అనేక విధములైన రూపములను వందలు వేలుగా 
ధరించెను. అతని మాయా రూపములను బ్ణవరషుమును యక్షరాజు చూచెనే గాని ఆ 
రాక్షస్ధముని చూడలేడయ్్యను.

రావణుడు కుబేర్ని జయిాంచి పుషపుకము గొనుట:

అంత రావణ్డు ఒక మహాస్రాముతో కుబేరుని నపరిమితమైన వేగముతో గొటటాగా 
అతడు శరీరము రక్తసక్తము కాగా మొదలు నరిక్న అశోకవృక్షమా అనునట్లు మూరిఛేతుడై 
నైల వ్రాలెను. పద్మము మొదలుగా గల నవనిధులు సమీపించి సేదదీరుచిచు ఆ ధన్ధిపతిని 
నందనవనమునకు తీసకొని పోగా ఆనందించినవాడై రావణ్డు ధనదుని నగరిలోనిక్ 
పోయి అందు అందముగా నున్న ప్షపుకవిమానమును జయ చిహ్నముగా మదించినవాడై 
తీసకొనెను. ప్టము ప్టటాబడిన బంగారు స్తంభములు గలదై, వైడూర్య తోరణములతో 
ప్రకాశించునదై, మంచిముత్యముల దండలతో అలంకరింపబడినదై, కోరికలనిచుచి 
కలపువృక్షములు గలదై, కామరూపమై, కామవేగమై, కామగమనమై, ఆకాశగామియై 
బంగారము మణ్లతో చేయబడిన స్పానములు గలదై మేలిమి బంగారు అరుగలు గలదై 
దేవతలచే అధిషి్ఠంపదగినదై, క్రొత్త క్రొత్త యందములు గలదై, చూప్లకు హృదయమునకు 
సుఖకరమై, దివ్యమై, అని్న ఋతువులయుందను సుఖము నిచుచినదై, వేడిమి గాని చలిగాని 
లేనిదై బ్రహ్మచే నిరి్మంపబడినదైన ఆ విమానమును పరాక్రమముతో ఆ దురాతు్మడు 
దక్కుంచుకొని జగములనని్నంటిని పడగొటిటానట్లు పంగచు తన సేనలతో గూడినవాడై 
వేగముగా వెండి కొండ దిగెను.

***
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కైలాస ప్ాంతమున పుషపుకము నడవకుాండుట:

అట్లు సేనలతో విమానముపై నెక్కు రావణ్డు కుమారస్్వమి జన్మ స్్థనమగ 
శరవణము గల ప్రదేశమును, బంగారుమయమై సూరు్యని వలె వెలుగచున్న 
పర్వతశ్రేష్ఠమును దాటి వెళ్లు చుండగా ఒకచోట ఒక అందమైన ఆరామమును చూచెను. 
అచచిట ఆ యక్షరాజు విమానము కదలక నిలిచిపోగా రావణ్డు తన మంత్రులను చేరబలిచి 
ఈ ప్షపుకము ఇషటాము వచిచిన విధముగా వెళ్లునదే కదా. దీని నీవిధముగా ఎందులకు 
ఎవ్వడు స్తంభింపచేసెనో అని అడుగగా బుది్ధశక్్త గల మారీచుడు ఇది నిష్కురణముగా 
నిలువదు. దీనికేదియో కారణముండియుండును. లేక ఆ క్న్నరరాజునే గాని యను్యలను 
మోయదేమొ అని యిట్లు యోచించుచున్న సమయమున నలలుని య్ఱ్ఱని శరీరము గలిగి 
బోడి తలతో వికారముగా నున్నవాడు, కురుచ చేతులవాడు పటిటావాడు, బలవంతుడు 
మిటటాపండలువాడు అయిన ఈశ్వరసేవకుడగ నందీశ్వరుడు రావణాసురుని సమీపించి 
మనసు్సనందే మాత్రము భయము లేక నిలిచి రాక్షస సమూహము వినుచుండగా 
గంభీరమైన వాకుకులతో వానిచో నిటలునెను. దశకంఠా! తిరిగి వెళ్లుము. ఈ దికుకుగా 
రాకుము. శంకరుడును పార్వతీదేవియు క్రీడించుచున్్నరు. దేవతలకు, న్గలకు, 
యక్షులకు గూడ ఇట్ వెళ్లుటకు శక్యము గాదు అని పలుకగా కదలుచున్న కుండలములు 
గలవాడై రావణ్డు రోషముతో ఎవడురా ఆ శంకరుడు? అని ప్షపుకము దిగి ఆ పర్వతము 
మొదటిక్ వెళ్లు అచచిట ర్ండవ శంకరుడో యనునట్లు ప్రకాశించు శూలమును చేబూని 
ప్రకాశించుచున్న కోతిముఖము గల నందిని జూచి ఆ రాక్షసుడు మేఘము గరి్జంచి నట్లు 
తిరస్కురముతో పకపకమని నవ్వగా ఆ భద్రుడిటలునెను.

నాందీశ్వర్డు రావణుని శపాంచ్ట:

ఓరీ! కోతి ముఖము గలవాడనని అవమానము కలుగనట్లు నవ్వదగన్? నీతో 
వాదమేలరా? వినుము. యుద్ధము నందు నేరుపుగలవారును, న్తో సమానమైన బలము 
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ఆకారము గలవారును, కఠినమైన శరీరములు గలవారును, పర్వత సమానులును 
అగవారు ప్త్రులు మిత్రులు సేవకులు మొదలైన నీ బలములను యుద్ధరంగమున 
చంపగలవారు ఈ భూమి యందు జని్మంచెదరు. ఓరీ! మందుడా! నిని్నప్పుడే చంప్టకు 
శక్్త గలవాడనైనను నీవు నిందలతో ఇదివఱకే చచిచియున్నవాడవు. ముందే చచిచిన వానిని 
చంపదగన్? అని పలుకుచున్న నందీశ్వరునిపైన ఆకాశమారగ్మునుండి ప్షపువరషుము 
గరిసెను. గొపపునైన దేవదుందుభుల మ్రోత విననయ్్యను. దశకంఠుడు దానిని లెకకుచేయక 
మదముతో ఓ బసవడా! చూడుము న్ విమాన గమనమును భంగము చేసన ఆ రుద్రుని 
శక్్తనశించునట్లు వేగముగా ఈ పర్వతమును బటిటా మొదలంటగా బెకలించెదను. ఏ 
బలముతో శివుడు తనకాసన్నమైన భీతిని తలంపక ఎప్పుడును నందనవనమున రాజు వలె 
క్రీడించుచున్్నడు.

రావణుడు కైలాసమును పెల్లగాంచ్ట:

ఆ మహిమ యేమియో చూచెదను గాక అని రావణ్డా పర్వతమును చేతులతో బెఱిక్ 
ఆడించగా ఆ పర్వతము మొదలునుండి శిఖరము వఱకు అలలులన్డెను. ఆశచిర్యకరముగా 
అతడా కొండను బలముతో ఊచగా అందున్న ప్రమథగణములు వణకను. అధికమైన 
వణకుతో పర్వతప్త్రి శంకరుని కౌగలించెను. అంత ఆ శివుడు తన పాదప్ బొటనవ్రేలితో 
అదుమగా ఆ పర్వతము మొదటి వలె నుండెను. ఆ గిరి క్ంద చేతులిరిక్కొన్న రావణ్డు 
ప్ద్దగా బ్ధ కలుగటచే జాలి ప్ట్టానట్లు బగగ్రగా వాపోయ్ను. ఆ ధ్వనిని విని మూడు 
లోకములను అదర్ను. సర్వసముద్రములు క్షోభించెను. పర్వతములు కదలిపోయ్ను. 
దేవతలు, యక్షసంఘములును దిగలుతో బెదరిరి. ఇదేమియని ఇంద్రునితో గూడ 
దేవతలు తమ స్్థనములనుండి తలగిరి. అతని మంత్రులు ప్రళయకాలమున పడు 
పిడుగల ధ్వనియేమో యని భ్రమించి భయపడిరి. రావణ్డిటేలుడుచిచుండగా అతని 
మంత్రలందఱును వాకుకుల యందు వినయము ప్రకటమగచుండగా రాజా! నీ వాహరుని, 
భరుగ్ని, ఉమేశుని, మహాదేవుని వేడికొనుము. అతడే దికకుయి ఈ చికుకునణంచును అని 
చెపపుగా రావణ్డటేలు ఆ కృపాళ్డును భక్తపాలుడును అయిన గౌరీపతిని నుతించెను.
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శివుడు రావణునకు వరములిచ్చుట:

ఈ విధముగా దశవదనుడు ఒక వేయి సంవత్సరము లేడ్వగా ఆ కైలాస్ధిపతి 
యయిన శంకరుడు ఆ రాక్షసుని చేతులూడివచుచినట్లు చేస ప్రేమరసము కనిపింపజయుచు 
రాక్షసశ్రేష్్ఠ నీయొకకు ధైరా్యతిశయమునకు పరాక్రమమునకు పూర్ణమైన ముదము 
నందితిని. పర్వతముచే ఆక్రమింపబడినవాడవై నీవీవిధముగా సర్వజగములను 
కలోలులమగనట్లు చేయుటచే నీకు రావణ్డను పేరు కలుగనట్లు చేసెదను. ఇక నుండి 
దేవతలు, నదులు, యక్షులు భూమియందు గల భూతజాలములని్నయు జగతీరావణ్డవగ 
నిను్న ఓ రాక్షసరాజా! రావణ్డని పిలిచెదరు గాక. ఇక ఎకకుడకు వెళ్లుదవో యధేచఛేగా 
నిశశ్ంకముగా వెళ్లుము అని పలకుగా ఆ రాక్షసరాజు సంతోషముతో ఆ త్రిశూల ధారియగ 
శంకరునితో ఓ ఆర్తశరణా్య! నీవు న్య్డల ప్రీతుడవైనచో నేనొకకుటివేడెదను దయతో 
నిము్మ. బ్రహ్మదేవతలు, న్గలు, దానవులు, గహా్వకులు, యక్షుల రాక్షసులు మొదలైన 
వారలచేత చావు లేకుండ వరమిచెచిను. నేను యుద్ధమున అలుపులైన మనుష్్యలను 
లెకకుచేయను. ఇంకను ఆ విధాత దీరా్ఘయువును ఇచెచిను. ఆ బ్రహ్మ యిచిచిన ఆయువు 
కొంత నశించినది కాన నీవు దానిని తిరిగి పందునట్లు ఘటింప్ము. గొపపునైన దయతో 
నీ మహనీయ శస్రామును గిరిశా! న్కు దయచేయుము అని అడుగగా ఆ దేవశ్రేష్్ఠడు 
నూరుగ్రు సూరు్యలవలె ప్రకాశించు చంద్రహాసము నిచెచిను. ఈ విధముగా తన ఖడగ్ము 
నిచిచి గడచిన ఆయువును పూరి్తగా నిండించి ఆ శివుడు రాక్షసునితో నిటలునెను. రావణా! 
నీవు న్యీ శస్రామును స్థరమైన భక్్తతో యధావిధిగా పూజలను చేయక కుటిలత్వముతో 
అన్దరము చేసనచో నది శీఘ్రముగా మము్మ చేరును. ఇది నిజము సుమా! పము్మ అని 
చెపపుగా శివునిచే ఈ విధముగా పేరును పంది ఆ దురాతు్మడు శౌర్యవంతులగ రాజులను 
నొపిపుంచుచు, ఎదురు తిరిగినచో యుద్ధమునందు సంహరించుచు, శరణ్ ఓడితిమి అని 
చెప్పువారిని రక్షించుచు గర్వముతో ప్షపుక విమానమున సే్వచాఛేవిహారము చేయుచు 
ఒప్పుచుండెను. ఇట్లు సంచరించచు

***
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రావణుడు వేదవతితో సాంభాషాంచ్ట:

హిమవతపుర్వత సమీపమున మధ్యమందు జడలును, మృగచర్మమును ధరించి 
స్ధువు వలె వేద చోదితమైన శుభవ్రతము లాచరించుచున్నదైన దేవరూపిణియు 
సౌందర్యవతియునగ నొక కన్యకను జూచి ఆ కుటిలాతు్మడు కామవశుడై ఆహా ఈ 
బ్లికచిక్కునదిరాయని నవు్వచు ఓ తరుణీ నీవెవ్వతెవు? యౌవనమునకు విరుద్ధములైన 
ఈ నిష్ఠలందు ప్రవరి్తంచుటేలనే? స్టిలేని ప్రాయము, సౌందర్యము ఏ ప్రుష్ని నైనను 
వెఱి్ఱవానిగా చేయను గదా! ఓ సుమగాత్రీ! ఓ కృశోదరీ! నీయటిటా సుందరి కూడా తపస్వవలె 
శరీరమును కందజయదగన్? బ్లా! నీవెవ్వరిదానవు? నీ భర్తయ్వ్వడు? లేడికూన 
కను్నల వంటి కనులు గల నిను్న మన్మథక్రీడల దేలుచి ఆ శ్రేష్ఠప్రుష్డెంతటి ప్ణ్యము 
చేసెనో గదా! ఓ పద్మముఖీ! ఓ పడతీ! నిన్నడగచున్్నను. నీ వీ యడవిలో నిట్లు కషటాపడనేల? 
సర్వమును చెప్పుమనగా ఆ జడలు ధరించిన తాపససీ్రా యతనిని శాస్రాసమ్మతముగా 
రావణ్నకు

వేదవతి రావణునకు తన వృతత్ాంతమును దెలుపుట:

ఆతిథ్యము నిచిచి యిటలునెను న్ జనకుడు బ్రహరిషు. పేరు కుశధ్వజుడు. అతడు 
బృహసపుతి ప్త్రుడు, బుది్ధవైభవము చేత బృహసపుతితో సమానుడు. ప్ణ్యమూరి్త. అతడు 
ప్రతిదినమును వేదాభా్యసమొనరించుచుండును. అప్పుడు వాఙ్మయినైన నేను కన్యనై 
ప్టిటాన కారణమున [కావుననే అయోనిజ అతడు వేదవతి యనుపేరు న్కు ప్ట్టాను. 
దేవతలు, గంధరు్వలు, యక్షులు, న్గలు, దైతు్యలు నని్నమ్మని న్ తండ్రిని వేడిరి. (సతుల 
పాతివ్రత్యమును జెఱచు రావణ్ వంశమును నిరూ్మలించుటకు నెపము గలిపుంచుటకై 
యిట్లు లక్ష్మీదేవియే జని్మంచెను] కాని న్ జనకుడు మూడులోకముల నేలువాడైన ఘనుడు 
విష్్ణడొకకుడే న్కు యోగ్యడైన ప్ండిలుకొడుకని చెప్పుచుండెను. అతని మాటలను విని 
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దంఢుడనెడి రాక్షసవీరుడు క్రోధముతో వచిచి అర్థరాత్రి సమయమున నిద్రించుచున్న న్ 
తండ్రిని దురా్మరుగ్డై చంపిపోయ్ను. న్ తలిలుయు దుఃఖభారముతో తన భర్తను కౌగిలించి 
అగి్నజా్వలలకు తన శరీరము నరిపుంచెను. న్ తండ్రి సంకలపుమును సత్యమొనరుచిటకై నేను 
ప్రతిజ్ఞ చేయుచు ఇట్లు నిష్ఠతో తపము చేయుచున్నదానను. న్రాయణ్డే న్ భర్త. ఆతడు 
గాక వేర్వ్వడును కాడు. ఓ దైతు్యడా! ఇది న్ చరిత్రము. సర్వమును దెలిపితిని. ప్లసు్తయుని 
మనుమడా! వెడలిపము్మ. నేను జగతు్త నందలి సర్వవిషయములను దెలిసకొను శక్్త 
గలదానను. అని ఆ మహానిష్్ఠపరురాలు తనతో చెప్పుచుండగా రావణ్డు ప్షపుకము 
నుండి దిగి మన్మథ బ్ణములచే గొటటాబడిన వాడై ఆ ఋషి కన్యను చేరబోయి తన మనసు్స 
తెలియజయుచు నిటలునెను.

రావణుడు వేదవతిని దుర్కుత్లాడుట:

ఓ సుందరీ! ఎంత గర్వము గలదానవే? శరీరము బడల జయుచున్్నవు. 
గొపపునైన తపసు్సలచే కృశించి ఎడతెగని నిష్ఠలతోను సద్వ్రతములతోను కషటాపడ 
దగన్? ఓ చిగరాకువంటి ప్దవిగలదాన్! నీ అందమును చందమును దలంపక 
యిట్లు పలుకదగన్? ఓ లేడికను్నలదాన్! నీవు జగతు్సందరివై యుండియు కేవలము 
పిరిక్దానవయి సుఖము లేక యున్్నవు. ఓ కాంతా! నీకు యౌవనము పోవుచున్నది. ఇంక 
య్న్నడు నీవు హాయిగా మన్మథక్రీడల దేలుచు సుఖపడెదవే? నేను లంకా రాజ్యమునకు 
రాజును. మహాబలవంతుడను. పంక్్త కంఠుడను పేరు గలవాడును. న్ భార్యవై 
భోగభాగ్యములతో సుఖింప్ము. నీ నెవ్వని విష్్ణడని ఎను్నదువో వాడెవడైననేమి? ఓ జవ్వనీ! 
భోగము, దరపుము, బలము, శౌర్యము, తపసు్స, సంపద లందు న్కవ్వడును స్టిరాడు. 
ఇది నిజము. అని పలుకుచున్న ఆ మదించిన రావణ్ని మాటలకు ఆ పూబోణి యిట్లు 
పలికను. ఓ రాక్షస్! అటలునబోకుము ఓరీ! ఆ శ్రీహరిని, న్రాయణ్ని, సర్వలోకముల 
చేతను పూజింపదగిన వానిని సర్వలోకన్థుని, విష్్ణదేవుని నీవుకాక సుజనుడెవ్వడైనను 
ఇటిటా కఠినమైన మాటలన్డున్? అని పలిక్ తలగిపోవుచున్న వేదవతిని దానవాధముడు 
తలవెండ్రుకలు నొడిసపటిటా లాగెను. ఆ కన్యకయు తన చేతితోనే కతి్తతో వలె తట్కున ఆ 
తల వెండ్రుకల నంతవఱకు నఱిక్వేసెను.
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వేదవతి రావణుని శపాంచి యగనిలో బడుట:

ఇట్లు తెగగోస ఆ వేదవతి అతి రోషముతో ప్రజ్వలించు అగి్న వలె మండుచు తన 
చూప్ల చేతనే రాక్షసుని మాడుచినట్లు చూచి శరీరమును విడువ నిశచియించి రాక్షసరాజుతో 
నిటలునెను. ఓ దేవాతా విరోధీ! నీచే ముటటాబడిన ఈ శరీరము నింక నిలుపబోను. నీవు 
చూచు చుండగానే అగి్నలో ప్రవేశించెదను. ఓ పాపాతా్మ! నేను వనములందు తపస్వనినై 
నివసంచుచుండగా నను్న బ్ధించుటకు నీ విచచిటిక్ వచిచితివా? నేను అబలనై 
యుండుటచే ప్రుషడవైన నిను్న చంపజాలను. శాపమిచిచినచో న్ తపసు్స నశించును 
గాన నిను్న న్శనమొనరుచిటకు నేను మరల జని్మంతును సుమా రావణా! [లక్ష్మణ్డు 
తనతో నుండిన రావణాపహృతయై లంకుఁజరుటకు, రావణ్ని కొంపదీయుటకు వలను 
పడదు కావుననే నిష్్ఠరము లాడి ఆయన తలగిపోవునట్లు సీత చేసెను. వేదవతియే 
సీతాదేవి] నేను కొంచెమైనను హోమమును దానమును చేసయుండితినేని ధర్మము 
నందత్యంతాసక్్త గల వానిక్ ప్త్రికనై, అయోనిజనై, స్థి్వనై శరీరమును దాలు్తను 
చూడుమని పలిక్ దేవతల సంఘము తథాసు్త అనుచు ప్షపువృషిటా గరిపించుచుండగా ఆ 
నిర్మల శీలవతి అగి్నయందు ప్రవేశించెను. ఓ రామచంద్రా! ఆ వేదవతియే విదేహ రాజప్త్రి 
యగచు భూమి యందు ప్టిటా సర్వలోకన్థుడవైన సన్తనమూరి్తని విష్్ణని నిను్న ఆ సీ్రా 
శ్రేష్్ఠరాలు భర్తగా పందెను. ఆమె క్రోధము చేతనే ఎవ్వడు శవప్రాయుడయ్్యనో ఆ దేవతా 
విరోధియే భూమియందు మనుష్్యడుగా బుటిటా మానవులను మించిన తేజసు్స గలవాడవైఆ 
సుందరికే భర్తవైన నీయొకకు భయంకరమైన బ్ణాగి్న జా్వలలయందు మిడుత వలె ఇప్పుడు 
నశించెను సుమా. ఈ మహాభాగ యిట్లు మానవలోకమందు పలమునందు పూజింప 
తగిన విధముగా యజ్ఞవేదిక యందగి్న శిఖవలె జని్మంచినది సుమా! విశ్వవివుతా! 
రమ్యగణభద్రా! పట్టాభిరామభద్రా! వేదవతి యను పేరుతో కృతయుగము నందు 
జని్మంచినది త్రేతాయుగము నందు రాక్షసన్థుని సంహరించుటకై జనక వంశము నందు 
జని్మంచినది. సీత యందు (న్గటి చాలు నందు) ప్ట్టాటచే సీత యయినది.

***
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రావణుడు మర్త్త్ యజ్ఞశాలకు బోవుట:

అట్లు వేదవతి అగి్నయందు ప్రవేశించుటను జూచి రావణ్డు ప్షపుకము నెక్కు భూమి 
యందు సంచరించుచుండగా దేవతలతో గూడి యుశీరబీజమను ప్రదేశమున మరుత్తను 
రాజు యజ్ఞము చేయుచుండుటను జూచెను. రామచంద్రా! బలవంతుడును, దుస్్సధుడును 
అయిన అతనిని జూచి దేవతలందఱును తిర్యగ్రూపములను ధరించిరి. అందు దేవేంద్రుడు 
నెమలిగా మార్ను. యముడు కాక్ యయ్్యను. కుబేరుడు తండ యయ్్యను. వరుణ్డు 
హంస అయ్్యను. తక్కున వారలును అచచిట నిలుచుటకు భయపడి అనేకములగ ఇతర 
రూపములతో కనబడకుండ దాగిరి. ఆ యజ్ఞశాలలోనిక్ రావణ్డు కుకకు వలె ప్రవేశించి 
అచచిట నున్న మరుతు్తను జూచి రాజా! యుద్ధము చేయరము్మ. శక్్త లేనిచో ‘జితోస్మ’ 
యనుము. ఊరకే పోదు ననగా ఆ రాక్షస రాజుతో మానవన్థుడు ఇట్లు పలుకుచున్న 
నీ వెవ్వడవు రా? అని అడుగగా ఆ రాక్షసుడు పకపక నవి్వ నీ తెలివి తకుకువతనమునకు 
సంతసంచితిని. శివుని చెలికాడైన కుబేరుని స్దరుడను. అమితమైన బలము గలవాడను. 
అటిటా ఈ రావణ్నే య్ఱుగవా? అన్నను యుద్ధము నందు జయిచిం అప్రూపమైన ఈ 
ప్షపుకమును హరించిన వీరుడనగ ననె్నఱుగని వాడు ఓ రాజా! నీవు గాక మఱియొక 
డుండున్? అని పలకుగా మరుతు్తడిటలునెను. నీవే ధను్యడవు. అన్నను యుద్ధమున 
జయించితివి. ఓ మాంసభక్షకుడా! నీవంటి పగడదగిన ప్రుష్డు భూమండలమునందు 
లేడు. లోకము మెచుచి కార్యమును ప్రఖ్్యతిగా చేస చెప్పువాడు ధరణి యందుందును 
గాని లోకవిరుద్ధమైన అధర్మమును ఈ విధముగా చేస చెప్పు శూరునినే నెఱుగను. 
కేవలము నీవు ధర్మవ్రతముల చేత వరములను పందుటను పూర్వము వినియున్్నను. 
ఓ రాక్షసుడా! ఇప్పుడు నీవే చెపిపున ఆ వృతా్తంతము నేను వినియుండలేదు సుమా. ఓరీ 
దుర్మతీ! నిలు నిలుము. ఇప్పుడే భయంకరములు కఠినములునైన న్ బ్ణములచే 
నిను్న యమప్రమునకు బంప్దనని పలుకుచు వింటిని బ్ణములను పట్టాకొని క్రోధము 
నందినవాడై వెడలుచుండగా అడ్డము వచిచి నిలబడి ఆ బలవంతుని జూచి బృహసపుతి 

పదునెనిమిదవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

53

స్దరుడును ఋతి్వజుడును మహాతు్మడును అయిన సంవరు్తడనెడి బ్రహ్మరిషు శ్రేష్్ఠడు 
సే్నహభావముతో నిటలునెను.

సాంవర్త్డు మర్త్త్ని శాాంత్ని జేయుట:

ఓ రాజా! వినదగియున్నచో న్ మాటను వినుము. యుద్ధము చేయుట నీకు 
భావ్యము కాదు. ఇది మాహేశ్వరమైన సత్రయాగము. దీనిక్ కొంచెమైనను అంతరాయము 
కలిగినచో కర్తయొకకు వంశమును న్శనము చేయును గాన రాజా! దీక్షలోనున్న నీవేడ? 
యుద్ధము చేయుటేడ? దీక్ష య్కకుడ? ఇటిటా క్రోధము గలుగ్ట్కకుడ? ఆ రాక్షసుడు దుర్జయుడు. 
యుద్ధములో నీవే గెలిచెదవను నమ్మకమేమున్నది? అని చెపిపున గరుని వాక్యము విని 
రాజచంద్రుడు వింటిని బ్ణములను విడచి శాంతుడై యజ్ఞమును పూరి్త చేయుటకై 
తిరిగి వెళ్లును. దానిని జూచి శుకుడను రాక్షసుడు రావణ్డు గెలిచెనని సైన్యమునందు 
చాటింపజసెను. ఆ రావణ్డు యాగమునకు వచిచిన ఋష్లను సంహరించి 
వారినెతు్తరులు త్రాగి తృపి్త చెంది వెడలెను.

ఇాంద్రాదులు మయూరాదులకు వరములిచ్చుట:

అట్లు రాక్షసరాజు వెళలుగానే దేవతలు తమ నిజరూపములు ధరించి మిక్కులి 
సంతోషముతో ఆ తిర్యకుకులను చూచి ప్రీతితో నిటలునిరి. నలలుని పింఛములు గల నెమిళలును 
జూచి ఇంద్రుడీ విధముగా వరములిచెచిను. ఇటమీద మీకు సరపుభయము లేకుండును. 
మీ తోకలందు వేయికను్నలు గల ప్రి వెలయును. నేను వరషుము గరిపించినచో మీకు 
సంతోషము కలుగను గాక యనగానే అవి ఆనందముతో వెడలెను. హవిరగ్కృహమునకు 
ముందుభాగమున నున్న కాకులను జూచి యముడిటలునెను. నేనే ప్రాణ్లకు రోగబ్ధలను 
కలిగించువాడను గాన ఇకముందు మీకు ఏ రోగభయము లేకుండును. మృతు్యభయము 
మీకు లేదు. ఎంతకాలము మిము్మ జనులు చంపరో అంతవఱకు బ్రతిక్ యుండెదరుగాక. 
న్ లోకమున ఆకలి బ్ధ నొందువారు భూలోకమున మీరు భక్షించిన చుటటాములును 
తామును చాలా తృపి్త నందెదరు అని యముడు చెప్పును. అంత వరుణ్డు హంసలను 
జూచి యిటలునెను. హంసలారా! చంద్రునివంటి నురగ వంటి తెలలుని మనోహరమైన 
ఆకారమును గొపపువేగమును మీకు కలుగను. మఱియు మీరు నీటిలో స్్ననమాడగానే 
మనోహరమైన కాంత్యతిశయము కలుగను అనగానే శరీరము లందలి నలలుదనము పోయి 
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హంసలు మనోహరమైన తెలలుని కాంతులతో నొప్పును. ఓ రామచంద్రా! పూర్వము హంస 
నీలవర్ణము గలవి. వాని ఱెకకులు అంచులు నలుపై కోమలములై యుండెడివి. వరుణ్ని 
వరముచే తెలలుని వర్ణము గలవి యయ్్యను. తండలకు యక్షరాజగ కుబేరుడు మీ శిరసు్స 
బంగారు కాంతి గలదై చకచక మెరయుచుండుగాక యని నిర్మలబుది్ధతో వరము నొసగెను. 
అంత న్ మరుతు్త యజ్ఞమును పూరి్త చేయగానే దేవాధిపతులు తృపి్త నంది శుభమతులై ఆ 
రాజుతో స్వరగ్మునకు వెడలిరి.

***
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అనరణుయాడు రావణునితో యుద్ధము చేయుట:

ఆ రావణ్డు యుద్ధకాంక్షతో భూమియంతటను దిరిగి గొపపు పరాక్రమవంతులైన 
రాజులను చేరి యుద్ధమునకు రండు. లేకున్న ఓడిపోయితిమని శరణ్వేడుడు. న్ ధాటి 
కోరుచికొనుట క్ంకొక దారిలేదు అనుచుండ ఆ రాజులందఱును ప్రాజు్ఞలు భీతిలేనివారు 
పరసపురము బ్గగా యోచించి ఇతడు వరములు గలవాడగటచే జయింపరాని 
వాడని తలచి ఓడిపోయితి మని పలిక్రి. ఓ పదా్మక్షా! అట్లు పలిక్న వారు సగరుడు, 
గాధి, ప్రూరవుడు, గయుడు, దుష్యంతుడు అనువారు. వీరందఱు నిట్లు పలకుగా ఆ 
వీరుడైన రావణ్డు యుద్ధ కాంక్షతో అయోధ్యకు వచెచిను. అప్పుడు ధైర్యవంతుడు, 
ఇంద్ర సమానవీరుడు అయిన అనరణ్్యడనెడు రాజు ఇంద్రుడు స్వరగ్మును వలె భూమిని 
పాలించుచుండగా దశకంఠుడతనిని జూచి యుద్ధమున కైన రము్మ లేక భయముతో కలత 
చెందినచో ఓడిపోతి ననుము. ఇది న్ యాజ్ఞ అని చెపపుగా ఆ రాజచంద్రుడు కోపావేశము చేత 
కను్నలెఱ్ఱబడగా ఓ రాక్షసుడా! ఒకకు నిమిషము నిలువుము. నేను యుద్ధము చేయవచెచిదను 
అని పలిక్ పూర్వరావణ్ని వృతా్తంతము సమస్తము విని యుండుటచే సద్ధముగా నున్న 
చతురంగ బలములతో గూడిన సైన్యము భూమియంతయు నిండగా ఆ సైన్యమును 
తీసకొని వెళ్లు రాక్షససైన్యము నతిశౌర్యముతో దాక్ సూర్యసమానతేజుడైన ఆ రాజు శ్రేష్ఠమైన 
పరాక్రమముతో అనేక దినములు యుద్ధము చేసెను. అగి్నజా్వలలలో బడిన మిడుతల 
వలెను అగి్న బడుచున్న హవిసు్సల వలెను తన సైన్యములు సంహరింపబడుచుండుట చూచి 
అనరణ్్యడు పట్ రోషముతో సముద్రమందు కలిసపోయ్డు నదుల వలె నశించుచున్న 
తన సైన్యములను జూచి ఇంద్రధనువు వలెనున్న భయంకరమైన విలులు చేబూని దశముఖుని 
దాక్ మృగరాజు అలపుమైన మృగములను ద్లిన విధముగా తన నెదిరించు ప్రహసు్తడు 
శుకుడు మొదలైన రావణ్ని మంత్రులను పారద్రోలి ఎనిమిది వందల బ్ణముల న్ 
రావణ్ని శిరసు్స నందు దటటాముగా దూరునట్లు వేయగా కొండ ప్ద్ద జడివానకు కరగని 
విధముగా కంపము నందక రావణ్డు అనరణ్్యని మీదకు దూక్ చేతికొలది మోదగా ఆ 
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రాజు కలత చెందిన వాడై వణకు చున్నవాడై పిడుగపాట్న గూలు వృక్షము వలె రథము 
నుండి క్ందబడెను. ఇట్లు నేలబడి యున్న పవిత్రుడగ అనరణ్్యని జూచి రావణ్డు 
నవు్వచు నిటలునెను. ఓ రాజా! ననె్నదిరించి ఏమి ఫలమును బొందితివి? యుద్ధము 
నందు ననె్నదిరించి ఏ మగవాడయినను శరీరముతో వెళ్లున్? నీవు సీ్రాలతో కామభోగా 
సకు్తడవగటచేతనో న్ బలాధిక్యమును వినియుండవు సుమా. అనుచున్న ఆ దానవునితో 
ఆ రాజు సన్ననైన కంఠధ్వనితో నిటలునెను.

అనరణుయాడు రావణుని శపాంచ్ట:

ఓ రాక్షసరాజా! ఇటేలుల ప్రగలభాములు పలెకుదవు? నని్నప్పుడు నీవు గూలచిలేదు. 
కాలముచే గూలితిని. ఎవ్వరోగాని కాలమును మీరజాలరు. నీవు కారణమాత్రుడవే 
సుమా. ఇక నీమాటలు చాలింప్ము. ప్రాణము పోవువేళ న్కేది యైనను చేయశక్యమా? 
పిరిక్ వాడను గాక వీరుడనై నినె్నదిరించి యుద్ధము చేసతిని. యుద్ధమునందు నను్న 
జయించితివి. అది నీకు యుక్తమే. అంతటితో బోక దురా్మరుగ్డా! న్ వంశమున సహ్యమైన 
మాటలతో అవమానము చేసెదవా? దానిని నేను సహింపజాలను. ఓ రాక్షసరాజా! 
న్మాటను వినుము. నేనేమాత్రమైనను దానము, హోమము, ప్ణ్యము చేసయుండినను, 
ధర్మబదు్ధడనై ప్రజలను పాలించియుండినను, దానవవంశాధిప్డా! న్ వాక్యము 
తథ్యంబగను గాక. రావణా! న్ వంశము నందు రాముడను పేరుతో దశరథనందనుడు 
జని్మంచి ఆ శ్రీమహితుడు యుద్ధరంగమున వధించునుగాక అని పలుకుచుండ ఆకాశమున 
దుందుభులు మ్రోగెను. దేవతాప్షపుములా రాజుపై గరిసెను. ఆ రాజు స్వరగ్మునకు 
వెడలెను. అంత దశకంఠుడు.

***
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ఇరువదవ సర్గము

నారదుడు రావణునకు మనుష్యాలను చాంపుట మానుమని బోధిాంచ్ట:

ధరణినున్న రాజులకు భయంకరుడై గర్వముతో వెళ్లు ఆకాశమారగ్మున 
న్రదమునిని జూచి నమసకురించి క్షేమమడిగి మునీశ్వరా నీ విచచిటిక్ వచుచిటకు 
కారణమేమియో చెప్పుమనగా మేఘములపై నున్న న్రదుడా దేవ విరోధితో నిటలునెను. 
ఓ రాక్షసరాజా! ప్లస్తయువంశదీపా! నీ విక్రమమును విని మిక్కులి సంతోషము నందితిని. 
కొంచెము నిలువుము. వినదలచినచో నేను చెప్పుడు ఒకకుమాటను వినుము. ఆ శ్రీహరి 
దైతు్యలను వధింపగా జూచి సంతోషము చెందువాడను. నీ వా విధముగా న్గలను, 
గంధరా్వదులను సంహరింపగా చూచి ఆనందము నందుట య్న్నటిక్ కలుగ్నో 
గదా. తండ్రీ! నీవు దేవతల చేతను, గంధరు్వలచేతను యక్షుల చేతను రాక్షస శ్రేష్్ఠల 
చేతను చంపబడువాడవు కావు గదా. మృతు్యవుచే చచిచియే యున్న ఈ నరులనే మని 
చంపదలచితివో చెప్పుము. మేలైన పనులను చేయజాలని మూఢులు అనిషటాములు కలిగి 
వా్యధుల చేతను ముసలితనము చేతను ఏడుచివారలు, ఆకలి దప్పుల చేత, ఇషటాజనుల బ్స 
యేడుచిట చేత స్రుక్కుదైవోపహతులై ఎలలుప్పుడు నశించు నరులను జంప నీకు న్్యయమా? 
న్యన్! ఇంతవఱకు నీవిది ఆలోచించి చూడలేదేమో గదా! తరువాతి గడియకు ఏమి 
వచుచినో తెలిసకొనజాలరు. క్షుద్రమైన విచిత్ర వసు్తవులను సంపాదించుట యందే తమ 
కాలమును గడిప్దరు. వాద్యధ్వనులచే మిక్కులి సంతోషము నందుచు అర్థరాత్రియందు 
కనీ్నటిధారలు కారగా నేడుచిచుందురు [వాక్ట కంచుతాళాలు, ఇంటోలు నోటి తాళాలన్నట్లు] 
అయో్య! అట్వంటి మూఢులైన మానవులను జూచితివా? తలిలుయని, తండ్రియని, 
ప్త్రుడని, భార్యయని, తమ చుటటాములని లంపటములను బెట్టాకొని తామేరపురచుకొన్న 
బంధములచేతనే దుఃఖపడుచుందురు. కాన మోహముచే నిరాకరింపబడిన వారును, 
మిగల కషటాములను పడుచున్నవారును అగ మానవులను నీవు జయించితివా? చాలు 
చాలును. ఈ జనులందఱును చివఱకు యముని జూడ నేగెదరు. కావున న్ మాట విని ఆ 
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దండధరుని యుద్ధమున గెలువుము. అట్లు నీవతని గెలిచినచో అందఱిని జయించినటలుగను. 
ఇది నిజము సుమా యని ముని చెపపుగా విని

నారదునితో రావణుడు తను యముని జాంపనేగుదుననుట:

రావణ్డు నవు్వచు ఆ మౌనిక్ మ్రొక్కు యిటలునెను. మహాతా్మ! సంగీతప్రియా! గొపపు 
యుద్ధములందు ప్రీతి గలవాడా! జయకాంక్షతో నేను రస్తలమునకు నీవు చెపిపునట్లు 
పోయి మూడులోకములను గెలిచి దేవతలను, న్గలను న్ ఆజ్ఞ తలదాలుచినట్లు చేస 
అధికమైన బలముతో అమృతనిధానమైన సముద్రమును అమృతము కొఱకై మధించెదను. 
అని చెపపుగా న్రదుడు ఓ రాక్షసరాజా! ఆ యమప్రమునకు పోవు మారగ్ము కడు 
దురగ్మము నీవు గాక ఎవ్వడు పోగలవాడు? అని పలకుగా శరతాకులమేఘము వలె 
తెలలుగానున్న ఆ న్రదునితో రావణ్డిటలునెను. నీవు చెపిపున దంతయు చేయబడినటేలు. 
ఓ దేవమునీ! ఇదే ఆ యముని జంప్టకై దక్షిణ దికుకుగా వెళ్లుచున్నవాడను. కోపగించి 
దికపుతులలో నలు్వరను యుద్ధభూమి యందు జయింతునని ప్రతిజ్ఞ చేసతిని. ఆ మాట 
నిలబెటటాకొనుటకై ప్రాణ్లనందఱను కషటాప్ట్టా ఆ సూర్యప్త్రుడైన యముని మృతు్యవు 
పాలబడ జయుటకు వెళ్లుచున్్నను. అని ఆ మునిక్ మ్రొక్కు మంత్రులతో గూడి మనసు్స 
నందానందించుచు ఆ రాక్షసరాజటేలు దక్షిణ దికుకుగా దండధరుని ప్రమునకు వెడలెను. 
రావణ్డట్లు పోగా పగలేని యగి్నవలె నున్న బ్రహ్మప్త్రుడు ఏ విధముగా యుద్ధరంగమున 
యముని రావణ్డు జయించున్ యని ఒక మారగ్ము న్లోచించెను.

నారదుడు రావణుడెట్్ల యముని జయిాంచ్నని యోజిాంచ్ట:

ఇంద్రునితో గూడ చరాచరములతో గూడిన మూడు లోకములును చావు మూడు 
సమయమున ధర్మవిధానము తపపుక య్వని చేత బ్ధింపబడునో అటిటాయముని నెట్లు 
దశకంఠుడు గెలువగలుగ నొకోకు? మఱియు ప్రాణ్లు చేసన దానవిధిక్ సతకుర్మలకును 
ఎవడు స్క్షియో, ర్ండవ అగి్న వలె ఎవడు ప్రకాశించుచుండునో, ఏ మహాతు్మని 
యనుగ్రహము చేత ప్ణ్యము చేసనవారు దిరుగచుందురో, ఎలలులోకములును 
పనులయందు ఎవనిక్ భయము చేత అడలు చుందురో అటిటా దండధరునీ 
రాక్షసుడెట్లుదిరించునో గదా. ప్ణ్యపాపములకు తగిన విధముగా ఇంతయో అంతయో 
ఫలము నిచుచివాడు, తానే ఈ భువనముల నని్నటిని గెలిచినవాడు. ఆ గొపపు బలవంతుడు 
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ఎట్లు గెలువబడునో గదా. కాలమే అని్న పనులను గావింపశక్్త గలది కదా. పంక్్త కంఠుడే 
ఇతర బలమును బూని దక్షిణ దికుకున కధిపతియైన ఆ దండధరుని యుద్ధమున గెలుచునో 
కదా. ఆ యమరాక్షస న్థుల యుద్ధము చూడవలెనని ఆశ కలుగచున్నది. కాన నేను 
వేగముగా ఆ యముని జర వెళ్లుదను అని న్రదుడు ఆ యమధర్మరాజు ప్రమునకు వెళ్లును.

***
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ఇరువది యొకటవ సర్గము

రావణుని యుదేదేశమును నారదుడు యమునితో జెపుపుట:

అట్లు వెళ్లు గొపపు విక్రమము గలవాడును అగి్నహోత్రునితో గూడియున్న వాడును 
ప్రాణికోట్లు చేసన ప్ణ్యపాపములకు తగిన ఫలములకు తగిన ఫలములను ఎంచి 
శాసన మొనరించువాడును అయిన యముని దరిశ్ంపగా ఆతడు వేగముగా ధర్మపద్ధతిగా 
మునిశ్రేష్్ఠని అర్ఘయుమిచిచి పూజించి ఆసనమున సుఖముగా గూరుచిండబెటిటా మునిన్థా! 
మీకు క్షేమమా? ధర్మము నశించుట లేదు గదా. గంధరు్వల చేతను దేవతలచేతను 
సేవింపబడువాడవు. మీరలిచచిటిక్ వేంచేసన కారణమేమియో ఆనతిండనగా ఆ ఋషి 
శ్రేష్్ఠడు ఓ ధర్మరాజా! వినుము. ఈ యుదంతము నంతయును విని యేది యుక్తముగా 
నుండునో ఆలోచింప్ము. ఓ జయించుటకు శక్యము గానివాడా! రాక్షసరాజైన 
దశాసు్యడిప్పుడు పరాక్రమముతో నిను్న యుద్ధమున గెలుచిటకై వచుచిచున్నవాడు. ఇది 
నేనెఱుంగటచే మునుముందుగా నీకు తెలియజయవచిచితిని. కాలదండమును ధరించి 
ప్రకాశించు నీకు ఏమి జరుగనో యని వచిచియున్్నడను. అని చెప్పుచుండగానే ఆ 
రాక్షసన్థుని విమానము దూరమున ఆకాశమున గనిపించెను.

రావణుడు యమలోకమున బాధిాంపబడు జీవులను జూచ్ట:

అప్పుడే ఉదయించుచున్న సూరు్యని వలె కాంతి దికుకులందు నింప్చు అని్న దికుకుల 
చీకటలును పారద్రోలుచు రావణ్ని విమాన మా యముని పటటాణమును సమీపించెను. 
ఆ పటటాణమునకు వెలుపలి ప్రదేశము నందే జీవులు తమ ప్ణ్యపాపముల ఫలములను 
అనుభవించుచుండుటను రావణ్డు చూచెను. యముని అనుచరులతో గూడియున్న 
ఘోరమైన రూపములుగలవారును క్రూరమైన మనసు్సలు గలవారును అయిన సైనికులను 
జూచెను. కటటాబడు వారిని, కొటటాబడుచున్నవారిని, అయ్యయో్యయని అరచువారిని, 
బ్ధల కోర్వలేక దుఃఖించువారిని ప్రుగలు తలచుచుండగా బ్ధనొందువారిని 
భయంకరములైన కుకకులు నోటితో కండలను పీకుచుండగా హా! హా! యని అరచువారిని, 
విన్నవారి గండెలు పగలునట్లు విలపించుచున్న వారిని, రక్తమే నీరుగా గల వైతరణీ 
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నదిలో లాగబడుచున్నవారిని, మండుచున్న యిసుకయందు బడవైచి దరలించు 
చుండ ఏడుచిచున్నవారిని, అసపత్రవనమున కషటాప్టటాబడుచున్న అధర్మపరులను, 
ఎకుకువైన దపిపుకతో నీళలు నియ్యర్యని గోలప్ట్టావారిని కష్టాతు్మలను జూచెను. 
ఆకలితో అలమటించుచున్న వారిని ఘోరమైన నరకమున బడి గోలప్ట్టా చున్నవారిని, 
ఉప్పుటేరులలో బడి కషటాపడుచున్న వారిని మంగలి కతు్తలచే కోయబడుచున్న వారిని, 
పీనుగలవలెనై వెలవెలబోవు వారిని, బకకుచిక్కు బ్ధపడువారిని జుట్టా ముడి వీడి విరిస 
వ్రేలాడుచున్న వెండ్రుకలు గలవారిని, ఏడుచిచు బ్ధచే పరుగప్ట్టావారిని, మను్న 
బురద శరీరము నిండ కలిగిన వారిని, రంగ మారిన వారిని రావణ్డు వందలు వేలుగా 
తాను వచుచి దారిలో ప్రేత సంఘములను చూచి వేరకచోట సంగీతము, వాద్య ధ్వనులు 
మొదలగ వాటితో అనేక విధములుగా చెవుల పండువుగా ఆలక్ంచుచు సంతోషముతో 
తాము చేసన ప్ణ్యముల ఫలితముల ననుభవించు వారలను చూచెను. ఆవులను దానము 
చేసన వారలు గోవుల పాలను ద్రావి సుఖించుచుండుట, అన్నదానము చేసన వారలు 
మృష్టాన్నములను మెక్కు సంతోషముతో తిరుగచుండెను. గృహదానములు చేసన 
వారలు శ్రేష్ఠమైన గృహములందు సంతోషముతో సౌఖ్యములందుచుండుట, బంగారము 
మణ్లు, ముత్యములు గల ఆభరణములు గలిగిన సీ్రా సమూహములతో కొందఱుండగా, 
వారు వారుచేసన పరమ ప్ణ్యములను బటిటా కొందఱు ధారి్మక శ్రేష్్ఠలు నిర్మలమైన 
శ్రేష్ఠమైన దివ్యతేజముతో ప్రకాశించుచుండగా వారినందఱను జూచి రావణ్డు తమ తమ 
పాపములకు తగినట్లు యమభట్లచే బ్ధింపబడుచున్న ప్రేతములను బలాతాకురముగా 
విడిపించి హాయిగా సంచరింపజసెను.

యమభట్లు రావణునితో పోర్ట:

అనుకొననిదైన ఊహింపరానిదైన విధముగా జీవులు ఒకకు ముహూర్తకాలము 
ఈ విధముగా సుఖము నొందగా ఆ ప్రేతములను రక్షించు యమభట్లు కోపముతో 
విజృంభించి గంప్లు గంప్లుగా వేగముగా ఆ దశగ్రీవునితో తలపడిరి. హలహలమను 
ధ్వనులతో అని్న దికుకుల కోలాహలము జనింపగా యమభట్లు యుద్ధమునకు వెళ్లు 
ఆగని జడివానవలె పరిఘములు, ప్రాసములు, తోమరములు, శకు్తలు, ముసలములు 
మొదలైన అనేకవిధములైన ఆయుధములను ఆ రాక్షసుని విమానముపై ఎడతెరపి లేక 
కోటలు కొలదిగా గరిపించిరి. ఆ మహాబలవంతులు ఒక ముహూర్తకాలముననే తుమె్మదల 
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బ్రులవలె ప్షపుకమునందలి తోరణములను, సౌధములను, వేదికలను రాక్షసుల 
గంప్లు భయపడునట్లుగా ఛేదించిరి. అట్లు యమభట్లచే భగ్నమై పోయినను, 
దేవనివాసమై యొప్పునటిటా ఆ విమానము బ్రహ్మ మాహాత్మయుముచే పూరి్తగా పూర్వము 
వలెనే చకకుబడి ప్రకాశించెను. ఆ మహాతు్మడైన యముని భట్లు శౌర్యము గల వారై 
వందలు వేలుగా గూడి యుద్ధ మొనరపుగా గొపపుబలవంతులైన రాక్షసులును వృక్షములు, 
కొండలు, ప్రాసములు గంప్లుగా విసరుచు వారి యిషటాము వచిచిన విధముగా తమ తమ 
బలముల కొలది గర్వముతో ఉగ్రులై పోరు సలిపురి. ఇట్లు పోరుచు అనేకమైన ఆయుధముల 
చేత తెగిన అవయవములు గలవారై నెతు్తరులతో తడిసనవారై రావణాసురుని మంత్రులు 
యుద్ధము చేయుచుండగా, ఆ యమభట్లు విజృంభించి వారిని నొపిపుంచి బడలికలు 
కలుగజస రావణ్ని మీదకు వెళ్లు శూలముల వరషుముచే శరీరమంతయు చిలులులు పడునట్లు 
మోదగా రక్తముతో తడిసన శరీరము గలవాడై ప్షపుకము మధ్యమందు పూచిన మోదుగ 
వలె నొప్పును. అతడు తీవ్రమైన శక్్తతో అస్రాబలముచేత ప్ద్దరాళలును, తోమరములను, 
గదలను, శకు్తలను, శూలములను, వృక్షములను, బ్ణములను వేయగా అవి వరషుము 
వలె ఆ యమక్ంకరులపై వేగముగా కురియగా ఆ యమభట్లును ఆతని భయంకరమైన 
శరవరషుము న్ప్చు కొండపై వ్రాలు ప్నుమబుబాలవలె ఆ రాక్షసరాజు మీద వ్రాలి 
వాడియైన శూలములను, గండ్ర గొడ్డళలును అను ఆయుధములతో ఊపిరాడనీయక, 
యించుకైనను సందీయక ఆ పాపచరిత్రుని బ్దగా ఆ దెబబాలచే వ్రీలిన కవచము గలవాడై 
నదుల వలె పారుచున్న రక్తములలో మునిగి కోపించిన మనసు్స గలవాడై ఆ రాక్షసరాజు 
విమానమును వీడి నేలపై నిలబడెను. అట్లు నిలిచి విలులును బ్ణములును బటిటా కఠిన్తు్మడై 
తిరిగి బలమును పందినవాడై ప్రళయకాలుని వలె వింటిన్రియందు పాశుపతాస్రామును 
సంధించి నిలుడు నిలుడని యఱచి పూర్వము నీలకంఠుడు త్రిప్రములపై వేసన విధముగా 
దృఢమైన శౌర్యము గలవాడై చెవి వఱకు లాగి వేయగా పగలేని యగి్నవలె ఆ శంకరుని 
యస్రాము దావాగి్న వేసవియందు ఎండిన అరణ్యములను అందలిప్రాణికోటితో గూడ 
దహించినట్లు చెటలును, పదలను గాలుచిచు యముని వీరభట్లకు జా్వలలు గలదై 
వేగముగా ప్రళయమును గలిగించెను. కారుచిచుచిచే గాలిన చెటలువలె యముని సేనలు 
సంహరింపబడగా మంత్రులతో గూడిన రాక్షసరాజు భూమి వణకునట్లు అధికముగా 
గర్జనలను చేసెను.

***
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ఇరువది రెండవ సర్గము

యముడు రావణునితో యుద్ధమునకై వెడలుట:

ఆ గొపపునైన ధ్వనిని విని యముడు తన సైన్యము సంహరింపబడుటను శత్రువు 
యొకకు విజయమును తలంచి క్రోధముతో మిక్కులి ఎఱ్ఱబడిన కను్నలు గలవాడై స్రథిని 
జూచి రథమును దెమ్మనగా వాడు రథమును సద్ధపరచి తేగా దాని నతడెక్కు వెడలెను. 
అవ్యయమైన లోక సమూహము దేనిచే సంహరింపబడునో అటిటా మృతు్య దేవత చేతియందు 
పాశముదగ్రములను దాలిచి అతని ముందు నిలిచెను. మూరి్తమంతమై కాలదండమను 
యముని స్ధనము అగి్న ప్రకాశముతో అతని ప్రకకు నిలచెను. కాలపాశములతని 
ప్రకకులందు బ్రకాశించెను. ముదగ్రము అగి్న సమానమగ ఆకృతి దాలిచిన అతనిని 
జూచి లోకము హాహాకారములు చేసెను. స్రథిచే నదలింపబడిన రథప్ గఱ్ఱములు 
మనోజవము గలవి ఆ యింద్రుని గఱ్ఱముల వలె వెడలి యుద్ధము జరుగ ప్రదేశమును 
ముహూర్తకాలములో జర్ను. మృతు్యవుతో గూడిన ఆ రథమును గొపపు వికృత రూపము 
గల దానిని జూచి గండెలు పగలగా ఆ రావణ్ని మంత్రులు మనమా ఈ తని నెదురకుని 
జీవించు మారగ్ము కలలు అనుచు గర్వము నశించి బలము లేకపోవుటచే భయముచే 
పీడింపబడినవారై మనసు్సలు చెదరిపోవుచుండగా వేగముగా లేచి పారిపోయిరి.

యమ రావణ యుద్ధము:

అటిటా భయంకరమైన రూపముతోనున్న మహారథమును జూచి దశకంఠుడు 
ఏమియును బెదరక య్దుట నుండగా యముడు వాని మీద తోమరాదా్యయుధముల 
వరషుమును నేరుపుతో గరియింపగా ఆ రావణ్డును అధికమైన ధైర్యముతో ప్రేతపతి 
రథముపై బ్ణసమూహము మేఘము వలె గరియించెను. అప్పుడు యముడు 
రాక్షసుని విశాలమైన ఱొము్మనందు శకు్తలతో బ్ణముల సమూహములతో గ్రుచచిగా 
నొచిచియు మహాడంబరముతో పరాక్రమముతో పోరుచు, మారుచేయలేక ఏడురాత్రులు 
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అభిమానముతో పోరుసలెపును. అనేక విధములయిన ఆయుధముల దెబబాలచే అనేక 
విధములుగా బ్ధింపబడి ఆ రాక్షసుడు తెలివిదప్పుచు, యుద్ధవిముఖుడగచు తిరుగ 
విజృంభించి జయింపవలెననెడి యాశచేత తిరిగి దండధరుని దాకను. ఆ వీరశ్రేష్్ఠలు 
భయంకరమైన పరాక్రమముతో తప్పుకొనక మారు మొగము ప్టటాక బ్హుబలముతో 
నిట్లు యుద్ధము చేయుచుండ ఆకాశము నందు మహరుషులును, బ్రహ్మ మొదలుకొని దేవతల 
సమూహమును యుద్ధము చూచుటకై వచిచి నిలిచిరి. యమునకు దశముఖునకు యుద్ధము 
జరుగచుండగా జగముల కలలును నశించు సమయము వచెచినో యన ఆ రాక్షసుడు 
ఇంద్రుని వజ్రాయుధమును దలపించు విలులు గొపపు ధ్వని కలుగజయుచుండ ఆకాశము 
నిండ బ్ణములను వేయుచు క్రోధముతో మృతు్యవును న్లుగ్ బ్ణములతోను, స్రథి 
నేడు బ్ణములతోను, ప్రేతపతిని నూఱువేల శరములతోను కొటటాగా క్రోధావేశము నందిన 
ఆ యముని నోటినుండి జా్వలల వరుసలతో భయంకరమైన మహాగి్న ధూమసహితమై 
భువనము వణకునట్లుగా ఆ కాలుని నిశా్వసముతో పాట్ జని్మంచి బయలువెడలెను. 
దేవదానవుల సని్నధియందామహాశచిర్యమును జూచి మృతు్యవు, కాలము అధికమైన 
సంతోషమును రోషమును పందెను. అప్పుడు అధికముగా కోపించిన మృతు్యవు 
దండధరునితో నిటలునెను. నీవు నని్నప్పుడే పంప్ము. ఈ దేవవిరోధిని లీలగా వధింతును. 
న్క్ది సహజసద్ధమైన దృఢశక్్త తెంపరియై ఈ పాపాతు్మడు నినే్న ఢీకొనుచున్్నడు. 
హిరణ్యకశిప్డును, ధూమకేతుడును శంబరుడును, నముచియు, విసంధియు, బలియు, 
శంభుడను దైత్యరాజును, బ్ణ్డును, శాస్రావిజా్ఞనము గల రాజరిషుశ్రేష్్ఠలును దైతు్యలు, 
యక్షులు, న్గలు, గంధరు్వలు, అప్సరసలు, ఋష్లు మొదలగ వారందఱును, 
నదులు, కొండలు, చెటలుతో గూడిన భూచక్ర మెలలును ప్రళయకాలము నందు ఎదురులేని 
పరాక్రమముచే గొపపు వారలును వారిపై న్యొకకు చూప్లు పడిన వెంటనే నశించిపోరా? 
ఈ నిశాచరుడెంత? నను్న పంపించుము దేవా! నీకు శుభము కలుగజసెదను. ఓ అంతకా! 
ఎంతటి బలవంతుడైనను న్దృషిటా స్క్నచో జగతు్త నుందు బ్రతుకుటకు స్్వతంత్ర్యము 
గలదా? ఓ ధర్మచితు్తడా! నను్న విడువుము. వీని పాట్ను చూడుము. దేవా! ఇది న్శక్్త 
గాదు. న్కు స్వభావము చేతనే ఇటిటా బలము కలిగినది. న్ కనుల జంటకు గానవచిచిన 
వాడు ఒక గడియ సేపైనను బ్రతుకజాలడు. ఓ శ్రార్థదేవా! ఇది నిజము. అని పలకుగా 
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యముడు రావణుపై యమదాండము వైవదలాంచ్ట:

ఆ ధర్మరాజు నిలువుము. వీనినిప్పుడే వధించెదను అని హెచె్చిన క్రోధముతో 
అమోఘము, భయంకరము, కఠినమునైన యమదండమును చేతబట్టాను. అతని ప్రకకునే 
అగి్నవలె దారుణముగా నున్న ముదగ్రము రూపము దాలిచియుండెను. కాలపాశమలు 
మిక్కులిగా న్లకులను చపపురించుచుండెను. చూచిన మాత్రముననే ప్రాణిసమూహము 
యొకకు ప్రాణము తీయునటిటాది యగ దండమును ప్రేతరాజు చేతబటిటా వేగముగా త్రిపిపు 
వేయబూనినంత దాని రూపప్ తీరు నేమని చెపపువలెను. మంటలతో నిండినదై అవలీలగా 
రాక్షసుని జంప్టకై భయంకరముగా ఆ మహాస్ధనము బలవంతుడగ యముని చేతి 
యందు గదలు చుండగా జూచుచు యుద్ధరంగమున నున్న వారందఱును ఆ చోట్ను 
విడిచి చిందఱవందఱగా పారిపోవుచుండగా విశేచిష్టాలై ఆకాశమున నున్న దేవతలు 
దండమును పైకతి్తయున్న సూర్యనందనుని జూచి హృదయములందు కలత చెందిరి.

దాండమును వేయవలదని బ్రహమీ యముని వారాంచ్ట:

అట్లు యముడు రావణ్ని మీద దండమును వేయ సద్ధపడుచుండగా బ్రహ్మ ఆ 
ధర్మరాజు ముందుకు వేగవేగముగా వచిచి నిలిచి యిటలునెను. ఓ శమన్! తాళ్ము తాళ్ము. 
చంపకుము. ఈ రాక్షస శ్రేష్్ఠని నీ దండము చేత చంపకుము. ఈతడు చావకుండ నేను 
వరమిచిచితిని. గాన న్ మాట నబద్ధము చేసనచో అతడు ములోలుకములన సత్యము చేసన 
వాడగను. ఓ బుది్ధమంతుడా! నను్న కలలురిని చేయు తలప్ నీ మనసు్స నందు లేకున్నచో 
నీ దండమును విడువకుము. జయమును గోరి కోపవశమున దండమును వేసతివేని వీడు 
ప్రియుడు వీడప్రియుడు అను బేధము నెంచక ఇది లోకములకు భయము కలిగించుచు 
ప్రాణ్లనెలలును సంహరించును. నేనే దానిని దుర్జయముగా అమోఘముగా నుండునట్లు 
మృతు్యవు కొఱకై నిరి్మంచితిని. నీ విప్పుడీ రాక్షసునిపై నిష్్ఠరమైన దండమును వేసనచో 
వీడు చావకుండ ఒకకు ముహూర్తమైన నుండజాలడు. చచిచినను చావకున్నను ఇప్పుడీ 
ర్ండింటి చేతను న్ వచన మసత్యమగను గాన ఓ శమన్! నను్న సత్యవాదిగా జయుము. 
దశముఖునిపై దండమును విడువకుము. అని చెపపుగా ధర్మరాజు ఓ విధాతా! దండమును 
విడుచుట మానితిని. నీవు మాకధిపతివి. నీ మాటలే మాకాజ్ఞలు సుమా. ఓ వనజాసన్! వీడు 
వరములు పందుటచే చంపదగడంటివి. ఇక యుద్ధరంగమున నిలిచియేమి చేయగలను. 
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కాన ఆ రాక్షసుడి దృషిటాలో నిలువ సమ్మతిగా దని చెపిపు తన గఱ్ఱములు శస్రాములు రథము 
మున్నగ వానితో గూడ మాయమై యముడు వెళలుగానే ఆ రావణ్డు యముని గెలిచి తినని 
ప్రజ్ఞలు పలుకుచు గొపపు సంతోషముతో తన విమానము నెక్కు యమప్రమును విడిచి 
సే్వచఛేగా వెళ్లును. ఆ సమవరి్తయు మనసు్సనందు సంతుష్టాడై దేవమునియైన న్రదునితో 
యుద్ధవిషయములను చెప్పుకొనుచు బ్రహ్మదేవునితో గూడ దివంబున కేగెను.

***
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ఇరువది మూడవ సర్గము

రావణుడు నివాత కవచ్లతో సాంధి చేసకొనుట:

రావణ్డట్లు యముని జయించి ఆలస్యము చేయక తన సహచరులను జూడ వెళలుగా 
బ్ణములచే తూట్లుపడిన శరీరము గలవాడును రక్తముచే తడిసన శరీరము గలవాడును 
అగ రాక్షస రాజును ఆశచిర్యము చెందినవారై చూచుచు వార్లలురు జయము జయము అను 
వాక్యములతో పగడిరి. మారీచుడు మొదలైన వారలందఱను సంతోషప్టిటా ప్షపుకము 
నెక్కు రాక్షసుడు ఉరగలు, దైతు్యలు, యక్షులు గలదియు వరుణ్నిచే రక్షింపబడినదియు 
అగ సముద్రము నందు వాసుక్చే పాలింపబడుచున్న భోగవతీ ప్రమును జూచి 
న్గలను జయించి యుద్ధకాంక్షతో మణిమయమను ప్రమును జర్ను. రావణ్డట్లు 
యుద్ధమునకు వచుచిటను విని వరములను పందినవారైన నివాతకవచములనెడి రాక్షస 
శ్రేష్్ఠలు విజృంభించి యుద్ధకాంక్షతో వెడలి వచిచి శౌర్యముతో తలపడిరి. దైతు్యలకును 
రాక్షసులకును భయంకరమైన యుద్ధము జరిగెను. శూలములు, పరిఘలు, పటిటాసములు, 
కుఠారములు, ఖడగ్ములు మొదలైన ఆయుధములతో ఒకరి నొకరు కొట్టాకొనుచు ఒక 
సంవత్సరము యుద్ధము స్గగా ఆ ర్ండు పక్షముల యందేదియును ఓడిపోవుటగాని, 
గెలుచుటగాని జరుగదయ్్యను. అంత వేగముగా విమానమున బ్రహ్మదేవుడు వచిచి ఆ 
రాక్షసులను యుద్ధమును మానుడని శాసంచి యిటలునెను. ఓ దైతు్యలారా! నేను చెపిపునట్లు 
మీరు నడచుకొనుడు. ఈ రావణ్డు న్చే వరలాభము పందుటచే దేవతాసంతతులకును 
దానవ సంఘములకును చంపరానివాడు. ఇది తథ్యము. మీరును అటిటావారలే. కావున 
మీలో మీకు తగని పోర్ందులకు? మీరందఱును పరాక్రమముతో సే్నహముతో నుండుడు. 
సే్నహితుల వసు్తవులేవైనను పరసపురము భోగ్యములే యగను. ఐకమత్యముతో అటిటా 
ఫలము కలుగను. అని చెపిపు బ్రహ్మ వెళలుగా ఆ దశముఖి రాక్షసుడగి్న స్క్షిగా వారలతో 
సే్నహముచేస ప్రీతినొందెను. సంతోషముతో అతడు తన పటటాణమునందు వలెనే 
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అమితమైన ఇషటాసౌఖ్యముల న్పటటాణము నందును తనివిదీర ననుభవించుచు ఒక 
సంవత్సరముండి వారి వలన దనుజ మాయల నొక నూరింటిని నేరుచికొని పాతాళమున 
వరుణ్ని పటటాణమును దృఢమైన ప్రయత్నముతో వెదకుచు

రావణుడు కాలకేయులను జయిాంచ్ట:

కాలకేయ గణములు పాలించుచున్న అశ్మనగరమును జూచి కలహమునకు 
వారలను బలిచి మహాబలముతో దురా్వరమైన బలము గల వారి ననేకులను వధించెను. 
బలముతో తన వారిని మ్ంగచున్న శూరుడైన రాక్షస శ్రేష్్ఠని తన మఱదిని శూరపుణఖ 
భర్తయైన విదు్యజి్జహు్వని అధికమైన శక్్తతో తన ఖడగ్ముతో తల నరిక్ ఆ క్షణము నందే 
న్లుగ్ నూఱుల దైతు్యలను చంపి జయమును పంది తెలలుని మేఘము వంటి కాంతి గలదై 
కైలాస పర్వతమునే పరిహసంచునదియు పూర్ణచంద్రుని వంటి ప్రకాశము గలదియు 
అయిన వరుణ్ని పటటాణమును జూచెను.

రావణుడు వర్ణనగరముపై బోవుట:

రాక్షస శ్రేష్్ఠడచచిట పాలధారలను గారుచిచున్న సురభిని జూచెను. ఓ రామచంద్రా! 
ఆ యావే తన పాలచే సముద్రమును పాలసముద్రమను పేరుగలదాని నొనర్చిను. అచచిట 
నందీశ్వరును గన్నతలిలుయు, మనోహరుడైన చంద్రుని ప్ట్టాకకు హేతువైనదియు, నురుగ 
మాత్రమే త్రాగి జీవించు ఉత్తమ ఋషి సంఘములకు ప్రాణాధారమై యున్నదియు దేవతల 
కమృతమును, పితృదేవతలకు స్వధను ఒసగనదియు, జనులందఱును సురభియని 
పిలుచునదియు పరమచిత్రమైనదియు అగ న్ధేనువును జూచి రాక్షసుడు ప్రదక్షిణము చేస 
మ్రొక్కు వెళ్లు చాలమంది సైనికులచే అనేక విధములుగా రక్షింపబడునదియు, ప్ద్ద శరతాకుల 
మేఘము వంటిదియు, భయంకరమైనదియు, జలప్రవాహములచే వా్యపింపబడినదియు, 
సుకుమారమైనదియు, ఎలలుప్పుడు హరషుముతో నిండినదియు అయిన వరుణ్ని సౌధమును 
జూచి కావలియున్న భట్లను వధించి బలవంతులైన యోధులచే దెబబాలు పడినవాడై ఆ 
యోధులతో నిటలునెను. ఓరీ! దురా్వరపరాక్రముడయిన దేవతావిరోధియగ దశకంఠుడు 
యుద్ధమును గోరి వచిచిన్డని మీరు వేగముగా వెళ్లు మీరాజుతో చెప్పుడు. యుద్ధము చేయ 
స్హసము లేకున్నచో చేతులు జోడించి జితోస్మయన్నచో వెళ్లుపోయ్దనని చెప్పుడు. అని 
రావణ్డు చెప్పుచుండగా
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వర్ణ తనయులు రావణునితో పోర్ట:

అంతలో ఆ వరుణ్ని ప్త్రులును, మనుమలును క్రోధముతో గోప్షకురులను 
సేన్పతులతో గలిసనవారై బలము ధైర్యము పరాక్రమము గలవారై వారి సైన్యములు 
వెంటరాగా కామగమనములైన రథముల నెక్కు యుద్ధము చేయుటకై వెడలి వచిచిరి. 
అంత ఇరుపక్షముల సైనికులకు మిక్కులి భయంకరమైనయుద్ధము జరిగెను. రాక్షసరాజు 
సేనలచే మరి్దంపబడి వరుణ సైన్యములు చెడుటయు, రావణ్డు క్రూరాతు్మడై ప్షపుకము 
నెక్కు యాకాశమారగ్మున నుండుటను జూచి వరుణ్ని ప్త్రులు దురా్వరమైన వేగముతో 
పైకగసన భయంకరములు ప్రకాశవంతములునైన రథములతో ఆకాశమున కగిరి 
బ్ణములతో రావణ్ని విముఖుని చేయగా తమరాజు దుస్థతిని వరుణప్త్రుల ఉదుట్ను 
చూచి మహోదరుడు యుద్ధకాంక్షతో మృతు్యభయమును వదలి వేగముగా గదను చేతబటిటా 
వారి కదురు వెళ్లు గఱ్ఱములను రథములను నేలగూలపుగా ఆ వరుణప్త్రులు నేలబడిరి. 
రథములు లేని ఆ శత్రువులను జూచి ఆ మహోదరుడు సంతోషముతో ప్ద్దగా అరప్ల 
నించెను. నశించిన గఱ్ఱములు రథములు గలవారై నేలబడియు వరుణప్త్రులు వ్యథచెందక 
తమ మహిమచే ఆకాశమున కగిరి చేతులందు ఎకుకుప్టిటాన విండులు కలిగి భయంకరులై 
అధికమైన బ్ణవరషుముచే మహోదరుని శరీరమును జీలిచి ప్రకాశవంతములైన శ్రేష్ఠములైన 
ఆయుధములతో మేఘము పర్వతమును గపిపున విధముగా రాక్షసరాజును కపిపువేయగా 
రావణ్డును ప్రజ్వరిలులుచున్న తీవ్రమైన ప్రళయాగి్న వలె నేరుపుతో వారి మర్మములను 
ఛేదించెను. ముసలములు, విచిత్రములైన బ్ణములు, వాడియైన తోమరములు, శకు్తలు, 
బలెలుములు, పటిటాసములు భయంకరములు శక్్తమంతములైన శతఘ్్నల సమూహములు 
కోపముతో ఒకకుప్ట్టాన ఎదురులేకుండ దపపులు ద్రలుగా గరిపింపగా బురదలో 
అరువది యేండలు (ముసలి) యేనుగలు మునిగిన రీతిగా నేలబడి లేవలేక తపించుచుండగా 
వారలను జూచి రావణ్డు గొపపు సంతోషముతో ప్ను మేఘము వలె గరి్జంచి అనేక 
స్ధనములతో వారిని బ్ధించుచుండగా వారు యుద్ధమును వీడి తమ వారలెతు్తకొని 
యిండలుకు చేరుచిచుండగా వారితో దశాసు్యడిటలునెను. న్ రాకను మీరు ప్రచేతసునకు 
మీరలెరింగింప్ డనగా ఆ రాక్షసరాజుతో ప్రభాసుడను వరుణ్ని మంత్రి ‘ఓ రాజా! 
వరుణ్డు పటటాణమున లేడు. బ్రహ్మ లోకమునందు గాంధర్వమును వినుటకై వెళ్లున్డు. 
ఆ రాజు లేనప్పుడు నీవు వృథాశ్రమ పడనేల? అతని ప్త్రులు వీరు నీ చేత జయింపబడిరి 

ఇర్వది మూడవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

70

గదా. అని చెపపుగా రావణ్డు గెలిచిన్డని ప్రకటించుట కాజా్ఞపించి సంతోషముతో 
గొపపుగొంతుతో నఱచి వెంటనే ఆ పటటాణమును విడచి వచిచిన మారగ్ముననే విమానముపై 
శీఘ్రముగా చుట్టాను తన మంత్రులు సేవించుచు తను్న అధికముగా స్్తత్రములు 
చేయుచుండగా లంకకు పోవుచుండెను.

