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నివేదన

శ్రీ సకల భువన సామ్రాజ్య లక్ష్మీనారాయణుల కటాక్షముచే మంచి ఆరోగ్యముతో 
మా మధ్య కదలాడుచూ ఈ శార్వరి నామ సంవతస్ర ఆశ్వయుజ బహుళ ద్్వదశి, హసాతా 
నక్షత్రము అనగా 12-11-2020 నాడు నూఱవ వసంతము పూరితా చేసుకొనుచునానారు 
మా కుటంబపెద్ద శ్రీమతి శ్రీమతితారుమలపెద్దంటి వెంకట సీతమ్మగారు. ఈమె పతిదేవులైన 
పరమపదవాసులు శ్రీమాన్ వంకట రాఘవాచారు్యలువారు గొప్ప ఉపాసకులు, మంత్ర 
శాసత్రవతతా. వీరికి నలుగురు కుమారులు మఱియు ముగుగురు కుమార్తాలు. ప్రసుతాతము ర్ండవ 
కుమారుడైన శ్రీమాన్ శ్రీవెంకటేశ్వరులు గారి కుటంబానికి సేవా భాగ్యము కలిగంచుచు 
హైదరాబాదు నందు నివసంచుచునానారు. 

ఆమె పుటి్టంటి నుండి సంగీత సాహిత్్యలు, సంప్రద్యకత, పఠనాసకితా, ఆర్ష  
జ్ఞానము, దైవచింతన అరణంగా తెచుచుకొని మెటి్టనింట పతిదేవుల సాహచర్యములో 
దైవోపాసన, పరోపకారము అలవరచుకుననా ఉభయవంశ పవిత్ర. తలిలుదండ్రులైన శ్రీమాన్ 
మొలుగు వెంకట నరసంహాచారు్యలు, వెంకట నరసమ్మ శిక్షణలో వాల్్మకి రామాయణము 
ఆమెకు నిత్యపారాయణ గ్ంథమైనద. అదయే ఈ గ్ంథ రచనకు నాందయైనద. 
అజరామరమైన శ్రీమద్రామాయణానికి ఎనినా వా్యఖ్్యనములు, అనువాదములు ఉనానా 
వటి తీరు వాటిదే. ఆయా రచయితల అనుభూతులు కూడా వాటి వాటి ప్రత్్యకతలు కలిగ 
ఆసా్వదయోగ్యంగా ఉంటాయి. ‘ఆంధ్రవాల్్మకి’ శ్రీ వావిలికొలను సుబాబారావు (వాసుద్సు) 
గారి ‘ఆంధ్రవాల్్మకి రామాయణ’ పద్యకావ్యము పఠన ఆమెకు రామాయణముపై 
మరింత అవగాహన పెంచడమేగాక సామాను్యలకును అర్థమగునటలు తనదైన శైలితో 
తెలుగు వచనములో రామాయణమును ఉతతారకాండ సహితముగా అనువదంచుటకు 
మూలమైనద. ఆమె రచన సనాగ్ధమైన త్టనీటిధార, సహజమైన శైల్ప్రవాహము. 
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ఈ సంకల్పమునకు తగన ప్రేరణ యిచిచు ప్రోతస్హించినవారు ఆమె సోదరులైన 
ఆధా్యతి్మకవతతా శ్రీమాన్ మొలుగు రంగాచారు్యలుగారు కాగా రచనలోని సహజధారను 
పరిష్కరించినవారు పెద్దకుమారుడైన రాధాకృష్ణమాచారు్యని మిత్రులు, పండితులు, 
కవులునైన శ్రీ వింజమూరి శేషఫణి శర్మగారు. ఆమెపై నుననా వాతస్ల్యముతో ‘ప్రవచన 
శిరోమణి’ శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య సా్వమివారు వారి అభినందనములను 
తెలియజేయగా ‘నా్యయ-ఉభయవద్ంత ప్రవీణ’ శ్రీమాన్ మొలుగు రామానుజ్చారు్యలు 
గారు వారి ఆశీసుస్లను అందజేశారు. 

ఈ రామాయణ కథానాయకుడైన శ్రీరాముని అననాదము్మలవలె నుండెడి ఈమె 
కుమారులు తొలి ప్రయతనాముగా వీరి రచనలలోని ‘రామానుజ చరిత్ర’, ‘బాలకాండము’ 
లను మూడవ కుమారుడైన శ్రీమాన్ నరసంహాచారు్యలు - ల్ల దంపతులును, 
‘సుందరకాండము’ను శ్రీమాన్ రాధాకృష్ణమాచార్య - భూదేవి దంపతులును, ‘దశరథుని 
కోడళ్ళు’ను మూడవ అలులుడైన శ్రీమాన్ కరి రాధానాధాచారు్యలు - విజయలక్ష్మీ దంపతులు 
ప్రచురింపజేసరి. ఈమెకు సేవచేస ఈ రచనలు చేయుటకు చక్కని వాత్వరణము 
కలి్పంచినవారు నాలగువ కుమారుడైన శ్రీమాన్ శ్రీమనానారాయణ, సీత దంపతులు.

అట పిమ్మట సీతమ్మగారు ఈ వచన రామాయణ మూలప్రతులను శ్రీమత్ 
ఉపనిషత్ సద్్ధంత ఆచార్య పీఠము (కాకినాడ) వ్యవసా్థపకులు అయిన శ్రీ పరమహంస 
పరివ్రాజకాచార్య శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి శ్రీరంగ రామానుజ జీయర్ సా్వమివారికి సర్వ హకు్కలతో 
సమరి్పంచినారు. అంత్గాక వీరి కథా సంపుటీకరణములైన ‘సనా్మరగుదర్శనము’, 
‘ఆత్మజ్ఞానమునకాధారము’, ‘అహం వద్మ’ మొదలగునవి సా్వమివారి ఆధా్యతి్మక 
మాసపత్రిక ‘శరణ్య’లో ప్రచురితమైనవి. 

శతజయంతి సందర్భమునకు తగన బహుమాన రూపములో ఈ వ్రాతప్రతులను 
వెలుగులోనికి తీసుకురావలెనను, శాశ్వతముగా నిక్షిపతాపరచవలెనను కోరికతో ఈ వచన 
రామాయణమును (ఏడు కాండలు) నేటి సరళి ననుసరించి అంతరాజాలమునందు ఉంచినచో 
అందరికీ అందుబాటలో నుండునని తలచి, పెద్దల అనుమతితో ప్రవరితాంచుచుంటిమి. 
ఇందుకుగాను పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి శ్రీరంగ రామానుజ జీయర్ 
సా్వమివారు తమ దవ్య మంగళాశాసనములను కృప జేసనందున ఆమె మఱియు ఆమె 
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కుటంబము తరఫున సా్వమివారికి అనేకానేక ద్సోహములు. అలాగే అంతరాజాలము 
నందుంచుటకు, ముద్రణకు సహకరించిన ‘pravachanam.com’ బృందము 
వారికి మా ధన్యవాదములు. ఈ ఆలోచన చేస, సాకారము చేయుటలో ముఖ్య భూమిక 
వహించిన వారి మనుమలైన శ్రీమతి కొమాండూరి శిరీష, కులశేఖర్ దంపతులు ఎంతో 
అభినందనీయులు. ఈ గ్ంథము www.pravachanam.com నందు ఎలలువళలా 
లభ్యమగునుగాన ఈ అవకాశమును అందరూ సద్వనియోగపరచుకొనవలసనదగా 
మనవి. ఈ పుసతాకము పఠంచు సహృదయులకు శ్రీ సీత్ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘనా 
హనుమతస్మేత శ్రీరామ చంద్రులవారు కరుణా కటాక్షముల ననుగ్హించి సర్వశ్రేయాలు 
కలిగంచుగాక!

కుటింబ సభ్్లు

(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 వెంకట 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 
ఉత్స్హపడితిని. 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 ప్రోతస్హించిరి. 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 వాతస్ల్యము, 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

(అయ్వారి రుద్రవరము)



vi

శ్రీరామ శ్శరణిం మమ

అభినిందనమ

శ్రీమాన్ శ్రీమతితారుమల పెద్దంటి వంకట రాఘవాచారు్యలుగారు మంత్రానుష్ఠానము 
చేస సద్ధ నొందన మహనీయ చరిత్రులు. వారి ధర్మపతినా వెంకట 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 ప్యుని కూడ పరవశింపజేసన ధన్యచరిత. భూజ్త సీత చరిత 
మీమె మనసు నాకరి్షంచినద.

‘‘సీత్యాశచురితం మహత్” అని పేరుపొందన శ్రీరామాయణము ఆంధ్ర 
వాల్్మకి నుండి వెల్వడినద. 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 వెల్వడిన వదము. వదమున పూర్వభాగార్థమును 
వాల్్మకి వాచా్యర్థమున కవిగా ప్రతిపాదంచినాడు. అంతరమగు ధ్వన్యర్థమున ఆధా్యతి్మక 
మైన వదోతతార భాగార్థమును మునిగా సూచించినాడు. ఈ రామాయణమున శ్లుకమును 
కాని, పాదమును కాని అధ్యయనము చేసనంతనే భగవత్స్యుజ్యము 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 వెనుక బలము ఆమె ఉపాస్యదైవము. ఆ దైవబలము 
పలికించగా వాల్్మకి న్టినుండి శ్రీరామాయణ మంతయు బ్రహా్మనుగ్హముచే 
వెల్వడినటలు ఈ వచన శ్రీరామాయణము ఈమె న్టి నుండి వెల్వడినద. 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 భాష్ిం అప్పలాచారు్లు

26-12-1989
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శ్రీ  హయ వదన పరబరీ హ్మణే నమః 

శ్రీ మతే రామానుజాయ నమః

ఆశీస్సు

సుఖాయ కరా్మణి కరోతి లోకః నతైసుస్ఖింవా న్దుపారమిం 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 వతస్లుడును 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.
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మానుష వషధారులగు శ్రీ శ్రియుఃపతుల యొక్క చరితమును బోధంచు నదయు, చతురు్మఖ 
ప్రేరితుడగు వాల్్మకి మహరి్షచే రచింపబడినదయు మోక్షసాధనమగు భగవచచురణాగతిని 
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యుననాద. కనుకనే -

వేదవేదే్ పరే పింసి జాతే దశరథాత్మజే। 
వేదఃప్రాచేత సాదాసీత్స్క్షాద్రామాయణాత్మనా ।।

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 కృతస్్ం 
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 
రక్షింత్్ పవనాత్మజా ల్లఘుతరా రామస్ గోష్ఠీకృత్। 
కకింతిం చ వభీషణిం శరణ మిత్్క్తి క్షమౌ రక్షతః 
సానసాస్ింధ్ర మహాగస సుస్ఖత్ క్షాింతిసతివా కసి్మకీ ।।
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రావణ సంహారానంతరమున హనుమంతుడు సీత్ సమీపమునకు వెళిళు 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 డాయురారోగో్యత్స్హాదుల నొసంగుగాక!

(సిం) మొలుగు రామానుజాచారు్లు
ముగుగుళ్ళ
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ఓ శ్రీహరీ ! నిన్ను ప్రపత్తిచేయు వారి పాపములు హరిాంచువాడా! దయయే ప్రధానముగా 
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చాంద్ర ప్రభూ!
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మొదటి సర్గము

శ్రీరాముడు హన్మాంతుని ప్రశాంసాంచుట:

తామర రేకుల వంటి కను్నలు గల రాముడు అగ్్న వలె నెఱ్ఱనైన ముఖముగల 
హనుమంతుడు ఆ విధముగా ఉన్నదున్నట్లుగా చెపిపిన మాటలను విన్నవాడై 
సంతోషముతో నండిన మనసు్స గలవాడై యతనతో నటలునెను. ఇతరులకు మనసు్సలోనైన 
చేయనూహంపరాన యసాధ్యమైన యిటిటి మహాకార్యమును మహాతు్మడైన హనుమంతుడు 
నెరవేర్చెను. ఇతనకి భూమండలమున సాటి యెవ్వరైన గలరా? ఈ వాయుపుత్రుడు గాక 
గరుత్మంతుడును వాయుదేవుడును తపపి వేరొకరికి ఆ సముద్రము దాట్ట శక్యమా? 
(గరుత్మంతున, వాయుదేవున గలిపి చెపుపిటచే వారిద్దఱొకయెత్తనయు, హనుమంతు 
డొక్కయెత్తనయు అర్థము) దేవతలకు గాన, యక్ష రాక్షసులకు గాన గొపపి సరపిములకు గాన 
తేరిపార చూడరానదియు, రావణునచే పాలింప బడినదియు, లక్ష్మీ సంపన్నమైనదియు, 
అగు లంకను గొపపినైన ధైర్యలక్ష్మితో ప్రవేశంచుటెక్కడ? ప్రవేశంచినను ప్రాణములతో 
తిరిగ్ వచుచెట యెక్కడ? మునుపెన్నడైన నటిటిది చూచితిమా? ఈ విధముగా విక్రమము 
బలము శౌర్యము గలిగ్న మహాతు్మలతో పోలపిదగ్న వాడు గాకున్నచో రాక్షస సైన్యముచే 
కాపాడబడుచు తేరి చూడరానదైన లంకను ఈ విధముగా ప్రవేశంప గలడా? ప్రసు్తతింప 
దగ్నట్లుగా సూర్యపుత్రున యాజ్ఞను వాయుపుత్రుడు నెరవేర్చెను. తగ్న విధముగ తన 
బలపరాక్రమములను చూపెను. తన యజమాన మిగుల కషటిమైన పన నాజా్ఞపింపగా 
భకి్తతో ఆపనన చేయుటయేకాక తనకు చెపపినదైనను దానకి సంబంధంచిన పనన గూడ 
చేసికొన వచిచెనటిటి భృత్యశ్రేష్ఠున పురుషోత్తముడన సజ్జనులు చెపుపిదురు. తన సా్వమిచే 
నయోగ్ంపబడియు, తనయజమాన కిషటిమైనదన తెలసియు తనకు చెపపిలేదుగదాయన 
ఎకు్కవ పనన చేయన భృతు్యడు మధ్యముడన బుదిధిమంతులచే చెపపిబడును. యజమానచే 
నయోగ్ంపబడియు, ఆ కార్యమును చేయశకి్త గలిగ్యుండియు భృతు్యడు శ్రదధిలేనవాడై 
చేయక చెడగొటిటినచో పెద్దలాతనన పురుష్లలో నధముడన యందురు. అందుచే 
తనయొక్క ఆత్మగౌరవము చెడకుండ వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు తన రాజైన 
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సూర్యనందనుడు సంతసించునట్లు తనకు నయోగ్ంపబడిన కార్యమును నెరవేర్చెను. 
అంతేకాక రఘువంశమును, నను్న, లక్ష్మణున, సీతజాడ దెలుపిటచే నందతో చావకుండ 
రక్ంచి ధర్మమును నలబెటెటిను. ఇట్వంటి మికి్కలి ప్రీతికరమైన వార్తను తెలియజేసిన 
వాయుపుత్రున కార్యమునకు బ్గుగా సరితూగగల ప్రియకార్యమును ఇంచుకంతయును 
చేయలేకుంటినన నేను విచారించుచుంటిన. నా హృదయమునకు గలిగ్న ఈ 
వా్యకులత్వము నాకున్న సర్వ ధనము నచిచెనను పోదు. నేను ధనవంతుడనుగాను. ఇంక 
నీకు నీ యుపకారమునకు దగ్న ప్రతు్యపకారమునే నచచెట ఏ విధముగా చేయగలను, 
ఓ మహాతు్మడవైన మారుతాత్మజా! దానకి బదులుగా నాయొక్క కౌగ్లిన గ్రహంపుము 
(హనుమంతున శ్రదాధిభకు్తలకు తనకు గల ధనమంతయు నచిచెనను, ప్రపంచ మంతయు 
నచిచెనను మోక్షమిచిచెనను సరి కాజాలదు. కాన భకు్తనకు తననే సమరపిణ చేసికొనెను. 
కృష్ణుడు గోపికలకు చెపిపిన వాక్యము స్మరించునది.) అన పులకించిన శరీరము గలిగ్ గద్గద 
కంఠముతో పలికి ఇనవంశజుల కాభరణము వంటివాడగు రాముడపుపిడు తనకపపిగ్ంచిన 
కార్యమును నెరవేరిచెన వాడును మహాతు్మడును అగు హనుమంతున మనసార గటిటిగా 
కౌగ్లించెను. అట్లు కౌగ్ట జేరిచె రఘురాముడు మఱల మనసు్సలో నంచుక యాలోచించి 
సూర్యపుత్రుడగు సుగ్రీవున జూచి సుగ్రీవా! జానకిన వెదకుపన పూరి్తయైనది గాన ఆ 
సముద్రమును తలంచుకొనగా మనసు్స జలులు మనుచుండెను సుమా. తరింపరాన యా 
సముద్రము నీ సమస్త వానరులును దాటి దక్ణపు తీరమున కెట్లు చేర్దరో సాటిలేన 
బలముగల సుగ్రీవా! నీ వొక్కయుపాయమును చెపుపిము. ఆ జనక రాజపుత్రి యుండెడు 
చోట్ను, ఆమె వార్తలను ఇంపుగా మీరు చెపపిగా నేను వింటిన గాన ఓ వానరులారా! 
ఇందఱము నాసముద్రము నెట్లు దాట సమకూరగలదో చెపుపిడు. అన పలికి శత్రువులను 
సంహరించు వాడును మహా భుజుడును అగు రామచంద్రుడు విడువకుండగా తనను 
దుఃఖము బ్ధంచుచుండగా హనుమంతునతో ఆలోచించెను.

***
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రెండవ సర్గము

సుగ్రీవుడు శ్రీరామున కుతాసాహాంబు గలుగ భాషాంచుట:

అట్లు దుఃఖముచే తపించుచున్న దశరథ నందనున చూచి సుగ్రీవుడు శోకమును 
పోగొట్టినటిటి మంచి మాటలతో నటలునెను. ఓ రాజపుత్రా! ఏలనయా్య! ప్రాకృతున వలె 
నట్లు సంతాపమును పందెదవు? కృతఘు్నడు సనె్్మత్రిన దూరముగా నెటిటివేయునట్లు నీ 
వీ దుఃఖమును విడిచి పెట్టిము. నీ వింతగా సంతాప పడుటకు తగ్న కారణమేమియును 
కనబడుట లేదు. పగవాన నవాసము తెలిసినది గదా. బలముచే సముద్రమును దాటి 
లంకను చుట్టిముటిటి ధైర్యముతో నీ విరోధన సంహరించి విజయమును పందగలము. 
ఇట్లు నీవు కలత చెందనేల? బుదిధి మంతుడవు. శాసత్రములు తెలిసిన వారిలో శ్రేష్ఠుడవు. 
ఆలోచింపగా పండితులలో నుత్తముడవు. ప్రాజు్ఞలచే కీరి్తంపబడు వాడవు. 

నీ విట్లు శోకముచే కృశంపదగునా? యోగంద్రులు తమ ప్రయోజనమునకు 
హాన కలిగ్ంచు పనులను విడచునట్లు నీవును మనసు్స నుండి వ్యధను విడిచిపెట్టిము. 
శోకించుట, దైన్యముతో నుండుట, కార్యమును నాశనము చేయును సుమా. అతి 
వేగముగా సముద్రమును దాటి నీ విరోధులైన రాక్షసులు సగ్్గసముగ్్గసలుగా లంకయందు 
బ్ధ నందునట్లుగా వానరవీరులు వారినందఱిన గగో్గలుపడ జేసెదరు. చూడుము. 
ఉతా్సహమువీడిన వాడై దీనుడై శోకముతో కృశంచు మానవున పనులన్నయు చెడును. 
అతడెలలుపుపిడు వీడన వ్యసనములను పందుచుండును, రామచంద్రా! నేను చెపుపిమాట 
చాల దృఢమైనది సుమా. ఈ వానర వీరులు బుదిధి కుశలత గలవారు. అందఱును వీరులు. 
పరాక్రమము గలవారు. సాహసము జూపువారిలో శ్రేష్ఠులు. ఓరాజ చంద్రా! నీ కొఱకు 
పనచేయుటలో మంచి యుతా్సహముతో నునా్నరు. మంటలలో దూకమన చెపిపినను 
వెనుదీయరు. వీరి సంతోషము చూడగా వీరి యుదోధితా్సహము తెలియుచున్నది. ఇది 
యదార్థము. నాయూహయు నదియేసుమా. పాపాతు్మడైన రావణున యుదధి రంగమున 
సంహరించి యే విధముగ నైనను జానకీ దేవిన తేవలయును. ధైర్యము వహంపుము. 
ఇక నే విధముగా సముద్రమునకు సేతువు కటటిగలమో, లంకను చూచుటెట్లు ఆ 
విధముగా ఆలోచించి చేయుము. మన మా లంకను జూచినంతనే వాడు చచిచెనట్లు 
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తలంపుము. సేతువును నరి్మంపకుండ ఆ సముద్రమును దాట్ట దేవతలకైనను శక్యము 
గాదు. అట్లు సేతువును గటిటినచో వానరులు సముద్రమును దాట్టయు శత్రువులను 
సంహరించుటయును చేసినట్లు నశచెయించుకొనుము. వానరులు కామరూపులు. 
యుదధిము నందు శౌర్యము చూపువారు. కలహమనన జంకు లేన వారు. కాన ఓ రాజ 
చంద్రా! కార్యమును నాశనముచేయు నటిటి బుదిధి యందలి కలతను వదలి పెట్టిము. 
లోకమునందు దుఃఖమెపుపిడైనను శౌర్యమును నశంపజేయును. కనుక నీకు కలత 
తగ్నది కాదు. శౌర్యమే ముఖ్యముగా గల జనులు కార్యములందు బలమును, ధైర్యమును, 
సంతోషము నెపుపిడును విడువరుసుమా. లోకమునందు సి్థరమైన బలముగల నను్న 
బోలిన మహాతు్మలు మనోవా్యకులత నెపుపిడును సహంపరు. మంచి జరిగ్నపుపిడుగాన 
చెడు జరిగ్నపుపిడు గాన మనోధృతిన వీడరు. శోకము సర్వకార్వ నాశకమన తెలిసికొన్న 
వారై దైన్యమును విడచిపెటిటి యెలలుపుపిడు ధైర్యగుణమునే కొన యాడుచుందురు. నీవో 
బుదిధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడవు. నర్మలమైన మనసు్స గలవాడవు. శాసత్రములు చదివినవారిలో 
మికి్కలి శ్రేష్ఠుడవు. ఎదురులేన విక్రమము గలవాడవు. ఓ రాజేంద్రా! ఇపుపిడు అగ్్నహోత్రున 
విధముగా మా వంటి బంధువులతో హతులతో శత్రు సంఘమును వేగముగా చేరదగును 
గాన విచారించుట కిది సమయము కాదు సుమా. విలులును బ్ణములును చేత ధరించిన 
నీకు మూడు లోకములందును ఎదురుగా నలిచె పోరగలవానన చూడలేదు. వానరులా! 
బలసమన్వతులు. వారు పూనుకొన చేయు నేకార్యమైనను చెడిపోదు. గొపపి సముద్రము 
నేవిధముగనైన దాటి నీవు వేగమే నీ ప్రాణేశ్వరిన చూచెదవు గాక. కాన ఓ రామభద్రా! 
దుఃఖమును విడువుము. నీ మనసు్సనందు దుఃఖమునకు బదులుగా క్రోధమును 
వహంపుము. కోపవంతున జూచి రాజులు నశ్చెష్టిలై మందభాగు్యలై గడగడ వణకెదరు 
సుమా. మాతో గలసి నీవిపుపిడు సముద్రమును దాట్ విధానమెటిటిదో ఆ పదధితిన నీ 
మనసు్సనందు సూక్ష్మబుదిధితో నాలోచింపుము. మన సేనలు సముద్రపు దక్ణ తీరమును 
చేరినటె్లునచో విరోధులు నాశనమైనట్లు తలంపుము. ఈ వానరులు రాళలును వృక్షములను 
వరి్షంచి యుదధిమునందు శత్రువర్గమును గూలెచెదరు. ఆ వరుణాలయము(సముద్రము) 
నెట్లైనను దాటవలయును. అంతవఱకే కషటిము. విరోధయైన రావణాసురుడు 
యుదధిమునందు సంహరింప బడినట్లు తలంచెదను సుమా. రామచంద్రా! అనేకములైన 
మాటలెందులకు? ఏవిధముగానైనను నీకు విజయము కలుగును. శుభము గలిగ్ంచు 
లక్షణములను చూచుచుంటిన. నామనసు్స మికి్కలిగా సంతోషసముద్రమున తేలుచున్నది. 

***
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శ్రీరాముడు లాంకయాందలి దుర్గములన్ హన్మాంతు నడగుట:

అన సుగ్రీవుడు చెపిపిన యుకి్తయుక్తములగు మాటలను పరమార్థవిదుడైన జానకీపతి 
చక్కగా గ్రహంచి వాయుపుత్రా! ఓహనుమా! నీవు నీ కనులార రావణున పురవీధులన్నయు 
జూచితివి కదా. ఆ లంకయందెన్న దుర్గములున్నవి? బలమెంత మాత్రము? నా 
తపోబలము చేత గాన, సేతువుచేత గాన, వాడిగలిగ్న అగ్్న వంటి బ్ణములచేత 
సముద్రము నెండించి గాన ఏ తీరుగనైనను సాగరమును దాట్టకు నేను సమరు్థడను. 
నీ వా రాక్షసున భవనము యొక్క దా్వరములు, దుర్గములు మొదలైన రహస్యములను 
చెపుపిము. నీవు తీరుబ్ట్గా సర్వమును తిరిగ్ చూచితివి. నీ వన్న విధముల నేరపిరివి 
గదా. ఆంజనేయా! అన రామభద్రుడు తను్న ప్రశ్నంపగా హనుమంతుడు దేవా! వినుము. 
లంకయొక్క మహమయు, దుర్గముల దార్ఢ్యమును, బలసమూహముల యొక్కయు 
వాహనములయెక్కయు మహమను, సౌధముల యెుక్క యేరాపిట్ను, సముద్రమును, 
భయంకరములైన రహస్య కర్మములును, మహాబలవంతుడయిన సురవిరోధ యొక్క 
శకి్తయు ననెడి వేద్యములైన సర్వ విషయములను విన్నవించెదను. రాజ చంద్రా! మికి్కలి 
గొపపిదై, ఏనుగులచే, గుఱ్ఱములచే సంకులమై, గొపపిగొపపి రథములు గలదై, ఎలెలుడల 
రాక్షసులచే నండినదై చతురంగ బలములచే నాలు్గవైపుల కాపలా కాయబడుచున్నదై 
నాలు్గ దా్వరములు గలదై ఆయింద్ర విరోధయైన రావణున పటటిణము విరాజిలులుచున్నది. 
అందలి దా్వర ప్రదేశము లందు రాక్షసులచే నరి్మంపబడిన యశ్మ యంత్రములు 
(దా్వరప్రదేశమునకు పై భాగమున శలలు పేరిచె శత్రువుల మార్గమున దాన క్ందకు రాగానే 
వారిపై అది పడునట్లు చేయు యంత్రములు.) చాల గలవు. మణులు పదిగ్న బంగారు 
ఆభరణము లనేకముగా ధరించిన భయంకరులగు రాక్షసులతో నండినదై ఆ పురము 
చూచుటకు శక్యము కానదై యుండును. ఆ పురము చుట్టిను మహాభయంకరములైన 
మొసళలుతో గూడిన యగాధములైన యగడ్తలు గలవు. వాన పై యంత్రములతో వేయుటకు 
తొలగ్ంచుటకు వీలు కలిగ్న వంతెనలు నాలు్గ దా్వరముల ముందు గలవు. మహాగృహ 
పంకు్తలతో గూడిన యా పలక వంతెనలు శత్రువులు వచుచెనపుడు పటటిణమును 
రక్ంచును. వానన యంత్రముల శకి్తచే పరిఖలలో విడుచుచుందురు. అవి అరుగులును, 
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బంగారుస్తంభములును గలిగ్ గటిటివై ప్రకాశంచుచుండును. వానలో నక వంతెన 
కదలింపరానదై దృఢమై యుండును. అది శత్రువులెదురుగా వచిచెనచో మతిమంతుడైన 
రావణునచే స్వయముగా మికి్కలి జాగ్రత్తతో సేనలతో రక్ంపబడు చుండును. నదీ 
పర్వత వన కృత్రిమ దుర్గములు అన్యప్రవేశమున కసాధ్యములైనవి యా నగరమును 
పరివేషటించియున్నవి. ఆ కారణముచే అది దేవతలకైనను ప్రవేశంపరానదై యున్నది. 
సముద్ర తీరమునందు నావలు వెళ్లుటకైనను మార్గములేనదై  వార్తలనందించుటకైనను 
ప్రవేశము లేనదై పర్వతముపై అమరావతి వలె ఆ లంకానగర మొపుపిచున్నది. ఏనుగులతో 
గుఱ్ఱములతో నండినదై శ్రేషఠుమైన యంత్రములు, అనేక విధములైన పరిఘలు, శతఘు్నలు 
గలదై ఇతరులకు జయింపరానదై దశముఖునచే పాలింపబడుచున్నది. రామచంద్రా! 
అందు తూరుపి దా్వరమును రక్ంచువారు పదివేల మందియుందురు. వారు ఖడ్గములు 
ధరించిన మహాబలవంతులు. శూలములను ధరించినవారు, యుదధివిశారదులు, 
పరాక్రమవంతులు జయింపరాన వారునగు పది వేలమంది దక్ణదా్వరమును 
రక్ంచుచుందురు. సుశక్తులైన యోధులు మహా విక్రమవంతులు చతురంగబలములతో 
గూడి పడమటి దికు్క దా్వరము నెలలుపుపిడు రక్ంచుచుందురు. సరా్వసత్రములందును 
నేరుపిగలవారు ఉత్తర దా్వరమున నెలలువేళల నలచియుండెదరు. లక్షమంది శ్రేష్ఠులైన 
యోధులు గుఱ్ఱములను ఏనుగులను వాహనములుగా గలవారు రాక్షసరాజునకు 
గౌరవింపదగ్నవారు నగరమధ్య భాగమునందు రక్ంచుచుందురు. ఆ పటటిణమునంతను 
మధా్యహ్న సూరు్యలవలె వెలుగొందువారు, మాంసభక్షకులునైన రాక్షసులు ఒక కోటిమంది 
యెపుపిడును కాచుచుండెదరు. నే నావంతెన లెలలును చెడగొటిటితిన. ఆ బలమునందు 
నాల్గవవంతు సైన్యమును నాశనము చేసితిన. అగడ్తలను పాడుచేసితిన. వానయొక్క 
చక్కన రూపములను చెడగొటిటితిన. ఎచచెట చూచినను నపుపిడు రాక్షసరాజు పటటిణమున 
చెడిపోయినవే కనపించును. రామచంద్రా! ఏవిధముగనైన సముద్రమును దాటినచో 
లంకాపటటిణము వానరకోటలుచే పాడైన దనయే నము్మము. రాజచంద్రా! అంగదుడు, 
ది్వవిదుడు, ఋక్షధ్వజుడు, నీలుడు, మైందుడు, పవనుడు, నలుడు మాత్రము సముద్రమును 
దాటిన చాలును. బలమంతయు నెందులకు? వీరు రాక్షసరాజుపటటిణమున ప్రవేశంచి 
పర్వతములను, వనములను పాడుచేసి, తోరణములను విరుగ గొటిటి ప్రాకారములను 
తుకు్క తుకు్క చేసి, సౌధములను దుము్మలో గలియునట్లు చేసి వచెచెదరు. అందుచే వారిన 
పంపించుము. రామా! ప్రయాణమునకై మంచి ముహూర్తమును నరణుయింపుము.

***
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శ్రీరాముడు వానరసేనలతో లాంకపై దాండయాత్ర వెడలుట:

అన హనుమంతుడు చెపుపి మాటలను వరుసగా విన రాము డిటలునెను. హనుమంతా! 
నే నా దానవరాజు పటటిణమును నాశనము చేసెదను. చూచుచుండుడు. ఇది నజముగా 
చెపుపిచునా్నను.ఇదియే మంచి ముహూర్తము ప్రయాణము చేయుటకు. పద్మమిత్రుడాకాశ 
మధ్య మందున్నవాడు. ఇది విజయముగలిగ్ంచు ముహూర్తము. (హనునుంతుడు 
తొలుత సముద్రమును దాటి సంధా్యకాలమున లంకలో ప్రవేశంచి సీతను వెదకి కనుగొన 
రాక్షసులతో యుదధిము చేసి యింద్రజితు్తచే పట్టిపడునపపిటి కరుణోదయమయె్యను. 
రావణదర్శనము, లంకాదహనము మరునాటి యుదయమున జరిగెను. వెంటనే సముద్ర 
లంఘనము, కపులతో సమాగమము, మధువన ప్రవేశము శ్రీరామదర్శనము ఆనాటిపది, 
పదకొండు గంటల లోపలనే జరిగెను. 12 గంటలకు అభిజితలుగ్నమున దండయాత్ర 
వెడలుట.) ఇట్వంటి మంచి ముహూర్తము దాటిపోకుండగా మనము బయలుదేరినచో 
వానర నాయకా! మన విరోధయైన రావణుడు జానకిన వెంట నడుకొన ప్రాణములతో 
నెక్కడికి వెళలుగలు్గను? ఓ సూర్య పుత్రా! నా యీ దండయాత్ర వార్తను విన నా ప్రియురాలగు 
సీత బ్రతుకునందాస యేరపిరుచుకొనునుగాక. వా్యధ పీడితుడు చేతి కందిన విషము 
త్రాగ్ మరణమునకు చేరువలో నున్నను అమృతమును పానము చేసినచో బ్రతుకుపై ఆశ 
జనంచును గదా. కనుక ఈ సమయమందు వృధాగా కాలయాపనము చేయుటెందులకు? 
ఓ సూర్యపుత్రా! నేడుత్తరఫలు్గణీ నక్షత్రము. రేపు చంద్రుడు హస్త యందుండును, కాన నేడే 
సకల సేనలతో గలిసి ప్రయాణమగుట లెస్సగదా. శ్రేషఠుములు శుభకరములునైన శకునము 
లెన్నయో తోచుచున్నవి. మనకు మేలు కలుగగలదు. నజముగా నేను రాక్షసరాజును 
సంహరించి జానకిన తెచెచెదను సుమా. నా కుడి కన్నదరుచున్నది. శత్రువులను పారద్రోలి 
విజయమును పంది జానకిన తీసికొన మన మేయపాయము లేన విధముగా రాగలము. 
ఆలస్యమెందులకు? త్వరగా ప్రయాణమై వెళ్లుట కిదే సమయము. అన పలి్క సుగ్రీవుడును 
లక్ష్మణుడును తన్నధకమైన ప్రీతితో సేవించుచుండగా నీతికోవిదుడగు రామచంద్రుడు 
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మఱలనటలునెను. సుగ్రీవా! వేగముగా నూరువేల వానరులను గొపపిబలము, శౌర్యము గల 
వారిన సేనాపతియగు నీలున వెంట ముందుగా మార్గశోధనమునకై పంపుము. ఓ నీలుడా! 
శ్రేషఠుములైన ఫలములతో కందమూలములతో నండి, సుఖము గలిగ్ంచు చలలున నీళ్లు 
గలిగ్ శ్రేషఠుములైన మధువులు గలిగ్న మార్గము వెంట ఈ వానర సేనలను నడపింపుము. 
జాగ్రత్తగా వినుము. దురాతు్మలైన విరోధులు నీళలుయందును మూలికలు పండులు మున్నగు 
వానయందును విషమును బెటిటియుందురు. రాక్షసులు మార్గములలో పంచి యుందురు. 
జల దుర్గములందు, కొండలందు, అడవులందు, గోతులందు, బిలములందు వైరులు 
కనబడకుండ దాగ్యుండెదరు గాన వానర సంఘములు పైకెగ్రి, చూడవలసియుండును. 
బలము శౌర్యముగల మనవారందఱును ఘోరమైన యుదధిము చేయవలసి యుండును. 
బలహీనులెవ్వరైన నున్నచో కిష్కంధకు బంపి వేయుము. గట్లు తెగ్ ప్రవహంచు నేరులవలె 
ఎలగోలు బలము(మార్గశోధనకై ముందు పోవు సేన)ను నూరువేలమందినముందుగా 
బంపుము. గజుడు, గవాక్షుడు, గవయుడు ఆవులలో ఆబోతుల విధమున ముందుగా 
నేగుదురు గాక. ఋషభునతో ఈ వానరసేనను దక్ణపు ప్రక్క రక్ంప బంపుము. 
మదించిన యేనుగువంటి బలము గల గంధమాదనుడు వానరబలములతో, ఉత్తర 
దికు్కను రక్ంచుగాక. సర్వసైన్యములును సంతోషముతో గూడినవై వచుచెచుండగా నేను 
ఐరావతమునెకి్క వచుచె నంద్రున వలె హనుమంతునపై నెకి్క సైన్యమధ్యమందు వెళ్లుదను. 
ఓ సైనా్యధపతీ! సార్వభౌమమను దిగ్గజము నెకి్క వచుచె కుబేరునవలె అంగదునపై 
నెకి్క లక్ష్మణుడు వచుచెగాక. సేన నడిమి భాగమును సుషేణుడును, జాంబవంతుడును 
వేగదరి్శయు రక్ంతురు గాక. రామచంద్రుడిట్లు చెపపిగానే సుగ్రీవు నాజ్ఞచే వానరులు 
గుహలలో నుండి పర్వత ప్రదేశముల నుండి భయంకరముగా భూమా్యకాశములు 
నండునట్లు బయలె్వడలిరి. అట్లు రామచంద్రుడు సుగ్రీవుడు లక్ష్మణుడు తోడురాగా అతి 
వేగముగా దక్ణ దిశాభిముఖముగా సైన్యసమేతుడై బయలుదేర్ను. వారి వెనుక ఏనుగుల 
వంటి వారైన (కోతులు) వానరులు, వేలును, లక్షలును, కోట్లుగా సంతోషముతో 
నండినవారై గంతులు వేయుచు, గర్జనలు చేయుచు, నెగురుచు, దుముకుచు, మొగ్గలు 
వేయుచు, ఫలములు తిన తేనెలు త్రావుచు నడచిరి. వారిలో నక డొకన త్రోయును. ఒకనన 
వేరుకడు పైకెతు్తను. ఒకడు వేళాకోళము చేయును. ఒక డాతనన పటిటి పెనగులాడును. 
ఒక్కడు వానపై నెకు్కను. ఒకననకడు త్రోసికొన నేల మీద పడిపోవుదురు. నేనే 
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రావణున త్రుంచెదను. నేనే రావణున వధంచెదను. రాక్షస కోటలునునేనే చంపుదును 
అన వానరులందరూ రామున యెదుటనే వాదములాడ జొచిచెరి. కుముదుడు, నీలుడు, 
ఋషభుడు సైన్యమునకు ముందుగా మార్గ శోధనమునకై వెడలిరి. బలవంతులైన 
వానరులు సేవించుచుండగా రామలక్ష్మణులు, వానర రాజగు సుగ్రీవుడు సేనామధ్యమున 
వెడలుచుండిరి. శతవలి యను నతడు వృక్షములయందు సంచరించు పదికోటలు వానర 
సమూహముతో సర్వ సైన్యములను రక్ంచుచుండెను. పరిచారకులు వేనవేలుగా 
చుట్టినుండి రాగా పనసుడు, అరు్కడు, గజుడు, కేసరుడు ప్రక్కల నుండి కాపాడుచుండిరి. 
జాంబవంతుడు అధకమైన శకి్తతో కోతుల సేనతో మధ్యభాగమును రక్ంచుచుండెను. 
వారికి సహాయముగా సుషేణ బలముఖులుండిరి. రామచంద్రుడు ముందుగా తరలి 
వెళ్లుచుండగా సేనా నాయకుడైన నీలుడు వానర సైన్యమును నాలు్గ వంకల ప్రమాదము 
లేకుండగా అతిమెలకువతో రక్ంచుచుండెను. వానరులను తొందర పెట్టిచు రంభుడు, 
దధీముఖుడు, రభసుడు, ప్రజంఘుడు మొదలైన కపులు వరుసలుగా వెళ్లుచు యెదుట 
గొపపిదైన సరసు్సలు, వనములతో గూడిన సహ్యపర్వతమును గాంచిరి. భయంకరమైన 
క్రోధము గల శ్రీరామునయాజ్ఞ ననుసరించి వానరసమూహములు గ్రామములను 
జనపదములను పంట పలములను సమీపింపక భయముతో వెడలు చుండిరి. సముద్రము 
వంటిదై, సముద్రఘోష వంటి ధ్వనగలదై వానర సైన్యమపుపిడు రామునకిరుప్రక్కల 
వేగవంతమైన అశ్వసైన్యమువలె నడచుచుండెను. వానరసమూహములచే పరివేషటింప 
బడిన వారై రాజపుత్రులపుపిడు శ్రేషఠుమైన గ్రహములతోను నక్షత్రములతోను గూడిన చంద్ర 
సూరు్యలవలె ప్రకాశమానులై కనపించుచు వెళ్లుచుండిరి. 

లక్ష్మణుడు శుభ శకునములన్ శ్రీరామునితో జెపుపుట:

అట్లు తారాపుత్రుడైన యంగదున భుజములపై నెకి్క లక్ష్మణుడు సీతానాధునతో 
నటలునెను. అనా్న రాక్షసనాధున జంపి అతన చేత దంగ్లింపబడిన వైదేహన మఱల నీవు 
తేగలవు. చూచితివా! కార్య సిదిధిన సూచించుచు ఆకాశమునందును, భూమి యందును 
శుభ శకునములు కనబడుచున్నవి. అనుకూలముగా వాయువులు మృదువుగా మన 
సైన్యములకు సంతోషము కలుగునట్లు వీచుచున్నవి. మృగముల, పక్షుల సమూహములు 
మృదు మధుర ధ్వనులలో ప్రకాశంచుచు అరచుచున్నవి. అన్న దిశలును ప్రసన్నములై 
యున్నవి. సూరు్యడు స్వచ్ఛముగా వెలుగుచునా్నడు.  వేదవిదుడు, నర్మలుడు ప్రకాశమానుడు 
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నయిన శుక్రుడు నీ కనుగతుడై (వెనుక వైపున) నునా్నడు. సప్తరి్ష మండలము ప్రకాశముతో 
ధ్రువమండలమునకు ప్రదక్ణము చేయుచున్నది. మనకు ప్రపితామహుడయిన 
త్రిశంకుడదిగో ఆకాశమందున పురోహతుడై మంచి ప్రకాశముతో వెలుగొందుచునా్నడు. 
మన ఇక్ష్వకుల నక్షత్రమైన విశాఖను చూడుము. ఆకాశమున మికి్కలి ప్రకాశముతో 
వెలుగుచున్నది. ఇవి యన్నయు మనకిట్లు నరుపద్రవ సూచకములుగా నుండగా, శత్రువుల 
కెట్లున్నవో వినుము. నరృతి దైవతమైన మూల నక్షత్రము ధూమకేతువుచే వా్యపింప 
బడియుండుటచే నది రాక్షసులకు చేట్ కలుగునన తెలుపిచున్నది. ఏ విధముగా జూచినను 
వారికి నాశనము చేరువలోనేయున్నది. మృతు్యవు సమీపించిన వారి నక్షత్రము మరణ 
కాలమును దెలుపుచు గ్రహపీడితమగుచుండునన యందురు. ఇపుపిడు శత్రువులందిటిటి సి్థతి 
కనపించుచున్నది. సరసు్సలందు నీరు నర్మలమైయున్నది. వనములన్నయు పుషపిములతో 
నండి ఘుమ్మ ఘుమ్మన కమ్మన గాలులు వీచుచున్నవి. వృక్షములు ఋతువుల ననుసరించి 
పుషపించి యున్నవి. తారకామయ మనెడు దారుణమైన యుదధిము నందు దేవసేనవలె 
మన యుగ్రమయిన వానర సేన వెలుగుచున్నది కాన మనకు జయము తథ్యము. ఇందు 
సందేహము వలదు. అన శుభ శకునములను దెలుపిచు తనయన్న యొక్క మనసు్సనకు 
సంతోషము కలుగునట్లు సుమిత్రా నందనుడు పల్కగా విన రామచంద్రుడు సంతోషమును 
పంది వానరసేనలను వేగముగా నడిపించెను.

కపి సేనలు ప్రయాణమై పోవుట:

మబుబాల సమూహ మాకసము నంతను గపిపిన విధముగా మహాభయంకరమైన 
యా వానరసేనలు పర్వతములు అడవులతో గూడిన దక్ణ దికు్క నంతయును గపిపి 
వేయగా గొపపి నైన వారి చేతుల కాళలు దెబబాలచే భూమి నుండిన ధూళ్లు సూరు్యన 
కాంతిన నశంపజేయుచు ఒక్కమారుగా సమస్త జగతు్తను మ్ంగ్ వేసినట్లుండెను. 
వానర సమూహములు ఎడతెగకుండ దాట్చుండుటచే యేరులు పూర్వపు మార్గములు 
కపిపివేయబడుటచే ప్రక్కదారుల వెంట ప్రవహంపజొచెచెను. స్వచ్ఛమైన జలముతోగూడిన 
సరోవరములను, వృక్షములతో నండియున్న పర్వతములను సమముగా నున్న భూ 
ప్రదేశములను, మంచి పండలుతో నపుపిచున్న వనములను క్రమముగా నడ్డముగాను, 
నడుమను, వానక్ందను, ప్రక్కలను వానరులు ప్రయాణము చేయుచు వెళ్లుచుండెను. 
అట్లు సంతోషము, బలము, వీర్యము గలవారలై యౌవనోదధితితోను పరాక్రమముతోను 
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గరి్జంచుచు వాయువేగముతో వానరసైన్యము వెళ్లుచుండగా అందు కొందఱు వానరులు 
కిలకిలమన యరచుచుండిరి. మరికొందఱు గంతులు వేయుచుండిరి. ఇంక కొందఱు 
గోల చేయుచుండిరి. తమ తోకలను నేలమీద జాడించి కొట్టిచు, కొండల నెగ్రి దాట్చు, 
భూమి కదలిపోవునట్లు పాదములతోగొట్టిచు, పెద్ద పెద్ద బొబబాలు పెట్టిచు, చెటలును విరుగ 
గొట్టిచు, తమ తొడల వేగముచేత అందమైన లతలను నలగ గొట్టిచు, ఆ వానర సేనలు, 
నూరులును, వేలును, లక్షలును, కోట్లునుగా భూమి యంతయును నండగా, సుగ్రీవున 
రక్షణలో ఎపుపిడెపుపిడు రామున పతి్న యొక్క నరబాంధమును తొలగ్ంతమన్న కోరిక 
మనసు్సలను తొందర పెట్టిచుండగా రాత్రింబవళ్లు నలువకుండగా వెళ్లును. అట్లు వెళ్లు వెళ్లు 
చెటలుతో నండి దుర్గమైనదియు, మృగములతో నండినదియు నయిన సహ్యపర్వతమును, 
మలయపర్వతమును, దటటిమైన అడవులను, ప్రవాహములను చూచుచు వెళ్లుచుండగా 
వానరులచే విరుగ గొట్టిబడినవై తమాల వృక్షములు నేల గూలినవి. ఊడుగ చెట్లును 
త్రుంచుచు, మామిడి చెట్లును విరుచుచు, జువి్వచెటలును ఖండించుచు, పగడ చెటలును, 
నేరేడు చెటలును త్రుంచుచు ఇంచుకయును భయములేన వారై వానరులు వెళ్లుచుండిరి. 
ఆ యడవులందుండు చెటలు సమూహములు వాయువుచే గదలింప బడినవై వానర 
సమూహముల మీద మంచి సువాసనలుగల పుషపిముల నందంగా గురియించినవి. 
సుందరములై సుగంధ యుక్తములైన వనములలో, చందనమువలె చలలునై, సుఖసపిర్శ గలదై 
మందమారుతము తుమె్మద గుంపుల మధుర గానముతో వీవసాగెను. గాలి వేగముచే 
గదలిన ఈ ధాతువుల ధూళ్లతో పర్వతము వానర సేనలను గపుపిచుండెను. ఆ మలయ 
పర్వతమునందు గేదంగ్, పద్మ కాషఠుము, తినాసము, ఉలిమిరి, చండ్ర, కడగొట్టి, మామిడి, 
కాంచనము, ప్రబబాలి, ఎఱ్ఱగోరింట, చూరణుకము, వావిలి, పగడ మొదలగు వృక్షములు 
వికసించిన పూలతో నండియుండెను. అట్లు గంతులు వేయుచు వానర శ్రేష్ఠుల రాపిడి 
చేత అనేకములైన అడవి చెట్లు వాడి ప్రకాశము చెడినవై పుర్వతములందు కలగలడువడి 
యుండెను. పర్వతములమీద నున్న బ్వులును గుంటలును చలలున నీటిచే నండి యున్నవై 
చక్రవాకములు, కారండవములచేతను ప్రకాశంచుచుండెను. పెద్దపులులు, సింహములు, 
ఎలుగుబంట్లు, చిరుతపులులు, దున్నపోతులు, వరాహముల గుంపులు నేత్రపర్వము 
గావించుచుండెను. పద్మములు, సౌగంధకములు. నలలు, తెలలు కలువలు మొదలగు 
పుషపిములతో నపుపిచున్న కొలనులు కనపించెను. పర్వతసాను ప్రదేశములందు పక్షులు 
చాలా శ్రావ్యముగా విపరీతముగా కూయజొచెచెను. అటిటి ప్రదేశములందు వానరులు 
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తనవి తీరునట్లు విహరింప జొచిచెరి. మార్గ శ్రమ తీరునట్లు దోసిళలుతో నీళ్లు త్రావుచు, 
నీళలుయందు పడి యాడుచు, సంతోషముతో ఒకరిపై నకరు నీరు చలులుకొనుచు, తమ 
తలలను నీట మధ్యముంచుచు, ఒకి్కంతయును భయము లేకుండ ప్రవాహపు టొడు్డల 
నెకు్కచు, పండలును తినుచు తేనెలు కుండలతో త్రావుచు, వృక్షములను, లతలను, పాడు 
చేయుచు, పర్వతములను పగుల గొట్టిచు వానర సంఘములు తిరిగెను. చెట్లు చేమలు 
లేన ఎతు్త ప్రదేశములందు కొందఱు వెళలుగా, తేనెలు త్రావిన మతు్తచే చెటలు నీడలందు 
కొందఱు విశ్రమించిరి. కొందఱు హేలగా పడుచు లేచుచు నుండిరి. ఎచచెట చూచిన 
వానరసమూహములే నండియుండుటచే భూమియంతయు పండిన దటటిముగా నున్న 
వరిచేను వలె నుండెను. ఇంద్రసమానుడైన రాముడు మహేంద్ర పర్వత శఖరము నెకి్క 
మొసళ్లు చేపలు గల సముద్రమును జూచెను. మలయ పర్వతము, సహ్యపర్వతము దాటి 
దక్ణ ముఖముగా వనములు, పర్వతములు దాటి సముద్ర సమీపమున నున్న తెలలున మేట 
ప్రదేశమును సమీపించెను.

శ్రీరాముడు కపిసేనతో సముద్రతీరమున్ జేరుట:

అపుపిడు శ్రీరామచంద్రుడు వానర రాజును జూచి సుగ్రీవా! మన మీ సముద్ర 
తీరమును చేరవచిచెతిమి. ఇంక ఆవలి తీరమును మన కపిసేన చేరవలెనన్న గంభీరమైన 
యీ సముద్రము నేదైన గొపపి యుపాయముచేత గాన వేఱొక విధముగా దాట్టకు 
శక్యము గాదు సుమా. ఇది వఱకు మన కందఱకు గలిగ్న విచారమే మఱల చిగురు 
తొడిగ్నది. ఇంక కాలయాపనము యోగ్యము గాదు సుమా. ఇపుపిడొక్క యుపాయము 
చేయవలసియున్నది గాన నీ వాలోచించి యే విధముగా చేయదగునో నరే్దశంపుము. 
సుగ్రీవా! వానర సైన్యమునంతయు ఇచచెటనే నలచి యుండుట కాజా్ఞపింపుము. ఇచచెట 
నున్న వానర సేన ఏ పన గలి్గనను ఒక్కడైనను సేనను వీడి వెళ్ళరాదు. వీరిలో శూర శ్రేష్ఠులు 
దాగ్యున్న విరోధులను వారి విధమును గురి్తంపగలరు గాన వారు వెడలవచుచెను. అన 
చెపపిగా లక్ష్మణున సహాయముతో సుగ్రీవుడు వానరసేనల నెలలును సముద్ర తీరమున 
నున్న వనమునందు నలుచుట కాజా్ఞపించెను. అపారమైన యా వానరసేన అపుపిడు, 
తియ్యన తెలలున నీరు గల వేఱొక సముద్రమాయను నట్లు లవణసముద్ర తీరమున 
ప్రకాశంచుచుండెను. సముద్రఘోషను మించిన కలకలము గల వానర సైన్యము సుగ్రీవు 
నాజ్ఞచే మూడు విభాగములుగా విడిసెను.
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సముద్ర వర్ణనము:

ఆ సముద్రము చాల దూరమున పారము గలదై రాక్షసులతో గూడినదై, క్రూరములైన 
మొసళలుతో నండినదై నశారంభమున భయంకరమైనదై, నురువులనెడు నవు్వచేతను, 
తరంగముల నృత్యముచేతను ఒపుపినదై, చంద్రోదయ సమయమున పంగుచున్నదై, 
చంద్ర ప్రతిబింబముల కదలికలు గలదై, తిమి తిమింగ్లాదులతో నండినదై ప్రచండ 
వాయువులచే ఇట్నట్ గొటటిబడుచున్నదై ప్రకాశంచుచున్న పడగలుగల సరపి 
రాజములచేత శోభించుచున్న మొసళ్లు మొదలుగా గల జలజంతువులతో గూడినదై, 
పర్వతములతో గూడినదై పయనంచుటకు శక్యముగాన మార్గములు గలదై యొపుపిచున్న 
సాగర శ్రేషఠుమును వానర శ్రేష్ఠులు చూచిరి. మొసళలు చేతను సరపిసమూహముల చేతను నండి 
గాలిచే చెదర గొటటిబడి పడుచు లేచుచునున్న అనేక తరంగములు వృదిధి పందుచున్నదియు, 
ప్రకాశంచుచున్న నీటిచే అగ్్నచూరణుము చలలుబడినట్లున్నదియు, గొపపి సరపిములు గలదియు, 
రాక్షసులకు నవాసమై నదియు, మికి్కలి భయంకరమైనదియు, పాతాళవాసులకు 
మార్గమైనదియు, ఆకాశము వలె విశాలమైనదియు, ఇది సాగరము, ఇది యాకాశము అన 
చెపపిరానదియు, ఆకాశము సమద్రమందు గలసినదో, సముద్ర మాకాశమందు గలిసినదో 
యనునట్లు నక్షత్రమణులతో గూడినదియు గొపపినైన మేఘములు కదలుచున్నవో పెద్దపెద్ద 
యలలు కదలుచున్నవో ఖేదమేరపిరింప రానదియు, ఒకదానతో నకటి గొట్టికొన 
విరుగుచు మఱల పెద్దగా పెరిగ్ గుభాలున గొట్టికొనుచు భేరుల వలె మ్రోగుచున్న అలలు 
గలదియు నగు సముద్రమును వానరులు విచిత్రముగా చూచిరి. వేగముగా వీచుచున్న 
గాలులచే అలలుకలోలులమయిన తరంగములలో నున్న రత్నరాసులచే శబి్దంచుచున్నదియు, 
జలజంతు సమూహములచే కలంపబడినదియు, అత్యధకమైన గాలులచే నెగుర గొటటిబడి 
ఆకసమున నాట్యమాడు తరంగములు గలదియునగు సముద్రమును కపిసంఘము 
లన్నయు ఆశచెర్యముతో జూచెను. భయంకరమైన బరువైన ధ్వన చేతను, తిరిగ్ తిరిగ్ 
వచుచె అలలచేతను, నురగలచేతను ఆ సముద్రము, కలులు ద్రాగ్ దరలుచున్న పిచిచెవాన వలె 
ఆవానర సమూహములకు గనపించెను.

***
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ఐదవసర్గము

శ్రీరాముడు సీతన్ దలచి దుుఃఖాంచుట:

నీలుడు నాయకుడుగా గల యా వానర సైన్యము సముద్రపు ట్త్తర తీరమున 
విడిసెను. అట్లున్న యా సైన్యమును శాస్తత్రక్త విధ ననుసరించి మైంద ది్వవిదులు విడువక 
యేమరు పాట్లేక కాచుచుండిరి. అట్లు సముద్ర తీరమున యుక్తమైన విధముగా విడిసిన 
సేనలను చూచి రామవిభుడు తన చెంతనున్న లక్ష్మణునతో గొపపి ఆరి్తతో నటలునెను. లక్ష్మణా! 
లోకమందెవ్వరికైన నానాటికి దుఃఖము తగు్గచుండును సుమా! నాకన్ననో భూపుత్రి 
లేకపోవుటచే దుఃఖము మఱిమఱి పెరుగుచుండెను. నా కాంత నాకు దూరమై పోయినదన 
వగచుటలేదు, దంగ్లింప బడినదన విచారించుట లేదు. తామర రేకుల వంటి 
నేత్రములు గలిగ్న సీతకు వయసు్స తరిగ్ పోవుచున్నదన యే నా మనసు్సనందు దుఃఖము 
గలుగుచున్నది. ఓ మారుతమా(గాలి) నీవు వేగముగా సీత యున్న చోట్నకు పము్మ. ఆ 
పువు్వ వంటి శరీరము గల సీతను ముటిటికొన తిరిగ్ వచిచె నను్న సపిపృశంపుము. చంద్రున 
దా్వరా ఆమెను చూచెదను. (నేనుచంద్రున చూచెదను. సీతయు చంద్రున జూచును. ఆ 
మార్గమున నేను సీతను జూచెదను. అట్లు గాలి యిరువురను తాకుటచే నరువు రొకరి నకరు 
సపిశంచినటె్లునది.) నీవలన నాకు కోమలాంగ్ యైన సీతను తాకిన భాగ్యము కలిగ్నటలుగును. 
నా కటిటి భాగ్యము గలుగునా? అక్కట్! రావణుచేత చికు్కవడి యా రాజముఖియైన సీత 
నను్న దలంచి హా! జీవిత వలలుభా! యన వచించుచు, ఆరి్తతో విలపించుచున్న వచనములు 
నామనసు్స నందు తలంచినచో నా సరా్వవయవములు విషము పూసినట్లుడుకు చున్నవి. 
(గోవిందా! యన ద్రౌపది యరచినపపిటివలె ప్రపను్నల యారి్త భగవంతుడు సహంప 
లేడు. దీనదయాళ్డు గావున ఆ స్మరణము ఋణముగా నెంచుకొన యది తీరుచెవఱకు 
పరితపించుచుండును.) భార్యను విడిచి యుండుటచే మన్మథజ్వరపీడితుడనైన నా 
దేహమెంతయో దహంచుకొన పోవుచున్నది. ఓ లక్ష్మణా! నేను నను్న విడిచి ఇపుపిడీ 
సముద్రము నందు మునగ్ నద్ంచెదను. నీటి యందు శయనంచిన నను్న మన్మథుడెట్లు 
దహంపగలడు తామరరేకుల వంటి కను్నలు గల సీతయు నేనును ఒక్క భూమియందే 
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నలచి యుండుట చేతనే నేనెట్లు జీవింప గలుగుచునా్నను. గాన నేనేవిధముగా ఆ 
కాంతను జూడ గలుగుదునోగదా. ఓ నర్మలమైన నడవడి గలవాడా! నండుగా నీరున్న 
మడిప్రక్క నున్న కేవలము నీరులేన పలముక్ంది యూట నీటిచేత వలె వాయుపుత్రుడు 
చూచి వచిచె జానకి జీవములతో నున్నదన చెపుపిటచే నేను విన జీవించి యుంటిన సుమా. 
స్తదరా! గొపపి విరోధులను జంపి విజయలక్ష్మిన వలె తామర రేకుల వంటి నేత్రములు 
గల జానకిన నేనెన్నడు పందగలనో కదా! వా్యధ బడ్డవాడు ఇషటిమైన రసాయనముల 
నాసా్వదించినట్లు ఆ సీతాదేవి ముఖ పద్మము నెతి్త ఆశతీరునటలుధరామృతము నెన్నడు 
గ్రోలెదనో గదా! బలిసినవై యిఱుకుగా నున్న తాటికాయలను బోలియున్న ఆ పదా్మక్ 
కుచములు ననె్నన్నడు కౌగ్ట నలరించునో గదా. తలంచిన కంపము గలుగుచున్నది. 
నా వంటి వానన ప్రాణనాధునగా పందియుండియు, ఆ వంకర ముంగురులు గల 
సీతాదేవి అనాధ వలె రాక్షస సీత్రల నడుమ కాచు దికు్కలేక బ్ధ పడుచున్నదిగదా. జనకున 
కూతురట. దశరథ మహారాజు కోడలట. నాకు పతి్నయట. ఇటిటియా సీత్రరత్నము రాక్షస 
సీత్రల నడుమ నదు్దర నెట్లు పందుచున్నదో గదా. నలలున మేఘములగుంపులను చీలుచెకొన 
వెతికి వచిచె కనపించు శరతా్కలపు చంద్రకళవలె ఆ క్రూరాతు్మలైన రాక్షసులను ధక్కరించి 
సీతాపతి యెపుపిడు బైటకు వచుచెనోగదా. చంచలములైన లేడి కను్నల వంటి కను్నలు 
గలదైన జానకి స్వతసి్సదధిముగనే తాను చాల సన్ననైనది. అందులో నపుపిడు భరింపరాన 
దుఃఖముచేతను, దేశము గాన దేశము నందుండుట చేతను, కాలమనుకూలింపన 
దగుటచేతను, అత్యధకముగా నుపవాసములు చేయుటచేతను ఆమె యిపుపిడు మఱంతగా 
కృశంచి యుండునో గదా. ఆ దేవతల విరోధయైన రావణున సంహరించి భూపుత్రిన 
సంతోషముతో తెచుచెటెన్నడోగదా. దేవతా సీత్రలనుబోలిన నా సీతాదేవి పరమ సాధ్వ. 
నాయందుండు సే్నహముచే నా కంఠమును గ్రుచిచె కౌగ్లించుచు సవిరళముగా ఆనంద 
బ్షపిములను విడుచుటెపుపిడో కదా. సీత్రలలో శ్రేష్ఠురాలైన ఆభూపుత్రున వీడుటచే గలిగ్న 
ఈ గొపపి వ్యధను మాసిన వసత్రమును విడిచిన విధముగా విడిచి సుఖములను పందెడు 
భాగ్యమెపుపిడు కలు్గనో గదా. అన దుఃఖించుచుండగా సాయంసమయమున తన తేజసు్సన 
విడిచి సూర్యడస్తమింపగా లక్ష్మణు డావిచారమును దీనత్వమును విడుచునట్లు నెమ్మదైన 
మాటలతో నూరడింపగా, ఆ రాజ శ్రేష్ఠుడగు రాముడు పదా్మక్యగు నా సీతనే తలంచుచు 
దుఃఖ సముద్రమునందు మునుగుచు భకి్తతో సంధ్యనుపాసించెను.

***
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ఆఱవ సర్గము

రావణుడు మాంత్రులతో ఆలోచిాంచుట:

అక్కడ లంకా పటటిణమునందు రావణుడు దేవేంద్రునతో సమానుడైన వాయుపుత్రుడు 
లంకలో చేసిన భయము కలిగ్ంచునటిటి పనులు తలంచి సిగు్గపడి ఆ రాక్షస సభయందు 
నేలవంక జూచుచు వీరులైన రాక్షసులతో నటలునెను. ఓ రాక్షస వీరులారా! ఒక్క వానరుడు 
ఇతరులు ప్రవేశంపరాన లంకా నగరమున ప్రవేశంచి నను్న లెక్కచేయక భూపుత్రిన జూచి 
పెద్దదైన గోపురమును నేల బడగొటిటి రాక్షస సంఘములను సంహరించి పటటిణమును 
మహాఘోరముగా క్రోధముతో కాలిచెవేసెను గదా (ఎక్కటి = అసహాయుడై హనుమంతుడు 
తిరిగ్పోయిన నాటి వృతా్తంతము) ఇకనేమి చేయువాడను? ఇంక మార్గమేది? మీకును 
నాకును మేలే విధముగా కలుగును? ఏమి చేసినచో ఈ కార్యము చక్కబడును? రామున 
విషయమున నెట్లు ప్రవరి్తంచిన మేలు కలుగును? ఆలోచించి మీ యభిప్రాయమును 
దెలుపిడు. మంత్రులతో ఆలోచించి చేసిన పన జయప్రదమగునన పెద్దలు చెపుపిదురు. 
ఈ జగతు్త నందు మూడు తెగల మనుష్్యలు గలరు. వారలు ఉత్తములు, మధ్యములు 
అధములు అను వారలు. వారి యొక్క గుణములను దోషములను వరుసగా జెపెపిదను 
వినుడు. ఓరాక్షసులారా ! సుఖమునందు దుఃఖమునందు సమమైన భావము గల 
బంధువులతోను సే్నహతులతోను, తన మేలు కోరువారితోను తనమనసు్సనకు నచిచెన 
మిత్ర సంఘముతోను, నర్మలమైన బుదిధితో వేయి విధములుగా ఆలోచించి ఫలితమును 
దైవాయత్తముగా నెంచి కార్యమును చేయు వానన సజ్జనులుత్తముడందురు. దైవమే 
నాకు శరణ్యమన నమి్మ ఒక పదధితిగా కార్యమును తానక్కడే చేయ ప్రయతి్నంచు వానన 
మధ్యముడన ప్రాజు్ఞలు చెపుపిదురు. ఆ కార్యము నందున్న గుణ దోషములను విచారింపక, 
దైవము నాశ్రయించుటయను ఆలోచనయే చేయక ఒక పనన చేయబూన దానన పూరి్త 
చేయక వదలు వానన అధముడన యందురు. ఈ మూడు విధములు పురుష్లందు 
వలెనే ఓరాక్షసులారా మంత్రాలోచనములు కూడ ఉత్తమ మధ్య మాధమ భేదములతో 
నపుపిచున్నవి. వాన లక్షణములను తెలియజెపెపిదను వినుడు. మంత్రులందఱును శాసత్ర 
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దృషటితో ఆలోచించి ఆసకి్తన వీడక ఐకమత్యము వహంచి నరణుయించునదియే ఉత్తమమైన 
మంత్రమన పెద్దలు చెపుపిదురు. ఏదైన కార్యమును గురించి ఆలోచించునపుపిడు మొదట 
వేరే్వరు అభిప్రాయములను వెలిబుచిచెయు చివఱ కందఱు ఏకాభిప్రాయమును పందినచో 
దానన మధ్యమమందురు. ఒకరి యభిప్రా యమునక రంగకరింపక ఎవఱికి వారు తాను 
పటిటిన పట్టి వీడక ఐకమత్యమున శ్రేయసు్స లేదన చెపిపిన దానన బుధులు అధమమన 
యందురు. మీరందఱు చాలా బుదిధిమంతులు మేలైన కార్యమును నశచెయించి యీ 
విధముగా చేయవచుచెనన మీర్రింగ్ంచుడనయే నాయభీషటిము. వేల కొలది వీరులైన 
వానర శ్రేష్ఠులతో గూడి రఘురాముడు భయంకరముగా లంకను ముటటిడించును. ఇది 
నజము సుమా. ఆ రఘురాముడు స్తదరునతోను సైన్యము తోడను గూడిన వాడై యుక్తమైన 
పరాక్రమముతో సముద్రమును జలరహతముగా చేసియో, మఱేదైన తన అదుభుతశకి్తన 
చూపియో అవలీలగా సముద్రమును దాటి వచుచెను. కాన మనలంకాపురి సేనలకు 
శుభము గలుగు నక యుకి్తన చెపుపిడు.

***
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రాక్షసులు రావణుని పరాక్రమమున్ పొగడుట:

అన రావణుడు పలి్కన మాటలు విన్నవారై యాదానవులందఱు మనసు్సనందు తమ 
బలమును, శత్రు బలమును, కొంచెమైనను గురి్తంపజాలక, మికి్కలి బుదిధిహీనతతో నీతి 
దూరులై చేతులు జోడించి యిట్లు పలి్కరి. భూమి యందవినీతులైన మంత్రులు గదా రాజుల 
పాలిటి శత్రువులు. ఓ రాక్షసేంద్రా ! ఈ విధముగా విషాదము నంద నేల? పటిటిసములు, 
పరిఘములు, శకు్తలు, శూలములు మున్నగు మహాయుధములు గల మహా సైన్యము, నీకు 
గలదు గదా. నీవు భోగవతి యందు సరపిముల నాశనము చేసితివి. గైలాస నవాసియు యక్ష 
సైన్యముతో గూడినవాడును అయిన కుబేరున నీ దరపిముతో నోడించితివి. ఆ ఈశ్వరున 
సే్నహము చేసి కీరి్త పంది కోపమున దికాపిలురను జయించితివి. యక్షులను పట్టికొన 
కళవళ పడజేసితివి. వారిన కొటిటి వధయించి కైలాస పర్వతమునందు ప్రకాశంచుచున్న 
విమానము నచచెటకు దెచిచెతివి. అట్వంటి నీకు మూడు లోకములందును సాటియైన 
వారునా్నరా? భయముచే మయుడను దానవరాజు నీ సఖ్యమును గోరి తన కన్నకుమార్్తను 
నీకు భార్యగాదెచిచెయిచెచెను. రసాతలమునందు యుదధిమున సరపిరాజులగు వాసుకిన, 
జటిన, శంఖున, తక్షకున గెలిచె శౌర్యముతో జయము పందలేదా? దానవ రాజు, 
బలముచే గరి్వంచిన మనసు్సగలవాడు కుంభీనసి యొక్క భర్త, మహావీరుడు అయిన 
మధుడనువాడు నీకు వశపడలేదా? యుదధిమందు సమస్త దికాపిలుర గర్వమడంచి నీవు 
దేవలోకమును బ్రవేశంచి బలాసురవిరోధయైన యింద్రున జయించలేదా? బలవంతులు, 
ధనవంతులు, శౌర్యవంతులు అక్షయులునగు దానవులను ఒక సంవత్సరము 
యుదధిమున నలువరించి పోరి గెలువలేదా? మాయలలో నేరపిరి యన కీరి్తనంద లేదా? 
పరాక్రమవంతులును, ఎదురులేన భుజ బలముగలవారును అగు వరుణున పుత్రులను 
సైన్య సమేతులను నీ బ్హు పరాక్రమముచే రణరంగమున గెలువలేదా? ప్రఖ్్యతి 
గలిగ్న శాల్మలీ వృక్షముతో ప్రకాశంచునదియు, భయంకరమైన మృతు్య దండమను 
మొసళలుతో గూడి నదియు, కాల పాశములనెడు గొపపితరంగములు గలదియు, యమున 

ఏడవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

20

కింకరులనెడి సరపిములుగలదియు, అగు యమున సేనాసముద్రమును ప్రవేశంచి 
మృతు్యదేవతను తిక మిక జేయలేదా? జగతు్త ఆశచెర్యము చెందునట్లుగా జయము 
పందలేదా? దేవేంద్రసమానులును, ప్రఖ్్యతి నందిన బలపరాక్రమ వంతులును అయిన 
క్షత్రియు లీభూమియందు అడవి వృక్షముల వలె నుండగా, వాటిన నరుకు ఖడ్గము 
వలె నీవు నీ బ్ణములచే చీలచెబడిన శరీరములు గలవారినగా చేయలేదా? ఆ మంచి 
వంశములందు పుటిటిన పరాక్రమవంతులగు రాజులకీ రాముడు యుదధిమున సాటి 
వచుచెనా? మనుష్్యలే ఆహారముగాగల రాక్షసులకు రాజైన ఓ రావణా! బ్ధనందక 
యూరకుండుము. ఇంద్రజితొ్తక్కడే వానర కోటలు నెలలును నాశనము చేయును. మృతు్యవునే 
సంహరించువాడైన మహేశ్వరున యక్షముచే ప్రసను్నన జేసి ఎవ్వరికిన లభ్యములు 
కాన యపూర్వములైన వరములను పంది అతడెలలురను ఆనందింపజేయలేదా? శకి్తతో 
మరములనెడు ఆయుధములే చేపలుగాగలదియు, పరచుకొనన ప్రేవుల ప్రోవులే 
నాచుగాగలదియు, ఏనుగులనెడు తాబేళ్లుగలదియు, గుఱ్ఱముల నెడి కపపిలు గలదియు, 
ఆదితు్యలు రుద్రులు ననెడు పెద్ద మొసళలుగలదియు, వాయువులు, వసువులు ననెడి పెద్ద 
సరపిములచే భయము గలి్గంచునదియు, రధ, గజ తురగములనెడి జలప్రవాహము 
గలదియు, పదాతి సైన్యమనెడు ఇసుకమేటలు గలదియు అయిన దేవ సైన్య మనెడు మహా 
సముద్రమును పారద్రోలి, ఇంద్రున బంధంచి యీ లంకకు తీసుకొన వచిచె దేవశ్రేష్ఠుడైన 
బ్రహ్మ యాజ్ఞచే విడిచిపెటిటిన శూరుడు గదా యీతడు. కావున యిటిటివాడగు నీ పుత్రున 
అఖండపరాక్రమవంతుడైన యింద్రజితు్తన వానర సైన్యయుక్తముగా రామలక్ష్మణులను 
యమాలయమునకు బంప ననుజ్ఞయిము్మ. వారలనతడు నాశనము చేయును. ఒక 
ప్రాకృతుడు ఆ విధముగా లంకకుచేట్ దెచెచెనే యన మనసు్సనందు కలత చెందకుము. 
రామున జయించెదవు సుమా.

***
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ప్రహస్తిదులు తమతమ పరాక్రమము రావణునితో చెపుపుట:

అంత సైనా్యధపతియు నలలున మేఘమువంటివాడును, అణపరాన తీక్షష్ణమైన 
పరాక్రమముగలవాడును అగు ప్రహసు్తడు చేతులు జోడించి ఓ రాక్షస రాజా! యేల 
యీచింత? రాక్షసులు, దేవతలు, సరపిములు, పిశాచములు అయినను నీ దగ్గరకు 
చేర రాలేరనగా ఇంక వానరుల సంగతి చెపపివలెనా? మము్మల నెవ్వడెదిరింపగలడు? 
మము్మల నెవ్వడును గెలువలేడన మేమీ విధముగా నేమరుపాట్న నుండుటచే ఆ 
విధముగా ఆ వానరుడు వంచన చేసి  తిరిగ్ వెళలుగలిగెను. కానచో ఆ వానరున యమున 
గృహమున కతిథిగా పంపి యుండువాడను గానా? సముద్రముచే చుటటిబడిన ఈ 
భూమియందంతటను, పర్వతములు వనములతో గూడ ఎలలుచోటలును వానరుడను వాడు 
లేకుండ చేసెదను. ఆజ్ఞనపిపింపుము. ఇపుపిడే వేగముగా వెళ్లుదను. కోతుల చేత ఏవిధమైన 
ప్రళయము రాకుండ కాపు పెటెటిదను. సీతాపహరణ రూపమైన నీ యపరాధముచేత 
నీకావంతయెనను కషటిము కలుగబోదు. అన చెపపిగానే క్రోధము నందిన దురు్మఖుడను 
(మనుజాశనుడు) రాక్షసుడు ఇట్లు పలె్కను. ఒక కోతి దురుబాదిధితో పురము నందున్నవారికిన, 
అంతఃపుర సీత్రలకును, దేవేంద్రుననే బంధంచి నటిటి మీ బలవంతుడగు రాక్షసరాజునకును 
అగౌరవమును గలుగజేసెను. దీనన సహంపదగునా? ఈ నమిషమున నే నక్కడనే వానర 
సంఘమును ఆకాశమున కెగ బ్రాకినను, సముద్రమునందు దీనముగా దూరినను నాగ 
నవాసమగు పాతాళమున కేగ్నను విక్రమముతో పటిటి చంపివేసెదను. అన పల్కగానే మహా 
బలశాలియగు వజ్రదంష్్రుడను రాక్షసుడు రక్తమాంసములలో కలుషతమైయున్న తన 
పరిఘను చేత బటిటి బొబబాలు పెట్టిచు నట్లు పలికెను. తపసు్స చేసికొను ఆ వాసురున తో నేమి 
పన ? గొపపినైన శకి్తతో రాముడుండగా అతన తము్మడగు లక్ష్మణుడుండగా, వానరరాజగు 
సుగ్రీవు డుండగా ఆ వానరుతోనేమి? నేనక్కడనే లక్ష్మణ సుగ్రీవ సహతుడైన రామున 
నపుపిడే పరిఘుతో నామ రూపములు లేకుండగా అణచివేసెదను. కోతులన్నయు అదరి 
చెదరి పోవునట్లు తపింపజేసెదను. రాజేంద్రా! వినుము నే నపాయము లేన యుపాయము 
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చెపెపిదను. గొపపినైన బుదిధి కుశలతతో యుకు్తలను చెపుపివాడే శత్రువినాశమును 
చేయజాలును. పరాక్రమవంతులను, కామరూపధరులును అగు యుదధిము చేయుట 
యందు నేరుపిగలిగ్న రాక్షస శ్రేష్ఠులును వేలమందిన ఎన్నకచేసి వెంటనే సిదధిము 
చేయదగును. వారలు మానవ రూపములు ధరించి సూర్యవంశ సంభవుడైన రామున 
జేరి నీ సహోదరుడైన భరతుడు మము్మలనంపినాడు. శుభాకారుడైన భరతున కేదియో 
అవసరమైన కార్యము కలిగెను గాన నను్న పురంబు చేర వెంటనే బయలుదేరమనె నన 
చెపపిగా అతడు సేనతో మరలి పోవును. ఆ సమయమున విండులు, బ్ణములు, ఖడ్గములు 
గదలు ధరించిన వారలమై యాకాశమున గుంపులుగా గూడి వానర సైన్యమును రాళలు 
వర్షమును గురియించి సంహరింపవచుచెను. ఈ విధముగా మేము పన్నన మాయలలో చికి్క 
ఆ రామరాజును అతన స్తదరుడును యమున సన్నధకి చేరబోయెదరు. అంతట మనకు 
పీడ పోవును, అన చెపపిగా అపుపిడు కుంభకరుణున కుమారుడు గొపపి దరపిము గలవాడగు 
నకుంభుడ నెడువాడు గొపపి రోషమును పందిన వాడై లోకములను తపింపజేయగల 
రావణాసురున జూచి గొపపి గంభీరమైన మాటలతో నటలునెను. మీరందఱును రాక్షసరాజును 
సేవించుచు నచచెటనే యుండుడు. నేనక్కడనే అమిత పరాక్రమముతో వారందఱిన 
వరుసగా శరీరములను చీలిచె పంపెదను. యుదధిమునందు స్తదర సహతుడగు రామున, 
హనుమంతున, వానరరాజును, తకి్కనవానరుల నక్క నమిషములో చీలిచె చెండాడెదను. 
అనగా అపుపిడు పర్వతాకారుడైన వజ్రహనుడను రాక్షసుడు క్రోధము పంగుచుండగా 
పెదవులను నాకికొనుచు తన పరాక్రమము తేటపడునట్లు వేగముగా నట్లు పలికెను.

ఇది యెక్కడి జోలి మీకు? వెళ్లుడు. మనసు్సలో చింతలను వీడుడు. యధేచ్ఛగా 
మీ పనులను చేసికొనుడు. తృపి్తయగు నట్లు మాంసమును భుజింపుడు, మధువు 
త్రాగుడు. ఇషటిమైన యాటలాడుకొనుడు, నేనక్కడనే వేగముగా రాఘవున, అంగదున, 
వాయుపుత్రున, వానర రాజును సంహరించెదను.

రభ స్దులు విజృాంభాంచి పలుకుట:

అన పల్కగా అంత యజ్ఞహుడు, నకుంభుడు, రభసుడు రశ్మకేతుడు, సూర్య 
శత్రుడు, సుప్తఘు్నడు, మహోదరుడు, అగ్్నకేతుడు, దశాననుడగు రావణున పుత్రుడైన 
ఇంద్రజితుండు, సాటిలేన వాడగు ప్రహసు్తడు, అతికాయుడు, విరూపాక్షుడు, ఉగ్ర 
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ధూమ్రాక్షుడు, దురు్మఖుడు, వజ్రదంష్్రుడు మున్నగు రాక్షసులు, పటిటిసములు, శూలములు, 
ప్రాసశకి్తపరశ్వథపరిఘులు, ఖడ్గములు విలలుము్మలు మున్నగు ఆయుధములను 
ధరించి త్రిపుపిచు, చెలరేగ్ మిడిసిపడుచు, మండిపోవుచు రాక్షసరాజుతో నట్లు పలి్కరి. 
ఈ నగరమును గాలిచెన యా నీచుడైన హనుమంతున, స్తదర సమేతుడైన రామున 
వానరరాజును నపుపిడే నేనే వధంతును, నేనే ద్రుంచెదను. నేనే నేనే అన చేతులతో 
ఆయుధములు పూన బీరములు పలు్కచున్న రాక్షస కోటలును తమ తమ యాసనముల 
నుండునట్లు మరలించి విభీషణుడంజలి ఘటించి తన స్తదరునతో నట్లు నెను.

***
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విభీషణుడు రావణునకు రాజనీత్ దెలుపుట:

అనా్న ! వినుము. సామము దానము భేదము అను మూడుపాయముల చేతను 
కార్యము సిదిధింపనచో విక్రమముచేత దానన సాధంపవలెనన నీతి దెలిసిన ప్రాజు్ఞలు 
పలికెదరయా్య! రాజ్య తంత్రములయందు విరకి్తబూనన వానయందును, ఇంద్యలోలుడై 
జాగరూకత కోలోపియిన వానయందును, దైవసహాయము లేనవాన యందును, అరభుకున 
మీదను, భయపడు స్వభావం గలవాన యందును మంత్రులతో విమరి్శంచి యాలోచించి 
దండోపాయమును బూననచో జయము సిదిధించును.  మనసు్స నందైనను అజాగ్రత్త లేన 
వాడును, జయము నంద గోరుచున్నవాడును, భయంకరమైన బలముగలవాడును, 
యుదధిరంగమందు తేరి చూడరానవాడును, మహా పరాక్రమవంతుడును, శత్రువులను 
జయించినవాడును అగు ఆ రామభద్రున ఘన పరాక్రమముతో జయింపబూనుట ఎట్లు 
పసగును? భయంకరమైన నదీనదముల యధపతియైన సముద్రమును దాటి ఒక 
వానరుడు అరరే! ధీరతతో ఇంత దుష్కరమైన కార్యమును చేయగలుగునన యెవ్వడైనను 
మనసు్సనందు తలంచెనా? బలమెన్ననో లెకి్కంపరానది గదా. శత్రువుల శౌర్యము కూడ 
నటిటిదే. అటిటిచో కేవలమలక్ష్యముగా అటిటిట్టి పలుకుట తగునా? ఓ రాక్షస నాయకులారా! 
ఆ రాఘవుడి రాక్షస రాజునకేమి యపకారమును సలెపినో సపిషటిముగా దెలుపిడు. ముందు 
ముందుగా నతడే ఆ రాజ చంద్రున భార్యను వన మధ్యముల నుండి దంగ్లించి తెచెచెను 
గదా. అనా్యయమైన పన ఎవ్వనదో విరోధమునకు కారకులెవ్వరో మీరలే చెపుపిడు. 
ఈ రాముడే గదా మునుపు ఆ ఖర రాక్షసున సంహరించినందురేమో. ముందుగా ఆ 
మాంసభక్షకుడే యుదధిమునకై పోయి ఆయనపై బడెను గదా. ఈ భూమియందున్న 
ప్రాణులందఱును తమకున్న బలముతో తము్మ దాము రక్ంచుకొనుట తగదా? అది 
దోషమా? మీరలే చెపుపిడు. ఇతరుల భార్యను హరించుట యెపుపిడైనా నెంతయో అపకీరి్తన 
గలుగజేయును. పాపమును వృదిధి చేయును. ఆయువును అర్థమును హరించి వేయును. 
పూరి్తగా నాశనము చేయును. కాన ఓ పుణ్య చరిత్రా! ఆలోచించి చూడగా జానకీదేవి 
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కారణమువలననే ఎలలు వారలకు గొపపిభయం సమకూరినది. ఇది నజము. ఇందుకు 
తగ్న కార్యమామెను విడచి పెట్టిటయే. కలహము కొఱకై యేదేనక పనన చేయుటయే 
మంచిదన పలె్కదవేన  యుదధిమే నీకు నజముగా నభీషటిమైనచో సీత లంకలో నున్నను, 
లేకున్నను నక్కటియే. శ్రేషటిమైన పరాక్రమము గలవాడు, ధరా్మచారముగా నడుచువాడు 
నగునటిటి రామచంద్రునతో నషా్కరణముగా విరోధము తగ్నదా? కాన శ్రీరామునకు సీత 
నపపిగ్ంచుము. శ్రేషఠుమైన మణులతో నండినదియు యేనుగులు గుఱ్ఱములు గలదియు 
నగులంక విరోధుల బ్ణములచే కొటటిబడకుండగా ముందుగానే శ్రీరామునకు 
సీతనపపిగ్ంపుము. భయంకరము తిరస్కరింపరానదియు నగు వానరసైన్యము మన 
పటటిణమును ముటటిడింపకమునుపే ఒపుపిగా ఓ తండ్రీ! సీతను శ్రీరామున కపపిగ్ంచుము. 
నీవు భూపుత్రిన తిరిగ్ యియ్యవేన సర్వరాక్షసులతో నీ లంకానగరము వినాశమొందును 
సుమా. అందుచే నీవే జానకిన రామచంద్రునకు మరలా నచిచెవేయుము.  నీవు 
నాయన్నగారి వౌటచే చేతులను జోడించి వేడుకొందును. దయతో నన్నను గ్రహంపుము. 
ఓ అనా్న! నామాట ప్రకారము చేయుము. హతము, ఉచితము నైన మాట చెపిపితినగాన 
ఇంకొకటి కాదు సుమా. వేగముగా భూపుత్రిన రామచంద్రున కడకు పంపివేయుము. 
నీకు హెచుచెగా మేలు కలుగును. శరతా్కలపు సూరు్యన కిరణము వంటిదియు, గటిటిదియు, 
వాడియైనదియు నగు మున బ్ణముల సమూహము నను్న సంహరించు టకు రాకమునుపే 
సీతను విడచి పుచుచెము. ఇంక కోపమును విడిచి పెట్టిమయా్య! ఇది సర్వ సౌఖ్యములను 
నాశనముచేయును. సౌఖ్యము కీరి్త వృదిధి చెందునట్లు భోగములను పుత్రులతోను, 
మిత్రులతోను, బంధువులతోను, రాక్షస సంఘముతోడను, సీతను రామ విభునకిచిచె 
యనుభవింపబూనుము. అన చెపుపిచున్న విభీషణున మాటలను విన రాక్షసరాజు 
వేగముగా వారందఱిన వీడి తన పరివారముతో నజమందిరమున కేగెను.

***
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విభీషణుడు రావణు గృహమున కేగుట:

అట్ల రావణుడు తన గృహంబు ప్రవేశంచిన మరునాటి యుదయమున 
పరిశుదధిమైన మనసు్సతో విభీషణుడు మరల అన్ననుదోబాధంచుట కరిగెను. పర్వతము వలె 
నున్నతమైనదియు, చక్కన దా్వరములగలదియు, ప్రియవాదులైన శ్రేషఠుమంత్రులచేతను 
బంధువుల చేతను రక్ంపబడుచున్నదియు, శంఖములు మొదలైన వాద్య విశ్షములచే 
ధ్వనంచుచున్నదియు, సంతోషము గలిగ్ంచు సీత్రలతో నండినదియు, తూర్యనాదములతో 
నండినదియు, మదించిన ఏనుగుల ఘంకారములతో గూడినదియు, చలలున గాలులచే 
కదలుచు గల గల శబి్దంచుచున్న వృక్షములతో నపుపిచున్న రాజమార్గములు 
గలదియు, బంగారపు ట్నుగుల విగ్రహములు గలదియు, దేవతలు గంధరు్వలు 
నవసించు మందిరములతో సమానమైనదియు, రత్నముల వరుసలతో గూడినదై 
భోగవతీ పురమునందలి భవనములను పోలినదియు అయిన రావణున మందిరమును 
విభీషణుడు ప్రవేశంచెను. అచచెట లంకేశ్వరున విజయమును గోరి వేదోక్తవిధానమున 
మంత్రపూర్వకముగా హోమక్యలును పుణా్యహవాచనములు జరుగుచుండెను. 
రాక్షసులచే సేవింపబడుచు గొపపి తేజసు్సతో ప్రకాశంచుచు సింహాసనసు్థడైయున్న ఆ 
కుబేరస్తదరున దగ్గఱకు వెళ్లు విభీషణుడు నమస్కరించి ఆ రాక్షసేశ్వరున కనుసన్నచే 
శ్రేషఠుమగు బంగారు పీఠమున ఆసీనుడయె్యను.

విభీషణుడు రావణునకు లాంకాపురాంబునకు అపశకునములు పుట్టెనని తెలుపుట:

దేశకాలములను బటిటి సంచరింపగలవాడును, శుభాశుభముల నెఱింగ్నవాడను, 
అగు విభీషణుడు మంత్రుల యెదుటనే నెమ్మదిగా సాంత్వన వాక్యములచే రాక్షసరాజును 
ప్రసను్నన చేసికొన సుశోలుకమైన మాటలతో నట్లు పలె్కను. ‘అనా్న నీ పురంబునకు 
జానకి యెపుపిడు సంప్రాప్తమైనదో ఆనాటినుండి చెపపిరానవైన పెకు్క దుశ్శకునములు 
కనబడుచున్నవి. అగ్్న మంత్రయుక్తముగా హవిసు్సల నరిపించుచున్నను ప్రజ్వలింపక 
పగతో కపపిబడినవాడై యుండెను. వంట యిండలుయందను, అగ్్నగృహములందును 
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వేదపఠనము జరుగు మందిరము లందును పాములు ప్రాకజొచెచెను. హవ్య గవ్యములను 
చీమలు ముట్టికొన జొచెచెను. ఆవులన్నయు పాలులేకుండ వటిటిపోయినవి. ఏనుగులు 
మదములేనవై దీనసి్థతితో మేత ముటటికున్నవి. మన పురంబునందు గాడిదలకు ఒంటెలకు 
కంచరగాడిదలకు వెంట్రుకలు రాలిపోయినవి. ఏవిధముగా చికిత్స చేసినను మఱల 
వచుచెటలేదు. అవి అదేపనగా కను్నల నీరు గారుచెచున్నవి. అన్న చోటలును కాకులు 
గుంపులుగా చేరి కఠినముగా అరచుచు విమానముల మీద తిరుగుచున్నవి. గ్రద్దలు 
చక్రాకృతిగా ఆకాశమున దిరుగుచు భవనములపై వ్రాలుచున్నవి. అహరి్నశలు నక్కలు 
దారుణముగా నరచుచున్నవి. క్రూరమృగములు దా్వరములపై పిడుగులు పడుచున్నట్లు 
ధ్వనులు చేయుచున్నవి. ఆ ధ్వనులు పురమునందు నరంతరముగా వినపించుచున్నవి.

విభీషణుడు సీతాదేవిని శ్రీరామునకిమమీని రావణునకి జెపుపుట:

అనా్న! నీకిషఠుమైనచో వీనకన్నటికిన ప్రాయశచెత్తముగా ఒక్కదానన చెపెపిదను. 
రాజా! సీతను రామున కరిపింపుము. అజా్ఞనము చేతనో బ్రతుకుపై ఆశచేతనో యిట్లు 
చెపుపిచునా్ననన తలంతువేన, ఆపై నాయందు దోషమెంచకుము. దేవతల హృదయములకు 
వ్రణము వంటివాడా! పురమునందును అంతఃపురమునందును గల సీత్రలను పురుష్లను 
ఈ దోషములను గూరిచె అడిగ్ తెలిసికొనుము. రాక్షసేశ్వరా! చూచినది విననది సర్వము 
నీమంత్రులు నీకు చెపపిలేకునా్నరు. అనా్న నేనును వారివలె వినపింపకుండుట తగునా? 
కనుక ఓ వీరా! నా్యయానా్యయములను ముందువెనుకలు నాలోచించి తరువాత నీయిషటిము 
వచిచెన విధముగా చేయవయా్య! అన మంత్రులందఱు వినుచుండగా విభీషణుడు తన 
అన్నకు చెపెపిను. హతము, మృదువు, కాలము మించివచిచెనదానకి  ప్రసు్తత కర్తవ్యమును 
దెలుపినది, మును్మందు సౌఖ్యమును గలిగ్ంచునది అయిన ఆ విభీషణున వాక్యమును విన 
రావణుడు క్రోధమును పంది తాను చేయదలచిన కార్యమందు ఎకు్కవైన పట్టిదలతో 
తము్మనతో నటలునెను. ఏమిరా! ఇపుపిడు నాకింత భయమేమి వచిచెనది? అది యట్లుండనీ. 
ఏవిధముగా జూచినను రాముడు జనకరాజ పుత్రికను జేరగలడా? దేవతలను దేవేంద్రున 
కూడ గట్టికొన యుదధిము చేయబూననను రాముడు నాయెదుట నలువగలడా? అన 
దేవసైన్య విమర్దనుడైన రావణుడు తనకు హతము చెపుపిచున్న తము్మడగు విభీషణున 
విడచిపెటిటి యావలకు బోయెను.

***
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పదునొకెండవ సర్గము

రావణుడు కొలువుకూటమునకు బ్రోవుట:

[ఇది ర్ండవనాటి చర్య] ఆ రావణుడు తను్న తనహతులనాదరణము చేయుట చేతను 
తాను స్వయముగా చేసికొన్న సీతాపహరణమనెడు పాపము చేతను కామమోహతుడు, 
పతితుడు నయి అంతకంతకు నీరసించి పోవుచుండెను. ఆలోచించుటకు అర్హమైన కాలము 
మించిపోయినది. ఇక యుదధిము చేయు సమయమాసన్నమైనది కనుక మంత్రులతో 
హతులతో మంతనము చేయదగ్న అదనన అతడు భావించెను. బంగారు కిటికీలకు 
పగడాల సొము్మలు దాపిన గుఱ్ఱములు పూనచెన రథము నెకి్క మేఘములు గరి్జంచునట్లు 
శబ్దము చేయుచున్న రథములతో వెడలి వేగముగా దశకంఠుఁడు సభకు బయలుదేరి 
వెడలుచుండ కతి్తడాలు ధరించి ముందుగా కొందఱు భట్లు పోవుచుండగా అనేకులగు 
వికృతవేష్లు తను్న సేవించుచుండ, రథముల మీదను, శ్రేషఠుమైన మదపుట్నుగుల 
మీదను, కదను త్రొకు్కచున్న గుఱ్ఱములమీదను నెకి్క కొందఱతిరథులు వెనువెంట తను్న 
సేవించి వచుచెచుండగా నెందఱో రాక్షసభట్లు పరిఘములు, గదలు, తోమరములు 
పరశవులు, శకు్తలు మున్నగు ఆయుధములను ధరించి ఆదశముఖున ననుసరించిరి. అంత 
వాద్యవిశ్షముల ధ్వనులంతటను నండెను. ఒకదానపై నకటిగా శంఖధ్వనులాకాశము 
వఱకు వా్యపించెను. చంద్రకాంతిన మించు శ్్వతచ్ఛత్రముల కాంతితో వెలుగుచున్న 
రాజమార్గమును గడచి వెళ్్ళచుండ బంగారు నగ్షీలు చెక్కబడిన చామరము లిరుప్రక్కల 
వీవబడుచుండెను. రాక్షసులనేకులు నలబడి వినయముతో తలలు వంచి చేతులు జోడించి 
నమస్కరించుచుండిరి. దా్వరపాలకులు జయజయధ్వనులు చేయుచుండగా వృదుధిలు 
దీవించుచుండగా సూర్యసమతేజము గలవాడై అందమైన వెండి బంగారు కంబళములు, 
రత్నకంబళములు మొదలగువానచే నలంకృతమయి రాత్రింబవళ్లు రాక్షసుశతములచే 
రక్ంపబడుచున్నదై విశ్వకర్మ నరి్మతమైన శ్రేషఠుమగు సభాభవనమును ప్రవేశంచి రావణుడు 
తనా్నశ్రయించిన రాజులచే సేవింబడుచున్న ఉన్నత సింహాసనమున కూరుచెండెను.
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రావణుడెల్ల రాక్షసులన్ సభకు రపిపుాంచుట:

అంత అతివేగముగా పనులు నెరవేరపిగల దూతలను పిలిచె వెంటనే రావణుడు వారితో 
నట్లు చెపెపిను. చాల రహస్యము ముఖ్యము ఆలోచింపదగ్నది యైన పన యొకటి గలి్గనది. 
గాన మీరు వేగముగా సభకు రండన సర్వరాక్షసులను పిలిచికొన రండన చెపపిగా వారలు 
పురంబులోనకి వెళ్్ళ ఇంటింట, తోటల, విహారస్థలముల నున్న వారందఱిన పిలచిరి. 
మఱియు నద్ంచు వారిన గూడ మేలుకొలిపి రాజునాజ్ఞ తెలియజేసిరి. అట్లు పిలవబడిన 
వారై వారందఱు కొందఱు రథముల మీదను, కొందఱు గుఱ్ఱముల మీదను కొందఱు 
కాల్నడకను వచుచెచుండగా ఆ పటటిణమంతయు ఏనుగులు, గుఱ్ఱములు రథములతో 
నండినదయె్యను. ఆకాశమున పక్షులు గుంపు గూడినట్లు ప్రకాశంచుచుండెను. అట్లు 
వచిచెన వారలు తమ ప్రయాణ సాధనములను దూరముగా నలిపి పాదచారులై గుహలో 
ప్రవేశంచు మృగరాజులవలె ఠీవిగా వెళ్్ళ దేవతల గర్వమణంచిన రావణున పాదములు 
చేతులతో ముటిటి నమస్కరించి తమకు తగ్న విధముగా మరా్యదలను పంది కొందఱు 
పీఠములపైనను, కొందఱు దరాభుసనముల మీదను కొందఱు నేలపైనను రాజాజ్ఞననుసరించి 
కూరుచెండిరి. కార్య సరళ్న నశచెయించుట యందు నేరపిరులైన పండితులును, 
సర్వమును దెలిసిన వారును, బుదిధియే కను్నలుగా చూడగలవారును, యుకి్త గుణము 
గలవారును అగు మంత్రిశ్రేష్ఠు లా సభయందు నూరలుకొలదిగా నుండిరి. యోధులనేకులా 
యాసా్థనమున నుండిరి. రాక్షసరాజ క్షేమమును గోరువాడును, మహాకీరి్తమంతుడును, 
మహానుభావుడునగు విభీషణుడు అపుపిడు శ్రేషఠుమగు గుఱ్ఱములు గటటిబడిన బంగరు 
రథముపై వచిచె అన్నను సమీపించి తనపేరు చెపిపికొనుచు పాదములకు నమస్కరించెను. 
అట్లు వచిచెన రాక్షసులందఱు తమ తమ ఆసనములందుపవిష్టిలైరి. అగరు మొదలైన 
పరిమళ పదార్థములను వాయువు వాన గురిసినట్లు కురిపించెను. ఒక్కడును గటిటిగా 
మాటలాడడు. ఒక్కడైన అక్రమ వాదనలు చేయువాడచచెటలేడు. అందఱును ఆ రావణున 
సింహాసనముపై దృషటినలిపి సేవించుచుండగా రావణుడు వసువులచే సేవింపబడుచున్న 
యింద్రున వలె ప్రకాశంచెను.

***
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రావణుడు రాక్షసులన్ సాంబోధాంచుట:

అట్లున్న సభనంతటిన గలయజూచి రావణుడు సేనానాయకుడగు ప్రహసు్తనతో 
నటలునెను. సేనాపతీ! నీవు వేగముగా వెళ్లు నాలు్గ విధముల విద్య నెఱిగ్న శ్రేష్ఠులైన రాక్షస 
వీరులనధకముగా కాపుపెట్టిము. అనగా అతడు రాజశాసనము ననుసరించి పటటిణము 
లోపలను వెలుపలను అన్నచోటలును పురరక్షణార్థము పూరి్తగా వేరే్వరు విధములుగా 
వీరశ్రేష్ఠులను నలిపివచిచె రాజా సర్వసైన్యములను అన్న దికు్కలకు రక్ంచునట్లుగా 
నలువబెటిటితిన. ఇంక సందియము లేకుండ పనులు జరిగ్ంప వచుచెనన విన్నవించెను. 
అతనమాటలు విన రాజ్యహతాభిలాషయైన రాక్షసరాజు సుఖమందనురకి్తగలిగ్న 
మిత్రులజూచి ప్రకృత కార్యమును గూరిచె వారలకు తెలుపిచు నట్లు పలె్కను. రాక్షసులారా! 
ధరా్మర్థకామములలో దేనన సీ్వకరింపవలెనన ఆలోచించు సమయమున దానదాన 
యందు మేళ్లు, కీళ్లు, సుఖ దుఃఖములు, ప్రియాప్రియములు ఏవేన కలుగునో వానన 
పూరణుమైన బుదిధితో ఆలోచించి నశచెయింపుడు. నేనెపుపిడే కార్యమును చేసినను మీరందఱు 
చెపిపిన పదధితినే నడచుచుంటిన. ఒక్కదానయందైనను చేట్ గలగలేదు. ఇంద్రుడు చంద్ర 
సూరా్యది దేవతల ఆలోచన చొపుపిన నడచునట్లు నేనును మీరలొపుపిగా చెపిపినట్లు చేసి 
యెన్నరాన సంపద లొందుచునా్నను గదా. మీకిది యంతయు తెలుపువలెనన యుండియు 
కుంభకరుణుడు నద్ంచి యుండుటచే వెంటనే అపుపిడే చెపపినైతిన. అతన దీర్ఘమైన 
ఆరునెలల నద్ర పూరి్తయైనది. గాన నపుపిడు ఆ సర్వశసాత్రసత్ర కోవిదుడు మేలుకొనెను. కనుక 
ఇపుపిడావృతా్తంతమును చెపుపిచునా్నను. [సీతను మ్రుచిచెలించి తెచిచె బందియం దుంచిన 
వార్త పదినెలలుగా రావణుడెవరికిన చెపపిక దాచెను]

రావణుడు రాక్షసులతో సీతావృతాతిాంతముుఁ జెపుపుట:

సీతాదేవి రామున ప్రియురాలగు పతి్న, విదేహరాజ కుమార్్త. ఈమె దండ 
కారణ్యముననుండగా నేను దెచిచెతిన. పుషపి సుగంధములుగలది, మెలలున నడకలు 
గలదియు నగు ఆభామిన నా శయ్యపై పరుండ నషటిపడుటలేదు. మూడులోకములందు 
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వెదికినను సీత వంటి సీత్ర లభింపదన తోచుచున్నది. సన్నన నడుముగలిగ్ గొపపి పిరుదులు 
గలదై చంద్రబింబము వంటి ముఖము విశాలములైన కను్నలు కలిగ్న బంగారు బొమ్మ 
వంటి సుందరియగు ఆమెను చూచినచో ఆ పద్మదళాయతాక్న మయుడే సృజించె 
నాయను తలంపు గలుగుచున్నది. యెఱ్ఱన అరికాళ్్ళగలిగ్ మికి్కలి మనోహరములై 
పందికగానున్న ఆ సుందరి పాదములును ఎఱ్ఱన గోళ్లును చక్కగా చూడగా మన్మథుడు 
మహావీరుడై నను్న బ్ధంప దరకొనును. హోమాగ్్న జా్వలలవలెను, సూర్యకాంతివలెను 
వెలుగుచున్న ఆ తామర రేకులవంటి కను్నలుగల సీతనుచూచి ఓ రాక్షసవరులారా! 
నేను మన్మథ పరవశుడనైతిన. [ఇతా్యది వాక్యములచే రావణుడు సీతను కాముకుడై 
హరించెనన తెలియుచున్నది] కోపమునందు సంతోషమునందు సమముగా శోకము, 
తాపము గలిగ్ంచి కాంతిలేనవారినగా జేయునటిటి మన్మథునచే నేను కలంచబడిన మనసు్స 
గలవాడనయితిన. ఓ రాక్షస శ్రేష్ఠులారా! తన భర్తయైన రామచంద్రుడు వచుచెనను ఆశచే 
ఆమె నన్నక సంవత్సరము గడువు వేడినది. నేనా మేలైన మాట కంగకరించితిన. చక్కగా 
సా్వరి చేయుటకుపయోగ్ంపబడిన గుఱ్ఱము వలె నేను మన్మథున బ్రికి చికి్క స్రుకి్కతిన. 
ఇది నాయొక్క సి్థతి. రాక్షసశ్రేష్ఠులారా! మహాభయంకరములైన జలజంతువులతో 
నండియున్న యీ సాగరమును ఆ గొపపివానరులుగాన, రాజులు గాన ఏవిధముగా 
దాటగలరను కొందమన్నచో, ఆ వానరుడొక్కడే గదా మనతో గొపపియుదధిము చేసెను. 
ఎపుపిడేవిధముగా పనులు జరుగునో తెలియుట కషటిముగదా. కావున ముందు జరగబోవు 
విషయములను మీ బుదిధికొలది ఆలోచించి చెపుపిడు. ఈ మానవునచే భయముకలుగు 
ననుమాట లేదు సుమండీ. దేవదానవ యుదధిములలో నేను మీయొక్క భుజబలము 
నాధారముగా గొనకదా జయించితిన. ఆ యుదధిములందు గెలుపి గలిగ్ంచిన వారలు మీరే 
కదా. ఆ రాజపుత్రులు భూపుత్రిపోయిన విధమును తాము తెలిసికొన సుగ్రీవునతో గూడ 
అతన వానసైన్యమునంతయు తోడొ్కన సముద్రపు ఆవలి ప్రక్కన జేరినారు. భూపుత్రి 
నీయరాదు. మఱియు ఆ సీతానాధున చంపవలయును. కాన దానకి తగ్న మంచి 
యుకు్తలను తెలియజేయుడు.

కుాంభకరు్ణడు రావణుని గోపిాంచి పలుకుట:

రాముడు దపపి వేరొకడు వానరసైన్యముతో సముద్రమును దాటి రాజాలడు. 
కనుక నాకు జయము నశచెయముగా కలుగును అన పల్కగా కామముచే గపపిబడిన 
చిత్తముగల ఆ దశకంఠన రోదనమును విన కోపముతో మండి పోవుచున్న మనసు్సతో 
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కుంభకరుణుడతనతో నటలునెను. రామాశ్రితుల రక్షణలో నున్న సీతను ఎవరినడిగ్ నీవు 
దంగ్లించితివి? అట్లు చేయక ముందే మమ్మడిగ్ యున్నచో యామున సరసు్సలో 
నంపబడిన యమునవలె నీ చిత్తము నశచెలముగా నుండునట్లు మేలైన యుకి్తనకదానన 
చెపిపియుందుముగదా అట్లు చేసిన నీపన యెంతో లెస్సగా నుండును. ఇపుపిడు చింతించిన 
ఫలమేమున్నది? ఎవ్వడు రాజకార్యములందు మొదటనే నా్యయపదధితి నాలోచించి 
చేయునో అటిటివాడెపుపిడును తరువాత కార్యము చెడిపోయెనన మనసు్సనందు దుఃఖింపడు. 
విపరీతములైన ఆలోచనలు చేసి నేరుపిలేకుండ చేసినచో పనులు పూరి్తగా చెడుటయే గాక 
అపవిత్రహవిసు్సలను తిన్నవిధముగా విపరీత ఫలములనచుచెను. మొదట చేయవలసిన 
పనన తరువాతను, చివఱ చేయవలసిన పనన మొదటను చేయువానన నీత్యనీతి విదుడన 
చెపపిదగునా? బలవంతుడు, సాధంపరానవాడు అన చెపపిదగ్నవాడు చపలత్వముతో 
నేపననైనను చేసినచో ఇతరులు సులువుగా ఛేదింతురు. పక్షులు క్ంచ పర్వత బిలము 
నుండి గదా వచుచెచున్నవి? విషముతో గూడిన అన్నమును భుజించుటవంటిదైన 
దుషటిమైన, అనాలోచితమైన కషటిమైన పనన చేసితివి. అదృషటిమేమనగా శ్రీరాముడు 
నన్నచచెటనే చంపలేదు. ఎవ్వరికిన తగన చాల దుష్కరమైన పనన చేయదలంచితివి 
గాన ఓ రాక్షసరాజా! నీతో బుటిటి నీతో పెరిగ్న వాడనౌటచే నీతో నే నల్వక తపుపినా? 
ఇక జరుగవలసిన కార్యవిధానమును చెపెపిదను. నీ విరోధులను నేను సంహరించి 
కార్యమును పూరి్తచేసెదను. ఇంద్రుడు, అగ్్న, సూరు్యడు, వాయువు, కుబేరుడు మున్నగు 
వారడు్డపడినను వారిన సంహరింతును. చేతియందు పరిఘాయుధమును ధరించి త్రిపుపిచు 
తీక్షష్ణమైన దానయందు కాంతులు దికు్కలను గపుపిచుండగా కొండవంటి శరీరముతో 
నేను భయంకరముగా గరి్జంచుచుండ గొండల శత్రువైన యింద్రుడైన బెదిరిపోడా? ఒక 
బ్ణముతో నను్న గొటిటి ర్ండవ బ్ణముతో గొట్టినంతలోనే నేను రామున రక్తమును 
ద్రావెదను సుమా! దేవతలనోడించిన ఓరాజా! ఆపై సుఖములను పందుము. రామున 
సంహరించి మఱియు లక్ష్మణున హతుననరిచె వానర సమూహమును తినవేసి గర్రున 
త్రేనుచెచు నీకు గెలుపును, కోర్్క దీరగా సౌఖ్యమును గలు్గనట్లు చేసెదను. సురనుత్రావుము. 
సే్వచ్ఛగా నీకిషటిమైన కార్యములను నరభుయముగా జరిగ్ంపుము. భయంకరమైన 
యుదధిరంగమున మృతు్యవుతో చెలిమిచేసి యమపటటిణమునకేగగా రాముడు వెంటనే 
గొపపిసంతోషముతో పందు సీతాభామారత్నమును అన కుంభకరుణుడు చెపపిగా 

***
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మహాపారుశ్వుడు సీతన్ విడువరాదని రావణునితో జెపుపుట:

రావణుడు క్రోధమును పంది యుండుటను గురి్తంచి అతనన శాంతి నందించు 
నుపాయము క్షణములో ఆలోచించి మహాపారు్శవుడు చేతులు జోడించి గర్వముతో 
నటలునెను. అనేక మృగములతో నండిన వనము నందెట్లు ప్రవేశంచి అచచెట లభించిన తేనె 
నెవ్వడైతే త్రాగక విడుచునో అటిటి నరున ప్రాజు్ఞలు బ్లిశుడన యందురు. ఈ లోకములకు 
నీవే యీశ్వరుడవు. ఓ రాక్షసరాజా నీ కను్యడీశ్వరుడు గలడా? ఓ రాక్షసేశ్వరా! శత్రువులను 
నాశమొందించినవాడా! భూపుత్రితో గూడి శాశ్వత సుఖము ననుభవింపుము. ఆభూపుత్రి! 
తనంత తానుగా ప్రేమతో నను్న బొందదేన ఓ సురవైరీ! నీవే కోడివలె బలవంతముగా 
సందేహము లేక రమింపుము. తొలుత వేగముగా నీయొక్క వాంఛ తీరినచో తరువాత 
క్షణమునందే భయముగలుగనీ, లేక కొంతకాలము తరా్వత భయము కలుగనీ నీవు 
వాననన్నటిన సహంపవచుచెను. వజ్రాయుధమును చేత బటిటి యింద్రుడు వచిచెనను 
యుదధిరంగమునందు సంరంభముతో కుంభకరుణుడును, ఇంద్రజితుండును మేమును 
అతనన జంపుదుము. ముందుగా సామము, దానము భేదము అను పదధితములను శకి్తలేన 
అలుపిలు మెచుచెచుందురు. శకి్తగలవాడు నాల్గవదియైన దండనీతినే అవలంబించును. 
కాన ఓ రాక్షసాధపా! దండపదధితిలోనే నీ కోర్్కను పూరి్తగావించుకొనుము. ఇచచెటికి 
శత్రుసమూహములు వచిచెనచో శసత్రములతో గొటిటి సంహరింపగలము. ఇది నజము. 
సందేహము లేదు. నీ యిషటిము వచిచెనట్లు సంచరింపుము అన చెపపిగా రాక్షసరాజాతన 
మాటల ధోరణికి మెచుచెకొనుచు గొపపినైన చింతతో తన మనసు్సనందున్న ఆలోచన నట్లు 
చెపెపిను.

మహాపారశ్వునితో రావణుడు బ్రహమీ తన్ను శపిాంచుటన్ దెలుపుట:

ఓ మహాపారు్శవుడా! నా వెనుకటి వృతా్తంతమును ఎవ్వరికి తెలియన రహస్యమును 
వినపింతును వినుము. బ్రహ్మను సేవించుటకై ఆసత్య లోకమునకు పుంజికస్థలయను నప్సరస 
ఆకాశ మార్గమున వెళ్లుచు నను్నజూచి జంకుచు ఒదిగ్ యొదిగ్ వెళ్లుచుండగా అగ్్నజా్వల 
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వలె ప్రకాశంచుచున్న ఆ అప్సరసను చూచి బలవంతముగా దానపైబడి చెరచి వివసత్రను చేసి 
విడువగా ఆ కోమలి నలిపిన పద్మమువలె బ్రహ్మసభకు వెడలినది. బ్రహ్మ దాన వృతా్తంతము 
తెలిసికొన కోపముతో నాకీ విధముగా శాపమిచెచెను. ఓరీ! దశకంఠా! ఇది మొదలుగా నీవు 
మనసులో నన్నషటిపడన సీత్రన బలవంతముగా గలసినచో నీతల ఆ క్షణముననే నూఱు చెక్కలై 
నేల వ్రాలును అన. ఈ శాపభీతిచేతనే గదా నేను భూపుత్రినాశంపకున్నవాడను. కాకున్న 
నెపుపిడో నాశయ్యయందా మెఱుపుతీగ వంటి దేహముగల సీతను గలిసి యుండనా? నా 
వేగము సముద్రము వలె పంగునన, ఝంఝా మారుతమును బోలినదన, యుదధిమున 
నంతకంతకు నుపపింగు నా పరాక్రమము విధమును తెలిసికొనజాలక సీతాదేవి నమిత్తమై 
గొపపివానర సైన్యముతో వానరరాజు తోడురాగా ఆ భూపుత్రికాకాంతుడు వచిచెనాడు. 
పర్వతగుహయందు నదురించుచున్న సింహమును వేగముగా నద్ర లేపు విధముగా, 
క్రోధంచిన మృతు్యవును మేలుకొలుపి విధమున, భయంకర సరపిములను బోలిన నా వాడి 
బ్ణముల నెపుపిడును గుర్్తఱుగకుండుటచే ఆ రాముడు వేగముగా ననె్నదురొ్కనుటకు 
వచుచెచునా్నడు. వజ్రసన్నభములై నావింటి నుండి భయంకరముగా వెలువడు బ్ణముల 
వర్షము వేయివిధముల తనమీద వా్యపింపజేయుచు కోటలుకొలది కొఱవులతో ఏనుగును 
ఆక్రోశంపజేయునట్లు ఇంద్రున తోడు తీసుకొన వచిచెనను ఆ రామున యుదధిరంగమున 
పరువెతి్తంచెదను. వేయికను్నలు గల ఆ యింద్రుడు గాన పాశహసు్తడైన వరుణుడు 
గాన ననె్నదురొ్కన యుదధిరంగమున నలువగలడా? కుబేరున మదమణంచి లంకను 
హరింపలేదా? వారి సైన్యమెంత? చుక్కలను రూపుమాయజేయు ఉదయసూరు్యన వలె 
రూపుమాపెదను.

విభీషణుడు సీతాదేవిని శ్రీరామున కిమమీని రావణునకు బోధాంచుట:

అన యిట్లు రాక్షసరాజు పలు్కచున్న మాటలను, కుంభకరుణున వ్యర్థములైన 
అరుపులను విన, విభీషణుడు హతమును, అర్థవంతమును నగుమాట నట్లు రావణునకు 
జెపెపిను. ఓ రాజా! విశాలమైన వక్షమే (భోగము) శరీరముగా గలదియు, అధక 
చింతయను మహావిషము గలదియు చిరునవ్వనెడు తీక్షష్ణమైన కోరలు గలదియు, చేతి 
అయిదు వ్రేళలునెడు నైదుపడగలు గలదియు అగు సీత యనెడు మహాసరపిము నంత మేధావివి 
పటిటి తీసికొన వచుచెట తగ్యున్నదేమో ఆలోచించి చూడుము. పర్వతసమాన దేహులును 
తీవ్రములయిన గోళ్లు ఆయుధములుగా గలవారును గొపపి కోరలు గలవారలును 
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అయిన కోతులు భయంకరముగా రాకముందే రాక్షసరాజా! రామునకు సీత నము్మ. 
వాయువేగము గలవియు, పిడుగుల సమూహము వంటివియు నయిన రామబ్ణములు 
రాక్షసుల తలలు నరికి భూమిపై దరలింపక ముందే సీతను రఘురామున కిచిచెవేయుము. 
కుంభకరుణుడయినను, కుంభ నకుంభులైనను, ఇంద్రజితే్త అయినను, ఆ మహోదర 
మహాపారు్శవులయినను, ఈ అతికాయుుఁడైనను రామునతో తలపడగలరా? సూరు్యడు 
నను్న రక్ంచినను, దేవతలు గాపాడినను, గొపపినైన దయతో ఇంద్రుడు నను్న తన తొడపై 
గూరుచెండ చేసికొననను, మృతు్యవే స్వయముగా అడు్డపడినను, పాతాళమున దాగ్నను 
ఓ ప్రహసా్త! నను్న రామచంద్రుడు యుదధిరంగమున ప్రాణముతో విడచిపెటటిడు సుమా. 
తెలిసికొనుము. అన చెపిపిన విభీషణున మాటలకు ప్రహసు్తడిట్లు సమాధానము చెపెపిను. 
మాకు దేవతలచేత గాన, సిదుధిలచేత గాన, కింపురుష్లచేత గాన, యక్షులచేత గాన, 
నాగులచేత గాన, మాకు భయము లేదనగా ఇంక మానవ రాజపుత్రుడైన రఘురామునచే 
భయము కలు్గనా? ఓ విభీషణా! ఏల యిట్లు మము్మ వటిటి మాటలతో బెదిరించెదవు అన 
పల్కగా 

***
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విభీషణుడు ప్రహసుతిని గరి్హాంచుట:

ఆ ప్రహసు్తన మాటలను విన విభీషణుడు ధరా్మర్థ కామములయందు ప్రీతి 
గలిగ్నవాడును రాజుయొక్క క్షేమమును గోరువాడును అయిన విభీషణుడు ఓ ప్రహసా్త! 
యిటలునుచునా్నవేమి? నీవును, కుంభకరుణుడును ఈ మహోదరుడును రామచంద్రున పటలు 
చేయుచున్న ఆలోచనలు ధర్మమునకు విరుదధిముగా నడుచువారికి స్వర్గము ఫలింపనట్లు 
సఫలములు కాజాలవు. ఓడ లేనవాడు సముద్రమును దాటదలచినట్లు కార్యదక్షుడైన 
సీతానాధున నీవైనను నేనైనను సర్వ రాక్షసులైనను చంపలేము సుమా. శ్రేషఠుమైన 
ధర్మముల నాచరించువాడును, ఇక్ష్వకు వంశమున బుటిటినవాడును, మహారథుడును, 
రాజులలో శ్రేష్ఠుడును, కార్యములందు సమరు్థడును అగు శ్రీరామున యుదధిరంగమున 
నెదరించినచో దేవతలు కూడ నజముగా అసమరుధిలై మూఢులగుదురు గదా. పోలిక 
చెపుపిటకు వీలులేనవియు, ఇంద్రున వజ్రాయుధము వంటి వేగము గలవియు, 
ప్రాణములు తీయు స్వభావము గలవియు నైన ఆతన బ్ణముల సమూహములు 
యుదధిమున ఇదివఱకు నీ శరీరమున నాటకుండుటచే ఓ ప్రహసా్త! నీ విచచెట డంబములు 
కొట్టిచునా్నవు. ఎదిరింపరాదనయు, గొపపి వాడి గలదియు, తీవ్రమైన వేగము గలదియు, 
భూతనయాపతియైన రామున చేతినుండి వెలువడినదియు నగు బ్ణసమూహము 
వేగముగా వచిచె నీ శరీరమును చీలచెనంత దనుక ఇట్లు నను్న నీవు పగడుకొనుచు 
వదరుచుండుము. ఈ రావణుడు గాన, ఇంద్రజితు్తగాన, కుంభకరుణుడు గాన, నీవైన గాన, 
ఈ త్రిశీరు్షడుగాన, నకుంభ నరాంతకులు గాన, పర్వత సమానుడైన ఈ అకంపనుడు గాన, 
అతికాయుడు గాన సీతానాధున కను్నల కెదురుగా యుదధిరంగమున నలబడజాలరు. 
మీరు శత్రుసమానులై మిత్రులను పేరున, వ్యసనములచే దిరస్కరింపబడిన వాడును, క్రూర 
స్వభావము గలవాడును, ఆలోచింపకయే పనుల నాచరించు వాడును అగు రాక్షసరాజు 
పంచన రాక్షస సమూహము యొక్క వినాశనముకై చేరితిరి. ఏమన చెపుపివాడను. వేయి 
శరసు్సలు గలదియు, అంతము తెలియనంత శరీరముగలదియు, భయంకరాకారము 
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గలదియు, గొపపిబలము గలదియు నగు పామీరాజును జుట్టికొననది. దాననుండి 
రాజును మీరు రక్ంపుడయా్య! అతనవలన అన్న కోరికలు నెరవేరి సుఖముగా నున్న 
హతులందఱును చేరి రాజును శత్రుసైన్యములు వచిచె తలవెంట్రుకలొడిసి పటటికముందే 
పరిరక్ంపుడయా్య! ప్రళయమును గలిగ్ంచు లక్ష్మణుడను సముద్రములో మునగ్ 
శ్రీరాముడనెడు పాతాళ దా్వరములోనకి ప్రవేశంపనున్న దశకంఠన పటిటి బలవంతముగ 
నైనను ప్రాజు్ఞలైన మీరు రక్ంపుడయా్య! ఇది లంకకు, రాక్షస సంఘమునకు, రాజునకు 
ఎకు్కవైన మేలు కలుగజేయునుగాన నాయుదే్దశము ప్రకారము సీతానాధునకు సీత 
నచుచెట తగ్న పనయన తలంతును. ఎవ్వడైనను తన బలమును, నెదిరి బలమును, 
తనయొక్క సా్థనమును, వృదిధి క్షయములును, శత్రువుల సి్థతిన తన మనసు్సనందు లెస్సగా 
ఆలోచించి మంత్రులు తమ రాజునకు హతము గూరపిదగ్యుండును.

***
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ఇాంద్రజతుతి విభీషణుని దిరస్కరిాంచి పలుకుట:

బుదిధి యందు బృహసపితితో పోలపిదగ్న వాడగు ఆ విభీషణున మాటలను, 
రాక్షసవీర ముఖు్యడగు యింద్రజితు్త తన తండ్రిన జూచి యిట్లు పలె్కను. తండ్రీ! ఏమిది 
నీ సహోదరుడే హీనమైనదియు, అనర్థకమును, భయమును గలిగ్ంచునదియు 
మన రాక్షసజాతికి కొంచెము కూడ తగనదియు అగు విధముగా పలు్కచునా్నడు. 
వింటివా. మన వంశమునపుటటినవాడైన నీవిధముగా పలుకునా? ఈతడు పలికినను 
ఎంతటి శకి్తహీనుడయినను ఇటిటి మాటలను వినునా? శౌర్యమును, గొపపిబలమును, 
సాహసమును, పరాక్రమమును ధైర్యమును, తేజసు్సను, అధకమైన ధైర్యమును, 
ఇవియేవియు లేన నరీ్వరు్యడైన నీ తము్మడగు విభీషణుడొక్కడే ఈ శ్రేషఠుమైన కులమునకు 
దుషీ్కరి్తన సంపాదించుటకై పుటెటిను గదా! అన ఓ విభీషణా! పిరికివాడా! నీవు మాకు 
భయము నేరుపిచునా్నవా? ఆ రాజపుత్రులనరువురును మాలోన ఒక అలుపిడగు రాక్షసుడైన 
చంపలేడా? నీ కేల యిటిటి ప్రలలుదనపుమాటలు? లోకముల కథీశుడైన ఇంద్రున గర్వము 
నశంచునట్లు పటిటి నేను చెరపెటటిలేదా? దిగాభు్రంతి నందిన దేవతలను తరిమివేయలేదా? 
విజృంభించిన నా శకి్తన జూచి గపెట్టిచు నేలగూలిన ఐరావతముయొక్క దంతముల 
నూడబెరికి వానతో నరులను పారద్రోలలేదా? దేవసమూహముల గర్వము నణగలేదా? 
రాక్షసులకు దుఃఖమును గలిగ్ంచు గొపపి కీరి్త నందలేదా? నీకు తెలియదా? 
అంతటివాడనగు నేను సాధారణులగు రాజులను బలహీనులగు మానవులను జయించుట 
వింతయా? విభీషణా! అన పల్కగా మహాబలశాలి యగు విభీషణుడు అజేయుడును, ఇంద్ర 
సమానుడను గొపపితేజము గలవాడును అగు ఇంద్రజితు్తనుజూచి ఇంచుకంతయు జంకు 
లేకుండగా గొపపి అర్థము గలిగ్న మంచి మాటల నెలలురు వినుచుండగా నట్లు పలికెను.

విభీషణు డాంద్రజతుతిన్ నిాందిాంచుట:

నాయనా! నీవు బ్లుడవు. ఇంకను పక్వముగాన బుదిధి గలవాడవు. అందుచే 
మంత్రాలోచనమును యదార్థదృషటితో చూచునంతటివాడవు కావు. కనుకనే నీ 
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వినాశము నైన తెలిసికొనక నీ యిషటిము వచిచెనట్లుగా లేనపోన మాటల నుపన్యసించితివి. 
అంతమాత్రమున కార్యము తీరిపోయెనా? పుత్రుడవను నెపముతో ప్రియమిత్రునవలె 
కనపించుచు రావణునకు శత్రువువై భూపుత్రికాపతి భయంకరుడన చెపపిగా ఈ 
మాత్రము నర్థము చేసికొనలేక దుష్టిలమాటలను విందువా? ఆలోచించి చూడగా నీవు 
దండనారు్హడవు. అంతేకాదు. ఇట్వంటి మంత్రాలోచన జరుపుచున్న సమయమున 
ఇచచెటికి సాహసమే ప్రధానముగాగల బ్లున శూరున సభలోనకి దీసికొన వచిచెన దుష్టిడు 
గూడ వధంపదగ్నవాడే. మూరుఖులు గూడిన కొలువులో మంత్రాలోచనము చేయదగునా? 
నీకు తెలివి సున్న. తీక్షష్ణత్వము నీకు స్వభావసిదధిము. అణకువ యెటిటిదో నీ వెఱుగనే 
యెఱుగవు. పెద్ద తెలిసిన వానవలె తీరుపి దిదు్దచునా్నవు. అలుపిడవు. అలపిబుదిధి గలవాడవు. 
దుష్టిడవు. మూరుఖుడవు. అధక గర్వముగలవాడవు. మికి్కలి దురుబాదిధి గలవాడవు. 
పిలలుతనము చేత ఈవిధముగా ప్రేలుచునా్నవు. సీతానాధుడు ప్రయోగ్ంచు బ్రహ్మదండ 
సమానములు కాలాగ్్న తుల్యములును నగు బ్ణములును ఓరుచెకొనగలవాడెవ్వడు? 
ఓ రాక్షసరాజా! నా విన్నపమును కొంచెము మనసు్సనందు చేరుపిము. ధనములును 
రత్నములును, ఆభరణ సమూహములును ప్రకాశంచు మహాధనములును, విచిత్రములగు 
మణులును, సీతాదేవితో పాట్ గొనపోయి భకి్తతో ఆ రామచంద్రున కరిపింపుము. అట్లు 
చేసినచో ఈ పురమునందెలలువారును సౌఖ్యమును పందెదరు సుమా.

***
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రావణుడు విభీషణునకు జ్ఞాత్ లక్షణములు దెలిపు నిష్ఠురములాడుట:

అన శ్రేషఠుమైన హతవాక్యములను పలు్కచున్న విభీషణున ముఖమును జూచి 
రావణుడు కాలునచే ప్రేరేరింపబడిన బుదిధి గలవాడగుటచే అతనన గూరిచెయిట్లు 
పరుషములగు మాటలను పలికెను. రోషముతో నున్న సరపిముతో నైనను తన 
శత్రువుతోనైనను కలిసి నవసింప వచుచెను గాన తనకు సే్నహతునవలె సంచరించెడి తన 
విరోధయొక్క సేవకునతో కలిసియుండుట తగదు కదా. మూడులోకములలోను జా్ఞతుల 
స్వభావమంతయు నాకు తెలియనది గాదు సుమా. ప్రతివాడును తన జా్ఞతులకు ఆపద 
కలిగ్న తాను సంతోషంచును. గొపపి బుదిధిగలవాడును, ధరా్మతు్మడును అగువానన 
జా్ఞతులెపుపిడును మెచుచెకొనరు. మఱియు సమయము గనపెటిటి పరాభవము కూడ 
జేయుదురు. కలిసిమెలసి యున్నట్లు కనబడుచుందురు. క్రూరకార్యములు చేయుటకు 
వెనుకాడరు. తమ మనసు్స తెలియనయ్యరు. కషటి సమయమును జూచి చంప యతి్నంతురు. 
జా్ఞతులెచచెట నయినను భయము కలిగ్ంచు వారలే గదా. పూర్వము పాశహసు్తలయిన 
మానవులను జూచి పద్మవనమునందున్న యేనుగులు కొన్న పద్యములను వినపించినవి. 
జా్ఞతి లక్షణములు దెలియుటకై వానన వినుము. మాకు పాశముల వలనను, నపుపివలనను, 
శసత్ర సమూహముల వలనను భయములేదు. సా్వర్థపరులును, క్రూరులు నయిన 
దాయాదుల వలననే మాకు భయము కలుగుచున్నది. మీరు తెచిచెనటిటి యేనుగులే మము్మ 
బట్టి నుపాయమును దెలుపిను. ఇది నజము. అన్న భయములలోను జా్ఞతిభయ మనునదే 
భరింపరానది. మాకు బ్గుగా దెలియును. గోవులందు భాగ్యముండుట సహజము. 
బ్రాహ్మణులందు ఇంద్యనగ్రహముండుట ప్రసిదధిము. సీత్రల స్వభావము చిత్తచాంచల్యము. 
అపకారము చేయుట జా్ఞతికి సహజగుణము. కనుక ఓ సౌము్యడా! విభీషణుడా! లోకము 
నను్న గౌరవించుటను, నేను సాటిలేన భాగ్యము నందుటను, నేను విరోధులందఱి తలలపై 
కాలుమోపుట చూచి నీ మనసు్సన నోర్వలేకపోయితివా? ఓరీ రాక్షసుడా! తామరాకు నందు 
నీటిబిందువులు అంటియు అంటనట్లు అనారు్యడు చేయు సే్నహము కూడ అంటియు 
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అంటకయే యుండును గదా. వినుము. పువు్వలందలి తేనెను త్రాగ్న తరువాత తుమె్మదలు 
వానన విడచిన విధముగా దుర్జనులు పన తీరిన తరువాత పూర్వమైత్రిన తలంపరుగదా. ఓ 
అసురుడా నజము చెపుపిచునా్నను. తొలుత నెంతో సమయము నీటిలో సా్ననము చేసినను 
ఏనుగు తనంత తానే తన తొండముతో తన శరీరము ముటిటి చలులుకొనునట్లు ఖలులతో 
సే్నహము నరర్థకము సుమా! శరతా్కలమందు పెద్దగా ఉరుము లురిమియు, చిన్న 
చినుకులను రాలిచెయు భూమిన తడపజాలన మేఘములవలె ఆలోచింపగా ఆరు్యలుగాన 
వారితోడి సే్నహమును నసా్సరము, నష్ఫలము గదా. ఓ అసురా! ఈ విధముగా 
వేరొకడెవడైన మాట్లుడినచో ఒక్క నమిషములో వాన శరసు్స భూమిపై దరలకుండునా? 
కులపాంసనుడా! ఛీ. పము్మ నాయెదుట నుండుటకు నీవు తగ్నవాడవుగావు.

విభీషణుడు సభ విడచి మిాంటికెగస రావణునకు హితము దెలుపుట:

అన పరుషముగా రావణుడు పలి్కన మాటలను విన నా్యయవాదియైన 
విభీషణుడును గదను చేత ధరించినవాడై నలువురు రాక్షసులతో గలసి ఆకాశమున కెగ్రి 
శ్రీమంతుడగునాతడు అన్నతో నటలునెను. నీవు నాకు అన్నవు. అంతేగాక రాజువు కూడ 
కదా. అందుచే నీ యిచ్ఛ వచిచెనట్ లేవిధముగ నైనను మాటలాడుము. మాను్యడవు. 
పెద్దవాడవు. తండ్రితో సమానమైన వాడవు. అయినపపిటికి నీవు ధర్మమైన మార్గమున 
నడవకుండుటయు, నీ అసత్యములును, మికి్కలి ఆపదలను గొనతెచుచె నీ నష్ఠురములైన 
పలు్కలు నే నకింతయినను భరింపజాలనుసుమా. నీ హతమును కోరిన వాడనై 
విశదముగా నీకు సునీతిన తెలియజేసితిన కాన అది నీ మనసు్సన కెకు్కనా? కాలునకు 
వశమైనవాడును, అజితేంద్యుడును మంచిన గ్రహంపజాలడు గదా. ఎలలుపుపిడును 
ఇషటిములైన మాటలను చెపుపివారు సులభముగా లభింతురు. కాన అప్రియమైనను మేలును 
గూరుచెనటిటి మంచి మాటను చెపెపిడువాడను, వినెడి వాడును అరుదుగా నుందురు గదా! 
రాక్షసరాజా! కాలిపోవుచున్న యింటిన విడువ మన సొపపిన యట్లు సర్వభూతములను 
నాశనము చేయునదైన యమపాశమునకు చికు్కవడిన నను్నపేక్ంపజాలను. నూతనమైన 
బంగారు అగ్రము గలిగ్, మండుచున్న అగ్్నవలె భయంకరమైన రాఘవున యొక్క 
బ్ణములు నను్న భూమిపై గూలుచెటను నేను చూడజాలను. గొపపి మగటిమి గలవారైనను, 
మహాబలవంతులైనను, అసత్రశసత్రములయందు నేరపిరులైనను యమునచే పట్టిపడిన 
వేళ యిసుకతో గటిటిన సేతువుల వలె భూమియందు నశంతురు. అన్నవు గదా యన 
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మేలుకోరి చెపిపిన నా మాటలు మన్నంచవైతివి. ఇక రాక్షస సహతమైన లంకను క్షేమముగా 
కాపాడుకొనుము. సుఖముగా నుండుము. నీకు మేలు కలుగుగాక. నను్న విడచి గొపపిదైన 
సౌఖ్యమును పందెదను. ఇకపోయి వచెచెదను. నీ శ్రేయసు్స కోరి ఎంతగా చెపిపినను నా 
మంచి మాటలు నీ మనసు్సనకు రుచింపకున్నవి. విపరీతకాలము వచిచె ప్రాణములు 
పోగొట్టికొనువారల కిటిటివి రుచించునా?

***
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పదునేడవ సర్గము

విభీషణుడు నలువురు మాంత్రులతో శ్రీరాము నొద్దకు పోవుట:

అన పరుషములైన వాక్యములను విభీషణుడు తన స్తదరుడైన రావణునతో చెపిపి 
వెంటనే మంత్రులతో గలిసి జానకీ నాధుడున్న చోట్ చేర్ను. మేరు పర్వసమానమైన 
రూపము గలిగ్ ప్రకాశంచు మెరుపుదీగవలె ఆకాశమున మెరయుచున్న అతనన 
భూమిపైనున్న వానరులు పరీక్షగా చూచిరి. తనతో ఐదుగురై వచుచెచున్న వారిన జూచి 
చతురుడైన సూరు్యపుత్రుడాలోచించుచు హనుమంతుడు మొదలైన వానరులతో నటలునెను. 
వానరులారా! చూడుడు. నలువురు మంత్రులు తను్న గొలువ ఈ రాక్షసుడు మనలను 
జంపుటకై సకల సాధనములతో వచుచెచునా్నడు. ఇది నజము. అన చెపపిగా వానరరాజు 
మాటలు చెవి స్తకగనే కొండలను చెటలు సమూహములను గైకొన వానరులిటలునరి. ఓ 
దేవా! ఈ దురా్మరు్గల నపుపిడే వేగముగా సంహరింప నాజా్ఞపింపుము. ఈ అలపితేజసు్కలు 
క్షణములో ప్రాణములు వీడి నేలబడుదురు చూడుము.

విభీషణుడు తనరాక శ్రీరామునకు దెలుప వానరులన్ వేడుట:

అన వానరశ్రేష్ఠులు తమలో తాము చెపుపికొనుచుండగా వేగముగా విభీషణుడు 
సముద్రపు ట్త్తరతీరమునకు వచిచె ఆకాశముననే నలబడి ఆ కోతులందఱును, 
సూర్యపుత్రున జూచి ఉదారమైన వాకు్కలతో తన వృతా్తంతము నట్లు జెపెపిను. రాక్షసుడును, 
దుర్వపృతు్తడును రాక్షసరాజును అయిన రావణునకు నేను సాక్షతు్తగా స్తదరుడను 
సుమండీ! ఈ భూమియందు విభీషణుడను పేరున తెలియబడుచున్న వాడను. భూపుత్రి 
దండకాటవియందు జనసా్థనమందుండగా రావణడామెను హరించెను. జట్యువును 
సంహరించెను. ఆ మందగమనను తన యంతిపురిలో నరబాంధంచెను. రాక్షస సీత్రలను కాపలా 
పెటిటి వారిచే ఆమె దుఃఖించునట్లు పరుషములగు మాటలను పలి్కంచెను. ఆ రక్కసునకు 
నేను చాల మారులు రామునకు సీతనమ్మన హేతుయుక్తములైన నెమ్మదైన మాటలతో 
ఎంతగానో చెపిపితిన. కాలము దాపురించిన వానకి ఎంతటి మేలైన మందుకూడ పన 
చేయనట్లు, నేనెంత మంచిమాటలు చెపిపినను కొంచెమైన మనసున కెకి్కంచుకొనడుగదా. 
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నను్న పరుషములైన మాటలతో నపిపించి ఒక బంట్ను చూచిన విధముగా అమరా్యద 
చేయగా, ఆలుబిడ్డలను వదలి వేగముగా ఇచచెట రామచంద్రున శరణు జొచిచెతిన. ఓ 
వానరశ్రేష్ఠులారా! ఆ జగద్రక్షకుడైన, పరమ మహాతు్మడైన రఘుసత్తమునతో నా సి్థతిన 
వేగముగా దెలపిరయా్య! [ఈ విభీషణ శరణాగతి అభయప్రదానము ఉత్తర పీఠిక యందు 
విపులముగా చరిచెతములు] అన విభీషణుడు చెపపిగా

సుగ్రీవుడు రామునకు విభీషణుని రాక దెలిపి రాక్షసుల నమమీరాదన్ట:

సుగ్రీవుడు వేగముగా వెళ్లు లక్ష్మణున యెదుట శ్రీరామునతో తత్తరపడుచు నటలునెను. 
రామా! తనపేరు విభీషణుడట రావణాసురనకు తము్మడట. తాను నలువురు మంత్రులతో 
వచిచె నను్న శరణవేడుచునా్నడు. రామచంద్రా! మంత్రాలోచనమందును, వ్్యహములు 
పను్నటయందును, రాజనీతి యందును, గూఢచారులను నయోగ్ంచుట యందును, 
వానరుల యెడ రాక్షసులయెడ నీవప్రమతు్తడవై యున్నచో జయము కలుగును. మఱియు 
రాక్షసులు కామరూపులు. వికారమైన స్వరూపము గలవారు. శౌర్యము గలవారు. 
అపకార పరాయణులు. అన తెలిసికొనుము. కను్నలకు కనబడకుండ తిరుగుచుందురు. 
వారినెన్నడును నమ్మరాదు. రావణాసురున కీతడు వేగులవాడై వచెచెనేమో రాజనీతిజు్ఞడై 
తానే స్వయముగా మనలో నుండి సమయము కనపెటిటి మనలను చంపుటకై వచెచెనేమో 
కదా. తన సే్నహతులు పంపిన సైన్యమును, వనములందుండు వారి బలమును వేతనముపై 
నయమించుకొన్న సేనలను, మూలబలమును నమ్మవచుచెను గాన శత్రువుల బలమును 
నమ్మరాదు. స్వతసి్సదధిముగా తాను రాక్షసుడట, రాక్షసరాజునకు ప్రియుడైన తము్మడట. 
శత్రుపక్షము నుండి వచిచెనాడట. వీనన నమ్మవచుచెనేమో ఆలోచించి చూడుము. ఓ 
రఘువీరా! వినుము. విభీషణుడు దశవదనున చారుడు. ఆతడు వక్రబుదిధితో పంపగా 
ఇచచెటికి వచిచెయుండును. నీవీతన నమి్మతివేన మాయచే మనల జంపుట తథ్యము. 
వీననపుపిడే మృతుడగునట్లు చేయుటయే తగ్నపనయన నాకు తోచుచున్నది  సుమా. 
రాజచంద్రా! ఉపాయశాలి యగు శత్రువు తన శత్రుసేనలో ప్రవేశంచి ఏమాత్రము 
సందేహము కలుగకుండ సంచరించుచు ఏదో సందు దరకగనే శత్రువులను పూరి్తగా 
సంహరించును. గుడలుగూబల సమూహమును కాకి సంహరించు రీతిగా సంహరించును. 
కనుక ఎటె్లునను విరోధులను నమ్మరాదు. క్రూరుడైన రావణాసురున తము్మడైన వీనన 
సేవకులతో గూడ క్రూరముగా చంపుటయే ఆలోచింపగా తగ్న పన అన తోచుచున్నది. 

పదునేడవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

45

అన సూర్యపుత్రుడు సంరంభముతో పలి్కన వాక్యములను విన పురుషశ్రేష్ఠుడగు రాముడు 
తన యెదుటను ప్రక్కల ఉన్న హనుమంతుడు మొదలైన వానరశ్రేష్ఠులను జూచి ప్రీతితో 
ఇటలునెను.

శ్రీరాముడు విభీషణు విషయమై కపులయభప్రాయమడుగుట:

వానరులారా! ఈ వానరరాజు ఆ రాక్షసరాజు తము్మన గురించి తాను యుకి్త 
యుక్తముగా పలి్కన పలుకులను మీరందఱును వినయునా్నరు గదా. గొపపికార్యము 
నరణుయింప వలసినపుపిడు ఒక హతుడు మాటలాడిన తరువాత తకి్కన ప్రాజు్ఞలగు 
హతులు మాటలాడకుండుట తగదు కదా. కనుక ఈ సందరభుమున మీ మీ భావములను 
తెలియజేయుడన కోరగా వానరశ్రేష్ఠులు దానన గురించి మనసు్సనందాలోచించి 
ఒకరితో నకరు చరిచెంచుచు తమ అభిప్రాయమును రామునకిట్లు తెలియబలి్కరి. ఓ 
మహాతా్మ! మూడులోకములందును నీకు తెలియనది ఇంచుకయును లేదు సుమా. 
మా యందున్న సే్నహము చేతను గౌరవము చేతను మము్మలను ప్రశ్నంచితివి. అంతే. 
ఓ అపార పరాక్రమవంతుడా! నీయందు ఏపననైనను పరీక్ంచి చేయు లక్షణము, 
సే్నహతుల మాట నాదరించుట, ధర్మగుణము, బలము, దృఢశౌర్యము, సత్తవుము, జా్ఞనము 
ప్రకాశంచుచున్నవి. నీ మంత్రులందఱును బుదిధిమంతులు పనులు నెరవేరుచెటయందు 
గొపపి నపుణత గలవారలు నగుటచే ఒకొ్కక్కరు తమతమకు తోచిన హతమును 
హేతుయుక్తముగా శ్రేషఠుమైన విధముగా చెపపిదగును.

అాంగదదులు వారి వారి అభప్రాయములన్ దెలుపుట:

అన పల్కగా విన వాలి పుత్రుడగు అంగదుడు రామచంద్రునతో విభీషణుడు 
విరోధుల స్థలము నుండి వచిచె యుండుటచే అనుమానంపదగ్నవాడు. చపుపిన 
నమ్మదగదు. శత్రువులు తమ నడవడిన కపిపిపుచిచె సమయమును జూచి దెబబాతీయుదురు. 
అటిటి ద్రోహులను నమి్మనచో ఎంతయో అనర్థము గలు్గను గదా. కావున అటిటివారిన ఏదైన 
నక కార్యము నందు నయోగ్ంచి వారి ప్రవర్తనను తెలిసికొన గుణవంతుడైనచో వానన 
గ్రహంపవచుచెను. దురా్మర్గమైన ఆలోచన గలవాడైనచో వీడదగును. చాల దోషములున్నచో 
విడువదగును. గుణవంతుడైనచో వానన చేపటటివచుచెను. అను మాటలను విన శరభుడు 
ఇటలునెను. నెమ్మదైన విధముగా ఆ రాక్షసున చిత్తమును పరీక్ంచుటకు సూక్ష్మబుదుధిలైన 
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వేగులను నయించి వారాతన చర్యల నన్నటిన తెలిసికొన వచిచెనచో ఓ మానవ 
నాయకా! అనుమానము తొలిగ్ పోయినచో వానన పిమ్మట అనుగ్రహంపుము. అనగా 
జాంబవంతుడు గుణయుక్తము దోషరహతము అయిన మాటనట్లు చెపెపిను. రామా! 
రావణుడుమాత్సర్యము గలవాడు. విరోధము సాధంచువాడు. అతన వీడి ఈ విభీషణుడు 
నషా్కరణముగా నను్న చేరవచెచెను. ఇది దేశకాలోచితము కాదు కాన నతన నమ్మవలదు 
సుమా అనగా మైందుడు నీత్యనీతులను సమముగా నాలోచించి ఇటలునెను. ముందుగా 
విభీషణున సమీపించి ముచచెటడగ మధురమైన మాటలతో అతన విధమును రావణున 
మాటల తీరును తెలిసికొన దుష్టిడో సజ్జనుడో తెలిసికొన తరువాత తగ్న విధముగా 
చేయవచుచెను. అనగా అంతట సంసా్కర సంపను్నడు, అందఱు మంత్రులలో శ్రేష్ఠుడు 
అయిన హనుమంతుడు ప్రశస్తమైన రీతిగా అర్థయుక్తములు మధరములు ప్రియములు 
మితములునైన మాటలనట్లు పలికెను.

విభీషణుని గ్రహిాంపవచుచునని హనమాంతుడు చెపుపుట:

ఓ రామా! నీవు మతి మంతులలో శ్రేష్ఠుడవు. కార్యములందతి కుశలుడవు. 
వాకు్కలందు నేరుపిగలవాడవు (మహావాగ్్మవి). నను్న మించి ఆలోచించి చెపుపిటకు 
ఇంద్రున గురువైన బృహసపితి కూడ చాలడు గదా. వాదించుట యందుగాన చక్కగా 
మాట్డుటయందుగాన నేరపిరినన నాయొక్క తర్కనైపుణ్యము చూపదలపలేదు. ఇతరుల 
మతముల నణచి నావాదమునే గెలిపింప వలెనను తలంపలేదు. ఎలలుర కన్న నేను 
గొపపివాడనను గౌరవమును పందు కాంక్ష లేదు. నా మాటల నేరుపిను చూపించుట కిదే 
సమయమన యెంచలేదు. రాక్షసున యందుండు పక్షపాతమున గాదు. నీకు సలహా చెపిపి 
గురువునగుదునన యాశచే గాదు రాజశ్రేషాఠు! దశరథరాజ తనయా! శ్రీరామా! ఉన్నమాట 
చెపుపిచునా్నను. అర్థమును అనర్థమును కనుగొనగా నీమంత్రులు పలికిన విధమునందు 
ఒక్క దోషమున్నదన నా మనసు్సనకు తోచుచున్నది. అది గ్రహంచుట కిపుపిడు సాధ్యము 
కాదు. పనులందు నయోగ్ంచకుండగా తట్లున పనవాన తనము తెలియదు గదా. 
అట్లు పనులందు నయోగ్ంచుట కూడ దోషమే అన తోచుచున్నది. చారులను బంపి తెలిసి  
కొనుడన కొందఱు చెపిపిరి. అది నరర్థకమైనది సుమా. దూరపు పనకైనచో చారులను 
ప్రయోగ్ంచెదరు గాన చేరువ పనకి వారలేమి చేయగలరు. ఈతడు అనువుగాన 
దేశకాలములందు వచెచెనను మాటకు నా తలంపు ఏమనగా రాక్షసరాజు యొక్క దౌషటి్యమును 
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నీయొక్క శౌర్యమును మనసు్సనందు గుర్్తరిగ్ గుణవంతులలో శ్రేష్ఠుడవగు నను్న తగ్న 
వేళనే ఇట్లు చేరవచెచెను. ఈతన బుదిధికిది తగ్న పనయేగదా. తగన సమయమెటలుగును? 
అతనకి పరిచయములేన వాన నెవ్వననైన పంపి ప్రశ్నంపమన చెపిపిరిగదా. ఈ పదధితియందు 
గూడ నా భావమునకు ఒక దోషము తోచుచున్నది పరిచయములేన వాడొకడు ప్రశ్నలు 
వేయుటకు ప్రారంభించినచో శ్రేషఠుమయిన మనసు్స గలవానకి అవశ్యము సందేహము 
తోచక మానదు. అపుపిడేవిధముగా జెపిపిన యేమగునో యన సరియైన సమాధానము 
చెపపిజాలడు. ఇట్లు సరిగాన ప్రశ్నలు వేయుటచే దురా్మర్గము లేన మిత్రుడును దూషంప 
దగ్నవాడగును. మాటలందు తాను సమరు్థడనన తలంచువాడు తన ప్రజ్ఞ బయలపిడునట్లు 
తన యభిప్రాయము తెలియబడకుండ పలుకును. ఆ మేటరి మాట నెరుంగ వచుచెను గాన 
మనసు్స తెలియరాదు. కనుక ఆ యుకి్తయు నరర్థక మనయే తలంతును. రాఘవా! ఆతడు 
మాటలాడునపుపిడు పరికించి చూడగా దుషటిబుదిధితో మాటలాడుచున్నట్లు తోచుటలేదు. 
శ్రేషఠు గుణములు గలవాడా! ప్రసన్నమైన ముఖము గల యితడు ఇపుపిడు వంచకుడైనచో 
ఇంత నబబార మాటలందక్క దోషమైనను కనపించుట లేదు. రూపమైనచో ఏ రూపము 
కావలెనన్న ఆ రూపము మారుచెకొనవచుచెను గాన అంతర్గతమైన భావమును మాత్రము 
మారుచెటకు శక్యము కాదు. ముఖము ఎటె్లునను భావమును బయటపడునట్లు చేయును. 
కాన సంశయించుటకు తగ్న కారణమేదియును లేదు. పారి్థవోత్తమా! ఈతనన మంచి 
మనసు్సతో గ్రహంపదగును. దేశకాలములను ఆలోచించి పనన బ్గుగా చేసినచో 
దాన ఫలము అధకముగా వెంటనే కనపించును. ఓ గొపపిమహమ గల రామా! నీకు 
నేను చెపపిదగ్నవాడనా! రామా! నీ గొపపి నైన ఉద్యమమును, రాక్షసరాజు యొక్క 
దురా్మర్గమును, ఇంద్రపుత్రుడైన వాలిన వధంచి వానరరాజ్యమును సుగ్రీవునకిచుచెటయు 
తానదివరకే వినయుండుటచే తానుకూడ రాజ్యమును పంద నను్న వేడుకొనుటకై 
సీతానాధా! నీయొద్దకు మనఃపూర్వకముగా వచిచెయున్నవాడు. దీననంతయు ఆలోచించి 
వీన సాధుగుణమును నా శకి్తకొలదిగా చెపిపితిన. రామా! బుదిధిమంతులలో ఉత్తముడవు 
నీవు. శ్షంచిన కార్యమును నీవే ఆలోచించి చేయుము. [విభీషణున యందుండు 
పక్షపాతముతో చెపెపినన యభిప్రాయము పుటటికుండుటకై హనుమ తనకును సీతాదేవికిన 
విభీషణుడు చేసిన సహాయమును ప్రసా్తవించిన వాడు గాడు]

***
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శ్రీరాముడు వానరులతో విభీషణుడు గ్రాహ్యుడని చెపుపుట:

అన వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు చెపిపిన నీతి యుక్తములైన మాటల నాలకించి 
గొపపినైన బుదిధి, శకి్తయందు ప్రసిదుధిడైన రామచంద్రుడు ప్రసన్నమైన చిత్తముగలవాడై 
(ఒకడైన విభీషణున గ్రహంపవచుచెనన చెపెపిను గదా యన ప్రసన్న చితు్తడాయెను) 
వారలతో తన ఆశయము నట్లు తెలెపిను. ఓ వానరశ్రేష్ఠులారా! వినుడు. మీరు నా శ్రేయసు్సను 
కోరువారగుటచే నేనును విభీషణున గూరిచె నాయొక్క అభిప్రాయమును కొంత చెపెపిదను. 
మైత్రిగోరి తనంత తానుగా వచిచెనవానన ఎపుపిడైనను నేను చేపటటిక వీడువాడను గాను. 
వానయందేదైనను కించితు్త దోషముండినను సజ్జనులకు దానన గరి్హంచుట తగ్న పన గాదు 
అన చెపిపిన రామున మాటలను విన సుగ్రీవుడు తిరిగ్ దానన విమరి్శంచి నశ్రేయస్కరమైన 
వినయోకు్తలతో నటలునెను. ఈతడు దుషటిబుదిధిగలవాడైనను, కాకున్నను ఈతనచే కాగల 
కార్యమేమున్నది? వీడెవ్వరికి కావలసినవాడగును. ఇటిటి కషటిదశయందు అన్నను వదలి 
వచిచెనవాడు ఏ సమయమునైన నెవ్వననైన ఎడబ్యకుండునా? పరులను ఈత 
డాదుకొనగలడా? అనగా రామచంద్రుడు వానరులను జూచి ముఖమున మందహాసము 
చిందుచుండగా ప్రేమతో తము్మన వంక జూచి యిటలునెను. శాసత్రములు తెలయనవాడై 
ఆరు్యలను వృదుధిలను సేవింపన వాడైనచో ఇటిటి ప్రతిభాయుక్తములగు మాటలను వచింప 
గల కుశలత్వ మెవ్వరికైన కలుగునా? ఒక ధర్మసూక్ష్మము గలదు. ఇది రాజులందఱిలో 
నుండుట సపిషటిమే. చెపెపిదను వినుము. ఒకే కులమందు పుటిటిన తన తరువాతివారు తనకు 
శత్రువులు. కషటిములు వచిచెనపుపిడు ఒకరికొకరు ద్రోహము చేయుచుందురు. కనుక 
విభీషణుడు నను్న ఇచచెట చేరవచెచెను. కానయెడల నర్మల మనసు్సలుగల స్వకులజులు తమ 
కులమునందలి సజ్జనులను గౌరవింతురు. అయినను రాజులు సాధారణముగా మికి్కలి 
నర్మలమైన వారిన కోపింతురు. విరోధన చేరవచుచెట నా్యయముగాదన నీవు చెపిపితివి. 
శాసత్రపదధితి చెపెపిదను వినుము. వానకి మన మెవ్వరమును జా్ఞతులము కాము గదా. అతడు 
సి్థరమతితో రాజ్యకాంక్షతో వచిచెనవాడు. వారిలో గూడ బుదిధిమంతులుండరాదా? అందుచే 
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విభీషణున గ్రహంపవచుచెను. శూరులలో శ్రేష్ఠులను శుదధిమైన మనసు్సలగల వారును 
అయినవారిలో ఒక్కపుపిడు బేధము సంభవించును. గావుననే యిటిటి చరచె. ఆ కారణమున 
బుటిటిన భయము కలవాడగుటచే ఇతడు వారినుండి విడివడి నను్న చేర వచిచెనాడు. 
అందువలన విభీషణున గ్రహంపదగ్యున్నది. స్తదరులందఱు భరతున సాటికారు 
(పరోక్షముననున్న భ్రాతలలో నన యర్థము). తండ్రికి నను్న బోలిన పుత్రుడుండునా? 
సే్నహతులలో నీయటిటి సే్నహతుడులేడు. నాయనా! లోకములో ఇది యదార్థమయా్య! అన 
చెపుపిచున్న రామున వాక్యములను విన లేచి ప్రజా్ఞధనుడైన సుగ్రీవుడు లక్ష్మణునతో గలిసి 
వినయముతో రామచంద్రునతో నటలునెను. క్షమావంతులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ రామచంద్రా! ఈ 
రాక్షస శ్రేష్ఠుడగు విభీషణున రావణున వేగులవాడన తెలిసికొనుము. ఇతన నేవిధముగా 
చంపవలెనో నీవాలోచించుట యుక్తము. వక్రబుదిధిగలిగ్న రావణుడు పంపగా వచిచెనవాడు 
సుమావీడు. మనము నమి్మయున్నచో మాయలు చేసి మనము ఏమరుపాట్గ నున్నపుపిడు 
ననో్న ననో్న మఱి నీ ప్రేమాసపిదుడైన తము్మననో వధంచును. ఓ సచచెరిత్రుడా! అందుచేత 
ఇతనన మంత్రులతో గూడ సంహరించుట్ తగ్యున్నది. అన చెపిపి ఊరుకున్న సుగ్రీవున 
మాటలాలకించి మఱియొక్క సారి ఆలోచించి శుభప్రదమైన మాటలతో సీతానాధుడు 
సుగ్రీవునతో నటలునెను.

శ్రీరాముడు సుగ్రీవునకు శరణాగత రక్షణము కరతివయుాంబని చెపుపుట:

ఈతడు దుషటిబుదిధి గలవాడైనను దుష్టిడు కాకున్నను ఈతనచేత రవంతయైన 
కాదగ్న దేమున్నది? వీ డేవిధముగను నా వారికి గాన నాకు గాన కీడు చేయుటకు 
శకు్తడు కాడు. ఓ సూర్యనందనా! నేను చెపుపినది నము్మము. ఈ అఖిల జగతు్తనందును 
యక్షులయందును, దానవులందును రాక్షస పిశాచ సంతతులందును అవసరమైనచో 
నెవ్వననైన నముషములలో మృతు్యవు నందునట్లు గోటికొనచే చిమి్మవేయనా? [ఇది 
రామున సర్వసంహారశకి్తన, అతి మానుషత్వమును దెలుపిచున్నది] మిత్రమా! వినలేదా? 
బోయవాడొకడు తన ప్రేయసిన చంపినను, ఆకలితో ప్రాణములు పోవునన బ్ధనందుచు 
రక్షరి్థయై రాగా మగపావురము వానకి తన శరీరమాంసమునచిచె కాపాడలేదా? 
వానరశ్రేషాఠు! కాన నాబోటి వానకి శరణాగతులను విడచుట నా్యయమా? పూర్వము 
కణు్వడనుమున యొక్క పుత్రుడు కండుడను పరమ తపోధనుడు చెపిపిన గాధలను 
వినుము. అవి యెంతయో ధర్మనషఠుతములు సత్యము హతము గలిగ్నవి. సూర్యపుత్రా 
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వానన వినపించెదను. చేతులను జోడించి దీనముగా దయపుట్టినట్లు ‘నీ మరుగు చేరితిన 
రక్ంచుము’ అనుచు ప్రారి్థంచువాడు విరోధయైనను కరుణయే తనకు ప్రధానగుణముగా 
గలగ్నవాడై వానన చంపరాదు. శత్రువులను శరణుపందినవాడు ఆరి్తనందినవాడైనను 
దరిపితుడైనను అటిటి శత్రువును శాసత్రములందు విశా్వసము గలవాడు తాను నాశనము 
పందియైనను కావవలెను. భయముచే గాన, అజా్ఞనముచే గాన, ప్రతిఫలాపేక్షచే గాన 
తన శకి్తగొలది శరణాగతున రక్ంపనచో వాడు ఇహమునందును పరమునందును 
నశంచును. తాను చూచుచుండగ తనను శరణు పందిన వాడు ఇతరునచే చచెచెనేన 
ఆ అనాధుడు తను్న రక్ంచన పాపాతు్మన సుకృతముల నెలలును గైకొన యేగువాడు. కాన 
దయగల పురుష్డు శరణాగతున రక్ంపకున్న దురభురమైన పాపము తపపిక కలు్గను. నరక 
ఫలము, అపకీరి్తయు తపపిక వచుచెను. తన శరీర బలమును వీర్యమును తపపిక నశంచును. 
కాన మంచి కీరి్త సా్థనమైనదియు ధర్మమును స్వర్గఫలమును కలుగజేయునదియగు ఆ 
కండు మహరి్ష వాక్యముననుసరించెదను.

శ్రీరాముడు విభీషణున కభయమిచుచుట:

ఒక్కసారి నీవాడనన యెవ్వడైనను నను్న శరణువేడెనేన సర్వభూతజాలములకును 
నేను దయతో అభయము కలుగజేసెదను. ఇది నాకు వ్రతము. పము్మ. ఇక లెము్మ 
సూర్యపుత్రా! [సుగ్రీవ విభీషణులు సమానదశ యందుండుట చేతనే గాక, సుగ్రీవున కింకను 
విభీషణున పటలు సందేహము కలదేమో యనయు, పోనన చెపుపినేమో యనయు అతన 
మనసు శోధంచుటకును, తనయందు సందేహంచి యితరులను బంపెనన సుగ్రీవుడు 
సందేహంపకుండుటకును రాముడు సుగ్రీవునే పంపెను.] వాడు విభీషణుుఁడైనను, 
ఇషటిపడి వచిచెన రావణుడే అయినను వినుము నే నభయ మిచిచెతిన. వాన నట్ తీసుకొన 
రమ్మనగా (శ్రీరామున వ్రత మెఱిగ్న సీతాదేవి నీవు రామునే శరణు వేడుము ఆయన నను్న 
రక్ంచును అన రావణునకుపదేశంచెను. శ్రీరాముడును రావణుడు వచిచెనచో రక్ంచినచో 
రక్ంచెదనన చెపెపినుగాన రావణుడు శరణు కోరక చెడిపోయెను. శ్రీరామ రావణుల 
మంత్రాలోచన తారతమ్యమును గమనంపుడు] దయాగుణము గలిగ్న రఘువీరునచే 
ప్రబోధంపబడినవాడై సమ్మతినంది వానరరాజు రామునతో ఇటలునెను. జగదీశ్వరా! ధర్మ 
పదధితి నెరిగ్నవాడా! లోకమునకు సౌఖ్యము కలిగ్ంచుట యందధకమైన ఆసకి్త గలవాడా! 
రఘువంశ శ్రేష్ఠుడా! ఇట్లు ఆరు్యలచే నుతింపబడిన మాటలను పలు్కట బుదిధిమంతులకు 
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సమ్మతమైన సత్యమార్గము ననుసరించుటయు, మహా సత్వముతో గూడిన ప్రభావమును, 
తేజోధకత్వమును గలిగ్న ప్రాజ్ఞశ్రేష్ఠుడవగు నీకిది యేమి విచిత్రము?  రఘునాయకా! 
నాకును అంతరాత్మ ఈతడు పరిశుదధిడనయే సపిషటిముగా చెపుపిచున్నది. ఇతన భావము 
చూడగా అది నజమనపించుచున్నది. నీయొక్క యుకి్తయుక్తములైన వాకు్కలను బ్గుగా 
చూచితిన. ఈతన యెడ కల్మషము ఏదియులేదు. ఇతడు లోపలను వెలుపలను ఎంతయో 
పవిత్రుడు. కనుక ఇపుపిడే మేధావియగు ఈ విభీషణుడు నీ మిత్రత్వమును బొంది మము్మ 
గలిసి మాతో సమానుడై యొపుపిగాక. అన పల కగా సంతోషముతో సుగ్రీవున మాటలను 
విన కీరి్తశాలి యగు రాముడు వేగముగా వినతాపుత్రుడైన గరుత్మంతున సే్నహమును 
పందిన ఇంద్రునవలె దశవదనున స్తదరుడైన విభీషణున సీ్వకరించెను.

***
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పెందొమిమిదవ సర్గము

విభీషణుడు శ్రీరామ పదాంబులమీద పడ తన్ను నివేదిాంచుకొన్ట:

అంతట రామచంద్రు డభయ మిచుచెటను చూచి రావణ స్తదరముడెంతో విజ్ఞత 
గలవాడగుటచే తన మనసు్స సంతోషముతో పంగుచుండ భూమి వంక జూచుచు శరము 
వంచి నమసా్కరము చేయుచు తన ఆపు్తలైన నలువురు మంత్రులతో ఆకాశము నుండి 
వేగముగా దిగ్వచిచె శరణు కోరుచు రామున పాదములపై బడెను. ఇట్లు వేగముగా తన 
నలు్వరు మంత్రులతో గూడి ధర్మబుదిధిగలవాడును, శరణుకోరువాడును నై పాదములపై 
బడి ధర్మబదధిము ఉచితము హర్షము కలి్గంచునది యైన మాట నటలునెను. ఓ రామభద్రా!  
నేను రావణున తము్మడను. అతడు నన్నవమాన పెట్టిటచే నేను తెగ్ంచి సకల 
భూతలములకు శరణు్యడవైన నను్న చేర వచిచెతిన. నను్న శరణు బొందితిన. మానవ 
శ్రేష్ఠుడా! మిత్రులను, లంకను, సంపదను వదలితిన. నాయొక్క సుఖ జీవితము రాజ్య 
భోగములును నీ యధీనములు. [విభీషణుడు శరణుజొచుచెటకు కారణము రాక్షకాంక్షయా 
మోక్షకాంక్షయా అనునది ఉత్తర పీఠికయందు చరిచెంపబడినది] అన పలుకుచున్న 
విభీషణున వాక్యములను విన సే్నహముతో దరించి సాంత్వన వచనములు పలు్కచు 
జానకీభర్త రాక్షససైన్యము యొక్క బలాబలములను తెలియజెపపిమనగా

విభీషణుడు శ్రీరామునకు రాక్షసబలాంబుుఁ దెలుపుట:

మికి్కలి పరిశుదధిమైన నడవడి గలిగ్న రామునతో విభీషణుడిటలునెను. ‘ఓ దేవా! 
రాజనందనా! భకు్తలకు ఆనందము నచుచెవాడా! వినుము. ఆ బ్రహ్మవలన వరములను 
పందుటచే దశకంఠన యుదధిములో దేవతలకును, రాక్షసులకును, తకి్కన భూత 
సంఘములకును వధంచుట శక్యము కాదు. ఆ రావణాసురున తము్మడు యుదధిరంగమున 
ఎదురులేన శౌర్యము గలవాడు మొక్కవోన తేజసు్స గలవాడునగు కుంభకరుణుడు. అతడు 
నాకు అన్న. ఇంద్రునకి యుదధిమున ఎదురు నలుచెవాడు ప్రహసు్తడను సేనాన కలడు. అతన 
పేరు వినయుందువేమో ఆ వీరుడు కైలాసమున మణిభద్రున నోడించెను. ఇంద్రుజితు్త 
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యుదధిమున ఛేదింపరాన కవచము గలవాడై ఎకు్కవైన నగ్రహముతో అగ్్నహోత్రున యందు 
హోమము చేసి అతన యనుగ్రహముచే మాయమై కనపించకుండ ఉండి మనుష్్యలను 
చంపువాడు. రావణునతో సమానమైన పరాక్రమము కలవాడు. మఱియు లోకపాలకులతో 
సమానులైన మహాపారు్శవుడు, అకంపనుడు, మహాబలశాలి యగు మహోదరుడు 
ననువారలు తమ పరాక్రమముచే దేవతలను జయించిన వారు అతన సేనాపతులు. 
కోరిన రూపములను ధరింపగలవారును క్రూరమైన బలము గలవారును, మాంస 
భోజులును అయిన పదివేల కోటలు రాక్షసులు లంకయందు గలరు. అదిగో వారల బ్సట 
తోడనే రావణుడు దేవతలను భంగపరచెను. అన ఈ విధముగా చెపుపిచున్న రాక్షసవంశ 
దీపకుడగు విభీషణున పలుకుల నాలకించి సర్వమును మనసు్సనందు ఆలోచించి రాము 
డీవిధముగా బలికెను. విభీషణా!  దురాతు్మడైన రావణున చరిత్రను సర్వమును నీవిపుపిడు 
నపుణతతో తెలుపిటచే నశచెల మనసు్సతో గ్రహంచితిన. వినుము. ఆ రావణున, పుత్రునతో 
మిత్రులతో మంత్రులతో సహ గొపపి రణమందు సంహరించెదను. పాతాళమున దాగ్నను, 
ఆ బ్రహ్మ మరుగు జొచిచెనను బ్రాణములతో విడువను సుమా! ఓ పాపరహతుడా! 
సత్యముగా ననా్న రాక్షస రాజ్యమునకు పటటిము గటెటిదను. పరమ పవిత్రుడవైన ఓ విభీషణా! 
నా తోబుట్టివులపై ఒట్టి పెట్టికొన చెపుపిచునా్నను. రావణున పుత్రులతో మిత్రులతో 
బలములతో సహ సంహరింపక నేనయోధా్య పటటిణమును ప్రవేశంపను. అన చెపపిగా విన 
భకి్తతో విభీషణుడు చేతులు జోడించి ఓ గొపపికీరి్త గల రామచంద్రా! నా శరీరమునందు 
ప్రాణములుండునంత వఱకు శత్రు సైన్యమునందు ప్రవేశంచి లంకను వినాశము 
చేయుటకును, రాక్షస సమూహమును సంహరించుటకును గొపపినైన సహాయమును 
చేసెదను.

శ్రీరాముడు విభీషణునకు పట్టెభషేక మొనరుచుట:

అనుచున్న విభీషణున కౌగ్లించుకొన లక్ష్మణునతో రఘుచంద్రుడిటలునెను. ఓ 
మానద! సాగరజలములను తెము్మ నా అనుగ్రహముతో వేగముగా ఈ విభీషణున 
రాక్షసరాజ్యశ్రీకి అభిషకు్తన జేయుము. అనగా సొంపుగా వానరసమూహ మధ్యమున 
రాజాజ్ఞననుసరించి లక్ష్మణుడు విభీషణునావిధముగానే పట్టిభిషకు్తన జేయగా ఆ 
శ్రీరామచంద్రున కరుణా విశ్షమునకు వానరులు మేలు మేలన మెచుచెకొనుచు కేకలు 
వేయదడగ్రి. అంత సుగ్రీవుడును వాయుపుత్రుడును విభీషణునతో నట్లు పలి్కరి. ఈ 
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సముద్రమును వానరసేనలతో దాట్టెట్లు ఒక ఉపాయమును జెపపిమనగా విభీషణుడు 
ఓ సూర్యనందనా! ఈ మహోదధ పూర్వము సగర పుత్రులచే త్రవ్వబడినది. కాన 
రాఘవుడు శరణుకోరినచో ప్రాజు్ఞడైన సముద్రుడు మన కార్యమును నెరవేరుచెను. అనగా 
సుగ్రీవుడు వెళ్లు సీతానాధునతో ఆ వార్త చెపపిగానే ఆతడు సంతోషంచి కార్యముల యందు 
దక్షుడయు్యను పూచికతో గౌరవించు కొఱకై తము్మనతో వానరరాజుతో ఇటలునెను. ఆ 
విభీషణున వాక్యము నాకు సమ్మతము గానే యున్నది. నీకును వానరరాజునకును 
సమ్మతమైనచో చెపుపిడు. వానరరాజు విదా్వంసుడు. నీవు మంత్రజు్ఞలలో శ్రేష్ఠుడవు. మీరు 
యోచింపుడు. అనగా రాఘవేంద్రునతో వారిటలునరి. కాలమునకు దగ్న మాట అతడు 
చెపపిగా అది మాకెందులకు రుచింపకుండును? లంకకు సేతువును గటటిక ఏ విధముగా 
చేరగలము. ఇక ఆలస్యమెందులకు? సేనాసమూహముతో సముద్రము దాట్టకు తగ్న 
యుపాయమును చేయుమనగా సీతానాధుడు హోమవేదికయందుండు అగ్్నజా్వల వలె 
దరభుశయ్యయందు పరుండెను.

