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సంక్షేప రామాయణం 
 

తపస్స్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్వీదం వరమ్ | 
నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మీనిపంగవమ్ || ౧ || 

కోఽన్ీస్మీనావమ్ప్రతం లోకే గుణవాన్ కశ్చ వీరావాన్ | 
ధరీజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సతావాకోా దృఢవ్రతః || ౨ || 

చారిత్రేణ చ్ కో యుకతః సరీభూతేషు కో హితః | 
విదీన్ కః కసవమరథశ్చ కశ్చచకప్రియదరశన్ః || ౩ || 

ఆతీవాన్ కో జితక్రోధో ద్యాతిమాన్ కోఽన్సూయకః | 
కసా బిభ్ాతి దేవాశ్చ జాతరోషసా సంయుగే || ౪ || 

ఏతదిచాఛమాహం శ్రోతం పరం కౌతూహలం హి మే | 
మహర్షే తీం సమరోథఽస్మ జాఞతమేవంవిధం న్రమ్ || ౫ || 

శ్రుత్వీ చైతతిిలోకజ్ఞఞ వాల్మీకేరాారదో వచ్ః | 
శ్రూయత్వమితి చామంత్ర్ా ప్రహృషో్ట వాకామబ్రవీత్ || ౬ || 

బహవో ద్యరలభాశ్చచవ యే తీయా కీరితత్వ గుణః | 
మునే వక్ష్యామాహం బుదవా తైర్మాకతః శ్రూయత్వం న్రః || ౭ || 

ఇక్ష్యీకువంశ్ప్రభ్వో రామో నామ జ్నః శ్రుతః | 
నియత్వత్వీ మహావీరోా ద్యాతిమాన్ ధృతిమాన్ీశీ || ౮ || 
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బుదివమాన్నాతిమానాీగ్మీ శ్రీమాన్ శ్త్రునిబరహణః | 
విపలంసో మహాబాహః కంబుగ్రీవో మహాహనః || ౯ || 

మహోరసోో మహేష్వీసో గూఢజ్త్రురరిందమః | 
ఆజానబాహః సుశిరాః సులలటః సువిక్రమః || ౧౦ || 

సమః సమవిభ్క్తంగః స్మాగవవరణః ప్రత్వపవాన్ | 
పీన్వక్ష్య విశాలక్షో లక్ష్మీవాన్ శుభ్లక్షణః || ౧౧ || 

ధరీజ్ఞః సతాసంధశ్చ ప్రజానాం చ్ హితే రతః | 
యశ్స్వీ జాఞన్సంపన్ాః శుచిరీశ్ాః సమాధిమాన్ || ౧౨ || 

ప్రజాపతిసమశ్శ్శరమాన్ ధ్యత్వ రిపనిషూదన్ః | 
రక్షిత్వ జీవలోకసా ధరీసా పరిరక్షిత్వ || ౧౩ || 

రక్షిత్వ సీసా ధరీసా సీజ్న్సా చ్ రక్షిత్వ | 
వేదవేదంగతతతాజ్ఞఞ ధనర్షీదే చ్ నిష్ఠితః || ౧౪ || 

సరీశాస్స్ిరథతతతాజ్ఞఞ సీృతిమాన్ప్రతిభాన్వాన్ | 
సరీలోకప్రియః స్స్ధురదీనాత్వీ విచ్క్షణః || ౧౫ || 

సరీదభిగతః సదిభః సముద్ర ఇవ స్మంధుభిః | 
ఆరాః సరీసమశ్చచవ సదైకప్రియదరశన్ః || ౧౬ || 

స చ్ సరీగుణోపేతః కౌసలాన్ందవరవన్ః | 
సముద్ర ఇవ గంభీర్షా ధైర్షాణ హిమవానివ || ౧౭ || 
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విషుణనా సదృశో వీర్షా సోమవత్ప్్రయదరశన్ః | 
క్లగ్వాసదృశ్ః క్రోధే క్షమయా పృథివీసమః || ౧౮ || 

ధన్దేన్ సమస్స్తా గే సతేా ధరీ ఇవాపరః | 
తమేవంగుణసంపన్ాం రామం సతాపరాక్రమమ్ || ౧౯ || 

జ్యాషిం శ్రేషిగుణైర్మాకతం ప్రియం దశ్రథః సుతమ్ | 
ప్రకృతీనాం హితైర్మాకతం ప్రకృతి ప్రియ క్మాయా || ౨౦ || 