***
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ఇరువది నాల్గవ సర్గము

రావణుడు నానా సీ్రీలను చెఱపట్టుట:

అట్లు రావణ్డు తన బలసంపద ప్రకటమగచుండ మదముతో తాను వెళ్లుచున్న 
మారగ్మందు రాజకన్యలను, మునిప్త్రికలను, రాక్షసకాంతలను, దేవతాసీ్రాలను వీరు 
వారను భేదము లేక కనపడిన యువతులందఱను, కులకన్యకల సమూహమును 
బలాతాకురముగా పటిటా అడ్డము వచిచిన బంధువులను పడగొటిటా చేతులు జుట్టాముడులు 
బగబటిటా ఆ సీ్రాలు గోలప్ట్టాచుండగా తిట్టాచుండగా ఈడిగిలబడుచుండగా ఈడిచికొనుచు 
వెళ్లు అధికమైన గర్వముతో వెనుదీయక పాపమని తలంపక ఆ రాక్షసుడు మోహితుడై ఆ 
సీ్రాల నందఱను ప్షపుకమునందుంచెను. ఈ విధముగనే న్గకన్యలను, మానవకాంతలను, 
రాక్షససీ్రాలను, దేవతాసీ్రాలను, యక్షసీ్రాలను, దానవకాంతలను విమానమున నెక్కుంచెను. 
వారలు శోకాగి్నచే భయముచే బుటిటాన బ్షపుములను అగి్నవలె ప్రకాశించువాటిని గారిచిరి. 
వారల కనీ్నరు నదులు సముద్రమును వలె ఆ ప్షపుకము నంతను నిండించెను. పడవైన 
వెండ్రుకలు గలవారును, చంద్రబంబముల వంటి ముఖములు గలవారును, ప్ద్ద స్తనములు 
గలవారును, వేదికల వంటి నడుములు గలవారును, మిక్కులి మనోహరమైన శరీరములు 
గలవారును, బంగారు రంగ గలవారును, రథముల వంటి మనహోరమైన కటిప్రదేశములు 
గలవారును, యౌవనవంతురాండ్రును, కన్యలును దేవతాసీ్రాలవంటి వారును అగ ఆ సీ్రాలు 
శోకము, దుఃఖము, భయము అధికమగచుండగా కలత చెందిన వారై వెలవెలలునై దికుకులైక 
దీనురాండ్రై తపించిరి. వారల నిట్టారుపుగాడుపులు అడు్డలేకుండా అగి్నవలె ప్రకాశించుచు 
నలుదికుకులు నిండగా ఆ ప్షపుక విమానము ఘోరమైన అగి్నజా్వలలతో నిండిన కుండయో 
యనునట్లుండెను. దశముఖుని వశమైన ఆ సీ్రాలందఱును అడవిలో సంహమునకు 
వశపడిన ఆడేనుగల వలె తెలివి తపిపునవారై దీనములైన ముఖములు కను్నలు గలవారై 
ఇట్లు విలపించస్గిరి.
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రావణునిచే చెఱబడిన సీ్రీలు విలపాంచ్ట:

అకకుట్ ననీ్న రాక్షసుడు కోపము నంది భుజించునేమో గదా! అని ఒకతె యేడ్వగా 
ఈ పరమదుష్టాతు్మడు నను్న ముకకులు చేయునేమోయని వేఱొకతె మొఱప్టటాగా, 
మఱికొందఱు తమ తోడబుటిటాన వారిని తమప్రాణన్థులను, తలులులను తండ్రులను 
తలంచి దుఃఖించిరి. ఎలలుప్పుడును ప్రేమతో తన ప్రాణముతో సమానముగా బుజ్జగించుచు 
నను్న కులదీపమా! గణముల ప్రతిమా! అని మెచిచి పిలుచినటిటా ఓ తండ్రీ! ఇప్పుడెటలుయితివో? 
కషటామును ఎటోలురుచికొందువో కూతురైనను ప్త్రునితో సమానమైనదని య్ంతయో 
సంతసంచు ఓ తండ్రీ! ఏ గతిబటిటాతివో గదా! న్కొకకుతే కూతురు. గణములకు 
నిధి, అందమైనది తగిన భర్తతో ప్రేమతో గూర్చిదనని గొపపుగా ప్ండిలు ప్రయత్నములు 
చేసతివే. దికుకులేని విధముగా ఈ కఠిన్తు్మడైన రాక్షసుడు నను్న హరించెను. తండ్రీ 
ఈ దురంతమైన తాపమునే విధముగా సహింతువో గదా. ఓ కన్నతలీలు! నను్న గరభామున 
మేస పడరాని పాటలును పడుటలును, కంటవతి్తప్ట్టాకొని కంటిక్ ర్పపువలె నను్న స్క్ 
ప్ంచిన విధములని్నయును, నేను తెలిస తెలియక చేసన ద్షము లని్నయు క్షమించి 
బుదు్ధలు చెప్పుటలెలలును, కులము, శీలము, గణము, యోగ్యత కలుగజయుటకు నీతులు 
జెప్పుట్లలును, పాదములు నేలమోపిన అరిగిపోదునని అఱచేత ప్ట్టాకొని ప్ంచిన 
పాటలుని్నయును చివఱకు దుష్టాడైన క్రూరరాక్షసునకు చిక్కు నేను కషటాపడుటచే వ్యర్థములై 
పోయ్ను గదా. నేన్టలకు వెళ్లునచో ఒకకు నిమిషము నను్న చూడకున్న మాటిమాటిక్ 
నను్న వెదుక వచెచిడిదానవే! తలీలు! యిక నెవ్వరి పలుకులు విందువో గదా! కూతురా యని 
ప్ద్దగా గొంతెతి్త య్ంతగా నేడు్తవో గదా తలీలు! కటకట్! ఇది య్ంతటి దురి్దనము. కులము, 
మానము, శ్రేష్ఠమైన సద్వ్రతము నశించి పోయ్ను గదా. స్టివారలలో నగబ్ట్ కలిగెను 
గదా. ఈ కుటిలాతు్మని నిరబాంధముచే తండ్రిక్ ప్రాణభర్తకును భూమిపై తలవంప్లు 
తెచిచితినే! సపుషటాముగా నేను మందభాగ్యరాలను. అయ్యయో్య! ఓ ప్రాణన్థా! నీవభిమాన 
మానవంతుడవు. న్నిమిత్తముగా నీ కవమానమునే విధముగా భరించెదవో? ఎటలుయ్్యదవో 
కదా. ఈ దానవుని చేత జిక్కు ఇట్లు తత్తరమందుచున్్నను ఓ ప్రాణేశ్వరా! ఓ వలలుభా! నీ 
ముఖమునెట్లు చూడగలుగ్దునో గదా. నీ మనసు్స నెంతటి శోకము చుట్టాముటిటానను న్ 
ముఖము చూచినచో ఆ దుఃఖమంతయును దలగి సంబరపడెదవు. ఎలలుప్పుడును ఇంక 
దుఃఖమెట్లు పందెదవో గదా. న్థా! నేనొంటరిగా నుండగా బ్లా అని బ్లచంద్రుని 
వంటి నుదురు గలదాన్ యని పిలుచుచు ఏవేవో లీలల తేలించెదవు కదా. ప్రాణేశా! 
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ఇంక విరహముచే తపించి నీ వెట్లుదువో గదా. అందరిలో పని సందడిలో నేనుండగా ఏమి 
తెలియని వానివలె దూరముననే యుండి చేతులతో ఏద్ పని చేయుచు క్రీగంటి చూప్ న్పై 
నెచచిట్చచిటనో పరపి సందు చూచి పరిహాసముతో గూడిన సంజ్ఞలచే నను్న నవి్వంతువు. 
అది ప్ద్దలు చూచినచో బడియపడుదువు. నీ ఆరాటమును జూచి నేను నవ్వగా అదియేమి 
అని అడిగినవారిక్ ఏవో అబద్ధప్ సమాధానములు చెప్పుచుందును. ప్రాణన్థా! నీకు 
సంతోషమును గలిగించుటకై నే నవకాశమును గలిపుంచుకొని వచిచిపోవుచుండును గదా. 
నీ ప్రేమ గొపపుదనమును నీ వలప్ సొంప్ను అప్పుడు తెలిసకొన జాలనైతిని. ఇప్పుడిటలు 
న్థనయితిని. వనములందు జలకేశులందు మనము విహరించునప్పుడు న్ మనసు్సనకు 
తెలియునట్లు ప్వు్వగతు్తలను ఫలములను జూపించి పలికడి నర్మభాషణములను 
తలచుకొని బ్ధనొందుచున్్నను. న్థా! ఓ అన్నలారా! ఆడుబడ్డనని, అత్తవారింటిక్ 
వెళ్లుదాననే గాని ఇంట నుండనని నను్న మీరధికమైన ప్రేమతో ఆదరింతురు గదా. 
అకకుట్! ఏ అప్రూపప్ పదార్థము లభించినను మీర్మియు ముటటాక యింటిక్ దెచిచి 
చెలెలులా! యని అకాకు! యని పిలిచి చనవుతో న్క్చుచిచుందుర్. న్ గతి యిటలుగటకు ఓ 
తోబుట్టావులారా! మీరలెట్లు తపింతురో గదా. అన్నలారా! మీరు భార్యలతో సంస్రములు 
చేసకొనుచుండగా నేను న్ భర్తతో గలిస యచచిటిక్ వచిచి ఆడుబడ్డతనము చేయుదునని 
సంతోషించుచుండుదానను గదా. పాలు ద్రావుచున్న తలిచూలు చిన్్నరిని ఈడిచివైచి 
బగగ్రగా ఏడుచిచుండగా ఈ నీచుడు నను్న లాగికొని తెచెచిను. అయ్యయో్య నేను గన్న న్ 
ముదు్దబడ్డ గతియేమైనద్ గదా. అయో్య! న్ కన్న బడ్డకు ఏ కరుణ గల కాంతయైనను 
స్తన్యమిచిచి తలిలుయై ప్ంచున్? నోర్రుగని న్ బడ్డకు ఏ కాంతయైనను దయయుంచి వేళకు 
అన్నము ప్ట్టాన్? మంచి చెడ్డ య్ఱుగనివాడు. మంకుపట్టా వీడనివాడు. ఆకసుగందుకు ఏ 
గతి పట్టానో గదా. ఆటలను మరగి ఆకలెరుగడు. వానిని పిలిచి య్వ్వరింత పిడుచ ప్ట్టాదరో 
గదా. అకకుట్! ప్త్రా! న్యన్! హా కుమారా! తండ్రీ! ఏల ప్టిటాతివిరా ఇటిటా భాగ్యహీనురాలి 
కడుప్న? తలిలులేనటిటా బడ్డవై ఓ తనయకుఱ్్ఱ! ఏ విధముగా బ్రతికదవో గదా! నెల తపిపునది 
మొదలు మిక్కులి సంతోషించి ముదు్ద కుమారుని కనెదనని ఆ సుందరమైన బడ్డని ఎంతయో 
లాలించుచు, ముదు్దలాడుచు, కలకలమని నవి్వంచుచు, పనియున్నదని కారణము చెపిపు 
ప్రేమతో తండ్రి చేతిక్చిచి ఆ నెపముతో భర్తను సంతోషప్ట్టాదనని తలంచితినే. అయో్య! 
అన్్న! కుమారా! నిను్న కడుపార కనుటే గాని బ్ల్యప్ చినె్నలో వనె్నలో అందమైన పనులనో 
తేనెలు గారు మాటలనో అందమైన ఆటలనో చూచు ప్ణ్యమును చేయనైతిని. కుమారా! 
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పూర్వజన్మమున నే సీ్రారత్నమును ప్త్రవిహీనను చేసతినో గదా. కటకట్! పూర్వము 
నేనెంతటి పాపమును చేసతినో. ఈ విధముగా సహింపరాని విధముగా కషటాసముద్రమున 
మునుగ వలస వచిచినది. ఇంకట్లు తీరమును జరుదాననో గదా. ఓ మృతు్యవా! నీకు 
నమసకురించెదను. వ్యసనము నందియున్న ననొ్నకకుత్రుటిలో తట్లున తీసకొనిపము్మ. 
నీకు ప్ణ్యముండును. ఏల ఈ మానుష్య లోకము. ఇంతకంటే అధమమైన దున్నదా? 
ఇసీ్స! సూరు్యడుదయ కాలమందే చుకకుల సమూహమును నశింపజయునట్లు బలహీనుల 
యిన మా పతులనితడు చంప్ను గదా. ఇతడు చంప్ట యందాసక్్తగలవాడు. క్రొత్త క్రొత్త 
వధోపాయములందాసకు్తడై సంకోచమును వదలి అనేక పాపములను చేయుచుండును. 
అయ్యయో్య! ఈ పాపాతు్మడు పరాక్రమమందును దుషకుర్మలన్చరించుట యందును 
స్టిలేనివాడు. వీనిని సంహరించు వాడొకకు రాజైనను లేడయ్్యను గదా.

చెఱబడిన సీ్రీలు రావణుని శపాంచ్ట:

పరాంగనలందు కుతూహల పడుట స్టిలేని పాపహేతువు. వీడు దురుబాది్ధయై 
పరసీ్రాలమైన మము్మ ఇషటాముతో చెరపజూచుచున్్నడు. ఈ పాపాతు్మడు పరసీ్రా 
కారణముగా సంహరింపబడుగాక. మేము పతివ్రతలమైనచో ఇదియే సత్యమగను 
గాక అని తిటటాగా ఆకాశమున దేవదుందుభులు మ్రోగెను. ప్షపువరషుము గరిసెను. అంత 
న్క్రూరాతు్మడు పతివ్రతల శాపముచే కళావిహీనుడయ్్యను. పరమపతివ్రతలైన సీ్రాలు 
తిటిటానచో ప్రభ తరుగట ఆశచిర్యమా? ఆ స్ధు్వలైన సీ్రాల కోపప్ మాటలచే మనసు్సనందు 
చిన్నబోయినవాడై రాక్షస సమూహముచే పూజింపబడుచు హాయిగా లంకకు పోయ్నో 
లేద్ అంతలోనే సంతాపము నందిన మనసు్స గలదై ధారలుగా కారుచున్న కనీ్నటితో 
రావణ్ని పాదములు కడుగచు శూరపుణఖ హా యని నేల వ్రాలెను.

శూరపుణఖ రావణుని నిష్ఠురము లాడుట:

అట్లు పాదములపై బడిన చెలెలులిని లేవనెతి్త ఓదారుపు మాటలతో అమాయికురాలా! 
యేల యేడెచిదవు. నీలో గలిగిన కోర్కుయేమో చెప్పుము వేగముగా తీర్చిదను. అని అడుగగా 
ఎఱ్ఱనైన కను్నలు గల శూరపుణఖ కనుల వెంట కారుచున్న కనీ్నటిని తుడుచుకొని అన్్న! 
యేమని చెప్పుదానను. నీవు బలాఢు్యడవు. నీయొకకు బలముచే నను్న భర్తకృహీనను 
గావించితివి. నీవు వీరులైన కాలకేయులను సంహరించుచు న్ ప్రాణప్రియుడైన భర్తను 
చేతులార చంపితివే. అయ్యయో్య! ఇది నీకు న్్యయమేన్? ఈ విధముగా స్వబంధువుచేతనే 
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న్ ప్రాణముల కన్నను ప్రియమైన న్ భర్తకు మరణము సంభవించినది. రావణా! నీచే 
న్ సౌఖ్యమంతయును చెడిపోయ్ను గదా. న్ పాలిక్ నీవు అన్నవా? నీ వీ విధముగా 
నను్న విధవను జస హింసంచితివి. ఇంక నినె్నని్నయనిన నేమి ఫలమున్నది? నీవంటి 
యన్నలు జగతు్త నందుందురా? ప్రీతియున్నచో అందములైన భూషణములో వస్రాములో 
ధనములో చెలెలుండ్రకై యిచుచిచు ప్రీతితో సంచరింతురు. లేకున్న సంతోషముతో మృదువైన 
మాటలాడి మని్నంతురు లేదా మాటలాడక యున్నను మేలే గదా. అంతేగాని అన్్న! నీవలె 
చెలెలులినెవరైనను విధవను చేయగలిగిరా? యుద్ధము లందైనను ఎవ్వరును అలులుండ్రను 
చంపరాదుగదయా్య! సంగరమున నీవే మరదిని సంహరించితివి గదా. అట్లు చేసనను ఇది 
దురా్మరగ్మని సగగ్ను పందవుగదా. నీ కారణమున న్కు భూమియందు బ్రతిక్ నని్నన్ళ్లు 
అధికమైన దుఃఖము కలిగెను గదా. అయ్యయో్య విధవయను పేరు పందితిని గదా.

రావణుడు శూరపుణఖ నూరార్చుట:

అని యేడుచిచున్న చెలెలులిని ప్రేమతో ఓదారిచి అమా్మ! ఇదేమిటి కమ్మ నీవిట్లు 
పరితపించెదవు. ఎవరి వలనను నీవు భయపడకుము. నీ యిషటాము వచిచినచోట 
సంతోషముగ నుండుము. నీవు కోరిన వని్నయు నేను సంతోషముతో ఇచెచిదను. ఏ కొరత 
లేకుండా ప్రేమతో జూచెదను. యుద్ధమత్తతతో జయమును గోరి దటటాముగా బ్ణములను 
వేసతిని. ఆ యుద్ధరంగముననెవరు మనవారో య్వరు శత్రువులో య్ఱుగనైతిని. ఆ 
సందడిలో నీ భర్తను జంపితిని. జరిగినదానిక్ ఏడిచిన ఫలము గలదా? ఇప్పుడు జరుగవలసన 
కార్యమును చెప్పుదను వినవమా్మ! నీ తలిలు తోడబుటిటాన దాని కొడుకు ఖరుడను స్దరుడు 
సరి గలవాడు దండకాటవి యందు పదున్లుగ్వేల రాక్షససేనతో నుండి బలవంతుడై నీ 
యాజ్ఞలో నడచుచు దానము, ప్రయాణము, సమా్మనము మొదలైన కార్యములనెలలును, 
అతడు నీకు సమకూరుచిను. విచారింపవలదు. వీరిని వేగముగా దండకాటవిక్ బంప్దను. 
దూషణ్డతనిక్ సేన్పతిగా నుండును. అట్లు ఖరుడు మన రాక్షసులకు రాజై న్యాజ్ఞచే 
ఏలుచుండును. నీవతని యొద్దనుండుము. అని పలిక్ పదున్లుగ్వేల ఘన శూరులతో 
ఖరుని దండకాటవిక్ బంప్ను. అతడందుండ శూరపుణఖయు సుఖముగా అతనియొద్ద 
నివసంచెను.

***
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రావణుడిాంద్రజిత్త్ను జూడ నికుాంభిలకు బోవుట:

అట్లు రావణ్డు దండక నేలుటకు ఖరుని నియమించి చెలెలులిక్ ఎకుకుడు సంతోషమును 
గలుగజస తాను స్వస్థత జెందిన మనసు్స గలవాడై కొడుకును జూచుటకై నికుంభిలయను 
నుపవనమున కేగెను. అచచిట నూరు యూపస్తంభములు గలదియు, యజ్ఞశాలలు 
గలదియు కాంతిచే సొంప్ గలిగియున్న యజ్ఞమును జూచి, అందుకమండలువు, శిఖ, 
ధ్వజము ధరించినవాడును, సూర్యసమానతేజుడును లేడి చర్మమును ధరించినవాడును, 
భయంకరుడును అయిన తనప్త్రుడైన మేఘన్దుని జూచి కౌగిలించుకొని న్ 
ప్త్రరత్నమా! నీ వాచరించిన కార్యమేదియో సమస్తమును ఎఱిగింప్మనగా దానిక్ 
శుక్రుడిట్లు చెప్పును. ఓ రావణా! నీ కుమారుడు చాల యజ్ఞములు చేసన్డు. విజృంభించి 
గోమేధము, అగి్నష్టామము, వైష్ణవము, రాజసూయము, అశ్వమేథమును దక్షిణలతో 
చేసన్డు. దుషకురమైన మహేశ్వర యజ్ఞమును చేస ప్రత్యక్షమైన శంకరుని చేత 
అదుభాతములైన వరముల నందిన్డు. ఆకాశ గమనము, కామగమనము గల స్థరమైన ఒక 
దివ్యరథమును, తామస యను పేరు గల దారుణమైన మాయను పందిన్డు. తేజముతో 
ప్రకాశించిన్డు. ఆమాయా బలముచే నితడు యుద్ధమున ఆకాశమున తిరుగచున్నవాడై 
గొపపువారైన దేవాసురులకు గూడ ఏ మాత్రము కనుపింపక విరోధులను బ్ధించును. 
అక్షయములగ బ్ణములతో నిండిన అము్మలపదులును, శత్రుదుర్భాద్యమైన ధనుసు్సను, 
శత్రువు ప్రాణముల దీయు గొపపు శక్్త గల అస్రామును ఈ వరములనని్నంటిని ఓ రావణా! నీ 
ప్త్రుడు పందెను. యజ్ఞము కూడ పూరి్తగా నెరవేరినది. నీ రాకకై య్దురు చూచుచున్్నడు 
అని చెపపుగా ఆ రావణ్డిటలునెను. దీనివలన మేలేమియులేదు. మన విరోధులగ ఇంద్రాది 
దేవతలను భక్్తతో మేలైన వసు్తవులతో యజ్ఞములలో పూజింతురా? అయినదేమో అయినది. 
అదియైనను మేలే కదా. నిజము. బుధులలో శ్రేష్్ఠడవైన ఓ శుక్రాచారా్య! మాతోరండు మా 
నివాసమునకు పోవుదము అనుచు రావణ్డు విభీషణ్నితోడను తనప్త్రుని తోడను 
గూడినవాడై వెళ్లు కనీ్నరు కారుచిచున్న ఆసీ్రాలను ప్షపుకము నుండి దింపగా ఆ సీ్రాలను జూచి
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విభీషణుడు రావణునితో మధుడు కుాంభీనస నపుహరాంచెనని చెపుపుట:

వారియందు రావణాసురునకు గల కాంక్ష నెఱింగి ధరా్మతు్మడైన విభీషణ్డిట్లు 
పలెకును. అన్్న! కీరి్తని ధనమును, వంశమును న్శన మొనరుచినటిటా కార్యమును సలుపుట నీకు 
తగినదేన్? వారి జా్ఞతులను జంపి యధేచఛేగా పరసీ్రాలను వారలు కనీ్నరు గారుచిచుండగా 
ఇట్లు దెచుచిట నీకు తగనటయా్య! ఈ సీ్రాలను వారి చుటటాములను జంపి నీవు తెచిచినటేలు 
నిను్న మనసు్స నందు లెకకుచేయక మదించినవాడైన మధుడు కుంభీనసని బలవంతముగా 
నెతు్తకొనిపోయ్ను అనగా రావణ్డు క్రుదు్ధడై యిదియేమియో నేనెఱుగను. మధుడెవ్వడు? 
నీవే చెప్పుమనగా విభీషణ్డిటలునెను. నీవు చేసన అనేక విధములైన పాపఫలితము వెను 
వెంటనే యిట్లు దాపరించినది. చెప్పుదను వినుము. అసుర శ్రేష్్ఠడును, ప్రాజు్ఞడును, గొపపు 
చరిత్ర గలవాడును అగ మాల్యవంతుడనువాడు మన తలిలుతండ్రియయిన సుమాలిక్ 
అన్న. మన తలిలుక్ ప్దన్న్న. కనుక అతడు మనకు తాత. ఆ వీరుని ప్త్రిక అనల – ఆమె 
యొకకు ప్రియప్త్రికయే కుంభీనస యను పేరు గలది. మన తలిలు చెలెలులిక్ కూతురు గాన 
మనకు చెలెలులే గదా. ఆ వావి (వరుస) ఇప్పుడైనను జ్ఞపి్తక్ వచిచినదా? ఆమె ప్ండిలు కదిగిన 
చిన్నపడుచు. నీ ప్త్రుడు యజ్ఞము చేయుచుండెను. నేను నియమముతో నీటిలోనుండి 
తపము చేయుచుంటిని. మన స్దరుడైన కుంభకరు్ణడు నిద్రలో మునిగి యుండెను. 
కాన నీ మంత్రలయిన రాక్షసులను జంపి నీ యంతఃప్రమున నిద్రావస్థలో నున్న ఆ 
బ్లికను మధుడు అత్యధికమైన మదముతో తీసకొని వెళ్లును. శాంతి వహించి మేమతనిని 
జంపబూనమైతిమి. కన్యను ఒక యోగ్యడైన భర్తక్చుచిట ఆమె స్దరులకు అరహుమైన 
కార్యము గాని యయ్యయో్య! అట్వంటి కన్్యదానముచే కలుగ ప్ణ్యమును పందు 
భాగ్యము పలులుపోయినది గదా. నీవుచేసన పాపమే ఈ విధముగా ఇప్పుడే దాపరించినది. 
ఘోరమైన పాపములు వ్యర్థములై పోవున్? అని విభీషణ్డు చెపపుగా

రావణుడు మధుని మీదికి దాండయాత్రకు బోవుట:

రావణ్డు తాను చేసన మహాపాపముల చేత పీడితుడై క్షోభించు సముద్రము వలె 
తన సైన్యన్థునితో నిటలునెను. న్రధమునిప్పుడే సద్ధపరప్ము. సైన్యమును న్లుగ్వేల 
అక్షౌహిణ్ల నిప్పుడే బయలుదేర దీయుము. కుంభకరు్ణడు మొదలైన రాక్షసశ్రేష్్ఠలు 
రథములపై నెకుకుదురు. ఇప్పుడే రావణ్డన్న భయములేని యీ మధుని వధించి దేవతల 
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ప్రమును జయింప వెళ్లుదను అని క్రోధము నందినవాడై పలుకగా ఆ మంత్రియు 
విజృంభించి సర్వసైన్యములతో తాను ప్రయాణమై వెళ్లును. ఆ సైన్యములకు ముందుగా 
మేఘన్థుడు వెళ్లును. మధ్యమందుండి దశకంఠుడు వెళ్లును. గొపపుబలవంతుడైన 
కుంభకరు్ణడు వెనుక దికుకున సేనలను గాచుచుండెను. విభీషణ్డు తనకు తోచిన 
ధర్మకార్యములు చేయుచు లంకయందే యుండెను. తక్కున వారందఱును గాడిదలను 
మొసళలున, పాములను, గఱ్ఱములను ఎక్కువేగముగా ఆకాశము నిండునట్లుగా శబ్దములు 
చేయుచు మధుని ప్రమారగ్మును బటిటాపోయిరి. దేవతల మీది విరోధమును తలంచుచు 
రావణ్డింద్రుని గెలుచుటకై వెళ్లుచున్్నడని తెలిసనవారై రాక్షసశ్రేష్్ఠలు రావణాసురుని 
వెనుక నడచిరి.

కుాంభీనస మధుని రక్ాంప రావణుని వేడుకొనుట:

రావణ్డిటలుతివేగముగా మధుని పటటాణమునకు వెళ్లు అందు మధుని గానక తన 
చెలెలులైన కుంభీనసని జూచెను. అదియు రావణ్ని జూచి గండెలదరగా తలవంచి 
రావణ్ని పాదములపై వ్రాలెను. అతడు భీతిలకుము చెలెలులా! లెము్మ నీకేమి చేయవలెనో 
చెప్పుము చేసెదను అనగా ఆ కుంభీనస అన్్న! న్పై నీకు దయయున్నచో న్ 
భర్తయైన మధుని చంపవలదు. ఓ శౌర్యవంతుడా! కులసీ్రాలకు భయములలో నెలలు 
దుస్సహభయము వైధవ్యభయము. స్థు్వలకు దానిని మించిన జడుప్ వేరకటి 
లేదు. [విధవ శూరపుణఖ చర్యవలనను, కుంభీనస వాక్యముల వలనను పతివ్రతలగ 
రాక్షససీ్రాలు గూడ విధవావివాహము గరహుయుమని భావించిరనియు, విధవా వివాహము 
బహిరంగ వ్యభిచారమునకు మారుపేరనియు నేరపుడుచున్నది] నీవు సత్యవచనుడవు 
కము్మ. రాక్షసకులేంద్రా! న్ ప్రార్థనను మని్నంచి ఆదరింప్ము. నీవు భయపడవలదని 
ప్రేమతో పలికుతివి. అసురన్థా! ఆ మాటనే పాలింప్ము అని చెప్పుచున్న చెలెలులిని జూచి 
రావణ్డిటలునెను. చెలెలులా! ఏడీ నీ భర్త? నేను దేవతాసమూహములను యుద్ధభూమిలో 
గెలుచుటకై వెళ్లుచున్్నను. విషయమును నీ పతిక్ వినిపించి వేగముగా న్కు తోడుగా 
రమ్మనుము. ఇంక నీ సే్నహముచే ఆతనిని చంపనొలలును స్దరీ! అనగా అటేలుయని కుంభీనస 
యింటియందు నిద్రించు భర్తను మేలొకులిపి న్ స్దరుడైన రావణ్డు శత్రువులను 
గెల్వబోవుచు నీదుస్హ్యమును పందు కోరికతో వచిచిన్డు గాన రాక్షసన్ధా! నీవు నీ 
చుటటాములతో గలస సే్నహభావముతో అతనిక్ తగిన విధముగా అర్ఘయుపాద్యములనిచిచి 
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బ్సటగా వెడలుడు. అనగా అటేలుయని న్్యయమైన విధముగా రాక్షసన్థుని జూచి 
ఆదరముతో తగిన విధముగా పూజించెను. ఈ విధముగా మధుప్రమున రావణ్డు వారి 
పూజలంది ఒకకు రాత్రి యచచిట నివసంచి తెలలువారుజాముననే బలములతో బయలు వెడలి 
వెండికొండ సమీపమున విడిసెను.

***
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ఇరువది యాఱవ సర్గము

రావణుడు మధునితో కైలాస ప్ాంతమున విడియుట:

ఇట్లు రావణ్డు కైలాస పర్వత ప్రాంతమున విడిస యుండగా సూరు్యడు పడమటి 
కొండకు వెళ్లు అందు తన శరీరమును దాచెను. అట్లు సూరు్యడస్తమించగనే తాను 
విడిసయున్న కొండ యొకకు కాంతులను దాలిచి చంద్రుడు నిర్మలముగాను అందముగాను 
ఉదయింపగా సైన్యములని్నయును నిద్రించుచుండుటను జూచి ఆ దశకంఠుడు 
రాగరస్వశాతు్మడై చంద్రుని క్రణములచే ప్రకాశించు ఆ వెండి కొండ సొగసులను 
చూచుటకు కూరుచిన్నవాడై వికసంచిన పద్మములతో నిండిన మందాక్నీ జలముల 
సొంప్ను ఆ వనముల అందమును తన కానందమును కలిగ్ంచుచుండగా మందారము 
మామిడి, కలిగొట్టా, తులస, ఏఱుమది్ద, లొదు్దగ, నందివర్థనము, డావరడంగి, అడవిమొలలు, 
తుమిక్, గేదగి, అరటి, మొలలు, కంకేళ్ మున్నగ వృక్షములతో అందమైన వనములందు 
మన్మథుని బ్ణముల వ్యథతో అనురాగము నంది మధురమైన కంఠములు గల క్న్నర 
సీ్రాలు మోహాధిక్యముతో తాము వలచిన ఆ దృశ్యములు మనసు్సనకు చూప్కు అధికమైన 
ఆనందమును గలిగించుచుండగా, మన్మథుడు మనసులో హెచె్చిన సందడి ప్ట్టాచుండగా 
ఆ రావణ్డు మందబుది్ధవలె అటేలు చూచుచుండెను. కావి పాఱిన స్గలైన కను్నలతోను, 
మతు్తచే సొక్కున చిత్తములతోను, యౌవనము సౌందర్యము గల సీ్రాలతో విదా్యధరులు 
కేళ్ దేలుచుండగా, యక్షకాంతల పాటలు ఆశచిర్యకరమైన మాధుర్యమును వెలారుచిచు 
మన్మథుని వింటి చిఱుగంటల రవళ్యో యనునట్లు కలయ వా్యపించుచుండగా 
మందమారుతములచే కంపించుచున్న వృక్షములు తేనెలొలుకుచున్న పూలవాన గరిస ఆ 
పర్వతమును బుకాకుము పడులతో ముంచుచున్నట్లుండగా పంక్్త ముఖుడు తిలక్ంచెను. 
ఆ తేనెలయొకకుయు ప్పపుడుల యొకకుయు పరిమళములను మోసకొనుచు రావణ్డు 
మనోవికలత్వము బొందునట్లుగా మోహము ప్టిటాంచుచు సరపుముల మేతలైన కమ్మని 
గాలులు వీచెను. ఆ యక్ష సీ్రాల మధురగానము, అందముగా విరిసన పూవుల కాంతి, 
సుగంధ భరితములైన చలలుని గాలుల సొంప్, కైలాసగిరి మనసు్స నందు కలిగించు ఇంప్, 
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అందరి మనసు్సలను హరింపగల అందమైన ఆ రాత్రి తీరు, నిండు చంద్రుని వెనె్నల సౌరు, 
మదన తాపముచే వ్యథ చెందు జకకువ దుఃఖము, వెనె్నలప్లుగల ఆహాలుదము ఇవి అని్నయు 
ఒకకుటై రాగా రాక్షసరాజు కామవశుడై కలత జెంది విచారించి తాపముచెంది చంద్రుని 
వంక జూచి నిట్టారుపులను విడచి విడచి తలయూచి యూచి బ్ధ నొందెను.

రాంభ కైసేస కొని రావణుసేనామధయాాంబున జనుట:

అట్లు మన్మథ తాపముతో వేగచు రావణ్డుండ దివ్యమైన ఆభరణములను ధరించి, 
నందన వనమున పూచిన ప్వు్వల మాలలు శరీరమున లంకరించుచుండ, చందన గంథము 
అందముగా శరీరమున బూస మందారప్షపుములను కురులందు అలంకరించుకొని 
అందమైన ముఖము పూర్ణచంద్రుని పరహసంచుచుండగా, కను్నలజంటకు విందు చేయు 
అందముతో నొప్పుచు రతికానుకయై ఒప్చున్న బలిసన పిరుదులపై జాఱు మొలనూలు 
మెఱయుచుండగా, చెక్కుటి మీదను, ముఖపద్మము మీదను చుకకుబొట్టా ప్టిటా ఆరు 
ఋతువులందును పూయు పూలదండల వరుసలు సువాసనలను వెదజలులుచుండగా, సగగ్, 
కాంతి, మెరుప్, కీరి్త అను గణములచే లక్ష్మిక్ స్టియో యనునట్లు నీలమేఘము వంటి 
ముసుగ ధరించి సొగసు ఠీవి ప్రకటమగనట్లు గర్వముగా వెడలుచుండెను. కనుబొమ్మలు 
మన్మథుని విండులుగా, చంద్రబంబమే అందమైన ముఖపద్మముగా, ఏనుగ తుండములే 
తడలుగా చిగరుట్కులే చేతులుగా తన సేనలమధ్యమందు వెళ్లుచున్న మెఱుప్ తీగ 
వంటి మేను గల ఆమెను చూచి మదన పరవశుడై దిగగ్న లేచి వెళ్లు చేయిపట్టాకొని ఆ 
దురా్మరుగ్డగ రాక్షసుడు కోర్కుతో ఆ సుందరితో నిటలునెను.

రాంభా రావణ సాంవాదము:

ఓ కలువకంట్! య్చచిటికేగచున్్నవే? ఏమి పందుటకై ఓ అబలా! నీవే 
యేగచున్్నవు? ఎవ్వని ప్ణ్యము లిప్డు ఫలించెనే? చెలువా! ఎవ్వనిని సంతోషమున 
దేలెచిదవే? ఓ యింతీ! ఇప్పుడెవ్వడు తన మన్మథతాపము తీరుపోవునట్లు నీతో భోగించును? 
పద్మముల యొకకుయు, కలువల యొకకుయు సుగంథము గల నీ వదన్మృతము నమృతము 
వలె త్రాగచు ఎవ్వడు మైమరచునే? ఓసీ! పిరిక్దాన్! ప్రకాశించు నీ స్తనములు ఇరుకుగా 
నుండి య్దనదుముచున్న విధముగా చూప్ న్పై కరుణ చూప్మయా్య! ఇట్లు పలుకుట 
సరికాదు మానుమయా్య! నను్న పరులు పరాభవించినచో అండగా నిలిచి రక్షించుటకు 
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తగిన కర్తవు నీవై యుండి పరునివలె నను్న నగబ్ట్ పాలు చేయుట న్్యయమా? మామా! 
ఈ విధముగా పలుకకుము. వలదు, వలదు. నను్న మని్నంప్ము. న్పై కోరికను మానుము. 
మామయే కోడలిని బటిటా మానము దీయుట మరియాదయగన్? అని చెప్పుచున్న రంభను 
కేవలము చూచుట మాత్రముచేతనే సంతోషముతో నిండిన మనసు్స గలవాడై దశగ్రీవుడు 
పాదములపైక్ వంచిన ముఖము గల ఆమెను జూచి నవు్వచు ఇట్లు పలికను. భామామణీ! 
నను్న మామా యని పిలుచుచున్్నవు నీకు నేను మామ నెట్్లుతినో చెప్పుము ఏమేమీ? 
భాగ్యశాలినీ! న్ ప్త్రునకు భార్యవై కాప్రము చేసతివటవే? అని యడుగగా రంభ 
యిటలునెను. రాక్షసరాజా! ఔను. నేను న్్యయరీతిగా నీ తనయునకు నేను ప్ండలుమును. ఇది 
నిజమ. నీవును ధన్ధిపతియు తము్మడును అన్నయు నగదురు గదా. వినుము. ఆ కుబేరుని 
ప్త్రుడే కదా భూమి యందు ప్రఖ్్యతి చెందిన నడవడిగలవాడును శౌర్యము గలవాడును 
అగ నలకూబరుడు. అతడు శ్రేష్ఠమైన ధర్మగణము చేత బ్రాహ్మణ్డు. శత్రువులకు 
భయము గలిగించు భుజశక్్తచేత క్షత్రియుడు. ఆగ్రహము చెందిన ప్రళయాగి్న వంటివాడు. 
క్షమాగణమున భూదేవితో సమానుడు సుమా. అటిటావాడు నీ ప్త్రుడైన నలకూబరుడు. 
ఆ మహితాతు్మనితోడి యొడంబడిక యుండుటచే నేనిటిటాయలంకారములతో అతనిక్ 
మెప్పు కలిగించుటకై అచచిటకు వెళ్లుచున్న దానను. న్క్తర ప్రుష్నిపై వలపేమియు 
లేదు. న్ దృఢమైన భావమొకప్పుడైనను నీ ప్త్రునిపై నుండి తలగదు. న్ మనవిని 
వినుమయా్య! ఓ దశానన్! నను్న విడచిప్టటావయా్య! నీ ప్త్రుడు న్ రాకకై తత్తరపాట్తో 
వేచి త్రోవల జూచుచుండును. అతడకకుడ మన్మథ బ్ణములచే బ్ధనొందుచుండగా 
నని్నచచిట ఆప్ట నీకు తగన్? ప్త్రుని సౌఖ్యమును బ్ప్ట న్్యయమా? సజ్జనులు 
పోవు మారగ్మున వెళలువయా్య! భూమియందు మంచి కీరి్తని పంది బ్రతుకుమయా్య! న్కు 
నీవు గౌరవింపదగినవాడవు ఓ మామగారూ! నీకు రక్షింపదగినదానను. రాక్షసేంద్రా! 
అని యారంభ వినయముగలదై పలుకగా తాన్మాటలన్లక్ంచి రాక్షసుడిటలునెను. ఓ 
పద్మముల వంటి కనులు గలదాన్! ఒకకు భర్తనే పంది స్థి్వవలె వావులు పలుకుటేల? 
ఆ దేవతా ప్రమున గల మరియాదలను వావులను నేనెఱుగన్? ఓ పద్మ దళముల వంటి 
కనులుగలదాన్! దేవతా సీ్రాక్ ఒకకుడే మగడన్న మరియాద అచచిట నున్నదా? అమరునకు 
భార్య యొకకుతే యనునదున్నదా? ఆ దేవతలకలలు వేశ్యవై యుండి యిట్లు పతివ్రత వలె 
పలెకుదవా?
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రావణుడు రాంభను చెఱచి విడుచ్ట:

అని పలిక్ ఆ పూబోడిని పట్టాకొని అచచిటనున్న బండపై పండబెటిటా మన్మథకేళ్చే 
బ్ధప్టిటా ఆ రాక్షసుడు వెళ్లుమని విడిచిప్టటాగా (ఇది రస్భాస రతి వర్ణనము) ఆ 
దేవకాంతయు రాలిన పూదండలతోను, చెదరిన భూషణములతోను, జలకేళ్చే కలత 
చెందిన నది వలె విలాసములు తరగి కలత చెందినదై మెలలుగా వెళ్లును. చెదరిన కొప్పు 
వెండ్రుకలతోను, వనె్న తరిగిన చిగరాకుల వంటి చేతులతోను, ఆ కాంత ప్నుగాలిచే 
చెదరగొటటాబడిన పూదీగ వలె వణకును, సగగ్ను బొందినదై భయముతో కుబేర ప్త్రుడైన 
నలకూబరుని చేరబోయి ఆ మానధనుని జూచి చేతులు జోడించి పాదములపై బడగా ఆమె 
పాట్ను జూచి ధన్ధిపతి ప్త్రుడు ఓ చిగరుబోణీ! యిదేమి? యేల న్పాదములపై 
బడితివి? అనెను. అంత రంభ వెచచినియూరుపులను విడుచుచు వణకుచు ఇట్లు చెప్పును.

రాంభ రావణునకృతయాము నలకూబర్నకు దెలుపుట:

ఓ ప్రాణవలలుభా! ఇంద్రుని భవనము మీదకు వెళ్లుటకై గొపపు సైన్యముతో 
పంక్్తకంఠుడు ఇందు దండు విడిసన్డు. నేను నీ సని్నధిక్ వచుచిచుండగా చూచి వేగముగా 
వచిచి దారికడ్డము నిలిచి న్ చేయిపటిటా లాగి ఓ సుదతీ! య్చచిటిక్ వెళ్లుదవు? ఎవ్వరిదానవు? 
అని అడుగగా నేను అంతయును చెపిపుతిని, మ్రొక్కుతిని, వేడుకొంటిని. అయా్య! అంటిని. నీ 
ప్త్రుని భార్యనంటిని. నీ కోడలనని చెపిపుతిని. నీవు మామవు కాన ఇది కూడదంటిని. వావులు 
చెపిపుతిని. ధర్మమారగ్ములను చెపిపుతిని. నేనేమి చెపిపునను ఆ గణహీనుడు విడువడయ్్యను. 
వింటివా? ఆ రాక్షసుని చేతలను ఏమని చెప్పుదును? కాంతుడా! అయో్య! బలవంతముగా 
ఒంటిగా యౌవనవతి యగ సీ్రా చిక్కునచో తుంటరి యేది చేయునో అతడటిటా ద్షమునే 
చేసెను. మంచి గణములు గలవాడా! దయగల చూప్తో నను్న జూచి అపరాధమును 
క్షమింపదగను. నేనబలను. మగవాని బలము మగవలకచచిటనైన నుండున్? అనగా 
విని నలకూబరు డొక్కుంతసేప్ ధా్యనస్థతుడై ఆ వృతా్తంతమును సర్వమును తెలిసకొని 
కను్నలెఱ్ఱ బడగా చేతితో నీటిని తీసకొని

నలకూబర్డు రావణుని శపాంచ్ట:

ఆచమనము చేస నీటితో ముఖ్ద్యవయవములను శాస్రా విహిత పద్ధతితో తాక్ 
పాపశీలము గల రావణ్ని గూరిచి ఘోరరూపముగ శాపము నిచెచిను. తన నిషటాపడని 

ఇర్వది యాఱవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

84

నిను్న ఆ నీచుడు పరాభవించిన్డు గాన ఓ కాంతా! తననిషటాపడని సీ్రాని అతడెన్నడును 
తాకకుండనే నొనరింతును. ఇక ముందు రావణాసురుడెప్పుడు తన నొలలుని సీ్రాని చెఱచునో 
అప్పుడే ఆ రాక్షసుని శిరసు్సలు ఏడు ముకకులై తపపుక నేలగూలునుగాక. [ఇటిటా శాపమే 
బ్రహ్మ ప్టిటాయున్్నడు. నలకూబర శాపము ప్రథమము. ప్రాకృత నలకూబర శాపమును 
లక్షయుప్టటాక అంతకంటే తపోధికుడైన రావణ్డు ప్ంజిక స్థలను చెఱచెను. కావుననే బ్రహ్మ 
శాపము పరసీ్రాని చెఱచిననే చచుచినట్లు నలకూబర శాపము. దురా్వయుపారములకై కడగిన 
చచుచినట్లు బ్రహ్మ శాపము. అడవియందు మాతృభావము ననే సీతను తాకను] అని 
మండుచున్న అగి్న వంటి ప్రకాశము గల నలకూబరుడని నంతనే దేవతలు ప్షపువరషుము 
గరియించిరి. ఆకాశమున ఘనముగా దేవదుందుభులు మ్రోగెను. దేవతలును, బ్రహ్మయు, 
మునులును పంక్్తకంఠునకు మూడిన కీడును తలంచి సంతసంచిరి. ఆ రావణ్డును ఆ 
శాపవిధమును తెలిసకొని ఆ దినము మొదలుకొని పరసీ్రాలను మదనకేళ్లో గూడుటను 
మనసు్సనందు తలంచుట మానెను. భయమను నది య్టిటా వానికైనను తగిన మందు గదా. 
రావణ్డు బలాతాకురముగా దెచిచిన ఆ స్థు్వలైన సీ్రాలందఱును కుబేర ప్త్రుడావిధముగా 
నిచిచిన శాపమును విని మనసు్సనందు భయము తలగగా నెంతయో హరషుమును బొందిరి.

***
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రావణుడిాంద్రపురపై దడి పెట్టుట విని స్రలు యుద్ధప్రయత్నిలగుట:

అంత రావణ్డు కైలాసమును దాటి సైన్యసమేతుడై ఇంద్రలోకమున కేగగా సముద్ర 
మథన ధ్వని వంటి ధ్వని ప్ట్టాను. రావణ్ని ధాటిని విని ఇంద్రుడు వడవడ వణకుచు తనను 
జూడవచిచిన విశే్వదేవతలను, వసువులను, రుద్రులను, ఆదితు్యలను చూచి యిటలునెను. 
పాపబుది్ధయైన దశకంఠుడు మనలను గెలువ వచిచిన్డు. మీరు వేగముగా యుద్ధమునకు 
సద్ధపడుడు. అనగా వారు వెళ్లు రావణ్నెదిరించుటకు తమ సైన్యములతో సద్ధముగా 
నుండిరి. అట్లు దేవతా నగరముపై దుర్జయుడగ రావణ్డు దండెతి్త వచుచిటచే ఓడిన 
బలము గలవాడగ నింద్రుడు ధైర్యము విడచినవాడై దీనవదనముతో వైకుంఠమునకు వెళ్లు 

ఇాంద్రుడు విష్ణువును జూడబోవుట:

ఆ శ్రీహరిని జూచి మహాతా్మ! యేమి చేయుదును. దురా్మరుగ్డైన రావణ్డు నేడు 
యుద్ధకాంక్షతో దేవతాసమూహమును గెల్వవచిచిన్డు. ఆ గొపపు శౌర్యవంతుడిక ఊరకే 
పోవువాడు కాడు. వీరబలము చేతను, మదము చేతను కను్నగాన కున్్నడు. బ్రహ్మమవరము 
గౌరవింపవలెను గదా. కానిచో న్కు వీడొక లెకకుయా? నీ దయచే నేను నముచిని, బలిని, 
వృత్రుని, శంబరుని, ప్రసద్ధ బలశాలియైన నరకుని యుద్ధము నందు పరాక్రమముతో 
గెలిచితిని. ఓ పదా్మక్షా! సచరాచరములైన జగములని్నటిక్ని గతియును ఆశ్రయమును 
నీవే కావా? ఓ దేవదేవేశా! మఱి ఇంతటిక్ని నీకన్న న్థులెవ్వరు? మధుసూదనుడవు, 
మాధవుడవు పద్మన్భుడవు సన్తనుడవు నీవే. ఈ జగములని్నటిని నీవే స్్థపించితివి. నీ 
వలననే గదా నేను మనుట. సర్వలోకములను నీవే ప్టిటాంచెదవు. అని్నయును ప్రళయవేళ 
నీలోననే ప్రవేశించును. ఆ రాక్షసుని గెలుచుటకు ఒక ఉపాయమును చెపపుబోవయా్య! 
చక్రమును బటిటా న్కు స్యపడెదవా?
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విష్ణువిాంద్రునితో తను యుద్ధమునకు రానని చెపుపుట:

భయము చెందిన మనసు్స గలవాడై యిట్లు వేడుకొనుచున్న దేవేంద్రుని జూచి 
న్రాయణ్ డిట్లు చెప్పును. ఓ మహేంద్రా! భయము చెందకుము. నీ కార్యము నెరవేరును. 
వినుము. ఈ రాక్షసుడు దేవరాక్షసుల సమూహములకు జయింపరాని వాడు సుమా. 
బ్రహ్మవర ప్రభావముచే ఇంక వీనిని సంహరించుట కట్లు శక్యమగను. నేను సహజమైన 
బుది్ధశక్్తతో తెలిసకొంటిని. ప్త్రునితో గలిస ఈ రావణ్డు చాలా భయంకరమైన 
కృత్యమును చేయగలడు [ఇది యింద్రుడు చెఱబడుటే గౌతమ శాపము వ్యర్థపరుపరాదు 
గదా] నను్న భయంకరమైన యుద్ధమునకు సహాయపడుటకు రమ్మని పిలిచితివి. నేనిప్పుడు 
వానితో యుద్ధము చేయను. వెడలుటకు మనసు్స నందిషటాము కలుగటలేదు. ఎందుచేత 
నంటివేని వినుము. విష్్ణవు శత్రువులను యుద్ధమున సంహరింపక మరలడు సుమా. 
ఆ రాక్షసవరుడు బ్రహ్మవరముచే రక్షింపబడినవాడగటచే ఆ నియమమిప్పుడు చెలలుదు 
గదా. అయినను దేవన్థా! న్ ప్రతినను తెలెపుదను వినుము. రావణ్ని నేనే చంప్దను. ఓ 
శచీపతీ! సమయము చూచి మేలు చేయు తలంప్తో దేవతలకు సంతోషము కలిగింతును 
ఇది నికకుము. ధైర్యమును విడువకుము. నీ విస్తకృతమైన బలముతో వేగముగా వెళ్లు వానితో 
యుద్ధము చేయుము అని చెపపుగా

దేవరాక్షస యుద్ధము:

ఆ పాకశాసనుడును ఆదితు్యలును, వసువులును, రుద్రులును, అశి్వనులును, 
మరుతు్తలును వెంటరాగా యుద్ధమునకై వెడలగా, రాత్రి గతింపగనే రాక్షససేనతో 
దేవతలసేన తలపడగా అక్షయమైన ఆ రాక్షస సైన్యమును జూచి దేవత లెలలురును 
సంక్షోభము నందిరి. క్రూరములైన న్న్విధములైన ఆయుధములతో కొట్టాకొనగా ర్ండు 
పక్షముల వారిక్ని ఘోరయుద్ధము జరిగెను. అంతలోన రావాణాసురుని మంత్రులయిన 
అకంపనుడు, ప్రహసు్తడు, ఖరుడు, నికుంభుడు, యజ్ఞకోప్డు, శుకుడు, నరాంతకుడు, 
సంహాలుదుడు, జంబుమాలి, సూర్యశత్రుడు, మారీచుడు, సుప్తఘ్్నడు, స్రణ్డు, 
దురు్మఖుడు, ధూమకేతువు, దూషణ్డు, కరవీరనేత్రుడు, త్రిశిరుడు, మహాపారుశ్వుడు, 
మహాదంష్్రుడు, ఘనబలుడైన అతికాయుడు, విరూపాక్షుడు, ఘటోదరుడు, మహోదరుడు, 
మహాహ్రాదుడు, మహాకాయుడు, దురు్మఖుడు, అతిబలుడైన దేవాంతకుడు కలిస రాగా 
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శౌర్యధురంధరుడైన రావణ్ని తాత సుమాలి వేగముగా దేవతలను భయమందునట్లు 
ఘోరమైన అస్రాశస్రాములచే గూలనేస వాయువు మబుబాలను తోలునట్లు పారద్రోలెను. 
పైనబడి బ్దుచున్న రాక్షసుల ధాటిక్ తాళలేక భయపడి సంహములు తరుమగా 
హీనమృగములు పారిపోవునటోలుపికలు లేనివారై పారిపోవుచుండగా చూచి 
యోధశ్రేష్్ఠలైన త్వషటాయు పూష్డును ఆక్షేపించుచు విరోధుల సేనలను విక్రమముతో 
మారకునగా అధిక బలశాలియు, వసువులలో నెనిమిదవ వాడును వీరశ్రేష్్ఠడును అయిన 
స్విత్రుడప్పుడు విరోధులు గగోగ్లు పడునట్లు తాకగా ఆ యుద్ధము భూతజాలములు 
మహాభీతి నొందునటలుయ్్యను. వాడియైన ఆయుధముల అంచుల దెబబాలచే దేవతల 
సేనలను రావణ్ని సైన్యము వధింపగా దేవతలును శత్రుసేన్సమూహములను వివశమై 
కూలునట్లు సంహరించిరి. అప్పుడు దేవతలనెడి మేఘములు కురియు బ్ణవరషుమును 
తలగద్రోయుచు వేగముగా భయంకరమైన ప్నుగాలి వలె వచిచి సుమాలి శూలములను 
కుపపులుగా పయిక్ ప్రయోగించి కలత నొందించి తలలు పగల నేయగా దేవతలు 
భయకంపితులై తూలి పారిపోయిరి. ఆ సుమాలి స్హసమును, ఈసు లేక దేవతలు బకకు 
మొగము వేసన తీరును జూచి ఆ సుమాలి వలెనే స్విత్రుడు తన సైన్యము వెంటరాగా ఆ 
రాక్షసున కదురుగా వెళ్లు జీమూతము వలె నిలిచి వేగముగా బ్ణముల ధారలచే గప్పుచు ఆ 
భీమబలుని నిలువరింపగా అచచిట ఇరువురు వీరులకును యుద్ధము భయంకరమయ్్యను. 
వసువులలో వీరుడైన స్విత్రుడు వాడియైన బ్ణసమూహములను గరిపించి శత్రువు 
యొకకు రథమును మూడు ముకకులుగా జస పగలేని జా్వలలతో మండు అగి్నతో సమానుడై 
కఠినమైన ప్ద్ద గదతో క్రోధముతో కాలదండమన శిరమున వేయగా ఆ సుమాలి గదా 
ఘాతముచే ఇది తల, ఇది మాంసము, ఇవి య్ము్మకలు అని గరి్తంపరాక భస్మమై 
వేగముగా నేల గూలెను. తక్కున రాక్షసులది చూచి రోదన ధ్వనులధికముగా జయుచు 
భయముతో పారిపోయిరి.

***
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ఆ సమయమున మిక్కులి బలవంతుడగ మేఘన్దుడు వారి నందరిని వెనుకకు 
తిరుగడని చెపిపు మహిమగలదియు, కామ గమనమునైన రథముపై అగి్నయోయనునట్లు 
గాంతితో ప్రకాశించుచు శత్రుసైన్యములను ధైర్యముతో తాకగా వానిని జూచి దేవకోటి 
భయముతో పారిపోయ్ను. ఇంద్రుడును తన సేనల యవస్థను జూచి వారందరిని గొంతెతి్త 
పిలిచి యిటలునెను. దేవతలారా! మగతనములను విడచి పారిపోవుట తగన్? మరలుడు. 
యుద్ధము నందు పగవానిని తెగవేయుటకు న్ కుమారుడెదురకునుచున్్నడు. ఇదిగో 
చూడుడు అనగా 

జయాంత మేఘనాదుల యుద్ధము:

దేవతలు శూరుడు శచీతనయుడు నైన జయంతుడనువాడు రావణాసుర ప్త్రుని 
దాకుట చూచి ధైర్యము పందిన వారై తాము కూడా సహాయపడగా యుద్ధమతి ఘోరమై 
యొప్పును. రావణియును ఇంద్రప్త్రుడును పట్టాదలను బలమును గోలు పోక యిద్దఱును 
సరిసరిగా పోరిరి. మండోదరి ప్త్రుడు క్రూరమైన బ్ణములతో జయంతుని స్రథియు 
మాతలి ప్త్రుడునైన గోముఖుడను స్రథిని నొపిపుంపగా బలవంతుడగ జయంతుడటేలు చేస 
మేఘన్దుని తీవ్రమైన బ్ణసమూహముతో నొపిపుంపగా వీరుడైన ఆ రాక్షసుడును అటేలు 
జయంతుని నొపిపుంచెను. అంతటితో విడువక మాయచే యుద్ధభూమి యందు చిమ్మచీకట్లు 
గ్రము్మనట్లు చేస ప్రాసములు, ప్ద్దగదలు మొదలయిన ఆయుధములను ముసురుపటిటాన 
విధముగా గరిపించి పర్వతకూట కోట్లను శత్రుసేనలు భయమందునట్లు వైచెను. 
మాయచీకటి చేత యుభయపక్షముల వారును మోహితులగటచే రాక్షసులు రాక్షసులను 
దేవతలు దేవతలను సంహరింపజొచిచిరి. చీకటి దటటాముగా నుండుటచే జయంతు 
నెచచిటను గానక దేవతాసంఘములు నిశేచిషటాము లయ్్యను. ఇటలుంతటను వా్యపించియున్న 
ఆ చీకటిలో శచీదేవిక్ తండ్రియైన రాక్షసశ్రేష్్ఠడు వీరుడు ప్లోము డనువాడు వేగముగా 
వచిచి తన మనుమని నెతు్తకొని కనబడకుండగా వెళ్లు సముద్రమును ప్రవేశించెను. 
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దేవతలిచచిట ఇంద్రప్త్రుని గానక మహాదుఃఖముచే సంతోషములను విడచినవారై 
భయముతో నిలువజాలక చెలాలుచెదరై వెళలుగా ఆ మేఘన్దుడు గొపపుసైన్యముతో 
గూడినవాడై కో యని యరచుచు వారి వెనుకబడి తరుమజొచెచిను. ఇంద్రుడు తన 
ప్త్రుడచచిట కనరాకుండుటయు దేవతలు

ఇాంద్రుడు యుద్ధమునకు వెడలుట:

కలవరపాట్ చెందుటయు జూచి ఇంద్రుడు వేగముగా రథమును దెమ్మని 
ఆజా్ఞపింపగా మాతలి అటేలు చేయగా ఇంద్రుడు యుద్ధమునకు తరలి వెళ్లును. మెరుప్లతో 
గూడిన మేఘసమూహము గర్జనలు చేయుచు వాయుప్రేరితమై ముందు నడచెను. 
అప్సరఃసీ్రాలు న్ట్యములు చేయదడగిరి. ఇంప్గా వాద్యములను గంధర్వ సంఘములు 
మ్రోగించిరి. దేవతలు, వసువులు, మరుతు్తలు, రుద్రులు, స్ధు్యలు గంప్లుగా 
సరా్వయుధములతో ఇంద్రుని వెంటజనిరి. ఇంద్రుడు యుద్ధమునకు వెళ్లుడు వేళ గాలి 
కఠినముగా వీచెను. ప్ద్ద ప్ద్ద యులకులు పడెను. సూరు్యడు తేజోహీనుడయ్్యను. 
ఇంతలో ప్ద్ద శరీరములు గల భయంకరమలైన సర్వములచే ఆవరింపబడినదై ఆ 
సర్వముల ఊరుపు గాడుపుల సమూహములచే మండుచున్న విధముగా నగచు విశ్వకర్మచే 
నిరి్మతమై యొప్పుచున్న రథము నెక్కు దైత్యదానవసంఘములు చుటిటారాగా రావణ్డు 
ఇంద్రునికదురుగా యుద్ధము నకు వచెచిను. అట్లు వచుచిచునే మేఘన్దునితో కుమారా! 
నీవింక శ్రమ తీరునట్లుగా యుద్ధమును చాలింప్ము. ఇంద్రుని నేను గెలిచెదననగా ఆ 
మేఘన్దుడు యుద్ధమును జాలించి దూరముగా వెళ్లును.

కుాంభకర్ణుడు దేవతలతో పోర్ట:

అప్పుడు దేవసైన్యములకును రాక్షసకోటలుకును పోరు ఘోరమై యుండెను. 
కుంభకరు్ణడును యుద్ధమెవ్వరితో చేయవలయునో య్రుగక తన య్దుట గనిపించిన 
వారి నెలలు ప్రకాశించు భయంకరమైన అస్రాసంతతులతో ఉప్పునవలె నెదురకున స్గెను. 
అట్లు కుంభకరు్ణడు చేతులతోను, పాదములతోను, కోఱలచేతను, ఖడగ్తోమరములతోను, 
దేవతలను యుద్ధరంగమున కసబసగా సంహరింపదడంగెను. అతని పరాక్రమమును 
జూచి రుద్రులు అధికమైన క్రోధముచే మండుచు ఆ రాక్షసుని ననేక విధములైన ఖడాగ్ది 
స్ధనములతో అత్యధికముగా మొదగా రక్తధారలు గార్ను. ఆ రుద్రులు విజృంభించి అదరు 
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బెదరులేని వారై యుతా్సహముతో తిరుగలేని పరాక్రమముతో క్రీడవలె శత్రుసైన్యములను 
భయంకరముగా బ్ణములతోను భయంకరములైన యితర స్ధనములతోను 
క్షుద్రమృగములను సంహములు సంహరించు విధముగా తమ పరాక్రమము చూప్చు 
సంహరించిరి.

దేవత సహాయుడై యిాంద్రుడు రాక్షస్లను వధిాంచ్ట:

మరుతు్తలు న్న్విధములైన ఆయుధములతో విరోధులను సంగరమందు 
అధికమైన బలవేగములతో కఠినముగా నరిక్ వేయుచుండగా రాక్షసులు శక్్తహీనులైరి. 
కాళ్లు, చేతులు తెగి నేలబడువారును, వాహనములతో గూడ వ్రాలిపోవువారును, 
రథములను, ఏనుగలను, గఱ్ఱములను, గాడిదలను, సరపుములను, ఒంట్లను, 
మొసళలును, పందులను కౌగిలించుకొని చచిచియటేలు యుండువారును, నిలబడిన వారలై అటేలు 
చచుచివారును, నిశేచిష్టాలై కొయ్యబ్రిన వారును నై యుండగా ఆ యుద్ధము చిత్రరచనవలె 
నుండెను. ఇంద్రునిచే తెగవ్రేయబడి చచిచిన రాక్షస సమూహముల శరీరములనుండి 
కారు నెతు్తరు అదుభాతముగా గ్రద్దలు కాకులు మొదలగ పక్షులచే కలత నొందింపబడినదై 
బ్ణములనెడు మొసళలుతో గూడినదై నదివలె పార్ను. ఇట్లు తన తన సైన్యమునంతను 
దేవతాకోట్లు త్రుంచగా రావణ్డు భయంకరాకారముతో ప్ద్ద ధ్వని చేయునదైన 
తన వింటిన్రిక్ నూరలు కొలది వాడి బ్ణములను సంధించి ఆ దేవతా సంఘముల 
పగరంతయు నణిగించి ఇంద్రుని దాకగా ఆ పాకశాసనుడును దశదిశలును వింటిన్రి 
మ్రోతలు వా్యపించునట్లు అగి్నవంటి బ్ణసమూహములను వేయగా దశముఖుడును 
మదముతో భూమా్యకాశములు నిండునట్లు వాడి బ్ణముల నేసెను.

***
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రావణుడు దేవతసేనల మధయా జొచిచు యుద్ధము చేయుట:

అప్పుడా యధికమైన బ్ణములచే దటటాముగా చీకట్లలమెను. అటిటా చీకటి యందు 
దేవతలును రాక్షసులును శత్రు సంహరణ దక్షులై యుద్ధము చేయుచుండగా మతు్తలై 
అధికబలవంతులై దేవత లౌద్ధత్వముతో పదవవంతు మాత్రమే మిగలునట్లుగా రాక్షస 
బలములను యమప్రము నకు బంపిరి. తన సైన్యములు క్షీణించు స్థతిని జూచి రావణ్డు 
రోషముచే నెఱ్ఱవడిన నేత్రములు గలవాడై తన రథస్రథిని జూచి యిటలునెను. ఓ స్రథీ నేడు 
ఇంద్రునితో కూడ దేవతల నెలలును సంహరించెదను. మన రథమును శత్రుసేనల మధ్యకు 
బోనిము్మ. న్ శౌర్యము ప్రకటమగనట్లు వరుణ్ని, కుబేరుని, ఇంద్రుని పేరు లేకుండ 
చేసెదను చూడుము. నేను ర్ండు మారులు చెప్పుచున్్నను. విష్దమును విడువుము. 
ఆలస్యమెందులకు? మనమిప్పుడు నందనవన ప్రాంతమున నున్్నము. తూరుపు పర్వత 
సమీపమునకు రథమును తోలుము. స్రథీ! భయము వలదు. అని చెపపుగా స్రథి 
మనసు్స కంటే వేగము గల గఱ్ఱములను శత్రుసైన్యముల మధ్యకు తోలెను. ఇంద్రుడు కూడ 
రాక్షసుని నిశచియమును గరి్తంచి దేవతల సమూహమును జూచి యిటలునెను. దేవతలారా! 
వినుడు. పర్యదినమున నుపపుంగ సముద్రము ప్రవేశించునట్లు రావణ్డు 

ఇాంద్రుడు రావణుని బాంధిాంప ప్రయతినిాంచ్ట:

దేవసైన్యముల మధ్యకు నిరభాయుడై ప్రవేశించెను. బ్రహ్మవరమును తలంచి 
వీనిని సంహరింపరాదు. కాన బలవంతముగా యుద్ధరంగమున బంధింప దగను. ఆ 
బలవంతుని బంధించి మూడు లోకములకున సౌఖ్యము గలుగ బ్ధలు లేకుండునట్లు 
రక్షింపదగను అని చెపిపు రావణ్ని విడచి ఇంకొక ప్రకకుకేగి యింద్రుడు రాక్షస సైన్యమును 
సంహరింపస్గెను. ఆ రావణ్డుత్తర దికుకున దేవతా సేనలలో ప్రవేశింపగా ఇంద్రుడు 
దక్షిణదికుకున నున్న బలములలో ప్రవేశించెను. మదముతో నిండిన మనసు్స గల 
రాక్షసేంద్రుడును ధైర్యమే బ్సటగా శత్రుసైన్యములో నూరుయోజనముల దూరము 
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ప్రవేశించి బ్ణములచే దేవతలను, గఱ్ఱములను, రథములను, వీరులను పరాక్రమములు 
చెడునట్లు నరిక్వేసెను. ఆ రావణ్ని వీరత్వమును జూచి శచీభర్త వానిని బంధింప దలంచి 
దేవతా సైన్యముతోడపుడగా రాక్షసరాజును అతడు భ్రమతో సుడివడునట్లు తాకను. ఆ 
సమయమున నిట్లు దశవదనుడు యుద్ధమున పట్టావడినట్లుండగా హా! అయ్యయో్య! 
మేము చచిచితిమి. అయో్య యని రాక్షసులు గంప్లై అరవ దడగిరి.

మేఘనాదుడు మాయచే నిాంద్రుని బాంధిాంచ్ట:

అది విని మేఘన్దుడు రథము నెక్కు క్రోధమూరి్తయై వేగముగా అధిక శౌర్యముతో 
దేవతా సైన్యములలో ప్రవేశించి ఈశ్వరానుగ్రహమున లభించిన గొపపు మాయావిద్యచే 
దేవతలను వదలి మిక్కులి పరాక్రమము గనిపించునట్లు మహేంద్రుని నొకకునిచే నొపిపుంప 
పూనుకొనగా ఇంద్రుడు మేఘన్దుని గానక చింతించుచుండగా అతడు దేవతలచే 
చింపబడిన కవచము గలవాడై చంపబడుచున్నను మాయ తనను రక్షింపగా శత్రుసేన 
లేమియు చేయజాలవయ్్యను. అంత రావణనందనుడు తీవ్రమైన బ్ణములచే మాతలిని 
నొపిపుంచెను. తికమక చెందునట్లును, అధైర్య పడునట్లును, బెదరునట్లును వాడి బ్ణముల 
వరుసలని్న దికుకుల ప్రవాహములవలె వచిచి గ్రుచుచికొనుచుండగా ఇంద్రుడు తెలివిదపపుక 
మాతలిని రథమును వీడి తెలలుఏనుగ (ఐరావతము) పైనెక్కు విరోధి ప్త్రునికై ఆకాశమున 
నలువంకల వెదకను. మాయచే రక్షింపబడుచుండుటచే అతడు మహేంద్రునకు కనిపింపక 
అని్నవైప్లను తానేయై వాడియై వేగవంతములైన బ్ణములచే ఇంద్రుని శరీరము నంతను 
గ్రుచిచి నొచుచినట్లునరిచి అలసపోయిన ఆ దేవేంద్రుని గొపపు అస్రాములచే మాయా బదు్ధని 
జస తీసకొని పోవుచుండగా దేవతలు చూచి ఏమిది? య్వ్వడో కానరాకుండ నుండి 
మాయా విద్యలనెరిగిన యింద్రుని తన మాయతో దారుణముగా బలిమితో బంధించెనే 
యని రోషముతో వసువులును, ఆదితు్యలును మహాక్రోధము గలవారై రావణాసురుని 
గొపపుబ్ణముల వరుసల దెబబాలతో బ్ధనొందునట్లు చేయగా ఆ రాక్షసరాజు ప్రతిక్య 
చేయ శక్్తలేనివాడై ఆ శత్రువుల దెబబాలనోరుచికొని నిరుతా్సహ పడెను. అంతలో అతని 
ప్త్రుడు

రావణుడు యుద్ధము చాలిాంచి మేఘనాదుని ప్రశాంసాంచ్ట:

గాఢమైన దెబబాలచేతను పోట్లచేతను తూట్లు పడిన శరీరముతో బ్ధనొందుచున్న 
తండ్రిని జూచి న్యన్! ఇంక యుద్ధమును చాలింప్ము. మనదే జయము. స్వస్థ 
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చితు్తడవై నిజమును తెలిస కొనుము. వృథాశ్రమయేల? సేనలను మరలింప్ము. 
మూడులోకములకును రాజైన మహేంద్రుడిప్పుడు మనచే బంధింపబడిన్డు. దేవతలు 
పారిపోయిరి. బలముచే విరోధిని గెలిచి సంతోషముతో మూడులోకములను నీవే 
యేలుము. వృథాగా శ్రమయ్ందులకు? ఇక యుద్ధము నిష్ఫలము. రము్మ. దేవతలు 
యుద్ధమును మానుకొనిరి. అని చెపపుగా రావణ్డు మనసు్స కుదుటబడగా ఇంతింతనరాని 
సంతోషముతో పరవశుడై యుద్ధము చేయుట మాని ఆ వీరుని జూచి యిటలునెను. అన్్న! 
తనయా! ఏమి నీ బలము? త్రిదశాధిపతిని బదు్ధని జస దేవతా సైన్యములను పారద్రోలితివి. 
గొపపు కీరి్తని సంపాదించితివి. ప్త్రా! మన వంశమునకు ప్రఖ్్యతిని దెచిచితివి కాన 
నీవు ఆ యింద్రుడు నీ రథముపై నుండగా సర్వసైన్యములతో లంకకు తరలి వెడలుము. 
నేను న్మంత్రులెలలురు సేవించుచుండగా నీ వెనుకనే వచెచిదను. నీవే గదా జయము 
పందినవాడవు. నీ విజయము లెస్సగా పగడబడును గాక అని చెపపుగానే మేఘన్దుడు 
మేఘవాహనుని బంధించి తన రథముపై నుంచికొని తన సైన్యములు సేవించుచుండగా 
తన సౌధమునకు వెడలి ఆ వీరవరులనందరను తమ తమ యిండలుకు వెడల బనిచెను.