***
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ఇరువదవ సర్గము

శార్్దలుడు రావణునితో శ్రీరాముడు కపులతో సముద్రము నొడుడున  
దిగయుాండు వారతి చెపుపుట:

అక్కడ శారూ్దలుడను రావణున చారుడు సుగ్రీవున సైన్య విధము నంతయును 
తేరిపార జూచి అతివేగముగా వెళ్లు రావణున జూచి ‘రాక్షసరాజా! ఇదిగో కోతులు 
కొండముచుచెలు ఎలుగుబంట్లు గల సైన్యము మన పురముపై బడుటకు వేగముగా పరిలు 
వచిచెనది. ఇంతయన చెపుపిటకు వీలుకానదై మికి్కలి గాంభీర్యము గలదై సముద్రమునకు 
ప్రతినధగా గొపపి మహమతో నపుపిచున్నది. పంకి్తరథున పుత్రులిద్దఱు రామలక్షణులను 
పేరులు గలవారు ఉత్తమమైన ఆయుధములు ధరించి సీతను జేరుటకై సముద్రతీరమున 
దశయోజనముల మేర వా్యపించియున్న గొపపి సైన్యముతో నలిచియుండిరి. రాజా! 
వేగముగా తగ్న దూతలను సర్వమును ఆమూలాగ్రముగా ఎరుగునట్లుగా పంపించుము. 
నాకు జూడగా ఈ సమయమున సామమో, దానమో, భేదమో తగ్యున్నదన శారూ్దలుడు 
చెపిపిన మాటలను విన కార్యమును గూరిచె ఆలోచించి నరణుయించుకొనన వ్యగ్రతతో

రావణుడు శుకుని సుగ్రీవునొద్దకు రాయబారమాంపుట:

రావణుడు కార్యజు్ఞడైన శుకుడను వానన సమీపమునకు బిలిచి ఇటలునెను. నీవు 
వేగముగా వెళ్లు నెరపుచెందక నా మాటగా సుగ్రీవునతో మంచిమాటలతో నట్లు చెపుపిము. 
ఓ సుగ్రీవా! నీవు మహాబలాఢు్యడవు. ఋక్షరజసున పుత్రుడవు. గొపపి రాజవంశమున 
బుటిటినవాడవు. నీవు సీతానాధునతో సే్నహము చేసిన కాగల లాభమేమున్నది? అతనన 
విడిచినచో ఒక నషటిము కలదా? నీవు నాకు స్తదరుడవు. పూర్వము మనకున్న సే్నహము 
నపుపిడు తలంపుము. ఓ ప్రాజు్ఞడా! రాముడనెడు రాజపుత్రున భార్యను నేనపహరింపగా 
సుగ్రీవా! నీకేమి నషటిము గలి్గనది? మనకు విరోధమెందులకు? తిరిగ్ నీ పురమునకు 
పము్మ. వానర వీరులేవిధముగను ఈ నగరమును చేరలేరు. వానరనాధా!  ఇది నజము. 
గంధర్వ సమూహమైనను చేరలేరు. ఈ నరులును వానరులును వచుచెవారలా? అన రాజు 
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చెపిపిన మాటలను విన శుకుడాకాశమున గ్రద్దవలె నెగ్రి వెళ్లు వెళ్లు ఆకసమునేయుండి 
పద్మమిత్రున (సూరు్యన) పుత్రుడైన సుగ్రీవునతో ఆ రాక్షసరాజు యొక్క మాటలన్నయు 
క్రమము తపపిక చెపపిగా కోపముతో బడ దన్న ఒకరిన మించి యొకరు పిడికిళలుతో 
విడువక మరి్దంచుచుండగ బ్ధపడుచు వాడు ఓ కాకుతు్థసుడా! దూతను వధంపరాదు. 
నను్న జంపకుండ ఈ కపులను వారింపుము. రాజు చెపిపిన మార్గమున జెపపిక తన ఇచ్ఛ 
చొపుపిన చెపిపిన దూత వధంపదగ్న వాడన చెపుపిదురు. నేను నారాజు విధంచిన రీతిగనే 
చెపిపితిన ఇది దోషమా? రామా! అనగా ఆరి్తతో ఆ దూత చేయుచున్న పరిదేవనమును విన 
రామచంద్రుడు ఆ దూతను చంపకుండగా వాన ర్క్కల యీకలు లాగ్ విడిచిన దీనతతో 
ఆకాశమునకెగ్రి భయము వీడనవాడై వానరరాజుతో ఇటలునెను. శ్రీయును బుదిధియును 
బలమును గలవాడా! భయంకర పరాక్రమము గలవాడా! వానరరాజా! లంకాపురమున 
కేగ్ రాక్షసరాజుతో నీ మాటగా ఏమన చెపపివలెనో చెపుపిము. అనునంత

సుగ్రీవుడు రావణునకు ప్రతుయుతతిర మాంపుట:

అట్లు చెపుపిచున్న దూతను జూచి వానరరాజిటలునెను! ఓరీ! దూతా! రావణునతో 
నట్లు చెపుపిము. ఏ విధముగా జూచినను రావణా ! నీవు నాకు మిత్రుడవు కావు. ఇషటిమైన 
వాడవు కావు. ఉపకారివి కావు. కావున మాంసభక్షకులగు రాక్షసులకు రాజువగు ఓ 
రావణా! దయ చూపదగ్నవాడవైనను గావు. యదార్థముగా రామునకు నీవు విరోధవి. 
రామునకు నేను సే్నహతుడను. రాక్షసరాజా! రామునచే నీవును యుదధిమందు వాలి 
విధముగనే వధంపబడగలవు. నను్న, నీ జా్ఞతులతో, సే్నహతులతో, బంధువులతో, 
పుత్రులతో గూడ యుదధిమునందు విడువక వధంచెదను. ఇది అబదధిము గాదు. లంకను 
సర్వమును వానరసైన్యమును బంపి ఒక్క నమిషములో శ్మశానమును చేసెదను. నీ 
దుడుకుదన మిక చెలలుదు సుమా! రాక్షసరాజా! ఎందైనను చెడుగు ఒపుపినా? పాతాళమున 
దాగ్నను, ఇంద్రున ప్రారి్థంచి సహాయముగా దెచిచెకొన్నను, సూర్య కిరణములందు 
దాగ్నను దురా్మర్గమున నడచువాడా!  సీతానాధుడు విడువడు. భూమికి బలిగా నీ 
కంఠములను నఱికి పడవేయును. సీతానాధుడు కోపించినచో ఆ పాతకిన రక్ంచువాడు 
బ్రహా్మండమునందు రాక్షస పిశాచ దేవతాసంఘములో నెందైనను నేను చూడలేదు 
సుమా. రాత్రించర నాధా! వదిలిపోయిన దేహము గలవానన, ముసలి వానన, బలములేన 
వానన జట్యువును పడిచి చంపితివి. అది నీ చెడుతనమే కాన పరాక్రమమా? రాక్షసా! 
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చూచుటకు నీయొద్ద శౌర్యము కనపించునా? కట్టి నీవు రామచంద్రుడు చూచుచుండగా 
గాన మఱియు లక్ష్మణున సన్నధన గాన భూపుత్రిన దంగలించితివా? అటిటి నీ దురా్మర్గపు 
బనవలన గలుగు హాన నూహంపవైతివి. మహాతు్మడును, మహాబలవంతుడును, శచీపతి 
(ఇంద్రుడు) మున్నగువారికి కూడ జయింపరానవాడును అగు రఘుశ్రేష్ఠుడిన నేమిగా 
దలంచితివో గదా. ఆ రాజును నీపాలిటి యమునగా దలంపుము. అనగా వేగముగా 
తారాపుత్రుడైన అంగదుడు తానా వానరరాజుపై చూపు నుంచి ఆకాశమున శుకున 
చూపుచు ఇట్లు చెపెపిను. వానరరాజా! ఇతడు చారుడు గాన రాయబ్రి యన చెపపిరాదు. 
దంగచూపులతో తూచినట్లుగా మన బలముల నచచెట నుండియే తెలిసికొనుచునా్నడు. 
వీనన లంకకు పోనీయరాదనగా సుగ్రీవున యాజ్ఞతో వానరులు వానన కటిటియు 
అతికఠినముగా గొటిటియు హంసించుచుండగా వాడు దేవుళాలుడుచు వికటమైన గోలతో 
మొఱ పెటటిదడగెను. ఓ రామా! రామా! నీవే గతి. ఈ వానరశ్రేష్ఠులు చంపుచునా్నరయా్య! 
కరుణతో నను్న కాపాడుము. ఓ రాజపుత్రా! నా కనుగ్రుడలును పీకిరి. నా ర్క్కలను నరికిరి. 
ఈ గొపపి ఆరి్తచే నేను మరణించినచో చెపుపిచునా్నను వినుము నేను పుట్టినది మొదలు 
రాత్రింబవళ్్ళను ఇంతదనుక చేసినటిటి దుషటికార్యముల పాపము నను్న చెందగలదు 
సుమా. అనగా ఆ విలాపము నాలకించి రాముడు అతనన చంపకుడు. అతడు దూత 
గదా. చంపుటకు తగునా? అన పల్కగా ఆ వానరు లతనన చంపక విడిచిరి. అంతట ఆ 
భూపుత్రీభర్త సముద్ర తీరమునందు దరభుశయ్యయందు శయనంచిన వాడయె్యను.

***
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శ్రీరాముడు ధర్భశయనమున బరుాండుట:

రామచంద్రుడు పూర్వము జిగ్జిగ్ మెఱుపుల బంగారు తొడవులతో 
అలంకరింపబడినదియు, బంగరు కేయూరములు శ్రేషఠుములగు ముతా్యల భూషణములతో 
నపుపిచుండినదియు, పుణ్యసీత్ర జనములచే పలుమారు నలుగు పెటటిబడినదియు, 
చందనము, అగురు ప్రభృతి సుగంధ ద్రవ్యములతో గూడినదియు, రక్తచందనముతో 
అలంకరింప బడునదియు, పడకయందు చంద్రబింబము వంటి ముఖము గల జానకీదేవి 
తలకు తలగడయై శోభనందినదియు గంగాజలమునందు తక్షకున మేనవలె నున్నదియు, 
దీనుల ఆరి్తన దీరుచెనదియు, యుదధిమున శత్రువులను దుఃఖపెట్టినదియు, కాడిమ్రానువలె 
దీర్ఘమైనదియు, సుకుమారమై ఆపు్తలను సంతోష పెట్టినదియు, సాగర పర్యంత భూమికి 
ఆశ్రయమైనదియు, గొపపినైన బ్ణములను సంధంప సమర్థమైనదియు, దృఢముగా 
నారి లాగ్ విడుచుటచే చర్మమూడి కాయలు కాచినదియు, కీరి్తకరముగా వేలువేలుగా 
ఆలమందలను దానము చేసినదియు, సరపిము పడగ విధముగా భయంకరమైనదియు, 
సంహారకమైనదియు అగు తన కుడిచేతిన దిండుగా నడుకొన తూరుపి ముఖముగా 
ఆ సముద్ర తీరమున దాట్ విధమో లేక మరణమో ఈ ర్ండింటి యందకటి 
నజమన నశచెయించుకొన ఆ వీరుడు మౌనయై శయనంచెను. ఇట్లు సముద్రమును 
ప్రారి్థంచుకొనుచు పరుండగా మూడు రాత్రులు గడచినవి. మందబుదిధి యగుటచే ఆ 
నదీపతి రామునకు దర్శనమొసగడయె్యను.

శ్రీరాముడు సముద్రునిపై నాగ్రహిాంచుట:

[శ్రీరామ నామమును స్మరించుచుుఁదను్న దాటుఁబూనన హనుమంతున సముద్రుడు 
గౌరవించి, తనకు శరణాగతుడైన శ్రీరాము నుపేక్ంచుటచే భగవంతున కంటె 
భగవనా్నమమే శ్రేషఠుమన ఫలదమన ఏరపిడుచున్నది]

అంతట రాఘవుడు రక్తనేత్రుడై సాగరశ్రేష్ఠున మీద కోపమును పందినవాడై తన 
ప్రక్కనున్న సుమిత్రాపుత్రుడైన లక్ష్మణునతో ఇటలునెను. ‘లక్ష్మణా! ఈ సాగరుడు దర్శన 
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మీయకునా్నడు ఎంతటి గర్వమో చూచితివా? ఇట్వంటి మలినాతు్మన వేడుటయే కీరి్త 
హీనత గదా. ఓరుపి, శమము, ఆర్జవము, మృదువులు, ప్రియములు నయిన మాటలు 
దుర్జనుల యందు చూపించినచో వారలు సచచెరిత్రులను లెక్క చేయక అశకు్తడన ఆ 
మూఢుడు మనసునందు తలంచును. తను్నదాను అందఱిన బ్ధంచువానన చూచి జనులు 
సతా్కరములతో తృపి్తనందించుచుందురు. సామముచేత కీరి్త కలుగదు. సామమునందు 
కీరి్త లేదు సుమా. ఓ సౌమిత్రీ! యుదధిరంగమున జయమైనను జగతు్తనందెందైనను 
సామముతో లభింపదు సుమా. నేను క్షమాగుణము వహంచుటచే ఈ జలరాశ నను్న 
శౌర్యహీనున వలె చూచుచునా్నడు. ఇటిటివాన యెడల గొపపి క్షమ చూపుట తగదు. లక్ష్మణా! 
నా బ్ణ వర్షము చేత నశంచిన మొసళ్లు తాబేళ్లు గలవాననగా, నరోధంప బడిన నీరు గల 
వాననగా దరపిమును వీడినవాననగా చూచెదవు గాక. తము్మడా! ఏనుగుల తొండములు, 
పాముల పడగలు, చేపల శరీరములు నా బ్ణములచేత ఛినా్నభిన్నములై సముద్రమున 
తేలియాడుటను చూచెదవు. స్తదరా! కడు వాడియైన బ్ణములచే ఈ సముద్రమును చేపల  
ముతె్తపుచిపపిలు శంఖములు మొదలగువాన సమూహములతో గూడ ఇంకించెదను. 
యుదధిమున గాన మెత్తదనము చేత ఈతడు కనబడడు సుమా. సౌమిత్రీ! [సుమిత్ర పుత్రుడా! 
అన సంబోధంచుటచే సుమిత్ర నా విషయములో నీవెట్లు నడుచుకొనవలెనన బోధంచెనో 
దానన స్మరించి మాఱుమాట చెపపిక విలులు ఇమ్మన భావము] ధనువు నట్ తెము్మ. గొపపి 
సరపిములను బోలిన నా బ్ణ సమూహములచే ఈ సాగరమునదే సంక్షోభిలలుచేసెదను. 
కపిసమూహము కాలినడకనే వెళ్లునట్లు చేసెదను. ఇంక ఆలస్యమెందులకు? కోపముతో 
ఒడు్డలతిక్రమించి భూమిపై పంగ్పరలి పోవునట్లు దీనన క్షోభింపజేసెదను.

శ్రీరాముడు సముద్రునిపై బాణములు వైచి క్షోభల్లుఁజేయుట:

స్తదరా! ఈ సాగరున గతి ఏవిధముగా నుండునో చూడుము అన తన కను్నలు 
జేగురు రంగు దాలచెగా ధనువు తీసుకొన ప్రళయకాలాగ్్న వలె మండుచు హస్తమున 
ధనువును గటిటిగా బటిటి వేగముగా లాగ్ బ్ణ సమూహమును ఇంద్రున వలె వేయగా 
అగ్్నజా్వలలతో భయంకరములైన బ్ణములు చరచర వెళ్లుచు సాగరమును కలత 
చెందించుచు వేగముగా లోపల ప్రవేశంపగనే సరపి సమూహములు భయపడెను. 
వేగముగా మొసళ్్ళ తాబేళ్్ళ మొదలగు జల చరములతో గూడిన జలములు పెనుగాలి 
తాకిడితో గొపపిధ్వనతో చాల ఘోరమైన సి్థతిన పందినవి. పగలతో నండిన తరంగము 
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లుపపింగ్నవి. ఆ సాగరుడు సుడులు తిరుగుచు తిరగ బడుచు బుడబుడ మను శబ్దముతో 
మోత్తబడెను. వేగముగా వచుచె శరాగు్నలచే కను్నలు మొగములు మండుచుండగా పాతాళ 
నవాసులైన పన్నగులును డీలుపడి భయము నందిరి. చేపలు, మొసళ్లు, తాబేళ్లు మొదలగు 
వానతో గూడి వింధ్యమందర పర్వతములంత అలల సమూహములు వేలకొలదిగా 
ఆకాశమంట్నట్లుగా ఎగ్రినవి. సముద్రము అడుగు వఱకు అలలుకలోలులమైనది. ఎన్నడును 
లేనట్వంటి కోప వేగమును పంది సీతానాధుడు కోదండమును బటిటి గొపపి గొపపి 
నశా్వసములను విడుచుచుండగా అనా్న! మానుము మానుమనుచు సమీపించి సౌమిత్రి 
ఆపను్నలను ఆరు్తలను రక్ంప సమరు్థడైన రామున చాపమును సంభ్రాంతి నందిన 
మనసు్సతో పట్టికొనగా

***
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శ్రీరాముడు సముద్రునిపై బ్రహామీసత్రమున్ వేయబూన్ట:

జానకి భర్త దారుణమైన మాటలతో సాగరునటలునెను. నాయొక్క గొపపినైన 
వాడియైన తీవ్రములైన బ్ణముల సమహములచే నను్న తగలబెటిటి యెండించి ఒక్క 
త్రుటిలోపల రసాతలము వఱకు దుము్మ రేపెదను చూడుము. ఇంక నీవు జీవించెదవా? 
ఓరీ! సాగరా! నీ రూపు మాపెదను. నాయొక్క చాపము నుండి వెలువడు వాడియైన బ్ణ 
వర్షముచే సర్వవానర సేనలు ఈ క్షణమునందే కాలినడకతో ఆవలి యొడు్డ చేరునట్లుగా నా 
వీర్యమును జూపెదను. రాక్షసులకు నవాసమైన వాడా! లేకున్న నీ మనసు్సనందు సాటిలేన 
నా బలపరాక్రమముల నెట్లు ఎఱిగెదవు. కానము్మ రా అన చెపుపిచు బ్రహ్మదండ సమానమైన 
బ్ణమును వింటియందు తొడిగ్ పద్మముల వంటి కను్నలు గల రాముడు బ్రహా్మసత్రము 
నభిమంత్రించి రోష తీవ్రుడయి వేగముగా అలెలుత్రాటి నాకరాణుంతము లాగగా పర్వత 
సమూహములు సంచలించెను. చిమ్మచీకట్లు గ్రమి్మ దికు్కలలాలుడెను. ఆకాశము బీటలు 
తీసినది. సూరు్యడు, చంద్రుడు, చుక్కలు తమ మార్గములు తపిపినవి. ఏరులు, సరసు్సలు 
క్షోభించినవి. ఉల్కల సమూహములు లెక్కలేనన్న గొపపిధ్వనతో నేలమీద వ్రాలెను. 
ఆకాశమున మేఘములు పెనుగాలులును విపరీతమయినవి. జంతువులన్నయును పెద్ద 
మూర్ఛలను పందినవి. ఒతు్తగా చీకట్లు చిము్మచున్న ఆకాశమున సూరు్యన కిరణములు 
వా్యపించి దిగ్రాభుంతిన గలుగజేయుచు కొరువుల వరుసలు వెలుగుచున్నట్లుగా కాంతి 
కలిగెను. పెనుగాలి మేఘ సమూహముల నెగుర గొటటిచు మహా భయంకరమై వృక్షములను 
విఱుగ గొటెటిను, పర్వత శఖరముల నెగురగొటెటిను. భయంకరములైన పెద్ద ధ్వనులను 
చేయుచు మేఘములు భూమిపై మంటలతో గూడిన పిడుగులను గురియించుచుండెను. 
ప్రాణి కోటి యెలలును దైన్యముతో బెకొ్కటెటిను. భయపడి జంతువులు నేలపైబడి కదలక 
మెదలక యుండెను. కనబడన ప్రాణులేవో ఘోరారవములు చేసినవి. సాగరము జల 
చరములతో సహా వెతను పందెను.
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శ్రీరామునకు సముద్రుడు ప్రతయుక్షమగుట:

సముద్రుడు చెలియలికటటిను వీడి ఒక యోజనము దూరము లోపలికి పోయెను. 
మృదువైన దయగల రాముడు బ్ణమును విడువడయె్యను. అపుపిడు నీటినుండి మేరుగ్రి 
నుండి సూరు్యనవలె సముద్రుడు వెడలివచెచెను. అతడు దీప్తముఖములైన సరపిములతో 
గూడియున్నవాడును, బంగారు ఆభరణములు ధరించినవాడును నైయుండెను. అతన 
యెదపై ఒంటిపేట హారము నడుమ ఎఱ్ఱనకాంతితో కౌసు్తభమణితో సమానమైన కాంతిగల 
పతకము మెరయుచుండెను. ప్రకాశంచువైఢూర్యము వంటి దేహచా్ఛయ గలవాడు. 
ఎఱ్ఱన మాల్యములను వసత్రములను ధరించినవాడై, పద్మపత్రములవంటి నేత్రములు 
కలవాడై, దివ్య పుషపిముల మాలికలచే నలంకరింపబడిన శరసు్స గలవాడై, తనయందు 
బుటిటిన రత్నములు ధరించి ప్రకాశంచువాడై, హమపర్వతమువలె నానా ధాతువులతో 
గూడినవాడై ఎగసి పడుచున్న తరంగముల సమూహము గలవాడై కాలికా వాయువుచే 
కలోలులమునందినవాడై, ఎగసిపడుతున్న మొసళ్లు గలవాడై, తనయందు దిరుగుచున్న 
రాక్షసులు సరపిములు గలవాడై వీరవరుడైన సాగరుడు అసత్రమును చేతబూన యున్న 
రామున జేరి చేతులు జోడించి రామభద్రా! అన సాదరముగా బిలిచి అపుపిడిటలునెను. భూమి, 
ఆకాశము, వాయువు, అగ్్న, జలము శాశ్వతమార్గమైన తమ స్వభావము నేమియు తపపివు 
గదా అట్లు నేనును అగాధము, దాట శక్యము గానది అను నా స్వభావమును తపపిరాదు గదా! 
సౌము్యడైన రాఘవశ్రేషాఠు! నీ కిది చేయదగన కార్యము. తెలియునట్లు తెలిపితిన. కామముచే 
గాన లోభము మొదలగు ఇతర కారణములచే గాన భయముచేత గాన ఓ భూపతీ! నేను 
మొసళ్లు చేపలు మొదలగు జల చరములకు నలయమైన నా నీటిన ఏ సమయమందైనను 
స్తంభనము చేయరాదు గదా! ఐనను నీ వానర సైన్యమంతయును ఈ సాగరమును 
దాట్దాక మొసళ్లు మొదలగు జలచరములు ఎట్వంటి బెడదలు కలుగజేయకుండ 
కాపాడెదను. వీలయినంత నీ వానరసేన దాట్టకు స్థలము నసగెదను. ఇక నీ కోపమును 
మానుము ప్రభూ! అనగా ఆ సాగరునతో రఘురాముడిటలునెను.

శ్రీరాముడు బ్రహామీసత్రమున్ ద్రుమకులయుముపై విడుచుట:

సాగరా! నాచే నెకు్కపెటటిబడిన ఈ శరము అమోఘమైనది. కాన దీననెచచెట 
విడువమందువో చెపుపిము. అనగా ఆ గొపపి యనత్రమమును జూచి సాగరుడు 
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రామచంద్రునతో నటలునెను. ఓ రామయా్య! నాయందు ద్రుమకుల్య యన ప్రఖ్్యతి చెందిన 
ఒక ప్రదేశము కలదు. అది నీవలెనే ప్రఖ్్యతి చెందిన ప్రదేశము. అచచెట భయంకరాకారులు 
మహాపాపాతు్మలు నగు దైతు్యలు నవసించుచు ఎలలుపుపిడును నా జలములను 
ద్రావుచునా్నరు. ఆ కుటిలాతు్మల సపిర్శ భరింపలేకునా్నను. నీ అమోఘమైన శరమున 
వారలను నరూ్మలము గావింపుము. అన పల్కగా రాఘవుడు సాగరుడు చూపిన చోట్న 
మండుచున్న అగ్్నబ్ణమును వేయగా ఆ బ్ణము పడిన చోట్ మరుకాంతారమను 
పేరు  గాంచెను. ఆ బ్ణము చివఱ గ్రుచచెబడిన రంధ్రము దా్వరా రసాతలము నుండి 
రభసముతో నీళ్్ళ పై కెగజిమె్మను. ఆ నూతికి వ్రణకూపమన పేరు వచిచెనది. అందుండి 
వచుచె జలము సముద్రముతో సమానముగ నుండును. ఆ బ్ణ శ్రేషఠుము భయంకరమైన 
ధ్వనతో భూమిన త్రవు్వకొనుచు బోయినందునచచెటి గుంటల జలము లెండిపోయినవి. 
అంత రఘురాముడు ప్రేమతో ఆ మరుకాంతారమునకు ఒక వరమిచెచెను. పచచెన 
పచిచెకలతో, ఫల మూల రసాదులతో, సుగంధములైన ఔషధములతో నపిపి రోగ రహతమై 
విరాజిలులునట్లు వరమిచెచెను. ఆ వర ప్రభావముననే ఆ భూమి శుభ ప్రదేశమయె్యను 
ఇట్లు తన గరభుము భూనాధున చేతి తీవ్రవైన శరముచే దహంపబడగా సముద్రుడు సకల 
కళావిశారదుడగు రామునతో మఱల నటలునెను. రామచంద్రా! విశ్వకర్మ పుత్రుడు, తండ్రితో 
సమానమైనవాడు, అతన వరశకి్తచేతను విద్యలచేతను ప్రఖ్్యతి చెందినవాడు రాఘవా! ఈ 
నలుడు సేతువు గట్టిట కుత్సహంచును గాక. దాన భారమును నేను వహంచెదను.

నలుడు సేతువు నిరిమీాంచుట:

అన పలి్క సాగరుడు అదృశు్యడైనంత నలుడు రామచంద్రా! సాగరుడు చెపిపినది 
నజము. ఈ మహోదధ యందు నేను నాతండ్రి వరము చేత సేతువును గట్టివాడను. 
లోకమునందు దండోపాయ మొక్కటియే పురుష్ల కుత్తమమైనదన తలంచెదను. కృతజ్ఞత 
లేన వారియందు శమమైనను దానమమైనను సా్వంతమైనను నష్పియోజనము కదా. 
తామరల వంటి నేత్రములు గలవాడా! దండింతువను భయమున గదా ఈ భయంకరమైన 
సాగరము నా సేతుబంధనమును జూడగోరి తన లోతు చూపగలిగెను. పూర్వము మందర 
పర్వతమున నా జననకి విశ్వకర్మ అన్నవిధముల నాతో సమానుడగు పుత్రున బడయగలవన 
వరమిచెచెను. వారిరువురికి ఔరస పుత్రుుఁడనై జన్మంచితిన. శలపిపు బనుల యందలి నేరుపిన 
నేను తండ్రితో సమానుడను. ఈ జలధ పలి్కన మాటలచే నా వరశకి్త జా్ఞపకము వచిచెనది. 
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రాఘవా! ఈ సాగరుడు దీనన నీయెదుట చెపపికున్నచో నాయొక్క సామర్థ్యమును నేనే 
చెపిపికొనుట భావ్యము కాదు కనుక నేను మాటలాడక యూరకుండెడివాడను. ఓ రాజవరా్య! 
నేను సముద్రజలములందు సేతువును కటెటిదను. ఈ వానర సమూహములు పట్టిదలతో నాకు 
సాయపడవలయును అన చెపపిగా ఆ రాజేంద్రున ఆజ్ఞను పంది వానరేశ్వరు లెలలురును వెళ్లు 
అడవులనుండి చెటలును పెళలుగ్ంచుకొన వడివడిగా సముద్రపు గట్టినకు దెచిచెరి. మది్దచెట్లు, 
అశ్వకరణుములు, సప్తపరణుములు, ధవములు, వంశములు, కుటజములు, తాలవృక్షములు, 
తిలకారు్జనములు, తినశములు, బిళ్వములు, పువు్వలతో నున్న కరిణుకారములు, అశోక 
వృక్షములు, మామిళ్లు, వకుళములు, చండ్రలు, దాడిమములు మొదలైన తీగలు, వేమలు, 
కొబబారిచెట్లు మొదలగువాటిన వానరులు మొదళ్ళతోను, మొదళ్లు లేకుండగా విరిచియు 
ఇంద్రధ్వజమును పెలలుగ్ంచి గొపపి యంత్రములపై బెటిటి సాగరము నద్దకు దెచిచెరి. గుభీల్, 
గుభీల్, గుభీల్ మనునట్లుగా కొండలను దభాలున పడవేయగా జలచరములు తలలుడిలిలునవి. 
గభీలున ఆకాశమునకు ఎకు్కవగా ఎగయుచుండెను. నూఱామడల పడవైన త్రాళలును 
కొందరు వానరులు పట్టిచుండిరి. కొందఱు కఱ్ఱలను చేతలందు ధరించిరి. కొందఱు 
పర్వతములను సమముగా సరి్దరి. గడి్డచేతను, కఱ్ఱలచేతను కొండలచేతను కొందరు 
శ్రీరామచంద్రునాజ్ఞతో సందులు బిగ్ంచుచుండిరి. పరువులెతు్తవారును, పర్వతమును బటిటి 
భయంకరముగా పెకలించువారును, మోసి తెచుచెవారును నేనే ముందు నేనే ముందనుచు 
వచుచెవారును, సముద్రములో వేయువారునై వానరులుండగా ఆ ధ్వనులు విశ్షమై 
పెద్దగా నుండెను. రామాజ్ఞతో వానరములు సహాయపడగా నలుడు మొదటి దినమున 
సముద్రములో పదునాలుగామడల సేతువును గటెటిను. సంతోషముతో గొపపి బలముతో 
ఆ కోతుల గుంపు ర్ండవ దినమున ఇరువదామడల సేతువు నరి్మంచెను శౌర్యముతో 
మూడవ దినమున ఇరువది యొక్క ఆమడల సేతువును గటెటిను. ఆశచెర్యము గలుగునట్లు 
నాల్గవ దినమున నలుడు వానర వీరుల సహకారముతో అతన తండ్రియగు విశ్వకర్మ 
నరి్మంచెనాయనునట్లు ఇరువది మూడామడల సేతువును నరి్మంచెను. ఆకాశమున 
పాలపుంతను బోలుచు సముద్ర మధ్యమున నరి్మతమై యొపుపిచున్న ఆ సేతువును జూచుచు 
ఆకాశసంచారులు ఆకాశమున నలిచి ఆశచెర్యపడుచుండిరి. పది యోజనముల వెడలుపిను 
నూఱు యోజనములు పడవును గలిగ్ యొపుపిచున్న ఆ దుష్కరమైన సేతువును జూచి 
సకల భూతములు ముకు్కన వేలుంచుకొన ఆశచెర్యపడి అదుభుతంబిది, ఇది రోమముల 
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నక్కబొడుచుకొనునట్లు గగురాపిట్ గలిగ్ంచునది, ఇది ఇతరులెవ్వరు సాధంపలేనది, ఇది 
ఊహంచుటకు శక్యముగానది అన వెఱగందుచుండగా వానరులు గంతులు వేయుచు 
గరి్జంచుచుండిరి. కోటివేల వానరులు సూటిగా సేతువు నరి్మంచి ఆవలి తీరమునకు చేరిరి. 
విభీషణుడు తాను మఱికొందఱు మంత్రులు గదాపాణియై శత్రువులను సంహరించుటకు 
ముందు నడిచెను. ఎంతో విశాలమై తోపుడు పటిటినట్లు నునుపు కలిగ్ సమానముగా నున్న 
ఆ సేతువు వారధ మధ్యలో పాపిట తీరిచెనట్లు కనుపటెటిను.

శ్రీరామ లక్ష్మణులు కపిసేనతో సేతువు దటుట:

అపుపిడు సుగ్రీవుడు రామునతో నటలునెను. రామచంద్రా! మీరు హనుమంతున, 
లక్ష్మణుడు తారాపుత్రుడైన అంగదున ఎకి్కనచో వారు వేగముగా గరుత్మంతున వలె 
సముద్రము నాకాశమార్గమున దాటింతురనగా అట్లు దశరధపుత్రుడు లక్ష్మణునతో గలిసి 
విలులు ధరించి సూర్యపుత్రుడు వెంట వచుచెచుండగా సైన్యము ముందు నడువసాగెను. 
అంత కొందఱు కపులు అతన ప్రక్కల వచుచెచుండగా కొందఱు వానరులు తమ 
శకి్తన ప్రకటించుచు నీటిలో నీదుచురాగా, మఱికొందఱు గరుడున వలె వేగముగా 
ఆకసమునటంచు రాసాగ్రి. ఆసమ్మర్థములో కొందఱికి మార్గమే లేకుండెను. అందఱును 
ఇట్లు వెళ్లుచుండగా ఆ సేనలయొక్క ధ్వనులు నలుదికు్కల నండి ఆ సముద్రఘోష 
నంతయు నమిషములో మ్ంగ్వేసెను. ఆ కపిసేనలిట్లు దాటి పండులు, దుంపలు గల 
సమతులమున సేనానాయకున ఆజ్ఞచొపుపిన నెమ్మదిగా దిగ్రి. ఆ రఘురాముడు ఎవ్వరును 
చేయజాలన కార్యమును చేయుటను సంభ్రమమొందుచు చూచుచు తమ మనసు్సలు 
సంతోషముతో పంగుచుండగా దేవతలు, సిదుధిలు, ఋష్లు, చారణులు రఘురామున 
దగ్గఱకు వచిచె శుభప్రదములైన జలముల చేత అభిషేక మొనరిచె శత్రువులను సంహరించి 
సముద్రపర్యంతమున్న ఈ భూమినంతను అపారమైన వత్సరములు పాలింపుమన ఎకు్కడు 
భకి్తతో మఱల మఱల పూజించిరి.

***
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శ్రీరాముడపుపుడు తోచిన శకునముల తెఱగు లక్ష్మణున కెఱాంగాంచుట:

సర్వనమిత్తముల నెఱిగ్న శ్రీరాముడు అపుపిడు కనపించుచున్న శకునములను 
జూచి తన స్తదరున కౌగ్లించుకొన ఇటలునెను. పెద్దవైన సరసు్సలు కలిగ్ ఫలములతో 
నున్న వనమును జూచి; దానయందీ వానరసైన్యమును వ్్యహము దీరుచెట శ్రేయస్కరము 
గదా లక్ష్మణా! బలవంతులైన వానరులు రాక్షసులను నాశనము చేయునదియు 
మహాభయంకరమును నైన ప్రళయము రానున్నది. దుము్మరేపుచు వేగముగా గాలులు 
వీచుచున్నవి. పర్వతశఖరములు వణుకుచున్నవి. భూమి కంపించుచున్నది. చెట్లు విరిగ్ 
నేలబడుచున్నవి. చూచితివి గదా. భయంకరమైన రాక్షసాకారములు గలిగ్ కఠినములై 
క్రూర ధ్వనులు గలిగ్న మేఘ సమూహములు ఘోరముగా ఉతాపిత సూచికముగా 
రక్తములతో గూడిన వృషటిన గురియించుచున్నవి. సంధా్యకాలము కుంకుమరంగుతో 
భయంకరముగా ఉన్నది. సూరు్యన యందక నలలున చుక్క కనపించుచున్నది. ఆ 
సూరు్యన నుండి మండుచున్న ఒక యగ్్న మండలము నేల వ్రాలినది. భయంకరమైన 
మృగములు, పక్షులు సూరు్యన జూచి ఎలలుయెడల దీనముగా అరచుచున్నవి. చంద్రుడు 
రాత్రులందు తన తేజము నశంపగా నలుపు ఎఱుపు రంగులు కొనల వా్యపించగా ప్రళయ 
కాలమునవలె విపరీతమైన విధముగా భూమికంతటికిన తాపము గలిగ్ంచుచునా్నడు. 
సూరు్యన చుట్టి పరివేషము హ్రస్వమై, తీక్షష్ణమై, ఘోరమై యొపుపిచున్నది. దాన విధము 
చూచితివా? చుక్కలు మలినములై తపపిక దీన మూలమున లోక వినాశమయె్యడునన 
తెలియజేయుచున్నవి. కాకులు, గ్రద్దలు వేగముగలి్గన డేగలును మికి్కలి అలపిములైన పక్షులు 
తమను తరముచుండగా ఆరాట పడుచున్నవి. అంతటను నక్కలు వా్యపించి తిరుగుచు, 
పరువెతు్తచు కీడును తెలియజేయుచు భయంకరముగా రొద చేయుచున్నవి. వీనయొక్క 
ఫలితములను చూడగా భూమియంతయు రక్తమాంసములతో నండింపబడును. ఇది 
నజము. కాన మనము దేవతావిరోధయైన రావణున పటటిణము నపుపిడే సర్వ వానర 
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సైన్యములతో వెళ్లు ముటటిడింతమన చెపుపిచు మేటి మొనగాడైన రాముడు చేతితో విలులు 
ధరించినవాడై లంక దికు్కగా వెళ్లును. యుదాధివేశరసముతో నండియున్న రఘురామున 
వెంట సుగ్రీవుడు విభీషణుడు మిగ్లిన వానరసేనలు శత్రువులను మరి్దంపవలెనను 
నశచెయము గలవారై వెళ్లురి. వారి భకి్తయు, శకి్తయు వారి ప్రతాపములను, వారి చర్యలను, 
వారి ధైర్యమును సీతారమణుడు చూచి తన మనసు్సనందు సంతోషంచెను.

***
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శ్రీరాముడు లాంకలోని ధ్వని విని సీతన్ దలాంచి దుుఃఖాంచుట:

సముద్రము వలె అపారమైన వానరబలము యొక్క ధాటిన గొపపివేగమును 
భరింపలేక భూమి భయముచే పీడింపబడినదై వణక జొచిచెనది. ప్రకాశంచు చుక్కలతో 
నపుపిచున్న శరతా్కల రాత్రి చంద్రునచేత తామరరేకుల వంటి కను్నలు గలిగ్న 
రామచంద్రునచే వానరబృందము మికి్కలి ప్రకాశంచెను. లంకలో అత్యధకముగా 
మృదంగముల భేరుల నాదములు వానర సంఘమునకు వినవచెచెను. ఆ గొపపిధ్వనులు 
వానరుల చెవుల బడగానే వారును ఎకు్కవైన సంతోషముతో పంగ్ అధకమైన అసూయతో 
ఆ ధ్వనన మించి పోవునట్లు భయంకర ధ్వనన చేయగా అది ఘోరమైన పెద్ద మేఘముల 
గర్జవలె భయంకరమైన లంకలో నున్న రాక్షసులందఱి చెవుల బడెను. శ్రేషటిమైన 
చిత్రవిచిత్రమైన జెండాలు గల ఆ లంకానగరమును జూచి జానకీపతి తన భార్యను 
తలంచి పాపాతు్మడైన దశముఖునచే బంధంపబడిన రోహణివలె అంతులేన మనోవ్యధచే 
బ్ధంపపడుచున్నదై ఈ నగరమునందు చిన్నబోయి యున్నదిగదా. అన వేడి నట్టిరుపి 
విడిచి తము్మనతో రాముడిటలునెను. లక్ష్మణా! లంకను చూచితివా? ఈ పటటిణమెంత గొపపిగా 
నున్నది. ఔరా! ఆకాశము నంట్కొన బోవుచున్నదో యనునట్లు, విశ్వకర్మచే మానస 
సృషటిగావింపబడినట్లు పర్వత శఖరమునం దపుపిచున్నది. చూచితివా? విమానముల 
వరుసలతో భూమికి దిగ్వచిచెన తెలలున మేఘములతో గూడిన ఆకాశమో చైత్ర రధము వలె. 
మ్రోయుచున్న తుమె్మదలు పక్షులు గల ఉదా్యనవనములతో మనోహరమై యొపుపిచున్నది. 
పుషపిములందు తేనెలు త్రావి మతె్్తన తుమె్మదలు, మదించిన పక్షులు, ఆడుకోకిలల 
గానములు గల ఆ వనములను చలలున గాలి ఊయలూచుచుండెను.

శ్రీరాముడు సేనల వ్యుహము దీరుచుట:

అన చెపుపిచు జానకీపతి సేనను శాసత్ర పదధితిగా విడదీసి ఆ సైన్యమందు నీలునతో 
అతన సేనతో అంగదుడు నలువవలెను. ఋషభుడు తన సేనతో కుడి ప్రక్క నలువవలెను. 
మదించిన ఏనుగును బోలిన గంధమాదనుడు తానెడమప్రక్కన నలువవలెను. శౌర్యముతో 
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వేగదరి్శ, సుషేణుడు, బ్రహ్మపుత్రుడగు జాంబవంతుడు, ఈ ముగు్గరును సైన్య సమేతముగా 
గరభుమును రక్ంచుటకు నలువ వలెనన ఆజ్ఞనచిచె రామంచంద్రుడు తానును లక్ష్మణుడును 
తలయందు నలిచిరి. లోకము యొక్క వెనుక భాగమును వరుణుడు గాచునట్లు 
వానరరాజును, మహాబలవంతుడునైన సూర్యపుత్రుడగు ఆ సుగ్రీవున వానరసేన యొక్క 
వెనుకభాగమును రక్ంప నయోగ్ంచెను. మేఘములతో నండిన ఆకాశము వలెనున్న 
వానరసేన వృక్షములు పర్వత శఖరములు గైకొన చెలరేగ్ రావణున పురమును 
నుగు్గచేయుటకు పర్వతముల చేతను చెటలుచేతను పిడికిళలు చేతను కళావిహీనమగునట్లు 
నలగగొటటివలెనన రోషముపందిన చిత్తములతో తలంచుచుండెను.

శుకుడు రావణునితో తాన్ పోయి వచిచున వృతాతిాంతమున్ చెపుపుట:

శ్రీరాముడపుపిడు సూర్యపుత్రునతో రావణ చారుడైన శుకున విడిచి పెటటిమనగా 
అతడు విడిచి పంపివేసెను. [శుకున ముందే విడిచిన అతడు సేతుబంధ విషయము సేనా 
విషయము రావణునకు జెపిపిన నతడు సేతు బంధమునకు విఘ్నము కలిగ్ంపనెంచునన 
యిన్న దినములీ శుకుడు వానరుల నరబాంధములోనే యుంచబడి యిపుపిడు విడువబడెను] 
ఆ శుకుడు భయముచేత అవయవములు కంపించుచుండ రావణున యొద్దకు వెళ్లును. 
రాక్షసరాజు నవు్వచు శుకా! ఏమిది? ఱక్కలేమైనవి? కతి్తరించిన విధముగాుఁ దోచుచున్నది. 
దురా్మరు్గలు, చపల చితు్తలు నైన వానరుల చేతిలో జికి్కతివా ఏమి? అనగా ఆతడు లోన 
భయము చెందుచు రావణునతో ఇట్లు చెపెపిను. రాక్షసరాజా! నేను నీవు పంపగా వెళ్లు 
సాగరము నుత్తర తీరమును జేరి నెమ్మదిగా సుగ్రీవునతో నేరుపిన నీవు చెపిపిన విధముగా 
చెపపిగా వెంటనే అతిశయించిన కోపముతో వానరశ్రేష్ఠులందఱును నను్న ద్రోసిరి. 
కూలబడునట్లు తన్నరి. నేను గోలపెట్టిచుండగా విసరి నేలపై బడనేసిరి. కాళలుతో త్రొకి్కరి. 
గద్దరితనముతో వానరులు నను్న చంప దలంచిరి. అందున్న వారలకు సహజముగా కోపము 
ముకు్కమీదనే యుండును. నను్న మాట్డనీయరు. నేను చెపుపిదానకి బదులు చెపపిరు. 
మీది మీదికి వచెచెదరు. ఖరాసుర విరోధ, విరాధున వధంచినవాడు, అరిభయంకరుడైన 
కబంధున పాలిటి యముడు నయిన ఆ రాముడు సుగ్రీవునతో గలిసినవాడై సేనతో 
సీతాదేవిన జేరవచెచెను. సాగర జలములందు సేతువును గటెటిను. ఉపుపి సముద్రమునుదాటి 
ముటటిడించెను. రాక్షస సంఘమును సంహరించుటకు విలులు చేతబటెటిను. బలవంతుడైన 
రఘునాధుడదిగో రాక్షసనాధా! పర్వతముల వంటి, మేఘములవంటి గొపపి శరీరములు 

ఇరువది నాలుగవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

70

గలిగ్న క్రోతులు కొండమ్రుచుచెల సైన్యము వేనవేలుగా భూమినంతను నాక్రమించెను. 
వానరులకు రాక్షసులకు దేవదానవులకు వలెనే సంధ కుదరదు. ఆ గండు క్రోతులు 
మన లంక లగ్గపట్క ముందే సీతనచిచెవేయుట్ లేక యుదధిము చేయుట్ ఆలోచించి 
నశచెయింపుము. ఓ ఉద్దండమైన తేజము గలవాడా! ఆలస్యము చేసినచో కార్యము 
తపిపించవచుచెను సుమా అన చెపపిగా

రావణుడు సీతనీయనని శుకునితో తన పరాక్రమమున్ దెలుపుట:

దోషముతో నెఱ్ఱబడిన నేత్రములు గలవాడై రాక్షసరాజు ఓరీ! శుకా! వినరా! దేవతలు 
రాక్షసులు గూడి వచిచె యుదధిమందు ననె్నదిరించినను, జన సమూహములతో లోకము 
లన్నయును సంక్షోభించినను శుంఠా! తిరిగ్ జానకిన భర్తయొద్దకు మఱల పంపబోను 
సుమా! పరిమళయుతమైన పుషపిములతో గూడిన వృక్షములమీద వ్రాలెడి తుమె్మదల 
వలె నాయొక్క వాడియైన బ్ణ పరంపరలా రామున మీద వ్రాలుట ఎన్నడో గదా! నా 
అము్మల పదిలో నున్న బ్ణ సముదాయము వింటినుండి వెలువడి ఆ రామున ఉల్కలు 
మదపుట్నుగును వలె ఎకు్కవగా నపిపించుట యెపుపిడోగదా. ఉదయించు సూరు్యడు 
జగతు్తనందున్న పదార్థముల తేజసు్సను హరించు విధముగా రామునయొక్క బలములను 
నేను యుదధిమునందు హరించెదను ఏల కలత చెందెదవు? సముద్రము వంటి శౌర్యము 
వాయువుయొక్క వేగమును నాకున్నవన ఆ మానవునకు తెలియదు. తెలిసియున్నచో 
యుదధిమందు ననె్నదిరింపుఁ దలుచునా? నా అము్మలపదిలో శయనంచుచున్న నా 
బ్ణములు అతి కఠినములన ఱక్కలు గల విషసరపి సమూహములన తానెఱుగడు. నా 
ములుకుల  నెఱిగ్నచో ననె్నదిరింప రాముడేల వచుచెను? నారియొక్క మ్రోత గలదియు, 
దెబబాతిన్నవారి యార్తనాదములు గలదియు, వారించుటకు శక్యముగాన బ్ణ వేగపు 
ధ్వనులు గలదియు బ్ణాగ్రముల చేత మ్రోగ్ంప బడునదియు అగు నా ధనువనెడి 
వీణ చేతబూన శతృసేన వినునట్లుగా నేను రణరంగమనెడి రంగస్థలమున నేరుపితో 
విహరించెదను జూడరా శుకా! రాముడిదివఱకు రణరంగమున ననె్నదిరించి ఎఱుగడు. 
నా అమితమైన పరాక్రమమును శకి్తన ఇపుపిడు తాను మనసు్సన తెలిసికొనగలడ ఏల 
బెదిర్దవు? వేయికను్నలు గలిగ్న దేవతల రాజు వచిచెనను పాశహసు్తడై వరుణుడే 
పడద్రోసికొన వచిచెనను, దండము ధరించి ఆ యముడే యిట్ వచిచెనను, ధనాధీశుడగు 
కుబేరుడే ఎదిరించినను నాకింతయైనను చెడుగును చేయజాలరురా ఓరీ పిరికివాడా!

***
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రావణుడు శుకస్రణులన్ వానరసేనన్ పరికిాంచి రమమీన్ట:
పము్మ అన వానన పంపివేసి తరువాత రావణుడు, సారణుడు, శుకుడు అను 

మంత్రి శ్రేష్ఠులను చూచి భయంకరమైన క్రోధ గర్వము లావేశంచిన మనసు్సగలవాడై 
సరభసముగా నట్లు పలె్కను. ఓ మంత్రి శ్రేష్ఠులారా! మునుపెపుపిడును విన్నది గాదు. 
గొపపి సముద్రమునందు గొపపియెతు్తన సేతువును దశరథ ప్రియపుత్రుడగు శ్రీరాముడు 
నరా్మణము చేయగా వానరులు సముద్రమును దాటి మనపై బడ వచిచెనారట. ఇది నజమన 
తలంపబోను. సముద్రమెక్కడ? సేతువుగట్టిటెక్కడ? అదియును గాక వానరసైన్యమును 
లెకి్కంచుట అవసరమైన కార్యమునగాన మీరు వెళ్లు మారువేషములతో మిమె్మవ్వరు 
జూడకుండ వానరసేనలో బ్రవేశంపుడు. వానరులయొక్క శౌర్యమును సేన పరిమాణమును 
తెలిసికొనుడు. రామున మంత్రులలో సుగ్రీవున హతులలో ముందుండువారు 
మహాపరాక్రమవంతులు నైన వానరులెవ్వరో తెలిసికొన రండు. వానరుల సేనా 
నవేశమును సముద్రమున సేతు నరా్మణమును చూచి అది నజమో కాదో తెలిసికొన 
రండు. ఓ నా మంత్రులారా! రాముడు చేయు ప్రయత్నమును,  ఆ మానవున బలమును, 
అతన ఆయుధశకి్తన, లక్ష్మణున పరాక్రమమును ఆమూలాగ్రముగ దెలిసికొన రండు. అన 
ఆజా్ఞపింపగా ఆ శుకసారణులాలోచించి వానరవేషములను దాలిచె వెళ్లు ఆ వానరసేనను 
జూచి శరీరము గగురొపిడువగా దిగభు్రమ జెంది లెక్కపెటటి శక్యముగాక పర్వతములందును, 
గుంటలందును, కందరములందును, గుహలందును, సముద్రతీర ప్రదేశములందును, 
తోటలందును గలవారిన, దాటిన వారిన, దాట్తున్న వారిన, దాటనున్న వారిన చూచి 
కడు లెకి్కంప శక్యము గాన ఆ వానరుల బలమును పూరి్తగా ఎఱుగలేక తిరుగుచుండ 
వారిన తెలిసికొన వెంటనే విభీషణుడు వారలను పటిటి కటిటి ఆ రాక్షసులను రామున ముందఱ 
నలబెటెటిను.

విభీషణుడు శుకస్రణులన్ బటిటె రామున కపపుగాంచుట:

ఆ రాక్షసులు ఆరి్తన జెంది ప్రాణముల మీది ఆశను వీడి చేతులు ర్ండును 
జోడించి యిటలునరి. దశకంఠన ఆజ్ఞమేరకు నీ బలముయొక్క శౌర్యమును, వీర్యమును 
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తెలిసికొనవచిచెనారమయా్య! ఓ జానకీపతీ! మము్మ చంపిన చంపుము. రక్ంచిన 
రక్ంపుము. అన వేడగా ఆ మాటలను విన నవు్వచు సమస్త భూతముల హతమును 
గోరునటిటి రాముడిటలునెను. ఓ రాక్షసులారా! మీరు సర్వసైన్యమును చూచినచో, రావణుడు 
మీకు నయమించిన కార్యమును మీరు పూరి్తచేసినచో యధేచ్ఛగా వెళ్లుపండు. పూరి్తగా 
చూడకున్నచో తిరిగ్ వెళ్లు మీ యిషటిము వచిచెన విధముగా చూచి వెళ్లుడు. మీరు ఒంటరిగా 
వెళ్లు చూచుటకు భయపడెదరేన విభీషణుడు మీకన్నయును చూపించును. ప్రాణభీతిన 
మానుడు. ఆయుధరహతులై దరికిపోయిన దూతలను రహస్యముగా జంపుట నా్యయపదధితి 
కాదు. మీరలిచచెట ఆశచెర్యపడ నవరసము లేదు. [ వేగులవారు శక్షకు పాత్రులే యయినను 
వాస్తవ విషయమును మీరు రావణునకు దెలిపిన అతడు తను్న శరణుజొచుచెనేమో 
యన దయాసముద్రుడైన రామభద్రున తలపు] విభీషణా! శత్రు రహస్యములను భేదింప 
వచిచెనవారు, రాక్షసరాజు చారులు అయిన వీరిన విడువుము. బ్ధంపకుము. అన పలికి 
రామభూపతి వారలతో నటలునెను. ఓ రాక్షసులారా! ఈ విధముగా చెపుపిడు. రాక్షసాధపా! 
నీ వేబలమును సైన్యము, బంధువులు సమస్తమైన వానయొక్క చేవను నీ యిషటిము వచిచెన 
విధముగా చూచుచుండగనే నాశనము గావించెదను. దారుణమైన వజ్రాయుధమును 
పాకశాసనుడు దానవులపై ప్రయోగ్ంచు విధముగా నాయొక్క భయంకరమైన 
యాగ్రహమును నీ సేనలపై తెలలువారగనే నరంతరముగా వేగముగా ప్రయోగ్ంచి 
దా్వరతోరణ ప్రాకార సహతముగా లంకను నాశనము చేసెదను చూడుము రావణా! అన 
మీ రాజుతో చెపుపిడన వారలను విడిపింపగా వారు జయజయ ధ్వనులతో ధర్మవత్సలుడగు 
రామున కీరి్తంచిరి. అంత వారలు వెళ్లు రావణున చూచి ఇట్లు పలి్కరి.

శుకస్రణులు రావణునితో సీతన్ రామున కిమమీని చెపుపుట:

ఓ రాక్షసరాజా! నీ ఆజ్ఞ ప్రకారము మేము వెళ్లు వానరబలములందు 
సంచరించుచుండగా విభీషణుడు మము్మ బటిటి దయాళ్డైన ఆ రామున యొద్ద నలపిగా 
ఆ మహాతేజసి్వ చంపదగ్న వారలమైన మము్మ విడిపించెను. ఆ మహా పరాక్రమశాలి 
విధమునంతయు నేమన చెపపిగలవారము. వీరులు, అసత్ర విద్య యందు నేరపిరులు, అతి 
పరాక్రమవంతులు దికాపిలకులతో సమానులు నయిన నలువురు నక్క చోట చేరిరి. 
శ్రీరాముడును, లక్ష్మణుడును దేవేంద్ర సమాన విక్రముడగు సూర్యసుతుడు సుగ్రీవుడు, 
విభీషణుడు అను వీరలే మన పురమును సమూలముగా పెళలుగ్ంప సమరు్థలు. తకి్కన 
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వానరవీరులు మాట యట్లుండనము్మ. ఆ రామున వివిధమైన అసత్ర సంపదయు మూరి్త 
విశ్షము చూడగా చూడగా అతనక్కడే మన లంక అంతయును చిన్నచిన్న గులకరాళలువలె 
చేసి భూమిపై పడవేయ గల సమరు్థడు. తకి్కన ముగు్గర్ందులకు? రాముడు, లక్ష్మణుడు, 
వానరరాజు అతన పాలనలో నున్న సేన ఇంద్రాది దేవతలకైనను జయింప శక్యము గాదు. 
నూఱామడల పడవును పదియామడల వెడలుపిను గల సేతువును ధైర్యముతో దాటి మన 
సముద్రతీరమున వానరసైన్యమంతయును విడిసియున్నది. వారధన దాటిన దాట్చున్న 
సైన్యముయొక్క అంతమును కనుగొనలేము. సంతోషముతో విజృంభించిన వానరసేనతో 
యుదధిము చేయ తలపడుట తగ్న పనగాదు. శాంతము వహంచుటయే తగును. 
రామభూపాలునకు జనకరాజపుత్రి నపపిగ్ంపుము. ఇది నీకు శుభమును కలుగజేయును.

***

ఇరువది యైదవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

74

ఇరువది యాఱవ సర్గము

రావణుడు శుకస్రణులతో ప్రాస్దమెకి్క వానరసేనలన్ చూచుట:

అన ఈ విధముగా హతకరములగు మాటలను భయములేక చెపిపిన మంత్రియగు 
సారణున జూచి రావణుడిట్లు పలికెను. ఓ సారణా! ఇలు కాఱులు పలె్కద వేల? రాక్షసులు 
దేవతలు ఒక్కటై ఎదిరించినను ఈ జగములన్నయు నాకు భయము కలిగ్ంప జూచినను 
భూపుత్రి నచుచెట యన్నది లేదు. నము్మము. ఆ వానరులకు దరికిపోయి వారలు 
చక్కగా మరి్దంపగా భయపడినవాడవై ఈ విధముగా సీతనమ్మన కొఱగాన మాటలను 
ప్రేలుచునా్నవురా పిఱికివాడా! ఓరీ! ఎవ్వడురా నను్న రణరంగమున జయించు శత్రువు? 
రము్మ చూతము అన పలు్కచు ఆ దేవశత్రువు మంచువలె తెలలునదియు అనేక తాళవృక్షముల 
ఔన్నత్యము గలదియు ఆకాశమునంట్చున్నదియు నగు ఒక అబుబారమైన మేడను మదిలో 
రోషము పంగుచుండగా నెకి్క పర్వతములందును, వనములందును సాగరమందును 
వానరులతో నండిన ప్రదేశమును, అపరామును లెకి్కంచుటకు శక్యముగానదియునైన 
గొపపివానర సైన్యమును చూచి సారణునతో నటలునెను. సారణా! వానరసైన్యములో నున్న 
వీరులలో గొపపిబలము గలవారు శూరులలో శ్రేష్ఠులు, ముందు నడుచు వారు, ప్రఖ్్యతి 
చెందినవారు కార్యసాధనయందు నేరుపిగలవారు ఎవ్వరు? వానర రాజెవ్వరి మాట వినును? 
ఆ వానర బలమందు ప్రధానులెవ్వరు? సేనాధపతులపై యధపతులెవ్వరు? ఇవి అన్నయు 
నాకెఱిగ్ంపుమురా! అన తన్నడుగుచున్న దశగ్రీవునకు సారణుడు వానరసైన్యములో నున్న 
గొపపివారిన గూరిచె యదార్థమైన విధముగా ఇట్లు చెపెపిను.

స్రణుడు రావణున కాంగదదుల నెఱగాంచుట:

రాజా! అలలునే లంకఎదుట గొపపి గర్జనలతో మన లంకను కూకటివేళలుతో 
పెళ్ళగ్లి అదురునట్లుగా చేయగల భయంకరమైన వానరులు నూఱువేలు తను్న భకి్తతో 
సేవించుచుండగా ఆ సేనలకు ముందుగా నున్నవాడే రాజా! సేనాపతి. వానరులలో 
ముఖు్యడు. నీలుడను పేరు గలవాడు. మహాబలశాలి. భూమిపై అట్నట్ తిరుగుచు 
చేతులనెతి్త క్రూరములైన చూపులతో క్రోధముచే కటటిబడినవాడై లంకను చూచుచు తడవ 
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తడవకు గరి్జంచుచు తోకతో నేలను బ్రద్దలగునట్లు కొట్టిచున్న పద్మకేశరములవంటి 
ఛాయగలవాడు పర్వతశృంగమువలె నున్నవాడు చూచితివా? అతడే అంగదుడు. 
వానరరాజు అతనన వానరరాజ్యమునకు యువరాజుగా నలెపిను. నను్నచూచి 
యుదధిమునకు పిలుచెచున్నవాడు చూచితివా? వాలికి తగ్న పుత్రుడు. సుగ్రీవునకు 
ప్రేమపాత్రుడు. అతడు ఇంద్రునకై వరుణున విధముగా రామునకై రణము చేయును. 
ఈతన బుదిధి విశ్షముననే గదా! వాయుపుత్రుడు రామునకు ప్రియము చేయవలెనను 
మనసు్సగలవాడై మహావేగవంతుడు వెదకి సీతను గాంచగలిగెను. యుదధిమందు 
కాఠిన్యము గలవాడగునతడు గొపపిసేనలతో గూడి జయింపరానవాడై ఓ రాక్షసాధపా! జై 
యనుచు నీతో యుదధిము చేయుటకు వచెచెను. ఆ వాలిపుత్రున వెనుకగా వానరబలముతో 
బ్రకాశంచువాడే పెద్దపులితో సమానమైన బలము గలవాడగు నలుడు. బ్హుబలశాలురు, 
చందనవన నవాసులు నయిన వేయికోటలు ఎనుబది లక్షల వానరశ్రేష్ఠులు ఎలలుపుపిడు నీతన 
సేవించుచుందురు. దేవతలకు భయంకరుడైన ఓ రావణా! ఇతడే సేతువును గటిటినవాడు. 
అతన సైనకులను జూడుము. నను్న జూచి అరుపులతో దికు్కలెలలు నండింపజేయుచు 
క్రోధము నండిన మనసు్సలతో చివాలున లేచి భయము కలిగ్ంచు విధముగా తమ 
శరీరము నధకముగా బెంచి విదిలించుచు మహావేగముతో నీపై దుముకునట్లు 
గనబడుచునా్నరు. వారు సాహసులు. వారిన జూచితివా? శ్్వతడనువాడు వెండికొండతో 
పోలిక చెపపిదగ్నవాడు. లోకములందు ప్రసిదిధి వహంచినవాడు. భయంకర పరాక్రమము 
గలవాడు. చపలచిత్తముగలవాడు కాన బుదిధి కుశలత గలవాడు. వేగముగా సుగ్రీవున 
సమీపించి వెనుకకు వెళ్లు సైన్యము నంతను ఉతా్సహపరుచుచు ఒకరీతిగా ఏరాపిట్ 
చేయుచునా్నడు. చూడుము రాక్షసరాజా! అదిగో అతడు కుముదుడనువాడు. గోమతీ 
తీరమందున్న సంకోచమను పర్వము పూర్వము నవాసముగా గలవాడై వృక్షచరుల 
రాజ్యమునేలువాడు. వేనవేలుగా వానరులు మనసు్సలతో తను్న గొలుచెచుండగా 
విరాజిలులుచున్న మహావీరుడు. అతన పడవైన తోక యందు పసుపు తెలుపు 
నీలములైన పెద్దవైన వెండ్రుకలున్నవి. రోషము గలవాడు. కీరి్తశాలి. శత్రుపురములను 
దహంచుటయందు ఆసకి్త గలవాడు. చండుడనువాడు ఓ శత్రుసంహారా! అతనన 
జూచితివా సి్థరమైనవాడు. పెద్దకను్నలు గలవాడు. ధైర్యశాలి. సింహసమానుడు. చూపుతో 
నీ పురమును తగులబెట్టినట్లు ఉపపింగుచు చూచుచున్నవాడు. కషణుగ్రి, విధ్యపర్వతము, 
సహా్యద్ సుదర్శన పర్వతము మున్నగు పర్వత ప్రదేశములందు సంచరించు ఈ వానర 
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శ్రేష్ఠుడు అమిత శౌర్యము గల రంభుడు. రాక్షసరాజా! వీరులు, శూరులు, రణమున 
నెదిరింప శక్యముగానవారు చండులు, ప్రచండమైన పరాక్రమముగలవారు క్రూర 
స్వభావులు అయిన ముపపిదికోటలు వనసంచారులు యుదధిమందు ఉతా్సహముగలవారై 
కోరికతో ఇతనన గొలుచెచునా్నరు. చెవులు నక్కబెటిటి శరీరమును బెంచుచు మాటిమాటికిన 
క్రోధముతో శరీరము వణుకు చుండ తోకపై నలబెట్టిచు అడ్డచూపులు చూచుచు 
దారుణముగా గరి్జంచుచున్న ఆ వానరున చూచితివా? ఓ ఇంద్ర మర్దనా! వాడే 
శరభుడనువాడు. యుదధిరంగమునుండి పాఱిపోవడు. వేగమున అందఱిన మించినవాడు. 
గోళలుతో పర్వతములను చీలిచెవేయును. మృతు్యవునైన ఎదిరించి పోరాడును. భయమున 
ఓడిపోడు. సాలే్వయ పర్వతమునందు నవసించును. వీరాగ్రణియైన ఆ శరభున సైనకులు 
ఆటలాడువిధముగా శత్రు సైన్యములను మరి్దంచువారు. పది లక్షల ఆ వానరులు లంకను 
శౌర్యముతో నాశనము చేయ గోరుచునా్నరు. పెనుమేఘమాకాశమును వా్యపించినట్లు 
దేవతల మధ్యలో వెలుగు ఇంద్రునవలె గర్జనలతో యుదధికాంక్షతో యొపుపిచున్నవాడే 
ఏవిధమైన భయము లేనవాడు మహాబలవంతుడు నైన పనసుడనువాడు. రాజా! వీనన 
ఏబది లక్షల వానరశ్రేష్ఠులు యూధములు నరి్మంచుటలో నేరపిరులు శౌర్యవంతులలో 
నుత్తములు సేవింతురు. ఇతడు పారియాత్రమను పర్వతమున నవసించువాడు. సముద్ర 
తీరమున ర్ండవ సముద్రము వలె నున్న భయంకరమైన సేనకే ప్రకాశమును గలుగ 
జేయుచు దురు్దర పర్వతవలె నున్నవాడే వినతుడను వానరుడు. అఱువది లక్షల వానరులు 
గొలువగా పరాణుస యను నది నీరు త్రాగువాడు. కలహంబునకు నను్న పిలుచెచున్న 
ఆతడే క్రోధనుడను వానరుడు. ఇతన యొద్ద వేనవేలు వీరులు గలరు. తోపురంగువాడు. 
తోడివారిన హేళన చేయువాడు. సూరు్యనవంటి తేజసు్సగలవాడు. గవయుడను వానరుడు. 
డెబబాది లక్షల కోతులు గర్వము గలవారు తను్న కొలుచుచుండగా నీపై కోపముతో దబుబాన 
మీద పడి ఒక దెబబా తీయవలెనన ధైర్యముతో నలబడిన వానన చూచితిరా మీరలు. వీరలు 
ఎదిరింపరానవారు, ఎదుటి బలమును హరించువారు. కావలసిన రూపము ధరించువారు. 
విపరీతమైన వేగము గలవారు యాధములకు నాయకులు. వీరినెలలుపుపిడు సైన్యములు 
విడువకుండ కొలుచుచుందురు.

***
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స్రణుడు రావణునకు హరాదియూధనాధుల నెఱగాంచుట:

ఇక రామున నమిత్తముగా ప్రాణములనైనను కోలుపోవుటకు సిదధిముగ 
నున్న మిగ్లినవారిన గూరిచె చెపెపిదను వినుము. నునుపు గలిగ్ చాల పడవు గలిగ్ 
కావిరంగును, తెలుపును, పుసుపును, నలుపును, మఱియు చాల రంగులుగల వెండ్రుకలు 
తోకపై నలబడియుండ కొన్న నేలపై వ్రాలి సూర్య కిరణముల వలె ప్రకాశంచుచున్నవి. 
వాడు హరుడను వానరుడు. అతడు యాధములకు నాయకుడు. వృక్షములను చేతబటిటి 
లంక ప్రాకారముల నెకు్కటకు ప్రయత్నము చేయుచున్న వీరందఱును సూర్య సుతున 
సైన్యములోనవారే! అంజన పర్వతమో, నీలమేఘముల సంఘమో యన్నట్లుగా 
యుదధిమందు బెదురులేనవారును, యదార్థమైన పరాక్రమముగల వారును పర్వత 
గుహలందును, నదీ తటము లందును నున్నవారై నీపై బడుటకు జంకక దూకుచున్న 
యెలుగుబంటి యోధులను చూడుము రావణా! గరి్జంచుచున్న మేఘములచే పరివేషటింబడిన 
వరుణ దేవునవలె ఎలుగుబంట్లు కొలువగా జయింపరానవాడై భయమనునది లేనవాడై 
భయంకరములైన కను్నలు, భయంకరమైన శరీరము గలి్గయున్న ఆతనన జూచితివా? 
అతడు ఋక్షవంతమన ప్రఖ్్యతి చెందిన పర్వతమున నవసించి నర్మదా నదీజలములను 
ద్రావును. భలూలుకములకు రాజు సుమా. ధూమ్రుడనుపేరున పిలువబడువాడు. వాన 
తము్మడు పర్వతమోయనునట్లు వెలుగుచునా్నడు [ఇతడు జాంబవంతుడు] ఆకారమున 
అన్నతో సమానుడయు్యను చట్ల పరాక్రమమున అతనకంటె శ్రేష్ఠుడు. సేనాపతుల 
సేనాపతి. వానన చూడుము. ఈతనకి సమానుడు లేడు. యుదధిమున ప్రచండుడు. గురుల 
సేవించెను. దేవాసురుల యుదధిములందు ఇంద్రునకు సాహాయ్యము గావించి అనేక 
వరములను బొంది పెంపుగావించినవాడు. యమునైనను ఎదిరించి యోడించును. 
వీనసేన పర్వతముల మీద నలిచి పడద్రోయుచున్న శలలను చూడుము. రాక్షసరాజా! 
ఒతు్తగా రోమములు గలిగ్ రాక్షసులకు పిశాచములకు సమానమగుచు ధూమధ్వజుడగు 
అగ్్నవంటి తేజసు్సగలవారై ఆ గొపపిసేనలు తిరుగాడుచునా్నరు చూచితివా? అలలుదే 
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దంభుడు. ఇంద్రున నుపాసించును. యదార్థమైన పరాక్రమము గలవాడు. దారుణమైన 
తొందరతో విజృంభించువాడు, యుదధిమునందు ఈదుచున్నట్లు తిరుగును. ఎవన 
వేగపునడకకు ఆమడ దూరమునున్న పర్వతములు అపుపిడే ప్రక్కకున్నటలుగునో, ఎవడు 
సంతోషముతో నలిచెనపుపిడు ఒక యోజనపుయెతు్తగా ప్రకాశంచునో, ఎవన ఆకారమునకు 
భూమియందలి నాలు్గకాళలు జంతువులలో పెద్దది కానరాదో, ఎవడు పూర్వము ఇంద్రున 
యుదధిమున నెదిరిచె ఓడిపోవుటను మాట ఎఱగడో, ఈ వానరులందఱికిన ఎవడు 
పితామహుడో, అటిటి మహాక్రోధముగల వాడును, సేనాధపతులకు కూడ అధపతి 
యయినవాడును, గొపపి నాదము చేయువాడును అగు సనా్నదుడను వానన జూచితివా? 
మహాబలదరపిములగలిగ్న ఓ దశకంధరా! రాక్షసరాజా! ఇతనన జూడుము. గంధర్వ 
సీత్రయందగ్్నదేవునకు జన్మంచినవాడు. దేవాసుర సంగ్రామమునందు దేవతలకు 
తోడుగావెళ్లు తన ఆధక్యమును చూపినవాడు. విక్రమమునందు ఇంద్రునతో సమానుడు. 
ఈ యూధనాధాగ్రేసరున క్రథనుడందురు. ఏ పర్వతమందున నేరేడు చెట్టిను 
యక్షరాజగు కుబేరుడు సేవించునో ఎందునీ సవతి స్తదరుడగు కుబేరుడు హాయిగా 
ఎలలుపుపిడు సంచరించునో, ఎచచెట కిన్నరులగుంపులు యధేచ్ఛగా విహరింతురో ఆ 
పర్వతశ్రేషఠుమునందీతడు నవసించును. ఈతను తను్న తాను పగడుకొననవాడు. కోటి 
సహస్ంబులు వానరులు తను్నగొలువ తనసేనలతో లంకను సమూలముగా పెకలించి 
తనప్రతాపము తెలియునట్లు నేలమటటిముగా జేయ దలంచుచునా్నడు. జాహ్నవీతీరమందు 
ఏనుగుల వానరుల పూర్వ విరోధమును మనసు్సనందు తలంచి ఏనుగుల గుంపులను 
బెదరించుచు, చెటలుచే గజములను, గజములచే చెటలును, పర్వతములచే చెటలును నాశనము 
చేయుచు, ఉశీరచీజగ్రియందున సంతోషమున గంగయొడు్డన సంచరించు నటిటి ఈ 
వానరపతి ప్రమాధయను పేరుగలవాడు. ఒక కోటి కపులు తను్న గొలుచుచుండగా 
నతడు యూథపతియై స్వర్గమును ఇంద్రుడువలె ఆ పర్వతమును మహాబలశాలియై 
యేలుచుండును. దేవ వీరుల మదము నణంచిన ఓ రాక్షసరాజా! వీన సైనకులు బల 
పరాక్రమములలో శ్రేష్ఠులు. ఎన్నరాన మదముతో నున్నవారలు. ఈతన సైన్యమిదిగో 
వాయువు చేత ఎగురగొటటిబడిన ఎఱ్ఱన ధూళ్లచే కపపిబడినదయి అతి సంరంభముతో 
సాగుచున్న కఠినతరమైన వానరసైన్యము గండు గొండంగులతో గండు శూరులలో 
శూరుడునైన ఈతడు గవాక్షుడనెడువాడు. హెచె్చెన బలముతో కాట్కవలె నున్న 
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ముఖములు గల కొండముచుచెలొక కోటి అతనన గొలుచుచున్నవి. ఎచచెట తుమె్మదలు 
హెచుచెగా రొదసేయుచుండునో, ఏ గ్రి సర్వరు్తఫలములతో పలు రంగులతో విరాజిలులునో 
దేన నెలలుపుపిడు సూరు్యడు ప్రదక్ంచుచుండునో, ఏది తన నాశ్రయించిన మృగ 
పక్తతులను తన కాంతితో నండించునో దేనయందు దేవతలు, ఋష్లు వీడక వసించు 
చుందురో, ఏది యెలలుపుపిడు కోరిన ఫలముల నధకముగ నచుచెచుండునో, ఎందు తేనెసొన 
లెలలు యెడల గురియుచుండునో అటిటి సుందరమైన మేరు పర్వతమునందు కేసరియను 
వానరుడుండును. ఈతడు గండరగండడు. శూరులలో అరువది వేల స్వరణు పర్వతముల 
నడుమ మేరువు మేటియై రాణించును. అచచెట తెలలుగా పచచెగా నలలుగా ఎఱ్ఱగా నపుపి 
ఆకృతులతో మికి్కలి వాడియైన గోళ్్ళను, కఠినమైన కోరలు గలిగ్, పెద్దపులులవలె 
క్రోధము గలవారై సింహములవలె నాలుగు కోఱలు గలవారై సూరు్యనవలె ప్రకాశంచుచు, 
విషసరపిములను బోలి మదించిన ఏనుగులను మించి, పడవైన తోకలతో మదించిన 
ఏనుగులను బోలి, కొండలవంటి వారై గుండ్రమైన ఎఱ్ఱన నేత్రములు గలిగ్ మెరయుచు, ఈ 
లంకను సమూలముగా నాశనము చేయ సమకటిటిన వానరశ్రేష్ఠుల నడుమ విజయమును 
కోరియున్న వానరుడు శతవలి యనువాడు. ధైర్యవంతుడు. ప్రతిదినము సూరు్యన 
నుపాసించును. బలవంతుడు, శూరుడు పౌరుషము గలవాడు. రామచంద్రునకు 
ప్రియము గావించుటకై ప్రాణము తీపు అనుమాట తలపడు. లంకను పాడు చేయుటకు 
ఉవి్వళ్్ళరుచునా్నడు. గజుడు, గవాక్షుడు, నీలుడు, గవయుడు, నలుడు, వీరిలో నక్కక్కడు  
దశకోటి సైన్య సమేతులైనవారు. ఓ రాక్షసరాజా! వింధ్య పర్వతమునందలి వానరుల 
లెకి్కంప తరము కాదు. అందఱును అమితమైన పరాక్రమము గలవారు. అందఱు పర్వత 
సమానములైన శరీరములు గలవారు. అందఱును క్షణములో పర్వతములను పడి చేయ 
సమరు్థలు.

***
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శుకుడు రావణునకు మైాందదుల నెఱగాంచుట:

సారణుడు చెపిపిన మాటలను విన శుకుడు పూరి్తగా చెపపిదలంచి ఆ రావణునకు 
సముద్రతీరమున నున్న వానరసైన్యమును దూరమునుండియే చూపించి ఇట్లు చెపెపిను. 
హమవతపిర్వతమున నున్న మది్ద చెట్లు, మందాకినీ నదీ తీరమున నున్న మఱి్ఱ చెట్లు 
మతె్తకి్క తిరుగుచున్న గజ శ్రేషఠుములో యనునట్లు సాధంపరానవారు, గొపపి బలవంతులు 
కామరూపధరులు, దేవదాన సదృశులు, యుదధిమున దేవతల వంటివారు అయిన 
వానరులు ఇరువది యొక్క కోటి వేలు, వేయి శంఖములు, బృందశతములు వీరందఱు 
కిష్కంధయందుండువారు. సుగ్రీవున మంత్రులు. దేవతలకు గంధరు్వలకు బుటిటినవారు. 
ఇంద్రవిరోధీ! వీరందఱును యుదధిమునందు శత్రువులకు భయము పుటిటించువారలు. 
రాజా! వారలను చూడుము. నవారింపరాన పరాక్రమము గలవారు, చాల కాకారులు 
బ్రహ్మయాజ్ఞచే అమృతమును తనవి తీర క్రోలిన వారు, వీరు మైందుడు ది్వవిదుడు 
ననువారలు. నను్నను, నీ పటటిణమును మొదలంట గూలపిగ చూచుచునా్నరు. వారి 
ప్రక్కన పర్వతసమానులు సముఖ్, సుముఖులనువారు యమధర్మరాజు పుత్రులు. 
వీరును తండ్రివలెనే అపార బలవంతులు. నీ లంకను పరీక్షగా చూచుచునా్నరు. 
ఈతడు మదించిన ఏనుగువలె నున్నవాడు కోపముతో సముద్రమునైన కలచగలవాడు 
వాయుపుత్రుడన పేరుగాంచినవాడు. కోసరికి పుత్రుడై ప్రకాశంచువాడు. కోరిన రూపమును 
ధరింపగలవాడు బలరూపములతో ఠీవిగా నున్నవాడు. వాయువువలె నవారింపరాన 
వేగము గలవాడు. వానరులందఱి కన్నను శ్రేషఠుమయినవాడు. దరపిముతో సముద్రమును 
దాటినవాడు. భూపుత్రిన, నను్న చూచి మాట్డిన వాడు. తిరిగ్ ఇపుపిడిచచెటికి వచిచెనవాడు. 
చూచితివా? వాడే హనుమంతుడనువాడు. వాడు చిన్నపిలలువాడై యున్నపుపిడే నా ఆకలిదీర 
మ్ంగెదనన తలచి చివుకు్కన ఆకాశమున మూడువేల ఆమడలెగ్రి లోకలోచనుడగు 
సూరు్యన జేరకయే పర్వత శఖరముపై పడుటచేత ఇతన హనువు(దవడ) చీలిక అయె్యను. 
ఈ గొపపి మగటిన గలవాడు దానవలననే హనుమంతుడను పేరున కీరి్తచెందెను గదా. 
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హనుమంతుడు, హనుమంతుడు, హనుమంతుడు అన ఇతన ఆపు్తలు పిలుచుచుండుటచే 
విన తెలిసికొంటిన. ఇతన బలమును, గొపపినైన మహమను, రూపమును చెపపిశక్యము 
గావు. ఱివు్వన పైన పడి ఇపుపిడే ఉవె్వతు్తగా లంకనంతను మహ్హన ఎగురగొట్టి వలెనన 
ఇతడు మదముచే దలచుచునా్నడు. ఇతడీ పనకి తగ్నవాడనయే నేను తలంచుచునా్నను.

శుకుడు రావణునకు రామలక్ష్మణులన్ జూపుట:

తామరుల వంటి నేత్రముల గలవాడు, నలలునైన దేహము గలవాడు, శ్రేషఠుమైన 
గుణములు గలవాడు, గొపపి విక్రమముతో విహరించువాడు, శూరులలో శ్రేష్ఠుడు, 
మంచివారలకు శరణమైనవాడు, సూర్యవంశజుల యందతిరథుడు, పౌరుషముచే 
పేరుగాంచినవాడు, ధీరులకంటె ధీరుడు, వేదవేదాంగ విజా్ఞనముగలవాడు, ధర్మమునకొకే 
ఒక ఆశ్రయమైన వాడు, ధర్మము ననుసరించి నడుచువాడు, బ్రహా్మసత్రము మొదలైన 
అసత్రమంత్రములందు పాండిత్యము గలవాడు, బ్ణములచేత ఆకాశమునైన బ్రద్దలు 
చేయగలవాడు, పర్తములనైనను పిండిచేయగల సమరు్థడు, మహా క్రోధమును పందిన 
మృతు్యదేవతను పోలిన వాడు, గొపపి పరాక్రమమున ఇంద్రునతో సమానుడు, ఎవన 
భార్యయైన సీతాదేవిన నీవు జనసా్థనము నుండి తెచిచెతివో అటిటి దశరథమహారాజ 
పుత్రుడైన రాముడు వాడే సుమా. ఓ రాక్షసరాజా! అతడే నీతో యుదధిము చేయపూననవాడు. 
ఆయన స్తదరుడు, అన్నకు సరియైనవాడు, ఎడమ ప్రక్కనున్నవాడు, మేలిమి 
బంగారమువలె మెరుగు లీనుచున్నవాడు, నలలున యుంగరములు చుటిటిన వెంట్రుకలు 
గలవాడు, ఎఱ్ఱతామరలను పరిహసించు కను్నలు గలవాడు, నకి్క పెద్దనైన విశాలమైన 
ఎదగలవాడు, ఎలలుపుపిడు అతనకి బహః ప్రాణమైనవాడు, పూనుకొన ఎవ్వరికిన 
యుదధిమున గెల్వ శక్యముగానవాడు, కోపము నండిన హృదయము గలి్గనవాడు, ఈతనన 
లక్ష్మణుడన పిలిచెదరు. అన్నకు మికి్కలి ప్రేమపాత్రుడు మఱియును ప్రాణ సమానుడు. 
సమస్తమైన అసత్రశసత్రములయందు నేరుపి గలిగ్నవాడు. బలవంతుడు, మేధావంతుడు, 
మహాపరాక్రమము గలవాడు. రాక్షససంఘము నెలలును యుదధిమున తానక్కడే 
సంహరింపవలెనన మహారోషముతో కుతూహలపడుచునా్నడు. రామునకు సే్నహతుడై 
రామున నాశ్రయించిన వాడై కుడిప్రక్క నలిచియున్నవాడు. తన నాశ్రయించిన రాక్షసులతో 
గూడియున్నవాడు రాక్షసరాజైన విభీషణుడు. నీ యొక్క స్తదరుడు. రాక్షసరాజా! ఇతడు 
లక్ష్మీసంపను్నడు రాజులకు రాజుయైన శ్రీరఘురామున చేత లంకాపటటిణమునకు 
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పట్టిభిషకు్తడై సంతోషము చెందినవాడై దరపిముతో యుదధిమందు నీతో తలపడనునా్నడు. 
ఆ కోతుల నడుమ కొండవలె నున్నవాడు. వానర సంఘములకు రాజైన సుగ్రీవుడు. 
బుదిధియందు, తేజసు్సనందు, కీరి్తజా్ఞనములందు, కులమునందు, పర్వతములను 
హమపర్వతము వెలిగ్ంచునట్లు కపివరుల నేలువాడు. యుదధిమున వెను్న జూపన 
శౌర్యవంతుడు. కొండలతో చెటలుతో నున్న వనములు పర్వతముల వరుసలే దుర్గములుగా 
గల కిష్కంధయొక్క గుహలో వానరసైనా్యధపతులును మంత్రులును తను్న గొలవగా 
ప్రకాశంచువాడు. సుకుమారమైన నూరు పద్మములు గలదియు నైన హేమమాలికను 
తాలిచెనవాడు. యుదధిమందు వాలిన జంపి భూపుత్రిపతియైన రాముడు తారాదేవిన, 
సి్థరమైన వానర రాజ్యమును, ఈ హారమును ప్రేమతో సుగ్రీవున కిచెచెను.

శుకుడు వానరసేనా సాంఖయున్ రావణునకు దెలుపుట:

లక్షను నూటిచే హెచిచెంపగా కోటియగును ఆ కోట్లు లక్ష అయినచో శంఖమన 
బడును. ఆ శంఖములు లక్షయైనచో మహాశంఖమనబడును. అది లక్షయైన బృంద 
యను పేరున చెపపిబడును. అట్వంటివి లక్షయైన పద్మమనెదరు. అది లక్షయైనచో 
మహాపద్మమనబడును. అది లక్షయైన ఖర్వమనుపేర బిలిచెదరు. మఱియు నది లక్షయైనచో 
మహా ఖర్వమనబడును. అది యొక వేయి యైన సముద్రమందురు. అది లక్షయైనచో ఓఘ 
మనెదరు. అది లక్షయైన మహౌఘమందురు. రాక్షసరాజా ఇది గణిత శాసత్రజు్ఞలు చెపుపినటిటి 
గణన విధానము. ఇక ఇచచెట నున్న వానర బృందమును లెకి్కంచి చెపెపిదను వినుము. 
వేయికోట్లు, వంద శంఖములు, వేయి మహాశంఖములు, నూరు బృందములు ఒక వేయి 
మహా బృందములు, పద్మములు వంద, వేయి మహాపద్మములు, ఒక వంద ఖర్వములు, ఒక 
వంద సముద్రములు, వంద ఓఘములు, కోటి మహౌఘములు గలిగ్ మహా సముద్రమువలె 
విజృంభించుచున్న సైన్యమును విభీషణుడు మంత్రులతో గూడ తను్న తగ్న విధముగా 
బలిసి యుండగా సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడు నీతో యుదధిమునకై ఎదురు చూచుచున్నవాడు. 
రాక్షసరాజా! అతడు సులభముగా ఓడింపబడడు. మహాబలవంతుడు. చలించన బల 
పరాక్రమములు గలవాడు. మండుచున్న గ్రహ గోళములవంటి సైన్యముతో నున్నవాడు. 
అతనన, అతన సైన్యమును విమరి్శంచి చూచి ఆపై మనకెట్లు ఓటమి గల్గకుండునో ఎట్లు 
శత్రువులను గెలుతువో ఆవిధముగా ప్రయత్నముచేయుము.

***
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ఇరువది తొమిమిదవ సర్గము

రావణుడు శుక స్రణులన్ నిాందిాంచుట:

శుకుడిట్లు తెలపిగా శూరులైన వానర సమూహమును, రామ భూవిభున సమీపమున 
నున్న తన స్తదరున, మహా వీర్యవంతుడు, రామునకు కుడిభుజము వంటి వాడగు 
సుమిత్రానందనున, గొపపి విక్రమముగల వానరరాజును జూచి గుండె ఝలులుమనగా 
ఒకి్కంత క్రోధము చిత్తము నావహంపగా, దశముఖుడు వెలవెలబోవుచు వినమ్రులైన 
ముఖములు గలిగ్ నలుచున్న శుక శారణులను జూచి రోషముచేత గద్గదమై కఠినమైన 
మాటలతో ప్రతాపమును తెలియజేయుచు ఇటలునెను. నేరుపితో ఆగ్రహము ననుగ్రహము 
చూపగల రాజుతోడ నే నరంతరము వాన సొము్మ దినుచు వానకప్రియములైన మాటలను 
చెపుపిట తగ్యున్నదా? మీ తెలివి తేటలిట్లు బూడిదయై పోయినవేమి? మీరలా నాకు 
నీతులు చెపుపి పెద్దవారలు. ఇట్లు పలుకుట తగ్యున్నదా? యదార్థము వచిచెయున్న 
శత్రువులు మనకు ప్రతికూలురు గదా. వారిన సమీపించి వారి ప్రతాపము బయలు 
పడునట్లు వారికి సే్నహతులవలె వారిన పగుడుచునా్నరు. మీకిది తగ్యున్నదా? 
సమయాసమయము లెఱుగ వలదా? శ్రేషఠుగుణములు గలిగ్న గురువులను, వృదుధిలను, 
మహాచారు్యలను మొదటి నుండి శ్రదాధిభకు్తలతో సేవించి తృపి్త నందించితిరి. దానవలన ఏ 
యుపయోగమును కలుగక పోయెనుగదా. రాజ్యమేలు రాజులను కొలుచె పదధితులను మీర 
లెఱుగ జాలక పోవుటచే మీ చదివిన చదువంతయును నష్పియోజన మైపోయెను గదా. 
మీరు తెలుసుకొన యున్నను అనుభవమునకు రాకపోవుటచే ఫలితమేమియు కలుగదు 
గదా. బలువైన శాసత్రజా్ఞనము యొక్క బరువును ఊరకే మోసి తిరుగుట కనపించుచున్నది. 
మీయటిటి మూఢులైన మంత్రులను గట్టికొన దేవున దయవలన ఎట్టిలో రాజ్యమును 
చేయుచు దేహమందు ప్రాణములను ధరించి యిట్లునా్నను. నా నాలుక ఏ శుభమును 
గాన అశుభమునుగాన పలుకునో అది మీకు కలుగజేయు సమరు్థడనన మీర్ఱుగరా? 
ఇట్లు కఠినమైన మాటలను నన్ననుటకు తలపెట్టిటకు ఏమిరా మీ మనసు్సలందు 
మృతు్యభయము లేకున్నదా? కారుచిచుచె చుటటిబెటిటిన అడవియందలి చెటలు సమూహము 
నలిచియుండ వచుచెనుగాన ఈ భూమి యందు ప్రభువు కోపమునకు పాత్రుడైన అపరాధ 
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యొక్క శరీరము నలువబోదు గదరా! శత్రుపక్షమును పగడుచున్న పాపులగు మిము్మ 
నాయొక్క కోపమనెడి మహాగ్్నకి ఆహుతిగా చేయనా? మీరలిదివఱకు చేసియున్న 
మేలులను తలచి మది మృదుత్వమందుటచే బ్రదికితిరి. మీరు దురా్మర్గ వర్తనులు 
వెడలిపండు ఛీఛీ నా సమీపమున నలువకుడు. మీరు చేసిన మేలు తలంచి నేను మిము్మ 
సంహరించుటకు చాలనైతిన. కాన మీరు నామేలు మరచి నా ప్రేమకు దూరసు్థలగుటచే 
నశంచిన వారయితిరి. అన యిట్లు దశకంఠడు పలుకగా ఆ మంత్రులు సిగు్గచే తలలు 
వంచినవారై వినయముతో జయ జయ శబ్దములు చేయుచు వేగముగా సభనుంచి వెడలిరి.

రావణుడు శార్్దలాదులన్ శ్రీరాముని చరయు కన్గొని రా బాంపుట:
అంత రావణుడు తన సమీపమున నున్న మహోదరుడను వానతో ఎంతయో 

నీతి తెలిసిన సతపి్రవర్తనులైన గూఢచారులను అతివేగముగా పిలువబంపుమనగా 
వాడు ఎంతో బుదిధిమంతులైన వేగులవారిన రాక్షసరాజు ముందట నలబెటటిగా వారలు 
జయశబ్దపూర్వకముగా వినయముతో చేతులు జోడించి నలబడగా, నరభుయులను, 
భకు్తలును, శూరులును, నీతి కోవిదులును అయిన వారిన చూచి రావణ ప్రభువిటలునెను. 
మీరలు ఇట నుండి రాఘవుడు దండు విడిసిన చోటికి వెళ్్ళడు. ఆతడు చేయుచున్న ప్రయత్న 
విధమును శోధంచి తెలిసికొన అంతట అతడు మనసు్సన మెచుచెవారి చరిత్రమును, 
అతన మీద ప్రీతితో నుండెడి మంత్రివరు్యలు హెచుచెచేయు ప్రయత్నమును బ్గుగా 
తెలిసికొనరండు. రాఘవుడు ఏ సమయమున ఎవరు తోడుగా నుండ నెట్లు నద్ంచును? 
ఒంటరిగా నద్ంచునో, ఎపుపిడు మేలొ్కనునో, ఎపుడేమి చేయునో సర్వమును మీరు 
తెలిసికొన చక్కగా రావలయును. విరోధుల విధమును బుదిధిమంతులైన చారులచే తెలిసికొన 
రాజు శత్రువర్గమును యుదధిమందు తేలికైన ప్రయత్నముచే తిరస్కరించి జయించును 
అనగా వలెలు యన ప్రదక్ణము చేసి నమస్కరించి శారూ్దలుడు మొదలగు వారలు వేగముగా 
వెళ్లు తెలియరాన మారు వేషములు ధరించి రామలక్ష్మణులు విహరించుచున్న సువేల 
పర్వతమునకు వెళ్లు సుగ్రీవ విభీషణులతో గూడియున్న దశరథ పుత్రులను వారి సైన్యమును 
జూచి తెలలుబోగా విభీషణుడు గురి్తంచి వేషధారులగు గూఢచారులన వానరులకు వెంటనే 
తెలిపి ఈ శారూ్దలుడొక్కడే పాపాతు్మడన పట్టికొన తకి్కనవారిన పారద్రోలెను. వానరులు 
వారిన పటిటి కొటిటి వారి పగరణగునట్లు పిండి పిండిగావించిరి. ఆ శారూ్దలున విలాపమును 
విన సీతానాధుడు దయదలచిన వాడై అనుచరవర్గముతో గూడ వానన విడిపింపగా 
వారును వానరులదెబబాలచే గుండెలదరగా 

***
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రావణునకు శార్్దలుడు కపులచే తాన్ పడన పాటు తెలుపుట:

ఎగ యూరుపిలతో దేవతల విరోధన చేరనరిగ్ సువేల పర్వతమున నా జగదీశ్వరుడు 
వానర సైన్యముతో విడిసినాడన చెపపిగా,  రావణుడును రాముడు మికి్కలి దగ్గరగా 
వచెచెననుచు ఒకింత తత్తరమును జెంది ఆ వేగుల వానతో నటలునెను. శారూ్దలా! నీ 
శరీరకాంతి ఇదివరకటి విధముగా లేదు. కందియుంటి వేల? చాల నలిగ్యున్న వాడవు. 
క్రోధముతో నున్న విరోధులకు చిక్కలేదు గదా! అనగా భయకంపితమైన చిత్తముతో వాడు 
మెలలుమెలలుగా నటలునెను. ఓరాజా! కోతులలో వేగు తీయుట యనగా ముపుపితో గూడినపన. 
వారు మొక్కవోన బలముగలవారు. అమితమైన విక్రమము గలిగ్న వారలు. అదియును 
గాక రామున రక్షణలో నున్నవారు సుమా. వారిన చేరరాదు. ఏమన అనరాదచచెట. ఇక 
నా వానరుల నేమన ప్రశ్నంచెదము? దారుల యందందటను పర్వత సమానులైన కోతులు 
కాచుచున్న వారలు. నేను నెమ్మదిగా వెళ్లుతినో లేదో నను్న తట్లున విభీషణున మంత్రులగు 
రాక్షసులు గటిటిగా వేగముగా బట్టికొనరి. క్రోధము చెందినవారై కొటిటిరి. ఆ వానరులు నను్న 
పాదములతో దంచిరి. చేతుల వ్రేళలు గోళలుతో అధకముగా నపిపించిరి. పిడికిటిపోట్లతో 
పిండి పిండిగ గొటిటిరి. పండలుచే శరీరమున గాట్లు  పెటిటిరి. ఉకి్కరిబికి్కరగునట్లు, బ్ధ 
చెందునట్లు నను్న మరి్దంచిరి. నను్న బటిటి నాలు్గ వైపులకు ద్పిపిరి. పరిహసించితిరి. 
నందించిరి. త్రిపిపిత్రిపిపి వారలు నను్న శ్రీరామున కడకు దెచిచెరి. నేను నెతు్తరులు కాలువలు 
గట్టిచున్న శరీరముతో భయపడుచున్న మనసు్సతో కాపాడమన రామున పాదములపై 
బడితిన. ఆ సీతానాధునచేత రక్ంపబడి యెట్లు బ్రతికి బైటపడితిన. వానరసైన్యముచే 
పర్వతములతో చెటలుతో సముద్రమును నండించి జానకీపతి గరుడ వ్్యహముతో వానర 
సమూహము తను్న సేవింపగా ధనురాధిరియై మనలంకాపురము ముందఱ నలిచెను సుమా! 
ఇంద్రవిరోధీ! నను్న విడిచిపెటిటి లంకమీద తన దృషటిన నలిపెను. ఆ వానర సమూహము 
మనపై యుదధిమునకు రాకముందే యుదధిము చేయుట్, జానకి నచుచెట్ యేదో యొకటి 
చేయుము అన చెపపిగానే
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శార్్దలుడు రావణునకు కపుల బలపరాక్రమములు దెలుపుట:

ఆ మాటలను విన రాక్షసరాజు శారూ్దలునతో నక గొపపి వాక్యము నట్లు పలికెను. 
దేవతలు గంధరు్వలు దైత్యదానవులు విక్రమముతో వారందఱు నక్కటై ఎదిరించి 
వచిచెనను, అన్నలోకములచే అధకమైన కీడు మూడినను సీత నచుచెట లేదు. ఇదియే 
నా సిదాధింతము సుమా. ఇది యట్లుండనము్మ. ఆ వానరుల బలములందు తిరిగ్ చూచి 
వచిచెనవాడవు గదా! శూరులెక్కడ నునా్నరు? వార్టిటి ప్రభావము గలవారలు? అందు 
వారివారి బల పరిమాణము లెటిటివి? అందు బలవంతులెవరు? ఆ వానరు లెవ్వరి పుత్రులు? 
ఎవ్వరి మనుమలు? తెలియజేయుము. విరోధుల బలము తెలిసినచో వారి బలమేవిధముగా 
నున్నదో సర్వము తెలిసికొన అట్ పైన చేయదగ్న పన నాలోచించెదను. యుదధిము 
చేయగోరువారికి శత్రువుల బలాబలములు తెలియవలసి యున్నది అన రావణుడు 
పల్కగానే దేవతావిరోధయగు రావణున జూచి ఉత్తమచారుడగు శారూ్దలుడు పర్వత 
సంచారుల విషయము నట్లు చెపెపిను. ఋక్షరజసున పుత్రుడు వానరరాజు సుగ్రీవుడు. 
అతనన యుదధిమందు గెలువ శక్యముగాదు. గద్గదున పుత్రుడు ఎలుగుబంటలురాజు. అతడే 
జాంబవంతుడన ప్రశసి్తన పందినవాడు. ధరు్మన పుత్రుడు వీర్యమే ధనముగా గలవాడు. 
ధరా్మతు్మడు గొపపిబలవంతుడు సుషేణుడను వాడు. సౌము్యడు చంద్రునకి పుటిటినవాడు 
దధముఖుడనువాడు. బ్రహ్మదేవుడే అపర మృతు్యవులుగా భూమియందు వానరుల 
రూపమున సుముఖ దురు్మఖులను శూర శ్రేష్ఠులను వేగదరి్శయన్నవానన సృషటిచేసెను. 
రాక్షసరాజా! అగ్్నహోత్రున పుత్రుడు నీలుడు శౌర్యముగలవాడు సేనానాయకుడును. నీ 
పుత్రుడు మొదలైన రాక్షసుల నెవ్వడు సహాయమెవ్వరును లేకుండగనే సంహరించెనో ఆతన 
తండ్రి బృహసపితి పుత్రుడగు కేసరి యుదధిరంగమున మహాప్రబలుడు. వాయుపుత్రుడు 
హనుమంతుడు గొపపి విక్రమము గలవాడు. బలవంతుడు ఈతడు అంగదుడు పర్వత 
విరోధయైన ఇంద్రున మనుమడు. యౌవనము నందున్నవాడు. ఓ రాక్షసరాజా! 
మైందుడును ది్వవిదుడును మహా మహత శౌర్య సంపను్నలు. అశ్వనీ దేవతల పుత్రులు. 
వైవస్వతున (యమున) పుత్రులు గజుడు, గవాక్షుడు, గవయుడు, గంధమాదనుడు, 
శరభుడు ననువారు. యమునతో సమానమైన వారు. శౌర్యవంతులు శ్రీమంతులైన దేవతల 
కుమారులు రణరంగమున పోరాడ సమరు్థలు. సాటిలేనవారు ధీరులు పదికోటలు వానరులు 
గలరు. ఇక తకి్కనవారిన గూరిచె చెపపిజాలను. సింహసదృశ శరీరులు, అక్షయమైన 
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బలసంపను్నలు, దశరథున పుత్రులు. రాక్షసరాజా వారిలో పెద్దవాడైన రాముడు 
ఒక్కడే త్రిశీరు్షన ఖరున సంహరించిన గండర గండడయా్య! అల విరాధున, కబంధున 
యమలోకమున కతిథులుగా పంపించిన రాముడు యమున వంటివాడు. విక్రమమున 
రామ విభునతో జగములందు ఒక్కడైనను సరిపోలు వాడులేడు. జనసా్థనము నంతయును 
నాశన మొనరిచెన ఆ పౌరుషశాలి యొక్క గుణములను చెపుపిటకు తగ్నవాడే లోకము 
లన్నంటియందును గనరాడు. ఓ రాక్షసరాజా! ఇది తథ్యము సుమా. ఏనుగువంటివాడు. 
నవారింపరాన విక్రమముగల వాడు రామున స్తదరుడు. ఆ వీరున కరకు బ్ణము బ్రి 
బడి బలవంతుడైన విరోధయైనను బ్రతకనేరడు సుమా. శ్్వతుడును, జో్యతిరు్మఖుడును 
ప్రఖ్్యతి చెందిన బలముగలవారు సూర్యపుత్రులు. వరుణునపుత్రుడు హేమకూట్డను 
వాడు. నలుడు విశ్వకర్మ తనయుడు. వానరవీరులలో శ్రేష్ఠుడగు సుదురధిరుడు వసుపుత్రుడు 
సుమా. రాక్షసులందెంతయో శ్రేషఠుమైనవాడు నీ స్తదరుడగు విభీషణుడు దాశరథులకు 
హతుడు సుమా. ఈ విధముగా వానర సేనల విధమంతయు తెలియజెపిపితిన. వారి 
సువేలాద్యందున్నవారు. ఇక తకి్కన కార్యమును దీరపి అంతటికిన నీవే దికు్క 
రాక్షసరాజా! అన అపసరుపిలుుఁ వేగులవారు చెపిపిరి.

***
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రావణుడు విదుయుజజిహ్్వని రాముని శిరసుసా చాపము గలిపుాంప నాజ్ఞాపిాంచుట:

వేగుల వారావిధముగా అక్షయబలములతో రాముడు సువేలాద్ మీద విడియుటను 
చెపపిగావిన ఇరువది భుజములుగల రావణుడు గుండె జలులుమనగా నకి్కంత భయపడి 
మఱల ధైర్యముతో మంత్రులతో నటలునెను. మంత్రులారా! నీతిశాసత్రము లెఱిగ్న 
నేరపిరులారా! మీరందఱు వేగముగా ఇచచెటకు రండు. వేవేగముగా ఆలోచించు 
సమయమిపుపిడు సంప్రాపి్తంచినది. అనగా వారందఱు నచచెటికి రాగా వారితో ఆలోచించి 
వారిన బంపి తన భవనమునకు వెళ్్ళ అచచెటకు మహాబలవంతుడు, మాయలు పను్నట 
యందు నేరుపిగలవాడు మహామాయావియైన విదు్యజి్జహు్వన బిలిపించి అతనన జూచి 
ఇటలునెను. విదు్యజి్జహా్వ! భూపుత్రిన మోసము చేయవలెను. వీసమంతయైనను భేదము 
లేకుండ శ్రీరామచంద్రున తలను బ్ణముతోగూడిన అతన వింటిన మాయచేత కలిపించి 
నేనున్న చోట్నకు దెము్మ అనగా అతడు అటలే యనగా కొన్న సొము్మలతనకి బహుమతిగా 
నచిచె అతనన బంపించి తాను జనకసుతాదర్శన కాంక్షతో అశోకవనము ప్రవేశంచెను. 
అచచెట దీనురాలన, నేలవంక జూచుచున్న దానన, తీవ్రమైన శోకముచే బ్ధంపబడుచున్న 
దానన, దైన్యము నందదగన దానన, పతివ్రతను, నేలపై గూరుచెన్న దానన, భయంకర 
రాక్షససీత్రల నడుమ నున్నదానన, తన భర్తనే తలంచుచున్నదానన, అందమైన సీతను చూచి 
దగ్గరకు వెళ్లు అమితమైన సంతోషమును గలిగ్ంచు సంగతి యేదియో ఆ పదా్మక్కి చెపుపి 
విధముగా ధీరుడై యిట్లు పలె్కను.

రావణుడు సీతకు శ్రీరామాదులు హతులైరని చెపుపుట:

ఓ సీతా! నను్న చేపట్టిటకు ననె్నంతయో బతిమాలుకొంటిన గదా. 
చింతాకంతయైనను నా మాటను వినక ఎవ్వనపై నీ మనసు్స నుంచి నను్న ఛీఛీ యంటివో 
అటిటి నీ ప్రాణనాధుడు నీ ప్రియుడు ఖరదూషణహంతయైన రాముడు యుదధిమునందు 
చంపబడెను. ఓ సీతా! నీ యేడుపే నీ భర్తను సమూలముగా నాశనము చేసెను గదా. 
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నీయొక్క తల క్రొవు్వను మూలమటటిముగా ఊడగొటిటితివి గదా. నీ యిషటిము తీరునట్లుగా 
ఎంత యేడెచెదవో ఏడువుము. దికు్కలేన దానవై నీవు ఏడుచెచునైన నా హృదయేశ్వరి 
వయె్యదవు. చూచుచుండుము. ఆ చచిచెనవాన గట్టికొన ఓ అందమైన కనులు గల 
సీతా! యేల యేడెచెదవు? ఇక నీ పిచిచెతనమును మానవేయుము. గౌరవముగా నా 
భార్యలందఱిలోనను రాణివై బ్రతుకుము. అన్నయును నాకే తెలియునన భ్రమించుదానా! 
పుణ్యహీనురాలా! మాత్సర్యము గలదానా! నీ సౌఖ్యమును నీవే నాశనము చేసుకొనుదానా! 
మూరుఖురాలా! దుర్మతీ! వినుము వృత్రాసురుడు వధంపబడి నట్లుగా ఘోరమైన నీ భర్త 
యొక్క వధ విధానమును వినుము. నీ భర్త వానర సేనా సహతుడై నను్న జంపుటకు సముద్ర 
తీరమునకు వచెచెను. సూరు్యడస్తమించు సమయందు సూర్యపుత్రుడు తెచిచెన సేననో 
లవణ సముద్రపు ట్త్తర తీరమున చేర్ను. ప్రయాణపు బడలికచే రాముడు నద్ంచెను. 
రాత్రివేళ నేను పంపిన వేగులవారు పరీక్ంచి తిరిగ్ వచిచె చెపపిగా ఆ తరువాత సేనలతో 
ప్రహసు్తడు విరోధులు విడిసిన చోట్ను సమీపించునట్లుగా మెలలుగా వెళ్లు శరములతోను, 
దండములతోడను, ఖడ్గములతోడను, శూలములతోడను, శకి్త చక్ర పరిఘములతోడను, 
ముద్గరములు తోమరములతోను నద్రచే తూగుచున్న భయపడుచున్న కపివీరుల 
నందఱను వేగముగా సంహరించిరి. గుఱకలండుచు నద్ంచుచున్న రామున శరమును 
మెఱుపు మెఱసినట్లు మెఱసి ప్రహసు్తడు పెద్ద కరవాలముచే కఱకఱమన ధ్వన యగునట్లు 
నఱికెను. ఆకాశమున నెగురుచున్న విభీషణున మావారలు పటిటి బంధంచిరి. ఆ కోతులలో 
నక కోతియై లక్ష్మణుడు దికు్కలవెంట పరువెతె్తను. వానరరాజైన సుగ్రీవుడు తెగగొటటిబడిన 
కంఠముగలవాడై భూమిపై పడెను. హనుమంతుడు తెగ్న దవడలు గలవాడై పట్టి వదలి 
తన ప్రాణములను తన తండ్రియైన వాయువునందు గలిపెను. జానకీ!  జాంబవంతుడు, 
రాక్షసులు వేగవంతములైన పటిటి సాదా్యయుధములతో మోదగా మోకాళ్లు విరిగ్ నేలబడగా 
విలపించుచు ఎలుగుబంటి గనుక దరులుచు ఎలుగులిడుచు (బొబబాలు పెట్టిచు) మృతి 
చెందెను. రాక్షసబృందము తము్మ బ్ధంపగా భయపడినవారై వగరుచెచు, ఏడుచెచు 
విచారముచే క్రుంగ్పోవుచు మిగుల కళవళపడుచు మృతిచెందిరి. పనసకాయను 
కొటిటిన విధముగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయగా సతు్తవ తగ్్గ పనసుడు నెతు్తటిలో బడి 
దరులుచునా్నడు. ఓ పూబోణీ! (పువు్వ వంటి శరీరముగలది) ఇంకను భర్తకొఱకై ఏల 
ఎదురుచూచెదవు? వాడి బ్ణములచే శరీరము నీరసపడి దరీముఖుడు దరీముఖమున 
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(కొండ గుహయొక్క అగ్రభాగమున) చచిచెపడెను. ఒక్కకేక కూడా వేయక కుముదుడను 
వాడు కుతిలపడి శరపరంపరలకు శరీరమపపిగ్ంచెను. శరీరమునుతుండె తుండెములుగా 
ఖండింపగా అంగదుడు డులిలున అంగదములు గలవాడయె్యను. గొపపి బలవంతులైన 
రాక్షసులు ఒక్కపెట్టిగా పైబడి ఇషటిము వచిచెనట్లుగా రథములను ఏనుగులను గుఱ్ఱములను 
మీదకు పరువెతి్తంపగా ఓ జానకీ! వానరులు కొందఱు ఏనుగులు త్రొక్కగా నలిగ్ చచిచెరి. 
కొందఱు రథములు మీద పారుటచే నజు్జ నజె్్జ నెతు్తరు ముద్దలైరి. కొందఱు నలిగ్ నలిగ్ 
ఇట్ నట్ బడి చచిచెరి. కొందఱు భయముచే మృతిచెందిరి. కొందఱు పారిపోయిరి. 
కొందఱు ఎగ్రిరి. విరిగ్ పడిరి. ఇకనేమన చెపుపిదును సింహముచేత గజసంఘముల 
వలె కొందఱు వానరులు చచిచెరి. కొందఱు సముద్రమున మునగ్రి. కొందఱు భయముచే 
ఆకాశమున కెగ్రిరి. వానరుల సహజ స్వభావమైన చెటలునెకు్కట తమకు సాయపడగా 
కొండముచుచెలు ఎలుగుబంట్లు వృక్షములనెకి్కరి. వనములందు గుహలయందు వానరుల 
శవములు నండినవి. నా సేనలిట్లు చంపగా నీభర్తయు సైన్యములును మృతిచెందిరి. ఇంక 
నీ కేది దికు్క? అన చెపిపి ఆమె వినుచుండగా రాక్షసితో నటలునెను.

రావణుడు సీతాదేవికి రాముని కలిపుత శిరము విలు్ల చూపుట:

ఓసీ! గొపపి క్రోధము గల విదు్యజి్జహు్వడు యుదధిభూమి నుండి రామున శరమును 
తెచిచెయునా్నడు. నీవువెళ్లు  ఆ రాక్షసున నచచెటికి తీసికొన రము్మ. అన చెపుపిచున్నంతలోననే 
రామున శరసు్సను వింటిన తీసుకొన రావణున యెదుట నమస్కరించి నలబడగా 
రావణుడు పెద్దనాలుక గలవాడగు ఆ విదు్యజి్జహు్వనతో నటలునెను. ఓరీ వేగముగా రామున 
శరసు్సను సీతయెదుట నుంచుము. కను్నలార నరాభుగు్యడైన తన ప్రాణనాధున చరమదశను 
బ్గుగా చూచును అన చెపపిగా ఆ మానవ భోజి అట్లు చూచుటకు అందముగా నున్న 
ఆ శరసు్సను జానకి ఎదుట నుంచి తిరిగ్ వెళలుగా రావణుడు రామున శరమును విలులును 
భూపుత్రి ముందునకు ద్రోసి ఇదే జానకీ! లెస్సగా జూడుము. యుదధిరంగమున రాత్రి మా 
ప్రహసు్తడు శౌర్యముతో నీ మనోహరుడైన రామున వధంచి అతన ఎకి్కడిన విలులు తెచెచెను 
సుమా. ఓ తామరల వంటి నేత్రములు గలదానా! జానకీ! ఇంక ఆలస్యమెందులకు? నాకు 
వశపడుము అన పల్కగా

***

ముపపుది యొకటవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

91

ముప్పది రెండవ సర్గము

శ్రీరాముని మాయాశిరశాచుపాంబులన్ జూచి సీత దుుఃఖాంచుట:

ఆ సీత ఆ శరమును వింటిన జూచి ఆంజనేయుడు చెపిపిన సూర్యపుత్రున సే్నహమును 
తలంచి యేమియు తేడాలేన ముఖమును ఆకను్నలవంటి కను్నలును, ఆ ముంగురుల వంటి 
ముంగురులను ఆ ముఖ పద్మము యొక్క రంగును శుభప్రదమైన ఆ చూడారత్నమును, 
ఆ గజరాజగమన యగు సీత చూచి తమకముతో భర్త శరస్సన నమి్మ గొపపినైన ఆరి్తతో 
కురరి (గొఱ్ఱ) వలె మికి్కలిగా ఏడెచెను. హా కలహశీలురాలనైన కైకా! నీ కోరిక తీర్ను గదా. 
సూరయుంశమనెడు క్షీర సముద్రమునకు చంద్రున వంటివాడగు రాముడు అస్తమించెను. 
తెగ్ంచిన దానవై వంశమును వృదిధినందించు విత్తనమును పాడు చేసితివి. ఇంక 
నరభుయముగా గుండెపై చేతులుంచుకొన సుఖింపుము. మహానుభావుడైన కాకుతు్థసుడు 
నీకేమి చెఱుపు గావించెను. నాతోగూడ ఆయనను ఆ విధముగా నారవసత్రములు గటిటించి 
కక్షతో అడవులందు ద్రోయుటకు ఏమి అపకారము చేసెను. అన విదేహ రాజపుత్రి గొపపినైన 
తపములు వ్రతములచేసిన పవిత్రురాలు. హా అన విలపించెను. ఆ చిన్న వయసు్స కలిగ్న 
సీత దుఃఖముచే కంపించి పోవుచున్నదై విలపించుచు నరుకబడి నేలపై వ్రాలు అరటివలె 
పడి మూర్ఛ మునగ్ తిరిగ్ మెలకువ చెంది ఆ శరసు్సను తీసుకొన మూరొ్కనుచు హా మహా 
బ్హా! రణధీరా! హా మంచి వీరుడా! అయ్యయో్య! ప్రాణనాధా నాశనమైతివా? ఇటిటి నీ చివఱి 
దశను నేను చూచి ఓ విక్రమమే ధనముగా గలవాడా! ఇపుపిడు వైధవ్యము నందితిన. భార్య 
గుణహీనురాలైనచో భర్త ముందుగా మృతినందునన పండితులు చెపుపిదురు. పగడబడిన 
శీలము గలవాడా! నీవు నా పాపము చేతనే నేను బ్రతికియుండగా మృతినందితివి. 
పద్మములవంటి కనులు గలవాడా! నేను పాపాతు్మరాల ననుటకు సందేహమా! ఆపదల 
మీద ఆపదలు వచిచె వ్యథయను సముద్రమున నేను మునుగుచుండగా అండగా నలుచుటకు 
తెపపివలె పూనుకొన ప్రయత్నము చేయుచున్న నను్న అయ్యయో్య! పాపపు మృతు్యవు 
తీసికొన పోయెను గదే. ఇంతకంట్ పాపముండునా? గౌరవింపదగ్న రామభద్రా! ఇటిటి 
క్రూరమైన వార్త హృదయశల్యమై వినబడగానే సాధుశీలయైన మా అత్త కౌసల్య హా! 
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పుత్రా! పుత్రా! రామచంద్రా! యన దుఃఖమునందు మునగ్ లేగను బ్సిన గోవువలె ఎంత 
విచారించునో గదా! అయా్యరే! శాసత్రవేత్తలు ఓ అసమాన పరాక్రమా! నీకు దీరా్ఘయువన 
చెపిపిరి గదా! ఔరా ప్రాణనాధా! వారి పలు్కలసత్యము లయె్యనే! నీవిటలులాపియుష్్కడవైతివి. 
ఓ అనఘాత్మ! నీకకాల మృతు్యవెటలుయె్యనో ఆ శాసత్రవేత్తల కట్లు బుదిధి హానయయె్యను. 
ఇంతకును దైవతమే కారణము గదా! ఓ ప్రాణేశ్వరా! నీవు నీతిశాసత్రములన్నయు తెలియన 
వాడవు కాదు గదా! ఇవి చేయవచుచెను, ఇది చేయరాదన తెలిసిన నను్న కనబడన 
విధముగా అపమృతు్యవు నద్రయను నెపమున నను్న మ్ంగ్నది. ఎంత తెలివి యును్న 
దైవమున కడ్డపడుటకు శక్యము గాదు గదా! ఓ తామరరేకుల వంటి నేత్రములు గల రామా! 
నర్దయాతు్మరాలను, క్రూరురాలను, మహా క్రోధము గలదానను, ఘోర పాపాతు్మరాలను, 
కాళరాత్రి వంటి దానను అయిన నను్న నీవు చేరదీయుటచే నీకింత చేట్ తెచిచెనదానను. 
ఓ గొపపి బ్హువులు గలవాడా! నీ ఒది్దక చూడగా, నేను మహానషఠులతో నెలలుపుపిడు 
వరి్తంచుచుండగా రామా! నీవు భూమియను ప్రియురాలిన ఆలింగనము చేసుకొన ప్రేమతో 
నునా్నవా? నన్నచచెట వీడితివా? నేనెలలుపుపిడు గంధ పుషపిములతో పూజించినటిటియు నాకు 
ప్రియమైనదియు కనకనరి్మతమును అయిన నీ విలులు నేడు ఓ వీరుడా! దికు్కలేకుండగా ఇటిటి 
గతి పటిటినది గదా. ఓ ప్రాణనాధా! నామామగారు నీపై ప్రేమగల వాడగున  తండ్రితోడను, 
పితృదేవతల తోడను, ఇంద్రలోకమున సౌఖ్యములనుభవించుచు నున్నవాడవా? 
శుభ పుణ్యశీలురకు మికి్కలి ప్రియమైనదియు, పుణ్యవంతము నయి పేరు గాంచిన నీ 
వంశమును నీతిశీలా! ఆకాశమున నక్షత్రరూపమున నలిచి చూచుచునా్నవా? చిన్న 
వయసుదాననుగదా! బ్ల్యమందు నీకు సంప్రాపి్తంచితిన గదా. వలలుభా! పతివ్రతుడు, 
సహధర్మ చారిణిన భార్యను, పతి్నన ఓ శుభశీలా! నను్న చూడవేల? ఒక్క మాటయైనను 
పల్క వెందులకు? ఏమి కోపమా! ప్రాణేశ్వరా! ఇది నా దారుణమైన పాపమా? పెండిలులో 
నాచేయి పటిటిన నాడు నను్న విడువనన ప్రమాణమును చేయుట మరిచితివా? ప్రాణనాధా! 
నీవనుభవించు నటిటి సుఖమును దుఃఖమును సమానముగా అనుభవించెదను కనుక ఓ 
నీరజాక్ష! నను్న నీతో గొనపము్మ. లోక కీరి్తన గన్నవాడా! నీ ప్రాణకాంతయైన నేనచచెట 
దుఃఖించుచుండగా నను్న వీడివెళ్లుట నా్యయమా? నాయకా! నాకు దికు్క నీవేకదా! 
నా్యయమైన నడవడికలవాడా! పరలోకమునకు ఒంటరిగా వెళ్లుట తగ్యున్నదా? కరూపిర 
మిశ్రితమైన చందన గంధములతోడను క్రొత్తనైన ఆభరణముల తోడను ప్రకాశంచుచు 
నా ఒక్కదాన యొడిలోననే (ఇది శ్రీరామున యేక పతీ్నవ్రతమును సా్థపించుచున్నది) 
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సుఖము చెందునటిటి నీ శరీరము అయో్య! రాజశ్రేష్ఠుడా నేడు కాకుల గ్రద్దల పాలయె్యనా? 
అగ్్నషోటిమాది యజ్ఞముల అగు్నలను పరిపూరణుముగా తృపి్తనందించి నీ వంశపూరు్వలైన 
రాజులవలె ఆ యగు్నలచే సంసా్కరమునందుట నీకు గలుగదయె్యనే! లక్ష్మణుడొంటరిగా 
అయోధ్యకు వెళలుగా కౌసల్య ఆతనన జూచి నాయనా! వనములకు మీరు మువు్వరును కలిసి 
వెళ్్ళతిరే? ఇట్లు ఒక్కడవే వచిచెతివేమి? తకి్కన వారేమైరన అడుగగా ఆతడపుపిడు రాత్రి 
నద్ంచుచుండ నీవు రాక్షసబలములచేత సైన్య సమేతముగా చంపబడుటయును, ఈ 
విధముగా నేను రావణున ఇంట నుండుటయును చెపపిగా జీవితేశ్వరా! విన బిగ్గరగా యేడిచె 
కంగారుపడి విలపించుచు, పలవరించుచు శరీరము జలదరింపగా ఇట్నట్ తిరుగుచు 
దైన్యముతో రోదించుచు విలపించి విలపించి గుండెపగ్లి మృతిచెందును గదా. శౌర్యముతో 
మహమ సముద్రుడు, ప్రేమమూరి్త, రామచంద్రుడు అలుపిరాలనగు నాకొఱకై సముద్రమును 
గోవుపాదమంత అలపిమైనదిగా నెంచి దాటి వచిచెయును అర్హముకాన విధముగా కూలెను. 
ఈ దురదృషటివంతురాలికి అట్వంటి దివ్యగుణ ధను్యడు దకు్కనా? పాపినైన ననను్న తన 
కులపాంసన నన తెలిసికొనలేక పాపరహతుడగు రామభద్రుడు ప్రేమతో వివాహమున 
నను్న పరిగ్రహంచెను. నా పాపముచే రామునకు భార్యయే మృతు్యవయె్యను. భార్య 
చేసిన పాపము పుణ్యమే భర్తకు కీడును శుభమును గలుగుజేయును గదా. నేనేదో పూర్వ 
జన్మమున నశచెయముగా పవిత్రమైన కనా్యదానము దారుణముగా పాడుచేసియుందును. 
దానమూలముననే సర్వలోకముల జనులచే పూజింపబడువాన భార్యనై యుండియు 
ఎన్నయో భోగములనుభవింపవలసిన సమయమున ఇట్లు ఘోరమైన దుఃఖములనెడు 
అగు్నలచేత మాడపిబడుచుంటిన గదా. ఓ రావణా! నీకు మేలు కలుగును. నను్న ఆలస్యము 
లేకుండా రామచంద్రున మీద పడవైచి భార్యను భర్తను గలిపి గొపపి మంగళకార్యము 
గావింపుము. రామున శరీరముతో నా శరీరమును అతన శరసు్సతో నా శరసు్సను 
సమకూరుపిము. ఆ మహతాత్మకు డేగ్న గతికే నేనును వెళ్లుదను. అన కమలముల వలె 
విశాలమైన కను్నలు గల సీత తన హృదయనాధున శరసు్సను ధనువును మఱి మఱి చూచి 
చూచి విలపించుచు ఏడుచెచు ఆరాటమునందుచు విచారింప సొమ్మసిలులుచుండెను.

మాంత్రులు పిలువ రావణుడు కొలువునకు బోవుట:

అంతలో దా్వరపాలకాధ్యక్షుడు వచిచె హస్తములు జోడించి ఆర్యపుత్రా! జయము 
జయ మనుచు జయ శబ్దములు చేసి దేవా! ప్రహసు్తడు నీ దర్శనము గోరి తకి్కన మంత్రులతో 
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వాకిటియందు కాచియునా్నడు. ఓ రాజా నను్న తన రాకను తెలియజేయుమనగా వచిచెతిన. 
రాజువైన నీవే చేయవలసిన ఆవశ్యకమైన పన గలదట విజయము చేయుమనగా దశముఖ 
డశోకవనమును విడచి సభకు వెళ్లు అచచెట రాముడు చేయుచున్న ప్రయత్నమును విన 
చేయవల సిన కార్యమును గురించి ఆలోచించుచుండెను. ఇచచెట అస్తకవనమునందు 
రావణుడాచోట్ విడచి వెళ్లున వెంటనే చూడగా రావణుడు చూపించిన తలయు విలులును 
మాయమయె్యను. అచచెట రాక్షసరాజు ఎలలు కార్యములను విమర్శచేసి ఆలోచించి 
తనయొద్దనున్న గొపపి సేనానాయకులతో అపపిటికి తగ్న మాటలతో నటలునెను. సపిషటిముగా 
భేరీనాదములు చేయించి రాక్షస సైన్య సమూహమునందు యుదధి ప్రయత్నమును 
చేయదగును గాన యుదధికారణమును వారికి చెపపిబోకుడు [రావణాసురున యుదధి 
భట్లకు యుదధి కారణమేమియో తెలియదు. ఈ దుర్వపృతి్త యిపపిటి ప్రభువులందును 
కననగును గదా. సత్యము చెపిపిన అనా్యయ యుదధిమును భట్లు చేయరన భయముచే 
రావణుడు చెపపివదు్ద అనెను.] వారందఱును అట్లుయన వారి సైన్యముల నన్నంటిన 
నక్కచోట నలబెటిటి వేగముగా ఆ విధమును యుదధిమందు కోరికతోనున్న రాక్షస ప్రభువుతో 
చెపిపిరి.

***
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ముప్పది మూడవ సర్గము

సరమ సీతాదేవిని సమాధానపరుచుట:

అచట ఆశోకవనమున రావణునాజ్ఞచే రక్ంచునటిటి సరమయను సీత్ర, దృఢమైన 
నయమములు గలది, దయగలది, తనకు సే్నహతురాలు తనచేత కాపలా కాయబడుచున్న 
సీత రావణునచే వంచింపబడి భరింపరాన దుఃఖముతో తపించుచు ముగధిమయిన 
జానకి తెలివిదపిపి భూమిమీద పడి దుము్మ గొట్టికొన ఆడ గుఱ్ఱమువలె నుండుటను 
జూచి ఆమె దగ్గఱకు వెళ్లు మృదువైన మాటలతో నూరడించుచు ఇట్లు పలె్కను. జానకీ! 
ఊరడిలులు మూరడిలులుము. మాయాగాడైన రావణున మాటలను బటిటి విచారించెదవేల? 
తపింపవలదు. సీతా! రావణుడిపుపిడు నీవు బెదురునట్లుగా చెపిపిన విధమును ఆపై నీవు 
బదులు చెపుపిటయును నే నాకాశమున కనపడకుండ ఉండి అంతయును వినా్నను. 
రావణున భయముచే బయలుపడలేదు. ఓ చంద్రముఖీ! నీ కొఱకు నాజీవితమునందైనను 
ప్రీతినందను. ఓ పద్మముల వంటి నేత్రములు గలదానా! రాక్షసరాజిపుపిడు భయముచే 
బెదురుచు కంగారుగా వెళ్లున విధమును చూచి నేను బయటకు వెలిలు యదార్థమును 
తెలిసికొంటిన విశదముగా చెపెపిదను సీతా! వినవమా్మ! ఓ సీతమా్మ! నద్రపోవునపుపిడైన 
విజు్ఞడైన రామున హంసించుట సాధ్యమైన పనకాదు. [కౌసల్య కటిటిన రక్షచేతను, 
విశా్వమిత్రుడు డుపదేశంచిన బల అతిబలలను విద్యలచేతను శ్రీరామునకు 
నద్రయందైనను కీడు కలుగజాలదు] నీ భర్త అంతము నందలేదు. చెట్లు ఆయుధముగాగల 
వానరులందఱు నెమ్మదిగా నునా్నరు. దేవతల నంద్రుడివలె రాముడుకాపాడుచుండగా 
వారిన నపిపించుట సాధ్యముకాదు. ఓ సీతా! విశాలమైన వక్షము గలవాడు పడవై 
గుండ్రనైయొపుపిచున్న బలసిన బ్హువులు గలవాడు, శౌర్యముగలవాడు ఎలలుపుపిడును 
భూమియందు ప్రసిదిధినందినవాడు ప్రఖ్్యతి గలిగ్న విలులు ధరించినవాడు. మంచి 
శరీరము గలవాడు. మనోహర సౌందర్య లక్ష్మికి విధయైనవాడు. మహా గొపపిదైన బ్హు 
పరాక్రమములుగలవాడు. నీతిశాసత్రము తెలిసిన వారలలో శ్రేష్ఠుడనబడువాడు. స్తదరుడైన 
లక్ష్మణునతో గూడి ప్రకాశంచుచున్నవాడు. ఓ జానకీ! నీ భర్త కుశలియై యునా్నడు 
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సుమా. ఓ సీతా! శత్రుసైన్యములను నాశనము చేయువాడు చెపపిరాన బలసమేతుడు నగు 
రాముడు హంసింపబడడు సుమా. తెలివి తకు్కవ పనులు చేయువాడు సర్వభూతములకు 
విరోధయైనవాడు మాయలను బ్గుగా తెలిసిన మాయకాడు ఆ క్రూరకరు్మడు నన్నంత 
దుఃఖపెటెటిను. ఇక దుఃఖములన్నయును పోయినవి. శుభము సమీపింపనున్నది. సీతా! 
నను్న జే జే యన భజించుటకు సిరి వచుచెను. ఎకు్కవ సంతోషము ప్రీతి కలిగ్ంచు వార్తను 
చెపెపిదను. వినుము.

సీతాదేవికి సరమ యుద్ధ సనానుహము దెలుపుట:

ఓ జానకీ నీ భర్త వారధన దాటి వానరసేనతో దక్ణ తీరమును జేరినాడు. సముద్ర 
తీరమందున్న వానరసైన్యముచే రక్ంపబడుచు ప్రకాశంచినాడు. పూరణుమనోరథుడైన 
రామున కనులార చూచితిన. తము్మనతో గూడి యొపుపిచునా్నడు. అలపిపరాక్రములైన 
రావణ ప్రేరితులైన రాక్షసులు రాముడు సముద్రమును దాటినాడను వార్తను దెలపిగా దానన 
విన రావణుడు తన మంత్రులతో మంత్రాంగము చేయుచునా్నడన చెపుపిచుండగా అంతలో 
యుదధిమునకు బయలుదేరుచున్న సైనకుల భయంకర ధ్వనులును, దండఘటిటితములైన 
బేరుల ధ్వనులును వినవచెచెను. గొపపి ధ్వనన వినుచు మధురమైన మాటలు చెపపిగల 
సరమ సీతతో నటలునెను. ఓ పిరికిదానా! అదిగో వింటివా? తొందరతో సాగుచున్న 
సమర సనా్నహములొపుపిచున్నవి. మేఘ గర్జనలతో సాటివచుచె గంభీరమైన భేరుల 
మ్రోతలు అధకమగుచున్నవి. ఘంకరించుచున్న యేనుగులను సిదధిము చేయువారు. 
సన్నదధిములైయున్న రథములకు గుఱ్ఱములను గటిటి సిదధిపరచువారలు, జాతి గుఱ్ఱ 
వచుచెచున్న రౌతులు. ప్రాసములను చేతబటిటి అట నట ఔదధిత్యముతో మూగుచున్న 
పదాతులైన భట్లు సిదధిమగుచునా్నరు. పురమందలి రాచబ్ట లన్నయు మికు్కటమైన 
సేనల సంరంభముతో నండియున్నవి సుమా. ఓ జానకీ! ధగధగ మెఱయు ఖడ్గములును, 
ధృఢమైన చర్మ నరి్మతములైన కవచములును, ఏనుగులు, గుఱ్ఱములు రథములు 
రాక్షసవీరులు ధరించిన ఆభరణములు కాంతులను ఆకాశమునందు నంపుచున్నవి. 
అదిగో చూడుము. నడి వేసవి కాలమందు అడవులను తగులబెట్టి కారిచెచుచె వలె సైన్యముల 
దటటిమైన కాంతి అధకమై ప్రకాశంచుచున్నదిపుపిడు. పద్మమువంటి నేత్రములుగల ఓ 
సీతా! వినవమా్మ ఘంటల ఘణఘణలు రథముల దబదబలు వినుము. ఆలకింపవమా్మ! 
గుఱ్ఱముల సకిలింపులు వినవమా్మ! వాద్యధ్వనులు. అది ఆయుధముల నెతి్తన రాక్షసరాజు 
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అనుచరులైన రాక్షసులు సంభ్రమముతో రోమములు నక్కపడుచు కొనునట్లు చేయు 
సందడి సుమా. సంతాపమును పందకమా్మ! వ్యసనమును పోగొట్టి సంతోషలక్ష్మి 
నను్న చేరగలదు. రాక్షసులకు చెడుకాలము రాగలదు. రోషమును జయించిన వాడును, 
ఊహంపరాన విక్రమము గలవాడు తామరల వంటి కను్నలు గలవాడు దేవేంద్రసమానుడు 
నయిన నీ భర్త రావణున వధంచి ననే్నలగలడు. విష్ణువు సహాయపడగా ఇంద్రుడు 
శత్రువులను వధంచిన విధముగా సుమిత్రాసుతునతో గలిసి నీ భర్త రాక్షస సైన్యముల నెలలు 
నాశనము చేయును. ఓ జానకీ! శత్రుంజయుడైన నీ పతి తొడపై నీవు సంతోషముతో నుండ 
నేను చూడకపోదునా? ఓ వెలదీ నీవు నీ భర్తను గ్రుచిచె కౌగ్లించి ఆనందబ్షపిము లాతన 
ఱొము్మపై విడువక పోదువా? ఇన్న దినముల నుండి మెలికలు బడి పాదములంట్చున్న 
నీ జడను నీ నాధుడు చికు్కదీయకుండునా? చంద్రబింబమువంటి నీ నాధున ముఖమును 
జూచి పాము కుబుసమును విడిచినట్లుగా నీ వ్యథనంతను విడువకుందువా? 
రామచంద్రుడు వేగముగా రావణాసురున యుదధిమందు సంహరించి ప్రియభార్యవైన నను్న 
గలిసి సౌఖ్యపడదగ్నవాడగు ఆతడు భోగములనెటలు అనుభవింపగలడు. ఓ జానకమా్మ 
సంతోషమును పందుమమా్మ! వరా్షకాలమున వానలు గుఱిసినచో పైరులతో నండి 
భూమి అలరునట్లు వీరుడు, మహాతు్మడునైన నీ భర్తను గూడి నండైన సంతోషమును 
పందెదవు. చక్రాకారముగా తిరుగు హయమువలె మేరుపర్వతము చుట్టి తిరుగుచు 
దయతో జగములకు సౌఖ్యమును గలుగ జేయు నీ దైవమైన సూరు్యన విశా్వత్మకున శరణు 
పందుము.

***
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ముప్పది నాలుగవ సర్గము

సీతాదేవి సరమన్ రావణుని మనోనిశచుయాం బెఱగ రమమీన్ట:

సూర్య కిరణములచేత తప్తమయిన భూమిన వర్షధారలచే చలలుపరుచు ఆకాశమువలె 
రాక్షసరాజుచేత మోహపెటటిబడి దుఃఖవిచారములలో మునగ్న సీతను సే్నహము 
యొక్క ఆధకు్యచే సంతోషపరచి సరమ చిరునవు్వ నవు్వచు కాలము గుర్్తరిగ్నదై ఇట్లు 
చెపెపిను. ఓ బ్లా! నే నెవ్వరికిన కనబడకుండ నీ క్షేమమును, నీ మాటలను రామునకు 
చెపిపి తిరిగ్ రాగలను. ఆకాశమున నేనాధారము లేకుండగా వెళ్లునపుపిడు ఓ సీతా! నను్న 
అనుసరించుటకు పక్షులరాజైన గరుత్మంతున కైనను వాయువునకై నను ఏవిధముగను 
శక్యముగాదు. అన సరమ చెపపిగా సీత శోకము విడిచి తియ్యనైన మాటలతో సరమతో 
నటలునెను. ఓ సరమా! నీవు ఆకాశమున నైనను పాతాళమునకైనను అలసట లేకుండా 
వెళ్లు రాగలవు. నా నమమిత్తము సాధ్యముగాన కార్యమైనను వేగముగా చేయగలవు. 
ఓ సాధువైన బుదిధిగలదానా! సరమా! ఒక కోరికను వినుము. నీవు నాకు మేలు 
చేయుటయందు నశచెలమైన మనసు్స గలదానవేన ఓ సే్నహతురాలా! నీవు వేగముగా వెళ్లు 
రావణుడేమి చేయుచునా్నడో తెలిసికొన రము్మ. మాయగాడు, దయలేనవాడు దురాతు్మడు 
శత్రువు అయిన రావణుడు త్రావిన వెంటనే మద్యము మోహపెటిటినట్లు నను్న ఆ విధముగా 
మభ్యపెటెటిను గదా. (రామునకు సందేశ మంపనలలుక సరమ చనవు చెడకుండ చెపిపిన పన 
ఇది) కావలియున రాక్షసీ గణములు ఆదరించి బెదరించుచుండగా బెదురుచున్నదానను. 
ఏ వేళకేమి ఆపద వచుచెనో అన సందేహముతో చచుచెచునా్నను. మనసు్సనకు స్వస్థత 
లేదు. అశోకవనమున నుండుటచే అతన వలన భయముతో విలపించుచున్నదానను. 
వాన చరిత్రయు, వాన నశచెయమును కొంచెమైనను ఓ సరమా! తెలియరాకున్నది. 
కనుక దయతో వాన విధమునంతయును తెలిసికొన వచిచె చెపుపిము. ఓ మంచి నడవడి 
గలదానా! నాకదే మహోపకారము. అనగా సరమ మంచిమాటలతో ఆమెనోదారిచె కనీ్నళ్లు 
తుడిచి యిట్లు చెపెపిను.  ఓ సీతా! నీ కోరిక యిదియే యైనచో ఇదిగో ఇపుపిడే వెళ్లు శత్రువు 
మనసు్సను తెలిసికొన వేగముగా తిరిగ్ వతు్తను. ఓ ముగుదా! నీవును సంతోషము నందిన 
మనసు్సతో నుండుము.
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సరమ సీతాదేవికి రావణుని నిశచుయాం బెరిగాంచుట:

అన చెపిపి సరమ రావణున చేరబోయి ఆ దుష్టిడు మంత్రుల సమూహముతో 
చెపుపిచున్న విధమును, వానయొక్క నశచెయమును తెలిసికొన ఒక్క ముహూర్త 
కాలములోననే అశోకవనకి తిరిగ్ వచిచె పద్మములు లేన లక్ష్మి వలనై తనరాకకై 
ఎదురుచూచుచున్న ఆ సీతను చేరగా ఆ సీతయు ప్రేమతో సరమను కౌగ్ట జేరిచె తానే 
కూరుచెండుటకు పీఠమునచిచె ఇటలునెను. సుఖముగా శ్రమదీరునట్లు నీవిందు కూరుచెండి 
ఆ కఠినుడైన దుషటిన హృదయ విధము సర్వమును దెలియజెపుపిము. అన వణుకుచు 
అడుగుచున్న జానకీ దేవితో సరమ మంత్రులతో గలిసి రావణుడు చేసినా లోచనలను 
సర్వమును యదార్థముగా నట్లు చెపెపిను. ఓ చంద్రముఖీ! వినవమా్మ! రావణున 
తలిలుయు, అవిదు్దడను వృదధి మంత్రియు శ్రీరామచంద్రునకు సీత నమ్మన అనేక విధముల 
బోధంచిరమా్మ! ఇదివఱకు జనసా్థనము నందు జరిగ్న అదుభుతమును నదర్శనముగా 
కీరి్తంచి చెపిపిరమా్మ! సముద్రమును దాటి హనుమంతుడు వచుచెట, నచట నను్న చూచుట 
రాక్షసులను సంహరించుట. మనసు్సనందు దలంచిన ఇవి మానవమాత్రుడైన వాడు 
చేయగలిగ్న పనులా అన ఆలోచింపవలదా? అనుచు బోధంచినను ధనము నందాస 
గలవాడు ధనమును విడువనట్లు రాక్షసరాజు నను్న విడుచుట కిషటిపడడయె్యను. 
తన ముకు్కన ఊపిరి యున్నంతవఱకు ఆ మూరుఖుడు నను్న విడువబోడు. త్రోసుకొన 
వచుచెచున్న మృతు్యవునకు లోబడిన వాడగుటచే వాన బుదిధి సి్థరమైనది. వాడీ బెదరింపులకు 
బెదరువాడు కాడు. ఓ తరుణీ! తానును, ఈ రాక్షసులను చచుచెదనుక నను్న రామున 
కరిపింపజాలడు సుమా! ఓ అభిమానవంతురాలా! నీ భర్త వాడియైన బ్ణముల వరుసలచే 
రాక్షసరాజును సంహరించి తపపిక నన్నయోధా్య నగరమునకు తోడొ్కన పోగలడు. 
మనసు్స నందనుమానమును మానుము. అన సరమాదేవి పలు్కచున్నంతలో వానరసేనల 
భేరుల మ్రోతలుచే భూమి దద్దరిలులునట్లు వినరాగా ఆ లంకాపటటిణమున నుండు రాక్షసులెలలు 
భయమునండిన మనసు్సలతో చిన్నబుచుచెకొన్న ముఖములతో తమ రాజు చేసిన 
దోషమునకు తమ ప్రాణములమీద ఆశలను విడచిరి. 

***
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మాలయువాంతుడు సీతాదేవి నిమమీని రావణునకు నీత్ బోధాంచుట:

అట్లు శంఖముల భేరులు మ్రోయుచున్న ధ్వనులు హెచుచెగా శత్రుపురంజయుడగు 
రామభద్రుడు వచుచెచుండ ఆ ధ్వనన విన ఒక్క ముహూర్తకాల మాలోచించి 
మంత్రులందఱును జూచి క్రూరాతు్మడు, లోకములకు మనోవ్యధ గలుగజేయువాడు 
నగు రావణుడు తిట్టిచు కేకలు వేయుచు ఇట్లు పలె్కను. సైన్యములతో గూడి 
సముద్రమును దాటి ఆ రాజపుత్రుడు వచెచెనన మీరందఱు చెపుపిటచే నేను చెవులతో 
వినా్నను. మీరందఱును భూపుత్రి భర్తయొక్క గొపపి దరపిమును విన మౌనము దాలిచె 
ఒకరి మొగము నకరు చూచుకొనుచున్నను మీరందఱును యుదధిమునందు గొపపి 
పరాక్రమము గలవారన నేనెరుగుదును. నేను మిము్మ నమి్మ ఏమియు ఆలోచింపక 
ఎంతటి కార్యమునైనను చేయగలిగ్తిన. అన ఇట్లు రావణుడు పల్కగా రావణున తలిలుకి 
పినతండ్రియైన మాల్యవంతుడను రాక్షసుడు సాటిలేన విజా్ఞనము గలవాడు ఇట్లు నీతియుక్త 
విధానముగా చెపెపిను. రాజ ధర్మములను దెలియజేయు నీతివిద్యలందు పండితుడై 
నీతి ననుసరించువాడు చిరకాలము ఐశ్వర్యముతో రాజ్యమేలును. శత్రువర్గమును తన 
వశము చేసికొనును. సమయోచితముగా శత్రువర్గముతో యుదధిమును గాన సంధగాన 
చేయుచుండవలయును. దేవతలను జయించిన ఓ రావణా! అది తన పక్షమును వృదిధిచేసి 
ఎకు్కవైన సంపదలను కలుగజేయును. తన శత్రువు తనతో సమానుడైనను, తన బలము 
తరిగ్పోవుచున్నను తాను తన శత్రువుతో సంధ చేసుకొనుట తగ్న పన యగును. తన 
బలము పెరుగుచున్నచో ఆలస్యము చేయుట తగదు శత్రువుతో యుదధిము చేయుట్ తగ్న 
పన. ఇది నీతి మార్గము. కనుక ఇపుపిడు నీకు రఘునాధునతో సంధ చేయుటయే తగ్నపన. 
నీకది మేలుచేయునది సుమా. ఆ సీతను దెచుచెట చేతనే నీకును రామునకును విరోధము 
కలె్గను గదా. వేగముగా ఆమె నా రఘువీరునకు ఇచిచెవేయుము. అంతటితో పగ చలాలురును. 
అంత నీవు భయములేనవాడవై అపాయము లేన సుఖసి్థతినందగలవు. దేవతలు, 
ఋష్లు, గంధరు్వలు ఎవనకి జయము గలుగవలెనన యెలలుపుపిడును కోరుచుందురో 
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ఆ రాజపుత్రునతో ఎందులకు విరోధము? సంధ చేసుకొనుట నీకు తగ్నపన. బ్రహ్మ 
జగతు్తనందు ధర్మము నాశ్రయించిరి. రాక్షసులధర్మము నాశ్రయించెదరు. ఎపుపిడు 
ధర్మమధర్మమును మ్ంగ్వేయునో అదియే సుమా కృతయుగమనబడును. ధర్మమెపుపిడు 
అధర్మముచే చెడునో అదియే సుమా కలికాలమన చెపపిబడును. జగములను నీవు 
దిగ్్వజయము చేయుచు సంహరించు సమయమున పౌరుషముచే ధర్మమును రూపము 
లేకుండ జేసి అధర్మమును లెక్కలేకుండ సంగ్రహంచితివి. పరసీత్రలను చెఱచుట చేత 
వాన వలననే కానవారు (శత్రువులు) మనకంటె బలవంతులైరి. [కృతయుగము 
కంటె కలియుగము దురబాలము. కాన కలిధర్మ మాశ్రయించిన నీవు కృతయుగ 
ధర్మమాశ్రయించిన శ్రీరామునచే చెడుదువన భావము] నీవు విడువక పరపాట్న 
అధర్మమును అభివృదిధి చేసితివి. అందుచేత అదియే ఓ రాక్షసరాజా! మావంటివారిన గూడ 
మ్ంగ్వేయును. ఎంతో సొంపుతో అదియే దేవతల పక్షమును వృదిధి పరచుచున్నది. ఆ రాజ 
పుంగవుడు ధర్మమును ఆశ్రయించుటచే దేవపక్షపాతి యగుచునా్నడు. తెలివిలేనవాడవై 
విషయాసకు్తడవై ఋష కన్యలను బటిటి ఏవేమియో చేసితివి. అగ్్న సమానులైన ఋష శ్రేష్ఠులకు 
దానవలన కోపమమితముగా పుటిటినది. మండుచున్న అగ్్నవలె అధకమైన తపసు్సచే 
వారు చెనకరానవారు. ఆ పుణా్యతు్మలు గొపపి తపసు్స చేత పవిత్రమైన మనసు్స గలవారు. 
ధర్మమును వృదిధిచేయుటయందు ఆసకి్త గలవారు. ఆ బ్రాహ్మణులను ముఖ్యములైన 
యజ్ఞములను చేసి శాసత్రములో చెపిపిన పదధితిలో అగ్్నయందు హోమములు చేయుచు 
రాక్షసులను మనసు్సనందు లెక్కచేయక వేదములను పఠింతురు. తమశకి్తయుడిగ్న 
వేసవికాలపు మబుబాలవలె రాక్షసులు నలుదికు్కలకు పారిపోవుచునా్నరు. వారి ముందర 
అగ్్ననుండి పుటిటిన పగలు పది దికు్కలయందును వా్యపించియున్నవి. ఆ పగ తాకుటచే 
రాక్షస సంఘములకు తేజసు్స నశంచినది. మునులు పవిత్ర ప్రదేశములందు తీవ్రముగ 
తపము చేయగా అదియే రాక్షసులను బ్ధంచుచున్నది. రాక్షసులచే, యక్షులచే, 
దేవతలచే వినాశము లేకుండ నీకు వరము కలదు. కాన ఇపుడు యుదధిము చేయుటకై 
మానవులు, వానరులు, ఎలుగుబంట్లు అమానుషమైన శౌర్యములతో లంకానగరమును 
ముటటిడించెను. ఇంక చేయవలసిన కార్యము నాలోచింపుము. ఈ సమయమున 
ఆకాశమునందును, భూమియందును పుట్టిచున్న దారుణమైన ఉతాపిపతములను 
జూచినచో తపపిక రాక్షస సంఘములు నాశనము చెందునన తోచుచున్నది. తీవ్రమైన 
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గర్జనలు గల ఘోరములైన మేఘములు భయంకరముగా లంకానగరము నందంతటను 
వెచచెన నెతు్తరు వానలు కురిసెను. వాహనములన్నయు దుఃఖముతో కనీ్నరు గారుచెచున్నవి. 
టెకె్కములు ధ్వంసమై రంగుమాసినవి. కాకులు, నక్కలు గ్రద్దలు లంకలో గుంపులు గూడి 
భయంకరమైన అరుపులతో నంపుచున్నవి. క్షుద్ర భూతములైన పూతనాదులు రాత్రులందు 
గృహములలో నుండు వసు్తవులను దంగ్లించి సీత్రలకు కలలలో కనబడి తెలలున దంతములు 
పైకి కనబడునట్లు తగవులాడి పరిహసించుచున్నవి. బలికి పెటిటిన పిండములను 
కుక్కలిండలులో దూరి తిన సాగ్నవి. ఆవులు గాడిదలను ప్రసవించినవి. ఎలుకలు 
ముంగ్సలతో గలిసి తిరుగతొడగెను. పిలులులు పులులతో గలిసి విహరించుచున్నవి. కుక్కలు 
పందులు కూడి తిరుగుచున్నవి. కిన్నరులు రాక్షసులు నరులు నక్కటైరి. పావురములు 
ఎఱ్ఱన పాదములును తెలలున శరీరములు గలవై రాక్షస సంఘములకు వినాశకాలమన 
తెలియజేయుచున్నవి. పెంపుడు గోరువంకలు సౌధములందు వీచీ కూచీయన గోల 
చేయుచున్నవి. ఓడిపోయిన మృగములు పక్షులు ఒక్కమారుగా మరల యుదధిమునకు 
మూగుచున్నవి. మృగములును, పక్షులును తమతమ హదు్దలను దాటి సూరు్యన జూచి 
ఏడుచెచున్నవి. రాక్షసరాజా! మిటటిపండులు గలవాడు, మిడిగ్రుడులు గలవాడు, వంకర 
శరీరమువాడు, కఠినమైనవాడు, బోడినెతి్తవాడు నయిన యముడు వేలవేల ఇండలులో దూరి 
పంచి చూచుచునా్నడు. ఇటిటి యుతాపితములు పుట్టిచున్నవి గాన మనసు్సనందు తలపోసి 
ఈ సమయమున చేట్ కలుగన పనులు చేయుట నీకు అర్హము అన శ్రేష్ఠులైన మంత్రులలో 
నుత్తమ పౌరుషధనుడగు మాల్యవంతుడు ఎంతయో చెపిపియును, అతన మనసు్సను 
పరీక్ంచి అది మెత్తపడకుండుటను జూచి మాటలాడక ఊరకుండెను.

***
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రావణుడు మాలయువాంతుని ధక్కరిాంచుట:

మాల్యవంతున మాటలను విన కాలకింకరులచే కట్టిబడి యున్న వాడగుటచే 
అతడు చెపిపిన నీతిన హతబోధను వినక దేవతావిరోధ యెంతయో రోషము పందినవాడై 
కను్నలెఱ్ఱవడగా, కనుబొమ్మలు ముడిపడగా గ్రుడలును త్రిపుపిచు అతనన జూచి అందఱు 
వినుచుండగా ఆ దురుబాదిధి కండల క్రొవు్వతో ఇట్లు పలె్కను. ఏమీ మంచిమాటలన ఏమన 
ఈ విధముగా కఠినములైన మాటలను హతము కాన వాటిన ప్రేలుచున్నవావు. ఏమి చూచి 
ఆ  తుచ్ఛ మానవున బలహహీనున, కుతి్సతున, దరిద్రున, వానరుల నాశ్రయించినవానన, 
తండ్రిచే వెళలుగొటటిబడి దికు్కలేక ఒంటరిగా అడవులయందు తిరుగువానన, ఆ రామున 
ఎంతో నేరుపితో మెచుచెకొనెదవు? అతన మహా సామర్థ్యము నేమి చూచితివో గదా. 
దేవతలకు గంధరు్వలకు భయంకరుడును, ఉదధితమైన పరాక్రమము గలవాడును అగు 
రాక్షసాధపతిన ఏమన బలహీనునగా ఆలోచించితివో చెపుపిము. కను్నకుట్టితనమో 
లేక శత్రువుల ప్రోతా్సహమో, శత్రువులయందు పక్షపాతమో నను్న నీవు పరుషములైన 
మాటలనుటకు గారణములైయుండునన శంకించుచునా్నను. శత్రువుల ప్రోతా్సహమే 
లేనచో శాసత్రములన్నయు పండితుడెవ్వడీవిధముగా ప్రభావవంతుడు, పరిపక్వమైన 
మనసు్స గలవాడు అయిన తన రాజును గూరిచె పలుకును? పద్మములేన లక్ష్మి వంటి దగు 
సీతను (ఆశ్రయములేన సీత నన భావము) అడవినుండి తెచిచె ఏమి మునగ్పోయినదన 
ఆ రామునకు భయపడి నేను నా యిషటిమును తీరిచెకొనకుండ తిరిగ్ ఇచెచెదను? ఆ వానర 
సమేతుడు లక్ష్మణ సుగ్రీవులతో గూడినవాడు నగు రామున యుదధిభూమి యందు నేను 
గ్రద్దల పాలు చేయగా నీవే చూడగలవాడవు. ఏ వీరున ద్వంద్వ యుదధిమున దేవతలైనను 
చేరజాలరో ఆ వీరాగ్రణియైన రావణుడు యుదధిక్రీడకు బెదురునా? నను్న ర్ండుగా చీలిచెనను 
ఎవ్వరికిన నేను లొంగువాడను గాను. నా స్వభావ దోషమిది. స్వభావము దాట్టకు 
శక్యముగానది. దాట శక్యమా? సాగరమున సేతువు గట్టిటను దడ్డగా జెపుపిచునా్నవు. 
అది [కాకతాళీయము] తలవన తలంపుగా జరిగ్నది. దాన నాశచెర్యముగా పెద్ద లెక్కగా 
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చెపుపిచునా్నవు. భయము నందితివా? వినుము. రామభద్రుడు వానరసేనతో ఇచచెటికి 
వచిచెనను శరీరముతో తిరిగ్ వెళ్లునా? నేను ప్రతిజ్ఞ చేసెదను. అన గర్వముతో పల్కగా 
విన మాల్యవంతుడు ఈ రావణుడు కోపముచే శరీరము తెలియకునా్నడన మనసు్సనందు 
తలచి సిగు్గతో శరసు్స వంచుకొన యుండెను. తరువాత రావణున ఆజ్ఞపంది జయము 
పలి్క ఆ మాల్యవంతుడు తన నవాసమునకు వెళ్లును. అంత రావణుడు మంత్రివర్గముతో 
విమర్శ సలిపి లంకలో అన్నదికు్కలందును కాపుపెటెటిను.

రావణుడు పుర ద్వరాంబుల కాపుాంచుట:

తూరుపిదికు్క పురదా్వరమున గొపపి పరాక్రమము గల ప్రహసు్తన గాపుంచెను. 
దక్ణ దా్వరమున మహోదరమహాపారు్శవులను నయమించెను. పడమటి దా్వరమందు 
గొపపిమాయలు దెలిసినవాడును గొపపిసేనచే గొల్వబడినవాడును అయిన ఇంద్రజితు్త 
నుంచెను. సారణున శుకున నుత్తరదికు్క దా్వరమునందు గాపుండ బంచి తాను స్వయముగా 
పరిరక్ంచుచుండెదనన చెపిపి మధ్యయందు గొపపిసైన్యముతో విరూపాక్షు నుంచి ఇట్లు 
లంకాపురమునకు నాలు్గదికు్కల మికి్కలి రక్షణగా తగ్న విధమును చేసి దశముఖుడు తాను 
ధను్యడైనట్లు విధ బలముచే తలంచెను. ఇట్లు చేయవలసిన పనులన్నంటిన వారివారికి చెపిపి 
వారి నందఱను వెళ్లుడన పంపి ఆ మంత్రులందఱు ఆశీరా్వదములు పలుకుచుండగా తాను 
సర్వసంపదలతో తులతూగుచున్న తన అంతఃపురమునకు వెడలెను.

***
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శ్రీరామునకు విభీషణుడు రావణుని సేనాసనానుహవిధము దెలుపుట:

ఆ నరనాధుడును, వానర నాధుడును, హనుమంతుడును, జాంబవంతుడును, 
అంగదుడును, మైందది్వవిదులును, పనస గవాక్షులును, మఱియు లక్ష్మణుడును, 
సుషేణ విభీషణులును, గజుడును, నల కుముదులును కలిసి చేయవలసిన పనన 
ఆలోచించుచుండిరి. అపుపిడు కపి సమూహము ఇదియే రాక్షసరాజుచే పాలింపబడు 
లంక. యుదధిమున దేవతలకు నాగులకు యక్షులకు గంధరు్వలకు నైన జయింపరానది. 
దీనయందు రాక్షసాధపతి యగు రావణుడు సైన్యముతో యెలలుపుపిడు సన్నహతుడై 
యుండును. కాన కార్యము నెఱవేరు నుపాయము నేరుపితో ఆలోచింపదగునన చెపపిగా 
నాగరికమైన పదములు గలిగ్ గొపపి యర్థముతో గూడిన వాక్యములతో రావణ స్తదరుడైన 
విభీషణుడిట్లు పలె్కను. అనలుడు, శరభుడు, ప్రఘసుడు, సంపాతి యనెడు గొపపి తెలివి 
గల మంత్రిశ్రేష్ఠులు పక్షుల వేషములతో శత్రు పురమును ప్రవేశంచి సైన్యములను, 
వానన నలబెటిటిన విధానమును చూచి వచిచెరి. ఓ శ్రీరామా! వారలు చెపిపిన విధమును 
చెపెపిదను వినుము. తూరుపి దా్వరము పెద్ద బలములతో ప్రహసు్తడు కాపాడుచునా్నడు. 
దక్ణమున మహోదర మహాపారు్శవులుండిరి. పడమట శౌర్యముతో ఇంద్రజితు్త 
నలిచియునా్నడు. పటిటిసము, ఖడ్గము, ధనసు్స, శూలము మొదలగు ఆయుధములను 
ధరించిన శూరులెందరో అతన చుట్టినునా్నరు. రావణుడు రాక్షస సమూహముతో గూడి 
ఉత్తర దా్వరమును తానే కాచుచునా్నడు. శూలములు, కతు్తలు, ధనసు్సలు చేతులధరించిన 
చాలమంది కొలుచెచుండగా పురమధ్యభాగమును విరూపాక్షుడు పాలించుచునా్నడు. 
విరోధ సైన్యమును పన్నన విధమిది. ఆ పురమున ఒక వేయి ఏనుగులు పదివేల రథములు 
పదివేల గుఱ్ఱములు కోటిమంది రాక్షసులు గలరు. రాక్షసులెలలురును ఆకతాయులు 
యుదధిరంగమున శూరులు, రావణునచే మెపుపిపందిన వారలు, ఉగ్రులు. ఈ భాగములలో 
ఒకొ్కక్కదానకి పదిలక్షల సైన్యము గలదన చెపిపిరి మంత్రులు, అన వారినెదుట నలిపి 
మఱియు రఘురామునతో ఇటలునెను. రామా! అరువదివేలమంది తనతో సమానులగు 
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రాక్షసులు తను్న గొలువగా రావణాసురుడు కుబేరున గెలిచెను. నీవు కోపగ్ంచుకొనకుము. 
నీకు కోపము గలిగ్ంచుటకే ఇట్లు చెపపి సాహసించితిన. నీవును ఘనుడవు సమరు్థడవు. 
గొపపి శౌర్యముతో యుదధిమున దేవతలనైనను జయింపగలవు. ఓ రామచంద్రా! చతురంగ 
బలములతో విరోధులను నాశనము చేయుము అన చెపపిగా రాముడాలోచించి విరోధులను 
జయించుటకై ఈ విధముగా బలమునంతను విభజించెను.

శ్రీరాముడు లాంకాద్వరముల సేనలన్ నిలుపుట:

తూరుపిదా్వరమునందు గొపపిసేనతో నీలుడు ప్రహసు్తనతో యుదధిమునకు 
తలపడవలెను. దక్ణదికు్క దా్వరమున మహోదరున మఱియు మహాపార్శవున అంగదుడు 
తలపడి జయింపదగును. కొలువ శక్యముగాన బలముగల ఆంజనేయుడు అమితమైన 
సైన్యముతో వెళ్లు ఇంద్రున జయించిన ఇంద్రజితు్తన్న పశచెమదికు్కన పరాక్రమముతో 
శత్రు పటటిణమును తాను భేదింపవలెను. మహాతు్మలగు ఋష్లకు దానవులకు 
గుండె ఝలులుమనపింపజేయు దుండగుడును, వరములు పందుటచే కండకావరము 
గలవాడును, ప్రజల నందఱనలాలుడజేయు వాడును అగు ఆ నీచున సంహరించు వంతు 
నాది గాన సౌమిత్ర సహతుడనై యుత్తరదికు్కన నేనుండెదను. జాంబవంతుడును సుగ్రీవ 
విభీషణులును సైన్య మధ్యమును రక్ంపవలెను. వానరులు మానవ రూపములను 
దాలపిరాదు. ఇది చేయవలసిన నయమము. ఇది వానర సమూహమునకు చిహ్నము. 
దీననెవ్వరును, ఏ సమయమందైనను తపపిరాదు. నేనును, నా తము్మడును నా సే్నహతుడు 
రాక్షసరాజైన విభీషణుడును, అతన నలు్వరు మంత్రులును మానవ రూపములతో విరోధ 
సైన్యమును సంహరించెదము. ఇది సిదధిము సుమా. అన సైన్యమును నయమించియు తన 
కార్యమును సిదిధింపజేసికొనుటకై దశరథపుత్రుడు మనసు్సనందు తలచి పటటిణమును 
చూచుటకై సువేలాద్ శఖరము నెకె్కను.

***
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శ్రీరాముడు సుగ్రీవాదులతో సువేలాద్రి నెకు్కట:

తనతో లక్ష్మణుడు వచుచెచుండగా శ్రీరాముడు సుగ్రీవున, ధర్మజు్ఞడును, 
తనయందనురకు్తడును, సర్వ మంత్రములు దెలిసినవాడును, విధ విధానములనెఱిగ్న 
వాడును అగు విభీషణున చూచి మధురమైన మాటలతో నటలునెను. వివిధ ధాతువులతో 
నున్న ఈ సువేలాద్ పై నెకి్క అందే ఈ రాత్రి గడిపి తెలలువారగనే నా భార్యను తీసుకొన 
వెళ్లున ఆ పాపాతు్మన నవాసమును వాన వినాశమునకై చూతము. అతడెంతటి నీచుడో 
కదా. తన వంశమునైనను, సాధుత్వము నైనను ధర్మమునైనను మనసు్సనందు 
తలపక ఆ దుష్టిడు జగములు తిట్టిపనన చేసెను గదా. అతన పేరు వినబడినంతనే 
శరీరమంతయు మండుచున్నది. ఐనను ఒక్క దురా్మరు్గన నమిత్తమై సర్వరాక్షసులను 
వధంచుటెట్లు గదా. ఒక్కడు పాతకములు చేసి యమపాశముల బడును. ఆ పాపాతు్మన 
కారణమున అతన వంశమంతయు పాడగుచున్నది గదా. అన యిట్లు కోపవశమున 
బలుకుచు ముందుగా రాముడు సువేలాద్ నెకె్కను. గొపపి విక్రమముగల సౌమిత్రు 
విలులు బ్ణములు దాలిచె వెంటవెళ్లును. అతన వెనుక వానర రాజును, మంత్రులును, 
విభీషణుడును, హనుమంతుడును, వాలిపుత్రుడైన అంగదుడును, నీలుడు, మైందుడు, 
గజుడు, గవాక్షుడు, జాంబవంతుడు, హరుడు, పనసుడు, రంభుడు, కుముదుడు, శతవలి, 
సుషేణుడు, ఋషభుడు, దురు్మఖుడు మొదలైన వానరులు చాలమంది వాయువేగముతో 
పర్వతమునెకి్కరి.

అందఱు నా పర్వతము నెకి్క త్రికూట్ద్పై ఆకాశమునంట్చున్న కోట గోడలు, 
ఉత్తమమైన దా్వరములు సందడిగా తిరుగు రాక్షస సమూహములు గలిగ్న లంకను 
వేడుకతో జూచిరి. కోటచుట్టి నలలున రాక్షసులు మఱొక కోటయో యను నట్లుండుట 
చూచిరి. చూచి ఆ రాక్షసులు యుదధి ప్రయత్నములందుండుట చూచి వానరులు రామున 
యెదుట వివిధములైన ధ్వనులతో గరి్జంచిరి. అధకమగు ఎఱ్ఱన వెనె్నలతో ప్రకాశంచు రాత్రి 
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మనోహరమై యొపెపిను. [సువేలారోహణము పున్నమనాడన కొందఱును, చతుర్దశనాడన 
కొందఱు, దివిటీల కాంతులచే ఆ రాత్రి పున్నమివలె నుండెనన కొందఱు వా్యఖ్్యనంచిరి] 
వానరరాజును, రాక్షసరాజును సేవించుచుండగా రాముడు నరంతర జాగరూకుడైన 
లక్ష్మణున తోడను ఎలుగుబంట్లు మొదలగు వానచేతను సేవింపబడుచు ఆ రాత్రి 
సువేలాద్పై నవసించెను.

***
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శ్రీరాముడు లక్ష్మణ సుగ్రీవాదులతో లాంకన్ జూచుట:

తెలలువారినంత ఆ వీరులు లంకయందు సమముగాను సుకుమారముగాను 
విశాలముగాను, అందముగాను, పడవుగాను నున్న ఉదా్యనవనములను జూచి 
అందఱును దాన యందమున కాశచెర్యమునందిరి. మది్ద, తాడి, చీకటి, సంపెంగ, 
అశోకము, పునా్నగము, కడిమి, అరటి, కొండగోగు, బొటటిగు మొదలైన వృక్షములతోడను, 
పువు్వలతో నండిన వృక్షముల తోడను, పచిచెకబయళలుతోడను, నలలున వృక్ష సమూహముల 
తోడను పర్వత మొపుపిచుండెను. మనుష్్యలు అందముగా ఆభరణములను 
ధరించినట్లు వృక్షములు సుగంధములను చిము్మచున్న పుషపిములను ఫలములను 
దాలిచె కంటికి తృపి్త కలిగ్ంచినవి. నందనము, చైత్రరథములవలె ఆవనమందలి సర్వ 
ఋతువృక్షములు తుమె్మదల రొదలతో సరే్వంద్యానందకరమై హర్షము కలిగ్ంచెను. 
అడవి సెలయేళలుయందు భరతపక్షులు, గ్రుడి్డ కొంగలు సొంపుగా కూయుచుండ నెమిళ్లు 
నృత్యమాడుచుండ, తుమె్మద నాదములు వినపించుచుండ మదించిన పక్షుల సంచారములు, 
కోకిలల గానములు, పక్షుల అరుపులు, తుమె్మదల రొదలు, బెగు్గరు పక్షుల గానములు 
అధకముగా కలిగ్న ఆ పురోదా్యనములందు చెటలుయందు వానరులు ప్రవేశంచి చెలరేగ్ 
కేరుచు ఇషటిము వచిచెన రూపములను దాలిచె విచచెలవిడిగా అందందు తిరిగ్ సంతోషమును 
బొందిరి. ఈ విధముగా వానరలుదా్యనవనముల ప్రవేశంపగా పుషపిముల క్రొత్త క్రొత్త 
సువాసనలతో నండిన పిలలుగాలులు ఝమ్మన ముకు్కలకాహాలుదము గలిగ్ంచుచు వీచినవి. 
వానరరాజు ఆజ్ఞతో తకి్కన వానరులు కూడ లంకాపురము మీదకు దండు వెడలిరి. ఆ 
లంకయంతయు వారి గర్జనలచే అపుపి డలలుల నాడెను. పాదఘటటిములచే భూమి కంపించెను. 
పాదముల తాకిడిచే లేచిన ధూళ్ అంతటను వా్యపించెను. ఆ ధ్వనులను విన భయముచే 
అందలి ఎలుగుబంట్లు, అడవిపందులు, సింగములు అరచుచు దికు్కలకు పారినవి. ఎతె్్తన, 
సమమైన, అందమైన పువు్వల జొంపములు అంతటను నండినవి. బంగారు వంటిదై, 
పక్షులకైన చేరరానదై, మికి్కలి నునుపై, చాల అందముగా ప్రకాశంచుచున్న ఆ పర్వత 
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శఖరము మనుష్్యలు వ్హలచేతనైనను ప్రవేశంపరానది యన నజముగా చేరనలవి 
కానదన చెపపినేల? అందమైన ఆ పర్వత శఖరమునందు రాక్షసరాజుచే పాలింపబడుచున్న 
లంకానగరము నూఱామడల పడవును ముపపిదామడల వెడలుపిను గలదై గొపపివైన 
తెలలున మబుబాలను బోలు గోపురములతోడను, బంగారు వెండి కోటలతోడను శోభిలులుచు, 
లక్ష్మీసంపన్నమైన మేడలతో విమానములతో నపుపిచు వానకాలమునందు మబుబాలతో 
నపుపి ఆకాశమువలె నపుపిచుండగా అందు ఆకాశమునంట్ కైలాస పర్వత శఖరమువలె 
మెఱయుచున్న వేయిస్తంభములతో ప్రకాశంచుచు నెలలుపుపిడు రాక్షసులచే రక్ంపబడుచు ఆ 
లంకకే అలంకారముగా నుండెడి రావణున సౌధమును వానరులు విస్మయముతో జూచిరి. 
అనేక వరణుముల ధాతువులతో గూడినదియు, అనేక రాక్షసులతో నండినదియు, అనేకోదా్యన 
వనములచే ప్రకాశంచునదియు, వివిధములైన పక్షుల ధ్వనులతో నండినదియు, అనేకవిధ 
మృగములచే సేవింపబడునదియు పర్వతములచే పరివేషటింపబడినదియు నైన లంకను 
పదా్మక్షుడగు రాముడు వానర సమూహముతో గలిసి చూచెను. దేవేంద్రనగరమును 
బోలు ఆ లంకానగరము సొంపును జూచి సీతాపతి ఆశచెర్యమును పంది సర్వమును 
కుతూహలముతో చూచుచుండెను.