యౌవరాజ్యాన్ సంయోకుతమైచ్ఛత్ప్్రత్వా మహీపతిః | 
తస్స్ాభిషేకసమాభరాన్ దృష్వోా భారాాఽథ కైకయీ || ౨౧ || 

పూరీం దతతవరా దేవీ వరమేన్మయాచ్త | 
వివాసన్ం చ్ రామసా భ్రతస్స్ాభిషేచ్న్మ్ || ౨౨ || 

స సతావచ్నాద్రాజా ధరీపాశేన్ సంయతః | 
వివాసయామాస సుతం రామం దశ్రథః ప్రియమ్ || ౨౩ || 

స జ్గమ వన్ం వీరః ప్రతిజాఞమనపాలయన్ | 
పితరీచ్న్నిర్షేశాత్చోకేయాాః ప్రియక్రణత్ || ౨౪ || 

తం వ్రజ్ంతం ప్రియో భ్రాత్వ లక్షమణోఽనజ్గమ హ | 
స్నాహాదిీన్యసంపన్ాః సుమిత్రాన్ందవరవన్ః || ౨౫ || 

భ్రాతరం దయితో భ్రాతః సౌభ్రాత్ర్మనదరశయన్ | 
రామసా దయిత్వ భారాా నితాం ప్రాణసమాహిత్వ || ౨౬ || 
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జ్న్కసా కులే జాత్వ దేవమాయేవ నిరిీత్వ | 
సరీలక్షణసంపనాా నారీణముతతమా వధః || ౨౭ || 

స్వత్వఽపానగత్వ రామం శ్శిన్ం రోహిణీ యథా | 
పౌరైరనగతో దూరం పిత్రా దశ్రథేన్ చ్ || ౨౮ || 

శ్ృంగ్వబేరపర్ష సూతం గంగకూలే వాసరజయత్ | 
గుహమాస్స్దా ధరాీత్వీ నిష్వదధిపతిం ప్రియం || ౨౯ || 

గుహేన్ సహితో రామః లక్షమణేన్ చ్ స్వతయా | 
తే వనేన్ వన్ం గత్వీ న్దీస్వతరాతా బహూదక్ః || ౩౦ || 

చిత్ర్కూటమనప్రాపా భ్రదీజ్సా శాసనాత్ | 
రమామావసథం కృత్వీ రమమాణ వనే త్ర్యః || ౩౧ || 

దేవగంధరీసంక్శాసతత్ర్ తే న్ావసనవఖమ్ | 
చిత్ర్కూటం గతే రామే పత్ర్శోక్తరసతద || ౩౨ || 

రాజా దశ్రథః సీరగం జ్గమ విలపనవతమ్ | 
మృతే త తస్మీన్భరతో వస్మషిప్రముఖైరిేాజః || ౩౩ || 

నియుజ్ామానో రాజాాయ నచ్ఛద్రాజ్ాం మహాబలః | 
స జ్గమ వన్ం వీరో రామపాదప్రస్స్దకః || ౩౪ || 

గత్వీ త స మహాత్వీన్ం రామం సతాపరాక్రమమ్ | 
అయాచ్ద్రాభరతరం రామం ఆరాభావపరసోృతః || ౩౫ || 
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తీమేవ రాజా ధరీజ్ఞ ఇతి రామం వచోఽబ్రవీత్ | 
రామోఽపి పరమోదరః సుముఖసువమహాయశాః || ౩౬ || 

న్చైచ్ఛతి్తరాదేశాత్ రాజ్ాం రామో మహాబలః | 
పాద్యకే చాసా రాజాాయ నాాసం దత్వతా పన్ః పన్ః || ౩౭ || 

నివరతయామాస తతో భ్రతం భ్రత్వగ్రజ్ః | 
స క్మమన్వాప్చావ రామపాదవుపస్ృశ్న్ || ౩౮ || 

న్ందిగ్రామేఽకరోద్రాజ్ాం రామాగమన్క్ంక్షయా | 
గతే త భ్రతే శ్రీమాన్ సతాసంధో జితేంద్రియః || ౩౯ || 

రామసుత పన్రాలక్షా నాగరసా జ్న్సా చ్ | 
తత్రాగమన్మేక్గ్రో దండక్న్ప్రవివేశ్ హ || ౪౦ || 

ప్రవిశ్ా త మహారణాం రామో రాజీవలోచ్న్ః | 
విరాధం రాక్షసం హత్వీ శ్రభ్ంగం దదరశ హ || ౪౧ || 