***
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ముప్పదవ సర్గము

బ్రహమీలాంకకు వెళ్్ల రావణ మేఘనాదులను ప్రశాంసాంచ్ట:

ఇట్లు రావణప్త్రుడింద్రుని తన పటటాణమునకు సంతోషముతో తీసకొని వెళలుగా 
దైన్యముతో దేవతలు బ్రహ్మను తీసకొని లంకకు వెళలుగా ఆకాశముననే నిలిచి బ్రహ్మదేవతల 
దుఃఖముకు హేతువైన వాడును స్దరులతో ప్త్రులతో గలిస నిరభాయుడై మదించి 
యున్నవాడును అయిన పంక్్త కంఠునితో నిట్లు పలికను. వతా్స! స్హసశీలుడా! రావణా! 
యుద్ధరంగమున నీ కుమారుని పరాక్రమమెంతయో మెచుచినట్లున్నది. నీ కుమారుడు నీతో 
సమానుడో నీకంటే నధికుడో గాని నీ ప్త్రుని బలముచేత నీ ప్రతిజ్ఞ నెరవేరుచికొంటివి. 
మూడు లోకములును నీకు వశమైనవి. ఓ శూరశ్రేష్్ఠ! అతిబలవంతుడును వీరుడును 
అయిన నీ కుమారుడు శాశ్వతముగా ‘ఇంద్రజ’ అను కీరి్తని బొందును. యుద్ధరంగమున 
జయింపరానివాడగను. ఇంక శచీభర్తను విడువుము. ఇంద్రుని విడిచి ప్చుచిటకు 
ప్రతిఫలముగా ఏమి కోరుదువో అడుగము. అని పలకుగా ఆ రావణప్త్రుడు బ్రహ్మను జూచి 
యిటలునెను. ఓ పితామహా! ఈ శతమఖుని విడిచెదను. న్కు దయతో అమరత్వము నిము్మ 
అనగా ఆ బ్రహ్మ న్యన్! భూమి యందు గల ప్రాణికోటలు కందైనను సకలామరత్వము 
గలుగ్న్? పక్షులలోను, న్లుగ్పాదములు గల జంతువులలోను సర్వభూతములందును 
ఎటిటాదానికైనను ఎప్పుడైనను మృతిజెందక కలకాలము బ్రతుకుట తగన్? అని చెపపుగా

బ్రహమీ మేఘనాదుడు కోరన వరములిచిచు యిాంద్రుని విడిపాంచ్కొని పోవుట:

ఇంద్రజితి్తటలునెను. సరియే. అట్లైనచో యుద్ధసమయమున నేను శత్రువులను 
సంహరించుటకై నియమముతో అగి్నహోత్రుని యందు హోమము చేసెదను. దానినుండి 
ప్టిటాన గఱ్ఱములతో గూడిన రథమునెక్కు యుద్ధము చేయునప్పుడు మరణరహితుడనగనట్లు 
వరమునిము్మ. అది సమాపి్త నొందకుండగనే నేను యుద్ధమునకు నేను పూనుకొన్నచో 
మరణించుట కొప్పుకొందును. ఓ పద్మసంభవా! నీ వీ వరమును న్కు దయతో ఇచిచితివేని 
ఇంద్రుని విడిచెదను. అందఱును తపసు్సచే నిన్్ననందింపజస ఎంతయో వినయముతో 
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దీనిని బొందుదురు. నేను న్ భుజబలముతో అమర్తయుత్వమహిమను పందెదను అనగా 
బ్రహ్మ అటేలు యగను గాక యనెను. అంత రావణి యింద్రుని విడచి ప్ట్టాను. దేవతలతని 
ద్డొకుని స్వరగ్మునకు వెళ్లుచుండ దుఃఖముతో చింతతో బ్ధనొందుచు దీనుడై 
దేవత్వకాంతి హీనుడై నేల జూచుచు ఎంతో విచారముతో చిన్నబోయిన ఇంద్రుని జూచి 
అతనిక్ జా్ఞనోదయమగనట్లు బ్రహ్మ యిటలునెను.

బ్రహమీ యిాంద్రునితో అతడు బదు్ధడగుటకుుఁగారణము చెపుపుట:

మహేంద్రా! నవు్వచు చేసన పాపము నెవ్వరైనను తరువాత ఏడుచిచు 
అనుభవింపవలదా? క్రొవు్వతో నీవు చేసన పాపమే ఈ విధముగా నీకు ప్రాపి్తంచినది. 
ఇటేలుల యేడెచిదవు? ఓ యింద్రా! న్ బుది్ధచే మొదటి ఒకే రూపముతో ఒకే వర్ణముతో 
ఒకే భాషతో ప్రజలను సృషిటాంచితిని. చూడగా వారలలో భేదమే కనిపింపదు. తరువాత 
వేఱొక పద్ధతితో దానికంటే శ్రేష్ఠముగా సృషిటాంపదలంచి నేన్ ప్రజలయొకకు శ్రేష్ఠములైన 
అంగములను దీస రూపము చేతను గణములచేతను ఖ్్యతిగాంచిన అహల్య యను సీ్రాని 
నిరి్మంచితిని. హల మనగా విరూపము. హల్యమనగా తదభావమగ వైరూప్యము. అది 
ఆమెయందెచచిటను లేకుండుటచే ఆమెకు అహల్యయను న్మమును నేను ప్టిటాతిని. 
ఇట్లు సృషిటాంచి ఈ సుందరి నెవ్వనిక్తు్తన్యని నేను చిత్తము నందు చింతించుచుండగా 
ఇంద్రా! నీవు హెచె్చిన పదవీ గౌరవముతో జగతపు్రభుత్వముతో నున్న న్కు గాక ఈ సుందరి 
మఱియ్వ్వని కరూహురాలగనని య్ంచి మనసు్సనందాకామినిని గోరితివి. నేన్ కన్యనను 
గౌతముని యొద్ద ప్కుకు సంవత్సరములు ఇలలుడయుంచితిని అతడా సుందరి య్డ నెటిటా 
ద్షకార్యమును చేయకతాన సత్యవాది కాక ఆ కన్యను మఱల న్యొద్దకు బంప్ను. నేను 
మనసు్స నందతని నియతిని తపశశ్క్్తని మెచుచికొని ఆ బ్లిక నతనికే భార్యగా నిచిచితిని. 
నీ వది తెలిసకొని మనసు్సనందసూయతో ఆ మునియున్న వనమునకు వేగముగా 
వెళ్లు అందగి్న శిఖ్ సమానముగా ప్రకాశించుచున్న ఆ కాంతను జూచి మన్మథబ్ధకు 
వశుడవై ఆమెతో సంగమింపగా అంతలో ముని ఆశ్రమమున దుషటాస్థతి యందున్న 
నిను్న ఓ ఇంద్రా! క్రోధముతో దిట్టాను. ఏమిరా! వాసవా! నీవే కామవశుడవై న్ భార్యను 
ధైర్యముతో నిరభాయముగా గూడితివటరా? నీ విరోధి చేతిక్ చిక్కు అధిక దుఃఖమును 
పందుదువుగాక [బ్లకాండమున చెపపుబడిన శాపమున క్ది పరా్యయము గాదు. 
సహస్రయోనిత్వము శత్రుకృత పరాభవము ర్ండునేక కాలమున నిచిచిన శాపములే. 
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అందకటి యిందకటి చెపపుబడెను.] ఓరీ! కుమతీ! నీవిప్పుడు చేసన మహాఘోరమైన 
పాపకృత్యము లోకములో మానవులందును ఇంక బ్రవరి్తంపగలదు. ఆ జారత్వ పాపము 
నందరభాభాగము కర్తను పందును. మిగిలిన అర్థభాగము నిను్న చెందును. శ్రేష్ఠమగ నీ 
పదవి ఇంక మీద నీకు నిజముగా అశాశ్వతమగను సుమా. ఓ దుర్మతీ! ఇది నీకే కాదురా! 
నీవలె య్వ్వడెవ్వడు దేవతాధిపతి యగనో ప్రఖ్్యతిగా అతడును నీవలెనే భ్రష్టాడగను. 
ఇది యధార్థము. అని మఱియు అహల్యను జూచి హుంకారము చేయుచు ఆ మునిరాజు 
ఇటలునెను. ఓసీ! దుష్టారాలా! నీ సౌందర్యము పాడువడగా భూమిపై ఈ యాశ్రమము 
చెంతనే పడియుండుము. పాపిష్్ఠరాలా! సౌందర్యమును, యౌవనమున పందియు 
నీ మనసు్స చంచలత్వమును బొందినది గాన నీ పగరణగనట్లు భువిపై నీవొకకుతెవే 
సుందరివి గాకుందువుగాక. ఏ సౌందర్యముండుటచే ఈ విధముగా నీవు మిడిస పడితివో 
ఓ కృతఘ్్నరాలా! వివేక హీనురాలా! ఆ సౌందర్యము జనులలో స్మాన్యమగనుగాక 
అని శపించెను. ఆన్టి నుండి సౌందర్యవంతులగ సీ్రాలు భూలోకము నందని్నచోటలును 
ప్టిటారి. అప్పుడహల్య విధేయురాలై భర్తక్టలునెను. మహాతా్మ! నీ రూపమును ధరించి 
యింద్రుడీ యాగడమును చేసెను. నేనెఱుగక చెడిపోయితిని. న్ యజా్ఞనమును 
క్షమింప్ము. కామ మదముచే నేను పాపము చేయలేదు సుమా [ఱంకాడనేరిచినమ్మ 
బొంకాడనేర్వదా] యని వేడుకొనగా మహరిషు ఆమెతో నిటలునెను. ఇక్షా్వకు వంశమునందు 
సత్యనిష్్ఠడగ రాముడను పేరుతో ప్రఖ్్యతి నొందువాడు ప్ట్టాను. మనుష్యరూపము 
దాలిచియున్న ఆ విష్్ణమూరి్త యొక బ్రాహ్మణ్ని నిమిత్తమై యిచచిటిక్ వచుచిను. నీవతనిని 
జూచి పవిత్రురాలవయ్్యదవు. ఆ పవిత్రుడు తపపు నీ పాపము నెవ్వడును పోగొటటాలేడు. 
[జారత్వద్షము భగవదనుగ్రహముచే గాని పోదు] ఇది యధార్థము. నీవాతని కాతిధ్యము 
నిచిచి తిరిగి నను్న జరగలవు. ఓ గజగమన్! తరువాత నీవు న్తో నివసంపగలవు అని 
చెపిపు ఆ మహరిషు తన యాశ్రమమును ప్రవేశించెను. బ్రహ్మ వాది పతి్న యటేలు యొనర్చిను. 
ఆ మహరిషు తిటిటానట్లులే అంతయు నీకు దాప్రించునది. ఎందైనను పాపఫలము విప్రశాప 
ఫలము తప్పున్? ఓ ఇంద్రా! నీవు చేసన దురా్మరగ్మును జ్ఞపి్తక్ దెచిచికొనుము. ఇటిటా ద్షము 
చేతనే నీవీవిధముగా శత్రువు చేత జిక్కుతివి. ఆలోచింపగా దీని హేతువిదియే. వింటివా? 
నీ కుమారునికై విచారింపకుము. అతడు కొనిపోబడినవాడై సముద్రజలములలో 
మాతామహునిచే రక్షింపబడుచు చింతలను విడచి సంతోషముతో నున్్నడు. కావున 
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ఇంద్రా! నీవు వైష్ణవ యాగమును జయుము దానివలన కల్మష చయములు తలగిపోగా 
స్వరగ్మునకు పోవచుచినని చెపపుగా అతడటేలు యొనరించెను. రామచంద్రా! ఇంద్రజిత్తనగా 
ఎంతటివాడో వింటివిగదా! ఇంద్రునే పటిటా కట్టానన ఇక తక్కునవారలేమి లెకకుయని 
చెపపుగా రామచంద్రుడును లక్ష్మణ్డును వానరులును గొపపు ఆశచిర్యమును బొంది ఔరా 
యని మెచుచికొనిరి. ఈ విధముగా మునీశ్వరుడు చెపిపున వృతా్తంతమంతయును విని 
రామచంద్రుని చెంతనున్న విభీషణ్డు పూర్వమెప్పుడో చూచినది యిప్పుడు పూరి్తగా 
జా్ఞపకమునకు వచిచినదని పలకుగా అగస్తయుమునీంద్రుని మేలైన సుతులతో రామచంద్రుడు 
మెచుచికొనెను. ఈ విధముగా దశకంఠుడు తన కని్నట మేఘన్దుడు తోడురాగా 
జగతకుంటకుడై ఎవ్వరిని లెకకుచేయక ప్రవరి్తంచుచుండెను.

***
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ముప్పది యొకటవ సర్గము

రావణుడు కారత్వీరాయార్జునుని గెలువబోవుట:

అని యిట్లు ముని చెపపుగా ఆ రామభూపాలుడాశచిర్యమున మునుగచు మునిశ్రేష్్ఠ! 
క్రూరాతు్మడై రాక్షసుడు సంచరించుచుండ లోకము శూరత్వ శూన్యమై యుండెన్? 
రాజో రాజు వంటివాడో ఒకకుడైనను ఆ బలవంతుని గెలువలేక పోయ్న్? అకకుట్ 
క్షత్రియులు వీరత్వము లేనివారైరి గదా. నిఖిల రాజులును జయింపబడిరి గదా! ఏమి గొపపు 
అస్రాకోవిదులైన వారలు బహిషకురింపబడిరా? అని యడుగగా మునివరు్యడా మహాతు్మని 
జూచి నవు్వచు ఈశ్వరునితో బ్రహ్మ పలిక్నట్లు ప్రీతితో నిట్లు పలికను. భూపతులందఱను 
బ్ధించుచు బ్హుబలగరా్వంధుడై భూమియందు సంచరించెను. దశకంఠుడట్లు వెళ్లుచు 
శౌర్యము గల మాహిష్మతీ ప్రన్థుని పేరు విని ఇంద్ర పటటాణముతో సమానమై, అగి్నదేవుని 
స్ని్నధ్యము గలదై అగి్నకుండలములందెలలుప్పుడు ప్రజ్వరిలులుచున్న అగి్నగలదై అగి్నతో 
సమూనుడైన అరు్జనుడేలెడు న్ పటటాణమున కరు్జనునితో యుద్ధము చేయవలెననెడు 
అభిలాషతో అధికమైన వేగముతో వెళలుగా శత్రుసమూహములకు భయంకరుడగ అతడు 

కారత్వీరాయార్జునుడు నరమీదయాందు సీ్రీలతో క్రీడిాంచ్ట:

రావణ్డు వచుచి సమయమునకు సీ్రాలతో నర్మదానదియందు జలక్రీడ లాడుటకు 
వెళ్లును. అప్పుడు రావణ్డతని మంత్రులతో అరు్జనుడెకకుడనున్్నడు. రణశూరుడైన 
రావణ్డు యుద్ధమునకై ఇచచిటిక్ వచిచిన్డని మీరు వెళ్లు చెప్పుడు. అనగా వారు మా 
మహారాజుగారిందు లేడని చెపపుగా విని రావణ్డా ప్రమును విడచి హిమవతపుర్వతమును 
బోలినదియు, మేఘము వలె న్కసమునంట్చున్నదియు, భూమిని బ్రద్దలు చేసకొని 
ప్టిటానదాయనునట్లున్నదియు, ఆకాశమారగ్ము నరికట్టాచున్నదియు, వేయి శిఖరములతో 
ప్రకాశించుచున్నదియు, సంహములతో గూడిన గహలు గలదియు, చరియలపై బడుచున్న 
సెలయేళలు చప్పుళలుతో అటటాహాసము చేయుచున్నదా యనునట్లున్నదియు సీ్రాలతోక్రీడించు 
దేవతలు దానవులు క్న్నరలు గలదై స్వరగ్ము వలె నున్నదియు 
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రావణుడు నరమీదనదీ తీరమున విడియుట:

స్ఫటికప్ రాళలువలె కడు స్వచఛేమైన సెలయేళలు జలములు చరియల నుండి 
జారుచున్న రీతులతో న్లుకలు చాప్చున్న సరపుమలు పరువెతు్త విధమును 
దలపింపజయుచున్నదియు అయిన వింధా్యద్రిని ఆ కుటిల చరిత్రుడు చూచి వేగముగా 
నర్మదానదిని జరబోయ్ను. పడమటి సముద్రమును గలియుటకై పరువెతు్తచున్నదియు, 
రాళలుతో చలించుచున్న జలములు గలదియు, ఎండచే వడగొటటాబడి ఏనుగలు, 
వరాహములు, సంహములు దపిపుకతో వేగముగా జలములందు దూక్ కలంచుటచే 
మలినమైన జలములు గలదియు, సొంప్ గలిగించుచు ఎలలుప్పుడును విడువకుండగా 
నీటికోళ్లును, జకకువపక్షులును, బెగగ్రులును, హంసలును కూయుచున్నదియు, వికసంచిన 
ప్షపుములతో నున్న వృక్షములే శిరోభూషణముగా గలదియు, చక్రవాకములే స్తనములుగా 
గలదియు, నీటి నురుగలె స్వచఛేమైన మేలిముసుగగా గలదియు, నలలుకలువలే కను్నలుగా 
గలదియు, హంసల వరుసలే వడా్డణముగా గలదియు, విశాలమైన యిసుక తినె్నలే 
పిరుదులుగా గలదియు, ప్షపుముల ప్పపుడులే మైపూతలుగా గలదియు, ప్ణ్యజలముల 
సపురశ్లే మంచి సపురశ్గా గలదియు అయిన నదీ శ్రేష్్ఠరాలైన నర్మదానదిని జూచి రావణ్డు 
ప్రియురాలితో సంతోషముతో క్రీడించెడి విధముగా స్్ననము చేస శ్రేష్్ఠలైన మునులచే 
పూజింపబడుచున్న ఆ పవిత్రనదీ తీరమందు ఇసుక తినె్నమీద సంతోషముతో గూరుచిండి 
ఇదియే సుమా గంగయని మెచుచికొని తన మంత్రులైన శుకస్రణ్లను జూచి యిటలునెను. 
సూరు్యడు తన తీవ్రమైన క్రణసమూహముచే జగము నంతయు బంగారము వలె చేయుచు 
మన తలలపై సూటిగా నిలచెను. దానవులారా! చూచితిరా. అతడు వేడి క్రణములు గల 
వాడయు్యను నేనిచచిట తిరుగచుండుట నెరింగి భయముతో చంద్రుని వలె నున్్నడు. 
ఇక వాయువో నదీజలముతో తడిసనవాడై సరసమైన ప్షపుముల పరిమళ సంపదను 
కానుకగా దెచిచి న్కానందమును గలుగజస ఎంతయో సుఖమును గలిగించు చున్్నడు. 
చూచితిరా సంతోషమును వృది్ధ చేయునదై ఈ నర్మదానదియు మొసళ్లు, చేపలు, 
పక్షులు, అలలతో క్రొత్త అందము గలదై నివె్వరపడి నిశేచిషటాయై నిలిచియున్న యువతి 
వలె సంతసము గలుగజయుచుండెను. కాన, ఇంద్రునితో సమానులగ రాజులతో 
యుద్ధము చేస వారి ఆయుధములచే అవయవములందు గాయములందితిరి. నెతు్తరులు 
హరిచందన ద్రవముల వలె ఒపిపునవి. సుఖము నొసంగన దైన ఈ నర్మదయందు హాయిగా 
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స్ర్వభౌమము మొదలైన దిగగ్జముల సముదాయము జాహ్నవి (గంగ) యందు స్్ననము 
చేయువిధముగా మీరలు స్్ననము చేయుటకు సద్ధపడుడు. ఈ నది అని్నవిధముల 
మాలిన్యములను పోగొట్టానది. నేనును స్్ననము చేస శరతాకులప్ చంద్రుని వలె 
ఒప్పుచునన ఇసుక తినె్నయదు ఈశ్వరుని పూజ చేసెదను. మీరు వెళ్లుడనగా రాక్షసరాజు 
యొకకు ఆజ్ఞతో మంత్రులైన స్రణ ధూమ్రాక్షశుకులును ప్రహస్త మహోదరులును 
సంతోషముతో వేగముగా నదిలో ప్రవేశించిరి. రాక్షసుల ఏనుగలచే కలత ప్టటాబడిన 
నర్మదానది వానమ అంజన పద్మములనెడు దిగగ్జములచే కలత ప్టటాబడిన గంగానది వలె 
నుండెను. వారలావిధముగా జలక్రీడలాడి లేచి రావణ్నకు పూజకై అడవి ప్షపుములు 
తెచుచిటకై వెళ్లు కోరినని్న పూలు కొలలులుగా నుండుటచే అచచిట ఒక కొండవలె రాశిపోసరి. 
రావణ్డు స్్ననము చేస పరమభక్్తతో జపము చేస వేగముగా గట్టానకు వచిచి

రావణుడు శివలిాంగ పూజ చేయుట:

తడిబటటాను విడచి వేరక పడి వస్రామును గటిటా లింగము నుంచి పూజింపదగిన 
ప్రదేశమును వెదకుచు చేతులు జోడించి కొని వెళ్లును. అతని వెంట రాక్షసవరులు రూపము 
దాలిచిన కొండలోయనునట్లు అతడు వెళ్లున ప్రతి చోట్నకు అతడు ప్రతిదినము పూజించు 
కనకలింగమును తీసకొని వెళ్లుచుండిరి. ఆ బంగారు లింగమును ఒకచోట సైకత 
వేదికమీద నిలిపు శ్రద్ధ కలవాడై శ్రేష్ఠమైన గంధములతోను, ప్షపుములతోను, గొపపుగా 
పూజించెను. [దీనివలనను, నికుంభిళవలనను రాక్షసులందును విగ్రహారాధన అన్దిగా 
గలదని యేరపుడుచున్నది.] అంతట వరదుడును, చంద్రకళచే అలంకరింపబడినవాడును, 
విషము కంఠమునందు దాలిచిన వాడును, బ్ధలను పోగొట్టావాడును అగ శివుని గూరిచి 
పాడుచు రావణ్డు చేతులను పైకతి్త న్ట్యము చేసెను.

అర్జునుడు తన భుజములచే నరమీద నడ్డగాంచ్ట:

అతడీవిధముగా శివుని పూజించుచున్న ప్రదేశమునకు సమీపమునందే మాహిష్మతీ 
ప్రాధిపతి సీ్రాలతో గలిస జలక్రీడలాడుచుండెను. ఆ సీ్రాలమధ్య ఆడేనుగల మధ్యనున్న 
మదప్టేనుగో యనునటలురు్జనుడొప్పుచుండెను. తన వేయి చేతులయొకకు బలమును 
చూచుటకై అతడాయేటి కదుభాతముగా అడు్డకట్టాను. వానిని దాటి వెళలులేక ఆ నదీ ప్రవాహము 
వెనుకకు దని్న మొసళలుతోను, చేపలతోను అనేక ప్షపుములతో దరాభాసనములతో 
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గలిస వానకాలము నందువలె వెనుకకు ప్రవహించెను. రావణ్ని పూజాకార్యమును 
చెఱుప్టకై ఈ విధముగా అరు్జనుడే నదిని పంప్నేమో అనునట్లు ప్రవాహము రావణ్ని 
ప్షపుములని్నంటిని వరదయందు గలిప్ను.

నరమీదయెదురొడి్డ పార రావణుని పూజాద్రవయాములను ముాంచ్ట:

అట్లు సగము పూరి్తయైన శంకరుని పూజను మాని నర్మదానది ఇషటాపడని సీ్రావలె ఎదురై 
రాగా పడమటి దికుకునకు ప్రవహించు ఈ నది తూరుపుదికుకునకు ప్రవహింప కారణమేమి 
గలిగినది? ఇంతవరకును శాంతస్వభావముతో నుండి గొపపు భయముతో పక్షులుండగా 
నిరి్వకారయైన సీ్రా వలె మురిప్ము గనబరచుచున్న నర్మదను జూచి ఆ శుకస్రణ్లకు తన 
కుడిచేతి వ్రేలితో సైగ చేసెను. 

శుకకారణులు నరమీద యెదురకికు పార్టకు కారణమును రావణునకు చెపుపుట:

ఆ అన్నదము్మలిద్దఱును రాజాజ్ఞను బటిటా పడమటి దికుకుగా ఆకాశమారగ్మున 
వెళలుగా ఒక అర ఆమడ దూరమునందు సీ్రాల సమూహములతో గూడి నీటియందు క్రీడల 
దేలుచున్న ప్ద్ద వృక్షమోయనునట్లు ప్రుష శ్రేష్్ఠని జూచిరి. నీటియందు మునుగటచే 
చెదరిన జుట్టా గలవాడును, య్ఱ్ఱనైన కను్నలతో గర్వముతో గూడిన తేజసు్స గలవాడును, 
భూమిపై మేరు పర్వతము వేయి పాదములు నిలిపినద్ యనునట్లు తన వేయి చేతులతో 
ఆ నదీ జలముల నడు్డకటిటా క్రీడించు స్టిలేని పరాక్రమము గలవాడును, మదించిన 
వేలకొలది ఆడేనుగలతో క్రీడించు గజరాజమనునట్లుగా యువతులైన శ్రేష్ఠకాంతలతో 
చుట్టాముటటాబడి కేళీ విలోలుడై యొప్పువాడును, విరోధులు భయపడునటిటా అదుభాత చరిత్ర 
గల వాడును అగ అరు్జనుని జూచి రావణ్ని యొద్దకు వచిచి వారిటలునిరి. రాజా! వేయి 
చేతులు గలవాడు నదియందు సీ్రాలతో గూడి జలకేళ్లో దేలుచున్్నడు. అతడు తన వేయి 
చేతులతో అడు్డకట్టాటచే ఇది ఎదురడి్డ ప్రవహించినది.

రావణుడు కారత్వీరాయార్జునునితో పోరజనుట:

అని శుకస్రణ్లు చెపపుగా అతడే అరు్జనుడని రావణ్డు యుద్ధకాంక్షతో ఆ 
అరు్జనుడున్న చోట్నకు వెళ్లుచుండగా ప్ద్దగా శబ్దము చేయుచు ధూళ్తో గూడిన గాలులు 
ఎదురుగా వీచెను. భయంకర శబ్దము చేయుచు మేఘములు రక్తవరషుమును గరిపించెను. 
అప్పుడు శుకస్రణ్లును, ధూమ్రాక్షుడును, మహోదరుడును, మహాపారుశ్వుడును 
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విజృంభించి వెంటరాగా వెడలి నలలుని మేఘము వంటి యాకృతి గల రావణ్డు కొలది 
దూరమునందా రాజును జూచెను. సీ్రాలతో నీటియందు సే్నహముతో క్రీడసలుపుచున్న ఆ 
శూరుని జూచి వేగముగా వెళ్లు కను్నలెఱ్ఱ వడగా మదముతో ఆ అరు్జనుని మంత్రులతో 
నిటలునెను. వేగముగా వెళ్లు రాక్షస శ్రేష్్ఠడగ దశకంఠుడు యుద్ధమునకై కుతూహలపడి 
వచెచినని మీ రాజునకు చెప్పుడనగా ఆ మాటలను విని ఆ మంత్రులు బలే బలే! రాక్షస 
న్యకా! యుద్ధము చేయుటకు తగిన సమయమును చకకుగా తెలిస కొని వచిచితివి. సీ్రాలతో 
గూడి మతు్తతో క్రీడించు సమయమున యుద్ధము చేయుటకు పిలుతువా? ఆడేనుగలు 
చుట్టా నుండగా ఒప్పుచున్న యేనుగ వలె సీ్రా సమూహములతో గూడి ఆడుచున్న 
రాజశ్రేష్్ఠనితో యుద్ధము చేయుటక్దియేన్ తగిన సమయము?

అర్జున రావణ మాంత్రులయుద్ధము:

ఓపిక వహింప్ము. దశకంఠా! ఈ రాత్రి గడువనిము్మ. యుద్ధమందాసక్్తయున్నచో 
తెలలువారగనే రాజుతో యుద్ధము చేయుటకు రము్మ. కాదు కూడ దంటివేని రారము్మ. 
మము్మ గెలిచి మారాజును చేరబొము్మ అని చెపపుగా రావణ్ని మంత్రులా యరు్జనుని 
మంత్రులతో తలపడగా వారి యుద్ధము ప్ద్ద అరప్లతో భయంకరమై బీభత్సముగా 
జరిగెను. ఆ యరు్జనుని మంత్రులు శూలములు ఖడగ్ములు బ్ణములు మొదలగ 
స్ధనములతో రావణ్ని ముంచగా ప్రబలులైన ప్రహస్త శుకస్రణ్లు వారిని గొపపుశక్్తచే 
ఒకకు నిమిషము నందే నేల పాలొనరించిరి. దా్వరరక్షకులు వెళ్లు యీ విషయమును చెపపుగా 
విని అరు్జనుడు నది నుండి లేచి సీ్రాలకు ధైర్యము గలిగించు మాటలను చెపిపు మనసు్సనందు 
జడుప్లేకుండగా గదను బటిటా క్రోధముతో ఎఱ్ఱబడిన నేత్రములు గలవాడై ఆ రాక్షసుని 
మదమడగించుటకై వేగముగా వెడలెను.

కారత్వీరాయార్జునుడు ప్రహస్త్ని పడనడచ్ట:

గరుత్మంతుని వంటి వేగము గల గదను చేత ధరించి వచుచి అరు్జనుని జూచి వీరుడైన 
ప్రహసు్తడు వింధ్య పర్వతము భాసకురుని ఆప్నట్లుపి క్రూరమును లోహనిరి్మతము నైన 
రోకలిని రివు్వన విసరి ప్ద్దగా అరవగా అరు్జనుడును అగి్నవలె మండుచు వచుచిచున్న 
ఆ రోకలిని అవలీలగా తన చేతి గదచే పడగొటిటా వేగముగా ప్రహసు్తని మీదిక్ దూక్ నలలుని 
యినుప గద తన చేతుల సమూహముతో త్రిపిపు కొటటాగా వజ్రాయుధప్ దెబబాచే పర్వతము 
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వలె అతడు నేలపై బడగా మిగిలిన మంత్రులు గర్వములను విడచి తలగి పారిపోయిరి. భక్్త 
కంటే ప్రాణభయమే మిన్న గదా. అట్లు మారీచుడు, ధూమాక్షుడు మహోదరుడు శుకుడు 
స్రణ్డు భయపడి పారిపోవుటను ప్రహసు్తడు పడిపోవుటను జూచి క్రోధము గలవాడై 
రావణ్డా రాజంద్రుని దాకను.

రావణకారత్వీరాయార్జునుల యుద్ధము:

వేయి చేతులు గల అరు్జనుడు ఇరువది చేతులు గల రావణ్డును గదలను చేత బటిటా 
ఉపపుంగ సముద్రములో, మూలములు వీడి వచిచి తలపడుచున్న కొండలో, మండుచున్న 
సూరు్యలో, కాలెచిడు అగ్నలో ఆడేనుగనిమిత్తమై యాగ్రహించి కలపడు మదప్టేనుగలో 
గరి్జంచు మేఘములో ప్రతాపమును జూప్ ప్ద్దప్లులో కోపగించిన వృషభవాహనుడును 
గద ధరించిన యముడును తలపడిరో యనునట్లు పోరుచుండగా గదలు తాకుచున్న 
చప్పుళ్లు పిడుగల మ్రోతకు సమానమై న్లుగ్దికుకులను గొపపు ధ్వనులను గలుగజసెను. 
ఆ రాజశ్రేష్్ఠడు గిరగిర ద్రిపిపు రాక్షసుని విశాలమైన వక్షమున దాకునట్లు గదను వేయగా 
అది మెఱుప్ దీగ ఆకాశమును మెఱయించెడు విధముగా నుండెను. ఆ రావణ్ని చేతి గద 
అరు్జనుని రము్మనందు కొండను తగలు ఉలకువలె మెఱసెను. సమరు్థలైన వారిరువురిక్ 
పూర్వము బలిక్ యింద్రుని వలె యుద్ధము భయంకరముగా జరిగెను. కొము్మలతో 
కోడెలును, దంతములతో ఏనుగలును విజృంభించి తలపడు విధముగా వారండొరులను 
దాక్ భయము కలతలేనివారై గదలతో మొతు్తకొనిరి. అప్పుడు కార్తవీరు్యడు తన 
శక్్తకొలది గదతో రావణ్ని వక్షము నందు గాఢముగా మోదగా దేవశ్రేష్్ఠల వరములచే 
రక్షింపబడినవాడగటచే [బ్రహ్మ శివదత్త దీరా్ఘయువు ఉండుటచే చావడయ్్యను] అతడు 
చావడయ్్యను. బెండు వలె ఆ గద ర్ండు ముకకులై భూమిపై బడెను. అటలుయినను ఆ 
గదాహుతితో 

కారత్వీరాయార్జునుడు రావణుని బాంధిాంచి పురకి గొనిపోవుట:

రావణ్డు బ్ధనొందినవాడై విహ్వలుడై న్లుగ మూరల దూరము వెనుకకు వెళ్లు 
పడెను. ఆ బలవంతుని పాట్ జూచి తట్లున పాముపై కవియు గరుత్మంతుని వలె ఆ రాజు 
అతనిపై బడి బలిని వామనుడు బంధించునట్లు బలవంతముగా పటిటా బంధించెను. అట్లు 
రాక్షసరాజును గటిటాన అరు్జనుని సదు్ధలు చారణ్లు మెచిచిరి. యక్షులు దేవతా సంఘములు 
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ఆ రాజుపై ప్షపువరషుమును గరియించిరి. సంహము గజమును వలె రావణాసురుని బటిటా 
అతడు జగతు్త క్షోభించునట్లు గర్జలతో నింప్ను. అంత ప్రహసు్తడు తెపపురిలిలు రావణ్డున్న 
దుస్సథితిని తేరి పారజూచి తోటి రాక్షసులను జతగలుప్కొనగా కారుమబుబాలు మూగెడు 
విధముగా ఆ రాజును చుట్టాముటిటా వివిధ స్ధనములను విసరి విసరి నిలునిలు పోకు 
పోకు రాక్షసరాజును విడువు విడువు మని గొపపుకేకలతో పలుకుచు అరు్జనునిపై రాక్షస 
సంఘములు బలబల మూగి శూలములను ప్ద్ద కట్రులను వేయగా ఆ బలవంతుడు 
వారు వేసన వానినే పట్టాకొని వారు భయపడి పారునట్లు వారిపై వేసెను. ప్ద్దగాలి తాక్డిక్ 
మబుబాల వలె రాక్షస సమూహములు తూలిపోవుచు పారిపోగా అరు్జనుడు రావణ్నితో 
పౌరులందఱు జయజయ ధ్వనులతో మెచుచిచుండగా తన నగరమున ప్రవేశించెను.

***
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పులస్త్యాడు రావణుని విడిపాంచ్కొని పోవుట:

రావణ్ని బంధించుట యనునది గాలిని మూటగటిటాన విధమని దేవతలాకాశమున 
సంతోషముతో చెప్పుకొనుచుండగా ప్లసు్తయుడామాటలను విని తమ మనుమడను 
సే్నహముతో తాను మహావేగముగా ఆకాశమారగ్మున వచెచిను. వాయువేగముతో 
వచిచి అమరావతితో సమానమైనదియు, సంతుషిటా చెందిన ప్రజలతో గూడినదియు, 
అయిన మాహిష్మతీ ప్రమును ఆ మౌని ప్రవేశించి తనరాక రాజునకు చెపపుబంపగా 
వారలు రాజునొద్దకు వెళ్లు రాజా! పాదములతో నడచి వచిచిన సూరు్యని వలె ప్రచండమైన 
తేజములతో తేరి చూడరానివాడై యొప్పుచున్న ప్లస్తయుముని వచిచియున్్నడని చెపపుగానే 
అర్ఘయుమును, మధుపరకుమును పట్టాకొని తన ప్రోహితులు వెంటరాగా ఇంద్రుడు బృహసపుతి 
నెదురకున బోవు విధముగా చేతులు జోడించి శిరసు్సపై నుంచుకొని వెళ్లు అర్ఘయుమును, 
పాద్యమును, ఆవును మధుపరకుమునిచిచి మనసు్స సంతోషమధికమగచుండగా లోపలిక్ 
తీసకొని వచిచి ఉత్తమములయిన మాటలతో సంసు్తతించుచు ఆనందముతో గూడిన 
సంభ్రమముతో గదగ్ద కంఠముతో ఇటలునెను. బ్రహ్మ సమాన్! నీ విచచిటిక్ వచుచిటచే ఈ 
మాహిష్మతీప్రము స్వరగ్సమానమైనది. నేను చేసన ప్ణ్యము స్టిలేనిది గదా. ఎవ్వరిక్ని 
గనిపింపక దేవతల చేత పూజలందు నిను్న న్ ప్రము నందు చూచి ఈ విధముగా 
పూజించుటచే నేను ది్వజంద్రుడనైతిని. ఇప్పుడు గదా న్కు క్షేమము కలిగినది. ఇప్పుడు 
గదా నేను చేసన వ్రతములు పండెను. ఇప్పుడు గదా న్ జన్మ స్ర్థకమైనది. ఇప్పుడు గదా న్ 
తపసు్స ఫలించినది. నేను కృతారు్థడనైతిని గదా. ఓ మునీశ్వరా! ఈ రాజ్యము, ఈ ప్త్రులు 
ఈ భార్యలు అందఱును నేనును నీ వారలమే సుమా! ఓ కారుణ్యమతీ! నేను చేయదగిన 
కార్యమేదియో ఆజ్ఞనొసంగవే! అని పలుకగా ఆ సదాభావుడగ ముని ఓ హైహయాధిపా! 
నీనందనులందఱును క్షేమమా? నీ రాణ్లందఱకును సుఖమే గదా. అగి్నహోత్రములు 
చకకుగనున్నవా? ఎందును, ఎప్పుడును లోపము లేక ధర్మము నడచుచున్నదా? అని 
ప్రశి్నంచి. ఓ దశవదనుని గెలిచిన కీరి్తమూరీ్త! ఎవ్వని యుద్ధమును గూరిచి విన్నగాలియు, 
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మహాసముద్రములును నివె్వఱ జెంది చలనము లేక నిలుచునో, అటిటా దుర్జయుడైన 
వీరుని న్మనుమని యుద్ధమున పటిటా బంధించి ఈ కుమారుని కీరి్త ప్రవాహమును 
మదమణగనట్లు త్రాగివేసతివి కోటి విధములుగా నిను్న మెచుచి కొనుచున్్నను. ఇంక నీవు 
మా పిలలువానిపై కోపమును వీడుము. ఇదియే న్ కోరిక. ఓ రాజా! వేగముగా రావణ్ని 
చెఱ నుండి విడిపించుము. అనగా ఇంకొక విధముగా తలంపక ఆ రాజచంద్రుడు ముని 
వరు్యని ప్రీతికై సంతోషముతో రాక్షసరాజును విడిచి వేసెను. వారిరువురును అగి్నస్క్షిగా 
సే్నహము గావించుకొనిరయా్య! రామచంద్రా! ఒకరినొకరింక బ్ధించుకొనకుండ 
సే్నహము చేస ఆ యరు్జనుడు నిండు భక్్తతో మునిరాజునకు మ్రొక్కు తన గృహమునకు 
వెళ్లును. ఆ రాజుచే ఆతిథ్యమును బొంది తాత నీతులు బోధింపగా విని సగగ్ చెందిన వాడై 
రాక్షసుడు లంకకు వెళ్లును. ముని బ్రహ్మలోకమునకు వెళ్లును. రామచంద్రా! వీరుడైన రాజుచే 
రావణ్డెట్లు బలాతాకురముగా బంధింపబడి తరువాత ప్లసు్తయుని మాటచే విడువబడెనో 
వింటివా? తానెంతటి బలవంతుడైనను మూర్ఖత్వముతో ఇతరుల నవమానింపదగదు. 
భూమిపై బలవంతులను మించిన బలవంతులుండరా? రాక్షసరాజు మాహిష్మతీ 
ప్రాధిపతితో సే్నహము చేస తిరిగి పగరుతో భూమియందు రాజులను జయించుటకు 
లజ్జయనుమాటలేక తిరుగచుండెను.

***
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రావణుడు వాలితో యుద్ధము చేయబోవుట:

మదించిన గజంద్రుని వంటి వాడగ రావణ్డు మానవలందును, రాక్షసులందును 
ఏ పరాక్రమవంతుని గూరిచి విన్నను అకకుడకు వెళ్లు గరా్వంధతతో వానిని యుద్ధమునకు 
పిలుచిచుండెను. ఇట్లు లోకములందు దిరుగచు ఒకన్డు క్షికుంధకు వచిచి 
హేమమాలికను ధరించిన వాలిని యుద్ధమునకు బలిచెను. తారుడును, సుగ్రీవుడును, 
తార తండ్రియగ సుషేణ్డును వచిచి రావణ్నితో నిటలునిరి. రావణా! నీకు ప్రతివీరుడైన 
వాలి యూరలేడు. యుద్ధమున కవ్వని న్హా్వనించుచున్్నవు? ఓ దశవదన్! వాలి తపపు ఏ 
వనసంచారి నినె్నదిరింపగలడు? అతడు సంధ్య వారుచిటకై న్లుగ్ సముద్రములకు వెళ్లును. 
కొంచెముసేపాగము. అతడిప్పుడే వచుచిను. వాలితో యుద్ధము చేయవచిచిన వారియొకకు 
శంఖములవలె తెలలునైన య్ముకల ప్రోవులను చూడుము. నీవమృతము త్రాగి వచిచినను, 
వాలిని చెనక్నచో అంతటితో నీవు చచెచిదవు. సర్వజనులకు ఆశచిర్యమును గలిగించు 
వాడును, బంగారు మాలికను ధరించిన వాడును అయిన మా వాలితో తలపడితివేని నీవు 
జీవించి యుండుట దురలుభము. కాన చకకుగా ఊరిక్ వెడలుము. కాక చావ దలచినచో 
వాలి కొఱకు వేగముగా వెళ్లుము. అతడిప్పుడు దక్షిణ సముద్ర తీరమున సంధ్యవారుచిట 
యందాసకు్తడై ప్రజ్వలించు అగి్నతో సమానమైన తేజసు్స గలవాడై భూమిపై గూరచిని 
యుండును అని చెపపుగా ఆ తారుడను వానర్ంద్రుని గదిమి వేగముగా ప్షపుకము నెక్కు 
రాక్షస్ధిపతి దక్షిణ సముద్రమును చేరబోయి అందక చోట ప్రకాశించు బంగారు కొండవలె 
నున్నవాడును, ఉదయించుచున్న సూరు్యని వంటి ముఖము గలవాడును, సంధో్యపాసన 
గావించుచున్నవాడును అయిన యింద్ర ప్త్రుని జూచి ఆ రాక్షసరాజు విమానము నుండి 
దిగెను. వేగముగా దిగి తన పాదముల చప్పుడు వినబడకుండ వెళ్లు ఇంద్రనందనుని తాను 
తపపుక పటటాదలచినవాడై నేరుపుగా వెళ్లుచుండగా వాని దౌరాభాగ్యవశమున ఆ వాలి ఎటోలు 
అనుకొనకుండ ఆ పాపాతు్మని కడగంటితో జూచి తానిట్నట్ కదలక ఏమియు కలత 
చెందక ఎపపుటివలె నుండెను. చెవుల పిలిలుని జూచిన సంహము వలెను, పామును జూచిన 
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గరుడుని వలెను లెకకుచేయక తనను పట్టావచుచిచున్న రావణ్ని గూరిచి ఆ వాలి యిట్లు 
తలంచెను. పాపప్బుది్ధతో వీడు పంచి నను్న పటటాదలంచెను. బలవంతముగా నేను 
వీనిని చంకలో ఇరిక్ంచుకొని ఆకసమున తన తడలు, చేతులు వ్రేలాడుచు గరుడునకు 
పట్టావడిన సరపుము వలె బ్ధపడునట్లు ఆకాశమారగ్మున మూడు సముద్రములందును 
స్్ననము చేయుటకు వెళ్లుదును. అని తలంచుచు ఒక చెవి అతని మీదనే యుంచి 
మునులకు దగిన వేదమంత్రమును జపించుచుండెను. ఇట్లు ఘనబలులైన ఆ ఇరువురకరి 
నొకరు పట్టా ప్రయత్నముతో నుండిరి.

వాలి రావణుని చాంక నిరకిాంచ్కొని సముద్రముల ముాంచ్ట:

[వాలిక్ సంధ్యయు ప్రతిమంత్ర జపము కలదనుటచే నతడు మృగము గాదనియు 
వాలము గల మనుష్్యడనియు నేరపుడుచున్నది] ఇట్లు వచుచి రావణ్డు సమీపించిన 
జాడను వెను దిరిగి యుండియు వానర రాజతని పాదముల ధ్వనిచే గరి్తంచెను. 
ఇంతలోపల రాక్షసుడు వానరుని పట్టాటకై చేతులు చాపగా గ్రకుకున ఆ బలవంతుడైన 
యింద్రప్త్రుడు పామును గరుత్మంతుడు పట్టా విధముగా తట్లున అట్టాపటిటా గొపపు 
దరపుము గల యాతడు చంక క్ంద నొక్కు మహావేగము గలవాడై ఆకసమున కగస 
నెతు్తరు కాలువ గట్టానట్లు వానిని గిచుచిచు వాయువు ప్ద్దమేఘమును వలె ఆ మోసగానిని 
లాగకొని వేగముగా బోవుచుండగా ఇంతలో రావణ్ని గతిని చూచి అతని మంత్రులు 
వానిని విడిపించుటకై వానరుని వెంటపడగా అతడాకాశము మారగ్మున నున్న సూరు్యని 
పోలి ప్రకాశించుచు వెళ్లుచుండగా అందుకొన జాలక అలస అతని బ్హువుల యొకకు 
తడల యొకకు వేగము వలన ప్టిటాన గాలిచే నెగరగొటటాబడినవారై వెనుకకు తగిగ్రి. ఆ 
వాలి వెళ్లుడిచోట పర్వతములైనను తప్పుకొని మారగ్మునిచుచిను. ఇంక ప్రాణ్లమాట 
చెపపునేల? పక్షులైనను వెళలుజాలని ప్రదేశములందు వెళ్లుచు ఇంద్రప్త్రుడు వరుసగా 
సముద్రము లని్నంటి యందును తనను స్వరగ్మునందలి దేవతల సంఘమలు మెచుచినట్లు 
సంధో్యపాసన చేసెను. రావణ్ని చంకనిడుకొని పడమటి సముద్రమునకు వెళ్లు సంధ్యవారిచి 
వేగముగా ఉత్తర సముద్రమునకు రావణ్ని నీడుచికొనుచు వెళ్లును. ఎని్నవేల ఆమడలో ఆ 
రాక్షుసునితో ఆకాశమారగ్మున వాలి వాయువు వలె మనసు్స వలె అతి వేగముతో ఉత్తర 
సముద్రమును విడచి ఓ రామచంద్రా! తూరుపు సముద్రమునకు వెళ్లు అచచిట నియమముతో 
తన నిష్ఠను దీరిచి రాక్షసునితో గూడ తిరిగ క్షికుంధ ప్రాంతముననున్న వనమునందు 
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దిగెను. ఆ దశకంఠుని భారముచే శ్రమ చెంది బలవంతుడగ ఆ మూరు్ఖని చంక నుండి 
యచచిట విడిచెను. ఈ విధముగా విడిచి ఆ రావణ్ని ప్రకకుకు తిరిగి ఎప్పుడు వచిచితివయా్య 
ఇకకుడకు? ఏమి పనో! య్కకుడ నుండి వచిచితివో అని చిరునవు్వతో పలుకరింపగా

రావణుడు వాలితో సేనిహము చేయుట:

రావణ్డు విస్మయము చెంది వానర న్థుని చంకలో నలుగడుపాట్ నొంది 
కను్నలలో ప్రాణములుండగా శ్రమచే చూప్లు చలించుచుండగా నిటలునెను. ఓ 
వానరన్థా! నేను రాక్షసరాజును. పగరుతో నీతో యుద్ధమును గోరి వచిచితిని. న్ 
మదవణగ నట్లు నీకు చిక్కుతిని. నేను రావణ్డను. వానరన్థా! నీవింద్రుని వంటి వాడవు. 
ఆహాహా! యేమి నీ బలము? ఆహా! ఏమి వేగము? ఏమి గాంభీర్యము? ఈ విధమునే 
నీజగతు్త నందెందును చూచి య్రుగను. న్ వంటివానిని పశువును వలె ఈడుచికొని వెళ్లు 
న్లుగ్ సముద్రము లందును ముంచి లాగి తెచిచితివి. వానరన్థా! మనసు్స నందైనను 
ఏమాత్రము శ్రమచెందవు గదా! మనసు్సనకును, వాయువునకును, వినతాప్త్రుడైన 
గరుడునకును ఇటిటా వేగము గలదని లోకప్రసద్ధము. ఓ వానరన్థా! నీవును అటిటావాడవు. 
ఇందు సందేహింప పనిలేదు. నీ వేగము నీ శౌర్యము విశేషముగా న్కు తెలిసనవి. 
వానరన్థా! నీతో అగి్నస్క్షికముగ సే్నహమును నేను కోరుచున్్నను. ఓ వానరన్థా! 
మనక్రువురకును భార్యలు, ప్త్రులు, ప్రములు, సంపద, రాజ్యములు, భోగములు, 
వస్రాములు, సకలమైన ఆహారములు, సమాన భాగములు కాగలవు. అగ్నలను రగిలించి 
ఈ విధముగా వానర రాక్షసరాజు లిరువురు ఒకరినొకరాలింగనము గావించుకొన్నవారై 
తగ విధముగ చేతిలో చేయి వేస జగతు్తనకు తెలియునట్లు అప్పుడు సే్నహము చేసకొనిరి. 
[దేవతాకార్యమును దీరపు శ్రీరామునకు సహాయపడ వానరులు దేవతలచే సృషిటాంపబడిరి. 
ఈ సమయమునకు విరుద్ధముగా ఇంద్రుని కొడుకే ఇంద్రవిరోధితో చెలిమి చేయుటే కాక 
శ్రీరామ కార్యముకు సహాయము చేయగల సుగ్రీవుని హింసంపనెంచెను. కావున వాలి 
వధు్యడయ్్యను. ఈ యర్థమే ‘సమయే తిష్ఠ సుగ్రీవ! మా వాలి పథమన్వగాః’ అను శ్రీరామ 
వాక్యంబుల కననగనుచూ క్షికుంధాకాండము 849 వ పద్యము. శ్రీరామ స్హాయ్యమే 
తలుతటి సమయము. ర్ండవది శ్రీరామ సుగ్రీవ సఖ్యము] అంతట వానర రాక్షసులు 
మృగరాజులు గహయందు ప్రవేశించునట్లు పరిశుద్ధమైన మనసు్సలతో చేతితో చేయి 
పట్టాకొని సంతోషముతో మెలలుగా క్షికుంధకు వెళ్లు యచచిట ఒక నెల సంతోషముతో 
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చరించిరి. సుగ్రీవుని వలెనే రాక్షసన్థుడును ఏమియు కలత లేక ఉండగా అతనిని 
మంత్రులు లోకములను బ్ధింప వెళ్లుటకు పిలువవచిచిరి. ఆ కరకుశస్వభావుడగ 
రావణ్డు తా న్ రాక్షసుల వెంబడి వెళ్లును. ఓ కాకుత్థ్సవంశాభరణా! పద్మదళాక్షా! 
ఈ విధముగా పూర్వవృతా్తంతము జరిగినది. రావణ్ని కథను. వింటివి గదా వాలి శక్్త 
విధమును. అటిటా బలవంతుడును నీ శరముచే అగి్నయందు బడు మిడుత వలె యయ్్యను 
గదా ఓ మహాబలాఢ్్య!

***
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ముప్పదియైదవ సర్గము

శ్రీరాముడగస్త్యాని హనుమాంత్ని గూరచు ప్రశినిాంచ్ట:

అని చెపపుగా విని భూతనయా మనోహరుడు దక్షిణదికుకు నివాసముగా గల 
మునీంద్రునితో నిటలునెను. మునీంద్రా! వాలియు, రావణ్డును మిక్కులి బలవంతులును 
గాఢపరాక్రమము గలవారును అయినను మా హనుమంతునితో సరిగారని న్ 
మనసు్సనకు తోచుచున్నది. మహాతా్మ! ఆలోచించి చూడగా శౌర్యము, నయస్ధనము, 
ధైర్యము, పరాక్రమము, దాక్షయుము, బలము, సె్్థర్యము, ప్రాజ్ఞత, మహిమయు, ఓ ఆర్యగణా! 
హనుమంతుని యందు స్థరమై యుండెను. సముద్రమును జూచి బ్ధ నొందు వానరులు 
సంతోషించునట్లు నూరుయోజనముల దూరము ప్ద్ద శక్్తతో దాటిన్డు. రావణ్ని 
యంతఃప్రమున వెదక్ సీతను జూచి మాట్లుడి యోదారిచిన్డు. సేన్న్యకులను 
మంత్రి తనయులను క్ంకరులను అక్షుని నొకకుడే సంహరించెను. బంధనముల నూడ దని్న 
రావణ్నితో మాట్డి లంకను అవలీలగా మస చేసెను. యుద్ధమున హనుమ చేసన పనులు 
యముడైనను, ఇంద్రుడైనను, అగి్నహోత్రుడైనను, యక్షరాజైనను చేయుట వింటిమా 
మహాతా్మ! ఈతని బలపరాక్రమముల చేతనే కదా నేను లంకను గెలిచి చిన్నతము్మనితోను, 
సీతాసతితోను, బంధు సమూహముతోను రాజ్యమందు సంతోషమందగంటిని. సుగ్రీవ 
సఖుడగ నీ హనుమంతుడు లేకున్న నెవ్వరు జానక్ వార్తను దెచుచి నేరుపు గలవారలు? 
అంతటి మెచచిదగిన విక్రమము గలవారు లోకములలో నుందురా? సుగ్రీవుని మేలు 
గోరుచు స్థరముగా ఆతని యొద్దనే యుండియు సుగ్రీవునకును వాలిక్ని విరోధము 
కలగ్గా వాయుప్త్రుడు వాలిని దావాగి్న పదను గాలుచి విధముగా న్శనము చేయక తన 
మిత్రుడావిధముగా ఎడతెగని దుఃఖము చేత తపించుచుండగా ఎట్లు చూచుచు ఊరకుండ 
గలిగెను? ఓ మహాతా్మ! హనుమంతునకు తన బలము తనకు తెలియదేమో యని నేను 
తలచుచున్్నను. మునీంద్రా! ఈ విషయము వినగోరుచున్్నను చెప్పుమా యని యడుగ 
ఆ ముని హనుమంతుని సమక్షమందే యిట్లు చెపపుస్గెను. శ్రీరామా! నీ యభిప్రాయము 
నిజము. బలమునందు వేగము నందు ప్రజ్ఞయందు హనుమంతునితో సమానమైన 
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వాడొకకుడును గనుపింపడు. పూర్వము మునిశ్రేష్్ఠలమోఘమైన శాపమిచుచిటచే ఈ 
యుత్తమ గణరాశి తన శక్్త తానెఱుగడు. చిన్నతనమునందు ఈ వీరుడు చేసనది 
య్ంతో గొపపుదైనను బ్ల్యముచే నితడు తెలియలేడయ్్యను. ఈ పవమానసూనుని చరిత్ర 
సర్వమును నీకు విననభిప్రాయమున్నచో ఓ విశ్వవినుతమైన రమ్యగణములు గల దశరథ 
రామచంద్రా! సర్వమును వినిపించెదను వినవయా్య!

ఆాంజనేయో పాఖ్యానము:

భాసకురుని వరముచే బంగారు రంగ గలిగి ప్రకాశించు మేరు పర్వతము గలదు. 
ఈ వీరుని తండ్రి కేసరి యనువాడు అచచిట రాజయి యొప్పుచుండెను. అతని భార్య 
యంజన పేరు గలిగి యుండెను. ఆమె వాయువున కీ యనఘ్ని వరి గింజ కొనములులు 
వంటి వనె్న గలవానిని కనెను. ఫలములు దెచుచి కోరికతో ఆమె అడవిక్ వెళలుగా, 
అధికమైన ఆకలి చేతను, తలిలు విడిచి వెళ్లుటచేతను తాళలేక ర్లులు పదయందు షణ్్మఖుని 
వలె ఖేదముతో రోదనము చేస అప్పుడు జపాకుసుమము వలె కాంతితో నొప్పుచు 
తూరుపుకొండ పయి ఆకాశమున నుదయించుచున్న సూరు్యని జూచి ఫలమనుబుది్ధతో 
అతనిని పట్టాటకై ఆకాశమునకు చివాలున నెగిర్ను. బ్ల సూరు్యనితో సమానుడు 
బ్ల సూరు్యనకభిముఖముగా వేగముగా వెళ్లుచుండగా మనోవేగ వాయువేగములతో 
ఆకాశమున వెడలుచున్న వానరబ్లుని మహరుషులు, దేవతలు, రాక్షసులు, యక్షులు 
మిక్కులి ఆశచిర్యపడుచు చూచుచు అయా్యర్! చిన్నతనము నందే యిటిటా శక్్త కలిగియున్నచో 
నిండైన యౌవనము నందేవిధముగా ఒప్పునో గదా యని భావించిరి. అట్లు వెళ్లుచున్న తన 
ప్త్రుడు సూరు్యనిచే దహింపబడకుండ సుఖము గలుగజయుచు చలలునివాడై వాయువు 
కుమారుని వెంటనే వెళ్లుచుండెను. ఆ సూరు్యడును బ్లకుని జూచి యేమియు తెలియని 
బడ్డడని ఈతని వలన గొపపుకార్యములు తపపుక కాగలవని మనసు్స నందు తలంచుచు తన 
వేడిమిని చూపకుండెను. ఈతడు జనకుని శక్్త చేతను తన శక్్తచేతను ఆకాశమున వేనవేల 
యోజనములు వెళ్లు సూరు్యని సమీపించెను. ఆన్డే రాహువు కూడా సూరు్యని పట్టాటకు 
వచిచి ఈ వానర బ్లకుని జూచి భయపడి పరుగెతి్త యింద్రుని చేరవేగి కోపముతో 
నిటలునెను. మహేంద్రా! యేమిది? తలుత మేము సూర్యచంద్రులను పట్టానట్లు నియమము 
చేస ఇప్పుడు వేరకని నియమించితివేల? నేడమావాస్య నేను వెళలుగా సూరు్యని పట్టాటకు 
ఇంకొక రాహువు వచెచిను సుమా అని చెపపుగానే ఇంద్రుడు దీనుడగ రాహువు నూరడించి 
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వేగముగా లేచెను. ఇంద్రుడట్లు లేచి మిక్కులి ప్రకాశించు బంగారు మాలికను దాలిచి 
కైలాస శిఖరసమానమును, సుందరమైన భూషణములతో అలంకరింపబడినదియు, 
ఘంటల సమూహముచే ధ్వనులు చేయుచున్నదియు, అగ న్లుగ్దంతములు గల ఏనుగ 
(ఐరావతము) నెక్కు వేగముగా రాహువు ముందుండగా సూరు్యడును వానర బ్లుడును 
ఉన్నచోట్నకు వెళ్లును. రాహువు ముందుముందుగా సూరు్యనిపట్టాటకు వెళ్లును. ఓ 
మహాబ్హూ! రామచంద్రా! పర్వత శిఖరమోయనునట్లు వంగి వేగముగా వచుచిచున్న 
స్హసవంతుడగ అతనిని చకకుగా గమనించి వానరశ్రేష్్ఠడియ్యది మేలుగానున్నదని 
య్ంచి తాను సూరు్యని వదలి రాహువు వెంట పడెను. వాడు భయముతో వేగముగా 
వెనుదిరిగినవాడై ఇంద్రా! ఇంద్రా! న్కు నీవే దికుకు స్హసయైన వానరునిచే చికకుకుండ 
దయతో నను్న గాపాడవేయని మాటిమాటిక్ అరవస్గెను. ముఖము మాత్రమే శేషించిన 
వాడగ రాహువు ఈ విధముగా భయముతో అభయము వేడగా ఇంద్రుడు భయపడకుము. 
ఆ యరఛేకుని సంహరించెదనని చెప్పుచుండగా ఈ వాయుప్త్రుడు ఇంద్రుని యేనుగను 
జూచి మిక్కులి సంతోషముతో ప్ద్ద పండనుకొని దానిని పట్టాటకై వేగముగా వెళ్లును. 
అభ్రము వలలుభుడగ ఐరావతమును ఆకాశమారగ్మున పటటావచుచి అంజన్ తనయునిపై 
మహేంద్రుడు తనచేతనున్న వజ్రాయుధమును విపరీతమైన కోపముతో వేసెను. ఆ దెబబాతో 
వానరుడు బ్ధతో కలత జెందినవాడై పర్వత శిఖరముపై తెలివి దపిపు పడిపోయ్ను. 
రామచంద్రా! ఆ దెబబాచే వాయుప్త్రునకు ఎడమ దవడ భగ్నమయ్్యను.

వాయు నిరోధమున లోకములు బాధపడుట:

ఇంద్రుడు తన ప్త్రున కాపద కలుగజయుటచే కోపగించి ఆ వాయుదేవుడు 
లోకములని్నంటిక్ ఆపద కలుగజయదలంచి తనయునితో కొండగహలోనిక్ ప్రజలకు 
కీడు కలుగనట్లు దేహములందు సంచరించుటమాని ఇంద్రుడు వరషుము న్ప్నట్లు 
ఉండెను. దానితో ప్రజలకు మలమూత్రములు వెడలవయ్్యను. నిశా్వసము లేమియు 
వెడలుట లేదు. సంధులు విడిపోయి కట్టాలవలె ముడుచుట చాచుట అస్ధ్యమయ్్యను. 
వేదపఠనము, హోమము సున్నయయ్్యను. నిత్యకర్మలని్నయును నిలిచి పోయ్ను. 
ఆగ్రహముతో వాయువు నిగ్రహించుటచే ధర్మకార్యములని్నయు తలగి పోయ్ను. 
అప్పుడు గంధరు్వలు, రాక్షసులు, దేవతలు అందఱును మిక్కులి ఆపదతో ఉబబాన పటటాలతో 
మహోదరము గలవారి వలె కదలలేక బ్రహ్మను చేరజని చేతులు జోడించి నమసకురించుచు 
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ఓ బ్రహ్మదేవా! న్లుగ్ విధములుగా ప్రజలను సృజించి మాకు వాయుదేవుని ప్రాణముల 
కాధారముగా జసతివిగదా. అటిటా జగములకు ప్రాణమైన వాడిప్పుడు ఈ విధముగా 
మము్మ అంతఃప్ర సీ్రాలను వలె ఇట్నట్ కదలకుండునట్లు ప్ద్ద బ్ధ కలుగజసెను. 
ఎట్లు వేగదుము? అభవా! మాకు శరణము నీవే. వాయువు మము్మ చంప దలంచెను. 
ఈ వ్యథాభారమును తలగింప్ము అనగా జనులనుజూచి బ్రహ్మ కారణాంతరమున 
వాయువిట్లు చేసెను. సంహికాప్త్రుడైన రాహువు మాటచే ఇంద్రుడు వాయుప్త్రుని 
సొమి్మసలులునట్లు వజ్రాయుధప్టంచుతో కొట్టాటచే కోపము నంది వాయువు కదలక 
నిలిచిన్డు. వాయువే శరీరములను సుఖముగా నుంచువాడు. వాయువు లేకపోవుటచే 
చలనము లేక కట్టాలతో స్టియగను గదా. గాలి నోదారిచి మీ భయము దీరునట్లు చేసెదను. 
ప్రజలారా! పదుడు. నేను గూడ వచెచిదను. వాయుదేవుని శాంతుని జసెదను. జగముల 
బ్ధ మానెపుదను పదుండని సరస్వతీ పతి దేవతలును, గహ్యకులును, న్గలును తనను 
కొలిచి రాగా వెళ్లు సూరు్యనితో, బంగారముతో అగి్నతో సమానముగా ప్రకాశించు శరీరము 
గల తన ప్త్రుని తన తడయందిడుకొనియున్న వాయుదేవుని జరబోయి ఆదరముతో 
బ్లుని జూడగా బ్రహ్మదేవుని రాకను జూచి ప్త్రుని ఆపదతో తపించినవాడై వాయుదేవుడు 
ప్త్రునెతు్తకొని గ్రకుకున లేచెను.

***
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ముప్పదియాఱవ సర్గము

బ్రహామీదులు హనుమాంత్నకు వరము లిచ్చుట:

కదలుచున్న కుండలములు, క్రీటము, హారములు, బంగారు ఆభరణములు 
గలవాడయి వాయుదేవుడు బ్రహ్మకు ముమా్మఱు స్గిలి మ్రొకకుగా బ్రహ్మ అతనిని లేవనెతి్త 
తన చేతులతో బ్లుని శరీరము నిమిర్ను. అంత వాడిన పైరు నీరు పడుటచే తెపపురిలిలు 
లేచిన విధముగా హనుమంతుడు తిరిగి జీవించుటచే వాయువెంతో సంతోషించి పూర్వము 
వలెనే జనుల శరీరములందు సంచరించుచుండెను. వాయుబ్ధ విడిచి ప్రజలు చలిగాడుపు 
వలని బ్ధ తలగటచే పద్మములతో గూడిన తూండులు ప్రకాశించునట్లు సంతోషించిరి. 
వాయువునకు మేలు చేయదలంచి బ్రహ్మ యిటలునెను. ఓ ఇంద్రా! ఓ శంకరా! ఓ వరుణా! 
ఓ కుబేరా! ఓ యమా! ఈ వాయుప్త్రుడు అరుదైన ఒకానొక భవిష్యతాకుర్యమును 
సమర్థతతో నెఱవేరుపుగలడు. మీకలలురకునిది బ్గగా తెలియును. బలవంతుడగ నట్లు 
వాయుప్త్రునకు వరముల నొసంగడు. వాయువునకు సంతోషమధికమగను గాక. 
అని బ్రహ్మ చెపపుగానే ఇంద్రుడు పద్మములతో గూడిన మాలిక నిచిచి న్ వజ్రప్ దెబబాచే 
గదా ఈతని హనువిట్లు నొచిచినది. కాన జగతపు్రఖ్్యతముగా హనుమంతుడను పేరు 
పందునుగాక. ఇంక ముందితడు వజ్రప్ దెబబాచే మృతు్యవు నొందకుండును గాక 
అని వరమునిచెచిను. అంత సూరు్యడు కరుణతో నిండిన మనసు్స గలవాడై యిటలునెను. 
శూరశ్రేష్్ఠడైన ఈ వాయుప్త్రునకు న్ తేజసు్స నందు నూరవవంతు నిచిచితిని. ఇతనిక్ 
శాస్రాములు చదువు శక్్త వచిచినప్పుడు వీనిని వాగి్మ చేయు శాస్రామును కీరి్త ప్రఖ్్యతమగ 
విధముగా నేర్పుదను. శాస్రాజా్ఞనము నందు వినితో సమానుడు లేనట్లు చేసెదనని చెప్పును. 
అంత వరుణ్డు ఇతడు పది లక్షలయేండలు కైనను నీళలుయందుగాని న్పాశముల చేతిగాని 
మృతి చెందకుండుననెను. కాలదండము మొదలయిన వానిచే చావు లేకుండుటయు, 
ఎప్పుడును వా్యధియనునది య్ఱుగకుండుటయు, యుద్ధభూమి యందు విష్దము 
నందకుండుటయు ఇతనిక్ వరములుగా నిచిచితినని యమధర్మరాజు పలికను. కుబేరుడు 
తన గద చేత చావులేకుండునట్లు వరమిచెచిను. త్రిలోచనుడు మిక్కులి ప్రశస్తములైన తన 
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యాయుధముల సమూహముచే చావకుండ వరమిచెచిను. బ్రహ్మ హనుమంతునకు 
చిరాయువునిచిచి ఈ యనుఘ్డు బ్రహ్మదండముల కని్నంటిక్ అవధు్యడగ గాక అని 
వరమిచెచిను. బ్లసూరు్యనితో సమానుడైన బ్లుని జూచి విశ్వకర్మ ఈ విశ్వనుతుడు 
న్చే నిరి్మంపబడిన అస్రాశస్రాములచో చావకుండును గాక దీరా్ఘయువై యుండును గాక 
అని పలెకును. అప్పుడు సంతోషించి బ్రహ్మ వాయువుతో నిటలునెను. ఓ వాయుదేవా! నీ 
ప్త్రుడు విరోధులకు భయము గలిగించువాడును, తపపుక మిత్రులకు సంతోషమును 
గలిగించువాడును అగను. ఘన బలశాలి, దుర్జయుడు, కామగమనుడు, కామరూపి 
ఎందును ఎదురులేని ఉత్తమకీరి్తగలవాడు తలచిన చోట్నకు వెళలుగలవాడును అగను. 
రావణవధ విషయమున సీతాన్థునకు బ్సటగా నుండి తాను యుద్ధభూమి యందు 
అదుభాతములైన కార్యములను జరిగించునని బడ్డనందజస వెళ్లుదనని చెపిపు దేవతలతో గూడ 
బ్రహ్మ వెళలుగా వాయుదేవుడు బడ్డనితో వచిచి ప్రేమతో జరిగిన సమస్త వృతా్తంతమును దెలిపి 
అంజన్దేవి చేతిక్ బడ్డ నిచిచి వెళ్లును. 