***
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సుగ్రీవుడు రావణు గోపురమునకు దటి అతనితో పోరుట:

ర్ండు ఆమడల విసీ్తరణుము గల సువేలాద్ శఖరమునందు సూర్యపుత్రునతోడను 
వానర సంఘముల తోడను చుటటిబడిన వాడై రామభద్రు డన్న దెసలను జూచుచు 
త్రికూట పర్వతముపై నున్న లంకను చూచుచున్నపుపిడు ఆ లంకయందక గోపురముపై 
మనోహరములగు మణుల హారములను ధరించి చందనమలదిన శరీరము గలవాడై 
బంగారు నగ్షీ గల వసత్రములు దాలిచెనవాడై మేఘమువలె నలలున దేహముగలవాడై 
అందమైన విజయచ్ఛత్రము గలవాడై అందమైన వెలలుచామరములచే వీవబడినవాడై 
యొపుపిచున్న దుర్జయుడైన రావణున, ఇంద్రున ఏనుగైన ఐరావతము యొక్క దంతము 
దెబబాచే కాయకాచిన యెదగలిగ్న వానన కుందేటి రక్తమువంటి ఎఱ్ఱన వసత్రముదాలిచె 
సాయంసంధా్యకాల సూర్యకాంతితో విరాజిలులు మేఘమువలె నపుపిచున్న వానన 
వానరవీరులు, రామచంద్రుడు చూచుచుండగా, రావణున చూచినంతటనే రోషము 
కలిగ్నవాడై వానరరాజు చివాలున తెంపు, పెంపు శౌర్యము కవియుచుండగా అటెటి 
ఆకసమున కెగ్రి దాటెను. రావణుడున్న ఆ మేడపైకి అటెలుగ్రి ఒక్క నమిషము నలిచి 
భయము లేనవాడై రాక్షసరాజును జూచి ఆ దురా్మరు్గన నక్కపోకకైనను లెక్కచేయక 
కరణుకఠోరముగా నటలునెను. ఓ తులువా! మూడు లోకములకు నాధుడైన రఘునాధునకు 
నేను సే్నహతుడను, సేవకుడను. తొలగకుము. రామున తేజసు్స యొక్క ప్రభావముచే నేను 
దరపిమడంపక పోనతు్తవా? అన మీదకు దుమికి మణులతో మెరయుచున్న ఘనకిరీటము 
లాగ్ భూమిపై గొటిటి తిరిగ్ తన మీదకు వచుచెచున్న సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవున జూచి 
రాక్షసరాజిటలునెను. ఓ సుగ్రీవా! ఇంతకు ముందు సుగ్రీవుడవే కాన నా దృషటిలో పడి 
హీనగ్రీవుడవు (మెడలేనవాడవు) అయె్యదవు సుమా అన రోషముతో సుగ్రీవున పటిటి విసిరి 
ఆవల పడవేసెను. అట్లు విసరగా బంతివలె వానరనాధుడు లేచి రావణున తనచేతులతో 
త్రోసి నేల బడవేయగా వెనుకంజ వేయక అతడు లేచి సుగ్రీవునతో బ్హుయుదధిము చేసెను. 
వారిటలువ లీలగ పోరాడుచుండగా హెచుచెగా చెమట బిందువులు గురిసెను. శరీరములందు 
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నెతు్తరులు గ్రుమె్మను. ఒకరి శరీరము ఒకరికి తగులుచుండ తీవ్రముగా పెనుగుచు 
నశ్చెష్టిలై నలుచెచు ఒకరిన విడిచి యొకరు దూరముగా వెనుకకు వెళ్లు హమ్మనుచు తాకుచు 
మీదకు దూకుచు క్రోధముతో పిడికిటి పోట్లతోను గొపపికఱకైన చేతి దెబబాలతోడను, 
సమానమైన బలముతో, గర్వముతో అధకమైన ధీరత్వముతో పోరాడిరి. రాక్షసరాజును, 
వానరరాజును నెతు్తరులు గారుచున్న శరీరములతోడను మనసు్సలందు పుటిటిన రోషము 
పెట్టిచున్న తొందఱతోడను ఆ భవన గోపురము కంపించునట్లు ఒకరినకరిన తను్నచు, 
త్రోయుచు పెనుగులాడుచు, ఒకరినకరు చుట్టికొనుచు, ఒకరొక్కరిన లాగ్ క్ంద 
పడవేసి నేరుపిగా మీదకెకు్కచు ఒకరి శరీరము నకరు వంచుచు చుట్టినున్న కందకము 
లోబడిరి. అట్లు దరిలుయు నలువక కాశమున కెగ్రి ధైర్యమును వీడక ఒక నమిషము ఊరక 
నలిచి మలలుయుదధివిశారదులగు వారిరువురు మరల  పోరాడదడిగ్రి. ఒకరినకరు తమ 
బ్హుపాశములచే ఉకి్కరిబికి్కరి యగునట్లు బిగ్ంచి పట్టికొనుచు గొపపి పౌరుషముతో, 
పులుల వలె, సింహములవలె, మదపుట్నుగులో యనునట్లు తెగ్ంచి తలపడుచు ఱొము్మ 
ఱొము్మతో తాకుచు కలబడి ఆ గండరగండలిద్దఱు ఒక్కసారే నేలగూలుచు మరల 
లేచుచు పూచిన మోదుగులో బూరుగులో యనునట్లు మెఱయుచున్న శరీరములతో 
శ్రమలేక చక్రములవలె గుండ్రముగా దిరుగుచు ఎగ్రి ఒకరియెదుట నకరు నలిచి 
తినుబండారములకై పంచియున్న బ్వురు పిలులుల విధముగా నలుచుచు కుడినుండి 
ఎడమకు ఎడమనుండి కుడికి ఇంకను అనేక విధములుగా దిరుగుచు ముందునకు వెళ్లు 
తిరిగ్ వచిచె వంకర నడకలతో బ్హుశౌర్యము గనబడునట్లు పట్టికొనుచు కొట్టికొనుచు 
విడిపోవుచు ఆ బలవంతులిద్దఱు సమానముగా  పోరాడిరి. తిట్టిచు, భూమిపై బడద్రోయుచు 
ఇట్లు ఒకరినకరు తీసిపోక వానరరాజును, రాక్షసరాజును సమానమైన పరాక్రమముతో, 
ప్రఖ్్యతమైన బ్హుబలముతో పోరుచున్న సమయమున రావణుడు మాయచే అనేక 
రావణులవలె తోచి సుగ్రీవున పట్టికొన తలంపగా సుగ్రీవుడతన ద్రోహబుదిధిన గురి్తంచి 
చిటికేసెడు నంతలో ఆకాశమున కెగసెను. ఇట్లు విజయియై, శ్రమరహతుడై వానరరాజు 
వేగముగా వెడలగా రాక్షసరాజు తానే వంచింపబడినవాడై అయో్య సమయము 
మించిపోయెనే. తపిపిపోయెనే అన చింతించుచు సౌధోపరి తలమున ఒంటరిగా నలబడెను. 
వానరరాజీవిధముగా యుదధిపుకీరి్తన సంపాదించి రాక్షసరాజును బ్ధంచి విశాలమైన 
ఆకాశమార్గమును మహావేగముతో దాటి వచిచె క్రొత్తగావికసించిన పద్మముల వంటి 
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కను్నలు గల రామున ప్రక్కన వానర ప్రముఖుల గుంపు మధ్య మందు మెలలుగా శ్రమదీరునట్లు 
నలెచెను. (రావణుడు మాయాయుదధిము చేయబూనుటచే ఓడెనన యెరుంగునది) ఈ 
విధముగా రావణునతో యుదధిముచేసి తనను వానరులు సేవించుచుండగా సే్నహముతో 
సుగ్రీవుడు రామలక్ష్మణులకు యుదోధితా్సహమును గలిగ్ంచెను.

***
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శ్రీరాముడు స్హసము చేయవలదని సుగ్రీవునకు బోధాంచుట:

అంతట శ్రీరామచంద్రుడా సూర్యపుత్రున శరీరమందున్న యుదధిచిహ్నములను 
జూచి ఆదరముతో నతన కౌగ్ట జేరిచె గటిటిగా పట్టికొన ఇటలునెను. ఓ వానరరాజా! నాతో 
చెపపికుండ ఇంతటి సాహసము చేయదగునా? భూపతులు స్వయముగా నటిటి సాహసపు 
బనులు చేయవచుచెనా? ఎంత సాహసమును జేసితివి. సాహస ప్రియుడవైన నీవు చేసిన పన 
నను్నను, వానరసేనను, విభీషణున గూడ సందియమున మునుంగ జేసెను గదా. కటకట్!  
ఇట్వంటి కషటిమైన కార్యమును ఇంకమీద ఆలోచింపక చేయకుము. ఒకవేళ నీకేమైన హాన 
కలిగ్నచో ఇక సీతతో నేమి పన? భరతుడెందులకు? సౌమిత్రి ఏల? శత్రుఘు్నడెందులకు? 
ఇంతయేల నా శరీరమైనను నా కెందులకయా్య! ఓ మహా పౌరుషశాలీ! నీ శకి్తన 
నేనెఱిగ్యుండియు నీవు రాకముందు నేనట్లు నశచెయించుకునా్నను. ఎటలునగా 
రాక్షసరాజును అతన బంధువులతో సైన్యముతో గూడ పటిటి యుదధిమందు సంహరించి 
విభీషణునకు లంకా పట్టిభిషేకము చేయుటయు, ఎట్లు సమాధానపఱచి కైక పుత్రుడైన 
భరతున నా రాజ్యమందు నలిపి నా శరీరమును విడువదలంచియే యునా్నను సుమా 
కపీశ్వరా! అన పల్కగా వానరరాజిటలునెను. ఓ అనఘుడా! నీ భార్య నపహరించిన దంగ 
నెదురుగా జూచి మనసులో నా శకి్త నెఱిగ్ యుండి ఊరకుండుటకు నా మనసెటొలుపుపిను 
రామచంద్రా! అనగా రఘురాముడు మెచుచెకొనుచు లక్ష్మణునతో ఇటలునెను. 

శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు శకునములన్ దెలుపుట:

స్తదరా! ఫలములతో నండియున్న వనములందు, చలలున నీళ్లు గల చోట్లను 
జూచి మన సైన్యమును నలబెట్టిచు ముందుగా వ్్యహములను పన్న వలయును సుమా. 
బలిముఖ ఋక్ష రాక్షస సంఘముల వినాశమును, భయంకరమును, లోక నాశకరమును 
నయిన ప్రళయము సంభవింపనున్నది. దుము్మ రేగుచుండగా గాలులు విసర్ను. పర్వత 
శృంగములు వణుకుచున్నవి. ఈ భూమి కంపించుచున్నది. వృక్ష సమూహములు 
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నేలపై బడుచున్నవి. చూచితివా? స్తదరా! భయంకర రాక్షసుల వలె నున్నవియు, 
కఠినములైనవియు, పరుషములైన గర్జనలు గలవియు, క్రూరములును అయిన 
మేఘముల సమూహములు ఘోరముగా నెతు్తరుతో గూడిన వానలను గురియించుచు 
ఉతాపితహేతువులగుచున్నవి. కుంకుమ రంగుతో సంధ్య ఘోరముగనున్నది. 
సూరు్యనయందు నలలున చుక్క కనబడుచున్నది. సూరు్యన యందుండి ఒక మండుచున్న 
అగ్్న మండలము నేల వ్రాలెను. ఓ దండితారీ! సూరు్యన జూచి మృగములు పక్షులు 
అంతటను దీనమైన స్వరములతో ఘోషంచెను. తేజసు్స తొలగ్ చంద్రుడు రాత్రులందు 
నలుపు ఎఱుపు కలిసిన రంగు గలిగ్ ప్రళయ కాలము నందువలె భూమియందంతట 
వికటముగా తాపమును గలుగజేయుచునా్నడు. చంద్రున చుట్టి పరివేషము హ్రస్వమును 
తీక్షష్ణమునై ఘోరముగా నున్నది. దాన తీరు చూచితివా? చుక్కలు కాంతి తగ్్గనవై తపపిక 
లోకవినాశమగునన తెలియజేయుచున్నవి. కాకులు, గ్రద్దలు, మికి్కలి బలము గలిగ్న 
డేగలును అలపిమైన పక్షులు తరుమగా ఆరి్తనందుచున్నవి. నక్కలంతటను కలయ 
పరువులెతు్తచు కీడును సూచించుచు భయంకరముగా గోల చేయుచున్నవి చూడుము.

శ్రీరాముడు సువేలాద్రి దిగ లాంకన్ ముటటెడాంచుట:

లక్ష్మణా! ఇపుపిడే మనము సేనలతో వెళ్లు లంకను ముటటిడించుట తగ్న పన యన 
చెపుపిచు వేగముగా పర్వతము దిగ్ వానరశ్రేష్ఠు లెలలురును చూచుచుండగా వారల 
కుతా్సహము కలుగునట్లుగా మాటలను జెపిపి కాలజు్ఞడగు కౌసలా్యనందనుడు వానర 
సైన్యముతో లంకకెదురుగా శంకలేక వెళ్లుచుండగా వానరరాజగు సుగ్రీవుడును, 
రాక్షసరాజగు విభీషణుడును హనుమంతుడు, లక్ష్మణుడు, నలుడు, జాంబవంతుడు 
నీలుడు వెంట వెళ్లురి. వారి వెంట రాళ్లు, చెట్లు, కొండలు పట్టికొన వానర సేనలు వెడలినవి. 
అట్లు చాలసేపు నడచి ధీరులైన అన్నదము్మలు వనములచే ప్రకాశంచుచున్నదియు, 
జెండాలతో నపుపినదియు, యోధులకు జయింపరానదియు, దేవతలకు అలవికానదియు 
నగు ఎతె్్తన ప్రాకారతోరణమును చేరి ముటటిడింపజేసి వానరసైన్యమును పురము 
చుట్టిను నలుపగా, గొపపి బలవంతులయిన వానరశ్రేష్ఠులు రామున ఆజా్ఞనుసారముగా 
నయమిత ప్రదేశములందు నలిచియుండెను. పర్వత శఖరమువలె ఉన్నతమైన ఉత్తర 
దా్వరమును స్తదర సహతుడైన రాముడరికటెటిను. అచచెట తన పురమును రక్ంచుకొను 
ఆసకి్తతో రావణుడు తగువిధముగా నుండెను. వరుణుడు రక్ంచు సముద్రమును వలె 
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రాక్షసరాజున్న ఉత్తర దా్వరమును అడ్డగ్ంచుటకు దశరథ పుత్రుడొక్కడే తపపినకనెవ్వరు 
సమరు్థలగుదురు? భయంకరులు, మహావీరులు, దృఢమైన విక్రమము గలవారు నగు 
రాక్షసశ్రేష్ఠులు పాతాళమును దానవులు కాచునట్లు ఉగ్రులై రక్ంచుచుండ దా్వరమునకు 
సమీపమున నున్న అరుగుల మీద యుదధిము చేయు భట్లకుపయోగపడునట్లుగా అనేక 
విధములైన కవచములు ఆయుధములు చాలగా నంపి యుండుటను రాముడు చూచెను. 
అపుపిడు వానరసేనాపతియైన నీలుడు, ది్వవిదుడు, మైందుడు తోడురాగా తూరుపి 
దికు్క దా్వరమును అధకమైన సైన్యముతో నడ్డగ్ంచెను. దక్ణ దా్వరమును గజగవాక్ష 
వృషభులు, గవయుడు మొదలగువారలు తను్ననుసరింపగా ఇంద్రునతో సమానమైన 
పరాక్రమము గల అంగదుడు తన బలములతో అడ్డగ్ంచెను. ప్రఘసుడు, ప్రమాధుడు అను 
గొపపి శౌర్యము గలవారలతో గూడి హనుమంతుడు పడమటి దా్వరమును అడ్డగ్ంచెను. 
సుగ్రీవుడు గరుత్మంతున వంటి బలము వేగము గల వానశ్రేష్ఠులతో గలిసి మధ్యగుల్మమున 
నలిచెను. సుగ్రీవుడున్నచోట ముపపిదియాఱుకోటలు వానరులుండిరి. ఒకొ్కక్క దా్వరమునద్ద 
ఒక కోటి వానరసైన్యము చొపుపిన లంకయొక్క కోట చుట్టిను నలిచిరి. ఎలుగుబంట్లు 
కోతుల సైన్యముతో సుగ్రీవుడు రాముడున్న చోట్కి పడమట మధ్యభాగమున నలిచెను. 
యుదధిముచేయు తలంపుతో సర్వ సనా్నహములతో వానరయోధులు వేచియుండిరి. 
వికృతములైన తోకలతో వికటములైన కోఱలతో వికృతములు విచిత్రములైన దేహములతో, 
వికృతములైన మొగములతో గూడిన వానరులు, పదియేనుగుల బలముగలవారు, నూరు 
ఏను్గల బలముగలవారు, వేయి గజముల బలము గలవారు, పదివేల యేను్గల బలము 
గలవారు అంతకు నూరుఱట్లు బలముగలవారు, చెపుపిట కలవికాన బలముగలవారు, 
జయింప శక్యముగాన బలముగలవారు అనేక విధములుగా ప్రకాశంచిరి. వారిసేనలు 
మూగు విధము చూడగా మిడతల దండు వచిచెన విధముగా ఇది భూమి, ఇది ఆకాశము అన 
తెలియకుండనున్నది. కోటలుకొలది వానరులు కోట వాకిటకి రాగా ఇంకను కోటలు కొలదిగా 
వెనుక గుంపులుగా నుండిరి. లంకలో గాలియైనను ప్రవేశంపరాన యట్లు వానరశూరుల 
సైన్యములు కొండలు చెట్లు చేత బటిటి పౌరుషముతో పురమును చుటిటి నలిచిరి. ఇంద్రునతో 
సమానమైన పరాక్రమముతో మేఘముల వలె మెరయుచున్న వానర సైన్యమును చూచి 
రాక్షసులు మనసు్సలందాశచెర్యముతో అదిరిపోయిరి. గట్లు తెగ్న సముద్రము పంగ్ 
ప్రవహంచినట్లు వారు వచుచెటచే కలిగ్న గొపపిధ్వన లంకాపురమునందంటతట 
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వా్యపించెను. ప్రాకార తోరణ సమూహములతో, కొండలతో వనములతో గూడి లంక 
యంతయు కంపించెను. రామలక్ష్మణులు సుగ్రీవుడు రక్ంచుచున్న వానర సైన్య 
సమూహము దేవతలకు రాక్షులకు గూడ తేఱి చూడ శక్యముగానదై ప్రకాశంచెను. ఈ 
విధమగా తన సైన్యములను తగ్న విధముగా తగ్న స్థలములందు తాను విడియజేసి 
మంత్రుల సమూహముతో గూడి మంత్రాంగము సలిపి సీతాపతి తాను చేయదగ్న పనన 
నశచెయించి రాజనీతి నెఱిగ్న రాక్షస రాజు విభీషణున సమ్మతిన బొంది పవిత్రమైన 
బుదిధిగల రాముడు రాజధర్మమును తలంచుచు

అాంగదు రాయబారము:

వీరుడైన వాలిపుత్రున జూచి, ఓ శూరవరా! నీ వెగ్రి లంకను ప్రవేశంచి రావణున 
యొద్దకు వెళ్లు నా మాటగా భయములేన వాడవై నీయొక్క నేరుపి తెలియువిధముగా ఇట్లు 
చెపుపిము. “ఓరీ! రావణా! లక్ష్మి నశంచినవాడా! ఐశ్వర్యము చెడినవాడా! చైతన్యహీనుడా! 
చావగోరినవాడా! గర్వము చేతను హోమము చేతను నీవు అప్సరసలకు గంధరు్వలకు, 
యక్షులకు, నాగులకు, దేవతలకు, ఋష్లకు, రాజుల సమూహములకు ద్రోహము 
గావించితివి. బ్రహ్మ వరములచేత గలిగ్న గర్వము తీఱునటిటి కాలము ఆసన్నమైనది. 
భార్య నపహరించుటచే బ్ధపెటటిబడిన వాడను. నీకు శాసి్త చేయుటకై నీ లంక 
వాకిట యమధర్మరాజువలె నలిచియున్న వాడను. ఏ బలమును నమి్మ మాయచే సీత 
నపహరించితివో అటిటి బలముతో బయలుదేరి రము్మ. రాక్షసరాజా! నా బ్ణములచే 
చచిచె నీవు వీరుడవైనచో దేవతలు, రాజరు్షలు, మహరు్షలు నవసించె స్వర్గమును 
సా్థనముగా పందెదవు. వీరుడవు కావేన నీ పగరు నణచుకొన సీతను మఱల నచిచె 
నను్న శరణుపందుము. కాదందువేన నేను వేగముగా నా బ్ణ పరంపరలచే లోకమున 
రాక్షసులే లేకుండ జెసెదను. ధర్మచితు్తడు రాక్షసులలో శ్రేష్ఠుడు నయిన వీభీషణుడు 
ఇచచెట ననా్నశ్రయించినాడు. ఓ రాక్షసా శ్రీమంతుడగు నతడు ఆటంకము లేకుండ 
సి్థరముగా లంకాధపత్యమును పందెను. మూరుఖులు మిత్రులుగా గలవాడా! వినుము 
రా! ధర్మమార్గమును విడచి పాపమునే ఆరి్జంచు మనసు్స గలవాడవు. సా్వతంత్ర్యము 
లేన మనసు్స గలవాడవై రాజ్యమును ఒక్కనమిషమైన పాలించుటకు ఇక శక్యము గాదు. 
ధైర్యమును కూడ గట్టికొన శౌర్యముతో యుదధిమునకు వచిచెనచో నా వాడి బ్ణములచే 
మరణము నంది పవిత్రుడవయె్యదవు. పగరు తొలగ్ నను్న మోసగ్ంచి పక్రూపము నంది 
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మనోవేగముతో మూడు లోకములలో ప్రవేశంచితివేనయు ఓ నీచుడా! శ్రమనందుదువే 
గాన అంత మాత్రముచే నా దృషటిపథమున బడి ఘోరమైన మృతు్యముఖమున బడకుండగా 
ద్రోహీ! భూమియందు (బ్ర)తుక జాలవు. కాన నేను చెపుపి హతమును వినుము. నీపురమున 
నీవు కోరిన వనుభవింపుము. జీవశ్రాదధిమును చేసికొము్మ. ఓ కుమతీ! నీ ప్రాణము నాచేతిలో 
చికి్కనది సుమా.” అన రాముడు చెపపిగానే తారాపుత్రుడైన యంగదుడు రూపము జెందిన 
అగ్్నయో యనునట్లు ప్రతాపము తెలియునట్లుగా రావణున గొపపి సౌధమున వ్రాలెను. 
మంత్రులతో గలిసియున్న రావణున ముఖము చూచి దగ్గరగా వెళ్లు రూపము దాలిచెన 
అగ్్నవలె తీవ్రముగా వెలుగుచు తు.చ. తపపికుండగా రామున మాటలనెలలును వినపించెను. 
(ఒక్క అక్షరమైనను విడువక అన చెపుపిటకు సంస్కపృతమున తు.చ. తపపిక అన వాడెదరు) 
ప్రఖ్్యతి గలిగ్న కోసల రాజపుత్రుడు పవిత్ర చరిత్రుడు నయిన రామభూపాలునకు 
దూతను వాలి పుత్రుడను. ఎపుపిడైన నా పేరు వింటివా? నేనంగదుడను. పాపరహతుడగు 
రామచంద్రుడిట్లు చెపపిమనెను. దురాతా్మ! పౌరుషము గలవాడవేన యుదధిమునకు 
లేచిరము్మ. మంత్రులు, పుత్రులు, బంధువులు, మిత్రులు మున్నగువారితో గూడ నను్న 
సంహరించెదను. లోకములు బ్ధలు లేనవై సుఖించునట్లు దేవతల యొక్కయు రాక్షసుల 
యొక్కయు, ఋషీశ్వరులయొక్కయు, నాగుల యొక్కయు, సీత్రల సమూహములకు 
కంటకుడవైన నను్న చంపెదను. భూపుత్రున గౌరవ పూర్వకముగా వేగముగా తీసుకొన 
వచిచె అరిపించి శరణువేడవేన నను్న జంపి నీ రాజ్యమే విభీషణున కిచెచెదనన చెపపిమనెను. 
అన చెపపిగా.

అాంగదుడు రాక్షసుల జాంపి మరలి శ్రీరామునికడకు వచుచుట:

ఆ కఠినమైన మాటలను విన కోపముచే ఎఱ్ఱబడిన నేత్రములు గలవాడై రాక్షస రాజు 
ఓ రాక్షసులారా ఆ దురాలాపములు పలుకు వీనన కొట్టిడు, త్వరగా పట్టికొనుడు చంపుడు 
అన చాల సారులు పలుకగనే ఘోర రాక్షసులు నలుగురు వాలి పుత్రునపై బడి వేగముగా 
పట్టికొనగానే తన బలమును జూపదలచి వారలచే పట్టిబడినట్లుగా నటించి వారలను 
తట్కు్కన చంకల క్ంద పటిటి నకి్క అతడు మహా వేగముతో పక్వలె మేడమీద కెగ్ర్ను. 
అచచెటినుండి  ఆ రాక్షసులను నలువురను విసరి పారవేయగా వారు బలము నశంచి 
చచిచెపడిరి. రోషముతో రావణుడు చూచుచుండెను. అంత నంగదుడు పర్వతశఖరమువలె 
ఎతె్్తన ప్రాసాదశఖరమును చూచి రావణుడు చూచుచుండగా పాదముల దెబబాలచే 
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ఇంద్రుడు పూర్వము మంచుకొండ శఖరమును ద్రుంచువిధముగా నేలబడదనె్నను. 
ఈవిధముగా వేగముగా సౌధశఖరమును విరుగదన్న పరాక్రమము జూపి ఓ రావణా! నేను 
అంగదుడను, వాలిపుత్రుడను రామున బంట్ను వచిచెనవాడను అన సపిషటిముగా పలికి పెద్ద 
అరుపులు ధ్వనులు చేయుచు ఱివు్వన ఆకాశమార్గమున వచిచె వానరులు ఉతా్సహముతో 
ఆనందింపగా రాక్షసవీరులు విపరీతమైన దుఃఖముతో వగచుచుండగా రామచంద్రున 
ముందర మెలలుగా నలువగా చూచి రఘువలలుభుడు మనసునందు మెచుచెకొన యుదధిము 
చేయ సమకటెటిను. తన ప్రాసాదము చెడుటకు రావణుడు రోషము అతిశయింపగా అది 
తన సంపద నశంచుటకును తనకు నాశము వేగముగా కలుగుట్కును సూచన యన 
వేడినట్టిరుపిలు విడచెను. కొండవలె నున్న ఆ సుషేణుడు బలవంతులును శౌర్యవంతులు 
నైన వానరసేనతో రాజు నాజ్ఞ ననుసరించి చంద్రున చుక్కల సమూహము వలె నాలుగు 
దా్వరములను చుటిటి వచుచెచుండెను. వ్్యహములు దీరిచె యున్న వానర సైన్యమును ఉపుపి 
సముద్రమును దాట్చున్న అక్షౌహణులను రాక్షసులు చూచి భయపడిరి. అందు వీరులు 
సాహసులు నైన వారు యుదధిము చేయుట కెంతో కుతూహల పడిరి. ఎంతో ఉతా్సహముతో 
అసత్రములను దాలిచె వానతోడి పెనుగాలివలె తిరుగుచుండిరి. కోటకు కందకమునకు 
మధ్య భాగము నంతయు వా్యపించియున్న కోతుల సైన్యమును చూచి భయముతో ఇది 
వేఱొక కోటయా యన తలంచిరి. వారి యరుపులకు రాక్షస సంఘములు హాహా అనుచు 
అడలుచుండిరి.

***
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రాక్షసులు రావణునితో లాంకన్ వానరులు ముటటెడాంచిరని తెలుపుట:

అంతట రాక్షసులు రాక్షస భవనమునకు వెళ్లు అతనతో వానరులు లంకనంతయు 
అడ్డగ్ంచినటిటి విధము నంతయు చెపపిగా అతడు కోపించి ఆశచెర్యకరముగా రక్షణను 
ర్టిటింపుచేసి వేగముగా సౌధము నెకి్క ఆ విధమునంతయు జూచెను. అడవులు, 
కొండలు లెకి్కంపరాన యుదధిలంపట్లైన వానరులాక్రమింపగా భూమిన మ్ంగునట్లు 
వచుచెచున్నవీరిన యుదధిమున నేనెట్లు సంహరింతు నన మనసులో అధకముగా 
ఆలోచించుచు, సి్థరుడై వారి సాహసమును చూచెను. రామ భూవిభుడు కూడ కోట సమీప 
ప్రదేశమునకు వెళ్లు అన్న దికు్కలయందు రక్షోవీరులచే చుట్టిముటటిబడి రక్ంపబడుచు అనేక 
పతాకములతో నపుపిచున్న లంకను జూచి జానకిన తలచుకొన మనసు్సలో జాలినంది 
అయో్య! లేడి కూన కను్నలవంటి కను్నలు గల జానకి నాకై చాల కృశంచి శోకముతో 
భూమిపై బడి తపించుచున్నది గదా. హా! లలనామణీ! యనుచు ఆరాటమునంది 
ఆమెయందు కృపాలుడై

శ్రీరాముడు లాంకకోటకు లగ్గలు పటటె వానరుల కన్జఞాయిచుచుట:

సకల విరోధులను ధ్వంసము చేయుడన రఘుచంద్రుడనుజ్ఞ నీయగా చేతులయందు 
చెటలును భుజములపై కొండ శఖరములను దాలిచె వానన సైన్యములు ప్రసింపబడునట్లు 
గర్జనలచే దికు్కలన్నయు నండునట్లు రాక్షససైన్యమండలమును మహా ఆరాభుటముతో 
మారొ్కనెను. పిడికిటి పోట్ల చేతను, పర్వతములను పడవేయట్ల చేతను లంకనంతయు 
పిండిపిండిగా చేయబూన రఘురామున కోరిక తీరునట్లు చెలరేగ్ జీవితములపై ఆశల 
ను కూడ వీడి ఇరువది చేతులు గల రావణుడు చూచుచుండగా పరాక్రమముతో కోటను 
లగ్గపటిటి వానరశ్రేష్ఠులు వృక్షముల పర్వతముల సమూహములతో ప్రాకారములను, 
తోరణములను, వనములను నాశనముజేసి, నర్మలమైన జలముగల కందకములను, గడి్డ 
చేతను, కఱ్ఱల చేతను, పర్వత శఖరములచేతను, చెటలుచేతను, ధూళ్చేతను పూడిచెవేసిరి. 
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లక్షలు, కోట్లు, సంఖ్యగల వానరులు కోటనెకి్క గోపురములను బడగొటిటి దా్వరములు 
బ్రద్దలుచేసి కోటకొమ్మలను విరిచి పడవేసి భయంకరమైన గర్జనలతో నండించి ఎగ్రి 
దుముకుచు సంతోషముతో అందఱును జయము శ్రీరాము విభునకు, జయము 
లక్ష్మణునకు, రామునచే పాలింపబడు సూర్యపుత్రునకు జయమన ఘోషంచుచుండిరి. 
బంగరుతోరణములు వెండికొండతో సాటివచుచె గోపురములు రూపిమాసిపోవునట్లు 
బలవంతులగు వానరులు ధ్వంసము చేసిరి. వీరబ్హువును, సుబ్హుడును చుటిటిముటిటి 
ముటటిడికై కాచియుండిరి. అంతలో తకి్కన వానరులు తగ్న విధముగా సైన్యమును 
వరుసలుగా నలపిగా కుముదుడు తూరుపిన కోటిమంది వానరులతో ప్రఘసుడు, తనసుడు 
తనకు తోడుగా రాగా కాచియుండెను. శతవలి తనకు ఇరువది కోటలు వీరులు తనకు 
తోడుపడ దక్ణ దా్వరమున నలిచెను. మహాబలశాలియగు సుషేణుడు అరువది కోటలు 
వానరులతో పడమటి దా్వరమును ముటటిడించి నలిచెను. రామచంద్రుడు ఉత్తరదా్వరమున 
తము్మన తోడను, సుగ్రీవున తోను వ్్యహమును బనె్నను. కొండముచుచెలరాజు, చూచుటకు 
భయంకరుడైన గవాక్షుడనువాడు రామున సమీపమున నుండెను. ఎలుగుబంటలురాజగు 
ధూమ్రుడు ఎలుగుసేనలు సేవించగా రామునకి మఱియొక దికు్కన నలిచెను. మంత్రులతో 
గూడి విభీషణుడు గదను ధరించి రఘురామున దగ్గరలో నలిచెను. గంధమాదనుడు 
శరభుడు గజ గవాక్ష గవయులును సైన్యమున కంతకు కాపుగా అన్న దికు్కలకు పరువెతి్త 
చూచుచుండిరి. అది అంతయును జూచి రావణాసురుడు విపరీతమైన ఆగ్రహమును 
పందెను.

రావణుడు రాక్షసులకు యుద్ధమునకు బోవ నాజ్ఞాపిాంచుట:

రాక్షసులారా! యుదధిమునకు పండు. అన రావణుడు పల్కగా ఆ మాట వెడలినదో 
లేదో అరుపులు పెడబొబబాలు అటటిహాసములు భయంకరములైన పెద్ద శబ్దములు 
అధకముగా చెలరేగెను. చంద్రునవలె తెలలున ముఖభాగములు గల చర్మములతో చేసిన 
భేరులు బంగారు కఱ్ఱలతో బ్దగా పెద్ద ధ్వనులు బయలుదేరగా భూషణములు ధరించిన 
నలలున శరీరము గలవారు శంఖములూదగా కొకె్కరలతోడను, మెరుపులతోడను గూడిన 
మేఘ సమూహమువలె దోచెను. ఇట్లు సముద్రము పంగ్న విధముగా రాక్షస  సైన్యములు 
ఎదురొ్కనెను. వానరులు పెద్ద శబ్దములు కొండగుహలు చరియలు మారుమ్రోగునట్లు 
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వారినెదురొ్కన పరాక్రమముతో యుదధిము చేయగా రాక్షస సేనలకు యుదధిము రాక్షసులకు 
దేవతలకు పూర్వము జరిగన యుదధిమువలె ఘోరముగా సాగెను. గోళ్లు ఆయుధములు 
గాగల మహావీరులగు వానర శ్రేష్ఠులు కొండలు రాళ్లు చెట్లు ఆయుధములుగా గలవారై 
పోరగా రక్కసులు భయంకరమైన శూలపరిఘ శకు్తలతో యుదధిము చేసిరి. తమ తమ పేరలును 
చెపిపికొనుచు వానర నాయకులు జయ జయ సుగ్రీవా! జయము రామా అన ఘోషంచుచు 
విజృంభించి కోట బ్రాకుచు ప్రాకారముల మీదనున్న రాక్షసులను గోళలుచేతను కోఱల 
చేతను కొండల తోడను, చెటలు తోడను మరి్దంచి సంహరించి భూమిమీద పడవేయుచుండగా 
రాక్షసులు చెలరేగ్ ప్రాకారములెకు్క వానరులమీద భిండివానలములను ఖడ్గముల ను 
శూలములను అధకముగా గురియింపగా వానన లెక్కచేయక వానరులు కోటనెకి్క 
రాక్షసులను చంపుచుండ వారు వీరిన చంపుచుండ రక్తమాంసములతో భూమినంతయు 
బురద వలె నుండెను.

***
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వానర రాక్షస ద్వాంద్వయుద్ధము:

బంగారు ఆభరణములతో నలంకరింప బడిన గుఱ్ఱములును, అగ్్నవలె వెలుగు 
ధ్వజములును, మెఱయుచున్న కవచములును, సూరు్యనవలె ప్రకాశంచు రథములును 
గలవియై రాక్షస సైన్యములు ప్రకాశంచెను. రావణునకి జయముగోరి రాక్షసులును, 
రామున జయముగోరి వానరశ్రేష్ఠులును రోషములతోను చూచుటకు భయంకరముగ 
నున్న వేషములతోను గరి్జంపులు ఆకాశమును నంపుచుండగా శౌర్యములతో తలపడిరి. 
ఇట్లు సంకులమైన సమరము జరుగుచుండగా వాలిపుత్రుడైన అంగదున ఇంద్రజితు్త 
ఈశ్వరున దాకు అంధకాసురిన వలె ఎదురొ్కన కలబడెను. సంపాతి యను వానరవీరుడు 
ప్రజంఘున నెదురొ్కనెను. జంబుమాలియను రాక్షసుడు హనుమంతున దాకెను. 
మిత్రఘు్నడను రాక్షసుడు అమిత కోపుడగు విభీషణునతో తలపడెను. తపనుడను 
రాక్షసుడు గజునెదురొ్కనెను. నకుంభుడు నీలునతో తలపడెను. ఆ మహాయుదధిములో 
ప్రఘసునతో వానరరాజగు సుగ్రీవుడు తలపడెను. లక్ష్మణుడు విరూపాక్షునతో పోర్ను. 
యజ్ఞకోపుడును సుపు్తఘు్నడును, అగ్్నకేతు రశ్మకేతులును తెగ్ంచి రామునతో తలపడిరి. 
అటిటియెడు వజ్రముషటి మైందున తోడను, అశనప్రభుడు ది్వవిదున తోడను ఎదురొ్కనరి. 
ప్రతపనుడను భయంకర రాక్షసున నలుడు కొటెటిను. ధర్మపుత్రుడైన సుషేణుడు అమిత 
బలము గల విదు్యనా్మలిన పరువెతు్తనట్లుగా ఎదిరించెను. తకి్కన వానరులు రాక్షసులును 
తమకెదురైన వానరులతో ఆశచెర్యపడునట్లుగా ఘోరముగా పోరాడిరి. ఈవిధముగా 
శరీరము గగురొపిడుచునట్లు అంతటను సంకుల సమరము సాగుచుండగా భూమిపై 
కుంతలములనెడు పచిచెకలు, మృతదేహములనెడు కటెటిలు రక్తనదులు వా్యపించెను. అటిటి 
సమయమున తనకు బ్ధ గలిగ్ంచుచున్న వాలిపుత్రున ఇంద్రజితు్త గదాఘాతములచే 
నపిపించెను. అట్లు కొటటిగనే పటటిరాన కోపముతో ఆ వానరశ్రేష్ఠుడు వాన రథము మీదకు 
దూకి వాన విలులును పటిటి విదిలించి దూరముగా బ్రవైచి అతివేగముతో సూతున తలను 
దేహమునుండి వేరగునట్లు నరికి గుఱ్ఱములను చావమోది రథమును నుగు్గ నూచముగ 
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విరిచి నేల బడవేసెను. మూడు వాడి బ్ణములతో ప్రజంఘుడనువాడు గొపపిబలముతో 
కొటటిగా సంపాతి మది్దచెట్టితో గొటిటి వానన బ్ధంచెను. యుదధి మధ్యమునందు నలబడి 
కోపముతో తన పేరు చెపుపికొనుచు జంబుమాలి వాయుపుత్రున వక్షమందు పిడుగువంటి 
శకి్తతో కొటటిగా వాయుపుత్రుడును సాటిలేన వేగముతో మెరుపువలె అతన రథము మీద 
వ్రాలి చేతి కొలదిగా రాక్షసున నక్కపెట్టిపెటటిగా వాడును రథముతో గూడ ఒక నమిషములో 
చచిచెపడెను. ప్రతపనుడను వాడు నలున జూచి తీవ్రమైన బ్ణములచే శరీరమందు 
నెతు్తరులు ప్రవహంపజేయుచు వేగముగా మీదకు వచుచెచుండగా నలుడు వానపై కురికి 
వాన కనుగ్రుడలును వేగముగా బెరికి వానన సంహరించెను. చూచువారు భయపడునట్లు 
ప్రఘసుడు వానరసైన్యముల నధకముగా మ్ంగునట్లు మీదబడగా వానరరాజైన సుగ్రీవుడు 
ఆగ్రహంచి చేతనున్న సప్తవరణుమను వృక్షముచే తలచెక్కలగునట్లు మోదగా రూపము 
తెలియరాన విధముగా ఆ క్రూరరాక్షసుడు నేలగూలెను. లక్ష్మణుడు అక్షయ శరీరములను 
శత్రు హృదయము కంపించునట్లు కురిపించి యొక పదునైన బ్ణముతో వేగముగా 
విరూపాక్షున సంహరించెను. యజ్ఞకోపుడు, సప్తఘు్నడు, అగ్్నకేతుడు, రశ్మకేతుడు అను 
నలువురు రక్కసులు బ్ణములు వరుసలతో రామచంద్రున నపిపింపగా రోషముతో 
వేగముగా రాముడు ఆ నలు్వరను నాలు్గ బ్ణములతో నరకివేసెను. విజృంభించుచున్న 
వజ్రముషటియను రక్కసున జూచి మైందుడుగ్రుడై తన పిడికిటితో పడువగా వాడు రథముతో 
గుఱ్ఱములతో గూడ పిడుగుపాట్న నేలగూలు పటటిణమందలి సౌధమువలె నేలగూలెను. 
అపుపిడు నకుంభుడు చాలా వాడియైన బ్ణములతో నీలున వేగముగా గాయపరిచెను. 
మఱియు సూరు్యడు తన కిరణములచే మబుబాలను చెదరుగొట్టి విధముగా ఆ రాక్షసుడు 
తీవ్రమైన బ్ణములతో నపిపించి నవ్వగా వానరవరుడైన నీలుడును దానవాంతకుడగు 
విష్ణువు వలె అమితమైన లాఘవముతో అతన రథచక్రముతోనే అతన రథసారథిన యమున 
వీటికతిథిగా బంపెను. పర్వత శఖరమును ఎతి్త ది్వవిదుడను వాడు వేగముగా యశన 
ప్రభుడను రాక్షసున మీద వేసి రాక్షస సమూహము చూచుచుండగా చెటలు సమూహముతో 
వానమీద దాడిసలపిగా వాడును వాడిగల బ్ణముల వరుసల చే ఆ వృక్షములను నరికి 
అతన రొము్మన బ్ణములను నాటవేయగా ఆ వానరుడు సాలవృక్షముచే ఆ రాక్షసున 
గుఱ్ఱములను రథముతో గూడ సంహరించెను. అపుపిడు విదు్యనా్మలి యను రాక్షసుడు 
రథమునెకి్క బంగారు అలంకారము గల బ్ణములను వర్షమువలె గురియించుచు 
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సుషేణున బ్ధంచి గరి్జంచగా అతడు వేగముగా ఒక పర్వత శఖరమును వేసి అతన 
రథమును ముక్కలు చేయగా కోపించి సుషేణుడు నక బండరాతి నెతి్త అతన మీదకు 
ఉరుకగా అది తగలకుండ తపిపించుకొన అతడు తన గదతో వానరున రొము్మ సూటి 
చూచి క్రుమ్మగా అతడు దానన లెక్కచేయక వేగముగా ఆ బండతో రక్కసున రొము్మ 
బ్రద్దలగునట్లు  వేయగా రొము్మ ముద్ద అయి అతడు నేలగూలెను. ఈవిధముగా వానరులు 
రక్కసిమూకలను ద్వంద్వయుదధిమున యమలోకునకు బంపిరి. గదలు, పటిటిసములు, 
తోమరములు ఖడ్గములు మొదలగు సాధనములు విరిగ్ నేల నండ పడియుండెను. 
అనేకవిధములైన చెలాలుచెదరై చెడిపోయిన గుఱ్ఱముల గుంపులు నేలపై పరచినట్లుండెను. 
విరిగ్న దంతములు, తెగ్న తొండములు, గలిగ్ పర్వతముల వంటి యేనుగులు నేలపై 
ప్రోగులు పడెను. రాక్షసుల వానరుల సమూహము యొక్క శరీరముల మొండెములు 
ముక్కలను చాలగా నుండెను. తెగ్పడిన నగళ్లును, విఱిగ్న కాండులును, విఱిగ్ పడిన 
బండి కండులును అదుభుతముగా భూమియందు చెలాలుచెదురై నక్కలకు పండువగునట్లుగా 
పడెను. దరిపించియున్న వానరులతో గరి్వంచిన రాక్షసులు పోరు సలుపిచుండ దటటిముగా 
వానరుల రాక్షసుల  మొండెములు భయంకరముగా నాట్యమాడెను. శరీరములందు 
ధారలై రక్తములు కారగా యుదధిము చేయజాలక ఎపుపిడు రాత్రి వచుచెనా యన తమ 
మనసు్సలందు తలచుచుండగా సూరు్యడస్తమించెను. వానరుల ప్రాణములకు వికాశన 
యైన రాత్రి చీకట్లను క్రమ్మజేయుచు కను్నలు కనబడకుండునట్లు వచెచెను.

***
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వానర రాక్షసుల  రాత్రి యుద్ధము:

ఆ గొపపి చీకటియందు బదధివైరులైన బలవంతులగు వానరులకు పాపాతు్మలు 
దుష్టిలునగు రాక్షసులకును యుదధివ్యవసాయము ఆగక జరిగెను. ఓరీ రాక్షసుడా! పోకు 
పోకుము అనగా ఓహో కీశా రా రము్మ అనగా క్రూరున చంపుము చంపుము అనగా ఆ 
కూళను దిగమ్ంగుము అనగా ఓరీ! యిసి్సరో! పారుచునా్నవా అనగా పారి పోనతు్తనా 
అనగా రారా అనగా ఈవిధముగా ఆ రాత్రి యుదధి భూమియందు వినబడుచుండెను. 
నలలున శరీరకాంతులతోను పుటముపెటిటిన బంగారు కవచముల మెరపులతోను అపుపిడు 
వనౌషధులతో గూడిన పర్వతరాజముల వలె రాక్షస సమూహములు ప్రకాశంచెను. 
ఆ దటటిమైన చీకటియందు రాక్షస కోట్లు వానరులను మ్ంగసాగెను. వానరులును 
విడువకుండ శత్రువుల గుఱ్ఱములను, గజముల గుంపులను, జెండాలను, టెకె్కములను 
తీక్షష్ణమైన కోఱలతో పట్టిదలతో ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి దుస్సహముగా రూపుమాపిరి. 
రామలక్ష్మణులపుపిడు ఓరుచెకొనన వారై వింటి నారి మ్రోతలు చెవులు చిలులులు వడ 
జేయుచుండ జడివాన గురిసిన విధముగా బ్ణవర్షము గురియించి కొలదిగా గనపించిన 
విరోధులను సంహరింపగా, రాక్షసులు క్రోధముతో రథములతో మీదకు వచుచెచుండగా 
గుఱా్ఱల గ్టటిల తాకిడులచే రేగ్న ధూళ్ యిరుపక్షములవారిన గ్రుడి్డవారినగా చెవిటివారినగా 
జేసెను. వారి శరీరములందు విపరీతముగా రక్తనదులు పారినవి. కొలలులుగా పణవముల 
శంఖముల వేణువుల భేరుల ధ్వనులు దికు్కలు నండునట్లు ధ్వనంచినవి. చచుచెచున్న 
రాక్షసుల వానరుల నానా విధములగు పెద్ద కేకలు అన్న దికు్కలను కఠోరముగా ఆ 
సమయమున హెచచెయినవి. ఆ సమయమున యుదధిభూమి ప్రవేశంప వీలుకానదియు 
తెలియదానదయునై అత్యధకమైన రక్తమాంసములచే బురదగా నుండి రాక్షస వానర 
సంఘములను హరించునదియై బ్ణములనెడి పుషపిహారములు గలదై యొపాపిర్ను.
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శ్రీరాముడు రాక్షసుల వధాంచుట:

ఆ రాత్రి కాళరాత్రి వలె కనపిటెటిను. అటిటి సమయమున రాక్షస శ్రేష్ఠులు గుంపులుగా 
గూడి వాడి బ్ణములను గురియించుచు తీక్షష్ణమైన తొందరపాట్తో రామున దాకిరి. 
వారలు కోపముచే ఉద్కు్తలగుటచే భయంకర శబ్దముతో ఆకాశమును బలగ్ంచుచు 
వారింప శక్యముగాన యట్లు రాగా ఆ గర్జనలు సముద్రములు పంగుచున్న 
విధముగా నుండెను. వారలు వచుచెటను జూచి రఘురాముడు వింటిన తెగలాగుటచే 
చంద్రమండలాకారమగునట్లు చేసి అలెలుత్రాటి మ్రోత చెవులు చిలులులు వడజేయుచుండ 
ఆరు బ్ణములచే ఆరుగురు రాక్షసులను ఒక్క నమిషమాత్రములో నరకెను. అంతటితో 
విడువకుండ ఆ ఖరాంతకుడు తనె్నదిరించిన దుర్థరు్షడగు యమశత్రున, అధకబలుడైన 
మహాపారు్శవున, మహోదరున, మహాకాయున, వజ్రదంష్్రున, భయంకర బ్హువులుగల 
శుకసారణులను క్రూరములు వికటములు అయిన బ్ణములతో కపిపివేయగా వారు చావు 
తపిపించుకున పారిపోయిరి. అంతట రామున బ్ణముల వరుసలు నరాఘాటముగా సూటి 
దపపికుండగా అగ్్నజా్వలల విధముగా దికు్కలన్నటి వెలుగజేసెను. బంగారు కాంతులు 
గలవియు రామనామాంకితములు అయిన ఆ బ్ణ సమూహములలో అగ్్నయందు 
బడిన మిడుతల వలె రాక్షసులు చంపబడిరి. ఆధక్యము, దక్షత గలిసి ఎంతయో వింత 
గలుగజేయగా, చూచుటయు, బ్ణములు వేయుటయు గలిసి పగవారల దాడి నడ్డగ్ంపగా, 
వేషమును, రోషమును నక్కటయి భయము గలుగజేయగా, మతు్తగాన, బడలికగాన లేక 
రాముడొక్కడే తీక్షష్ణమగు ఆకారముగలవాడై ఒక లక్ష్యముపై ఒక బ్ణమునే గాన ర్ండవ 
బ్ణమును గురిపెటటిడు. ఏ ప్రాణికైనను అతనబ్ణము వీపున దగులదు [వెన్నచిచెన 
వానన శ్రీరామబ్ణము చంపదు. కావుననే కాకాసురుడు పారి పరువెతు్తచు ప్రాణములు 
దకి్కంచుకున శ్రీరామున శరణుజొచిచె బ్రతుకగలె్గను] ఒక్క బ్ణమైనను వృధా పోదు. 
బంగారు ములుకులు గలిగ్ ప్రకాశంచు బ్ణముల వరుసలు వేనవేలుగా అన్న చోట్లకు 
వెళ్లు పరచుకొనగా ఆ రాత్రి మిణుగురు పురుగులతో నందమొలుకు శారద రాత్రి వలె 
కనబడెను. క్రూరులైన రాక్షసుల గర్జనలచేతను, వానరుల సమూహముల గొపపి అరపుల 
చేతను ఘోరముగా నున్న ఆ రాత్రి గుండెలు పగులునట్లు ఘోరాతి ఘోరమయె్యను. 
చిమ్మచీకటి వంటి శరీరకాంతులతో కొండమ్రుచుచెలు తమయరుపులు కొండలు 
నండజేయుచు దరికిన రాక్షసుల గుంపులను పట్టికొన పట్టివిడువక చంపి తినుచుండెను.
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ఇాంద్రజతుతి అాంగదుచే పరాజతుడయి మయాయుద్ధమొనరుచుట:

వానరుల దెబబాను, రాక్షసుల ఆపదను, రామలక్ష్మణుల పరాక్రమమును జూచి ఆ 
ఇంద్రజితు్త మనసు్సన రోషమునంది తన పరాక్రమము సార్థకమగునట్లు వానరులపై 
కలబడగా వెంటనే పరాక్రమముతో వాలిపుత్రుడవలీలగా వాన గుఱ్ఱములను సారధన 
చంపివేయగా ఇంద్రజితు్త ఇది తీరుగాదన తలంచి రథము నుండి ఉరికి మాయచే 
కనబడకుండ దాగగా చూచి దేవతలు ఋష్లును వీరుడగు ఆ తారా పుత్రున పగ్డిరి. 
ధీరుడనయు, మయాయుదధిమందు నేరపిరి యనయు, యుదధిమున జయింపరాన 
వాడనయు, జగమంతయు ఇంద్రజితు్తను గురించి తెలిసిన వారగుటచే అటిటి వీరున 
నోడించుటచే ఆ వానరున జగమంతయు మెచెచెను. రామలక్ష్మణులును మెచుచెకొనరి. 
సుగ్రీవుడును విభీషణుడును మేలు మేలనరి. ఈ విధముగా వానరశ్రేష్ఠున తాకిడికి 
నలువజాలక మనసులో విరోధము పెరుగుచుండగా మాయచే కనపించకుండ వానర 
సంఘముపై వాడి బ్ణములను గురిపించి నపిపించుచుండగా అపుపిడు రామచంద్రుడు 
వానర సమూహములారా! వీడు రాత్రియుదధిము నందసాధు్యడు. బ్రహ్మదేవుడిచిచెన 
వరముల బలముచేత మూడు లోకములను పీడచెందునట్లు చేయగలవాడు. ఇపుపిడు నాకు 
బ్రహ్మ యొక్క మాట గౌరవింప నర్హము గాన మీరలును సుగ్రీవున యొద్ద నలబడి జాగ్రత్తగా 
నుండుడన చెపెపిను. ఇంద్రజితు్త కోపముతో కనబడకుండ ఉండి ఆకాశమున కెగ్రి 
జగతు్త భయమందునట్లు పిడుగుపాట్ను దలపింపజేయు వాడి బ్ణ సమూహములను 
జడివానవలె వానరసైన్య సంఘములపై గురిపింపగా వారలు భయమును, ఆశచెర్యమును 
ఎకు్కవైన తొందరపాట్ను పంది దికు్కతోచన వారై బలములు తగ్్గ సొమ్మసిలిలు నేలపై బడి 
లేవలేక కదలలేక యుండిరి. ఎవ్వరికిన కనబడకుండ, తానెచచెట నున్నదియు ఎవ్వరికిన 
తెలియనీయక శౌర్యముతో భయంకరములగు సరపిబ్ణముల సమూహములచే రామున 
సుమిత్రానందనుడగు లక్ష్మణున వీరత్వము తొలగునట్లు బ్ణములచే శరీరమునందలి 
అన్న భాగముల బ్ధ కలుగునట్లు సాటిలేన విధముగ ఆ దశకంఠన పుత్రుడగు 
ఇంద్రజితు్త చేసివైచెను. యుదధిరంగమున నెదురుగా నలిచె రాజపుత్రు మద మణగ్ంపలేక ఆ 
దేవతావిరోధ అపుపిడు మాయచే సంహరింపదలచి వానరశ్రేష్ఠులెలలురు చూచుచుండగా ఆ 
ప్రఖ్్యతి చెందిన పరాక్రమముగల వాడు వారలను అసత్రబదుధిలను జేయ దలంచెను.
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ఇాంద్రజతుతి శ్రీరామ లక్ష్మణులన్ నాగపాశబదు్ధలన్ జేయుట:

అట్లు తనయున్న చోట్ కానరాకుండ ఎచచెట జూచినను దానే అయి మాయచే 
ఆకాశము నుండి పరాక్రమించుచున్న రాక్షసరాజపుత్రున వెదకుటకె ఇంద్రనందనున 
(వాలి) పుత్రుడైన అంగదున, బ్రహ్మపుత్రుడైన జాంబవంతున, నలున, సుషేణున 
పుత్రులిద్దఱిన, మహాపరాక్రముడైన శరభుడను వానరున, ఋషభున, వినతున, 
సానుప్రసు్థన, ఘనుడైన ఋషభస్కంధున బంపగా, వారలు చెటలును, కొండలను 
ఆయుధములుగా ధరించి ఆకాశమందు నాలు్గవైపులను పనబూన వెదకుచుండగా 
ఇంద్రవిరోధయు శౌర్యముతో ర్క్కలు గలిగ్న పెద్ద సరపిముల వలె ఱివు్వమను మ్రోతలే 
బుసలు గొటిటిన విధముగా ఒకు్కమ్మడిగా బ్ణముల వరుసలను ఆ వానర సమూహము 
వారల వేగమును అపగా ఆ వానరవీరులు ఇంద్రజితు్తను, మబుబాలచే గపపిబడిన 
సూరు్యనవలె చూడలేరైరి. అపుపిడు రాక్షసుడు కొంచెము వ్యవధ యిచిచెనచో వీరు 
తెపపిరిలిలు రేన తిరిగ్ వీరల ముందఱ నలుచుటకు శక్యముగాదన ఆ మానవ రాజపుత్రుల 
శరీరముల నండ మెండుగ ఆగకుండ ఆ ఇంద్రజితు్త రోషముతో గూడిన చిత్తముగలవాడై 
వాడియైన బ్ణములను వేసెను. ఆ మహాసత్రముల దెబబాలు తగులుటచే రక్త ప్రవాహములచే 
తడుపడబడిన శరీరము గలవారై పూచిన మోదుగలను బోలియున్న వారిన జూచుచు ఎఱ్ఱన 
కను్నలు గలవాడై పరాక్రమించి కాట్కవంటి నలలున దేహముగల ఆ యింద్రజితు్త అదృశ్య 
శరీరుడై తన అధకమైన శూరత్వము వారలెరుంగునట్లు దెలుపిచు ఇటలునెను. మీరలా 
ననె్నదురొ్కను మేటి పౌరుషవంతులు? యుదధిరంగమందు మాయచే నేను కనబడకుండ 
సంచరింపగా ఆ వృత్రాసురున శత్రువగు ఇంద్రుడును నను్న సమీపింపలేడు. చూడనైన 
జాలడనగా ఇక మీరు లెక్కయా? ఘోరమైన నా అసత్రముల వరుసలచే మిమి్మద్దఱను 
సంహరించెదను చూడుడు. ఇట్లు ఆ క్రూరరాక్షసుడు కోపము గలిగ్ంచు భయంకరములైన 
మాటలను పలి్క వింటి నారి యొక్క భయంకర శబ్దములచే విరోధులను భయపెట్టిచు 
శత్రువుల గర్వములను శోషంపజేయు సరపిబ్ణముల వరుసలను పైపై గ్రుమ్మగా జేసి 
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దురా్మరు్గలను దే్వషంచుటయే ఆభరణములుగా గలి్గన ఆ రామలక్ష్మణులను ఈర్ష్యతో 
వేగముగా బ్ణ పాశబదుధిలను చేసెను. ఆ దురణుయపరుడు రాజకుమారుల శరీరములందు 
ఎక్కడను వ్రేలెడు సందైనను లేకుండ బ్ణసమూహమును నాటెను. ఆ పాట్నకు 
చలించినవారై ఆ వీర శ్రేష్ఠులు ముడిబిగ్ సడలిన ఇంద్రధ్వజమును దలపించుచు 
కంపము జెందుచు నబబారము సడలుచుండగా నమిషమైనను కను్నలు విపపిలేక పైన వచిచె 
పడుచున్న బ్ణములచే మర్మములు భేదింపబడుచుండ బ్ధజెందుచు గాయముల వెంట 
బుడబుడ మన రక్తములు స్వించుచుండ మికి్కలి కలతజెంది నలిగ్రి. ఆ మహానుభావుల 
శరీరములందు చేతివ్రేళలువఱకు కూడ బ్ధంపబడన చీలచెబడన నాగాసత్రములచే 
బంధంపబడన ప్రదేశము కానరాదు. భయపడక ఆ బ్ధనంతయు భరించి అట్లు నలబడి 
యున్న రామున ఎఱ్ఱన కను్నలతో గాంచి ఇంద్రజితు్త వాడి మొనలుగలవియు బంగరు 
పుంఖములు గలవియు నగు భయంకరములగు బ్ణములను వత్సదంతము, భలలుము, 
అంజలికము, క్షురము, ఆశుగము, సింహదంష్రుము మున్నగు పేరులు గల వివిధ రీతుల 
బ్ణములను వారిపై గురియించెను. ఆ బ్ణములతో వేయగా అధకమైన బ్ధతో ఆ 
సింహబలుడగు రాముడు మూడు వంపులు గలిగ్ అలెలుత్రాడూడిన వింటితో గూడ నేలపై 
శయనంచెను. ఆ తామరలంటి కను్నలుగల రాముడీవిధముగా తొలుత అధకమైన బ్ధతో 
వీరశయ్యపై శరీరమును జేరపిగా అన్నయిట్లు నేలవ్రాలుట చూచి తము్మడగు లక్ష్మణుడు 
తన జీవితము నందు ఆశ వీడి బ్ణ సమూహములే పక్కగా పవళ్ంచెను. ఇంతలో 
వానరశ్రేష్ఠులందఱును ఆ రాజపుత్రులను జేరి మికి్కలి దుఃఖమును బొందిరి.
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సుగ్రీవాదులు బదు్ధలైన రామలక్ష్మణులుఁ జూడవచుచుట:

క్ందను మీదను చూచుచు గాయములు తగ్లినవారై బ్ణములచే పూరి్తగా నండిన 
శరీరములు గలవారై క్ందవాలి యున్న రాజశ్ఖరులను వానరులు చూచుచుండగా 
నంతలో ఇంద్రజితు్త బ్ణవృషటియు తగు్గచుండగా సూర్యపుత్రుడును, విభీషణుడును 
అచచెటికి వచిచె వారలను జూచి ది్వవిదుడు, అంగదుడు, హనుమంతుడు, మైందుడు, 
కుముదుడు మొదలైనవారితో గూడి విచారించుచు ఆ దురవస్థకు మనసు్సలందు 
తికమకపడుచు తలలుడపడిరి.

నెతు్తరు చారికలచే నెఱ్ఱవాఱిన శరీరము, గాజువారిన ముఖ కవళ్కలు గలవారిన, 
కాలు చేయి కదలపి ఓపికలేనవారిన, మెలలున నట్టిరుపిలు గలవారిన, వాడియైన ములుకులు 
లెస్సగా శరీరమందు నాటియున్నవారిన, పాముల పుటటిలవలె  బుసలు కొట్టిచున్నవారిన, 
బ్ణముల పడకపై పరున్నవారిన, బంగారు ధ్వజములవలెనున్న వారిన, వీరశయనమున 
శయనంచిన వీరులను, విక్రమము మందగ్ంచిన మానవ శ్రేష్ఠులను, కనీ్నళలుతో 
వానర సంఘములు వనరుచుండుట నెరుగక తెలివి తపిపి పడియున్నవారిన చూచుచు 
వానరులందఱు దుఃఖభారముచే వగరుచెచు, ఆకాశమును జూచుచు ఇంద్రజితు్త 
జాడగానక అన్న దికు్కలను వృథగా చూచుచుండిరి. అపుపిడు విభీషణుడు మాయలనెఱిగ్న 
వాడు గాన మాయలందు నేరపిరియు, వరములు లభించుటచే బలము పందినవాడును 
అగు తన అన్న కుమారున అక్కడ ఒక్కచోట చూచెను.

ఇాంద్రజతుతి శ్రీరామ లక్ష్మణులు చచిచురని రాక్షసులతో చెపుపుట:

తన బ్ణములచే బ్ధనంది శరీరములు తెలియకుండ నేలయే శయనముగా 
వ్రాలిన స్తదరులను జూచి ఇంద్రజితు్త సంతోషంచి తనవారలలో సంతోషముపపింగునట్లు 
దరపిముతో నటలునెను. ఎవ్వరు ఖరున నామరూపములు లేనవానగా జేసిరో, ఎవ్వరు 
దూషణున క్రొవు్వ నడంచిరో, ఎవ్వరిన గూరిచె చింతచే నాజనకునకు రాత్రి మూడు 
జాములవఱకు నద్రపటటికుండెనో, ఎవ్వరు సర్వ వానరులతో కూడి సముద్రమునకు 
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సేతువు గటిటి ఇచచెట విడిసిరో, వరా్షకాలమున ప్రవాహమువలె ఎవ్వరి పరాక్రమముచే 
ఈ లంక కలవరపడెనో, అటిటివారిన ఇదిగో అసత్రబంధములచే కటిటి చంపినాడను. ఆ 
కటలును దేవతలైనను ఋష్లైనను సరిపడరు. ఇక తకి్కన వారి మాటలను చెపపినేల? ఈ 
రాముడును, ఈ లక్ష్మణుడును, ఈ సైన్యమును చేసియున్న పౌరషమంతయు ఈ రాత్రి 
శరతా్కలపు దినములలో మేఘములవలె వృధాయై పోయినది.

ఇాంద్రజతుతి వానరవీరుల నొపిపుాంచుట:

ఇంక నపుపిడీ వానరసంఘముల పనపటెటిదను చూడుడు అన చెపుపిచు ఇంద్రజితు్త 
యూధనాయకులను సంహరింప దలంచి తొమి్మది వాడి బ్ణములచే నీలున శరీరమున 
నాట్నట్లుసి, మూడింటితో మైందున, మూడింటితో ది్వవిదున వేధంచి, ఒక పెద్ద శరమును 
సంధంచి జాంబవంతున గుండులో నాట్నట్లుసి, వేగముచే ఉదధితుడైన హనుమంతున 
తాకునట్లు పదిబ్ణముల నేసి రభసముతో శరభున గవాక్షున భయంకరములగు ర్ండు 
బ్ణములతో నపిపించి క్రోధముచే పెంచబడిన శౌర్యము గల వాడై వాలిపుత్రునపై 
బ్ణవర్షమును గురిపించెను. అగ్్న శఖలను మరపించు నట్లున్న బ్ణములచే వానరుల 
శరీరములనెలలు చిలులులు గొటిటి వానరవీరులెలలురు అడలునటలుగా ప్రతాపముతో సింహనాదము 
చేసెను. ఆకాశమార్గమున నలిచె వానరుల ప్రతాపముల నడంచి అటటిహాసము చేసి రాక్షస 
సంఘమును చూచి ఓ రాక్షసులారా! ఈ యుదధిభూమియందు పడి బంధంపబడి తెలివి 
తపిపిన శరీరములు గల ఈ జంటనపుపిడు చూడుడు. అనగా వారతన ఆ పనన జూచుచు 
ఆశచెర్యమును పందినవారై, మేఘములు ఉరిమిన విధముగా బలీయమైన గర్జనలు చేసి 
రాజపుత్రులు యుదధిరంగమున చచిచెరి గదా యన తలంచుచు ఆమేఘనాధున పూజలచే 
సంతుషటి పరచిరి. కాళ్లు చేతులాడించక ఉచా్ఛవుసమేమియు నాడకుండా నేలమీదబడి 
బ్ధచెందియున్న ఆ అన్నదము్మలు మృతిచెందిరన ఆ రాక్షసులు తలంచిరి.

విభీషణుడు సుగ్రీవునకు ధైరయుము చెపుపుట:

అపుపిడు ఇంద్రజితు్త మహా సంతోషముతో లంకలో ప్రవేశంచెను. ఆ రాజపుత్రుల 
విధమును జూచి సుగ్రీవుడెంతో దుఃఖించెను. కనుగొలుకుల నుండి వానవలె అశ్రువులు 
కారగా శోకముచే తపించుచున్నవాడై చింతతో ముఖము వెలవెలబోవుచుండ అతనతో 
విభీషణుడిట్లు పలికెను. వానరరాజా! ప్రాకృతునవలె నీవిట్లు దిగులుచెందతగునా? 
దుఃఖించుట మానుము. కనుల వెంట నీరుగారుచెట మానుము. యుదధిములన నటిటివే కదా. 
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యుదధిములందు నశచెయముగా తానే గెలెచెదనన నమ్మవచుచె నటయా్య? నీ మనసు్సన 
ధైర్యమును వహంచి గతిలేకయున్న నను్న ఇపుపిడు ఓదారుపిము. ఓ రుమానాధా! మనకు 
భాగ్యశ్షమేమయిన నున్నచో అనఘులు, గొపపి శౌర్యము గలవారు, మహాతు్మలు అయిన 
రామలక్ష్మణులు మూర్ఛనుండి తేరుకొనగలరు. ఎలలుపుపిడు సత్యధర్మ నరతులైన వారి 
కెందును అకాలమృతు్య భయము లేదన చెపిపి నీళలుతో తడిసిన చేతితో అతన నేత్రములను 
తుడిచెను. మంత్ర జలములు తీసికొన మంత్రముల యందు నేరపిరియగు విభీషణుడు 
సుగ్రీవున నేత్రయుగ్మమును ప్రోక్ంచి తిరిగ్ ఆ సమయమునకు తగ్న మాటలను అతన 
తొట్రుపాట్ను తొలగ్ంచుటకై ఇట్లు పలికెను. ఈ విధముగా నీవు దిగులు చెందవలసిన 
సమయము కాదు. దుషా్కలమున చూచుట అతి సే్నహము గలవారికి ఓ సూర్యపుత్రా! 
మరణహేతువగుచుండును. కావున సరా్వర్థములను నశంపజేయగల అధైర్యమును 
విడిచిపెట్టిము. ఓ వానరవీరా! రామచంద్రుడే తమగతి యన తలంచిన సైన్యమంతను 
తలపవయా్య! కాదేన రఘునాధులు మూర్ఛమునగ్ యున్నంతవఱకు అతనన కాపాడుట 
మరువకు మయా్య! ఆ రాజశ్రేష్ఠులు తిరిగ్ మేలుకొన్నచో మన ఆపదలెలలును తీరపిగల 
సమరు్థలయా్య! నాగపాశబంధనములు శ్రీరామునకు ఇంచుకంతయైనను బ్ధను 
కలిగ్ంపలేవు సుమా. ఇది నజము. మరణించెదరేమో యన భయము వలదు. మరణించు 
వారలకు ముఖమునందు ఎపుపిడు నటిటి కాంతి కలుగదు గదా. కాన నేను సర్వ కార్యములను 
సరిపెట్టివఱకు ఓ సుగ్రీవా! మనసు్సనందు ఊరడిలులుము. వానర సంఘము నూరడింపుము. 
ఈ వానరులందఱును వికసించిన కనులుగలవారై భయము పెరుగుచుండగా నా 
ప్రక్కకు చూచుచు ఒకరి చెవులందకరు ఏమో గుసగుసలు పోవుచునా్నరు. పారిపోవ 
యతి్నంచుచునా్నరు. వీరిన నవారింపుము. వాడిన పూదండను వీడునట్లు వానర 
సమూహము భయము వీడునట్లు బుదిధి చెపుపిము. అన విభీషణుడీవిధముగా వానరరాజు 
నూరడిలులునట్లుగా చెపిపి మఱియు పారిపోదలంచు వానర సమూహమునకు వారు 
భయపడకుండునటలునునయ వాక్యములచే నూరడించెను.

ఇాంద్రజతుతి రావణునితో తాన్ శ్రీరామలక్ష్మణులన్ నాగపాశబదు్ధలన్ జేస 
వధాంచిత్నని చెపుపుట:

అక్కడ ఇంద్రజితు్త తనను సర్వరాక్షససేనలు పరివేషటింపగా వేగముగా లంకలో 
ప్రవేశంచి తన తండ్రియైన రావణునకు రఘువంశజులగు స్తదరులను చంపితి 
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నన చెపపిగా గ్రకు్కన సింహాసనము నుండి ఉరికి భళ్రే యన మెచుచెకొన కుమారున 
శరసు్సను మహానందముతో మూరొ్కన కౌగ్ట జేరుచెకొన రావణుడు శ్రీరాఘవుల వధ 
విధమునంతయు వినవ లెనన కోరిక గలవాడు కాగా ఇంద్రజితు్త సంతోషముతో నాగపాశ 
బంధనములచే వారలు చేషటిలు లేన వారగుటయు కాంతిహీనులగుటయు యదార్థముగా 
జరిగ్నదానన సర్వమును వినపించగా దశవదనుడు ఉతా్సహమును బొంది రాఘవున 
వలన పుటిటిన భయమును విడచి తనపుత్రున మికి్కలిగా శాలుఘంచెను. 

***
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నలువది ఏడవ సర్గము

హన్మదదులు శ్రీరామ లక్ష్మణులన్ గాచియుాండుట:

అచచెట హనుమంతుడు, అంగదుడు, నీలుడు, గవాక్షుడు, గవయుడు, గజుడు, 
సుషేణుడు, కుముదుడు, నలుడు బ్రహ్మపుత్రుడగు జాంబవంతుడు, పృథువు, రంభుడు, 
శతవలి, శరభుడు, గంధమాదనుడు, ఋషభస్కంధుడు మొదలగువారు తన కార్యము 
నెరవేరుచెకొన యింద్రజితు్త లంకలోనకి వెళలుగనే రాజపుత్రుల చుట్టి నలిచె దుఃఖించుచు 
జాగ్రత్తగల మనసు్సలు గలవారై రక్ంచుచుండిరి. తకి్కన వానరులందఱు వృక్షములను 
చేతబట్టికొన గడి్డపరక కదలినను రాక్షసులన భయముచెందుచు దికు్కలన్నటిన, 
ఆకాశమును, భూమిన కలయ జూచుచుండిరి.

రావణుడు రాక్షససీత్రలతో సీతాదేవికి రామలక్ష్మణులన్ చూపిాంచమని చెపుపుట:

అచచెట రావణుడు తన పుత్రున బంపి సీతాదేవికి కాపలాగా ఉన్న రాక్షససీత్రలను 
బిలిపింపగా త్రిజట మొదలయినవారు వచిచె నలబడగా సంతోషంచిన మనసు్సతో  సీత్రలతో 
ఇటలునెను. ఓ రాక్షసకాంతలారా! రామలక్ష్మణులు ఇంద్రజితు్తచే చచిచెరన భూపుత్రితో 
సంతోషముతో చెపిపి ఆమెకు నమి్మక పుట్టినట్లు యుదధిరంగమున పడియున్నవారిన చూప 
ప్రయత్నమున ఆ సీతను పుషపికముపై నెకి్కంచి వేగముగా తీసికొన వెళ్లు అంతయును 
చూపింపుడు. ఎవ్వన ఆసరాను నమి్మ పద్మములవంటి కనులు గల సీత మదమెకి్కనదై 
తాను నను్న గవ్వకైనను లెక్క చేయకున్నది. ఆమె భర్త రాముడు స్తదర సహతుడై 
యుదధిమున చచెచెను. ఇంక సీత దుఃఖమును, సంశయమును, ఆశను వీడి ఆ సుందరి 
సరా్వభరణములను అందముగా అలంకరించుకొన నను్న చేరును గాక. ఇపుపిడు కదా 
తము్మనతో గూడ భూమిపై ప్రాణములు లేక పడియున్న భర్తను చూచుటచే ఆశను విడిచినదై 
సీత తన విపరీత సి్థతి, తన కితర గతి లేకుండుటయు తెలియగలదు. ఇపుపిడు భర్తయందు 
అపేక్షను వీడిన మనసు్సతో నను్న తపపిక సీ్వకరించును. పండు అనగా వారలట్లు 
తొందరగా పుషపికమును దెచిచె దీనురాలై నాధునకై శోకముచే హెచుచెగా తపించుచున్న 
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దుఃఖమున మునగ్యున్న సీతను అందెకి్కంచి యుదధిరంగమునకు తోడొ్కన వెళ్లురి. ఆ 
సీతాదేవి త్రిజటతో గలిసి అచచెట భూమిపైన వానరసేనలు సర్వము నశంచిన విధమును 
చూచెను. లంకాపురమున సంతోషముతో రావణుడు అన్నచోటలును జయపతాకముల 
నెతి్తంచెను. ఇంద్జితు్త రాఘవులను సంహరించెనన ఎలలుచోటలును వేగముగా బ్రకటించెను.

సీతాదేవి పుషపుకమున న్ాండ రామలక్ష్మణులుఁజూచుట:

అచచెట సీత ఉపపింగుచున్న రక్కసి మూకలను దుఃఖించుచున్న రామలక్ష్మణుల 
ప్రక్కల నున్న వానరులను స్మపృతి తపిపి బ్ణముల వరుసలపై పడియున్న రామలక్ష్మణులను, 
నేలవ్రాలిన ధనసు్సలను అందము చెడియున్న రూపములను, జారిపోయిన బ్ణములను, 
చీలికలైన కవచములను, చెడిన నేరుపిలు మారుపిచెందిన మోములు, దుము్మచే నండిన 
శరీరములును గలిగ్న పద్మముల వంటి నేత్రములు గల రామలక్ష్మణులను అగ్్నపుత్రులగు 
కుమార విశాఖులను బ్రోలినవారిన స్తదరులను సాటిలేన దేవతలతో సమానమైన 
ప్రభావము గలవారిన భర్తను, లక్ష్మణున దీనాతు్మరాలై చూచుచునే ఈ గొపపిమహమగల 
వారలు ఎట్టి లిటె్లురన వితరి్కంచుచు కను్నల నీరుగారుచెచు దుఃఖసముద్రమున మునగ్ ఈ 
విధముగా విలపించెను. 

***
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నాగపాశ బదు్ధలైన రామలక్ష్మణులుఁజూచి సీత దుుఃఖాంచుట:

రామచంద్రా! నను్న పుత్రుల గనెదవనయు, భర్తలేన దానను గాననయు 
బ్రాహ్మణులును శాసత్రములు నెఱిగ్న వారును చెపిపియునా్నరే! రాముడు మృతిచెందుటచే 
ఆ జా్ఞనులు అబదధిమును చెపిపిరి గదా. నూరుయజ్ఞములు చేసిన స్తమయాజికి 
భార్యనగుదునన సత్రయాగవరునకు పతి్ననగుదునన కీరి్త చెందెదనన చెపిపియుండిరి. 
రాముడు చంపబడుటచే ఆ జా్ఞనులు అనృత మాడిరి గదా. బుదిధిమంతులైన దైవజు్ఞలు 
బ్రాహ్మణులు నేను వినుచుండగా నను్న గూరిచి యనేక శుభ సమూహమును 
చెపిపియుండిరి. రాముడు చంపబడుటచే ఆ జా్ఞనులు అబదధిము చెపిపినట్లు కదా. సాటిలేన 
పరాక్రమమున గలిగ్న రాజచంద్రునకు భార్యనై సుఖించెదనన పుణా్యతు్మరాలినన చెపిపిరే. 
అయో్య!  రాముడు చంపబడుటచే జా్ఞనులు అబదధిమాడిరి గదా. పాదములందు ఏ సీత్రకి 
ఇటిటి పద్మరేఖలు మొదలుగాగల మంచి చిహ్నములుండునో ఆ సీత్ర రాజునకు పతి్నయై 
సంపదలతో గూడి పట్టిభిషేకమును బొందును అక్కట్ నా దురదృషటిమిటిటి దగుటచే 
అవి యన్నయు నరరధికములై నాశనమయె్యనే. సీత్రలు ఏ లక్షణములున్నచో భూమియందు 
సౌభాగ్యములేన వారలై వైధవ్యమును పందుదురో ఆ దుషటి చిహ్నములం దక్కటైనను లేన 
దానను. నన్నటిటి దుసి్సథితి పందుటెట్లు గదా! క్షేమకరమైన లక్షణములు పద్మచిహ్నములు 
ఉండియు ప్రయోజనము లేక పోవుటెట్లు కదా దైవమా! సమములై, నలుపులై 
సున్నములైనవి కురులు, కనుబొమ్మలు ర్ండు కలిసికొనలేదు. రోమము లేనవై గుండ్రములై 
యున్నవి పిక్కలు. పలువరుస ఎడములేక కలిసి యున్నది. కణతలు, కను్నలు, హస్తములు, 
పాదములు, తొడలును సీలమండలును ఎతు్తగా గలవు. సి్నగధిములు, గుండ్రములు 
సమములునై యున్నవి గోళ్లు పెద్దవైన స్తనములు ఒకదానకొకటి ఒరయుచున్నవి. 
చనుముకు్కలణగ్ యున్నవి. నాభి ప్రక్క భాగములు ఉబుబాగా గలిగ్ లోతు గలిగ్యున్నది. 
ప్రక్కలును రొము్మను ఎతె్్తయున్నది. నా అవయవకాంతి మణివలె ప్రకాశంచునది. 
రోమములు మృదువులై యుండుట అరికాళ్లును కాలివ్రేళ్లును బ్గుగ భూమిపై 
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ఆనుట అనునవి శుభప్రదమైన గురు్తలన నను్న గూరిచె పెద్దలు చెపిపిరి. నా హస్తములు 
పాదములు ఎఱ్ఱనై ఎడములేనవై యవధాన్యమపు కాంతి గలి్గనవై యున్నవి. మొగము 
చిఱునవు్వగలిగ్యున్నది. ఇవియన్నయు ఉత్తమ కనా్యలక్షణములన యెఱుక గల బ్రాహ్మణ 
సంఘములు తెలిపెను. బ్రాహ్మణులు నే సామ్రాజ్యమందు భర్తతో పట్టిభిషేకమును 
పందగలనన పలికిరి. అది అంతయు వ్యర్థమయె్యను. నా భాగ్యహీనత చేత వారల 
వాక్యములు భంగమందెను. జనసా్థనమున వెదకి నాయునకిన సాధంచి సముద్రమును 
బంధంచి చివఱకు నా ప్రాణేశ్వరుడును మఱదియు గోషాపిదమున (రాక్షసులతో యుదధిము 
గోషపిదమున దాట్టవలె సులభమైనదన భావము) బ్ధంపబడిరి కదా. వరుణాసత్రము, 
వాయువ్యబ్ణము, పవాకాసత్రము బ్రహ్మశరోనామకాసత్రము, ఇంద్రాసత్రము మున్నగు 
అసత్రములన్నయు వీరలెరిగ్న వారలే. మఱియు రామున కంటికి కనబడి మనోజవము 
గలిగ్న వాడైనను శత్రువు ప్రాణములతో వెళలులేడే. అటిటి మహావీరులను, ఇంద్రసమానులను  
మాయా ప్రభావముచే ఇంద్రజితు్త చుటిటిముటిటి దికు్కలేన నాకు దిక్కయిన రామున, లక్ష్మణున 
యుదధిరంగమున సంహరించెనే. ఇక నేమన తలపగలను. శ్రీరాముడు తము్మనతోగూడ 
యుదధిభూమియందు చంపబడి పడియుండుట చూడ కాలమునకు ఏదియు భారమైన 
పనగాదనపించుచున్నది. జగతు్తనందు మేలును కీడును కలుగజేయ దైవమే 
కారణమైయుండును. రామునకై అంతగా విచారింపను. లక్ష్మణునకై అంత వగవను. నా 
జననకై దుఃఖింపను. నా మాత్రమునకై ఏడువను. గొపపి తపస్సంపను్నరాలైన కౌసలా్యదేవికై 
దుఃఖపడుచున్నదానను. (ఇపపిటి అత్తలు కోడండ్రు దీనన గమనంపవలెను) ఎపుపిడు ఈ 
అరణ్య వ్రతము పూరి్తయగునో, రామునతో గూడ సీతను, లక్ష్మణున ఎపుపిడు కనెదనో యన 
మనసు్సనందామె తలంచుచుదారుల వెంట ఎదురుచూచుచుండును గదా అన

త్రిజట సీతాదేవికి సీతారామలక్ష్మణులు జీవిాంచి యునానురని చెపుపుట:

ఈ విధముగా విచారించుచున్న సీతను జూచి త్రిజట ఇట్లు చెపెపిను. ఓ తామర 
రేకులవంటి నేత్రములు గల సీతా! ఏల ఏడెచెదవు. నీ భర్త ప్రాణములతో ఉనా్నడు. 
దుఃఖమును పందకుము. రామలక్ష్మణులు చావలేదనుటకు నేను చూచినవి, మునుపు 
విన్నవియు నయిన గొపపి కారణములను చెపెపిదను వినుము. రాజు సంహరింపబడెనా 
భట్లు ముఖములందు విచారములు గనబడును. సంతోషము కనపడరాదు. పుషపికము 
అను పేరు గల ఇది దేవతల దివ్య మహమ గల విమానము. వీరు చంపబడినచో 
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ననె్నక్కనీయదు. నాయకులు హతులైన సైన్యములు నావికుడు లేన ఓడవలె ఉతా్సహమును 
విడచి ప్రయత్నము లేనవారగును. ఈ వానర సైన్యములు ఇంచుకంతయైనను 
భయములేకుండ కంగారు పడకుండ రాఘవులను రక్ంచుచున్నవి. నీ మీదనున్న 
ప్రేమచేత ఇన్న క్షేమంకరమైన కారణములను చెపిపితిన. తెలిసికొన నా మాటను 
విశ్వసింపుము. దుఃఖమును మానుము. ఆ అన్నదము్మలు బ్రతికియే యునా్నరు. ఇది 
వఱకు అసత్యము చెపిపి నీ చరిత్ర చేతను, సే్నహము చేతను, శీలము చేతను నా మనసు్సనకు 
నచిచెతివి. జానకీ! వీరిన గెలుచెటకు రాక్షసులకుగాన ఇంద్రునతో గూడిన దేవతలకు గాన 
సాధ్యముకాదు. క్షేమంకరములైన చిహ్నములు తొలగక పోవుటను జూచి చెపుపిచునా్నను. 
వారి శరీరముల వైఖరి చూడుము. మెలలుగా మూర్ఛచే నలగ్యున్నను వారిలో నైజముగా 
నున్న ప్రకాశము తగ్గలేదు గదా. ప్రాణములేన దేహములయందు కాంతి మారియుండును. 
ఓ సుందరీ రామలక్ష్మణులకై విచారించుట మానుము. నా మాట నము్మము. యుదధిమున 
వీరిన సంహరింపగలవారు లేరు. ఇక కళవళపడనేల? అన త్రిజట ఈ విధముగా దెలపిగా 
దేవకన్యను బోలిన ఆ మిథిలారాజపుత్రి త్రిజటను జూచి అమా్మ! నీవు చెపిపిన యట్లు జరుగును 
గాక. అన చేతులు జోడించుకొన పలె్కను. అంత మఱలి వెళ్లు పుషపికము రామపతి్నన 
త్రిజటను లంకలో దింపగానే రాక్షస సీత్రలు సీతాదేవిన అశోకవన మధ్యమున ప్రవేశపెటిటిరి. 
ఈ విధముగా జానకీదేవి రాక్షసరాజ విహారమైన అందమైన ఆ ఉదా్యనవనమున ప్రవేశంచి 
రాజపుత్రులను భావనలో చూచి మఱియు మఱియు విచారించుచుండెను.

***
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శ్రీరాముడు మూర్ఛదేరి లక్ష్మణుని జూచి దుుఃఖాంచుట:

వీరులైన వానర నాయకులు వేయి విధములుగా తనను కాపాడుకొనుచు గొపపిదైన 
ఆరి్తతో దుఃఖించుచుండగా అంతలో ధైర్యము, సత్వము గల రఘునాధుడు బ్ణ 
పాశములచేత బంధంపబడియుండియు తెలివిన పందినవాడై తన ప్రక్కన నేలమీద 
బడియున్న తము్మన నెతు్తరు కాలువల వలె పారుచుండ తడిసిన శరీరముతో సొమ్మసిలిలు 
గాఢమైన శరములచే బంధంపబడి మికి్కలి అదమబడి బ్ధ నందియున్న ఉత్తమవీరున 
తేరిచూచి భరింపరాన వ్యథతో బ్ధపడి ఇట్లు విలపించెను. నాయనా! లక్ష్మణా! హా! గొపపి 
బుదిధి బలము గలవాడా! ఓ తము్మడా! నను్న ఇటిటి అవస్థలో చూచుచున్న నేను ఎంతటి 
పాపిన. యుదధిమున ఈ విధముగా ఓడింపబడి మూరిచెలిలున ప్రేమపాత్రుడైన తము్మన నేను 
చూడవలసి వచిచెనది. ఇంక సీతా తరుణియు, గ్రుణియు నెందులకు? ఈ జీవితము 
గవితము నెందులకు? వెదకినచో సీతతో సమానమైన సీత్ర లభింపవచుచెను భూమియందు 
లక్ష్మణునతో సమానమైన తము్మడు, సే్నహతుడు, యుదధి విశారదుడు ఎందైనను 
దరుక జాలడుగదా. బ్ణముల దెబబాలచే తము్మడే నరా్యణము పందినచో నజముగా 
ఇక్కడనే ఈ వానరులు చూచుచుండ నా ప్రాణములు విడచెదను గాక. ఇక బ్రతుకుట 
ఏమిటికి? లక్ష్మణున విడిచి నేనంటికి వెళ్లునచో కౌసల్యకు ఏమన చెపుపిదును. కైకేయి 
కేమందును. ఆ సుమిత్రానందనునతో ఏమి చెపుపిదును? పుత్రుడెపుపిడు వచుచెనో ఎపుపిడు 
చూచెదనో అన ఎదురుచూచుచున్న సీత్రలలో శ్రేష్ఠురాలయిన సుమిత్రకు ఏమి చెపుపిదును? 
ఈ చెడువార్త చెపిపినచో దుఃఖముతో వణికి యేడుచెచుండ ఏమన మాట్లుడుదును? 
ఏమన యూరడింతును? రామా! నీవడవులకు వెళ్లుచుండగా నీకు సహాయునగా బ్ధ 
చెందకుండ నేను నా కొడుకును పంపించితిన. కాన అతనన అడవులందు పోగొట్టికొన 
నీవును, నీ భార్యయును తిరిగ్ చక్కగా నవాసమునకు వచిచెతిరా? వీరుడవైన నీకు ఒక్కన 
రక్ంచుటకు పరాక్రమము తగె్గనా? అన సుమిత్ర క్రూరత్వముతో పలుకగా భరించుట 
ఎట్లు గదా. నా కారణముగా ఈ శూరుడు మృతిచెందినట్లు నేలబడి యునా్నడు. 
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అనారు్యడను. గొపపి పాపకార్యములు చేసినవాడను. ఛీ ఇక నేను జీవించుట వలన 
ఫలమేమున్నది? ఎపుపిడును నేను దుఃఖించుచుండ నీవు ఊరడించుచుందువే? ఇపుపిడు 
విలపించుచుండగా పలుకవేలనయా్య! యుదధిమున నెవ్వరిన రూపుమాపుచుందువో 
అటిటి రాక్షసులచే సంహరింపబడితివా? తండ్రీ! బ్ణ శయ్యయందు బ్ణములు 
శరీరమునండ నాటగా నెతు్తరులు గారుచు సంధా్యసూరు్యనవలె నుంటివయా్య! గొపపి 
బ్ణముల బ్ధచే పల్కజాలకపోవుటచే ప్రేమ చూపులతో పలు్కచునా్నవు. వనములకు 
నేనంటరిగా వెళలువలసివచుచెనన నీవెట్లు తోడుగా వచిచెతివో వీరశ్రేషాఠు! అట్లు నీవు 
యమలోకమునకు వెళలుగా నేను తోడుగా వచుచెట నీతియైన పన గదా. తన యిషటి 
బంధువులు తననెపుపిడు చుటిటియున్నను, ఎలలువేళలయందును ఈతడు నను్నసరించును. 
అటిటి గుణవంతుడు దురదృష్టిడనైన నా తెలివిలేన తనముచే ఇట్వంటి దుసి్సథితిన 
పందెను. నేను కోపగ్ంచుకొన్నను, అయో్య! పాపము! ఈ లక్ష్మణుడు ప్రతిగా తాను 
పరపాట్న నైనను, అహతముగా గాన, పరుషముగా గాన నను్న పలికి ఎఱుగడు. 
మొగమున విరుపైన నెఱుగము. దరపిముతో కార్తవీరా్యరు్జను (వేయి చేతులు గలవాడు) 
అయిదు నూరులు బ్ణములు వేయునంతలో మహా వేగముతో బలవంతుడై ఇతడు అన్న 
బ్ణములను వేయును. ఇంద్రున అసత్రములనెలలు అసత్రములతో త్రుంచగలడు. అటిటివాడు 
సాటిలేన సుఖములంద దగ్నవాడు మరణించి హా భూమిపై బడియున్నవాడు. అయో్య! 
రాక్షసరాజుగా విభీషణున జేసెదనన ప్రతిన చేసితిన. ఆ శపథమిపుపిడు తపిపినది. 
అట్వంటి అబదధిపు మాట ఇపుపిడు నా అవయవములను నపుపివలె గాలుచెచున్నది. 
భరింపజాలను.

శ్రీరాముడు సుగ్రీవుని కిష్కాంధకు బొమమీని చెపుపుట:

ఓ సూర్యనందనా! సుగ్రీవా! నీ వీక్షణమునందే అంగదున, నలున, నీలున నీ 
బలముల నెలలును తీసుకొన పము్మ. ఇచచెట నల్వవదు్ద. సముద్రమును దాట్ము. ఏలననగా 
ఆ దేవతావిరోధుల రాజు కోపముతో నేను లేకుండుటను జూచి తన సైన్యములతో 
గలిసి నీపైకి వచుచెను. అపుపిడు వెళ్లుట చాల కషటిము సుమా. అను్యలు చేయునటిటివా 
యుదధిరంగమున ఆంజనేయుడు చేసిన సాహసములు? ఈ జాంబవంతుడు ఈ గవాక్షుడు 
సలిపిన కృత్యములు చెపపిదరమా? తారాపుత్రుడైన అంగదున సాహసములు చెపుపిట 
నా తరమా? మైందుడును, ది్వవిదుడును మహా బలవంతులు. కేసరి, సంపాతి చేసిన 
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కార్యములు సామాన్యములా? ఏమన చెపపిగలవాడను. గజుడు, శరభుడు, గవయుడు, 
గంధమాదనుడు మొదలగు వానరులు మహా శౌర్యముతో నా నమిత్తమై ప్రాణములను 
మరచి సాహసించిరి. వీరినందఱిన ఓ సచచెరిత్రుడా! చాల మెచిచెతిన. నీవు మంచి 
హృదయము గల సే్నహతుడైనవాడు ఎంత చేయదగునో అంతయు సుగ్రీవా! ధర్మ 
భయముతో గావించితివి. దైవమే వంచింపగా మానవునకి శక్యమా! వానరశ్రేష్ఠులారా! 
చాల పట్టిదలతో సే్నహతున పనన చేసితిరి. మనసు్సనందు మిము్మ మెచిచెతిన. మీ 
కాజ్ఞ ఇచిచెతిన. సే్వచ్ఛగా వెళలురయా్య! అనగా వానరులు అందఱును హా యన కను్నలు 
వాచునట్లు, కను్నల వెంట కనీ్నళ్లు కాలువలు గటటిగా నేడిచెరి. ఇంతలోన యుదధిరంగమున 
సేనలనందందు దృఢముగా నలిపి రాఘవులు పెంపు దకి్కయున్నచోటికి విభీషణుడు 
వేగముగా వచిచెచేర్ను. కాట్క కొండవలె గద ధరించి వేగముగా వచుచెచుండగా 
ఇంద్రజిత్తన తలచి జడిసి వానరసమూహములు పారిపోసాగ్రి.

***
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కపులు విభీషణుని ఇాంద్రజతతిని భ్రమిాంచి పరువెతుతిట:

వాయువు తాకిడిచే చెలాలుచెదరగు మబుబాల వలె తన సేనలు పరువు పెట్టిటను 
జూచి సుగ్రీవుడు ఇటలునెను. సముద్రమునందు సుడిగాలులచే కొటటిబడిన నావ వలె ఈ 
సైన్యము అలలులాడుచున్న కారణమేమియో యనగా అంగదుడిట్లు పలె్కను. వీరులైన 
రాజపుత్రులు రాముడు లక్ష్మణుడు బ్ణములచే కొటటిబడుట్ కారణమనగా అంగదునతో 
సుగ్రీవుడిటలునెను. అది కాదు సుమా మఱి ఏదియో జరిగ్యుండును. ఆయుధములను 
విడచి అదరి బెదరి నలువు చూపులు చూచుచు చిన్న బోయిన ముఖములు కలి్గ దికు్కలందు 
వా్యపించి పారిపోవుచునా్నరు. అందఱు పిరికిపందలు సిగు్గ విడిచిన వారై క్ంద పడిన 
వారిన దాట్చు ప్రక్కవారలును ఈడుచెకొన పోవుచునా్నరు. ఇంత ఏలనో అనునంతలో 
తనచేత గదను ధరించి విభీషణుడు సుగ్రీవున దగ్గఱగా వచిచె దీవించి, చింతలో మునుగుచు 
రామున, లక్ష్మణున జూచుచుండెను. వానరరాజును వానరులకు భయకారణుడైన ఆ 
విభీషణున జూచి తన ప్రక్కనున్న భలూలుకరాజైన జాంబవంతునతో ‘ఈ విభీషణున 
చూచి వానరసంఘములు ఇంద్రజితే్త తిరిగ్ వచెచెనను సంశయముచే తొందరపాట్తో 
పరువెతు్తచునా్నరు. యదార్థమును జెపిపి వారినందఱును వెనుకకు మరలింపుము. అనగా 
జాంబవంతుడు వానరులు పరువెతు్తచున్న మార్గమునకు అడ్డముగా నలిచి తన చేతులను 
పైకెతి్త పెద్ద యెలుగు (కంఠధ్వన)తో ఓ వానరేంద్రులారా! భయపడకుడు. ఇతడు 
విభీషణుడు. ఇంద్రజితు్త కాదు. నజము తెలుసుకొనక ఊరకే గ్రుడి్డవారై గొఱ్ఱ దాట్గా 
ఉరకకుడు. ఈ పిరికితనము నెపుపిడు నేరిచెతిరి. ఇక చాలును. వెనుకకు తిరుగుడనగా 
వారలు జాంబవంతున మాటలను విన ఆ విభీషణున జూచి భయము విడిచిన వారైరి. 
పాపరహతుడైన విభీషణుడు బ్ణములచే గ్రుచచెబడిన శరీరముగల మహాబలవంతులైన 
రామలక్ష్మణులను చూచి దుఃఖముతో నీటిచే వారి కను్నలను తుడిచి

దుుఃఖాంచు విభీషణుని సుగ్రీవుడు తేరుచుట:

గొపపి దుఃఖభారముచే తడబడుచు ఇట్లు పలవరించెను. హా! గొపపిబలవంతులును, 
కడు సాతి్వకులును, యుదధిప్రియులును అయిన వీరు మాయాయుదధిము చేయువారైన 
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రాక్షసులచే ఇట్లు చంపబడిరి గదా. క్రూరమైన మనసు్సగల మా అన్న కుమారుడు 
నర్వక్ర పరాక్రములగు వీరిన మోసముతో గూడిన తన రాక్షస వక్రబుదిధితో పీడింపగా 
ములుకులతో గూడిన మేనులు గలవారై ముండలుపందుల వలె పడియునా్నరు. ప్రతిషఠును 
గోరి ధీరులగు నెవ్వరిన చేరితినో ఆ రాజులిద్దఱును ఈవిధముగా మృతిచెందునట్లు 
పడియున్న వారు. ఇక నేను బ్రతికి యుండియును రాజా్యధపతిన గావలెనను కోరిక తీరక 
చచిచె నటలుయితిన గదా. రావణునకు కోరికయు ప్రతిజ్ఞయు తీర్ను ఏమి పాపమో గదా. 
అన విచారించుచున్న విభీషణున తన కౌగ్ట పదవిపటిటి వానరరాజు మెలలుగా ఇటలునెను. 
విభీషణా! లంకను నీవే ఏలెదవు. రావణుడు తనపుత్రులతో తన కోరికను పందబోడు 
సుమా. దుఃఖింపకుమయా్య! వీరికే బ్ధయు కలుగదు. మూర్ఛదేరినచో విరోధన రావణున 
సైన్యసమేతముగా సంహరించెదరు. అన ఒపపియిన విధముగా ఊరడించుచు తన 
దగ్గఱనే యున్న సుషేణునతో ఓ వానరా! మూర్ఛదేరిన రాజపుత్రులతో వానరసైన్యముతో 
నీవు కిష్కంధాపురమునకు వెళ్లుము. నేను రాక్షసరాజును బంధువులతో సే్నహతులతో 
సైన్యములతో గూడ సంహరించి సీతను, పూర్వము తొలగ్న రాజ్యలక్ష్మిన ఇంద్రుడువలె 
తీసుకువతు్తను.

సుగ్రీవునితో సుషేణుడు సాంజీవకరణిని దెపిపుాంపుమని చెపుపుట:

అన పల్కగా సుగ్రీవునతో సుషేణు డిటలునెను. పూర్వము దేవ దానవులకు దారుణముగా 
యుదధిము సంభవించెను. అందు వాడియైన బ్ణములచే దేవతా సమూహము లెలలును 
సొమ్మసిలిలు నేలవ్రాలి ప్రాణములను విడువగా దేవగురువైన బృహసపితి తన విదా్య ప్రభావము 
చేతను, మహమ గల ఓషధుల చేతను ఆ బ్ధను మానెపిను. అవి పాల సముద్రప్రాంతమున 
గలవు. సంపాతిన, పనసుడు మొదలగు వానరులను బంపి వేగముగా తెపిపింపవయా్య! 
అచోచెటను వానరశ్రేష్ఠులు అందఱు ఎఱుగుదురు. ఈ వాయుపుత్రున బంపుము. 
బలవంతుడు తన పరాక్రమమును ప్రకటించి తీసుకొన వచుచెను. అమృతమునకై దేవతలు 
పాల సముద్రము నెచట మథించిరో అచట ద్రోణ పర్వతము చంద్రపర్వతము అనునవి 
యున్నవి. అందు విశల్యకరణియు దివ్య సంజీవ కరణియు ప్రకాశంచుచుండును. 
దేవతలచచెట ఓషధులు నలిపిరి. వేగవేగముగా వానన తెమ్మనుము అన చెపుపిచుండగా 
ఇంతలో గొపపి ధ్వన ఎకు్కవగా చెవులు గడియలుపడి వినపడనట్లుగా వినవచెచెను. 
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గరుతమీాంతుడు శ్రీరామలక్ష్మణులన్ చూడవచుచుట:

మబుబాలు విడిపోయి యిట్నట్ చెదరగా, సముద్రమునంద కెరటములు ఎగ్రి 
అలలుకలోలులముకాగా, భూమి గడగడ లాడగా లవణ సముద్రమునందున్న దీ్వపములు, 
కొండలు, చెట్లు మొదళలుతో గూడ విరిగ్ నేలబడగా తీవ్రమైన గాలి వీచినది. సుళ్లు తిరిగ్ 
పాములు బెదరి పరువెతి్త సముద్రమున దూకెను. వెంటనే ప్రజ్వలించు అగ్్నహోత్రున వలె 
వెలుగుచు గరుత్మంతు డాకాశమున గనపించెను. అట్లు కనపించగనే రామలక్ష్మణులను 
జుటిటియున్న ఆ తుంటరి పాపపు పురుగులు వెంటనే మనసు్సలు వికలములై భయము 
జనంపగా పరువెతి్త ఆ ఉపుపి సముద్రమున దూకినవి. అవి యట్లు విడచిపోవగానే 
గరుత్మంతుడు దగ్గఱకు వచుచెచు కాకుతు్థసులను జూచి సంతోషము నందుచు 
చంద్రబింబముల వంటి వారి ముఖ పద్మములను ఎంతయో ప్రేమతో నమురగా సపిషటిముగా 
వారి శరీరములందలి వ్రణములు మాసి పోయినవి. బుదిధిబలములు, వీర్యమును, 
తేజమును, కాంతియు, ఉత్తమగుణము, ఉతా్సహము, జా్ఞపకశకి్తయు, మంచి దర్శనమును 
రామంచంద్రునకును, లక్ష్మణునకును ఇది వరకటి కన్న ర్టిటింపుగా కలిగెను. శరీరకాంతి 
బంగారమున కన్నమేలుగా నుండెను. అంతట గరుత్మంతుడు ఆ అనఘమైన బుదిధిగల 
వారలను ఎతి్త కౌగ్లించుకునగా వినతాపుత్రునతో సీతానాధుడు అమిత సంతోషముతో 
నటలునెను.

నాగపాశ విముకుతిలై శ్రీరామలక్ష్మణులు గరుడుని ప్రశాంసాంచుట:

అయా్య! నీ అనుగ్రహము చేత రాక్షసరాజ పుత్రునచే ప్రయోగ్ంపబడిన ఈ 
నాగపాశబంధములు విడిపించి ఏమియును ఆపద ఇక లేకుండగా అలసిపోకుండ 
మునుపటి వలె పెద్ద శౌర్యమును పందితిమి. నను్న చూడగా మా తండ్రియగు దశరథున 
తాతయగు అజమహారాజును ఆదరముతో చూచునట్లు మనసు్స పంగుచున్నది. 
రూపమును, దివ్యమైన మాల్యములు, లేపనములు, దివ్యమైన వసత్రములు, గొపపి 
ప్రకాశముగల అనేక విభీషణములు దాలిచె దివ్య తేజసు్సతో ప్రకాశంచుచున్నవాడవు 
నీవెవ్వడ వయా్య! మహాతా్మ! అనగా

గరుడుడు శ్రీరామునకు హెచచురికగా యుద్ధము చేయ బోధాంచుట:

గరుత్మంతుడు కనులవెంట ఆనందబ్షపిములు గారగా ఇటలునెను. మీకెంతో 
దగ్గరైన సే్నహతుడను (నీ వాహనమగుటచే ఇది గూఢోకి్త) గరుడుడను పేరు గలవాడను. 
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పగడదగ్న కీరి్త కలవాడా! నీ బహః ప్రాణమును మీకు సహాయము చేయుటకై వచిచెతిన. 
దేవతలు గాన, గంధరు్వలు గాన రాక్షసులు గాన ఇంద్రునతో సహా వచిచెనను మీ శరీరమున 
నున్న నాగపాశ బంధనములను తొలగ్ంపలేరు. ఆశచెర్య శకి్తరూప బలమున ఇంద్రజితు్త 
ప్రయోగ్ంపగా కద్రువ పుత్రులైన సరపిములు విషముతో గూడిన కోఱలు గలవి యిట్లు 
బ్ణములై వచిచె బంధంచినవి. ఈ వార్తను విన సే్నహ తతపిరతతో వేగముగా వచిచెతిన. 
రామచంద్రా! ఓ వీరశ్రేషాఠు! మీ బంధనములను విడిపించితిన. రాక్షస కులమున బుటిటిన 
వారందఱును మయాయుదధి విశారదులు. మీరలు అప్రమత్తతతో నుండుట తగ్నపన. 
రాక్షసులకు మాయయే బలము. ఓ అనఘా! నర్మలమైన మనసు్సగల మీకు ఋజుత్వమే 
బలము. కావున యుదధిమునందు రాక్షసులను నమ్మవదు్ద. దానకి దృషాటింతము ఇదే సుమా. 
అన వారి చరిత్రను సపిషటిముగా గ్రహంచి మీరలు వారలతో షషాఠుషటికమున మెలుగుడు. 
అటె్లునచో రఘురామా! మీ యిషటిము శీఘ్రముగా నెరవేరగలదు. నీకు నేను సే్నహతుడ 
నెట్టిలైతినన చూచుచునా్నవేమో. ఆ ఆలోచనలను విడువుము. (వాస్తవము చెపిపిన 
అవతార రహస్యము వెలువడును. రావణవధ పర్యంతమది వెలువడరాదు) ఆ విధమును, 
యుదధిము పూరి్తయైన తరువాత ఎఱుంగవచుచెను. నేను వెళ్లు వచుచెటకు అనుజ్ఞనము్మ. 
సాటిలేన ధర్మవిధజు్ఞడవగు రామా! ఓ నీరజ పత్రలోచనా! నీవు శత్రువుల యందైనను 
దయను విడువవు గదా. బ్లురు, వృదుధిలు తపపి ఈ లంకనున్న రాక్షస సంగములు నెలలు నీ 
బ్ణములచే మొదలంట సంహరించి శీలవతియైన సీతను తిరిగ్ పందెదవుగాక అన చెపిపి 
వారలను తన కౌగ్ట గ్రుచిచె ఎంతయో సంతోషమును కలిగ్ంచి వారలకు ప్రదక్ణము 
గావించి వాయువువలె ఆకాశమార్గమును బటిటి గరుత్మంతుడు వెళలుగా తెలివి నందిన 
రామలక్ష్మణులను వానర సైన్యములు చూచి

శ్రీరామ లక్ష్మణుల జూచి కపులు సాంహనాదములు చేయుట:

సంతోష భారముచేత శరీరములు పులకింపగా మదముతో తోకలను నేలగొట్టిచు, 
గర్జనలను చేసి భేరీ ననాదములు చేసి మృదంగములను వాయించి వానరులు వాద్యములను 
వాయించుచు శంఖములను మ్రోయించుచు కోయన యరచుచు జేయన పలు్కచు 
రాక్షసులను సంహరించుచు సంతోషముతో నెదురొ్కనరి. వరా్షకాలమున మేఘములు 
మ్రోయు విధముగా అర్థరాత్రి సమయమునందు బలవంతులైన వానరుల భయంకరమైన 
ననాదములు కరణుకఠోరముగా ఆ యుదధిభూమి యందు క్రమముగా హెచుచెగా మ్రోగ్నవి.

***
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రావణుడు కపుల సాంతోషమునకు కారణము తెలిసకొన్ట:

హెచె్చెన సందడితో విజృంభించి యున్న వానర సంఘముల యొక్క గొపపి 
భయంకరములైన మ్రోతలు పెద్దవై గంభీరముగా వినవచుచెచున్న కంఠ ననాదములను 
విన సభలో నున్న రావణాసురుడు ఒక్కమాట్గా ఉలికి పడి రాక్షస సమూహముతో 
వానరులయొక్క కోలాహలములతో నున్న సింహనాదములు శబి్దంచు మేఘముల 
గర్జనలను తలపించుచున్నవి. పటటిణమును భయపడునట్లు చేసెను. సముద్రమును 
కలంచెను. ఇంచుకంతయైన జంకులేక వానరులు ఇట్లు సంతోషంచుటకు కారణము 
ఏమియో కదా. వానరేంద్రులకు ఏదియో సంతోష కారణము కలిగ్ యుండవలయును. 
సీతానాధుడును, లక్ష్మణుడును దారుణముగా నాగ మహాసత్రములచేత బంధంపబడి 
నేలబడియుండగా కారణము లేకుండ సైన్యములిట్లు సంతోషమును పందునా? 
మనసు్సనందు సందేహమధకమైనది. మీరు వేగముగా వెళ్లు ఆ విధానమును తెలిసికొన 
రండు. అనగానే రాక్షసులు భయముతో కంగారుగా పరువెతి్త వెళ్లు ప్రాకారముల నెకి్క 
వానర సంఘములను జూచి బంధములచే విడువబడి శౌర్యములతో సంతోషములతో 
యుదధిభూమియందున్న భీమమూరు్తలును శూరులును అయిన రామలక్ష్మణులను 
చూచి గుండెలు గుభిలలునగా ఆ రాక్షసులు తెలలుబోయిన ముఖములతో వెనుకకు వెళ్లు ఆ 
వృతా్తంతమునంతను రావణునకిట్లు తెలియజేసిరి. రాక్షసరాజా! ఇంద్రజితు్త బ్ణములచే 
బంధంపబడి చేషటిలు దపిపిన ఆ బలవంతులగు రామలక్ష్మణులు ఏను్గలతో సమానమైన 
బలముగలవారలు ఆ బంధములను త్ంచుకొన ఎపపిటియట్లు ప్రతాపములతో 
నపుపిచునా్నరన చెపపిగనే

శ్రీరామ లక్ష్మణులు పాశవిముకుతిలగుటకు రావణుడు వయుసనపడుట:

అది విన రావణుడు చింతయు, వ్యసనమును కంగారు పెటటిగా విషాదము 
చెందిన మనసు్స గలవాడై ఇటలునెను. ఏమిది? మహా సరపిములతో సమానమైనవి, సూర్య 
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సమానములైనవి బ్రహ్మదేవున వరముగా నీయబడినవి, తిరుగులేనవి, ఘనమైనవి అయిన 
నా కుమారున అసత్రములు ఎన్నడును వ్యర్థము కావుగదా. అటిటి అసత్రములచే ఇంద్రజితు్త 
గటిటిగా కటిటినను మఱల శత్రువులు వాన నుండి విడువబడిరి. నా బలమిక వ్యర్థము. అది 
ననె్నట్లైన రక్ంచుననుట ఏమో నేను నమ్మను. శత్రువుల ప్రాణములను ఒక్కపెట్టిన 
దీయగలిగ్న భయంకరములైన బ్ణములు ఆ వాసుకితో సమానమైన తేజసు్సగలవి. ఈ 
విధముగా వృధాగా పోయెనే. ఇక ఏమనగలను. అన రోషముతో ఎఱ్ఱవారిన నేత్రములు 
గలవాడై

ధూమ్రాక్షుడు యుద్ధమునకు బోవుట:

రావణుడు సరపిమువలె రోజుచు ధూమ్రాక్షునతో ఇటలునెను. నీవు వధ కొఱకు 
అపారసైన్యముతో వెళ్లుము. (నీవు శ్రీరామవధార్థమై వెళ్్ళమన రావణున భావము. కాన 
నీవు చచుచెటకై పమ్మన నోట వచెచెను) మదించిన వానరుల సైన్యముతో నున్న రామున 
మీదకి వెళ్లుము. అన చెపపిగా వాడు సంతోషముతో రావణునకు మ్రొకి్క వెళ్లు సైనా్యధపతితో 
సైన్యములను సిదధిపరుపుము ఇంకను ఆలస్యము చేసెదవేల? అన పల్కగా రావణున 
ఆజ్ఞపంది సైనా్యధపతి సైన్యమును సిదధిము చేసి తీసుకొన రాగా గంటలు మ్రోగుటచే 
ఘణంఘణ ఘణమను ధ్వనులు దికు్కల నండగా ధగధగ మెఱయు శూలములు, భలలుములు 
మొదలగు ఆయుధములు మంటలు చిము్మచుండగా, ఢమంఢమఢమమను గొపపి 
వాద్యధ్వనులు ఆకాశము నంట్చుండగా శౌర్యముతో తుంటరులైన రాక్షసుల సైన్యములు 
గుంపులు గుంపులుగా వచిచె చేరిరి. సింహనాదములతో దికు్కలను నంపుచున్నవారై, 
నలలున ఇనుప దండములు, పరిఘలు, ఖడ్గములు, మహా శూలములు, పరిశ్వథములు, 
పటిటిసములు మొదలగు ఆయుధములచే వెలిగ్పోవుచున్నవారై సంభ్రమముతో గూడిన 
బుదిధిగలవారై కవచములు, ఖడ్గములు, ధ్వజములు అనేక విధముల ముఖములుగల 
గాడిదలను గటిటిన సూర్యసమాన రథములపై ఠీవిగా వచుచెచుండిరి. మహావేగముగలిగ్న 
గుఱ్ఱముల పైనను, మదపుట్నుగుల పైనను, ఎకి్క దేవతావిరోధులు పెద్దపులులవలె 
యుదధిముచేయు ఉతా్సహము గలవారై దుర్జయులై బయలుదేరిరి. తోడేళ్లు సింహములు 
మొదలగు బంగారు ప్రతిమలచే నలంకరింపబడినదియు, బలిసిన గాడిదలను పూనచెన 
రథము నధషఠుంచి చకచక ధూమ్రాక్షుడు యుదధిమునకై బయలుదేర్ను.
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ధ్రూమ్రాక్షునకు అపశకునములు కనబడుట:

సంతోషముతో గూడిన ముఖము గలవాడై హనుమంతుడు అడు్డగా నలిచిన 
దా్వరమును చేరబోగా ఆకాశమున శకునములు కనపిటెటిను. అతన రథముపై గ్రద్ద గభాలున 
పడెను. జెండాపై గ్రద్దలు విడువక వ్రాలెను. అతన సమీపమునందు తెలలున మొండము 
ప్రవహంచుచున్న నెతు్తటిలో తడియుచు స్వరము వికారముకాగా సైనా్యధ్యక్షున చూచి 
ఆరాభుటము చేయుచు దబుబాన నేలపై బడెను. మఱియు నెతు్తరు కురిసెను. పిడుగులు 
దరులుచున్న విధముగా అతనకెదురుగా గాలి వీచెను. భూమి కంపించినది. అన్నచోట్లను 
చీకట్లు గ్రమె్మను. దికు్కలు కాంతి హీనములయె్యను. ఆ శకునములను జూచి ధూమ్రాక్షుడు 
తన మనసు్సనందు చాల అటమట చెందెను. రాక్షసులును భయక్రాంతమతులై మూర్ఛలను 
పంది నేలపై బడిరి. ఎట్లు తిరిగ్ ధైర్యము తెచుచెకొన సైన్యము తనను చుట్టికొన వచుచెచుండ 
నబబారము గనబడునట్లుగా దేవతావిరోధ  వానరసైన్యము పైకి శౌర్యముతో వెడలెను.

***
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ఏబది రెండవ సర్గము

ధూమ్రాక్షుని సేనలు కపులతో పోరుట:

అట్లు దా్వరము దాటి వచుచెచున్న దేవతావిరోధన జూచి వానరులెలలు సంతోషముతో 
గర్జనలు రేగగా యుదధికాంక్షగలవారై రాక్షసులతో వేగముగా దాకిరి. వారల సంకుల 
సమరము నవారింపరానదై భయంకరమై కనపించెను. వృక్షములు, శూలములు 
ముద్గరములు బ్ణములు మొదలగు ఆయుధములతో సాటిలేనదై ఆయుధమొపెపిను. 
పరశువు, పటిటిసము, ఖిండివాలము ముద్గరము మొదలైన సాధనములతో ముఖ్ముఖి రాక్షస 
సేన పోరగా చెట్లు, పర్వత శృంగములు చేతబటిటినవారై గర్వముగల వానరసంఘములు 
రాక్ష సైన్యముల మీద దూకి దానన బ్రద్దలు చేయబడిన దేహములు గల దాననగా చేసిరి. 
క్రోధముతో అరచుచు రాక్షస సంఘములు గదలు మొదలైన సాధనములచేత వానర 
సైన్యమున నెతు్తరు వరదలు పారజేయగా వారలు గొపపి బ్ణములచే ఖడ్గములచే దెబబాలు 
తగ్లిన శరీరములుగల వారలయు్యను వెను దిరుగక రాళ్లు చేతను వృక్షముల  చేతను 
వారితలలు పగుల నేసిరి. తలలు బ్రద్దలగునట్లు మొతు్తచు వేగముగా చెటలు కొమ్మలచే చేతులు 
నేల బడునట్లు బ్దుచు, కరుణలేన మనసు్సలతో నరములు, ప్రేగులు త్ంచివైచుచు, 
నానా విధములుగా కోరలచే గుండెలను చీలు్తరు. చీలికలై పడునట్లుగా ర్ండుర్ండగు 
నట్లు గొట్టిదురు. ముద్దముద్దగా దంతురు. గొపపివేగముతో చెటలు దెబబాలచే నపిపింతురు. 
రాళలుచేతను రపపిలచేతను విపరీతముగా వర్షము వలె గురియించి మరి్దంతురు. అసూయతో 
క్ంద పడవైచి మెడలను త్రొకి్కపటిటి పిడికిటి పోట్లచే మరి్దంతురు. ఈ విధమైన వానరుల 
పోట్లచే రాక్షసులు కండలతో నెతు్తరులు గ్రకి్కరి. ఉకి్కరి బికి్కరై చెడి చచిచెరి. సొమ్మసిలిలురి. 
భయముచే చాట్నకు పారిపోయిరి. చచిచెపడిన గాడిద ప్రోవుల చేతను, విరిగ్ పడిన 
ఏనుగుల చేతను దేహములు చీలిన గుఱ్ఱములచేతను, భూమియంతయు నండెను. అంత 
చివాలున ఎగ్రి వెళ్లు తమ దంతములతో వాడియైన గోళలుతో రాక్షసుల ముఖములను 
గుంటలు పడునట్లు చీలిచె వానరులు వారలను యమపురమునకు పంపిరి. వ్రేలాడు 
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వెండ్రుకలతో అందములు చెడిన ముఖములతో రక్తమాంసముల దుర్గంధములతో 
స్తలిపోవు శరీరములు గలవారై రాక్షసులు  పరువెతి్తరి.

ధూమ్రాక్షుడు కపుల వధాంచుట:

అందుకొందఱు రాక్షసులు రోషవశముచే వేగముగా వజ్రముల వలె కఠినములైన 
తమ హస్తములతో వానరులపైన బడి గుండెలపై మోదగా వారలను వానరులు కాళలుతోడను 
చెటలుతోడను చంపి వేసిరి. రాక్షసులు పారిపోవుటను, వానరులు విజృంభించుటను 
ధూమ్రాక్షుడు రోషముతో గూడిన చూపులతో చూచి విరోధ బృందముపై కలబడెను. అట్ 
వెళ్లు ఇంద్రాసత్రముల బోలిన వాడి బ్ణములచే గ్రుచిచె, కొందఱిన పాశములచేత, పరశ్వథము 
పటిటిసము శూలము మొదలయిన వానచే కొటిటి, భయంకరములైన అసత్ర సమూహములచే 
హంసించి చీలచెబడిన శరీరములు గల వారినగా జేసి తన విక్రమము ప్రకటమగునట్లుగా 
క్రోతుల ప్రతాపముల నడంచుచు ఎక్కడ చూచినను దానే అయి ప్రక్కలకు ఖడ్గముచే 
చెకు్కచు, ఎదలను పగ్లించుచు శరీరములను ముక్కలు ముక్కలు చేయుచు బలముచే 
మదించిన వాడై ప్రతాపముతో విహరించెను. కొంచెము తెఱిపిన జూచి రాక్షస సంఘములు 
వానరులను నరుకగా వారు నలి నలి యగుచు పారిపోయిరి. చచిచెరి. నరములు త్గ్ పడగా 
అధకమైన నెతు్తరులలో మునగ్రి. వారి మ్రోతలనెడి తంత్రీ నాదములు, ఎకి్కళ్లు అనెడు 
తాళధ్వనులు ఏనుగుల గర్జనలనెడు సంగతము కలిగ్న యుదధిమనెడు గాంధర్వవిద్య 
ధూమ్రాక్షున యుదధిక్రీడ యందు వెలసెను. వింటినుండి విడువబడిన బ్ణముల 
వరుసలనెడు తరంగముల  వానరసైన్యమనెడు భూమిన ముంచివేయగా వెను తిరుగుచున్న 
కోతులను జూచి గొపపిబరువు గల బండరాతి నెతి్త వేగముగల గమనము గలవాడై

ధూమ్రాక్షుడు హన్మాంతునిచే చచుచుట:

హనుమంతుడు కోపముచే ఎఱ్ఱనైన కనులు గలవాడై ధూమ్రాక్షునపై వేసెను. ఆ శల 
వేగముగా రాగా జూచి ధూమ్రాక్షుడు వేగముగా వంగ్ నేలపై కురికి తపిపించుకొన నశ్చెష్టిడు 
కాకుండ గొపపి గదను ధరించి నలిచెను. పిడుగువలె ఆ శల వచిచె కాడితో, వింటితో 
టెకె్కముతో ర్ండు రథ చక్రములతో గుఱ్ఱముల గుంపుతో గూడ రథమును పిండిచేసెను. 
దానన జూచి రాక్షసవీరులు వేగము గలవారై ప్రక్కలందు బ్రవేశంచి పరాక్రమముగల 
వాయుపుత్రున దాకిరి. అతడు గండుమీరి ప్రళయకాలమునందలి యమున వలె 
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స్కంధములతో గూడిన వృక్షమును ద్పుపిచు దగ్గఱకు వెళ్లు మోదుచు ఫట్, పట్ అను 
ధ్వనులతో తలలు పగులగొట్టిచు నెతు్తరులు కాలువలు గటిటించుచుండ రాక్షసులు 
భయము, విషాదము నందిన చిత్తములు గలవారై పరువెతి్తరి. రాక్షసులీవిధముగా 
పారిపోగానే మఱల నక కొండ శఖరమును సమరు్థడగు హనుమంతుడు చేత బటిటి 
భయంకరమైన వేగముతో మీదకు రాగా ధూమ్రాక్షుడు సింహనాదముచేయుచు గదనెతి్త 
హనుమంతున ఱొము్మ వ్రక్కలగునట్లు వేయగా వాయుపుత్రుడు దానన లక్ష్యపెటటిక ఉగ్రుడై 
గురిచూచి పర్వ శృంగమును, వేగముగా ధూమ్రాక్షున నడినెతి్తన వైచెను. ఆ రాక్షసుడు 
దానచే జీవము కోలోపియినవాడై నేలపై బడెను. పిడుగుపడిన పర్వతము వలె పడిన 
సైనా్యధ్యక్షున జూచి వానరులు తరుమగా రాక్షసులు ఒకరి నకరు చుట్టికొన భయపడి 
కలతచెంది లంక త్రోవను బటిటి పరువెతి్తరి. ఈ విధముగా హనుమంతుడు రాక్షసవీరుడైన 
ధూమ్రాక్షున సంహరించి వానరసైన్యములు పూజింపగా యుదధిముచేయు తలంపుతో తన 
సా్థనమునకు వెళ్లు నలిచెను.

***
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రావణుడు వజ్రదాంష్్రుని యుద్ధమునకు బాంపుట:

ధూమ్రాక్షున చావును విన హెచె్చెన కోపముతో రావణుడు వజ్రదంష్్రున జూచి 
ఓరీ! నీవు రామలక్ష్మణులను వానరరాజుతో గూడ సంహరించుటకు వెళ్లుము. అనగా 
అట్టిలే యన ఆ మాయావియగు రాక్షసుడు అధక సైన్యముతో గూడి యుదధిము చేయు 
కోరికతో వెడలెను. ఆ రాక్షసుడు కిరీటము, కేయూరములు భూషణములు ధరించినవాడై 
కవచము తొడిగ్ విలులు ఆభరణములచే సుందరముగా నున్న రథము దగ్గఱకు వెళ్లు దానకి 
ప్రదక్ణ చేసి నమస్కరించి గదలు, విచిత్రములైన శూలములు ఖడ్గములు ధరించిన వీరులు 
అనేకవిధములైన అసత్ర శసత్రములు ధఱించినవారు విచిత్రమైన వసత్రములు గటిటినవారు 
సంతోషముతో రాగా, బ్గుగా మదించిన ఏనుగులు నడచెడు పెద్దకొండలవలె నడవగా, 
తోమరములు అంకుశములు ధఱించిన యుదధినపుణులు ఏనుగులపై నెకి్క రాగా 
యుదధిమునకు వెళ్లును. ఆ సైన్యము వరా్షకాలమున మెరుపులతో గూడి గరి్జంచు మేఘ 
సమూహమువలె నపెపిను.

వజ్రదాంష్్రుడు యుద్ధమునకు వెడలుట:

అపుపిడు వజ్రదంష్్రుడు సేనతో వాయుపుత్రుడున్న దక్ణపు దా్వరము నుండి 
బయలుదేరి రాగా వారిపై మేఘములులేన ఆకాశము నుండి అగ్్నజా్వలలు గ్రకు్కచు 
ఉల్కలు గురిసెను. అశుభ సూచకముగా భయంకరముగా నక్కలు కూసెను. రాక్షసుల 
నాశనమును తెలియజేయుచు ఆకాశమున భాస పక్షులు విహరించినవి. రాక్షస 
సైన్యములు నశంచు సూచనలను మృగములు చేసినవి. రాక్షసయోధులట్లు వెళ్లునపుడు 
సతు్తవలు లేనవారై భయముచే నట్ నట్ దిరుగుచు నేలమీద కాలుజారి పడిరి. ఆ 
గొపపి ఉతాపితములను జూచి యోధులందఱును వా్యమోహతులై తూలసాగ్రి. కాన 
భయంకరమైన యుదధిము చేయు కుతూహలము గలవాడై వజ్రదంష్్రుడు భయము 
లేకుండ వెడలెను. అతన రాకను వానరులు చూచి ఆకాశమును బ్రద్దలు చేయు అరపులతో 
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భయరహతముగా విజృంభించి భయంకరముగా యుదధిము చేయసాగగా చాలక్రోధము 
గల ఆ రాక్షస వానర శ్రేష్ఠులు ఒకరిపై నకరు పిడుగుల వంటి దెబబాలతో కొట్టికొన 
బూన యౌదధిత్యముతో ఱివు్వన విసరిన రాళ్లును బ్ణపు సంచు (తారాజువ్వ) లవలె 
వచుచెచున్న వాడి బ్ణములును తగులగా జివు్వమన ఎగ్ర్డు మిణుగురులు  సమయమున 
చూచువారలకు మహా ఆశచెర్యమును కలిగ్ంచెను. బండరాళ్లు, చెట్లును వివిధములైన 
ఇనుప ఆయుధములును తగ్లినపుడు వచుచెచున్న ధ్వనులును, అతివేగముగా పరువులు 
తీయుచున్న రథముల చక్రపుటంచుల వలన పుట్టి చపుపిడులును, భేరులు, మదంగములు 
శంఖములు మ్రోయు ధ్వనులును, వింటినారి మ్రోతలను, ఏనుగుల ఘంకారములును, 
గుఱ్ఱముల సకిలింపులును కాలబాలములు పెట్టిచున్న బొబబాలును, పెద్ద నవు్వలును, 
ఒకరినకరు కొట్టికొనుటచే వచుచె ధు్వనులును, ఇరుపక్షములవారు వాదించుకొను 
వాదములును, చేతులు చరచుటలును హెచె్చె ఇరు పక్షముల వారలకు చెవుడు గలి్గంచెను. 
గుండె పగ్లించెను. రాక్షసులు కొందఱు ఆయుధములను విసరి వానరులను నపిపించగా 
వానరులును కక్షపూనన వారై చెటలును పట్టికొన శత్రుసైన్యమున నున్న భట్ల సతు్తవలను 
పోగొటిటిరి. అపుపిడు బ్హుయుదధిము మహాదుభుతముగా సాగెను. వానరులు వేగముగా 
కాళలుతో, చేతులతో, మోకాళలుతో నపిపింపగా, రాక్షస సమూహము గోలపెటటి జొచిచెరి. ఆ 
యుదధిరంగమున వారలపాట్లు చూచి వజ్రదంష్్రుడు మదాంధుడై మబుబాలు వేగముగా 
ఉరుము విధముగా రథమును ఉదధితితో తోలెను. నవారింపరాన బ్ణవర్షమును గురిపించి 
వానరవీరులను సంహరించుచు మూడు లోకములు ప్రళయ సమయమున పాశములు 
ధరించి తిరిగు యమున విధముగా తిరిగెను. కొంచెమైనను భయములేకుండ శత్రు వీర 
సైన్యముల లోనకి రథమును ఔదధిత్యముతో తోలి వింటినారి అధకముగా శబి్దంచుచుండ  
బ్ణములను తెరిపిలేకుండా అవలీలగా సంధంచుచు కోతుల మూకలను నరకుచు, 
పారదోలుచు నాశనము చేయుచు ప్రతాపమును జూపింపగా

అాంగదుడు శత్రుసేనపై విజృాంభాంచుట:

అతన సహాయము చూచుకొన పరాక్రమించి రాక్షస సమూహములు తిరుగులేన 
గొపపి అసత్రధారల చేత భయంకరముగా వానర సంఘములను చెండుచుండగా వాలి సుతుడు 
కోపించి ప్రళయ కాలమందలి అగ్్న వలె మండుచు గొపపి వృక్షమును చేతబటిటి అతన 
నెదురొ్కనెను. బ్ణా కఱ్ఱవలె ఆ చెట్టిను గ్రగ్ర త్రిపుపిచు కనపించనవాడై, బలము వేగము 
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ప్రావీణ్యము ప్రకటమగునట్లుగా గుఱ్ఱములు, రథములు కేతనములు సారథులతో గూడిన 
రాక్షస సైన్య సంఘములు క్షీణించి చచుచెనట్లుగా, నఱుకబడిన చెటలువలె అవయవములు 
తలలు తెగ్న రాక్షసులు నేలవ్రాలగా విక్రమమే టగా చూపించు ప్రావీణ్యము గలవాడై 
ఎక్కడ చూచినను రక్తమే ఎక్కడ చూచినను శవములే, ఎక్కడ కననను రాక్షుల మెండెములే, 
ఎక్కడ చూచినను శసత్రముల తునకలే అగునట్లు చేసెను. ఆ యుదధిభూమి హారములతోను, 
కేయూరములతోను, మేలైన వసత్రములతోను, వాడియైన శసత్ర సమూహములతో శరతా్కలపు 
రాత్రి వలె ప్రకాశంచెను. క్షుద్రమృగములను జూచిన పార్వతి వాహనమైన సింహమువలె 
గొపపి శౌర్యముతో వానరుడు మహా రౌద్రముతో రాక్షసుల రూపుమాపెను.

***

ఏబది మూడవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

156

ఏబది నాలుగవ సర్గము

వానరులు వజ్రదాంష్్రుని సేనల బొరిగొన్ట:

ఈ విధముగా అంగదుడు భయంకరమైన విక్రమముతో శత్రు సైన్యములను 
సంహరించుచుండగా ఉగ్రమైన వాయుప్రతాపమున కోర్వక విడిపోవు మబుబాలవలె 
బెదిరిపోవుచున్న సేనలను చూచి వజ్రదంష్్రుడు కోపించి ఇంద్రున వజ్రాయుధమువలె 
ధ్వనంచు వింటినారిధ్వన చెవుడపిడజేయుచుండగా గొపపి సరపిములను బోలు బ్ణములను 
వర్షమువలె గురిపించి మీదకు వచుచె కోతుల నడు్డకొనగా రాక్షసులు కొంత తెపపిరిలిలు 
దివ్యమైన శసత్ర సమూహములను వానర సైన్యముపై చిమి్మ ఆ వానరుల ప్రతాపముల 
నణచసాగ్రి. వేలకొలది సాధనముల రాక్షససేనలు సందీయక వానర యోధ ముఖు్యలపై 
ఆటగా విసరి, విసరి వారి శకి్త నణగ్ంచిరి. అపుపిడు శ్రేష్ఠులైన వానర నాయకులు పెద్ద 
గండ శలల నాయుధములుగా ధరించి కోయన అరచుచు గుంపులు గూడి ఆ రాక్షసవీరుల 
శరీరములను నలగగొటిటియమునదరికి బంపిరి. గుటటిలుగా పడియున్న శవముల 
గుంపులపై నెకి్క తోడేళ్లు ఆనందముతో ఆటలాడెను. వింతగా కంకాళములు రేగ్ గుంపులు 
గూడి ప్రచండముగా నాట్యమాడెను. గ్రద్దలు తమ బలగముతో గూడి కడుపార విందు 
లారగ్ంచెను. రక్తము ఏఱులవలె ప్రవహంపగా దానయందు పుఱ్ఱలను తెపపిలపై నక్కల  
గుంపు పయనంప సాగెను. కాకులాకాశమున గుంపుకటిటి గుండ్రముగా తిరిగెను. కాకులకు 
గ్రద్దలకు పెద్ద కలహమయె్యను. ఈవిధముగా అపుపిడు ప్రాణకోటికి భయము కలుగునట్లు 
రాక్షస వానరుల యుదధిము ప్రవరి్తలెలును. 

వజ్రదాంష్్రుడు వానరులపై విజృాంభాంచుట:

పగ్లిన తలలు, తెగ్న మొలలు, విరిగ్న మోకాళ్లు, తెగ్న చేతులను, పాదములును 
గలిగ్ తగులుచున్న యుధముల దెబబాలచే నచుచెకొనుచున్న వారై రాక్షసులు వానరులు 
నేలకొరిగ్రి. తీవ్రమైన ప్రతాపముతో గూడిన వానరసేనచే తమ వారందఱును శకి్తహీనులై 
తూలుచు తాను చూచుచుండగనే కకావికలలై పారిపోవుచుండగా వజ్రదంష్్రుడు 
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విలులుదాలిచె రోషముచే భయంకరమైన రూపము గలవాడై వానరులు బెదురునట్లు 
భయంకరముగా బ్ణములను గురిపించెను. వ్్యహములు చెదురునట్లుగా రథమును 
దోలుచు యుదోధితా్సహము ర్టిటింపు కాగా వాడియైన బ్ణపు దెబబాలచే వానరులకు తేరి 
చూడరానంత భయంకరుడై త్రుంచుచు, నఱకుచు తన యుదధినైపుణ్యమును జూపుచు 
బ్హుబలమును ప్రకటించెను. అధకమైన క్రోధావేశముతో ఒకొ్కక్క బ్ణముతో 
ఐదుగురను, ఏడు్వరను, ఎనమండ్రను గుదులుగా గ్రుచుచె సంహరించెను. ఒరిగ్న 
మెడలు, విరిగ్న తొడలు, నఱుకబడిన కాళ్లు గలవారై వానరవీరులు చెలాలుచెదరై అంగదున 
మాట్నకు పారిపోయి అధకమైన భయముతో దాగ్రి.

వజ్రదాంష్్రుడు అాంగదునితో పోరి చచుచుట:

భయమునందిన తమ వీరులను జూచి కోపముతో దలనూపుచు, చూపులతోనే 
ఆ రాక్షసున దహంచుచున్నవాడై అంగదుడు మహావేగముతో సింహము గజము మీద 
బడు విధముగా దూకి వజ్రదంష్్రున నక గ్రుదు్ద గ్రుదె్దను. తోమరములతో ఏనుగును 
పడుచు విధముగా వజ్రదంష్్రుడు క్రోధముతో భయంకరములైన బ్ణ సహస్ములచే 
వాలిపుత్రున శరీరమును రక్తమయముగావించెను. ఈవిధముగా బ్ణ వర్షమును 
గురిపించి మర్మములను నపిపింపజేయగా అంగదుడు ఒక పెద్ద వృక్షమును రివు్వన 
విసిరివేయగా రాక్షసుడు చూచి దానన తన శౌర్యసంపద మెరయునట్లు గర్వముతో 
చిన్నచిన్న ముక్కలై నేలపడునట్లు గూలెచెను. ఆ రాక్షసున ప్రతాప విధానము నంతయును 
చూచి అంగదుడు వేరొక కొండను పట్టికొన సింహనాదము చేయుచు పఠిలులున అతనపై 
వేసెను. అతడును కొంచెమైనను భయపడక అవలీలగా దానన తపిపించుకొన గదను బూన 
రథమునుండి ఉరుకగానే ఆ కొండ వేగముతో గుఱ్ఱములతో గూడ రథమును నాశనము 
చేసెను. తిరిగ్ వాలినందనుడు చెటలుతో గూడిన మఱియొక కొండను ఔదధిత్యముతో 
విసరగా రక్తమాంసములను గ్రకు్కచు ఆ రాక్షసుడు గదనాధారముగా జేసికొన భూమిపై 
సొమ్మసిలిలు పడెను. ఆయాసపడుచు ఒక్క క్షణముండి తిరిగ్ తెలివినందినవాడై లేచి తన 
సమీపమునకు వచిచెన ఇంద్రున మనుమడైన అంగదున ఱొము్మను గదతో గ్రుమె్మను. 
అంత అంగదుడాగదను దూరముగా విసిరివేసెను. భయంకరమైన బలము గల  
యిరువురు తెగ్ంచి ముషీటి ముషటి యుదధిము చేయ మొదలిడగా ఒకరినకరు కొట్టికొను 
దెబబాలచే శరీరములందు విపరీతముగా రక్తధారలు గురిసెను. అంగారకుడు బుధుడు 
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పోరాడునట్లు రాక్షస వానర వీరులు క్రోధముతో భంగపడక ఒకరినకరు కంగారు 
పరచుచుండ అవకాశము చూచి అంగదుడు హెచుచె పుషపిములు గలిగ్ అందముగా 
నున్న ఒక పెద్ద వృక్షమును విసరగా ఆ రాక్షసుడు ఖడ్గముచే దానన నఱికెను. వృషభ 
చర్మముతో చేయబడిన డోలును, గజె్జలతో అందముగా నున్న ఖడ్గమును అంగదుడు 
గైకొనగా వజ్రదంష్్రుడును కతి్త డాలు ధరించి అతన నెదురొ్కనెను. జయము నందవలెనను 
కోరికతో ఇద్దఱును, ఏట్ను, పోట్ను, దాట్ను, చలమును, వేగమును చూపించుచు 
భయరహతులై ఒకరినకరు గొట్టిచుండగా ఆ కతి్తపోట్లు తగ్లిన గాయముల నుండి 
నెతు్తరులు కారగా పూచిన మోదుగు చెటలువలె ఆ మేటి వీరులు శ్రమనంది భూమిపై 
మోకాళ్లు నుంచి నలుచెనపుపిడు వ్రేట్ దిన్న పాము వలె పెచుచెరేగ్ వానరనాధుడు మీదకు 
దూకి వీరత్వముతో ఆ రాక్షసున పెద్దశరసు్సను బంతివలె ఖడ్గముచే తెగగొటటిగా అధకమైన 
రోషముతో కను్నలు గ్రగ్ర తిరుగుచుండగా నండిన నెతు్తరు ఒక్క నమిషములో 
మొండెమును విడిచి శరసు్స నేలబడెను. తమ నాయకుడీవిధముగా యమున సన్నధకి 
వెళలుగా రాక్షసులు భయమునండిన మనసు్సలతో తమను వానరులు తరుముచుండగా 
మనసు్సలు కంగారు పడుచుండగా లంకకు వెళ్లురి. అంతట అంగదుడు వానరులందఱు 
తన చుట్టి చేరి సేవించుచుండగా దేవతలచే సేవింబడు ఇంద్రున వలె నుండెను.

***
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అకాంపన్డు యుద్ధమునకు వెళ్్లట:

అట్లు అంగదునచే వజ్రదంష్్రుడు యుదధిమున చంపబడుట విన రాక్షసరాజు 
ప్రహసు్తనతో “మహా శౌర్యవంతులైన రాక్షసులను గూరిచె అకంపనున యుదధిమునకు 
బంపుము. ఈతడు సర్వ శసాత్రసత్ర విద్యలు తెలిసినవాడు. యుదధిము చేయ సమరు్థడు. 
శాసించువాడు, రక్ంచువాడు, నాయకుడు, నా శ్రేయసు్సను గోరువాడు గొపపిబలము 
గలవాడు. ఈతడు నరేంద్రులను వానరేంద్రులను జయింపగలడు” అన చెపపిగా ప్రహసు్తడు 
లెక్కలేనంత మందిన భయంకరులైన రాక్షసులను సిదధిముచేసి అకంపనున కిచెచెను. 
యుదధిమునందు దేవతుల సమూహము చేత కంపింపన వాడౌట అకంపనుడను పేరుతో 
వెలుగుచున్న వాడు మేఘవరణుము, మేఘగర్జన వంటి గర్జనము గలిగ్నవాడు. మెరయుచున్న 
బంగారపు పోగుల విలాసము గలవాడు అయిన అకంపనుడు గొపపి రథముపై తామరల 
మిత్రుడు తూరుపు గొండనుదయించిన విధముగా ప్రకాశంచెను. ఈవిధముగా అతడు 
వెడలుచుండగా అతన రథమునకు గటిటిన గుఱ్ఱములు కారణము లేకుండగనే ముందుకు 
ముగ్్గనవి. ఎడమ కన్నదిర్ను. గొంతు గద్గదమైనది. ముఖమునందు విచారము గనబడెను. 
వాయువు ప్రతికూలముగా భయంకరముగా వీచెను. మంచిదనమయు్యను మబుబా గ్రమి్మన 
దినముగా దోచెను. కఠినమైన స్వరములతో పక్షులు మృగములు. అరచెను. పెద్దపులి వంటి 
బలముగల అకంపనుడవి లెక్కచేయక యుదధిమునకై ఉతా్సహపడెను. రాక్షసున సైన్యము 
సముద్రమువలె ఘోషంపగా వానరసైన్యములు కంగారుపడి చెటలును, పర్వతములను 
సిదధిపరచుకొన యుదధిమునకై నలిచియుండిరి. ఇద్దఱి సైన్య సమూహములకు మహా 
ప్రతాపముతో తీవ్రమైన పోరు జరుగుచుండగా రామునకి జయముగోరి వానరులు, 
రావణు జయము గోరి రాక్షసులు శరీరముల నరిపించుటకు సిదధిపడి పరసపిరము 
బ్హు బలము ప్రకాశంచునట్లు, అవక్రపరాక్రమము ప్రకటమగునట్లు తలపడిరి. 
వారలు ఒకరినకరు బెదిరించుటలు, నదించుటలు, గరి్జంచుటలు భట్ల కందఱకు 
చెవుడు కలిగ్ంచినవి. ఒకచోట ఎర్రన ధూళ్ పది దికు్కలందును వా్యపించెను. ఒకచోట 
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పాదముల తాకిడిచే రేగ్న ధూళ్లు సేనలవారిన గ్రుడి్డవారినగా ననరించెను. గుఱ్ఱములు, 
కవచములు, ధ్వజములు, పతాకములు, రథములు అను భేదము తెలియకుండెను. 
ఒక్క ఆకారము గూడ గనపింపక ఔదధిత్యముతో గూడిన వారి వికట శబ్దములు మాత్రమే 
వినపించుచుండెను. ఆ సి్థతిలో రాక్షసులే రాక్షసులను గొటటిసాగ్రి. వానరులే వానరులను 
చంపిరి. తనవారలు విరోధులు అన మనసులందు గురి్తంపలేనవారై ఆ చీకటిలో కను్నలు 
గానరాక ఉభయ పక్షముల వీరులు ఆ సంకుల సమరమున తమవారిన, ఎదుటివారిన 
సంహరించుచుండిరి. రక్తప్రవాహము లధకమై భూమి ధూళ్ అణగ్పోగా అనేక శవములు 
గనపించినవి. చచిచెన గుఱ్ఱములు, నేలవ్రాలిన కంచర గాడిదలును గోచరించినవి. 
వృక్షములను, శకు్తలను, శలలను ప్రాసములను, గదలను, పరిఘలను, పటిటిసములను 
ధరించి వానరవీరులను, రాక్షస యోధులును సాటిలేన సాహసముతో యుదధిము చేసిరి. 
గోళలుచే వానరులు నపిపింపగా, బ్ణములచే రాక్షసులు నపిపించిరి. చేతులతో కోతులు 
ముఖములను చీలపిగా వాడి బ్ణములచే రాక్షస ముఖు్యలు వారిన ద్రుంచిరి. అపుపిడు 
అకంపనునచే ప్రేరితులైన రాక్షసులు వానరులను హడలగొటటిగా, కుపపిలుగా గండశలల 
గురియుచు వానరులు వారి మదమణచిరి. చెటలుచేతను, గుటటిలచేతను రాళలుచేతను కొట్టిచు 
మీదకురికి భయపెట్టిచు వానరులు రాక్షుల ఆయుధములను లాగ్ వారిన నేలకూలిచెరి. 
ఇంతలో వారలకు తోడుగా నలుడు, కుముదుడు, మైందుడు, బలవంతుడైన ది్వవిదుడును 
వచిచె వృక్షములతో భయంకరముగా దాకి శత్రువీర సమూహములను పీనుగుపెంటలుగా 
చేసిరి.

అకాంపన్డు వానరసేనలపై గవియుట:

మదించిన వారై వైరి వీరులు భుజబలముతో విక్రమించి తమ వారిన వధంచి 
మించియుండుటను జూచి క్రోధముతో ఎఱ్ఱనైన నేత్రములు గలవాడై విరోధులను నాశనము 
జేయగల అకంపనుడు ధనుసు్సను వేగముగా త్రిపుపిచు ‘సారథీ! మన రథమును వేగముగా 
విరోధులు భయపడునట్లు తోలుము. అదిగో వానరనాధులు రాక్షస సమూహములు 
అలసిపోవునట్లు సంహరించుచునా్నరు.  ఆ ప్రదేశమునకు వేగముగా రథమును పోనము్మ. 
అచచెట కొండలు, చెట్లు సాధనములుగా గల వానరులు యుదధిమును గోరుచు కొలలులుగా 
నునా్నరు. వారల శరీరములు చిలులులు పడవేసి, చూచువారి గుండె జలులుమనునట్లు 
చంపవలెనన కుతూహలపడుచునా్నను.’ అనగా సారథి అట్లు రథమును వేగముగా 
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తోలగా అకంపనుడు తీవ్రములైన బ్ణములను గురియుచు వారి మీదకు వెళ్లు తేనెటీగల 
గుంపులవలె బ్ణములను ప్రయోగ్ంచి ఒక్క నమిషములో వానరసైన్యము బలము 
నశంచి తూలునట్లు చేసి సింహనాదము చేయగా అతన యుదధిమునకు నలువజాలక 
మికి్కలి భయముతో పారుచున్న వానర వీరులను వాయుపుత్రుడైన ఆంజనేయుడు చూచి 
ఆ రాక్షసున యెదుట దరపిముతో నలిచెను.

***
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హన్మాంతునిచే అకాంపన్డు హతుడగుట:

హనుమంతున సహాయమును చూచుకొన వానర నాయకులందఱును 
సంతోషముతో పంగ్పోవుచు బలమును కూడ గట్టికొన అరపులతో శత్రుసేనలను 
క్రోధముతో దాకిరి. తన ఎదుట హనుమంతుడు పర్వతమువలె నలువగా ఓర్వలేన వాడై 
యకంపనుడు వరుణుడు వర్షధారలతో ముంచు విధముగా బ్ణ సమూహములచే 
ముంచెతె్తను. ఆ బ్ణవర్షమును ఆబోతు వర్షమునకు కొము్మ వంచునట్లు లెక్కచేయక 
శరము ఒకొ్కంత ఓరగా వాలిచె వాన మీదికి మదించిన ఏనుగువలె ఉద్రేకించి వేగముగా 
వెళలుగా వాడు నవె్వరపడి ప్రక్కకు తపుపికొన విడువక బ్ణములను గురిపించుచుండగా 
మండుచున్న సూరు్యన దలపింపజేయుచు ఆ హనుమంతుడు తొలగక గరి్జంచి వానన 
తరుముకొన వెళ్లును. తన వెంటనే పరుగెతి్త వచుచెచున్న వానరవీరునపై వేగముగా 
మండుచున్న వాడి బ్ణములను ప్రయోగ్ంచి నపిపింపగా శౌర్యముతో హనుమంతుడు 
తానే సాధనము పటటిలేదన దలంచి మొదలు ఊడివచుచెనట్లుగా ఒక కొండను పెలలుగ్ంచి 
చేతితో పట్టికొన పెద్ద బొబబాపెట్టిచు గ్రగ్ర త్రిపుపిచు పూర్వము త్రిలోకాధపతియైన 
ఇంద్రుడు వజ్రాయుధ పాణియై నముచియను రాక్షసున తరిమినట్లు అకంపనున 
తరమగా ఆదే విరోధ దానన జూచి గురిపెటిటి వాడియైన అర్థచంద్రాకార బ్ణములచే 
దూరము నుండియే ముక్కలగునట్లు చేయగా కేసరి పుత్రుడు తన కొండ నడుమనే 
పిండియగుట చూచి ఎకు్కవైన క్రోధముతో అశ్వకర్మవృక్షమును వ్రేళలుతో బెకిలించి నవు్వచు 
వేగముగా ఎతి్త త్రిపుపిచు పాదఘాతములచే నేలకంపింపజేయుచు భట్లు, గుఱ్ఱములు, 
రథములు, ఏనుగులు వీటి సమూహములను పిండి పిండి యగునట్లుగా రౌద్రముతో 
సంహరించుచుండ విరోధ సైన్యములు యమున జూచిన విధముగా బెదరి పారిపోయెను. 
మదించినవాడగు రాక్షసేశ్వరుడును తన ధనురి్వదా్య నైపుణ్యము కనపించునట్లు ఆ 
వృక్షమును ముక్కలు చేసి బ్ణ సమూహముచే హనుమ శరీరమంతయు గాయమగునట్లు 
చేయగా వాయుపుత్రుడు నెతు్తరులు గారు శరీరముతో పగలేక జా్వలలతో వెలుగు 
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అగ్్నహోత్రున వలెను, పుషపిములతో నండియున్న మోదుగ వృక్షము వలెను ఒపుపిచు 
గొపపిబలముతో ఇంకొక చెట్టిను పట్టికొన త్రిపుపిచు విరోధులకు తేరి చూడరానవాడై 
గొపపి క్రోధముతో నండిన మనసు్సగలవాడై ర్ండు చేతులతో గటిటిగా అకంపనున తల 
చెక్కలగునట్లు మోదగా దేవతావిరోధ నేలపై బడి చచెచెను. తకి్కన రాక్షసులను భూమి 
కంపించగా కూలు చెటలువలె నేలపై బడిరి. సంతోషముతో పుటిటిన ఆవేశముతో వానరులు 
తరుముచుండగా భ్రాంతి చెందిన మనసు్సలతో చావు భయమున తలలు వ్రేలాడగా 
తడబడుచున్న కాళలుతో ఒకరినకరు పడ ద్రోసికొనుచు వెనుదిరిగ్ చూచుచు రాక్షసులు 
ఒకరిన మించి యొకరు పరువెతు్తచు లంకకు పారిపోయిరి. అంత వానర సమూహములు 
హనుమంతున నీవు సాటిలేన బలవంతుడవన పగడిరి. అతడు తగ్న సమాధానములతో 
మీరు తోడపిడగా నాకు చేయలేన పన యేది యన వారి నాదరించెను. వానరులును 
తమకు ఓపికలున్నంత వఱకు సంతోషముపపింగగా కేకలు వేసిరి. కొంచెము కొంచెము 
ప్రాణములున్నవారిన గుఱుగుఱమన గొంతులో గుఱకలు గల వారిన అచచెటనున్న 
రాక్షసుల నందఱిన వానరులు వేగముగా బరబరా ఈడిచె ఆవల పాడవేసిరి. అపుపిడట్లు 
బలవంతుడైన అకంపనున సంహరించి హనుమంతుడు తేజసు్సతో ప్రకాశంచెను. 
బలిన అణగద్రొకి్కన వామనున వలె మెఱిసెను. రామలక్ష్మణులును, వానరరాజును, 
విభీషణుడును, దేవతల సమూహములును, మహా సంతోషముతో వాయుపుత్రున మంచి 
మాటలచే ప్రసు్తతించిరి.

***
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రావణుడు ప్రహసుతిని యుద్ధమునకు బాంపుట:

యుదధిమునందకంపనుడు యమున కతిథిగా వెళ్లుటను విన ఒకి్కంత దీనుడై 
రావణుడు మంత్రి సంఘముతో ఆలోచనలు చేసి ఆరోజు ఉదయ సమయమున 
పటటిణమును చూచుటకై నాలుగు వైపులకును వెళ్లు తన సేనలున్న విధమును పరికించి 
చూచి వానరసేనలు పటటిణము చుట్టిను ముటటిడించి యుండుటను తెలిసికొన కోపముచే 
కాలిపోయిన మనసు్సగలవాడై యుదధిమున నేరపిరి యయిన, తన యొద్దనే యున్న 
ప్రహసు్తన చూచి యిటలునెను. ఈ కోట ముటటిడిన దలగ్ంచు మార్గము యుదధిమొక్కటియే 
తపపి వేఱొకటి యేదియు గానరాదు. ఈ మహాభారమును మోయుటకు నేనుగాన, 
తము్మడైన కుంభకరుణుడు గాన, నకుంభుడు గాన, సేనానాయకుడైన ఓ యోధశ్ఖరా! 
నీవు గాన, ఇంద్రజితు్తగాన తగుదురు గాన,  వీరు గాక యెవ్వరు సమరు్థలు? చెపుపిము. 
అందువలన నీవు కావలసిన రాక్షస సైన్యమును దీసికొన యుదధిమునకు వెళ్లుము. ఆ 
కోతులు నీ ప్రతాపమును విన్నయంతనే బెదరి పరుగెతె్తద. బెదరుగొడులు, నీతిలేనవారు, 
అదరు గుండెలు గలవారు అయిన వానరులు నీ ఆరాభుటమును విన్నచో సహంపగలరా? 
సింహగర్జనము విన్న రామసౌమిత్రులు ఏమి చేయుదురు. సేనలు లేకున్నచో తొలగ్న వారై 
దికు్కతోచక దీనులై నశచెయముగా నీకు యుదధిమందైనచో మరణము సందేహాసపిదము. 
కొంత ప్రయతి్నంచినచో యుదధిరంగమున జయము పందుదుమేమో గదా. అది మేలే 
కదా. ఓ బ్హుబలవంతుడా!  యోధునకు మరణము పురమందు మేలో  యుదధిరంగమున 
మేలో నీవే హతము చెపుపిము. అన రావణుడు పల్కగా సేనాధపతి దశముఖునతో శుక్రుడు 
రాక్షసరాజైన బలితో చెపిపిన విధముగా ఇటలునెను. ఓరాజా! ఇదివరకే సమరు్థలైన నీ 
మంత్రులను నేనును ఆలోచించితిమి. అందఱము ఏకాభిప్రాయమునకు రాలేకపోవుటచే 
పన చెడినది. ఆ వివాదమున నా అభిప్రాయమును తెలెపిదను. వినుము. జానకిన 
రామునకిచిచెవేయుట శ్రేయస్కరము. అట్లు చేయనచో యుదధిము చేయటమే శుభమన నేను 
చెపిపితిన. కాన వాదములో భేదాభిప్రాయము వచుచెటచేత నా మాటలు వ్యర్థములైనవి. 
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సరే అది అట్లుండనము్మ. అనేక విధములైన అర్థములచేతను, ప్రసంసా వాకు్కల చేతను 
సంతోషముతో తృపి్తపరచి ఎలలుపుపిడు ననె్నంతో సత్కరించితివి. నీ ఋణము నంతయు 
దీరుచెకొనుట కిది నాకు తగ్న సమయము. ఇటిటివేళ నేను బ్రతుక కోరికగలవాడనై 
దాగ్యుండెదనా? ఓ రాజా! ప్రాణము లంత తీపియా? పుత్రులను, భార్యలను, 
సే్నహతులను, ఇండలును, ధనాదులను ఆశంపను. నీ కొఱకై యుదధి యజ్ఞమున నేమాత్రము 
వెనుదీయక నా శరీరమును ఆహుతి చేయుదును. మనసు్సన ఈ విషయమును నము్మము 
రాక్షసరాజా! అన చెపుపిచు

ప్రహసుతిడు యుద్ధమునకు వెడలుట:

ప్రహసు్తడు తన సేనాధ్యక్షునతో ‘క్షణములో ఉతా్సహపూరితమైన మన సైన్యమును 
తీసికొనరము్మ. నా యొక్క వాడియైన బ్ణములచే చంపబడిన వానరుల మాంసములను 
మాంసభుకు్కలగు పక్షులు తృపి్తగా మెకు్కగాక.’ అన పలికెను. సేనాధ్యక్షుడు అట్లు 
బలములను సిదధిపరచగా లంకయంతయు క్షణములో తీవ్రమైన వివిధములైన 
ఆయుధముల ప్రకాశముతో రాక్షస బలముతో ఏనుగులతో గుఱ్ఱములతో ఆకులితమై 
భయంకరముగా అయె్యను. అగ్్నహోత్రున యందు హోమములు చేసిన నేతిపోగుల 
వాసనల  చేతను, బ్రాహ్మణులను పూజించి అరిపించిన పుషపిముల వాసనల చేతను నగరము 
మూల మూలల ఘుమాయించెను. వివిధములైన మంత్రపూతములైన హారములతో 
రాక్షసవీరులు యుదోధిద్యమ హరా్షతిరేకులై తమ శరీరముల నలంకరించుకొనరి. కవచము 
ధరించి చేత ప్రకాశవంతమైన ధనువులు దాలిచె తమ గరా్వతిశయమును రావణుడు 
చూచునట్లు రాక్షసవీరులు సంతోషముతో నేతెంచిరి.

సకలమైన అసత్రశసత్రములతో గూడినదియు, సమర్థములైన గుఱ్ఱములు పూనచె 
నదియు, యుదధివిదా్యకోవిదుడైన సారధచే నడుపబడునదియు, కఠినమైన గర్జవంటి ధ్వన 
గలదియు, సూర్యచంద్రులు ప్రత్యక్షమైనట్లుగా ప్రకాశము గలదియు భయంకరమైన 
సరపి ధ్వజముతో కూడినదియు మంచి వరూధములు చక్రములు గలదియు బంగారు 
హారములతో నపుపినదియు, ఇతర రథములను తిరస్కరించు కాంతిగలదియు అయిన 
రథము నెకి్క రావణున ఆజ్ఞను గైకొన శంఖములు, భేరులు మ్రోగ్ంచు ధ్వనులతో 
సంకులమైన సైన్యముతో సేనా నాయకుడగు ప్రహసు్త వెడలెను. దేవతల గుండెలు 
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పగులునట్లు మేఘగర్జవంటి మహా శబ్దముతో గరి్జంచుచు భుజబల పరాక్రమములచే 
శత్రువులను లోగొన్న ప్రహసు్తడు యుదోధితా్సహముతో బయలుదేర్ను.

ప్రహసుతిన కపశకునాంబులు తోచుట:

దికు్కలు సర్వమును బీటలు వారుచున్నట్లుగా భయంకరమైన శబ్దములు చేయుచు 
భయంకరాకారులు, పర్వతముల వంటి శరీరములు గలవారునయిన సమున్నతుడు, 
నరాంతకుడు మహానాదుడు కుంబహనుడు అను నలువురు మంత్రులు తమ సైన్యములతో 
గూడి ముందుగా నడువగా ప్రహసు్తడు తూరుపి దా్వరమున బయలు వెడలెను. వానయొక్క 
ప్రయాణ ఘోషము, సేనల అరుపులు లంకలోనున్న రాక్షస సమూహము యొక్క గుండెలను 
పగులజేసెను. సర్వభూతములును అరచినవి. మేఘ రహతమైన ఆకాశమున పక్రాజులు 
రథముచుట్టి ప్రదక్ణముగా తిరిగ్నవి. నక్కలు నపుపిలు ఉమియుచూ అతన ప్రక్కన 
తిరిగెను. వాయువు విపరీతమైన వేగముతో వీచెను. ఆకాశమున గ్రహములెలలు పోరాడ 
సాగ్నవి. పెద్ద తోకచుక్కలు వ్రాలినవి. మేఘముల గుంపులు కఠోర ధ్వనులు నంపినవి. 
గ్రద్ద టెకె్కముపై దక్ణ ముఖముగా వ్రాలి ఇరుప్రక్కల గరుకొనుచు అతన తేజసు్సనంతయు 
హరించెను. సారథి చేతనున్న సెలగోల జారిపడెను. సమ తలమునందే అతన గుఱ్ఱములు, 
చాపకట్టిగా పడెను. యుదధిమునకు బయలు వెడలునపుపిడున్న ప్రహసు్తన గొపపి తేజసు్స 
తృటిలో నశంచెను. ఇటిటి దుశ్శకునములను చూచియు ప్రఖ్్యతిచెందిన పౌరుషము గలిగ్న 
ప్రహసు్తడు భయపడక రోషముతో లంకాదా్వరము నుండి బయటకు వచెచెను. అట్లు 
వచుచెవానన కోతులు రోషముపుటటి చూచి కొండలను, చెటలును పీకుచు వాన కెదురుగా 
వచిచెరి. వారి నాదములు దిక్సమూహములను పగుల జేయుచుండెను. ర్ండు పక్షముల 
సైన్యములు ఱంకెలు వేయు ఆబోతుల వలె ఒకరినకరు బింకము మీర చూచుచు, 
పిలుచుచు, వగరుచెచు యుదధిమునందు కోరిక గలవారై జంకు గొంకు లేకుండగా కోయన 
అరచుచు తలపడిరి. అంత సంశయములేక అగ్్నలో పడు మిడుత వలె దుష్టిడైన ప్రహసు్తడు 
గెలువ దలంచుచు వానర సైన్యమును ప్రవేశంచెను. ఇట్లు భీకరగతితో తమ సేనల మీదకు 
వచుచె రాక్షసున జూచి రామచంద్రుడు చిఱునవు్వతో

***
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ఏబది యెనిమిదవ సర్గము

ప్రహసతిసేనలు వానరులతో పోరుట:

విభీషణునతో “రాక్షసరాజా! గొపపిసేన కొలువగా యుదధిమునకు వచిచెన గొపపి 
దేహముగలిగ్న ఆ బలవంతుడెవరయా్య! అనగా అతడిట్లు చెపెపిను. రామభూపతీ! ఈతడే 
రావణాసురునకు మికి్కలి నమి్మన బంట్. శూరుడు ప్రఖ్్యతమైన పరాక్రమము గలవాడు. 
గొపపి అసత్రములందు నేరపిరి. సర్వ సైనా్యధపతి. మూడు వంతుల సైన్యమును నడిపించువాడు. 
వీరత్వము గలవాడు. వెఱపు నెఱుగనవాడు. ఈతన పేరు ప్రహసు్తడు.” అన చెపపిగా ఇంతలో 
ప్రహసు్తడు రాక్షస సైన్యముతో గలిసి ఎంతో రోషముతో అధకమైన సింహనాదములతో 
దికు్కలు భేదిలలుజేయుచు జై యనుచు పైకి రాగా వానర సమూహము కొండలు వృక్షములు 
వేగముగా పట్టికొన మికి్కలి వేగముతో, ఈర్ష్యతో క్రోధముచే అందమైన మనసు్స గలదై 
ఎదురొ్కనెను. శూలములు, గదలు, రోకండులు, శకు్తలు, ఖడ్గములు, గుదియలు, బరిసెలు, 
బరుచులు మొదలైన ఆయుధములు మెఱయగా బలవంతులైన రాక్షసులు తాకిరి. 
వానరులు రాళలు వర్షమును, రాక్షసులు బ్ణ వర్షమును గొపపి వేగముతో కురిపించిరి. వాన 
దెబబాలచే గుంపులు గుంపులుగా రాక్షసులును, వానరులును వ్యథ చెంది కేకలు పెట్టిచు 
తలలు బ్రద్దలై నేలగూలిరి. నలలున యినుప శూలాయుధములతో రాక్షసులు వానరులను 
గుదిగ్రుచిచెరి. ఇనుప కటలు గుదియలతో మోది సాటిలేన విధముగా సంహరించిరి. గండ్ర 
గొడ్డళలు దెబబాలచే కండలను పగులగొటిటి వానరుల ప్రతాపముల నణచిరి. క్ంద పడవైచి 
పై బడి త్రొకి్క ఊపిరి ఆడకుండ రాక్షసులు వానరులను నకి్కపటిటిరి. వానరులు బ్ణపు 
దెబబాలకు హృదయములు పగ్లి, కతు్తల నరకుట లచే ర్ండు ముక్కలై శూలములచేత 
ప్రక్కలు పడువబడినవారై నహతులైరి. ఆ యుదధిమున వానరులు పౌరుషముతో కొండలను 
చెటలును రువ్వగా బజు్జలుగను, ఊరుబిండులుగను, పచచెడులుగను, పెద్ద ముద్దలవలెను, 
గుజ్జలుగను అయి రాక్షసుల  గూలి చచిచెరి. తాటలూడి పిండివలెనైరి. లెక్కలేనంత మంది 
రాక్షసులు వినాశమునందిరి. పెఠీలు మను అరచేతి చెంపదెబబాలచే పండూలుడి బొకి్కనోళ్్లున 
వారును, పిడుగులకు సరివచుచె పిడికిటి పోటలుచే కనుగ్రుడులు ఊడి గ్రుడి్డవారైనవారును, 
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జుట్టి పట్టికొన తలవంచి చేతి కొలది గ్రుద్దగా భోకు్కమన నెతు్తరు గ్రకు్కకొను వారును, 
ర్ండు కాళ్ళను బిగ్గరగా పట్టికొన గ్రగ్రమన త్రిపిపి విసిరి వైచిన యమున జూడ 
వెళ్లువారును, మీదకురికి కఱుకు కోరలచే కరచి, గోళలుతో బరికి ముక్కలు ముక్కలుగా 
పారవేయగా శౌర్యములు చెడి గర్వమును విడచి తత్తరపాట్ చెంది భయపడి అరచుచు 
పరువెతు్తవారును అయి రాక్షులు మరణించిరి. బ్హువులపపిళ్ంచుచు భయంకరాకారులు 
అహంకారముచే తిరుగుడువడుచున్న నేత్రములు గల వారు నై రాక్షస వానర వీరులు 
హేమాహేమీలు ఘట్ఘటీలుగా సింహముల గుంపులవలె బ్హువులతో బ్హువులు 
గలిపి మలలుయుదధి ప్రావీణ్యము కనబడునట్లు పోరాడిరి. అట్లు పోరుచుండగా వారి పెద్ద 
గర్జనలును, ఏడుపిలును, జై జై అను అరుపులును, దీనముగా దుఃఖించు శబ్దములును 
అధకమయె్యను. ఆ సమయమున యమునతో సాటివచుచె కుంభహనుడు, సమున్నతుడు, 
నరాంతకుడు, మహానాదుడు సముద్రమునకు చెలియలి కటటిలై నలువరింపగా ది్వవిదుడొక 
కొండ శఖరమును వేయగా దానచే నరాంతకుడు యమున సేవింప వెళ్లును. దురు్మఖుడొక 
గొపపి వృక్షమును రివు్వన వేయగా సమున్నతుడు నేలగూలెను. జాంబవంతుడు శౌర్యముతో 
మహానాదున నక బండతో బ్ధగా అతడు యమున జేర్ను. తారుడు ఒక చెట్టితో గొటటిగా 
కొండవలె కుంభహనుడు నేలకొరిగెను.

ప్రహసుతిడు కపుల వధాంచుట:

ఆ వానరుల తీరు చూచి ప్రహసు్తడు విలులుచేత బటిటి ప్రళయకాలమున విజృంభించు 
సముద్రము వలె దేవతలకు భయంకరుడై అటెటి పంగుచు, రౌద్రరసమాకృతి దాలిచెవచెచెనో 
యను నట్లును, లయము చేయు విధముగా, కోతులు భయముచెందునట్లును, 
మహావేగముతో రథమును తోలించెను. వానరులనెడి సముద్రమున మందరపర్వతమువలె 
రథమును త్రిపుపి నేరపిరియైన ఆ ప్రహసు్తన యుదధిము ప్రళయము వలె గనపింపగా, ఆ 
సైన్యము యొక్క ననాదము సాగర ఘోషమువలె నుండగా కఠోరములైన బ్ణములచే 
కొటటిబడిన వానరుల శరీరముల నుండి కారుచున్న అధకమైన రక్తము ఆ సముద్రపు 
నీరువలె నుండెను. దానకి వెనుదిరుగక వారలు విజృంభించి రాక్షస సంఘములను 
సంహరింపగా అపుపిడు ర్ండు సైన్యములయందు రాక్షస వానరుల రక్తప్రవాహముచే 
తడిసి భూమి వసంత సమయమున పుషపించిన మోదుగ వృక్షమును దలపించెను. 
కూలిన వీరుల కోట్లు ఒడు్డలుగా, విరిగ్న ఆయుధములే వృక్షములుగా, రక్తమే నీరుగా, 
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యాకృతీపిలీహములే బురదగా, ప్రేవుల ప్రోగులే నాచుగా, కాలుసేతుల ఖండములే 
మీనములుగా, శరీరావయవముల గుంపులే మధ్యనున్న పచిచెక బయళ్లుగా గ్రద్దల 
గుంపులే హంసల సమూహముగా, రాపులుగులే (కంకములు) బెగు్గరు పక్షులు 
(స్తమములు) గా మెదడు తండములే నురువుగా ఆర్తనాదములే నాదముగా దర్జనులకు 
దాటరానదగు యుదధిభూమియనెడు నది యమపురియనెడు సముద్రమును జేరుటకై 
అపుడు ప్రవహంచెను. శరతా్కలమున హంసలతో, బెగు్గరులతో ప్రకాశంచు నదిన వలె 
ఆయుధ భూమి యనెడు నదిన ధీరులగు రాక్షస వానర వీరులు తమ బలముతో దాటి 
వెలిగ్రి. పాదధూళ్లచే గూడినదియు, రక్తమే జలముగా గలదుగు యుదధిసరసు్సను 
రాక్షస వానరవీరులు మదపుట్నుగులవలె దాటి ప్రకాశంచిరి.

