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Pratarmė 
 
Absoliutus Dievo Asmuo, Viešpats Šri Rama, 

patrauklus ne tik Savo ypatybėmis. Nuostabūs yra Jo 
transcendentiniai darbai, nes Absoliuto vardas, šlovė, 
pavidalas, žaidimai, aplinka bei regalijos yra 
absoliutūs. Savo nepriežastine malone Viešpats 
nužengia į materialų pasaulį ir, dėdamasis paprastu 
žmogumi, apreiškia įvairius transcendentinius 
žaidimus, kad pamilę Jį žmonės galėtų grįžti atgal pas 
Dievą.  

      Mes iš prigimties linkę klausytis istorijų apie 
įvairius žmones ir jų pasaulietinę veiklą, tačiau 
nesuprantame, kad šitaip švaistome savo brangų 
laiką ir dar labiau prisirišame prie trijų materialios 
gamtos ypatybių. Užuot švaistęs laiką, žmogus gali 
nukreipti dėmesį į transcendentinius Viešpaties 
žaidimus ir taip pasiekti sėkmę dvasiniame gyvenime. 
Klausydamas pasakojimų apie Viešpaties žaidimus, 
žmogus sueina į tiesioginį sąlytį su Dievo Asmeniu, ir, 
kaip jau minėta, jų klausydamasi materialistiška 
būtybė nusiplauna visas širdyje susikaupusias 
nuodėmes. Nusiplovusi visas nuodėmes, ji palaipsniui 
atsisako pasaulietinio bendravimo, ir jai tampa 
patrauklūs Viešpaties bruožai.  
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      Žodžiu, paprasčiausiai klausantis pasakojimų 

apie Viešpaties žaidimus, galima tapti vienu iš 
Viešpaties palydovų. Aukščiausią tobulumą pasiekti 
labai paprasta – tereikia įdėmiai klausytis pasakojimų 
apie transcendentinius Viešpaties žaidimus iš 
pasitikėjimo verto žmogaus lūpų arba iš tyrų bhaktų. 
Tai ypač rekomenduojama šiame nesantarvės (Kali) 
amžiuje. 

 
 

Šrimad-Bhagavatam 1.5.26 
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Įvadas 
 

Viešpats Ramačandra – tai neišgalvotas 
personažas, neeilinis žmogus ir nepaprasta 
asmenybė. Jis – Aukščiausiasis Viešpats, kuriantis, 
palaikantis ir įsakinėjantis tiek dvasinėms, tiek 
materialioms nesuskaičiuojamoms visatoms. 
Būdamas Supersiela, Jis yra kiekviename atome ir 
visų gyvų būtybių širdyse. Jis – visažinis. Jis žino praeitį, 
dabartį ir ateitį. 

Viešpats Rama pasižymi šešiomis tobulybėmis: 
turtu, jėga, šlove, grožiu, išmintimi ir atsižadėjimu. Jis  – 
visų dorybių talpykla ir galutinis jogų, asketų, o 
labiausiai bhaktų, kuriems patinka šlovinti Jo 
nesuvokiamus žaidimus, gyvenimo tikslas. 

Būdamas Krišnos ekspancija, aukščiausia Dievo 
Asmenybė, Viešpats Ramačandra amžinai gyvena 
Savo planetoje dvasiniame pasaulyje, apsuptas Savo 
ekspansijų ir palydovų, kurių priešakyje stovi Jo žmona 
Sita, Jo broliai Lakšmanas, Bharata, Šatrugna ir Jo 
garsusis tarnas Hanumanas. 

Dėl neįtikėtinos užuojautos sąlygotoms sieloms 
kartas nuo karto Viešpats ateina į materialų pasaulį, 
tapdamas avatara. (Avatara, arba Dievo inkarnacija, 
nužengia iš Dievo karalystės į materialų pasaulį. Tas 
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Dievo Asmens pavidalas, kuriuo Jis nužengia, 
vadinamas inkarnacija, arba avatara. Visos 
inkarnacijos gyvena dvasiniame pasaulyje, Dievo 
karalystėje. Avataros vardą jos gauna nužengusios į 
materialią kūriniją.)  

Viešpats tai aiškina «Bhagavat-gitoje» (4-7-8): 
 

yadā yadā hi dharmasya          glānir bhavati bhārata 
abhyutthānam adharmasya     tadātmānaṁ sṛjāmy aham 

 
paritrāṇāya sādhūnāṁ                vināśāya ca duṣkṛtām 
dharma-saṁsthāpanārthāya     sambhavāmi yuge yuge 

 
«Kai tik religija kur nors ima nykti, ir įsivyrauja 

bedievybė, Aš nužengiu Pats, kad išlaisvinčiau 
doruosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat 
atkurčiau religijos principus, epocha po epochos Aš 
apsireiškiu Pats». 

Aukščiausiasis Viešpats nužengia į šitą pasaulį 
Savo Paties valia, kai tik pasaulyje įsivyrauja 
bedievybė, ir nyksta tikroji religija. Viešpaties 
apsireiškimas skiriasi nuo paprasto žmogaus gimimo: 
žmogui neišvengiamai tenka materialus, ankstesnių jo 
darbų nulemtas kūnas. Dievas apsireiškia Savo Paties 
kūnu. Jis nekeičia kūnų kaip paprasta gyvoji būtybė. 
Kad ir kada Jis ateitų, Savo vidinės energijos dėka Jis 
ateina tuo pačiu, pirminiu kūnu. Jis apsireiškia Savo 
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amžinu, materialaus pasaulio nesuteršiamu kūnu, ir 
jokie karmos dėsniai jo neveikia. 

«Nors Aš negimstu, ir Mano transcendentinis kūnas 
niekada neyra, nors esu visų gyvųjų esybių Viešpats, 
vis dėlto kiekvieną epochą Aš nužengiu Savo 
pirmapradžiu transcendentiniu pavidalu». 
(«Bhagavat-gita» 4.6) 

Krišna į materialų pasaulį nužengia pirmapradžiu 
amžinu dvirankiu pavidalu. Viešpats nužudė daug 
nenugalimų demonų: būdamas 7 metų pakėlė 
Govardhano kalną ant mažojo kairės rankos pirštelio 
ir laikė jį septynias dienas; Jis privertė nusileidusią 
Saulę vėl patekėti; kartu su savo draugu Ardžuna Jis 
nukeliavo už visatos ribų. Nužengęs kaip 
Vamanadeva, Jis įsikūnijo nykštuku, bet dviem 
žingsniais išmatavo visą visatą. Įsikūnijęs gigantišku 
transcendentiniu šernu Varaha, Jis iškėlė į vandenyno 
gelmes panirusią Žemę. Aukščiausiasis Dievo Asmuo 
apreiškė nuostabų, niekada neregėtą pavidalą. Tai 
buvo pusiau žmogus, pusiau liūtas. Tokiu įstabiu 
pavidalu Viešpats nužengė į Hiraranijakašipų rūmus. 
Kvailiai, nenaudėliai ir demonai neįstengia suprasti 
nepranokstamos Viešpaties galios, bet Jam nėra 
nieko neįmanomo – Jis gali daryti, ką panorėjęs, jam 
tai, tiesiog, pramoga. 

Įsikūnijęs Ramačandroje, Aukščiausiasis Viešpats 
sunaikino tironą Ravaną. Jis nužengė, norėdamas 
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parodyti žmonėms, koks turėtų būti pareigingas 
valdovas. Taip pat Jis mus moko, kad susituokęs vyras 
turi būti ištikimas savo žmonai, visaip ja rūpintis ir ginti.  
Ramačandra panoro asmeniniu pavyzdžiu parodyti ir 
vieniems, ir kitiems, kaip reikia griežtai laikytis religijos 
įsakymų ir būti ištikimu bei pareigingu vyru.  

Rakšasų vadeiva Ravana gavo palaiminimą, kad 
jis žus tik nuo žmogaus rankos. Todėl Viešpats 
Ramačandra, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, apsireiškė 
žmogumi. Tačiau jis nužengė ne vien tam, kad 
nugalabytų Ravaną, – Jis norėjo pamokyti 
mirtinguosius, kad tas, kuris ieško laimės šeimoje ir 
santuokiniame lytiniame gyvenime, pasmerkia save 
nesibaigiančioms kančioms. Aukščiausiasis Dievo 
Asmuo yra Pats Sau pakankamas, ir sielvartas Jam 
yra svetimas. 

Viešpats Ramačandra savo gyvenimo pavyzdžiu 
parodė dar vieną dalyką: kartais Aukščiausiajam 
Dievo Asmeniui Viešpačiui Višnui ir Jo ištikimiesiems 
tarnams tenka sunkūs materialūs išbandymai, tačiau 
iš tikrųjų – tai tik regimybė. Jie yra pasiekusieji 
išsivadavimą.  

«Ramajana» – pagarsėjusi senovės Indijos poeto 
Valmikio epinė poema, užrašyta sanskrito kalba. Joje 
aprašomos Ramos ir jo žmonos Sitos kelionės. Vėliau 
atsirado ir kitos šito kūrinio versijos kitomis Indijos 
kalbomis. Labai gaila, bet dauguma vertėjų ir 
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komentatorių nepriklausė tyrų pasiekėjų linijai, todėl 
jų veikaluose apie Viešpatį Ramą atsirado nemažai 
nukrypimų ir prasimanymų. Iš to seka, kad panašių 
kūrinių skaitytojai nesuvokia, kad Viešpats Rama – tai  
Pats Aukščiausiasis Dievo Asmuo. 

Šito autentiško leidinio tikslas – pabandyti 
parodyti Viešpaties Ramos tikrąją žaidimų didybę. 
Nors šis perpasakojimas yra sutrumpintas, visi 
pagrindiniai jo įvykiai išsaugoti. Mes tikimės, kad 
netolimoje ateityje koks nors vaišnavas-mokslininkas 
padarys pilną Valmikio «Ramajanos» vertimą ir 
pateiks visa tai augančiam bhaktų ratui. 

Aš meldžiu A.C.Bhaktivedantą Svamį Prabhupadą 
malonės, kad šitas «Ramajanos» leidimas atneštų 
didžiausią gerovę skaitytojams, pažadintų jų širdyse 
meilę ir prisirišimą prie Viešpaties Ramos lotosinių 
pėdų. Aš prašau bhaktų palaiminimų, kad pats 
įgyčiau šitą lobį. 

Dar kartą noriu pabrėžti, kad «Ramajanos» 
skaitymas atneš skaitytojui gėrį, jeigu jis ją skaitys ne 
kaip pramogą, o suvoks aukščiausią Viešpaties 
Ramos padėtį. Toks suvokimas leis skaitytojui įgyti 
aukščiausiąjį palaiminimą – sugrįžti atgal pas Dievą. 

 
janma karma ca me divyam 
evam yo vetti tattvatah 
tyaktva deham punar janma 
naiti mam eti so ’rjuna 
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«Kas suvokia transcendentinę Mano atėjimo ir 

žygių esmę, tas, palikęs kūną, daugiau negimsta 
materialiame pasaulyje, bet eina į amžinąją Mano 
buveinę, o Ardžuna». («Bhagavat-gita» 4.9) 

 
Bhakti Vikasha Svami 
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Bala-kanda 
(„Jaunystės knyga“) 

 
 
Labai seniai gyveno didis išminčius Valmikis, kurio 

vienintelis džiaugsmas buvo diskutuoti apie 
Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. 

Kartą, kai Valmikis dalinosi Dievo sąmonės 
nektaru su grupe mokinių, į jo trobelę užsuko didysis 
išminčius Šri Narada Munis, kuris, ištisai šlovindamas 
Aukščiausiojo Viešpaties žaidimus, keliavo po 
materialius ir dvasinius pasaulius. Išvydęs svečią, 
Valmikis ir jo mokiniai žemai jam nusilenkė. Svečias 
tradiciškai buvo pasodintas į garbingą vietą, jam 
numazgojo pėdas ir pasiteiravo, kaip jam sekasi. 

Valmikis kreipėsi į Šri Naradą:  
– O visų geriausiasis, išmanantis tiesą, prašau, 

pasakyk, kas Žemėje visų tobuliausias, kas 
galingiausias, kilniausias, teisingiausias, išmintingiausias 
ir dosniausias? Kas nepriekaištingas ir rūpinasi visų 
gyvų esybių gerove? Kas tas miklaus proto, 
neapsakomo grožio, be pykčio ir pavydo 
neprilygstamas herojus, kurio rūstybės bijo netgi 
dievai? Kas visų gyvų esybių prieglobstis? Ką sėkmės 
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deivė apdovanojo visais savo palaiminimais? O didis 
išminčiau, prašau tavęs, atsakyk į mano klausimą. 

Didis išminčius, viską žinantis, kas vyksta trijuose 
pasauliuose, atsakė: 

– O išminčiau, šito šlovingo karaliaus vardas yra 
Rama. Jis priklauso Ikšvakų dinastijai. Jis – 
Maharadžos Dašarathos sūnus. Jis – visų 
transcendentinių dorybių įsikūnijimas ir visų tobulybių 
valdovas. Jis tobulai kontroliuoja savo jusles ir valdo 
daugybę energijų. Jo rankos galingos, o kaklas – lyg 
kriauklė, padabintas trimis dailiomis linijomis. Jo platūs 
pečiai, plati krūtinė, prakilni galvos forma, platūs 
skruostikauliai, atvira kakta ir didelės akys. Jis vidutinio 
ūgio, dailaus kūno, o jo oda žalsvo atspalvio. Iš jo 
sklinda akinanti šviesa. Jis santūrus, išmintingas ir labai 
iškalbingas. 

Viešpats Rama nepriekaištingai tyras ir visada 
laikosi religijos taisyklių. Jis pasiekė savęs pažinimo 
tobulumą. Jis – varnašrama-dharmos gynėjas. Iš tiesų 
Jis palaiko visą Visatą. Jis – priešų užkariautojas ir 
vienintelis Savo bhaktų prieglobstis. Viešpats Rama 
tobulai įvaldęs Vedų žinias ir karo meną. Jis ryžtingas, 
turi tobulą atmintį, yra viską žinantis, gailestingas, o 
mūšyje – bebaimis. Viešpats Rama yra visų mylimas ir 
prie nieko neprisirišęs. Jis ramus kaip vandenynas, 
nepajudinamas kaip Himalajai ir galingas kaip 
Viešpats Višnus. Tobulo grožio, kantrus kaip žemė, o 
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įsiutęs – lyg viską ryjanti ugnis.  Jis turtingesnis už 
Kuberą, pamaldesnis už dievobaimingumo valdovą 
Dharmą. 

Tęsdamas Narada išvardijo Valmikiui Viešpaties 
Ramačandros žaidimus. Baigdamas pasakoti, 
pridūrė, kad Viešpats Rama dabar yra idealus 
karalius savo piliečiams. Be to, Ramos valdymo metu 
niekas nesirgs ir nekentės. Visi jo karalystės gyventojai 
bus laimingi, gyvens gerą gyvenimą, nebijos vagių, 
jiems niekada nieko netrūks. Bus užtektinai grūdų, 
vaisių, daržovių ir pieno produktų. Žmonės, kaip Satja-
jugos amžiuje, bus dori ir laimingi. Nebus bado, nebus 
tokių gamtos stichinių nelaimių kaip žemės drebėjimai 
ir potvyniai. Visos moterys bus skaisčios ir niekada 
nesužinos, ką reiškia būti našlėmis. Viešpats Rama 
valdys Žemę vienuolika tūkstančių metų ir po to sugrįš 
į Vaikunthą – į savo aukščiausiąją dvasinę dangaus 
buveinę. 

Atsakęs į visus klausimus Valmikiui Muniui, nešantis 
gėrį visiems trims pasauliams Šri Narada, skleisdamas 
Aukščiausiojo Viešpaties šlovę, tęsė savo klajones. 
Tuo metu išminčius Valmikis ir jo mokinys 
Bharadvadžas patraukė Tamaso upės link. Priėjęs 
Valmikis atsisėdo ant kranto ir susimąstė. Čia pat jis 
išvydo žaidžiančią ir saldžiai dainuojančią gervių 
porą. Tuo metu iš miško išlindo piktas nišadų genties 
medžiotojas. Jo paleista iš lanko strėlė mirtinai sužeidė 
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paukštį. Gailiai sušukęs, garnys krito ant žemės. 
Gervė, matydama savo mylimojo priešmirtinę 
agoniją, kraujuojantį, numestą iš juslinių malonumų 
viršūnės į nevilties bedugnę,  garsiai suaimanavo. 

Pamatęs šitą tragišką sceną, Valmikis labai įsiuto. 
Nusprendęs, kad medžiotojas padarė didžiulį 
nusikaltimą, prakeikė jį tokiais žodžiais:  

– Paukščių žudike, koks tu žiaurus nekaltoms 
būtybėms! Tu nutraukei jų skrydį į laimės aukštumas. 
Dabar ir per amžius nebus tau ramybės. 

Po ištarto prakeiksmo Valmikis susigėdo, kad 
nesusivaldė. Būdama iškili siela, jis suvokė, kad visos 
gyvos būtybės – marionetės materialios gamtos 
rankose. Jis apgailestavo, kad prakeikė medžiotoją. 
Bet tuo pačiu metu jis pastebėjo, kad ištarti 
prakeiksmo žodžiai virto eilėmis.  

Valmikis kreipėsi į savo mokinį Bharadvadžą 
tokiais žodžiais:  

– Mano liūdesys pagimdė ketureilį: kiekviena 
eilutė sudaryta iš aštuonių skiemenų, nes sielvartas 
pagimdė nuostabią šlohą (eilę). Tad be užuojautos 
nėra tikros poezijos. 

Išsimaudęs Tamaso upėje, kartu su Bharadvadžu 
Valmikis grįžo į ašramą. Mąstydamas apie 
prakeiksmą, Valmikis staiga prieš save išvydo iš 
aukščiausios visatos planetos, iš savo buveinės, 
nusileidusį Viešpatį Brahmą. Iš nuostabos ir žavesio 
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netekęs amo, Valmikis atsistojo ir nusilenkė visatos 
protėviui. 

Tada žinantis visų mintis Viešpats Brahma tarė: 
– O palaimintasis išminčiau, nereikia krimstis dėl 

to, kad prakeikei medžiotoją. Iš tikrųjų tai aš įdėjau 
prakeiksmo žodžius į tavo lūpas. Aš tai padariau tam, 
kad įkvėpčiau tave didžiam darbui. Atėjo laikas 
aprašyti Viešpaties Ramačandros gyvenimo istoriją. 
Šitie transcendentiniai žaidimai atneš gėrį visam 
pasauliui. Brangus Valmiki, dėl nieko nesijaudink. Aš 
palaiminsiu tave, tai, kas iki šiol tau nebuvo žinoma, 
atsiskleis savaime širdyje, ir mano palaiminimo galia 
pasakojimas bus nepriekaištingas. 

Palaiminęs Valmikį, Viešpats Brahma išvyko į savo 
buveinę. Valmikis atsisėdo ir, vykdydamas Viešpaties 
Brahmos nurodymus, ėmė medituoti į Viešpaties 
Ramačandros žaidimus. Paniręs į meditaciją, jis aiškiai 
išvydo savo širdyje visus Viešpaties Ramos gyvenimo 
įvykius. Tada jis sukūrė dvidešimt keturių tūkstančių 
posmų epą «Ramajaną». 

Sukūręs epinę poemą, jis svarstė, kas galėtų visa 
tai įsiminti ir paskleisti po visą pasaulį. Tuo pat metu 
pas jį atėjo atsiskyrėlių drabužiais vilkintys Lava ir Kuša. 
Jie tradiciškai nusilenkė ir palietė Valmikio pėdas. 
Išvaryta Sita pagimdė dvynius, ir nuo tada jie gyveno 
Valmikio namuose. 
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Kai Ravana pagrobė Sitą ir laikė ją nelaisvėje, 

Ajodhjos gyventojai suabejojo jos tyrumu. Dėl to 
Ramačandra privalėjo ją išvaryti. Jų sūnūs – Lava ir 
Kuša – apdovanoti tobula atmintimi ir nuostabiais 
muzikiniais gabumais. Taip pat jie tobulai išmanė 
Vedų raštus. Broliai buvo viskuo panašūs į savo tėvą. 
O balsais galėjo lenktyniauti su rojaus dainininkais 
gandharvais(archangelai). Meiliai pažvelgęs į 
dvynius, Valmikis suprato, kad jie tinkamiausi 
kandidatai gauti iš jo «Ramajaną». 

Netrukus Valmikis pradėjo juos mokyti. Berniukai 
išmoko visą poemą atmintinai. Vykdydami Valmikio 
nurodymus, jie keliavo ir deklamavo ją mokytų 
išminčių, brahmanų ir kitų sąžiningų žmonių 
susirinkimuose. Viešpaties Ramačandros žaidimai 
brahmanams teikė didžiulį transcendentinį 
malonumą. Atsakydami tuo pačiu, jie šlovino 
berniukus, dovanodami jiems įvairias dovanas. 

Nuo tada Lava ir Kuša keliavo po pasaulį ir 
deklamavo «Ramajaną». Kartą jie atvyko į Ajodhją. 
Viešpats Ramačandra išvydo miesto gatvėmis 
vaikščiojančius du berniukus, vilkinčius atsiskyrėlių 
rūbais. Sužinojęs, kad jie nepranokstami Jo 
transcendentinių žygių pasakotojai, Viešpats su 
didžiausiu malonumu pakvietė pas Save į rūmus. Iš 
pradžių jis nesuprato, kad tai Jo sūnūs. 
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Svetingai sutikęs dvynius-asketus, Rama pakvietė 

brolius į sosto salę. Nors jie ir vilkėjo brahmanų-asketų 
drabužius, Rama pastebėjo, kad berniukai atrodo 
kaip tikri kšatrijai(kariai). Kreipdamasis į Savo brolius – 
Bharatą, Lakšmaną ir Šatrugną, – jis tarė:  

– Šlovė Rahu dinastijai, atkreipkite dėmesį į šitą 
nuostabų pasakojimą. Nors dainininkai vilki asketų 
rūbus, jie turi visas tobulų valdovų savybes. 
Išklausykite nuostabiai sueiliuotą istoriją, kuriai nė 
vienas neliks abejingas.  

Klausydamiesi pasakojimo, Rama ir Jo broliai 
netrukus viską užmiršo ir paniro į «Ramajanos» istoriją. 
Yra labai naudinga pasakoti Viešpaties žaidimus ir šių 
pasakojimų klausytis, nes nuo blogio apsivalo visi trys 
šių pokalbių dalyviai: tas, kuris pasakoja apie 
transcendentinius Ramos darbus, tas, kuris klausosi šių 
pasakojimų, ir tas, kuris teiraujasi apie juos. 
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* * * 

 
 

Prie Sarajaus upės krantų stūksojo didinga Košalos 
karalystė. Derlinga žemė teikė gausų grūdų derlių. 
Košalos sostinę Ajodhją įkūrė žmonių giminės 
valdovas Vaivasvatas Manu. Miesto ilgis siekė 
devyniasdešimt šešias, o plotis – dvidešimt keturias 
mylias. Drambliai kiekvieną dieną aromatingu 
vandeniu laistė gerai suplanuotas miesto gatves, o 
dangaus gyventojai barstė jį gėlėmis. 

Visos miesto sienos ir arkos buvo nukaltos iš 
marmuro, o patys vartai išpuošti brangakmeniais, 
pakaustyti sidabru ir auksu. Miestą saugojo ant 
miesto sienų pastatytos patrankos ir svaidyklės, 
pajėgios atremti bet kokį priešo puolimą. Miestas 
garsėjo patogiomis turgaus aikštėmis ir septynių 
aukštų namais, simetriškai išdėstytais išilgai tiesių 
gatvių. Papuošta daugiaaukščiais rūmais ir apsupta 
nuostabiais sodais, skambant muzikos instrumentų 
garsams, Ajodhja pranoko dangaus karaliaus Indros 
sostinę Amaravati. Vardan visų gerovės klajojantys 
dainininkai gatvėse apdainuodavo Aukščiausiojo 
Dievo Asmens didybę, o aktoriai vaidindavo Jo 
transcendentinius žaidimus. 

Ajodhjoje buvo daug sodų, kuriuose augo gėlės ir 
vaismedžiai. Miesto tvenkinius puošė žydri, raudoni ir 
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auksiniai lotosai, o fontanų čiurkšlės, kildamos aukštai 
į dangų, lengvo vėjelio pučiamos, nešė smulkius 
purslus ant praeivių. Visur buvo girdimi gervių ir povų 
balsai. Ajodhjoje upeliuose ir upokšniuose vanduo 
buvo saldus lyg cukranendrių sultys.  

Papuošti brangakmeniais, vėliavomis ir 
girliandomis pastatai ir rūmai išsiskyrė savita 
architektūra. Jie niekuo nenusileido Vaikunthos 
rūmams. 

Miestą saugojo tūkstančiai karių, kurių tarpe buvo 
įgudusių, tobulai išmanančių karo meną lankininkų, 
gebančių po vieną kautis karo vežimuose su visa 
priešininkų armija. 

Keliai, vedantys į Ajodhją, būdavo nusėti 
pakeleivių. Vasalai plaukė į miestą atiduoti karaliui 
kasmetinę duoklę, o prekeiviai – parduoti arba 
išmainyti savo prekes. 

Žyniai-brahmanai reguliariai į aukojimo ugnį 
liedavo lydytą sviestą ir deklamuodavo Vedų himnus. 
Šitie tiesos sergėtojai kontroliavo savo jusles ir buvo 
apdovanoti visomis tobulomis savybėmis. 

Tuo metu visą pasaulį valdė nenusileidžiantis 
maharišiams didysis radža-rišis Maharadža 
Dašaratha. Jis buvo narsus karys, gebantis vienui 
vienas kautis su didžiule priešininkų armija. Karaliaus ir 
jo pavaldinių sąžiningumo dėka Ajodhja buvo 
tobulas vedinės civilizacijos pavyzdys. Visur klestėjo 

 

 
 

Turinys



 
18 

 
 

 
gerovė, niekas nekentėjo, nes nedarė nuodėmių. 
Keturi luomai – brahmanai, kšatrijai, vaišijai ir šudros –
bendromis pastangomis palaikė pasaulį ir klestėjimą. 
Ajodhjos gyventojai išsiskyrė savo dosnumu ir 
sąžiningumu. Jie nesipuikavo, buvo pamaldūs ir 
švelnūs. 

Tačiau nežiūrint į visą didingumą ir turtą, 
Maharadža Dašaratha buvo nelaimingas. Kad ir kaip 
stengėsi, jis neturėjo sūnaus, kuris galėtų pratęsti 
šlovingąją dinastiją. Galų gale viską apgalvojęs, 
Dašaratha nusprendė atlikti žirgo aukojimo apeigas ir 
taip pasiekti savo tikslą. Jis įsakė savo pagrindiniam 
ministrui Sumantrai sušaukti šeimos žynius. 

Kada susirinko Vasišthos ir Vamadevos 
vadovaujami brahmanai, Maharadža Dašaratha 
kreipėsi į juos tokiais žodžiais: 

– O išminčiai, daug metų aš bandžiau pradėti 
vaiką, bet mano pastangos nedavė jokių rezultatų. 
Neturėdamas paveldėtojo, aš negaliu ramiai gyventi. 
Toks beprasmis gyvenimas man neša tik kančias. 
Viską gerai apsvarstęs, prašau jūsų leisti man atlikti 
žirgo aukojimo apeigas. Jūs tobulai išmanote 
šventraščius, tikiu, kad nurodysite man teisingą kelią. 

    Žyniai pritarė Maharadžai Dašarathai. Tada 
karalius įsakė ministrams pasiruošti aukojimo 
apeigoms. Po viso to Sumantra nusivedė Maharadžą 
Dašarathą į šoną, kad galėtų jam papasakoti vieną 
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istoriją, kurią didžiųjų išminčių susirinkime išgirdo iš 
Sanata Kumaros. 

– Mano valdove, – pasakė jis, – išklausyk šitą 
įdomią istoriją. Ji pranašauja, kad greitu laiku tu tapsi 
keturių sūnų tėvas. Šitą istoriją praeitoje Satja-jugoje 
papasakojo Sanat Kumara. Jis išpranašavo, kad jo 
aprašomi įvykiai nutiks tolimoje ateityje... 

Senais laikais angų šalį valdė ketvirtojo Jajačio 
sūnaus Anaus palikuonis Romapada. Šis karalius leido 
dienas pramogaudamas ir linksmindamasis. Jis 
užmiršdavo aukoti dievams aukas ir net neturėjo 
artimo žynio patarėjo. Dėl to brahmanai buvo juo 
labai nepatenkinti. 

Išaušo diena, kai Indros valia lietus aplenkdavo 
įstatymus paniekinusio Romapados karalystę, upės jo 
šalyje nuseko, žemė išdžiūvo, ir angų daliai teko 
didžios kančios bei negandos. Tada Romapada 
sunerimo. Jam teko pasikviesti išmintingus brahmanus 
ir prašyti jų patarimo – kaip susigrąžinti lietų į angų 
žemę. 

Ir tada vienas išminčius Romapadai pasakė, kad, 
tik įžengus į jų žemę jaunam be nuodėmių atsiskyrėliui 
Rišjašringai, Indra vėl taps maloningas angams, ir 
lietūs palaistys perdžiūvusią žemę. 

Rišjašringa buvo šventojo atsiskyrėlio Vibindakos, 
gyvenančio nuošalioje miškingoje vietoje, sūnus. 
Kartą Vibindaka atėjo išsimaudyti ir kitame upės 
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krante išvydo gražiąją apsarą Urvašę. Atsiskyrėlis, 
sujaudintas jos žavesio, išliejo sėklą į upės vandenis. Ir 
atsitiko taip, kad jo sėklą kartu su vandeniu prarijo 
miško elnė, atėjusi prie upės atsigerti. Po kurio laiko ji 
pagimdė berniuką su nedideliu ragu ant kaktos. 
Vibindaka išaugino ir išauklėjo vaiką. Jis  šį pavadino 
Rišjašringa – tai reiškia Elnio ragas. Vibindaka buvo 
įsitikinęs, kad vaikas visiškai patenkintas. Rišjašringas 
augo miške ir nuo jaunų dienų laikėsi įžadų, atgailavo 
bei vykdė apeigas. Jis nežinojo, kas yra moteris. 

Apie šį jauną šventuolį brahmanas papasakojo 
karaliui Romapadai, bet nė vienas iš susirinkusiųjų 
išminčių nežinojo, kaip išvilioti Rišjašringą iš miško. 
Karalius sukvietė patyrusius patarėjus, ir šie patarė 
jam, kaip prisivilioti Rišjašringą į angų karalystę. 

Karalius įsakė sušaukti paleistuves, gebančias 
dainuoti ir šokti. Jis paaiškino joms, kad dėl šalies 
gerovės jos turinčios sugundyti Rišjašringą ir atvesti jį į 
karalystės žemes. Bet gražiosios pasileidėlės nesiryžo 
įvykdyti jo paliepimo. Nors jos ir bijojo užrūstinti karalių, 
tačiau dar labiau bijojo atsiskyrėlio prakeiksmo. 
Sutrikusios jos atsakė Romapadai, kad tokia užduotis 
ne jų jėgoms. 

Karalius Romapada neturėjo savo vaikų, bet jam 
buvo atidavęs savo dukterį karalius iš Ikšvakaus 
giminės. Romapada augino ją ir auklėjo nuo mažų 
dienų kaip savo tikrą vaiką. Visame pasaulyje 
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nebuvo mergelės, kuri grožiu prilygtų karalaitei 
Santai, angų karaliaus įdukterei. Kai sužinojo, kokia 
nelaimė gresia karalystei, ji pati pasisiūlė parvesti iš 
miško šalies išgelbėtoją. 

Jos įsakymu patyrę staliai pastatė jai ant plausto 
lengvutę pirkelę, apvijo ją medžių šakomis, išpuošė 
gėlėmis ir išklojo kvepiančiomis žolėmis. Pasiėmusi 
pakankamai skanių valgių ir vaisių, karalaitė, lydima 
jaunų ir gražių tarnaičių, sėdo į plaustą ir patraukė 
upe link tos vietos, kur atlikinėjo apeigas ir atgailavo 
šventasis Rišjašringa. 

Po kurio laiko plaustas pasiekė miško kraštą ir 
priplaukė prie netoli esančios Vibindakos buveinės. 
Tvirtai pririšusios prie medžio plaustą, mergelės išlipo iš 
jo, o karalaitė Santa pasiuntė savo bendrakeleives 
surasti kelius, vedančius į išminčiaus buveinę, ir stebėti 
Rišjašringą rytą, dieną ir vakarą. 

Sulaukusi palankaus momento, kai Rišjašringo 
tėvas Vibindaka išėjo į mišką aukojimo laužui malkų, 
karalaitė viena nuėjo į buveinę. Išėjusi iš miško 
tankmės, ji prisiartino prie Rišjašringos, besiilsinčio ant 
pievelės šalia lūšnos, ir tarė: «O dievobaimingasis 
šventuoli, matau tu sveikas, turi pakankamai vaisių, 
šaknų, tau čia gera ir smagu. Tu tikriausiai džiugini 
savo tėvą, uoliai atlikdamas apeigas teisuolišku 
gyvenimu ir elgesiu».  
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Nustebintas prieš tai nematytos būtybės,  

Rišjašringas atsakė: «Tu visas švyti kaip skaistus 
šviesulys. Kas tu? Leisk numazgoti tau kojas. Gal tu 
nori paragauti sultingų mūsų miško vaisių? Sėskis štai 
ant demblio. Jis nupintas iš šventos kušos žolės ir 
apdengtas juodos antilopės kailiu. Ant jo sėdėti 
malonu ir patogu. Pasakyk man, kur tavo buveinė? O 
nuostabusis brahmane! Veidu ir stotu tu panašus į 
dievą! Pasakyk man, kokius įžadus tu vykdai!» – «O 
Vibindakos sūnau, – atsakė jaunoji mergelė, – už tos 
kalvos, už trijų jodžinų nuo čia, gražioje vietoje yra 
mano buveinė». 

Tada Rišjašringa ėmė vaišinti ją išnokusiais ir 
sultingais vaisiais. Bet mergaitė jų atsisakė ir pati ėmė 
vaišinti jį savo atsineštais vaisiais, kokių jam dar 
nebuvo tekę ragauti. Jos išdaigos ir išdykavimas 
sužavėjo Rišjašringą ir nepaprastai jį pralinksmino. Ji 
ėmė puošti jį girliandomis ir vainikais, uždėjo jam 
brangius vėrinius ir apyrankes, davė atsigerti aitraus 
skonio svaigaus gėrimo. Paskui ji ėmė žaisti su 
sviediniu: pakeldavo jį nuo žemės ir išmesdavo 
aukštai į orą, kad Rišjašringas galėtų gėrėtis jos kūno 
lankstumu. Žaisdama prie jo, karalaitė lietė jį savo 
švelniomis rankomis ir viliojo žvilgčiodama į jį nedrąsiai 
ir švelniai. Kai pamatė, kad jo širdis suvirpėjo, 
mergaitė stipriai apkabino ir, atsisveikinusi žvilgsniu, 
paliko jį vieną. 
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Ji nuėjo, o Rišjašringas, užvaldytas aistros, nerado 

sau vietos. Jis galvojo tik apie ją. 
Netrukus į buveinę grįžo didysis šventuolis 

Vibindaka. Jis iš karto pamatė, kad Rišjašringas 
neišvalė aukojimo reikmenų, neparuošė pieno ir 
aliejaus aukojamiems nupylimams. Jis išvydo savo 
sūnų liūdną, nuleista galva. Vibindaka paklausė 
sūnaus, kas jam šiandien atsitikę, ir Rišjašringas jam 
atsakė: «Šiandien čia buvo atėjęs niekada man 
nematytas jaunas šventuolis. Jo tankūs, ilgi, 
blizgantys, melsvai juodi, gražiai garbanoti plaukai 
maloniai kvepėjo. Jie buvo surišti auksiniu kaspinu. Jis 
buvo neaukšto ūgio, šviesaus veido, didelėmis 
juodomis akimis, panašiomis į lotosus, liekno liemens ir 
aukšta krūtine. Jo kaklą puošė žėrintis lyg dangaus 
žaibas vėrinys, jo drabužiai buvo siuvinėti aukso 
siūlais, o ant gražių ir grakščių kojų žvangėjo žibantys 
papuošalai. Jis švytėjo ir buvo gražus lyg dievas. Buvo 
malonu žiūrėti į jo veidą, ir jo balsas džiugino širdį. Jo 
kalba buvo maloni. Jis kvepėjo lyg miškas žydėjimo 
metu. Kai purtydavo galvą, jo plaukai dailiais 
kuokštais krisdavo ant kaktos ir veido bei pasklisdavo 
ant pečių. Rankoje jis laikė nuostabų apvalų vaisių, 
kuris nuo smūgio į žemę pašokdavo ir išlėkdavo 
aukštai į orą. Ir kai aš žiūrėjau į šį jauną šventuolį, tėve, 
mano širdį užliejo džiaugsmas. Jis neleido numazgoti 
savo kojų, atsisakė siūlomų vaisių ir negėrė iš mūsų 
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šaltinio. Jis man davė kitų, nepaprasto skonio vaisių ir 
pagirdė nuostabiu gėrimu. Kai paragavau jo, man 
galva apsvaigo ir pasidarė lengva, kaip niekados 
nėra buvę. Jis uždėjo man ant kaklo šias gėlių 
girliandas ir brangius vėrinius. O paskui apkabino 
mane rankomis, prisitraukė mano galvą ir pabučiavo 
mane. Ir visas mano kūnas suvirpėjo. Mano tėve, nuo 
to laiko, kai šis jaunas atsiskyrėlis išėjo, mane graužia 
liūdesys ir lyg ugnis degina kūną. Galvoju tik apie jį. 
Noriu būti visada su juo ir daryti tokias askezes, kokias 
atlieka ir jis. Jos man labiau prie širdies nei tos, kurių tu 
mane išmokei. Nieko kito netrokštu». 

Išklausęs Rišjašringos pasakojimų, sunerimęs tėvas 
jam atsakė: «O mano sūnau, pikti gražaus pavidalo 
velniai bastosi po mišką! Jie tik ir svajoja, kaip išvesti 
šventuolį iš teisingo kelio! Tai buvo rakšasas, sumanęs 
nutraukti tavo įžadus. Su rakšasais nereikia prasidėti, 
nereikia nei žiūrėti į juos, nei kalbėtis – netikėk jais! 
Atsisakiusiam pasaulio, netinka puoštis vainikais ir 
vėriniais». 

Liepęs sūnui daugiau nieko neprileisti arti 
buveinės, Vibindaka išėjo į mišką ieškoti sudrumstusio 
Rišjašringos ramybę rakšaso. Tris dienas jis vaikščiojo 
po aplinkinius miškus, bet, nieko neradęs, grįžo atgal į 
savo buveinę. Tačiau, išėjus Vibindakai į mišką rinkti 
vaisių ir šaknų, nuostabusis svečias vėl atėjo į buveinę. 
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Išvydęs karalaitę, apsidžiaugęs Rišjašringas puolė 

prie jos ir tarė: «Eime greičiau pas tave, kol mano 
tėvas negrįžo iš miško!» 

Santa atsivedė Rišjašringą prie savo 
plaukiojančios trobelės ir, užlipę ant šakomis ir 
gėlėmis papuošto plausto, nuplaukė į Romapados 
sostinę. 

Kai jie parplaukė, nudžiugęs angų karalius 
svetingai sutiko Rišjašringą ir įvedė jį į savo rūmų vidų. 
Ir vos tik Vibindakos sūnus peržengė Romapados 
rūmų slenkstį, prapliupo gausūs, derlių žadantys lietūs, 
pagirdė žemę ir pripildė angų šalies vandens telkinius. 
Patenkintas karalius Romapada atšventė 
prašmatnias savo įdukterės Santos ir Rišjašringos 
vestuves. O kad Vibindaka nepyktų už sūnaus 
pagrobimą, karalius nutarė dosniai apdovanoti ir 
savo žentą, ir jo tėvą. Romapada savo pavaldiniams, 
ganantiems gyvulius palei kelią iš miško, kur buvo 
atsiskyrėlio būstas, iki pačios karaliaus sostinės, liepė, 
vos tik išvydus Vibindaką, rodyti jam karališką 
pagarbą ir sakyti, kad ir žemės, ir kaimenės, ir jie 
patys priklauso Rišjašringai. 

Ir viskas įvyko taip, kaip buvo numatęs 
Romapada. Kai Vibindaka grįžo iš miško ir nerado 
būste sūnaus, jį apėmė baisus pyktis. Jis suprato, kad 
Rišjašringą išsivežė į Romapados karalystę, todėl 
išvyko ten pasiryžęs iš pykčio paversti pelenais angų 
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valdovą ir jo sostinę. Bet pakeliui į angų sostinę 
žmonės ganyklose ir piemenų trobelėse sutikdavo 
Vibindaką su didžiausia pagarba lyg kilmingą 
valdovą. Piemenys, atsakydami į jo klausimus, bylojo, 
kad ir gyvuliai, ir žemės, ir jie patys priklausą karaliaus 
žentui Rišjašringai. Vibindakos pyktis pamažu atslūgo. 
Kai atsiskyrėlis pasiekė sostinę, ir Romapada 
pagarbiai jį sutiko prie miesto vartų bei gausiai 
apdovanojo, Vibindaka susitaikė su tuo, kas įvyko. 
Bet, palikdamas angų sostinę, jis tarė Rišjašringui: «O 
mano sūnau! Kai patenkinsi visus Romapados 
prašymus ir tau gims sūnus, nedelsdamas grįžk į 
mišką». 

Užbaigęs šitą istoriją, Sumantra pasakė 
Maharadžai Dašarathai:  

– O karaliau, remiantis Sanata Kumaro 
pranašyste, tu prašysi Romapados leisti Rišjašringui 
atvykti į Košalos karalystę ir atlikti arklio aukojimo 
apeigas. Pranašystė teigia, kad po apeigų tavo 
troškimas išsipildys ir tu susilauksi šaunių sūnų. 

Maharadža Dašaratha liko patenkintas 
Sumantros papasakota istorija. Savo palydovų 
lydimas, Dašaratha išvyko į angų karalystę. 
Maharadža  Romapada svetingai sutiko savo 
draugą ir pranešė Rišjašringui, kad Dašaratha – jo 
tikrasis uošvis.  Po savaitės, praleistos pas Romapadą, 
Maharadža Dašaratha kreipėsi į jį tokiais žodžiais:  
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– Ilgus metus aš sielvartauju, kad neturiu sūnaus, 

kuris galėtų pratęsti didingą dinastiją. Prašau tavęs, 
leisk Rišjašringui vykti į Ajodhją ir surengti arklio 
aukojimo apeigas. 

Romapada mielai sutiko, ir netrukus Maharadža 
Dašaratha kartu su Rišjašringu ir Santa grįžo į savo 
sostinę. Išaušus pavasariui, paprašė Rišjašringo atlikti 
aukojimo ceremoniją. Prasidėjo pasiruošimo darbai. 
Šiaurinėje Sarajaus upės krante buvo paruošta 
speciali apeigoms skirta vieta. 

Vadovaudamasis nustatytoms taisyklėms, karalius 
paleisdavo aukojimui skirtą žirgą klajoti po visą 
pasaulį ir mesdavo iššūkį tiems žemės valdytojams, 
kurių valdose jis pasirodydavo. Žirgą lydėdavo 
karaliaus armija, ir vietiniai valdytojai turėdavo arba 
sumokėti duoklę, arba, atsisakę pripažinti karaliaus 
viršenybę, kautis dėl žirgo. Kiekvienas valdytojas 
laisva valia pasirinkdavo: paklusti imperatoriui arba 
nepripažinti jo valdžios. Vasalas, kuris nepripažindavo 
aukščiausios imperatoriaus valdžios, turėdavo kautis 
su jo armija ir jį nugalėti. Jei metęs iššūkį žemės 
prižiūrėtojas pralaimėdavo, jis netekdavo gyvybės, o 
jo vietą užimdavo kitas prižiūrėtojas. Aukojimas 
prasidėdavo tik tada, kada aukojamas žirgas, 
apkeliavęs visą pasaulį, grįždavo atgal, 
patvirtindamas aukščiausią imperatoriaus valdžią 
visame pasaulyje. 
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Žinodamas, kad karalius Džanaka ateityje bus jo 

sūnų uošvis, Maharadža Dašaratha jam pirmam 
išsiuntė pakvietimą. Į aukojimo ceremoniją jis taip pat 
pakvietė ir kitus jam pavaldžius valdytojus. Aukojimo 
ceremonija prasidėjo, kai aukojimui skirtas žirgas, 
apkeliavęs visą žemę, lydimas keturių šimtų princų, 
po metų grįžo atgal į Ajodhją. 

Po visų atliktų pasirengimo apeigų, Kaušalija, 
vyriausia Maharadžos Dašarathos karalienė, apėjo 
aplink pririštą prie stulpo arklį, ir, vykdydama 
šventraščių nurodymus, trimis kardo smūgiais nukirto 
jam galvą. 

Sukapoto žirgo taukus Rišjašringas įmetė į ugnį, o 
Maharadžai Dašarathai, kad atsikratytų visų savo 
nuodėmių, liepė kvėpuoti iš ugnies sklindančiais 
dūmais. Vėliau žyniai-pagalbininkai įmetė į aukojimo 
ugnį likusias arklio kūno dalis ir užbaigė tris dienas 
trunkančią ceremoniją. 

Kaip atlygį Maharadža Dašaratha vyriausiems 
žyniams atidavė visas keturias pasaulio puses. Bet 
brahmanai grąžino šitą dovaną, sakydami tokius 
žodžius:  

– O karaliau, mes skleidžiame Vedas ir atliekame 
askezes, mums nerūpi karalystės valdymas. Mes 
norime kitų dovanų, aukso ir karvių. 

Rišjašringas pratarė Dašarathai:  

 

 
 

Turinys



 
29 

 
 

 
– Brangus karaliau, tu, žinoma, susilauksi keturių 

pelnytų sūnų, bet tam aš tau siūlau atlikti kitą 
aukojimo ritualą, kuris vadinasi putrešti. 

Maharadža Dašaratha sutiko, ir netrukus 
aukojimo ritualas prasidėjo. O tuo metu vyriausieji 
pusdieviai, rojaus planetų valdovai, kreipėsi į Viešpatį 
Brahmą tokiais žodžiais:  

– O protėvi, tavo dovanoto palaiminimo dėka 
Ravana tapo toks galingas, kad varo visiems siaubą. 
Netgi mes negalime įveikti nuodėmingo rakšaso. 
Meldžiame tave surasti būdą, kaip sustabdyti jį visam 
laikui. 

Apsvarstęs Viešpats Brahma atsakė:  
– Kai Ravana meldė manęs palaimino, jis neprašė 

apsaugos nuo žmogaus, nes manė, kad šitie 
mirtingieji nekelia jo gyvybei jokio pavojaus. 

Kol Brahma mąstė, kaip sunaikinti Ravaną, prieš jį 
netikėtai pasirodė pats Viešpats Višnu. Viešpats Višnu 
spindėjo skaisčiau už saulę, vilkėjo šafrano spalvos 
drabužius. Savo keturiose rankose laikė diską, 
kriauklę, vėzdą ir lotoso žiedą. 

Pagarbiai nusilenkę Aukščiausiajam Viešpačiui, 
pusdieviai tarė:  

– O visatos valdove, gelbėk mus nuo Ravanos. 
Padalink save į keturias dalis ir gimk Maharadžos 
Dašarathos sūnumis. 

Viešpats Višnus atsakė:  
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– Nusiraminkite. Jums daugiau nieko nereikia 

bijoti. Greitai aš ateisiu į Žemę ir sunaikinsiu jūsų priešą, 
rakšasų vadą, ir valdysiu pasaulį vienuolika tūkstančių 
metų. 

Pasakęs tai, Viešpats Višnu staiga išnyko. Tuo pat 
metu iš Maharadžos Dašarathos aukuro pasirodė 
tamsiaodė būtybė su gera linkinčiais ženklais ant 
kūno. Šita galinga būtybė, padabinta 
transcendentiniais papuošalais, rankoje laikė didelį 
auksinį puodą. Dieviška būtybė kreipėsi į Maharadžą 
Dašarathą:  

– Aš – Viešpaties Višnaus pasiuntinys. 
Sudėjęs rankas maldai, karalius atsakė:  
– O Višnu-dute, prašau, įsakyk man. 
Viešpaties Višnaus tarnas pasakė:  
– Už atliktą aukojimo ritualą priimk saldžių ryžių 

puodą. Pamaitink savo žmonas. Jos pagimdys tau 
keturis sūnus, kurie įamžins tavo gerą vardą. 

Patenkintas Maharadža Dašaratha paėmė 
puodą ir pagarbiai apėjo aplink Višnu-dutą. Kai tik 
Viešpaties Višnaus pasiuntinys išnyko, 
nekantraudamas kuo greičiau susilaukti palikuonių, 
Maharadža Dašaratha pamaitino saldžiais ryžiais 
savo žmonas. 

Pusę saldžių ryžių jis atidavė Kaušalijai, ketvirtadalį 
– Sumitrai, o vieną aštuntąją – Kaikėjai. Po to, trumpai 
apsvarstęs, likusią aštuntąją ryžių dalį atidavė 
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Sumitrai. Patenkintos moterys įsitikinusios, kad greitu 
laiku taps motinomis, suvalgė ryžius.  

Netrukus karalienės savo įsčiose pajuto dieviškus 
palikuonis. Supratęs, kad žmonos pastojo, Maharadža 
Dašaratha labai apsidžiaugė. 

Tuo metu Viešpats Brahma įsakė pusdieviams:  
– Privalote paskleisti savo dalines ekspansijas 

artėjančiam Viešpaties Višnaus įsikūnijimui. Jūsų 
palikuonys beždžionės (kurias išskleisite, suartėję su 
apsaromis, jekšais, vidjedharais ir kitomis dangiškomis 
būtybėmis) turi valdyti visas mistines galias, gebėti 
keisti fizinę formą, būti išmintingos, galingos, tobulai 
valdyti ginklus ir t. t. 

Gavę Viešpaties Brahmos nurodymus, Indra 
pradėjo Valį, Surija pradėjo Sugrivą, Brihaspatis 
pradėjo Tarą, Kubera – Gandhamadą, Višvakarma – 
Nalą, Varūna – Sušeną, o Vajus - Hanumaną. 
Siekdamos padėti įgyvendinti Viešpaties Višnaus 
misiją, gimė daug tūkstančių kitų beždžionių. Visos 
beždžionės buvo kalno dydžio ir troško susikauti su 
Ravana. Beždžionės, kaip ir jų tėvai-pusdieviai, gimė 
iš karto po pastojimo. Jos buvo tokios galingos, kad 
galėjo įaudrinti net vandenyną. 

Šių būtybių buvo trys grupės: meškos, paprastos 
beždžionės ir ilgauodegės beždžionės. Kadangi jų 
buvo daugiau nei dešimt milijonų, netrukus jos išplito 
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po visą žemę. Jos klajojo po miškus, maitinosi vaisiais 
ir daržovėmis. 

Pasibaigus putrešti aukojimo ritualui, pusdieviai 
(dalyvavę jame ir asmeniškai priėmę dovanas) ir 
žyniai – Rišjašringas ir Santa – grįžo į savo namus. Po 
dvylikos mėnesių, devintą jaunaties dieną, Čaitros 
mėnesį, Kaušalija pagimdė sūnų. Dieviškas berniukas 
turėjo ilgas rankas, o akys ir lūpos buvo raudono 
atspalvio. Jo kūną puošė palankūs ženklai. Kaušalijos 
sūnus įkūnijo pusę Viešpaties Višnaus galybės. 

Netrukus jauniausia Maharadžos Dašarathos 
žmona Kaikėja pagimdė sūnų, įkūnijusį vieną 
aštuntąją Viešpaties Višnaus galios. Po dviejų dienų, 
kai pagimdė Kaušalija, Sumitra pagimdė dvynius, 
kiekvienas iš jų įkūnijo vieną šeštąją Višnaus jėgos. Visi 
berniukai buvo labai panašūs vienas į kitą, skleidė 
akinamą šviesą ir džiugino akį. Gimusiųjų garbei 
pusdieviai bėrė iš dangaus gėles, gandharvai 
dainavo ir grojo muzikiniais instrumentais, o apsaros 
šoko. Maharadžos Dašarathos sūnų gimimo proga, 
sostinėje surengė iškilmingą šventę. Muzikantai ir 
šokėjai užtvindė Ajodhjos gatves. Linksmybėse 
dalyvavo visi miesto gyventojai. 

Praėjus trisdešimčiai dienų po Kaušalijos sūnaus 
gimimo, Maharadžos Dašarathos šeimos žynys 
Vasišta Munis atliko vardo įšventinimo ceremoniją. 
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Kaušalijos sūnų pavadino Rama, Kaikėjos – Bharata, 
o Sumitros dvynius – Lakšmanu ir Šatrugna. 

Vėliau Vasišta atliko Maharadžos Dašarathos 
sūnų apvalymo ir šventosios virvelės įteikimo ritualą. 
Jo dėka keturi broliai perprato šventraščius, karo 
meną ir įgijo dieviškąsias savybes. 

Nuo pat gimimo Rama visur lenkė Savo brolius. 
Žinoma, Jis  tapo mylimiausiu Dašarathos sūnumi. Nuo 
mažumės Lakšmanas labai prisirišo prie Ramos. Be 
Ramos Lakšmanas atsisakydavo valgyti ir miegoti. 
Jeigu Rama vykdavo į medžioklę, Lakšmanas visada 
Jį lydėdavo. Šatrugna ir Bharata taip pat buvo 
neišskiriami ir ištikimi vienas kitam. 

Kai Rama, Lakšmanas, Bharata ir Šatrugna baigė 
mokslus, Maharadža Dašaratha su šeimos žyniu 
Vasišta svarstė apie jų būsimas vedybas. Kartą tokios 
diskusijos metu į Ajodhją atvyko didis brahma-rišis 
Višvamitra. Kai tik jis įėjo į rūmus, Maharadža 
Dašaratha ir Vasišta pakilo iš savo vietų  ir nusilenkė 
svečiui. 

Dašaratha svetingai sutiko Višvamitrą, nusivedė jį į 
pagrindinę salę ir pasodino į karališką sostą. Karalius 
pasveikino Višvamitrą tokiais žodžiais:  

– O didis šventas išminčiau, linkiu tau nugalėti 
gimimą ir mirtį. Tavo pasirodymas – kaip 
nemirtingumo nektaras, kaip gausus lietus po ilgos 
sausros, kaip bevaikiui tėvui vaiko gimimas. 
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Paklaustas Višvamitros, kaip jam sekasi, 

Maharadža Dašaratha nuolankiai atsakė:  
– O didis riši, tavo atėjimas – man didžiausias 

palaiminimas. Tu suteikei man didžiausią palaimą. 
Prašau, papasakok, kas tave čia atvedė, ir kaip 
galėčiau tau pasitarnauti. 

Patenkintas svetingumu, Višvamitra atsakė:  
– Aš buvau bebaigiąs vieną didingą aukojimo 

ritualą, kai du rakšasai – Maričis ir Subahas, – suteršę jį 
lavonų gabalais ir kraujo kruša, jį nutraukė. Pikti 
rakšasai neleidžia man užbaigti darbo iki galo. Jau 
kelis kartus panašiu būdu jie suteršė mano altorių. O 
karaliau, aš noriu užbaigti pradėtą aukojimo ritualą, ir 
todėl atėjau tavo sūnaus Ramos, kuris privalo vykti su 
manim kartu į ašramą ir išvaduoti mane nuo 
siaubingų rakšasų. Prašau tavęs, išpildyk mano 
prašymą ir dėl nieko nesijaudink. Patikėk manimi, 
Rama lengvai susidoros su šita užduotimi. Už tai aš tau 
atsilyginsiu. Patikėk man Ramą tik dešimčiai dienų. 
Prižadu, kad Jis grįš gyvas ir sveikas. 

Višvamitros žodžiai tartum paleistos iš lanko strėlės 
perdūrė Maharadžos Dašarathos širdį. Karalius visas 
sudrebėjo. Nespėjo rišis užbaigti sakinio, kaip 
Dašaratha krito be sąmonės. Atsigavęs jis dar kartą 
įsivaizdavo, kaip jis netenka savo sūnaus, ir vėl krito 
be sąmonės. 
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Tik po valandos karalius atsigavo. Pamatęs 

priešais save Višvamitrą, pradėjo jį melsti:  
– O didis išminčiau, tu geras visiems ir kiekvienam. 

Mano sūnui Ramai tik šešiolika metų. Jis dar 
neužbaigė karinių apmokymų ir niekada ankščiau 
nesikovė. Prašau, neprašyk manęs mano sūnaus. 
Vietoj to leisk man eiti kartu su tavimi su akšauhini 
karių palyda. Jei vis dėlto pageidauji vestis Ramą, 
leisk ir man kartu su savo armija lydėti jus ir kautis su 
rakšasais kartu su juo. Brangus Višvamitra, aš jau 
senas ir be Ramos negalėsiu gyventi. Pasakyk, kas tie 
rakšasai ir kokios jų galios? 

– Rakšasų valdovas yra Ravana, – atsakė 
Višvamitra. – Jo bijo visas pasaulis. Jei ne jis pats 
nutraukia aukojimo ritualus, tada siunčia du galingus 
rakšasus – Maričį ir Subahą. 

Išgirdęs Ravanos vardą, Maharadža Dašaratha 
puolė į neviltį. Jis pasakė:  

– Niekas nepajėgus nugalėti Ravanos. Netgi aš 
bejėgis prieš Maričį ir Subahą, o ką jau kalbėti apie 
Ramą. Todėl, o riši, negaliu išpildyti tavo prašymo. Aš 
neleisiu savo sūnui vykti kartu su tavimi. 

Nusiminęs, bandydamas atsakyti Višvamitrai, 
Maharadža Dašaratha ėmė kalbėt padrikai. Rišį tai 
labai įžeidė ir jis piktai pareiškė:  

– O kvailas karaliau, tavo įžūlumas pražudys visą 
tavo dinastiją. Tu prisiekei tarnauti man, o dabar 
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nenori tęsėti savo duoto pažado. Nei vienas iš tavo 
Rahu dinastijos protėvių su brahmanais taip nesielgė. 
Aš nedelsdamas palieku šitą prakeiktą vietą. 

Višvamitros pyktis sudrebino žemę, ir netgi 
dangaus gyventojai suvirpėjo iš baimės. Visą įvykių 
eigą stebėjęs Vasišta kreipėsi į Maharadžą 
Dašarathą:  

– Jei tu pasitrauksi iš teisingumo kelio, tai neteksi 
sukauptų dorybių. Tu davei žodį, todėl privalai ištesėti 
jį ir išleisti Ramą su Višvamitra. Dėl nieko nesijaudink. 
Kažkada labai seniai Višvamitra buvo karalius. 
Viešpats Šiva dovanojo jam Dakšos dukrų sukurtą 
dangišką ginklą. Višvamitra išmokys Ramą valdyti šitą 
ginklą ir suteiks jam galių, kurios padės jam sunaikinti 
rakšasus. Višvamitra gali ir pats susidoroti su Maričiu ir 
Subahu. Jis prašo Ramos pagalbos tik tam, kad 
galėtų išgarsinti tavo sūnų. 

Išklausęs savo mokytojo, Maharadža Dašaratha 
nusiramino ir sutiko išpildyti Višvamitros norą. 

Dašaratha pasiuntė pakviesti Ramą. Netrukus 
iškviesti Rama ir Lakšmanas atvyko pas savo tėvą. 
Karalius apkabino savo sūnus ir įkvėpė jų plaukų 
aromato. Su lankais rankose broliai nusekė paskui 
Višvamitrą. 

Paėjęs palei Sarajaus upės krantą dvylika mylių, 
Višvamitra sustojo ir pasakė:  
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– Brangus Rama, atsigerk vandens, ir aš Tau 

duosiu dvi mantras – bala ir atibala, – kurių dėka Tu 
nebejausi nuovargio ir nesensi, įgysi neprilygstamą 
išmintį ir jėgą. Nors Tu ir turi visas šitas savybes, bet aš 
vis tiek noriu duoti jas Tau. 

Gavęs mantras, Viešpats Rama nušvito tarsi 
tūkstantis saulių. Visi trys su pasimėgavimu praleido 
naktį ant Sarajaus ir Gangos upės krantų. Šalimais 
Rama išvydo išminčių ašramą ir paklausė, kas čia per 
vieta. Višvamitra atsakė:  

– Toje pačioje vietoje Viešpats Šiva žvilgsniu 
sudegino Kupidoną, kai jis pabandė nutraukti jo 
meditaciją. 

Kitos dienos rytą Višvamitra, Rama ir Lakšmanas 
perplaukė Gangos upę. Upės viduryje Rama išgirdo 
krentančio vandens garsus, nors šalimais nebuvo nei 
vieno krioklio. Ramos paprašytas paaiškinti, ką tai 
reiškia, Višvamitra atsakė:  

– Labai seniai Viešpats Brahma savo minties galia 
sukūrė ežerą, kurį pavadino Manasa-sarovaru. Iš šitos 
upės kilo Sarajaus upė. Susikirsdama su Gangos upe, 
pasigirsta šitas garsas. O Rama, nusilenk šitai šventai 
vietai. 

Pasiekę pietinį Gangos upės krantą, keliautojai 
priėjo tankų mišką, į kurį neįžengė nė vienas žmogus. 
Rama paklausė:  

– Pasakyk, Višvamitra, kas čia per miškas? 
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Višvamitra atsakė:  
– Kai Indra užmušė demoną Vritrasūrą, nusidėjo ir 

neteko savo galių. Norėdami sugrąžinti Indrai 
prarastas galias, pusdieviai, sukartoję tam tikras 
vedines mantras, numazgojo jį Gangos upės 
vandeniu. Vanduo, nuplovęs Indros nuodėmes, 
pateko čia. 

Žemė prisiėmė Indros nuodėmių pasekmes ir dėl 
to jis ją palaimino. Šitos žemės suklestėjo. Čia išaugo 
dvi turtingos karalystės – Malada ir Kuša. Tačiau 
vėliau čia apsigyveno siaubinga rakšasė Tataka, kuri 
baugino visus žmones. Ji – Sundos žmona ir Maričio 
motina. 

Po kurio laiko, gelbėdamiesi nuo Tatakos,  tų vietų 
gyventojai paliko savo būstus. Brangus Rama, aš 
noriu, kad šiandieną nužudytum demonę ir 
išvaduotum šitą žemę nuo užpuolimų. Kol Tataka 
gyva, niekas neišdrįs įžengti į šitą žemę. 

– O didis riši, – ištarė Viešpats Rama, – papasakok, 
kaip rakšasai tapo tokie galingi. 

Višvamitra atsakė:  
– Labai seniai gyveno labai galingas jekšas 

Suketas, kuris dėka savo atšiaurių askezių patenkino 
Viešpatį Brahmą. Suketas svajojo apie sūnų, bet 
Brahma dovanojo jam galingą dukrą. Nuostabią 
dukrą pavadino Tataka. Kai ji užaugo, tėvas ją 
ištekino už Sundos, Džambhos sūnaus. Vėliau, kai 
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išminčius Agastjas prakeiksmu užmušė Sundą, ištroškę 
keršto Tataka ir jos sūnus Maričis, puolė išminčių. Bet 
savo galia Agastjas tuoj pat abu rakšasus pavertė 
žmogėdromis. Nuostabioji Tataka virto pabaisa. 
Tataka naikina šitas žemes todėl, kad šitose vietose 
medituoja Agastjas. 

– Brangus Rama, – tęsė Višvamrita, – Tataka – 
pikta ir baisi demonė. Nužudyk ją nedvejodamas. 
Prisimink, kaip Indra nužudė Viročano dukrą, kai ji 
panoro sunaikinti Žemę, kaip Viešpats Višnus atėmė 
gyvybę Bhrigu Munio žmonai, kuri troško pražudyti 
Indrą. Todėl dėl nieko nesijaudink ir pasiruošk įvykdyti 
mano paliepimą. 

Išklausęs Savo mokytojo įsakymą, Rama stipriai 
įtempė Savo lanko timpą. Įtemptos timpos garsas, 
varydamas visoms gyvoms esybėms baimę, pasklido į 
visas puses. Tai Išgirdusi, Tataka krūptelėjo ir labai 
įsiuto. Įniršusi ji patraukė į tą vietą, iš kur sklido šis 
garsas. 

Pamatęs artėjančią demonę, Rama sušuko:  
– O Lakšmanai, pažvelk į šitą gigantišką pabaisą! 

Vien jos išvaizda gali pribaigti priešininką. Dėl to, kad 
ši rakšasė – moteris, Aš jos nežudysiu, o tik 
nukenksminsiu, nukirsdamas jai rankas, kojas, nosį ir 
ausis. Suluošinta ir nukenksminta ji daugiau 
nebegalės daryti savo piktadarybių. 
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Pasileidusi į priekį, Tataka sukėlė dulkių debesį ir 

kuriam laikui apakino Ramą bei Lakšmaną. Po to, 
pasitelkusi mistines galias, ji išliejo ant brolių akmenų 
krušą. Rama šaltakraujiškai suskaldė visus akmenis ir 
nukirto demonei abi rankas. O Lakšmanas nupjovė jai 
ausis ir nosį. Bet savo mistinių galių dėka Tataka virto 
nematoma ir užvertė didvyrius akmenimis.  

– O Rama, – sušuko Višvamitra, – artėja sutemos, 
rakšasų jėga išauga. Nesigailėk jos ir kuo greičiau 
sunaikink Tataką. 

Kai Rama pradėjo svaidyti stėles, Tataka staiga 
pasirodė ir Jį puolė. Neišsigandęs Rama paėmė 
ypatingos galios auksinę strėlę ir paleido ją į demonę. 
Persmeigta akinančiai spindinčia strėle, Tataka krito 
negyva ant žemės.  

Iš dangaus stebėję pusdieviai džiūgavo ir žėrė į 
žemę gėles. Gandharvos ir apsaros džiaugsmingai 
dainavo ir šoko, o didieji rišiai šlovino Viešpaties 
Ramos heroizmą. 

Indros vadovaujami dangaus gyventojai kreipėsi į 
Višvamitrą:  

– O riši, Ramos laukia svarbi misija. Tu turi jį išmokyti 
naudotis dangiškais ginklais. 

Ištarę tuos žodžius, pusdieviai pasišalino, o 
Višvamitra, Rama ir Lakšmanas pasiruošė nakvynei. 
Kitos dienos rytą Višvamitra padovanojo Ramai 
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dangišką ginką. Kai Rama gavo mantras, įvairūs 
ginklai stojo priešais ir tarė: 

– O Rama, įsakyk mums – mes pasiruošę išpildyti 
Tavo valią. 

Rama atsakė:  
– Aš noriu, kad jūs prisistatytumėte tada, kai tik 

pagalvosiu apie jus. 
Gavę šitą nurodymą, įsikūniję ginklai pasišalino, o 

Višvamitra, Rama ir Lakšmanas pratęsė savo kelionę. 
Pasiekę Višvamitros būstą Sidhašramą, Rama 

paprašė papasakoti apie šitą šventą vietą.  
Višvamitra pratarė:  
– Anksčiau Sidhašrame ilgą laiką gyveno Viešpats 

Vamana. Kartą pas jį atvyko pusdieviai ir paprašė 
apsilankyti pas Balį Maharadžą. Demonų vadas 
užkariavo visus tris pasaulius, ir pusdieviai kreipėsi į 
Viešpatį Vamaną pagalbos, kad Jis atimtų iš jo 
karalystę. Tuo pat metu į Sidhašramą atvyko ir 
Kašjepa. Jis maldavo Viešpatį Vamaną gimti jo 
sūnumi. Viešpats sutiko išpildyti Kašjapos norą ir 
įsikūnijo kaip Adičių sūnus nykštukas. Nykštukas 
paprašė trijų pėdų žemės. Balis sutiko. Staiga 
nykštukas ėmė augti ir tapo toks didelis, kad viena jo 
pėda uždengė žemę, o kita – dangų. Taip Viešpats 
Vamana atėmė visą karalystę ir išpildė pusdievių 
norą. 
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Pasiekęs savo būstą, Višvamitra ėmė ruoštis 

aukojimo apeigoms, o Rama ir Lakšmanas, 
nepaleisdami iš rankų lankų, laukė Maričio ir Subahu. 
Ištisas šešias dienas ir naktis, nesumerkdami akių, 
broliai saugojo aukojimo areną. Šeštą dieną, kai 
viskas buvo paruošta soma-rasos gavimui, ugnis, 
įspėdama, kad artinasi rakšasai, ryškiai įsižiebė. 

Netrukus danguje pasigirdo klaikus klyksmas. 
Staiga su savo sėbrais pasirodė Maričis ir Subahas, 
pildami ant aukojimo altoriaus kraujus, pūlius, išmatas 
ir kitas nešvarybes. Viešpats Rama tarė Lakšmanui:   

– Savo ginklu aš pamokysiu tuos rakšasus. Bet aš 
jų nežudysiu, nes jų mirties valanda dar neišaušo. 

Ištaręs tuos žodžius, Rama paleido magišką ginklą 
tiesiai Maričiui į krūtinę ir nusviedė jį šimtą jodžinų į 
vandenyno vidurį. Bet šis visgi liko gyvas. Kita magiška 
strėle Rama pervėrė Subahos krūtinę, kuris krito ant 
žemės negyvas. Trečia strėle, sugrąžindamas šventai 
žemei ramybę, Rama išvaikė visus likusius rakšasus. 

Kažkada palikę Sidhašramą, išminčiai vėl sugrįžo į 
savo namus ir šlovino nuostabų Viešpaties Ramos 
žygdarbį. Vakare Višvamitra sėkmingai užbaigė 
aukojimo apeigas. 

Kitą dieną Rama kreipėsi į atsiskyrėlius: 
– O gerbiami brahmanai, daugiau rakšasai 

nebekels šitos žemės gyventojams rūpesčių. Kaip dar 
galėtume jums pasitarnauti? 
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Vykdydami Višvamitros valią, rišiai atsakė:  
– Mes vykstame į Mithilą, Maharadžos Džanakos 

karalystę, kuris ruošiasi atlikti iškilmingas aukojimo 
apeigas. Mes norime, kad ir Tu, ir Tavo brolis 
Lakšmanas prisijungtumėte prie mūsų. Toje karalystėje 
yra stebuklingas lankas, kurį pusdieviams padovanojo 
pats Viešpats Šiva. Vėliau tą lanką  pusdieviai 
atidavė Devavratui, kuris prieš daug metų valdė 
Mithilą. Šitas lankas toks stangrus, kad net dievai 
nepajėgia jo įtempti, o ką kalbėt apie mirtinguosius. 
Jau daug metų šitas lankas saugomas Mithiloje. Jį 
garbina kaip švenčiausiąjį, jam aukoja gėles,  santalo 
pastą ir kitus aukojimui skirtus reikmenis. 

Rama sutiko išpildyti išminčių norą. Netrukus į 
Maharadžos Džanakos karalystę leidosi šimtai 
aukojimo apeigoms prikrautų vežimų karavanas.  

Dienai baigiantis, keliauninkai pasiekė Šonos upės 
krantus. Ten jie apsistojo visai nakčiai. Rama paprašė 
Višvamitros supažindinti su šiomis žemėmis. Išminčius 
išklojo tokią istoriją: 

– Labai seniai gyveno didis išminčius Kuša, 
Viešpaties Brahmos sūnus. Jis turėjo keturis sūnus-
kšatrijus. Kiekvienas iš jų įkūrė po miestą. Vienas 
miestas stovėjo ant Šonos kranto. Kušos sūnus, vardu 
Kušanabhis, vedė apsarą Ghritači, kuri pagimdė jam 
šimtą dukterų. Visos mergaitės išsiskyrė savo grožiu. 
Dažnai jos kartu žaidė ir linksminosi ant upės kranto. 
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– Kartą Vajus, – tęsė išminčius, – vėjų dievas, 

susižavėjo jų grožiu. Prisiartinęs prie jų, tarė: 
«Gražiosios deivės, jei sutiksite tapti mano žmonomis, 
aš padarysiu taip, kad jūsų laikinas grožis niekada 
neišnyktų». Bet Vajaus pasiūlymas labai įžeidė 
Kušanabhio dukteris. Jos pareiškė, jog pačios nei už 
ką nesirinks sau vyro, nes visur paklūsta savo tėvo 
valiai: «Mes, didžiojo radžarišio dukros, galėtume 
prakeikti tave už tokį poelgį, bet nedarysime šito. 
Nenorime išbarstyti savo dorybių, kurias sukaupėme 
askezių dėka». Mergaičių žodžiai įsiutino Vajų. Jis įėjo į 
jų kūnus ir, pasitelkęs savo mistines galias, pavertė jas 
šlykščiomis kuprėmis. Raudodamos mergaitės grįžo į 
rūmus. Apstulbintas savo dukrų išvaizda, karalius 
paprašė papasakoti, kas nutiko. Išklausęs jų 
pasakojimą, Maharadža Kušanabhis pagyrė savo 
dukras už tai, kad jos neprakeikė Vajaus, ir susimąstė, 
kaip jas dabar ištekinti. 

Labai seniai gyveno didis brahmačaris Čūlis, kuris 
vykdė sunkias askezes. Jam tarnavo netekėjusi 
gandharva. Čūlis liko patenkintas jos tarnyste ir 
nusprendė ją palaiminti. Mergaitė paprašė rišio 
dovanoti jai itin šventą sūnų. Ir tuo pačiu norėjo likti 
skaisti. Čūlis sutiko išpildyti jos norą ir savo minties galia 
sukūrė jai sūnų asketą, vardu Brahmadatta, kuris 
vėliau tapo karaliumi. Būtent jam Kušanabhis ir 
atidavė savo dukras. Vestuvės įvyko Kušanabhio 
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rūmuose. Kai tik Brahmadatta prisilietė kiekvienai 
karalienei prie rankos, joms grįžo jų prarastas grožis. 

Višvamitra užbaigė savo pasakojimą: 
– Kadangi Kušanabhis neturėjo įpėdinio, jis ta 

proga atliko aukojimo apeigas. Nustatytu laiku jam 
gimė sūnus, kurį pavadino Gadhi. 

Kitą rytą keleiviai pratęsė savo kelionę. Vakare 
pasiekė Gangos krantus. Kai įsikūrė nakvynei, Rama 
paprašė papasakoti istoriją apie Gangą. Višvamitra 
pradėjo savo pasakojimą: 

– Himalajų valdovas Himavanas vedė Menu, 
kalno Meru dukrą, kuri pagimdė jam dvi dukras: 
Gangą ir Umą. Kartą Viešpats Brahma paprašė 
Himavano visos visatos labui atiduoti Gangą 
dievams. Himavanas sutiko. Savo jauniausią dukrą 
Umą jis atidavė Viešpačiui Šivai, į kurį, vykdydama 
sunkias askezes, ji visuomet meditavo. 

Viešpaties Šivos ir Umos vedybų naktis tęsėsi šimtą 
dangiškų metų, bet palikuonių vis nebuvo. 

Tada pusdieviai kreipėsi į Viešpatį Šivą tokiais 
žodžiais: «O Viešpatie, prašome Tavęs nutraukti savo 
vedybinius pasimėgavimus. Mes baiminamės, kad 
visata neištvers tavo palikuonių galybės. Pasišvęsk 
askezei ir meditacijai». – «Aš išpildysiu jūsų norą, – 
atsakė Viešpats Šiva, – nes aš esu linkęs į savęs 
pažinimą. Tačiau kas priims mano sėklą, kuri jau 

 

 
 

Turinys



 
46 

 
 

 
pajudėjo?» – «Tegul tai būna Žemė, – ištarė 
pusdieviai. – Ji pajėgi ištverti bet kokią naštą». 

Tada Viešpats Šiva išliejo savo sėklą ant viso 
Žemės paviršiaus. Išvydę tai, pusdieviai išsigando, kad 
Žemė gali neatlaikyti. Jie pradėjo melsti Agnį ir Vajų, 
kad šie prarytų Šivos sėklą. Išklausę dievų maldas, 
Agnis ir Vajus pradėjo ryti Viešpaties Šivos sėklą. 
Pakako ugnies dievui prisiliesti prie jos, kai dalis sėklos 
virto akinamai baltu kalnu, ant kurio išaugo kaip ugnis 
deganti baltų nendrių giraitė. Likusi sėklos dalis liko 
pas Agnį. 

Pusdieviai nudžiugo – Žemė buvo išgelbėta. 
Patenkinti jie patraukė padėkoti Viešpačiui Šivai. Bet 
Uma įsiuto, kad pusdieviai nutraukė jos vedybinius 
džiaugsmus, ir prakeikė juos žodžiais: «Visos jūsų 
žmonos taps nevaisingos, Žemė bus ne tik kad 
bevaikė, bet taps nelygi ir padalinta į daug 
karalysčių». 

Netrukus Viešpats Šiva ir Parvati pasišalino į šiaurę, 
į Himalajus, vykdyti askezes. 

Praėjus kuriam laikui, demonų parklupdyti 
pusdieviai paprašė Viešpatį Brahmą paskirti jų armijai 
tinkamą vadą. «Dėl Parvatės prakeiksmo, – ištarė 
Brahma, – patys jūs nepajėgūs pradėti galingų 
palikuonių. Tegul Agnis patalpina Viešpaties Šivos 
sėklą į Gangos įsčias. Tada gims šaunus didvyris». 
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Pusdieviai perdavė Agniui Viešpaties Brahmos 

nurodymus. Tada jis nuvyko pas dangišką Mandakini 
Gangą ir paprašė jos įsileisti Viešpaties Šivos sėklą. 
Ganga sutiko. Pasivertusi gražia mergaite, ji leido 
Agniui patalpinti Viešpaties Šivos sėklą į savo įsčias. 
Bet kai tik tai nutiko, Ganga-devi pajuto stiprų 
skausmą. «Aš nepajėgi išlaikyti Šivos sėklos, – pasakė ji 
Agniui. – Ji degina mane». 

Tada Agnis įsakė Gangai palikti sėklą ant 
Himalajų kalno šlaito. Susilietusi su Ganga ir nusidažiusi 
aukso spalva, Viešpaties Šivos sėkla nukrito ant balto 
kalno į baltą nendrių giraitę. Taip gimė nuostabus 
vaikas. Dalis sėklos, nukritusios ant žemės, suformavo 
aukso ir sidabro telkinius. Galinga Viešpaties Šivos 
sėkla taip pat suformavo geležies rūdą ir varį. 

Vaiko išauginimui pusdieviai atvedė šešias deives, 
vardu Krittikos. Pusdieviai pažadėjo, kad vaikas taps 
jų sūnumi. Todėl jį pavadino Kartikėju. O dėl to, kad 
vaikas ištekėjo iš Gangos įsčių, jį taip pat praminė 
Skanda (ištekėjęs). 

Pamatęs priešais save šešias maitintojas, 
berniukas išskleidė šešias galvas ir pradėjo žįsti visų 
šešių deivių krūtinę. Būsimasis pusdievių armijos 
vadovas buvo toks galingas, kad net pirmą gimimo 
dieną užmušė daugybę demonų. 

Vėliau Višvamitra papasakojo Viešpačiui Ramai 
Maharadžos Sagaros istoriją:  
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– Sagara kažkada savo sostinėje Ajodhjoje valdė 

visą pasaulį. Trokštantis sūnaus karalius nuvyko su 
savo abiem žmonomis į Himalajų kalnus ir ėmė 
griežtai asketiškai gyventi. Kai praėjo šimtas 
žiauriausių kūno marinimo metų, pas karalių Sagarą 
atvyko Brahmos sūnus Brigus, dieviškasis išminčius, ir 
pasiūlė jam apdovanojimą: «O karaliau, susilauksi 
galingų palikuonių, ir tave aplankys didžiulė šlovė, – 
tarė jam Brigus. – Viena tavo žmona pagimdys sūnų, 
kuris pratęs tavo giminę, o kita susilauks šešiasdešimt 
tūkstančių sūnų». 

Tada nudžiugusios karalienės paklausė išminčiaus: 
«O brahmane, kuri iš mūsų pagimdys vieną, o kuri – 
tūkstančius sūnų?» – «Rinkitės pačios», – atsakė Brigus. 

Karaliaus akivaizdoje, Kešinė pasirinko giminės 
pratęsėją vieną sūnų, o Garudos sesuo Sumatė –
šešiasdešimt tūkstančių galingų ir šaunių sūnų. 

Ir, nusilenkęs galingam šventajam, Sagara kartu 
su žmonomis grįžo į savo sostinę. Netrukus abi 
karalienės pastojo ir atėjus laikui pagimdė. Kešinė 
pagimdė sūnų, panašų į dangaus gyventojus, o iš 
Sumatės įsčių pasirodė didžiulis moliūgas. Kai jį 
pamatė, karalius Sagara įtūžo ir įsakė savo tarnams 
Sumatės pagimdytą vaisių išmesti iš rūmų. Bet kai tik 
karaliaus tarnai palietė šį moliūgą, iš dangaus 
pasigirdo balsas: «O karaliau Sagara! Nedaryk 
nuodėmės, neatsisakyk savo vaikų! Pastatyk saugioje 
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vietoje šešiasdešimt tūkstančių ąsočių, pripildyk juos 
ghi ir į kiekvieną indą atsargiai įdėk po vieną šio 
moliūgo sėklelę. Iš kiekvieno ąsočio tavo džiaugsmui 
išaugs po šaunų sūnų». Balsas nutilo, ir Sagara 
nudžiugęs padarė taip, kaip liepė dangus. 

Po kurio laiko į ąsočius įdėtos sėklos sudygo, ir iš jų 
išėjo šešiasdešimt tūkstančių jaunų karalaičių, 
Sagaros sūnų. Jie buvo nepaprastai stiprūs ir savo 
grėsminga išvaizda visiems keldavo siaubą. Tačiau, 
kol buvo jauni, juos dažnai skriaudė ir engė jų įbrolis, 
Kešinės sūnus Asamandža. Jis nuo mažumės buvo 
nedoras, o kai užaugo, dori žmonės visai nebegalėjo  
ramiai gyventi. Ajodhjos gyventojai labai kentėjo nuo 
piktų jo išdaigų ir žabangų. Jo mėgstama pramoga 
buvo grobti vaikus ir skandinti juos pro miestą 
tekančios upės vandenyje. Galų gale Sagara, 
įpykdytas savo vyriausio sūnaus blogo elgesio, išvijo jį 
iš savo šalies. Bet jis pasiliko Asamandžos sūnų, savo 
anūką Anšumaną. Anšumanas buvo visai nepanašus 
į savo piktąjį tėvą. Jis buvo pamaldus ir gero būdo. 
Todėl visi jį mylėjo. 

Kai paaugo Sumatės pagimdyti šešiasdešimt 
tūkstančių sūnų, jie, kaip ir Asamandža, ėmė rodyti 
savo blogą būdą. Jų buvo tiek daug ir jie buvo tokie 
stiprūs, kad nieko nebijojo ir nieko negerbė, net 
dievų. Jie skriaudė ir dievus, ir gandharvus, ir rakšasus, 
ir žmones, didžiavosi savo narsa ir jėga, pastoviai su 
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visais pykosi. Ajodhjos karaliaus piktavalių sūnų 
išdaigos pasidarė tokios nepakenčiamos, kad ir 
dievai, ir žmonės kreipėsi į Brahmą maldaudami 
užtarimo. 

Brahma nuramino maldaujančius. Jis išpranašavo, 
kad jau nebeilgai jiems liko kentėti Sagaros sūnų 
skriaudas – netrukus piktieji karalaičiai žus, o juos 
pražudys jų pačių darbai. Patenkinti pusdieviai grįžo į 
savo dangaus karalystę, o žmonės – į žemę, ir ėmė 
laukti, kada Sagaros sūnus ištiks lemtis, kurios jie 
nusipelnė. 

Ir štai atėjo diena, kai Sagara, nugalėjęs visus 
aplinkinius karalius, nutarė atšvęsti savo pergales, 
atlikdamas didžiąsias žirgo aukojimo apeigas. Pagal 
paprotį aukojimui skirtą žirgą iš pradžių išleisdavo į 
laisvę. Ir visur, kur jis ėjo, jam iš paskos sekė 
šešiasdešimt tūkstančių karaliaus sūnų, skelbiančių 
Sagaros valdžią visose žemėse, kur tik žengė žirgo 
koja. 

Kai žirgas atėjo prie jūros be vandens nuo didžiojo 
Agastjo žygdarbio laikų ir žengė į jūros dugną, jis 
akimirksniu išnyko karalaičiams iš akių lyg būtų 
prasmegęs žemėn. Sagaros sūnūs puolė visur jo 
ieškoti. Apėjo visas apylinkes, bet žirgo niekur nerado. 

Sagaros sūnums neatėjo į galvą, kad jų žirgą 
pagrobė ne kas kitas, o pusdievių valdovas Indra. 
Pernelyg didelis žemės karalių iškilimas visada 
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keldavo Indros nepasitenkinimą. Valdovas, atlikęs 
šimtą žirgo aukojimo apeigų, prilygdavo Indrai, o 
dangaus karalystės valdovas negalėjo pakęsti 
varžovų. Todėl jis nuolat stengdavosi sutrukdyti 
garbėtroškoms žemės valdovams atlikti šias apeigas. 
Štai ir šį kartą jis pagrobė ir paslėpė Sagaros žirgą. 

Bet Sagaros sūnūs žinojo, kad aukojimo žirgo 
dingimas - pats blogiausias ženklas, žadantis jo 
sumanymų griūtį, o gal net žūtį. Su didžiausiu uolumu 
jie puolė ieškoti žirgo. Apėjo visą žemę, apieškojo 
miškus ir kalnus, bet žirgo taip ir nerado. 

Jie grįžo nuleidę galvas į Ajodhją ir prisipažino 
tėvui, kad neišsaugojo aukojimo žirgo. Karalius 
Sagara labai supyko ir pasiuntė sūnus vėl ieškoti, 
įsakęs be žirgo negrįžti. Ir vėl apėjo jie visas pasaulio 
šalis, bet viskas buvo veltui. 

Viską išnaršę, perdžiūvusios jūros dugne aptiko 
gilų plyšį. Jie nusprendė jį dar pagilinti, tikėdamiesi 
rasti žirgą. Sagaros sūnūs išrausė visą jūros dugną  ir 
pasiekė požemio pasaulio Patalos ribas, keldami 
siaubą ten gyvenantiems rakšasams ir nagams bei 
žudydami visus, kas jiems pasipainiodavo kelyje. 
Daug dienų ir naktų jie rausėsi vis giliau į žemę ir 
pagaliau pasiekė pasaulio dramblius, laikančius 
žemę - Airavatą rytuose, Mahapadmą pietuose, 
Vamaną vakaruose ir Sarvabaumą šiaurėje. 
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Pagerbę ant savo galvų laikančius žemę 

dieviškuosius dramblius, šešiasdešimt tūkstančių 
Sagaros sūnų tęsė savo ieškojimus. 

Ir štai požemio pasaulio šiaurės vakarų pakraštyje 
jie išvydo laukymėje ramiai besiganantį savo žirgą. O 
netoli jo, pasinėręs į dievobaimingus apmąstymus, 
ant žemės sėdėjo atsiskyrėlis. 

Tai buvo pats Višnu didžiojo išminčiaus ir 
šventuolio Kapilos pavidalu. Kvaili Sagaros sūnūs 
niekindami ir keiksnodami puolė išminčių. 

Tada Kapila, kurio dievobaimingus apmąstymus 
jie sudrumstė, piktai pažvelgė į karalaičius. Ir savo 
liepsningu žvilgsniu jis akimirksniu pavertė pelenais 
šešiasdešimt tūkstančių Sagaros sūnų. 

Šventuoliai iš Kapilos buveinės atnešė į Ajodhją 
žinią apie Sagaros ir Sumatės sūnus ištikusią dalią. 
Ilgai liūdėjo karalius Sagara, bet susitaikė su dievų 
valia. 

Kai atėjo papročių nustatytas mirusiųjų 
paminėjimo laikas, Ajodhjos karalius pasišaukė savo 
anūką Anšumaną ir tarė: «O teisingasis Anšumanai, 
mane ištiko didelė nelaimė. Aš netekau visų savo 
sūnų, tik tu man likai. Žuvo šešiasdešimt tūkstančių 
tavo tėvo brolių. Didžiojo Višnaus pykčiu paversti 
pelenais jų palaikai guli požemio pasaulyje be 
laidojimo apeigų. Tavo tėvą Asamandžą už jo 
piktadarybes, paklusdamas liaudies valiai, išvariau už 
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Ajodhjos ribų. Žiauriose kautynėse nugalėjau priešus, 
pajungdamas savo valiai visus žemės valdovus, bet 
lig šiol negaliu paaukoti žirgo ir atšvęsti savo pergalių. 
Anšumanai, aš pavedu tau atlikti tai, ko nepavyko 
padaryti tavo tėvo broliams. Surask žirgą, kurio 
neišsaugojo mano sūnūs, ir parvesk jį atgal į Ajodhją!» 

Anšumanas pagarbiai nusilenkė savo seneliui ir 
išėjo ieškoti žirgo Ajodhjos karaliaus žuvusių sūnų 
pėdsakais. Kelias jį atvedė prie išdžiūvusio 
vandenyno. Šiauriniame vandenyno krašte jis išvydo 
gilų plyšį. Giminaičių išrausta plačia perėja 
Anšumanas nusileido į požemio pasaulį ir išėjo į 
laukymę, kurioje sėdėjo Kapila, nugrimzdęs 
aukščiausiosios tiesos apmąstymuose. Iš pagarbos 
sudėjęs rankas, tyliai prisiartino prie didžiojo 
šventuolio, nusilenkė jam ir papasakojo apie savo 
atvykimo tikslą. 

Kapilai patiko romus ir pagarbus Anšumano 
elgesys, todėl jis pažadėjo Sagaros anūkui patenkinti 
kiekvieną jo norą. Anšumanas pirmiausia paprašė 
leisti pasiimti aukojimui skirtą žirgą. Paskui jis tarė: 
«Pasakyk man, o didysis išminčiau, ar yra įmanoma 
nuplauti šešiasdešimties tūkstančių žuvusių karaliaus 
sūnų nuodėmes, kad jie rastų ramybę dangaus 
karalystėje?» 

Kapila jam atsakė: «O Anšumanai, tu teisingas ir 
doras. Tavo dėka karalius Sagara galės išpildyti savo 
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norus. Tu sugrąžinsi jam šį žirgą, ir tegul jis paaukoja jį 
deramai, o tavo sūnaus sūnus reikiamu laiku gaus 
didžiojo Šivos palaiminimą ir jo malone nukreips į 
žemę dangaus upę Gangą. Jos vandenys vėl 
pripildys išdžiūvusią jūrą ir nuplaus žuvusių Ajodhjos 
karaliaus sūnų palaikus. Kai tik šventieji Gangos 
vandenys palies jų palaikus, jie apsivalys nuo 
nuodėmių ir gaus dangaus karalystę». 

Dėkingas Anšumanas nusilenkė gerajam 
šventuoliui ir, pasiėmęs žirgą, tuo pačiu keliu grįžo į 
Ajodhją. Jis papasakojo karaliui Sagarai viską, kas 
jam nutiko. Ajodhjos karalius, nudžiugintas laimingo 
Anšumano sugrįžimo ir gerų pranašysčių, atliko 
iškilmingas žirgo aukojimo apeigas.  

Bet atėjo diena, kai jėgos apleido Ajodhjos 
valdovą, ir jo gyvenimo saulė pakrypo vakarop. Tada 
jis perdavė karalystę Anšumanui ir paliko žemę, 
pasirinkdamas dangaus palaimą. 

Po Anšumano sostas atiteko jo sūnui Dilipai, po 
Dilipos – Anšumano anūkui Bagiratai. Karalius 
Bagirata buvo gražus, galingas ir laikėsi įstatymų. 
Visame pasaulyje niekas neprilygo jam galybe ir 
narsa. Jo sostą supo minios jam pavaldžių valdovų, 
brahmanai šlovino jo dorybes ir išmintį, bet sunki 
našta slėgė Bagiratos širdį – tai liūdnos jo protėvių 
dalios prisiminimas. Jis neužmiršo, ką išpranašavo 
Kapilos pranašystės. Ir kartą, palikęs karalystę savo 
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patarėjams, nuėjo prie Himalajų papėdės ir ėmė 
vykdyti rūsčias askezes. 

Tūkstantį metų praleido Bagirata, vykdydamas 
didį pasiaukojimo žygdarbį ant Himalajų šlaitų, kurių 
didingos viršūnės stiebėsi į dangų, švytėdamos 
brangiaisiais akmenimis. Nuostabios giraitės ten 
puošė kalnų šlaitus, kuriais į lygumas tekėjo greitos ir 
švarios upės. Giliose olose slėpėsi žiaurūs liūtai ir tigrai, 
aplink skardeno nuostabių paukščių balsai, ant gilių 
ežerų paviršiaus žydėjo lotosai ir aukštai virš jų 
skambėjo nuostabios gandharvų giesmės. Ant 
akmeninių uolų sėdėjo gražuolės apsaros, o kinarai 
linksmino jas savo dangiškąja muzika. Tolumoje, kur 
žemė susilieja su dangumi, vaikščiojo milžiniški 
drambliai, ir sidabrinis švytėjimas gaubė plačiuosius 
Himalajų pečius. 

Ir kai praėjo tūkstantis metų, didžiojo Himavato 
duktė Ganga pasirodė Bagiratai nuostabios 
mergelės pavidalu. Tuo metu Gangos upė tekėjo 
danguje, ir jos vandenys dar nebuvo įsiliejusios į 
žemės upių vandenis. 

Ganga tarė: «O didysis karaliau, ko tu nori iš 
manęs? Dėl ko tu tūkstantį metų žiauriausiai marini 
savo kūną? Pasakyk man savo troškimus, o 
dievobaimingasis šventuoli, ir aš viską tau duosiu». 

Bagirata deivei atsakė: «O didžioji Ganga! 
Kadaise mano protėviai blogu elgesiu įpykdė šventąjį 
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Kapilą, todėl savo žvilgsniu jis pavertė juos pelenais. Ir 
iki šiol jiems nėra vietos dangaus karalystėje. Tik tavo 
šventi vandenys, palietę jų palaikus, gali nuplauti 
mano protėvių nuodėmes. Norėdamas išmelsti iš 
tavęs šią malonę, aš pasmerkiau save tūkstančiui 
metų rūsčios atgailos». 

Patenkinta Ganga tarė Bagiratai: «Aš pasiryžusi 
tau padėti, o šventasis Dilipos sūnau, bet tai, ką tu 
prašai, sunku padaryti. Jeigu nukreipsiu savo 
vandenų tėkmę iš dangaus į Žemę, Žemė neišlaikys jų 
srovės. Visoje visatoje tik vienas Šiva gali išgelbėti 
Žemę nuo pražūtingo mano vandenų smūgio ir 
nukreipti juos į ją nepakenkdamas. Prašyk Šivos šios 
malonės ir, jeigu jis sutiks, aš išpildysiu tavo norą». 

Dėkingas Bagirata nusilenkė Gangai ir nuėjo prie 
Kailasos kalno papėdės. Ten, netoli Šivos buveinės, jis 
vėl ėmėsi rūsčiai marinti kūną, kad įgytų grėsmingojo 
valdovo malonę. Praėjo daug metų, kol pagaliau 
Šiva pasirodė Anšumano anūkui ir pažadėjo padėti 
Gangai nusileisti iš dangaus. Pasikėlęs kartu su 
Bagirata aukštai į kalnus, Šiva liepė jam pašaukti 
deivę. Atsiliepdama į Bagiratos kvietimą, Ganga 
pasirodė ant snieguotos kalno viršūnės. Ji nukreipė 
savo vandenis iš dangaus į Žemę. O kad jų kritimas 
nepakenktų Žemei, Šiva pakišo galvą ir savo kakta 
atrėmė krintančio vandens srauto smūgį. Jo kūnu 
vanduo nutekėjo ant žemės ir pasuko į vandenyną. 
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Bagirata nusekė paskui Gangos vandenis, o jam 

iš paskos sekė pusdieviai ir dangiškieji išminčiai, 
gandharvai ir asparės, žemiškieji karaliai ir šventuoliai, 
trokštantys išvysti, kaip Ganga vėl pripildys vandens 
išdžiūvusį vandenyną. 

Bet kai Ganga tekėjo pro Višvamitros prosenelio, 
išminčiaus iš Kaušiko giminės Džahnaus buveinę, ji 
sudrumstė jo ramybę, ir įpykęs išminčius vienu 
gurkšniu išgėrė šventąją upę. Dabar Bagiratai teko 
maldauti išmintingąjį Džahnų nauja atgaila, kol šis 
atleido ir išleido Gangą iš savo vidurių į laisvę. 

Tada Gangos vandenys tekėjo toliau, įsiliejo į 
perdžiūvusį vandenyną ir jį pripildė. Jie prasisunkė į 
požemio pasaulį ir palietė Sagaros sūnų palaikus. Tuoj 
pat žuvę karalaičiai apsivalė nuo nuodėmių ir gavo 
dangiškąją palaimą. O Bagirata, tai pasiekęs savo 
didžiu pasiaukojimu ir dievobaimingumu, džiugus 
grįžo į savo karalystę ir ilgai bei laimingai karaliavo. 

Nuo to laiko šventoji Gangos upė teka žeme ir 
įteka į vandenyną. 

Visą naktį Rama klausėsi Višvamitros pasakojimų 
apie Gangą ir jos nusileidimą į Žemę. 

Ryte Rama pasiūlė persikelti į kitą Gangos krantą. 
Persikėlę keliauninkai pratęsė kelionę ir netrukus 
pasiekė Višalos miestą. Kai Rama panoro sužinoti 
apie šitos dinastijos karalystės valdovus, išminčius 
Višvamitra papasakojo tokią istoriją: 
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– Kadaise ant Meru kalno susirinkę pusdieviai 

susimąstė apie negales ir senatvę, kurių neišvengia 
net dangaus gyventojai. Nors jų gyvenimas 
nepalyginamai ilgesnis už žemiškąjį, bet ir jis turi 
pabaigą. «Kaip išsivaduoti nuo negalių ir senatvės, 
tapti nemirtingiems ir amžinai jauniems?» – kalbėjo jie. 

Ilgai galvojo ir tarėsi pusdieviai, ką daryti, ir galų 
gale Višnu jiems tarė: «Eikite kartu su 
asurais(demonai) prie vandenyno ir ten visi plakite jį, 
kad išgautumėte iš jo amritą - nemirtingąjį gėrimą». 

Paklausę Višnaus patarimo, pusdieviai sudarė 
taiką su asurais ir kartu su jais ėmė rengtis vandenyno 
plakimui, pažadėję jiems, kai išgaus, lygiai pasidalyti 
nemirtingąjį gėrimą. 

Vietoj virvės jie nutarė panaudoti gyvačių karalių 
Vasukį, o plaktuvu padaryti Mandaros kalną. Šis 
kalnas buvo iškilęs virš žemės vienuolika tūkstančių 
jodžinų ir tiek pat buvo įlindęs į žemės gelmes. 
Pusdieviai ir asurai mėgino išplėšti Mandaros kalną iš 
žemės gelmių, bet jiems nieko neišėjo. Tada jie 
kreipėsi patarimo pas Brahmą ir Višnų. Jie pasiuntė 
jiems į pagalbą nagų valdovo brolį, didžiulę ir galingą 
gyvatę Šešą. Šeša apvijo savo kūno žiedais 
nepajudinamą kalną ir savo neišmatuojama jėga 
išrovė jį iš žemės kartu su miškais, upėmis ir visais ten 
esančiais laukiniais žvėrimis. 
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Su Mandaros kalnu ir slibinu Vasukiu pusdieviai ir 

demonai atėjo prie vandenyno ir prašė jo leisti plakti 
vandenį, kad išgautų amritą. Vandenų valdovas 
sutiko, bet už tai užsiprašė dalies amritos.  

Pusdieviai ir asurai paprašė nusileisti į vandenyno 
dugną Vėžlių karalių – tą, kuris laiko ant savo nugaros 
pasaulį, – ir būti jų plaktuvu, Mandaros kalno atrama. 
Jų prašomas milžiniškas vėžlys sutiko. Jis atstatė 
nugarą, ir dievai kartu su asurais užvertė ant jos 
Mandaros kalno papėdę, o aplink tą kalną apsuko 
lyg virvę slibiną Vasukį. Demonai laikė slibino galvą, o 
pusdieviai uodegą. 

