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మ�క� �ా���సు రచనలను ప����ం��ే అతడ! "#$వ%డ!&ా 
క'(ి*ా+ డ!. �ా' అతడ! హ�� ��ే-.ి �ాదు. హ�� అవ��ర012న 
�ామ�' వంశ చ��త3ను రఘ�వంశం �ావ4మ�&ా ర�ం5�డ!. 
�ా���సు �ా6ా4లల7 కల89  రఘ�వంశం ప3:ిద;012ం�<. రఘ�వంశం 
�ావ4ంల7 పం�=>?�< సర@ల' �AందరB, �ాదు ఇర6Dౖఐదు సర@ల' 

మ�వ-ల సుబ�ామయ4&ారB �జయ6ాడల7 జయంJ 
పK9 �LషNO అP<QRత. గత మTడ! ద"ాబUV లW&ా 6ారB 
��ధ Y3ా Zన గంP�లను మ��<3ం�[ , ఎQ]^గంP�లకW [

�ెలWగ�ల7�̀ అను6ా��లW 5ేaం� అ>త012న *ాbcd 
:eవలను అం�<ం5�రB. య�వ, >:ి>, రచన, ఆంధ3 
జg4J, వంటi అQRక పJ3కలల7 6ా�� 6ా4*ాలW ఎQ]^ 
ప3చు��ంపబj�k a. 6ా��కWన^ ఈ Y3ా Zన *ాbcత4 

ప��జmn '^ దృ.ిpల7 (qటrp కW' 6ా��' ఈ *ాbc��4లను 
YామరBలకW :qౖతం అరsమat4 �uJల7 అం�<ంచమన^ 
మ8 అభ4రsనకW 6ారB5ే:ిన రwపకలxQR ఈ ���y�L, 

"Y3ా Zన *ాbcత4 దరzనం"&ా 6DలW&{ందగలదు. ప3JQDల8 
6ారB ఒక Y3ా Zన �ా6ా4'^ dసు�A' ��'' 
సరళతర012న ~Uషల7 అం�<ంచడ0��ాకWంj� 
అవసర012న 6ా4ఖ4లను క�j� జతపరB*ా+ రB. 

 
 

   



మ���AందరB అంటUరB. మ�9Q�ధు' 6ా4ఖ84నం�� మనకW 
పం�=>?�< సర@ల� ఇప�డ! ల�సు+ Q�^a. ఇందుల7 �<�ప%' 
�దలWకW' అ&�^వరB� ' వరకW రఘ�వంశ �ా�ల చ��త3 ఉం�<. 
ప%�ాణ�లల7 అ&�^వరB� ' తరB6ాత ఇం�ా ఇర6Dౖఏడ! మం�< 
�ా�లWన^టr9  5ెపxబj�ం�<. క� అ&�^వరB� ' �ల8స ��తం వ���సూ+  
హ�ాత�+ &ా �ా6ా4'^ మ�&�ం5�డ!. �దటi �=>?�< సర@లల7 
�<�ప%' :e6ా ప�ాయణత, రఘ�మ��ా� ��' 'రJ, అ�' 
��మల స-~Uవమ�, దశరథు' చ��త3లW వ���ం5�డ!. త�ా-త �=>?�< 
నుంj� ప�<b�ను సర@లల7 �[�ామ�' ఆదరz ��తం �J3ం5�డ!. �వ�� 
Q�లW@  సర@లల7 కW�డ! �దలW�A' అ&�^వరB� ' వరకWగల ఇర6Dౖ 
మం�< �ా�ల చ��త3ను వ���ం5�డ!.  

6R��లకW �దట ప3ణవం ఉన^టr9 , �ా�లల7 6Dౖవస-త 
మనువ% �దటi6ాడ!&ా ఉQ�^డ!. �ోషరbcత012న ఈ 
సూర4వంశంల7 Yాలసమ�ద3ంల7 చందమ8మ ప%టipనటr9  �<�ప%డQR 
�ాజచందు3 డ! ప%టUp డ!. �<�పమ��ా� ~Uర4 సుద��ణ��ే�. 

ఉత+మ012న మగధవంశంల7 ప%టipం��01. యఙ�n '�̀ ద��ణవల� ఆ01 
అ'^�P�ల �<�ప%'�̀ త&�న ఇల89 లW.  