మునులు హనుమాంత్ని శపాంచ్ట:

అంత హనుమంతుడు వరబలముచే సముద్రము వలె పంగచు మునిశ్రేష్్ఠల 
యాశ్రమములందు భయము లేక ప్రవేశించి న్రవస్రాములను జించుచు, 
అగి్నహోత్రములను చలాలురుచిచు, హోమపాత్రలను న్శనము చేయుచు, చిందర వందర 
చేయుచుండ మునిశ్రేష్్ఠలు బ్రహ్మ వరమిచుచిట య్ఱిగిన వారగటచే శాంతము 
వహించియు, వానరుడు ప్ట్టాచున్న కషటాములను భరింపలేక, మిక్కులి కోపమును 
పందకుండ ఓ వానరుడా! యే వరశక్్త బలముచే ఇంత చేయుచున్్నవో అటిటా బలమంతయు 
నీవు మరచిపోయ్దవు నినె్నవ్వరైనను పగడినచో అప్పుడు నీశక్్త నీకు తోచును గాక అని 
ఋష్లు శపించుటచే ఈ అనఘ్డు తన శక్్తని మరచి అది మొదలుకొని స్ధుచరితుడై 
య్ందైనను మృదుభావముతో సంచరించుచుండెను. తరువాత వానరకులములకు 
శూరవరుడు వాలిసుగ్రీవుల తండ్రియైన ఋక్షరజుండనువాడు రాజై యుండెను. 
సూర్యసమానమైన తేజసు్స గల అతడు చిరకాలము రాజ్యము నేలి స్వరగ్ము చేరగా 
మంత్రులు తండ్రి పదవి యందు ప్ద్దవాడైన వాలిని రాజుగా నియమించి సుగ్రీవుని 
యువరాజుగా నిలిపురి. ఈ హనుమంతుడును బ్ల్యము మొదలుకొని నిర్మలము, 
ద్షరహితము, భేదరహితము అయిన సే్నహమును సూర్యప్త్రుడై సుగ్రీవునితో 
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చేయుచుండెను. రామచంద్రా! హనుమంతుని ప్ట్టాకను అతని వీర్యమును వింటివిగదా. 
మునుల శాపము చేత తన శక్్తని తెలిసకొనలేనివాడై వాలి సుగ్రీవుని తరముచుండగా 
తానును పిరిక్వాని వలె పరువెతు్తచుండెను. సుగ్రీవున కీ విషయము తెలియకపోవుటచే 
అతడును జా్ఞపకము చేయడయ్్యను. అందుచేతనే గదా ఏనుగ మీదకు రాగా బలవంతమైన 
సంహము పరువెతు్త విధమున అతడు యుద్ధరంగమున పారిపోయ్ను. వింటివా. సె్్థర్యము, 
ధైర్యము, పరాక్రమము, స్హసములందును, శౌర్యము గాంభీర్యము బుదు్ధలందును, 
చాతుర్యము, నీతి, యుకు్తలందును, మాటనేరుపు, కార్యనిర్వహణములందును, ప్రజల 
కానందము గలిగించు కృత్యములందును సూర్యశిష్్యడైన ఈ వాయుప్త్రునకు 
సమానమైన వారుందురా? ఉదయపర్వతము నుండి అస్్తద్రి వఱకు అతివేగముగా 
సూరు్యనితో వెళ్లుచు నితడు వా్యకరణము నంతను గటిటాగా వలిలుంచెను. ఓ పద్మదళాక్షా! 
సూత్రములతో గూడ వృతి్తయు, సూత్రములకు అర్థము, పదము, మఱియు మహార్థము, 
ఇతర శాస్రా సమూహము, ఛందసు్స చకకుగా నేర్చిను. కీరి్తంపబడిన చరిత్ర గల ఈ 
హనుమంతుడు స్మాను్యడా? ఓ రామచంద్రా! సర్వవిద్యల యందును ఈతడు 
దేవతాచారు్యడైన బృహసపుతితో సమానుడు. తమి్మది వా్యకరణముల నభ్యసంచెను. 
నీ దయచే బ్రహ్మకాగలడు. వాయుప్త్రుడు జగములను ముంపబూనిన స్గరుడు 
భువనములను గాలపుబూనిన అగి్న, ప్రళయకాలమున విజృంభించు యముడు అటిటావాని 
య్దుట నెవడు నిలువగలడు. వాయుప్త్రుని వలెనే నీకు యుద్ధమున తోడపుడుటకు దేవతల 
చేత సుగ్రీవుడును, మైందుడును, ది్వవిదుడును, రంభుడును, సైన్యన్థుడైన నీలుడును, 
అంగదుడును, తారుడును భూమియందు జని్మంచిరి. రామా! నీకు అంజన్ప్త్రుని 
చరిత్రమును సర్వమును వినిపించితిని. అని చెపపుగా రాముడును సౌమిత్రియు వానర 
న్యకులును ఆశచిర్యమునందిరి. అంత లోపాముద్రాపతి రామభూపాలునితో మరల 
నిటలునెను.

అగస్త్యాదులు శ్రీరాముచే ననుజ్ఞగొని పోవుట:

రామచంద్రా! ఎలలువృతా్తంతములను వినిపించితిని. నీ వఖిలమును వింటివి. 
ఓ ఆర్తజనరక్షణదక్షా! ఇంక మాకు వెళ్లుట కనుమతి నిచెచిదవా? అనగా రాఘవుడు 
సంతోషముతో చేతులు జోడించి ఆ మునిశ్రేష్్ఠనితో నిటలునెను. ఓ అనఘా! నిను్న 
చూచుట యను ప్ణ్యము నేడిట్లు న్కు కలుగటచే న్ దేవతలును, తాతలును, 
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తండ్రియు సంతోషము నొందిరి. ఓ మునివరా! న్ బంధువులందఱును శాశ్వతముగా 
సంతోషమందిరి. ఒక విన్నపమును వినుడు. ఇకకుడకు రమ్మని నేను కోరినచో న్ 
మనవిని సీ్వకరించి మీరు దయ దపపుక ఇచచిటిక్ రావలయును. నేనడవుల నుండి తిరిగి 
వచిచితిని. పౌరులందఱను తమ తమ పనులను తడబ్ట్ లేక యధావిధిగా చేయునట్లు 
చేస యాగము చేయ బూనుకొనెదను. మీరా క్రతుసమయమునందు కార్యములని్నయు 
జరిగించుటకై దయతో ఎలలుప్పుడు నిచచిటనే యుండవలయును. పవిత్రులైన మిము్మ 
సమ్మతితో ఆశ్రయించి ఈ క్రతుకార్యములను పూరి్తచేస పితృదేవతల యనుగ్రహమునకు 
నేను పాత్రుడనగదును అని పలకుగా ఆ మౌనులందఱును అటేలుయగ గాక యని చెపిపు 
వెడలగా దశరథప్త్రుడు యజ్ఞవిషయమునే చింతించుచు సూరా్యస్తమయమగచుండగా 
వానరశ్రేష్్ఠలను బంపి తాను సంధ్య వారిచి రాత్రి కాగా హాయిగా అంతఃప్రమున నుండెను. 
పట్టాభిషేకము పందిన మొదటిరాత్రి పౌరుల సంతోషము నందునట్లు విధముగా గడచెను.

***
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శ్రీరాముడు సభాసదులతో గలస కొలువుదీర్ట:

అట్లు రాత్రి గడవగా తెలలువారుచుండ అతిమనోహరమైన కంఠములతో వంది 
జనులందముగా ‘కౌసలా్యనందన్’! దయగలవాడా! మేలుకొనుము. వీరాగ్రణీ! నీవు 
నిద్రించిన నిఖిల జగములును నిద్రించునయా్య! నీవు విక్రమమున విష్్ణడవు రూపమున 
అశి్వనీ, దేవతలను బోలెదవు. బుది్ధయందు దేవగరువుతో సమానుడవు. నీవు బ్రహ్మతో 
సమానుడవు. ఓరుపులో భూదేవితో సముడవు. తేజమున నీవు సూరు్యడవు. వేగమునందు 
వాయుసమానుడవు. నీవు గాంభీర్యగణముచే స్గరమును బోలియుందువు. 
సె్్థర్యగణముచే శంకరుడవు. సౌమ్యతయందు నీకు చంద్రుడే స్టి పూర్వప్రాజులలో 
నీవంటి రాజులు లేరు. ఇది సత్యము. ఎదురకునరాని వాడవగట చేతను భూజనులకు 
హితమైన విధముగా ఎప్పుడును నడచుట చేతను ఓ రాజా! కీరి్తయు, లక్ష్మియు ఎలలుప్పుడును 
ఎచచిటిక్ని వెళలుక నినే్న ఆశ్రయించి యున్నవి. సరియు, ధర్మమును, ఓ నృపతీ! నీ యందే 
స్థరముగా నివసంచియున్నవని హరషుముతో నిట్లు పలుకగా మిక్కులి మధురమైన సూకు్తలతో 
సూతులు పగడుచుండగా శేషశయ్యనుండి న్రాయణ్ని వలె తెలలువస్రాముచే కపపుబడిన 
మణిమయమైన శయ్యనుండి జానకీపతి లేవగా వారలు చేతులు జోడించి ప్రకాశించుచున్న 
శుభ్రమైన పాత్రలతో జలములందీయగా శుచియై అగి్నహోత్రుని యధావిధిగా పూజించి 
రాముడు ఇక్షా్వకులు భక్్తతో సేవించిన శుభమైన దేవగృహమును ప్రవేశించి శ్రదా్ధభకు్తలతో 
దేవతలయొకకు పితృదేవతలయొకకు బ్రాహ్మణ్లయొకకు పూజలని్నటిని వరుసగా 
యధావిధిగా పూరి్తచేస య్ంతయో సంతోషముతో వెలుపలి కక్షయుకు రాగా మంత్రులును 
వసష్్ఠడు మొదలైన మునులును అగ్నల వలె వెంటరాగా జనులు కీరి్తంచుచుండగా వెళ్లు 
రాముడు సంహాసనమున ఆసీనుడయ్్యను. ఆసీనుడైన రామభూపాలుని చెంత అనేక 
దేశముల రాజులు నిలువగా ఒప్పుచున్న వేదత్రయము వలె సుమిత్రానందనులిద్దఱును కైక 
కుమారుడును కొలువగా ప్కుకుమంది సేవకులు ఆనందముతో నిండినవారై మ్రొక్కు ఒక 
ప్రకకు వివిధాసనములపై గూరుచిండగా, సూర్యప్త్రాదులగ వానరశ్రేష్్ఠలిరువదిగరును 
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నలువురు మంత్రులతో గూడిన విభీషణ్డును కొలుచుచుండగా రాముడు గహ్యకులు 
సేవించు కుబేరుని వలె నొప్పును. వేదశాస్రాముల నెఱిగిన వారలు సతుకుల సంజాతులు చేతులు 
జోడించి ఆ పదా్మక్షునకు నమసకురించి తమ కుచితములైన యాసనములందుపవిష్టాలై 
సేవింపగా ఋష్లు దేవతలు సేవింపగా స్వరగ్ము నందున్న ఇంద్రుని మించు ఠీవితో 
రాముడు కొలువులో ప్రకాశించెను. కౌసలా్య తనయుడిట్లు నిండు కొలువున నుండగా 
పౌరాణికులెంతో ఆసక్్తతో తగవిధముగా ప్రాణకథా వా్యసంగము గావించిరి.

***
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శ్రీరాముడు జనకాదిరాజులను వారవార పురముల కాంపుట:

ప్రతిదినము నీవిధముగా తగ పద్ధతితో జనపదములందు రాష్రుములందు 

దేశమునందు గల జనులు సమ్మతించునట్లు జగతపురిపాలనము చేయుచు ఒకన్డు 

పవిత్రుడైన మిథిలాధిపతిని జూచి రాముడు చేతులు జోడించి ఓ రాజచంద్రా! ఎలలుప్పుడును 

నీవే మాకు దికుకు. నీ మహిమచేతనే నేను రావణాసురుని జయించితిని. ఓ నిర్మలశీలా! 

నీ కృపచే రక్షింపదగిన వారము. విదేహులకు ఇక్షా్వకులకు కలిగిన బంధుత్వము మిక్కులి 

సంతోషమునకు గారణము. కీరి్త నొసగనది. మీరికకుడకు వచిచి చాలా దినములైనది. మీరు 

ప్రజల రక్షణము నందధికమైన ప్రీతి గలవారలు. మీరు మీ ప్రజలను జూచుటకు వెళ్లుదర్ని 

ఈ రత్నములను తీసకొని వెళ్లుడు. భరతుడు మీ వెంట వచుచిను. అని చెప్పుచున్న శ్రీరాముని 

మాటలను విని ప్రేమతో జనకుడిటలునెను. ఓ కకుత్థ్సవంశవర్థన్! రామా! నీ దరశ్నము 

చేతను, నీ విధేయత చేతను మనసె్సంతయో సంతోషము నందెను. గాన నీవిచిచిన ఈ 

రత్నములనని్నటిని న్ కుమార్్తలకు బహుమతిగా నిచుచిచున్్ననని చెపిపు తన పటటాణమునకు 

వెళ్లును. తరువాత కేకయరాజప్త్రునితో నిటలునెను. ఓ రాజా! భరతుడును లక్ష్మణ్డును, మా 

సంపదలును, మారాజ్యమంతయును మీవియే. మీర్ మాకప్పుడును దికుకు. మీరిచచిటిక్ వచిచి 

ప్కుకున్ళలుయ్్యను. అకకుడ మీరు లేకుండుటచే వృదు్ధడైన మీతండ్రి ఆరాటపడుచుండును. 

మీరలిషటాముతో నేడే వెళలుదలచితిర్ని మిక్కులి విలువగలిగిన రత్నములను ధనమును 

దీసకొని లక్ష్మణ్డు సహాయుడుగా వచుచిను అని మ్రొకకుగా ఆతడు ఓ గొపపు గణములు 

గల రామా! నీకలలుప్పుడును రత్నములధికములగచుండునని తిరిగి నమసకురించెను. 

వృత్రాసురుని వధించిన తరువాత జయము నందిన యింద్రుడుపేంద్రునితో వెడలినట్లు 

లక్ష్మణ సహితుడై కేకయ రాజు తన ప్రమున కేగెను.
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రావణ యుద్ధమున సహాయకులుగా వచిచున రాజులను  
శ్రీరాముడు సతకురాంచి పాంపుట:

తన మిత్రులలో శ్రేష్్ఠడును దయావంతుడును కాశీపతియు నగ ప్రతర్దనుని 
శ్రీరాముడు చనవుతో కౌగలించుకొని ఓ రాజా! ప్రేమతోను, మిక్కులి సే్నహముతోను 
భరతునితో గలస గొపపు యుద్యమమును జసతివి. నినే్నమని మెచుచివాను. సుగణనిధీ! 
ఇంక నీప్రమున కేగివచెచిదవా? ఓ శూరుడా! పరమగణాఢ్్య! నీ పరిపాలనలో నున్న 
వారణాసీ ప్రము తోరణయుతమై ప్రాకారములతో చుటటాబడి మిగల సుందరమై 
యొప్పుచుండును. అని పలిక్ రఘ్రాముడు సంహాసనము దిగివచిచి కాశీరాజును 
ఱొము్మన గ్రుచిచిపటిటా గౌరవమైన మాటలతో అనుజ్ఞ నీయగా అతడు తన ప్రమునకు 
వెళ్లును. అంత రామ విభుడు చిరునవు్వ ముఖమునలంకరింపగా మూడు వందల మంది 
రాజశ్రేష్్ఠలను జూచి మీ పరాక్రమములచేత సురక్షితులై యుండి మాపై ఎకుకువైన 
ప్రేమనుంచితిరి. మీరు నిరతమును ధర్మనిష్ఠ గలవారు. నిత్యమును సత్యమున కాటపట్టాలు, 
గొపపునైన బలముగలవారలు. మీ ప్రభావము చేతను, తేజము చేతను పాపాతు్మడును 
దుషటాబుది్ధయు నయిన రావణ్డు బంధుసమూహముతో గూడ దండధరుని జూడనేగెను. 
ఆ కార్యమునందు నేను నిమిత్తమాత్రుడనే చూడుడు. జనక రాజప్త్రి వనములందు 
దంగలింప బడిన దను వార్త విని భరతుడు మిము్మ పిలిపింపగా ఓ అనఘాతు్మలారా! 
సే్నహాతి శయముతో మీర్లలురును వచిచితిరి. రావణ్ని మీద దండెత్త వచిచిన మీక్చచిట చాలా 
రోజులు గడచినవి. ఉత్తమమతులారా! మీక్షటామైనచో మీరిప్పుడు ప్రములకేగ వచుచిను. 
అని చెపపుగా రాజులందఱును జానకీ భర్త చెపిపున మధుర వాక్యములకు మనసు్సలందు 
సంతసంచి యిటలునిరి.

రాజులు శ్రీరాముని పొగడి సెలవుగొని పోవుట:

ఓ విశ్వసు్తతా్య! రామచంద్రా! వినయమనునది నీ సహజగణము. మా యదృషటాము 
చేత నీవు సుఖముగా వనములందుండి తిరిగి వచిచితివయా్య! ఓ భద్రచరిత్రా! మా 
యదృషటాము చేత మహిమ వృది్ధనందగా నీవు పటటాభద్రుడవైతివి గదా. రామచంద్రా! మా 
యదృషటాముచేతనే విరోధులనెలలు రణసీమ ద్రుంచితివి. ఓ కౌసలేయా! మా యదృషటాము 
చేతనే తిరిగి భూప్త్రిని గ్రహింపగలిగితివి. శత్రువులను జంపి జయశాలివైన నిను్న 
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కను్నలార చూడగలుగట మా ప్ణ్యము. రమ్యమైన గణములు గలిగిన రామచంద్రా! 
ఇదియే మా కోరిక. యిదియే మాకు ప్రీతికరము. ఓ దశరథేశ్వరనందన్! ఎంత 
ప్రశంసంచుటకైనను నీవే అరుహుడవు. ఇట్లు మమి్మంతగా మెచిచి పలికదవు. ఏమనవలెను? 
ఇటిటా చర్య నీకంతయో యోగ్యమైనది. ఈ విధముగా చెప్పుటకైనను మేము నేరము. కోరిన 
సతపులితములు నిచుచినటిటా ఓ విశిషటాచరిత్రా! ఇంక మేము పోయివతు్తమా? మా కోరిక 
ఒకకుటి యున్నది. మేమేవిధముగా నినె్నలలుప్పుడును మనసు్సనందుంచెదెమో ఆ విధముగా 
నీవును మమె్మప్పుడును ప్రేమతో మనసు్సన నిలపువయా్య సీతాపతీ! అని కోరగా రాముడటేలు 
కానిండని చెపపుగా వారు సంతోషముతో తమ ప్రములకు సైన్యములతో వెళ్లురి.

***
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ముప్పది తొమిమిదవ సర్గము

సకల రాజులు వార వార రాజయాములకు పోవుట:

పూర్వము భరతుని యాజ్ఞచేత రాజులు తెచిచిన ఏనుగ్లు, గఱ్ఱములు, రథములు, 
కాలబాలములు గల అక్షౌహిణ్ల సైన్యములు ఆశచిర్యకరముగా భూమి కంపించు 
విధముగా నడచెను. అప్పుడు దరపుము బలము గల యారాజులు ఒకరితో నొకరు 
ఇట్లు పలిక్రి. అకకుట్! యుద్ధమునకై భరతుడు మనలను రపిపుంచుటంతయు 
వ్యర్థమైపోయినదే. రావణ్ని యుద్ధమును చూడమైతిమి గదా. రాజప్త్రులే రాక్షసులను 
శీఘ్రముగా చంపివేసర్. ఏమనవచుచిను. ఆ రామలక్ష్మణ్ల అండయున్నచో చింత లేకుండ 
సముద్రమును దాటి విరోధి సంఘములను చంపజాలమా? అని కొందరనుకొనుచుండగా 
కొందరు రామచరిత్రల న్నందముతో చెప్పుకొనుచు ధనధాన్యములతో నిండియున్న తమ 
తమ రాష్రుములకు వెళ్లు శ్రీరాముని సంతోషమునకై రథములు, గఱ్ఱములు, ఏనుగలు, 
మిక్కులి విలువైన మణ్లు, పలలుకులు, చందనము మొదలైన సుగంధద్రవ్యములు, బంగారు 
భూషణములు, ముత్యములు, అందమైన పరిచారికలు అందమైన కంబళ్లును, పగడములు 
మొదలగనవి వందలు వేలుగా అందఱును భక్్తతో కానుకలనిచిచిరి. భరతలక్ష్మణ 
శత్రుఘ్్నలు వాని నని్నటిని తీసకొని ప్రము చేరవచిచి రామభూపతిక్ వేర్్వరుగా 
విశదముగ చెపిపు యిచిచిరి. రాముడవి యని్నయు అనురాగముతో గ్రహించెను.

శ్రీరాముడు స్గ్రీవాాంగద హనుమదదుల బహూకరాంచ్ట:

అంత రాముడు సూర్యప్త్రుడైన సుగ్రీవునకు ఉత్తమమైన భూషణములనిచిచి 
యటేలు రాక్షస రాజునకును ఉత్తమములైన భూషణములనిచెచిను. ఆ విధముగనే 
వానురలకును రాక్షసులకును భూషణములనీయగా అందఱును సంతోషముతో 
తలలయందును చేతులందును స్టిలేని భక్్తతో ధరించిరి. రామభూపతి సంతోషముతో 
అంగదహనుమంతులను తన యొడిలోనిక్ తీసకొని సుగ్రీవునితో ఇటలునెను. ఈ అంగదుడు 
నీ కుమారుడు. ఈ హనుమ నీకు మిత్రుడును మంత్రియు నగను. న్కు మేలైన 
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ఆలోచనలను దెలిపి మేలు కోరుచుందురు. వీరిరువురును మంచి నడవడి గలవారలు. 
వీరు నీ నిమిత్తముగా విశేషముగా పూజింపదగిన వారలని చెపిపు తన శరీరముపై నున్న 
భూషణములని్నటిని రాముడు వారలకలంకరించెను. వానరులందఱును మేలు మేలని 
పగడిరి. తరువాత నలుడు, నీలుడు, పనసుడు, కేసరి, గంధమాదనుడు, కుముదుడు, 
మైందుడు, ది్వవిదుడు, జాంబవంతుడు, ఇంద్రజానుడు, దరీముఖుడు, దధిముఖుడు, 
సన్్నదుడు, వినతుడు, సుషేణ్డు, ధూమ్రుడు, దధిముఖుడు, ప్రజంఘ్డు, గవాక్షుడు 
అను పగడబడిన బలము గలవారును మహాపరాక్రమవంతులును రాజ కార్య స్ధనము 
నందాసక్్త గలవారును అయిన వానరసేన్పతులను గాంచి మధురమైన మాటలతో 
ఓ శూరులారా! మీర్లలురు న్కు మిక్కులి సే్నహితులు. న్తో బుటిటాన స్దరుల వంటి 
వారలు మీరు చేసన సహాయమునకు నేనేమి తిరిగి చేయగలను. అంతము లేని వ్యసన 
సముద్రమున మునిగి బ్ధనొందుచున్న నను్న మీ పరాక్రమముతో ఉద్దరించితిరి. దానిక్ 
స్టి కాగలదియేది గలదు? ఆహా! మీ యంతటివారు మిత్రులుగా గల సుగ్రీవుని భాగ్యమే 
భాగ్యము. మంచి మనసు్సతోనే నిచెచిడి ఈ స్వలపుమును మీరు గ్రహింతురు గాక యని 
తగ విధముగా మణ్లు ఆభరణములు నిచిచి కౌగలించి రాముడు వారందరిని సంతోష 
సముద్రమున దేలెచిను. ఆ వానరులందఱును తనవిదీర తేనెలను ద్రావుచు, మాంసమును, 
ఫలములను మొకుకుచుండగా ఒక నెలకంటే అధికమగ దినములు క్షణము వలె గడచెను. 
రాక్షస వానరసమూహములతో వినోదముగా రాముడు గడప్చుండ అటేలు ర్ండవ శిశిర 
మాసము గూడ గడచెను. ఈ విధముగా ఎడతెగని సుఖములందాసకు్తలై వారానందించు 
చుండగా [చైత్రమున పట్టాభిషేకము. కావున ఫాలుగ్ణము వఱకు నుండుటచే కప్లొక 
సంవత్సరమయోధ్యయందుండి రని యేరపుడుచున్నది] 

***
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శ్రీరాముడు స్గ్రీవాదులను కిషకుాంధకు పాంపుట:

అంత రామచంద్రుడు సుగ్రీవునితో నిటలునెను. వానరరాజా! ఇక ఆలస్యము చేయక 
పరివారముతో గలిస దేవతలకు గాని రాక్షసులకుగాని చేరరాని క్షికుంధకు వెళ్లుము. 
మంత్రులతో గలిస భూమిని చకకుగా పాలింప్ము. విరోధి వరగ్ములను సంహరింప్ము. 
ఈ యంగదుని వాయుప్త్రుని వలెనే అత్యధికమైన ప్రీతితో జూడుము. గొపపు 
బలవంతుడైన నలుని, నీ మామయగ సుషేణ్ని, మైంద ది్వవిదులను, గంధమాదనుని, 
తారుని, కుముదుని, నీలుని, వీరుడైన శతవలిని, గజుని, గవాక్షుని, శరభుని, గవయుని, 
ఋషభుని, ఈ బ్రహ్మప్త్రుడైన జాంబవంతుని ప్రఖ్్యతమైన ప్రేమతో బ్లింప్ము. వీరు 
న్కై ప్రాణములిచిచిరి. ఈ వానరుల ఋణము నేనెట్లు తీరపుగలను. 

శ్రీరాముడు విభీషణుని లాంకకనుపుట:

వీరలకప్పుడైనను అప్రియములైన పనులను చేయబోకుమని చెపిపు రాక్షసవంశాధి 
పతియైన విభీషణ్ని జూచి ఓ ధీరచరిత్రా! కుబేరుని దివ్యప్రమైన లంకను మంచి 
ధర్మమారగ్మున అవినీతిని విడచి పాలింప్ము. ఓ ఉత్తమ గణవంతుడా! రాజు 
బుది్ధమంతుడై ధర్మమారగ్మును విడువక రాజ్యమేలినచో జగతు్త నందు కీరి్తయు, 
అధికారమును సర్వసంపదలును నిత్యమును అతని యొద్ద నిలిచి యుండును. నను్నను 
సుగ్రీవుని నీ మదిలో నెన్నడును మరవకుము. పము్మ అని పలకుగా వానర రాక్షస 
సమూహములు అన్నన్్న! మేలు మేలని రాముని బొగడెను. రామా! నీ బుది్ధ బ్రహ్మదేవుని 
యందువలె నియమముతో ఋజుమారగ్మున నుండును. నీ మాధుర్యము, నీ స్టిలేని 
అమితమైన బలము పగడుటకు శక్యమగన్?

శ్రీరాముడు హనుమాంత్నకు వరములిచ్చుట:

అనుచుండగా హనుమంతుడు వినయముతో నిటలునెను. రామచంద్రా! 
న్ మనసె్సలలువేళలను విడువని భక్్తతో నీయందుండుగాక. నేనెప్పుడు నీయందు 

నలువదియవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

127

సే్నహభావముతో నుందునుగాక. న్ మనసు్స ఎందును వెళలుకుండును గాక. ఓ 
సీతాపతీ! నన్ననుగ్రహింప్ము స్్వమీ! ఓ సూర్యవంశరత్నమా! నీ దివ్యచరిత్ర మీ 
భూమి యందెంతవఱకు నిలిచియుండునో యందాక న్ శరీరమున ప్రాణములు నిలిచి 
యుండునట్లు వరమిము్మ – ఓ సచచిరిత్రా! అప్సర సీ్రాలెలలుప్పుడును నీ చరిత్రను వినిపింతురు 
గాక. దానిని వినుటచే నేనధికమైన న్యుతకుంఠను వాయువు మేఘసమూహమును 
వలె తలగించుకొందును. అని హనుమ కోరగానే రామచంద్రుడు తన శ్రేష్ఠమైన 
యాసనమునుండి లేచి ఆంజనేయుని తన కౌగిట బొదివి పటిటా మిక్కులి యనురాగముతో 
నిటలునెను. హనుమా! నీ మనసు్సన కోరినటేలు జరుగను గాక. ఆనందము నొందుము. న్ 
చరిత్ర భూమిమీద నుండు నంతదాక నీకు కీరి్తయు, శరీరమున ప్రాణములు నుండును 
గాక. [ఇది శ్రీరాముల మానుషత్వమును దెలుపును] ఈ న్ కీరి్త లోకములున్నంతవఱకు 
నిలిచియుండును. ఓ కేసరి తనయా! నీవు చేసన ఒకొకుకకు యుపకారమునకే పనిపడినచో 
న్ ప్రాణములనే ఈయకుందున్? ఉపకారము చేసన వానిక్ ప్రతు్యపకారము 
చేయవలెనని తలచుట ఆలోచింపగా తాను ఆ ఉపకారిక్ ఆపదయ్ప్పుడు గలుగ్న్ 
అని ధా్యనించుచుండుట కాదా. అని చంద్రసమానమైన ముతా్యలహారము స్టిలేని 
వైడూర్యము న్యకమణిగా గలిగినది తన మెడ నుండి తీస కోరికతో వాయుప్త్రుని 
కంఠమున వేసెను. చంద్రబంబమును శిరమున ధరియించు (మేరు పర్వతము) బంగారు 
కొండ వలె ఆ మాలచే ప్రకాశించినవాడై వాయుప్త్రుడు వెలిగెను. రాముని వాక్యములను 
విని వానర సంఘములు లేచిలేచి మిక్కులి భక్్తతో రాముని పాదపద్మముల పలుమారులు 
నమసకురించి వెళ్లుటకు సద్ధమైరి. సుగ్రీవుడును విభీషణ్డున తమను రామచంద్రుడు 
బహుమాన ప్రస్సరమైన స్ంత్వనవాకుకులతో ఎంతయో యనురాగముతో కౌగిట జరిచి 
గౌరవించగా కను్నలనీరు గారుచిచు మూఢులై ఆ రాముని విడచి వెళ్లుట క్షటాములేనివారై 
తపించుచుండగా కనీ్నరుగారుచున్న కను్నలతో వానరశ్రేష్్ఠలు తెలివిలేనివారై బొమ్మలవలె 
ప్రాణములు లేని శరీరములవలె మనసు్సలందు సంతోషము లేనివారై నివాసముల కేగిరి.

***
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కుబేర్ నొదదేనుాండి పుషపుకము శ్రీరాముని గొల్వవచ్చుట:

శ్రీరామచంద్రుడీవిధముగా అందఱను బంపించి సుఖముగా నుండగా అపరాహ్ణ 
సమయమున ఆకాశము నుండి యొక వాక్యము వినిపించెను. భూన్థచంద్రా! న్వంక 
చూడుము. నేను ప్షపుకమును. [ప్షపుకము నిరీ్జవమైన ఆకాశయానము. ఇవి దానిని 
నడప్వాడు చెప్పుడు మాటలు] కుబేరుడు సంతోషము నందినవాడై మరల నను్న 
నీకడకు బంప్ను. నీయాజ్ఞను పంది నేను వెళలుగానే ఆ యక్షన్థుడు న్తో నిటలునెను. 
ఓ ప్షపుకమా! ఎంతయో ప్రతాపముతో రామచంద్రవిభుడు రావణ్ని వధించి నిను్న 
గెలుచుకొనెను. యుద్ధమున బంధువలతో గూడ రావణ్డు సంహరింపబడుట న్కును 
ఎంతో సంతోషకరము. నీవు రాముని దానవే. నీ వచచిటికే తిరిగి వెళ్లుము. నీకనుజ్ఞ 
నిచిచితిని. భూమియందా మహనీయుడు నీపై ఆనందముతో తిరుగదగిన యరహుత గలవాడు 
అని చెపపుగా నేనిచచిటిక్ వచిచితిని రాఘవా న్ ప్రభావము చేత ఎవ్వరిక్ని గానరాకుండ 
ఇషటాము వచిచిన విధముగా సంచరించుచుండును. ఓ భూతనయాపతీ! నీయాజ్ఞ చొపపున 
నడచుకొందుననగా రామచంద్రుడు అటలుయినచో నీకు నేను స్్వగతము నిచెచిదను 
సీ్వకరింప్మనుచు ప్షపుములతో, ధూపములతో, లాజలతో దానిని పూజించి యిటలునెను. 
ఓ ప్షపుకమా! నిను పనియున్న సమయమున తలచెదను. అప్పుడు రము్మ. అంతవఱకు 
హరషుముతో నీ వాకాశమారగ్మున అడు్డ లేక తిరుగము.

భరత్డు శ్రీరామునకు ప్రజల స్ఖసథుతి దెలుపుట:

అని చెపపుగా అటేలుయని ప్షపుకము వెడలగా అంత భరతుడు లేచి చేతులు జోడించి 
యిటలునెను. ఓ దాశరథీ! నీవభిషికు్తడవై ఒక నెల దాటినది. అంతలోనే నీవు దేవుడవుగా 
గనిపించుచున్్నవు. ప్రజలందఱు రోగరహితులై సుఖముగా జీవించుచున్్నరు. 
అమానుష సత్వములు మాట్లుడుచున్నవి. నిండు ముసలితనముచే శరీరము శిథిలమైనను 
మరణ భయము లేదు. సీ్రాలు బ్ధ కాని దిగలు గాని లేక ప్రసవించుచున్్నరు. ప్రజలు 
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బలవంతులై యున్్నరు. మానవులందఱును ఎంతో సంతోషముతో నున్్నరు. 
వానలు తగిన సమయమునందు కురియుచున్నవి. గాలులని్న చోట్లను హాయిగా 
వీచుచుండెను. ఈ రాజ ఎలలుప్పుడును స్థరముగా నుండి మము్మ పాలించుగాక యని ప్రజలు 
చెప్పుకొనుచుందురని చెపపుగా శ్రీరాముడు సంతోషమునందెను.

***
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శ్రీరాముడశకోవనమున సీతదేవితో క్రీడిాంచ్ట:

చందన వృక్షములు, అగరు చెట్లు, మామిటి చెట్లు, మందార వృక్షములు, సురపన్న 
చెట్లు, పనస చెట్లు, మ్రాని పసుప్ చెట్లు, పారిజాత వృక్షములు, సంప్ంగ చెట్లు, దానిమ్మ 
చెట్లు, నేర్డు చెట్లు, ప్రేంకణ వృక్షములు, కడిమి చెట్లు, ఏఱుమది్ద చెట్లు, ఏడాకుల అరటి 
చెట్లు, పూలగరివింద చెట్లు, పన్న చెట్లు, అరటి చెట్లు, ఇపపు చెట్లు, న్గకేసర వృక్షములు, 
కడప చెట్లు, ఎలలుప్పుడును పూలగతు్తలతో పండలుతో నిండినవై యుండగా, ఆ విధముగనే 
దివ్యమై శిలిపు నిరి్మతములైన వృక్షముల శిలపుములు అందము లొలుకు చుండగా, మదించిన 
తుమె్మదల ఝంకారముతో నిండి, తుమె్మదలు కోక్లలు, ఇంకను వివిధ వర్ణముల పక్షులతో 
మనోహరమై, బంగారు వర్ణము, అగి్న వర్ణము, నలుప్ వర్ణము గల వృక్షములతో గూడి, 
సువాసనలు వెదజలులుచున్న ప్షపుములును, సుందరమైన మాల్యములును అందమైన 
దిగడుబ్వులు, మనోహరములైన మాణిక్యప్ మెట్లు స్ఫటికప్ తినె్నలు గలదై, వికసంచిన 
కలువలు పద్మములు, అందమైన జకకువపక్షుల జంటలును, బ్గగా వికసంచిన 
పూలుగల మంచి వృక్షములును, ఉలాలుసమును గలిగించు సరసీ్తరములు గలదై, బెగగ్రు 
పక్షులు, వానకోయిలలు, చిలుకలు, హంసలు, మధురధ్వనులు చేయుచుండగా మిక్కులి 
సుందరమై ఆ వనము మనసు్సనకు సంతోషము గలిగించుచుండెను. అనేక రూపములు 
గల ప్రాకారములు విశాలములై నునుపైన న్పరాళ్లును, వైడూర్యమణ్ల వలె ప్రకాశించు 
పచిచిక ప్రదేశములును, మనోహరములైన ప్షపువనములు ఆకాశమున చుకకులవలె ఱ్ళలుపై 
రాలిన ప్వు్వలును అందమును గలిగించుచుండ నందన వనమో లేక బ్రహ్మ మందిరమో 
కాక కుబేరుని చైత్రరథమనెడు ఉదా్యనమో అనునట్లు మిక్కులి సుందరమై మెఱుగలీను 
చోట్లును, ప్షపుములతో అలంకరించిన ఆసనములును పూలపదరిండులును, గల తన 
యశోకవనమున ప్రవేశించి శ్రీరాముడు ఆహాలుదకరమైన ఒక శుభప్రదమైన ప్రదేశమున 
జానకీదేవి చేతిని తన చేతితో పట్టాకొని ఇంద్రుడు శచీదేవినివలె తన ప్రియురాలైన 
సీతను పవిత్రమైన మధుమైర్యమును తనివిదీర ద్రావించెను. పనివారలు తీసకొనిరాగా 
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ఫలములను, మృష్టాన్నభోజనములను భుజించిన తరువాత ఆ రాముని సంతోషమునకై 
గానము, న్ట్యము ప్రవరి్తలెలును. అందమైన సీ్రాలు రామచంద్రుని సంతోషింపజయగా ఆ 
కాంతలందఱకును అతడా భరణ సమూహములతో తృపి్త కలిగించెను. సీతసహితుడైన 
వశిష్్ఠని వలె ప్రకాశించెను. ఇట్లు శ్రీరాముడు దేవకాంతను బోలిన సీతాదేవితో 
దేవేంద్రునివలె సుఖముల ననుభవించుచుండగా భోగకాలమైన శిశిరఋతువు మెలలుగా 
గడచెను. [పట్టాభిషేకానంతర మొకయేడు వానరాదుల న్దరించుటతో గడచెను. సీతతో 
క్రీడింప అనువుపడదయ్్యను. పట్టాభిషేకానంతరము ర్ండవ సంవత్సరమిట్లు గడచెను.] 
ఇట్లు మహానుభావులు వివిధ భోగములను వేడుకగా అనుభవించచుండ పదివేల 
సంవత్సరములు గడచెను. [వరషుములు దినపరా్యయములని కొందఱు. వివాహము 
మొదలెంచిన నించుమించు సరిపోవును. 28 × 365 = 9980 దినములగ చున్నవి] 
దినమందు మొదటిభాగమున ఆ ధర్మ విదుడైన రాముడు ధర్మపద్ధతిగా ధర్మకార్యములను 
నడపి తక్కున సగము దినమును ప్రేమతో అంతఃప్రమున ప్రొదు్ద ప్చుచిచుండెను. 
సీ్రారత్నమగ సీతాదేవియు పూరా్వహ్ణకాలమున చేయదగిన విధులను దేవపూజలను 
సర్వమును నెరవేరిచి అత్తలను మిక్కులిగా పూజించి చిత్రమైన ఆభరణములను వస్రాములను 
ధరించి యింద్రుని జరవచుచి శచీదేవివలె రాగా ఆమె విచిత్రమైన రూపమును వేషమును 
జూచి శ్రీరాముడు సంతోషముతో మెచుచికొనెను.

సీతదేవి ఋష్యాశ్రమములకు పోవగోర్ట:

అట్లు పగడి కలా్యణ సమని్వతమైన పతి్నని గాంచి మానినీ! నీ మేనియందు 
గరభాలక్షణములు గనిపించుచున్నవి. జానకీ! నీ మనసు్సన ఏమి కోరిక గలద్ చెప్పుము. 
తీర్చిదను అని రాముడడుగగా చిఱునవు్వతో వికసంచిన ముఖపద్మముతో న్థా! 
తపోవనములను జూడవలెనని మనసు్స కోరిక కలిగినది. గంగా తీరమున నున్న ఆశ్రమము 
లందున్న తపసు్వలను జూచి పూజించి తృపి్త నొందించెదను. ఒకకురాత్రియైనను అచచిట 
నిలువవలెనని కోరిక కలిగినది. అని చెపపుగా రాముడు ఓ నీరజనయన్! నీవు కోరినట్లుగా 
ర్పే నిను్న బంపించెదను. మనసు్స నందు నీ వనుమానమును విడువుమని చెపిపు తాను 
నడిమి కక్షయుకు తన మంత్రులతో వచెచిను [ఇపపుటిక్ శ్రీరామునకు 41 సంవత్సరములు] 
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శ్రీరాముడు భద్రుని లోకవారత్లడుగుట:

ఇట్లు మంత్రులతో గలస రాముడచచిట గూరుచిండెను. సే్నహితులును విజు్ఞలును 
భజింపగా అనేక రూపములు గలిగిన హాస్యకారులగ విజయుడు, కులుడు, కాశ్యప్డు, 
మధుమతు్తడు, కాళ్యుడు, సుమాగధుడు, భద్రుడు, దంతవకు్రాడు, సురాజి, పింగళ్డు తమ 
నేరుపు గనపడ పరిహాస వార్తలు పలుకుచు శ్రీరాముని ఆనందపరచుట పూరి్తయైన పిమ్మట 
రామభద్రుడు భద్రుడనువానిని జూచి యిటలునెను. భద్రా! పలెలులందును, పటటాణములందును 
వార్తలేమిరా? భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్్నలను గూరిచి జానక్ని గూరిచి కైకేయిని గూరిచి 
లోకులందఱును ఏమనుచున్్నరు? జనులకు మేలు కలుగనట్లు ప్రజాపరిపాలన చేయు 
రాజు తనను గూరిచి తన ప్రమునకు, రాష్రుమునకు సర్వవిషయములందును లోకులే 
మనుకొనుచున్్నరో వినదగను. రాజట్లు చేయకున్నచో వనములందును, పలెలులందును, 
ప్రమునందును నిజముగా జనులచే నిందింపబడును. అని అడుగగా భద్రుడు చేతులు 
జోడించి రాజా! పటటాణము నందును పలెలులందును జనుల నీయొకకు అదుభాత వార్తలనే 
ఎలలుప్పుడును అనుకొనుచుందురు. మేలుగా దశాననుని చంప్ట, ఆ జయమును 
అని్నచోటలును సంతోషముతో చెప్పుకొనుచుందురు అనగా రామచంద్రుడు ఉన్నది 
యున్నట్లుగా చెప్పుము. జగతు్త నందలి జనులు ఏమని మంచిగా చెప్పుకొనెదరో, ఏమి 
కీడు మాటలను చెప్పుకొందురో అని్న వార్తలను జెప్పుము. అని్నయును తెలిస కొన్నగదా 
కీడులను తలగించి శుభములను కలుగజయవచుచిను. మనసు్సనందు పాపమని 
సందేహింపకుము. జనులేమనుచున్్నరో వినగోరుచున్్నను.

భద్రుడు శ్రీరామునకు సీతవిషయకాపవాదమును దెలుపుట:

ఇట్లు ధైర్యము గలుగనట్లు చెపిపున ప్రభువుతో నతడిటలునెను. తోటలందు బ్టలందు 
ఉదా్యనవనములందు, అంగళలుయందు, శాలలందు అని్న ప్రదేశములందును అరర్! 
రామభద్రుడు మహాతు్మడు. దేవతలకును రాక్షసులకును అస్ధ్యమైన సేతువును 
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సముద్రమునకు గట్టాను. సేన్సహితుడగ రావణ్ని నోడించెను. వానరులను తన వశము 
చేసకొనెను. ఎలుగబంటలు గంప్లనేలెను. రాక్షస కోటలుకు ప్రభువయ్్యను. అయిన నేమి కాని 
రాక్షసుడు తన భార్య నపహరింపగా అది మరచిన్డు మరల ఆమెను ఏలుకొనుచున్్నడు. 
బలవంతముగా దేవతావిరోధి ఆమెను తన సందిటబటిటా తీసకొని వెళ్లును. ఆ దురా్మరుగ్డే 
లంకయందశోకవనము నందుంచెను. రాక్షససీ్రాలను కాప్ంచెను. ఆ జానక్ని తిరిగి తెచిచి 
తన యింట నుంచుకొన్్నడు. ఛీ! మనసు్సనందసహ్యము నొందడు. రాముడాసీతను 
గూడి మోహముతో సంభోగించుట వలన నేమి సౌఖ్యమును పందుచున్్నడో. 
తమోగణప్రధానుడైన రాక్షసుని గృహమునందు చాలాకాలమట్లు చెఱబడిన భార్యను 
రాముడసహి్యంచుకొనక కలిసయుండెను. కాముకులగ వారికందైనను కను్నలుండున్? 
రాజునకు సమ్మతమైనదే ధర్మము. రాజు విధమునే అనుసరించుట ప్రజలకరహుమైన 
పద్ధతి గదా. ఇక ముందు రాజువలెనే మనకు కూడా మన భార్యలేమి పనులు చేసనను 
సహించుటయే ధర్మమగను. అని వారు వారిక్ ద్చిన విధముగా ప్రమునందును, 
పలెలులందును అనుకొనుచున్్నరు అని భద్రుడు చెపపుగా రాముడు మనసు్సనందు 
విపరీతమైన ఆరి్తతో బ్ధచెందుచు మిత్రులందఱను జూచి యిటలునెను. మీరందఱును 
ఇటిటా విధమును విన్్నరా యని అడుగగా వారలు తలలు వంచి నమసకురించుచు దీనుడైన 
రాజును జూచి యందఱును రాజచంద్రా! ఇందు సందేహమేమియు లేదనగా మనసు్స 
విచారాభారముతో డోలాంద్ళ్తము కాగా వారల నందఱను రాముడు వెళలుబనిచెను.

***
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శ్రీరాముడు సోదర్లను బలిపాంచ్ట:

అటలుందఱను పోవబంచి రామచంద్రుడు తరువాతి కార్యమును నిశచియించుకొని 
సమీపమున నున్న దా్వరపాలకుని బలిచి ప్ణ్యవంతుడైన కైకప్త్రుని శుభశీలుడైన 
లక్ష్మణ్ని, శత్రులచే చెనకరాని శత్రుఘ్్నని వేగముగా తీసకొని రమ్మని చెపపుగా అతడు 
వేగముగా లక్ష్మణ్ని మందిరమున కేగి నమసకురించి రాఘవా! మిము్మ రాజు వెంటనే 
రమ్మని యాజా్ఞపించెనని చెపపుగా వెంటనే తన భవనము విడచి రథముపై లక్ష్మణ్డు 
అగ్రజుని గృహమునకేగెను. అతడు రాజగృహమునకు వెళ్లుట చూచి దా్వరపాలకుడు 
కైకప్త్రుని కడకు వెళ్లు మ్రొక్కు రాజాజ్ఞవిధమును చెపపుగా అతడు తందరగా కాలినడకనే 
బయలుదేర్ను. అది చూచి దా్వరపాలకుడు శత్రుఘ్్నని కడకు వేగముగా వెళ్లు 
నమసకురించి రాజశాసనము నెరిగింపగా అతడును వేగముగా వెళ్లును. ఆ దా్వరపాలకుడు 
వేగముగా రామునితో తము్మలు వచుచిటను తెలియజసెను. తము్మలు వచిచిరను వార్తను 
విని తలవంచుకొని కలత చెంది యున్న మనసు్స గల రాముడు దా్వరపాలకునితో 
నిటలునెను. వారి నందఱను లోనిక్ బంప్ము. వార్ న్కు ప్రియులు. వార్ న్ శరీరమున 
ప్రాణవాయువులు అని చెపపుగా అతడు వారికామాట దెలపుగా మువు్వరును వినయముతో 
వంచిన శిరసు్సలు గలవారై చేతులు జోడించి వెళ్లు గ్రహణము పటిటాన చంద్రుడో 
సంధా్యకాలప్ సూరు్యడో యనునట్లు మిక్కులి కాంతి తపపు కను్నల నీరు గారుచుండ ఉన్న 
అన్నను, శోభ తరిగిన పద్మమువలెనున్న ఆయన ముఖమును జూచి పాదముల మీద 
పడగా కనీ్నరులోననే అణచుకొనుచు తము్మలను కౌగలించి యుచితమైన ఆసనముల 
మీద గూరుచిండ నియోగించి సే్నహముతో నిట్లు చెప్పును. ఓ అనఘ్లారా! స్దరులన్నను 
మీర్. న్ ప్రాణములన్నను మీర్. సర్వమైన ధనమును మీర్. మీరారి్జంచిన రాజ్యమును నేను 
పాలించుచున్్నను. వింటిరా? ఓ భూపతులారా! మీరలు శాస్్రార్థములను పూరి్తగా ఎఱిగిన 
వారలు. ధైర్యవంతులు. బుది్ధమంతులును. నేనొక కార్యమును మీకు దెలెపుదను. దానిని న్ 
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కొఱకై మీరు కాదని యనక ఆచరింప్డు అని చెపపుగా ఆ స్దరులు రాముడేమి చెప్పునో 
యని ఆరాటపడు మనసు్సలతో ఏకాగ్రతతో దీనమైన మొగములతో నుండగా వారితో ఆ 
భూపతి యిటలునెను.

***
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శ్రీరాముడు తముమీలకు లోకాపవాద విధము తెలుపుట:

స్దరులారా! న్ మాటల నేకాగ్రతతో చకకుగా వినుడు. భూప్త్రిని గూరిచి 
ప్రములందును సర్వప్రదేశములందును ప్రజలు పలుకుచున్న మాటలు వినరానివి 
కుతి్సతములైనవి. అవి నేను విన్నది మొదలుగా తలచినంతనే మర్మభేదన మగచున్నది. ఆ 
నిందా వాక్యము లెట్లు చెప్పుదును? లోకమున మంచి కీరి్త గలవారలిక్షా్వకులు. అట్వంటి 
వారి ప్ణ్యవంశమున ప్టిటాతిని. సీత మహాతు్మలలో శ్రేష్్ఠడైన జనకుని సద్వంశమందు 
తాను జని్మంచినది. దండకారణ్యములో రావణ్డు సీతను దంగలించుటయు, నేనతనిని 
జంప్టయు నీ వెఱుగదువు గదా. అప్పుడే న్కు మనసు్స నందు పరుని యింట నున్న 
సీ్రాని సీతను ఎట్లు ప్రమునకు తీసకొని పోదునని సందేహము కలిగి నేను వెనుదీయగా 
నమ్మకము గలుగటకై ఆ పతివ్రత అగి్నయందు పడినది గదా. అగి్నహోత్రుడు సీత 
పతివ్రతయని చెపపులేదా? లక్ష్మణా! నీవప్పుడచచిటనే యున్్నవు గదా. సీత పాపములు 
లేనిదని సూర్యచంద్రులు వాయుదేవుడు ప్రఖ్్యతిగా పలిక్రిగదా. దేవతా సమూహముల 
ముందఱ ఋషీశ్వరులెలలురును సీత పతివ్రతయని చెపిపురి గదా. స్థి్వ పతివ్రతయని 
చెప్పుచు లంకలో ఈ ఉత్తమ శీలవతిని మహేంద్రుడు న్ చేతియందుంచెను గదా. అంతే 
కాదయా్య న్ అంతరాత్మ కూడ భూప్త్రి పవిత్రురాలని ఎఱుగను. లక్ష్మణా అందుచేతనే 
గదా ఆమెను తిరిగి యయోధ్యకు తీసకొని వచిచితిని. ఇప్పుడు ప్రమున పలెలులయందును 
విపరీతమైన వార్తలు వినబడుటచే ఆ యపవాదము భరింపరానిదై న్ మనసు్స నెంతయో 
తపింపజసనది. ఎవని యపకీరి్త ఎంతదనుక లోకమున వినబడునో అంతవఱకు 
పాపముల ననుభవించుచు అతడధో లోకలములందుండగలడు. దేవతలపకీరి్తని నిందించి 
కీరి్తని మెచుచికొనుచుందురు. కాన మానవుడెప్పుడును మంచి కీరి్తని గోరియే పనులను 
చేయుచుండవలెను. పవిత్రమైన కీరి్తకొఱకై నేను మిమ్మందఱనైనను న్ ప్రాణముల 
నైనను విడచిప్ట్టాదను. ఇప్పుడు కలిగిన అపకీరి్త భయముచే నేను భూప్త్రిని విడచుట 
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ఆశచిర్యమగన్? ఓ భూపతులారా! నేనెటిటా యపవాదమునకు గఱియైతినో మీర్ చూడుడు. 
ఇటిటా మహాదుఃఖమును నేనెటిటా దశలయందును పందియుండలేదు. ఇంక నేమందును.

శ్రీరాముడు సీతను వాల్మీకాశ్రమ సమీపమున విడువుమని లక్ష్మణునాజా్ఞపాంచ్ట:

ర్పే తెలలువారగనే సుమంత్రుడు రథమును తేగా లక్ష్మణా! నీవు భూప్త్రిని తీసకొని 
వెళ్లు అని్నయూళలుకు ఆవల గంగానది కావలి తీరమందున్న వాలీ్మక్ ఆశ్రమముననున్న 
వనములందు తమస్ నదీ తీరభూమి యందు జన సంచారము లేనిచోట విడిచి 
ప్టిటా తందరగా తిరిగి రము్మ. మారు మాట్డకుండగా నేను చెపిపునట్లు చేయుము. 
దీనియందాలోచింపవలసనదేదియు లేదు. కూడదని చెపిపుతివో నీపై కోపగించుకొనెదను. 
న్ పాదముల మీదను, న్ప్రాణముల మీదను ఆన ప్ట్టాచున్్నను. దీనిక్ నీవు బదులు 
చెపపురాదు సుమా. ఎవరైనను దీనిక్ అడ్డము చెపిపునచో న్ క్షటామైన విషయమునందు 
విఘ్నము కలిగించుటచే వారిని న్కు మిక్కులి పగవారి వలె భావించెదను. న్ యాజ్ఞకు 
లోబడియుందుర్ని, న్యందు మీకు గౌరవమున్నచో నేన్జా్ఞపించినట్లు చేయుడు, 
అవి యివి యను మాటలు చెపపుకుడని ఆజా్ఞపించుచున్్నను. గంగాతీరమునకు వెళ్లుట 
తన కోరికని జానక్ చెపిపుయున్నది. ఆ మాటకు సరిపోవునట్లు లక్ష్మణా ఆమెను తీసకొని 
వేగముగా వెళ్లుము. అని చెపిపు వారలను వెళ్లుడని యనుమతినిచిచి కను్నల నీరు గారుచున్న 
ముఖముతో తన మందిరమునకు వెళ్లు ఆ పవిత్రుడు ఏనుగ వలె నిట్టారుచిచుండెను.

***
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లక్ష్మణుడు సీతదేవిని ఋష్యాశ్రమములకని పలుచ్కొనిపోవుట:

మిక్కులి దీనవదనుడై లక్ష్మణ్డు తెలలువారగనే వేగముగా స్రథియైన సుమంత్రుని 
బలిచి వాడిన ముఖముతో నిటలునెను ఓయీ! సుమంత్రా! అతి వేగముగా రథమును 
సద్ధపరప్ము. మెత్తని పరుప్ను రాజగృహము నుండి తెచిచి దానియందు పరువుము. 
రాజాజ్ఞచే సీతను ఋష్్యశ్రమములకు నేనే తోడుకొని పోయ్దను. అని చెపపుగా అతడటేలు 
అని్నయును సద్ధపరచి దేవా! రథము సద్ధమైనది అనగా అంత లక్ష్మణ్డు రాజగృహము 
ప్రవేశించి సీతను చూచి వదినే! నీ హృదయన్థుని వరమును గోరితివట. ఆయనయు 
ఇచెచిద ననెనట. జాహ్నవీ తీరమున నున్న మునిశ్రేష్్ఠల ఆశ్రమములకు నిను్న తీసకొని 
పమ్మని రాజచంద్రుడు న్కాజ్ఞనిచెచిను. దేవీ! వేగముగా బయలుదేరుము అని చెపపుగా 
జానకీదేవి సంతోషముతో లక్ష్మణా! నిన్ననే సుమీ మీయన్నను నేనడుగగా అటేలుయని 
చెప్పును. నిన్నంతలోనే పంపించెన్? న్ ప్రాణేశ్వరుని హృదయము వెన్నగదా. నేను రాజు 
భార్యనై యుండి మునీంద్రుల భార్యలను వటిటా చేతులతో నెట్లు చూడనేగదును? వస్రాములు 
అందమైన భూషణములు ప్రేమతో నేను పట్టాకొని వెళ్లు మునిపతు్నలకు సమరిపుంచెదను. 
ఆలస్యమేమియును లేదని సీత వానినని్నటిని ఏఱి ఒకచోట నుంచి లక్ష్మణా! ఇవి వారు 
తీస కొనదగినవేన్? ఇవి మనమివ్వదగినవేన్? ఇవి మంచివే గదా. అవును కాదు 
అనవేల? అని యడుగగా అతడు తన మనసు్స నందలి బ్ధను తనలోనే యణచి కొనుచు 
అవునవుననెను. సీతాదేవి మనసు్స నందెంతెంత సంతోషపడుచుండెనో అంతంతగా 
సుమిత్రాసుతుడు మనసు్స నందు విచారించుచుండెను. అతడు ధైర్యవంతుడు గాన అది 
యించుకంతయు బయటిక్ కనబడదయ్్యను. అంత జానకీదేవి సమస్తమును తీసకొని 
ప్రయాణము కాగా ఆమెను రాజాజ్ఞచే నెమ్మదిగా రథముపై నెక్కుంచి సూతా! గఱ్ఱములను 
వడిగా ద్లుమనగా ఆ సూతుడటేలు రథమును నడప్ను.
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సీతదేవి యపశకునములను గని పరతపాంచ్ట:

అంత సీతతన ప్రియమైన మరదిని జూచి యిటలునెను. లక్ష్మణా! ఇది యేమియో గాని 
గొపపు యపశకునములు గనిపించుచున్నవి. మనసు్స నెమ్మదిలేక ఆంద్ళన చెందుచున్నది. 
ఏమిటికో కుడి కన్నదరుచున్నది. ఒడలు వఱకుచున్నవి. మనసు్స కళవళ పడుచున్నది. 
న్ హృదయము దడదడలాడుచున్నది. ధైర్యము చెడినది. ఏమి కీడు రానున్నద్గదా. ఓ 
ధీరచరితా! ఆ మున్్యశ్రమములను చూడ ఆశ అధికమయ్్యను. ఏమియును ధైర్యము 
లేదయ్్యను. ప్రపంచమంతయును పాడుగా ద్చుచున్నది. నిబబారమంతయును నీట 
గలసెను. అయా్య! లక్ష్మణా! అన్నయందు ప్రేమకలవాడా! పలుకుమా! మీయన్నకు సేమమే 
గదయా్య! అత్తలందఱును సౌఖ్యముగ నున్్నరా? చెప్పుము అని చేతులు జోడించి సీత 
యిటలు పలికను. ఓ దేవతలారా! పౌరులకును జనపదులకును సుఖము కలిగించుటకై 
మిము్మ వేడుచున్్నను. అని మ్రొకుకుచున్న ఆమెకు నమసకురించి లక్ష్మణ్డు అని్నచోటలును 
అందఱకును సుఖమే అని చెపిపు మనసు్సనందు దుఃఖించుచు వేళ్లు గోమతీనదిని జూచెను. 
అచచిట నొక యాశ్రమమున ఆ రాత్రి గడిపి సూరు్యడుదయింపగనే సూతునితో నిటలునెను. 
రథమును తెము్మ. భాగీరథీ జలమును శివుడు ఆకాశగంగను శిరసు్సన ధరించిన 
విధముగా నేను శిరసు్సన ధరించెదను అని చెపపుగా వెంటనే సూతుడటేలుచేస జానికీదేవితో 
దేవీ! రథమెకుకుమనగా ఆ రామచంద్రుని పతి్న రథమెకకును. తరువాత సౌమిత్రియు 
నెకకుగనే య్ంతో వేగముతో రథము పావన గంగాతటమును అరదినములోనే చేరునట్లు 
వెళ్లును. భాగీరథిని చూచి లక్ష్మణ్డు వ్యసనము నేవిధముగను ఆప్కొన సె్్థర్యములేనివాడై 
విపరీతమైన ఆరి్తతో హా! యని ప్ద్ద ధ్వనితో నేడ్వదడగెను.

సీతదేవి లక్ష్మణుడు దుఃఖాంప నూరార్చుట:

అతని విధమును జూచి జానికీదేవి యిటలునెను. ఓ పవిత్రచరిత్రా! ఏల ఏడెచిదవు. 
ఈ విధముగా ఏడుచిట తగన్? ఎని్నదినముల నుండియో న్ మనసు్స నందు గలిగిన 
కోరిక నేటిక్ సది్ధంచినది గదా. పవిత్రమైన గంగానదీ తీరమును చూడగలిగి కూడా 
ఏడెచిద వేల లక్ష్మణా! సంతోషింపదగిన కాలమున ఇట్ లింతగా ఏడుచిచు న్ మనసు్సన 
కంతో దుఃఖమును గలిగింపదగన్? ఓ మరదీ! నీ విధము చూడగా వింతగా నున్నదే. 
ఎప్పుడును రాముని కొలువును ఒకకు క్షణమైనను విడువవు. నేనెరుగదును. దానిక్ ర్ండు 
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రాత్రులు భంగము గలిగ్నది నిజమే. అన్్న! దానికై యింతగా ఏడెచిదవా? వినుము. ఆ 
ప్రుష్త్తముడు న్కు ప్రాణములకంట్ను ప్రియుడైనను నేనీవిధముగా వెతజెందితిన్? 
లక్ష్మణా! అలపుత్వమును విడువుము. ఇక గంగానదిని దాటింప్ము. ఎదురులేని 
విధముగా వెళ్లు ఋషి పతు్నలకలలును బంగారు నగలను, మంచి వస్రాముల నిచుచిచు భక్్తతో 
నమస్కురములు చేస ఒకకురాత్రియే కోరిక తీర మనమకకుడ నుండి వేగముగా ప్రమునకు 
తిరిగి వెళ్లుదము. సుందరుడైన న్ భర్తను చూడ న్కు హెచె్చిన తహ తహ కలుగచున్నది. 
మనసు్స తందరపడుచున్నది.

***
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లక్ష్మణుడు శ్రీరామునాజ్ఞ చెపపులేక యేడుచుట:

అని సీత చెపపుగా లక్ష్మణ్డు కనీ్నటిని తుడుచుకొని న్వికులను బలిచి న్వ తెమ్మని 
ఆజా్ఞపింపగా వారలు వేగముగా న్వను సద్ధపరచి చెపపుగా వెళ్లు భూప్త్రితో న్వనెక్కు 
సుమంత్రుని రథముతో నిలబడుమని ఆజ్ఞ యిచిచి వేగముగా జాహ్నవీ నదిని దాటి ఆవలి 
తీరమును జరి సీ్రారత్నమగ మిథిలారాజప్త్రిని జూచి శరీరమంతయు కంపించుచుండగా 
కనీ్నటితో తడియుచు కలత జెందిన మనసు్స గలవాడై యిట్లు విన్నవించెను. కటకట్! 
ఇటిటా కషటాప్ కార్యమును చేయుటకు నన్్నజా్ఞపించి అన్నయే ప్రఖ్్యతముగా లోకనిందలలో 
మునుగనట్లు చేసెను గదమా్మ! అదియే గొపపు హృదయశల్యమై నను్న బ్ధించుచున్నది. 
క్రూర స్వభావుడనైన యిటిటా న్కు తందరగా మృతు్యవు ప్రాపి్తంచినను శ్రేయమగను. 
ఘోరమగ నిటిటా పనిచేయుట కారాజునకు నేనే దరిక్తిని. ఓ ధీరమతీ! అయో్య! 
ఉత్తమగణవంతుడైన రామచంద్రునిక్ది తగన్? ఇది పాపప్ పనియే యైనను నను్న 
పాపాతు్మడనంచు తలపవలదు సుమాతలీలు! భూప్త్రీ! న్పాపమును క్షమింప్మని 
చెప్పుచు అతడు భూమిపై బడిపోయ్ను. అయో్య న్కు మృతు్యవైన రాదేయని 
యేడుచిచున్నవాడును, ఎఱ్ఱబడిన నేత్రములు గలవాడును విపరీతమైన దుఃఖమున మునిగిన 
వాడును అనుగ్రహింపమని చేతులు జోడించిన వాడును అగ లక్ష్మణ్ని జూచి జానకీదేవి 
మిక్కులి భయమును పందినదై ఇదియేమియో ఎఱుగజాలకున్్నను. ఒకకుడవే యిట్లు 
దుఃఖించెదవేల? లక్ష్మణా! కారణమేమియో చెప్పుము. మహారాజు క్షేమమే కదా! చెప్పుము. 
రామచంద్రునిపై ఒట్టాప్ట్టాచున్్నను. మానక చెప్పుము. న్ య్దుట నీవీవిధముగా ఏల 
యేడెచిదవు? నిన్్నజా్ఞపించుచున్్నను అని ప్రేర్పింపగా

లక్ష్మణుడు సీతదేవికి శ్రీరామాజ్ఞ నెఱిగాంచ్ట:

అంత లక్ష్మణ్డు తల వ్రేల వైచుకొని కను్నల వెంట నీరు కారగా డగగ్తి్తక పడగా 
బ్ధనొందుచు మనసు్సనందున్నది యున్నట్లుగా సర్వమును ఆ సీతాదేవిక్ అతడిట్లు 
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విన్నవించెను. తలీలు! యేమని చెప్పుదును. పటటాణములందును, పలెలులందును నిను్న గూరిచి 
జన సమూహము దారుణమైన మాటలను పలుకుచున్్నరని ఎలలురు తనకు కొలువునందు 
చెపపుగా విని రామచంద్రుడు దుఃఖము నంది తన మనసు్సన నున్న దంతయును న్తో చెపిపు 
తన యింటిక్ వెళ్లును. ఓ పతివ్రతాశిరోమణీ! ఆ మాటలని్నయును నీముందు చెపపురాదు. 
నేను కను్నలార నీ మహిమను చూచితిని. నిను్న భూజనుల వలన వచిచిన నిందకు భయపడి 
రాజు విడిచి ప్ట్టాను. అంతియేగాని వేరుగా మనసు్స నందు తలంపకము. ఆ రాజ్ఞచే నేను 
నినీ్న యాశ్రమ సమీపమునందు విడిచి వెళ్లుదను. ఆ మహారాజు నీకు గలిగిన చూలింత 
కోర్కులనెపమును బెటిటా ఈ విధముగా యింతటి పనిచేయుమని చెప్పును. ఇవియే ఆ గంగాతీర 
తపోవనములు. ఇవి కడు సుందరమైనవి. మిక్కులి పవిత్రములైనవి. దుఃఖపడవలదమా్మ. 
అకకుడ దశరథ రాజునకు మిత్రుడును, బ్రాహ్మణ్డును, స్వచఛేమైన మనసు్స గలవాడును, 
తపోవంతుడును, మిక్కులి కీరి్త గలవాడును, అగ వాలీ్మక్యను ముని నివసంచుచుండును. 
ఓ జానకీదేవీ! నీ వాతని పాదసేవ చేయుచు దినములను గడప్ము. రాముని మనసు్స 
నందు నిలుపుకొని పతివ్రతా ధర్మనిష్ఠతో జీవింప్ము నీకు శుభము కలుగగలదు అనెను.

***
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శ్రీరామాజ్ఞ విని సీతదేవి విలపాంచ్ట:

ఆ నిష్్ఠర వాక్యములాలక్ంచి సీతాదేవి భరింపరాని గొపపు విష్దముతో సొమ్మసలిలు 
ఒక ముహూర్తకాలము పడియుండి తిరిగి తెలివి నందినదై దుఃఖములందు ముంచి 
వేయుటకే బ్రహ్మ న్ శరీరమును సృజించెను. సర్వదుఃఖములు వచిచిపడినవి. ఇక 
చెప్పుకొన్నచో ఫలమేమున్నది లక్ష్మణా! ఎటిటా ఘోర పాపములను నేను చేసతినో పూర్వమున 
నెటిటా మహాతు్మరాలిని భర్తనుండి నేనెడబ్సతినో గదా. కాకున్నచో ఇట్లు కారణము 
లేకుండ ఏ పాపమును ఎఱుగని నను్న నటటాడవిలో విడువమని మహారాజాజా్ఞపించున్! 
ద్షమునెంచున్? స్్వమి యైన రఘ్రాముని పాదపద్మముల పరిచర్యచేయు 
సంతోషముతో ఆశ్రమములందు ఉగ్రమైన అమితమైన బ్ధల సమూహమున్ విధముగా 
ఓరుచికొనగలిగ్తిని. ఇప్పుడీ నిర్జనమైన అడవులందు ఒంటరిగా నేవిధముగా నివసంతును. 
లక్ష్మణా! న్ దుఃఖముల నేమని ఎవరిక్ నేను చెప్పుకొందును. ప్ణ్యశీలుడు రాజు 
నయినయి రామ విభుడు నినీ్న వవసీమలకు బంప్ను? ఓ బోట్! అట్వంటి చేయరాని 
పని యేమి చేసతివి? అని నను్న మునిప్ంగవు లడిగిన నేమి చెప్పుదును? ధర్మము తపిపు 
న్ భర్త దయలేని వాడని య్ట్లు చెప్పుదును? న్ భర్త యొకకు రాజవంశము ఈ భూమిపైన 
విచిఛేన్నమై పోవకున్నచో సౌమిత్రీ! ఈ క్షణము నందే న్ శరీరమును జాహ్నవీ నది యందు 
విడువకుందున్? అదియే గాక దుఃఖభారము చేత మనసు్స నందసహ్యమును జెంది నేను 
శరీరమును విడచినచో నిర్దయుడు రాముడని రఘ్కులమున వదలని యపకీరి్త న్ భర్తకు 
గలుగను గదా.

సీత శ్రీరామాదులకు కడపటి వాకయాములు చెపుపుట:

కావున లక్ష్మణా! రాజు న్జ్ఞ ప్రకారము ఈ దుఃఖబ్గినిని ఈ దురదృషటావంతురాలిని 
నను్న ఈ వనసీమలందు విడువుము. భూవరుని యాజ్ఞలో నిలువుము. నీకు ప్ణ్యము 
వచుచిను. న్ మాటలను వినుము. మా అత్తగారలుతో నేను మ్రొక్కుతినని చెప్పుము. సౌమిత్రీ! న్ 
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మారుగా రామచంద్రునకు పాదముల వ్రాలి మ్రొక్కు మీయొకకు క్షేమమడిగినదని చెప్పుము. 
అత్తలకును ఈ విధముగనే చెప్పుము. ఆ రాజుతో ధర్మమారగ్మున దృషిటా తపపుకుండ 
ప్రవరి్తలులుమని చెప్పుము. జానక్ నిర్మలస్్వంత యనియును, ఆమె తత్వమంతయు 
నీవెరిగినదే యని చెప్పుము. నీ హితమును కోరుదానను. నీ భకు్తరాలనని ఎలలుప్పుడును నీ 
మనసు్సనకు సపుషటామని చెప్పుము. అపవాదమునకు భయపడు నీ చేత అన్థవలె విడువబడితి 
ననుము. నీవు న్కు పరమగతిని గాన నీ యపకీరి్తని బ్ప్ట న్కు ధర్మమనుము. న్యన్! 
న్ మాటలుగా మీయన్నతో నివని్నయును దయతో వినిపించుము. పౌరలనందఱిని 
తన స్దరులవలె చకకుగా రక్షించుచు శ్రేష్ఠమైన ధర్మమారగ్మున నెలలుప్పుడు భూభారము 
వహించు రాజు ఓ భూపతీ! శ్రేష్ఠమైన గతిని బొందును. ధర్మమును ఎలలుప్పుడును గొపపునైన 
మంచికీరి్తని పందదగననియు విన్నవించుము. దుఃఖముచే న్ శరీరము కృశించునని 
నేను బ్ధపడను కాని మూరు్ఖలైన పౌరల యొకకు అతికఠినమైన వాకుకులను తలచి తలచి 
మిక్కులి దుఃఖింతును. పౌరుల వృథాపవాదములకు పాలుగాకుండునట్లు భూభారమును 
వహింప్మని చెప్పుము. ఆలోచింపగా భార్యకు ప్రాణవిభుడే దైవము, బంధువు, గరువు 
నగటచే ప్రాణము కంటే నెకుకుడుగా సీ్రా భర్త అవసరములను దీరుచిటయే య్లలుప్పుడు 
నుత్తమము గదా. అని నేను సంగ్రహముగా జెపిపున మాటలను పతితో జెప్పుము. ఇంక 
ప్రమునకు బొము్మ. గరభాచిహ్నమును దాలిచిన నను్న జూడుము. ఎటిటా కషటాము వచిచినది.