Asurai ir pusdieviai paeiliui trūkčiojo į save slibino 
kūną, ir kiekvieno trūktelėjimo metu iš jo nasrų 
išsiverždavo ugnis ir dūmai. Ugnies karštis vargino 
demonus, sekindamas juos, o dūmai, suplaukę į 
žaibuojančius debesis, slinko palei slibino kūną link 
uodegos, vėsino pusdievius gaivinančiu lietumi. Lyg 
griaustinis skleisdamas didžiulį triukšmą, Mandaros 
kalnas sukosi. Nuo jo viršūnės bei šlaitų lūžinėdami ir 
susidurdami milžiniški medžiai, su juose perinčiais 
paukščiais ir kalno miškuose gyvenančiais žvėrimis, 
virto į vandenyno vandenis. Nenuilsdami, ugnies 
laižomi asurai ir gaivinančių debesų lietaus merkiami 
pusdieviai plakė vandenyną. Iš pradžių su žolių ir 
medžių syvais suplakto vandenyno vandenys virto 
pienu, po to pienas virto sviestu. Bet amrita vis dar 
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nesirodė. Ir pagaliau, kai ir asurai, ir pusdieviai visiškai 
išseko, iš vandenų pasirodė šviesus Mėnulis ir 
žėrėdamas pakilo į dangų. Pusdieviai ir asurai toliau 
plakė. Iš vandenyno apstulbusiems asurams ir 
pusdieviams baltu apdaru pasirodė grožio ir laimės 
deivė Lakšmė. Ji prisiartino prie Višnaus, prigludo prie 
jo krūtinės, pažvelgė į nudžiugusius pusdievius ir 
nusigręžė nuo asurų. O paskui ją iš vandenyno 
vandenų išniro nuostabioji mergelė Ramba. Ją 
priglaudė gandharvai. Ji tapo visų gražiausia apsarų 
valdove. Po to iš pienu virtusio vandenyno išniro 
puikioji vyno ir svaigulio dievybė Sura. Vėliau iš 
vandenyno gilumų pasirodė greitas lyg mintis 
nuostabus baltas žirgas Učaihšravas. Jį pasiėmė 
pusdievių valdovas Indra. Paskui jį vandens paviršiuje 
pasirodė žėrintis lyg saulė stebuklingas akmuo 
Kaustuba. Jis papuošė galingojo Višnaus krūtinę. Dar 
vėliau išniro lyg debesis didžiulis baltas dramblys 
Airavata, kurį jį pasiėmė Indra. Po to pasirodė 
Paridžatas - stebuklingasis medis, paskleidęs 
pasaulyje savo nuostabų žiedų kvapą. Jį taip pat į 
dangaus karalystę pasiėmė Indra, ten jis tapo 
gražiųjų apsarų paguoda. Ir pagaliau, nešdamas 
rankose brangiąją taurę su nemirtingumo nektaru – 
amrita, pasirodė gydymo ir sveikatos dievas 
Danvantaris.  
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Kai asurai išvydo indą su amrita, pašėlo ir sukėlė 

baisų triukšmą. Šaukdami «Tai mano!», jie puolė prie 
brangiojo indo ir kiekvienas stengėsi pasiglemžti 
amritą tik sau. Tada Višnus pasivertė nepaprasto 
grožio mergele ir prisiartino prie demonų. Išvydę 
nuostabiąją mergelę, nutraukę dėl nektaro sukeltas 
peštynes, sujaudinti ir proto netekę asurai, atidavė jai 
nemirtingumo nektaro taurę. Kai asurai atsipeikėjo ir 
suprato, kad amritos nebėra, prasidėjo sąmyšis. Bet 
Višnaus vadovaujami pusdeiviai jau ragavo šitą 
nemirtingumą nešantį nektarą. Tiktai vienam iš asurų - 
danavų valdovo Vipračičio sūnui drakonui Rahu 
pavyko paragauti nemirtingojo gėrimo. Pasivertęs 
dievu jis slapčia prislinko prie amritos ir jau gurkštelėjo 
iš taurės, bet Saulė ir Mėnuo pažino Rahu ir, trokšdami 
dievams gera, atskleidė jo apgaulę. Įpykęs Višnus 
nukirto Rahu galvą savo sudaršanos čekros ginklu. 
Bet demonas Rahu spėjo nuryti šitą gėrimą, todėl jo 
galva tapo nemirtinga. Ji pakilo į dangų, o kūnas 
nukrito žemėn. 

Nuo to laiko Rahu galva sklando danguje ir, 
trokšdama atkeršyti Mėnuliui ir Saulei, amžinai 
persekioja juos. Štai kodėl įvyksta Saulės ir Mėnulio 
užtemimai. O Rahu uodega kartais pasirodo danguje 
kometos pavidalu. 

Asurai pasivijo nemirtingąjį gėrimą pagrobusius 
pusdievius, ir ant didžiojo vandenyno kranto tarp 
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pusdievių ir asurų užvirė žiaurus mūšis. Priešai svaidė 
vieni į kitus aštrias strėles ir ietis, kovėsi vėzdais ir 
kardais. Višnaus diskas lyg visa naikinanti liepsna kėlė 
siaubą Ditės ir Danu sūnums. Tūkstančiai jų žuvo nuo 
šio disko smūgių, o didžiuliai lyg kalnai parblokštų 
asurų kraujuojantys kūnai nuklojo vandenyno krantus. 
Bet asurai net neketino pasiduoti ir, pakilę į dangaus 
platybes, ėmė svaidyti ant pusdievių daugybę 
didžiulių akmenų, uolų ir kalnų. Bet ir padangėje 
asurus pasiekdavo pusdievių strėlės bei pražūtingasis 
Višnaus diskas. Neatlaikę dievų spaudimo, asurai 
pasitraukė iš mūšio lauko.  

Sužinojusi apie savo sūnų pralaimėjimą, Diti labai 
nusiminė ir užsigeidė turėti sūnų, kuris sugebėtų 
nužudyti Indrą. Kai Indra sužinojo, kad Diti ruošiasi 
tūkstantį metų vykdyti askezę tam, kad jį nužudytų, jis 
atvyko pas ją ir ėmė uoliai jai tarnauti. Kai askezėms 
skirtas laikas ėjo į pabaigą, patenkinta Indros 
tarnyste, Diti užtikrino jį, kad jam nėra ko baimintis, 
nes kai tik ji pagimdys sūnų, ji nuramins jį ir neleis jam 
sutrukdyti Indrai valdyti tris pasaulius. Bet Indros šie 
žodžiai neįtikino. 

Kartą nuvargusi ir padėjusi galvą į kojų vietą, Diti 
prigulė pailsėti. Tokiu būdu ji suteršė savo plaukus. 
Pasinaudojęs Ditės neapdairumu, savo mistinių galių 
dėka įėjęs į jos įsčias, Indra supjaustė jos vaisių į 
septynias dalis. Kai vaisius ėmė smarkiai šaukti, Indra 
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supjaustė dar kiekvieną dalį į septynias dalis. Taip 
embrionų skaičius išaugo iki keturiasdešimt devynių. 
Kai Diti suprato, kas vyksta, ji meldė Indros nežudyti 
jos vaiko. Pagautas su įkalčiais, Indra išlindo iš savo 
pamotės įsčių ir paprašė jos atleidimo. Diti panoro, 
kad visi jos keturiasdešimt devyni sūnūs užimtų vėjų 
valdovų pareigas. Indra sutiko išpildyti jos norą. Tokiu 
būdu keturiasdešimt devyni Ditės sūnūs tapo vėjų 
dievais Marutais. 

Višvamitra užbaigė savo pasakojimą tokiais 
žodžiais: 

 – Višalos miestas stovi ten, kur kažkada Diti vykdė 
askezes. Jį pastatė Ikšvakų sūnus Višalas. Dabar jį 
valdo Maharadža Sumatis.  

Maharadža Sumatis, išvydęs svečius, išbėgo pro 
miesto vartus ir žemai nusilenkė Višvamitrai. 
Keliauninkai, paprašyti Maharadžos, sutiko naktį 
praleisti mieste. Kitą rytą karavanas vėl pajudėjo link 
Videhos karalystės. Kai pasiekė Mithilos, Maharadžos 
Džanakos karalystės sostinės pakraštį, Viešpats Rama 
pastebėjo seną apleistą trobelę. Į Ramos klausimą, 
kieno ši trobelė, Višvamitra atsakė:  

– Kažkada Indra nusileido iš savo dangaus 
karalystės į Žemę ir apsilankė žydinčioje miško 
laukymėje, kur atsiskyrėlio lūšnelėje gyveno didis 
išminčius iš Angiro giminės Gautama, garsėjęs savo 
teisumu ir pasiaukojimu su savo gražiąja žmona 
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Ahalija. Nutaikęs laiką, kai Gautamos nebuvo namie, 
Indra atėjo pas Ahaliją kaip atsiskyrėlis ir kreipėsi į ją 
klastinga ir gražbylia kalba, girdamas jos grožį ir 
gundydamas ją sulaužyti santuokinę ištikimybę. Iš 
tuščiagarbiškumo ir smalsumo neprotinga moteris 
neatsilaikė pagundai. Patenkinusi savo geismą, ji 
tarė: «O nemirtingųjų valdove, dabar kuo greičiau eik 
iš čia, kad nebūtų bėdos nei man, nei tau». 

Ir pusdievių karalius, atsisveikinęs su ja, skubiai 
išėjo iš lūšnos, bet tarpduryje išvydo Gautamą, 
grįžtantį iš miško su malkomis aukurui. O Gautama, 
sutikęs savo namo tarpduryje Indrą atsiskyrėlio 
pavidalu, baisiausiai įsiuto ir prakeikė jį, atimdamas iš 
jo vyriškąjį pasididžiavimą. Taip pat tūkstančiui metų 
jis prakeikė savo neištikimąją žmoną. 

Papasakojęs šitą istoriją Viešpačiui Ramai, 
Višvamitra pakvietė Jį apsilankyti Gautamos ašrame. 
Kai tik Rama įžengė į asketo trobelę, Ahalija vėl 
atgavo spindinčią išvaizdą. Kai tik išnyko 
prakeiksmas, iš dangaus pasipylė gėlių lietus, 
suskambo dangiški būgnai. Rama ir Lakšmanas 
pagarbiai palietė Ahalijos pėdas, o ji nusilenkė 
broliams ir Višvamitrai. Gautama rišis sugrįžo pas savo 
žmoną ir žemai nusilenkė Viešpačiui Ramai bei 
Lakšmanui. 

Netrukus keliauninkai įžengė į Mithilą. Įžengęs į 
Maharadžos Džanakos aukojmo areną, Viešpats 
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Rama džiaugėsi susirinkusių brahmanų gausybe. Kai 
Maharadža Džanaka sužinojo, kad atvyko Višvamitra, 
jis išėjo jo pasitikti.  

– O didis išminčiau, – tarė jis, – aukojimo apeigos 
tęsis dvylika dienų. Pusdieviai taip pat atvyks pasiimti 
savo aukojimo dovanų dalies. Mano šeimininke, kas 
per kilnios asmenybės atlydėjo tave? Jie panašūs į 
Žemę nusileidusius dievus. 

– Tai Rama ir Lakšamas, – atsakė Višvamitra. – Jie 
– Maharadžos Dašarathos sūnūs. Jie nori išvysti lanką, 
kurį tu garbini. Atsivedžiau Juos į savo ašramą, kad 
sunaikintų rakšasus, trukdžiusius man vykdyti aukojimo 
ritualus. Pakeliui į čia Jie nužudė demonę Tataką, o 
Sidhašrame Rama nužudė Subahu, o Maričį nusviedė 
už šimto jodžinų į vandenyną. Prieš įžengiant į Mithilą, 
Rama išlaisvino Ahaliją, ir pats Gautama Rišis jam 
nusilenkė. 

Visi patogiai susėdo. Šatananda, pagrindinis 
Maharadžos Džanakos žynys ir vyriausiasis Gautamos 
rišio sūnus, paprašė Višvamitros smulkiai papasakoti, 
kaip Viešpaties Ramos dėka jo motina išsilaisvino. Su 
didžiausiu malonumu rišis papasakojo jam visą istoriją. 
O Šatananda, atsakydamas tuo pačiu, papasakojo 
Višvamitros istoriją: 

– Iš pradžių Višvamitra, Maharadžos Gadhi sūnus, 
buvo kilnus kšatrijas, atsakingai vykdantis savo 
karaliaus pareigas. Kartą, lydimas akšauhini 
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kariuomenės pulko, jis klajojo po šalį. Po kurio laiko jis 
užklydo į didžiojo brahmarišio Vasištos buveinę. 
Įžengęs į nuostabią išminčių buveinę, Višvamitra 
pagarbiai nusilenkė Vasištai. Išminčius širdingai sutiko 
Višvamitrą, ir tarp jų užsimezgė draugiškas pokalbis. 
«O karaliau, – tarė Vasišta, – lik pas mane kelioms 
dienoms, kad galėčiau deramai tave pavaišinti». – 
«Aš labai patenkintas tavo svetingumu, – atsakė 
Višvamitra, – bet turiu eiti». 

Bet Vasišta primygtinai prašė Višvamitros pasilikti. 
Jis sutiko patenkinti išminčiaus prašymą. Netrukus 
Vasišta pakvietė savo karvę-kamadheną Sabalą ir 
paprašė jos suruošti prabangią puotą. Vasištai 
paliepus, dangiška karvė sidabriniuose induose 
patiekė įvairiausių skanėstų ir gėrimų. Višvamitra ir jo 
armija pavalgė iki soties. 

Išvydęs stebuklingą karvę, Višvamitra panoro ją 
turėti. Neįstengdamas susidoroti su godumu, 
Višvamitra tarė Vasištai: «Šita stebuklinga karvė turi 
būti mano. Prašau tavęs, atiduok ją man, ir aš dosniai 
tave apdovanosiu». 

Višvamitra Vasištai pasiūlė šimtą tūkstančių karvių, 
aukso kalnus ir begalę brangakmenių, bet šis atsisakė 
atiduoti savo dangišką karvę: «Atleisk, bet aš niekada 
neatiduosiu savo kamadhenos, net ir mainais į 
milijonus karvių. Ji man reikalinga, nes ji duoda man 
viską, kas reikalinga aukojimo apeigoms». – «Šita 
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karvė turi priklausyti man, – pasakė Višvamitra, – nes 
kas geriausia, privalu atiduoti karaliui». 

Vasištos neigiamas atsakymas tik sustiprino 
Višvamitros norą gauti stebuklingą karvę, ir jis pasiūlė 
jam dar didesnį atlygį. Bet Vasišta buvo 
neperkalbamas. Tada Višvamitra pamėgino atimti 
stebuklingąją karvę jėga. 

Kamadhena, gailiai raudodama, kreipėsi į 
Vasištą: «O riši, kodėl tu leidi jėga mane išsivesti? Juk 
tarnavau tau ištikimai ir sąžiningai? Kodėl tu mane 
dabar išduodi?» 

Sabala ištrūko iš Višvamitros tarnų, kurie vedė ją iš 
Vasištos ašramo, rankų. Grįžusiai pas savo šeimininką, 
išminčius atsakė: «Brangi Sabala, aš neišsižadėjau 
tavęs. Bet ar galiu pasipriešinti karaliaus jėgai? Aš 
negaliu išgelbėti tavęs». – «O riši, – tarė Sabala, – 
materiali Karaliaus jėga neprilygsta tavo dvasinei 
galybei. Jei man leisi, tavo dvasinės galios dėka aš 
sunaikinsiu Višvamitros armiją». 

Gavusi Vasištos sutikimą, karvė sukūrė grėsmingus 
karius. Bet galingas valdovas sunakino juos visus. 
Kautynių įkarštyje, jis paprašė Sabalos  sukurti kur kas 
galingesnius karius. 

Tada Sabala pagimdė itin galingus karius. Šitie 
kariai sutriuškino visą Višvamitros armiją. Višvamitros 
sūnūs išvydę tai, įsiuto ir puolė Vasištą. Bet brahmarišis  
visus juos pavertė pelenais. 
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Netekęs savo sūnų ir visos armijos, Višvamitra 

pasišalino. Visą karalystę ir jos rūpesčius patikėjo 
vieninteliam gyvam likusiam sūnui, o pats išvyko į 
mišką garbinti Viešpatį Šivą. 

Viešpats Šiva, patenkintas Višvamitros 
pasiaukojimu, atvyko jį apdovanoti. Laimingas 
Višvamitra paprašė Viešpaties Šivos dovanoti jam 
dangišką ginklą. Viešpats Šiva, kurį vadina Ašutoša, 
nes jam lengva įtikti, išpildė jo troškimą. Gavęs ginklą, 
išpuikęs Višvamitra susirgo didybės manija ir ėmė 
laikyti save nenugalimu. 

Sugrįžęs į Vasištos ašramą, paleido į jį strėlių krušą. 
Ašramui grėsė išnykimas. Nepaisydami Vasištos 
įkalbinėjimų likti, gyvenę ašrame išminčiai iš baimės 
išsilakstė. Akimirksniu visa gyvenvietė ištuštėjo. 

Paėmęs į rankas brahmanišką lazdą, Vasišta 
kreipėsi į Višvamitrą: «Tu parodei beprotišką agresiją, 
todėl nuraminsiu tavo puikybę ir parodysiu tavo 
galios menkumą». 

Ištaręs Vasišta iškėlė į viršų savo lazdą ir 
neutralizavo Višvamitros ginklą. Tada Višvamitra 
panaudojo įvairių rūšių dangiškus ginklus, kuriuos 
Vasišta taip pat sunaikino. Išvydęs tai, Višvamitra 
pasiruošė paleisti neįveikiamą brahmastrą. 

Neįtikėtiną dvikovą danguje stebėjo pusdieviai. 
Kai Višvamitra iškvietė brahmastrą, dangaus 
gyventojai sunerimo. Bet Vasišta ir ją neutralizavo. 
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Visi išsigando siaubingos Vasištos išvaizdos. Išvydę 

Vasištos galybę, išminčiai ėmė šlovinti jį. 
Nukenksminęs brahmastrą, Vasišta atgavo buvusią 
formą. O tuo metu, plūsdamas ir menkindamas 
kšatrijų jėgą, Višvamitra pasišalino iš mūšio lauko. 

Supratęs, kad tikroji galia – tai brahmano galia, 
Višvamitra nusprendė tapti tokiu kaip Vasišta, 
brahmarišiu. Kartu su žmona pasišalino į mišką ir ėmė 
tramdyti kūną. Po tūkstančio metų Viešpats Brahma 
pasirodė Višvamitrai ir už pastangas dovanojo jam 
radžarišio titulą. Kai visatos protėvis pasišalino, 
Višvamitra tik nuleido galvą – jo pasiekimas, kaip jam 
atrodė, buvo nieko vertas. Trokšdamas žūtbūt 
pasiekti brahmarišio lygį, ėmėsi naujų askezių. 

Buvo Ikšvakų giminėje galingas karalius, vardu 
Trišankus. Didžiuodamasis savo galybe ir šlove, kartą 
jis sumanė: «Imsiu ir pateksiu gyvas į dangų». Jis 
pasišaukė didį išminčių Vasištą ir paprašė jo atlikti 
tokias aukojimo apeigas, kurios padėtų jam gyvam 
patekti į dangų. Bet Vasišta jam atsakė: «Aš to 
padaryti negaliu». 

Vasišta turėjo išmintimi ir dievobaimingumu jam 
prilygstančių šimtą šventų sūnų. Siekdamas tikslo, 
karalius Trišankus ryžosi prašyti jų pagalbos. Jis nuvyko 
į jų buveinę ir paprašė jų. Bet ir šie atsisakė bei piktai 
atrėžė: «Jeigu mūsų tėvas, tavo globėjas, atsisakė 
patenkinti tavo prašymą, kodėl prašai to paties 
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mūsų?» – «Jeigu taip, – atsakė jiems Trišankus, – jeigu 
ir jūs, kaip jūsų tėvas, nerodote man deramos 
pagarbos ir atsisakote padaryti, ko prašau, aš to 
paprašysiu kito išminčiaus». 

Tada Vasištos sūnūs įsiuto ir pavertė jį 
čandala(šunėdis)! Paverstas čandala Trišankus 
nuvyko pas Višvamitrą. Tuo metu Višvamitra rūsčiu, 
asketišku gyvenimu prilygo brahmanams ir įgijo 
negirdėtą galybę.  

Kai Višvamitra iš Trišankaus sužinojo, kad Vasišta 
atsisakė atlikti aukojimo apeigas, kurios įleistų karalių 
gyvą į dangų, užsidegė noru nugalėti savo varžovą. 

Višvamitra išsiuntinėjo savo mokinius į visas puses, 
įsakydamas sukviesti į aukojimą visus šventus 
brahmanus, šventųjų apeigų žinovus. Į apeigas 
sugūžėjo gausybė žynių, visos šalies brahmanų gentys 
skubėjo atsiliepti į Višvamitros kvietimą, tik Vasištos 
sūnūs atsisakė. Kai Višvamitra sužinojo, kad Vasištos 
sūnūs atsisakė, jis labai įtūžo ant jų ir prakeikė juos.  

Tada Višvamitros vadovaujami išmintingieji 
brahmanai, susirinkę iš visų kraštų, atliko iškilmingąsias 
apeigas. Gadžio sūnus Višvamitra, šio aukojimo 
vyriausiasis žynys, kreipėsi į pusdievius, prašydamas jų  
nužengti į aukomis pašventintą žemę ir priimti 
kiekvienam skirtą dalį. Bet nė vienas iš Višvamitros 
kviečiamų dangaus gyventojų nenusileido į žemę. 
Tada įtūžęs išminčius pasakė karaliui Trišankui: «O 
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karaliau, tu pats dabar įsitikinsi mano šventuoliška 
galybe. Vien tik kūno kankinimu pasiektų nuopelnų 
galia aš įkelsiu tave gyvą į dangų!» Ir vos tik jis tai 
ištarė, karalius Trišankus visų susirinkusiųjų akivaizdoje 
pakilo į dangų. 

Bet kai pusdievių valdovas Indra pamatė, kad 
Trišankus kyla į dangų, jis tarė jam: «Eik atgal, karaliau. 
Tu nusidėjėlis, paniekinęs savo dvasios globėją, 
nenusipelnei dangaus buveinės». 

Tardamas šiuos žodžius, galingasis Indra numetė 
Trišankų iš dangaus. O tas, krisdamas į žemę žemyn 
galva, šaukė iš baimės Višvamitrai: «Gelbėk mane! 
Gelbėk!» 

O Višvamitra įpykęs suriko, kreipdamasis į krintantį 
Trišankų: «Sustok! Sustok!» 

Ir šventuoliška galia karališkasis išminčius sukūrė 
pietinėje dangaus pusėje naujas žvaigždes ir tarė 
degdamas pykčiu: «Aš sukursiu naują Indrą ir naujus 
pusdievius, arba visata liks visai be Indros!» 

Tada dievobaimingieji brahmanai, pusdieviai ir 
asurai maldavo jį sutramdyti savo pyktį ir atleisti. O 
tuo tarpu Trišankus, sustabdytas Višvamitros žodžių, 
pakibo nejudėdamas tarp naujų žvaigždynų. 

«Šis karalius, o didysis šventuoli, nevertas įžengti į 
dangų, – kalbėjo išminčiai Višvamitrai. – Jis įžeidė 
savo dvasios globėją». Bet Gadžio sūnus atsakė: «Aš 
pažadėjau įkelti jį į dangų ir savo žodžio turiu laikytis!» 
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Tada pusdieviai tarė: «Tegul jis lieka ten, kur tu 
sustabdei jo kritimą, ir tegul pasilieka šios tavo 
sukurtos žvaigždės pietinėje dangaus pusėje. Taip 
išsipildys tavo žodis». Ir Višvamitra sutiko: «Tebūnie!» 
Taip Trišankus pasiliko visam laikui tarp pietų dangaus 
žvaigždynų. 

Kartą gražuolė apsara Menaka nusileido 
išsimaudyti Puškaro ežero vandenyse. Jos išvaizda 
pakerėjo ten pat askezes vykdantį Višvamitrą. 
Užsigeidęs malonumų, asketas paprašė menakos 
užsukti į jo trobelę. Menaka mielai sutiko, ir taip, 
atsidavę kūniškiems malonumams, jie praleido kartu 
dešimt metų. 

Netikėtai Višvamitra atsipeikėjo ir pasišlykštėjo. 
«Tenkindamas jusles, – pagalvojo jis, – praradau 
dešimt metų. Dabar supratau – tai pusdieviai 
pasiuntė Menaką sugundyti mane ir sunaikinti askezių 
dėka sukauptą derlių. Tapęs norų vergu, užmiršau 
savo tikslą. Tokiu būdu netekau iškilios padėties». 

Višvamitra paleido išsigandusią Menaką, o pats 
nuo šiol, nusprendęs griežtai tramdyti savo kūną, 
patraukė  į Himalajus. 

Kai Višvamitra atnaujino savo askezes, sunerimę 
pusdieviai kreipėsi į Viešpatį Brahmą, prašydami 
padovanoti jam maharišio titulą. Viešpats Brahma 
sutiko. Bet kai visatos protėvis pasirodė Višvamitrai, 
tas užsigeidė tapti brahmarišiu. «Tu dar nepažabojai 
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iki galo savo juslių, – tarė Viešpats Brahma. – Jeigu 
nori pasiekti tikslą, tęsk savo askezes». 

Kai Viešpats Brahma pasišalino, Višvamitra vėl 
ėmėsi tramdyt savo kūną. Tūkstantį metų laikė iškėlęs 
rankas į viršų ir maitinosi tik oru. Pusdieviai ir pats Indra 
sunerimo ir sugalvojo vėl sutrukdyti Višvamitrai. 

Indra paprašė nuostabios apsaros Ramhos 
sugundyti Višvamitrą ir nutraukti jo vykdomą askezę. 
Drebėdama iš baimės, Rambha, bijodama 
išminčiaus, atsisakė. 

«Mieloji, – nuramino ją Indra, – tau nėra ko bijoti. 
Tu susidorosi. Dabar pavasaris, tave lydės Kupidonas. 
Aš taip pat, pasivertęs gegute, eisiu su jumis kartu. 
Nesijaudink. Niekas neatsilaikys prieš tavo grožį. 
Višvamitra bus žaisliukas tavo rankose». 

Rambha sutiko. Pasirodžiusi Višvamitrai, pabandė 
jį sugundyti. Iš pradžių Višvamitra pagalvjo, kad 
apsara atėjo pas jį savo noru, bet, gerai apsvarstęs, 
suprato, kad vėl norima nutraukti jo askezes. Įsiutęs jis 
sušuko: «Kvaila moterie, tu žinojai, kad atlieku askezes 
tam, kad sutramdyčiau savo jusles. Ir visgi išdrįsai 
gundyti mane. Už tai tu pavirsi akmens luitu. 
Atsikratysi mano prakeiksmo tik tada, kai išminčius 
Vasišta išlaisvins tave». Ramha tuoj pat virto uola, o 
Indra ir Kupidonas išsigandę spruko.  

Prakeikęs apsarą, Višvamitra nuliūdo – nesuvaldė 
savo pykčio ir neteko savo askezės vaisių. Višvamitra 
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pasižadėjo, daugiau niekada nepasiduoti pykčiui. 
«Kol nepasieksiu brahmarišio laipsnio, tol 
nekvėpuosiu, nekalbėsiu, nevalgysiu ir negersiu». – 
ištaręs tai, Višvamitra tęsė savo žygdarbį.  

Bet po tūkstančio metų, jis nusprendė šiek tiek 
užvalgyti. Tą pačią akimirką pasivertęs brahmanu, 
Indra paprašė jo maisto. Išminčius nedvejodamas 
atidavė jam visą sau pagamintą maistą ir pratęsė 
savo askezę dar tūkstantį metų. 

Dėl rūščių Višvamitros askezių visos gyvos būtybės 
ėmė jausti nepakeliamą karštį. Iš išminčiaus galvos 
prasiveržė dūmai. Sunerimę pusdieviai vėl kreipėsi į 
Viešpatį Brahmą, prašydami nuraminti Višvamitrą. 
Norėdamas nutraukti asketo askezę, Viešpats 
Brahma kartu su pusdieviais atvyko pas Gadhio sūnų 
ir padovanojo jam brahmarišio titulą. 

Višvamitra liko patenkintas. Bet tarė: «Man 
negana tik brahmarišio titulo. Noriu, kad mane 
pripažintų kiti brahmarišiai, o ypač Vasišta». 

Pusdievių prašomas, Vasišta atvyko pas 
Višvamitrą ir patvirtino, kad pripažįsta jo statusą. 
Atsakydamas Višvamitra žemai nusilenkė Vasištai. Jų 
sena nesantaika netrukus išnyko, ir jie tapo draugais. 
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Kitą rytą Maharadža Džanaka pakvietė pas save 

Višvamitrą, Ramą ir Lakšmaną. Nusilenkęs jiems, tarė: 
– Tokios didžios kaip jūs asmenybės neatvyktų 

šiaip sau be konkretaus tikslo. Pasakykite, kuo 
galėčiau jums pasitarnauti? 

Višvamitra atsakė: 
– Rama ir Lakšmanas atvyko į Mithilą pamatyti 

stebuklingąjį lanką, kurį ilgus metus saugai ir garbini. 
Maharadža Džanaka papasakojo: 
– Labai seniai, šito lanko dėka Viešpats Šiva 

nutraukė savo uošvio Dakšos aukojimo apeigas. 
Negavęs priklausiusios jam aukojimo dovanų dalies, 
Viešpats Šiva įpyko ir, griebęs savo lanką, pažadėjo 
sunaikinti pusdievius. Atsipeikėję pusdieviai nuskubėjo 
raminti Viešpatį Šivą. Tada jis atidavė jiems savo 
lanką. Vėliau pusdieviai padovanojo mano protėviui 
vyriausiajam Maharadžos Nimio sūnui Devavratai. 

Po  to Maharadža Džanaka papasakojo dar 
vieną įdomią istoriją: 

– Kartą, kai auksiniu plūgu lyginau aukojimo 
areną, aptikau mergaitę. Pavadinau ją Sita («vaga») 
ir užauginau ją kaip savo dukrą. Mergaitė greitai 
užaugo ir, kai pasiekė santuokinį amžių, daugybė 
karalių siekė jos rankos. Aš jiems pasakiau, kad, 
kadangi mano dukra – neeilinis žmogus, norėdami ją 
vesti, privalote turėti antžmogišką jėgą ir narsą. 
Pasakęs tai, paprašiau jų įtempti Viešpaties Šivos 
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lanko timpą. Bet nė vienas iš jų nesugebėjo ne tik 
įtempti timpos, bet ir pakelti lanko. Įžeisti karalaičiai 
pasišalino ir, susitarę tarpusavyje, užpuolė Mithilą. 
Varginanti miesto apgultis tęsėsi ištisus metus. Kai 
mano armijos jėgos išseko, meldžiausi pusdieviams. 
Atsakydami į mano maldas, dangaus gyventojai 
padovanojo man karius, kurių vien išvaizda privertė 
priešų armiją sprukti iš mūšio lauko. 

– Jeigu Rama nori pamatyti Viešpaties Šivos 
Lanką, aš įsakysiu atgabenti jį. Jeigu Jis įtemps timpą, 
su didžiausiu džiaugsmu atiduosiu Jam savo 
nuostabią dukrą Sitą, – pasakė Maharadža Džanaka. 

Netrukus aštuonių ratų vežimu, penki šimtai 
galingų karių atitempė skrynioje gulintį stebuklingąjį 
lanką. Višvamitra paprašė Ramos atidaryti skrynią. 
Pasižiūrėti į tai susirinko tūkstančiai žmonių. Kai 
susižavėjęs Rama pažvelgė į Viešpaties Šivos lanką, 
Maharadža Džanaka tarė: 

– Netgi didieji pusdieviai, demonai, rakšasai, 
jakšai, gandharvos ir nagai nesugebėjo įtempti šito 
lanko. Kas iš mirtingųjų gali tai padaryti? 

Tuo metu Rama palietė Savo kairiąja ranka lanką 
ir visų akivaizdoje lengvai iškėlė jį iš skrynios. 
Laikydamas lanką, įtempė timpą. Tempiant timpą, 
lankas sulūžo per pusę. Nuaidėjo didžiulis trenksmas. 
Žmonės sukniubo ant žemės. Tik Višvamtira, Džanaka, 
Rama ir Lakšmanas stovėjo ant kojų. 
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Su didžiausiu džiaugsmu Maharadža Džanaka 

paprašė Višvamitros pasiųsti į Ajodhją pasiuntinius, 
kad pakviestų Dašarathą į Sitos ir Ramos vestuves. Po 
trijų dienų žigūnai pasiekė Mahardžos Dašarathos 
rūmus ir papasakojo jam apie tai, kaip Rama sulaužė 
lanką ir užkariavo Sitos ranką. Dašaratha labai 
apsidžiaugė. Pasitaręs su Vasišta ir Vamanadevu, jis 
nusprendė kitą dieną keliauti į Mithilą. 

Išaušus rytui, šeimos žynio lydimas, Maharadža 
Dašaratha su savo gausia armija iškeliavo į Mithilą. Po 
keturių kelionės dienų jie pasiekė Mithilos kraštą. 
Sužinojęs, kad atvyko svečiai, karalius Džanaka 
išbėgo jų pasitikti. Po Maharadžos Dašarathos 
pokalbio su sūnumis buvo nuspręsta, kad vestuvių 
ceremonija įvyks kitą dieną, palankiu tam metu. 

Išaušus rytui, susirinkus visiems, Maharadža 
Dašaratha paprašė Vasištos papasakoti karaliui 
Džanakai apie Rahu dinastiją. Didis išminčius Vasišta 
tarė:  

– Viešpats Brahma turėjo sūnų vardu Maričis. 
Maričio sūnaus vardas buvo Kašjapa. Kašjapai gimė 
Vivasvanas, o jo sūnus buvo Manu. Vaivasvatas  
Manu turėjo sūnų vardu Ikšvakas.  

Jis – pirmas Ajodhjos valdovas. Po keletos kartų 
Ikšvakų dinastijai vadovavo Bharata. Jo sūnus Asitas, 
pralaimėjęs haihaijams, taladžangams ir 
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šašabindams, su savo žmonomis pasišalino į 
Himalajus. 

Kai Asitas nusižudė, viena iš jo žmonų Kalindi 
pastojo. Antroji karaliaus žmona, sužinojusi apie 
nėštumą, siuto iš pavydo ir, trokšdama nužudyti 
vaisių, užnuodijo maistą. Kai Kalindi pajuto nuodų 
poveikį, pro šalį ėjo didis išminčius Čjavanas. 
Ašarodama karalienė meldė išminčiaus padėti 
išsaugoti vaikui gyvybę. Išminčius nuramino karalienę, 
pasakęs, kad ji sėkmingai pagimdys sūnų. Kadangi 
berniukas gimė kartu su nuodais, jį pavadino Sagara. 

Vieną iš Ikšvakų dinastijos karalių Pravidhą, 
Maharadžos Bhagirathos proanūkį, prakeikė Vasišta ir 
pavertė rakšasu Kalmašapada. Tarp Ikšvakų ainių – 
daug šlovingų karalių, tokių kaip Ambariša, Nahuša, 
Jejetis, Nabhaga ir Mahardžos Dašarathos tėvas 
Adžna. 

Atpasakojęs Maharadžos Dašarathos giminės 
istoriją, Vasišta iškilmingai paprašė karaliaus Džanakos 
išleisti savo dvi dukras – Sitą ir Urmilą – už Ramos ir 
Lakšmano. Papasakojęs savo nuo karaliaus Nimio iki 
savo tėvo Hrasvaromos genealogiją, Maharadža 
Džanaka atidavė savo dukras Maharadžos 
Dašarathos sūnums. 

Džanaka paprašė Dašarathos vadovauti Ramos ir 
Lakšmano galvos ir pažastų plaukų nukirpimo 
ceremonijai. Šita ceremonija atliekama, kai jaunuolis 
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grįžta iš gurukulos namo. Po to buvo nustatyta, kad 
ugnies aukojimo apeigoms palankiausias metas 
prasidės po trijų dienų. 

Vasišta pasiūlė karaliui Džanakai ištekinti dvi savo 
jaunesniojo brolio Kušadvadžio dukras už Bharatos ir 
Šatrugnos. Džanaka sutiko, ir po plaukų kirpimo 
ceremonijos Maharadža Dašaratha išdalijo 
brahmanams keturis šimtus tūkstančių karvių – už 
kiekvieną sūnų po šimtą tūkstančių. 

Vestuvių dieną, Vasišta kreipėsi į Maharadžą 
Džanaką:  

– O karaliau, Košalos valdovas ir jo sūnūs laukia to, 
kas atiduos jiems savo dukras. Atėjo tam palankus 
vestuvių aukojimui skirtas metas. 

Tada Maharadža Dašaratha palydėjo savo 
keturis sūnus į aukojimo areną, o Vasišta Munis, 
papuošęs santalo pasta, gėlėmis, grūdais, smilkalais ir 
kitais aukojimui skirtais daiktais, paruošė aukurą. Kai 
viskas buvo paruošta, Vasišta užkūrė aukojimo ugnį ir 
ėmė lieti į jį ghi(lydytas sviestas). O tuo pat metu kiti 
brahmanai kartojo Vedų mantras. 

Karalius Džanaka atvedė į aukojimo areną Sitą ir 
pasodino ją šalia Ramos. Susijaudinęs ir drebančiu 
balsu jis tarė: 

– O kilnus karalaiti, štai mano dukra Sita. Paimk ją 
už rankos, ji bus Tau ištikima žmona. Mano dukra – 
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dorybės šaltinis. Ji bus Tau ištikima ir visada tarsi šešėlis 
seks paskui Tave. 

Tą pačią akimirką uždainavo gandharvai, 
apsaros ėmė džiaugsmingai šokti, iš dangaus pabiro 
gėlių lietus, sudundėjo dangiški būgnai. Tada karalius 
Džanaka sujungė sėkmės deivės Sitos ir Aukščiausiojo 
Viešpaties Ramos rankas. Po to jis sujungė Urmilos ir 
Lakšmano, Mandavos ir Bharatos, o taip pat 
Šrutakirtės ir Šatrugnos rankas. Laikydami savo žmonų 
rankas, keturi broliai tris kartus apėjo aplink aukurą, 
po to aplink Džanaką ir didžiuosius išminčius. 

Susijungęs su grožio ir dorybės įsukūnijimu Sita, 
Rama pasijuto neapsakomai laimingas. Sita taip pat, 
ištekėjusi už savo širdies valdovo, dorybės, kilnumo, 
išminties ir grožio įsikūnijimo, už savo mylimojo Ramos, 
pajuto dangišką palaimą. Ramos ir Sitos išvaizda, 
grožis, būdas, amžius buvo transcendencijos 
pasireiškimas. Sita ir Rama tarsi Viešpats Višnus ir Jo 
dieviškoji žmona Lakšmi atidavė vienas kitam savo 
širdis. 
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* * * 

 
 

Ir iki šių dienų pasaulyje keliamos prabangios 
vestuvės. Viešpats savo pavyzdžiu moko, kad 
santuoka bus sėkminga tik tuomet, kai vyras ir žmona 
kartu tarnaus Viešpačiui. Žmonėms kaip šunims ir 
katėms nevertėtų gyventi palaidą lytinį gyvenimą, 
kadangi gyvūnų pasauliui būdinga baimė, kančios ir 
degradacja. Todėl bet kokioje civilizuotoje 
visuomenėje religiniai principai numato santuokos 
institutą. Jos tikslas – taikus gyvenimas, o geriausiu 
atveju – gyvenimas Krišnos sąmonėje. 

Rama ir Sita – amžini sutuoktiniai – visada kartu. 
Kartais materialistai garbina sėkmės deivę atskirai 
nuo Viešpaties Ramos, siekdami ją užvaldyti, bet tai 
neįmanoma, kadangi be Ramos Sita virsta į Durgą, 
materialią energiją, o susidėjęs su ja pateksi į mirties 
glėbį. Bet jeigu mes stengsimės patenkinti Viešpatį 
Ramą arba Viešpatį Krišną, sėkmės deivė apdovanos 
mus savo palaiminimais. Sėkmės paslaptis, tame 
tarpe ir šeimos santykiuose, yra ta, kad Viešpats turi 
užimti svarbiausią vietą mūsų gyvenime. 

 
 

* * * 
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Vakarop, baigiantis iškilmėms, šventės dalyviai 
pasišalino poilsiui. Kitą rytą Višvamitra paliko Mithilą ir 
išvyko į Himalajus, o Maharadža Dašaratha, gavęs iš 
karaliaus Džanakos didžiulį kraitį, išvyko su sūnumis ir 
marčiomis į savo namus. 

Pakeliui į Ajodhją Maharadža Dašaratha 
pastebėjo blogus ženklus – virš jo galvos garsiai 
klykaudami skraidė plėšrūs paukščiai. Bet tuo pat 
metu pastebėjo ir gerą ženklą – priešais jį iš kairės į 
dešinę, kelią perbėgo elnias. Baimindamasis 
pavojaus, karalius kreipėsi patarimo į Vasištą. Rišis 
atsakė: 

– Garsiai klykiančių paukščių balsai pranašauja 
pavojų, bet iš kairės į dešinę perbėgęs kelią elnias 
reiškia, kad nėra dėl ko jaudintis. 

Dašarathai ir Vasištai besikalbant, sudrebėjo 
žemė, pakilęs stiprus vėjas išvartė aukštus medžius. 
Viską aplink aptemdė sukilusios dulkės. Visiška tamsa 
įvarė visiems siaubą ir paniką, bet Maharadža 
Dašaratha, jo sūnūs ir kiti rišiai išliko ramūs. 

Netikėtai priešais keliauninkus pasirodė 
bauginančios išvaizdos karys Parašurama. Jo plaukai 
buvo išsidarkę, ant dešiniojo peties kabojo alebarda, 
ant kairiojo – lankas, rankose laikė galingą strėlę. 
Išvydę siaubą varantį Parašuramą, rišiai sunerimo, 
nes, sunaikinęs dvidešimt vieną kšatrijų kartą, jis 
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pažadėjo niekada nebeimti ginklo į rankas, bet visą 
save pašvęsti askezėm. 

Kol nustebę rišiai stengėsi atspėti, kas šį kartą 
įsiutino Parašuramą, Džamadagnio sūnus tarė 
Viešpačiui Ramai: 

– Sulaužęs Viešpaties Šivos lanką, Tu iš tikrųjų 
parodei savo šaunumą. Bet aš turiu kitą lanką – 
Viešpaties Višnaus lanką. Įrodyk savo narsą, paimk jį ir 
įtempk timpą. Jei sulenksi šitą lanką, įrodysi, kad esi 
pajėgus kautis su manimi. 

Išgirdęs tokius Parašuramos žodžius, 
nerimaudamas dėl sūnaus, Maharadža Dašaratha 
virpančiu balsu kreipėsi į Džamadagnio sūnų: 

– O didis išminčiau, prašau tavęs, nusiramink. Tu 
juk pasižadėjai daugiau nenaudoti jėgos. Atidavęs 
Žemę Kašjapai, pasišalinai vykdyti askezių ant 
Mahendros kalno. 

Visiškai nekreipdamas dėmesio į Dašarathos 
žodžius, Parašurama vėl kreipėsi į Ramą: 

– Abu lankus sukūrė Višvakarma. Vienas lankas 
atiteko Viešpačiui Šivai, kad galėtų nužudyti demoną 
Tripurasūrą. Kai Viešpats Šiva nužudė demoną, 
pusdieviai paklausė Viešpatį Brahmą, kas galingesnis 
– Viešpats Šiva ar Viešpats Višnus. Norėdamas 
išsklaidyti jų abejones, Brahma sukiršino Šivą su 
Višnumi, ir tarp jų užsimezgė kova. Kovos įkarštyje 
Viešpats Višnus nutraukė Viešpaties Šivos lanko timpą. 
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Garsiai suriaumojęs, Šiva akimirkai apmirė. Įsikišus 
pusdieviams, kova buvo nutraukta. Stebėjusieji kovą 
suprato, kad Viešpats Višnus galingesnis už Viešpatį 
Šivą. Tokia pusdievių išvada įžeidė nugalėtą Viešpatį 
Šivą. Nusiminęs, Jis atidavė savo lanką Ikšvakų 
dinastijai priklausiusiam karaliui Devaratui. Viešpats 
Višnus perdavė Savo lanką išminčiui Ričikui, o tas 
perdavė savo sūnui Džamadagniui. Bet mano tėvas 
nei karto nesinaudojo juo, nes buvo davęs 
neprievartos įžadą. 

– Vėliau, šitas lankas atiteko man, – tęsė 
Parašurama, – ir, sunaikinęs dvidešimt vieną kšatrijų 
kartą ir atkeršijęs už savo tėvo mirtį, tapau vienvaldžiu 
Žemės valdovu. Kašjepą atliko mano nuodėmių 
atpirkimo apeigas. Už tai jam atidaviau Žemę, o pats 
iškeliavau į Mahendros kalną. Ten, vykdydamas 
rūsčias askezes, įgijau didžiulę galią. Bet kai sužinojau, 
kad tu sulaužei Viešpaties Šivos lanką, aš 
nusprendžiau mesti Tau iššūkį. Jei esi narsus karys, 
paimk šitą lanką, ir mes pažiūrėsime, ko esi vertas. 

Neprataręs nei žodžio, Rama grėbė iš 
Parašuramos rankų lanką ir strėlę. Akimirksniu užtaisęs 
lanką strėle ir įtempęs timpą, Rama tarė suglumusiam 
Džamadagnio sūnui: 

– Kadangi tu – brahmanas ir esi Višvamitros 
giminaitis, nežudysiu tavęs. Bet jau įtempiau timpą. 
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Paleista strėlė sunaikins tavo askezių vaisius, todėl tu 
negalėsi pakilti į dangų. 

Pusdieviai ir dangiški išminčiai susirinko danguje 
pažiūrėti, kaip Rama išleis strėlę. Netekęs savo galių, 
Parašurama stovėjo priešais Viešpatį plačiai 
atmerktomis akimis. Galų gale, besiruošiant Ramai 
išleisti strėlę, Džamadagnio sūnus tarė: 

– Po to kai atidaviau Žemę Kašjepai, jis uždraudė 
man gyventi čia. Todėl privalau pasišalinti iki sutemų. 
Praradęs šansą pasikelti į dangaus karalystę, meldžiu 
leisk man sugrįžti ir tęsti savo askezes Mahendros 
kalne. O Rama, dabar supratau, kas Tu – Tu Pats 
Viešpats Višnus, todėl man negėda pralaimėti Tau. 

Nebyliai sutikęs išpildyti Parašuramos norą, Rama, 
atėmęs iš Džamadagnio sūnaus galimybę pasiekti 
dangaus karalystę, iššovė galingąją strėlę. Po viso to 
Parašurama grįžo ant Mahendros kalno. Kai tik jis 
pasišalino, viską apglėbusi tamsa išsisklaidė. Dangaus 
gyventojai bėrė iš dangaus gėles ir džiaugsmingai 
šlovino Ramą. Viešpats Rama grąžino Viešpaties 
Višnaus lanką Varūnai(jūrų ir vandenynų dievybė). O 
keliauninkai tęsė savo kelionę. 

Grįžę namo, Maharadžos Dašarathos sūnūs 
laimingai gyveno kartu su Savo žmonomis. Po kurio 
laiko į Ajodhją atvyko Maharadžos Kaikėjos sūnus 
Judhidžitas, Bharatos ir Šatrugnos dėdė. Pakvietė 
giminaičius pas save pasisvečiuoti. 
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Kai abu broliai išvyko, Rama ėmėsi rūpestingo 

sūnaus ir administratoriaus vaidmens. 
Sitos ir Ramos abipusė meilė ir prisirišimas augo 

kiekvieną dieną. Vienas kito grožio ir dorybių 
apžavėti, jie tapo itin ištikimi vienas kitam. Būdama 
sėkmės deive Lakšme, Sita buvo grožio įsikūnijimas. Ji 
žinojo pačias slapčiausias Viešpaties Ramos mintis. 
Visada pasiruošusi tarnauti savo vyrui, moteriškumo ir 
skaistybės įsikūnijimas, Sita netrukus užvaldė 
Viešpaties Ramos širdį.  
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Ajodhja-kanda 

               (Ajodhjos karalystės knyga) 
 
 
Kol Bharata ir Šatrugna svečiavosi pas savo dėdę 

Judhadžitą, Rama tapo mylimiausias Maharadžos 
Dašarathos sūnus ir visos šalies gyventojų numylėtinis. 

Viešpats Rama – tai Viešpaties Višnaus 
inkarnacija. Jis nužengė į Žemę sutriuškinti 
nuodėmingojo Ravanos. Šri Rama gyveno pagal 
senovines Vedų išminties taisykles kaip paprastas 
žmogus. Jis tobulai vykdė visas savo pareigas, tobulai 
atliko įvairius vaidmenis: tobulo sūnaus, tobulo brolio, 
tobulo vyro, tobulo draugo, tobulo atsidavusiojo ir 
tobulo karaliaus. Jis garsėjo savo didvyriškumu, 
atsidavimu Sitai ir sąžiningumu. Rama neįsižeisdavo, 
jei jį kas nors užgauliodavo, ir džiaugdavosi net pačia 
menkiausia paslauga. Jis buvo atlaidus ir nuolankus, 
bendravo tik su dorais ir išmintingais. Rama buvo 
rūpestingas, visada svetingai sutikdavo svečius. Jis 
buvo nepalenkiamas kovotojas už tiesą ir gerbė 
brahmanus(žynius). Rama mylėjo savo piliečius, o jie 
atsakydavo Jam tuo pačiu. 

Rama griežtai laikėsi religijos principų ir tobulai 
išmanė šventraščius. Jame derėjo jaunatviška ugnis ir 
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išmintingi sprendimai. Jis visada teisingai bausdavo 
nusidėjėlius ir su kaupu atlygindavo šventiesiems. 
Rama buvo nepralenkiamas jojikas ir šaulys, tobulai 
išmanė karo vežimų meną. Iš tiesų Rama – tai trijų 
pasaulių ir laiko valdovas. Jo įveikti neįmanoma nei 
galingiausiems pusdieviams, nei demonams. 

Maharadža Dašaratha karalystę valdė 
šešiasdešimt tūkstančių metų. Išvargintas pareigų ir 
pasenęs, jis nusprendė palikti visus reikalus ir ruoštis 
kitam gyvenimui. Pastebėjęs blogus pranašiškus 
ženklus, jis panoro kuo greičiau karūnuoti Ramą. 

Tuo tikslu Maharadža Dašaratha sukvietė visus 
ministrus ir jam pavaldžius valdovus. Tačiau per 
skubėjimą jis pamiršo pakviesti Maharadžą Džanaką 
ir Maharadžą Kaikėją, nes buvo įsitikinęs, kad jie 
pritars jo sprendimui. 

Maharadža Dašaratha kreipėsi į susirinkusiuosius:  
– Aš pasenau ir noriu, kad mano vietą užimtų 

vyriausiasis mano sūnus, dvidešimt septynerių metų 
Rama. Dabar kaip tik šventas čaitros mėnuo. Rytoj 
dangaus skliaute pasirodys tam palankus pušjos 
žvaigždynas. Todėl, jums leidus, įpareigosiu, kad 
karūnavimo ceremonija įvyktų jau rytoj. 

Visi dalyvavę ministrai, karaliai ir miestelėnai 
pritarė Dašarathos pasiūlymui. Jie šlovino 
neprilygstamas Ramos savybes, lygindami Jį su pačiu 
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Viešpačiu Višnumi. Sužinojęs jų nuomonę, Maharadža 
Dašaratha apsidžiaugė ir nusiramino. 

Išvykus svečiams, jis paprašė Vasištos Munio, kad 
kuo greičiau ruoštųsi karūnavimo ceremonijai. Vasišta 
įsakė vyriausiajam ministrui Sumantrai, kad šis 
papuoštų miestą ir paruoštų viską, kas būtina rytojaus 
ceremonijai. Po to Maharadža Dašaratha pas save 
pasikvietė Ramą. 

Netrukus Rama atvyko į karaliaus rūmus ir priėjo 
prie tėvo. Jis prisiartino prie karaliaus ir, suglaudęs 
delnus bei liesdamas jo pėdas, žemai jam nusilenkė. 
Maharadža Dašaratha  stipriai apkabino savo sūnų ir 
tarė: 

 – Brangus Rama, aš senas ir silpnas. Man jau 
laikas pasišalinti iš pareigų. Aš pakankamai ilgai 
mėgavausi karališka prabanga, surengiau daug 
apeigų ir išdalinau begalę dovanų brahmanams. Tu, 
Rama, – mano vyriausias ir mylimiausias sūnus. Tave 
myli visi ministrai ir piliečiai. Aš jau įsakiau, ir rytoj Tave 
karūnuos. 

Išklausę monarcho kalbą, Ramos draugai  
nuskubėjo gerą naujieną pranešti Kaušalijai. 
Nudžiugusi karalienė padovanojo pasiuntiniams 
aukso, brangenybių ir karvių. Ajodhjos gyventojai 
išbėgo į gatves pasveikinti Ramą, grįžtantį į savo 
rūmus. 
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Tuo tarpu Maharadža Dašaratha nuėjo pailsėti į 

savo kambarį. Kai užmigo, susapnavo blogą sapną. 
Atsibudęs jis tuoj pasiuntė Sumantrą pakviesti Ramą. 
Karalius pajuto, kad numatytam karūnavimui gresia 
kažkas negero. 

Sužinojęs, kad Jį vėl kviečia tėvas, Rama iš karto 
sukluso. Jis tuoj pat atvyko į karališkus rūmus ir, įėjęs 
pas tėvą, paklausė, kas nutiko. 

Dašaratha apkabino Ramą ir tarė:  
– Brangus Rama, aš įgyvendinau visus savo norus, 

išskyrus vieną – išvysti Tavo karūnavimą. Labai gaila, 
bet dabar Saulė, Marsas ir Rahu mane veikia 
neigiamai. Be to, aš sapnuoju labai blogus sapnus, 
pranašaujančius kažką negero. Todėl noriu pagreitinti 
įvykių eigą. Noriu, kad Tave karūnuotų tuoj pat, nors ir 
nėra tavo brolių Bharatos ir Šatrugnos. Šiandien Tu ir 
Sita privalote pasninkauti. Rytoj anksti ryte mes 
pradėsime ceremoniją. 

Maharadža Dašaratha niekaip negalėjo pamiršti 
pažado, kurį davė Kaikėjos tėvui Ašvapačiui, 
vesdamas jo dukrą. Dašaratha  jam buvo pažadėjęs, 
kad savo įpėdiniu padarys Kaikėjos sūnų. Dabar jis 
svarstė, kad žmogaus protas yra nepastovus ir 
permainingas prieš tokias pagundas kaip valdžia bei 
šlovė. Dėl šios priežasties Dašaratha norėjo karūnuoti 
Ramą iki tol, kol grįš Bharata. 
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Grįžęs į savo rūmus pranešti naujienas Sitai ir jos 

neradęs, Rama nuvyko į savo motinos rūmus. Įėjęs į 
jos kambarį, Jis pamatė, kad Kaušalija, sulaikiusi 
kvėpavimą, sėdi pusiau atmerktomis akimis, ir tyliai 
meldžiasi šeimos Dievui Viešpačiui Narajanai(dar 
vienas Dievo vardas). Šalia jos sėdėjo Lakšmanas ir 
Sumitra. Išvydusi Ramą, Kaušalija, norėdama su Juo 
pasisveikinti, atsistojo.  

– O motule, – tarė Rama, – tėvas nori mane 
karūnuoti. 

Ašarodama Kaušalija sušuko:  
– Mano askezės nenuėjo veltui! Sūnau mano, 

gyvenk ilgai ir laimingai kartu su Sita! 
Nusišypsojęs Rama pasisuko į Lakšmaną ir tarė:  
– Brangus broli, tu privalai valdyti karalystę kartu 

su manimi, nes tu – mano antrasis Aš. Be tavęs Man 
nereikia nei karališkos prabangos, nei paties 
gyvenimo. 

Po to Rama grįžo į savo rūmus. Kartu su Sita jie 
pagarbino Viešpatį Narajaną  ir atsigulė miegoti. 

Tuo pat metu miestelėnai ruošėsi artėjančiai 
šventei. Visas Ajodhjos gatves apšlakstė aromatingu 
vandeniu ir nubarstė gardžiai kvepiančiomis gėlėmis. 
Naktį buvo šviesu kaip dieną, nes kiekviename name 
degė spalvingi žibintai. Triukšmingos žmonių minios 
kunkuliavo kaip vandenyno bangos, o drambliai, 
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žirgai ir kupranugariai atrodė kaip didelės žuvys, 
nardančios vandenyje. 

Kai Kaikėjos tėvas Ašvapatis ištekino savo dukrą 
už Maharadžos Dašarathos, jis jai dovanojo kuprotą 
tarnaitę Manharą. Iš tikrųjų Manhara buvo apsara 
(dangiška šokėja, kurtizanė), kurią į Žemę pasiuntė 
pusdieviai, kad atliktų savo vaidmenį. 

Ramos karūnavimo išvakarėse Manhara užlipo 
ant karališkų rūmų stogo. Iš ten ji išvydo šventiškai 
išpuoštą Ajodhją ir gatves, pilnas linksmai nusiteikusių 
miestelėnų. Nustebusi Manhara paklausė buvusios 
Ramos žindyvės:  

– Kokios čia ruošiamos iškilmės? Ko taip džiūgauja 
Kaušalija ir kodėl ji taip dosniai šelpia brahmanus 
(žynius)? 

– Rytoj dangaus skliaute pasirodys pušjos 
žvaigždynas, – atsakė žindyvė, – ir būtent šiuo 
palankiu metu Maharadža Dašaratha karūnuos 
Ramą. 

Netikėta žinia persmeigė Manharos širdį tarsi 
strėlė. Įtardama karaliaus klastą, įsiutusi kuprė ėmė 
ieškoti savo šeimininkės. Kaikėja ilsėjosi savo 
kambaryje. Išvydusi ją, Manhara sušuko:  

– Kelkis, kelkis, neišmanėle! Argi nematai, kad 
artinasi nelaimė? Apsvaiginta savo vyro kalbų, tu 
nebematai, kas vyksta tau po nosim! 
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Kaikėja nerūpestingai atsakė, kad nemato nieko 

blogo savo vyro veiksmuose. Tai dar labiau įsiutino 
Manharą. Tobulai įvaldžiusi įtikinėjimo meną, ji po 
truputėlį privertė Kaikėją suabejoti Maharadža 
Dašaratha. 

Trokšdama parodyti, kad ji gina savo šeimininkės 
interesus, Manhara tęsė:  

– Tu tikriausiai žinai, kad tavo vyras sosto įpėdiniu 
paskelbs Ramą. Nejaugi tu nematai jo klastos? Jis 
sąmoningai išsiuntė Bharatą iš sostinės, kad be kliūčių 
į sostą galėtų pasodinti savo mylimąjį sūnų Ramą. Jei 
Rama taps imperatoriumi, tavo sūnui ateis galas, o tu 
nuskęsi sielvarto ir nevilties vandenyne. O dėl to, kad 
aš visame kame priklausau nuo tavęs, tavo nelaimė 
padarys nelaimingą ir mane. Kol dar ne vėlu, leisk 
man tau padėti. Nevalia ilgiau delsti. Tik taip tu galėsi 
išgelbėti savo sūnų ir save. 

Manharos kalba nustebino Kaikėją. 
– Aš džiaugiuosi, kad Rama taps karaliumi, – tarė 

ji. – Tu atnešei man gerą žinią. Už tai tau dovanoju 
šitą brangakmenį. Gali prašyti manęs, ko nori. Aš 
išpildysiu bet kokį tavo norą. 

Kaikėja padavė Manharai akmenį, bet ši 
nusviedė jį į šoną ir piktai sušuko:  

– Kaip tu gali džiaugtis, kai virš tavęs kybo didžiulis 
pavojus? Argi tu neįžeista, kad vietoje Bharatos 
karaliumi bus Rama? Ar tu tikrai manai, kad esi 
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mylimiausia karaliaus Dašarathos žmona? Tai žinok, 
kad jis labiau už tave vertina Kaušaliją. Ar tai tavęs 
neskaudina? Jautiesi labai laiminga, bet greitai 
klestės Kaušalija. Kai Rama taps karaliumi, tu būsi 
Kaušalijos tarnaitė, o Bharata bus Jo vergas. 

Palaipsniui nuodingi Manharos žodžiai užnuodijo 
Kaikėjos širdį. Jos širdyje įsiviešpatavo pavydas. Įsiutusi 
ji tarė:  

– Manhara, atrodo, kad tu teisi. Reikia ištremti 
Ramą į mišką, o mano sūnų vainikuoti karaliumi. Bet 
kaip tai padaryti? 

Manhara jai priminė istoriją, kaip Maharadža 
Dašaratha kovėsi Indros pusėje prieš demonų 
vadeivą Šambarą. Pusdieviai bijojo Šambaro, o ypač 
jo mistinių galių. Kartą, kai demonai žiauriai sutriuškino 
pusdievius, Dašaratha puolė asurų sostinę 
Vaidžajantą. Nors karalius šauniai kovėsi, bet buvo 
rimtai sužeistas ir prarado sąmonę. Kaikėja išvežė jį iš 
mūšio lauko ir taip išgelbėjo jam gyvybę. Už tai 
Maharadža Dašaratha pažadėjo išpildyti du jos 
norus. Tada Kaikėja nieko nepaprašė, todėl pažadas 
vis dar galiojo. 

– Atėjo laikas karaliui išpildyti tavo norus, – tarė 
Manhara. – Iš pradžių paprašyk, kad sostą paveldėtų 
Bharata. O po to pareikalauk, kad Ramą išvarytų 
keturiolikai metų į mišką. Per tą laiką Bharata 
užkariaus savo piliečių širdis ir įsitvirtins soste. 
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– Eik į pykčiui skirtą kambarį, – tęsė Manhara, – 

nusimesk karališkus drabužius ir brangenybes, užsivilk 
skarmalus ir atsigulk ant šaltų grindų. Kai pasirodys 
Maharadža Dašaratha, su juo nekalbėk. Nesijaudink, 
jis prie tavęs taip prisirišęs, kad negalės ilgai žiūrėti, 
kaip tu kenti. Tik nenusileisk jam. Tavo tikslas – pasiekti, 
kad sostą paveldėtų tavo sūnus. Atmesk visus jo 
pasiūlymus ir dovanas: auksą, brangakmenius arba 
dar kažką panašaus. Tiesiog, primink jam apie tai, 
kad pažadėjo išpildyti du tavo norus. Kai tik jis sutiks 
tai padaryti, pareikalauk, kad Bharata būtų 
karūnuotas, o Ramą išvarytų į mišką. 

Kaikėjos širdį užnuodijo pyktis ir gobšumas. Jai 
patiko Manharos planas. Ji patikino kuprotąją 
tarnaitę, kad padarys viską, ką ji patarė. Netinkamos 
įtakos paveikta, Kaikėja tvirtai nusprendė padaryti 
Bharatą imperatoriumi. 

Manydama, kad Manhara yra jos išgelbėtoja, lyg 
pakvaišusi Kaikėja pradėjo ją šlovinti:  

– Brangi Manhara, kuproti žmonės dažniausiai yra 
nuodėmingi, bet tu esi išmintinga ir kilni. Tavo sulinkęs 
kūnas nuostabus. Tu labai patraukli. Tavo nuostabios 
ir apsunkusios krūtys slepia dailią bambą. Tavo klubai 
nepriekaištingi. Vilkėdama ryškiai oranžinius rūbus, tu 
spindi, o varpeliai ant tavo švelnių pėdų skleidžia 
melodingus garsus. Tavo kupra panaši į vežimo rato 
stipiną – diplomatijos meno buveinę. Brangi 
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Manhara, kai Bharata taps karaliumi, aš papuošiu 
tavo kuprą auksine grandine. O kai Ramą ištrems į 
mišką, ištepsiu tavo kuprą santalo pasta. Aš 
padovanosiu tau pačius gražiausius rūbus ir 
papuošalus, ir visos kuprotos moterys bus tavo 
tarnaitėmis.  Jos tarnaus tau ir masažuos tavo pėdas. 

O tuo metu Maharadža Dašaratha baigė visus 
Ramos karūnavimui reikalingus pasiruošimo darbus ir 
sugrįžo į savo rūmus pasimatyti su Kaikėja. Neradęs 
savo jauniausios žmonos, jis ėmė šaukti ją vardu. 
Tačiau niekas neatsakė. Dašaratha susirūpino. 
Ankščiau karalienė niekada neišeidavo iš savo 
kambario jo neperspėjusi. Tarnaitė jam pranešė, kad 
Kaikėja yra pykčio kambaryje. Susijaudinęs karalius 
nuskubėjo pas žmoną. 

Įžengęs į pykčio salę, jis nustėro – karalienė gulėjo 
ant grindų. Aplink ją mėtėsi papuošalai ir girliandos. 
Kaikėja buvo panaši į apsarą, išvarytą iš rojaus 
planetų. Karalius labai mylėjo gražiąją Kaikėją. Kai ją 
tokią išvydo, jo širdį užvaldė nerimas. 

Karalius suklupo, švelniai delnu perbraukė 
mylimos karalienės veidą ir paklausė:  

– Mano brangioji Kaikėja, kas tave neramina? 
Kodėl tu liūdi? Pasakyk, prašau, kas nutiko? Gal aš 
tave įžeidžiau? O gal tu susipykai su kitomis mano 
žmonomis? Kodėl pyksti? Mylimoji, aš visas atsiduodu 
tau. Aš pasiruošęs bet kam, kad tik tu būtum 
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laiminga. Prašau, pasakyk, kas tau. Aš išsklaidysiu visą 
tavo nerimą, kaip saulės spinduliai išsklaido ryto rūką. 

Pervertas Kupidono strėle, Maharadža Dašaratha 
tapo savo aistros vergu. Išklausiusi jo, Kaikėja suprato, 
kad tikslas pasiektas. 

Patylėjusi ji atsakė:  
– Manęs niekas neįžeidė ir nenuskriaudė. Mano 

šeimininke, aš tau papasakosiu, kas neramina mano 
širdį, bet prieš tai tu turi man pažadėti, kad išpildysi 
bet kokį mano norą. 

Laikydamas ant kelių ir glostydamas palaidus 
Kaikėjos plaukus, Maharadža Dašaratha atsakė:  

– Tu žinai, kad Rama ir tu esate man patys 
brangiausi. Prisiekiu išpildyti bet kokį tavo norą. Tik 
pasakyk, ko tu nori, ir aš tai padarysiu. Tavo noras  – 
man įsakymas. Sakyk gi pagaliau, kas tave 
neramina? 

Kai karalius tris kartus ištarė savo pažadą išpildyti 
bet kokį jos norą, Kaikėja suprato, kad karalius tikrai 
yra jos valdžioje. Karalienė, apsėsta troškimo 
įgyvendinti sumanymą, aklai mylėdama savo sūnų, 
sušuko:  

– O dvylika Adithjų, vienuolika Rudrų, aštuoni 
Vasai, dvyniai Ašviniai, Saule ir Mėnuli, diena ir naktie, 
gandharvai (archangelai), rakšasai (demonai-
žmogėdros), pretai (alkanos dvasios), bhutai 
(piktosios dvasios), pišačiai (kažkas panašaus į 
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demonus-vampyrus) ir kitos gyvos būtybės, aš kviečiu 
jus paliudyti. Mano šeimininkas, garsus kovotojas už 
tiesą ir dharmą, pažadėjo išpildyti mano norus. 

 
Kaikėja tęsė: 
– Mano brangus vyre, prisimink, kaip kovodamas 

pusdievių pusėje prieš demonus, buvai sunkiai 
sužeistas ir paliktas mūšio lauke. Aš išgelbėjau tau 
gyvybę. Tada tu man pažadėjai išpildyti du mano 
norus. Aš noriu, kad tu tai padarytum šiandien, arba 
aš numirsiu iš sielvarto. Štai mano norai: visų pirma 
sostą turi paveldėti Bharata – tu privalai karūnuoti jį 
vietoje Ramos. Antra, Rama nedelsiant turi pasitraukti 
į Dandakaranijos mišką ir gyventi ten keturiolika metų, 
vilkėdamas elnio odos ir medžio žievės apdarus. 

Kaikėjos žodžiai tarsi žaibas trenkė į Maharadžą 
Dašarathą. Įsiutęs jis pagalvojo: «Kas tai – sapnas ar 
praeito gyvenimo vizija? Gal mano intelektas 
susidrumstė?» 

Sukrėstas karalius prarado sąmonę ir nukrito ant 
žemės. Po kiek laiko atsipeikėjo, bet ilgai neištvėrė ir 
vėl pargriuvo be sąmonės. 

Kol karalius atsigavo, prabėgo visa amžinybė. 
Sukaupęs visą savo drąsą, monarchas ėmė siusti iš 
pykčio:  

– O pikčiurna, tu nusprendei sunaikinti mano 
giminę! Kuo aš tave įžeidžiau? Ką tau padarė Rama? 
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Jis myli tave kaip tikrą motiną. Kodėl tu nori Jam 
pakenkti? Jis visų mylimas. Kaip aš gyvensiu be Jo? 
Aš galėčiau palikti savo žmonas Kaušaliją ir Sumitrą, 
bet aš niekada neišsižadėsiu savo Ramos! 

Įpykęs Maharadža Dašaratha staiga krito prie 
Kaikėjos kojų ir ėmė maldauti:  

– O nuostabioji, prašau tavęs, atsisakyk savo 
žiauraus sumanymo. Rama – visų gerų savybių šaltinis. 
Jis geras, teisingas, kilnus, pareigingas, ramus, 
geranoriškas. Rama, kaip ir tavo sūnus Bharata, 
visuomet ištikimai tau tarnavo. Jei tu nesutiksi, aš 
karūnuosiu Bharatą, bet aš nė už ką neištremsiu 
Ramos į mišką. Kaip tau galėjo šauti tokia mintis? 
Rama nepriekaištingas ir nė karto nėra tavęs įžeidęs. 
Mylimoji, prašau, pasigailėk manęs. Gali prašyti ko tik 
nori, bet ne šito. Aš atiduosiu visą Žemę. Jeigu 
neteksiu Ramos, aš numirsiu. Neversk manęs taip 
elgtis. 

Iškankintas Dašaratha gailiai aimanavo. Bet jo 
maldavimas visiškai nesuminkštino Kaikėjos širdies. 
Tvirtai nusprendusi pasiekti savo sumanymą, ji atsakė:  

– Kaip tu drįsti kalbėti apie neteisybę, kai pats 
sulaužei duotą žodį? Tu prisiekei išpildyti du mano 
norus, o dabar atėjo laikas įvykdyti šį pažadą. 
Prisimink, kaip karalius Šibi, pažadėjęs apginti balandį, 
atidavė savo kūną vanagui. Jeigu neištesėsi duoto 
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žodžio, tu suterši savo giminės garbę. Tu privalai 
ištesėti duotą pažadą. 

Kaikėjos ryžtas augo sulig kiekvienu jos žodžiu. 
Užvaldyta pykčio ir gobšumo, praradusi bet kokį 
gėdos jausmą ir išmintį, ji tarė:  

– O karaliau, aš žinau, kas tave valdo! Po Ramos 
karūnavimo tau bus lengviau atsikratyti manęs ir 
mano sūnaus. Po to tu galėsi nevaržomai mėgautis 
gyvenimu su Kaušalija. Bet jeigu tu neįvykdysi savo 
pažado, prisiekiu, šiandien pat aš išgersiu nuodų ir 
nusižudysiu! 

Pasakiusi tai, Kaikėja nutilo. Išsekęs Maharadža 
Dašaratha sustingo vietoje ir ištarė: 

– Rama, Rama. 
Tada Maharadža Dašaratha dar kartą neteko 

sąmonės ir krito ant žemės. 
Atsigavęs karalius paklausė:  
– O iš kelio išvesta moterie, kas išmokino tave 

tokių niekšybių? Argi tu nežinai, kad Bharata be 
Ramos nepriims karališko sosto? Ką apie mane 
pagalvos žmonės? Visi juoksis iš manęs ir kalbės: «Tik 
pažiūrėkite į šitą begėdį karalių, tiek prisirišusį prie 
savo žmonos, kad netgi sugebėjo išvaryti į mišką savo 
vaiką». Ar tai gali kam nors atnešti laimę? 

Ištaręs tuos žodžius, Maharadža susimąstė apie 
tai, kaip Rama, pripratęs gyventi rūmų prabangoje, 
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galės gyventi atšiauriomis miško sąlygomis. Šios mintys 
tik sustiprino jo skausmą ir pyktį. Jis sušuko:  

– O dorybingoji, kai atsikratysi visų giminių, linkiu 
tau sėkmingai valdyti karalystę! Nemanyk, kad aš 
padėsiu įgyvendinti tavo klastingus sumanymus. Taip 
ir žinok! Aš nepildysiu tavo norų! 

Tačiau netrukus karalių vėl apėmė liūdesys, ir jis 
pasijuto bejėgis. Maharadža Dašaratha dar kartą 
meldė karalienės atsisakyti savo sumanymų ir, kaip ir 
ankščiau, krito be sąmonės. 

Atsigavęs jis vėl plūdo Kaikėją:  
– Kokios žemos ir nedoros moterys! Gal ir ne visos, 

bet tu, o Bharatos motina, – žiauri, užsispyrusi ir 
egoistė. Tu – nuodėminga ir piktavalė. Aš nepildysiu 
tavo sumanymų. Gali kiek nori šaukti, grasinti ir netgi 
nusinuodyti, bet aš nė už ką neišvarysiu Ramos į 
mišką. 

Dašarathos akys paraudo nuo ašarų, jis aikčiojo iš 
skausmo, bet Kaikėja abejingai nusigręžė. Karalius 
meldė ir meldė savo žmonos, bet visos jo pastangos 
nuėjo veltui. Dašaratha meldėsi, kad niekada 
neišauštų rytas ir jam nereikėtų siųsti Ramos į mišką. 
Supratęs, kad Kaikėja tvirtai nusprendusi eiti iki galo, 
nusiminęs Dašaratha vėl prarado sąmonę. 

Kol karalius kivirčijosi su Kaikėja, Vasišta Munis 
užbaigė visus darbus, reikalingus karūnavimo 
ceremonijai. Mėnulis – svarbiausia planeta tarp 
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žvaigždžių – įžengė į pušjos žvaigždyną. Išmušė 
iškilminga inauguracijos valanda. 

Eidamas į Dašarathos rūmus, Vasišta pamatė 
gėlėmis ir girliandomis išpuoštus namus. Aromatingu 
vandeniu pašlakstytose miesto gatvėse knibždėjo 
minios žmonių, kurie nekantriai laukė Viešpaties 
Ramos pasirodymo. 

Lydimas išminčių, Vasišta Munis praėjo pro žmonių 
minią ir įėjo į rūmų teritoriją. Ten jis išvydo nuostabų 
sodą, kuriame augo ūksmingi medžiai, žydėjo gėlės, 
o vandens telkiniuose tarp lotosų plaukiojo gulbės. 

Prie įėjimo į rūmus Vasišta sutiko vyriausiąjį 
Maharadžos Dašarathos ministrą Sumantrą, einantį 
pas karalių.  

– Pranešk jo didenybei, kad aš – jo paslaugoms, – 
tarė Vasišta. – Atnešiau aukso puodus, pripildytus 
šventos upės vandens, ir ypatingą krėslą, pagamintą 
iš švento medžio, ant kurio Rama sėdės aukojimo 
ritualo metu. Taip pat aš atnešiau įvairių sėklų, 
aromatingų aliejų bei brangakmenių. Aukojimo 
apeigoms paruošiau medų, jogurtą, daržoves, ghi, 
pieną, gėles, grūdus ir šventą žolę. Taip pat 
atsivedžiau aštuonias skaisčias mergaites ir daugybę 
dramblių, paruošiau keturiais žirgais kinkytą vežimą, 
ypatingą kardą, palankiną, lanką, skėtį, dvi 
vėduokles iš jako uodegos, šventą jautį ir raižytais 
liūtais papuoštą sostą. Viskas, kas būtina apeigoms, 
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jau paruošta. Paprašyk karaliaus, kad pakviestų į 
rūmus Ramą, nes kai tik mėnulis galutinai įžengs į 
pušjos žvaigždyną, galėsite pradėti ceremoniją. 

Įėjęs į karaliaus kambarį, Sumantra pamatė 
Dašarathą ir Kaikėją. Jis buvo linksmai nusiteikęs ir 
nieko nenutuokė apie tai, kas įvyko tarp sutuoktinių 
naktį. Sielvartaujantis karalius netikėtai tarė:  

– O Sumantra, tu plėšai man širdį, – ir prarado 
sąmonę.  

– Karalius visą naktį nesumerkė akių, nes džiaugėsi 
Ramos karūnavimo momentais, – paaiškino Kaikėja.  

Kai Dašaratha atsigavo, jis įsakė, kad Sumantra 
pakviestų Ramačandrą.  

Atvykęs į Ramos rūmus, Sumantra pamatė Sitą ir 
Ramą. Viešpaties kaklą puošė baltų lotosų girlianda ir 
vėriniai iš aukso. Tarnai iš visų pusių vėsino jį 
vėduoklėmis ir aukojo įvairias dovanas. Rama buvo 
panašus į Aukščiausiąjį Viešpatį Višnų. 

Sužinojęs, kad tėvas nori Jį matyti, Rama tuoj pat 
pas jį išvyko. 

Prie rūmų vartų Ramos jau laukė Lakšmanas. Jie 
abu įlipo į vežimą ir pajudėjo Ajodhjos gatvėmis į 
savo tėvo rūmus. 

Pakeliui į rūmus Ramą dainomis ir šokiais šlovino 
miesto gyventojai. Kur tik jis pasirodydavo, žmonės 
neatitraukdavo nuo Jo savo žvilgsnių. Toks buvo 
tikrasis Viešpaties Ramos patrauklumas. 
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Atvykęs prie karališkų rūmų vartų, Rama išlipo iš 

vežimo ir paleido Jį atlydėjusius asmenis. Įėjęs į tėvo 
apartamentus, Rama pamatė savo ložėse sėdinčius 
Maharadžą Dašarathą ir Kaikėją. Išvargęs karalius 
atrodė prislėgtas ir sunerimęs. 

Neišdrįsęs pažvelgti savo sūnui į akis, Dašaratha 
tyliai tarė:  

– Rama, Rama.  
Išvydęs kenčiantį tėvą, jis sunerimo. «Kodėl jis toks 

prislėgtas? – pagalvojo Rama. – Kodėl jis nesidžiaugia 
Mane matydamas?» 

– Kas nutiko Mano tėvui? – paklausė jis Kaikėjos. – 
Gal Aš jį įžeidžiau? 

– Karalius nėra nusiminęs ar įžeistas, – atsakė 
Kaikėja. – Jis nori Tau kai ką pasakyti, bet bijo Tave 
įskaudinti. Todėl leisk man viską paaiškinti. Praeityje, 
kai aš jam išgelbėjau gyvybę, Tavo tėvas pažadėjo 
išpildyti du mano norus. Bet dabar jis neskuba tesėti 
savo pažado. Rama, neleisk, kad tavo tėvas 
nusižengtų įstatymui. Jeigu Tu pasiruošęs įvykdyti tėvo 
valią, aš papasakosiu, ko aš jo paprašiau. 

Sujaudintas Kaikėjos žodžių, Rama atsakė:  
– Brangioji motina, net neabejok tuo. Aš 

nedvejodamas išpildysiu savo tėvo valią, net jeigu jis 
palieps man šokti į ugnį. Pasakyk, ką aš turiu padaryti. 
Prisiekiu, aš išpildysiu bet kokį jo norą. 

Gavusi Ramos pažadą, žiaurioji Kaikėja tęsė:  
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– Kai Tavo tėvą sunkiai sužeidė, aš jį slaugiau ir 

pastačiau ant kojų. Už tai jis man pažadėjo išpildyti 
du mano norus. Aš pasakiau, kad atidėtume tai 
ateičiai. Dabar jis privalo tai išpildyti. Aš paprašiau 
karaliaus štai ko: visų pirma, kad karūnuotų Bharatą, 
o antra, kad tave ištremtų keturiolikai metų į mišką, o 
per tą laiką Tu vilkėtum elnio odos ir medžio žievės 
apdarus bei gyventum kaip atsiskyrėlis. Neleisk savo 
tėvui sulaužyti duoto žodžio ir nusidėti. 

Kaikėjos žodžiai visiškai nenuliūdino Ramos. Jis 
ramiai jai atsakė:  

– Brangioji motinėle, jums leidus, aš nedelsiant 
išvykstu į mišką. Pasiųsk žygūnus informuoti apie tai 
Bharatą. Aš su malonumu išpildysiu tavo valią. Mano 
vienintelis noras – kad tu ir tėvas būtumėte manimi 
patenkinti. Prašau, nepykite ant manęs. 

Nudžiugusi Kaikėja sušuko:  
– Tebūnie! Tegul pasiuntiniai vyksta pas Bharatą į 

mano brolio namus. O tu nedelsiant vyk į mišką. Dėl 
tėvo nesijaudink. Kai tu išvyksi, jis atsigaus. 

– Gaila, kad tėvas pats man neįsakė išvykti į 
mišką, – tarė Rama, – bet aš vis tiek įvykdysiu jūsų 
valią. 

Stebėdamas jų šneką, Maharadža Dašaratha tik 
tyliai kartojo: «Vargas man! Kokia nelaimė!» 

Kai Kaikėja nutilo, karalius vėl krito be sąmonės. 
Rama švelniai pakėlė savo tėvą ir pasakė Kaikėjai:  
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– Man nepatinka pilnas aistrų ir gobšumo 

pasaulietinis gyvenimas. Kaip ir rišiai aš noriu eiti 
dorybės keliu. Aš neišklysiu iš jo dėl kažkokios 
karalystės. Brangioji motina, nereikėjo jaudinti 
karaliaus. Tu galėjai ir pati manęs paprašyti, kad 
išvykčiau į mišką. Aš nedelsiant būčiau tai padaręs. 

Nusilenkęs Dašarathai ir Kaikėjai, Rama išvyko 
apie tai pranešti savo motinai. Lakšmanas, stovėjęs 
prie durų ir viską girdėjęs, vos tramdydamas pyktį, 
sekė Jam iš paskos. 

Kai broliai išvyko iš karaliaus rūmų, žmonės, 
sužinoję apie Ramos tremtį, ėmė raudoti. Išgirdęs 
savo piliečių aimanas, karalius nebeištvėrė ir užsidarė 
savo miegamajame. 

Kaušalijos rūmuose Rama buvo džiaugsmingai 
sutiktas ir palydėtas į karalienės kambarį. Kaušalija, 
išvydusi sūnų, apkabino Jį ir tarė:  

– Rama, aš tokia laiminga. Šiandien tu tapsi 
karaliumi. 

– Brangioji motinėle, – nuolankiai atsakė Rama, – 
nenusimink dėl to, ką aš tau dabar pasakysiu. 
Kažkada karalius pažadėjo išpildyti du Kaikėjos norus. 
Sostą paveldės Bharata, o aš šiandieną paliksiu 
Ajodhją ir keturiolikai metų išvyksiu į mišką. 

Išgirdusi šiuos žodžius, karalienė krito be sąmonės. 
Rama padėjo jai atsistoti. Palaužta Kaušalija sušuko: 
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 – Kokia nelaimė! Jau geriau būčiau buvusi 

bevaikė. Kodėl šita žinia manęs nenužudė? 
Jaunesnės karaliaus žmonos dabar juoksis iš manęs. 
Jų kandžios kalbos užnuodys mane ir taip jau 
nelaimingą mano gyvenimą. 

Lakšmanas vos tvardėsi. Pagaliau, neiškentęs jis 
sušuko:  

– O Rama, mūsų tėvas išsikraustė iš proto! 
Užvaldytas aistros, jis tapo žaisliuku piktavalės Kaikėjos 
rankose. Kodėl mes turime su šituo taikytis? Jeigu 
tėvas arba dvasinis mokytojas nebeskiria melo nuo 
tiesos, jo reikia atsisakyti. Tu turi užimti sostą. Jeigu 
karaliaus ministrai ir miestelėnai tam pasipriešins, aš 
nušluosiu Ajodhją nuo žemės paviršiaus. Brangioji 
motinėle, žinok, kad aš esu Ramos pusėje. Ir tam, kad 
Jis užimtų karaliaus sostą, aš pasiruošęs nužudyti 
senąjį Dašarathą. 

Bet Kaušalijai visiškai nerūpėjo karalystė. 
Vienintelis dalykas, kuris ją neramino, – tai išsiskyrimas 
su savo mylimuoju sūnumi.  

– O Rama, – tarė ji, – prašau Tavęs, pasilik. 
Motinos valios vykdymas – didesnė dorybė, nei tėvo 
nurodymų vykdymas. Jeigu tu išvyksi iš Ajodhjos, aš 
badausiu tol, kol numirsiu, nes aš be tavęs neištversiu. 

– Aš negaliu paniekinti savo tėvo valios, – atsakė 
Rama. – Tu privalai leisti man išvykti į mišką. Vykdyti 
tėvo valią – kiekvieno šventa pareiga. Prisimink, kaip 
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tėvui Džamadagniui paliepus, Parašurama nukirto 
galvą savo motinai Renukai. O išminčius Kandu, tėvui 
įsakius, nužudė karvę. 

Po to Rama kreipėsi į Lakšmaną:  
– Brangus broli, nepasiduok pykčiui. Atsisakyk 

savo sumanymo užimti valdžią jėga ir susitaikyk su 
mūsų tėvo valia. 

Po to Rama dar kartą kreipėsi į Kaušaliją:  
– Brangioji motinėle, nekankink savęs ir nekalbėk, 

kad nusižudysi. Po keturiolikos metų aš grįšiu pas tave. 
Leisk man išvykti į mišką ir palaimink mane. 

Tačiau vietoje to Jis išgirdo tik motinos raudojimą. 
Ryžtingai nusiteikęs, Rama tarė Lakšmanui:  

– Jūs abu mane skaudinate, trukdydami man 
vykdyti tėvo norą. Bet žinokite – aš negaliu paniekinti 
savo tėvo valios. 

Ramindamas Lakšmaną, Rama tarė:  
– Brangus broli, kai tik Bharatą karūnuos, visi 

užmirš, kas nutiko, ir jūs nusiraminsite. Nekaltinkite 
Kaikėjos. Ji – tik ginklas Apvaizdos rankose, 
sprendžiantis mūsų likimus. 

Bet Lakšmanas nenurimo. Jis griežtai atsakė:  
– O Rama, atrodo, Tu praradai kšatrijo drąsą ir esi 

pasiruošęs susitaikyti su likimu. Bet aš nesėdėsiu 
sudėjęs rankų. Aš priversiu likimą paklusti mano valiai. 
Šiandien pat aš tave karūnuosiu. 

Matydama Ramos atkaklumą, Kaušalija tarė:  
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– Jeigu visgi tu nusprendei vykdyti tėvo valią, 

prašau, leisk man eiti į mišką kartu su Tavimi. 
– Brangioji motule, – atsakė Rama, – jeigu tu 

paliksi Kaikėjos apgautą tėvą, jis neatlaikys tokio 
smūgio. Ištikima ir dora žmona niekada ir jokiomis 
aplinkybėmis nepalieka savo vyro. Jis – jos dievas iki 
gyvenimo pabaigos. Kad ir kokia kilminga ir pamaldi 
būna žmona, ji nusideda, jeigu nebetarnauja savo 
vyrui. Žmonos pareiga – patenkinti savo vyrą ir 
paklusti jam. Tokia visų šventraščių išvada. Prašau, 
pasilik su tėvu ir lauk manęs. Po keturiolikos metų aš 
būtinai grįšiu. 

Kaušalija suprato, kad jai nepavyks išvykti į mišką 
kartu su sūnumi, ir galų gale Jį palaimino. Išleidusi 
Ramą į mišką, ji paprašė, kad brahmanai atliktų 
aukojimo apeigas, kurios užtikrintų Ramai sėkmę. 

 – Grįžk kuo greičiau, – ištarė ji, – ir padaryk mane 
laimingą. Tegul saugoja Tave dorybė! Tegul saugoja 
tave pusdieviai ir dangiški ginklai! Tegul saugo Tave 
dangus, žemė, vėjas, oras, sausuma ir vandenynas, 
visos judančios ir nejudančios būtybės! Tegul saugoja 
Tave diena ir naktis, Saulė ir Mėnulis! Būk laimingas, 
Rama, aš laiminu Tave! 

Sita dar nieko nežinojo apie Ramos tremtį. Gerai 
nusiteikusi ji laukė Jo jau daugiau nei kelias valandas. 
Kai Rama įėjo į Sitos kambarį, ji iš karto pastebėjo, 
kad Jo kakta išprakaitavusi, kad Jis visas išbalęs ir dėl 
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kažko susirūpinęs. Be viso to, Jo nelydėjo karališka 
svita.  

– Brangusis, kas nutiko? – paklausė Sita. 
Nesvarstydamas Rama atsakė:  
– Tėvas įsakė palikti karalystę ir išvykti į mišką. 

Vietoj manęs sostą paveldės Bharata. Kažkada 
karalius Kaikėjai buvo pažadėjęs išpildyti du jos norus. 
Dabar jis nori, kad karaliaus sostą paveldėtų Bharata, 
o aš išvykčiau į mišką. Brangioji, aš privalau išpildyti 
tėvo norą. Tačiau aš noriu, kad tu liktum Ajodhjoje. 
Kiekvieną dieną lankyk mano tėvą, lenkis jam ir 
visada klausyk Bharatos. Mylimoji, aš atėjau tik tam, 
kad atsisveikinčiau su tavimi. 

Ramos žodžiai pataikė Sitai tiesiai į širdį. Meilė 
vyrui užkūrė joje pyktį, ir ji atsakė:  

– O Rama, mano vyre, apie ką Tu kalbi? Žmona 
viskuo dalijasi su savo vyru. Aš privalau vykti į mišką 
kartu su Tavimi. Tėvas, motina, brolis, sūnus ir marti 
gyvena savarankišką gyvenimą, bet žmona seka 
paskui vyrą. Tu esi mano užuovėja. Todėl neabejok – 
aš eisiu paskui Tave. Aš valgysiu tik tada, kai Tu baigsi 
savo maistą. Su didžiausiu malonumu aš mėgausiuosi 
kalnų, ežerų ir upių gražumu. Aš Tau netrukdysiu. Aš 
niekada nepavargsiu. Su Tavimi aš visada būsiu 
saugi. Be Tavęs man nereikia netgi rojaus karalystės. 
Rama, aš myliu tik Tave. Be Tavęs aš nenoriu gyventi. 
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Tačiau Rama nenorėjo vestis Sitos į mišką – ji buvo 

labai trapi. Atkalbinėdamas ją, jis tarė:  
– O švelnioji Sita, gyvenimas miške labai sunkus ir 

nepatogus. Ten nėra minkštų patalų, nėra kur 
pasislėpti nuo karščio, šalčio ir smarkaus lietaus. Miške 
auga tik vaisiai ir daržovės. Ten apstu grobio 
ieškančių plėšrių žvėrių. Aš negaliu vestis tavęs kartu. 

Ramos žodžiai ir išsiskyrimas su Juo labai išgąsdino 
Sitą. Ašarodama ji tarė:  

– Kol esu su Tavimi, aš nebijau jokių išbandymų ir 
pavojų. O Rama, žmona negali gyventi be vyro. 
Jeigu Tu man uždrausi eiti kartu su Tavimi, aš išgersiu 
nuodų, įžengsiu į ugnį arba nusiskandinsiu. Dar iki 
vestuvių astrologas man išpranašavo, kad dalį savo 
gyvenimo praleisiu miške, todėl, brangusis, eiti su 
Tavimi – mano likimas. Kai Tu šalia, aš patiriu dangišką 
malonumą, kai Tavęs nėra – pragariškas kančias. Tu 
privalai pasiimt mane kartu. 

Bet Rama nenorėjo to daryti. Sitai staiga 
pasirodė, kad ji krenta į bedugnę. Apkvaitusi iš 
baimės netekti vyro, nebeištvėrusi jo užsispyrimo, Sita 
ėmė Jam priekaištauti:  

– Mano tėvas padarė didelę klaidą, išsirinkęs Tave 
savo žentu! Kaip Tu gali palikti savo žmoną? Kaip Tu 
drįsti palikti ją be apsaugos ir globos? Kaip klysta 
Ajodhjos gyventojai, sakydami: «Neprilygstama 
Ramos didybė. Jis iškilnus tarsi saulė». Aš čia neliksiu 
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viena. Arba Tu pasiimsi mane kartu, arba aš 
nusinuodysiu! 

Gailiai raudodama, iškankinta Sita vos laikėsi ant 
kojų. Rama neatlaikė. Jo širdis suminkštėjo. Jis 
apkabino Sitą ir pasakė, kad ji gali eiti kartu su Juo.  

– Brangi Sita, – pradėjo Jis, – Aš norėjau įkalbėti 
tave likti Ajodhjoje, nes norėjau patikrinti tavo ryžtą. O 
Sita, aš niekada tavęs nepaliksiu. Argi galiu būti 
laimingas, žinodamas, kad tu sielvartauji? Eik ir 
išdalink brahmanams visas savo brangenybes, 
apdarus bei kitus daiktus. 

Kai laiminga Sita išėjo, Lakšmanas, stovėjęs 
netoliese, priėjo prie Ramos ir krito prie jo lotosinių 
pėdų. Jo akyse žibėjo ašaros. Jis maldavo Ramos:  

– Leisk ir man lydėti Tave į mišką. 
Rama atsakė:  
– Brangus broli, Tu privalai pasilikti Ajodhjoje ir 

rūpintis mūsų motulėmis Kaušalija bei Sumitra. Kitaip 
jos kentės nuo Kaikėjos. 

– Bharata viskuo pasirūpins, – atsakė Lakšmanas. 
– Mums nereikia jaudintis dėl mūsų motinų. O Rama, 
kai su Sita Jūs eisite mišku, aš, įtempęs lanką, eisiu 
pirma Jūsų. Galėsite ramiai mėgautis nuostabia 
gamta. Aš rinksiu Jums vaisius ir daržoves, saugosiu 
Jus, kai miegosite. 

Galų gale Rama sutiko.  
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– Tebūnie, – tarė Jis, – bet prieš tai eik atsisveikinti 

su savo motina. Po to pasiimk du galingus lankus, 
kuriuos Varūna (Jūrų ir vandenynų valdytojas) 
padovanojo Maharadžai Džanakai, nepažeidžiamus 
šarvus, dvi neišsenkančias strėlių strėlines ir du kardus. 
Nusilenkęs Vasištai, grįžk atgal su ginklais. Tuomet mes 
iškeliausime. 

Įvykdęs Ramos nurodymus, Lakšmanas sugrįžo. 
Norėdamas išdalinti visą savo turtą, Rama sukvietė 
pačius geriausius brahmanus(žyniai). Netrukus į rūmus 
atvyko Vasištos sūnus Sujagja, o taip pat Agastjo ir 
Višvamitros sūnūs. 

Deramai sutikęs svečius, Rama paprašė savo 
tarnų, kad šie prižiūrėtų rūmus, kol jo nebus. Po to 
įsakė iždininkui atnešti visas brangenybes. Prie Ramos 
kojų tarnai sukrovė didžiulį kalną aukso, brangenybių 
ir brangių rūbų. Be viso to, pridėjo daugybę vežimų ir 
naminių gyvūnų. 

Tais laikais netoli Ajodhjos gyveno brahmanas, 
vardu Tridžata. Jis buvo ligotas, silpnas ir iškankintas 
skurdo. Jo žmona maldavo, kad jis keliautų į Ajodhją 
ir prašytų Ramos išmaldos. Išklausęs jos prašymo, 
Tridžata patraukė į miestą ir atvyko tuo metu, kai 
Rama dalijo savo turtą. Atsakydamas į vargšo 
brahmano prašymą, Rama juokaudamas atsakė:  
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– Paimk savo lazdą ir sviesk ją kuo toliau. Gausi 

tiek karvių, koks atstumas bus nuo tavęs iki tavo 
nusviestos lazdos. 

Tridžata stipriai susiveržė diržą, paėmė lazdą ir iš 
visų jėgų ją sviedė. Visų nuostabai, lazda nuskriejo per 
Sarajaus upę ir, praskridusi virš tūkstantinės karvių 
bandos, nukrito ant žemės. Apkabinęs brahmaną, 
Rama tarė:  

– Nepyk, prašau, kad pajuokavau. Aš tik norėjau 
pamatyti tavo brahmanišką jėgą. 

Rama ir toliau dalijo Savo turtą. Tą dieną visi 
brahmanai, giminaičiai, tarnai ir varguoliai gavo 
dovanų. 

Tada Rama, Sita ir Lakšmanas pėsčiomis 
patraukė į Maharadžos Dašarathos rūmus. 
Miestelėnai stebėjo šitą reginį nuo namų stogų ar, 
tiesiog, gatvėse. Jie jautė didžiulį skausmą.  

– Kaip gaila, – šaukė jie, – kad dabar kiekvienas 
gali žiūrėti į Sitą, o ankščiau ne kiekvienam tai buvo 
prieinama. Mes kartu su savo šeimomis paliksime 
Ajodhją ir išeisime į mišką paskui Ramą. 

Kaikėjos rūmuose Rama sutiko Sumantrą ir 
paprašė pranešti karaliui, kad jis jau čia. Mahardža 
Dašaratha įsakė Sumantrai pakviesti savo žmonas – jis 
norėjo sutikti sūnų jų akivaizdoje. Netrukus, lydima trijų 
šimtų penkiasdešimties jaunų tarnaičių, pasirodė 
Kaušalija. Kai Rama, Sita ir Lakšmanas įžengė į 
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karaliaus menę, Dašaratha šoko Jo pasitikti. Bet, 
žengęs kelis žingsnius, krito ant žemės be sąmonės. 
Rama puolė prie tėvo ir pakėlė jį ant rankų. Rūmuose 
nuskambėjo gaili rauda ir aikčiojimas. 

Mahardža Dašaratha atsigavo tik paguldytas į 
lovą.  

– Brangus tėve, – tarė Rama, – aš atvykau 
atsisveikinti su tavimi. Leisk man, Sitai ir Lakšmanui 
išvykti į mišką. 

– Rama, paklausyk manęs, – atsakė karalius. – 
Uždaryk mane į belangę ir užimk karališką sostą. Kas 
tau užkirs kelią? 

– Tėve, – tarė Rama, – Manęs nevilioja nei 
karalystė, nei turtai. 

– Laiminu! – tarė Maharadža Dašaratha. – Keliauk 
į mišką, bet prašau, pasilik dar vieną dieną. Leisk man 
dar pasidžiaugti Tavimi. 

– Aš turiu išvykti nedelsiant, – tarė Rama. – Mano 
pareiga – ištesėti pažadą, kurį davei Kaikėjai. Aš 
privalau išvykti į mišką šiandien. 

Apkabinęs sūnų, Maharadža Dašaratha vėl 
prarado sąmonę. Ašarose skęstantis Sumantra taip 
pat krito be sąmonės. Visi, išskyrus Kaikėją, gailiai 
raudojo. 

Sumantra buvo labai artimas karališkos šeimos 
draugas, todėl jis, kaip niekas kitas, ypatingai 
pergyveno dėl šitų įvykių:  
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– Puolusi moterie! Ištrėmusi Ramą, tu pražudysi 

savo vyrą. Savanaudiškumas privertė tave  paminti 
religijos principus, kuriais remiantis sostą paveldi 
vyriausiasis sūnus. Tu dar paragausi karčių savo 
piktadarybių vaisių skonį. Jeigu Rama išeis, visi 
brahmanai seks Jam iš paskos. O jeigu išeis visi 
brahmanai, tavo karalystėje išnyks gerovė. Paklausyk, 
ką aš tau papasakosiu. Kartą tavo tėvas gavo 
palaiminimą suprasti paukščių ir gyvūnų kalbą. Bet 
tam buvo viena sąlyga: jam buvo draudžiama 
atskleisti jų prasmę. Kartą, išgirdęs klykiančių paukščių 
balsus ir supratęs jų prasmę, karalius iš visos širdies 
nusikvatojo. Karalienei, tavo motinai, pasirodė, kad jis 
juokiasi iš jos. Ji pareikalavo karaliaus atskleisti  savo 
linksmumo priežastį. Tada karalius papasakojo 
žmonai apie dovanotą palaiminimą ir pasakė, kad 
jeigu jis atskleis paukščių kalbos prasmę, tą pačią 
akimirką mirs. Užsispyrusi ir pavydi karalienė atsakė: 
«Man nė motais, gyvensi tu ar mirsi. Aš noriu žinoti, kas 
tave taip prajuokino». 

Karalius nuvyko pas dovanojusį jam palaiminimą 
išminčių ir papasakojo apie nutikimą. Rišis uždraudė 
atskleisti paukščių kalbos prasmę ir patarė karaliui už 
tokį įžūlumą gerai sudrausminti žmoną. Išklausęs 
patarimo, Maharadža susikaupė ir kaip reikiant išbarė 
karalienę. Po šito įvykio jis gyveno laimingai. 
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– Tu, Kaikėja, žengi savo motinos pėdomis, – tęsė 

Sumitra, – pripažink savo klaidą ir atsisakyk savo 
klastingų sumanymų.  

Tačiau Kaikėja visiškai nekreipė į tai dėmesio. 
Supratęs, kad Ramos tremtis neišvengiama, 

Dašaratha įsakė Sumantrai: 
 – Sušauk akšauhini (karinės pajėgos, sudarytos iš 

21870 vežimų, iš 21870 kovinių dramblių, iš 65610 
raitelių ir 109350 pėstininkų) karius, sukviesk pirklius, 
medžiotojus ir rūmų iždininką. Tegul jie visi lydi Ramą į 
mišką. Aš noriu, kad mano sūnui miške nieko netrūktų. 

Kaikėja, išgirdusi karaliaus žodžius, įtūžo: 
– Bharatai nereikia karalystės, kurioje nėra turtų ir 

prabangos. 
Iškamuotas Dašaratha atsakė:  
– Jeigu tu uždrausi Ramai gyventi miške, aš 

sušauksiu visus savo pavaldinius ir išvyksiu į mišką kartu 
su sūnumi. 

– Karalius Sagara išvarė savo vyriausiąjį sūnų 
Asamandžasą, – pasakė Kaikėja. – Tegul Ramą 
ištinka ta pati lemtis! 

– Asamandžasas Sarajaus upėje skandino mažus 
vaikus, – paprieštaravo ministras Sidhartas. – Jam tai 
teikė didžiulį malonumą. Kai pavaldiniai pasiskundė 
karaliui, jis išvarė savo žiaurųjį sūnų. Kaip gali lyginti 
Ramą su Asamandžasu? Kokią Jis padarė nuodėmę? 
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– Neliūdėk, tėve, – įsikišo Rama, – Man nereikalingi 

jokie patogumai. Tegul Kaikėjos tarnaitės atneša 
atsiskyrėlių drabužius. 

Tą pačią akimirką begėdė Kaikėja nubėgo ir pati 
atnešė Ramai ir Lakšmanui drabužius. Abu broliai 
nuolankiai nusivilko karališkus apdarus ir apsivilko 
Kaikėjos atneštus rūbus. 

Sita, pirmą kartą išvydusi tokius rūbus, stengėsi 
juos apsivilkti drebėdama ir ašarodama. Tada Rama 
priėjo prie jos ir pats užrišo žievę ant šilkinio jos sario 
viršaus. Tai stebėjęs Vasišta nesusitvardė. Jis 
ašarodamas pagriebė Ramą už rankos ir išliejo pyktį 
ant Kaikėjos:  

– O begėde moterie! Argi nematai, kad visi 
Ajodhjos gyventojai pasiryžę išvykti į mišką kartu su 
Rama? Pamatysi, paskui Ramą paseks Bharata ir 
Šatrugna. Tu pasiliksi čia viena ir galėsi valdyti 
karalystę, kurioje nebus nieko. Leisk bent jau Sitai 
apsirengti patogiais drabužiais ir išvykti į mišką 
palankinu. 

Bet Sita tvirtai nusprendė visur sekti paskui vyrą. Ji 
atsisakė nusivilkti atsiskyrėlių drabužius. Išvydę Sitą 
asketų drabužiais, rūmų gyventojai pradėjo garsiai 
kritikuoti karalių. Karalius gi, išgirdęs visa tai, prarado 
norą gyventi. 