అa�ే అ�^ఉన^ �<�పమ��ా�కW సం��నం ల�దు. 
సం��నం��సం ఆయన �ాజ4ప��Yాలన మంత�3 ల(qౖ ఉం�, 

సుద��ణ��ే� ��ను ప%త3సం��నం ��సం బ3హ?ను ప��ం5�డ!. 
తరB6ాత ఇదVరw తమ కWలగ�రB6Dౖన వ�ష�  మహ��y ఆశ[మ8'�̀ 
6D ¡¢రB. మగధ�ాజకWమ8�£+ సుద��ణ��ే�, మ�త�?jైన �<�ప%డ! 
తమ గ�రB6Dౖన వ�ష�� ల6ా���`, ఆయన ధర?పJ^ అరBంధd�ే��̀ 
Yా���వందనం 5ే*ారB. మహ��y దంపత�లW �ాజ దంపత�లను 
మన*ా�ా ఆ�ర-�<ం5�రB.  

�<�ప%డ! 'ఓ తంj¥3! వ�ష�మ�మ��! ఇ�¦-కWవంశసుs లకW 
అ*ాధ4మ�ల�ౖన పనులW :ి�<V ంపజL:e సమరB; లW §రB. �ాబటip  సం��న 
~Uగ4ం Y¨ందj�'�`, (ితృఋణం నుంj� �మ�కW+ డను �ావj�'�̀ 
Q�కW ఏ�ైQ� ఉYాయం 5ెపxంj�' అ' అj�&ాడ!. వ�ష�మహ��y 
�<వ4దృ.ిp�� చూ� 'మ��ాజm! ప�ర-ం �వ% �ే6Rందు3 ' చూ� J��&� 
భTల7కం వసూ+  ఒక 5ªట కలxవృ«ం �డల7 ఉన^ �ామPేనువ%ను 
సత¬��ంచకWంj� వ5ే*ావ%. అప�డ! �వ% పరP�4నం&ా ఉQ�^వ%. 
అప�డ! ఆ �ామPేనువ% 'నను^ Jరస¬��ం5�వ% �ాబటip  Q� సంతJ' 
ప��ంచకWంj� �కW సం��నం కలగదు' అ' 'ను^ శ(ిం�ం�<. 



అప�డ! మ�<ం�న �<గ@జం ఆ�ాశ గంగల7 య�ేచ&ా 
మ�నుగ�త® (qదV  శబVం 5ేసూ+  ఉన^ందున �ామPేనువ% "ాపం �వ% 
�నల�దు. ఆ �ామPేనువ% ప%J3క అaన నం�<�Pేనువ%ను 
ప��ంచు. � ���£¬ QDర6RరBత�ం�<' అQ�^డ!.  

అప�డ! నం�<' అQR Pేనువ% వనం నుంj� అక¬j��` వ�ం�<. 
'ఓ �ాజm! మనం మ8టU9 డ! కWంటrన^ నం�<' ఇక¬డకW వ�ం�<. 
�ాబటip  � ���£¬ త-రల7QR :ి�<Vసు+ ం�<. �వ% నం�<�Pేనువ% అనుగహం [
క�&Lటంతవరక� ��'' :e�ం5��. ఈ ప'ల7 �కW ఎల8ంటi ఆటంకం 
కలగకWండ!&ాక! మం� కWమ8ళ¯¢ జ'?*ా+ రB' అ' మహ��y 5ెపx&ా 
�<�ప%డ! అత' ~Uర4 5�ల8 సం��.ిం5�రB.  

�<�ప%డ! తన ప��6ా�ా'^ పం(ి6R:ి, ��QR నం�<' సంర«ణ 
~U�ా'^ 5ేపటUp డ!. నం�<� Pేనువ%కW శ[��; భకW+ ల�� �°[ ష 5ేసూ+  
వ5�డ!. �<�ప%డ! ఆయన ~U�ా4 భ�̀+�� ఇర6Dౖ±క¬ �²�లW ఆ 
&²వ%ను :e�ం5�రB. &²వ3తం 'ష� �� అను.ి� ం5�రB. ఇర6Dౖ �£ండవ�²� 
మ8మTలW&ా తన 6Dంటవసు+ న^ �<�ప మ��ా�' 
ప�u��ం5�లనుకWన^�< నం�<� Pేనువ%. bcమ8లయY3ా ంతంల7 
ప�కQRలలల7 సంచ��సూ+  గం&²దకం పjే సsల8'�̀ దగ@రల7 ఉన^ ఒక 
గ�హల7 ప36R�ం�ం�<. �<�ప%డ! పర-త "³భను Jల�̀సూ+  నం�<'' 
గమ'ంచల�దు.  