నీలుడు ప్రహసుతిని వధాంచుట:

ఎందును తనె్నదిరించు వారు లేక యుదధిభూమిలో తన రథమును వానరుల 
మీదమీదకు దోలగా తనను చూచి కోతులు చెలాలుచెదరై పరువెతు్తచుండగా సముద్రములో 
విహరించు పెను చేపవలె విహరించుచున్న ఆ ప్రహసు్తన నీలుడు కను్నలు కెంపులవలె 
ఎఱ్ఱవారగా చూచి అతివేగము గలవాడై ఆకాశమున పుటిటిన పెనుగాలి మేఘముల గుంపుపై 
బడు విధముగా వానతో తలపడగా సూర్యసమానమై ప్రకాశంచు రథము యొక్క వేగముతో 
విలువిదా్య నైపుణ్యము ప్రకాశంపజేయుచు వానపై బడి శూరుడై తన ప్రతాపమును 
చూపుచు పెద్దగా హుంకరించుచు రాక్షస సమూహము మెచుచెనట్లు వింటినారిన 
మ్రోగ్ంచుచు వాడి బ్ణములను నీలున శరీరమున నాటి మహాహంకారముతో అఱచెను. 
ఆ బ్ణములు వానరశ్రేష్ఠున శరీరమున నరాఘాటముగా బ్రవేశంచి రక్తముతో తడిసి 
నేలబడెను. మఱల ఆ ప్రహసు్తడు నీలున తన చెంతకు చేరనీయక తీవ్రములైన బ్ణముల 
ప్రవాహమును గురియింపగా శూర శ్రేష్ఠుడగు నీలుడును ఒక చెట్టిను నమిషములో 
తీసికొన బ్ణములకు ఎదురీది వెళ్్ళ బ్హుపరాక్రమముతో ఆ రాక్షసునపై నక దెబబా 
తీసెను. అపుపిడు భయంకరములైన అరుపులతో దిగ్గజములను చెవుడపిడ జేయుచు ఆ 
రాక్షసుడు శరవర్షమును ధారలుగా నీలునపై గురిపించగా అతడు నశ్చెష్టిడై ఆ బ్ణవర్షము 
ఆపుటకు గాన దాట్టకు గాన శక్యము కాకపోవుటచే ఆ వానరశ్రేష్ఠుడు శరతా్కలమున 
ఆకసి్మకముగా వచిచెన ధార వర్షమును వృషభము కనులు మూసికొన సహంచునట్లు ఆ 
బ్ణ వర్షమును సహంచుకొన బ్హుబలమే ఆధారముగా నలిచె యుండి అవకాశమును 
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చూచి చెటలు దెబబాల చేత రథమును, గుఱ్ఱములను గూలెచెను. ప్రహసు్తనపై బడి వాన వింటిన 
గటిటిగా పటిటిలాగ్ వంచుచు తట్కు్కన దానన విరిచివేయగా, విలులు లేక రాక్షసుడు రథము 
మీద నున్న సాధనములలో చేతికందిన రోకలిన బట్టికొన వేగముగా నేలకురికెను. 
అట్లు రోకలిన త్రిపుపిచు తను్న దాకుచున్న రాక్షసున జూచి యేమియు తడబ్ట్ లేక 
శౌర్యముతో నీలుడెదురొ్కన బ్హుబలాధక్యముచే అడ్డగ్ంచెను. ఇద్దఱు సేనాపతులు. 
ఇద్దఱు జాతవైరులు. ఇద్దఱును గద్దరికాండ్రు. ఇద్దఱును గొపపి బలవంతులు. ఇద్దఱును 
గొపపివేగము గలవారు. ఒకరికొకరు పెను్నదు్దలు. విశ్రాంతి కోరక, ఓడిపోక, భయపడక, 
ఆపద నందక, బలము నశంపక తొలగక, తగ్గక, మనసు్సలందు నవ్వక మదించిన 
ఏనుగులవలె పోరుచుండగా నెతు్తరులలో శరీరములు మునుగుచుండ కీరి్తన గోరుచు 
శౌర్యముతో అరచుచు ఆలస్యము చేయక తలడుచు గుండ్రముగా తిరుగుచు కోఱలతో 
గొరుకుచు గోళలుతో ఱకు్కచు, కతు్తలతో నరకుచు, పౌరుషముతో సమీపించిన గొట్టిచు, 
దూరమేగుచో పట్టిచు, పారినచో తిట్టిచు, పడినను మఱల లేచి కలబడుచు, ఇట్లు ఆటగా 
వానర రాక్షస సైనా్యధపతులు బలములు ప్రకాశంపగా ఇంద్రవృత్రుల వలె వెనుదీయక 
మనసు్సలందు రోషములు వీడక విజృంభించి కొము్మట్నుగుల వలె ఢీకొనుచు ఒక్కమాట్ 
హుమ్మన తాకుదురు. ఒకొ్కక్కమాట్ కోడిపుంజులవలె ఒకరినకరు చుటిటి తిరుగుచు 
రోషముతో దాట్దురు. ఒకొ్కక్క మారు సరపిము వలె పెనుగుచు నేలపై పరలుదురు. 
మదించిన ఆబోతుల వలెను, సింహముల వలెను, పెద్ద పులుల వలెను పోరుచు, సాటిలేన 
బలముగలవారును ఓటమి నెఱుగన వారును, యుదధి విజయులు నగువారిరువురు ఉండగా, 
రాక్షసు డొకింత సమయము చూచి తట్లున ముసలమును తీసికొన మహావేగముతో 
వానరవీరున నుదుటిపై కొటెటిను. జొట జొట నెతు్తరు కారుచుండగా నీలుడు త్రుటిలో 
ఒక పెద్ద చెట్టిను వానపై విసిరివేసెను. దాన దెబబాకు చలింపక, అలసిపోక ప్రహసు్తడు 
రోషమును పందినవాడై ముసలమును ర్ండు చేతులతో పట్టికొన గొపపి శౌర్యముతో పైకెతి్త 
రాగా వానరశ్రేష్ఠుడు ఏమాత్రము కలతజెందక దూరముగా దుమికి మిగుల వేగముతో ఒక 
గుండు రివు్వన విసరి సూటిగా వాన శరమున మొతె్తను. ఆ రాతి దెబబాచే దేవతా విరోధయైన 
ప్రహసు్తన శరము నమిషములో కఱ్ఱదెబబాచే పగులు కుండవలె పగ్లి చెక్కచెక్కలై నేలబడెను. 
మొదలు నఱికిన చెట్టివలె అతడు నేలపై బడగా శరీరమునుండి శరసు్స నుండి నెతు్తరులు 
ఏఱులవలె భయంకరముగా ప్రవహంచెను. తమ సేనాపతి అట్లు భయంకరముగా చావగా 
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సంతోషము తొరగ్న మనసు్సలు గలవారును ఏ ప్రయత్నములు లేనవారును దీనులునై 
రాక్షసులు గట్టి తెగ గొటటిగా పారు నీటివలె యుదధిరంగమును వీడి భయమునందుచు 
లంకకు పారిపోయి రాక్షసరాజగు రావణున భవనమునకు వెళ్లు ఏమియును మాట్లుడలేక 
ధా్యనముచే మౌనము వహంచునట్లును, తెలివితపిపిన విధముగను, గొపపి శోక సాగరమున 
మునుగుచు, వెఱి్ఱచూపులు చూచుచు కను్నల వెడలు బ్షపి ధారలను ఆపలేరైరి. 
అదుభుతమగు విధముగా వానర శ్రేష్ఠుడగు నీలుడు ఇట్లు శత్రువును భుజబలముతో చంపి 
యుదధిరంగమున ప్రకాశంచెను. వానరులు సంతోషముతో పగుడుచుండగా అధకమైన 
ఆనందముతో రాముడు మేలు మేలన మెచుచెకొనెను. సౌమిత్రియు అతనన అమితముగా 
పగడెను. ఆ దశరథాత్మజున దయకు నీలుడమితానందము నందెను.

***
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రావణుడు తొలిస్రి యుద్ధమునకు వెడలుట:

చావగా మిగ్లిన సైన్యములు జరిగ్నదంతయును వినపింపగా విన రావణుడు 
క్రోధముచే శరీరము తెలియనవాడై దుఃఖముచే పీడింపబడినవాడై దేవతల నుదే్దశంచి 
పలు్క ఇంద్రున వలె వారితో నటలునెను. “ఇంద్ర సైన్యమును నాశము చేయగలు్గ నా 
సేనాపతిన, సేనలతో, గజబలముతో సహతముగా ఆ కపులు చంపిరా? ఇంక ఉపేక్ంచుట 
తగదు. ఔరా! ఎంత వింత? వానరులా రాక్షసులను చంపువారలు. చూచెదను గాక. నేనే 
వెళ్లు వారిన సమూలముగా నరూ్మలించి జయమును పంది సి్థరమైన కీరి్తన పందెదను. 
ఎవడురా? నను్న దాకి బ్రతుకగల వీరుడు? ఇక నను్న చూడుడు. ఇక వానరసైన్యములను 
కారు చిచుచె అడవులను తగులపెట్టినట్లు మాడిచెవేసెదను. వాడి బ్ణములచే 
రామలక్ష్మణులను గాలెచెదను. ఇంత చేసినటిటి, దుషటి కీటకములగు నరులను చంపివేసెదను 
గాన సంహంతునా” అన అగ్్నవలె ప్రకాశంచునదియు గుఱ్ఱములు పూనచెనదియు, గొపపి 
మణులచే ప్రకాశంచునదియు అగు రథమును వేగముగా ఎకి్క మృదంగములు, భేరులు, 
శంఖములు మొదలగువాన మ్రోతలను, రాక్షస సంఘముల సింహనాదములును, 
జనుల శుభవాక్యములును వెలయుచుండగా యుదధి క్రీడయందాసకి్త గలవాడై వెడలెను. 
కొండలవలెను మేఘములవలెను ఉన్న రాక్షసులు, అగ్్న గోళములు వలెనున్న నేత్రములు 
గలవారు తనవెంట రాగా రావణుడు భూత గణములచే సేవింపబడు శవునవలె నపెపిను. 
ఇట్లు రావణుడు రాక్షస సేనా సంఘములు కొలువగా లంకాపురము వెలువడి వెళ్లు 
కొండలు చెట్లు చేతులందు దాలిచె, సముద్రము యొక్కయు మేఘములయొక్కయు ధ్వనులు 
గలిగ్ చూచుటకు భయంకరముగానున్న వానర సైన్యమును చూచెను. సర్వరాజుల 
వలె పడవైన చేతులు గలవాడును, వానరరాజగు సుగ్రీవునతో గలిసియున్నవాడును, 
మహాతేజసు్స గలవాడును అగు రాముడు ఎదురులేనదై యుదధిమున తీవ్రమైన యుదధిమును 
గోరి వచుచెచున్న రాక్షసాధపున సైన్యమును చూచి శసత్రవిదా్య నపుణులలో అగ్రగణు్యడు, 
గుణవంతులలో శ్రేష్ఠుడు నయిన విభీషణున చూచి యిటలునెను. ఓ రాక్షసరాజా! అనేక 
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విధములగు జెండాలతో గూడినదియు, అనేకములైన ప్రాస శూలాదా్యయుధముల 
సమూహముచే భయంకరమైనదియు, దిగ్గజముల వంటి ఏనుగులు గలదియు, 
శౌర్యముగల అనేక యోధులతో గూడినదియు అగు సైన్యము చెనకరానదైయున్నది. అది 
యెవ్వరిదో దానన నాకు తెలియునట్లు చెపుపిము. అనగా

విభీషణుడు శ్రీరామునకు రాక్షసవీరుల నిర్పిాంచి చెపుపుట:

విభీషణుడు తామరలవలె విశాలమైన నేత్రములుగల ఆ రామునతో రావణున 
సేనను గూరిచె విశారదముగా ఈవిధముగా వివరించెను. ఏనుగు మూపుపై నున్నవాడును, 
ఉదయగ్రి శృంగమున నుండు సూరు్యనతో సమానమైన కాంతి గల ముఖము గలవాడును, 
శౌర్యము గలవాడును, బ్హు గర్వ ప్రఖ్్యతి గలవాడును, గొపపి తేజసు్స గలవాడును, 
తన బరువుచే చలింపజేయబడిన ఏనుగు శరసు్స గల వాడును రాక్షసరాజపుత్రుడును 
అగు ఆతడే రామచంద్రా! అకంపనుడు. ఇంద్ర ధనువు వంటి ధనసు్సను త్రిపుపిచు 
సింహధ్వజము గల రథముపై గూరుచెండి తూరుపి దిగ్గజము వలె మెలిదిరిగ్న 
దంతములు గలిగ్ గొపపిలు పోవుచున్న వాడే సుమా ఇంద్రున గర్వము నణచిన వాడును 
వరముల బలముచే జయింపరాన వాడును అయిన ఇంద్రజితు్త రాజచంద్రా! అదిగో 
అతడు అతిరథులలో శ్రేష్ఠుడును, శ్రేషణుమైన వింటి నారిన తీవ్రముగా మ్రోయించుచున్న 
వాడును, అసా్తద్న, మహేంద్ర పర్వతమును, పెద్దదైన వింధ్య పర్వతమును పోలిన పెద్ద 
శరీరము గలవాడును, రథముపై నున్నవాడును, యుదధిమునందు కొట్టిపడనవాడును, 
అదుభుతములగు చర్యలు గలవాడును అయిన అతికాయ నామధేయుడు. బ్లసూరు్యన 
వంటి నేత్రములు గల వాడును ప్రకాశంచుచున్న ఘంట్నాదములచే భయంకరమైన 
ఏనుగుపై నున్నవాడును విరోధులకు భీతి గలిగ్ంచువాడును, వీరులలో శ్రేష్ఠుడును, పెద్ద 
గాడిద స్వరము గలవాడును, అగువాడే ఓ రామభూపాలా! మహోదరుడను రాక్షసుడు 
చూడుము. ఓ సీతాపతీ! సాయంకాలపు మేఘములతో నపుపి పర్వతము వలె బంగారు 
భూషణములతో ప్రకాశంచుచున్న గుఱ్ఱముపై నెకి్క ధగధగ జా్వలలతో మెరయు బంగారపు 
పిడి గలిగ్న బలెలుమును చేతబూన యుదధిక్రీడాసకు్తడై వచుచెచున్నవాడు పిశాచుడను 
పేరుగలవాడు. కింకర వజ్రవేగమన ప్రఖ్్యతి చెందిన వృషభము నెకి్క సంశయము 
లేన మనసు్సగలవాడై మెఱుపులు కాంతలనీనెడు వాడియైన శూలమును పట్టిదలతో 
పట్టికొన అతివేగముగా వచుచెచున్నవాడు జగతు్తన ప్రసిదిధిపందిన త్రిశరుడనువాడు. 
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పుణ్యమూరి్తయైన రఘురామా! సరపికేతనుడును, విశాలమైన బలిసిన యెదగలవాడును, 
దేవతాసమూహమును సంహరించుటలో సమరు్థడును తాటి చెట్టి వంటి విలులు 
త్రిపుపిచున్నవాడును, మికి్కలి భయంకరముగా వింటినారిన మ్రోయించుచున్నవాడును, 
గొపపి శౌర్యము గలవాడును అగునాతడే జనాకీనాధా! కుంభుడనువాడు. ఆతన తము్మడు 
అతిభయంకరమైన రూపము గలవాడును, రాక్షస సైన్యమునకు కేతనము వంటివాడును, 
యుదధిరంగమున ఆటగా విహరించు ఘోరకరు్మడును, ప్రఖ్్యతిగన్న బలవంతుడును, 
రత్నములతోను బంగారముతోను చేయబడిన పగలేన అగ్్నజా్వలలవలె ప్రకాశంచు 
పరిఘను హస్తమున బటిటినవాడును అగు నకుంభుడను పేర బరగువాడు. రామచంద్రా! 
విలులు, ఖడ్గము, బ్ణములు మొదలైన సాధన సమూహములు గలదియు, మండుచున్న 
అగ్్నవంటిదియు ఆకాశమున నెగురుచున్న పతాకము గలదియు, శ్రేషఠుములైన గుఱ్ఱము 
గటటిబడినదియు అగు రథము మీద ఉగ్రరూపముతో నున్నవాడు, పర్వత శృంగములతో 
పోరువాడు అగు నరాంతకుడనువాడు. అనేక విధములైన రూపములతో ఏనుగులు 
పెద్దపులులు, గుఱ్ఱములు, లేళ్లు, ఒంటెలు మొదలగువాన ముఖములతో నున్న భూతములు 
తను్న గొలిచి రాగా రుద్రున విధముగా మెరయుచు, సన్నన కామ గలిగ్ సుందరమై, 
చంద్రునవంటిదైన శుభ్రమౌ తెలలు గొడుగును, ప్రకాశమానమౌ కిరీటమును మెఱయగా, 
చెవులకు తళతళలాడు కుండలములు గలిగ్ హమపర్వతమును, వింధ్యపర్వతమును 
పోలిన భయంకరమైన గొపపి శరీరము గలవాడు ఇంద్ర, యమ దరపిములను 
హరించినవాడు, అపర సూరు్యన వలె వెలుగువాడు, స్వర్గవాసులకు ఆరి్త గలిగ్ంచు కీరి్త 
గలవాడు అయిన అతడే ఓ దయామయా! రాక్షస చక్రవరి్త అన చెపపిగా

శ్రీరాముడు రావణుని జూచి ఆశచురయుపడుట:

శ్రీరామచంద్రుడామాటలను విన “ఔరా! ఏమి యీ తేజము? అరరే ఈ పట్ 
పరాక్రమము! సూరు్యడు కిరణములచేత వలె ఈ రావణుడు చూడరానవాడై యుండెనే! 
దేవతలయందు గాన, దేవతా విరోధులగు రాక్షసుల యందుగాన, ఇటిటి తేజసు్సతో గూడిన 
రూపమును ఎందైనను వినయుంటిమా? ఈ వీరున ప్రకాశము భూమియందు ఎవ్వరికిన 
లేదు. ఇతనన సి్థరులై సేవించి వచుచెచున్న రాక్షసవీరులు, అందఱును కొండల వంటి వారే. 
అందఱును కొండలతో డీకొనెడు వారే. అందఱును ఆయుధముల బటిటిన వారే. అందఱును 
అధకమైన తేజసు్స గలవారే. భీమ పరాక్రమము, అమితమైన తేజసు్సతో ప్రకాశంచు 
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ఆకారము గలిగ్, తీక్షష్ణమైన అనేక భూత సమూహములు గొలువగా నీతడు సూర్యపుత్రుడైన 
యమున వలె ప్రకాశంచుచునా్నడు. ఈవిధముగా దైవ వశమున ఈ పాపాతు్మడు నాయొక్క 
దృషటి మార్గమున బడెను. వీనపై సీత నపహరించుట వలన నాలో గలిగ్న రోషమునంతయు 
విడిచెదను గాక” అన తలచి అంతట రామచంద్రుడు ధనుసు్సను పటిటి అము్మలపది నుండి 
బ్ణమును దూసి ఎకు్కపెటిటి యుదధిముచేయు తలంపుతో స్తదరునతో గూడి నలిచెను. 
రాక్షసరాజు తన అనుచరులతో ఇట్లు చెపెపిను. మీరందఱును తిరిగ్ పురమునకు వెళ్లుడు. 
మనసు్సలందు భయము లేకుండగా దా్వరములందును, రాజమార్గమునందలి గృహముల 
ప్రక్కలను, గోపురములందును నలిచి కాపుండుడు. అందఱమును ఇచచెటికి వచుచెటను 
తెలిసికొన్నచో వానరులు ఇదే సమయమన తలంచి సైన్య శూన్యమైన పటటిణమును 
ప్రవేశంచి ధ్వంసముచేసి పాడుచేయగలవారు సుమండీ. పండు అన పంపి అంతట 
పోట్ వీరుడగు రావణుడు సముద్రములోనకి ప్రవేశంచు తిమింగలము వలె వానరసైన్య 
సముద్రమును ప్రతాపముతో చీలుచెకొనుచు ప్రవేశంచెను.

రావణుడు సుగ్రీవాదులతో పోరుట:

గొపపి అహంకారము గలవాడై భయంకరమైన సింహనాదముచే దికు్కలనెడు 
గోడలను పగల చేయువాడై గర్వముతో గూడిన ఆతా్మభిమానముతో ప్రకాశంచుచున్న 
ధనురాబాణముల గలవాడై వచుచె రాక్షసులైన రావణాసురున జూచి సూర్యపుత్రుడు 
(సుగ్రీవుడు) గొపపి రోషము గలవాడై బ్హాట్పముతో విజృంభించుచు పర్వత 
శఖరమును రావణునపై వేసెను. వానరరాజుచే విసరబడినదై చెటలుతో గూడిన 
చరియలు గలిగ్ పెద్ద శబ్దముతో భయంకరమైన కొండ తనమీదకు వచుచెటను చూచి 
ధనురి్వదా్య ప్రవీణుడైన  ఆ రాక్షసరాజు బంగారు పుంఖములతో సాటిలేన వేగముగల 
బ్ణజాలములతో దానన నూరువ్రక్కలై నేలబడగొటెటిను. అట్లు కొటిటియు వానరరాజును 
సంహరింపదలంచి రోషముతో గూడిన మనసు్సగలవాడై ఇంద్రున వజ్రాయుధమును 
బోలినదియు, నవారింపన వాయువేగము గలదియు, అగ్్నవంటి కాంతి కలదియు అగు 
వాడి బ్ణమును గొపపి విసురుతో ఆ వానరరాజు యొక్క హృదయమున నాట్నట్లుగా 
వేసెను. కుమారసా్వమిచే వేయబడిన శకి్త క్ంచపర్వతమును భేదించి పోయిన 
విధముగా దశముఖునచే విడువబడిన క్రూరమైన బ్ణము అపుడు సూర్యపుత్రున భేదించి 
వెడలెను. ఆ బ్ణ ఘాతముచే సూర్యపుత్రుడు బ్ధతో కూతపెట్టిచు నేలబడగానే గొపపి 
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సంతోషముతో రాక్షస సైన్యములటటిహాసము చేసెను. వానరరాజు విధమును జూచి 
అతివేగముతో జో్యతిరు్మఖుడును, గవయ గవాక్షులును, కోతులరాజైన ఋషభుడును, 
నభుడును, కొండలను దాలిచె, సందంష్్రుడు తమకు సహాయపడగా రావణాసురినపై 
విసిరివేసిరి. ఇరువది చేతులుగల రావణుడు వివిధములైన బ్ణములచే వాటిన నేల 
బడవేసి కఱకు బ్ణములచే వారి శరీరములను జలెలుడలవలె తూట్లు పడగొటిటి నేల 
బడవేసెను. వారట్లు నేలబడగా తన నెదిరించువారు లేక రావణుడు శౌర్యముతో వానర 
సమూహముతో ఎదురులేన బ్ణవర్షములతో ముంచగా అతి భయముచేత కోతులు గొపపి 
దుఃఖమునందినవారై బలములు చెడి పరుగెతి్త దీనులయందు వాత్సల్యము గలవాడును, 
లోకములకు శరణము కోరదగ్న వాడును, అగు రామున శరణువేడగా ఆ రాజశ్రేష్ఠుడు 
వారల భయమును మానుపిచు.

లక్ష్మణుడు రావణునితో పోరుటకు శ్రీరామాజఞాన్ గొన్ట:

కరుణ గల వాడైన మహాతు్మడు పెద్దవిలులును చేతబటిటి రావణున మీదకు వెళ్లుచుండగా 
లక్ష్మణుడు చూచి చేతులు జోడించి పరమార్థమైన మాటలతో ఇటలునెను. రామచంద్రా! 
దురా్మరు్గడైన రావణున యుదధిమున సంహరించుటకు దేవరవారే నేరపిరులు. అయినను 
దేవా! ప్రీతితో నాకనుజ్ఞనము్మ. ఈ నీచున నేను వధంచెదను అన పలుకగా సత్య నష్ఠుల 
పరాక్రమము గల రాముడిటలునెను. పము్మ లక్ష్మణా! యుదధి మందేమరు పాట్ను 
జెందకుము. ఈ రాక్షసరాజు యుదధి విద్యలందసమానమైన నైపుణ్యము గలవాడు. 
అదుభుత వీరు్యడు. మూడు లోకములు పూనకతో ఎతి్త వచిచెనను క్రుదుధిడగు అతన వ్రేలిన 
సైతము యుదధిమున వంచజాలవు. వానయొక్క లోపములను చూడుము. నీ లోపములను 
గురి్తంపుము. వాననతనకి గనబడ నీయకుము. నీ కను్నలతో ధనువుతో నను్న హెచచెరికతో 
రక్ంచుకొనుచు యుదధిమునకుపక్రమింపుము. అన చెపపిగా సుమిత్రాపుత్రుడు సీతానాధున 
కౌగ్లించి మంచి మనసు్సతో అతన పాదములకు మ్రొకి్క వానరవరులు పగుడుచుండగా 
యుదధిముపై కోరికతో వెడలెను. ఆరాజపుత్రుడట్లు వెడలి గొపపి భయంకరమైన విలులు 
దాలిచెనవాడును, విషసరపిములను బోలిన బ్ణములచే వానరసేనా నవాసమును 
గపుపిచున్న వాడును, వాడిబ్ణములచే కొటటిబడిన శరీరములు గల వానరుల రవములచే 
దికు్కలను నంపినవాడును అయిన ఆ దశకంఠన, ఎఱ్ఱబడిన కను్నలతో తేజరిలులు 
ముఖపద్మము గలవాడును, ఏనుగు తొండములవంటి బ్హువులు గల వాడును అగు 
లక్ష్మణుడు వచుచెటను చూచి
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రావణ హన్మాంతుల యుద్ధము:

వాయుపుత్రుడు వేగముగా పరుగెతి్త అడ్డము వెళ్్ళ తోకతో శత్రు శరములను 
చెదరగొటిటి మహా కోపముతో రావణున రథము మీదకు ఉరికి వేగముగా కుడిచేతి నెతి్త 
రాక్షసరాజు మనసు్సలో విహ్వలత్వము చెందగా క్రూరమైన చూపులు చూచుచు ఇటలునెను. 
ఓరీ రావణా! నాగులచేతను, యక్షుల చేతను, దేవతల చేతను రాక్షసుల చేతను, దానవుల 
చేతను, పక్జాతి చేతను చావకుందువు గాక! వానర సంఘముచే నీకు చావు తపుపినా? 
ఇదిగో! నా కుడిచేతిన చూడుము ఓరీ యిది ఐదు కొమ్మలు గలది. ఇన్ననాళలు నుండి 
కాపాడుకొనుచున్న నీ ప్రాణములను ఇపుపిడే శరీరము నుండి చెదరగొట్టిటకై ఎతి్తతిన. 
సె్్థర్యము గల వాడవై ఎదురొ్కనుము అనగా ఆ రావణుడు చాల క్రోధము గలవాడై ఎఱ్ఱన 
నేత్రములు గలవాడై ధైర్యముతో వాయుపుత్రునతో నటలునెను. వానరా! నీ బలమును 
చూచెదను గాక. వేగముగా అనుమానంపక నను్న కొట్టిము కీరి్తన పందుము. నేను 
తరువాత నీయొక్క ప్రతాపమును చూచి నను్న సంహరించెదను అనగా మునుపు 
యుదధిములో నాచేత చంపబడిన అక్షున మనసు్సన తలచుకొన నా పరాక్రమము 
నూహంచుకొనుము అన హనుమంతుడు పల్కగా శౌర్యదరపిములతో గూడిన రావణుడు ఆ 
వాయుపుత్రున రొము్మను తన గాఢమైన చేతి దెబబాచే బ్ధంచెను. హనుమంతుడాదెబబాచే 
గలిగ్న బ్ధతో మాటి మాటికి వణికి ఇట్నట్ తూగ్ నమిషార్థముననే మఱల సె్్థర్యమును 
పందుచు తీవ్రమైన కోపముతో చంద్ర నపుపిలవంటి కను్నలతో, గాండ్రించుచున్న 
ముఖముతో వేగముగా గరి్జంచుచు ఆ రాక్షసున చేతితో నక గ్రుదు్ద గ్రుదె్దను. రాక్షసరాజు 
ఆ దెబబాతో గొపపిబ్ధను పంది భూకంపముచే చలించెడు కొండవలె వచుచెచు పోవుచున్న 
ప్రాణములతో కంపించెను. హనుమంతున హస్త తాడనముచే బ్ధ చెందిన రాక్షసరాజును 
జూచి వానరులును, దేవతలును, మునీశ్వరులును మనసు్సలు అధక సంతోష సముద్రమున 
ఓలలాడగా హనుమంతున గొనయాడిరి. రావణుడును కొంతసేపునకు తెపపిరిలిలు ‘మేలు, 
మేలు! మాకు శత్రుడవే యైనను నను్న మెచిచెతిన. గొపపివీరుడవే’ అనగా హనుమంతు 
డిటలునెను. ఇసీ్స రావణా ననే్నల మెచెచెదవు. అది యేమి పోట్రా. నీవు నా దెబబాకు కాటికి 
బోక మిగ్లియునా్నవు నా భుజ పరాక్రమములు కాలపినా? యుదధిముల తారతమ్యము 
నెఱుగన మూఢుడా! ఈ మాట్ నను్న గ్రుదు్దము. పిదప నేను నా దృఢమైన పిడికిటి దెబబాతో 
నను్న కూలెచెదను. అన హనుమంతుడు పల్క గ్రోధముతో కను లెఱ్ఱవాఱగా మండిపడుచు 
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రావణుడు తన శకి్తనంతను కూడ దీసికొన కుడి పిడికిలితో బలముగా వాయుపుత్రున 
గుండెలపై నక దెబబావేసెను. అతడాదెబబాకు దద్దరిలలుగా వెనువెంటనే నీలున మీదకు వెళ్లు 
ఈర్ష్యతో నలబడెను.

రావణుడు నీలునితో యుద్ధము చేయుట:

భయంకర సరపిములతో సమానము లయినవియు, వాడియైనవియు, 
క్రూరములైనవియు, మర్మములను ఛేదించునవియు, భయంకరములైనవియు అగు 
రావణున బ్ణములు అతు్యదధితముగా వచిచె నీలున ముంచివేయగాతడు చేతితో నక 
కొండ శఖరమునెతి్త అతనపై విసర్ను. ఇంతలో ఆంజనేయుడు తేరుకొన నీలునతో 
పోరుచున్న రావణున జూచి అయో్య తపిపించుకొనెనే! ఇతరునతో పోరుచున్నపుపిడు శత్రువు 
మీదకు వెళ్లుట యుదధినీతి కాదు గదా అన చింతించెను. ఆ విధముగా నీలుడు వేసిన కొండ 
శఖరమును రావణాసురుడు తీవ్రమైన ఏడు బ్ణములతో ముక్కలు చేసి వేయగా అతడు 
ప్రళయకాలపుటగ్్నవలె మండుచు మది్ద, చండ్ర, మామిడి చీకటి చెట్టి జువి్వ మొదలగు 
వృక్షములను పెకలించి మీదమీదకు  విసరగా రాక్షసరాజు వాననన్నటిన వేగముగా 
బ్ణపు గుంపులతో ముక్క చెక్కలు చేయుచు అంతటితో ఆగక ఆ వీరునపై బ్ణవర్షము 
నెడతెగకుండ కురిపింపగా అతడు తన రూపమును చిన్నదిగా జేసి ఎగ్రి రావణున 
ధ్వజాగ్రముపై దుమికెను. రావణుడు ఓరీ! ఎక్కడికి పోయెదవురా అనుచు బ్ణములు 
వేయునంతలోనే నీలుడు గరి్జంచుచు వింటి కొపుపిమీదకు, రథమునగలమీదకు జెండాపైకి, 
నపిపి కలుగునట్లు కిరీటము మీదకు, గుఱ్ఱముల మీదకు వాన చేతులమీదకి, తలపైకి 
ఇక్కడనుండి అక్కడకు, అక్కడ నుండి ఇక్కడకు చెంగు చెంగున నెగురుచు కొంచెమైనను 
రావణున గురికి దరకకుండ ఔదధిత్యమును జూపెను. అతన వేగమును లాఘవమును 
జూచి ఆశచెర్యము నందిన ఆ నరభోజనుడు వింటియందు ఆగే్నయాసత్రమును సంధంచి 
వేయదలచెను కాన అతడెకు్కనా్నడో తెలిసికొనలేక భ్రాంతితో నుండెను. రావణున 
తికమకను చూచి వానరులు ఔదధిత్యమును ఆనందమును పటటిజాలక పెద్దగా అరుచుచు 
అటటిహాసములను చేసిరి. నీలున గంతులకు వానరుల రంతులకు రాక్షసరాజు మికి్కలి 
కలతచెంది తూలిపోవుచు దికు్కతోచన సి్థతిలో నుండెను. కొలదిసేపటికి కలవరపాట్ 
తొలగ్ నీలుడు తన రథము టెకె్కముపై ఉండుటను గురి్తంచి ఓరీ వానరా! లాఘవమునందు 
అదుభుతశకి్తయుందారితేరిన వాడవై పెకు్క విధముల గోచరించితివి. ఇదిగో ఆగే్నయాసత్రము 
విడుచుచునా్నను. తెలిసికొనుము. నీకు శకి్తయున్నచో ప్రాణములను కాచుకొనుము. 
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నీవెంత ఎగ్రినను ఇది నను్న ప్రాణములతో వదలదు. ఇది నశచెయము సుమా అనుచు 
అగ్్నపుత్రుడైన ఆ నీలునపై దశకంఠడు కోపముతో ఆ ఆగే్నయాసాత్రన్న స్తకగానే 
తపింపజేయబడుచూ స్మపృతి గోలోపియి నీలుడు మోకాళలుపై ఊదుకొనుచు నేలగూలెను. తండ్రి 
మహమ చేతను తన బలముచేతను తేజసు్స చేతను ప్రాణములు నలుపికొనగలిగ్నాడు. 

రావణ లక్ష్మణ సాంవాదము:

ఇంద్రగరా్వపహారియయిన రావణుడు నీలుడు గూలుటను చూచి అహంకారముతో 
మేఘము గరి్జంచునట్లు రథమును నడిపించుచు విజృంభించి లక్ష్మణున సమీపించి 
ధనుషటింకారము చేయుచు, అడు్డవచిచెన వారి నెల మోదుచుండగ చూచి లక్ష్మణుడు ఓరీ! 
దుషటి రాక్షసుడా! బక్క క్రోతులను గర్వముతో జంపుట అంత ఆశచెర్యకరమైన పనయా? 
శూరధర్మమా? కొంచెమైనను సంకోచింపక ఈ వానరేంద్రులను కలత నందించినంత 
మాత్రమున పగ తీరినదా? రాక్షసేంద్రా ఇట్రము్మ నేను నీ గర్వము నణచివేసెదను. అన 
పలుకగా అతన మాటలను, తీవ్రమైన పరిపూరణుమైన అతన వింటినారి మ్రోతలను విన 
కోపముతో రాక్షసనాధుడు సుమిత్రానందునతో నటలునెను. ఓ రాజపుత్రా! ఔరా! ఎంత 
యదృషటిము. విపరీతబుదిధితో యమున సమీపమునకు వెళలుదలచియా ఇట్ వచిచెతివి. 
కొంచెము సేపు నా దృషటిపథము నుండి తొలగక నలువుము. నా బ్ణములు కొంచెమైన 
ఆలస్యము చేయక నను్న యమపురికి పంపగలవు అనగా దశరథనందనుడు విజృంభించి 
బొబబాలు వెట్టిచున్న ఆయసురేంద్రున ఒక పోకకు గూడ లెక్కచేయక ఇట్లు పలికెను. ఓరీ! 
పాపిష్ఠులలో అగ్రగణు్యడా! ఈ విధముగా నీకు నీవే ప్రగలభుములు పలు్కట్ల? గొపపి 
ప్రభావము గల వార్వ్వరును ముందు ముందుగనే ఇట్లు కాఱులు ప్రేలరు. ఓ రాక్షసేంద్రా! 
నీ బల పరాక్రమములను ఎఱుగన వాడను గాను. నీ గొపపి పరాక్రమము నెఱిగ్యే నీతో 
యుదధిమును గోరి విలలుము్మలు చేత దాలిచె వేగముగా వచిచెనాను. సాధనములు చేతిలో 
నుండగా నటిటి వటిటి యరుపుల వలన నేమి ప్రయోజనము. యుదధిము చేయుటకు రము్మ అన 
పలుకగా

రావణలక్ష్మణుల యుద్ధము:

క్రోధముతో నండిన మనసు్స గలవాడై క్రూరములైన వాడి మొనలు గల ఏడు 
బ్ణములను లక్ష్మణునపై వేయగా ఎదురులేన పరాక్రమము గల ఆ మానవనాధ పుత్రుడు 
ప్రకాశవంతమగు బంగారు మొనలు గలవియు తీక్షష్ణమైనవియు అగు బ్ణ సమూహములచే 

ఏబది తొమిమీదవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

180

ఆ బ్ణములను ఇంతింత ముక్కలుగా చేసెను. అట్లు సౌమిత్రి వాడి బ్ణములచే తన 
బ్ణములు చిన్న ముక్కలయి తెగ్న పాములవలె నేలపై దరులుటను చూచి దశముఖుడు 
ఎఱ్ఱన నేత్రములు గలవాడై తిరిగ్ ప్రకాశంచు బ్ణ శ్రేషఠుములను దండిగా కురిపించెను. 
ఆ బ్ణ వర్షమును దశరథ సుతుడు కరిణుభలలుములు, క్షురములు, అను బ్ణములచే 
అర్థ చంద్రబ్ణములచే అందందే త్రుంచివేసి కలతచెందక నలిచియుండెను. తానెన్న 
బ్ణములను వేసిన అన్నటినీ త్రుంచుచున్న లక్ష్మణున బలమును చూచి ఆ యనఘున 
చేతి లాఘవమునకు శౌర్యలక్ష్మికిన అబుబారపడి రావణుడు మరల ఘోరమైన శరములను 
గురియించెను. వాననన్నటిన ధైరు్యతో లక్ష్మణుడు నేల గూలిచె వీన ఔదధిత్యము నణచి వేగముగా 
యమున యమదండమును బోలిన వాడియైన క్రూరబ్ణములను సంరంభముతో వింట 
సంధంచి అగ్్నజా్వలలు గ్రకు్కచున్న ఆ బ్ణ సమూహమును రాక్షసనాధునపై వేసెను. 
గరో్వద్కు్తడగు ఆ రావణుడు వానన త్రుంచివేసి బ్రహ్మచే ఇవ్వబడినవియు, ప్రళయ 
కాలాగ్్నతో సమానకాంతి గల బ్ణ సమూహముతో లక్ష్మణున లలాటముపై గొటటిగా ఆ 
క్రూరాసత్రముల తాకిడిచే కలిగ్న గొపపి బ్ధచే చలించిపోయి చేజారుచున్న ధనుసు్సను 
బట్టికొన మికి్కలి నేరపిరి తనముతో శత్రువుచేతి ధనుసు్సను ఖండించెను. వెనువెంటనే 
నరంకుశమైన వేగముతో రాక్షసున మూడు బ్ణములతో గుండెలు పగులునట్లు కొటెటిను. 
అతడు గగో్గలు పడి తబిబాబె్బాపోయెను. విరిగ్న విలులు గలవాడును, అధకముగా కారుచున్న 
రక్తముచే తడుపబడిన శరీరము గలవాడును మాంసపు ముద్దలు వా్యపించిన దేహము 
గలవాడునై స్మపృతి గోలోపియి అంతలో తిరిగ్ స్మపృతి తెచుచెకున్నవాడై తెగ్ంపుతో బ్రహ్మ 
యిచిచెనదియు, పగలేన యగ్్నవలె ప్రకాశంచునదియు, వ్యర్థముకానదియు, అత్యధకశకి్త 
గలదియు అయిన శకి్తయను ఆయుధమును వానరసమూహము భయపడునట్లు జేయన 
విసరివేసెను. అది చూచి లక్ష్మణుడు మండుచున్న అగ్్నతో సమానమైన బ్ణములతో 
దగ్గరకు రాకుండ గొట్టిచున్నను ఆగక అది భయంకరాకారముతో

మూరి్ఛలి్లన లక్ష్మణుని రావణుడెతతినెాంచుట:

సంరంభముతో వచిచె విశాలమైన ఎదపై నాటగనే మహా బలవంతుడగు నా 
రఘువీరుడప్రకాశంచుచున్న దేహము గలవాడై భూమిపై సొమ్మసిలిలు పడెను. వెంటనే 
ఇరువది చేతులుగల రావణాసురుడు ఆ మహాపురుష్న నెతు్తకున వెళలువలెనన తలచి 
చేతలతో నెత్తబోయెను. తన భుజశకి్తచే మేరువును మందరమును, హమవతపిర్వతమును, 
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దేవతలతో గూడిన సమస్త లోకమును ఒకచేత ఎత్తగలిగ్న ఆ దానవరాజు గొపపి పూనకతో 
పంగటించి, పెదవులను బిగ్ంచి, బిగబటిటియు ఆ భరతున తము్మన గదలింపలేకపోయెను. 
[శ్రీరామున కంటె చిన్నవాడు భరతుడు. అతనకంటె చిన్నవాడు లక్ష్మణుడు. ఇరువది 
చేతులతో లక్ష్మణునే గదిలింపలేనవాడు శ్రీరాము నేమి జయింపగలడన భావము] బ్రహ్మ 
యిచిచెన శకా్త్యయుధము హృదయమున నాటగా ఇటిటిదటిటిదన చెపపిరానదియు, పండితులచే 
పగడదగ్నదియు విష్ణువు యొక్క అంశమైనదియు అయిన తన స్వరూపమును లక్ష్మణుడు 
స్మరించెను. ఇట్లు వైషణువాంశ మానవదేహమున ప్రవేశంపగా దానవుల దరపిణ నణచు 
గొపపి బలవంతుడయిన లక్ష్మణున ఆ రాక్షసరాజు తన భుజదండములచే బిగబటిటియు 
రవంతయైన కదిలింపజాలక ప్రయత్నముతో పెనుగులాడుచుండగా అంతలో

హన్మాంతుడు రావణుని రామునొద్దకు లక్ష్మణునెత్తికొని పోవుట:

హనుమంతుడు పరుగున వచిచె వజ్రసమానమైన తన పిడికిటిచే గొపపిశకి్తతో 
రావణున రొము్మన గ్రుద్దగానే, ముఖమునందు, కను్నలయందు, చెవులయందు నెతు్తరులు 
గారగా దికు్కతోచక నశ్చెష్టిడై స్తలిపోయి తాను రథములో కూలబడి కూడ రావణుడు 
పూర్వపుసి్థతిన పందలేడయె్యను. గొపపి శౌర్యము ప్రతాపము కలిగ్నను సగము చచిచెన 
రావణున జూచి వానరసంఘములు ఋష్లు ఇంద్రాది దేవతా సమూహములు 
సంతోషముతో పంగ్పోయి కేకలను వేసిరి. అంత రావణున బ్ణపు దెబబాతిన్న 
సుమిత్రాపుత్రున గొపపి తేజసు్సగల వాయుపుత్రుడు సే్నహముతో చేతులలో నెతు్తకొన వెళ్లు 
రామచంద్రున సమీపమున నుంచెను. వాయుపుత్రుడు మిత్రుడు గొపపిశకి్త కలిగ్నవాడు 
నగుటచేత శత్రువునకు కదలింపరానవాడయు్యను లక్ష్మణుడు వానరునకు తేలికయయె్యను. 
[వాస్తవపు మూరి్ఛతుడు ఒకరికి తేలికగాను, మరియొకరికి భారముగాను కాజాలడు. 
బ్రహ్మశకి్తన అగౌరవింపరాదు కావున దానన సమా్మనంచుటకు నాగపాశబంధమునందు 
వలె ఈ మూర్ఛ మాయామానుష నటన మాత్రమే.] అంత ధీరశ్రేష్ఠుడు జయింపరాన వాడు 
అయిన లక్ష్మణున వీడి బ్రహ్మదేవున శకి్త రావణాసురున రథము వద్దకు వేగముగా వెళ్లును. 
ఆవిధముగా ఆయుధము తొలగ్పోగా లక్ష్మణుడు తేరుకొన బడలిక తొలగ్న వాడయె్యను. 
మనసు్సలో అతడు ఊహంపనలవికాన తన అంశమైన విష్ణువును స్మరించుచుండెను. 
అంతలో రావణాసురుడు తెపపిరిలిలు బ్ణములను వింటిన ధరించి యుదధిమునకు 
సిదధిమయె్యను.
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శ్రీరాముడు హన్మాంతునిపై నెకి్క రావణుని మీదికి బోవుట:

ఎందరో వీరులను గోలోపియి పారిపోవుచున్న శత్రుసైన్యమును జూచి రాముడు 
క్రోధముతో ఎఱ్ఱనైన నేత్రములు గలవాడై తొందరతో రావణున మీదకు వెళ్లుచుండగా 
హనుమంతుడు దగ్గరకు వచిచె రామచంద్రా బలవంతుడైన గరుత్మంతున విష్ణువువలె నీవు 
నాపై నెకి్క దేవతావిరోధన శాసించుట తగును అన చెపెపిను. అంత ఆ వానరసింహున 
భుజములపై నెకి్క అమితమైన పరాక్రమము గల రాముడు రథముమీద నున్న రావణున 
తేరి చూచి రోషముతో బలిచక్రవరి్త మీదకు ఆయుధము నెతి్త వెళ్లుచున్న విష్ణువులె 
మెరయుచు వజ్ర నరో్ఘషము వలె వింటి నారి శబి్దంచుచుండ సముద్రఘోషవంటి గంభీర 
స్వరముతో ఇట్లు పలికెను. నలువుము నలువుము. నాకు ఈవిధమైన అపరాధమును 
చేసి ఓ రాక్షసరాజా! నీవు ఎక్కడకు వెళ్లునను విడుతునన తలంచుచునా్నవా? వీరుడనన 
భావించువాడా! వినుమురా. ఇంద్రున, యమున, సూరు్యన, బ్రహ్మను, శంకరున చేరినను, 
పదిదికు్కలకు పారినను నను్న విడిచిపెటటిను. నీ శరీరమునకును ప్రాణములకును 
సంబంధము లేకుండ చేసెదను. గొపపి శకా్త్యయుధముచే ఎవనన గొటిటితినన పంగ్ 
పోవుచునా్నవో ఆ అతి బలవంతుడయిన లక్ష్మణుడే నీకు ఉపద్రవమును గలి్గంపదలచి, నను్న 
భారా్యపుత్రులతో గూడ యమున కపపిగ్ంపదలంచి యుదధిభూమిలో ననె్నదురొ్కనుటకు 
వచెచెనన తలంపుము. ఈ నేనే కదా జనసా్థనమున గర్వముతో విజృంభించినదియు 
నానావిధములగు ఆయుధములు గలదియు అగు పదునాలు్గ వేల రాక్షస సమూహమును 
యుదధిములో సంహరించినవాడను.

శ్రీరామ రావణుల ప్రథమ యుద్ధము:

అన రామచంద్రుడు పలుకగా కోపమతిశయింపగా రావణుడు శ్రీరఘురామున 
వాహనమగు హనుమంతున ప్రళయకాలాగ్్న వంటి బ్ణములతో కొటిటి నపిపింపగా 
మహానుభావుడైన వాయుపుత్రున తేజమంతకంతకు ఎకు్కవయె్యను. అట్లు దశకంఠన 
బ్ణములచేత కొటటిబడి గాయపడిన హనుంతున జూచి క్రోధమునకు వశుడై రామభద్రుడు 
ఆకరాణుంతముగా వింటినారిన లాగ్ వేగము ఔదధిత్యము ప్రకాశంపగా ఆ దేవతావిరోధ 
రథమును ఒక్కమాట్ చక్రములు, గుఱ్ఱములు టెకె్కము, ఛత్రము సూతుడు ఖడ్గములు 
శూలములు పతాకములు మొదలగువాటితో గూడ రూపము తెలియబడనట్లు నుగె్్గ 
నేల వ్రాలునట్లు బ్ణముల సమూహముతో గూలిచె, అంతటితో వదలక క్రూరమైన 
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వజ్రసన్నభమైన బ్ణమును అతన బలసిన ఱొము్మపై ఇంద్రుడు వజ్రాయుధమును మేరు 
పర్వతమును చీలుచెటకు వేసినట్లు భయంకరముగా నాట నేయగా అతడు చేషటిలు లేనవాడై 
విలవిలలాడెను. ఇంద్రున వజ్రాయుధపు దెబబాలకైనను ఏ మహాయోధుడు కొంచెమైనను 
చలింపడో కలతచెందడో అటిటివాడు రామున బ్ణపు దెబబాలబ్ధకు మికి్కలి భయపడి 
వణికిపోవుచు వింటిన నేలపై విడిచెను. [విలులు విడువకున్న శ్రీరాముడు చంపుననన్న భీతి] 
ఆకులపాట్ చెంది నరాయుధుడై నలిచియున్న ఆ దేవతావిరోధయొక్క సూరు్యనకాంతితో 
మహాతు్మడగు రాముడు నేలబడవేసెను. శ్రేషఠుమైన యుదధిధర్మమునెఱిగ్న శ్రీరాముడు గొపపి 
దయారసముతో కోఱలు తీసిన పామువలెను, వేడిమి తగ్్గన సూరు్యనవలెను కిరీటము 
నేలబడగా ఆకృతి మారిపోయి శోభారహతుడైయున్న రాక్షసరాజుతో నటలునెను. ఇతరులచే 
సాధంపరానది శత్రువులకు భయంకరమైనది అయిన యుదధిమును ఇంతవఱకు చేసితివి. 
మా పక్షము వీరులను సంహరించితివి. కనుక నీవు యుదధిమునందు చాల డసి్సయునా్నవన 
నా మనసు్సన తలంచి ఓ రాక్షసరాజా! నను్న నేను చంప నషటిపడను. రాముడు యుదధిమున 
నరాయుధున భయముచే నశ్చెష్టిడయినవానన చంపడు సుమా. నీ లంకకు పము్మ. 
అనుజ్ఞ నచిచెతిన. పో. పో. బడలిక తీరిన తరువాత రథముతో ధనుసు్సతో ప్రకాశంచు 
గొపపి ఆయుధ సమూహముతో మరల రము్మ. రథసు్థడవై వచిచె అపుపిడు నా శౌర్యమును 
చూచెదవుగాక రాక్షసేంద్రా! అన పలుకగా దరపిము సంతోషము నశంచినవాడై 

రావణుడు పరాజతుడై లాంకకు బోవుట:

ఆ రావణుడు విలులు విరిగ్పోగా సారథి రూపము లేకుండ పోగా గుఱ్ఱములు 
చావగా క్రూరమైన బ్ణపు దెబబాలచే బ్ధనందు శరీరముతో కిరీటములేన వెండ్రుకలు 
విరియబోసిన శరసు్సతో అవమానముతో తన పురమున కేగెను. దేవతలకు దానవులకు 
భయంకరుడైన రావణుడీ విధముగా తలవంచుకొన యుదధిరంగమును విడిచి పురము 
ప్రవేశంపగా తన తము్మనతో గూడి రఘురామచంద్రుడు వానరవీరుల శరీరములందు 
నాటిన బ్ణములను తీయించి వారి బ్ధను తొలగ్ంచెను. అపుపిడు ఇంద్రవిరోధ నరీ్వరు్యడు 
కాగా దేవతలు రాక్షసులు, భూత గణములు, సముద్రములు, భూమి, చరాచరములు, 
ఋష్లు సరపిములు దిక్సమూహము అంతయు మికి్కలి ఆనందించెను.

***
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అరువదవ సర్గము

రావణుడు తన పరాభవమున్ తలచి దుుఃఖాంచుట:

రావణుడావిధముగా తన పురమునకు వెళ్లు రామున బ్ణములను తలచి తలచి 
కలతజెంది గర్వమును విడిచినవాడై బ్ధ నందు అవయవములు గలవాడై గరుడునచే 
పటిటి విడువబడిన సరపిమువలెను, సింహము నోట బడి విడువబడిన ఏనుగువలెను, రామున 
బ్రిన పడి యమున బ్రి నుండి తపిపించుకొన్నవానవలె, ఇంకను రామ బ్ణములు వచిచె 
తను్న తాకుచున్నట్లు తలంచుచు భయము చెంది పెద్ద పెద్ద ఊరుపిలను విడుచుచు దివ్యమైన 
వివిధ వరణుములుగల బంగారు సింహాసనమున గూరుచెండి తోడనున్న రాక్షసవీరులతో 
బ్ధతో తన మనోగతమునీ విధముగా వచించెను. అక్కట్ నా యొక్క గొపపి అదుభుతమైన 
తపసు్స వ్యర్థమైపోయెనే! ఆహా భయంకర యుదధిరంగమున వజ్రధరుడైన యింద్రున 
గెలిచెన నేను నేడొక మానవున గెలువలేక చెడితినే! కాలమెంతమారినది. మనుజులను 
దినువానన దరపిముగా మానవుడు గెలెచెనే. యుదధిమునందు నీకు మనుష్్యనచేత భయము 
తపపిదన ఆనాడు బ్రహ్మ చెపెపిను. ఘోరమైన ఆ మాట అమోఘమై ఈనాటి కిట్లు ఫలించినది 
కదా. దానవులు, యక్షులు, రాక్షసులు, సరపిములు, వియచచెరులైన దేవతా సంఘములచే 
యుదధిమునందు చావకుండ పద్మసంభవుడగు బ్రహ్మదేవునచే వరములను పందితిన 
గాన పూర్వము మానవులను దురహంకారముచే లెకి్కంపనైతిన. ఇపుపిడది నా ప్రాణముల 
మీదికి తెచిచెనది చూచితిరా! ఇక్ష్వకు కులమున బుటిటిన అనరుణు్యడను రాజు అయోధ్యలో 
పూర్వము నాచేత యుదధిమున నేలగూలుచు నను్నచూచి యిటలునెను. రాక్షసాధమా! 
నను్న యుదధిమునందు పుత్రులతో, సైన్యముతో, మంత్రులతో గుఱ్ఱములు సారథులు గల 
రథములతో గూడ చంపగల శూరుడు నా వంశము నందు పుట్టిను సుమా కులపాంసనా! 
అదరి పడకుమురా దుర్మతీ యనెను. ఆ రాజు మాట నేటికి యదార్థమై సూటిగా ఫలించినది. 
అందువలన దశరథపుత్రుడైన ఈ రామున ఆ మనుష్్యనగా మనమునందు భావింతును. 
నాచే పరాభవము నంది, నా చేతులకు కోపమమునంది వేదవతియను కన్యక నను్న ‘ఓరీ 
రాక్షసా నను్న నీకులమును నాశనము చేసెదను చూడుమన శపించినది. ఆ వేదవతియే 
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విదేహరాజైన జనకునకు సీతయను పేరుతో నట్లు జన్మంచినది. పర్వతరాజపుత్రికయు, 
రంభయు, వరుణున పుత్రికయు, నందియు పూర్వము పలికినట్లుగనే జరుగసాగ్నది. 
రాక్షసశ్రేష్ఠులారా! ఋష్ల వాకు్కలు అబదధిమగునా? నాపై నున్న శాపముల 
ప్రయత్నములు చేయుడు. మూల బలములందును, గోపురముల శఖరములందు రక్షణగా 
నలిచియుండుడు. గొపపి శౌర్యవంతుడును దేవతల దైతు్యల దరపిముల నణచిన వాడును, 
బ్రహ్మ శాపముచే నద్ంచిందియున్నవాడును అగు కుంభకరుణున నద్రలేపుడు.

రావణుడు మాంత్రులన్ కుాంభకరు్ణని నిద్రలేప పాంపుట:

ఉగ్రమైన యుదధిములందు నపుణుడయిన ప్రహసు్తడు మరణించెను. నేను 
యుదధిమున నోడింపబడి తిరిగ్ వచిచెతిన. ఇక విరోధులను అడు్డకొన ఓడింపగలవార్వ్వరు? 
ఆ తిరుగులేన యోధుడు, రాక్షసశ్రేష్ఠుడునైన కుంభకరుణుడొక్కడే హెచిచెన శకి్తతో శత్రువును 
చంపగలడన నశచెయించుకొన యిటలునెను. దా్వరములన్నంటిన ప్రయత్నముతో 
గాచుచుండుడు. ప్రాకారముల మీద నుండి విరోధులను కనుపెట్టిచుండుడు. ఈ విధముగా 
కాలవశుడనయి నేనుండగా ఆ రాక్షసశ్రేష్ఠుడు హాయిగా ఆదమరచి ఏ చింతయులేక 
నద్ంచుచునా్నడు. ఏడు, తొమి్మది, ఆఱు, ఎనమిది మాసములు నశచెంతగా నద్ంచును. 
ఇంతకు తొమి్మది రోజుల ముందే నాతో మంత్రాలోచనము చేసి నద్రపోవనారంభించినాడు. 
ఆ గొపపి బలవంతున ఇపుపిడు మేలొ్కలుపుట సులభము. రాక్షసశ్రేష్ఠుడగు కుంభకరుణుడు 
మేలొ్కనెనేన నజముగా రాజపుత్రులచే వానరసైన్యమునంతను సంహరించివేయును. 
రాక్షసులలో శత్రుసమూహముల నెలలు నాశనము చేయును. అటిటి సాటిలేన బలము 
గలవాడగు కుంభకరుణుడు తుచ్ఛ సుఖములందలి ప్రీతితో మూఢుడై ఎపుపిడును 
స్తమరియైయుండును. ఎపుపిడైనా దుఃఖమును తెలిసికొనలేడు. అతడు నద్రనుండి 
లేచినచో సీతానాధునచే నాకు కలిగ్న గొపపి పరాభవము నంతయును వేగముగా 
తీరచెగలడు. తరువాత నేను సంతోషముగా నుండెదను. ఇంద్రునతో సమానమైన 
బలవంతుడు, గొపపి సాహసము గలవాడు అయిన యితడు నాకు యుదధిమునందిటిటి 
ఆపద సంభవించిన సమయమున తోడు పడజాలడేన యింక నాకు వాడుండియు ఏమి 
ఫలము? అందువలన వానలేపుడు అన రావణుడు చెపపిగా మికి్కలి సంభ్రమముతో 
రాక్షసులు గంధములు, పుషపిమాలికలు, భక్ష్యపురాసులు పట్టికొన పెద్దపెద్ద దా్వరములు 
గలదియు, యెట్చూచినను యోజనము పడవు గలదియు అయిన కుంభకరుణుడుండు 
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గుహను అనేక విధముల సుగంధములు వెడలుచు దానన ప్రవేశంచబోగా అతన పెద్ద 
నట్టిరుపిల గాలిచే ఆ బలశాలురైన రాక్షసులు ఎండుట్కుల వలె ఎగ్రిపోవుచుండిరి. 
వారు ఎంతో కషటిముతో పాదము నలదకు్కకొనుచు లోన ప్రవేశంచి బంగారు అరుగులచే 
సుందరమైన గుహయందు నద్ంచుచున్న కుంభకరుణున, భయంకరమైన రూపముగల 
వానన విరిగ్ యెరిగ్న పర్వ తమువలె ప్రక్కపై బడిన వానన, సరపిమువలె పెద్దగా బుసలు 
కొట్టిచున్న వానన, కఠినమై నక్కబొడుచుకొన్న వెంట్రుకలు గలవానన, భయంకరమైన 
ముకు్కపుటములు గలవానన, పాతాళము వంటి నోరు గలవానన, బంగారు బ్హుపరులు 
గల దేహము గలవానన, బలవంతున, కిరీటముచే అలంకరింపబడిన శరసు్స గలవానన, 
మాంసము రక్తముల వాసనలు హెచుచెగ వచుచెవానన, శత్రుసంహారకున జూచి సమీపించి 
మేరు పర్వత సమానమైన మాంసముతో గూడిన భోజన పదార్థములు, దున్నపోతులు, 
లేళ్లు, పందులు మొదలగు వాటి సమూహములు అదుభుతముగా చేయబడిన అన్నపానాలు 
సిదధిము చేసిరి.

రాక్షసులు కుాంభకరు్ణని నిద్ర లేపుట:

రాక్షసులు కుంభకరుణున శరీరమునందు శ్రేషఠుమైన గంధములను పూసిరి. అందమైన 
పుషపిమాలికలను, సుంగంధ వసు్తవులను శరీరమున నుంచిరి. ధూపములను వేసిరి. 
స్త్తత్రముతో పగ్డిరి. చంద్రునవలె తెలలునైన అనేక శంఖముల నూది రాక్షసులు గుంపులై 
దికు్కలు చెక్కలగునట్లు గొపపి ధ్వనులతో శబి్దంచిరి. వారందఱు ఒక్క గొంతుతో గొంతులు 
వ్రక్కలగునట్లు అరిచిరి. నరాటంకముగా చేతుల నపపిళ్ంచిరి. పెనుకేకలతో గూడిన ఆ 
శబ్దములు లంకను కలత జెందించెను. పణవములు భేరులు శంఖములు మొదలయిన 
వాద్యముల గొపపిధ్వనులు ఉరుములవలె సింహనాదములు అధకముకాగా ఆ ధ్వనలో 
మునగ్ పక్షులు దికు్కలందు పరువెతి్త పరువెతి్త ఆకసమున కెగబ్రాకి దిగాభు్రంతి నంది 
ఱక్కలు తడబడగా సుడివడి భయముతో నేలపై బడెను. ఆ రాక్షసులును విసిగ్ వేసారి 
కషటిపడి ఓపికలు దపిపిరి గాన ఆ రాక్షసేంద్రుడు ఇంచుకంతయైన మేలుకొనలేదు. అపుపిడు 
వారు మరల జాలిలేక ముద్గరములు, గదలు కొండలు చెట్లు ముసలములు మొదలగు 
సాధనములతో చేతికొలది శకి్తతో మోదిరి. గొపపి బలవంతులైన వారయు్యను ఆ రాక్షసులు 
రావణున స్తదరున ముకు్కల నుండి వచుచెచున్న గాలి వేగమునకు నలువలేకపోయిరి. 
గొపపిగాలులచే నెగురగొటటిబడిన మేఘములవలె నెగ్రిపోయిరి. భీమబలము గలిగ్న 
ఒక పదివేలమంది రాక్షసులు అందఱును కలిసికట్టిగా చేరి ఒక్కమారుగా తూర్యములు 
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మృదంగములు ఘటములు మొదలగు వాద్యముల ధ్వనులను అధకంగా చేసిరి కాన ఆ 
దానవవీరుడు ఒకి్కంతయైన తన శరీరమునందు తెలివి నందకపోవుట భయంకరమైన 
ప్రయత్నమును చేయదలంచిరి. దండములతో, కశలతో, అంకుశములతో హెచుచెగా 
గొట్టిచు ఒంటెలు, గుఱ్ఱములు, ఏనుగులు, గాడిదలు మొదలగు జంతువులచేత ఆ 
రాక్షసవీరున త్రొకి్కంచిరి. ఆ జంతువులచే గటిటి అరపించుచు, తామును శంఖములు 
భేరులను మెండుగా మ్రోగ్ంచిరి. మరియు ఆ రాక్షసులు దయగాన మొగమాటము గాన 
లేనవారై సుతె్తలు దూలములు పెద్దకతు్తలు గునపములు, గుదియలు, గండ్రగొడ్డళ్లు 
మొదలైన ఆయుధములతో తమ శకి్తకొలది లంకలోన రాక్షసుల చెవుల గ్ంగరు 
మనుచుండగా ఆ నాదము పర్వతములు అడవులు నండునట్లు పూరణుముగా వా్యపించెను. 
అంతకును రాక్షుడు లేవకుండుటచే అతనకి దగ్గరగా వెయి్య భేరుల నక్కమారుగా 
రాక్షస సంఘములు బంగారు బెత్తములతో ఎంతయో మ్రోగ్ంచినను అతడికించుకంత 
యయిన కదలడయె్యను. శాపవశమున పరవశత్వమునంది పడియున్న ఆ రాక్షసశ్రేష్ఠున 
కోప పరవశులైన రాక్షసులు మఱియొకరీతి పరాక్రమము చేయగోరి క్రొత్త భేరుల 
సమూహమును మ్రోగ్ంచుచు జుట్టిను పీకుచు నెతు్తరులు కారునట్లు మొరటగా చెవులను 
కొరుకుచు చేతి గోళలును పీకుచు నీటి కుండలను దెచిచె చెవులలో బోయుచు తలను 
ఱొము్మను ముద్గరములతో మోదుచు బ్ధంచుచున్నను, కదలకుండుటచే త్రాళ్ళతో 
గటటిబడిన శతఘు్నలతో మదముతో అందఱు ఒక్కమారుగా వానన గొట్టిచు, మరియు 
మదించిన ఏనుగుల నక వేయింటి నక్క మారుగ శరీరము మీదికి తోలగా అతడు ఏదో 
తనకు స్తకినటలునపించగా అంతలో ఇంచుక కను్నలను విపెపిను.

కుాంభకరు్ణడు నిద్రలేచుట:

ఆ కుంభకరుణుడు కొండల చెటలు సమూహములు తనపై బడుట గానీ, క్రూరమైన 
శసత్ర సమూహముల దెబబాలుగానీ ఏమియు తెలియడయె్యను. నద్రలేవగానే మండుచున్న 
ఆకలిచే భయముచెంది దానవవీరుడు శరీరమును విదిలించుచు వేగముగా లేచి పెను 
సరపిములవలెను పర్వతముల వలెను ఉన్న ర్ండు చేతులను జాడించి నీలి్గ మఱల బడబ్గ్్న 
వంటి నోరు తెరవగా చూచుటకు పాతాళమునకు సాటివచుచె అది మేరుపర్వతముపై 
నున్న సూరు్యనవలె నుండెను. ఆవులించి లేచుచున్న ఆ కుంభకరుణున రూపము కొంగల 
చాలుతో గూడి వరి్షంచు మేఘమువలె నుండెను. అట్లు లేచి అతడు అగ్్నతో మెరపులతో 
సదృశమైన అతన ర్ండు కను్నలు జ్వలించుచున్న మహా గ్రహముల వలె నుండెను. 
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అంత నతడు అధకమగుచున్న ఆకలితో అక్కడనున్న భక్ష్యములను వివిధములైన 
మాంసములను, దున్నలను, పందులను ఇషటిము వచిచెన విధముగా తిన రక్తమునెంతయో 
త్రాగ్ మద్యములు మొదలగు పానీయములను హెచుచెగా త్రాగ్ తృపి్తతో ఆ యింద్ర విరోధ 
యొపుపిచుండగా అచచెట గొపపిభయముతో దాగ్యుండిన రాక్షసులు వచిచె మ్రొకు్కచు 
తనచుట్టి నలువగా చూచి నద్రావసమున అప్రసన్నములై మలినములైయున్న నేత్రములు 
గల కుంభకరుణుడు అకాలమున నద్రలేపినందులకు అచెచెరువందుచు వారినందఱిన జూచి 
మీరందఱిట్లు ననే్నల మేలుకొలిపితిరి? రాక్షసరాజునకు క్షేమమే కదా? భయపడవలసిన 
కారణమేమియును గలుగలేదు కదా. ఆలోచింపగా నాకు సందేహము కలుగుచున్నది. 
ప్రయత్నపూర్వకముగా నను్న నద్రలేపు కారణముచే నజముగా విరోధులచే గొపపి ఆపద 
సంభవించియుండును. ఆలస్యమెందులకు? నను్న మేలుకొలిపిన కారణము నపుపిడే 
చెపుపిడు. స్వర్గము నుండి పడునట్లుగా ఇంద్రుననైనను వెళలుగొటెటిదను. అగ్్ననైనను 
నుగు్గనూచముగా గొటెటిదను. నద్ంచు నను్న కొలది మాత్రమునకు ఇట్లు లేపుటకు 
రాక్షసరాజంగకరింపడు. ఏమి మూడెనో చెపుపిడు

యూపాక్షుడు కుాంభకరు్ణనితో నిద్రలేపిన కారణము చెపుపుట:

ఈవిధముగా కుంభకరుణుడు కోపావేశముతో ప్రశ్నంపగా యూపాక్షుడను మంత్రి ఆ 
మహాబలవంతున దగ్గరకు వెళ్లు చేతులు జోడించినవాడై యిట్లు పలికెను. దేవతల వలన 
భయము మన రాక్షసుల కెపుపిడును కలుగదు. ఓ దేవా! యిపుపిడు తీరపిరాన భయము 
మానవుల సమూహములచేత సంభవించినది. ఇదివరకెపుపిడును దైతు్యలచేతను, 
దానవులచేతను, దేవతల సంఘముల చేతను పందనంతటి ఆపద మానవులచేత కలె్గను 
సుమా. పర్వత సమాన దేహులైన వానరులు లంకను చుట్టిముటిటి యునా్నరయా్య! 
భూమిసుతను పోగొట్టికొన వానరుడు వచిచె నవారింపరాన బలౌదధిత్యముతో 
లంకకంతటికిన నపుపి పెటెటిను. సైన్యముతో ఏనుగులతో గూడిన అక్షున సంహరించెను. 
ఇపుపిడు హెచె్చెన బలముతో సూర్య సమాన తేజుడగు రాముడు యుదధిరంగమునుండి 
చచిచెతివి రాయనుచు రాక్షసనాధుడగు రావణున పారద్రోలినాడు. దైతు్యలుగాన దానవులు 
గాన దేవతలు గాన కలిగ్ంపజాలన అవమానమును సీతానాధుడు కలుగజేసి రావణున 
ప్రాణములు యుదధిమున తన అన్నగారికి కలిగ్న అవస్థను విన కోపముతో తిరుగుడు 
వడుచున్న కనులు గలవాడై సాటిలేన బలము గల రావణానుజుడగు కుంభకరుణుడతనతో 
నటలునెను.
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మహోదరుడు కుాంభకరు్ణనితో రావణుని జూడ వెళ్్లమన్ట:

యూపాక్ష! నేనీక్షణమందే వెళ్లు రాఘవులతో గూడ వానర సైన్యమునెలలును 
సంహరించి పిదప రాక్షసాధపతిన జూచెదను. రాక్షస కోటలుకు వానరసమూహముల మేన 
గాయములనుండి స్వించు రక్తమాంసములతో తృపి్త గావించెదను. నేను స్వయముగా 
శౌర్యముతో రాఘవుల మేన రక్తమును తృపి్తగా త్రావెదను. ఇట్లు రోషముతో అధకమైన 
దోషము గల అతన గరో్వకు్తలను విన మహోదరుడు పేరుగల రాక్షస సేనానాయకుడు 
తగ్న విధము తెలియజేయుచు నటలునెను. ఓ రాక్షసనాధా! నీవు ముందుగా రావణుడు చెపుపి 
మాటలను విన తరువాత గుణదోషముల నాలోచించి ఆపైన జయము కలుగువిధముగా 
యుదధిముచేయుట తగ్న పనగదా అనగా కుంభకరుణుడు కానండనుచు లేచెను. అతడట్లు 
లేచుటను జూచి రాక్షస సంఘములు వేగముగా రాక్షసరాజును చేరబోయి చేతులు జోడించి 
ఓ రాక్షసేంద్రా! నీ స్తదరుడు మేలొ్కనా్నడు నీవే వెళ్లు సమా్మనంతువా? అతడే ఇచచెటకు 
వచిచెన ప్రేమతో గౌరవించెదవా? అన అడుగగా రావణుడు అతడే ఇక్కడకు వచుచెగాక 
వచిచెన అతనకి తగువిధముగా సపర్యలతో సంప్రీతున జేయుట తగును అన చెపపిగా వారలు 
వేగముగా కుంభకరుణున యొద్దకు వెళ్లు మీ స్తదరుడు రాక్షసరాజు మిము్మ చూచు కోరికతో 
ఉనా్నడు వెళలుగోర్దవా? అన చెపపిగా మనసు్స సంతోషమందగా అట్లు యన శత్రువులను 
శక్ంచిన వాడగు కుంభకరుణుడు పానుపినుండి వెడలి వచిచె ముఖము గడిగ్కొన సా్ననముచేసి 
నగలను బెట్టికొన దాహము తీరునట్లు బలవరధికమైన పానీయమును కడుపార త్రావెను. 
రావణున ఆజ్ఞచే వేగముగా కలులుకుండలు అమితములైన బహువిధములైన ఆహారములను 
రాక్షులందీయగా వేలు కుండలను ద్రావి కుంభకరుణుడు మహాతేజము బలము కలవాడై 
మదించి ప్రళయకాల యమునతో సమానమైన విభవముతో అన్నను చూచుటకా 
బలవంతుడు వెళ్లుచుండగా అతన పాదముల తాకిడిచే భూమి వడకెను. ఆ పటటిణమునందలి 
రాజమార్గములతన యాభరణకాంతులచే వెలుగొందెను. మార్గముల కిరుప్రక్కల నున్న 
రాక్షసులు దోసిళ్లొగ్్గ నలిచియుండిరి. బ్రహ్మ పటటిణమునకు వెళ్లుచున్న ఇంద్రున 
వలె పోవువాడును, తేజముతో సూరు్యనంట్చున్న అపరిమేయమైన పడవు లావుగల 
శరీరముగలిగ్ గొపపి పర్వత శృంగమువంటివాడగు రాక్షసశ్రేష్ఠుడైన ఆ కుంభకరుణున 
పటటిణము బయట ముటటిడించి యున్న వానరులు ఆశచెర్యముతో భయముచెంది పరువెతి్త 
పాదములు తడబడగా నలబడిపోయిరి. కొందఱు రామున సమీపించి శరణు జొచిచెరి. 
భయపడిన వానరులు కొందఱు గర్వము నశంచి నేలబడిరి.

***
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అరువదియొకటవ సర్గము

రావణుని జూడబోవు కుాంభకరు్ణని జూచి శ్రీరాముడు విభీషణుని బ్రశినుాంచుట:

పర్వతాకారుడును, భయంకరమైన శరీరము గలవాడును, పూర్వము విశ్వరూపము 
నెతి్తన నారాయణున విధముగా ఆకాశమునంట్చున్న దేహము గలవాడును నీటితో గూడిన 
మేఘమును బోలినవాడును బంగారు కేయూరములు మొదలగు మనోహరాభరణములు 
ధరించినవాడు నగు అతనన జూచి వానర సంఘములు భయపడి పారిపోవుచుండగా 
రఘురాముడు గొపపి ధనుసు్స పట్టికొన ఆశచెర్యముతో రావణున స్తదరుడైన విభీషణునతో 
ఇటలునెను. విభీషణా! ఎవడయా్య ఆ పర్వతసమానుడు. మెరుపులతో గూడిన మేఘముతో 
సాటివచుచెవాడు, పచచెన కను్నలు గలవాడు గొపపి శరీరముతో కోట ప్రాకారము 
మీద నుండియే కనబడుచున్న వాడై లంకలో వెళ్లుచున్నవాడు. అతడు రాక్షసుడో లేక 
దేవతయో చెపుపిము. అతన జూచి మన వానరులందరు భయముతో పారిపోవుచునా్నరు. 
ఇంతకుపూర్వము ఇట్వంటి మహాదుభుతమైన భూతము భూమిమీద తిరుగగా చూడలేదు 
అనగా సజ్జనశ్రేష్ఠుడైన విభీషణుడు విశ్షమైన భకి్తతో నెమ్మదిగా దశరథులలో శ్రేష్ఠుడైన 
రామునతో ఇటలునెను.

విభీషణుడు శ్రీరామునకు కుాంభకరు్ణని గురిాంచి చెపుపుట:

రామచంద్రా! అతడు యుదధిమున నెదురొ్కన గొపపివాడగు ఇంద్రున బట్టికొన 
ఓడించిన మహా శౌర్యవంతుడు. విశ్రవసుడను మునయొక్క ప్రఖ్్యతి గలిగ్న పుత్రుడు. 
కుంభకరుణుడను పేర బరగువాడు. ఇంతటి ఎతు్త లావు ఇతర రాక్షసులకెవ్వరికి లేవు. 
ఇతర రాక్షసులందఱు వరములచే బలవంతులయినవారు. ఇతడు మాత్రము స్వతహాగా 
బలవంతుడు. రాక్షసులను గంధరు్వలను, కిన్నరులను, యక్షులను, నాగులను, 
దానవులను, విదా్యధరులను యుదధిమునందు వేల పరా్యయములు ఇతడోడించి యునా్నడు. 
దేవతల కితనపేరు హృదయశూలము సుమా. శూలమును చేతబటిటి యుదధిరంగమున 
వీడు వికృత నేత్రుడై నలబడినచో యముడేమోయన దేవతా సంఘములు దగ్గరకు రాలేక 
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భయము నందుదురు. వీడు పుటీటి పుటటికముందే ఆకలి బ్ధచే వేలకొలది జంతువులను 
మ్ంగబోవుచుండగా ప్రజలందఱు కడు భయముజెంది దేవతల రాజైన యింద్రునకు 
తెలపిగా ఇంద్రుడు వజ్రాయుధముతో కుంభకరుణున కొటటిగా ఆ దెబబాకు చలించి గటిటిగా 
అరచెను. ఆ గొపపిధ్వనకి భూమండలము వడకిపోయి మఱల భయము నందెను. అంత 
కుంభకరుణుడు ఇంద్రున ఏనుగు దంతమును బెరికి దానతోనే అతనన బ్దెను. ఆ దెబబాచే 
ఇంద్రుడు బ్ధతో చలింపగా దైతు్యలు ఋష్లు దేవతలు కలత చెందిన మనసు్సగలవారైరి. 
ఇతడు పెట్టి బ్ధలను సహంపలేక దేవతలందరితో బ్రహ్మయొద్దకు వెళ్లు యింద్రుడు ఇది 
యంతయును విన్నవించెను. ఈ పాపాతు్మడు ప్రజలను తినవేయుట, శ్రమప్రదేశములను 
బ్డుచేయుట మొదలగు విషయములు చెపిపి ఓ లోకేశ్వరా! ఈ విధముగా వీడు నత్యము 
లోకులను భక్ంచెనేన భూలోకము నశంచిపోవును సుమా అనగా దేవతలనూరడించి 
బ్రహ్మ కుంభకరుణున జూచి గుండెలు దడదడలాడ ధైర్యము తెచిచెకొన వానన ప్రేమతో బిలిచి 
ఓ జగది్వరోధీ! నను్న నజముగా విశ్రవసుడు లోక నాశనము కొఱకే సృజించెను. కాన ఇది 
మొదలుగా ఘటకరుణుడా! నీవు మృతప్రాయుడవై పడియుండుమన శపింపగా తక్షణమే 
అతన ఎదుటనే వీడు నేలబడెను. ఎంతయో విచారమును బొంది ఈతన స్తదరుడైన 
రావణుడు బ్రహ్మతో ఇటలునెను. తాతా! నీవిట్లు చేయదగునా? ఇతడు నీ మనుమడు. వీనన 
శపింపదగునా? ఉమె్మత్తచెట్టినైనను ప్రేమతో బెంచి ఫలించు సమయమున నఱికివేయుట 
నా్యయమా? పద్మగరాభు! నీ వాక్యములబదధిములగునా? కావున మహాతా్మ! దయతలచి వీన 
శయనంచుట యందు మేలుకొనుట యందు కాలమును నరణుయింపుము అన రావణుడు 
వేడుకొనగా బ్రహ్మ దయకలిగ్న మనసు్సతో నటలునెను. ఈతడాఱు మాసములు నద్ంచును 
ఒక్కపగలు మేలొ్కన జగతు్తన దిరుగుచు అగ్్నవలె తినుచుండును గాక అన పలికెను. 
మహాతా్మ! కుంభకరుణుడటిటి వాడు. ఇపుపిడు దశకంఠడు ఆరి్తనంది నీ శౌర్యమువలన భీతి 
చెందినవాడై వీనన మేలుకొలెపిను. ఈ యింద్రవిరోధన చూచి భయముచే వానరులెలలు 
పరువెతు్తచునా్నరు. ఈతడు యుదధిరంగమున నెదురై నలిచెనచో ఎట్లు యుదధిము చేయుదురో 
గదా! రామచంద్రా! తన శబిరమును వీడి యీ ప్రతాపశాలి యుదధిమునకు వచుచెచునా్నడు. 
దేవా! ఈతడు వానరులను బటిటి తన ర్ండు చేతులతో తన నోట్వేసికొనుచు వచుచెను. ఇది 
రాక్షరాజుచే ప్రయోగ్ంపబడిన యొక యంత్రపు కీలుబొమ్మ కావున దీనకై భయపడుకుడో 
కపివీరులారా అన ప్రకటించుట మేలు. అట్లు చెపుపిటచే వానరులు భయము వీడి తిరిగెదరన 
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విభీషణుడు చెపపిగా హేతుబదధిములయిన అతన వాక్యములను విన వానరసేనాపతియగు 
నీలునతో రాముడిటలునెను.

శ్రీరాముడు నీలునితో కుాంభకరు్ణనితో యుద్ధమునకు సేనల సద్ధపరుపుమని 
బోధాంచుట:

ఓ అగ్్నపుత్రా! మన సేనల నన్నటిన నేరుపితో వ్్యహముల నేరపిరుపుము. 
లంకాదా్వరములను రాజమార్గములను అడ్డగ్ంచి నలబెట్టిము. పర్వతశఖరములు 
పెద్ద వృక్షములు రాతిబండలు సంపాదించి సిదధిము చేయుము. ఆయా సాధనములు 
పర్వతములు చేతుల ధరించి వానరులు నలువ వలయును. అన చెపపిగా నీలుడు రామున 
యాజ్ఞ వానరులకెలలును తెలియజేసెను. వానరనాధులందఱు పర్వత శఖరములను చెటలు  
సమూహములను చేతులందు ధరించి అట్లు నలిచిరి. శరభుడు, గవాక్షుడు, అంగదుడు, 
కేసరి పుత్రుడైన హనుమంతుడు పెచుచెపెరిగ్ పర్వత శృంగములు చేతులబటిటి విరోధులు 
బెదురునట్లుగా అరచుచు దా్వరముల నడు్డకొనరి. పర్వతములు వృక్షములు చేతుల దాలిచె 
నలిచిన వానరసేన కను్నలకు పర్వత సమీపమున మోహరించిన పెద్ద మేఘముల గుంపును 
దలపింపజేసెను.

***
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కుాంభకరు్ణడు రాముని జూచుట:

పూరి్తగా నద్రతీరన మతు్తను, మికి్కలి మధువును త్రాగుటచే కలిగ్న మతు్తను కలిసి 
మనసు్సను కలతపెట్టిచుండగా రాక్షసశ్రేష్ఠుడగు కుంభకరుణుడు రాక్షసరాజును చూచుటకు 
వేగముగా వెళ్లును. రాక్షస సైన్యములు తనను కొలుచుచుండగా పటటిణమునందలి జనులు 
పుషపిములు తనమీద చలులుచుండగా మనోహర వైభవముతో నపుపి రాజమార్గమున వెళ్లు 
బంగారు కిటికీలు గలదియు సూర్యకాంతితో ప్రకాశంచునదియు విశాలమైనదియు 
అగు అన్న గృహమును సూరు్యడు మేఘ సమూహములోనకి ప్రవేశంచినట్లు ప్రవేశంచి 
లోపలికి వెళ్లు దా్వరములను దాటి ఇంద్రుడు బ్రహ్మను చూచినట్లు అన్నను జూచి, అతడు 
పుషపికవిమానమున చింతలో మునగ్యుండగా కుంభకరుణుడు వేగముగా సమీపించగా 
నాయనా రము్మ అనుచు రావణుడు సంతోషముతో లేచి ప్రేమ పంగగా కౌగ్లించుకొనగా 
కుంభకరుణుడు గౌరవముతో అన్న పాదములకు తన నుదురు స్తకునట్లుగా మ్రొకి్క దగ్గర నున్న 
పీఠముమీద సంతసముతో కూరొచెన తీక్షష్ణములయిన నేత్రములు గల కుంభకరుణుడన్నతో 
నటలునెను. ఓ రాజా! ననీ్నవేళ ప్రేమతో నద్రలేపుట యెందులకో తెలుపిము. ఏ వంక నీకు 
భయము కలిగ్నది? ఎవడిపుపిడే శవాకారమును పంద గోర్ను? త్వరగా చెపుపిము అనగా 
రావణుడు తన స్తదరుడు కోపముతో నున్న వైఖరిన జూచి కొది్దగా తిరుగుచున్న కనులు 
గలవాడై ఆ మహావీరునతో దాపరికము లేకుండ నటలునెను.

రావణుడు కుాంభకరు్ణనితో రాముని వలన రాక్షసులకైన విపతుతి దెలుపుట:

తము్మడా! నీవు సుఖముగా నద్ంచుటచే ఎఱుగవు గదా. చాలకాలము నుండి 
రాఘవుడు నను్న బ్ధపెటెటిడు విధము వినుము. సూర్యపుత్రుడగు సుగ్రీవుడు సాయము 
చేయుటచే సైన్యసమేతుడై సముద్రము దాటి యుదధిరంగమున రాక్షస సైన్యమును 
సమూలముగా నాశనము చేయుచునా్నడు. చూచితివా? సముద్రమునకు సేతువు 
నకదానన నరి్మంచి లంకాపుర సమీపమున నున్న ఉదా్యనవనములన్నంట ఆ రాజు 
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వానర సమూహములతో మహాసముద్రును వా్యపింపజేసెను. అయో్య! యుదధిమునకు 
రాక్షసశ్రేష్ఠులు వెళ్లుట్ కాన ఒక్కడైనను తన ఆకారముతో తిరిగ్వచుచెట చూడలేదు. 
వానరులందక్కడైనను పేరుగల వీరుడు చంపబపడుటయు వినలేదు. దాన వలన 
మనసు్సనందు భయము గలుగుచున్నది. వీరులలో శ్రేష్ఠుడా! ఈ పురమును రక్ంపుము. 
తము్మడా! ఆ వానర సమూహములను సంహరింతువన నను్న నద్రలేపితిన. మికి్కలిగా 
ధనము బలము కూడ నాశనమైనది. నము్మము. ఈ పటటిణమిపుపిడు వృదుధిలు బ్లురే 
శ్షంచినట్లున్నది. అన్న నమిత్తము దీనన నీవే రక్ంపుము. అతి దుష్కరమైన ఈ 
కార్యమును నర్వహంపుము. ముందెపుపిడైన నీకీ విధముగ చెపిపితినా? నీపై నాకున్న 
సే్నహ వాత్సల్యము ఆదరము ఎంతయో నీ వెరుగవా? ఒపుపిగా దేవతలకు రాక్షసులకు 
యుదధిములు వచిచెనపుపిడు శౌర్యముతో నీవు గెలవలేదా? వాన నన్నటిన మరచితివా 
ఎపుపిడైనను? భయంకరమైన పరాక్రమముగలవాడా! నీ భుజశకి్తన, శౌర్యమును, 
ధైర్యమును నేడు యుదధిభూమి యందు చూపించుము. నీతో సమానమైన పరాక్రమముగల 
మొనగాడు ఈ భూమండలమునందేడీ? ఇది నాకు మహా ప్రీతికరము దీనన ఘటింపుము. 
బంధుప్రీతిగలవాడా! యుదధికళా ప్రియుడా! మన విరోధులను సంహరింపుము. మన 
ప్రేమను సే్నహమును తలంపుము. నాకలోక నవాసులైన దేవతలను పారద్రోలిన నీకు 
వనముల సంచరించు వానరులొక లెక్కయా? సాటిలేన తేజో లక్ష్మిగలవాడా! నీ బలమనే 
పెనుగాలిచే విరోధ సంఘములనే మేఘములను చెదరిజేయుము.

***
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కుాంభకరు్ణడు రావణుని నిాందిాంచుట:

ఇట్లు అంగలారుచెచున్న రాక్షసరాజును చూచి కుంభకరుణుడు నవు్వతోప నటలునెను. 
పూర్వము మేము మంత్రాలోచన సమయమున నీకెట్వంటి విపతు్త కలుగునన 
నశచెయించితిమో అటిటి విపతు్త హతులయందు అనురకి్తలేన నీకు కలిగ్నది. దీనయందు 
విపరీతమేమియు లేదు. పాపములు చేయు వారలు నరకమున గూలునట్లు నీవు చేసిన ఆ 
పాపము యొక్క ఫలితము నను్న విడువక చేజేతుల అనుభవింపగ జేసినది గదా. రాజా! 
మునుపు నీవెవ్వరి తోడను చేయవలసిన విధమును గూరిచె ఆలోచింపలేదు. కేవలము 
శార్యమదముచే ముందు రాబోవు అనర్థములను తలంచవైతివి. సంపను్నడు తాను ముందు 
వెనుకల జేయవలసిన పనులను వెనుక ముందులు ఇషటిము వచిచెనట్లు చేసిన నీతివేత్త 
అనపించుకొనునా? హవిసు్సలను (సంసా్కరము చేయన) తగన అగనయందు వ్రేలిచెనట్లు 
దేశకాలములను తెలియకుండ చేసిన కార్యములు విపరీత ఫలములను కలుగజేయును 
గదా. రాజా! ఉత్తమ మధ్యమ అధమ మార్గములలో ద్రవ్యము, దేశము, కాలము, అధకారి, 
ప్రయోజనము అను అయిదు సంబంధములను మంత్రులతో గూడి ఆలోచన చేసిన 
ఆ నీతి ఫలములను అనుభవించును. నీతిన వీడక సచివులతో మంత్రాంగము నెరపి 
కార్యనరణుయము చేసెడు వాడు కార్యములందు విజయముపంది ప్రఖ్్యతిగాంచును. 
ధర్మము, అర్థము, కామము అను పురా్షర్థములను వేరువేరుగా గాన, మూడింటినగాన, 
లేక ర్ండు ర్ండుగా గాన క్రమపదధితిలో నత్యము తగ్నకాలములందు సేవించు 
పురుష్డు సంపదలకు నలయమైయుండును. ఎలలు సమయములందును కామమునే 
కొనయాడు వాడును ఒక మనుష్్యడేనా? వానన ఇషటిపపడునా? కాన ఆ మూడింటిలో 
నేది ఉత్తమమో యెఱిగ్ రాజుగానీ రాజవంశీయుడుగానీ దానన నయమముతో ఆచరింప 
దలంపడేన వాడు గుండెలు బ్రద్దలగునట్లు చదివిన నేమి సార్థకము. వటిటి శ్రమచేట్ 
తపపి. సామదాన బేధములను ఉపాయములన్నంటినో ఒక్కటొక్కట్ నయమముతో 
నీతి అవినీతి తెలిసికొనుచు ధరా్మర్థకామములను మంత్రయుక్తముగా ఆలోచించి కార్య 
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నరణుయముచేసికొన నషఠుగా ఆచరించువాడు కీడు పంది దుఃఖించడు ఇది సత్యము. 
అన్న విషయముల తత్తవుము తెలిసిన మంత్రులతో ఇటిటిది కార్యము ఇటిటి దకార్యము అన 
ఆలోచన చేసి మంచి ఫలితమిచుచెదానన ఆచరించువాడు సౌఖ్యముగా జీవించును గదా. 
అట్లు శాసత్ర రహస్యములు తెలియనవారై తెగ్ంపుతో పశువులవలె వివేక శూన్యమైన 
బుదుధిలు గల నీచులు ఓ రాక్షసరాజా! భ్రమచే మోహత చితు్తలైన రాజులయొక్క మంత్రులై 
యుండుచు మంత్రాలోచనవేళలందు కేవలము ప్రగలభుములు పలుకుటలో ముందు 
నలిచెదరు కాన దానవలన కలుగబోవు కీడునే మాత్రము ఆలోచింపరు. ఓ రాక్షసరాజా! 
అర్థ శాసత్రమించుకంతైనను దెలియనవారై అధకముగా ధనము పందు నభిలాష గలిగ్ 
శాసాత్రర్థ జా్ఞనములేన వారియొక్క అహత వచనములను ఇంచుకంతైనను పాటింపరాదు. 
హతమువలె కనపించు అహతమును వాగుచుండెడు చెఱుపనుచేట్లగు వారిన గురి్తంచి 
కార్యముల నాలోచించు సమయములందు వారలను దూర దూరముగ నుంచుట్ 
రాజునకు ఉచితము. కార్యము సాధంప నేరపిరులగు విరోధులకు రహస్యములను జెపిపి, 
తమ రాజుచే దుషటికార్యములను చేయించుచు, దురా్మరు్గడగు మంత్రి రాజును ఆపదల 
సముద్రమున ద్రోయకుండునా? మిత్రులవలె పైకి కనపించు శత్రువులను మంత్రాలోచన 
సమయమున మెలకువతో రాజు వారు చెపుపి మాటలను బటిటి నెమ్మదిగా ఎఱుగ దగును. 
త్వరపడి పనులు చేయుచు, దురా్మరు్గన మంత్రియన నమ్మ రాజు యొక్క రహస్యమును 
గురి్తంచుచు శత్రువులు, ఓ శత్రుమర్దనా! క్ంచ పర్వత బిలములోనకి హంసలవలె 
లోపలికి ప్రవేశంతురు. దుష్టిడగు శత్రువును తెలిసికొనలేక తమ ఆపదలను గాచుకొనలేన 
రాజు తపపిక ఆపదలు రాగా సంపదలు ముక్కలు ముక్కలై తన పదవి గెంటబడినవాడై 
నశంచును. ఇదివరకు నీ తము్మడైన విభీషణుడు చెపిపిన విధముగా జేయుము. అదియే నీకు 
మికి్కలి మేలు కలుగజేయును. రాక్షసరాజా! ఇది నా అభిప్రాయము. వినుము. తరువాత నీ 
యిషటిము వచిచెన విధముగా చేయుము.

రావణుడు కుాంభకరు్ణని కోపిాంచి పలుకుట:

ఇట్లు కుంభకరుణుడు మికి్కలి హతముగా పలుకగా ఇరువది భుజములు గల రావణుడు 
రోషముచే శరీరము తెలియనవాడై కనుబొమ్మలు ముడివడగా కను్నలెఱ్ఱవడగా స్తదరున 
జూచి కటములదరగా నటలునెను. ఓ శౌర్యధనాఢ్్య! నీతి గుణశాలియు మాను్యడునైన 
దడ్డ ఆచారు్యనవలె శాసించెదవేలరా? ఇక చాలును చాలును. ఈ సమయమున తగ్న 
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కార్యము చేసినచో ప్రయోజనముండునుగాన, కేవలము మాటల శ్రమవలన నేమి 
పర్యవసానముండునో తెలుపుము. పరపాట్ననో, తెలియకయో గొపపి బలమును 
శౌర్యమును ఆశ్రయించియో కార్యము తపుపిగా నడచినది. మఱల మఱల ఇటలుయినచో 
బ్గుండెడిదన పలికిన ఏమి వచెచెనో చెపుపిము. జరిగ్పోయిన దానకి విచారింతురా? 
జరిగ్నది జరిగ్పోయినదియే. ఇపుపిడే విధముగా కార్యమును దీరపివచుచెనో దానకి 
పూనుకొనుము. గతమును గూరిచె మాటలాడిన ప్రయోజనమేమైన కలదా? నాయందు 
నీకు సే్నహము మికి్కలిగా నుండునేన, నీ ఘనమైన శౌర్యమింతటిదన నీ మనసు్సనందు 
ఎఱుగువేన, ఇపపిటి కార్యము నరాక్షేపముగా జరుగునన యెంచెదవేన వేగముగా నా 
దౌషటి్యము చేత కలిగ్న యీ ఆపదను నీ శౌర్యముచే తొలగ్ంపుము. కషటిములలో నుండుట 
యెఱిగ్ దైన్యముతో బ్ధ నందెడు వానన చేరువాడే గదా జగతు్తలో నజమైన మిత్రుడు. 
కషటిములలో దుఃఖపడువానన గాచువాడే బంధువు సుమా.

కుాంభకరు్ణడు రావణుని సమాధానపరచుట:

అన వ్యథ చెందిన ఇంద్యములు గలవాడై దారణములగు మాటలను పలుకుచున్న 
ధీరుడగు అన్నను చూచి రోషము చెందిన వాడన తెలిసి కుంభకరుణుడు మెలలుగా వినయముతో 
మంచి మాటలతో నట్లు విన్నవించెను. చాలు రాక్షసరాజా! సందేహంపకుము. 
ఇక కోపమును విడచిపెటిటి స్వస్థతను పందుము. నేను జీవించియుండగా దీనన 
మనసు్సనందుంచు కొనకుము. ఎవ్వనవలన నీకింత పుటెటినో వానన సంహరింతును. 
బంధువగుట చేతను స్తదర ప్రేమచేతను అన్న వేళలందును హతము చెపుపిట అవసరము 
కావున అట్లు పలికితిన. ప్రేమగల చుటటిము అవసరపడ్డ వేళ శత్రునాశనము చేయుట 
తగ్యుండును. ఓ అసురరాజా! సాటిలేన నా శౌర్యముచేత నేడు యుదధిముచేసి నీ పగ 
దీర్చెదను. చూడుము. ఇదే నను్న రణశూరున శ్రీరామున వైరిన జంపగా (శ్రీరామున వైరిన 
నను్న జంపగా జూడుమనయు అన్వయము) చెడిపోయి పారిపోయెడి విరోధుల సైన్యమును 
కను్నలారా చూడుము. రామున సంహరింపగా యుదధిరంగమందు దరలుచున్న శరసు్సను 
వేడుకతో జూడుము. యుదధిమునందు తమ చుటటిములను గోలోపియిన రాక్షసులందఱు 
రాఘవుడు మరణించగనే నను్న ప్రీతితో సంతోషముతో చూచెదరు గాక. యమపురమునకు 
వెళ్లున చుటటిములకై విలపించెడి వారి కనీ్నటిన అతివేగముగా శత్రునానశమొనరించి 
తుడిచి వేసెదను. పర్వత సమానదేహుడైన ఆ సూర్యనందనుడగు సుగ్రీవుడు దేహము 
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ఇంతలింతలు వ్రక్కలై నేలవ్రాలి సూరు్యనతో గూడిన మేఘమువలె నుండగా ఏ గతి పట్టినో 
చూడుము. రామున సంహరించు కోరికగల నేనును రాక్షసులు ప్రేమతో రక్ంచుచుండగా 
నీవు రామునచే ఎట్లు వధంపబడెదవు? ఆ రాముడే రణరంగమున ముందుగా నను్న 
వధంచినచో బలసంపదచే అధకుడగు అతడు నను్న చంపక మానడు. ఇది సత్యము. నేను 
యుదధిమున పరాభవము నందుదునేమో అను విచారము నాకు మనసు్సనందు ఏమియు 
లేదు. కాన నను్న వెంటనే యుదధిమునకు పంపుము. ఇతరున బంపవలదు. ఇంద్రుడైన 
నేమి? వరుణుడైన నేమి? శూలమును చేతబటిటి పర్వతము వంటి శరీరము గలవాడనై 
వాడియైన కోరలు గలిగ్ యుదధిమున నేను తలపడగా విరోధులు బెదరి తూలరా? వ్రీలరా? 
కూలరా? వటిటిచేతులతో నైనను నేను రోషముతో విరోధులను నలిపి వేయుచుండగా 
ప్రాణములమీద ఆశగల జీవి యెవ్వడు ఎదిరించి నలుచెను? బ్ణముల వరుసలెందుకు? 
వాడి ఖడ్గములు గదలు మొదలుగునవి ఎందులకు? శకి్తయేల? నాకవన్నయు నెందులకు? 
నా చేతులతోడనే యింద్రుననైనను ముద్దగా జేయనే? నాయొక్క గొపపి పిడికిటి పోట్ను 
రఘురాము డోరుచెకొనగలి్గనచో ఆ రామున బ్ణజాలములు నా రక్తమును త్రాగగలు్గను. 
ఓ రాక్షసరాజా! ఏల యిట్లు నేనుండగా వ్యసనముతో ఆరి్తన పందెదవు? అతివేగముగా 
వెళ్లు శత్రు సమూహముల మదమణగ్ంచెదను. ఆ రామలక్ష్మణులను, వానరరాజును మన 
లంకను గాలిచెన హనుమంతున మిగతా పెద్ద పెద్ద వానరులను నేను సంహరించెదను. 
రామున వలన భయమును వదులుము. నీకు సాటిలేన కీరి్త కలుగును. ఇంద్రుడు నైనను 
బ్రహ్మనైనను సంహరించెదను. నేను కోపించిన నర్జర సమూహము చాపకట్టిగా చచిచె 
నేల పడరా? శమనున (యమున) శమింపజేసెదను (చంపెదను). సర్వభక్షకుడైన 
అగ్్నన మ్ంగ్వేసెదను. నక్షత్ర సమూహముతో గూడ సూరు్యన పడ ద్రోయుదును. 
శతక్రతున (ఇంద్రున) యుదధిమనెడు యజ్ఞమునకు బలిపశువుగా చేయుదును. వరుణున 
కొంపగూలిచె ద్రాగ్ వేసెదను. గర్వముతో కులపర్వతములను పటిటి పిండిపిండిగా 
దంచెదను. నా శకి్తచే భూమిన చిన్న చిన్న ముక్కలుగ చీలిచెవేసెదను. ఇన్న దినములు 
నద్ంచిన కుంభకరుణున బల తేజములను, ఇపుపిడు నేను భక్ంచుచుండగా అదిరిపోయి 
ఆపదనంది వినాశము నందుచు ప్రాణికోట్లు చూచునుగాక. మదముతో ఈ మూడు 
లోకముల నటెటి భుజించినను నాకు తృపి్తలేదు. శ్రీరామున మరణముచే నీకు సి్థరమైన 
సౌఖ్యమును గలుగజేయుటకై నేను యుదధిము చేయుదును. ఓ రాక్షసరాజా! రాఘవులచే 
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రక్ంపబడుచున్న వానరసైన్యమంతటిన మ్ంగ్ తృపి్త నందెదను. చింత యెందులకు? 
కోరికల ననుభవింపుము. మద్యమును త్రాగుము. చేయవలసిన పనులన్నయు 
చేయుము. నేను పోవుదును. హతుడు కాగ రామవిభుడు ఏ లోట్ లేకుండ సీతారమణిన 
పందవచుచెను నీవు మనసునందు విచారమును బొందవలదు. [నేను పోవుదును 
హతుడుకాగ. రామవిభుడు సీతారమణిన పందవచుచెను అన ర్ండవ విధముగా అర్థము]

***
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అరువది నాలుగవ సర్గము

మహోదరుడు కుాంభకరు్ణని మతమున్ ఖాండాంచుట:

గొపపి దేహము గలవాడును బలవంతుడును గొపపి బ్హువులు గలవాడును 
అగు కుంభకరుణుడిట్లు పలుకగా విన సంతోషము విడచినవాడై మహోదరుడతనన జూచి 
యిట్లు పలికెను. ఓ కుంభకరాణు! గొపపి వంశమున బుటిటితివి. కొంచెమైనను బుదిధిలేదు. 
గర్వమునందియునా్నవు. అజా్ఞనుల వంటి దృషటిగలవాడా! కార్యమునంతను లోతుగా 
చూడజాలకునా్నవు. ఇసీ్స! బ్ల్యచాపల్యముచేత నోటికి ఎట్లు వచిచెన అట్లు బుదిధిహీనుడవై 
చెపపి జూచెదవు. రాజా నీతి అనీతుల అంతరము నెఱుగనవాడు? అతడు తనకు 
శత్రువులకు కలిగెడు హాన వృదుధిలను, సా్థనమును బ్గుగ తెలియును. దేశకాలవిధముల 
నాలోచించి చేసినవాడు. బలవంతుడు. మూఢునవలె, వృదుధిల సేవ చేయక చెడినవానవలె 
పండితుడెందైనను చేయతలంచునా? ఓ కుంభకరాణు! నీవు ధర్మము అర్థము కామము 
వేరే్వరుగా ఫలముల నచుచెనన పలి్కతివి. ఏ పన నజముగా ఏ ఫలమును తపపిక యిచుచెనో 
నీవెఱిగ్న విధము ఒక్కటి యున్నను చెపపివయా్య! ఓ గొపపిబలము గలవాడా! ఆలోచించి 
చూడగా కర్మమే గదా ఐహకము మొదలయిన ఫలములకు కారణమగును. పాపాతు్మలగు 
వారికి శ్రేయసు్స కలుగుట మనము చూచుటలేదా? ధర్మము, అర్థము శ్రేయమును 
కలిగ్ంచునట్లు అధర్మమును, అనర్థమును శ్రేయమును కలిగ్ంచుచున్నవి. ఎక్కడనో 
అధర్మము, అనర్థము పాపమును గలిగ్ంచును. ఇంక ఏవిధముగా ధర్మమే నయతముగా 
సత్ఫలము కలిగ్ంచునన దృఢపరిచెదవో చెపుపిము. అచచెమైన పుణ్యకర్మలచేత 
ఇహలోక సౌఖ్యములు పరలోక భోగములు హెచుచెగా గలు్గనన లోకులు సతా్కర్యములు 
చేయుదురు. గర్వముతో నరాఘాటముగా కార్యములు చేయువానకే సంపదలు 
వచుచెను. ఓ బుదిధిమంతుడా! అందుకు కారణమేదియో చెపుపిము. కామమొక్కదాననే 
ఆధారముగా దీసికొన రాజు సుఖపడగోర్ను. అది దోషమా? మా మనసు్సల కది 
సమ్మతమే. శత్రువుల విషయమున రాక్షస రాజేమి సాహసము చేసెనో చెపపిగలవా? ఇక 
ఒంటరిగా యుదధిముచేసెద నన యేమో పలికితివి. అది యనుచితము. ఎటలుందువా? 
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చెపెపిదను వినుము. ఎవడు జనసా్థనమునందు మహా పరాక్రమవంతులైన రాక్షసవీరులను 
సంహరించి శ్రేషఠుమైన పరాక్రమము గలవాడో, ఎవన పేరును నేటికిన  రాక్షసుల బంధువులు 
లంకలో అతిభీతితో స్మరించుదురో, ఆ రామున మహా శౌర్యవంతున యుదధిములో 
నెదురొ్కనుటకు నీవా ఒంటరిగా పోవుదవు? కోపించిన సింహము వంటి పరాక్రమము 
గలవాడును అవధలేన శౌర్యదరపిము గలవాడును అగు రామున నద్ంచిన సరపిమును 
తెలివితకు్కవగా లేపబోవునట్లు ఏమన చెనకబోయెదవు? అధకమైన రోషముగలవాడును, 
మృతు్యవు వలె భయంకరుడును అగు రామున తేరిచూచుటకు యుదధిములో నెవ్వడు 
సమరు్థడు? ఇంతమంది సైన్యముతో యుదధిరంగమునకు వెళలులేకునా్నరనగా ఒంటరిగా 
ఆ సీతానాధున నెదురొ్కనుట నాకుచితముగా దోచుట లేదు. కుంభకరాణు! సహాయులు 
లేకుండ సమృదధిబలుడైన శత్రున వశము చేసుకొనుటకు ప్రాణముల మీద ఆశ వీడి 
యెవ్వడు పోవునో చెపుపిము. ఓ రాక్షసేంద్రా! మానవులలో రామునతో సమానుడు లేడు. 
ఆ రఘునాధుడు ఇంద్రునతో సూరు్యనతో సమానుడు. అతనతో కయ్యమున కెందులకు 
బోవదలంచెదవు? అనర్థము వాటిలలుకుండునా? అన ఆ మహోదరుడు దశకంఠన జూచి 
దరపిము కోపము నండిన మనసు్సగలవాడై సీత నీ చేతిలోనదే. ఆమెకై ఇంక చింతయేల? 
నీవెపుపిడు కోరిన అపుపిడే వశమగును. అందుకొక్కయుపాయమును చెపెపిదను వినుము.

రావణునకు మహోదరుడుపాయమున్ చెపుపుట:

నీకిషటిమైనచో దానన చెపెపిదను. కుంభకరుణుడును, నేను, ది్వజిహు్వడును, 
వితర్దనుడును, సంహ్రాదియు అను మేమైదుగురము రామున జంపుటకై యుదధిమునకు 
వెడలుచున్నట్లు లంకాపటటిణమున చాటింపజేయుము. మేము వెళ్లు యెటె్లున శకి్తకొలది 
రామునతో పోరాడెదము. మేము జయించినచో ఏ యుపాయములు అక్కఱలేదు. 
ఎంత పోరాడినా రాముడే జయించినచో ఒక ఉపాయము చేయుదము. దాననంతయు 
నే నాలోచన చేసియుంచితిన. ఓ రాక్షసరాజా! మేము రామునతో యుదధిము చేసినట్లు, 
రామనామాంకితములైన వాడి బ్ణములు గాడిన శరీరములతో పెద్దగా అరచుచు నీ 
యొద్దకు వచిచె నీ పాదములపై వ్రాలెదము. ఓ అసురరాజా! నీవు సంతసించి మాకు 
అధకమైన కానుకలిచిచె సత్కరింపుము. అంతట యేనుగుపై పటటిణమందంతట 
సైన్యసహతముగా రామలక్ష్మణులు యుదధిములో మరణించిరన చాటింపజేయుము. ఆపై 
సేవకులకు కోరికలు దీరునట్లు వివిధ పదార్థములను ప్రీతితో నసంగుము. యోధులకు 
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నూతన వసత్రములను గంధములను మణిభూషణములను మాల్యములను మద్యములను 
సమరిపింపుము. నీవు కూడ సంతసముతో మద్యమును సేవింపుము. ఆ విధముగా లంకలో 
నలుదికు్కల రాఘవుల మరణవార్త వా్యపించును. మెలలుగా నీవు సీతను చూచి మాటలతో 
ప్రియోకు్తలతో ధన ధాన్యములు మణులు మొదలుగునవి ఆశ పుట్టినట్లు చూపించి 
ఆనందింపజేసి, ఊరడిలులునట్లు మాటలాడి వశము చేసికొనుము. నీ మనసా్తపము 
తీరుటకు, భయశోకములు నశంచుటకు నదియే ఉపాయము సుమా. భూపుత్రి కూడ తన 
మనఃప్రియుడు నశంచుట చేతను, ఎడతెగన భోగభాగ్యములలో పెరిగ్నదగుట చేతను, 
తొలుత దుఃఖముచే వికలమైన మనసు్సగలదైనను ఆశ నశంచుట చేత, సీత్ర సహజమైన 
చంచలబుదిధి చేత నీకు వశము కాగలదు. మనసులో ప్రేమ లేకున్నను నీవే దికు్క గావున 
నీకు వశవరి్తన కాగలదు. ఇదియే సుమా నేను నరణుయించిన విధానము. ఇది నీకు 
సుఖ కారణమన నేను తలంతును. దశరథనందనున బ్రిన బడితివా చాల అనర్థము 
కలుగును. ఇది నక్కము. ఇచచెటనే సుఖముగా సంతోషముతో నుండుము. యుదధిభూమికి 
వెళ్లు యత్నము చేయవదు్ద. యుదధిము చేయకున్నచో సుఖము లభించును. రాజా! నా 
మాటల నాదరింపుము. శత్రుసైన్యమును చూడ దలపక ప్రాణసంశయమునందక రాజా! 
జయమునందుము. కీరి్తన, పుణ్యమును ఐశ్వర్యమును పంది నీవు సుఖింపగలవు.

***
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కుాంభకరు్ణడు మహోదరుని నిాందిాంచుట:

మహోదరుడిట్లు చెపపిగా ఛీ! యన అతన అసహ్యంచుకొన తన గొపపితనము 
ప్రకటమగునట్లు కుంభకరుణుడు రాక్షసరాజును జూచి దురాతు్మడగు రామున 
శీఘ్రముగా చంపి నీ భయము తొలగ్ంచెదను. శత్రు రహతుడవై నీ వెపపిటివలెనే 
బ్గుగా సుఖింపవయా్య రాక్షస నాయకా! పరాక్రమము గలవారు నర్జలమేఘముల 
వలె ఊరకే గరి్జంపరు. మహాకీరి్తశాలీ! నేను శత్రువులను జయించి చేయు గర్జనల 
నండుదనమును చూడవయా్య! శూరులు పరుల ధకా్కరములను సహంపరు. తము్మ 
తాము పగడుకొనరు. పైకి అమాయికుల వలె నుండియు ఓ రాక్షసేంద్రా దుష్కరములైన 
కార్యములను సాధంతురు. ఓరీ! మహోదరా! యుదధి భీరులు, అన్న తెలిసిన పండితులమన 
భావించువారు, నీచులు, ముఖప్రీతిగా మాటలాడువారు, అలపిబుదుధిలు అయిన నను్న 
బోలినవారు ఆలోచనలు చెపుపివారలగుటచే మీ వాక్యములు విన రావణుడిటలుయినాడు. 
చేసిన పనుల ఫలితమిటిటిదైనది. ఎలలువేళల రాజువెంట నుండి మిత్రరూపులయిన శత్రువులై 
మీరు లంకానగరమును రాజుమాత్రమే మిగ్లిన దాననగా జేసితిరి. కోశాగారమును 
సైన్యమును నశంపజేసి ఈ యుకు్తలు గ్కు్తలేమిటి? ఇంతకు ముందు చేసినవి చాలును. 
మీరు చేసిన ఈ దోషమును యుదధిమునకు వెళ్లు చక్క జేయుదును అన పల్కగా నవు్వచు 
రాక్షసరాజు కుంభకరుణున జూచి యిటలునెను.

రావణుడు కుాంభకరు్ణని ప్రశాంసాంచుట:

రామునకు భయపడి ఈ మహోదరుడు యుదధిము నేమాత్రము ఇషటిపడుటలేదు. 
భయంకరమైన బలమునందు అధకమగు సే్నహమమునందు నాకు నను్న బోలిన 
ధీశాలి యెవడునా్నడు? వెంటనే యుదధిక్రీడకు వెడలుము. వెళ్లు క్ర్యముతో శత్రువులను 
జంపి ప్రాణభయమును పోగొట్టిము. స్తదరా! నేనా భీతి చేతనే గదా నను్న నద్రలేపితిన. 
నాకిష్టిలైనవారు శకి్తయుకు్తలతో సహాయపడుటకిదియే సమయము. కాన శూలమును 
పటిటి పాశము ధరించిన యమునవలె సూర్య తేజసు్వలయిన ఆ రాజపుత్రులను వానరులను 
అందఱును విడువక మ్ంగ్వేయుము. నీ రూపమును జూచినచో వానరసంఘములు 
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అత్యంత భీతితో కకావికలై పారిపోవరా? రాముడును వాన స్తదరుడును గుండెపగ్లి 
మరణింపకుందురా? రాక్షసరాజీవిధముగా కుంభకరుణున ప్రశంసించి వాన గొపపి 
భుజబలమును, గొపపి పరాక్రమమును ఎరిగ్నవాడగుటచే తనను తిరిగ్ బ్రతికినవానగా 
తలంచుచు మహానందములో తేలియాడుచు సభాస్థలమున చంద్రునవలె నర్మలుడై 
వెలుగొందెను.

రావణుడు కుాంభకరు్ణని ఒాంటిగా యుద్ధమునకు పోవలదన్ట:

అన్నగారి యాజ్ఞ ప్రకారముగా కుంభకరుణుడు యుదధి సనా్నహములు చేసి 
కాలాయసమును బంగారముతో అలంకరింపబడినదియు, వజ్రాయుధముతో 
సమానమయినదియు, భయంకరమును, దేవదానవ గంధర్వ వినాశకరమును, 
భయంకరమైన అగ్్నజా్వలలను వెడలించునదియు, సాటిలేన తేజము గలదియు, ఎఱ్ఱన 
పుషపిమాలికలు గలదియు, శత్రువుల రక్తముతో గూడినదియు నై ప్రకాశంచుచున్న 
శూలమును చేతబటిటి దశకంఠన జూచి అనా్న! నేనక్కడనే యుదధిము చేయుటకు 
వెళ్లుచునా్నను. నేను తిరిగ్ వచుచెనంతవఱకు నా సైన్యములిందేయుండును గాక వరుసబెటిటి 
ఆ వానరులనందఱును మ్ంగ్ వేసెదను. అనగా రావణుడు తము్మడా! అది నీతి గాదు 
సుమా. భయంకరమైన రాక్షససైన్యములు ముద్గరములు ముసలములు ఆయుధములుగా 
ధరించినవారు సేవింపగా వెళ్లుము. వానరులన్న శౌర్యవంతులు, భయము లేనవారలు, 
వేగము గలవారు, యుదధి ధురంధరులు హెచె్చెన సాహసము గలవారు. ఒంటరివి, 
ప్రమతు్తడవు అయియున్న నను్న జూచి వానరులు కోరలతో గోళలుతో ముక్కలు ముక్కలుగా 
పీకి చంపుదురు. ఒంటరిగా వెళ్ళవదు్ద నాయనా! గొపపి సైన్యముతో వెళ్లుము. వెళ్లు మన 
విరోధులనందఱను సంహరింపుము. అన చెపిపి దిగున తన సింహాసనము నుండి దిగ్ 
ప్రకాశవంతమైన రత్నహారమును సంతోషముతో తన తము్మన కంఠమునందు వైచి 
మణిమయములైన ఉంగరములను, బంగారు ఆభరణములను ప్రకాశంచెడు గొపపి 
బ్హు పురులను కుండలములను తానే   అతనకలంకరించి దివ్యములై అందముగల 
కుండలములను తానే అతనకలంకరించి దివ్యములై అందముగలవైన పుషపిమాలికలను 
శరీరమున నుంచెను. అంత కుంభకరుణుడు మేలైన సొము్మలు ధరించి హోమద్రవ్యములు 
వేసిన హోమాగ్్న వలె ప్రకాశంచెను. నలలున పెద్ద మొలనూలితో ఆ కుంభకరుణుడు 
అమృతోతాపిదన సమయమున సరపిబదధిమైన మందరాద్ వలె ప్రకాశంచెను. బంగారపు 
తొడుగులు గలదియు, శత్రువులచే భేదింపరానదియు మెరుపువంటి తేజసు్స గలదియు 
అగు కవచమును ధరించి సంధా్యకాల మేఘములతో కూడిన పర్వతమువలె ప్రకాశంచెను. 
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మఱియు చందనము పుషపిములు, ఆభరణములు మొదలగువానతో అలంకరింపబడిన 
శరీరము గలవాడై శూలమును దాలిచెనవాడై నారాయణుడు త్రివిక్రమవేళ పెరుగుచున్న 
విధముగా నపుపిచు ఆ కుంభకరుణుడన్నకు ప్రదక్ణము చేసి కౌగ్లించుకొన నమస్కరించి 
యుదధిరంగమునకు బయలుదేర్ను.

కుాంభకరు్ణడు యుద్ధమునకై బయలుదేరుట:

ఆ బలవంతుడగు కుంభకరుణుడు అన్నగారి దీవనలంది గరి్జంచుచు వెడలుచుండగా 
శంఖముల దుందుభుల మ్రోతలు, శూరుల, ఏనుగుల, గుఱ్ఱముల, రథముల శబ్దములు 
దికు్కలు నండినవి. రథికులు అతన ననుసరించిరి. సింహములు, ఏనుగులు సరపిములు 
తురగములు, గాడిదలు, ఒంటెలు వెడలినవి. పురజనులు పుషపిములను జలిలురి. శసత్రములు 
చేతుల ధరించిన భట్లు సింహనాదములు దికు్కల నండగా భయంకరములైన 
కను్నలు గలవారై వెళ్లురి. కుంభకరుణుడు మికి్కలి భయంకరమయిన రూపము గలవాడై 
రక్తగంధమతు్తడై వెళ్లుచుండెను. నూరు ధనుసు్సల వెడలుపిను ఆరునూరలు ధనుసు్సల 
యెతు్తను రథచక్రములవంటి కను్నలును రౌద్రమైన రూపమును, తగులబడిన పర్వతము 
వంటి శరీరమును, కొండ గుహవంటి నోరును గలిగ్ రాక్షసులను జూచి నవు్వచు నటలునెను. 
రాక్షసశ్రేష్ఠులారా! మిడుతలపై పడు అగ్్నవలె వానర శూరులను కాలిచెవేసెదను. కాన 
నాకు వారలేమియును అపరాధము చేయలేదు సరికదా. మా వంటివారి సుందరమైన 
ఉదా్యనములన్నటికిన అలంకారప్రాయులగుదురు. ఇటిటి వీరిన చంపనేల? మన 
నగరమును ముటటిడించినది మానవనాధులైన రామలక్ష్మణులు. మొటటిమొదటగా 
వారిన సంహరించినచో సర్వము సమూలముగా నశంచును అన పల్కగా ఆ రాక్షసులు 
మనసు్సలందు సంతోషంచి రామలక్ష్మణులు నేడే నశంతురన తలంచుచు సముద్రము 
క్షోభ చెందునట్లుగా సింహనాదములు చేసిరి. కుంభకరుణుడు యుదధి కుతూహలముతో 
వెళ్లుచుండగా చాల దుశ్శకునములు కనపించెను. మేఘములు గాడిదల వంటి రంగుగలవై 
ఉల్కలతో పిడుగులతో ఆకాశమున గోచరించెను. సాగరములు వనములు కలతనందెను. 
భూమి కంపించినది. నక్కలు రోదన ధ్వనులు చేసినవి. అగ్్న గ్రకు్కచు పక్షులు  
ప్రదక్ణముగా వెడలెను. దండవలె గ్రద్ద మీద వ్రాలెను. ఎడమ కను్న ఎడమ భుజము 
అదర్ను. సూరు్యడు తేజోహీనుడయె్యను. కఠినములైన గాలులు వీచెను. వాననేమాత్రము 
లెక్కచేయక కుంభకరుణుడు కాలునచే ప్రేరేరింపబడినవాడై యుదధిమునకు వెడలెను.

***
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చెంగున అతడు ప్రాకారమును పాదములతో దాటి మేఘ సమూహమువలె గనపించు 
వానర సైన్యమును క్రోధముతో జూచెను. అట్లు వచిచెన కుంభకరుణున జూచి వానరసైన్యములు 
చెలాలుచెదరై గాలిచే నెగురగొటటిబడిన మేఘ సమూహములవలె పాడై పరుగులు పెటిటినవి. ఈ 
విధముగా అధకమైన భీతితో పరువెతు్త వానరనాధులను జూచి ఆనంద సముద్రములో 
మునగ్ అతడు పెద్ద మేఘమువలె గర్జనలు చేసెను. అట్లు బొబబాలు పెటిటిన ఆ పెద్ద ధ్వనచే 
భీతిజెంది తడబడి వానరవీరులు వేళ్లు తెగ్న వృక్షముల వలె నేలబడిరి. వారిన జూచి 
కుంభకరుణుడు విడువక చెలరేగ్ చేతపరిఘమును ధరించి శత్రుభయంకరుడగుచు వారిపైకి 
వెళ్లును.

కుాంభకరు్ణని చూచి పరువిడు కోతులకు అాంగదుడు ధైరయుము చెపుపుట:

వరుణుడుగాన, యముడుగాన, యింద్రుడుగాన, యుదధిమందు సంహరించుటకు 
వీలుకాన గొపపిబలవంతుడు, విరోధులకు భయము కలిగ్ంచు కను్నలు గలవాడు, 
కంఠధ్వనచే పర్వతములను భేదింపగలవాడు, పిడుగులను వరి్షంచువాడు అయిన 
కుంభకరుణున జూచి కోతిమూకలు వికావికలై గాలిచే ఎగురగొటటిబడిన పాదరసమువలె 
పారిపోయెను. అంత నీలున, గవాక్షున, నలున, కుముదున ఇంద్రున మనుమడైన అంగదుడు 
సమీపించి యిటలునెను. గొపపి శౌర్యము గలవారు మీరు. మీరలే యిట్లు పారిపోయెదరేల? 
మీ వంశ శౌర్యములను మనసు్సలలో మరచిపోయితిరా? ఓ వానరవీరులారా! ఈ 
భయమునెపుపిడు నేరుచెకొంటిరి? సాధారణులైన వానరులవలె మీరును ఈ విధముగా 
పారిపోవుదురా? ప్రాణభయముచేత పారిపోయినను, వెళ్లున చోట మృతు్యవు కను్నగపుపిట 
శక్యమా? నండైన కీరి్తతో మరణించుట్, నంద్యమైన మరణమునందుట్ ఏది మేలో 
ఆలోచింపుడు. అక్కటకట్! ప్రాణములు రక్ంచుకొనలేరా? రాక్షసులు భయము 
కలిగ్ంచుటకు ఈ వెఱబొమ్మను దెచిచెరి. ఇది యుదధిము చేయలేదు. ఈ మోసమును మీరు 
గురి్తంచి దీనన పడగొటిటిన తీరిపోవును గదా. వానరులారా! ఇట్రండు. మరలుడు. వీనన 
చంపివేయుదము. నత్యమైన కీరి్తతో ప్రకాశంతుము.
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వానరులు కుాంభకరు్ణనితో యుద్ధముచేస ఓడ పారిపోవుట:

అన అంగదుడు పలుకగా వారు ధైర్యమును పంది మికి్కలి క్రోధము గలవారై చెటలుతో 
ఆ రాక్షస శ్రేష్ఠున మదించిన ఎనుగుల వలె మోదిరి. వానురందరును పెద్ద పెద్ద కొండ 
శఖరములను, చెటలు గుంపులను చెలరేగ్ వేయగా అత్యధకమైన మదముగల కుంభకరుణుడు 
కంపింపడయె్యను. ఆ రాక్షసున తాకిన ఆ కొండలు చెట్లు వేల ముక్కలయి నేలబడెను. 
తీవ్రమైన బలము గల అతడు క్రోధమునందినవాడై దావాగ్్నవలె భుజ పరాక్రమము 
మెరయగా శత్రువుల గర్వమునణచి చెలాలు చెదురగునట్లు కూలెచెను. నెతు్తరులు కారుచున్న 
శరీరములు గలవారై కొందరు వానరులు తెగ్పడిన ఎఱ్ఱన పుషపిములు గల వృక్షములవలె 
నేలగూలిరి. మనసు్సలందు కలిగ్న భయముతో కొందరు వానరులు ఏదారి దరికిన అదే 
దారిగా వెనుదిరిగ్ చూడకుండ గంతులు వేయుచు పారిపోయిరి. కొందరు వానరులు 
భయముతో కడువేగముగా సముద్రములో ప్రవేశంచిరి. సేతువు దాటి వచుచెచున్న 
వానరులు భయముతో మధ్యదారిలోనే మిటటిల మాట్న దాగ్రి. కొన్నయెలుగుబంట్లు 
చెటెలుకి్కనవి. కొన్న భయముతో కొండలపై కెగబ్రాకెను. కొన్న గుహలలో, దూరంగా 
కొన్న నీళలులో మునగెను. దికు్క తెలియక తికమకబడి దీనమైన  ముఖములతో కొన్న 
ఎలుగుబంట్లు కోతులు నేలపై కూలబడెను. ఈవిధముగా పారిపోవుచున్న వానరవీరులకు 
వాలిపుత్రుడు వేగముగా అడ్డము వచిచె వారించి వారిన పురికొలుపుచు పెద్ద కంఠధ్వనతో 
అందరితో ఇటలునెను.

అాంగదుడు కపులకు భయము బాపి వెన్ద్రిపుపుట:

వానర శ్రేష్ఠులారా! వెళ్ళకుడు. నలువుడు. ధైర్యముతో తిరిగ్ యుదధిమునకు 
రండు. మికి్కలి భయముతో పరవీరులు నవ్వగా పారిపోయినచో ఈ లోకము 
నందిసుమంతయైనను సుఖముగాన కీరి్తగాన లేదు సుమా. అభిమానము వీడి యిట్లు 
పారిపోవుటకు ప్రాణము లంత యెకు్కవా? ఆయుధములను వీడి మగతనము నశంపగా 
పారిపోయి మీ యిండులు చేరగా మీ సీత్రలే మిము్మ చూచి నవ్వరా? మగవారికి ఇంతకంటె 
మరణము వేరే యున్నదా? అక్కట్! అందరును ప్రఖ్్యతిగలిగ్న కులమును బుటిటితిరి. 
బక్క కోతులవలె దిగజారి పారిపోదురా? భయమునట్లు కీరి్తన పౌరుషమును మీరు 
తేలికచేసి పారిపోవుటచే మీరలు అనారు్యలు కారా? మునుపు నండు సభయందు 
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చెపిపిన ప్రజ్ఞలు మాటలు తలచుకొనుడు. భయమును వదలుడు. అభిమానమును వదలి 
జీవించియున్నచో వీడు పిరికిపందయన జనులు పిలుతురు. హేయమైన బ్రతుకెందులకు? 
ధీరులైన సాధుజనులు వెళ్లుడి మార్గమున వెళ్లుడు. వానరులారా! యితడు కొటిటినచో 
కొనయూపిరులతో భూమిపై పడియుందము. ఇతడు చంపినచో ఎవ్వరికిన పందుటకు 
శక్యముగాన బ్రహ్మలోకమున సౌఖ్యములను పందవచుచెను. సాహసముతో వీనన 
చంపితిమా అసాధారణమైన శాశ్వత కీరి్తన పంది బ్రతుకవచుచెను. కాదేన ప్రాణములను 
వెల యిచిచె వీర స్వర్గమును కొన ప్రకాశంపరాదా? రామచంద్రప్రభువు చూచువరకే వీన 
ప్రతాపము రామున బ్రిన బడినచో ఈ రాక్షసుడు నపుపిలోన కురుకు మిడుత వలె మాడి 
పోవడా? ధైర్యమును వహంపుడు. తిరిగ్రండు. ఒకనన మించి యింకొకడు తికమకపడి 
ప్రాణరక్షణకై దీనులవలె పిక్కబలము చూపినచో కీరి్త కలుగునా? ఒక్కన కోడిపోయి 
వానరశ్రేష్ఠుల సైన్యమంతయు పారిపోయెననెడునంద నక్షత్రములు, చంద్రసూరు్యలు 
భూమండలము ఉన్నంతవరకు నలిచిపోదా? అన చెపుపిచుండగా భయంకరమైన 
కను్నలుగలవాడై వచుచెచున్న కుంభకరుణున దెస చూచుచు వానరులు చెదరి పరువెతు్తచు 
భయముతో కలతచెందిన మనసు్సలు గలవారై ఆ తారాపుత్రునతో నటలునరి. క్రూరుడైన ఈ 
రాక్షసుడు బలముచే మము్మ విరిగ్న శరీరములు గలవారిగా జేసెను. వానతో యుదధిము 
చేయుట కెవ్వడును సరిపోడు. ఇతర రాక్షసుల వంటి వాడు కాడు. ఊరక వీనచే చచిచెనచో 
ఏమి ఫలము? పేరా? పెంపా? ఇంక ప్రతాపములు చాలును ప్రాణములు ఎవ్వరికైనను 
తీపియన వినలేదా అంగదా? అన పరువెతు్తచుండగా వారికి అడ్డము వచిచె కారణములను 
చెపిపి ఓదారుపిమాటలతో వారి మనసు్సలను చక్కజేయగా వారలు సంతసించినవారై 
వేగముగా మరలిరి. మైందుడు, ధూమ్రుడు, కుముదుడు, ఆంజనేయుడు, రంభుడు, 
గవాక్షుడు, పవసుడు, శరభుడు అమితబలులైన ఋషభుడు, నీలుడు, తారుడు, ది్వవిదుడు, 
సుషేణుడు తిరిగ్ యుదధిమునకై యెదురుగా వెళ్లురి.

***
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కుాంభకరు్ణడు వానరసేనన్ హతము చేయుట:

అంగదున మాటలను విన అందఱును ప్రాణములమీది ఆశను వీడి తమతమ 
బిరుదులు చెపుపిచు తమపేరులను చెపుపిచు యుదధిము చేయదలచి విజృంభించి కొండలు, 
గుండులు, వృక్షములు పట్టికొన ఘోరముగా కుంభకరుణున తాకగా అతడు కోపించి 
పెద్దగదను చేత బటిటి వారందరను బ్ది నాశనము చేసెను. ఒక్కదెబబాకు నూరు వేలు, 
ఏడువేలు, ఎనమిదివేలు కోతుల సైన్యములు నేలగూలెను. పదునాఱుగురిన, పదిమందిన, 
ఇరువది మందిన పటిటి ఒక్కమారుగనే మ్ంగసాగెను. గరుత్మంతుడు పాములను వలె బటిటి 
విదిలించి మ్ంగుచుండగా వానరులు విజృంభించుచు ఎటటికేలకు గుంపులు గటిటి అతనతో 
యుదధిము చేయసాగ్రి.

ది్వవిదుడు కుాంభకరు్ణనితో పోరుట:

అపుపిడు ది్వవిదుడు కోపముచే సుడివడుచున్న మనసు్సగలవాడై ఒక పర్వత 
శఖరమును బటిటి గాలిచే ఎగురగొటటిబడిన మేఘము వలె వెళ్లు దానన వానమీద వేయగా 
అది రాక్షసనాధున తాకకుండగనే నడుమనే సైన్యము మీద పడి గుఱ్ఱములు రథములు 
ఏనుగులు గల సైన్యములను ర్పపిపాట్కాలములో నాశనము చేసెను. తిరిగ్ ది్వవిదుడు ఒక 
కొండను పట్టికొన విపరీతమైన బలముతో వేగముగా విసరగా అదియును రాక్షససైన్యము 
మీద బడి ఏనుగులను గుఱ్ఱములను సంహరింపగా యుదధిము భయంకరమయె్యను. 
యుదధిభూమి యంతయు రాక్షసుల రక్తములతో నండెను. దానతో రాక్షసులు గొపపి 
రోషమూరు్తలై బలసంపదతో గూడిన బ్హుబలములతో సూర్యసమాన కాంతితో మెరయు 
బ్ణసమూహములతో శరీరములను ఖండించుచు, శరసు్సలను నరకుచు, ఎదలు, 
నుదురులు పగులగొట్టిచు మాంసములను ముద్దలుగా జేయుచు నాభి, కటి ప్రదేశములు, 
పాదములు తెగరవేయుచు వానరసైన్యము చెండజొచిచెరి. ధీరులు, భుజబలశాలురు 
అయిన వానరులు చెటలు సమూహములతో విరోధ సైన్యములను, రథములను, ఏనుగులను, 
గుఱ్ఱములను విడువకుండ చంపి అలసిపోవునట్లు చేయుచుండగా
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హన్మాంతుడు కుాంభకరు్ణనితో పోరుట:

హనుమంతుడు భయంకరమైన రూపముతో కొండలు, చెట్లు, బండలు 
అపరిమితమైన వేగముతో రాక్షసరాజు తలపై ధారావర్షము వలె నాకాశ మార్గమున 
సంచరించుచు వేయగా శూరుడైన కుంభకరుణుడు వాననంతను తన శూలముతో 
ముక్కలుగా చేసెను. అతంటితో విడువక శౌర్యముతో వానరసేనలను పరుగులు పెటిటించి 
పెటిటించి శూలపుమొనతో చంపగా వాయుపుత్రుడును పెద్ద కొండ శఖరమును చేతబటిటి ఆ 
రాక్షసున ఎదుట అట్లు నలబడి విసరి అతన మీద వేయగా వాడా శఖరము దెబబాకు గొపపి 
బ్ధ జెంది నెతు్తరుచే తడిసినవాడై బెదిరి కలతజెంది మెరుగులు జిము్మచున్న శూలమును 
పెద్ద కొండవలె నున్న దానన వేసి కుమారసా్వమి శకా్త్యయుధముతో క్ంచ పర్వతమును 
వలె ఆ వాయుపుత్రున వక్షమును శత్రువులు భయమందునట్లు చీలెచెను. శూలము 
చేత కొటటిబడిన వక్షము గలవాడై నెతు్తరులు చాల క్రకు్కచు నేల పడి ప్రళయకాల మేఘ 
గర్జలవంటి అరపులరచెను. ఆ హనుంతున పాట్ను జూచి రాక్షసులు సంతోషంచిరి. 
సింహనాదములొనరించిరి. వానర సంఘముల దీనత నంది భయముతో పారిపోజొచిచెరి. 
అట్లు పరువెతు్తచున్న వానర సైన్యములను ఆపి నీలుడు ఒక కొండ శఖరమును వేగముతో 
కుంభకరుణున మీద బలముతో విసరగా రాక్షసుడు దానన పిడికిటి పోట్తో దూరముగా 
పడవేయగా అది మంటలు మిణుగురులు వెలువడుచుండగా రాళ్లు గుండులు గా భూమిపై 
బడెను.

శరభాదులు కుాంభకరు్ణనితో పోరుట:

సాహసవంతులలో శ్రేష్ఠులైన శరభుడు నీలుడు, గవాక్షుడు, గంధమాదనుడు, 
పరాక్రమవంతుడైన ఋషభుడు అను ఈ ఐదుగురును కొండల చేతను వృక్షముల 
చేతను, కళలుతోను, పిడికిళలుతోను, అరచేతుల తోను, నాలుగు దికు్కల నుండి రోషముతో 
నపుపిచుండగా ఆ దెబబాలను ఈగవ్రాలినట్లు కూడ రాక్షసనాధుడది లెక్కచేయక ఆ 
ఋషభున ఒడిసి పట్టికొన ర్ండుచేతులతో అదుమగా ఆ వానరుడు నెతు్తరులు గ్రకు్కచు 
పడిపోయెను. గంధమాదనున కాలితోను, ముషటితో శరభున మోకాలితో నీలున 
ఆగ్రహముతో అరచేతితో గవాక్షున కొటెటిను. ఇట్లు కొటటిబడినవారై ఆ వానరశ్రేష్ఠులు 
ముకు్కల నోళలు నెతు్తరు లధకముగా గ్రకు్కచు నేలబడిరి. గొపపివారైన వానరులు కూలుటను 
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చూచి వానరులు కోటిమందియును కుంభకరుణున దగ్గఱకు వెళ్లు కొండను ప్రాకినట్లు ప్రాకి 
కాటలుతోను, పోటలుతోను, వాడియైన గోళలుతోను, కోఱలతోను చేతుల దెబబాలతోను గొపపి 
పరాక్రమముతో నపిపి కలుగునట్లు కొటటిగా కుంభకరుణుడును

కుాంభకరు్ణడు వానరులన్ మ్ాంగుట:

చెటలుతో గూడిన పర్వతమువలె ప్రకాశంచుచు వానరుల నందఱను తన చేతులతో 
బటిటి గరుత్మంతుడు సరపిములను వలె మ్ంగగా అట్లు మ్ంగబడిన ఆ వానరసంఘము 
పాతాళలోకము వలె నున్న వాన యుదరమందు ప్రవేశంచియు తిరిగ్ వేగముగా ముకు్కల 
నుండి చెవుల నుండి ఏమియు అపాయము నందక బైటకు వచిచెరి. వాడును హా యన 
నోరు విపిపి గొపపి ఆకలితో వరుసగా అచచెటనున్న వానరుల నందఱను చిటికవేసినంతలో 
(తృటిలో) మ్ంగెను. వజ్రమును దాలిచెన యింద్రునవలెను పాశమును ధరించిన 
యమునవలెను రాక్షసుడు శూలమును చేతబటిటి వానర సైన్యములో తిరిగ్ తిరిగ్ 
ప్రళయాగ్్నవలె నపుపిచు సంహరింపగా భూమియంతయు నెతు్తరులు మాంసములతో 
బురదగా మార్ను. వేసవికాలమున ఎండిన వనములను అగ్్న దహంచిన విధముగా అతడు 
వానరసేనలను కాలెచెను. వాన ధాటిన సహంపలేక వానర సమూహము వికృతధ్వనులతో 
రోదించెను. మిగ్లిన వారందరు దుఃఖముచే కలతచెందినవారై రామున శరణు జొచిచెరి.

అాంగదుడు కుాంభకరు్ణనితో పోరుట:

అట్లు భంగము నందిన వానరసేనలను జూచి వాలిపుత్రుడు కలతజెందక 
రొపుపిచు అతివేగముగా రాక్షస సమూహములకు భయము కలుగునట్లు ఒక కొండ 
శఖరమును రాక్షసరాజు తలకు తగులునట్లు విసరగా దానచే మికి్కలి బ్ధనంది 
అధకమైన కోపము కలవాడై అంగదున ప్రతాపమును సహంపక విపరీతమైన 
వేగముతో వానరసంఘములు భయపడునట్లు గరించుచు అత్యధక ప్రకాశము గలిగ్ 
తీవ్రమైన శూలమును యుదధిరహస్యము నెరిగ్నవాడై కడు నేరుపితో ఆ వాలిపుత్రున మీద 
గటిటిగా విసరివేసెను. శూరులలో శ్రేష్ఠుడైన అంగదుడు ఆ శూలమును తపిపించుకొన 
ఆగ్రహముతో భయంకరమైన అరచేతి దెబబాతో కుంభకరుణున నపిపింపగా సొమ్మసిలిలుయు 
తెలివినందినవాడై ఆ రాక్షసుడు తనయెడమ పిడికిలితో వాలిపుత్రున బొడువగా అతడు 
మూరి్ఛతుడై నేలబడెను.
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సుగ్రీవుడు కుాంభకరు్ణనితో పోరుట:

అటలుంగదుడు పడిపోగానే తన ఆయుధమును బటిటి కుంభకరుణుడు సుగ్రీవున 
మీద తలపడగా అతడు పర్వత శఖరము నకదానన ఎతి్త పట్టికొన రాక్షసరాజును 
సమీపించి వానరుల రక్తముచే తడిసిన శరీరము గలవాడును, ఎందరో వానరులను 
సంహరించినవాడును, భయంకరమైన రూపము గలవాడును అయిన అతనన జూచి 
యిటలునెను. ఓ రాక్షస శ్రేష్ఠుడా! వానరవీరులను సంహరించితివి. కషటిమైన పనచేసి కోతుల 
గుంపులను భక్ంచితివి. దీనవలన నీకు కీరి్త కలిగ్నది. ఇక ప్రాకృతములైన వానరుల 
మారణ కర్మను చాలించుట మేలు. ఇట్ వచిచె నా యీ కొండదెబబాను ఓరుచెకొనుము. 
అన పలుకగా బలము ధైర్యముతో గూడిన వానరరాజు మాటలను విన కుంభకరుణుడు 
బ్రహ్మదేవునకు మనుమడయు్యను, ఋక్షరజసున పుత్రుడయు్యను ప్రఖ్్యతి గలిగ్న 
బలముగల వాడయు్యను ఇట్లు ప్రేలెదవేల వానరా? అనగా సుగ్రీవుడు ఘనమైన ఆ పర్వత 
శఖరముతో రాక్షసున ఎద అదురునట్లు వేయగా అతన రొము్మనకు తగ్లినంతనే ముక్కలు 
ముక్కలైన పర్వతమును జూచి రాక్షసులు దికు్కలు పిక్కటిలులునట్లు సింహనాదములను చేసిరి. 
వానరులందరు విచారించిరి. కుంభకరుణుడును పర్వత శృంగముచే బ్ధంపబడినవాడై 
నోరంతయు తెరచినవాడై రోషముచే శరీరము తెలియనవాడై మెరయుచున్న 
మూడు మొనల ఆయుధమును (త్రిశూలమును) వానరులెలలురు బెదురుచుండగా 
వానరముఖు్యనపైకి విసర్ను. బంగారపు పూతగలిగ్ నపుపిలు గ్రకు్కచు వచుచెచున్న దానన 
చూచి వాయుపుత్రుడు చివు్వన అడ్డము దూకి దానన పట్టికొన వేగముగా ఫళ్కు్కన 
విరుగునట్లు త్రుంచెను. అదిచూచి అధకమైన ఆనందముతో వానరులందఱు మదించి 
హనుమంతున నెంతగానో పగ్డిరి. పెద్ద ఆకారము గలిగ్ వేయి బ్రువుల బరువు గలదైన 
కఠినమైన ఉకు్క శూలమును వీరుడైన హనుమంతుడు తన మోకాలున బెటిటి ర్ండుగావిరిచి 
చాల ఆనందించెను. ఆవిధముగా శూలము విరిగ్పోగా వేగముగా లంక సమీపముననున్న 
మలయపర్వత శఖరమును లాగ్ రాక్షసుడు సూర్యపుత్రున సమీపించి గొపపి బ్హుశకి్తతో 
కొటెటిను.

మూరి్ఛలి్లన సుగ్రీవునెతుతికొని కుాంభకరు్ణడు లాంకకేగుట:

పర్వత శఖరపు దెబబాచేత సుగ్రీవుడు తెలివితపిపినవాడై కషటిదశనంది నేలగూలెను. 
ఆశచెర్యకరమైన ఘోరమైన పరాక్రమము గలిగ్న సుగ్రీవుడిట్లు తెలివిదపిపి నేలబడగనే 
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రాక్షసులు ఘోరమైన విధముగా గర్జనలు నండించిరి. కుంభకరుణుడు వానవద్దకు వెళ్లు 
పట్టికొన యెతు్తకొన మేఘమును వాయువు కొనపోవు విధముగా తీసుకొనపోవుచు, 
రాక్షసుల స్త్తత్రముల ధ్వనులను, విస్మయముతో దేవతలు చేయు కలకలమును వినుచు 
గొపపి శృంగముతో గూడిన మేరుపర్వతము వలె భయంకరముగా లంకలో ప్రవేశంచెను. 
ఈ విధముగా వెళ్లుచు కుంభకరుణుడు తనలో వానరరాజు చికె్కను గాన తకి్కన రామున 
బలము కూడ చికి్కనట్లు. అన అనేక విధములుగా తలంచుచు త్వర త్వరగా వెళ్లుచుండెను. 
సుగ్రీవుడు రాక్షసునకు చికు్కటను, సైన్యము బెదిరి పారిపోవుటను జూచి హనుమంతుడు 
మనసు్సలో దీనకిపుపిడేమి చేయవచుచెను? దీనకి ప్రతిక్యను నా్యయమార్గము తపపికుండ 
ఏదైనను చేసెదను. పర్వత సమానాకారుడనై ఆ రాక్షసరాజును మరి్దంతునా? వీనన 
చంపినచో వానరరాజు విడువబడును. వానరులందరును సంతోషపడుదురు. కాన నేను 
పరాక్రమము జూపుటకేల ప్రారంభింపవలెను? వానరరాజు సామాను్యడా? దేవతలు 
పటిటినను శౌర్యము ప్రకాశంపజేసి తానే విడిపించుకొన వచెచెడి బలము గలవాడు. ఈ 
విధముగా చికి్కయుండుటకు కారణము కొండదెబబాచేత తెలివిన కోలోపియి యుండుట 
కావచుచెను. గాలి వీచుటచే తెలివి నందినవాడై తనకును వానర సమూహమునకును 
మేలు చేయుగాక. ఒకవేళ నేను బలముతో రాజును విడిపించినచో ఆ మహాతు్మనకు 
భూమియందు శాశ్వతముగా గొపపికీరి్త నశంచుటయు, కషటిమును, అసంతోషమును 
కలుగును. కాన ఒక ముహూర్తకాలము ఓరుచెకొన యుండి ఈ వానరుల నవె్వరపాట్ను 
దలగ్ంచి సముదాయించెదను. ఒక్కచోటికి చేర్చెదను అన ఆలోచించుచు చెదిరిపోయిన 
వానర సంఘములను వేగముగా గూరుచెచుండగా కుంభకరుణుడును సుగ్రీవున తీసుకొన 
లంకలోన రాజమార్గమున వేగముగా వెళ్లుచుండగా అంతలో

సుగ్రీవుడు కుాంభకరు్ణని ముకు్కచెవులు గొరికి శ్రీరామునివద్దకు వచుచుట:

ఇరుప్రక్కలనున్న ఇండలు గోపురములు విమానములపై అంతసు్తల నున్నవారలై 
ప్రజలు లాజలు, గంధములు గలిపిన జలములు మీద పడుటచే మెలలుమెలలుగా తడియుట 
చేతను, రాజమార్గము చలలుదనము చేతను ఎటటికేలకు మూర్ఛనుండి తేరి తెలివినందినవాడై 
రాజవీధలో వెళ్లుచుండుటను తెలిసికొన ఇపుపిడు దీనకి ప్రతిక్య యేమి చేయుదును? 
వానరులకు హతమును ఇషటిమునైన కార్యమునపుపిడు చేయుదును గాక అన ఆలోచించి 
ఆ రాక్షసున చంకనుండి జారి వేగముగా అంతలోనే పైకెగసి చివాలున ముకు్కను కొరికి 
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గోళలుతో చెవులను పెరికెను. ఆ రాక్షసరాజు చెవులును ముకు్కను పోగా శరీరము రక్తముతో 
తడిసిపోగా రోషముతో శరీరము తెలియనవాడై సుగ్రీవున గటిటిగా పట్టికొన ఎతి్త నలిపి 
నేలపైకి వేగముగా కొటెటిను. ఈవిధముగా నలపబడిన వాడైనను రాక్షసుల మరి్దంపబడినను 
వానరరాజు లాఘవముతో ఆకాశమునకెగ్రి రామచంద్రున సమీపమున నలెచెను. అక్కడ 
స్వించుచున్న రక్తము శరీరమును తుడుపుచుండగా సెలయేళలుతో ప్రకాశంచెడి కొండవలె 
యెఱ్ఱన కాంతి గలవాడై

కుాంభకరు్ణడు మతుతిడై వానరాదులన్ మ్ాంగుట:

అమితమైన రోషముతో రాక్షసుడు సంధ్యతో గూడిన నీలమేఘము వలె మెరయుచు 
తిరిగ్ యుదధిభూమికెదురై అసహనముతో రక్తములు స్వింపగా వెడలుచు చేతిలో 
ఆయుధము లేకుండుటచే రౌద్రము క్రూరమునైన ముద్గరమును బటిటి విరోధులను చెండెను. 
మతు్తతో గూడిన మనసు్స గలవాడును, రక్తమాంసముల నాసా్వదించు నచ్ఛగల వాడును 
అయి శరీరము తెలియనవాడై వీరు వారు అనక రాక్షస ముఖు్యలను వానరముఖు్యలను 
లయకాలమునందు మృతు్యవు వలె మ్ంగసాగెను. ఒక్కచేతితో దరికిన యిద్దరిన 
ముగు్గరున అనేకులను నోటియందు గూరుకొనుచుండెను.

శ్రీరాముడు కుాంభకరు్ణనితో యుద్ధము చేయుట:

తన చుట్టిను కోతులు పెద్దపెద్ద చెటలును లాగ్ కొటిటి బ్ధంచుచున్నను లెక్కచేయక 
పెదవుల చివఱల నుండి నెతు్తరు మాంసము ప్రవహంచుచుండగా ఏడుగురిన 
ఎనమండుగురిన నూరుగురిన పాతాళబలము వంటి తన యుదరమున బడమ్ంగుచు 
ఇషటిము వచిచెన విధముగా తిరుగుచుండగా వానరులు రామచంద్రున దగ్గఱకు వెళ్లు 
శరణువేడిరి. అదిచూచి లక్ష్మణుడు అధకమైన కోపముతో ఏడు క్రూరమైన బ్ణములతో 
కుంభకరుణున గొటటిగా అతడు లక్ష్మణున వంకజూడక రాముడున్న చోట్నకు పరువెతె్తను. 
అతనన చూచి రాముడు రౌద్రబ్ణమును వింట సంధంచి అతన విశాలమైన యురమును 
దాకునట్లు విడువగా వాడా దెబబాచే అదరి నపుపికణికలతో గూడిన అగ్్నజా్వలలు 
నోటినుండి అధకముగా వెడలుచుండ భయంకర ధ్వనులను ఆకాశము పగులునట్లు 
నండించి వానరులవంక తిరిగ్ పరాక్రమముతో వారిన తరిమెను. నెమలి యీకలు గల 
రాఘవున కఠినమైన బ్ణములు గాఢముగా అతన రొము్మన నాటగా చేత ధరించిన 
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ఆయుధములన్నయు తమంతట తామే జారి నేలమీద పడగనే రాక్షసుడు కాళలుచేతను, 
చేతుల చేతను గొపపియుదధిమును చేయుచు రక్తమయమైన శరీరముతో రాక్షసులను 
కోతులను మ్ంగుచు యమునతో సమానుడై తిరుగుచు ఒక పర్వతశఖరమును 
దెచిచె సీతానాధునపై వేయగా మధ్యనే ఏడు బ్ణములతో త్రుంచి దాన శకలములు 
నేలబడినచో ర్ండు వందల వానరులు చతు్తరన వేగము గలవాడై రాముడు దానన బ్ణ 
సమూహములచే చూరణుము చేసెను. ఈలోగా అతనన చంప దలచుచున్న రామస్తదరుడగు 
లక్ష్మణుడు అనా్న తమవారిన, శత్రువులను మ్ంగ్వేయుచునా్నడు చూచితివా? వీడు 
రాక్షసుడు వీడు వానరుడు తెలియలేకునా్నడు. రక్తవాసనచే మదించియునా్నడు. కాన 
వానరకోట్లు వానపై నెకి్కరేన గొపపిబరువుచే పీడింపబడినవాడై ఆ దురా్మరు్గడు నలిగ్ ఆ 
కోతులను చంపనేరడన పలుకగా విన వానర సంఘములు రాక్షసునపై నెకె్కను. మదించిన 
గజేంద్రము మావటివానన క్ంద బడద్రోయుటకై శరీరమున విదిలిచెనట్లు ఆ గొపపి 
బలవంతుడు తన అవయవములను విదిలపిగా వానరు లెలలు క్ందబడిరి. రామచంద్రుడది 
జూచి ఆహా వీడెంతటి దురాతు్మడు అన తలచి తీవ్రమైన విలులు చేత ధరించిన రాముడు 
వెనువెంటనే వాన భయముతో బ్ధనందుచున్న వానరులందఱు సంతోషపడునట్లు 
రోషమను అగ్్నచే ఎఱ్ఱనైన నేత్రములు గలవాడై ఆ రాక్షసున తన చూపుల చేతనే 
కాలిచెవేయునట్లు అదలించుచు రాక్షసులెలలు భయపడునట్లు భయంకరమైన వింటి నారి 
మ్రోతతో దికు్కలను నండించుచున్నవాడై అడ్డగ్ంచెను. రక్తమును గ్రకు్కచు నాలుకతో 
నాకుచు వెదకి కోతులను అధకముగా మ్ంగ్ వేయుచు ఘోరమైన రూపముతో ప్రళయకాల 
యమున గేలి చేయునట్లున్నవాడును ప్రకాశంచుచున్న బ్హుపురులు గలవాడును అగు 
రాక్షసున రాముడు సమీపించునట్లు వెళలుగా వాడును రోషముతో వెలుగుచున్నవాడై.

శ్రీరామకుాంభకరు్ణల సాంవాదము:

కుంభకరుణుడు దగ్గరకు రాగానే రామచంద్రుడతనతో నటలునెను. ఓ రాక్షసేంద్రా! 
రా రము్మ. విషాదమును పందకుము. నేను రాముడను. విలులును బట్టికొన సిదధిముగా 
నునా్నడను. ఇంక ఎక్కడకు పారిపోయెదవు. ఒక నమిషములో నీ ప్రతాపమును పోగొటిటి 
యమునకు విందుచేసెదను. నా మాట నము్మము. అన పలుకగా అతడే రాముడన 
తెలుసుకొన రాక్షసుడు వికృతమైన నవు్వతో వానరులు గుండెలు పగులునట్లు మేఘ 
గర్జనవంటి ధ్వనతో రామచంద్రునతో నటలునెను. రామా! నేను విరాధుడను గాదు సుమా. 
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కబంధుడను గాను, వాలిన కాను, ఖరుడను కాను. వినుము ఆ తాటకపుత్రుడైన మారీచుడను 
గాను దానవులను దేవతల సమూహములను సంహరించుటకు కారణమైనదియు, 
తీవ్రమైన యగ్్నవంటిదియుయైన ముద్గరముచే లభించిన కీరి్తగలవాడనైన కుంభకరుణుడను. 
రామచంద్రా! నను్న జూచి చెవులు ముకు్క లేవన నవ్వకుము. అవి తెగ్నను బ్ధ 
వీసమంతైనను లేదు. నీయొక్క బలమును శౌర్యమును నేను చూచి, మరియు నా అత్యధక 
పరాక్రమమును సార్థకముగా నీకు జూపి వేగముతో నను్న మ్ంగెదను. గొపపిదనముతో 
ప్రకాశంచెదను. అన కుంభకరుణుడు పల్కగా రాముడు వాడిగా నున్న వజ్ర సమాన కాఠిన్యము 
గల బ్ణములను ప్రయోగ్ంచెను. వాన వలన అతడేమాత్రము చలింపకుండుట చూచి 
సప్తసాలవృక్షములను, వాలిన ద్రుంచిన బ్ణముల [ఒకటి సాలవృక్షములను ద్రుంచిన 
బ్ణమొకటి వాలిన ద్రుంచినదకటి] కొటటిగా ఆ ర్ండు బ్ణములును కొంచెమైనను 
బ్ధంపవయె్యను. ఆ రాక్షసుడును రాముడు కురిపించుచున్న బ్ణవర్షమును మేఘము 
నుండి కురియు జలవర్షమును వలె గ్రహంచి ఆ బ్ణముల వేగమును తన ముద్గరము 
వేగముచే వారించుచు వానరుల సమూహమును ఆ ముద్గరాయుధపు గాలిచే తరిమివేసెను.

శ్రీరాముడు కుాంభకరు్ణని కాలుసేతులు నరకుట:

ఈ రాక్షసుడూరకే పోయెడివాడు గాడన తలంచి వాయవా్యసత్రమును సంధంచి 
పద్మములవంటి నేత్రములు గలవాడగు రామచంద్రుడు ముద్గరముతో గూడిన అతన 
చేతిన నరికి నేలబడజేయగా ఆ రాక్షసశ్రేష్ఠుడు యుదధిరంగము దద్దరిలులునట్లు అరచెను. 
అట్లు బ్ణముచే నరుకబడిన వాన చేయి వానరసంఘమును హతమొనరుచెచు నేలబడగా 
చావగా మిగ్లిన వానరులందఱు దూరదూరముగా పరువెతి్త విచారముతో నున్న 
మనసు్సలతో కంపించుచున్న శరీరములతో గుండెలు దిగు్గ దిగు్గమనగా ఎంతయో 
భయము పందినవారై రామ కుంభకరుణుల యుదధిమును చూచుచుండిరి. అంత 
కుంభకరుణుడు ఒక్క చెయి్య తెగ్యును, ర్ండవచేతితో ఆ సమీపమున నున్న చెట్టిను పీకి 
రామున కొటటివచుచెచుండగా భయంకరమైన ఐంద్రబ్ణమున రాముడు వృక్షముతో నున్న 
హస్తమును గురితపపికుండ నరుకగా చెట్టితో సహా ఆ హస్తము నేలబడెను. అట్లు తెగ్ పడిన 
చేయి దరులుచు దరులుచు శలలను భూమిపై బడునట్లును, వానరులను చచుచెనట్లును చెటలును 
విరుగునట్లును మోదెను. పర్వతసమానుడైన రాక్షసుడు కోపముతో సుడివడుచు ర్ండు 
చేతులు లేకున్నను మికి్కలి భయంకరములైన గర్జనలతో వేగముగా వచుచెటను జూచి 
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రాముడు ర్ండు అర్థచంద్రాకార బ్ణములతో అతన పాదములను నరికెను. దికు్కలందు 
విదికు్కలందు రాక్షసుల సమూహమందు పర్వతములందు, సముద్రమునందు 
గుహలందు ఒక్కమారుగా ప్రతిధ్వనులు పుటటిగా ఆ కాళ్లు ర్ండును తెగ్ నేలపై పడెను. ఆ 
రాక్షసుడు ర్ండు చేతులును ర్ండుకాళలును తెగ్నవాడయు్యను హాయన గుహవంటి నోటిన 
దెరచి అరచుచు చంద్రున మ్ంగుటకు వచుచె రాహువువలె రామున చేరవచెచెను. తెరిచిన 
ఆ నోటియందు రాజశ్రేష్ఠుడైన రాముడు బంగారు మొనలు గలి్గ ప్రకాశంచుచు తీవ్రమైన 
బ్ణముల గుంపును వేగముగా నంపెను. నోటిలో బ్ణములు గ్రుచుచెకొనగా క్రూరాతు్మడు 
మాట్డలేక పెద్దగా కూతబెటిటి స్మపృతి తపిపి దిమె్మరపోగా

శ్రీరాముడు కుాంభకరు్ణని శిరాంబున్ దెగవ్రేయుట:

వెలుగుచున్న సూరు్యనతో సమానమై, వాడియై, ప్రళయకాలున వంటిదై దుష్టిలకు 
భయంకరమై బ్రహ్మదండ సదృశమై బంగారు మొన గలదై ఇంద్రున వజ్రాయుధముతోను, 
వాయువుతోను సమానమైన వేగము గలదై ప్రకాశంచు అగ్్నజా్వలగలదై యొపుపి 
ఐంద్రాసత్రమును సంధంచి శ్రీరాముడు చెవి వరకు లాగ్ దశదికు్కలు దాన ధ్వన 
నండునట్లుగా వేగముగా రాక్షసునపై విడువగా ఆ భయంకరాసత్రము పగలచే 
ఆవరింపబడిన అగ్్నవలె నపుపిచు తన కాంతులతో దికు్కలు భూమి పర్వతముల 
సమూహములను ప్రకాశంపజేయుచు పిడుగువలె వెళ్లు భయంకరమై గొపపి పర్వత 
శఖరమువంటిదియు కదులుచున్న అందమైన బంగారు కుండలములు గలదియు 
వికృతములైన కోరలు గలదియు అగు ఆ రాక్షసున శరసు్సను మహాఘోరముగా 
ఖండింపగా అట్లు పైకెగ్రి కుండలములతో ప్రకాశంచు ఆ శరసు్స అందమైన పునర్వసు 
నక్షత్రముల జంట మధ్యన రాత్రివేళ ప్రకాశంచు చంద్రున వలె నపుపిచు దబుబాన నేలపై 
బడుచు ఆ పటటిణమునందలి గోపురములను విశాలమైన గృహములను, ఎతు్తగా నున్న 
ప్రాకారములను పాడొనరించెను. గొపపిధ్వనతో కోటి వానరులను హతమారుచెచు 
నీరుపై కెగురునట్లు అందలి సరపిసమూహములను మొసళ్లును చేపలును నశంచునట్లు 
ఆ రాక్షసున కళ్బరము సముద్రములో బడెను. దేవతలకు బ్రాహ్మణులకు విరోధయైన 
కుంభకరుణుడీవిధముగా రణరంగమున చంపబడగా భూమండలమంతయు వణకెను. 
దేవతలు సంతోషముతో చేయు ధ్వనులతో ఆకాశమంతయు నండిపోయెను. రామున 
పరాక్రమమును జూచి దేవరు్షలు సరపి సమూహములు సురలు, ఋష్లు, యక్షులు, 
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ఆకాశచారులగు ప్రాణి సమూహములన్నయు ఆనందించెను. యుదధిరంగమున 
దేవతావిరోధులకు రాక్షసులు శ్రీమహావిష్ణువును జూచినట్లు శ్రీరామున జూచి రాహువుచే 
విడువబడిన సూరు్యడు దేవలోకపు జీకటలును పోగొటిటి ప్రకాశంచిన విధముగా యుదధిమున 
కుంభకరుణున సంహరించి వానరుల నడుమ రామచంద్రుడు ప్రకాశంచెను. భయంకరమైన 
బలము గలవాడును సమీపించుటకు శక్యముకాన వాడును భయంకరమైన శరీరము 
గలవాడును అగు కుంభకరుణున అణచుటకు శక్యముగాన బలముతో సంహరింపగా 
రామచంద్రున వానరసమూహము వికసించిన పద్మములవంటి ముఖములు గలదై 
అధకమైన సంతోషముతో స్త్తత్రములు చేయగా వృత్రాసురున జంపిన యింద్రునవలె 
రాముడు సంతోషము పందెను.

***
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హతశేష్లు రావణునకు కుాంభకరు్ణని మరణమున్ దెలుపుట:

యోధులలో శ్రేష్ఠుడైన సీతానాధునచే కుంభకరుణుడు యుదధిమున సంహరింప 
బడుటను రాక్షసరాజునకు రాక్షసశ్రేష్ఠులిట్లు చెపిపిరి. రాజేంద్రా! నీ స్తదరుడు తన విరోధ 
సంఘములను భయ భ్రాంతులను చేసి అగ్్నహోత్రునతో సమానమైన ప్రతాపముతో 
ఎంతో పోరి వానరులను హంసించి ఆ జానకీదేవి వలలుభున చేత యుదధిములో 
ప్రతాపమారిపోయి మరణించెను. తెగగొటటిబడిన కంఠము, తొడలు, బ్హువులు 
గలవాడై పగడబడిన పరాక్రమముగలవాడగు కుంభకరుణుడు నేలనండుగా నెతు్తరులు 
కారుచుండగా నేలగూలినాడు. రాక్షసరాజా! అతన సగము దేహము దా్వరమునందు 
పడి ఈ పటటిణము నడ్డగ్ంచెను. మొండెము సముద్రమునందలి జీవ జంతువులకు 
నాశనము చేయుచు భయంకరముగా సముద్రమున గూలెను. నీ తము్మడు సీతానాధున 
వాడి బ్ణములచే పీడింపబడినవాడై అగ్్నచే తగులబెటటిబడిన పెను వృక్షము వంటివాడై 
ముద్దయై గురి్తంపరాన విధముగా నేలబడెను. అన చావగా మిగ్లిన రాక్షసులు చెపపిగా 
రాక్షసరాజు కుంభకరుణుడు యుదధిమున మరణించుటను విన భరింపరాన గొపపి ఆరి్తచే 
తపించుచు తనను మూర్ఛ హెచుచెగా ముంపగా పడిపోయెను. యమున వంటివాడగు 
పినతండ్రి సంహరింపబడెననను దుఃఖవార్తను విన పరితాపుతో త్రిశరుడు, అతికాయుడు, 
దేవాంతకుడు, నరాంతకుడు, ఎంతటి ధైర్యముగలవాడు, ఎంతటి బలశాలి యన  
తలంచుకొనుచు దుఃఖించిరి. రామరాజు చేత ఘోరమైన యుదధిమునందు తమ స్తదరుడు 
చచెచెనను దారుణమైన వార్తను వినుటచే మహాపారు్శవుడు దుఃఖించెను. హాయన 
మహోదరుడేడెచెను. ఎటటికేలకు రాక్షసరాజు తెలివినందినవాడై తన స్తదరున తలచి తలచి 
అతన శౌర్యమును, అతన ధైర్యగరిమను పరిపరివిధాల తలచుకొన తలచుకొన యేడెచెను.

కుాంభకరు్ణని మరణమునకు రావణుడు దుుఃఖాంచుట:

హా! కుంభకరాణు! హా! రిపుదరపిఘా్న! హా! వీరరత్నమా! హా! మహా బలవంతుడా! 
దైవ ప్రేరితుడవై వెళ్లుపోయితివా? తము్మడా! నీ అన్ననగు నను్న విడిచి యమపురమునకు 
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వెళ్లుతివా? బంధువుల యొక్కయు నాయొక్కయు బ్ధలను పోగొటటికుండగనే నీవు 
ఒంటరిగా వెళ్లుట తగ్యున్నదా? ఓ తండ్రీ! ఓ గొపపి శౌర్యవంతుడా! ఎవ్వన సహాయమును 
చూచుకొన ఇంద్రాదులకు కూడ భయపడక యుంటినో అటిటి నా కుడి భుజము పోగా ఇంక 
నేనేమి చేయుదును. బలము లేనవాడనైతిన. పూర్వము నాచే అపకారము పందిన దేవతలు 
నను్న జూచి నవ్వరా? యెందు బోదునయా్య! అలవోకగా సురల దానవుల మదమణచిన 
వాడవు గదా. హా! ప్రళయకాల రుద్రునవంటి వాడవగు నీవు యుదధిరంగమున రామునచే 
మరణించితివా? ఏమిది? వజ్రాయుధున మహా వజ్రాయుధము నను్న తాకగా నేమియు 
అలయన వాడవు. అటిటి మహమగలవాడవు ఔరా! మనుష్య మాత్రుడగు ఆ రామరాజు 
వేసిన బ్ణముల కోర్వలేక బ్ధతో భూమిపై పెను నదు్దర (మరణము) నందితివే. ఇటిటి 
చిత్రములుండునా. మునుల సమూహములు దేవతలగుంపులు యుదధిమునందు నీవు 
సంహరింపబడుటను జూచి భయమును వదిలిన వారై గొపపి సంతోషము గలవారై 
ఆకాశమునందు కలకలమన నవు్వచు త్రుళ్లుచునా్నరు. నక్కముగా మేనులు మరచిన 
వారై వేగముగా ఈ నగరపు దా్వరములు వాకిండలును కోట గోడ నాలు్గ దికు్కలందు 
ఎకు్కచునా్నరు. ఇంక నాకు రాజ్యమెందులకు? ఇంక ఈ పటటిణమెందులకు? సీత ఏల? 
నాకింక ఈ బ్రతుకెందులకు? నా తము్మడు లేకున్నచో నేదీ నాకు రుచింపదు. దీనకి 
ప్రతిగా నా స్తదరున జంపిన  ఆ రామచంద్రున నేను వధంపకున్నచో ముమా్మటికి చావే 
మేలు గదా. ఈ భూమిపై కొఱమాలిన ఈ బ్రతుకులెందుకు? నా స్తదరుడున్న చోట్నకే 
నేనును వెళ్లుదను. అతనన విడిచి నేనక్కక్షణమైనను శరీరమును నలుపజాలను. ఇక 
అటిటివానన ఈ జగతు్తలో నేనెక్కడ జూడగలను. ఇంద్రుడు దండెతి్త వచిచెనచో అతన 
నేనెట్లు జయింపగలు్గదును? శ్రేషఠుబుదిధి గల ఆ విభీషణున వాక్యము ఫలింపబోవుచున్నది 
గదా! అయో్య! ఆలోచింపక తెలివి లేక గొపపివాడైన ఆ విభీషణున వాక్యమందనాదరము 
జూపితిన. తగ్న ఫలము తపపికుండ వచిచెనది. ఏమి చేయుదును? యుదధిమందు 
కుంభకరుణుడు, ప్రహసు్తడు మరణించిరన్న వార్తలను వినగానే మనసు్సనందు ఆ విభీషణుడు 
పలి్కన మాటలు నజమయె్యను గదా. మికి్కలి సిగు్గగ నున్నది. మహాతు్మన, ధర్మరతున 
నరాదరణము చేసిన ఘనపాపమే అట్లు చేసినది. శోకమను పేరుతో కోయుచున్నది. అన 
యేడుచెచు రావణుడు పలవరించెను. తము్మడాయనెను. కుంభకరుణుడా! అనెను. అయో్య! 
పోయితివా యనెను. ఇంక నాగతి ఏమో చెపుపిమా యనెను. స్తలిపోవుచు నేలబడును. 
బ్ధనందును. చెడితినే అన విలపించెను.

*** 
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త్రిశిరుడు రావణునకు దుఃఖశాంతి చేయుట:

అని యిట్లేడ్చుచున్న రాక్షస రాజుతో త్రిశిరుడిటలేనెను. తండ్రీ! నీవు చెప్పినట్లే 
నీ తమ్ముడంత గొపపివాడే. శత్రువులచే చంపబడెను. ఈ విధమ్గా చచుచుట 
పరాక్రమవంతుల కందఱకు సహజమే కాని సజ్జనులు నీవలె యెచచుటను హెచుచుగా 
ఏడ్వరు. బేలవిధమ్గా ఏడ్చుట తగునా? మూడ్లోకమ్లనైనను నీవు యుద్ధమ్నందు 
జయింపగల సమరుథుడవు. నీకు లేవా? బ్రహముచే ఈయబడిన బాణమ్లు, విలులే, 
శక్తి కవచమ్ మేఘధ్వని వంటి ధ్వని గలదియు వేయిగాడిదలు పూనిచునదియునైన 
అమోఘరథమ్? కేవలమ్ వటిటి చేతులతోడనే ఎని్నమారులో దేవసంఘమ్లను, 
దానవ సమూహమ్లను సంహరంపలేదా? సమసతిమైన శ్రేష్ఠమైన ఆయుధమ్లతో 
వెళ్లే సీతానాధుని నీ భుజబలమ్తో వధంపుమ్. ఇంతయేల? నీవు ఇషటిమ్వచ్చున 
విధమ్గా సౌఖ్యమ్గా ఇచటనే యుండ్మ్. నేనే పగ తీర్చుదను. మహాసరపిమ్లను 
గరుతముంతు సంహరంచు విధమ్గా యుద్ధరంగమ్న నీ శత్రువులను చ్ంచ్ చెండాడెదను. 
బలారయగు ఇంద్రుడ్ శంబరాసురుని, విష్ణుమూరతి నరకుని సంహరంచ్నట్లే నేను 
దుర్భరమ్లైన వాడి బాణమ్ల వరుసలచే రామచంద్రుని సంహరంచెదను అని పలిక్న 
త్రిశిరుని మాటలను విని తేరకొని కాలునిచే ప్రేరేప్ంపబడినవాడై యిరువది భుజమ్లు గల 
వాడగు రావణుడ్ మనసుసునందు తనను భూమియందు తిరగి పుటిటినవానినిగా తలంచ్ 
సంతోషంచ్ దుుఃఖమ్ను విడిచ్వేసెను. ఆ త్రిశిరుని మాటలచే తేరుకొని నిరాంతకుడ్, 
అతికాయుడ్, దేవాంతకుడ్ యుద్్ధతాసుహులగుచు ఒకరకంట్ నొకరు మ్ందై గర్జనలు 
చేసిర. ఆ రావణుపుత్రులందఱును ఆకాశమార్గమ్న సంచరంపగలవారు, అందఱును 
మాయలలో మహాపండితులు. అందఱును దేవతల గర్వమ్ చూచ్ నగగలవారు. 
అందఱును యుద్ధమ్న జయింప శక్యమ్గానివారు. అందఱును శౌర్యధైర్యమ్లు 
గలవారు. అందఱును ప్రఖ్్యతి చెందిన కీరతి గలవారలు. అందఱును యుద్ధక్రీడ 
యంద్టమి లేనివారు. పలుమారులే నాగసంఘమ్లను పారద్రోలుచోటను, దేవతల 
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సమూహమ్లను బాధంచుచోటను, ఒక్కమారైనను వారు ఓడిపోయిరనుమాటయే 
లేనివీరులు. గొపపి గౌరవమందిన బుది్ధ గలవారు. యుద్ధమందతి గర్వతులు. సాటిలేని 
పండితులు. వరమ్లను పందినవారు. సూరు్యని వంటి తేజసుసు గలవారు. 