లక్ష్మణుడు సీతదేవి యనుజ్ఞ గొని మరలి గాంగదట్ట:

అని యిట్లు సీత చెపపుగా లక్ష్మణ్డు దీనచితు్తడై ఆమె పాదసమీపమున తన 
శిరసు్స నేలకు తగలునట్లు వ్రాలి భూప్త్రితో ఒకకుమాటను గూడా చెపపులేక ప్రదక్షిణము 
చేయుచు గొపపు ధ్వనితో నేడుచిచు ఒక ముహూర్త కాలము తన మదిలో ధా్యనము చేయుచు 
సీతతో నిట్లు పలికను. ఓ పవిత్ర చరిత్రురాలా! ఏమని పలిక్తివి? నేను నీ స్వరూపమును 
ఇంతవఱకు నీ పాదద్వయమును తపపు చూచినది లేదు. ఓ స్థీ్వ! జనసంచారము లేని 
యీ యడవి యందు రాముడు లేని సమయమున నేను నిను్న చూచుట జరుగన్? అనుచు 
వేగముగా మ్రొక్కు న్వను జరనేగి న్వనెక్కు తందరగా నడవుమని న్వికును తందరచేస 
ఆవలి యొడు్డన దిగి దుఃఖభారముచే బ్ధనొందుచు వెళ్లు మూఢ్తు్మని వలె రథము నందు 
పడెను. మాటిమాటిక్ రాముని భార్యను చూచుచు అన్థవలె హృదయ విదారకముగా 
నేలబడి పరలుచు మిక్కులిగా ఏడుచిచున్న సీతను వెనుదిరిగి చూచుచు వెళ్లును. రథము 
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వేగముగా దూరదూరమగచు వెళ్లుటను చూచి చూచి గండెలదరుచుండగా సీతాదేవి 
ఒంటరిగా దుఃఖించుచు నేలబడి దరలుచుండెను. దికుకులేనిదై దుఃఖభారముచే స్లుచు 
నెమళలు శబ్దములతో అందమైన ఆ వనము నందు కీరి్తశాలిని యగ న్ పదా్మక్షి మిక్కులి 
గొంతెతి్త ఏడుచిచు బ్ధనొందుచుండగా.

***
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ముని కుమార్లు వాల్మీకికి సీతవృతత్ాంతమును దెలుపుట:

అంత వాలీ్మక్ శిష్్యలైన ముని కుమారులు సీతాదేవిని జూచి పరుగన వెళ్లు వాలీ్మక్ 
మునిక్ నమస్కురములు చేస తాము చూచిన విధముగా ఆమె యున్న విధమును ఇట్లు 
వినిపించిరి. మునిన్థా! ఆమె ఏ మహాతు్మని యిలాలులో మహాలక్ష్మి యని చెపపునొప్పును. 
ఇంతకు ముందెప్పుడును ఆమెను చూడలేదు. స్వరగ్మునుండి దిగిన దేవకాంతయో యన 
నొప్పుచుండెను. అనఘా! ఆలోచింప్ము. ఏటి యొడు్డన ఆమె యేడుచిచున్నది. మేము 
చూచితిమి. అటేలుడుచిట య్ందులకో తెలియదు. దికుకులేని దానివలె ఒకకుతియే యున్నది. 
ఆమెను చూడగా మానవ సీ్రా వలె కనిపించుటలేదు. దుఃఖముల కనరహుయగ న్మె 
దుఃఖపడుచున్నది. ఆశ్రమ సమీపమున చాలా దగగ్రలో నుండుటచే ఇంక ఆ సీ్రాక్ నీవే 
శరణము. కాపాడు వాడు లేకుండుటచే మిగల తాపము చెందుచున్నది. ఈ సమయమున 
ఆ కీరి్త శాలినిని నీవు రక్షకుడవై కాపాడుమా అని శిష్్యలు విన్నవింపగా ముని మనసు్స 
నందాలోచించెను. దివ్యదృషిటాచే సర్వమును దెలిసకొని పాదములతోడనే పరుగవెటిటా 
వేగముగా అర్ఘయుమును బట్టాకొని శిష్్యలెలలురును వెంటరాగా గంగను జరి సీతను జూచెను. 

వాల్మీకి సీతదేవి నూరారచు ఆశ్రమమునకు తీసకొనిపోవుట:

అట్లు రాముని ప్రియ భార్యను, దుఃఖముచే అమితముగా తపించుచున్న 
దానిని, అన్థ వలెనున్న దానిని సీ్రాలలో మణి వంటిదైన సీతాదేవిని చూచి ఆనందము 
కలుగనట్లుమెతో నిటలునెను. అమా్మ! దశరథ మహారాజు కోడలవు నీవు. శ్రీరామ భూపతిక్ 
పటటామహిషివి. జనకరాజు ప్త్రివి. పతివ్రతలకాదరశ్మైనదాన్! నీకు స్్వగతము. 
శిష్టాలచే పగడబడినదాన్! నీ రాకకు గారణమును సర్వమును నేను యోగదృషిటాచేత 
చూచితిని. ఓ సీ్రాశ్రేష్ఠమా! సర్వలోకములందు జరుగచున్నవని్నయును న్కు దెలియును. 
న్ యొకకు తపసు్సచే లభించిన దృషిటా మహిమచే చూచితిని. నీయందక్కుంతయు పాపము 
కలుగనేరదు. భయపడవలదు తలీలు! న్యాశ్రమము నందు ఉండుము. మనసు్స నందు 
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పరితాపము నందకుము. అమా్మ! నను్న నము్మము. ఆరి్తని బోన్డుము. ఈ అర్ఘయుమును 
గైకొనుము. నీ స్వంత గృహమున నున్నట్లుగా ఆనందింప్ము. తలీలు! నిను్న చూచుటకు 
నిను్న తమ ప్త్రిక వలె ఆదరించి రక్షించుటకు న్ ఆశ్రమప్రాంతమందు నియమము 
గల తపస్వనులున్్నరు. అని పలకుగా సీతాదేవి మిక్కులి అదుభాతములైన ముని వాక్యముల 
న్లక్ంచి ముగ్ధరాలై శిరము వంచి చేతులు మోడిచి నమస్కురము చేస ఆ ముని వెంట 
ఆశ్రమమున కేగెను.

వాల్మీకి సీతదేవిని మునిసత్ల కపపుగాంచ్ట:

అట్లు జానక్తో గలసవచుచి మునిశ్రేష్్ఠని జూచి తాపససీ్రాలు సంతోషము నిండిన 
మనసు్సలతో మునివరా! స్్వగతము. మీరిచచిటిక్ వచిచి య్ని్నన్ళలుయినద్ గదా. దయతో 
మా యందఱి మ్రొకుకులను సీ్వకరించి వచిచిన కార్యమేమియో ఆనతిండు అనుచున్న ఆ 
మునిపతు్నలతో మునీంద్రు డిటలునెను. ఈమె సీతాదేవి. రాముని ప్రియభార్య. దశరథ 
మహారాజు కోడలు. జనకరాజప్త్రిక. స్ధుచరిత్ర. పతివ్రత. పాపరహితురాలయు్యను 
భర్త చేత విడువబడినది. ఎలలుప్పుడీమె న్చేత రక్షింపదగినది. కాన యీమెను మిక్కులి 
సే్నహముతో మీరు కాపాడవలయును. న్ మాటలను మని్నంచి ఓ కాంతలారా! 
గౌరవముతో చూడుడు. అని మరల మరల నొక్కు నొక్కు సీతాసతిని వారికపపుగించి 
శిష్్యలతో గలిస తన యాశ్రమమును చేర్ను. అట్లు సీతాదేవి మునియాశ్రమమును చేరుట 
యంతయును లక్ష్మణ్డు చూచెను.

***
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లక్ష్మణుడు శ్రీరాముని గురాంచి స్మాంత్రునితో చెపపు యేడుచుట:

సీత మున్్యశ్రమము చేరుటను చూచి లక్ష్మణ్డు దుఃఖముచే కలిగిన మనసు్సతో 
సుమంత్రునితో నిటలునెను. సూతా! చూచితివా? జానకీ విరహముచే గలిగిన రఘ్రాముని 
దుఃఖమును. లోకములచే కీరి్తంపబడు స్థి్వని జనకప్త్రిని తాను విడన్డెనే. ఇంతకన్న 
దుఃఖమింకొకటి యుండున్ కీరి్తశాలి యగ రామమూరి్తక్? రామభద్రుడిట్లు వైదేహి 
లేనివాడై దుఃఖించుట చూడగా సూతా! ఇది దైవము చేషటాగానే తోచుచున్నది. దైవము 
నతిక్రమించుట భూమి యందు మానవునిక్ శక్యమా? దేవతలను, గంధరు్వలను, 
దేవశత్రువులగ రాక్షసులను సంహరించిన సీతాన్థుడు నేడు దైవమును దాటజాలక 
పోవుటచే దీనత్వముతో దానిక్ లొంగియుండెను. జనకుని ఆజ్ఞచే నిర్జనమైన దండకారణ్యము 
నందు వనములలో పదున్లుగ్ సంవత్సరములు దుఃఖములనుభవించెను. అంతకన్నను 
ఈ జానకీ వియోగమును భరించుట కషటాము. పౌరలు వాక్యములను విని సచచిరితయైన 
ప్రియురాలిని విడుచుటకు ఎంత దయలేని వాడో కదా. సీత స్థి్వయని తానెఱుగను. 
ఇట్లుఱిగి యుండియు భార్యనడవిలో విడచెను. ఇంతటితో నిందపోవున్? కఠినుడని 
యనకుందురా? ఇంక కాగలదేమున్నది. ఇక ఏ ధర్మమునే విధముగా సంపాదించును? 
అయో్య! తన మనసు్సను త్రిప్పుకొనడు ఎంతటి ధైర్యవంతుడో గదా.

స్మాంత్రుడు లక్ష్మణునకు మనస్త్పోప శమనము చేయుట

అని యనేక విధములుగా దుఃఖముతో చెప్పుచున్న లక్ష్మణ్ని మోమును జూచి 
బుది్ధమంతుడగ సుమంత్రుడు ఈ విధముగా అనునయప్ మాటలను చెపిపు అతని 
యారి్త నణగజసెను. ఓ సౌమిత్రీ! జానక్ విషయము నందు సంతాపమేమిటిక్? ఇది 
ముందే తెలిసనదే. సౌఖ్యములనుభవింప నరుహుడైన రామచంద్రుడు ప్రేయస వియోగముచే 
దుఃఖభాజనుడగను. కొంతకాలము గడవగా శ్రేష్ఠమతీ! నిను్నను భరత శత్రుఘ్్నలను, 
భూప్త్రికను ఎడబ్యును. దీనిని నీవెవ్వరితోడను, భరతునితో శ్రీరామభద్రునితోనైనను 
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చెపపుకుందువేని పూర్వము దురా్వసుడు దశరథ మహారాజును, నేనును, వసష్ఠ మహరిషుయు 
వినుచుండగా చెపిపున వృతా్తంతము నంతయును ఓ నిర్మలాతా్మ! నీకు చెప్పుదను. ఆ 
మహారాజు సుమంత్రా! ఈ రహస్యము నెవ్వరిక్ని చెపపుబోకమని ఆజా్ఞపించెను. ఆ 
రాజాజ్ఞను నేనెప్పుడును భక్్తతోను వినయముతోను నెఱవేరుచిచుందును. నీకైనను నేనిట్లు 
చెపపుదగను. ఐనను దైవతంత్రమును దాటవశమౌన్? ఈ విధమైన దుఃఖముతో నీవు 
శ్రమపడుచుండుట చూడగా ఈ దురవస్థను బ్ప్టయే నేడు శుభమని న్కు తోచుచున్నది. 
కావున ఓ రాజప్త్రా! ఇట్లు చెపపు దలచితిని. నీకు వినుట యిషటామైనచో ఎటిటా దశయందైనను 
తము్మనకు అన్నగారలుకును చెపపుబోకుము. అని సుమంత్రుడు చెపపుగా నీమాట ప్రకారమే 
నేను నడచెదను సుమంత్రా! ఆ వార్తలను ఉన్నవి యున్నట్లు తెలుపుమని లక్ష్మణ్డడిగెను. 
అప్పుడు సుమంత్రుడాలస్యము చేయక యిట్లు చెప్పును.

***
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దశరథ దురా్వస్ల సాంభాషణము స్మాంత్రుడు లక్ష్మణునకు చెపుపుట:

అత్రి మహాముని కుమారుడగ దురా్వసుడను మహరిషు వానకాలము న్లుగ్నెలలను 
చాతురా్మస్యదీక్షను నియమముతో జరుప్టకు వసష్్ఠని యాశ్రమము నందుండగా 
మీ తండ్రి గరువును సందరిశ్ంచుటకు వెళ్లు మధా్యహ్నసూరు్యనివలె వెలుగొందుచున్న 
వసష్్ఠని య్డమ ప్రకకునున్న యతిచంద్రుని జూచి మిక్కులి భక్్తతో ఇరువురు మునులకు 
మ్రొకకును. అంత న్ మునులును ఆ రాజంద్రునకు పాద్యము ఫలములు మొదలైనవి యిచిచి 
సతకురించి, వినదగిన కథలను మధురబ్షణములతో వినిపించిరి. ఆకాశ మధ్యమున 
సూరు్యడు ప్రకాశించుచుండగా ఆ గాథలు పూరి్తయైన తరువాత రాజు చేతులు జోడించి 
అత్రికుమారునితో నిటలునెను. ఓ బ్రహ్మసమానుడా! మహాతా్మ! భూమియందు న్ వంశము 
ప్రమాణమెంతయో చెప్పుము. మునీంద్రా! న్ రాముని ఆయువెంతయో తక్కున కుమారులీ 
భూమిపై నెని్నన్ళ్లుందురో! శ్రీరామభద్రునకు కొడుకులు గలుగ్దురా? వారి యాయుః 
ప్రమాణమెంత? న్ వంశవిధమును చెపపు నిను్న వేడుకొనుచున్్నను తెలుప్ము.

భృగుమహరషు విష్ణువును శపాంచ్ట:

దశరథ మహారాజిటలుడుగగా దురా్వసుడిటలునెను. వినుము. పూర్వము రాక్షసులు 
గరి్వంచి యుండ వారి నందఱను దేవతలు తరుమగా వారు భయముతో పారిపోయి 
భృగమహరిషు యొకకు భార్యను శరణ్వేడగా ఆమె వారికభయ మొసగెను. రాక్షసులు దిగలు 
లేక తగ విధముగా సుఖిచుంచుండగా విష్్ణవు ఆ భృగపతి్నని తన చక్రధారచే ద్రుంచెను. 
అంత భృగవు తన భార్య పాట్ జూచి కోపించి ఓ శ్రీవతా్సంకా! చంపదగని న్ సతిని 
చంప్టచే నీవు భూమి యందు జని్మంచి భారా్యవియోగ దుఃఖముచే అనేక సంవత్సరములు 
తపింప్మని శపించెను. తరువాత తన మాటలకు తానే తపించుచు ముని విడువని 
దృఢ భక్్తతో హరిని పూజించి భజించెను. పాప్లకు రక్షణనిచిచిన తన భార్య విధమును, 
తాను కోపించి లోకన్థుడైన విష్్ణవును శపించుటయు, ఆ గజంద్ర వరదుడు తానిచిచిన 
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శాపమును నిగ్రహించినచో తనకు కలుగబోవు అధికమగ నరకబ్ధయు, ఇదియని్నయు 
తాపమును గలిగింపగా శాంతుడయి మునీంద్రుడు తనను పూజింపగా భక్తవత్సలుడు, 
పరమదయాళ్డు అయిన శ్రీమహావిష్్ణవు లోకములకు క్షేమము గలుగజయుటకై 
జన్్మంతరంబున మౌని శాపమును గ్రహించెను. ఇదియే పూర్వవృతా్తంతము మహారాజా! 
[ఇది శ్రీరాముల యేక పతీ్నత్వమును, విష్ణవువతారమూరి్తత్వమును స్్థపించుచున్నది.]

శ్రీరాముని వృతత్ాంతమును దురా్వస్డు దశరథున కెరగాంచ్ట:

దశరథా! ఆ శ్రీహరియే నీ తనయుడగచు ఇచచిటిక్ నెమ్మదితో చనుదెంచి 
లోకములందు రాముడను ఖ్్యతి వహించెను. ఆ ముని శాప ఫలము ననుభవించును. 
రాజంద్రా! ఆ రాముడు రాజై చాలా కాలమయోధ్యను పాలించును. అతని 
యాశ్రితులందఱును సంపదలు సౌఖ్యములు ఎలలుప్పుడును పందుదురు. పదివేల 
సంవత్సరములును, పది నూరలు సంవత్సరములును జనులానందించునట్లు భూమిని 
పాలించి తరువాత వైకుంఠమును చేరజనును. రాముడు అశ్వమేథముల నెని్నటినో చేస 
దండిగా దక్షిణలనిచిచి ధర్మతతపురుడై రాజవంశముల ననేకములను ధరణి యందు 
స్్థపించును. రాజా! రామునకు సీతయందు కవలు ప్త్రులు ప్ట్టాదరు వారు రాజులై 
యయోథ్యను స్మముగా జనప్రియులై యేలెదరు. మహారాజా! రాముడే ప్త్రులకు 
పట్టాభిషేకము చేయును అని యా మౌని సకలమును తెలియజెపపుగా ఆ రాజంద్రుడు 
మునీశ్వరుని గౌరవించి ప్రంబున కేగెను. ఇది ముని చెపపుగా విన్్నడను. ఇని్న దిన్లు న్ 
మనసు్స నందే యుంచితిని. ఇది య్ట్లును తపపుదు. ఆ సీతను రామచంద్రుని గూరిచి యిటేలు 
మిటిక్ వ్యర్థముగా విచారించెదవు? నీవు పరిశుద్ధమైన మనసు్సతో నిబబారించుకొనుము. 
కలత మానుము అని సూతుడు తెలపుగా ఆ పరమాదుభాతమైన మాటలను మనసు్సన 
మెచుచికొనుచు లక్ష్మణ్డు మేలు మేలని దుఃఖమును వీడెను. వారిరువురిట్లు సంభాషించు 
కొనుచు వెళ్లుచుండగా సూరు్యడు పడమటి కొండను చేరబోయ్ను. సంధా్య కాలమయ్్యను.

***
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లక్ష్మణుడు శ్రీరాముని దర్శాంపబోవుట:

అంతట ఆ సుమంత్రుడును లక్ష్మణ్డును కేశినీ నది చెంత ఆ రాత్రి గడిపి తెలలువారగనే 
అతి వేగముగా ప్రయాణము స్గించి సూరు్యడు ఆకాశ మధ్య భాగమునకు వచుచినపపుటిక్ 
పటటాణము సమీపించుచుండగా లక్ష్మణ్డు తన మనసు్స నందిట్లు తలంచెను. రామునకేమని 
చెప్పుదును. ఆయన ముఖమెట్లు చూచెదను. సీతను విడచి వచిచి అన్నకు తగిన తము్మడవు 
నీవని పలుకు తలులులకు బదులేమి చెప్పుదును. నన్నందఱును కఠిన్తు్మడందురు గదా. 
ఔరా! యని నిట్టారుచిచు, ఆరాటము నందుచు రాజమందిర దా్వరమును జూచి అచచిట 
రథము దిగి ముఖము వంచుకొనుచు వెళ్లు ఆ మహాసౌధము నందు బంగారు పీఠమున 
దీనుడై కూరుచిన్నవాడును, కనీ్నరు గారుచున్న కను్నలతో నిశేచిష్టాడై యున్నవాడును అగ 
రాముని చూచి 

లక్ష్మణుడు సీతవృతత్ాంతము దెలిప శ్రీరామునూరడిాంచ్ట:

లక్ష్మణ్డు వినయముతో చేతులు జోడించి అతి దీనత్వముతో ఇట్లు విన్నవించెను. 
రాజా! నీ ఆజ్ఞ మేరకు జానక్ని నేను జాహ్నవీ నది సమీపమున విడచితిని. పవిత్రమైన 
వాలీ్మక్ యాశ్రమమున మంచి కీరి్త గలిగిన శుభశీలను విడచి వేగముగా నీ పాద 
పద్మములను సేవించుటకు తిరిగి ఇచచిటకు వచిచితిని. ప్రుష శ్రేష్్ఠడా! దుఃఖింపకుము. 
చూడగా కాలగతి విధమిటిటాదిగదా. రాజా! ధైర్యనిరతులు సర్వజు్ఞలునైన నీబోటి 
బుది్ధమంతులు దుఃఖింతురా? ధనములు చివఱకు నశించునవియే. వృది్ధనందు 
వసు్తవులని్నయు చివఱకు నశించునవియే గదా. జని్మంచుట మరణముతో ముగియును. 
సంయోగములు వియోగముచే అంతమగను. కాన బుది్ధమంతడు ప్త్రులయందును, 
భారా్యధనములందును, మిత్రులందును మిక్కులి ప్రేమతో ప్రవరి్తంపరాదు. ఏ వేళనో 
వియోగ యోగము కలుగను. మనసుచే నిను్న నీవు, జనులనందఱను సరిదిద్ద సమరు్థడవు. 
అనఘా! ప్రాకృత జనుని వలె ఏల దుఃఖించెదవు? మహాతా్మ! నీవిట్లు చేయదగన్? 
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అపవాదభయమున నీవు భూప్త్రిని విడిచితిని గదా. తిరిగి నీవిట్ లేడుచిచున్నచో నింద 
తలగి పోనేరదు. మఱింత అధికమై ఈ భూమండలమున నిలుచును. ఇది నీకు తగదు. 
ఈ తాపమును మానుము. రాజచంద్రా! దురబాల బుది్ధని విడువుము. ధైర్యము వహింప్ము 
అని చెపపుగా రామచంద్రుడు స్దరా! నీవు నిజము చెపిపుతివి. న్ ఆజ్ఞను నీవు నెరవేరుచిటచే 
సంతసంచితిని. మఱల ధైర్యము వహించితిని. శోకమును దూరముగా బంపితిని. నీవు 
చెపిపున మధురమైన మాటలను వినుటచే మనసు్సనందు సంతోషము నిండినది అని 
మాటిమాటిక్ మెచుచికొనుచు తిరిగి యిటలునెను.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు నృగుచరత్రము దెలుపుట:

లక్ష్మణా! అవసర సమయమున ప్రేమగల చుటటాముండవలెను. న్ మనసు్సనకు 
నచుచినట్లుగా చకకుగా చెపిపుతివి. నిజముగా నీ వంటి నీతిజు్ఞడుండున్? స్దరా! న్ మనసు్స 
నందు ఒకకు చింత న్టియున్నది. అది నీతో చెప్పుదను. నీవట్లు చేయుము న్యన్! 
పౌరుల కార్యములను బరిశీలించి న్లుగ న్ళ్్లునది. అట్లు చేయుట తగినది కాదు గాన 
ప్రసు్తతము కారా్యవసరమున్న జనులను సీ్రాలను ప్రుష్లను వేగముగా పిలువ బంప్ము. 
ప్రోహితునకు గూడా వార్తనంప్ము. సభాభవనమున కలియుడని చెపిపు పంప్ము. 
ప్రతిదినమును పౌరుల కార్యములను దీరచికుండగా బద్ధక్ంచెడి రాజు నికకుముగా 
గాలిలేని నరకమున దుఃఖించును. లక్ష్మణా! పూర్వము నృగని చరిత్రను నీవు వినలేదా? 
పూర్వము బ్రహ్మణ్్యడును, సదాచార పరుడును, సత్యసంధుడును అయిన నృగడను 
రాజు ప్షకురక్షేత్రమున బంగారు ఆభరణము లలంకరించిన గోవులను దూడలతో గూడి 
కోటిమంది బ్రాహ్మణ్లకు దానముగా నిచెచిను. వానిలో నిరుపేదయు, ఆహితాగి్నయునగ 
బ్రాహ్మణ్ని ఆవు తన మందయందు గలియగా దాని నెఱుగక ఆ నృగడు దానిని గూడ 
దానమిచెచిను. ఉంఛవృతి్తతో జీవించు ఆ బ్రాహ్మణ్డు ఆకలి బ్ధతో దానికొఱకై ఇకకుడ 
అకకుడ చాలా సంవత్సరములు వెదకను. ఎకకుడను గనబడలేదు. చివఱకు కనఖలమను 
గ్రామము నందు తన యావును చిక్కున దూడను ఒక బ్రాహ్మణ్ని యింట గనిపించగా 
చూచి ఓ శబలా! వచిచివేయుము అని పిలువగా అది ఆ బ్రాహ్మణ్ని స్వరమును గరి్తంచి 
ఆలస్యము చేయక అగి్న సమానుడగ బ్రాహ్మణ్ని వెంట వెళ్లును. దానిని పోషించుచున్న 
విప్రుడు వెంట వెళ్లు యీ యావు న్ది. ఓ బ్రాహ్మణా! దీనిని తీసకొని వెళ్లుట తగన్? దీని న్ 
నృగమహారాజు న్కు దానముగా నిచెచిను. అని చెపపుగానే ఆ బ్రాహ్మణ్డు ఇది న్యావు. 
దీనిని రాజు నీకట్లు దానముగా నిచెచిను. అనుచు ఒకరితో నొకరిట్లు వాదములకు దిగి 
ఇద్దఱును నృగమహారాజును చేరనేగగా అచచిటి దా్వరపాలకులు రాజును చూడ వెళలునీయక 
పోవుటచే చాలా సంవత్సరములచచిట నుండి విసుగతో మిక్కులి కోపించి మిక్కులి కఠినమైన 
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మాటలతో వారు రాజు నిట్లు శపించిరి. ఎచచిటనైనను రాజు ఈ విధముగా చేయదగన్? 
పని గలిగి కారా్యరు్థలు దా్వరము నందీ విధముగా కావలి కాచుచుండ ఐశ్వర్యమదముచే 
కొలువు కూటమున దరశ్నమీయని ఈ రాజు మాను్యడా? ఈ అన్రు్యడు భూతజాలముల 
కలలు కనబడకుండ చాలా సంవత్సరములొక బలము నందు ఊసరవెలిలుయై యుండుగాక. 
దా్వపరాంత మందు నరుడును న్రాయణ్డును భూభారమును తగిగ్ంప జని్మంచెదరు. 
యదువంశమందు ప్రుష్డై ప్టిటాన వాసుదేవుని చేత వీని దుఃఖము తీరును. అని 
శపించి ఆ బ్రాహ్మణ్లా యావును బలహీనయు ముదసలియునై యుండుటచే నింకొక 
బ్రాహ్మణ్నకచచిటనే దానముగా నిచిచివెళ్లుపోయిరి. ఆ నృగమహారాజు ఇప్పుడు 
శాపవశమున బ్ధనొందుచున్్నడు. లక్ష్మణా! ఓరి్మతో జనులను విమరిశ్ంచని రాజు 
దురగ్తి నందును. కార్యము కోరి వచిచిన వారిలో కలహము బలపడుటకు కారణము 
ప్రభువు ద్షమే సుమా. కలహములు లేకుండగా ప్రజలను మెలకువతో రక్షించు రాజునకు 
మేలు కలుగను. కావున ఏ పనుల కొఱకైనను ఎవరైనను కాచుకొని యున్నచో నీవు 
తెలిసకొనుటకు వెళ్లుమనగా లక్ష్మణ్డు రాజా! యమదండ సదృశమైన శాపమును విని 
నృగమహారాజమి చేసెనని ప్రశి్నంచెను.

***
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నృగోపాఖ్యాన శేషము:

అంత రామచంద్రుడిట్లు చెప్పును. అప్పుడా రాజు ఆ దురా్వర్త విని దుఃఖముతో 
మంత్రులను హితులను తన యొద్దకు పిలిచి విచారించుచు నిటలునెను. ప్రజలారా! 
న్రదుడును, పర్వతుడును వచిచి ఘోరమైన శాపమును దెలిపు వాయువేగముతో స్వరగ్ము 
నకు వెళ్లురి. ఏమనవలెను? మీరందఱును న్ప్త్రుడైన వసువును రాజ్యమునేలుటకు 
శుభముగా పట్టాభిషికు్తని జయుడు. సుఖకరముగా నుండునట్లు ఒక ప్ద్ద బలమును 
న్ కొఱకు నిరి్మంచుటకు నేరపురులైన శిలుపులను దయతో నియమింప్డు. నేనందుండి 
శాపఫలము ననుభవించెదను. వరషుము పడకుండగా, మంచు పడకుండ, ఎండ 
తగలకుండగా నుండునట్లు మూడు బలములను నిరిపుంప్డు. సొంప్గా వాని చుట్టాను 
మేలైన ఫలవృక్షములను ప్షపుములతో నున్న లతాసమూహములను న్టి దటటాముగా 
నీడలుండునట్లు పదరిండలును గలిపుంప అందు శాపాంతము వఱకు నుందును. 
అర్థయోజనము వఱకు ప్షపుము లుండునట్లు చేయుడని చెపిపు తన కుమారుడైన వసువును 
దగగ్ఱకు బలిచి కుమారా! నీవు ధర్మమారగ్మును విడువకుము. క్షత్రియ ధర్మముతో 
భూమినెలలు బ్లింప్ము. చిన్న అపరాధమునకై విప్రుఱ న్కు విపరీతమైన శాపము 
నిచిచిరి. చూచితివా? మేలును కీడును గలుగజయుటకు సమరు్థడు దైవమే కదా. దీనికై 
విచారింపకుము. కలుగనవేమియో కలుగను. పోవున వేవియో తామంతట అవియే 
తలగిపోవును. మానవుడు పూర్వము చేసన ప్ణ్యపాపముల ఫలములగ సుఖదుఃఖములు 
ప్రాప్తములై కలుగచుండెను. అని ప్త్రునితో చెపిపు ఆ రాజు చకకుగా సద్ధపరుపబడిన 
బలములోనిక్ వెళ్లు దీనత్వముతో దినములు గడుప్చుండెను.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు నిమికథ దెలుపుట:

అని చెపిపు రాముడు లక్ష్మణా! ఈ విషయమున నీకు విననిషటామైనచో 
ఇట్వంటిదేయగ పావనమైన మఱియొక కథను వినిపించెదను అనగా లక్ష్మణ్డు 
అన్్న! ఆశచిర్యకరమైన కథలయందు నేను తృపి్త నందను [ఇంకను వినవలయుననియే 
యుండును] అని పలకుగా శ్రీరాముడిట్లు చెపపుస్గెను. ఇక్షా్వకుని పండ్ండవ సుతుడు 
మిక్కులి ధర్మనిరతుడు నిమియను రాజచంద్రుడు గౌతమాశ్రమ ప్రాంతము నందు ఇంద్రుని 
పటటాణముతో సమానమైన వైజయంతమను నగరమును నిరి్మంచి తగిన విధముగా దీర్ఘమైన 
సత్రయాగము నొకదానిని చేయదలంచి ఇక్షా్వకునకు దెలిపు యజ్ఞకార్యము నిర్వహించుటకై 
వసష్్ఠని బల్వగా ఆతడు నేనింతకు ముందే ఇంద్రునిచేత కోరబడిన్డను. కాన నేను 
వచుచినందాక ఓరిచి యుండుమని చెపిపు వెళలుగా నిమి అత్రి గౌతమాంగిరసులను బలిచి వారు 
సహాయపడగా హిమవతపుర్వతము చెంత తన పటటాణ సమీపమున యజ్ఞమును ప్రారంభించి 
ఐదువేల సంవత్సరములు స్గించెను. అంత ఇంద్రుని యజ్ఞమును పూరి్తచేస వసష్ఠ మహరిషు 
ఆ ప్రదేశమునకు వచిచి గౌతమునిచే యధావిధిగా చేయింపబడుచున్న యాగమును జూచి 
కోపించి ఆ రాజంద్రునికై ఒక మహూర్తకాలము వేచియుండెను. దురదృషటావశమున 
ఆన్డా రాజు పగటనే నిద్రించుయుండెను. వసష్్ఠడు కాచుకొని యుండి క్రోధముతో 
నను్న నిరాకరించి యజ్ఞము చేయించుట క్తరుని దెచిచితివి. ఈ విషయమును చెప్పుటకు 
నేను రాగా ఇంట నుండియును నీవు దరశ్నము నీయవైతివి. రాజా! నీ వచేతనుడ వగమని 
శాపమిచెచిను. ఆ విషయము నెఱిగి రాజు వేగముగా బయటకు వచిచి రోషము నందినవాడై 
నేనొడలు తెలియక నిద్రించుచుండగా కడు ఘోరమైన శాపము నిచుచిట తగన్? 
నీవును అచేతనుడవై చెడుము. నీ శరీరమున అందము చెడకుండుగాక అని శపించెను. 
రోషవశమున ఆయనఘ్లిట్లుకరి నొకరు శపించుకొనిరి. క్రోధము చేయలేని దేమున్నది? 
అని రాముడు చెపపుగా విని లక్ష్మణ్డిటలునెను.

***
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వసష్ఠుడు దేహము ధరాంచ్ట:

అన్్న! శరీరమును విడచిన వారలు మఱల నెట్లు శరీరములు పందిరో ఆ 
కథను దెలపువేయన రాముడిటలునెను. తమ శరీరములనట్లు విడచి ఆ మహారాజును 
తపోధనుడును వాయువులై ఆకాశమున సంచరించుచుండిరి. అట్లు తిరుగచు వసష్్ఠడు 
వేఱొక శరీరమును ధరింప గోరి తన తండ్రి చెంత కేగెను. అట్లు వెళ్లు బ్రహ్మకు మ్రొక్కు 
ఓ తండ్రీ! పద్మమునందు జని్మంచినవాడా! బ్రహా్మండమునందున్న సర్వదేవతలకు 
అధిపతియైనవాడా! నేను నిమిరాజు శాపముచే శరీరమును బోగొట్టా కొంటిని. 
శరీరములు లేకున్నచో ఇంతింతనరాని వ్యసనములకు గఱియగదుము. క్యలకు 
లోపము గలుగను. కాన ఇంకొక శరీరమును ప్రస్దింప్ము అనెను. అంత బ్రహ్మ 
యిటలునెను. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! మిత్రావరుణ్ల తేజమును ప్రవేశించి భూమియందు నీ 
వయోనిజుడవై ప్ట్టాము. గొపపునైన తపసు్స చేత న్ చెంత జర్దవని చెపపుగా ముని బ్రహ్మకు 
మ్రొక్కు వేగముగా వరుణ్ని నివాసమునకు వచెచిను. అప్పుడు మిత్రుడు వరుణ్నితో 
గలిస రాజ్యపాలన మొనరించుచుండెను. పద్మదళముల వంటి నేత్రములు గలదియు, 
పూర్ణచంద్రుని వంటి ముఖము గలదియునగ ఊర్వశి చెలులతో గూడ అప్పుడచచిటిక్ 
రాగా వరుణ్డా సీ్రాని జూచి తన వలప్ తెలుపగా ఆమె అయా్య! నను్న మొదట మిత్రుడు 
వలచెను. నీతో గలియుట తగన్? యనెను. అతడు ఓ మృగాక్షీ? నేను మన్మథుని ధాటి 
కోర్వజాలకున్్నను. దేవ నిరి్మతమైన ఘటము నందు న్ తేజము నుంచెదనని చెపపుగా 
ఆ యూర్వశి యిటలునెను. న్క్ది సమ్మతమే. మిత్రుడు శరీరసుఖము ననుభవించును. 
మనఃపద్మము నీదే. అదియే గదా మిన్నయైనది అనగా వరుణ్డు అగి్నశిఖతో సమానమైన 
తన వీర్యమును కుండయందుంచెను. ఊర్వశి మిత్రుని చేరజనెను. ఆతడామెను జూచి 
క్రోధముచే కలుషితమైన మనసు్స గలవాడై ఆమెతో నిటలునెను. ఓసీ! దురాతు్మరాలా! 
పాపముచే నిండిన చరిత్ర గలదాన్! మునుముందుగా న్కు మాట యిచిచి ఈ మధ్య 
చెడిప్వై యింకొకని గూడెదవా? ఇది ద్షము కాదా? ఈ విపరీతమైన ద్షము 
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చేత కీరి్తనశించునట్లు మానవునిక్ భార్యగా భూమిపై కొంతకాలము నివసంప్ము. 
ఓ మతిలేనిదాన్! బుధుని ప్త్రుడును కాశీరాజును అయిన ప్రూరవుని భార్యగా 
నుండుము అనెను. అంతన్ యూర్వశి ప్రూరవుని జరి అతని భార్యగా నుండెను. అతని 
ప్త్రుడాయువు. ఆతని ప్త్రుడు నహుష్డు. ఆ నహుష్డు ప్రఖ్్యతిగా రాజ్యమేలుచు, 
ఇంద్రుడు వృతా్తంతమును నూరు వేలయేండులు పాలించెను. ఇకకుడ అరచంద్రుని వంటి 
పాలము గలదియు, పద్మదళముల వంటి కను్నలు గలదియు నగ ఊర్వశి భూమియందు 
చాలా సంవత్సరములుండి శాపాంతమునందు మఱల నింద్రుని ప్రమును జర్ను.

***
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వసష్ఠుడు మైత్రావర్ణుడై పుట్టుట:

అని రాముడు చెపపుగా తిరిగి లక్ష్మణ్డిటలునెను. అన్్న! ఆ మునియు రాజును 
శరీరముల నెట్లు పందిరో ఆ విధమును తెలియజెపపువే యని అడుగగా రాముడు 
తము్మనితో నిటలునెను. ఆ మహాతు్మలగ మిత్రావరుణ్ల తేజసు్సల వలన ఆ ఘటము నందు 
పూర్ణతేజసు్సతో మునివరు్యలు జని్మంచిరి. ఊర్వశి కారణముగా మిత్రుడు ముందుగా 
తన తేజసు్సను దివ్యఘటమున నుంచెను. తరువాత దానియందే వరుణ్డు తన తేజసు్స 
నుంచెను. ఆ కారణముగా అగసు్తయుడు ముందుగా బుటిటా మిత్రుని జూచి నేను నీ ప్త్రుడను 
గానని చెపిపు వెళ్లును. మఱికొంత కాలమునకు ఆ కుండనుండి వశిష్్ఠడు జని్మంచెను. 
ర్ండు తేజసు్సల వలన జని్మంచిన కారణమున తాను మైత్రావరుణ్డని పేరుగాంచెను. ఆ 
మహాతేజుని నిక్షా్వకుడాశ్రయించి ధర్మవిదుడగ అతనిని తన ప్రోహితునిగా జసకొనెను. 
ఇంక నిమిమహారాజు శరరీము ధరించిన విధమును చెప్పుదను తత్వజ్ఞవినుతా వినుము.

దేవతలు ఋష్లు నిమికోరన వరమునిచ్చుట:

ఆ నిమిరాజు శరీరమును ఋష్లు గంధము మాల్యములు, మాలిన్యము లేని 
వస్రాములతో అలంకరించి రక్షించుచు యజ్ఞమును పూరి్త చేయగా - భృగమహరిషు ఆ నిమి 
ప్రత్యగాత్మతో ఇటలునెను. ఓ పాపరహితా! నిమీ! నీవేమి వరమును కోర్దవో చెప్పుము. నీ 
ప్రాణముల నెచచిట నిలపుమనెదవో చెప్పుము. అనగా అప్పుడు దేవతలును సంతుష్టాలై 
పారి్థవశ్రేష్్ఠడా! నీ జీవములనెచచిట నిలపుమనెదవో కోరుకొనుమనగా ఆ నిమి ఓ 
దేవతలారా! సమస్త భూతముల దృషిటాయందును నిలువవలెనని కోరుచున్్నననెను. వారు 
అటేలు నీవు వాయురూపముతో నిలువుము. నీ మూలమున భూతములకు కను్నలు తెరచుట 
మూయుట లుండునని చెపిపురి. అలసట పోవుటకై భూతజాలములు పలుమారులు ర్పపులు 
మూయుచుందురని చెపిపు దేవతలు వెళలుగా మునులు నిమి శరీరమునందు అరణిని 
జరిచి ప్త్రార్థముగా విధి పూర్వకముగా చిలిక్రి. ఆ నిమి శరీరము నుండి మిథియను 
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రాజు ప్ట్టాను. మథనము వలన ప్ట్టాట చేత మిథియయ్్యను. జనన మందుటచే అతడు 
జనకుడయ్్యను. అతడు విదేహమున ప్ట్టాటచే వైదేహుడను ఖ్్యతి వహించెను. ఆ మిథిచే 
నిరి్మంపబడుటచే అతని ప్రము మిథిలానగర మయ్్యనని రామచంద్రుడు చెపపుగా విని 
లక్ష్మణ్ డిటలునెను.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు యయాతి చరత్ర చెపుపుట:

ఔరా! చాలా విచిత్రమైన చరిత్రము. ఆ రాజు క్షత్రియుడు. బలశౌర్య ధురంధరుడు. 
అందును యజ్ఞదీక్షితుడు గదా. కోపమును నిగ్రహించుకొనక యిట్లు వసష్్ఠని శపించిన 
కారణమేమియో! శాంతిని కోరడెందులకో! రామచంద్రా! అని యడుగ రాఘవుడిటలునెను. 
న్యన్! లక్ష్మణా! కోపము దుస్సహమైనది. ఒకకు యయాతిక్ దపపు దాని నణచుకొనుట 
తక్కున వారిక్ శక్యమా? అతడు రాజులందు సత్వగణ పూరు్ణడు. ఆ యయాతి రాజు 
యొకకు వృతా్తంతమును పూర్వము జరిగినదానిని చెప్పుదను వినుమని యిట్లు చెపపుస్గెను. 
నహుష్డను రాజునకు యయాతి యను ప్త్రుడుండెను. అతనిక్ వృషపరు్వడను దైత్యరాజు 
ప్త్రిక శరి్మష్ఠయనునదియు, శుక్రుని కూతురు సుందరాంగి దేవయాని యనునదియు 
ఇద్దఱు రూపవతులైన భార్యలుండిరి. ఆ సుందరాంగలు దరపుధనులైన ప్త్రులను గాంచిరి. 
పూరుడు శరి్మష్ఠ ప్త్రుడు. యదువు దేవయాని కుమారుడు. ఆయయాతి మహారాజు శరి్మష్ఠ 
మిక్కులి ప్రియురాలగటచే ఆమె ప్త్రుడగ పూరుని మిక్కులిగా లాలించుచుండగా యదువు 
మనసు్సలో దుఃఖమును పంది తలిలు యొద్దకు వెళ్లు శోకముతోను దైన్యముతోను తన మనసు్స 
నందు ఉన్నదంతయు నిట్లు తెలియజెప్పును. అమా్మ! నీవు భారగ్వుని ప్ణ్యకులమున 
ప్టిటా రాజు భార్యవై యుండి యిటిటా మహావమానము నెట్లు సహించెదవు? ఈ నింద్యమైన 
జీవితమేల? వేగముగా రము్మ. ఇప్పుడే మనమిద్దఱమును అగి్నలో ప్రవేశింతము. లేదా 
నీవట్లు చేయవేని న్ కాజ్ఞనిము్మ. నేనైన అగి్నలో ప్రవేశింతును. తలీలు! మనమిరువురమును 
పోయినచో ఈ మహారాజు పీడపోవును. మఱియు ఆ రాక్షసతో మనస్ర సుఖించును 
అని యేడుచిచున్న తనయుని జూచి దేవయానియు కోపముతో తన తండ్రియైన శుక్రుని 
తలచుకొనగా అతి త్వరగా ఆతడు వచిచి యేడుచిచున్న తన ప్త్రికను జూచి కూతురా! 
యేమిటి క్ట్లు దైన్యమునందెదవు? అని అడుగగా ఆమె తండ్రీ! ఈ శరీరమును 
విషముచేగాని, అగి్నచేగాని నీళలుయందుగాని విడిచిప్ట్టాదను. ఇంక భూమిపై బ్రదుక 
మనసొపపుకున్నది. అవమానముతో బ్రతుకనేల? బ్రాహ్మణోత్తమా! ఒకనిక్చిచితివి గాని, 
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ఎప్పుడైనను వచిచితివా? కీడో మేలో ప్రశి్నంచితివా? చచిచితినో ఉన్్ననో న్ చరిత్ర వినుటకు 
నీ మనసొపపుదు గదా. నీవు తెలిసకొన నొలలునిచో న్ కడుప్ మంట నీకేమని చెప్పుదును. 
లోకమున చెట్టాండినచో ఆకులు పూవులు చిగరులు వీటియందమంతయు చెడును గదా. 
ప్ద్దవాడవని నీకే సతాకురము చేయనప్పుడు ఇంక న్గతు లేమని చెపపువచుచిను. ఆ దానవి 
వలలో పడి పట్టాదలతో నీ యలులుడు న్తో పలుకకున్్నడు. న్ ముఖమైనను చూడడు. న్ 
యింటి చాయనైనను త్రొకకు నిషటాపడడు. ఏమేమియో వినోదములు సలుప్చు ఎలలుప్పుడును 
ఆ దానవి యింటనే యుండును. తాను రాజు గాన ఆ రాజప్త్రికనే కోరును గాని చుకకులు 
లెకకుప్ట్టా బ్పనవాని ప్త్రికను తానేమని కోరును తండ్రీ!

***
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యయాతి పూర్నకు వారథుకమిచిచు యౌవనము గొనుట:

అని చెపపుగానే శుక్రుడు కోపముతో నెఱ్ఱవడిన నేత్రాంతములు గలవాడై ఆ 
యయాతితో నిటలునెను. రాజా! ఇదియేమి? న్ ప్త్రిక నేలక నన్నవమానించిన నేను 
సహింతున్? కుమతీ! వెంటనే యౌవనము పోయి డొకుకువై దినములను గడప్మని తిటిటా 
తన కుమార్్తను ప్రసను్నరాలిని జస తన యింటి కేగెను. అంత న్రాజు ముసలితనము 
వచిచినవాడై విచారించుచు దేవయాని ప్త్రుడైన యదువును జూచి కుమారా! విషయ 
సుఖములందు పూరి్తగా తృపి్త చెందిన వాడును గాను. ఇంకను సుఖింపవలెనను కోరిక 
కలదు. అందుచే నీ యౌవనము న్క్చిచి ఈ ముసలితనమును నీవు గ్రహింప్ మనగా 
ఆతడిటలునెను. రాజా! నీ ముదు్దల కుమారునే నీ ముసలితనమును తీసకొనుమనుము. 
నే నిందులకా ఉన్నది? తండ్రివై యుండి సుఖములను భవించుపటలు నను్న బహిషకుకృతుని 
జసతివి. చనవుతో ఎకకుడికైనను నను్న చేరనచిచితివా? దీనికైనచో తనయుడనైతిన్? 
ఎలలుప్పుడును లాలన చేస ప్ంచునటిటా నీ ప్త్రుడు పూరుడే నీ ముసలితనమును వహించును 
గాని నేను దీనిని భరింపను. ఆడుటకు, పాడుటకు, వేడుకల యందు కలియుటకు 
పూరుడా! ముసలితనము గ్రహించుటకు నేన్! ఆహాహా! ప్రజలను గాపాడునటిటా రాజుకు 
ఈ విధముగా దాయభాగమును పంచుట ధర్మము గదా అని పలకుగా యయాతి పూరుని 
న్యన్! న్ కొఱకై నీవే న్ జరను తీసకొను మని కోరగా ఆతడు నేను ధను్యడను గదా 
మహాతా్మ! తండ్రి యాజ్ఞను కాదనుటకు నోరువచుచిన్ యని పలకుగా ఆ రాజు సంతసంచి 
తన ముసలితనమును ఆ కుమారున క్చిచి అతని యౌవనమును గ్రహించి యేండులును 
పూండులును ఇంతింతనరాని సౌఖ్యసంపదలను పందుచు నుండి వాటి యందలి కోరిక 
తీరగానే ప్త్రుని జూచి కుమారా! నీ సుందరమైన యౌవనమును ఇలలుడగా నేను తీసకొని 
దానిక్ ప్రతిగా నీకడ న్ ముసలితనము నుంచితిని గదా. ఇంక న్ జరను నీవెతలు 
తలగనట్లు న్క్చిచి వేయుము. గణములు పరాక్రమము గలవాడా! ఇంతవఱకును నీవు 
న్యాజ్ఞను పాలించుటచే ఈ భూమిక్ నిను్న రాజుగా జసెదనని ఆ రాజు యదువును 
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జూచి కోపముతో నిటలునెను. ఓరీ! దుష్టాత్మకుడా! నీవు ప్త్రుడవు గావు ఒక రాక్షసుడవు 
ప్త్రాకృతితో న్యింట జని్మంచితివి. నను్న ధికకురించి పలిక్తివి. ఇది తగన్? 
రాజా్యధిపత్యమునకు తప్పుదువు గాక. తండ్రి నను గౌరవముంచక నోటిక్ వచిచినట్లు నను్న 
ధికకురించి పలికుతివి. గాన రాక్షసులను కఠిన్తు్మలను నీవు ప్త్రులుగా పందగలవు. 
వినయరహితుడా! నీ సంతానమునకు చంద్రవంశఖ్్యతి కలుగదు. నీవు దురి్వనీతులను 
గనెదవు. పము్మ అనుచు సుశీలుడైన పూరుని భూమిక్ రాజుగాజస ఆత్మజా్ఞనము కలవాడై 
ఆశ్రమమున కేగెను. అట్లు కొంతకాలము తపస్సంపను్నడై యుండి స్వరగ్సు్థడయ్్యను. అతని 
ప్త్రుడగ పూరుడు రాజై కాశీరాజ్యమును విక్రమముతో పాలించెను. ప్రతిష్్ఠనప్రమును 
రాజధానిగా జసకొనెను. ఆ యదువు తన వంశము నిలుప్టకు క్రూరులైన రాక్షసులను 
ప్కుకుమందిని కనెను. అట్లు బహిషకురింపబడిన వాడై క్ంచవనమున దురగ్భూమి యందు 
నివసంచెను. అధికమైన క్రోధముతో శుక్రుడు శపించినను యయాతి తిరిగి యేమియు 
అనడయ్్యను. ఆలక్ంచితివా స్దరా? యయాతి శాంతిని, మనలను ఆ నృగని వంటి 
ద్షమంటకుండునట్లు చూడవలెను. అని చెప్పుచుండగా ఆకాశము ఎఱ్ఱని వస్రామును 
ముసుగగా ధరించినద్ యనునట్లు సంధా్య రాగముతో గనిపించెను.
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చయావనాదులు శ్రీరాముని దర్శాంపవచ్చుట:

ఆ యన్నదము్మలిట్లు ముచచిటించు కొని రాజ్యరక్షణ క్యలు నిర్వరి్తంచిన తరువాత 
కొని్న దినములు జరుగ అంత అతిచలిగాక, వేడిగాక సౌఖ్యము గలిగించు వసంత రాత్రులు 
ప్రవేశింపగా ఒకన్టి యుదయమున నిత్య నైమితి్తక క్యలను పూరి్తచేస యేదైన పనిమీద 
పౌరులు వచిచిర్మె చూచి రమ్మని సుమంత్రునితో రాముడు చెపపుగా సుమంత్రుడు రాజాజ్ఞ 
ననుసరించి వెళ్లు చూచివచిచి యిట్లు చెప్పును. మహారాజా! చ్యవనుడు మొదలైన మునులు 
వచిచి యున్్నరట. నిను్నచూడ వచిచి దా్వరమునందు నిలిచి యున్్నరలు. వారలేదియో 
కార్యభారము కలిగినట్లున్్నరలు. యమున్తీర నివాసులు మిము్మలను చూడ తందరపడి 
మహారాజా! ఆ విమలాత్మకులు మీతో చెపపు నను్న బంపిన్రు. అని చెపపుగా రాముడు వారిని 
వేగముగా తోడొకుని రమ్మని చెప్పును. సుమంత్రుడు రాజాజ్ఞను పంది మునిన్థులకు 
నమసకురించెను. కావలివారలు దారినీయగా గొపపుతపపుసు్సచే ప్రకాశించుచున్న 
వారందఱును రాజచంద్రుని మందిరము లోనిక్ తందరగా ప్రవేశించిరి. గణభద్రుడైన 
రాముడా నూరుగ్రు మునులను తగ విధముగా పూజించెను. అంత న్ మునులును 
సమస్త తీర్థణ్లతో నిండిన పాత్రలను, మంచి రుచి వాసన గల ఫల సంచయములను 
రాజునక్చిచిరి. వానిని రాముడు ప్రీతితో ప్చుచికొని మునులారా! న్యందు దయయుంచి 
మీరు తగిన పీఠములందు గూరుచిండుడనగా వారలు సంతోషముతో గూరుచిండిరి. 
రాముడు చేతులు జోడించి మునులను జూచి యిటలునెను. ఓ మునీంద్రులారా! దయతో 
మీరలే పనికై యిటకు దయచేసతిరో సెలవీయుడు. మీకు దేనిని చేసన సమ్మతమో 
ఆజా్ఞపింప్డు. ఈ రాజ్యమును, ఈ శరీరమును, ఈ యైశ్వర్యమును, ఈ జీవితమును 
ఇని్నయును బ్రాహ్మణసేవ నిమిత్తమే. చూడుడు. తాపసులారా! సత్యముగా చెప్పుచున్్నను. 

***

అర్వదవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

167

అరువది యొకటవ సర్గము

చయావనుడు లవణవృతత్ాంతమును రామునకు చెపుపుట:

అని రాముడు పలుకగా మేలుమేలని మెచుచిచు మహరుషులిట్లు పలిక్రి. ఓ మహాతా్మ! 
ప్రజలను రక్షించుట యందు నేరపురి తనము గలవాడా! ఇట్లు పలుకుటకు నీవొకడవు దకకుయే 
రాజు శక్్త గలవాడగను? ఎందఱో రాజులు మా పని విని కార్యభారమును గరి్తంచి 
యేమియును సమాధానము చెపపురైరి. ఓ అనఘ గణాఢ్్య! నీవన్ననో మా కార్యము 
విధ మావంతయును తెలియక పోయినను బ్రాహ్మణ్లపైనున్న దయతో చేసెదనని 
బ్స చేసతివి. ఓ కాకుత్థ్సవంశశ్రేష్్ఠడా! కావున నీవే మా కార్యమును చేయనేరు్తవు. మా 
మాటలను విని మాకు కలిగిన భయమును మానిపు సౌఖ్యమును పందజయుము. అనగా 
రాముడిటలునెను. మౌనులారా! మీకు కలిగ్న భయమేదియో తెలిపుతి ర్ని దానిని తీర్చిదను 
అనగా మిక్కులి నిష్ఠగల మౌని చ్యవనుడిట్లు చెప్పును. రామచంద్రా! మొదటి యుగము 
నందు లోలయొకకు జ్యష్ఠ ప్త్రుడు మహాబలశాలి మధుదైతు్యడనువాడు బ్రాహ్మణ్లకు 
శరణ్్యడైయుండెను. అతడు పరిశుద్ధమైన బుది్ధతో నిష్ఠతో దేవతా తతులను బూజించి వారి 
దయను బడస గౌరీపతి మెచుచినట్లు చాలా సంవత్సరములు గొపపుతపసు్సను జసెను. అంత 
ఆ తపసు్సనకు మెచుచికొని శంకరుడు గౌరవింపబడినదియు, గొపపు ప్రకాశము గలదియు 
అపరిమితమైన బలము గలదియు అయిన ఒక శూలమును తన శూలము నుండి లాగి 
ప్రీతితో అతని క్చుచిచు నిట్లు చెప్పును. ఋషీశ్వరులయందును దేవతలయందును భక్్తతో 
నుండి సచచిరితుడవై తపసు్స చేయుటచే నిను్న మెచిచి దీనినిచుచిచున్్నను. విరోధమును 
బూని నీవు బ్రాహ్మణ్లను దేవతా సంఘములను బ్ధించితి వేని తీవ్రమైన యీ 
యాయుధము పనిచేయదు. వృథా అయిపోవును. నీతో ఎవరైనను యుద్ధమునకు వచిచినచో 
నిది వానిని నేలగూలిచి యధావిధిగా నీ చేతిక్ వచిచి చేరును. అని చెపపుగా శంకరునితో 
దానవుడిటలునెను. ఓ శివా! దేవేంద్ర వందా్య! ఈ మహాస్ధనమును న్ వంశమునందే 
ఎలలుప్పుడు నుండనిము్మ అని కోరగా శంకరుడు అట్లు కాదు కాని నీ ప్త్రుని యొద్ద మాత్రమే 
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నిలుచినట్లు ఇచుచిచున్్నను. అని చెపపుగా ఆ మధుడటేలు యని తన గృహమునకు వచిచి దానిని 
గొపపు అరచిన్ విధులచే ప్రతినిత్యమును పూజించుచుండెను. అతడా శూలము కొఱకు ప్ద్ద 
మందిరమును నిరి్మంచెను. ఆ మధుడు విశ్రవసుని వంశమందు బుటిటాన అనలుడను వాని 
ప్త్రిక యగ కుంభీనస యను పేరు గలదానిని భార్యగా వరించెను. అతనిక్ ఇంద్రుని 
భయప్టటాగలవాడగ లవణ్డను ప్త్రుడు గలిగెను. భయంకర శీలుడైన ఆ మధుప్త్రుడు 
చిన్నన్టి నుండియు దుష్టాడై ఎనో్న పాపకార్యముల నెలలుప్పుడును చేయుచుండెను. నీతి 
దపిపున నందనుని జూచి మధుడు అతివ్యథ చెందియు, కోపగించియు, కన్న కుమారుడౌటచే 
నేదియు గాదనక యూరకుండెను. ప్త్రునకాశూలము యొకకు మహిమను జెపిపు తండ్రి 
యీ లోకమును విడచి వరుణ్ని నివాసమున కేగెను. అపపుటి నుండి కల్మష హృదయుడగ 
ఆ లవణ్డు ఆ స్ధనము యొకకు శక్్తచే జగములను బ్ధించుచున్్నడు. అందునను 
తాపసులన్న ఆ పాపాతు్మనకు పేలపిండి వలె నుండెను. రామభద్రా! ఆ శూలము విధమును 
వాని శక్్తని వింటివి గదా! ఓ సూర్యవంశా్య! పరమప్రుష్ మాక్ంక నీవే గతివి. ఈ 
క్రూర చరిత్రుని భయముచే బ్ధనొందించు వీరులైన రాజులెందఱినో వీనిని మధింప్డని 
కోరితిమయా్య! కానీ ఒకకురైనను ధైర్యముతో వాని నెదురకునుటకు తెగించరైరి. నీచే 
రావణ్డు వధింపబడెనని విని సంతోషముతో ఇక నీవే గతి యని మనసు్సలందు తలంచి 
యిచచిటిక్ వచిచితిమి. ఓ రాజా! మాకలలుప్పుడును త్రాతవు నీవే. ఆ రాక్షస శ్రేష్్ఠడగ లవణ్ని 
చంప సమకటిటా మాపై కరుణ జూప్ము. మాకు కలిగిన ఆపద యిది. ఇక ఆ రాక్షసుని 
చంప్టకు మా కోరిక తీరుచిటకు నీకంటే ఇతరుడెవ్వడును లేడు అని మునులు దెలపుగా 
రాముడు వారితో నిటలునెను.

***

అర్వది యొకటవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

169

అరువది రెండవ సర్గము

శ్రీరాముడు మౌనులను లవణుని యాచారాదుల నడుగుట:

మౌనులారా! ఆ రాక్షసుని ఆచారాహారాదు లెట్లుండును? ఎచచిట సంచరించును? 
ఓ సదాచారులారా! చెప్పుడు. ఆ నీచుని వధించి మీకు నెమ్మదిని గలుగజయుదును అని 
చెపపుగా రాముని జూచి మౌనులు వాని యాచారము రౌద్రము. జంతుజాలములని్నయు 
వాని యాహారము. అందు మునులు ముఖు్యలు. మనుజులు, ప్ద్దప్లులు, మృగములు, 
ఏనుగలు మున్నగవానిని ప్రతిదినమున వేలకు వేలుగా చంపి భక్షించుచుండును. అతని 
నివాసము మధువనమను ప్రదేశము. రాజా! ప్రళయకాలమున యముడు ప్రజలనెలలు 
మ్ంగెడు విధముగా అచచిటచచిటనున్న సత్వములను నోరు దెరచి మ్ంగచుండునని 
చెపపుగా రామచంద్రుడా మౌనులతో మునులారా! భయమును వదలుడు. ఆ రాక్షసుని 
యుద్ధమున సంహరించెదను అని చెప్పుచు తన తము్మలను జూచి మదముతో నున్న ఆ 
లవణ్ని జంప్టకు వెళ్లునటిటా వంతును మీలో నెవ్వరు ప్చుచికొందురు స్దరులారా!

శత్రుఘ్నిడు తను లవణుని జాంపబోయెద ననుట:

భరత శత్రుఘ్్నలందీ భాగమున వహింపనెవ్వరు కోరు వారని ప్రశి్నంపగా 
భరతుడు సంతోషముతో లేచి యిటలునెను. అన్్న! నేనుండగా బ్లుడైన లక్ష్మణ స్దరుని 
పంప దలంపదగన్? ఆ వీరుడైన లవణ్ని జంప్ట న్ వంతుగా విడువు డనగా 
శత్రుఘ్్నడా మాటల న్లించి మహావినయముతో రాజుతో నిటలునెను. అన్్న! మీ రడవుల 
యందుండగా మీరు వచుచినంత వఱకు శూన్యమగ అయోధ్యను పాలించెను. అధికమైన 
సంతాపముచే నేవిధమైన సుఖమును తానెఱుగడు. ఇని్న అని్నయని చెపపురాని వ్యసనముల 
ననుభవించెను. దుఃఖకరమైన పడకపై పరుండెను. ఫలములను దుంపలను తినెను. 
జడలను ధరించెను. మంచి వస్రాములను మాని న్ర చీరలను ధరించెను. నీ కారణమున 
దుఃఖపడెను. ఇప్పుడైనను సౌఖ్యములననుభవింప వలదా? నేనెలలుప్పుడును బంట్నై 
యుండగా భరతుని కషటాప్టటాదగన్? 
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శ్రీరాముడు  లవణు జాంప మధురాపుర నేల శత్రుఘ్నినాజా్ఞపాంచ్ట:

శత్రుఘ్్నడిట్లు చెపపుగా రాముడిటలునెను. మహాభుజా! అటేలు యగగాక. న్ ఆజ్ఞతో 
నీవు వెళ్లుము. దేవతావిరోధి యైన మధుని ప్రంబున నిన్నభిషికు్తని జసెదను. నీ ఇషటాము 
చొప్పున కైక ప్త్రుడిందే నిలువనిము్మ. రణదక్షుడవైన నీవు రాక్షసుని వధించి అచచిట 
మేలైన పటటాణమును నిరి్మంచుకొని యందే నీవు రాజ్యముచేయుచు నెమ్మదిగా నుండుము. 
శత్రువును సంహరించి రాజ్యమును సంగ్రహించి యందు రాజు నుంచనివాడు నరకమున 
కేగను. ఏదియును బదులు చెపపుకుము. చిన్నవాడు జ్యష్్ఠన కదురు చెపపురాదు. అతడేది 
చెపిపున దానిని చేయదగను. ఇదియే తగ సమయము. నేడే అభిషేకమును పందుము. 
బ్రాహ్మణశ్రేష్్ఠలగ వసష్్ఠదులు తగిన విధముగా నీకభిషేకమును జసెదరు. అని చెపపుగా 
సగగ్ జెంది శత్రుఘ్్నడు శిరసు్స వంచి అలలునలలున అన్నతో నిటలునెను.
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పట్టుభిషేకమొల్లక శత్రుఘ్నిడు పరతపాంచ్ట:

అన్్న! జ్యష్్ఠడుండగా పిన్నవానిక్ అభిషేకము తగన్? ధర్మమా? నీ శాసనమును 
దాటరాదు గాన నీమాట ప్రకారముగా ఇప్పుడు వెళ్లుదను. జ్యష్్ఠన కదురాడ రాదని నీచేతను, 
వేదములందును నేను వింటిని. వినియు తెలిసయు విపరీత బుది్ధచే భరతుని గాదని నేనే 
లవణ్ని యుద్ధమున వధింతునని పలిక్తిని. ఓ అనఘ చరితా! ఆ చెడుమాటయే న్క్టిటా 
దురగ్తిని గలిగింప హేతువయ్్యను. వెనుక చింతించుట వెఱి్ఱతనము. చేసన పనిక్ ఈ శిక్ష 
చాలును. ఓ నిశచిలాతా్మ! నీకు మాఱు పలుకజాలను. న్కు ర్ండవ శిక్ష కలుగకుండును 
గాక. ఒక మనవి వినుము. రఘ్రామా! నేను రాజ్యమును కోరను. శత్రు సమూహములను 
చీలిచి చెండాడిన వాడా! నీ మాటను నెఱవేరపుబోయ్దను. ఓ కరుణామయా! అధర్మము 
నన్నంటకుండ కరుణతో కావుము అని చెపపుగా రామచంద్రుడు సంతసంచి లక్ష్మణ్ని వంక 
జూచి యిటలునెను. 

శ్రీరాముడు శత్రుఘ్నిని మధుర కభిషకుత్ని జేయుట:

నీవును భరతుడును మనప్రజనులను, మంత్రులను, బ్రాహ్మణ్లను, 
ప్రోహితులను వేగముగా ఇచచిటిక్ పిలువబంప్డు అనగా వారలు అటేలు అందఱిని 
పిలుచుటకు భట్లను బంపగా వారి వెంట త్వరగా వారు రాగా విధియుక్తముగా 
అతిబలశాలియైన ఆ సుమిత్రాప్త్రునకు ప్రేమతో అభిషేకము చేయగా పూర్వమింద్రాదులచే 
నభిషేక్ంపబడిన కుమారస్్వమి వలె అతడు శ్రీమహితుడై జనులెలలురు పగడగా తేజసు్సతో 
వెలిగెను. పౌరులు సంతోషించుచుండగా బ్రాహ్మణ్లు ఆనందింపగా ముగగ్రు తలులులు 
మనసు్సలందు సంతోషించుచు దీవింపగా తేజరిలులుచున్న సుమిత్రాసుతుని జూచి యమున్ 
తీరవాసులగ మునులు ఇక లవణాసురుడు చచిచినవాడే యనుచు మనసు్సలందు 
సంతోషించగా నెమ్మదిగా విరోధులను మరి్దంచువాడగ రాముడు శత్రుఘ్్నని తన 
యొడియందు జరిచి యిట్లు చెప్పును.
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శ్రీరాముడు శత్రుఘ్నినకు నారాయణాస్రీమొసాంగ  
లవణుని జాంపు నుపాయము దెలుపుట:

అన్్న! శత్రుఘా్న! దివ్యమైన యీ యాయుధమునుచే కొనుము. లవణ్ని దీని చేతనే 
వధించెదవు. పూర్వము మహాసముద్రమున స్వయంభువైన దేవుడు జయింపబడనివాడు 
సర్వదేవతలకు సకల రాక్షసులకు ఎలలుభూతావళ్లకు కనబడకుండ శయనించి యున్నవేళ 
ఉగ్రమైన క్రోధముతో మధుకైటభులను ద్రుంచుటకును, సర్వరాక్షసులను యుద్ధములో 
సంహరించుటకు దీనిని సృజించెను. ముందుగా మూడు లోకములను సృషిటాంచుటకై 
మధుకైటభులను జంపి జనుల భోగములకై ఈ శరశక్్తతో జగములను సృషిటాచేసెను. 
వీరవరా్య! దీని మహిమను వింటివా? రావణ్ని జంపదలంచియు భూతజాలములకు బ్ధ 
కలిగించునని నేను దీని న్తనిపై వేయలేదు. లవణాసురుడు శంకరదత్తమైన శూలమును 
ఇంటి యందు పూజకై యుంచి తాను ప్రమును వీడి ఇషటాము వచిచిన విధముగా 
ఆహారమునకై వెళ్లును. శత్రువు తను్న యుద్ధమునకు బలిచినచో శూలమును పట్టాకొని 
వచుచిను. కాన నీ వాలవణ్డు ప్రమును విడిచి ఆహారమునకై సే్వచఛేగా సంచరించు 
సమయమున అతనిని యుద్ధమునకు బలిచి శౌర్యముతో నిరోధింప్ము. ప్రదా్వరము 
నిలిచి ఆ దేవతా విరోధిప్రమున ప్రవేశింపకుండ యుద్ధమునకు పిలిచినచో అతడు 
నీ బలముచే చచుచిను గాని ఇతర విధమున అతనిని జంప శక్యము గాదు. పార్వతీపతి 
యిచిచిన శూలము జయింపరాని దగటచే ఆ రాక్షసుడు దానిని చేత ధరింపని సమయమున 
అతనిని పరిమారుపుమని ప్రబోధించెను. మఱియు నిటలునెను. నీవు నూఱు ఏనుగలను, 
ర్ండువేల రథములను, న్లుగ వేల గఱ్ఱములను, న్న్పదార్థములుండు అంగళలును, 
నట్లను, నర్తకులను, లక్షసువర్ణములను వెంట తీసకొని వెళ్లుము. భట్లకు జీతములను 
బతె్తములను ఇచిచి మంచి మాటలతోను దానములచేతను సంతోషమును గలిగింప్ము. 
అచచిటనున్న వారలకు భార్యలో, ప్త్రులో, అయినవారలో, పదార్థ సంతతులో యేవియును 
లేకపోవుటను గరి్తంచి ఓ గణివతంసమా! నీవే వారిక్ మంచి మాటలతో సంతోషము 
కలిగింప్ము. ముందుగా సైన్యమును బంప్ము. అది ఇంకను గ్రీష్మము మిగిలియుండగనే 
గంగను దాట్గాక. సుఖముగా ఆవలి యొడు్డ చేరి అందందు తగినచోట్ లందా బలము 
విడిస యుండ తరువాత నీవు చాపమును చేతబటిటా యొకకుడవే య్వ్వరిక్ని దెలియరాకుండ 
వేగముగా వెళ్లుము. ఆ దురా్మరుగ్డు రవంతయైనను మనసు్స నందు సందేహపడరాదు. 
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ఈ మునులందఱు ముందుగా బలములతో గలిస వెళ్లుదరు. సైన్యము జాహ్నవీ తీరమున 
నిలిచియుండగా నీవు ముందుగా విలులు చేబూని వెళలుదగను. విరోధి వచుచిచున్్నడను వార్త 
తెలియగానే లవణ్డు శూలమును చేత బటిటా శత్రువుల మదమణచును. ఈ వేసవికాలమును 
వెళలునిము్మ. వరాషుకాలము రాగానే అతనిని సంహరింప్ము. వానకాలమున యుద్ధమున 
కవ్వడు వచుచిను లెమ్మను తలంప్తో అతడు శూలము లేక ఒంటిగా సంచరించుచుండును 
అని అన్న చెపపుగా

***
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శత్రుఘ్నిడు సేనలను ముాందుబాంప తనొాంటిగా లవణుపై బోవుట:

అన్న మాటలను విని శత్రుఘ్్నడు సేన్పతులను వేగముగా బలిపించి యిట్లు 
చెప్పును. సైన్యములు విడియ దగిన చోట్లు మీకు తెలిసనవియే గదా. ఇంకా చెపపునేల? 
మీరలు సేనలతో వేగముగా వెళ్లు దిగటకు యోగ్యమైన తావులందు విడియుడు. 
అచచిటనున్న ప్రజలనేమియు బ్ధింపకుడు వెళ్లుడని మంచి చరిత్ర గల శత్రుఘ్్నడు వారిని 
బంపి తరువాత తాను ముగగ్రమ్మల పాదముల వ్రాలి నమస్సరించి రామచంద్రునకు 
ప్రదక్షిణము చేస శిరసు్స పాదములకు దగలునట్లు మ్రొక్కు లక్ష్మణ్నకు భరతునకు 
నమస్కురము చేస, చేతులు జోడించి భక్్తతో వసష్్ఠనకు నమస్కురములు చేస సెలవు 
పంది బయలుదేరి వెళ్లును. గఱ్ఱములు, రథములు, ఏనుగలు, కాలబాలము గల గొపపు 
సైన్యమును ముందుగా బంపి తాను ప్రమునందక నెలదినములుండి తలులులకు, 
అన్నలకు, ప్రోహితునకు మ్రొక్కు వారి యనుజ్ఞ నొంది వేగముగా ఒకకుడే బయలుదేరి ఆ 
లక్ష్మణానుజుడు ర్ండు రాత్రులు త్రోవలో గడపి

శత్రుఘ్నిడు వాల్మీకి ఆశ్రమము చేర్ట:

అత్యంత ప్ణ్యమైన వాలీ్మక్ యాశ్రమము చేరి మునిశ్రేష్్ఠనకు నమసకురించి ద్సలొగిగ్ 
మౌనీంద్రా! అన్న మాటచే నేను వెళ్లుచు ఇట్ వచిచియున్్నడను. మీ క్యలకు హాని 
కలుగకున్నచో ఈ రాత్రి యికకుడ నిలువ గోరుచున్్నను. తెలలువారగానే పడమటి దికుకుగా న్ 
దారిని నేను వేగముగా వెళ్లుదను మునిచంద్రా! అని చెపపుగా ఆ రాజప్త్రుని మాటలను విని 
ముని చిరునవు్వతో రాజా! నీకు స్్వగతము. పరస్థలముగా పలుకుచున్్నవే. రఘ్వరులక్ది 
సొంత సొము్మగా మనమున నూహింప్ము. అని చెపిపు పాద్యమును, అర్ఘయుమును ఆసనము 
నొసగగా అతడు సంతోషించి శ్రేష్ఠమైన ఫలములను తనివి దీర భుజించి సంతసముతో 
మునీంద్రునితో నిటలునెను. ఓ మౌనీ! ఈ యాశ్రమ సమీపమున నెవ్వరో యాగము చేసన 
గరుతులు గనబడుచున్నవి. అతడెవ్వడో చెప్పుమనగా వాలీ్మక్ యిటలునెను.