సుతీక్షణం చాపాగసతా ం చ్ అగసతా భ్రాతరం తథా | 
అగసతావచ్నాచ్చచవ జ్గ్రాహంద్రం శ్రాసన్మ్ || ౪౨ || 

ఖడగం చ్ పరమప్రీతసూతణీ చాక్షయస్స్యకౌ | 
వసతసతసా రామసా వనే వన్చ్రైః సహ || ౪౩ || 

ఋషయోఽభాాగమన్వర్షీ వధ్యయాసురరక్షస్స్మ్ | 
స తేష్వం ప్రతిశుశ్రావ రాక్షస్స్నాం తథా వనే || ౪౪ || 
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ప్రతిజాఞతశ్చ రామేణ వధసవంయతి రక్షస్స్ం | 
ఋషీణమగ్వా కల్నాం దండక్రణావాస్మనామ్ || ౪౫ || 

తేన్ తత్రైవ వసత్వ జ్న్స్స్థన్నివాస్మన్న | 
విరూపిత్వ శూర్ణఖా రాక్షస్వ క్మరూపిణీ || ౪౬ || 

తతః శూర్ణఖావాక్ాత్ ఉద్యాక్తన్వరీరాక్షస్స్న్ | 
ఖరం త్ప్శిరసం చైవ దూషణం చైవ రాక్షసం || ౪౭ || 

నిజ్ఘాన్ రణే రామస్నతష్వం చైవ పదనగన్ | 
వనే తస్మీనిావసత్వ జ్న్స్స్థన్ నివాస్మనామ్ || ౪౮ || 

రక్షస్స్ం నిహత్వనాాసన్వహస్రాణి చ్తరేశ్ | 
తతో జాఞతివధం శ్రుత్వీ రావణః క్రోధమూరిఛతః || ౪౯ || 

సహాయం వరయామాస మారీచ్ం నామ రాక్షసం | 
వారామాణః సుబహశో మారీచేన్ స రావణః || ౫౦ || 

న్ విరోధో బలవత్వ క్షమో రావణ తేన్ తే | 
అనాదృతా త తదీకాం రావణః క్లచోదితః || ౫౧ || 

జ్గమ సహమారీచ్ః తస్స్ాశ్రమపదం తద | 
తేన్ మాయావినా దూరమపవాహా న్ృపాతీజౌ || ౫౨ || 

జ్హార భారాాం రామసా గృధ్రం హత్వీ జ్టాయుషమ్ | 
గృధ్రం చ్ నిహతం దృష్వోా హృత్వం శ్రుత్వీ చ్ మైథిల్మమ్ || ౫౩ || 
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రాఘవః శోకసంతప్తత విలలపాకులేంద్రియః | 
తతస్నతనవ శోకేన్ గృధ్రం దగవా జ్టాయుషమ్ || ౫౪ || 

మారగమాణో వనే స్వత్వం రాక్షసం సందదరశ హ | 
కబంధం నామ రూపేణ వికృతం ఘోరదరశన్మ్ || ౫౫ || 

తం నిహతా మహాబాహః దదహ సీరగతశ్చ సః | 
స చాసా కథయామాస శ్బరీం ధరీచారిణీమ్ || ౫౬ || 

శ్రమణీం ధరీనిపణమభిగచేఛతి రాఘవ | 
సోఽభ్ాగచ్ఛన్ీహాతేజాః శ్బరీం శ్త్రుసూదన్ః || ౫౭ || 

శ్బరాా పూజితః సమాగ్రామో దశ్రథాతీజ్ః | 
పంపాతీర్ష హనమత్వ సంగతో వాన్ర్షణ హ || ౫౮ || 

హనమదీచ్నాచ్చచవ సుగ్రీవేణ సమాగతః | 
సుగ్రీవాయ చ్ తతవరీం శ్ంసద్రామో మహాబలః || ౫౯ || 

ఆదితసతదాథావృతతం స్వతయాశ్చ విశేషతః | 
సుగ్రీవశాచపి తతవరీం శ్రుత్వీ రామసా వాన్రః || ౬౦ || 

చ్క్ర సఖాం రామేణ ప్రీతశ్చచవాగ్వాస్స్క్షికం | 
తతో వాన్రరాజ్యన్ వైరానకథన్ం ప్రతి || ౬౧ || 