దేవాంతక, నరాాంతక, అతికాయ, త్రిశిరో, మత్త, యుద్ధోనమిత్్తలను 
రావణుడు యుదధోమునకు బనుచుట:

వారు తననుసేవించుచుండగా దేవతలచే సేవింపబడ్ ఇంద్రునివలె నుండి 
పుత్రులను ప్రేమ మీర బిగి కౌగిట జేరచు భూషణమ్లచే అలంకరంపజేసి అందఱకు మేలైన 
దీవన లిచ్చు సీతానాధునితోను, వానర సైన్యమ్తోను యుద్ధమ్ చేయుటకు పంపెను. 
తన పుత్రులకు సహాయులుగా మతుతిడ్, యుద్్ధనముతుతిడ్ అను తన సోదరులను రాక్షస 
శ్రేష్్ఠలను బంపెను. వారు రావణునకు వినయమ్తో మ్రొక్్క సర్వవిధమ్లైన ఓషధులను, 
గంధమ్ను ఆరుగురును వేరు వేరుగా అవయవమ్లకు పూసికొని బాహుగరా్వంధులు 
యుద్ధకాంక్షతో అమితమైన వేగమ్తో దైవప్రేరతులై దేవాంతకుడ్, త్రిశిరుడ్, 
అతికాయుడ్, నరాంతకుడ్, మహోదర, మహాపారుశ్వులు వానర సమూహమ్ మీదకు 
వెడలిర. నలలేని మేఘమ్ వంటిదియు ఐరావత వంశమ్నందు బుటిటినదియు, సుదరశ్నమను 
పేరుగలదియు, సమసతిమైన ఆయుధమ్లతో గూడినదియు, అమ్ములపదులతో 
గూడినదియునైన ఏనుగును సూరు్యడసాతిద్రిని ఎక్్కన విధమ్గా ఆ మహోదరుడ్ శౌర్యమ్ 
ప్రకటమగునట్లే ఎక్్కను. కుబేరుని వలె గద చేత ధరంచ్ భయంకరమైన శరీరమ్ 
గలవాడైన మహాపారుశ్వుడ్ మెరసెను. ఉతతిమజాతి గుఱ్ఱమ్లు బూనిచునదియు, శ్రేష్ఠమైన 
ఆయుధమ్లతో గూడినదియు, అయిన రథమ్పైనెక్్క మెరుపులు, ఉల్కలు గలదియు, 
ఇంద్రధనువుతో గూడినదియునైన మేఘమ్లతో గూడిన పర్వతమోయనునట్లే పెద్ద 
భయంకరమైన విలులే ధరంచ్న వాడై వేగమ్గా ఆ త్రిశిరుడ్ యుద్ధమ్ చేయవలెనను 
ఉతాసుహమ్తో బయలుదేర్ను. మూడ్ బంగారు శిఖరమ్లు గలిగి ప్రకాశించు 
మంచుకొండవలె లోక భీకరుడైన ఆ త్రిశిరుడ్ మూడ్ క్రీటమ్లతో మెరయు 
శిరసుసులతో రథమ్పై ప్రకాశించెను. విలుకాండ్ందరలో శ్రేష్ఠమైన చరత్ర గలవాడ్ను, 
బంగారు క్రీటమ్తో ప్రకాశించువాడ్ను, అయిన రాక్షస రాజపుత్రుడగు అతికాయుడ్ 
క్రణమ్లతో ప్రకాశించు మేరుపర్వతమో అనునట్లే బంగారు ఆభరణమ్లచే 
అలంకరంపబడినవాడై దృఢమైన బండి కండ్లే గలదియు, మిక్్కలి పందిక గలదియు, 
మంచ్ కోడిపీట గలదియు మంచ్ నొగలు గలదియు, అమ్ముల పదులు విండ్లే గలదియు 
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ప్రాసమ్, ఖడ్గమ్, పరఘమ్ మొదలైన ఆయుధమ్లతో గూడినదియు అగు రథశ్రేష్ఠమ్ 
నెక్్క తన ప్రక్కలందు రాక్షస సైన్యమ్ల గుంపులు చేర కొలువగా దేవతలతో గూడిన 
వజ్రహసుతిడైన యింద్రుని వలె తోచెను. తెలలేనిదియు, బంగారు ఆభరణమ్లు గలదియు, 
ఉచె్చుశ్శ్వమ్తో పోటీ పడ్నదియు అధకమైన వేగమ్ గలదియు, పెద్ద శరీరమ్ గలదియు 
అయిన గుఱ్ఱమ్పై నరాంతకుడ్ ప్రకాశించెను. గొపపిశకాతియాయుధమ్ను ధరంచ్న 
కుమారసా్వమివలె శ్రేష్ఠమైన ఉల్క వంటి ప్రాసమను ఆయుధమ్ను ధరంచ్ రావణ 
పుత్రుడ్ మెరసెను. వజ్రమ్ల సమూహమ్లచే అలంకరంపబడిన పరఘాయుధమ్ 
నొకదానిని చేత ధరంచ్ పర్వతమ్ను ర్ండ్చేతులతో పట్టికొన్న (సమ్ద్రమ్న 
శయినించువాడగు) విష్ణుమూరతిని హేళన చేయు చున్నట్లేండెను. దేవతలమరావతిని వీడి 
యుద్ధమ్నకు వెళ్లే విధమ్గా సైన్య సమూహమ్తో గూడినవారై రథమ్లు, ఏనుగులు, 
గుఱ్ఱమ్లు ఆయుధమ్లను ధరంచ్న భట్లు వెంటనంటిరాగా రావణుని పుత్రులు 
యుద్ధమ్నకు వెడలిర. క్రీటమ్ లందలి మణుల కాంతులు దికు్కలందు వా్యప్ంపగా 
గ్రహమ్ల గుంపువలె వెలుగుచు, చకచకమని వా్యప్ంచు కాంతులుగల పెద్దవైన శ్రేష్ఠమైన 
ఆయుధమ్లు ఆకాశమ్న శరతా్కల మేఘమ్ల వంటి హంసల సమూహమ్ల 
వలె నుండగా మూర్ఖత్యమ్తో యుద్ధమ్ నందు చావో గెలుపో ఒక్క మాటయే 
యదారథుమని తలంచుచు వగరుచుచు విరోధుల బలమ్ను నిందించుచు గటిటిగా అరచుచు 
తీవ్రమైన ఆయుధమ్లను ద్రిపుపిచు గర్వమ్ కను్నలను కప్పివేయగా యుద్ధకాంక్ష 
చ్గురంచుచుండగా బయలుదేరర. వార యొక్క అరపుల ధ్వని చేతను, భుజమ్లను 
చరుచుకొను ధ్వనులచేతను, వారపాద ఘటటినల చేతను గడగడమని భూమి వణక్ను. 
ఆకాశమ్ బ్రద్దలయె్యను. ఈ విధమ్గా రాక్షసనాధులు ఉతాసుహమ్తో బయలుదేర 
పెద్దవృక్షమ్లను కొండలను చేతుల ధరంచ్నదియు, యుద్ధమ్ను కోరుచున్నదియు 
అయిన గొపపివానర శ్రేష్్ఠల సైన్యమ్ను చూచ్ర. వానర నాధులును ఏనుగులు గుఱ్ఱమ్లు 
రథమ్లు గలిగి ఘణ ఘణ మని శబి్దంచుచున్న రాక్షస సైన్యమ్ను చూచ్ర.

వనర రాక్షస సేనల యుదధోము:

నలలేని మేఘమ్లవంటిదియు, ప్రకాశించుచున్న అగి్నసూరు్యలతో సమానమై 
నదియు, ఆయుధమ్ల ఎతితి పట్టికొన్నదియు, రాక్షసేంద్రులచే రక్ంపబడినదియు 
అయిన రాక్షస సేనను వానరులు వృక్షమ్లను కొండలను పైక్ ఎతితి గర్జనలు చేసిర. 
అసూయతో, శత్రుసైన్యమ్ల గొపపినైన ఔద్ధత్యమ్ను ఓర్వలేక రాక్షసులు అత్యధకమైన 
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రోషమ్తో ఆకాశమ్ బ్రద్దలగునట్లే మదమెక్్కన మనసుసులు గలవారై ప్రతిధ్వనులు 
నింపగా వానరులును పర్వత శిఖరమ్లను చేతుల ధరంచ్ భయమ్ లేనివారై 
సాహసించ్ శత్రు సైన్యమ్నందు ప్రవేశించ్ క్రోధమ్ గలవారై కొందఱు ఆకాశమ్ 
నందు, కొందఱు నేలపై, కొందరు వృక్షమ్లు చేత బటిటినవారై కొందఱు కొండలను 
దాలిచునవారై కోయని అరచుచు కొండల బండలను వర్షంచుచు విజృంభంచ్ వెంటపడగా 
ఆ యుద్ధమ్ చూపరులకు భయమ్ కలిగించునదై ఎంతయో గొపపిగా నుండెను. దానిక్ 
భయపడక రాక్షసులు వాడిబాణమ్ల గుంపులను నిరాటంకమ్గా గురయించ్ తాక్డ్ 
వారని నిరోధంపగా వానరులు వెనుకంజ వేయక మేఘగర్జల వంటి గర్జనలు చేయుచు 
జయింప వలెనను తలంపు కలవారై బాహుబలమ్తో శత్రువులను సంహరంచ్ వెలిగిర. 
ఈ విధమ్గా నిర్భయమ్గా ఇరు సైన్యమ్లు పరాక్రమించ్, గర్జనలు చేయుచు 
సాహసించ్ యుద్ధక్రీడలలో తేలియాడ్చుండగా వానరులును నిండైన బాహుబలమ్తో 
తమ బాహువులనెడ్ మేఘమ్ల నుండి పుటిటిన కొండ శిఖరమ్లను వృక్షమ్లను 
వర్షమ్ గురయించుచు శౌర్యమ్ను ప్రదరశ్ంచుచు ఏనుగులపై రథమ్లపై గుఱ్ఱమ్లపై 
ప్రకాశించుచున్న భూషణమ్లు ధరంచ్న రాక్షసులపై దూక్ వేగమ్గా గ్రుద్దగా, కొండలతో 
మొతతింగా, కనుగ్రుడ్లే పెలలే గిలగా గీయని కూతలు పెట్టిచు, నేల మీద ప్రాకుచు నేలపై 
దొరులేచు రాక్షస సైన్యమ్లు చావగా, శక్తిమంతులగు రాక్షసులు వేగమ్గా మ్ద్గరమ్లు, 
శూలమ్లు, ఖడ్గమ్లు, శకుతిలు మొదలగు ఆయుధమ్ల గుంపులను చ్మ్ముచు ఎమ్కలు 
విరుగునట్లే గుచుచుచు గాయమ్లందు నెతుతిరులు గ్రమ్మునట్లే క్రుమ్ముచు గెలుపును గోరన 
వారై అనేక విధమ్లైన ఆయుధమ్లతో క్రోధమ్తో వానరుల పగరణచ్ర. ఇరువర్గమ్ల 
వారును ఈ విధమ్గా తీవ్రమ్గా పోరగా ఒక్క మ్హురతికాలమ్లో నెతుతిరులు వరదలై 
పారగా నేలయంతయు కుంకుమ పరచ్న విధమ్గా తోచెను. వానరులాక్రమించ్ 
వెను్న నేలనంట్ విధమ్గా నేలబడవైచ్ రొమ్ములందు పాదమ్లుంచ్ చేతులనున్న 
సాధనమ్లను లాగి వేయగా రాక్షసులును చేతులతోను, కాళలేతోను, ఓప్క యున్నంత 
పోరుచు అభమానమ్మీద దృషటి నుంచ్ శౌర్యమ్తో వానరులను నొప్పించ్ర. వానరులు, 
రాక్షసులును తమతమ యుద్ధ పాటవమ్లను ప్రదరశ్ంచ్ పోరాడ్చుండగా పట్టిదలతో 
దగ్గరలో పోరుచున్న రాక్షసుని కాళ్లే పటిటి త్రిపుపిచు మరయొక రాక్షసుని కొటటిబోగా 
ఆ దుష్టిడ్ను ఇంకొక వానరుని కాళ్లే పట్టికొని వేరొక వానరుని కొట్టిచునా్నడ్. 
వానరులు వేయు రాళలేను రాక్షసులును, రాక్షసులు వేయు క్రూరమైన బాణపరంపరలను 
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వానరులును విడ్వక వారంచుచు యుద్ధమ్న పరాక్రమమ్తో మెరసిర. వానరుల 
దెబ్బలచే కూలి నేలబడిన రాక్షసుల మూకలు శరీరమ్లందు ధరంచ్న కవచమ్లు 
పగిలి ఆ సందుల నుండి రకతిమ్ చెటలే నుండి స్రవించు రసమ్వలె స్రవించెను. గొపపి 
బలవంతులైన వానరులు ఏనుగుల నేనుగుల చేతను, గుఱ్ఱమ్లను గుఱ్ఱమ్లచేతను 
కొండల వంటి రథమ్లను రథమ్లచేతను కొటిటి నశింపజేయగా, గొపపి కొమములు గల 
వృక్షమ్ల సమూహమ్ను దాలిచు వానరులు రాక్షసులను నొప్పింపగా, రాక్షసులను 
వాడియైన బాణమ్లతో, అర్ధచంద్రబాణమ్లతో బలెలేమ్లతో వృక్షమ్లను వానరులను 
సంహరంపగా, వానరులను ర్టిటించ్న ఉతాసుహమ్తో భయంకరమ్గా అనేక విధమ్లైన 
అసత్రమ్లను ధరంచ్న రాక్షసులను చెండాడిర. మఱియు దేవతలు కొనియాడ్నట్లే వానర 
సమూహమ్లు రాక్షసుల శవమ్లచే యుద్ధరంగమ్ను ఎటూ కదలరాకుండ చేసిర.

నరాాంతకుడు కపులను దనుమాడుట:

అది గని నరాంతకుడ్ యమ్ని వంటి ఆకారమ్ గలవాడై మిక్్కలి వేగవంతమై 
వాయువుతో సమానవేగమ్ గల గుఱ్ఱమ్నెక్్క శక్తి ఆయుధమ్ను ధరంచ్ వానర 
సైన్యమ్లోనిక్ మతసుయామ్ సమ్ద్రమ్లో ప్రవేశించు విధమ్గా ప్రవేశించ్ పెద్దప్రాసమ్తో 
ఏడ్వందల వానరులను ఒక్క క్షణమ్లో సంహరంచెను. ఎచచుట చూచ్న తానే 
అయి విజృంభంచ్ ఇషటిమ్ వచ్చున విధమ్గా విహరంచుచున్న ఆ రావణపుత్రుని 
మార్గమంతయు వానర శవమ్లతోను, మాంసమ్ నెతుతిరులతోను నిండెను. ఎవ్వడ్ 
నరాంతకు దలంచునో అంతలో ఆ వానరుని తలలు నేలబడ్చుండెను. లాఘవమ్తో 
మీదకు దూకబోవునంతలో ఆ వానరుని దేహమ్ పైభాగమ్ తెగి మీద పడ్చుండెను. 
తన వంక దృషటిని త్రిపెపిడ్నంతలో ఆ వానరుడ్ యమ్ని దృషటిలో పడ్చుండెను. ఈ 
విధమ్గా ఎదురులేక ప్రాసమ్ చేత ధరంచ్నవాడై శత్రువులకు భయమ్ కలిగించువాడై 
నరాంతకుడ్ ఎండిన అడవులను దహంచు అగి్నవలె వానరసైన్యమ్ల శక్తి నణచెను. 
వరా్షకాలమ్న పెద్దగాలి నాలుగు ప్రక్కలనుండి విసర విసర వీచ్నట్లే రావణుని పుత్రుడ్ 
అని్న ప్రక్కలకు తిరగి తిరగి వానరులను హతమొనర్చును. వానరులు నిలబడలేరు. 
పరువెతతిలేరు. భయమ్చే ఇట్నట్ కూడ కదలలేరు. ఇటిటి దుసిథుతిలో నరాంతకుడ్ 
యుద్ధరంగమ్న నిలిచ్న వారును. ఎగిర ఆకాశమ్న ప్రాకువారును, పరువెతుతివారును 
అగు శత్రువులను బలమ్ దరపిమ్ ప్రకాశితమగునట్లే కొలది సేపటిలో హరంచెను. 
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ప్డ్గులు పడినవిధమ్గా పడ్చున్న ప్రాసపు వ్రేట్లను భరంపజాలక పెద్ద దుుఃఖమ్తో 
భయమ్తో వానరులు ఒక్కమారుగా అరచ్ర.

అాంగద నరాాంతకుల యుదధోము:

ఇంద్రుని వజ్రాయుధపు దెబ్బలచే కొండలు పగిలినట్లే వానరులు కూలుటను జూచ్ 
ఇదివరకు కుంభకరుణుని చేతి బలమ్ జూచ్న వానరనాధులు సుగ్రీవుని యొద్దనే సుఖమ్గా 
నుండిర. 

ఆ సూర్యపుత్రుడ్ వానరసేన చెదర పరువెతుతిటను రాక్షసుడ్ విజృంభంచుటను 
చూచ్ ఇంద్రునితో సమానమైన శౌర్యమ్ ధైర్యమ్ గల అంగదుని జూచ్ గుఱ్ఱమ్ మీద నెక్్క 
అడ్డు లేకుండ వచుచుచున్న రావణపుత్రుని జూప్ంచ్ పుత్రా! అతడ్ మనసేనను క్షోభంప 
జేయుచునా్నడ్ వీరత్వమ్తో అతని వధంపుమ్. అని వానర రాజు చెపపిగా మబు్బలను 
చీలుచుకొని వచుచు సూరు్యని వలె వానర సమూహమ్ల నుండి తన బాహుపురుల కాంతులు 
ప్రకాశించుచుండ దాతువులతో ప్రకాశించు పర్వతమోయనునట్లే వచ్చు ఆ రావణ పుత్రుని 
పైక్ ఆయుధలేమియు ధరంపక గోళ్లే ఆయుధమ్లుగా గలవాడై వెడలెను. అట్లే వెడలి ఆ 
రాక్షసునితో ఇటలేనెను. ఓ రాక్షసశ్రేష్్ఠడా! ప్రాకృతులైన వానరుల గుంపులను చంప్నంత 
మాత్రమ్న అదియొక బలమా? కీరతియా? ఫలమా? ఏదీ? నీ అభమాన పాత్రమయిన 
ప్రాసమ్ను నా రొమ్మున వేయుమ్ అనగా రాక్షసుడతనిని జూచ్ అత్యధకమైన రోషమ్చే 
దహంపబడిన మనసుసు గలవాడై పండలేచే పెదవులను గొరుకుచు మ్దమ్చే త్రాచు వలే 
రోజుచు ఆతారా తనయుని యెదపై గొపపి బలమ్తో ప్రాసమ్తో గొట్టిను. ఆ ప్రాసమ్ 
వాలిపుత్రుని వజ్రమ్ వలె కఠినమైన పెద్ద రొమ్మును దాక్ మ్క్కలై చెదర భూమిపై బడెను. 
దానిని జూచ్ వానర సింహమ్ భయమ్ లేక మీదకు దూక్ గుఱ్ఱమ్ను గ్రుద్దగా అది 
దవడలు పగిలి చ్దిగిన కనుగ్రుడ్లే గలదై తెగిన నాలుకతో చ్టిలేపోయిన తలగలదై కొండవలె 
నేల గూలెను. గుఱ్ఱమ్ పడ్ట చూచ్ రాక్షసుడ్ను క్రోధమ్ నిండిన మనసుసుతో ఇంద్రుని 
మనుమని తలపై ప్డిక్టితో ఒక గ్రుదు్ద గ్రుదె్దను. ఇట్లే మ్షటిచే పగిలిన మూరథుమ్ గలవాడై 
రకతిమ్ హెచుచుగా కను్నలు కనబడనట్లే కారుచుండెను. పెద్ద మూర్ఛనొందిన వానరుడ్ 
ఎంతయో కషటిమ్ మీద తెలివినంది అధకమగుచున్న క్రోధమ్తో మండ్చు రాక్షసుని 
యొక్క గొపపిశౌర్యమ్నకు మనసుసు ఆశచుర్యమ్ను పందుచుండగా చ్వాలున లేచ్ 
కొండశిఖరమ్ వంటి ప్డిక్లి బిగించ్ అంగదుడ్ ఆ రాక్షసుని రొమ్మునలుగ బొడిచెను. 

అరువది తొమ్మిదవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

227

రకతిమ్, కండలు, క్రొవు్వ, శరీరమ్ నిండగా అతడ్ ఇంద్రుని వజ్రాయుధమ్చే కొటటిబడిన 
కొండ వలె తూలిపోయి దూరమ్గా నేలబడెను. వానర రాజపుత్రునిచే రాక్షసరాజ 
పుత్రుడిట్లే చచుచుటను జూచ్ ఆనందమ్తో వానరులు చేసిన ధ్వనులును దుుఃఖమ్తో 
రాక్షసులు చేసిన ధ్వనులును గలిసి ఆకాశమ్న వా్యప్ంచెను. దుష్కరమైన ఆకార్యమ్ను 
జూచ్ తామరలవంటి కను్నలు గలవాడగు రామ్డ్ అగి్నతేజుడయిన అంగదుని అధకమైన 
హర్షమ్తో మెచ్చు ఆదరంచెను.

***
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అాంగదడు దేవాంతక మహోదర త్రిశిరులతో పోరుట:

అట్లే నరాంతకుడ్ పడ్ట చూచ్ త్రిశురుడ్, మహోదరుడ్, దేవాంతకుడ్ 
దుుఃఖంచ్ర. మేఘసదృశమైన ఏనుగునెక్క హెచె్చున రోషమ్తో మహోదురుడ్ను, 
పరఘనుచేతబటిటి పెద్ద రథమ్ల నెక్్క దేవాంతకుడ్ను, త్రిశిరుడ్ను ఒక్కమారుగా 
సాహసమ్తో వాలి పుత్రుని దాక్ నొప్పింపగా ఆ అంగదుడొక చెట్టిను దేవాంతకుని 
మీద వేయగా దానిని త్రిశిరుడ్ కోపమ్తో శ్రేష్ఠమ్లయిన బాణమ్లచేత విరుగగొట్టిను. 
అంగదుడ్ తిరగి త్రిశిరునిపై వృక్షమ్లను కొండలను వానగా గురయింపగా వానిని 
వారంపరాని బలమ్గలవాడైన త్రిశిరుడ్ త్రుంచ్వేసెను. అట్లే మ్క్కలు చేసియును 
తృప్తి చెందక యుద్ధకుతూహలియై త్రిశిరుడ్ అంగదుని బాణమ్లచే మ్ంచుచుండగా 
మహోదురుడ్ను క్రోధమ్తో నిండిన మనసుసు గలవాడై తోమరమ్తో గొట్టిను. 
మూడవవాడ్ గుదియతో గటిటిగా గొటిటి వేగమ్గా దూరమ్గా తొలగిపోయెను. 
ఇట్లే మ్గు్గరును తనను మ్టటిడించ్నను వాలికుమారుడేమియును మనసుసునందు 
భయపడక బాధనొందక వేగమ్ గలవాడై మహాబలమ్తో అఱచేతితో మహోదరుడెక్్కన 
ఆ యేనుగుతలపై గొటటిగా అది నేలపై మ్గి్గ పడిపోవుచు, కనుగ్రుడ్లేరాలిపోగా మిటిటి 
పాట్తో ఘంకారమ్ చేసెను. ఆ యేనుగు దంతమ్నే పెరక్ వాలిపుత్రుడ్ దానిచే 
దేవాంతకుని మొతెతిను. వాడా దెబ్బచే గాలిచే దూలింపబడిన వృక్షమ్వలె ఒడలంతయయు 
వణకగా అధకమ్గా నెతుతిరులు గ్రకు్కచు నేలబడి తానెంతయో బాధనొంది తేరుకొని 
వానరనాధపుత్రుని పరఘాయుధమ్తో గొట్టిను. అట్లే దెబ్బతినియును శక్తితో లేచుచున్న 
అతని నొసట గాఢమ్గా నాట్నట్లే త్రిశిరుడ్ నిరాఘాటమ్గా బాణసమూహమ్ను 
వేసెను.

హనుమాంత్నిచే దేవాంత్కుడు నీలునిచే మహోదరుడు చచుచుట:

ఆ మ్గు్గరు రాక్షసమ్ఖ్్యలు ఇట్లే అంగదకుమారుని తాకుట తెలిసికొని 
హనుమంతుడ్ను నీలుడ్ను అక్కడిక్ వచ్చుర. అందునీలుడ్ ఒక కొండ శిఖరమ్ను 
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త్రిశిరునిపై వేయగా దివ్యశరమ్లచే వాడాకొండను భయంకరమ్గా ప్ండిచేసెను. 
సంతోషంచ్ విజృంభంచ్ దేవాంతకుడ్ను పరఘను చేతబట్టికొని హనుమంతునిపై 
బడ్టకు రాగా ఆ వానరశ్రేష్్ఠడ్ ప్డ్గువంటి తన ప్డిక్టితో వాని నడిశిరసుసుపై 
పడిచెను. దానితో నతడ్ గటిటిగా అరచుచు దంతమ్లు బయటకు రాగా నాలుక వ్రేలాడగా 
మెదడ్ చెదిర పడగా చచెచును. దేవాంతకుడిట్లే దేవలోకమ్ చేరగా త్రిశిరుడ్ నీలునిపై 
వాడి బాణమ్ను గురయింపగా వేగమ్గా మహోదరుడ్ను తీవ్రమైన బాణమ్లచే 
అతని వక్షమ్ను గొట్టిను. ఆ యిద్దర బాణవర్షమ్చే సంధబంధులు సడలగా సొమముసిలిలే 
తేరుకొని అవలీలగా లేచ్ చెటలేతో నిండిన యొక కొండను తీసికొని మహోదరునిపై వేయగా 
అతడ్ నేలబడెను. వజ్రమ్చే గొటటిబడిన కొండ విధమ్గా ప్నతండ్రియైన మహోదరుడ్ 
శవమైపడ్టను చూచ్ త్రిశిరుడ్ అధకమైన గర్వమ్తో హనుమంతుని నిశితబాణమ్ల 
గుంపులతో గపెపిను.

హనుమాంత్నిచే త్రిశిరుడు చచుచుట:

హనుమంతుడొక పర్వతశిఖరమ్ను బటిటి త్రిశిరునిపై వేయగా ఆ రాక్షసుడ్ 
వేగమ్గా వాడి బాణమ్లచే దానిని పడిచేసెను. ఈ విధమ్గా వ్యరథుమైన కొండను 
గాంచ్ హనుమంతుడ్ వృక్షమ్ల వర్షమ్చే అతనిని మ్ంచ్వేయగా అతడ్ దానిని 
మధ్యలోనే హరంచ్వేసెను. దానిని చ్న్నచ్న్న మ్క్కలుగా జేసి సింహనాదమ్ చేయగా 
అంజనాపుత్రుడ్ క్రోధమ్తో దెపుపిన ఎగిర ఆ రాక్షసుని గుఱ్ఱమ్లను సింహమ్ ఏనుగును 
చీలుచువిధమ్గా గోళలేతో చీలిచువేసెను. అట్లే చంపగా త్రిశిరుడ్ కాళరాత్రిని ప్రయోగించు 
కాలునివలె శక్తి అను ఆయుధమ్లను వాయుపుత్రునిపై వేయగా అతడ్ దానిని పట్టికొని 
విరచ్వేసెను. ఈ విధమ్గా ఘోరమగు శక్తిని విరచ్న హనుమంతుని మేలు మేలని 
మెచుచుకొని వానరులు పగడిర. త్రిశిరుడ్ రోషమ్తో మండిపడ్చు హనుమంతుని 
రొమ్మున దాకునట్లే ఖడ్గమ్ను విసరవేసెను. చబుకుతో కొటటిబడిన సింహమ్వలె 
రామదాసుడగు హనుమంతుడ్ తన అరచేతితో త్రిశిరుని యెదపై గొటటిగా వాడ్ తెలివిదప్పి 
నేలపై బడెను. అట్లే నేల వ్రాలుచున్న వాని ఖడ్గమ్ను వాయుపుత్రుడ్ లాగుకొని రాక్షసులు 
భయమ్చే దుుఃఖంచుచుండగా అరచెను. ఆ ధ్వనిని సహంపక మిడిసి పాట్తో తన 
ప్డిక్లితో హనుమంతుని యెదపై గొటటిగా, హనుమంతుడ్ చేతితో విలాసమ్గా అతని 
క్రీటమ్ను బట్టికొని క్రోధమ్ నంది పెద్ద క్రీటమ్లతో గూడినవియు కుండలమ్లతో 
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ప్రకాశించునవియునగువాని మూడ్ శిరసుసులను ఇంద్రుడ్ విశ్వరూపుని సంహరంచ్న 
విధమ్గా ఖడ్గమ్ అంచుతో ఖండింపగా అవి అగు్నలవంటి విశాలనేత్రమ్ల వరుసలతో 
నేలపై దొరలెను. పుణ్యఫలమ్ క్షీణంచగానే సూర్యమార్గమ్న భూమిమీద వ్రాలెడి వానిని 
బోలి రాక్షసుడ్ నేల గూలగా వానరసేనలని్నయు శత్రువులు పరువెతుతినట్లే పెద్దగా 
అరచుచు గోల చేసెను.

ఋషభునిచే మత్్తడు చచుచుట:

అట్లే గొపపి యుద్ధ నైపుణ్యమ్ గలవారగు దేవాంతకుడ్ను, నరాంతకుడ్ను, 
మహోదరుడ్ను, త్రిశిరుడ్ను సంహరంపబడ్టను చూచ్ మతుతిడ్ విపరీతమైన 
ఆగ్రహమ్తో శత్రువులు రకతిమాంసమ్ల నురువులు గలదియు, మిక్్కలి అసహ్యకరమ్గా 
నున్నదియు బంగారు పటటిమ్గలదియు, పుండరీకమ్, సార్వభౌమమ్, ఐరావతమ్ అను 
దిగ్గజమ్లకు కూడా భయమ్ గలిగించునదియు, మిక్్కలి ఎఱ్ఱనైన పుషపిమాలికలచే 
అలంకరంపబడినదియు, ప్రకాశించు అగ్రభాగమ్ గలదియు నయిన గదను చేత ధరంచ్ 
ప్రళయకాలమందలి అగి్నవలె వానరులను చంపుచుండగా, కోప్ంచ్ ఋషభుడను 
వానరనాధుడ్ ఎగిరవెళ్లే ఆ మతుతిని మ్ందు నిలువగా అతని నా రాక్షసుడ్ గొపపి 
గదతో మోదెను. ఆ గదాఘాతమ్చే వానరనాధుడ్ రొమ్ము పగిలి తెలివిదప్పి నోటివెంట 
నెతుతిరులు కారగా నేలపైబడెను. అంతలో మరల ఆ బలవంతుడ్ లేచ్ శౌర్యమ్తో మీద 
దూక్ అతని చేతిలోని గదను లాగికొని క్రోధమ్తో త్రిప్పి త్రిప్పి వేగమ్గా శత్రువు తలమీద 
గొట్టిను. తన గద చేతనే తాను కొటటిబడినవాడై వజ్రాయుధమే గొటటిబడిన గొపపి కొండ 
నశించువిధమ్గా రాక్షసుడ్ నలగగొటటిబడిన దంతమ్లు కను్నలు గలవాడై గత ప్రాణుడై 
యమపురమ్ను చేర్ను. అతడట్లే నేలబడగానే హడలిపోయినవారై చెలాలేచెదురై భయమ్ 
నంది ఆ రాక్షసులు సమూహమ్ పలాయనమ్నందు తమ సామరథుయామ్ను ప్రదరశ్ంచెను.

***
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అతికాయుడు కపులను పారద్రోలుట:

ఇట్లే తన తోబుట్టివులను ప్నతండ్రులను చావగా బ్రహముచే వరమ్లు పందిన 
వాడ్ను కొండవంటి శరీరమ్ గలవాడ్ను దేవతా సమూహమ్లకు భయమ్ 
గలిగించువాడ్ను అయిన అతికాయుడ్ నూరు్గరు సూరు్యలవంటి ప్రకాశమ్ 
గల రథమ్నెక్్క అతివేగమ్తో మెరయుచున్న విలులే దాలిచు పెద్దపెద్ద బొబ్బలచే 
వానరసేనలనదలించ్ తరుమ్చుండగా దాని నెదిరంచు శక్తి లేనివారై వానరులు 
ఆ రాక్షసనాధుని శరీరమహత్వమ్ నట్టి చూచ్ మఱల కుంభకరుణుడే లేచ్ వచెచునో 
లేక త్రివిక్రమ్డ్ కావచుచునాయని యుద్ధమ్ చేయజాలనివారై గుంపులుగా చేర్ను. 
అధకమైన భయమ్తో బుది్ధనశించ్ వెళ్లే శ్రీరామ్ని శరణువేడగా రామచంద్రుడ్ పర్వత 
సమానాకారుడ్ను, పెద్దవిలులేచేత ధరంచ్నవాడ్ను అగు ఆ రథికుని చూచ్ ఆశచుర్యమ్ 
నొంది వానరుల భయమ్ పోగొటిటి తన సే్నహతుడైన ఆ విభీషణుని చూచ్ యిటలేనెను.

శ్రీరాముడతికాయుని గూర్చు విభీషణు నడుగుట:

విభీషణా! పర్వతమ్ వంటి శరీరమ్ గలిగిన వీడెవ్వడయా్య! ఎఱ్ఱని గ్రుడ్లే కలిగి 
పెద్ద విలులే ధరంచ్ వేయి గుఱ్ఱమ్లు గటిటిన రథమ్ నందు ప్రాసమ్, శూలమ్, తోమరమ్ 
మొదలయిన ఆయుధమ్ల కాంతులు ప్రకాశింపగా భూతగణమ్లచే సేవింపబడిన 
భూతనాధుని పోలి మెరుపుతో గూడిన మేఘమో యనునట్లే కాలుని నాలుకవంటి శక్తిని 
ధరంచ్యునా్నడ్. బంగారమ్తో మెరయుచున్న విండలేసమూహమ్ ఇంద్రచాపమ్ 
వలె రథమ్నకు శోభను కలిగించుచున్న అందమ్ను జూచ్తివా? రాహు చ్హ్నమ్ 
గల టిక్్కమ్ను, సూర్యకాంతితో మెరయు బాణమ్ల వరుసలు దికు్కలని్నంటిక్ 
కాంతులు గలుగజేసెను. అతని ధనువు మూడ్వంకరలు గలది ఉరుమ్లవంటి 
ధ్వని గలది. బంగారు పృష్ఠభాగమ్ గలది అందమైనది. ఇతని రథమ్ ధ్వజమ్తో 
అలంకరంపబడినది నలుగురు సారధులు గలది. ఎగురుచున్న పతాకమ్లు గలది. 
గొపపి ధ్వని కలది. ఇరువది తూణీరమ్లు పది భయంకరమ్లైన ధనువులు ఎనిమిది 
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బంగారు రంగు వింటినారులు ర్ండ్ప్రక్కల ప్రకాశించుచున్నవి. పదిమూరల పడవును 
నాలుగుమూరల ప్డ్లు, గలిగిన ఖడ్గమ్లు మెరయుచుండగా ఆ ధైర్యశాలి, ఎఱ్ఱని 
పుషపిమాలికలు మెడయందు ధరంచ్నవాడ్ నలలేని మ్ఖమ్ గలిగిన యమ్ని వంటివాడ్ 
మేఘమ్ నందున్న సూరు్యనివంటివాడ్ ఎవడయా్య! ఓ ధీరవరా్య! బంగారు బాహుపురుల 
గల భుజమ్లతో ఇతడ్ ఎతె్తిన శిఖరమ్లు గల హమవంతునితో సాటివచుచుచునా్నడ్. 
కుండలమ్లతో మెరయుచున్న ఇతని మ్ఖమ్ పునర్వసు నక్షత్రమ్ల మధ్యనున్న 
చంద్రునివలె నొపుపిచున్నది. ఈతని జూచ్ వానరులందఱి భయమ్చే పారపోయిర. 
ఇటిటి ఈ వీరుడెవ్వడో యితని శౌర్యమ్ బలమ్ ఎంతటివో చెపుపిమనగా విభీషణుడిట్లే 
చెపెపిను. రామచంద్రా! ఇతడ్ రావణాసురునకు ధాన్యమాలిని యందు జనిముంచ్నవాడ్. 
యుద్ధమ్న రావణుతో సమానమైనవాడ్. పరాక్రమవంతుడ్. పెద్దలను సేవించువాడ్. 
అసత్రవిద్యను బాగుగా ఎఱిగినవాడ్. వేదశాసత్రమ్లనెరగినవాడ్. గుఱ్ఱపు సా్వరీ యందు 
రథమ్పై నుండి గానీ, ఏనుగుపై నుండి గానీ శౌర్యమ్తో ఖడ్గమ్లతో గానీ వింటితోగానీ 
పోరుటలో మిక్్కలి నేరపిర. రాజనీతియందును, సామదానభేద దండోపాయమ్ల యందు 
నేరుపిగలవాడ్. వీని భుజబలమ్ చేతనే ఈ లంక భయమ్లేనిదై విలసిలులేచున్నది. 
ఇతని పేరు అతికాయుడందురు. తపసుసు చేత బ్రహమును తృప్తిపరచ్నవాడ్. ఎని్నయో 
క్రూరాసత్రమ్లను సంపాదించ్నవాడ్. దేవతాదులచే అవధ్యత్వమ్ను పందినవాడ్. 
యక్షులను, దానవులను, దేవతలను పారద్రోలి రాక్షసులను కాపాడినవాడ్. గొపపిగొపపి 
అసత్రమ్లచేత వరుణుని పాశమ్ను ఇంద్రుని వజ్రాయుధమ్ను సతింభంపజేసినవాడ్. 
రాక్షసులందఱిలో గొపపి ధీశక్తి, బలమ్ గలవాడ్, రామచంద్రా! యుద్ధమ్నందు 
వానిచే వానరసేనలు సంహరంపబడకమ్ందే అతని వధంప బూనుకొనుమ్. 
అని చెపుపిచుండగానే వింటి నార మ్రోతలు భయంకరమ్గా వినిప్ంచుచుండగా, 
భూమండలమ్ కంప్ంపగా, నిరాఘాటమైన అదు్భతమైన వేగమ్తో యుద్ధక్రీడ 
సలుపినుతాసుహమ్తో వానరసైన్యమనెడ్ సమ్ద్రమ్ను మందరపర్వతమ్ వలె 
ప్రకాశించ్ అది అలలేకలోలేలమై వ్యరథుమైన ప్రాణమ్లు గలదై కుమ్దుడ్ నీలుడ్ శరభుడ్ 
ది్వవిదుడ్ మైందుడ్ పెద్ద ప్డ్గులవలె రాళలేను, వృక్షమ్లను, కొండశిఖరమ్లను 
అధకమ్గా పైక్ విసరగా రాక్షసరాజపుత్రుడ్ వానినని్నటిని బాణమ్లచే పడిపడిచేసి ఆ 
వానరులను గొపపి బాణమ్లచే గొటిటి నొప్పింపగా భరంపరాని నొప్పి కలిగి మఱిమేమియు 
చేయజాలక ఆ వీరులు తొలగిపోగాచూచ్ రావణనందనుడ్ సింహమ్జంకలను అడవిలో 
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బెదిరంచెడ్ విధమ్గా తరుమ్చు సమీప్ంచ్ సూర్య వంశశేఖరుడైన రామచంద్రునితో 
గర్వమ్తో ఇటలేనెను.

అతికాయుడు లక్ష్మణుని తూలనాడుట:

ఓ రాజపుత్రా! విలులే బాణమ్లు పటిటి వచ్చుయునా్నను. బలమ్ నందు 
పరాక్రమమ్నందు హైచె్చున వాడను. శక్తిహీనులను గొటటినివాడను. రథమందున్నవాడను. 
ఇచచుటనున్న నీ సైన్యమ్ నందు నాతో యుద్ధమ్ చేయుటకు సమరుథుడ్ండెనేని వేగమ్గా 
యుద్ధమ్నకు వచుచునుగాక అని పలుకగా సుమిత్రాపుత్రుడైన లక్ష్మణుడ్ నిలిచ్ 
ఏనుగుతొండమ్ వంటి చేతితో భూమి పర్వతమ్లు దికు్కలు సమ్ద్రమ్లు ఆకాశమ్ 
నిండ్నట్లే వింటినారని మ్రోయింపగా తన అనుచరసమూహమ్ భయమ్నొంది గర్వమ్ 
వీడ్చుండగా రావణపుత్రుడ్ను ఆ ధ్వనిక్ ఆశచుర్యమ్ నొంది దరపిమ్ మదమ్చేత 
కను్నలుగానని వాడ్గాన ఇటలేనెను. ఓ మానవుడా! నీవు బాలుడవు. యుద్ధనైపుణ్యమ్ 
లేనివాడవు. యుద్ధమ్ మానిపమ్ము. యమ్నితో సాటివచుచు వాడనగు నను్న నీవా 
ఎదిరంచువాడవు. ఇంచుకయైనను నీయొక్క ఎదుటివాని యొక్క శౌర్యతారతమ్యమ్ను 
నీ మనసుసు నందు తలపవు. నీవెంతటి మూరు్ఖడవోగదా. నాచేతి నుండి వెలువడ్ వాడి 
బాణమ్ల వరుసలను హమవతపిర్వతమ్గానీ భూమా్యకాశమలు గానీ సహంపలేవన్న 
నీవేమి లెక్క? నిద్రించు ప్రళయకాలాగి్నని మేలుకొలుపు తలపెందులకు? విలులే నేల 
విడచ్పో పమ్ము. చెడిపోకుమ్. నా పాలబడి చావకుమ్. అట్లే పోనని కండకావరమ్న 
నిలిచుతివేని ఓ నరుడా! యిపుపిడే ప్రాణమ్లు వీడి యమపురమ్న చేరగలవు. 
బంగారమ్తో అలంకరంపబడినది ఆ శివుని త్రిశూలమ్ను బోలినది శత్రుసమూహమ్ 
మదమణగించునది అయిన ఈ వాడి బాణ సమూహమ్ను బాగుగా చూడ్మ్. సరపిమ్ల 
వంటి నా బాణమ్లు, కోప్ంచ్న సింహమ్ ఆశతో గజరాజు రకతిమ్ను గ్రోలు విధమ్గా 
నీరకతిమ్ నాసా్వదించును.

లక్ష్మణు డతికాయుని ధిక్కర్ాంచి పలుకుట:

అని బాణమ్ను వింటియందు సంధంపగా అతని గర్వమ్తో కూడిన తీవ్రమైన రోషపు 
మాటలను విని మహా బలవంతుడయిన సౌమిత్రి అగి్నని వెల్వరంచుచున్న కను్నలు గలవాడై 
యిటలేనెను. ఓ రాక్షసుడా! నీవు మాటలతో మాత్రమే మేటివికాజాలవు. తను్న తాను పగడ్ 
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కొనుటచే కీరతి చేకూరదు. వృధా ప్రగల్భమ్లనేల పలె్కదవు? బాణమ్లను, వింటిని చేతబటిటి 
యుద్ధమ్ చేయ నిలిచునాను. దురామురు్గడా వటిటి బీరమ్లు పలె్కదవేల? నీ బాహుబలమ్ను 
చూప్ంపుమ్. ఓ రాక్షసుడా! ఊరకే పగడ్కొనుటవలన ఫలితమేమ్న్నది? నీకు గల శక్తిని 
క్రియచే చూప్ంపుమ్. పౌరుషమ్ గలవాడే భూమి యందు ఎన్నడైనను శూరుడనబడ్ను. 
అందమ్గా సర్వశసత్రమలు దాలిచునవాడవు. రథమ్ మీదనునా్నడవు. చేతితో వింటిని గటిటిగా 
పటిటినవాడవు. ఇంక నీ ప్రతాపమ్ను పరాక్రమమ్ను మిక్్కలి వాడియైన బాణమ్లచేత 
గాని గొపపినైన అసత్రమ్ల చేతగానీ తెలియునట్లే చూపరాదా? యుద్ధమ్ నందు నీకు గల 
నేరుపినంతయు జూచ్ తరువాత ఈ బాణమ్ల చేత వాయువు పండిన తాటిపండ్ను 
పడవేయునట్లే నీ శిరమ్ను నేలగూలెచుదను. బంగారమ్తో మెరయుచు అందమైన నా 
వాడి బాణమ్ల వరుస బాణపు మ్లుకుల సమూహపు మార్గమ్లదా్వరా నీ శరీరమ్ 
నందలి రకతిమ్ నాసా్వదించుచుండగా చూచెదవు గాక. ఓ రాక్షస శ్రేష్్ఠడా! బాలుడనని 
నను్న హేళన చేసెదవేల? నేను బాలుడనో వృదు్ధడనో నీకు మృతు్యవును సుమా. ఇది 
దృఢమ్గా నమ్ముమ్. మూరు్ఖడా! వామనుడ్ బాలుడ్ గాదా? మూడ్ జగమ్లను తాను 
వినోదమ్గా త్రివిక్రమ్డై పాదవినా్యసమ్తో ఆక్రమించుకొనలేదా? అది లోకమ్నకు 
తెలియునుగదా. 

లక్ష్మణ అతికాయుల యుదధోము:

అని లక్ష్మణుడ్ పల్కగా అతికాయుడ్ గొపపి రోషమ్ను పందినవాడై తీవ్రమైన 
బాణమ్ను వింటి యందు సంధంచెను. వార యుద్ధమ్ను జూచుటకై ఆకాశమ్న 
దేవతలు దేవరు్షలు గుంపులు గూడి నిలిచ్ర. రాక్షసుడ్ సరపిమ్వంటి బాణమ్ను 
ఆకాశమ్ను మింగునట్లే లక్ష్మణునిపై వేసెను. అట్లే వచుచుచున్న ఆబాణశ్రేష్ఠమ్ను 
సౌమిత్రి అరథుచంద్రబాణమ్లచే ఖండించ్ వేసెను. ఖండింపబడిన పడగ గల సరపిమ్ 
వంటి బాణమ్ను జూచ్ రాక్షస రాజపుత్రుడ్ ఐదు బాణమ్లను తిరగి వేసెను. లక్ష్మణుడ్ 
వానినెలలే తనను చేరకుండగానే ఖండించ్ వేసెను. అతంటితో వదలక ప్రజ్వలించు అగి్నతో 
సమానమైన బాణమ్ నొకదానిని చెవివరకు లాగి రాక్షసుని ఫాలమ్న నాట్నట్లేవేయగా 
ఎంతయో నెతుతిరుచే తడిసి ఆ బాణమ్ గొపపి కొండశిఖరమ్పై నున్న సర్వమ్వలె 
ఆతని మ్ఖమ్న చ్త్రమ్గా నుండెను. ఆ బాణపు దెబ్బను సహంపలేక ఆ రాక్షస 
మ్ఖ్్యడ్ శంకరుని బాణమ్చే కొటటిబడిన త్రిపురాసుర పురదా్వర మోయనునట్లే 
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దేవతలుపపింగునట్లే కంప్ంచెను. అట్లే దెబ్బతిని రాక్షసరాజపుత్రుడ్ చ్ంతించ్ 
తనను తానూరడించుకొనుచు కరతివ్యమ్ను విమరశ్ంచుకొని ఆ వీరుడ్ లక్ష్మణుని జూచ్ 
యిటలేనెను. ఓ రాజపుత్రా! మేలు మేలు నీలాఘవమ్నకు నీ బాణశక్తిక్ నీవు విరోధవైనను 
మెచుచుకొనుచునా్నను. అని పలిక్ తలను వంచ్ చేతులను క్రిందమోప్ రథమ్ మీద నిలిచ్ 
విజృంభంచ్ యిషటిమ్ వచ్చున విధమ్గా యుద్ధరంగమ్న తిరుగుచు ఒకటి, మూడ్, 
ఐదు, ఏడ్ భయంకరమైన బాణమ్లను సంధంచ్ లాగి బాణాగ్రమ్ల బంగారుకాంతులు 
భూమి యందంతట నిండ్నట్లే వైచెను. ఆ రాజపుత్రుడను ఒక్కటియును మిగులకుండ 
అని్నటిని తాననేక బాణమ్లను పెద్ద కోపమ్తో వేసి ఖండించెను. ఏమియు నొవ్వక 
భయపడక ఆశూర శ్రేష్్ఠడిట్లే విజృంభంపగా ఆ రాక్షసుడ్ నిపుపిలు గ్రకు్కచు ఒక 
బాణమ్ను లక్ష్మణుని రొమ్మునందు నాట్నట్లే వేయగా మదించ్న ఏనుగు నుండి 
మదజలమ్ స్రవించునట్లే నెతుతిరులు ధారలుగా కార్ను. అట్లేన్నను లక్ష్మణుడ్ దానిని 
లెక్కచేయక వాడియైన బాణమ్నొకదానిని సంగ్రహంచ్ అగి్నమంత్రమ్చే మండింపజేసి 
వింటినార యందు సంధంపగా దురాముర్గవరతినుడైన రాక్షసుడ్ను అతివేగమ్గా 
సౌరాసత్రమ్ను సంధంచెను. ఇటిలే రువురును లాగివేయగా అవి ర్ండ్ను ఒకదానికొకటి 
తలపడి ఆకాశమ్ నందు రోషమ్తో నున్న సరపిమ్ల వలె హెచుచుతగు్గలు లేకుండ పోర 
పోర భసముమై నేలబడెను. తన మహాసత్రమిటలే చెడిపోవుట చూచ్ రాక్షసుడ్ ఐషీకమ్ను 
అసత్రమ్ నెతితి విసరగా సూర్యవంశు్యడగు లక్ష్మణుడ్ దరపిమ్తో ఐంద్రబాణమ్న దానిని 
హతమ్ చేసెను. ఐషీక మీవిధమ్గా పూరతిగా నశింపగా రాక్షసశ్రేష్్ఠడ్ గొపపి రోషమ్తో 
రాక్షసులకు భయంకరుడైన లక్ష్మణునిపై యామా్యసత్రమ్ను భయంకరమ్గా వేసెను. 
ఆయామా్యసత్ర విజృంభణమ్ లక్ష్మణుడ్ వాయుశరమ్తో తృంచ్వేసి అతికాయునిపై 
బాణవర్షమ్ను తెరప్లేకుండ కురప్ంచెను. ఆ గొపపినైన బాణమ్ల గుంపులు అతనిని దాక్ 
వ్యరథుమ్లై ఎగిర భూమిపై బడగా సుమిత్రపుత్రుడ్ ఉగ్రమూరతియై ఏ మాత్రమ్ శౌర్యమ్ను 
వీడక వేల సంఖ్యలో మహాసత్రమ్లను వేసెను. అవియును అతికఠినమైన కవచమ్గల 
అతనిని చంపకయే భూమిమీద పడిపోయెను.

లక్ష్మణునిచే అతికాయుడు చచుచుట:

ఒక్క బాణమైనను రాక్షసుని బాధంపకుండ్ట చూచ్ వాయుదేవుడ్ లక్ష్మణుని 
యొద్దకు వచ్చు యిటలేనెను. వీడ్ దెబ్బతినని కవచమ్ గలవాడ్. అది బ్రహము వరమ్. అది 
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దాటరానిది. వీడ్ బ్రహాముసత్రమ్ చేత మాత్రమే చంపబడ్ను. తక్్కనయే అసత్రమ్లును వీనిని 
యుద్ధమ్న చంపజాలవు. వరమ్చే లభంచ్న కవచమ్ గలవాడ్. గొపపి అసత్రమ్లు 
తెలిసినవాడ్. బలవంతుడ్. ఇతడ్ ఈ విధమ్గా అలపిప్రయత్నమ్తో పోడ్. అని చెపపిగా 
సాటిలేని బలమ్గలవాడగు లక్ష్మణుడ్ వాయుదేవుని మాట ననుసరంచ్ వింటియందు 
బ్రహాముసత్రమ్ను సంధంపగా సూర్యచంద్రులు గ్రహమ్లు భూమా్యకాశమ్లు దికు్కలు 
భయమ్ చెందెను. యమక్ంకర సమానమైనదియు, నిరములమైనవాడి మొనగలదియు 
వ్యరథుమ్కాని గొపపివేగమ్ గలదియు అయిన ఆ బాణమ్ను కోపమ్తో వీరుడైన లక్ష్మణుడ్ 
నిపుపిలు గురయుచుండ శత్రువుపై వేసెను. అది వచుచుటను చూచ్ అతికాయుడ్ బలమ్ 
మెరయ క్రూరమైన బాణమ్లను పెక్్కంటిని వేయగా వానినని్నంటిని భసముమ్ చేయుచు 
తనను సమీప్ంచగా శక్తి, గద, కుదారమ్ శూలమ్ మొదలగు ఆయుధమ్లతో ఆ శూరుడ్ 
కొట్టిచున్నను విడ్వక వాటినని్నటిని నశింపజేసి మణక్రీట కాంతులతో ప్రకాశించు 
అతని శిరసుసును శిరసాత్రణ సహతమ్గా భూతలమ్పై గూలెచును. హమవతపిర్వత శిఖరమ్ 
వలె అతికాయుని శిరసుసు భూమిని బడగా చావగా మిగిలిన రాక్షసులందఱును దీనులై 
యేడ్పిమొగలమ్తో అమితమ్గా దెబ్బలు తగులుటచే నొచచుటినవారై దుుఃఖంచుచు 
యుద్ధకాంక్షను వీడి వానరులు తమ్ముతరమెదరని భయమ్తో లంకాపురాభ మ్ఖమ్గా 
పరుగెతితిర. సంతోషమ్తో వికసించ్న మ్ఖమ్లతో వానరులందఱును వేగమ్గా వచ్చు 
సౌమిత్రిని సంతోషమ్ నిండిన మనసుసులతో పూజంచ్ కీరతించ్ర.

***
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అతికాయాదల మృతివిని రావణుడు దుఃఖాంచుట:

శత్రు సంహారకుడైన లక్ష్మణుని గొపపిబాణమ్లచే కీరతి నశించునట్లే యుద్ధభూమి 
యందు అతికాయుడ్ మరణంచుటను విని రావణుడమితమైన వ్యథచే దుుఃఖంచుచు ఇట్లే 
విలప్ంచెను. ధనురథురులలో రత్నమ్ వంటి వాడ్ను, దారుణమైన కోపమ్ గలవాడ్ను 
అయిన ధూమ్రాక్షుడ్ అక్కటా చనిపోయెనే. సాటిలేని పరాక్రమమ్తో శ్రేష్్ఠడైన ప్రహసుతిడ్ 
యమ్ని నోటిక్ మొదటి మ్ద్ద అయె్యనే. అత్యధకమైన భుజపరాక్రమమ్చే దిగ్గజమ్ల 
కుంభసథులమ్లను భగ్నమొనరచున కుంభకరుణుడేడీ!

దేవతల రాక్షసుల సైన్యమ్లచేత కంప్ంపజేయబడని వాడగు అంకపనుడ్ 
హతుడయె్యనే! వీరందఱును అసామాన్యమైన బలమ్ గలవారు బాహుబలాఢ్్యలు. 
యుద్ధవిశారదులు. శత్రుసైన్యమ్లను చెండాడ్వారు. సాహసవంతులు కటకటా! రామ్ 
బాణమ్లచే చంపబడిర కదా. వారు వీరని చెపపినేల? అందఱును ధైర్యవంతులు, గొపపి 
అసత్రవిదా్యప్రావీణ్యమ్ గలవారు. పెద్దశరీరమ్లు గలవారు. గొపపిధీశాలురు. మహాతుములు. 
ఓటమి నెరుగనివారు. విరోధుల హృదయమ్లందు నాటిన మ్లుకులవంటివారు. 
శౌర్యవంతులు దేవతలను రాక్షసులను సంహరంచువారు. అందఱును సంహరంపబడిరే! 
అయ్యయో్య! ఖ్్యతిచెందిన పరాక్రమమ్చే కీరతింపబడిన వాడగు నా కుమారుడ్ 
ఇంద్రజతుతి యుద్ధభూమి యందు వరమ్లచే లభంచ్న అసత్రమ్లచేత ఆ అన్నదమ్ములను 
బంధంచెను. వానిని విడిప్ంచుట యక్షులకు గంధరు్వలకు దేవతలకునైనను 
సాధ్యమ్గాదు. అటిటియెడల రామ్డ్ను అతని సోదరుడ్ను విడ్వబడిర. అక్కటా అది 
ఏమి మాయయో లేక వార ప్రభావమో లేక వంచనయో నాకు తెలియుటలేదు. నేనేమి 
యందును. నేను వెళలేమనగనే రాక్షసనాధులు అట్టి యుద్ధమ్నకు వెళ్ళిరే కానీ వానరుల 
ప్రతాపమ్నకు చ్క్్క ఎవ్వరును మరలిరారైర. ఈ పురమ్నందింక ఆ సీతానాధుని అతని 
సోదరుని సైన్యసమేతుడైన సుగ్రీవుని, విభీషణుని గెలువగల బలవంతుని ఒక్కనినైనను 
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వెదక్యు కనలేకునా్నను. ఏమి ఆ రామ్ని పరాక్రమమ్? ఏమి ఆ అసత్రమ్ల బలమ్? 
అనేక రాక్షస మ్ఖ్్యలు భూమని పేరైన లేకుండ హంసింపబడి యుద్ధమ్నందు హతులైర. 
యోధశ్రేష్్ఠలైన రాక్షసులు యుద్ధమ్న ఎవనిశక్తి చేత యమపురమ్నకేగిరో అటిటి వీరుడైన 
రామ్ను రోగశోకాది రహతుడైన విష్ణుమూరతిగా ఆదినారాయణునిగా నేను మనసుసునందు 
తలంతును. అతని వలని భయమ్చేతనే గదా అక్కటా లోపలి బయటి దా్వరమ్లని్నయు 
మూయించవలసివచ్చునది. ఓ రాక్షసులారా మీరలింక హెచచురకతో లంకయందని్న 
ప్రదేశమ్లను పరాక్రమమ్తో రక్ంపవలెను.

***
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నా ఆజ్ఞలేనిదే అశోకవనమ్ నందు సీతాదేవి యుండెడి చోట్నకు ఎవరైనను 
వెళ్లేటగానీ మఱియు వెలుపలిక్ వచుచుటగానీ తగని పని సుమా. వినండి. 
సైన్యమ్లున్నచోట్ లని్నయు గొపపిబలమ్లతో మీరు కాపాడ్చుండవలెను. అరథురాత్రివేళ 
గానీ, సాయంసంధ్యవేళగానీ తెలలేవారువేళగానీ ఎలలేపుపిడ్ను వానరుల మార్గమ్లను 
మీరలు చూచుచుండ్. వానరుల విషయమ్న అశ్ద్ధ పనిక్రాదు సుమా. విరోధులు 
యుద్ధమ్నకు సిద్ధపడినారో వచుచుచునా్నరో ఊరక నిలబడియున్నరో యని ఎలలేవేళల 
తెలిసికొనుచుండవలెను. వెళ్లేడ్ అనగా రాక్షస సమూహమ్లు వెడలి యట్లే చేసెను. ఇటాలే 
జా్ఞప్ంచ్ రావణుడ్ దైన్యమ్తో తప్ంచుచుతన మందిరమ్నకు వెళ్లే గొపపి రోషమను 
అగి్నచే దహంపబడ్చు అతికాయుని మాటిమాటిక్ని తలచ్ బాధనొందుచు మనసుసునందు 
చ్ంతించుచు నిటూటిరుపిలు విడచెను.

ఇాంద్రజిత్్త రావణునూరారుచుట:

ఇట్లే రావణుడ్ తమ్ములును పుత్రులును మరణంచ్రని దారుణమైన శోకమ్చే 
శరీరమ్ తెలియనివాడై యుండ్ట చూచ్ యింద్రజతుతి సమీప్ంచ్ యిటలేనెను. తండ్రీ! 
నీ పుత్రుడ్ ఇంద్రుని గర్వమణచ్ దేవదానవుల జయించ్న యింద్రజతుతి క్షేమమ్గా 
బ్రతిక్ యిచచుటనుండగా రాక్షసనాధా: నీవేమిటి క్ట్లే మనోవ్యథతో నుండ్ట? ఈ 
యింద్రజతుతి బాణమ్ల దెబ్బలనెవ్వడయా్య సహంచువాడ్? జాగరూకుడై తన శరీరమ్ 
నాపద జందకుండ గాచుకొనువాడెవ్వడ్? అదియంతయు నిపుపిడెందులకు? నా 
దటటిమైన శరవర్షమ్ చేత దారుణమ్గా తెగగొట్టిబడిన శరీరమ్లతో నేలబడియున్న 
రామలక్ష్మణులనిపుపిడే చూచెదవుగాక. తండ్రీ! రాక్షసాధపా! దైవపౌరుషమ్లు గల ఈ 
ఇంద్రమర్దనుని ప్రతిజ్ఞను వినుమ్. ఆ రామలక్ష్మణులను భయంకరమ్లై ప్రకాశించు 
అమోఘమ్లైన నా బాణమ్ల గుంపులచే యుద్ధరంగమందు తృప్తినొందింతును. 
విష్ణువును, ఇంద్రుడ్ను, సూరు్యడ్ను, అశి్వనీదేవతలును, అగి్నయు, చంద్రుడ్ను, 
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యమ్డ్ను నా ఔద్ధత్యమ్ను జూచ్ బలిచక్రవరతి యజ్ఞశాలయందు పెరగి పోవుచున్న 
విష్ణువోయని మనసుసులందు తలంచునట్లే చేయుదును అని చెప్పి తండ్రి అనుమతిని 
పంది వాయువేగమ్ గలదియు సుందరమైనదియు గాడిదలను బూనిచునదియు 
ప్రకాశవంతమైనదియు నగు రథమ్ను విలులేచేబూని ఎక్్క తనవెంట గుఱ్ఱమ్లను 
ఏనుగులను ఎక్్క వచుచు భట్లు ఆరా్భటమ్లు చేయుచుండగా.

ఇాంద్రజిత్్త మొదటియుదధోము:

భేరులు శంఖమ్లు మ్రోగించుధ్వనులు ఆకసమంతయు నిండగా, కాంతులను 
ప్రసరంపజేయుచున్న మ్ద్గరమ్లు గదలు ప్రాసమ్లు బాణమ్లు ఖడ్గమ్లు 
ఇంకను అనేక విధమ్లైన శసత్రమ్లు ధరంచ్ ఇంపుగా సుతితులొనరంచుచున్నవారై 
రాక్షసులు తన వెంటరాగా శంఖమ్, వలెను చంద్రునివలెను తెలలేనైన గొడ్గులతో 
నున్న రావణుని పుత్రుడ్ శరద్రాత్రి యందు పూరణుచంద్రునితో వెలుగొందు ఆకాశమ్వలె 
ప్రకాశించెను. విలులే పట్టి వారలలో శ్రేష్్ఠడ్ను, మండోదరీ పుత్రులలో పెద్దవాడ్ను 
అయిన ఇంద్రజతుతినకు బంగారు ప్డ్లతో గూడిన చామరమ్ల పుపిడ్ రాక్షసశ్రేష్్ఠలు 
ఇరువైపుల విసరర. సూరు్యనిచేత ఆకాశమ్వలె సూర్యసమానతేజుడ్ను అధకబలుడ్నైన 
దశకంఠుని పుత్రునిచే లంకయంతయును గొపపి ప్రకాశమ్తో అదు్భతమ్గా 
వెలిగెను. యుద్ధరంగమ్నకు వెళ్లే దేవతావిరోధ తన రథమ్నకు అని్నదికు్కలయందు 
దటటిమ్గా రాక్షసులను కాపుంచ్ అగి్నయందు హోమమ్ చేయమొదలిడెను. పేలాలు 
గంధమాల్యమ్లతో ఒపుపిచున్న హవిసుసుతో అగి్నహోత్రు నరచుంచెను. బాణమ్లనే 
కుశపత్రమ్లుగా అమరచు తాండ్శాఖలను సమిధలుగా జేసి ఎఱ్ఱని వసత్రమ్లు గటిటి 
ఇనుప స్రువమ్తో శరపత్రమధ్య ప్రదేశమ్ నందు నలలేమేకను బలియీయగా పగలేని 
మంటలతో జా్వల లెగయగా బంగారు నగలు ధరంచ్ ప్రత్యక్షమ్గా అగి్నహోత్రుడ్ పైక్ 
వచ్చు హవిసుసు నందుకొనెను. తన రథమ్ను, తన వింటిని, తన బ్రహాముసత్రమ్ను తక్్కన 
పదారథుమ్లని్నంటిని రాక్షసుడ్ నిశచులమైన మనసుసు గలవాడై మంత్రయుకతిమ్గా 
అగి్నయందు హోమమ్ చేసెను. మయుని పుత్రికయైన మండోదర యొక్క పుత్రుడీ 
విధమ్గా నిశచులమైన మనసుసుతో బ్రహాముసత్రమ్ నగి్న మధ్యమ్ నందు హోమమ్చేయగా 
చంద్రుడ్, గ్రహమ్లు నక్షత్రమ్లతో గూడిన ఆకాశమ్ భయమ్తో వణక్ను. అగి్న 
సమతేజుడయిన రావణపుత్రుడ్ అగి్నదేవునిచే నీయబడిన అశ్వమ్లు, శ్రేష్ఠమైన ధనువు, 
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బాణమ్లు, రథమ్, సూతుడ్ గలవాడై అదృశు్యడై ఆకాశమ్న క్గిర తన పక్షపు 
రాక్షసులను వానరుల మీదకు ప్రోతసుహంపగా ఆ ర్ండ్ పక్షమ్ల వారక్ రోమమ్లు 
గగురొపిడ్చునట్లేగా ఘోరయుద్ధమ్ జరగెను.

ఇాంద్రజిత్్త మాయాబలముచే వనరసేనలను చాండుట:

అట్లే భయంకరమ్గా యుద్ధమ్ చేయుచున్న తన సైన్యమ్ను జూచ్ ఇంద్రజతుతి 
నేనుండగా మీరు తడబడనేల? ఓ రాక్షసులారా! మీరు వానరసంఘమ్ల నెలలేరను 
సంహరంపుడ్. నిజమ్గా మీకు జయమ్ కలుగును. అనగా ఆ రాక్షసవీరులు 
అరచుచు తలపడి జయమ్ను గోరనవారై యుద్ధమ్ చేసిర. విజృంభంచ్ దశమ్ఖ్ని 
పుత్రుడ్ మేలైన బాణమ్లచే వానరసేనలను మ్ంచ్ పరాక్రమించుచు గొపపినైన గదలు 
మ్సలమ్లు మొదలైన ఆయుధమ్లచే సంహరంచుచు శత్రువుల దేహమ్లను 
చీలిచువేయుచు, గూలిచువేయుచు, ఒకొ్కక్క బాణమ్చే వరుసగా ఐదు, ఏడ్, తొమిముది 
సంఖ్యగల వానరశ్రేష్్ఠలను వీరత్వమ్తో సంహరంచెను. అతని పరాక్రమమ్ను జూచ్ 
కొండలు, చెట్లే ఆయుధమ్లు ధరంచ్న వానరశ్రేష్్ఠలును అమితమైన వేగమ్తో 
ఎదురొ్కనగా, సింహమ్వలె విజృంభంచ్ వేసవి సూర్యనివలె కనె్నతితి చూడరానివాడై 
ఈర్షయాతో సూర్యసమానమైన బాణసమూహమ్లతో వానరులనందరను వికలాంగులుగా 
చేసెను. అంగమ్లు చ్తిక్నను తలలు పగిలినను వానరులు ధైర్యమ్తో సీతానాధుని 
కొరకై ప్రాణమ్లరపించుచు యుద్ధమ్ చేసిర. ఆ యింద్రజతుతిను చుట్టిమ్టిటి వానరులు 
జడివానవలె పెద్దపెద్ద కొండలను, బండల సమూహమ్లను గురప్ంచగా ఆ యింద్రజతుతి 
కూడా కేవలమ్ తన శౌర్యధైర్యమ్లతోడను ధనుర్వదా్య విలాసమ్ చేతను వానినని్నటిని 
ఒక్క నిమిషమ్లో మ్క్కలుమ్క్కలుగా చేసెను. తిరగి అతడ్ గొపపి వీరత్వమ్తో 
గంథమాదనుని పదునెనిమిది గొపపి బాణమ్ల చేతను, దూరమ్గా నున్న నలుని తొమిముది 
బాణమ్ల చేతను, మైందుని నేడ్ బాణమ్ల చేతను గజుని ఐదు బాణమ్ల చేతను, 
గొపపివాడైన జాంబవంతుని పది బాణమ్ల చేతను, నీలుని మ్పపిది బాణమ్లచేతను 
కొటిటి సుగ్రీవుని, వాలిసుతుడైన అంగదుని, ఋషభుని ది్వవిదుని వరమ్చే లభంచ్న 
తీవ్రబాణమ్ల వరుసలచే మృతినొంది నేలబడ్నట్లే క్రూరుడై నొప్పించ్ తక్్కన 
వానరసంఘమ్లను ప్రళయాగి్నవలె అనేక బాణమ్లనెడ్ జా్వలలచే ఎదురులేనివాడై 
కాలిచువేసెను. సాటిలేని వేగమ్ గల సూర్య సమాన బాణ సమూహమ్లచే ఇంద్రజతుతి 

డెబ్బది మూడవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

242

మహాక్రోధమ్ గలవాడై వానరసేనను మధంచెను. దారుణమైన తన బాణమ్లచే 
తెలివిదప్పి కాంతిదొరగి కలత జందిన వానరసేనలను చూచ్ దేవతలను తిరస్కరంచ్న 
వీరుడైన యింద్రజతుతి పంగిపోవుచు మరల ఆకాశమ్నందు మాయచే కనిప్ంచకుండా 
నుండి ఉగ్రాకారుడై ఘోరమైన బాణమ్లను గురప్ంచ్ కోతుల చేతులు, మూతులు, 
అవయవమ్లు రూపుచెడ్నట్లే చేసెను. వజ్రాయుధమ్చే గొటటిబడిన కొండల వలె 
వానరశ్రేష్్ఠలు బలమ్ నశించ్నవారై నేలబడ్ట, వాడియైన ఆయుధమ్లు విరోధుల 
మీద జోరుగా పడ్ట తపపి ఆ యుద్ధమ్న రాక్షసవీరులు గాని వానరయోధులు గాని 
ఇంకేదియు చూడలేరైర. యుద్ధమ్నందు తృప్తిలేనివాడై యింద్రజతుతి మిక్్కలి వాడియైన 
ఖడ్గ పరఘ శూలాదా్యయుధమ్లను పెద్దనిపుపి కణమ్లను విరజమ్ము ప్రజ్వలించు 
అగి్నవంటి వాటిని వానరులపై గురప్ంచెను. ఆ బాణప్రవాహపు తాక్డిక్ వానర 
సమూహమంతయు పువు్వలతో ఎఱ్ఱగానైన మోదుగుచెటలే వంటిదై వికృతస్వరమ్తో 
పెద్దగా గోలచేసెను. కోతియను వాడెవ్వడైనను కనులెతితి చూచ్నచో ర్ండ్కను్నల యందు 
వాడియైన బాణమ్లతో నిండ్చుండెను. తలవంచ్ తిరగినచో పదునైన బాణమ్లచే 
నడినెతితి పగిలి బ్రద్ధలై నేలబడ్చుండెను. డాలు చేతబటిటినచో ర్ండ్చేతులు ఖండింపబడి 
నేలమీద దొరులేచుండెను. కొండపైక్తితినచో ఆ వానరుడ్ దాని క్రిందనే పడి నజు్జ నజు్జగా 
నలిగిపోవుచుండెను. అరచుటకై నోరు విప్పినచో అంతలోనే నోటినిండ్గా బాణమ్లు 
కూరుకొని పోవుచుండెను. ఔరా! ఆ క్రూరాతుముని విలువిద్య యందలి పాండిత్యమ్ నేమని 
పగడవలెను. హనుమంతుని, సుగ్రీవుని అంగదుని, గంధమాదనుని, జాంబవంతుని, 
మైందది్వవిదులను, హరలోమ్ని, నీలుని, గవాక్షుని, గోమ్ఖ్ని, వేగదరశ్ని, సుషేణుని, 
దధమ్ఖ్ని, గజుని, జో్యతిరుముఖ్ని, సూర్యమ్ఖ్ని, అగి్ననేత్రుని, కేసరని, నలుని, 
కుమ్దుని, మంత్రసహతమ్లైన తీవ్రమ్లచేతను మర్దంచ్ వార ప్రతాపమ్లను పోగొటిటి 
సూర్యక్రణ సదృశమ్లైన బాణమ్లచే రామలక్ష్మణులను మ్ంచ్, ప్రకాశించ్ విక్రమమ్ 
చూపుచున్న ఇంద్రజతుతి తీరును జూచ్ 

శ్రీరాముడు లక్ష్మణునకు బ్రహమివరము మని్నాంచి ఓరుచుకొనుమని చపుపుట:

గొపపి అదు్భతమైన ధైర్యసంపద గలిగిన రామ్డ్ బాణసమూహ వర్షమ్ను 
అధైర్యమ్ లేక నీటిచుక్కలను వలె సహంచ్ తమ్మునితో నిటలేనెను. తమ్ముడా! లక్ష్మణా! 
దానవరాజపుత్రుడ్ సాటిలేనిదైన బ్రహాముసత్రమ్ నాశ్యించ్ వానరసైన్యమ్లని్నంటినీ 
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నేలపాట్ గావించ్ అడ్డులేకుండ మనలను పీడించుచునా్నడ్. బ్రహముయిచ్చున వరమ్చేత 
తిరుగులేక ఆకాశమ్న కనిప్ంచకుండి అసత్రమ్లను వేయుచునా్నడ్. యుద్ధమ్న వీనినెట్లే 
వధంపగలమ్? స్వయంభువుడగు బ్రహముబాణమ్గదా యిది. ఇది యూహంపనలవి గాని 
మహమతో నొపుపిచున్నది. ఈ బాణపు దెబ్బలను నావలెనే నీవును ధైర్యమ్తో ఓరుచుకొనుమ్. 
దేవతా విరోధ వాడియైన బాణమ్లచేత ఎలలేదికు్కలను గపెపిను. ఆ వీరుని విక్రమమ్ చేత 
వానర సైన్యమ్లు బలహీనమైనవి. సముమృతి దప్పి ప్రయత్నహీనులమైన మనలను జూచ్ ఈ 
రాక్షసుడ్ జయలక్ష్మిని గొని పురమ్నకు వెళ్ళిను. అని పలుకుచుండగా బాణవర్షమ్ 
హెచె్చు భరంపరానిదై రామలక్ష్మణులు మూర్ఛలో మ్నిగిర. ఇంద్రజతుతి వారుపడ్ట 
జూచ్ మనసుసు సంతోషమ్తో పంగుచుండగా సంతోషధ్వనులు చేయుచు ఈ విధమ్గా 
వానరసేనలను రామలక్ష్మణులను దెబ్బకొటిటి భంగపరచ్ ఎదురులేని పరాక్రమమ్ గలవాడై 
తన పటటిణమ్నకు వెళ్లేను.

***
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విభీషణాంజనేయులు జాంబవాంత్ని వెదకుట:

రావణపుత్రుడైన ఇంద్రజతుతి దెబ్బలచే పరాక్రమమ్లు చెడి సైన్యపతులైన 
సుగ్రీవుడ్ అంగదుడ్ జాంబవంతుడ్ మొదలగువారు ఏమియు తోచనివారై భయపడి 
యుండగా విభీషణుడ్ భయపడ్చున్న కప్శ్రేష్్ఠలను చూచ్ రామలక్ష్మణులు తెలివి దక్్క 
నేలబడి యుండిరని దుుఃఖంచ్న కార్యమేమ్న్నది? ఇది దుుఃఖంప సమయమ్ గాదు. 
రాజపుత్రులు బ్రహమువాక్యమ్ను గౌరవింపదలచ్ రాక్షసుని బాణమ్లకు చ్క్్కయునా్నరు. 
మాను్యలారా! ఆ బ్రహాముసత్రమ్ మిక్్కలి వ్యరథుమ్కాని వేగమ్ గలదగుట చేత దానిని 
మని్నంచు దృషటితో నుండిర. ఏల వగచెదరు? అని నెమముదైన మాటలచే వార నోదార్చును. 
అపుపిడ్ వాయుపుత్రుడాయసత్రమ్ నిశచులమైన భక్తితో చాలగా గౌరవించ్ విభీషణుని జూచ్ 
యిటలేనెను. మహాతాము! ఈ మనసేన లందు ఇంకను బ్రతిక్ యున్న వారలను కనిపెటిటి 
యూరడిలులేనట్లే పలు్కట తగియుండ్ను గదా అని పలుకగా విభీషణుడట్లే యనగా 
చేతులందు మండ్చున్న కొరవులను బట్టికొని ఆ వీరశ్రేష్్ఠలు వేగమ్గా ఆ రాత్రి వేళ 
చావగా మిగిలిన వానరులకై వెదక్ర. తెగిన తోకలు గలవారును, తెగిన చేతులు గలవారును, 
వ్రేళ్లే తెగినవారును, పాదమ్లు ఖండింపబడినవారును, తలలు తెగినవారునునైరకతిమ్లు 
గారుచుండ కొండలవలె పడియున్న వానరులను చూచ్ర. శసత్రమ్లు భేదింపగా, అసత్రమ్లు 
బాధంపగా శరీరమ్లు ఖండింపబడిన గంధమాదనుని, అంగదుని, నీలుని, సుగ్రీవుని, 
ది్వవిదుని, సుషేణుని, వేగదరశ్ని, నలుని, పనసుని, జో్యతిరుముఖ్ని, మైందుని, ఆహుకుని, 
గవాక్షుని, తక్్కన వానరులను తెలివిదప్పినవారని చంపబడినవారని వీరశ్రేష్్ఠలను 
మనసుసు నందెంతయో కలత జందుచు చూచ్ర. అరువది యేడ్కోటలే వానరులు 
భయంకర స్వరూపులు ఇట్లే బలమ్ నశించ్నవారై దినమందొలివైదవ భాగమ్న 
బ్రహముదేవుని ప్రీతిక్ పాత్రుడైన ఆ కఠిన రాక్షసునిచే సంహరంపబడిర. సమ్ద్రమ్ వంటి 
వానరసేన ఒక్కమారుగా ఇట్లే రూపుమారపోగా హనుమంతుడ్ను విభీషణుడ్ను ఎక్కడ 
ఉనా్నడో మన ఎలుగుబంటలేరాజైన జాంబవంతుడని వెదకుచు వెళ్లే ఒకచోట చలాలేరన అగి్న 
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మోయనునట్లే శరీరమ్న అనేక బాణమ్లు దటటిమ్గా నాట్కొనగా మిక్్కలి వృద్ధత 
నొందిన వాడ్ను, అయిన బ్రహముపుత్రుడగు జాంబవంతుని జూచ్ రావణుని తమ్ముడగు 
విభీషణుడిటలేనెను.

జాంబవాంత్డు హనుమాంత్ని కుశలమును విభీషణునడుగుట:

ఓ గొపపి ప్రభావమ్గల జాంబవంతా! బాణసమూహమ్లు నిను్న ప్రాణహీనునిగా 
జేయలేదు గదా. అనగా బలమ్ను శ్మతో తెచుచుకొనుచు తన నోటిని కొంచెమ్ విప్పి 
యిటలేనెను. మహాబలవంతుడైన రాక్షసరాజా! నిను్న చూడలేకున్నను నీ మాటతీరునుబటిటి 
నిను్న చక్కగా గురతించ్తిని. వాడి బాణమ్లు నాట్టచే కను్నలే మాత్రమ్ కనిప్ంచుట 
లేదు. వాయుపుత్రుడ్, అంజనాదేవి గారాల బిడడుడ్ అయిన ఆ హనుమంతుడ్ 
ప్రాణమ్లతో నునా్నడా? చెపపివయా్య! అనగా విభీషణుడ్ ఓ మహాబుది్ధశాలీ! నీవు 
రఘుశ్రేష్్ఠల సేమమ్ను ప్రశి్నంపక మ్ందుగా వాయుపుత్రుని గూరచు ప్రశి్నంపనేల? 
ఆ బలవంతుని మీదనున్న ప్రేమ రాజపుత్రుల మీదను, వాలిపుత్రుని మీదను, సుగ్రీవుని 
మీదను సత్యమ్గా నీవు మనసుసు నందు కలిగియుండలేదేల? అని విభీషణుడ్ పలుకగా 
విని భల్లేకరాజు రాక్షసేశ్వరా! వినుమ్ నేను హనుమంతుని గూరచు ప్రశి్నంచుటకు 
కారణమ్ తెలియజపెపిదను. హనుమంతుడ్ జీవించ్యున్నచో మన సేనలు చచ్చునవైనను  
బ్రతిక్యున్నట్లే అగును. హనుమంతుడ్ లేకున్నచో మనమందరమ్ను బ్రతిక్ యున్నను 
చచ్చునట్లే సుమా! ప్రసుతితింపదగిన బుది్ధగలవాడగు గమనమ్ నందు వాయుదేవునితో 
సమానమైనవాడ్, గొపపి పరాక్రమమ్ నందు అగి్నతో సమానుడ్. కావున బ్రతుకుదుననెడి 
ఆశ నను్న బాధంచెను. అనగా హనుమంతుడా పవిత్రుని పాదమ్లపై బడి మహాతాము! ఇదే 
నేను వాయుపుత్రుడను వచ్చుయునా్నడను అనగా అతని మాటలను విని బ్రహముపుత్రుడగు 
జాంబవంతుడ్ మిగుల దుుఃఖంచ్, తిరగి తన తలిలే గర్భమ్నుండి పుటిటినట్లే తలంచ్ 
సంతసమ్తో వాయుపుత్రునితో నిటలేనెను.

జాంబవాంత్డు హనుమాంత్ని సాంజీవకరణిని దెమమినుట:

రమాము! వానర శారూ్దలా! రమ్ము. ఈ వానర సేనలను గాపాడ్టకు నీవే దికు్క. 
శౌర్యమ్ నందు నీతో సమానమైన వారలేరీ! సమముతిగా మా కందరకును గొపపి 
సే్నహతుడవు నీవే సుమా. అనా్న! నీతో సమానుడైన బలవంతుని వెదక్నను ఎచచుటను 
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చూడనైతిని. లోకమ్నందున్నతమైన శౌర్యమ్ గలవాడవు. నీ భయంకరమైన 
పరాక్రమమ్ చూప్ంపదగిన సమయమిపుపిడే సమకూరనది. నీవు వేగమ్గా వానరులను, 
భల్లేకమ్లును, రామలక్ష్మణులును సంతోషంచునట్లేనరుపిమ్. ఓ అంజనాపుత్రా 
నీవు సమ్ద్రమ్ను దాటి ఎంతో దూరమ్ వెళ్లే హమవతపిర్వతమ్ను జూచ్ అటనుండి 
స్వరణుమయమ్లైన ఋషభ కైలాస పర్వతమ్లను జూచ్ వాటి మధ్యయందు గొపపికాంతి 
గలిగి సకలమైన ఓషధులచే ప్రకాశించు ఓషధ పర్వతమ్ను జూడ్మ్. ఆ పర్వత 
శిఖరమ్న తమ కాంతిచే దికు్కలను వెలిగించు నాలుగు ఓషధులు గలవు. వాని 
కాంతులచే అవియున్నచోట్ను తెలిసికొని నీవు వేగమ్గా మృతసంజీవని, విశల్యకరణ, 
సౌవరణుయాకరణ, సంధాన కరణ యను వానిని తీసుకొనివచ్చు ఓ వాయుపుత్రా! ఈ వానర 
సేనకు ప్రాణమ్లనిమ్ము. పమ్ము నీకు శుభమ్ కలుగును. వేగమ్గా తిరగి రమ్ము అని 
చెపపిగా హనుమంతుడ్ సంతోషమధకమగుచుండగా

హనుమాంత్డు సాంజీవనిని తేబోవుట:

సమ్ద్రమ్ జలమ్లచే నిండినట్లే దేహమ్ను బెంచ్ పూరణుబలమ్ను పందినవాడై 
తన పాదమ్లచే పర్వతశిఖరమ్ను వడకజేసెను. ర్ండవకొండవలె నున్న వాయుపుత్రుని 
పాదమ్ల తాక్డికోర్వజాలక పర్వతమ్ కంప్ంచెను. శిఖరమ్లు, వృక్షమ్లు 
నేలపై కూలబడెను. ఆ పర్వతమ్న అపుపిడ్ వానరులు నిలువలేనివారై భయమ్తో 
గడగడలాడిర. దా్వరమ్లు విరగి, గృహమ్లు కూలి, గోపురమ్లు భగ్నమ్లై 
లంకాపటటిణమ్ ఆ రాత్రి భయమ్తో కలత జంది పెద్దగా గోలచేయునటలేయె్యను. ఈ 
విధమ్గా మేరుమందర సదృశమైనదియు, అలలేకలోలేలమగుచున్న సెలయేళ్లే గలదియు, 
దేవతలకు నివాసమైనదియు, అనేకమ్లైన లతలతో చెటలేతో నిండినదియు, వికసించ్న 
అనేకమ్లైన కలువలు పదముమ్లు గలదియు, అనేక మృగమ్లతో నిండినదియు, 
అనేక గుహలు గలదియు, మ్నులతో నొపుపినదియు నయిన మలయపర్వతమ్ను 
పాదమ్లతో త్రొక్్క బడబానలమ్ వంటి నోటిని విప్పి భూతమ్ల చెవులు పగులునట్లే 
గర్జంచెను. ఆశచుర్యకరమైన ఆ ధ్వనిని విని రాక్షసులెలలేరును కడ్భయమ్చే ఇట్నట్ 
కదలక యుండిర. భయంకరమైన పరాక్రమమ్ గలవాడగు ఆ వానర వీరుడ్ 
భక్తితో రామచంద్రునకు మనుఃపూర్వకమ్గా మ్రొక్క దాశరథుల కార్యమ్ను చేయ 
నిశచుయించుకొన్నవాడై మ్ఖమ్ను వికసింపజేసి గొపపి సరపిమ్వంటి తోకను పైక్తితి 
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సిథురబుది్ధతో వీపును వంచ్ వీనులు కుంచ్ంచ్ తీవ్రమైన వేగమ్తో కుప్పించ్ ఎగురగా 
పర్వతమ్న నున్న శిలలు, వృక్షమ్ల సమూహమ్లు అతని వెంట పరుగెతితి ఆ 
వేగమణగినతోడనే సమ్ద్రమ్నందు పడినవి. గరుతముంతుని వంటి వేగమ్గలవాడై 
సరపిమ్లను బోలిన చేతులను జాచ్ మఱిమఱి దికు్కలు కంప్ంచుచుండగా విష్ణువు 
చేతి నుండి విడ్వబడిన చక్రమ్వలె వెడలెను. తిరుగుడ్ వడ్చున్న అలలు గలదియు, 
భ్రమించుచున్న సకల జలజంతువులతో నిండినదియు, అయిన సమ్ద్రమ్ను 
జూచుచు వెళ్లే వెళ్లే మార్గమ్నందు నదులను, నదమ్లను, వృక్షసమూహమ్లను, 
మనోహరమ్లైన పురమ్లను, చూచుచు హమవతపిర్వతమ్ను జూచ్, బ్రహముపుత్రుడైన 
జాంబవంతుని మాటలను సమురంచుచు వెళ్లే వెళ్లే, అధకమైన సెలయేళ్లే గలదియు, 
అనేకమ్లైన చెటలేతోడను గుహలతోడను ఒపుపిచున్నదియు, గొపపివైన తెలలేని మేఘమ్ల 
వంటి శిఖరమ్లతో సుందరమైనదియు అగు హమగిరని చేరవేగి ఎతె్తిన శృంగమ్లను, 
మ్నిజనులతో గూడిన పుణా్యశ్మమ్లను భక్తితో చూచ్ బ్రహమునివాసమ్ను, వెండి 
కొండను, ఇంద్రనివాసమ్ను, ఈశ్వరుడ్ త్రిపురాసురునిపై బాణమ్ విడిచ్న చోట్ను, 
హయగ్రీవుని, ప్రకాశవంతమైన బ్రహముశిరోనామకాసత్రమ్ను, యమదూతలను, 
అగి్ననివాసమ్ను, సూర్యసమతేజసుసుగల కుబేర నివాసమ్ను, సూరు్యల నివాసమ్ను, 
బ్రహమువాసమ్ను భూమియొక్క నాభప్రదేశమ్ను, కైలాస సమీపమ్ననున్న హమశిలను, 
ఋషభమను పర్వతరాజమ్ను, సర్్వషధులతో నిండిన ఓషధీ పర్వతమ్ను సూర్య 
సమాన కాంతితో నొపుపిదానిని వాయుపుత్రుడ్ అచచుట గొపపి ఆశచుర్యమ్ను పందిన 
మనసుసుతో చూచెను.

హనుమాంత్డు సాంజీవనిని దెచుచుట:

ఆ వానరనాధుడ్ ఓషధులను విడ్వక వెదకుచు ఒకవేయి యోజనమ్లు తిరుగగా 
తమను సంగ్రహంచుట క్వ్వడో వచెచునని తలంచ్ ఓషధీ సమూహమ్లు వేగమ్గా 
కనబడకుండ దాగెను. వానర శ్రేష్్ఠడ్ను కోపమ్తో ఎఱ్ఱనైన నేత్రమ్లు గలవాడై అరచ్ 
గొపపినైన కంఠధ్వనితో ఆ కొండతో నిటలేనెను. ఏమి పర్వతశ్రేష్ఠమా! రామ చంద్రునిపై 
నింతయైనను దయలేదా? ఏమనుకొని ఓషధులనిట్లే కనబడకుండ చేసితివి? నీ 
మనసుసునందిదియే నిశచుయమైనచో నాయొక్క భుజమ్లు దెబ్బలచే నేమయిపోయెదవో 
ఎరుగుదువా? ఇదిగో నిను్న ప్ండిగా గొట్టిదను అని చెపుపిచూ బంగారమ్తోను, 
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ఏనుగులతోను, వేయివిధమ్లైన ధాతువులతోను, నిండినదియు, గొపపిశిఖరమ్లు 
గలదియు, సూరు్యనితో సమానమైన కాంతిగలదియునైన ఆ కొండను సమూలమ్గా 
పెళలేగించ్ ఆకాశమ్న క్గిర ఆకాశచారులందరు ఆహాయని పగడ్చుండగా వేగమ్గా 
వచెచును. సూర్యమార్గమ్న వచుచుచున్నవాడై ఆ సూర్యశిష్్యడ్ సూర్యసమానమైన 
కొండనుదాలిచు సూర్యసమీపమ్ననున్న ర్ండవ సూరు్యనివలె తీవ్రమైన కాంతిగలవాడై 
శైలధరుడైన హనుమంతుడ్ పెద్దదై భయంకరమై వేయి అంచులు గల చక్రమ్ను ధరంచ్న 
విష్ణునివలె విరోధులధక భయమ్ చెందినట్లే ప్రకాశించెను.

సాంజీవనిచే వనరులు మొదలగు వరు బ్రత్కుట:

అట్లే వాయుపుత్రుడ్ దూరమ్న వచుచుచుండగనే ఆ ఓషధీలతల నుండి వచుచుచున్న 
గాలి తగిలి వానరులెలలేరును తిరగి ప్రాణమ్లను పందినవారై ఆ దికు్క చూచ్ కేకలు 
పెటటిగా సంతోషమ్తో హనుమంతుడ్ పెద్దగా తానును ప్రతి గర్జనలు చేసెను. రాక్షసులు 
భయమ్తో బొబ్బలు పెటిటిర. ఈ విధమ్గా వాయుపుత్రుడ్ ఆ వానరులమధ్య కొండను 
దింప్ పెద్దవారక్ నమస్కరంచెను. ప్రీతితో రాక్షసరాజగు విభీషణుని కౌగిట జేర్చును. ఆ 
మహౌషధుల వాసనలను పీలిచు రామలక్ష్మణులు తెలివినంది లేచ్ ఎంతయో తేరుకొనిర. 
చచ్చుపోయిన వానరుల గుంపులు గాఢనిద్ర నుండి తెలలేవారగానే మేలుకొనిన విధమ్గా 
లేచ్ క్రొతతి యందమ్తో నొపెపిను. ఒక్క రాక్షసుడైనను జీవింపలేదు. ఏలననగా యుద్ధమ్ 
మొదలైనపపిటినుండి వానరవీరులచే చచ్చున రాక్షసవీరుల శవమ్లను గౌరవమ్ 
కారణమ్గా రావణుని యాజ్ఞచొపుపిన రాక్షసులు సమ్ద్రమ్న త్రోసివేయుచుండిర. ఇట్లే 
కార్యమ్ పూరతికాగానే ఆ గొపపినైన కొండను తీసికొని హనుమంతుడ్ తిరగి వేగమ్గా 
ఎపపిటి చోట్న నుంచ్ శ్రేష్ఠపురుష్డైన రఘురామ్ని యొద్దకు వచెచును.

***
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సుగ్రీవుడు లాంకను గాలపుకపుల నాజఞాపాంచుట:

వానరరాజగు సుగ్రీవుడ్ వానర విరోధులు చేసిన అపకారమ్ వలన పుటిటిన 
క్రోధమ్తో నిండిన మనసుసుగలవాడై తగిన విధమ్గా హనుమంతునితో నిటలేనెను. 
తమ్ములును, కుమారులను చచుచుటచే శోకమ్చే తప్ంచ్నవాడై రాక్షసరాజగు రావణుడ్ 
యుద్ధమ్నకు తాను బయలుదేరడ్. కాన మీరును మీతో సమానమైనవారును, 
వేగమ్ గలవారును ఆలోచ్ంచక వేగమ్గా వెళ్లే మండ్చున్న కొరవులను తీసికొని 
లంకాపురమ్ను తగలబెట్టిడ్. అని చెపపిగా ఆశౌర్యవంతులందఱు భయంకరమైన 
రాత్రి మొదటి జామ్న క్రోధమ్గల వానరశ్రేష్్ఠలు కద్రువపుత్రులైన సరపిమ్లవలె 
బుసలు కొట్టిచు అరచుచు, కొరవులు చేతబటిటి గొపపి ఔద్ధత్వమ్తో లంకలోనిక్ ప్రవేశించ్ 
పురరక్షకులైన రాక్షసులు భయమ్తో పారపోవుచుండగా సంతోషమ్తో మేడలను, 
గృహమ్లను, గోపురమ్లను, అటటిమ్లను, వీధులను, కొలువ కూటమ్లను పెద్దగా 
అరచుచు అగి్నహోత్రునిక్ సంతరపిణమ్ చేసిర. కొండల వలె నుండ్ మేడల సమూహమ్లు 
దబు్బదబు్బన శబ్దమ్ చేయుచు నేలబడెను.

కపులు లాంకను గాలుచుట:

అగరు చెక్కలు మేలైన హరచందనమ్లు మండిపోవుచు మేలైన పరమళమ్లను 
వెదజలెలేను. మ్త్యమ్లు, వజ్రమణులు పగడమ్లు, శంఖసమూహమ్లు 
భసముమయె్యను. పట్టివసత్రమ్లు, నారవసత్రమ్లు మడతలు మడతలు మాయమయె్యను. 
కంబళమ్లు అందమైన బంగారుపాత్రలు గుఱ్ఱపు జీనులు మొదలగునవి 
చెడిపోయెను. ఏనుగుల సొమ్ములు, రథమ్ల అలంకారమ్లు కవచమ్లు 
ఏనుగులకు గుఱ్ఱమ్లకు కపెపిడ్ బంగారు చేలమ్లును సాటిలేని ఖడ్గమ్లు, విండ్లే, 
వింటినారులు, ఆయుధమ్లు, శూలమ్లు, శకుతిలు కాలిపోయి ప్ండిమయె్యను. 
చామరమ్లు, కంబళమ్లు, పులిచరముమ్లు, కసూతిరా్యది వసుతివులు పాడైపోయెను. 
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మ్త్యమ్ల చేతను, మణులచేతను అలంకరంపబడిన పెద్దమెడలు, ఆయుధశాలలు 
అణగిపోయినవి. వేనవేలు రాక్షసుల గృహమ్లు బూడిదయయె్యను. ప్రకాశించు 
కవచమ్లు ధరంచ్నవారు, హారమ్లు, పుషపిమాలికలు ధరంచ్నవారు, మధువు 
త్రాగుటచే చంచలమ్లైన నేత్రమ్లు గలవారు, కోపమ్నొందిన వారు, భార్యలతో 
గలిసి నిద్రించువారు, త్రాగెడ్వారు, ఆయుధమ్లు చేతుల ధరంచ్నవారు అందరును 
అగి్నహోత్రుని వాతబడిర. భార్యలు తమ కొంగుపట్టికొనగా పారపోయెడివారు, పగచేత 
నేమియును తోచక బాధపడ్వారు చంకలో బిడడులతో వణకుచున్నవారు పరునెతుతినపుడ్ 
నేలబడెడివారు, తమవారని కాపాడ్టకు వెళ్లే తామే కాలిపోయెడివారు, తప్పిపోయిన 
వారని ప్లుచువారు, కొడ్కా! యని. కోడలా! యని, కూతురా! యని బిగ్గరగా 
అరచువారును, బంగారమ్తో నిరముతమ్లయిన పూరణుచంద్ర, అరథుచంద్ర రూపమ్లయిన 
చంద్రశాలలు, మణనిరముతమ్లయిన గవాక్షమ్లు, రత్నమ్లు, పగడమ్లు పదిగిన 
సుందరమైన వివిధపంజరమ్లు అగి్నయందు మాడిపోయెను. అగి్నచే చుట్టిమ్టటిబడిన 
గృహమ్లు వర్షపు వేళలందు మెరుపుతీవెలతో గూడిన మేఘసమూహమ్ల వలె 
కనిప్ంచగా కాలికూలిపోవుచున్న భవనమ్లు ప్డ్గు పాట్న గూలు పర్వత 
శృంగమ్లవలె తోచెను. వానివలన పుటిటిన ధ్వనులు వా్యప్ంచ్ పౌరులకు చెవుడ్ 
పుటటిజేయుచుండెను. మిదె్దలమీదను మేడలయందును నిద్రించు మ్గ్ధలు మంట లెగయు 
చుండగా వేగమ్గా ఆభరణమ్లను తీసివేసి అపుపిడ్ హా! హా! యని పలవరంచ్ర. 
అగి్నజా్వలల వరుసలతో గూడిన మేడల సమూహమ్ ప్రకాశించెడ్ ఔషధులతో గూడిన 
వనమ్లతో నొపుపి హమవతపిర్వత శిఖరమ్వలె దూరమ్ నుండి చూచువారలకు 
కనిప్ంచెను. సౌధమ్ల అగ్రభాగమ్లందు అగి్నజా్వలల వరుస లెగురుచుండగా రాత్రి 
సమయమ్న నా పటటిణమ్ నిండ్గా పూచ్న మోదుగు చెటలేగుంపువలె ఆ సమయమ్న 
దూరపు చూపులకు తోచెను. కట్లే విడిచ్న సంచరంచు ఏనుగులగుంపులు గుఱ్ఱమ్లు 
గలదై ఆ లంక ప్రళయకాలమ్న తిరుగుడ్వడ్చున్న పలువిధమ్ల మొసళలేతో 
గూడిన మహాసమ్ద్రమ్నకు సాటివచుచుచుండెను. బెదర పరుగెతుతి గుఱ్ఱపు విధమ్ను 
జూచ్ ఒకొ్కక్కచోట పెద్ద ఏనుగు కూడా తొలగిపోయెను. మఱియొకచోట భయమ్తో 
పరుగెతుతి ఏనుగు తీరును జూచ్ గుఱ్ఱమ్ తపుపికొని వెళ్లేచుండెను. రాక్షస నగరమ్ను 
తగులబెట్టిచున్న అగి్నహోత్రుని మెరయుచున్న కాంతులతో నీరు కలిసిపోగా సమ్ద్రమ్ 

డెబ్బది యైదవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

251

అపుపిడ్ అదు్భతమ్గా రకతిసమ్ద్రమోయని యూహ చేయుటకు దగియుండెను. 
చెటలేయందు దిరుగువానరులని్నచోటలే నిపుపిపెటటిగా లంకాపటటిణమపుపిడ్ సర్వలోకమ్లు 
లయమ్ చెందు ప్రళయకాలమ్న మంటలతో నున్న భూమితో సమానమై యొపెపిను. 
పగ కను్నల నిండగా, ఏమియును తోచక, శరీరమ్లందు మంటలు ప్రాకగా 
భయంకరమ్గా కేకలు వేయుచున్న స్రతిల రోదన ధ్వనులు పదియోజనమ్ల దూరమ్ 
వఱకు వా్యప్ంచెను. శరీరమ్లు కాలి యిండలేనుండి వెలుపలిక్ వచెచుడివారతో వానరులు 
కలబడగా రాక్షసుల కోతుల భయంకరమైన అరపులు ఆకాశమ్ను భూమిని అధకమ్గా 
నిండెను. మహాతుములైన రామలక్ష్మణులు వేదనలు తొలగినవారై భయరహతులై విండలేను 
బటిటి నారులను లాగి మ్రోగింపగా రాక్షసులు భయమ్తో కలతజందిర. ఆకాశమే 
జటాజూటమ్గా గల ఈశ్వరుడ్ వేదమయమైన ప్రఖ్్యతమైన అలెలేత్రాటిని మ్రోగించ్న 
విధమ్గా శ్రీరామచంద్రుడ్ నార సారంపగా ఆశబ్ద మొక్కటియే వానరుల రాక్షసుల 
ధ్వనులను మ్ంగివేసెను. వానర సంఘమ్ల గర్జనలును, రాక్షస సంఘమ్ల 
అరపులును రామచంద్రుని వింటినార మ్రోతలును కలిసి దికు్కలందు నిండెను. 
రామచంద్రుని ధనుసుసు నుండి విడ్వబడిన బాణమ్ల వరుసలు రాక్షసరాజపురమ్న 
అటాటిలకమ్లు, గోపురమ్లు మొదలైనవి బ్రద్దలగునట్లే భూమిపై పడద్రోసెను. దానిక్ 
భయపడి మహావేగమ్తో రాక్షసులు ఘోరయుద్ధమ్ చేయదలంచ్నవారై దికు్కలు 
బ్రద్ధలగునటలేరచుచు ధైర్యమ్తో బయలుదేరర. యుద్ధసనా్నహమ్తో సింహనాదమ్లు 
చేయుచు రాక్షససమూహమ్లు యుద్ధమ్నకు బయలుదేరగా అపుపిడా చీకటిరాత్రి 
భయంకరమయె్యను. అపుపిడ్ సుగ్రీవుడ్ సమీపదా్వరమ్ను సమీప్ంచ్ వానరులారా! 
మ్టటిడింపుడ్. సోమరయై ప్రక్కకు తపుపికొను రాజశాసనదూషకుని పటిటి శిక్ంచెదను 
సుమా. అని పల్కగా వానరులు హసతిమ్లందు మండ్చున్న కొరవులు దాలిచునవారై 
సమీపమ్న నున్న రాక్షసనాధుని దా్వరమ్ను అడ్డుకటటిగా దశకంఠుడ్ ఆగ్రహమ్తో 
ఎఱ్ఱనైన నేత్రమ్లతో ఆకారమ్ దాలిచున రుద్రుని కోపమోయన్నట్లే మండ్చు 
తనయెదుటనున్న రాక్షసులు భయమ్ చెందగా అట్టి లేచ్ కుంభకరుణుని పుత్రులైన 
నికుంభుని, కుంభుడనువానిని మఱియు, యూపాక్షుని, శోణతాక్షుని, కంపనుని, 
ప్రజంఘుని గొపపిసైన్యమ్తో యుద్ధమ్నకు బంపెను.
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కుాంభనికుాంభులు యుదధోమునకు వెడలుట:

కుంభకరుణుని పుత్రులు సైన్యసమేతులై అతివేగమ్తో బయలుదేరర. శత్రు 
సైన్యమ్నకు భయమ్ కలుగునట్లే రాక్షససేనల జయజయధ్వనులొక్కమారుగా 
వా్యప్ంపగా బంగారు భూషణమ్ల కాంతులు, భయంకరమ్లైన ఆయుధమ్ల 
కాంతులు కలియగా ఆకాశమ్న జంద్రకాంతులధకమ్లై ఆకాశమ్న వా్యప్ంచెను. 
వానరులు రగిలించ్న అగి్నజా్వలల కాంతులును రాక్షసులు వానరులు ధరంచ్న 
భూషణమ్ల కాంతులును ఆకాశమ్న కొక క్రొతతికాంతిని గలుగజేసెను. చంద్రక్రణ 
కాంతులును, గొపపి అలంకారమ్లతో నున్న పురగృహమ్లు అగి్నచే మండ్చున్న 
కాంతులును, ఆ సమయమ్న ఉభయసేనలను బాగుగా వెలుగజేసెను. ఇండలేపై 
భాగమ్ల మండ్చున్న మంటలు సమ్ద్ర మధ్యమందు వా్యప్ంపగా కదలుచున్న 
తరంగమ్ల జలమ్లు వింతకాంతులతో మెరసెను. గుఱ్ఱమ్లు, ఏనుగులు, రథమ్లతో 
నిండినదియు భట్ల సంఘమ్లతో నిండినదియు, ప్రకాశించుచున్న తోమరమ్లు, 
ప్రాసమ్లు, విండ్లే, గదలు శూలమ్లు, ఖడ్గమ్లు మొదలైన ఆయుధమ్లతో 
శోభంచుచున్నదియు, ప్రకాశించుకవచమ్లు గలదియు, బంగారు భుజాభరణమ్లు 
గలదియు, గజ్జలధ్వనులతో గూడినదియు, బాణమ్లు సంధంచ్న విండ్లే గలదియు, 
గొపపిశబ్దమ్లు చేయుచున్న ఆయుధమ్లు గలదియు, గంధమ్లు, మాలికలు, మధువుల 
సుగంధమ్లతో గూడిన వాయువులు గలదియు, మేఘమ్ల ధ్వనులవంటి అరపులు 
గలదియు, శూరల సమూహమ్లతో గూడినదియునై వచుచుచున్న రాక్షససైన్యమ్ను జూచ్ 
గర్జలను చేసి వానరుల సైన్యమ్ మిడ్తలు అగి్నజా్వలలలో పడ్విధమ్గా వృక్షమ్లు, 
కొండలు పట్టికొని రాక్షసులపై బడి యుద్ధమ్ చేయగా వారు కతుతిలతో వానరుల తలలను 
నరక్వేసిర. శౌర్యమ్తో ప్డ్గల వలె వేగమ్గా పరుగెతితివచ్చు పండలేతో చెవులను కొరక్వేసి, 
చేతుల శక్తి కొలది ప్డిక్ళలేతో తలలు బ్రద్దలు కొటిటి పెద్దరాళలే దెబ్బలచే శరీరమ్లను 
మ్ద్దగా జేసి వానరనాధులు పరాక్రమమ్తో శత్రుసేనలను రూపుచెడ్నట్లేనరచుర. 
ఆ ర్ండ్ సైన్యమ్లందున బాగుగా యుద్ధమ్ చేయగల వీరులు గొపపి పరాక్రమమ్ 
గలవారు శత్రుసేనలలోని భట్లను జై అని యరచుచు సంహరంచ్ర. కొటిటిపోవుచున్న 
వానిని అంతలోనే యింకొకడ్ కొటిటిపోవుచుండెను. త్రోయబోవువానిని ఇంకొకడ్ 
త్రోసిపోవుచుండెను. ఒకడ్ చంపబోవుచుండగా ఇంకొకడ్ వానిని చంప్వేయచుండెను. 
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కొరక్డ్ వానిని వేఱొకడ్ కొరుకుచుండెను. తిట్టిడ్వానిని వేరొకడ్ తిట్టిచుండెను. 
గ్రుదె్దడ్ వానిని మఱియొకడ్ గ్రుదు్దచుండెను. నీ చేతి బలమ్ను చూచెదను రారా యని 
ప్లువగా ఇదిగో వచ్చుతినని ఒకడ్ ఎదురుకొనుచుండెను. ఒక్కవాని మీదనా నీ పౌరషమ్? 
నిలు నిలుమ్. ఇట్ రమ్ము అని యిట్లేకరనొకరు గది్దంచ్ పలుకుచు యుద్ధభూమి యందు 
తమ భుజబలమ్ కొలది పోరుచుండిర. పైనున్న వలెలే వాట్ జారుచుండగా సాధనమ్లు 
పడిపోగా కవచమ్లు నేలబడగా మేనుమరచ్ ఆ రాక్షస సైన్యమ్లు ఎతితి శూలమ్లతో 
హెచుచుగా మోది వానరులను బాధనొందజేయగా ఈర్షయా మనసులందు నిండగా వారును 
అట్లే పోరగా అపుపిడాయుద్ధమ్ మహాభయంకరమ్గా నుండెను. పదుగురను, ఏడ్గురని 
వానరులను రాక్షసులు వివిధాయుధమ్లతో సంహరంపగా వదలక వానరులును 
అపుపిడే పదునేడ్్వరు రాక్షసులను చంప్ర. మ్డ్లు వీడ్చున్న తలలును, జారుచున్న 
వసత్రమ్లును, విరగిన టిక్్కమ్లను, చ్నిగిన కవచమ్లును గలవారై పరువెతుతిచున్న 
రాక్షసులను వానరు లౌద్ధత్యమ్తో చుటటి మ్టిటి చంపుచుండగా

***
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అాంగదడు కాంపనుని జాంపుట:

వీరులు నశించునట్లేగా తుమ్లయుద్ధ మిట్లే ప్రవరతిలులేచుండగా ధీరులలో 
శ్రేష్్ఠడైన అంగదుడ్ తెగించ్నవాడై యుద్ధకౌతుకమ్ హెచచుగా కంపనునితో తలపడగా 
ఆతడ్ రారా యిట్ రమమునుచు క్రోధమ్చే ఎఱ్ఱబడిన కను్నలు గలవాడై తన చేతనున్న 
పెద్దగదచే వేగమ్గా గొట్టిను. అంగదుడాతని గదను పీక్ ఆ కంపనుని దానిచేతనే గొట్టిను. 
అట్లే కొటటిగా అని్న అవయవమ్లు చలింపగా తెలివిదప్పినవాడై తెపపిరలిలే తిరగి కొటటిగా 
అంగదుడొక పర్వతమ్ను ఆ రాక్షసుని శిరమ్పై బడవేయగా దానితో శక్తి నశించ్నవాడై 
ఎపుపిడో ప్రాణమ్లు పోయినవాడై యుద్ధభూమిలో కూలిపోయెను. గొపపిదనమ్ నశించ్ 
పీనుగై పడిన కంపనుని చూచ్ వేగమ్గా శోణతాక్షుడ్ బాణమ్లను గురప్ంచుచు 
ఇంద్రుని మనమడైన అంగదుని నొప్పింపగా అతడ్ను గొపపి బలమ్తో వింటిని, 
గుఱ్ఱఖడ్గమ్ను, రథమ్ను ప్ండిప్ండి చేయగా ఆ రాక్షసుడ్ వాడి ఖడ్గమ్ను, డాలును బటిటి 
శౌర్యమ్తో వేగమ్గా ఆకాశమ్న క్గిర్ను. వెంటనే వాలిపుత్రుడ్ గూడా వానివెంటనే 
పైక్గిర చేతి యందున్న ఖడ్గమ్ను బలాతా్కరమ్గా లాగికొని భుజమ్పై జర్రున 
నరుకగా వాని శరీరమ్ జందెమ్ వేసినట్లే చీలికయయె్యను. ఆ ఖడ్గమ్తోనే శత్రువులను 
నొప్పించుచుండగా శోణతాక్షుడ్ ఇనుమ్తో చేయబడిన గదను బూని తాక్ను. 

ప్రజంఘుడ్, యూపాక్షుడ్ కలిసిర. ఆ వానరనాధుడ్ ర్ండ్ ప్రక్కలను 
రాక్షసులుండగా విశాఖ నక్షత్రమ్ల నడ్మనున్న పూరణుచంద్రుని వలె మెరసెను. వానిని 
రక్ంచుటకై మైందుడ్ ది్వవిదుడ్ వేగమ్గా తోడ్రాగా మ్గు్గరు రాక్షసులకును, మ్గు్గరు 
వానరులకును పోరు ఘోరమ్గా సాగెను. వానరులు వేయుచెటలేను ప్రజంఘుడను 
రాక్షసుడ్ ఖడ్గమ్తో వదలక ఖండించెను. యూపాక్షుడా తరువులను బాణమ్లతో 
ఖండించెను. ది్వవిదుడ్ వేసిన చెటలేను శోణతాక్షుడ్ కోప్ంచ్నవాడై పెద్దదైన గదచే 
నేలబడగొట్టిను. విరోధుల మరముమ్లను ఛేదించునదియు మిక్్కలి భయంకరమైనదియు 
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నగు ఖడ్గమ్ను ర్ండ్చేతులతో పట్టికొని ప్రజంఘుడ్ వేగమ్గా వాలిపుత్రునిపై 
తలపడెను.

అాంగదడు ప్రజాంఘుని జాంపుట:

సమీపమ్నకు వచ్చున ఆ రాక్షసుని తారాపుత్రుడ్ ఇను మది్దవృక్షమ్చే కొటటిగా 
ఆ దెబ్బ వేగమ్నకు చేతిఖడ్గమ్ జారగా ప్డిక్టిచే అతడ్ వానరుని నొసటిపై పడిచెను. 
అట్లే దెబ్బతిని అంగదుడ్ క్షణకాలమ్ కొది్దగా కంప్ంచ్ తేరుకొని చేతితో ఆ ప్రజంఘుని 
తల తెగవ్రేసెను. అట్లే చచ్చున ప్నతండ్రిని జూచ్ కను్నల నీరు గారగా బాణమ్లు 
లేనివాడగుటచే కతితిని బెట్టికొని యూపాక్షుడంగదుని పై కురక్ను. ఇంతలో ది్వవిదుడ్ 
తలపడి వాని రొమ్మును పగులునట్లేగా గ్రుది్ద చేతులతో అతనిని గటిటిగా పట్టికొనెను. అట్లే 
చ్కు్కపడిన సోదరుని సమీప్ంచ్ శోణతాక్షుడ్ ది్వవిదుని ఱొమ్ముపై గదతో మోదగా అతడ్ 
త్వరగా లేచ్ రాక్షసుని చేతి గదను లాగికొనెను. గొపపి పరాక్రమవంతుడగు మైందుడ్ 
యూపాక్షుని ఱొమ్మును చేతితో పడిచెను. అట్ వానరులకును రాక్షసులకును చూచుటకు 
రమ్యమై, హృదయమ్నకు సంభ్ంతి కరమై యుద్ధమ్ జరగెను. ది్వవిదుడ్ శోణతాక్షుని 
నేలబడద్రోసి ఱొమ్ముపై త్రొక్్క రోషమ్లో శరీరమ్ మరచ్నవాడై గోళలేచే రాక్షసుని 
మ్ఖమ్ను పీక్ కంఠమ్ను మెడకు తగులునట్లే అణచ్ నలిప్ చంపెను. అంతలోనే 
వానరనాధుడ్ మైందుడ్ తొందరగలవాడై యూపాక్షుని సంహరంచెను.

కుాంభుడు వనరవీరుల నొపపుాంచుట:

అట్లే వీరులు మరణంపగా సైన్యమ్లు వెలవెలబోవుచు కుంభుని చేరబోగా 
అతడ్ క్రోధమూరతియై ఉగ్రత్వమ్తో వింటి నార మ్రోత దికు్కలు నిండగా విజృంభంచ్, 
మెరుపుతో గూడిన ఐరావతాఖ్యమగు ఇంద్రచాపమ్ను దలప్ంపజేయు వింటిని బూని 
సరపిమ్లవంటి బాణమ్లతో వానరుల ప్రాణవాయువులను హరంపగా, చెవి వఱకు 
లాగి విడిచ్న బాణమ్లచే ది్వవిదునిపై వేయగా ఆతడ్ ఆ బాణమ్ల దెబ్బకు బాధనొంది 
కొండవలె నేలగూలెను. ఇట్లే తమ్ముడ్ పడగా మైందుడ్ కుంభునిపై ఒక పెద్ద శిలను 
విసర్ను. తనమీద పడవచుచుచున్న శిలను ఐదుబాణమ్లతో పడగొటిటి సరపిమ్ వంటి 
బాణమ్ను వేయగా ఆ దెబ్బను సహంపజాలక మైందుడ్ నేలపై, అంగదుడ్ సాటిలేని 
గొపపిబలమ్ గలవాడై వేగమ్గా కుంభుని దాక్ను.
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అాంగదడు కుాంభునిచే నొచిచుపడుట:

వచుచుచున్న వాలిపుత్రునిపై ఐదుబాణమ్లను, మఱల మూడింటిని, అగి్నవంటి 
అనేక బాణమ్లను వ్యరథుమ్లు కానివానిని వేగమ్గా కుంభుడ్ కురప్ంచెను. అధకమైన 
సాహసమ్తో అంగదుడ్ను ఏమియు నొవ్వక ఓరుచుకొని నిలబడి కుంభునిపై హెచుచుగా 
రాళలేవాన గురప్ంచెను. అతడా రాళలే వర్షమ్ను పడిగా పడజేసి తనపైక్ వచుచుచున్న 
తారానందనుని కనుబొమములకు తగులునట్లేగా ప్రకాశించు మొనలుగల బాణమ్లతో 
కొరవులతో ఏనుగును వలె దిగులు జందునట్లే కొటటిగా రకతిమ్ కారగా చేతితో కను్నలు 
మూసికొని సమీపమ్న నున్న పెద్దవృక్షమ్ను ర్ండవ చేతితో పటిటికొని ఱొమ్మున గదలించ్ 
మూలమ్తో గూడ ఏనుగు వలె పెకలించ్ మహాబలమ్తో రాక్షసుని మీద వేసెను. ఆ 
రాక్షసుడ్ను, మందర పర్వత సమానమైన ఇంద్రధనువుతో సమానమైన ఆ వృక్షమ్ను 
చ్ందఱవందఱ జేసి శరీరమ్ను ఛేదించుననియు, అధకమైన వేగమ్ గలవియు, 
దృఢమైనవియునైన వాడి బాణమ్లతో శరీరమ్ను చీలచుగా కలవరపాట్తో సహంపరాని 
వేదనతో అంగదుడ్ నేల బడెను. అట్లే అరచ్ వేదనతో మూర్ఛమ్నిగి సమ్ద్రతీరమ్న 
కూలియున్న ఆ ధీరశ్రేష్్ఠని అవసథును కొందఱు వానరులు రామచంద్రునితో జపపిగా 
అతడ్ జాంబవంతుని మరకొందఱు వీరులను తోడపిడ్టకు బంపెను. వారును రాళలేను 
వృక్షమ్లను అధకమ్గా ధరంచ్ యువరాజును రక్ంచుటకై వేగమ్గా కుంభుని 
దాక్ర. వేగదరశ్, సుషేణుడ్, జాంబవంతుడ్ క్రోధమ్తో తన మీదకు వచుచు విధమ్ను 
జూచ్ వాడ్ను ప్రవాహవేగమ్ను చెటలేచేత కొండలచేత అడడుగించు విధమ్గా బాణ 
సమూహమ్ల చేత వారనడడుగించెను. ఆ బాణమ్ల వరుసను సమ్ద్రమ్ చెలియలికటటిను 
దాటలేని విధమ్గా దాటజాలక చ్కు్కవడ్ట జూచ్ సుగ్రీవుడ్ అధకమైన కోపమ్తో 
అన్న కుమారుని వెనుక వేసికొని అడవియేనుగును సింహమ్ తరమిన విధమ్గా తరమి 
అశ్వకరణుమ్, చండ్ మొదలైన వృక్షమ్ల వరుసలను ఆకాశమ్నిండ్నటలే వేసెను.

సుగ్రీవుడు కుాంభు నుపాలాంభాంచుట:

అసూయతో కుంభకరణుపుత్రుడగు కుంభుడ్ను అనేకమైన బాణమ్లతో ఆ 
చెటలేనని్నటిని పడద్రోయగా అవి శంకువులు నాటిన తీక్షమైన శతఘ్నలవలె ప్రకాశించెను. 
ప్రకాశమానమైన తేజమ్ గల సూర్యపుత్రుడ్ మీద మీద పడ్చున్న బాణసమూహమ్లను 
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తగ్గని ధీరతతో లెక్కచేయక రాక్షసుని పైక్ దూక్ వింటిని విరచ్ మిక్్కలి కషటిమైన పనిని 
చేసియు కోపమ్తో దంతమ్లు విరగిన మదపుట్నుగు వలెనున్న కుంభునితో నిటలేనెను. 
ఓ కుంభుడా! నీ బాణవేగమ్ నీ శౌర్యమ్ వలెనే ఆశచుర్యమ్ను కలిగించ్నది. గొపపినైన 
వినయమ్ నందును, బలమ్ నందును నీ పెదతండ్రియైన రావణునకు మిక్్కలిగా 
సాటివచుచువాడవు. ఇంద్రుడ్, ప్రహాలేదుడ్, బలి, నిరృతి, కుబేరుడ్ అనువారలకు నీవు 
సాటి కాగలవాడవు. సహజ దేహబలమ్ చేతను, తేజసుసుచేతను నీ తండ్రితో సమానుడవు 
నీవొక్కడవే సుమా. విజతేంద్రియుని మనోవా్యధులు మీరజాలనట్లే నిను్న దేవతలైనను 
మీరజాలరు. ప్రాజు్ఞడా! వెనుదీయక నీ యెలలే బలమ్ను నాకు చూప్ంపుమ్. నేను 
చూడగోరుచునా్నను. నీ పెద్దతండ్రి తిరుగులేని వరబలమ్ చేతను, నీ తండ్రి సహజమైన 
శక్తిచేతను దేవతల సమూహమ్ను బాధంచ్ర. నీవు విలువిద్యచే ఇంద్రజతుతిను, 
బలమ్చే రావణుని పోలినవాడవు. రాక్షససమూహమ్లో బలమ్చే పేరొ్కనదగిన 
వాడవు నీవొక్కడవే. నాకు నీకు జరుగుయుద్ధమ్ను ఇంద్రశంబరాసురుల యుద్ధమ్ను 
వలె ఇచచుటనున్న ప్రాణుల సంఘమ్లు చూచుగాక! దృఢమైన అసత్రమ్ల చేతను, 
ధనుర్వదా్యకౌశలమ్ చేతను వానరవీరులను సంహరంచ్తివి. ఎంతటి శౌర్యవంతుడవో 
కదా. అపవాదు వచుచునను భయమ్చే నిని్నపుపిడే చంపబూనను. ఇక ఆయాసమ్ 
తొలగించుకొన్న తరువాత యుద్ధమ్ చేయబూనుమ్. అపుపిడ్ నీవు నా బలమ్ నంతయు 
చూడ్మ్. అని గౌరవమైన వాక్యమ్లచే హేళన చేయగా ఆ సుగ్రీవుని గొపపి బలమ్ 
మదమ్గల కుంభకరణు సుతుడ్ పట్టికొనెను.

సుగ్రీవుడు కుాంభుని వధిాంచుట:

అట్లే పట్టికొన్న రాక్షసుని నుండి విడివడ తను్నకొని తిరగి యమ్ని వలె పైబడగా 
ఇట్లే దానవ వానరవీరులు హెచె్చున ద్ష వేగమ్లు గలవారై మదమ్లు వీడక 
కొంచెమైనను తగ్గని బింకమ్లతో గజమ్లవలె బలమ్లతో పోరర. మాటిమాటిక్ 
ఊరుపిలు నిగిడించుచు తలపడి ఒకరతో నొకరు పెనగుచు ఒకదానితో నొకటి పేనిన 
విధమ్గా శరీరమ్ కనిప్ంచగా క్రింద దొరులేచు, దెబ్బలచే నొకర నొకరు నొప్పించుచు, 
విరోధ శరీరమ్ను బటిటి ఊడ్చుచు అలసి ఒగరుచుచు, నోటినుండి పగతో గూడిన మంటలను 
గ్రకు్కచు ఇద్దరును పాదమ్ల దెబ్బలచేత సమ్ద్రమ్ ఘూరణులలేగా భయంకరమ్గా 
పోరాడ్చుండగా సమయమ్ చూచ్ సుగ్రీవుడ్ కుంభుని పట్టికొని సమ్ద్రమధ్యమ్న 
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బలమ్తో విసరవేయగా వింధ్యపర్వతమ్వలె కుంభుడ్ను సమ్ద్రమ్లో నీరు లేని 
యొడ్డునకు శౌర్యమ్తో దూక్ను. కోపమే మూరీతిభవించ్న విధమ్గా సమ్ద్రమ్నుండి 
వెలువడి మహావేగమ్తో సమీపమ్న దూక్ యింద్రుని వజ్రాయుధమ్ వంటి ప్డిక్టితో 
సుగ్రీవుని గ్రుద్దగా శరీరమ్ బ్రద్దలై రకతిమ్నదిగా స్రవించెను. అతని శరీరమ్నందలి 
ఎమ్కలాదెబ్బను నిలువరంచెను. ఇంద్రుడ్ పర్వతమ్ల ర్క్కలు నరుకునపుడ్ 
వజ్రాయుధపు తాక్డి వలన పుటిటిన అగి్నయోయనునట్లే ప్డ్గుతో సమానమైన ఆ దెబ్బతో 
వింతయైన కాంతి వానరనాధుని శరీరమ్ మీద కనిప్ంచెను. అట్లే దెబ్బతిని వానరనాధుడ్ 
హుమముని వేయికాంతులతో ప్రకాశించు సూర్యమండలమ్ వలె దృఢమైనదియు, 
ఇంద్రుని వజ్రాయుధమ్ వంటిదియు అయిన ప్డిక్లి బిగబటిటి ఆ రాక్షసుని ఱొమ్మును 
బలమ్తో గ్రుమముగా ఆ దెబ్బచే మిక్్కలి బాధనొందిన వాడై కుంభుడ్ నేలగూలెను. 
రుద్రునిచే తిరస్కరంపబడిన సూరు్యనివలె వానరనాధునిచే మర్దంపబడినవాడై ఇట్నట్ 
తను్నకొనుచు నేలబడి జా్వలలణగిన అగి్నవలె ఆ రాక్షసుడ్ ఆకాశమ్ నుండి అంగారకుడ్ 
నేల గూలినయట్లే కుంభుడ్ నేలపై బడగా వనమ్లతో పర్వతమ్లతో గూడ భూమి 
వణక్ను. రాక్షస సమూహమ్లు భయమ్నందెను.

***

డెబ్బది యాఱవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

259

డెబ్బది యేడవ సర్గము

నికుాంభుడు కపులను పారద్రోలుట:

అట్లే వానరరాజు తన అన్నయైన కుంభుని సంహరంపగా నికుంభుడ్ కోపమ్తో 
విజృంభంచ్న వాడై మంటలు గ్రకు్కచున్న చూపులతో సుగ్రీవుని సతింభంపజేయువానివలె 
నొపుపిచు మాలికలతో బంగారు వసత్రమ్లతో అలంకరంపబడినదియు ఎతె్తిన పర్వత 
శృంగమ్ వంటిదియు. ఐదు వ్రేళళి గురుతిలు గలదియు, యమ్ని దండమ్తో 
సమానమైనదియు, అఖలరాక్షసుల భయమ్ను నశింపజేయునదియు అయిన 
పరఘాయుధమ్ను ఎతెతిను. వక్షసథులమ్పై బంగారు పదకమ్లు, బాహుపురులు 
ప్రకాశించుచుండగా కరణుకుండలమ్లు, కాంతి సమూహమ్లను ప్రసరంప 
జేయుచుండగా, పరఘతో వాడ్ మెరుపులతో గూడిన మేఘమ్ వలె వెలిగెను. ఆ 
పరఘాయుధమ్ను త్రిపుపిచుండగా పుటిటిన భయంకరమైన అగి్నచే మహావాయువులు 
మండ్చున్నట్లే గనిప్ంచెను. అలకాపటటిణమ్ను, గ్రహమ్లను, నక్షత్రమ్లను, 
గొపపిగ్రహమ్లను, చంద్రుడ్ను, సకలజగతుతిను, ఇంద్రుని స్వర్గమ్తో గూడ 
తిరుగుచున్నంట్లేండెను. పరఘయొక్కయు ఆభరణమ్ల యొక్కయు కాంతులతో 
నొపుపిచున్న నికుంభుడనెడి అగి్న వానర వీరులకు ప్రళయకాలాగి్న వలె భరంపరాని 
దగుటచే మిగుల భయమ్తో పరుగెతితిర. కదలక మెదలక పెదవుల తడిలేక యెండిపోగా 
భయమ్తో శౌర్యవిహీనులై రాక్షసులును, వానరులును నిలబడిర. ఒక్క హనుమంతుడ్ 
మాత్రమే భయపడక అతని యెదుట నిలిచెను.

హనుమాంత్డు నికుాంభుని వధిాంచుట:

అట్లే తన యెదుట నిలిచ్న హనుమంతుని జూచ్ నికుంభుడ్ ఆ బలమైన 
పరఘాయుధమ్తో గురచూచ్ ఱొమ్మున గొటటిగా అది హనుమంతుని దాక్ మ్క్కలు 
మ్క్కలై ఉల్కలుగా నేల వ్రాలెను. ఆ దెబ్బచే భూకంపమ్నందు పర్వతమ్ వలె చలించ్నవాడై 
హనుమంతుడ్ ఊరకొనక వెంటనే ప్డ్గువంటి తన ప్డిక్టి పోట్తో నికుంభుని 
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గొటటిగా వాడ్ భయమ్నందియు తేరుకొని రాక్షసులు సంతోషమ్తో అరచుచుండగా 
హనుమంతునిపై బడి గటిటిగా పట్టికొనెను. అట్లే పట్టివడిన వాయుపుత్రుడ్ విరోధని 
మ్షటితో గటిటిగా పడిచ్ బలవంతమ్గా వాని పట్టిను విడిప్ంచుకొని మహోతాసుహమ్తో 
నికుంభుని నేల గూలునట్లే కొట్టిను. నేలబడదని్న అతనిపైక్ వేగమ్గా ఎగిర మెడను 
చక్కగా బిగబటిటి మెలిపెటిటి త్రిప్పి శత్రువు గోలపెట్టిచున్నను విడచ్పెటటిక కాలితో నలిప్ ఒక్క 
నిమిషమ్లోనే మరణంచునట్లే చేసెను. ఇట్లే కుంభుని తమ్ముడ్ మరణంచ్ నేలగూలగా 
చూచ్ వానరులందఱును ఆనందమ్తో నిండిన మనసుసులు గలవారై విజృంభంచ్ 
గంభీరధ్వనితో గర్జంచ్ర. భూమి కంప్ంచునట్లేగా అరచ్ర.

***
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మకరాక్షుడు యుదధోమునకు వెడలుట:

అట్లే కుంభనికుంభులు సంహరంపబడ్టను విని రావణుడ్ రోషమ్చే శరీరమ్ 
తెలియనివాడై క్రోధమ్ చేతను దుుఃఖమ్ చేతను బాధనొందినవాడై మండిపడి మూర్ఛనొంది 
లేచ్ ప్రఖ్్యతి నొందిన బలమ్గలవాడైన ఖరపుత్రుడగు మకరాక్షుని చూచ్ యిటలేనెను. 
పుత్రకా! గొపపిసైన్యమ్లు సేవింపగా నాయాజ్ఞచే నీవు వెళ్లే వానరులను, రామలక్ష్మణులను 
సంహరంపుమ్ నాయనా! అని చెపపిగా మరరాక్షుడట్లేయని రావణునకు ప్రదక్ణమ్ చేసి 
నమస్కరంచ్ ఇలులే వీడి బయటకు వచ్చు సైన్యనాధునితో ఇటలేనెను. ఒక్క నిమిషమ్లో నా 
రథమ్ను తీసికొనిరమ్ము. సైన్యమ్ను సిద్ధపరపుమ్. అనగా అతడ్ రథమ్ను సైన్యమ్ను 
సిద్ధపరచెను. అపుపిడా మకరాక్షుడ్ రథమ్నకు ప్రదక్ణమ్ చేసి ఎక్్క సూతుడా! రథమ్ను 
వేగమ్గా తోలుమని చెప్పి ఓ రాక్షసులారా! మీరు నామ్ందుండి యుద్ధమ్ చేయుడ్. 
నేనును దశకంఠుని ఆజ్ఞననుసరంచ్ శౌర్యమ్తో రామలక్ష్మణులను, వానరరాజును, 
తక్్కన వానర సమూహమ్ను ఖడ్గమ్లు, బాణమ్లు, శూలమ్లు అనెడ్ అగు్నలతో 
ఎండిన వనమ్ను దావాగి్న వలె వేగమ్గా తగులబెట్టిదను అని చెపపిగా, రాక్షస వీరులు 
వాడియైన అనేక ఆయుధమ్ల కాంతులు నిండ్నట్లేగా గొపపియేనుగుల వలె గర్జంచుచూ 
కామరూపధరులై వేగమ్గా యుద్ధరంగమ్న నిలిచ్ర. వేలకొలది శంఖమ్ల భేరుల 
ధ్వనులును, గర్జనలును, భుజమ్లను చరచు శబ్దమ్లును, విండలేనారులను మ్రోగించు 
ధ్వనులును, కలిసి వా్యప్ంచగా రాక్షస సైన్యమ్లు మకరాక్షుని వెంట యుద్ధమ్నకు 
బయలుదేరర. అట్లే యుద్ధసన్నదు్ధడై వెళ్లేచున్న మకరాక్షుని రథమ్పై నున్న ధ్వజమ్ 
నేలపై బడిపోయెను. రథసారధ చేత నున్న కోల జారపడెను. గుఱ్ఱమ్ల కాళ్లే తడబడగా 
పరువెతతి లేక దైన్యమ్తో కను్నల నుండి నీరు గారచునవి. ధూళ్తో గూడినవై ప్రతికూలమైన 
గాలులు దారుణమ్గా భోరున వీచ్నవి. అనేకమ్లైన అపశకునమ్లు కనిప్ంచ్నను 
లెక్కచేయక ఏనుగులు, సరపిమ్లు, మేఘమ్ల వలెనున్న రాక్షసులు నేను మ్ందు నేను 
మ్ందనుచు భరంపరాని తేజసుసు గల రామచంద్రుని సమీపమ్నకు వెళలేగా

***
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మకరాక్షుడు శ్రీరాముని తూలనాడుట:

అట్లే వచ్చు రాక్షసులు వానరులతో కలబడిర. అపుపిడ్ వానరులకు రాక్షసులకు 
గుగురాపిట్ గలిగించు ఘోరమైన యుద్ధమ్ జరగెను. పరఘమ్లు, కుంతమలు, 
శూలమ్లు మొదలైన ఆయుధమ్లతో రాక్షసులు, కొండలు, వృక్షమ్లు మొదలగు 
వానితో వానరులు పోరగా, కఠినమైన మ్షటిఘాతమ్ల చేత కొటటిబడినవారును, 
వృక్షమ్ల చేతను రాళలేచేతను ఛిన్నగాత్రులునై రాక్షసులు, వివిధమ్లైన గదల చేతను, 
ఖడ్గమ్ల చేతను, కుంతమ్ల చేతను, బాణమ్ల చేతను దెబ్బతిన్న శరీరమ్లు గలవారై 
వానరులు యుద్ధమ్ చేయుచుండిర. అటిటి యుద్ధమ్ జరుగుచుండగా మకరాక్షుని 
తీవ్రతకు బాణప్రవాహమ్నకు తాళలేక భయమ్చే వానరులందఱు పారపోవుచుండగా 
వెనుక రాక్షసులు వేగమ్గా తరుమ్చుండగా రామ్డ్ కోపమ్తో ఆ రాక్షసులను 
దుర్జయులైన శత్రువుల సమూహమ్లకు భయమ్ కలిగించు వాడి బాణమ్ల వర్షమ్చే 
నిల్వరంచెను. నిల్వరంపబడిన రాక్షసులను బాణసమూహమ్ను గురయించుచున్న 
రామభద్రుని చూచ్ రోషమ్తో గూడినవాడై మకరాక్షుడ్ ధైర్యమ్తో రామదేవునితో 
నిటలేనెను. నిలు నిలు రామా! ఏమిటిక్ నిక్్కదవు? నేనిక్కడనే యునా్నను. నీ బలమ్ను 
జూడ వచ్చుతిని. ద్వంద్వ యుద్ధమ్న నీ ప్రాణమ్లను భూమిక్ బలియిచెచుదను. 
పారపోకుమ్. నేను లేని సమయమ్న దండకాటవి యందు నాతండ్రియైన ఖరుని 
కషటిమ్తో సంహరంచ్తివి. పరాక్రమమ్తో నాయెదుటనున్న నిను్న చూడగా నా 
యొడలు మండిపోవుచున్నవి. దురామురు్గడా! కాలమ్ నా కనుకూలమ్గా నుండ్టచే 
దైవమ్ కూడా నాకు సాయపడ్చునా్నడ్. చ్న్న మృగమ్ను ఆకలితో నున్న సింహమ్ 
నివాసమ్నకు జేరచునట్లే నిను్న నా యెదుట నిలబెట్టిను. నాచేత యుద్ధమ్న చచ్చునీవు 
యమ్ని పటటిణమ్నకు వెళ్లే పూర్వమ్ నీచే చచ్చున రాక్షసులును నీవును సే్నహమ్తో 
క్రీడింపుచుండ్డ్. ఇక ఎందులకయా్య! పెకు్కమాటలు రాజా! నీ వీరత్వమ్ను నా 
శౌర్యమ్ను నిపుడే ఎలలేరును చూడగలరు. గద చేతనో, ఇతరమైన అసత్రశసత్రమ్ల చేతనో 
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లేక వటిటిచేతులతోడనో ఏ యుద్ధమ్ను కోర్దవు. నీవు దేనియందు శ్రేష్ఠ వీరుడవో దానిని 
కోరుకొని యుద్ధమ్నకు రమ్ము అనగా మందహాసమ్తో ఓ రాక్షసుడా! ఏమిటిక్రా 
పగడ్కోలు మాటలు? వృధాగా ఏమేమియో ప్రేలనేల? యుద్ధమ్నందు శౌర్యమ్తో 
గాక యిట్లే మాటలబలమ్చే ఎందైనను జయమ్ కలుగునా? యుద్ధమ్ నందు 
నేను దండకారణ్యమ్ నందు పదునాలుగు వేల రాక్షసుల సైన్యమ్ను, దూషణుని, 
త్రిశిరుని, నీ తండ్రిని సంహరంచుట్రుగవా? మూరు్ఖడా! సంతోషమ్తో వాడియైన తమ 
మ్కు్కల చేతను, గోళలే చేతను గ్రద్దలు నక్కలు కాకులు నీ శరీరమ్నందలి మాంసమ్ను 
మ్కు్కబంటిగా భుజంచుగాక.

శ్రీరాముడు మకరాక్షుని వధిాంచుట:

అని పలుకగా రాక్షసుడ్ బాణమ్ల యొక్క అధక వర్షమ్చే రామచంద్రుని 
మ్ంచ్వేసెను. ఆ గొపపి బాణసమూహమ్ నంతను రామ్డ్ తన బాణమ్లచే 
నశింపజేసెను. రాక్షసుడ్ను రామ్డ్ను ఈ విధమ్గా గర్వమ్ను, వేగమ్ను, బలమ్ను 
చూప్ంచుచు వింటినార మ్రోతలు ఆకాశమ్న మేఘమ్ లొరసి కొను ధ్వనితో సాటిరాగా 
యుద్ధమ్చేసిర. మ్నులును, దానవులును, దేవతలును, ఉరగులును వార యుద్ధమ్ను 
ర్పపిపాట్లేకుండ ఆకాశమ్న నిలిచ్ చూచుచుండ ఒకరచే విడ్వబడిన బాణమ్లను 
ఇంకొకరు ఖండించుచు అంతకంతకు పెరుగుచున్న బలమ్తో గొపపి వీర్యమ్ను 
శౌర్యమ్ను ధైర్యమ్ను ప్రకటితమగునట్లే రామ్డ్ వేయు బాణమ్లను రాక్షసవీరుడ్ 
నేల గూలపిగా రామ్డ్ రాక్షసుని బాణమ్ల వరసలను నూరు వ్రక్కలగు నట్లే భూమిపై 
బడజేసెను. అటిలేరువురును విడ్చు బాణమ్లు దికు్కలు విదికు్కలు నిండిపోయెను. 
యుద్ధభూమి యందేమియును కనిప్ంచకుండెను. అపుపిడ్ రామచంద్రుడ్ తనతో 
సమానమ్గా పోరుచున్న రాక్షసుని చందమ్ నంతయును జూచ్ వేగమ్గా రాక్షసుని చేతి 
విలులేను ద్రుంచ్ వైచ్ ఎనిమిది బాణమ్లచే సారధని సంహరంచెను. గుఱ్ఱమ్లను చంపెను. 
రథమ్ నెగురగొట్టిను. అంతరాక్షసుడ్ చేతితో శూలమ్ను బటిటి నేలపై దుమిక్ను. అట్లే 
నేలపై నిలబడి లోకభయంకరమైన శూలమ్ను భయంకరమ్గా త్రిప్పిరామ్ని మీద 
విసరవైచెను. ఆ కాకుతథు్సవీరుడ్ దాని నాకాశమందే మూడ్ బాణమ్లచేత త్రుంచ్వేసెను. 
మిణుగురులు చెదరగా ఆ శూలమ్ పడి పడియై నేలబడగా భూతసంతతులెలలేను 
జానకీనాధుని ఎకు్కవగా మేలుమేలని ఆకాశమ్ నిండ్నట్లేగా పగడిర. అట్లే శూలమ్ 
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మ్క్కలై నశింపగా, శూరశ్రేష్్ఠడైన రాక్షసుడ్ తన చేతి ప్డిక్లిని బిగించ్ రఘుసింహమా! 
నిలు నిలు మనిపై బడవచుచుచుండగా సుకుమారమైన చ్రునవు్వతో గూడిన మ్ఖచంద్రుడ్ 
గలవాడ్ను, సీతామనోబ్జ భృంగమ్ను అయిన రామ్డ్ ఉగ్రుడై భయంకరమైన 
అగి్నబాణమ్ను వింటినార యందు సంధంచ్ వేయగా ఆ బాణమ్ వేగమ్గా వెళ్లే 
రాక్షసుని రొమ్మున నాటగా వాడ్ క్షణమ్లోనే నేలబడి శరీరమ్ను వీడి యమ్ని 
నివాసమ్నకేగెను. ఇట్లే రామచంద్రునిచే రాక్షసుడ్ పడగానే వానర సమూహమ్లు 
చెలరేగి ఆనందమ్తో పంగిపోయెను. రామబాణమ్లకు భయపడి చావగా మిగిలిన 
రాక్షససేనలు యుద్ధభూమిని వదలి పరుగెతితిర.

***
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ఇాంద్రజిత్్త రాండవసార్ యుదధోమునకు వచుచుట:

గొపపి బలవంతుడైన మకరాక్షుడిట్లే సంహరంపబడ్టను విని ఇంద్ర విరోధ యగు 
రావణుడ్ క్రోధమ్తో పటపటమని పండ్లే కొరుకుచు కుటిల చరత్రుడైన తన కుమారునితో 
నిటలేనెను. ఓ వీరుడైన ఇంద్రజతూతి! గొపపివీరులైన రామ్ని, సుమిత్రాపుత్రుడైన లక్ష్మణుని 
యుద్ధమ్నందు పంచ్యుండియో, ఎదుట నిలిచ్యో మాయలో మ్ంచ్యో 
ఎటలేయినను వధంపుమ్. ఆలోచ్ంపగా నీవే ఇందులకు సమరుథుడవు మఱియు 
బలవంతుడవు. ఆ దేవతా నాధుని శూరుడవై యుద్ధభూమి యందు జయించ్తివి గదా. 
కుమారా! నీగొపపి తనమ్ మ్ందు ఈ మానవులనగా లెక్కయా? వేగమ్గా యుద్ధమ్నకు 
వెళ్లేమనగా అట్లే యని సెలవుగైకొని యజ్ఞభూమి యందు అగి్నలో హోమమ్ చేయుటకై 
వెళ్లేను. ఎఱ్ఱని రంగుగలిగిన శిరోవసత్రమ్లను చేతబటిటి రాక్షససీత్రలు భయమ్తో 
ఇంద్ర విరోధ హోమమ్ చేయుచోటిక్ అపుపిడ్ పరుగున వెళ్లేర. పేలాలు, గంధమ్, 
పుషపిమాలికలచేతను హవిసుసు చేతను అగి్నహోత్రుని పూజంచ్ శసత్రమ్లనే దర్భలుగా 
జేసి తాండ్ శాఖలను సమిధలుగా జేసి యెఱ్ఱని వసత్రమ్లను గటిటి ఇనుప స్రువమ్ను బటిటి 
దర్భల మధ్య ప్రదేశమ్ నందు మికు్కటమ్గా నిండ్నట్లే నలలేమేకను బలి యీయగా, 
బొగలేని మంటలతో ప్రకాశించుచు విజయ లక్షణమ్లను బయలు పరుచు విధమ్గా 
సప్రదక్ణమ్గా జా్వలలెగయు చుండగా బంగారు నగలు ధరంచ్ ప్రత్యక్షమ్గా 
అగి్నహోత్రుడ్ మంటల నుండి పైక్ వచ్చు హవిసుసును స్వయమ్గా గ్రహంచెను. అంతట 
రావణపుత్రుడ్ అంతరాథున శక్తిగలదియు, నాలుగు గుఱ్ఱమ్లతో ప్రకాశించునదియు, 
బంగారు అలంకారమ్లు గలిదియు, అగి్న వంటి తేజసుసు గలదియు, చంద్ర, అరథుచంద్ర 
ఆకృతులు గల వాడి బాణమ్లతో నిండినదియును, మృగమ్లతో గూడినదియునైన 
రథమ్ నెక్్క అందమైన బంగారపు శంఖమ్లు పదగబడినదియు, ప్రజ్వలించుచున్న 
అగి్నతో సమానమైనదియు, వైడూర్యమ్లు గలదియు అయిన ధ్వజమ్ మెరయుచుండగా 
సూర్యసదృశమైన బ్రహాముసత్రమ్ రక్ంచుచుండగా జయింపరాని పరాక్రమమ్ గలవాడై 
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పురమ్ నుండి బయలు వెడలి రాక్షస సమూహమ్లకు తన బాహుబలమ్ తెలియునట్లేగా 
ఇట్లే పలిక్ను.

ఇాంద్రిజిత్్త కనబడకుాండ కపసేనలను రామలక్ష్మణులను నొపపుాంచుట:

దొంగమ్నుల వేషమ్లు ధరంచ్న ఆ రామలక్ష్మణులను యుద్ధమ్నందు 
సంహరంచ్ నా తండ్రిక్ జయమ్ కలిగించెదను. నిజమ్గా నేడే భూమండలమ్ 
రామలక్ష్మణులు వానరసేనలు లేని దగును. రాక్షసనాధునకు సంపూరణుమైన 
ఆనందమ్ కలు్గను అని చెపుపిచు మాయమై జయమ్ను కోరనవాడై యుద్ధమ్నకు 
వెళ్లేను. దశవదనునిచే పంపబడినవాడ్ను, దారుణ మైన రోషమ్ గలవాడ్ను, 
దివ్యమైన ధనువును, గొపపిబాణమ్లను ధరంచ్నవాడ్ను అయిన యింద్రజతుతి 
రాక్షస యోధులను తిరస్కరంచ్నవారును, క్రోధపరవశులును, మూడ్ శిరసుసులు 
గల సరపిమ్ల కాంతి వంటి కాంతితో ప్రకాశించువారును అగువారని జూచెను. 
చూచ్ ఓహో వీరే కదా వానరసమూహమ్ మధ్యనున్న దశరథ పుత్రులని తలంచ్ 
వింటినెకు్క పెటిటి బాణమ్ల వరుసలను వారమీద ఘోరమైన ధారలుగా పడ్నట్లేగా 
పరంపరగా కురప్ంచగా రామలక్ష్మణులును బాణమ్లతో నిండిన శరీరమ్లు గలవారై 
కోపమ్తో ఆకాశమంతయును బాణమ్లచే వా్యప్ంపజేయగా అందొక్క బాణమైనను 
ఇంద్రజతుతినకు తగులదయె్యను. పగమంచు క్రమిమునట్లే ఆకాశమ్న పగతో గూడిన 
చీకటిని భయంకరమ్గా వా్యప్ంపజేసి బాణమ్ల వానను ఘోరమ్గా కురప్ంచగా 
వింటినార మ్రోతయో గుఱ్ఱమ్ల డెక్కల చపుపిడో రథ చక్రపుటంచుల ధ్వనియో ఏదియు 
వినబడదు. బాణమ్లు పడ్టయే అధకమగుచుండెను. ఇంద్రజతుతి మ్ందునకు వెళ్లే 
రామలక్ష్మణుల శరీరమ్లను బాణమ్లచే మ్ంచెను. వారు గొపపివానచే కొటటిబడిన 
కొండలవలె బాణమ్లచే కొటటిబడిన శరీమ్లుగలవారై వాని బాణమ్లు వచుచుచున్న 
దికు్కచూచ్ శౌర్యమ్తో వాడియైన బాణమ్లను వేసిర. ఇంద్రజతుతి ఆ బాణమ్లు 
తగిలి బాధజందినవాడై తిరగి బాణమ్లను వారలపై గురయింపగా రామలక్ష్మణులును 
మహాసత్రమ్లచే ఆ బాణమ్లను నూరువ్రక్కలు చేయుచు యుద్ధమ్ చేసిర. ఆ రాక్షస 
శ్రేష్్ఠడ్ విక్రమమ్తో నిశిత బాణమ్లు శరీరమ్లు చీలుచునట్లే వేసెను. పూచ్న మోదుగు 
చెటలేవలె కనిప్ంచుచు రామలక్ష్మణులుండగా ఎవరక్ని ఆ నీచుని రూపమ్గానీ విలులేగానీ, 
నిలిచునవిధమో పోయినరీతియో బాణమ్లో తెలిసికొనుటకు ఎవ్వరక్ శక్యమ్కాకుండెను. 
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ఇట్లే వాడ్ మాయచే విజృంభంపగా వందలు వేలుగా వానరసంఘమ్లు అంతట 
నేలగూలెను. ఆ మాయావి యుద్ధవిధానమ్నకు క్రోధమ్ నందినవాడై లక్ష్మణుడ్ 
సీతానాధునితో నిటలేనెను. అనా్న! దారుణమైన బ్రహాముసత్రమ్చే రాక్షసులు మొతతిమ్గా 
భూమియందు లేకుండగా జేసెదను, నీకది యిషటిమైనచో అనగా, గొపపిదయగలవాడ్ను, 
నిరములమైన మనసుసుగలవాడ్ను అగు రామచంద్రుడ్ తమ్మునితో నిటలేనెను. తమ్ముడా! 
ఒక్కని కారణమ్గా భూమియందున్న సమసతి రాక్షసులను సంహరంచుట ధరముమా? 
మూరచులిలేన వానిని, యుద్ధమ్ మానినవానిని భయపడిపారపోవువానిని, చేతులు 
జోడించ్నవానిని, దాగికొనినవానిని, నీవే నాకు దిక్కన్నవానిని, శత్రువైనను చంపుట 
ధరముమ్ గాదు. కాన వీనిని వధంచు ఉపాయమ్ను వేగమ్గా ఆలోచ్ంతమ్. వీడ్ 
మాయచే కనబడకునా్నడ్. వానిని కనబడ జేసినచో వానరులే సంహరంతురు. వాడ్ 
పాతాళమ్న కేగినను ఆకాశమ్న క్గిరనను నేనిదే సంహరంపబూనుచునా్నను. 
చక్కగా చూడ్మ్. నా బాణమ్లచే దహంపబడడువాడై నేలపై బడ్ను చూడ్మ్ అనుచు 
పురుషోతతిమ్డ్ వికసించ్న తామరలవంటి నేత్రమలు గల రామ్డ్ ఆకాశమ్ను 
జూచెను. 

***
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ఇాంద్రజిత్్త మాయా సీతతో హనుమాంత్డున్న దికు్కన కేగుట:

యోధులలో శ్రేష్్ఠడైన రఘురామ్ని సంకలపిమ్ను తెలిసికొన్నవాడై రావణపుత్రుడ్ 
రాఘవుడ్ క్రోధమ్ను బూనెనని భీతి చెందినవాడై యుద్ధమ్ను మాని పురమ్నకు 
వెళ్లేను. తనవారు మరణంచుటను మనసుసునందు తలపోసిపోసి కోపమ్తో మండ్చు 
కను్నల నుండి నిపుపిలు రాలగా రాక్షసుడ్ తిరగి పడమటి దా్వరమ్న వచెచును. వచ్చు 
బాగుగా యుద్ధమ్ చేయుచున్న రామలక్ష్మణుల శౌర్యమ్ నణపదలచ్ అచుచుగ్రుది్దనట్లే 
రూపమ్ండ్నట్లే మాయాసీతను కలిపించ్ దుుఃఖంచుచున్నదానిని రథమ్ నందు నిలబెటిటి 
వానర సైన్యమ్ పెద్ద మోహమ్న మ్నుగగా వేగమ్గా వారల మ్ందరకు సీతను 
సంహరంపగోరుచు వెళ్లేను. పురమ్ నుండి బయలుదేర వచుచుచున్న యింద్రజతుతిను జూచ్ 
వానరులందఱు నొక్కమారుగా చెటలేను కొండలను చేతులందుబటిటి వాయుపుత్రునితో 
గలిసి వానిని సంహరంపవలె ననెడి యాశతో వేగమ్గా వెళ్లేర. హనుమంతుడ్ను 
ఒక పెద్దకొండ చేత ధరంచ్ ఎదురేగి రాక్షసుని రథమ్పై మాసియున్న ఒంటి చీరతో 
చ్కు్కలుపడిన జడతో కను్నల నుండి కారుచున్న కనీ్నటి కాలువలతో, ఉపవాసకారణమ్ 
చేత కృశించ్యున్న శరీరమ్తో భూషణమ్లు లేనిదై దీనురాలై ధూళ్గ్రమిమున శరీరమ్న 
ప్రకాశహీనయైయున్న సీత్రని వాయుపుత్రుడొక నిమిషమ్ చూచ్ యీమె జానక్యే 
యనుచు బాధనొందెను. కొలది దినమ్లకు పూర్వమే తానామెను చూచ్నవాడ్ కాన 
సీతయని గురతించుటచే ఆపద పందినదై వాని రథమ్న నుండ్ట జూచ్ హనుమంతుని 
హృదయమ్ అలలేకలోలేలమ్గా ఉడిక్ను.

ఇాంద్రజిత్్త మాయా సీతను జాంపఁబూనుట:

ఏమి చేయునో యితడీ సీతాదేవి నీ విధమ్గా బటిటి తెచుచుటకు హేతువాదియో అని 
తలంచుచు హనుమంతుడ్ వానర సైన్యమ్తో గూడి అతి వేగమ్గా యుద్ధమ్నకు 
ఎదురై రాగా వీరుడగు ఇంద్రజతుతి వారని జూచ్ అణపరాని క్రోధమ్తో వేగమ్గా 
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ఖడ్గమ్ను తీసి ఎతుతిచు దుష్టిడ్ మాయాసీతాదేవి జుట్టిను చేతబటిటి రామా! శ్రీరామా! 
అని ఆ సీత్ర ఏడ్చుచుండగా శిరమ్ను ఖండింపనుండగా హనుమంతుడ్ కను్నలందు కనీ్నటి 
ప్రవాహమ్లు నిండ్చుండగా సుందరమైన శరీరమ్ గల రామచంద్రుని ప్రియురాలు 
పటటిపురాణ మనోహరమైన చరత్రగల సీతను జూచుచు కోపమ్తో రాక్షసునితో 
ఇటలేనెను. మూరు్ఖడా! ఇతరుని భార్య కేశమ్లను ఆతమునాశనమ్ పందుటకే యిట్లేల 
పటిటితివి? దురముదుడా! పాపాతుముడా! శుంఠా! కీరతింపబడిన బ్రహముఋష వంశమ్నందు 
రాక్షసియోని యందు జనిముంచ్తివిరా. ఓరీ! దురాతాము! పాపీ! కనుక నరకమార్గమ్నకు 
పోవునటిటి యిటిటి మహాకలముషమైన ప్రవరతినమ్ను తలపెటిటితివి క్షుద్రస్వభావుడా! ఖలుడా! 
క్రూరమైన నడతగలవాడా! దయలేనివాడా! ఏమిరా! నీ మనసుసు నందు కరుణగానీ 
జుగుపసుగానీ తోచదా? సీత్రని చంపజూచుచునా్నవు. పాపమ్. రాజ్యమ్ను, ఇలులే వాక్లిని 
రామచంద్రుని సని్నధని విడిచ్ కషటిపడ్చు ఇపుపిడేమి తపుపి చేసినదిరా ఈ మిథిలానాధుని 
పుత్రికను నీవిట్లే చంపబూనుటకు? నీవే గనుక సీతాసతిని జంప్తివా నీవు నిజమ్గా 
చ్రకాలమ్ జీవింపలేవుసుమా. నిను్న నేనే విధమ్గనైనను చంపెదను. ఓ ఇంద్రజతూతి! 
నాచేతిక్ చ్క్్క తిరగి వెళలేగలవా? ఓరీ లోకులచే వధంపదగినవాడా! జడ్డా! క్రూరమైన 
మనసుసుగలవాడా! నీవు నాశనమైన శరీరమ్ గలవాడవై సీత్రలను సంహరంచు 
పాపాతుములుండెడ్ లోకమ్ను పందెదవు సుమా.

ఇాంద్రజిత్్త మాయాసీతను వధిాంచుట:

అని తన మీదకు వచుచుచున్న హనుమంతుని సేనలను జూచ్ వారనందఱిని తన 
బాణవర్షమ్న మ్ంచుచు పారపోవునట్లే చేసి వాయుపుత్రునితో నిటలేనెను. నీవును, ఆ 
సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడ్ను, రామ్డ్ను ఏ సీత్రకై ఇచచుటిక్ వచ్చుతిరో, ఓ వాయుపుత్రా! 
బలాతా్కరమ్గా ఆ సీతను నీవు చూచుచుండగనే సంహరంచ్, మఱియు రఘువంశు్యలగు 
రామలక్ష్మణులను వధంచెదను. నిను్న, సుగ్రీవుని, అనుచ్త మారు్గన నడచుచున్న దుష్టిడైన 
విభీషణుని చంప్వేసెదను. వానరుడా! సీత్రని చంపరాదని పలిక్తివి. శత్రు పక్షమ్నకు 
మనసుసులు నొప్పించు కార్యమ్లు విడ్వక చేయుట తగినదేయగును సుమా. అని 
పలిక్ మాయచే నిరముతమయిన సీతను తన చేతి కతితివాదరతో నఱిక్ను. అది రోదనమ్ 
చేయుచుండగా జని్నదమ్ వలె నరుకగా శరీరఖండమ్లు నేలపై బడెను. ఈ విధమ్గా 
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ఖండించ్, రామ్నిపై కలిగిన అధకమైన కోపమ్తో ఆ భూపుత్రికను జంప్తిని. ఓ 
వానరుడా! మీ శ్మయంతయును వృధాయే గదా. అనుచు ఆకాశమ్ ప్క్కటిలులేనట్లే 
సింహనాదమ్ చేయగా విజృంభంచ్న విరోధని జూచ్ ధైర్యమ్ను వీడి కోతులసైన్యమ్ 
పారపోయెను.

***
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హనుమాంత్డాంద్రజిత్్తతో పోరుట:

చెదరన పాదరసమ్ వలె భయమ్చే మ్ఖమ్లు తెలలేనైన వారై పరుగెతుతిచున్న 
ఆ దీనులైన వానరులను జూచ్ మృదువైన మాటలతో అందఱు వినుచుండగా ఇటలేనెను. 
సాహసవంతులారా! రణోతాసుహులారా! యుద్్ధతాసుహమ్ను విడిచ్ వేసి దృఢమైన 
ధైర్యమ్ను పెద్ద ప్రవాహమ్లో గలిపి వీరయుద్ధమ్ను వీడి విరోధులందఱు ఫకు్కన నవ్వగా, 
ఇది అపకీరతి కలిగించునని తలంచలేనివారై ఈ విధమ్గా కాలిక్ బుది్ధచెపుపిట తగునా? మీ 
శౌర్యమ్ లెందుబోయినవి? మగతనమ్ మిమ్ము విడిచ్పోయినదా? వెనుక మ్ఖమ్లు 
వెటిటిపారపోవుట కార్యమా? అంతభయమా వీరశ్రేష్్ఠలారా! నేను మ్ందు వెళ్లేదను మీరు 
నావెనుక రండ్ అని చెపపిగా వారందఱును చెటలేను కొండలను బట్టికొని హనుమంతుని 
చుటిటిరాగా అసమానమైన వేగమ్గల వాయుపుత్రుడ్ శత్రుసైన్యమ్లను ప్రళయకాలాగి్న 
వలె కాలుచుట మొదలిడెను. మనసుసున అధకమైన కోపమ్ శోకమ్ పెనగొనగా 
భయంకరమ్గా ఒకపెద్ద బండను రావణ రథమ్పై వేయగా సారథి మిగులనేరుపితో 
రథమ్ను దూరమ్గా కొనిపోయెను. ఆ బండను అచచుటనున్న రాక్షస సంఘమ్లను 
నలినలి చేసి నేలను చీలుచుకొని శత్రువులు తతతిరమ్ చెందునట్లే భూమిలోనిక్ వెళ్లేను. 
అంతలో వానరులందరు గలిసి ఇంద్రవిరోధని పెద్దపెద్ద చెటలేచేతను శిలలచేతను గొటిటి 
ఎంతయో నొప్పించుచు వానిని గాచుచున్న సైన్యమ్ను పీనుగుపెంటలుగా చేయగా 
ఇంద్రజతుతి తీవ్రబాణమ్లను నార యందు సంధంచుచు వానరనాధులతో తలపడి వారని 
కలత నొందించెను. తమ నాయకుని పరాక్రమమ్, గొపపిగా విజృంభంచుటను చూచ్ 
రాక్షసులు మతుతిలై శూలమ్లను పరశువులను, ఖడ్గమ్లను బటిటి వానరసైన్యమ్ను 
చంపుచుండ్టను చూచ్ వానరశ్రేష్్ఠడైన హనుమంతుడ్ మిక్్కలి తీవ్రమైన కోపమ్తో 
భయంకరుడై రాక్షసుల నాప్ వానరవీరులతో నిటలేనెను. 
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హనుమాంత్డు యుదధోము చాలాంచి రామునొద్దకేగుట:

ఓ వానరవీరులారా! శత్రుసైన్యమ్ నంతయును చంప్వేసినను దానివలన ఏమైన 
మేలు లభంచునా? రఘురామ్ని నిమితతిమై కదా ప్రాణమ్ల మీది ఆశను కూడా విడిచ్ 
అనేక విధమ్లుగా పోరుట. అటిటి రామ్ని భార్య యుద్ధమ్నకు హేతువైన భూపుత్రియే 
విరోధ చేత చంపబడినది కదా. ఈ జరగిన విధమంతయు దశరథపుత్రునకును, 
వానరరాజు సుగ్రీవునకును చెప్పి వారే విధమ్గా చేయదలంతురో ఆ విధమ్గా 
మనమ్ను నడచుట మేలు గదా. అనుచు వానరులను మరలించ్ అందరును సీతానాధుని 
జూడబోయిర. ఇచచుట ఇంద్రజతుతి కూడా యుద్ధప్రయత్నమ్ను విడిచ్ రామ్ని చూచుటకు 
ఆంజనేయుడ్ వెళ్లేట చూచ్ సంతసించ్ వేగమ్గా యధావిథిగా చైత్యవనమ్ నందలి 
నికుంభలయందు మాంసరకతిమ్లతో అగి్నజా్వలలు గలదై అసతిమించు సూర్యకాంతి వలె 
ప్రకాశించునట్లే మిక్్కలి గొపపి హోమమ్ చేయబూనెను. రాక్షసులకు శుభమ్ గలిగించు 
యజ్ఞమ్ను రాక్షసశ్రేష్్ఠలు రక్ంచుచుండ ఇంద్రజతుతి చేయుటకు పూనుకొనెను. 

***
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హనుమాంత్డు శ్రీరామునకు ఇాంద్రజిత్్త సీతాదేవిని వధిాంచనని తెలుపుట:

అక్కడ రామచంద్రుడ్ హనుమంతుడ్న్న దికు్కన కోలాహలమ్ ఆకాశమ్న 
క్గయు చుండగా యుద్ధమ్ తీవ్రమైనదని తలంచ్ జాంబవంతునితో నిటలేనెను. వింటివా 
ఆ ధ్వనులను? వినగా వినగా శత్రువీరుల ఆయుధమ్ల ధ్వనులు భయంకరమ్గా 
వినిప్ంచుచున్నవి. హనుమంతునకు యుద్ధమ్ భారమైనట్లు తోచుచున్నది. గాన నీవు 
తోడ్గా వెళ్లేమ్ అనగా అతడ్ తన సైన్యమ్ను తీసికొని పోవుచు పెద్ద నిటూటిరుపిలను 
విడ్చుచున్నవాడ్ను, శత్రువులను సంహరంచ్న వాడ్ను, వానరసైన్యమ్లతో 
గూడినవాడ్ను, తన క్దురుగా వచుచుచున్నవాడ్ను అగు హనుమంతుని త్రోవలో 
జూచ్ అతనిచే నిలుపబడిన వాడై నిలిచెను. హనుమంతుడ్ను రామ్నిచేరజని మిక్్కలి 
దుుఃఖమ్తో నిటలేని చెపెపిను. ఓ విరోధులబలమ్ను సంహరంచువాడా! కడ్భయంకరమైన 
విధమ్గా మేమ్ యుద్ధమ్ చేయుచుండగా పాపకృత్యమ్లందాసక్తి గల యింద్రజతుతి ఆ 
సీతాదేవిని ఏడ్చుచున్న దానిని తాను మాయెదుటనే సంహరంచెను. దుుఃఖమ్చే మనసుసు 
తతతిరపాట్ నొందగా అది యంతయు నీకు తెలియజేయుటకై వేగమ్గా వచ్చునారమ్. 
అని చెపపిగనే రఘురామ్డ్ మొదలు నరక్న చెట్టివలె మూర్ఛ తను్న మ్ంచగా శోకమ్తో 
నేలబడెను. వానరులందఱును చ్ంతనొందినవారై ప్రజ్వలించు జా్వలలు గల అగి్నయందు 
వలె మెలలేగా కలువల పదముమ్ల సుగంధమ్గల స్వచ్ఛమైన నీటిని తాపమ్ శమించుటకై 
రామ్ని మీద చలిలేర.

లక్ష్మణుడు శ్రీరామునితో ధరమిము నిరర్థకమని చపుపుట:

శోకావేశపు భారమ్చే బాధనొందుచు లక్ష్మణుడ్ అన్నను కౌగిలించుకొని అస్వసుథుడై 
యున్న అతనితో ప్రఖ్్యతిగా హేతుబద్ధమ్లైన మాటలను పలిక్ను. అనా్న! నీవు కేవలమ్ 
ధరాముతుముడవు. ఇంద్రియమ్లను జయించ్నవాడవు. అందఱిక్ ఎంతయో మేలు 
చేయువాడవు. అటిటి నిను్న ఆ ధరముమ్ అనరథుమ్ నుండి రక్ంపలేదు కావున మహాతాము! 
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ధరముమ్ నిరరథుకమ్గదా. ధరముమనునది ఒకటి యున్నచో సాథువర జంగమమ్లందు 
వలె లోకమ్లోని వారక్ందులకు విశదమ్గాదు. ఆ విషయమ్ నాలోచ్ంపుమ్. ఆ 
ధరముఫలమ్లు ఒక్కటియును సాథువరమ్ల యందు కనిప్ంచకున్నవి. అట్లేగాన ఓ 
రాజా! ధరముమొకటి ఉండ్ట అబద్ధమని నేను తలంచెదను. అధరముమ్ అనునదున్నచో 
దశమ్ఖ్డ్ బహుదుుఃఖమ్లను పందవలెను. అట్లే ధరముమనునది యున్నచో నీకు 
ఇట్వంటి దుుఃఖమ్లు కలుగక ఉండవలెను గదా. దురామురు్గడైన రావణుడ్ కషటిమ్ల 
నెఱుగకుండ్ట చేత నిత్యమ్ ధరముమే ఆచరంచు నీవు దుుఃఖమ్ల పాలగుచుండ్ట చేత 
ధరముమ్ అధరముమ్ ఒకదానికొకటి విరుద్ధమైన ఫలమిచుచుచున్నవిగదా. తలంచ్ చూడగా 
ధరముమ్ చేత కీడ్ను, అధరముమ్ చేత సౌఖ్యమ్ కలుగునట్లే తోచుచున్నది. ధరముప్రవరతిన 
చేత సుఖమ్ కలుగును. ధరముమ్ విడిచ్న దుుఃఖపరంపరలు గలుగునని తలంచెదవా 
అన్నయా్య! అది వటిటి అబద్ధమ్. ధరముమే సౌఖ్యమ్లను కలుగజేయునది యైనచో 
ధరాముతుములు ధరముమ్ నందే నడిచ్నచో ఆ ధరముఫలమ్లు తొలగకుండ ఉండవలదా? 
జగతుతి నందీ విధమ్గా జరుగుచున్నవా? ధరముశీలా? ఇది అంతయు తలచ్ చూడ్మ్. 
పాపాతుములయిన వారలు సౌఖ్యమ్లను పందుచుండగా ధరాముతుములకు కషటిమ్లు 
దపపికుండ్ను గదా. అందువలననే భూమండలమ్నందు ధరముమ్ను అధరముమ్ను 
గూడ నిరరథుకమ్లే సుమా. పాపమ్లు చేయువారలను వార అధరముమే బాధపరచునన్నచో 
క్రియారూపమయి వారని బాధంపవలసిన అధరముమ్ ఒక తృటికాలమ్ తరువాత తానే 
నశించునుగదా. ఆపై అది ఎవనిక్ బాధలు కలుగజేయును? కరము నశించ్నను కరాముధదేవత 
ఫలమ్ నివ్వదా అని చెపెపిదవేని, దైవమెపుపిడ్ను ధరముపరులనే బాధంచుచునా్నడ్. కాదేని 
కరముకారుడ్ అన్యజనులను బాధంచును. సత్యమ్గా ఇట్లైనచో పాపకరముమ్ల ఫలమ్ 
దుుఃఖమ్ దైవమ్నే చెందును. కరముమ్ నందదు - ధరముమ్ దానిచందమ్ కనిప్ంచదు. 
రూపమ్ లేకున్నను చ్వరకు చ్హ్నమ్లచే నైనను తెలియబడదు. ఓ మాననీయా! అటిటి 
అసతసురూపమగు ధరముమ్ ఏ విధమ్గా పరమఫలమ్ నీయగలుగును. వటిటి భ్ంతి గాక. 
ధరముమనునదే ఒకటి యున్న యెడల ధరాముతుముడవైన నీక్ట్వంటి కీడ్లు గలుగునా? 
మరముమ్లు చేదించు దుుఃఖమ్లు గలుగుటచే ధరముమన్నది ఉండ్ట అబద్ధమ్ సుమా. 
నపుంసకమ్, దుర్బలమ్నైన ధరముమ్ ఆలోచ్ంచ్ చూడగా పౌరుషమ్ ననుసరంచ్ 
వరతించును. అటలేగుటచే తనంత తాను స్వతంత్రమ్గా ఫలమ్ల నీయలేని ధరముమ్ను 
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ఆచరంపనేల? చూడగా ధరముమే పురుషకారమ్నకు విశేషణమైనచో ధరముమని ఇని్న 
బాధలు పదవలసిన పనిగలదా? కాన దానిని విడిచ్ ఇంతవఱకు ధరముమ్ను సేవించ్న 
విధమ్గా పౌరుషమ్ను సేవింపుమ్. రాజచంద్రా! అని్న కార్యమ్లు చక్కబడ్ను. నను్న 
నమ్ముమ్. సతా్యభాషణమ్ శ్రేష్ఠమైన ధరముమ్. దానిని ఆచరంచెదనని పలె్కదవు గానీ 
దానిని గూడా నీవు బాగుగా ఆచరంచవైతివి. సభలో అందరు చక్కగా వినుచుండగా నీకు 
రాజ్యమ్ నిచుచుట కంగీకరంచ్ నిర్దయుడై తండ్రి నిను్న ఈ విధమ్గా అడవులకు బంపెను. 
అతనిని దండింపక అతని ర్ండవ మాటను ఆచరంచుటకు నీవేమని పూనుకొంటివి? 
ధరముమ్ను గాని, అధరముమ్ను గాని ఏద్ ఒక్కట్ నరుడ్ చేయవలెనని నియమమైనచో 
ఇంద్రుడ్ ఎందుకు మౌనిని చంపకయజ్ఞ చేయడయె్యనో! ఆర్యవరా్య! కేవల మధరముమైనను 
కేవలమ్ ధరముమైనను కీడ్ కలుగజేయును సుమా. సౌఖ్యమ్ను గోరువారలకు ఏ వేళకు 
తగిన విధమ్గా అది భావించుట మేలుగదా - 

లక్ష్మణుడు శ్రీరామునితో ధనము సరావార్థసాధకమని చపుపుట:

 నా అభప్రాయమిది తండ్రీ! నీకు నా్యయమ్గా లంభంచెడ్ ధరముమూలమైన 
రాజ్యలక్ష్మిని వీడి క్షేమమూలమ్ను పాడ్చేసితివి. ధరముమ్ నినె్నట్లే వీడకుండ్ను? 
ధరముమ్నకు అరథుమ్ మూలమ్. అది జనులిచెచుడ్ పను్నలచే వృది్ధ చెందుచుండగా 
పర్వతమ్లనుండి పుటిటిన నదులను బోలిన దానధరముకార్యమ్లు జరుగును. కాన 
సర్వకార్యమ్లకు మొదలు ప్రధానమైనది ధనమే. అటిటి ధనమ్ను చేతిక్ వచ్చునదానిని 
దూరమ్ చేసికొని తన కార్యమ్ను తానే నాశనమ్ చేసి కొనువానిక్ మేలు కలుగునా? 
ధనమ్ లేనివాడే బలమ్ లేనివాడ్. ధనమ్ లేనివానిని అన్నదమ్ములైనను విడిచ్పెట్టిదరు. 
ధనహీనుడ్ తలపెటిటిన పని వేసవి యందు ఏటినీటి వలె నశించ్పోవును. సౌఖ్యమ్ 
కోరువాడ్ తన సొమ్మును వ్యయమొనరంచ్ తిరగి సుఖమ్లను కోరనవాడై ధనమ్ 
సంపాదించుటకు పాపమ్లు చేయుచుండ్ను. దానివలన పాపమ్ను పందినవాడై తాను 
నశించును. ధనమ్గలవాడే భూమియందు పురుష్డ్. ధనమ్ గలవాడే సర్వశాసత్రమ్ల 
యందును పండితుడ్. ధనవంతుడే బలవంతుడ్. ధనవంతుడే బుది్ధమంతుడ్ను, 
ధరాముతుముడ్ను. ధనవంతుడే మహాతా్యగి, ధనికుడే మహాగుణవంతుడ్ను ధైర్యవంతుడ్ను 
గదా. ధనమ్ లేకపోవుటచే గలుగు అనరథుమ్లను ఇదివఱకే చెప్పియునా్నడను. ఏ 
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యరథుమ్ను గోర నీవు రాజ్యమ్ను తా్యగమ్ చేసితివో నేను ఎఱుగను. తాను అరథుమ్ను 
అరథుమ్నకై కామమ్నకై ఖరుచు చేసెడ్వానిక్ ఏదియును వృధాగా పోదు. ధనమ్లేనివాడ్ 
ధనమ్నాశించ్ అనరథుమ్లను పందును. శాంతమ్, సంతోషమ్, కామమ్, దమమ్, 
క్రోధమ్, దరపిమ్, ధరముమ్ ఇవియని్నయు రాజచంద్రా! భూమియందు ధనమ్చేతనే 
కలుగును, నిలుచును, ప్రకాశించును. ధరముమ్ ధరముమ్ అని ఒక్క ధరముమ్నే శరణుపందిన 
వారక్ ఇహమందు సౌఖ్యమ్ గలుగజాలదు. మేఘమ్లు గప్పినచో సూరు్యడ్ మొదలైన 
గ్రహసమూహమ్లు కనిప్ంచని విధమ్గా సర్వసుఖమ్లకు మూలమైన వితతిమ్లు 
వినుమ్ రామచంద్రా! నీకు లేవుగదా. తండ్రిని సత్యభాషణునిగా జేయదలంచ్తివి. 
దానియొక్క ఫలమ్ను ఇదిగో చూచ్తివి గదా. నీ ప్రాణమ్లకన్న ప్రియమైన నీయొక్క 
భార్యను రాక్షసుడ్ దొంగిలించెను. జరగిపోయిన దానిక్ విచార మెందులకు? ఇంద్రజతుతి 
చేసినదానిక్ ప్రతీకారమ్ చేసెదను. రఘురామా! లెమ్ము ఇపుపిడే ఆజ్ఞనిమ్ము. పారథువోతతిమా! 
ఆజానుబాహువులు గలవాడా! నియమమ్లను చక్కగా పాలించువాడా! లేలెమ్ము. 
మహాతుముడైన పరమాతుముని నిను్న నీవెరుగ లేక కటకటా యిట్లే తప్ంపజేయుచుండగా 
నేనేమి జేయగలను. నీకు ప్రియమ్ను జేయుటకై పుటిటిన వీడ్ నీయొక్క ప్రియురాలి వధను 
హఠాతుతిగా వినుటచే రోషమ్చే కలుషతమైన మనసుసు గలవాడయె్యను. దేవా! రథమ్లతో, 
గుఱ్ఱమ్లతో, ఏనుగులతో కూడినదియు, రాక్షసరాజుతో గూడినదియు అయిన లంకను 
నాచేతుల నుండి విడ్వబడిన బాణసమూహమ్లతో వేగమ్గా గూలిచువేసెదను.