***
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వాల్మీకి శత్రుఘ్నినకు సౌదస్ చరత్ర దెలుపుట:

గణనిధీ! సత్తవుధనుడైన మీ పూరీ్వకుడొకడు సుదాసుడను రాజుండెను. ఆ 
సుదాసునకు పరిశుద్ధ చరిత్రగలవాడగ వీరసహుడను కుమారుడు గలడు. అతడు 
చిన్నతనము నందే వేటకై అడవిక్ పలుమారులు పోయి వచుచిచుండెను. ఇద్దఱు 
రాక్షసులు ప్లుల రూపము ధరించి అరణ్య మందలి మృగములను చంపి తినుటచే ఆ 
వనప్రదేశ మంతయును మృగములు లేనిదయ్్యను. అది చూచి సౌదాసుడాగ్రహముతో 
క్రూరమైన బ్ణముతో అందకకునిని ద్రుంచెను. ఆ చచిచిన వానిని చూచి తోటివాడు 
అమితమైన శోకముతో ఇట్లు పలికను. ద్షమేమియు లేకుండ న్తోటి వానిని జంప్ట 
న్్యయమగన్? దీనిక్ మారుగా నేను నీకు కీడును గలుగజసెదను. చూచుచుండుమని 
పలిక్ కనబడకుండ వెళ్లును. తరువాత కొంతకాలమునకు ఆ మిత్రసహుడు రాజ్యభారమును 
వహించెను. [వీరసహునకే మిత్రసహుడని న్మాంతరము] ఆ రాజు అశ్వమేథమను 
యజ్ఞము నిచచిటనే చేయుచుండ వసష్్ఠడు దానిని నిర్వహించుచుండెను. ఆ యజ్ఞము 
పూరి్తయగ సమయమున ఆ రాక్షసుడు పూర్వ విరోధమును మనసు్సనందు తలచుకొని 
వసష్్ఠని రూపము ధరించి రాజా! న్క్ప్పుడు మాంసముతో గూడిన యన్నమును బెట్టామని 
కోర్ను. సౌదాసుడు వంటలవానిని జూచి తందరగా మాంసభోజనమును ప్రోహితునకు 
తృపి్త గలుగనట్లు సద్ధము చేయుమని చెపపుగా అతడు ఈ మాటలకు విభ్ంతి నొందెను. 
అంత ఆ రాక్షసుడే వంటల వాని వేషమును ధరించి మనుష్య మాంసమును తీసకొని వచిచి 
రాజా! ఇది రుచికరమైన హవిష్యము. మాంసముతో గూడిన మనోహరమైన దీనిని తిని 
ముని మునసు్సనందు మెచుచికొనెను అని చెపపుగా ఆ యాహారమును రాజు భారా్యసహితుడై 
మనసు్స నందు కల్మషమేమియు లేనివాడై గరునకు భుజింప నిచెచిను.

వశిష్ఠుడు సౌదస్ని శపాంచ్ట:

పాత్రయందుంచిన యా భోజనమును వశిష్్ఠడు మనుష్య మాంసముగా మనసు్స 
నందు తెలిసకొని రాజా! నీ వేది న్కు ప్టిటాతివో నిజముగా నీకదియే భోజనమగ 
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గాక అని శపించగా రోషముతో సౌదాసుడు మునిని శపించెదనని నీటిని చేతిలోనిక్ 
తీసకొనెను. అప్పుడతని భార్యయైన మదయంతి తన ప్రాణేశ్వరునితో నిటలునెను. ఓ రాజా! 
భగవంతుడగ వశిష్్ఠని శపించుట నీకు తగన్? అనగా ఆ కాంత మాటలను విని 
పట్టాదలను వీడి ఆ రాజు రోషముచే ప్రజ్వలించి తేజోబలముతో నిండిన ఆ జలమును 
తన పాదములందు విడిచెను. ఆ తేజసు్స స్కుటచే ఆ భూమీంద్రుని పాదములు కమలిన 
వయ్్యను. అది మొదలుగా అతడు కలా్మషపాదుడను పేర ప్రఖ్్యతి వడసెను. ఆ రాజు తాను 
భారా్యసహితుడై తాను నిరో్దషినని వేయి విధములుగా ఆ మహరిషుని వేడుకొనెను. ఆ రాజు 
వా్యపారము రాక్షసుని పని యని తెలిసకొని రాజా! నేను పలికున వాక్యములను త్రిప్పుట 
శక్యముగాని పని. నీకొక వరమునిచుచిచున్్నను. దానిచే నూరడిలులుము. ఓ రాజవరా్య! 
పండ్ండు సంవత్సరము లీ శాపమును సహింప్ము. తరువాత శాపవిముక్్త యగను. 
మనసు్సనందు పూర్వ చరిత్రను మరచెదవు. అని ముని చెపపుగా రాజటేలు యని శాపమును 
సహించి తరువాత తన పటటాణమును జరి ప్రజాపరిపాలన్సకు్తడై యుండెను. రాజప్త్రా! 
అతడు యజ్ఞము చేసనది యీ ప్రదేశమని ముని చెపపుగా సుమిత్రా సుతుడు సంతోషము 
నంది భక్్తతో ముని న్థునకు మ్రొక్కు పర్ణశాలలోనిక్ బ్రవేశించెను.

***
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సీతదేవి కుమార్ల గనుట:

ఆ రామసహోదరుడై రాత్రి యందు పర్ణశాల యందుండెనో ఆ రాత్రియందే 
భూప్త్రియైన సీతాదేవియు ఇద్దఱు ప్త్రులను కవలలను గనెను. సీతాదేవిని 
సంరక్షించుచున్న తాపససీ్రాలు అర్థరాత్రివేళ వచిచి వాలీ్మక్ని జూచి మునీంద్రా! 
రామచంద్రుని భార్య యిద్దఱు ప్త్రులను గన్నది. బ్ల చంద్రుల వంటి ఆ బ్లకులను 
భూతములు స్కకుండ కాపాడుమని చెపపుగా ముని వెళ్లు జనకప్త్రిక యొకకు ప్త్రులను 
జూచి భూతములు నశించునటిటా మంత్రములను జదివి వేగముగా మంత్రపూతమైన 
దరభాలను వృద్ధతాపస సీ్రాలక్చిచి కొనలతో ఒక ప్త్రునిక్, ఆదరభాల మొదళలుచే మఱియొక 
ప్త్రునిక్ మార్జనము చేయుడని చెపిపు పంపించెను. ఆ కారణము చేత కుశుడను పేరకని 
క్చిచి లవుడను పేరింకొకని క్చిచి మౌని ఈ కవలలు ఇద్దఱును ఇపపుటినుండి కుశలవులనెడి 
పేరలుతో బరగెదరు. ఇదియే వీరలకు న్మకరణమని చెపపుగా మునిపతు్నలా రక్షను తీసకొని 
వెళ్లు ఆ విధముగా మార్జన మొనరించిరి. ఆ రాత్రి శత్రుఘ్్నడు ఆ ముని భార్యల మాటలను 
విని భూప్త్రి కవలలను గనెన్? ఎంత అదృషటాము తలీలు! అని పలికను. నెడతెగని సంతోషము 
నందుచుండగా సూరు్యడుదయించెను. శ్రావణమాసప్ రాత్రి గడచెను. ఉదయము 
చేయవలసన కార్యముల నని్నటిని పూరి్తచేస ముని చంద్రునకు మ్రొక్కు మహావేగముతో 
శత్రుఘ్్నడు ఏడు రాత్రులను దారిలో గడపి ముని సంఘములను జూచెను.

***
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శత్రుఘ్నినకు చయావనుడు లవణునిచే మాాంధాత మడిసన విధము తెలుపుట:

భారగ్వుడు మొదలుగా గల తపసు్వల ఆశ్రమములందుండి మౌనులు చెప్పుచున్న 
చిత్రమైన కథలను వినుచు శత్రుఘ్్నడు ఆ రాత్రి గడప్చు భారగ్వుని నిట్టాలడిగెను. 
మహానుభావా! చ్యవనమహరీషు! శంకరుడిచిచిన శూలమును బటిటా లవణ్డు యుద్ధము 
లందు పూర్వము రాజులనెందఱినో సంహరించెన్? ఆ లవణ్ని బలమును శూలము 
శక్్తని చెప్పుమని కోరగా చ్యవనుడు రామస్దరుని జూచి ప్రీతితో రాజవరా! ఎందఱో 
రాజులు సంహరింపబడిరి. ఆ కథలని్నయు నేమిటిక్? ఇక్షా్వకు వంశజుడు, మిక్కులి 
బలము గలవాడు, యువన్శ్వనందనుడు గొపపు శౌర్యము గలవాడు మాంధాత యని 
ప్రఖ్్యతి చెందిన రాజు భూచక్రము నంతయును తన యాజ్ఞయందుంచుకొని స్వరగ్మును 
జయించు కోరికతో దేవలోకమునకు వెళ్లును. ఇంద్రునితో గూడ అతని అరా్థసనమున 
గూరుచిండి దేవతలు నమసకురించుచుండగా తేజరిలలు గోరు అతని పాపప్ కోరికను 
తెలిసకొని మంచి మాటలతో అతనితో నింద్రుడిటలునెను. రాజంద్రా! ఇదియేమి? నీయాజ్ఞ 
భూమియందే చెలలుదుగదా! స్వరగ్మున కేల వచిచితివి? నీవు భూలోకమంతయు నేల 
గలిగియున్నచో నీ సైన్యములతో స్వరగ్మునకు రము్మ అని చెపపుగా మాంధాతృ మహారాజు 
సగగ్పడి తలవంచుకొని యిటలునెను. ఓ యింద్రా! భూమియందెచచిట న్ యాజ్ఞ చెలులుట 
లేద్ చెప్పుమనగా ఇంద్రుడు లవణ్డను మాంసభక్షకుడు మధువనమున నున్్నడు 
మానవన్థా! అతని యందు నీయాజ్ఞ చెలులుచున్నదా? చెప్పుము అనగానే

మాాంధాత లవణునిచే హత్డగుట:

ఘోరమైన వినరాని మాటలనిట్లు ఇంద్రుడు పలకుగా సగగ్ నంది రాజచంద్రుడు తిరిగి 
వచెచిదనని చెపిపు వెనుదిరిగి సెలవు గైకొని శూలము ధరించిన యా రాక్షసుని గెలువగోరి 
తన ప్రమును చేరనేగి ఒక దూతను వేగముగా లవణ్ నొద్దకు బంప్ను. అకకుడ ఆ 
దూత అధికముగా ప్రేలగా క్రోధముతో లవణ్డు వానిని సంహరించి భక్షించెను. అచచిట 

అఱువది యేడవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

179

మాంధాతృ మహారాజు చాలా కాలమైనను దూత తిరిగి రాకపోవుటచే తానే వెళ్లు లవణ్నితో 
దలపడి వానిని బ్ణవరషుముతో ముంపగా ఆ రాక్షసుడు సైన్యము మీదను రాజుమీదను 
తన శూలమును వేసెను. అది రాజుతో గూడ అతని సైన్యమును తగలబెటిటా బూడిదగా 
జస వచిచి రాక్షసన్థుని చేత నిలిచెను. ఓ భవ్యచరిత్రా! ఆ శూలాయుధము మహిమ 
స్టిలేనిది. ఓ శూరశ్రేష్్ఠడా తెలలువారగనే శూలము నింటియందుంచి ఆహారమునకై 
వనములలో సంచరించుచుండగా నీవు దురా్వరమైన పరాక్రమమతో వానిని వధించెదవు 
అని చెప్పుచుండగా అంతట తూరుపుదికుకు ప్రకాశము నొందెను.

***
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శత్రుఘ్నిడు లవణుని పురములోనికి బోకుాండ నిరోధిాంచ్ట:

ఆ వేకువనే రాక్షసుడాహారకాంక్షచే ప్రము వీడి వనముల కేగెను. అంతట దాశరథి 
యమున్నదిని దాటి ఆ రాక్షసుని ప్రము వాక్ట విలులు బ్ణములు చేత ధరించి కాచి 
యుండెను. సూరు్యడాకాశ మధ్యమునకు వచిచి ప్రకాశించుచుండ క్రూరుడైన ఆ రాక్షసుడు 
అనేక మృగములను వధించి మోచికొని ఆ భారముతో వచిచి పటటాణప్ వాక్ట నున్న లక్ష్మణ 
స్దరుని జూచి ఏరా! ఇచచిట విలులు బ్ణములు పటిటా యే కార్యమును చేసెదవు? ఈ విధము 
నీవు న్ నోటిలోనిక్ వచిచి ప్రవేశించుట వలన న్కాహారము సంపూర్ణమైనది అని బగగ్రగా 
నవుచున్న రాక్షస్ధముని జూచి సుమిత్రా సుతుడు ప్ద్ద క్రోధమున కను్నల నీరు పంగ 
శరీరము నుండి అగి్నజా్వలలు వెలువడుచుండగా నిటలునెను. దురాతా్మ! నినె్నదిరించి 
యుద్ధము చేయ వచిచియున్్నడను. దశరథ తనయుడను. రామునకు స్దరుడను. ఓ 
రాక్షసుడా! వినరా! నేను శత్రుఘ్్నడను. జనులను రక్షించువాడను. నిత్యశత్రుఘ్్నడను. 
కావున నీతో ద్వంద్వయుద్ధము చేయు కోరికతో వచిచియున్్నడను. నీ చావు నిజము అని 
చెపపుగా పరిహాసముతో వికసంచిన ముఖము గలవాడై ఆ రాక్షసుడు ఆగ్రహముతో క్రూరుడా! 
ఆ రావణ్డు న్ తలిలు తోడబుటిటానవాడు. సీ్రానిమిత్తముగా రాముడతనిని సంహరించెను. నేను 
మునుపటి వారలను, ఇపపుటివారలను రాజులనెందఱినో సంహరించితిని. తక్కున వారిని 
మనసు్సన లెకకుచేయక తృణీకరించితిని సుమా. అందులకే శాంతి వహించి కదలకుండ 
నుంటిని. రావణ్ని వంశమంతయును యుద్ధమున సంహరింపబడుటను వినియు 
సహించితిని. ఇచచిటిక్ నీ యంతట నీవే యుద్ధమునకు వచిచితివా? నేను శూలమును 
వేగముగా తీసకొని వతు్తను. ఒక్కుంతసేప్ తాళ్ మనగా రాజప్త్రుడు నవి్వ ఓరీ! నేను 
ప్రాణములతో నుండగా నీవెట్లు శూలమును తీసకొనబోయ్దవు? శత్రువు తలవని 
తలంప్గా గనబడినచో విడిచిప్ట్టా మూరు్ఖడు భూమియందు గలడా? ఓ దుష్టాతా్మ! నీవు 
జగములకే శత్రువు. నీ కవకాశమీయదగన్?

***
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లవణ శత్రుఘ్నిల యుద్ధము:

అని శత్రుఘ్్నడు పలకుగా మధుప్త్రుడటటా హాసమొనరిచి చేతిని చేతితో నలిపి 
పండులు పటపట గొరుకుచు రాజప్త్రుని యుద్ధమునకు బలువుగా అతడిటలునెను. ఓరీ! 
నీవు పూర్వము గెలిచిన రాజులలోని వానిగా నను్న తలంచవలదు. నిను్న సంహరించి 
ఋష్లను భయములేని వారినిగా జసెదను. న్యొకకు క్రూరమైన బ్ణాగి్న బడిన నిను్న, 
రావణ్ని దేవతలు కను్నలార జూచినట్లుగా, బ్రాహ్మణ్లును, భూజనులును చూచెదరు 
గాక. నేడు మొదలుగా ఊళ్లును, పలెలులును బ్ధలను విడిచి క్షేమమందును గాక. న్చే 
విడువబడిన వాడి బ్ణముల వరుసలు వజ్రాయుధముతో సమానమైనవి సూర్యక్రణములు 
పద్మములోనిక్ ప్రవేశించు విధముగా అతివేగముతో నీయొకకు హృదయమున బ్రవేశించును 
దుష్టాడా! చూడుము అనుచుండగా ఆ మధుప్త్రుడు రాజప్త్రునిపై ఒక ప్ద్ద వృక్షమును 
వేసెను. దానిని నూఱు ముకకులుగా శత్రుఘ్్నడు ఖండించి భూమిపై బడవేయగా దానవుడు 
క్రోధముతో అతనిపై చెటలు వరషుమును గరిపించెను. ఆ రాజప్త్రుడు వాడి బ్ణముల 
వరుసలచే వాటిని పడగొట్టాను. ఇట్్లునను రాక్షసుడౌద్ధత్యముతో ఒక చెట్టాతో రాజు 
శిరసు్సను నొపిపుంచెను. ఆ దెబబాతో శత్రుఘ్్నడు తన శరీరమునందలి సంధులని్నయు 
సడలగా బలము నశించి మూరిచిలిలు నేలపైబడెను. అట్లు సుమిత్రాసుతుడు నేల పడగానే 
ఆకాశమున దేవతలు, చారణ్లు, గంధరు్వలు, ఋషిసంఘములును, అప్సరసలును 
భయపడి హాహాకారములు చేయగా రాక్షసుడు శత్రువు సంహరింపబడెనని మనసు్స నందు 
తలంచి లక్షయుము చేయక అవకాశము లభించినను శూలమును సంగ్రహించు యత్నమును 
చేయడయ్్యను. తాను తెచిచిన మృగములను తీసకొనుచుండగా ఒక ముహూర్తకాలమున 
శత్రుఘ్్నడు మూరఛేదేరి మునులు సంతోషమునందగా లేచి

శత్రుఘ్నిడు లవణుని వధిాంచ్ట:

శత్రువు నెదిరించి వజ్రముఖము గలదియు, వజ్రవేగము గలదియు మేరు మందర 
పర్వతములతో సమానమైనదియు, వంగిన కణ్ప్లు గలదియు, తీక్షష్ణమైనదియు, 
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ఎదురులేనిదియు రక్తచందనముతో అలంకరింపబడినదియు, అందమైన ర్కకులు 
గలదియు, దానవులను సంహరించునదియు, ప్రళయ కాలాగి్నతో సదృశమైనదియు, 
అయిన మహాస్రామును సర్వభూతములును సంభ్రమించునట్లు తీయగా క్న్నరులు, 
గంధరు్వలు, దేవతలు, మునలుతోడను, అప్సరోజనులతోడను బ్రహ్మను చూడనేగి ఓ 
విధాతా! భూమియును, తక్కున భువనము లెలలును న్శనమగచున్న విధముగా గనిపుంచు 
చున్నదని చెపపుగా బ్రహ్మ యిటలునెను. దేవతలారా! మీకు భయము కలిగిన కారణము 
వినుడు. సుమిత్రాసుతుడు లోకవిరోధియైన లవణ్ని వధించుటకు ధనుసు్సనందు 
భయంకరమైన అస్రామును సంధించిన్డు. దాని తేజసు్స చేతనే సుమా న్కును, మీకును, 
ప్రపంచమంతటిక్ని మనసు్సలు స్తబ్ధములైనవి. ఆ యస్రాము సన్తనుడైన సర్వలోకాదికర్త 
దగటచే తేజసు్సచే నిండియున్నది. పూర్వము న్రాయణ్డు రాక్షసులైన మధుకైటభులను 
సంహరించుటకై దానిని సృషిటాంచెను. దానినతడొకకుడే తెలిసనవాడు. ఇది న్రాయణ 
తేజము గాన మీరాస్థలమున కేగి రాక్షస సంహారమును చూడుడని చెపపుగా వారందఱును 
యుద్ధభూమి కేగిరి. అంత శత్రుఘ్్నడు విలులునందస్రామును సంధించి విరోధిని బలిచెను. 
అతడును అధికమైన క్రోధముతో వేగముగా రాగా ఆ యస్రామును చెవి వఱకు లాగి 
శత్రుఘ్్నడు వేయగా అది దటటామైన కాంతి ఆకాశము నిండగా వెళ్లు లోక విరోధియైన 
లవణ్ని ఱొము్మనందు ప్రవేశించి అధోలోకము దాక వెళ్లు తిరిగి యిక్షా్వకు వంశు్యని అము్మల 
పదియందు దేవతలాశచిర్యము పందగా ప్రవేశించెను. లవణ్డు న్రాయణాస్రాముచే 
కొటటాబడినవాడై వజ్రాయుధప్ దెబబాచే గూలిన పర్వతము వలె నేల గూలెను. ఆ రాక్షసుడు 
యమప్రము చేరగనే దేవతలందఱు జూచుచుండగా ఆ శూలము వెళ్లు శివుని గలిసెను. 
దేవతలు పగడుచుండగా రామ సహోదరుడు సూరు్యడు చీకటలును పారద్రోలిన విధముగా 
బలీయమైన ఒకకు యస్రాము చేతనే మూడులోకముల మహాభయమును పోగొట్టాను. ఆ 
మధుప్త్రుడట్లు చచుచిటచే మౌనులు, వేలుపులు, పన్నగలు, పాము వలని భయమును 
విడచినట్లు సంతోష వైభవము గలిగి శాంతచితు్తలయి వెళలుగా.

***
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దేవతలు శత్రుఘ్నినకు వరము నిచ్చుట:

అగి్న మొదలుగా గల దేవతలు ఇంద్రునితో గలిస శత్రుఘ్్నని జాడవచిచి మధురమైన 
మాటలతో నిటలునిరి. ప్రఖ్్యతి చెందిన శౌర్యము గలవాడా! మధునందనుని నదృషటావశమున 
జంపితివి. మేము వరమిచుచి కోరికతో వచిచియున్్నరము. మా దరశ్నమెప్పుడును వ్యర్థము 
కాదు. నీ కోరిక యేదియో య్ఱిగింప్ మని యడుగ శత్రుఘ్్నడు చేతులు జోడించి 
శిరమున దాలిచి యిట్లు పలికను. దేవతలారా! దేవనిరి్మతమైన ఈ మధురాప్రము 
రాజధానిగా అమరుగాక యని కోరగా వారలటేలు యగ గాక రామస్దరా! మఱియు ఇది 
శూరులైన సేనలు గలదిగా నగను అని వారందఱును వరము నిచిచి స్వరగ్మున కేగగా 
శత్రుఘ్్నడు తన సేనల నెలలు పిలువనంపగా వచిచి వార్లలురు మధురయందు తమ తమ 
కనువైన చోట్లందు నివసంచిరి.

శత్రుఘ్నిడు మధురాపురము నభివృది్ధ పరచ్ట:

ఇట్లు శ్రావణమాసమున ఆ మధురా పటటాణమున శత్రుఘ్్నడు ప్రవేశించుట 
ప్రారంభమై పండ్ండవ యేటిక్ పూరి్తయయి అతని సేనలును ఆ శూరసేన జనపదములును 
నిరభాయముగా వరి్తంపస్గెను. ఇంద్రుడు సకాలమున వరషుములను గరిపించెను. పైరులు 
పంటలు వృది్ధ నందెను. సర్వమానవులును ఆరోగ్యవంతులైరి. గృహములు సుందరములై 
సొగసుతో నుండెను. అంగడి వీధులు కళకళలాడుచుండెను. వర్తకుల సంపద 
లధికమయ్్యను. లవణ్నిచే నిరి్మంపబడిన మహాభవనము ప్ణ్యము చేత అనేక విధముల 
అందముతో పేరు గాంచెను. ఆ ప్రము యమున్ తీరమున అర్థచంద్రాకారముగ 
ఒప్పుచుండెను. విహరించుట కనువైన సుందరోదా్యనవనములా ప్రమునకు శోభను 
గూరుచిచుండెను. హాయిగా శత్రుఘ్్నడాప్రము నేలుచుండెను. ఆ సమయమున ఇతర 
ప్రదేశములనుండి వైశు్యలు వచిచి నిరభాయముగా ఆ ప్రము నందు నివాస మేరపురచుకొనిరి. 
ఆ ప్రమిట్లు వృది్ధనందుటచే లక్ష్మణ స్దరుడు సంతోషముతో పంగి పండ్ండవ యేడు 
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ప్రవేశించి గడచుచుండగా రాముని పాదములను సపుకృశించి నమస్కురము చేయవలెనను 
కోరిక తనకు గలుగగా పటటాణమును మంత్రిజనుల వశమునందుంచి మితముగా జనులు 
తను్న సేవించుచుండగా
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శత్రుఘ్నిడు వాల్మీకి యాశ్రమాంబున విడియుట:

 తనతో నూఱు రథములు వచుచినట్లు ఏరాపుట్ చేస ఏడెనిమిది చోట్లు నిలుచుట 
కేరాపుట్లు చేస అందందు నిలుచుచు ఆ శత్రుఘ్్నడు వాలీ్మక్ ఆశ్రమము చేరి ఆ 
మహాతు్మని పాదములకు మ్రొక్కు పాద్యమును సీ్వకరించి అర్ఘయుము న్తిథ్యమును పంది 
అచచిట నుండగా ఆ మునీంద్రుడెని్నయో చరిత్రలను చెప్పుచుండగా రాజప్త్రుడు వేడుకతో 
వినుచుండెను. వాలీ్మక్ మహరిషుయు మాటల సందరభామున లవణ్ని వధను గూరిచి 
యిటలునెను. ఓ మృదుచరిత్రా! దుషటాచరితుడైన లవణ్ని వధించి శౌర్యము చేత లోకములకు 
భయము తలగినది. ఆ సీతాపతి ప్ద్ద ప్రయత్నముతో దశాసు్యని సంహరించెను. నీవు 
ప్రయత్నము లేకుండగనే అరర్! యీతనిని వధించితివి. ఇంద్రునితో గలిస ఆకాశవీధి 
నుండి నీవు దుషటారాక్షసుని జంపిన విధము చూచితిని. నీయొకకు అదుభాతమైన విక్రమశక్్త 
నెలలురును ప్రఖ్్యతిగా మెచుచికొనిరి. ఓ రాజనందన్ న్కును ఎంతో సంతోషము గలెగ్ను. 
భూతజాలములు నీ యుపకారముచే ప్రీతి నందినవి. న్కును నీయందు నిండైన ప్రేమ 
కలిగినది. నేనిప్పుడు నీ శిరసు్స న్ఘ్రాణించెదను. ఓ రామానుజా! వివేక వంతులలో 
శ్రేష్్ఠడి ప్రేమక్దియే కదా పరమగతి. అని శిరమును మూరకుని తన ప్రేమను గనబరచి 
అతని పరివారమునకు వారు తృపి్త జెందునట్లు ముని వరుడాతిథ్య మొసగెను.

శత్రుఘ్నిడు శ్రీరామాయణమును వినుట:

శత్రుఘ్్నడు ఆహారమును సీ్వకరించి తృపి్త జెందియున్న సమయమున 
యధాక్రమముగా వీణ మీద లయసమని్వతము తాళముతో గూడి సంగీత మాధుర్యముతో 
గలిస సులక్షణ సముపేతమైన సంసకుకృతమున హృదయ కంఠమూర్థములను 
త్రిస్్థనములయందు మంద్రమధ్యమ తార స్వరములతో పాడబడుచున్నదియు, 
పూర్వము రచింపబడినదియు అయిన రామచరిత్ర యధావృత్తముగా మొదటి నుండి 
సర్వమును చేషటాలుడిగినవాడై గను్నలు చెమ్మగిలిలు ఆశచిర్యముతో నిట్టారుచిచు అప్పుడే 
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జరుగచున్నటలునిపించుచుండగా వినెను. ఆ రాజుతో వచిచినవారును ఆ గీతము న్లక్ంచి 
ఆశచిర్యము నంది దీనతను పందుచు తలలను వెంటనే వాలిచి వారిలో వారలు ఎచచిటనైనను 
ఇట్లు జరుగన్? ఇటిటాది చిత్రము. ఇది కలయా? మనమెచచిట నున్్నరము? మునుపే 
విధముగా చూచితిమో అదియే ఈ ఆశ్రమమున వినగలిగితిమీగాన రూపమున. ఇది యేమి 
వింత? అని వారు శత్రుఘ్్నని సమీపించి యిది యేమిటో ఋషి వరు్యనడుగమని పలుకగా 
వారిక్ శత్రుఘ్్నడిటలునెను. ఇటిటా విచిత్రము లీ మునీశ్వరుని యాశ్రమము నందెని్నయో 
యున్నవి. ఇవి య్టిటావని తెలిసకొనవలెనను కుతూహలము గలగగూడదు సుమండీ అని 
వారలకు చెపిపు ముని శ్రేష్్ఠనకు వినయముతో మ్రొక్కు తన నివేశనమునకు వెళ్లు ఆ రామకథా 
గీత విషయమే తన మనసు్స నందు నిలిచి అనేకాలోచనలు గలిగించుచుండగా
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శత్రుఘ్నిడు శ్రీరామ దర్శాంప అయోధయాకేగుట:

నిద్రరాక విననింపై సంపూరా్ణనందమును గలుగజయు ఆ కథను, 
ముదు్దలొలుకు మాటలను జగతు్తను మోహింపజయు సుకుమారమైన పాటలను 
వినుచుండగనే సూరో్యదయమయ్్యను. అంత నిత్య పూజా విధానములను పూరి్తచేస 
మునిక్ నమసకురించుచు. మునీంద్రా! న్ ప్రభువయిన రఘ్శేఖరుని చూడ మనసు్స 
ఉఱ్్ఱతలూగచున్నది. అనుజ్ఞ నిచిచినచో వెళ్లు వచెచిదననగా ముని అతనిని కౌగిలించుకొని 
వెళ్లు రమ్మనగా రథము నెక్కు వడివడిగా రాముని చూడవలెననెడి కుతూహలముతో వెళ్లు 
అయోధా్యప్రము ప్రవేశించి శ్రీరాముడున్న ప్రదేశమునకు వెళ్లు ప్రకాశమానమగ బంగరు 
సంహాసనమున గూరుచిండి చుట్టాను మంత్రిజనములు గొలుచుచుండ పూర్ణచంద్రుని 
వంటి ముఖము గలిగి దేవతల మధ్య నున్న యింద్రుని వలె నున్న శ్రీరాముని దరిశ్ంచి నేలపై 
వ్రాలి స్ష్టాంగ నమస్కురము చేస లేచి చేతులు జోడించి అన్్న! మీ యాజ్ఞ ప్రకారము 
లవణ్ని యుద్ధమున వధించితిని. పటటాణమును చకకుబరచితిని. జనులు అందఱును 
తగినచోట్ లందు నివాసము లేరాపుట్ గావించుకొనిరి. ప్రేమపాత్రులైన మిము్మలను 
విడిచి పండ్ండు సంవత్సరములైనది. ఇంకనే నొంటరిగా అచచిట నుండ నిషటాపడను.

శ్రీరామ శత్రుఘ్నిల సాంభాషణము:

అన్్న తలిలునెడబ్సన దూడవలె మిము్మ విడిచి య్ని్నయో దినములన్థుని వలె 
అచచిట నివసంచుచు బ్రతిక్ యుండజాలను. ఓ శ్రేష్ఠమైన దయగలవాడా! నీ మనసు్స నందు 
న్ యందు దయ దలంప్ము. అనగా తలలుడిలులుచున్న తము్మని జూచి రాముడెంతయో 
ప్రేమతో నిటలునెను. తము్మడా! విచారింపకుము. క్షత్రియుడైన ప్రుషశ్రేష్్ఠనకీ విధమైన 
ప్రవర్తన అరహుము గాదు. రాజునకు క్షత్రధర్మము నందు ధృడమైన మనసు్స గలవాడై ప్రజలను 
సమర్థముగా భరించుట అరహుము. కాన ఇచచిట నిలుచుట తగదు. నీ వప్పుడప్పుడు ఇషటాము 
వచిచిన విధముగా వచుచిచు వెళ్లుచుండుము. అనురాగము నందు నీవు న్ ప్రాణముల కంటే 
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నెకుకుడైనవాడవు. అట్్లునను భూమిని పాలించుటను విధి తపపునిది గాన నీ కోరిక దీరునట్లు 
మాతో గలిస యేడు దినములిచచిట నుండి ఆ పైన రథములు, ఏనుగలు, గఱ్ఱము గల 
సైన్యముతో మధురాప్రమును చేరబొము్మ. అని రాముడు చెపిపున ధర్మసమ్మతములైన 
మాటలను విని దైన్యముతో అటేలుయని ఏడురాత్రులచచిట నివసంచెను. ఎనిమిదవన్డు ఆ 
రాజు న్జ్ఞను పంది అన్నలు స్గనంపగా వేగముగా శత్రుఘ్్నడు తన పటటాణమునకేగెను.

***
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బ్రాహమీణుడు మృతబాలకుని కళేబరమును శ్రీరామునిాంటి వాకిట వైచి యేడుచుట:

అట్లు పిన్నతము్మడు వెళలుగా రామభద్రుడును తము్మలతో గలిస సధర్మవిధిగా 
ప్రజాపాలన మొనరుచిచుండగా ఒకన్డు బ్రాహ్మణ్డొకడు చచిచిపోయిన ప్త్రునితో 
ఒక జనపదము నుండి రామచంద్రుని జాడవచిచి దా్వరము నొద్ద చచిచిన బ్లుని పడవైచి 
ఆరు్తడై అనేక విధములుగా విలపించెను. కొడుకా! కొడుకా! యనుచు, కడుప్పైన 
బ్దుకొనుచు, కను్నలవెంట నీళ్లు వరషుము వలె గారుచుండ నేడుచిచు నిటలునెను. నేను 
పూర్వము ఏమి చెడ్డ పాపమును చేసతినో గదా. కానిచో ఒకకుగానొకకు ప్త్రుడీవిధముగా 
చిన్నప్రాయమునందే మరణ మెందున్? న్ కర్మబలముచే పదున్లేగ్ండలు ప్రాయము ననే 
మరణించెను. న్యన్! నిను్న విడిచి బ్రతుకగలమా? ఇక స్వలపుకాలము నందే నేనును 
నీ తలిలుయును యముని జూడనేగదుమయా్య! ఇట్లుందులకు జరిగినద్ గదా. ఎచచిటను 
అబద్ధములను తలచిగాని పలిక్గాని య్ఱుగను. నేనే య్డనైనను ఎటిటా ప్రాణికైనను 
నిజముగా హింసచేయ తలపను. ఏ పాపముచే ఈ మా బడ్డడు మా యిద్దఱకును పైతృక 
విధిని చేయకముందే తానీ విధముగా యమప్రమున కేగెను? ఈ రాముని రాజ్యమందు 
పూర్వ అకాలము నందు చావనెడు ఇట్వంటి ఘోరమైన కీడు చూచి యుండలేదు. వినను 
గూడ. వినలేదు. రాముని గొపపు పాపమే మమి్మట్లు ముంచినది. ఏదియో ఘోరమైన 
పాపము నీ రాజు చేస యుండును. అదియే న్ ప్త్రుడైన ఈ బ్లుని చంపినది. రాజా! నీ 
రాజ్యమునందువలె ఇతర రాజులు పాలించు రాజ్యములందు బ్లుర మృతి వినబడదు. 
కాన ఈ బ్లుని నీవే యిప్పుడు బ్రతిక్ంచవయా్య! నీ విట్లు బ్లుని బ్రతిక్ంచకున్నచో ఈ 
రాజదా్వరము నందు నేనును న్ భార్యయు అన్ధులవలె మరణించెదము. బ్రాహ్మణ హత్య 
చేసన కీరి్త నంది నీవు సుఖముగా బ్రతుకుము. దీనిచేతనే నీవును తము్మలును దీర్ఘమైన 
ఆయువును పంది భోగములను విడువక యుండుడు. రాజా! ఇంతవఱకు నీ యేలుబడిలో 
దుఃఖమున నెటిటాద్ య్ఱుగక కోరికలు దీర నుంటిమి. ఇప్పుడు కుమారుడు మృతి 
చెందుటచే ఈ విధముగా భరింపరాని దుఃఖము కలిగినది. బ్లురను చంప్నటిటా రాజిట్లు 
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దాప్రించుటచే ఇక్షా్వకు రాజ్యమునందలి ప్రజలిక దికుకుచెడి రాజపాపముచే అనవరతము 
చచుచిచుందురు. రాజులు చేసన ద్షములు ప్రజల ననేక విధములుగా నశింపజయును 
సుమా. రాజులు దుర్వకృతు్తలైనచో భూమియందలి జనుల కాలమృతు్యవును పందెదరు 
గదా. జనపదములందును, పటటాణములందును చేయరాని పనులను రాజు అణచడేని 
జనులలో అకాల మరణములు గనిపించును. ఇందు సందేహము లేదుకదా. ఓ రామా! 
నీవే పాపమును చేసతివేమో. దానిచే అయో్య! ఈ బ్లుడు ఏమియు నెఱుగని వాడయు్యను 
మరణమును పందెనే అని పలుకుచు రామునకు అడ్డముగా వెళ్ళుచు మృతబ్లకుని 
చూపించుచు కడుప్ దుఃఖముచే ఎంతో తపించుచున్న ఆతనిని జూచి రాముడు మిక్కులి 
దుఃఖముచే తపించుచున్నవాడై స్దర సమేతుడై

***
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నారదుడు శ్రీరామునకు బాలకుడు మృత్డైన కారణము దెలుపుట:

బ్రాహ్మణ్లను, పౌరులను, మంత్రులను, గరువులను పిలువబంపగా, 
వసష్్ఠడును, వామదేవుడును, ఎనమండుగరు బ్రాహ్మణ్లును వేగముగా వచిచి రాజునకు 
దీవనలిచిచి కొలువు నందు తగిన యాసనములందు గూరుచిండగా రఘ్రాముడు చేతులు 
జోడించి కాతా్యయన, మారకుండేయ మౌదగ్ల్య, గౌతమ, జాబ్లి, కాశ్యప, వామదేవులను, 
వసష్్ఠని, దేవముని యైన న్రదుని, మంత్రులను, పౌరులను జూచి బ్రాహ్మణ్డు వాక్టి 
కడ్డపడిన విధమునంతయును దెలియజెపిపు యిట్లుందులకు జరిగెనో చెప్పుడనగా రాజు 
యొకకు దీనమైన మాటలను విని న్రదుడు మునుల య్దుట నిట్లు చెప్పును. రాజా! 
బ్లుడిట్లు మరణబ్ధ జెందుటకు కారణము చెప్పుదను. దానిని విని దానిక్ తగిన 
ప్రతిక్య చేయుటకు మనసు్సనందు తలంచుకొనుము. పూర్వము కృతయుగమున 
బ్రాహ్మణ్లు మాత్రమే తపసు్స చేయచుండెడివారు. బ్రాహ్మణ్డు గాని వాడు తపస్వ 
య్ందును లేడు. ఆ యుగము బ్రాహ్మణ్లే పధానులుగా గలదై తపసు్స యొకకు తేజసు్సచే 
ప్రకాశించి అజా్ఞన రహితగలదై తపసు్స యొకకు తేజసు్సచే ప్రకాశించి అజా్ఞన రహితమై 
యొపపుగా జనులందఱు జా్ఞనవంతులును మృతు్యరహితులునై యుండిరి. రాజా! తరువాత 
త్రేతాయుగము ప్రవేశింపగా మానవాళ్ వప్ష్మంతమైన కారణమున [మనువంశప్ 
రాజులు దేహబలము గలవారగట చేత] క్షత్రియులు తపసు్స చేయన్రంభించి 
మునుపటి కంటే తపశశ్క్్త చేత వీర్యవంతులయిరి. ఐనను పూరు్వలకంటే తకుకువగానే 
యుండిరి [క్షత్రియులు తపసు్సన కృతయుగము వారలను మించజాలరైరి] రామచంద్రా! 
త్రేతాయుగమున నున్న మహాతు్మలగ రాజుల కంటే పూర్వరాజులు మిక్కులి వీర్యవంతులు 
తపోధికులునై యుండిరి. పూర్ణబ్రహ్మ జా్ఞనము గల వారగట చేత త్రేతాయుగమున 
క్షత్రియులును, బ్రాహ్మణ్లును తేజసు్సతో సమానవీర్యము గలవారై ప్రకాశించిరి. 
వారిలో ప్రఖ్్యతముగా ఎకుకువ తకుకువలు చెపపు శక్యము గాకుండెను. అప్పుడు న్లుగ్ 
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వర్ణములకు అనుసరింపదగిన మంచి పద్ధతులను చెపిపురి. అపపుటి విశిష్టాలు వాటిని నిలిపురి. 
ర్ండవ యుగము ప్రారంభము కాగానే భూమియంద ధర్మమొక పాదము ప్రవేశించెను. 
[త్రేతాయుగమున క్షత్రియులు దేహప్షిటా దేహాసక్్త గలవారై బ్రాహ్మణ్లతో నేమి పని 
యని స్వతంత్రించి తపసు్స చేయుటచే బ్రహ్మజా్ఞనము కొఱతపడెను. వారి సహాయమును 
కోరు బ్రాహ్మణ్లును అటిటావార్ అయిరి. కాన అధర్మమొకపాదము ప్రవేశించెను. ఇక 
తక్కున యుగములందును ఇటేలు క్రమముగా బ్రహ్మజా్ఞన హీనులయిరి.] ఆ యాపదచే 
మోహమతులై జనులందఱును తేజసు్సను పోగొట్టాకొనిరి. కృతయుగము నందు 
బ్రహ్మజా్ఞన మెకుకువగా నుండుట చేతను, మహిమ హెచుచిగా నుండుట చేతను, మనసు్స 
శ్రేష్ఠమైన విజా్ఞనముతో నుండుట చేతను లోకులెందును అనృతము పంద పోకుండిరి. 
[అనృతము = సేద్యము] కృతయుగము నందలి జనులు అమేధ్యము వలె రాజసమైన 
కరషుకవృతి్తని త్రేతాయుగము నందలి జనులు మహిమతో జీవించు స్్వతంత్ర్యము లేక 
బ్రతుకునకై వృతి్తగా జసకొనిరి. అనృతముతో ధర్మమునకు హాని కలిగెను. దానిచే దీర్ఘమైన 
ఆయువు నశింపస్గెను. ఆయువు తరుగటచే భయపడి సత్యధరా్మసక్్తతో శుభములు 
సలుప్చుండిరి. త్రేతాయుగమున క్షత్రియులును బ్రాహ్మణ్లును తపసు్స చేయుచుండిరి. 
తక్కున వారలు వారలకు పరిచర్య చేయుచుండిరి. అందు శూద్రులకు ముఖ్యముగా సేవయే 
పరమ ధర్మమైనది. తరువాత దా్వపరము ప్రవేశింపగా అధర్మప్ ర్ండవ పాదమేరపుడెను. 
దానిచే భూమియందబద్ధము అధర్మము వృది్ధపందెను. అందుచే కృషి య్కుకువగా చేస 
కషటాపడినను ఫలము తకుకువ యయ్్యను. అందు వైశు్యలు మేమేమి తకుకువ అనుభావముతో 
తపసు్స చేయ నిషటాపడుదురు. ఇట్లు మూడు యుగములందు మూడు వర్ణముల జనులు 
తపసు్స చేయగలుగదురు. ఈ మూడు యుగములందును శూద్రుడు తపసు్స చేయదగడు. 
శుభ చరిత్రా! రామా! ఇది తథ్యము. కలియుగము రాగానే శూద్రులు ప్రకాశముగా తపసు్స 
చేయుదురు. ఓ రాజా! ఆ పాపప్ ప్రవర్తన దా్వపరము నందే ప్రారంభమైనచో అదియ్ంత 
ఘోరమో చెపపునేల? ఓ పృథివీపతీ! న్లగ్వజాతి వాడొకడు భూమిపై నిప్డు తపసు్స 
చేయుచున్్నడు. అదియే యిటిటా యకాలమృతు్యవును కలిగించినది. ఆ పాపాతు్మడెవ్వడో 
నీ రాజ్యము నందుండుట చేత నీ బ్లకుడు మృతినందెను. ఓ సూర్యవంశశ్రేష్్ఠడా! 
రాష్రుమునందు పటటాణమునందెవడైనను అలక్ష్మిక్ మూలమైన పాపము న్చరించినచో 
మూఢత్వముచే పాపాము చేయువానిని శిక్షింపజాలని రాజు అధోగతిని బడును. ఓ 
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రాజా! తపసు్సనందును వేదాధ్యయనము నందును, ప్ణ్యకర్మసమూహములందును, 
తానెలలుప్పుడు ఆఱవ భాగమును తీసకొను రాజునకు ప్రజలను ధర్మముగా నేలకుండుట 
తగన్? కావున నీ రాష్రుమున ఏ దుష్టాడు అధర్మమైన పనిని చేసెనో వెదక్ తగిన విధముగా 
ప్రతిక్య చేయుము. రాజెప్పుడును ధర్మమును రక్షింప్చుండినచో అందఱి జీవితములు 
నభివృది్ధ నందును. ఈ బ్లకుడు బ్రతుకగలడు అని ముని చెపపుగా

***
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శ్రీరాముడు పుషపుకము నెకికు శూద్రమునిని వెదకుట:

అమృతముతో సమానములయిన ఆ ముని మాటల న్లక్ంచి రాముడు 
సంతోషముతో సుమిత్ర ప్త్రుని జూచి లక్ష్మణా! సువ్రతుడైన ఆ బ్రాహ్మణ్ని నూరడింప్ము. 
అతని ప్త్రుని శరీరము చెడిపోకుండ, శరీరసంధులు విడిపోకుండ కమ్మని నూనెల 
కాగనందుంచుము. అని చెపిపు తన మనసు్స నందు ప్షపుకమును తలంచెను. అంత 
న్ ప్షపుకము వచిచి మహాతా్మ! ఏమి పని గలద్ చెప్పు మన రామచంద్రుడు మౌని 
సమూహములకు నమస్కురములు చేస తము్మలను పటటాణమున నుండ నియమించి విలులును 
బ్ణములను బటిటా ప్షపుకము నెక్కు పడమటి దికుకునకు వెడలెను. అచచిటంతయును వెదక్ 
ఉత్తరాభిముఖముగా వెళ్లు హిమవతపుర్వత ప్రదేశములని్నయు జూచి తూరుపుదికుకునందలి 
ప్రదేశములని్నయు వేగముగా వెదక్ అచచిట ఏ పాపమును గనబడకుండుటచే 
రాజచంద్రుడు దక్షిణదికపు్రదేశములను వెదకుచుండ శైవల మను పేరు గల పర్వతమున 
సరోవర ప్రాంతము నందు తలక్ందుగా వ్రేలాడుచు నుత్తమమైన తపసు్స చేయుచున్న 
వాని నొకకుని జూచి చేరనరిగి ఓ శీలీ! నీవు ధను్యడవు! ఎవ్వడవో చెప్పుము. నీ జాతియేది? ఓ 
సువ్రతుడా! వినవలెనని కుతూహలముతో ప్రశి్నంచుచున్్నడను. నేనీ భూమిని పాలించు 
రాజును. దశరథ ప్త్రుడను. రాముడనువాడను. ఓ తపసీ్వ! నను్న జూడుము. ఏమి 
ప్రయోజనమును నీవు మనసు్స నందు తలంచితివి. స్వరగ్మును పందగోరియో! మఱి 
యొకటియో! ఇంతటి మహోగ్రమైన తపసు్స చేయనేల? బ్రాహ్మణ్డవో, క్షత్రియుడవో, 
వైశు్యడవో, శూద్రుడవో మహాతా్మ! నిజముగా ఉన్నది యున్నట్లుగానే చెప్పుము. అని 
యడుగగా

***
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శ్రీరాముడు శాంబుకుని వధిాంచ్ట:

అతడు వంచిన ముఖము గలవాడై రామచంద్రునితో నిటలునెను. రాజచంద్రా! నేను 
శ్రూద్రయోనియందు జని్మంచితినయా్య! శంబుకుడను పేరుతో పిలువబడువాడను. 
శరీరము తోడే స్వరగ్మున కేగ కోరికతో తపసు్స చేయుచున్్నడను. స్వరగ్లోకమును 
పందగోరుచున్్నను. రాజా! నేనబద్ధములు చెప్పువాడను గాను. శ్రీరామభద్రా! నేను 
శూద్రుడను. తపసు్స చేయుచున్్ననని చెపపుగా రామచంద్రుడప్పుడే ఖడగ్మును ఒర నుండి 
లాగి దేవతలు పగడుచుండగా అతని కంఠమును తెగ నరికను. అంత కమ్మని పూలవాన 
రామచంద్రుని మీద గరిసెను. దికుకులందు సువాసనలు గల పిలలుగాలులు వీచెను. 
అగి్నతో గూడిన దేవతలు ఇంద్రునితో గూడి ఆకాశమున నిలిచి కరుణాపరాయణ్డగ 
రామవిభునితో నిటలునిరి. [శాస్రా విహిత కర్మలను జసన వానిక్ స్వరగ్ప్రాపి్త. శంబుకుడధి 
కారము లేని కర్మను విధిగా జసెను. ఇటిటావాడు స్వరాగ్రుహుడు కాడు. మరణ కాలమున 
భగవద్దరశ్నము ప్రాపి్తంచుట వలన వానిక్ మోక్షము ఫలము. మోక్షమున కవ్వడైన 
నధికారియే] ఓ రాజచంద్రా! దేవ కార్యమును నెరవేరిచితిని. మంచిది. నీకు వరము 
నిచుచిటకై వచిచితిమి. నీవు సంహరించుటచే ఈ శూద్రుడు దేవతాప్రమున కేగడు. 
అనుచున్న యింద్రునకు నమసకురించి రాముడిటలునెను. దేవతలారా! న్ య్డల మీరు 
మనసు్స లందు సంతసంచినచో న్ పాపము చేత చంపబడిన బ్రాహ్మణ బ్లకుని మరల 
బ్రతుకు నట్లు చేయుడు. నీ ప్త్రుని బ్రతిక్ంతునని సభామధ్యమున బ్రాహ్మణ్నకు మాట 
యిచిచితిని. న్ మాట కసత్యద్షము రాకుండ చేయదగనని ప్రారి్థంప రామచంద్రా! 
వ్యథను మానుము. బ్రాహ్మణబ్లుడు ప్రాణములను బొంది బంధువులతో గలిసన్డు. 
ఏ నిమిషము నందు శూద్రుని నీ వాడియైన ఖడగ్ధారతో జంపితివో ఆ నిమిషము నందే 
బ్లుడు ప్రాణములను పంది సుఖముగా నున్్నడు సుమా.
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శ్రీరాముడగస్త్యాని జూడబోవుట:

అది యట్లుండనిము్మ మేమిప్పుడగసు్తయుని జూచు కోరికతో నేగెదము. అతడు 
పండ్ండు సంవత్సరములు జలము లలో పరుండి తపము చేసెను. ఇప్పుడా దీక్ష 
ముగిసనది. ఆ దేవసముని నభినందింపదగను. మాతో గూడ అతని యాశ్రమమునకు 
వచెచిదవా? అతనిని దరిశ్ంప్ము. ఓ మౌని హృదయాజ్ఞ భృంగమా! నీకు శుభములు 
గలుగను అని చెపపుగా రాముడటేలు కానిండని ప్షపుకము నెక్కు విమానములందరుగ దేవతా 
సమూహముతో గూడ ముని తపోవనమును చూడగా ఆతడును వారిక్ తగ విధముగా 
అరచినలు చేస సంతోషపరచెను. అంతట దేవతలు స్వరగ్ము చేరనేగిరి. ప్షపుక విమానము 
దిగి రామభూపాలుడు బ్రహ్మ సదృశుడగ ఆ మునీంద్రునకు నమసకురింపగా మనసు్స 
సంతోషముతో నుపపుంగ మౌనియు స్్వగతము చెపిపు రాజా! నీవెకుకుడు ఆదరముతో 
ఇట్లు వచుచిటచే న్ కంతయో సంతోషమయ్్యను. న్కు పూజింపదగినవాడవు. అనంత 
కలా్యణగణపూరు్ణడవు. గొపపు అతిథివి. రామా! నీవు న్ మనసు్స నందెలలుప్పుడును నిలిచి 
యున్్నడవు. బ్రాహ్మణ బ్లకునకై శూద్రమౌనిని నీవు సంహరించుట దేవతల వలన 
విన్్నడను. ఈ రాత్రి యిచచిట నిలువుము. ర్ప్ వేకువనే ప్షపుకము మీద ప్రమునకు 
వెళ్లుదువు గాని. నీవు ఆది లక్ష్మీపతివైన న్రాయణ్డవు. సర్వమును నీ యందే నిలుచును. 
నీవే భూతముల కలలు ప్రభుడవు. ప్ణ్యశీలా! రామభూపాలా! నీవే సన్తనుడైన ప్రుష్డవు.

అగస్త్యాడు శ్రీరామునకు దివాయాభరమ మొసగబోవుట:

రామచంద్రా! ఈ ఉత్తమమైన భూషణమును నీవు గ్రహింప్ము. ఇది దివ్యమైనది. 
తన దివ్యమైన తేజసు్సతో దివ్యమైన దేహముతో ప్రకాశించుచున్నది. నీవు దీనిని దీసకొనిన 
న్కు సంతోషమతిశయించును. ఇది విశ్వకర్మచే నిరి్మంపబడినది. భూమియందు 
వేర్వ్వరును దీనిని ధరింప శకు్తలు గారు. ఇంద్రునితో గూడిన సర్వదేవతలను నీవే 
సంరక్షింపనేరు్తవు. రఘ్రామా! అందువలన నీ క్ది యిచుచిచున్్నను. శాస్రా సమ్మతముగా 
సమ్మతింప్ము. తనక్తరులచే నీయబడిన ఉత్తమ పదార్థమును దానముచేసన నెకుకుడు 
ఫలితము అని ముని చెపపుగా క్షత్రియుధర్మమును మనసు్సనందు తలచి రామభూపాలు 
 డిటలునెను. మునిన్థా! దానమును ప్చుచికొనుట బ్రాహ్మణ్నకు దగను కాని క్షత్రియునకు 
తగన్? నేను రాజునై యుండియు బ్రాహ్మణ్ని చేత దానమును సీ్వకరింపదగన్? 
దీనికేమి సమాధానమని రాముడడుగగా రామునితో మునిరాజిట్లు చెప్పును.
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దివాయాభరణము గొనవచ్చునని అగస్త్యాడు రాముని సమాధానపరచ్ట:

రామచంద్రా! పూర్వము కృతయుగమున రాజులేకుండగనే జనులొప్పుచుండ, 
ఇంద్రుడు దేవతలకు రాజై శోభిలులు చుండగా దేవతలవలెనే తమకును ఒక రాజుండదగనని 
జనులు బ్రహ్మ దేవుని గూరిచి తపసు్స చేస దేవా! దేవతలకు వలె మాకును రాజునిము్మ. ప్రజలు 
పాపముల పాలుగాకుండ నుండుదురు అని ప్రారి్థంప బ్రహ్మదేవుడు దికాపులురతో నిటలునెను. 
మీలో నొకొకుకకురకకు యంశము నిండు దానిచే రాజును సృషిటాంచెదనని చెపపుగా వారటేలు 
యిచిచిరి. అప్పుడు బ్రహ్మక్షుప మొనరింపగా క్షుప్డను నొకకు ప్రుష్డుదభావించెను. బ్రహ్మ 
అతనిని భూపతిగా జస యింద్రుని యంశమును భూమిపై ఆజ్ఞ చెలులుటకును, వరుణ్ని 
యంశమును నిచెచిను. [ఇది రాజుగా గ్రహించిన దానము గాదు. భగవదాభావంబున 
దాతలను దరింపజయ నంగీకృతము] దుషటా సమూహములను దండించినవాడా! నను్న 
తరింపజయుటకై ఇంద్రాంశచే ఈ ఆభరణమును గైకొనుము. ఓ అనఘా! దీనిచే పాపము 
లేదు. అని చెపపుగా పరమ ధారి్మకుడైన ఆ మహానుభావుని మాటలచే దానిని తీసకొని 
మునిని జూచి మునీంద్రా! అదుభాతమైన యీ దివా్యభరణము మీకట్లు సంప్రాప్తమయ్్యను? 
ఆశచిర్యములకు గని వంటివాడవైన నీవు న్కాచరిత్రను చెప్పుమని యడుగ ఆ ముని 
యిటలునెను. ఆయాభరణము న్కడకు వచిచిన విధమునంతయును గ్రమముగా చెప్పుదను. 
రామభద్రా! వినుము.

***
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శే్వతో పాఖ్యానము:

పూర్వము త్రేతాయుగమున నూఱుయోజనముల మేర మృగములు పక్షులు 
లేనిదై నిర్జనమైన అడవి యుండగా నేనందు నివసంపదలచి వెళ్లుతిని. అది ఫలములు, 
కందమూలములు, ప్షపుములు మొదలగ వానితో అందముగా నుండును. 
ఆ యడవి మధ్య కొలనొకటి జకకువ పక్షులతోడను, హంసలతోడను, కనె్నలేడి 
పిటటాలతోడను మనోహరమై, నిండుగా పద్మములు, కలువలు గలదై న్చుతో గూడినదై 
మహాశచిర్యకరముగాను సౌఖ్యకరముగాను ఉండెను. దాని సమీప ప్రదేశమున జనులు లేని 
యొక యాశ్రమమును జూచితిని. ఆ వేసవి రాత్రి అచచిట నిద్రించి తెలలువారగనే కొలనిక్ వెళ్లు 
ఆ నీటిపై నొక పీనుగను బ్గగా బలిసన దానిని యౌవనమందున్న దానిని జీర్ణము కాని 
దానిని పంక్్త భేదబుది్ధచే ప్ంచబడిన దానిని చూచితిని. దానిని జూచి బుది్ధయందేమియు 
ద్పక ఆ సమయమున ఇది య్వ్వని శరీరము? అని నే న్లోచించుచుండగా అంతలో 
దేవతాసీ్రాలు కొలుచుచుండగా సుందరమైన శరీరము గలవాడును, మణిభూషణములతో 
ప్రకాశించువాడును, ఇంద్రసమూనుడును అగ నొకడు దేవతాకాంతలు వీవనలతో 
విసరుచుండ అందమైన విమానము నందుండ జూచితిని. సూరు్యడు మేరు పర్వతము 
నుండి దిగచున్న విధముగా తన తేజసు్స చేత దికుకులను ముంచుచు విమానము నుండి 
కొలని యొడు్డన దిగి బలిసన ఆ పీనుగను తిండిక్ వాచినట్లు పటటానిండ తినెను. తరువాత 
ఆ నదీ జలముల న్చమనము చేస వెళలువలెనను తలంప్తో విమానమును సమీపించగా 
నేన్తనిని జూచి యిటలుంటిని. ఓ స్వరగ్నివాసుడాఒ నీవెవ్వడవు? నీక్ట్వంటి వెగటైన 
తిండి యేమిటిక్ చెప్పుము. ఏమిటిక్ పీనుగను తినెదవు? ఇది తగినదా చెపపువయా్య! 
స్వరగ్ము నందు నివసంచు వారలక్ది తగిన పనిగాదని తోచుచున్నది అని యడుగగా న్ 
మాటలను విని దేవతా మండలవాస నమసకురించి యిట్లు చెప్పును. మౌనీంద్రా! విచిత్రమైన 
న్ చరిత్రను చెప్పుదను వినుమయా్య! యని యిట్లు చెపపుస్గెను.

***
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శే్వత్డు తన వృతత్ాంత మగస్త్యానకు దెలుపుట:

న్ యొకకు అతిక్రమింపరానిదైన దురవస్థనేమని చెపపుదునయా్య! మునుప్ న్ తండ్రి 
సను్నతింపదగినవాడు, విదరభాదేశప్ రాజు సుదేవుడను వాడు ఇద్దఱు భార్యలందు ఇద్దఱు 
ప్త్రులను గాంచెను. నేను శే్వతుడను – న్ తరువాతివాడు సురథుడు. తండ్రి తరువాత 
నేను చాలా వేల సంవత్సరములు భూమిని పాలించితిని. అంత ఆయువు స్థరమైనది కాదని 
తెలిసకొని న్ స్దరుని రాజుగా జస ఈ యరణ్యమునకు వచిచి ఈ సరోవర ప్రాంతము 
నందే మునీంద్రా! మూడువేలయేండులు తపసు్స చేసతిని. చివఱకు బ్రహ్మలోక పదమును 
బొందితిని. అకకుడ నను్న ఆకలి దప్పులు మిక్కులి బ్ధించుచుండ బ్ధ పడుచు బ్రహ్మకు 
నమసకురించి న్గతి నిట్లు తెలిపుతిని. ఓ పద్మగరాభా! ఈ విధమెందైన గలదా? బ్రహ్మలోకము 
నందుండుటయా? ఆకలి దప్పులు నశింపవా? ఏద్ ప్ద్ద పాపమే న్ వెంట పడినది. ఈ 
కడుప్ మంటనెట్లు గడపగలను? అని యడుగగా బ్రహ్మ యిటలునెను. ఓ సుదేవ కుమారా! 
నీ శరీరమున నున్న మాంసమే తిని యిక నీ కుతు్త న్రుపుకొనుము. ఎందుచేత నంటివా? 
వినుము. ఈ శరీరమును చకకుగా బెంచితివి. దానము చేయుటనునది య్టిటాద్ ఎఱుగవు. 
రాజా! వినుము. భూమి యందు గింజను న్టకుండగనే వృక్షము మొలచున్? 
ధీరసత్తమా! తపసు్సను చకకుగా చేసతివి. ఇషటాము వచిచినట్లు తిని శరీరమును రక్షించితివి. 
నీ వెప్పుడును కొంచెమైనను ఇతరులక్చిచినది లేదు. దానిచే రాజశ్రేష్్ఠ! స్వరగ్మును 
పందియు కషటామైన క్షుతు్తచేతను దాహము చేతను బ్ధనొందుచున్్నవు. చేసన కర్మ 
మేదియైనను ఊరకపోవున్? కాన నిను్న నీవే తిని తృపి్తనందుము. తరువాత కొంత 
కాలమునకు అగస్తయుమౌని యీ వనమును ప్రవేశించి నిను్న పాప విముకు్తని జయును. 
రాజా! ఆ యనఘ్డు దేవతలనైనను కాపాడ సమరు్థడు. అటిటాచో నిను్న కాపాడగలుగనని 
యింక వేరుగా చెపపునేల? అని పలికను. ఆ బ్రహ్మమాటచే న్ శరీరమునే యా హారముగా 
జసకొని యీ విధముగా అనేక సంవత్సరములు గడపితిని గాని ఈ శవము కొంతయైనను 
తరుగ దాయ్ను. దీనిచేతనే న్కు తృపి్త గలుగచున్నది. ఓ మౌనీ! నను్న వేగముగా 
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కాపాడుము. ఓ పావనశీలా! తాపస్త్తమా! ఘటసంభవా! ఈ పాపమును పోగొటటాగదవే! 
కుంభసంభవునకు దపపు నితరులకు నిందు ప్రవేశించుట శక్యమా? ఈ అందమైన 
ఆభరణమును తీసకొని నను్న గొపపు మనసు్సతో నీ మహిమచే తరింపజయవయా్య! దయ 
దలపవయా్య! నను్న రక్షింపగదయా్య! అనుచున్న ఆ శే్వతభూపాలుని బ్ధతో గూడిన 
మాటలను విని మనసు్స కరుగ ఆ భూషణమును నేను ప్చుచికొంటిని. ఆభరణమును నేను 
తీసకొన్న వెంటనే ఆ కొలని యందున్న రాజు యొకకు పూర్వప్ మనుష్య శరీరము న్శన 
మొందెను. ఆ స్వరగ్నివాసయు సంతోషము నందెను. ఆ రాజిచిచినది యిది. చంద్రబంబము 
వంటి ముఖము గలిగిన రామా! నేను తరింపగోరి నీ క్ది యిచిచితిని ఆదరముతో 
తీసకొనుము. ఇందు పాపభయము లేదు రామా అని చెపపుగా.

***
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దాండకారణయా చరత్రమగస్త్యాడు శ్రీరామునకు దెలుపుట:

ఆ మునీంద్రుని అదుభాతమైన వాకుకులను విని గౌరవముతోను, ఆశచిర్యముతోను 
రామచంద్రు డిట్లు ప్రశి్నంచెను. మౌనీంద్రా! శే్వతుని యరణ్యము నిరీ్జవి య్టలుయినది? 
ఆ నిర్జన్రణ్యమున వైదరుభాడు తపసు్స చేయదలచుట య్ట్లు? న్కు తెలియజెప్పుమని 
కోరగా ముని యిట్లు చెప్పును. పూర్వము కృతయుగమున ఈ భూమి నంతటిని మనువు 
పరిపాలించెను. అతని ప్త్రుడు ఇక్షా్వకుడు మిక్కులి శౌర్యవంతుడు. తండ్రి యతనిని 
రాజుగా జస ఈ భూమియందు నీవు రాజవంశములకు కర్తవు కమ్మని పలుకగా 
ఇక్షా్వకుడటేలు యనెను. ఆ మనువు సంతసంచి గణవంతుడా! నిజముగా నీవే కర్తవు. ఈ 
జనులను దండనీతి ననుసరించి చకకుగా రక్షింప్ము. ఎవ్వరి మీదను కారణము లేకుండ 
కోపగింపకుము. ద్షము చేసన వానిని రాజు దండింపగా అదియే సుఖహేతువై ఆ 
రాజును స్వరగ్మున నిలుపును సుమా. అని ప్త్రునకు హితము చెపిపు అతడు బ్రహ్మలోకమున 
కేగెను. తరువాత ఆ మనుప్త్రుడు తండ్రి మాటననుసరించి యనేక సతాకుర్యములను 
జస ధర్మమునందాసక్్త గలవాడై దేవసమానులైన నూరు్వరు ప్త్రులను గాంచెను. ఓ 
రామచంద్రా! వారిలో చిన్నవాడు మిక్కులి జా్ఞనహీనుడు నీతిలేనివాడు చదువులేనివాడై 
ప్ద్దలను ఇషటాముతో గొలువక తెలివిలేనివాడై దురా్మరుగ్డై సంచరించుచుండగా రాజు చూచి 
దండమెందును తపపుదని తలంచి వానిక్ దండుడని పేరుప్టిటా ఘోరమైన భూమి యేది 
యని ఆలోచించి వింధ్య శైవల పర్వతముల నడిమి రాజ్యము నేలుకొనుమని యిచెచిను. 
ఆ అందమైన పర్వతసమీప ప్రదేశమునకు రాజైదండుడు మధుమంతమను ప్రుమును 
అందముగా విహరింపదగిన విధముగా నిరి్మంచి శుక్రాచారు్యని గౌరవముగా వేడుకొని 
ప్రోహితునిగా జసకొని స్వరగ్ము నింద్రుడేలిన విధముగా జనులందఱు ఆనందముతో 
నిండియున్న ఆదేశమునేలెను.

***
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దాండుడు శుక్రుకూత్ నజరను జెఱచ్ట:

శత్రుమర్దనుడగ దండుడు ఆ దేశము ననేక సంవత్సరము లేలెను. అట్లు పాలించుచు 
ఆ రాజొక చైత్రమాసమున సుందరమైన భారగ్వుని ఆశ్రమమును ప్రవేశించి అందలి వన 
ప్రదేశమున సంచరించుచుండ దేవకాంతను బోలు సుందరియైన భారగ్వుని ప్త్రికను జూచి 
మోహితుడై ఆదురాభావుడు మన్నథబ్ణముల బ్రి బడి ఆ కన్యతో నిటలునెను. గజగమన్! 
య్వ్వరిదానవు? ఇట్లు వనమందేల సంచరించుచున్్నవు? చెప్పుము. నిను్న చూడగానే 
మన్మథుడు బ్ధించుచున్్నడు. అనగా ఆ కాంత అతనిని మోహముచే మతు్తడని య్ఱిగి 
అతనితో నిటలునెను. ఓ రాజా! నను్న శుక్రుని కూతురుగా తెలిస కొనుము. న్ పేరు అరజ 
యని యందురు. నను్న సపుకృశింపకుము. నేను తండ్రివశమున నున్నదానను, కన్యను. 
శక్రాచారు్యడు నీ గరువే కదా. అతడు కోపగించిన లోకములే రూప్మాస పోవును. 
నీవనగా నెంత. నిజముగా రాజా! చెడెదవు. నను్న వరింప దలచినచో న్ జనకుని న్్యయ 
మారగ్ముగా వేడుకొనుము. మన్ననతో అతడనుమానము లేక నీ క్చుచిను. పము్మ అనగా ఆ 
దండుడు చేతులు తలపై నిడుకొని ఓ కనె్నరో నీ నిమిత్తముగా న్ ప్రాణములే పోవుచున్నవి. 
ఆలస్యము నెట్లు సహింతును? చంపిన చంప్గాక, శాపమిచిచిన నిచుచిన గాక, ఓ 
చంపక గంథీ! నని్నప్పుడే మన్మథకేళ్లో దేలింప్ము. లేకున్నచో వాడే నను్న చంప్నని 
పలుకుచు వేగముగా వచిచి క్రుచిచిపటిటా మదముతో బలాతాకురముగా మాన భంగము జస 
మధుమంతమును జర్ను. అంత న్ కాంత యేడుచిచు.