రామాయావేదితం సరీం ప్రణయాద్యేఃఖితేన్ చ్ | 
ప్రతిజాఞతం చ్ రామేణ తద వాలివధం ప్రతి || ౬౨ || 
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వాలిన్శ్చ బలం తత్ర్ కథయామాస వాన్రః | 
సుగ్రీవః శ్ంకితశాచస్వనిాతాం వీర్షాణ రాఘవే || ౬౩ || 

రాఘవః ప్రతాయారథం త ద్యంద్యభః క్యముతతమమ్ | 
దరశయామాస సుగ్రీవో మహాపరీత సనిాభ్ం || ౬౪ || 

ఉతవమయిత్వీ మహాబాహః ప్రేక్షా చాస్మథ మహాబలః | 
పాదంగుషేిన్ చిక్షేప సంపూరణం దశ్యోజ్న్మ్ || ౬౫ || 

బిభద చ్ పన్ః స్స్లన్ సప్చతకేన్ మహేషుణ | 
గ్వరిం రస్స్తలం చైవ జ్న్యన్ ప్రతాయం తద || ౬౬ || 

తతః ప్రీతమనాస్నతన్ విశ్ీసతః స మహాకపిః | 
కిష్ఠోంధ్యం రామసహితో జ్గమ చ్ గుహాం తద || ౬౭ || 

తతోఽగరజదవరివరః సుగ్రీవో హేమపింగళః | 
తేన్ నాదేన్ మహత్వ నిరజగమ హరీశ్ీరః || ౬౮ || 

అనమాన్ా తద త్వరాం సుగ్రీవేణ సమాగతః | 
నిజ్ఘాన్ చ్ తత్రైన్ం శ్ర్షణైకేన్ రాఘవః || ౬౯ || 

తతః సుగ్రీవవచ్నాత్ హత్వీ వాలిన్మాహవే | 
సుగ్రీవమేవ తద్రాజ్యా రాఘవః ప్రతాపాదయత్ || ౭౦ || 

స చ్ సరాీన్వమాన్నయ వాన్రానాీన్రరేభ్ః | 
దిశ్ః ప్రస్స్థపయామాస దిదృక్షురజన్క్తీజామ్ || ౭౧ || 
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తతో గృధ్రసా వచ్నాతవంపాతేరహనమాన్బల్మ | 
శ్తయోజ్న్విస్వతరణం పపలవే లవణరణవమ్ || ౭౨ || 

తత్ర్ లంక్ం సమాస్స్దా పరీం రావణపాలిత్వమ్ | 
దదరశ స్వత్వం ధ్యాయంతీం అశోకవనిక్ం గత్వమ్ || ౭౩ || 

నివేదయిత్వీఽభిజాఞన్ం ప్రవృతితం చ్ నివేదా చ్ | 
సమాశాీసా చ్ వైదేహీం మరేయామాస తోరణమ్ || ౭౪ || 

పంచ్ స్ననాగ్రగన్హత్వీ సపత మంత్ప్సుత్వన్పి | 
శూరమక్షం చ్ నిష్ఠ్షా గ్రహణం సముపాగమత్ || ౭౫ || 

అస్నిణోనీకతమాత్వీన్ం జాఞత్వీ పైత్వమహాదీరాత్ | 
మరేయన్రాక్షస్స్న్నీరో యంత్ప్ణస్స్తన్ాదృచ్ఛయా || ౭౬ || 

తతో దగవా పరీం లంక్ం ఋతే స్వత్వం చ్ మైథిల్మమ్ | 
రామాయ ప్రియమాఖాాతం పన్రాయాన్ీహాకపిః || ౭౭ || 

సోఽభిగమా మహాత్వీన్ం కృత్వీ రామం ప్రదక్షిణమ్ | 
న్ావేదయదమేయాత్వీ దృషో్వ స్వతేతి తతతాతః || ౭౮ || 

తతః సుగ్రీవసహితో గత్వీ తీరం మహోదధేః | 
సముద్రం క్షోభ్యామాస శ్రైరాదితాసనిాభః || ౭౯ || 

దరశయామాస చాత్వీన్ం సముద్రః సరిత్వం పతిః | 
సముద్రవచ్నాచ్చచవ న్లం స్నతమక్రయత్ || ౮౦ || 
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తేన్ గత్వీ పరీం లంక్ం హత్వీ రావణమాహవే | 
రామస్వవత్వమనప్రాపా పరాం వ్రీడాముపాగమత్ || ౮౧ || 