***
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విభీషణుడాంద్ర జిత్్త మాయోపాయము రామునకు దెలుపుట:

అని సోదర వాతసుల్యమ్ గల లక్ష్మణుడ్ తగు విధమ్గా అన్నను ఓదారుచుచుండగా 
వానరసేనలకు తగువిధమ్గా నిలిప్ ఏనుగులచే సేవింపబడిన గజనాధుని వలె ఉగ్రులైన 
మంత్రులు కొలుచుచుండగా విభీషణుడ్ వచ్చు కను్నల నీరుగార దుుఃఖంచుచున్న 
లక్ష్మణుని, తక్్కన వానరులను, లక్ష్మణుని యొడిలో బాధతో ఉన్న రామ్ని జూచ్ వగచ్ 
దీనిక్ కారణమేమి యని అడ్గగా కను్నల నీటిని గారుచుచు అతనిని, వానరులను, 
సూర్యపుత్రుని చూచుచు మెలలేని మాటలతో లక్ష్మణుడిటలేనెను. మహాతాము! ఇంద్రజతుతి చేత 
సీత సంహరంపబడెనని హనుమంతుడ్ చెపపిగా విని రామచంద్రుడ్ మూర్ఛనందెను 
అని చెపుపిచున్న లక్ష్మణుని ఆప్ విభీషణుడిట్లే పలె్కను. ఓ అనఘుడా! హనుమంతుని 
మాట సమ్ద్రమ్ ఎండిపోయిన దన్న విధమ్గా మనసుసు నందు నమమురాదు. సీతయెడల 
రావణాసురుని మనసుసును నేనెఱుగుదును. ఆమెను చంపడ్ నొప్పింపడ్ నమ్ముమ్ 
రాఘవా! మనుజాధనాధా! నేను మా అన్నను అతని మేలుగోర భూపుత్రిని విడ్వుమని 
ఎంతయో బ్రతిమాలుకొని నాడను. నా హతోకుతిలను చెవులబెటటిలేదు. సామమ్, దానమ్, 
భేదమ్, మాయ, దండమ్ - అను వీనిచేత జనకరాజపుత్రిని సమీప్ంచ్ చూచుటకైనను 
ఎవ్వరక్ని సాధ్యమ్ కాదు సుమా.

ఇాంద్రజిత్్త నికుాంభలా హోమము చేయుటను విభీషణుడు శ్రీరామునకు దెలుపుట:

ఐనచో ఈ కార్యమ్ చేత కలుగు లాభమేమి? అందువేని వానర సేనలను 
మోహంపజేసి క్రూరుడై యింద్రజతుతి నికుంభలా మందిరమ్న హోమమ్ చేయుచునా్నడ్. 
అది పూరతియైనచో వాడ్ దేవతలకైనను యుద్ధమ్న జయింపరాని వాడగును గాన 
విక్రమమ్ను పందజేయు క్రమమ్ను విఘ్నమ్ చేయుటకై వానరశ్రేష్్ఠలను బంపవలెను. 
రాజా! వాడ్ మాయ పని్ననాడనుట నిజమ్. హోమమ్ పూరతికాక మ్ందే వీరశ్రేష్్ఠలగు 
వానరులను అచటిక్ బంపుమ్. కారణమ్లేని దుుఃఖమ్ను విడ్వుమ్. లెమ్ము 
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రామభద్రా! వ్యసనమ్న మ్నిగి యున్న నిను్న జూచ్ సైన్యమంతయును దుుఃఖభారమ్చే 
ధైర్యమ్ను వీడినది. వేగమ్గా మాతో సౌమిత్రిని బంపుమ్. కక్షతీరునట్లే అతడ్ రావణ 
పగరు నణగించును. శూరుడైన లక్ష్మణుడ్ మొదట ఇంద్రజతుతి యజ్ఞమ్న వారంచుటకు 
శక్యమ్గాని బాణమ్లచే చెడగొటిటి ప్దప వానిని సంహరంచును. శత్రువులను 
సంహరంచుటయందు ఆలస్యమ్ తగదు. వెంటనే సుమిత్రానందనునకు ఆజ్ఞనిమ్ము. 
విరోధ ఈ కరముమ్ పూరతిచేసినచో దేవతల కైనను జయించుటకు అసాధు్యడగును. యజ్ఞమ్ 
పూరతియైనచో రాక్షసరాజపుత్రుడ్ వెంటనే ఆకాశమ్నందదృశు్యడై యుద్ధమ్ చేయును. 
రాజచంద్రా! అపుపిడతనని గెలుచుట దేవతలకైనను శక్యమా!

***
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ఇాంద్రజిత్్తను జాంపలక్ష్మణుని బాంపుమని విభీషణుడు శ్రీరాముని వేడుక:

అని విభీషణుడ్ చెప్పిన మాటలను దుుఃఖతపుతిడైన ఆ రాజశ్రేష్్ఠడగు రామ్డ్ 
వినియు గ్రహంపలేక తిరగి తెలివి దెచుచుకొని లేచ్ యిటలేనెను. నీవు చెప్పిన మాటలను 
వినగోరుచునా్నను రాక్షసనాయకా! నీవిది వఱకు జప్పిన హతవాక్యమ్లను తిరగి చెపుపిమ్ 
అనగా మహతాతుముడైన ఆ రాక్షస రాజటలేనెను. నీ ఆజ్ఞను తీసికొని వెళ్లే సేనలనని్నటిని 
ఆయా చోట్లలో నిలబెటిటి యధానా్యయమ్గా విభజంచ్తిని. చేయగలిగినంత మట్టికు 
చేసితిని రామభద్రా! నా మనవిని ఆలక్ంపుమ్. మనసుసునందు కారణమ్ లేని దుుఃఖమ్ను 
పంది మీరట్లే బాధపడినచో మాదురవసథు చెపపితరమా? దేవా! ఈ మాయామయమైన 
శోకమ్ను శత్రువుల కానందమ్ గలిగించు దానిని విడిచ్పెటిటి సంతోషమ్ను 
సిథురపరచు పరాక్రమమ్ను పంది శత్రువులను పరమారపిజూడ్మ్. జానకీదేవిని తిరగి 
పందవలెనని మనసుసునందు గలదేని రాక్షససంఘమ్ల నని్నటిని సంహరంపుమ్. 
అందులకు నేను ఉపాయమ్ను చెపెపిదను. రామచంద్రా! ఇపుపిడే వానరసైన్యమ్తో ఈ 
మహావీరుడగు లక్ష్మణుని నికుంభలకు పంప్ంచుమ్. ఈయన యుద్ధమ్లో రావణుని 
సంహరంచును. వింటిని మండలాకారమ్గ నొనరచునవాడై ఈ లక్ష్మణుడ్ విజృంభంచ్ తన 
భుజబలమ్చేత బాణపరంపరలచే ఆ ఇంద్రివిరోధ పగరణగించును. దశరథనందనా 
రావణపుత్రుడ్ గొపపినైన ఘోరమైన తపసుసు చేసి బ్రహముశిరమను నసత్రమ్ను, ఆకాశమ్న 
సంచరంచు గుఱ్ఱమ్లను బ్రహముదేవునిచే వరమ్గా పందెను. అందుచే ఆ రాక్షసుడ్ 
యజ్ఞనిర్వహణమ్ నందే మనసుసు నుంచ్నవాడై యిపుపిడ్ తన పరవారమ్ చుట్టిను 
రక్ంచుచుండగా నికుంభలకు వెళ్లేనాడ్. రాజా! అతడాయజ్ఞమ్ను పూరతిచేసి యుద్ధమ్నకై 
వచ్చునచో మమముందఱను చచ్చునవారుగా తలంపుమ్. బ్రహముదేవుడ్ను వరమిచుచునపుపిడ్ 
యజ్ఞమ్నకు విఘ్నమ్ చేసినవాడే ఇంద్రజతుతిను చంపువాడని చెపెపిను. కావున ఓ 
జానకీనాధా! వానిని సంహరంచుటకు నీవనుమతి నిమ్ము. యుద్ధమ్నందు ఇంద్రజతుతి 
చచ్చునచో హతులతో సహరావణుడ్ కూడ చచ్చునట్లే. రామచంద్రా! బుది్ధమంతులలో 
శ్రేష్్ఠడైన వాడా! నేను వాని మాయలను బలమ్ను వేగమ్ను తెలియనివాడను కాను. 

ఎనుబదియైదవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

280

వాడ్ మిక్్కలి ప్రాజు్ఞడ్. బ్రహాముసత్రమ్ నెఱిగినవాడ్. రథసుథుడై దేవతలను వరుణునైనను 
సంహరంపగలడ్. ఆకాశమ్ నందు మేఘమ్ల మాట్న నున్న సూరు్యనివలె కను్నలకు 
కనిప్ంచకుండ సంచరంపగలడ్. 

ఇాంద్రజిత్్తను జాంప శ్రీరాముడు లక్ష్మణుని నికుాంభలకు బాంపుట:

అని విభీషణుడ్ చెపపిగా రామచంద్రుడ్ దురాతుముడైన రాక్షస రాజపుత్రుని 
బలమ్ను మనసుసునందాలోచ్ంచ్ సోదరుడైన లక్ష్మణునితో నిటలేనెను. తమ్ముడా! లక్ష్మణా! 
నీవు సుగ్రీవుని సర్వసైన్యమ్లతోడను, హనుమంతుడ్ మొదలైన సేనానాయకులతోను, 
జాంబవంతునితోను ఆలస్యమ్లేకుండ వెళ్లే ఆ మాయావిని సంహరంపవయా్య! ఈ 
మహాతుముడైన విభీషణుడ్ తన మంత్రులతో నీకు తోడ్గా వచుచును. అతని యజ్ఞప్రదేశమ్ 
నితడ్ చూప్ంచును. అని చెపపిగా అపుపిడే అదు్భతమైన విక్రమమ్ గలిగిన లక్ష్మణుడ్ 
తన బంగారపురంగు గలిగిన వింటిని చేత ధరంపగా విభీషణుడ్ను వేరొక ధనువును 
చేత గొనెను. ఇట్లే సన్నదు్ధడై మిక్్కలి వాడి కలిగిన ఖడ్గమ్ను బాణమ్లను తీసికొని 
తాను అన్నగార పాదమ్ల వ్రాలి అధకమైన సంతోషమ్తో తన గొపపి పూనిక 
విధమ్నిట్లే తెలియజపెపిను. అనా్న! ఇపుపిడే నా చేతినుండి వెలువడిన వాడిబాణమ్లా 
దశకంఠుని పుత్రుని శరీరమ్నందు ప్రవేశించ్ పుష్కరణలో గుంపులుగా ప్రవేశించు 
హంసలవలె వేగమ్గా కోటానుకోట్లేగా లంకపై పడగలవు. మహాతాము! వాడిపుపిడే నా 
బాణమ్ల దెబ్బలచే చీలచుబడిన సర్వశరీరమ్గలవాడై భూమిమీద పడగలడ్. అని 
చెప్పి రావణని వధంపవలె ననెడి కోరకతో ప్రదక్ణమ్ చేసి రామ్ని పాదపదముమ్లకు 
మ్రొక్్క విభీషణునితోడను, అంజనాపుత్రుని తోడను, వానర సైన్యమ్లతోడను గూడి 
వెళ్లేచు మధ్యదార యందు సైన్యమ్తో నున్న జాంబవంతుని జూచ్ వారని గూడ 
తీసికొని వెళ్లేచు, దూరమ్నందు శసత్రమ్లచే భయంకరమైనదియు, విశాలమైనదియు 
గొపపికేతనమ్లతో నొపుపినదియు, గొపపివేగమ్ గలదియు, ప్రకాశమానమై చూచుటకు 
వరా్షకాలమేఘమ్లకు దగ్గరచుటటిమ్ వలెనున్నదియు అగు ఆ రాక్షసనాధుని సేనను జూచ్ 
దారుణమైన విలులే చేత బటిటి వాయుపుత్రునితోను, వాలిపుత్రునితోను, విభీషణునితోను, 
ఆ ధూరుతిడైన యింద్రజతుతి చేయు యజ్ఞమ్ను బ్రహమువాక్యమ్ ప్రకారమ్ ధ్వంసమ్ 
చేయుటకు సిద్ధపడియుండెను. అపుపిడా రాక్షససేనను జూప్ విభీషణుడ్ విరోధులకు 
బాధాకరమ్ను, తమకు హతసాధకమ్ను అయినరీతిగా లక్ష్మణునితో ఇట్లే పలిక్ను.

***
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విభీషణుడు లక్ష్మణునకు ఇాంద్రజిత్్తాండుచోటు చూపుట:

లక్ష్మణా! మేఘమ్లవలె నలలేగానున్న ఆ విరోధుల యూధమ్ను జూడ్మ్. 
దానిని తీవ్రమ్లైన బాణమ్లచే విడిపోవునట్టి గొట్టిమ్. అది తొలగినతోడనే 
రాక్షసరాజపుత్రుడ్ కనిప్ంచును. ధీరుడ్ను, క్రూరుడ్ను, వంచకుడ్ను, జయించుటకు 
శక్యమ్ కాని పరాక్రమమ్ గలవాడ్ను, పాపపు నడవడిగలవాడ్ను, సర్వలోకమ్లకు 
భయంకరుడ్ను, అగు ఆ అధమ్డ్ సేనల మధ్యభాగమ్ నందు యజ్ఞమ్ చేయుచునా్నడ్. 
అని చెపపిగానే ప్డ్గుల వంటి ఘనశరమ్లను శౌర్యమ్తో కురప్ంచెను. వానరులు 
భల్లేకమ్ల సంఘమ్లు చెటలేతోను కొండలతోను వెళ్లే రాక్షససేనతో తలపడెను.

కపులు ఇాంద్రజిత్్త సేనలతో పోరుట:

రాక్షసులును కలత జంది మ్సలమ్లు, ఖడ్గమ్లు, పరశువులు, తోమరమ్లు 
మొదలైన సాధనమ్లతో వానరసేనను తాకగా వారక్ని వీరక్ని పోరు ఘోరమయె్యను. 
ఆ యుద్ధధ్వనులు పురమ్ నాలుగు దికు్కలను మహావేగమ్తో వా్యప్ంచెను. 
ఆకాశమంతయు ఎతతిబడిన ఖడ్గమ్లు, కుంతమ్లు, శరమ్లు, కొండలు, చెటలేతో నిండి 
సంకులమై తోచెను. తమ మీద భయంకరమ్లయిన శసత్రమ్లను గుర్వంచుచున్న రాక్షస 
సమూహమ్లను, వానరవీరులు వృక్షమ్ల, కొండల సమూహమ్లతో సంహరంచ్ 
అణచుటకు శక్యమ్గాని భుజ పరాక్రమమ్ను ప్రకటించుచు మిడ్తల దండోయనునట్లే 
చుట్టిమ్టిటి చ్మముచీకటి వలె నున్న సైన్యసమూహమ్లను మ్క్కలుచెక్కలై నశించునట్లే 
కూలపిగా వారలమ్ందు నిలువజాలక రాక్షసులు చెదరపోగా, తన సైన్యమ్యొక్క 
దైన్యసిథుతిని జూచ్ యింద్రజతుతి హోమకార్యమ్ను వదలి క్రోధమ్తో లేచ్వచెచును. చీకటిగా 
నున్న చెటలేమధ్య ప్రదేశమ్ను విడిచ్ వెలుపలిక్ వచ్చు మిక్్కలి రోషమ్తో మండిపడ్చు 
ఇదివరకే సిద్ధమ్ చేయబడిన రథమ్నెక్్క నలలేనిమేఘమ్ వంటివాడ్ భయంకరమైన విలులే 
బటిటి ఎఱ్ఱని నేత్రమ్లు గలవాడై క్రోధమ్తో నున్న యమ్ని బోలి బయలుదేర లక్ష్మణుని 
ఎదిరంచనున్న ఇంద్రజతుతిను అతని సేనలు చుటిటి నిలుచుండగా, ఇంతలో యింద్రజతుతి 
కనబడకుండ్టచే మందరపర్వత సమానుడైన వాయుపుత్రుడ్ ప్రళయకాలాగి్న వలె 
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కాలపిజొచెచును. వృక్షమ్ను చేతబటిటినవాడై పరాక్రమించ్ భయంకరమైన విధమ్గా 
యుద్ధమ్ చేసి విరోధులను రూపుమాపెను.

హనుమాంత్డు రాక్షసులను నాశనమొనరుచుట:

అధకవేగమ్గల వాయుపుత్రుని రాక్షస సంఘమ్లు భయంకరమ్గా దాక్ను. 
వాడియయిన శూలమ్లను ధరంచ్న వారలు వాడియైన శూలధారలచేతను, ఖడ్గమ్లను 
బటిటినవారు ఖడ్గమ్ల చేతను, పటిటిసమ్లను బటిటినవారు పటిటిసమ్లచేతను, శక్తిని 
ధరంచ్నవారు శక్తిచేతను, పరఘమ్లు, మ్ద్గరమ్లు, గదలు, పరశువులు, శతఘు్నలు, 
ఛిండివాలమ్లు మ్న్నగు ఆయుధమ్ల చేతను భయంకరమ్గా తను్న తాకుచుండ 
ఏమియును లెక్కచేయక మ్ష్టిలచేతను, హసతిమ్లచేతను వారందఱను చంప్వేసి 
భయంకర శత్రువులనెడ్ సరపిమ్లకు గరుతముంతుని వంటివాడగు వాయుపుత్రుడ్ 
పీనుగు పెంటలుగా చేసెను. ఎదిరంచుచున్న రాక్షస సంఘమ్లు వేయు అసత్రమ్లకేమియు 
లొంగక యుద్ధమ్ చేయుచున్న వాయుపుత్రుని జూచ్ ఇంద్రజతుతి సారథీ! సె్థుర్యమ్తో 
పోరుచున్న ఆ వానరుని మీదిక్ మన రథమ్ను పోనిమ్ము. అతనినెదురొ్కనక మనమ్ 
ఉపేక్ంచ్నచో మన బలమ్లనెలలేను సంహరంచును సుమా అని చెపపిగా.

ఇాంద్రజిత్్త హనుమాంత్ నెదరుచుట:

సారథి అట్లే రథమ్ నిలుపగా బాణమ్ల సమూహమ్లతోను ఖడ్గమ్ల 
వర్షమ్లచేతను, దారుణమైన పటిటిసమ్ల చేతను మిక్్కలి వేగమ్తో శూలమ్ల 
చేతను హనుమంతుని మ్ంచెను. కేసర పుత్రుడ్ వానిని తొలగద్రోసి ఆ క్రూరాతుమునితో 
రోషమే వేషమ్ గైకొన్న విధమ్గా ఇటలేనెను. ఓరీ దుషటిరాక్షసుడా! దురముతీ! 
యుద్్ధద్్యగమ్నందు నీవు కూడా శూరుడవైనచో యుకతిమైన రీతితో నాతో యుద్ధమ్నకు 
రమ్ము. గొపపిబలవంతుడైన మారుతిని దాక్ రావణపుత్రా! మఱి ప్రాణమ్లతో 
ఎట్్లేనను పోరాదుగదా. బాహుయుద్ధమ్నకు రాపో! నీ గతిని చూచెదను. నాపోట్ 
సహంపగలిగినచో గదా నీచా! నీ బంట్ తనమ్ అని ధక్కరంచుచున్న వాయుపుత్రుని 
మీద బాణమ్లు వేయుటకు ఇంద్రజతుతి వింటినెకు్క పెట్టిచుండగా విభీషణుడ్ లక్ష్మణా! 
వాడే ఇంద్రజతుతి ఆ దికు్క చూడ్మ్. హనుమంతుని మీద తలపడినాడ్ వేగమ్గా వెళ్లే 
నీ తీవ్రమైన బాణమ్లతో వానిని నేలగూలుపిమ్ అని గర్జంచుచున్న పర్వత సమానుడైన 
భయంకరబలుడైన రావణని చూప్ంచెను.

***
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విభీషణుడు లక్ష్మణునకు ఇాంద్రజిత్్త యజఞాము చేయున్యగ్రోధమును జూపుట:

అట్లే చూసి సంతోషమ్ కలుగుచుండగా లక్ష్మణుని వేగమ్గా తోడొ్కని వెళ్లే 
కొది్దదూరమ్ననున్న వనమ్ ప్రవేశించ్ అందు యజ్ఞమ్ చేయు విధమ్ను చూప్ంచెను. 
ఓ సౌమిత్రీ! నలలేని మేఘమ్వలెనున్నదియు ఘోరరూపమ్ గలదియు అగు న్యగ్రోధమ్ 
ఇదియే సుమా. రాక్షసరాజపుత్రుడిందు భూతమ్లకు బలులిచ్చు హోమమ్ చేసి 
యుద్ధమ్నకు వచుచును. అట్లే వచ్చునచో వాడెవరక్ని గనబడకుండ యుద్ధమ్ చేయును. 
ఆ తీవ్రబలశాలి శత్రువరులలో కొందఱను చంపును. కొందరని బంధంచును. కొందరని 
చ్త్రవధ చేయును. కాన తిరగి ఇంద్రజతుతిను ఆ మఱి్ఱ చెట్టిను సమీప్ంపనీయక అశ్వమ్లతో 
సారధతో గూడ చంప్వేయుమ్ అని చెపపిగా సంతసమ్తో లక్ష్మణుడ్ అట్లేయని తన 
వింటి నారని మ్రోగించెను. అగి్నవరణుమ్గల రథమ్నెక్్క కవచమ్, ధనువు, ధ్వజమ్, 
ఖడ్గమ్ ధరంచ్ రావణుని పుత్రుడ్ గ్రకు్కన అచచుటిక్ రాగా చండకోపమ్తో లక్ష్మణుడిట్లే 
పలిక్ను. ఓ రాక్షసుడా! నీ కొఱకై వెదకుచు ఇచచుటిక్ వచ్చుతిని. రణాతిధ్యమ్నిమ్ము. నిను్న 
నేను కోరకతో బిలుచుచునా్నను. దురామురు్గడా! ఇక నీమాయ సాగదు సుమా.

ఇాంద్రజిత్్త విభీషణునధిక్షేపాంచుట:

అని లక్ష్మణుడ్ పల్కగా ఇంద్రజతుతి ఆ పరసరమ్నందున్న ప్నతండ్రిని జూచ్ 
మనసుసు మండ్చుండగా కను్నలనుండి నిపుపిలు రాలుచుండగా గర్వమతిశయింపగా 
ఇటలేనెను. ఓ కఠినుడా! ఇచచుటనే పుటిటి పెరగితివి. నా తండ్రిక్ స్వయమ్గా సోదరుడవు. 
నాకు ప్నతండ్రివి. ఓ రాక్షసుడా! తనయుని పటలే ఇటిటి ప్రత్యక్షపు ద్రోహమ్ తగునా? 
చుటటిమనుమాటను సున్న చుటిటితివి. స్వజాతి యభమానమైన కనిప్ంచదు. సే్నహభావమ్ 
అసలే లేదు. ధరముశాసత్ర ప్రమాణమ్లయందు ఆలోచనలేదు దుష్టిడా! ధరముచ్ంతనమ్ 
నీయందు కనబడదుగదా. దుషటిబుదీ్ధ! తోడబుటిటిన వాడని నీమనసుసునకు తోచునా? 
ధరముదూషణా! తనవారందఱిని విడిచ్ విరోధులను బంట్వై కొలుచుచున్న నీయవసథును 
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జూచ్ సజ్జనులచే నిందింపదగినవాడా! నీ పటలే నా మనసుసు దుుఃఖమ్చే మరుగుచున్నది. ఓ 
కుమతీ! స్వజనులలో నివసించుట్క్కడ? విరోధుల సేవయెక్కడ? అక్కటా! ఈ మాత్రమ్ 
బేధమ్ నీకు గనిప్ంపదా? ఐనను నీచులకు బుది్ధచాతుర్యమ్ ఉండ్నా? తన వారలు 
గుణమ్లేని వారైనను, విరోధులు గొపపిగుణమ్లతో ఒపుపిచున్నను, చూడగా గుణమ్ 
లేని తనవారలే ఉతతిమ్లు. పరులు పరులే యదారథుమ్సుమా. కుమతీ! తనవారలను 
విడిచ్ పరపక్షమ్ను సేవించువారు తన స్వజనులందఱును నిరూములింపబడగా తరువాత 
తానును శత్రువులచే చెడ్ట నిజమ్. ఓ మూఢాగ్రేసరుడా? దయయను మాటయే లేకుండ 
ఇట్లే నీతిలేనివాడవై ఇంత నాశనపు పనిక్ తెగించ్తివా? ఈ విధమైన ఘోరపు పనిక్ 
చుటటిమవు నీవు తపపి యెవ్వడ్ ఒడిగట్టిను తండ్రీ!

విభీషణుడాంద్రజిత్్తనకు సమాధానము చపుపుట:

అటలేనుచున్న తన అన్న కుమారునితో విభీషణుడిటలేనెను. ఓ రాక్షసరాజపుత్రా! 
అనా్యయశీలా! నా శీలమ్ నెరుగని విధమ్గా వదర్దవేల? గౌరవమ్ నుంచ్ 
నిందింపవలదు. పుట్టిక క్రూరరాక్షసవంశమ్ నందైననేమి? గుణమే మ్ఖ్యమ్ కాదా 
జనులకు? గావున వినరా! గుణమ్లచే నేను రాక్షసుడను గాను వేయిమారులకైనను. 
నాకు దారుణ గుణమ్లు రుచ్ంపవు. అధరముమెపుపిడ్ను రుచ్ంపదు. క్రూరుడా! 
దుషటిచరతగల అన్నయెవ్వడ్ నిండ్సభలో తమ్ముని పోపమముని పలు్కను? ధరముమ్ 
వదలిన వానిని పాపకరముమ్లు చేయువానిని చేతనున్న పామ్ను విడిచ్నట్లే విడిచ్ 
సత్కరుముడ్ ఇహమ్నందును పరమ్నందును సుఖమ్లననుభవించును పాపాతుముడా! 
వింటివా? ఇతరుల ధనమ్లను ఇతరుల భార్యలను హరంచుటయు, హంసచేయుట 
అను ఈ దురాచారమ్లను పురుష్డ్ మండ్చున్న యింటిని విడిచ్న విధమ్గా 
విడిచ్పెటటివలయును. ఓ కలుషాతుముడా! పరుల ధనమ్నపహరంచుట, పరులభార్యలను 
కోరుచుండ్ట, తన మిత్ర వర్గమ్నందు నిండైన సంశయమ్ ఈ మూడ్ను 
దురతాతుముడా! వినాశ హేతువులగు ద్షమ్లు సుమా. వినుమ్. మ్ని సంఘమ్లను 
హంసించుటయు, దేవతలతో ఎడతెగని పోరాటమ్లును, కోపమ్ను, బద్ధవైరమ్ను, 
గర్వమ్, ఇతరుల మేలును సహంపలేకుండ్టయు, జీవితమ్ను, సర్వసంపదలను 
మాడ్చునటిటి ద్షమ్లు. ఇవి అన్నయందు సిథురమ్గా నిలిచు కొండను మేఘమ్లు దాచ్నట్లే 
అతని సుగుణమ్లను దాచెను. ఈ ద్షమ్లుండ్ట వలననే గదా నీ కన్నతండ్రియైన నా 
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అన్నను నేను సంతోషమ్తో విడ్చుట. ఇక ఈ భూమిపై ఈ పటటిణమ్గానీ, నీవుగానీ, 
నీ తండ్రిగానీ లేనట్లే. నీవు దురభమానమ్ గలవాడవు, బాలుడవు, బుది్ధహీనుడవు. 
వినయమ్ నెరుగవు. యమపాశమ్లచే బంధంపబడినవాడవు. మూరు్ఖడా! నీ బుది్ధక్ 
తోచ్న విధమ్గా వాగుమ్. నీక్పుపిడ్ చేట్ మూడినది. నీ వింక చేసెడిదేమి యున్నది? 
వటిటి వాగా్వదమ్లతో నేమి జరుగును. నీవు తిరగి మఱి్ఱచెట్టిను చేరలేవు. యుద్ధమ్నందు 
ఆ రాఘవుల మ్ందర జీవమ్లతో నిల్వలేవు. నీ మాయ యుద్ధమింక సాగదు. నిని్నపుపిడే 
లక్ష్మణుడ్ యుద్ధమ్న సంహరంచును. యమ్ని సంయమనీ పటటిణమ్నకు వెళ్లే 
నిజదేవతల నరచుంచుకొనుమ్. నీ శరీర బలమంతయును, అని్న దారుణమైన అసత్రమ్లను 
యుద్ధమ్న వ్యయమొనరంపుమ్. సుమిత్రా పుత్రుని ఘోరబాణమ్ల బారన బడి ఈ 
శరీరమ్తో నీవును నీ సైన్యమ్ను తిరగి లంకలోనిక్ వెళ్లేట కలలేసుమా.

***
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ఇాంద్రజిత్్త లక్ష్మణుల సాంభాషణము:

అని విభీషణుడ్ చెప్పిన మాటలను విని కోప్ంచ్ భయంకరమైన విధమ్గా 
ఆయుధమ్లను బటిటి ప్రళయకాలయమ్ని బోలి భయంకరమైన వింటినెతితి వాడియైన 
బాణమ్లు కాంతులుచ్మ్ముచుండగా దృఢమైన రథమ్నెక్్కనవాడై, తేజసుసులో 
ఉదయపర్వతమ్ పైనున్న సూరు్యని వలె ప్రకాశించుచు హనుమంతుని భుజమ్లపై 
నెక్్కయున్నవాని శత్రువులను హంసింప సమరుథుడైన సౌమిత్రిని చూచ్ యిటలేనెను. నా వింటి 
నుండి విడ్వబడిన ఘోరమైన సహంపరాని బాణమ్ల యొక్క గొపపి వర్షమ్ ఆకాశమ్ 
నుండి కురయగా నీవును నీ తోడివారును ఏవిధమ్గా బ్రదుకుదురో చూడ్మ్. లక్ష్మణా! 
ఇపుపిడే నిను్నను, నీ బలమ్నంతను నాచేత విడ్వబడిన బాణమ్లు కప్పివేసి దూదిని 
కాలెచుడి అగి్నవలె కాలిచువేయును. ఇపుపిడే మీరందఱును ఒక్కటిగా తపపిక యమ్ని వీటిక్ 
పోయెదరు. నా వేగవంతమైన బాణమ్ల దారుణవర్షమ్లను ఓరుచుకొనగల వాడెవ్వడ్? 
లక్ష్మణా! ప్డ్గుల వంటి నా బాణ సమూహమ్లచే వచుచుచు పోవుచున్న ప్రాణమ్లతో 
తెలివి దప్పి నేలపై బడియుండ్టను మరచ్తివేమో. లేక అట్లే మరువకున్నచో యమ్ని 
మందిరమ్ను చేరదలచ్ వచ్చుతివా? తెలివిలేనివాడనై విషసరపిమ్ను చెనకుటకు 
వచ్చుతివేమో అనగా భయమ్ లేని మ్ఖమ్ గల వాడ్ను, క్రోధమ్తో నున్నవాడ్ను 
అగులక్ష్మణుడ్ ఇటలేనెను. రాక్షసుడా! చేతగాని ప్రజ్ఞలను పలిక్తివి. ఎందైనను పనిని 
పూరతిచేసి పలుకువాడే ప్రాజు్ఞడనబడ్ను. కొరగాని కొని్నమాటలు పలు్కచు ఎవ్వరక్ని 
చేతగాని కార్యమ్లను చేసినట్లే చెప్పి ధను్యలలో శ్రేష్్ఠడననుచు సంతోషపడ్చునా్నడవు. 
ఓ దశకంఠనందనా! ఎవ్వరక్ని కనిప్ంచక ఆరాత్రి యుద్ధమ్న దాగికొని ఆ విధమ్గా 
చేయుటవలన పౌరషమ్ హెచె్చునదా? అది దొంగయొక్క మార్గమ్కాని శౌర్యవంతులు 
చేయు విధమా? నీ బాణమ్ల మార్గమ్న నిలిచుతిని. ఓ రాక్షసశ్రేష్్ఠడా! నీవు పూర్వమ్ 
చూప్ంచ్న బాహుశక్తిని చూప్ంచుమా నేను చూడదలచ్తిని. వ్యరథుమైన మాటలచే 
ఫలమేమైన నున్నదా?
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ఇాంద్రజిత్్త లక్ష్మణుల యుదధో ప్రారాంభము:

అని లక్ష్మణుడ్ చెపపిగా ఇంద్రజతుతి కోపమ్చే చలించుచున్న నేత్రమ్లు 
గలవాడై అతివేగమ్గా వాడి బాణమ్లు కొంచెమైన తెఱప్ నీయక అత్యదు్భతమ్గా 
లక్ష్మణునిపై వేసెను. అట్లే వేసిన బాణమ్లచే రకతిమ్చే తడిసిన శరీరమ్ గలవాడై 
లక్ష్మణుడ్ పగతొలగిన అగి్నయో యనునట్లే కనిప్ంచెను. దానిచేతనే పని తీరచుతిని 
గదాయని పంగి అధకమైన గర్జనలచే ఆకాశమ్ను బ్రద్దలు చేయుచు రావణు యిట్లే 
పలిక్ను. లక్ష్మణా! శ్రేష్ఠమైన వింటినుండి వెలువడిన బాణమ్లనెడ్ సరపిసమూహమ్ 
నీ ప్రాణవాయువులను రణమ్న నిపుపిడే పానమ్ చేయును చూడ్మ్. నా శ్రేష్ఠమైన 
శరమ్లచే దికు్కలేక కూలిన నిను్న నక్కలు, డేగలు, గ్రద్దలు, క్్కరసినట్లేగా వ్రాలి తమలో 
తామ్ దెబ్బలాడ్చు చ్లులేలుపడ్చుచు తినునుగాక. నీ కవచమ్ మ్క్కలు మ్క్కలు 
చేయబడి విలలే ఖండింపబడి నరుకబడిన శిరసుసుతో పడియున్న దుష్టిని, ధైర్యరహతుని 
తనకు శ్రేష్్ఠడైన భకుతిని క్షుద్రయుని నిను్న ఆ పరమ దురామురు్గడైన రామ్డ్ చూచును సుమా 
అని పలుకగా, ఆ పగరుబోతు కఠినమైన మాటలకు ఆ రాజశ్రేష్్ఠడ్ హేతుబద్ధకమైన 
మాటలనిట్లే చెపెపిను. పలువా! నోటిదురుసు ఏలరా? నీవేమి చేయువాడనని పలిక్తివో 
ఆ విధమ్గా జేసి కీరతిని పందరాదా? ఊరక దూషంచ్న ఫలమేమి? ఓ నిష్్ఠర చరతుడా! 
దేనిని నెరవేరచుకమ్ందే నిను్న నీవే పగడ్కొందువు. నీవు పలిక్న ప్రజ్ఞలను నెరవేరచు 
అపుపిడ్ తిరస్కరంపుమ్. నేనును నమెముదను. కరకు మాటలు పలుకక, ఏ ఆక్షేపమ్లు 
చేయక పగడ్కొనక ఇపుపిడే నేను వాడి బాణమ్లచేత నీతలను నా ప్రజ్ఞ తెలియునట్లే 
నేలబడవేసెదను అని కరణుమ్ల వఱకు లాగి ఐదు వాడి బాణమ్లను ఆ రాక్షసుని యెదపై 
నాట్ను. అవి ఆ రాక్షసుని ఱొమ్మున సూరు్యని క్రణమ్ల వలె వెలిగెను. దానివలన 
ఇంద్రజతుతినొచ్చు అంతులేని రోషమ్తో గూడినవాడై మూడ్ కఱకు బాణమ్లను రామ్ని 
తమ్మునిపై వైచెను. ఇట్లే వారంపరాని విధమ్గా వారద్దఱును పరసపిర జయకాంక్షతో 
పోరర. ఇద్దఱును గొపపి భుజబలమ్ గలవారు. ఇద్దఱును ప్రసిది్ధ గలవారు. ఇద్దఱును 
శ్రేష్ఠమైన శసాత్రకోవిదులు. ఎంతయో దుర్జయులు. ఆకాశమ్న పోరాడ్ గ్రహమ్ల వలె 
ఒకరకొకరు సమానులై, తొలగిపోక చెనకరాని ఆ యిరువురు తీవ్రమ్గా యుద్ధమ్ చేసిర. 
లక్ష్మణంద్రజతుతిలు సింహమ్ సింహమ్ తలపడిన విధమ్గా మిక్్కలి పౌరుషమ్ గలవారై 
లొంగక సడలక ఇంద్రవృతాతిసురుల వలె పోరర. ఒకరని మించ్న సంతోషమ్తో నొకరు, 
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ఒకరని మించ్న సాహసమ్తో ఒకరు, ఒకరని మించ్న శౌర్యమ్తో ఒకరు, ఒకరని 
మించ్న యుదా్ధభలాషతో నొకరు ఒకరని మించ్ ధనుర్వదా్యపాటవమ్, శరవేగమ్లతో 
ఒకరు ఇద్దఱును తీక్షష్ణమైన గొపపి బాణసమూహమ్లతో ఒకరనొకరు మ్ంచ్వేసిర. ఒకడ్ 
వేయు బాణమ్లను ఇంకొకడ్ త్రుంచ్వైచును, తిరగి ఒకడ్ వేయులోపలనే మఱియొకడ్ 
బాణమ్లచే మ్ంచ్వేయును. ఇట్లే వారు ఎకు్కవతకు్కవలు గాకుండ పరాక్రమమ్తో 
శంబరాసురుడ్ ఇంద్రుడ్ వంటివారై మిక్్కలి తెంపు పెంపుగలిగి సాహసులై పోరర.

***
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ఇాంద్రజిత్్త లక్ష్మణుని బాణములచే నొచుచుట:

అట్లే పోరుసాగుచుండగా లక్ష్మణుడ్ చెవి వఱకు వింటినారని లాగి కోప్ంచ్న 
సరపిమోయనునట్లే నిటూటిరుపిలు నిగిడించుచు ఎకు్కడ్ బలమ్గా ఒక గొపపి బాణమ్ను 
సంధంచ్ వేయగా ఆ వింటినార మ్రోత చెవులబడగనే మొగమ్ తేజోవిహీనమై 
తెలలేబోయి డిలలేపాట్తో ఇంద్రవిరోధ లక్ష్మణుని మ్ఖమ్ వంక చూడగా విభీషణుడ్ 
చేర యిటలేనెను. లక్ష్మణా విరోధయందు త్వరగా యుద్ధమ్ చేయుమ్ అనగా లక్ష్మణుడ్ 
మెతతిబడక అగి్నజా్వలలకు ప్రియసోదరుల వంటివైన వాడి బాణమ్ల సమూహమ్లను 
సరపిసమూహమ్లు పుటటిలో దూరన విధమ్గా అతని శరీరమ్న దూరునట్లే చేసెను. 
వజ్రాయుధమ్ వంటి బాణసమూహమ్లు తగులుట చేత వా్యకులపాట్ నొంది 
సరే్వంద్రియమ్లు గలవాడై చైతన్యమ్ లేనివాడై బాధచే విలవిలలాడ్చు యుద్ధభూమి 
యందు నిశేచుష్టిడై యుండి తిరగి తెలివిని పంది చలించని ప్రభావమ్ గలవాడ్ను 
ప్రజ్వలించు తేజసుసు గలవాడ్ను అగు రాజపుత్రుని జూచ్ మాటలలో గర్వమ్ను 
తెలియజేయుచు యింద్రజతుతి ఇటలేనెను. మొదటిరోజు యుద్ధమ్న దుమ్ముకొట్టికొని నేల 
పరులేటను, బలీయమైన శసత్రపాశమ్లతో నిను్న, నీ సోదరుని ఆ విధమ్గా కటిటివేయుటలు 
జా్ఞపకమ్ లేవా? అది గురుతిలేకనే కదా! యుద్ధమ్న ననె్నదిరంపవచ్చుతివి యమ్నిపురమ్ 
ప్లుచుచున్నదేమో అట్లే కానిచో ఇట్వచుచువాడవా? ప్రథమదినమ్న జరగిన యుద్ధమ్న 
నా బలమ్ను చూడకున్నచో ప్రఖ్్యతిగా నిను్న మర్దంచ్ చూప్ంచెదను ఒక్క నిమిషమ్ 
నిలువుమ్ అని పలిక్ ఏడ్ బాణమ్లచే లక్ష్మణుని, పదిబాణమ్లచే హనుమంతుని 
గొపపి క్రోధమ్తో విభీషణుని భయంకరమైన నూరుబాణమ్లచే ఇంద్రజతుతి వేయగా 
అది చూచ్ లక్ష్మణుడ్ వానిని లెక్కచేయక నవు్వచు ఇవియా విరోధులను నొప్పించునవి. 
ఇవి ఒక లెక్కయా పమమునుచు అవలీలగా బాణమ్లతో కొటటిగా ఆ రాక్షసుడ్ చ్క్కగా 
వేయుబాణమ్లను చ్ందరవందరగా పడగొట్టిచు ఇటలేనెను. ఓ రాక్షసుడా! ఇవి నీవాడి 
బాణమ్లా? ఇటిటివానిని ఎవడైనను గెలువగోరనచో బలవంతుడైన శత్రువు మీద వేయునా? 
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తేలికయినవియును, తకు్కవ శక్తి గలవియు అగు నీ బాణమ్లు తగులుచున్నను బాధ 
కలుగుట లేదు. దిటటిమైన బంట్ ఇటిటివానిని వేయునా? అనుచు కవచమ్ పగులునట్లే 
బాణసమూహమ్లను గురప్ంచెను.

ఇాంద్రజిల్లక్ష్మణులు ఘోరముగా బోరుట:

ఆ బాణమ్ల తీవ్రవర్షమ్నకు బంగారమ్చే అలంకరంపబడిన కవచమంతయును 
మ్క్కలుమ్క్కలై ఆకాశమ్నుండి నేలబడ్చున్న నక్షత్ర సమూహమ్లో యనునట్లే 
రథమ్ మీద వ్రాలెను. కవచమ్ పగిలిపోగా ఇంద్రజతుతి బాణపు దెబ్బలచే చ్గిరచున 
వృక్షమ్లు గల పర్వతమ్వలె నొపెపిను. అంత నా రాక్షసుడ్ను వేలకొలది భయంకర 
బాణమ్ల వర్షమ్ చేత సుమిత్రా పుత్రుని శరీరమంతయును కప్పి సాటిలేని కవచమ్ను 
పగులగొటిటి యమ్నివలె భయంకరుడై తనకు చేసిన కృత్యమ్నకు అపుపిడే ప్రతిక్రియ 
చేసెను. ఇట్లే అత్యధక క్రోధవశాతుములై ఆ గొపపియోధులు సరసమానమ్గా పోరుచు 
ఒకర బాణమ్లచే నొకరు చీలపిబడిన దేహమ్లు గలవారై ఆలస్యమ్ చేయక జయమ్ను 
కోరనవారై నెతుతిరు గారుచుచు బాధతో నిటూటిరుచుచు చాలాకాలమ్ పోరగా శరీరమ్లందు 
ఊటకాలువల వలె నెతుతిరులు గారగా ఘోరమైన విధమ్గా గర్జంచుచు ఆకాశమ్ 
నందలి మేఘమ్ల సమూహమ్ వలె శరవర్షమ్లను గురప్ంచుచు ఏ మాత్రమ్ తగ్గక 
శ్మలేక ఆ రాక్షసుడ్ను రాజపుత్రుడ్ను ధైర్యమ్ శౌర్యమ్ సమానమ్గా కనిప్ంచునట్లే 
పోరుచు దృఢమైన విండ్లే మండలాకారమ్ దాలుచుచుండగా శసాత్రసత్రమ్లు సులభమ్గా 
మరప్ంచుచు బాణమ్లచే ఆకాశమ్నడ్డుకటిటిర. తరుగని బాణవేగమ్లు, విడ్వని 
చ్త్రమైన పరాక్రమమ్లు, వదలిపెటటిని లాఘవమ్లు, తప్పిపోని ధనుర్వదా్య నైపుణ్యమ్లు, 
విడ్వని రోషమ్లు గలవారై యుద్ధమ్ చేసిర. వారయొక్క హసతిప్రహరమ్ల మ్రోతలు 
వజ్రఘోషమ్లు వలె నేరుగా విననయె్యను. జనులు కంప్ంచువిధమ్గా గర్జనల 
ఆరా్భటమ్లును, బాణమ్లు తాక్డ్ చపుపిళ్లేను, చెవుడ్ గలిగించు భయంకరమ్లైన 
వింటినార మ్రోతలును, ఆయుధమ్లు విరుగుటచే నయిన ధ్వనులును, ఏకమగునట్లే 
బంగారుమొనలు గలిగిన బాణమ్లు తగులుటచే శరీరమ్లందు ప్రణమ్లు కాగా 
కారుచున్న నెతుతిరుల కాల్వలతో పుషపించ్న అశోక వృక్షమ్లవలె గనిప్ంచుచు యుద్ధమ్ 
చేయగా వారచే విడ్వబడిన బాణమ్లు శరీరమ్లు తూట్లేపడి దూర కొని్న నేలలో 
దిగిపోయెను. ఒక కొని్న ఆకాశమ్న క్గిరపోయెను. మఱికొని్న విరోధ బాణమ్లను 

ఎనుబది తొమ్మిదవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

291

విరుగగొట్టిను. ప్రజ్వలించు ర్ండగు్నలు కలిగి దర్భలతో గూడిన యజ్ఞమోయనునట్లే 
దశకంఠపుత్రుని దశరథుని పుత్రుని యుద్ధమ్ ప్రకటమ్లయిన బాణమయమగుచు 
దేవతాసమూహమ్లకు సంతోషకరమై వెలిగెను. ఇట్లే రావణ లక్ష్మణులు తెగించ్నవారై 
ఒకరనొకరు చంపగోరుచున్నవారై కేవలమ్ ర్ద్రమే రూపమ్గా గలవారై బాధనొందక 
వెనుకంజ వేయక తెగింపు కలుగగా ప్రాణమ్లపై ఆశపెట్టికొనక కొంచెమైనను 
అలసిపోక చాలాసేపు ఆకాశమ్ను భూమిని బాణమ్లచే నింప్వేసిర. ఒక్క ఆకయినను 
లేకుండా అంతటను పువు్వలతో సుందరమ్గా నున్న అశోక వృక్షమ్లు బూరుగు 
చెటలేవలె ఇంద్రజతుతి లక్ష్మణుడ్ను వెలిగిర. కలహమ్న అధకశ్మ చెందిన ఇంద్రజతుతిను 
సంహరంచుటకును, తిరుగులేని పరాక్రమమ్ గల లక్ష్మణునకు ప్రియమ్ను హతమ్ను 
గలిగించుటకును విభీషణుడ్ లక్ష్మణుని చెంతనే నిలిచ్యుండెను.

***
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విభీషణుడు కపులను ప్రోత్సహాంచుట:

ఒకర నొకరు చంపుట యందాసక్తిగల ఇంద్రజలలేక్ష్మణులు యుదా్ధటోపమ్తో 
గర్జంచుచున్న వనగజమ్ల సామ్యమ్ను దలప్ంచుచు పోరుచుండగా రాజపుత్రుడ్ 
ఇంద్రవిరోధపై వాడియై భయంకరమ్లయిన బాణమ్లను గుప్పించెను. అగి్నహోత్రుని 
వంటి బాణమ్లు విరోధ సేనలపై బడి ఇంద్రుని వజ్రాయుధమ్ పర్వతమ్ల సమూహమ్ను 
దునిమినట్లే శత్రువులను సంహరంచెను. భయంకరమైన బలమ్ గలవారగు విభీషణుని 
మంత్రులు శూలమ్లు, ఖడ్గమ్లు, పటిటిసమ్లు, బాణమ్లు మొదలగు ఆయుధమ్లచే 
అపుపిడ్ తమ చేతులవాటమ్ గనిప్ంచునట్లే గుంపులు గుంపులుగా రాక్షసకోటలేను 
గూలిచువేసిర. గున్నయేనుగుల మధ్యనున్న మదగజమ్వలె నొపుపిచున్న దృఢమైన 
శౌర్యమ్తో ఉన్నతుడైన విభీషణుడ్ సంతోషమ్తో ఆ వానర సంఘమ్తో ఇటలేనెను. 
మిక్్కలి బలవంతులైన వానరులారా! వినుడ్ దశకంఠునకు ఈ ఇంద్రజతుతి ఒక్కడ్ను ఈ 
సైన్యమ్లే మిగిలినవి. వీడిక్కడ చచెచునేని రావణుడొక్కడ్ తపపి తక్్కన రాక్షసులందఱు 
చచ్చునట్లే. కాన మీరలు మిక్్కలి శౌర్యమ్లతో విజృంభంచ్ వీరలనందరను చంపుడ్. 
కుంభకరుణుడ్ను, కుంభుడ్ను, నికుంభుడ్ను, సంహాలేదుడ్ను, దురథురుడ్ను, 
జంబుమాలియు, వజ్రదంష్్రుడ్ను, మహామాలియు, తపనుడ్ను, దమ్డ్ను, 
అశనిప్రభుడ్ను, యజ్ఞకోపుడ్ను, ప్రఘసుడ్ను, ప్రఘాసుడ్ను, రశిముకేతుడ్ను, 
అగనికేతుడ్ను, అర్కశత్రుడ్ను, జంఘుడ్ను, ప్రజంఘుడ్ను, చక్రమాలియు, 
కంపనుడ్ను, ది్వజహు్వడ్ను, అకంపనుడ్ను, తీక్షష్ణవేగుడ్ను, సుసారుశ్వుడ్ను, 
ధీరవిఘు్నడ్ను, ఆ దేవాంతక నరాంత కాదులును అందఱును యుద్ధమ్న కూలిర 
గదా. మీకు ఇతడే పాటివాడ్. వారలనందరను వధంచ్న వీరులైన మీకు ఈ రాక్షసుని 
చంపుట వింతయా? సమ్ద్రమ్ను చేతులతో ఈదిన మీరు ఈ గోషపిదమ్ను ఈది కీరతిని 
పందుడ్. ఇంక మీరు చేయుటకు మిగిలిన కార్యమ్ ఈ సైన్యమ్ను యమపురమ్నకు 
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వదలకుండ పంపుట్ గదా. మదించ్న వారందరును వరుసలు వరుసలుగా మ్ందే వెళ్లేర. 
నా పుత్రుని నేనే చంపుట యనగా తగని పనియైనను ప్రఖ్్యతిగా రామ్ని కారణమ్గా 
దయను విడిచ్ వధంపవచుచును. దాన ఏ ద్షమూ లేదు. ఇతని సంహరంపకోరుచున్న 
నా కను్నలు బాషపిధారలచే మాటిమాటిక్ తడియుచున్నవి. కావున ఓ వానరులారా! 
వీనిని లక్ష్మణుడే పగరడగించును. మీరు ఇటూలేరకుండనేల? మీ లాఘవమ్ బలమ్ 
ప్రకాశించునట్లే ఇంద్రజతుతి సమీపమ్నందున్న సేనలను సంహరంపదగును అని 
చెపపిగా వానరులు చెలరేగి శత్రుసేనలను దాక్ అపారమైన భుజబలమ్లు తెలియునట్లే 
పోరర. కారుమబు్బలను చూచ్ నెమళ్ల గుంపులు సంతోషమ్తో పంగి కేకలు వేయు 
విధమ్గా రాక్షససైన్యమ్ల నెదురుగా జూచ్ వానరసైన్యమ్లు గర్జనలను చేసెను. 
వారలో జాంబవంతుడ్ తన సైనా్యయుధమ్లతో గూడి రాక్షస సంఘమ్ల మీద తలపడి 
పోరాడగా పారపోక రాక్షసులు చెలరేగి వానిని చుట్టిమ్టిటిర. శరమ్లను, పరశువులను, 
తోమరమ్లను భల్లేకమ్ల రాజైన జాంబవంతుని మీద వాన జలులేలవలె కురప్ంచ్ 
నొప్పింపగా అతడ్ వానిని లెక్కచేయక పోరగా వార యుద్ధమ్ దేవాసురుల యుద్ధమ్వలె 
భీభతసుమై ఘోరమయె్యను. భయంకరమైన ధ్వనులు హెచచుగా వాయుపుత్రుడ్ అతు్యగ్రుడై 
చెట్టిచేత ఒక్క దెబ్బకు వేయిమంది చొపుపిన నేలగూలునట్లే విజృంభంచ్ సంహరంచెను. 
రావణపుత్రుడ్ తన ప్నతండ్రితో పోర తిరగి రాక్షసనాశకుడైన దశరథ రాజపుత్రునితో 
అట్టి తలపడగా హనుమంతుడ్ లక్ష్మణునకు తోడపిడెను. అంతట వారద్దఱకు భూతమ్లు 
భయమ్ చెంది వణకునట్లేను, దేవతలకు గుగురాపిట్ కలిగించునట్లేను యుద్ధమ్ 
సాగెను.

ఇాంద్రజిత్్త లక్ష్మణుల ఘోరయుదధోము:

వరా్షకాలమ్ నందు సూర్యచంద్రబింబమ్లు మబు్బల సమూహమ్లచే 
గపపిబడినయట్లే ఆ వీరుల బాణ సమూహమ్లచే మరుగుపడిర. వారయొక్క లాఘవమ్ 
నేరుపిచేత బాణమ్లను తీయుట, సంధంచుట, లాగుట, వేయుట, చేయి మారుచుకొనుట, 
లక్షయామ్ను చూచుట, తపుపికొనుట, సమీప్ంచుట, యుద్ధమ్న విజృంభంచుట ఇవి 
యేవియును కనిప్ంచుటలేదు. విండలేనుండి వేగమ్గా విడ్వబడ్చున్న బాణమ్లు 
ఏ సథులమందు బడ్చున్నవో తెలియకుండ ఎచచుట చూచ్నను వేగమ్గా వెళ్లేచున్నవి, 
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క్రిందపడ్చున్నవి, తాకుతున్నవి యగు బాణవితానమ్లే కనింప్ంచుచుండెను. ఒకర 
మీద నొకరు విజృంభంచ్ వేసికొని బాణమ్లు ఆకాశమంతయు నిండి పందిరవైచ్నట్లేండి 
భూమియంతయు చ్మముచీకట్లే మ్మమురమ్గా నిండించెను. వారల బాణవేగమ్లు, 
వారల శౌర్య విజృంభణమ్లు, వారల హసతిలాఘవమ్, వారల తెంపుపెంపులు చూడగా 
విజయమెవ్వరకో ఇదమితథుమని చెపపిరాక ఆకాశసంచారులు అబు్బరబడి చూడగా 
ఆయుద్ధమ్ అంతకంతకు అధకమగుచుండెను. దికు్కలు విదికు్కలు బాణమ్ల ప్రసారమ్ 
చేత నిండగా సూరు్యడ్ లేనపుపిడ్ మూసెడ్ పెంజీకటివలె చూపులకు భయమ్ కలిగించు 
చ్మముచీకటి వా్యప్ంచెను. యుద్ధభూమి యంతయును నెతుతిరు ట్రులు మొతతిమ్లై 
ప్రవహంచెను. కాకులు గ్రద్ధలు పెద్ద ధ్వనులతో అరచెను. అగి్నమండదయె్యను. వాయువు 
వీవదయె్యను. ఋషసంఘమ్లు లోకమ్లకు స్వసితియగుగాక యని పలిక్ను. గుంపులు 
గటిటి యుద్ధమ్ చూచుచున్న గంధరు్వలు మొదలైన ఖేచరులు భయమ్తో చారణులతో 
గూడ దూరమ్గా వెళ్లే నిలిచ్ చూచ్ర. ఆ సమయమ్న సిద్ధహసుతిడైన శూరుడ్ లక్ష్మణుడ్ 
రాక్షస సింహుని బంగారు ఆభరణమ్లతో నొపుపిచున్న నలలేని గుఱ్ఱమ్లను నాలుగింటిని 
నాలుగు వాడి బాణమ్ల వేసి వాటి వేగమ్ను మానిపి

లక్ష్మణుడాంద్రజిత్్త సారథిని జాంపుట:

తీవ్రతతో ప్డ్గునకు సాటియై పదునుగలిగి అందమైన ఈకలుగలిగి కాంతియు 
అందమ్ గల బాణమ్చే ఆ శూరుని సూతునియొక్క శిరసుసును నేలగూలెచును. అట్లే సారథిని 
జంప్ వెంటనే అతని వంటిని గూడ త్రుంచగా ఆ ఇంద్రజతుతి రథమ్ను తానే తోలుచు 
ధైర్యమ్తో ఇంకొక విలులే పటిటి యుద్ధమ్ చేయుట, మిగుల వింతగా నుండెను. అతడ్ 
తేరు నడపు సమయమ్న లక్ష్మణుడ్ అతివేగమ్గా మరల వింటిని ద్రుంచెను. ఇంకొక 
విలులే పుచుచుకొనునంతలో గుఱ్ఱమ్ల బాధంచెను. అయినను తాను ధైర్యమ్ను విడ్వక 
ఆ రాక్షసుడ్ ఎంతో ధైర్యమ్తో తాను వేయు బాణమ్ల నెదురొ్కనుచుండగా వేగమ్గా 
బాణమ్ల వరుసల తాక్డిచే కలత నొందజేయగా తన సారథి చావునకు గోలపెట్టిచు 
తేజసుసు కోలోపియియున్న రాక్షసుని మ్ఖమ్ను చూచుచు వానర సమూహమ్లని్నయు 
రాజపుత్రుని సాధువాకు్కలతో పగడినవి. గుఱ్ఱమ్ల శక్తి చేతనే ఆ రాక్షసుడ్ అడ్డులేని 
శక్తితో తిరుగుచుండ్టచే ఆలోచ్ంచ్ శౌర్యమదయుకుతిలైన వానరశ్రేష్్ఠలు నలుగురు 
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శరభుడ్, గంధమాదనుడ్ మిక్్కలి బలమ్ గల రభసుడ్ ప్రమాధయనువారు 
అతివేగమ్గా ఎగిర విరోధ రథమ్ మీద దూక్ గుఱ్ఱమ్లను నాలి్గంటిని చంప్ నేలబడవేసి 
ఇంద్రజతుతి రథమ్ను మ్క్కలు చేసి వానరులందఱు తమను మెచుచుకొనుచుండగా తిరగి 
ఒక్క క్షణమ్లో లక్ష్మణుని చెంత నిలిచ్ర. అట్లే రథమ్ లేనివాడ్ను. సారథి, గుఱ్ఱమ్లు 
లేనివాడ్ను అయి యింద్రజతుతి నేలపై నిలబడి రాజపుత్రుని నెదిరంపగా అతడ్ వాడి 
బాణమ్లతో ఒక్క తృటిలో వాని ఔద్ధత్యమ్ నణచ్వేసెను.

***
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తొెంబది యొకటవ సర్గము

ఇాంద్రజిత్్త కపులను వాంచిాంచి లాంకకుబోయి రథికుడై వచుచుట:

అట్లే విడ్వకుండ బాణమ్లు కురప్ంచగా, రాజపుత్రునిపై రాక్షసరాజు అనేకమైన 
అసత్రసంతతులను అనంతమ్గా మరప్ంచగా ఇద్దఱును అభమానమ్, మాతసుర్యమ్ 
ఆశచుర్యకరమ్గా పెరుగగా యుద్ధమ్ చేయుచుండగా వానరసేనలు, రాక్షససేనలు 
వార యండనుండి విరోధులు భయపడ్నట్లే యుద్ధమ్ చేయుచు తమ నాయకులను 
రక్ంచుకొనుచు అనేక విధమ్లుగా తమ పరాక్రమమ్లను చూప్ంచగా అపుపిడ్ ఆ 
ఇంద్రజతుతి రాక్షసులను మెచుచుకొని పగడి వారలదగ్గఱ చేర యిటలేనెను. రాక్షసులారా! 
సర్వదికు్కలయందు గాఢమ్గా చ్మముచీకట్లే వా్యప్ంచెను. మనవారో, విరోధులో 
కనిప్ంచుటలేదు. అందుచే ఒక సాహసమ్ చేయవలయును. వానరులు తికమక 
చెందునట్లే వారు భ్ంతి పడ్నట్లే గుంపులుగా కలిసిపోరుడ్. నేను అడ్డులేని వాడనై 
లంకకు వెళ్లే క్షణమ్లో రథమ్ నెక్్కవచెచుదను. వారలెరగినచో అడడుమ్ వతుతిరు కాన 
వారలను మీరు మోసగింపవలెను. మీ శక్తి సామరథుయామ్లు చూప్ంచుటక్ది సమయమ్ 
సుమా. అని చెపపిగనే వారందఱు అట్లేయని పోరుచుండగా ఇంద్రజతుతిలంకకు వెళ్లే 
బంగారు ఆభరణమ్లతో అలంకరంపబడినదియు, గొపపినైన మ్సలమ్లు, గదలు 
ఖడ్గమ్లతో నిండినదియు, శ్రేష్ఠమైన గుఱ్ఱమ్లు గటిటినదియు, హతుడైన సారథి గలదియు 
నయిన రథమ్ను వేగమ్గా సమకూరుచుకొనెను. వెంటనే రథమ్నెక్్క భట్ల గుంపులు 
వెంటరాగా వాడ్ లంకానగరమ్ నుండి బయలుదేర్ను. యమ్డ్ తనను ప్రేరేప్ంపగా 
వచ్చు లక్ష్మణుని, ఆ విభీషణుని, వానరసైన్యమ్లను రాక్షసులందఱు మేలు మేలనుచుండగా 
వాడి బాణమ్లతో కపెపిను. అతని అసత్రలాఘవమ్ను జూచ్ వానరులెంతో విసముయమ్ 
చెందిర. సుమిత్రాతనయుడ్ను, విభీషణుడ్ను తమ మనసుసులందు ఇతడే యోధులలో 
శ్రేష్్ఠడని తలంచ్ర.
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లక్ష్మణుడాంద్రజిత్్తను నొపపుాంచుట:

మిక్్కలి క్రోథమూరచుతుడై రావణ కప్రాజులను నూరులే వేలుగా వాడి బాణమ్ల చేత 
చంప్ నేలబడవేయగా తక్్కన వానరులు భయమ్ చెంది రాఘవుని సోదరుని మరుగున 
చేరర. అపుపిడ్ సుమిత్రానందనుడ్ రావణ విలులేను మ్క్కలుమ్క్కలగునట్లే బాణమ్ 
వేసెను. అతివేగమ్గా ఆ రాక్షసుడింకొక వింటిక్ నారగూరుచుచుండగా లక్ష్మణుడ్ త్వరపడి 
మూడ్ బాణమ్లచేత ఆ వింటిని కూడ త్రుంచ్ ర్క్కలుగల సరపిసమూహమ్లను బోలిన 
ఐదు వాడి బాణమ్ల చేత ఱొమ్ము బ్రద్దలు గొటటిగా అవి శరీరమ్ నందు దూర వెడలివచ్చు 
ఎఱ్ఱని సరపిమ్ల వలె నేలవ్రాలగా కవచమ్ బ్రద్దలై రకతిమ్ గ్రకు్కచు ఇంద్రజతుతి గొపపి 
శక్తి గల పెద్ద విలులేను తీసికొని రాజపుత్రుని ఆ యింద్రుని వలె తీవ్రబాణవర్షమ్లతో 
కప్పివేసెను. కొంచెమైనను భయమ్ లేక ఆ దుష్టిని లక్ష్మణుడ్ తేరపారజూచెను. 
చూపరులకు ఆశచుర్యమ్ను కలుగజేసెను. అంతట లక్ష్మణుడ్ ప్రళయకాలాంతకుని 
వలె విజృంభంచ్ శత్రు సమూహమ్లో ఒకొ్కక్కనిని మూడ్ మూడ్ ప్రాణమ్లు తీయు 
బాణమ్లతో గురతపపిక కొటిటి భయంకర విక్రమమ్ ప్రకటితమగునట్లేగా చూచువారు 
భయమ్ పందగా అనేక బాణమ్లతో రావణపుత్రుని మ్ంచెను. ఆ రాక్షసుడ్ను 
వెనుదీయక మిక్్కలి వాడియైన బాణమ్లతో అతివేగమ్గలవాడై ప్రతాపమ్చూపగా 
లక్ష్మణుడ్ వానిని మధ్యదారయందే మ్క్కలు చేసి మఱియొక వాడి బాణమ్చేత ఆ 
రాక్షసుని సారథి శిరమ్ను త్రుంచెను. బాగుగా శిక్తమ్లైనవగుటచే గుఱ్ఱమ్లు 
సారథి లేకున్నను మండల భ్రమణమ్లతో పగరుతగ్గనివై తిరుగుట వింతగా ద్చెను. 
లక్ష్మణుడ్ను క్రూరుడై గొపపి బాణమ్లచే వాని గుండెలదరగొట్టిను. అతని ప్రతాపమ్ను 
సహంపక వాడ్ను వజ్రాయుధమ్లవంటి గొపపిబాణమ్లను మిక్్కలి వేగమ్గలవానిని 
ఆ సుమిత్రాపుత్రునిపై వేయగా అవి కవచమ్ను దాక్ నేలబడగా రాక్షసుడ్ ఇతనిది 
భేదింపరాని కవచమని తలంచ్ వాడి బాణమ్లను మూడింటిని సంధంచ్ త్వరగలవాడై 
నొసలు దాకునట్లే వేయగా కరలాఘవమ్ తెలియచేయుచు వేసిన ఆ బాణమ్లు 
నొసటియందు నాటి చాలా ఆశచుర్యకరమ్గా మెరయగా శూరుడగు లక్ష్మణుడ్ మూడ్ 
శిఖరమ్లు గల కొండవలె నొపుపిచు కోపమ్చే కదలచున్న చూపులుగలవాడై వేగమ్గా 
ఐదు బాణమ్లను సంధంచ్ మిక్్కలి బలమ్గల లక్ష్మణుడ్ విరోధ నుదుట గొట్టిను. ఈ 
విధమ్గా ఆ గొపపి పరాక్రమవంతులు మనసుసునందు విడ్వని రోషమ్లతో ఒకర నొకరు 
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శరీరమ్లు జలెలేడలో యనిప్ంచునట్లే గెలుపుగోరనవారై పట్టిదలతో పోరర. అధకమైన 
ఈర్షయాగల ఆ రావణపుత్రుడ్ చెవి వఱకు లాగబడిన బాణమ్లను మూడింటిని అదు్భతమైన 
వేగమ్తో ఆ విభీషణుని నొసల దూరునట్లేసి ఇతర వానరవీరులకు తగులునట్లేకొ్కక్క 
బాణమ్ను వేయగా అధక రోషమ్నందిన విభీషణుడ్ గదచేత అతని గుఱ్ఱమ్లను 
కూలెచును.

ఇాంద్రజి లక్ష్మణులు దివ్యసత్రములతో పోరుట:

అట్లే తురగమ్లు చావగా భూమిమీదిక్ దూక్ ఇంద్ర విరోధ వేగమ్గా శక్తితో 
విభీషణుని వేయగా లక్ష్మణుడ్ భయంకరమ్లైన పది బాణమ్లను సంధంచ్ ఆ శక్తిని 
నేలబడ్నట్లే వేయగా విభీషణుడ్ వజ్రసదృశమ్లైన భయంకర బాణమ్లను తన 
అన్న పుత్రునిపై వేసెను. అవి ఱొమ్ము బ్రద్ధలగునట్లే దూర బయటపడగా ఆ క్రూరాతుముడ్ 
రోషమ్తో ప్నతండ్రిపై యమ్నిచే ఈయబడిన భయంకరాసత్రమ్ను వేయగా లక్ష్మణుడ్ 
స్వప్నమ్నందు తనకు కుబేరునిచే ప్రసాదింపబడిన సాటిలేని పరమాసత్రమ్ను పూని 
రాక్షసునిపై వేసెను. ఆ బలవంతులు బలమైన ధనువులను బలమ్గా లాగి విడిచ్న 
వింటినారులు దేవతలు వెరగపడ్నట్లే క్ంచపక్షుల విధమ్గా ధ్వనులు కలుగజేసెను. 
ఆ యసత్రమ్లు ర్ండ్ను నిపుపిలు గ్రకు్కచు ప్డ్గులవలె వేగమ్గా వెళ్లే ఆకాశమ్న 
నొకదానినొకటి ఢికీమని ఢీకొట్టికొనుచు హెచుచుగా పగను మిణుగురులను 
ఆకాశమ్ నందంతటను చ్మముగా పెద్దగ్రహమ్లవలె పోరపోర నూరు వ్రక్కలై నేలపై 
బడగా సౌమిత్రియు, ఇంద్రవిరోధయు సిగు్గతోను, రోషమ్తోను చ్డిమ్డిపడిర. 
అంత వారుణాసత్రమ్ను దశరథపుత్రుడ్ వేయగా రావణపుత్రుడ్ ర్ద్రాసత్రమ్ను వేసి  
అదు్భతమ్గా దాని బిగువును అణచ్వేసెను. అంతతో ఆగక మిక్్కలి ఉగ్రుడై లోకమ్లని్నటిని 
గాలుచువిధమ్గా అగి్న బాణమ్ను ఇంద్రజతుతి వింట సంధంచ్ వేగమ్తో రామసోదరునిపై 
వేయగా అతడ్ సౌరాసత్రమ్ను సంధంచ్ శత్రువు మనసునందు తొట్రుపడ్నట్లే దానిని 
అణచ్వేసెను. తిరగి అతడ్ ఆ సురాసత్రమ్ను వేయగా దానినుండి ప్రకాశవంతమ్లైన 
మ్ద్గరమ్లు, మ్సుంఠమ్లు, పరఘలు, గదలు, ఖడ్గమ్లు మొదలైనవి రాసులుగా 
బయలువెడలిన, చూచ్ లక్ష్మణుడ్ ర్ద్రాసత్రమ్ను వేగమ్గా వేసెను. అది నివారంపరానిది 
సమసతి శత్రువులను సంహరంచునది. ర్ద్రాసత్రమ్ ఆ దానవాసత్రమ్ను పడగొటటిగా, 
ఆకాశమ్ నందుండ్ భూతమ్లు క్షోభంచ్నవై ఆ రాజపుత్రుని చుటిటియుండెను. రాక్షస 
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మనుజనాధుల యుద్ధమ్ దేవసంఘమ్లకాశచుర్యమ్ గలిగించునదై భయంకరమై 
మిక్్కలి సంభ్రమమ్ కలిగించునదై ప్రవరతింపగా ఋష్లు, దేవతలు, గంధరు్వలు, 
నాగులు, గరుడ్ల సంఘమ్లు కలిసి ఇంద్రుడ్ మ్ందుండగా సను్నతింపదగిన శీలమ్ 
గల లక్ష్మణుని యుద్ధమ్ నందు హెచచురకతో గాచుచుండిర.

లక్ష్మణుడాంద్రజిత్్తను వధిాంచుట:

అపుపిడ్ రామసోదరుడ్ ఈ రాక్షసుడ్ సామాన్యమైన వానితో చావడ్. అని్న 
అసత్రమ్లు తెలిసినవాడ్ అని కోప్ంచ్ దేవతలకు రాక్షసులకు జరగిన యుద్ధమ్న ఇంద్రుడ్ 
రాక్షసులను ఏ అసత్రమ్చేత సంహరంచెనో అటిటి అగి్నవంటి సపిరశ్ గలదియు, సుందరమైన 
కణుపులు గలదియు, మంచ్ అంచులుగలదియు, దృఢమైనదియు, బంగారమ్తో 
చేయబడినదియు, శత్రువులను నాశనమ్ చేయునదియు, నివారంపరానిదియు, 
భరంపరానిదియు, దేవతల చేత పూజంపబడినదియు, సరపిసదృశమైనదియు,ఇంద్రుని 
దేవతగా గలదియు అయిన ఐంద్రశరమ్ను, శ్రేష్ఠమైన వింటియందు శ్రేష్ఠమైన బాణమ్ను 
పురుషశ్రేష్్ఠడ్ సంధంచ్ ఆ దశరథ పుత్రుడగు ఆ రామచంద్రుడ్ పూరణుధరాముతుముడైనచో, 
సత్యసంధుడైనచో, పౌరుషమ్న నెదురులేని వాడైనచో ఓ బాణమా! ఈ రావణపుత్రుని 
సంహరంపుమ్ అని నిజకార్య సాధకమ్లైన యదారథుమైన సుభాషతమ్లను పలిక్ 
అతివేగమ్గా గటిటిగా గుప్పిటి బిగబటిటి చూపును వేగమ్ను గనిప్ంచగా దశమ్ఖ 
పుత్రునిపై వేయగా అది సూరు్యనితో సమానమైన కాంతి గలదై మహోద్ధతితో వెళ్లే 
శిరసాత్రణమ్తో కుండలమ్లతో గూడిన విరోధ శిరమ్ను తృటిలో త్రుంచెను. అట్లే 
తెగిపడిన శిరమ్ బంగారమ్తో సమానమైన కాంతి గలదై రకతిమ్తో తడిసినదై అందమ్ 
చెడకుండ భూమిపై గనపడెను. విరగిన విలులేను, తెగిన కవచమ్ను, తెగిన శిరసుసును 
గలదై పర్వతమ్వంటి దేహమ్ పడగా వృత్రుని వధంచ్నవాడ్ దేవతలవలె విభీషణుడను, 
వానరులందఱును ఆనందమ్ నొందగా.

ఇాంద్రజిత్్త మరణమునకు లోకములు సాంతోషాంచుట:

ఆకాశమ్న దేవతలును, సీత్రలును, ఋషశ్రేష్్ఠలును, యక్షులును, గంధరు్వలును, 
మనసుసునందు గలిగిన సంతోషమ్తో కొంచెమైననూ చలింపక కేకలు వేసిర. తమ 
నాయకుని చూచ్ వానరులు తమ్ముతరుమగా రాక్షసులు చేతనును్న ఆయుధమ్లు 
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క్రిందపడగా లంకకు పారపోయిర. వేలకొలదిగా దికు్కతోచనివారై నలుదికు్కలకు 
పరుగెతితిర. భయపడి కొందఱు సమ్ద్రమ్లో ప్రవేశించ్ర. పై వసత్రమ్లు జారగా జుట్టి 
మ్డ్లు వీడగా కొందఱు కొండలనెక్్కర. సూరు్యడసతిమింపగా క్రణసమూహమ్ అతని 
వెంటపోవు విధమ్గా కూలియున్న యింద్రజతుతిను జూచ్ రాక్షససైన్యమ్లో ఒక్కడైనను 
అచచుట నిలువడయె్యను. అచచుట ఆరపోయిన అగి్నయో క్రణమ్లేని సూరు్యడో యనునట్లే 
ఆ శూరవరుడ్ండెను. దేవతలతో గలిసి యుద్ధభూమిక్ వచ్చు ఇంద్రుడ్ రాక్షసుని జూచ్ 
సంతోషావేశమ్తో పంగెను. ఆకాశవీథిలో దేవదుందుభులు మ్రోగెను. ప్రకాశమానమైన 
తేజసుసుతో సూరు్యడ్ ప్రకాశించెను. జగమ్లని్నయు దుుఃఖశాంతిని పందినవి. లోకమ్ 
ఆపదలు తొలగి ప్రకాశించెను. గంధర్వశ్రేష్్ఠలు పాడిర. ఆకాశమ్న అపసురుఃసీత్రలు 
నాట్యమ్ చేసిర. దేవతా సంఘమ్లు పుషపివర్షమ్ను కురప్ంచెను. సమ్ద్రమ్లు 
నిరములమ్లయె్యను. దికు్కలని్నయును స్వచ్ఛమైన ప్రకాశమ్నందెను. సర్వలోకమ్లకు 
భయంకరుడైన ఇంద్రవైర చంపబడిన వారతిను విని గుంపులుగా వచ్చు చూచ్ దానవులు 
ఋష్లు, దేవతలు పగడి మంచ్ వాక్యమ్లతో దీవించ్ర. కలత పరతాపమ్ లేకుండ 
బ్రాహముణులింక నిర్భయులై బ్రతిక్దరని సంతోషమ్తో దేవతాసంఘమ్లు బ్రహముర్ష 
సంఘమ్లును బలిక్ర. జాంబవంతుడ్, హనుమంతుడ్, విభీషణుడ్ పంగిపోవుచు 
ఆ గొపపి పరాక్రమమ్ గలిగిన ఇంద్రజతుతిను చంప్ పరాక్రమించ్న రాజసింహుని 
సమీప్ంచ్ సోతిత్రమ్లు చేయుచు అతని విజయమ్ను మెచుచుకొని ఎంతో శ్ద్ధతో వేయి 
విధమ్లుగా వారయుద్ధమ్ను వరణున చేసిర. వానరులు అరచుచు వాలమ్లను నేలపై 
గొట్టిచు, దూకుచు లంక సంక్షోభంచునట్లే పరుగెతుతిచు, ప్రకాశించుచు లక్ష్మణును 
గొపపిదనమ్ను మెచుచుకొనుచు అతని చుట్టి చేర నిలిచ్ర. జై లక్ష్మణా! జై లక్ష్మణా! అని 
వానరశ్రేష్్ఠలు ఒకరనొకరు కౌగిలించుకొనుచు ఆనందించుచు రణకథలను తిరగి 
తిరగి వినిప్ంచుకొనుచు వేడ్కతో నుండిర. అవి విని ప్రియమిత్రుడగు లక్ష్మణుడ్ చేసిన 
అతి దుష్కరమైన కార్యమ్ను నమముజాలక తామే యుద్ధభూమిక్ వచ్చు చూచ్ దేవతలు 
మనసుసులు సంతోషమ్తో పంగుచుండగా ప్రీతితో వెళ్లేర.

***
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ఇాంద్రజిత్్తవధ విని శ్రీరాముడు లక్ష్మణుని గొనియాడుట:

అట్లే ఇంద్రజతుతిను వధంచ్ మిక్్కలి ఆనందమ్నందుచు నెతుతిరుతో తడిసి 
వానరులను, జాంబవంతుని, వాయుపుత్రుని, ప్లిచ్ మనమ్ సుగ్రీవుని, రామ్ను 
చూడబోవుదమ్ పదండ్ అని విభీషణ హనుమంతుల చేతిని పట్టికొని వేగమ్గా 
లక్ష్మణుడ్ ఇంద్రుని జేరు బృహసపితి విధమ్గా రామచంద్రుని సమీప్ంచ్ నమస్కరంచ్ 
సంకోచపడ్చు మెలలేగా ఇంద్రజతుతిను వధంచుటను తెలెపిను. రాక్షసశేఖరుడైన విభీషణుడ్ 
మనసుసు సంతోషమ్తో పంగిపోవుచుండగా సర్వమ్ను వినిప్ంచెను. ఆ కథను వినుటచే 
సంతోషమ్ను పంది రామచంద్రుడ్ మేలుమేలు లక్ష్మణా! నిను్న మెచ్చుతిని. నీవు 
బలే మేలుచేసితివి. ఆ పాపాతుముడ్ చంపబడ్టచే ఇంక సర్వకార్యమ్లు చక్కబడ్ను 
సుమా అనుచు అతనిని పగడ్చు సిగు్గపడ్చున్న అతనిని తన తొడపై జేరచు గటిటిగా 
కౌగలించుకొని శిరసుసు మూరొ్కనెను. శరీరమంతయును నిమ్రుచు తమ్ముని మరల 
మరల చూచ్ శరీరమ్నందు బాణమ్లు మొదలైన సాధనమ్లచే కలిగిన గాయమ్లతో 
అతడ్ నిటూటిరుచుచుండగ మనసుసునందు దుుఃఖంచుచు తానును మాటిమాటిక్ నిటూటిర్చును. 
శ్రీరామ్డ్ పలుమారు తమ్ముని తడవెను. శిరసుసును మూరొ్కనెను. మనసుసునందలి బాధ 
తీరునట్లేగా ఓదారుపి మాటలను పలిక్ను. ఆ కఠినుడ్ నినె్నంతగా కడగండ్లే పెట్టిను 
అనుచు కళకళమండెను. అనా్న! లక్ష్మణా! నీవు చేసిన యీ పని చాలా కషటిమైనది. 
ఎవ్వరును చేయజాలనిది. ఇంక మనకు శుభమ్లు కలుగగలవు. ఆ నీచుడగు రావణుడ్ 
తన పుత్రునితో గూడ చచ్చునవాడై సుమా. రావణునకు కుడిచేయి వంటివాడ్ ఎలలేపుపిడ్ 
ఈ ఇంద్రజతేతి సుమా. తండ్రీ! అటిటి దురామురు్గని నీ వంత మొందించుటచే ఇపుపిడ్ గదా నేను 
జయించ్తిని. ఈ విభీషణుడ్ను, హనుమంతుడ్ను చేసిన సాహసమ్ నెంచశక్యమా? 
మూడ్పగళ్లేను, మూడ్రాత్రులును ప్రతాపమ్తో యుద్ధమ్చేసి యెట్లేటోలే ఇంద్రజతుతి 
చచెచును గదా. తన పుత్రుని మరణమ్ను వినినంతనే రావణుడ్ మిగిలిన బలమ్లతో 
కదలివచుచును. ఇంక యుద్ధ ఆతిథ్యమ్ నిచుచును. సోదరా! నా బలమ్చే అతడ్ చచుచును. 
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ఓ విశిషటిమైన నడవడి గల లక్ష్మణా! నాక్చచుట దిక్్్క, నీవా ఇంద్రవిరోధని వధంచుటచే 
గదా నే నా భూపుత్రిని, రాజ్యమ్లను తిరగి పందగలిగితిని. అని యిటాలేశా్వసించ్ గటిటిగా 
కౌగిట బటిటి సుషేణుని బిలిచ్ ఈ పవిత్రుడ్, మిత్రవాతసుల్యమ్ గలవాడ్, గొపపిమేధావి 
అగు లక్ష్మణుని ఆరోగ్యవంతుని జేయుమ్. ఈతని శరీరమ్నందు బాణమ్ల మ్లుకులు 
నాటియున్నవి. అట్లే విభీషణుని కోతులను ఎలుగుబంటలేను వేగమ్గా స్వసుథులను 
జేయవయా్య! వారు వీరని చెపపినేల మన వంక నిలిచు యుద్ధమ్న నొచ్చున వారక్లలే 
వేగమ్గా బాధను తొలగింపజేయుమ్ అని చెపపిగా ఆతడ్ శక్తివంతమైన ఓషధని 
రాజపుత్రునిక్చెచును. దానిని వాసన చూడగా తక్షణమే లక్ష్మణునకు సుఖమ్ గలిగెను. 
మ్లుకులు రాలిపోయెను. గాయమ్లు మానిపోయినవి (ఇటిటి వైద్యమ్ను ఇపపిటి 
నాగరక శిఖ్మణులు నేరుచుకొనవలసి యున్నది) మఱియు విభీషణునకును, తక్్కన 
వానరులకును రామ్ని శాసనమ్ ననుసరంచ్ చ్క్తసు చేసెను. తక్షణమే లక్ష్మణుడ్ను 
తక్్కన వానరేంద్రులందఱును బాధ తొలగినవారై సంతసమ్ను పందిర. రామసోదరుడ్ 
బాధలేని వాడగుట జూచ్ వానరభల్లేక సమూహమ్లును, ఆ విభీషణుడ్ను, చాలా 
సంతోషమ్ను పందిర. సీతానాధుడ్ సోదరుని మఱియొక మారు మెచుచుకొనెను.

***
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ఇాంద్రజిత్్త మరణమునకు రావణుడు విలపాంచుట:

ఇచచుట ఇట్లే వానరశ్రేష్్ఠలు సంతోషమ్న దేలుచుండగా అచచుట లంకయందు 
రావణుని మంత్రులు ఇంద్రజతుతి మరణవారతిను వినియు యుద్ధభూమిక్ వెళ్లే అతని 
శవమ్ను జూచ్ నిశచుయపరచుకొన్నవారై కను్నల నీరు గారుచుండగా రావణుని 
జేర రాక్షసరాజా! నీ సోదరుడైన విభీషణుడ్ సహాయపడగా లక్ష్మణుడ్ నీపుత్రుడైన 
యింద్రజతుతిను యుద్ధమ్న జంపెనట. శూరులలో శ్రేష్్ఠడ్ను, యుద్ధమ్న ఓడిపోవుట 
యెరుగని వాడ్ను, ఇంద్రుని జయించ్ భూమియందు కీరతిని బొందిన బలవంతుడ్ను 
అయిన నీ పుత్రుడ్ సీతానాధుని సోదరునితో తలపడి వారంపరాని శరసంఘమ్లతో 
కలత నొందింపజేసి వీరజనులు చేర్డ్ లోకమ్న కరగెను అని చెపపిగా దారుణమైనదియు, 
హృదయమ్ బ్రద్దలు చేయునదియునైన పుత్రమరణవారతి విన్న మాత్రమ్ననే ఘోరమైన 
మూర్ఛపంది నేలబడి తెలివి దప్పిన వాడగుచు లంకాధపతి చాలా కాలమ్నకు తెలివిని 
పంది మరల ఉడ్గని పుత్ర శోకమ్న వా్యకులుడై దీనుడై విలప్ంచెను. హా పుత్రరత్నమా! 
హా మహారథవరా్య! హా రాక్షసవ్్యహవీరమ్ఖ్్య! హా పెని్నధానమా! హా నా పెని్నధానమా! 
నా పాలిటి భాగ్యమా! నను్న విడిచ్ పోవుటకు నీకు మనసెట్ వచ్చునదయా్య? 
ఇంద్రునంతటి వానిని జయించ్యు సౌమిత్రిచే ఎట్లే చంపబడితివయా్య? ఆ కాలాంతకుని 
నైనను హతమొనర్చుడ్ నీదు బాణశక్తి యేమయె్యనయా్య? తండ్రీ! మందర పర్వత 
శృంగమ్లనని్నంటిని నేలబడగొటటి జాలిన నీ బాహుశక్తి యెట్లే నశించెను రా? పుత్రా! 
అటిటి నీ శౌర్యమ్ ఆ సుమిత్రా పుత్రుని నణప జాలదయె్యనా? హా! కుమారా! నేడ్ తపపిక 
శాలుడ్ నాకు గొపపివాడ్గా ద్చుచునా్నడ్ ఏలన నీవింటి బలాఢ్్యని కాలగతి గూర్చును. 
ఔరా! కాలమ్ యొక్క గతిని ఎందైనను ఎవ్వరు నెరుగలేరు గదా. అనా్న! నా పుత్రరత్నమా! 
సమసతి దేవతలలో మానవులలో నెవ్వరకైనను గొపపి శౌర్యమ్తో ప్రకాశించువారక్ని 
విడ్వని ధైర్యవంతులకు తమ యజమానికై ప్రాణమ్లు వీడ్వారక్ యోగ్యమైన 
మార్గమ్. ఆతముయందు నా దుసిథుతిని నాదికు్కలేని విధమ్ను ఆలోచ్ంచ్ దుుఃఖంచెదను. 
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ఎన్నడ్ను నను్న విడ్వవు. అగ్రేసరుడైన నను్న సైన్యమ్ను కాపాడ్చుండెదవు. ఇక 
నాక్వరునా్నరురా దికు్క? నను్న విడిచ్ ఒంటరగా నీవు యమపురమ్నకు వెళళిదగునా? 
ఇపుపిడింక దేవతలును, దికపితులును, ఋష్లును, నీవు సంహరంపబడ్టను విన్నవారై 
అపరమితమైన సంతోషమ్ పంగగా ఆదమరచ్ నిద్రించెదరు గదా. పుత్రా! నాక్ంక 
పురమ్లున్నను, నగరమ్లున్నను, భూమియు ఆకాశమ్ను ఉన్నను, వనమ్లున్నను, 
పర్వతశ్రేష్ఠమ్లున్నను, జీవమ్లకు రత్నమ్నైన ఇంద్రజతుతివు నీవొక్కడవు లేకున్న 
సర్వమ్ను శూన్యమ్గా ద్చుచున్నది గదా. అక్కటా! అంతుఃపురమ్లందు రాక్షస 
కన్యలు దుుఃఖంచుచున్న ధ్వనులు గుహలందు దికు్కలేక అరచుచున్న ఆడయేనుగుల 
భరంపరాని ధ్వనులవలె వినిప్ంచుచున్నవి గదా. అయో్య! నను్నను, యువరాజపదవిని, 
నాయనా! లంకను, రాక్షససమూహమ్లను, నీ మ్దు్దల భార్యను, నీ తలిలేని, అందఱిని 
విడిచ్ ఒక్కడవే పోవదగునా? కుమారా! మ్ందుగా వెడలిన నాకు ప్రేతకార్యమ్లు నీవు 
చేయుట అర్హమ్ గదా. విధ చేసిన మోసమ్ చేత అది తారుమారయె్యను గదా. రామ్డ్ను, 
లక్ష్మణుడ్ను, వానరరాజును ప్రాణమ్లతో నుండగా, నా మనసుసునందు దృఢమ్గా 
నాటిన శల్యమ్ లట్లేయుండగా, నను్న తీవ్రమైన వేదనల పాలొనరంచ్ ఈ విధమ్గా 
పుత్రా! గొపపినైన ఊరథువులోకమ్లందలి సుఖసమూహమ్లను పందుటకు ఆశపడితివా? 
అక్కటా! నా ప్రేమను మరువదగునా? యనెను. దేవతల సేనను నిర్జంచ్నవాడా! యనెను. 
బాహుబలమ్నకు నిలయమైన వాడా! యనెను. నీ తలిలే దుుఃఖమ్ను మానపిరాదా? 
యనెను. నీ భార్య నోదారపిరాదా యనెను. ఈ కోపమేలరా? యనెను. నాపుత్రరత్నమా! 
నీవేకదా నాకు దికు్క అనెను.

రావణుడు రాక్షసులతో తన పరాక్రమము దెలుపుట:

అట్లే విలప్ంచుచున్న సహజమ్గా అధక క్రోధనుడైన రాక్షస రాజునకు పుత్రుని 
మరణమ్చే సంభవించ్న ఆరతిచే కలిగిన రోషమ్ భయంకరమై మనసుసు నందు 
జనింపగా వేసవికాలమ్ నందు వేడెక్్కన క్రణమ్లు సూరు్యనిక్ మరంత తీక్షష్ణతను 
గలిగించు విధమ్గా ఆతడ్ మండిపడ్చు మ్డ్తలు పడిన కనుబొమములు నటించుచున్న 
మ్ఖమ్గలవాడై మొసళలేతో నిండిన కలోలేల సమ్ద్రమ్ వలె నుండెను. కోపమ్చే 
విజృంభంచుచున్న వాని నోరు నిపుపిల గ్రకు్కచున్న వృతాతిసురుని నోటిని తలప్ంప 
జేయుచుండెను. సహజమ్గానే ఎఱ్ఱనైన నేత్రమ్లు క్రోధాగి్నచే మరంత విజృంభంచ్ 
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రుద్రుని రూపమ్నకు సాటియయె్యను. మండ్చున్న వతితి నుండి మండ్చున్న 
నూనెబొట్లే వలె కనులనుండి కనీ్నటిబిందువులు రాలెను. దానవులతో త్రిపపిబడిన 
యంత్రమ్లు చేయు ధ్వనివలె రావణాసురుడ్ పండ్లే పటపట కొరుకుచపుపిడ్లుండెను. 
యమ్ని వలె అతని చూపులు వా్యప్ంచ్న ఆయా ప్రాంతమ్లందున్న రాక్షసవీరులు 
మనసుసులు చెదరగా భయమ్తో గుంపులై పరుగులెతితిర. అపుపిడ్ రావణుడ్ 
తనవారక్లలేను భయమ్ తీరునట్లేను, ధైర్యమ్ కలుగునట్లేను, పటపట పండ్లే 
కొరుకుచు నిటలేనెను. ఓ రాక్షసవీరులారా! నా శక్తిని విశదమ్గా ఎరగింతును వినుడ్. 
వేల సంవతసురమ్లు ఘోరతపసుసు చేసి అపుపిడపుపిడ్ బ్రహమును మెప్పించ్తిని. తపో 
బలమ్చే బ్రహమువరమ్చే దేవతలవలన గాని రాక్షసులవలన గానీ భయమ్లేనివాడను, 
వజ్రమ్ చేతనైనను భేదింపరాని కవచమ్ను బ్రహముచే పందినాడను. అటిటిదే అయిన 
విలులేను పటిటి రథమ్నధష్ఠంచ్ ఎదురులేకుండా జగతుతినంతయు తిరుగువాడను. 
బ్రహముచే నొసగబడిన విలులేను బాణమ్లను ధరంచ్ యుద్ధభూమి యందు నిలువగా 
ఇంద్రుడైననుననె్నదిరంపలేడ్ గదా ఇక రామలక్ష్మణాదులొక లెక్కయా? వందలకొలది 
మంగళవాద్య ధ్వనులతో సాటిలేని వింటిని తీసికొనిరండ్. భాస్కరసమానమైన తేజమ్తో 
నున్న బాణసమూహమ్లతో రామలక్ష్మణులను చెండెదను.

రావణుడు సీతను జాంపబోవుట:

అనుచు పుత్రశోకమ్చే తప్ంచుచున్నవాడ్ను, అధకమైన రోషమ్ను పందిన 
వాడ్ను అయిన దశమ్ఖ్డ్ జానక్ని చంపదలంచుచు రాక్షసులతో దీనస్వరమ్తో 
నిటలేనెను. రాక్షసులారా! నా పుత్రుడ్ నాసంతానమ్లో శ్రేష్్ఠడ్ వానరులను 
వంచ్ంచుటకై సీతయను నొకదానిని సృషటించ్ దానిని వధంచ్నాడ్ గానీ నేను చంచలమైన 
కనులు గలదియు, క్షత్రియాధమ్డైన రామ్ని యందు ప్రేమగలదియు అగు విదేహ 
రాజపుత్రికను తెగనేయుదును చూడ్డ్. ఆ సీతతో మన పీడ వదలిపోవును. అని 
చెపుపిచు తెలలేని వసత్రమ్లకాంతి గలదియు, పుషపిహారమ్లచే అలంకరంపబడినదియు 
అయిన చంద్రహాసమ్ను వేగమ్గా చేతబట్టికొని పుత్రశోకమ్చే గలిగిన అధకబాధచే 
మనసుసు సా్వధీనమ్ తపుపిచుండగా జానక్ యున్నదికు్కనకు తన భార్యలును మంత్రులు 
వెంటరాగా వేగమ్గా వెళ్లేను. అట్లే వెళ్లేచున్న రాక్షసరాజును చూచ్ పెద్దగా గోలచేయుచు 
అచచుట నున్నవారు ఒకరతో నొకరు ఇటలేనుకొనిర. ఈ రావణుడ్ సామాను్యడా! సకల 
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దికాపిలకులను యుద్ధమ్నందు పారద్రోలినవాడ్. ఇటిటి వీనిని చూచ్ రాజపుత్రులే విధమ్గా 
పోవుదురో ఎవ్వర్రుగుదురు? దేవతలు మొదలగువారని గెలిచ్ బలాతా్కరమ్గా 
మూడ్లోకమ్లనున్న రత్నరాసులను సాహసమ్తో తెచ్చునాడ్. విక్రమమ్నను, 
బలమ్నందును వీనితో సాటి వచుచువాడ్ పదునాలు్గ భువనమ్లందెవ్వడ్నా్నడని 
చెపపిగలమ్ అని యనుకొనుచుండగా రాక్షసరాజు అశోకవన మార్గమ్ననుసరంచ్ 
వెళ్లేను. మంత్రులు వద్దని చెప్పినను, బంధువులందఱును అడడుగించ్నను, సే్నహతులు 
మరలుమన్నను, విశిషటిమైన బుది్ధగలవారు ఇది నీకు తగదని చెప్పినను, నిలువక రోహణీ 
నక్షత్రమ్ను ఆక్రమింపబోవు దుషటిగ్రహమ్ వలె సీతమీదకు భయంకరమ్గా చూచువారు 
భయమ్ చెందునట్లేగా పరువెతెతిను.

రావణుని జూచి సీతాదేవి దుఃఖాంచుట:

అట్లే వచుచుచున్న రావణుని, చేతియందు ఖఢ్గమ్ దాలిచున వానిని, అధకమైన 
క్రోధమ్ గలవానిని, అతనియందు సే్నహమ్ గలవారచే అడడుగింపబడ్చున్నవానిని, ఆ 
సాధుచరత్ర గల వారలో శ్రేష్్ఠడైన రామచంద్రుని భార్య చూచ్ అయో్య! వచుచుచున్న ఈ 
రాక్షసుని తీరుచూడగా అవశ్యకమ్గా నను్న జంపవధంపగోరుచునా్నడ్, సర్వదికు్కలకు 
తానే దిక్్్కన మహావ్రతుడ్ దికు్కగా గలనను్న అక్కటా! అనాధను వలె ఈ క్షుద్ర రాక్షసుడ్ 
నేడ్ సంహరంపదలంచెనే. పతివ్రతయైన నను్న ఈ పాపాతుముడ్ అనేక పరా్యయమ్లు 
భయమ్ చేతను, నయమ్ చేతను తన భార్య కమముని బ్రతిమాలి తిరస్కరంపబడి 
నిరాశుడై విసుగు జందినవాడై మోహమ్ రోషమ్ మనసుసు నందు పెనగొనగా నను్న 
సంహరంపవచుచుచునా్నడ్.

ఇది యదారథుమ్. ఇందు సందియమ్ లేదు. అట్లేకాక నా కొఱకై వీడ్ ఆ 
మహానుభావులగు రామలక్ష్మణులను వధంచెనో. ఇసీసు నను్న గురంచ్ రాజపుత్రులు 
గతించ్ గదా. ఓ దైవమా! ఎంతలు పుట్టిను. కానిచో ఈ పాపాతుముడ్ పుత్రశోకమ్చేత 
వారని చంపలేక నను్న జంపగోరనవాడై యిట్వచెచునో గదా. నేనెంత బుది్ధహీనురాలను, 
నా హతమ్ కోరువాడైన బుది్ధమంతుడైన హనుమంతుని మాటలను సీ్వకరంపచెడితిని. 
అతని మాట ననుసరంచ్ నిశిచుంతగా అతని వీపు నెక్్క వెళ్లేయుండినచో ఒక్కచ్కు్కను 
పందకుండ హాయిగా నేనీపాటిక్ నానాధుని తొడపై నెమముదిగా నుండకుందునా? 
ఇట్లే ఏడ్తినా? ఒకే కుమారుడ్ గల సాధ్వయైన కౌసల్య తన పుత్రుడ్ యుద్ధభూమి 
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యందు చంపబడెనని విని యెంతగా శోక్ంచునోగదా! ఈ ఆర్య పుత్రుడ్ తనకు లేకలేక  
కలిగిన విధమ్ను బాలక్రీడలయందు ప్రజలందఱకు మ్దు్దబిడడుడై మ్దు్ద మ్దు్ద 
మాటలచే మ్రప్ంచుటను, యౌవనమందు తనయందు ప్రేమచే చూప్ంచు భక్తిని, 
పరశుద్ధమైన చరత్ర గలిగి ధరముకార్యమ్లను చేయుటను తలచ్ తలచ్ గుండెలు పగులగా 
ఇంక్క్కడి కొడ్కనుచు ఆశలను విడిచ్ శ్రాద్ధకార్యమ్లు నిర్వరతించ్ తాను అగి్నయంద్ 
నీటియంద్ పడి మరణంచును గదా. దీనికంతకును మూలమ్ ఆ జగజంత దుష్టిరాలు 
దుషటిచరత్రురాలునగు కుబ్జయే. ఇసీసు ఆ మంధరచే మంచ్ హృదయమ్ గల కౌసల్యకు 
ఎంతటి దుుఃఖమ్ గలిగినది.

సుపారుశ్వుడు రావణునకు నీతి దెలప మరలాంచుట:

అని యిట్లే భరతిమృహీనమయి గ్రహమ్ బారనబడిన చంద్రుని భార్యవలె ఏడ్చుచున్న 
రాజపుత్రుని భార్యను జూచ్ మంచ్ బుది్ధమంతుడ్ను, ధరాముచారపరుడ్ను అయిన 
సుపారుశ్వుడ్ శ్రేష్్ఠలైన మంత్రులచే హతులచే చుటటిబడి యున్నవాడగు రావణుని 
దగ్గఱకు వెళ్లే వేగమ్గా మనసుసునకు తగులునట్లేగా ఇట్లే పలె్కను. ఔరా్య! దశాసు్యడా! 
బ్రహముకులమందు పుటిటి, కుబేరుని తమ్ముడవై, వేదమ్లను పూరతిగా వలెలేవలిలేంచ్, 
వ్రతమ్లని్నయును జేసి, శుచ్వై, నీకు విహతమ్ లైన నిత్యకరముమ్లను చేయువాడవై 
తామరలవంటి నేత్రమ్లు గల ఈ సీతనా నీవు చంపుటకు తెగించ్తివి? వీరశ్రేష్్ఠడా! 
కోపమ్చే ఎంతటి పాపమ్ను ఒడిగట్టిచునా్నవో తలంపవుగదా. ఏ విధమ్గా ఇది 
ధరముమని ఓ రాక్షసరాజా! ఈమెను చంపబూనితివయా్య? ఈ అభమానవంతురాలి 
అందమైన రూపమ్ గొపపిదనమ్ను చూడ్మ్. నీకీ సుకుమారని చంపుటకు 
చేయియెతుతిటకు మనసెట్లేవచ్చునది? రాక్షసరాజా! మిక్్కలి శూరులమైన మమ్ము 
సాయమ్గా తీసికొని గౌరవప్రదమగు రీతిగా రామచంద్రునిపై నీ మనసుసున మండెడ్ 
కోపమ్ను చూపుమ్. దానిని లోకమ్లు మెచుచుకొనును. కృషణుపక్షచతురథుశి యందిపుపిడ్ 
లేచ్ శత్రువులపై దాడివెడలు వాడవై ప్రయాణమ్నకు సనా్నహమొనరచు రేపు అమావాస్య 
గాన బలగమ్లతో యుద్ధమ్న కేగి జయమ్ను పందుమ్. నీవు శూరుడవు, ధీరుడవు 
వాడియైన ఖడ్గమ్ను చేత ధరంచ్, రథమ్ నధరోహంచ్ వెళ్లే శ్రీరామ్ని జంప్ సీతను 
చేపట్టిమ్ అని చెపపిగా ఆ ధరముయుకతిమైన మాటలనాలించ్ ఆ దుషాటితుముడ్ తన గృహమ్న 
కేగి హతులైన మంత్రులతో సభ దీరచు రోషమ్తో సింహమ్ వలె ఊరుపిలను విడిచెను.

***
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తొెంబది నాలుగవ సర్గము

మూలబలముల యుదధోము:

పరమమైన దుుఃఖమ్ను పంది మిక్్కలి దైన్యమ్తో సైన్యమందు మ్ఖ్్యలను 
తేరపారజూచ్ కడ్పు దుుఃఖమ్ తను్న కాలుచుచుండగా చేతులను జోడించ్ యిటలేనెను. ఓ 
కార్యసాధకులారా! గజమ్లు, గుఱ్ఱమ్లు, రథమ్లు, భట్లు గల సేనతో దాడి వెడలి 
రామ్ని నొక్కని చుట్టిమ్టిటి వరా్షకాలమ్ మేఘమ్లవలె బాణవర్షమ్ల మ్ంచ్ చంపుడ్. 
రేపు నేను మీకు సాయమ్గా వచ్చు జానకీనాధుని జంప్ జగమ్లకు తెలియునట్లే 
జయమ్ను పంది మిమ్ములను సనామునించెదను. అని చెపపిగా అట్లేయని అనేకమైన 
సైన్యమ్లతో సేనానాయకులెలలే బయలుదేర వెళ్లే వాడియైన పటిటిస సమూహమ్లతోను 
పరఘమ్లతోను వానరవీరులను కొటిటి యుద్ధమ్ చేసిర. సూరో్యదయవేళ యుద్ధక్రీడకై 
దశకంఠుని బలమ్లు తలపడగా వానరవీరులు పర్వతమ్లను వృక్షమ్లను వేసివేసి 
పోరుచుండగా ఘోరమైన ఖడ్గమ్లతోను, గదలతోను, రాక్షససంఘమ్లు వానిని 
ప్ండిప్ండి చేసి చంపగా ఇట్లే ఇటలేని చెపపిరానివిధమ్గా యుద్ధమ్ మహాభయంకరమై 
యొపెపిను. ఆ సమయమ్న కాళలేచే త్రొక్కగా భూమి నుండి వెడలిన దుమ్ము 
రకతిప్రవాహమ్లచే అణగినదయె్యను. ఆ రకతినదులందు నౌకలవలె రథమ్లుండెను. 
వానరులు రాక్షసులు చేయుచున్న యుద్ధక్రీడయందు ఏనుగులు రథమ్ల సమూహమ్లే 
గట్లేగాను. గుఱ్ఱమ్లు చేపలుగాను, శరీరమ్లే పెద్ద తెపపిలుగను, పెద్ద ట్క్్కమ్లే 
వృక్షమ్లుగను గలిగి రకతినదులు హెచ్చుయుండెను. నెతుతిరులు గారుచుండగా పెద్ద 
యేనుగులపైనను గుఱ్ఱమ్లపైననూ, ధ్వజసమూహమ్లపైనను గుంపులుగా ఎగిర 
ఎగిర మదించ్నవారై వానరవీరులు నేలబడగొటిటిర. మోకాళలేను, మ్కు్కలను, నొసళలేను 
వెంట్రుకలను గోళలేతో, పండలేతో మిక్్కలి బలమ్తో పెరుకుచు, కొరుకుచు, తెగనరుకుచు 
వానరసమూహమ్ రాక్షస శ్రేష్్ఠలను వేధంచ్ర. పండిన వృక్షమ్లపై పక్సంఘమ్లు 
వ్రాలిన విధమ్గా ఒక్కమారుగా ఒకొ్కక్క శత్రురాక్షసుని మీదకు శౌర్యవంతులగు 
వానరవీరులు వందలకొలదిగా గర్వమ్ మెరయునట్లే తలపడిర. విరోధులు కూడా 
వెనుదీయక పరశ్వథమ్ల చేతను, శూలమ్లు, ఖడ్గమ్లు మొదలైన సాధనమ్ల 
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చేతను, వాడియైన పరఘాయుద్ధమ్ల చేతను, బాణమ్ల చేతను వానరవీరులను వార 
సేనాసమూహమ్లను, చీలిచుర, కూలిచుర, నొప్పించ్ర, త్రుంచ్ర, వేగమ్గా బాధపడ్నట్లే 
బెదిరపోవునట్లే, కలతచెందునట్లే, తలలేడిలులేనట్లే, మనసుసులందు దుుఃఖంచునట్లే చేసి 
పారద్రోలిర. రాక్షస సైన్యమ్లిట్లే విజృంభంచగా వానరులెలలేఱును బెదిర దశరథపుత్రుడైన 
గొపపి బాధలొందినవారక్ శరణుగోరదగినవాడగు రామచంద్రుని జూచ్ శరణుగోరగా 
రామచంద్రుడ్ కోపమ్తో

శ్రీరాముడు మూలబలములను సాంహర్ాంచుట:

శ్రేష్ఠమైన విలులే ధరంచ్ రాజశ్రేష్్ఠడ్ శత్రుసమూహమ్నందు చొరబడి 
బాణవర్షమ్చేత జోరున మ్ంచగా సూరు్యని మేఘమలు చెంత చేరలేని విధమ్గా 
గొపపినైన దావాగి్నని సమీప్ంపలేని విధమ్గా ఒక్కడైనను రామ్ను చూడజాలడయె్యను. 
చేరుట చెపపినేల? అగి్నజా్వలలు ఒకదానితో నొకటి తాకుచున్న విధమ్గా నిపుపిలు 
గ్రకు్కచు అని్న దికు్కలకు వా్యప్ంచుచు రామ్ని బాణమ్లు మ్మమురమై మ్ంచగా. ఆ 
గొపపివాడి యైన బాణమ్లు తగిలి శరీరమ్లు తెగిపోగా రాక్షసులు కొలదిసేపటిలోనే 
అగి్నలో దగథుమౌ మిడతలదండ్ వలె నశించ్ర. ఇటిటిదని యెవ్వరును చెపపిజాలని 
వేగమ్తో, రాజశ్రేష్్ఠడ్ను విరోధులను చలింపజేయువాడ్ను అగు రామచంద్రుడ్ 
విజృంభణ మొపపిగా మహారథుల సమూహమ్లను శాపమ్తో కూలునట్లే ఎకు్కడ్ 
తీవ్రతతో సంహరంపగలవారక్ అరణ్య సమూహమ్లను గూరచు పెనుగాలి చూడరాని 
విధమ్గా చూడరానిదయె్యను. వైభవమ్తో నున్న సైన్యమ్ భన్నమై, భన్నమై నశించ్ 
తరగిపోగా యుద్ధభూమి యంతయు శవమ్లతో నిండినదై చూచువారల కను్నలకు 
కడ్ఘోరమ్గా నుండెను. తల తెగిపడ్వారును, తలపగిలినవారును, మొండెమ్ నుండి 
తల వ్రేలాడెడివారును, తగులపెటటిబడిన, నఱుకబడిన శరీరమ్లతోనున్నవారును ఎట్ 
చూచ్ననూ ఇంద్రజాలమ్ వలె కనిప్ంచుచుండెను. గానీ రామ్డ్ కనిప్ంచడయె్యను. 
ఱివు్వగ వచ్చు బాణమ్లు ఱొమ్మున నాట్టయే కనిప్ంచునుగానీ యుద్ధమ్న 
కడ్వేగవంతుడైన రఘుశేఖరుడ్ ఇంద్రియారథుమ్లకై శరీరమ్నందున్న ఆతమువలె 
ఎచచుటను గానరాడ్. ఆయన యొక్క వేగమ్ను, ఆయన అసత్రలాఘవమ్ను చెపపిశక్యమా! 
నరశ్రేష్్ఠడైన రామభూవిభుడ్ గంధరా్వసత్రమ్ వేసి మాడ్చుచుండగా విరోధ సేనలు 
మోహతాతుములై దిగా్భ్రంతిని బొందిర. వేగమ్చే ఒకరకొకరు రామ్డ్గా కనిప్ంచుటచే 
రామ్డే అను భ్ంతిచే (కొఱవి త్రిప్పిన నిపుపిచక్రమ్ వలె గాన వచుచునట్లే గమన 
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వేగమ్చే శ్రీరామ్డ్ అందఱకు అందఱు శ్రీరామ్లై యెందును తానే అయి తోచెను 
గాని యింద్రజాలమ్ వంటి మోసపు విద్యచే గాదు) క్రోధమ్చే నిండిన మనసుసు గలవారై 
ఆ రాక్షసులు ఒకరనొకరు చంపుకొనిర. ఈ యేనుగుల ద్రుంచునాతడే శ్రీరామ్డ్, ఈ 
హయమ్లను చంపు ఇతడే శ్రీరామ్డ్, ఈ రథికులను హతమొనరుచునతడే రామ్డ్, 
ఇదిగో నను్న చూచుచున్న ఈతడే కోసలరామ్డ్, ఇదిగో ఆ కతితినెతితిన ఆతడే రామ్డ్. 
అని అనుకొనుచు జగతతింతయు రామమయమ్ కాగా నీవే రామ్డవు, రామ్డవు నీవే 
యనుచు రాక్షస సంఘమ్లు ఒకరనొకరు తలపడి గొపపి అసత్రసంఘమ్లతో కొట్టికొని 
చచ్చుర.

ఒక్కనిక్ అనేకులు గాను, అనేకులకు ఒక్కడ్గాను కనిప్ంచుచు భయంకరమైన 
విలులేను ఆశచుర్యకరమ్గా కొఱవి త్రిప్పిన విధమ్గా త్రిపపిగా వింటికోటి యొక్కట్ 
కనిప్ంచెను. రాక్షసులను సంహరంచుచున్న రామ్డనెడ్ చక్రమ్ ప్రజలకు కాలచక్రమ్ 
వలె కనిప్ంచెను. రామ్ని శరీరమే ఆ చక్రపు నాభ. ఆయన బలమే దాని జా్వల. శరమ్లే 
దాని అరమ్లు (ఆకులు) విలేలే ఆ చక్రనేమి. వింటినార మ్రోతలే దాని ధ్వని, తేజసుసు 
బుది్ధ మొదలగు శ్రేష్ఠ గుణమ్లే జా్వలలు, దివా్యసత్రమ్లే దాని అంచు. వాయువేగమ్ గల 
పెద్ద రథమ్లు సేనలు పదివేలును, పదె్దనిమిది వేల యేనుగుల సేనలును, గుఱ్ఱమ్లతో 
గూడ ఆశి్వకుల సేనలు పదునాలు్గవేలును, ర్ండ్ లక్షల రాక్షసపదాతి సేనలును అపుపిడ్ 
నశించెను. మూడ్ మ్పాపివు గడియలలో తీక్షష్ణమ్లైన వాడి బాణమ్లచే పాదచారయు, 
అసహాయుడ్నైన రామ్డ్ కామరూపులయిన రాక్షసులను ఈ విధమ్గా నేలపాలు 
చేసెను. చావగా మిగిలిన వారు విరగిన రథమ్లు, చచ్చున గుఱ్ఱమ్లు విరగిన ట్క్్కమ్లు 
గలవారై దైన్యమ్ పందుచు కొందఱు పురమ్నకు వెళ్లేర. భూమి కోప్ంచ్న శివుని 
విహారరంగమ్ వలె నొపెపిను. సిదు్ధలు, ఋష్లు రామ్ని మేలుమేలని సోతిత్రమ్లు చేసిర. 
మూలబలమంతయు నశింపగా వానరరాజును, రాక్షసరాజైన విభీషణుని, హనుమంతుని, 
బ్రహముపుత్రుడైన జాంబవంతుని, ది్వవిదుని, మైందుని తక్్కన వానరవీరులను, చెంతకు 
ప్లిచ్ ఈ యుద్ధభూమియందు మీరు చూచ్న గొపపి అసత్రవేగమ్ను, శక్తియు కలాపింతకుడైన 
ఆ ఫాలాక్షుని యందును నాయందును మాత్రమే కననగును. అనగా విని చచ్చుపడిన రాక్షస 
సైన్యమ్లను చూచ్ ఆశచుర్యపడ్చు సంతోషమ్తో దేవతా సంఘమ్లు ఇంతచేసియు 
అలసట నొందని అసత్రవిదా్యప్రవీణుడగు రామచంద్రుని పగడెను. 

***
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రాక్షస సీత్రల విలాపము:

అట్లే రావణాసురునిచే పంపబడిన రాక్షససైన్యమ్, ఏనుగులు, గుఱ్ఱమ్లు, 
ట్క్్కమ్లు మొదలగువానితో గూడ రామ్ని బాణమ్ల సమూహమ్లచేత మూలమట్టిగా 
నశించ్పోయెనను విషయమ్ను చావగా మిగిలిన వారు చెపపిగా రాక్షససీత్రలు గుంపులుగా 
గూడి వాడవాడలందును హా! హా! యని యేడ్చుచు బాధ చెందుచుండిర. చచ్చున 
పుత్రులుగలవారును, భరతిలు మరణంచ్న వారును, బంధువులు నశించ్నవారును 
అయిన రాక్షస సీత్రలందఱును నేలమీద పడిపరలుచు ఏడ్చుచు, దుుఃఖమ్తో నెతితినెతితి 
కొట్టికొనుచు పెద్దపెద్ద ధ్వనులతో అయో్య! ఆ మ్సలివగు్గ, మిటటిపండలేది, వ్రేలాడ్ 
పటటితో చేటంత గోళలేతో, చ్ంప్రతలతో, ఏనుగు చెవులంత చెవులతో గూనితో 
మిడిగ్రుడలేతో మిడిమేలమ్గ పోయి అడవిలో ఎచచుటనో అడగియున్న మనముథుని వంటి 
సుందరుని, అతిసుకుమారుని శృంగారమ్లకు నిలయమైన వానిని, నిండ్చంద్రుని 
బోలు మ్ఖమ్గలవానిని, గొపపి బలవంతుని, సర్వభూతమ్ల హతమ్ను గోరువానిని, 
సర్వలోకమ్లకు నమస్కరంపదగినవానిని, సర్వగుణాఢ్్యని ఎలలేరచే నిందింపదగినది, 
గుణహీనురాలు అయిన శూరపిణఖ చెనక్ గదా ఇంతటి చేట్ దెచ్చునది. మ్డ్తలు నిండిన 
మొగమ్ గల కురూప్ తానెక్కడ? పూరణుచంద్రుని బోలు మ్ఖమ్ గల అతడెక్కడ? నెఱసిన 
తలవెండ్రుకల మ్సలిడొకు్క తానెక్కడ? తుమెముదల వంటి మ్ంగురులు గల అతడెక్కడ? 
అవగుణమ్లకు పుటిటినిలలేయిన తానెక్కడ? సుగుణమ్లనెడ్ రత్నమ్లకు రతా్నకరుడైన 
అతడెక్కడ? భయంకరమైన ఎతె్తిన తాటిచెటలేవంటి చేతులు గల తానెక్కడ? గజ 
తుండమ్ వంటి కరమ్లు గల అతడెక్కడ? తనకును తన రూపమ్నకును దగినవాడ్ 
రామచంద్రుడని తోచెనా? అయ్యయో్య! ఇది ప్రజలు విన్నచో నవ్వరా? భూమినున్న జనులు 
తిటటిరా? ఇటిటి ఆగడమ్లను భూమియంది దివఱక్న్నడైనను వినా్నమా? అడవియందు 
ఖరదూషణాదులకు పెద్ద మృతు్యవు వలె నయె్యను గదా. మన దురదృషటిమీవిధమ్గా 
బాధపెట్టిటకే దానితో రాజపుత్రులకును రాక్షసనాధునకు వైరమ్ పెంచ్నది. తన కంఠమ్ 
నందు చుట్టికొన్న కాలపాశమ్ విధమ్గా భూపుత్రుని తాను తీసికొని వచెచును గాని 
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నిజమ్గా అతడామెను పందుట కలలే. వృధాగా భూపుత్రి భరతితో బలవది్వరోధమ్ కలిగినది. 
జానక్ని గోరన విరాధుడ్ ఆ మహాభుజుని బలమ్ చేత చచెచును. దీనిక్ అదియే తగినంత 
నిదరశ్నమ్ గదా. పదునాలు్గ వేల బలవంతులైన రాక్షసులు ఒక్కమారుగా పెద్దపెట్టిన 
రామ్ని నెదిరంచ్ ఒక్కడైనను మిగులకుండ సంహరంపబడిర. ఆ మదించ్నవారగు 
ఖరుడ్, దూషణుడ్, సత్వధునుడైన త్రిశిరుడ్ను రామ్నితో తలపడిర చచ్చుర. అదియే 
దీనిక్ తగినంత నిదరశ్నమ్ గదా. యోజనమ్ చేతులు గల మాంసభోజనుడ్, మిక్్కలి 
బలవంతుడైన కబంధుడ్, సాటిలేని మహాబలవంతుడగు తామరల వంటి నేత్రమ్లు గల 
రామ్నిచే చచెచును. ఆలోచ్ంపగా ఇంకొక నిదరశ్నమ్ కావలెనా? మేరు పర్వతమంతటి 
బలమ్ గలవాడ్ ఇంద్రపుత్రుడ్నైన వాలిని ఒక్క బాణమ్చేతనే నేలగూలిచున రామ్ని 
వీరత్వమ్నకు వేరొక నిదరశ్నమేల? దీనుడై తన ప్రాణమ్ల మీద ఆశను విడిచ్ 
 ఋష్యమూక పర్వతమ్ నందే బాధ చెందుచున్న ఆ సూర్యపుత్రుని రాజుగా జేసిన ఆ 
జానకీపతి యొక్క పరాక్రమమ్నకు ఇంకొక నిదరశ్నమెందులకు? విడ్వకుండగా 
సర్వరాక్షసులకు హతమ్ చేకూరుచునవియు, అరథుధరముమ్లతో గూడినవియునైన నీతులను 
తెగించ్ చెవి నిలులే గట్టికొని గొపపి గుణవంతుడ్ను బుది్ధమంతుడ్ను అయిన విభీషణుడ్ 
ఈ రావణునితో చెపెపిను. బలీయమైన మోహపాశమ్లచే బంధంపబడినవాడ్ గాన 
ఆ మాటలు రావణునకు రుచ్ంపవయె్యను. ఆ మాటలను విని కుబేరుని సోదరుడపుపిడే 
సీతను రామ్నిక్చ్చునచో ఈ లంకానగర మీవిధమ్గా ఏమిటిక్ కషటిదశను పంది 
సముశానమగును? విడ్వని దుుఃఖసమ్ద్రాన మ్నిగి జనులేల చతుతిరు? అయో్య! రాజే 
నా్యయమ్ దప్పినచో అది ఊరకపోవునా? కషటిపెటటిదా? రామ్ని చేత సాటిలేని పరాక్రమమ్ 
గల కుంభకరుణుడ్ చచుచుటయు, రామ్ని తమ్మునిచే విరోధులకు తేర చూడరానివాడగు 
ఆ అతికాయుడ్ పడ్టయు. భీమ పరాక్రమ్డైన యింద్రుజతుతి చచుచుటయు ఇవని్నయు 
చూచ్యైనను రావణుడ్ కొంచెమైనను బుది్ధగొనకునా్నడ్ అయ్యయో్య! ఎంతటి మూరు్ఖడో 
గదా. నా తనయుడా! నా యనా్న! నా తమ్ముడా! తండ్రీ! నా ప్రాణనాధా! అను ఆరతిధ్వనులే 
పటటిణమ్ నందేవైపున చూచ్నను ఇంటింటి దగ్గర వినబడ్చుండెను. రథమ్లను, 
గుఱ్ఱమ్లను, ఏనుగులను గల సైన్యమ్లను లక్షలకొలది రాక్షసులను ఒక్క రామ్డే 
క్రోధమ్ నంది వింటిచే సంహరంచెను. విష్ణువో, రుద్రుడో, ఇంద్రుడో శ్రీరామరూపమ్ 
ధరంచ్ సంహరంచెనో లేక స్వయమ్గా యమధరమురాజు వచెచునో, శౌర్యవంతులైన వీరులు 
సంహరంపబడిర. ఏమి బ్రతుకు? ఇక ఆపద తొలగునటిటి విధమే లేదు గదా. ఇట్లే దికు్కలేక 
మనమ్ దేవురంచుచుండగా రామచంద్రుని వలన తనకు రాబోవు మ్పుపిను మూరు్ఖడగు 
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రావణుడ్ కాన లేకునా్నడ్. వరమ్లు కలవని గర్వపడ్చునా్నడ్. శ్రీరామ్ని బారని 
పడినవారని వసువులు, రాక్షసులు, దేవతలు, గంధరు్వలు మొదలగువారైనను రక్ంపలేరు. 
ఇక ఏవిధమ్గా దశమ్ఖ్డ్ బ్రతుకుదార గనునో? రావణుడ్ చేయుచున్న ప్రతియుద్ధమ్ 
నందును ఉదాపితమ్లనేకమ్లు కనిపించెను. వీనిచేత నిజమ్గా రావణుడ్ రామ్నిచే 
చచుచునని తోచుచున్నది. ఈ రావణుడ్ బ్రహమును మిక్్కలి కోరకతో వరమ్లు వేడ్నపుపిడ్ 
దేవతలచేతను, ఖేచరమ్లచేతను, సరపిమ్లచేతను, రాక్షస సమూహమ్లు మొదలగు 
వార చేతను మృతు్యవు లేకుండ గోరనవాడై గర్వమ్తో మానవులను విడిచ్పెట్టిను. ఆ 
ఫలితమిపుపిడ్ విడ్వక ప్రాణమ్లు తీయుటకు వచెచును. రావణునితో గూడ రాక్షసుల 
నాశమ్ సిద్ధమ్ సుమా. వరమ్లు పందినన్న గర్వమ్తో రావణుడ్ పెట్టిచున్న 
బాధలను భరంచలేని వారై దేవతలు బ్రహముతో మొరపెట్టికొనగా ఆయన ఇది మొదలు 
దానవులు రాక్షసులు జగమ్లందు భయమ్తో తిరుగగలరు పండ్ అని చెపపిగా వారు 
పురహరుడ్ను, వృషభధ్వజుడ్ను అయిన శంకరుని కడకు వెళ్లే వేడ్కొనగా ఆయన 
ప్రసను్నడై దేవతలారా! మీ మేలుకై రాక్షసులను సంహరంచునటిటి ఒక సీత్ర పుటటిగలదు. 
పూర్వమ్ దానవులను నాశనమ్ చేయుటకు దాపురంచ్న క్షధవలె ఈమె రాక్షసులను 
నశింపజేయునని చెపెపిను. ఆ సీత్రయే ఈ సీత రావణుని రాక్షసకులమ్ను మ్ంగుటకై 
వచ్చునది. ఈ రావణుడ్ కుటిలమైన బుది్ధగలవాడ్. గోరంతయైనను తెలివి లేదయె్యను. 
నీతి మార్గమ్న బోని పాపాతుముడ్. వీని పాపమ్ చేతనే పటటిణమ్ పాడ్పడినది. ఇంతటి 
దుుఃఖపాట్ గలిగెను. ప్రళయకాలయమ్ని వలె భయమ్ గలిగించు రామభద్రుని వలన 
భయమ్ను పోగొటిటి కాపాడ్వారు మూడ్లోకమ్లందును ఎవ్వరును లేరుగదా. ఇది 
యదారథుమ్ సుమా అడవియందు పుటిటిన దావాగి్న చుట్టిమ్టిటిన ఆడ యేనుగుల వలె 
రోదించుచుండగా చూచ్ దికు్కలేక కాలెడి మనకు శరణునిచుచునటిటి ఆ ఘనుడెవ్వడ్? 
స్వచ్ఛమైన నీతిమంతుడ్ను, వివేకవంతుడ్ను అయిన ఆ విభీషణుడ్ అర్హమైన పనిని 
ఆచరంచ్నాడ్. ఎక్కడ నుండి భయమ్ కలిగినద్ దానిని తెలిసికొని ఆతడక్కడిక్ వెళ్లే 
రామ్ని నాశ్యించ్ శరణుపంది భయమ్ను బాసెను. అని రాక్షససీత్రలు దుుఃఖంచుచు 
ఒకరనొకరు గాఢమ్గా కౌగిలించుకొని హా యని యేడిచుర. ఆకాశమ్నంట్వార రోదన 
ధ్వనులతో దికు్కలును విదికు్కలును మారుమ్రోగెను.

***
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రావణుడు పౌరషోకు్తలు పలుకుట:

ఈ విధమ్గా ఇంటింటను వినిప్ంచుచున్న మిక్్కలి ఆరతితో గూడిన రోదన ధ్వనులు 
ఘోరమ్లై రావణుని చెవుల బడగా భారమ్గా ఊరుపిలను విడ్చుచు ఆలోచ్ంచ్నవాడై 
విజృంభంచ్ మహాక్రోధమ్తో కను్నలను ద్రిపుపిచు భూతజాలమ్లకు భయమ్ గలిగించు 
మ్ఖమ్ గలవాడై ప్రళయకాలాగి్నవలె రాక్షసులను గూడ తేరచూడరానివాడై కటకటమని 
పండ్లే కొరుకుచు, పుట పుట మని రకతిమ్ వచుచునట్లే పెదవిని కొరుకుచు, మటమటలాడ్చు 
భయమ్చే అసుఫుటమ్లైన మాటలతో తనవద్దనున్న రాక్షససేనతో ఇటలేనెను. మా యాజ్ఞగా 
గొపపి సైన్యమ్తో మహాపారుశ్వుడ్ను, విరూపాక్షుడ్ను, మహోదరుడ్ను వేగమ్గా 
యుద్ధమ్నకు వెళ్లేటకై పయనమ్ కండ్ అని చెపుపిడ్ అనగా వారు అట్లే తమరాజు 
చెప్పిన విధమ్గా చేసి సైనా్యధపతులు సమసతిమైన సైన్యమ్నంతయు సిద్ధమ్చేసి 
భయమ్చే రావణుని యొద్దకు వచ్చు చేతులు జోడించ్ రాజుయొక్క జయమ్ను గోరనవారై 
నిలిచ్యుండగా. ఆ విరూపాక్షుడ్ మొదలైన రాక్షస శ్రేష్్ఠలను జూచ్ రావణుడిటలేనెను. 
ప్రళయకాల సూరు్యని క్రణమ్ల వంటి బాణమ్లచే రామలక్ష్మణులను మ్ందుగా నా 
బాహుబలమ్చేత సంహరంచెదను. ఖరుడ్, ఇంద్రజతుతి, ప్రహసుతిడ్, కుంభకరుణుడ్ 
మొదలైనవార ఋణమ్ను నేను తీరచు వైచెదను. వరుసగా రామలక్ష్మణులను, వానర 
రాజులందఱను సంహరంచ్ నాయొక్క గొపపి బాణమ్లనెడ్ మేఘసమూహమ్లచే 
దుర్ధనమ్ను కలుగజేసి సమ్ద్రమ్ ఆకాశమ్ పర్వత సమూహమ్లచే దుర్ధనమ్లను 
తెలియరాకుండ నొనర్చుదను. కండలు కండలుగాను, తుండెమ్లు తుండెమ్లుగాను, 
తుంటలు తుంటలుగాను, దుమ్ముదుమ్ముగాను, తుండెలు తుండెలుగాను, తునుకలు 
తునుకలుగాను, మ్క్కలు మ్క్కలుగాను, వ్రక్కలు వ్రక్కలు గాను, బ్రద్దలు బ్రద్దలు గాను, 
పరయలు పరయలుగాను, వ్రయ్యలు వ్రయ్యలుగాను, ప్రపుపి ప్రపుపిగాను, తుండ్లు 
తుండ్లుగాను, ఖండమ్లు ఖండమ్లుగాను, తునియలు తునియలుగాను, బాడిసతో 
చెక్్కనట్లే, ఱంపమ్చే కోసినట్లే, వండ్టకు తరగినట్లే, గనిప్ంచు విధమ్గా వానర 
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సమూహమ్లను నఱిక్దను. వార మీదిక్ ఉరక్దను. ఇపుపిడే వానరసేనలను ధనుససునెడ్ 
సమ్ద్రమ్ నుండి వెలువడ్ బాణమ్లనెడ్ అలలచే గప్పివేసెదను. వారు తెప్పిరలలే లేక 
కుపపిలు కుపపిలుగా నేల గూలునట్లే చేసెదను. పుపపిడి రంగు గలదియు పదముమ్ల వంటి 
ప్రకాశమ్ గలదియు అయిన వానరయూధమ్లనెడ్ సాటిలేని సరసుసులను ఏనుగువలె 
నా గొపపి అసత్రమ్లచే కలచ్వేసెదను. బాణమ్లు మొగమ్లందు నాటగా ప్రతాపమ్ 
నశించ్ నేలబడిన వానరుల తలలు తూడ్లతో నున్న పదముమ్లవలె యుద్ధభూమి 
యందు గనిప్ంచును. ఒకొ్కక్క బాణమ్ చేతనే వందలకొలదిగా వానర శ్రేష్్ఠలను చెక్కలు 
చెక్కలుగా నరక్ నేలబడ్నట్లే చేసెదను. వారయుద్ధ పద్ధతిని అణచెదను. ఎవ్వర భకుతిలు, 
ఎవ్వర పుత్రులు, ఎవ్వర సోదరులు యుద్ధమ్న చచ్చురో యిపుపిడే వారవార దుుఃఖమ్ 
పోవునట్లే శత్రువులను యుద్ధమ్నందు జయించ్ వారవార కను్నల నీరు తుడిచెదను. ఆ 
కోతుల దండ్ను భయంకరమైన బాహుదండమ్లతో పటిటిన విండలేనుండి విడ్వబడిన 
వాడియైన బాణమ్ల వరుసలచే యుద్ధభూమి యందు చూచువారల గుండెలను 
బ్రద్దలగునట్లే త్రుంచ్వేసెదను. విరోధుల గర్వమ్నుడిప్ వార శరీరమ్లందలి కండలను 
వాడి బాణమ్లచే తెగగోసి అధకమైన నక్కలు గ్రద్దలు కడ్పులనిండ తృప్తిగా తినునట్లే 
దండిగా ఇచెచుదను.

రావణుడు యుదధోమునకు వెళ్్లట:

ఇపుపిడే రథమ్ను సిద్ధమ్ చేయుమ్. శ్రేష్ఠమైన విలులేను తెమ్ము మిగిలియున్న 
రాక్షసులందఱును నావెంట యుద్ధమ్నకు రావలయును అనగానే ఆ మాటలననుసరంచ్ 
అపుపిడే మహాపారుశ్వుడ్ దళవాయులారా! మీరందఱును వేగమ్గా యుద్ధమ్నకు 
బయలుదేరుడ్ అని చెపపిగనే వారలు ఆలస్యమ్ చేయకుండ ఇంటింటిక్ వెళ్లే ప్లువగా 
ఒక్క నిమిషమ్లోనే భయంకరాకారులైన రాక్షసులు ఆయుధసమూహమ్లతోను, 
అడడుకతుతిలతోను, దుడ్డుకఱ్ఱలతోను, బడితెలతోను, పలకలతోను, చ్న్నకతుతిలతోను, 
గండ్గొడడుళలేతోను, కతుతిలతోను, చ్న్న ఫిరంగులతోను, పెద్ద ఫిరంగులతోను ఇంకను అనేక 
విధమ్లైన ఆయుధమ్లతోను సిద్ధపడిరాగా భయంకరమై ప్రకాశమానమైన రథమ్నెక్్క 
బలమ్ గాంభీర్యమ్ల ప్రభావమ్చే నేల బీటలు వారుచుండగా రావణుడపుపిడ్ 
యుద్ధమ్నకై బయలుదేర్ను. తమ రాజు ఆజ్ఞచే విరూపాక్షుడ్, మహాపారుశ్వుడ్, 
మహోదరుడ్ అను గొపపి బలవంతులగు సేనానులు తమ రథమ్ల నెక్క ఆరుపిలు 
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పెడబొబ్బలు హెచుచుచుండగా భూమి బ్రద్దలగునట్లే పెద్ద ధ్వనులను నిండించుచు జయమ్ 
కోరనవారై బయలుదేరగా పెద్ద విలులేను బటిటి శ్రేష్ఠమైన గుఱ్ఱమ్లు గటటిబడి సూరు్యనివలె 
వెలుగొందుచున్న రథమ్నధరోహంచ్ యమ్ని వలె దశవదనుడ్ అతివేగమ్గా 
దా్వరమ్ నుండి వెడలి కర్కశులైన రాక్షససేనతో రామలక్ష్మణులున్న ప్రదేశమ్నకు 
కదలిరాగా 

రావణున కపశకునములగుట:

సూరు్యడ్ కాంతిహీనుడయె్యను. గొపపి చీకట్లు దికు్కలని్నట నిండెను. 
భూమియెంతయో వణక్ను. మాంసభుక్కలైన పక్షులు కూసెను. గొపపిశక్తి వృషటి కురసెను. 
నక్కల సమూహమ్లు గుంపులు గటిటి అశుభరావమ్లను చేసెను. ధ్వజమ్లందు 
గ్రద్దలు వ్రాలెను. గుఱ్ఱమ్లు కాళ్లే జారపడెను. ఎడమభుజమ్ ఎడమ కను్న అదర్ను. 
మ్ఖమ్నందు ప్రకాశమ్ తగె్గను. కంటస్వరమ్న దీనత్వమ్తోచెను. ప్డ్గురాలెడి 
విధమ్గా ఉల్కరాలెను. ఈ ఇంద్రవిరోధక్ యుద్ధమ్నందు కీడ్ను దెలియజేయుచు 
చుట్టిను నక్కలగుంపులు కాకులు కూసెను. ఘోరమైన ఉతాపితమ్ లీవిధమ్గా 
దారుణమ్గా కనిప్ంచుచున్నను రావణుడ్ వానిని మనసుసున జేరనీయక కాలుని ప్రేరణచే 
మోహమ్తో వేగమ్గా వెళ్లేను. వారల రథఘోషమ్లు, వారల అరుపిలను విని తెగించ్ 
వానరసేనలు మిగులయుద్ధ కాంక్షగలవారై రాక్షసుల నెదిరంపగా వారక్ వీరక్ యుద్ధమ్ 
విడ్వక భయంకరమ్గా సాగెను. వారందర కన్న ఎకు్కవగా దశమ్ఖ్డ్ వింటి నార 
మ్రోయించుచు.

రావణుడు వనరసేనను నురుమాడుట:

బంగారపుటలంకారమ్లు గల బాణసమూహమ్లు క్రమమ్గా ఔద్ధత్యమ్తో 
అధకమ్గా గురప్ంచగా శిరసుసులు పగిలినవారును, గుండెలు పగిలిపడినవారును, 
చెవులు తెగినవారును, చెంపలు చీలినవారును, ప్రక్కలు డొక్కలు పగిలినవారును, 
మ్కు్కలు తోకలు తెగినవారును, ఊప్ర సలుపక చచుచువారును, కను్నలు 
పోయినవారును, కాళ్లే తెగినవారును, మెడలు నరుకబడినవారును, అయి వానరశ్రేష్్ఠలు 
బాధనొందిర. రావణుని రథమెక్కడిక్ పోయిన అక్కడంతయును సేన పాడ్పడెను. 
కతుతిలతో నరక్న విధమ్గానూ, బాడిసచే చెక్్కనవిధమ్గాను, ఱంపమ్తో గోసిన 
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రీతిగాను, తోపుడ్ పటిటిన యట్లేను, ఉలులతో మలిచ్న విధమ్గాను, తరమెనబెటిటిన 
చందమ్గాను, తురమిన విధమ్గాను, గొఱవులతో గాలిచునరీతిగాను, దావాగి్న 
చుట్టిమ్టిటి దాలిచునట్లేను, విజృంభంచ్ భయంకరమైన దీర్ఘభుజమ్లతో తాండవింప 
జేయబడిన విలులే గలిగిన రావణుడ్ వానరసేనలను సంహరంచెను. ఎక్కడ చూచ్నను 
తానే కనిప్ంచుచు ఎడమ్ లేకుండగా విజృంభంచ్ ప్డ్గులు గురప్ంచెను. ఏ ప్రక్కన 
చూచ్నను తానేయై కాంతులు జమ్ము బాణసమూహమ్ల చేత చ్ంచ్చెండాడ్ చుండెను. 
ఏ వంక చూచ్న తానేయై వంకలులేని బాణమ్లతో కలత నొందించెను. ఏ మూల జూచ్న 
తానేయై శత్రుసైన్యమ్లు సమూలమ్గా పరుగులు పెట్టినట్లే చీకాకు పరచెను. మేటి 
విలుకాడగు దేవతా విరోధ సూటిగా వెళ్లేను ప్రక్క ప్రక్కలకు పోవును. మూలమూలలందు 
వెదక్ చంపును. గుండ్గుండ్మ్గా తిరుగుచు చ్ందరవందర చేయును.

***
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రాక్షసరాజు చేతుల నుండి వెలువడిన బాణసమూహమ్ తాకగా వానరసైన్యమ్ 
అగి్నచే కాలచుబడిన మిడ్తల గుంపు వలె రూపమ్ మారనదయె్యను. వాయువుచే 
ఎగురగొటటిబడిన మేఘమ్ల విధమ్గా దావానలమ్చే కాలచుబడ్చున్న అడవి యేనుగుల 
వలె రాక్షస రాజుచే విడ్వబడిన బాణమ్లచేత బాధంపబడిన వానరశ్రేష్్ఠలు అరపులచే 
దికు్కలు నిండ్చుండగా ఆపద నొంది నలిగి దీనులై కాందిశీకులై యుద్ధమ్ను విడిచ్ 
పోయినదే పోకగా పారపోయిర.

సుగ్రీవుడు రాక్షసులను వధిాంచుట:

వానరులు మూల కొక్కడ్గ పారపోగా రామచంద్రునిపైక్ రథమ్ను ద్లమని 
రావణుడ్ తన సారథితో చెపుపిచుండగా అపుపిడ్ సూర్యపుత్రుడ్ దటటిమైన వానరసేన 
ఈ విధమ్గా చెలాలేచెదరై పోగా తనంతటి వాడైన వానరనాధుడగు సుషేణుని 
సైన్యరక్షణమ్నకు నిలిపి అతివేగమ్గా శూరులైన యూథపతులు తన ప్రక్కన రాగా 
చెట్లే కొండలు చేతులబటిటి రాక్షసుల పీచ మడంచుట మొదలుపెటిటి కొండలు వృక్షమ్లు 
మహాతీవ్రమ్గా బోరున మేఘమ్ అడవిలో పక్షులమీద శిలావర్షమ్ గురప్ంచునట్లే 
కోపమ్తో గురప్ంచెను. ప్రళయకాలమ్ నందు వీచెడ్ ఝంఝా మారుతమ్ వలన 
పడిపోవు వృక్షసమూహమ్లవలె ఆ వానరుల తాక్డిక్ తమ బలమ్లు నశింపగా 
రాక్షససేనలు నేలపాలైర. ఆ వానరరాజు విసరన వివిధమ్లైన రాళలే సమూహపు దెబ్బలకు 
తలలు పగులగా నరమ్లు తెగిపోయి మొలలు విరగి చేతులు కాళ్లే తెగిపోగా నెతుతిరులు 
గ్రకు్కకొనుచు పడ్చులేచుచు క్షీణంచుచున్నదై రాక్షససైన్యమ్లు మోడ్వార్ను భయపడి 
పారపోవుచుండెను.

సుగ్రీవుడు విరూపాక్షుని వధిాంచుట:

వానర రాజీ విధమ్గా రాక్షసులను శిక్ంచ్ విజృంభంపగా విరూపాక్షుడ్ తన పేరు 
చెపుపికొనుచు రథమ్ నుండి దిగి ఏనుగు నెక్్క ప్రత్యక్షమైన ప్రళయకాలయమ్ని విధమ్గా 
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వానరుల నెదురొ్కని రాక్షసులందఱును సంతోషమొందునట్లే సూర్యపుత్రునిపై బాణమ్ల 
సమూహమ్లను వేసెను. వానియొక్క బాణవర్షమ్చే వానరరాజు నొచ్చు రూపమ్ దాలిచున 
తీవ్రకోపమ్ వలె చెట్టినొక దానిని త్రిపుపిచు కుప్పించ్ యెగిర వాని యేనుగు మ్ఖమ్ 
మీద తన్నగా గజరాజు ఆ దెబపిచే కంప్ంచ్ ఒక్క ధనువు ప్రమాణపు దూరమ్ వెనుకకు 
తగి్గ పెద్దగా శబ్దమ్ చేయుచు నేలగూలెను. రాక్షసుడ్ను ఏనుగును విడిచ్ డాలును కతితిని 
బటిటి ధీరశ్రేష్్ఠడైన వానరరాజు మీదిక్ వెళలేగా అతడ్ను గొపపిరాతితో గొట్టిను. ఆ రాతిని 
తపుపికొని దాటి కతితితో ఆ రాక్షసుడ్ సుగ్రీవుని చేతి కొలదిగా మోదగా అతడ్ బాధనొంది 
మూర్ఛపడి తెలివంది మిక్్కలి క్రోధమ్ను పందినవాడై మ్షటితో రాక్షసుని గుండెలు 
బ్రద్దలు గొటిటి చేతనున్న ఖడ్గమ్ నెగురగొటిటి లేచ్ తలమీద దెబ్బ తగిలియును రాక్షసుడ్ 
సుగ్రీవుని రొమ్మున గొట్టిను. సూర్యపుత్రుడ్ను అతడ్ గొటిటిన దెబ్బ తప్పిపోయిన సందు 
చూచుకొని ఆ విరోధ మ్ఖమధ్యమ్న మిక్్కలి బలమైన ప్డిక్లి పోట్చే గ్రుద్దగా నెతుతిరు 
గ్రకు్కచు నెతుతిరుచే శరీరమ్ తడియగా వికృతమైన కను్నలు గలవాడై గొంతునుండి ఊప్ర 
రాక గొపపివేదన పంది దొరలే నేలబడెను. భూమి మీద పడి ఇట్ నట్ దొరులేచు విలవిల 
తను్నకొనుచు వికృతధ్వనులు చేయుచు ఎగిర పడ్చున్న బలవంతుడైన విరూపాక్షుని 
వానరసైన్యమ్లు చూచెను. ఈ విధమ్గా అతడ్ మృతి చెందుటను చూచ్ రాక్షసులు 
దుుఃఖమ్చేతను, వానరులు సంతోషమ్ చేతను ప్చ్చుయెతితిన విధమ్గా అరచుచుండ్ట 
చూడనయె్యను.

***
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సుగ్రీవుడు మహోదరుని చాంపుట:

క్రోధమ్తో ర్ండ్ సైన్యమ్లును ఒకదానితో నొకటి తాక్ గ్రీషముఋతువు నందు 
సరసుసులవలె ఏపు తగి్గ నశించెను. తన సైన్యమ్లు మిక్్కలి నశించుటను వాని దుసిథుతిని, 
బలవంతుడగు విరూపాక్షుడ్ మరణంచుటను జూచ్ రావణుని కోపమ్ ర్ండింతలయె్యను. 
చెటలేయందు దిరుగువానరులు విజృంభంచుటయు, గుఱ్ఱమ్లు రాక్షసులు నశించుటయు 
చూచ్ ఎంతో ఖేదమ్ను పంది అయో్య! దైవ విపరా్యసమ్ ఇట్లేన్నది గదా! అని దగ్గరనున్న 
వానరబృందమ్ను ద్రుంచుచున్న బలవంతుడగు మహోదరుని జూచ్ యిటలేనెను. ఓ 
గొపపి పరాక్రమమ్ గలవాడా! మహోదరుడా! వినుమ్. నాకు జయమ్ గలుగునను ఆశ 
నీచేతియందున్నది. నీయొక్క బలపరాక్రమమ్లనంతను చూప్ ఈ విరోధులను జంప్ 
సా్వమి ఋణమ్ను దీరుచువేళ యిదియేసుమా. అని చెపపిగా అట్లేయని అతడ్ అగి్నయందు 
ప్రవేశించు శీలభమ్ వలె శత్రుసైన్యమ్లో చొరబడెను. రాజు మాటలు అతనిని 
తొందరపెటిటి వధంచుచుండగా వానరులును గొపపికాండలతోడ్ను, చెటలేతోడ్ను, గటిటిగా 
అతనిని గొటిటిర. ఆ మహోదరుడ్ రోషావేశమ్చే తీవ్రమైన బాణమ్ల వరుసలతో వానరుల 
నెలలేను పాదమ్లు లేనివారగాను చేతులు తెగినవారగాను తొడలు పోయినవారగాను 
చేయగా భయపడి కోతులు పారపోవుచుండగా సుగ్రీవుడ్ భయపడకుడని వారతో చెపుపిచు 
మహోదరుని మీదిక్ ఒక పెద్దరాతిని విసరవేయగా రాక్షసుడ్ వేగమ్గా దానిని ప్ండిప్ండి 
చేసి నేలబడవేయగా సూర్యపుత్రుడ్ చెట్టినొకదానిని గూడ త్రుంచ్వేసను. వానరరాజు 
అచచుట నేలబడియున్న పరఘాయుధమ్ను తీసికొని త్రిప్పి ఆ మహోదరుని రథమ్నకు 
గటిటిన గుఱ్ఱమ్లను గొటటిగా అవి నేలగూలెను. వాడ్ వేగమ్గా నేలపైక్ దూక్ ఒక ఉకు్క 
గదను బట్టికొనియును, సుగ్రీవుడ్ పరఘాయుధమ్తోడను కలబడి కోడెదూడల వలె 
రొపుపిచు పోరుచుండగా ఆ మహోదరుడ్ భీమగతిని గద త్రిప్పివేయగా సుగ్రీవుడ్ తీవ్రమ్గా 
పరఘాయుధమ్ను విసర్ను. ఇరువుర ఆయుధమ్లును ఒకదానికొకటి తగిలి మ్క్కలై 
నేలబడగా వేగమ్గా వానరరాజు బంగారమ్తో చేయబడిన మ్సలమ్ను తీసికొని 

తొాంబది యెనిమ్దవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

321

విసరవేయగా ఆ రాక్షసుడ్ గదను విసరగా ఆర్ండ్ను నేలబడెను. అటాలేయుధమ్లు 
వ్యరథుమగుటను చూచ్ ఆ యిరువురును మండ్చున్న అగు్నలవలె మ్ష్ఠయుద్ధమ్నకు 
సిద్ధపడి గర్జంచుచు మ్షీ్ఠ మ్ష్ఠ యుద్ధమ్ చేయుచుండగా అతిలాఘవమ్ గల ఆ  
రాక్షసుడ్ కొంచెమ్ దూరమ్న నున్న ఖడ్గమ్ను డాలును తీసికొనెను. అట్లే వానరరాజు 
కూడా ఇంకొక కతితిని డాలును వేగమ్గా తీసికొనెను. కడ్ విక్రమమ్ గల ఆ వానరరాక్షసులు 
ఖడ్గమ్లతో కొట్టికొనుచు గుండ్మ్గాను నలుమూలలకును సంకోచమింతయైన 
లేకుండ వేగమ్గా దిరుగుచు తాకుచు మరలుచు శౌర్యమ్తో పోరుచుండిర. దుష్టిడైన 
ఆ రాక్షసుడ్ ఖడ్గమ్తో చరమునిరముతమైన డాలుపై గొటటిగా అది అందు నాట్కొనెను. ఆ 
నాటిన కతితిని లాగుటకు అతడ్ యతి్నంచుచుండగా సుగ్రీవుడ్ రత్నమ్లు పదిగిన 
బంగారు క్రీటమ్ గలిగిన అతని శిరసుసును మిక్్కలి వాడియైన ఖడ్గమ్తో గొట్టిను. 
అపుపిడ్ రాక్షసుని పాట్ చూచ్ తక్్కన రాక్షసులు పారపోయిర. సూర్యపుత్రుడ్ విరోధని 
సంహరంచ్ సూర్యతేజమ్తో ప్రకాశించుచుండ దేవతలు, సిదు్ధలు, సాఢ్్యలు, భూమి 
యందలి భూతజాలమ్లని్నయు ఆనందమ్తో అతనిని పగడిర.

***
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మహాపారుశ్వుడు అాంగదనిచే హత్డగుట:

యుద్ధమ్నందు మహోదరుడిట్లే సుగ్రీవునిచే చచుచుట చూచ్ గొపపి ప్రతాపమ్ 
గల మహాపారుశ్వుడ్ భయంకరమైన ఆయుధమ్లతో వాలిపుత్రుడైన అంగదుని 
సైన్యమ్ను అడడుకొట్టిను. పెనుగాలిచే తొడిమల్డి రాలిన ఫలమ్ల వలె తలలు 
నేలపై దొరలెను. కొందర చేతులు, కొందర కాళ్లే, కొందరప్రక్కలు తెగిపడినవి. 
వాని తీవ్రబాణవర్షవేగమ్ను భరంపలేక వెనుదిరుగుచు శిరసుసులు వ్రేలాడ వైచ్ 
వానరసైన్యమ్లని్నయు చెలాలేచెదురయె్యను. దానిని వీరుడైన తారాపుత్రుడ్ చూచ్ 
యుద్్ధతాసుహమ్న పున్నమనాటి సమ్ద్రమ్ వలె శరీరమ్ పంగగా పటిటిసమ్ను 
బటిటి సూర్యతేజసుసుతో నున్న దానిని త్రిప్పి దేవతావిరోధని గొటటిగా వాడ్ సారథితో గూడ 
తెలివిదప్పినవాడై నేలపై దొరలేగా జాంబవంతుడ్ భయంకరమైన ఖడ్గమ్చే వాని రథమ్ను 
ప్ండిచేసి గుఱ్ఱమ్లను సంహరంపగా మహాపారుశ్వుడంతలో తెపపిరలిలే వాలిపుత్రుని 
శరీరమ్ను బాణమ్లచే మ్ంచ్ బ్రహముపుత్రుని శరీరమ్ను మూడ్ బాణమ్లచే 
నొప్పించ్ మఱియు వానరయూధ నాయకుడైన గవాక్షుని అనేక బాణమ్లచే వ్యథపెటటిగా 
అంగదుడ్ క్రోధమ్చే ఎఱ్ఱనైన కను్నలుగలవాడై పరఘాయుధమ్ను బటిటి రాక్షసుని 
ప్రతాపమ్నణచుటకై ర్ండ్ చేతులతో త్రిప్పి త్రిప్పి వేయగా ఆ దెబ్బతో విలులే బాణమ్లు 
నేలబడెను. వెంటనే అంగదుడ్ రాక్షసుని చెవి గూబలు అదరునట్లే ఉక్్కర బిక్్కయగునట్లే 
తలదిమెముకు్కనట్లే గ్రుదె్దను. దానిచే రాక్షసుడ్ రోషమ్ నంది భయంకరమైనదియు 
నూనె మెరుగులు గనిప్ంచుచున్ననదియు, పర్వతమ్వంటి బలమ్ గలదియు అగుపెద్ద 
గండ్ గొడడులిని చేతబటిటి వానరుని ఎడమభుజమ్పై వేగమ్ వేయగా అంగదుడ్ దానిని 
నేరుపిగా తప్పించుకొని దాట్చు తండ్రితో సమానమైన బలమ్గల అతడ్ వజ్రసదృశమైన 
ప్డిక్లితో రాక్షసుని హృదయమ్నందు గొట్టిను. ఆ పోట్తో మహాపారుశ్వుడ్ 
గుండెలు బ్రద్దలు కాగా ప్రాణమ్లు దొరగి నేలగూలెను. రాక్షససేనలు కళవళపాట్తో 
సంక్షోభమ్ను పంది పారపోదొడగెను. వానరుల గర్జనలచే లంకానగరమ్ సౌధమ్లతో 
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గూడ వణక్ బీటలు వారునట్లే కనిప్ంచెను. రాక్షసులు భయమ్తో చేయు ఆరతినాదమ్లు 
వానరుల గర్జనలు మిక్్కల వా్యకులమ్ రోషమ్ కలతపెటటిగా ఇరువది భుజమ్లు గల 
రావణుడ్ ఒక్కడే ఉద్యమించ్నవాడై వానరులపైక్ వెళ్లేను.

***
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రావణుడు కపులను పొలయిాంచుట:

ప్రఖ్్యతి గలిగిన శౌర్యవంతులైన మహాపారశ్వు మహోదరులును గొపపి ధీరుడైన 
విరూపాక్షుడ్ను అట్లే సంహరంపబడ్టచే భరంపరాని ఆగ్రహమ్తో రావణుడ్ తన 
సారథితో నిటలేనెను. శూరులైన మంత్రులు చచ్చున దుుఃఖమ్ను, సైన్యమ్ల యొక్క ఆరతిని 
యుద్ధభూమియందు రామలక్ష్మణులను చంప్ పోగొట్టిదను. రథమ్ నతివేగమ్గా 
తోలుమ్. సూర్యపుత్రుడ్, బ్రహముపుత్రుడైన జాంబవంతుడ్, కుమ్దుడ్, హనుమంతుడ్, 
అంగద, ది్వవిద, మైందులు మొదలైన మఖ్్యలైన వనసంచారులనెడ్ కొమములు గలదియు 
అవనిజయుడ్ పుషపిమ్లు ఫలమ్లు గలదియు అయిన రామ్డను వృక్షమ్ను 
పడగొట్టిదను. అనగా ఆ సారథి రథమ్ నతివేగమ్గా తోలెను. ఆ రథమ్ యొక్క ధ్వనులు 
దికు్కలనుండి ప్రతిధ్వనులు పలు్కచుండగా అడవులు పర్వతమ్లు నదులతో నున్న 
భూమియంతయు వణక్ను. సమ్ద్రమ్ గటలేను దాట్చుండె నాయనునట్లే క్రోధమ్తో 
నున్న రావణుడ్ తామసమను అసత్రశ్రేష్ఠమ్ను వానరసైన్యమ్ను మసిచేయదలచ్ 
వేసెను. బ్రహముచే నిరముంపబడిన దారుణమైన ఆ యసత్రమ్ ఆగకుండ గొపపిభయంకరమైన 
మంటలతో వానరవీరసంఘమ్లను దహంచుచుండ నేలబడి, సమ్ద్రమ్న బడి ఆ 
వానరులు యుద్ధభూమి నుండి గుంపులుగా పరుగెతతిగా వారు పరువెతుతిచున్న వేగమ్చే 
రేగిన దుమ్ముచే చీకట్లు గ్రమెమును. రాక్షసుడాయసత్రమ్చే అనేక యుద్ధమ్లను దహంచ్ 
నేలగూలపిగా కానిమముని జానకీ భరతియుద్ధకాంక్షచే విలులేను బాణమ్లను చేబూనెను.

శ్రీరామ రావణుల యుదధోము:

ఆకాశమ్ను రాయుచున్న ద్యనునట్లేన్న పెద్ద విలులేను చేత బూని నిలిచ్యున్న 
వాడ్ను, తామరలవంటి విశాల నేత్రమ్లు గలవాడ్ను పడవైన చేతులతో లయకాలుని 
వలె నున్నవాడ్ను అగురామ్ని లక్ష్మణునితో గూడియున్న వానిని విష్ణువుతో గూడిన 
యింద్రుని వలె రావణుడ్ చూచెను. తనను రావణుడ్ గదియవచుచుచున్న విధమ్ను, 
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వానరసంఘమ్ల పాట్ను జూచ్ విచారంచ్ సంతోషంచ్ క్రోధమ్చే ఎఱ్ఱబడిన నేత్రమ్లు 
గలవాడై విలులేనెతితి భూమి బ్రద్దలగునట్లేగా నార మ్రోగించగా ఆ ధ్వనిచే రాక్షసులు వానరులు 
గుంపులు గుంపులుగా నేలబడిర. ఆ రాజశ్రేష్్ఠని సమీప్ంచ్న రావణుడ్ ఆకాశమ్లో 
చంద్రుని చేర్డ్ రాహువువలె నుండెను. మ్ందుగా యుద్ధమ్ చేయవలెనన్న కోరకతో 
వేగమ్గా లక్ష్మణుడ్ ఆ రాక్షసునిపై మండ్చున్న అగి్నతో సమానమైన వాడి బాణమ్లను 
వేయగా వాని నని్నంటిని బలవంతుడైన రావణుడ్ తనచేతి నేరుపి కనబడ్నట్లే ఒకటి, 
ర్ండ్, మూడ్, పది బాణమ్లచేత త్రుంచెను. అతనిని దాటి కొండవలె నిశచులమ్గా 
నున్న రామ్నిమీద వాడియైన గొపపిబాణమ్లను వేగవేగమ్గా వేయగా ఛలలేమ్లను 
గురసి రాజపుత్రుడాబాణమ్ల వరుసలను త్రుంచ్ రాక్షసరాజుపై వందలు వందలుగా 
బాణమ్లను నేరుపితో ప్రశసతిమైన విధమ్గా వేసెను. వారద్దఱును అత్యదు్భతమ్గా 
బాణమ్లు విడ్చుచుండ్టచే కోదండమ్ల నుండి వెలువడ్ ధ్వనులు భయంకరమ్గా 
దికు్కలందు వా్యప్ంపగా బ్రహాముండమ్నందలి భూతజాలమ్లని్నయు హా హా కారమ్ 
లొనరంచెను. ఒక్క తృటిలోనే గుండెలదర జేయు భయమ్ను పందెను. అంత ఒకరపై 
నొకరు వేసికొను బాణపరంపరలు అడ్డులేకుండగా ఆకాశమ్నందు బంతులు గటిటి 
ప్రవహంచగా వరా్షకాలమేఘమ్లు మెరుపులతో ప్రకాశించు విధమ్గా నుండెను. మిక్్కలి 
వేగవంతమ్లును వాడి గలవియును గ్రద్ద ఈకలర్క్కలు గలవియు అగు ఆ యోధుల 
బాణమ్లు దొంతరలుగా వా్యప్ంచ్ ఆకాశమ్ను దా్వరమ్లు గలదానినిగా నొనర్చును. 
ఆకాశమ్న వా్యప్ంచ్న పెనుమేఘలవలె సూరు్యని గప్పి వార బాణజాలమ్ ఆకాశమ్న 
చ్మముచీకట్లను వా్యప్ంపజేసెను. వీరులలో శ్రేష్్ఠలయిన వారరువురును అపుపిడ్ ఉగ్రులై 
తలపడి ఒకరనొకరు సంహరంపకాంక్షగలవారై హసతికౌశలమ్ కనిప్ంచు విధమ్గా 
ఎపుపిడ్ను చేయని చుట్లే చూడని విధమ్గా అసత్రమ్లయందు శసత్రమ్ల యందు 
మిక్్కలి నేరుపిగలవారై యుద్ధమ్ చేసిర. వారు వెళ్లేడ్ మార్గమ్లందు బాణపరంపరలు 
గాలిచే ప్రేరేప్ంపబడిన సమ్ద్రమ్ల తరంగమ్లవలె కనిప్ంచెను. రాక్షసరాజు వింటి 
నుండి వెడలిన బాణమ్లు చక్కగా రాజపుత్రుని మ్ఖమ్న మధ్యభాగమ్న నాటగా 
రామ్డించుకంతయయినను లెక్కచేయడ్. నలలే కలువల వంటి ఆ బాణమాలికచే నొవ్వక 
తమ్ముడైన రావణుని గొటటిగా ఆ బాణమ్లు విరోధ కవచమ్ను దాక్ వ్యరథుమ్లై నేలబడగా 
అతివేగమ్గల ఆ యఖలాసత్రవేది ఆ రాక్షసుని మ్ఖమధ్యమ్న ఒక యసత్రమ్ను వేసెను. 
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అది అతని లలాటమ్ను ఛేదించ్ అయిదు పడగల సరపిమ్ వలె శబి్దంచుచు భూమి 
యందు ప్రవేశించెను. తిరగి రాక్షసుడ్ మహాఘోరమయిన ఆ సురాసత్రమ్ను వేయగా 
అది సింహశారూ్దలవాయస, దక్ష, ఫిర, గృధ్ర, ప్రోతి, సృగాలాది జంతువుల మ్ఖమ్లు 
గల బాణమ్లను, కోళ్లే, పక్షులు, తేళ్లే, నక్కలు, తోడేళ్లే, మొదలగు మ్ఖమ్లు గల 
అనేక బాణమ్లను సృషటించగా అవి వచుచుచుండ్టను జూచ్ రామ్డ్ ఆగ్్నయాసత్రమ్ను 
ప్రయోగింపగా అందుండి అగి్నవలె ప్రజ్వలించు మ్ఖమ్లు గలవియు, సూరు్యనివంటి 
క్రణమ్లు గలవియు, అరథుచంద్ర పూరణుచంద్ర మ్ఖమ్లు గలవియు, పక్మ్ఖమ్లు 
గలవియు, తోకచుక్కల వంటి మ్ఖమ్లు గలవియు, కేతువు వంటి నోళ్లే గలవియు అగు 
బాణమ్లపపిటి కపుపిడే పుటిటి ఆకాశమ్నందే రావణుని బాణమ్ల నని్నంటినీ హరంచ్ 
వానినదృశ్యమ్ చేసెను. వానరులానందమ్తో అరవగా, వానరరాజు మొదలైనవారు 
రామ్ని చుటిటి పగడగా రావణునిచే విడ్వబడిన బాణమ్లను త్రుంచ్ రాజచంద్రుడ్ 
సంతోషమ్తో నుండెన. రావణుడ్ను తన అసత్ర మీ విధమ్గా నశింపగా ర్ండింతలుగా 
కోపమ్ పెరుగగా.

***
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నూట ఒకటవ సర్గము

రామరావణులు దివ్యసత్రములతో పోరుట:

తనకు యమ్నిచే ఈయబడిన ర్ద్రమ్ను అసత్రమ్ను సంధంచ్ జయింపరాని 
వాడైన రామ్నిపై వేయగా ఆ యసత్రమ్ నుండి వేగమ్గా శూలమ్లు, గదలు, 
మ్సలమ్లు, లయకాలమ్న వీచు గాలుల వేగమ్తో మ్ద్గరమ్లు, పాశమ్లు, 
కూటమ్లు మొదలగునవి వెల్వడ్చుండగా సరా్వసత్రమ్లను తెలిసిన నేరపిరయగు రామ్డ్ 
గొపపిబలమ్ వేగమ్ గలవాడై గాంధరా్వసత్రమ్ను తన వింటి యందు సంధంచ్ వేసెను. అది 
దేవతలు ఆశచుర్యపడ్ విధమ్గా ర్ద్రాసత్రమ్ నాక్షణమ్నందే త్రుంచెను. ఆ యసత్రమ్ నేల 
గరచుచు ఎదురు తిరుగుటచే రావణుడ్ సౌరాసత్రమను నసత్రమ్ను రామ్ని మీద వేసెను. 
చక్రమ్ల వరుసలవలె వచుచుచున్నదానిని, ఆకాశమంతయు వెలిగించుచున్నదానిని, చంద్ర 
సూర్యగ్రహమ్లతో సమానమైన దానిని రామ్డ్ బాణమ్లచే రూపులేకుండ చేసెను. అది 
కూడా హతమగుటచే రావణుడ్ పది బాణమ్లచే రామ్ని మరముసాథునమ్లను నొప్పింపగా 
ధరముశీలుడైన రామ్డ్ ఇంచుకంతయును నొవ్వక సూదులవంటి బాణమ్లతో రావణుని 
నొప్పించెను. శౌర్యమ్ను ప్రకటించుచు తన అన్నతో సమానమ్గా పోరుచున్న రావణుని 
విధమ్ను జూచ్ లక్ష్మణుడ్.