Maždaug valandą Dašaratha kliedėjo, nerišliai 
murmėjo, koneveikė ir priekaištavo pats sau. Po to, 
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šiek tiek nusiraminęs, jis įsakė Sumantrai, kad paruoštų 
Ramai vežimą. 

Tuo pat metu Kaušalija apkabino Sitą ir kreipėsi į 
ją atsisveikindama:  

– Suprantama, kad, kai ateina nelaimė, žmonos 
palieka savo sąžiningus ir mylimus vyrus. Nedoros 
moterys užmiršta, kaip jomis rūpinosi, ir niekas negali 
sulaikyti nedėkingų padarų: nei išmintis, nei turtai, nei 
santuokiniai ryšiai. Bet yra ir kitokių moterų. Jos doros, 
paklusnios ir ištikimos savo pareigai. Jos gerbia savo 
vyrus kaip Dievą. O Sita, neatstumk mano sūnaus dėl 
to, kad Jį išvarė į mišką. Tegul Jis amžinai išlieka tavo 
dievaičiu. 

Nuolankiai sudėjusi rankas, Sita atsakė:  
– Aš žinau žmonos pareigas. O karaliene, 

nekalbėk apie pasileidusias moteris. Aš negaliu 
gyventi be Ramos, kaip mėnulio šviesa be mėnulio. 
Kaip nėra vinos(muzikinis instrumentas) be stygų, 
vežimo be ratų, taip ir žmona negali gyventi be vyro, 
net jeigu ji ir turi tūkstantį sūnų. Kaip aš galiu atstumti 
Ramą, kurį garbinu kaip Dievą? 

Galvodama apie artėjantį išsiskyrimą su sūnumi, 
Kaušalija pravirko. Ramindamas ją, Rama pasakė, 
kad keturiolika Jo tremties metų pralėks labai greitai. 
Po to Jis paprašė kitų karalių žmonų palaiminimų ir 
parkrito prie savo tėvo pėdų. 
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Sita, Lakšmanas ir Rama pagarbiai apėjo aplink 

Maharadžą Dašarathą, nusilenkė jam ir Kaušalijai. Po 
to trise įsėdo į vežimą ir išvyko į mišką. 

Kaip išsilaisvinusi siela palieka materialųjį kūną, 
taip Viešpats Ramačandra paliko karalystę, turtus, 
draugus, puikius gyventojus, brangenybes bei visa 
kita ir išvyko kartu su Sita bei Lakšmanu į mišką. 

 
 

* * * 
 

Maharadža Dašaratha žiūrėjo į tolstantį vežimą, 
keliantį dulkių debesis. Kai jis nutolo, karalius krito ant 
žemės be sąmonės. Kaušalija ir Kaikėja puolė prie jo.  

– Neliesk manęs, – pasakė karalius savo 
jauniausiai žmonai. – Aš išsižadu tavęs. Nebenoriu 
daugiau tavęs matyti. 

Kaušalija padėjo savo vyrui atsistoti ir palydėjo jį į 
rūmus. Ji pastebėjo, kad visos miesto krautuvėlės 
užsidarė, o visi miestelėnai nusiminė. Grįžęs į rūmus, 
karalius įsakė, kad jį apgyvendintų Kaušalijos menėje.  

– Nuo šiol, – drebančiu balsu pareiškė jis, – aš 
gyvensiu tik čia. 

Maharadža Dašaratha nemiegojo visą naktį. 
Sūnaus netektis jį išsekino. Matydamas karaliaus ir 
Kaušalijos kančią, Sumitra pabandė nuraminti abu:  
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– Nesijaudinkite dėl savo sūnaus, nes Jį lydi Sita ir 

Lakšmanas. Ramai nebaisios jokios kliūtys. Jis – 
neeilinis žmogus, Jis – dievų Dievas, saulės šviesos 
šaltinis ir amžinojo laiko valdovas. Kol Rama gyvens 
miške, pati Žemė ir gamta Jam ištikimai tarnaus. 
Tikėkite, kad išauš diena, kada jūs vėl pamatysite 
savo mylimą sūnų. Neliūdėkite. Sielvartas Ajodhjos 
gyventojus padarė pasyvius ir tingius. Nuraminkite 
savo pavaldinius ir išvaduokite juos iš kančių. 

O tuo tarpu nemaža Ajodhjos gyventojų minia, 
maldaudama Jį grįžti, sekė paskui Ramos vežimą.  

– Aš negaliu sulaužyti savo žodžio, – atsakė 
Rama. – Grįžkite namo ir ištikimai tarnaukite Bharatai. 

Užjausdami senus brahmanus, kurie vos vos spėjo 
iš paskos, Rama, Sita ir Lakšmanas išlipo iš vežimo ir į 
mišką patraukė pėsčiomis. Ryžtingai, nesidairydamas 
į šonus, Rama veržėsi į priekį. Brahmanai be perstojo 
meldė Jį grįžti. Netrukus keliauninkai pasiekė Tamaso 
upę. 

Iki nusileidžiant saulei, Sumantra ir Lakšmanas 
išsirinko vietą nakvynei. Išlyginę žemę, iš lapų jie 
paruošė Ramai guolį. Rama atsigulė šalia Savo 
žmonos ir netrukus užmigo. Įsitaisę netoliese, 
Lakšmanas ir Sumantra visą naktį kalbėjo apie Ramos 
tobulybes. 

Ryte atsibudęs, Rama pamatė šalimais 
miegančius Ajodhjos gyventojus.  
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– Tik pažiūrėk, Lakšmanai, kaip piliečiai Mus myli, – 

ištarė Rama. – Palikę savo namus ir namiškius, jie seka 
paskui Mane, vildamiesi, kad Aš sugrįšiu. Jiems 
nevalia kentėti dėl Kaikėjos prakeiksmo. Kol jie dar 
miega, tęskime savo kelionę. 

– Tegul Sumantra vadelioja vežimą taip, – tarė 
Rama, – kad Ajodhjos gyventojai, sekdami mums iš 
paskos, išklystų iš kelio ir mūsų neberastų. 

Persikėlę į kitą krantą ir išvažiavę į pagrindinį kelią, 
keliauninkai išlipo. Po to Rama įsakė vežimui važiuoti į 
priekį ir greitai sugrįžti atgal kitu keliu. Kai Sumantra 
įvykdė karalaičio valią ir grįžo, Rama, Lakšmanas ir 
Sita įlipo į vežimą ir sparčiai nurūko  į mišką.  

Pabudę miestelėnai ėmė visur dairytis savo 
mylimojo Viešpaties. Pamatę vežimo žymes, patraukė 
paskui jas, bet netrukus suprato, kad jos nutrūko. 
Nežinodami kur eiti, Ajodhjos gyventojai ašarodami 
žiūrėjo į tolį. 

– Kaip mes galime grįžti į Ajodhją be Ramos? – 
sielvartavo miestelėnai. – Ką mums pasakys žmonos ir 
vaikai, pamatę, kad Jo nėra? Kaip mes gyvensime, 
nematydami Jo mėnuliško veido? Kam reikalingi 
vyrai, vaikai ir pats gyvenimas? Kokį džiaugsmą gali 
suteikti šeima, jei mes netekome Džanakos dukros ir 
lotosaakio Ramos? 

Prislėgti Ajodhjos gyventojai patraukė namo. 
Žmonos, išvydusios savo vyrus be Ramos, piktai juos 
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užsipuolė. Dauguma gyventojų paprasčiausiai sėdėjo 
ant žemės ir verkė. Kiti buvo taip susikrimtę, kad 
prarado kalbos dovaną. 

Ajodhjos gyventojai prakeikė Kaikėją ir pareiškė, 
kad nepaklus jai. Gyvenimas Ajodhjoje beveik visiškai 
sustojo, miestas tapo panašus į išdžiūvusį vandenyną. 
Brahmanai nustojo vykdyti savo pareigas, o pirkliai – 
prekiauti. Namų šeimininkai nebegamino maisto, o 
naminiai gyvūnai, sustingę vietoje, nustojo žiaumoti 
žolę. Karvės nebedavė pieno, o motinos nebežaidė 
su savo vaikais. Netgi žvaigždės danguje atrodė 
niūrios. Sielvarto apimti miestelėnai nustojo valgyti ir 
linksmintis. Atrodė, kad gyvenimas sustojo. Tokį 
nepakeliamą išsiskyrimo su Rama skausmą jie kentė. 

Pravažiuodamas apylinkes, kaimus ir miškus, 
Rama girdėjo, kaip vietiniai gyventojai keikia 
Dašarathą ir Kaikėją už tai, kad išvijo Ramą. Pagaliau, 
persikėlę per Vedašrūtį ir Gomatį, Rama, Sita ir 
Lakšmanas pasiekė Sjendiko krantus – pietinį Košalos 
kraštą. 

Išlipęs iš vežimo ir sudėjęs delnus, Rama 
atsisveikino su Ajodhja. Po to Jis paprašė aplink 
vežimą susibūrusių vietinių gyventojų grįžti namo. Jie 
garsiai pravirko. Nenorėdamas jų skaudinti, Rama 
įsakė važnyčiotojui važiuoti kuo greičiau. 

Pasiekus Gangą, Rama paprašė Sumantros 
sustoti prie kranto po dideliu medžiu. Šitos žemės 
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priklausė Guhai, artimam Ramos draugui. Sužinojęs, 
kad atvyko Rama, Guha, našadų giminės palikuonis, 
išbėgo su savo giminaičiais ir patarėjais Jo pasitikti. 

Nors karalius Guha buvo žemos kilmės, jis turėjo 
visas gerąsias atsidavusio Viešpačiui savybes. Jis 
buvo ramus, susivaldęs, nuolankus, kantrus ir dosnus. 
Būdamas tyras bhaktas(atsidavęs Dievui), jis lenkė 
netgi brahmanus. Klysta tas, kuris mano, kad 
žmogaus padėtį nustato jo gimimas. Tai prieštarauja 
vediniams principams. Žmogaus padėtis nustatoma 
pagal jo savybes. 

Pamatęs besiartinantį Guhą, Rama ir Lakšmanas 
atsistojo su juo pasisveikinti. Našadų valdovas su 
didžiausia meile apkabino Ramą. Jam buvo labai 
skaudu matyti brolius atsiskyrėlių apdarais.  

– Brangus Rama, – tarė Guha, – mano karalystė 
priklauso Tau. Tegul ji atstoja Tau Ajodhją. Tavo 
apsilankymas man – didžiausia garbė. 

Trokšdamas tinkamai pavaišinti Ramą, Guha 
paruošė prašmatnius pietus, minkštas kėdes ir 
aukojimui skirtus įvairius daiktus. Apkabinęs Guhą, 
Rama tarė:  

– Savo širdyje priimu visas tavo dovanas, bet dėl 
to, kad pasižadėjau vilkėti asketo rūbus, valgyti tik 
vaisius ir daržoves, Aš prie nieko neprisiliesiu. Gali viską 
pasiimti, išskyrus maistą. Juo pamaitinsiu mylimiausius 
Maharadžos Dašarathos žirgus.          
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Tada Guha iki soties pamaitino žirgus.  
Atvykęs prie šventos Gangos upės,  Rama 

atsigėrė tik vandens. Jis pasninkavo. Tą naktį, 
saugomi Guhos ir Lakšmano, Sita ir Rama miegojo po 
medžiu. Nors Guha prašė Lakšmano pailsėti, jis 
pasakė, kad, kol Sita ir Rama miega, jis nesumerks 
akių. 

Išaušus rytui, Rama nusprendė perplaukti Gangos 
upę. Sužinojęs Jo ketinimus, našadų valdovas įsakė 
savo žmonėms paruošti gražią valtį. Kai valtis buvo 
paruošta, Rama tarė Sumantrai:  

– Grįžk į Ajodhją ir toliau tarnauk Mano tėvui. Būk 
tvirtas ir visus nuramink. Tu mums labai padėjai. Toliau 
mes eisime pėsčiomis. 

Sumantra maldavo Ramos, kad leistų jam eiti 
kartu į mišką.  

– Prašau, grįžk ir pasirūpink Mano vargšu tėvu, – 
atsakė Rama. – Neliūdėk, po keturiolikos metų mes 
būtinai grįšime. Perduok Mano tėvams, kad Man 
viskas gerai ir paprašyk, kad kuo greičiau karūnuotų 
Bharatą. Taip pat perduok Bharatai, kad su visomis 
motinomis elgtųsi vienodai. 

Neturėdamas jėgų ištverti būsimo išsiskyrimo su 
Rama, Sumantra pasakė:  

– Kai miestelėnai pamatys, kad aš grįžau vienas, 
jų sielvartas išaugs šimtą kartų. O Rama, leisk man 
Tave lydėti. Jei Tu mane atstumsi, mano gyvenimas 
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taps nepakenčiamas, todėl aš susideginsiu arba 
nusiskandinsiu. 

– Tu privalai grįžti į Ajodhją, – atsakė Rama, – ir 
patvirtinti, kad Aš įvykdžiau Kaikėjos valią. Antraip ji 
nerimaus, bijodama netikėto Mano sugrįžimo. 

– Nenoriu gyventi miške tarp savo draugų ir tarnų, 
– tarė Rama Guhai. – Pasišalinęs į negyvenamą vietą, 
Aš gyvensiu kaip atsiskyrėlis. Prašau, atnešk man 
banjano medžio sulčių – surišiu Savo plaukus. 

Lipniu ekstraktu Rama ir Lakšmanas susisuko 
plaukus ir tapo panašūs į tikrus rišius. Po to, atsisveikinę 
su Guha, Sita, Rama ir Lakšmanas įlipo į valtį ir 
išplaukė. 

Pasiekus upės vidurį, Sita paprašė Gangos 
laimingų sugrįžtuvių. Perplaukę upę, keliauninkai tęsė 
kelionę. Rama paprašė Lakšmano, kad saugotų Sitą 
iš priekio. Lakšmanas ėjo pirma jos, o Sita jam iš 
paskos. Rama sekė paskui Sitą. 

Kai sutemo, keliauninkai įsitaisė po dideliu medžiu. 
Saugodami miegančią Sitą, Rama ir Lakšmanas visą 
naktį nesumerkė akių. Tą naktį Rama vėl prašė 
Lakšmano, kad šis grįžtų į Ajodhją ir apsaugotų 
Kaušaliją bei Sumitrą nuo Kaikėjos. Galvodamas apie 
sielvartaujančią motiną, Ramačandra pravirko. 
Nuraminęs Jį, Lakšmanas įtikino Ramą, kad negalės 
be Jo gyventi, tad įkalbėjo brolį leisti ir toliau Jį lydėti. 
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Kitą rytą Rama, Sita ir Lakšmanas vėl iškeliavo. Po 

kurio laiko jie pasiekė Gangos ir Jamunos susikirtimo 
vietą. Trokšdami išvysti garsųjį rišį(išminčius) 
Bharadvadžą, jie prisiartino prie rišio ašramo. 

Netrukus pasirodė vienas iš rišio mokinių. 
Pasisveikinęs su Rama, šis pakvietė Jį užeiti į vidų. 
Patekęs į Bharadvadžo ašramą, Rama pamatė 
medituojantį išminčių. Rama prisistatė ir papasakojo 
apie tai, kaip Jis pateko mišką. 

Bharadvadžas iškilmingai sutiko Ramą, Sitą ir 
Lakšmaną. Jis pavaišino svečius vaisiais ir daržovėmis. 
Pasiūlęs svečiams patogią trobelę, rišis tarė:  

– O Rama, aš jau seniai laukiau Tavo atėjimo. 
Pasilik mano ašrame ir gyvenk čia visus keturiolika 
tremties metų. Mano mokiniai tarnaus Tau. Jie viskuo  
pasirūpins. 

– O didis išminčiau, – atsakė Rama, – tu labai 
geras Man. Bet jeigu Aš čia įsikursiu, žmonės ateis  
susitikti su Manimi, nes Ajodhja visai arti. Geriau 
pasakyk man, kur galėčiau rasti nuošalią vietovę, 
tinkamą atsiskyrėliškam gyvenimui. 

– Keliauk prie Čitrakutos kalno, – pasiūlė 
Bharadvadža. – Jis yra už šešiasdešimties mylių. 
Persikelsi per Jamuną, pamatysi didžiulį banjano 
medį Šjemą. Ant Čitrakutos šlaitų išvysi vaizdingus 
krioklius ir vingiuotus upelius, išgirsi povų ir gegučių 
balsus. Čitrakutos miške bus daug vaisių ir medaus. 
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Tai tinkamiausia vieta ramiam ir nerūpestingam 
gyvenimui. 

Pernakvoję Bharadvadžo ašrame, Rama, Sita ir 
Lakšmanas atsisveikino su juo ir patraukė toliau. 
Vidurdienį jie pasiekė Jamuną ir persikėlė į kitą upės 
krantą Ramos bei Lakšmano sukonstruotu dideliu 
plaustu. Viduryje upės Sita pasimeldė Kalindi(upės 
Jamunos deivė). 

Kitame upės krante jie pamatė banjano medį 
Šjemą. Sita nusilenkė šventam medžiui ir paprašė 
laimingo sugrįžimo į Ajodhją. Naktį Rama, Sita ir 
Lakšmanas praleido ant Jamunos kranto. 

Kitą rytą jie vėl tęsė savo kelionę. Einant mišku, 
Sita klausinėjo Ramos miške augančių medžių 
pavadinimų. Lakšmanas, rankoje laikydamas lanką, 
ėjo priekyje, o Rama linksmai pasakojo apie gamtos 
grožį. 

Taip grožėdamiesi apylinkėmis Rama, Sita ir 
Lakšmanas pasiekė miškais apaugusią Čitrakutos 
papėdę. Gavęs garsiojo rišio leidimą, Rama įsakė 
Lakšmanui sukonstruoti nedidelę trobelę. Netrukus 
Lakšmanas iš šakų ir nendrių pastatė nuostabią  
trobelę ir atliko tradicinį aukojimo ritualą pusdieviams. 
Įžengęs į Savo naują trobelę, laimingas Rama užmiršo 
liūdnus tremties prisiminimus. 
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* * * 

 
 
Kai Rama iškeliavo, karalius Guha slapta pasiuntė 

paskui Jį savo žmones. Jie pranešė, kad Rama 
pasiekė Čitrakutą. Tada Sumantra įlipo į vežimą ir 
skaudančia širdimi išvyko atgal į Ajodhją. 

Kitos dienos vakarą jis grįžo į sostinę. Ištuštėjusi 
Ajodhja atrodė graudžiai. Visi miestelėnai kentėjo 
išsiskyrimo su Rama skausmą. Žinia apie Sumantros 
sugrįžimą greitai pasklido, ir tūkstančiai miestelėnų 
išėjo iš savo namų jo pasitikti. Jie norėjo iš Sumantros 
lūpų išgirsti apie savo mylimą šeimininką.  

– Kai privažiavome Gangos krantą, lotosaakis 
Rama įsakė man grįžti atgal, – tarė Sumantra. – 
Nepaisydamas mano prašymų, Jis kartu su Sita ir 
Lakšmanu toliau iškeliavo pėsčiomis. 

Sužinoję, kad Viešpats negrįžo, dauguma 
miestelėnų krito be sąmonės, kiti graudžiai pravirko.  

– Mes netekome Viešpaties Ramos, – raudojo jie. 
– Bet mes nepamiršime Jo meilių akių ir švelnių žodžių. 
Kada gi vėl Jį išvysime? 

Žmonės skaudančia širdimi prisiminė, kaip Rama, 
tarsi tėvas, jais rūpinosi. 

Sumantra atvyko į rūmus perduoti sielvarto 
palaužtam karaliui Ramos žinutę. Bet, ištarus kelis 
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žodžius, karalius, draskomas išsiskyrimo skausmo, krito 
be sąmonės.  

Kaušalija tarė karaliui:  
– Kodėl tu sielvartauji? Ar ne tu pats negailestingai 

išvarei savo sūnų į mišką? Tu labiau brangini tiesą, nei 
patį tiesos įsikūnijimą – savo sūnų. O karaliau, stokis, 
neleisk pavaldiniams suabejoti tavo išmintimi. Jeigu 
tu ir toliau sielvartausi, tavo piliečiai sudegs išsiskyrimo 
su Rama ugnyje. 

Griežti Kaušalijos žodžiai pajudino karalių iš 
sielvarto liūno.  

– O Sumantra, – tarė jis, – papasakok, ką pasakė 
Rama, kai jūs išsiskyrėte. Kur Jis apsistojo? Ką Jis 
valgo? Visus šiuos metus jam nereikėjo galvoti apie 
kasdieninę duoną. Kaip jaučiasi miške nuostabioji 
Sita? Kaip jos švelnus kūnelis ištveria aštrius dyglius ir 
kepinančią saulę? Kaip jaučiasi mano mylimas sūnus 
Lakšmanas? Kokias askezes Jis atlieka ir kuo 
maitinasi? Gal jie atsiuntė kokį nors laišką? O 
Sumantra, mano gyvenimas priklauso nuo tavo 
atsakymo. 

Sumantra suprato, kad tik pasakojimai apie 
Ramą Maharadžai Dašarathai suteikia jėgų gyventi.  

– Prieš įžengdamas į mišką, – pradėjo jis, – Rama 
man įsakė grįžti į Ajodhją, kad tarnaučiau tau ir 
Bharatai. Jis jaudinasi dėl tavęs ir pažada ištesėti tavo 
pažadą, kurį tu davei Kaikėjai. Rama taip pat prašė 
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perduoti Kaušalijai, kad Jam viskas gerai. Dar jis 
paprašė, kad tu, Kaušalija, toliau eitum dorybės keliu 
ir tarnautum lotosinėms savo vyro pėdoms, gerbtum jį 
kaip Dievą. Dar Rama prašė, kad atsikratytum 
puikybės ir nesipūstum, gerbtum vyriausią karaliaus 
žmoną Kaikėją. O karaliau, Rama prašo tavęs 
nedelsiant karūnuoti Bharatą. Nors jis dar jaunas, jis – 
valdovas, todėl nusipelno pagarbos. Rama taip pat 
prašo Bharatos gerbti Kaušaliją ir Sumitrą, kaip savo 
tikrą motiną. O Sita neperdavė jokios žinios. Ji buvo 
paskendusi savo minčių sūkuryje ir nepratarė nei 
žodžio. Ankščiau jai neteko kęsti tokių sunkumų. Bet, 
prieš man išvykstant, ji pažvelgė į vežimą ir pravirko. 
Nusilenkęs princams, aš pasišalinau. 

– O karaliau, grįžęs į Ajodhją, – tęsė Sumantra, –  
aš pamačiau, kad visi tavo karalystės gyventojai 
kenčia išsiskyrimo skausmą ir ilgisi Ramos. Nuvyto 
gėlės ir sudžiūvo medžiai. Upės ir ežerai išdžiūvo, 
žvėrys ir ropliai sustingo vietoje ir nebeieško sau 
maisto. Tvenkiniuose nuvyto lotosai, iškilo žuvys. 
Miesto parkai ištuštėjo, nebesigirdi saldžiabalsių 
paukščių giesmių. Išvydę tuščią vežimą, miestelėnai 
nugrimzdo į užmarštį. 
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* * * 

 
 
Ekstatinės Ajodhjos gyventojų emocijos būdingos 

bhaktams, kurie nerimauja dėl Viešpaties. Jie stebisi,  
bijo arba pyksta ant Jo. Yra daug pavyzdžių, kaip, 
praradę ryšį su Viešpačiu, bhaktai sustingdavo 
vietoje. Viešpaties Krišnos žaidimų metu, Vrindavano 
gopės dažnai sustingdavo. Piemenukai, vyresni 
Vrindavano gyventojai ir karvės sustingo iš baimės, 
kai Krišna kovėsi su Kalija ir kitais demonais. Atsidūrę 
tokioje būsenoje, bhaktai praranda kalbos dovaną, 
sustingsta vietoje, jaučia vidinę tuštumą ir patiria 
stiprų išsiskyrimo su Aukščiausiuoju Viešpačiu 
skausmą. Panašiomis ekstatinėmis emocijomis 
mėgaujasi ir didieji bhaktai, išsilaisvinę iš materialių 
troškimų ir visiškai atidavę save lotosinėms Viešpaties 
pėdoms. 
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Išklausęs Sumantrą, Maharadža Dašaratha dar 

labiau nuliūdo.  
– Nuvežk mane pas Ramą, – sušuko jis, – arba 

atgabenk Jį čia. Kitaip aš mirsiu. Aš skęstu sielvarto 
vandenyne. Du norai, kuriuos pažadėjau išpildyti 
Kaikėjai, – šito vandenyno krantai, o Ramos tremties 
terminas – jo beribės platybės. Mano kvėpavimas – 
šito vandenyno bangos. Į vandenyną įteka Kaušalijos 
ir kitų karalystės gyventojų upių ašaros. Mūsų iškeltos į 
dangų rankos – tai iššokančios iš vandens žuvys, 
palaidi plaukai – tai dumbliai, o mūsų aikčiojimas – 
vandenyno ošimas. Kaikėja – tai povandeninio 
ugnikalnio išsiveržimas, o Manharos žodžiai –  tai 
rykliai, perskrodžiantys vandenyno vandenis. 

Po šitų žodžių Maharadža Dašaratha neteko 
sąmonės, o Kaušalija, paklaikusi iš sielvarto, išsitiesė 
ant grindų.  

– Sumantra, – sušuko ji, – jeigu tu tuoj pat 
nenuveši manęs pas Ramą, aš nusižudysiu. 

– Karaliene, – Sumantra pabandė ją nuraminti, – 
Rama Sitos ir Lakšmano draugijoje bus laimingas net ir 
miške. 

Kaušalija priekaištavo vyrui:  
– Dėl tavo kaltės mano sūnus ištremtas ir mes 

patiriame didžiulį skausmą. Kaip tu galėjai taip 
žiauriai pasielgti su savo sūnumi ir Jo švelnia žmona? 
Kaip jie miegos ant šaltos žemės? Kaip jie gyvens, 
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maitindamiesi tik vaisiais ir daržovėmis? Kaip jie ištvers 
šaltį, vėją ir stiprų lietų? Kaip jie apsigins nuo naktimis 
medžiojančių nuožmių plėšrūnų? Net jeigu Rama ir 
įveiks visus keturiolikos metų išbandymus ir sugrįš į 
Ajodhją, Bharata neatiduos jam karalystės valdymo 
vairo. O jei ir grąžins, Rama niekada nepriims to, kuo 
mėgavosi jo jaunesnysis brolis. Kaip man nepasisekė 
su vyru! Vyras – pagrindinis moters ramstis. Tačiau dėl 
to, kad tu esi po Kaikėjos padu, aš neturiu į ką 
atsiremti. Kita moters atrama – jos sūnus. Bet dėl to, 
kad tu išskyrei mane su juo, aš esu pasmerkta. 

Neištvėręs Kaušalijos priekaištų, Maharadža 
Dašaratha vėl krito be sąmonės. Supratusi, kad jos 
žodžiai žeidžia karalių, karalienė nusiramino. 

Kai karalius atsigavo, sutuoktiniai susitaikė. Tada 
Dašaratha papasakojo tokią istoriją: 

 – Tik kvailys nesusimąsto dėl savo veiksmų 
pasekmių. Tas, kuris kerta mango medžius ir vietoje jų 
sodina spygliuočius, išaušus derliaus nuėmimo sezonui 
išvys savo klaidas. Žinokite, kad ir aš skinu savo piktų 
darbų vaisius. Labai seniai, kai dar buvau jaunas 
princas, išmokau pataikyti į nematomą skleidžiantį 
garsus taikinį. Vieną naktį medžiojau prie Sarajaus 
upės krantų. Išgirdęs dramblio, kuris gėrė vandenį, 
skleidžiamus garsus, aš iššoviau strėlę. Išgirdau 
aimanuojantį žmogų. Jis šaukė: «Kas išdrįso pakelti 
ranką prieš nekaltą atsiskyrėlį?» Aš tuoj pat nubėgau 
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prie jo ir pamačiau prieš save gulintį jauną asketą, 
kurį sužeidžiau savo strėle. Išvydęs mane, jis tarė: 
«Mano neįgalūs tėvai pasiuntė mane parnešti 
vandens. Be manęs jie neišgyvens. Nužudęs mane, tu 
nužudei ir juos. Surask juos ir viską jiems papasakok. 
Bet pirmiau ištrauk strėlę iš mano krūtinės, nes man 
labai skauda». 

– Aš nesiryžau ištraukti strėlės, – tęsė Maharadža 
Dašaratha, – nes žinojau: kai tik tai padarysiu, 
jaunuolis iš karto mirs. Matydamas mano abejones, jis 
tarė: «Tu nekaltas dėl brahmano mirties. Aš – ne du 
kart gimęs. Mano mama – iš šudrų(darbininkų 
luomas),  o tėvas – iš vaišijų(žemdirbių-prekybininkų) 
luomo». Po šitų žodžių aš susikaupiau ir ištraukiau 
strėlę. Kai tik tai padariau, jaunuolis mirė. Pripildžiau 
ąsotį vandens ir sielvartaudamas patraukiau ieškoti 
ašrame gyvenančių jo tėvų. Ten radau du neįgalius, 
aklus senukus. Išgirdę mano žingsnius ir pagalvoję, 
kad tai jų sūnus, jie ėmė meiliai mane kalbinti. Jų 
švelnūs žodžiai pervėrė man širdį, bet aš susikaupiau ir 
papasakojau jiems, kaip nužudžiau jų sūnų. 

– Aš – ne jūsų sūnus, – pradėjau aš. – Aš – 
kšatrijas(valdovas-karys). Mano vardas Dašaratha. 
Išgirdęs vandens tekštelėjimą, pamaniau, kad tai 
dramblys. Savo neišmanymo dėka, aš paleidau strėlę 
ir nužudžiau jūsų sūnų. O šventasis išminčiau, patark, 
kaip galėčiau išpirkti savo nuodėmę? 
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Dašaratha buvo apsišvietęs žmogus, jis žinojo, kad 

už tai jam teks sumokėti. Todėl jis panoro sužinoti, ką 
jam reikia daryti, kad galėtų išpirkti savo kaltę. Raštai 
ragina visus išmintingus žmones išpirkti savo 
nuodėmes dar būnant šitame kūne, kad nereikėtų už 
tai kentėti kitame gyvenime. Išpirkos laipsnis ir forma 
priklauso nuo padarytos nuodėmės sunkumo. 
Daugelis šiuolaikinių žmonių nekreipia į tai dėmesio. 
Jie netiki kitu gyvenimu, griežtu karmos dėsniu. 
Veiksmo ir atoveiksmio įstatymas veikia, ir niekas jo 
negali išvengti, netgi tas, kuris apie tai nieko nežino. 
Laužydamas Dievo ir gamtos įstatymus, žmogus turi 
už tai atsakyti. Dažniausiai jis patenka į pragaro 
planetas arba gimsta žemesnėse gyvybės 
formose(šuns, kiaulės ir t.t). Norėdamas to išvengti, 
Dašaratha nusprendė tuoj pat išpirkti savo nuodėmę. 

– Išklausęs mane, – tęsė pasakojimą – išminčius 
atsakė: «Dėl to, kad tu nesąmoningai nužudei mano 
sūnų ir prisipažinai, aš tavęs neprakeiksiu. Bet jei aš 
taip padaryčiau, tu iš karto mirtum». 

Palydėjau aklus senukus į tą vietą, kur gulėjo jų 
sūnaus palaikai. Apsipylę ašaromis, tėvai glostė jo 
kūną. O kai buvo užbaigtos laidojimo apeigos, savo 
vežime pasirodė Indra. 

Užtikrinęs jaunuolio tėvus, kad jie, kaip ir jų sūnus 
pasieks tą pačią buveinę, Indra pasiėmė jaunuolį į 
rojaus planetas. Po to senas asketas man tarė: «Kaip 
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mes išgyvename sūnaus netekties skausmą, taip ir tu 
patirsi išsiskyrimo su savo sūnumi skausmą. Tada 
senutė įžengė į savo sūnaus laidojimo ugnį ir pasikėlė 
paskui sūnų į dangų». 

– Brangioji Kaušalija, – Dašaratha kreipėsi į savo 
žmoną, – aš kenčiu už savo praeities nuodėmes. Aš 
mirštu iš sielvarto. Netenku jėgų tarsi ugnis šviestuve, 
kuriame baigėsi aliejus. Mano juslės gęsta. Artinasi 
mano mirtis. O karaliene, iš sielvarto aš nieko 
nebematau. Paimk mano ranką, noriu jausti tave 
šalia. 

Ištisai galvodamas apie sūnų, Maharadža 
Dašaratha kentė sūnaus netekties skausmą. Auštant 
karalius mirė… 

Iš didžiulės meilės savo sūnui Ramai, 
Aukščiausiajam Dievo Asmeniui, Dašaratha pasiekė 
dvasinę Viešpaties buveinę, kurioje jis amžinai 
gyvena su savo palydovais. Dašaratha ištisai galvojo 
apie Ramą valgydamas, miegodamas bei 
dirbdamas, todėl pasiekė Viešpaties transcendentinę 
(dvasinę, anapus materialios visatos) buveinę. Nors 
Dašaratha užmokėjo už savo nuodėmę, jis pasiekė 
savo tikslą – amžinai bendrauti su Viešpačiu Rama. 
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* * * 

 
 

Išaušus rytui, kaip įprasta,  į rūmus žadinti karaliaus 
atvyko dainininkai. Prie įėjimo į jo menę stovėjo 
tarnaitės, sudėjusios rankas. Jauniausiosios karalienės, 
įžengusios į vidų, išvydo nebegyvą karalių. Jų riksmas 
pažadino Kaušaliją ir Sumitrą. Sužinojusios apie vyro 
mirtį, karalienės krito ant grindų. Išgirdusi vyro 
kambaryje triukšmą, atbėgo Kaikėja. Supratusi, kad 
karalius nebegyvas, ji taip pat pravirko. 

Glostydama karaliaus galvą, Kaušalija užsipuolė 
Kaikėją:  

– Aš įžengsiu į vyro laidojimo laužą ir nuseksiu 
paskui jį. Tik tokia puolusi moteris, kaip tu, gali gyventi 
po vyro mirties. 

Atvykę ministrai nusivedė Kaušaliją ir pabandė ją 
nuraminti. Kadangi laidojimo apeigas galima vykdyti 
tik dalyvaujant sūnui, Maharadžos Dašarathos kūnas 
buvo patalpintas į kubilą su aliejumi. 

Netekę valdovo, Ajodhjos gyventojai nuliūdo. Tą 
naktį niekas nemiegojo. Pasipiktinę žmonės išėjo į 
gatves ir, visiems girdint, plūdo Kaikėją. 

Kitą rytą pagrindiniai Ajodhjos brahmanai 
susirinko susirinkimų salėje ir paprašė rūmų ministrų, 
kad kuo greičiau karūnuotų vieną iš Dašarathos sūnų. 
Kreipdamiesi į Vasištą, Vamadevą, Markandėją, 
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Kašjapą, Gautamą ir kitus rišius(išminčius), brahmanai 
tarė:  

– Šalis negali gyventi be karaliaus. Valstybėje, 
kurioje nėra valdovo, įsiviešpatauja savivaliavimas, 
padažnėja vagystės, dingsta daiktai, sūnūs neklauso 
tėvų, niekas neaukoja, religija smunka, o gyventojai 
vienas kitą išnaudoja. 

– Sakote tiesą, – atsakė rišiai. – Šitame pasaulyje 
būtent karalius nutiesia ribas tarp gėrio ir blogio. 
Imperija be karaliaus –  kaip banda be piemens. 

– Kadangi sosto įpėdinis jau išrinktas, – tarė 
Vasišta, – jį reikia nedelsiant karūnuoti. Tegul žygūnai 
vyksta į Maharadžos Kaikėjo karalystę bei kuo 
greičiau pargabena į Ajodhją Bharatą ir Šatrugną. 

Visi pritarė Vasištos pasiūlymui. Pasiuntiniai turėjo 
perduoti tokią žinią: «O Bharata, skubiai grįžk į 
Ajodhją, nes sprendžiami neatidėliotini klausimai, 
kurie reikalauja tavo dalyvavimo». 

Pasiuntiniai į Maharadžos Kaikėjo karalystę atvyko 
naktį. Tą naktį Bharata sapnavo blogą sapną. Ryte 
Šatrugna ir Bharatos draugai pabandė išblaškyti jo 
liūdesį valiūkiškais juokeliais, bet jam buvo ne iki 
linksmybių. Tada draugai jo paklausė, kas jį taip 
neramina. 

– Sapnavau savo tėvą, – tarė Bharata. – Prislėgtas 
ir suplyšęs jis nukrito nuo kalno viršūnės į duobę su 
mėšlu. Kapstydamasis joje, isteriškai kvatojo ir gėrė iš 

 

 
 

Turinys



 
140 

 
 

 
savo delnų aliejų. Kai visas jo kūnas pasidengė 
aliejumi, pradėjo valgyti jam paruoštus ryžius. Po to 
regėjau išdžiūvusį vandenyną ir krentantį į Žemę 
mėnulį. Žemę apgaubė tamsa, visur slankiojo rakšasai 
(demonai-žmogėdros), iš prabudusių ugnikalnių 
veržėsi ugnis ir lavos srautas. Po to pamačiau tėvo 
dramblį, sulaužytomis iltimis. Paskui mačiau, kaip prie 
karaliaus pristojo jaunos tamsiaodės moterys. Jis 
vilkėjo juodos spalvos rūbus. Išteptas santalo pasta, su 
girlianda ant kaklo, karalius iškilmingai sėdėjo 
geležiniame soste. Po to jį išvydau asilais kinkytame 
vežime, keliaujantį į pietus. Štai tokį košmarą aš 
sapnavau šią naktį. Manau, kad tėvui, o gal broliams 
arba man gresia mirtis. Nežinau kodėl, bet mano 
širdyje įsiviešpatavo baimė. Gerklė išdžiūvo, veidas 
išbalo. Man sukasi galva ir darosi gėda. Jaučiu, kaip 
manyje kaupiasi neapykanta. Manau, šitas košmaras 
pranašauja kažką negero. 

Kol Bharata pasakojo savo sapną, į jo kambarį 
įėjo Ajodhjos pasiuntiniai, nusilenkė jam ir tarė:  

– O prince, Vasišta ir rūmų ministrai prašo kuo 
greičiau jus sugrįžti į Ajodhją, nes sprendžiami 
neatidėliotini klausimai. 

Bharata paklausė, kaip gyvena jo tėvai. 
Pasiuntiniai atsakė taip, kaip jiems buvo liepta:  

– Laimingai gyvena. 
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Prieš išvykdamas Bharata atsisveikino su savo 

seneliu ir dėdule. Maharadža Ašvapati padovanojo 
Bharatai daug brangių dovanų, bet tai jo visai 
nepradžiugino. Primygtinis pasiuntinių prašymas grįžti 
ir blogas sapnas Bharatą labai neramino. 

Kartu su Šatrugna Bharata įsėdo į vežimą ir, 
armijos lydimas, skubiai išvyko į Ajodhją. Aštuntą 
kelionės dieną, įveikęs daug žemių, Bharata pasiekė 
Ajodhją. 

Jis jau iš toli pastebėjo, kad miestas niūrus. 
Įvažiavęs į sostinę Bharata pamatė, kad visi 
miestelėnai nuliūdę. Jis pasakė važnyčiotojui, kad jo 
nerimas dėl tėvo mirties pasitvirtina. 

Visa Ajodhja atrodė sunykusi. Gyventojai 
nebevykdė savo pareigų ir netgi nustojo rinkti šiukšles. 
Su ašaromis akyse Bharata įžengė į rūmus. Neradęs 
tėvo jo kambaryje, jis nuskubėjo pas motiną. Kai tik jis 
įėjo į jos kambarį, Kaikėja pašoko, apsidžiaugusi ilgai 
lauktu susitikimu su sūnumi. Bharata palietė motinos 
pėdas, o ši apkabino jį ir prisitraukė prie savęs. Kaikėja 
pasiteiravo, kaip gyvuoja jos tėvas, ar viskas tvarkoje 
jo karalystėje. Bharata atsakė, kad Maharadža 
Ašvapatis klesti.  

– Gavęs Vasištos laišką, skubiai išvykau į namus, – 
tarė Bharata. – Kaip laikosi tėvas? Kodėl jis ne savo 
kambaryje? 

– Sūneli, karalius mirė, – tyliai pratarė Kaikėja. 
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Išgirdęs šiuos žodžius, Bharata krito ant žemės ir 

graudžiai pravirko.  
– Bharata, nesielvartauk, – ramino jį Kaikėja. – 

Išmintingi ir dori žmonės visada ramūs ir niekada 
nepraranda pusiausvyros. 

Bharata paklausė, kodėl tėvas mirė ir ar 
neperdavė jam kokios nors žinios. 

– Prašau, pakviesk Ramą, – paprašė jis. – Pranešk 
Jam, kad aš jau grįžau. 

– Rama paliko Košalos karalystę. Jį ištrėmė į 
mišką, – atsakė Kaikėja, manydama, kad šita žinia 
pradžiugins sūnų. – Dabar jis dėvi atsiskyrėlio apdarus. 
Su Juo – Sita ir Lakšmanas. Tavo tėvas neištvėrė 
išsiskyrimo su Kaušalijos sūnumi. Jis sušuko:  

– O Rama, O Sita, O Lakšmanai! Ir pasitraukė į kitą 
pasaulį. 

– Kodėl Ramą išvarė į mišką? – paklausė Bharata. 
– Nejaugi Jis užmušė brahmaną? 

– Karalius netikėtai pranešė, kad ruošiasi karūnuoti 
Ramą, – siekdama iškreipti faktus, atsakė Kaikėja. – 
Nenorėdama kęsti Kaušalijos ir jos sūnaus 
viešpatavimo, aš paprašiau, kad tavo tėvas tesėtų 
pažadą ir išpildytų du mano norus. Jis man buvo tai 
pažadėjęs, kai aš mūšyje su demonais išgelbėjau jam 
gyvybę. Aš paprašiau karaliaus, kad sosto įpėdiniu 
paskelbtų tave, o Ramą ištremtų į mišką keturiolikai 
metų. Rama visada buvo mylimiausias Dašarathos 
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sūnus, todėl karalius neištvėrė išsiskyrimo su Juo. 
Atlikęs tėvo laidojimo apeigas, šiandien tu turi sėsti į 
sostą. Būk drąsus ir neliūdėk. 

Bharata tiesiog siuto iš pykčio.  
– O prakeiktoji moterie, – sušuko jis, – tu tikriausiai 

esi deivės Kali įsikūnijimas. Tu atėjai pražudyti visą 
visatą. Tu nužudei mano tėvą ir išvarei Ramą, kurį 
branginu labiau už gyvenimą. Nejaugi tu manai, kad 
aš panorėsiu užimti karališką sostą? Tu man ne 
motina! Tu – mano didžiausias priešas! Už tai tu 
pateksi į pragarą. O nuodėmingoji, aš neleisiu tau 
įgyvendinti šito klastingo sumanymo. Aš nedelsiant 
vykstu į mišką pas Ramą. Kai Jį karūnuos, aš tapsiu Jo 
vergu, nes tai mano tikroji padėtis. Ir tai viskas, ko aš 
trokštu. Kaip tu gali būti tokia beširdė? Argi tu 
nesupranti, kaip kenčia Kaušalija, netekusi vienintelio 
sūnaus? Kartą dangiška karvė kamadena Surabhi 
išvydo du savo sūnus Žemėje ir prarado sąmonę. Visą 
dieną du jaučiai arė žiauriam valstiečiui žemę, 
kepinant saulei. Išvydusi juos, Surabhi pravirko ir jos 
ašaros nukrito ant Indros galvos. Dangaus karalius 
pakėlė akis ir, pamatęs nuliūdusią Surabhi, paklausė, 
kas ją neramina. Sužinojęs jos liūdesio priežastį, Indra 
tarė: «Motinai šiame pasaulyje nėra nieko brangesnio 
už sūnų». 

– O žiaurus padare, – tarė Bharata, – aš ne tik 
grąžinsiu Ramą iš tremties, bet, kad jis nesulaužytų 
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Savo įžado, aš pats liksiu miške keturiolikai metų, jog 
išpildyčiau savo tėvo pažadą. 

Ištaręs tuos žodžius, įvykių prislėgtas Bharata krito 
be sąmonės. Praėjo daug laiko, kol jis atsigavo.  

– Aš nepretenduoju į sostą, – tarė jis susirinkusiems  
ministrams, – nes esu Ramos tarnas. Viešėdamas toli 
nuo namų, aš nieko nežinojau apie savo motinos 
klastingus planus. Patikėkite, aš nedalyvavau Ramos 
tremties sąmoksle  ir nepritariu Kaikėjos planui. 

Kaikėja nesitikėjo tokios įvykių eigos. Kai jos 
sumanymas žlugo, iliuzija, kurioje ji skendėjo, 
išsisklaidė. Ji tarytum atsibudo iš blogo sapno. Ašaros 
pasipylė iš jos akių, o širdį užpildė ilgesys. 

Išgirdusi Bharatos balsą, Kaušalija nusprendė su 
juo pasikalbėti. Bharata taip pat panoro pamatyti 
Kaušaliją. Kai tik Bharata įžengė į jos kambarį, jis 
pamatė ją gulinčią ant grindų be sąmonės. Bharata 
ir Šatrugna ašarodami apkabino Kaušaliją ir padėjo 
jai atsistoti. 

Išvydusi Bharatą, Kaušalija tarė:  
– Grįžai pasiglemžti karūną ir užimti sostą? Tu juk 

visada to norėjai. Tikriausiai esi patenkintas, kad 
viskas įvyko pagal jūsų sumanymą. 

Kaušalijos žodžiai princą sužeidė tiesiai į širdį. Iš 
pradžių jis negalėjo ištarti nei žodžio. Kai šiek tiek 
atsipeikėjo, Bharata krito karalienei prie kojų ir, 
suglaudęs delnus, tarė:  
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– Brangioji motinėle, aš nedalyvavau Ramos 

išvarymo sąmoksle. Aš nieko nežinojau apie Kaikėjos 
sumanymus. Tu juk žinai, kaip aš stipriai myliu Ramą. 
Pažiūrėk, kaip aš kankinuosi dėl Jo tremties ir tėvo 
mirties. Tegul tas, kuris dalyvavo Ramos išvarymo 
sąmoksle, gauna atpildą kaip už karaliaus, karvės, 
moters, vaiko arba senuko nužudymo nuodėmę. 
Tegul jie prisiriša prie vyno, moterų, mėsos ir azartinių 
lošimų. Tegul šventuoliai šalinasi jo. Tegul jis būna 
bevaikis. Tegul ant jo krenta padegėjo nuodėmė, 
išdavystė ir nesąžiningas teismas. Brangioji motule, 
Rama – mano gyvenimas ir siela. Aš noriu tarnauti tik 
Jam. 

Bharatos žodžiai išsklaidė Kaušalijos abejones. Ji 
suprato, kad šis visiškai nekaltas. Apkabinusi ir 
priglaudusi jį prie savęs, Kaušalija gailiai pravirko. Jos 
kančia prislėgė Bharatos širdį. Sielvartaudamas ir 
aimanuodamas jis net nepajuto, kaip išaušo rytas. 

Vasišta paprašė Bharatos nusiraminti ir sudeginti 
karaliaus kūną. Jis pats palydėjo karalaitį į kremavimo 
vietą. Tačiau, išvydęs iš aliejaus kubilo ištrauktą ir ant 
papuoštų neštuvų paguldytą  tėvo kūną, jis prarado 
pusiausvyrą ir prapliupo raudoti. Vasišta dar kartą 
paragino Bharatą susiimti ir pratęsti laidojimo 
apeigas. 

Gedulinga procesija pajudėjo link kremavimo 
vietos. Žmonės, einantys pirma neštuvių, barstė ant 
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kelio gėles. Po to kūną paguldė ant laužo ir užkūrė 
ugnį. Brahmanai giedojo Vedų himnus. 

Vėliau visi patraukė prie Sarajaus upės, kad 
paaukotų velionio dvasiai vandens. Po dešimties 
gedulo dienų Bharata ir toliau vykdė tam būtinas 
apeigas. Po to jis dosniai atsilygino brahmanams. 

Išaušus tryliktai dienai, Bharata ir Šatrugna vėl 
patraukė į kremavimo vietą, kad surinktų pelenus ir 
išbarstytų juos į Sarajaus upę. Atvykę į kremavimo 
vietą ir išvydę tėvo palaikus, broliai vėl paniro į gilų 
liūdesį ir prapliupo raudoti. Vartydamiesi ant žemės, 
jie aimanavo:  

– Brangus tėve, kur tu išvykai, kodėl palikai mus? 
Vasištai vėl teko raminti Bharatą:  
– Brangus karalaiti, susiimk ir atlik sūnaus pareigą. 

Surink pelenus ir kaulų likučius. Po to keliauk prie 
Sarajaus upės, išberk savo tėvo pelenus ir sumesk ten 
jo kaulus. Visos gyvos būtybės, gyvenančios 
materialiame pasaulyje, patiria gimimo ir mirties, 
džiaugsmo ir liūdesio dvilypumą. To išvengti 
neįmanoma. Ikšvakų giminės palikuoniui nedera taip 
sielvartauti. 

Užbaigęs visas gedulo apeigas, Bharata grįžo į 
rūmus ir svarstė, kaip sugrąžinti Ramą, Sitą ir 
Lakšmaną.  
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– Dėl Ramos tremties, – tarė jam Šatrugna, – kalta 

moteris. Kodėl Lakšmanas nepasipriešino? Kodėl jis 
nieko nedarė, kad užkirstų kelią tokiai tragedijai? 

Tą pačią minutę įėjo Manhara. Ji  buvo panaši į 
beždžionę, bet jos kūnas buvo išteptas santalo pasta, 
ji vilkėjo prabangius drabužius. Pamatęs kuprę – 
pagrindinį visų problemų šaltinį – sargybinis griebė ją 
už rankos ir nuvilko prie Bharatos ir Šatrugnos.  

– Šita ragana įkalbėjo Kaikėją išvaryti Ramą, – 
sušuko jis. – Ji įpūtė pavydo ugnį į karalienės širdį, o tai 
vėliau prišaukė tavo tėvo mirtį. Pamokyk ją taip, kaip 
ji to nusipelno. 

Šatrugna įsiuto, griebė Manharą ir visa jėga 
trenkė ją į žemę. Visi jos papuošalai pabiro ant grindų 
į visas puses. Kitos kuprės – jos tarnaitės – išsilakstė iš 
baimės.  

– Įsiaudrinęs, – sušuko Šatrugna, – aš nubausiu 
Manharą ir Kaikėją. Tegul jos patiria tokį pat skausmą, 
kokį sukėlė kitiems. 

Kaikėja meldė savo sūnaus užtarimo.  
– Liaukis, Šatrugna, – tarė Bharata, – įstatymas 

draudžia žudyti moteris. Jei būtų mano valia, aš pats 
nužudyčiau savo motiną ir Manharą. Bet aš žinau, 
kad Rama man niekada už tai nedovanotų. 

 Šatrugna paleido kuprę, kuri, springdama nuo 
ašarų,  akimirksniu krito Kaikėjai po kojų. 
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Palikęs gyvą Manharą, Bharata pademonstravo 

savo užuojautą ir ištikimybę religiniams principams. 
Viešpaties ištikimieji, apdovanoti geriausiomis 
savybėmis, užjaučia visus. Nors Manhara ir buvo 
Ramos, Sitos ir Lakšmano ištrėmimo į mišką ir 
Dašarathos mirties bei visų Ajodhjos gyventojų 
sielvarto kaltininkė, Bharata, kaip ir nurodo religijos 
principai, jos pasigailėjo. Nežiūrint į tai, kad Manhara 
sulaužė religijos principus, jie išgelbėjo jai gyvybę taip, 
kaip religija gina tuos, kurie vykdo jos nurodymus. 

Kitą rytą į rūmus atvyko dainininkai, kad 
pašlovintų Bharatą. Bet kai jis išgirdo jų liaupsinimus, 
Bharatai iš skausmo suspaudė širdį.  

– Aš  – ne Ajodhjos valdovas, – pertraukęs, tarė jis. 
Į karališką susirinkimą atvyko Vasišta, lydimas 

mokinių. Jis įsakė pakviesti Bharatą, ministrus, 
karvedžius ir kitus garbingus narius. 

Kai atvyko Bharata, Vasišta jį pasveikino lygiai 
taip pat, kaip ankščiau sveikindavo jo tėvą 
Dašarathą. 

– O karalaiti, – kreipėsi į jį Vasišta, – kadangi Rama 
ir Lakšmanas yra ištremti į mišką, o Maharadža 
Dašaratha ilsisi amžinybėje, karalystė neteko valdovo 
ir gyvenimo eiga joje yra sutrikdyta. Mes žinome, kad 
tu neturi nieko bendro su klastingu Kaikėjos 
sumanymu. Maharadža Dašaratha savo įpėdiniu 
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pasirinko tave. Viskas paruošta. Gyventojai laukia. 
Leisk mums šiandien atlikti karūnavimo ceremoniją. 

Bharata išklausė Vasištą skaudančia širdimi. 
Sunkiai tvardydamas ašaras, jis atsakė:  

– O didis riši, tu žinai, kad vadovaujantis mūsų 
šeimos tradicija, sostą turi paveldėti vyriausiasis sūnus. 
Aš niekada neužimsiu karaliaus vietos, nes ji priklauso 
Ramai, o aš esu Jo vergas. Aš ketinu vykti į mišką ir 
įkalbėti Ramą grįžti į Ajodhją. Jei man nepavyks, kaip 
ir Lakšmanas, aš liksiu su Juo miške. Paruoškite armiją. 
Tegul meistrai nutiesia kelią. 

Bharatos kalbos visi klausėsi tramdydami ašaras. 
Jo sprendimas visiems patiko. Gavęs vyresniųjų 
pritarimą, Bharata pajuto ramybę. Jo akyse pasirodė 
džiaugsmo ašaros. 

Ajodhjos gyventojai labai nudžiugo išgirdę, kad 
Bharata vyksta į mišką grąžinti Ramą. Rūmų ministrai 
sukvietė mūrininkus ir architektus. Netrukus didžiulė 
minia statybininkų patraukė tiesti platų kelią per 
mišką. Iš pradžių buvo iškirsti ir išrauti medžiai, išlyginta 
žemė, užpiltos duobės. Virš upių buvo pastatyti tiltai, 
betono ir kalkių mišiniu išgrįsti takai. Po to gėlėmis ir 
medžiais buvo apsodintas kelias. Vėliau buvo supiltos 
dambos ir pastatytos vandens talpyklos. Kai platus 
praėjimas nuo Ajodhjos iki Gangos krantų buvo 
paruoštas, jis buvo apšlakstytas kvapniu vandeniu. O 
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tam tikrais atstumais palei kelią buvo įrengtos 
poilsiavietės.  

Ištiesę kelią, Ajodhjos gyventojai pasijuto laimingi. 
Tokie buvo ištikimos jų tarnystės savo Viešpačiui 
rezultatai. Nors iš pradžių Ajodhjos piliečiai, netekę 
Ramos, liūdėjo, bet, ėmę tarnauti Jam, greit atsikratė 
liūdesio. Tarnystė Viešpačiui niekuo nesiskiria nuo Jo 
paties. Tarnystė Dievui leidžia priartėti prie Jo. Vietoj 
bandymo išvysti Dievą, mes privalome tarnauti Jam, 
kad Jis pats panorėtų mus pamatyti. 

Kitą rytą Bharata įsakė Sumantrai paruošti 
vežimą. Milžiniškos armijos lydimas, jis patraukė į 
kelionę. Procesijai vadovavo Bharata. Tikėdamos 
sugrąžinti Ramą, atskiruose vežimuose iškeliavo 
Kaušalija, Sumitra ir Kaikėja. Trokšdami išvysti Ramą, 
daugelis miestiečių taip pat išvyko kartu su Bharata. 

Ajodhjos gyventojai buvo panašūs į rojaus 
karalystės gyventojus. Jie apsirengė pačiais 
gražiausiais drabužiais, pasidabino gardžiai 
kvepiančių gėlių girliandomis ir išsitepė savo kūnus 
santalo pasta. Jų vežimai buvo panašūs į pusdievių 
vežėčias, o drambliai – į danguje vėjo genamus 
debesis. 

Pasiekę Gangos krantus, keliauninkai apsistojo 
pernakvoti. Bharata savo tėvui, išėjusiam amžino 
poilsio, paaukojo šventos upės vandenį. 
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Kai Guha išvydo mišku einantį Bharatą, lydimą 

milžiniškos armijos, jis pagalvojo, kad princas ruošiasi 
pulti Ramą.  

– Mes – Ramačandros tarnai, – tarė Guha savo 
palydovams, – todėl privalome būti pasiruošę bet 
kam. Tegul šimtas karių saugo visas mūsų valtis. Jei 
prireiks, mes neleisime Bharatai persikelti per Gangą. 

Norėdamas sužinoti jo planus, Guha pasiėmė 
daugybę dovanų ir išvyko pas Bharatą. Pamatęs 
Guhą, Sumantra pranešė Bharatai apie nišadų 
karaliaus atvykimą. 

Su didžiausia pagarba Bharata pasitiko Guhą ir 
paprašė nurodyti kelią į Bharadvadžo ašramą.  

– Dėl nieko nesijaudink, – tarė Guha, – aš 
palydėsiu tave. Bet norėčiau žinoti, kodėl tu nori 
pamatyti Ramą? Tave lydi didžiulė armija. Nejaugi tu 
ketini kautis su Rama? 

– Brangus Guha, – tarė Bharata, – tavo žodžiai 
mane labai skaudina. Patikėk, aš atvykau tik tam, 
kad įkalbėčiau Ramą grįžti į Ajodhją. 

Sutemus, kai jau visi ruošiesi miegui, Guha tarė 
Bharatai:  

– Kai Rama, Sita ir Lakšmanas čia nakvojo, mes 
paklojome Jiems guolį iš sudžiūvusių lapų. Kol Rama ir 
Sita miegojo, Lakšmanas ir aš visą naktį kalbėjomės. 
Kadangi Rama miegojo ant plikos žemės, Lakšmanas 
taip pat atsisakė visų patogumų. Kitą rytą broliai 
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lipniu banjano medžio ekstraktu susisuko savo plaukus 
ir persikėlė į kitą Gangos krantą. 

Bharata labai nuliūdo, sužinojęs, kad Rama 
susisuko savo plaukus. Jis išsigando, kad Rama 
atsisakys grįžti į Ajodhją. Mąstydamas apie tai, jis 
prarado sąmonę. Šalimais stovinti Kaušalija puolė prie 
jo. Bharata atsigavo tik po valandos. Išvydęs šalia 
savęs Kaušaliją, jis užtikrino ją, kad Ramai viskas gerai. 

Bharata paprašė Guhos pratęsti pasakojimą apie 
Ramą. Tada nišadų karalius palydėjo Bharatą, 
Šatrugną ir jų motinas į tą vietą, kur Sita ir Rama 
praleido naktį. Jis parodė jiems jų nakvynės vietą – 
patiestą ant žemės kušos žolę. Šitas paveikslas visus 
giliai sukrėtė, nes Rama buvo pripratęs miegoti 
minkštuose pataluose. Labiausiai kentėjo Bharata, 
nes manė, jog jis yra Ramos, Sitos ir Lakšmano 
nelaimių kaltininkas. Keikdamas save, jis nusprendė 
gyventi miške kartu su Rama, susisukti plaukus ir 
miegoti ant plikos žemės. 

Kitą rytą Bharata susisuko plaukus, užsivilko 
drabužius iš medžio žievės ir paprašė Guhos padėti jo 
armijai persikelti į kitą Gangos krantą. Karius ir žirgus 
perkėlė valtimis, o drambliai patys perplaukė upę. 
Pasiekę kitą krantą, Bharata kartu su Guha tęsė savo 
kelionę į Bharadvadžo ašramą. 

Prisiartinus prie išminčiaus ašramo, Bharata įsakė 
ten įrengti stovyklą, o pats su Vasišta ir Šatrugna 
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pėsčiomis patraukė į Bharadvadžo trobelę. Pamatęs, 
kad į jo ašramą užsuko Vasišta, Bharadvadžas 
atsistojo su juo pasveikinti. Po to pasiteiravo Bharatos 
apie Ajodhją ir jo tolimesnius ketinimus.  

– O karalaiti, – tarė Bharadvadžas, – kas tave 
paskatino atvykti į mišką? Tikiuosi, tu nenori pakenkti 
Ramai. 

Rišio žodžiai sužeidė Bharatą tiesiai į širdį. 
 – Apgailestauju, kad mano ketinimai kelia 

abejones, – su ašaromis akyse tarė jis. – Aš atvykau 
čia, kad įkalbėčiau Ramą grįžti į Ajodhją ir užimti 
valdovo sostą. O išminčiau, būk geras, pasakyk, kur 
gyvena Rama? 

– O karalaiti, – tarė Bharadvadžas, – savo mistinių 
galių dėka aš nuo pat pradžių žinojau tavo atvykimo 
tikslą. Tačiau norėjau tave patikrinti. Tavo vyriausiasis 
brolis Rama apsistojo Čitrakutoje. Šią naktį lik nakvoti 
mano ašrame. Rytoj galėsi tęsti savo kelionę. 

Kai Bharata sutiko likti ašrame, išminčius paprašė 
atvesti visą armiją. Kai į jo buveinę atžygiavo visa 
armija, Bharadvadžas išsikvietė Višvakarmą(pusdievių 
architektas) ir kitus Indrai, Jamaradžui(mirties 
pusdievis, pragaro valdovas, teisėjas) , Varūnai ir 
Kuberai(turtų pusdievis) pavaldžius pusdievius. 
Paprašė jų pasirūpinti svečiais. 

Tą pačią sekundę papūtė gaivus vėjas, iš 
dangaus pabiro kvapnios gėlės, sudundėjo dangiški 
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būgnai, uždainavo gandharvai(archangelai), 
pasirodė šokančios apsaros. Višvakarmai paliepus, 
visa apylinkė šešiasdešimties mylių spinduliu virto 
vaismedžiais žydinčiu sodu. Stebuklingu būdu išdygo 
keturių kambarių vilos ir arklidės, o taip pat karališki 
rūmai, su visais patogumais, baldais, gardumynais, 
drabužiais ir kitais daiktais. 

Lydimas brahmanų ir patarėjų, Bharata įžengė į 
rūmus. Prisiartinęs prie karališko sosto, jis įsivaizdavo, 
kad jame sėdi Rama. Pagarbiai apėjęs aplink sostą, 
žemai nusilenkęs ir paėmęs į rankas vėduoklę, 
Bharata užėmė vyriausiojo ministro vietą.  

Pasitelkęs savo mistines galias, Bharadvadžas 
sukūrė saldžių ryžių upę. Brahma(šios visatos 
architektas) ir Kubera atsiuntė po dvidešimt 
tūkstančių mergelių, kurių glamonės galėjo bet ką 
išvesti iš proto. Vyresnieji gandharvai (archangelai) 
šlovino Ramos didybę, o rojaus medžiai akomponavo 
jiems muzikiniais instrumentais. 

Kol Bharata linksminosi, karių taip pat niekas 
nepamiršo. Juos vaišino vynu ir saldžiais ryžiais, jiems 
dainavo  saldžiabalsės dangaus mergelės. Septynios 
arba aštuonios mergelės masažavo kiekvieno 
kareivio kūną, trynė aliejumi, o po to nuplaudavo 
vandeniu. Kitos mergelės masažavo jų pėdas ir girdė 
vynu. Žirgus maitino grūdais ir medumi.  
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– Iš tiesų tai rojus! – šaukė apgirtę kariai. – Mes 

nebenorime eiti į mišką arba grįžti į Ajodhją. 
Dangiškų mergelių kompanijoje kariai patyrė visus 

įmanomus malonumus. Tūkstančiai jų linksminosi, 
dainavo ir šoko. Visi buvo sužavėti. Jie manė, kad  
sapnuoja. Naktis pralėkė labai greitai. O kai išaušo 
rytas, gandharvai, apsaros ir rojaus medžiai grįžo į 
savo planetas. 

Savo motinų lydimas, Bharata priėjo prie 
Bharadvadžo ir paprašė nurodyti kelią į Čitrakutą. 
Išminčius pakėlė akis ir priešais save išvydo tris moteris. 
Pirma stovėjo iškankinta sielvarto, antra pagarbiai 
klūpėjo prie jo kojų, o trečia, droviai nuleidusi galvą, 
žiūrėjo žemyn.  

– Tai Kaušalija, vyriausia mano tėvo žmona, – 
pasisukęs į pirmąją moterį,  paaiškino Bharata.  – Tai – 
Sumitra. Ji – Lakšmano ir Šatrugnos motina, – tęsė jis. – 
O šitos – puolusios, žiaurios, pasipūtusios ir 
nuodėmingos moters vardas Kaikėja. Ji – Ramos 
ištrėmimo kaltininkė ir visų mūsų kančių priežastis. 

– Tau nedera kaltinti savo motinos, – tarė 
Bharadvadžas Bharatai. – Ramos tremtis skirta 
įvykdyti aukščiausią misiją. Jo tremtis atneš visoms 
gyvoms esybėms didžiulį gėrį. 

Bharata pagarbiai apėjo aplink išminčių ir įsakė 
savo armijai judėti. Einat mišku, pėstininkų ir raitelių 
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būriai, o taip pat dramblių ir vežimų garsai išbaidė 
visus žvėris. 

Kai keliauninkai pasiekė Čitrakutos kalną, Bharata 
pasiuntė žmones surasti Ramos trobelę. Kažkuris iš 
karių pastebėjo į dangų kylančius dūmus. Apie tai 
buvo pranešta Bharatai. Įsakęs armijai sustoti ir įkurti 
stovyklą, Bharata, Vasišta, Sumantra ir kiti patarėjai  
pėsčiomis patraukė prie Ramos trobelės. 

Rama Čitrakutoje gyveno jau tris mėnesius. 
Įsitaisęs kalno papėdėje ant didelio akmens, jis leido 
laiką Sitos draugijoje. Rama jai pasakojo apie 
daržoves, kuriomis maitinasi miško atsiskyrėliai, apie 
augančius medžius ir gėles, o taip pat apie šalia 
besiganančius laukinius žvėris. Rama visada stengėsi 
atitraukti Sitą nuo liūdnų minčių. Kreipdamasis į 
žmoną, Rama rodė Sitai į Mandakinį upę, žydinčius 
jos krantus, gulbių, gervių ir kitų egzotinių paukščių 
pamėgtą vietą.  

– Tikrai, brangioji, – tarė Rama, – mums nėra dėl 
ko liūdėti. Mes gyvename tokioje stebuklingoje 
vietoje. 

Netikėtai tolumoje Rama išvydo Bharatos armijos 
sukeltą dulkių debesį. Po to išgirdo iš baimės į visas 
puses lakstančių žvėrių klykavimus. Rama kreipėsi į 
Lakšmaną:  

– Kažkas sukėlė dulkių debesį ir išbaidė laukinius 
žvėris. Nueik ir išsiaiškink sąmyšio priežastį. 
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Užsiropštęs į aukštą medį, Lakšmanas išvydo 

didžiulę armiją.  
– Nedelsiant užgesink ugnį, – sušuko jis Ramai. – 

Link mūsų artinasi didžiulė armija. Tegul Sita pasislepia 
uoloje. Paruošk lanką ir strėles. Mes privalome sutikti 
juos apsiginklavę. 

– Pažiūrėk, kokie ženklai puošia jų vėliavas, – 
sušuko Rama. – Tokiu būdu mes sužinosime kieno šita 
armija. 

– Tai Bharata! – atsakė Lakšmanas. – Jis atvyko 
nužudyti mūsų ir įtvirtinti savo valdžią. Jo kariuomenė 
sparčiai artinasi. Atėjo laikas imti savo lankus ir 
pasiruošti mūšiui. Pagaliau mes galėsime patraukti 
atsakomybėn mūsų vargų ir kančių priežastį. Bharata 
nusipelnė mirties. Aš su malonumu nužudysiu Kaikėją 
ir visus jos giminaičius! Išvaduosiu Žemę iš jos padarytų 
nuodėmių. 

– Bharata nori susitikti su Manimi, – pertraukė jį 
Rama. – Kam mums lankai ir strėlės? Aš manau, kad 
Bharata atvyko grąžinti Man sostą. Bet jeigu Tu nori jį 
nužudyti ir užimti valdžią, Aš paprašysiu Bharatos, kad 
jis atiduotų tau karūną. 

Ramos žodžiai Lakšmaną sujaudino. Droviai 
nuleidęs galvą, jis tarė:  

– Aš pamaniau, kad aplankyti mūsų atvyko tėvas. 
Pamačiau jo dramblį, bet niekur nemačiau balto 
karališko skėčio. 
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Lakšmanas išlipo iš medžio ir kartu su Sita bei 

Rama grįžo į trobelę. Tuo pat metu Bharata įžengė į 
aplink kalną apaugusį mišką. Išvydęs kylančius į 
dangų dūmus, patraukė jų link. 

Bharatą lydėjo Guha, Šatrugna ir kiti. Vasišta 
lydėjo tris karalienes. Pagaliau, pasiekę plyną lauką, 
jie išvydo trobelę, ant kurios sienų kabėjo du 
paauksuoti Ramos ir Lakšmano lankai. Prie namo 
buvo įrengtas aukuras. 

Išvydęs Ramą, Bharata ašarodamas puolė Jo 
pasitikti.  

– O Rama, – sušuko jis, – man skaudu matyti Tavo 
susuktus plaukus ir medžio žievės drabužius! Į Tavo 
lotosines pėdas sminga miško dygliai. Dėl mano 
kaltės Tu negali mėgautis rūmų prabanga. Vietoje to 
turi kęsti vargą.   

Bharata priėjo prie Ramos, bet, nespėjęs paliesti 
jo pėdų, krito ant žemės be sąmonės. Rama tuoj pat 
jį pakėlė. Susijaudinęs Rama pastebėjo, kad Bharata 
taip pat dėvi atsiskyrėlio drabužius. Pasisveikinęs su 
Šatrugna, Rama apkabino Sumantrą ir Guhą.  

– Brangus broli, – kreipėsi Rama į Bharatą, – kodėl 
tu išvykai iš Ajodhjos, palikai mūsų tėvą ir atėjai čia? 
Kaip gyvuoja mūsų motinėlės ir Ajodhjos gyventojai? 
Ar jiems viskas gerai? 

Rama klausinėjo Bharatos:  
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– Brangus Bharata, žinok, kad karalystė, kuri laikosi 

dorovės principų, visada klestės. Sakyk, ar gerbi 
brahmanus(žynius), vyresnius ir pusdievius? Ar gini 
moteris? Ar sąžiningai sprendi ginčus? Tikiuosi, tu 
išsivadavęs iš karaliams būdingų ydų: bedievystės, 
veidmainystės, nerūpestingumo, pykčio, 
neryžtingumo, dykinėjimo. Tikiuosi, tu klausai 
išmintingų patarimų, saugai paslaptis, nepataikauji 
savo juslėms, nesivadovauji klaidingais patarimais, 
nesišvaistai, nebendrauji su netinkamais žmonėmis, 
vykdai religines apeigas ir sugebi susidoroti su priešais. 

– Brangus broli, – klausė Rama, – ar tau žinomi trys 
galios šaltiniai: jėga, valdžia ir išmintis? Ar šaliniesi 
piktaliežuvių, keikūnų, vagių ir nesąžiningų žmonių? Ar 
šaliniesi nepilnamečių, senų, neįgalių ir  pernelyg 
agresyvių valdovų, bailių, pralaimėjusių, pavydžių, 
neturtingų, turinčių daug priešų, nevykdančių religinių 
apeigų ir protiškai atsilikusių, ministrų nemėgstamų 
monarchų? Tikiuosi, tu teiki pirmenybę vienam 
išmintingam ir išsilavinusiam žmogui, o  ne tūkstančiui 
kvailių. Vienas įžvalgus ministras gali atnešti didžiulę 
naudą. O Bharata, jeigu karalius neatsikratys 
gydytojo, kuris dar labiau aštrina ligą, tarno, 
šmeižiančio savo šeimininką, ir kario, kuris pats trokšta 
valdyti, jie pražudys jį. 
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– Ar gerbi moteris? – teiravosi Rama. – Saugai jas? 

Tenkini jų materialius poreikius? Tikiuosi, pernelyg 
nepasitiki ir neatskleidi moterims savo paslapčių. 

Išvydęs Bharatą surištais plaukais ir atsiskyrėlių 
rūbais, Rama suprato, kad brolis taip elgiasi, nes myli 
Jį. Apkabinęs Bharatą, Rama tarė:  

– Brangus broli, kodėl tu atsisakei sosto, užsivilkai 
šituos rūbus ir atvykai į mišką? 

– O Rama, – atsakė Bharata, – aš nežinojau piktų 
savo motinos kėslų. Tu – teisėtas sosto paveldėtojas. 
Maldauju Tavęs, grįžk į Ajodhją ir valdyk karalystę. Be 
Tavęs Ajodhjoje gyvenimas apmirė. Jos gyventojai, 
Tavęs netekę, liūdi. 

Vyriausiasis Dašarathos sūnus apkabino brolį ir 
tarė:  

– Aš žinau, kad tu visiškai dėl to nekaltas. Bet aš 
nenusidėsiu dėl karalystės. О Bharata, neteisk savo 
motinos arba tėvo, nes jie nekalti. Tu privalai užimti 
sostą ir valdyti karalystę. Tokia Tavo tėvo valia. Aš 
gyvensiu keturiolika metų miške, nes manau, kad 
išpildyti tėvo prašymą yra aukščiausias religijos 
įstatymas. 

– Sostą paveldėti gali tik vyriausiasis sūnus, – 
paprieštaravo Bharata. – Tau pridera grįžti į Ajodhją, 
paaukoti mūsų tėvo sielai vandens ir užimti karališkąjį 
sostą. 
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Sužinojęs apie tėvo mirtį, Rama prarado sąmonę. 

Jis atsigavo tik po to, kai Sita, Lakšmanas ir Šatrugna 
apšlakstė Jį vandeniu. Su ašaromis akyse, Jis sušuko:  

– Aš negrįšiu į Ajodhją! 
Vėliau kartu su broliais ir Sumantra Rama 

patraukė prie Mandakini Gangos kranto paaukoti 
Savo mirusiam tėvui vandens. Sugrįžę į trobelę, broliai 
apsikabino ir  gailiai pravirko. 

Jų graudžių aimanų garsas nuaidėjo po visą slėnį. 
Tai išgirdę ir supratę, kad broliai aprauda savo tėvą, 
Bharatos kariai labai nuliūdo. Trokšdami išvysti Ramą, 
jie nuskubėjo prie Jo trobelės. Prisiartinę prie Ramos 
būsto, kariai žemai Jam nusilenkė.  

Tuo pačiu metu Vasišta su trimis karalienėmis irgi 
skubėjo susitikti su Rama. Pasiekę Mandakini Gangą, 
jie išvydo tėvui aukotų dovanų likučius. Kaušalija 
pastebėjo, kad Rama paaukojo tėvui tik miško vaisių 
minkštimą. Jai nepatiko toks jos vyrui paaukotas 
maistas. «Teisingai kalba liaudis, – pagalvojo ji. – 
Žmogus maitina savo Dievybę tuo, ką pats valgo». 

Pasiekę Ramos trobelę ir išvydę ištremtą iš rojaus į 
dangaus gyventoją panašų karalaitį, Vasišta ir 
karalienės labai nuliūdo. Rama atsistojo ir nusilenkė 
Savo motinoms. Karalienės delnais nuvalė nuo Jo 
nugaros dulkes. Su ašaromis akyse Sita ir Lakšmanas 
taip pat nusilenkė motinoms. Kaušalija apkabino Sitą, 
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o Rama palietė Vasištos pėdas ir atsisėdo šalia jo. 
Kreipdamasis į savo vyriausiąjį brolį, Bharata tarė:  

– Aš noriu grąžinti Tau Košalos karalystę. 
Po to, kai nurimo dalyvavusių pritarimo šūksniai, 

Rama tarė:  
– Brangus Bharata, šiame pasaulyje žmogus 

negali daryti to, ko jis nori. Niekas nėra pajėgus 
atremti amžino laiko įtakos. Todėl išmintingas žmogus 
nesielvartauja dėl gyvenimo negandų. Susitikus  reikia 
išsiskirti. Panašiai, kaip upe plukdomi rąstai – tai 
daužosi vienas į kitą, tai plaukia į skirtingas puses. 
Kažkuriam laikui žmonės sukuria šeimą ir bendrijas, o 
po to išsiskiria. Netgi pačios patvariausios kolonos 
palaipsniui suyra, ir pats tvirčiausias namas susilygina 
su žeme. Taip ir žmogus yra pasmerktas senti ir mirti. 
Neįmanoma priversti upę tekėti kita linkme. 
Kiekvienas turi žingsniuoti savo protėvių pėdomis. 
Kam raudoti dėl kitų mirties, jei toks pat likimas laukia 
ir tavęs? Plaukai žyla, veidas pasidengia raukšlėmis. 
Ką žmogus gali pakeisti? Jis džiaugiasi kiekvienu 
saulėtekiu ir saulėlydžiu nesuvokdamas, kad taip 
artinasi jo mirtis.  

– Išmintingas ir išsilavinęs žmogus, – tęsė Rama, – 
privalo laikytis religijos principų, kad po mirties įžengtų 
į aukščiausią buveinę. Nereikia gailėtis Mūsų tėvo. 
Palikęs šitą pasaulį, jis pakilo į dangų. Bharata, grįžk į 
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Ajodhją ir įvykdyk tėvo valią. O Aš, vykdydamas jo 
valią,  pasilieku miške. 

– Mūsų senyvą tėvą apakino aistra moteriai, – 
paprieštaravo Bharata. – Ne veltui sakoma, kad 
senatvėje žmogus praranda protą. Rama, Tu privalai 
ištaisyti tėvo klaidą ir grįžti į Ajodhją. Kšatrijo pareiga – 
valdyti, o ne gyventi kaip atsiskyrėliui. Tu – namų 
savininkas, o tai garbingiausia vieta. Kodėl Tu vengi 
vykdyti šeimos pareigas? Jeigu tu negrįši į Ajodhją, aš, 
kaip ir Lakšmanas, liksiu su Tavimi miške. 

– Brangus Bharata, – tarė Rama, – tu veltui teisi 
tėvą, sakydamas, kad geismas tavo motinai jį 
apakino. Kai Dašaratha vedė Kaikėją, jis pažadėjo 
jos tėvui, kad sostą paveldės jos sūnus. Bharata, 
prašau tavęs, grįžk į Ajodhją ir išpildyk Mūsų tėvo 
pažadą. Bent jau dėl Manęs tu privalai imti karalystės 
vairą į savo rankas. 

Toliau kalbą tęsė didysis išminčius Džabalas. 
Trokšdamas grąžinti Ramą į Ajodhją, rišis išdėstė 
ateistinę filosofiją:  

– O prince, gyvoji būtybė – tai vyriškų ir moteriškų 
lytinių ląstelių sąveikos produktas. Tėvas ir motina – 
štai priežastis mūsų atsiradimo šiame pasaulyje. Iš 
tikrųjų kūrinys – tai atsitiktinis cheminių elementų 
junginys. Miręs kūnas virsta dulke. Viskas, ką mes 
matome šiame pasaulyje, – tai tik atomų junginiai. 
Mes klystame, vadindami kažką savo tėvu, motina, 
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sūnumi arba dukra. Rama, kodėl Tu turi kentėti dėl 
Savo, taip vadinamo, tėvo? Kokia laidojimo apeigų 
prasmė? Ar lavonas gali mėgautis? Vienintelė tikrovė 
yra tai, ką mes suvokiame savo juslėmis. Todėl priimk 
Bharatos pasiūlymą ir mėgaukis gyvenimu. 

Išklausęs Džabalo kalbą, Rama pasipiktinęs 
atsakė:  

– Tavo pažiūros – tai nuodėmės, prisidengusios 
dorybės skraiste. Tai labai pavojinga. Prisidengdamas 
išmintimi, tu pamokslauji visišką neišmanymą. Tikros 
žinios žmogų veda į savęs pažinimą, bet gyvenantys 
tik dėl juslinių malonumų, tampa geismo ir gobšumo 
vergu. Tiesa – aukščiausia dorybė. Aš išpildysiu tėvo 
valią, atmesdamas egoistinius savo juslių tenkinimo 
norus. Žemė – tai veiklos laukas. Gavusi žmogaus 
kūną, gyvoji būtybė privalo daryti gerus darbus. 
Mano tėvas veltui paskyrė tave savo patarėju, nes 
tavo pažiūros klaidingos. Vedos draudžia net žiūrėti į 
tokį bedievį. 

– Iš tikrųjų aš – Vedų išminties gynėjas, – atsakė 
Džabalis. – Aš tvirtai tikiu Dievą. Taip kalbėjau, nes 
vyliausi įtikinti Tave grįžti į Ajodhją. 

Išvydęs Ramos pasipiktinimą, už Džabalį stojo 
Vasišta: 

– Džabalis kalbėjo kaip bedievis, nes visi Ajodhjos 
gyventojai nori, kad Tu grįžtum ir užimtum sostą. 
Ikšvakų dinastijos sostą visada užimdavo vyriausiasis 
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monarcho sūnus. Kol jis gyvas, jauniausias sūnus neturi 
teisės kėsintis į karalystę. Todėl mes vėl meldžiame 
Tave grįžti į Ajodhją. Dvasinio mokytojo nurodymų 
nepaisymas – nuodėmė. Paklusti guru  – svarbiau nei 
tėvui ir motinai. 

Bet Rama buvo neperkalbamas. Tėvo valios 
vykdymą jis laikė šventa pareiga. Bharata iš nevilties 
įsakė Sumantrai:  

– Patiesk kušo žolę prie Ramos trobelės. Užsirišiu 
akis, atsisėsiu ir badausiu iki tol, kol Rama sutiks užimti 
sostą. 

Bet Sumantra neskubėjo vykdyti Bharatos 
paliepimo. Tada Bharata pats pasitiesė žolę ir 
atsisėdo priešais įėjimą. 

– Brangus broli, – tarė Rama, – Kodėl tu toks 
užsispyręs? 

Bharata toliau meldė Ramą:  
– Leisk man gyventi keturiolika metų miške kartu 

su Tavimi. 
Tuo pat metu danguje pasirodė iš rojaus planetų 

atvykusių išminčių spiečius. Įdėmiai išklausę brolių 
pokalbį, trokšdami pagreitinti Ravanos žūtį, išminčiai 
tarė:  

– O Bharata, tu privalai pritarti savo vyriausiojo 
brolio sprendimui. 

Bharata susitaikė, padėjo priešais Ramą medinius, 
auksu inkrustuotus sandalus ir paprašė brolio juos 
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apsiauti. Įvykdęs Bharatos prašymą, Rama grąžino 
sandalus. Bharata paėmė juos ir tarė:  

– Perleidęs karalystės valdymo naštą šitiems 
sandalams, susisukęs plaukus ir apsivilkęs asketo 
rūbus, aš gyvensiu už Ajodhjos ribų. O Rama, kol 
Tavęs nebus, aš valgysiu tik vaisius ir daržoves. Jeigu 
po keturiolikos metų Tu negrįži į Ajodhją, aš 
susideginsiu. 

Rama pritarė broliui. Po to, apkabinęs Bharatą ir 
Šatrugną, Jis pažadėjo būtinai grįžti. Ašarodamas 
Rama atsisveikino su broliais ir paprašė jų atleisti 
Kaikėjai. Po to jis švelniais žodžiais kreipėsi į Savo 
sielvartaujančias motinas. Bharata pagarbiai apėjo 
aplink Ramą, o šis, paprašęs visų grįžti į Ajodhją, 
įžengė į Savo trobelę. 
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* * * 

 
 

Užsidėjęs sau ant galvos Ramos sandalus, Bharata 
kartu su Šatrugna įlipo į vežimą ir išvyko atgal tuo 
pačiu keliu. Procesijos priekyje žengė brahmanai. Kai 
keliauninkai pasiekė Bharadvadžo buveinę, išminčius 
paklausė Bharatos, ar susitiko Ramą ir pasiekė 
trokštamą rezultatą. Bharata atsakė, jog jam 
nepavyko perkalbėti Ramos, kad šis grįžtų. 

Vasišta atnešė medinius Ramos sandalus ir 
paprašė Bharadvadžo suteikti jiems galią patenkinti 
visus Ajodhjos gyventojų poreikius. Išminčius 
patenkino prašymą, po kurio Bharata nusilenkė 
išminčiui ir paprašė leidimo išvykti. 

Grįždamas tuo pačiu keliu, Bharata pasiekė 
Ajodhjos karalystę. Išvydęs ištuštėjusį miestą, jis tarė 
Sumantrai:  

– Pasitraukus Ramai, Ajodhja užgeso, kaip 
užgęsta gyvybė, išėjus sielai iš kūno. 

Įžengęs į Dašarathos menę ir joje išvydęs 
viešpataujančią tuštumą, Bharata pravirko. Jis 
pranešė, kad išvyksta į Nandigramą ir gyvens ten 
kaip atsiskyrėlis. Patarėjai pašlovino jo kilnumą. Po to 
jis įsakė paruošti vežimą ir kartu su Šatrugna išvyko į 
Nandigramą.  Iš meilės visi piliečiai patraukė paskui jį. 
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Atvykęs su savo armija į Nandigramą, Bharata 

įsakė ministrams, kad Ramos sandalus jie pasodintų 
karališkame soste. Įtaisęs sandalus, jis juos 
supažindino su vyriausybės reikalais, o taip pat lyg 
karaliui aukojo jiems dovanas. Jis dažnai virš sandalų 
laikė iškėlęs karališką skėtį ir vėdino juos vėduokle.  

Tokiu būdu Bharata valdė karalystę keturiolika 
metų. Jis laikė save Viešpaties Ramos tarnu, o 
sandalus nieko nesiskiriančiais nuo paties Ramos. 

Tuo metu Rama pastebėjo, kad šalimais 
gyvenantys išminčiai dėl kažko sunerimę. 

– Aš matau, – kreipėsi Jis į vyriausiąjį rišį, – kad čia 
gyvenantys išminčiai dėl kažko susirūpinę. Pasakyk, 
prašau,  kas nutiko. Galbūt Aš sutrikdžiau jų ramybę. 

– Brangus Rama, – tarė rišis, – Tu niekuo nekaltas. 
Mūsų nerimo priežastis – rakšasai, kuriems vadovauja 
jauniausia Ravanos sesuo Khara. Jie labai pavydūs, 
šlykštūs, jie trukdo vykdyti aukojimo apeigas ir teršia 
jas įvairiausiais nešvarumais. Kol jie mūsų nenužudė, 
mums geriau iš čia pasišalinti. Kartu su savo mokiniais 
aš ketinu patraukti į netoliese esantį Atrio Munio 
ašramą. Jeigu nori, gali eiti kartu. 

Rama atsisveikino su rišiu, o pats liko Čitrakutoje. 
Bet vėliau Jis nusprendė persikelti į kitą vietą, nes 
Čitrakutoje ramybės jam nedavė prisiminimai apie 
Bharatą ir motules. Be to, Bharatos armija, drambliai ir 
arkliai išmatomis suteršė visą aplinką. 
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Rama, Sita ir Lakšmanas patraukė į Atrio Munio 

ašramą. Kai išminčius pašaukė savo pagyvenusią 
žmoną Anasują, Sita žemai jai nusilenkė ir pasiteiravo, 
kaip ji laikosi. 

Išvydusi dorybės įsikūnijimą – palaimintąją Sitą – 
Anasuja meiliai tarė:  

– O Sita, aš džiaugiuosi, kad tu seki paskui savo 
vyrą, Šri Ramą. Dangaus karalystė laukia tų moterų, 
kurios brangina savo vyrus, nepriklausomai nuo to, 
gyvena jis mieste ar miške, gerai ar blogai elgiasi su 
ja. Kilnios moterys gerbia savo vyrą kaip Dievą, 
nesvarbu jis nusidėjėlis ar vargšas. O Vaidehi, 
geriausias moters draugas yra jos vyras. Tik jis gali 
išpildyti visus jos troškimus. Bet genamos aistros ir 
valdančios vyrus, neskiriančios gėrio nuo blogio, 
puolusios moterys išsižada savo vyrų ir valkiojasi ten, 
kur joms šauna į galvą. O Maithili, jos tampa aistros 
aukomis, išklysta iš doros kelio ir pasileidžia. Bet 
ištikimos savo vyrui ir skiriančios gėrį nuo blogio 
moterys yra panašios į tave, kaip ir tie, kurie darę 
gerus darbus, patenka į dangaus karalystę. Ir toliau 
uoliai tarnauk savo karalaičiui, gerbk Jį kaip Dievą, 
sek paskui Jį dorybės keliu. Taip tu įgysi šlovę ir 
šventumą. 

– Jūsų žodžiai manęs visiškai nenustebino, – 
nuolankiai atsakė Sita. – Žinoma, kad dorai moteriai 
nieko nėra brangesnio už jos vyrą. Net jeigu mano 
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vyras būtų nežinomas ir neturtingas, nedvejodama 
pasielgčiau būtent taip pat, nes – tai mano pareiga. 
Kaip aš galėjau nesekti paskui tą, kuris yra 
apdovanotas visomis geriausiomis savybėmis: 
užjaučiantis, kontroliuojantis Savo jusles, ištikimas, 
doras ir tarsi tėvas su motina rūpinasi manimi. Šri 
Rama – neprilygstamos galios savininkas, gerbia 
pamotes taip, kaip Savo tikrąją motiną. Mano anytos 
žodžiai, ištarti prieš mums išvykstant iš Ajodhjos, įstrigo 
man į širdį. Taip pat neužmiršau savo motinos 
pamokymų, pasakytų vestuvių dieną. O geroji 
moteriške, tu vėl man priminei apie tai. Vienintelė 
askezė, kurią turi vykdyti moteris, – tarnauti savo vyrui. 
Yra daug moterų, kurias už ištikimybę savo vyrams ir 
dorą elgesį garbina netgi pusdieviai. 

Patenkinta Sitos žodžiais, Anasuja tarė: 
– Vaikeli mano, pasinaudodama savo galiomis, 

noriu tave palaiminti. Pasakyk, ko tu norėtum? 
– O dorybingoji, – tarė Sita, – tu mane jau 

palaiminai savo kompanija. 
Džiaugsminga Anasuja padovanojo Sitai 

dieviškas dovanas: nevystančią girliandą, drabužių, 
papuošalų ir neišsenkančias kosmetikos priemones. 
Po to ji paprašė Sitos papasakoti, kaip ji ištekėjo už 
Ramos.  

– Kartą, – pradėjo Sita, – kai mano tėvas, 
Maharadža Džanaka arė būsimo aukuro vietą, jis 
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aptiko mane, padengtą purvu. Balsas, pasigirdęs iš 
dangaus, įsakė bevaikiui karaliui įdukrinti mergaitę. 
Karalius išaugino mane kaip savo dukrą. Kai aš 
užaugau, tėvas sunerimo, nes niekaip negalėjo 
surasti man tinkamo vyro. Galų gale jis nusprendė 
surengti svajamvarą ir ištekinti mane už to, kuris 
įtemps mūsų protėviui Devavratui Varūnos dovanotą 
Viešpaties Šivos lanko timpą. Galingi valdovai ne tik 
neįtempė timpos, bet netgi neįstengė pakelti šito 
lanko. Bet kai į Mithilą su Višvamitra atvyko Rama, Jis 
lengvai jį perlaužė. Rama vedė mane tik po to, kai 
gavo savo tėvo Maharadžos Dašarathos sutikimą. 
Todėl mūsų vestuvės įvyko, kai Košalos valdovas 
atvyko į Mithilą. 

Tik sutemus Sita baigė savo pasakojimą. Anasuja 
paprašė jos užsimesti naujus drabužius ir grįžti pas 
Ramą. Šis, išvydęs savo žmoną apsirengusią 
nuostabiais rūbais ir brangiais papuošalais, labai 
apsidžiaugė. Naktį jie praleido Atrio Munio ašrame. 
Kitą rytą Rama paprašė, kad išminčius parodytų kelią 
į Dandakaranijos mišką. Atris Munis įvykdė Jo 
prašymą.  

– Būk atsargus, – įspėjo jis, – miške pilna žiaurių 
rakšasų. Jie suėda visus tuos, kurie po valgio užmiršta 
praskalauti burną arba kokį kitą nurodymą. 

Atsisveikinęs su išminčiumi, Rama kartu su Sita ir 
Lakšmanu prasmego miško tankymėje.  
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Aranja-kanda 

(Miško knyga) 
 
Prisiartinę prie Dandakaranijos miško, Rama, Sita ir 

Lakšmanas išvydo grupę namų, kuriuose gyveno 
atsiskyrėliai. Apsuptas vaismedžiais ir gėlėmis, 
užpildytas paukščių čiulbėjimu ir Vedų himnų garsais, 
ašramas džiugino širdį ir ramino protą. Visur tysojo 
paklota kušos žolė ir medžio žievės drabužiai. 
Šalimais, nieko nesibaimindami, ganėsi elniai ir kiti 
laukiniai gyvūnai. 

Atlaisvinę Savo lankų timpas, Rama ir Lakšmanas 
įžengė į rišių teritoriją. Išminčiai svetingai sutiko 
svečius. Pernakvojęs Rama atsisveikino su atsiskyrėliais 
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ir patraukė gilyn į mišką. Paskui Jį sekė Sita, o paskui 
ją ėjo Lakšmanas. 

Staiga kelią pastojo didžiulis rakšasas. Jis vilkėjo 
krauju išteptą tigro kailį. Jo akys buvo giliai įdubusios, 
dantys – ilgi ir aštrūs, žandikaulis – atsikišęs, o pilvas – 
didelis ir apvalus. Ant jo ieties buvo pamautos trijų 
liūtų, keturių tigrų, dviejų vilkų, dešimties elnių ir 
dramblio galvos. Visos jos buvo išteptos krauju. 

Tarsi pati mirtis pabaisa siaubingai suriaumojo ir 
puolė svetimšalius. Sučiupęs Sitą, rakšasas sušuko:  

– Šita moteris bus mano žmona, o jus abu aš 
suėsiu! 

Išvydęs savo žmoną rakšaso naguose, Rama 
puolė į neviltį ir ėmė kažką murmėti. Bet Lakšmanas 
nebuvo linkęs kalbėtis:  

– Kodėl Tu nieko nedarai, o tiesiog sielvartauji? 
Žiūrėk, kaip aš nužudysiu šitą rakšasą.  

– Kas jūs? – paklausė rakšasas. – Ir ką čia veikiate 
mano miške? 

– Mes – kšatrijai(kariai), – atsakė Rama. – Kaip tu 
drįsti liesti mano žmoną ir mums trukdyti? 

– Aš – Vyradha, – atsakė rakšasas, – Džavos ir 
Šatahrados sūnus. Viešpats Brahma(šios visatos 
kūrėjas-architektas) dovanojo man palaiminimą. 
Manęs neįmanoma nužudyti jokiais ginklais. Todėl, kol 
dar gyvi, nešdinkitės iš čia, arba aš jus nužudysiu. O 
moteris liks su manimi. 
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Ištraukę kardus, Rama ir Lakšmanas puolė 

rakšasą. Nekreipdamas dėmesio į galingus kardo 
kirčius, rakšasas sugriebė abu didvyrius ir nusitempė 
Juos į mišką.  

– O rakšase, – sušuko Sita, – paleisk Juos ir paimk 
mane vietoj  Jų. 

Išgirdę Sitos žodžius, Rama ir Lakšmanas 
nusprendė tuoj pat nužudyti Vyradhą. Rama nukirto 
jam dešinę ranką, o Lakšmanas kairę. Vyradha krito 
ant žemės, o broliai ir toliau jį talžė kumščiais. Bet 
rakšas vis dar alsavo.  

– Kadangi šito rakšaso neįmanoma nužudyti 
ginklais, – tarė Rama Lakšmanui, – palaidokime jį 
gyvą. Aš jį prilaikysiu, o tu išrausk duobę. 

Kol Lakšmanas rausė, Vyradha atsipeikėjo ir tarė 
Ramai:  

– Aš žinau, kas Tu. Iš tikrųjų, aš – Tumburų 
gandharvas. Kadangi, aistros apakintas, užsigeidžiau 
apsaros Rambhu, Kubera mane prakeikė, ir taip aš 
pavirtau rakšasu. Kubera pasakė, kad Tu išvaduosi 
mane iš šito prakeiksmo. Prašau, užkask mane į žemę 
ir išlaisvink iš šitos siaubingos formos. Po to keliauk pas 
didijį išminčių Sarabhangą, kuris gyvena už dvylikos 
mylių. Jis duos Tau išmintingą patarimą. 

Kol Rama laikė koją ant rakšaso sprando, 
Lakšmanas toliau rausė duobę. Kai duobė buvo 
paruošta, Rama įmetė į ją klaikiai rėkiantį demoną ir 
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užvertė didžiuliais akmenimis. Taip Tumburų 
gandharvas paliko rakšaso kūną ir, išsilaisvinęs iš 
prakeiksmo, pakilo į dangų. 

 
 

* * * 
 
 

Žiloje senovėje netgi demonai, tokie kaip 
Vyradha, buvo gan išmintingi ir suprato, kad jie – 
dvasinės sielos, keičiančios materialius kūnus vieną 
po kito. Šiandieną Kali amžiuje šitos tiesos nesuvokia 
netgi įžymūs filosofai ir mokslininkai. Šiame amžiuje 
žmonių gyvenimas trumpas, jie neišmintingi ir nelinkę į 
filosofiją. 

Todėl, apreiškęs begalinę malonę, Viešpats 
Čaitanja davė patį papraščiausią dvasinį savęs 
pažinimo metodą – kartoti Harė Krišna, Harė Krišna, 
Krišna Krišna, Harė Harė / Harė Rama, Harė Rama, 
Rama Rama, Harė Harė, – kurio dėka žmogus 
tiesiogiai bendrauja su Dievu ir įgyja galimybę 
pasiekti dvasinį pasaulį bei gyventi ten amžiną ir 
palaimingą gyvenimą kartu su Viešpačiu. 

 
 

* * * 
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Rama, Sita ir Lakšmanas patraukė pas išminčių 

Sarabhangą. Prisiartinę prie jo ašramo, išvydo 
dangiškame vežime oriai sėdintį ir su išminčiumi 
bendraujantį Indrą. Išvydęs besiartinantį Ramą, Indra 
tarė pusdieviams:  

– Kol dar Viešpats nenužudė Ravanos, nenoriu 
Jam rodytis. 

Po to Indra pakilo tūkstančiu žirgų kinkytu vežimu į 
dangų. Išvydę stebuklą, Sita, Rama ir Lakšmanas 
nusilenkė Sarabhangai. Rišis pasveikino Juos, ir Rama 
tarė:  

– O išminčiau, jei gali, papasakok, ko norėjo 
Indra. 

– Indra atvyko pasiimti mane į 
Brahmaloką(aukščiausia šios visatos planeta), – 
atsakė Sarabhanga. – Griežtų askezių dėka tai 
užsitarnavau. Bet prieš palikdamas šitą pasaulį, 
paprašiau jo leisti susitikti su Tavimi. 

Rama paprašė Sarabhangos nurodyti vietą, kur 
Jis galėtų gyventi visą savo tremties laiką. 

– O Viešpatie, – tarė išminčius, – kreipkis į išminčių 
Sutikšiną. Jis tau nurodys tinkamą vietą. Man atėjo 
laikas palikti šitą kūną. Noriu tavęs paprašyti, kad 
leistum tai padaryti Tavo akivaizdoje. 

Ištaręs žodžius, Sarabhanga sukrovė laužą ir įpylė į 
jį lydytą sviestą. Plykstelėjo ryški liepsna. Kartodamas 

 

 
 

Turinys



 
177 

 
 

 
mantras, rišis įžengė į ugnį. Netrukus jo kūnas virto 
pelenais. Iš ugnies išėjo akinančiai šviečiantis 
jaunuolis. Tą pačią sekundę jis pakilo į Brahmaloką, 
kurioje džiaugsmingai jį sutiko tos buveinės 
gyventojai. 

Po to susirinkę išminčiai kreipėsi į Ramą: 
– Negailestingi rakšasai išžudė daugybę miške 

gyvenusių asketų. Pažiūrėk į jų lavonus. O Rama, 
meldžiam Tave, apgink mus. 

– Aš – kšatrijas, o tai reiškia – jūsų tarnas, – atsakė 
Rama. – Aš apginsiu jus nuo rakšasų. 

Išminčių lydimas, Rama patraukė į Sutikšino 
ašramą. Atvykęs pas išminčių, Rama jam nusilenkė, o 
išminčius Jam tarė: 

– Aš Tavęs laukiau. O Raghava, prieš išvykdamas į 
Brahmaloką, Indra pranešė man apie Tave. 

Kai Rama paprašė rišio nurodyti jam vietą, 
išminčius pasiūlė gyventi jo trobelėje. 

– Jeigu mes čia liksime, – tarė Rama, – tai, 
medžiodami elnius, trukdysime jums. 

Praleidę naktį Sutikšino ašrame, Rama, Sita ir 
Lakšmanas su juo atsisveikino. Sutikšinas apkabino 
Ramą ir paprašė sugrįžti į jo buveinę po to, kai Rama 
aplankys visus Dandakaranijos miške esančius 
ašramus. 

Vėliau, norėdama nuoširdžiai patarti Ramai, Sita 
kreipėsi į Jį tokiais žodžiais: 
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– Brangusis, net ir didžiausios bei kilniausios sielos, 

materialios gamtos veikiamos, gali palaipsniui 
degraduoti. Todėl žmogus privalo ištisai kontroliuoti 
protą ir jusles, atsisakyti materialiais troškimais 
išaugintų blogų įpročių. Reikia būtinai vengti šių 
nuodėmių: melo, svetimoteriavimo ir žiauraus elgesio 
su tais, kurie linki mums gero. Tu visiškai laisvas nuo 
pirmų dviejų ydų – Tu niekada nemelavai ir netgi 
negalvojai apie svetimą žmoną. Bet Tu žudai tiek 
daug nekaltų gyvūnų. Reiškia – Tavo širdis sutepta 
priešiškumu ir pagieža. Man gaila nekaltų gyvūnų, 
kuriuos Tu beprasmiškai žudai. Brangus Rama, lankas, 
kurį Tu pastoviai laikai Savo rankose, kursto Tavyje 
norą žudyti. Paklausyk, aš papasakosiu Tau vieną 
istoriją: labai seniai gyveno išminčius, kuris vykdė tokią 
griežtą askezę, kad net pats Indra išsigando dėl savo 
posto dangaus karalystėje. Siekdamas sutrukdyti rišio 
askezėms, Indra pasivertė kariu. Įteikęs brahmanui 
kardą, jis paprašė: «Prašau, kol manęs nebus, saugok 
jį». Išminčius sutiko ir netgi tada, kai rinkdavo vaisius ir 
daržoves miške, tesėdamas pažadą, visur su savimi 
tampėsi kardą. Galų gale jo širdyje prabudo polinkis 
smurtui. Laikui bėgant jis nustojo vykdyti askezes ir 
tapo labai žiaurus. Taip jis pasuko iš doros kelio ir po 
mirties pateko į pragarą. 