త్వమువాచ్ తతో రామః పర్మషం జ్న్సంసది | 
అమృషామాణ స్స్ స్వత్వ వివేశ్ జ్ీలన్ం సతీ || ౮౨ || 

తతోఽగ్వావచ్నాతీవత్వం జాఞత్వీ విగతకలీష్వం | 
బభౌ రామసవంప్రహృషోః పూజితసవరీదైవతైః || ౮౩ || 

కరీణ తేన్ మహత్వ త్రైలోకాం సచ్రాచ్రమ్ | 
సదేవరిేగణం తషోం రాఘవసా మహాతీన్ః || ౮౪ || 

అభ్ాష్ఠంచ్తవ లంక్యాం రాక్షస్నంద్రం విభీషణమ్ | 
కృతకృతాసతద రామో విజ్ీరః ప్రముమోద హ || ౮౫ || 

దేవత్వభ్యా వరం ప్రాపా సముత్వథపా చ్ వాన్రాన్ | 
అయొధ్యాం ప్రస్మథతో రామః పష్కేణ సుహృదీృతః || ౮౬ || 

భ్రదీజాశ్రమం గత్వీ రామసవతాపరాక్రమః | 
భ్రతస్స్ానితకం రామో హనూమంతం వాసరజయత్ || ౮౭ || 

పన్రాఖాాయిక్ం జ్ల్న్ సుగ్రీవసహితశ్చ సః | 
పష్కం తతవమార్మహా న్ందిగ్రామం యయౌ తద || ౮౮ || 

న్ందిగ్రామే జ్టాం హిత్వీ భ్రాతృభిః సహితోఽన్ఘః | 
రామః స్వత్వమనప్రాపా రాజ్ాం పన్రవాపతవాన్ || ౮౯ || 
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ప్రహృషోముదితో లోకసుతషోః పషోః సుధ్యరిీకః | 
నిరాయమో హారోగశ్చ ద్యరిభక్ష భ్యవరిజతః || ౯౦ || 

న్ పత్ర్మరణం కించిద్రేరక్షాంతి పర్మష్వః కీ చిత్ | 
నారాశాచవిధవా నితాం భ్విషాంతి పతివ్రత్వః || ౯౧ || 

న్ చాగ్వాజ్ం భ్యం కించిత్ నాపవ మజ్జంతి జ్ంతవః | 
న్ వాతజ్ం భ్యం కించిత్ నాపి జ్ీరకృతం తథా || ౯౨ || 

న్ చాపి క్షుదభయం తత్ర్ న్ తసోరభ్యం తథా | 
న్గరాణి చ్ రాష్వాణి ధన్ ధ్యన్ాయుత్వని చ్ || ౯౩ || 

నితాం ప్రముదిత్వసవర్షీ యథా కృతయుగే తథా | 
అశ్ీమేధశ్తైరిష్వోా తథా బహసువరణకైః || ౯౪ || 

గవాం కోటాయుతం దత్వీ బ్రహీలోకం ప్రయాసాతి | 
అసంఖ్యాయం ధన్ం దత్వీ బ్రాహీణేభ్యా మహాయశాః || ౯౫ || 

రాజ్వంశాన్ శ్తగుణన్ స్స్థపయిషాతి రాఘవః | 
చాతరీరణాం చ్ లోకేఽస్మీన్ స్నీ స్నీ ధర్షీ నియోక్షాతి || ౯౬ || 

దశ్వరేసహస్రాణి దశ్వరేశ్త్వని చ్ | 
రామో రాజ్ాముపాస్మత్వీ బ్రహీలోకం గమిషాతి || ౯౭ || 

ఫలశ్రుతి: 
ఇదం పవిత్ర్ం పాపఘాం పణాం వేదైశ్చ సమిీతమ్ | 
యః పఠేద్రామచ్రితం సరీపాపైః ప్రముచ్ాతే || ౯౮ || 
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ఏతదఖాాన్మాయుషాం పఠన్రామాయణం న్రః | 
సపత్ర్పౌత్ర్ః సగణః ప్రేతా సీర్షగ మహీయతే || ౯౯ || 

పఠన్ దిీజ్ఞ వాగృషభ్తీమీయాత్ 
స్స్ాత్ క్షత్ప్యో భూమిపతితీమీయాత్ | 
వణిగజన్ః పణాఫలతీమీయాత్ 
జ్న్శ్చ శూద్రోఽపి మహతతామీయాత్ || ౧౦౦ || 

 