&²వ% Kగ@ర&ా �´నం&ా అ���ం�<. గ~UలWన J��&� చూ5�డ!. 
ధనసుO 5ేతపటrp �̀ఉన^ �<�ప%j��` �Aండగ�హల7 ఎర[' 
నం�<�Pేనువ%(qౖ లంµcసు+ న^ �ెల9 ' :ింహం ఒకటi క'(ిం�ం�<. �ా� 
6DంటQR ��'' చంపటU'�̀ అమ�?లY¨�< నుంj� బUణం 
dయబ¶య8డ!. ఆ 5ేa అల8&L కదలకWంj� ఉంj�Y·aం�<. ఆయన 
ఆశర4చ�̀త�jైQ�డ!.  

:ింహం �ా��� �ంత&ా ఇల8 ప��̀ం�<. 'ఓ �<�ప మ��ాజm! 
�వ% Q�§ద ఎల8ంటi అస+ ¸ం ప3¹&�ం�Q� అ�< వ4ర;0�. QRను 
పరమ�వ%' :eవకWడను. 'కWంభ�'�� సమ8నుడను. Q� (eరB 
కWం~¶దరBడ!. ఆ ఎదురB&ా క'(ిసు+ న^ �ేవ��రB 5ెటrp కW మ8 త�9 
Yార-d�ే� బం&ారB కWండ�� �రB �ె�Y·సు+ ం�<. ఆ �టi�� (q��&�న 
ఈ 5ెటrp ను �వ%డ! కWమ8ర*ా->�� సమ8నం&ా (e3>*ా+ డ!.  



ఒక *ా�� ఒక అడ� ఏనుగ� వ� తన గండ సsల8'^ ఈ 
5ెటrp కW ఆ'ం� రBదుV కWన^�<. ఆ �ారణం&ా 5ెటrp  చర?ం 
ఊj�Y·aం�<. అ�<చూ� మ8 అమ? Yార-d�ే� దుః¼ం�ం�<. అపxటi 
నుంj� ఈశ-రBడ! అడ�ఏనుగ�లW ఇక¬j��` �ాకWంj� ఉంjే '>త+ం 
Q�కW :ింహరwపం ప3*ా�<ం5�డ!. ఆ 5ెటrp  దగ@రకW వ�న 
జంత�వ%లను ఆ�రం&ా 5ేసుకW' ఈ �Aండగ�హల7 ఉండమ' 
ఆఙ�n (ిం5�డ!. ఇ�´ Q� కథ. పర0�శ-రBడ! 'య>ం�న 6Rళ�̀ Q��½ 
ఆవ% ల�ం�ం�<. ఓ �ాజm! �వ% :ిగ�@ పడక 6Dను�<��&�Y·. �వ% గ�రB 
భ�̀+ కల6ాడ6R, Q�కW �ెలWసు. �¾ ఆవ%ను ర��ంచవల:ి ఉన^మ8ట 
'జ0�. �ా' ఏం 5ే*ా+ మ�. �´' మTలం&ా � �½��+�̀ ఏ§ భంగం �ాదు. 
6D�¢Y·'  

:ింహం ఇల8 పలక&ా, ఈశ-రB' మbcమ వలన ఇల8 
జ��&�ంద' �ెలWసుకWQ�^డ! �<�ప%డ!. :ింహం మ8టలకW 'ఓ 
:ింహ�ాజm! పర0�శ-రBడ! Q�కW ప��4డ!. అa�ే Q� గ�రBవ% 
వ�ష�� ల6ా�� &²ధనం న�ం�Y·త®ఉంట¿ QRను చూసూ+  ఉ(e��ంచడం 
Q�4యం �ాదు. నను^ �వ% భ��ం� ఆక� dరB��. ఈ &²వ%ను 
మ8త3ం �j��(qటrp . �కW ప%ణ4ం ఉంటrం�<. Q��½ శ�uరం మ�ఖ4ం 
�ాదు. ఈ �ే�'^ �వ% ప��గbcం� "ాశ-త012న[  �½��+' Q�కW 
ప3*ా�<ంచు' అ' 6Rడ!కWQ�^డ!.  

:ింహం నం�<'' �j��(qటipం�<. అంతవరకW సsం�ం� ఉన^ 
�<�ప%' 5ేత�లW *ా-P´నంల7�̀ వ5�a. ధను�ాÀణ�లW �డ� 
:ింహం ఎదుట 'లబj�k డ!. అప�డ! �ేవతలW �P�4ధరBలW 
�<�ప%'(qౖ ప�ల6ాన కW��(ిం5�రB.  