***
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శుక్రుడు దాండుని దేశముపై మటిటువాన గురయ శపాంచ్ట:

భయముతో ఆశ్రమ సమీపమున తండ్రికై య్దురుచూచుచుండ భూమిపై 
పరలాడుచుండగా శుక్రశిష్్యలు వేగముగా వెళ్లు గరువున కా విషయమును దెలిపురి. ఆ 
పరమత పోధనుడది విని గొపపు కోపమునకు వశుడై ఆకలితో వేగముగా తన ఆశ్రమమునకు 
వచిచి ధూళ్ ధూసరితయై దీనురాలైయున్న అరజను జూచి విపరీతమైన క్రోధముతో 
నిండినవాడై రాజా యీ పాపమును చేసనవాడు? కండపగరుతో వాడు కను్నలు గాన 
కున్్నడు. దరపుముతో అగి్నజా్వలలను తాక జూచుచున్్నడు. ఈ దుష్టాతు్మడు, పాపశీలి 
తనవారితో గలిస గతిమాలి మసయై పోవుగాక. స్టిలేని ఈ మహాపాపకార్యమునకు 
తగిన ఫలమును పందుగాక ఈ భూమి యేడు రాత్రులలో ధూళ్ వరషుముచే పాడగను గాక. 
ఈ రాజలుచున్న నూరు యోజనముల యంత దూరమును ఇంద్రుడు మటిటావాన గరిపించి 
న్శనమొనరుచిగాక. ఇకకుడనున్న భూప్రజలు చరాచరములు నశించుగాక. అని శపించి 
ఆశ్రమమునుందలి వారిని జూచి మీ రాజ్యమును వదలి వేరక స్్థనమును చేరుడని 
చెపపుగా వార్లలురు అటేలు వెళ్లుపోయిరి. ఆ శుక్రుడు కూతురును జూచి మతిచాలనిదాన్! 
మనసు్స సమాధానపరచుకొని ఇచచిటనే తీవ్రమైన తపసు్స నందు నిశచియము గలదానవై 
దినములను గడప్ము. ఈ కొలనుకు యోజనము మేర ఏ ఆపద కలుగదు. మటిటా వరషుము 
పడుదినములందు నీయొద్ద నివసంచు జంతువులే కషటామును పందవు అని చెపపుగా అటేలు 
యగగాక యని ఆ యరజ తండ్రి మాటచే అధిక దుఃఖమును పందెను. అపపుటి నుండి 
శుక్రుడు తన శిష్్యలతో వేరక చోట్న నివసంచెను. ఓ పదా్మక్షా! రాక్షస గరువు చెపిపున 
విధముగా ఏడు దినములలో దండుని సైన్యము నందలి భట్లును, తక్కున వారును 
ఆశచిర్యకరమైన మటిటావానచే మిక్కులి ఘోరముగా జచిచిరి. మునీంద్రుని శాపముచే దండుని 
విషయము నేల గలియుటచే దంకడయను పేరందెను. రామచంద్రా! మునులిందుండుటచే 
దీనిక్ జనస్్థనమను పేరు వచెచిను. ఓ రఘ్రామా! నీవడిగిన దంతయును జెపిపుతిని. 
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సూరు్యడు పడమటి కొండ కేగెను. మునులు స్్ననములు చేస సంధో్యపాసన చేయుటకై 
వెళ్లుచున్్నరు. సూరు్యడస్తమించెను. సూర్యవంశశ్రేష్్ఠ! సంధా్యరాగము వచెచిను. ఓ 
శుద్ధచరిత్రా! నీకును సంధా్యవందనము మొదలైన కర్మములు తీరపుదగను గదా.

***
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శ్రీరాము డగస్త్యా నాజ్ఞగొని యయోధయాకు మఱలి వెళ్్లట:
అని ముని చెపపుగా శ్రీరాముడు సంధో్యపాసన చేయ దేవకాంతలతో గూడియున్న 

సరోవరమునకు వెళ్లు యచచిట సంధ్యవారిచి మునిచంద్రుని యాశ్రమమునకు వెళలుగా ఆ 
ముని శాల్యన్నముతో గూడిన రుచికరమైన భోజనమును, ఫలములను దుంపలను ఈయగా 
రాముడమృత సమానమైన అన్నమును భుజించి సంతుషిటా చెంది అచచిటనే ఆ రాత్రి గడిపి 
వేకువ ఆహి్నక విధులను దీరిచి అగసు్తయునకు మ్రొక్కు దేవా! ప్రమున కేగ న్జ్ఞనీయవయా్య. 
తాపస్త్తమా నేను నీ దరశ్నము చేత ధను్యడనైతిని. నీ కృపాధనమును పందితిని 
నేను పవిత్రుడనగటకై అప్పుడప్పుడిచచిటిక్ వచిచి వెళ్లుచుందును. న్కాజ్ఞ యిచెచిదరా 
యని యడుగ ఆ రాజచంద్రుని అదుభాతమైన మాటలకా మౌని శ్రేష్్ఠడు ధర్మజు్ఞలలో 
శ్రేష్్ఠడిటలునెను. రామచంద్రా! యధార్థముగా నీవంటి పావనుడు భూతకోటి యందు లేడు. 
నీ యొకకు మధురమైన మాటలను వినుటచే ఆశచిర్యము గలిగెను. రామచంద్రా! కల్మషము 
లేని ప్రీతితో నినొ్నక ముహూర్తకాలము చూచినచో నే మానవుడైననను నిర్మలుడై, 
స్వరగ్మును జరి నిత్యము దేవతలచే పూజింపబడును. నినె్నవడైనను అతి క్రూరమైన దృషిటాతో 
జూచినచో వాడాక్షణము నందేయమదండముచే హతుడై బ్ధనొందుచు నరక మారగ్మున 
బడిపోవును. ప్రాణికోటిలో నీవు పావనమూరి్తవి. భూవరా! యిటిటా నినె్నవ్వరు విడువని 
భక్్తతో కీరి్తంతురో ఆ భూజనులు సది్ధని బొందెదరు. రాఘవా! ఇంక శుభప్రదమైన నీ 
ప్రమునకు బొము్మ. ఈ భూభారమును నయమారగ్మున భరింప్ము. అనగా ఆఘట 
సంభవునకును, అచచిటి మునులందఱకును మ్రొక్కు వారనుజ్ఞ నీయగా రాముడు 
ప్షపుకము నెకకుగా వారందఱను దేవతలింద్రుని వలె దీవనలిచిచి పూజించిరి. వరాషుకాలప్ 
మేఘము చెంతనున్న చంద్రుని వలె మింటిపై ప్షపుకమందు ప్రకాశించుచు రాముడు 
సూరు్యడాకాశ మధ్యమును జరగా అయోధ్య ప్రవేశించి వరుసగా నడిమి కక్షయు యందు దిగి 
మంచిమాటలతో ప్షపుకమును యక్షరాజును సేవింపబంపి తన స్దరులకు తన రాక 
తెలుపుటకును, వెంటనే ఆలస్యము సేయక వారిని పిలుచుకొని వచుచిటకును దా్వరపాలకుని 
బంప్ను.

***
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శ్రీరాముడు తముమీలతో రాజసూయయాగము చేయ నాలోచిాంచ్ట:

అతడు వెళ్లు వారితో జెపపుగా వారు వేగముగా వచిచిరి. దా్వరపాలకుడు వారు 
వచుచిటను రాజునకు జెప్పును. అంత వచిచిన యిరువురు తము్మలను రాముడెంతయో 
సంతోషముతో కౌగిలించుకొని యిటలునెను. స్దరులారా! చకకుగా బ్రాహ్మణ కార్యమును 
పూరి్త చేసతిని. అక్షయమైనదియు అతి మహిమగలగినదియు, ధర్మమునకు వంతెనయు, 
ధర్మమును వృది్ధచేయునిదయు పాపములు పోగొట్టానదియు అయిన రాజసూయమను 
యజ్ఞమును మీ తోడాపుట్తో ధర్మవృది్ధ కొఱకు చేయదలంచితిని. రాజసూయము 
చేయుటచేత గదా మిత్రుడు వరుణ్డై శ్రేష్ఠత్వమును పందినది. రాజసూయము చేతనే 
చంద్రుడు శాశ్వతమైన సతీకురి్త నిలయమును ధర్మవిధిని పందెను. ఇప్పుడే మీరలాలోచించి 
యాగమేది చేయ మేలో చెప్పుడనెను [ఇది తము్మల మనసు్స పరీక్ష చేయుటకు వేయబడిన 
ప్రశ్న. లక్ష్మణ విభీషణ విషయములందువలె.] 

భరత్డు రాజసూయ మర్హము కాదని చెపుపుట:

అంత భరతుడు ప్రాంజలియై జనులను రంజించువాడా! నీవు ధర్మపద్ధతితో 
నడచుటచే నీయందీ భూమియు, ధర్మమును, కీరి్తయు స్థరములై యున్నవి. ఓ 
శత్రుభంజన్! దేవతలు బ్రహ్మను సేవించునట్లు రాజులందఱును నిను్న సంతోషముతో 
సేవింపగోర్దను. లోకులందఱును నినె్నలలుప్పుడును తండ్రిగా జూచుచున్్నరు. ఓ 
నిర్మలమైన దయతో గూడిన హృదయము గలవాడా! ఈ భూమి యందున్న భూత 
కోటలుకు నిజముగా నీవే ప్రాణమవు సుమా. ఇటిటా మహానుభావుడవగ నీకు ఎట్్లునను 
రాజవంశములను న్శనము చేయునటిటా యజ్ఞమును చేయబూనుట ఏమిటికో! 
రాజసూయయాగము వలన రాజుల సమూహమునకు రోషములు ప్ట్టాను. దానిచే 
భయంకర రోషముచే చేయబడిన యుద్ధములు గల భూమి యందు భూజనులు హెచుచిగా 
విన్శ మొందుదురు. ఈ భూచక్రమంతయు నీ వశమందుండగా స్టిలేని దయాసంపద 
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గలవాడా! ఈ యజ్ఞకారణమున లోకులకు విలయము కలిగింపదగన్? అనగా అమృత 
సమానమైన ఆ మాటలను రాముడు మిగల మెచుచికొని కైకప్త్రుని జూచి యిటలునెను. 
యధార్థమైనది, హితకరమైనదియగ మాటను భూమిక్ హితముగా గొపపు బుది్ధతో 
పలికుతివి. ఇక న్ మనసు్స నందు కలిగిన ఈ క్రతు చింతను వీడితిని. రాజు జనులకు బ్ధ 
గలిగించు పనిచేయదగన్? శుభము కలిగించునదైనచో బ్లురు చెపిపున మాటయైనను 
గ్రహింపదగను. ఓ లక్ష్మణాగ్రజా! మంచి బుది్ధ గలవాడా! శుభము కలిగించునదగటచే 
నీవు చెపిపున మాటను వినెదను.

***
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లక్ష్మణుడు వృత్రుకథ శ్రీరామునితో జెపుపుట:

అని రాముడు చెప్పుచుండగా లక్ష్మణ్డన్నగారిని జూచి యిటలునెను. సర్వపాపములను 
పోగొట్టానది అతి ప్ణ్యమైనది పావనమైన అశ్వమేధమును చేయవచుచిను గదా. 
దేవవిభుడైన యింద్రుడు వృత్రుని జంపి బ్రాహ్మహత్యను దలగించు కొనుటకై దానినే 
చేసెనని ప్ద్దలు చెప్పుదురు. పూర్వము నూఱు యోజనములు లావును దానిక్ మూడుర్ట్లు 
ఎతు్తను గల దితిప్త్రుడొకకుడు వృత్రుడనువాడు మూడు లోకములను సే్నహము, ప్రియము 
నేరుపు గలిగి పరిపాలించెను. అతడు ధర్మజు్ఞడు, మిక్కులి ప్రాజు్ఞడు, కృతజు్ఞడునై యుండెను. 
అతని పాలనమున భూమి యంతయు కామధేనువు వలె కమ్మని దుంపలు, ఫలములు, 
ప్షపుసమూహములు నిచుచిచుండెను. భూమి దున్నకుండగనే సంపన్నయై పండెను. 
ఇట్లుండగా ఆతనిక్ ఈ సుఖములని్నయు మాయయే. తపసే్స గొపపు ఫలమునిచుచినదని 
తోచి వనములకు వెళలుదలచి తన మధురాప్రము నకు అధిక బలవంతుడైన తన 
ప్ద్దకుమారుని రాజుగా జస వనములలో అతి నిష్ఠతో తపసు్స చేయుచుండెను. అది చూచి 
ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలు మనసు్సలందు బ్ధజెందిన వారైరి. అంత నింద్రుడు ఆరి్తతో 
శ్రీహరిని సమీపించి మహాతా్మ! వృత్రుడను రాక్షసుడు ఉగ్రమైన తపసు్సనకు పూనుకొనగా 
లోకములు తత్తరపాట్ నందినవి. వాడు మిక్కులి శక్్త కలవాడు. యుద్ధరంగమున వానిని 
జయించుట న్క స్ధ్యము. ఈ విధముగా అతని తపసు్స పూరి్తయైనచో ఈ లోకములుండు 
నంత వఱకును మేమతనిక్ దాసులమై యీ శరీరములను పోషించుకొనవలయును. 
ఓ శ్రీ మహిళాపతీ! ఇప్పుడు వానిని సంహరించుటకు దగిన సమయము. నీకది 
య్ంత? కోపగించినచో క్షణములో నశించును. నీ కరుణపందిన న్టినుండి వాడీ 
లోకముల నని్నటిని వశము జసకొనెను. ఓ కరుణ గలవాడా! పదా్మక్షా! ఇప్డు నీవే 
దేవతల రక్షింపదలంప్ము. ఓ దేవా! నీవలన దేవతలు స్వస్థచితు్తలై యుండుటకదురు 
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చూచుచున్్నరు. ఆ రాక్షసుని పగరడగించి జగమును కాపాడుమయా్య. ఓ ధీరాగ్రేసరా! 
స్ధువులైన దేవతలకలలుప్పుడును నీవే గతివయి యుంటివి. ఇంక దీనిని సరిచేయ 
నెవ్వరికైనను అస్ధ్యము. కనుక మాకు దికుకు నీవే.

***
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విష్ణువు వాసవుతో వృత్రు జాంపు నుపాయము దెలుపుట:

అని యింద్రుడు చెపపుగా విష్్ణవిట్లు పలికను. నేను వృత్రుని య్డ మైత్రీ బదు్దడను. 
మీ సంతోషమునకై నేనచచిటిక్ వచిచి యుద్ధమున నతనిని చంపనిషటాపడను. ఐనను మీకు 
శ్రేయసు్స గలుగనట్లు చేసెదను. ఓ ఉత్తమశీలులారా! న్ తేజమును ఇంద్రునందును, 
వజ్రాయుధము నందును, భూమియందును ఉండునట్లు చేసెదను. దానిచే ఇంద్రుడు 
వృత్రుని సంహరింప గలవాడగను అని చెపపుగా దేవతలందఱును నమసకురించుచు నిటలునిరి. 
లక్ష్మీన్థా! నీవతి కరుణతో మాకు దికకుగటచే బ్రతిక్తిమి. రాక్షుసుని సంహరింప ఇంద్రుని 
యందు నీ మహిమ నుంచుమని ప్రారి్థంచి ఇంద్రుని గూడి వృత్రుడు తపసు్స చేయుచున్న 
వనము ప్రవేశించిరి. స్టిలేని తన గొపపు తేజసు్సచే ఆకాశమారగ్మును మండించునట్లు 
గొపపు తపసు్స చేయుచున్న అతనిని జూచి దేవతలు భయము నంది యీ బలవంతుని 
జంప్ట్టోలు! పరాభవము చెందక యుండుట్టోలు గదా యని చింతించుచుండగా ఇంద్రుడు 
క్రూరముగా భయంకరమైన వజ్రప్దెబబాచే వృత్రాసురుని సంహరించెను. అతని శరీరము 
నుండి ప్టిటాన అగి్నజా్వలలు గలాపుంతమోయనునట్లు జనులకు భయము కలిగ్ంచుచు 
పైకగసెను. స్ధుచింతునుడైన వృత్రుని నిట్లు నిష్కురణముగా నింద్రుడు నఱుకుటచే ఆ 
ఘోరపాపము వెంటనే [ఉద్యతాయుధులను బ్రాహ్మణ్లను సీ్రాలను జంపిన ద్షము లేదు]

ఇాంద్రునకు బ్రహమీహతయా ప్పత్ాంచ్ట:

బ్రహ్మహత్యయై వెంటపడగా ఇంద్రుడు పరువెత్తగా అది యతనిని విడువకుండగా 
తరుమజొచెచిను. అంతనింద్రుడు దుఃఖించి లోకముల చివఱనున్న చీకటి యందు 
దాగెను. ఇచచిట దేవతలు శత్రువు మరణించగా, ఇంద్రుడు కనపడక పోగా అగి్నదేవుని 
ముందిడుకొని రమాభర్తయైన విష్్ణవును జూడనేగి అనేక విధముల పరిచర్యలు సలిపు ఓ 
జగతిపుతా! జగములకు గతియైనవాడా! పరమేశా! పూర్వము నుండియు నున్నవాడా! 
జగతు్తలను పాలించుటకై విష్్ణత్వమును నీవు సీ్వకరించితివి. ఇప్పుడు మము్మ దయార్ద్ర 
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దృషిటాతో జూడుము. నీచేత వృత్రుడు చచెచిను. ఇప్పుడు బ్రహ్మహత్య ఇంద్రునకు వచెచిను. 
ఆ మంచి నడవడి గల వాసవుడు పాపముచే దుఃఖము చెందకుండ ఉపాయమును 
సెలవిము్మ. అని వేడగా విష్్ణడిటలునెను. నను్న గూరిచి యింద్రుడు యజ్ఞము చేసనచో 
పవిత్రునిగా జసెదను. కావున ఒక అశ్వమేథము నతడు చేయునట్లు ప్రయతి్నంప్డు. అట్లు 
చేసన అతడు మఱల దేవతలను గలియును. అని చెపపుగా వారటేలుయని సెలవు పంది వెళ్లురి. 
ఆ బ్రహ్మ హతా్యబలముచే ఇంద్రుడు గాఢ్ందకారమున బొరలు చుండెను.

***
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ఇాంద్రుడశ్వమేథము చేస బ్రహమీహతయా తొలగాంచ్కొనుట:

పాము వలె మనసు్స చెడినవాడై తెలివి కోలోపుయినవాడై యుండగా భూమి 
తపించెను. అడవుల సమూహము లెండెను. నదులు, సరసు్సలు నెండెను. అన్వృషిటా 
కలిగెను. భూతజాలము లని్నయు భయముతో తత్తరపాట్ నొందెను. అప్పుడు విష్్ణని 
యాజ్ఞననుసరించి దేవతలందఱును ఇంద్రుడన్నచోట్ను తెలిసకొని అతనిక్ ధైర్యము 
చెపిపు యజ్ఞము చేయింపగా యజా్ఞంతము నందు ఆ మహాపాపము దేవతలను జూచి 
నేను నిలుచుటకు చోట్ను చెప్పుడనగా అందఱు నిటలునిరి. ఓ పాపమా! నీవు న్లుగ 
భాగములుగా విభజింపబడుము. పర్వతములకు విరోధి యయిన యింద్రుని వదలి 
య్ందైన నుండుము. అని చెపపుగా ఆ బ్రహ్మహతా్యపాతకమమిటలునెను. వానకాలము 
న్లుగ నెలలును సే్వచాఛేచారిణినై పాపమానసుల దరపుమును హరించుదాననై నిండిన 
నదులందు ఒక భాగము నిలుతును. [వానకాలము న్లుగ నెలలు నదులకు రజోద్షము 
కలదు. అప్పుడు పూర్ణప్రవాహమున స్్ననమాడరాదు. “సంహకరకుట యోర్్మధే్య సరా్వనద్్య 
రజస్వలాః”।] ఇంకొక భాగమున భూమియందు చవుడుగా నెలలుప్పుడు నుండెదను. 
మూడవ భాగమున మదముతో నిండిన యువతులందు వారి కామ మదమును వారింప 
మూన్్నళ్లుందును. ఇక మిగిలిన న్లగ్వ అంశము చేత కలలులాడి దూషింపని బ్రాహ్మణ్లను 
జంప్ వారియందుండెదను దేవతలారా! అని చెపపుగా ఆ దేవతాముఖు్యలు నీవు కోరిన 
విధముగా నుండుమని చెపపుగా అది వెడలిపోయ్ను. పవిత్రుడైన ఇంద్రుని తోడొకుని దేవతలు 
భూజనులానందింపగా స్వరగ్మునకు వెడలిరి.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు ఇలుని వృతత్ాంతమును జెపుపుట:

అన్్న! అశ్వమేథమనగా ఇటిటా ప్రభావము గలది కాన నీవు దానిని చేయుమని 
స్దరుడు చెపపుగా రాఘవుడు పంగి సంతోషించుచు నిటలునెను. ఔనౌను. అశ్వమేథ మటిటాదే 
సుమా. మిక్కులి కీరి్తనందినవాడు కర్దముని ప్త్రుడు ఇలుడను పేరుగలవాడు బ్హిలుక 
దేశప్ రాజు పూర్వమీయజ్ఞమును జసెను. లక్ష్మణా! అతడు ఈ భూమి యంతయును తన 
వశము నందుంచుకొని ధర్మపద్ధతిగా జనులను తన ప్త్రులవలె రక్షించెను. దేవతలు, 
దానవులు, న్గలు, రాక్షసులు అతనిక్ వశులై భయభకు్తలతో ఆ మహాతు్మని సేవించిరి. 
అతడు కోపించినచో మూడు లోకములును వణకుచుండెడివి. ఇలు డీవిధముగా ధర్మము, 
శౌర్యము, బుది్ధ య్ంతో ప్రఖ్్యతి నొందునట్లు రాజ్యపాలనము చేయుచుండగా ఇంప్ 
గలిగించు చైత్రమాసము వచెచిను. వేటయందభిరుచి గలవాడై ఆ రాజచంద్రుడు బలములు 
భట్లు వాహనములతో గూడి దటటామైన అడవిలోనిక్ వెళ్లు వేలకొలదిగా జంతువులను 
జంపియు తృపి్తనందక ముందుకు స్గచు కుమారస్్వమి ప్టిటానచోట్న కేగెను. 
అచచిట శంకరుడు గౌరీ సమేతుడై పరిచారకులతో గూడ భార్యప్రీతికై ఆడు రూపమును 
ధరించి కేళీవినోదముల దేలుచుండెను. అచచిట నున్న చెట్లును ప్రాణ్లును అని్నయు 
ఆడురూపమును బొంది ప్రకాశించుచుండెను. అచచిటి కేగి యిలుడు వింత చూచుచుండగా 
తాను కూడా సీ్రాగా మార్ను. అది చూచుకొని మహాదుఃఖ సముద్రమున మునిగి బ్లచంద్రుని 
శిరసు్సన ధరించిన వాడగ శంకరుని పని యిది యని తలంచి తన భట్లతో గలిస

ఇలుడు సీ్రీయై పార్వతీ పరమేశ్వర్ల శరణుజొచ్చుట:

త్రినయునుని శరణ్జొచెచిను [త్రినయన శబ్దము వైయాకరణ సమ్మతము గాదు] 
అంత శంకరుడతని జూచి నవు్వచు లెము్మ ఓ కర్దమప్త్రా! సీ్రారూపమును విడుచుట తపపు 
నేదైనను వరము కోరుము రాజా! అనగా ఆ శంకరుని మాటలను విని రాజు విచారించి 
ఇతరమేదియు కోర నిషటాము లేక పార్వతీదేవి పాదముల మీద వ్రాలెను. తలీలు! నీ సేవకుడను. 
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నను్నగాపాడి కీరి్తని గాంచుము. జగముల నని్నంటిని బ్రోచు నేలికయైనదానవు. దేవీ! 
కోరిన కోరికల నీయగల శక్్త గలదానవు. దయగలదానవు. వరముల నిచుచిదానవు. 
ఎప్పుడైనను నీ దరశ్నము ప్రఖ్్యతమైన సౌఖ్యములకు కారణమగటచే సరులతో నున్న 
చూప్లు గలదాన్! న్ పాపమును పోగొటిటా నను్న క్షమింప్ము. ఓ పార్వతీ! నను్న కరుణ 
జూడుము. మము్మ గన్నతలిలువి నీవు. తలిలు గాక కుమారుని మొఱ లాలక్ంచువారలెవ్వరు? 
న్ చేయి వదలితివేని నీ చరణములను విడువనని పలుకుచున్న రాజు మనోభావమును 
గరి్తంచి పార్వతి యిటలునెను. ఓ రాజా! నేను సగము వరము నీయవచుచిను. తక్కున సగము 
నిచుచిటకు హరుడే కర్త.

ఇలుడ్క నెల సీ్రీగాను, ఒక నెల పుర్ష్డు గాను పార్వతి యనుగ్రహాంచ్ట:

రాజా! నీ వేది కోర్ద వన రాజు సంతోషించి పర్వతప్త్రీ! నీవు న్యందు 
ప్రసను్నరాలవేని ఒక నెల ప్రుష్ని వలె నుండి, ఒక నెల స్టిలేని సుందరాంగినై 
యుండునట్లు వరమిమ్మని వేడగా ఆ శాంకరి రాజా! అటేలుయుండుము. నీవు ప్రుష్డవై 
యున్న వేళలందు సీ్రాత్వమును, సీ్రాయైన వేళ ప్రుషత్వమును మనసు్స నందు మరచి 
యుండెదవు అనెను. ఇట్లు వరము పంది కర్దమప్త్రుడు ప్రుష్డుగ ఒక నెలయు, 
ఇంకొక నెల సీ్రాయై ఇలయమను పేరుతో నుండి రాజై రాజ్యపాలనము జసెను.

***
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ఇలుడు సీ్రీయై బుధుని యాశ్రమము చేర్ట:

అని రాముడు చెపపుగా విని ఆశచిర్యముతో రాజును జూచి తము్మలిటలునిరి. అన్్న! ఆ 
రాజు సీ్రాయై య్ట్లు సంచరించెను. అంతకంటే నీచమైన దురగ్తి యింకొకట్న్నదా? సీ్రాయేమి 
చేసెనో మగవాడుగ నుండి య్ట్లుండెనో తెలుప్మన రామచంద్రుడిట్లు చెప్పును. మొదటి 
నెల యందతడు సీ్రాయై యిదివరకటి భృతు్యలందఱును కాంతలై తనను కొలువ స్టిలేని 
అందమైన రూపకాంతి దికుకులను ప్రకాశింపజయగా మునుపటి వాహనములని్నటిని 
విడిచి కాల్నడకతో వృక్షములు, పదరిండులు తీగెలు గల వనములలో సంచరించెను. ఇట్లు 
సంతోషముతో చరించుచు ఆ కాంత పూర్ణచంద్రుని కాంతితో వెలుగచున్న బుధుడచచిట 
నున్న సరోవర మధ్యప్రదేశమునందు దపసు్స చేయుచుండగా జూచెను. యౌవన 
ప్రాయముననున్న చంద్రప్త్రుడగ బుధుని జలమధ్యమందు తపసు్స జయుచుండగా 
జూచి ఆ యిల తన పరిచారికలైన సీ్రాలతో ఆ సరసీజలము లందు జలక్రీడలాడ స్గెను.

బుధుడిలా దేవిని జూచి మోహాంచ్ట:

తామరల వంటి కను్నలు గల ఆ యిలను జూచి బుధుడు మన్మథ బ్ణములచే 
గొటటాబడి చలించిన మనసు్స గలవాడై తపసు్సచేయుట మాని దానియందే మనసు్స నిలిపు 
ఆ కాంత ముఖమును చూచుచు ఆ శ్రేష్ఠమైన చరిత్రగలవాడు దేవ కాంతల యందమును 
తలదను్న అందమును నీట్ను జూచి ఇదియే సీ్రాయో! అప్సరసల యందును, దేవకాంతల 
యందును రాక్షస కాంతలయందును, మెచచిదగిన న్గకన్యలయందును ఈ సుకుమారిని 
స్టివచుచి దానిని చూచి య్ఱుగను. ఇది యితరుని బెండిలుయాడకున్నచో ఈ సుందరాంగి 
న్కు దగిన భార్యయని తలంచి ఆ సరసు్స జలముల నుండి బయటిక్ వచిచి తన 
యాశ్రమము లోనిక్ వెళ్లు యా సీ్రాలను బలిచి ఓ కాంతలారా! ఈ యలివేణి య్వ్వతె? 
యేల ఈ వనమందు సంచరించుచున్నది? యధార్థముగా సర్వమును చెపపుర్యనగా ఆ 
సరసమైన మాటలను విని ఆ సీ్రాలు ఆ సుందరాంగి మాకు రాణి. ఆమెకు ప్ండిలు కాలేదు. మా 
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వెంట ఈ వనభూములందు సంచరించుచున్నదని చంద్రబంబముల వంటి ముఖములు 
గల ఆ సీ్రాలు చెపపుగా తన విదా్యమహిమచే వారి తత్వమంతయు తెలిసకొని వారలతో 
ఇటలునెను. ఓ వనితలారా! మీరందఱును ఈ పర్వత ప్రదేశమున నివసంప్డు. మీకు 
కావలసన ఫలములను దుంపలను సమకూర్చిదను. మీకు క్ంప్రుష్లు పతులౌదురని 
చెపపుగా వారందఱును అటేలు నెమ్మదిగా నివసంచిరి.

***
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ఇలాదేవి బుధునితో గలియుట:

ఇట్లు రాముడు చెపపుగా భరతుడును లక్ష్మణ్డును క్ంప్రుషసీ్రాల ప్ట్టావును గూరిచి 
విని రామచంద్రా! ఆ రాజు తరువాతి చరిత్రను చెపపుమని యడుగ ఆ రాజచంద్రుడిట్లు 
చెప్పును. ఆ క్న్నర స్ర్తలను దూరముగా బంపి ఆ మునీశ్వరుడు నవు్వచు అచచిటనున్న 
ఇలాసతితో నేరుపుగలిగిన మాటలతో నిటలునెను. ఓ చంద్రానన్! నేను చంద్రుని ప్త్రుడను. 
బుధుడను వాడను. ఓ భామా! నను్న సే్నహపూర్వకమైన దృష్టాలతో జూడుము. అనగా 
జనసంచారములేని ఆ ప్రదేశమున చాలా సంతోషముతో ఆమె యిటలునెను. ఓ స్మప్త్రా! 
నేను స్వతంత్రురాలను. కాన నీ చెంతనుండెదను. నీవేమి చేయుమని చెపిపున విడువక, 
చేయుదానను అనగా ఆ కాంత యొకకు మాటకు సంతసంచి సుఖతతపురుడై బుధుడామెను 
గూడి యుండగా ఒక మాసము ఒక నిమిషము వలె గడచిపోయ్ను. ఇట్లు వైశాఖమాసము 
గడవగనే నిద్రించుచున్న ఇలుడు దిగగ్న లేచి నీటియందు నిలిచి చేతులెతి్త తపసు్స 
చేయుచున్న ఆ బుధుని జూచి మునిశ్రేష్్ఠ! ఈ అరణ్య మధ్యమునకు నేను వేటకై వచిచితిని. 
న్ సేవకులెందు బోయిరో తెలియకున్్నను. నీ మనసు్సనందాలోచించి చెప్పుమనగా ఆ 
రాజుతో బుధుడిటలుననెను. రాజా! రాళళువాన గరిస నీ సైన్యమంతయు మంటగలిసనది. 
న్యాశ్రమమున నుండుటచే గాలివాన భయమువలన బ్రతిక్తివి. ఏల భయపడెదవు? 
ఫలములను దుంపలను దినుచు నీవిచచిటనే యుండుమనగా అతడు తన సైన్యమంతయు 
నశించుటకు విచారించుచు వ్యసనము నందినవాడై బుధునితో నిటలునెను. రాజ్యమును 
విడిచితిని. భృతు్యలు నశించిరి. నేనిందు నిలుచుట మరియాదా? న్కు వెళ్ళుట 
కాజ్ఞనిము్మ. న్ కొడుకగ శశి బందునకు రాజ్యపట్టాభిషేకము చేయ వెళ్లుదను. భృతు్యలను, 
భార్యలను, ప్రజలను సౌఖ్యములను విడిచి మునివలె నేను వనముల నుండదగదు గదా. 
మునిన్థా! అశుభమైన మాటలను పలుకకుండ అనుజ్ఞ నిమ్మనగా రాజంద్రుని మాటలకు 
బుధుడాశచిర్యపడుచు రాజా! యేల ఆలోచించెదవు. ఇచచిట నిలువుము. ఒక సంతవ్సరము 
గడవగనే నేను నీకు గొపపుమేలు కలుగజయుదుననగా
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ఇలాదేవి పురూరవుని గనుట:

కర్ణమప్త్రుడగ ఇలుడు ప్రేమతో అచచిట నిలిచి ఘోరమైన తపసు్స జసెను. 
అట్లుక నెల గడవగానే తిరిగి సీ్రాయై బుధుని గలిసెను. ఇట్లు తమి్మది నెలలు గడవగానే ఆ 
యిలాదేవి ప్రూరవుడను కొడుకును గని ఆ ప్త్రుని తండ్రిక్ తీసకొనుమని అప్పుడే యిచిచి 
వేసెను. ఏడాది గడవగా రాజు ప్రుష రూపమును పందగా తగిన విధముగా మనసు్సను 
రంజింపజయు కథలతో చంద్రప్త్రుడతని కంతయో సంతోషమును గలుగజసెను.

***
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బుధుడిలునకు శాశ్వతపుర్షత్వము గలిగాంప అశ్వమేథమును చేయుట:

అని చెపపుగా ఆ సంవత్సరాంతమున ఇలుడేమి చేసెనని స్దరులడుగగా రాముడిట్లు 
చెప్పును. ఆ స్మప్త్రుడంత తన మిత్రులైన సంవరు్తన చ్యవనుని కశ్యప్ని దురా్వసుని, 
ఇంకను గొందఱు యోగి శ్రేష్్ఠలను రపిపుంచి యిట్లు చెప్పును. ఈ రాజశ్రేష్్ఠడు కర్దముని 
ప్త్రుడు. మీ యొకకు కరుణ పందదగినవాడు. ఇతనియొకకు పరిస్థతి మీ మనసు్సనకు 
తెలిసనదే గదా. ఈతడు తిరిగి ప్రుష్డై స్థరముగా రాజ్యమేలునట్లు చేయవలెనని 
చెప్పుచుండగా కర్ణముడు బయులుదేరి దివ్యతేజము గల బ్రాహ్మణ్లతో అచచిటిక్ వచెచిను. 
క్రతువును, ప్లసు్తయుడును, వషట్కురమును, ఓంకారమును ఆనందముతో అచచిటిక్ 
వచిచిరి. అందఱును రాజునకు క్షేమము గలిగింప దలచి మాటలాడుచుండ కర్దము 
 డిటలునెను. దీనిక్ ముందు శంకరుని మెపిపుంచుట కన్న మఱొకకుటి లేదు. ఆ పార్వతీపతి 
మెచుచినటిటా యజ్ఞము అశ్వమేథ మొకకుటే కావున శంకరుడు సంప్రీతి నొందుటకు గాను 
మనమందఱము రాజు కొఱకై ఆ యజ్ఞమును చేయదగనని చెపపు ఆ ఋష్లందఱు దాని 
కంగీకరించుటచే శంకరారిపుతముగా బ్రాహ్మణ శ్రేష్్ఠలు విధియుక్తముగా యజ్ఞము చేయ 
బూనుకొనగా అని్న వసు్తవులను సంవరు్తడను రాజరిషు శిష్్యడగ మరుతు్త సమకూర్చిను. ఆ 
బుధుని యాశ్రమసమీప ప్రదేశమున యధావిధిగా యాగములను జయగా యజ్ఞసమాపి్త 
సమయమున సంతోషించినవాడై శివుడు ప్రత్యక్షమై

ఇలుడెపపుటియట్్ల పుర్షత్వము నాందుట:

మునులారా! ఈ ఇలునకు ఏమి మేలు చేయగోరుచున్్నరలు? అనగా వారలు 
దేవా! అస్ఫలితముగా ఈ రాజచంద్రుడు ప్రుషత్వముతో నొప్పుగాక యని ప్రారి్థంప 
యా భూతేశుడు మీ కోరిక యటేలు తీరును గాక యని అంతరా్థనమయ్్యను. అంత న్ 
మునులు యజ్ఞమును పూరి్తచేస తమ తమ యాశ్రమముల కేగ ఇలుడు తన రాజ్యమునకు 
బయలుదేరి వెళ్లును. అచచిట స్వచఛేమైన మనసు్స గల శశిబందుని రాజుగా జస ప్రము 
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నుండి బయలుదేరి మధ్య దేశము నందు ప్రతిష్్ఠన మను ప్రము నందు బుధప్త్రుడైన 
ప్రూరవుని రాజుగా నుండునట్లు నియమించి ఇలుడు సమయమగటచే స్వరగ్మును 
జర్ను. తము్మలారా! విన్్నరు గదా! అశ్వమేథ మిట్వంటి మహా మహిమ గలది. ఆ రాజు 
సీ్రాయై తిరిగి ప్రుషత్వ మందెను. అశ్వమేథము చేయ నేకోరికయైనను కొఱత లేకుండ 
తీరును.

***
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శ్రీరాముడు పురోహతదుల బలిపాంచి అశ్వమేథ మొనర్త్నని చెపుపుట:

మన ప్రోహితులైన వసష్్ఠని, వామదేవుని, జాబ్లిని కాశ్యప్ని శ్రేష్్ఠలైన 
బ్రాహ్మణ్లను లక్ష్మణాతోడొకుని రము్మ. అశ్వమేథమును స్గించెదను. సర్వలక్షణములు 
గల యశ్వము నొకదానిని విడిచెదను. అని చెపపుగా సౌమిత్రి వేగముగా వెళ్లు వారలను 
బలువగా వార్లలురు త్వరగా వచిచి నమసకురించుచున్న రాజును దీవించి తగిన యాసనము 
లందు గూరుచిండనంత రామరాజు చేతులు జోడించి నమసకురించుచు వారలను జూచి 
యిటలునెను. మునులారా! నేను అశ్వమేథ యాగమును చేయతలంచిన్డను. ఆజ్ఞ నిచెచిదరా? 
యని యడుగ వారలు మనసు్సలందు హరునకు నమసకురించి అశ్వమేథ యాగము 
చేయుట సర్వరాజులకును తగినదే అది శుభప్రదము. అనగా రాముడు సంతసంచి 
సుమిత్రాసుతుని జూచి అప్పుడిటలునెను. ఈ యాగమహోత్సవము ననుభవించుటకు 
సర్వవానరులతోడను సుగ్రీవునిచచిటకు బలువ దూతలను బంప్ము. రాక్షసులతో గూడ 
విభీషణ్ని, న్ మేలుగోర్డు రాజులను పరివారములతో గూడ వచుచినట్లు దూతలను 
బంప్ము. దేశాంతరము లందున్న ధరా్మతు్మలై బ్రాహ్మణ్లను భార్యలతో గూడ యజ్ఞము 
కొఱకు బలిపింప్ము. మునుల నందఱను పూనుకొని రపిపుంప్ము. నట్లను, తాళము 
వేయువారలను, వర్తకులను బలువనంప్ము. నైమిశారణ్యమున గోమతీనదీ తీరమందు 
యజ్ఞశాలలను నిరి్మంప్ము. అనఘ్లను, ధర్మవేత్తలను మహాతు్మలను ఎలలురను 
బలువబంప్ము. తనివి తీర యజ్ఞ విధానమును జూచి సుఖములందు పాలొగ్ని మనసు్సలు 
సంతోషించునట్లు తృపి్తనందినవారై వారి యిండలుకు వెళ్లుదరు స్దరా! నూఱువేల (లక్ష) 
దృఢమైన గఱ్ఱములపై బయ్యమును, పదివేల ఎడలుపై ప్సలు, నూవులు, సెనగలు, 
ఉలువలు, మినుములు, ఉప్పు తగినంతగా నూనె నెయి్య మొదలగనవియు, మఱియు 
గందప్ చెకకులును ముందు వెళ్లు నట్లుగా బంపి కోటి బంగారు న్ణెములను పదికోటలు వెండి 
న్ణెములను తీసకొని భరతుడు వేగముగా వెళలువలెను. నట్లు, వర్తకులు, వేదపండితులు, 
వంటలవారు, శూరవరులైన భట్లు, వర్థకులును (వడ్రంగలు) కోశాధ్యక్షులు, 
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పనులు చేయువారు, తలులులందఱును, చిన్నవారల (భరతాదుల) అంతఃప్రసీ్రాలును 
వెళలువలయును. న్ భార్యయొకకు బంగారు ప్రతిమను, [దీనివలన శ్రీరామునకు ర్ండవ 
భార్య లేదని తెలియుచున్నది.] దీక్షకు గావలసన వసు్తవులను తీసకొని భరతుడు వెళ్లును 
గాక. రాజులకును, గొపపువారిక్ ప్రకాశించు విధముగా, అందముగా, సుఖకరముగా 
నొప్పు మేడలు గల గృహరాజములను నిరి్మంపబంప్ము తము్మడా యని రాముడు చెపపుగా 

***
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శ్రీరాముడశ్వమేథ యాగము చేయనుపక్రమిాంచ్ట:

స్దరులని్నయు నేరపురుపగా రాముడు నలలుని జింక వంటి రంగ గలదియు, 
సర్వలక్షణములు గలదియు నయిన అశ్వమును ఋతి్వజులును, మేఘన్దవైరియగ 
లక్ష్మణ్డును కాపాడుచుండ విడిచెను. తరువాత వేగముగా నైమిశారణ్యమునకు వచిచి 
అందు యజ్ఞ వాటికను గాంచి అదుభాతముగా నున్నదని రాముడు మనసు్స నందు 
సంతోషించెను. అట్లు నైమిశమున రఘ్రాముడుండగా రాజులు కానుకలను తీసకొని 
రాగా ఆదరముతో రాముడు వానిని గైకొని ప్రేమతో వారిని అరిచించి విశాలభవనములలో 
విడియించెను. అనుచరులతో గూడియున్న వారందఱును భరత శత్రుఘ్్నలు అన్నములు, 
పానీయములు, వస్రాములు ఏవి కావలెనన్న అవి యని్నయు సమకూరుచిచుండిరి. 
సుగ్రీవునితో గూడి వానరులందఱును బ్రాహ్మణ్లను వెదక్ వెదక్ పూజించుచుండగా 
వృదు్ధలను ఋష్లను విభీషణ్డు రాక్షసులతో గూడి అరచినలు మొదలైన విధానములచే 
సంతుషిటా కలిగించుచుండెను. గఱ్ఱమును సుమిత్రా తనయుడు రక్షించుచుండగా 
విధివిధానముగా క్రతువు జరుగచుండగా పరితుషిటాగా ఇవు్వడు ఇవు్వడను మాటల శబ్దమే 
అధికముగా వినబడుచుండెను. కండచకకుర బెలలుముతో చేసన పిండవంటలు చాలుచాలని 
యాచకు లనెడు వఱకు తెండు తెండను మాట వినరాక ముందే వడి్డంచుచున్నవారు 
ప్ట్టాచుండిరి. మాసన వస్రాములు గలవాడు గాని, దీనుడు గాని, చిక్కుపోయినవాడు 
గాని మాట చెప్పుటకైనను ఆ మహాయజ్ఞము నందకకు డైనను గాన రాడయ్్యను. ఎంతో 
కాలము నుండి జీవించి యున్న మునీశ్వరులిట్లు తలంచిరి. పూర్వమెప్పుడును ఇట్వంటి 
యజ్ఞమును చూచి యుండలేదు. మణ్లు చేతను ధన్దుల చేతను అందఱకు తనివి 
చెందునట్లు కోరికలు తీరినవి. బంగారమును గోరువారు బంగారమును, ధనములను 
గోరువారు ధనమును, వస్రాములను గోరువారు వస్రాములను కొఱత లేకుండా 
కోరినవని్నయు పందుచుండిరి. ఇది వఱకు ఇంద్రుని యజ్ఞమును జూచితిమి. కుబేరుని 
యాగమును, యముని యాగమును, వరుణ్ని యాగమును జూచితిమి. అవి దీనిక్ 
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కొంచెమైనను స్టియగన్? అని యాశచిర్యపడుచు తపస్సంపను్నలు పలుకుచుండ 
వానర సమూహమును, రాక్షసులును చేతులతో పట్టా వస్రాములను, ధనములను, 
భోజనములను, వసు్తవులను ఆయా చోట్లందు నిలిచి యాచకులకు కావలసన వని్నయు 
నిచుచిచుండిరి. ఇటేలు లోట్లేకుండా సర్వగణ సమని్వతముగా ఏడాది పాట్ ముగియకుండ 
ఆ యజ్ఞము స్గచుండెను.

***
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వాల్మీకి మహరషు కుశలవులను రామాయణము గానము సేయ నియమిాంచ్ట:

ఈ విధముగా స్టిలేని రీతిగా యజ్ఞము జరుగచుండ వాలీ్మక్ ముని శిష్్యలతో గూడి 
చాలా ఆసక్్తతో క్రతువు చూడవలెనని వచిచి ఋష్లున్నవాడకు సమీప ప్రదేశమునందున్న 
పర్ణశాలలందు పలములు దుంపలతో గూడిన శకటము లొప్పుచుండగా నివసంచెను. 
రాజు చేతను, ముని రాజుల చేతను పూజలు గ్రహించి ఆత్మజా్ఞనము, మహాతేజసు్స 
గలవాడును అయిన ఆ ముని అచచిట నుండి తన శిష్్యలయిన కుశలవులను జూచి ప్రేమతో 
నిటలునెను. న్యకలారా! బ్రాహ్మణ జనులుండుచోటలును, మౌనులుండువాడలందును, 
విశాలమైన రాజమారగ్ములందును, రాజుల యిండలుయందును రామచంద్రుని భవన 
దా్వరమునందును, యజ్ఞము జరుగచున్నచోటలును, వీధులందును సంతోషము 
గలిగించునట్లు చెవులపండువుగా రామాయణము నంతను పాడుడు. అందును 
విశేషముగా ఋతి్వజుల బృందములు వినునట్లు పాడుడు. కొండలలో ప్టిటాన అందమైన 
తీయని ఫలములను దుంపలను పందగా భుజించి గానము చేయదగను. బ్లకులారా! 
పటటాణము వెలుపల నున్న వనములందలి రుచిగల పండలును దిన్నచో అలప్గాని 
సొలప్గాని య్ంత మాత్రము నుండవు. ఎంత పాడినను మీ కంఠస్వరము ఱ్ప్నొందదు. 
ఆ రాజైన రఘ్రాముడు పిలువబంపినచో మీరా ప్రదేశమునకు వెళ్లు తాపససంఘము 
లందఱు వినుచుండ లలితమైన మృదువైన మాటలతో నేను నేరిపున విధముగా అనేక 
ప్రమాణములను మనసు్సలందు నిలిపు కుమారులారా! దినమునకు నిరువది సరగ్ల 
చొప్పున గానము చేయుడు. కొంచెమైనను ధనకాంక్ష గొనకుడు. గణవంతులారా! 
లోభము తగదు. ఫలములు దుంపలు తిని జీవించు ఆశ్రమవాసులకు ధనమెందులకు? 
బ్లకులారా! ఒకవేళ మీర్వరి చిన్నవారని రాజైన రాముడడిగినచో మేము వాలీ్మక్ 
మహరిషు శిష్్యలమని భయము లేకుండ చెప్పుడు. పూర్వమువలెనే మీరు మూరఛేన్ పద్ధతి 
తపపునీయక వీణ తంత్రులందు అపూర్వమైన సుస్వరము పలుపంద జంకులేక గానమును 
లెస్సగా జయుడు. రాజునెడల మీ కవజ్ఞ తగదు. మొదటినుండి పాడుడు. బ్లులారా! 
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ధర్మపద్ధతితో జూడగా సర్వభూతములకును భూమిని పాలించు రాజగదా జనకుడగను. 
ర్పటి నుండి మీరు పరిశుద్ధమైన మనసు్సలతో వీణలను బూని నేను నేరిపున విధముగా 
పాడుడని నిర్మలచితు్తడైన వాలీ్మక్ ముని చెపపుగా ఆ బ్లురును మునీంద్రా మీరాజా్ఞపించిన 
విధముగానే చేయుదుమని య్ంతయో సంతోషముతో చెపిపు వెళ్లు యా రాత్రి గరువు చెపిపున 
మాటలను మనసు్స లందు తలంచుచు కుతూహలము గలవారై గడపిరి.

***

తొాంబది మూడవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

227

తొెంబది నాలుగవ సర్గము

కుశలవులు రామాయణ గానము చేయ శ్రీరాముడు వినుట:

ఆ బ్లురు వేకువనే లేచి స్్ననము చేస అగి్నహోత్రము లందు హోమములు చేస 
ఋషీశ్వరుని యాజ్ఞననుసరించి గాన మొనరించుచుండగా రాఘవ రాజచంద్రుడు 
వీనుల విందుగా దానిని వినెను. అంత పూరా్వచారు్యలచే రచింపబడినదియు, 
అపూర్వమైయున్నదియు, పాఠ పద్ధతి యందు గాన పరిపాటి యందు ఒప్పుచున్నదియు, 
ప్రమాణాతిశయముచే గూడినదియు, తంత్రీలయ సమని్వతమైనదియు, అగ దానిని 
బ్లురు పాడుచుండగా విని కుతూహలము గలవాడై రాముడు యజ్ఞకర్మల మధ్య 
కాలమున ధర్మజు్ఞలను, మౌనిశ్రేష్్ఠలను, పండితులను, రాజులను, వణిజులను, 
ప్రాణముల నెఱింగిన వారిని, సర్వకళలయందు ప్రావీణ్యము కలవారలను, పాదములను, 
అక్షరములను, సమాసముల నెఱింగిన వారిని, జో్యతి శాస్రామందు నేరపురులను, 
స్ముద్రికమునందనుభవజు్ఞలను, కళామాత్రా విభాగము నందు నేరపురులను, 
వేదముల నెఱింగిన వారిని, గాయకులను, ప్రమునన్న వారిని, హేతువాదములు 
చేయుటయందు దక్షులైన వారిని, కార్యనిప్ణ్లను, సతి్రియలు చేయుంచువారలను, 
వృత్తసూత్రములు దెలిసనవారిని, సంగీతము నెఱింగిన వారలను, నీతినిప్ణ్లను, 
శాస్రాజు్ఞలను, ఇంగితజు్ఞలను, భాషయందు గొపపునేరుపుగలవారిని, వేదాంతార్థము నేరుపుగా 
బోధించువారిని, వైదికఛందసు్స లెఱిగిన శ్రేష్్ఠలైన పౌరాణికులను, వాదించుట యందు 
నేరుపుగలవారిని, చిత్రకవిత్వము చెప్పువారిని సభయందు సమావేశమొనర్చిను. అట్లు సభ 
చేస అందఱును వినుచుండగా ఆ సుందర బ్లురు గీతములును మనసు్సలు కరగనట్లు 
సొంప్గా పాడుచుండ అమందానందముతో వినుచు మఱియు ఆ జనులు

కుశలవుల యెడ శ్రీరాముని మొకట్్ల చూచి జనులు విసమీత్లగుట:

రామభూపాలుని ఆ గాయకులు తృపి్త దీరక కను్నలతో త్రాగచున్నట్లు చూచుచు 
ఆ బ్లురు రూపము నందు రాజును బోలి యున్్నరలు. ఇటిటా వింత య్ందైనను 
గలదా? బంబము ప్రతిబంబములవలె రాముడును మునిబ్లకులును ఒకకు 
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విధముగా బ్రకాశించుచున్్నరు. ఔరా! ఇది చిత్రముగా నున్నది. ఇది యేమియో ఎట్లు 
తెలియనగను? జడలను, న్రవస్రాములను విడచినచో ఈ బ్లురకును రాజునకును 
రూపము నందు భేదముండదని చెప్పుకొనుచుండగా ఆ గానము జనమనోహరమై 
మానవాతీతమై ప్రవరి్తలెలును. అతిమధురముగా నుండుటచే వినువారలందఱును 
వీసమంతైన మనసు్సలందు తృపి్తతీరక వినుచు శరీరములు తెలియని వారై యుండగా 
ఆ సీతాతనయులు న్రదమౌనిచే చూపబడిన ప్రథమ సరగ్నుండి ఇరువది సరగ్ములను 
గానము చేసరి. అంత మధా్యహ్నసమయమయ్్యను. ఆ యిరువది సరగ్లను విని రాముడు 
సంతసముతో తము్మలను జూచి యిటలునెను.

శ్రీరాముడిచిచున కానుకలను కుశలవులు నిరాకరాంచ్ట:

స్దరులారా! పదునెనిమిది వేల బంగారు న్ణెములను మునిప్త్రుల 
కొసగడు. మఱియు వేనిని కోరినను మనస్ర వేగముగా నిచిచివేయుడని చెపపు 
భరతుడును లక్ష్మణ్డును వేగముగా ఆ ధనమును దెచిచి ఆ ముని బ్లురతో ఎంతయో 
అనురాగముతో మీరలివి మంచి మనసు్సలతో వేరువేరుగా బుచుచికొనుడని చెపిపురి. 
పచచినిబంగారుమాడలను ఆ చిని్న బ్లురు చూచి ఆశచిర్యమును పంది తాము వానిని 
గైకొన నిషటాపడరైరి. వనవాసులమైన మాకు వీని వలన వచుచి ఫలమేది? వనములందు 
నివాసముగా నుండుచు పండిన పండులు వేరులు వెలలుకులు దినుచు ముకుకు పట్టాకొని ధీరతతో 
నెలలుప్పుడు దైవచింతనతో దినములు గడప్చున్న మాకు రాజా! ఈ బంగరు న్ణెములేల? 
వీనిని దీసకొని భూమి యందు బ్తర వెటటా ఎచచిట యేపని మాకగనని పలకుగా 

రామాయణము గూరచు శ్రీరాముడు కుశలవులను ప్రశినిాంచ్ట:

ఆ బ్లుర మాటలను విని రామచంద్రుడును, సభనున్న వారలును విస్మయమున 
మునుగగా రఘ్రాముడు సంతోషించి యిటలునెను. కుమారులారా! ఈ కావ్యమేమునిచే 
రచింపబడినది? దీనిక్ మూలమేది? దేనిని గూరిచి చెపపుబడినది. నేను వినవలెనని మనసు్స 
నందాశతో నున్్నను వినిపింప్డన వాలీ్మక్ మౌని దీని కృతికర్త. ఈ యజ్ఞము చేయు 
ప్రదేశమునందే నివసంచి యున్్నడు. రాజా! ఈ కావ్యముననున్న విషయము సమస్తము 
నీ చరిత్రము. ఇరువది న్లుగ వేల శోలుకములు గలది. నూఱుపాఖ్్యనములు గలవు. 
ఐదువందల సరగ్ము గలవు. ఆరుకాండములు గలవు మఱియు ఉత్తరకాండ మొకటి 
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గలదు. ఇది యిట్లు శోభిలులునట్లుగా రాజా! మౌని శ్రేష్్ఠడు భారగ్వుడు అయిన మా గరువు 
శుభాశుభము లెలలును దెలియునట్లుగా శుద్ధమైన పద్ధతితో నీ చరిత్రమునే యిందు నుడివెను. 
దీనిని పూరి్తగా వినవలెనని కోరిక కలదేని రాజా! కరా్మంతరములందు [ర్ండు కార్యములకు 
నడిమి విరామ సమయము] నీ స్దరులతో గలిస వినుము వినిపించెదమని చెపపుగా ఆ 
ముని తనయులతో రాముడటేలు యని చెపపుగా ఆ బ్లురు సంతోషముతో గరువును చేర 
పర్ణశాలలకు వెళ్లురి. ఆ రామభూపతియు శ్రేష్ఠమైన సంగీతము సుస్వరముతో పాడబడిన 
దానిని స్వరలయలతో గూడిన దానిని సరగ్లతో నున్నదానిని ఆలక్ంచి యజ్ఞశాల కేగెను.

***
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కుశలవులు తన కొమర్లని యెఱిగ శ్రీరాముడు వాల్మీకి  
మహరషు యొదదేకు దూతలనాంపుట:

తరువాత రామచంద్రుడు మునులతోను, ఆప్తజనులతోను, రాజులతోను, తనను 
సేవించుచున్న వానరులతోడను ప్రతిదినము ఆ గీతమును వినెను. ఆ గీతము వలన ఈ 
కుశీలవులు సీతాప్త్రులని య్ఱింగి ఆ రాజు సభవారు వినుచుండగా దూతలను బలిపించి 
యిటలునెను. [ఉత్తర కాండలో కుశలవోతపుతి్త వినువఱకు ఆ బ్లకులు తన కుమారులని 
శ్రీరాముడెఱుగడు. ముందెచచిటను నీ విషయము చెపపుబడలేదు. తమ గానము విను 
ప్రభువు శ్రీరాముడు తమ జనకుడని కుశలవు లెఱుగరు.] దూతలారా! మీరు వెంటనే 
వెళ్లు వాలీ్మక్ మునిక్ న్ మాటగా నిట్లు చెప్పుడు. మునిప్ంగవా! భూప్త్రి పరిశుదు్ధరాలని 
మీ మనసు్సనందు గలదేని, ఆమె ప్ణ్య చరిత్రయనియు కల్మషము లేనిదనియు మా 
కందఱకు తెలియునట్లు మీ అనుజ్ఞతో ర్పే సీత శపథ మొకటి చేయగలుగన్? యని ముని 
యభిప్రాయమును సీతాదేవి యుదే్దశమును తెలిసకొని రండని చెపపుగా వినుచున్నవారలు 
ఇది అదుభాతమని పలుకుచుండ ఆ దూత లధికవేగముతో వెళ్లు మునిక్ మ్రొక్కు మృదువైన 
మాటలతో రాముని వాక్యములను చెపిపురి.

సీత శపథము చేయునని వాల్మీకి శ్రీరామునకు చెపపు పాంపుట:

అది విని ఋషి శ్రేష్్ఠడిటలునెను. రామచంద్రుడు చెపిపున విధముగా భూప్త్రి ర్పే 
శపథము చేయును గాక. సీ్రాలకందైనను దైవము ప్రాణవిభుడే కదా యని చెపపుగానే ఆ 
దూతలు తిరిగి వచిచి ఆ మాటలను రామునితో జెపపుగా సంతుషిటా చెందిన మనసు్స గలవాడై 
రాముడు ముని సంఘములను రాజులను జూచి యిటలునెను. సేవకులతో గూడియున్న 
రాజులారా! శిష్్యలతో గూడియున్న మునీశ్వరులారా! మనసు్సలందు సందేహమున్న 
పౌరులారా! అందఱును తపపుక ర్ప్ రండు. భూప్త్రి అపవాదమును తలగించుకొనుటకై 
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జగములకు తెలియునట్లుగా శ్రేష్ఠమైన శపథము చేయునని చెపపుగా మునులు మేలుమేలని 
మెచుచికొనిరి. ఎంతయో పగడుచు రాజులు రామా! ఈ విధముగా చేయుట నీకే 
తగియున్నది. ఎవ్వరైననిట్లు చేయగలరా? అని పలుకగా ర్ప్ మీరిందఱును రండని రాజు 
సెలవీయగా వారలా ముచచిటలే చెప్పుకొనుచు వెడలిరి. ఆ రాత్రి యట్లు గడవగా 

***

తొాంబది యైదవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

232

తొెంబది యాఱవ సర్గము

సీతశపథము చూచ్టకు లోకులు గుాంపులుగా జేర్ట:

అంత తెలలువారగనే రామభూపతి యజ్ఞప్రదేశమునకు వెళ్లు వసష్్ఠని, వామదేవుని, 
జాబ్లిని, ధీమంతుడైన కాశ్యప్ని, విశా్వమిత్రుని, దురా్వసుని, గరుగ్ని, చ్యవనుని, 
పర్వతుని, న్రదుని, భారగ్వుని, శక్్తని, వామనుని, భరదా్వజ మునిని, గౌతమరిషుని, 
మారకుండేయుని, ప్లసు్తయుని, కాతా్యమునిని, అగస్తయుమౌనిని, అగ్నప్త్రుడైన సుప్రభుని, 
సుయజ్ఞమౌనిని, మౌదగ్లు్యని ఇంకను ఇతరులైన మునులను, వానరులను, రాక్షసులను, 
రాజులను, వైశు్యలను, శూద్రులను అందఱిని చూచుటకై పిలిపించెను. అనేక దేశముల 
నుండి వ్రతము లవలంబంచినవారును, జా్ఞననిష్ఠ కర్మనిష్ఠ యోగనిష్ఠ గలవారును 
అగ బ్రాహ్మణ శ్రేష్్ఠలును సీతాశపథము చూడ వచిచిరి. అట్లు వచిచిన వారందఱును 
మిక్కులియుతకుంఠతతో పర్వతమువలె కదలకుండిరి. అట్లు జనులెలలురు మూగిన జాడ 
తెలిస మైథిలితో గూడి వాలీ్మక్ మహరిషు వచెచిను.

సీతదేవిని తోడ్కుని వాల్మీకి మహరషు యజ్ఞశాలకు వచ్చుట:

ఆ ముని శ్రేష్్ఠని వెంట భూప్త్రియు ముఖము వంచుకొని దశరథ రాముని తన 
మనసు్స నందు ధా్యనించుచు కనీ్నటిని కంఠము నందు నిలుప్కొనుచు పద్మముల వంటి 
చేతులు జోడించుకొని రాగా బ్రహ్మ వెంట వచుచిచున్న వేదము వలె ముని వరుని వెంట 
వచుచిచున్న ఆ ముగ్థను జూచి జనులు ఎంతయో శోకభారమున హలహల రవములతో 
గోలగా అరచుచు మేలే్మలనుచు ఆ జానక్ని కాకుతు్థ్సని జూచుచుండిరి. బ్ప్ర్! రామా! 
యనియు, బ్ప్! భళీ! సీత యనియు జనులు పలుకుచుండ చూపరులు ఇంతింతనరాని 
దుఃఖముచే తపించుచు బ్ప్ర్ యని యా యిద్దఱిని మెచుచికొనిరి. భూతనయతో గూడి 
వచిచి ఆ వలీ్మకము నందు ప్టిటాన ప్ణ్యమౌని ప్రజల మధ్యలో నిలిచి య్లలురును వినుచుండ 
రాఘవుని జూచి బగగ్రగా యిట్లు పలికను. ఓ రాఘవా వినుము.
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సీతదేవి పతివ్రతయని వాల్మీకి మహరషు సతయాము చేస చెపుపుట:

రామా! జానక్ సువ్రతాత్మ. శుభధర్మచరిత్ర. నీవేమో లోకనింద మాటలకై ఈ 
స్థీ్వమణిని న్ ఆశ్రమ సమీపవనము నందు విడిచితివి. ఈ భూప్త్రి లోకాపవాదముచే 
భీతుడవగ నీవు నము్మనట్లు అందఱును జూచుచుండ శపథము చేయగలదు. అనుమతి 
నిము్మ. ఈ కవలలు జానకీ తనయులే యదార్థము నీకు జని్మంచినవారు. ఎదిరింప 
శక్యము గానివారు. రఘ్వంశమణీ! నేను సత్యమును చెపిపుతిని. శ్రీరామచంద్రా! 
నేను ప్రచేతనుని పదియవ ప్త్రుడను మనసు్స నందైనను అబద్ధమును తలంపను. ఈ 
ప్త్రులిరు్వరును నీ ప్త్రులే సుమా. నేననేక వేల సంవత్సరములు ఘోరమైన తపసు్స 
చేసతిని. ఈ భూప్త్రి దుష్టారాలైనచో నేను చేసన తపస్సంతయును దగ్థమై పోవునుగాక. 
మనసు్స చేతను, వాకుకుచేతను, కర్మచేతను నేనెప్పుడును పాపము చేయలేదు. ఈ 
భూప్త్రి పాపము చేయనిదైనచో ఆ సత్ఫలము న్కు లభించుగాక. రామచంద్రా! 
న్ పంచేంద్రియములచేతను బుది్ధచేతను జానక్ పవిత్రురాలని తెలిసయే ఆమెను 
గ్రహించిన్డను. [ఇది చదివినవారు వాలీ్మక్ క్రూరవృతి్తయందుండెనను కథ నెంతవఱకు 
విశ్వసంతురో] ఈమె పాపహీనురాలు. పతియే దైవమని భావించునది. మిక్కులి పవిత్రమైన 
నడవడి గలది. భూ జునుల నిందకు భయపడు నీకు చకకుగా నమి్మక కలుగజయుటకు 
ఇప్పుడు బ్స చేయును. న్ దివ్యదృషిటా చేత యీ జానక్ భవ్యమైన యాత్మ గలది యని నే 
నెఱిగిన్డను. జనుల నిందలను పడజాలక ఈమె పరిశుదు్ధరాలని తెలిసయు నీ వీమెను 
అడవి యందు విడిచితివి. [ఈమె పాతివ్రత్యమున, మహిమను లోకమున స్్థపించుటకే 
వాలీ్మక్ శ్రీమద్రామాయణమును ఆమె తన యాశ్రమముందుండు కాలములో రచించెను.]

***
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లోకాపవాదమును బాపుకొన సీతదేవి శపథము చేయవలెనని శ్రీరాముడనుట:

అని యిట్లు వాలీ్మక్ చెపపుగా విని రామచంద్రుడు చేతులు జోడించి ఆ జనమందు 
సీతాదేవిని జూచుచు నిటలునెను. ఓ మహాతపసీ్వ! నేను నీ మాటలను నమి్మతిని. న్ మనసు్స 
నందు సందేహమేమియును లేదు. నిజముగా భూప్త్రి కల్మషము లేనిదే. ఆమె పూర్వము 
దేవతల సని్నధియందు సమ్మతితో విశా్వసము గలిగించెను. అందువలననే గదయా్య 
అప్పుడు నేన్మెను గృహమునకు దెచిచితిని. కాని లోకనింద సహింపశక్యమా? కావున 
లోకభీతిచే భూప్త్రిని పరిశుదు్ధరాలని య్ఱిగియు నేనీవిధముగా విడువవలసవచెచిను. 
మునీంద్రా! దానికై నీవు నను్న క్షమింప్ము. ఈ బ్లకులిద్దఱును న్ కుమారులే యని 
న్ మనసు్స నందెఱుంగదును. ఈ భూమండలము సీత పవిత్రురాలని యన్నచో 
ప్రీతినందెదను. [సీత బ్స చేయవలయునని శ్రీరాముడడిగెను గాని యట్లు చేసన 
గ్రహింతునని యాయన యనలేదు. బ్స చేయునని వాలీ్మక్ చెప్పును గాని మఱల 
గ్రహించుమని యాయన కోరలేదు. కాగల సంగతి నిరువురు నెఱుంగదురు.] అని 
చెప్పుచున్న దశరథ తనయుని యభిప్రాయము నెఱింగి ఇంద్రుడు మొదలు బ్రహ్మ 
వఱకు దేవతలందఱును ముందుగా సీత శపథమున జూచుటకై సంభ్రమముతో వచిచి 
ఆకాశమున నిలిచిరి. వసువులు, రుద్రులు, అప్సరసలు, గంధరు్వలు, ఆదితు్యలు, 
మరుతు్తలు, అశి్వనులు, విబుధులు, సదు్ధలు, స్థు్యలు, విశ్వదేవతలు, మహరిషువరులు 
– ఎలలురును రాగా వారి నందఱిని జూచి రాముడిటలునెను. సురలారా! మునులారా! 
ఈ మౌని వాక్యములచేత భూప్త్రి నిర్మలాత్మయని పూరి్తగా నమి్మన్డను. ఈ జగము 
నమి్మనచో సంతసంచెదను. అని చెప్పుచుండ దివ్యమైన సువాసన గలదియు, సుఖము 
గలిగించునదియు, మనోహరమైనదియునై వాయువు సర్వజనులకు హాయి గలిగించుచు 
గృతయుగము నందన్నట్లు వీచెను. జనులు మహాదుభాతమని సంభ్రమముతో జూచుచుండ 
భూప్త్రియు గావి వస్రామును ధరించి సభాజన మధ్యము నందు
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సీతదేవి శపథము చేయుట:

నిలిచి పద్మముల వంటి చేతులు ముకుళ్ంచి శిరసు్స వంచి భూమిని జూచుచు 
అందఱును వినుచుండగా ఆ పదా్మక్షి నిశచిలమైన మనసు్స గలదై యిటలునెను. మనసు్స 
నందైనను శ్రీరామచంద్రుని దపపు ఇతర ప్రుష్ని తలంపనేని పవిత్రమైన శీలముచే నేను 
పవిత్రురాలనేయైనచో తలీలు! యో మాధవీదేవీ! దారినిము్మ. మనసు్స చేతను, మాటల 
చేతను, క్యల చేతను ప్రాణవలలుభుడైన శ్రీరామభద్రునే సదా పూజించుట నిజమైనచో 
తలీలు! యో మాధవీదేవీ! దారినిము్మ. ప్రాణవలలుభుడైన రామభద్రుని దపపు పరప్రుష్ని 
నేనెఱుగను. నేను చెప్పు ఈ మాట ముమా్మటిక్ అబద్ధము కాదేని అందఱు చూచుచుండగ 
తలీలు! యో మధావీదేవీ! దారినిము్మ. [మఱల అగి్నలో ప్రవేశింపరాదా! యని కొందఱు సీత 
నధిక్షేపింతురు. మఱల మఱల నిదియే చేసన అగి్నస్తంభన విద్యచే అట్లు చేయుచున్నదని 
లోకులందురు. లంకలోని వృతా్తంతమయోధ్యలోనివారు నమ్మననప్పుడయోధ్యలో 
జరిగినది దేశాంతరమున గాలాంతరమున వార్ట్లు నము్మదురు. ఎని్న మారులని యిటిటా 
పరీక్ష? భృగశాపము ఫలింపజయుట్ట్లు? మాధవీదేవీ యనగా భూదేవి]

సీతదేవి రస్తలమునకు పోవుట:

అన సీతాదేవి శపథములను పలకుగానే ఎంతయో అదు్ధతముగా ప్రజలు 
చూచుచుండ మిక్కులి పరాక్రమము గల సరా్వధీశులు తలపై మోయచుండగా దివ్యమైన 
రత్నములతో ప్రకాశించుచున్న దేవతలచే నిరి్మంపబడిన దివ్య సంహాసనము భూమి 
నుండి వెంటనే బయలె్వడలెను. అందుండి భూదేవి తన చేతులతో సీతను దరిజరుచికొని 
కుశలమడిగి సంహాసనమున గూరుచిండ బెట్టాకొని రస్తలమునకు వెళ్లును. అప్డు 
భూప్త్రిపై నెడతెరపి లేకుండ ప్వు్వల వాన గరిసెను. దేవతలు, ఋష్లు ఇట్లు మెనుకొని 
యాడిరి. మేలు మేలమా్మ! జానకీదేవీ! మేలు! ఔరా! బ్ప్ర్! భళీభళీ! అహహ! బ్గ! 
ఆహా! నీ శీలమెంత నిర్మలమో ఓ చిగరుబోణీ! యిటిటాదా నీ నడవడి అని ఆకాశముననున్న 
దేవతాసంఘములనుచుండగా మనసు్సలు విస్మయ సముద్రమునందు మునుగగా 
మునులును, యజా్ఞలయమందున్న జనులును బొమ్మలవలె అటేలు నిలబడి చూచుచుండగా. 
భూమి మీదను, ఆకాశమునందును, పాతాళము నందును న్గలు దానవులు ఎలలురును, 
స్్థవరములు జంగమములని్నయు చైతన్య రహితులై క్యలను మాని యుండిరి. 
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కొందఱు సంతోషముతో అరచిరి. కొందఱు ధా్యనమున మునిగి చింతనొందిరి. కొందఱు 
రామచంద్రుని జూచిరి. కొందఱు మనసులలో భూప్త్రికను జూచిరి. సీతాదేవి యట్లు 
భూమియందు ప్రవేశించుటను జూచి భూతజాలములు చింతచేతను, అశచిర్యము చేతను 
మనసు్సలు వికలమై మోహమున మునిగియుండెను.