రావణ లక్ష్మణుల యుదధోము:

కోపగించ్ ఈ రావణుడ్ రథమ్ మీద నుండియు, అన్న నేల మీదనిలిచ్యు 
ఇంతదాక పోరుచుండిరే అని చ్ంతించ్ ఆ వీరుడ్ ఏడ్ బాణమ్లను తీసికొని మనుష్్యని 
శిరసుసు గురుతిగా గల అతని కేతనమ్ను మ్క్కలుచేసి నేలబడజేసెను. వెంటనే వేగమ్గా 
మణకుండలమ్లతో ప్రకాశించుచున్న సారథి శిరసుసును ఒక బాణమ్తో త్రుంచుచు 
తక్్కన ఐదు బాణమ్లచే పర్వత సమానమై దృఢమైన అతని వింటిని మ్క్కలు మ్క్కలుగా 
త్రుంచెను. నలలేని మేఘమ్లవలెను కొండలవలెను రథమ్న బూనిచున గుఱ్ఱమ్లను 
బలవంతుడైన విభీషణుడ్ భయంకరమైన గదతో మోది వధంచెను. మెదలక గుఱ్ఱమ్లు 
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కూలగానే రావణుడ్ రథమ్నుండి నేలకురక్ మిక్్కలి శక్తితో భయంకరమైన రూపమ్ను 
దాలిచు చూపులందు నిపుపిలు గ్రకు్కచు తన తమ్ముడైన విభీషణుని జంపుటకు హమముని 
శక్తిని వేయగా అది ప్డ్గువలె వచుచునంతలో లక్ష్మణుడ్ మూడ్ బాణమ్లతో దానిని 
నాశనమ్ చేసెను. ఉగ్రమగు ఆ శక్తి బంగారు మాలికలతో తోకచుక్కవలె నేలరాలెను. 
వానరులు పంగి కేకలు వేయగా ఆ అసమానమైన శక్తి ఇట్లే నేలబడ్టచే క్రోధమ్తో 
కను్నలు మండ్చుండగా రావణుడ్ యమదండమ్ వంటి శక్తిగలదియు, కాంతులతో 
ప్రకాశించుచున్నదియు, దివ్యమైన ప్డ్గుతో సమానమైనదియు వాయువువంటి 
వేగమ్గలదియు అయిన మఱియొక శక్తిని చేతబట్టిచున్నంతలో రఘురామ్ని 
తమ్ముడ్ ఇంతయైన ఆలస్యమ్చేయక శరణుపంది దీనసిథుతిలోనున్న ఆ విభీషణుని 
వెనుకవేసికొని (శరణాగత రక్షణమ్ తన ప్రాణమిచ్చుయైనను చేయవలయును గనుక) 
బాణవర్షమ్ను విరోధ మీద మ్మమురమ్గా దికు్కలు ప్క్కటిలులేనట్లే దెఱప్ంతయైన 
లేకుండ అతి సాహసమ్తో వేసెను. ఈ విధమ్గా అడడుమ్ దూక్ రాజపుత్రుడ్ తన 
సోదరుని చావును తప్పించ్ వాడి బాణమ్లతో తన శౌర్యమ్ను తొలగిపోవునట్లే చేసిన 
లక్ష్మణునితో దుశచురత్రుడగు రావణుడిటలేనెను. మృతు్యవుకు సిద్ధపడి వెళ్లేచున్న విభీషణుని 
తప్పించ్న శౌర్యవంతుడా! నీ యెదురు లేని పరాక్రమమ్ ఆశచుర్యమ్ను కలిగించ్నది. 
మెచుచుచునా్నను - సుమా. రాజశ్రేషా్ఠ! లక్ష్మణా! నా యెదుట నిలువుమ్. రాక్షసుడ్ 
చావక తప్పించుకొనెను గానీ నీ పగరణగించెదను. నీ హృదయమ్ను వేగమ్గా జీలిచు 
ప్రాణమ్లను హరంచెదను. రావణుడట్లే తాళ్మ్ తాళ్మ్ లక్ష్మణా: యనుచు

లక్ష్మణుడు రావణుని శక్్తచే మూర్ఛపోవుట:

భయంకరమైన ధ్వనిచే భయదమైన పాదఘటటినలచే తిరుగులేనిదియు, నాశనమ్ 
చేయునదియు, మయదానవునిచే కలిపింపబడినదియు అయిన శక్తిని దురామురు్గడైన 
రావణుడ్ రామ్ని తమ్ముని మీద అతివేగమ్గా వేయగా ఆ వచుచుచున్న శక్తిని చూచ్ 
రామచంద్రుడ్ “స్వసితి స్వసితి సుమిత్ర పటిటిక్, ఓ శరరాజమా! వ్యరథుమై పమ్ము పమ్ము” అని 
ప్రశసతిమైన వాక్యమ్ను పలుకగా నిర్భయుడయి యున్న లక్ష్మణుని వక్షమ్న నాట్ను. ఆ 
శక్తి గాఢమ్గా తగులగా మిక్్కలి మూర్ఛమ్నిగి తెలివి తప్పినవాడై లక్ష్మణుడ్ నేలబడెను. 
రామ్డ్ సోదరుని దుసిథుతిని జూచ్ వేదన నిండిన మనసుసుగలవాడై ఇంచుక విచారంచ్ 
నిశేచుష్టిడై కను్నల నీరు నించుచు ఇది విచారంచుటకు సమయమ్ కాదు. యుద్ధమ్ 
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చేయవలసిన సమయమని తలచ్ విచారమ్ను చాలించ్ క్రోధమ్ నంది విలులేను చేతబటిటి 
రావణుని చంపదలచ్నవాడై.

శ్రీరాముడు లక్ష్మణుని కపుల కపపుగాంచుట:

తిరగి రాక్షసరాజు అదే పనిగా తనమీద బాణవర్షమ్ను కురప్ంచగా దైన్యమ్ 
చెందక వానర నాయకులెవ్వరును తీయజాలని శక్తిని లక్ష్మణుని యెద నుండి పెకలించ్ 
విరచ్వైచెను. అదే సమయమని రాక్షసరాజు రామ్ని మరముమ్లను ఛేదించు శ్రేష్ఠమైన 
అసత్రమ్లను వేయగా దానిని లెక్కచేయక సోదరుని కౌగిట క్రుచ్చుపటిటి సుగ్రీవుని తోడను, 
వాయుపుత్రుని తోడను ఓ వీరులారా! మీరప్రమతుతిలై నా తమ్ముని చుట్టి నిలువుడ్. 
ఎంతకాలమ్గనో ఎదురు చూచుచున్న సమయమాసన్నమయె్యను. ఆశతో వేచ్యున్న 
చాతకమ్నకు వేసవి మ్గిసిన తరువాత మేఘదరశ్నమ్ వలె యుగ్ధ క్రీడా ప్రయతు్నడైన 
రావణుని చూచుచునా్నను. నేను చాలా కాలమ్ నుండి వేచ్యున్న ఈ గశాసు్యని 
చంపెదను. ఇది సత్యమని నమ్ముడ్. నా మాటలను వినుడ్. రావణుని ఈ క్షణమ్నందే 
యుద్ధమ్న సంహరంచెదను. రావణుడో రామ్డో కాని ఈ భూమియందు ఇద్దరుండ్ట 
ఇక అబద్ధమ్ సుమండీ! రాజ్యమ్ను పోగొట్టికొనుట, అడవులందు సంచరంచుట, 
రాక్షసుల మధ్య దండకాటవి నుండ్ట, మూరు్ఖడ్ జానక్ని మ్టిటి దొంగిలించుట, 
రాక్షసులతో విపరీతమైన యుద్ధమ్. ఘోరమైన దుుఃఖమ్ సంభవించుట ఇని్నటినీ 
రావణుని యుద్ధభూమిలో ఒక తృటిలో చంప్ విడ్చువాడను. ఏ నిమితతిమ్గా నేను 
వాలిని వధంచ్తినో, సూర్యపుత్రుని వానరరాజును చేసితినో, వానరసేనలను సిద్ధపరుప 
జూచ్తినో ఎందులకు సమ్ద్రమ్నకు వారధ గటిటి దాటితినో ఇంతకు మూలమైన 
ఈ రాక్షసుడ్ వానరనాధులారా! ఇదే కనబడ్చుండెను. చూపులయందు విషమ్న్న 
సరపిమ్ ఎదుటబడిన వాని విధమ్గా నేడీ పాపాతుముడ్ నాయొక్క దృషటిలో పడి బ్రతిక్ 
వెళ్లేపోజలలేదు సుమా! వానరులారా! సమీపమ్న నున్న పర్వతశిఖరమ్న గూరుచుండి 
దురామురు్గడైన రావణునితో నాదు యుద్ధమ్ను చూచుచుండ్డ్. మూడ్ లోకమ్లును, 
ఎలలేదేవతలును, ఇంద్రుడ్ను, ఋష్లును, అందఱును రఘురామ్ని ప్రతాపమ్ 
యొక్క రామణీయకమ్ను నా వామత్వమ్ను చూచెదరు గాక. (రామనామ సారథుక్యమ్ 
- రామావతార ప్రయోజనమ్. జగదేకవీరత్వమ్, సత్యధరముశౌచమ్లచే మూడ్ 
లోకమ్లను రమింపజేయుటయును). స్వర్గనివాసులును, ప్రాణులును, అప్రాణులును 
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లోకమ్లని్నయును గుంపులు గటిటి పద్యరూపమ్గా నా కథ నెపుపిడ్ను శాశ్వతమ్గా 
చెప్పికొను విధమ్గా చేసెదను.

రావణుడు పరాజిత్డై లాంకకు పరుగెత్్తట:

అని చెపుపిచు బంగారు అలంకారమ్లు గల వాడి బాణమ్లను దశవకుత్రని 
శరీరమ్న నాటవేయగా అతడ్ను క్రూరమ్గా ప్రకాశమానమ్లగు బాణమ్లును, 
పెద్ద మ్సలమ్లను రామ్ని మీద వర్షమ్ వలె కురప్ంచగా వానిని రామ్డ్ వేగమ్గా 
మ్క్కలు మ్క్కలుగా చేసివేసెను. ప్రకట బలప్రతాపమ్లు గల రాజశ్రేష్్ఠని చేతను, 
రాక్షసరాజు చేతను విడ్వబడిన బాణమ్ల వరుసలు ఆకాశమ్నందే ఒకదానితో నొకటి 
తాకుచున్న చపుపిడ్లు దికు్కల మార్గమ్లందు సహంపరానివై వా్యప్ంచగా అవి మ్క్కలు 
మ్క్కలై భూమియందంతటను రాలిపడినవి. ఏమిరా వీడ్ ఇంత తెగించ్ పోరుచునా్నడే 
అని క్రోధమ్తో రామ్డ్ నిపుపిలు గ్రకు్కచున్న బాణమ్లను కోట్లేగా చేతియందే 
పుట్టిచున్నవా యనునట్లే దొపపిలు ద్రలుగా వేయగా సహంపలేక రావణుడ్ శౌర్యమ్ను 
విడిచ్ దీనతతో పురమ్లోనిక్ పారపోయెను.

***
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మూర్్ఛల్లన లక్ష్మణుని జూచి రాముడు దుఃఖాంచుట:

అట్లే రావణునితో పోరుచునే రామవిభుడ్ ఒక కంటితో రకతిమ్చే తడిసిన 
అవయవమ్లు గల తన సోదరుని ఆరతిని చూచుచు సుషేణునితో నిటలేనెను. హా! గొపపి 
విక్రమమ్ గలవాడ్ను, సుగుణ సమ్ద్రుడ్ను, నా ప్రాణమ్లకంట్ ఎకు్కడైనవాడ్ను 
శౌర్యవంతుడ్ను, అగు నా ఈ తమ్ముడ్ సరపిమ్వలె నేలమీద పరలాడ్చునా్నడ్ 
గదా. ఈతని అవసథును చూచ్నచో నా మనసుసు ఆరాటమ్ నందుచున్నది. ఇంక 
యుద్ధమ్ చేయనాతరమా? శౌర్యశాలియైన నా సోదరుడ్ ప్రశసతిమైన లక్షణమ్లు 
గలవాడ్. సుమిత్ర పటిటి అయో్య! చంపబడినచో నేను బ్రతిక్యుండ్ట్మిటిక్? 
సౌఖ్యమ్లవేటిక్? చేతినుండి విలులే బాణమ్లు జారుచుండెను. మనసుసు తెలివి 
తపుపిచున్నది. బాణమ్లు గురతప్పి ఎటో పోవుచున్నవి. కను్నలందు బాషపిమ్లు నిండి 
దృషటి కనిప్ంచదయె్యను. ఈ శరీరమ్ భరంపరానిదయె్యను. ఆశలని్నయు తీరపోయినవి. 
దీనమ్గా తమ్మునిపాట్ చూడగా విషాదమ్ హెచ్చునది. స్వప్నమ్న ప్రయాణంచు 
జనుల విధమ్గా నా అవయవమ్లని్నయు సడలి పట్టితప్పి నేలగ్రుంగబడ్చున్నవి. 
శరీరమ్నందు పట్త్వమ్ లేదయె్యను. సంధులని్నయు విడిపోయినవి. దుష్టినిచేత 
తమ్ముడీ విధమ్గా నా కనులమ్ందరే మృతిజందియుండగా ఇసీసు! నా శౌర్యమ్ను 
తలంపగా సిగు్గ కలుగుచున్నది. ఇక నాక్క్కడి బలమ్? నాకీ ధనువు ఎందులకు అని 
వ్యసనమ్చే పీడింపబడినవాడ్ను, బాణమ్లు తగిలిన శరీరమ్ గలిగినవాడ్ను, 
తెలివితప్పినవాడ్ను, తన బహుఃప్రాణమైన వాడ్ను, సుందరుడ్ను అగు తమ్ముని జూచ్ 
తాను కను్నల నీరు గారుచుచు గొపపి ఆరతిని పందినవాడై మనసుసు బాధనొందుచుండగా 
భూపుత్రి భరతిదీనుడై ఇక ఏలనాకీ యుద్ధమ్? ప్రాణమ్లేల? ఇంక సీతయేల? మృదువైన 
గుణమ్లు గలవాడగు లక్ష్మణుడీవిధమ్గా దుమ్ముగొట్టికొని నేలబడియుండగా నా 
మ్దు్ద తమ్ముడ్ మృతుడ్ కాగా భోగమ్లు రాజ్యమ్లు ఇక నేటిక్? బ్రతిక్ ఏమి 
ప్రయోజనమ్? యుద్ధమ్లో గెలిచ్ యేమి ప్రయోజనమ్? (కం ఊరూరఁగళత్రంబులు, 
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నూరూరన్ బాంధవులును నొదవెదరకటా! ఆరయభ్త సహోదరుడారగ లభయించు 
దేశమవనింగలదే) (భ్త = తమ్ముడ్ సహోదరుడ్ = తనతో సమానుడ్. శ్రీరామలక్ష్మణ 
భరత శత్రుఘు్నలవి ప్రాకృత శరీరమ్లు గావు. దివా్యమృతకారణమైన అప్రాకృత 
దివ్యమంగళ విగ్రహమ్లు. ఒక పాత్రమ్లోని పాయసమ్ బాగమ్లయినట్లే ఒక తేజసుసు 
నాలుగు రూపమ్లను ధరంచెను గాన సమానమ్లు) ఊరూరను భార్యలు లభంచెదరు. 
ఊరూరను బంధువులు లభంతురు. అక్కటా తలంచ్ చూడగా భ్త సహోదరుడ్ లభంచు 
దేశమ్ భూమియందు గలదా.

సుషేణుడు శ్రీరాముని నూరారుచుట:

అని నిటూటిరుపిలు నిగిడించుచు, నేలబడి పరలుచు కను్నల నీరు నించుచు 
శోక్ంచుచు పరవరంచుచు, విచారంచుచున్న శ్రీరామ్ని జూచ్ సుషేణుడ్ దగ్గరకు వచ్చు 
ఓదారుపిచు ఇటలేనెను. రామచంద్రా! లక్ష్మీవరథునుడగు మన లక్ష్మణుడ్ మృతుడ్గాడ్ సుమా. 
ప్రశంసింపబడ్ చరత్ర గలవాడా! సూక్ష్మబుది్ధ గలవాడా! ఈ లక్షణమ్లను జూడ్మ్. 
నీవిట్లే విచారంపనేల? రాజా! మ్ఖమ్ కాంతి తగ్గలేదు. నలలేబడలేదు. మారురూపమ్ 
నొందలేదు. ప్రకాశమ్ గలదు. ప్రసన్నమగునున్నది. సొంపును గలదు. హసతిమ్లు 
ఎఱ్ఱని పదముమ్ల కాంతితో నొపుపిచున్నవి. కను్నలందు తేజసుసు మారలేదు. రామచంద్రా! 
ప్రాణమ్లు పోయినవారక్ యిటిటి గొపపికాంతి యుండ్నా? ఇతని మ్ఖమ్ను చూచ్నచో 
దీర్ఘకాలమ్ జీవించునని తెలియుచున్నది. కావున మృతికరమైన ఆకృతి గలవాడ్ 
ప్రాణమ్తో నునా్నడ్. దుుఃఖంపకుమ్. రాజశ్రేషా్ఠ! అదిగో మాటిమాటిక్ని గుండె 
కొట్టికొనుట కనిప్ంచుచున్నది. ఉచా్ఛవుసమ్లను చూడ్మ్. విషాదమ్ను మానుమ్ 
అని చెప్పి హనుమంతుని జూచ్ ఈ విధమ్గా జపెపిను.

హనుమాంత్డు సాంజీవని పరవాతము దెచుచుట:

హనుమంతా! ఓషధీ శైలమ్నకు పూర్వమ్ బ్రహముపుత్రుడైన జాంబవంతుడ్ చెప్పిన 
మార్గమ్న వేగమ్గా వెళ్లేమ్. ఆ పర్వతమ్ యొక్క కుడిశిఖరమ్ నందు విశల్యకరణయైన 
సుఖకారయైన విశల్యకరణయను ఓషధ కలదుసుమా. అందు సవరణుకరణ, సంజీవని, 
సంధాన కరణ యను ఓషధులు గలవు. ప్రశసతిమైన వేగమ్ గలవాడా! లక్ష్మణుని 
బ్రతిక్ంచుటకు వానినతివేగమ్గా తీసికొని రమ్ము వీరుడా! వేగమ్గా పోయి రమ్ము 
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అని చెపపిగా హనుమంతుడ్ జవు్వన జని ఆ పర్వతమ్ను చేర ఆ మహౌషధులున్నచోట్ 
వెదక్ వెదక్ తెలిసికొనలేక ఇటలేనుకొనెను. ఎందులక్ంతయాలస్యమ్. కొండను 
మొదలంట పెళలేగించుకొని పోయెదను. మందులిందున్నవని సుషేణుడ్ చెపెపిను గదా. 
ఓషధులు తీసికొని వెళలేక ఆలస్యమ్ చేసిన ఎంతో కీడ్ గలుగును గదా. మఱియు నాకు 
పౌరుష హానియు గలుగును అని యా వీరుడ్ చ్ంతించ్ ఆ కొండను బటిటి మ్మామురు 
ఊపెను. సుందరమైన పుషపిమ్లు గల చెటలేతో నున్న ఆ కొండను పెళలేగించ్ చేతితో 
పైక్తితి ఆకాశమ్న క్గిర బంతిని వలె ఆ పర్వతమ్ను ఎగురవేసి పట్టికొని నీటితో 
నిండియున్న నలలేని మేఘమ్వలె నున్నదానిని వేగమ్గా దెచ్చు హనుమంతుడ్ వానరుల 
మధ్య దించ్ కొంచెమ్ శ్మ తీరన ప్దప సుషేణుని జూచ్ ఇట్లే చెపెపిను. ఓ వీరశ్రేషా్ఠ! ఈ 
కొండయందున్న మందులను తెలిసికొనలేక కొండనే పెకలించ్ తెచ్చుతిని అనగా అతనిని 
మెచుచుకొనుచు సుషేణుడ్ తొందరగా ఆ ఔషధమ్లను తీసెను. అట్లే ఓషధీపర్వతమ్నే 
హనుమంతుడ్ తెచుచుటను జూచ్ ఇది అసాధ్యమైన పనియని వానరులు రాక్షసులు 
ఆశచుర్యపడిర.

లక్ష్మణుడు మూర్ఛదేరుట:

అంతట సుషేణుడ్ మహౌషధని లక్ష్మణునకు వాసన చూప్ంచగానే ఎంతయో 
కాంతిని బొంది బాధయేమియు లేక శరీరమ్నుండి బాణపు మ్లుకులు తొలగినవాడై 
వెంటనే సంతోషమ్తో లేచెను. వానరసంఘమ్లా వానరశ్రేష్్ఠని శక్తి నెంతయో 
మెచుచుకొని మేలుమేలనుచు అతనిని తగిన విధమ్గా గొనియాడిర. అపుపిడ్ రామ్డ్ 
గారాబమ్తో తమ్ముడా! రారమ్ము అని కను్నల నీరు నిండగా ప్రేమచే కౌగిట గ్రుచెచును. 
అనా్న! లక్ష్మణా! ఎంతటి పుణ్యమో నిను్న తిరగి చూడగలిగితిని. ప్రియమైన తమ్ముడా! నీవు 
యమ్ని బారన బడి వెంటనే తిరగి వచ్చుతివి. నీవు మరణంచ్నచో ఇక నాకు జీవితమ్ 
వలన నేమి ఫలమ్? సీత యెందులకు? రావణుని చంప్ నేను జయమ్ను పందుటయేల? 
నాయనా చెపపివయా్య! సౌమిత్రీ!

లక్ష్మణుడు శ్రీరాముని రణమునకు ప్రోతా్సహపరచుట:

అని రామ్డ్ చెపపిగనే లక్ష్మణుడ్ మాటలు తడబడగా మనసుసునందు బాధను 
పంది యిటలేనెను. ఓ గొపపి బలవంతుడా! నీవు రావణుని చంపుదువు. రాజ్యమ్ను 
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విభీషణున క్చెచుదను అని చెపపిలేదా? ఎపుపిడైనను మహాతుములు పలిక్న బాసలను 
తప్పిపోదురా? ఓ అతిబలవంతుడా! పలిక్న ప్రతిజ్ఞను నిలబెట్టికొనుట్ హెచుచుగుణమ్లు 
గలవార చ్హ్నమ్ గదా. నీవు బలవంతుడవై యుండియు బలహీనునివలె పేదమాటలు 
పలుకదగునా? నాకొఱకై కార్యమ్ను నిలుపుట తగదు. ఈ రావణుని వధంచ్ ప్రతిజ్ఞ 
నెరవేరుపిమ్. అనా్న! తీక్షష్ణమైన దంష్రులు గలదియు, వాడియైన గోళ్లే గలదియునై 
గర్జంచుచున్న సింహమ్ కను్నలబడినచో ఏనుగు తప్పించుకొనలేని విధమ్గా నీయొక్క 
బాణమార్గమ్న బడిన రావణుడ్ బ్రతిక్ వెళలేజాలడ్ గదా. ఈ సూరు్యడసతిమించకమ్నే్న 
పంక్తికంఠుని సంహరంపుమ్. (దీనివలన లక్ష్మణుని మూర్ఛపగటియందే కావున 
హనుమంతుడ్ కాలనేమిని జంపుట కలిపిత కథయని తెలియనగును. రావణుడ్ లంకకు 
బోయి రథియై తిరగివచుచులోపలనే లక్ష్మణుడ్ మూర్ఛదేర్ను.) అతనిని వధంచుట యందు 
నీకభలాషకలదేని, నీమాట నిలబెట్టికొనుట తగిన పనియైనచో, నామాట సీ్వకరంచుట 
నీక్షటిమైనచో ఓ రాజశ్రేషా్ఠ! ఇపుపిడే శీఘ్రమ్గా ప్రీతితో నామాటను నెరవేరుపిమ్.

***
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శ్రీరామ రావణుల కడపటి యుదధోము ప్రారాంభము:

అని లక్ష్మణుడ్ చెప్పిన మాటలను రామచంద్రుడ్ మనసుసునందుంచ్ వేగమ్గా 
విలులేను బట్టిను. అంతట రావణుడ్ తానొక రథమ్ నెక్్క త్వరగలవాడై సూరు్యని మీదకు 
రాహువు తీవ్రతతో వచుచు విధమ్గా వచ్చు ఆ రాజశ్రేష్్ఠని క్రూరత్వమ్తో వజ్రమ్తో చేసిన 
బాణమ్లతో గొట్టిను. సీతానాధుడ్ను పుటమ్ పెటిటిన బంగారు ఆభరణమ్లు గల 
అగి్న సమానబాణమ్ల వరుసలతో అతని శరీరమ్నంతను గాయమ్లతో నిండ్నట్లే 
చేసెను. దేవతలు గంధరు్వలు మొదలైన ఆకాశసంచారులు చూచ్ రామచంద్రుడ్ నేలపై 
నిలిచ్యు, రాక్షసరాజైన రావణుడ్ రథమ్ మీద నుండియు యుద్ధమ్ చేయుట ఇది 
సమయుద్ధమ్ కాదు అని పలుకుచుండగా, ఇంద్రుడ్ బంగారు మయమై ప్రకాశించు 
నదియు, నూరుగంటలచే అలంకరంపబడినదియు, ఉదయ సూరు్యనిబోలినదియు, 
వైడూర్యపు నొగలు గలదియు, బంగారు ఆభరణమ్లు గలదియు, తెలలేని చామరమ్లు 
గలదియు ఆకుల వంటి కాంతి గలిగి సూర్యసదృశమ్లైన గుఱ్ఱమ్లు గలదియునై 
బంగారు కఱ్ఱగల ధ్వజమ్ మెరయగా నొపుపిచున్న తన రథమ్ను రామచంద్రుని చెంతకు 
బంపెను.

మాతల శ్రీరాముకడకు ఇాంద్రుపనుపున రథమును దెచుచుట:

ప్రేమతో ఇంద్రుడ్ పంపగా మాతలి రథమ్ను దీసికొని భూమి మీదిక్ దిగి శ్రీ 
సీతానాధునకు తన చేత కొరడా యుండగా రథమ్ దిగకుండగానే నమస్కరంచెను. 
దేవా! నీ విజయమ్ను గోర దేవేంద్రుడ్ ఈ రథమ్ను పంపెను. ఉతాసుహమ్తో నీవు 
దీనినెక్్క ఈ ఇంద్రుని విలులేను అగి్న సదృశమైన కవచమ్ను సూర్య సమానమ్లైన 
ఈ బాణసమూహమ్లను మెరుపు వంటి కాంతి గల శక్తిని ఓ రఘుపతీ! ఈ విరోధని 
సంహరంచుటకై సీ్వకరంపుమ్. నేను సారథినైయుండగా పూర్వమ్ ఇంద్రుడ్ 
దానవసంఘమ్లను సంహరంచ్న విధమ్గా నేను సారథినై యుండగా మహాతాము! 
నీవీ రావణుని నిపుపిడ్ వధంపుమ్ అని మాతలి చెపపిగనే రామచంద్రుడ్ రథమ్నకు 
ప్రదక్ణమ్ చేసి నమస్కరంచ్ జగమ్లని్నయు లక్ష్మిచే నిండియుండగా రథమ్నెక్క 

నూట మూడవ సర్గము



యుద్ధకాండము   

336

యుద్ధమ్ చేయగా రోమహర్షణమ్గా యుద్ధమ్ జరగెను. రామచంద్రుడ్ రథమ్నెక్్క 
ప్రకాశించుటను జూచ్ దశకంఠుడ్ ఆగ్రహమ్తో ఉగ్రుడై గాంధర్వశరమ్నేసెను. దానిని 
రామ్డ్ గాంధర్వశరమ్తో గొట్టిను. అతడ్ దైవశరమ్నేయగా రామ్డ్ దైవశరమ్తో 
అణచెను. అట్లే రామ్డణచ్ వేయగా అతిక్రోధమ్నంది రావణుడ్ మిక్్కలి శక్తి గలిగిన 
రాక్షసాసత్రమ్ను వేయగా బంగారు భూషణమ్లతో ప్రకాశించు సరపిమ్లు రామచంద్రుని 
మీదకు వెళ్లేను. మంటలు గ్రకు్కచు మిక్్కలి మండ్చున్న మొగమ్లతో వాసుక్తో 
పోలిక చెపపిదగినవై అని్న దికు్కలను ఆక్రమించుచు కంటకమ్లనెడ్ విషమ్లు 
గలవి, ప్రకాశమనెడ్ పడవైన భోగమ్లు (సరపిదేహమ్లను భోగమ్లందురు) 
గలవి మంటలమారులునై మీదకు వచుచుచున్న బాణమ్లను జూచ్ నిర్వకారుడై 
రామ్డ్ గరుడాసత్రమ్ను ప్రయోగింపగా బంగారు గరుతముంతుని యాకారమ్లతో 
బాణసమూహమ్లు అతివేగమ్గా వెళ్లే తక్షణమే ఆ సరపిసమూహమ్లను త్రుంచ్ 
వైచెను. తన అసత్రమ్లని్నయు నిట్లే వ్యరథుమగుటచే విజృంభంచ్ పట్టిదలతో మిక్్కలి 
వారంపరాని బాణవర్షమ్ను శ్రీరామ్ని పైనను సారథిపైనను శరీరమ్లనాట్నట్లే 
వేసెను. బాహుదరపిమ్ ప్రకటమగునట్లేగా మఱియొక బాణమ్చే బంగరు 
కేతనమ్ను పడగొటిటి ఎంతో వేగమ్గా అశ్వమ్లను నొప్పించెను. వాడ్ చేసిన 
అసాధ్యకార్యమ్ను, వాని విజృంభణమ్ను రామచంద్రుని దీనత్వమ్ను జూచ్ సిదు్ధలు, 
మ్నులు, దేవతలు ఆకాశసంచారులైన చారణులు మొదలగువారు, వానరులు, 
విభీషణుడ్ మానవభోజయే గెలిచ్ ఈ జగమ్నంతను మాడ్చునేమోయని భావించుచు 
దుుఃఖమ్చే తప్ంచ్ అధకమ్గా కుందిర. రామ్డను పూరణుచంద్రుడ్ రావణుడనెడ్ 
రాహువుచే ఆక్రమింపబడగా ఆ క్షణమ్నందే చంద్రునిక్ ప్రియమైనదియు, ప్రజాపతి 
దేవతాకమ్ను అయిన రోహణీ నక్షత్రమ్ను బుధుడాక్రమించెను. ప్రజలకరషటికరమ్గా 
మండ్చున్న సమ్ద్రమ్ పగలతో నిండిన తరంగమ్లతో సూరు్యని దాకునట్లేగసి 
పడెను. సూరు్యడ్ - నీలవరుణుడ్ను, కఠినుడ్ను, కాంతివిహీనుడ్ను, భయంకరమైన 
ధూమకేతువుతో గూడిన వాడ్ను, కబంధ లక్షణమ్లు గలవాడ్ను అగుచు కనిప్ంచెను. 
రావణుడాక్రమింపగా రామ్నకు బాణమ్లు సంధంచు శక్తియే సన్నగిలెలేను. కోసల 
వంశజుల కులదీపమ్ను, ఇంద్రాగు్నలు అధదేవతలుగా గలదియు అయిన విశాఖ్ 
నక్షత్రమ్ను అంగారకుడాక్రమించెను. ఇరువది భుజమ్లు గల దశకంఠుడ్ ధనుసుసును 
కరమ్న దాలిచునవాడై మైనాక పర్వతమ్ వలె నిలిచెను.

***
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శ్రీరాముడు విజృాంభాంచి రావణుని శూలమును ముక్కలు చేయుట:

ఆ రావణుని గొపపి పరాక్రమమ్ను, తన వారలు తెలతెలలేబోవుటను గాంచ్ జానకీపతి 
మిక్్కలి యెఱ్ఱనైన నేత్రమ్లు గలవాడై క్రోధమ్ నిండిన మనసుసుతో కనుబొమలు 
మ్డివడ్చుండగా వానిక్ తన చూపుచేతనే భసముమ్ చేయు విధమ్గా చూడగా, 
క్రోధమ్తో నున్న మ్ఖమ్ గల రామ్ని జూచ్ సమసతి భూతమ్లును భయమ్నొందెను. 
భూమి వణక్ను. మృగమ్ల చేతను వృక్షమ్ల చేతను నిండిన పర్వతమ్లు 
గడగడలాడెను. సాగరుడ్ క్షోభంచెను. పక్జాతు లాకాశమ్న పరుషమ్గా అరచ్నవి. 
మేఘమ్లు కర్కశమ్గా గర్జంచ్నవి. ప్డ్గులు రాలెను. రామ్ని భయంకరాకారమ్ను 
జూచ్ రావణుడ్ భయమ్ జందెను. ప్రళయకాలమ్వలె భయంకరమైన యుద్ధమ్ను 
చూచుటకై ఆకాశమ్న దేవతలు, దానవులు, దైతు్యలు, సిదు్ధలు, ఋష్లు, విదా్యధరులు 
గూడియుండి దేవతలు ప్రేమతో రఘురామ్డే గెలువవలెనని యరచుచుండిర. ఈ లోపల 
రావణుడ్ కోపమనెడ్ అగి్నచే మండ్చు జానికీనాధుని సంహరంచుటకై వజ్రమ్వలె 
కఠినమైనదియు, సర్వవిరోధులను నాశనమ్ చేయునదియు, గొపపి ధ్వనిగలదియు, 
పర్వతశిఖరమ్ల వంటి కొమ్ములు గలదియు, క్రూరమైనదియు, చూచుటకు 
భయమ్ కలిగించునదియు, చాలా పదునైన మొనగలదియు, అధక ర్ద్రమైనదియు, 
సమీప్ంపరానిదియు, కొండలను ఛేదించ్నదియు, అయిన ఒక శూలమ్ను చేత ధరంచ్ 
మండిపడ్చు పైక్తితి భూమి, ఆకాశమ్, దికు్కలు, విదికు్కలు గిరగిర తిరుగునట్లేను, 
సమ్ద్రమ్ క్షోభంచునట్లేను, జగమ్లు భయపడ్నట్లేను తీవ్రమైన ధ్వనితో గర్జంచెను. 
ఆ విధమ్గా శూలమ్ను చేత ధరంచ్ రాక్షసుల సమూహమ్ సంతోషంచగా 
రామచంద్రునితో కఠినమైన మాటలతో అతడిటలేనెను. రాజపుత్రా! వజ్రమ్తో సమానమైన 
సారమ్ గలిగిన సాధనమిది తమ్మునితో గూడ నిను్న సంహరంచ్ యుద్ధమ్న చచ్చున 
రాక్షస సంఘమ్లను చూచుటకును వారక్ తోడ్నీడగ నుండ్టకును పంపగలదు. ఒక 
విషయమ్ నిలుమ్ నిలుమ్ ఇంక నీవు చచ్చుతివి అనుచు విసిరవేయగా అది యెనిమిది 
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గొపపి గంటలు గలదై ఆకాశమ్న మెరుగులు జమ్ముచు రాగా పదాముక్షుడగు రామ్డ్ 
దానిపై గొపపిశక్తి గలిగిన బాణమ్లను ప్రళయాగి్నపై నీరు చలిలేనట్లే ప్రతాపమ్తో 
వేయగా వానినని్నంటినీ అగి్న మిడ్తలదండ్ను తగులబెట్టి విధమ్గా కూలిచు తనపైక్ 
రాగా రాజపుత్రుడ్ చూచ్ భరంపరానిదియు, ఇంద్రునిచే పంపబడినదియు అయిన శక్తిని 
తాకగా అది శక్తిని విసర్ను. మాతలి తెచ్చున ఆ ఇంద్రుని శక్తి గంటల శబ్దమ్నధకమ్గా 
వా్యప్ంపజేయుచు వెళ్లే ఆ రాక్షసుని శక్తిని తాకగా అది శక్తి నశించ్నదై మ్క్కలు మ్క్కలై 
భూతమ్లరచుచుచండగా, వానరులు బొబ్బలు పెట్టిచుండగా దేవతలు సంతోషమ్తో 
పంగిపోవుచుండగా నేలబడెను. రాఘవుడంతటితో విడ్వక దురామురు్గడైన రావణుని 
రథమ్న గటిటిన గుఱ్ఱమ్లను వాడి బాణమ్ల సమూహమ్లచే వేగమ్ తగునట్లే 
వేగమ్గా నొనరంచ్ సాటిలేని అమోఘమ్లైన బాణసమూహమ్చే రాక్షసుని యెదను 
బగులగొటిటి లాఘవమ్తో మూడ్ బాణమ్లచే అతని నుదురు బ్రద్దలగునట్లే చేసెను. 
గాయమ్లైన శరీరమ్ గలవాడ్ను, రకతిమ్చే తడిసిన శరీరమ్ గలవాడ్ను అగుచు 
పూచ్న అశోకవృక్షమ్ వలె నుండి రావణుడ్ బాణవేదనను సంహంపశక్యమ్ గాక 
యుద్ధమ్ నందు దుుఃఖమ్చే తప్ంచ్నవాడయె్యను.

***
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శ్రీరాముడు రావణుని నిాందిాంచుట:

అట్లే విచారమ్న మ్నిగి వెంటనే రోషమ్ హెచచుగా దశవదనుడ్ అధకమైన 
వేగమ్ గలవాడై అగి్నవంటి బాణమ్లను రఘురామ్నిపై చురుకుచురుకున మేఘమ్ 
కొలనుపై గురసినట్లే కురప్ంచెను. అట్లే బాణమ్లచే మ్ంచబడిన వాడయు్య కంపమ్ 
నొందక సూర్యక్రణ సమానమ్లైన ఆ బాణమ్లను ఆకాశమ్నందే త్రుంచ్ వేయుచు 
పోరుచుండెను. ఆ రాక్షసుడ్ వేయుచున్న వాడి బాణమ్ల పరంపరల తాక్డిచే 
శరీరమ్ ఎఱ్ఱవారగా వనమ్నందున్న పుషపించ్న మోదుగుచెట్టివలె నుండి రాఘవుడ్ 
ప్రళయకాల సూరు్యనివలె క్రూరమైన బాణవర్షమ్చే రాక్షస రాజుయొక్క మనోధైర్యమ్ 
నశించునట్లే భుజశౌర్యమ్ను సె్థుర్యమ్ను మానపిగా బలవంతుడైన ఆ దుషాటితుముడ్ 
వెనుదీయక బాణవర్షమ్ను కురప్ంచెను. ఒకర మీద నొకరు వైచుకొను బాణసంతతులచే 
జగమంతయు చీకటిమయమై కను్నలను గపుపిటచే అపుపిడ్ వార్వ్వరక్ గనిప్ంపరైర. 
ఆ సమయమ్న రామ్డ్ చ్రునవు్వతో పరుషవాక్యమ్లతో ఇటలేనెను. ఓ శుంఠా! 
నీవు మ్నుపు నేను లేని సమయమ్న బాలికయైన నా భార్యను తెలివితప్పిన దానిని 
మూఢాతుముడా! దొంగతనమ్గా తెచ్చు మనసుసు నందు గర్వంచ్పంగుచునా్నవు. ఇసీసు! 
మూరు్ఖడా! నీవు వీరుడవా? క్రూరాతాము! అడవియందు నాకై విలప్ంచుచు వెతనందియున్న 
సీతాసాథి్వని బలాతా్కరమ్గా హరంచ్ నీవు వీరుడననుకొనుచునా్నవా? వివేకహీనుడా! 
శూరడవై యుండియు, అనాధ సీత్రలను ధైర్యమ్తో దొంగిలించుటకు పరసీత్ర కామ్కుడా! 
దొంగవలె ప్రవరతించ్యు వీరుడననుకొనుచునా్నవా? వివేక విహీనా! మరా్యదరహతుడా! 
సిగు్గలేనివాడా! సజ్జనుల మార్గమ్ను వదలినవాడా! బలాతా్కరమ్గా మృతు్యదేవతను నీ 
దగ్గర జేరుచుకొని వీరుడవనుకొనుచునా్నవా? వివేకవిహీనా! కుబేరునకు సోదరుడవై పుటిటి 
బలవంతుడవై, శౌర్యవంతుడవై ఓ ధీరుడా! నీవు జగమ్లు మెచెచుడ్ ఎటిటి గొపపి కృత్యమ్ను 
చేసితివి? దురాతాము! దుష్టిడవై లోకమ్ చెడదిట్టినటిటి నీచకృత్యమ్ను జేసితివి. ఇసీసు 
ఆ ఫలమ్ నిపుపిడే యనుభవింపుమ్. ఓ అవివేకీ! పాపమ్ చేసిన వృధాగా పోవునా? 
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నీకు సిగు్గలేదటరా? దురామురు్గడా! సీతను చోరుని వలె ఆ అడవి యందు బలవంతమ్గా 
దొంగిలించ్యు నీవే శూరుడవని ఏ విధమ్గా తలంచుచునా్నవో! నేనచచుట నుండగా 
సీతను మ్టిటియున్నచో కాంతులీనుచున్న బాణమ్లచే నిను్న నీ సోదరుడైన ఖరునితో 
గూరపికుందునా? ఓ చెనటీ! ఇని్న దినమ్లకు నిను్న చూచ్తిని. ఎంతటి భాగ్యమో 
కదా. ఇపుపిడే నిను్న యమ్ని చేరబంపుదును. నిలువుమ్. ఇపుపిడే మణకుండలమ్ల 
కాంతులతో గూడిన నీ తలను మాంసమ్ను పక్షులు లాగి లాగి ఇంతింత మ్క్కలు చేసి 
తనివి తీరునట్లే సంతోషమ్తో భక్ంచును. నేలమీద నూరువిధమ్లుగా తెగిపడిన నీ 
రొమ్మును గ్రద్దలు మ్కు్కలతో చీలుచుచు సంతోషమ్తో నీ రకతిమ్ను తృప్తిదీర పానమ్ 
చేయును. నా వాడియైన బాణమ్లు త్ంచ్న నీ ప్రేవులను పక్ సంఘమ్లు సరపిమ్లను 
గరుతముంతుడ్ పడవేసినట్లే పడవైచును. నీక్ంక బ్రతుకుట చెలలేదు సుమా.

రావణుని రథమును సారథి మరలాంచుట:

అని విరోధని మాటలచే నొప్పించ్ ర్ండింతలయిన వీర్యమ్ సంతోషమ్ 
గలవాడ్ను, శ్రేష్ఠమైన అసత్రశకుతిలు గలవాడ్ను, నూతనోతాసుహమ్ గలవాడ్ను అయి 
రామ్డ్ తన సమసతిమ్లైన అసత్రమ్లను మనసుసునందు తలంపగనే తక్షణమే ఆ 
యసత్రమ్లని్నయు మ్ందు నిలువగా చూచ్ మిక్్కలి తొందరగలవాడై తన మనసుసు నందు 
శుభచ్హ్నమ్లని్నయు తోచ్ గెలుపును తెలియజేయుచుండగా ఆనందమ్తో పంగుచు 
శ్రేష్ఠమైన బాణమ్లచే నొప్పింపగా రావణుడ్ వానరులు వేయుచున్న కొండల శిలలచేతను 
శూరుడగు రామ్ని బాణమ్లచేతను గుండెలు గులగులకాగా నోర్ండి గ్రుక్కలు మ్ంగెను. 
బాధనొందెను. తేజమ్ తగె్గను. కళవళ పాట్ చెందెను. మనసుసున భీతిని బొందెను. 
నీరసపడెను. వింటిని పటటిలేడ్, బాణమ్లను సంధంపలేడ్. నారని బిగించలేడ్. విరోధ 
వేయు బాణమ్లను త్రుంచలేడ్. తనపై వచ్చు పడ్చున్న బాణమ్లపై తానువేయు 
బాణసమూహమ్లు ఏద్ ఇతర మార్గమ్ను బటిటి పోవుచున్నవి. శరీరమ్ తెలివితపుపిటచే 
అతని కేమియు తోచుటలేదు. యమ్ని దృషటియందు పడిన విధమ్గా నున్న రథికుని 
సిథుతిని జూచ్ సారథి యుద్ధభూమియందు రాక్షసరాజు ఉన్నచో చచుచుట తథ్యమని తలంచ్ 
మెలలేగా యుద్ధభూమి నుండి రథమ్ను దొలగించెను.

***
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రావణుడు సారథిని దూషాంచుట:

అట్లే యుద్ధభూమి నుండి రథమ్ను తప్పించ్న సూతుని జూచ్ రావణుడ్ యమ్నిచే 
ప్రేరేప్ంపబడినవాడై కోపమ్చే ఎఱ్ఱబడిన కనులు గలవాడై యిటలేనెను. వినరా! సారథీ 
అశకుతిని విధమ్గా బలవిక్రమ పౌరుషమ్లు లేనివాని వలె ప్రక్ వానివలె, మానహీనుని 
వలె రోషమ్ను వదలిన వాని వలె ఏమిటిక్ ఈ రథమ్ నిచచుటిక్ దెచ్చుతివిరా దురముతీ! శత్రుని 
యెదుట నా మనసుసు ఎట్లేన్నద్ తెలిసికొనక అనాదర బుది్ధతో ఇషటిమ్వచ్చున విధమ్గా 
జేసెదవా? అసత్రసంతతులేమయిపోయినవి? ఏమయిపోయినవిరా నా మాయలు? 
ఇసీసు మరయాద దప్పి చెనటీ: నా పరువంతయును పాడ్ చేసితివి గదా. చ్రకాలమ్ 
నుండియును సంపాదింపబడిన నా యశసుసు, తేజసుసు, బలమ్, యుద్ధమ్న వెనుదీయడ్ 
రాక్షసరాజను నమముకమ్ నీచుడా! నీ వలన నశించెను గదరా. భువనమ్లందు ప్రసిది్ధ 
వహంచ్న వీరుడ్ను, అధకమైన బలమ్చే రంజంపజేయదగినవాడ్ను అగు శత్రువు 
చూచుచుండగా యుద్ధమ్నకు ఆశపడ్చున్న నా గౌరవమ్ను పాపాతుముడా! దీనునివలె 
ఆరపివేసితివే! విరోధపై రథమ్ను ద్లక శరీరమ్ తెలియని వాడవై ఇట్లే మూలకు 
తెచ్చుతివే. నా మేలు కోరన నా సే్నహతుడిట్లే చేయునా యెపుపిడైన? కూళా! తులువా! 
విరోధ చేయదగిన కార్యమ్గాని ఇది నీవంటి వాడ్ చేయుట నీతియా? నీవిట్లే చేయుటచే 
నీవు విరోధులచే ఏద్ మేలు పందితివి. దుషాటి! నా సొమ్మును బహుకాలమ్ నుండి 
తినుచుండ్ట మఱవకుందువేని, దీర్ఘకాలమ్ నను్న గొలుచుట తలంతు వేని నా రథమ్ను 
రామ్డ్ రాకమ్ందే అతనిపై తోలుమ్.

సారథి రావణునకు సమాధానము చపుపుట:

అని మనసుసు నిలుకడలేని రాక్షసరాజు తన మంచ్ని గోరువాడైన సారథిని ఇట్లే 
నిష్్ఠర వాక్యమ్లచేత నొప్పింపగా ఆతడ్ ఎంతో హతమ్గా అనునయ వాక్యమ్లతో 
ఈ విధమ్గా చెపెపిను. రాజా! వినుమ్ నేను భయపడినవాడను కాను. మూఢాగ్రేసరుడను 
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గాను. విరోధులచే విధమ్ చెడి కానుకలు పందిన నీతివిహీనుడను గాను. నేను శరీరమ్ను 
మరచ్నవాడనుగాను. పనిక్మాలినవాడను గాను. నీ మేలు మరచ్న వాడనుగాను. 
మనసుసు నందు సే్నహమ్ మానలేదు సుమా. నేను నీ క్షేమమ్ను కోరుచు నీ యొక్క కీరతిని 
కాపాడ్వాడను. సే్నహమ్ చేత నేను నీకు ప్రియమ్ను చేయగా అది నీకు అప్రియమ్గా 
తోచ్నది. ఇక నేనేమనువాడను? దేవా ఈ విషయమ్న నా మనవిని వినుమ్. నేను నీకు 
మంచ్ని కోరువాడను. ఏది యో కులమ్న బుటిటిన చంచలుడిగాను దురీ్నతి పరునిగాను 
నను్న తలంపవలదు. ఎతుతి ప్రదేశమ్నున్న నదిని క్రిందిక్ తెచ్చున విధమ్గా నీ రథమ్ 
నిపుపిడ్ యుద్ధభూమి నుండి మరలించ్న విధమ్ను సర్వమ్ను వినిప్ంచెదను. చక్కగా 
వినుమ్. యుద్ధమ్నందు మిగులబడతివని, సంతోషమ్ లేకపోవుటను, మ్ఖమ్ 
నందు తేజమ్ లేకపోవుటను ఆలోచ్ంచ్తిని. గుఱ్ఱమ్ల కాళ్లే తడబడ్చు డసిసు, డీలాపడి 
చెమటలు కారుచుచుండ్టచే అధకమైన వర్షమ్చే దికు్కతోచక నిలిచ్న ఆవుల వలె తోచెను. 
ఎని్నయో దుశశ్కునమ్లు కనబడెను. ఇటిటి సమయమ్న రాక్షసనాధా! సూతునిక్ అర్హమైన 
విధమ్ను వినుమ్. దేశకాలమ్ల తీరును తెలిసికొనుచు శుభాశుభమ్ల గురుతిలను 
పరీక్ంచుచు, రథికుని మ్ఖమ్న నున్న దైన్యమ్ను, దుుఃఖమ్ను, సాహసమ్ను, 
సంతోషమ్ను, తెలిసికొనుచు, సమమ్, విషమమ్ల విధమ్ను జూచుచు, ఊహంచును. 
యుద్ధసమయమ్ను చక్కగా దెలిసి విరోధుల లోపమ్లను వెదకుచు, విరోధక్ ప్రక్కగాను, 
ఎదురుగాను, వెనుకకు పరుగెతుతివేళలు ఇని్నటినీ కనిపెటిటి రథికునకు ఏ విపతుతిను 
రాకుండ్నట్లే చేయుటయే సారథి యొక్క ధరముమ్. గుఱ్ఱమ్ల అలసట తీరుటకును, 
నీయొక్క శ్మ తగు్గటకును నీయొక్క నిసేతిజత్వమ్, దుుఃఖమ్ తొలగుటకు రథమ్నిచచుటిక్ 
తెచ్చుతిని గానీ నా యిష్ఠమ్ వచ్చునట్లే చేయుటకుగాదు. ఓ రాజా! యజమాని యెడ 
ప్రేమగలవాడను. నను్న నమ్ముమ్. రాక్షసరాజా! ఇంక నీవే విధమ్గా నేనావిధమ్గా 
ఒపుపిగా జేసెదను. నీ ఋణమ్ తీరుచుకొనుటకు ఏ విధమ్గా చేయుమన్న ఆ విధమ్గా 
నేను నడచదెను అని చెపపిగా సారథి మాటలను రావణుడ్ వేమారులు మెచుచుకొనుచు 
ఈ విధమ్గా జపెపిను. సారథీ! రథమ్ను సీతానాధుని క్దురుగా పోనిమ్ము. ఆలస్యమ్ 
చేయకుమ్. ఈ రాక్షసరాజు విరోధ ప్రాణమ్లను తీయక దూరమ్ నుండియే 
తిరగిపోడ్సుమా. వింటివా! అని చెప్పి రావణుడ్ సాటిలేని హసాతిభరణమ్ అతని కీయగా 
అపుపిడ్ రాక్షసరాజు నాజ్ఞచే సారథి రథమ్ను రామచంద్రుని మీదిక్ నడపెను.
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అగసు్తయుడు శ్రీరామునకాదిత్య హృదయమునుపదేశిాంచుట:

అంతట యుద్ధమ్ నందలసినవాడ్ను, చ్ంతాకులాతుముడ్ను (పర్వతమ్ను 
ప్రకటింపక యెట్లే వీనిని జంపుదునాయని యాలోచ్ంచు శ్రీరామవిభుని) రాక్షసనాధుని 
సమీపమ్న జూచ్ యుద్ధమ్ చేయుటకు విక్రమమ్తో నిలిచ్యున్నవాడ్ను అగు 
రామవిభుని వారల సంగ్రామమ్ను జూచు కోరకతో దేవతలతో గూడ ఆకాశమ్న 
నిలిచ్యున్న మిక్్కలి మహమ గలిగిన అగసుతియాడ్ సమీప్ంచ్ ఇట్లే చెపెపిను. శ్రీరామా! 
రామా! శ్ద్ధతో వినుమ్. పరమరహస్యమ్ సనాతనమ్ నైనది యిది. ఓ దీర్ఘభుజుడా! 
నీ విరోధులనెలలేను యుద్ధభూమిలో దీనివలన గెలువగలవు. భక్తితో జప్ంచ్నచో ఆదిత్య 
హృదయమ్ శుభప్రదమైనది. పుణ్యమైనది అఖలవిరోధులను సంహరంచునది. పరమ 
మంగళకరమ్. భద్రకారణమ్. నిత్యమ్, అక్షయమైనది. నిఖల పాపమ్లను క్షాళనమ్ 
చేయునది. విజయ కారణమ్. శోకమ్ను చ్ంతలను పోగొట్టినది. ఉతతిమ మయిన 
మంత్రమ్. ఆయువును వృది్ధపరచునది. సర్వమంగళ మాంగళ్యమను గొపపి కీరతి గలది. ఆ 
మంత్రమ్ యొక్క ఉపాస్య దైవమ్ను రశిముమంతుని, రవిని సురలచేతను అసురులచేతను 
నుతింపబడినవానిని, భాస్కరుని, అఖలలోకవలలేభుని, వివస్వంతుని సేవింపుమ్ తండ్రీ! 
ఇతడే సుమా తేజసుసు గలవాడ్. ఇతడ్ సర్వదేవస్వరూపుడ్. రశిముభావనుడ్. ఈతడే 
సుమా సర్వదేవతాగణమ్లను, జగమ్లను తన క్రణమ్లతో రక్ంచును. ఇతడే 
బ్రహముమ్ ఇతడే విష్ణువు, కుమారసా్వమియునితడే, శివుడ్ను, బ్రహముయును, ఇతడే. ఇతడే 
దేవేంద్రుడ్. ఇతడే కుబేరుడ్. యమ్డ్ను, కాలుడ్ను, సోమ్డ్ను, వరుణుడ్ను ఇతడే. 
ప్తృదేవతలును, వసువులును ఇతడే. మరుతుతిలును, సాధు్యలును, అశి్వనీదేవతలును, 
మనువు కూడా నితడే. వాయువును, అగి్నయు, ప్రజలకు ప్రాణమ్ను ఇతడే సుమా. 
భద్రగుణుడా! ఋతుకరతియు ప్రభాకరుడే.

***
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ఆదిత్య హృదయము:

నీవే ఆదితు్యడవు. నీవే సూరు్యడవు. నీవే సవితృడ్వు. నీవే ఖగుడవు, నీవే పూఘడవు, 
నీవే గభసితిమంతుడవు. నీవే హేమరేతుడవు. నీవే భానుడవు - తపన దివాకరులు నీవే. 
నీవే సుపరుణుడవు. త్వషటివు. హరదశు్వడవు, సహస్రారచువియును. మరీచ్మంతుడవును 
అంశుమంతుడవును, సపతిసప్తివియును, తిమిరావి. శంభుడవును నీవే. నీవే మారతిండ్డవు. 
రవివి నీవే అగి్నగరు్భడవును శంఖ్డవును, భాస్కరడవును నీవే. శిశిరనాశన తపనులు నీవే. 
శిశిరమ్ను నీవే. నీవే హరణ్యగరు్భడవు. నీవే అదితి ప్రియపుత్రుడవు. సువరా్షవహుడవు, 
నభోధవుడవు, జలమ్ల మిత్రుడవు భకుతిల హృదయమ్లందుండ్ తమోభావమ్లను 
భేదించువాడవు. వేదమ్లను పూరతిగా పఠించ్నవాడవు, గవిరాజువు వింధ్యవీధ 
యందు సంచరంచు ప్రవంగమవు నీవే దేవా! సమసతి సంసారమ్నకు ఉద్భవసాథునమవు, 
ప్ంగళ్డవు. మృతు్యవవు, విశ్వమవు నీవే. ఆ తప్వి, మండలివి సమసతితాపసుడవు. 
రకుతిడవు, భూరతేజుడవు. విశ్వభావనుడవు. ఖగతారోడ్ పతివి నీవే. నీవు తేజసుసులలో 
మిక్్కలి తేజసి్వవి. దా్వదశాతాము! దిశనాయకా! దేవా! జయభద్రా! జయ! పదముమ్ల పతీ 
నీక్వే నమోవాకమ్లు. తూరుపి పర్వతమ్నకు అసాతిచలమ్నకు ఉగ్రునకు మ్రొక్్కదను. 
జో్యతిర్గణ పతిక్ మ్రొక్్కదను. హర్యశు్వనకు మ్రొక్్కదను. జయునిక్ మ్రొక్్కదను. 
ఆదితు్యనకు మ్రొక్్కదను. వేవెలు్గనకు మ్రొక్్కదను. సారంగమూరతిక్   మ్రొక్్కదను. 
వీరువకు మ్రొక్్కదను. మారాతిండ్లను మ్రొక్్కదను. మహేశ్వరునకు ఆదితు్యనకు, 
ఆదితేయునకు అరచుక్, సూరు్యనకు, భాస్వంతునకు, సమసతిభక్షునకు, ర్ద్రాక్షారునకు, 
విశ్వకరముకు, తమోఘ్ననకు, విశ్వసాక్క్, నమితాతుమునకు, శత్రుఘు్ననకు, హమవైరక్, 
తమోభనిఘు్ననకు, తపతిస్వరణునిభునకు, వహ్నక్, గ్రహపతిక్, కృతఘ్నఘు్ననిక్, 
పదముమిత్రునిక్ మ్రొక్్కదను నమస్కరంచెదను. చేతులు జోడించెదను. అంజలి ఘటించెదను. 
సోతిత్రమ్ చేసెదను. చ్ని్నపూలు నతులు ఇచెచుదను. భూతమ్లను సంహరంచ్, మరల 
సృషటించ్ రక్ంచునటిటి ప్రభు వీతడే సుమా. ఈతడే తన క్రణమ్లచే తప్ంపజేయును 
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వానగురయించును. జగమ్లు నిద్రించునపుపిడీతడే మెలకువగా నుండ్ను. తగు 
విధమ్గా సమసతి భూతమ్లందుండి పరరక్ంచును. ఈతడే వేదమ్లు, యజ్ఞమ్లు, 
అగి్నహోత్రమ్లందు హోమమ్ చేయు ఫలమ్లు యజ్ఞమ్ల ఫలమ్, అగి్నహోత్రుడ్ 
ఈతడే. ఇంకను భూమియందు జరుగు పనులని్నయు నీతడే. ఈ సూరు్యడే అని్నంటిక్ 
ప్రభువు. రామభద్రా! ఈ మంత్రమ్ ఆపదలందు, కషటిమ్లందు, వనమ్లందు, భయమ్ 
కలిగిన వేళలందు నరుడ్ పఠించ్నచో దుుఃఖమ్లనుండి విడ్వబడ్ను. రాజచంద్రా: 
సీతా నాధా! ఇది నిజమ్. కాన మనసుసునేకాగ్రమ్గా నిలిప్నవాడవై లోకమ్ల భరతియు, 
దేవదేవుడ్ను, లోకనేత్రుడ్నయిన సూరు్యని నిశచులమైన బుది్ధతో పూజంపుమ్. శ్రీరామా! 
మ్మామురు ఈ సోతిత్రమ్ను జప్ంచ్నచో జయమ్ సిది్ధంచును. కాన దీనిని జప్ంచ్ నీవీ 
నిమిషమ్నందే ఓ మానిత భుజశౌరు్యడా! రావణుని సంహరంచెదవు అని ఈ విధమ్గా 
చెప్పి అగసతియామౌని అంతరాథునమ్ చెంది తన యిచచు చొపుపిన వెడలెను. ఇది విని దివ్యతేజసుసు 
కలిగిన రామ్డ్ హెచె్చున సంతోషమ్తో మంత్రమ్ను మనసుసునందు నిలిప్ చ్ంతమాని 
సూర్యమండలమ్ను జూచుచు శుచ్యై ఆచమించ్ మూడ్ మారులు జప్ంచ్ వింటిని 
బాణమ్లను బటిటి రావణుని చంప మనసుసు నందు తలచ్ యుద్ధమ్ చేయబూనెను. అట్లే 
రామ్డ్ ఆదిత్య హృదయమ్ను జప్ంచగా సూరు్యడ్ను మనసుసునందు సంతోషమ్ 
గలవాడై రాక్షసరాజును సంహరంచుటను తాను మనసుసుతో అనుగ్రహంచుచు 
దేవతలమధ్యనున్న వాడై రామ్ని త్వరపడ్మనెను.
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రావణుడు మరల శ్రీరాముని మీదిక్ యుదధోమునకు వచుచుట:

శత్రుసేనలను నురుమాడ్నదియు, గంధర్వనగమ్ వంటి ఆకృతి గలదియు, 
ఎగురుచున్న ధ్వజమ్ గలదియు, బంగారు హారమ్లతో ప్రకాశించు గుఱ్ఱమ్లు 
గలదియు, యుద్ధమ్నకు ఉపయోగించు పరకరమ్లతో నిండినదియు ఆకాశమ్ను 
మ్ంగుచున్నద్ యనునట్లే ప్రకాశించ్ భూమి వణకుచుండగా విరోధులు చ్న్నబోగా 
తన సైన్యమ్లు పంగుచుండగా నున్న రావణుని రథమ్ను సారథి అపరమితమైన 
సంతోషమ్తో వేగమ్గా నడపెను. ఇట్లే వచుచుచున్నదియు ప్రబలమైన ధ్వనిగలదియు, 
నలలేని గుఱ్ఱమ్లు గలదియు, కదలుచున్న మెరుపువంటి ధ్వజమ్ గలదియు చాలా 
దృఢమైనదియు, ఇంద్రుని ఆయుధమ్తో సమానమైన ఆయుధమ్లు నిండ్గా 
గలదియు, భయంకరమైన కాంతితో నిండినదియు, అడ్డులేక మేఘమ్ల నుండి కురయు 
జలధారల వంటి బాణమ్లను గురయుటచే తీక్షష్ణమైనదియు అగు రావణుని రథమ్ను

శ్రీరాముడు మాతలని హెచచుర్కను ఉాండుమనుట:

శ్రీరామ్డ్ చూచు బాలచంద్రునివలె వంగియున్న వింటిని వజ్రాయుధపు దెబ్బచే 
మ్క్కలయిన పర్వతమ్ల గొపపి ధ్వనివంటి మ్రోతగల దానిని చేతబటిటి ఇంద్రుని సారథియైన 
మాతలితో ప్రేమతో నిటలేనెను. మాతలీ: మన విరోధ రథమ్ సాటిలేని వేగమ్తో వచుచు 
వైఖరని చూచ్తివా? తాను చావగోరనవాడై అపసవ్యమ్గా వచుచుచునా్నడ్. గాన నీవు 
కూడా హెచచురకగా వాని నెదురొ్కన వెళ్లేమ్. నేనీ రావణుని వాయువు క్రమిమున మేఘమ్ను 
చెదరగొట్టి విధమ్గా రూపుమాపెదను. నేను విక్రమమ్తో మనసుసు నిలిప్న వాడనై 
ఒపెపిదను. అతనిపై వ్రాలెదను. నీవును దృషటిని చెదరనీక హృదయమ్నే కాగ్రమ్గ నిలిపి 
నీరసపడక కలత జందక మనసుసు చలింపక పగ్గమ్లను వదలునపుపిడ్ లాగునపుపిడ్ 
నేరుపితో ప్రవరతింపుమ్. ఏమియు లోట్ లేకుండ ఇంద్రుని రథమ్ను నడపు నీకు బుదు్ధలు 
నేను చెపపివలెనా? కార్యభారమ్న మనసుసు నంతయు ఏకాగ్రమ్గా యుద్ధమ్నందే 
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యుంచుదును గాన హెచచురంచ్తిని. నీకు నేరుపిట కాదు సుమా. అనగా ఇంద్రుని సారథి 
సంతోషమ్ గల మనసుసు గలవాడై రాక్షసరాజు రథ మపసవ్యమగు విధమ్గా భూమి 
నుండి రేగిన ధూళ్ శత్రువును గపపిగా రథమ్ను నడపగా కోపమ్తో రావణుడెదురువెళ్లే 
రామ్నిపై బాణమ్లను వరుసలు వరుసలుగా తండోపతండమ్గా వేసెను.

రావణుని మరణమును తెలుపు చిహ్నములగపడుట:

తనపై ఇట్లే బాణమ్లు కురప్ంచుటను సహంపని వాడగు సీతానాధుడ్ రోషమ్చే 
భయంకరుడై ధైర్యమే భూషణమ్గా గలవాడై యింద్రుడొసగిన విలులే చేబూని సూర్యక్రణ 
సమానమైన కాంతి గల వాడి బాణమ్లను వేసెను. ఈ విధమ్గా రావణరామచంద్రులు 
ఒకరనొకరు చంపవలెనను కోరక గలవారై శౌర్యమ్ కనిప్ంచగా మదించ్న వన 
సింహమ్ల ద్వంద్వమ్ వలె పోరుచుండగా దేవతలాకాశమ్న గుంపులు గటిటి ఇరువురు 
మహారథులు చేయుచున్న యుద్ధమ్ను రావణుడెపుపిడ్ చంపబడ్నోయని కోరుచు తృప్తి 
తీరక చూచ్ర. రావణుని నాశమ్ను, భూపుత్రి భరతి యొక్క విజయమ్ను తెలియజేయుచు 
ఆ సమయమ్న అధకమ్గా శరీరమ్లు గగురొపిడ్చునట్లే దారుణమయిన లక్షణమ్లు 
కనబడజొచెచును. రావణుని రథమ్ మీద రకతివర్షమ్ గురసెను. సుడిగాలి అపసవ్యమ్గా 
చుటిటిచుటిటి విసర్ను. వాని రథమ్ వెంట పెద్ద గ్రద్దలు గుంపులుగ ఆకాశమ్న ఆడెను. 
జపాకుసుమ వరణుమ్తో లంకాపురమ్పై సంద్య ఆవరంచెను. అది పగలే అయినను ఆ 
కాంతిచే భూమి మండ్ చున్న విధమ్గా భయంకరమై తేజరలెలేను. లంకలో తోకచుక్కలు 
రాలెను. రాక్షస సమూహమ్లు భయపడ్నట్లే పెద్దపెద్ద ప్డ్గులు పడెను. రాక్షసులు 
యుద్ధమ్ నందు వానరులతో తలపడ్నపుపిడ్ వార చేతులనెవ్వరో బిగబటిటిన విధమ్గా 
నుండెను. రావణుని రథమ్ వెళ్లేనపుడ్ భూమి వణకుచుండెను. సూరు్యని క్రణమ్లు 
ఎఱుపు, పసుపు, తెలుపు, నలుపు కాంతులతో రావణుని శరీరమ్పై ప్రసరంచెను. వెంబడి 
వచెచుడ్ పెద్దగ్రద్దలు మ్ఖమ్ల నుండి మంటలు గ్రకు్కచు రావణుని మ్ఖమ్ను చూచ్ 
యమంగళమ్లైన శబ్దమ్లు చేసినవి. దికు్కలందు చీకట్లు దటటిమయె్యను. ప్రతికూల 
వాయువులు ధూళ్తో గూడి రావణుని దృషటియొక్క పటిమను చెరచెను. అచచుటచచుట 
సైన్యమ్నందు ఉరుమ్లు లేకుండగనే ప్డ్గులు పడెను. ధూళ్ వర్షమ్ చేత సైన్యమ్లకు 
ఆకాశమార్గమ్ కనిప్ంపదయె్యను. గోరువంక ప్టటిలు కోట్లేకోట్లేగా జగడమాడ్చు 
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కఠినమైన ధ్వనులతో రథమ్ మీద బడెను. ఒక్కమారుగా గుఱ్ఱమ్ల కటిప్రదేశమ్ల 
నుండి మిణుగురులు పుట్టిను. కను్నలందు నీరుగ్రమెమును. ఇటిటి యుతాపితమ్లు యుద్ధమ్న 
రాక్షసరాజు కీడ్ ననేకవిధమ్లుగా తెలియజేసెను. రామ్నిక్ నెమముదిని, క్షేమమ్ను 
గలిగించు చ్హ్నమ్లు కనిప్ంచెను. రామ్డ్ వానిని జూచ్ రాక్షసుడ్ చచ్చునట్లే యని 
తలంచ్ మనసుసు నందు ఆనందమ్ను బొందెను.

***
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వనర రాక్షసులు శ్రీరామ రావణయుదధోము చూచి దిగ్భ్రమనొాందట:

సంతోషమ్తో వికసించ్న ప్రకాశవంతమైన మ్ఖమ్తో, రామచంద్రుడ్ 
వింటినార మ్రోతలు ఘోరమ్లై వా్యప్ంపగా పరాక్రమమ్తో బాణమ్ల వరుసలతో 
రావణుని దాక్ను. వాడ్ను యుద్్ధతాసుహమ్తో గొపపి శసత్రమ్లను వర్షంచెను. ఆ 
యుద్ధమ్ మూడ్ లోకమ్లు భయమ్ చెందునట్లే సాగెను. వానర సైన్యమ్లును రాక్షస 
సంఘమ్లును యుద్ధమ్ చేయు తలంపు కలిగియు కఠినమైన ఆయుధ సాధనమ్లు 
గల చేతులతో రాక్షసరాజును రామచంద్రుడ్ను చేయు యుద్ధమ్ను కోరకతో చూచుచు 
చేషటిలు దక్్క ఎవరు జయింతురో అను నాలోచనతో ఏకాగ్రతతో చెదరని చూపులతో 
చూచుచుండిర. ఆశచుర్యపడ్చున్న మనసుసులతో నిబ్బరమ్గా నిలిచ్ తమ దగ్గఱకు 
వచుచు శత్రువులపై ఇరుపక్షమ్ల వారును ఆ బలశాలుర పోరుచూచు అభలాషతో 
దెబ్బతీయకుండిర. రావణుని జూచుచున్న రాక్షసులును, సీతానాధుని జూచు వానరులును 
అధకమైన ఆశచుర్యమ్తో ఱెపపిపాట్ లేని చూపులతో నోళ్లే తెరచ్ బొమములవలె నిలబడిర.

శ్రీరాముడు రావణుని ధవాజమును నరుకుట:

అంతటి రావణ రాఘవులు తమ తమకు గోచరంచ్న నిమితతిమ్లవలన దృఢమైన 
దీక్ష గలవారై కొంచెమైనను క్రోధమ్ను విడ్వక, ఇంచుకంతయైనను భయమ్ లేక 
మిక్్కలి శౌర్యమ్తో పోరుచుండగా రావణుడ్ చావవలెననియు, రామ్డ్ జయేచ్ఛతోను 
తమ తమ బలమ్లను సమగ్రమ్గా జూప్ంచుచు హోరాహోరీగా పోరుచుండగా, 
రాక్షసుడ్ మహాభయంకరమైన వారంపరాని బాణపరంపరలను రామ్ని ధ్వజమ్పై 
వేసెను. అవి ధ్వజమ్ను తాకకుండగనే చెడి నేలబడగనే రామచంద్రుడ్ను దానిక్ 
ప్రతిక్రియ చేయదలంచ్ బలమ్తో విలులేను వంచ్ నార లాగి ఒక బాణమ్ను వేయగా 
అది రాక్షసుని ధ్వజమ్ను విరుగగొటిటి భూమిలోనిక్ ప్రవేశించెను. ఆ ధ్వజమ్ పట్టితప్పి 
రాక్షసుని శౌర్యమ్వలెనే పడిపోయెను. ధ్వజమిట్లే కూలగా రావణుడ్ క్రూరమైన 
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రోషమ్నందినవాడై తన భుజబలమ్నంతను చూపుచు రఘురామ్ని గుఱ్ఱమ్లను 
బాణమ్లచే మ్ంచెను. ఆ యశ్వమ్లు బాణమ్లు తగిలినను గజబిజపడక 
తామరతూడ్లు తగిలిన విధమ్గా స్వసథుతతో నుండెను. వానిని జూచ్ రాక్షసుడ్ తిరగి 
మాయచే సృషటింపబడిన బాణమ్లను, పరఘలు, గదలు, అతి భయంకరమ్లైన 
చక్రాయుధమ్లు, శూలమ్లు, పరశువులు, పర్వత శిఖరమ్లు మొదలగు వానిని 
వానగా భయంకరమ్గా, ఆకాశమ్ భూమి నిండ్నట్లే అనేకమ్గా గురప్ంచెను. 
వానితో రామ్ని రథమ్ తపపి సైన్యమ్నందంతట నిండెను. ఒక్కమారుగా విజృంభంచ్ 
రాక్షసరాజు తెరప్లేకుండగా అంతటను నిండ్నట్లేగా వానరులు చీకాకు చెందునట్లేగా 
అసత్రసహస్రమ్లను వేసెను. అది చూచ్ సీతానాధుడ్ చ్ఱునవు్వతో వికసించ్న మ్ఖమ్ 
గలవాడై వేగమ్గా తన అసత్రమ్లను పైపై వేసెను. త్వరత్వరగా నూరులే వేలుగా వచుచుచున్న 
రామ్ని బాణమ్లను చూచ్ తానును విడ్వక సాహసమ్తో పైపైన రాక్షస నాధుడ్ను 
వేసెను. చూడచూడగా ఆకాశమ్ను వార బాణమ్లు పందిర వైచ్న విధమ్గాను ర్ండవ 
ఆకాశమోయనునట్లేగాను కప్పివైచెను. ఇద్దఱి బాణమ్లలో ఒకటైనను గుర తపుపిటలేదు. 
వృధాగా పోలేదు. ఎదుటి బాణమ్లను పడగొటటికుండ ఒక్కటి పోవదు. ఒక్కటైనను 
బీరుపోదు. వాడి చెడదు. ఒకర బాణమ్లు వేరొకర బాణమ్లను తగిలి మ్క్కలు మ్క్కలై 
నేలపడగా సవా్యపసవ్యమ్లను భేదమ్లను నేరుపిగా జరగించుచు బాణమ్లను వేసివేసి 
రామ్ని గుఱ్ఱమ్లను రావణుడ్ రావణుని గుఱ్ఱమ్లను రామ్డ్ నొప్పించ్ర. ఒకరు 
చేసిన దానిక్ మరయొకరు ప్రతిక్రియ చేయుచు నొక మ్హూరతికాలమిట్లే విజృంభంచ్, 
వెనుకకు తగ్గక ఇద్దఱు పోరుచుండగా సర్వభూతమ్లును, సంభ్రమమ్తోను 
ఆశచుర్యమ్తోను చూచుచుండిర. ఇదివఱకు ఇటిటి యుద్ధమ్ను చూడలేదనుకొనిర.

***
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రావణుడు భీమముగా శ్రీరామునితో పోరుట:

అటిలేరువురును ఒకరకొకరు దగ్గరగా వచుచుచు, దూరమ్గా వెళ్లేచు, ఒకరనొకరు 
చంపదలంచుచు ఒకర చుట్టినొకరు తిరుగుచు, ఒరుసుకొనునట్లే వెళ్లేచు, నిండిన 
ప్రతాపమ్లచే మండిపడ్చు, బలమ్నందు తగు్గచు, హెచుచుచు, ప్రతాపమ్లు పలుకుచు 
నిందించుకొనుచు, ఒకర తపుపిలను ఒకరు వెదకుచు, సారథుల సారధ్యమ్ల నేరుపిలచే 
విచ్త్రమైన నడకలతో నడచు అందమ్లు గలిగి రథమ్లు ర్ండ్ను రావణరాఘవులు 
దగ్గఱకు వచుచుచోటను, మరల దూరమగుచున్నచోటను నడకల నేరుపితెయునట్లే 
బాణమ్లను గురప్ంపగా మేఘమ్ల విధమ్గా ద్చెను. ఏపును, నేరుపిను కనిప్ంచునట్లే 
ఈ విధమ్గా ఇద్దఱును చ్త్రమ్గా విక్రమమ్తో పోరాడ్చు అతివేగమ్గా అట్టి 
ఎదురుపడ్చు కోపమ్తో కాడికాడిని గుఱ్ఱమ్ల మూతులు మూతులను ట్క్్కమ్లు 
ట్క్్కమ్లతో ఢీకొను విధమ్గా తమ తమ రథమ్లను పరుగెతితించ్ర. అటిటి సమయమ్న 
రాక్షసరాజు నాలుగు గుఱ్ఱమ్లను నాలుగు బాణమ్లచే రామ్డ్ క్రూరమ్గా కొట్టిను. 
అవి బాధతో ప్రక్కలకు తపుపికొనగా దీర్ఘక్రోధమ్గల రాక్షసరాజు రామచంద్రుని మీద 
వజ్రాయుధమ్లవంటి కఠినమ్లైన బాణమ్లను వేసెను. దశరథనందనుడ్ వాని 
తాక్డిచే నొవ్వక మిక్్కలి వాడి సాధనమ్లను వేసెను. దానిక్ ప్రతిగా ఇంద్రవిరోధ సాటిలేని 
బాణమ్లచే రామసారథిని గొట్టిను. మాతలియు ఆ బాణమ్లతాక్డిక్ చీమగుటిటిన 
పాటి నొప్పియు, భయమ్ను, మోహమ్ను బొందక కాంతి తరుగక యుండెను. ఇట్లే 
రాక్షసనాధుడ్ తన సారథిని నొప్పింపగా తనను నొప్పించ్నను కోప్ంచని ధైర్యనిధయగు 
రామ్డ్ క్రోధమ్చే ఎఱ్ఱబడిన నేత్రమ్లు గలవాడై రాక్షసుని అధకమైన తీక్షష్ణబాణమ్లచే 
విమ్ఖ్ని గావించెను. అట్లే రామచంద్రుడ్ ఇరువది, మ్పపిది నలువది, యేబది, అరువది, 
నూరులే వేలుగా భయపడ్నట్లే వేయగా రావణుడ్ను మిక్్కలివాడిగల శూలమ్లు, గదలు, 
పరఘలు మొదలైన సాధనమ్లను ధ్వనులు దికు్కల ప్క్కటిలులేనట్లే వేసెను. ఆ బాణమ్లు 
ప్రవేశించు తాక్డిని అనేక విధమ్లుగా సమ్ద్రమ్లు క్షోభచెందెను. పాతళనివాసులయిన 
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సర్వశ్రేష్్ఠలు నానావేదనలు పందిర. రాక్షసులు భయపడి గగో్గలుపడిర. అడవులు, 
కొండలతో గూడిన భూమండలమ్ కంప్ంచుచు ఆరతిని బొందెను. పదిమునీ భరతియైన 
సూరు్యడ్ కాంతిని గోలోపియెను. గతిభేదమ్లు తొలగి వాయువు సతింభంచెను. సిదు్ధలు, 
దేవతలు, గంధరు్వలు, ఋష్లు మొదలగువార సమూహమ్లని్నయు దికు్కతోచక 
చ్ంతచే దీనులయిర. “గోవులకు బ్రాహముణులకు స్వసితియగు గాక. లోకమ్లు 
శాశ్వతవతసురమ్లు సిథురమ్గా నుండ్గాక. తీవ్రమైన యుద్ధమ్లో రామ్డ్ 
విశ్వవిదే్వషయు, రాక్షస నాయకుడ్ నయిన రావణుని జయించుగాక” అని మనసుసులందు 
జప్ంచుచు నిరీక్ంచుచుండగా శరీరమ్లు గగురొపిడ్చు విధమ్గా భయంకరమైన 
యుద్ధమ్ సాగుచుండగా, దేవతలును, గంధరు్వలును, సాటిలేని ఆ యుద్ధమ్ను 
జూచ్ ఆశచుర్యపడ్చు ఆకాశమాకాశమ్నకు సాటి సమ్ద్రమ్నకు సమ్ద్రమే సాటి, 
రామరావణుల యుగ్రయుద్ధమ్నకు రామరావణులయుగ్ర యుద్ధమే సాటియని అపుపిడ్ 
పవిత్రమైన మనసుసులతో చూచుచుండిర.

శ్రీరాముడు రావణుని శిరసు్సను నఱుకుట:

తీవ్రమైన కోపమ్చే భయంకరుడైన రఘువంశమనెడ్ పాల సమ్ద్రమ్నకు 
చంద్రుని వంటి వాడగు రామ్డ్ సరపిమ్వంటి బాణమ్ను వేగమ్గా సంధంచ్ 
రత్నమ్లచే ప్రకాశించు సూరు్యనితో సమానమైన కుండలమ్లతో ఒపుపిచున్న శిరసుసును 
నఱిక్ వేసెను. అపుపిడ్ రావణుని తల నేలబడ్టను బ్రహాముండ మంతయు జూచెను. 
అటిటి తలయే తిరగి అచచుటనే అపుపిడే మొలచెను. వెంటనే మిక్్కలి వేగమ్ గల చేతులు 
గలవాడై దానిని నరుకగా మరల మొలచెను. సీతానాధుడ్ దానిని గూడా త్రుంపగా మరల 
మొలచెను. ఇటాలే రాజపుత్రుడ్ నూట్క్కసారులా రాక్షసుని శిరసుసులను నరక్వేసెను. 
నరక్న వెంటనే తలమొలచు చుండెనేగాని వాడ్ సంహరంపబడ్ విధమ్ కొంచెమైనను 
తోచకపోవుటచే రాజచంద్రుడ్ చ్త్రమ్గా నున్నదేయని చ్ంతించెను. అయో్య! నేను 
మారీచుని జంప్తిని. ఖరుని జంప్తిని. దూషణుని నొక్క త్రుటిలోననే త్రుంచగలిగితిని. 
క్ంచ వనసుథుడైన విరాధుని సంహరంచ్తిని. విశా్వసపాత్రమ్లగు నా అసత్రమ్ లెపుపిడ్ను 
తిరగిపోలేదు. నేడేలనో బలమ్ తగి్గ పదను చెడినవి. ఇటలేగుటకేమి కారణమో గదా. అని 
చ్ంతించ్నవాడై దరపిమ్ను వీడక అప్రమతుతిడై సాటిలేని బాణవృషటిచే తిరగి రాక్షసుని 
హృదయమ్ను చీలచుగా బాధపడక మ్సలమ్లు గదలు మొదలైన సాధనమ్లను 
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వేసెను. వారు రథవేగమ్ల అతిశయమ్చే భూమియందును ఆకసమ్నందును ఆ 
పర్వతశిఖరమ్నను ఒక్క మ్హూరతిమ్ గానీ, నిమిషమ్ గానీ రాత్రియు, పగలును 
నిలుపకయే రాత్రి యంతయును యుద్ధమ్ చేసిర. వార యుద్ధమ్లో సూర్యవంశజుడైన 
రామచంద్రునకే జయమ్ కలగునని నిశచుయింపలేక మిక్్కలి బుది్ధమంతుడైన మాతలి 
యుద్్ధతాసుహమ్తో నున్న రామచంద్రునితో నిటలేనెను.

***
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శ్రీరాముడు బ్రహామిసత్రముచే రావణుని వధిాంచుట:

ఏమి మహానుభావా! రామచంద్రా! ఏమియు తెలియనివానివలె ఏవేవో 
మహాసత్రమ్లతో విరోధని గొట్టిదవేల? వాడ్ చేసిన పనులకు ప్రతిక్రియగా ఈ రాక్షసుని 
సంహరంచుటకే బ్రహాముసత్రమ్ను వదలిపెటటివయా్య! ఓ శ్రీరామచంద్రా! దేవతలు నిరే్దశించ్న 
రాక్షసుని మరణకాలమ్ ఇపుపిడే ఆసన్నమైనది అని మాతలి చెపపిగా సర్వలోకమ్లను 
జయింపవలెనని కోర్డ్ ఇంద్రునికై పూర్వమ్ బ్రహముదేవుడ్ మిక్్కలి మహమతో సృషటించ్ 
యివ్వగా అతడ్ దానిని మ్నిశ్రేష్్ఠడైన అగసుతియానక్చెచును. ఆయన అత్యంత ప్రీతితో 
ఇదివఱకు దండకాటవియందు తనక్చెచును. ఆ మహాసత్రమ్ యొక్క ప్రక్కలయందు 
వాయువును, మ్ఖమ్ నందు అగి్నసూరు్యలును ఒపుపిచుండగా ఆకాశమయమైన అంగమ్ 
గలిగి మేరు మందర పర్వతమ్లంత గురుత్వమ్తో ఒపుపిచు దివ్యమై బంగారమ్చే 
అలంకృతమ్లు జాజ్వల్యమానమైన దేహమ్, సూర్యతేజసుసు, సకలభూతమ్ల తేజమ్, 
దృఢమైన అగ్రమ్ కలిగి క్రోధమ్తో రోజుచున్న సరపిమ్ను, పగతో గూడిన తోకచుక్కను 
పోలినది. విరోధుల అశ్వమ్లను, ఏనుగులను, పరఘాదా్యయుధ సమూహమ్లను 
దా్వరమ్లను చెండివైచునది. మేధసుసుతో పూయబడినది. కొండలను ఛేదించు శక్తి గలది. 
రకతిమ్తో పంక్లమైనది. గొపపి ధ్వని గలది. వజ్రమ్వలె కఠినమైనది. ఛేదించుటలో 
సాటిలేనిది. భూతమ్ల మనసుసులకు భయమ్ కలిగించునది. సాటిలేని పరాక్రమమ్ 
గలది. నక్కలు, కాకులు, గ్రద్దలు మొదలగువానిక్ ఆహారమ్ ఎలలేపుపిడ్ నొసగునది. 
యమ్నివంటిది. అటిటి బ్రహాముసత్రమ్ను శ్రేష్ఠతమమైన దానిని వానర బృందమ్ల 
మనసుసుల కానందమ్నిచుచుదానిని, రాక్షస సమూహలకు భయమ్ కలిగించుదానిని, 
తన వంశమ్నకు కీరతి కలుగుజేయు దానిని విరోధుల యశసుసును హరంచుటలో 
సాటిలేనిదానిని గరుడపక్ ర్క్కలవంటి విచ్త్రమైన ర్క్కలు గలదానిని, బ్రహము మంత్రమ్తో 
గూడినదానిని, విధు్యకతి ప్రకారమ్గా కాకుతుథు్సడ్ వింట సంధంచెను. ఆ బ్రహాముసత్రమ్ను 
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వింటి నార యందు గూరపిగానే సకల దికు్కలందలి భూతజాలమ్లు హాహాకారమ్లతో 
అబ్రహముణ్య మని అరచ్ర. సర్వసమ్ద్రమ్లు కలంగెను. భూమి వణక్ను. తీవ్రమైన 
ఆటోపమ్తో ఆ బ్రాహముణ హంత మీద రఘురామ్డ్ ఆయసత్రమ్ను వేసెను. ఇంద్రునిచే 
వేయబడిన వజ్రమోయనునట్లే యమ్నివలె క్రూరమగుచు ఇంద్రవిరోధ ఱొమ్మునందు 
తీవ్రమైన వేగమ్ గలదై సంరంభమ్తో పడెను. ఆ మహమ గల అసత్రమ్ ఈ విధమ్గా 
ఆ రాక్షసుని హృదయమ్ను బ్రద్దలు గొటిటి రకతిమ్చే తడిసి ప్రాణమ్లను శరీరమ్ నుండి 
బయటిక్ పోగొటిటి భూమిలోనిక్ జారబడి గార్యమ్ను నెరవేరచు రకతిమ్తో ఎఱ్ఱబడిన 
ఆకారమ్ గలదై వినయమ్తో వేగమ్గా తిరగివచ్చు భూపుత్రి భరతి యొక్క అమ్ముల 
పదలో ప్రవేశించెను. ప్రాణమ్తోపాట్, విలులేను, బాణమ్ను రాక్షసనాధుని విడచ్ 
నేలబడెను. ప్రాణమ్ పోగా రావణుని శరీరమ్ ఇంద్రునిచే సంహరంపబడిన వృత్రాసురుని 
వలె నేల గూలెను. తమ రాజు సంహరంపబడ్టను చూచ్ ఎంతో భయమ్తో చావగా 
మిగిలిన రాక్షసులు కోపమ్తో శ్రీరామ్ని జయమ్చే కలిగిన సంతోషమ్తో నున్న 
వానరులు తరుమ్చుండగా కనీ్నళలేతో, వ్రేలాడ్ మ్ఖమ్లతో, చెడిన శౌర్యమ్లతో 
తడిలేని నాల్కలతో వేగమ్గా లంకకు పారపోయిర. రావణాసురుని మరణమ్ను, 
సీతానాధుని విజయమ్ను, యుద్ధకథలను వేయి విధమ్లుగా పగడ్చు వానరశ్రేష్్ఠలు 
సంతోషమ్తో శరీరమ్లు తెలియనివారైర.

రావణుని మృతిక్ లోకములు సాంతోషాంచుట:

అట్లే రామచంద్రుడ్ బ్రహాముసత్రమ్చే రావణుని వధంచగనే అందమ్గా, మూడ్ 
లోకమ్లకు ఆనందకరమై ఆకాశమ్నందు దుందుభుల మ్రోతలు నిండిపోయినవి. 
ఒతుతిగా తేనె లొలుకుచు రథమ్పై మందారపుషపిమ్ల వాన గురసెను. పరమళమ్ 
గలదై, సుఖమ్ కలిగించునదై మెలలేగా కమముని గాలి వీచెను. అందమ్గా, హతకరమ్ లైన 
సోతిత్రమ్లతో గూడినవై దేవతల వాక్యమ్లు వినిప్ంచెను.

సర్వలోకమ్లకు భయంకరుడైన విరోధ మూడ్లోకమ్లకు బాధాకరుడ్ అయిన 
రావణుడ్ శ్రీరామ్నిచే నామమాత్రాన శిష్టిడై మరణంచుటను జూచ్ చారణులు దేవతలు 
సంతోషమ్తో పంగిపోయిర. సజ్జనులు శాంతమైన మనసుసులతో సంతసించ్ర. దికు్కలు 
ప్రసన్నమ్లయె్యను. ఆకాశమ్ నిరములమై ప్రకాశించెను. భూమి వణకుట మానెను. 
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నెమముదిగాను కమముగాను గాలులు వీచెను. దిగులు లేనివాడై సూరు్యడ్ తేజసుసుతో 
వెలిగెను. విచచులవిడిగా జనులు వీథులందు దిరగిర. యజ్ఞమ్ల పగలు ఆకాశమంట్ను. 
లోకులందఱును ఆదమరచ్ నిద్రపోయిర. సీత్రలకు గుండెదడలు తగి్గనవి. అని్నలోకమ్లకు 
విరోధయైన రావణుడ్ యమపురమ్నకు తరలిపోవుటచే ఎలలేరును నెమముది చెందిర. 
అంతట విభీషణుడ్, సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడ్, లక్ష్మణునితో గలిసి రామవిభుని చెంత 
జేర యుద్ధమందు జయమ్ను బొంది ప్రకాశించుచున్న ఆ మహాసా్వంతుడైన రామ్ని 
అనేక విధమ్లుగా బ్రశంసించుచు చుట్టినిలిచు ఇంద్రుని సేవించ్న దేవతల వలె సేవించ్ 
ప్రకాశించ్ర. 

***

నూట పదకొాండవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

357

నూట పెండ్ెండవ సర్గము

విభీషణుడు రావణుని కళేబరము చూచి యేడుచుట:

శ్రీరామచంద్రుని బాణమ్లచే నరుకబడిన అన్నను సమీప్ంచ్న విభీషణుడ్ 
ఆపదనొందినవాడై కను్నలనుండి కనీ్నరు కాలువలు గట్టినట్లేగా మిక్్కలి దీనమ్గా 
ఏడెచును. ఎనో్న యుద్ధమ్లందు జయమ్ను పంది ప్రఖ్్యతి చెంది వీరుడవై, ఎనో్న 
శాసత్రమ్లను పఠించ్ గొపపి పండితులచే పగడబడినవాడవై యుండి, ఏ లోపమ్లేని 
అధకమైన సౌఖ్యమ్ను కలుగజేయు శయ్యయందు అలంకృతుడవై నిద్రించు నీవు 
అనా్న! నేడిట్లే నేల పాలయితివా? హా! దైవమా! యేమందును. కాళ్లే పారజాచ్, 
బంగారుతో చేయబడిన మేలైన భూషణమ్లతో అలంకరంపబడిన నీర్ండ్ చేతులను 
(రావణుడ్ యుద్ధ సమయమ్న ర్ండ్ చేతులు ఒంటితలతో నుండెను) నేలపై బడవైచ్ 
చేషటిలుడిగినవాడవై యిట్లే క్రీటమ్ పడిపోగా నేలమీద పడియుండ్ట తగియున్నదా? 
అనా్న! ఈవిధమ్గా జరుగునని నేను నీతో ఎని్నయో మారులు చెపపిలేదా? కాని కామమ్ 
చేతను, మోహమ్ హెచుచుట చేతను రాక్షసరాజా! నా పలు్కలు నీకు రుచ్ంపవయె్యను 
గదా. ఆ కుంభకరుణుడ్ గాని, యింద్రజతుతి గాని, ప్రహసుతిడ్ గాని, నరాంతకుడ్ గాని, 
అతిరథుడైన ఆ అతికాయుడ్ గాని, తమ బలమ్ చూచుకొని నీతిని తలంచరైర. నీవైనను 
ఆలోచ్ంపవైతివి. దాని ఫలితమే నేడిట్లే ప్రాప్తించ్నది. నేనెంతయో చెప్పితిని. కాని 
అదియంతయు వృధాయైనది. కాలమ్ను తప్పింపగలవాడెవ్వడ్? అనా్న! నీవొక్కడవు 
భూమిని వీడి పోవుటచేతనే సునీతి యను వంతెన పడిపోయినది గదా. ధరముమ్ యొక్క 
విగ్రహమ్ నశించ్నది. సత్వసంగ్రహవిదమెలలేను చెలిలేపోయెను గదా. సోతిత్రమ్ చేయదగిన 
అర్హత నశించ్నది. సూరు్యడ్ నేలబడెను. చంద్రుడ్ చీకటిలో మ్నిగెను. అగి్నహోత్రుడ్ 
చలలేబడెను. ఈ వీరశ్రేష్్ఠడ్ శరీరమ్ విడ్చుటచే ఉతాసుహమ్నకు ప్రయత్నమే లేదయె్యను. 
రాక్షససింహుడ్ యుద్ధరంగమందు ధూళ్లో మ్నిగి నిద్రపోవుచున్నట్లే మృతిని 
బొందగా హతవీరమైన ఈ లోకమ్న నింక చెపుపికొనుటకేమి మిగిలినది? ధైర్యమను 
చ్వురులు, ఓరుపి అనెడ్ పుషపిమ్లు గొపపి తపససునెడ్ బలమ్, వీర్యమనెడ్ దృఢమైన 
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మూలమ్ గలిగిన రాక్షసశ్రేష్్ఠడనెడ్ వృక్షమ్ రామ్డను గాలిచే నేలబడిపోయెను. 
బలమను దంతమ్లు గలదియు, సద్వంశమనెడ్ పృష్ఠభాగమ్ గలదియు, కోపమ్, 
దయ యనెడ్ దేహమ్ గలదియు అయిన రాక్షసనాధుడను మదపుట్నుగు రామ్డనెడ్ 
సింహమ్ యొక్క పరాక్రమమ్చే అణగార పోయెను గదా. విక్రమమ్ ఉతాసుహమ్లనెడ్ 
విజృంభంచ్న వికట జా్వలలు గలదియు, దీర్ఘనిశా్వసమ్లనెడ్ పగ కలదియు, 
దేహమ్నందలి బలమనెడ్ ప్రతాపమ్ గలదియు అయిన రావణుడనెడ్ ప్రజ్వలించు 
అగి్నని రాఘవుడనెడ్ మేఘమ్ చలాలేర్చును. తన సేనలోని రాక్షసులే వాలమ్, మూపు, 
కొమ్ములుగా గలిగినదియు, శత్రువులను ధ్వంసమ్ చేయునదియు, హంసయందాసక్తి 
గలదియు, చంచలమ్లైన చెవులు కను్నలు గలదియు అయిన రావణుడను ఆబోతును 
దాక్ రాఘవుడనెడ్ వా్యఘ్రమ్ సంహరంచ్నది. అని దుుఃఖమ్చే కలత చెందినవాడై 
ప్రలాసమ్లు చేసి చేసి సహేతుకమ్లైన వాక్యమ్లతో దుుఃఖంచుచున్న విభీషణుని జూచ్ 
జానకీనాధుడ్ దయ అతిశయింపగా ఇటలేనెను. 

శ్రీరాముడు విభీషణునకు దుఃఖోపశమనము చేయుట:

ఓ విభీషణా! ఎందులకయా్య యేడెచుదవు? ఈతడ్ బలహీనతచే చావలేదు. 
యుద్ధమ్నందు కుతూహలమ్ గలవాడ్, అతిపరాక్రమశాలి, మిక్్కలి ఉతాసుహమ్ 
గలవాడ్, ధైర్యమ్ నందు మేరుపర్వతమ్వంటివాడ్, రవంతయైనను జంకుగొంకులు 
లేకుండ యుద్ధభూమియందు శౌర్యమ్తో తనచేతనయినంత వఱకు పోరాడి మృతు్యవును 
బొందెను. పరలోక సుఖమ్ను గోర్డ్ పురుష్లు గొపపి శౌర్యమ్తో పోరాడి యుద్ధమ్లో 
మృతిచెందుదురు. క్షాత్రధరముమ్న యుద్ధమ్న సంహరంపబడ్వార కొఱకై యేడ్చుట 
నా్యయమా? మూడ్ లోకమ్లను వ్యథపెట్టిను. సాటిలేని బలమ్ గలవాడై యుద్ధమ్ 
నందు దేవతల నోడించెను. వీరస్వర్గమ్ నలంకరంచెను. విభీషణా! ఇటిటి శూరునకై 
దుుఃఖంపదగునా? ఎపుపిడైనా యుద్ధమ్లందిటిటివాడే జయించునని నియమమ్ కలదా? 
తాను విరోధులను గెలుచును. విరోధులచే తాను చచుచును. గెలుపోటమ్లను ఎవ్వడ్ 
చెపపిగలడ్. ఇది క్షత్రియసమముతమ్. పూర్వమ్ నుండియు రాజులకనుసరంపదగినది. 
ఇది క్షత్రియునకు తగిన గతి. యుద్ధమ్న శరీరమ్ను వదలిన వానికై ఎందును కను్నల 
నీరు కారపిరాదు. ఇది నిశచుయమ్ చేసికొన్నవాడవై నీ మనసుసునందు తతా్వరథుమ్ను నిలిప్ 
దుుఃఖంచుటను మానుమ్. తరువాతి కార్యమ్ను నెరవేరపి త్వరపడ్మనగా విభీషణుడ్ 
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మిక్్కలి శోకమ్తో ఇటలేనెను. రామచంద్రా! ఈతడ్ దేవతల సమూహమ్తో గూడినవాడై 
ఇంద్రుడ్ తనతో తలపడగా వెనుదీయక లోకమ్లెరుగునట్లేతని యహంకారమ్ను 
రూపుమాపెను. (రావణునకు తండ్రి బ్రాహముణుడైనను తలిలే రాక్షసి. భార్య దానవి. కావున 
రావణుడ్ క్షత్రియుడ్. బ్రాహముణుడ్ కాడ్.) వీరశ్రేషా్ఠ! మిక్్కలి భుజబలమ్చే నిను్న దాక్ 
సాగరమ్ చెలియలికటటిను దాక్ చెడ్ విధమ్గా యుద్ధమ్నందు నేడ్ భంగమ్ చెందెను. 
ఎని్నయో మేలైన దానమ్లను ఇచ్చునవాడ్. గురువులను దైవమ్లను గొలిచ్నవాడ్. 
అఖలమైన సుఖమ్లను అనుభవించ్నవాడ్. ఆశ్యించ్నవారని రక్షకుడై అలరనవాడ్. 
సే్నహతులకు సంతోషమ్తో అరథుమ్ల నిచ్చునవాడ్. వైరులను బాధంచ్ మించ్నాడ్. 
అని్నవేళలందును అగి్నహోత్రమ్లందు హోమమ్లు చేసినవాడ్. చాలా కాలమ్ 
తపసుసులు చేసి ఫలితమ్లందినవాడ్. వేదవేదాంత విధుడై ప్రకాశించ్నవాడ్. కరములు 
చేయుటయందు నేరపిర యని కీరతినందినవాడ్. ఈతనిక్ ఉతతిరక్రియలు చేయుట 
కాజ్ఞయిచెచుదవా? రామా! యనగా దయగల రామ్డిటలేనెను. విరోధమ్ విరోధ 
మరణమ్తో దీరును. మన పని నేరవేరనది. తరువాతి కార్యమ్లను, సంసా్కరమ్లు 
మొదలగు వానిని నిర్వహంపుమ్. చూడగా ఇతడ్ నీక్టిటివాడో నాకును అటిటివాడే సుమా.

***
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రావణుని భార్యలు రావణుని జూచి విలపాంచుట:

అని చెపుపిచుండగా రాఘవుని వాడి బాణమ్లచే దేవతావిరోధయైన రావణుని 
మరణమ్ను విని రావణుని భార్యలు దుుఃఖంచుచు అంతుఃపురమ్ను వీడి అధకమైన ఆరతితో 
విడిపోయిన జడలు పూలదండలతో గూడి వెను్నలు మీదను ప్రక్కలను వ్రేలాడ్చుండగా, 
దప్ వానవలె కను్నల నుండి కనీ్నటి ప్రవాహమ్లచే జార వ్రేలాడ్చున్న పైటలు 
తడియుచుండగా, చేతులచే మోదుకొనుచుండ్టచే తెగిన హారమ్ల రత్నమ్లు నేల 
రాలుచుండగా, కనీ్నరు కపుపిటచే కను్నలు కనబడక కటి భారమ్చే కాళ్లే తడబడ్చుండగా, 
శరీరమ్ తూలిపోవుచుండగా నేల దొరులేచు నెతితిమోదుకొనుచు కంగారుపడ్చు. 
అధకమైన శోకమ్చే దూడచచ్చున గోవుల విధమ్గా అపుడ్ భరతిను చూడవచ్చుర. ఉతతిర 
దా్వరమ్ను గాచ్యున్న రాక్షస శ్రేష్్ఠలు తమ వెంటరాగా భరతిను వెదక్కొనుచు రకతిమ్తో 
మొండెమ్లతో భయంకరమ్గా నున్న ఘోరమైన యుద్ధభూమి కందఱును వచ్చుర. హా! 
రాజనందనా! హా జీవితేశ్వరా! హా ప్రాణనాధా! హా నా అధపతీ! హా నాధా! హా నాధా! 
హా పతీ! యనుచు కనీ్నరు నిండిన పదముమ్లవంటి కనులు గలవారై ప్రాణశ దుుఃఖమ్న 
మ్నిగినవారై ఆ రావణుని భార్యలు మగ ఏనుగు చంపబడగా ఏడ్చు ఆడేనుగులవలె 
అరచుచు వెదక్ గొపపి శరీరమ్గలవాడ్ను, కాట్క కొండవంటి వాడ్ను, యుద్ధరంగ 
ధూళ్లోపడియున్నవాడ్ను అగు ప్రాణనాధుని చూచ్ తెగగొటటిబడిన వనలతలవలె 
పైన బడి తలలు బాదుకొనుచు అందఱును అనేక విధమ్లయిన ధ్వనులు పుట్టినట్లే 
విలప్ంచ్ర. ఒక గౌరవపూర్వకమ్గా కౌగిట జేరచు తనకతనితో గల చనువు నంతను 
తలచుకొని యేడెచును. ఒకతె పాదమ్లను ప్రేమతో కౌగిలించ్ తన్నతడ్ ఏలిన విధమ్ను 
తలచ్ యేడెచును. ఒకతె కంఠమ్ను కౌగిలించుకొని తనను గారవించు విధమ్ను పనవి 
యేడెచును. ఒకతె భరతిను జూచ్ చేతులు పైక్తితి ప్రాణశ్వరా యని నేలపై పరలి యేడెచును. ఒకతె 
మూర్ఛనొందెను. మ్మమురమైన శోకమ్తో ఒక మ్గథు మాటాడలేకపోయెను. తన తొడపై 
తన నాధుని తలను జేరచు చూచుచు కనీ్నటితో అతని మ్ఖమ్ను మ్ంచ్ వేసెను. (రావణుడ్ 
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యుద్ధమ్నందు ఒంటి తలవాడ్) నేలమీద పడియును రావణుని ఆ కాంతలు చూచ్ చూచ్ 
మిక్్కలి భరంపరాని దుుఃఖమ్చే నిండిన మనసుసులు గలవారై అతని గుణగణమ్లను 
మనసుసులందు తలంచు కొనుచు ఇట్లే వాపోవదొడగిర. ఏ మహాబలవంతుని యుద్ధమ్న 
నెదిరంచ్ ఇంద్రుడ్ దీనుడై అభమానమ్ను కోలుపోయెనో, ఏ మహావీరుని నెదిరంచ్ 
యమ్డ్ భయమ్తో దాగుకొనెనో, ఏ శూరశ్రేష్్ఠడ్ శివుని మిత్రుడైన కుబేరుని ఓడించ్ 
తన గొపపిధనమ్ వెలయునట్లే పుషపికవిమానమ్ను హరంచెనో, ఎవ్వని పేరు చెప్పిన 
ఋష్లు, గంధరు్వలు, తలపైక్తుతిటకు భయపడ్వారలో, ఎవని పేరు ఎలలే దేవతలకును 
గుండెగాలమో అటిటి పౌరుషవంతులలో శ్రేష్్ఠడ్, అటిటి బాహుబలశాలి అక్కటా! నేడిట్లే 
ప్రాణమ్లు పోయి తెగిపడెనే. రాక్షససంఘమ్లకు వెఱవడ్, దేవతలకు జంకడ్. 
సరపిశ్రేష్్ఠలకు అదరడ్ అటిటి పరమ సాహసునకు, భయమ్నే యెఱుగని వానిక్ మానవుని 
వలన నేడ్ భయమ్ కలిగినది గదా. దానవులచేతను, దేవతలచేతను, అసురులచేతను 
చంపబడని మిక్్కలి శౌర్యవంతుడవగు నీవు కాళలేచే నడచ్వచుచు మానవునిచే యుద్ధమ్న 
అలుపిని వలె చంపబడితివా? సే్నహతులు చెప్పిన మాటలను వినవైతివి. నీ మేలుగోరు పెద్దలు 
చెప్పిన మాటలను వినకపోతివి. చావు కొఱకే జనకరాజపుత్రిని దెచ్చుతివి. దానిచే అసుర 
సంఘమ్లు నశించెను. నీ హతమ్ను గోరునటిటి నీతియందు నేరపిరయైన నీ సోదరుడ్ 
విభీషణుడ్ ఇంతవఱకు వచుచునని యూరకే నీ చెవులు నిండ్నట్లేగా చెపపిలేదా? కాదని 
ధక్కరంచ్తివి. అటిటివానిని కాఱులు పలి్కతివి. ఇపుపిడీ రాక్షస సంఘమ్లును, నీవును, 
మేమ్ను ఇందఱమ్ను ఒక్కమారుగా కూలితిమి. ఆ సీతను నీవు రామ్నకు సే్నహమ్తో 
ఇచ్చుయున్నచో నీ సోదరుడ్ సంతోషంచ్ యుండ్ను. రఘురామ్డ్ నీకు హతమ్ 
కోరువాడయియుండ్ను. మాకీ తలవ్రాతయు, ప్రాణధనహీనతయు తప్పియుండ్ను. 
విరోది సమూహమ్ల ప్రయత్నమ్లని్నయు వృధాయై యుండెడివి. రాక్షస సమూహమ్ 
సమూలమ్గా నశింపకుండెడిది గదా. పాపపు మనసుసుతో సీతను చేపటటిదలచ్ 
పట్టిపట్టిటచేతనే గదా ఈ పటటిణమ్ నందలి వారును, మేమ్ను, నీవును ఈ విధమ్గా 
మ్గు్గరమ్ను పాడగుట సంభవించ్నది. ఓ పతీ! నీవు కామ్కుడవు గావు. కార్యమ్ పటలే 
నీవు స్వతంత్రుడవును కావు. దైవమే సర్వమ్ను జరగించును. దైవమ్చే గొటటిబడినవానిని 
ఇంకేదియయినను వధంచగలదు. వానరసంఘమ్లకును, రాక్షస కోటలేకును, మఱియు 
నీకును వినాశన మిట్లేచేకూరుటకు కారణమ్ రాజేంద్రా! దైవమే సుమా. ఓ ప్రఖ్్యతి 
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చెందిన బలమ్ గలవాడా! ధనమ్చేనైనను, కామమ్ బలమ్చేనైనను, మిగుల 
దేహబలమ్ చేనైనను, ఆజా్ఞబలమ్చేనైనను బలవంతమైన దైవవిధని త్రిపపిదరమా? అని 
ఈ విధమ్గా శోకమ్చే కలత చెందిన మనసుసులతో, కనీ్నరు కారుచుండగా రావణుని 
భార్యలందఱు గొఱె్ఱలో యనునట్లే పనవి పనవి యేడ్చుచుండగా వారలందఱిలో

***
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మాండోదరీ విలాపము:

పెద్ద భార్యయైన మండోదరయను పేరు గల సీత్ర, రావణునకు ప్రియమైనది రఘువంశ 
దీపకునిచే సంహరంపబడిన భరతిను చూచుచు, దుుఃఖమ్ను భరంపజాలక ఇట్లే 
పలవరంచెను. అక్కటా! మహానుభావా! కుబేరసోదరా! నీవించుక కోప్ంచ్నచో ఇంద్రుడ్ 
వికలత్వమ్ను పందును. దేవతలును, బ్రాహముణులును తికమకపడి దికు్కలు బటిటి 
పారపోయెదరు. అటిటి నీవు అయో్య! ఒక మానవమాత్రునిచే చచుచుట కోరచుతివి. ఇంతగా 
సిగు్గవిడిచ్తివా? మూడ్ లోకమ్లను జయించ్తివి. ఎలలేచోటలే గల ఉతతిమలక్ష్మిని తెచ్చుతివి. 
పేరు ప్రఖ్్యతులను పందితివి. అటిటి నీవు అడవి మనిష చేత తుదకు చంపబడితివా? నాధా! 
మనుష్్యలు దాటరానిదగు ఈ సమ్ద్రమధ్యమ్న నివసించువాడవును, కామరూపమ్తో 
చరంచువాడవును అగు నిను్న మనుష్్యడొక్కడ్ సంహరంచెనన్నచో రాక్షస శ్రేషా్ఠ! ఇది 
ఏమి నా్యయమో చెపుపిమ్. నేరుపితో సమసతిమైన అసత్రశసత్రమ్లను పూరతిగా దెలిసిన నిను్న 
రథమ్పై నున్నవానిని యుద్ధమ్ నందు రామ్డ్ చంపుటను నేను నమములేకునా్నను 
సుమా! ఇంద్రవిరోధీ! వీరత్వమ్లో జనముసాథునమ్ నందు సోదరయుతుడగు ఖరుని 
రాక్షసులందఱితో గూడ సంహరంచుటను విన్నచో రామ్డ్ నరమాత్రుడ్ గాడని నాకు 
తోచుచున్నది. దేవతలకును దానవులకును ప్రవేశింపరానిది లంక. దానిని బలమ్చే 
వాయుపుత్రుడ్ ప్రవేశించెను. అపుపిడే నేను చేట్ సంభవించునని పరతాపమ్ను 
జందితిని. పర్వత కోటలేచే సమ్ద్రమ్న వానరులు కటటికటిటినపుపిడే ఓ ఇంద్రవిరోధీ! 
రామ్డ్ నరమాత్రుడ్ గాడని నమిముతిని సుమా. ఆ యమ్డే తాను స్వయమ్గా 
ఈ భూభరతి రూపమ్ను దాలిచు నిను్న జంపుటకు ఊహంపరాని మాయను సృషటించ్ 
యుండవచుచునేమో నా ప్రాణశా! కాకున్నచో వ్రతాసుర విరోధయే నిను్న నశింపజేసెనో! 
ఆ స్వరా్గధ పతిక్టిటి మాయలు గలవా? ఆ స్వరా్గధపతిక్ ఏ విధమ్గా నిను్న జూడగల శక్తి 
ఎచచుట నుండి వచెచును? కావున నిక్కమ్గా రామ్డ్ మహాయోగి. ఆది మధా్యంతరమ్లు 
లేని సనాతనుడ్. 
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పరమాతము, పరాతపిరుడ్, మహతుతిలకు పరమమహతుతి. పరబ్రహము. శ్రీవతసుమను 
పుట్టిమచచు వక్షసథులమ్న గల విష్ణుమూరతి. శ్రీక్ నిత్యనివాసుడ్. శంఖచక్రగదాది 
సాధనమ్లు గలవాడ్. నశింపులేనివాడ్. ధ్రువుడ్. జయింపరానివాడ్. సత్యమైన 
పరాక్రమమ్ గలిగిన విష్ణువే భూమిపై మనుష్యశరీరమ్ను దాలిచు వానరులుగా 
అవతరంచ్న దేవతలతో జగతుతినకు మేలు గలిగించు కోరకతో యుద్ధమ్న రాక్షస 
సమూహమ్లతో గూడిన నిను్న మృతి నొందించెను. తొలుత ఇంద్రియమ్లను గెలిచ్ 
శౌర్యమ్తో మూడ్ లోకమ్లను బాధంచ్తివి. ఆ ఇంద్రియమ్లే పగ మనసుసునందుంచ్ 
ఓ ఇంద్రవిరోధీ నిని్నపుడ్ తిరగి గెలిచ్నవయె్యను. నేను రఘురామ్నితో విరోధమ్ 
మానుమని చెపపిలేదా? నీవా మాటలను గ్రహంచ్తివా? ఆ ఫలమే ఇపుపిడ్ దాపురంచ్నది. 
నీ గొపపితనమ్ను, ప్రాణమ్ను, ప్రేమగల చుటటిమ్లును, సర్వసంపదలును వేగమ్గా 
నశించుటకే ఏ కారణమ్ లేకుండగనే ఆ భూపుత్రిని కోరతివి. నీవు మతిలేని వాడవై 
చంద్రుని సతియైన రోహణకంట్ను, అరుంధతి కంట్ను హెచె్చున జానక్ని పతివ్రతను, 
మిక్్కలి గౌరవింపదగినదానిని అవమానించ్తివి. ఇది బుది్ధమంతులు వెళ్లేడ్ 
మంచ్మార్గమేనా? భూమికే భూమియైన భరతియందనురాగమ్ గల సీత లక్ష్మికే లక్ష్మియైన 
సీత్ర. ఎన్నరాని సుందరమైన అవయమ్లు గలది. అఖల శుభమ్లకు పుటిటినిలులే. ఎచచుటనో 
అడవిలో ఎవ్వరును లేనిచోట సంచరంచుదానిని వంచనచేసి మొఱ్్ఱయని 
మొఱపెట్టిచుండగా ఓ ఆతముదూషణా! అట్లే దొంగలించ్తివి గాని ఆ సీత్ర వలన నేమి 
సౌఖ్యమ్ను పందితివి. ఆ మహానుభావురాలైన జానక్ యొక్క పాతివ్రత్యమ్ తపమ్ 
బలమ్చే నీవు కాలచుబడితివి. ఆ సీతను మ్టిటినపుపిడే భసముమై పోని నిను్న జూచ్ అగి్న, 
దేవతలు, ఇంద్రుడ్ భయపడిర. పాపమ్ను చేయువాడ్ పాపఫలమ్ కాలమ్చే 
పండినపుపిడ్ అనుభవించును. ఓ రాక్షసశ్రేషా్ఠ అది త్రోసివేసినను పోదు ఇది నిక్కమ్. 
శుభమ్లు చేయువానిక్ శుభమ్లే కలుగును. పాపమ్ చేసినచో పాపఫలమ్ 
అనుభవించక తపపిదు. పుణ్యమ్ లందిషటిమ్గల విభీషణుని సుఖమ్ పందెను. 
పాపమ్నందు ప్రవరతించ్న నీక్టిటి పాట్ కలిగెను. అందమైన రూపమ్న ఆ చంచలమ్లైన 
కను్నలు గల సీతను మించ్న సౌందర్యవంతులు నీ పంచనే గలరు కాని మనముథుని వలలలో 
చ్క్కన నీవది పరక్ంచవైతివి. అయో్య! కులమ్ చేతగాని, గుణమ్చేతగాని, చక్కదనమ్ 
చేతగాని నేరపిరతనమ్ చేతగాని నాకన్న సీత యెకు్కవదిగాదు, నాతో సరకాదు. మోహమ్ 
చెందిన మనసుసు గలవాడా! తెలిసికొనలేక పోయితివి. నిందలేక బొందె పోదు అను సామెత 
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నిఖలభూతమ్లందు నిశచుయమే. సీత యెచచుట? నీ వెచచుట? ఆ జానక్ నెపమ్న 
ఎచచుటినుండియో మృతు్యవును దెచుచుకొంటివి. (మండోదర దానవ రాజకన్యకయే గాని 
బ్రాహముణ సీత్రకాదు) ఆ సీతాసతి రామ్నితో ఎంతో సంతోషమ్తో రమింపగా, 
సుకృతమ్లచే విడ్వబడిన నేను ఇంక విశాలమైన దుుఃఖసమ్ద్రమ్న మ్నిగి 
దుుఃఖంపవలసి వచెచునుగదా. మందర పర్వత గుహలయందును గొపపివైన కైలాసపర్వత 
ప్రదేశమ్లందును, సుందరమైన మేరు పర్వత శిఖరమ్లందును, యక్షులు సంచరంచు 
వనమ్లందును, మణులు పదిగిన మందిరమ్లలోను, దేవతా విమానమ్లందును, 
తనివి తీర మాలికలను విలువ గల వసత్రమ్లను దాలిచు నీతో గూడి సంచరంచుచు రమించెడి 
దానను. నేనావిధమ్గా కోరన భోగమ్లను అనుభవించ్ ఓ వీరుడా! నీవు చంపబడితివి 
గాన ఇట్లే మూలబడితిని. రాజుల యొక్క ఐశ్వర్యమ్లు ఎందులకు? అవి 
క్షణభంగురమ్లు. హా! మహారాజేంద్రా! గొపపి సౌకుమార్యమ్ గలదియు, అందమైన 
కనుబొమములు గలదియు, ఉన్నతమైన నాసికగలదియు, అందమైన చరముమ్ గలదియు, 
చంద్రునితో సమానమైన కాంతియు, పదముసదృశమైన లక్ష్మియు రవితుల్యమైన 
ప్రకాశమ్ను గలిగి అందమైనదియు, క్రీటమ్తో ప్రకాశించునదియు, 
ప్రకాశవంతమ్లైన కుండలమ్లు గలదియు, గర్వమ్తో చలించు కను్నలు గలదియు, 
మనోహరమ్లైన మాలికలు ధరంచ్నదియు, నవు్వతో సుందరమైనదియు అయిన ఆ 
యెఱ్ఱని నీ మ్ఖమా ఓ ప్రాణనాధా! రామ్ని బాణమ్లచే తెగినదై మాంసమ్ మెదడ్ 
రకతిమ్లతో గూడి మిక్్కలి భయంకరమై రథమ్లయొక్క దుమ్ములో కాంతి తొరగి యీ 
విధమ్గా నేలపై బడియున్నది రాక్షసరాజా! మందబుది్ధ నగుటచే ఎన్నడ్ను మనసుసునందు 
తలంపనటిటి ఆపద యిపుపిడీ విధమ్గా వైధవ్యమ్ను బొందితిని. అదియే నీకు ప్రాణహానిని 
కలిగించెను. తండ్రి దానవుల రాజట. ఘనబలుడగు రాక్షసరాజు భరతియట. నా తనయుడ్ 
ఇంద్రుని జయించ్నవాడట. అని ఎలలేపుపిడ్ను మిక్్కలి గర్వపడ్చుండ్దానను. నాధా! 
విఖ్్యతి గల బలమ్, ప్రావీణ్యమ్గలవారు, గర్వంచ్న శత్రువులను మరథుంచువారు, 
మనసుసులందు భయమ్లేనివారు నావారలని ఎకు్కవగా నమిముతిని. ఇటిటి ప్రభావమ్ 
గలిగిన దిటటిలు నీ పుత్రుడ్ను నీవును మనుష్్యనిచే చంపబడితిర. ఇట్లే జరుగునని 
ఎన్నడ్ను తలచకపోయితిమి. మీరు మనుష్్యలచే చంపబడ్ట ఆశచుర్యమ్గదా. 
ఇంద్రనీలమణుల సి్నగ్ధమైన నీలకాంతి గలిగి యెతె్తిన పర్వతమ్వంటిదై బాహుపురుల 
చేతను, వైఢూర్యమ్ల చేతను మ్తా్యలహారమ్లచేతను ప్రకాశమానమై విహారకేళ్చే 
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మనోహరమై, యుద్ధరంగమ్ వెలుగొందునదై మెరుపు తీగలతో గూడిన 
మేఘమాయనునట్లే శ్రేష్ఠమైన ఆభరణమ్లచే ప్రకాశించుచు కాంతులను వెదజలులేచు 
సుందరమైన నీ శరీరమ్ అక్కటా బాణమ్ల సమూహమ్ల యొక్క వాడియైన మ్లుకుల 
సమూహమ్లు గలదై మ్ట్టిటకైనను వీలులేక ఓ ప్రాణనాధా! కౌగిలించు భాగ్యమైన 
లేకున్నది. పలుగు మ్ండలేవలె బాణమ్లు భయంకరమ్గా మరముసథులమ్లందు తగులగా 
తెగిన సిరల నుండి తెరప్ లేకుండ కారన రకతిమ్చే శరీరమ్ తడిసినదయె్యను. కటాటి! 
వాసవుని సాధనమైన వజ్రాయుధమ్ను మొక్కవోవ జేయునటిటి శరీరమ్ మిక్్కలి పెద్దదైన 
రఘుశేఖరుని శరమ్లచే వజ్రాయుధమ్చే నరుకబడిన పర్వతమ్ వలె సంగరమ్న 
నేలగూలెనా? నిజమ్గా ఇది కలయే. మృతు్యవునకు మృతు్యవై హెచె్చున నీవు మృతు్యవునకు 
వశమౌదువా? రామవిభుడ్ నిను్న జంపుట అసత్యమ్. సకల జగమ్లందలి 
సర్వవసుతివులననుభవించు వాడవును, విరోధుల హృదయమ్లు చెదరునట్లే పరుషమ్గా 
మాటాలేడ్వాడవును, సకలదికాపిల సమూహమ్లను జయించ్నవాడవును, అఖల 
జగమ్లకు భయమ్ గలిగించువాడవును కైలాసపర్వతమ్తో గూడ శంకరుని పైక్తితిన 
వాడవును, లంకాపురమ్ను దీ్వపమ్నవలీలగా రక్ంచువాడవును, మదించ్న 
శత్రుసమూహమ్లను ఒక్కమారుగా నిగ్రహంచ్నవాడవును, దుష్టిలైన నివాతకవచులను 
జయించ్నవాడవును, అనేక యజ్ఞమ్లను ధ్వంసమ్ చేసినవాడవును, స్వజనులైన రాక్షస 
సేనాపతులను రక్ంచువాడవును, దానవేంద్రులను సంహరంచ్నవాడవును, 
మహానియంతవును, లోకసమూహమ్లను బాధంచ్నవాడవును, ఇంద్రుని మదమణచ్న 
వాడవును, పది కంఠమ్లు గలవాడవును, నా ప్రాణభరతివును, రక్ంచువాడవును, 
యుద్ధమ్నందు మాయలు పను్నవాడవును, పరులసీత్రల సమూహమ్లను 
బాధంచ్నవాడవును, స్వజనులను ఆనందింపజేయువాడవును, నాయొక్క శ్రేష్ఠమైన 
కోరకలను ప్రసాదించువాడవును, వీరుడవును, ఉతతిమమైన శాసత్రమ్లను, 
వేదసమూహమ్లను తెలిసిన వాడవును, సద్ధరముమార్గవిధ మరా్యదలను ఛేదించ్న 
వాడవును, రాక్షసాదులను ఛేదించ్నవాడవును, దేవతల, మానవుల సీత్రలను విశేషమ్గా 
హరంచ్నవాడవును, నాప్రాణశ్వరుడవును అగు నిను్న రామ్ని వాడి బాణమ్లచే 
సంహరంపబడిన వానినిగా జూచ్యు మరణంపక నా శరీరమ్న ప్రాణమ్ ధరంచ్ 
యుండ్టచే ఓ దానవేశ్వరా! ఇంక నా బ్రదుకు శాశ్వతమే. మెతతిని హంసతూలికా 
తలపిమ్లందు శరీరమ్ను వ్రాలిచు హాయిగా నిదురంచు నీవు ఓ రమణా! ధూళ్చే నెఱ్ఱనైన 
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ఈ భూమియందు ఏమి సుఖమ్న్నదని తలంచ్ పరుండబూనితివి. సౌమిత్రి అసత్రమ్లచే 
సంగ్రామమందు ఇంద్రజతుతి చచుచుట విని నేను భూమిపై చెడితి ననుకొంటిని. నీ 
మరణమ్చే నేడ్ బూడిదయైతిని సుమా నాధా! చుటటిమ్లు లేరని నాకు చ్ంతపుటటిలేదు. 
అధకమైన భోగమ్లనిచుచు నిను్న విడిచ్ శాశ్వత సంవతసురమ్లు దుుఃఖమ్నెట్లే 
సహంతును? నేను నీ సహధరముచారణని గానా? నేనిట్లే దుుఃఖంచుచుండగా 
కడ్దూరమ్గా పోరానిచోట్నకు వెళ్లేట తగియున్నదా? నిను్న విడచ్ నేను బ్రతుకగలనా? 
దీనురాలినై భరంపరాని వ్యథచే నిట్లే విలప్ంచుచున్న నను్న విడిచ్వెళ్లేట నా్యయమా! 
ఏడ్వకే కాంతా! యని ప్రేమతో ఒక్కమాట యైనను చెపపిరాదా! సుకుమారమైన నలలేని 
దేహమ్ గలవాడా! మేలిమ్సుగును విడిచ్ కాలినడకతో నీపటటి మహషనైన నేను పురమ్ 
విడిచ్ యిట్లే వచుచుటను చూచ్ కోపమ్ చెందనేమి రాక్షసేంద్రా! ఇందఱు నీ ప్రియురాండ్రు 
మ్సుగులు విడిచ్ సిగు్గలేకుండగా ఈ విధమ్గా రాగా ఇంతయైనను కోపగించుకొనవేల? 
నీవు లాలించువారైన జనులును, వేడ్కగా నీతో విహరంచువారలును నాధా! నీచెంత 
నుండి యేడ్చుచుండగా లాలింపవు ఊరడింపవు. హృదయేశా! నీక్టిటి కఠిన బుది్ధ 
తగియున్నదా? పరమపాతివ్రత్యమ్చే ఉతతిమశీలమ్ గలవారును, కులపాలికలును, 
ధరముపరాయణలును శ్రేష్ఠమైన వృదు్ధల శుశ్రూష చేయు మనసుసు గలవారును అయిన 
సీత్రలనెందఱినో నీవు విధవలనుగా చేసితివి. ఆ సీత్రలు కోపమ్తో దుుఃఖమ్తో కఠినమైన 
విధమ్గా తిటిటిర. వార శాపమ్ తగిలి విరోధచే చెడితివి. వారలెట్లే తిటిటిరో ఆ విధమ్గా 
జరగినది. పరమసాధు్వలైన సీత్రల కనీ్నరు వార మనసుసులను నొప్పించ్నవార చేట్నకు గాక 
భూమిమీద పడవు అనులోక ప్రవాదమ్ నీయందు సత్యమయె్యను గదా. జగతిలో 
ప్రాణనాధా! శూరుడవై యుద్ధమ్ లందు భుజశౌర్యమ్ చేత నిఖలజగతుతిను గెలిచ్తివే 
అయో్య! ఓ శూరమానీ! ప్రక్వాని వలె సీత్రని దొంగిలించుట నీచత్వమ్గాదా? లేడి యను 
నెపమ్తో ఆశ్మమ్ నుండి దాశరథిని దూరమ్గా వెళ్లేనట్లే చేసి జానక్ని తెచ్చుతివిగదా! 
మానధనా! ఇది ప్రక్తనమ్నకు గురుతికాదా! భయంకరమైన సంగరమ్ లందైనను నీవు 
ప్రక్ కావని సత్యమ్గా నేనెఱుగుదును. సాగసవంతుడా! అటిటి నీవిట్లే చేయుచుండగా నా 
దౌరా్బగ్యమ్ పండిన లక్షణమ్గా పరణమించ్నది. త్రికాలవేదియైన నామరది నీవు సీతను 
తెచుచుటను చూచ్ నిటూటిరుపి విడిచ్ సత్యభాష, శుభ చరత్రుడ్ దానిచే రాక్షస సంఘమ్లకు 
చేట్ కలుగునని చెపెపిను. కామక్రోధమ్లచేతనే ఈ విధమ్గా జరగినది, నీవే 
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దీనిక్ంతకును మూలమ్. రాక్షస సంఘమ్లను దికు్కలేని వారనిగా జేసితివి కదా. నీవు 
బలపరాక్రమమ్చే నిఖల జగమ్లందును ప్రఖ్్యతి చెందినవాడవు. నీకై దుుఃఖంచుట 
తగదనియు నేనెఱుగుదును కాని ఆడ్దానను గనుక నా బుది్ధ దుుఃఖసమ్ద్రమ్న 
మ్నిగిపోయినది. చెడో మంచ్యో చేసి నీ గతిక్ నీవు వెళ్లేతివి. నేనన్ననో నీ సంయోగమ్ 
తొలగిన కారణమ్న నాగతి ఏమి? అనుచు నాకై విచారంచెదను నాధా! (ఇది సత్యమ్. 
లోకమ్న చచ్చునవారకై ఏడ్చువారు లేదు. తమకు కలిగిన ధనధాన్యసుఖ 
సంతోషాదినషటిమ్లకై తమకై ఏడ్తిరు). వీరశ్రేషా్ఠ! నీ హతులు చెపుపి హత వాక్యమ్లు  పెడ 
చెవిని బెటిటితివి. మహతశౌరా్య! శుభమ్ను చెప్పిన సోదరులకు పెడమొగమ్ పెటిటితివి. నీ 
ప్న్న తమ్ముడ్ హేతుబద్ధమ్గను, నీతియుకతిమ్గను శ్రేయస్కరమ్గాను తిన్నని 
మాటలను ఎని్నయో మారులు చెపపిలేదా! వానిని చెవియొగి్గ వింటివా? కొఱత లేకుండ 
మారీచుడ్ను, కుంభకరుణుడ్ను నా తండ్రియును అపుపిడే శ్ద్ధతో నీ చెవులందు 
కూరపోయలేదా? వార పలు్కలను బలగర్వమ్చే వినవైతివి. దానిచే ఈ ఫలితమ్ 
కలిగినది. నలలేని మేఘమ్ వంటిదియు, బంగారు వసత్రమ్లు గలదియు అగు శరీరమ్ 
అంతయు నెతుతిటిలో తడిసి యుండగా భూమిపై నిద్రించు విధమ్గా పరుండి దైన్యమ్తో 
ఏడ్చుచున్న నాతో మాటాలేడవేల? చెపుపిమ్. సాహసవంతుడ్ను, వీర్యవంతుడ్ను, 
యుద్ధమ్లందు విజయమ్ను పందినవాడ్ను, శత్రువ్్యహమ్లను ఛేదించువాడ్ను, 
అయిన మాల్యవంతుని దౌహత్రుడా! ననే్నల చూడదలపవు? లే లెమ్ము. ఈ లంకకు కొతతి 
పరాభవమ్ కలిగెను. ఇపుపిడ్ సూర్యక్రణమ్లు ఎలెలేడలను చాలా అధకమ్గా 
ప్రవేశించెను. ఇది నీకు సహంపదగునా? సూరు్యనితో సమానమైన కాంతి గలదై 
సర్వశత్రుసమూహమ్లను జయించ్నదై బంగారు భూషణమ్లతో నొప్పినదై, ఎలలేపుపిడ్ 
పుషపిమ్లచే అరచుంపబడినదై భయంకరమై, ఇంద్రునకు వజ్రాయుధమ్ వలె నీ ప్రధానమై 
యొపుపి ప్రకాశవంతమైన పరఘాయుధమ్ కూడా వేయిమ్క్కలై చెడెను గదా. ఏమీ 
ప్రియురాలిని వలె యుద్ధభూమిని కౌగిలించుకొని నాతో ఏమియును మాటలాడక 
ఇషటిమ్లేని సీత్రని వలె చూచుట నీకు భావ్యమా? చెపుపిమా. ఎంత గటిటి హృదయమిది ఛీఛీ 
రణమందు సంహరంపబడిన నిను్న చూచ్యు పటటిని వేయి మ్క్కలుగా పగులదు గదా! 
కటాటి! అని సే్నహాతిశయమ్చే కను్నల నీరు గారుచుండగా మనసు నిలుపలేక మయుని 
పుత్రిక తనను మూర్ఛ మ్ంచ్ వేయగా సంథ్్య సమయమ్న రకతివరణుమయిన మబు్బనందు 
వెలుగు మెరుపు తీగవలె రాక్షసనాధుని హృదయమ్న వ్రాలెను. సవతులు హా! యనుచు ఆ 
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సాథీ్వమణ చుట్టిను జేర అధకమైన శోకభారమ్వలన మ్నుగుచు ఓ కాంతా! 
రాజ్యలక్ష్మియును, లోకమ్ల సిథుతిగతులను దశలపోకడలను బటిటి మారుచుండ్టచే 
సిథురమ్లు కావని ఎఱుగవా? ఓ తొయ్యలీ! నీవు నిబ్బరమ్ను పంది మమ్ములను 
నోదారుపిమ్. అని పలుకుచున్న చెలులతో అయో్య! యని ధారలుగా కను్నల నుండి 
కారుచున్న కనీ్నళలేచే సతినమ్లు తడియుచుండగా మండోదర తన పతిని పనవి పనవి 
యేడ్చుచుండగా అంతట రామభద్రుడ్.

విభీషణుడు శ్రీరామునితో రావణుడు సాంసా్కరారుహుడు కాడని చపుపుట:

అయా్య! విభీషణా! నీవీ సీత్రలను దూరమ్గా బంప్ వేగమ్గా నీ అన్నయ్యకు 
సంసా్కరమ్లను ప్రేమతో చేయుమ్ అని చెపపిగా విభీషణుడ్ నెమముదిగా తన 
మనసుసునందాలోచ్ంచ్ లోకమ్ యొక్క ధరమువిధని ఊహంచ్ రాజుననుసరంచుటకై 
(శ్రీరామ రావణులు విరోధులు. రావణ సంసా్కరమ్ గావించెదనని తానే మ్ందుగా 
పూర్వమ్ చెపుపిటచే తనయందు శ్రీరామ్నకు సందేహమ్ తోచునేమో యని ఆయన 
ఆజ్ఞను పంది యిపుపిడిట్లే చెపుపిచునా్నడ్) హతమొనరుచు శీలమ్ గలవాడ్ రామ్ని క్ట్లే 
సమాధానమ్ను చెపెపిను. ధరముపు నడవడ్లను తొలగ ద్రోసినవాడ్, కరుణలేనివాడ్, 
అసతా్యవాది, కలముషచ్తుతిడ్, పరకాంతలను పందినవాడ్, సోదరరూపమ్ దాలిచున 
పరమ విరోధ, సకలమైన చెడ్ పనుల యందాసక్తి గలవాడ్, జగతుతినకు ఉపద్రవకార, 
వీనికానేనిపుపిడ్ విధహతమ్గా సంసా్కరమ్లు చేయవలసినది? నేనాపనిని  
చేయజాలను. అన్నగారైనందున పూజారు్హడైనను సంసా్కరమ్ల కరు్హడ్గాడ్. 
నేనాకార్యమ్ను చేయకున్నచో ఎటిటివారలు నను్న కఠినుడని తిట్టిదురో వారలే ఈ 
చెడడుగుణమ్ను విన్నచో నను్న మెచుచుకొందురయా్య రాజా! అని చెపపిగా అతని మాటలు 
విని పరమప్రీతితో (పరమ + ప్రీతి, పరమ్ + అప్రీతి, సంస్కరంపనని చెపుపిటచే అప్రీతి) 
ధరముజు్ఞలలో మేటియు, మాటాలేడ్ట యందు నేరుపిగలవాడ్ను శ్రేష్్ఠనితో ఇటలేనెను. 
నాకు ప్రీతికరమగు కార్యమ్ నీకు చేయదగును. నీ మహమ వలన గాదా నాకు జయమ్ 
కలిగినది? (దీనివలన సందేహ భయనివృతితి) కావున ఓ అసురేంద్రా! నీకు హతమ్ను 
చెపుపిట నాకు నుచ్తమే. నేనును ఎఱుగుదును. అతడ్ ధరముమ్నకేమియును జంకడ్. 
అసత్యమాడ్టకు వెఱవడ్. ఆ రాక్షసేంద్రుడ్ నీతిలేనివాడ్. అట్్లేనను వీర్యవంతుడ్ను 
శౌర్యశాలియు, తేజసుసు గలవాడ్ను, యుద్ధమ్నందు ఇంద్రాదులచేతనైనను ఓడని 
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వాడ్ను, లోకమ్లను మొతుతికొనునట్లే చేసినవాడ్ను, పర్వతమ్ వంటి ధీరుడ్ను 
అయిన, ఈతడ్ సామాను్యడా? విరోధ మరణంచ్న తరువాత విరోధమ్ పోవును. మన 
కార్యమ్లు తీరనవి. తరువాతి కార్యమ్లయిన సంసా్కరాదులను దీరుపిమ్. ఆలోచ్ంపగా 
ఈతడ్ నీక్టిటివాడో నాకును అటిటివాడే సుమా. (ఇపుపిడ్ రావణుడ్ నీకు వలె నాకును 
సంసా్కరారు్హడ్ కాన నీవు సంస్కరంపకుండిన నేనే సంస్కరంతునని భావమ్) ఓ శ్రేష్్ఠడా! 
పంక్తి గ్రీవుడ్ నీవలననే విధ విహతమ్గా సర్వక్రియలను అందుటకరు్హడ్. పవిత్రమైన కీరతి 
నీకు గలు్గను. దీనిని మనసుసునందు తలంపుమ్.

విభీషణుడు రావణునకు దహనాది క్రియలు చేయుట:

అని రామ్డ్ చెపపిగా ఆమాటలను విని సంసా్కరమ్ చేయ ప్రయతి్నంచుచు 
చందనపు కఱ్ఱల గుటటిలచే చ్తిపేరచు దానిపై దర్భలను వటిటివేళలేను పరచ్ శాసత్ర సమముతమ్గా 
మీద లేడిచరముమ్ గప్పి పశిచుమవిధులను శ్ద్ధగా చేసి ప్తృమేధమ్ నంతను విదు్యకతిమ్గా 
జేసి ఆ చ్తిక్ ఆగ్్నయ భాగమ్న వేదిని చేసి యధాసాథునమ్న అగి్న నుంచ్ పృషదాజ్యమ్తో 
నిండిన స్రువమ్ను పాదమ్ల యొద్దవేసి, ఆ రాక్షసోతతిమ్ని తొడల యొద్ద శకటమ్ను 
వేగామ్గా నుంచ్ర. అరణయు, కొయ్యపాత్రలును, ఉతతిరారణయు, ఇతరమైన 
మ్సలమ్ను క్రమమ్గా ఆయాచోటలే తగువిధమ్గా నిలిపి ఋష్లచే దెలపిబడిన పద్ధతిగా 
మేధ్యపశువును చంప్ చ్తియొద్ద హోమమ్ చేసి నేతితో తడిప్న దర్భలను పరచ్ కనీ్నళ్లే 
పారుచుండగా రావణుని పుషపిహారమ్లతో గంథమ్లతో అలంకరంచ్ వసత్రమ్ను గప్పి 
సని్నహతులందఱును చ్తిపై బొరుగులను చలిలేర. అంతట దుుఃఖమ్తో నిండిన మనసుసుతో 
విభీషణుడ్ అన్న చ్తిక్ అగి్నని మ్టిటించ్ తరువాత సా్ననమ్ చేసి తడి వసత్రమ్తో గరక 
పోచలతో గూడిన తిలలను నీళలేను విడిచెను. ధీమంతుడైన విభీషణుడట్లే ఉదకదానమ్ 
చేసి నమస్కరంచుచు రావణుని భార్యలనోదారచు పురమ్నకు బంప్ మంచ్ మనసుసుతో 
వినయమ్తో గూడిన గమనమ్తో వెళ్లే శ్రీరామ విభుని సని్నధని నిలిచెను. రామచంద్రుడ్ 
వానరసైన్యమ్తోను, సౌమిత్రియు, సుగ్రీవుడ్ను సేవించుచుండగా భీమబలుడైన వృత్రుని 
జంప్న ఇంద్రునివలె ప్రకాశించుచుండెను.

***
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మాతల శ్రీరామునిచే అనుజఞాత్డై దివాంబున కేగుట:

రావణుడ్ వధంపబడ్టను, రామ్ని పరాక్రమమ్ను రాక్షసులు వానరులు 
రణమ్ చేసిన విధమ్ను, సౌమిత్రి వీరత్వమ్ను, అన్నదమ్ముల అనురాగవిధమ్ను, 
సూర్యపుత్రుని యొక్క ఆలోచనమ్ను, కథలుగా చెపుపికొనుచు యుద్ధమ్ను జూడవచ్చున 
దానవులు దేవతలు తిరగి వెళ్లేపోయిర. సంతోషమ్ హెచుచుగా నుండ రామ్డ్ మాతలిని 
ప్రేమతో పగడి తిరగి ఇంద్రుని యొద్దకు రథమ్ను తీసికొని పోవుటకు అనుమతించెను. 
మాతలియు శ్రీరామ్నాజ్ఞను పంది అట్లే రథమ్ను తీసికొని పోయెను. అంతట రామ్డ్ 
సూర్యపుత్రుని కౌగిలించుకొని, లక్ష్మణుడ్ తన ప్రేమను తెలియజేయగా, సర్వవానర 
సేనలు గొల్వగా తమ స్కంథ్వారమ్నకు వెళ్లే మిక్్కలి కీరతి గలవాడ్ను, దివ్యకాంతులతో 
ప్రకాశించు ఆకృతి గలవాడ్ను, భవ్యమైన చరత్రగలవాడ్ను, సుమిత్రానందనుడ్ను 
అగు లక్ష్మణుని సమీపమ్నున్న వానిని మృదువైన మాటలతో

విభీషణ పట్టాభషేకము:

దగ్గఱగా ప్లిచ్ లక్ష్మణా! ఆలోచ్ంపగా ఈ విభీషణుడ్ నాయందనురకుతిడ్, 
భక్తిగలవాడ్ నాకు గొపపి ఉపకారమ్ను చేసెను. కాన లంకయందితనిని అందమ్గా 
పటాటిభషకుతిని జేయగోర్దను. ఇది నాకు గొపపి ఇషటిమైన పని. కావున నీవు వేగమ్గా 
వెళ్లే దానిని నెరవేరుపి మనగా సంతోషమ్తో వేగమ్గా పటటిణమ్నకు వెళ్లే బంగారు 
కలశమ్లతో వానర వీరులు సమ్ద్రజలమ్లను తెండని చెపపిగా వారలట్లే తీసికొని రాగా 
విభీషణుని నర్హమైన ఆసనమ్న నిలిపి ఆ కలశమ్లలో నొకదానిని తాను తీసికొని రాక్షసుల 
మధ్యమందు మంత్రయుకతిమ్గా అభషకుతిని చేయగా అతడానందమ్ నొంది ప్రజలను 
సంతోషమ్ నందు దేలెచును. మంత్రులందఱును సంతసింపగా రామ్డ్ ప్రసాదించ్న 
రాజ్యమ్ను సీ్వకరంచ్ రాక్షసమ్ఖ్్యలిచుచు అక్షతలను, ఉండ్రాళలేను, పుషపిమ్లను, 
పేలాలను గైకొని శ్రేష్ఠమైన వసుతివులను తీసికొని రామచంద్రుని జేరనేగి ప్రేమతో వానిని 
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శ్రీరామ్నికీయగా కృతకృతు్యడై శ్రీకలితుడైన ప్రియమిత్రుని జూచ్ ఆనందమ్చే పంగి 
వానినని్నటిని తీసికొని విభీషణుడ్ సంతోషంచగా మెక్కవోని భక్తితో దగ్గరనున్న 
హనుమంతుని జూచ్ యిటలేనెను. వాయుపుత్రా! నీవిట్లేనరంపుమ్. 

శ్రీరాముడు హనుమాంత్ని సీతాదేవి యొద్దకు బాంపుట:

హనుమా! నీవు విభీషణుని ఆజ్ఞను పంది లంకకు వెళ్లే అందు రావణుని 
గృహమందున్న భూపుత్రిని జూచ్ నా విజయవారతిను చెపుపిమ్. సుగ్రీవుడ్ను లక్ష్మణుడ్ను 
నేనును క్షేమమ్గా నునా్నమని చెపుపిమ్. ఇంద్రవిరోధ యగు రావణుని నేను 
జయించ్న మాటను చెప్పి సీతను సంతోషంపజేసి ఆ జలజాక్ చెపెపిడ్ సందేశమ్ను 
తీసుకొనిరమ్ము పవిత్రుడా! అని చెపపిగా హనుమంతుడ్ రామాజ్ఞను తన శిరసుసు నందు 
ధరంచ్ రాక్షసులందఱు తన నాదరంచుచుండగా రావణుని గృహమ్ నందు ప్రవేశించ్ 
సంతోషమ్ లేక విచారంచుచున్నదానిని.

***
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హనుమాంత్డు సీతాదేవిక్ విజయవర్త తెలుపుట:

చంద్రుని విడిచ్న రోహణ వలె మనసుసున సుఖమ్ లేనిదై కాంతి తగి్గ రాక్షససీత్రలచే 
చుటటిబడియున్న భూపుత్రిని వృక్షజాలమ్ నందున్నదానిని చూచుచు వినయమ్తో 
అణగి మణగి వెళ్లే తన పేరు చెప్పి భక్తితో సాషాటింగమ్గా నమస్కరంచ్ నిశచులమైన 
శరీరమ్ గలవాడై నిలిచ్న వాయుపుత్రుని జూచుచు అతడ్ చేసిన పనులను సమురంచుచు 
పరమానందమ్చే సీత మాటాలేడకయుండగా సీతయొక్క సౌమ్యమైన మ్ఖమ్ను చూచ్ 
వానరశ్రేష్్ఠడిట్లే చెపపిసాగెను. అమాము! మైథిలీ! శ్రీరామ్డ్ మ్దు్ద తమ్మునితోను, 
సూర్యపుత్రుని తోను, వానరసైన్యమ్తోను, రావణుని చ్న్నతమ్మునితోను కుశలియై 
యునా్నడ్. సీతాసాథీ్వమణీ! నీ హృదయనాధుడ్ విరోధులను గెలిచ్ విజయమ్ను 
పందినవాడై ప్రేమతో తన క్షేమవారతిను తలీలే! నీతో చెపుపిమని పంప్ంచెను. ఓ జానకీసతీ! 
విభీషణుడ్ సాయపడగా నీ భరతి వానరశ్రేష్్ఠలతో శ్రీసౌమిత్రి నీతితో తాను యుద్ధమ్నందు 
దశకంఠుని వధంచెను. అదు్భతమైన కార్యమ్ను చేసిన మహాపరాక్రమశాలి నీ క్షేమమ్ 
నడ్గుచు చెపుపిమని నాతో చెప్పిన మాటలను చెవుల పండ్వుగా వినుమ్. నీకు ప్రియమ్ను 
గలిగించునది చెపెపిదను దేవీ! వినుమ్. నీయందు నేను మిక్్కలి ప్రేమగలవాడను సుమా! 
తామరలవంటి కనులు గలదానా! నాయొక్క భాగ్యవశమ్ చేత ఇంతవఱకును బ్రతిక్ 
యునా్నవు. నా పరాక్రమమ్చే మనకు జయమ్ గలిగినది. ధరముజు్ఞరాలా! దుుఃఖమ్ను 
వదలి ఓ జనకతనయా! స్వసథుచ్తతివుకమ్ము. రావణుడ్ సంహరంపబడెను. లంకాపురమ్ 
సర్వమ్ను మన వశమ్న నున్నదని తలపుమ్. కను్నలను మాయకుండ ఓ జానకీ నీకీ 
నిర్బంధమ్ను పోగొటటి ప్రతిన చేసి సమ్ద్రమ్నందు సేతువు నొకదానిని గటిటి చేసిన 
శపథమ్ను తీరుచుకొనగలిగితిని. ఓ తియ్యబోడీ! మధురాకృతీ! ఓ పరమాణుమధా్య! 
రావణునింట నునా్ననని భయపడబోకుమ్. ఇపుపిడ్ లంక అంతయు సమసతి 
సంపదలును విభీషణుని అధీనమ్ననున్నవి. ఓ భూపుత్రీ! నీ స్వగృహమ్న చరంచు 
విధమ్గా మనసుసునందు విచారమ్ను విడ్వుమ్. ఒక్క క్షణమ్లో విభీషణుడ్ నిను్న 
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చూచు కుతూహలమ్తో వచుచుచునా్నడ్. అని చెపపిగానే పూరణుచంద్రుని బోలిన మ్ఖమ్ 
గలిగిన సీత ఆ జయవారతిను విని దిగు్గన లేచ్ నిలిచ్ చేషటిలు లేనిదై మ్ని వలె నుండగా 
హనుమంతుడ్ సీతాసతీ! ఆలోచ్ంచెదవేల? ఏల నాతో మాటాడలేకునా్నవు?

సీతాదేవి హనుమాంత్ని ప్రశాంసాంచుట:

అని యిట్లే హనుమంతుడడ్గగా నియమవంతురాలైన సీత ప్రీతితో సంతోషమ్తో 
గద్గద కంఠమ్తో ఇటలేనెను. వానరనాధా! నేను మౌనమ్ వహంచ్న కారణమ్ను 
వినిప్ంతును వినుమ్. నా ప్రాణశుని విజయమ్ను చెపుపిచున్న ప్రియమైన నీ వాక్యమ్లను 
విని పరవశించ్నదాననై ఒక నిమిషమ్ మాటాలేడలేనైతిని. అంజనాపుత్రా! నాకు 
ప్రియమ్ను చెపుపిచున్న గౌరవారు్హనకు తగిన వాక్యమ్లనేమి చెపుపిదునాయని యెంతయో 
యోచ్ంచ్తిని గాని ఒక్కటియు లేదు. తగిన వసుతివేదైన ఇచెచుద నందునా అందుకు 
యోగ్యమైనది ఈ భూమియందేదియును లేదు. అనేక విధమ్లైన మణవిశేషమ్లు 
గాని, జగతుతి నందు గల వెండి గాని, బంగారు కొండగాని, లోకమ్లని్నంటి ప్రభుత్వమైన 
గాని నిజమ్గా మాట చెపుపిటకైనను సాటి కాదు. (సర్వలోక ప్రభుడైన శ్రీరామ్డ్ తను్న 
ఆంజనేయునకు సమరపించుకొనెను గాని అదియును చాలదని సీతభావమ్) అని సీత 
చెపపిగా హనుమంతుడ్ చేతులు జోడించ్ భరతి హతమ్నే కోరు పతివ్రతా! పావనీ! భరతి 
జయమ్ను కోరుదానా! ఇటిటి సే్నహపూరణుమ్లైన మాటలకు నీవే తగినదానవమాము! నీ 
భరతియొక్క విజయమ్ను చెప్పిన వానిక్ ఇచుచుట కర్హమైన వసుతివు నీ భూమియందు 
చూడనని ప్రేమతో చెప్పిన మాట అది సే్నహమ్తో నిండినదై, మిక్్కలి అరథుమ్ గలదై 
అని్నవిధమ్లైన దివ్యమ్లైన శ్రేష్ఠమణుల సమూహమ్ల కంట్ను, ప్రఖ్్యతి చెందిన 
దేవలోక రాజ్యమ్ కంట్ను మిక్్కలి హెచె్చునదిగదా. శత్రువులు నశించ్నవాడ్ను, 
విజయమ్ను పందినవాడ్ను సుఖమ్గా నున్నవాడ్ను, అగు శ్రీరామ్ని జూచ్ దేవీ! 
దేవతా రాజా్యదులకంట్ అధకమైన గొపపిదనమ్ను బొంది నేనును సంతోషంచెదను. 
అని హనుమంతుడ్ పల్కగనే జనక రాజపుత్రి శుభతరమ్లై మాటలతో కను్నల 
ఆనందబాషపిమ్లు చ్ందగా ఆ వానరశ్రేష్్ఠనితో నిటలేనెను. అతిలక్షణ సంపన్నమైనదియు, 
అతి మాధుర్య గుణమ్చే అలంకరంపబడినదియు, సమముతమైనదియునగు మాటను 
అషాటింగయుకతిమైన బుది్ధతో నీవే మాటాలేడనేరుతివు గదా. మహాతాము! నీవు వాయువునకు 
పుత్రుడవు పరమధారముకుడవు. ఓ అనఘా! గొపపిబలమ్, శౌర్యమ్, సత్వమ్, శ్రుతమ్, 
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కాంతి, పరాక్రమమ్, ధైర్యమ్, ఓరుపి, వినయమ్, ధృతి, మొదలగు గుణమ్లతో 
కూడిన దక్షత మొదలుగా గల గుణమ్లని్నయు నిను్న ఆశ్యించుటచే అధకమైన కాంతి 
సంపదను పంది ప్రకాశించుచున్నవి.

హనుమాంత్డు రాక్షససీత్రలను జాంప సీతాదేవి అనుమతిని వేడుట:

ఆ సీతాదేవి చెప్పిన మాటలను విని చేతులు ర్ండ్ను జోడించ్ వినయమ్ 
కనిప్ంచగా ఆ మ్గథుతో హనుమంతుడిటలేనెను. ఓ తలీలే! ఈ రాక్షస సీత్రలసంఘమ్ను 
నీవమనుతించ్నచో నేను నాశనమ్ చేసెదను. నీవు పతియే దైవమని భావించ్ మిక్్కలి 
దుుఃఖమ్చే కుంగుచుండగా, దయలేక భయంకరమైన రూపమ్లతో క్రూరమైన 
నడవడితో క్రోధమ్తో గూడిన చూపులతో క్రూరురాండ్రైన ఈ రాకాసులందఱు పూర్వమ్ 
నిను్న అదరంచ్ బెదరంచ్ కషటిపెట్టిడివారు. వారనందఱిని నేడ్ పాదమ్లతోను, 
చేతులతోను, మోకాలితోను, ఎడమకాలితోను ప్డిక్ళలే పోట్లతోను చంపెదను. చెవులను 
త్ంపువాడను. తలవెండ్రుకలను లాగి మొగమ్లను ఱక్్క ఱక్్క ఎగిర దూక్ పడద్రోచ్ 
యీడిచు పండ్లేరాలగొట్టిదను. ఇటిటి వరమ్ను నాకు దయచేయుమ్.

సీతాదేవి హనుమాంత్నితో రాక్షససీత్రలను జాంపరాదనుట:

ఓ సీతాదేవీ! నీ కపకారణులైన ఈ పాపాతుమురాండ్ను క్రూరాతములను ఈ విధమ్గా 
చంపెదనని పలుకగా మంచ్ గుణమ్లు గలదియు మిక్్కలి కీరతి గలదియు నగు సీత 
ధరముమార్గమ్న నడచునదై వాయుపుత్రునితో నిటలేనెను. ఓ హనుమా! ఒక రాజును 
ఆశ్యించ్ బ్రతుకుచు ఆ రాజు ఆజ్ఞకు కట్టిబడి మిక్్కలి అణగి అతని శాసనమ్ను 
సక్రమమ్గా నెరవేరుచు నీ దాసీజనుల మీద కోపగించుట నీకు తగునా? వినుమ్. నా 
దురదృషటిమ్ చేతను, పూర్వమ్ నేను చేసిన ఘోరపాపమ్చేతను, దుుఃఖమ్ల నిటలేను 
భవించ్తిని. తాను చేసిన కరముమెందైనను తపుపిట కలదా? ఇది ఒక దశాకాలమ్ 
సంభవించెను గాన అనుభవింతును గాక అని మనసుసునందు నిశచుయించ్ ఓ హనుమా! 
వీర బెదరంపులను నేను అబలనగుటచే విధ లేక భరంచ్తిని. దేవతావిరోధ ఆజ్ఞచే 
వీరతనిదాసులు గాన నను్న బెదరంచ్ర. వానరశ్రేషా్ఠ! దశకంఠుడ్ చంపబడ్ట చేత 
ఇకమీదట నను్న బెదరంతురా? పూర్వమొక పెద్దపులిక్ ఒక భల్లేకమ్ అతు్యన్నతమైన 
ధరముమ్తో కూడినదై పగడదగిన పురాణమ్లందు చెపపిబడిన ఈ మంచ్ వాక్యమ్ను 
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చెప్పినది. సజ్జనుడ్ తనకపకారమ్ చేసిన మనుష్్యనకు అపకారమ్ చేయవలెనని మనసుసు 
నందు తలపడ్. ఈ నియతిని రక్ంపదగును. సజ్జనులు ఎందైనను మంచ్ నడవడియే 
భూషణమ్గా గలవారు గదా. వానరశ్రేషా్ఠ! పుణా్యతుములందును, పాపాతుములందును, 
వధంపదగినవారయందును సజ్జనులు కృపచూపవలయును. అపరాధమ్ చేయని 
వాడొక్కడైనను గలడా? పాపమ్లే చేయుచు, కామరూపులగుచు, లోకమ్లను 
హంసించుట్ ఆటగా గలవారై పంగుచున్న రాక్షసులను కీడ్ చేయుట తగిన పని కాదు 
సుమా. అని చెపపిగా హనుమంతుడ్ ఆ సీతతో నిటలేనెను.

సీతాదేవి శ్రీరాముని జూడగోరుట:

ఓ సీతాదేవి! మంచ్ కీరతిగలిగిన నీవు రామ్నకు దగిన భార్యవు. (ఈ సీత్రలు సీతకు 
శరణాగతి చేసిర. అభయమిచెచును. శరణాగత రక్షణ విషయమ్న శ్రీరామవాక్యమ్లు 
ఈమె వాక్యమ్లు ఒక్క విధమ్. దీనిచే సీతయొక్క దయాళ్త్వమ్, అపరాధ 
సహషణుఉత్వమ్, ఘటకత్వమ్, చెపపిబడెను. శరణాగత రక్షాదీక్షను పరీక్ంచుటకే 
ఈ వరమ్ను హనమ కోర్ను. శ్రీరామ్డ్ నిరో్దష కభయమిచెచును. సీత సద్ష్ల 
కభయమిచెచును) ఇంక నేను రామ్ని యొద్దకు వెళ్లేదను. నీవేమి బదులు చెపెపిదవని అడ్గగా 
లేడికను్నల వంటి కను్నలు గల సీత వాయుపుత్రా! నేను నా భరతిను చూడగోరుచునా్నను. 
అనగా హనుమంతుడిటలేనెను. ఓ సీతాసతీ! పూరణుచంద్రుని వంటి మ్ఖమ్ గలవాడ్ను, 
విరోధులను సంహరంచ్నవాడ్ను, లక్ష్మణునితో గూడియున్నవాడ్ను, దేవతలతో నున్న 
ఇంద్రునితో సమానుడ్ను అయిన నీ భరతిను చూచెదవు గాక. అని సాక్షాతుతి లక్ష్మీదేవి 
యనదగిన తామరల వంటి కను్నలు గల సీతకు చెప్పి భక్తితో ప్రదక్ణమ్ చేసి రామ్ని 
జూచుటకై వాయుపుత్రుడ్ వేగమ్గా అతని సమీపమ్నకు వెళ్లేను.

***
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నూట పదునేడవ సర్గము

సీతాదేవి సాందేశమును హనుమ శ్రీరామునితో జెపుపుట:

అట్లే వెళ్లే మేటి విలుకాడగు రామ్ని సమీప్ంచ్ వాకాచుతుర్యమ్ గల ఆ 
వాయుపుత్రుడ్ ఇట్లే చెపెపిను. ఎవ్వతెకై మిక్్కలి అసాధ్యమ్లైన కార్యమ్లను గొపపి శక్తితో 
చేసి వాని ఫలమ్గా లంకానాధుడైన రావణుని నాశనమ్ నీవు చేసితివో అటిటి సీతను అధక 
దుుఃఖమ్తో నున్నదానిని చూడదగునయా్య! శోకమ్ చేత కలత చెందిన మనసుసు గలదై 
అధకమ్గా కను్నల నీరుగారుచుండగా దుుఃఖమ్చే బాధ నొందుచుండియు భూపుత్రి నీ 
విజయమ్ చెవుల బడిన క్షణమ్నందే మిక్్కలి సంతోషమ్ నొందెను. పూర్వపు నమముకమ్ 
చేతనే జనకరాజపుత్రి నను్న నమిము కృతారుథుడైన తామరరేకుల వంటి కను్నలు గల నా భరతిను 
లక్ష్మణునితో గూడియున్నవానిని చూడగోరుచునా్ననని చెపెపిను.

శ్రీరాముడు సీతాదేవిని తోడతేర విభీషణుని నియోగాంచుట:

అని హనుమంతుడ్ చెపపిగా పుణా్యతుములలో శ్రేష్్ఠడగు రామభద్రుడ్ను 
కను్నలయందు నీరు నిండగా నేల వంక జూచుచు హుససుని వెచచుని నిటూటిరుపిలను విడచుచు 
తన మనసుసు నందు చ్ంతించ్ తన యొద్దనున్న మేఘమ్ వంటి వాడగు విభీషణుని జూచ్, 
ధరముమ్నకాశ్యమైనవాడా! వికారమ్లు లేనివాడా! రాక్షసరాజా! భూపుత్రియైన సీతను 
దివ్యమైన మైపూతలతోను సకలాభరణమ్లతోను అలకరంపజేసి శిరుఃసా్ననమ్ చేయించ్ 
వేగమ్గా తీసికొనిరమ్ము. అని చెపపిగా విభీషణుడ్ వేగవేగమ్గా వెళ్లే దివా్యంగమ్లను 
ధరంచ్ దివ్యమైన భూషణమ్లను అలంకరంచుకొని దేవీ! పలలేక్ నెకు్కమ్. నిను్న నీ భరతి 
చూడగోర్ను. ఓ నియమమ్ గల శీలవతీ! నీకు క్షేమమ్ కలుగుగాక యని అంతుఃపుర 
సీత్రలచే సీతాదేవిక్ చెప్పించెను. ఆ మాటలు విని జానక్ రాక్షసేంద్రా! నేను సా్ననమ్ 
చేయకుండగనే భరతిను చూడగోర్దనని పలె్కను. ఆమె యిటలేనగా విభీషణుడ్ ఇట్లే పలె్కను. 
అది నీ ప్రాణభరతి ఆజ్ఞ. రాజైన ప్రాణశుడైన రామ్డెట్లే చెపెపినో ఆ విధమ్గా నీవు చేయుట 
అర్హమైన పద్ధతి గదా యనగా భరతియే దైవమ్గా గలదియు, తన భరతియందు భక్తి గల 
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శీలమ్గలదియు సాథి్వయు అగు భూపుత్రి అట్లేయని ఆ విధమ్గా చేసెను. అంత ఆమెకు 
సా్ననమ్ చేయించ్ భూషణ భూషతాంగిని జేసి దివ్యమైన వసత్రమ్లిచ్చు మెరుగులీనుచున్న 
వసత్రమ్ను మేలిమ్సుగుగా వేసి రాక్షసులచే రక్ంపబడ్చున్న దివ్యమైన పలలేక్ యందు 
జానకీదేవి నెక్్కంచ్ వేగమ్గా విభీషణుడ్ రామవిభుని సమీపమ్నకు తీసికొని వచెచును.

సీతాదేవి రాకను శ్రీరామునకు విభీషణుడు తెలుపుట:

అట్లే జానకీదేవి వచుచుట తెలిసియు ధా్యనమగు్నడై యున్న దశరథపుత్రుని జూచ్ 
రాక్షసరాజు వినయమ్తో భూనాధా! సీతాదేవి వచ్చునదయా్య అని చెపపిగా చాలా కాలమ్ 
రాక్షసుని యింటినుండి అపుపిడచచుటిక్ సీత వచ్చునదని వినగనే రామ్నిక్ హర్షమ్, 
దైన్యమ్, రోషమ్ ఆవేశించెను. అంతట సవిమరశ్మ్గా ఆలోచ్ంచుచు సంతోషమ్ 
తొలగియున్న సరమాభరతియైన విభీషణుని జూచ్ యిటలేనెను. నా విజయమ్ను గోరు 
విభీషణా! వేగమ్గా సీతను నా చెంతకు తీసికొనిరమ్ము అని చెపపిగా రామ్ని మాటను విని 
రాక్షసరాజు అచచుటనున్న జనులను దూరమ్గా తొలగింప ప్రయతి్నంచెను. వేగమ్గా 
కంచుకులును, పాగాలు ధరంచ్నవారును పరుగెతితి వచ్చు తొలగుడ్ పండ్ పండ్ 
దూరమ్గా వెళ్లేడ్ అని తొలగించుచు ఎలుగుబంటలేను, రాక్షసులను, వానరులను 
అదలింపగా వారలయొక్క పెద్ద ధ్వనులు ఆకాశ మార్గమ్న దాక్ను. వానరులు మొదలగు 
వారలు తొలగుచుండగా వార రొదలు వాయువుచే తిరుగుడ్వడ్ సమ్ద్రధ్వని వలె 
నుండగా ఆ తొట్రు పడ్చున్నవారని జూచ్ దయాపరతచే కోపమ్ను బూని

శ్రీరాముడు విభీషణుని కోపాంచుట:

కోపమ్చే ఎఱ్ఱబడిన నేత్రమ్లు గలవాడై చూపుల చేతనే కాలుచు విధమ్గా 
చుఱచుఱ చూచుచు భూపతి ఉతతిమ మేథ గల విభీషణునితో నిందాపూర్వకమ్గా 
నిటలేనెను. విభీషణా! ఏల నని్నట్లే చులకన చేసి జనుల నీ విధమ్గా బాధంచెదవు? 
ఇసీసు! నీ ప్రయత్నమ్ను చాలింపుమ్. చాలు చాలు వీరందఱు నాకు స్వజనులు సుమా. 
(భగవంతుడ్ తన్నవమానించ్న సైచును గాని నిజభకతిపరాభవమ్ను సహంపడ్) సీత్రలను 
రక్ంచుటకు వసత్రమ్లును, ప్రాకారమ్లును, సౌధమ్లును, ఇటిటి రాజసతా్కరమ్లును, 
తెరలును, చాలవు సీత్రలకు రక్షకమైనది శీలమే సుమా. ఓ సుమతీ! యుద్ధమ్లందును, 
కషటిసమయమ్లందును, దేశోపద్రవమ్లందును, స్వయంవరమ్నందును, పెండిలే 
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సమయమ్నను, యజ్ఞమ్లందును సీత్రలను జూచుట అకార్యమగునా? ఈసీత 
యుద్ధభూమియందున్నది. అధకమైన దుుఃఖమ్లను బొంది తప్ంచుచున్నది. అంతేగాక 
నాయెదుట నుండగా బయట కనిప్ంచ్నను ద్షమేదియును లేదు సుమా.

సీతాదేవి శ్రీరాముని సమీపమునకు వచుచుట:

కాన విభీషణా! మిత్రులతో గలిసియున్న నను్న జనకరాజపుత్రి చూచును గాక 
తోడొ్కనిరమ్ము అని చెపపిగా సందేహంచుచు రాక్షసశ్రేష్్ఠడ్ సీతాదేవిని రామ్ని 
సమీపమ్నకు తోడొ్కని వచెచును. రామ్ని వాక్యమ్లను విని సౌమిత్రియు, వాయుపుత్రుడైన 
హనుమంతుడ్ను, సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడ్ను ఇదియేమోయని మనసుసులందెంతయో 
దుుఃఖంచ్ర. రామ్ని మాట తీరును, అతని మ్ఖ చ్హ్నమ్లను చూచ్ సుగ్రీవుడ్ 
మొదలైనవారు భూపుత్రియందు రామ్నిక్ ప్రేమలేదనుచు తెలిసినవారై చ్ంతించుచుండిర. 
ఆ తామరలవంటి నేత్రమ్లు గల సీతాదేవి సిగు్గతో తన అవయవమ్లను మ్డ్చుకొనుచు 
రాక్షసరాజు వెంట వచ్చు అందఱిలోను సౌమ్యమైన రాజచంద్రుని మ్ఖమ్లను జూడగానే 
తనపై వసత్రమ్తో మ్ఖమ్ను గపుపికొని సౌమ్యమైన మ్ఖమ్ గలిగిన సీత రామ్ని 
దగ్గఱగా వచ్చు ఆ పతివ్రత బిగ్గరగా ప్రాణనాధా! యని ఆరతిచే తూలుచు ఏడెచును. దీననతో 
నుండి తిరగి యా పతివ్రత విశముయమ్ను, సంతోషమ్ను, ఎంతయో సే్నహమ్ను 
మనసుసునందు కలిగి నిరములమైన పూరణుచంద్రుని బోలిన మ్ఖమ్ గలి్గన సీత చాలాకాలమ్ 
నుండి చూడకుండిన తన నాధుని యొక్క ఉదయించుచున్న పూరణుచంద్ర బింబమ్ వంటి 
మ్ఖమ్ను ప్రేమతో జూచెను.

***
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శ్రీరాముడు సీతాదేవిక్ తన జయమును తెలయజేయుట:

అపుపిడ్ రామ్డ్ తన ప్రక్కనే వినయమ్తో వంగిన తీగవంటి శరీరమ్ గలదై 
నిలుచున్న సీతను జూచ్ హృదయమ్ లోపలనున్న మిక్్కలి కోపమ్తో ఇట్లే పలుకసాగెను. 
యుద్ధమ్నందు క్షుద్రుడైన శత్రువు యొక్క పగరణగించ్ చంప్తిని. నిను్న చేకొంటిని. 
మొక్కవోని శక్తితో ఏది చేయదగునో దానినంతను చేయగలి్గతిని. నాయొక్క కోపమ్ 
సారథుకమయె్యను. శత్రువుల ధకా్కరమ్ను తొలగించ్తిని. జగతుతినందు కీరతిని బొందితిని. 
ఔద్ధత్యమ్తో పగవానిని, అవమానమ్ను ఒక్కమాఱే నశింపజేసితిని. నా శౌర్యమ్ను 
జగతుతి తెలిసికొనెను. జానకీ! నా సమసతి శ్మయు ఫలించెను. నేను చేసిన ప్రతిజ్ఞను 
వృధాకాకుండ చేసి స్వతంత్రుడనైతిని. అయా్యరే యనునట్లే నాతో సమానమైన రాజులలో 
తలనెతతి తిరుగజాలితిని. నేను లేని సమయమ్న నినా్నవిధమ్గా చపలచ్తుతిడైన రాక్షసుడ్ 
దొంగిలించెను గదా. అది దైవమ్ చేసిన ద్షమ్. నావలన అది గొపపినైన మానవశక్తిచే 
నశించ్నది. పరాభవమ్ కలిగినపుపిడ్ మిక్్కలి శక్తిచే దాని నెదురొ్కన జాలకున్నచో 
పురుషారథుమ్లున్నవా? సమ్ద్రమ్ను దాట్టయు, గొపపి విరోధయైన రావణుని 
పురమగు లంకా నాశనమ్ను అను వాయుపుత్రుని ప్రశంసింపదగిన పనులు ఓ సీతా! 
నేడ్సఫలమ్లయె్యను సుమా. యుద్ధమ్నందు గొపపి పరాక్రమమ్ను, ఆలోచనమ్లందు 
మేలు గలిగించు మంత్రాంగమ్ను వెలయించ్న వానరసంఘపతియగు సుగ్రీవుని 
శ్మయు నేడ్ సఫలమైనది. దుషటిమైన నడవడిగల తోబుటిటిన వానిని వదలివేసి నా శరణు 
పందినాడీ విభీషణుడ్. ఈ భకతి శ్రేష్్ఠని శ్మమంతయు ఇపుపిడ్ సఫలమయె్యను. 
అని తన ప్రాణనాధుడ్ చెపుపిచుండగా లేడికూన కను్నలవంటి కను్నలు గల ఆ సీత 
కను్నలను కనీ్నటి ప్రవాహమ్లతో నింపగా చూచ్ రామ్డ్ నెయి్య పోయగా మండ్ అగి్న 
హోత్రుని వలె క్రోధమ్తో వృది్ధనొందిన రూపమ్తో నున్న కనుబొమముల మ్డితో భువన 
మోహనియైన జానక్ని చక్కగా చూడకుండగా రామ్డిటలేనెను. ఓ వనితా! విరోధులు 
చేసిన పరాభవమ్ను తొలగింపగోరు పురుష్డ్ దేనిని ప్రఖ్్యతిగా చేయదగునో ఆ పనిని 

నూట పదనెనిమ్దవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

381

భూజనులందఱు తెలిసికొనునట్లేగా శక్తితో చేయగంటిని. జీవలోకమ్ల కని్నంటిక్ 
అపకారమ్ చేయు రాక్షసులచేత పూర్వమ్ సేవింపరానిదిగా చేయబడిన దక్ణదిశను 
అగసుతియాడ్ విమ్క్తి నొందించ్నట్లే శత్రువులచే బాధంపబడిన నిను్న విమ్కుతిరాలినిగా 
జేసితిని.