నం�<' మనుష4~Uషల7 '�ాజm! � �త+సు�<;' ప��[��ంచj�'�̀ 
QRQR ఈ మ8య' సృ.ిpం5�ను. �6R QD&ా@ వ%. వ:ిష�  మహ��y మహత4ం 
వల9  :ింహ0� �ాదు యమధర?�ా� క�j� నను^ ఏ§ 5ేయల�డ!. 
�కW �ావల:ిన వ�ాలW ��రB��' అ' ప��`ం�<. �<�ప%డ! 5ేత�లW 
జgj�ం�, తన వం"ా'�̀ &{పx �½��+ ప3JషpలW సంYా�<ం5ే కWమ8రB' 
తన పటpప%�ాణÁ సుద��ణ��ే� యందు అనుగbcంచవల:ిన�<&ా [
���ాడ!. అందుకW Pేనువ% 'అట¿9  అగ�&ాక! Q�యQ�! �వ% ఒక 
�ొQD^ల7 Q� YాలW (ింj� ��3 గవల:ిం�<' అ' 5ె(ిxం�<. '&²మ8��! 
దూడక�, గ�రBవ%ల Ãమ8'�̀ Y·&ా >&��న � Yాల�� భT> 
ఫలం ఆరవ~Uగం dసుకWన^ట¿9 , గ�రBవ%&ా�� అనుమJ�� ఆరవ~Uగం 



QRను dసుకWంటUను' అ' �న^�ం5�డ!.  

నం�<� Pేనువ% �<�ప%'�� ఆశ[మ8'�̀ వ�ం�<. &²వ%ను 
చూడ&ాQR వ�ష�  మహ��y�̀ అర;012ం�<. అaQ� �<�ప%డ! జ��&�న 
సంగJ గ�రBవ%కW, తన ~Uర4 సుద��ణకW 5ెYాxడ!. మహ��y 
అనుమJ�� �<�ప%డ! నంP<� Pేనువ% YాలW ��3 &ాడ!. మరBQ�డ! 
Pేనువ%ను ప��ం5�రB �ాజదంపత�లW. వ�ష�� డ! 6ా��' �´�ం� 
J��&� నగ�ా'�̀ పంYాడ!.  

తరB6ాత �AQ�^ళ¢కW సుద��ణ��ే� గరÀం ధ��ం�ం�<. �=>?�< 
QDలలW 'ంj�న తరB6ాత ఒక సుమTహÅర+ంల7 ఒక (ిల9  6ాj�' 
కన^�<. వ�ష�  మహ��y �ాకWమ8రBj��` జmతక�ా� �< సకల �ా�ా4ల� 
జ��(ిం5�డ!. �<�ప%డ! తన కWమ8రB'�̀ రఘ�వ% అ' (eరB (qటUp డ!. 
రఘ�వ% �<న�<న ప3వర;మ8న012Q�డ!. య�క+వయసు �ా&ాQR 
(q�¢5ే:ి, రఘ�వ%కW య�వ�ాజ4 పటUp �.eకం 5ే*ాడ! �<�ప%డ!.  

అంతట �<�ప%డ! నూఱు అశ-0�ధయ8&ాలW 
5ేయ8లనుకWQ�^డ!. రఘ�మ��ా�ను యఙ�n "ా-లకW ర«కWj�&ా 
'య>ం� �=ం~Çౖ�=>?�< అశ-0�P�లW జయప3దం&ా 
'ర-bcం5�డ!. తరB6ాత నూఱవ య8గం Y3ా రం�ంచ&ా య8&ా"ా-'^ 
�ే6Rందు3 డ! అపహ��ం5�డ!. రఘ�మ��ా� :qౖ'కWలW గ�ఱÈం ఎల8 
మ8యమaం�� అ' ఆశర4 Y·య8రB. అప�డ! వ�ష�� ల6ా�� 
నం�<� Pేనువ% అక¬డకW వ�ం�<. ఆ &²వ% మbcమ �ె�:ిన 
రఘ�మ��ా� &²మTత3ం�� తన QR��3 లW త�డ!చుకWQ�^డ!. 
�ే6Rందు3 డ! త®రBx �<కW¬న తన *ారP<5ే య8&ా"ా-'^ ప&ా@ ల�� 
తన రP�'�̀ కటipం� అపహ��ంచుకW Y·త® ఉండడం రఘ�మ��ా� 
చూ5�డ!. అత'^ అడk&�ం5�లనుకW' అంత��«ంల7 �నపjేటటr9  
Kగ@ర&ా 'ఓ �ే6Rందు3 j�! మ8 తంj�3&ా�� అశ-0�ధయ8&ా'�` మ�ఖ4 
*ాధన012న ఆ గ�ఱాÈ '^ �j��(qటrp . సQ�?�ా@ '^ అవలంKం� 
ధ�ా?'^ 'లబÇటrp ' అ' ప��ాడ!.  