– Brangusis, kadangi brahmanas puolė dėl to, 
kad visur nešiojosi Indros kardą, prašau Tavęs, lanką 
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imkis tik rakšasų žudymui, kurie puola atsiskyrėlius. 
Nežudyk, prašau, nekaltų rakšasų ir kitų nekaltų gyvų 
būtybių. Aš žinau, kad man nedera tau patarinėti, 
bet, prašau, pagalvok apie tai, ką aš Tau pasakiau ir 
elkis, kaip Pats manai tinkamiausia. 

– Brangioji Sita, – atsakė Rama, – tavo žodžiuose 
daug išminties. Tavo patarimas įrodo, kad myli Mane, 
nes visada linki Man gero. Tokius nuoširdžius žodžius 
galima išgirsti tik iš brangaus žmogaus. O Džanaki, 
išminčiai ir patys lengvai gali susidoroti su rakšasais, 
bet jie to nedaro, nes nenori iššvaistyti savo sukauptų 
dorybių. Todėl Aš jiems pažadėjau išvalyti 
Dandakaranijos mišką nuo rakšasų. Net jeigu Man 
reikės išsižadėti Tavęs ir Lakšmano, Aš nesulaužysiu 
brahmanams duoto žodžio. 

Netrukus Rama, Sita ir Lakšmanas pasiekė didžiulį 
ežerą. Prisiartinę prie jo, išgirdo iš vandens gilumų 
sklindančius dainų garsus. Bet vandenyje nieko 
nesimatė. Laimei, netoliese gyveno išminčius 
Dharmabhrita. Rama jo paklausė, iš kur skamba šitie 
paslaptingi garsai. 

– Šitas ežeras, – atsakė rišis, – vadinasi 
Pančapsara. Savo mistinių galių dėka jį sukūrė 
išminčius Mandakarnis. Ant šito ežero kranto rišis 
Mandakarnis dešimt tūkstančių metų vykdė askezes, 
maitinosi tik oru. Manydami, kad rišis ruošiasi užimti 
dangišką sostą, išsigandę pusdieviai pasiuntė pas jį 
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penkias apsaras. Dangiškosios deivės pakerėjo 
išminčių, ir jis jas visas vedė. Pastatęs po vandeniu 
rūmus, apsigyveno ten kartu su žmonomis. 
Skambantys garsai vandenyje – tai dainuojančios 
apsaros. Jos iki šiol tarnauja išminčiui, savo burtais 
susigrąžinusiam jaunystę. 

Rama, Sita ir Lakšmanas, keliaudami 
Dandakaranijos mišku, užsukdavo į ašramus. 
Kiekviename iš jų praleisdavo po savaitę, mėnesį, o 
kartais ir ištisus metus. Taip nepastebimai prabėgo 
dešimt Ramos tremties metų. Po to keliauninkai grįžo į 
Sutikšino ašramą. 

Kartą Rama pasiteiravo Sutikšino: 
– Girdėjau, kad Dandakaranijoje gyvena didysis 

išminčius Agastjas, bet taip ir neteko jo sutikti. 
Norėčiau nusilenkti jam ir gauti jo palaiminimus. Gal 
gali parodyti kelią į jo ašramą? 

Išminčius išpildė Ramos prašymą, ir su Sita bei 
Lakšmanu Viešpats išvyko į kelionę. Kai keliauninkai 
prisiartino prie Agastjos ašramo, Rama papasakojo 
tokią istoriją: 

– Kažkada gyveno du broliai rakšasai – Vatapis ir 
Ilvalas. Pasivertęs brahmanu, Ilvala sanskrito kalba 
kviesdavo į minėjimo apeigas kokį nors tikrą 
brahmaną.  Vatapis pasiversdavo avinu, o Ilvalas 
gamindavo iš jo maistą ir vaišindavo nieko 
neįtariančius brahmanus. Kai Vatapis atsidurdavo 
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brahmano pilve, Ilvala garsiai sušukdavo: «Brolau, 
išlįsk!» Vatapis perplėšdavo brahmano pilvą ir, 
bliaudamas avino balsu, išlįsdavo lauk. Tokiu būdu 
rakšasai nužudė tūkstančius brahmanų. 

Neiškentę pusdieviai kreipėsi pagalbos į Agastją 
Munį. Kai Agastjas suvalgė avinu pavirtųsį Vatapį, 
Ilvalas pakvietė savo brolį. Tada išminčius tarė: «Aš 
jau suvirškinau tavo brolį ir nusiunčiau jį į Jamaradžo 
buveinę». Tai išgirdęs, Ilvala puolė Agastją, bet rišis 
savo žvilgsniu jį sudegino. Nuo tos akimirkos jokie 
rakšasai prie Agastjo Munio ašramo nebesiartina. 

Agastjo Rišio valdose Rama, Sita ir Lakšmanas 
buvo sutikti labai svetingai. Pamaitinęs svečius, 
Agastjas padovanojo Ramai Višvakarmos sukurtą 
Višnaus lanką, dvi Indros neišsenkančias strėlines, 
neįveikiamą strėlę ir paauksuotą Viešpaties Brahmos 
kardą. Po to jis pašlovino Sitą:  

– Pasirinkusi savo vyro naštą, tu užsitarnavai 
amžiną šlovę. Tu pagirta tarp moterų, nes nuo pat 
kūrimo pradžios moteris vyrą myli tik tol, kol jis jai 
naudingas. 

Po to Rama paprašė Agastjo parekomenduoti 
nuošalią vietą. Pagalvojęs rišis patarė keliauninkams 
keliauti šešiasdešimt mylių į Pančiavatį prie 
Godavario upės. Prieš išvykstant Agastjas tarė Ramai: 

– Savo mistinių galių dėka galiu regėti Tavo 
tolimesnį gyvenimą. 
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Pakeliui į Pančavatį Rama, Sita ir Lakšmanas 

sutiko didžiulį paukštį, grifų karalių Džatajų. 
Manydamas, kad tai rakšasas, Rama paklausė jo, kas 
jis toks.  

– Sūnau mano, – meiliai atsakė Džatajus, – aš 
buvau artimas Tavo tėvo draugas. Labai seniai 
Kašjepa vedė aštuonias Dakšos dukras. Vinata 
pagimdė jam Arūną, o Tamasa – Sjeni. Aš – Arūnos ir 
Sjeni sūnus. Mano vardas Džatajus. Brangus Rama, 
prašau, leisk man Tau tarnauti. Miške pilna rakšasų. 
Kai Tavęs su Lakšmanu nebus trobelėje, aš saugosiu 
Sitą. 

Kadangi Džatajus pažinojo Jo tėvą, Rama žemai 
jam nusilenkė. Grifų valdovas, ištisai stebėdamas ar 
nesiartina pavojus, keliauninkus lydėjo iki pat 
Pančavačio. Pančavatyje Rama tarė:  

– Pastatykime trobelę šalia upės arba ežero. 
Vandens ir žalumos derinys sukurs nuostabų vaizdą. 

Būsimo būsto vietą Rama pasirinko šalia nedidelio 
ežero. Lygus landšaftas leido gėrėtis greta 
esančiomis apylinkėmis. Nuo upės pusės skambėjo 
gulbių ir kitų vandens paukščių klyksmai, o iš olos, 
stovinčios šalia kalno, aidėjo povų balsai. Kai namelis 
buvo pastatytas ir pašventintas aukotomis gėlėmis, 
Rama įžengė į vidų. 

Atėjus žiemai, tekančios saulės spinduliai džiugino 
širdį. Vieną rytą, Ramai ir Lakšmanui išsimaudžius, 
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kelią pastojo rakšasė. Išvydusi Ramą, ji pametė galvą. 
Rama buvo panašus į meilės dievą: Jo kūnas buvo 
žalio atspalvio, o akys panašios į lotoso žiedus. 
Rakšasė atrodė klaikiai. Jos veidas buvo baisus, 
didelis pilvas, nukarusi krūtinė, žvairos akys, rudi 
plaukai. Rama buvo jaunas, gražiai nuaugęs, turėjo 
visus ženklus, rodančius jo aukštą kilmę. Rakšasė buvo 
negraži ir sena. Nors ji ir galėjo keisti savo formą, 
išvydusi Ramą, ji viską užmiršo.  

– O nepakartojamasis, – kreipėsi ši į Ramą, – 
pasakyk, kas Tu, ką veiki šitame miške ir kodėl mūvi 
asketo rūbus? Tu esi apsitaisęs asketo rūbais, bet  
rankoje laikai lanką ir gyveni su moterimi. Ką veiki 
šioje rakšasų knibždėlynėje? Pasakyk, kas Tu, ir aš 
išpildysiu visus Tavo troškimus.  

Rama trumpai papasakojo apie savo tremtį ir 
paklausė rakšasės, kas ji.  

– O lotosaaki, – atsakė įsimylėjusi demonė, – 
mano vardas Šurpanakha, aš – Ravanos, 
Kumbhakarnos, Vibhišano, Kharo ir Dušano sesuo. Aš 
gyvenu šitame miške ir gąsdinu jos gyventojus. Savo 
jėga lenkiu netgi savo galinguosius brolius. 
Prisipažinsiu, aš įsimylėjau Tave. Aš nusprendžiau būti 
tavo žmona. Palik Savo bjaurią žmoną, ji neverta 
tokio didvyrio kaip Tu. Aš esu labai galinga ir galiu 
skraidyti. Aš – tinkamiausia pora Tau. Kai prarysiu 
perkarusią Sitą ir Tavo brolį Lakšmaną, tada 
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Dandakaranijos slėniuose ir kalvose mėgausimės 
vienas kitu. 

Rakšasės pasiūlymas prajuokino Ramą.  
– Aš jau vedęs, – juokaudamas tarė Jis, – tokia 

jauna ir graži mergaitė kaip tu, nesutiks būti antrąja 
žmona. Bet Mano brolis –  viengungis. Jis toks, kaip ir 
Aš. Verčiau tekėk už jo. 

Šurpanakha manė, kad Rama kalba rimtai ir 
prisiartino prie Lakšmano. Apimta aistros, ji tarė: 

– O neprilygstamasis, tu iš tikrųjų galingesnis ir 
gražesnis už savo brolį. Tu sukurtas man. Vesk mane, ir 
mes klaidžiosime miške bei mėgausimės meilės 
malonumais. 

– O neprilygstamoji, – su šypsena tarė Lakšmanas. 
– Aš – tik savo brolio tarnas. Jeigu ištekėsi už manęs, 
tu tapsi Jo tarnaite. Manau, tau geriau tapti Jo 
antrąja žmona. Laikui bėgant jis užmirš Sitą, o tu būsi 
vienintelė jo mylimoji. Tavo nuostabi šypsena, stangri 
krūtinė, plona talija ir platūs klubai išves iš proto bet 
kokį vyrą. Kas gali atsispirti tavo grožiui? Tekėk už 
Ramos, ir jis paliks savo bjaurią žmoną. 

Naivi Šurpanakha nesuprato, kad broliai juokauja. 
Todėl ji vėl kreipėsi į Ramą: 

– Tu pernelyg prisirišęs prie savo bjaurios Sitos. Aš 
nedelsiant ją prarysiu, ir Tu būsi mano. 

Ištarusi tuos žodžius, Šurpanakha puolė Sitą. 
Sustabdęs ją, Rama tarė Lakšmanui: 
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– Nejuokauk taip su šita rakšase. Tu baugini Sitą. 

Verčiau pamokyk ją kaip reikiant. 
Vykdydamas Ramos paliepimą, Lakšmanas 

griebė savo kardą ir mikliai nukirto Šurpanakhai nosį 
bei ausis. Rakšasė surėkė iš skausmo ir kraujuodama 
pasileido į mišką. Ji patraukė pas savo brolį Kharą į 
Džanasthaną. Išsigandusi ir kruvina, Šurpanakha 
ašarodama puolė broliui į kojas.  

Išvydęs, kad kažkas sužalojo jo seserį, Khara ne 
juokais įsiuto. Kaip koja priminta gyvatė, sunkiai 
alsuodamas, jis tarė: 

– O sese, stokis ir nusiramink. Suimk save į rankas ir 
papasakok, kas išdrįso tave nuskriausti. Argi jis nežino, 
kad už tai jam teks atsisveikinti su šiuo pasauliu? Kad ir 
kas jis – pusdievis, demonas, gandharvas ar rišis, – jis 
lavonas. Sakyk, kas taip pasielgė, ir aš nuleisiu jam 
kraują. 

Graudžiai raudodama, Šurpanakha atsakė: 
– Netoliese, Dandakaranijos miške, gyvena du 

broliai – Rama ir Lakšmanas. Aš nežinau, pusdieviai 
Jie ar demonai. Bet už tai, kad išdarkė mano veidą, 
aš su malonumu paragausiu jų kraujo. 

Khara pašaukė keturiolika stipriausių rakšasų ir 
pasiuntė juos kartu su Šurpanakha nužudyti Ramą, 
Lakšmaną ir Sitą. 

 

 
 

Turinys



 
186 

 
 

 
Kai rakšasai nusigavo iki Ramos trobelės, Viešpats 

su Sita buvo viduje, o Lakšmanas saugojo įėjimą. 
Išvydęs šlykščias žmogėdras, Rama tarė Lakšmanui: 

– Lik čia ir saugok Sitą, o Aš nužudysiu rakšasus. 
– Į šitą mišką mus pakvietė išminčiai, – kreipėsi 

Rama į rakšasus, – jie paprašė apginti juos nuo jūsų 
piktadarysčių. Mes gyvename asketiškai, valgome tik 
vaisius ir daržoves. Kodėl jūs mums trukdote? 
Nešdinkitės, jei jums brangi jūsų gyvybė. 

Krauju pasruvusiomis akimis rakšasai įdėmiai 
žiūrėjo į Ramą. Nesitikėję tokio įžūlumo, jie atsakė: 

– Mūsų šeimininkas Khara nepatenkintas Tavimi. 
Jis įsakė Tave nužudyti. Nejaugi Tu mūsų nebijai? 
Ruoškis, tuoj atsisveikinsi su gyvybe. 

Apsiginklavę rakšasai puolė Ramą. Bet, išleidęs 
keturiolika strėlių, Jis sunaikino jų ginklus. Antru šūviu Jis 
pataikė jiems tiesiai į širdis. Kaip nukirsti medžiai 
kraujuojantys rakšasai krito ant žemės. 

Drebėdama iš baimės, Šurpanakha nurūko atgal 
pas savo brolį papasakoti apie grumtynes.  

– Tu pasiuntei rakšasus nužudyti Ramą ir 
Lakšmaną bei atkeršyti už mane. Tačiau vietoj to 
broliai lengvai susidorojo su jais. Dabar atėjo tavo eilė 
vykti pas Ramą ir Lakšmaną. Jei tu neatkeršysi už 
mane, aš nusižudysiu. 
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Ištarusi tuos žodžius, sielvarto užvaldyta, 

ašarodama Šurpanakha nukrito ant žemės ir ėmė 
daužyti sau pilvą. 

Aštrūs Šurpanakhos žodžiai įsiutino Kharą. 
– Neliūdėk, seserie, – tarė jis. – Šiandien jau galėsi 

gerti savo skriaudėjų kraują. 
Brolio žodžiai truputį nuramino Šurpanakhą. Khara 

įsakė savo broliui Dušanui sušaukti visą keturiolikos 
tūkstančių rakšasų armiją, taip pat paruošti jo vežimą 
ir ginklus. Užsiropštęs į vežimą, armijos lydimas, jis 
patraukė link Dandakaranijos. 

Kai rakšasai iškeliavo, dangų aptraukė tamsūs 
debesys, pasipylė lietus ir kraujas. Kharos žirgai 
paslydo ir nugriuvo ant žemės. Ant jo vėliavos koto 
nutūpė maitvanagis. Saulė paraudo. Klaikiai staugė 
šakalai. Rahu užstojo saulę ir sutemo. Kairioji Kharos 
ranka konvulsiškai sudrebėjo, balsas užkimo ir 
susilpnėjo. Bet, nekreipdamas dėmesio į blogus 
pranašiškus ženklus, Khara buvo linksmai nusiteikęs.  

– O rakšasai, – tarė jis, – aš nenugalimas, todėl 
blogi ženklai manęs visiškai nejaudina. 

Tuo metu danguje susirinko pusdieviai ir rišiai 
stebėti besiartinančio mūšio. Rama, pastebėjęs 
atslenkančius rakšasus, parodė į gerus ženklus: 

– Mano lankas ir strėlės veržiasi į mūšį, dešinioji 
Mano ranka krūpčioja. Brangus broli, nedelsiant 
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palydėk Sitą į uolą ir, kol aš kausiuosi su rakšasais, 
saugok ją. 

Pasišalinus Sitai ir Lakšmanui, Rama užsidėjo 
spindinčius paauksuotus šarvus.  

Rakšasai apsupo Ramą ir paleido į jį begalę iečių, 
kirvių, vėzdų ir durklų. Khara paleido į jį tūkstantį 
strėlių. Bet Rama savo strėlėmis lengvai sunaikino 
visus rakšasų ginklus. Nors Rama buvo rimtai sužeistas 
ir kraujavo, Jis visiškai nejautė skausmo. Paleidęs 
keletą tūkstančių strėlių, jis sutrupino lankus, vėliavas, 
skydus ir rakšasų šarvus, o taip pat nukirto jiems 
galūnes. Dauguma rakšasų krito ant žemės negyvi 
kartu su drambliais ir žirgais. Jų vežimai buvo 
suskaldyti į šipulius. 

Tokia įvykių eiga įsiutino rakšasus, ir jie paleido dar 
daugiau strėlių, bet Rama vėl juos atrėmė Savo 
strėlėmis. Daugumai rakšasų Jis pataikė tiesiai į širdį, 
kitiems nukirto galvas. Likę gyvi rakšasai spruko iš 
mūšio lauko ir nubėgo ieškoti prieglobsčio pas Kharą. 

Netikėtai Ramą puolė Dušana. Paskui jį sekė 
rakšasai, įkvėpti Dušano narsos. Tada Rama griebė 
gandharvų ginklą ir paleido tūkstančius strėlių. Šitos 
strėlės rakšasus sukapojo į gabalus, ir netrukus visur 
išaugo krūvos išdarkytų kūnų. 

Dušana surinko paskutinius penkis tūkstančius 
rakšasų ir metėsi į mūšį. Jis kovėsi narsiai. Pastebėjęs, 
kad Kharos brolis atremia visas jo strėles, Rama ne 
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juokais įsiuto. Jis paleido švytinčią strėlę ir perlaužė 
per pusę Dušanos lanką. Kitomis keturiomis strėlėmis 
Jis nužudė žirgus. Dar viena strėle nukirto Dušanos 
važnyčiotojui galvą, o paleidęs dar tris strėles, 
perdūrė Dušanai krūtinę. Nekreipdamas dėmesio į 
nepakeliamą skausmą, trokšdamas nužudyti Ramą, 
Dušana iššoko iš sudaužyto vežimo ir, griebęs į rankas 
vėzdą, sviedė į Jį. Tada dviem strėlėmis Rama nukirto 
jam rankas. Trečia strėle Jis visiškai sudorojo siaubingą 
rakšasą. 

Išvydusi, kad Dušana nukautas, tikėdamiesi 
atkeršyti, likusi jo armija veržliai puolė Ramą. Minties 
greičiu Rama paleido penkis tūkstančius spindinčių 
kaip kometos strėlių. Po akimirkos penki tūkstančiai 
rakšasų, perverti strėlių, gulėjo ant žemės. 

Likusiems gyviems kariams Khara įsakė pulti 
Ramą. Bet Rama labai lengvai su jais susidorojo. 
Keturiolikos tūkstančių nužudytų rakšasų kraujas 
nudažė žemę, paversdamas ją tamsiai raudonu 
purvu. Gyvi liko tik Khara ir Trišaras.    

Į Kharą kreipėsi jo generolas Trišaras ir paprašė 
leisti jam pirmam susikauti su Rama. Khara sutiko, ir 
trigalvis rakšasas, žengdamas link Ramos, paleido į jį 
daugybę strėlių. Kai Trišaros strėlės Ramai pataikė į 
kaktą, Jis labai įsiuto ir nužudė žirgus, važnyčiotoją ir 
numušė jo vėliavą. Trišara net nespėjo iššokti iš savo 
suskaldyto vežimo, kai liepsnojančia strėle Rama 
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perdūrė jam krūtinę, ir, paleidęs dar tris strėles, nukirto 
jam galvas. 

Khara surinko paskutines rakšasų pajėgas ir puolė 
Ramą. Priešininkai į vienas kitą paleido begalę strėlių, 
kurios visiškai užstojo saulę. Prisiartinęs savo vežimu 
prie Ramos, Khara mikliai perlaužė per pusę Jo lanką. 
Po to, paleidęs tūkstantį strėlių, į šipulius suskaldė Jo 
šarvus. 

Sužeistomis rankomis Rama ramiai įtempė 
Viešpaties Višnaus lanką ir numušė Kharos vėliavą. 
Tada rakšasas paleido keturias strėles, kurios išmaudė 
Ramą kraujyje. Tai dar labiau įsiutino Ramą. Šešiomis 
strėlėmis Jis persmeigė Kharos galvą, rankas ir krūtinę. 
Paleidęs dar trylika strėlių, Rama nužudė keturis 
Kharos žirgus, nukirto galvą važnyčiotojui, sulaužė jo 
lanką ir suskaldė vežimą. Paskutinė strėlė tarsi žaibas 
kirto Kharai į krūtinę ir jį parvertė. 

Bet Khara netrukus atsigavo ir, iššokęs iš sudaužyto 
vežimo, laikydamas rankoje vėzdą, stojo prieš Ramą. 

– O puolęs ir nuodėmingas rakšase, – tarė Rama, 
– tau patinka skriausti kitus. Tavo gyvenimas 
niekingas. Aš tave nubausiu. Pasiruošk atsisveikinti su 
savo galva – netrukus Aš ją nukirsiu. 

Kharą tai dar labiau įsiutino.  
– Niekše, – sušuko jis, – tikri kariai nesigiria savo 

jėga. 
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Ištaręs tuos žodžius, Khara sviedė į Ramą savo 

vėzdą. Švytinti lazda, skriedama sudegino visus 
medžius ir krūmus. Bet Rama savo strėlėmis be vargo 
sutrupino vėzdą į šipulius. Priešininkai dar kartą 
apsikeitė aštriais žodžiais. Ieškodamas tinkamo ginklo, 
Khara  apsidairė aplinkui. Išrovęs didžiulį medį, sviedė 
į Rama tardamas: 

– Tau galas! 
Rama taip pat lengvai sutrupino medį į šipulius. 

Trokšdamas pribaigti rakšasą, Viešpats paleido į jį 
tūkstančius strėlių. Kraujuodamas Khara sukaupė 
paskutines jėgas ir puolė Ramą. Tada Rama paleido 
spindinčią strėlę, kuri, ryškiai įsižiebusi, įsmigo į 
demono krūtinę. Rakšasas krito negyvas. 

Iš dangaus mūšį stebėję pusdieviai džiaugsmingai 
mušė būgnais, bėrė gėles ir šlovino nuostabų Ramos 
žygdarbį. 

Agastjo vadovaujami didieji rišiai atvyko pas 
Ramą. 

– Kai Indra atvyko pas Sarabhangą, – tarė jie, – jis 
norėjo, kad Tu nužudytum šiuos rakšasus. Todėl 
išminčius ir paprašė Tavęs likti čia. 

Lakšmanas ir Sita išlindo iš uolos. Išvydusi Ramą 
gyvą ir sveiką, krykštaudama Sita pribėgo prie Jo ir 
apkabino. 

Per plauką likęs gyvas rakšasas Akampana spruko 
į Lanką, į Ravanos buveinę, pranešti šiam apie jo 
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dviejų brolių žūtį. Sužinojęs, kad jo broliai nebegyvi, 
Ravana įsiuto iš pykčio:  

– Kas išdrįso taip mane pažeminti? – sušuko jis. – 
Jam galas! Jo neišgelbės nei Indra, nei Jamaradžas, 
nei Višnus. Kas išdrįso mane įsiutinti? 

Išsigandęs Ravanos pykčio, Akampana tarė: 
– Mano šeimininke, aš atsakysiu į visus jūsų 

klausimus, bet pirma pažadėkite, kad nesupyksite ant 
manęs. 

Ravana užtikrino Akampaną, kad jam niekas 
negresia. 

– Keturiolika tūkstančių rakšasų, – pradėjo 
Akampana, – tarp jų ir jūsų du broliai, krito nuo 
žmogaus rankos. Jo vardas Rama. Jis – Dašarathos 
sūnus. 

– Jam padėjo pusdievių armija? – paklausė 
Ravana. 

– Ką jūs, valdove! – atsakė Akampana. – Rama 
vienas susidorojo su visa rakšasų armija. Jam net 
nepadėjo jaunesnysis jo brolis. Rama toks galingas, 
kad  mažiau nei per dvi valandas nužudė visus 
rakšasus. Niekas nesugebėjo Jam pasipriešinti. Jo 
pyktis geba sunaikinti visą visatą. 

– Aš tuoj pat vykstu į Džanasthaną, – tarė įsiutęs 
Ravana, – sunaikinti Ramą ir Lakšmaną. Pažiūrėsim, 
ką sugeba tie didvyriai!  
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– Prašau jūsų, neskubėkite, – tarė Akampana, – 

nenuvertinkite Ramos galybės. Jis gali sunaikinti visą 
visatą ir ją iš naujo sukurti. Netgi pusdieviai ir 
demonai, susijungę išvien, nesugebėtų Jo įveikti. 
Jėga čia nepadės. Bet yra vienas būdas, kurio dėka 
galima nugalėti Ramą. Jis turi neprilygstamo grožio 
žmoną Sitą. Ji gražesnė už tūkstantį mėnulių. Sita – 
grožio ir dorybės įsikūnijimas. Jos charakteris 
nepriekaištingas. Netekęs Sitos, Rama numirs iš 
sielvarto. Kodėl gi jums,valdove, jos nepagrobus? 

Akampanos pasiūlymas labai patiko Ravanai. 
– Nuostabi idėja! – sušuko jis. – Rytoj vykstu į 

Pančavatį ir su malonumu pagrobsiu Sitą. 
Paleidęs Akampaną, Ravana patraukė į Tatakos 

sūnaus Maričio buveinę. Maričis nusilenkė Ravanai, 
numazgojo jam pėdas ir tarė: 

– O rakšasų valdove, tavo apsilankymas kelia 
man nerimą. Aš žinau, kad atvykai labai svarbiu 
reikalu. 

– Tu teisus, – atsakė Ravana. – Žmogus, vardu 
Rama, Džanasthane sunaikino visą rakšasų armiją. O 
prieš tai Jo brolis Lakšmanas suluošino mano seserį 
Šurpanakhą. Ji pasiskundė mano broliams. Khara ir 
Dušana užpuolė Ramą. Aš maniau, kad mano broliai 
nenugalimi, bet jie ir jų armija buvo sumalti į miltus. 
Mariči, man reikalinga tavo pagalba, nes noriu 
pagrobti Ramos žmoną Sitą. 
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– Kas davė tau tokį siaubingą patarimą? – 

išsigandęs paklausė Ravanos Maričis. – Žinok, jis tau 
ne draugas, o priešas. O Ravana, jeigu tu bandysi 
įgyvendinti savo sumanymą, tu žūsi, nes Rama yra 
toks galingas, kaip Pats Viešpats Višnus. Rama –
neišmatuojamas vandenynas. Jo lankas – 
vandenyne gyvenantys rykliai, o Jo galingos rankos 
kaip didžiuliai vandens sūkuriai. Paleistos Jo strėlės – 
nesibaigiančios vandenyno bangos. Mūšio laukas – 
tai vandenyno platybės, kuriose skęsta Jo priešai. O 
rakšasų karaliau, nuramink savo pyktį ir grįžk į Lanką. 
Mėgaukis savo žmonų kompanija, o Rama tegul 
mėgaujasi savo žmona Sita. Antraip tu pats save 
pražudysi. 

Išklausęs Maričio patarimą, Ravana grįžo į savo 
didingus rūmus Lankoje. Tuo metu Džanasthane, 
stebėjusi visos rakšasų armijos žūtį,  Šurpanakha 
patraukė į Lanką pas savo brolį Ravaną. 

Ravana turėjo dešimt galvų ir dvidešimt rankų. 
Randuotas kūnas liudijo apie jo mūšius. Kartą Ravana 
užpuolė Bhogavati, nagų karalystės sostinę. 
Nugalėjęs Vasukį ir Takšaką, jis pagrobė Takšakos 
žmoną. Įveikęs Kuberą, Ravana atėmė iš jo Pušpakos 
orlaivį. Kartą įpykęs jis sunaikino rojaus sodą. 

Ravana atliko dešimt tūkstančių metų trunkančią 
alinančią askezę Viešpačiui Brahmai. Už tai jis įgavo 
nemirtingumą – jo negalėjo nužudyti joks pusdievis, 
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šmėkla, rakšasas, nagas ar gyvūnas, išskyrus žmogų. 
Gavęs palaiminimą, išpuikęs Ravana žudė 
brahmanus ir trukdė jiems vykdyti aukojimo apeigas.  

Kai sužalotu veidu Šurpanatkha įžengė į septynių 
aukštų rūmus, Ravana sėdėjo savo nuostabiame 
paauksuotame soste. 

– Brangus broli, – susijaudinusi pradėjo ji, – atrodo, 
tu taip panirai į juslinius malonumus, kad net nematai 
besiartinačios nelaimės. Kai užmiršęs valstybės 
reikalus karalius linksminasi, jo pavaldiniai pradeda jį 
niekinti. Argi tau nepranešė, kad Rama vienui vienas 
Džanasthane sunaikino keturiolika tūkstančių rakšasų 
ir tavo brolius? Tu – niekam tikęs valdovas. Manau, 
greitu laiku tavo karalystei ateis galas. 

Sesers priekaištai visų ministrų akivaizdoje įsiutino 
Ravaną. Tramdydamas savo pyktį, jis paklausė: 

– Kas tas Rama? Ar jis galingas? Ar tai Jis taip 
išdarkė tavo veidą? Atsakyk, noriu žinoti, kaip tai 
nutiko. 

– Savo ilgų, stiprių rankų ir panašių į lotoso žiedą 
akių dėka, – tarė Šurpanatkha, – Rama panašus į 
meilės dievą. Jo kūnas žalsvo atspalvio. Jis panašus į 
liūtą. Ramos lankas šviečia kaip vaivorykštė. Jis šaudo 
auksines strėles, panašias į nuodingas gyvates. Šaudo 
Jis taip taikliai, kad net neįmanoma pastebėti, kaip 
įtempia lanko timpą ir paleidžia strėlę. Nors Jis – 
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galingas kšatrijas, Jo plaukai susukti, Jis dėvi medžio 
žievės ir elnio kailio apdarus. 

Džanasthane Savo strėlėmis Jis sunaikino visą 
rakšasų armiją. Jis toks galingas, kad net Khara ir 
Dušana nesugebėjo Jo atremti. Manau, Rama gali 
pasukti upės tėkmę kita vaga ir pasiekti žvaigždę 
danguje. 

Rama turi jaunesnį brolį Lakšmaną. Tai Jis, 
vykdydamas Ramos paliepimą, nupjovė man nosį ir 
ausis. Ramos žmona Sita – graži kaip sėkmės deivė. 
Jos akys – didelės ir tamsios. Savo grožiu ji užtemdo 
šimtus mėnulių. Ji tiesiog nepakartojama: jos oda 
aukso spalvos, plonas liemuo, dailūs klubai ir stangri 
krūtinė. O Ravana, ji neprilygstama. Jeigu tik tu ją 
pamatytum, tuoj pat įsimylėtum. Ji tiktų tau į žmonas. 
Aš norėjau ją tau pagrobti, bet Lakšmanas man 
sutrukdė. Brangus broli, eik ir pagrobk Sitą. Įrodyk, kad 
tu – narsus karys. 

Išgirdęs apie Sitos grožį, Ravana nusprendė bet 
kokia kaina Ją turėti. Įlipęs į vežimą, jis vėl perskrido 
jūrą ir pasiekė Maričio ašramą. Maričis vilkėjo 
atsiskyrėlio rūbus ir likusią gyvenimo dalį pasišventė 
askezėms. 

– O karaliau, – pagarbiai kreipėsi Maričis, – kas vėl 
tave paskatino apsilankyti mano kuklioje buveinėje? 

– Kai tik sužinojau, kad Rama Džanasthane 
sunaikino visą mano rakšasų armiją, – atsakė Ravana, 
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– negaliu nusiraminti. Todėl nusprendžiau pagrobti 
Sitą ir noriu, kad tu man padėtum. Turiu gerą planą. 
Pavirtęs aukso spalvos nuostabiu elniuku, tu turi 
pasirodyti Sitai. Išvydusi tokį gražų padarėlį, ji, žinoma, 
panorės, kad tu taptum jos augintiniu. Lakstydamas 
aplink ją, viliodamas paskui save Ramą, tu nušuoliuosi 
į mišką. O aš tuo pat metu sučiupsiu Sitą ir 
pargabensiu ją į Lanką. Netekęs savo mylimos 
žmonos, Rama ims sielvartauti ir praras visą savo 
galią. Tada aš Jį lengvai nugalėsiu. 

Išgirdęs Ramos vardą, Maričis sudrebėjo, jo burna 
išdžiūvo. Atidžiai pažiūrėjęs į Ravaną, jis tarė: 

– O valdove, šitas tavo planas pražudys visus 
rakšasus ir visą Lanką. Aistros apakintas, tu veržliai judi 
prie bedugnės. Prieš įkrisdamas į ją, paklausyk apie 
neišsenkamą Ramos galybę: 

– Kažkada su vėzdu rankoje aš klaidžiojau po 
pasaulį ir puikavausi savo antžmogiška jėga. 
Maitinausi Dandakaranijos miške gyvenančių išminčių 
kūnais. Norėdamas apsaugoti savo aukojimo 
apeigas, Višvamitra kreipėsi į Maharadžą Dašarathą 
ir paprašė jo leisti Ramai vykti su juo. Kai Rama 
saugojo aukojimo vietą, pasirodžiau aš su savo 
sėbrais ir bandžiau nutraukti apeigas. Paleidęs strėlę, 
Rama nusviedė mane į vandenyno vidurį už aštuonių 
šimtų mylių. Vėliau Jis sunaikino visus mano 
palydovus. Atsipeikėjęs aš grįžau į Lanką, bet mano 
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puikybė išliko. Pasivertęs laukiniu elniu, grįžau į 
Dandakaranijos mišką ir toliau gėriau išminčių kraują. 
Atsitiko taip, kad aš vėl sutikau vaikštinėjančius miške 
Ramą, Sitą ir Lakšmaną. Prisiminęs, kaip aną kartą jis 
mane pažemino, nusprendžiau Jam atkeršyti. Bet kai 
tik Jį puoliau, Jis paleido tris strėles. Du mano 
palydovai žuvo iš karto, o aš pabėgau iš mūšio lauko. 
Likau gyvas tik todėl, kad Ramos strėlės nekliudo to, 
kuris sprunka. 

Nuo to laiko aš esu apimtas baimės. Atsisakiau 
prievartos. Pakeitęs savo blogą charakterį, pradėjau 
praktikuoti jogą ir gyventi asketiškai. Bet aš taip ir 
nenusiraminau, nes kai tik pažvelgiu į medį, iš karto 
prieš save regiu Ramą, stovintį medžio žievės 
drabužiais. Miškas man atrodo kaip pulkas Ramų. 
Todėl, kad ir kur bežiūrėčiau, baimė sukausto mano 
širdį. Kai sapnuoju Ramą, atsibundu išpiltas šalto 
prakaito. Aš tapau toks bailus, kad vien išgirdus žodį, 
prasidedantį raide «r», pavyzdžiui, «ratha» arba 
«ratna», mano širdį užvaldo baimė. 

– O karaliau, – tęsė Maričis, – savo labui negrobk 
Sitos. Be to, kam tau daryti tokią sunkią nuodėmę? 
Grobti svetimą žmoną – tai labai žemas poelgis. 
Mėgaukis savo žmonomis ir išsaugok savo gyvybę, 
karalystę bei garbę. 

Kantriai išklausęs Maričio, Ravana tarė: 
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– Dabar tu paklausyk manęs. Aš atvykau pas 

tave ne patarimo. Aš noriu, kad tu padėtum man 
pagrobti Sitą. Tu esi mano ministras, todėl privalai 
beatodairiškai vykdyti mano nurodymus ir patarinėti 
tik tada, kai tavęs to prašo. Aš jau nusprendžiau, ir 
niekas man nesutrukdys. Aš noriu, kad tu pasiverstum 
elniuku ir pakerėtum Sitą. Kai tik Ji paprašys Ramos 
tave sučiupti, viliodamas Jį paskui save, bėk į mišką. 
Įėjęs į miško gilumą, sušuk: «O Sita! O Lakšmanai!». 
Lakšmanas pagalvos, kad Jo broliui kas nors nutiko ir, 
palikęs vieną Sitą, leisis Jam padėti. Tiesiog daryk tai, 
ką aš tau sakau, ir padovanosiu tau pusę karalystės. 
Jei atsisakysi, aš tave tuoj pat nužudysiu. Rinkis – arba 
aš tave, arba Rama.  

– Pataikūnų daug, – drąsiai atsakė Maričis, – bet 
retai sutiksi tokį, kuris kitų labui sako skaudžią tiesą. 
Ministras privalo karaliui patarinėti teisingai, net jeigu 
jo niekas ir neprašo, o ypač, kai karalius klysta. Deja, 
tas, kuris stovi ant mirties slenksčio, negirdi gerų 
patarimų. O karaliau, jeigu mes įgyvendinsime tavo 
planą, mūsų abiejų laukia mirtis. Bet aš verčiau mirsiu 
mūšio lauke nuo Ramos rankos, nei nuo tavo. Todėl 
nedelskim ir keliaukime. 

Ravana liko patenkintas, kad Maričis sutiko su jo 
ultimatumu, todėl jį apkabino. Abu sėdo į orlaivį ir 
išskrido. Praskridę daugybę miškų, upių, miestų ir 
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lygumų, jie nusileido Dandakaranjos miške, netoli tos 
vietos, kur gyveno Rama, Sita ir Lakšmanas. 

Išlipęs iš orlaivio, Maričis pasivertė nuostabiu 
elniuku ir, prisiartinęs prie trobelės, ėmė žaisti. 

Elnio kailį dengė daugybė sidabrinių dėmių, ragai 
buvo safyro, o ausys žydros spalvos. Burna buvo 
panaši į lotoso žiedą, o uodega priminė vaivorykštę. 
Rodėsi, kad jis visas sudarytas iš brangakmenių. 

Elniuko spindėjimas apšvietė viską aplink. Jis tai 
skainiojo žolę, tai žaidė tarp medžių. 

O Sita tuo metu rinko gėles. Stengdamasis 
atkreipti jos dėmesį, Maričis tai šokinėjo, tai bėgiojo, 
sukinėjosi ir tupinėjo. Visi tikrieji elniai, pajutę rakšasą, 
pasišalino iš tos vietos. 

Stebuklingas elniukas prisiartino prie Sitos ir ėmė 
šokinėti šalia Jos. Sita buvo pakerėta – ji niekada 
nebuvo mačiusi tokio gražaus elniuko. Spoksodama į 
jį, Sita sušuko:  

– Rama, Lakšmanai, ateikite čia! 
Priėję prie Sitos, broliai įdėmiai pažvelgė į 

stebuklingąjį žvėrį. Tai Lakšmanui sukėlė įtarimą. 
– Tai apgaulė, – tarė Jis. – Rakšasas Maričis 

sugeba pasiversti stebuklingo grožio gyvūnais. Taip jis 
prisivilioja miške medžiojančius karalius. 

Bet Maričio burtai jau buvo suklaidinę ir apžavėję 
Sitą. 
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– O Rama, – pertraukė ji Lakšmaną, – prašau, 

sugauk šitą elniuką, jis man labai patinka. Prijaukinsiu 
jį ir žaisiu su juo. Jis linksmins mane. Kai grįšime į 
Ajodhją, pasiimsiu jį kartu. Kaip apsidžiaugs Bharata ir 
mūsų motulės! Rama, aš taip noriu su juo pažaisti. Jis 
toks gražus, jo kailis spindi tarsi mėnulis. Brangusis, jei 
jo nesučiupsi, tada jį nužudyk. Iš jo kailio pagaminsiu 
nuostabų dėmėtą kilimėlį. Gali mane laikyti beprote, 
bet aš noriu turėti šitą elniuką. Jo grožis mane 
pavergė. 

Rama apsidžiaugė, kad turės progą pradžiuginti 
Sitą. Be to, elniuko grožis pavergė ir Patį Ramą. 

– Sita pakerėta elniuko, – tarė Jis Lakšmanui. – Aš 
privalau jį sučiupti. Tik pažiūrėk į jo liežuvį – greitas 
tartum ugnis ar žaibo tvykstelėjimas. Tokio elnio 
nepamatysi net rojaus soduose. Jo neįtikėtinas grožis 
kainuos jam gyvybę. Iš jo dėmėto kailio padarysiu 
kilimą, ant kurio sėdėsime kartu su Sita. Bet jeigu šitas 
elnias Maričis – tai, nužudęs jį, pasitarnausiu 
gyvenantiems miške išminčiams. Pasiimk, Lakšmanai, 
savo lanką ir saugok Sitą. 

Pasiėmęs lanką ir dvi strėlines, Rama nusekė 
paskui žvėrį. O Maričis tuo metu pasislėpė. Kai Rama 
įžengė į mišką, išvydo sparčiai sprunkantį elnią. 

Taip Maričis įviliojo Ramą gilyn į mišką. Išvargęs, 
praradęs viltį Rama prisėdo pailsėti. 
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Rama suprato, kad gyvo elniuko sučiupti Jam 

nepavyks. Todėl, kai tik jis vėl pasirodė, Rama paleido 
į jį Viešpaties Brahmos spindinčią strėlę. Bandydamas 
jos išvengti, Maričis aukštai pašoko, bet strėlė pataikė 
jam tiesiai į širdį. Nukritęs ant žemės, mirtinai sužeistas 
Maričis atgavo savo tikrąją rakšaso formą. Po to, 
prisiminęs Ravanos įsakymą, jis  desperatiškai sušuko 
Ramos balsu: 

– Sita! Lakšmanai! 
Taip Maričiui atėjo galas. Išgirdęs jo šauksmą, 

Rama sunerimo. «Ką pagalvos Sita ir Lakšmanas?» – 
dingtelėjo Jam mintis. Nujausdamas kažką negero, iš 
visų jėgų pasileido bėgti atgal. 

Kai tik Sita išgirdo Maričio balsą, ji nusprendė, kad 
Rama šaukiasi pagalbos. Ne juokais išsigandusi, ji tarė 
Lakšmanui: 

– Nedelsiant eik pas Ramą ir išsiaiškink, kas vyksta. 
Jis šaukiasi pagalbos! Rama kviečia mane. 
Lakšmanai, mano širdis plyšta per pusę, man sunku 
kvėpuoti. Tikriausiai Ramą įveikė rakšasai. 

Prisimindamas brolio nurodymus jokiu būdu 
nepalikti Sitos vienos, Lakšmanas net nepajudėjo iš 
vietos. Jo neveiklumas taip supykdė Sitą, kad ji išliejo 
ant Jo visą savo pyktį: 

– Kodėl Tu stovi? Negi Tu nori, kad nužudytų 
Ramą? Pasirodo, Tu visiškai ne draugas Savo broliui, 
Tu – Jo didžiausias priešas. Tu nori, kad Jis žūtų. Tada 
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galėsi mėgautis manimi. Kodėl Tu neskubi jam 
padėti? Ko Tu lauki? Kokia prasmė saugoti mane, kai 
Ramai gresia pavojus? 

– Suimk save į rankas, – atsakė Lakšmanas 
verkiančiai ir drebančiai iš baimės Sitai. – Niekas 
nepajėgus nugalėti Ramos. Jo neįveiks nei rakšasai, 
nei Indra, nei visi pusdieviai. Manau, balsas, kurį tu 
girdėjai, – tai Maričio apgaulė. Jis nori pasėti sąmyšį 
mūsų širdyse. Rama įsakė Man tave saugoti. 
Vykdydamas Jo paliepimą, aš liksiu čia. 

Sita tiesiog pamišo, ir Lakšmano žodžiai ją dar 
labiau įsiutino. Iš pykčio paraudusiomis akimis ji 
sušuko: 

– Niekše! Tu džiaugiesi Savo brolio nelaime. Kaip 
Tu gali taip kalbėti? Tu tik apsimetinėjai nuolankiu 
Ramos tarnu, bet iš tikrųjų į mišką lydėjai Jį tam, kad 
pražudytum ir užvaldytum mane. Galbūt Tave 
pasiuntė Bharata! Žinok, Tau nepavyks įgyvendinti 
Savo nuodėmingų troškimų. Tu manai, kad aš, 
lotosaakio Ramos žmona, kada nors sutiksiu tapti 
Tavo? Aš verčiau nusižudysiu! Be Ramos nematau 
prasmės gyventi. 

Sitos žodžiai tarsi aštrios strėlės pervėrė Lakšmanui 
širdį. Jis buvo sukrėstas. Nuolankiai sudėjęs delnus, 
Lakšmanas atsakė: 

– O Maithili, tu – mano Dievybė, todėl negaliu Tau 
piktai atšauti. Moterys linkusios sėti nesantaiką ir 
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nesutarimus tarp draugų. Jos tokios nepastovios ir 
beširdės, kad, įsikalusios kokią nors įdėją, užmiršta 
dorovę ir moralę. O Džanaki, tavo žodžiai sužeidė 
mane tiesiai į širdį. Aš eisiu ieškoti Ramos, bet blogi 
ženklai, kuriuos aš matau, pranašauja nelaimę. Bijau, 
kai Mes grįžime, tavęs čia jau nebebus. 

– Jeigu Rama žuvo, – atsakė Sita, – aš nušoksiu 
nuo skardžio žemyn, nusiskandinsiu arba 
nusinuodysiu. Geriau mirti, nei priklausyti kitam!   

Pasipiktinęs aštriais Sitos žodžiais, Lakšmanas 
svyravo – eiti ar likti? Galų gale spiriamas Sitos 
priekaištų, palikęs Ją vieną, Lakšmanas patraukė į 
mišką. O Ravana būtent šito ir laukė. 

Jis pasivertė klajojančiu atsiskyrėliu, kuris vilkėjo 
šafrano spalvos drabužius, buvo susipynęs plaukus, 
mūvėjo medinius sandalus, dešinėje rankoje laikė 
skėtį, o kairėje – lazdą ir indą aukoms rinkti. Kai 
Ravana prisiartino prie trobelės, Sita buvo viduje ir 
verkė. 

Išsigandęs rakšasų karaliaus, nustojo pūsti vėjas, 
apmirė lapija, aprimo sraunūs Godavario vandenys. 
Kartodamas Vedų mantras, Ravana prisiartino prie 
Sitos. Ją išvydęs, nustėro iš nuostabos. Tokį grožį jis 
regėjo pirmą kartą. Norėdamas pakerėti ją savo 
kalba, Ravana tarė: 

– Kas tu, gražuole, ir kodėl tu čia viena tokiame 
gūdžiame miške? Galbūt tu – kuklumo deivė Hrn, 
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arba – šlovės deivė Kirti? Galbūt tu – mistinių galių 
deivė Bhūti, arba – meilės deivė Rati? Galbūt tu – 
pati Lakšmi, netekusi savo lotoso? Tavo balti tiesūs 
dantys panašūs į jazmino pumpurus, o tamsios akys –  
į dvi kamanes, besisukančias aplink tavo lotosinį 
veidą. Tavo taisyklingo ovalo formos klubai 
nuostabūs, panašūs į dramblio straublį. Tavo stangrios 
krūtys, papuoštos tvirtais speneliais liečiasi viena į kitą. 
Tavo liemuo toks plonas, kad jį apkabinti galima 
didžiuoju pirštu ir smiliumi. Tau neprilygsta niekas nei 
danguje, nei žemėje. Tavo grožis pakerėjo mano širdį. 
O tamsiaake, kodėl tu elgetauji, jei gali mėgautis 
prabanga? Tu privalai gyventi rūmuose, vilkėti pačius 
brangiausius rūbus, puoštis brangenybėmis ir turėti 
begalę tarnų. Galbūt tu – viena iš Rudros žmonų, 
Marutų arba Vasų? O žavingoji, išsirink sau vertą vyrą 
ir palik šitą mišką, pilną žiaurių plėšrūnų. 

Nenorėdama įžeisti brahmano už jo įžūlius žodžius, 
Sita svetingai jį sutiko. Pasodinusi ir numazgojusi jam 
kojas, ji pavaišino jį. 

– Pone, – tarė ji, – mano vardas Sita, aš – kilnaus 
Maharadžos Džanakos, Mithilos valdovo dukra. Kai 
man buvo devyneri metai, aš ištekėjau už savo 
mylimo vyro Ramos. Vėliau, pareikalavus žmonai, 
mano uošvis Maharadža Dašaratha karūnavo jos 
sūnų Bharatą, o Ramą ištrėmė keturiolikai metų į 
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mišką. Dabar sakyk, kas tu ir kodėl atėjai į 
Dandakaranijos mišką? 

Nebeištvėręs, susijaudinęs ir nekontroliuojantis 
savęs Ravana atsakė: 

– Aš – Ravana, rakšasų valdovas. Manęs bijo 
netgi pusdieviai. O neprilygstamoji, išvydęs tave, 
nebegaliu žiūrėti į savo žmonas. Brangioji Sita, būk 
vyriausia mano karaliene, ir tu turėsi penkis 
tūkstančius tarnaičių. Palikime šitą mišką ir keliaukime 
į Lanką, kur galėsime mėgautis stebuklingais sodais. 

Ravanos žodžiai įsiutino Sitą. 
– Aš priklausau Ramai, – įpykusi atsakė ji, – Jis 

tvirtas kaip uola ir ramus kaip vandenynas. Jis 
panašus į pastogę suteikiantį banjano medį. Jo 
galingos rankos ir platūs pečiai, o veidas panašus į 
pilnatį. Jis kontroliuoja savo jusles ir išsiskiria savo 
dorybėmis. Rama – liūtas tarp žmonių. Kaip liūtė gali 
priklausyti šakalui? Ar išdrįsi paliesti Saulę arba 
Mandaros kalną? Nejaugi išdursi sau akis arba įsidėsi į 
kišenę degančią galvą? Ar bandysi perplaukti 
vandenyną su pririštu akmeniu ant kaklo? Tad kaip tu 
drįsti gundyti Ramos žmoną? Rama panašus į 
Garūdą, o tu – varna. Jis – vandenynas, o tu – balutė. 
Rama – nektaras, o tu –surūgusi košė. Jis – 
santalmedis, o tu – molis. Jis – auksas, tu – geležis. Jis – 
gulbė, o tu gi – maitvanagis. Tu gali pagrobti mane, 
bet, kol Rama gyvas, tau nepavyks manimi mėgautis, 
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nes kaip ir miltai suberti į lydytą sviestą, negali šiuo 
mėgautis.  

Nors Sita ir kalbėjo drąsiai, bet drebėjo iš baimės. 
Norėdamas įbauginti ją dar labiau, Ravana tarė: 

– Paklausyk manęs, gražuole. Aš – Kuberos, 
pusdievių turtų saugotojo, įbrolis. Įveikęs jį, atėmiau iš 
jo orlaivį Pušpaką. Pats jis dabar slepiasi Kailaso 
kalnuose. Netgi pusdieviai bijo manęs. Kur tik 
pasirodau, dulksvėja saulės šviesa, nutyla vėjas, 
apmiršta upės. Užmiršk Ramą, Jis – eilinis žmogus ir 
greitai mirs. Eime su manimi ir galėsi mėgautis rojaus 
malonumais. Aš trokštu tavęs. Nenuvilk manęs. 

– Jeigu tu tikrai Kuberos brolis, – atsakė Sita, – tai 
kodėl sieki įgyvendinti savo niekšingus troškimus? Jei 
kas pagrobtų Indros žmoną, galbūt ir liktų gyvas, bet 
kas prisilies prie manęs, pasmerktas žūti! 

Galų gale Ravanai trūko kantrybė. Įsiutęs jis 
atsivertė į didžiulį dešimtgalvį ir dvidešimtrankį aštrių 
dantų rakšasą. 

– Jeigu nori turėti savęs vertą vyrą, – pareiškė jis, – 
aš pasiryžęs vesti tave. Tarnauk man, ir aš išpildysiu 
visus tavo norus. Palik tą Ramą, Tą miško tremtinį! 

Ištaręs šiuos žodžius, rakšasų valdovas kaire ranka 
griebė Sitai už plaukų. Tuoj pat priešais jį išdygo 
auksinės vežėčios. Dešine ranka pagriebęs 
išsigandusią Sitą, Ravana įžengė į vežimą ir pakilo į 
dangų. 
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– Rama, Rama! – sušuko Sita. – Gelbėk mane nuo 

siaubingo Ravanos! 
Nevilties apimta Sita kreipėsi į medžius, į upes, į 

paukščius ir žvėris, maldaudama jų pranešti Ramai, 
kad ją pagrobė. Staiga ji išvydo medžio viršūnėje 
miegantį Džatajų. 

– Džatajau! – sušuko Sita. – Padėk man! Pranešk 
Ramai, kad mane pagrobė žiaurusis Ravana. 

Sitos šauksmas pažadino Džatajų. Išvydęs, kad ją 
pagrobė rakšasų valdovas, jis sušuko: 

– O Ravana, aš – Džatajus, grifų karalius. Kaip 
drįsti liesti svetimą žmoną? Saugokis, tavo rankose 
nuodinga gyvatė. Nors man šešiasdešimt tūkstančių 
metų ir aš beginklis, o tu jaunas ir gerai ginkluotas, aš 
neleisiu tau išsinešti Sitos. Perspėju: jeigu nepaleisi 
Sitos, atsidursi ant žemės. 

Įsiutęs Ravana puolė Džatajų. Kai prasidėjo 
kautynės, atrodė, kad susikirto du didžiuliai kalnai. 
Ravana šaudė į Džatajų iš lanko, o jis kovėsi savo 
nagais. Nors Džatajų pervėrė gausybė strėlių, bet, 
regėdamas Ravanos vežime raudančią Sitą, kantriai 
kentė skausmą. 

Savo nagais Džatajus atrėmė Ravanos strėles. 
Nagais ginkluotomis kojomis jam pavyko netgi 
sulaužyti jo lanką. Pasinaudodamas įgytu pranašumu, 
jis perplėšė Ravanos šarvus ir nužudė jo vežėčias 
traukiančius asilus. Savo snapu jis nukirto vežikui galvą 
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ir į šipulius sudaužė Ravanos vežėčias. Netekęs 
vežėčių, stipriai laikydamas rankose Sitą, Ravana 
nukrito ant žemės. Visos gyvos būtybės, stebėjusios 
mūšį, plojo Džatajui už narsą. 

Kadangi Džatajus buvo jau senas, jo jėgos greitai 
išseko. Vienoje rankoje laikydamas Sitą, o kitoje –
kardą, Ravana pakilo į aukšybes. Garsiai keikdamas 
rakšasų valdovą, Džatajus puolė jį iš nugaros ir, 
griebęs jį už plaukų, timptelėjo jį taip stipriai, kad iš 
skausmo Ravana išsiviepė. Stipriai prispaudęs prie 
kairiojo šono Sitą, Ravana kirto Džatajui ranka. Bet 
Džatajus išvengė smūgio ir savo galingu snapu išrovė 
dešimt Ravanos rankų. Bet vietoj jų netrukus išaugo 
naujos. Paleidęs Sitą, rakšasų valdovas daužė Džatajų 
rankomis ir spardė kojomis. 

Dvikova tęsėsi apie valandą. Galų gale Ravana 
čiupo kardą ir nukirto Džatajui sparnus bei kojas. 
Mirtinai sužeistas grifų karalius nukrito ant žemės. 
Ašarojanti Sita puolė prie jo ir apkabino. Bet Ravana 
griebė Sitą už plaukų ir  prisitraukė prie savęs. 

– Rama! Rama! – šaukė Sita. 
Sitos šauksmas sudrumstė visatos ramybę. Viskas 

paskendo tamsoje. Užjausdami Sitą, nurimo vėjas ir 
patamsėjo saulė. Savo dieviškosios galios dėka 
Viešpats Brahma žinojo, kas įvyko, ir tarė: 

– Mūsų tikslas pasiektas! 
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Ravanai kylant į dangų, Sitos papuošalai nutrūko 

ir nukrito ant žemės. Perlų vėriniai tarsi krentančios iš 
rojaus planetų šventos Gangos vandenys riedėjo 
Sitos krūtine ir krito žemyn. Išsigandusi ir nelaiminga, 
kaltindama jį klasta, Sita bandė ištrūkti iš Ravanos 
rankų. 

Ravanai skrendant į Lanką, visos gyvosios būtybės 
sielvartavo: 

– Paminta dharma, sugriautas teisingumas, blogis 
nugalėjo gėrį. 

Palaidus Sitos plaukus plaikstė vėjas, nuo kaktos 
nusitrynė tilaka. 

– O Rama! O Lakšmanai! – labai tyliai 
suaimanavo ji. 

Staiga ant kalno viršūnės Sita išvydo penkis 
beždžionių vadovus. Nusijuosusi šilkinę skraistę ir 
keletą nėrinių, ji metė juos ten, kur sėdėjo beždžionės, 
tikėdama, kad šios papasakos viską Ramai.  

Kaip ir visi materialistai Ravana, siekdamas gauti 
viską, rizikavo prarasti tai, ką turėjo. Skrisdamas į 
Lanką, jis labai džiaugėsi, kad pavyko pagrobti Sitą. 
Nekantraudamas jis svajojo apie tai, kaip Sita taps jo 
žmona. Geismo apakintas, jis nesuvokė, kad, 
pasiekęs norimą rezultatą, jis pasirašė sau nuosprendį. 
Sėkmės Deivė visada tarnauja lotosinėms 
Aukščiausiojo Viešpaties pėdom. Kai Ja nori mėgautis 
materialistai, ji pasirodo siaubinga Durgos išvaizda. 
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Materialios gamtos valdovė sėdi ant tigro ir rankoje 
laiko tridantį. Dantys simbolizuoja trejopas materialias 
kančias: kurias sukelia protas ir kūnas, kitų gyvų 
būtybių keliamas kančias ir gamtos stichijų nešamas 
negandos. Niekas negali kontroliuoti minėtų trejopų 
kančių. 

Manydamas, kad jis yra visagalis, Ravana klydo. 
Grįžęs į Lanką, Sitą nunešė į savo rūmus. 

– Nenuleisti nuo jos akių, – įsakė Ravana klaikios 
išvaizdos rakšasėms. – Niekas negali lankyti jos be 
mano žinios. Duokite Jai viską, ko tik ji panorės: aukso, 
brangenybių, brangius rūbus, papuošalus ir išskirtinį 
maistą. Įsidėmėkite – jokių grubių žodžių jos adresu. 
Jei kas ją įskaudins, aš pats savo rankomis jį 
nužudysiu. 

Po to Ravana pasišaukė aštuonis galingus 
rakšasus. 

– Nuo tada, – pradėjo Ravana, – kai Rama 
Džanasthane sunaikino mūsų sąjungininkus, aš sunkiai 
save kontroliuoju. Kol Jis gyvas, aš negaliu ramiai 
miegoti. Eikite į Džanasthaną ir pasekite Jį. Kai grįšite,  
pranešite man apie viską. 

Aistros įaudrintas, Ravana patraukė pas Sitą. Įėjęs 
į jos kambarį, išvydo ją apsuptą rakšasais. Ašarojanti ji 
buvo panaši valtį, nuneštą į atvirą jūrą arba nuo 
bandos atitrūkusį ir šunų gaujos apsuptą elnią. 
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Nekreipdamas dėmesio į Sitos abejingumą, 

Ravana vedžiojo ją po savo rūmus ir rodė jai 
pusdievių lygio apartamentus. Rūmuose buvo daug 
tarnų, pasiruošusių išpildyti bet kokį Ravanos norą. 
Daugumoje kambarių stovėjo narveliai su egzotiškais 
paukščiais. Rūmų sienas puošė raštai iš 
brangakmenių. Sostas buvo iškaltas iš dramblio kaulo 
ir inkrustuotas auksu. Aplinkui skambėjo maloni 
muzika, girdėjosi saldūs dainininkų balsai. Parkus ir 
tvenkinius puošė lotosai ir fontanai. 

Erdviose, prabangiai įrengtose menėse Sita 
išvydo tūkstančius prabangiai pasipuošusių moterų. 

– Lankoje gyvena trisdešimt du milijonai rakšasų – 
tarė Ravana, – tūkstantis iš jų – mano asmeniniai 
tarnai. O nuostabioji Sita, būk protinga, išpildyk mano 
didžiausią norą – tapk mano vyriausia valdove. Būk 
mano šeimininkė ir mėgaukis visa šita prabanga. Aš 
dėl tavęs kraustausi iš proto. Tu būsi man vienintelė. 
Pasigailėk manęs, pažvelk į mane, nes jaunystė 
greitai prabėgs. Mėgausimės gyvenimu kartu. Užmiršk 
nelaimingąjį Ramą. 

Sita užsidengė veidą rankomis ir tyliai pravirko. 
– Nebijok, – tęsė Ravana, – kad mūsų sąjunga 

nusižengs religijos įstatymui. Myliu tave labiau už 
gyvenimą. Meldžiu tavęs, išpildyk mano troškimą, 
išgirsk kenčiančio įsimylėjelio maldą. Aš pirmą kartą 
klaupiuosi prieš moterį. 
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Savo aistringomis kalbomis Ravana tikėjosi 

pakerėti Sitą. Bet ji drąsiai atsakė: 
– Mano širdis priklauso Ramai. Nejaugi 

plaukiojanti pilname lotosų ežere gulbė pasirinks savo 
palydovu karksintį ant kranto antiną? Tu gali daryti su 
manimi ką tik nori, bet žinok: nekontroliuojamu 
geismu tu šaukiesi sau mirtį. 

Sitos žodžiai įsiutino Ravaną. 
– Turi vienerius metus, – tarė jis. – Jeigu po dvylikos 

mėnesių tu nepakeisi savo sprendimo, mano virėjai 
sukapos tave į gabalus ir paruoš man pietus. 

Atsisukęs į Sitą saugančius rakšasus, Ravana tarė:  
– Nuveskite ją į ašokų giraitę. Nenuleiskite nuo jos 

akių ir visais įmanomais būdais pasistenkite ją 
perkalbėti. Grasinkite, meilikaukite, darykite viską, kas 
įmanoma, prijaukinkite ją, kaip prijaukinamas 
dramblys. 

Patekusi į nuostabią ašokų giraitę, Sita ir toliau 
kankinosi. Saugančių rakšasų terorizuojama, ji 
prarado sąmonę. 

Tuo pat metu Viešpats Brahma pasišaukė pas 
save Indrą. 

– Ravana pagrobė Sitą ir nusinešė į Lanką, – tarė 
jis. – Tai reiškia, kad artinasi rakšasų valdovo mirtis. Bet 
Sita be Ramos ilgai neištvers. Keliauk pas ją ir 
pamaitink dangiškais saldžiais ryžiais. 
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Indra išvyko į Lanką kartu su miego deive Nidra 

Devi. Užmigdęs visus rakšasus, Indra atvyko pas Sitą, 
pasivertęs brahmanu.  

– Aš – dangaus karalius, – tarė jis, – ir Viešpaties 
Ramos tarnas. Prašau, paimk šituos saldžius ryžius. Jų 
dėka nejausi alkio, troškulio ir kitų kančių. 

Abejodama Indros žodžiais, Sita paprašė parodyti 
tikrąją savo formą, ir jis išpildė jos norą. Išvydusi, kad 
Indros pėdos neliečia žemės, ir jį puošia nevystančių 
gėlių girlianda, ji suprato, kad prieš ją – pusdievių 
karalius, todėl paėmė ryžius. 

Prieš ragaudama juos, Sita pasimeldė ir paaukojo 
juos Ramai. Kai tik ji paragavo saldžių ryžių, iš karto 
išnyko skausmas ir kančia. Įvykdę savo misiją, Indra ir 
Nidra Devi pasišalino. 

 
 

* * * 
 
 

Kada Viešpačiui atsidavęs patenka į nelaimę, 
Viešpats saugoja jį. Atsidavęs niekada nesijaudina 
dėl savo saugumo arba dėl savo gerovės. 
Žinodamas, kad Krišna arba Rama juo rūpinasi, jis visą 
save atiduoda ištikimai tarnaudamas Viešpačiui. 
Atsidavęs ištisai su meile galvoja apie savo Viešpatį, o 
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Viešpats, atsakydamas tuo pačiu, niekada 
nepamiršta Savo ištikimo draugo. 

 
 

* * * 
 
 

Nužudęs Maričį, Rama nuskubėjo prie trobelės. 
«Tikriausiai rakšasai sumanė atkeršyti Man už tai, kad 
sunaikinau visą jų armiją Džanasthane, – galvojo Jis. – 
Galbūt Maričio apgaulė išvilioti mane kuo toliau nuo 
trobelės ir susidoroti su Sita – tai jų plano dalis. Tikiuosi, 
Lakšmanas, išgirdęs mano balsu šaukiantį Maričį, 
nepaliko Sitos vienos ir neišskubėjo manęs gelbėti». 

Už nugaros išgirdęs klaikų šakalo staugimą, Rama 
sunerimo. Iš dešinės praskrido paukščiai ir prabėgo 
laukiniai žvėrys. Visi jie sunerimę šaukė. Prie viso to 
suvirpėjo kairioji akis, sudrebėjo kairioji ranka, ir 
desperatiškai daužėsi širdis. Stebėdamas šituos blogus 
ženklus, Rama išvydo prieš save besiartinantį 
Lakšmaną. Griebęs brolį už rankos, Rama jį išbarė: 

– Kodėl tu manęs nepaklausei ir palikai Sitą 
vieną? Blogi ženklai pranašauja, kad ją arba 
pagrobė, arba nužudė. O Lakšmanai, kaip tu galėjai 
palikti ją vieną? 
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Grįžtant Rama netikėtai nuvirto ant žemės. 

Nerimaudamas dėl Sitos ir įsiutęs ant Lakšmano, 
Rama prarado savikontrolę ir ėmė priekaištauti: 

– Jeigu Sita mirusi, Aš nusižudysiu, be jos 
negyvensiu. O Lakšmanai, palikęs ją vieną, tu išdavei 
Mane. 

– Išgirdusi Tavo balsą, Sita išprotėjo, – bandė 
paaiškinti Lakšmanas. – Ji apkaltino Mane, kad aš 
siekiu Tavo mirties, kad galėčiau ja mėgautis. Ji Mane 
kaltino tuo, kad aš – Bharatos bendrininkas, 
apsimetęs Tavo draugu. Siekdamas įrodyti, kad ji 
klysta, išskubėjau tau padėti. 

– Tai – ne pasiteisinimas, – piktai atsakė Rama. 
– Tu puikiai žinai, kad Aš nenugalimas ir galiu 

apsiginti nuo rakšasų ir visų kitų būtybių. Tau nereikėjo 
klausyti įsiutusios moters ir ignuoroti Mano nurodymus. 
Lakšmanai, Tu padarei didelę klaidą. Netinka taip 
elgtis Dašarathos sūnui. 

Įžengę į trobelę, joje nieko nerado. Iš skausmo 
Ramos veidas sukrito ir patamsėjo. Netekęs Sitos, 
Rama paniro į transcendentinę beprotystę: 

– Gal matėte mano mylimąją Sitą, dėvinčią 
gelsvą šilkinį sarį? 

Po to Rama to paties paklausė paukščių ir žvėrių. 
Negavęs jokio atsakymo, Jis labai nusiminė. Netikėtai 
Jam pasirodė, kad Jis mato priešais Save Sitą. 
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– Mylimoji, kodėl tu bėgi ir slepiesi nuo Manęs? – 

sušuko Jis. – Kodėl tu tyli? 
Vėliau jam pasirodė, kad švelnų Sitos kūnelį ėda 

rakšasai. Ieškodami Sitos, Rama ir Lakšmanas išnaršė 
visus netoliese esančius miškus ir kalnus, bet taip jos ir 
nerado. Nusiminęs Rama nukrito ant žemės, bet 
Lakšmanas įkvėpė Jį toliau tęsti paiešką. Taip broliai 
apvaikščiojo miškus, laukus ir kalnus. 

Pagaliau neiškentęs Rama pasidavė jausmams. 
Sustingęs vietoje ir sunkiai kvėpuodamas, Jis buvo 
panašus į beprotį. Akyse pasirodė ašaros. Jis daugiau 
nebekreipė dėmesio į Lakšmano žodžius, kad Jie 
būtinai suras Sitą. Meilės draskomas, bejėgis Rama 
šaukė: 

– Sita! Sita! Mylimoji, tu pasislėpei, nori pažaisti su 
Manimi? Prašau, pasirodyk, nes negaliu be tavęs 
gyventi. 

 
 

* * * 
 
 

Yra daug pavyzdžių, kaip bhaktai verkia išsiskyrę 
su Viešpačiu. Vrindavano gopės (mergaitės-
piemenukai) visą gyvenimą ieškojo Krišnos. Viešpats 
Čaitanja, buvo tobulas bhaktas, o išsiskyrimą laikė 
didžiausiu meilės Dievui pasireiškimo forma. Jūs galite 
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paklausti, kodėl Rama, Aukščiausiasis Viešpats, 
sielvartavo dėl savo mylimosios kaip paprastas 
žmogus. Juk Jis – viską žinantis Viešpats, todėl žinojo, 
kur yra Sita. 

Viešpats apreiškia Savo žaidimus dėl kelių 
priežasčių. Visų pirma, Jis nužengia tam, kad įrodytų, 
jog Jis – asmenybė, jog Jis – Aukščiausioji Asmenybė. 
Tokiu būdu Jis atneša Savo atsidavusiems džiaugsmą 
ir moko filosofus-empirikus bei jogus-mistikus, kad 
Aukščiausioji Absoliuti Tiesa yra asmenybė, kurią 
pavergti galima meile. Antra, Viešpats ateina įtvirtinti 
dharmą, dorybės kelią. Jis taip pat nužengia 
sunaikinti demonų. Sielvartaudamas dėl pagrobtos 
Sitos, Viešpats Rama įtvirtina dharmą, elgesio normas. 
Be to, Jis demonstruoja padėtį tų, kurie pernelyg 
prisirišę prie moterų. 

Šitas įvykis taip pat rodo, kad, jeigu moteris 
neglobojama, ji tampa tokių kaip Ravana auka. 
Remiantis Vedomis, moteris negali būti viena. Kad ir 
kokia ji būtų galinga, ji nepajėgi apsiginti pati.  
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* * * 
 

 
Kad ir kiek Rama šaukė, Sita nepasirodė. Rama 

nusprendė, kad ją suėdė rakšasai. Lakšmanui taip 
pat buvo labai sunku. 

– O Lakšmanai, – tarė Rama, – nueik prie 
Godavario kranto. Galbūt Sita nuėjo prisiskinti gėlių. 

Kai Lakšmanas grįžo be Sitos, Rama pats nuėjo 
prie upės ir ėmė klausinėti medžių bei žvėrių. 
Išsigandę Ravanos, nė vienas iš jų nieko neatsakė. 
Rama pastebėjo, kad elniai į Jį įdėmiai spokso. Jis 
pasiteiravo elnių ir pabandė jų akyse perskaityti 
atsakymą. Atsakydami į Ramos klausimą, elniai 
pakėlė galvas ir nurodė į pietus. Lakšmanas suprato, 
ką jie nori pasakyti, ir pasiūlė Ramai keliauti į pietų 
pusę. 

Netrukus broliai išvydo ant žemės išmėtytas gėles. 
Rama jas atpažino – tai buvo tos pačios gėlės, kurias 
Jis padovanojo Sitai.  

– Kur iškeliavo Sita? – paklausė Rama 
kaimynystėje stovinčio kalno. 

Negavęs jokio atsakymo, Rama piktai sušuko: 
– Jei nepasakysi, aš suskaldysiu Savo strėlėmis 

tave į šipulius. 
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Rama piktai pažvelgė į kalno viršūnę, bet jis 

visvien nieko Jam neatsakė. Tada Rama griebė lanką 
ir pasiruošė šauti. Tuo pat metu ant žemės Lakšmanas 
pamatė Sitos, o šalia jų – didžiulio rakšaso likusias 
pėdas, ir parodė jas Ramai. Sekdami pėdsakais, 
broliai užtiko sulaužytą Ravanos lanką, strėlinę su 
strėlėmis, sudaužytų vežėčių šukes ir sulaužytus Sitos 
papuošalus. Išvydęs ant žemės kraują, Rama 
nusprendė, kad Sitą suėdė rakšasai, kurie dėl jos 
kovėsi. 

Žiūrėdamas į negyvus asilus, sudaužytas vežėčias 
ir ant žemės išmėtytus ginklus, Rama tarė:  

– Nė vienam rakšasui nepavyks išvengti mano 
bausmės. Šiandien pat Aš atkeršysiu jiems už Sitos 
mirtį. Kur žiūrėjo pusdieviai? Kodėl jie neapsaugojo 
Mano bejėgės žmonos? Jeigu pusdieviai tuoj pat 
nesugrąžins Mano Sitos, už jų aplaidumą ir už rakšasų 
piktadarybes Aš sunaikinsiu visą visatą! 

Suspaudęs lūpas, raudonomis iš pykčio akimis, 
Rama paėmė Savo lanką ir įdėjo siaubingą strėlę, 
gebančią sunaikinti visą visatą. Lakšmanas išsigando 
ir, suglaudęs delnus, kreipėsi į Ramą: 

– Iš tikrųjų Tu esi labai geras, maloningas ir 
draugiškas visoms gyvoms būtybėms. Prašau, 
nusiramink ir neskubėk. Man atrodo, čia buvo tik 
vienas rakšasas, kadangi sulaužytos tik vienos 
vežėčios. Pratęskime Sitos paiešką. Jei nepavyks jos 
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surasti, daryk, kaip manai geriausia. Brangus broli, 
būk kantrus, nes kančios neišvengiamos. Jeigu Tu 
negali kantriai iškęsti likimo negandų, tai ko tikėtis iš 
paprastų žmonių? Tik priešas vertas mirties. Kam 
naikinti visą visatą? 

Pagaliau Lakšmanui pavyko nuraminti brolį. Kai 
Rama grąžino strėlę į strėlinę, jie abu itin atidžiai 
apžiūrėjo apylinkes. 

Įžengę gilyn į mišką, broliai aptiko kraujo klane 
gulintį Džatajų. Jiems dingtelėjo mintis, kad tai 
paukščiu pasivertęs rakšasas, kuris suėdė Sitą ir dabar 
ilsisi. Rama įsidėjo į lanką strėlę ir priėjo arčiau. 
Netrukus Jis suprato, kad tai mirtinai sužeistas 
Džatajus, bandęs išgelbėti Sitą. Padėjęs lanką į šoną, 
Rama apkabino grifų karalių. Išvydęs, į kokią padėtį 
pateko Jo tarnas, Rama dar labiau nuliūdo. 

– O Džatajau! – sušuko Rama. – Pasakyk, ar tu 
žinai, kur Sita, ir kas ją pagrobė? 

Leisgyvis Džatajus papasakojo Ramai, kas įvyko, ir 
baigdamas pridėjo: 

– Ravana pagrobė Sitą tokiu laiku, kuris vadinasi 
vinda. Jeigu žmogus netenka ko nors šituo paros 
metu, jis labai greitai atgaus tai, ko neteko. Brangus 
Rama, neliūdėk dėl Sitos. Sunaikinęs mūšyje rakšasų 
karalių, Tu ją susigrąžinsi. 
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Po to, sunkiai kvėpuodamas Džatajus išvardijo 

Ravanos genealogiją. Staiga jis nustojo kalbėti, 
sušnibždėjo «Rama! Rama!»  – ir numirė. 

– Džatajus, – tarė Rama Lakšmanui, – paaukojo 
dėl Manęs savo gyvybę. Tai Mane liūdina labiau nei 
Sitos pagrobimas. Prirink šakų, Mes sudeginsime jo 
kūną. Tegul visi žino – atsilyginant Džatajui už tarnystę, 
jis pasieks aukščiausiąją buveinę. 

Lakšmanas sukrovė laidotuvių laužą, o Rama 
paguldė į jį Džatajaus kūną ir įžiebė ugnį. Broliai atliko 
aukojimo apeigas išėjusiai Džatajaus sielai ir sukartojo 
Vedų mantras. Po to patraukė prie Godavario upės ir 
paaukojo Džatajui vandens. Viską atlikę, abu broliai 
išsimaudė ir vėl iškeliavo į mišką ieškoti Sitos. 

Judėdami į pietvakarius, broliai susidūrė su sunkiai 
praeinama vieta, apaugusia medžiais ir krūmais. Teko 
atiduoti daug jėgų, kol išbrido šią vietą,. Netrukus Jie 
apleido Dandakaranją ir įžengė į Kraunčos mišką. 
Įveikę jį, Rama ir Lakšmanas priėjo tankias džiungles. 
Netikėtai Jiems kelią pastojo iš uolos išlindusi 
gigantiška rakšasė. Ilgais dantimis, dideliu pilvu ir stora 
oda siaubinga rakšasė veržliai artinosi prie brolių ir, 
paėmusi už rankų Lakšmaną, tarė: 

– O neprilygstamasis, eime su manimi ir galėsime 
mėgautis šitame nuostabiame miške. Aš tavo! – 
apkabinusi Lakšmaną, tarė ji. – Būk mano vyras. 
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Lakšmanas griebė kardą ir nukirto jai krūtinę, ausis 

ir nosį. Šaukdama iš skausmo, kraujuojanti rakšasė 
spruko, kur akys mato, o broliai tęsė kelionę. 

Staiga Ramą užvaldė keistas jausmas, ėmė 
drebėti jo kairioji ranka. 

– O Lakšmanai, – tarė Jis, – ruoškis, Mums gresia 
pavojus. 

Po akimirkos pasigirdo vandžulos paukščio 
klyksmas.  

– Tai ženklas to, kad Mes nugalėsime, – tarė 
Lakšmanas. 

Eidami mišku, broliai išgirdo keistą garsą. 
Bandydami surasti, iš kur jis sklinda, Rama ir 
Lakšmanas, įtempę lankus, atsargiai slinko į priekį. 
Netrukus prieš Juos išdygo milžiniškas rakšasas be 
galvos ir kojų. Vidury pilvo žiojėjo didžiuliai nasrai. 
Rakšasas buvo didžiulis kaip uola. Jo kūną dengė 
spygliuoti šeriai. Dvi blizgančios akys kiurksojo jam ant 
krūtinės, o jo rankos, kuriomis jis gaudė stambius 
gyvūnus, siekė aštuonias mylias. Nors, išvydę pabaisą, 
broliai atsitraukė dvi mylias atgal, rakšasas staiga 
Juos čiupo savo rankomis ir taip stipriai suspaudė, 
kad Jie nieko nebegalėjo padaryti. Lakšmanas puolė 
į neviltį. 

– O Rama, – tarė Jis, – paaukok mainais į Savo 
gyvybę Mane šitam rakšasui. Tu privalai toliau ieškoti 
Sitos. 
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Kol Rama drąsino Lakšmaną, rakšasas tarė: 
– Aš – Kabandha. Kaip puiku, kad Jūs atsiradote 

mano miške – jau seniai nieko nevalgiau. Pati 
apvaizda Jus man pasiuntė. Todėl gyventi Jums liko 
neilgai. 

– Reikia nukirsti jam rankas, – tarė Lakšmanas 
Ramai. – Tik taip galėsime išsigelbėti. 

Tai išgirdęs, Kabandha pasiuto. Plačiai atvėręs 
savo siaubingus nasrus, jis ruošėsi praryti abu brolius. 
Bet Rama nukirto jam dešinę, o Lakšmanas kairę 
ranką. Kraujuojantis rakšasas nuvirto ant žemės. 

– Kas Jūs? – kreipėsi jis, kankinamas skausmo. 
– Tai karalaitis, – atsakė Lakšmanas, – Ikšvakų 

palikuonis, o aš – Jo brolis, Lakšmanas. Mes ieškome 
Ramos žmonos Sitos, kurią pagrobė rakšasų valdovas 
Ravana. 

Išgirdęs Ramos vardą, Kabandha apsidžiaugė. 
– Kokia sėkmė! – sušuko jis. – Jūs atvykote mane 

išlaisvinti! Prašau, išklausykite mane. Aš papasakosiu 
Jums, kaip aš tapau rakšasu. Praeitame gyvenime aš 
buvau Dhanu sūnus. Už mano askezes Viešpats 
Brahma padovanojo man ilgą gyvenimą. 
Puikuodamasis savo laimėjimais, aš nusprendžiau, 
kad senas mano priešas Indra man nebebaisus. Aš jį 
užpuoliau, bet jis sviedė į mane savo žaibą. Kai jis 
mane nutrenkė, kojos ir galva sulindo į kūną. Išvydęs 
save tokį, paprašiau Indros mane nužudyti, bet jis 
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atsisakė, nes negalėjo sulaužyti Viešpaties Brahmos 
man duoto palaiminimo. Kai aš jo paklausiau, kaip aš 
gyvensiu be galvos, jis patalpino man ant pilvo burną 
ir ištempė rankas. Po to tarė: «Kai sutiksi Ramą ir 
Lakšmaną, atgausi savo pirminę išvaizdą». 

– Nuo tada, – tęsė Kabandha, – savo ilgomis 
rankomis aš gaudžiau gyvas būtybes ir grūsdavau jas 
sau į burną. Tikėjausi, kad kada nors man į rankas 
pateks Rama, apie kurį kalbėjo Indra. Kartą 
užrūstinau vieną rišį ir jis mane prakeikė, sakydamas, 
kad aš amžinai liksiu šitoje formoje. Desperatiškai 
meldžiau jo, kad sušvelnintų šį prakeiksmą. Jis atsakė, 
kad atgausiu savo pirminę išvaizdą tada, kai Rama 
mane sudegins. Jūs ką tik mane išlaisvinote. Palikęs 
kūną, aš pasakysiu Jums vardą to, kas taps jūsų 
sąjungininku ir padės pasiekti norimą tikslą. 

– Mano žmoną Sitą, – tarė Rama, – pagrobė 
rakšasų valdovas Ravana. Išskyrus vardą, daugiau 
nieko apie jį nežinau – nei kaip jis atrodo, nei kur jis 
gyvena. Aš sudeginsiu tavo kūną, ir tu pasieksi 
dangaus karalystę. Už tai turėsi man papasakoti apie 
Ravaną.  

– Apgailestauju, – atsakė Kabandha, – bet apie jį 
nieko nežinau. Bet kai tik mane sudeginsi, aš 
pasakysiu Tau vardą to, kuris buvo visuose trijuose 
pasauliuose. Jis Tau padės surasti rakšasų valdovą. 
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Rama ir Lakšmanas atitempė Kabandhos kūną į 

uolą ir paguldė jį ant Lakšmano sukrauto laidojimo 
laužo. Kabandha buvo toks riebus, kad, kai įkūrė 
ugnį, jo kūnas plykstelėjo kaip lydytas sviestas. 
Netrukus iš ugnies Kabandha pasirodė savo dangiška 
išvaizda. Jo kūną dengė nuostabūs drabužiai ir 
papuošalai. Kabandha tarė:  

– O Rama, politikoje nesėkmę galima įveikti 
šešiais būdais: sudaryti taiką, pradėti karą, nužudyti 
savo priešininką, padidinti savo karinę jėgą ir statyti  
įtvirtinimo įrenginius, sukelti priešininko šalyje 
nesantaiką arba susirasti sąjungininką. Netekęs 
žmonos, Tu panirai į liūdesio vandenyną. Ją 
susigrąžinti Tau padės tas, kuris buvo panašioje 
situacijoje. Jo vardas – Sugriva. Jis – beždžionių 
karalius. Kadangi jo vyriausiasis brolis Valis, Indros 
sūnus, išvijo jį iš karalystės, jam, kaip ir Tau, reikalinga 
pagalba. Tu privalai susitikti su Surijos(Saulės dievo) 
sūnumi, pradėtu Rikšaradžo žmonos įsčiose. Jis dabar 
gyvena kartu su kitomis keturiomis beždžionėmis ant 
Rišjemukos kalno, netoli Pampos ežero. 

Iš pradžių keliauk prie Pampos upės. Tai graži 
vieta, kurioje gausu laukinių paukščių. Jie visiškai 
nebijo žmonių, nes šie niekada nedarė jiems nieko 
pikto. Tu privalai pamaitinti tuos paukščius, o taip pat 
žuvis Pampos ežere. Po to sutiksi ten gyvenančią 
atsiskyrėlę Šabari. 
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Ten visur auga iš Matangos Rišio mokinių prakaito 

susiformavusios nevystančios gėlės. Didysis išminčius 
Matanga jau seniai prie Pampos ežero paliko savo 
kūną. Po mirties jo mokiniams patarnavo atsiskyrėlė 
Šabari. Nors visi rišiai jau seniai pakilo į dangų, Šabari 
gyvena ten ir laukia Tavęs. Išvydusi Tave, ji išvyks į 
Brahmaloką. 

Šalia Pampos ežero stūkso Rišjemukos kalnas. Ten 
uoloje nuo savo brolio Valio slapstosi Sugriva. Jis –
išmanus, dosnus, išmintingas, ištikimas, drąsus bei 
galingas. Todėl bus patikimas tavo sąjungininkas. 
Apie rakšasus jis žino viską. Ieškodami Sitos, jo 
šalininkai gali apeiti visą Žemę. 

Ištaręs tuos žodžius, Kabandha nusilenkė Ramai ir 
pakilo į dangų. Išklausę jo patarimų, broliai leidosi į 
kelionę. Kitą dieną Jie pasiekė Pampos ežerą ir įsikūrė 
Matangos Rišio ašrame. 

Įžengusius į atsiskyrėlės trobelę, Ramą ir Lakšmaną 
pagarbiai pasitiko Šabari. Numazgojusi Jų lotosines 
pėdas, ji pamaitino Juos. Į Ramos klausimus apie jos 
asketizmą, Šabari atsakė: 

– Išvydusi Tave, aš įgijau atliktų askezių vaisius. Kai 
Tu atvykai į Čitrakutą, visi išminčiai, kuriems aš 
tarnavau, įžengė į dieviškas vežėčias ir pakilo į 
dangų. Prieš išvykdami jie man pranešė, kad po to, 
kai pasimatysiu su Tavimi, aš taip pat iškeliausiu į 
dangų. 
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Ramos paprašyta, Šabari aprodė vaizdingas 

Pampos ežero vietoves. Po to ji paprašė Viešpaties 
leidimo palikti savo mirtingą kūną ir susijungti su 
išminčiais, kuriems sąžiningai ir ištikimai tarnavo 
Žemėje. 

Rama buvo patenkintas Šabari, todėl ją 
palaimino. Sukrovusi laužą, pagyvenusi atsiskyrėlė,  
apsirengusi elnio kailiu ir medžio žieve, sunarpliotais 
plaukais, šoko į ugnį. Kitą akimirką Šabari, tarsi  
blykstelėjus žaibui, virto nuostabia dangiška būtybe ir 
pakilo į dangų. 

Išvydę dvasinę Šabari jėgą, Rama ir Lakšmanas 
išsimaudė Pampos ežere. Pajutę palengvėjimą ir jėgų 
antplūdį, Jie išvyko ieškoti Sugrivos. 
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Kiškindhja-kanda 
(Beždžionių karalystės knyga) 

  

Vaizdingas pavasariškas Pampos ežero vietovių 
peizažas pažadino Ramos prisiminimus apie Sitą, 
todėl Jo transcendentinis ilgesys  dar labiau išaugo. 
Visos Ramos mintys buvo sutelktos į Sitą. Jį kankino 
išsiskyrimo skausmas.  

– O Lakšmanai, – tarė Rama, – atėjo čaitros 
mėnuo, ir žydri šio ežero vandenys tokie nuostabūs. 
Pavasaris – meilės metas, kai medžiai skleidžia savo 
žiedus, o paskui barsto žiedlapius ant žemės, virtusios 
žaliu kilimu. Gyvenimas be Sitos Man nemielas. Tai, 
kas Mane džiugino, kai ji buvo šalia, dabar sukelia 
Man nepakeliamą skausmą. Kai tik išgirstu gegutės 
kukavimą, prisimenu saldų Sitos balsą. Kai matau 
vandenyje banguojančius rausvus lotoso žiedus, 
prisimenu jos akis. Švelnus vėjelis Man primena jos 
saldų kvėpavimą. O Lakšmanai, žiaurus pavasaris 
kankina Mane, Aš neištversiu šitos kančios. Grįžk į 
Ajodhją ir tarnauk Bharatai, o Aš liksiu čia ir 
nusižudysiu. 

– Brangus broli, – stengdamasis įkvėpti Ramą, tarė 
Lakšamanas. – Mes turime visus faktus, įrodančius, 
kad Sita gyva. Kad ir kur Ravana slapstosi – ant 
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žemės, vandenyne ar pragare, Mes jį surasime ir 
išliesime ant jo visą savo pyktį. Nepasiduok liūdesiui, 
galvok apie tai, kaip surasti Sitą. Liūdesys – netikęs 
pagalbininkas. 

Lakšmano žodžiai padėjo Ramai atsikratyti 
liūdesio. Bendraudami broliai pasiekė Rišjemukos 
kalno papėdę.  

Tolumoje Sugriva pastebėjo besiartinant du 
pakeleivius. Pamanęs, kad tai Valio šnipai, jis ne 
juokais išsigando. Su savo bendrais Sugriva pasislėpė 
mistine išminčiaus galia apsaugotame Matangos 
ašrame. 

Sugriva buvo taip išsigandęs, kad iš jaudulio 
neįstengė nusėdėti vienoje vietoje, blaškėsi nuo 
vienos viršūnės ant kitos.  

– Tu labai bijai Valio, – tarė Hanumanas savo 
susijaudinusiam šeimininkui, – todėl darai skubotas 
išvadas, kurios neatitinka realybės. 

– Valio šnipai jie ar ne, – atsakė Sugriva, – bet tai 
mane neramina. Apsiginklavę kardais ir lankais šitie 
kariai atrodo tarsi pusdievių vadai. Valis labai gudrus,  
jis turi daug draugų. Aš noriu, kad tu išsiaiškintum, 
kodėl jie čia atvyko. Pasek juos, paklausyk, apie ką jie 
kalba ir kokie jų ketinimai. Sužinok, kas jie ir ko nori. 
Pašlovink mane jų akivaizdoje. Taip mes nustatysime 
– draugai jie ar priešai. 
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Kadangi Ramos ir Lakšmano išvaizda Hanumanui 

kėlė įtarimą, jis pasivertė atsiskyrėliu. Nusilenkęs 
Hanumanas tarė:  

– O bebaimiai kariai, kaip nutiko, kad tokios kilnios 
asmenybės atvyko į šitą negyvenamą kraštą? Nors 
jūs vilkite atsiskyrėlių apdarus, bet jūsų kūnai kalba, 
kad  jūs – kariai. Aš esu Hanumanas, Sugrivos 
patarėjas, kurį nuvertė nuo sosto ir išvarė iš karalystės 
jo vyriausiasis brolis. Esu Vajaus sūnus, galiu laisvai 
judėti ore ir keisti savo išvaizdą. Sugriva pasiuntė 
mane išreikšti jums savo pagarbą. 

– Tai – Hanumanas, – tarė Rama Lakšmanui, – 
Sugrivos patarėjas, narsusis beždžionių valdovas, kurio 
mes ieškojome. Jis labai mandagus ir turi poeto 
talentą. Jo akyse, mintyse ir žodžiuose nėra jokio 
melo. Jo kalba – tai harmoningas širdies, kalbos ir 
intelekto derinys. Savo žodžiais jis sužavės ir priešą! O 
Lakšmanai, prašau, papasakok Hanumanui, kas 
paskatino mus atvykti į šituos kraštus. 

– Mums pasisekė, kad sutikome tave, – tarė 
Lakšmanas. – Mes ieškome Sugrivos ir norime, kad jis 
taptų mūsų draugu. Tai – Rama, Maharadžos 
Dašarathos sūnus, o aš – Lakšmanas, Jo jaunesnysis 
brolis. Ramos tėvas ruošėsi Jį karūnuoti, bet dėl 
politinių intrigų buvo priverstas išeiti į mišką. Neseniai 
Ravana, rakšasų karalius, pagrobė mylimą Ramos 
žmoną Sitą. Sielvarto iškankinti mes ieškojome jos 
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miške, kuriame sutikome klaikų rakšasą Kabandhą. 
Mes jį nužudėme ir išlaisvinome iš siaubingo 
prakeiksmo. Už tai jis, pakilęs į dangų, pasiūlė mums 
sudaryti sąjungą su Sugriva. Taip mes atsidūrėme čia. 
Mes pasiruošę padaryti viską, kad padėtumėme tau 
ir tavo mielam šeimininkui. 

Lakšmano balsas ir ašaros akyse liudijo apie tai, 
kad jis labai kenčia. Tai pastebėjęs, Hanumanas 
atsakė:  

– Sugriva, kaip ir Jūs, prarado karalystę bei 
žmoną. Aš įsitikinęs, kad jis su savo bendrais padės 
Jums surasti Sitą. Eime pas jį, nes jis norėjo sužinoti, kas 
Jūs. Ištaręs tuos žodžius, Hanumanas atvirto savo 
tikrąją forma. Pasodinęs Ramą ir Lakšmaną sau ant 
pečių, jis patraukė ant Rišjamukos kalno. 

Atvykęs pas Sugrivą, Hanumanas papasakojo 
jam apie draugiškus Ramos ketinimus. Patenkintas 
Sugriva pasivertė atsiskyrėliu ir išėjo pasitikti svečių. 
Priėjęs prie Ramos, jis draugiškai ištiesė Jam ranką. Su 
didžiausiu malonumu Rama paspaudė jam ranką ir jį 
apkabino. 

Po to, norėdamas įtvirtinti formalią sąjungą tarp 
Ramos ir Sugrivos, Hanumanas įžiebė šventąją ugnį. 
Rama ir Sugriva, iškilmingai apėję aplink ją, kaip seni 
draugai pažiūrėjo vienas į kitą. 
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– Brangus Rama, – tarė Sugriva, – nuo šios minutės 

Tavo laimė taps mano laime, o Tavo liūdesys taps 
mano liūdesiu. 

Po šitų žodžių jis paguldė ant žemės gėlėmis 
padabintą šaką ir pasiūlė Ramai atsisėsti. 
Hanumanas tą patį pasiūlė ir Lakšmanui.  

Pasodinęs svečius, Sugriva tarė:  
– Brangus Rama, dėl savo brolio Valio aš 

pastoviai jaučiu nerimą. Po to, kai jis iš manęs atėmė 
mano žmoną, aš apsistojau šitame miške. Bet mane 
vis persekioja baimė, kad Valis bet kurią minutę gali 
čia ateiti ir mane užpulti. Aš užmiršau, kas yra 
ramybė. 

Nusišypsojęs Rama atsakė:  
– Tikrasis draugystės vaisius – tarnystė. Mano 

pareiga – sužlugdyti Valį ir padėti tau susigrąžinti 
karalystę bei žmoną. 

– Hanumanas man jau papasakojo apie tavo 
tremtį ir žmonos pagrobimą, – atsakė Sugriva. – Aš 
esu Tavo draugas ir privalau, kad ir kur ji būtų – rojuje, 
žemėje ar pragare, padėti Tau ją susigrąžinti. O 
Rama, aš įsitikinęs, kad mačiau Sitą, kai ją nešėsi 
galingas rakšasas. Ji šaukė: «Rama, Rama!» Išvydusi 
ant kalno viršūnės sėdintį mane su savo bendrais, ji 
nutraukė savo skraistę bei keletą papuošalų ir metė 
juos žemyn. Vėliau mes juos radome. 
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Rama panoro žvilgtelti į papuošalus ir paprašė, 

kad Sugriva juos atneštų. Sugriva nuėjo į urvą ir 
atnešė išsaugotus Sitos daiktus. Atpažinęs skraistę ir 
papuošalus, Rama sušuko:  

– O Mano meile!  
Ašaros riedėjo Jo skruostais. Rama suaimanavo ir 

netrukus krito be sąmonės. 
Atsigavęs jis tarė:  
– O Lakšmanai, tai Sitos daiktai. Ar tu juos 

atpažįsti? 
– Mano akys būdavo nukreiptos tik į jos pėdas, – 

atsakė Lakšmanas, – todėl aš negaliu pasakyti, jos tai 
skraistė ar ne, bet atpažįstu kojų varpelius – juos 
matydavau kiekvieną rytą, kai liesdavau jos pėdas. 

Į klausimą apie Ravaną Sugriva atsakė: 
– Deja, apie jį aš nieko nežinau. Bet patikėk, aš 

padėsiu Tau jį surasti. O Rama, Tau nedera pasiduoti 
liūdesiui. Tas, kuris liūdi, niekada nepatirs laimės. 
Liūdesys atima jėgas ir kenkia sveikatai. Nors aš – 
neišmintinga beždžionė, bet panašioje situacijoje 
nesielvartauju taip stipriai, kaip Tu. 

Sugrivos žodžiai šiek tiek nuramino Ramą. 
Apkabinęs jį, Rama tarė:  

– O Sugriva, patikėk, Aš šiandien nužudysiu Valį. 
Bet iš pradžių aš noriu sužinoti, kaip atsitiko, kad 
būdami broliais, tapote mirtinais priešais. 
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– Tik tikram draugui galima papasakoti savo 

nelaimę, – atsakė Sugriva. – Po mūsų tėvo mirties 
mano vyriausias brolis Valis tapo Kiškindhos valdovu, 
o aš tapau jo tarnu. Majavis, Maja Danavos sūnus, 
susipyko dėl moters. Vieną naktį Majavis atėjo į 
Kiškindhą ir iškvietė Valį į dvikovą. Nekreipdamas 
dėmesio į mano ir žmonų atkalbinėjimus, įsiutęs Valis 
išbėgo iš rūmų susikauti su priešininku. Aš sekiau jiems 
iš paskos. Išvydęs mus, demonas išsigando ir pasileido 
bėgti. Mes jį persekiojome, bet jis pasislėpė gilioje, 
tamsioje ir apaugusioje krūmais uoloje. Įsakęs saugoti 
išėjimą, Valis įžengė paskui demoną. 

Visus metus aš prasėdėjau prie urvo landos, bet 
brolis taip ir nepasirodė. Staiga pamačiau iš urvo 
tekančius kraujo purslus ir išgirdau demonų balsus. 
Deja, tarp jų savo brolio balso aš neišgirdau. 
Nusprendęs, kad Valis žuvo, aš didžiuliu akmeniu 
užverčiau išėjimą ir paaukojau mirusio brolio sielai 
vandens. Kai grįžau į Kiškindhą, ministrai  paskelbė 
mane valdovu. Taip aš pradėjau valdyti karalystę. 

Po kurio laiko, nužudęs demoną, Valis grįžo į 
Kiškindhą. Išvydęs mane karališkame soste, jis pasiuto 
ir tuoj pat visus ministrus pasodino į belangę. Galėjau 
iškviesti brolį kautis, bet, gerbdamas jį, to nedariau. 
Nusilenkiau, nusiėmiau nuo galvos karūną ir padėjau 
ją prie Valio pėdų, manydamas, kad jis nusiramins. 
Sušaukęs visus garbingus piliečius, jis pareiškė: 
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«Siekdamas sunaikinti demoną Majavį, aš nusileidau 
net į patį pragarą. Ištisus metus aš jo ten ieškojau. Kai 
suradau ir nužudžiau jį bei visus jo giminaičius, jų 
kraujas apsėmė visą urvą. Vos ne vos iš jo 
išsikapanojau. Bet, pasiekęs išėjimą, aptikau, kad 
landa užversta didžiuliu akmeniu. Šaukiau Sugrivą, 
bet niekas neatsiliepė. Pagaliau, nuvertęs akmenį, 
išlindau lauk. Grįžęs į Kiškindhą labai nustebau, 
išvydęs karaliaus soste sėdintį Sugrivą. Padariau 
išvadą, kad jis sąmoningai norėjo įkalinti mane urve ir 
užimti sostą». Po to Valis atėmė visą mano 
nuosavybę, o taip pat žmoną ir išmetė iš Kiškindhos. 
Nuo tada aš gyvenu ant šio kalno su ištikimiausiais 
palydovais. 

– Brangus Sugriva, – tarė Rama, – nesijaudink, Aš 
nužudysiu Valį ir grąžinsiu tau tavo žmoną. 