శ్రీరాముడు సీతాదేవిని తానొల్లనని చపుపుట:

సే్నహతుల సహాయమ్తో యుద్ధమ్నందు విరోధులను త్రుంచ్ నేను కషటిపడ్ట 
నీ కొఱకు గాదని నీ మనసుసునందిక్కడ తెలిసి కొందువుగాక. ఓ తొయ్యలీ! కుల 
గౌరవమ్ గాచుకొనుట కొఱకును, నా శీలమ్ను రక్ంచుట కొఱకును,  అపవాదును 
తొలిగించుకొనుట కొఱకును, కీరతి నిలుపుట కొఱకును గొపపి పోరాటమ్లయందు 
కషటిపడితిని సుమా. వింటివా? జనులు శంక్ంచునటిటి చరత్ర గలదానవు ఓ పదాముక్షీ! నీవు నా 
ప్రక్కన నిలువగా కళలేకలక గలవాని మ్ందున్న పెద్ద దీపమ్వలె శత్రువు వంటి దానవైతివి 
సుమా. (ద్షమ్ దీపమ్ నందు లేదు. అట్లే సీతయందు లేదు. కనులను కలక బాధంచు 
నట్లే నేనపవాద భీతిచే బాధపడ్చునా్ననని భావమ్) ఓ నాతీ! నేననుజ్ఞ నిచ్చుతిని. నీ 
క్షటిమైన విధమ్గా దికు్కల సమూహమ్లో ఎక్కడికైనను వేగమ్గా వెళ్లేమ్. నీతో 
నిజమ్గా నాకు పనిలేదు సుమా. ఉతతిమకులమ్న బుటిటినవాడ్ గొపపి తేజసుసు గలవాడ్ను 
అయిన ఎవడైనను ఇతరుని యింటియందున్న ఆ సీత్రని తిరగి ప్రేమగల మనసుసుతో ఎపుపిడైన 
పరగ్రహంచునా? చెపుపిమ్. ఆ దుష్టిడ్ కడ్ద్షపు చూపులతో నిను్న జూచెను. నీవు 
వాని అంకమ్నుండి జారతివి. ఓ రాజకుమారీ! యిటిటి నిను్న వంశమ్ చేతను, శీలమ్ 
చేతను శిష్టిడనని చెపుపికొను నేను తిరగి యెట్లే గ్రహంపగలను? మానహానికరమైన 
పాపకార్యమ్ను రామ్డెన్నడ్ను చేయడ్. కాన నాయొక్క కీరతిని భూమియందు 
నిలబెట్టికొనుటకై రావణుని వధంచ్ సీతా! నిను్న విడిప్ంచ్తిని. యదారథుమ్గా 
నీపైన సే్నహమ్గాని, మోహమ్ గాని మనసుసునందు లేవు సుమా. ఓ మగువా! నీకు 
సంతోషమ్ కలిగించు విధమ్గా ఇక్కడనుండి ఎక్కడికైనను వెళ్లేమ్. నీకనుజ్ఞ నిచ్చుతిని. 
ఓ అభమానవతీ! మఱి మఱి చక్కగా ఆలోచ్ంచ్ సపిషటిమైన విధమ్గా చెపుపిచునా్నను. 
లక్ష్మణుని యొద్దగాని, భరతుని యొద్దగాని, వానర రాజునొద్దగాని, ఈ విభీషణుని 
యొద్దగాని నిలువుమ్. నీకు ఏది సుఖకరమో ఆ విధమ్గా జేయుమ్. ఓ భూపుత్రీ! 
దివ్యమైన సౌందర్యమ్ గలదానవు మనసుసును దృషటిని రంజంపజేయుదానవునై తనయింట 
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చ్క్్కయున్న యౌవనవతివగు నిను్న చూచ్ రావణుడా చాలాకాలమ్ ఓరచుయుండ్వాడ్? 
అరటిబోదెలవంటి ఊరువులు గలదానా! వింటివా? కాన నిను్ననేనొలలేను. నీ యెడల నేను 
కామ్కుడను గాను. నీ యిషటిమ్ కొలదిగా వెళ్లేమ్. నిజమ్గా చెపుపిచునా్నను. అనగానే 
ప్రియమైన మాటలను వినదగినదియు, ప్రఖ్్యతి చెందిన శీలమ్ గలదియునైన సీత 
ప్రియమైన మాటలకై యెదురు చూచుచుండగా తన ప్రియుడీవిధమ్గా అప్రియమ్లను 
పల్కగా ఎంతోకాలమ్ గడచ్న తరువాత యిటిటి మాటలను వినుటచే మదపుట్నుగుచే 
త్ంచబడిన అందుగు చెట్టివలె వణక్ దుుఃఖమ్చే తప్ంచ్నదై బాషపిమ్ల ధారలు గార్చును.

***
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శ్రీరాముని వక్యములకు సీత దుఃఖాంచి సమాధానము చపుపుట:

ఎన్నడ్ను పూర్వమ్ వినియైనను ఎఱుగని రోషపూరతమ్లై కఠినమ్లై ఘోరమైన 
మాటలను నిండ్ సభయందు తన నాధుడ్ ఈ విధమ్గా పలుకగా సిగు్గచే తలవంచుకొని 
సుకుమారమైన శీలమ్ గల ఆ సీత శరీరమ్ను నిలుపలేక దారుణమైన మాటలనెడ్ 
బాణమ్లచే కొటటిబడినదై ఆ మ్లుకులు మరముమ్లందు నాటి మఱి మఱీ కోయుచుండగా 
కనీ్నటిని కాల్వలుగా కారుచుకొనుచు కనీ్నటితో తడిసిన మ్ఖమ్ను పయె్యద కొంగుచే 
తుడ్చుకొనుచు భరతిను జూచ్ ఆ యింతి తడబడ్చు గద్గదమైన కంఠమ్నుండి వెలువడ్ 
సన్నని ధ్వనితో మెలలేగా ఇటలేనెను. క్షుద్రుడైన వాడ్ క్షుద్రురాలైన సీత్రని మాటాడెడ్ విధమ్గా 
చెవులను జీలుచు పురషపు మాటలను ఓ శుభచరత్రుడా! నా వంటి దానిని పలు్కట తగునా? 
నీవ దేమిగా నా శీలమ్నందు ఛిద్రమ్ను సంశయించ్తివి? నీ హృదయ సీమ యందు 
నన్నట్వంటి దానినిగా తలంపకుమ్. నా సచీ్ఛలమ్పై శపథమ్ చేసెదను సుమా. 
నీతిలేని దుష్టిరాండ్గు జారణులగు సీత్రలను మనసుసునందుంచుకొని సీత్రల జాతియంతయు 
అటిటిదేయని భావించు ట్ందులకు? నీ విదివఱకు నా శీలపరీక్ష చేసియున్నచో ఇటిటి 
అనుమానమ్లను తగు విధమ్గా వీడ్మ్. ఇట్వంటి శంకలకు కారణమ్ లేదు గదా. 
నేను శరీరమ్ తెలియక తెలివిదప్పి పడియుండగా నా శరీరమ్నతడ్ మ్ట్టిను గాని 
నా సమముతితో గాదు. చూడగా ఈ విషయమ్న దైవమే ద్షకార. ఇది యదారథుమ్గదా 
నాధా! (ప్రపను్నని ఆపతా్కలమ్న రక్ంపకున్న ద్షమ్ దైవమ్దే.) మనసుసు నా 
యధీనమ్లోనిది. అది యెలలేపుపిడ్ నీయందే నిలిచెను. ఓ మానధనుడా! పరాధీనమగు 
శరీరమ్ నందు ఓ ప్రాణశ్వరా అలుపిరాలనగు నేనేమి చేయగలను? మనసుసు లేకమై 
చ్రకాలమ్ కలిసియుంటిమి. వేడ్కగా ఒక్కటియై తిరగితిమి. నిను్న గూడి పెరగితిని. 
ఒకరయొద్ద నొకరక్ ఇంతయైనను దాపరకమ్ లేదు. ఇట్లేండియు నీవు నాయొక్క 
శీలమ్నే కనిపెటటిలేనిచో హృదయేశ్వరా! ఇంతవఱకు చెపపికుండ ఏమిటిక్ దాచ్తివి. 
నను్న వెదకుటకై ఆనాడ్ హనుమంతుని లంకకు పంపునపుపిడే ఏమిటిక్ నీవు నను్న 
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విడ్వ వైతివి? అపుపిడే అతనితో నీవు విడిచ్నట్లే చెప్పియుండినచో ప్రాణమ్ కూడా 
నను్న విడిచ్యుండ్ను గదా (నా ప్రయత్నమ్ లేకయే ప్రాణమ్లు తమంత తామే 
వెడలిపోయియుండ్ను) నేనపుపిడే శరీరమ్ను విడిచ్నచో నీక్పుపిడీ ప్రాణంతకమైన 
శ్మయుండకపోవును గదా. నీ సే్నహతులకును అధకమైన కషటిమ్ వ్యరథుమ్ కాకుండెడిది 
కదా. ఆలస్యమ్ చేయుటచే నీ సే్నహతులకును, నీకును, నాకును ఇంత శ్మను 
కలిగించ్తివి చూచ్తివా? ఓ రాజా! కేవలమ్ కోపమ్ చేత కీడ్ను మేలును ఆలోచ్ంపలేక 
నీచ మానవుని వలె నా సీత్రత్వమ్నే తలంచ్తివి. జనకుడ్ నిమితతిమ్గా నేను భూమి 
నుండి పుట్టిటను, నా ప్రేమను, నా మంచ్ నడవడిని సద్వరతినమ్ రీతి నెరగినవాడా! 
తలంపవైతివి గదా. ఏమందును. నీ చ్న్నతనమ్న నేనును చ్న్నదాననై యుండి నిను్న 
వివాహమాడ్ట, నాటి నుండి నాధా! నినే్న దైవమ్గా తలంచ్ నేను భక్తితో నుండ్ట, 
ఇద్దఱి మనసుసు లొక్కటిగా ఎపుపిడ్ను కలసి మెలసి యొపుపిచుండ్ట, నీ కషటిసుఖమ్లే 
నా కషటిసుఖమ్లని అని్న అవసథుల యందును నిన్ననుసరంచ్ నేను దిరుగుచుండ్ట, 
నిరములమైన నా శీలమ్ను నీవెఱుగనివా? నీరజాక్షా! ఏలనయా్య! ఇపుపిడవి యని్నయును 
వెనుకకు నెటిటి శంకనొక్కదానినే పటిటితి వెందులకయా్య?

సీతాదేవి అగ్నప్రవేశము చేయుట:

అని డగు్గతితికతో పలు్కచు దుుఃఖమ్తో నిండినదై దీనుడై మిక్్కలి చ్ంతా సమ్ద్రమ్న 
మ్నిగియున్న మఱిదిని చూచ్ ఆ పదాముక్ అనఘా! లక్ష్మణా! ఈ పెను శోకమ్నకు 
ఔషధమైన చ్తిని పేరపించుమ్. ఇట్వంటి భరంపరాని శాపమ్చే కొటటిబడిన దాననై 
ప్రాణమ్లను నిలపిలేను సుమా. కాకుతథు్సవంశశ్రేష్్ఠడా! పగడబడిన గుణగణమ్లను 
మెచచుని భరతిచే నిండ్ సభలో విడ్వబడిన సీత్రక్ యోగ్యమైన గతిక్ అగి్నలో ప్రవేశించ్ వెళ్లేదను. 
అని జనకరాజపుత్రి చెపపిగా దీనమ్గా లక్ష్మణుడ్ రామచంద్రుని మ్ఖమ్ను జూచ్ ఆ 
రాజశ్రేష్్ఠని ఆకృతిచేత సూజంపబడిన అతని మనోభావమ్ను తెలిసికొన్నవాడై ఆయన 
సమముతితో గొపపిదైన చ్తిని పేరపించగా సీతాదేవియు తలవంచుకొనియున్న రఘువీరునకు 
ప్రదక్ణమ్ చేసి మెలలేగా నిరముల గుణమ్లు గల జానక్ అగి్నహోత్రుని సమీప్ంచ్ చేతులు 
జోడించ్ మనసుసులకు దేవతలకు బ్రాహముణులకు నమస్కరంచుచు అగి్నదేవునితో 
భక్తితో ఇటలేనెను. సత్యమ్గా నా హృదయమ్ రామచంద్రుని యందెలలేపుపిడ్ను నిలిచ్ 
తొలగనిదైనచో విశా్వసమ్ కలుగునట్లే అని్నచోటలేను అగి్నహోత్రుడ్ నన్నత్యంతమ్ 
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రక్ంచుగాక. శిషటిమైన నడవడిగల నను్న పతి దుష్టిరాలిగా భావించెను. నేను దుష్టిరాలిని 
గాదేని లోకసాక్యగు అగి్నదేవుడ్ అనిషటిమ్ను దొలగించ్ నన్నంతటను రక్ంచుగాక. 
మనసుసుచేతగాని, వాకు్కచేతగాని, శరీరమ్ చేతగాని ఎపుపిడ్ను నేను సర్వధరముజు్ఞడైన 
రామ్ని నతిక్రమింపక నడచ్యున్నచో అగి్నహోత్రుడెందైనను నను్న గాపాడ్గాక. 
(శ్రీరామా! యని సీత నోట రాలేదు. శ్రీరామ్డ్ కాకుండ్టచే కాబోలును.) సూరు్యడ్ను, 
చంద్రుడ్ను, దికు్కలును, వాయువును, రాత్రులును, సంథ్యలును, పగళ్లేను, భూమియును, 
తక్్కన దేవతలందఱును నా శీలమ్ను, మనసుసును ఎఱిగియున్నచో, నాయందనుమానమ్ 
లేకున్నచో ఈ జనులందఱు తెలుసుకొనునట్లే నను్న ప్రీతితో గావుమ్ హవ్యవాహనా! అని 
యిట్లే పాపరహతురాలగు సీతాదేవి పలిక్ బంధమ్లు మనసుసునందుండి విడచ్నదై 
అగి్నక్ మిక్్కలి భక్తితో ప్రదక్ణమ్ చేసి గొపపి జా్వలలతో ధగధగ మండ్చున్న అగి్నయందు 
అగి్న కంట్ పవిత్రరాలును, శుద్ధమైన చరత్రమ్ గలదియు అగు ఆమె ప్రవేశించెను. (శుచ్ 
= అగి్న. శుచ్తర = అగి్నహోత్రుని కంట్ పవిత్రురాలు) మేలిమి బంగరు ఆభరణమ్లు 
శరీరమ్న నొపుపిచుండగా పుటమ్ పెటిటిన బంగారు బొమమువలె భూపుత్రి యెలలే జగతుతిలు 
చూచుచుండగా మండ్చున్న మంటలో ప్రవేశింపగా అపుపిడక్కడనున్న బాలకుల, 
వృదు్ధల సమూహమ్లు గుండెల దడదడ కొట్టికొనగా గడగడలాడెను. (సాయుజ్యమ్ 
గోరు భకుతిడ్ ఇటిటి పరీక్షకు సిద్ధపడి యుండవలెను) ఆ మహానుభావురాలు అగి్నయందు 
ప్రవేశించగనే మూడ్ జగమ్లు జలదరంచ్ అపుపిడామెను పవిత్రమైన అగి్నలో 
బడ్చున్న ఆజ్యమ్తో గూడిన పూరాణుహుతిని వలె ఱెపపిపాట్ లేక చూచెను. స్వచ్ఛమైన 
మహాయాగాగి్నలో పడ్చున్న నేయి వలె అగి్నయందాపతివ్రత నిర్వకారమైన మనసుసు 
గలదై శాంతితో ప్రవేశింపగా అచచుట గుమిగూడిన సీత్రజనులు హాహాకారమ్లతో నిండిన 
మ్ఖమ్లు గల వారై భయమ్తో గూడిన మనసుసులు గలవారై, దిగా్భ్రంతితో విపాపిరన 
కనులతో చూచ్ర. స్వర్గలోకమ్ల నుండి శాపకారణమ్న నరకమ్న బడ్చున్న దేవతాసీత్ర 
యోయనునట్లే సీత అగి్నలోబడ్టను దేవతలు నాగులు, యక్షులు, సిదు్ధలు, గంధరు్వలు, 
దానవులు చూచ్ర. మంటలందు దూకుచున్న ఆ విశాల లోచనయగు సీతనుచూచ్ అచచుట 
గుంపులు గుంపులుగా నున్న వానరులును, రాక్షసులును, టం టం అని కొట్టికొనుచున్న 
మనసుసులతో అపుపిడ్ ఆకాశమ్ నంట్నట్లే వేగమ్గా హాహాకారమ్లను జేసిర. 

***
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దేవతలు శ్రీరామునకు ప్రత్యక్షమై సీతాదేవి నిరో్దషురాలని చపుపుట:

ఆ ధ్వనులను విని ధరాముచారుడైన రామ్డ్ కనుల నిండ్గా కనీ్నరు నిండగా కలత 
చెందిన మనసుసుతో ఒక్క మ్హూరతిమ్ తనంతట దుుఃఖమ్తో మ్నిగియుండెను. అంతట 
కుబేరుడ్ను, పాపశీలురను బాధంచు వాడగు యమ్డ్ను, వేయి కను్నలు గలవాడగు 
ఇంద్రుడ్ను, విరోధుల చెండాడ్ భయంకరుడైన వరుణుడ్ను, వృషభవాహనుడ్ను 
మూడ్కను్నలు గలవాడ్ను మహాదేవుడ్ను అయిన శివుడ్ను, సర్వ లోకమ్లను 
సృజంచ్నవాడ్ను, బ్రహముజు్ఞల సమూహమ్లలో శ్రేష్్ఠడ్ను అయిన బ్రహముదేవుడను 
వీరందఱు సూర్యసదృశమ్లగు విమానమ్లతో ఆకాశమ్ను విడచ్ లంకకు 
వచ్చు పదాముక్షుడగు శ్రీరామ్నెదుట నిలబడి క్రొతతిక్రొతతివైన పుటమ్ పెటిటిన బంగారు 
ఆభరణమ్లు గలిగిన పదముమ్ల వంటి చేతులు జోడించ్ యిట్లే పలిక్ర. (దీనివలన 
శ్రీరామ్డ్ భగవనా్నరాయణుడగుట సపిషటిమ్) తమ యెదుట నిలబడియున్న రామ్ని 
జూచ్ మహాతాము! నీవే సమసతి లోకమ్లను కలుగజేయగల సమరుథుడవు. జా్ఞనికోట్లలో 
అధకుడవు. తామర రేకుల వంటి నేత్రమ్లు గల జానక్ అగి్నజా్వలల యందు 
ప్రవేశింపగా బెదరక ఉపేక్షచేయుట తగునా? నిను్న నీవే యెఱుగకునా్నవెందులకో? సకల 
దేవతాసంఘమ్లకు నాధుడవు. వసుతివులలో ప్రజాపతివి. పూర్వమ్ ఋతుధామ్డను 
పేర కీరతింపబడినవాడవు. అని్న లోకమ్లకు ఆదికరతివు నీవే. స్వయంప్రభుడవు. రుద్రులలో 
ఎనిమిదవ రుద్రుడవు నీవే. సాటిలేని తేజమ్ గలవాడా! సాధు్యలందఱిలో ఐదవ 
మూరుతివి నీవు. నీకు అశి్వనీదేవతలు, కరణుమ్లు, కను్నలు, సూర్యచంద్రులు, జగమ్లు 
నశించువేళలందును, ఆదికాలమ్ నందును, అనఘా! నీవుందువు. ప్రాకృతుని విధమ్గా 
విదేహరాజపుత్రుని విడ్వదగునా? పదమునేత్రా! భూపుత్రిని కరుణతో చూడ్మ్. అని 
లోకపాలు రందఱును వినయమ్తో విన్నవింపగా విని జగమ్లకు నియతి కారకుడైన 
రామచంద్రుడ్ ఆ దేవతానాధులతో నిటలేనెను. దేవతానాధులారా! నేను మానవుడనని, 
దశరథరాజపుత్రుడనని రామ్డనని నను్న గూరచు తలచుచునా్నను. నేనెవ్వడనో, 

నూట యిరువదవ సర్గము



యుద్ధకాండము	 	

387

ఎవ్వరవాడనో, ఎందులకై నేను పుటిటితినో వినిప్ంపుడ్. (ఇది అజా్ఞనమ్చే అడిగిన 
ప్రశ్నకాదు. తను్న తాను చెప్పికొనుట కంట్ పరులు చెప్పిన లోకులు విశ్వసింతురు. 
కాన తన పర్వతమ్ సుగ్రీవాదులకు తెలియజేయుటకై అడ్గబడెను. పరత్వమ్నకంట్ 
మనుషా్యభనయమ్. అందు దశరథకుమారత్వమ్. అందు శ్రీరామత్వమ్ నాకు 
ప్రియమని భావమ్) అని పలు్కచున్న కౌసలా్యపుత్రునిజూచ్ బ్రహమువేతతిలలో ప్రధానుడగు 
బ్రహము సత్యవిక్రమా! రామా! సత్యమ్ను విన్నవించెదను వినుమ్.

బ్రహమి శ్రీరాముని నుతిాంచుట:

దాండకము

శ్రీ రామ రామా! మహాభావ! నారయణా! దేవ! లక్ష్మీసనాధా! యనాధాధనాధా! 
విభూ! శంఖచక్రాయుథ్! నీవ మ్నొ్నంటి శృంగంబు భూదారమై భూమికాధారమై 
నిలుచుపెనే్వలపివుం, జన్నరానున్న యా సూడ్లం గీడ్లం గూరచు వేధంచ్ సాధంచ్ 
బాధంచుబతోపి్రడవున్, నీవబ్రహముంబు, సత్యంబు నీవక్షరం బెలలేకాదు్యండ్ మధా్యంత 
సంసుథుండ్నున్ నీవ, నీవే చతురా్బహువున్ సా్వమియున్ శారఙినిన్, శంఖవిన్, ఖడి్గవిన్, 
గృష్ణుడ్న్, విష్ణుడ్న్, బుది్ధయున్, సిదీ్ధయున్, సతతివుమ్న్, దతతివుమ్న్, శాంతియుం 
దాంతియుం బూరుషాఖ్్యండవుం, బూరుషోత్కమృషటి రూపంబునునీ్నవు, నీవే హృషీకేశ 
విఖ్్యతమూరీతి! యజయు్యండవున్, సర్వసేనా నివిన్ గ్రామణీ రత్నమ్న్ స్రషటివుం ద్రషటివున్ 
నీవ, నీయందడిందున్ సమసతిం ఋపేంద్రా! హరీ! మధ్వరీ! యింద్రకరాము! మహేంద్రా! 
నరేంద్రా! మ్నీంద్రాది వందా్య! పరా! పదమునాభా! విరోధ్యంత కారీ! శరణు్యండవున్ నీవ, 
నినే్న సుమీ సర్వరక్షైక సామరథుయాదక్షుండవున్ లోకచక్షుండవం చెలలే దివ్యరు్ష లుక్కర్ష భావించ్ 
సేవించ్ సోతిత్రంబు గావింత్రు, శాఖ్సహస్రాతము కామా్నయ రూపా! మహర్ష ప్రవేకా! యనే 
కోరు జహా్వ! జగతాపిళ్కీవాదు్యడౌ కరతివున్ ధరతివున్, హరతివున్ నీవ, నీవే స్వయంభరతివున్, సిద్ధ 
సాధా్యశ్యుండీవ, నీవే సుమీ సృషటిక్ న్ మ్ందు బాసిలులేరూపంబు, యజ్ఞంబునునీ్నవ, నీవే 
వషటా్కర మోంకారమ్నీ్నవ, నీవే సమ్త్కమృషటియాగైక గమ్్యండవున్, భకతిరమ్్యండవున్ 
నీవ, నీపుట్టివున్ బుట్టినున్ గిట్టిటన్ వెండి నీవిటిటి వాడంచు నెవా్యడెఱుంగున్ 
రమాధీశ! గోజాత భూనిర్జరాక్రాంత భూతావళీ శైలదిగా్జలకాంతార దేశం బులన్ 
నిండి రాణంతువో దేవదేవేశ! నీవే కదా వేయి పాదం బులన్ వేయి శీర్షంబులన్ వేయి 
నేత్రంబులన్ బూని భూతంబులన్ గోత్ర సంఘాత సంసీఫుత ఘౌ భూతధాత్రిన్ వహంపన్ 
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సంహంపంగ దక్షుండ, పీక్షోణ కలాపింతవేళన్ మహాహంద్ర తలుపిండవై దేవ! గంధర్వదై 
తేయ సంఘంబులం దాలిచు ప్రత్యక్షమై యుందు, వో రామ! నీ చ్తతిమేనేను, నీజహ్వయే 
వాణ, రోమాళ్ దేవాళ్, యోగీశహృదా్దమ! శ్రీథ్మ! కన్ ర్పపిలన్ మూయగా రేయి, 
విపపింబగల్, నీదు నిశాశ్యాసమ్ల్ వేదమ్ల్ రామ! నీ కాని దావంతయున్ లేదు, సర్వంబు 
లోకంబు నీకున్ శరీరంబు, సె్థుర్యంబు భూగోళ, మగు్నల్ ప్రకోపంబు, శ్రీవతసుచ్హా్న! 
ప్రసాదంబు సోమ్ండ్, నీవే కదా మ్ను్న వైరోచనింజేర దానంబునుంగోర పాదత్రయీ 
నా్యసరూపంబునన్ సర్వలోకంబులున్ నిండి దండించ్ తాదైతు్య, దైతా్యరక్ంబటటిమ్ం 
గటిటి రక్ంచ్తో దివ్యమూరీతి! లసతీ్కరతి! శ్రీలక్ష్మియే సీత, విష్ణుండవే నీవు, కృష్ణుండ్నున్ 
నీవ, నీవే ప్రజానాధ వాచు్యండ వాపంక్తికంఠున్ వధంపంగనై మానుషీ దేహమ్న్ జొచ్చు 
రక్షోధపుంద్రుంచ్ మాకార్యమ్ందీరచు లోకుంబులం దేరచు తీవింక హృష్టిండవై ధాత్రి 
బాలించ్ యాపై దివింజేరుమా! యోరమానాధ! నీ వీర్యసారంబమోఘంబు, నీ ఘోర శౌర్యం 
బమోఘంబు, నీ దరశ్నంబేనమోఘంబు, నీ సోతిత్రమ్న్ మోఘమేవేళ నేవారకంగాదు, నిన్ 
భక్తిచే గొలిచుచ్తతింబునం దాలుచు నీ భకుతిలౌవారకే లోపమ్ల్ లేవు, నిను్నంబురాణున్ సదా 
పూరుషోతతిం సు నిశచుంచలంబైన సద్భక్తి సేవించు భకుతిల్ జగద్రక్షకా! యైహ కాత్యంత 
సౌఖ్యంబు లెలలేపుపిడ్ం గందురీశా! నమసేతి నమసేతి నముః.

ఆ.  అనఘమ్నుబురాణ మైతిహ్యమార్షంబు
నైన యీసతివంబు ననుదినంబుఁ
బరమ భక్తితోడఁ బఠియించువారక్
రాద దెపుపిడేన్ పరాభవంబు.

(కౌసల్య గర్భమ్ను శ్రీరామ్డ్ శుద్ధ సత్వమయ దివ్య మంగళ విగ్రహుడ్ గదా. 
పరాభవమ్ = మఱుజనముమ్, బాహా్యభ్యంతర శత్రు తిరసా్కరమ్)

అని యిట్లే బ్రహముదండక రూపమ్న శ్రీరామచంద్రుని సోతిత్రమ్ చేసెను. 
అనఘమైన పురాణతిహాస వేదసమముతమైన ఈ సోతిత్రమ్ను ప్రతినిత్యమ్ను మిక్్కలి భక్తితో 
పఠించువారలకు పరాభవమనునది ఎపుపిడ్ను రాకుండ్ను గాక.

***
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అగ్నహోత్రుడు సీతాదేవిని శ్రీరామునిక్ మరల సమర్పుాంచుట:

అని మంగళకరమ్లైన సూకుతిలను బ్రహముదేవుడ్ చెపుపిచుండగా అగి్నహోత్రుడ్ 
జనకరాజపుత్రిని తన అంక తలమ్న (చ్న్న ప్లలేను తండ్రి యెతుతికొని వచ్చునట్లేగా) 
తీసికొని మనుష్యరూపమ్న చ్తిని జమ్ముకొనుచు వచెచును. ఉదయించు సూర్యబింబమ్ను 
మించ్నదియు, కొతతివైన బంగారు ఆభరణమ్లు ధరంచ్నదియు నలలేని వంకరలైన 
శిరోజమ్లు గలదియు, ఎఱ్ఱని వసత్రమ్లతో నొపుపినదియు, వాడని పూలమాలికలు 
ఆభరణమ్లు గలదియు చెకు్క చెదరని మేని కాంతుల గలదియు, మనసుసునందే 
సంకోచమ్ లేనిదియు, ఇదివఱకటి రూపమ్తోడనే యున్నదియు, అగు సీతను సర్వలోక 
సాక్యగు అగి్నదేవుడ్ ఒడియందు బట్టికొని తెచ్చు భూపతి యగు రామచంద్రుని క్చ్చు 
యిటలేనెను. ఈమె నీ వైదేహ. ఈమెయందు పాపమేమియును లేదు. మనసుసునందును, 
మాటలయందును, ధా్యనమ్నందును, కను్నలనైనను ఈ తరుణీమణ మంచ్ నడవడి 
గలదియయిన సీత తానెపుపిడ్ నిను్న మీరలేదు. శుభచరత్ర గల రామచంద్రా! నినె్నడబాసి 
దీనురాలై నిర్జనమైన అడవి యందు అస్వతంత్రురాలై యున్న ఈ సాధుశీలను దురాముర్గ 
చరత్రుడైన రావణుడ్ బలవంతమ్గా దెచ్చు తన యింటియందుంచెను. అట్లే చేసినను 
వికృతమ్లైన నేత్రమ్లు గల రాక్షససీత్రలు ఎపుపిడ్ను కాపలాగా ఉండగా ఈమె నిను్న 
గురంచ్ ఆలోచ్ంచుచు నినే్న సేవించెను సుమా. రావణుడ్ మోసగించెను, ఎంతయో 
ఆశలో మ్ంచెను. ధక్కరంచెను. బెదరంచెను. కఠినమ్గా మాటాడెను. ఏమి చేసినను 
ఈమె అతనిని లక్షయాపటటిలేదు. అనఘా! నీయందే తన హృదయమ్ను నిలిప్నది. కాన 
రామా! పవిత్రమైన మనసుసుగలదియు, కొంచెమైనను పాపమ్నెరుగని సాథి్వయు అగు 
నీమెను నామాటను బటిటి ఏమియు అడడుమ్ చెపపిక యిపుపిడే యేలుకొనుమ్.

శ్రీరాముడు సీతాదేవిని పర్గ్రహాంచుట:

అని అగి్నదేవుడ్ చెపపిగా విని ప్రీతినొందిన రామప్రభుడ్ అశ్రుసమూహమ్లు 
కను్నలందు నిండగా ఒక్క నిమిషమాలోచ్ంచ్ ఆయనఘుడ్ అగి్నక్టలేనెను. ఓ హుతాశనా! 
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ఈ జానక్ పవిత్రురాలగుట యదారథుమే యైనను చాలాకాలమీ రాక్షసరాజు అంతుఃపురమ్న 
నివసించుటచే ఇపుపిడూరకే నేను గ్రహంచ్నచో దశరథరాజు పుత్రుడగు రామ్ డెంతటి 
బుది్ధహీనుడ్! కామ్కుడై ఏమియు చూడకయే భార్యను తిరగి గ్రహంచెనేయని యిట్లే 
మూడ్లోకమ్నున్న సజ్జనులు నను్న పల్కరా? అందులకే జనకరాజపుత్రి భకుతిరాలనియు, 
సాథి్వయనియు, ఇతరుల యందు మనసుసు లేని దనియు, నా మనససు నెరగి ప్రవరతించు 
మంచ్నడవడి గలదనియు తెలిసి యుండియు జనులకు నమముకమ్ గలిగించుటకై 
భార్యను సత్యరతుడనై ఉపేక్ంచ్తిని. సీత్రలలో ఉతతిమ్రాలగు సీత తనె్నపుపిడ్ను 
పాతివ్రత్యమహత్వమ్ చేత కాపాడ్కొనగలదనియు, ఆ రావణుడ సమ్ద్రమ్ చెలియలి 
కటటిను దాటలేని విధమ్గా దాటజాలడనియు, ఆ పాపాతుముడ్ మండ్చున్న మంటను వలె 
ఈ పతివ్రతను మనసుసునందైనను అపకారమ్ చేయలేడనియు నేనెఱుగుదును. ఈ ఉతతిమ 
శీలవతి రావణుని అంతుఃపురమ్న సుఖమ్ను సంపదలను అనుభవింప దగినది కాదు. 
సూరు్యనకు ఎండవలె ఈ సుందర నను్న విడచ్ ఎన్నడ్ను ఉండజాలదు. ఈ జనకపుత్రిక 
పవిత్ర చరత పరశుదు్ధరాలు. మ్లోలేకమ్లందును మంచ్కీరతిని సజ్జనుడ్ విడ్వజాలని 
విధమ్గా నేనెట్లే భూపుత్రిని విడ్వగలను? దేవతా శ్రేష్్ఠలారా! మూడ్ లోకమ్లందును 
పూజంపదగిన వారలును, ఖ్్యతి చెందిన వారలును, ప్రేమగలవారును అగు మీరలు ఈ 
విధమ్గా ఔ-ననగా నేను చేయకుందునా? ఇట్లే తనకు తెలిసిన విషయమ్ను సపిషటిమ్గా 
జప్పి సర్వ దేవతలచేతను సుతితింపబడినవాడై వంకరలైన మ్ంగురులు గల సీతను 
గ్రహంచ్ రామభద్రుడ్ అధకమైన సౌఖ్యమ్ను బొందెను. (జీవునిక్ సాయుజ్యప్రాప్తి యిటిటి 
యైక్యమే కాని స్వరూప స్వభావ నాశమ్చే నగునది కాదు. ఆకారత్రయ సంపన్నతచే గాని 
యిది లభంపదు.)

***
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సీతా శ్రీరామ లక్ష్మణుల దశరథుని సాందర్శ్ాంచుట:

సూర్యవంశజు్ఞడైన రామచంద్రుని శుభవాక్యమ్లను విని శుభతరమ్లైన 
సూకుతిలతో శివుడిటలేనెను. ఓ గొపపి భుజమ్లు గల రామచంద్రా! వికసించ్న 
పదముమ్లవంటి నేత్రమ్లు గలవాడా! బలిసిన యురమ్ గలవాడా! శసత్రధారులలో 
శ్రేష్్ఠడా! శత్రువులను మర్దంచువాడా! మా భాగ్యమ్ చేత ఈ మహాకార్యమ్ను చేసితివి. 
కౌసలా్య కుమారా! మా యదృషటిమ్చే రాక్షసరాజు వలన సర్వ లోకమ్లకు కలిగిన 
మహాదారుణమైన భయమ్ను తొలగించ్తివి. ఇక దీనుడైయున్న భరతుని, నీ తలిలేయైన 
కౌసల్యను, ప్రఖ్్యత చరత్రగల కైకేయిని, లక్ష్మణుని తలిలేయైన మణ వంటి సుమిత్రను 
ఊరడింపుమ్. ఆయయోధా్య పటటిణమ్ నందు పటటిమ్ గట్టి కొనును. సే్నహతులను 
సంతోషపరచుమ్. ఇక్షా్వకుకులమ్ నిలుపుమ్ సాటిలేని కీరతితో వెలయును. అశ్వమేథ 
యాగమ్ చేయుమ్. గొపపి వదాను్యడను కీరతిని జగమ్లందు నిలుపుమ్. తరువాత 
వైకుంఠమ్నకు వెళ్లేమ్. అదిగో చూడ్మ్. భూమి యందు నీకు జనకుడై గొపపికీరతిని 
పందిన వాడై గురువై ప్రఖ్్యతి నొందిన దశరథుడాకాశమార్గమ్న పుత్రులలో 
రత్నమ్వంటి వాడవగు నీయొక్క గొపపి మహమచే తరంపజేయబడి ఇంద్రపురమ్ 
నందు గొపపి సౌఖ్యసంపదలనందుచు విమానమందు నిలిచ్యునా్నడ్. మహానుభావా! 
సౌమిత్రితో కలిసి నీవును, మహాబుది్ధశాలీ! నమస్కరంపుమ్ అని చెపుపిచున్న శంకరుని 
మాటననుసరంచ్ రామ్డ్ తమ్మునితో గూడి ఆకాశరథమ్ నందు ప్రకాశమానమైన 
కాంతితో నున్న వాడ్ను, నిరములమైన వసత్రమ్లు దాలిచునవాడ్ను, అగు తమ తండ్రిని చూచ్ 
చేతులు జోడించ్ నమస్కరంచెను. ఆ దశరథమహారాజు సంతోషభారమ్తో ప్రాణమ్ల 
కంట్ ప్రియుడైన పుత్రశ్రేష్్ఠని సందిట జేరచు కౌగిలించుకొనెను.

దశరథుడు శ్రీరాముని ప్రశాంసాంచుట:

ఈ విధమ్గా దశరథుడ్ రామచంద్రుని కౌగిలించుకొని ఎంతో ప్రేమతో ఇటలేనెను. 
రామా! నిజమ్ చెపుపిచునా్నను. దేవలోకమ్న మౌనులు, దేవతల సమూహమ్లచేత 
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ఎనో్న మహనీయమైన సతా్కరమ్లనందుచు గౌరవమ్ను పందుచున్నను నాయనా! 
నినె్నడబాసి యుండ్టచే నా మనసుసునందు సంతోషమ్ లేదు. దురామురు్గలను సంహరంచ్ 
సంపూరణుమైన మనసుసుగలవాడవును, వనవాసమ్ పూరతిచేసిన వాడవును అయిన నిను్న 
చూచుటచే ఇపుపిడ్ పూరణుమైన మనసుసు గల వాడనైతిని. ఓ పుణ్యచరత్రా! నిన్నడవులందు 
ద్రోయుమని కైకేయి పలిక్న కఠినమైన మాటలు ఈ మనసుసునందు నాటినవి. ఇపుపిడ్ 
సజ్జనులచే గౌరవింపబడిన నిను్నను లక్ష్మణుని కౌగిలించుకొని దుుఃఖమ్ను మానితిని. ఓ 
పుత్రా! మంచు తొలగుటచే సూరు్యడ్ ప్రకాశించు విధమ్గా నేను తిరగి ప్రకాశింపగలిగితిని 
గదయా్య. శిష్టిడ్ను ధరాముతుముడ్నైన అషాటివక్రుడ్ కహోళ్మౌనిని వలె నీవును నా క్ష్టిడైన 
పుత్రుడవై దైవవశమ్న నను్న తరంపజేసితివి. వతాసు! తండ్రీ! రావణుని సంహారమ్ను 
కోరనవారగు దేవతలందఱును నా చేయు పనిని విఘ్నమ్ చేసిర. పురుష్లలో శ్రేష్్ఠడా! 
ఈ సంగతిని నేనిపుపిడే తెలిసికొంటిని. యుద్ధమ్నందు విరోధులను సంహరంచ్ అడవుల 
నుండి తిరగి వచ్చున నిను్న దుుఃఖమ్ను వీడిన మనసుసుతో కౌసల్య చూడగలదు. నిను్న 
గన్నతలిలే ధను్యరాలు గదా కుమారా! ఓ ధరమువిచారా! సౌజన్యమే ధనమ్గా గలవాడా! 
వనమ్లనుండి మరలివచ్చున వాడవును, సౌఖ్యవంతుడవును, అభషేక జలమ్చే 
తడిసినవాడవును, గౌరవింప దగినవాడవును అగు నిను్న రాజుగా పందెదరు. పురజనులు 
ధను్యలు గదయా్య! నీయందు ప్రేమగలవాడ్ను, భకుతిడ్ను, నియమవంతుడ్ను, 
శుచ్యు, విక్రమమ్ గలవాడ్ను అగు తమ్ముడైన భరతుడ్ను నీవును కలిసి మెలిసి 
గొపపిదనమ్తో చరంపగా చూడవలెనని కోరుచునా్నను. పదునాలు్గ సంవతసురమ్లు 
సీతతోను బుది్ధశాలియగు తమ్మునితోను వనమ్లందు గడిప్తివి. ప్రతిజ్ఞయు నేరవేరనది. 
రావణుని జంపుటచే సురలును మ్నులును సంతోషమ్ను బొందిర. పనులు నెరవేరచుతివి. 
గొపపికీరతిని పందితివి. ఇక పటాటిభషకుతిడవై తమ్ములతో సుఖమ్గా దీర్ఘఆయుషముంతుడవై 
ప్రకాశింపుమా! అనా్న! అని చెపుపిచున్న జనకుని జూచ్ రామచంద్రుడిటలేనెను. తండ్రీ! 
కైకయందును, భరతుని యందును దయ వహంపుమ్. ఆమెను కొడ్కుతో గూడ నిను 
విడిచ్తినంటివి గదా పూర్వమ్. ఆ శాపమ్ తొలగిపోవునటలేను గ్రహంపుమ్.

దశరథుడు లక్ష్మణునకు శ్రీరామసేవ కర్తవ్యమని బోధిాంచుట:

శ్రీరామచంద్రుడట్లే కోరగా దశరథుడట్లే జరుగును గాక యని చెప్పి వినయమ్తో 
చేతులు జోడించ్ నిలిచ్యున్న సుమిత్రా తనయుని జూచ్ కుతూహలమ్తో ఆలింగనమ్ 
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చేసికొని కరుణగలవాడై ఇటలేనెను. కుమారా! ఈ జానకీ రామ్ల చరణసేవ జేసి నీవు 
ధను్యడవైతివి. (కైంకర్యమే మోక్షప్రదమ్) నీచరత్రకు అత్యంత సంతుష్టిడనైతిని. నీకు 
ధరముఫలమంతయు దక్్కనది. నీకు భూమియందు ధరముమ్ మంచ్కీరతి సిథురమైనది. రామ్ని 
దయవలన మహమ గలిగిన స్వర్గమ్ సమకూర్ను సుమా. అందుచే రామచంద్రుని 
భజంపుమ్. రామ్డ్ మూడ్ లోకమ్లకును క్షేమమ్ కలుగజేయువాడ్. ఓ 
పవిత్రమైన చరత్ర గలవాడా! ఇంద్రునితో గూడ సిదు్ధలందఱును, ఋష్లును, మూడ్లో 
కమ్లును కలిసివచ్చు ఈ మహానుభావుని, ఈ పురుషోతతిమ్ని అరచుంచు చుందురయా్య! 
లక్ష్మణా! ఇతడ్ అవ్యకుతిడ్. అక్షరుడ్ దేవతాబృందమ్లనుండ్వాడ్. వేదమ్ల 
చేత నిరూప్ంపబడిన తత్వస్వరూపుడ్. ఓ అనఘా! ఇతడ్ పరశుదు్ధడ్. విరోధులను 
సంహరంచ్నవాడ్. వేదమ్లచే తెలియదగినవాడగు పరబ్రహముమనియు, భూమియందు 
రామ్ని ఆకృతిలో జనిముంచెననియు ఇచచుట నున్నవారందుఱును చెప్పిర సుమా. సీతా 
సహతుడైన రామ్ని ప్రీతిలో పరచర్యలు సలిపి తృప్తి పందించ్ సడలని భక్తితో పవిత్రమైన 
సతీ్కరతిని, గొపపినైన ధరాముచరణమ్ను పందితిని గదా కుమారా! 

దశరథుడు సీతాదేవి నూరారుచుట:

అని సుమిత్రపటిటిక్ చెప్పి దశరథ జనపాలుడ్ శ్రేష్ఠమైన చరతమ్లో ప్రఖ్్యతి 
జందిన జనకరాజపుత్రిని జూచ్ శుభప్రదమ్లైన మాటలతో ఇటలేనెను. కోడలా! ఇట్లే 
చేసినందులకు నీపతిపై కోపగించుకొనకు మమాము! జగతుతిలందు నీ పతివ్రతాత్వమ్ 
సిథురమ్గా ప్రకాశించును. నీ హతమ్ను గోరనవాడై పాపరహతవని తెలియజేయగోర 
రామ్డీపనిని తల పెటిటినాడ్ గాని అపరాధ కాడ్ సుమా. పతివ్రతలలో మణవంటిదానా! 
ప్రేమతో సహంపవమాము! పతి శుశ్రూష యందనురకతివై భూమియందు కీరతి పందుమని 
నేను చెపపినేల? భూపుత్రీ! నీక పతికంట్ వేరే దైవమ్ లేడమాము అని కోడలినూరడించ్ 
జనులచే పగడబడిన దశరథుడ్ తన విమానమ్లన నెక్్క స్వర్గమ్నకు వెళ్లేను. మఱియు 
ఇన వంశమ్నకు మణవంటి రామ్ని జూచ్ దేవేంద్రుడిటలేనెను. 

***
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ఇాంద్రుని వరముచే మృతవనరులు పునరీజీవిత్లగుట:

శ్రీరామచంద్రా! నీ దరశ్నమ్ సేత (నిను్న మేమ్ దరశ్ంచుట - మమ్ము నీవు 
చూచుట అను ర్ండరథుమ్లు) సారథుకమయె్యను. సంతోషమ్ నందితిమి. ప్రఖ్్యతి గల 
చరత్ర గలరామా! నీకేది యిషటిమైనద్ తెలియజేయుమ్. అనగా జానకీ లక్ష్మణ సహతుడై 
నమస్కరంచ్ శ్రీరామ్డిటలేనెను. మహేంద్రా! నాపై నీకు దయగల దేని నా యిషటిమ్ను 
చెపెపిదను. నా కోరకను తీరుపిమ్. నా కొఱకై యుద్ధమ్న చంపబడి యమపురమ్నకు 
వెళ్లేన వార్లలేరును తిరగి ప్రాణమ్లను పందినవారై భార్యలతోడను, మ్దు్దల కుమారుల 
తోడను ఉండవలెను. నాకు ఇషటిమైన వారును, నా యందనురాగమ్ గలవారును మృతు్యవు 
నుండి విడ్వబడ్దురు గాక. ఇది సత్యమ్. బాధోరహతులు, గాయమ్లు లేనివారు 
పౌరుషమ్, బలమ్ గలవారై ఓ పర్వత విరోధీ! ఎలుగుబంట్లే, వానరుల సమూహమ్లు 
పూర్వమ్ వలె విలసిలలేవలెనని కోరుచునా్నను. వాటి ఋతువులు కాకున్నను ఏ కాలమ్ 
నందైనను వారున్నచోటలే అనేకవిధమ్లైన పండ్లేను దుంపలును అమరవలెను. 
నదులందు జలమ్లు సమృది్ధగా నుండవలెను. ఇవి నేను కోరు వరమ్లు. దేవపతీ! 
వీనిని నాకొసగుమ్ అనగా దేవేంద్రుడిటలేనెను. రాజచంద్రా! ఆడి తపుపిట ఎఱుగను 
గాన నీవు కోరన మహావరమ్లనిచ్చుతిని. యుద్ధమ్న రాక్షసులు చంపగా ప్రాణమ్లు 
విడచ్న భల్లేకమ్లును, కోతులును, మొదలైన వారందఱును ప్రాణమ్లు పందిన 
వారై బాధారహతులై దెబ్బలు నఱకుట లేనివారై పూర్వమ్వలె శౌర్యమ్ బలమ్ గలవారై 
మేలొ్కనిన వారవలె ఓ రాజా! తమ జా్ఞతులతోను, పాతులతోను, మిత్రసంఘమ్లతోను 
లేచెదరు గాక కాలమ్ గాని వేళలలో నయినను వృక్షమ్లందు పుషపిమ్లు, ఫలమ్లు, 
మూలమ్లు వెలయుగాక. నదులందు సమృది్ధగా మంచ్ నీళ్లేండ్ను గాక. ఈ 
వానరాదులందఱు గాయమ్లు మాని బలమైన శరీరమ్లు గలవారై లేచెదరు గాక అని 
చెపపిగనే ఆశచుర్యమ్గా నిద్రనుండి మేలుకొనిన వారవలె అందఱు ఆశచుర్యపడ్నట్లేగా 
లేచ్ర. ఇది యేమిటి ఇది యేమిటి అని ఎంతయో సంతోషమ్ను ఆశచుర్యమ్ను 
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మనసుసులందు కలుగగా బ్రతిక్న వానరులందఱు శ్రీరామచంద్రుని దగ్గఱకు వెళ్లే మిక్్కలి 
భక్తితో మ్రొక్్క నిలిచెను. అంతట దేవతలు ఆనందమ్తో నిండిన మనసుసుగల రామ్ని 
సోతిత్రమ్ చేసి ఓ జానకీనాధా! ఇంక ఈ వానరులను విడచ్ వేగమ్గా అయోధ్యకు 
వెళ్లేమ్. పవిత్రమైన మనసుసు గలదియు, తపసి్వనియు, నీకు ప్రియమైనదియు అగు సీతను 
ఓదారుచుమ్. దుుఃఖమ్తో నిండిన మనసుసులు గల తలులేలను అందఱును గౌరవమ్తో 
ఓదారుపిమ్. నీకై దుుఃఖంచుచు నిష్్ఠరమైన వ్రతమ్ బూనియున్న శుభశీలుడైన కైకపుత్రుని 
చూడ్మ్. మహమ గలిగిన చ్న్నతమ్ముని ప్రేమతో చూడ్మ్. పటాటిభషేకమ్ను పంది 
పురజనుల నానందింపజేయుమ్. మేమ్ మా నివాసమ్లకేగెదమని చెప్పి రాజు నాజ్ఞ 
పంది దేవతలు స్వర్గమ్నకు వెళ్లేర. దేవతలిట్లే వెళలేగా రామలక్ష్మణులు సంతోషమ్తో 
నిండిన మనసుసులు గలవారై వానరశ్రేష్్ఠలను తగిన విధమ్గా తగిన చోట్ల నిలబెటటిగా 
ఆ గొపపి సైన్యమ్ ఇంతయని చెపపిరాని సంతోషమ్తో చంద్రునితో గూడియున్న రాత్రివలె 
మనోహరమై కాంతిమంతమై యొపెపిను.

***
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విభీషణుడు శ్రీరాముని సాంసా్కరాదలాంగీకర్ాంప ప్రార్్థాంచుట:

ఈ విధమ్గా సుఖమ్గా ఆ రాత్రి గడిప్ ప్రాతుఃకాలమ్న లేచ్ ప్రకాశించుచున్న 
రామభూపాలుని జూచ్ మంచ్మాటలతో విభీషణుడిట్లే పలె్కను. పదముపత్రమ్లవంటి 
నేత్రమ్లు గల రామచంద్రా! సువాసనలతో మేలైన మెయిపూతలును, కుంకుమాది 
పరమళ ద్రవ్యమ్లును, క్రొతతివైన బంగారుపట్టి వసత్రమ్లును సొమ్ములును చందనాది 
గంథమ్లును, నందనవన వృక్షమ్ల నున్న పుషపిమ్ల మాల్యమ్లును సిద్ధమ్గా  
నున్నవి. అనేక విధమ్ల అలంకార కళలలో నేరపిరులీ పదముమ్ఖ్లు. నీకు సుఖమ్గా 
సా్ననాదులు చేయించెదరు. నాపై దయయుంచ్ సమముతిని జూప్ంపుమ్. అనగా 
రామచంద్రుడిటలేనెను విభీషణా! ప్రేమతో ఈ సూర్యపుత్రుడ్ మొదలైనవారని సా్ననమ్ 
చేయుడని వేడ్మ్. ఎంతయో సుఖమ్ను పందదగినవాడ్ను, పవిత్రుడ్ను, సత్యమైన 
ప్రతిజ్ఞ గలవాడ్ను, మిక్్కలి బలవంతుడ్ను ప్న్నవాడ్ను అగు భరతుడ్ ఉగ్రమైన నిష్ఠతో 
కషటిపడ్చుండగా ఇక్కడ సౌఖ్యమ్ను పందుటకు నాకు మనసెటలే ఒపుపినయా్య! జనులచే 
పగడబడెడి ధరముచరత్ర గలవాడగు సోదరుడ్ దగ్గఱ లేకుండ నేను ఏ ఆభరణమ్లను 
వసత్రమ్లను ధరంపను. ఓ అనఘా! అభ్యంగన సా్ననమ్ను ఆశింపనయా్య! మా 
నగరమ్నకు వెళ్లే మార్గమ్ అడవులతో దుర్గమమైనది కాన వెళ్లేట కషటిమ్. ఇపుపిడ్ 
నేను ఏ విధమ్గా పయనింపవలెననగా సదు్గణ శోభతుడైన విభీషణుడ్ శ్రీరామ్ని జూచ్ 
యిటలేనెను. రామచంద్రా! సూర్యసమానమైనదియు, సజ్జనులచే పూజంపదగినదియు 
పుషపికమను పేరుగలదియు అగు ఒక విమానమ్ గలదు. యుద్ధమ్ నందు కుబేరుని 
జయించ్ రావణుడ్ దానిని హరంచెను. అది కామగమనమ్ గలది. రాజా! ఆ దివ్యమైన 
దానిని నీ కొఱకై యుంచ్తిని. మేఘసదృశమైన అది ఒక్క పగటిలోననే నిన్నయోధ్యకు 
చేరచుగలదు. నిశిచుంతగా నుండ్మ్. నా మీద ఏమాత్రమైనను ప్రేమయున్నచో, నాగుణమ్లు 
నీకు జా్ఞపకమ్న్నచో, నాయందు సే్నహభావమేమైన నిలిపియున్నచో రామచంద్రా! 
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నీవు భార్యతోను, సోదరునితోను ఇక్కడ నిలువవయా్య! ఉతతిమ శీలమ్ గలవాడా! 
మహానుభావులైన మిమ్ములను మేలైన సపర్యలతో తృప్తి పందింపగోరుచునా్నను. 
ఇషటిమ్తో అందఱు మిత్రులును, సైన్యమ్లను తగిన అరచునలతోను సౌఖ్యమ్తోను 
తృప్తినందింప గోరుచునా్నను. మహాపురుషా! మిక్్కలి గౌరవమ్, భక్తి సే్నహమ్లతో 
వేడ్చునా్నను గాని ఇది ఆజ్ఞ కాదు సుమా. నేను నీ దాసుడను. అని చెపపిగా శుభచరత్రుడగు 
సీతానాధుడ్ విభీషణునితో నయమ్ ప్రియమ్ చూపుచు సంతోషమ్తో నిటలేనెను. 
రాక్షసరాజా! నమముకమ్తోను, ఆసక్తితోను హెచె్చున మెచచుదగిన సాయమ్ చేసితిర. 
ఏమియు కొదువలేదు సుమా. నీ మాటలను వినలేదని నను్న కఠినచ్తుతిడని తలంపకుమ్ 
ఓ పావనశీలా! నా మనసు సోదరుని మీదిక్ పోవుచున్నది. ఆ మహాభావుడైన భరతుడ్ 
చ్త్రకూటమ్నందు నాకాళలేమీద పడెను. చేతులు జోడించెను. నను మఱల అయోధ్యకు 
తీసికొని వెళలేవలెనని ఎంతో అధకమ్గా బ్రతిమాలెను. నేను త్రోసిపుచ్చుతిని. 

శ్రీరాముడు విభీషణుని పుషపుకమును దెమమినుట:

మిత్రమా! అంతియే కాక నా తలిలేని, సుమిత్రను, కైకను చూడవలెనని నా మనసుసు 
తొందరపడ్చున్నది. పౌరులను, మిత్రులను, వార బిడడులను, శాంతులైన నా ఉతతిమ్లైన 
గురువులను సంతోషమ్ కలుగునట్లే చూడగోరుచునా్నను. నీవు చ్ంతనొందకుమ్ 
వేగమ్గా పుషపికమ్ నిచచుటిక్ దెచుచుటకై ఆజా్ఞప్ంపుమ్. వనవాసమ్ పూరతియగుటచే 
తనవారని చూడవలెనను కోరకతో మనసుసు ఇచచుట నిలుచుట కొపపికున్నది. క్షమింపుమ్. 
పగడబడిన శీలమ్ గలవాడా! కోపగింపకుమ్. నాకు వెళ్లేటకు ఆజ్ఞనిమ్ము. నీ 
వొనరుచు నపర్యల నని్నటిని నేను గ్రహంచ్తిని. వేగమ్గా నేను అక్కడకు వెళలేవలయును. 
విభీషణా! మంచ్ బుది్ధమంతుడవు. పుషపికమ్నిమ్ము. అదియే చాలును. అనగా ఆ 
రాజునాజ్ఞచే అతడ్ వేగమ్గా లంకకు వెళ్లే తిరగివచ్చు సీతానాధుని మ్ందర అదు్భతమైన 
నిరాముణమ్ కల యా విమానమ్ నిలిపెను. వైఢూర్యమణులు పదిగిన వేదికలు 
గలదియు, బంగారుమ్చే నిరముంపబడిన అంగమ్లు గలదియు, రజత కాంతులచే 
అందమైనదియు, అంతసుతిలు గలదియు, బంగారు పదముమ్లచే అలంకరంపబడినదియు, 
బంగారు మేడలతో నొపుపిచున్నదియు, తెలలేని జండాలు ధ్వజమ్లు గలదియు, గజ్జల 
సమూహమ్లతో గూడినదియు అందమైన మ్తా్యల క్టికీలతోను, శబి్దంచు మధురమైన 
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గంటల ధ్వనులతోను బంగారు కొండతో సమానమైనదియు పూర్వమ్ విశ్వకరముచే 
నిరముంపబడినదియు, సఫుటికమ్లతో చ్త్రింపబడిన ఆకృతి గలదియు బంగారమ్ 
వైఢూర్యమ్లతో చేయబడిన శ్రేష్ఠమైన ఆసనమ్లు గలదియు వాటియందు మంచ్ మంచ్ 
ఆసతిరణమ్లు గలదియు ఎచచుటను సాటిలేనిదియు, మనోవేగమ్ గలదియు అయి 
అందమగు ఆ విమానమ్ను

***
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శ్రీరాముడు విభీషణునిచే వనరులకు కానుక లపపుాంచుట:

అందమైన విమానమ్ను దెచ్చు రామ్ని మ్ందు నిలిపి రాక్షసరాజు రామా! 
ఇక ఏమియాజ్ఞ యని పల్కగా రామచంద్రుడ్ తన సోదరునితో ఆలోచ్ంచ్ సే్నహమ్ 
తెలియజేయునట్లే ఇటలేనెను. ఓ విభీషణా! నా మాటనొకదానిని వినుమ్. పని గట్టికొని 
నాకై సర్వవానరశ్రేష్్ఠలు యుద్ధరంగమ్న శరీరమ్ల మీద ఆశవదలి తెగించ్ దారుణమైన 
విధమ్గా పోరాడి ఎవ్వరక్ని గెలువరానిదైన రాక్షసరాజు పటటిణమగు లంకను 
బలవంతమ్గా పడగొటిటిర. కాన వీరందఱకును మేలు చేయవలెనను ఆశ కలు్గచున్నది. 
కాన నీవు వీరలకందఱును విరవిగా మణులను, రత్నమ్లను, బంగారమ్లను 
పేరుపేరున వారు చేసిన ఫలమ్గా బహుమతులుగా నొసంగుమ్. విభీషణా! వానరులు 
నాతో సమానమ్గా పూజంపతగిన అర్హత గలవారు. కృతజు్ఞలలో శ్రేష్్ఠడా! నీచేత 
సనామునింపబడినవారై వీరందఱును సంతోషంచ్న మనసుసులు గలవారలై స్వసాథునమ్లకు 
వెళ్లేదరు. నీవు దాతవనియు, అనేక సంపదలను తగువిధమ్గా ఆర్జంచు వాడవనియు, 
దయావంతుడవనియు, మంచ్కీరతి గలవాడవనియు వీర్లలేరు తలంచెదరు. ఆ కారణమ్ 
చేతనే నేను నిను్న హెచచురంపవలసి వచ్చునది. పెట్టిపోతలను దయయును ఏ వేళలందును 
లేక ఊరకే యుద్ధమ్లందు ప్రాణమ్లు పోవజేయు రాజును చూచ్ భయమ్ కలుగగా 
బంట్లు కషటిసమయమ్లందు తమ యజమానిని విడచ్పోయెదరు సుమా.

శ్రీరాముడు పుషపుకమునెక్్క సుగ్రీవదల కనుజఞానిచుచుట:

అని రామచంద్రుడ్ చెపపిగా ధనమ్ను, రత్నమ్లను తెచ్చు తగిన విధమ్గా 
ఇచ్చు వారందఱు మనసుసులలో సంతోషంచునట్లే వానరవీరులను గౌరవించెను. అది 
చూచ్ శ్రీరామ్డానంద సాగరమ్న మ్నిగినవాడై ప్రీతితో పుషపికమ్నెక్్క అందు 
సిగు్గపడ్చున్నదియు కీరతిచే ప్రకాశించునదియునగు వైదేహని తన అంకతలమ్న 
ప్రీతితో కూరుచుండబెట్టికొని (సాయుజ్యమ్, దీనివలన ప్రపను్నలను భగవంతుడే గరుడ 
వాహనమ్న నెక్్కంచుకొని పోవును. అరచురాది మార్గమ్ ప్రపను్నలకు లేదు. ప్రపను్నలకు 
కలుగుగతి వారని సేవించు వారక్ని కలుగును) వీరుడైన సౌమిత్రి విలులే చేతబటిటి దగ్గఱ 
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నిలువగా సుఖ్సీనుడై వానరరాజును, రాక్షసరాజును ప్లిచ్ అనేక విధమ్లుగా వారని 
గౌరవించ్ వానరశ్రేష్్ఠలారా! మీ వలన సే్నహతుని కార్యమ్ కొదువలేకుండ నెరవేరనది. 
నా కొఱకై మీర్ంతయో కషటిపడినారు. ఇంక సెలవిచుచుచునా్నను. మీమీ నెలవులకు 
వెళ్లేడ్. సుగ్రీవా! నీవు మంచ్ హృదయమ్ గల మిత్రుడైనవాడవు చేయదగినదంతయు 
ధరముభయమ్చే చేసితివి. ఇక వానరసేనలతో పురమ్నకు బొమ్ము. ఓ రాక్షసరాజా! 
సే్నహమ్తో నీకు నేనిచ్చున రాజ్యమ్న లంకయందు సుఖమ్గా నివసింపుమ్. నినా్న 
ఇంద్రుడ్ మొదలగు దేవతలకైనను ఇట జయింప తరమ్ గాదు. నేను నా తండ్రి 
యేలిన ఆ రాజధానిక్ అయోధ్యకు ఇపుపిడే వెళలేగోరుచునా్నను. ఓ సే్నహతులారా! నాకు 
కరుణతో సెలవొసంగుడని విన్నవించుచునా్నడను అని రామ్డ్ చెపపిగా వానరరాజును 
రాక్షసరాజును ఓ దయానిలయా! మేమ్ నీ పటటిణమ్ను జూడవలెనని యెంతయో 
కోరుచునా్నమ్. ఆ పురమ్నందెవ్వరక్ ఏమియు ఉపద్రవమ్ను కలిగింపక యిషటి 
ప్రకారమ్గా ఉదా్యనవనమ్లందును పటటిణమ్ నందు సంచరంచెదమ్. మేమ్ నీతో 
వచుచుటకు సమముతింపుమ్. నీవుండ్చోట్ను, నీ పటాటిభషేకమ్ను జూచ్ నీ తలిలేక్ మ్రొక్్క 
తిరగి మా యిండలేకు పోయెదమ్ సీతానాధా! మాయందు కరుణ జూప్ంపుమ్.

శ్రీరాముడు సుగ్రీవ విభీషణదలయోధ్యకు వచుచుటకు సమమితిాంచుట

అని వారు చెపపిగా ధరాముతుముడైన రాఘవుడ్ సూర్యపుత్రునకును రాక్షసరాజునకును 
నిటలేనెను. ప్రియమ్కంట్ను మిక్్కలి ప్రియమైనదిది లభంచ్నది. మిత్రశ్రేష్్ఠలగు 
మిమ్ముగూడి మా పటటిణమ్నకు వెళ్లేనటిటి గొపపి భాగ్యమ్ కలిగినది. సుగ్రీవా! నీవును, 
ఎలలేవానరులును, విభీషణా! నీవును, నీ మంత్రులు మొదలగువారును, ఇపుపిడే ఈ 
పుషపికమ్ నెకు్కడ్. అని చెపపిగానే వారందఱు వెంటనే ఎక్కగా ఆ కుబేర విమానమ్ 
రామచంద్రుని యాజ్ఞచే ఆకాశమార్గమ్న క్గిర హంసలతో ఒపుపిచుండగా అందు 
రామవిభుడ్ కుబేరుడోయనునట్లే వెలుగొందెను.

దివ్యతరమైన యావిమానమ్నందు రాక్షసులును, వానరులును కనబడ్చున్న 
చ్త్రవిచ్త్ర దృశ్యమ్ల నెలలేను వరణుంచుకొనుచు ఇరుకులేక సుఖమ్గా ఎడమెడమ్గా 
కూరుచుండిర. (ఆకాశమ్న విద్యయందు మనపూర్వలు పండితులు. ఆ విద్యయందిపపిటి 
వారు అకరాభా్యసమ్ చేసికొనుచునా్నరు.)

***
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శ్రీరాముడు సీతాదేవిక్ పూరవాపర్చిత స్థలములను జూపుట:

రమ్యమైన ఆ విమానమ్ రామ్ని అనుజ్ఞ పందినదై గాలిచే గొటటిబడిన మేఘమ్ 
వలె ఆకాశ మార్గమ్న వేగమ్గా వెళ్లేచున్న సమయమ్న దికు్కలను పరక్ంచ్ చూచుచు 
చంద్రబింబమ్ వంటి మ్ఖమ్ గలదియగు సీతను జూచ్ ఎంతో సంతోషమ్తో పదముమ్ల 
వంటి నేత్రమ్లు గల రామ్డిటలేనెను. ఓ లేడి కను్నల వంటి కను్నలు గలదానా! ఎంతయో 
సుందరమైన కైలాస శిఖరమ్ను బోలియున్న ఈ త్రికూట పర్వత శిఖరమ్న విశ్వకరముచే 
నిరముంపబడిన లంకను జూచ్తివా? ఓ చంద్రమ్ఖీ! రకతిమాంసమ్లతో బురదగా నున్న 
ఈ ప్రదేశమ్ రాక్షసులును, వానరులును యుద్ధమ్ చేసిన రణరంగమ్. నేనిచచుట 
నీ నిమితతిమ్గా ఎని్నయో వరమ్లు పందినవాడ్ను, దుష్టిడ్ను అయిన రావణుని 
జంప్తిని. నా బాహుశక్తిచే ఇచట కుంభకరుణుడ్ సంహరంపబడెను. అక్కడ ప్రహసుతిడ్ 
యమ్ని సని్నధని జేర్ను. హనుమంతుడ్ ఇచచుట ధూమ్రాక్షుని జంపెను. సుషేణుడిచచుట 
బలవంతుడైన విదు్యనాములిని భంగపరచెను. అచట కుటిలాతుముడైన యింద్రజతుతిను 
సుమిత్రాసుతుడైన లక్ష్మణుడ్ గర్వమణచ్ సంహరంచెను. వికట్డను రాక్షసుని 
ఇంద్రసమానబలుడైన వాలినందనుడైన అంగదుడ్ సంహరంచెను. పాపాతుములైన 
మహోదరుడ్ను, విరూపాక్షుడ్ను, తీక్షష్ణమైన బలమ్గల అకంపనుడ్ను, అధకమైన 
కోపమ్ గల మహారాశు్వడ్ను వానరవీరులచే ఇచచుటనే ఆపద నొందిర. ఓ సీతా! ఇచచుటనే 
రావణుని పెద్ద భార్యయగు మండోదర వేలకొలది సవతులను తానును కనుల వెంట కనీ్నరు 
ధారలుగా కారుచుండగా వివిధ విధమ్లుగా శోకమ్తో విలప్ంచెను. చంద్రబింబమ్ 
వంటి మ్ఖమ్ గల సీతా! ఇచచుటనే సుమా సమ్ద్రమ్ను దాటి నేను వానరులతో గూడి 
నిను్న దలచుకొని కళవళపడ్చు ఆ రాత్రి సుఖమ్గా గడిప్తిని. లేత చ్గురులవంటి 
మృదువైన అవయవమ్లు గల సీతా! ప్రఖ్్యతిగా, శత్రువుల గుండెలు బ్రద్దలగునట్లే 
నీగురంచ్యే సమ్ద్రమ్ను దాట్టకై సేతువును అసాధ్యవిధమ్గా నిరముంచ్తిని. 
అదియే ఆసేతువు చూడ్మ్. ఓ సీతా! ఇది భూమియందు సేతువని ప్రసిది్ధని పందగలదు 
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సుమా. అందమైన వంకర మ్ంగురులు గలదానా! అలల వరుసలచే భయంకరమై 
యొపుపిచు పెద్దగా శబి్దంచుచు శంఖ్లతో శుకుతిలతో అందమైన సాగరమ్ను ఓ 
చంద్రమ్ఖీ! చూడ్మ్. ఆ సాగర మధ్యమ్నందు అందమైన బంగారు శృంగమ్లు 
గల మైనాకపర్వతమ్ను జూచ్తివా? వాయుపుత్రుడ్ సమ్ద్రమ్ను దాట్ సమయమ్న 
ఓ తనీ్వ! అతని శ్మను తీరుచుటకై సమ్ద్రజలమ్ల నుండి ఈ పర్వతమే బయటిక్ వచ్చు 
ఊరడించెను సుమా. సమ్ద్రమ్ మధ్యయందే నాసేనలు నిలిచ్నచోట్ కనిప్ంచుచున్నది 
చూచ్తివా! ఓ గజగమనా! చాలా అందమ్గా నున్న దాని విధమ్ను జూచ్తివా? దొండ 
పండ్ వంటి అధరమ్ గల సీతా! దేవతల చేతను పూజంపబడ్నదియు, తీరథుమ్లలో 
శ్రేష్ఠమైనదియు, నరులచే పూజంపదగినదియు, పాపమ్లను పోగొట్టినదియు, 
పవిత్రమ్ను సమ్ద్రతీరమ్న నున్న సేతుబంధమ్ను జూచ్తివా? ఓ అబలా! 
సీతాదేవీ! పూర్వమ్ ప్రభువగు మహాదేవుడ్ ఇచచుట నాకు ప్రసను్నడయె్యను. ఓ 
పదమునేత్రా! (మహాదేవుడ్ = సమ్ద్రుడ్. బ్రహముహత్యను బాపునొక శివలింగమ్ను 
సాథుప్ంచెనను మాటను మ్ను్న అనుపదమ్ నిరాకరంచుచున్నది. ఉద్యతాయుధుల 
హరణ్యకశిసా్వదులను జంప్నపుడ్ లేని, లక్ష్మణాదులకు లేని బ్రహముహత్య యిపుపిడెచచుట 
నుండి వచెచునని యెదురువాదమ్. భగవంతునకు బ్రహముహత్య బాధగలదా? ఇంతకు 
రావణుడ్ బ్రాహముణుడ్ గాడ్. యుద్ధమృతులకు ప్శాచత్వమ్ లేదు) ఓ వెలదీ! చ్గురాకు 
వంటి పెదవి గలదానా! రాక్షసరాజగు విభీషణుడ్ వచ్చు నను్న గలసిన సథులమిదియే సుమా. 
దేవీ! అదిగో క్ష్కంధానగరమ్. ఇది చ్త్రమైన వనమ్లతో గూడినది. సూర్యపుత్రుడైన 
సుగ్రీవుని పటటిణమిదే సుమా. జానకీ! నేనిందే వాలిని వధంచ్తిని. అని చెపుపిచుండగా 
తామరల వంటి నేత్రమ్లు గల సీతాదేవి భయవినయమ్లతో రామ్నక్టలేనెను. 

సీతాదేవి తారాది కాాంతల నయోధ్యకు తోడ్్కని పోగోరుట:

శ్రేష్ఠమైన మహమచే మనోహరుడైన ఓ రామా! నేనొక విన్నపమ్ను చేసెదను 
వినుమ్. తార మొదలైన వానర మ్ఖ్్యల భార్యలును, ఇంకను మిగిలిన వానర సీత్ర జనులును 
కొలుచుచుండగా సంతసమ్తో అయోధ్యకు వెళలేగోరుచునా్నను అని సీతాదేవి కోరగా 
సంతోషమ్తో సరే అని మేఘశా్యమల దేహుడైన రామ్డ్ విమానమ్ను నిలిపి సుగ్రీవునితో 
నిటలేనెను. సూర్యపుత్రా! వానరనాధులందఱకు తమ భార్యలతో జానక్తో అయోధ్యకు 
వెడలవలెనని చెపపివయా్య! నీవును నీ సీత్ర సంఘమ్తో రమ్ము. ఆలస్యమ్ చేయవలదు 
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అని చెపపిగనే అతడెంతో త్వరగా అంతుఃపురమ్లోనిక్ వెళ్లే తన భార్యయైన తారను జూచ్ 
చంద్రుని వంటి మ్ఖమ్ గల తారా! సకల వానర సీత్ర సమూహమ్లతో గలిసి నీవు తక్షణమే 
జానికీదేవి ప్రీతికై అయోధ్యకు రండని, ఎంతయో ప్రేమతో రామచంద్రుడే సెలవిచెచును రమ్ము. 
అయోధ్యను, దశరథుని భార్యలను చూడవచుచును అని సుగ్రీవుడ్, తన ప్రాణశుడీవిధమ్గా 
చెపపిగా సరా్వంగ సుందరయైన తార సంభ్రమమ్తో వానరుల భార్యల నెలలే నతివేగమ్గా 
ప్లిప్ంచ్ మనలనందఱును సూర్యపుత్రుడాయయోధ్యకు వెళ్లేటకై ఆజ్ఞనిచెచును గాన 
మీరందఱును నాతో చనుదెంచ్ రామచంద్రుని పటటిణమ్ను, ఆపురమ్న నున్న జనులను, 
దశరథపతు్నల ఎకు్కవ ఐశ్వర్యమ్ను చూచు నాకు సంతోషమ్ను గలిగింపుడని చెపపిగా 
అట్లేయని ఆసీత్రలందఱును అధకమైన సంతసమ్తో అలంకరంచుకొని మంచ్వసత్రమ్లను 
గటిటి మైపూతలు పూసికొని దేవ విమానమ్నకు చుట్టిను ప్రదక్ణమ్ చేసి సీతాదేవిని 
దరశ్ంపవలెనను కాంక్షతో ప్రీతితో ఆ చంద్రాస్యలందఱును వేగమ్గా విమానమ్నెక్కగా 
అధకమైన వేగమ్గా పైక్గురగా సీతాసతితో రామచంద్రుడిటలేనెను. ఓ తీగవంటి మేను 
గలదానా! అదిగో  ఋష్యమూకమ్. నేనచచుటనే సూర్యపుత్రుని జూచ్ ఓ ప్రియురాలా! 
వాలిని చంపెదను సుమాయని ప్రతిజ్ఞ చేసితిని. చ్గురాకుల వంటి హసతిమ్లు గలదానా! 
విచ్త్రమ్లైన పదముమ్లతో నొపుపిచున్న పంపా సరోవర మదిగో. అందమైన వనమ్లతో 
వింతవింతగా సంతోషమ్ను గలిగించుచున్నది. నినె్నడబాసిన కారణమ్గా విరహ తాప 
భారమ్చే ఇచచుటనే నేను కను్నలనుండి అశ్రువులు కాలువలుగా ప్రవహంచుచుండగా 
దుుఃఖంచ్తిని సుమా. పంపాతీరమ్ననే ధరముచారణయైన శబరని చూచ్తిని. ఓ మగమీల 
వంటి నేత్రమ్లు గలదానా! ఓ పడతీ! యోజనమ్ పడవు గలి్గన చేతులు గల కబంధుని 
ఇచచుటనే సంహరంచ్తిని. లేడికను్నల వంటి కను్నలు గలదానా! ఇదే జనసాథునమ్. ఇచచుట 
జటాయువు నివాసమైన వృక్షరాజమ్ కనిప్ంచుచున్నది. ఓ కాట్క ప్టటిల వంటి కనులు 
గల సీతా! ఇచచుటనే పక్రాజునకును దురామురు్గడైన రాక్షసునకును నీ కొఱకై యుద్ధమ్ 
జరగెను. ఓ చకోరలోచనా! ఇచచుటనే గదా ఖరదూషణ త్రిశురులు నా బాణమ్లచే 
సంహరంపబడిర. ఓ తామరల వంటి కను్నలు గలదానా! అలలేదిగో పూర్వమ్ మనమ్న్న 
ఆశ్మ ప్రదేశమ్ను జూడ్మ్. కలువల వంటి కను్నలు గలదానా! నిను్న బలాతా్కరమ్గా 
దశకంఠుడ్ దొంగిలించెను గదా. ఓ సీత్ర శేషమా! అదే పరణుశాల నిరములమైన మనసుసుతో 
సంతోషమ్గా దానిని జూడ్మ్. ఓ సన్నని నడ్మ్ గల సీతా! నిరములమైన శుభప్రదమైన 
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నీటితో నిండియున్న గోదావరీ నది అదియే చూడ్మ్. ఆదరమ్తో గూడిన మనసుసుతో 
లోపామ్ద్ర భరతియైన అగసుతియాని ఆశ్మమ్ను ఆసక్తితో జూడ్మ్. అదియే సుతీక్షుణుని 
ఆశ్మమ్ చూడ్మ్. పదముమ్ల వంటి కను్నలు గలదానా! అదియే శరభంగుని 
ఆశ్మమ్. అందే కదా ఆనాడ్ ఇంద్రుడ్ వైభవమ్తో ఆ మహామ్నిని ఆదరంచుటకు 
వచెచును. (ఈ వరుసను బటిటి చూడగా గోదావరక్ దక్ణమ్ పరణుశాల యని యేరపిడ్చున్నది. 
కావుననే సీతానే్వషణమ్న నదీ తరణమ్ కవి చెపపిడయె్యను.) సీతాసతీ! అచచుటనే 
పెద్దశరీరమ్ గల ఆ విరాధుడను పేరు గలవానిని సంహరంచ్తిని. దేవీ! అలలేదిగో 
మ్నుల పరణుశాలలు. సూరు్యనితోను అగి్నతోను సమానమైన కాంతితో నున్న గొపపి 
మాహాత్యమ్ గల అత్రిమౌనిని, పదముమ్ల వంటి నేత్రమ్లు గలదానా! తపసి్వనియైన ఆ 
మ్నిపతి్న అనసూయను నీవు చూచుటిచచుటనే సుమా. అదిగో సుందరమైన చ్త్రకూటమ్ 
చంద్రబింబమ్ వంటి మ్ఖమ్ గలదానా! మంచ్ నడవడి గల భరతుడ్ నను్న చూచుటకు 
ఇషటిమ్తో నను్న పురమ్నకు తీసికొనిపోవుటకై ఇచచుటికే గదా వచెచును. చెలియా! అది 
యెట్లే మరవవచుచును? అరటిబోదెల వంటి ఊరువులు గల సీతా! అదిగో దూరమ్గా 
మనోహరమైన వనమ్లతో గూడిన యమ్నానది. అతివా! అదిగో మంచ్కాంతి గల 
భరదా్వజా శ్మమ్. బాగుగా చూడ్మ్. సీత్రలలో శ్రేష్్ఠరాలైన దానా! అనేక విధమ్ల 
జలపక్షులు గలదియు, పుషపిమ్లు గల చెటలే వరుసలు గలదియునై అందమ్గా నున్న 
భాగీరథిని కను్నల పండ్వుగా చూడ్మ్ దేవీ! అదిగో శృంగిబేరపురమ్. అది సంపదలకు 
నివాసమ్. మధురమైన వాకు్కలు గల జానకీ! గుహుడందే మనల జూడవచెచును. 
హంసనడకలదానా! యూపమ్ల వరుసలు గలదియు, పుషపిమ్లు గల వనమ్లతో 
గూడినదియు నగు సరయూనదిని చూచ్తివా! ఓ జనకరాజపుత్రీ! మా తండ్రి రాజధాని 
యగు అయోధ్యకు భక్తితో నమసా్కరమ్లను చేయుమ్. శుభప్రదమైన విధమ్గా తిరగి 
మనమ్ దీనిని జూడగంటిమి. అని చెపపిగ వానరసంఘమ్లును, రాక్షసరాజును జనులచే 
నుతింపబడినదియు, తెలలేని అందమైన సౌధమ్ల వరుసలు గలదియు, సువిశాలమైన 
వీధులు గలదియు ఘనమైన గుఱ్ఱమ్లు, ఏనుగులు మొదలగు వాని సమూహమ్లతో 
నిండినదియు, ఇంద్రుని అమరావతిని బోలినదియు అగు ఆ అయోధ్యను సంతోషమ్తోను 
ఆశచుర్యమ్తోను చూచ్ర.

***
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శ్రీరాముడు భరద్వాజశ్రమమున పుషపుకము దిగుట:

శ్రీరామచంద్రుడ్ పదునాలు్గ సంవతసురమ్లు పూరతియైన వెంటనే పంచమీ తిథి 
యందు ఆ శ్రేష్ఠమైన విమానమ్ను భరదా్వజాశ్మమ్న దింప్ ఆ మ్నిశ్రేష్్ఠని జూచ్ 
నమస్కరంచ్ మ్నీంద్రా! అయోధా్యపురమ్ సుభక్షమ్గనున్నదా? ఓ విశ్వవినుతా! 
ఆ వారతియెపుపిడైన వింటిరా? మా తలులేలందఱు జీవించ్యునా్నరు గదా! భరతుడ్ 
ప్రజలను జాగ్రతతిగా పోషంచుచునా్నడా? అని తన్నడ్గుచున్న తామరల వంటి నేత్రమ్లు 
గల రామ్ని జూచ్ మ్ఖమ్న చ్రునవు్వ కనిప్ంచుచుండగా మ్నిచంద్రుడిటలేనెను. 
ఓ రాజనందనా! నీ యింటి యందెలలే వారును సుఖ్లే. ధూళ్గప్పినవాడై భరతుడ్ 
జడలు దాలిచు నీ పాదుకలను నిత్యమ్ ఎదుట నుంచుకొని నీ రాకకై వీరవరా్య! విపాపిరన 
నేత్రమ్లతో ఎదురుచూచుచునా్నడయా్య! రామా! జనకుని సంతృప్తికై రాజ్యమ్తో 
సహ సర్వమ్ను విడిచ్ నొక్క ధరముమ్నే పూని భార్యతో సోదరునితో గలసి అడవులలో 
కందమూలమ్లచే కడ్పు నింపుకొని నీతి వీడక నారవసత్రమ్లను గటిటి స్వర్గమ్ వీడిన 
దేవతవలె ఓ దేవా! నీవు కాలినడకతో దిరుగుచు బాధలు పడ్చున్న నిను్న చూడగా 
చూడగా అక్కటా! కైకమాట వలన గదా మహాతుముడైన రామ్డింత బాధచెందుచునా్నడని 
కడ్పు భగు్గన మండ్చుండగా విచారంచుచుండెడివాడను సుమా. ఇపుపిడ్ హతులతో 
బంధువులతో గూడియున్న వాడవును, విరోధులను సంహరంచ్నవాడవును, తీరన 
కోరకలు గలవాడవును అగు నిను్న జూచ్ కీరతింపబడిన గుణమ్లు గలవాడా! నీయందు 
అధకమైన ప్రీతి గలిగినది. సజ్జనులను రక్ంచు దీక్షగలవాడా! అడవులలో జనసాథునమ్ 
మొదలయిన చోట్ల నీకు గలిగిన సుఖదుుఃఖమ్ల నని్నంటిని నేనెఱుగుదును. 
బ్రాహముణులను రక్ంపవలెనను నియమమ్తో దిరుగుచుండగా దండకాటవిలో 
మారీచ దరశ్నమ్ను, భవ్యశీలయైన సీతా రమణని రావణుడ్ బలాతా్కరమ్గా 
దొంగిలించుటయు, భయంకరమైన అడవిలో కబంధుని చూచుటయు, పంపా 
సరసుసును జేరుటయు, సూర్యపుత్రునితో సే్నహమ్ చేయుటయు, ఇంద్రపుత్రుడైన వాలిని 
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జంపుటయు, సాహసమ్గల హనుమంతునిచే సీతను వెదక్ంచుటయు నాకు తెలియును. 
నలునిచే సేతువును నిరముంపజేయుటయు, బలమ్లతోను మిత్రపుత్ర బంధువులతో 
గూడ రాక్షసులను, ఇంద్రవిరోధయైన రావణుని నీవును వానర సైన్యమ్లును గలసి 
సంహరంచుటయు, దేవతలు ప్రత్యక్షమై నీకు వరమ్లనిచుచుటయు శ్రేష్ఠగుణమ్లు 
గల రామా! తపశశ్క్తిచే నేను సర్వమ్ను దెలిసికొంటిని. శ్రేష్ఠమైన ధరముబుది్ధ గల రామా! 
నేనును వరమిచెచుదను కోరుకొనుమ్. గొపపి గుణమ్లు గలవాడా! ఈ దినమిక్కడ నిలువు 
అని మ్ని పల్కగా వలెలేయని ఆ మాటను శిరసావహంచ్ సంతోషమ్తో ఇంద్రునిచే 
సుతితింపబడినవాడగు రామ్డిట్లే వరమ్ను కోర్ను. ఏ కాలమ్నందైనను అయోధ్యకు 
వెళ్లే మార్గమందెందైనను చెటలే యందు అమృతమ్తో సమానమైన మధురమైన 
ఫలమ్లు విరవిగా నుండ్గాక ఓ దయామయమైన మనసుసు గలవాడా! అనగా 
సూర్యతేజుడైన మ్ని అట్లే యగుగాక యనగా పటటిణమ్నకు వెళ్లే మార్గమ్లని్నయును 
సుందరమ్లై చ్గురులతో పూవులతో, ప్ందెలతో, మెరసెడి కాయలతో, పండలేతో 
ఒపుపిచు వృక్షమ్లని్నయు చూచుటకు కలపివృక్షమ్లవలె సర్వవిధమ్లైన ఫలమ్లతో 
ప్రకాశించెను. పుషపిమ్లు లేని వృక్షమ్లు పుషపిమ్లతోను, పండ్లే లేని చెట్లే పండలేతోను, 
పచచుదనమ్ లేనివి పచచుదనమ్తోను, ఎండిన మ్రోడ్లు పచచునియాకులుతోను 
విలసిలెలేను. ఈ విధమ్గా ఎట్ చూచ్న మూడామడల మేర వృక్షసమూహమ్లు దేవతా 
వృక్షమ్ల వలె వృది్ధ చెందగా వానరులు ఎంతో సంతోషమ్తో ఆ ఫల సమూహమ్లను 
మెక్్కర.

***
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శ్రీరాముడు హనుమాంత్ని భరత్ని చాంతకు బాంపుట:

అంత భూపుత్రి భరతియైన శ్రీరామ్డ్ చేయదగిన కార్యమ్ నంతయు నాలోచ్ంచ్ ఆ 
హనుమంతుని జేర బిలిచ్ ఇటలేనెను. అతి వేగమ్ గల హనుమంతా! నీవు అయోధా్యపురమ్న 
రాజగృహమ్న అందఱును క్షేమమ్గ నునా్నరేమో తెలిసికొని రమ్ము. నీవు వెళ్లే మార్గమ్న 
నాకు మిక్్కలి సే్నహతుడైన గుహుడ్ శృంగిబేరపురమ్న నునా్నడ్. అతనిక్ నా మాటగా 
నా క్షేమమ్నంతయును తెలుపుమ్. నాకు ఆతము సమానుడ్ను, ప్రాణమిత్రుడ్ను అగు 
అతడ్ నా కుశలమ్ను, ఆరోగ్యమ్ను వినినంతనే ఎకు్కవ సంతోషమ్ను పందును. నీకు 
అయోధ్యకు వెళ్లే మార్గమ్ నతడే ప్రీతితో తెలియజేయును. అంత భరతుని యొద్దకు వెళ్లే నా 
మాటగా నా క్షేమ సమాచారమ్నంతయు చెపపివయా్య! తమ్మునితోడను, జనకరాజపుత్రి 
తోడను తండ్రి యాజ్ఞనంతయు దీరచు కృతారుథుడనై వచ్చుతినని మొటటిమొదట చెపుపిమ్. 
తరువాత రాక్షసుడడవి యందు సీతను హరంచుటయు, సూర్యపుత్రునితో సే్నహమ్, 
వాలిని వధంచుట, సీతను వెదకుట, నీవా జానిక్కై సమ్ద్రమ్ను దాటి అచచుట ఆమెను 
చూచుట, యుద్ధమ్నకు వెడలుట, సమ్ద్రమ్ను జూచుట, దానిపై సేతువును గట్టిట 
రాక్షసరాజును వధంచుట, ఇంద్రుడ్, బ్రహము, వరుణుడ్ వరమ్లనిచుచుట శివుని దయచే 
ఆకాశమ్న తండ్రిని చూచుట, సుగ్రీవునితోను, రాక్షసరాజుతోను నేను వచుచుట నీవు 
తెలియజేయుమ్. భరతుడది యంతయు వినగా ఎట్వంటి రూపమ్న నుండ్నో నీవు 
పరక్ంపుమ్. రామ్డ్ విరోధుల నందఱను శౌర్యమ్తో సంహరంచెను. జగతుతినందు 
సతీ్కరతిని నిలబెట్టిను. సాటిలేని తేజమ్ను పందెను. తాను చేయవలసిన పనులను 
పూరతిచేసి ప్రకాశించెను. సే్నహతులను, గొపపిసైన్యమ్ను గలిసి గౌరవమ్తో ప్రవరతింపగా 
రామ్డ్ వచెచును అని పలు్కమ్. అట్ చెపుపిచున్నపుపిడ్ అతని మనోభావమ్లు, 
మ్ఖవికాసమ్ను, చూచు విధమ్ను, మాటాలేడ్ విధమ్ను తెలిసికొని వాని మనుఃప్రవరతిన 
మంతయు సపిషటిమ్గా వేగమ్గా దెలిసికొని రమ్ము. ఏనుగులు, గుఱ్ఱమ్లు, రథమ్లు 
మొదలైన వానితో నిండి శ్రేష్ఠమైన భోగమ్లతో గూడి వంశపారంపర్యమ్గా అపూర్వమైన 
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ధరారాజ్యమ్ ఎటిటి మానవుని మనసుసునకైనను ఆశ గలిగింపకుండ్నా? చ్ర పరచయమ్ 
చేత శ్రీమంతుడగు భరతుడ్ రాజ్యమ్ను కోరయున్నచో ఈ భూమియంతయు 
స్వయమ్గా ఆ రఘునందనుడే యేలునుగాక (సుందర, యువతి, సతియగు భార్యతో 
ఏకశయ్య యందు తరుణుడైన భరతి పరుండియు భోగింపకుండ్ట కసిధారావ్రతచర్యయని 
పేరు. అట్లే కరగతమైన రాజ్యలక్ష్మిని సమరుథుడయు్య భరతుడొలలేడయె్యను) సరసత్వమ్తో 
వాని బుది్ధ నిశచుయమ్ను తెలిసికొని అతడ్ రాజా్యభలాషయేని మేమ్ ఎకు్కవ దూరమ్ 
వచుచుటకు మ్నుమ్ందే పరుగున రమ్ము అని చెపపిగనే హనుమంతుడ్ మనుష్య 
శరీరమ్ను దాలిచు వేగమ్గా సరపిమ్ను పట్టిటకు ఆకాశమ్న పరుగెతుతి గరుతముంతుని 
వలె శుభమైన ఆకాశమార్గమ్న వెళ్లే గంగాయమ్నా ప్రవాహ సంగమమ్న శృంగిభేర 
పురమ్న సంతోషమ్తో గుహుని జూచ్ మధురమైన మాటలతో సంతోషమ్తో ఇటలేనెను. 
అయా్య! గుహా! నీ సే్నహతుడైన రామ్డ్ తాను చేయవలసిన కార్యమ్లను పూరతిచేసి 
సీతతోను లక్ష్మణునితోను గలసి వచ్చు నను్న వేగమ్గా ఇచచుట నీ క్షేమమ్ను తెలిసికొన 
బంప్ంచెను. పంచమి రాత్రి యందు మౌనియైన భరదా్వజునితో గడప్ ఆయన ఆజ్ఞను 
పందివచుచు ఆ తామరల వంటి నేత్రమ్లు గల రామ్నిపుపిడే చూచెదవు గాక అని చెప్పి 
ఏ చ్ంతయు లేక సంతోషమ్తో పంగి పోవుచు హనుమ వెళ్లేచుండెను. రామతీరథుమ్ను, 
అందమైన వాలుక్నీ నదిని, గోమతీనదిని, భయంకరమైన సాలవనమ్ను, వేనవేల 
ప్రజలను, ఊళలేను, చూచుచు వేగమ్గా వెళ్లే హనుమంతుడ్ నందిగ్రామ సమీపమ్న 
పుత్రులతో నాడ్చున్న సీత్రలును, వృదు్ధలును సంతసమ్తో నున్నదియు, చైత్రరథమ్ 
(కుబేరుని ఉదా్యనవనమ్) నందనోదా్యనమ్లతో సాటివచుచునదియు అధకమైన 
పువు్వలు ఫలమ్లు గలదియు, అయోధ్యకు ఒక క్రోసు దూరమ్న నున్నదియు నగు ఒక 
ఆశ్మమ్ను వాయుపుత్రుడ్ చూచెను.

హనుమాంత్డు భరత్ని జూచుట:

ఆయాశ్మమ్ నందు నార చీరలును, లేడిచరముమ్ను గటిటి మ్ని వేషమ్న నున్న 
వాడ్ను, అన్నగార నెడబాసిన చ్ంతచే ఖను్నడై దీనుడై మిక్్కలి శుష్కంచ్న శరీరమ్ 
గలవాడ్ను, దుమ్ము గొట్టికొని యున్న శరీరమ్ను, వ్రేలాడ్ జడలును గలిగి బ్రహముర్ష వలె 
తేజసుసుతో ప్రకాశించువాడ్ను, ఫలమ్లను, దుంపలను భుజంచుచు ఆతముభావనయంద 
నుగు్నడై ఇంద్రియనిగ్రహమ్ గలవాడై నియమమ్లను దాలిచునవాడ్ను, అన్నగార 
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పాదుకలను మ్ందుంచుకొని సర్వరాజ్యమ్ను నాలుగు వరణుమ్ల వారును తమ 
తమ ధరముమ్లను తపపికుండ సిథురమ్గా నిలిచుయుండ్నట్లే పాలించుచున్నవాడ్ను 
అగు రాజపుత్రుని హనుమ చూచెను. కాషాయ వసత్రమ్ను గటిటి సౌఖ్యమ్లను విడచ్ 
(సనా్యసాశ్మమ్ను గైకొనకున్నను మనసుసున సనా్యసియగుటచే నిటిటి వేషమ్) 
మంత్రులును, సేనాధపతులును, పరశుదు్ధలైన పురోహతులును, పరశుద్ధబుదు్ధలైన 
పౌరులును సేవించుచుండగా ఉన్న భరతుని హనుమ చూచెను. శరీరమ్ను దాలిచున 
ధరముమో యనునట్లేన్న ఆ ధరముజు్ఞని దరశ్ంచ్ చేతులు జోడించ్ వినయాతిశయమ్ 
కనిప్ంచు విధమ్గా వాయుపుత్రుడ్ మంచ్మాటలతో నిట్లే విన్నవించెను. ఓ 
కాకుతథు్సవంశశ్రేష్్ఠడా! భరతా! ఏ రామ్డ్ దండకాటవిలో నారవసత్రమ్లు మృగచరముమ్ 
ధరంచ్యునా్నడని నీవు చ్ంతించుచునా్నవో ఆ రామ్డ్ గారాబమ్తో నీ క్షేమమ్ను 
విన గోరయునా్నడ్. నీకు ప్రియమ్ చెపెపిదను. దారుణమైన దుుఃఖమ్ను విడ్వుమ్. 
నీ ప్రియమైన తోడబుటిటినవాడగు రామ్ని ఈ మ్హూరతిమ్ నందే చూచెదవు గాక. 
రావణుని సంహరంచ్ భార్యను పంది సౌమిత్రితో గలసి శచీదేవితో నున్న దేవేంద్రుని 
విధమ్గా వైదేహతోను, మిక్్కలి ప్రియమైన మిత్రబృందమ్తోను సేనతో ఆనందమ్తో 
వచుచుచున్నవాడ్. అని చెపపిగనే ఆ మాట విన్న మాత్రమ్ననే మిక్్కలి సంతోషమ్తో 
మూర్ఛనొంది నేల వ్రాలెను. అంత ఒక మ్హూరతిమ్ లోపల తెలివి పంది రాజపుత్రుడ్ 
ఊరడిలిలే అనునయమ్తో ప్రియమ్ను చెపుపిచున్న వాయుపుత్రుని ప్రేమతో కౌగిట గ్రుచ్చు 
అధకమైన కనీ్నటి బిందువులచే అతని శరీరమ్ను తడిప్ కైకపుత్రుడైన భరతుడిట్లే 
పలిక్ను. ఓ అనఘా! నీవు మనుష్్యడవో! దేవతవో దయతో నాకు సంద్షమ్ను 
గలిగించు సంగతిని ఈ విధమ్గా జపుపిటకు వచ్చుతివి. ఈ మాటను చెప్పినందులకై నూరు 
గ్రామమ్లను నూరువేల గోవులను, సర్వలక్షణ సంపన్నలై, సరా్వంగసుందరులై భూషణ 
భూషతలైన కులకన్యలను పదునారు్వరను ఇచెచుదను. అని అదు్భతమ్గా నున్న రామ్ని 
రాకను విని గొపపి సంతోషమ్తో రఘురామ్ని జూచు కోరకతో కౌతూహలమతిశయించు 
చుండగా తిరగి హనుమంతునితో నిటలేనెను.

***
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హనుమాంత్డు భరత్నకు శ్రీరామ వృతా్తాంత మాంతయు దెలుపుట:

ఎనో్న యేండలేకు మ్ందు రఘురామ్డరణ్యమ్లకు వెళ్లేను. మరల ఇనా్నళలేకు 
చెవుల పండ్వుగా నా దైవమయొక్క పగడతిను వినగలి్గతిని. శరీరమ్న ప్రాణమ్లున్నచో 
మనుష్్యడ్ నూఱేండలేకైనను గొపపి సంతోషమ్ను పందునను సామెతను చెపుపి 
కొనుచుండగా మ్నుపు వినియుంటిని ఇపుపిడది యదారథుమైనది గదా. (భరతుడ్ 
శ్రీరామ్డ్నునా్నడనుట చేతను, సీత హనుమంతునితో జప్పిన యీ మాటలే చెపుపిటచేతను 
శ్రీరామ విషయమ్న సీతాభరతులు సమానభక్తి పారతంత్ర్యమ్లు గలవారు) ఎట్లే? 
ఏ దేశమ్నందు? పర్వతమ్లలో సంచరంచువానరులతో రామచంద్రునకు సే్నహమ్ 
లభంచెను. ఉతతిమమైన చరత్రగల హనుమా నాకు సర్వమ్ను తెలియజపుపిమ్. అని 
అడ్గగా దరా్భసనమ్న గూరుచుండి హనుమంతుడ్ సుజనులకు సమముతమ్గా 
నడచునటిటి దశరథపుత్రునకు రామచంద్రుని చరత్రనంతయును వినిప్ంచెను. భరతా! 
మీ తలిలే కోరుటచే సీతానాధుడ్ మ్నివేషమ్ను ధరంచ్ అడవులకు వెళలేగా, పుత్రశోకమ్ 
చేత దశరథుడ్ మృతిచెందగా, దూతలను బంప్ మిమ్ములనయోధ్యకు ప్లువపంపగా 
ధరమునిష్్ఠడవై రాజచంద్రా నీవు రాజ్యభారమ్ను వహంపనిషటిపడక చ్త్రకూటమ్నకు 
వెళ్లే రామచంద్రుని రాజ్యమ్ను దీసికొమముని బ్రతిమాలుటయు, రామ్డ్ రాజాజ్ఞను 
తపపిననుటయు, ప్దప మీరలు అన్నపాదుకలను పుచుచుకొని వచుచుటయు, మీకందఱకు 
తెలిసియే యున్నది గదా. తరువాతి చరత్రనంతను చెపెపిదను వినుమ్. మీ రాకపోకలచే 
మిక్్కలి భయమ్తో పక్షులు, మృగసంతతులును దికు్కతోపక వలసపోవుటచే ఆ 
వనమ్ నివాసమ్నకు సంచారమ్నకు అయోగ్యమగుటచే ఏనుగులు, ఖడ్గమృగాలు, 
సింహమ్లు, పందులు మొదలగు జంతువులు సంచరంచు భయంకరమైన దండకాటవిని 
భార్యతో తమ్మునితో గలసి రఘుసతతిమ్డ్ ప్రవేశించెను. వారు వెళ్లేచుండగా విరాధుడను 
రాక్షసుడ్ గొపపి అరపులతో వచ్చు కలబడగా ఆ దైతు్యను మొగమ్క్రిందిక్ చేతులుపైక్ 
ఉండ్నట్లేగా భూమియందు శౌర్యవంతులగు అన్నదమ్ములు పాతిపెటిటిర. వారా 
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సాయంసమయమ్ందు మ్కతిసంగుడైన శరభంగుని గాంచ్ర. అంతట శరభంగమ్ని 
స్వర్గమ్నకు వెళలేగనే, శ్రేష్ఠమైన పరాక్రమమ్ సతతివుమ్గల రామ్డ్ తాపసుల 
కందఱకును భక్తితో నమసా్కరమ్లు చేసి జనసాథునమ్ నందు నివసించెను. చుపపినాతి 
శూరపిణఖ యను రాక్షసి రామ్ని యొద్దకు రాగా రామ్ని యాజ్ఞచే శ్రీమహతుడైన 
లక్ష్మణుడ్ దాని మ్కు్కను చెవులును గోసివేసెను. అంత యుద్ధమ్నందు ఒక 
దినమందలి నాల్గవభాగమ్ననే రఘూతతిమ్డ్ ఒకే్కడ పదునాలు్గ వేలమంది రాక్షసులను 
నామరూపమ్లు లేకుండ సంహరంచెను. ఈ విధమ్గా మహాబలవంతులును, 
భయంకర కృత్యమ్లు చేయువారును, హీనమైన చరత్రగలవారును బాహాటమ్గా 
మ్నిశ్రేష్్ఠలను బాధంచువారును అయిన ఖరాది రాక్షససేనలను సంహరంపగనే 
దుష్టిరాలగు శూరపిణఖ రావణుని యొద్దకు వెళ్లేను. వాడ్ సీతాదేవిని దొంగిలింపవలెనని 
మనసుసులో తలచ్ తన అనుచరుడైన మారీచుని, క్రూరుడ్ను ఘోరాకారుడ్నైన వానిని 
రత్నమయమైన లేడియై సీతాదేవిని ఆశపందింప జేయుటకు పంప్ంచెను. ఆ సుందరమైన 
మృగమ్ను జూచ్ భూపుత్రియు తన భరతిను జూచ్ ఈ లేడి మన ఆశ్మ మృగమై యున్నచో 
అందమ్గా కనుల విందుగా నుండ్ను గదా యనగా రామ్డ్ ధనువు బటిటి ఆ లేడి వెంట 
వెళ్లే అది పరువెతుతిచుండగా మిక్్కలి వాడియైన బాణమ్తో దానిని జంపెను. రామ్డ్ 
వెళ్లేటయు, లక్ష్మణుడ్ను వెనుక వెళ్లేటయును జూచ్ (సీతా లక్ష్మణ సంవాదమ్ వారు 
మ్వు్వరు దపపి మఱియెవ్వర్ఱుగరు) పది మ్ఖమ్లు గల రావణుడ్ తొందరపడ్చు 
క్రూరమైన దుషటిగ్రహమ్ రోహణని చేరన విధమ్గా జానకీదేవి యొద్దకు వెళ్లే ఆ దుష్టిడ్ 
ఆమెను భయపెట్టిచు బలాతా్కరమ్గా దొంగిలించ్ ఆకాశమార్గమ్న వెళ్లేచుండగా 
జటాయువను పేరు గల గృధ్రరాజు వేగమ్గా వెంబడించ్ వీరత్వమ్తో గొపపి యుద్ధమ్ 
చేయగా వానిని సంహరంచ్ రాక్షసుడ్ విపరీతమైన వేగమ్తో వెళ్లేచుండగా పర్వత 
శిఖరమ్ మీద గూరుచున్న పర్వత సమానులైన వానర నాయకులాశచుర్యమ్తో ఆ రావణుని 
జానక్ని చూచ్ర. ఆ విధమ్గా రావణుడ్ వెళ్లే వెళ్లే లంకారనగరమ్న తన బంగారు 
సౌధమ్ నందు జానకీదేవి నుంచ్ ఎని్నయో అనునయవాక్యమ్లు పల్కగా గడిడు పరకలను 
వలె అతని మాటలను వినక అశోకవనమ్ నందు దుుఃఖంచుచు ప్రాణనాధునికై చ్ంతించుచు 
పడియుండెను. అచచుట రామ్డ్ మాయామృగమ్ను ద్రుంచ్ తిరగి వచ్చు సీతను గానక 
వెదకుచు తిరగి తిరగి తన తండ్రి సే్నహతుడైన గృధ్రరాజు చంపబడి యుండ్టను జూచ్ 
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అతనిక్ దహన సంసా్కరమ్ గావించ్ ఆ దశరథ పుత్రులు అడవి యందు సీతను వెదకుచు 
గోదావర చెంతనున్న వనమ్న కబంధుడనువానిని సంహరంచ్ అతని మాటలచే 
 ఋష్యమూకమ్ నందు సుగ్రీవుని జూచెను. అతడ్ తన అన్నయైన వాలి ప్రఖ్్యతి చెందిన 
బలమ్ గలవాడ్ తనను తిరస్కరంచుట మొదలగునవి విన్నవించెను. ఒకరతో నొకరు 
మాటాడ్కొనుటచే వార సే్నహమ్ వృది్ధనొందెను. రామ్డ్ భయంకరమైన యుద్ధమ్న 
ప్రఖ్్యత బలుడైన వాలిని సంహరంచ్ సూర్యపుత్రుని వానర రాజ్యమ్నకు రాజుగా జేసెను. 
అతడ్ భూపుత్రిని వెదకుటకై భూమియందని్న దికు్కలకును పదికోటలేమంది వానరులను 
బంపెను. ఆ పంప్న వారలో మేమ్ కొంతమందిమి దక్ణ దికు్కన వెదకుచు బోయి 
వింధ్యపర్వతమ్ నందు సంచరంచుచుండగా రాజు చెప్పిన గడ్వంతయు తీరపోయినదని 
మనసుసులందు గొపపి దుుఃఖమ్ను బొంది జీవితమ్ నందాశను విడచ్ దుుఃఖంచుచుండగా 
జటాయువు తమ్ముడైన సంపాతి యను నాతడ్ జానకీదేవి రావణుని యింట నుండ్టను 
ప్రీతితో చెపెపిను. దుుఃఖభారమ్తో నున్న మిత్రుల శోకమ్ను దొలగించుటకై నేను 
నూరామడల వెడలుపిగల సాగరమ్ను అధకమైన వేగమ్తో పరాక్రమమ్తో దాటి 
లంకయందసోకవనమ్న సంతోషమ్ లైనిదై పరశుద్ధమైన నియతిగలదై దుుఃఖమ్తో 
తలలేడిలులేచు మలిన వసత్రమ్ ధరంచ్నదై ఒంటరగా చ్ంతించుచున్న జానక్ని జూచ్తిని. 
ఆమె యొద్దకు వెళ్లే ఆమె వృతాతింతమ్ నంతయు దెలిసికొని రామచంద్రుడానవాలుగా 
నిచ్చున మ్ద్రిక నామెక్చ్చు దానిక్ బదులుగా ఆమెయిచ్చున చూడామణని పుచుచుకొని 
ధను్యడనైతినది యెంచ్ రామచంద్రుని జేర ఆనవాలుగా మణభూషణమ్ నిచ్చుతిని. 
ప్రాణమ్లు పోవుచున్న సమయమ్న వా్యధతో నున్న మనుష్్యడ్ అమృతమ్ను త్రాగి 
బ్రతిక్న విధమ్గా రాజచంద్రుడ్ జానక్ వారతి దెలుపగా భూమియందు బ్రదుకుటకు ఆశ 
పందెను. ప్రళయ కాలమ్న జగమ్లను భసముమ్ చేయబూను అగి్నయోయనునట్లే 
తామరల వంటి విశాలమ్లైన కను్నలు గల రామ్డ్ విరోధ సంఘమ్లను 
వధంపదలంచ్ వానరసేనలతో వెళ్లే సాగరమ్న సేతువు గట్టిడని ఆజా్ఞప్ంపగా నలుడ్ 
అట్లే చేయగా రామచంద్రుడనంతమైన బలమ్లతో సమ్ద్రమ్ను దాట్ను. నీలుడ్ 
ప్రహసుతిని జంపెను. రామచంద్రుడంతట కుంభకరుణుని వధంచెను. అదు్భతమైన విధమ్గా 
సుమిత్రా సుతుడ్ యుద్ధమ్న రావణపుత్రుడైన యింద్రజతుతిను చంపెను. రామచంద్రుడ్ 
రావణుని సంహరంచెను. అంతట ఇంద్రుడ్ను, వరుణుడ్ను, యమ్డ్ను, శివుడ్ను, 
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బ్రహముదేవుడ్ను, దశరథరాజును ప్రత్యక్షమైర. శ్రీ మహతుడైన రామచంద్రుడ్ మౌనుల 
చేతను, దేవతల చేతను వరమ్లను పందినవాడై వారయనుగ్రహమ్చే బ్రదిక్న 
వానరులతో గూడినవాడై పుషపికవిమానమ్న వేగమ్గా గదలి క్ష్కందానగరమ్ చేర 
వానరపతు్నలను దీసికొని గంగానదీ తీరమ్న మ్నియాశ్మమ్ నందు ఉతతిమమైన 
భక్తితో రామచంద్రుడ్నా్నడ్. ఓ రాజా! రేపు పుష్యయోగమ్న నీవు రామ్ని జూచెదవు. 
ఇది నిజమ్ సుమా యనగా సంతోషమ్చే పంగి చేతులు జోడించ్ భరతుడ్ ఎని్ననాళలేకు 
నా కోరక తీరనదని చెవుల పండ్వుగా బలిక్ను.

***
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నూట ముప్పదవ సర్గము

శత్రుఘ్నడయోధా్య నగరమును శృాంగార్ాంపాంచుట:

అంత భరతుడ్ తన తమ్ముడగు శతృఘు్నని జూచ్ తమ్ముడా! అయోధా్య నగరమ్ 
నందలి అని్న దేవాలయమ్లందును దేవతలందఱిని (ఇవి అరాచువిగ్రహమ్లు కాకుండిన 
నీ వరణునమనన్వయమ్) తగిన విధమ్గా చందనమ్ పుషపిమాలికల సమూహమ్లతో, 
మంగళవాద్యమ్లతో పురాణ సమాహమ్ల యందు నేరపిరులైన బ్రాహముణులను, సుతితులు 
చేయువారలను, వాద్యమ్ల నెరగిన వారలను, వేశ్యలను, వైతాళ్కులను, భట్లను 
అందఱను మంచ్ వేషమ్లు ధరంచ్ శ్రీ రామచంద్రుని చంద్ర తుల్య మ్ఖమ్ను చూచుటకై 
వేగమ్గా ప్రయాణమగునట్లే చేయుమ్. తక్్కన అవసరమైన పనులనని్నంటినీ తగిన 
విధమ్గా నొనరంపుమ్. అని భరతుడ్ చెపపిగనే శత్రుఘు్నడ్ సంతోషమ్తో వెటిటివారని 
పనివాండ్ను వేనవేలమందిని పంపెను. ఒక్క మ్హూరతికాలమ్లోనే వేగమ్గా నంది 
గ్రామమ్ నుండి అయోధ్య వఱకు భూమియందు మెరకలు పలలేమ్లు సమమ్గా చేసి 
నీరుపోసి మార్గమంతయును దటిటించ్ పనీ్నరు జలిలేంచ్ పువు్వలను పేలాలను విరవిగా 
చలిలేంచ్ ప్రకాశమానమైన కాంతులతో ఒపుపిచున్న జండాలనెతితించ్ర. సూరు్యడ్దయించు 
వేళకు అని్న ఇండలేను, సుందరమైన విధమ్గా చ్త్రమ్గా మంగళకరమ్గా అలంకరంచ్ 
తోరణమ్లు పుషపిసమూహమ్లను గటిటిర. పురమ్ నందంతట, సువాసనలు గల 
పుషపిమ్లతోను ఐదురంగుల మ్రుగు్గలతోను అలంకరంపుడని గొపపి సంతోషమ్తో 
అంతట చాటింప నియోగించెను.

భరతాదలు శ్రీరామునెదర్్కన బోవుట:

అట్లే పటటిణమంతయు నలంకరంపజేసి మఱునాడ్ తెలలేవారు ఝామ్ననే లేచ్ 
దశరథ మహారాజు భార్యలును, మంత్రులును, బ్రాహముణులును, రాజవంశీయులును, 
సైన్యమ్లును, సీత్రలును, అతి సంతోషమ్తో వరుసలు వరుసలుగా బయలుదేరర. 
మంత్రపాలుడ్ ధృషటి, సుమంత్రుడ్, అరథుసాధకుడ్, జయంతుడ్, విజయుడ్, 
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అశోకమంత్రి, సిదా్ధరుథుడ్ అనువారు గొపపి బంగారు ఆభరణమ్లతో అలంకరంపబడిన 
ఏనుగుల నెక్్క దరపిమ్తో పయనించ్ర. బంగారు నడికట్టిగల ఏనుగులపై కొందఱు, 
ఆడేనుగలపై కొందఱు, గుఱ్ఱమ్లు గటిటిన రథమ్లపై కొందఱు రాజుగార ఆంతరంగికులు 
ప్రయాణమై వెళ్లేర. ప్రాసమ్, శక్తి, చంద్రహాసమ్, యషటి మొదలైన ఆయుధమ్లను, 
ధ్వజమ్లను జండాలను సంతోషమ్తో చేతులందు ధరంచ్ గుఱ్ఱమ్లనెక్్క భట్లతో 
గూడి వీరుల సమూహమ్ తరలి వెళ్లేను. కౌసల్యయు, సుమిత్రయు మ్ందు నడ్వగా 
దశరథుని భార్యలందఱు వారతో గలసి సంతోషమ్తో వాహనమ్లనెక్్క అధకమైన భక్తితో 
నంది గ్రామం చేర వెళ్లేర. కైకేయి కూడ వారలతో గలిసి అచచుటకు వెళ్లేను. పటటిణమ్న నున్న 
వారందఱును కోరకతో సంతోషమ్తో నంది గ్రామమ్నకు వెళ్లేర. గుఱ్ఱపుడెక్కల చపుపిడ్ల 
చేతను రథచక్రమ్ల అంచుల చపుపిడ్ల చేతను, దుందుభుల మ్రోతల చేతను, శంఖమ్ల 
ధ్వనులు చేతను జనుల మాటలు ఘోషల చేతను భూచక్రమంతయు సంచలించెను. 
పురజనులును, వరతికులును, బ్రాహముణశ్రేష్్ఠలును, పుషపిమాలలు, కుడ్మ్లు చేతుల 
ధరంచ్నవారును మంత్రులును తన వెంటరాగా ధరాముతుముడైన రామ్ని సోదరుడ్ ఆ 
ఆరు్యని పాదుకలను శిరసుసున ధరంచ్ మృదంగమ్ల మ్రోతలును, శ్రేష్్ఠలైన నంది జనుల 
సోతిత్రమ్లును చెలంగుచుండ రామచంద్రుని జూడవలెననెడి కోరకతో బయలుదేర్ను. 
తెలలేని పుషపిమ్లచే అలంకరంపబడిన వెలలేగొడ్గు బటిటి ప్రకాశమానమ్లైన బంగారు 
చామరమ్లను బూని మృగచరముమ్ను నారచీరలు ధరంచ్ ఆరతిచేత ఉపవాసమ్లచేత 
కృశించ్న వాడగు భరతుడ్ అన్న యొక్క రాకను విన్న సంతోషమ్తో ఆ రఘువంశజుని 
దరశ్ంపవెళ్లేను. అట్లే వెళ్లేచు నాలు్గ దికు్కలను పరీక్షగా జూచ్ రఘురామ్డ్ రాకుండ్టచే 
హనుమంతుని జూచ్ ఇటలేనెను. సూర్యవంశమ్న కాభరణమ్ వంటి అనఘుడైన రామ్డ్ 
రాడాయెనే! కామరూపులగు వానరులలో నొక్కడైనను గనబడడే! నీక్పుపిడ్ కప్ సహజమైన 
చపలబుది్ధ కలుగలేదు గదా!

వనరుల రాక ఆలస్యమగుటకు కారణమును 
హనుమాంత్డు భరత్నకెర్ాంగాంచుట:

అని యిట్లే భరతుడనగా వాయుపుత్రుడ్ సతతివుమ్ బలమ్ ఐశ్వర్యమ్ గల 
రాజశ్రేష్్ఠనితో ఆలస్యమైన కారణమ్ మనసుసు రంజలులేనట్లేగా ఇట్లే విన్నవించెను. 
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రాజేంద్రా! భరదా్వజమ్ని శ్రేష్్ఠని అనుగ్రహమ్ చేత మనోహరమ్లైన పుషపిమ్లు 
ఫలమ్లతో నిండి తుమెముదల మ్రోతలు గలవై స్వచ్ఛమైన తేనెల గురప్ంచుచున్నవి. 
వానరులు నివసించు సథులమ్లు వనమ్లు ఆ విధమ్గా నుండ్నట్లే దేవపతియైన 
యింద్రుడ్ కూడ వరమిచ్చుయునా్నడ్. మ్నిశ్రేష్్ఠడగు భరదా్వజుడ్ శ్రేష్ఠగుణాని్వతమైన 
విందు చేసినాడ్ కాన. దానితో వానరులు ప్రొదు్దపుచుచుచునా్నరు. అదియును గాక అదే 
పర్వత నివాసులైన వానరుల కలకలమ్లు వినవచుచుచున్నవి. వానరసేన గోమతీ నదిని 
దాట్చున్నదని తలంచుచునా్నను. ఆ వాలుకీ నది వైపున ధూళ్లధకమ్గా ఆకాశమ్ 
నంట్చున్నవి చూడ్మ్. సాలి వనమ్న కోతులు చెటలేను సాంతమ్గా పడగొట్టిచున్న 
విధమ్ తోచుచున్నది. అదిగో దూరమ్నందు స్వచ్ఛమైన చంద్రుని వలె నున్న 
విమానమ్ను జూడ్మ్. దానిని బ్రహము మనసుసుచే నిరముంచెను. పుషపికమను పేరు గలది. 
యుద్ధమ్ నందు బంధువులతో గూడ రావణుని సంహరంచ్ భూపుత్రి భరతి సూరు్యనితో 
సమానమైనదియు, దివ్యమైనదియు, మనోవేగమ్గలదియు అగు ఆ విమానమ్ను ఈ 
సమయమ్న తీసికొనెను. రామ్నకు వాహనమైన దీనిని తొలుత బ్రహముశివసఖ్డైన 
కుబేరునకు ప్రేమతో ఇచెచును. అతనిని విరోధమ్చే గెలిచ్ రాక్షస రాజు హరంచెను.

విమానమున నున్న శ్రీరామాదలను భరత్నకు హనుమాంత్డు చూపుట:

ఓ భరతా! అదిగో మహానుభావుడైన రామ్డ్ సీతతోను గారాబు తమ్మునితోను గూడి 
యునా్నడ్. వానరశ్రేష్్ఠడదిగో. ప్రియమ్ గోరు విభీషణుడ్ వాడే. రామ్డ్ వాడే యని 
హనుమంతుడ్ చెపపిగనే ఆకాశమ్ వంక జూచ్ సీత్రల వృదు్ధల బాలుర సమూహమ్లును 
యువకులును వాడే శ్రీరామ్డ్, వాడే రామ్డ్, అదిగో రామ్డ్ అనుచు వ్రేలితో జూపుచు 
మెడెలెతితి చూచ్ సంతోషమ్తో గొపపి శబ్దమ్లను జేసిర. ఆకాశమ్న అందమ్గా 
నున్న చంద్రుని జూచు విధమ్గా రథమ్లను, ఏనుగులను, గుఱ్ఱమ్లను దిగి నిలబడి 
విమానమ్ నందు ప్రకాశించు రామ్ని లోకులు ప్రేమతో చూచ్ సంతోషమ్ నందిర. ఆ 
భరతుడ్ను తన తామరల వంటి చేతులు జోడించ్ భూపుత్రీ పతిక్ అభమ్ఖ్డై, తనమాట 
ప్రకారమ్ వచ్చునవాడ్ను, విశాలమైన కను్నలు గలవాడ్ను, దేవేంద్ర సదృశుడ్ను, 
విమానమ్నందున్నవాడ్ను అగు రామ్ని బంగరు కొండపై నున్న సూరు్యని సేవించెడి 
విధమ్గా మ్రొక్్కను. అంత హంసలు బూనిచున యా శ్రేష్ఠమైన విమానమ్ తామరల 
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వంటి కనులు గలవాడగు రామ్ని యాజ్ఞచే భూమిపై వ్రాలెను. భరతుడా విమానమ్ నెక్్క 
రామ్ని దగ్గఱకు వెళ్లే పాదమ్ల వ్రాలి నమస్కరంచెను.

శ్రీరామ భరత సమాగమము:

వెంటనే రామచంద్రుడ్ కైకపుత్రుని లేవనెతితి ఎనె్నని్న దినమ్లకో చూచ్న మిక్్కలి 
గారాబు తమ్మునిని ఎంతో ప్రీతితో అంకమ్న నిలిపి కను్నల నానంద బాషపిమ్లు 
రాలుచుండగా మన్ననతో కౌగిట గ్రుచ్చు తండ్రీ! సుఖమా యని సోదరమైన మాటలు 
పల్కగా భరతుడ్ సంతోషమ్తో లక్ష్మణుని సమీప్ంచ్ మ్రొకు్కచున్న అతనిని 
కౌగిలించుకొని (లక్ష్మణుని కంట్ను వయసుసున పెద్దవాడ్. పుష్యమి యందు భరతుడ్ 
ఆశేలేషయందు లక్ష్మణుడ్ జనిముంచ్ర) తరువాత ప్రీతితో సీతకు తన పేరు దెలుపుకొనుచు 
నమస్కరంచ్ సూర్యపుత్రుడైన వానర వీరుని, బ్రహముపుత్రుడైన జాంబవంతుని, ఇంద్రపుత్రుని 
పుత్రుడైన అంగదుని ప్రేమతో కౌగిట జేరచు తిరగి మైందుని ది్వవిదుని, గంధమాదనుని, 
సేనానాయకుడైన శరభుని, పనసుని, నలుని, గవాక్షుని, సుషేణుని మొదలగు వార 
నందఱను ప్రేమతో కౌగిలించుకొనగా అందఱుని కామరూపులుగాన మనుష్యరూపమ్లతో 
మానవపతిని క్షేమమడ్గగా మనసుసునందు పంగిపోవుచు ఆ సతా్యవాదియైన భరతుడ్ 
సుగ్రీవుని హృదయమ్న గ్రుచ్చుపటిటి అధకమైన ప్రీతితో ఇటలేనెను. సుగ్రీవా! పవిత్రమైన 
మైత్రిచే మిత్రుడ్ గలుగును. కీడ్చేయుట శత్రువునకు గురుతి. కావున ఓ నిరముల చరతా! 
మేమిదివఱకు నలువురమే సోదరులమ్. ఇపుపిడ్ నీ వైదవవాడవయితివి. అని తరువాత 
విభీషణుని తగు విధమ్గా కౌగిలించ్ నెమముదైన మాటలతో ఓ అనఘా! నీ సహాయమ్చే 
సాటిలేని దుష్కరమైన కార్యమ్ మాకు సాధ్యమయె్యను గదా అనెను. అంత శత్రుఘు్నడ్ను 
రామ్ని పాదమ్ల వ్రాలి లక్ష్మణునకు మ్రొక్్క భక్తితో సీతపాదపదముమ్లకు వందనమ్ 
చేసి నిలువగా, అంత శ్రీరామచంద్రుడ్ దుుఃఖభారమ్చే అలసియున్న తలిలేని సమీప్ంచ్ 
పాదమ్ల మీద సాషాటింగపడి పట్టికొని అమాము! అలనాడ్ నీ మాటను విననైతిని. 
నను్న క్షమింపుమ్ అని ప్రసను్నరాలినిగా జేసి సుమిత్రకు మ్రొక్్కను. కీరతి కలిగిన కైకకు, 
తక్్కన తలులేల కందఱకును నమస్కరంచెను. భక్తితో పురోహతుడైన బ్రహము సమానుడగు 
వసిష్్ఠని పాదమ్ల వ్రాలెను. ఓ శ్రీరామభద్రదేవ! నీకు సా్వగతమ్. మా తండ్రీ! క్షేమమా 
నీకు రామచంద్రా! దీర్ఘమైన బాహువులు గలవాడా! కౌసలా్యపుత్రా! నీకు సౌఖ్యమా అని 
పౌరజనులందఱు ద్సిళ్లే ఒగి్గ పలుకగా సంతోషంచ్ సుందరమైన తామర మొగ్గలా 
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యనునట్లేన్న వార కైమోడ్పిలను సూర్యవంశజుడ్ కడ్ ప్రేమతో చూచెను. అంతట 
కైకపుత్రుడ్ రామ్ని పాదుకలను స్వయమ్గా పట్టికొని రామ్ని పాదపదముమ్లకు 
ఎంతయో భక్తితో తొడిగి నిలిచు మంచ్మనసుసు గల భరతుడ్ చేతులు జోడించ్ నీదైన 
రాజ్యమ్నంతయును నేనింత వఱకు కాపాడ్చుండి ఇదిగో ఇపుపిడ్ తిరగి నీక్చ్చుతిని. (ఇట్లే 
భకుతిడ్ను తన దేహమ్లోనుగా తనది యనుకొను చేతనాచేతనాతముకమైన సర్వస్వమ్ 
భగవంతునిదే. ఆయన మనకు తరణోపాయ సాధనమ్గా ఇచ్చుయునా్నడ్. మనది 
పరతంత్ర కరతిమృత్వమే యని తలచ్ ఇలలేడ సొమ్ముంచుకొన్నవాడ్ సొతుతి సా్వమిక్ సొతుతిను 
జేరచునట్లే భగవంతునకు సమరపించ్ భారమ్ తొలగించుకొనును.) ఓ రాజచంద్రా! 
నిన్నయోధ్యకు రాజుగా జూచు పుణ్యమ్గలుగుటచే నా జనముమ్ సారథుకతనొందినది. 
నేడ్ నేను భూమియందు ధను్యడనైతిని. రాజా! చూడ్మ్ కోశాగారమ్, ధనమ్లు 
పటటిణమ్, సైన్యమ్ నీ తేజసుసుచే పదిర్ట్లేగా పెరగినవి. (దీనివలన భరతుని రాజ్యమను 
లోకోక్తి నిరాకీరమని యేరపిదగచున్నది) గుణమ్లచే పగడబడినవాడా! ఈ సకలమ్ను 
నీవు సీ్వకరంపుమ్. అని చెపపిగనే సోదర వాతసుల్యమ్ గల ఆ భరతుని జూచ్ తమ్ముడనగా 
ఇటిటివాడైయుండవలెను గదా యనుచు వానరులును, ఆ విభీషణుడ్ను ఆనంద 
బాషపిమ్లను నించ్ర. అంత శ్రీరామ విభుడ్.

శ్రీరాముడు భరత్ నాశ్రమమునకు పోవుట:

పరమానందమ్తో భరతుని తొడ యందుంచుకొని సైన్యమ్తో గూడినవాడై 
భరతుని ఆశ్మభూమిక్ ఆ పుషపిక విమానమ్తో ప్రయాణమై వెళ్లేను. అట్లే వెళ్లే నంది 
గ్రామమ్న అందరతో పుషపికమ్ నుండి దిగి భూమి యందు నిలిచ్ ఆ దేవవిమానమ్నకు 
కుబేరుని సేవింప వెళ్లేటకై సెలవిచ్చు పంపెను. అదియును రామాజ్ఞను పంది ఉతతిరదికు్కగా 
వెళ్లే కుబేరుని సేవించెను. (విమానమ్ నడపువాని కని యరథుమ్) అంతట శ్రీరామ్డ్ 
సంతోషమ్తో దేవేంద్రుడ్ బృహసపితిని సేవించువిధమ్గా ప్రఖ్్యతుడగు ఆ పురోహతుని 
పాదమ్లను వేగమ్గా సపిమృశింపగా ఆ యిద్దఱును స్వచచుమైన పీఠమ్లపై ఒక్కసారగా 
గూరుచుండిర.

***
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నూట ముప్పది యొకటవ సర్గము

భరత్డు రాజ్యము శ్రీరామున కపపుగాంచుట:

కైకేయి మ్దు్దల కుమారుడైన భరతుడ్ చేతులు జోడించ్ శిరమ్ నందుంచుకొని 
సత్యవిక్రమ్డైన తన అన్నయగు రామభద్రునితో శ్రేష్ఠమైన బుది్ధతో ఇటలేనెను. అనా్న! 
నా జననియైన కైకయొక్క వాక్యమ్లను పాటించ్ రాజ్యమ్ను, ఐశ్వర్యమ్ను విడచ్ 
శ్రేష్ఠమైన సదు్గణమ్లు గలవాడా ఆమెను గౌరవించ్తివి. ఆ తరువాత ఓ సచచురతుడా! 
పూర్వమ్ రాజ్యమ్ను నీవు నా వశమ్న నుంచ్తివి. నీవిచ్చున రాజ్యమ్ను ఇపుపిడ్ నేనట్లే 
తిరగి నీక్చుచుచునా్నను. గ్రహంపుమయా్య రామా! బలమైన ఆబోతు ఒంటరగా నైనను 
ఎంతైనను బరువును మోయగలదు గాని లేగ దూడలు భరంపజాలని విధమ్గా నేనీ 
పెద్ద భారమ్ను మోయనిషటిపడను సుమా. భయంకరమైన జలమ్ యొక్క అతివేగమ్గా 
భన్నభన్నమైన సేతువును మహాప్రయత్నమ్చే రక్ంచ్నను నిలువని విధమ్గా ఈ 
చ్ద్రరాజ్యమ్ను గొపపిపరాక్రమమ్చే ఆవరంచ్ గాని నిలపిశక్యమగునా? ఆలోచ్ంపుమ్. 
మానవనాధా! కాక్ హంసవలె పోగలదా? గాడిద గుఱ్ఱమ్వలె పరువెతుతినా? ఓ మహాతాము! 
ఆ విధమ్గా నీ మార్గమ్ననుసరంప నాయటిటి వాడ్ నేరుచునా? ఒకడ్ పండలేమీద 
కోరకతో తాను నివసించునింటి తోటయందు చెట్టిను పెంచుచుండగా అది ఎకు్కటకు 
శక్యమ్గానంతగా బెరగి చాలా కొమములు గలిగి పూచ్ ఒక్క ఫలమైనను ఈయకున్నచో ఆ 
చెట్టిను పెంచ్న వాని ప్రయత్నమ్ వ్యరథుమైనట్లే గదా. ఓ రాజా! అట్లే నీవును ఈ భకుతిలును, 
భృత్యజనులను, హతులను కాపాడ్టకై ఈ రాజ్యమ్ నేలకుంటివేని ఈ ఉపమానమ్ నీకే 
సరపడ్ను సుమా. ఓ గొపపిగుణమ్లు గలవాడా! నీ తండ్రి చెట్టి నింటి యందు నాటిన 
వాడగును సుమా. ఇది నిజమ్ దేవా! రామా! మిటటి మధా్యహ్నమ్న ప్రకాశవంతుడైయున్న 
తీక్షష్ణక్రణుడైన సూరు్యని జూచు విధమ్గా ఈ భూమి యందలి ప్రజలు పటాటిభషకుతిడవై 
ప్రకాశించు నిను్న చూచెదరయా్య! అందమైన మంగళవాద్య ధ్వనులతోను, వడాడుణమ్ల 
అందెల ఘలఘల శబ్దమ్లతోను శింజానమ్లతోను మధురమైన గాన ధ్వనులతోను 
ఇంక నీవు నిద్రనుండి మెలుకువను పందదగును. (ఇది వఱకు సౌశీల్య వాతసుల్య కారుణ 
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కత్యపరమోదారత్వ మధుల భావమ్లు ప్రకటించ్తివి. ఇక నీశ్వరత్వమ్ను ప్రకటింపు 
మని భావమ్) ఈ భూమి యెంతవఱకు నిలచ్యుండ్నో ఈ ఖగోళమెంతవఱకు 
సిథురమ్గా నుండ్నో అంతవఱకు నీవు ప్రభుత్వమ్ను పంది ఈ జగతుతి నంతయు 
ప్రీతితో పాలింప దలంపుమ్. అని చెపుపిచున్న భరతుని వాక్యమ్లను విని విరోధులను 
సంహరంచ్న వాడగు రామచంద్రుడ్ అట్లేయని చెపపిగా భరతుడ్ మనసుసునందు 
పంగిపోవుచు తన పీఠమ్ నొద్దకు వెళ్లే కూరుచుండెను.

శ్రీరామాదలు జడలు విడుచుట:

అంత శత్రుఘు్నని ఆజ్ఞతో సుఖమ్గా క్షురకరమును జేయు నేరుపిగల మంగళ్లే వచ్చు 
(క్షత్రియులకు మీసమ్ల కతితిరంపే గాని శిరుఃక్షారమ్ లేదు) సూర్యవంశజుడైన రామ్నకు 
క్షురకరమును పూరతిచేసినంత భరతుడ్ మొదటను, తరువాత సుమిత్రా సుతుడ్ను, ప్మముట 
సుగ్రీవుడ్ను ఆ వెనుక రాక్షసరాజును వరుసగా సా్ననమ్లు చేయగా జడలు చ్కు్కలు 
దీయించ్ సా్ననమ్చేసి శ్రేష్్ఠలు ధరంపదగిన వసత్రమ్లను చ్త్రమైన మూల్యమ్లను 
అనులేపనమ్లను అలంకరంచుకొని శోభలులేచున్నవాడ్ను, మూడ్ లోకమ్లను 
మోహంపజేయువాడ్ను అగు రామ్నకును సుందరమైన లక్షణమ్లు గల లక్ష్మణునకును 
శత్రుఘు్నడ్ సంతోషమ్తో మణ భూషణమ్లను తొడిగెను. ప్రకాశమానమగు 
విధమ్గా దశరథుని భార్యలు మిక్్కలి సంతోషమ్తో మణ భూషణమ్లను తొడిగెను. 
ప్రకాశమానమగు విధమ్గా దశరథుని భార్యలు మిక్్కలి సంతోషమ్తో క్రొతతిక్రొతతిలైన 
అలంకారామ్లను తామే స్వయమ్గా సీతకు అలంకరంచ్ర. పుత్రుని యందు గల ప్రేమచే 
కౌసలా్యదేవి సంతోషమ్తో ప్రయత్న పూర్వకమ్గా సర్వవానర సీత్ర సమూహమ్లకు తగిన 
విధమ్గా భూషణమ్ల నలంకరంచెను. 

శ్రీరామాదలయోధ్యకు ప్రయాణమగుట:

అంతట శత్రుఘు్నడ్ చెపపిగా సుమంత్రుడ్ సూర్యమండలసమానమై - 
సరా్వంగశోభతమె దివ్యమైన రథమ్ను సిద్ధమ్ చేసి త్వరతమ్గా తేగా ఆజానుబాహుడ్ను, 
తామరల వంటి విశాలనేత్రమ్లు గలవాడ్ను పరాక్రమమవంతుడ్ను అగు రామ్డ్ 
ఆ రథమ్ నెక్్క బయలుదేర్ను. సా్ననమ్లు చేసి దివ్యమైన వసత్రమ్లను కుండలమ్లు 
ధరంచ్ దేవేంద్రునితో సమానమైన తేజసుసు గలవారై సుగ్రీవుడ్ను, హనుమంతుడ్ను 
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మహమ వెలయరామ్ని రథమ్ వెంట వెళ్లేర. రత్నభూషణమ్లను దివ్యమ్లైన చెవి 
కమములను ధరంచ్ వానర సీత్రలందఱును జనకరాజపుత్రితో గలిసి అయోధా్య పటటిణమ్ను 
జూచు కోరకతో మనసుసులందు సంతోషమ్ను బొందుచు ఇంతింతనరాని క్రొతతి 
యుతాసుహమ్ గలవారై వెళ్లేర. మ్నుమ్ందుగనే దశరథుని మంత్రులగు అశోకుడ్ 
సుమంత్రుడ్, విజయుడ్ అనువారలు పురోహతునితో గూడి ఆలోచ్ంచుటకై అయోధా్య 
పటటిణమ్నకు వెళ్లే రామ్ని పురోభవృది్ధని, ప్రజల శ్రేయసుసును కోరనవారై ఇటలేనిర. 
అయా్య! పురోహతశ్రేషా్ఠ! అర్హమైన విధమ్గా జయమ్ను పందిన మహానుభావుడైన 
శ్రీరామచంద్రుని మంగళప్రదమైన శ్రేష్ఠమైన పటాటిభషేకారథుమై కావలసిన పనులెలలేను 
నిపుపిడే సమకూరుపిడ్ అని చెప్పి శ్రీరామచంద్రుని దరశ్ంపవలెనను తలంపుచో పురమ్ 
నుండి బయలు వెడలి వచ్చుర. పుడమి జనులచే పగడబడిన ఆ రామ్డ్ పచచుని గుఱ్ఱమ్లు 
గటిటిన రథమ్ నందున్న ఇంద్రుని విధమ్గా రథమ్పై గూరుచున్న వాడై అతిశయించుచున్న 
సంతోషమ్తో ప్రకాశమానమైన తన శరీరకాంతులు ప్రజలకు మిరుమిట్లే గొలుపగా 
పురమ్ నందు విశాలమైన నగర రాజమార్గమ్ల వెంట ఊరేగెను. సంతోషమ్తో 
పగ్గమ్లు చేత బటిటి భరతుడ్ నొగలపై కూరుచుండి సారధ్యమ్ చేసెను. శత్రుఘు్నడ్ 
శ్రేష్ఠమైన తెలలేగొడ్గు బట్టిను. లక్ష్మణుడ్ రామ్ని శిరసుసుపై వీవన వీచుచు, మఱి యొక 
చేతితో తెలలేని చామరమ్నుబటిటి నిలిచ్ యుండెను. (అహం సర్వం కరషా్యమి యని 
చెప్పినవాడ్ గావున లక్ష్మణుడ్ ర్ండ్ చేతుల ర్ండింటిని ధరంచెను.) గొపపి కీరతి గలిగిన 
విభీషణుడ్ చంద్ర సదృశమైన మఱియొక చామరమ్ను బట్టిను. ఆకాశమ్ నిండ్నట్లే 
నిలిచ్యున్న దేవతలు మ్నులు చేసిన మధురమైన సోతిత్రమ్లు వినిప్ంచెను. పర్వత 
సమానమైన శత్రుంజయమను గజమ్నెక్్క సూర్యపుత్రుడ్ సంతోషమ్తో వచెచును. 
మనుష్య రూపమ్లు దాలిచు వానరులందఱును అనేక విధమ్లైన ఆభరణమ్లను ధరంచ్ 
ఇంపుగా ఒక తొమిముది వేల యేనుగుల మీద సంతోషమ్తో వెళ్లేర. దుందుభుల పెను 
మ్రోతలు సంఘమ్లుగా శంఖమ్లు పూరంచుట వలని మ్రోతలును, ఇతరవిధమ్లైన 
వాద్యమ్ల ధ్వనులును సందడ్లు చేయగా పురుష్లలో శ్రేష్్ఠడైన రామ్డ్ మేడల 
వరుసలను చూచుచు వెళ్లేను. అతిరథుడైన వాడ్ను, తన మనోహరమైన శరీరమ్తో 
ప్రకాశించుచున్నవాడ్ను, కోటాను కోటలే ప్రజలచే సేవింపబడ్చున్నవాడ్ను 
అయిన శ్రీరఘురామ్ని జూచ్ మంత్రులు తగిన విధమ్గా దగ్గఱకు వచ్చు దీవెనలతో 
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మనసుసునకు సంతోషమ్ను గలిగింపగా ఆ రామ్డ్ ఎంతయో గౌరవమయిన 
మాటలచే తన హతులైన మంత్రులను సంతసింపజేసెను. వారును తమ్ములతో గలసి 
వెంట వచ్చుర. ఇట్లే మంత్రులు, పౌరులు, బ్రాహముణులు ప్రాభవమ్తో నున్న తనను 
సేవించుచుండగా సీతానాధుడ్ సాటిలేని అమితమైన కాంతితో చుక్కలతో ప్రకాశించు 
చంద్రునకు సరసాటియై వెలుగొందెను. మంగళ వాద్యమ్లందమ్గా మ్రోగుచుండగా, 
తాళమ్లు వాయించువారు తమ నేరుపిను కనిప్ంపజేయగా, స్వసితిక వాద్యమ్ల 
వారు సామరథుయామ్ను జూపగా, సంతోషమ్తో కొందఱు గీతమ్లను పాడ్చుండగా, 
వాద్యవిశేషమ్లని్నయు ఇంపుగా మ్రోగుచుండగా, వీరభట్లు తమ ప్రతాపమ్లను 
కనిప్ంపజేయగా, పచచుని అక్షతలను బట్టికొని బ్రాహముణులును, కన్యలును, గోవులును 
మ్ందు నడ్వగా, రామచంద్రుడ్ మంత్రులతో సుగ్రీవునితో తన సే్నహమ్ను, 
ఆంజనేయును గొపపిదనమ్ను, వానరుల గొపపివైన కార్యమ్లను, విభీషణుడ్ వచ్చు 
కలియుటయును విశదమైనవిధమ్గా చెపెపిను. ఆ రాజచంద్రుని వాక్యమ్లను 
లోకులందఱును ఆశచుర్య సమ్ద్రమ్న మ్నిగి వినుచుండ సంతోషమ్తో నిండిన 
ప్రజలతో గూడినదియు, జండాతో అలంకరంపబడిన గృహమ్లతో నొపుపినదియు అగు 
అయోధ్యను ప్రవేశించెను. ఇక్షా్వకు వంశీయులకు ప్రీతికరమైన తండ్రి మందిరమ్ను 
రఘువంశీయులకు ప్రీతికరమైన తండ్రి మందిరమ్ను రఘువంశశ్రేష్్ఠడ్ సంతోషమ్తో 
బ్రవేశించెను. వేగమ్గా సవినయమ్గా తలులేలకు మ్గు్గరకును సాషాటింగపడి 
నమస్కరంచెను. అంతట అరథుయుకతిమైన హతమ్లు మధురమ్లైన మాటలతో 
భరతునితో నిటలేనెను. ఓ భరతా! గొపపి విశాలమయినదియు, అశోకవనమ్ గలదియు, 
విలువైన మ్త్యమ్లు, మణులు, వైడూర్యమ్లు పదిగినదియు అగు నా మందిరమ్ 
నందు వానరరాజును ప్రవేశపెట్టిమ్ అని చెపపిగనే సుగ్రీవుని చేతిని చేతితో బట్టికొని 
తోడొ్కని వేగమ్గా పోయి సంపదతో మనోహరమైన ఆ భవనమ్ నందు ప్రవేశపెట్టిను. 
అపుపిడ్ శత్రుఘు్నని ఆజ్ఞతో సేవకులు ఆ మందిరమ్న తైల దీపమ్లును, సుందరమైన 
మంచమ్లును, ఆసనమ్లును కేళీ తలపిమ్లును మొదలగు చాలావసుతివులనుంచ్ర. 
భరతుడ్ వానర రాజుతో మహాతాము! రామ్ని పటాటిభషేకమ్ వేడ్కగా జరగించుటకై 
పుణ్యతీరథుమ్లకు వెళ్లే తీరథుజలమ్లను తెచుచుటకు వేగమ్గా దూతలనాజా్ఞప్ంపుమని 
చెపపిగా సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడ్ శూరులైన వానరులను నలు్వరను ప్లిచ్ నాలుగు 
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బంగారు బిందెలనిచ్చు వీటిని తీసికొని వేగమ్గా వెళ్లే నాలుగు సమ్ద్రమ్ల జలమ్లను 
తీసికొని ప్రభాత సమయమ్నకు మ్ందుగా రండ్ అతి వేగమ్గా వెళ్లేడ్. వచ్చు ఇచచుటనే 
మాకొఱకై యెదురుచూచుచుండ్డ్. అని చెపపిగా ఏనుగులతో సమానమైన వానరులు 
ఆకాశమ్న క్గిర ఆ గరుతముంతుని వలె అతివేగమ్గా వెళ్లేర. అట్లే వెళ్లే వాయుపుత్రుడైన 
హనుమంతుడ్ను, వేగదరశ్యు, బ్రహముపుత్రుడైన జాంబవంతుడ్ను, ఋషభుడ్ను, 
దివ్యతీరథుజలమ్లతో నిండిన బంగారు బిందెలను ఒక్క మ్హూరతిమ్లో వేగమ్గా 
దెచ్చుర. ఐదు వందల నదుల నుండి పుణ్యతీరథుమ్లను బంగారు బిందెలలో నింప్ 
తెచ్చు కొందఱు వానరులు ఆ మందిరమ్ నిండ మనోహరమ్గా వరుసలుగా నిలిపిర. 
సుందరమ్గా మణుల లంకరంచ్న కలశమ్ను బట్టికొని తూరుపిసమ్ద్రమ్నకు వెళ్లే 
బలసంపను్నడైన సుషేణుడ్ భక్తితో ఆ జలమ్లను అందమ్గా తీసికొనివచెచును. వేఱొక 
ఋషభుడను వానరుడ దక్ణ సమ్ద్రమ్నకు వెళ్లే ఎఱ్ఱచందనపు చెట్టి కొమములను గటిటిన 
పెద్ద బంగారు బిందెతో ఆ జలమ్ను కడ్వేగమ్తో తెచెచును. గవయుడనువాడ్ పడమటి 
మొగమ్గా సమ్ద్రమ్నకు వెళ్లే సుందరమ్గా రత్నమ్లు పదిగిన కలశమ్తో 
ఆపవిత్ర తీరథుమ్ను వాయువేగమ్తో స్వలపికాలమ్లోనే శక్తితో తీసికొని వచెచును. ఉతతిమ 
గుణమ్లు గలవాడ్ను సజ్జనులలో శ్రేష్్ఠడ్నైన నలుడ్ వాయువేగమ్, గరుతముంతుని 
వేగమ్లతో ఉతతిర సమ్ద్రమ్నకు వెళ్లే భక్తి నిండిన మనసుసుతో ఆ జలమ్లను దెచెచును. 
ఇట్లే వానరశ్రేష్్ఠలందఱును తెచ్చున జలమ్లని్నంటిని చూచ్ శత్రుఘు్నడ్ సంతోషంచ్ 
మంత్రులతోను, మిత్రులతోను, పురోహతులతోను రామచంద్రునకు పటాటిభషేకమ్ను 
జరగింపుడని చెపెపిను.

శ్రీరామ పట్టాభషేక మహోత్సవ ఘటటాము:

అంతట శాంతుడ్ వృదు్ధడ్నైన వశిష్్ఠడ్ బ్రాహముణశ్రేష్్ఠల గుంపులతో 
గలసి మణులతో ప్రకాశించుచున్న రత్న సింహాసమ్న భూపుత్రితో సీతానాధుని 
గూరుచుండబెట్టిను. తరువాత వసిష్్ఠడ్, కాతా్యయనుడ్, జాబాలి, కాశ్యపుడ్, విజయుడ్, 
గౌతమ్డ్, వామదేవుడ్, సుయజు్ఞడ్ మొదలైన శ్రేష్్ఠలందఱును వసువులు ఇంద్రుని 
నభషకుతిని జేయు విధమ్గా కమమునివాసనలతో ఘమమును నిరములమైన జలమ్లతో 
సంతోషమ్తో అభషకుతిని జేసిర. తరువాత ఋతి్వకు్కలయిన బ్రాహముణుల సమూహమ్ను, 
కన్యలును, మంత్రులును, యోధులును, పౌరమ్ఖ్్యలును దివ్యమైన ఓషధీరసమ్ల చేత 
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ఆకాశమ్న మూగియున్న దేవతలతో దిశాధపతులతోను అభషేక కార్యమ్ను పూరతి 
చేసిర. తరువాత, బ్రహముచే నిరముంపబడి (ఇది మూలమ్న ప్రక్పతిమ్) బహురత్నమ్లచే 
శోభలులేచున్నదియు, తేజసుసుచే ప్రకాశించు మనువు పూర్వమ్ పటాటిభషకుతిడగు 
సమయమ్న తాలిచునదియునై తరతరమ్లనుండి ఆ వంశపురాజులందఱు తపపిక 
పటాటిభషేక సమ్యమ్న ధరంచునదియు అగు క్రీటమ్ను సకలమహాజనులతో 
నిండి శోభలులేచున్నదై బంగారమ్చే నిరముతమయి, మనోహరమై అనేక విధమ్లైన 
అమూల్యమైన మణసమూహమ్లతో ప్రకాశించుచున్న సభయందు దేదీప్యమానమ్గా 
నున్న రత్న పీఠమ్న శాసోత్రకతిప్రకారమ్గా ఉంచ్ పూజంచ్ తరువాత సంతోషమ్తో 
వేదమ్లు తెలిసిన ఋతి్వకు్కలతో గూడి వసిష్ఠమౌని మనోహరమైన అలంకారమ్లతో 
రామచంద్రుని సమముతితో మంగళవాద్యమ్ల ధ్వనులు మ్రోగుచుండగా ధరంపజేసెను. 
ప్రశసతిమ్ మంగళప్రదమ్నైన పాండవరణుపు గొడ్గును భక్తితో శత్రుఘు్నడన్నకు బట్టిను. 
సుగ్రీవుడ్ తెలలేని చామరమ్లను రాక్షసరాజగు విభీషణుడ్ పట్టిను. దేవేంద్రునిచే 
ప్రేరతుడై వాయుదేవుడ్ నూరు కమలమ్లతో గూడినదియు దగద్ధగితమైన తేజసుసు 
గలదియు అయిన బంగారు మాలికను ఇచెచును. సర్వమణులచే గూరపిబడినదియు, 
దివ్యరత్నమ్ నాయకమణగా విరాజలులేనదియు మ్త్యమ్ల సమూహమ్లతో 
మనోహరమైనదియు అగు హారమ్ను తీసికొని వచ్చు సంతోషమ్తో సమరపించెను. 
ఆకాశమ్నందుండి గంథసిదు్ధలందఱును గుంపులు గుంపులుగా గూడిర. రామ్ని 
అభషేక విధని జూచ్ మౌనులు తమ భయమ్ను వీడిర. భూమి యంతయును పైరులతో 
పచచుగా నిండియుండెను. అని్న చెటలే యందును ఫలమ్లు నిండ్గా నుండెను. ఆ 
పటాటిభషేకమహోతసువ సమయమ్న అని్న ప్రదేశమ్లందును పుషపిమ్ల సువాసనలు 
నిండెను. ఎకు్కవైన ఆనందమ్తో ఉదారమ్గా రాఘవుడ్ నూఱు వేల గుఱ్ఱమ్లను 
లక్షగోవుల సమూహమ్ను, సాటిలేని బలమ్ గల నూఱు కోడెలను బ్రాహముణుల 
క్చెచును. ఇంకను ఆ ఇంద్ర సమానుడ్ గొపపి విలువైన పట్టి వసత్రమ్లను, అనేకమైన 
విభూషణమ్లను, మ్పపిదికోటలే దూడలను విలాసమ్గా దానమ్ చేసి సూర్యక్రణ 
ప్రకాశమ్ గల దివ్యరత్నమ్లు పదిగిన బంగారు హారమ్ను రామభద్రుడ్ ప్రీతితో 
సుగ్రీవునిక్చెచును. వజ్రమణులతో అలంకరపంబడినదియు వైడూర్య మణులచే 
చ్త్రింపబడినదియునై గొపపి కాంతితో సుందరమైన బాహుపురులను రామ్డ్ దయతో 
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అంగదునక్చెచును. శ్రేష్ఠమైన మణులతో నిండియుండి పరపూరణు చంద్రమండలమ్తో 
సమానమైన కాంతులు గలి్గ సుందరమై ఉతతిమోతతిమమై అందమైన ఆణమ్తెతిమ్లు 
గూరచున మేలైన హారమ్ను జనకరాజపుత్రియైన భూపుత్రీ రత్నమ్నకు అత్యమితమైన 
ప్రేమతో రఘురామ్డిచెచును. 

శ్రీ సీతాదేవి హనుమాంత్ని బహూకర్ాంచుట:

 స్వచ్ఛమైన సుదుకూలమ్లను బంగారు ఆభరణమ్లను జానికీ దేవి తన 
భరతియైన రామచంద్రుని చూచుచు సదు్గణమణులకు నిధవంటివాడైన గాలిమ్దు్ద బిడడుడగు 
హనుమంతునకు ప్రీతితో నిచెచును. అటిలేచ్చుయు తృప్తిలేనిదై జనకరాజపుత్రి తన కంఠసీమ 
యందు మ్చచుట గలుగజేయుచు కాంతిపుంజమ్లు వెదజలులేచున్న హారమ్ను హెచె్చున 
ప్రీతితో చేతితో తీసికొని వానరుల నందఱను జూచుచు చనవుతో తన ప్రాణనాధుడైన 
రామ్ని మ్ఖమ్ను మాటిమాటిక్ని జూచెను. శ్రేష్ఠమైన మ్తా్యలహారమ్ను చేత 
బట్టికొని తను్న జూచుచున్న సీతాదేవి ఆలోచన తెలిసికొన్నవాడై రఘరామ్డిటలేనెను. 
ఓ అలివేణీ! నీకు సుగుణ సమూహమ్చే నెవు్వడ్ మెపుపిగలిగించెనో, కలా్యణీ! యెవ్వడ్ 
తన బుది్ధ బలపరాక్రమమ్లతో నెపుపిడ్ను ఒపుపిచుండ్నో వానికీ హారమ్నిమ్ము అని 
చెపపిగనే కలువలవంటి కను్నలు గల సీతాదేవి దానిని వాయుపుత్రుడైన హనుమంతున 
కొసంగెను. ఆ హారమ్ను ధరంచ్ హనుమంతుడ్ చంద్రక్రణమ్లచే తెలలేనైనదియు, 
తెలలేని మేఘమ్లతో గూడినదియు అయిన కొండవలె ప్రకాశించెను. తరువాత 
మైందునకును, ది్వవిదునకును, నీలునకును వారు వారు ప్రీతితో కోరన శ్రేష్ఠమైన తగిన 
వసుతితతులను అని్నంటిని వేరువేరుగా రామవిభు డొసంగెను. వానర వృదు్ధలకును, 
వానరనాధులకందఱకును యోగ్యమ్గాను తగినవిధమ్గాను గౌరవించ్ వసత్రమ్లును, 
బంగారు భూషణమ్లును ఇచ్చు వారకందఱకు తృప్తి గలిగించెను. ఈ విధమ్గా రాక్షసులు 
కోతులు, ఎలుగుబంట్లే హనుమంతుడ్, ఎలలేవానరులును మణులు, భూషణమ్లు 
మొదలగు కోరన వసుతివుల నని్నంటి సంతోషమ్గా పంది భూపుత్రి భరతియైన 
రామచంద్రుడిచే ఆజ్ఞను పంది తమతమ ప్రదేశమ్లను చేరబోయిర. వానరశ్రేష్్ఠలు 
సీతానాధుని పాదమ్లకు నమస్కరంచ్ ఆతని అనుమతితో క్ష్కంధాపురమ్నకేగిర. 
అట్లే సూర్యపుత్రుడైన సుగ్రీవుడ్ను రామరాజు అనుమతి పంది వెళ్లేను. (ఇది యుతతిర కథ 
సూచ్ంచుట్కాని గ్రంథసమాప్తిగా జప్పినది కాదు. తరువాతి సర్గకథను పూర్వసరా్గంతమ్న 
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బెకు్కచోటలే సూచ్ంచ్నట్లే యిదియు. ఇటిటి సంగ్రహవాక్యమ్లు వా్యసవాక్యమ్లకు మ్ందు 
కావ్యమ్ల మధ్యమ్నను కాననగును. చూడ్డ్ 2956-2960 వఱకు పద్యమ్లు) 
కులధనమ్ను గ్రహంచ్ రఘురామ్నిచే అనుజ్ఞ పంది చాలా నెమముదిగా విభీషణుడ్ 
లంకకు వెళ్లేను. (కులధనమ్ = ఇక్షా్వకువంశజు్ఞల కుల ధనమ్ను శ్రీరంగనాధమూరతి నని 
పురాణాంతరమ్ల గలదు) అంతట గొపపి యశసుసు గలవాడ్ను, విరోధుల నందఱను 
సంహరంచ్నవాడ్ను, దాతలలో శ్రేష్్ఠడ్ను, అయిన రాఘవుడ్ తృప్తినొందినవాడ్ను, 
హర్షమ్నొందినవాడ్ను అయి ఈ భూమి నంతను నీతితో పరపాలించెను. ధరముమ్ 
నందు వాతసుల్యమ్ గల భూపుత్రి భరతి చనవుతో సుమిత్రానందనునితో నిటలేనెను. ధరముజా్ఞ! 
పూర్వరాజుల చేత పాలింపబడిన యీ ధరారాజ్యమ్ను నీవు బల శౌర్యమ్లతో నాతో 
సమానమ్గా ప్రీతితో పాలింపుమ్. ఇది కుల క్రమాగతమై యిట్లే వచ్చునది. యౌవ 
రాజ్యభారమ్ను నీవు వహంపుమని రామ్డెనె్నని్న విధమ్లుగా చెప్పినను లక్ష్మణుడ్ దాని 
నంగీకరంపడయె్యను. (రాజ్యమ్ కైంకర్య విఘ్నకార కనుక) ఆ యయోధా్యరాజ్యమ్నకు 
భరతుని యువరాజుగా నిలిపి రామ్డ్ అశ్వమేథమ్, పౌండరీకమ్ మఱియు 
వాజసేయమ్ మొదలైన చాలాయజ్ఞమ్లను చేసెను. మోకాళలే వఱకు నున్న పడవైన 
గడియమ్రానుల వంటి బాహువులు గలవాడ్ను, సాటిలేని పరాక్రమమ్ గలవాడ్ను, 
కీరతింపబడ్ గుణమ్లు గలవాడ్ను, దృఢమైన భుజాగ్రమ్లు గలవాడ్ను, దివ్యమైన 
తేజసుసు గలవాడ్ను, లక్ష్మణుడ్ సేవకుడ్గా గలవాడ్ను, లోకమ్చే పగడబడిన వాడ్ను 
అయిన శ్రీరామవిభుడ్ మేలైన విధమ్గా శ్రేష్ఠమైన రాజ్యమ్ను పంది ధరాముతుముడై 
పదివేలయేండ్లే రాజ్యపాలనమ్ చేసి ఉతతిమమైన గుఱ్ఱమ్లను విడిచ్పెటిటియు, మిక్్కలి 
హెచె్చున దక్ణలనిచ్చుయు జా్ఞతులతోను బంధువులతోను, సే్నహతులతోను, హతులతోను 
గలసి ప్రఖ్్యతి గలుగునట్లేగా నూఱశ్వమేథమ్లను జేసి యింకను అనేక విధమ్లైన 
యజ్ఞమ్లను జేసెను. ఆ రామ్డ్ రాజ్యమ్ను పాలించుచుండగా మనోవ్యథలు 
లేకుండెను. జనులు సరపిభయమ్ నెఱుగరు. సీత్రలెపుపిడ్ను వైధవ్య దుుఃఖమ్ను 
పంది యెఱుగరు. ఎచచుటను వా్యధులు లేకుండెను. (కౌసలా్యదులకు వైధవ్య ప్రాప్తి 
శ్రీరామరాజ్యమ్న గాదని యెఱుంగునది). శ్రీరామ్డ్ రాజ్యమేలు నపుడ్ దొంగలను 
పేరు జనులు విని యెఱుగరు. ఆ రాజ్యమ్న నున్నవార కొక్క యనరథుమైనను కలుగలేదు. 
ఆ రాజ్యమ్న పెద్దలు చ్న్నవారక్ ప్రేతకార్యమ్లను చేసి యెఱుగరు. సర్వరాజ్యమ్ 
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రామ్నే ఎలలేపుపిడ్ సమురంచుచు ధరముబుది్ధతో గూడినదై సంతోషభరతమ్గా నుండెను. 
ప్రజలు ఒకరనొకరు హంసించు బుది్ధలేనివారై కలిసియుండిర. చాలామంది పుత్రులు 
గలవారై రోగమ్లు లేనివారై క్షేమమ్ సంతోషమ్ నిండ్గా గలి్గ ఆ పటటిణమ్ నందు 
ఏండ్లే పూండ్లేగా నివసించ్ర. రామ్డ్ సమసతిమైన ధరణీరాజ్యమ్ నేలుచుండగా ప్రజలు 
రామ్డ్, రామ్డ్, రామ్డ్, రామ్డ్ అని అనుచు అతని కథలు వరణుంచుచుండగా 
భూమియంతయును రామమయమయె్యను. రామ్ని పరపాలన యందు వృక్షమ్లు 
ఎలలేపుపిడ్ను పుషపిమ్లు గలవై ఎలలేపుపిడ్ను ఫలమ్లు గలవై కొమములు ర్మములు 
గలిగియుండెను. అపుపిడ్ కఱవుల భయమ్ తొలగునట్లే కాలమ్ తపపికుండగా 
మేఘమ్లు వర్షమ్లు కురసెను. అందమ్గాను భూప్రజలకానందకరమ్గాను 
నెమముదిగా మలయ మారుత మెపుపిడ్ను వీచుచుండెను. బ్రాహముణులు, క్షత్రియులు, 
వైశు్యలు, శూద్రులు లోభగుణమ్ విడచ్నవారై శోభంచుచు వారవారక్ నియమింపబడిన 
వృతుతిలచే తృప్తి జందుచు, వారు వారు చేయదగిన కరములయందాసక్తి గలవారై బహుశుభ 
చ్హ్నమలు గలవారై భూమియందు వరతిలిలేర. పదివేల సంవతసురమ్లు మఱియు పది నూరలే 
సంవతసురమ్లు (మొతతిమ్ పదునొకండ్ వేల సంవతసురమ్లు) తన సోదరులతో గలసి 
సంతోషమ్తో శ్రీమంతుడ్ను, భూమియందు ప్రఖ్్యతి చెందినవాడ్ను అయిన శ్రీరామ 
విభుడీ విశ్వమ్ను పరపాలించెను.

ఫలశ్రుతి:

ఇది ఆది కావ్యమ్. ఋషప్రోకతిమయినది. పూర్వమ్ వాలీముక్ వ్రాసి ప్రకటపరచెను. 
(ఇది సీత వాలీముక్ ఆశ్మమ్న నుండగా జపపిబడినది గనుక పూర్వమనబడెను) ఇది 
ధన్యమైనది. ఆయుష్యమ్. గొపపి కీరతిని గలిగించునది. రాజులకు విజయమ్ కలిగించునది. 
దీనిని పఠించ్నచో పాపమ్లు తొలగును. పుత్రులు కావలెనని కోరువారక్ పుత్రలాభమ్ను, 
ధనమ్ కావలెనని కోరువారక్ చాల ధనమ్లు లభంచును. రామపటాటిభషేక 
వృతాతింతమ్ను విన్నచో రాజులు విరోధ రాజులను గెలిచ్ రాజ్యపాలనమ్ చేయుదురు. 
రామాయణమ్ను రామ్ని విజయమ్ను ప్రజలు విన్నచో ఆయువు వృది్ధ చెందును. 
రామ్ని చేత కౌసల్యయు, లక్ష్మణ శత్రుఘు్నలచే సుమిత్రాసతియు, భరతుని చేత శ్రీమతి 
యగు కైకేయియు ఒప్పినట్లే సీత్రలు దీరా్ఘయువులగు పుత్రులచే వృది్ధనందెదరు. ఎవ్వడైనను 
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రోషమ్ను విడచ్పెటిటినవాడై శ్ద్ధ గలవాడగుచు మనసుసు నేకాగ్రమ్గా నిలిప్ ఆర్షమైన 
పుటటియందు బుటిటిన వాలీముక్ మహర్ష కృతమైన సతా్కవ్యమ్ను భక్తితో పఠించునో వాడ్ 
దుుఃఖమ్లను దాటగలడ్ రామ్న శ్రీకటాక్షమ్ చేత మనసుసునందు తలంచ్న కోరకలను 
పందగలడ్. ఈ కావ్యమ్ను విను ప్రజలయందు ఎలలేదేవతలును సంతోషమ్ నందెదరు. 
భయంకరమైన భూతమ్లు గ్రహమ్లు భయపడి వార యిండలేనుండి పారపోవును. 
రాజు పఠించ్నచో భూమిని జయించును. పరదేశమ్న కేగువాడ్ చదివినచో సుఖమ్గా 
ప్రయాణమ్ చేయును. రజస్వలయయిన యువతి విన్నచో (మ్ట్టి సా్ననమైన తరువాత 
పదమూడ్ దినమ్ల వఱకు) శ్రేష్ఠగుణమ్లు గల పుత్రులను గూడ పందగలదు. 
పురాతనమైన ఈ యితిహాసమ్ను మానవుడెవడైనను ఇషటిమ్తో పూజంచ్ భక్తితో 
చదివినచో వాడ్ పాపమ్ల పోనడచ్ దీరా్ఘయువును పందును. శిరసా నమస్కరంచచు 
దీనిని బ్రాహముణునిచే చదివించుకొని రాజు వినినచో ధనమ్ను పుత్రలాభమ్ను 
మ్మాముటిక్ నిససుంశయమ్గా పందును. విడ్వని భక్తితో రామాయణమ్ నంతను 
వినినను చదివినను అటిటివానిని నారాయణుడ్ను ప్రభువు హర ఆదిమదేవుడ్ పడవైన 
బాహువుల గలవాడ్ లక్ష్మీనాధుడ్ విష్ణుడ్ సనాతనుడ్ తానే యగుటచే రామ్డెపుపిడ్ను 
కరుణాకటాక్షమ్తో జూచును. ఈ శుభప్రదమైన కావ్యమ్ను సంతోషమ్తో విన్నచో 
ధనధాన్య వృది్ధ సంతానవృది్ధ శ్రేష్ఠగుణమ్లు గల కులసీత్రలతో సంబందమ్ ఉతతిమమ్లైన 
సౌఖ్యమ్లు, అని్న కోరకలు నెరవేరుట, అధకమైన ఐశ్వర్యమ్ను పందుటయు 
నరులకు ప్రాప్తించును. వారక్ ఆయువును, కీరతియు, ఆరోగ్యమ్ను కలుగజేయును. 
సోదరులు గలిగియుండ్ట, సౌఖ్యమ్ కలుగును. ఇది మంచ్ బుది్ధ నిచుచును. ఓజసుసును 
కలిగించును. అటిటి ఈ పుణ్యకావ్యమ్ను అభు్యదయమ్ను గోర వినునటిటి సజ్జనులు 
నియమవంతులై నిశచులమైన మనసుసులతో వినవలెను. ఈ విధమ్గా హెచుచు మహత్వమ్ 
గలి్గన మణవంటి ఇటిటి పురాతనమైన కథను సంశయమ్లను విడచ్ నిండ్ మనసుసుతో 
నమిము జనులారా! మీరు పఠింపుడ్. ద్షమ్ లని్నయు దూరమ్గా తొలగిపోవును. 
మీకు అధకమ్లైన శుభమ్లు కలుగును. విడ్వకుండగా విష్ణుని మహామహమోన్నతి 
వరథులులేగాక హెచుచుగా వరథులులేగాక. రామాయణమ్ను పఠించుట చేతను, రామకథను 
వినుటచేతను దేవతా సమూహమ్లును, ప్తృదేవతలెలలేరును, తృప్తి నంది ఎలలేపుపిడ్ను 
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సంతోషమ్ను పందెదరు. శ్రేష్ఠమగు విధమ్గా ఋషచే రచ్ంపబడిన ఈసంహతను 
రామచంద్రునియందు మిక్్కలి భక్తితో ఎవ్వడ్ వ్రాసినను వ్రాయించ్నను ( ఈ వాక్యమ్ 
చేతను, శ్రీరామమ్ద్రిక యందును, శ్రీరామబాణంబుల మీదను, శ్రీరామనామమ్ను 
చెక్్కనట్లే చెప్పియుండ్ట చేతను, లిప్ లేఖనమ్ పూర్వమ్న లేదను వాదమ్ నిరాధారమ్) 
ఆ మానవునకు స్వర్గలోకనివాసమ్ శాశ్వతమ్గా గలుగును. అని యిట్లే ఆర్షమ్ను, 
ఆదికావ్యమ్ను అయిన రామాయణమ్ను పుటటియందు పుటిటిన వాలీముక్ మహర్ష భూమి 
యందలి ప్రజలకుపకారమ్ చేయు తలంపుతో సంహతగా రచ్ంచెను.

యుదధో కాాండాంత వక్యములు:

సూర్యచంద్రులును కను్నలుగా ధరంచ్నవాడా! సాగరమ్నే నివాసమ్గా 
జేసికొన్నవాడా! దేవేంద్రుని రక్ంచ్నవాడా! భుజరేంద్రుని శయ్యగా జేసికొన్నవాడా! 
జానకీదేవి హృదయమే నివాసమ్గా గలవాడా! శ్రీరామా! నీకు జయమ్ - జయమ్. 
మంచ్ స్వభావమ్ గలవాడా! దురామురు్గలను శిక్ంచుట యందాసక్తి గలవాడా! దయకు 
ఆలవాలమైనవాడా! సాగరుని గర్వమణచ్నవాడా! పాపమ్లను చెదరగొటిటినవాడా! 
దేనియందును తగులొ్కననివాడా! భకుతిలను సంతోషపెట్టివాడా! ప్రఖ్్యతమైన 
కీరతిగలవాడా! మ్క్తి ప్రథమైన నామమ్ గలవాడా! మేలునే కోరువాడా! ప్రఖ్్యతి 
గలిగిన ఒంటిమిటటియందు విహరంచువాడా! జానకీదేవి యొక్క హృదయకమలమ్ను 
వికసింపజేయు సూరు్యని వంటివాడా!

ధైర్యమ్ గలవాడా! మూడవేల ఆరు పద్యమ్లచే సుతితింపబడినవాడా! 
(రసఖ్భ్రశుచ్ దృషటిగత పద్యనుత!) దేవతా రక్షణకై గొపపి యుద్ధమ్లను చేసినవాడా! 
సూర్యవంశమ్న బుటిటినవాడా! దశరథ పుత్రుడా! పండితులకు మేలుచేయు 
గుణసమ్ద్రుడా! శౌర్యవంతుడా! శ్రేష్ఠమైన బుది్ధగలవాడా! విశిషటిమైన రథికుడా! 
విదేహరాజపుత్రిక్ భరతి యైనవాడా! వజ్రమ్లు మణులు బంగారమ్తో రమణీయమైన 
శ్రేష్ఠమైన వజ్రశమ్ గలవాడా! పాలసమ్ద్రమ్న పవళ్ంచ్ యున్నవాడా! రాజశ్రేష్్ఠడా! 
గుణమ్లచే పవిత్రమైన మంగళకరమైన ఆచరణలు గలవాడా! భూమిని రథమ్గా 
జేసి కొన్న పరమశివునిచే నమస్కరంపబడినవాడా! ఓ శ్రీరామచంద్రా నీక్వే నా 
నమసా్కరమ్లు. 
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మాంగళాం మహత్

ఇది
శ్రీరామచంద్ర చరణారవింద మిళ్ందాయమాన మానసయు  

శ్రీమొలుగు వెంకట నృసింహాచార్య తనూజయు  
శ్రీమతపిండిత మంత్ర రత్న బిరుదాంచ్త శ్రీమతితిరుమల  

పెది్దంటి వెంకట రాఘవాచారు్యలు అయ్యవారలేంగార ధరముపతి్నయు  
అగు వెంకటసీతమముచే  

శ్రీవావిలికొలను సుబా్బరాయప్రణీత శ్రీమదాంధ్రవాలీముక్
రామాయణమ్నకు వ్రాయబడిన వచనానువాదమ్ నందు యుద్ధకాండమ్

శ్రీసకల భువన సామ్రాజ్య లక్ష్మీకటాక్ష సిది్ధగా శ్రీరామచంద్రారపిణమసుతి.

శ్రీజగనాముత్రారపిణమసుతి

శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ శ్రీ

నమోసుతి రామాయసలక్ష్మణాయ 
నమోసుతిదేవె్్య జనకాతముజాయై 
నమోసుతి వాతాతముభురేవరాయ 
నమోసుతి వలీముక భవాయ సతె్ము

శుభం భవతు.
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