�ే6Rందు3 డ! ఆశర4పj� తన రP�'^ 6DనుకకW J3(ిx 'ఓ 
�ాకWమ8�ా! �Aంద���` యశ:eO ధనం. తమ �½��+' ఇతరBలW 
హ��ంచకWంj� సర-�P�ల ర��ంచుకWంటUరB. § తంj�3 నూఱు 
అశ-0�ధయ8&ాలW జయప3దం&ా 'ర-bcం�నట9a�ే అత'�̀ 
ఇంద3పద� ల�సు+ ం�<. ఆ �ధం&ా Q� �½��+' 5ెడ&{టip , Q� *ాs నం 



ఆక[>ంచj�'�̀ ప3యJ^సు+ Q�డ! �ాబటip  ఈ గ�ఱాÈ '^ QRను 
అపహ��ం5�ను. ఇందుల7 Q� �ోషంల�దు. ప�ర-ం సగర చక[వ��+ 
కWమ8రBలW యఙ�n శ-ం �షయంల7 క(ిల మహ��y జg��̀ Y·a 
సర-Q�శన012Q�రB. కనక ఈ �షయంల7 అనవసర ప3య8స వదుV ' 
అQ�^డ!.  

'�ే6Rం��3 ! �వ% Q� గ�ఱాÈ '^ వదలనట9a�ే �దట Q��� 
య�ద;ం 5ే:ి, నను^ జaం�, గ�ఱాÈ '^ పటrp కWY·' అQ�^డ! 
రఘ�మ��ా�. అప�డ! 6ా�¢దV���½ &{పx య�ద;ం జ��&�ం�<. ఒక��' 
ఒకరB జaం5�లన^ �&uష�� ఉగ012న[  బUణ�లW 
ప3¹&�ంచుకWQ�^రB. �వరకW ఇందు3 డ! అంత�ల�' ��పం�� తన 
వజm3 య�P�'^ ప3¹&�ం5�డ!. ��' �ెబÉకW రఘ�వ% QRల§ద 
పj�Y·య8డ!. అa�ే పj�Y·aన రఘ�వ% మరల ఒక¬ '>షంల7 
ల�5�డ!. తన వజm3 య�ధం �ెబÉకW అజLయ�jై 'ల�న రఘ�వ%ను 
ఇందు3 డ! ఎం�� 01చుకWQ�^డ!. 'రఘ� మ��ాజm! Q� వజm3 య�ధం 
�ెబÉJ' బ3J�̀న 6ాడ! �వ% తపx ఎవ-రw ల�రB. అందువలన � 
§ద Q�కW (e3మ క�&�ం�<. ఈ య8&ా"ా-'^ తపx మ�L�ైQ� ��రB��, 
ఇ*ా+ ను' అQ�^డ! �ే6Rందు3 డ!. '�ే6ా! యఙ�n "ా-'^ �j�� (qటpడం 
�కW ఇషpం ల�కY·�ే, మ�{కప' 5ెa4. నూఱÊవ అశ-0�ధయ8గ 
ఫల8'^ Q� తంj�3�` సంప�ర�ం&ా ప3*ా�<ంచు. Q� తంj�3�` §�L § 
దూత�� ఈ �షయం �ె�యజLయంj�' అ' 5ెYాxడ!.  

�ే6Rందు3 డ! అల8&Lన' అదృశ4012Q�డ!. రఘ�వ% తన నగ�ా'�̀ 
J��&� ప3య8ణ012Q�డ!. ఇందు3 డ! తన దూతలను 5ేత 
�<�పమ��ా�కW సంగతం�� 5ెపxమ' పంYాడ!. నూఱవ 
అశ-0�ధయ8గఫలం ల�ం�నందుకW �ా� >�̀¬� సం��.ిం5�డ!. 
వజm3 య�ధం �ెబÉకW తటrp కW' ఇందు3 ' 01(ిxం�నందుకW తన 
కWమ8రB' దగ@రకW dసుకW' ప3శం:ిం5�డ!. సర-సంగ ప����4గ�jై 
�ాజ4ల��?�̀ �హ^012న "Ë-త ఛ��3 '^ రఘ�వ%కW అపx&�ం�, ~Uర4 
సుద��ణ��ే��� 6ానప3*ాs శ[మ8'�̀ 6D�¢Y·య8డ!. ఇ�¦-కW వంశప% 
�ా�లందరB వృ��; ప4ంల7 6ానప3సsం అవలంKంచడం ఆ5�రం.  