Bet Sugriva abejojo, ar Ramai pakaks jėgų, kad 
išpildytų duotą pažadą. Norėdamas parodyti savo 
brolio galybę, Sugriva papasakojo tokią istoriją: 

– Gyveno kartą demonas, vardu Dundubhi. Jis 
klajojo po žemę, pasivertęs buivolu. Pasiekęs 
vandenyno krantą, jis iškvietė į dvikovą vandenyno 
dievybę. Vandenyno dievybė stojo prieš jį, sakydama 
tokius žodžius: «O galingasis asure, aš nesu tavęs 
verta priešininkė. Keliauk pas Himavaną, pas 
Himalajų kalnų dievą, pas Viešpaties Šivos uošvį». 
Nusprendęs, kad vandenynas jo išsigando, 
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Dundubhis atkeliavo į Himalajus ir pradėjo traiškyti 
kalnų viršūnes. Tada prieš jį stojo Himavanas ir tarė: 
«Aš – didžiųjų rišių, atsisakiusių prievartos ir pasiekusių 
ramybę, užuovėja. Todėl apie karo meną aš nieko 
nenutuokiu. O galingiausiasis demone, prašau, palik 
mane ramybėje». Nusiminęs demonas paklausė, su 
kuo jam susikauti. Himavanas pasiūlė iškviesti į 
dvikovą Indros sūnų Valį. Atvykęs į Kiškindhą, 
Dundubhis žvėriškai suriaumojo ir ėmė kanopomis 
rausti žemę, rauti medžius. Savo ragais jis sunaikino 
pagrindinius miesto vartus. Nedelsiant pasirodė Valis 
ir iškvietė Dundubhį į dvikovą. Jie apsikeitė piktais 
žodžiais, Valis griebė Dundubhį už ragų, apsuko ir 
tėškė į žemę tokia jėga, kad iš demono ausų 
pasileido kraujas. Prasidėjo žiauri dvikova. Priešininkai 
įnirtingai kovėsi. Netrukus demono jėgos išseko. Tai 
pastebėjęs, Valis griebė Dundubhį ir, pakėlęs jį, iš visų 
jėgų tėškė į žemę. Iš visų jo kūno angų pasileido 
kraujas, ir demonas išleido dvasią. Po to Valis pakėlė 
Dundubhio lavoną ir nusviedė jį keturias mylias. Kai 
demono lavonas skrido virš Matangos Rišio ašramo, iš 
jo burnos ant žemės išlašėjo keletas kraujo lašų. 
Pasipiktinęs išminčius nesuprato, kas galėjo iškrėsti 
tokią kvailystę. Kai jis sužinojo, kad tai Valio rankų 
darbas, jis ištarė tokį prakeiksmą: «Jeigu šita 
beždžionė prisiartins prie mano ašramo arčiau nei 
keturios mylios, jis tuoj pat mirs. O jeigu čia užklys jo 
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ministrai, jie pavirs akmenimis ir išgulės tūkstančius 
metų». Valis visaip stengėsi nuraminti rišį, bet jam 
nepavyko šito padaryti. Nuo tada jis apeina šitą 
vietą. Pažiūrėk, va ten guli to galingojo demono 
kaulai. Tik įsivaizduok, koks galingas jis buvo! Kaip Tu 
tikiesi sunaikinti Valį? 

Lakšmanas nusišypsojo, supratęs, kad Sugriva 
abejoja Ramos visagalybe. 

 – Ką Rama privalo padaryti, – paklausė jis, – kad 
išsklaidytų tavo abejones? 

– Kartą toje vietoje, – atsakė Sugriva, – Valis 
septyniomis strėlėmis perskėlė septynis didžiulius 
medžius. Jeigu Ramai pavyks strėle perkirsti panašų 
medį ir kojos spyriu nusviesti Dundubhio kaulus pusę 
mylios, aš būsiu dėl Jo ramus. 

Išgirdęs tai, Rama kojos nykščiu lengvai pakėlė 
Dundubhio griaučius ir žaisdamas nusviedė juos 
aštuoniasdešimt mylių.  

– Kai Valis sviedė Dundubhio kūną, – tarė Sugriva, 
– jo kūnas ir kraujas dar nebuvo suiręs. Be to, po 
mūšio Valis buvo nuvargęs. Kadangi griaučiai dabar 
kur kas lengvesni nei tada lavonas, neįmanoma 
nustatyti, kuris stipresnis, – Tu ar Valis. 

Tada Rama paėmė lanką ir paleido galingą 
strėlę, kuri, pervėrusi septynis medžius, įsmigo į žemę 
ir, pasiekusi patį visatos dugną, po valandos grįžo į 
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strėlinę. Priblokštas Sugriva pagarbiai nusilenkė 
Ramai. Apkabinęs jį, Rama tarė:  

– Laikas keliauti į Kiškindhą. Tu, Sugriva, eisi pirmas 
ir iškviesi Valį į dvikovą, o Mes su Lakšmanu 
pasislėpsime tarp medžių už pagrindinių vartų. 

Kai jie pasiekė Kiškindhą, Sugriva, kviesdamas 
brolį į dvikovą, garsiai suriaumojo. Kai tik Valis tai 
išgirdo, pasiuto ir, kaip iš po kalno kylanti saulė, 
išbėgo iš rūmų. Užvirė žiauri kova. Rama niekaip 
negalėjo įžiūrėti ir suprasti, kuris iš priešininkų yra Valis, 
kadangi broliai buvo labai panašūs. Todėl Rama 
nepaleido strėlės, o Sugriva pamanė, kad Jis 
nusprendė jam nepadėti. Pamažu Valis paėmė viršų, 
tad kraujuojančiam bei subraižytam Sugrivai teko 
sprukti.  

– Spruk, baily. Šį kartą paliksiu tave gyvą, – tarė 
Valis sprunkančiam Sugrivai. 

Sugriva pasislėpė Matangos Rišio ašrame. 
Netrukus ten atvyko Rama, Lakšmanas ir 
Hanumanas.  

– Jeigu Tu nesiruošei nužudyti Valio, kodėl mane 
pasiuntei pas jį? – nusistebėjo Sugriva. – Tau reikėjo iš 
karto pasakyti: «Aš nežudysiu tavo vyriausiojo brolio». 

Rama atsakė, kad jis nesugebėjo nustatyti, kuris iš 
kovojančių brolių yra Valis, o kuris – Sugriva, todėl ir 
nešovęs. 
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Po to Jis pasiūlė Sugrivai kažkaip atkreipti į save 

dėmesį, kad jį būtų galima atskirti nuo Valio. 
Ir taip, lydimas Ramos, Lakšmano ir Hanumano, 

Sugriva vėl patraukė į Kiškindhą. Pasiekęs miesto 
vartus, mesdamas iššūkį savo broliui, jis vėl garsiai 
sustaugė. Sugrivos palydovai pasislėpė už medžių. 

Valis tuo metu buvo moteriškoje rūmų dalyje. Kai 
išgirdo, kad Sugriva jį vėl kviečia į dvikovą, jis labai 
įsiuto ir išsinešdino lauk iš kambario. Valio žmona Tara 
meldė jį:  

– Brangusis, prašau tavęs, nusiramink ir gerai 
pagalvok. Visai nesenai tu jau pamokei Sugrivą. Ar 
tau neatrodo keista, kad jis vėl atėjo ir dar kartą 
kviečia tave kautis? Jis labai jau pasitikintis. Aš 
manau, kad jis turi galingą sąjungininką. Slaptieji 
agentai pranešė mūsų sūnui, kad Sugriva sudarė 
sutartį su Rama ir Lakšmanu. Ramos galia beribė, 
kaip ir paties Viešpaties Višnaus. Tau nereikia pyktis su 
Juo. Prašau tavęs, susidraugauk su Rama ir įteisink 
Sugrivą sosto paveldėtoju. 

Pasmerktas žūti Valis nepaklausė teisingo 
patarimo.  

– Aš nepakęsiu tokio savo jaunesniojo brolio 
įžeidimo, – tarė jis. – Rama man ne priešas. Jis 
sąžiningas kšatrijas ir nesikaus su tuo, kas su Juo 
nesipyksta. 
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Ištaręs tuos žodžius, įsiutęs Valis išbėgo iš miesto ir 

puolė Sugrivą. Užsimezgė žiauri dvikova. Kaip ir 
anksčiau Valis paėmė viršų. Tada, senkant jėgoms, 
Sugriva davė ženklą Ramai. 

Matydamas, kad Sugriva nusilpo, Rama įdėjo į 
lanką galingą strėlę. Paleista strėlė sužibo tarsi žaibas 
ir įsmigo į Valio krūtinę. Kraujuojantis Valis krito ant 
žemės. Tačiau iš karto jis nemirė, nes ant kaklo nešiojo 
savo tėvo Indros dovanotą auksinę grandinę. 

Kai Rama ir Lakšmanas išlindo iš priedangos ir 
priėjo prie gulinčio Valio, jis ėmė priekaištauti Ramai:  

– Man pranešė, kad Tu – sąžiningas karalius, 
ištikimas dharmai ir kupinas užuojautos. O Tu, 
pasirodo, visiškas niekšas! Tu panašus į apaugusį šulinį. 
Tu vilki teisuolio drabužius, bet Tavo poelgiai rodo, 
kad Tavo širdis nuodėminga. Aš koviausi su Sugriva, 
kadangi buvau įsitikinęs, jog Tu nepulsi manęs. 
Nejaugi kilnus kšatrijas puls tą, kuris kaunasi su kitu, ir 
dar tą, su kuriuo nesipyksta? Aš Tau nieko blogo 
nepadariau. Aš nesikėsinau į Tavo karalystę. Kodėl Tu 
taip niekšingai su manimi pasielgei? Kaip Tu 
pasiteisinsi prieš dorus žmones? Jeigu mes būtume 
kovoję sąžiningai, ne aš, o Tu dabar gulėtum ant 
žemės. Tu kaip gyvatė, kuri gelia miegančiam, šovei 
man į nugarą. Kaip Tu pasiteisinsi? 

– Iš tavo kaltinimų suprantu, kad tu užmiršai 
moralės principus, – atsakė Rama. – Beždžionės 
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elgiasi kaip joms šauna į galvą, kadangi jų protas – 
nesutramdytas. Tu ir tavo patarėjai – tik beždžionės. 
Ką tu išmanai apie dharmą? Visą žemę, visus kalnus, 
miškus ir upes valdo Ikšvakų dinastija. Šitos dinastijos 
karaliai gali daryti su žmonėmis ir gyvūnais, ką nori. Jie 
gali bet kurį apdovanoti arba nubausti. Tai čia tu 
aistros ir gobšumo veikiamas nusidėjai. Atėmęs iš 
savo jaunesniojo brolio žmoną Rumą, tu mėgavaisi 
ja. Todėl tu nusipelnei mirti. Mirtis – pelnyta bausmė 
tam, kuris lytiškai santykiauja su savo dukra, marčia, 
seserimi ir jaunesnio brolio žmona. Jeigu karalius 
nebaudžia nusidėjėlio, jis pats juo tampa. Štai kodėl 
Aš pažadėjau tave nužudyti ir grąžinti Sugrivai jo 
žmoną ir karalystę. Be to, medžioklės metu kšatrijams 
leidžiama iš pasalų žudyti neapdairius gyvūnus. 
Kadangi tu – paprasta beždžionė, Aš pasielgiau 
teisingai. 

Klausydamas Ramos, Valis susigėdo.  
– Viskas, ką tu pasakei – tiesa, – suglaudęs delnus, 

atsakė jis. – Aš kaltinau Tave, nes per daug išpuikau ir 
nebemačiau savo nuodėmių. Brangus Rama, prašau 
Tavęs, priglausk mano sūnų, pradėtą Taros įsčiose. 
Sužinojęs, kad aš nebegyvas, jis labai susikrims. Atleisk 
už mano šiurkščius žodžius, ištartus neišmanyme. 
Rama pažadėjo Valiui, kad pasirūpins Angada. 

Tuo pat metu kartu su sūnumi iš karališkų rūmų 
išbėgo Tara. Ją lydėjo Valio patarėjai. Bet kai jie 
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išvydo Ramą, visi išsigando ir išsilakstė. Tara bandė 
juos sustabdyti, bet jie atsakė:  

– Neik pas Valį. Paslėpk savo sūnų mieste ir 
pasiruošk jį karūnuoti. 

– Man nereikalinga karalystė, – tarė Tara. – Aš 
netekau vyro, o karalystės prabanga manęs daugiau 
nebevilioja. 

Raudodama ir daužydama sau į krūtinę, Tara 
priėjo prie gulinčio Valio ir jį apkabino. Karalių apsupo 
ir kitos žmonos. Tara nusprendė sekti vyrui iš paskos ir 
nutarė badauti iki mirties. Tada Hanumanas kreipėsi į 
ją tokiais žodžiais:  

– O karaliene, prašau, stokis. Nepasiduok liūdesiui. 
Tu privalai atlikti laidojimo apeigas ir karūnuoti 
Angadą. 

– Brangus Sugriva, – tarė Valis, – atleisk man už 
visas mano piktadarybes. Perimk karalystę ir 
pasirūpink mano sūnumi Angada. Jis bus tavo 
ištikimas tarnas. 

Ištaręs šiuos žodžius, Valis įteikė broliui dievišką 
auksinę grandinę, kurią jam buvo dovanojęs Indra. 
Po to, pasisukęs į Angadą, tarė:  

– Sūneli, aš išeinu. Klausyk Sugrivos. Niekada 
nesielk neapgalvotai, vienodai priimk skausmą ir 
malonumą. Venk pernelyg didelio prisirišimo ir 
bjaurasties, nes jie abu veda į degradaciją. 
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Davęs du nurodymus sūnui, sužeistas į krūtinę Valis 

paliko kūną. Kol Tara aimanavo, apkabinusi vyro 
kūną, Nila ištraukė iš Valio krūtinės Ramos strėlę.  

– Nusilenk savo tėvo pėdoms, – tarė Tara 
Angadai. 

Įvykdęs motinos nurodymus, jaunasis karalaitis 
taip pat paniro į liūdesį. Matydamas neišsenkantį 
Taros skausmą, Sugriva puolė į neviltį.  

– Aš tikėjausi, kad, įgyvendinęs šitą sumanymą, 
patirsiu laimę, – liūdnai tarė jis, – bet dabar aš 
nebenoriu nei karalystės, nei gyventi. Tam, kad 
išpirkčiau savo nuodėmę, aš įžengsiu į ugnį. Brangus 
Rama, šitos narsios beždžionės padės Tau surasti Sitą. 

Sugrivos žodžiai nuliūdino Ramą. Kai Jo skruostais 
ėmė riedėti ašaros, prie Jo prisiartino Tara ir tarė:  

– Be manęs mano vyrui bus blogai netgi rojuje. 
Prašau, nužudyk mane, kad mes galėtume susitikti. 
Jei moters nužudymą laikai nuodėme, žinok, aš tokia 
pat kaip ir jis. 

Pasisukęs į Sugrivą, Rama tarė: 
 – Savo sielvartu ir ašaromis tu išpirkai nuodėmę. 

Viską šitame pasaulyje valdo amžinas laikas. 
Gyvosios būtybės gimsta ir miršta jo veikiamos. 
Aukščiausiojo Dievo Asmens valia kiekvienam 
atseikėtas tam tikras laikas. Todėl neverta liūdėti dėl 
to, kas neišvengiama. 
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Ramos žodžiai nuramino Sugrivą. Kartu su 

Lakšmanu jie ėmė ruošti brolio kūną kremavimui. 
Netrukus Sugriva paguldė Valio kūną ant palankino, 
atgabento iš Kiškindhos. Tada gedulinga procesija 
patraukė artimiausios upės link. Ruošiant laidojimo 
laužą, Tara laikė Valio galvą, padėjusi sau ant kelių, ir 
graudžiai verkė. Stebint ją, visų širdys plyšo iš skausmo. 
Pagaliau moterys pakėlė Tarą nuo žemės, o Sugriva ir 
Angada paguldė Valio kūną į laidojimo ugnį. 
Užbaigus kremavimą, karaliaus artimieji atnešė iš 
Tungabhadros upės vandens ir paaukojo jį Valio 
sielai. 

Pasibaigus laidojimo apeigoms, Hanumanas 
paprašė Ramos, kad vyktų į Kiškindhą ir dalyvautų 
Sugrivos karūnavimo ceremonijoje.  

– Hanumanai, – atsakė Rama, – Aš noriu, kad tu 
asmeniškai karūnuotum Sugrivą ir paskelbtum 
Angadą sosto įpėdiniu. Artinasi lietaus sezonas – tai 
ne pats geriausias metas ieškoti Sitos. Tegul 
beždžionių valdovas keturis mėnesius lieka 
Kiškindhoje. O Mes su Lakšmanu visą tą laiką būsime 
kalnų uoloje. Kai ateis ruduo, pradėsime ieškoti 
Ravanos karalystės. 

Sugrįžusį į Kiškindhą, Sugrivą sveikino visi 
gyventojai. Jo karūnavimo ceremonijoje dalyvavo 
garbingiausios beždžionės: Mainda, Dvivida, 
Hanumanas, o taip pat meškų karalius 
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Džambavanas. Sugriva susivienijo su savo žmona 
Ruma ir paskelbė Angadą sosto įpėdiniu. 

 
 

* * * 
 
 

Keturis lietaus sezono mėnesius Rama ir 
Lakšmanas išgyveno uoloje. Ilgesio kamuojamas 
Rama nemiegojo naktimis ir ištisai verkė. Netgi 
nuostabūs kalnų peizažai Jo nedžiugino. 

Kartą Rama tarė Lakšmanui:  
– Per devynis mėnesius dangus išdžiovino 

vandenyno vandenis, o dabar jis pila vandenį. 
Kviesdami liūdesį, dangumi plaukia didžiuliai tarsi 
kalnai debesys. Tarp debesų žybsintis žaibas man 
primena Sitą Ravanos rankose. Žemę nuklojo žalias, 
gėlėmis išmargintas sodrios žolės kilimas. Linksmai 
dūzgia kamanės, kvaksi varlės, girdisi griaustinio 
dundėjimas ir lietaus bildesys. Sugriva visu tuo 
mėgaujasi, nes jis pasiekė savo tikslą. O Aš, tarsi 
stiprios srovės skalaujamos upės krantas, ilgiuosi Sitos. 

Lakšmanas stengėsi įkvėpti Ramą, sakydamas, 
kad liūdintis nepasieks savo tikslo. Bet apsiniaukęs 
dangus ir dažni lietūs tik didino Ramos liūdesį. 

Rama tikėjosi, kad Sugriva, kuriam jis padėjo 
susigrąžinti karalystę, neužmirš savo pažado ir padės 
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Jam surasti Sitą. Bet, pasibaigus lietaus sezonui ir 
prasidėjus rudeniui, Sugriva nepasirodė. Pasiekęs 
savo tikslą, jis nerūpestingai leido laiką savo jaunų 
žmonų – Rumos ir Taros – draugijoje. Jis netgi pamiršo 
valstybės reikalus. 

Matydamas, kad Sugriva visa galva paniro į 
juslinius malonumus ir pamiršo visas savo pareigas, 
Hanumanas tarė:  

– Tu privalai tesėti Ramai duotą pažadą. 
Nepamiršk, kad tik Jo dėka tu dabar gerai gyveni. 
Atėjo laikas sušaukti dešimties milijonų beždžionių 
armiją ir pradėti ieškoti Sitos. 

Išgirdęs Hanumano žodžius, Sugriva atsipeikėjo. 
Pasikvietęs Nilą, jis įsakė:  

– Perduok visoms beždžionėms mano įsakymą: 
per penkiolika dienų visi turi susirinkti Kiškindhoje. 
Neatvykusių laukia mirtis.  

Tai įsakęs, Sugriva grįžo į rūmus. 
Rudens grožis padidino Ramos išsiskyrimo 

skausmą. Supratęs, kad Sugriva nugrimzdo į juslinius 
malonumus, Jis dar labiau susikrimto. Liūdesys 
užvaldė ir Lakšmaną. Jis bandė raminti Ramą. 

– Atėjo ruduo, – kartą tarė Rama. – Žemė išdžiūvo 
ir sutvirtėjo. Oras tapo vaiskus ir gaivus. Dabar pats 
tinkamiausias laikas pradėti karo žygį. Tik kažkodėl 
nesimato Sugrivos. Paniręs į moteriškos draugijos 
malonumus, jis tikriausiai visai pamiršo savo pareigą. 
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Lakšmanai, keliauk į Kiškindhą ir Mano vardu perduok 
Sugrivai: «O beždžionių karaliau, tik visiškas nusidėjėlis 
išdrįstų taip elgtis. Argi tu nebijai tavo brolį nužudžiusio 
Ramos? Jeigu tu neištesėsi duoto pažado ieškoti 
Sitos, Rama atvyks į Kiškindhą ir nužudys visą tavo 
giminę». 

Kai Rama apreiškė Savo transcendentinio 
nepasitenkinimo pagimdytą pyktį, Lakšmanas taip 
pat ne juokais įsiuto. Paėmęs savo lanką, jis tarė:  

– Jeigu tas niekšas Sugriva nepaskubės įvykdyti 
Tavo įsakymo, aš jį nužudysiu. 

– Iš pradžių elkis mandagiai, – pabandė jį 
nuraminti Rama. – Aš esu įsitikinęs, kad jis atsipeikės. 

Kaip įsiutęs dramblys, pasipiktinęs Lakšmanas 
įžengė į Kiškindhą – į nuostabų miestą, įsikūrusį 
milžiniškoje uoloje. Vartydamas savo kelyje medžius, 
jis nudūmė į Sugrivos rūmus. Išvydę drebančiomis iš 
pykčio lūpomis prie rūmų artėjantį Lakšmaną, 
sargybiniai rovė su šaknimis medžius ir ginklavosi 
milžiniškais akmenimis. Išvydęs besiginkluojančius 
sargybinius, Lakšmanas taip įsiuto, kad jie visi 
išsilakstė. 

Sugrivos patarėjai nuskubėjo pranešti jam apie 
įsiutusį Lakšmaną. Tačiau Sugriva ir toliau mėgavosi 
Taros artumu ir visiškai nekreipė dėmesio į ministrų 
žodžius. 
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Kol patarėjai ruošė karius mūšiui, Lakšmanas sutiko 

Angadą ir paprašė jo pranešti Sugrivai, kad jo laukia 
Ramos brolis. Angada įžengė į Sugrivos menę ir, 
nusilenkęs jam, pranešė, kad atvyko Lakšmanas. 
Tačiau Sugriva kietai miegojo. Šiaip ne taip jį pavyko 
pažadinti. Išsigandęs Lakšmano, Sugriva greitai 
atsibudo. Kai  tik jis šiek tiek pramerkė akis, patarėjai 
jam pranešė:  

– Įsiutęs Lakšmanas laukia tavęs prie rūmų vartų. 
Prašome, kad nedelsiant eitum pas jį ir kristum jam 
prie kojų. Galbūt tai kažkiek sušvelnins jo pyktį. 

Sugriva suvokė, kad situacija rimta, bet jis niekaip 
negalėjo suprasti, kodėl Lakšmanas ant jo pyksta. 

 – O karaliau, paniręs į juslinius malonumus tu 
praradai laiko nuovoką, – tarė Hanumanas. – Jau 
senai atėjo ruduo, o tu taip ir neištesėjai savo pažado 
Ramai. Lakšmanas atvyko tau apie tai priminti. Tau 
derėtų jį sutikti svetingai ir pabandyti jį nuraminti. 

Sugriva įsakė, kad Angada pakviestų Lakšmaną į 
rūmus. Visi sargybiniai, sudėję delnus, pagarbiai jį 
pasveikino. Įėjęs į rūmus, Lakšamanas išgirdo muzikos 
garsus, moteriškus balsus ir žvangančius papuošalus. 
Išvydęs daugybę jaunų gražuolių, jis suglumo, nes 
buvo davęs įžadus vengti svetimų žmonų draugijos. 
Lakšmanas sustojo ir, palietęs savo galingo lanko 
timpą, davė žinią, kad jis jau čia. Išgirdęs įtemptos 
timpos garsą, Sugriva pašiurpo iš baimės.  
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– Nesuprantu, kodėl Lakšmanas taip pyksta, – 

tarė jis Tarai. – Manau, bus geriau, jeigu tu pirma 
nueisi pas jį ir nuraminsi. 

Tara pasitiko Lakšmaną atsegta palaidine. Ji 
buvo girta, jai sukosi galva. Lakšmano pyktis nurimo. 
Jis mandagiai pažvelgė jai į pėdas.  

– Brangus prince, – tarė Tara, – kodėl tu taip pyksti 
ant Sugrivos? 

– Tavo vyras sulaužė pažadą, duotą Ramai, – 
griežtai atsakė Lakšmanas. – Vietoje to jis linksminasi 
su moterimis. 

– Pašau tavęs, dovanok jam, – tarė Tara. – Aistros 
užvaldytas, jis prarado intelektą. Netgi didieji išminčiai 
kartais tampa geismo aukomis, o ką kalbėti apie 
lengvabūdes beždžiones? Nemanyk, kad Sugriva 
pamiršo savo pažadą. Jis jau sušaukė milijonus 
beždžionių į Kiškindhą. Prašau, užeik į Sugrivos menę ir 
pats pakalbėk su juo. 

Kai tik Lakšmanas išvydo prabangą ir daugybę 
nuostabių moterų, jis vėl įtūžo. Sugriva sėdėjo soste 
apkabinęs Rumą. Išvydęs Lakšmaną, jis tuoj pat 
atsistojo ir pagarbiai sudėjo delnus. Jo pavyzdžiu 
pasekė visos moterys.  

– Tu nesilaikai savo žodžio, – priekaištingai tarė 
Lakšmanas. – Tu – melagis, dėvintis draugo drabužius. 
Tavo poelgis apgailėtinas. Tas, kuris neatsilygina 
draugui už pagalbą, yra beširdis. Tokį žmogų reikia 
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nužudyti. Kartą, išvydęs panašų poelgį, Viešpats 
Brahma tarė: «Karvių žudikas, girtuoklis, vagis ir tas, 
kuris sulaužė šventuosius įžadus, gali išpirkti savo 
nuodėmę, bet nedėkingai sielai nebus jokio 
atleidimo». Perspėju tave, Sugriva: jeigu tu nepadėsi 
Ramai, tai šiandien pat Jamaradžo buveinėje sutiksi 
savo brolį. 

– O Lakšmanai, – už savo vyrą atsakė Tara, – 
Sugriva ne melagis ir ne sukčius. Jis nekaltas. Jis 
nepamiršo, ką Rama dėl jo padarė. Jis kaltas tik dėl 
to, kad paniręs į juslinius malonumus, užmiršo laiką. 
Mes girdėjome, kad Lankoje, Ravanos sostinėje 
gyvena šimtas tūkstančių rakšasų. Nenužudžius jų visų, 
neįmanoma nužudyti Ravanos. Todėl Sugriva įsakė 
visoms žemėje gyvenančioms beždžionėms susirinkti į 
Kiškindhą. Jis laukia jų. Štai kodėl jis dar neatvyko pas 
Ramą ir nepradėjo ieškoti Sitos. Beždžionės turi 
susirinkti Kiškindhoje per penkiolika parų. Tūkstančiai 
beždžionių ir lokių jau šiandien suplauks  į sostinę. 

Išgirdęs tai, Lakšmanas nurimo. Sugriva nusiėmė 
nuo savęs girliandą ir tarė:  

– Aš niekada neatsidėkosiu Ramai už tai, ką jis dėl 
manęs padarė. Jis – mano šeimininkas ir valdovas. Aš 
seksiu paskui Jį bet kur ir padarysiu viską, ką Jis man 
pasakys. Aš kaltas. Prašau, atleisk man. 
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– Atleisk ir tu man, – atsakė patenkintas 

Lakšmanas. – Aš manau, kad tau vertėtų susitikti su 
Rama. Tavo nuoširdumas Jį įkvėps. 

– Dar kartą sukviesk visas Himalajuose, 
Mahendroje ir Mandaroje gyvenančias beždžiones, – 
įsakė Sugriva Hanumanui. – Tegul tučtuojau vyksta į 
Kiškindhą. Duodu dešimt dienų. Kas  nepaklus mano 
įsakymui, bus nužudytas. 

Hanumanas nedelsiant pasiuntė pasiuntinius. Tą 
pačią akimirką į Kiškindhą suplaukė milijonai 
beždžionių. Atvykusios pas Sugrivą, jos apsigyveno 
netoliese įkurtoje stovykloje. Lakšmanas dar kartą 
paprašė Sugrivos susitikti su Rama. Tada Sugriva ir 
Lakšmanas sėdo į palankiną ir, daugybės beždžionių 
lydimi, patraukė prie Ramos trobelės. 

Pasiekę trobelę, Sugriva ir Lakšmanas stojo prieš 
Ramą. Rama džiaugsmingai apžiūrėjo didžiulę armiją. 
Demonstruodamas beribį savo atsidavimą, Sugriva 
krito ant kelių prie Ramos lotosinių pėdų. Rama 
pakėlė jį ir apkabino. 

Pasiūlęs Sugrivai atsisėsti, Rama davė jam kelis 
patarimus:  

– Karalius privalo žinoti, kada jam reikia vykdyti 
dharmą(pareigos), kada – arthą(materialiniai tikslai), 
o kada – kamą(malonumai). Jeigu dėl pernelyg 
didelio prisirišimo prie juslinių malonumų jis nevykdo 
Vedų nurodymų ir gyvena padrikai, jis yra 
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degradavęs. Brangus Sugriva, atėjo laikas ištesėti 
savo pažadą ir pradėti ieškoti Sitos. 

– Brangus Rama, – atsakė Sugriva, – aš ir visos 
susirinkusios beždžionės trokštame tau padėti. 

Rama dar kartą apkabino Sugrivą. Karaliaus 
paliepimu, į Kiškindhą suplaukė daugybė beždžionių. 
Jų gausybė kėlė didžiulius dulkių debesis. Pas Sugrįvą 
atvyko visi beždžionių vadai su savo armijomis, o taip 
pat lokių karalius Džambavanas. Beždžionės užpildė 
visus miškus ir kalnus. Rodydamas Ramai į beždžiones, 
Sugriva tarė:  

– O Viešpatie, visi šitie kariai priklauso Tau. Jie 
pasiruošę išpildyti bet kokį Tavo įsakymą. 

– Iš pradžių mums reikia surasti Ravanos buveinę ir 
išsiaiškinti, ar Sita gyva, – tarė Rama. – Brangus 
Sugriva, tu privalai suorganizuoti keletą paieškos 
dalinių. Tolimesnius nurodymus pranešiu, kai surasime 
Sitą. 

Pašaukęs vieną iš beždžionių vadų, Sugriva tarė:  
– Aš noriu, kad tu su savo kariais keliautum į rytus ir 

išnaršytum septynis vandenynus ir septynias salas. Už 
pieno vandenyno driekiasi gėlo vandenyno 
vandenys, ten yra požeminė ugnis. Trylika jodžinų nuo 
rytinės gėlo vandenyno pakrantės stovi iš aukso 
nuopylų supiltas Džatarupašilo kalnas. Tai – Anantos 
Šešos, laikančio Žemę, buveinė. Ten – rytinės pasaulio 

 

 
 

Turinys



 
254 

 
 

 
pusės riba. Turite vieną mėnesį laiko. Tie, kurie grįš 
vėliau, bus nubausti už karaliaus įsakymo nevykdymą. 

Po to, paskyręs Valio sūnų vadu, Sugriva pasiuntė 
Angadą, Nilą, Hanumaną, Džambavaną, Maindą, 
Dvividą ir kitus į pietus.  

– Aštuoni šimtai mylių į pietus link šiaurinės sūraus 
vandenyno pakrantės stūkso sala, – tarė Sugriva. – 
Manau, kad ten ir gyvena Ravana. Į pietus nuo salos 
yra Bhogavati, Rasatalos sostinė, ir Vasukio buveinė. 
Už Rišabhos kalno, kuris žymi Bhumandalos ribas, 
driekiasi Jamaradžo buveinė. Neikite nei į Pitaloką, 
nei dar toliau, nes nė vienam mirtingajam ten 
neįmanoma patekti. 

Sušeną ir jo bendrus Sugriva pasiuntė į vakarus ir 
davė tokius nurodymus:  

– Sūraus vandenyno viduryje stovi miestas – tai 
Narakasūro buveinė. Vakarų žemės baigiasi ten, kur 
leidžiasi saulė. Kas yra toliau – mes nežinome, todėl 
ten neikite. 

Šatabalį Sugriva pasiuntė į šiaurę ir jam paaiškino: 
 – Iš pradžių pasieksi mlečkų (mėsaėdžių) šalį. Po 

to išvysi Himalajus. Už jų aštuonis šimtus mylių driekiasi 
nederlinga žemė, už kurios stūkso Kailaso kalnas, 
Kuberos buveinė. Už jos – Kraunčos kalnas, nuo kurio į 
šiaurę yra išsidėsčiusi Uttarakuros provincija. Toliau 
eidami pasieksite sūrius šiaurės vandenyno krantus, 
kurio viduryje stovi Somagiri kalnas. Tai Viešpaties 
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Višnaus, Brahmos ir Šivos buveinė. Kai pamatysite šitą 
kalną, grįžkite atgal, nes toliau eiti nebeįmanoma. 

Labiausiai Sugriva pasitikėjo Hanumanu, todėl 
jam tarė:  

– O Hanumanai, tu esi labai galingas. Niekas tau 
negali prilygti trijuose pasauliuose. Tu ne tik itin 
galingas, bet ir narsus, išmintingas bei sumanus. Visas 
viltis dedu į tave. 

Matydamas pasitikintį savimi Hanumaną, Rama 
nusprendė, kad būtent jis suras jo mylimąją žmoną. 
Nusimovęs nuo rankos žiedą, Rama padavė jį 
Hanumanui tardamas:  

– Vidinėje žiedo pusėje yra išgraviruotas Mano 
vardas. Kai surasi Sitą, atiduok jai šitą žiedą. Taip ji 
supras, kad tu – Mano pasiuntinys. Brangus 
Hanumanai, Aš tikiu, kad tu susidorosi su šia svarbia 
užduotimi. 

Hanumanas paėmė žiedą, palietė juo savo kaktą 
ir nusilenkė. Drauge su kitomis beždžionėmis jis 
iškeliavo ieškoti Sitos.  

Ištisą mėnesį Rama ir Lakšmanas pragyveno 
uoloje. Iškeliavus beždžionėms, Rama paklausė 
Sugrivos:  

– Kas tave išmokino geografijos? 
– Kai Valis sugrįžo į Kiškindhą ir mane išvarė, – 

atsakė Sugriva, – vengdamas jo ir ieškodamas, kur 
pasislėpti, aš keliavau po visą pasaulį. O kai 
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Hanumanas papasakojo apie Matangos Rišio 
prakeiksmą, aš apsistojau pas jį ašrame. 

 
 

* * * 
 
 

Beždžionės, išvykusios ieškoti Sitos, dienomis 
išsiskirstydavo ir naršydavo po apylinkes, o naktimis 
susirinkdavo ir drauge ilsėdavosi. Dar nesibaigus 
mėnesiui, liūdnais veidais grįžo  Šatabalis ir Sušena. Jie 
pranešė Sugrivai, kad visur išieškojo, bet neaptiko 
jokių Sitos buvimo požymių. Sėdėdamas šalia Ramos, 
Sugriva klausėsi jų pasakojimų. Galų gale jis 
nusprendė, kad vienintelė jų viltis – Hanumanas. 

Angados vadovaujamas būrys itin kruopščiai 
išlandžiojo Vindhjos dykumų vietoves. Kadangi aplink 
niekur nebuvo vandens, beždžionės kentė badą ir 
troškulį. Beždžionės įveikė kalnus ir įžengė į mišką, 
kuriame išvydo medžius. Jie buvo ne tik be žiedų ar 
vaisių, bet ir be lapų. Kadangi tame krašte išdžiūvo 
visos upės ir upeliai, ten nebuvo nei paukščių, nei 
žvėrių. 

Kažkada šitame miške gyveno didis išminčius 
Kaidu. Ankščiau laiko mirus jo sūnui, rišis prakeikė 
mišką ir pavertė jį dykuma. 
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Klajodamos po šitą tuščią mišką, beždžionės 

sutiko siaubingą rakšasą. Angada, manydamas, kad 
tai Ravana, jį nužudė. Išnaršiusios visas apylinkes ir 
neradusios jokių Sitos ženklų, beždžionės prarado viltį. 

Laikas ėjo. Kol beždžionės apžiūrinėjo Vindhjos 
kalno apylinkes, paieškoms skirtas mėnuo baigėsi. 
Bado ir troškulio iškankintos beždžionės ieškojo 
vandens. Angada ir Tara aptiko lianomis apaugusį 
urvą, kuriame čiulbėjo vandens paukščiai. Tikėdamos 
ten rasti vandens, beždžionės nuskubėjo į vidų. 

Urvas buvo tamsus ir gilus. Susikabinusios 
rankomis, beždžionės atsargiai leidosi žemyn. 
Įveikusios aštuonias mylias, urvo dugne pastebėjo 
šviesą. Netrukus jos išvydo auksinių medžių giraitę, o 
ten – auksinius, nuostabiais tvenkiniais ir sodais 
apaugusius rūmus. Auksinėje giraitėje beždžionės 
pamatė akinamai spindinčią atsiskyrėlę, vilkinčią 
juodos antilopės kailiu. Prisiartinęs prie jos, 
Hanumanas paklausė: 

 – Pasakykite, prašau, kas jūs ir kam priklauso šitas 
urvas. Kodėl čia viskas spindi auksu? Mes alkani ir 
ištroškę. Daug dienų klajojome po dykumą. 

– Mano vardas Svajampraba, – atsakė atsiskyrėlė. 
– Aš esu Meru kalno valdovo Meru Savarni dukra,  
apsaros Hemos draugė. Aš gyvenu čia ir saugau šitą 
vietą. Ją sukūrė Maja Danavas, o vadinasi ji Rikšabila. 
Įvykdęs griežtą askezę ir gavęs Viešpaties Brahmos 
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palaiminimus, čia gyveno Maja Danavas. Tačiau 
vėliau, prisirišęs prie Hemos, Indra savo žaibu jį iš čia 
išvijo. Tada Viešpats Brahma atidavė šią vietą Hemai. 
Jauskitės čia kaip savo namuose. Kaip jūs patekote į 
šią sunkiai prieinamą vietą? 

Vadovaujantis Vedų etiketu, šeimininkas privalo 
pagarbiai sutikti svečius. Iš pradžių jis privalo svečiui 
pasiūlyti atsisėsti ir jį pamaitinti, o vėliau – pasiteirauti, 
kaip jam sekasi. Jeigu šeimininkas neturtingas, jis gali 
svečiui pasiūlyti stiklinę vandens. Tokioje atmosferoje 
svečiui bus jauku ir ramu. Taigi, Svajampraba priėmė 
savo svečius, kaip pridera. 

O tuo pat metu Hanumanas papasakojo  Ramos 
tremties ir Sitos pagrobimo istoriją.  

– Mes dėkojame tau už svetingumą, – tarė 
Hanumanas. – Pasakyk, kaip mes galėtume tau 
atsidėkoti? 

– Kadangi aš – atsiskyrėlė, – atsakė Svajampraba, 
– man nieko nereikia. 

– Sugriva, mūsų karalius, Sitai surasti paskyrė vieną 
mėnesį, – tarė Hanumanas. – Paieškoms skirtas laikas 
jau baigėsi, ir mes jaučiamės bejėgiai. Ar tu 
negalėtum mums padėti? 

– Įžengusiam į šitą urvą, – atsakė Svajampraba, – 
praktiškai nebeįmanoma iš jo išeiti gyvam. Bet savo 
mistine galia aš jums padėsiu. Privalėsite užsimerkti, 
nes niekam nevalia palikti urvą atmerktomis akimis. 
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Beždžionės užsimerkė. Staiga jos pajuto kažkokią 

jėgą, nešančią jas iš urvo. Atsimerkusios pastebėjo, 
kad jos lauke. Apsidairiusios išvydo žydinčius medžius. 
Nutarusios, kad nepastebimai prabėgo laikas ir atėjo 
pavasaris, beždžionės labai susikrimto.  

– Privalome likti čia ir badauti iki mirties, – tarė 
Angada. – Geriau tai, nei mirti nuo Sugrivos rankos. 

Nieko nesužinoję apie Sitą, visi sutarė, kad nėra 
reikalo grįžti į Kiškindhą.  

 – Įsikurkime šitoje uoloje – pasiūlė Tara, – čia mūsų 
niekas nesuras. 

Angada nieko nepratarė. Buvo panašu, kad jis 
pritaria Taros pasiūlymui.  

– Karalaiti, – tarė Hanumanas, – tu apdovanotas 
aštuoniomis intelekto apraiškomis: išklausai kitų 
nuomonę, įsiklausai į ją, suvoki pašnekovo žodžių 
prasmę, turi gerą atmintį, esi įžvalgus ir išmintingas, 
sugebi įrodyti vieno ar kito teiginio pagrįstumą. Taip 
pat meistriškai panaudoji keturis politinius metodus: 
išsprendi nesutarimus arba sutaikai, dovanoji 
dovanas, paskleidi nesantaiką priešininko stovykloje ir 
panaudoji jėgą. Be to, tu turi keturiolika neeilinės 
asmenybės bruožų: jauti vietą ir laiką, sugebi įveikti 
sunkumus, esi tvirtas, išprusęs, patyręs, energingas, 
sugebi saugoti paslaptis, esi nuoseklus, narsus, blaiviai 
vertini savo ir priešininko jėgas, sugebi dėkoti už 
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tarnystę, esi užjaučiantis, priešiškas nuodėmėms ir 
griežtai vykdai savo pareigas. 

Štai taip Hanumanas pasinaudojo svarbia politine 
gudrybe – meilikavimu. Po to, pasėdamas tarp 
beždžionių nesutarimą, panaudojo kitą gudrybę. O 
tada jis įbaugino Angadą:  

– Jeigu seksi tuo kvailu pasiūlymu ir įsikursi šitoje 
uoloje, tu žūsi. Netrukus beždžionės nebeklausys 
tavęs. Ilgainiui Lakšmanas suras uolą ir ją sunaikins, 
sunaikins tave bei visas kitas beždžiones. Bet jeigu tu 
sugrįši į Kiškindhą, Sugriva tau atleis. Tu – vienintelis 
sosto paveldėtojas. Ateityje Sugriva perduos tau 
karalystės valdymo vairą. 

– Tu per daug gerai galvoji apie Sugrivą, – atsakė 
Angada. – Neužmiršk – jis intymiai bendrauja su savo 
vyriausiojo brolio žmona. Jis pamiršo savo pažadą 
padėti Ramai ir pradėjo veikti tik po to, kai 
Lakšmanas jam pagrasino. Todėl, kas nori, tegul 
grįžta. Aš lieku čia ir badausiu iki mirties. 

Ištaręs tuos žodžius, Angada atsisėdo ant kušo 
žolės ir pravirko. Jį apsupo beždžionės, nusprendusios 
taip pat atsisveikinti su gyvenimu. O tuo metu, išlindęs 
iš savo urvo, kalno viršūnėje pasirodė Džatajaus brolis 
Sampatis. Patenkintas jis tarė sau: «Apvaizdos dėka 
aš šiandien skaniai papietausiu. Kai beždžionės mirs iš 
bado, suvalgysiu jas visas». 

Išgirdęs tuos žodžius, Angada nusiminė.  
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– Kokią liūdną baigtį mums paruošė lemtis! – 

sušuko jis. – Viso šito kaltininkė – klastingoji Kaikėja! Iš 
pradžių žuvo didis Džatajus, po to – Valis, o dabar ta 
pati dalia laukia ir mūsų. 

Džatajaus mirtis labai nustebino Sampatį. 
– Prašau, papasakokite man, kaip mirė mano 

jaunesnysis brolis, – tarė Sampatis. – Nors man skaudu 
girdėti apie savo brolio mirtį, bet jūsų ištarti žodžiai 
mane nudžiugino. O beždžionės, noriu paprašyti jūsų 
vienos paslaugos. Labai seniai saulės spinduliai 
sudegino mano sparnus ir dabar aš negaliu skraidyti. 
Gal galėtumėte padėti man nusileisti žemyn nuo šito 
kalno? 

Beždžionėms Sampačio žodžiai pasirodė keisti, 
nes dar prieš akimirką jis ruošiesi jas suėsti. Bet 
pagalvojusios, jos nusprendė: «Vistiek mirsime iš bado. 
Jeigu šitas gigantiškas grifas mus suės gyvus, tai tik 
sutrumpins mūsų kančias». 

Beždžionės padėjo Sampačiui nusileisti žemyn, o 
Angada papasakojo jam Ramos tremties istoriją ir 
didvyrišką Džatajaus žūtį. Po to Sampatis papasakojo 
savo istoriją:  

– Labai labai seniai, Džatajus ir aš nusprendėme 
išbandyti savo jėgas ir metėme iššūkį dangaus 
karaliui. Pakilę į dangų ir pasiekę rojaus karalystę, 
susikovėme su Indra ir jį nugalėjome. Besididžiuodami 
mes pakilome dar aukščiau ir priartėjome prie saulės. 
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Džatajui pasidarė bloga. Aš uždengiau jį savo 
sparnais. Netrukus jie sudegė, ir aš nukritau ant 
Vindjos kalno. 

– Jeigu tu tikrai esi vyresnysis Džatajaus brolis ir 
mūsų draugas, – pertraukė jį Angada, – tada 
pasakyk, kur gyvena Ravana? 

– Kadangi aš senas ir neturiu sparnų, – atsakė 
Sampatis, – aš negaliu tiesiogiai tarnauti Ramai, bet 
galiu kalbėti. Man pranešė, kad Ravana pagrobė 
jauną moterį. Kai nešėsi ją į savo kraštą, ji šaukė 
«Rama! Rama!» ir numetė keletą papuošalų ant 
žemės. Žinau, kad Ravana – rakšasų valdovas, o jų 
Lankos karalystė yra už šimto jodžinų. Aš – Vinatos 
palikuonis, turiu aštrų žvilgsnį ir galiu matyti labai toli. 
Netgi iš čia aš matau Ravanos miestą. Draugai, Sita 
yra Lankoje. Ją saugo rakšasai. O dabar, prašau, 
palydėkite mane prie vandenyno – noriu paaukoti 
savo žuvusiam broliui vandens. 

Žinia apie Sitą nudžiugino beždžiones. Jos atsisakė 
badauti iki mirties ir palydėjo Sampatį prie 
vandenyno.  

– Kaip tu sužinojai, kad Sitą pagrobė Ravana? – 
paklausė Džambavanas. 

– Netekęs sparnų, aš nukritau ant Vindjos kalno, – 
tarė Sampatis. – Mano sūnus Suparšva rūpinosi ir 
mane maitino. Kartą, kai buvau labai alkanas, o 
Suparšva nieko neatnešė, aš išbariau jį. «Ieškodamas 
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tau maisto, – tarė jis, – pastebėjau ore didžiulį rakšasą, 
nešantį jauną moterį. Jau ruošiausi juos sučiupti ir 
atgabenti tau pietums, bet rakšasas labai maloniai 
paprašė, kad jam netrukdyčiau. Aš nesugebėjau jam 
atsakyti. Vėliau siddhos man pasakė, kad tai buvo 
Ravana ir man labai pasisekė, kad susitikęs jį likau 
gyvas». 

Sampatis suprato, kad beždžionės visiškai juo 
pasitiki.  

– Po to, kai nukritau ant Vindjos kalno, – tęsė jis 
savo pasakojimą, – šešias dienas gulėjau be sąmonės. 
Atsipeikėjęs aš išvykau pas netoliese gyvenantį didį 
išminčių Nišakarą. Išvydęs mane, rišis paklausė, kaip 
aš netekau savo sparnų. Tada aš jam papasakojau 
savo istoriją. Ašarodamas prisipažinau, kad netekęs 
sparnų ir savo brolio draugijos, ruošiuosi šokti nuo 
kalno viršūnės ir nusižudyti.  

– Nenusimink, – tarė man Nišakara, – aš tave 
palaiminsiu. Kai vieną dieną beždžionėms nurodysi 
pagrobtos Sitos vietą, tau išaugs nauji sparnai ir tu 
atgausi savo jėgas. 

Ištaręs tuos žodžius, išminčius pasišalino į savo 
trobelę, o aš grįžau ant Vindjos kalno. Nuo to laiko aš 
laukiau jūsų. Praėjus aštuoniems tūkstančiams metų, 
rišis Nišakara paliko kūną ir iškeliavo į dangų. Kai jis 
mirė, aš praradau viltį sulaukti šios dienos. 
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Kalbėdamas su beždžionėmis, Sampatis pajuto 

didžiulį jėgų antplūdį ir jam išaugo sparnų pora. 
Apsidžiaugęs jis paprašė beždžionių tęsti Sitos 
paieškas. Prieš jam pakylant į dangų, įkvėptos 
beždžionės patraukė į pietus. 

Bet, pasiekusios vandenyno pakrantę ir išvydusios 
neaprėpiamas platybes, beždžionės sumišo. 
Nusprendusios, kad neįmanoma nusigauti iki Lankos, 
jos nusiminė.  

– Nenusiminkite, – tarė Angada, – taip mes nieko 
nepasieksime. Liūdesys mus pražudys tarsi nuodinga 
gyvatė. Tegul žengia į priekį  tas, kuris gali nušokti 
šimtą jodžinų ir iš Ravanos letenų išgelbėti Sitą bei 
išvaduoti mus nuo Sugrivos pykčio. 

Negavęs jokio atsakymo, Angada išklausinėjo 
kiekvieną karį, kokį atstumą jis gali nušokti. Vieni tarė, 
kad gali nušokti dešimt, kiti – dvidešimt, treti – 
trisdešimt, kažkas – keturiasdešimt ar net 
penkiasdešimt jodžinų. Mainda tarė, kad gali nušokti 
šešiasdešimt, Dvivida – septyniasdešimt, o Sušena – 
aštuoniasdešimt jodžinų. 

 – Ankščiau galėdavau nušokti labai didelį 
atstumą, – tarė Džambavanas. – Bet dabar aš senas 
ir nebeįstengiu daugiau devyniasdešimties. Labai 
senai, kai Viešpats Vamana trimis žingsniais uždengė 
visą visatą, aš apskriejau aplink jį. Gaila, bet aš jau 
nebepajėgus nušokti iki Lankos ir išlaisvinti Sitą. 
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– Galbūt aš sugebėsiu nušokti šimtą jodžinų, – tarė 

Angada, – bet nesu tikras, ar užteks jėgų grįžti atgal. 
– Aš įsitikinęs, – tarė Džambavanas, – kad tu 

sugebėsi nušokti net ir tūkstančius jodžinų. Bet tu 
vadovauji mūsų daliniui, todėl neprivalai šito daryti. 
Reikia surasti kažką kitą. 

– Nesvarbu, kas vadovauja daliniui, – atsakė 
Angada. – Kažkas turi vykti į Lanką, antraip mums 
teks badauti iki mirties. Džambavanai, sugalvok, kaip 
mums perkirsti vandenyną ir išsigelbėti nuo Sugrivos 
pykčio. 

– Nesijaudink, – tarė Džambavanas, – aš žinau, 
kas pajėgus tokiam žygdarbiui. О Hanumanai, tu 
galingas kaip Garuda, nešantis ant savo nugaros 
Viešpatį Višnų. Kodėl tu tyli? Paklausykite apie 
galingiausią beždžionę. Kažkada gražiąją apsarą, 
vardu Pundžikaskalė, prakeikė išminčius ir ji tapo 
beždžionių karaliaus dukra Andžana. Ji buvo itin graži 
ir galėjo keisti savo išvaizdą. Kai Andžana ištekėjo, ji 
pasivertė žmogumi ir klaidžiojo po kalnus. Jos grožis 
pakerėjo Vajų ir, pūstelėjęs į ją, pakėlė jos drabužius. 
Jis išvydo apvalius Andžanos klubus, stangrią krūtinę ir 
jos užsigeidė. Vajus ją apkabino, o sutrikusi Andžana 
sušuko: «Kas išdrįso prisiliesti prie manęs ir nutraukti 
santuokos įžadus?» Tada Vajus sušnabždėjo 
Andžanai į ausį: «Aš – vėjų dievas. – Tu išsaugojai savo 
ištikimybę, nes aš susijungiau su tavimi mintimis. 
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Netrukus tu pagimdysi sūnų, tokį pat galingą kaip ir 
tu». 

Vajaus žodžiai nudžiugino Andžaną. Po kurio laiko 
kalnų uoloje ji pagimdė Hanumaną. Kitą rytą, išvydęs 
tekančią saulę, Hanumanas pamanė, kad tai 
spindintis vaisius. Jis pašoko tūkstančius jodžinų, bet 
saulės spinduliai grąžino jį atgal. Hanumanas 
šoktelėjo dar kartą.  Toks jo įkyrumas įsiutino Indrą ir jis 
sviedė į Hanumaną žaibą. Dangaus karaliaus ginklas 
nusviedė Hanumaną ant uolos. Atsimušus į uolą, jam 
lūžo žandikaulis. Nuo tada jį ėmė vadinti Hanumanu, 
– tas, kurio sulaužytas žandikaulis. 

Išgirdęs savo sūnaus verksmą, Vajus baisiai supyko 
ant Indros ir nutarė jam atkeršyti. Jis sustabdė visas 
oro sroves visatoje. Sunerimę pusdieviai kartu su 
Viešpačiu Brahma nuskubėjo į Vajaus buveinę. 
Siekdamas pamaloninti Vajų, Brahma palaimino 
Hanumaną. Jis tapo nenugalimu kovoje. O mirs jis tik 
tada, kada pats to panorės.  

– Tik Hanumanas gali susidoroti su šita užduotimi, – 
užbaigė Džambavanas. – Žinoma, ankščiau ir aš 
būčiau sugebėjęs įveikti šitą atstumą. Kai Viešpats 
Trivikarma, atimdamas iš Maharadžos Balio visas jo 
valdas žengė tris žingsnius, šlovindamas jį, aš 
dvidešimt vieną kartą apskridau apie žemę. O kai 
pusdieviai ir demonai plakė vandenyną, aš vienas 
surinkau visas žoles, būtinas tam reikalui. Bet aš 
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pasenau. Atėjo laikas Hanumanui parodyti savo 
jėgą. 

Džambavano žodžiai įkvėpė Hanumaną. Jis ėmė 
augti ir pasiekė gigantišką dydį. Tada jis tarė: 

 – Galiu nesustodamas apskristi aplink Meru kalną 
tūkstantį kartų. Pliaukštelėjęs vandenyno paviršių, 
galiu paskandinti visą visatą. Galiu tūkstantį kartų 
apskristi aplink Garudą. Jei norėčiau, galėčiau 
pakelti visą Lanką ir nugabenti ją bet kur. 

Susižavėjusios beždžionės klausėsi Hanumano. Bet 
vis dėlto jos priminė Hanumanui susiklosčiusios 
situacijos rimtumą:  

– Mes nekantriai lauksime tavęs sugrįžtant. Mūsų 
gyvybės ir Sitos išlaisvinimas priklauso nuo tavęs. 

– Šoksiu nuo Mahendros kalno viršūnės – tarė 
Hanumanas. 

 Akimirksniu Hanumanas pasiekė Mahendros 
kalną, kuris tapo jo neišmatuojamo šuolio atrama.  
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Sundara-kanda 
(Sundaros knyga) 

 
Kalno papėdėje dorybingasis Hanumanas 

nusilenkė Surijai, Indrai, Vajui ir Brahmai. Po to, 
užkopęs į viršūnę, labai išaugo. Kopdamas į kalną, 
savo letenomis jis netyčia sutraiškė keliolika elnių. 
Pasiekęs viršūnę, Hanumanas sustojo ir nuramino savo 
protą. Didžiulė jo kūno masė sudrebino kalną. Ten 
gyvenantys slibinai spjaudėsi ugnimi ir, kandžiodami 
akmenis,  traiškė juos į smulkius gabalėlius. 
Vidjedharai (šviesios oro dvasios) pakilo į dangų 
stebėti Hanumano šuolio. 

Sukaupęs savo jėgas, Hanumanas pritūpė ir 
pasiruošė šuoliui. Kai kalno viršūnė ėmė byrėti, iš jos 
čiurkšlėmis pasileido vanduo. Gandharvų sutuoktinių 
poros, o taip pat daugybė išminčių, gyvenusių tame 
rojaus kampelyje, persigandę spruko, kur akys mato.  

– Arba aš sugrąžinsiu Sitą, – pareiškė Hanumanas, 
– arba išrausiu iš žemės visą Lanką ir atgabensiu ją 
kartu su Ravana. 

Hanumanas susikaupė ir įtempė visus raumenis. 
Staiga, lyg iš Viešpaties Ramos lanko paleista strėlė, jis 
šoko į viršų. Hanumano šuolis buvo toks galingas, kad 
visi medžiai išvirto iš šaknų. Ištiesinęs uodegą, jis pakilo 
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virš debesų. Paskui jį pakilo išrautieji medžiai, kurie  
nukrito į vandenyną. Daugybė medžių bei gėlių 
pasklido ant vandens paviršiaus. 

Hanumano skrydžio prišauktas Uraganas, sukėlęs 
besidaužančias  jam į krūtinę bangas, sujudino 
vandenyną. Didžiulis dviejų šimtų keturiasdešimties 
mylių ilgio ir aštuoniasdešimties mylių pločio 
Hanumano šešėlis uždengė vandenyną. Jis skrido 
taip greitai, kad paskui jį tempėsi debesys. 
Hanumanas buvo panašus į išlendantį ar besislepiantį 
už debesų mėnulį. Mylintis jo tėvas Vajus - saugojo jį 
nuo kepinančios saulės ir vėsino šaltu vėju. 

Kol jis sklendė dangumi, juo žavėjosi visos gyvos 
esybės. Kadangi Rama priklausė Ikšvakų dinastijai, jo 
palikuonis Maharadža Sagara išplėtė vandenyno 
ribas. Vandenyno valdovas, atsidėkodamas Ramai, 
panoro padėti Hanumanui. 

Kažkada, uždarydamas demonams prieigą iš 
pragaro planetų į Žemę, Indra į vandenyno vidurį 
įkėlė Mainako kalną. Dabar vandenynas įsakė 
Mainakui išnirti iš vandens pasitarnauti Hanumanui. 
Bet Hanumanas, išvydęs prieš save išaugusią iš 
vandenų didžiulę kalno viršūnę, palaikė ją kliūtimi ir 
trenkėsi į ją krūtine. 

Išbandęs Hanumano jėgą, Mainaka pasivertė 
žmogumi ir, atsistojęs ant savo viršūnės, tarė: 
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– O Vajaus sūnau, tu gali pailsėti ant mano 

viršūnės, o po to vėl tęsti savo kelionę. Prašau, priimk 
šitą kuklią tarnystę, nes aš esu skolingas tavo tėvui. 
Satja-jugoje(Aukso amžius) visi kalnai, tokie kaip 
Garuda, turėjo sparnus ir skraidė danguje. Pusdieviai 
ir išminčiai baiminosi, kad jie gali nukristi ir ką nors 
sužaloti. Galų gale įsiutęs Indra griebė savo žaibą ir 
nukirto visiems kalnams sparnus. Jis panoro nukirsti 
sparnus ir man, bet man padėjo Vajus, įmetęs mane į 
vandenyną. Štai tokiu būdu aš išsaugojau sparnus. 
Norėčiau grąžinti tavo tėvui skolą. Todėl prašau, 
nusileisk ir pailsėk ant manęs. 

– Atleisk man, – atsakė Hanumanas, – bet aš 
neturiu laiko. Pažadėjau beždžionėms niekur 
nesustoti. 

Pagarbiai palietęs kalno viršūnę, Hanumanas 
pakilo į viršų ir tęsė skrydį. Patenkintas Indra tarė 
Mainakai: 

– Tau daugiau nebereikia bijoti mano žaibo. Gali 
likti su sparnais ir skraidyti kur tik nori.  

Tuo metu dangiški rišiai, pusdieviai ir gandharvai 
atvyko pas nagų(žmogus-gyvatė) motiną Surasą ir 
tarė: 

– Mes norime išbandyti tikrąją Hanumano jėgą. 
Pasiversk didžiule rakšase ir užkirsk jam kelią. 
Pažiūrėsime, kaip jis susidoros su šita užduotimi. 
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Pasivertusi bjauria, didžiule kaip kalnas rakšase, 

Surasa staiga pakilo iš vandenyno ir užstojo 
Hanumanui kelią. 

– Viešpaties Brahmos palaiminta, – tarė ji, – 
maitinuosi tuo, kas stoja prieš mane. O beždžione, 
Apvaizdos dėka mūsų keliai susikirto. Dabar tu 
atsidursi mano nasruose. 

     – Aš – Viešpaties Ramos tarnas, – atsakė 
Hanumanas. – Mano šeimininkas įsakė man surasti 
pagrobtą Jo žmoną Sitą. Tu privalai man padėti. Bet 
jeigu tu taip nori, kad aš atsidurčiau tavo nasruose, 
tai, suradęs Sitą ir pranešęs apie tai Ramai, aš būtinai 
grįšiu ir išpildysiu tavo svajonę. 

– Įžūli beždžione! – tarė Surasa. – Viešpaties 
Brahmos palaiminimo galia tu privalai patekti į mano 
nasrus.  

Ištarusi tuos žodžius, Surasa išsižiojo ir užstojo 
Hanumanui kelią. Jos nasrai siekė dešimtį jodžinų. 
Padidėjęs iki dešimties jodžinų, Hanumanas tarė:  

– Jeigu nori, kad atsidurčiau pas tave nasruose, 
išsižiok dar plačiau. 

Kai Surasa išsižiojo dvidešimt jodžinų, įsiutęs 
Hanumanas padidėjo trisdešimčia. Atsakydama į tai 
Surasa išsižiojo keturiasdešimt. Tada Hanumanas 
padidėjo penkiasdešimt jodžinų. Kai Surasa išsižiojo 
šešiasdešimt jodžinų, Hanumanas išaugo 
septyniasdešimt. Kai Surasa išsižiojo aštuoniasdešimt 
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jodžinų, Hanumanas – devyniasdešimt. Pagaliau, 
Surasa išsižiojo šimtą jodžinų. Hanumanas akimirksiniu 
sumažėjo. Greitai įskridęs į Surasos nasrus ir taip pat 
greitai  iš jos išskridęs, Hanumanas tarė: 

– O Dakšos dukra, aš išpildžiau tavo norą ir 
nepažeidžiau Viešpaties Brahmos palaiminimo. Sudie! 

Surasa labai nustebo, kad Hanumanas taip 
lengvai  ją įveikė. Atvirtusi į tikrąją savo formą, ji tarė: 

– Šaunuolis! O geriausiasis tarp beždžionių, skrisk ir 
įvykdyk savo misiją. Tegul Rama ir Sita susijungia. 

Hanumanas pakilo į dangų ir pratęsė savo 
kelionę. Staiga į jo šešėlį įsikabino rakšasė Simhika. Iš 
pradžių Hanumanas manė, kad senka jo jėgos. Bet 
vėliau pastebėjo iš vandens kylančią didžiulę 
pabaisą. 

Plačiai išsižiojusi, Simhika puolė Hanumaną. Nors 
Hanumanas sparčiai augo, jis suprato, kad rakšasės 
nasrai vis tiek didesni. Tada jis pasinaudojo jau 
išbandytu metodu ir akimirksniu sumažėjo. Įskridęs į 
rakšasės nasrus, savo aštriais nagais, jis sudraskė į 
gabalus jos širdį. O tada greit išskrido iš jos nasrų. 
Negyva Simhika krito į vandenyno bedugnę, o 
sidhai(magai), čaranai ir vidjatharai pašlovino 
Hanumano poelgį. 

Netrukus Hanumanas pamatė Lankos krantus. 
Tam, kad liktų nepastebėtas, jis priėmė savo pirminę 
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išvaizdą ir nusleido ant pagrindinės Lankos viršūnės  –  
Trikutos kalno. 

Nuskriejęs šimtą jodžinų, Hanumanas visiškai 
nepavargo. Ant kalno viršūnės jis išvydo nuostabų 
miestą. Jį supo aukšta auksinė siena ir vandens 
grioviai, kuriuose augo daugybė lotosų. Ant įtvirtinimo 
sienų stovėjo daugybė sargybinių. 

Prisiartinęs prie šiaurinių vartų, už jų išvydo 
stūksančius baltus kaip sniegas rūmus bei plačias 
gatves su auksinėmis arkomis. Miestas knibždėjo 
siaubingi, puikiai ginkluoti, gebantys keisti savo formą 
rakšasai. 

«Netgi pusdieviai neįstengė užimti šito miesto, – 
pagalvojo Hanumanas, – o ką jau kalbėti apie 
beždžionių armiją. Kaip Rama įveiks rakšasus? Juk 
perkirsti vandenyną gali tik Sugriva, Nila, Angada ir 
aš? Vis dėlto aš turiu išsiaiškinti, ar Sita gyva. Kaip man 
su ja susitikti? Reikia viską gerai apmąstyti, nes 
netinkami pasiuntiniai gali sužlugdyti pačius 
geriausius planus. Sargybiniai nemiega. Tokios 
išvaizdos prie Sitos neprisiartinsiu. Na ką gi, pasiversiu 
nepastebimu ir pabandysiu įeiti į miestą naktį». 

Kai nusileido saulė, Hanumanas sumažėjo ir 
peršoko aukštą sieną. Už sienos išvydo pasakišką 
miestą, septynių ir aštuonių aukštų rūmus, išpuoštus 
auksu ir brangakmeniais. Nuostabių menių langus 
puošė ažūrinės grotelės, inkrustuotos briliantais. 
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Rūmuose buvo gausu gražių moterų, aidėjo juokas, 
skambėjo muzikos garsai. Melsdamiesi už Ravaną, 
brahmanai-rakšasai, deklamavo Vedų himnus. 

Danguje patekėjęs mėnulis užtvindė Lanką 
sidabro spalva. Staiga priešais Hanumaną pasirodė 
pati Lanka. 

– Kaip tu patekai į Lanką? – paklausė ji. – Ką 
veikia beždžionė rakšasų karalystėje? 

– Aš atsakysiu į tavo klausimą tik po to, – tarė 
Hanumanas, – kai atsakysi, kas tu tokia. 

– Aš – Lankos deivė, – piktai atsakė rakšasė. – Aš 
saugau Ravanos miestą. Kadangi tu čia patekai be 
pakvietimo – mirsi. 

– Atvykau čia, – atsakė Hanumanas, – pažiūrėti į 
pasakiškus rūmus ir parkus. 

– Šitame mieste gyvena tik rakšasai, – atsakė 
įsiutusi Lanka. – Beždžionėms uždrausta klaidžioti 
miesto gatvėmis. Jei nori pamatyti Lankos prabangą, 
tau teks mane įveikti. 

 – Kiek norėsiu, tiek ir vaikščiosiu mieste, – pareiškė 
Hanumanas, – ir kada norėsiu, tada ir išvyksiu! 

Lanka pasiuto: 
– Kaip tu drįsti? – sušuko ji ir kirto kaire ranka 

Hanumanui. 
Pasipiktinęs Hanumanas suriaumojo ir kirto Lankai 

kaire letena nelabai stipriai, nes ji buvo moteris. 
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Lanka nuvirto ant žemės ir, aičiodama iš skausmo, 
pratarė: 

– Pasigailėk manęs. Narsus karys niekada 
nepakels rankos prieš moterį. Kažkada Viešpats 
Brahma man yra pasakęs: «Kai tave įveiks beždžionė, 
tavo miestas  ir visi rakšasai bus sunaikinti». Tu mane 
nugalėjai. Dabar suprantu, kad Ravana netrukus žus. 
O beždžione,  gali likti Lankoje. 

Hanumanas, šokinėdamas nuo vieno stogo ant 
kito, skubiai apžiūrinėjo miestą. Jis pastebėjo, kad 
mieste labai daug šnipų. Storomis auksinėmis 
sienomis apsuptus Ravanos rūmus saugojo 
šimtatūkstantinė armija. 

Ieškodamas Lankoje Sitos, Hanumanas 
apžiūrinėjo nuostabius rūmus, kurių duris puošė 
brangakmeniai, o sienos tviskėjo švara tarsi kalnų 
krikštolas. Grindys buvo išklotos įmantriais raštais. Į 
balkonus vedė auksu ir sidabru išpuošti laiptai. Virš jų 
stūksojo didingi kupolai ir skliautai. Visur skambėjo 
muzika. Rakšasų žmonos gulėjo savo mylimų vyrų 
glėbiuose. 

Rūmuose kažkas jau miegojo, kažkas juokėsi, 
kažkas mėgavosi meilės žaidimais. Viename 
kambaryje, pasimylėjusi su savo vyru, lovoje gulėjo 
nuoga moteris, kitame – puošniai apsirengusi 
gražuolė, aptarnavo savo mylimąjį. 
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Hanumanas išvydo tūkstančius nuostabių tarsi 

mėnulis moterų. Niekur neužtikęs Sitos, Hanumanas 
nusprendė jos ieškoti Ravanos žmonų ir giminaičių 
rūmuose.  

Peržiūrėjęs rūmuose daugybę kambarių, 
Hanumanas prasiskverbė į Ravanos apartamentus, 
kuriuose taip pat išvydo begalę moterų. Viduje jam 
pasirodė, jog jį danguje neša baltomis gulbėmis 
įkinkytos rojaus vežėčios. Rūmų interjeras stebino savo 
prabanga. Visur augo troškimų medžiai, o aplink juos 
tarsi briliantai augo spindinčios gėlės. 

Hanumanas išvydo daugybę pasilinksminimams 
skirtų kambarių. Kituose kambariuose buvo įrengtos 
ginklų saugyklos, o dar kituose – lobiai. Tačiau 
Hanumanas niekaip negalėjo rasti Sitos. Bet jis dar 
nebuvo apžiūrėjęs asmeninių Ravanos kambarių, 
kurių ilgis siekė aštuonias, o plotis – keturias mylias. 

Apžiūrinėdamas rūmus, Hanumanas svarstė, kaip 
prasiskverbti į Ravanos miegamąjį. Prasibrovęs į salę, 
jis aptiko Pušpakos orlaivį, kurį Viešpačiui Brahmai 
sukūrė Višvakarma. Jis buvo valdomas mintimis. 

Orlaivį puošė mechaniniais sparnais plasnojantys 
paukščiukai, padaryti iš brangakmenių, o taip pat 
auksinės ir sidabrinės gyvatės. Viduje stovėjo 
dramblių straublių kolonos, iš kurių veržėsi kvapnus 
vanduo. Vanduo laistė sėkmės deivės Lakšmi 
skulptūrą. Orlaivis buvo panašus į ore sklandantį 
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kalną. Jame buvo įtaisyti auksiniai laiptai, krištolinės 
grindys ir safyro balkonai. 

Norėdamas apžiūrėti Ravanos apartamentus, 
Hanumanas įsiropštė į orlaivį. Iš ten jis išvydo didžiulę 
krištolais, auksu ir briliantais išpuoštą salę. Ant žemės 
gulėjo žemėlapį vaizduojantis kilimas. Į viršų vedė 
ažūriniai laiptai, padabinti brangakmeniais, kuriuose 
atsispindėjo švelni auksinių šviestuvų šviesa. Salės 
prabanga pakerėjo Hanumaną ir nustelbė jo 
vaizduotę. «Kur aš? – susimąstė Hanumanas. - Gal tai 
rojaus planeta arba Viešpaties Brahmos buveinė?» 

Įsibrovęs į miegamąjį, Hanumanas išvydo 
daugybę ant kilimo gulinčių, prabangiai apsirėdžiusių 
nuostabių moterų. Apsvaigusios nuo vyno ir intymių 
santykių, jos miegojo. Jų apyrankės, dirželiai ir nutilę 
kojų varpeliai spindėjo. 

Hanumanas žvelgė į miegančias moteris. Jų 
plaukai ir papuošalai buvo išsidarkę. Po šokių ir vyno 
jų kojų varpeliai susispaudė, tilaka nusitrynė, o karoliai 
išsibarstė. Jų diržai atsilaisvino, drabužiai susiglamžė, o 
girliandos nutrūko. Ravanos žmonos buvo panašios į 
žydinčias lelijas, dramblio išrautas iš žemės. 

Kai kurios moterys miegojo sau po galva 
pasidėjusios rankas, kitos gulėjo viena kitai ant 
krūtinės, trečios – galvas padėjusios ant savo draugių 
pilvo, kelių ar sėdmenų. Buvo ir tokių, kurios miegojo 
apsikabinusios. 
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«Kieno šitos rankos, kieno šitos kojos? – 

žiūrėdamas į moteris, nebesusigaudė Hanumanas. – 
Kieno šitos girliandos? Kieno šitie rūbai? Kieno šitie 
papuošalai? Ravanos žmonos miegojo taip arti, kad 
buvo sunku nustatyti, kas yra kas. Bet tai, kam jos 
tarnavo, nekėlė jokių abejonių. 

Geismo apimtas Ravana sau į žmonas pagrobė 
daugybę karalių, brahmanų, daitijų ir gandharvų 
dukterų. Prieš kai kurias, nugalėjęs jų artimuosius, 
Ravana panaudodavo prievartą. Bet dauguma jų, 
apimtos aistros, atsiduodavo jam savanoriškai. Visos 
jos buvo aukštos kilmės, gražios ir protingos. Kiekviena 
Ravanos žmona buvo juo patenkinta, nes visoms jis 
skyrė pakankamai dėmesio. 

Tarp moterų Hanumanas išvydo Ravaną. Jis 
miegojo ant paaukštinto krištolinio pjedestalo, 
prabangioje ložėje, aptemptoje šilku. Virš jo kabojo 
gėlėmis papuoštas baltas baldakimas. Ravana turėjo 
tik vieną galvą ir dvi rankas – bauginančią 
dešimtgalvio ir dvidešimtrankio išvaizdą jis 
naudodavo tik mūšyje. Ant jo kūno matėsi daug 
randų, padarytų Indros žaibo, Airavatos ilčių ir 
Viešpaties Višnaus čekros. 

Tamsus Ravanos kūnas buvo išteptas santalo 
pasta. Tarsi ugnis jo ausyse žibėjo auskarai. Po 
audringos pasilinksminimų nakties jis giliai miegojo. 
Hanumanas pagarbiai žiūrėjo į jį, gėrėdamasis jo jėga 
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ir didybe. Po to jis vėl peržiūrėjo šalia Ravanos 
miegančias jo žmonas, tarsi žvaigždes, žibančias 
aplink mėnulį. Kelios žmonos miegojo jo glėbyje, kitos 
gulėjo apkabinusios muzikos instrumentus, kuriais 
grojo vakarėlio išvakarėse. Kaip lotoso žiedas 
prigludęs prie paviršiuje plaukiojančios šakos, viena 
liekna gražuolė spaudė prie savęs viną(muzikos 
instrumentas). Kita tarsi kūdikį ant kelių laikė būgną. 
Trečioji tarsi mylimąjį stipriai apkabinusi laikė 
tamburiną. 

Atskirai nuo kitų moterų prabangioje ložėje gulėjo 
šviesiaodė Mandodari, mylimiausia Ravanos žmona. 
Išvydęs jos grožį ir didybę, Hanumanas pagalvojo: 
«Tikriausiai tai Sita». 

Apsidžiaugęs Hanumanas ėmė ploti delnais, 
šokinėti, bučiuoti savo uodegą, laipioti kolonomis, – 
žodžiu, džiaugėsi taip, kaip džiaugiasi beždžionės. Bet 
pagalvojęs jis nusprendė, kad Sita negalėtų nei 
valgyti, nei miegoti be Ramos. Ji nesipuoštų ir 
nesilinksmintų su kitomis moterimis, net jeigu tai būtų 
pats dangaus karalius. Nė vienas pusdievis 
neprilygsta Ramai, o ką jau kalbėti apie tą niekingą 
rakšasą Ravaną. 

Šniukštinėdamas vieną kambarį po kito, 
Hanumanas tęsė paieškas. Jis išvydo tūkstančius 
miegančių moterų tarp mėsos ir vyno indų. Aplink 
visur mėtėsi vyno taurės ir bokalai. Ieškodamas Sitos, 
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jis apžiūrinėjo moteris iš arti, o tai jį labai neramino: 
«Galbūt žiūrėdamas į svetimų žmonų nuogus kūnus aš 
pažeidžiu religijos taisykles? Kas bus man už tai?» 

Gerai apsvarstęs, Hanumanas nusprendė: 
«Žiūrėdamas į nuogas moteris aš nesusiteršiau, nes tai 
dariau tik tam, kad surasčiau Sitą. Kadangi man 
buvo patikėta surasti moterį, kur man jos ieškot, jeigu 
ne tarp moterų? Tokiu būdu aš tarnauju Viešpačiui 
Ramai. Todėl aš nenusidėjau». 

Peržiūrėjęs visus Ravanos rūmus ir neradęs juose 
Sitos, Hanumanas nusprendė, kad ji negyva. Šita 
mintis jį nuliūdino. Hanumanas ėmė galvoti, ką 
pasakys beždžionėms, kurios nekantriai laukė jo 
sugrįžtant. Nors Sampatis tvirtino, kad Sita yra 
Lankoje, bet Hanumanui nepavyko jos niekur rasti. Jis 
susimąstė: «Galbūt pakeliui į Lanką išsigandusi Sita 
neatlaikė ir numirė? Galbūt, išsigandęs Ramos, 
Ravana išmetė ją iš vėžėčių? Galbūt ji išsprūdo jam iš 
rankų ir nukrito į vandenyną? O galbūt Ravana 
prarijo ją, kai ji atsisakė tapti jo žmona?» 

Hanumanas svarstė, kas nutiks, jei jis grįš be Sitos: 
«Netekęs Sitos, Rama nusižudys, o paskui jį ir 
Lakšmanas. Kai sužinos apie savižudybę Bharata ir 
Šatrugna, jie taip pat nusižudys. Netekusios savo 
sūnų, karalienės neišgyvens. Pažemintas Sugriva, 
Angada ir kitos beždžionės nusižudys. Aš negrįžiu į 
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Kiškindhą – arba nusižudysiu, arba apsigyvensiu miške 
kaip atsiskyrėlis». 

Vydamas šitas blogas mintis šalin, Hanumanas 
pagalvojo: «Galbūt man derėtų nužudyti Ravaną 
arba atvilkti jį pas Ramą, kad Šis jį paaukotų 
Viešpačiui Šivai?» 

Sėdėdamas ant aukštos įtvirtinimo sienos, 
Hanumanas netikėtai pastebėjo miesto krašte didelę 
ašokų giraitę, kurios jis dar neapžiūrėjo. Nusprendęs 
tęsti paiešką, jis nusilenkė Ramai, Lakšmanui, 
pagrindiniams pusdieviams ir nuo sienos šoko tiesiai į 
giraitę. Iš pradžių klaidžiojo po ją, o po to, kad geriau 
viską apžiūrėtų, užsikorė į aukštą medį. 

Iš medžio Hanumanas pamatė kalnų šaltinį, 
įtekantį į lotosais apaugusį ežerą. Ežerą supo žydintys 
medžiai. Atrodė, kad ši vaizdinga vieta geriausiai tiktų 
Sitai. Hanumanas nusprendė likti medyje ir laukti, kol 
ryte Sita ateis prie ežero išsimaudyti. 

Pažiūrėjęs į kitą pusę, Hanumanas išvydo laikomą 
tūkstančio kolonų didingą šventyklą. Prieš šventyklą 
sėdėjo moteris, slepianti savo kūną purvinais, 
geltonos spalvos panešiotais drabužiais. Ji buvo 
išsekusi ir visą laiką sunkiai dūsavo. Jos akys buvo 
pilnos ašarų, o veidas atrodė išsigandęs. Tačiau ji 
spinduliavo dieviška šviesa. Apsupta rakšasių, ji buvo 
panaši į dūmais padengtą liepsną. 
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Hanumanas ją atpažino. Tai buvo ta pati moteris, 

kurią nešėsi Ravana. Jis taip pat pastebėjo, kad jos 
papuošalai atitinka Ramos duotą aprašymą. 
Pažvelgęs į jos mėnulišką veidą, dailius antakius, 
stangrias krūtis, raudonas lūpas, laibą liemenį, 
lotosines akis ir gracingą figūrą, Hanumanas suprato, 
kad tai Sita. Tarsi meilės deivė nuostabioji Sita kaip 
atsiskyrėlis, atliekantis askezes, sėdėjo ant plikos 
žemės. Nors ir buvo labai didinga, ji kentė 
nepakeliamas kančias bei buvo panaši į neteisingai 
interpretuojamą šventą tekstą, į palaužtą tikėjimą, į 
sudaužytą viltį, į sugriautą idealą, į suteptą intelektą 
arba į suterštą reputaciją. 

«Tai Ramos mylimoji, – pagalvojo Hanumanas. – 
Dėl jos Jis toks suglumęs, švelnus ir liūdnas. Rama 
apgailestauja dėl to, kad Jam nepavyko jos apginti, 
švelnus, kadangi ji visiškai Jam atsidavusi ir liūdi dėl to, 
kad jos ilgisi. Sita kaip ir Rama – gracinga bei 
nuostabi. Ji nusipelnė, kad Lanka ir visi rakšasai būtų 
sunaikinti. Net trys pasauliai nublanksta prieš jos grožį. 
Skaudu žiūrėti į tai, kad ji privalo kentėti nuo Ravanos. 
Kadangi visos jos mintys tik apie Ramą, ji nejaučia ant 
jos pečių užkritusios naštos». 

Kai patekėjo mėnulis, Hanumanas galėjo geriau 
apžiūrėti Sitą ir ją saugančius rakšasus. Viena iš 
rakšasių turėjo tik vieną akį,  kita – tik vieną ausį, 
trečiosios kūnas buvo padengtas ausimis, o 
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ketvirtosios rakšasės nosis kyšojo tiesiai ant kaktos. Kai 
kurios rakšasės neturėjo plaukų, kitos buvo labai 
mažos, trečios kuprotos, o ketvirtos su atvėpusiomis 
lūpomis. Kai kurios turėjo šerno, elnio ar kupranugario 
galvas. Taip pat buvo ir su tigro bei arklio galvomis. 
Kai kurios turėjo tik po vieną koją ir ranką. Kai kurių 
galvos, kaip ir Kabandho, buvo sulindusios į kūną. 
Rakšasės buvo išsitepusios kūnus krauju ir mėsa. 

Kai Hanumanas surado Sitą, jis pravirko iš 
džiaugsmo. Jis stebėjo ją, tupėdamas medžio 
viršūnėje. Naktis ėjo į pabaigą. 

Ravana pabudo prieš aušrą. Jis buvo pažadintas  
dainininkų balsų, kurie šlovino Ravaną muzikiniais 
instrumentais. Kai tik jis pabudo, visos jo mintys 
pakrypo į Sitą. Trokšdamas Vaidehės, šimto gražuolių 
lydimas, Ravana patraukė į ašokų giraitę. Vakarykštis 
svaigulys dar nebuvo išnykęs, todėl jis svirduliavo. 
Paskui jį sekė gražuolės. Išvydęs Ravaną, Hanumanas 
pasislėpė už lapų. Kai Sita išvydo besiartinantį rakšasų 
karalių, užsidengė visą savo kūną. Drebėdama iš 
baimės, ji atsisėdo ant žemės ir pravirko. Kaip bangų 
supama valtis, sėdėdama ant plikos žemės, Sita 
lingavo tai pirmyn, tai atgal. Ji atrodė tarsi pamišusi, 
tarsi sutryptas įstatymas arba kaip paniekintas 
altorius. Ji buvo panaši į užtemusį mėnulį, į visiškai 
sunaikintą armiją arba į išdžiūvusį vandens šaltinį. Ji 
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buvo panaši į tvenkinį, iš kurio išrovė visus lotosus, į 
užgesintą ugnį, į išgąsdintus paukščius. 

Badas ir dvasinės kančios išsekino jos kūną ir 
protą. Tikėdamas ją suvilioti, Ravana priėjo prie jos ir 
tarė:  

– O nuostabioji, kodėl tu slepi savo gražią krūtinę 
ir ploną liemenį? O gražuole, aš labai kenčiu, nebūk 
tokia užsispyrusi. Meile mano, susimilk ir atsiduok man. 
Rakšasai visuomet grobė ir prievartavo svetimas 
moteris, bet aš, kol tu pati neduosi savo sutikimo, 
tavęs nepaliesiu. O deive, kodėl tu sėdi ant plikos 
žemės? Kodėl nešioji purvinus rūbus ir badauji? Kodėl 
pini savo plaukus į kasą? Apie ką tu ištisai galvoji? 
Tokiai gražuolei kaip tu nedera taip elgtis. Būk mano 
karaliene ir galėsi mėgautis trijų pasaulių turtais. Turėsi 
geriausias girliandas, geriausią santalo pastą, 
geriausią kosmetiką ir geriausius papuošalus. Valgysi 
patį skaniausią maistą, gersi dievų gėrimus, gulėsi ant 
prabangiausių ložių. Tave ištisai linksmins muzikantai, 
šokėjai ir dainininkai. O gražuole, jaunystė prabėgs 
labai greitai, todėl nebūk tokia užsispyrusi. Tavo 
veidas šviečia kaip mėnulis, o tavo kūnas – grožio 
įsikūnijimas. Atsiduok man, ir aš padarysiu dėl tavęs 
bet ką. Jeigu nori, galiu pavergti visą žemę ir 
padovanoti tavo tėvui Džanakai. Kas pasipriešins 
man? O Sita, nuo tada, kai išvydau tave, man 
nebemiela nė viena mano žmona, netgi Mandodari. 

 

 
 

Turinys



 
285 

 
 

 
Palik paprastą mirtingąjį Ramą. Prieš mane jis – tik 
sudžiūvusios žolės kuokštas. Galbūt jis jau miręs. Bet 
jeigu jis ir gyvas, patikėk, vis tiek tu jo daugiau 
nebepamatysi. 

Padėjusi priešais Ravaną šiaudą, Sita parodė 
nenorą bendrauti su juo. 

– Tu privalai užmiršti mane, – švelniai atsakė ji. – 
Tenkinkis savo žmonomis. Aš niekada nebūsiu tavo, 
kaip ir nusidėjėlis, kuris niekada nepasieks tobulumo. 
Aš gimiau kilmingoje šeimoje ir esu surišta šventais 
santuokos saitais. Niekas neprivers manęs išklysti iš 
doros kelio. Tau nepavyks palenkti manęs į savo 
pusę. 

Atsukusi Ravanai nugarą, Sita tęsė: 
– Savo veiksmais tu paniekinai dorybę. Tavo 

užsispyrimas pražudys visą tavo karalystę. Kodėl tu 
neseki sąžiningų vyrų pavyzdžiu, kurie gina savo ir 
svetimas moteris? Kvailys, ieškantis malonumų su 
svetima moterimi, yra pasmerktas. Kodėl tu neklausai 
teisingų patarimų? Kodėl tu taip ryžtingai stengiesi 
pražudyti visus rakšasus? Argi tu nežinai, kad 
nedorėlio mirtis atneša džiaugsmą teisuoliams? Tu 
manęs nesugundysi niekinga prabanga ir 
patogumais. Aš neišskiriama su Rama, kaip saulės 
šviesa neatskiriama nuo saulės. Tu išvengsi Ramos 
keršto tik tada, kai Jam mane grąžinsi. Tau reikia tapti 
jo draugu, nes Jis labai gailestingas tiems, kurie Jam 
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atsiduoda. Antraip labai greitai Rama ir Lakšmanas 
ateis čia ir nužudys tave Savo strėlėmis. Tu neišvengsi 
atpildo, net jeigu ir sugebi atremti Indros žaibą. Už 
savo nuodėmes tu labai greitai atsisveikinsi su 
gyvenimu. 

– Kuo maloniau vyras elgiasi su kokia nors 
moterimi, tuo labiau jis ją palenkia į savo pusę, – tarė 
Ravana. – Tu, beje, – išimtis. Už tavo įžūlius žodžius 
derėtų tave nužudyti! Bet tavo laimei mano meilė tau 
stipresnė už pyktį. Ji kontroliuoja jį, kaip važnyčiotojas 
suvaldo nepaklusnius žirgus. Meilė prieštaringa: kuo 
blogiau mylimoji elgiasi su mylimuoju, tuo labiau jis 
prisiriša prie jos. Tik to dėka aš tavęs dar nenužudžiau, 
nors nusipelnai tik išprievartavimo ir mirties. Praėjo jau 
dešimt mėnesių. Turi dar du. Jei po dviejų mėnesių 
manęs nepamilsi, įsakysiu sukapoti tave į gabalus ir 
paruošti man pusryčiams! 

Daugelis Ravanos žmonų taip pat buvo 
pagrobtos. Išgirdusios savo vyro grasinimus, jos ėmė 
gailėti Sitos. Prieš Ravanai išeinant, jos meiliais žodžiais 
jį nuramino. Įsidrąsinusi Sita tarė Ravanai: 

– Tavo karalystėje nėra nė vieno doro, nes niekas 
net nebandė sustabdyti tavęs nuo tokio niekšingo 
poelgio, kuris pražudys tave. Rama – tai galingas 
dramblys, o tu – apgailėtinas triušis. Kol nėra Ramos 
šalia, gali grasinti. Aš ir pati galėčiau tave sunaikinti 
savo mistinių galių dėka, bet to nedarysiu, nes 
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negavau leidimo iš savo vyro. Tu – kvailys, kadangi 
nusprendei, kad gali pavogti Viešpaties Ramos 
žmoną. Tau tai pavyko padaryti tik todėl, kad man 
lemta tapti tavo žūties priežastimi. 

Tarsi aštrios strėlės Sitos žodžiai pervėrė Ravanos 
širdį. Šnypšdamas iš pykčio, jis piktai pažvelgė į ją. 

–  Šiandieną aš tave nužudysiu, – suriaumojo jis.  
– Ji turi būti mano, – tarė jis Sitą saugantiems 

rakšasams, – panaudokite visas įmanomas 
priemones: įkalbinėkite, grasinkite, dovanokite 
dovanas. 

Ravana grasinančiai pasisuko į Sitą. Atrodė, kad 
jis tuoj ją puls. Bet jauniausioji Ravanos žmona 
Mandodari, stovėjusi šalia su Dhanjamalini, apkabino 
savo vyrą ir tarė: 

– Grįžkime į rūmus ir pratęskime linksmybes. 
Užmiršk tą sunykusią Sitą. Jeigu vyras nori mėgautis 
moterimi, kuri neatsako tuo pačiu, jo laukia 
nusivylimas. Bet su ta, kuri atsako tuo pačiu, jis patirs 
rojaus malonumus. 

Ravana sutramdė savo pyktį. Kvatodamas jis 
grįžo į savo rūmus. O Sitą prižiūrinčios siaubingos 
rakšasės apsupo ją ir ėmė grasinti. 

– Nebūk tokia išdidi ir tapk Ravanos žmona, – tarė 
viena rakšasė. – Jis – didi asmenybė. Jis – Višravos rišio 
sūnus. Nemanyk, kad rakšasų valdovas nevertas tavo 
rankos. Jeigu priešinsiesi – mirsi. 
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– Tu nesuvoki, kokią klaidą darai, atstumdama 

Ravaną, – tarė kita rakšasė. – Argi nežinai, kad jo 
valia skleidžiasi gėlės ir lyja lietus? Išsigandę jo, nustoja 
šviesti saulė ir nutyla vėjas. O nuostabioji deive, išgirsk 
mūsų žodžius arba pasiruošk mirti. 

– Galite mane praryti, – ramiai atsakė Sita, – bet 
niekada nepaklusiu Ravanai. 

Rakšasės, matydamos Sitos atkaklumą, griebė 
savo ietis, kirvius, peilius ir ją apstojo. 

– Tu jauna, – sušuko viena rakšasė, – ir tavo mėsa 
gardi. Jei nenusileisi Ravanai, aš tuoj pat suėsiu tavo 
širdį, kepenis ir blužnį.  

– Suėsim tavo rausvus žandus! – sušuko kitos. – 
Prarysim tavo mėsingas šlaunis! Atsigersim tavo 
kraujo! 

– Nesipykime, – įsikišo viena iš rakšasių. – 
Sukapokime ją į gabalus ir pasidalinkime per pusę. 
Tegul atneša vyno. Pasimėgausim Sitos kūnu ir 
pašlovinsime deivę Bhadrakali. 

Neiškentusi visų šitų grasinimų, Sita prapliupo 
graudžiomis ašaromis. Drebėdama iš baimės, ji 
sušuko: 

– O Rama! O Lakšmanai!  
«Kodėl Rama neateina man padėti? – sielvartavo 

ji. – Galbūt Jis nežino, kur aš esu. Galbūt, neištvėręs 
išsiskyrimo, Jis nusižudė ir pakilo į dangų. O gal 
Ravana apgaulės būdu Jį įveikė? Kada gi Rama 
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sunaikins visus rakšasus ir sugrąžins mane į Ajodhją? 
Kodėl aš nemirštu? Geriau jau mirsiu, nei kęsiu tokias 
kančias». 

Kol rakšasės baugino Sitą, atsibudo senolė 
Tridžata. 

– Ei, niekingosios, – tarė ji, – kaip drįstate kankinti 
Sitą? Jums niekada nepavyks jos suėsti. Ką tik 
sapnavau Ramą, kuris nužudė visus rakšasus ir 
išgelbėjo Sitą. 

Rakšasės paprašė smulkiau papasakoti sapną. 
Tridžata tęsė: 

– Regėjau Ramą ir Lakšmaną. Jie vilkėjo baltus 
rūbus ir baltas girliandas. Žirgais kinkytame baltame 
vežime Jie sklandė danguje. Po to išvydau ant 
didelio balto dramblio sėdintį Ramą. Karalaitis vilkėjo 
baltus drabužius. Sita taip pat buvo visa balta. Ji 
stovėjo ant viduryje jūros stūksančio balto kalno 
viršūnės. Kai Rama prisiartino, ji užsėdo ant balto 
dramblio ir susijungė su savo mylimu vyru. Po to 
regėjau Pušpakos orlaiviu į šiaurę skrendančius Ramą, 
Sitą ir Lakšmaną. 

Paskui išvydau Ravaną. Jo galva buvo nuskusta, 
o kūnas išteptas raudona santalo pasta. Jį tempė 
asilais kinkytame vežime. Pakeliui jis gėrė aliejų ir 
beprotiškai kvatojo. Vežimas paniro į šlykštų kvapą 
skleidžiantį pragarą. Paskui Ravaną sekė jo sūnūs ir 
Kumbakarna. Beje, Vibhišana iškilmingai sėdėjo ant 
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dramblio. Virš jo buvo baltas baldakimas. Jį šlovino 
būgnų ir kriauklių garsais. Pagaliau išvydau, kaip visa 
Lanka žlugo ir nugrimzdo į vandenį. Padariau išvadą, 
kad netrukus Rama sunaikins visus rakšasus ir išlaisvins 
Sitą. Todėl nustokite ją kankinti ir maldaukite jos 
atleidimo. 

Tuo tarpu lyg tarnai, laukiantys savo šeimininko 
paliepimų, tobulame Sitos kūne pasirodė gera 
pranašaujantys ženklai. Jos kairioji akis pradėjo 
tvinkčioti, sudrebėjo kairioji ranka ir šlaunis. 
Pastebėjusi visa tai, Tridažata tarė:  

– Šitie geri ženklai sako tai, kad greitai Sita sužinos 
gerą naujieną. 

Tridžatos žodžiai Sitą nudžiugino. 
– Jeigu tai, apie ką tu kalbėjai, yra tiesa, – tarė 

Sita, – aš išgelbėsiu tave nuo savo vyro pykčio. 
Bet netrukus Sita vėl puolė į neviltį. Žiūrėdama į 

rakšases, ji pagalvojo: «O jeigu Ravana nužudys 
mane anksčiau nei atvyks Rama? Ne, tai 
nepakeliama». 

Nusprendusi nusižudyti, Sita paėmė jos plaukus 
rišusią virvę ir apsuko ja savo kaklą. Rišdama ant 
medžio šakos kitą virvės galą, ji vėl pastebėjo gerus 
ženklus, ir nerimas išsisklaidė. 

Visą tą laiką Hanumanas pasislėpęs stebėjo Sitą ir 
rakšasę. «Privalau nuraminti Sitą, – mąstė jis. – 
Sielvartas sudrumstė jos intelektą. Reikia išsklaidyti jos 
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nerimą ir ją palaikyti. Neviltis gali bet kurią minutę 
pastumėti Sitą savižudybei. Bet kaip man ją 
pakalbinti, kai ją saugo? Nieko, aš privalau tai 
padaryti. Rama būtinai paklaus, ką liepė perduoti 
Jam Sita. Jeigu neatnešiu kokios nors žinios, Jis gali 
užpykti ir vienu žvilgsniu paversti mane pelenais. 
Žinutė iš Sitos jį nuramins. 

Kai sargyba nusigręš, pasirodysiu Sitai. Tam, kad ji 
patikėtų manimi, kalbėsiu sanskrito kalba. Bet jeigu 
kalbėsiu kaip brahmanas, ji pagalvos, kad atvyko 
Ravana, pasivertęs atsiskyrėliu. Galbūt vertėtų kreiptis 
į ją Ajodhjos gyventojų kalba? Bet, išvydusi kalbančią 
žmogaus balsu beždžionę, ji taip pat pamanys, kad 
tai Ravana. Ką gi man daryti, kai Ravana sugeba 
pasiversti bet kuo? Reikia būti labai atsargiam, nes jei 
ji išsigąs ir sušuks, subėgs visi sargybiniai. Jei 
sargybiniai mane pamatys, ji išsigąs mano gigantiškos 
formos ir šauksis pagalbos. Tada mane gali sučiupti. 
Net jeigu aš ir nugalėsiu visus rakšasus, greičiausiai 
neteksiu jėgų grįžti atgal. Privalau labai gerai viską 
pasverti, nes neatsargus pasiuntinys gali sužlugdyti 
patį geriausią planą». 

Viską gerai pasvėręs, Hanumanas nusprendė: 
«Norint užkariauti Sitos pasitikėjimą, iš pradžių 
pašlovinsiu Ramą. Po to perduosiu jai Jo žinią». 

Iš po ašokos medžio lapų Hanumanas pradėjo 
deklamuoti: 
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– Šaunus Ikšvakų ainis,  
Narsus karalius Dašaratha,  
valdė didingą šalį,  
Ajodhjos Karalystę turtingą. 
 
Keturis šaunius sūnus  
Dievas jam dovanojo, 
Galingą kaip Višnų jis 
Ramą labiausiai mylėjo. 
 
Kai Kaikėjos valią Jis vykdė, 
Nepermaldaujamas laikas atėjo, 
Su Lakšmanu ir Sita, 
Rama į mišką išėjo. 
 
Kai nuo rakšasų šventuosius Jis gynė, 
Niekingas Ravana Sitos panoro 
Ir dėdės Maričio pagalba 
Jis pagrobė svetimą žmoną. 
 
Kai karalius Sugriva  
Ramos draugu tapo, 
Mane, Hanumaną,  
Jis į pietus išlydėjo. 
 
Peršokęs aš vandenyną, 
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Pasiekęs Lankos krantus, 
Išnaršęs miesto platybes, 
Radau pagaliau čia tave. 
 
Patikėk manim, 
Rama ieško tavęs, 
Jis laukia tavo žinutės, 
Perduok man ją. 
 
Kai Hanumanas nutilo, Sita pakėlė akis ir pažiūrėjo 

į medį. Išvydusi Hanumaną, ji pamanė, kad tai 
sapnas. 

– Sapnuoti beždžionę – ne į gera, – pratarė ji. 
Neištvėrusi skausmo, apsiverkė ir krito be sąmonės. 

Atsigavusi Sita pagalvojo: «Koks siaubingas 
košmaras! Reikia pasimelsti už Ramą ir Lakšmaną. Bet, 
argi aš miegojau? Netekusi Ramos, negaliu nei 
akimirkai sudėti akių. O gal tai ne sapnas, o 
haliucinacija. Man pasirodė beždžionė. Kad ir kur 
žiūrėčiau, matau tik Ramą. Ausyse girdžiu tik Jo balsą, 
galvoju tik apie Jį. Bet beždžionė negalėjo būti 
šmėkla, ji man pasirodė tokia reali. O Brahma, Indra ir 
Vajau, tegul šita beždžionė būna tikra ir tegul jos 
žodžiai atneša man sėkmę». 

Hanumanas nusileido iš medžio ir, pagarbiai 
suglaudęs delnus, paklausė: 
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– Kas tu? Tu nuostabi kaip deivė. Tu tikriausiai 

Ramos žmona. 
Išgirdusi Ramos vardą, Sita apsidžiaugė ir 

papasakojo Hanumanui visą savo gyvenimo istoriją. 
– Man liko gyventi tik du mėnesiai, – užbaigė ji 

savo pasakojimą. – Jeigu Rama manęs neišgelbės, 
aš nusižudysiu.  

– Aš – Ramos pasiuntinys, – drąsiai tarė 
Hanumanas. – Jam viskas gerai. Jis patikėjo man 
surasti tave. Jis ilgisi tavęs. 

Sita buvo labai laiminga. Bendraudama su 
Hanumanu, ji atsigavo. Kalbėdamas Hanumanas 
ėmė prie jos artintis. Tai pastebėjusi Sita nusprendė, 
kad čia beždžione pasivertęs Ravana. 

– Siaubas, – sušuko ji, – tu mane apgavai ir 
privertei su tavimi kalbėtis. 

Sita ėmė  priekaištauti ant žemės nusileidusiam 
Hanumanui: 

– Kaip šlykštu, kad tu atėjai, pakeitęs savo formą. 
Bet po to pagalvojo: «Kažkodėl, žiūrėdama į šitą 

beždžionę, jaučiu džiaugsmą. Gal veltui įtarinėju. 
Galbūt tai tikrai Ramos pasiuntinys». Nusiminusi Sita 
tarė: 

– Prašau, papasakok man apie Ramą. Tavo 
kalbos apie Jį malonina ausį ir džiugina širdį. 

Išsiskyrusi su Rama, Sita patyrė ekstatines 
emocijas. Jos kalba – tai transcendentinės 
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beprotybės pasireiškimas. Ji mąstė toliau: «Galbūt 
beždžionė – tai vaiduoklis. Galbūt dėl nepakeliamų 
kančių aš išsikrausčiau iš proto? Ne! Kas man? 
Negaliu klausyti savo įaudrinto proto. Beždžionė sako, 
kad vykdo Ramos paliepimą. Bet kaip beždžionė 
sugebėjo peršokti vandenyną ir patekti į Lanką? 
Vadinasi, tai čia Ravana, pakeitęs savo formą». 

Matydamas, kad Sita abejoja, Hanumanas vėl 
šlovino Ramą ir bandė įrodyti savo žodžių tikrumą. 
Norėdama jį išbandyti, Sita tarė:  

– Papasakok, kaip tu susipažinai su Rama. Taip 
pat papasakok, kaip atrodo Rama ir Lakšmanas. 

– O Vaidehi, – tarė Hanumanas, – Ramos akys 
panašios į lotoso žiedą. Jo pečiai platūs, o rankos –
galingos. Kaklas panašus į kriauklę. Akys šiek tiek 
rausvos, o balsas žemas, tarsi litauro garsai. Jo krūtinė, 
riešai ir kumščiai tvirti. Jo krūtinė, bamba ir pilvas 
truputį išsikišę. Jo akys, nagai, delnai ir pėdos rausvos. 
Eisena lengva ir veržli. Jo kaklą ir pilvą puošia trys 
ženklai. Jo blauzdos, kaklas, lyties organas ir 
sėdmenys nedideli. Jis vaikšto kaip liūtas, tigras, 
dramblys ir jautis. Jo veidas, burna, akys, liežuvis, 
lūpos, gomurys, krūtinė, nagai, delnai ir pėdos – 
panašūs į lotosą. Jo plaukai, oda ir pirštų sąnariai  
ploni. Neįtikėtinai įžvalgus. Tai tik keletas savybių. 