***
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సీతవియోగమునకు శ్రీరాముడు పరతపాంచ్ట:

జానకీ దేవి రస్తలమును బ్రవేశింపగా మేలు మేలని వానరసంఘములనుచుండగా 
రామచంద్రుడు చేతి కఱ్ఱ న్ధారముగా బట్టాకొని తల వ్రేలాడవైచి చింతలో మునిగి మిక్కులి 
దుఃఖము నందిన వాడై కనులవెంట బ్షపుములు కారుచిచు చాలాకాలమేడిచి అధికమైన 
శోకమనెడి ద్షముతో గూడినవాడై ఈ విధముగా బలికను. నే డీవిధమైన దుఃఖము 
మనసు్స న్వహించుచున్నది. నేను చూచుచుండగనే లక్ష్మివంటి న్ ప్రియురాలగ సీత 
నషటాయైనది. అయా్యర్! యిటిటా దుఃఖమెట్లు సహింపవచుచిను? సముద్రప్ ఆవలి తీరమున 
బలిష్ఠమైన లంకలో నిరోధింపబడిన బ్మినిని బలముచే మఱల దెచిచిన న్కు ఈ భూమి 
దాచిన సీతను దెచుచిట్ంతటి పనియో! యని తలంచి

శ్రీరాముడు భూదేవిపై గోపాంచ్ట:

శ్రీరాముడు ఓ భూదేవీ! సీతను తిరిగి వేగముగా దెచిచి విడిచిప్ట్టాము. అట్లు 
విడువకున్నచో విజృంభించి న్ రోషమెటిటాద్ విశదముగా నీకు తెలియునట్లు 
చూపించెదను. న్గలి చేతబటిటా జనకుడు దును్న సమయమున గదా సీతను నీ నుండి 
బయటిక్ దెచెచిను. ధర్మప్రకారము చూడగా నీవు న్కత్తగారివి. కాన న్ భార్యను మఱల 
నిప్పుడు న్కు దెచిచియిము్మ. లేకున్నచో న్కు వెళ్ళుటకు దారియిము్మ. రస్తలమునంద్ 
స్వరగ్మునంద్ ఆ సీ్రారత్నమును జరి యౌతు్సక్యముతో విహరించుచుందును. న్ దేవిని 
యధాస్వరూపముగా దేకుండ ఆలస్యము చేసతివేని అతా్త! జానకీదేవి కారణమున 
మతు్తలోనున్న నేను కోపముతో, పటటాణములు, వనములు, పర్వతములతో గూడిన నిను్న 
రూప్మాపి నీటిలో గలిపి వేసెదను చూడుము.

బ్రహమీ శ్రీరాముని శాాంత్ని జేయుట:

అని రోషముచే నెఱ్ఱవడిన నేత్రాంచలములు గలవాడై పలుకుచున్న రాముని జూచి 
దేవతలతో గూడియున్న బ్రహ్మ యిటలునెను. రాఘవా! కోపగింపకుము. రామచంద్రా! 
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మనసు్సనందు పూర్వభావమును దలంప్ము [పూర్వభావము = విష్్ణత్వము] అనఘా! 
పూర్వమొనరించిన మంత్రాంగమును [అవతార మెతు్తటకు పూర్వము చేసన ఆలోచన] 
ఓ ముగ్ధ సరోజవిశాలలోచన్! నీకు గరు్త చేయుటకునే నెంతవాడను నీ మనసు్స 
నందీవేళ వైష్ణవమైన జననమును తలంప్ము. ఓ పదా్మక్షా! చిత్త శాంతిని బొందుము. 
నీకు నితా్యనపాయిని యైన భూప్త్ర విమల స్థి్వ నీవందించిన తపోబలముచే 
సర్వసుఖములతో గూడినదై న్గలోకమున నొప్పుచున్నది. 

రామాయణ శేషము వినుమని బ్రహమీ శ్రీరాముని వేడుట:

శ్రీరామచంద్రా! ఆమె తిరిగి స్వరగ్మున నిను్న కలియును. [స్వరగ్ము = వైకుంఠము] 
నిజము. నీ కావ్యమునంతను వినుము. [అది సర్వమును దెలుపగలదు. న్ మాటలను 
మనసు్సన నుంచుకొనుము. ఈ రామాయణము ఉత్తమకావ్యము. నీవు ప్టిటానది 
మొదలు సుఖములను దుఃఖములను యధార్థముగా చూచుచున్నట్లు తెలియజయునది. 
ముందు జరుగనది కూడా వచుచినట్లు వాలీ్మక్ ముని చెప్పును. దానినంతయు నిప్పుడు 
నీవు వినుము. ఓ రాజా! నీవే దానిని గ్రహింపనరుహుడవు. సమస్తము నీయందే స్థరముగా 
నిలిచియుండును. రామా! యిది యాది కావ్యము. ఇది దివ్యమై అదుభాతమై అజా్ఞనమును 
పోగొట్టానదై సత్యమై ప్రకాశించును. నేను దేవతలతో గూడి దీనిని వినియున్్నడను. రామా! 
గొపపు కీరి్తని గలిగించు ఈ సతకుకృతి నందుటకు రాముడు తకకు నెవ్వడును తగడు. రామా! 
ముందు జరుగబోవు విషయములతో గూడిన రామాయణ శేషమును ముని సంఘములతో 
గూడి ప్రేమతో న్లక్ంప్ము. ఉత్తర కాండమను పేరుగలది యది మిగిలినది. అది 
నీవే వినదగను. మిగిలిన రామాయణమును నీ వొకకుడవే వినదగినవాడవు. ఇతరులు 
వినదగదని చెపిపు దేవతలతోను ఋష్లతోను అగపడకుండ స్వరగ్మున కేగెను. తరువాత 
రాముడు బ్రహ్మ మాట మనసు్సనందుంచి తరువాయి వినదలంచి వాలీ్మక్తో మునీంద్రా! 
నేను ముందు జరుగబోవునది సర్వమును వేగముగా వినవలెను అని చెపిపు. జనులను 
వెళ్లుడని ఆజ్ఞ నిచిచి ఆ కవలబ్లురతో ముని పర్ణశాలకు వెళ్లు జానక్ని దలచుకొనుచు ఆ 
రాత్రి గడప్ను.

***
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శ్రీరాముడుతత్ర కాాండ శేషమును వినుట:

అంత సూరు్యడుదయింపగనే తన ప్త్రులైన కుశలవులను బలిచి రాముడు ఇటలునెను. 
బ్లకులారా! మీరు సంకోచము లేక రామాయణ శేషమును నిర్మలమైన మనసు్సలతో 
పాడుడని చెపపు ఆ బ్లురు అందముగా రామాయణమును జరుగనున్న విషయములతో 
నున్న యుత్తర కాండ శేషమును తత్తవుజు్ఞలైన మునులును భూపతియు వినుచుండ 
పాడిరి. అంతట రాముడు యజ్ఞము పూరి్తకాగా జానకీదేవి లేకపోవుటచే భరింపరాని 
వేదనచే జగత్తంతయు శూన్యముగా గనిపించుచుండ విపరీతమైన శోకముతో బ్రాహ్మణ 
సంఘములకును, వానరులకును రాక్షకులకును

శ్రీరాముడు కొడుకులతో అయోధయా బ్రవేశిాంచ్ట:

జనులకును బ్రాహ్మణ్లకు ధనములను సమరిపుంచి తమ యూళలుకు బంపి, 
మనసు్సన సీతనే తలంచుచు తన ప్త్రులతో గలిస యయోధ్యకు వెళ్లును. ఆ నియమశాలి 
జానక్ని దపపు మరియోక సీ్రాని వరింపడయ్్యను. అతనిక్ ప్రతి యజ్ఞమునందును బంగారప్ 
జానకీ ప్రతిమయే భార్యయయ్్యను. [శ్రీరాముని యేక పతీ్నవ్రతము నిది స్్థపించుచున్నది. 
వాలీ్మక్ రామాయణ న్యకుడు బహుభారు్యడనుట వాలీ్మక్ మతము కాదు – సత్యమును 
గాదు] ఆ విధముగా పదివేల యేండులు అశ్వమేథ యాగములనేకములను, బెకుకు 
సౌవర్ణవాజపేయములను చేస అధికముగా దక్షిణలను సమరిపుంచెను. భూవిభుడు 
నియమముతో అగి్నష్టామములను గోసవములను అనేకములైన అతిరాత్రములను చేసెను. 
ఇట్లు చాలా కాలము గడచెను. జనులెలలురు సంప్రీతితో నుండి జీవించిరి. వానరులు 
రాక్షసులు తన యాజ్ఞలో నడచుచుండ, సకాలములో వరషుములు గరియుచుండ, కఱవులు 
లేక ధనసంపదలు గలిగి సంతుషిటా ప్షిటా గలిగి జనులుండగా చాలాకాలము గడచెను. 
ప్రాణికోటలుకు వా్యధులెచచిటను లేవు. అకాలముగా మరణించుట లెందును లేవు. ఎవ్వరును 
ఎటిటాకీడును పందకుండిరి. ఇటలునేక సంవత్సరములు రాముడు రాజ్యము చేసెను.

తొాంబది తొమిమీదవ సర్గము



ఉత్తరకాండము	 	

240

కౌసలాయా స్మిత్రాకైకేయులు మరణిాంచ్ట:

కౌసలా్యదేవి ప్త్రులతోడను, మనుమలతోడను చాలాకాలము సౌఖ్యములనుభవించి 
తరువాత స్వరగ్మునకేగెను. ఆమె వెనుకనే అనఘ్రాలైన సుమిత్రయు, కైకేయియు చివఱ 
వఱకు ధర్మము లాచరించి వారందఱును స్వరగ్మున కేగి దశరథునితో గలిస సంతోషము 
నందిరి. [తక్కున వారి బంధము వలె భారా్యభర్తల బంధమొక జన్మముతో దీరునది కాదు] 
ఆ తలులులకై రాముడు బహుదానములు చేస మునులను బ్రాహ్మణ్లను తృపి్తపరచి 
యౌర్థవుదైహికములని్నంటిని ఆచరించి పితృదేవతలకు చాలాప్రీతిని గలుగజస తరువాత 
చాలా వేల సంవత్సరములు రామచంద్రుడాసక్్తతో రాజ్యము చేసెను.

***
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యుధాజిత్త్ గార్్గయాని శ్రీరామునొదదేక బాంపుట:

అంత నొకకున్డు యుధాజితు్త మిక్కులి తేజసు్స గలవాడును, మహరిషుశ్రేష్్ఠడును, 
అంగిరుని ప్త్రుడును, తన గరవును అయిన గారుగ్యుని దశరథప్త్రుని చెంతకు 
బంప్ను. కంబళములను, రతా్నదులను, వస్రాములను, పదివేల గఱ్ఱములను 
రామచంద్రున కీయబంప్ను. అతని రాకను విని రాజశ్రేష్్ఠడైన రాముడు స్దరులతో 
గౌరవప్రస్సరముగా నెదుర్గెను. అట్లుక క్రోశదూర మెదుర్గి అతనిని జూచి దేవేంద్రుడు 
బృహసపుతిని పూజించిన విధముగా పూజించి ఆతడిచిచిన ధనములను సీ్వకరించి కుశల 
ప్రశ్నలడిగెను.

గార్్గయాడు యుధాజిత్త్ సాందేశమును రామునితో జెపుపుట:

ఉపవిష్టాలైన యా బ్రాహ్మణ్నితో రాముడిటలుడిగెను. అయా్య! మునీంద్రా! 
మా మేనమామ క్షేమమే కదా. ఏమి పనిని గూరిచి మిమి్మచచిటిక్ బంపించెనో ఆయన 
వాక్యములను చెప్పుడు. అని యడుగ ఆ బ్రహ్మరిషు నయముగా మీ మామ చెపిపునదంతయు 
చెప్పుదను విన నిషటామేని వినవయా్య! సంధునదిక్ ర్ండు ప్రకకుల నున్న దేశము ఫలములు 
దుంపలతో నొప్పుచున్నది. దానిని రక్షించువారు గంధర్వశ్రేష్్ఠలు. ఆయుధములు 
గలవారు స్హసవంతులు యుద్ధములందు నేరపురులు. మూడు కోటలు మంది శైలూష్ని 
ప్త్రులు. రాఘవా! దారుణయుద్ధము నందా గంధర్వ ప్రమును గెలిచి నీ రాజ్యమున 
గలుప్కొనుము. ఇది యిషటామైన చేయుము లేనిచో వదలి వేయుము. తగని కార్యము. 
అహితము నేను చెపపునయా్య! శూరశ్రేష్్ఠ! ఆ రాష్రుముల వంక నెవ్వరికైనను పోవుటకు 
శక్యముగాదయా్య! అని చెపపుగా శ్రీరాముడా మాటలను విని ప్రేమతో కైకేయి ప్త్రుడైన 
భరతుని కోరికతో చూచెను. ముని శ్రేష్్ఠని జూచి వీరిద్దఱును భరతుని ప్త్రులు. అచచిట 
తమతాత తమను పూని రక్షిచుచుండగా నివసంచెదరు. తక్షుడు, ప్షకులుడను వీరిరువురిని 
సైన్యము తోడుగానిచిచి భరతునితో బంప్దను. విరోధి సంఘములను యుద్ధమున గూలిచి 
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బ్హుబలశక్్తతో ఆ పటటాణమును స్్వధీనము చేసకొని దానిని ర్ండుగా విభజించి వీరలకు 
నేరుపుగా పంచి యిచిచి భరతుడు తిరిగి యిచచిటకు వచుచిను మునీంద్రా! అని చెపపు తగ 
విధముగా సైన్యముల నిచిచి

శ్రీరాముడు సపుత్రుడైన భరత్ని గాంధర్్వల జయిాంప బాంపుట:

బ్లురను శుభనక్షత్రమున పట్టాభిషికు్తలను జస శుభనక్షత్రమున బంపగా 
ప్త్రులతోను, బ్రహ్మతో సమానుడైన గారుగ్యుని తోడను కైకప్త్రుడు వైభవముతో ప్రము 
విడచి బయలుదేర్ను. రామునిచే అనుసరింపబడిన ఆ సైన్యము ఇంద్రునితో గూడినది 
వలె దేవతలకు గూడా తేరి చూడరానిదై తోచెను. ఈ విధముగా బయలుదేరి దూరము 
వెళ్లుచుండగా మాంసభోజులయిన ప్రాణ్లును, రాక్షసులును, భూతములును, 
యుద్ధమున గంధరు్వల మాంసమును గడుపార దినుటకై సైన్యము కంటే ముందుగా 
నడచెను. ప్లులును, సంహములును, పందులు ముందుగా బోవుచుండ సూర్యవంశజుడు 
ఒక నెల పదునైదు దినములు దారియందు విలాసముగా ప్రయాణము చేస సైన్యములతో

***
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భరత్డు గాంధర్్వలను జయిాంచ్ట:

భరతుడు కేకయ ప్రము చేరగా కీరి్తంపబడిన శౌర్యము గల భరతుడు వచిచిన వార్త 
దెలిస యుధాజితు్త తన సైన్యములతో తరలెను. ప్రఖ్్యత బలులైన భరత యుధాజితు్త లిరువురు 
నిట్లు వేగముగా వెళ్లు గంధర్వ ప్రమును ముటటాడించగా వారును యుద్్ధతా్సహముతో 
బలముతో భట్లతో బయలుదేరి ఏడు దినములు వెనుకంజ వేయక యుద్ధము చేయగా 
విండులు, శకు్తలు, ఖడగ్ములే మొసళ్లుగా రక్తప్ టేరు మానవ కళేబరములతో అడు్డ లేకుండ 
అని్న దికుకులందును గగరాపుట్ గలిగించునట్లు ప్రవహించెను. ఆ ధూరు్తలు స్టిలేని 
శౌర్యబలములతో సరియగనట్లు పోరుచుండగా ఆ విరోధులను పౌరుషమును జూచి 
భరతుడు వీరలను మాడెచిదను గాక యని దారుణమైన సంవర్తమను పేరు గల యముని 
మహాస్రామును రోషముతో మండుచున్న ఆకృతి గలవాడై శత్రువుల మూకలపై వేయగా అది 
ప్రళయకాలాగి్న జా్వలల వంటి ఆయుధ సమూహములను గరియగా కోలాహలములు 
చేయుచు విరోధి సైన్యములను మూడుకోటలును ఒకకు క్షణములో మాడిచివేసెను. దేవతలు 
పూర్వమిటిటా దానిని చూచి యుండలేదను కొనుచుండ భరతుడు విరోధులను జయించి ఆ 
ర్ండు నగరములందు తన యిద్దఱుప్త్రులను

భరత్డు తక్షపుషకులులకు పట్టుభిషేకము చేయుట:

 తక్షశిల యందు [తక్షశిల యిప్పుడు ట్క్్సల్ అనబడుచున్నది] తక్షుడను ప్త్రుని, 
ప్షకులావతి యందు ప్షకులుడను ప్త్రుని ధనము రత్నములు వనములు మొదలగ 
వానితో నిండి ప్రకాశించు గాంధార దేశమున పట్టాభిషికు్తలను జసెను. పాపము లేని 
వ్యవహారముల చేతను, మిక్కులి సుందరమైన యుదా్యనవనముల చేతను, చకకుగా 
ఏరపురుపబడిన అంగళలు చేతను, క్రొత్తక్రొత్తలైన గోప్రములచేతను, చూడగా చూడగా ఇంప్ 
గలిగించు ఇండలుచేతను, మనోహరములైన దేవాలయములచేతను, తిలక తాలతమాలాది 
సుందర వృక్షముల చేతను, వకుళప్షపు సుగంధములచేతను ఒకదానితో నొకటి పోట్ 
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పడుచున్న వాయనునట్లును, వాదులాడుచున్నవా యనునట్లును ఆ ర్ండు పటటాణములును 
వృది్ధ చెంచుచుండగా భరతుడచచిట ఐదు సంవత్సములుండి తిరిగి రాముని యొద్దకు 
వచెచిను. అట్లు వచిచి ధర్మమూరి్త యైన అన్నపాదములయందు వ్రాలి మ్రొక్కు అన్నమనసు్సలో 
పంగిపోవునట్లు తాము విరోధులను వధించుటయు తన ప్త్రులను ఆ ప్రములందు 
నిలుపుటయు సర్వమును వినిపించెను.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణ కుమార్లను కార్ పథ చాంద్రకాాంతములకు  
ప్రభువుల జేయుట:

తము్మలతో గలిస శ్రీరామచంద్రవిభుడు సర్వమును విని సంతోష సంభ్రమములతో 
లక్ష్మణ్ని జూచి నీ సుతులైన అంగద చంద్రకేతులు ధర్మవేదులు. అమిత బలులు. వీరలు 
భూభారమును వహింప సమరు్థలు. వీరిని రాజులనుగా జయుట ఏది తగిన ప్రదేశమో 
తెలుప్ము. ఆశ్రమములకు గాని రాజులకు గాని పీడ కలిగించని దానిని చెప్పుడన కైక 
ప్త్రుడైన భరతుడిటలునెను. కారుపథమను అందమైన ప్రదేశము బ్ధలేనిది. ఆ దేశము 
నందు సుందరమూరి్తయగ అంగదుని రాజుగా జయదగను. అటేలు చంద్రకాంతమను 
దేశమున తగిన విధముగా చంద్రకేతుని భూభర్తగా జయదగనని చెపపుగా రఘ్రాముడు 
సంతోషముతో పంగి ఆ లక్ష్మణ కుమారులను అంగదీయప్రిక్ అంగదుని రాజుగా, 
మలలుభూమి యందు మలులుడైన చంద్రకేతుని చంద్రకాంతాప్రిక్ రాజుగా అభిషేక 
విధులన్చరించెను. పడమటి భూమిక్ అంగదునితో లక్ష్మణ్ని బంప్ను. చంద్రకేతుని 
వెంట భరతుని ఉత్తరదిశగా బంప్ను. వారు ప్రీతితో ఆ భూములకు వెడలిరి. అందు జన 
పూజు్యడైన లక్ష్మణ్డు ఒక సంవత్సరముండి తన కుమారుని న్ రాజ్యమున నిలిపి రాముని 
జూచు కోరికతో తిరిగి వెళ్లును. చంద్రకేతునితో మాండవిభర్తయైన భరతుడొక సంవత్సరము 
పైగా నుండి మారా్తండ తేజుడైన రాముని గొలువ వలెనను కోరికతో తిరిగి వచెచిను. 
సౌమిత్రియు, భరతుడును ఈ విధముగా అనురక్్తతో రామపాదాబ్దములను గొలుచుచు 
నుండి కాలమేవిధముగా గడచుచున్నద్ య్ఱుగ కుండిరి. తమ ప్త్రులనెప్పుడును 
మనసు్సలందు తలంపరైరి. ఇట్లు పదివేల సంవత్సరములు గడచెను. ఎలలుప్పుడును జనుల 
కార్యములను దీరుచిటయందనురకు్తలై, స్వచఛేమై పరిపూర్ణమైన మనసు్సలు గలవారై 
ప్రకాశించు భాగ్యములతో విలాసులై అధిక తేజసు్స గలవారై ముగగ్రు స్దరులును 
ఆహుతులీయ ప్రజ్వలించుచున్న త్రేతాగ్నలతో సరిసమానముగా ప్రకాశించుచుండిరి.

***
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శ్రీరాముని దర్శాంప కాలుడు వచ్చుట:

అంతట కొంతకాలమునకు తామరల వంటి కను్నలు గల రాముని చూచుటకు 
యమధర్మరాజు ముని వేషమును ధరించి వచిచి వాక్ట నిలిచి లక్ష్మణ్ని జూచి కుమారా! నేను 
దూతగా రాజును జూచుటకు కారా్యవసరమున వచిచితిని. వార్తను బంప్ము. నను్న అమిత 
తేజసు్సచే ప్రకాశించు అతిబలుడను ముని పంప్నని చెపపు లక్ష్మణ్డు సంతసముతో అన్న 
యొద్దకేగి దేవా! సూర్యక్రణ సమాన తేజసు్స గల యతి యొకకుడు దూతగా వచిచి మిము్మ 
చూడవలెనని కోరుచుండెనని చెపపుగా రాముడు తము్మడా! వేగముగా తోడి తెమ్మనగా గొపపు 
తేజసు్స గల ఆ ఋషిని సుమిత్రా ప్త్రుడు లోనిక్ తీసకొని రాగా ఆ మునీంద్రుడు రామునకు 
దీవనలిచిచి ఆదరింపగా సీతాన్థుడు మౌనిక్ అర్ఘయుపాద్యములనిచిచి తగిన ఆసనమున 
నుంచి మహాతా్మ! క్షేమమా? ఈ విధముగా మీరు వచుచిటకు కారణమేమియో చెప్పుడనగా 
రాఘవా! నీవును నేనును రహస్య స్థలమున ఈ విషయము ముచచిటించుకొనదగినది. 
మన మాటలను ఎవడైనను వినరాదు. మఱియు మనలను చూడనైనను చూడరాదు. అట్లు 
చేసన వానిని వెంటనే సంహరింతువేని నీతో సంభాషించెదను. మునుల యొకకు మతము 
ననుసరించి నడవువలెనని నీ మనసు్సన తోచెనేని వెంటనే యట్లు చేయుమని ముని చెపపుగా 
రామచంద్రుడటేలు చేసెదనని తన స్దరుని బలిచెను. అట్లు పిలచి సౌమిత్రితో నిటలునెను. 
లక్ష్మణా! నీవే దా్వరమున నిలబడుము. దా్వరపాలకుని దూరముగా బంప్ము. మేమిద్దఱము 
మాటలాడుచుండ లోపలిక్ వచుచివాడును వినువాడును న్చే చంపబడును. అని 
దా్వరమున సుమిత్రా సుతుని నిలిపు మునితో నిటలునెను. ఓ నియమధన్! మీ సందేశమును 
జెప్పుడు. అదియే న్ మనసు్సనందు తలపబడుచున్నదనగా ముని యిటలునెను.

***
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బ్రహమీ సాందేశమును కాలుడు రామునకు వెళ్్లట:

రాజంద్రా! నేను జెప్పు మాటల విధమునంతయు వినుము. నేను బ్రహ్మ పంపగా 
వచిచినవాడను. పూర్వజన్మమున నేను నీకు ప్త్రుడను. మాయచేత సర్వసంహారకుడనైతిని. 
నేను యముడను. ఓ దేవా! ఆ బ్రహ్మ సందేశమును వినిపించెదను వినుము. ఓ 
సౌమ్యచరిత్రా! నీవు స్వలోకమును చేరి రక్షింపనిదియే సమయము. నీవు పూర్వ 
జగములను నశింపజస మాయచేత స్వయముగా సముద్రమున శయనించి ముందుగా 
జలముల నుండి నను్న సృషిటాంచితివి. ఆ తరువాత ప్ద్ద భోగము (సరపుశరీరము/పడగ) 
గల అనంతమనెడి సరపుశ్రేష్ఠమను మాయచే సృషిటాంచితివి. మహాసత్వ సంపను్నలైన 
మధుకైటభులను మరి్దంచితివి. వారల ఎముకల సమూహముల వలన పర్వతములతో 
గూడిన భూమి జని్మంచెను. దివ్యమై సూర్య సమతేజముతో వెలుగ పద్మము నందు నీ 
న్భి నుండి నను్న బుటిటాంచి ప్రాజాపత్య కర్మము నందు నీవే నిత్యముగా దేవా! నిలిపితివి. 
ఓ శ్రీకరా! నేను సర్వమును సృషిటాచేసయు రక్షింపనేరక సమస్త భారమును నీ పయి వేస ఓ 
జగతపుతీ! దయతో లోకములను రక్షించి అచంచలమైన తేజము న్కు గలుగజయుము 
అని ప్రారి్థంపగా ఓ మహీధవా! అంత దయగల మనసు్స గలవాడ వగటచేతను, నీవు 
దుర్థరుషుడవు నితు్యడవు నగట చేతను భూతరక్షాకార్యమును దలచి నీవు విష్్ణడవైతివి. 
విశే్వశా! తరువాత అదితి ప్త్రుడవై మిక్కులి శక్్తతో స్దరులను రక్షించుచు కావలసన 
చోటలునెలలు స్హాయ్య మొనరించుచున్్నవయా్య! అటిటా నీవు ప్రజలు బ్ధలచే దుఃఖము 
నందుచుండ జూచి రావణ్ని జంప్టకై భూమియందు మానవుడవై యుండ మనసు్స 
నందు తలచి పదివేల యేండులును పదినూరలు యేండులును నివసంప నియమమును నీవు 
తలంచితివి. నీరజాక్షా! నీవు దశరథునకు మనోమయప్త్రుడవై [మనోమయప్త్రుడు 
= స్వసంకలపుము చేత దశరథ ప్త్రభావము గలవాడు] వెలసతివి. అనుకొన్న విధముగా 
కాలము సమీపించినది. నీవు ప్రజలను కాపాడదలచినచో ప్రీతిగా నిలువవచుచిను. రామా! 
ఈ విధముగా లోకపితామహుడగ బ్రహ్మ చెప్పును. నీవు దేవలోకమునకు బోగోరినచో 
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సర్వదేవతలును న్థుడు గలవారై సంతోషించెదరు. అని చెప్పుచున్న యముని 
వాక్యములను విని రామచంద్రుడు నవు్వచు నిటలునెను. నీవు వచుచిటచే సంతోషము కలిగినది. 
నేను భూమియందు జని్మంచుట లోక రక్షణ సలుపుటకు గాదా! ఎందుండి వచిచిన్డనో 
మఱల అందులకే వచెచిదను. సర్వకార్యములును పూరి్తయయ్్యను. సర్వసంహారకా! బ్రహ్మ 
పలికున విధముగానే న్వశమందున్న దేవతాన్థుల సర్వకార్యములను నిలువవలయును. 
న్కది కర్తవ్యము.

***
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దురా్వస్డు తనరాక రామున కెఱిగాంపుమని లక్ష్మణునితో చెపుపుట:

ఆ యమధర్మరాజును రామచంద్రుడును ఇట్లు మాట్లుడుచుండగా రామచంద్రుని 
జూడవలెననెడు కోరికతో దురా్వసుడు దా్వరమును జరి నిలిచి లక్ష్మణ్నితో నిటలునెను. 
ఇప్పుడే నేను శ్రీరాముని చూడవలయును. కాలమతిక్రమించుచున్నది. ఇక ఆలస్యము 
చేయకుము. ఆ రామరాజునక్ప్పుడే చెపిపు రమ్మనగా రాముని తము్మడు మునిక్ నమసకురించి 
యిటలునెను. మునీంద్రా! ఆలస్యము చేయను. ఏ పనిని చేయుదును. మీకేమి కావలయును? 
ఇప్పుడు రామభూపాలుడు కారా్యంతర వ్యగ్రుడై యున్్నడు. ఒకకు నిమిషమాత్రము 
సహించి యుండుము. అని చెపపుగానే మౌని కను్నల నిప్పులు గరియు చుండ క్రోధముతో 
మండిపడుచు రాజువద్దకు వెళ్లు చెప్పుము. నీవీ క్షణము నందే వెళ్లుము. నిలువక 
పోపోము్మ. ఈ నిమిషము నందే నేను వచిచిన వార్తను చెపపుక మానెదవా? మీ పటటాణమును 
మీరాష్రుమును రామస్దరా! నిను్న నీ యన్నలను విడువకుండగా మీ వంశమునంతయును 
మస చేసెదను. చూడుము. న్ కోపము ప్రుగచున్నది. శాంతింపవశమా? ఇంక 
ఓరుచికొనను. ఇప్పుడే శపింతునని పలకుగా సౌమిత్రి ముని యొకకు పరుష వాక్యములను 
అతని నిశచియమును మనసు్స నందు తలించి ఇందఱును నశించుటయేల? నేనొకకుడనే 
మృతినందుట మేలుగదా అని తలంచి రామభూపాలుని చేరబోయి తానత్రిప్త్రుడైన 
దురా్వసుని వాక్యములను చెప్పును. అంత రాముడు సౌమిత్రి మాటలను విని యముని 
వీడొకుని వేగముగా దురా్వస మహామునిని చేరనేగి మునీంద్రా! నీ కార్యమును చెప్పుము 
తపపుక తీర్చిదనని రాముడు పలుకగా ఆ ముని యిటలునెను. రామచంద్రా! ఎంతయో 
నిష్ఠతో వేయి సంవత్సరములు తపసు్స చేసతిని. అది యిప్పుడే పూరి్తయయినది. ఇంక 
ఆకలి సహింపలేకున్్నడను. ఉన్న మాత్రముననే భోజనము ప్ట్టామని యడుగగా 
రాముడు మునిక్ అమృతముతో సమానమైన రుచిరాన్నమును తినుటకు పూరి్తగా ప్టటాగా 
ఆ ముని సంతుష్టాడై సంతోషించితినని మెచుచికొని తన యాశ్రమమునకు వెడలెను. 
రామచంద్రుడును మనసు్సనందు కాలుని వాక్యములు తలంచి ఇంక నిది నిఖిల సంహార 
వేళ యగగా యని నిశచియించెను.

***
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లక్ష్మణుడు శ్రీరామునితో తనుని వధిాంచి సతయాము రక్ాంపుమనుట:

అట్లు తలంచి రామచంద్రుడు దీనుడయి ముఖము వాలుచికొని మౌనము వహించి 
కేతుగ్రసు్తడయిన చంద్రుని వలె తేజము కోలోపుయిన వాడై యుండగా చూచి లక్ష్మణ్డు 
మధురమైన మాటలతో సంతసముతో నున్న మనసు్సతో నిటలునెను. మహానుభావా! నను్న 
గూరిచి యిటేలుల చింతించెదవు? పూర్వజన్మమున జసన కర్మచేత నియమబద్ధమైన కాలము 
ప్రవరి్తంచును. కాన నిట్లు జరిగినది. కావున నను్న వధించి సత్యమును కాపాడుము. ఆడి 
తపిపున జనులు నరకమున బడుదురు. నను్న దయతో చూడవలెనని మనసు్సనందు 
తలంచితివేని సను్నతశీలా! నీకు న్పై గల విచారమును మానుము. ధర్మమును 
వృది్ధనందునట్లు నెఱవేరుపుము. న్ హృదయమునకు నెమ్మది గలిగింప్ము. అనగా 
రాముడు చలించని మనసు్స గలవాడై అప్పుడే మంత్రులను ప్రోహితుని పిలువ బంప్ను. 
వారందఱును వచిచి చేరగా రాముడు వసష్ఠ మునీంద్రునితో తాపసతో తాను చేసన 
ప్రతిజ్ఞను, దురా్వసుడు వచుచిటయును తెలెపును.

వసష్ఠుని వాకయాములను విని శ్రీరాముడు లక్ష్మణుని విడచ్ట:

రాజులు, మంత్రులు, మునులు రాజు మాటలను వినుచుండగా వసష్్ఠడు రాజుతో 
నిటలునెను. రామచంద్రా! ఇది మునే్న తెలిసనది గదా. లక్ష్మణ్ని విడుచుట నీవు నశించుటయు. 
కాన వేగముగా ఈ గొపపు గణములు గల తము్మని విడిచిప్ట్టాము బుది్ధమంతులలో 
శ్రేష్్ఠడా! కాలము యొకకు బలము తెలియనిదా? ధర్మజా్ఞ! ప్రతిజ్ఞను వ్యర్థము చేయరాదు. 
పలిక్ తపిపునచో ధర్మమునకే హాని సంభవించును. ధర్మము నషటామైనచో మూడు 
లోకములును, చరాచరములును దేవతలును, ముని సంఘములును నశించును. మూడు 
లోకములను రక్షించుటకుగాను, ధర్మమారగ్మును పాలించుటకై తము్మని విడిచిప్ట్టాము. 
జగతు్తనకు మేలును గూరుపుము. అని చెపపుగా రామచంద్రుడు ధర్మపరుడుగాన లక్ష్మణ్ని 
జూచి యిట్లు పలికను. న్ ప్రియస్దరా! ధర్మవిధి చెడ భూమియందు స్ధులైన వారలను 
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ప్రీతిపాత్రులను విడిచి వేయుటయు, చంప్టయు ఒకకువిధముగాన నిను్న విడిచి తినని 
చెప్పును.

లక్ష్మణుడు మేనితో దివాంబున కేగుట:

అంత లక్ష్మణ్డు రాముని వాక్యముల న్లక్ంచి కను్నల నీరు గారుచిచు అప్పుడే తన 
గృహమునకైనను పోకుండగా తందరతో చకకుగా సరయూనదీ తీరమునకు వెళ్లును. ఆ 
జలములందా చమించి భక్్తతో చేతులు జోడించి సర్్వంద్రియములను బగబటిటా ఊరుపులను 
బగించి యుండ అంత అప్సరసలు దేవతా సంఘములును ప్షపువృషిటా గరియుచుండగా 
ఎవ్వరిక్ని కనబడకుండగా ఇంద్రుడు వచిచి కడు బలాఢు్యడైన సుమిత్రా తనయుని శరీరము 
తోడనే గ్రహించి దేవతలు సంతోషించ స్వరగ్మున కేగెను. విష్్ణవు యొకకు న్లగ్వ భాగమీ 
విధముగా స్వరగ్మును జరగా కను్నలార జూచి దేవతలు సర్వమౌనులతోడను గూడి 
పూజించిరి.

***
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శ్రీరాముడు మహాప్రస్థునాంబేగ నిశచుయిాంచ్ట:

 అట్లు రాముడు సౌమిత్రిని విడన్డి మంత్రులను, ప్రోహితులను, పౌరులను 
అందఱును జూచి ఇప్పుడు అయోధ్యకు రాజుగా ధర్మప్త్రుడైన భరతుని పట్టాభిషికు్తని జస 
లక్ష్మణ్డు వెళ్లునట్లుగా నేనును వెళ్లువాడను. సర్వస్మగ్రులను సద్ధపరచుడనగా పౌరులు 
శిరములు వ్రేలవైచి జీవములు లేని వారివలె నుండిరి. భరతుడు నిశేచిష్టాడగచు మనసు్స 
నందు రాజ్యమును రోయుచు అన్నతో నిటలునెను. రామచంద్రా! ఇది సత్యము. సత్యముగా 
చెప్పుచున్్నను. శపథము చేయుచున్్నడను. నీ యధీనమున నున్న కోసల రాజ్యమును 
కుశునకు పటటాము గట్టాము. స్థరముగా లవుని ఉత్తర కోసలమున రాజును చేయుము. 
ఇంక దూతలను బంపి శత్రుఘ్్ననిచచిటకు బలిపించుము. ఇప్పుడే యధార్థమును నీ 
ప్రయాణమును తెలియజెప్పుము. అని చెప్పును. పౌరులు శిరములు వ్రేలాడవైచి చెపపురాని 
విధముగా గొపపు ఆరి్తతో దుఃఖించుటను చూచి భరతుని యొకకు మాటలను విని అరంధతీ 
భర్తయైన వసష్్ఠడిటలునెను. రామచంద్రా! తండ్రీ! అదే పౌరులను జూడుము. వీరి కోర్కును 
విని వీరి యిషటామును దీరుచిట నీకు తగను. మహాతా్మ! అని వసష్్ఠడు పలకుగా నేలబడి 
యున్న జనులను లేవనెతి్త రామచంద్రుడు న్ ఇష్టాలారా! మీ కీచింతయేల? మీ కందఱకు 
నేనేమి చేయవలెనో మీ మనసు్సలలో నేమున్నద్ చెప్పుడు అని అడుగగా

శ్రీరాముని వెాంటబోవ పౌర్లనుజ్ఞ గోర్ట:

ఆ ప్రజనులందఱును రాముని వాక్యములను విని ఒకకుటే మాటగా నిటలునిరి. 
ఓ రామచంద్రా! నీవు వెళ్లునప్పుడు నీ వెంట మేము కూడా వచెచిదము. ఈ వరమును 
మాక్మ్మని వేడుకొనిరి. ఈ పౌరుల యందు సే్నహమును ప్రేమయు గలవాడవేని 
భార్యలతోను, ప్త్రులతోను విడువక నీవు వెళ్లు మారగ్ముననే దేవా! మేమును వచెచిదము. 
తపోవనమునంద్, దురగ్మంద్, యేటినీటి యంద్ లేక సముద్రప్ నీటియంద్ నీవెందు 
ప్రవేశించిన ఈశ్వరా! మేమును అందే ప్రవేశించెదము. మము్మ నీవెంట తీసకొని 
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వెళ్లుము. రామచంద్రా! ఇదియే మాకు శ్రేష్ఠమైన వరమగను. ఇషటాముతో ఇందఱును 
మనసు్సలందిదియే కోరుచున్్నరలు. నీ వెంట నంటి రావలెననియే కోరుచున్్నరు. 
మంచిమనసు్స గల రామా! వీరలను తీసకొని వెళలుదగను. అని వసష్్ఠడు చెపపుగా 
పౌరవరగ్ము దృఢ భక్్తని జూచి అటేలు చేయుదునని చెపిపు వారి కలత దీరిచి కర్తవ్యమును 
దలచి దక్షిణ కోసల రాజ్యమున కుశుని రాజుగా నిలిపి, లవుని నుత్తర కోసలమున నుంచి 
పట్టాభిషేకములను గావించి రామచంద్రుడు కొడుకుల నిద్దఱను తడలపై గూరుచిండ 
బెట్టాకొని ప్రేమతో తలలను మూరకునుచు కౌగలించు కొని పదివేల గజములను అనేక వేల 
రథములను, పదివేల గఱ్ఱములను వేరువేరుగా నిచిచి రత్నవిత్తములతో సంతుషిటా గలిగిన 
పౌరులతో నున్న పటటాణములకు వారలను బంపించి లక్ష్మణ స్దరుని గొని వచుచిటకై 
దూతలను బంప్ను. ఆ దూతలు మూడురాత్రింబవళ్లు దారి యందు నిలువక వేగముగా 
వెళ్లు మధురాపటటాణమున శత్రుఘ్్నని జూచి యిట్లు చెపిపురి.

***
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శత్రుఘ్నిడు కొడుకులకు పట్టుభిషేకము చేస అయోధయా చేర్ట:

శ్రీరామచంద్రుని ప్రతిజ్ఞయు, రాముడు లక్ష్మణ్ని విడుచుటయు, పౌరజనులు 
రాముని వెంట వెళలుదలంచి నిశచియించుటయు, రాముడు ప్త్రులకు పట్టాభిషేకములు చేస 
కుశునకు వింధా్యద్రి సమీపమున గల కుశావతి యను పటటాణము నిచుచిటయు, లవునకు 
శ్రావస్త రాజధానిగా జస అయోధ్యను నిర్జనముగా విడిచి రాముడు భరతుడు ఇద్దఱును 
స్వరగ్మారగ్మున జను ప్రయత్నమున నుండుటయు దెలిపు దూతలు మహాతా్మ! నీవు 
వేగముగా బయలు దేరి రమ్మని చెపపుగా ఆ వీరశ్రేష్్ఠడు అప్పుడు కులము కూలునట్లుండుట 
తెలిస పౌరుల నందఱను పిలువ బంపి కాంచన్ఖు్యడగ ప్రోహితుని బలిపించి వారలు 
రాగానే వారితో రాముని వృతా్తంతము సమస్తమును చెపిపు న్కు వారితోడివేయగ 
గతులు ప్రాపి్తంచునని చెపిపు ప్రేమతో రాజ్యము నంతయు తన ప్త్రులకు బంచి యిచిచి 
పట్టాభిషేకములుచేస మధురారాజ్యమును సుబ్హువను తన ప్ద్ద కుమారునక్చిచి 
వైదిశమను పటటాణమును శత్రుఘౌతి యను తన ర్ండవ ప్త్రునక్చిచి బలములను, 
సొము్మలను అటేలు సమానముగా పంచి యిచిచి ఒంటరిగా తాను రథము నెక్కు అయోధ్యకు 
వెళ్లు, అందు మెఱయుచున్న తెలలుని పట్టా వస్రాములను ధరించి ప్రజ్వలించుచున్న అగి్నహోత్రుని 
వలె ముని సంఘముల మధ్యనున్న స్దరుని జూచి చేతులు జోడించి నమసకురించి నిలబడి 
ధర్మము నందు నడచునటిటా శ్రేష్్ఠడైన రాముని జూచి యిటలునెను. ఓ నిరా్మలాతా్మ! అన్్న! న్ 
ప్త్రులకు విధివిహితముగా పట్టాభిషేకము చేస నీ వెంట వచుచిటకు వచిచితిని. నిర్మలాతా్మ! 
నను్న నీవెంట తీసకొని వెళలు గోరుచున్్నను. న్ మనసు్స నందిది నిశచియించుకొన్్నను. 
విన్్నవు గదా! ఏవియు అడ్డంకులను చెపపుకుము. వేగముగా నీ ఆజ్ఞతో నీవెంట 
వచుచిటకు సమ్మతింప్ము అని కోరగా రామవిభుడు తన తము్మనితో అటేలు యగగాక అని 
చెప్పుచుండగా అంతలో వానరులతో సుగ్రీవుడును, రాక్షసులతో విభీషణ్డును గంప్లు 
గంప్లుగా వచిచిచేరిరి.
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స్గ్రీవ విభీషణులు శ్రీరాముని జూడవచ్చుట:

అందులో సూర్యప్త్రుడైన సుగ్రీవుడు ముందుగా వచిచి స్వరగ్ప్రయాణమునకు 
సద్ధముగా నున్న రఘూత్తముని జూచెను. అట్లు వచిచి చూచి మహాతా్మ! నీ వెంటబడి 
యిందఱమును వచెచిదము. నీ వెందు బోయినను ప్రేమతో విడువక మము్మనెలలుఱను 
దయతో తీసకొని పము్మ. రామచంద్రా! మము్మ విడచి నీవు వెళ్లునచో మాకు యమదండము 
పాలబడిన యటలుగను. ప్రుషశ్రేష్్ఠ! మంచి మనసు్సతో మము్మ కావగదే రామా! యనగా 
రామవిభుడు నవి్వ అటేలు యనెను. అంత సుగ్రీవుడిటలునెను. రామచంద్రా! వానర రాజ్యమందు 
వానరశ్రేష్్ఠడైన అంగదుని నిలిపు మీ వెంట వెళలు దలంచి నిశచియముగా వచిచిన్డను. నను్న 
విడుచుట న్్యయముగాదు సుమా యని పలకు రాముడు మనసు్స నందు వానరరాజు 
యొకకు మైత్రిని దలంచి యిటలునెను. గొపపు మిత్రుడవైన సుగ్రీవా! నేనెందైనను నిను్న విడిచి 
వెళలుదలంపను. వినుము వానరరాజా! దేవలోకమునకైనను పరమపదమునకైనను 
వెళలుబోను. 

శ్రీరాముడు హనుమది్వభీషణాదులకు వరములిచ్చుట:

అని చెపిపు రామచంద్రుడు విభీషణ్ని జూచి యిటలునెను. రాక్షసరాజా! ఈ ప్రజలు భూమి 
యందుండు వఱకు నిశశ్ంక మతితో నీవు శరీరముతో లంకాపటటాణమునందుండుము. 
చంద్రుడును, సూరు్యడును, ఈ భూచక్రమంతయును, న్ కథ లోకమున నశింపక ఎందాక 
యుండునో అంతవఱకు నీవు రాజువై యుండుము. సే్నహకారణమున నిట్లు చెప్పుచున్్నను. 
బదులు చెపపుకుండగా న్ యాజ్ఞను నీవు పాలింప్ము. ధర్మమును దపపుక ప్రజలను 
పాలింప్ము. ఇంకను నీకేమి చెప్పుదునయా్య! స్వరగ్ముననున్న దేవతలకు ఆరాధు్యడైన 
ఇక్షా్వకు కులదైవమైన ఆ జగన్్నథుని నీవు భక్్తతో నరిచింప్ము. అని చెప్పుచున్న రాముని 
శాసనమును మనసు్స నందు తలంచి రాక్షసరాజు అటేలుయని దశరథ ప్త్రుని వాక్యములను 
వినయము గలవాడై గ్రహించెను. [ఈ మూరి్తయే శ్రీరంగన్యకులు. యుద్ధకాండమున 
సంగ్రహముగా చెపపుబడినది. ఈ కాండమున వివరింపబడినది] తరువాత రామచంద్రుడు 
గణ సముద్రుడైన వాయుప్త్రుని జూచి హనుమా! జీవితము నందాశను విడువకుము. 
న్ ప్రతిజ్ఞను మానకుము. వానరశ్రేష్్ఠ! ఈ భూవలయమునందు న్కథ య్ంతదాక 
సుందరముగా నిలిచియుండునో న్మాటగా అంతదాక హాయిగా సంచరింప్ము 
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అని చెపపుగా హనుమంతుడు వినయముతో సంతోషసముద్రములో మునుగచు నిట్లు 
విన్నవించెను. పవిత్రముగా నీకథ లోకము నందుండునందాక భూమియందు నీ 
యాజ్ఞననుసరించి సంచరించెదనని చెపపుగా రఘ్రాముడు తరువాత జాంబవంతునితో 
గూడ హనుమంతునకు చెపిపున విధముగానే చెపిపు మైందది్వవిదులకు గూడ అటేలు చెపిపు ఆ 
అయిదుగరును కలియుగము సంప్రాపి్తంచునందాక జీవములతో క్షేమముగా నుండుడు. 
[వీరు దా్వపరముననే మరణించిరి] అనిచెపిపు తక్కున వానరులను భలూలుకములను చూచి 
మీరందఱును తలచినట్లుగా న్తో రండని చెపిపు ఆ రాత్రిని గడపి సూరో్యదయము కాగానే 
తన ప్రోహితుని జూచి యిటలునెను.

***
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శ్రీరాముడు సకల ప్ణులతో మహాప్రస్థున మేగుట:

గరువరా్య! అగ్రజాతులైన బ్రాహ్మణ్లతో అగి్న హోత్రములను ముందుగా బోనిండు. 
మారగ్ములందు వాజపేయ ఛత్రముండు గాక. అని చెపపుగా వసష్్ఠడటేలు చేయించెను. వైదిక 
విధిగా మహాప్రస్్థనికంబగ కార్యములను మిగలకుండ జరిపించి శ్రీరామచంద్రుడు 
చిన్న వస్రాములను ధరించి దరభాలను వ్రేళలు సందుల బట్టాకొని మాటలాడకుండగా 
స్వయముగా పవిత్రమైన బ్రహ్మ మంత్రమును మనసు్స నందే పఠించుచు చేషటాలు డిగినవాడై 
మారగ్ము సుఖముగా నున్నద్ లేద్ యని మనసు్సనకు తగలకుండగా ప్రకాశించుచున్న 
సూరు్యని ధికకురించు విధముగా తన మందిరమును విడిచి బయలుదేరి వెళ్లుచుండ 
కుడిదికుకున బ్రహ్మహస్తయైన శ్రీదేవియు నెడమవంక హ్రీదేవియు భజింపగా సంహారశక్్త 
ముందుగా నడచుచుండ విలులుబ్ణములు ప్రుషరూపములు ధరించియు సకలమైన 
ఆయుధములును వెంటనంటి కొలువగా వేదములు బ్రాహ్మణ వేషములతో వెళ్లుచుండ 
సర్వరక్షిణియై గాయత్రి వెంట వెళ్లుచుండగా ఓంకారమును వషట్కురమును ముందుండ 
బ్రాహ్మణ్లును ఋష్లును రామభద్రుని వెంటవెళ్లురి. దా్వరములు తెరచియున్న 
స్వరగ్మును చేరనేగిరి. ఆ దశరథ తనయునితో అంతఃప్రమున నున్నసీ్రాలును, 
బ్లురతోను, వృదు్ధలతోను, క్ంకరుల తోను దాసీ జనములతోను గలిస భరతుడును 
సుమిత్రాసుతుడును అగి్నహోత్రములతోను, ఎంతో అనురక్్తతో వెళ్లురి [ఇందు ఊరి్మళాదేవి 
చెపపుబడకుండుటచే లక్ష్మణ్నితో ఆమెయు నేగెనని య్ఱుగదగను రామరాజ్యమున 
వైధవ్యము లేదు] మంత్రిశ్రేష్్ఠలును, భృతు్యలును భార్యలుప్త్రులు పశువులు బ్ంధవులతో 
గలిస శ్రీరామభద్రుని వెంట ప్రేమతో వెళ్లురి. స్్ననములు చేస శుచులై పరితుషిటా చెందిన 
మనసు్సలతో వానరులందఱును క్లక్లమను ధ్వనులతో సందడి చేయుచు రాముని 
వెనుక వెళ్లుచుండిరి. ఆ వెళ్లుచున్న జనులయందు పరిశుదు్ధడు కాని వాడుగాని ఇషటాములేని 
వాడు గాని దుఃఖించువాడుగాని, సగగ్పడువాడుగాని దీనుడు గాని, మనసు్స నందిషటాపడని 
వాడుగాని ఒకకుడైనను గానరాకుండెను. అందఱును అదుభాతమైన ఆనందముతో నున్నవారై 
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ఆ రామచంద్రుని వెంబడి వెళ్లుచుండిరి. అతనిని దరిశ్ంపవలెనని వచుచి జనపదులు కూడా 
స్వరగ్మునకు వెళలువలెనను మనసు్సలతో ఏ కోరికలు లేనివారై వెళ్లురి. పరమభక్్త శ్రద్ధలతో 
వెళ్లురి. [దీనివలన మోక్ష ప్రాపి్తక్ భక్్తయే యుపాయము. పండితుడైనను, పామరుడైనను, 
చేతనమైనను, అచేతనమైనను భగవద్దరశ్న సపురశ్న సలాలుప న్మసంకీర్తన్దులలో 
నేదిలభించినను ముక్్త నందునని తేలుచున్నది] ఆ పటటాణమునందు కను్నలకు గనబడకుండ 
నున్న భూతములును రఘ్వంశ వర్థనుని వెంట నడచెను. స్్థవర జంగమములని్నయు 
రామచంద్రుని వెంట వెళ్లును. ఆ ప్రము నందు జీవమున్న ప్రతిప్రాణియు రాముని యందు 
భక్్త శ్రద్ధలతో ఆ శ్రీహరి వెంటబడి వెళ్లును.

***
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బ్రహామీదులు శ్రీరాముని దర్శాంపవచ్చుట:

అట్లు రామచంద్రుడు జనసంఘములు వెంటరాగా ఒక అర్థయోజనము దూరము 
వెళ్లు యచచిట పడమటి దికుకుగా ప్రవహించుచున్న సరయూనదిని ప్ణ్యజలములతో 
ప్రవహించుచున్న దానిని జూచి ఆ రఘ్చక్రవరు్తలచే త్రవ్వబడిన నదీజలములలో 
దిగి ప్రజలతో గలిస ఒక చోటిక్ వెళలుగానే ఆ క్షణము నందే లోకపితామహుడైన బ్రహ్మ 
దేవతలును, ఋష్లును తను్నకొలుచుచుండగా స్వరగ్మున కేగటకై రాముడున్న 
చోట్నకు వేగముగా వచెచిను. ఆకాశమంతయు దివ్యవిమానముల సమూహముతో 
నిండిపోయ్ను. స్వయంప్రకాశమానులైన ప్ణా్యతు్మలైన స్వరగ్లోక వాసులచే 
ఆకాశమంతయు దివ్యతేజసు్సతో నిండి జో్యతిరూభాతమయ్్యను. పవిత్రము లైన వాయువులు 
వీచెను. దేవతల చేతులనుండి విడువబడి య్డతెరిపి లేకుండ ప్షపువరషుము కురిసెను, 
హెచుచిగా దుందుభులు మ్రోగెను. ఆకాశమంతయు గంధరు్వలతో అప్సరసలతో 
సంకులమయ్్యను. శ్రీరామ చంద్రుడు పాదచారియై సరయూ నదీ జలములలో 
ప్రవేశించుటకు ప్రయతి్నంచుచుండ బ్రహ్మ ఆకాశమున నిలిచి యిటలునెను. ఓ విష్్ణదేవా! 
రారము్మ. నీకు భద్రమగనుగాక. మా యదృషటాముచే వచిచితివి. స్ధురక్షా! దేవతలతో 
సమానులగ స్దరులతో నీవు కోరిన విధముగా నీ శరీరమున ప్రవేశింప్ము. వైష్ణవమైన 
శ్రేష్ఠమైన మహావర తేజమునందు గాని సన్తనమైన నభమునందుగాని నీ మనసు్సనకు 
నచిచిన విధముగా ప్రవేశింప్ము. ఈ జగతు్తన కంతటిక్ని నీవే గతివి. నీ మాయ నెవ్వడు 
తెలియగలడు? పాపములను భంగపరచు స్వచఛేమైన దయతో గూడిన మనసు్స 
గలవాడా! నీ వక్షయుడవు నశించని వాడవు. మృతిలేని వాడవు. నీవు కోరిన విధముగా యే 
తనువునందైనను ప్రవేశింప్ము. అని బ్రహ్మప్రారి్ధంప శ్రీరామచంద్రమూరి్త.

శ్రీరాముడు స్నుజుడై సశరీరముగా వైషణువ తేజము జొచ్చుట:

మనసు్సనందు నిశచియించుకొని స్దరులతో గలిస అప్పుడు సశరీరముగానే 
శ్రేష్ఠమైన వైష్ణవ తేజమున బ్రవేశించెను. దేవతలందఱును పగడుచుండిరి. [దీనివలన 
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శ్రీరామునిది ప్రాకృతదేహము కాదని యేరపుడుచున్నది] అంతా విష్్ణమయమని అఖిల 
లోకేశ్వరుని దేవదేవుని, సర్వదేవతలును స్ధు్యలును, మరుతు్తలును, దైతు్యలును, 
దానవులును, యక్షులును, గంధరు్వలును, గరుడులును, న్గలును, దివ్య ఋష్లును, 
అప్సరస్సంఘములును సర్వము పావనమయ్్యను. సర్వమును సంతుషిటా నిండినదయ్్యను. 
మా యిషటాములు సమకూర్ను. అని పగడుచుండ విష్్ణవు బ్రహ్మను జూచి యిటలునెను. 
సువ్రతా! ఈ జనులను జూచితివా? ఇందఱును అచంచలమైన భక్్తతో సే్నహముతో న్తో 
వచిచి తమ ప్రాణములు నిచిచిరి. నను్న విడిచి యుండుటను సహింపరైరి. న్ యందను 
రక్్తతో నున్న వీరందఱును ప్ణా్యతు్మలు.

బ్రహమీ సమసత్జనులకు నుతత్మ లోకముల నిచ్చుట:

కాన విధాతా! వీరలను తగిన లోకములందు నిలుప్ము. అని చెపపుగా బ్రహ్మ యిట్లు 
పలికను. లోకారాధా్య! ఈ ప్రజలందఱును సంతానమను లోకమున నుండెదరు. ఈ 
విధముగా నిను్న భక్్తతో భావించుచు శరీరములను విడుచువారందఱును విడువకుండగా 
స్ంతానిక లోకమున నిలిచెదరు దేవా! ఆ లోకము బ్రహ్మలోకమనకు పైన నిఖిల 
బ్రహ్మగణ సమేతమై యుండునది. వీరలందఱందుండెదరు. వానరులుగా నున్న 
వారందఱును వారల పూర్వప్ దేవతారూపముల బ్రవేశించెదరు. వానర రాజైన సుగ్రీవుడు 
సూర్యమండలమును బ్రవేశించును. మహాతా్మ! వానరులందఱును దేవతలను పందెదరు. 
అని బ్రహ్మ చెప్పుచుండగా ధరణి జనులు సంతోషముతో బ్షపుజలములు కను్నలనుండి 
ధారలుగా కారుచుండ సరయూ నదియందు గోప్రతార తీర్థమున మునిగిరి. అప్పుడు 
వారందఱును రామభక్్తతో తమ ప్రాణములను విడువగా ఎలలుప్రాణ్లును శరీరములనందే 
విడిచి దివ్యమైన విమానములందు ప్రకాశించుచు వెళ్ళురి. అప్పుడా సరయువు నందు 
మునిగిన మృగములు పక్షులు చెట్లు మొదలైన తిర్యకుకులు సహస్రములుగా దేవ తేజములతో 
నున్న శరీరములు ధరించి స్వరగ్మున కేగిరి. పండుగవలె కోతులు, కొండముచుచిలు, 
భలూలుకములు, రాక్షసులు ఆ క్షణము నందే సరయూనది యందు దేహములను విడిచి 
స్వరగ్మున కేగిరి. అందఱునిట్లునందముతో ఆ శ్రీహరి దివ్యమైన దేవలోకములందు నిలిపు 
సంతసము చెంది మహా స్వరగ్మునకు ప్రీతితో వెళ్ళును.

***
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శ్రీరామాయణ ఫలశ్రుతి:

ఇటిటా ఈ రామాయణ కథ స్్తత్రముగా ప్రఖ్్యతినందును. ఇది బ్రహ్మచే 
పూజింపబడినది. రామాయణమను ప్రసది్ధ గనినటిటాది. ముఖ్యమైనది. దీనిని 
నిరి్మంచినవాడు వాలీ్మక్. చరాచరములకు ఆత్మయందుండు వాడగ విష్్ణవు పూర్వప్ 
విధముగా స్వరగ్ము నందు నిలిచెను. అంత ఎంతో ఆనందము వృది్ధ నంద అమృతపానము 
చేయు దేవతలందఱు కూరుచిండగా, దేవతలు గంధరు్వలు, మునులు, సదు్ధలు మొదలైన 
వారందఱును ప్రతిదినమునను సంతోషముతో వైభవముగా ఎంతయో దివ్యమైన ఈ 
రామాయణమును స్వరగ్మున వినుచుండెదరు. ఈ ఆఖ్్యనము ఆయువును వృది్ధపరచునది. 
పాపములను నశింపజయునది. సౌభాగ్యముల నిచుచినది. ఈ రామాయణము వేదములతో 
సమానమైనది. శ్రార్థకాలములందు గానము చేయదగినది. ఒకకు పాదము మాత్రమైనను 
[శోలుకమందు న్లగ్వ భాగమైనను] పఠించినచో సంతానము లేనివాడు ప్త్రవంతుడగను. 
ధనము లేనివాడు ధనవంతుడగను. సర్వపాపములును నశించిపోవును. ప్రతినిత్యము 
పాపములు చేయు దీనుడైనను శ్రద్ధతో ఒక పద్యమైనను జదివినచో పాపములంటవు. 
అగి్న తగిలిన దూదివలె నశించును. ఇది యధార్థము. [శ్రీరామన్మ మాహాత్మయుమును 
పఠింప్డు. ఇది య్ట్లు యధార్థమో తెలియగలదు] చదువు వానిక్ గోవును బంగారమును, 
దివ్యమైన వస్రాముల నిచిచిన, ప్రాణము చెప్పువాడు సంతోషమునందినచో నెటిటా చింతయు 
నుండబోదు. దేవతలందఱును తృపి్తనందెదరు. ఆయువును వృది్ధనందించు నటిటా 
శ్రీరామాయణమును పఠించున్తడు ప్త్రులతోను మనుమలతోను సంపదలు కలిగి 
సుఖములను పందుచు తరువాత స్వరగ్ము నందింతింతనరాని సుఖముల నందును. 
అట్లు ధన్యమైన ఆ యయోధా్య పటటాణము చాల కాలము శూన్యముగా నుండి తరువాత 
ఋషభుడనువాడు రాజై పాలించిచుండ జనులకు నివాసముగా వృది్ధనంది సౌఖ్యముల 
నిచుచిచుండెను. ఈ భూమియందు ఉత్తర కాండతో గూడ ముందు జరుగబోవు 
దానితో గూడ వలీ్మకమున జని్మంచిన వాలీ్మక్ దీనిని రచించెను. లోకకర్తయైన బ్రహ్మ 
స్వయముగా దీనినంగీకరించెను. దీనిని దేవతలు పూరి్తగా విని సంతోషించిరి. వేలకొలది 
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యశ్వమేధయాగములును, శతసహస్ర వాజపేయములును చేసన మంచి ఫలితములు 
రామచంద్రుని చరిత్రమును వినినను, ధా్యనము చేనినను, పందును. దేవనది మొదలైన 
నదులయందు స్్ననము చేసన ఫలితమును, నైమిశము మొదలైన గొపపు అరణ్య 
భూములందు తపసు్స చేసన ఫలితమును, మఱియు ప్రయాగ కురుక్షేత్రము మొదలైన 
ప్ణ్యతీర్థములను చూచిన ఫలితమును ఈ రామాయణమును వినువారు పందెదరు. 
గ్రహణ సమయమున దానమొనరిచిన ఫలమును, కురుక్షేత్రమునందు తపసు్స చేసన 
ఫలమును దీనిని వినినవాడు పందును. విడువని శ్రద్ధతో ఆ సీతాన్ధుని చరిత్రను 
విన్న ధను్యడు ఘోర పాపములను విడుచుచు తాను విష్్ణ సని్నధానమున స్థరముగా 
నిలుచును. ఇది ఆదికావ్యము. ఋష్లచే చెపపుబడినది. వాలీ్మక్ ఋషిచే చెపపుబడినది. 
నిశచిల భక్్తతో ఎప్పుడును దీనిని వినువాడు యధార్థముగా విష్్ణరూపమును బొందును. 
దీనిని నియమముతో వినుచున్నయనఘ్న కుదారము ప్త్రులును వృది్ధనందుదురు. 
ఎడతెగని యైశ్వర్యము కలుగను. కులము తామర తంపరగా వృది్ధజెందును. ఎలలుప్పుడును 
రామచరిత్రయే శ్రేష్ఠమైన మనసు్సతో భక్్తతో వినువాడు పవిత్రుడై చాల సంవత్సరములు 
భూమి యందు జీవించి అంతమున మోక్షమును బొందును. నిరంతరము రఘ్రామ 
చింతాపరుడైన మనుష్్యడు కోరిన కోరికలను వెంటనే పందును. ఇది ప్రతిదినమును 
బ్రాహ్మణ్లు చదివి వినిపించ వలయును. గాయత్రీ రూపమైన రామాయణమున 
ఒకకు పదమైనను చదివినచో అది పాపములను నశింప జయును. ప్త్రులను, అధిక 
ధనలాభమును అక్షయముగా పందును. రామచరిత్రమును చదువువారలు నిశచిలమైన 
మనసు్సతో నియతాతు్మలై చదువు వారలు ఈ భూమిని వదలి వెళ్ళున తరువాత 
విష్్ణలోకమున నెలలుప్పుడును స్థరముగా నుండుదురు. ఈ రామకథను విన్నచో తండ్రియు, 
తండ్రితండ్రియును, తండ్రితాతయును, అతని తండ్రియు, అతని తండ్రియు విష్్ణలోకమున 
నివసంచి యుండెదరు. రామచరిత్రము ధరా్మర్థకామములను, శాశ్వతమగ పదమును 
ఇచుచిను. ఇది నిజము. కాన నిత్యమును జనులారా! మీరలు శ్రద్ధతో దీనిని జదువుటయు, 
వినుటయు చేయదగిన పనియని తెలిసకొనుడు. భక్్తతో పదమైనను, పాదమైనను, చదివిన 
పాపము నశించును. రామాయణమును వినున్తడు బ్రహ్మలోకమున కేగను. బ్రహ్మచే 
పూజింపబడును. ఎలలుప్పుడును ఈ విధమైన హెచుచి మాహాత్మయుము గలిగ్న యిటిటా ప్రాతన 
వృత్త శ్రేష్ఠమును సంశయమును చెందక మీరు పఠింప్డు. నిండు మనసు్సతో నమి్మ 
పఠించిన జనుల ద్షములని్నయును దూరముగా తలగిపోవును. మిక్కులి భద్రములు 
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మీకు గలుగను. విడువకుండగా విష్్ణని మహామహిమచే మీరు వరి్థలులుదురుగాక. కడు 
వరి్థలులుదురుగాక.

ఆాంధ్ర కవికృత గ్రాంథాంత నమస్కురములు:

ఓ జానకీన్థా! కలిగిన విఘ్నముల నణచుచు, ప్రాపి్తంచిన ఆపదలను చివఱి వఱకు 
తలగించితివి. దయతో ఈ కృతిని సీ్వకరింప్ము రామా! ఓ అపాపు! నేను తపపుప్పుల 
నెఱుంగను. నీవు పలిక్ంచినట్లుగా పలిక్తిని. దీనియందు కలిగిన తపపుప్పులకు నీవే 
దికుకు. దశరథ రామా! ఎందైనను హెచుచిగా జెపిపుయున్నను నీ అనురక్్త చేతనే. హెచచిని 
విడిచి యుండినచో జా్ఞనము లేకుండుట చేతనే గదా. మహాతా్మ! నీ కృతి ఈ ప్రబంధము 
సత్యముగా జీవములున్న మూరి్త విధముగా నుండెను. ఈ కృతి పాలసముద్రము వంటిది. 
దీని మహత్వమును నీవే య్ఱుగదువు. నేను తెలిస కొంద మన్నను య్ఱుగ వశమా? నను్న 
తరింపజయుటకే దీనిని నీవే కరుణాతి ర్కముచే నిట్లు పలికుంచితివి. కాని అంత మాత్రము 
చేత నేను స్వతంత్రుడనను అహము వీసమంతైనను లేదని నీవెఱుగవా? తరచిన కొలది 
అమృతమును బోలు తీపి లోతది. య్ంతయో ప్రవేశించి చూడ పారమారి్థక స్థరమతియై 
మనసు్స నిలకడగా నున్న కేసరి ప్త్రునిక్ వలె న్తరమా? నను్న గూడ రామా! నీయందే 
యేక చిత్తముతో నున్న వానినిగా జయుము. [కేసరి ప్త్రుని రీతిగా రామాయణమున 
హనుమంతుడు తపపు తక్కున యందఱు సహింపరాని దుఃఖముల ననుభవించిన వారలే. 
హనుమంతుని వలె శ్రీరామ భక్్తయు, శ్రీరామ కైంకర్యము నందప్రతిహత శక్్తయు గలవారు 
మరియొకరు లేరు. అఘటన ఘటన్ చాతుర్యము చేత గొపపుకీరి్తని దెలియజయుటకు 
న్వంటి దాని చేత తేలికైన విధముగా నీయొకకు కృతిని పాపహరణా! నీవే పలిక్ంచితివి 
గాని అన్యము గలదా? దయతో నీ పాద ధూళ్ చేత రాతిని ఒక స్ర్తగా చేసతివి. బలవంతులైన 
విరోధి వరగ్ములకు దరభాకఱ్ఱనే నివారింపలేని విధముగా చేసతివి. గ్రద్దకు స్థరమైన మోక్షము 
నిచిచితివి. అటిటా నీకు నని్నట్లు కృతికర్తగా చేయుటనునది య్ంతపని? న్ యొకకు శక్్తని 
నేను వీసమంతైనను ఎఱుగను. నీ కృపకు పాత్రురాలనగట చేత సంతోషమును శ్రద్ధయు 
హెచచియ్్యను. నీవు న్కు బ్సను చేసతివి. ఈ సముద్రమును దాటింతునని. సత్యభాషణా! 
నీ వాడి తపపువనునది లోకములు ప్రఖ్్యతిగా నెఱింగనదే. ఈ సముద్రమును దాట్మని 
చెపిపుతివి. ఆ సముద్ర మీ కావ్యమో సంస్రమో తెలిపుతివి కాదు. కృతియను సముద్రమును 
దాటించితివి. దయతో [సంస్రమును] పాప సముద్రమును గూడ అటేలు దాటింప్ము. 
కాలము వ్యర్థముగా పోవుచున్నది. ప్రతిదినమందును కొంత విన్న వటిటా కథల వలన 
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ఫలమున్నదా? ఒకకు నిమిషమైనను నీ యొకకు కథల యందు మనసు్సంచినచో మంచి 
ఫలితమని తలచి రామచంద్రా! ఈ విధముగా కొంచెము కొంచెముగా రోజురోజును 
రచింప బూనితిని. నీ మాటనే మనసు్సనందు నమి్మ క్రోధన ఆశ్వయుజ మాసమున శుద్ధ 
విజయదశమి న్డు కృతి ప్రారంభింప మధ్యమధ్య విఘ్నములు కలిగియు ఒకకు యేడు 
కొని్న నెలలు కొలదిగానవి యని్నయును నీ కరుణ గల చూడుకులచే తలగిపోవ నీ మహా 
కావ్యము నొకకుటియే ఆధారముగా గొని భయపడక నీ సేవ సలుపుచుండుటచే శాలివాహన 
శకమునందు చాంద్రమానమున అక్షయ న్మ సంవత్సరమున కీరి్తత శ్రావణమాస 
కృష్ణపక్ష ఏకాదశియందు పూర్ణమయ్్యను. సైరింప్ము. దేవా! న్యపచారములవి 
య్ని్నయో గలవు. ఇది సత్యము. నీ కరుణ న్ మీద ప్రవహింపగా గైకొనుము. 
నమస్కురములరిపుంచుచున్నదానను. ఇంకే విధమైన శక్్తలేని దాననగటచే ఈ అనేకవేల 
నమస్కురములనే అరిపుంచుచున్నదానను.

మాంగళమహాశ్రీ వృతత్ము

 మంగళము రామునకు మంజుగణధామునకు మాన్యసుర స్మునకు నౌతన్ 
 మంగళము సీతకసమాన పరిపూతకును మాతకును సంతతము నౌతన్ 
 మంగళము భ్తృహిత మండల సమేతునకు మారుతి సమరిచితునకున్ స  
 న్మంగళము భక్తజన మానస నివాసునకు మానగత మంగళ మహాశ్రీ

గదయాము

ఇది శ్రీరామచంద్ర చరణారవింద మిళ్ందా యమాన వావిలి 
కొలను సుబ్బారాయ ప్రణీతంబైన నిర్వచన మహాపద్యకావ్యము 

నకు వచన్ను సరణముగా శ్రీమొలుగ వెంకట నరసంహార్యతనూ 
జ శ్రీమతి్తరుమల ప్ది్దంటి వెంకట రాఘవాచారు్యలు గారి ధర్మ 

పతి్న వెంకట సీతమ్మ చేరచింపబడిన శ్రీమదాంధ్ర వాలీ్మక్ 
రామాయణమున ఉత్తరకాండము సమాప్తము.

ఇందు సర్వము జగన్్మతృ ప్రస్దసది్ధగా రామారపుణమసు్త 
మంగళ మహత్

శ్రీశ్రీశ్రీ

***
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