రఘ�మ��ా� Yాలన ధర? Yాలన. రఘ�వ% చత�రంగ 
బల8లను సమక�రBకW' �<&�-జయ య8త3కW బయలW�ే�ాడ!. 
�దట త®రBx �<కW¬&ా 6D ¡¢డ!. ��3 వ Y¨డ!గ�Q� శతృ�ా�లను 
జaం� 6ా��నుం� కపxమ�లను dసుకWQ�^డ!. ఆ �ధం&ా 



త®రBx సమ�ద3dరం 5ేరBకWQ�^డ!. :ింహళ�ే"ాP<పత�లW 
ఆయనకW శరణ�జÍ5�రB. వంగ�ేశప% �ా�లW గం&ా న�<ల7 ఓడల 
§ద వ� రఘ�మ��ా�ను ఎ�<��ం�, ఓj�Y·a, అYార012న 
ధనమ� �ానుక&ా ఆయనకW సమ��xం�, ఆయన Yా��లకW �Î �`¬ 
మరల �ాజ4ం Y¨ం��రB.  

రఘ�మ��ా� తన ఏనుగ�లను వరస&ా 'లబÇటip , వం�ెన&ా 
5ే:ి, ��' §ద తన :qౖన4ం�� క(ిల8న�<' ��టUడ!. ఉత¬ళ�ా�లW 
చూ(ిన మ8�ా@ న క�ంగ�ేశం 6D ¡¢డ!. అపజయం ఎరBగ' రఘ�వ% 
క�ంగ�' య�ద;ంల7 జaం5�డ!. క�ంగ�ా� శరణ�గత�డ! �ా&ా 
అత' ఐశ-ర4ం మ8త3ం dసుకW' అత' �ాజ4ం J��&� ఇ�6R*ాడ!. 
ఇల8 �జయ~Ï�� Ð&�సూ+  త®రBx�<కW¬ నుంj� అగసు+ Ñల6ారB ఉంjే 
ద��ణ�<కW¬నకW 6D ¡¢డ!.  

అ�< ద��ణ�యనం. Yాండ4�ా�లW రఘ�మ��ా� 
ప3��పంమ�ందు ఆగల�కY·య8డ!. ��మÎప�u�న�< సమ�ద3ంల7 
సంగ>ం5ే 5ªట ��మ� సంYా�<ం�న అÐఘ012న మ���4లను 
రఘ�వ%కW అపx&�ం5�రB. చందనప% 5ెట9�� ఉన^ మలయ, దురB@ రB 
పర-��లW �£ండూ ద��ణ�<శ అQR సుంద���` �£ండ! కW5�లవల� 
ఉQ�^a. రఘ�వ% ఆ పర-��ల(qౖ యPేచÒ&ా సుఖ8లW 
అనుభ�ం5�డ!. తరB6ాత సమ���3 '�̀ దూరం&ా భT�ే��̀ Zర 
జm��Y·&ా క'(ిసు+ న^ (ిరBదులవల� ఉన^ గ�హ4పర-��ల' 
ఆక[>ం5�డ!.  

ఆ�ధం&ా ప�మ �ే"ాలను జaంచj�'�̀ 6D ¡¢డ!. 
గ�హ4పర-��'�½, ద��ణ సమ���3 '�½ మధ4 ప3య8ణం 5ే:ిం�< 
ఆయన :qౖన4ం. ప�ర-ం పర��ామ�డ! భT> �ా6ాల' అ��;ంచ&ా 
సమ�దు3 డ! తన జల8'^ త&�@ం� �Aంత 5ªటr ఇ5�డ!. ఇప�j� 
సమ�దు3 డ! రఘ�మ��ా�కW పడమటi �ా�లQR �ానుకలను 
సమ��xం5�డ!. ప�మ �ే"ా'^ జaం�, Yార�క �ా�లను 
జaం5�డ!. సమ�ద3 dరం 6Dంట 6D ¡¢డ!. త�రBష�¬లను 
ఓj�ం5�డ!. తరB6ాత ఉత+ర�ేశప% �ా�లను జaంచj�'�£$ ఆ 
�<కW¬కW 6D ¡¢డ!. ఉత+ర �ేశమంద� Ãణ �ా�లను bcం:ిం5�డ!. 
�ాం~¶జ�ా�లW ఎదురB 'ల-ల�క Y·య8రB.  

bcమవతxర-తం (qౖన ఉతOవ సం�Lత�లQR (eరBగల సప+  
గణ�లను భయంకర012న య�ద;ంల7 రఘ�వ% జaం5�డ!. అ�<చూ� 



�̀QD^రలW ఆ �జయ8'^ ఒక �ావ4ం&ా &ానం 5ే*ారB. 
తరB6ాత రఘ�వ% లÓbcత4ం అQR (eరBగల న�<' ��టUడ!. 
Y3ా &²Ô .ితప%ర �ా� య�ద;ం 5ేయకWంj�QR లÕం&�Y·య8డ!. 
�ారB4�ే"ాP´శ-రBడ! �నయం�� తలవం� వశ012Q�డ!.  