Lakšmanas taip pat neįtikėtinai gražus. Tik jo 
kūnas aukso spalvos. Brolius sutikau ant Rišjamukos 

 

 
 

Turinys



 
296 

 
 

 
kalno. Kai Rama išvydo tavo beždžionėms numestas 
brangenybes, labai apsidžiaugė ir pravirko. Tam, kad 
Sugriva Jam padėtų, Rama nužudė Valį. 
Atsidėkodamas už tai, jis į visas pasaulio puses išsiuntė 
milijonus beždžionių ieškoti tavęs. Pagaliau man 
pasisekė ir aš tave čia radau. 

Aš – galingojo Kesario sūnus. Mano tėvas gyveno 
Malajo kalnuose, o po to persikėlė į Gokarno kalną. 
Kai Sambasadna nutraukė dangiškus ryšius, mano 
tėvas paprašė nužudyti galingąjį demoną. Mane 
pradėjo vėjo dievas Vajus, Kesario žmonos įsčiose. 

Išklausiusi Hanumaną, ji suprato, kad prieš ją jos 
vyro pasiuntinys. Ji pravirko iš džiaugsmo. Tada 
Hanumanas įteikė jai Ramos žiedą. Išvydusi ant jo 
savo mylimojo vyro vardą, ji pažino žiedą, o jos 
veidas prašviesėjo. 

– O Hanumanai, – tarė ji, – aš amžinai tau 
skolinga. Tu toks gailestingas, kad ryžaisi atvykti čia 
dėl manęs. Prašau, papasakok dar ką nors apie 
Ramą. 

– Rama neatvyko čia ir neišgelbėjo tavęs tik 
todėl, kad nežino, kur tu esi, – nuolankiai sudėjęs 
rankas, atsakė Hanumanas. – Be tavęs Jam labai 
sunku. Kai tik aš sugrįšiu ir Jam pranešiu apie tave, Jis 
tuoj pat ateis čia ir sunaikins Ravaną. 

– Tu privalai paskubinti Jį, – tarė Sita, – nes po 
dviejų mėnesių Ravana mane nužudys. Jauniausias 
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Ravanos brolis Vibhišana ne kartą prašė jo grąžinti 
mane Ramai. Be to, vyriausia Vibhišanos dukra 
prasitarė, kad senas ir išmintingas Ravanos patarėjas 
Avindja išpranašavo, kad Rama sunaikins visus 
rakšasus. Bet Ravana neklauso jų patarimų. 

– Jeigu nori, – pasiūlė Hanumanas, – aš tuoj pat 
nunešiu tave ant savo nugaros pas Ramą į Kiškindhą. 
Aš įsitikinęs, kad rakšasai mūsų nepavys. 

Hanumano pasiūlymas sujaudino Sitą, bet ji 
atsakė: 

– Tik beždžionė gali tai pasiūlyti. Kaip tu ketini 
pernešti mane per vandenyną? 

Sitos žodžiai truputėlį įžeidė Hanumaną. «Ji ne 
kokios nuomonės apie mane», – pagalvojo jis. 

Norėdamas pademonstruoti savo galybę, 
Hanumanas išaugo.  

– Galiu išrauti iš žemės visą Lanką, – sušuko jis, – ir 
kartu su Ravana nunešti ją Ramai! Neabejok mano 
jėga. 

– Tu iš tikrųjų sugebėtum pernešti mane per 
vandenyną, – tarė Sita, – bet šita idėja man 
nepatinka. Kas nutiks, kai tu pakilsi į viršų, o aš 
prarasiu sąmonę ir įkrisiu į  ryklių bei kitų žuvų 
knibždėlyną? O kai tave puls rakšasai, ir tu pradėsi su 
jais kautis, kas tada bus su manimi? Net jeigu tu 
sutriuškinsi visus rakšasus, tai sumenkins Ramos 
didybę. O Hanumanai, aš visiškai atsidavusi savo 
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vyrui ir nenoriu liesti kito vyro. Kai mane pagrobė 
Ravana, buvau bejėgė ir neturėjau kito pasirinkimo. 
Tegul Rama Pats ateina, sudoroja nedorėlį Ravaną ir 
mane išgelbėja. Šitas poelgis įamžins Jo gerą vardą.  

– Taip, tu visiškai teisi, – atsakė Hanumanas. – Man 
laikas eiti, bet pirma duok man kokį nors daiktą. Jis 
padės įtikinti Ramą, kad iš tikrųjų tave radau. 

Ašarodama Sita tyliai atsakė: 
– O Hanumanai, papasakok Ramai šitą istoriją. 

Kai gyvenome Čitrakutoje, išsimaudęs upėje, Rama 
prisėdo ant kranto. Tuo tarpu atskrido varnas ir man 
kirto. Paėmiau nuo žemės akmenį ir nubaidžiau jį, bet 
atkaklusis varnas pasislėpė netoliese. Įpykusi aš 
netyčia patempiau virvelę, kuri laikė mano suknelę ir 
ši nusmuko. Išvydęs tai, Rama nusikvatojo. Po kiek  
laiko varnas vėl mane puolė. Tada atsisėdau ant 
Ramos kelių. Jis nuramino mane ir nušluostė man 
ašaras. Pavargusi aš netrukus užmigau ant Jo rankų. 
Jis taip pat užsnūdo. Pasinaudojęs tuo, varnas vėl 
mane puolė ir savo nagais ėmė draskyti man krūtinę. 
Pajutęs ant savęs lašantį mano kraują, Rama 
atsibudo ir mano krūtinėje išvydo įdrėskimus. Jis įsiuto 
ir paklausė, kas tai padarė. Prieš man atsakant, Jis 
pastebėjo netoliese tupintį kruvinais nagais varną. 
Įpykęs Rama griebė iš demblio kušos žolės šiaudą ir 
įkvėpė jam brahmastros galios. Šiaudas įsižiebė, ir 
Rama paleido jį į varną. Paukštis pakilo į dangų, bet 
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žolė nusekė paskui jį. Varnas buvo Indros sūnus. 
Sprukdamas jis apskrido visą visatą, bet netgi jo tėvas 
nesugebėjo jam padėti. Galų gale jis grįžo ir atsidavė 
Ramai. Pasigailėjęs Rama atleido iškankintam 
paukščiui ir tarė: «Brahmastra paleista. Ji privalo 
pataikyti į kokį nors taikinį». Ištaręs tuos žodžius, Rama 
išmušo varnui akį. Nusilenkęs, Indros sūnus pasišalino. 

Kol Sita pasakojo šitą istoriją, ją užvaldė stiprus 
liūdesys. Ašarodama ji tarė: 

– O Hanumanai, tada Rama paleido brahmastrą 
į kažkokį tai varną. Kodėl gi Jis dabar nenori susikauti 
su Ravana? Nejaugi Jis nebemyli manęs? Tikriausiai 
praeitame gyvenime padariau kažką negero ir 
dabar mano vyras manęs nebenori. 

Ramindamas Sitą, Hanumanas tarė: 
– Rama ilgisi tavęs. Jo skausmas begalinis. Prašau, 

duok man kokį nors daiktą, kad galėčiau parodyti jį 
Ramai. 

– Pagaliau atsirado išsigelbėjimo viltis, – atsidususi 
atsakė Sita. – Prašau, paskubink Ramą, arba po 
mėnesio aš numirsiu iš sielvarto. 

Sita atplėšė nuo skraistės blizgantį brangakmenį ir 
padavė Hanumanui. 

– Kai Rama išvys šitą akmenį, – tarė ji, – Jis 
prisimins mane, mano motiną ir Savo tėvą, kadangi 
mano motina, dalyvaujant Maharadžai Dašarathai, 
vestuvių proga padovanojo man šitą papuošalą. O 
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Hanumanai, grįžk greičiau. Tegul Rama kuo skubiau 
mane išlaisvina. 

Hanumanas apėjo aplink Sitą ir jau ruošėsi 
pasišalinti, kai Sita, rydama ašaras, tarė: 

– Tegul Rama paskuba. 
– Nesijaudink, – atsakė Hanumanas. – Greitai 

išvysi Ramą, Lakšmaną ir narsias beždžiones. Jie ateis į 
Lanką ir sunaikins Ravaną ir visus rakšasus. 

– Prašau tavęs, pasilik dar vieną dieną, – 
maldavo Sita. – Bendraujant su tavimi, mano 
skausmas atlėgo. O gal aš per daug tikiuosi? Kaip 
beždžionės perskruos vandenyną? Manau, kad netgi 
Rama ir Lakšmanas nepajėgūs to padaryti. Tai gali tik 
Garuda, Vajus ir tu. Žinau, kad tu galėtum išgelbėti 
mane ir vienas, bet aš noriu, kad tai padarytų Rama, 
nes toks poelgis Jį išgarsins. 

– Visi Sugrivos armijos kariai tokie pat galingi kaip 
ir aš, o gal netgi galingesni, – atsakė Hanumanas. – 
Jie lengvai perskros vandenyną ir pasieks Lanką. Aš 
tik pasiuntinys. Neabejok. Jeigu reikės, pernešiu 
Ramą ir Lakšmaną per vandenyną ant savo nugaros. 

– O Hanumanai, – tarė Sita, – prašau tavęs, 
perduok Ramai, tegul paskuba. Aš nežinau, kiek dar 
galėsiu kęsti šitas kančias. Primink Ramai, kaip Jis 
išdažė mano žandus raudonu mineralu. 

Prieš Hanumanaui išvykstant, Sita dar kartą 
paprašė kuo greičiau ją išvaduoti. «Mano misija bus 
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neužbaigta, – pagalvojo Hanumanas, – jeigu 
neišsiaiškinsiu rakšasų karinės jėgos. Kad Ravana 
įsiustų, sunaikinsiu ašokų giraitę. Kai rakšasų karalius 
pasiųs prieš mane savo armiją, aš ją sunaikinsiu ir po 
to grįšiu pas Ramą». 

Hanumanas laužė ir rovė medžius iš žemės,  
griovė tvenkinius ir traiškė uolas. Sunaikinęs visą sodą, 
atsistojo prie įėjimo. 

Hanumano sukeltas triukšmas ir išsigandusių 
gyvūnų bei paukščių klyksmai pažadino miegančius 
rakšasus. Išvydę prie vartų didžiulį Hanumaną, visi 
persigando. Apspitusios Sitą, rakšasės paklausė:  

– Kas jis? Apie ką jūs kalbėjotės? 
Sita atsakė, kad nepažįsta Hanumano: 
– Galbūt tai rakšasas, vienas iš jūsų draugų. Aš 

taip pat jo bijau. 
Kai kurios rakšasės liko saugoti Sitą, o kitos 

patraukė pas Ravaną pranešti apie inicidentą. 
Pagarbiai nusilenkusios savo valdovui, jos tarė: 

– Pakalbėjusi su Sita, didžiulė galinga beždžionė 
sunaikino visą ašokų giraitę. Sita sako, kad jos 
nepažįsta.  

Įsiutęs Ravana pasiuntė aštuoniasdešimties 
tūkstančių rakšasų armiją suimti Hanumaną. Kai 
apsiginklavę iki ausų rakšasai prisiartinio prie 
Hanumano, jis dar labiau išaugo ir ėmė uodega 
daužyti Lankos karalystės žemę. 
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– Aš – Viešpaties Ramos tarnas, – suriaumojo jis. – 

Jeigu panorėčiau, galėčiau sutriuškinti šimtus 
Ravanų. 

Hanumano riaumojimas įvarė rakšasams siaubą, 
bet, nepaisant to, jie puolė jį. Griebęs šalia parko 
vartų gulintį geležinį strypą, Hanumanas pakilo į viršų 
ir skrisdamas išdaužė visą rakšasų armiją. Keletas 
išlikusių karių nuskubėjo pranešti Ravanai apie žiaurias 
skerdynes. Tai sužinojęs Ravana persiuto. Įsakė 
galingajam Prahaskio sūnui Džambumaliui susikauti su 
Hanumanu. 

Tuo metu Hanumanas nusprendė sunaikinti Lanką 
globojančios dievybės šventyklą, esančią ašokų 
giraitėje. Užsiropštęs ant šventyklos, jis savo letenomis 
perplėšė ją pusiau. Griūvančios šventyklos trenksmas 
nuaidėjo po visą Lanką. 

– Šlovė Ramai ir Lakšmanui! – riaumojo 
Hanumanas. – Mes laimėsime. Aš – Hanumanas. 
Dabar jūsų akivaizdoje nušluosiu Lanką nuo žemės 
paviršiaus. 

Nors Hanumano riaumojimas mirtinai išgąsdino 
šventyklą saugančius sargybinius, jie čiupo ginklus ir jį 
apsupo. Įsiutęs Hanumanas išrovė šventyklos koloną ir 
ėmė sukti ją tokia jėga, kad, atsitrenkusi į kitas 
kolonas, ši pabėrė iš jų žiežirbas. Kai Hanumanas 
sunaikino sargybą, šventykla užsidegė. 
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– Laimės Rama, Lakšmanas ir beždžionės! – vėl 

suriaumojo Hanumanas. 
Asilais kinkytu vežimu atvyko Džambumalis. Jo 

timpos garsas nuaidėjo po visą dangų. Džambumalis 
tuoj pat paleido vieną strėlę Hanumanui į burną, o 
kitomis pataikė į ranką. Kraujas užliejo visą jo veidą. 
Įtūžęs Hanumanas griebė didžiulį akmenį ir sviedė iš 
visų jėgų į Džambumalį. Bet tas, išleidęs dešimt strėlių, 
suskaldė akmenį į šipulius. Tada Hanumanas išrovė iš 
žemės didžiulį medį ir pradėjo beprotiškai jį sukti. 
Džambumalis, išleidęs keturias strėles, lengvai 
sudaužė jį į šipulius. Po to rakšasas penkiomis strėlėmis 
perdūrė Hanumanui ranką. Paleidęs dar dešimt strėlių 
ir ietį, sužeidė jo krūtinę. Bet Hanumanas net 
nemirktelėjo. Pagriebė geležinį strypą ir visa savo 
jėga vožė Džambumaliui į krūtinę. Smūgis buvo toks 
stiprus, kad iš Džambumalio kūno ir kinkyto asilais jo 
vežimo liko tik šlapia vieta. 

Džambumalio žūtis dar labiau įsiutino Ravaną. Jis 
įsakė septyniems savo patarėjo sūnums su didžiule 
armija atakuoti Hanumaną. Vežimais prisiartinę prie 
ašokų giratės, rakšasai išvydo prie parko vartų stovintį 
Hanumaną. Tuoj pat paleido daugybę strėlių. 
Hanumanas sparčiai pakilo į dangų. Po to 
riaumodamas pasileido žemyn su akmeniu rankose. 
Per keletą sekundžių rankomis ir kojomis jis sunaikino 
gausią rakšasų armiją, o kai kuriuos sudraskė nagais į 
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gabalus. Kai ką sutraiškė savo krūtine ir šlaunimis, kitus 
apkurtino savo riaumojimu. Kai visi septyni 
pagrindinio ministro sūnūs žuvo, likę gyvi kariai 
išsilakstė. Hanumanas grįžo prie arkos ir laukė mūšio 
tęsinio. 

– Aš noriu, kad sučiuptumėte tą Hanumaną, – 
siųsdamas didžiulę armiją ir penkis savo vyriausiuosius 
kariuomenės vadus į mūšio lauką, – tarė Ravana. – 
Tai – ne eilinė beždžionė, o kažkokia galinga būtybė. 

Rakšasų armija vėl apspito Hanumaną. Paleidęs 
penkias strėles, armijos vadas, vardu Durdhara, 
pataikė Hanumanui į kaktą. Hanumanas labai įpyko 
ir išaugo. Tarsi žaibas, pašokęs į viršų, krito ant 
Durdharos vežimo. Vežimas suskilo į šipulius, o žirgai ir 
pats Durdhara žuvo vietoje. 

Pasipiktinę savo draugo žūtimi, generolai 
Virupakša ir Jupakša staiga pakilo į dangų ir trenkė 
vėzdais Hanumanui į krūtinę. Net nesuvirpėjęs 
Hanumanas sparčiai leidosi žemyn, išrovė iš žemės 
didžiulį medį ir užmušė juo Virupakšą bei Jupakšą. 
Likę du generolai Prahasa ir Bhasakarna puolė 
Hanumaną ir perdūrė jį ietimi. Kraujuojantis, įniršęs 
Hanumanas, išrovė kalną ir tvojo jiems taip, kad iš jų 
liko tik mėsos krūva. 

Nužudęs visus armijos vadus, Hanumanas lengvai 
pribaigė likusius rakšasus. Žirgus žudė negyvais žirgais, 
dramblius – negyvais drambliais, karius – rakšasų 
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lavonais, sudaužytais vežimais traiškė vežimus. Kai 
žemę užtvindė lavonų gausybė, Hanumanas vėl stojo 
priešais parko vartus. 

Kai Ravanai pranešė, kas nutiko, jis pažvelgė į 
šalia jo sėdintį savo sūnų Akšą. Supratęs, ko iš jo nori 
tėvas, karalaitis, trokšdamas kautis, pašoko ant kojų. 
Įsėdo į savo aštuoniais žirgais kinkytą, oru skraidantį 
vežimą. Pasiekęs ašokų giraitę, griebė lanką ir 
paleido į Hanumaną begalybę strėlių. Prasidėjo žiauri 
dvikova. Sudrebėjo žemė, aptemo saulė, nurimo 
vėjas. 

Kai Akša pataikė Hanumanui į galvą, šis ėmė 
augti, o rakšasas be perstojo svaidė į jį strėles. 
Jaunasis Akša didžiavosi savo jėga. Jis drąsiai stojo 
prieš Hanumaną, tarsi dramblys, besiartinantis prie 
apdengtos žole duobės.  

Išaugęs Hanumanas pakilo į dangų, o Akša sekė 
jam įkandin ir svaidė į jį strėles. Kai viena strėlė 
pataikė Hanumanui į krūtinę, šis pagalvojo: «Nors tas 
rakšasas ir jaunas – bet yra narsus karys, ir aš noriu jį 
nužudyti. Tačiau jo jėga auga ir jeigu aš jo 
nenužudysiu, jis gali mane nugalėti. Reikia jį 
nedelsiant sunaikinti». 

Akimirksniu Hanumanas rankos smūgiu nužudė 
visus Akšos žirgus. Sudaužytas į šipulius vežimas nukrito 
žemyn. Griebęs lanką ir kardą, Akša iššoko iš 
sudaužyto vežimo ir tarsi rišis, kylantis į rojaus karalystę, 
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pakilo į dangų. Bet guvusis Hanumanas griebė jį už 
kojų ir, stipriai apsukęs aplink save, sviedė į žemę. 
Smūgis buvo toks stiprus, kad Akšai lūžo visi kaulai. 
Kraujas pasileido jam iš burnos, ir jis mirė. 

Rišiai, stebėję danguje Hanumano dvikovą, juo 
žavėjosi. Ravanos širdį užvaldė baimė. Kai 
Hanumanas vėl užėmė savo pozicijas prie parko 
vartų, Ravana, sunkiai suvaldydamas pyktį, pašaukė 
savo vyriausiąjį sūnų Indradžitą. 

– Karo mene tau nėra lygių, – tarė jis. – Tu – 
galingas kaip ir aš. Įveikęs dangaus karalių ir visus 
pusdievius, Viešpats Brahma dovanojo tau dangišką 
ginklą. Eik ir nugalėk tą paslaptingąjį priešą. 

Išgirdęs įtemptos timpos garsą ir išvydęs vežime 
besiartinantį Indradžitą, Hanumanas labai nudžiugo. 
Kai Indradžitas išleido strėles, Hanumanas suriaumojo 
ir išaugęs pakilo į dangų. Dvikovos metu Indradžitui 
niekaip nepavyko pataikyti į Hanumaną, o 
Hanumanui niekaip nesisekė užvožti Indradžitui. 
Matydamas priešininko nepažeidžiamumą, 
Indradžitas suprato, kad jo nužudyti nepavyks. Tada 
nusprendė jį sučiupti. Tam jis panaudojo ypatingą 
brahmastrą. Supančiotas Hanumanas krito ant 
žemės. 

Hanumanas suprato, kad jį supančiojo Viešpaties 
Brahmos ginklas. Bet jis žinojo, kad tokie ginklai jį gali 
paveikti tik laikinai. «Mano surištos kojos ir rankos, –
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pagalvojo Hanumanas, – nėra ko baimintis. Turiu 
gerą galimybę susitikti akis į akį su Ravana. Viešpaties 
Brahmos palaiminimo dėka netrukus išsilaisvinsiu iš šitų 
pančių». 

Rakšasai apsupo Hanumaną. Keiksnodami jie 
pančiojo jį tvirtomis virvėmis. Bet kai tik jie surišo 
Hanumaną, brahmastra neteko galios, kadangi jos 
nebuvo galima naudoti kartu su kitais pančiais. 
Trokšdamas susitikti Ravaną, Hanumanas leido save 
surišti. Be to jis apsimetė, kad neva jaučia skausmą. 

Kadangi brahmastra neteko galios, Indradžitas 
suprato, kad Hanumanas tik apsimeta supančiotu. 
«Kvaili rakšasai viską sugadino, – pagalvojo jis. – Beje, 
aš negaliu panaudoti brahmastros antrą kartą prieš 
tą patį priešininką». 

Kol Indradžitas svarstė apie tai, ką daryti, rakšasai 
atitempė Hanumaną pas Ravaną. 

– Kas čia per beždžionė? – kalbėjosi jie 
tarpusavyje. – Nužudykim ją ir iškepkim! 

Taip Hanumanas susidūrė akis į akį su Ravana. 
Rakšasų karalius įsakė patarėjams apklausti belaisvį. Į 
jų klausimus Hanumanas atsakė: 

– Aš – beždžionių karaliaus, Sugrivos pasiuntinys. 
Jis siunčia tau pačius geriausius linkėjimus. Kilnusis 
Sugriva tikisi, kad tu gerbi religijos principus ir tavo 
karalystė klesti. 
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Iš tikrųjų Hanumanas pyko, kad jį sučiupo. 

Galvodamas apie pagrobtą Sitą, jis labai įsiuto. 
Žiūrėdamas į krištoliniame soste sėdintį rakšasų karalių, 
Hanumanas susimąstė: «Jeigu Ravana nebūtų išsukęs 
iš tiesos kelio, savo žavesio, įžvalgaus proto, narsos, 
turtų ir teigiamų ženklų ant kūno dėka, pranoktų net 
patį Indrą». 

Ravana taip pat buvo ne savame kailyje. 
Suglumęs jis žiūrėjo į Hanumaną: «Nejaugi, tai Nandis, 
– galvojo jis, – mane prakeikęs Viešpaties Šivos jautis? 
O galbūt tai Bana, asurų karalius, pasivertęs 
beždžione?» 

– Jeigu tu pasakysi mums savo atvykimo priežastį, 
mes tave paleisime, – užtikrino Hanumaną vyriausias 
Ravanos patarėjas Prahasta. 

– Esu smalsi beždžionė, norėjau susitikti su Ravana, 
– atsakė Hanumanas. – Sunaikinau miesto parką, nes 
supratau, kad paprastam žmogui sunku patekti pas 
karalių, todėl vyliausi, kad mane sučiups ir pristatys į 
rūmų susirinkimą. Niekam nenorėjau pakenkti, bet kai 
rakšasai mane puolė, privalėjau gintis. Labai seniai 
Viešpats Brahma palaimino mane, kad jokiu ginklu 
manęs niekas nenugalės. Manęs taip pat 
neįmanoma supančioti jokiais pančiais. Žinokite, aš 
savanoriškai leidausi supančiojamas, nes Indradžito 
brahmastra neteko galios. O dabar klausykite tikrąją 
mano vizito priežastį. Mano vardas Hanumanas, aš – 
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Maharadžos Dašarathos sūnaus, Viešpaties Ramos 
pasiuntinys. Ilgą laiką ieškojau pagrobtos Ramos 
žmonos, ir štai pagaliau sėkmė man nusišypsojo. O 
rakšasų karaliau, niekas neatrems Ramos ir Lakšmano 
strėlių. Nei Brahma, nei Šiva, nei Indra neišdrįs susikauti 
su Rama. O Ravana, tu išmanai religijos taisykles. 
Išmintingas žmogus niekada neiškrypsta iš doros kelio, 
kad neprisišauktų sau nelaimių. Paklausyk mano 
patarimo ir, kol dar ne vėlu, grąžink Sitą Ramai. Savo 
askezių dėka tu užsitarnavai palaiminimą, kurio dėka 
nei pusdieviai, nei demonai nėra pajėgūs tave 
nugalėti. Argi tu nesupranti, kad Sitos pagrobimas 
taps tavo žūties priežastis? Galiu vienas sunaikinti visą 
Lanką, o ką jau kalbėti apie Ramą, kuris gali sunaikinti 
ir sukurti visą visatą. 

Hanumano žodžiai labai įsiutino Ravaną. Jo akys 
pasruvo krauju, ir jis sušuko: 

– Nužudykite šitą beždžionę!  
– Brangus broli, – kreipėsi į jį Vibhišana, – 

pasiuntinių niekas nežudo. Tu – didis raštų žinovas, bet 
kas iš tų žinių, jeigu žmogus nesugeba sutramdyti 
savo pykčio? 

Vibhišanos patarimas užrūstino Ravaną. 
– Nusikaltėlį rekia nubausti, – tarė jis. – Noriu, kad 

Hanumanas mirtų. 
– Raštai draudžia žudyti pasiuntinius, –  atsakė 

Vibhišana. – Galima jam nukirst kokią nors kūno dalį 
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arba išperti, galima nuskusti jam galvą arba 
paženklinti. Brangus Ravana, tokie narsūs kariai kaip 
tu niekada nepasiduoda pykčiui. Tau reikia nužudyti 
ne Hanumaną, o tą, kas jį pasiuntė. Kodėl tu nesiunti 
prieš Ramą ir Lakšmaną armijos, nes juk jie trokšta 
keršto? 

Teisingajam Vibhišanui pavyko įtikinti Ravaną.  
– Visos beždžionės didžiuojasi savo uodegomis, – 

tarė rakšasų karalius. – Padekite jo uodegą ir 
pasivaikščiokite su juo Lankos gatvėmis. Tegul visi 
išvysta, kas čia per didvyris. Po to jį paleiskite. 
Įsivaizduoju, kaip juoksis jo gentainiai, kai jis pasirodys 
su savo suanglėjusia uodega! 

Gavę įsakymą, rakšasai apvyniojo Hanumano 
uodegą išmirkytais aliejuje skudurais. Kai padegė 
skudurus, įpykęs Hanumanas išaugo ir ėmė daužyti 
rakšasus uodega. Tie, beje, griebė jį ir surišo dar 
tvirčiau. Hanumanas leidosi surišamas, nes norėjo 
pereiti Lanką ir kaip reikiant apžiūrėti miesto 
įtvirtinimus. 

Rakšasai sučiupo Hanumaną ir tempė jį miesto 
gatvėmis, skelbdami miestelėnams, kad pagavo 
šnipą. Rakšasės pranešė Sitai, kad sučiupo 
Hanumaną. Susijaudinusi Sita meldė Agnį: 

– Jeigu savo ištikimybe ir askezėmis užsidirbau 
dorybių, tegul jos apsaugo nuo ugnies Hanumaną. 
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Aukojimo ugnis, kurią sulaikė Sita, nusilpo. Vajus 

pūtė į Hanumano uodegą ledinį vėją. «Kodėl 
nejaučiu skausmo, – nesuprato Hanumanas, – juk 
liepsna tokia didelė? Toks jausmas, kad rakšasai prie 
uodegos pririšo ledą! Tikriausiai tai Ramos ir Sitos 
nuopelnas».  

«Neleisiu rakšasams juoktis iš Viešpaties Ramos 
tarno ir narsaus kario, – pagalvojo Hanumanas. – 
Gana pažeminimų! Akimirksniu sumažėjęs, 
Hanumanas išsilaisvino iš pančių ir išaugęs pakilo į 
dangų. Po to, griebęs gulintį miesto vartų geležinį 
strypą, nužudė sargybinius. «Kuo dar prieš išvykdamas 
iš Lankos galėčiau pakenkti Ravanai ir rakšasams? – 
pagalvojo jis. – Jei mano uodega dega, kodėl gi 
nepadegus visos Lankos?» 

Netrukus Hanumanas užlėkė ant pagrindinio 
karaliaus patarėjo rūmų stogo. Užsiliepsnojus rūmams, 
Hanumanas peršoko ant šalia esančio namo stogo. 
Tokiu būdu jis padegė visus pastatus, išskyrus, 
teisingojo Vibhišanos. 

Hanumanas nepamiršo ir Ravanos rūmų. Stiprus 
vėjas išnešiojo ugnį po visą Lanką. Netrukus nugriuvo 
viršutiniai pastatų aukštai. Siaučiant liepsnai, išsilydė 
auksas ir sidabras, kuris, susimaišęs su perlais ir kitais 
brangakmeniais, tarsi lava ištekėjo į miesto gatves. 

Pasigirdo riksmai – rakšasai stengėsi išsigelbėti ir 
gelbėti savo turtą. Degantys gyvi žmonės ir gyvūnai 
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klaikiai kaukė. Kai užsidegė kūnai, nuo riebalų ugnis 
dar labiau įsižiebė. Atrodė, kad prasidėjo visatos 
naikinimo laikas. Panikos apimti Lankos gyventojai 
nesuvokė, kas vyksta: «Galbūt beždžione pasivertęs 
Agnis nusprendė sunaikinti mūsų miestą? Galbūt tai 
Indra, Brahma, Įsikūnijęs Laikas arba Visagalio 
Viešpaties Višnaus energija?» 

Hanumanas sustojo ir nužvelgė visą degantį 
Lankos miestą. Jam buvo gera. Atvykęs prie 
vandenyno, jis užgesino savo uodegą ir, pasiruošęs 
atgaliniam šuoliui, dar kartą atsigręžė į degantį 
miestą. Staiga jį užvaldė nerimas. «Koks aš kvailys! – 
pagalvojo jis. – Kodėl aš padegiau Lanką? O jeigu ir 
Sita sudegs? Štai kur nuveda nekontroliuojamas 
pyktis. Tai pati blogiausia savybė, nes ji apakina 
žmogų. Ko tik neprikrečia įsiutęs žmogus? Jis gali 
nužudyti savo guru ir savo tėvus arba įžeisti išaukštintą 
asmenybę. Tik tai tas, kuris geba sutramdyti pyktį, 
vertas vadintis žmogumi. 

Jeigu žus Sita, numirs ir mano šeimininkas. Tam, 
kad išpirkčiau savo nuodėmę, turėsiu nusižudyti. 
Tebūnie prakeikta mano beždžioniška natūra, kuriai 
daro įtaką aistros ir neišmanymo gunos, verčiančios 
mane veikti. Veiksmai aistroje veda prie 
nenuspėjamų rezultatų. Galiu tapti visuotinės žūties 
priežastimi. Jeigu žus Sita, Rama ir Lakšmanas šito 
neištvers. Po to vienas po kito nusižudys Bharata, 
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Šatrugna, Sugriva ir kiti. Netekusios šitų išaukštintų sielų 
prieglobsčio, visos gyvos būtybės nebenorės gyventi. 
Nejaugi aš tapsiu visos visatos žūties priežastimi?» 

Bet Hanumanas atrado ir keletą gerų ženklų. 
«Dorybinga Sita negalėjo sudegti, – nusprendė jis. – 
Ramos dėka netgi aš nesudegiau, o ką jau kalbėti 
apie Jo mylimąją žmoną? Jos švara – geriausia jos 
apsauga. Jos askezės, jos ištikimybė tiesai ir 
Viešpačiui Ramai stipresnės už ugnį». 

Visą tą laiką sidhos, čaranai ir kiti dangaus 
gyventojai šlovino Hanumano šaunius žygdarbius. 
Tam, kad jį nuramintų, jie pranešė, kad Sita saugi. 
Nudžiugęs Hanumanas nuskubėjo atgal. Kai jis ją 
išvydo, pravirko džiaugsmo ašaromis. 

– Brangus Hanumanai, – meldė Sita, – prašau 
tavęs, pasilik bent vieną dieną. Bendraudama su 
tavimi, jaučiuosi laiminga. Nežinau, ar pamatysiu 
tave dar kartą. Netgi nežinau, ar liksiu gyva, nes 
mano skausmas nepakeliamas. Nežinau, kaip Ramai, 
Lakšmanui ir beždžionėms pavyks perkirsti 
vandenyną. Bet prašau, paskubėk, nes mano jėgos 
senka. 

Hanumanas ramino Sitą, užtikrindamas, kad 
Rama ją išgelbės. Nusprendęs grįžti atgal, jis 
užsiropštė ant Aršitos kalno. Kai Hanumanas išaugo, 
kalnas ėmė griūti. Jame gyvenę gandharvai ir 
laukiniai žvėrys išsigandę išsilakstė kas kur. Kai tik 
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Hanumanas atsispyrė ir pakilo į dangų, trisdešimties 
jodžinų kalnas visiškai susilygino su žeme. 

Skrisdamas virš vandenyno, Hanumanas vėl 
pagarbiai palietė Mainakos kalną. Artėdamas prie 
Mahendros kalno, jis džiaugsmingai riaumojo ir 
mosikavo uodega savo draugams. 

Išgirdusios Hanumano riaumojimą, trokšdamos 
išvysti savo narsųjį didvyrį, beždžionės pažvelgė į viršų. 

– Sprendžiant iš to, kaip jis džiaugiasi, – tarė 
Džambavanas, – jo misija pasisekė. 

Beždžionės džiaugsmingai šokinėjo nuo medžio 
ant medžio, nuo vienos kalno viršūnės ant kitos ir 
mojavo savo drabužiais. Pagaliau, kai jos išvydo 
Hanumaną,  sustingo, pagarbiai sudėjo delnus ir  
ėmė stebėti, kaip jis nutūps ant Mahendros kalno. 
Apsupusios Hanumaną, jos linksmai šaukė, nešė jam 
vaisius ir daržoves. Visų pirma Hanumanas nusilenkė 
vyresniems – Džambavanui ir Angadai. Atsakydamas 
į jų klausimą, jis pranešė jiems, kad rado Sitą. 
Išgirdusios, kad Sita gyva, beždžionės apsidžiaugė ir 
ėmė paeiliui glėbesčiuoti Hanumaną. 

Pagyręs Hanumaną už jo narsą ir ištikimybę, 
Angada ėmė su juo kalbėtis. Prie jų prisijungė 
Džambavanas, kuris paprašė Hanumano smulkiai 
papasakoti visus įvykius Lankoje. Beždžionės apspito 
Hanumaną. Nusilenkęs mintimis Sitai, Hanumanas 
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pradėjo pasakoti, kaip jis pasiekė Lanką, surado Sitą 
ir sunaikino miestą. Baigęs tarė: 

– Žiaurūs rakšasai ištisai kankina švelniąją Sitą. Nors 
Ravana siūlė jai visus turtus, Sita jį atstūmė, nes yra 
ištikima tik savo šeimininkui. Ji galvoja tik apie Ramą. 
Bet Sita greitai mirs iš sielvarto, jeigu mes jos 
neišgelbėsime 

Užpulkime Lanką ir sugrąžinkime Sitą Ramai. Aš, 
kaip ir Angada, galiu susidoroti su visais rakšasais 
vienas. Kaip apsidžiaugs Rama, kai sužinos, kad mes 
ne tik suradome, bet ir išgelbėjome Sitą! Aš ir pats 
galėjau atnešti Sitą čia, bet nedariau šito, kadangi 
negavau iš jūsų leidimo. 

– Kažkada, – tarė Angada, – Viešpats Brahma, 
atsidėkodamas Ašvinikumarams, palaimino juos 
nenugalimais sūnumis Maindu ir Dvividu. Šito 
palaiminimo dėka išpuikusios beždžionės įveikė visą 
pusdievių armiją ir atėmė jo dangišką nektarą. 
Manau, jos lengvai įveiks Ravaną. Kadangi Mainda ir 
Dvivida su mumis, mums derėtų užpulti Lanką. 
Grįžkime pas Ramą po to, kai išlaisvinsime Sitą. 

– O karalaiti, – įsiterpė Džambavanas, – būk 
išmintingas. Pamiršai, kad mums įsakyta tik surasti Sitą, 
o ne išlaisvinti ją. Net jeigu ir pavyks mums ją išgelbėti, 
nemanau, kad tai patiks Ramai, nes visų beždžionių 
akivaizdoje, jis prisiekė sunaikinti Ravaną ir grąžinti 
Sitą. 
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Džambavano patarimas buvo išgirstas. 

Beždžionės nedelsdamos išvyko atgal į Kiškindhą. 
Pakeliui susidūrė su Sugrivai priklausančiu dangišku 
mišku Madhuvanu. Trokšdamos paragauti medaus, 
beždžionės įkalbėjo Angadą sustoti šitame miške.  

Ten jos mėgavosi daržovėmis, vaisiais ir medumi. 
Labai greitai visos beždžionės apgirto. Jos šėlo, 
kvatojo, šoko ir traukė dainas, tad netrukus nuostabus 
sodas virto šiukšlių krūva. Vyriausiasis sodo prižiūrėtojas  
Dadhimukas užsirūstino. Bet kai jis pabandė 
beždžiones atvesti į protą, šios ėmė jį įžeidinėti 
grubiais žodžiais. Trokšdamas išgelbėti sodą, 
Dadhimukas vienas beždžiones baudė, o kitas mušė. 
Bet tai tik dar labiau įaudrino apgirtusias beždžiones. 
Užšokusios ant jo, jos talžė, kandžiojo ir draskė jį.  

– Mėgaukitės! – padrąsino Hanumanas 
beždžiones. – Aš sustabdysiu kiekvieną, kuris bandys 
jums trukdyti. Hanumanui pritarė Angada. 
Apkvaitusios beždžionės prilupo sargybinius ir, 
nuskynusios visus vaisius, ištuštino sodą. 

Galų gale Dadhimuką paleido. O beždžionės ir 
toliau siautė. Kai kurios aptingusios gulėjo ant žemės, 
o kitos susijaudino. Sodo sargyba skundėsi 
Dadhimukui. Pagrindinis prižiūrėtojas pažadėjo 
padaryti galą šiai netvarkai. Išsirovęs iš žemės didžiulį 
medį, jis puolė beždžiones. Paskui jį, apsiginklavusi 
akmenimis, sekė sargyba. Išvydę juos, Hanumanas ir 
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kitos beždžionės pasiruošė kovai. Apgirtęs Angada 
griebė savo dėdę Dadhimuką ir, parvertęs ant 
žemės, gerai aptalžė. 

Paleistas Dadhimukas, įsitikinęs tuo, kad karalius 
nubaus beždžiones, kartu su sargybiniais patraukė 
pas Sugrivą. Atvykęs į Kiškindhą, Dadhimukas palietė 
savo galva Sugrivos pėdas. Beždžionių karalius 
pastebėjo, kad Dadhimukas labai sunerimęs. Gavęs 
leidimą, Dadhimukas papasakojo karaliui apie 
Angados ir jo palydovų riaušes. 

Paklaustas Lakšmano, kas nutiko, Sugriva atsakė: 
– Angada ir jo armija dabar Madhuvane. 

Sprendžiant pagal tai, kaip jie elgiasi, atrodo, jų misija 
baigėsi sėkmingai. Aš įsitikinęs, kad Hanumanas rado 
Sitą, nes antraip beždžionės neišdrįstų taip elgtis. 

Sugrivos žodžiai nudžiugino Ramą ir Lakšmaną. 
– Tavo nusiskundimas atnešė man gerą žinią, – 

tarė Dadhimukui patenkintas Sugriva. – Atleidžiu 
beždžionėms jų kvailybes. Grįžk į Madhuvaną ir 
pranešk Angadai bei jo palydovams, kad aš 
nedelsiant noriu juos matyti. 

Nusilenkęs Dadhimukas pakilo į orą. Pasiekęs 
Madhuvaną, išvydo nusiraminusias beždžiones. Jos 
šlapinosi medumi. 

– Prašau, atleisk man už tai, kad aš bandžiau 
sutrukdyti tau ir tavo palydovams mėgautis šitais 
sodais, – kreipėsi Dadhimukas į Angadą. – O karalaiti, 
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tavo dėdė labai nudžiugo, sužinojęs, kad tu jau grįžai. 
Jis nori nedelsiant tave matyti. 

Pasisukęs į beždžiones, Angada tarė: 
– Siūlau grįžti į Kiškindhą. Nors aš ir karalaitis, bet 

nesu jūsų šeimininkas, nes visiškai priklausau nuo jūsų. 
Pasielgsiu taip, kaip jūs pasakysite. Laukiu jūsų 
nurodymų. 

Patenkintos jo žodžiais beždžionės atsakė: 
– O karalaiti, tavo nuolankumas įrodo, kad tu esi 

didi asmenybė. Tai rodo, kad tavęs laukia  didžiulė 
sėkmė. Nedelskime, nes Sugriva ir Rama laukia mūsų. 

Beždžionės lyg iš katapultos paleisti akmenys 
šuoliais pasileido į Kiškindhą. Išvydęs besiartinančias 
beždžiones, Sugriva kreipėsi į sielvarto palaužtą 
Ramą: 

– Grįžo Angada! Jis neišdrįstų grįžti, jeigu nebūtų 
radęs Sitos. Jeigu jo misija būtų nesėkminga, jis 
nebūtų šėlęs Madhuvane, kurį padovanojo mano 
senelis Viešpats Brahma mano tėvui Rikša-radžai. 

Netrukus Angados būrys pasiekė Kiškindhą ir stojo 
priešais Ramą. 

– Sita gyva, – sušuko Hanumanas. – Ji ištikima tau 
ir nepasiduoda jokiems Ravanos gundymams. Rama 
pažiūrėjo į Hanumaną su meile ir pagarba. 

Beždžionės nusilenkė Sugrivai, Ramai ir Lakšmanui. 
Neiškentę visi choru ėmė klegėti, kai Hanumanas 
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jiems papasakojo ape Sitą. Kai jie visi nutilo, Rama 
tarė: 

– Papasakokite, kur yra Ravanos buveinė. 
Norėčiau sužinoti, ką dabar galvoja Sita. 

Beždžionės pastūmė į priekį Hanumaną. 
Nusilenkęs į pietų pusę, jis smulkiai papasakojo, kaip 
jam pavyko surasti Sitą. Po to Ramai perdavė Sitos 
galvą puošiantį brangakmenį ir tarė: 

– Maharadžos Džanakos dukra ištikima Tau. 
Netekusi Tavęs, ji labai kenčia. 

Po to Hanumanas persakė Sitos žinią, papasakojo 
apie Indros sūnų, pasivertusį varnu,  papasakojo, kaip 
Rama išpaišė jos veidą raudonu mineralu ir apie tai, 
kad po mėnesio nepakeliamų kančių ji nusižudys, 
jeigu Rama jos neišgelbės. 

Rama, spausdamas prie krūtinės Sitos 
brangakmenį, klausėsi Hanumano. Iš Jo ir Lakšmano 
akių riedėjo ašaros. 

– Šitą akmenį padovanojo Sitos tėvas vestuvių 
proga, – tarė Rama. – Kažkada patenkintas 
Maharadžos Džanakos auka Indra jam dovanojo šį 
akmenį. O Hanumanai, iš skausmo man plyšta širdis. 
Prašau tavęs, dar kartą pakartok Sitos žodžius, nes jie 
lyg vėsus vanduo atvėsina mano įkaitusią galvą. 

– Pasisiūliau Sitą atgabenti ant savo nugaros, – 
tęsė Hanumanas, – bet ji atsisakė, nenorėjo liestis prie 
svetimo vyro. Ji kartojo ir kartojo: «Prašau, pasakyk 
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Ramai, kad greičiau mane išlaisvintų. Man labai 
sunku, ir aš nežinau, kiek dar galėsiu tai ištverti. O 
Hanumanai, kaip Rama, Lakšmanas ir beždžionės 
perkirs vandenyną ir pasieks Lanką? Aš žinau, kad tu 
gali nužudyti Ravaną ir grąžinti mane Ramai. Bet aš 
noriu, kad Rama Pats išgelbėtų mane, nes tai dar 
labiau išgarsins Jo gerą vardą. Nenoriu grįžti pas 
Ramą taip, kaip buvau išskirta su Juo, – nunešta 
kažkieno kito». 

– Užtikrinau Sitą, – baigė Hanumanas, – kad kitos 
beždžionės pranašesnės nei aš ir todėl lengvai 
sugebės pasiekti Lanką. Be to, jeigu reikės, aš 
pernešiu Tave ir Lakšmaną ant savo nugaros per 
vandenyną. Tokiu būdu aš ją šiek tiek nuraminau. 
Betgi, prašau Tavęs, kuo greičiau sugalvok, kaip 
mums nukakti į Lanką. 

 

 
 
 
 

 

 
 

Turinys



 
321 

 
 

 

Judha-kanda 
(Karo knyga) 

 
Patenkintas Hanumano žygdarbiu, Rama jį 

pašlovino:  
– Niekas kitas, išskyrus Garudą, nebūtų šito 

padaręs. Geriausias tarnas – tas, kuris padaro 
daugiau, nei jo prašo. Pusėtinas tarnas niekada 
nesistengia padaryti daugiau, nei jo prašo, net jeigu 
jis ir pajėgus tam. Ir pagaliau niekam tikęs tarnas – 
tas, kuris nevykdo savo šeimininko valios. Brangus 
Hanumanai, tu ne tik suradai Sitą, bet ir nuraminai ją. 
Tu apžiūrėjai visą Lanką, įvertinai rakšasų vadeivų 
jėgą ir pasėjai Ravanos širdyje baimę. Savo 
žygdarbiu tu išgelbėjai Man gyvybę. Kaip gaila, kad 
negaliu tau atsilyginti už tavo nuopelnus. Kadangi 
gyvenu kaip atsiskyrėlis, vienintelis dalykas, ką galiu 
padaryti, tai apkabinti tave. 

 Rama iš visos širdies priglaudė Hanumaną prie 
Savo krūtinės. Atsisukęs į Sugrivą, Jis tarė:  

– Dabar mes žinome, kur yra Sita, bet kaip 
beždžionės persikels per vandenyną? Atrodo, visos 
mūsų pastangos ir viltys nuėjo veltui. 

Rama susimąstė. 
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– Mano Viešpatie, – atsakė Sugriva, – vyk šalin 

visas abejones. Tas, kuris neturi entuziazmo, 
pasmerktas tik kentėti. To, kuris liūdi, pastangos nueis 
veltui. Aš degu noru susikauti su rakšasais. Esu 
įsitikinęs, kad beždžionės susidoros su šia užduotimi. 
Galbūt mums pavyks pastatyti tiltą per vandenyną. 
Aš įsitikinęs, kad beždžionės nugalės, jeigu jos 
nusigaus į Lanką. 

Pažiūrėjęs į Hanumaną, Rama tarė:  
– Savo mistine galia aš galiu lengvai perkirsti 

vandenyną arba jį nusausinti. Prašau tavęs, 
papasakok kuo smulkiau visą kelionės metu surinktą 
informaciją. 

– Lankoje yra keturių tipų įtvirtinimai, – atsakė 
Hanumanas. – Pirma – tai gamtos apsauga. Miestas 
stovi ant aukšto kalno viršūnės, apsuptas upe ir tankiu 
mišku. Antra – įtvirtinimo sienos. Lanką supa keturios 
aukštos auksinės sienos su gigantiškomis katapultomis 
ir didžiuliais vartais. Aplink įtvirtinimo sienas driekiasi 
vandens pripildyti grioviai, kuriuose pilna krokodilų. 
Per griovį iki miesto vartų yra ištempti keturi varstomi 
tiltai. Sukėlęs Lankoje gaisrą, aš juos sugrioviau. Taip 
pat daugelyje vietų pralaužiau įtvirtinimo sienas. 
Brangus Rama, leisk tik Angadai, Dvividai, Maindai, 
Džambavanui, Panasui, Nilai ir man keliauti į Lanką. 
Mes vieni nugalėsime Ravaną. Ir mums nereikės 

 

 
 

Turinys



 
323 

 
 

 
galvoti, kaip perkelti per Vandenyną didžiulę 
beždžionių armiją. 

– Aš asmeniškai pažadėjau, kad nušluosiu Lanką 
nuo žemės paviršiaus, – tarė Rama. 

Pasisukęs į Sugrivą, Rama tarė: 
– Šitas palankus metas vadinasi abhidžit. Išaušo 

laikas pradėti karo žygį. Tvinksi Mano dešinioji akis. Tai 
pranašauja pergalę. Sušauk visas beždžiones. Mes 
nedelsiant išvykstame į Lanką. 

Lakšmanas ir Sugriva nudžiugo, išgirdę Ramos 
žodžius. Netrukus iš uolų ir iš miškais apaugusių kalnų 
šlaitų ėmė plaukti nesuskaičiuojamos beždžionių 
minios.  

 – Noriu, kad tu eitum armijos priešakyje, – tarė 
Rama Nilai. – Pasiimk keletą beždžionių, tegul jos 
išsisklaido. Reikia būti pasiruošusiems, nes priešas gali 
mus pulti iš pasalų. Tegul visos silpnos beždžionės 
lieka, nes mūsų laukia istorinis žygis. 

Rama išrikiavo armiją taip, kad pats, sėdėdamas 
ant Hanumano, buvo armijos centre. Gavusi Sugrivos 
nurodymus, armija pajudėjo į pietų pusę. 

Galingos beždžionės, riaumodamos ir 
šokinėdamos lyg liūtai, narsiai žygiavo pirmyn. Kartais 
jos vartaliojosi, o kartais nešė viena kitą ant pečių ir 
mėtė į viršų. Beždžionės džiaugsmingai lipo į kalnus 
bei leidosi nuo jų. Kartais jos daužė uodegomis žemę 
ar akmeningus kalnų šlaitus, su šaknimis rovė lianas. 
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– Tik pažiūrėk, kiek daug gera linkinčių ženklų! – 

tarė Rama Lakšmanui. – Į nugarą pučia lengvas, 
aromatingas vėjelis, laukiniai žvėrys krykštauja iš 
džiaugsmo, Žemė rami, o danguje ryškiai šviečia 
saulė. 

Džiaugsmingai nusiteikusi armija žygiavo dieną ir 
naktį. Kelionės metu beždžionės maudėsi kalnų 
ežeruose, mėgavosi vaisiais ir daržovėmis, gėrė miško 
medų. Pagaliau armija pasiekė Mahendros kalną. 
Rama užkopė į jo viršūnę ir išvydo beribį vandenyną. 
Kai jis nusileido žemyn, armija tęsė kelionę. Netrukus 
visi pasiekė pakrantę.  

– Mūsų užduotis – perkirsti vandenyną, – tarė 
Rama Sugrivai. – Kaip tai padarysime? Tegul 
beždžionės įkuria stovyklą, o mes per tą laiką 
pagalvosime, kaip nusigauti į Lanką. 

Užsiėmusios stovyklos statyba, beždžionės atrodė 
kaip įaudrintas rudas vandenynas. Tuo metu 
beždžionių karalius žiūrėjo į bekraščius, iki žemutinių 
planetos sistemų besidriekiančius vandenyno tolius. 
Beždžionės žvelgė į beribį vandenyną, kuriame 
knibždėjo plėšrios žuvys. Jos drąsiai stebėjo vėjo 
keliamas didžiules bangas. Lankos karalystė buvo už 
bekraščio vandenyno tolių.  

 – Sakoma, kad liūdesys, laikui bėgant, nurimsta, – 
tarė Rama Lakšmanui, – bet Mano išsiskyrimo su Sita 
sielvartas auga kiekvieną dieną. Aš trokštu kuo 
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greičiau nužudyti Ravaną ir išvaduoti Sitą. Taip, kaip 
žmogus atsikrato savo senų, nunešiotų drabužių, taip 
ir Aš atsikratysiu Savo sielvarto.  

Kol Rama aimanavo, patekėjo saulė. 
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* * * 

 
 
Išvydęs Hanumano jėgą, Ravana sukvietė visus 

rakšasų armijos vadeivas.  
– Neįveikiama Lanka sugriauta, – tarė jis. – Mano 

rūmai virto griuvėsiais, o dauguma geriausių mano 
karių nebegyvi. Norint laimėti, reikia viską labai gerai 
apskaičiuoti. Todėl sukviečiau jus visus čia. Yra trys 
žmonių tipai. Pirmajam tipui priklauso tie, kurie tariasi 
su vyresniais ir draugais. Ir, vadovaudamiesi jų 
patarimais, visas viltis deda į Apvaizdą. Antram tipui 
priklauso tie, kurie patys apgalvoja veiksmų seką ir 
veikia savo nuožiūra. Trečiam, žemiausiam tipui, 
priklauso tie, kurie užmiršę savo pareigas visiškai netiki 
Dievu ir veikia vadovaudamiesi savo protu. 
Nesuvokdami, kas yra gerai, o kas ne, jie žingsniuoja, 
aklai įsikalę sau į galvą: «Kad ir kas nutiktų, aš tai 
padarysiu!» Taip pat yra trijų tipų patarimai. Geras 
patarimas yra toks, kuris patariamas po objektyvios 
situacijos analizės ir kuris atitinka religijos nuostatas. 
Tiesioginis patarimas – tai karštos diskusijos metu 
gimęs patarimas, kuris labiau atstovauja 
asmeniniams interesams, o ne religijos principams. Ir 
pagaliau niekam tikęs patarimas – tai klaidingo ego 
pagimdytas patarimas, kuris neatsižvelgia į veiksmų 
pasekmes. 
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– Aš įsitikinęs, – kalbėjo Ravana, – kad Rama ir 

beždžionės labai greitai atakuos Lanką. Jis jau 
pademonstravo savo jėgą Džanastane. Neabejoju, 
kad Jam pavyks perkirsti vandenyną. Brangūs 
rakšasai, jūs labai išmintingi. Ką pasiūlytumėte daryti 
susiklosčiusioje situacijoje? 

Nesuvokdami Ramos galybės ir trokšdami 
patenkinti savo šeimininką, rakšasai atsakė:  

– O karaliau, dėl nieko nesijaudink. Tu ir vienas 
gali įveikti visus savo priešus. Prisimink, kaip įveikei 
Kuberą ir atėmei iš jo Lanką. Prisimink, kaip tavęs 
pabūgęs Maja Danavas atidavė savo dukrą 
Mandodari. Kam jaudintis? Gali sau ramiai ilsėtis, 
tavo sūnus Indradžitas sunaikins Ramą ir visas 
beždžiones. Kažkada, įveikęs visus pusdievius, tu 
paėmei į nelaisvę Indrą ir kol pats Viešpats Brahma 
nepaprašė jo paleisti, laikei jį Lankoje. Tik tada Indra 
buvo paleistas į laisvę. 

– Įveikėme pusdievius, danavus, gandharvus ir 
pišačius, – tarė vyriausiasis Ravanos vadas Prahasta. 
– Kodėl turėtume bijoti paprastų mirtingųjų? 
Hanumanui pavyko parodyti savo jėgą, nes 
palaikėme jį paprasta beždžione. 

– Hanumanas dar atsiims savo, – tarė rakšasas 
Durmuka. – Išnaikinsiu visas žemėje, danguje ir jūroje 
gyvenančias beždžiones! 
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– Kas kovos prieš beždžionių bandą? – sušuko 

Vadžradamštra, drebindamas kruviną savo vėzdą. – 
O karaliau, tik įsakyk, ir aš sunaikinsiu Ramą bei 
Lakšmaną. 

– Likite su mūsų valdovu, – suriaumojo galingas 
Kumbakarnos sūnus Nikumba. – Aš vienas nušluosiu 
nuo žemės paviršiaus Ramą ir Lakšmaną 

– O karaliau, – sušuko didžiulis tarsi kalnas rakšasas 
Vadžarahana, – pramogauk ir toliau. Gerk vyną ir 
linksminkis. Aš pasirūpinsiu Rama, Lakšmanu ir visa 
beždžionių armija. 

Daugybė karių, didžiuodamiesi savo jėga, 
užtikrino Ravaną, kad sunaikins priešą vieni. 
Pasiruošusius kautis ir įsiaudrinusius rakšasus 
mandagiai pertraukė Vibhišana. Paprašęs visų 
atsisėsti, šventasis Vibhišana tarė:  

– Brangus broli, išmintingieji pataria prievartą 
naudoti tik tada, kai nebepadeda susitaikymo, 
dovanų ir skaldymo taktika. Bet ir tada prievarta 
naudojama tik prieš tuos, kurie yra nuodėmingi, 
neatsargūs, persekiojami arba priešų apsupti ir likimo 
pasmerkti myriop. Rama – pats galingiausias ir  
tobuliausias. Ir Jis trokšta keršto. Nejaugi Tu manai jį 
nugalėti? Susidariusios situacijos priežastis – Sitos 
pagrobimas. Privalai ją grąžinti Ramai arba savo 
stėlėmis Jis sunaikins Lanką ir visus jos gyventojus. 
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Išklausęs Vibhišanos patarimo, Ravana paleido 

susirinkusiuosius ir grįžo į savo poilsinę. Kitą rytą, 
Ravanai sėdint ir klausant jį šlovinančių brahmanų 
maldų, pas jį apsilankė Vibhišana:  

– Brangus broli, nuo tos akimirkos, kai atgabenai į 
Lanką Sitą, mus lydi bloga pranašaujantys ženklai. 
Aukuras kibirkščiuoja ir smilksta, virtuvėje ir aukojimo 
aikštėje priviso gyvačių. Aukure veisiasi skruzdėlės, 
pulkai varnų tupi ant rūmų stogų. Virš miesto ratus 
pastoviai suka maitėdos, rytais ir vakarais grėsmingai 
staugia šakalų patelės. Visa tai – Sitos pagrobimo 
priežastis. O Ravana, savo nuodėmę išpirksi, jei 
nedelsiant grąžinsi Sitą Ramai. Aš tau sakau tiesą, nes 
kiti tavęs bijo ir tau pataikauja. 

Kamuojamas troškimo tenkintis Sita, išgirdęs 
teisingą savo brolio patarimą, Ravana įsiuto.  

– Visiškai nebijau nei Ramos, nei dar ko nors! – 
sušuko jis. – Nė už ką negrąžinsu Sitos. Brangus broliuk, 
geriau jau tu užsiimk savo reikalais. 

Nuo to karto, kai Ravana pagrobė Sitą, apimtas 
aistros, jis sunyko. Ravaną už tokį žemą poelgį smerkė 
netgi jo artimieji. 

Suvokdamas, kad karas neišvengiamas, Ravana 
vėl sukvietė savo ministrus. Kai tik jis vežimu įvažiavo į 
susirinkimo salę, apie jo atvykimą pranešė tūkstančiai 
trimitų. Visi susirinkusieji jam žemai nusilenkė.  
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– Prahasta, – kreipėsi Ravana į savo vyriausiąjį 

vadą, – nedelsiant paruošk armiją. 
Kai Prahasta pasišalino, Ravana kreipėsi į 

susirinkusiuosius: 
 – Brangūs rakšasai, noriu pranešti jums džiugią 

naujieną, kad, išmiegojęs pusę metų, atsibudo 
Kumbakarna, kuris netrukus pasirodys. Prašau, 
išklausykite mane. Kaip žinote, aš kraustausi iš proto 
dėl nuostabiosios Sitos. Aš esu savo aistros vergas. 

Po to, norėdamas pasirodyti, Ravana tarė:  
– Sita sutiko būti mano žmona, bet tik po metų. 

Būtent tiek laiko daviau Ramai. Iki pat šiol aš kantriai 
laukiau, bet dabar Rama, Lakšmanas ir didžiulė 
beždžionių armija ruošiasi užpulti Lanką. Žinoma, aš 
nemanau, kad du paprasti mirtingieji ir beždžionių 
banda mums yra rimta problema. Tačiau, kadangi 
vienas pats Hanumanas pridarė mums daugybę 
problemų, pripažįstu, abejoju mūsų pergale. Todėl 
sukviečiau jus visus čia. Patarkite, kaip sunaikinti 
Ramą ir išsaugoti nuostabiąją Sitą. 

– Kvailys, – griežtai atsakė Kumbakarna, – prieš 
grobiant Sitą derėjo visų pirma pasitarti su mumis. 
Dabar nereikėtų dėl nieko gailėtis. Bet, kaip ten 
bebūtų, nebesijaudink. Sunaikinęs Ramą, Lakšmaną ir 
prarijęs visas beždžiones, aš ištaisysiu tavo kvailą 
klaidą. 

Po to prašneko Mahapašva:  
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– O karaliau, kodėl tu nesimėgauji medumi, kurį 

per vargus išgavai gyvačių knibždančiame miške? 
Kodėl tu jos neišprievartauji? Juk tau neprilygsta 
niekas, gali daryti ką tik nori. 

– Kartą nutiko tai, ką ilgai nuo visų slėpiau, – 
atsakė Ravana. – Na, bet jei jau apie tai 
prakalbome, aš viską papasakosiu. Kartą išvydau 
nuostabią apsarą Pundžikaskalę, keliaujančią pas 
visatos valdovą Viešpatį Brahmą. Aš jos užsigeidžiau ir 
išprievartavau ją. Patenkinęs savo geismą, ją 
paleidau. Nuoga apsara nubėgo skųstis Viešpačiui 
Brahmai. Kai kūrėjas sužinojo, ką aš padariau, įsiutęs 
jis mane prakeikė: «O nedorėli rakšasų karaliau, jei 
dar kartą išprievartausi kokią nors moterį, tavo galva 
suskils į šimtą gabalų». Brangus Mahapašva, štai 
kodėl aš neliečiu Sitos. Tačiau aš nebijau Ramos, nes 
esu galingiausias šioje visatoje. Rama nepažįsta 
manęs. Jeigu nori, tegul puola, aš su juo susidorosiu. 

– Brangus Ravana, – tarė Vibhišana, – nejaugi tu 
nematai, kad Sita – tarsi nuodinga gyvatė, kurią tu 
pats pasikabinai sau ant kaklo? Atsipeikėk ir grąžink 
ją Ramai, antraip ji taps Lankos ir visų jos gyventojų 
žūties priežastimi. Žinok: nėra tokio kario, kuris mūšio 
lauke  galėtų nugalėti Ramą. 

– Kodėl mes turėtume bijoti paprasto mirtingojo, – 
piktai paklausė Prahasta, – kai nebijome nei didžiųjų 
pusdievių, nei demonų? 
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– Rama toks pat galingas, kaip Viešpats Višnus, – 

atsakė šventasis Vibhišana. – Todėl, Prahasta, tau 
derėtų įkalbėti karalių susitaikyti su Rama, o ne 
nuteikinėti prieš Jį. 

– Rekomenduoju tau grąžinti Sitą Ramai, – tarė 
Vibhišana. – Aš nerimauju dėl tavęs. Tikrai išmintingas 
ir gera linkintis patarėjas, prieš duodamas patarimą, 
sulygina priešininko ir savo armijos jėgas. 

Nebeištvėręs savo dėdės žodžių, Indradžitas 
sušuko:  

– Vibhišana, tu – paliegęs bailys. Tavo žodžių 
šitame susirinkime niekas negirdi, nes juos ištarė bailys. 
Kažkada paguldžiau ant žemės Indrą ir jo dramblį 
Airavatą, o išsigandę pusdieviai pabėgo iš mūšio 
lauko. Aš labai lengvai įveiksiu tuos mirtinguosius – 
Ramą ir Lakšmaną. 

– Tu – viso labo tik berniukas, – pertraukė jį 
Vibhišana. – Tavo intelektas dar nesustiprėjo, todėl ir 
nesupranti, ką galima daryti, o ko ne. Tu – ne 
Ravanos sūnus, tu – jo priešas, kadangi esi kvailas, 
pasileidęs, neišsilavinęs ir nuodėmingas. Reikia 
nedelsiant grąžinti Sitą Ramai ir padovanoti Jam 
daugybę dovanų. Tik taip mes galėsime išgelbėti 
rakšasus. 

Ravana taip pat pavargo klausytis teisingų 
Vibhišanos patarimų.  
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– Geriau jau gyventi po vienu stogu su priešu ar su 

nuodinga gyvate, – tarė Ravana savo jauniausiam 
broliui, – nei su išdaviku, kuris tik apsimeta draugu, o 
ypač, jeigu jis – tavo brolis. Atrodo, niekas kitas taip 
nesidžiaugia žmogaus nesėkme, kaip jo artimieji. 
Kartą, išvydę besiartinančius medžiotojus, drambliai 
tarė: «Nebaisūs mums miškų gaisrai ir medžiotojų 
strėlės – tik artimųjų mes bijom, nes jie pasiruošę viską 
atiduoti, kad tik mus į pinkles įviliotų». Karvės duoda 
pieną, brahmanai – asketiški, moterys – nepastovios, 
o gentainiai mums kelia pavojų. Vibhišana, tu man 
pavydi ir negali pakęsti, kad visi mane gerbia. Jeigu 
kas nors kitas būtų kažką panašaus pasakęs, aš 
būčiau jį tuoj pat nužudęs. O šlykštus broli, tu teršti 
gerą mūsų gentainių vardą! 

Supykęs ant Ravanos, Vibhišana pakilo su savo 
keturiais patarėjais ir pareiškė:  

– O karaliau, nors aš – tavo pavaldinys, aš 
daugiau nebegaliu kęsti tavo žodžių, nes tu pasirinkai 
nuodėmingą kelią. Lengva atrasti pataikūną, kuris 
savo saldžiomis kalbomis tenkina klausą, bet sunku 
surasti tą, kuris kalba tiesą, net jeigu ji ir nemaloni. O 
Ravana, norėjau išgelbėti tave iš  mirties gniaužtų. Bet 
tu atmetei mano patarimą. Ką gi, tavo teisė rinktis. 
Linkiu sėkmės, daugiau nenoriu turėti su tavim nieko 
bendro. 
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Ištaręs tuos žodžius, Vibhišana pasišalino kartu su 

savo pasekėjais. Po valandos jie pasiekė Ramos 
stovyklą. Išvydęs virš galvos sklandantį Vibhišaną, 
Sugriva tarė Hanumanui:  

– Saugokis! Tai rakšasas atvyko mūsų pražudyti.  
Laukdamos Sugrivos nurodymų, beždžionės 

griebė akmenis, rovė medžius. 
– O beždžionių karaliau, – tarė Vibhišana, – aš – 

jauniausias Ravanos brolis. Kaip jo patarėjas ne kartą 
bandžiau įtikinti jį, kad grąžintų Sitą Ramai. Kai 
Ravana mane įžeidė, palikau namus, žmoną ir vaikus. 
Aš atvykau čia prašyti prieglobsčio prie lotosinių 
Ramos pėdų. Prašau, pranešk jam, kad aš atvykau. 

Atvykęs pas Ramą, Sugriva tarė:  
– Atvyko vienas rakšasas. Jis tvirtina, kad 

nesiruošia kautis už Ravaną. Bet jis neatrodo 
patikimas. Tikriausiai – tai šnipas. Jei juo patikėsime, 
mus gali užpulti tada, kai mes to mažiausiai tikėsimės. 
Aš manau, kad jį reikia nedelsiant nužudyti. 

Bet Rama nusprendė atsiklausti beždžionių 
nuomonės.  

– Brangus Viešpatie, – atsakė beždžionės, – Tu 
pats viską žinai. Tu klausi mūsų nuomonės tik todėl, 
kad gerbi mus. 

– Jeigu šitas rakšasas mums naudingas, – tarė 
Angada, – reikia priimti jį į savo gretas. Bet jeigu 
pavojingas – reikia jo atsikratyti. 
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– Tegul kas nors jį prižiūri, – pasiūlė Saraba. – Jeigu 

jis atlaikys visus išbandymus, mes priimsime jį į savo 
gretas. 

– Reikia būti budriems, – įspėjo Džambavanas. 
– Prieš ką nors sprendžiant, – pasiūlė Mainda, – 

Vibhišaną reikia apklausti. 
– Nėra laiko tikrinti Vibhišanos, – tarė išmintingas ir 

iškalbus Hanumanas. – Aš manau, kad jis nuoširdžiai 
trokšta atsiduoti Viešpačiui Ramai. Jis suprato, kad 
Ravana yra nuodėmingas, o Rama – dorybės ir 
tyrumo įsikūnijimas. Jo nuolankumas ir graži kalba 
įrodo jo nuoširdumą. Melagis nesugebėtų išlikti toks 
ramus. Neįmanoma visiškai paslėpti savo motyvų, nes 
žmogaus veidas atspindi jo mintis. Manau, kad 
Vibhišana – mūsų sąjungininkas. 

Hanumano žodžiai nudžiugino Ramą.  
– Kadangi sunkią akimirką Vibhišana nusigręžė 

nuo savo brolio, – tarė Sugriva, – jis gali išduoti ir mus. 
– Aš neabejoju Vibhišanos nuoširdumu, – atsakė 

Rama. – Panašūs nesutarimai karališkose šeimose 
nutinka dažnai. Greičiau įsileiskime jį į savo gretas. 

– O jeigu jį pasiuntė Ravana? – paprieštaravo 
Sugriva. – Geriau sučiupkime jį ir nužudykime. Antraip, 
jis bet kada gali prieš mus sukilti. 

– Nejaugi tu manai, kad šitas rakšasas kelia Man 
kokią nors grėsmę? – nusišypsojęs tarė Rama. – Visus 
demonus ir rakšasus aš galiu sunaikinti vienu pirštu. 
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Paklausyk, papasakosiu tau vieną istoriją. Kartą, 
sučiupęs savo spąstuose karvelį, medžiotojas prigulė 
po medžiu pailsėti. Tame medyje gyveno pagauto 
karvelio žmona. Išvydusi svečią, ji svetingai jį sutiko. 
Kadangi ji neturėjo nieko, kuo galima būtų pavaišinti 
medžiotoją, pareigos genama, ji pasiūlė jam save.  O 
Sugriva, – tęsė Rama, – jeigu taip pasielgė netgi 
paprastas paukštis, ką jau kalbėti apie Mane? 
Raštuose parašyta, jeigu priešas ateina sudėjęs 
delnus, jį reikia apginti. Pagal išminčių Kandą, tik 
kvailas ir bailus žmogus elgiasi kitaip. Be to, jeigu 
kokia nors gyva būtybė atsiduos man ir pasakys: «Aš – 
Tavo!», Aš, Aukščiausiasis Dievo Asmuo išlaisvinsiu jį iš 
baimės ir nerimo. Net jeigu pats Ravana ateis čia ir 
atsiduos Man, Aš jį priglausiu. 

Kai Sugriva išgirdo šituos žodžius, jo širdį užliejo 
meilė. Ašarodamas jis tarė:  

– O Rama, Tavo žodžiai ir darbai verti pagyrimo. 
Aš taip pat neabejoju Vibhišanos nuoširdumu. 
Greičiau susidraugaukime su juo. 

Gavęs patvirtinimą, Vibhišana nusileido ant 
žemės ir krito prie lotosinių Viešpaties Ramos pėdų. 
Visiškai atsidavęs Ramai, jis tarė:  

– Aš – jaunesnysis Ravanos brolis. Mano vardas 
Vibhišana. Kai rakšasų karaliui patariau grąžinti Sitą, jis 
mane pažemino. Todėl, palikęs namus, šeimą ir visą 
savo turtą, nusprendžiau išvykti iš Lankos ir ištikimai 
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Tau tarnauti. Nuo šiol mano gyvenimas priklauso Tau. 
Prašau, dovanok man Savo nepriežastinę malonę. 

Meiliai žvelgdamas į Vibhišaną, Rama paprašė jo 
papasakoti stipriąsias ir silpnąsias priešininko puses.  

– Viešpaties Brahmos palaiminimo dėka, – atsakė 
Vibhišana, – Ravanos negali nugalėti nei pusdieviai, 
nei gandharvai, nei daitai, nei danavai, nei nagai. 
Ravana nebijo nieko, išskyrus žmogų. Tačiau žmones 
jis laiko pernelyg menkais, kad  keltų jam kokią nors 
grėsmę. Jaunesnysis Ravanos brolis Kumbakarna – 
didžiulis kaip kalnas ir galingas kaip Indra. Kažkada 
vyriausiasis rakšasų vadas Prahasta ant Kailaso kalno 
nužudė narsųjį jakšą Manibhadrą. Ravanos sūnus 
Indradžitas niekuo nenusileidžia savo tėvui. Jis dėvi 
nepramušamus šarvus. Ugnies pusdievio palaimintas 
jis tampa nematomas. Yra milijonai kitų karių, kuriems 
vadovauja Mahaparšva ir Akampana. Visi jie – narsūs 
mūšyje ir gali keisti savo formą. 

– O Vibhišana, – tarė Rama, – Ravanos galybė 
man žinoma. Pažadu, kad sunaikinęs jį ir kitus 
rakšasus, karūnuosiu tave, o tu tapsi Lankos valdovu. 

Vibhišana užtikrino Ramą, kad padės Jam 
užkariauti Lanką. Rama liko patenkintas Savo 
ištikimuoju draugu. Tada Rama įsakė Lakšmanui 
atnešti vandenyno vandens ir atliko Vibhišanos 
įšventinimo į karalius ceremoniją. 
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Matydamos, kad rakšasas įgijo nematytą Ramos 

malonę, beždžionės sušuko: 
– Mes neabejojame, kad sugebėsime įveikti 

rakšasus, – tarė Sugriva ir Hanumanas, – bet kaip 
mums perkirsti beribį vandenyną? Ką mums galėtum 
pasiūlyti? 

– Tegul Rama pasišaukia Varūną, vandenyno 
dievybę, – atsakė Vibhišana. – Kažkada Ramos 
protėvis Maharadža Sagara išplėtė vandenyno 
platybes. Atsidėkodamas už tai, vandenynas būtinai 
padės Ramai įgyvendinti šią misiją. 

Vibhišanos pasiūlymą Sugriva perdavė Ramai ir 
Lakšmanui. Ramai jis patiko. Jis pasakė Sugrivai:  

– Aš pasielgsiu taip, kaip nuspręsite jūs su 
Lakšmanu. 

Sugriva ir Lakšmanas atsakė, kad jie pritaria 
Vibhišanai. Tada Rama atsisėdo veidu į vandenyną 
ant patiestos kušo žolės. 

Tuo metu Ravanos šnipas, vardu Šardula, pranešė 
rakšasų karaliui, kad beždžionių armija, užėmusi 
aštuoniasdešimties mylių plotą, įsirengė stovyklą. 
Ravana sunerimo ir pasiuntė pas Sugrivą savo Šuką. 

– Aš tau nepadariau nieko blogo. Kodėl ruošiesi 
pulti Lanką? Ką tai turi bendro su Sita? Verčiau taikiai 
grįžk į Kiškindhą, – perdavė Sugrivai Ravanos žodžius 
Šuka, pasivertęs paukščiu ir priskridęs prie jo. 
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Bet kol jis kalbėjo, keletas beždžionių pašoko ir jį 

pagavo. Tada nupjovė jam sparnus ir žiauriai prilupo.  
– O Rama, – iš nevilties sušuko Šuka, – tiems, kurie 

eina doros keliu, nedera žudyti pasiuntinio. 
Ramai paliepus, beždžionės Šuką paleido. Pakilęs 

į dangų, jis paklausė Sugrivos, ar šis nenorėtų perduoti 
kokią nors žinią Ravanai.  

Sugriva atsakė: 
– Perduok savo šeimininkui tokius žodžius: «O 

Ravana, užsigeidęs svetimos žmonos, užtraukei gėdą 
visai savo giminei. Kai mano armija persikels per 
vandenyną ir pasieks Lanką, Rama nužudys tave ir 
visus tavo artimuosius». 

– Šitas paukštis nepanašus į pasiuntinį, – tarė 
Angada. – Tai – Ravanos šnipas. Reikia jį nedelsiant 
sučiupti. 

Beždžionės vėl pašoko ir, pačiupusios Šuką, surišo 
jį virvėmis. Šuka vėl meldė Ramos pasigailėti. Šis 
užtikrino jį, kad, kai tik armija pasieks Lanką, jį paleis. 

Po to, suglaudęs delnus,  Rama kvietėsi 
vandenyno dievybę Varūną. Rama nusprendė Lanką 
pasiekti bet kokiais būdais ir buvo pasiruošęs netgi 
sutriuškinti vandenyno valdovą, jeigu šis atsisakys Jam 
padėti. Po trijų dienų Rama, negavęs iš Varūnos jokio 
atsako, ne juokais įpyko.  

– Šitame pasaulyje, – tarė jis Lakšmanui, – tokios 
savybės, kaip kantrybė, atleidimas ir mandagumas 
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neturi jokios vertės, jeigu bendraujama su 
neišmanėliais, kurie pripažįsta tik įžūlumą, agresiją, 
kvailumą ir pagyrūniškumą. Esu švelnus ir kantrus, 
todėl vandenynas mano, kad esu silpnas. Jis net 
nepasirodė. Duok lanką, Lakšmanai, tuoj Aš jį 
pamokysiu. Žiūrėk, kaip Aš nusausinsiu vandenyną. 
Beždžionės galės pėsčiomis pasiekti Lanką! 

Degdamas pykčiu, Rama čiupo savo lanką. 
Paliestos timpos garsas sudrebino visą Žemę. Tada jis 
ėmė šaudyti strėles, kurios, keldamos didžiules 
bangas, skverbėsi į vandenyno gelmes. Tai baugino 
vandenyno gyventojus, o taip pat nagus ir rakšasus. 
Kai Rama išsikvietė galingąją brahmastrą, Lakšmanas 
palietė Jo lanką ir tarė:  

– Brangus broli, prašau Tavęs, sutramdyk savo 
įniršį ir nustok svaidyti strėles. Galbūt yra koks nors kitas 
būdas nugabenti beždžiones į Lanką? 

Išvydę neįtikėtiną Ramos pyktį, išsigando netgi 
didieji brahmarišiai, stebėję iš dangaus tai, kas vyksta. 
Nekreipdamas dėmesio į Lakšmano žodžius, Rama 
paėmė brahmastrą ir pagrasino vandenynui:  

– Dabar aš nusausinsiu tavo vandenis ir paversiu 
juos dykuma. O vandenų valdove, didžiuodamasis tu 
atsisakai man paklusti. Na ką, tada aš panaudosiu 
savo jėgą. Beždžionės pėsčiomis pasieks Lanką! 

Kai tik Rama įtempė timpą, aplink sutemo ir 
suvirpėjo visata. Vartydami medžius ir kalnų viršūnes, 
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įnirtingai sukaukė rojaus vėjai. Dangus nusidažė žaibų 
ir meteoritų blyksniais. Sugriaudėjo perkūnas. 
Vandenynas išsiliejo į krantus aštuoniasdešimt mylių, 
visoms gyvoms būtybėms sukeldamas siaubą. Tačiau 
Rama net negalvojo atsitraukti. 

Staiga iš vandens, apsuptas ugnimis spjaudančių 
slibinų, išniro vandenyno valdovas. Pakilusios bangos į 
krantą išmetė didelius krokodilus, vėžlius ir žuvis. Tada 
kartu su Gangos ir Sindhu upių deivėmis į  krantą 
žengė vandenų valdovas. Apsirengęs raudonais 
drabužiais, pasipuošęs raudonų gėlių girlianda ir 
auksiniais papuošalais, sudėjęs rankas maldai, 
pučiant vėjui, apsuptas debesų vandenyno valdovas 
kreipėsi į Ramą:  

– O visa persmelkiantis Aukščiausiasis Viešpatie, 
dėl savo kvailumo mes Tavęs nepažinome. Dabar 
mes suprantame, kad Tu – Aukščiausiasis Asmuo, 
visatos valdovas, pirmapradis Viešpats. Pusdieviai 
apakinti dorybės, pradžapačiai – aistros,  šmėklų 
valdovas – neišmanymo gunos. O Tu juk valdai visas 
šias materialios gamtos savybes. O kilnusis Rahu aini, 
žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris sudaryti iš tam tikrų 
savybių. Aš – neaprėpiamas ir neįveikiamas didžiulis 
vandens rezervuaras. Tokia mano prigimtis. Tačiau 
Tau, O Rama, leisiu perkirsti savo beribes platybes. 
Daryk, ką nori. Gali pereiti mane ir pasiekti Ravanos, 
kuris kelia grėsmę visiems trijų pasaulių gyventojams, 
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buveinę. Nors jis – Višravos sūnus, bet yra bjaurus kaip 
šlapimas. Maldauju, nužudyk jį ir išgelbėk Savo žmoną 
Sitą. O kilnusis kary, nors mano vandenys ir netrukdo 
Tau, prašau, pastatyk tiltą, kuris įamžins Tavo šlovę. 
Ateityje visi didieji valdovai garbins nepaprastus Tavo 
žygdarbius. Jeigu tu pastatysi tiltą, aš laikysiu jį ant 
vandens paviršiaus. Tokiu būdu visa armija pasieks 
Lanką, ir tu išlaisvinsi Savo mylimąją Sitą. 

Laikydamas rankoje lanką, Rama tarė:  
– Kadangi jau įtempiau timpą, prašau, nurodyk, 

kur galėčiau ją nukreipti. 
– Šiaurėje yra šventa vieta Drumakulija, – atsakė 

vandenyno valdovas. – Ten gyvena žiauri laukinių 
gentis – abhirai. Man nepatinka, kad tie piktavaliai 
geria mano vandenį. O mano Viešpatie, prašau 
Tavęs, nukreipk savo strėlę į tą vietą. 

Rama išpildė vandenyno valdovo prašymą ir 
paleido strėlę į Drumakuliją. Brahmastra pasiekė 
Rasatalą ir įsmigo į žemę. Iš žemėje susidariusios 
angos pasileido vanduo. Visa požemio karalystė 
išdžiūvo. Tą vietą, į kurią įsmigo strėlė, pavadino 
Marukantara.  

– Toje žemėje bus daug vaisių, medaus ir 
vaistažolių, – tarė Rama. – Bus daug ganyklų ir beveik 
niekas nesirgs. 

– Brangus Rama, – tarė vandenyno valdovas, – 
tai Nala, Višvakarmos sūnus, pusdievių architektas. Jis 
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– ištikimas tavo draugas. Nala visiškai nenusileidžia 
savo tėvui. Jis padės Tau pastatyti tiltą, o aš laikysiu jį 
ant vandens. 

Ištaręs tuos žodžius, vandenyno valdovas 
pasišalino. Nala priėjo prie Ramos, nusilenkė jam ir 
tarė:  

– Bendraujant su nedėkingu žmogumi, kantrybė, 
dovanos ir įkalbinėjimai nieko verti. Varūna leido Tau 
perkirsti vandenyną, nes išsigando. Viešpatie, 
kažkada mano tėvas Višvakarma padovanojo mano 
motinai sūnų ir pasakė jai, kad gimęs sūnus bus toks, 
kaip jis. Todėl visi jo gabumai persidavė man. Aš be 
jokio vargo pastatysiu tiltą. Aš esu architektas, nors 
niekas to nežino, kadangi niekam nepasakojau apie 
savo sugebėjimus. Pradėkime darbus. Tegul 
beždžionės renka statybines medžiagas. 

Milijonai beždžionių ėmėsi statyti tiltą, o kita jų 
dalis patraukė į miškus ieškoti reikiamų medžiagų. 
Naudodamos mechaninius įtaisus, jos gabeno į 
pakrantę didžiulius kalnus, akmenis ir medžius. Sumesti 
į vandenyną akmenys ir rąstai stebuklingu būdu 
laikėsi ant vandens paviršiaus. Beždžionės rišo juos 
stipriomis virvėmis ir lianomis. Kol vyko statybų darbai, 
Vibhišana ir jo patarėjai saugojo pakrantę. 

Hanumanas taip pat nešė didžiulius akmenis ir 
mėtė juos į vandenį. Išvydęs voveraitę, tarnaujančią 
Aukščiausiajam Viešpačiui, jis tarė:  
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– Nagi, pasitrauk. Mes tampome didžiulius 

akmenis, o tu čia pilstai kažkokį smėlį. 
Kai tik Hanumanas ištarė šituos žodžius, į jį kreipėsi 

Rama.  
– Kaip tu galėjai jai šitaip pasakyti? – tarė Jis. – Ir 

voveraitė, ir tu – mano draugai. Nors tu tampai ištisus 
kalnus, o voveraitė – smėlį, ji, kaip ir tu, taip pat 
stengiasi iš visų jėgų. Todėl vertinu jos pasiaukojimą 
ne ką mažiau nei tavo. 

Štai taip buvo pastatytas nuostabus tiltas. Jo ilgis 
siekė šimtą jodžinų, o plotis –  dešimt jodžinų. Tiltas 
buvo išgrįstas rąstais ir papuoštas žydinčiomis šakomis 
bei lianomis. 

Danguje susirinkę pusdieviai ir didieji rišiai stebėjo 
stebuklingojo tilto statybas. Kai šis buvo užbaigtas, 
Sugriva paprašė, kad Rama sėstų Hanumanui ant 
nugaros, O Lakšmanas – ant Angados. Netrukus 
didžiulė beždžionių armija patraukė į Lanką. 

Pasiekusios Suvelos kalną, beždžionės sujudo. 
Įrengus stovyklą, čia apsilankė pusdieviai ir dangiškieji 
rišiai. Vienas paskui kitą jie, linkėdami pergalės, 
šventu upių vandeniu mazgojo Sugrivos ir kitų 
beždžionių pėdas. 

Apkabinęs Lakšmaną, Rama tarė:  
– Turim būti atidūs, nes aš matau blogus 

pranašiškus ženklus. Pažiūrėk – vėjo gūsiai kelia dulkių 
debesis, žemė dreba, o tamsūs debesys pila kraujo 
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lietų. Rausta saulėlydis ir gailiai staugia žvėrys. 
Manau, Lakšmanai, mums nedelsiant reikia keliauti į 
Lanką. 

Beždžionių armija pajudėjo į priekį. Kai beždžionės 
prisiartino prie miesto, rakšasai išgirdo jų balsų 
gaudesį. Žiūrėdamas į auksinį miestą, stebuklingu 
būdu įsikūrusį ant Trikutos kalno viršūnės, Rama 
galvojo tik apie Sitą. Prisiartinusios prie Lankos, 
beždžionės apsiginklavo medžiais ir uolomis. Tuo 
metu Rama pasiuntė pasiuntinius pas Ravaną su 
ultimatumu: «Paleisk Sitą arba pasiruošk mirti». 

Beždžionių vadai paleido paukščiu pasivertusį 
Ravanos šnipą, kuris nedelsiant nuskrido pas savo 
šeimininką. Kai Ravana pamatė Šuką be sparnų, 
nusikvatojęs pasiteiravo: 

– Kas šitaip su tavimi pasielgė? 
– Persakiau tavo žodžius Sugrivai, – atsakė Šuka, – 

bet beždžionės mane sučiupo ir žiauriai primušė. Po 
to jos nupjovė man sparnus. Tik geraširdžio Ramos 
dėka mane paleido. O karaliau, beždžionių armija 
jau atvyko į salą išlaisvinti Sitos. Tu privalai arba 
grąžinti ją Ramai, arba nedelsiant pulti priešininką, kol 
jis neįsiveržė į miestą. 

– Aš niekada negrąžinsiu Sitos! – sušuko įsiutęs 
Ravana. – Nužudysiu Ramą ir visas beždžiones! Beje, 
kaip jie sugebėjo pereiti vandenyną? Pasiversk 
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beždžione, tada kartu su Sarana keliauk į priešo 
stovyklą ir sužinok priešininkų skaičių. 

Šuka ir Sarana paklusniai įvykdė Ravanos 
nurodymą, bet todėl, kad didžiulė beždžionių armija  
užtvindė miškus, kalnus ir visą pakrantę, jiems 
nepavyko nustatyti tikslaus priešininkų skaičiaus. O 
tuo metu Vibhišana pastebėjo šnipus ir, sučiupęs juos, 
atitempė pas Ramą. 

Išsigandę Šuka ir Sarana pagarbiai suglaudė 
delnus ir ėmė maldauti pasigailėjimo:  

– O Rama, mes čia atvykome ne savo valia. 
Ravana įsakė mums išsiaiškinti tavo armijos karių 
skaičių. 

– Jeigu įvykdėte savo misiją, – atsakydamas 
nusikvatojo Rama, – galite grįžti pas Ravaną. Jeigu 
ne – tęskite savo darbą kartu su Vibhišana. Už tai 
prašau jūsų perduoti Ravanai štai ką: «Kartu su 
beždžionėmis Aš sunaikinsiu Lanką ir visus jos 
gyventojus». 

Atsidėkodami Šuka ir Sarana nusilenkė Ramai ir 
palinkėjo Jam pergalės. 

Grįžę pas Ravaną jie tarė:  
– Mus sučiupo Vibhišana, bet geraširdis Rama 

mus paleido. Dėl gausios priešininkų armijos mums 
nepavyko nustatyti tikslaus jų karių skaičiaus. Esu 
įsitikinęs, kad Rama, Lakšmanas, Sugriva bei 
Vibhišana ir be beždžionių pagalbos gali išrauti iš 
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žemės visą Lanką ir pernešti ją ten, kur tik nori. Be to, 
Rama vienas pats gali sunaikinti Lanką  ir visus 
rakšasus. Todėl mes patariame tau grąžinti Sitą ir 
susidraugauti su Rama. 

– Aš nė už ką negrąžinsiu Sitos, – tarė Ravana, – 
netgi ir tada, jeigu prieš mane sukils visi pusdieviai ir 
demonai. Krūvelės beždžionių apkvailinti jūs paistote 
niekus. Aš nieko nebijau! 

Norėdamas atidžiau apžiūrėti priešus, Ravana, 
lydimas dviejų šnipų, užlipo ant rūmų stogo. Jis 
paprašė Saranos, kad jam parodytų pagrindinius 
karius. Sarana parodė jam Hanumaną, Sugrivą, 
Angadą, Nalą, Maindą, Dvividą, Švetą, Panasą, 
Vinatą, Gavają ir, pagaliau, vyriausiąjį lokių vadą 
Dhumrą ir jo brolį Džambavaną. Taip pat nupasakojo 
jų jėgą ir galybę. 

Beždžionių armija buvo tokia didelė, kad, prieš 
nusakydamas jos dydį, Sarana turėjo prieš tai 
Ravanai išaiškinti Vedų skaičiavimo sistemą. Jis 
paaiškino, kad šimtas tūkstančių vadinasi lakha, 
šimtas lakhų lygu krorui, vienas kroro lakhas vadinasi 
šankha, vienas šankha lygus maha-šankhai, vienas 
maha-šankhos lakhas sudaro vrindą, vienas vrindos 
lakhas sudaro padmą, vienas padmos lakhas lygus 
maha-padmai, vienas maha-padmos lakhas 
vadinasi kharva, vieną kharvos lakhą sudaro maha-
kharva, vienas maha-kharva lakhas sudaro samudrą, 
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vienas samudros lakhas lygus oghoi, o vienas oghoi 
lakhas vadinasi maha-ugha. Pagal Saranos 
skaičiavimus, beždžionių armiją sudarė daugiau nei 
šimtas maha-ugha krorų. 

Išvydęs Ramą, Lakšmaną ir beždžionių vadeivas, 
Ravana labai įsiuto ir užsipuolė Šuką bei Saraną.  

– Jūs – mano patarėjai, – tramdydamas pyktį, 
tarė Ravana, – visiškai nieko neišmanote apie 
politiką. Mano akivaizdoje jūs aukštinate mano 
priešą! Keista, kaip aš išlaikiau valdžią, turėdamas 
tokius niekam tikusius patarėjus. Kaip jūs galite taip 
kvailai elgtis? Jūs ką, nebijote mirties? Tik dėl jūsų 
ankstesnių nuopelnų aš paliksiu jus gyvus. 

Ravanos sugėdinti, Šuka ir Sarana sušuko:  
– O karaliau, linkime tau pergalės! –  ir pasišalino. 
Ravana įsakė Mahodarai pasiųsti kitus šnipus į 

beždžionių stovyklą. Netrukus pas Ravaną atvyko 
Šardula ir kiti kariai. Šis įsakė jiems išsiaiškinti priešininkų 
planus. Pagarbiai apėję aplink savo šeimininką, 
rakšasai išvyko į beždžionių stovyklą. 

Nors šnipai buvo pasivertę beždžionėmis, 
Vibhišana juos atpažino ir suėmė. Rakšasai, patekę į 
beždžionių rankas, buvo stipriai sumušti. Tai sužinojęs, 
Rama įsakė juos paleisti. 

Grįžę į Lanką, jie pranešė Ravanai:  
– Beždžionių stovykla yra prie Suvelos kalno. 

Prasibrauti į jų gretas neįmanoma. Kai tik nuvykome, 
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mus sučiupo Vibhišana. Beždžionės mus talžė, bet 
Rama  mus išgelbėjo. Tik Jo dėka mus paleido gyvus. 
O karaliau, Rama gali sunaikinti ne tik Lanką, bet ir 
visą pasaulį. Kol Ramos armija nepasiekė įtvirtinimo 
sienų, tau derėtų grąžinti Sitą arba ruoštis mūšiui. 

Trumpam susimąstęs, Ravana tarė:  
– Aš nei už ką negrąžinsiu Sitos! 
Pasitaręs su ministrais, Ravana pasišalino į savo 

poilsinę ir išsikvietė magijos ekspertą Vidjudžihvą.  
– Noriu, kad sukurtum netikrą Ramos galvą ir tikslią 

jo lanko bei strėlių kopiją, – tarė rakšasų karalius. – O 
aš einu į ašokų giraitę pas Sitą. Sek paskui mane. Kai 
pašauksiu tave, pademonstruosi savo stebuklą. 

Trokšdamas išvysti Sitą, Ravana patraukė į ašokų 
giraitę. Atvykęs pas iškankintą Maharadžos Džanakos 
dukrą, jis tarė:  

– Mano vyriausiasis vadas nužudė Ramą. Nustok 
priešintis ir tapk mano mylimiausia karaliene. Aš tau 
papasakosiu, kaip tai nutiko. Kai Rama perėjo 
vandenyną ir pasiekė salą, buvo jau naktis. Rama ir 
jo armija pavargę užmigo ant kranto. Į jų stovyklą 
įsiveržė rakšasai ir ėmė juos žudyti. Kol Rama kietai 
miegojo, Prahasta nukirto Jam galvą. Taip pat 
nužudė Lakšamaną, Hanumaną ir kitas beždžionių 
vadeivas. Likusios beždžionės išsigandusios išsilakstė. 
O kilnioji moterie, tam, kad įtikinčiau tave savo žodžių 
tikrumu, noriu parodyti tau Ramos galvą. 
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Pasakęs tai, Ravana įsakė Sitą prižiūrinčiai 

rakšasei, kad pakviestų Vidjudžihvą. Magas įžengė, 
rankoje laikydamas iliuzinę Ramos galvą ir tikslią Jo 
lanko bei strėlių kopiją.  

– Žiūrėk į kruviną savo vyro galvą, – tarė Ravana 
Sitai. 

Pasisukęs į Vidjudžihvą, Ravana tarė: 
– Parodyk Sitai Ramos galvą! Tegul ji pamato, kas 

liko iš eilinio mirtingojo jos vyro. 
Padėjęs priešais Sitą iliuzinę galvą, Vidjudžihva 

tuoj pat pasišalino. Sviedęs iliuzinį lanką ir strėles prie 
Sitos kojų, Ravana tarė:  

– Tu daugiau nebeturi jokių šansų! Privalai paklusti 
man! 

Iliuzinė galva tiksliai atitiko originalą, ir, kai Sita ją 
pamatė, ji sušuko:  

– O Kaikėja, štai prie ko nuvedė tavo klastingas 
sumanymas! 

Ašarodama Sita parvirto ant žemės tarsi audros 
nuverstas banjano medis. Atsigavusi ji atsisėdo šalia 
iliuzinės galvos ir raudojo: «O Rama, netekusi Tavęs, 
aš tapau našle. Mano gyvenimas baigėsi! Moteriai 
nėra nieko baisesnio, kaip prarasti savo vyrą. Vargas 
man! Aš esu kalta dėl savo vyro žūties. Jis žuvo vos 
perėjęs vandenyną ir nespėjęs stoti į kovą dėl manęs. 
Rama nežinojo, kad, vedęs mane, jis į žmonas 
pasirinko savo mirtį. Tikriausiai praeitame gyvenime aš 
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išardžiau kieno nors santuoką. O Rama, nejaugi tu 
išvykai į anapusinį pasaulį be manęs?» 

– Prašau, palydėk mane ten, kur guli mano vyro 
kūnas, – tarė Sita Ravanai. – Kai jį apkabinsiu, 
nužudyk mane. Tokiu būdu aš pasieksiu tą buveinę, 
kur išvyko Rama. 

Tuo pačiu metu atvyko Prahastos pasiuntinys. Jis 
Ravanai pranešė, kad susirinkę patarėjai skubiai 
kviečia atvykti į jų susirinkimą. Kai tik Ravana 
išskubėjo, iliuzinė Ramos galva dingo kartu su lanku ir 
strėlėmis. 

Įžengęs į pasitarimų salę, Ravana iš karto įsakė 
paruošti armiją mūšiui. Be jokių tolimesnių pasitarimų, 
rakšasai ėmė ruoštis karui. 

Tuo pat metu Vibhišanos žmona Sarama atėjo 
nuraminti Sitos. Ravanos pageidavimu ji jau seniai 
susidraugavo su Džanaki, nes rakšasų karalius 
nenorėjo, kad iš sielvarto ji numirtų ankščiau laiko. 

– Aš slėpiausi krūmuose ir viską girdėjau, – tarė 
Sarama. – Žinok, Rama gyvas. Tau pakišo mago 
sukurtą galvą. Iš tikrųjų Rama su Lakšmanu ir visa 
armija jau įžengė į Lanką. Dabar jie ruošiasi puolimui. 
Štai kodėl Ravana taip greitai pasišalino. Jis jaučia, 
kad neįveiks Ramos ir narsiųjų beždžionių. Aš girdžiu, 
kaip rakšasai ruošiasi karui. Netrukus dvi armijos 
susirems kovoje. Nesijaudink, Sita, Rama būtinai 

 

 
 

Turinys



 
352 

 
 

 
sunaikins Ravaną. Jeigu nori, galiu Ramai perduoti 
kokią nors žinią. 

Saramos žodžiai nuramino Sitą. 
 – O Sarama, – paprašė ji, – prašau tavęs, 

išsiaiškink, ką planuoja Ravana. Ar jis ruošiasi kautis su 
Rama ar ketina grąžinti mane Jam? 

Sarama pasišalino. Pasislėpusi ji ėmė klausytis 
Ravanos pokalbio su patarėjais. Grįžusi pas Sitą, ji 
tarė:  

– Dauguma Ravanos ministrų patarė jam grąžinti 
tave Ramai. Jie sakė, kad Rama ir Lakšmanas 
neįveikiami. Netgi Ravanos motina prašė jo sudaryti 
taikos sutartį su Rama. Tačiau Ravana atsisakė. 
Niekas negalėjo priversti jo tavęs atsisakyti.  

Sarama tęsė toliau: 
– Ravanai posėdžiaujant ministrų kabinete, 

pasigirdo kriauklės ir būgno garsai, sklindantys iš 
priešininko armijos. Ravanos senelis iš motinos pusės, 
vardu Maljavanas, tarė: «Išmintingas valdovas 
nesikaus su galingesniu už save priešu. Siūlau tau 
grąžinti Sitą Ramai ir pasirašyti su Juo taikos sutartį. 
Antraip dorybės pavidalu įsikūnijęs priešas tave 
sunaikins. Už tai, kad engei rišius, jie nukreipė prieš 
tave savo galią, kurią įgijo vykdydami askezes. Be to, 
Viešpaties Brahmos palaiminimas neapsaugos tavęs 
nuo žmogaus arba beždžionės. Pagalvok, koks 
pavojus tau gresia. Brangus anūkėli, paklausyk 
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manęs. Daugybė ženklų pranašauja Lankos žūtį. 
Debesys laisto žemę šiltu kraujo lietumi. Žirgai ir 
drambliai ašaroja, o patelės, vaikščiodamos po 
sodus ir parkus, klaikiai rėkia. Lankos gyventojai 
naktimis sapnuoja juodaodes moteris su geltonais 
dantimis, kurios šaiposi ir naikina jų namus. Šunys ėda 
aukojimui skirtas dovanas, o skirtingų rūšių gyvūnai 
lytiškai santykiauja vienas su kitu. Rytais ir vakarais, 
pasivertusi gigantiška juodaode moterimi su nuskusta 
galva, į Lankos gyventojų namus užeidinėja mirtis. O 
Ravana, aš manau, kad Rama – tai Pats Višnus, 
priėmęs žmogaus pavidalą. Tu nedelsiant turi Jam 
atsiduoti ir atsikratyti mirtinos grėsmės». 

– Tačiau Ravana nepaklausė išmintingo savo 
senelio patarimo, – tęsė Sarama. – Vietoj to jis įsiuto ir 
pasakė: «Niekše, tu palaikai priešo pusę. Tu iš visos 
širdies šlovini Ramos galybę, o ką pasakysi apie mano 
jėgą? Tu aukštini priešininką todėl, kad pavydi man. 
Galbūt tave į savo pusę palenkė Rama? Tikriausiai tu 
Jo išsigandai? Patikėk, labai greitai tu pamatysi, kaip 
savo rankomis aš jį sunaikinsiu». Po tokių Ravanos 
žodžių Maljavanas nutilo. O po to, nusilenkęs karaliui, 
jis pasišalino į savo poilsinę. Ravana ėmė ruoštis 
miesto gynybai. Jis pasiuntė Prahastą prie rytinių 
vartų, Mahalaršvą ir Mahodarą – prie pietinių, 
Indradžitą – prie vakarinių, pats drauge su Šuka ir 
Sarana stojo prie šiaurinių vartų, o Virupakašai įsakė 
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saugoti miesto centrą. Po to paleido ministrus ir 
pasišalino į savo rūmus. 

Saulei leidžiantis, Rama, Lakšmanas ir beždžionių 
vadai užkopė pernakvoti į Suvelos kalno viršūnę. Nors 
buvo tamsu, jie išvydo nuostabų Lankos miestą. Dėl 
mirksinčių liepsnų miestas atrodė lyg sklandytų ore. 
Beždžionių vadeivos pastebėjo, kad rakšasai visu 
pajėgumu ruošiasi mūšiui. 