ఆ�ధం&ా జయ�లWjైన రఘ�మ��ా� �<&�-జయం 5ే:ి 
ఏకఛ��3 P<పత4ం *ాP<ం5�డ!. మహ��నందం�� J��&� తన పటpణ�'�̀ 
ప3య8ణ012Q�డ!. తరB6ాత ఆయన �శ-�త�+  అQR &{పx య8గం 
5ే*ాడ!. ప3పం5�'^ జaం� 5ేయద&�న య8గం అ�<. ��'ల7 
సర-స-మT ద��ణ�̀ంద ఇయ4వల:ి ఉం�<. రఘ�మ��ా� తన 
సర-స-ం ��నం 5ే*ాడ! యఙnంల7.  

పరతంత� మ�' �ష�4jైన �ÖతOకWడQR మ�' కWమ8రBడ! 
ప��^లWగ� �ద4లW QRరBకW', గ�రBద��ణ అడగj�'�̀ 
రఘ�మ��ా� దగ@రకW వ5�డ!. మ��ా� ఆ మ�'కWమ8రB' 
&Öర�ం�, ఒక మటipYాత3ల7 ప�జm ద36ా4ల�� యP��P<&ా ప��ం�, 

కWశల ప3శ^లW 6R*ాడ!. �ÖతOమ�' మ��ా� సర-స-ం ��నం 
5ే*ాడన^ �షయం గమ'ం5�డ!. ��ను వ�న ప' 
QDర6RరదనుకWQ�^డ!. '�ాజm! గ�రBద��ణ ��సమ' � వదVకW వ5�ను. 
� ప��:ిsJ Q�కW అర;012ం�<. ఇం�Aక ��తను 
అ��;ం5�లనుకWంటrQ�^ను' అ' 6Dళ9j�'�̀ :ిద;మయ84డ!. '*ా-§! 

§ గ�రBవ%&ా���` ఇవ-వల:ిన గ�రBద��ణ ఏ>టi? ఎంత?' అ' 
అj�&ాడ!. �ÖతOఋ.ి 'QRను �ద4ల�^ QRరBకWన^తరB6ాత 
గ�రBద��ణ dసు��మ' మ8 గ�రB6Dౖన పరతంత� ఋ.ి' 
6Rడ!కWQ�^ను. �వ% 5ే:ిన �°[ షల� 5�లW అ' ఆయన అQ�^రB. 
dసు��వల:ిం�ేన' QRను బలవంతం 5ే*ాను. అప�j�యనకW ��పం 
వ� QRను కటiక ద��దు3 డన' �ె�:ి క�j� ఒ�Aక¬ �ద4కW ��టi 
5×ప�న ప��^లWగ� �ద4లక� ప��^లWగ� ��ట9  ద3వ4ం గ�రBద��ణ&ా 
�ెమ?' ఆయన ���ారB. [ఋకW¬, యజసుO, *ామం, అధర-ణం - 
అను Q�లWగ� 6R��లW, �«, 6ా4కరణం, ఛంధసుO, 'రBక+ం, జg4Jషం, 
కలxం - అను ఆరB 6R��ం&ాలW, తర¬ం, §మ8ంస, ప%�ాణ, 

ధర?"ా*ా+ Ø లW - అQR Q�లWగ� "ా*ా+ Ø లW - �త+ం ప��^లWగ� �ద4లW] 
�ాజm! �వ% (eరBకW �ా�&ా ఉQ�^6R&ా� � వదV  ధనం ల�దన^�< 
Q�కW �ెలWసు. అందువలన 'ను^ అడగj�'�̀ మన*¨పxల�దు' 
అQ�^డ!.  



'ఓ మ���?! �£ండ! �²�లW ఉండంj�. § ���£¬ QDర6Rరj�'�̀ 
ప3యJ^*ా+ ను. Q� దగ@రకW వ� మ�{క ��తను అ��;ంచj�'�̀ 
6D ¡¢రQR అప6ాదు Q�కW ల�కWంj� 5ేయంj�' అ' �న^�ంచ&ా 
�ÖతOమ�' సంత�ష�p jైQ�డ!. భT>ల7 ద3వ4మం�� ��QR 
dసుకWన^ందున కWబÏరB' దగ@రనుంj� Y¨ం��లనుకW' 6DంటQR తన 
రP�'^ ఆయత+ం 5ేaం5�డ!. ఇంతల7 ��"ాP<�ా�� వ� 'మ��ాజm! 
మన బÙక¬సంల7 ఆ�ాశంనుంj� బం&ారB 6ాన కW��:ిం�<' అ' 
ఆశర4ం�� ఆయనకW 5ెYాxడ!. రఘ�మ��ా� ��ను ఏ 
కWబÏరB'��సం 6Dళ��మనుకWQ�^jో అత' వలన అYార ధనం 
ల�ం�నందుకW సం��.ిం�, �ÖతOమ�' ����న��' కంట¿ ఎకW¬వ&ా 
బం&ారం అం�� వందల�Aల�< ఒంటÚల§ద, గ�ఱాÈ ల§ద �ÖతOఋ.ి 
6Dంట పంYాడ!. ఋ.ి ఎం�� ఆనం�<ం5�డ!. అ¹P�4ప%ర6ాసులW 
రఘ�మ��ా� ��న గ�ణ�'^ ఎంత&ాQ] �A'య8j�రB.  

�ÖతOమ�' '�ాజm! ����న ద36ా4'^ భT�ే� ఇసూ+ ఉంటrం�<. 
�ా' ఆ�ాశం క�j� � ఇÛాp �ా; లను ఇవ-డం వలన � మbcమ ఇంత 
అంత అ' వ���ంచనల� �ాకWంj� ఉం�<. మహ�య�jైన � తంj�3�` 
�వ% ఎల8&², అల8&L �క� సకల�ౖశ-�ా4ల� గల ప%త�3 డ! �కW 
జ'?ంచు&ాక' అ' �´�ం� తన గ�రBవ% దగ@రకW 6D ¡¢డ!. ఆమహ��y 
ఆ�ర-చన ప3~Uవం వల9  రఘ�మ��ా��̀ ఒక కWమ8రBడ! 
జ'?ం5�డ!. ఆ (ిల96ాj��` బ3హ? (e�£$న అ�డ! అ' (eరB (qటUp డ!. 
అ�డ! గ�రBవ%ల వదV  సకల �ద4ల� QRరBకWQ�^డ!. అ'^�P�ల 
తంj�3�� సమ8నం&ా ఉQ�^డ!. యÖవనం వ�ం�<.  

�దరÀ�ే"ాP´�jైన ~¶జ�ా� తన 5ెల�9 లW ఇం�<మJ�̀ 
స-యంవరం 5�టiం5�డ!. రఘ�మ��ా� అ�డ!' సమస+  
ద36ా4ల�� :qౖన4ం�� ~¶జ�ా� పటpణ�'�̀ పం(ిం5�డ!. అజమ��ా� 
వసు+ Q�^డ' �ె�య&ాQR ~¶�డ! ��3 వల7 అత'�̀ అ'^ *Üక�ా4ల� 
క�&�ం5�డ!. అ�డ! మధ4ల7 తన :qౖన4ం�� నర?�� న�´dరమ�నందు 
�j��< 5ే*ాడ!. ఒక అడ� ఏనుగ� అక¬డ�̀ వ� అల9 కల79 లం 5ే:ిం�<. 
య�ద;ంల7 తపx ఏనుగ�లను చంప�ాద' "ాస+ ¸ం. అందుక' ��'' 
6DనకW¬ మ�¢ం5�ల' ��' కWంభసsలం(qౖ ఒక బUణం 6R*ాడ!. ఆ 
బUణం ��క&ాQR ఆ ఏనుగ� ఒక �<వ4 ప%రBష�' రwపం ధ��ం� 
ఆ�ాశంల7 '�5�డ!. అ�<చూ� :qౖ'కWలం�� ఆశర4చ�̀త�ల�ౖQ�రB.  



'�ాజm QRను (ి3యంవదుడQR గంధరB-డను. Q� తంj�3 
(ి3యదరzనుడ!. Q� గర-ం అణచj�'�̀ మతంగ మహ��y "ాపం 
(qటUp డ!. అందువలన Q�కW ఏనుగ� రwపం వ�ం�<. QRను ఆ ఋ.ి' 
Y3ా ��;ంచ&ా ఇ�¦-కW వంశసుs jైన అజమ�ర� బUణం త&�� 
'జరwYా'^ Y¨ందగలవQ�^డ!. QRటi�` �వలన "ాప�మ��̀+ క�&�ం�<. 
:e^bcత�j�! �కW సÐ?హQ�స+ ¸ం అQR �<6ా4*ా+ Ø '^ ప3*ా�<సు+ Q�^ను. 
:ీ-క��ంచు' అ' స-సsల8'�̀ 6D ¡¢డ!. అ�డ! &{పx :e^�'^, 
ప3¹జQ�'^ Y¨ం�< �దరÀ �ే"ా'�̀ 6D ¡¢డ!.  
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