Kitą rytą Rama ir Jo palydovai išvydo dangišką 
miestą su žydinčiais sodais ir parkais. Lanka stovėjo 
ant plokščios Trikutos kalno viršūnės. Viršūnės ilgis ir 
plotis siekė šimtą jodžinų. Miestas stovėjo už  
įtvirtinimo sienų, jo ilgis ir plotis siekė dvidešimt jodžinų. 
Miesto centre stovėjo Ravanos rūmai. 

Žavėdamasis stebuklingu miestu, Rama prie 
šiaurinių vartų išvydo stovintį Ravaną. Tarnai vėsino jį 
vėduoklėmis, o virš jo galvos laikė karališką skėtį. 

Sugriva įsakė beždžionėms užimti žydinčius sodus 
ir parkus, esančius už įtvirtinimo sienų. Išvydęs 
Ravaną, jis staiga šoko nuo Suvelos kalno viršūnės ir 
akimirksniu atsidūrė šalia jo prie šiaurinių Lankos vartų. 
Paniekinančiai pažiūrėjęs į rakšasų karalių, Sugriva 
sušuko:  

– Aš – Viešpaties Ramos tarnas! Šiandien pat tave 
nužudysiu! 

Netikėtai užšokęs ant Ravanos, Sugriva numušo 
nuo jo galvos karūną. Rakšasų karalius, grasindamas 
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nužudyti, griebė Sugrivą ir parvertė jį ant žemės. Bet 
Sugriva pašoko nuo žemės tarsi kamuoliukas ir, 
griebęs Ravaną, jį parvertė. Prasidėjo žiauri dvikova. 
Kruvini ir suprakaitavę priešininkai draskė vienas kitą 
nagais. 

Po kurio laiko Sugriva ir Ravana nukrito nuo vartų 
ant žemės tarp įtvirtinimo sienų ir griovio. Pašokę ant 
kojų, demonstruodami meistriškas kumštynes, karaliai 
tęsė kovą. Pagaliau Ravana suprato, kad fizine jėga 
Sugrivos neįveiks. Tada jis panaudojo savo mistines 
galias. Tai supratęs, Sugriva nusprendė nutraukti 
kovą. Jis šoko į viršų ir grįžo pas Ramą. 

Atlikęs drąsų žygdarbį, Sugriva pajuto palaimą. 
Džiaugsmingai šokinėdamos, jį sveikino beždžionės. 
Apkabinęs Sugrivą, Rama tarė:  

– Tu pasielgei neapdairiai ir netgi neatsiklausei 
manęs. Be to, karaliui nedera taip rizikuoti, kadangi jo 
žūtis – visų jo piliečių tragedija. O Sugriva, jei Ravana 
būtų tave nužudęs, už tai aš jį būčiau sunaikinęs. Po 
to būčiau karūnavęs Vibhišaną Lankos karaliumi, 

Bharatą – Ajodhjos, o pats būčiau nusižudęs. 
– Išvydęs tą niekšą, Sitos pagrobėją, – atsakė 

Sugriva, – nesusitvardžiau. 
– Tu parodei neįtikėtiną narsą, – pagyrė Rama, – ir 

savo bebaimiškumu įkvėpei visas beždžiones. 
Atsisukęs į Lakšmaną, Rama tarė:  
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– Įvairūs ženklai pranašauja didžiulį mūšį, kuriame 

žus daugybė beždžionių, lokių ir rakšasų. Atėjo metas 
pulti Lanką! 

Rama nusileido nuo Suvelos kalno apžiūrėti savo 
armiją. Po to, paėmęs į rankas ginklą, patraukė į 
Lanką. Netrukus beždžionės, apsiginklavusios 
medžiais ir akmenimis, pasiekė miesto sienas. Rama 
priešais šiaurinius miesto vartus įrengė stovyklą. Nila 
užėmė rytinių vartų poziciją, Angada išsidėstė prie 
pietinių, o Hanumanas – prie vakarinių. Sugriva su 
savo armija stojo tarp šiaurinių ir vakarinių vartų. 
Apsupusios miestą, beždžionės laukė įsakymo pulti. 

Suglumę rakšasai stebėjo, kaip nesuskaičiuojama 
minia beždžionių apsiautė miestą. Apsiginklavę 
rakšasų vadeivos nuskubėjo pranešti Ravanai, kad 
miestas apsuptas. Ravana nedelsiant išėjo į balkoną 
įvertinti susiklosčiusią situaciją. Ravana nustėro, 
išvydęs didžiulę beždžionių minią, apsupusią miestą. 
Jis ilgai stovėjo ir, be žodžių stebėdamas Ramą, 
galvojo, ką daryti. 

O Rama tuo pat metu pas Ravaną pasiuntė 
Angadą. Ravana sėdėjo prie šiaurinių vartų, 
apsuptas savo ministrų ir patarėjų. Pakilęs į viršų, 
Angada akimirksniu stojo priešais rakšasų karalių. 

– Mano vardas Angada, – tarė Valio sūnus. – Aš – 
Sugrivos giminaitis ir Kiškindhos princas. Rama 
perdavė tau tokius žodžius: «O Ravana, visos tavo 
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dorybės baigėsi. Už tai, kad žudei išminčius, pasiruošk 
mirti. Jeigu dabar neatsiduosi Man, Aš sunaikinsiu 
visus rakšasus. Arba atsiduok man, arba pasiruošk žūti 
nuo Mano strėlių. Jeigu nenori grąžinti Sitos ir 
nusilenkti Man, siūlau paskutinį kartą pažiūrėti į Lanką, 
nes daugiau tau nebus galimybės to padaryti». 

Įsiutęs iš pykčio, Ravana įsakė nužudyti Angadą. 
Norėdamas pademonstruoti savo jėgą, Angada 
leido keturiems rakšasams jį suimti. O tada jis staiga 
pašoko į viršų ir atsidūrė ant rūmų stogo. Rakšasai 
pasikabino ant jo rankų, o po to nukrito prie Ravanos 
kojų. Tada Angada iš visų jėgų trenkė į stogą. Pakėlęs 
galvą, bejėgis Ravana stebėjo pagrindinio kupolo 
griūtį. Įsiutinęs rakšasų karalių, Angada siaubingai 
suriaumojo ir grįžo pas Ramą. Išvydęs Angados 
galybę, Ravana suprato, kad jam gresia mirtis. 

Prisiminęs Sitą, Rama įsakė savo armijai:  
– Pirmyn! Negailėkite rakšasų! 
– Tegul lydi Ramą ir Lakšmaną pergalė! – choru 

sušuko beždžionės.  
Džiaugsmingas jų šūksnis nuaidėjo per visą Lanką. 

Beždžionės ropštėsi ant įtvirtinimo sienų ir daužė jas 
medžiais bei akmenimis. Ravana įsakė savo armijai 
pulti. Prasidėjo žiaurus mūšis. 

Rakšasai buvo apsiginklavę vėzdais ir kitokiais 
ginklais, beždžionės gi kovėsi akmenimis, medžiais, 
ietimis ir dantimis. Tik Rama ir Lakšmanas šaudė iš 
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lanko. Kadangi Sita prakeikė rakšasus, vienintelis 
ginklas, kuriuo beždžionės juos žudė, buvo akmenys ir 
medžiai. 

Įsitaisę ant įtvirtinimo sienų, rakšasai svaidė strėles 
ir ietis į beždžiones, o šios, šokinėdamos į viršų, 
čiupdavo rakšasus ir tempdavo juos žemyn. Netrukus 
visa žemė pasidengė krauju. Hanumanas kovėsi su 
Džambumaliu, Angada su Indradžitu, Nila stojo į 
dvikovą prieš Nikumbhą, o Sugriva mušėsi su 
Prahasta. Kraujo upės nešė ant savo bangų žuvusius 
karius. 

Kai Indradžitas trenkė Angadai vėzdu, karalaitis 
mikliai atėmė jį iš rakšaso rankų, smogė ir sulaužė į 
šipulius  jo vežimą. Džambumalis sužeidė Hanumaną 
ietimi, bet Vajaus sūnus šoko į rakšaso vežimą ir vienu 
rankos smūgiu jį pribaigė. Nikumbha  perdūrė Nilą 
strėlėmis, bet narsusis karys vežimo ratu nukirto 
rakšasui galvą. Rama, Sugriva ir Nala sunaikino 
daugybę rakšasų. Beždžionių armija padarė didžiulę 
žalą priešininkui. Mūšio metu ant žemės krito 
beždžionių ir rakšasų kūnai be galvų. Šis siaubingas 
vaizdas stingdė kraują. 

Mūšis tęsėsi dieną ir naktį. Naktį beždžionės 
klausinėjo tų, kurie buvo šalia jų: «Ar tu beždžionė?» 
Gavusios neigiamą atsakymą, jos su didžiausiu 
malonumu puldavo priešininką. Abi pusės patyrė 
daug nuostolių. 
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Nors auksinius šarvus dėvinčius rakšasus buvo 

lengviau atpažinti ir sužeisti, naktį jie tapo stipresni. 
Klaikiai staugdami, rakšasai staiga puolė Ramą. 
Rama, iš vienos pusės saugomas gigantiškos 
beždžionės Golabgulos, iš kitos – Džambavano brolio 
Dhumros, iššovė šešias auksines strėles. Pakilusios į 
dangų ir išsklaidžiusios nakties tamsą, jos pervėrė 
Mahaparšvą, Mahodarą, Šuką, Saraną ir kitus du 
rakšasų vadus. Kai tie šeši kariai spruko, Angada 
sudaužė Indradžito vežimą ir nužudė jo važnyčiotoją. 
Sužeistas Indradžitas iššoko iš sudaužyto vežimo ir 
dingo. Iš viršaus kovą stebintys pusdieviai ir rišiai 
šlovino beždžionių karalaičio narsą ir didvyriškumą. 

Nematomas Indradžitas ėmė svaidyti strėles, 
kurios virsdavo gyvatėmis. Viešpaties Brahmos ginklas 
stipriai supančiojo Ramos ir Lakšmano rankas bei 
kojas. Nebegalėdami pajudėti, Rama ir Lakšmanas 
pasiuntė dešimt geriausių beždžionių-karių, kad 
sučiuptų Indradžitą. Kai beždžionės pakilo į orą ir  
ėmė visur jo ieškoti, nematomas Indradžitas pervėrė 
jas strėlėmis. Tuo pat metu į Ramą ir Lakšmaną jis 
paleido gausybę strėlių. Netrukus Jų kūnai apsipylė 
krauju. 

– O Rama ir Lakšmanai! – sušuko Indradžitas, – 
netgi Indra manęs nemato, o ką jau kalbėti apie 
kitus. Tuoj pasiųsiu Jus į Jamaradžo buveinę. 
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Indradžitas ir toliau svaidė strėles į Ramą bei 

Lakšmaną. Netrukus visas Jų kūnas pasidengė 
strėlėmis. Galų gale Ramai iš rankų iškrito lankas ir Jis 
krito ant žemės. Lakšmanas taip pat krito be 
sąmonės. Išvydusios šį baisų vaizdą, beždžionės 
nusiminė, jų akyse pasirodė ašaros. Kai Ramą ir 
Lakšmaną apsupo beždžionių vadai, Indradžitas savo 
kariams tarė: 

– Galingieji broliai žuvo nuo Viešpaties Brahmos 
ginklo! Dabar jau niekas jų nebeišgelbės! 

– Rama negyvas! – džiaugsmingai sušuko 
rakšasai. – Vienui vienas Indradžitas jį nužudė! 
Nusprendęs, kad Rama ir Lakšmanas nebegyvi, 
pergalės apsvaigintas Indradžitas nuvyko į Ravanos 
rūmus. 

Tuo tarpu prie Ramos ir Lakšmano atskubėjo 
Sugriva ir Vibhišana. Sunkiai alsuodami broliai gulėjo 
ant žemės kraujo klane. Nuo galvos iki kojų jie buvo 
apraizgyti į gyvates panašiomis strėlėmis. Sugriva 
negalėjo į tai žiūrėti. Vibhišana ėmė jį raminti. 
Nubraukęs nuo jo veido ašaras, jis tarė:  

– O karaliau, Ramą ir Lakšmaną galima atgaivinti. 
Jie gyvi. Lik čia, kol aš sušauksiu armiją ir įkvėpsiu 
karius kovai. 

Kol beždžionių vadai saugojo Ramą ir Lakšmaną, 
Indradžitas atvyko pas Ravaną ir išdidžiai pranešė 
apie savo pergalę. Sužinojęs, kad Rama ir Lakšmanas 
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negyvi, Ravana šoko ant kojų ir stipriai apkabino savo 
sūnų.  

– Mano berniuk, – tarė jis, – kaip tau pavyko tai 
padaryti? 

– Pasiverčiau nematomu, – atsakė Indradžitas, – 
pakilau į dangų ir paleidau gyvačių formos strėles, 
kurios supančiojo Ramą ir Lakšmaną. Po to paleidau į 
brolius paprastų strėlių krušą. Dabar jų negyvi kūnai 
guli ant žemės. Iš nevilties beždžionės traukiasi. 

Įsitikinęs, kad Rama ir Lakšmanas žuvo, Ravana 
nusiramino. Pasišalinus Indradžitui, jis pasikvietė Sitą 
prižiūrinčią rakšasę. Net nedvejodamas, kad dabar 
Sita tikrai jam atsiduos, Ravana tarė:  

– Nedelsiant praneškite Sitai, kad mano 
neprilygstamas sūnus Indradžitas nužudė Ramą ir 
Lakšmaną. Sėskite į Pušpakos vežimą ir nugabenkite 
ją prie tos vietos, kur guli jos vyras. Tegul Sita pati 
įsitikina, kad Rama nebegyvas.  

Kad nudžiugintų gyventojus, Ravana, paleidęs 
rakšasę, įsakė po visą Lanką paskleisti žinią apie 
Indradžito pergalę.  

Kai tik rakšasė pranešė Sitai apie Ramos mirtį, ši 
nuvirto ant žemės. Rakšasės padėjo Sitai įlipti į 
Pušpakos vežimą ir kartu su Tridžata pakilo aukštai į 
dangų. 

Skrisdama virš mūšio lauko, Sita išvydo ant žemės 
daugybę rakšasų ir beždžionių lavonų. Netikėtai ji 
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pastebėjo ant žemės gulinčius Ramą ir Lakšmaną. 
Aplink juos, liūdnai nuleidusios galvas, stovėjo 
beždžionės. Rakšasai džiaugsmingai šaukė. 
Žiūrėdama į strėlėmis perdurtus Ramos ir Lakšmano 
kūnus, Sita nebesusivaldė ir ėmė priekaištauti:  

– Kažkada mokyti, išmanantys astrologiją ir 
chiromantiją mane užtikrino, kad aš pagimdysiu du 
sūnus ir niekada netapsiu našle. Jie sakė, kad 
ištekėsiu už šlovingo karaliaus, kuris atliks daug 
didingų aukojimo apeigų. Dabar po Ramos mirties 
suprantu, kad visi jie – melagiai ir sukčiai. Brahmanai 
pranašavo man laimingą gyvenimą. «O karaliene, – 
kalbėjo jie, – tavo ploni juodi plaukai ir lenkti antakiai. 
Tiesūs dantys, tiesūs rankų ir kojų pirštai, ovalios, be 
plaukų šlaunys, stangrios krūtys, įdubusi bamba, švelni 
oda ir šviečiantis veidas. Kai tu eini, visi tavo kojų 
pirštai liečia žemę. Tavo lotoso pėdos paženklintos 
gerą pranašaujančiais ženklais. Tavo lotosinės akys, 
nuostabi šypsena ir kiti geri ženklai sako apie tai, kad 
tavęs laukia neįtikėtina sėkmė». 

– Kam tie visi geri ženklai, kai mano vyras 
negyvas? – sušuko Sita. – Argi galiu būti laiminga be 
Ramos? 

– O karaliene, – tarė Tridžata, – Rama ir 
Lakšmanas gyvi, nes šitas dangiškas vežimas 
nepajėgtų pakelti į orą našlės. Pažiūrėk, beždžionės, 
nors ir sumišusios, bet ir toliau saugo Ramą bei 
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Lakšmaną. Kam juos saugoti, jeigu jie abu negyvi? Aš 
ir iš čia matau, kad jų veidai spindi. Nusiramink, Sita. 
Nėra dėl ko sielvartauti. Tavo vyras vis dar gyvas. 

Tridžatos žodžiai šiek tiek nuramino Sitą. Ją  
nugabeno atgal į ašokų giraitę. Galvodama, kas gi iš 
tikrųjų nutiko Ramai, Sita vėl liūdėjo ir sielvartavo. 

 
 

* * * 
 
 

Širdgėlos kamuojamų beždžionių apsupty, Rama 
atsipeikėjo. Išvydęs šalia savęs  be gyvybės požymių 
kraujuojantį brolį, jis graudžiai sušuko:  

– Jeigu Lakšmanas numirs, kokia prasmė gelbėti 
Sitą? Vietoj Džanakos dukters galima susirasti kitą, bet 
Lakšmano niekas nepakeis. Jeigu jis mirs, Aš 
nusižudysiu. Kaip Aš pažiūrėsiu į akis jo motinai, kai 
būdamas šalia jo, aš leidau jam numirti? 

– Tegul beždžionės atsitraukia atgal, – tarė Rama 
Sugrivai. – Be mūsų pagalbos jos yra lengvai 
pažeidžiamos. O kilnusis beždžionių karaliau, dėkoju 
tau ir tavo armijai už nuoširdžią tarnybą bei narsą. 
Tarnaudami Man, jūs rizikavote savo gyvybe.  

Išgirdusios Ramos žodžius, beždžionės pravirko. 
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Nuraminęs beždžiones, sugrįžo Vibhišana. Išvydęs 

strėles Ramos ir Lakšmano kūnuose, jis neištvėrė ir 
pravirko.  

– Rama ir Lakšmanas greit atsigaus, – tarė  
Sugriva, jį apkabinęs, – ir pratęs mūšį su Ravana. 

Po to Sugriva nuskubėjo pas savo uošvį Sušaną.  
– Prašau, nunešk Ramą ir Lakšmaną į Kiškindhą, – 

tarė jis jam. – Ten jie išsigydys savo žaizdas. Tegul 
drauge su jumis atsitraukia visos beždžionės. O aš 
liksiu čia. Vienas sunaikinsiu Ravaną ir grįšiu į Kiškindhą 
kartu su Sita. 

– Kažkada, – atsakė Sušana, – įvyko karas tarp 
pusdievių. Asurai panaudojo savo mistines galias ir 
nužudė pusdievius. Bet Brihaspatis prikėlė juos 
mantros ir ypatingų vaistažolių dėka. Tegul Panasa ir 
Sampatis keliauja prie Pieno vandenyno. Jie pažįsta 
šitas žoles. Jos vadinasi sandživani-karani ir višalija. 
Šitas vaistažoles sukūrė pats Viešpats Brahma. 
Sandživani-karani prikelia iš numirusių, o višalija 
akimirksniu išgydo visas žaizdas. Šitos žolės atsirado 
plakant Pieno vandenyną  ir auga ant Čandros ir 
Dronos kalnų. Jeigu pasiųsime tų žolių Hanumaną, tai 
jis labai greitai sulakstys. 

Kai Sušana baigė kalbėti, pakilo audra, dangų 
aptraukė debesys ir sužaibavo. Piestu stojusios 
vandenyno bangos apsiputojo, didžiuliai medžiai 
ėmė virsti ant žemės. Visi, bandydami suvokti, kas čia 
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vyksta, dairėsi į šonus. Netrukus paaiškėjo, kad visą šį 
šurmulį sukėlė atskridęs didžiulis paukštis. 

Tai buvo Garuda, Viešpaties Višnaus ištikimasis 
paukštis. Išvydusios jį, gyvatės, pančiojusios Ramą ir 
Lakšmaną, spruko kur akys mato. Priėjęs prie brolių, 
Garuda savo rankomis nuvalė jų veidus. Kai jis palietė 
Ramos ir Lakšmano kūnus, Jie vėl nušvito. Broliai 
atgavo savo jėgas. Garuda padėjo Ramai atsistoti ir 
Jį apkabino.  

– Mes liksime tau amžinai skolingi, – tarė Rama. – 
Prašau, papasakok mums, kas tu. 

– Aš – Tavo amžinas tarnas, – atsakė gigantiškas 
paukštis. – Mano vardas Garuda. Aš – Vinatos sūnus. 
Pusdieviai nesugebėjo išlaisvinti Tavęs nuo Indradžito 
mistinių strėlių. Šitos gyvatės – tai Kadrų sūnūs. 
Indradžitui šitą ginklą dovanojo Viešpats Brahma. 
Atvykau išvaryti gyvates. Jos – mano maistas, todėl 
bijo manęs. Mano Viešpatie, būk atsargus su 
rakšasais, nes jie visuomet gudrauja ir sukčiauja. O 
tokie kilnūs kariai kaip Tu, visuomet veikia atvirai. Man 
jau metas. Bet prieš išvykdamas noriu Tave užtikrinti, 
kad Tu nugalėsi ir susigrąžinsi savo mylimąją Sitą. 

Pagarbiai apėjęs Ramą ir dar kartą Jį apkabinęs, 
Garuda pakilo į dangų. Išvydusios, kad Rama ir 
Lakšmanas atsigavo, beždžionės ėmė džiaugsmingai 
šokinėti. Jos mušė būgnus, daužė uodegomis žemę ir 
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riaumojo kaip liūtai. Apsiginklavusios akmenimis ir 
medžiais, jos vėl ruošėsi mūšiui. 

Kai Ravana išgirdo džiaugsmingus beždžionių 
šauksmus, jam kilo įtarimas, kad Rama ir Lakšmanas 
atsigavo. Norėdamas išblaškyti savo abejones, jis 
įsakė išsiaiškinti beždžionių džiaugsmo priežastį. Užlipę 
ant įtvirtinimo sienų, rakšasai išvydo visiškai sveikus 
Ramą ir Lakšmaną. Rakšasai ne juokais išsigando ir 
nuskubėjo apie tai pranešti Ravanai. Kai jo abejonės 
pasitvirtino, Ravana išbalo, jį užvaldė nerimas. Įsiutęs 
jis įsakė narsiajam Dhumprakšui tuoj pat pulti Ramą. 

Dhumprakšas greitai sušaukė savo armiją ir įlipo į 
drambliais kinkytą vežimą. Didžiuodamasis savo jėga, 
jis kvatodamas patraukė prie vakarinių vartų. Ten jo 
laukė Hanumanas. 

Dhumprakšui važiuojant Lankos gatvėmis, už 
nugaros nutūpė didžiulis maitėda, o dar keletas 
plėšrių paukščių įsitaisė ant vėliavos koto. Netikėtai 
kažkas prieš jį nusviedė kūną be galvos. Prapliupo 
kruvinas lietus. Blogi ženklai suglumino Dhumprakšą. 
Kai kurie jo kariai neteko sąmonės. Nekreipdamas į 
tai dėmesio, Dhumprakšas, sukaupęs visą savo drąsą, 
prisiartino prie beždžionių, kurios su nekantrumu laukė 
mūšio. 

Užvirė žiauri kova, kurioje žuvo daugybė 
beždžionių ir rakšasų. Didžiuliais akmenimis ir medžiais 
beždžionės traiškė rakšasus ir savo aštriais nagais bei 

 

 
 

Turinys



 
367 

 
 

 
dantimis plėšė juos į gabalus. Išsigandę gausesnės 
priešininkų armijos, rakšasai išsilakstė. Tai išvydęs, 
Dhumprakšas įpyko ir ėmė talžyti beždžiones. Tada 
supyko Hanumanas. Jis pakėlė didžiulį riedulį, paleido 
jį į Dhumprakšos vežimą ir sudaužė jį į šipulius. 
Rakšasas išsigelbėjo tik todėl, kad spėjo nušokti ant 
žemės. Hanumanas toliau atakavo. Pakėlė uolą ir 
sviedė ją į Dhumprakšą, o šis mikliai trenkė vėzdu jam 
per galvą. Bet Hanumanas į tai net nesureagavo. 
Sviedęs į Dhumprakšą uolą, sutraiškė jo kūną. 
Rakšasas krito ant žemės negyvas. 

Dhumprakšos armija atsitraukė į Lanką. 
Pasipiktinęs Ravana pasiuntė į mūšį Vadžradaštrą. 
Narsusis rakšasas su savo armija patraukė prie pietinių 
vartų, kur stovėjo Angada. Pakeliui į mūšį jis stebėjo iš 
dangaus krentančius meteoritus bei šakalų pateles, 
besispjaudančias ugnimi. Sukaupęs visą savo drąsą, 
Vadžradaštras metėsi į mūšį. Angada buvo 
negailestingas. Apsiginklavęs medžiu, jis su tokiu įtūžiu 
žudė rakšasus, kad likusieji gyvi, palikę savo vadą, 
spruko iš mūšio lauko. 

Vadžradaštras įsiuto ir atsakydamas paleido į 
beždžiones strėlių krušą. Šios spruko pas Angadą. Kai 
Valio sūnus stojo priešais Vadžradaštrą, tas paleido į jį 
šimtą tūkstančių strėlių. 

Angada sviedė į priešininką didžiulį medį, bet 
Vadžradaštras jį lengvai sudaužė į šipulius. Sviedęs 
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uolą, Angada į šipulius suskaldė rakšaso vežimą. 
Pasinaudojęs pranašumu, Angada griebė keletą 
didžiulių akmenų ir pataikė Vadžradaštrui tiesiai į 
galvą. Prispaudęs vėzdą prie krūtinės, rakšasas be 
sąmonės krito ant žemės. Iš jo burnos pasileido 
kraujas. 

Bet netrukus Vadžradaštras atsigavo. Rakšasas, 
atakuodamas Angadą, trenkė jam vėzdu į krūtinę. 
Kova tęsėsi kumščiais. Po kurio laiko abiejų jėgos 
išseko. Po trumpos pertraukėlės Angada išrovė iš 
žemės medį, o  Vadžradaštras griebė į rankas skydą ir 
kardą. Dvikova tęsėsi. Bet po kurio laiko abu išsekę 
kariai parkrito ant kelių. Pasinaudojęs proga, Angada 
sukaupė visas savo jėgas, čiupo iš rakšaso rankų 
kardą ir nukirto jam galvą. Išvydę savo vadą negyvą, 
rakšasai iš baimės spruko į Lanką. 

Ravana iškvietė narsųjį Akampaną.  
– Tu esi tobulai įvaldęs karo meną, – tarė jis jam, – 

o tavo drąsa – beribė. Eik ir sunaikink beždžionių 
armiją. Visiems laikams išvaduok mane nuo Ramos ir 
Lakšmano! 

Kol Akampana žygiavo į mūšio lauką, jo kairioji 
akis ėmė tvinkčioti, burna išdžiūvo, o jo žirgai 
žingsniavo panarinę galvas. Nekreipdamas dėmesio į 
blogą pranašaujančius ženklus, narsiausių rakšasų 
lydimas,  Akampana metėsi į kovą. 
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Prasidėjo žiaurus mūšis. Dulkės abiejų priešininkų 

pusėse sukėlė sąmyšį. Nieko nematydamos priešais 
save, beždžionės žudė beždžiones, o rakšasai 
rakšasus. Mainda, Dvivida, Nala ir Kumuda nusėjo 
visą mūšio lauką kruvinais rakšasų lavonais. 
Atsakydamas Akampana strėlėmis išvaikė beždžionių 
armiją. Išvydęs tarsi debesys danguje išsisklaidžiusią 
beždžionių kovinę jėgą, Hanumanas žengė į priekį ir 
prisiartino prie Akampanos. 

Akampanos strėlių kruša prajuokino Hanumaną. 
Išsirovęs uolą, riaumodamas jis puolė priešininką. 
Tačiau rakšasas savo strėlėmis suskaldė uolą į šipulius. 
Įsiutęs Hanumanas išsirovė iš žemės didžiulį banjano 
medį ir dar kartą metėsi Akampanos link. 

Rakšasai, matydami, kaip įsiutęs Hanumanas 
viską naikina savo kelyje, apimti siaubo, išsibėgiojo į 
skirtingas puses. Tačiau Akampana net nesujudėjo.  
Kai Hanumanas ryžtingai žengė link jo, Akampana 
paleido keturiolika strėlių. Bet Hanumanas į jas 
neatkreipė jokio dėmesio. Prisiartinęs prie rakšaso, 
trenkė medžiu jam per galvą. Akampana krito 
negyvas ant žemės. Netekę savo vado, rakšasai grįžo 
į Lanką. O tuo pat metu Rama, Lakšmanas ir 
beždžionės, apsupę Hanumaną, šlovino jo žygdarbį. 

Sužinojęs, kad vienas iš jo nenugalimų generolų 
nužudytas beždžionių gaujos, Ravana ne juokais 
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sunerimo. Sukvietęs patarėjus, išvyko apžiūrėti išlikusius 
miesto įtvirtinimus.  

– Prahasta, – tarė jis savo vyriausiajam 
kariuomenės vadui, – tik tu, aš, Kumbakarna, 
Indradžitas ir Nikumha galime įveikti beždžiones. 
Patekome į sunkią situaciją. Atėjo laikas tau stoti į 
kovą. 

– O karaliau, – atsakė Prahasta, – kai tam buvo 
gera proga, siūliau tau grąžinti Sitą. Bet dabar, kai 
prasidėjo karas, aš pasiruošęs paguldyti už tave 
galvą. 

Skubiai sušaukęs savo armiją, Prahasta įlipo į 
vežimą ir leidosi į mūšio lauką. Pakeliui virš savo 
galvos jis išvydo plėšrius paukščius, sklandančius prieš 
laikrodžio rodyklę. Dangų nutvieskė meteoritai, 
nelaimę pranašaujančios staugė šakalės, ant 
vėliavos koto nutūpė maitvanagis. Ėmė pūsti kaulus 
laužantis ledinis vėjas, tamsūs debesys ant žemės 
išliejo kraujo krušą. Rimbas vis krito iš važnyčiotojo 
rankų, o žirgai lygiame kelyje pastoviai klūpčiojo. 

Nors iš Prahastos sklindantis švytėjimas išblėso, jis 
užtikrintai tarsi drugys, besiveržiantis prie ugnies, 
artinosi prie Sugrivos armijos. Armijos apsižodžiavo ir 
metėsi į kovą. Keturi Prahastos pagalbininkai – 

Narantaka, Kumbhahanas, Mahanada ir Samunnata 

– pradėjo kruvinas beždžionių skerdynes. Tada, 
sviedęs kalno viršūnę, Dvivida nužudė Narantaką. 

 

 
 

Turinys



 
371 

 
 

 
Durmuka, stvėręs didžiulį medį, nužudė Samunnatą. 
Didžiuliu akmeniu Džambavanas sutraiškė 
Mahanadą, o Tara priplojo Kumbhahaną medžiu. 

Atsakydamas Prahasta savo strėlėmis išsklaidė 
priešų gretas ir sunaikino tūkstančius beždžionių. Tada 
Nila, beždžionių vadeiva, ėmė be gailesčio naikinti 
rakšasus.  

Netrukus akis į akį susitiko Nila ir Prahasta. 
Prahastos strėlės kiaurai vėrė Nilos kūną ir smigo į 
žemę. Kai rakšasas puolė Nilą, tas išsirovė didžiulį 
medį ir trenkė jam į krūtinę. Nekreipdamas į tai jokio 
dėmesio, Prahasta ir toliau šaudė iš lanko. Kai Nilai 
nepavykdavo išsisukti nuo strėlių, jis užsidengdavo 
akis ir kentėdavo, kaip jautis kenčia gausų lietų. 

Griebęs medį, Nila nužudė Prahastos žirgus. Po to, 
garsiai riaumodamas, sulaužė jo lanką. Čiupęs vėzdą, 
Prahasta iššoko iš sudaužyto vežimo. Du kariai stojo į 
kovą. Trenkęs Nilai vėzdu per galvą, Prahasta jį 
sunkiai sužeidė. Net nesuvirpėjęs, Nila smogė 
Prahastai medžiu į krūtinę. Nieko nepajutęs, rakšasas 
puolė priešininką. Nila stvėrė didžiulį akmenį ir, kai 
Prahasta prisiartino, sviedė akmenį jam į galvą ir 
ištaškė smegenis. Negyvas rakšasas krito ant žemės. 
Likusi rakšasų armija skubiai grįžo į Lanką, o Rama ir 
Lakšmanas sveikino Nilą su pergale. 

Vyriausiojo vado žūtis labai nuliūdino Ravaną.  
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– Nevalia nuvertinti tokio stipraus priešininko, – 

tarė jis, kreipdamasis į ministrus. – Atėjo laikas man 
pačiam stoti į kovą. 

Įžengęs į nuostabų vežimą, savo armijos lydimas, 
Ravana išvyko iš miesto. Išvydęs besiartinančią 
didžiulę rakšasų armiją, Rama pasiteiravo Vibhišanos, 
kas jai vadovauja. Po to, pastebėjęs Ravaną, jis 
sušuko:  

– Švytėjimas, kurį skleidžia rakšasų karalius, mane 
akina. Pagaliau jis pasirodė. Dabar galėsiu išlieti savo 
pyktį! 

Prieš išvykdamas iš miesto, Ravana įsakė armijai 
saugoti Lanką. Jis įspėjo rakšasus, kad visada išliktų 
budrūs, antraip beždžionės, pasinaudojusios proga, 
gali užimti miestą. Išvykęs iš Lankos, Ravana padalino 
didžiulę armiją į dvi dalis. Nujausdami karštą mūšį, 
Rama ir Lakšmanas čiupo į rankas savo lankus. 

Pirmas į kovą stojo Sugriva. Stvėręs kalną, sviedė į 
Ravaną akmenų krūvą. Bet rakšasų karalius savo 
strėlėmis visus akmenis lengvai sutraiškė. Po to, 
paleidęs dar vieną strėlę, sunkiai sužeidė Sugrivą. Kai 
aikčiodamas iš skausmo Sugriva nuvirto ant žemės, 
Ravana pašoko iš džiaugsmo. Tada, apsiginklavę 
kalnų viršūnėmis, jį puolė kiti šeši beždžionių vadai. Bet 
savo strėlėmis rakšasas vėl į šipulius suskaldė visus 
akmenis. Sunkiai sužeidęs puolančius, Ravana savo 
strėlėmis be gailesčio ėmė naikinti beždžiones. 
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Nebeištvėrusios tokio puolimo, beždžionės kreipėsi į 
Viešpatį Ramą. 

Kai Rama žengė link Ravanos, Lakšmanas Jį 
sulaikė ir meldė leisti jam pirmam susikauti su rakšasų 
karaliumi. Rama sutiko. Mėtydamas akmenis, 
Hanumanas gynė Lakšmaną nuo Ravanos strėlių. 

Staiga Hanumanas nebeištvėrė ir puolė rakšasų 
karalių. Iškėlęs dešinę ranką virš galvos, jis sušuko:  

– Viešpaties Brahmos palaiminimas neapsaugos 
tavęs nuo beždžionių. Aš tave nudėsiu vienu smūgiu! 

– Būk malonus, trenk man, – atsakė Ravana. – Bet 
atsakydamas aš smogsiu tau mirtiną smūgį. 

– Nejaugi? – tarė Hanumanas. – Tu tikriausiai 
pamiršai, kaip lengvai aš nužudžiau tavo sūnų Akšą? 

Tuo metu Ravana užšoko ant Hanumano ir trenkė 
jam į krūtinę. Hanumanas prarado pusiausvyrą ir 
susvirduliavo. Atsipeikėjęs jis trenkė Ravanai delnu. 
Rakšasų karalius pasviro. Stebintys kovą pusdieviai ir 
rišiai plojo Hanumanui.  

Kai Ravana atsigavo, mintyse jis pagyrė savo 
priešininką. O tada iš visų jėgų kumščiu smogė 
Hanumanui į krūtinę. Hanumanas susvirduliavo ir 
atsitraukė. Trumpam paleidęs Hanumaną, Ravana 
ėmė šaudyti iš lanko į Nilą. Šis stvėrė uolą ir sviedė ją į 
Ravaną. Kol rakšasų karalius skaldė savo strėlėmis 
akmenis, Hanumanas atsipeikėjo. Bet jis nesiruošė 
pulti Ravanos, kadangi tas jau kovėsi su kitais. 
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Kiekvieną kartą, kai Nila rovė iš žemės didžiulius 

medžius, Ravana savo strėlėmis skaldė juos į šipulius. 
Norėdamas išvengti jo strėlių, Nila sumažėjo ir užšoko 
ant Ravanos vežime stovinčios vėliavos koto. Rakšasų 
karalius labai įsiuto. Rama ir Lakšmanas apstulbo, 
išvydę Nilos išradingumą. Ravanai taip pat patiko  
toks drąsus išpuolis. Bet, iškvietęs galingą ugnies 
ginklą, Ravana sviedė jį Nilai į krūtinę ir išvertė jį iš kojų. 

Nukovęs Nilą, Ravana prisiartino prie Lakšmano. 
Po to, kai priešininkai apsižodžiavo, Ravana iššovė 
septynias strėles, kurias Lakšmanas be jokio vargo 
suskaldė į šipulius. Tada Ravana paleido strėlių krušą, 
bet Lakšmanas neutralizavo ir jas. Pasimetusį Ravaną 
Lakšmanas apipylė strėlėmis, bet rakšasų karalius jas 
sunaikino. Tada Ravana paleido brahmastrą, kuri 
pataikė Lakšmanui tiesiai į kaktą. Susvirduliavęs ir 
praradęs sąmonę, Lakšmanas nuvirto ant žemės. 

Netrukus Lakšmanas atsigavo, čiupo savo lanką ir 
vėl puolė Ravaną. Jam pavyko sulaužyti rakšasų 
karaliaus lanką ir sužeisti jį trimis galingomis strėlėmis. 
Netekęs sąmonės ir kraujuojantis Ravana gulėjo ant 
žemės. Praėjo daug laiko, kol jis vėl galėjo tęsti kovą. 

Trokšdamas sunaikinti priešininką, rakšasų karalius 
sviedė į Lakšmaną Viešpaties Brahmos dovanotą ietį. 
Nors Lakšmanas ir bandė ją neutralizuoti, ietis įsmigo 
Lakšmanui į krūtinę ir jis nuvirto. Nusprendęs paiimti 
Lakšmaną į nelaisvę, Ravana prisiartino prie jo ir 
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pabandė jį pakelti. Tuo metu Lakšmanas prisiminė, 
jog jis yra tiesioginė Viešpaties Višnaus ekspancija ir 
nusprendė pademonstruoti savo galybę. Nors 
Ravana ir galėjo pakelti visą visatą, bet Lakšmano 
nuo žemės pakelti jam nepavyko. 

Kai rakšasų karalius įlipo į savo vežimą, netikėtai 
ant jo puolė Hanumanas ir iš visų jėgų smogė 
Ravanai kumčiu į krūtinę. Netekęs sąmonės, šis 
nuvirto ant grindų. Iš dešimties Ravanos burnų, iš 
dvidešimties ausų ir akių pasileido kraujas. Beždžionės 
džiaugsmingai sušuko. Hanumanas nuskubėjo prie 
gulinčio ant žemės Lakšmano. O stebuklingoji ietis, 
įvykdžiusi savo užduotį, grįžo atgal pas Ravaną. 

Tuo metu rakšasų karalius atsigavo ir vėl griebė į 
rankas savo lanką. Lakšmanas taip pat atsistojo ant 
kojų. Visos jo žaizdos užgijo nesuvokiamos Viešpaties 
Višnaus energijos dėka. 

Matydamas, kaip Ravana be gailesčio naikina 
beždžiones, Rama nusprendė, kad atėjo laikas Jam 
pačiam stoti į kovą. Hanumano prašomas, Rama 
atsisėdo jam ant peties ir puolė rakšasų karalių. 

Neapkęsdamas Ramos, Ravana paleido į 
Hanumaną strėlių krušą. Kadangi strėlės jam visiškai 
nepakenkė, Rama prisiartino prie Ravanos vežimo ir 
sudaužė jį į šipulius. Po to į rakšasų karalių Jis paleido 
švytinčią strėlę, kuri perdūrė jam krūtinę. Susvyravęs 
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Ravana pametė savo lanką. Rama nupjovė Ravanos 
vėliavą ir tarė:  

– Narsiai koveisi ir netekai daug jėgų, todėl 
šiandien aš tavęs nežudysiu. Grįžk į Lanką ir pailsėk. 
Kai atgausi jėgas, susitiksime dar kartą. 

Pažemintas ir pasimetęs Ravana grįžo į Lanką 
nuleidęs galvą, o Rama ir Lakšmanas iš beždžionių 
kūnų traukė strėles. Pusdieviai ir rišiai, stebėję viską iš 
dangaus, buvo įsitikinę, kad netrukus jų troškimai 
išsipildys, todėl labai džiaugėsi. 

 
 

* * * 
 
 

Sėdėdamas soste, Ravana graudžiai tarė savo 
ministrams:  

– Kai mane palaimino Viešpats Brahma, jis 
perspėjo, kad saugočiausi žmonių. Po to Maharadža 
Anaranija, Ikšvakų ainis, mane prakeikė, kad vienas iš 
jo palikuonių sunaikins mane ir visą mano gentį. 
Vėliau mane už terorą prakeikė Vidavatis. Man 
atrodo, kad ji, karaliaus Džanakos dukra, taps mano 
mirties priežastimi. Kai pakėliau Kailaso kalną, 
išsigandusi Uma mane prakeikė: «O nedorėli, tavo 
mirties priežastimi bus moteris». Kažkada aš 
pasijuokiau iš  Nandišvaros. Įsiutęs jis tarė: «Beždžionių 
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armija sunaikins visą tavo gentį». Už tai, kad žaginau 
nekaltas moteris, mane prakeikė Rambha, Viešpats 
Višnus, Pundžikashalis ir Nalakuvara. Atrodo, mano 
nuodėmingi darbai sulaukė atpildo. O rakšasai, eikite 
ir pažadinkite Kumbakarną, nes mūšyje jis yra 
nepamainomas. Įsigalėjus Viešpaties Brahmos 
prakeiksmui, jis užmigo prieš devynias dienas. 
Dažniausiai jis miega šešis mėnesius, tačiau jo jėga 
man reikalinga dabar. 

Rakšasai patraukė į Kumbakarnos buveinę, 
nesuvokdami kaip jiems pavyks jį pažadinti. Pasiėmę 
daugybę maisto ir įvairiausių garbinimui skirtų daiktų, 
jie įžengė į didžiulę uolą. 

Kai tik rakšasai atidarė Kumbakarnos poilsio vietos 
duris, juos visus nubloškė stiprus vėjas, besiveržiantis iš 
milžino šnervių. Šiaip ne taip, per didžiausius vargus 
jiems pavyko prasibrauti į miegančio Kumbakarnos 
menę. 

Didžiulės jo miegamojo salės sienos buvo išklotos 
marmuru, o grindys – brangakmeniais. Ant  milžiniškos 
ložės gulinčio rakšaso galvos spindėjo karūna, 
padabinta  brangakmeniais. 

Iš pradžių rakšasai priešais miegantį milžiną 
pastatė didžiulius mėsos ir kraujo kubilus. Tada jo 
kūną, padengtą aštriais šeriais, ištepė santalo pasta ir 
kvapniais aliejais. Nors rakšasai garsiai šlovino 
Kumbakarną, jis ir toliau kietai miegojo. 
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Tada rakšasai prie milžino galvos ėmė mušti 

būgnus, ūbauti ir trimituoti. Jie mušė delnais, šaukė, 
staugė, mušė gongą, tampė milžiną už rankų ir kojų, 
bet viskas veltui – Kumbakarna net nepajudėjo. 

Tada rakšasai ėmė milžiną talžyti vėzdais ir 
kumščiais. Bet iš Kumbakarnos šnervių besiveržiantis 
stiprus vėjas trukdė jiems vykdyti Ravanos įsakymą. Be 
to, iš milžino burnos, kuri buvo panaši į pragaro vartus, 
sklido baisus kvapas. Kai tik Kumbakarna įkvėpdavo ir 
iškvėpdavo, dešimt tūkstančių rakšasų kaip jūros 
bangos virsdavo vienas ant kito. 

Tada rakšasai ant Kumbakarnos užvarė dramblius, 
arklius, kupranugarius ir jaučius. Kiti daužė jam per 
kojas didžiuliais rąstais. Bet miegantis gigantas net 
nesiruošė atsibusti. 

Nusivylę ir susikrimtę rakšasai tampė Kumbakarną 
už plaukų, kandžiojo ir pylė į ausis vandenį. Bet niekas 
nepadėjo. 

Tada rakšasai ėmė jį daužyti dygliuotais vėzdais. 
Vėliau milžiną mindžiojo tūkstantis dramblių. Pagaliau, 
pajutęs, kad kažkas jį palietė, Kumbakarna sukrutėjo. 

Išsirangęs ir nusižiovavęs siaubingas milžinas ėmė 
ieškoti maisto. Nors  rakšasai svaidė į jį akmenis, bet 
Kumbakarna nieko nejuto. Toliau žiovaudamas, lyg 
būtų besiruošiantis sunaikinti visa visatą, jis atsistojo. 
Kai Kumbakarna surijo viską, ką jam atnešė, rakšasai 
pamatė, kad jis patenkintas. Tada, suglaudę delnus, 
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prie jo prisiartino. Milžinas apsidairė mieguistu žvilgsniu 
ir piktai paklausė:  

– Kodėl pažadinote mane ankščiau laiko? Turbūt 
rakšasus ištiko nelaimė. Antraip argi išdrįstų kas nors 
mane trukdyti? 

– Gausi beždžionių armija, vadovaujama Ramos 
ir Lakšmano, apsupo Lanką, – atsakė ministras 
Jupakša. – Daugelis narsių rakšasų žuvo mūšyje. 
Ravana taip pat pralaimėjo, bet Rama jį paleido. 

– Netrukus aš paragausiu Ramos ir Lakšmano 
kraujo, – tarė Kumbakarna. – Apsilankysiu pas 
Ravaną, kai tik pašalinsiu jo nerimo priežastį. 

– Būtų gerai, kad visų pirmą susitiktum su Ravana 
ir gautum jo nurodymus, – įsikišo Mahodara. – Juk jis – 
tavo vyresnysis brolis ir karalius. 

Atvykę pas Ravaną, rakšasai pranešė:  
– Atidavėme daug jėgų, kol pažadinome  

Kumbakarną. Pageidauji, kad visų pirma jis 
apsilankytų pas tave, ar, kad iš karto vyktų į mūšio 
lauką? 

– Tegul visų pirma ateina pas mane, – atsakė 
Ravana. – Noriu jį deramai sutikti. Bet prieš tai sočiai jį 
pamaitinkte ir pagirdykite. Noriu, kad jis būtų geros 
nuotaikos. 

Rakšasai patraukė pas Kumbakarną. Tempė jam 
kalnus mėsos ir du šimtus kibirų vyno. Prarijęs visą 
mėsą, kraują ir vyną, Kumbakarna pajuto jėgų 
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antplūdį. Išlindęs iš savo gigantiškos uolos, jis patraukė 
pas brolį. 

Kai beždžionės išvydo didžiulį rakšasą, labai 
išsigando. Kai kurios krito ant žemės be sąmonės. 
Kitos, kurios buvo drąsesnės, nuskubėjo pas Ramą. 
Trečios iš baimės spruko kur akys mato. 

Išvydęs beždžionių armiją, Kumbakarna, kad dar 
labiau jas įbaugintų, išaugo dar didesnis. Kai Rama 
išvydo Kumbakarną, Jis sušuko:  

– Na ir siaubūnas, tarsi Meru kalnas! 
– Tai Kumbakarna, išminčiaus Višravos sūnus. Jis – 

galingiausias rakšasas, – pasakė Vibhišana. – Šis 
milžinas kartą nugalėjo net patį mirties dievą 
Jamaradžą. Kai tik jis gimė, ėmė ryti tūkstančius gyvų 
būtybių. Kai gyvosios būtybės pasiskundė Indrai,  
sužinojęs, kas vyksta, dangaus karalius labai užpyko. 
Indra trenkė į Kumbakarną žaibu. Praradęs sąmonę, 
rakšasas krito ant žemės. Bet atsigavęs jis išrovė 
Airavatos iltis ir smarkiai vožė Indrai į krūtinę. Indra 
pasiskundė Viešpačiui Brahmai: «Višravos sūnus, 
Kumbakarna, engia rišius ir grobia svetimas žmonas. 
Jis taip greitai ryja gyvas būtybes, kad po kurio laiko 
visatoje nieko nebeliks». Paniręs į meditaciją, Viešpats 
Brahma išvydo Kumbakarną ir sunerimo. Truputėlį 
pagalvojęs, jis atvyko pas rakšasą ir tarė: «Tave 
sukūrė, kad naikintum visatą, bet tam dar neatėjo 
laikas. Todėl visų gyvų būtybių labui tu užmigsi ir 

 

 
 

Turinys



 
381 

 
 

 
miegosi iki tol, kol išmuš visatos naikinimo valanda». 
Netrukus, Viešpaties Brahmos prakeiksmo veikiamas, 
Kumbakarna užmigo. «O Brahma, – meldė tada 
Ravana, – tu nukirtai medį, kuris netrukus duos vaisių. 
O aukščiausias visatos mokytojau, kodėl tu prakeikei 
savo proanūkį? Aš žinau, kad tu nešvaistai veltui 
žodžių, bet prašau, leisk Kumbakarnai bent kažkokį 
laiką būdrauti». – «Aš išpildysiu tavo norą, – atsakė 
Viešpats Brahma, – šešis mėnesius Kumbakarna 
miegos, o vieną dieną – būdraus. Per tą laiką, kai 
nemiegos, jis galės klaidžioti po žemę ir ėsti viską, kas 
pasitaikys jam po ranka. 

– Ravana pažadino Kumbakarną, – užbaigė 
Vibhišana, – dėl to, kad beždžionės ima viršų prieš 
rakšasus. Šio giganto išvaizda išvedė mūsų karius iš 
pusiausvyros. Reikia jiems pasakyti, kad Kumbakarna 
-  tai tik didžiulis mechanizmas. Tai padės jiems 
nugalėti baimę. 

Kai tik Kumbakarna įžengė į Ravanos rūmus, 
Rama įsakė Nilai sušaukti armiją ir pulti miesto vartus. 
Tarp rakšasų ir beždžionių vėl užvirė žiaurus mūšis. O 
tuo metu, tūkstančio pasekėjų lydimas, Kumbakarna 
atvyko pas sunerimusį Ravaną. 

Išvydęs Kumbakarną, Ravana prakuto. Pasodinęs 
šalia savęs brolį, rakšasų karalius jį apkabino.  

– O Ravana, kaip galėčiau tau pasitarnauti? – 
paklausė Kumbakarna. 
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– Ar tu žinai, kad Rama su didžiule beždžionių 

armija užpuolė Lanką? – paklausė Ravana. – Nuo jo 
rankų žuvo daug narsių rakšasų. Brangus broli, tik tu 
gali įveikti Ramą ir Lakšmaną. Daugiau niekuo 
negaliu pasikliauti, išskyrus tave. 

Nusikvatojęs Kumbakarna tarė:  
– Išsipildė tai, ką pranašavo Vibhišana ir kiti 

išmintingi ministrai. Brangus broli, kodėl tu nepaklausei 
nuoširdžių, tau gero linkinčių išmintingų patarimų? Juk 
Vibhišana ir Mandodari ne kartą tau patarė grąžinti 
Sitą Ramai. O karaliau, dar ne vėlu ištaisyti šitą klaidą. 
Bet spręsk tu pats. 

Neprašytas Kumbakarnos patarimas įsiutino 
Ravaną, bet jis susivaldė.  

– Nėra reikalo prisiminti praeitį, – atsakė jis, – nes 
mūšis jau pačiame įkarštyje. Brangus broli, net jeigu 
pagrobęs Sitą suklydau, tu gali lengvai tai ištaisyti, 
parodydamas savo neprilygstamą jėgą. 

Norėdamas nuraminti Ravaną, Kumbakarna tarė: 
– O karaliau, dėl nieko nesijaudink. Pažadu 

užmušti Ramą, Lakšmaną ir visas beždžiones. Visi jie 
kovėsi narsiai tik dėl to, kad mūšio lauke nebuvo 
manęs. Dabar tu pamatysi, kokia menka priešų jėga 
prieš mano galybę. 

Tikėdamasis suteikti rakšasų karaliui malonumą, 
Mahodara pertraukė Kumbakarną:  
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– Kaip drįsti teisti savo vyresnįjį brolį? Jis – karalius,  

todėl gali daryti viską, ką nori. Nėra nieko blogo, kad 
jis pagrobė Sitą. Karaliai linkę tokiu būdu 
demonstruoti savo jėgą ir narsą. O išpuikęs milžine, 
tau nepavyks jėga nugalėti Ramos. 

– O karaliau, – tęsė Mahodara, – turiu gudrų 
planą. Aš žinau, kaip pasielgti, kad Sita būtų tavo. 
Tegul Kumbakarna ir visi kiti rakšasai puola Ramą. 
Jeigu mums pasiseks, mes Jį nužudysime ir pergalė 
bus mūsų. Bet jeigu mums nepavyks Jo sutriuškinti, tai, 
grįžę į Lanką, mes paskelbsime, kad Jį prarijome. 
Išgalvotą istoriją apie Ramos mirtį paskleisime po visą 
miestą. Apdovanosime karius ir tarnus. Kai žinia apie 
Ramos mirtį pasieks Sitą, ji panirs į sielvarto 
vandenyną. Tada tu nueisi pas Sitą ir pasiūlysi jai 
turtus bei malonumus. Būtina įgyti jos pasitikėjimą. 
Netekusi savo užtarėjo, ji tau neatsakys. O karaliau, 
jeigu tu susikausi su Rama, tu žūsi. Bet jeigu paklausysi 
mano patarimo, tu užkariausi Sitą be mūšio. 

– Tavo žodžiai, Mahodra, patiks tik bailiui, – 
grubiai atsakė Kumbakarna. – Aš jau nusprendžiau 
nužudyti Ramą. Mano ryžtas negali išnykti be 
pėdsakų. Jūs sukėlėte karą, kuris sunaikino daugybę 
rakšasų. Bet aš ištaisysiu jūsų klaidą vienas. Man 
pagalbininkai nereikalingi. 

Nusikvatojęs Ravana tarė:  
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– Tu teisus, Kumbakarna. Mahodara siaubingai 

bijo Ramos. O brolau, niekas nepajėgus aplenkti 
tavęs mūšio lauke. Prašau tavęs, eik ir padaryk galą 
mūsų neramumams. Visgi eik kartu su rakšasų armija. 
Tada būsi nenugalimas. 

Matydamas brolio galybę, Ravana pralinksmėjo. 
Kai Kumbakarna stvėrė į rankas ietį ir jau ruošėsi išeiti 
iš rūmų, Ravana pakabino jam ant kaklo auksinį 
vėrinį, girliandas bei kitus papuošalus. Tada milžinas 
užsimetė neperšaunamus auksinius šarvus. Po to, kai 
jis pagarbiai apėjo aplink savo brolį ir jam nusilenkė, 
Ravana apkabino jį ir palaimino. 

Prisiartinęs prie mūšio lauko, Kumbakarna ištįso į 
viršų per vieną mylią ir išsiplėtė į šonus per du šimtus 
metrų. Ryžtingai nusiteikęs nužudyti Ramą, Lakšmaną 
ir praryti beždžionių armiją, jis pastebėjo daug blogų 
ženklų. Danguje liepsnojo meteoritai, grėsmingai 
staugė šakalai. Ėmė tvinkčioti kairioji Kumbakarnos 
akis, sudrebėjo kairioji jo ranka, ant rakšaso ieties galo 
nutūpė maitvanagis. Tačiau milžinas, vedamas 
apvaizdos, nekreipė dėmesio į ženklus, kurie 
pranašavo bloga. 

Peršokęs įtvirtinimo sieną, Kumbakarna įžengė į 
mūšio lauką. Supanikavusios beždžionės išsilakstė į 
visas puses. Tačiau Angadai pavyko sušaukti armiją ir 
vėl atakuoti. Beždžionės pažėrė į Kumbakarną 
akmenų ir rąstų krušą. Tačiau visi jų pabūklai, 
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atsimušę į gigantišką rakšaso kūną, išsitaškė į šipulius. 
Atsakydamas Kumbakarna be gailesčio naikino 
beždžiones, kurios vėl supanikavo. Vienos šoko į 
vandenyną, kitos iš baimės užsimerkė.  

– Geriau pelnytai žūti, nei saugant savo gyvybę 
bėgti iš mūšio lauko, – sušuko Angada beždžionėms. 
– Visą likusį gyvenimą iš bailių šaipysis artimieji. 
Verčiau žūti, nei kęsti tokius pažeminimus. 

Bijodamos žūti, beždžionės traukėsi. Tik Angados 
įtikintos, kad Rama nužudys tą milžiną, grįžo į mūšio 
lauką. 

Netrukus jie vėl puolė Kumbakarną, bet rakšasas 
savo vėzdu iš karto paguldė tūkstantį septynis šimtus 
karių. Rankomis čiupdamas iš karto po trisdešimt 
beždžionių, jis grūdo grobį sau į nasrus. 

Tada Dvivida sviedė į Kumbakarną didžiulį 
akmenį. Praskriejęs pro šalį, šis nukrito ant rakšasų 
armijos ir sutraiškė daugybę karių. Hanumanas ant 
rakšaso iš viršaus mėtė kalnų viršūnes, bet 
Kumbakarna rankomis lengvai traiškė tai į šipulius. 
Gigantas griebė ietį ir puolė beždžiones. Hanumanas 
užstojo jam kelią ir sviedė į Kumbakarną uolą. Tačiau 
milžinas išsisuko nuo uolos, sviedė į Hanumaną ietį ir 
pataikė jam į krūtinę. Hanumanas sušuko iš skausmo. 
Iš burnos jam pasileido kraujas. 

Kol rakšasai džiaugėsi Hanumano pralaimėjimu, 
beždžionės iš siaubo išsilakstė į visas puses. Bet Nila vėl 
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subūrė atsitraukiančią armiją ir sviedė į Kumbakarną 
kalną. Tačiau rakšasas kumščiu lengvai jį sudaužė. 

Tada Kumbakarną kartu puolė Rišabha, Sarabha, 
Nila, Gandhamada ir Gavakša. Bet jų stiprūs smūgiai 
rakšasą tik prajuokino. Pačiupęs Rišabhą ir suspaudęs 
jį delne, Kumbakarna sviedė jį į žemę. O vėliau 
susidorojo ir su kitais keturiais kariais. Tai matydamos, 
beždžionės pasiuto ir, puolusios milžiną, ėmė ropštis į jį 
tarsi į kalną. Kumbakarna gaudė besikandžiojančias 
beždžiones ilgais bei aštriais dantimis ir grūdo jas sau į 
burną. 

Taip jis vaikštinėjo po mūšio lauką ir rijo 
beždžiones. Kai kurioms pavykdavo pasprukti iš 
milžino nasrų, jos išlįsdavo lauk per jo šnerves ir ausis. 
Kai beždžionės nuskubėjo pas Ramą, Kumbakarną 
puolė Angada, sviesdamas jam į galvą kalną. Tai tik 
dar labiau įsiutino rakšasą. Atsakydamas jis paleido į 
Angadą ietį. Išvengęs ieties, Angada pašoko ir trenkė 
rakšasui į krūtinę. Milžinas susvirduliavo ir nukrito ant 
žemės. 

Tačiau Kumbakrana greit atsistojo ir trenkė 
Angadai. Šis krito ant žemės. Tada rakšasas griebė 
ietį ir sviedė ją į Sugrivą, apsiginklavusį kalnu. 
Atsakydamas Sugriva sviedė į Kumbakarną uolą. Ji 
atsimušė milžinui į krūtinę ir sudužo į tūkstančius 
duženų. Tai matydami, rakšasai džiūgavo, o 
beždžionės nusiminė. 
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Garsiai riaumodamas, Kumbakarna iš visų jėgų 

sviedė ietį į Sugrivą. Bet, stebėjęs kovą Hanumanas, 
sparčiai pakilo į viršų ir, pagavęs skrendančią ietį, 
perlaužė ją keliu pusiau. 

Išvydusios neįtikėtinai drąsų Hanumano poelgį, 
beždžionės ėmė džiaugsmingai rėkti. Kumbakarna 
susinervino. Rakšasas išrovė iš žemės medį ir iš visų 
jėgų sviedė jį į Sugrivą. Kai, praradęs sąmonę, Sugriva 
krito ant žemės, milžinas jį pakėlė ir, pasikišęs sau po 
pažastimi, nusinešė į Lanką. 

– Jeigu Sugriva pateks į rakšasų nelaisvę, mes 
pralaimėsime karą, – pagalvojo Hanumanas. – Aš 
privalau nugalabyti Kumbakarną ir išgelbėti Sugrivą. 

– Bet Sugriva netrukus atsigaus, – toliau mąstė 
Hanumanas, – ir sugebės pats išsilaisvinti. O jeigu jį 
išgelbės kas nors kitas, tai jį pažemins ir sunervins. 

Kai Kumbakarna, laikydamas rankoje Sugrivą, 
įžengė į miestą, patenkinti miestelėnai bėrė ant jo 
grūdus ir gaivino kvapniu vandeniu. Tai padėjo 
Sugrivai atsipeikėti. Kai tik grįžo jo jėgos, jis ėmė 
priešintis. Iš pradžių Sugriva savo aštriais nagais 
nuplėšė milžinui ausų spenelius. Po to nukando jam 
nosį ir nagais sudraskė šonus. Iš skausmo Kumbakarna 
sviedė Sugrivą ant žemės ir ėmė jį talžyti. Bet Sugriva 
staiga pakilo į viršų ir per akimirką grįžo pas Ramą. 

Išalkęs ir įsiutęs Kumbakarna čiupo didžiulį kūjį ir 
vėl puolė beždžiones. Čiupdamas viską, kas pasitaikė 
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jam po ranka – ir beždžiones, ir rakšasus, – grūdo juos 
sau į burną. Kumbakarnos veidu tekėjo riebalų ir 
kraujo srovės. Išsigandusios beždžionės bandė bėgti 
pas Ramą, bet, ištiesęs į priekį savo rankas, rakšasas 
gaudė jas ir vis grūdo į savo  nepasotinamus nasrus. 

Tada Lakšmanas paleido į Kumbakarną strėlių 
krušą, bet rakšasas visas jas atrėmė. Tai įpykdė 
Lakšmaną ir jis paleido dar daugiau strėlių. 

– Noriu susikauti su Rama, o ne su jo jaunėliu 
broliu, – nepatenkintas tarė Kumbakarna. Tada 
Lakšmanas parodė rakšasui Ramą. Milžinas patraukė 
link Ramos. 

Išvydęs besiartinantį Kumbakarną, Rama sviedė į 
jį Rudros ginklą. Kai strėlė įsmigo jam į krūtinę, milžinas 
susvirduliavo, o vėzdas ir kiti ginklai iškrito jam iš rankų. 
Tada beginklį rakšasą puolė beždžionės. Gigantas į 
darbą paleido savo kumščius. Po to, išrovęs kalną, 
Kumbakarna sviedė jį į Ramą. Septyniomis strėlėmis 
Rama suskaldė kalną į šipulius, kurie, nukritę ant 
žemės, užvertė daugiau nei du šimtus beždžionių. 

– Kumbakarna taip apsvaigo nuo kraujo, kad rijo 
ir beždžiones, ir rakšasus, – tarė Lakšmanas Ramai. – 
Jeigu tūkstančiai beždžionių ant jo užsiropštų, 
nugalėti gigantą būtų labai paprasta. 

Daugybė beždžionių ėmė ropštis ant milžiniško 
rakšaso. Toliau vaikštinėdamas po mūšio lauką  ir 
ieškodamas sau laimikio, rakšasas bandė beždžiones 
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nuo savęs nusipurtyti. Tuo metu Rama pasinaudojo 
puikia proga ir, įtempęs timpą, sušuko:  

– O nuodėmingiausias rakšase, atsisuk ir Aš 
pasiųsiu tave į Jamaradžo buveinę! 

Išvydęs priešais save Ramą, rakšasas apsidžiaugė.  
– Kokia sėkmė! – tarė jis kvatodamas. – Tu toks 

geras, kad netgi leidi Save praryti! 
Rama paleido į Kumbakarną strėlių krušą, o tas 

griebė didžiulį vėzdą. Tada Rama, iššaukęs Vajų, 
nukirto milžinui dešinę ranką, kurioje jis laikė vėzdą. 
Kumbakarna sušuko iš skausmo, o didžiulė ranka 
krisdama prispaudė visą būrį beždžionių. Beprotiškai 
įsiutęs, rakšasas kaire ranka išrovė iš žemės didžiulį 
medį ir puolė Ramą. Iškvietęs Indros ginklą, Rama 
nukirto Kumbakarnai kairę ranką. Nukritusi ant žemės 
ranka sutraiškė daugybę beždžionių ir rakšasų. 

Netgi netekęs abiejų rankų, milžinas, grėsmingai 
staugdamas, sparčiai artinosi prie Ramos. Tada 
Rama iššovė dar dvi strėles ir nukirto Kumbakarnai 
pėdas. Įsiutęs ir išsižiojęs milžinas šlubčiodamas žengė 
link Ramos,  vis dar tikėdamasis Jį praryti. 

Kol Kumbakarna šlubčiojo link Ramos, šis paleido 
rakšasui į nasrus tiek strėlių, kad milžinas ėmė dusti. 
Pagaliau skausmas Kumbakarną visiškai išsekino. 
Tada Rama dar kartą išsikvietė Indros ginklą, kuris 
sužaibavo danguje, apšvietė viską aplinkui ir galų 
gale nukirto Kumbakarnai galvą. 
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Didžiulis rakšaso kūnas nuvirto į vandenyną ir 

sutraiškė daugybę didelių žuvų ir aligatorių. O jo 
galva, spindinti tarsi pilnatis, krisdama nuvertė keletą 
rūmų ir, pramušusi įtvirtinimo sieną, nukrito prie 
pagrindinių Lankos vartų. 

Iš dangaus nuaidėjo džiaugsmingi pusdievių 
sveikinimai, o beždžionės šlovino Ramą. Kol 
Kumbakarnos artimieji apraudojo jo mirtį, Rama, 
atlikęs narsų žygdarbį, išgyveno transcendentinę 
palaimą. 

Kai Ravanai pranešė, kad Kumbakarnos galva 
užblokavo miesto vartus, o jo pusė kūno paskendo 
vandenyne, rakšasų karalius, neatlaikęs tokio smūgio, 
krito be sąmonės.  

– Kaip aš gyvensiu be Kumbakarnos? – atsigavęs 
aimanavo jis. – Kodėl nepaklausiau Vibhišanos 
patarimo? 

– Nusiramink, tėve, – tarė Ravanos sūnus Trišara. – 
Aš esu galingas ir turiu ginklą, kurį man padovanojo 
Viešpats Brahma. Mano broliai – Devantaka, 
Narantaka ir Atikaja – magijos žinovai ir gali sklandyti 
ore. Mes visi kartu eisime ir sunaikinsime Ramą, 
Lakšmaną ir beždžiones. Prašau tavęs, nesijaudink. 

Trišaros žodžiai įkvėpė Ravaną. Pakabinęs jiems 
ant kaklo girliandas ir papuošalus, Ravana išsiuntė 
juos į mūšio lauką kartu su Mahaparšva ir Mahodara. 
Lydimi didžiulės rakšasų armijos, šeši galingi didvyriai 
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išžygiavo iš miesto. Mūšis prasidėjo griausmingais karių 
šūksniais. 

Mūšio laukas buvo nusėtas lavonais, nukirstomis 
kūno dalimis, sudaužytomis vežėčiomis ir akmenimis. 
Beždžionės, pasprukusios nuo Kumbakarnos, sugrįžo ir 
paėmė viršų prieš rakšasus. Tada raitas į kovą stojo 
Narantaka ir perdūrė septynis šimtus beždžionių. 

Sugriva įsakė pulti Ravanos sūnų. Beginklis 
karalaitis prisiartino prie rakšasų ir tarė:  

– O narsus kary, kaip drąsiai tu kauniesi su 
paprastomis beždžionėmis! Pabandyk sviesti savo ietį 
į mane! 

Iš pykčio prikandęs lūpą, Narantaka sviedė ietį. 
Bet, atsimušusi į Angadą, ji subyrėjo į šipulius. Angada 
pasileido į priekį ir smogė į galvą Narantakos žirgui. 
Žirgas krito ant žemės su sulaužyta kaukole, o pasiutęs 
rakšasas nušoko ant žemės ir smogė į galvą Angadai. 
Iš žaizdos pasileidus kraujui, Angada atsitraukė, bet 
netrukus jis vėl  puolė savo priešininką, smogdamas 
jam į krūtinę. Smūgis buvo toks stiprus, kad Narantaka 
akimirksniu krito ant žemės negyvas. 

Rama su malonumu ir nuostaba stebėjo narsiojo 
Angados kovą. Bet Mahodara negalėjo atleisti 
karalaičiui už savo giminaičio mirtį. Kartu su 
Devantaka ir Trišara jis puolė Angadą. Išvydęs 
besiartinančius tris rakšasus, Angada išsirovė iš žemės 
didžiulį medį ir sviedė jį į Devantaką. Bet Trišara savo 
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strėlėmis lengvai suskaldė jį į šipulius. Angada ir toliau 
svaidė į Trišarą medžius bei akmenis, tačiau jie 
nepasiekdavo savo tikslo. 

Mahodaras prisiartino prie Angados raitas ant 
dramblio ir smogė jam į krūtinę dygliuotu vėzdu. 
Visiškai nesutrikęs, Angada stipriu smūgiu patiesė ant 
žemės dramblį ir, išrovęs iš jo iltį, sviedė į Devantaką ir 
jį sužeidė. Bet Devantaka labai greitai atsigavo ir 
smogė Angadai vėzdu. Karalaitis suklupo. 

Kai atsistojo, Trišaras paleido jam į galvą tris 
strėles. Į pagalbą Angadai atskubėjo Nila ir 
Hanumanas. Nila sviedė į Trišarą kalną, bet savo 
strėlėmis trigalvis rakšasas suskaldė ją į šipulius. O tuo 
pat metu su vėzdu rankoje Devantaka puolė 
Hanumaną. Išvengęs smūgio, Hanumanas staiga 
pakilo į viršų ir smogė kumščiu jam į galvą. 
Devantaka krito ant žemės negyvas su sulaužyta 
kaukole. 

Kol Trišara atakavo Nilą strėlių kruša, Mahodaras 
užsėdo ant kito dramblio ir įsijungė į armijos gretas. 
Kai strėlės pervėrė jo kūną, Nila akimirksniu prarado 
sąmonę. Atsigavęs jis pakėlė kalną ir, pakilęs į dangų, 
užvertė jį ant Mahodaro galvos. 

Mahodaros mirtis įsiutino Trišarą. Jis paleido strėlių 
krušą į Hanumaną. Šis sviedė į Trišarą kalną, bet 
rakšasas sudaužė jį į smulkias duženas. Tada 
Hanumanas ėmė svaidyti medžius, bet trigalvis 
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rakšasas lengvai sutraiškė ir juos. Susierzinęs 
Hanumanas šoko ant Trišaros žirgo ir savo aštriais 
nagais nulupo jam kailį. Rakšasas užsimojo ietimi, bet 
Hanumanas išplėšė ją iš jo rankų ir sulaužė per pusę. 
Griebęs kardą, Trišara smogė priešininkui į krūtinę. 
Atsakydamas tuo pačiu, Hanumanas iš visų jėgų taip 
vožė jam į krūtinę, kad rakšasas nukrito nuo žirgo. 
Hanumanas taip pat nušoko nuo arklio ir, garsiai 
riaumodamas, griebė Trišarai iš rankų iškritusį kardą. 
Rakšasas šoko ant Hanumano ir smogė jam į krūtinę. 
Hanumanas pasiuto iš pykčio. Jis nutvėrė Trišarą už 
sprando ir vieną po kitos nukirto visas tris jo galvas. 

Beždžionės šaukė iš džiaugsmo. Bet Mahaparšva, 
stvėręs vėzdą, ėmė jas daužyti. Kai prieš jį išdygo 
Rišabha, rakšasas nedvejodamas smogė jam vėzdu į 
krūtinę. Praradęs sąmonę, Rišabha nuvirto ant žemės. 
Kai atsipeikėjo, vėl puolė Mahaparšvą ir smogė jam į 
krūtinę kumščiu. 

Kraujuodamas Mahaparšva parkrito ant žemės. 
O tuo metu Rišabha išplėšė iš jo rankų spygliuotą 
vėzdą. Mahaparšva greitai atsistojo ant kojų ir 
patiesė savo priešininką ant žemės. Tačiau Rišabha 
mikliai atsistojo ir trenkė Mahaparšvai vėzdu į krūtinę. 
Iš žaizdos pasileido kraujas, bet rakšasas pabandė 
išplėšti vėzdą iš Rišabhos rankų. Tačiau rakšasui to 
nepavyko padaryti – Rišabha sudavė mirtiną smūgį ir 
ištaškė jo galvą. 
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Kai rakšasų armija ėmė trauktis, beždžiones puolė 

gigantas Atikajas. Beždžionės, išvydusios milžinišką 
rakšasą, nusprendė, kad tai iš numirusių prisikėlęs 
Kumbakarna ir nuskubėjo pas Ramą. 

Rama, išvydęs didžiulį rakšasą, taip pat nustebo.  
– Kas tai? – paklausė jis Vibhišanos.   
– Šito milžino vardas Atikajas, – atsakė tas. – Jis – 

Ravanos ir Dhanjamalinės sūnus. Sunkiomis askezėmis 
patenkinęs Viešpatį Brahmą, jis gavo palaiminimą, 
kad jo neįveiks nei pusdieviai, nei demonai. Be to, 
Viešpats Brahma dovanojo Atikajui ginklus, šarvus ir 
vežimą. O Rama, kažkada jis nugalėjo Indrą ir 
Varūną. Nedelsiant nužudyk jį, kol jis nesunaikino visos 
beždžionių armijos. 

Tuo tarpu beždžionių vadeivos ir toliau puolė 
Atikają, bet jis atrėmė visus prieš jį panaudotus 
ginklus. Atikajas šaudė iš lanko ir atrodė nenugalimas. 

Palikęs ramybėje beždžiones, keiksnodamas 
Atikajas pasuko link Ramos. Neiškentęs Lakšmanas 
griebė savo lanką ir puolė jį.  

– Tu – viso labo jaunuolis, – nusistebėjęs Lakšmano 
drąsa, tarė Atikajas. – Pasitrauk, kol dar nevėlu. Kodėl 
taip kvailai elgiesi? Ar tau nusibodo gyventi? 

Atikajo žodžiai įsiutino Lakšmaną. Jis taip pat 
metė rakšasui iššūkį. Tuo metu, kai Atikajas strėle 
užtaisė lanką, trokšdami išvysti dvikovą, danguje 
pasirodė pusdieviai. Rakšasas iššovė strėlę, bet 
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Lakšmanas, paleidęs savo strėlę, sulaužė ją per pusę. 
Atikajas mikliai paleido dar penkias strėles, bet jas 
ištiko ta pati lemtis. Atsakydamas Lakšmanas pervėrė 
rakšaso galvą strėle. Atikajas susvirduliavo. 

Atsigavęs jis pagyrė Lakšmaną ir paleido į jį strėlių 
krušą. Bet Lakšmanas jas visas lengvai atrėmė. Tada 
Atikajas iššovė ypatingos galios strėlę, kuri pataikė 
Lakšmanui į krūtinę. Kraujuodamas Lakšmanas 
paėmė strėlę ir sukartojo mantrą ugnies dievui Agniui. 
Kai Lakšmanas ją paleido, Atikajas paleido Surijos 
strėlę. Ore susidūrusios strėlės ryškiai sužibo ir nukrito 
ant žemės. 

Po to Atikajas paleido tvaštos strėlę, bet 
Lakšmanas sunaikino ją Indros strėle. Tada Atikajas 
sviedė į Lakšmaną Jamos ginklą, bet šis neutralizavo jį 
Vajaus ginklu. Lakšmanas paleido į rakšasą strėlių 
krušą, bet visos jos, atšokusios nuo Atikajaus šarvų, 
krito žemėn. Lakšmanas iššovė dar tūkstantį strėlių, 
bet nė viena iš jų Atikajui nepakenkė. Tada rakšasas 
viena strėle pervėrė Lakšmanui krūtinę. Sumitros sūnus 
krito ant žemės be sąmonės. 

Netrukus Lakšmanas atsigavo ir numušė Atikajaus 
vėliavą, nužudė jo žirgą ir važnyčiotoją.  

O tuo tarpu prieš Lakšmaną išdygo Vajus.  
– Viešpaties Brahmos šarvai, dovanoti Atikajui, 

nepramušami, – tarė jis. – Sunaikinti priešą galėsi tik 
pasitelkęs brahmastrą. 
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Lakšmanas užtaisė savo lanką brahmastros ginklu 

ir paleido į Atikają. Rakšasas, bandydamas 
neutralizuoti brahmastros strėlę, iššovė daugybę 
strėlių. Matydamas, kad niekas nepadeda, jis ėmė 
svaidyti ietis, vėzdus ir kirvius, bet viskas buvo veltui. 
Brahmastra nukirto jam galvą. Kai nukirsta galva 
nukrito ant žemės, rakšasai atsitraukė į Lanką, o 
beždžionės šoko sveikinti Lakšmaną su pergale. 

 
 

* * * 
 
 

Atikajaus mirtis giliai sukrėtė Ravaną. Praradęs bet 
kokią viltį, jis sušuko:  

– Rama ir Lakšmanas neįveikiami! Jie sunaikino 
visus mano geriausius karius. Dabar aš suprantu, kad 
Rama – tai Pats Viešpats Narajana, įsikūnijęs žmogaus 
pavidalu. Nors mane įspėjo, bet aš nesiklausiau, 
manydamas, kad tai bailių ir fanatikų paistalai. Kas gi 
gali nugalėti neįveikiamąjį Ramą? 

– Sustiprinkite miesto vartų ir ašokų giraitės 
sargybą, – tarė ministrams Ravana. – Būkite atidūs ir 
stebėkite kiekvieną priešo žingsnį. 

Žvelgdamas į sielvarto palaužtą tėvą, Indradžitas 
tarė:  
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– Kol aš gyvas, tau nėra dėl ko jaudintis. Brangus 

tėve, pažadu, kad šiandien pat nužudysiu Ramą ir 
Lakšmaną! 

Gavęs tėvo sutikimą, Indradžitas nuvyko prie 
aukuro. Jis paėmė ožį ir įmetė jį į ugnį. Ugnis, 
pranašaudama mylimiausio Ravanos sūnaus 
pergalę,  ryškiai įsiplėskė.  

Baigęs ceremoniją, Indradžitas sukartojo mantras 
ir tapo nematomas. Išsiuntęs savo armiją į mūšį, jis 
pakilo į dangų ir pažėrė į beždžiones begalę strėlių. 

Beždžionės stengėsi priešintis, mėtydamos medžius 
ir akmenis į tą vietą, iš kur lėkė strėlės, bet rakšasas 
atrėmė visus pabūklus ir žudė kiekviena strėle po 
devynias beždžiones. Kai Indradžitas iškvietė 
brahmastrą, sudrebėjo dangus ir žemė. Paleista 
brahmastra išsiskleidė į milijonus strėlių ir negailestingai 
naikino priešą. Mūšio lauke akimirksniu  žuvo milijonai 
beždžionių. 

Nematomas Indradžitas ir toliau svaidė į 
beždžiones strėles, ietis, kardus ir kirvius. Pasimetusios 
beždžionės žiūrėjo į ginklus, krentančius iš dangaus, 
nesuvokdamos, kas juos svaido. Netgi Hanumanas, 
Sugriva, Nila ir Džambavanas sukniubo sužaloti ant 
žemės. Indradžito ginklai užgulė Ramą ir Lakšmaną. 

Rama tarė Lakšmanui:  
– Indradžitas svaido Viešpaties Brahmos strėles. 

Kol tas rakšasas nematomas, niekas nesugebės jo 
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nugalėti. Manau, reikia leisti jam Mus nugalėti. 
Išvydęs ant žemės Mūsų lavonus, pamanys, kad Mus 
nužudė ir patrauks į Lanką pranešti apie tai Ravanai. 

Sunkiai sužeisti Indradžito strėlėmis, Rama ir 
Lakšmanas krito be sąmonės ant žemės. Išvydęs, kad 
priešas nukautas, patenkintas Indradžitas grįžo į 
Lanką ir pranešė savo tėvui gerą naujieną. 

Likusios gyvos beždžionės, sielvartaudamos žiūrėjo 
į Ramą ir Lakšmaną.  

– O narsūs kariai, nesijaudinkite –  tarė Vibhišana. 
– Rama ir Lakšmanas sąmoningai nusprendė taip 
pasielgti, nes nenorėjo įžeisti Viešpaties Brahmos. 
Netrukus jie atsigaus ir nugalės priešą. 

Nusilenkęs brahmastrai, Hanumanas tarė:  
–  Atėjo naktis. Šiandien mūšis baigtas. Dabar 

mums nedelsiant reikia įkvėpti likusius karius. Paėmę 
fakelą, Hanumanas ir Vibhišana vaikščiojo po mūšio 
lauką. Ten jie išvydo Sugrivą, Angadą, Nilą, Nalą ir 
dar šešis šimtus septyniasdešimt milijonų beždžionių. 
Perverti Indradžito paleistos brahmastros, visi jie 
gulėjo ant žemės. 

Ten pat jie surado sunkiai sužeistą, regėjimo 
netekusį Džambavaną.  

– Ar Hanumanas gyvas? – pasiteiravo 
Džambavanas. 
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– Kodėl tu klausi apie Hanumaną, o ne apie 

Ramą, Lakšmaną, Sugrivą ir Angadą? – pasiteiravo 
Vibhišana. 

– Jeigu gyvas Hanumanas, reiškia gyva ir armija, 
net jeigu ir daug žuvusių – atsakė Džambavanas. – 
Bet jeigu Hanumanas negyvas, o visi kariai išsirikiavę, 
tai armija pasmerkta. 

Išgirdęs Džambavano žodžius, Hanumanas priėjo 
prie jo ir palėtė lokių karaliaus pėdas.  

– Nusiramink, aš gyvas ir sveikas, – tarė 
Džambavanas. – Tarp Rišabhos ir Kailašo stovi kalnas, 
ant kurio auga skaisčiai šviečiančios vaistažolės. 
Atgabenk keturių rūšių žoles. Pirma žolė vadinasi 
mrita-sandživani. Ji geba prikelti iš numirusiųjų. Antra 
žolė vadinasi vishalija-karana. Ji užgydo žaizdas ir 
padeda iš kūno ištraukti ginklus. Savarna-karani 
grąžina prarastą kūno švytėjimą, o sandhani 
naudojama suauginti lūžiams bei nukirstoms kūno 
dalims. Jei tau pavyks atgabenti šitas žoles, visas 
žuvusias beždžiones bus galima prikelti iš numirusiųjų. 

Patenkintas Hanumanas atsigavo. Jis užkopė ant 
Trikutos kalno ir pasiruošė šuoliui. Dėl sunkaus jo kūno 
svorio kalno viršūnė ėmė byrėti, o trindamiesi vienas į 
kitą medžiai ryškiai užsiliepsnojo. Lankoje nugriuvo 
rūmai ir miesto vartai. Visas miestas sudrebėjo, jos 
gyventojus apėmė siaubas. 
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Pirmiausia Hanumanas užšoko ant kitame 

vandenyno krante esančių Malaizijos kalnų. Išaugęs 
jis nusilenkė saulei ir pakilo į dangų. Jis skrido vėjo 
greičiu ir netrukus išvydo auksines Himalajų viršūnes. 
Suradęs Rišabhės ir Kailaso viršūnes, išvydo tarp jų 
akinamai spindintį kalną. Hanumanas veltui ieškojo 
žolės – išvydę nekviestą svečią, augalai pasislėpė.  

– O kalne, – siaubingai suriaumojo Hanumanas, – 
netrukdyk man tarnauti Viešpačiui Ramai, antraip 
suskaldysiu tave į milijonus smulkių akmenukų. 

Kalnas tylėjo. Tada Hanumanas nusprendė: 
«Tegul Džambavanas pats ieško savo žolės». Išrovęs 
kalną iš žemės, jis pakilo į dangų ir, įveikęs tūkstantį 
jodžinų, grįžo į Lanką. Kai Hanumanas nusileido ant 
Trikutos viršūnės, beždžionės patenkintos džiūgavo. 

Priskynęs žolių, Džambavanas pridėjo jas prie 
Ramos ir Lakšmano veido. Kai tik jie įkvėpė žolių 
aromato, visos Jų žaizdos užsitraukė. Po to žoles 
perdavė sužeistoms beždžionėms, kurios, tarsi iš gilaus 
miego pažadintos, pašoko ant kojų. Negyvos 
beždžionės buvo prikeltos iš numirusiųjų. 

Hanumanas griebė kalną ir nuskraidino jį atgal į 
Himalajus. Šią misiją Hanumanas įvykdė per vieną 
dieną, o į Lanką sugrįžo naktį.  

– Brangus Hanumanai, – tarė Sugriva, – Ravanai 
įsakius, visus žuvusius rakšasus jie sumetė į vandenyną, 
todėl sunku nustatyti priešininko nuostolius. Tačiau iš 
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visų Ravanos sūnų gyvas liko tik vienas Indradžitas, o 
tai reiškia, kad Lankai galas. Siūlau apsiginkluoti 
deglais ir užimti miestą. 

Beždžionės nužygiavo į Lanką. Sargyba, išvydusi 
prie miesto vartų besiartinantį priešą, išsigandusi 
išsilakstė. Beždžionės įžengė į miestą be mūšio. Su 
deglais rankose jos bėgiojo po miestą ir padeginėjo 
rūmus, arkas, įtvirtinimo sienas. Degė visas miestas. 
Sugriuvo tūkstančiai namų. Lanka virto tikru pragaru. 
Apdegę rakšasai bei gyvūnai aimanavo iš skausmo ir 
klaikiai blaškėsi. 

Rama ir Lakšmanas stvėrė Savo lankus. Įtempta 
Ramos lanko timpa pasėjo rakšasų širdyse baimę. 
Iššovęs strėlių krušą, Viešpats sunaikino miesto vartus.  

Ravana baisiai persiuto. Į mūšio lauką jis pasiuntė 
Kumbakarnos sūnus Kumbhą ir Nihumbhą, o taip pat 
ir kitus karius – Jupakšą, Sonitakšą ir Kampaną. Abi 
armijos troško kautis. Už miesto vartų prasidėjo karštos 
grumtynės. 

Kovos įkarštyje Angada puolė Kampaną. Bet, 
gavęs vėzdu, prarado sąmonę ir nuvirto. 

Netrukus karalaitis atsigavo ir, išrovęs kalną, 
sviedė jį į Kampaną ir šį sutraiškė. Tada vežime prie 
Angados prisiartino įsiutęs Sonitakšas ir paleido į Valio 
sūnų strėlių krušą. Visiškai nekreipdamas į tai dėmesio, 
Angada plikomis rankomis sudaužė rakšaso vežimą ir 
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sulaužė jo lanką. Iššokęs iš sudaužyto vežimo, 
Sonitakšas griebė skydą ir kardą.  

Angada prisiartino prie Sonitakšo ir, išplėšęs iš jo 
rankų kardą, jam kirto. Sužeistas rakšasas krito ant 
žemės, o Angada puolė likusius rakšasų vadeivas. 
Jupakša ir Pradžanga nusprendė sučiupti karalaitį. 
Atsigavęs Sonitakša nuskubėjo paskui Angadą. 
Padėti Valio sūnui atskubėjo Mainda ir Dvivida. Tarp 
vanarų ir rakšasų užsimezgė žiauri kova. 

Vanarai svaidė į rakšasus medžius ir akmenis, o 
šie, atsišaudydami strėlėmis, sudaužė juos į šipulius. 
Apsiginklavęs kardu, Pradžanga puolė Angadą, bet 
karalaitis partrenkė jį didžiuliu rąstu. Kai Pradžanga 
pabandė atsistoti, Valio sūnus smogė jam kumščiu. 
Rakšasas be sąmonės išsitiesė ant žemės. Tada 
Sonitakšas puolė Angadą. Prisiartinęs prie karalaičio, 
rakšasas smogė jam kumščiu į galvą. Angada 
susvirduliavo, bet greitai atsigavo ir vienu rankos 
smūgiu nukirto Pradžangai galvą. 

Išvydęs, kad jo dėdė nebegyvas, Jupakša išlipo iš 
vežimo ir, tramdydamas ašaras, su kardu rankoje 
puolė Dvividą. Dvivida čiupo rakšasą ir ėmė 
smūgiuoti kumščiais jam į krūtinę. Sužinojęs, kad jo 
brolį paėmė į nelaisvę, Sonitakšas puolė Dvividą ir 
smogė jam vėzdu į krūtinę. Jam atsitraukus, Sonitakšas 
dar kartą užsimojo. Tada Dvivida čiupo vėzdą ir 
išplėšė jį iš rakšaso rankų. 
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Tą pačią akimirką pasirodė Mainda ir smogė 

Jupakšai į krūtinę. Netrukus Dvivida ir Mainda susikibo 
su Jupakša ir Sonitakša. Savo aštriais nagais perplėšęs 
Sonitakšai veidą, Dvivida parvertė jį ant žemės ir 
keliais mirtinai jį sutraiškė. Mainda savo rankomis taip 
stipriai apglėbė Jupakšą, kad rakšasas po akimirkos 
paliko kūną. 

Netekę savo dviejų vadeivų, rakšasai kreipėsi 
pagalbos į Kumbhą. Kumbakarnos sūnus paleido 
strėlę į Dvividą. Narsus karys krito ant žemės. Puolęs 
Kumbhą, Mainda sviedė į jį didžiulį akmenį, bet 
rakšasas penkiomis strėlėmis suskaldė jį į šipulius. Šešta 
strėle Kumbha pataikė Maindai į krūtinę. Narsus karys 
prarado sąmonę. Išvydęs sunkiai sužeistą savo dėdę, 
įtūžęs ir trokšdamas už jį atkeršyti, Angada puolė 
Kumbhą. 

Nekreipdamas dėmesio į strėlių krušą, Angada 
veržėsi link Kumbhos. Griebęs akmenų krūvą, sviedė 
ją į Kumbakarnos sūnų. Bet tas visus akmenis suskaldė 
savo strėlėmis ir sužeidė Angadai antakį. Kraujas 
užtvindė karalaičiui akis, bet jis visgi griebė didžiulį 
medį ir sviedė į Kumbhą. Rakšasas be vargo suskaldė 
jį į šipulius. Praradęs sąmonę, Angada krito ant 
žemės. 

Beždžionės apie tai pranešė Ramai. Į pagalbą 
karalaičiui Rama pasiuntė Džambavaną ir kitus 
varanų vadeivas. Tačiau Kumbha ištisai svaidė strėles 
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ir neleido jiems priartėti. Svaidydamas į rakšasą 
didžiulius medžius, link jo šoko Sugriva. Kumbha 
suskaldė visus medžius į šipulius ir paleido į beždžionių 
karalių daugybę strėlių. Bet neįveikiamasis Sugriva 
ryžtingai artinosi prie Kumbhos vežimo. Staiga 
beždžionių karalius pašoko, išplėšė iš rakšaso rankų 
lanką ir sulaužė jį per pusę. Iššokęs iš vežimo, Sugriva 
jam tarė:  

– O Kumbha, šiandien tu narsiai koveisi. Tavo 
tėvas buvo labai galingas, o tavo dėdė Ravana 
tapo galingas todėl, kad jį palaimino Viešpats 
Brahma. Tu toks pat galingas, kaip ir jie. O rakšase, 
galėčiau nužudyti tave tuoj pat, bet matau, kad 
tavo jėgos išseko. Todėl grįžk į Lanką, o kai atsigausi, 
mes pratęsim dvikovą. 

Kumbhai patiko Sugrivos kilnumas, bet jis atmetė 
jo pasiūlymą. Vietoj to jis puolė beždžionių karalių ir 
nutvėrė jį  savo galingomis rankomis. Tarp priešininkų 
užvirė žūtbūtinė kova. Po jų kojomis sudrebėjo žemė. 
Pagaliau Sugriva pakėlė Kumbhą ir sviedė jį į 
vandenyną. Bet Kumbha greit išsikapanojo į krantą ir, 
paguldęs Sugrivą ant žemės, ėmė kumščiais daužyti 
jam krūtinę. Sudaužytais į šipulius šarvais, kraujuojantis 
Sugriva sukaupė visas savo jėgas ir atsakė rakšasui 
kruša smūgių. Nuo šitų smūgių Kumbakarnos sūnus 
krito ant žemės negyvas. 
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Sužinojęs apie savo vyriausiojo brolio žūtį, 

Nikumbha garsiai suriaumojo. Kai prieš jį išdygo 
Hanumanas, rakšasas smogė jam vėzdu į krūtinę, bet, 
atsitrenkęs į galingojo  Hanumano kūną, vėzdas 
sutrupėjo į šimtus duženų. Hanumanas kumščiu 
smogė Nihumbhai į krūtinę. Susvirduliavęs rakšasas 
atsitraukė, o atsipeikėjęs jis griebė Hanumaną ir 
nusitempė iš mūšio lauko. 

Išsilaisvinęs iš Nikumbhos glėbio, Hanumanas 
parvertė jį ant žemės. Prispaudęs keliais rakšasą prie 
žemės, narsusis Vajaus sūnus griebė jį už galvos ir suko 
tol, kol jam nutrūko galva. Tai stebėjusios beždžionės 
ėmė džiaugsmingai šūkauti. 

Kai Ravana sužinojo apie Nihumbhos mirtį, įsakė į 
mūšį eiti Kharos sūnui  Maharakšai. Prisiartinęs prie 
mūšio lauko, Maharakša ėmė girtis savo jėga, bet 
bloga pranašaujantys ženklai nieko gero jam 
nežadėjo. Jo važnyčiotojui iš rankų krito botagas, jo 
vėliava nusviro ant žemės. Žirgai nerimavo, klupinėjo, 
jų akyse matėsi ašaros. Staiga pakilo dulkių audra ir 
sutemo. Nekreipdamas dėmesio į blogus ženklus, 
pasitikintis savimi Maharakša artinosi prie mūšio lauko. 

Stojęs į kovą, jis pažėrė į beždžiones krušą strėlių. 
Džiūgaujant rakšasams, beždžionėms teko atsitraukti. 
Tada Rama griebė lanką ir paleido į rakšasus 
daugybę strėlių. Įsiutęs Maharakša ėmė koneveikti 
Ramą.  
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– Kvaily, – nusišypsojęs, sušuko Rama, – vien 

žodžiais karo nelaimėsi! 
Rama vikriai atmušinėjo Maharakšos strėles. 

Priešininkai artinosi vienas prie kito. Stebėti smagios 
dvikovos danguje susirinko pusdieviai. Nors Rama ir 
Maharakša buvo sunkiai sužeisti, jie kovėsi be 
atvangos. Jų strėlės užgožė mūšio lauką. 

Rama siuto iš pykčio. Jis perlaužė per pusę 
Maharakšos lanką, sudaužė į šipulius jo vežimą, 
nužudė jo važnyčiotoją ir žirgus. Iššokęs iš sudaužyto 
vežimo, Maharakša sviedė į Ramą Rudros ietį. Bet 
Rama lengvai ją suskaldė savo strėlėmis. Kai Rama 
užtaisė savo lanką Agnio ginklu, Maharakša puolė jį 
pakeltomis rankomis. Paleista Ramos strėlė pervėrė 
rakšasui širdį. Išvydę, kad jų vadas nebegyvas, 
rakšasai pabėgo į Lanką. 

Tada Ravana įsakė į kovą stoti Indradžitui. 
Siekdamas įgauti dar daugiau galių, karalaitis vėl 
patraukė prie aukuro. Jis dar kartą įmetė į ugnį ožį. 
Kaip ir praėjusį kartą, ugnis ryškiai užsiliepsnojo ir 
pasirodė pats Agnis. Gavęs jo palaiminimus, 
nematomas Indradžitas įžengė į savo vežimą ir išvyko 
į mūšį. 

Atvykęs į mūšio lauką, Indradžitas paleido į Ramą 
ir Lakšmaną daugybę strėlių. Dašarathos sūnūs 
pabandė atsakyti dieviškais ginklais, tačiau net 
nepataikė į galingąjį Ravanos sūnų. Savo mistinėmis 
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galiomis Indradžitas viską aplink aptemdė ir paleido į 
Ramą ir Lakšmaną daugybę strėlių, kurios sunkiai 
sužeidė abu brolius. 

Šaudydamas į tą vietą, iš kur lėkė strėlės, Rama 
sužeidė Indradžitą, bet rakšasas net nesuvirpėjo. 
Pagaliau Lakšmanas iš nevilties sušuko:  

– Iškviesiu brahmastrą ir sunaikinsiu visus rakšasus. 
– Brangus broli, nevalia žudyti tų, kurie nedalyvauja 

mūšyje, – atsakė Rama. – Aš ir pats trokštu nužudyti tą 
galingąjį rakšasą. Kantrybės. Toliau svaidykim į jį 
dieviškus ginklus. 

Išsigandęs dėl savo gyvybės, Indradžitas spruko į 
Lanką. Bet netrukus jis vėl atvyko į mūšio lauką. 
Indradžitą dabar lydėjo netikra Sita. 

Išvydusios prieš save Indradžitą, jį puolė visos 
beždžionės, vadovaujamos Hanumano. Staiga jos 
nustebo, kai rakšaso vežime išvydo stovinčią Sitą. Kol 
išsigandusios beždžionės žiūrėjo į Ravanos sūnų, jis 
išsitraukė savo kardą ir čiupo Sitą už plaukų.  

– Rama! Rama! – sušuko iliuzinė Sita.  
Indradžitas smogė jai kumščiu.  
– O niekingas rakšase, ruoškis į pragarą, kur 

bausmę atlieka moterų žudikai! – sušuko įsiutęs 
Hanumanas. 

 Ištaręs tuos žodžius, jis puolė Indradžitą. Paskui 
Hanumaną sekė ir kitos beždžionės. Bet rakšasas 
atsikirto savo strėlėmis. 
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– Žiūrėkite, aš tuoj nužudysiu Sitą, – tarė 

Indradžitas. – Tas, kas nori nugalėti, privalo mokėti 
bausti savo priešus. Ištaręs tai, Ravanos sūnus perkirto 
Sitą įstrižai. Kraujuojantis jos kūnas nukrito ant žemės.  

– Sita negyva, – nusikvatojo Indradžitas, – o tai 
reiškia, kad visos jūsų pastangos išgelbėti ją nuėjo 
veltui. 

Po to Ravanos sūnus klaikiai suriaumojo ir tokiu 
būdu išvaikė visas beždžiones. Prikaišiodamas 
beždžionėms jų bailumą, Hanumanas ėmė šaukti 
armiją. Trokšdamas keršto, jis be gailesčio naikino 
rakšasus. Į Indradžitą jis sviedė didžiulį akmenį, bet 
rakšasas vikriai nuo jo išsisuko. Nukritęs akmuo 
sutraiškė daugybę rakšasų ir prasmego į žemės 
gelmes. 

Hanumanas ir toliau naikino rakšasus, o 
Indradžitas savo strėlėmis bandė jį sulaikyti. «Kadangi 
Sita nebegyva, – pagalvojo Hanumanas, – geriau 
bus, jei beždžionės atsitrauks. Privalau pranešti Ramai 
ir laukti tolimesnių jo nurodymų». 

Kai beždžionės atsitraukė, Indradžitas patraukė į 
Nikumbhilos šventovę, kad paaukotų rakšasų labui. 
Išvydęs beždžionių dvikovą su Indradžitu, Rama 
pasiuntė jiems į pagalbą Džambavaną. Bet 
Hanumano vadovaujamų beždžionių jau nebebuvo 
mūšio lauke. 
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Atvykęs pas Ramą, Hanumanas papasakojo 

Jam, kaip Indradžitas negailestingai susidorojo su Sita. 
Kai tik Rama tai išgirdo, jis krito ant žemės be 
sąmonės. Apspitusios beždžionės apšlakstė Jo veidą 
vandeniu. Apkabinęs brolį, Lakšmanas sušuko:  

– O siaube! Atrodo, blogis nugalėjo gėrį. Galbūt 
vien gėrio negana, kad įsiviešpatautų teisybė? Ar ne 
geriau tada pasikliauti savo jėga ir pamiršti niekam 
nereikalingą moralę? Prisiekiu, sunaikinsiu visą Lanką 
kartu su Indradžitu ir Ravana! Brangus Rama, neliūdėk. 
Prisimink, jog Tu – Viešpaties Višnaus įsikūnijimas. 

Nuraminęs beždžiones, Vibhišana priėjo prie 
Ramos ir Lakšmano. Pamatęs sielvarto palaužtą  
Lakšmaną, laikantį ant savo kelių sąmonę praradusį 
Ramą, Vibhišana paklausė: 

 – Kas nutiko? 
Kai Lakšmanas ėmė pasakoti jam apie Sitos žūtį, 

Vibhišana jį pertraukė: 
 – Indradžitas nenužudė Sitos, nes Ravana savo 

noru niekada neišsiskirs su ja. Tą Sitą, kurią Jūs matėte, 
rakšasai sukūrė savo mistine galia. O Lakšmanai, 
paskubėk į Nikumbhilą ir nužudyk Indradžitą, kol jis 
dar neįvykdė aukojimo ritualo. Antraip jis vėl taps 
nematomas, o tai reiškia – nepažeidžiamas. 

Sielvarto palaužtas Rama nesuvokė apie ką 
Vibhišana kalba. Jis paprašė pakartoti dar kartą.  
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– Labai seniai Indradžitas sunkiomis askezėmis 

patenkino Viešpatį Brahmą, – tarė Vibhišana. – 
Dovanojęs Ravanos sūnui brahmastrą ir skraidančius 
žirgus, visatos architektas tarė: «Priešas nugalės tave 
tik tuomet, kai tu Nikumbhiloje vykdysi aukojimo 
apeigas». Lakšmanas privalo nedelsiant vykti ten ir 
nužudyti Indradžitą, antraip jis taps labai galingas ir 
sunaikins visas beždžiones. 

– Lakšmanai, veskis kartu Hanumaną, Vibhišaną ir 
likusias gyvas beždžiones, – tarė Rama. Palietęs brolio 
pėdas ir prisiekęs nužudyti Indradžitą, Lakšmanas 
pasišalino. 

Prisiartinęs prie Nikumbhilos, Lakšmanas išvydo 
šventovę saugančius rakšasus.  

– Turėtume atakuoti priešininkų armiją, – patarė 
Vibhišana. – Kai rakšasai ims trauktis, Indradžitas pats 
stos į mūšį. 

Prasidėjo mūšis. Išvydęs, kad jo armija nepajėgi 
atlaikyti priešininkų puolimo, Indradžitas nutraukė 
apeigas ir įžengė į vežimą. Kai jis pasirodė mūšio 
lauke, rakšasai atgavo drąsą ir visa jėga puolė 
Hanumaną, kuris ir toliau juos negailestingai naikino. 
Indradžitas paleido į beždžiones strėlių krušą. 

Vibhišana atvedė Lakšmaną prie banjano 
medžio, kur prieš išvykdamas į mūšio lauką  
Indradžitas vykdė aukojimą. Žinodami, kad rakšasas 
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netrukus sugrįš užbaigti ritualą, Vibhišana paprašė, 
kad Lakšmanas palauktų jo ir užpultų. 

Karalaičiui ilgai laukti nereikėjo. Kai Indradžitas 
sugrįžo, Lakšmanas iškvietė jį į dvikovą.  

– Kodėl mano tikrasis dėdė linki man blogo? – 
kreipdamasis į Vibhišaną, sušuko Indradžitas. – Aš – 
mylimiausias tavo vyriausiojo brolio sūnus. Kaip gali 
taip elgtis su savo šeimos nariais? Juk tu taip pat esi 
rakšasas. Argi tu nesididžiuoji savo kilme? Kvaily, 
kodėl tu išduodi savo artimuosius? Nejaugi gyventi su 
savo šeima ir šliaužioti pas pašaliečius – tai vienas ir 
tas pats? Išdavike, netgi pats blogiausias giminaitis 
geriau už svetimą žmogų. 

– Jeigu tu taip pyksti dėl dharmos, tai kodėl 
priekaištauji man, juk aš vyresnis už tave, – atsakė 
Vibhišana. – Nors ir esu iš rakšasų genties, bet aš 
kitoks. Negaliu pakęsti cinizmo ir žiaurumo. Tavo 
tėvas, o ne aš – mūsų šeimos suskilimo priežastis. 
Vadovaujantis raštais, būtina nutraukti visus ryšius su 
nuodėmingu žmogumi, net jeigu jis tavo giminaitis. 
Tas, kuris grobia svetimas žmonas, panašus į gyvatę. 
To, kuris išduoda draugus, lytiškai santykiauja su 
svetima žmona ir vagia, laukia mirtis. Ravana 
pasmerktas. Kartu su juo žūsi tu ir visi rakšasai. 
Indradžitai, tu – tik išpuikęs ir neišauklėtas vaikigalis. 
Gali kalbėti ką tik nori, bet tu neišsigelbėsi nuo 
Lakšmano strėlių. 
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Po to, kai Lakšmanas ir Indradžitas apsižodžiavo, 

dviem strėlėmis rakšasas sužeidė ant Hanumano 
sėdintį Lakšmaną. Atsakydamas jis penkiomis 
strėlėmis pervėrė Indradžito krūtinę. Prasidėjo žiauri 
dvikova. Netrukus, priešininko spaudžiamas, 
Indradžitas susilpnėjo. Vibhišana patarė Lakšmanui 
greičiau sunaikinti rakšasą. Lakšmanas išleido 
daugybę strėlių ir sužeidė Ravanos sūnų. Bet jis greitai 
atsigavo ir tarė Lakšmanui:  

– Neužmiršk, kaip aš Tave nugalėjau! Ištaręs tuos 
žodžius, jis šovė ir septyniomis strėlėmis sužeidė 
Lakšmaną, Hanumaną – dešimčia, o Vibhišaną – 
šimtu strėlių. 

Nusijuokęs Lakšmanas paleido į Indradžitą strėlių 
krušą ir į šipulius suskaldė jo šarvus. Rakšasas atsakė 
tuo pačiu ir taip pat suskaldė Lakšmano šarvus. 
Priešininkai buvo verti vienas kito. 

Dvikova užsitęsė. Niekas nesiruošė nusileisti. 
Daugybė strėlių kiaurai vėrė priešininkų kūnus ir smigo 
į žemę. Priešininkai kraujavo. Ant žemės mėtėsi krūva 
sulaužytų lankų. 

Lakšmanas ir Indradžitas kovėsi be perstojo. Tuo 
metu Vibhišana, nenorėdamas kautis su giminaičiu, 
kovėsi su kitais rakšasais. Atmosfera įkaito. Nukėlęs 
Lakšmaną nuo savo pečių, Hanumanas taip pat stojo 
į kovą su rakšasais. 
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Kai nusileido saulė, dangų aptraukė Lakšmano ir 

Indradžito svaidomų juodų strėlių debesis. Jie šaudė 
taip greitai, kad net nesimatė, kaip ima strėles iš 
strėlinių ir užtaiso savo lankus. 

Lakšmanas nukirto galvą Indradžito važnyčiotojui, 
todėl rakšasui teko pačiam valdyti vežimą. Netrukus 
Indradžitui ėmė sekti jėgos. Keturios beždžionės šoko 
ant Indradžito žirgų ir suplėšė juos savo aštriais 
dantimis bei nagais. Po to į šipulius sudaužė jo 
vežimą. Indradžitas iššoko iš vežimo. 

Įsakęs rakšasams stabdyti beždžionių puolimą, 
Indradžitas nuskubėjo į Lanką naujo vežimo. Netrukus 
jis sugrįžo ir atsigavęs ėmė naikinti beždžiones. 
Beždžionės metėsi prie Lakšmano. Princas sulaužė 
rakšaso lanką ir penkiomis strėlėmis pervėrė jo krūtinę. 
Indradžitas griebė kitą lanką, bet Lakšmanas be 
vargo visas jo strėles suskaldė į šipulius. 

Sužeidęs Indradžitą, Lakšmanas į visus rakšasus 
šaudė po dvi strėles. Ravanos sūnus atsakė strėlių 
kruša, bet Lakšmanas vėl nukirto jo važnyčiotojui 
galvą. Matydamas, kad visos jo strėlės atšoka nuo 
Lakšmano šarvų, rakšasas ėmė šaudyti jam į galvą. 
Nekreipdamas dėmesio į sunkius sužeidimus, 
Lakšmanas iššovė penkias strėles ir pataikė Indradžitui 
į galvą. 

Kai Indradžitas trimis strėlėmis pervėrė Vibhišanos 
galvą, tas, įsiutęs jį puolė, mojuodamas vėzdu 
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rankose. Vibhišananužudė Indradžito žirgus, o 
Indradžitas, iššokęs iš vežimo, sviedė į savo dėdę ietį. 

Čia pat pasimaišė Lakšmanas ir savo strėlėmis į 
šipulius suskaldė Indradžito paleistą ietį. Kai Vibhišana 
penkiomis strėlėmis pervėrė Indradžito krūtinę, 
Ravanos sūnus užtaisė savo lanką Jamos ginklu. 
Pamatęs, kad Vibhišanai gresia pavojus, Lakšmanas 
čiupo Kuberos jam dovanotą strėlę. 

Kai ore susidūrė strėlės, ryški šviesa apšvietė tamsų 
dangų. Pasigirdo smarkus sprogimas, pabiro žiežirbos, 
išsiveržė dūmai. 

Tada Lakšmanas paleido Varūnos ginklą, bet 
Indradžitas sunaikino jį Rudros strėle. Atsitraukdamas 
Indradžitas iššovė Agnio strėlę, bet Lakšmanas 
neutralizavo ją Surijos ginklu. Asuros strėlė, paleista 
Indradžito, čia pat virto kardais, vėzdais, čakromis ir 
kirviais. Bet Lakšmanas visa tai neutralizavo Rudros 
ginklu. 

Indradžitas prarado pusiausvyrą. Tada Lakšmanas 
griebė Indros strėlę. Užtaisęs galinga strėle savo 
lanką, jis tarė: 

– O rojaus karalystės valdove, jeigu Rama – iš 
tiesų Aukščiausiasis Viešpats, tiesos ir dorovės šaltinis, 
tegul šita strėlė sunaikina Ravanos sūnų. 

Šviečianti strėlė sparčiai nulėkė ir nukirto 
Indradžitui galvą. Krito pagrindinė beždžionių armijos 
kliūtis. Apimti panikos, rakšasai išsilakstė į visas puses, 
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o beždžionės šokinėjo ir šūkavo iš džiaugsmo. 
Pusdieviai ir dangaus išminčiai šlovino Lakšmano 
narsą. Dangaus gyventojai bėrė ant jo gėles, o 
beždžionės daužė uodegas į žemę ir šaukė «Šlovė 
Ramai! Šlovė Lakšmanui!» 

Sugniuždytas ir sunkiai sužeistas, atsiremdamas į 
Vibhišaną ir Hanumaną, Lakšamanas stojo prieš 
Ramą. Su didžiausiu malonumu Rama klausėsi 
Vibhišanos pasakojimo apie tai, kaip buvo 
sunaikintas Indradžitas. Pasveikinęs Lakšmaną su 
pergale ir įkvėpęs jo plaukų aromato, Rama tarė:   

– Indradžitas buvo dešinioji Ravanos ranka. 
Dabar, kai jis nebegyvas, rakšasų karalius privalės 
pats stoti į kovą. 

Sužeistas Lakšmanas kentė skausmą. Rama įsakė 
Sušanai pasirūpinti juo ir visomis sužeistomis 
beždžionėmis. Sušana davė karalaičiui gydomųjų 
žolelių. Įkvėpęs jų aromato, Lakšmanas pastebėjo, 
kad skausmas dingo, o žaizdos užgijo. 

Kai Ravanai ministrai pranešė apie tai, kad 
Lakšmanas kartu su Vibhišana nužudė Indradžitą, 
rakšasų karalius prarado sąmonę. Atsigavęs jis ilgai 
sielvartavo dėl savo mylimiausio  sūnaus ir įpėdinio 
netekties. Įpykęs Ravana pareiškė, kad nužudys Sitą  
ir tokiu būdu atkeršys už Indradžito mirtį. Jo veidas 
buvo toks baisus, kad net rakšasai sudrebėjo iš 
siaubo. 
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Ravana įsakė atnešti Viešpaties Brahmos 

dovanotus nepažeidžiamus šarvus, o taip pat lanką ir 
strėles.  

– Dabar padarysiu tai, ką Indradžitas tik imitavo, 
trokšdamas palaužti priešą, – tarė jis.  

Ištraukęs kardą, Ravana nurūko į ašokų giraitę. 
Paskui jį nusekė Mandodari ir kai kurie patarėjai. Nors 
jie ir bandė Ravaną sulaikyti, bet rakšasų karalius 
buvo nepalenkiamas. Netrukus jis stovėjo priešais 
išsigandusią Sitą. 

Kai Ravana ėmė mosikuoti savo kardu, Sita 
suprato, kad jis nori ją nužudyti. «Kas nutiko? – galvojo 
ji. – Kodėl rakšasų karalius nori mane nužudyti? Juk 
dar nepraėjo dvylika mėnesių? Tikriausiai jam trūko 
kantrybė? O galbūt jis prarado viltį, nes Rama ir 
Lakšmanas laimi? Reikėjo paklausyti Hanumano ir 
leisti jam nunešti mane pas Ramą. Tada nebūčiau 
patekusi į tokią siaubingą situaciją». 

Užjausdamas sielvarto iškamuotą Sitą, Ravanos 
ministras Suparšva tarė:  

– Mano šeimininke, tu išmanai visas Vedas ir 
atlikai sunkias askezes. Nejaugi tau kyla ranka prieš 
šitą bejėgę moterį? Nežudyk jos. Verčiau išliek savo 
pyktį ant priešo. Šiandien keturiolikta delčios para. 
Rytoj, kai prasidės jaunatis, susikauk su Rama ir visa 
beždžionių armija. Tu nugalėsi. Sunaikinęs Ramą, 
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galėsi tenkintis Sita. Kam iš savęs atimti šitą galimybę? 
Tu juk taip stipriai to norėjai. 

Paklausęs įtikinamo patarimo, Ravana nusprendė 
nežudyti Sitos ir grįžo į rūmus. Sėdėdamas soste ir 
sielvartaudamas dėl sūnaus, jis tarė:  

– Įsakau visiems likusiems gyviems rakšasams pulti 
Ramą. Jeigu nepavyks Jo sunaikinti, rytoj pats su Juo 
susikausiu. 

Prieš auštant rakšasai išžygiavo iš miesto ir puolė 
beždžiones. Užsimezgė žiauri kova. Įsiaudrinę rakšasai 
sparčiai naikino beždžiones, priversdami likusias 
gyvas bėgti iš mūšio lauko prie lotosinių Ramos pėdų. 
Pildamas ant rakšasų nenutrūkstamą strėlių srautą, 
Viešpats iššovė gandharvų ginklą. Strėlių kruša užstojo 
net patį Ramą, ir net rakšasai negalėjo Jo įžiūrėti. Jie 
matė tik tai, kad žūva jų draugai. Gandharvų ginklo 
dėka kartkartėmis Ramos nebesimatė, o tarpais 
rakšasai prieš save matė tūkstančius Ramų. Per 
pusantros valandos Rama sunaikino du šimtus 
tūkstančių pėstininkų, aštuoniolika tūkstančių 
drambliais raitų karių, keturiolika tūkstančių žirgais 
raitų ir daugybę karių vežimuose. Likę gyvi rakšasai 
spruko į Lanką. Tuo tarpu patenkinti pusdieviai šlovino 
Ramos didvyriškumą.  

– Narsūs kariai, – tarė Rama beždžionėms, – 
žinokite, kad be Manęs šitą dievišką ginklą turi tik 
Viešpats Šiva. 
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Tuo metu Lankoje susirinko žuvusiųjų rakšasų 

žmonos ir apraudojo savo vyrus. 
 – Būk prakeikta Šurpanatha, – šaukė jos, – tai ji 

sukiršino Ramą ir Ravaną. Jų nesantaika sunaikino 
visą mūsų gentį. Praeityje Rama ne kartą nugalėjo 
Ravaną. Nejaugi mūsų karalius užmiršo, kad Rama 
yra nenugalimas? Kodėl jis nepaklausė Vibhišanos 
patarimo ir neužkirto kelio nelaimei? 

Išgirdęs moterų raudas, Ravana siuto iš pykčio. 
Šnypšdamas tarsi gyvatė, jis įsakė ministrams:  

– Nedelsiant parenkite mūšiui armiją. Šiandien pat 
aš  sunaikinsiu Ramą, Lakšmaną ir visas beždžiones. 
Mano vežimą! Tegul likę gyvi kariai seka paskui 
mane! 

Ravanos įsakymu buvo surinkta armija. Ją sudarė 
šimtas tūkstančių vežimų, trys šimtai dramblių, 
šešiasdešimt milijonų raitelių ir begalė pėstininkų. 
Ravana įžengė į aštuoniais žirgais kinkytą ir įvairiais 
pusdievių ginklais aprūpintą savo vežimą. 

Kai Ravana žengė iš rūmų, miestelėnai trimitais ir 
kriauklėmis džiaugsmingai jį sveikino. Išgirdusios šitą 
gaudesį, beždžionės išsigando. Ravana iš miesto 
išžygiavo pro šiaurinius vartus. Jį lydėjo Mahodaras, 
Mahaparšva ir Virupakša. Visiškai sutemo. Juodi 
debesys užstojo saulę ir ant žemės pasipylė kraujo 
srovės. Ravanos žirgai klupo. Rakšasų karaliaus kairioji 
akis ėmė tvinkčioti, užkimo balsas, sudrebėjo kairioji 
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ranka ir išbalo veidas. Danguje sušvito meteoritai, ant 
vėliavos koto nutūpė maitvanagis. Bet Ravana, 
nekreipdamas dėmesio į bloga pranašaujančius 
ženklus, tęsė kelionę savo mirties link. 

Stojęs į kovą, rakšasų karalius pasėjo priešininkų 
pusėje paniką, nes nė viena beždžionė neatsilaikė 
prieš jo strėles. Kai įsiutęs Sugriva kontratakavo su 
savo armija, Ravana sutelkė savo dėmesį į Ramą. 

O tuo metu Virupakša išlipo iš vežimo ir užsėdo 
ant dramblio. Puolęs beždžiones, paleido į jas 
daugybę strėlių. Išrovęs iš žemės didžiulį medį, Sugriva 
smogė juo drambliui ir nubloškė jį atgal. Virupakša 
nušoko nuo sužeisto dramblio ir, apsiginklavęs skydu 
bei kardu, puolė Sugrivą. Šis sviedė į priešininką 
didžiulį akmenį, bet Virupakša išvengė jo ir kirto 
beždžionių karaliui kardu. Sugriva krito ant žemės, 
bet, staiga atsistojęs, smogė rakšasui kumščiu į 
krūtinę. Tai dar labiau įsiutino Virupakšą. Jis kardu 
suskaldė Sugrivos šarvus ir kojos spyriu parvertė jį ant 
žemės. Kai beždžionių karalius atsistojo ir užsimojo, 
Virupakša pasilenkė ir smogė Sugrivai į krūtinę. Įsiutęs 
Sugriva atsakė, voždamas rakšasui per galvą. 
Pasileido kraujas iš visų devynių jo kūno angų ir 
Virupakša krito ant žemės negyvas. 

Virupakšos  ir kitų rakšasų žūtis užpykdė Ravaną. Į 
kovą jis pasiuntė Mahodarą. Narsusis Mahodara 
negailestingai nakino sprunkančias pas Sugrivą 
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beždžiones. Sugriva puolė Mahodarą, sviedė į jį 
didžiulį akmenį, bet savo strėlėmis rakšasas sudaužė jį 
į šipulius. Įsisiautėjęs Sugriva išsirovė iš žemės medį, bet 
Mahodaras tuoj pat jį suskaldė į šipulius ir pervėrė 
beždžionių karalių savo strėlėmis. Tada Sugriva griebė 
nuo žemės gulintį geležinį vėzdą ir puolė rakšasą. 
Parklupdęs Mahodaros žirgus, jis privertė rakšasą 
iššokti iš vežimo. Tada Mahodaras metėsi link Sugrivos 
ir sviedė į jį savo vėzdą. Atsakydamas beždžionių 
karalius sviedė į Mahodarą savo vėzdą. Vėzdai 
atsimušė vienas į kitą ore ir nukrito ant žemės. 

Priešininkai graibstė nuo žemės vėzdus ir svaidė 
vienas į kitą. Pagaliau jie susikibo vienas su kitu. 
Mahodaras čiupo kardą ir kirto Sugrivai. Akimirkai 
kardas įstrigo beždžionių karaliaus šarvuose. Kol 
rakšasas jį traukė, Sugriva nukirto jam galvą. 

Netekusi savo vado, Mahodaros armija spruko iš 
mūšio lauko. Tuo pat metu į kovą stojo Mahaparšva. 
Jis ėmė žiauriai naikinti beždžiones. Išvydęs, kad kariai 
atsitraukia, Angada čiupo didžiulį vėzdą ir iš visų jėgų 
sviedė į Mahaparšvą. Smūgis buvo toks stiprus, kad 
rakšasas bei jo važnyčiotojas prarado sąmonę ir krito 
ant žemės. Milžinišku akmeniu Džambavanas į šipulius 
suskaldė Mahaparšvos vežimą ir nužudė jo žirgus. 
Atsigavęs rakšasas kovėsi ant žemės. 

Mahaparšva pervėrė Džambavano krūtinę trimis 
strėlėmis. Taip pat paleido strėlių krušą į Angadą. 
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Atsakydamas Angada sviedė į jį vėzdą ir numušė nuo 
jo galvos auksinę karūną bei sulaužė jo lanką. 
Įnirtingai puolęs rakšasą, karalaitis smogė jam ranka į 
galvą. Tai įsiutino Mahaparšvą ir jis sviedė į Angadą 
kirvį. Vikriai nuo jo išsisukęs, karalaitis iš visų jėgų 
smogė rakšasui į krūtinę ir tas visam laikui paliko kūną. 

Kai Mahaparšvos armija išsilakstė į visas puses, 
beždžionės ir pusdieviai ėmė džiaugsmingai rėkti, o 
Ravana siuto iš pykčio. Rakšasų karalius įžengė į savo 
vežimą ir pasileido link Ramos, iššaudamas į Jį 
nenutrūkstamą strėlių srautą. Bet Rama visas Ravanos 
strėles sudaužė Savo strėlėmis. Taip prasidėjo dviejų 
mirtinų priešų dvikova. Netrukus jų strėlės užgožė 
dangų, įsiviešpatavo tamsa. Beždžionės ir rakšasai 
nustojo kautis – visi stebėjo kvapą gniaužiančią 
dvikovą. 

Kai Ravanos strėlė kliudė Ramos galvą, Viešpats 
net neatkreipė į tai dėmesio. Atsakydamas Jis iššovė 
Rudros ginklą, kuris išsiplėtė į milijoną strėlių. Bet visos 
jos atšoko nuo neperšaunamų Ravanos šarvų ir 
nepadarė jam jokios žalos. Iškvietęs mistinį asurų 
ginklą, rakšasų karalius užvertė Ramą strėlėmis. Nors 
Ramos paleistas Agnio ginklas ir išlydė Ravanos strėles 
ore, bet, nukritusios ant žemės, jos sunaikino 
tūkstančius beždžionių. Tačiau Rama ir beždžionių 
vadeivos liko patenkinti, nes ginklas, kurį paleido 
Ravana, buvo vienas iš galingiausių. 
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Po to Ravana iškvietė Majos Danavo sukurtą 

Rudros ginklą ir nukreipė į Ramą daugybę vėzdų, 
iečių, žaibų ir spąstų. Rama tuoj pat gandharvų 
ginklu sunaikino Rudros ginklą. Tada rakšasų karalius 
paleido Surijos ginklą, kuris virto milžiniškomis 
švytinčiomis čakromis. Pademonstravęs neįtikėtinas 
savo galias, Rama sudaužė savo strėlėmis visas 
čakras. Bet tuo pat metu Ravanai pavyko strėlėmis 
sužeisti  Ramos krūtinę. Viešpats net nesujudėjo, o 
atsakydamas jis paleido į Ravaną nenutrūkstamą 
strėlių srautą. 

Trokšdamas kautis, Lakšmanas paleido septynias 
strėles, kurios nukirto Ravanos vėliavos kotą. Viena 
strėle jis nukirto jo važnyčiotojui galvą, o dar 
penkiomis, sulaužė jo lanką. Po viso to įsikišo ir 
Vibhišana. Jis savo vėzdu nužudė Ravanos žirgus. 
Rakšasų karalius buvo priverstas iššokti iš vežimo ant 
žemės. Kai jis sviedė į Vibhišaną  ietį, Lakšmanas 
suskaldė ją ore trimis strėlėmis. Tada Ravana čiupo 
Maja Davanos sukurtą stebuklingą ietį. Išvydęs, kad 
Vibhišanos gyvybei gresia pavojus, Lakšmanas 
paleido į Ravaną daugybę strėlių. Rakšasų karalius, 
laikydamas rankoje ietį, nustebęs sustingo.  

– Kadangi užstojai Vibhišaną, – sušuko Ravana 
Lakšmanui, – vietoje jo žūsi tu. 

Klaikiai sušukęs, Ravana sviedė stebuklingąją ietį. 
Nors Rama ir meldėsi, kad ietis netektų galių, bet 
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pervėrusi Lakšmanui krūtinę, ji sunkiai sužeidė Sumitros 
sūnų. 

Išvydęs krentantį ant žemės Lakšmaną, Rama 
sustingo vietoje. Jo akyse pasirodė ašaros. 
Susikaupęs, nekreipdamas dėmesio į Ravanos 
paleistų strėlių krušą, Rama iš Lakšmano kūno ištraukė 
ietį. 

Perlaužęs ją pusiau, Rama pakelė Lakšmaną nuo 
žemės ir raudodamas jį apkabino. Įsakęs Hanumanui 
ir Sugrivai saugoti brolį, Rama sušuko: 

– Netrukus atskleisiu visą Savo galią. Prisiekiu, 
greitai Ravana gulės negyvas ant žemės. Beždžionės 
gali tupėti ant kalno viršūnių. Tegul kartu su 
pusdieviais stebi žygdarbį, kuris bus šlovinamas per 
amžius. 

Įsiutęs Rama paleido į Ravaną daugybę strėlių. 
Įtempto lanko timpos garsas apskriejo visą Lanką. 
Išsigandęs Ravana netrukus spruko iš mūšio lauko. 

Priėjęs prie Lakšmano, Rama tarė Sušanai:  
– Kai žiūriu į sužeistą brolį, plyšta Mano širdis. Jeigu 

Lakšmanas mirs, pergalė man bus nereikalinga. Jeigu 
jis mirs, Aš seksiu paskui jį, kaip ir jis sekė paskui Mane į 
mišką. 

– O Rama, – atsakė Sušana, – Lakšmanas gyvens. 
Jo veidas spinduliuoja, o akys dega. Tegu Hanumanas 
skrenda ant Mahodajos kalno ir atgabena šias 
vaistažoles: višalija-karaną, savarna-karani, sandživa-
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karani ir sandhani. Šitų žolių dėka galima lengvai 
išgydyti Tavo brolį. 

Hanumanas vėl nuskrido į Himalajus. Nusileidęs 
ant Mahodajos kalno, jis niekaip negalėjo parinkti 
reikiamų žolių. Nusiminęs jis išrovė visą kalną ir 
atgabeno jį į Lanką. Padėjęs kalną ant žemės, 
Hanumanas prigulė pailsėti.  

– Neradau žolės, – tarė jis Sušanai, – todėl 
nusprendžiau atgabenti visą kalną. 

Pagyręs Hanumaną, Sušana nuskubėjo rinkti 
reikiamų žolių. Po to smulkiai sutrynė jas ir davė 
Lakšmanui. Kai tik Lakšmanas įkvėpė jų aromato, 
visos jo žaizdos akimirksniu užgijo. Kai atsistojo, Rama jį 
apkabino ir tarė:  

– Šlovė Dievui, tu gyvas.  Be tavęs nenoriu nei 
Sitos, nei gyventi. 

– Brangus broli, – atsakė Lakšmanas, – neliūdėk. 
Ištesėk Savo pažadą, nužudyk Ravaną ir padaryk 
Vibhišaną Lankos valdovu. 

Tuo tarpu, įžengęs į kitą vežimą, trokšdamas 
susikauti su Rama, Ravana išvyko iš miesto. Išvydęs jį, 
Rama griebė savo lanką ir paleido į rakšasą daugybę 
strėlių. Iš dangaus pasigirdo pusdievių šūksniai: «Kova 
vyksta nesąžiningai! Rama stovi ant žemės, o Ravana 
kaunasi vežime». 

Pasinaudojęs proga, Indra iškvietė Matalį ir įsakė 
jam nugabenti Ramai savo vežimą. Pas Ramą atvyko 
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dangiškasis važnyčiotojas, sėdintis tūkstančio žirgų 
kinkytame Indros vežime.  

– Mano Viešpatie, – tarė jis, – karalius Indra prašo 
Tavęs kautynėse su Ravana pasinaudoti šiuo vežimu. 
Joje rasi lanką ir Indros šarvus, jo ietį ir kitus dangiškus 
ginklus. O Rama, sėsk į vežimą. Pusdieviai nenori, kad 
kautumeisi stovėdamas ant žemės. 

Pagarbiai apėjęs aplink Indros vežimą, Rama įlipo 
į jį ir leidosi į kovą. Prasidėjo kvapą gniaužianti 
dvikova. Kai Ravana paleido gandharvų ginklą, 
Viešpats sunaikino ją lygiai tokia pat strėle. Tada 
Ravana paleido rakšasų ginklą, kuris pavirto į 
daugybę išsižiojusių, ugnimi besisvaidančių gyvačių. 
Atsakydamas Rama panaudojo Garudos ginklą. 
Išsiskleidęs į daugybę erelių, tuoj pat prarijo visas 
Ravanos strėles. Įsiutęs rakšasų karalius paleido į 
Ramą tūkstančius strėlių. Paleistos strėlės sužeidė 
Matalį ir žirgus, numušė Indros vežimo vėliavą. 

Ravana perėmė iniciatyvą. Pusdieviai ir 
beždžionės sunerimo. Ramos veidas pasikeitė ir 
sudrebėjo visa žemė. Pasirodė daug blogų ženklų. 
Ravanos ir visų gyvųjų būtybių širdyse įsiviešpatavo 
baimė. 

Danguje pasirodė daugybė tų, kurie palaikė 
rakšasų karalių. Tada Ravana čiupo grėsmingą ietį ir 
taip garsiai suriaumojo, kad net sudrebėjo žemė. 

– Ruoškis, Rama, – sušuko jis, – netrukus tu žūsi! 
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Tardamas šiuos žodžius, Ravana sviedė 

pragaištingą ietį, kuri, Ravanai garsiai rėkiant, 
žaibuodama pakilo į dangų. Tarsi Indra, visatos 
naikinimo metu gesinantis gaisrą stipriu lietumi, Rama, 
iššovęs daugybę strėlių, neutralizavo grėsmingą 
Ravanos ginklą. Stebėdamas  nenumaldomai 
besiartinančią ietį, kuri savo kelyje numušinėjo visas 
Jo strėles, Rama sviedė Indros ietį. Susidūrusi su 
Ravanos ietimi, ji sudaužė ją į šipulius. 

Po viso to Rama strėlėmis pervėrė Ravanai galvą, 
krūtinę ir nužudė jo žirgus. Nors piktasis rakšasų karalius 
buvo sunkiai sužeistas ir neteko daug jėgų, jis ir toliau 
laidė strėles į Ramą. Jo kūne strėlių buvo tiek daug, 
kad per strėles priešininkai nebematė vienas kito. 
Rama net nepajudėjo iš vietos.  

– O nuodėmingiausiasis rakšase, – paniekinamai 
šyptelėjo Jis Ravanai, – tu esi savo protėvių išmata. O 
Sitos pagrobėjau, – tu – visiškas kvailys, jei manai, kad 
esi didvyris. Tu – bailys, nes pavogei Mano žmoną, kai 
Manęs nebuvo šalia jos. Kaip gali, pagrobęs bejėgę 
moterį, didžiuotis tuo, kad įveikei beginklę, be vyro 
likusią moterį? Tarsi šuva, kuris slapčia iš šeimininko 
virtuvės vagia maistą, tu pagrobei Mano žmoną Sitą. 
Kaip Jamaradžas baudžia nusidėjėlius, taip ir Aš tave 
nubausiu. O niekšingas rakšase, išmušė atpildo 
valanda. Šiandien tu gausi tai, ko nusipelnei. Tavo 
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kūnas, prie kurio tu taip prisirišęs, taps maitvanagių ir 
šakalų maistu. 

Ištaręs tuos žodžius, Rama, demonstruodamas 
savo miklumą ir neįtikėtinus įgūdžius, ėmė šaudyti 
strėles dvigubai greičiau. Beždžionės svaidė į Ravaną 
akmenis. Sustingęs rakšasų karalius nesugebėjo 
pajudinti net savo lanko. Matydamas, kad jo 
šeimininkui gresia pavojus, Ravanos važnyčiotojas 
išvežė jį iš mūšio lauko. 

– O karaliau, – tarė jis, – išvežiau tave iš mūšio 
lauko, nes norėjau išgelbėti tau gyvybę. Tavo jėgos 
nusilpo, o žirgai išseko. Pastebėjęs blogus ženklus, 
privalėjau pasišalinti iš mūšio lauko. 

Nuramintas važnyčiotojo, Ravana tarė:  
– Vežk mane atgal į mūšio lauką! Jeigu Ravana 

nusprendė sunaikinti priešą, jis neatsitrauks tol, kol to 
nepadarys. 

Pasišalinus Ravanai, pas Ramą apsilankė išminčius 
Agastjas. Deramai sutiktas svečias tarė:  

– Brangus Rama, noriu padovanoti Tau Saulės 
dievui skirtą maldą. Tas kas kartos aditya-hridayam 
mantrą, bus apdovanotas nuostabiais palaiminimais 
ir išlaisvintas iš visų nuodėmių. Ji prailgina gyvenimą ir 
padeda įsitvirtinti doros kelyje. Štai ji: 

– O Saulės dieve, pagarbiai lenkiuosi tau. 
Vyriausiasis tarp dievų, savo akinama šviesa tu 
palaikai visą visatą. Tau lenkiasi visi pusdieviai ir 
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demonai. Tu – visatos, visų gyvųjų esybių gyvybės ir 
energijos šaltinis. Tu – Aukščiausiojo Viešpaties Višnaus 
ekspancija. Tie, kas perprato Vedas, tris kartus per 
dieną meldžiasi tau ir garbina tave, Saulėje esantį 
Narajaną. Tu išsklaidai šitos visatos tamsą. Aš žemai 
lenkiuosi tau. Tu – Aukščiausiojo Viešpaties akis ir visa 
ko, kas vyksta visatoje,  liudininkas. Vėl ir vėl aš 
lenkiuosi tau. 

– O Rama, – užbaigė Agastjas, – pašlovink šita 
malda Saulės dievą ir Tu nugalėsi Savo priešą. Tam, 
kam nesiseka, patiria daug sunkumų, kartodamas 
šitą Saulei skirtą mantrą, įveiks visas kliūtis ir jam 
nusišypsos laimė. 

Ištaręs tai, Agastjas pasišalino. Tris kartus 
gurkštelėjęs vandens, kartodamas Viešpaties vardus, 
Rama pažvelgė į Saulę ir sukartojo aditya-hridayam 
mantrą. 

Kai Rama pakėlė nuo žemės savo lanką, iš 
dangaus pasigirdo Surijos balsas:  

– Pirmyn, Rama! Nedelsk! 
– Matali, – tarė Ramačandra, – vežk mane prie 

Ravanos. Bet būk atsargus. 
Prisiminęs, kad prieš Jį Indros važnyčiotojas, Rama 

suglumo ir tarė:  
– Atleisk, kad įsakinėju tau, tarsi tavo šeimininkas. 

Tieisog trokštu kuo greičiau nužudyti Ravaną. Nepyk 
ant manęs. 
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Ramos nuolankumo sujaudintas, Matalis Indros 

vežimu priartėjo prie Ravanos. Priešininkai vėl svaidė 
vienas į kitą strėles. Pasirodė ženklai, pranašaujantys 
mirtį rakšasų karaliui. Jo vežimas apsipylė krauju. 
Paskui jį sekė maitvanagių banda. Danguje sprogo 
didžiulis meteoritas. Suvokdami, kad netrukus jų 
valdovas žus, rakšasai sunerimo. 

Ramą lydėjo tik geri ženklai, pranašaujantys 
pergalę. Netrukus Rama ir Ravana parodė tikrąją 
savo jėgą. Dvikova pasiekė viršūnę. Priešininkų 
armijos kariai, sustingę iš nuostabos, stebėjo dvikovą ir 
net nesiruošė pulti vienas kito. 

Ravana pabandė numušti Indros vėliavą, bet 
Rama Savo strėlėmis atmušė rakšaso strėles. 
Nusprendęs neatsilikti nuo Ravanos, Rama numušė jo 
vėliavą. Ravana ėmė šaudyti į Indros žirgus, bet jie į 
tai net nesureagavo. Rakšasų karalių tai nustebino. 
Tada, pasinaudojęs burtais, jis sviedė į Ramą vėzdų, 
čakrų, medžių ir akmenų krušą. 

Bet Rama savo strėlėmis juos visus suskaldė į 
šipulius, o jų liekanos krito ant beždžionių. Priešininkai ir 
toliau svaidė vienas į kitą strėles, kurios, susidūrusios 
ore, krito ant žemės. Tai tęsėsi apie vieną valandą. 
Visos gyvosios būtybės, išsižiojusios iš nuostabos, 
stebėjo dvikovą. 

Važnyčiotojai taip pat pademonstravo savo 
meistriškumą. Išleidęs keturias strėles, Rama privertė 
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Ravanos žirgus nusisukti. Įsiutęs rakšasų karalius atsakė 
strėlių kruša, bet Viešpats net nesuvirpėjo. Tokios 
aršios kovos dar nebuvo istorijoje. 

Kartais Ravana pasirodydavo su dešimt, o kartais 
su viena galva. Netikėtai Rama nukirto Ravanai 
vieną galvą, bet kai tik nukirsta galva nukrito ant 
žemės, jos vietoje išaugo nauja. Kai Rama nukirto ir 
ją, išaugo trečia. Rama be perstojo kapojo Ravanai 
galvas, bet jų vietoje išaugdavo naujos. Netrukus ant 
žemės gulėjo šimtas rakšaso galvų. «Šitomis strėlėmis 
nužudžiau Maričį, Kharą ir Virathą, – mąstė Rama. – 
Viena iš jų pervėriau septynis milžiniškus medžius ir 
sunaikinau nenugalimąjį Valį. Šitų strėlių išsigando 
kalnai ir bekraščiai vandenynai. Kodėl gi jos neįveikia 
Ravanos?» 

Dvikova tęsėsi jau dvi dienas ir naktis iš eilės. 
Matydamas, kad Rama niekaip negali įveikti priešo, 
Matalis tarė:  

– Kodėl Tu tik giniesi? Argi Tu pamiršai, kad esi visų 
galių šaltinis? Išmušė Ravanos valanda. Jis privalo 
žūti. Panaudok dieviškąją brahmastrą. 

Išklausęs Matalio, Rama paėmė Dandakaranijos 
miške išminčiaus Agastjos dovanotą strėlę. Šitą strėlę 
Viešpats Brahma asmeniškai sukūrė Indrai. Vėliau ją 
atidavė Agastjui. Plunksnuotos strėlės, dalyvaujant 
Vajui, buvo pagamintos iš Garudos plunksnų. Strėlių 
angaliai buvo sukurti kartu su ugnies dievu Agniu ir 
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saulės dievu Surija. Meru ir Mandaros kalnai suteikė 
strėlei savo svorį. Strėlių kotai buvo sudaryti iš subtilių 
elementų. Stebuklingoji strėlė švietė tarsi saulė. 

Sukartojęs reikiamas mantras, Rama užtaisė lanką 
grėsmingąja brahmastra. Išvydusios spindinčią strėlę, 
beždžionės apsidžiaugė, o rakšasų širdyse 
įsiviešpatavo baimė. Kai Rama įtempė timpą, 
sudrebėjo žemė ir dangus. Strėlė tarsi pati mirtis 
sparčiai praskriejo oru ir įsmigo Ravanai į krūtinę. 
Pervėrusi Ravanos širdį kiaurai, ji įsmigo į žemę. Kai 
stebuklingoji strėlė grįžo į Ramos strėlinę, iš Ravanos 
rankų iškrito lankas. Iš visų dešimties jo nasrų pasipylė 
kraujas ir jis krito ant žemės negyvas. 

– Deja! Deja! – sušuko rakšasai. – Kaip tai galėjo 
nutikti? 

Transcendentinės ekstazės apimtos beždžionės 
paskelbė Ramą nugalėtoju ir puolė rakšasų armiją. 
Danguje pusdieviai sušuko: «Atlikta!» 

Po Ravanos žūties pusdieviai ir rišiai pajuto 
palengvėjimą bei seniai pamirštą ramybę. Padvelkė 
šviežias gaivus vėjelis, žydrame danguje sužibo saulė. 
Visur pasklido džiaugsmas ir laimė. 

Sugriva, Angada, Vibhišana ir Lakšmanas 
nuskubėjo pasveikinti Ramą su pergale. Išvydęs ant 
žemės gulintį negyvą savo brolį, Vibhišana gailiai 
pravirko. 
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Tuo pat metu apie Ravanos mirtį sužinojo 

rūmuose likę gyventojai. Visos rakšasų karaliaus 
žmonos atskubėjo iš miesto į mūšio lauką. Išsitaršiusiais 
plaukais, gailiai aimanuodamos moterys prisiartino 
prie savo negyvo vyro kūno. Sielvarto pakirstos kai 
kurios iš jų vartėsi ant žemės, o kitos, apkabinusios 
Ravaną, šaukė: «O mano šeimininke!» Viena žmona 
prisiglaudė prie jo krūtinės, kita glostė jo pėdas, o 
trečia – krūtinę. Visos kitos iš nevilties kėlė į dangų 
rankas. Dauguma žmonų prarado sąmonę. 

– Brangus vyre, – aimanavo jos, – nekreipęs 
dėmesio į mūsų ir Vibhišanos patarimus, tu prisišaukei 
sau mirtį. Dabar, kai tu negyvas, mums nėra dėl ko 
gyventi, nes vyras – vienintelė žmonos atrama. Kas gi 
grėsė tam, kuris pagrobė Sitą? 

– Mano šeimininke, – tarė mylimiausia Ravanos 
žmona Mandodari, – kadangi tu kenkei kitiems, tave 
pavadino Ravana. Tu žuvai, o kartu su tavimi žuvome 
ir mes, nes Lanką užėmė priešas. Kur dabar mums 
ieškoti užtarimo? Brangus vyre, nors tu ir buvai 
galingas, bet Rama tave nugalėjo. Per daug 
pasitikėdamas savimi, tu tapai per sunki našta Žemei. 
Tu nesupratai, kad pats Viešpats Višnus atėjo į Žemę  
ir, įsikūnijęs Rama, išvadavo Žemę iš šitos sunkios 
naštos. Ravana, tavo aistra Sitai pražudė visą rakšasų 
giminę. Tu visada tvirtinai esąs narsus karys, bet iš 
tikrųjų buvai papraščiausias bailys, nes ją pagrobei 
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apgaulės būdu. Tapęs geismo vergu, tu neįžvelgei jos 
galių. Dabar tu, jos prakeiktas, kritai nuo Viešpaties 
Ramačandros rankos. O rakšasų genties 
pasididžiavime, Lanka ir visi jos gyventojai prarado 
savo globėją. Dėl tavo nuodėmių tavo kūną suės 
maitvanagiai, o siela nugrims į pragarą. Nors tu ir 
buvai nuodėmės įsikūnijimas, bet neįsivaizduoju savo 
gyvenimo be tavęs. 

Po ištartų žodžių Mandodari krito Ravanai ant 
krūtinės. Kitos rakšasų karaliaus žmonos pakėlė ją ir 
atgaivino.  

– Pradėk laidojimo apeigas, –  tarė Rama 
Vibhišanai. – Ravanos žmonos nusiramins tik tada, kai 
jo kūnas bus sudegintas. 

– Nenoriu laidoti to, kuris grobė svetimas žmonas, 
buvo tironas ir nuodėmės įsikūnijimas, –  atsakė 
Vibhišana. –  Aš gerbiu jį kaip vyresnįjį brolį, bet dėl 
savo klastos jis nevertas, kad jo gailėčiausi. 

–  Tavo žodžiai teisingi, –  tarė Rama. –  Bet visgi 
Aš noriu, kad tu sudegintum savo brolio kūną. Viskas 
baigta. 

Vibhišana išvyko į miestą pasiruošti laidojimo 
apeigoms. Grįžęs kartu su savo seneliu Maljavanu, 
Vibhišana paguldė Ravanos kūną ant neštuvų. 
Gedulinga procesija patraukė į pietus. Pasiekę 
kremavimo vietą, Vedų papročiu rakšasai sudegino 
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Ravanos kūną. Ravanos žmonos šiek tiek nusiramino. 
Po apeigų visi grįžo į Lanką. 

  
 

* * * 
 
 
Atslūgus transcendentiniam pykčiui, Rama nurimo 

ir padėjo į šoną lanką, strėles bei šarvus. Pasibaigus 
mūšiui, keliaudami namo pusdieviai džiaugsmingai 
šlovino Ramą. Po to, kai Rama padėkojo Mataliui, 
Indros važnyčiotojas pakilo į dangų ir grįžo pas savo 
šeimininką. 

Grįžęs į stovyklą, Rama įsakė Lakšmanui karūnuoti 
Vibhišaną. Lakšmanas įteikė beždžionių vadams 
keturis auksinius indus ir paprašė juos pripildyti keturių 
vandenynų vandeniu. 

Ritualas buvo atliktas griežtai laikantis Vedų 
nurodymų. Visi Lankos gyventojai atvyko į aukojimo 
areną paaukoti  dovanas Vibhišanai. Po to Vibhišana 
paaukojo jas Ramai.  

– Prašau Tavęs, eik pas Sitą, — tarė Rama 
Hanumanui. –  Pasakyk jai, kad aš nužudžiau Ravaną 
ir laukiu iš jos žinių. 

Pasiekęs ašokų giraitę, Hanumanas išvydo 
sielvarto palaužtą Sitą, kurią vis dar saugojo 
siaubingos rakšasės. Stojęs prieš ją, Hanumanas tarė:  
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–  Tavo vyras pasiuntė mane perduoti tau štai ką: 

«Po daugelio bemiegių naktų Aš įvykdžiau savo 
pažadą  ir Tave išlaisvinau. Tavo pagrobėjas, rakšasų 
karalius nebegyvas. Daugiau dėl nieko nesijaudink». 

Kai Sita išgirdo, kad Ravana nebegyvas, o Rama 
gyvas ir sveikas, ją užtvindė toks džiaugsmas, kad ji 
akimirkai prarado kalbos dovaną. Hanumanas 
paklausė jos, kodėl ji tyli.  

–  Aš tokia laiminga, –  atsakė Sita, – kad negaliu 
ištarti nė žodžio. O Hanumanai, tu atnešei man pačią 
brangiausią šio pasaulio žinią. 

– Leisk man nužudyti tas siaubingas rakšases, 
kurios taip ilgai tave kankino, –  tarė Hanumanas. –  
Aš su didžiausiu malonumu atkeršysiu už tavo kančias. 

– Jos – tik kvailos tarnaitės, kurios privalėjo vykdyti 
savo šeimininko valią, –  atsakė tyraširdė Sita. –  Mano 
kančios kaltininkai – tai mano pačios praeityje 
padarytos nuodėmės. Šitos rakšasės – tai tik įrankis 
likimo rankose. O Hanumanai, argi tu nežinai, kad 
didi siela nekreipia dėmesio į įžeidimus. Aš esu 
pasižadėjusi niekada blogiui neatsakyti blogiu. Kartą 
medžiotojas sutiko tigrą ir užsiropštė į didžiulį medį, 
kuriame miegojo lokys. Pamatęs lokį, tigras tarė: 
«Medžiotojas –  mūsų bendras priešas. Nustumk jį nuo 
medžio ir aš jį suėsiu». – «Jis mano svetys, –  atsakė 
lokys, – todėl aš jo neliesiu, nes tai nuodėminga». 
Ištaręs tuos žodžius, lokys vėl užmigo. Tada tigras 

 

 
 

Turinys



 
436 

 
 

 
kreipėsi į medžiotoją: «Jeigu tu nustumsi nuo medžio 
miegantį lokį, aš tavęs neliesiu». Paklausęs tigro, 
medžiotojas pastūmė lokį, ir tas krito žemyn. Bet 
krisdamas jis spėjo užsikabinti už šakos ir išsigelbėjo. 
«Medžiotojas norėjo tave pražudyti, –  tarė tigras 
lokiui, – kodėl tu jam atleidai?». Nekreipdamas 
dėmesio į tigro įkalbinėjimus, lokys atsakė: «Didi siela 
nekreipia dėmesio į nuodėmes to, kuris ją įžeidinėja, 
nes ji niekada neatsako į blogį blogiu, suvokdama, 
kad deramas elgesys – tikra doros asmenybės 
puošmena». 

Tada Hanumanas paklausė Sitos, ką perduoti 
Ramai.  

–  Prašau, perduok Jam štai ką, –  atsakė Sita. –  
Aš nekantriai laukiu susitikimo su savo gailestinguoju ir 
ištikimuoju vyru. 

– Šiandien tu išvysi ir Ramą, ir Lakšmaną, –  tarė 
Hanumanas. – O kol kas leisk man pasišalinti, kad 
galėčiau perduoti tavo žodžius Ramai. 

Grįžęs pas Ramą, Hanumanas perdavė Jam Sitos 
žodžius.  

–  Prašau Tavęs, –  tarė jis. – Kuo greičiau eik į 
ašokų giraitę. Be Tavęs ji patyrė tiek kančių. Ji 
nekantriai laukia Tavęs. 

Išgirdęs šiuos žodžius, Rama pravirko. Po to, 
įdėmiai pažiūrėjęs, Jis tarė Vibhišanai:  
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– Kai tik Sita išsimaudys, išsigražins ir pasipuoš 

dieviškais papuošalais, atveskite Sitą čia. 
Vibhišana patraukė į ašokų giraitę pas Sitą.  
– Rama laukia tavęs, – tarė jis, sudėjęs rankas 

maldai. – Prašau, sėsk į šitą palankiną. Bet Rama 
paprašė, kad pirmiausia tu nusimaudytum, 
apsirengtum ir pasipuoštum brangakmeniais. 

Po to, kai Sita nusimaudė ir pasipuošė, ją 
palankinu nugabeno pas Ramą. Prisiartinęs prie 
Viešpaties, Vibhišana pastebėjo, kad Jis stovi 
nuleidęs galvą ir kažką galvoja. Vibhišana pranešė, 
kad atvyko Sita.  

–  Atneškite ją čia, –  tarė Rama. 
Aplink susibūrė daugybė smalsių beždžionių, 

kurios troško išvysti Sitą. Bet Vibhišana ir jo 
pagalbininkai bandė nustumti jas atgal. Kilo sąmyšis. 
Mylėdamas savo tarnus, Rama tarė Vibhišanai:  

– Neerzink beždžionių. Nėra nieko smerktino 
tame, kad dora moteris, negandų, karo, svajamvaros 
ir aukojimo metu pasirodys paprastiems žmonėms. 
Jeigu beždžionės taip nori, tegul žiūri į Sitą. 

–  Pakvieskite Sitą, – įsakė Rama.  
Sita sekė Vibhišanai iš paskos. Beždžionių 

vadeivos pastebėjo, kad Rama nepatenkintas. Jis 
buvo labai rimtas ir griežtas. 

Sita, nerimastingai susigūžusi, nedrąsiai priėjo prie 
Ramos. Bet kai tik išvydo savo vyro veidą, užmiršo 
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visas patirtas kančias. Iš džiaugsmo jos veidas nušvito, 
o lotosinės lūpos išsišiepė. Bet Rama buvo nusiteikęs 
priešingai. 

Vengdamas viešo skandalo, Jis griežtai tarė:  
– Aš ištesėjau Savo pažadą ir išlaisvinau tave bei 

atkeršijau Ravanai už pamintą Mano garbę. Bet tu 
privalai žinoti, kad rakšasų karalių sunaikinau ne tik 
dėl tavęs, o dar ir todėl, kad nesuterščiau gero vardo 
ir garbės Ikšvakų giminei. Iš tikrųjų aš nenoriu tavęs 
matyti. Todėl paleidžiu tave –  gali eiti kur tik nori. Joks 
civilizuotas žmogus negyvens su žmona, kuri 
pabuvojo kito vyro glėbyje arba ilgai gyveno 
svetimuose namuose. Aš įsitikinęs, kad visos moterys, 
tiek laiko  pragyvenusios pas Ravaną, sugulė su juo. 
Ravana tavęs troško. Argi jis sugebėjo susitvardyti? 
Nužudęs jį, susigrąžinau Savo garbę. Bet aš nesu prie 
tavęs prisirišęs. Tu gali daryti, ką nori. Gali eiti pas 
Lakšmaną, Bharatą arba pas ką nors kitą. 

Nuo šitų žodžių Sitos plaukai pasistojo, ji susigėdusi 
nuleido žemyn galvą. Ankščiau Rama kalbėjo tik 
švelnius žodžius, o dabar Jo kalba buvo panaši į 
aštrias, širdį veriančias strėles. Ji pravirko. Dalyvavusių 
liudininkų akivaizdoje jos kančia tik sustiprėjo. 

Nusišluosčiusi ašaras, drebančiu balsu Sita tarė:  
– Kaip tu gali taip kalbėti apie mane? Aš nė karto 

tavęs neišdaviau nei darbais, nei žodžiais, nei 
mintimis. Aš skaisti. Neturėtum galvoti apie mane, 
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kaip apie eilinę moterį. Nors aš esu karaliaus 
Džanakos dukra ir mano vardas Džanaka, mano 
gimimas buvo dieviškas, nes atėjau į šį pasaulį iš 
Žemės. O Rama, jeigu Tu iš pat pradžių norėjai mane 
taip žiauriai atstumti, tai kodėl nepranešei man apie 
tai per Hanumaną? Jeigu aš būčiau žinojusi, kad tu 
manęs išsižadėsi,  būčiau iš karto nusižudžiusi ir 
nekentėjusi tokių kančių visus tuos ilgus mėnesius. Tau 
būtų nereikėję sukelti šito siaubingo karo, nusinešusio 
tiek daug gyvybių. O Rama, kodėl Tu taip elgiesi? 
Argi mano begalinė ištikimybė Tau nieko nereiškia? 

– Prašau, sukrauk didžiulį laužą, – kreipėsi Sita į 
Lakšmaną. –  Tai vienintelė išeitis moteriai, kurią viešai 
atstūmė vyras. 

Tramdydamas save, Lakšmanas pažvelgė į Ramą 
ir pamatė, kad Jis pritaria Sitos žodžiams. Tada jis 
sukrovė laužą. Rama buvo toks rūstus ir ryžtingas, kad 
niekas neišdrįso jo nei raminti, nei užkalbinti. 

Kai laužas įsidegė, Sita pagarbiai apėjo aplink 
Ramą. Po to, priėjusi prie laužo, nusilenkė 
brahmanams ir pusdieviams. Po viso šito ji meldėsi 
Agniui:  

– O ugnies dieve, apsaugok mane, nes mano 
širdis visada priklausė tik Ramai. Nors visada likau 
ištikima Jam mintimis, Jis kaltina mane neištikimybe. O 
ugnies dieve, tu – liudininkas viso to, kas vyksta 
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trijuose pasauliuose. Prašau tavęs, patvirtink, kad aš 
skaisti. 

Tardama tuos žodžius, Sita apėjo aplink laužą ir 
drąsiai žengė į ugnį. Įžengusi į ugnį, ji nušvito tarsi 
išlydytas auksas. Kai Sita įžengė į ugnį, visos 
dalyvavusios moterys siaubingai suaimanavo, o 
rakšasai ir beždžionės sušuko. 

Rama stovėjo susimąstęs. Pasirodė pagrindiniai 
dievai. Rama pagarbiai jiems nusilenkė. Viešpats 
Brahma ir Šiva tarė:  

– O Aukščiausiasis Dieve, Viešpatie Ramačandra, 
mums skaudu matyti, kaip tu atstumi savo amžinąją 
žmoną Sitą. Tu – Visatos kūrėjas ir visų pusdievių 
valdovas. Kodėl tu pamiršai Savo dieviškumą ir elgiesi 
kaip eilinis žmogus? 

– Aš esu eilinis mirtingasis, Maharadžos 
Dašarathos sūnus, – atsakė Rama. –  Bet, matau, kad 
tu, Viešpatie Brahma, nori man kažką pasakyti. 
Klausau tavęs. 

– Brangus Rama, – atsakė Brahma, – Tu – Viešpats 
Narajana. Tu –  pilnutinė Aukščiausiojo Dievo Asmens 
Šri Krišnos ekspancija. Tu –  visų priežasčių priežastis. Tu 
– visatos forma, Tu palaikai visą visatą. Visi pusdieviai 
– Tavo  neatskiriamos dalelytės ir amžini tarnai. Sita –  
tai pati Lakšmi, aukščiausioji sėkmės deivė. Į Žemę tu 
nužengei sunaikinti Ravaną. Dabar, kai misija atlikta, 
gali grįžti į Savo transcedentinę buveinę dvasiniame 
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pasaulyje. Bet spręski pats, kiek dar laiko liksi valdyti 
Žemę. 

Kai tik Viešpats Brahma nutilo, iš laužo kartu su Sita 
išniro ir Agnis. Kai jis lydėjo Sitą link Ramos, visi 
pamatė, kad ugnis nesužeidė nei jos kūno, nei sario, 
nei plaukų, nei papuošalų. Agnis tarė:  

– O Rama, Tavo mylimoji Sita visiškai tyra. Ji 
visada buvo Tau ištikima mintimis, žodžiais ir darbais. 
Todėl, brangus Rama, neatstumk jos. 

Apsidžiaugęs Agnio žodžiais, su ašaromis akyse, 
Rama tarė:  

– O Agni, Sita privalėjo pereiti šitą išbandymą, 
kad visi įsitikintų jos nepriekaištinga švara. Jeigu 
būčiau ją sulaikęs, žmonės būtų apkaltinę Mane tuo, 
kad ją priėmiau, neįsitikinęs jos skaista. Būtų 
nusprendę, kad esu geismo vergas. Iš pat pradžių 
žinojau, kad Sita skaisti ir jokie Ravanos negalėjo jos 
išniekinti. Jos pačios dora ją apsaugojo. Atstūmiau ją 
tik tam, kad įrodyčiau visiems jos ištikimybę. Sita tokia 
pat, kaip ir Aš, nes ji – Mano vidinė energija. Mes su 
Sita amžinai kartu. Kaip saulės šviesa nesiskiria nuo 
saulės, taip ir Mes amžinai kartu.  

Susijungęs su Sita, Rama išgyveno 
transcendentinę palaimą. Savo vidinės galios dėka 
Viešpats apreiškia transcendentinius žaidimus. 

– Brangus Viešpatie, – apkabinęs Ramą, tarė Šiva, 
–  sunaikinęs neįtikėtinai galingą Ravaną, Tu atlikai 

 

 
 

Turinys



 
442 

 
 

 
nuostabų žygdarbį, kurį šlovins visuose trijuose 
pasauliuose iki pat visatos pabaigos. 

Parodęs į dangų, Viešpats Šiva tarė:  
– Pažiūrėk, Rama, Tavo tėvas dangiškame vežime 

laukia Tavęs. Tavo dėka dabar jis gyvena Indros 
planetoje. Prieikite su Lakšmanu prie jo. Maharadža 
Dašaratha atvyko tik tam, kad pamatytų Jus. 

Rama ir Lakšmanas priėjo prie tėvo ir jam 
nusilenkė. Laimingas Maharadža Dašaratha pasodino 
Ramą sau ant kelių ir tarė:  

– Gyvenimas rojuje neteikia jokio džiaugsmo. Aš 
laimingas tik tuomet, kai matau Tavo veidą. Pastoviai 
girdžiu Kaikėjos žodžius. Tik dabar, kai tremties laikas 
baigėsi, jaučiu šiokį tokį palengvėjimą. Trokštu išvysti 
Tave, grįžtantį į Ajodhją, trokštu pamatyti, kaip tu 
susitiksi su Bharata ir tapsi viso pasaulio Imperatoriumi. 
Dabar suprantu, kad Tu – Pats Aukščiausiasis Viešpats 
Višnus, nusileidęs į Žemę sunaikinti Ravaną. 

– Brangus tėve, – atsakė Rama, – Aš taip pat 
džiaugiuosi, kad Mano tremties laikas eina į pabaigą 
ir, kad Mano misija įvykdyta. Bet prašau tavęs, atsiimk 
savo žodžius, ištartus Mano tremties metu, kad išsižadi 
Bharatos ir Kaikėjos. 

– Gerai, – sutiko Maharadža Dašaratha.  
Po to, apkabinęs Lakšmaną, jis tarė:  
– Sūnau mano, liksiu amžinai tau skolingas už tai, 

kad tu ištikimai tarnavai Ramai. Žinok, Tavo 
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vyriausiasis brolis — Pats Aukščiausiasis Dievas, 
vardan visų gerovės įsikūnijo žmogumi. Jį garbina 
vyriausieji pusdieviai, o ką jau kalbėti apie mus. 

Po to Maharadža Dašaratha kreipėsi į Sitą:  
– Prašau, neįsižeisk ant Ramos už tai, kad jis 

surengė tavo skaistybės patikrinimą. Žinok, tavo 
tobulos moters elgesys išgarsins  tave per amžius. 

Ištaręs tuos žodžius, Maharadža Dašaratha įžengė 
į vežimą ir pakilo į dangų. Po to į pagarbiai delnus 
suglaudusį Ramą kreipėsi Indra:  

– Aš atvykau čia ne be reikalo. Aš pasiruošęs 
išpildyti bet kokį Tavo norą. 

Patenkintas Indros žodžiais, Rama tarė:  
– O karaliau, prikelk visas ištikimai Man mūšyje 

tarnavusias ir kritusias beždžiones. Be to, tose vietose, 
kur jos gyvena, tegul medžiai dera ištisus metus. 

– Nors sudėtinga dovanoti tokį palaiminimą, – 
atsakė Indra, –  bet su malonumu tai padarysiu. 

Kai tik Indra ištarė tuos žodžius, visos žuvusios 
beždžionės pakilo nuo žemės, o jų žaizdos akimirksniu 
užgijo. Beždžionės pamanė, kad atsibudo iš miego. 
Bet, išvydusios Ramą ir visus pusdievius, jos suprato, 
kad jas prikėlė iš numirusiųjų ir labai apsidžiaugė. 

Indra kartu su pusdieviais pasišalino, o Rama ir 
beždžionės liko nakvoti. Kitą rytą Vibhišana atvedė 
daugybę tarnaičių, kurios nešė viską, kas reikalinga 
apsiplovimui.  
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– Brangus Vibhišana, – tarė Rama, – sukviesk visas 

beždžiones. Tegul jos pasimėgauja karališkąja 
prabanga. Kol Aš toli nuo sunkias askezes vykdančio 
Bharatos, malonumai Manęs netraukia. Prašau tavęs 
tik vieno – nugabenk mane kuo greičiau į Ajodhją, 
nes pėsčiomis tektų ilgai keliauti. 

– Pušpakos vežimas nugabens Tave į Ajodhją per 
kelias valandas, – atsakė Vibhišana. – Bet norėčiau, 
kad liktumėte čia dar kažkiek laiko ir leistumėte man 
surengti didingas iškilmes jūsų garbei. 

– Man sunku tau atsakyti, – pasakė Rama, – bet 
taip pasiilgau Bharatos, Kaušalijos ir kitų motinėlių. 
Prašau tavęs, leisk Man nedelsiant išvykti. 

Vibhišana išvyko atgabenti mintimis valdomo 
Pušpakos orlaivio, kuris ankščiau priklausė Kuberai. 
Išvydęs priešais Save lūkuriuojantį ir laukiantį įsakymo 
orlaivį, Rama ir Lakšmanas nustebę susižvalgė. 

Prieš įžengiant į jį, Rama paprašė Vibhišanos, kad 
apdovanotų beždžiones. Žengdamas kartu su Sita ir 
Lakšmanu į orlaivį, Rama kreipėsi į beždžiones:  

– Kariai, lieku jums amžinai skolingas už jūsų narsą 
mūšyje vardan Manęs. Jūsų ištikimybė įkvėps visus 
Man atsidavusius. Jūsų šlovė gyvens amžinai. Grįžkite į 
Kiškindhą ir laimingai gyvenkite kartu su savo 
karaliumi Sugriva. Vibhišana, nedelsiant imk valdymo 
vairą į savo rankas, nes Lanka neteko savo karaliaus. 

Stoję prieš Ramą, Sugriva ir Vibhišana tarė:  
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– Viešpatie, leisk mums palydėti tave į Ajodhją. 

Kai Tave karūnuos, mes grįšime namo. 
– Kas gali būti maloniau už sugrįžimą į Ajodhją 

draugų apsuptyje? – atsakė Rama. – Tegul visi narsūs 
kariai žengia į orlaivį, mes nedelsiant išvykstame. 

Kai visi patogiai susėdo, Pušpakos orlaivis pakilo į 
dangų. Kol beždžionės ir lokiai mėgavosi skrydžiu, 
Rama pasakojo Sitai:  

– Pažiūrėk, štai mūšio laukas, nusėtas lavonais, 
žuvusiųjų vardan tavęs. Čia buvo nukautas Ravana, 
o va ten krito Kumbakarna. Čia žuvo Indradžitas, o 
ten Prahasta. Žiūrėk, tai Nalasetos tiltas, kuriuo 
perėjome vandenyną ir pasiekėme Lanką. O štai 
Setubandha (Ramešvaram). Čia prasidėjo tilto 
statybos. Nuo šiol Setubandha bus šventa vieta, 
kurioje žmonės galės atsikratyti visų savo nuodėmių. 

Kai orlaivis skrido virš Kiškindhos, Sita tarė:  
– Norėčiau, kad į Ajodhją mus lydėtų visos 

beždžionių vadeivų žmonos. 
Rama su malonumu išpildė Sitos norą. Sustabdęs 

orlaivį, jis paprašė Sugrivos ir kitų karių atsivesti savo 
žmonas. Kai savo žmonų lydimi grįžo atgal, orlaivis 
tęsė kelionę. 

– Žiūrėk, štai Rišjamuka, – tarė Rama Sitai, – ten 
susipažinau su Sugriva. Šalia jo – rojaus ežeras 
Pampa, kuriame auga daugybė žydrų lotosų. Štai – 
Godovaris ir išminčiaus Agastjos ašramas. Žiūrėk, Sita, 
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štai – vieta, kur tave pagrobė Ravana. Štai – 
Čitrakuta, kur susitikau su Bharata. Ten teka upė 
Jamuna, o čia – galingoji Ganga. Ant jos kranto 
driekiasi karaliaus Guhos valdos. 

Taip prieš Ramos, Sitos ir Lakšmano akis pralėkė 
visas jų tremties miške gyvenimas. Pagaliau 
keliauninkams prieš akis atsivėrė Sarajaus upė ir 
Ajodhjos apylinkės. 

Prieš sugrįžtant į miestą, Rama nusileido į 
Bharadvadžo ašramą ir pasiteiravo jo, kaip gyvena 
Jo artimieji. Svetingai sutikęs Ramą, Bharadvadžas 
atsakė:  

– Visą šitą laiką Bharata vykdė askezes, susisukęs 
plaukus, vilkėdamas elnio kailio ir medžio žievės 
drabužius. Pasodinęs į sostą Tavo sandalus, karalystę 
jis valdė Tavo vardu. Rama, savo mistinių galių dėka 
aš matau, kad išlaisvinai Žemę nuo sunkios naštos. Esu 
pasiruošęs dovanoti Tau bet kokį palaiminimą. 

– Tegul visi medžiai pakeliui į Ajodhją būna 
nusagstyti vaisiais ir žiedais, – besišypsodamas tarė 
Rama. – Ir tegul trykštantis iš jų medus skleidžia gaivų 
aromatą. 

Nespėjus užbaigti sakinio, visi medžiai pakeliui į 
Ajodhją apsunko nuo vaisių. Išvydusios šitą stebuklą, 
tūkstančiai beždžionių šoko iš orlaivio ir puolė prie jų. 
Rama be perstojo galvojo, kaip atsidėkoti joms už jų 
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nesavanaudišką tarnybą. Patenkintas jis stebėjo, kaip 
beždžionės puotauja.  

– Prašau, pranešk Guhai, kad jau grįžau, – tarė 
Rama Hanumanui. – Po to keliauk į Nandigramą ir 
papasakok Bharatai visą Sitos pagrobimo istoriją. Kai 
praneši jam, kad Aš grįžtu, įdėmiai stebėk jo veidą. 
Po to sugrįžk atgal. Jeigu Bharata prisirišo prie aukštos 
padėties ir karališkos prabangos arba Kaikėjos 
veikiamas nori valdyti Ajodhją, Aš su malonumu 
suteiksiu jam šitą galimybę. 

Pasivertęs žmogumi, Hanumanas išvyko į kelionę 
oru. Iš pradžių jis aplankė Guhą ir pranešė jam, kad 
rytojaus rytą jį aplankys Rama. 

Atvykęs į Nandigramą, Hanumanas sutiko medžio 
žieve vilkintį Bharatą. Gyveno jis mažoje trobelėje, 
maitinosi tik vaisiais ir daržovėmis. Bharata atrodė 
išvargęs ir išsekęs. 

Priėjęs prie jo, Hanumanas tarė:  
– Aš – Ramos pasiuntinys. Jis pasiuntė mane 

pasiteirauti, kaip tau sekasi. Taip pat Jis paprašė 
manęs pranešti tau, kad jau grįžta į Ajodhją. 

Išgirdęs džiugią naujieną, Bharata nušvito iš 
laimės. Po to, paniręs į transcendentinę palaimą, 
prarado sąmonę ir nuvirto ant žemės. Atsigavęs jis 
atsistojo ir stipriai apkabino Hanumaną. Apipylęs 
Hanumaną ašarų srautu, Bharata tarė:  
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– Už tai, kad atnešei šitą gerą žinią, dovanosiu tau 

tūkstantį karvių, šimtą kaimų ir šešiolika nekaltų 
mergaičių. O dabar, prašau, smulkiai papasakok visą 
Ramos tremties gyvenimo istoriją. 

Kai Hanumanas baigė pasakoti, Bharata sušuko: 
– Pagaliau mano didžiausias noras išsipildė! 
Po to Bharata įsakė Šatrugnai, kad pasiruoštų 

sutikti Ramą. Netrukus raitas ant dramblio atvyko 
Sumantra ir kiti ministrai. Kaušaliją, Sumitrą ir Kaikėją 
atgabeno palankinuose. Tuo pat metu architektai 
ištiesė naują kelią tarp Nandigramo ir Ajodhjos. 

Kai viskas buvo paruošta, Bharata paėmė Ramos 
sandalus, baltą karališką skėtį ir vėduoklę. Grojant 
muzikai, brahmanų lydimas jis išėjo iš trobelės. 

Žinia apie Ramos sugrįžimą išplito akimirksniu. 
Beveik visi gyventojai sugužėjo į Nandigramą su Juo 
susitikti. Bharatą lydėjo ministrai, žyniai, garbūs 
miestelėnai, muzikiniais instrumentais grojantys 
muzikantai ir deklamuojantys vedinius himnus 
brahmanai. Paskui juos sekė puikiais žirgais kinkyti 
vežimai. Žirgų pakinktai buvo auksiniai, o patys 
vežimai padabinti auksu siuvinėtomis vėliavomis. 
Procesijoje dalyvavo auksiniais šarvais pasipuošę 
kariai ir nuostabios paleistuvės. Daugybė tarnų nešė 
skėčius, vėduokles, brangenybes ir įvairias dovanas. 

Kadangi Rama vis dar nesirodė, Bharata tarė 
Hanumanui:  
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– Tikiuosi, tu nesišaipai iš manęs. 
Hanumanas pirštu parodė į nuo žemės kylančius 

dulkių kamuolius. Taip artinosi beždžionės. Staiga 
kažkur pasigirdo riaumojimas. Pastebėjęs danguje 
Pušpakos orlaivį, Hanumanas sušuko:  

– Tai Šri Rama! 
Išvydę į mėnulį panašų orlaivį, žmonės 

džiaugsmingai sušuko. Visi nulipo nuo arklių. O tuo 
tarpu Bharata lenkėsi Ramai. 

Suglaudęs delnus, jis kartojo maldas, aukojo 
Ramai vandenį ir kitus aukojimui skirtus dalykus. 
Pagaliau, išvydęs oriai sėdintį ir spinduliuojantį 
orlaivyje Ramą, Bharata žemai nusilenkė. 

Kai orlaivis nusileido, Bharata puolė pasitikti savo 
vyriausiąjį brolį. Rama atsistojo ir apkabino Bharatą. 
Patyręs transcendentinę palaimą, ašarodamas 
Bharata krito Viešpačiui Ramačandrai po kojų. 

Rama pastebėjo, kad Bharata išsekęs. Jis sužinojo, 
kad, kol Jo nebuvo, Bharata maitinosi karvės šlapime 
išvirtais miežiais, miegojo ant kušo žolės kraiko. Tai 
labai nuliūdino gailestingąjį Ramą. Po to Bharata 
pasisveikino su Lakšmanu ir Sita. Vėliau, apkabinęs 
Sugrivą, jam tarė: 

– Nors mes tik keturi, tu būsi mūsų penktas brolis. 
Tuo metu Rama priėjo prie Savo motinos 

Kaušalijos ir švelniai palietė jos pėdas. Po to nusilenkė 
Sumitrai, Kaikėjai ir Vasištai. Visi miestelėnai, suglaudę 
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maldai delnus, prisiartino pasveikinti Ramą. Sitos ir 
Lakšmano lydimas, Rama nusilenkė brahmanams ir 
vyresniems šeimos nariams. Visi Ajodhjos gyventojai 
lenkėsi Viešpačiui. Sulaukę savo valdovo, 
džiūgaudami miestelėnai padovanojo jam gėlių 
girliandą ir, mosikuodami drabužiais, ėmė 
džiaugsmingai šokti. 

Po to, laikydamas rankoje Jo medinius sandalus,  
Bharata priėjo prie Ramos ir tarė:  

– Priimk karalystę, kuria rūpinausi, kol tu buvai 
tremtyje. Tavo dėka Ajodhja klesti. Iždas, atsargos ir 
armija padidėjo dešimt kartų. Aš įvykdžiau savo 
pareigą ir dabar perduodu valdymo vairą Tau. 
Ištaręs tuos žodžius, Bharata ašarodamas atsistojo, o 
Viešpats Ramačandra stipriai jį apkabino. 

Rama įsakė Pušpakos orlaiviui grįžti pas savo 
šeimininką, turtų saugotoją Kuberą. Pakilęs į dangų, 
orlaivis nuskriejo į šiaurę. Po to Rama atsisėdo prie 
savo dvasinio mokytojo Vasištos pėdų.  

– Brangus broli, – tarė Jam Bharata, – prašau 
Tavęs, greičiau atlik karūnavimo apeigas ir užimk 
karališkąjį sostą. Tu privalai gyventi prabangoje, kaip 
ir pridera monarchui. 

Ajodhja Viešpatį Ramačandrą pasitiko prabangia 
švente. Kelyje, barstydami kvapnias gėles, Jį sveikino 
įžymūs karalaičiai. O Viešpats Brahma ir kiti pusdieviai 
šlovino Jo žygdarbius. 
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Šeimos žynio Vasištos paliepimu, Ramai plikai 

nuskuto plaukus. Išsimaudęs Ramačandra apsivilko 
karališkus rūbus. Po to ant Jo uždėjo girliandas ir 
papuošalus. Trys Maharadžos Dašarathos žmonos 
taip pat išpuošė Sitą. Išpuošė ir beždžionių žmonas. 

Šatrugnai įsakius, Sumantra privažiavo prie Ramos 
prabangiai išpuoštu vežimu. Rama įžengė į jį. Bharata 
paėmė vadžias į rankas, o Šatrugna – baltą karališką 
skėtį. Jie vėsino Jį vėduokle. Sklandantys ore 
pusdieviai ir rišiai iškilmingomis maldomis šlovino 
Ramą. 

Didžiulės procesijos lydimas, Rama patraukė į 
Ajodhją. Žmogaus formą įgavusios beždžionės sekė 
paskui Jį ant dramblių. Įžengęs į sostinę, Rama išvydo 
Jį sveikinančių miestelėnų minią. Vyrai ir moterys, 
vaikai ir seneliai, neatitraukdami akių žiūrėjo į Ramą. 
Drabužiais mosikuodami ir džiaugsmingai šokinėdami, 
jie šaukė:  

– Mūsų karalaitis sugrįžo! Šlovė Ramai, Savo 
ištikimųjų draugų globėjui! 

Skambėjo muzika ir Vedų himnai. Meiliu žvilgsniu 
Rama nužvelgė Savo piliečius. Pasisveikinęs su 
ministrais, Jis pranešė jiems apie Savo sąjungą su 
beždžionėmis ir Vibhišana. Netrukus Rama pasiekė 
savo tėvo rūmus. 

Savo rūmuose Rama apgyvendino Sugrivą. 
Paėmęs beždžionių karalių už parankės, Bharata 
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palydėjo jį į rūmus. Džambavanas, Hanumanas, 
Gavaja ir Rišabha atnešė vandenį iš keturių 
vandenynų, o penki šimtai galingų karių-beždžionių 
atnešė vandenį iš penkių šimtų šventų upių. Indus su 
vandeniu padėjo priešais Vasištą. Išminčius Ramą ir 
Sitą pasodino į sostą. 

Padedant Vamanadevai, Džambaliui, Kašjapai, 
Katjanai, Sujadžnai, Gautamai ir Vidžajai, Vasišta 
atliko apiplovimo ceremoniją. Iš pradžių Ramą 
numazgojo brahmanai, po to – mergelės, vėliau – Jo 
patarėjas, po viso to – armijos vadai ir, pagaliau, – 
vaišijos. Po viso to Vasišta paprašė danguje 
karūnavimą stebinčių keturių lokapālų ir kitų 
pagrindinių pusdievių, kad pabarstytų ant Ramos 
žoles. 

Tada Rama atsisėdo į auksinį, brangakmeniais 
sutvirtintą sostą, o Vasišta ant galvos Jam uždėjo 
karališką karūną ir pakabino auksinius papuošalus. 
Karūną, kurią nešiojo visi Ikšvakų dinastijos karaliai, 
Viešpats Brahma sukūrė Vaivasvatui Manu. Indrai 
paliepus, Vajus įteikė Ramai šimtą auksinių lotosų 
girliandą ir perlų vėrinį. Per visą tą laiką Šatrugna 
Ramai virš galvos laikė karališką skėtį, o iš abiejų pusių 
Sugriva ir Vibhišana Jį vėsino. 

Užgiedojo gandharvai, ėmė šokti apsaros. Rama 
išdalino brahmanams šimtą tūkstančių karvių, tris 
šimtus aukso monetų ir daugybę brangakmenių. 
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Sugrivai įteikė dangišką vėrinį, Angadai padovanojo 
keletą briliantais padabintų apyrankių. Sitai 
padovanojo Vajaus Jam dovanotą vėrinį, o taip pat 
daugybę brangių apdarų. 

Sita norėjo apdovanoti Hanumaną už viską, ką jis 
dėl jos padarė. Atsisegusi Ramos dovanotą vėrinį, ji 
pažvelgė prašančiu žvilgsniu į savo vyrą. Supratęs jos 
troškimą, Rama pasakė, kad ji gali Hanumanui 
padovanoti šitą vėrinį. Su didžiausiu malonumu Sita 
pakabino jam ant kaklo papuošalą. 

Po viso to brangūs apdarai ir papuošalai buvo 
įteikti beždžionių vadeivoms. Taip baigėsi Ramos 
karūnavimo ceremonija. Patenkintos beždžionės 
grįžo į savo karalystę, o Vibhišana sugrįžo į Lanką. Kai 
svečiai išsiskirstė, Rama tarė Lakšmanui:  

– Noriu, kad taptum sosto įpėdinis. 
Tačiau Lakšmanas atsisakė šito pasiūlymo. 

Supratęs brolio norą, Rama suteikė šitą privilegiją 
Bharatai. 
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* * * 

 
 

Gyvendamas Ajodhjoje, Rama valdė Žemę 
vienuolika tūkstančių metų. Valdymo metu Jis atliko 
daug apeigų, tame tarpe – šimtą žirgo aukojimo 
ritualų. Valdant Viešpačiui Ramai, miškai, upės, 
kalnai, valstybės, salos ir vandenynai visoms gyvoms 
būtybėms tiekė viską, kas reikalinga. Niekas nesirgo, 
nevogė, neliūdėjo, nieko nebijojo. Nė viena moteris 
neapraudojo savo vyrų mirties. Netgi laukiniai žvėrys 
nustojo peštis ir žudyti vienas kitą. Visi piliečiai 
pasižymėjo šventumu ir visada sekė savo valdovo 
pavyzdžiu. Ramą jie brangino labiau nei savo 
gyvybę. Žmonės gyveno ilgai ir susilaukdavo 
tūkstančio sūnų. Tas, kuris nenorėjo mirti, nemirdavo. 
Visi pastoviai kalbėjo tik apie Ramą. Visa žemė 
pavirto į Vaikunthą, į Dievo karalystę. 

– Tas, kas kiekvieną dieną klausosi šitos nuostabios 
«Ramajanos» istorijos, nusiplaus visas nuodėmes, – 
užbaigė savo pasakojimą Lava ir Kuša. – Tas, kuris 
sutramdė savo jusles ir klausosi šito šventraščio, įgys 
galybę, ilgą gyvenimą ir sėkmę. Moteris, klausanti 
«Ramajaną», pagimdys sūnų, karalius užvaldys visą 
pasaulį, keliauninkas pasieks užsibrėžtą tikslą, o 
nusidėjėlis apsivalys.  
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Uttara-kanda 
(Vėlesnių įvykių knyga) 

 
Netrukus po Ramos karūnavimo visi didieji 

išminčiai, kad asmeniškai nusilenktų Jam ir 
apdainuotų Jo šlovingus transcendentinius 
žygdarbius, sugužėjo į Ajodhją. Karališkuose rūmuose 
pasirodė sapta-rišiai: Vasišta, Kašjapa, Atris, 
Višvamitra, Gautama, Džamadagnis ir 
Bharadvadžas, o taip pat Kaušika, Kanva, Agastjas ir 
Dhaumja. Kai durininkas pranešė Ramai apie didžiųjų 
išminčių atvykimą, Viešpats, iškilmingai juos sutikęs, 
pakvietė į susirinkimų salę. Patogiai susodinęs, 
pagarbino išminčius ir padovanojo jiems daug karvių. 

Po to Rama pasiteiravo išminčių, kaip jiems sekasi. 
– O Rama, – atsakė rišiai, – nužengęs į Žemę ir 

apreiškęs Savo įstabius žaidimus, Tu suteikei mums 
didžiulį malonumą. Dabar, kai Ravana, tiek 
neramumų sukėlęs visoms gyvoms būtybėms, 
nebegyvas, mes galime lengvai atsikvėpti. Mes Tau 
dėkingi ne tik už tai, kad sunaikinai Ravaną, bet ir už 
Kharą, Maričį, Kumbakarną, Atikają, Kumbhą ir 
Nikumbhą, nes jie taip pat varė visoms gyvoms 
esybėms siaubą. O ypač esame dėkingi už Indradžito 
mirtį. Niekas iš pusdievių, demonų ir rakšasų jam 
neprilygo. Tik Tu ir Lakšmanas galėjote juos sunaikinti. 

 

 
 

Turinys



 
456 

 
 

 
– O išminčiai, – pertraukęs rišių kalbą, tarė Rama, 

– kodėl iškeliate Indradžitą aukščiau už Kumbakarną 
ir Ravaną? Kaip jis sugebėjo tapti pranašesnis už savo 
tėvą ir nugalėti pusdievių karalių Indrą? 

– Kitados, Satja-jugoje, – visų išminčių vardu 
atsakė Agastjas, – Pulastja buvo ketvirtasis Brahmos 
sūnus ir pats doriausias. Jį mylėjo ir dievai, ir šventieji 
išminčiai. Jis pasitraukė į dykvietę ant didžiojo Meru 
kalno šlaito ir ten griežtai asketiškai gyveno. Tą 
žydinčią ir kvepiančią vietovę, kur jis įsikūrė, mėgo 
lankyti jaunos megelės, išminčių ir nagų dukros 
apsaros. Jų žaidimai, šokiai ir dainos drumstė 
atsiskyrėlio ramybę. Kartą suerzintas jis šūktelėjo: «Ta, 
kuri peržengs mano buveinės ribas, taps nėščia».  

Išgąsdintos šio grasinimo mergelės paliko tą 
vietovę, bet atsiskyrėlio dukra Ilavila, nieko nežinojusi 
apie Pulastjos prakeiksmą, užklydo į šią vietą. 
Neradusi draugių ir, matydama ištuštėjusią vietovę, 
Ilavila nustebo. Ji išgirdo Vedas skaitančio šventuolio 
balsą ir tą pat akimirksnį pastojo. Sutrikusi, 
aimanuodama ji grįžo namo ir viską papasakojo 
tėvui. Supratęs, kas atsitiko, atsiskyrėlis nuėjo pas 
Pulastją ir ėmė prašyti: «O šventasis Pulastja, vesk 
mano dukrą. Ji ištikimai tau tarnaus šventuoliškame 
gyvenime». Brahmos sūnus sutiko. Ilavila jam ištikimai 
tarnavo, ir šis buvo ja patenkintas. Ji pagimdė sūnų, 
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kurį pavadino Višravu. Jis, kaip ir jo tėvas, tapo toks 
pat didis asketas. 

Višravas vedė Brihaspačio sūnaus, išminčiaus 
Baradvadžio, dukrą Devavarninę. Višravo ir 
Devavarninės sūnus buvo Kubera, taip pat didis 
šventuolis. Visatos kūrėjas įpareigojo Kuberą vykdyti 
iždininko pareigas, padarė jį jakšų ir kalnų dvasių, 
saugančių brangenybes, valdovu. Taip pat Brahma 
padovanojo jam nuostabų orlaivį Pušpaką. 

Kai Brahma pasitraukė kartu su jį atlydėjusiais 
pusdieviais, Kubera kreipėsi į tėvą: «O garbusis, aš 
gavau iš Viešpaties Brahmos trokštamas dovanas, 
bet jis nenurodė man buveinės, kur aš gyvensiu ir 
saugosiu savo turtus?»  

Višravas atsakė: «Pietų vandenyne yra didelė 
sala, o toje saloje – virš jūros iškilęs Meru kalnas. Ant to 
kalno viršūnės stūkso nuostabus Lankos miestas, 
aptvertas auksine siena. Kadaise jis priklausė rakšasų,  
demonų-žmogėdrų genčiai. Rakšasus ir Jakšus 
Viešpats Brahma sukūrė pačioje pradžioje. Tai žiaurūs 
ir nenugalimi padarai. Brahma paskyrė jiems saugoti 
pirmapradžius vandenis. Jakšai, Brahmos atiduoti 
tavo valdžion, buvo dori ir paklusnūs dievų valiai. 
Dabar jie saugo kalnų brangenybes, o rakšasai, 
įnoringa ir įžūli gentis, apsigyveno saloje, kur Darmos 
vaikaitis, dieviškasis architektas Višvakarma, pastatė 
jiems auksinį Lankos miestą. Jie puldinėjo pusdievius 
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bei demonus ir tol nedavė ramybės dangaus 
gyventojams savo antpuoliais, kol Višnus neatskrido 
pas juos į salą ant didžiulio paukščio Garudos. 
Nuožmioje kovoje Višnus ir Garuda nugalėjo rakšasus 
ir išvijo juos iš Lankos į požemio pasaulį Rasatalą. 
Dabar Lankos miestas, likęs be ankstesniųjų 
gyventojų, yra ištuštėjęs. Tegul ten ir bus tavo 
buveinė». Taip turtingumo dievas Kubera tapo 
nuostabaus Lankos miesto Pietų vandenyno valdovu. 

Rama su didžiausiu susidomėjimu klausėsi 
Agastjos pasakojimo. Bet vėl mandagiai pertraukė: 

– Labai noriu išgirsti šitos istorijos tęsinį, bet man 
įdomu, kaip rakšasai apsigyveno Lankoje? Girdėjau, 
kad jie gimė iš Pulastjos antakių. Bet iš tavo 
pasakojimo seka, kad tai netiesa. Kas jų protėvis? Iš 
kur paveldėjo tokias galias? Kodėl Vešpats Višnus 
išvijo juos iš Lankos ir privertė apsigyventi po žeme? 

– Kūrimo pradžioje, – atsakė Agastjas, – pirmų 
pirmiausia iš savo šešėlio Brahma sukūrė sąlygotas 
sielas gaubiančius neišmanymo apvalkalus. Tai penki 
apvalkalai: tamisra, andha-tamisra, tamas, moha ir 
maha-moha.  

Pasišlykštėjęs Brahma nusimetė iš neišmanymo 
suverptą kūną. Pasinaudoję proga, nakties ūkanomis 
virtusį jo kūną apspito jakšai ir rakšasai su viltimi jį 
pasiglemžti. Naktis gimdo alkį ir troškulį. Alkio ir 
troškulio iškankinti jie apspito Brahmą iš visų pusių, 
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ketindami suplėšyti jį į gabalus. «Ryk jį! Nesigailėk!» – 
klykavo jie. 

Ne juokais sunerimęs aukščiausiasis pusdievis 
Brahma ėmė melsti pasigailėjimo: «Pasigailėkit, 
nevalgykit manęs. Juk jūs mano sūnūs, aš jus 
pradėjau. Nuo šiol jūs vadinsitės jakšais ir rakšasais». 

Iš Viešpaties Brahmos kūno atsiradusiems 
demonams prigijo jakšų ir rakšasų vardas, nes vieni 
ragino Brahmą suvalgyti, o kiti - jo nesigailėti. 
Suvalgyti Brahmą raginusius imta vadinti jakšais, o 
raginusios jo nesigailėti – rakšasais, t. y. žmogėdromis. 
Jakšus ir rakšasus Brahma sukūrė pirmuosius.  

Rakšasams vadovavo du vadai: Hetas ir 
Prahetas. Šventas Prahetas pasišalino į mišką vykdyti 
askezių, o Hetas vedė Jamos dukrą Bhają. Bhaja, 
Kalės sesuo, savo išvaizda varė visiems baimę. Ji 
pagimdė Hetui sūnų, kurį pavadino Vidjakešu. Kai 
Vidjakešas išaugo, vedė Sandhjos dukrą  
Salakatankatę. Vėliau ant Mandaros kalno šlaito 
Salakatankatė pagimdė berniuką. Bet, kadangi ji 
troško tik mėgautis savo vyro artumu, vaiką išmetė. 

Skrisdamas virš kalno, kartu su savo žmona 
Parvati, Viešpats Šiva pastebėjo verkiantį vaiką. 
Gailestingos Umos prašomas, Viešpats Šiva palaimino 
berniuką. Šis akimirksniu išsaugo ir tapo nemirtingas. 
Norėdamas nudžiuginti savo žmoną, Viešpats Šiva 
padovanojo vaikui skraidantį miestą. Parvati 
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palaimino visą rakšasų gentį: «Nuo šiol jūsų moterys 
gimdys iš karto po nėštumo. Be to, gimę vaikai iš 
karto suaugs». 

Apdovanotas ir nepaprastai išpuikęs Vidjakešo ir 
Salakatankatės sūnus Sukešas keliavo po visą visatą 
Viešpaties Šivos dovanotu orlaiviu. Susigundęs Sukešo 
galia, gandharvas, vardu Gramanis, atidavė jam 
savo dukrą Devavatę, kuri pagimdė jam tris sūnus: 
Maljavaną, Sumalį ir Malį. Sužinoję, kad askezių dėka 
jų tėvas tapo itin galingas, broliai patraukė ant Meru 
kalno tramdyti savo kūnų. 

Savo askezėmis Sukešo sūnūs sudrebino viską, kas 
gyva. Kai jiems pasirodė Viešpats Brahma, broliai 
tarė: «O Viešpatie, dovanok mums ilgą gyvenimą ir 
didžiulę galybę. Tegul mūsų bijo visi gyvi padarai. 
Dovanok gebėjimą virsti nematomais, ir tegul mūsų 
draugystė niekada neišyra». 

Išpildęs brolių norus, Viešpats Brahma pasišalino. 
Gavę palaiminimą, Maljavanas, Sumalis ir Malis ėmė 
puldinėti pusdievius ir demonus. Savo vadų galybės 
įkvėpti rakšasai nuvyko pas Višvakarmą ir paprašė jo 
pastatyti jiems pusdievių buveinei prilygstantį miestą. 
Višvakarma papasakojo jiems apie kažkada Indros 
paliepimu pastatytą Lanką. Paklausę Višvakarmos 
patarimo, rakšasai persikėlė ten gyventi. 

Po viso to gandharvas Narmadas atidavė 
Maljavanui, Sumaliui ir Maliui savo tris dukras. 
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Maljavano žmona pagimdė jam daug vaikų, tarp 
kurių buvo Virupakšas ir Durmukas. Sumalio žmona 
pagimdė Prahastą, Akampaną, Dhumrakšą ir 
Suparšvą. O Malio žmona pagimdė: Analą, Anilą, 
Harą ir Sampatį, kurie vėliau tapo Vibhišanos 
patarėjai. Sūnūs, išdidūs kaip ir jų tėvai, pastoviai 
persekojo pusdievius. 

Galų gale pusdieviai ir rišiai kreipėsi į Viešpatį Šivą, 
pranešę jam, kad Sukešo palikuoniai netrukus 
užkariaus rojaus karalystę. Dangaus gyventojams 
Viešpats Šiva atsakė: «Aš negaliu šito padaryti, nes 
juos palaimino pats Viešpats Brahma. Kreipkitės į 
Aukščiausiąjį Dievą, Viešpatį Višnų». 

Tada pusdieviai ir išminčiai patraukė pas 
Aukščiausiąjį Viešpatį Dievą Višnų. Žemai nusilenkę, 
pusdieviai tarė: «O Viešpatie, mes – amžini Tavo 
tarnai, o Tu – amžinas mūsų šeimininkas. Trokšdami 
užtikrinti visų esybių gerovę, mes rūpinamės visata. O 
Viešpatie, Tu – vienintelis mūsų užtarėjas. Išgirsk mūsų 
maldas». Gavę Viešpaties Brahmos palaiminimą, 
Sukešo sūnūs – Maljavanas, Sumalis ir Malis – tapo 
neįveikiami. Jie neduoda mums ramybės. Netgi 
Viešpats Šiva atsisakė kautis su jais. Todėl mes priversti 
ieškoti užtarimo prie Tavo lotosinių pėdų». – «Brangūs 
pusdieviai ir išminčiai, – atsakė Viešpats Višnus, – 
nebijokite. Aš viską žinau apie Sukešo sūnus. Kadangi 

 

 
 

Turinys



 
462 

 
 

 
jie nusižengė moralės principams, jau nusprendžiau 
juos nužudyti ». 

Nusiraminę pusdieviai pašlovino Viešpatį ir grįžo į 
savo planetas. Netrukus Maljavanas sužinojo 
pusdieviams duotą Viešpaties Višnaus pažadą. Stojęs 
prieš savo brolius, jis tarė: «Viešpats Višnus sunaikino 
daug galingų demonų, tokius, kaip Hiranyakashipu ir 
Kalanemį. Atrodo, bus nelengva Jį įveikti». – «Kodėl 
turėtume bijoti Viešpaties Višnaus? – paklausė Sumalis 
ir Malis. – Mes niekada su Juo nesipykome. Jis tiesiog 
pasidavė pusdievių įtakai. Privalome atkeršyti 
pusdieviams, jie – tikrieji mūsų priešai». 

Nusprendę pulti priešus, rakšasai išvyko iš Lankos. 
Pakeliui į rojaus karalystę juos lydėjo daug blogų, 
pranašaujančių jiems mirtį ženklų. Kai tik Viešpats 
Višnus sužinojo, kad Maljavanas rengiasi mūšiui su 
pusdieviais, čiupo savo Šarangos lanką ir kitus ginklus, 
sėdo ant Garudos ir nuskriejo į mūšio lauką. 

Kai tik Viešpats prisiartino prie rakšasų, Garudos 
sparnų mostai nubloškė dalį jų armijos. Nekreipdami į 
tai dėmesio, rakšasai apsupo Viešpatį Višnų ir ėmė 
svaidyti į Jį įvairius ginklus. Bet Viešpats labai greitai 
išvaikė nedorėlių armiją. 

Kai žemė pasidengė sudarkytais rakšasų lavonais, 
Viešpats Višnus sutrimitavo Savo Pančadžanjos 
kriaukle. Išsigandę kriauklės garso, rakšasai spruko iš 
mūšio lauko. 
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Tada Sumalis puolė ir paleido į Viešpatį Višnų 

strėlių krušą. Rakšasai atsigavo. Patenkintas savo 
sėkme, Sumalis džiaugsmingai suriaumojo. Ir tuo pat 
metu Viešpats Višnus nukirto jo važnyčiotojui galvą. 
Pasibaidę žirgai išgabeno Sumalį iš mūšio lauko. 
Pervėręs Viešpatį strėlėmis, į kovą stojo Malis. Bet 
Viešpats Višnus į tai net nekreipė dėmesio. 
Atsakydamas paleido į rakšasą daugybę strėlių ir 
privertė šį sprukti. Savo strėlėmis Viešpats nukirto 
rakšaso vėliavą, sulaužė lanką, nužudė žirgus ir 
važnyčiotoją. Netekęs važnyčiotojo, Malis griebė 
vėzdą, nušoko ant žemės, puolė į priekį ir iš visų jėgų 
trenkė į galvą Garudai. Dėl nepakeliamo skausmo 
Garuda buvo priverstas pasukti atgal.  

Džiaugsmingi rakšasų riaumojimai  įsiutino Viešpatį 
Višnų. Jis čiupo Savo spindinčią Sudaršanos čakrą ir 
nukirto Maliui galvą. Nusiminę dėl brolio žūties, 
Sumalis ir Maljavanas nusprendė grįžti į Lanką. 

Džiaugdamiesi Viešpaties Višnaus pergale, Jį 
pasveikinti atvyko pusdieviai. O tuo tarpu atsigavęs, 
mosikuodamas savo sparnais, Garuda išvaikė likusius 
gyvus rakšasus. Daugybė rakšasų sukrito į 
vandenyną. Tai matydamas Maljavanas grįžo ir tarė 
Viešpačiui Višnui: «Tu tikriausiai nežinai kovos taisyklių, 
antraip nepultum tų, kurie nedalyvauja mūšyje. 
Palauk, aš Tave pamokysiu». – «Tavo kaltinimai 
nepagrįsti, – atsakė Viešpats Narajana. – Aš 
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pažadėjau pusdieviams, kad juos ginsiu. Niekas 
neprivers Manęs sulaužyti duoto pažado». 

Maljavanas sviedė į Viešpatį ietį ir pervėrė Jam 
krūtinę. Išsitraukęs ją, Viešpats Višnus sviedė į rakšasą. 
Atsimušusi į Maljavano krūtinę, ietis suskaldė jo šarvus 
ir parvertė ant žemės. Bet Maljavanas labai greitai 
atsigavo ir sviedė Višnui į krūtinę vėzdą. Po to, 
prisiartinęs prie Višnaus, rakšasas smogė jam kumščiu į 
krūtinę, o į Garudą paleido strėlių krušą. Įsiutęs 
Garuda suplasnojo savo sparnais ir nusviedė 
Maljavaną. 

Tai išvydęs Sumalis spruko į Lanką. Paskui jį sekė 
pažemintas Maljavanas. Vėliau, baimindamiesi 
Viešpaties Višnaus, rakšasai paliko Lanką ir 
apsigyveno pragaro planetose. 

– Maljavanas, Sumalis ir Malis, – tęsė Agastjas, – 
buvo galingesni už Ravaną ir kitus sunaikintus 
rakšasus. Kadangi rakšasai, su kuriais Tu kovojai, buvo 
Pulastjos palikuoniai, jie buvo neįtikėtinai galingi. 
Brangus Rama, mes manome, kad Tu – Pats Viešpats 
Narajana, nes niekas, išskyrus Tave, nesugebėtų 
įveikti šitų rakšasų. 

– Kol Sumalis slapstėsi nuo Viešpaties Višnaus 
pragaro karalystėje, – tęsė savo pasakojimą 
Agastjas, – tėvo nurodymu, Vaišravana apsistojo 
Lankoje.  
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Sumalis turėjo gražią kaip Lakšmi dukrą, vardu 

Kaikasę. Kai Sumalis išlindo iš požemio karalystės į 
žemės paviršių, danguje išvydo nuostabųjį Pušpakos 
orlaivį, o jame – šaunųjį turtų valdovą Kuberą, 
skrendantį iš Lankos prie Meru kalno aplankyti tėvo 
buveinės. Tada Sumalis sugalvojo, kaip rakšasams 
iškovoti gerovę. Grįžęs į požemio karalystę jis 
pasišaukė Kaikasę ir tarė: «O mano dukra, atėjo 
laikas tau tekėti. Iki šiol niekas nedrįso prašyti tavo 
rankos. Dabar aš išleidžiu tave iš tėvų namų. Eik prie 
Meru kalno, ten, kur gyvena Pulastjos sūnus, didysis 
šventuolis Vaišravanas, ir išsirink jį vyru!» 

Ir Sumalio dukra paliko požemio pasaulį ir atvyko į 
Vaišravano buveinę tuo metu, kai šventuolis atlikinėjo 
agnihotrą – ritualą Ugnies dievui. Kaikasė nuolankiai 
nusilenkė Vaišravanui ir krito jam po kojų. Nustebęs 
Vaišravanas paklausė: «Kas tu, o gražioji mergele? Ko 
tu atėjai pas mane?» Ji atsakė: «Mano vardas 
Kaikasė. O ko aš, didysis šventuoli, pas tave atėjau, tu 
pats perskaitysi mano širdyje». Patyręs mistikas 
Vaišravanas vidiniu žvilgsniu pažvelgė į jos sielą ir tarė: 
«Aš žinau, ko tu nori, gražuole. Tu trokšti turėti 
palikuonių. Tegul bus taip, kadangi atėjai netinkamu 
laiku – kai atnašavau auką ugniai, – tu pagimdysi 
baisaus pavidalo ir žiauraus būdo vaikus». –
«Pasigailėk, o išmintingasis šventuoli, – ėmė maldauti 
Kaikasė. – Ne tokių palikuonių aš troškau». Tada 
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Vaišravanas jai pažadėjo, kad jauniausias jos sūnus 
bus doras ir viskuo panašus į tėvą.  

Atėjo laikas, ir Kaikasė pagimdė sūnų – baisų 
rakšasą su dešimčia galvų ir dvidešimčia rankų, 
ugniniais plaukais ir su iš burnos kyšančiomis iltimis. Tą 
akimirksnį, kai jis išvydo pasaulį, apsiblausė saulė 
danguje, sudrebėjo žemė, subangavo vandenynas, 
ir ant žemės iš dangaus pasipylė kruvini lietūs. 
Dešimtgalvį Višravo sūnų pavadino Dešagriva, bet 
paskui jis buvo labiau žinomas Ravanos vardu. Po jo 
gimė baisus milžinas Kumbakarna. Trečioji Kaikasei 
gimė baisaus pavidalo dukra su aštriais ir ilgais nagais 
– ją pavadino Šurpanatha. Kai pasaulį išvydo 
jauniausias Kaikasės sūnus Vibhišana, žemėje 
pražydo gėlės, ir aukštybėse suskambo dangiška 
muzika.  

Ravana ir Kumbakarna užaugo gūdžiame miške. 
Jau nuo pat mažumės jie pridarė daug nelaimių ir 
sielvarto žmonėms, ypač Kumbakarna, kuris bastėsi 
po visą žemę keldamas siaubą gyviems padarams, ir 
surijo daug dorų išminčių.  

Kartą tėvo buveinę su savo skraidančiu Pušpakos 
orlaiviu aplankė jų netikras brolis Kubera. Kaikasė 
parodė jį sūnums ir tarė: «Žiūrėkite – tai jūsų brolis, 
gimęs iš to paties tėvo, kaip ir jūs. Apgaubtas šlovės, 
jis valdo turtingą karalystę, o jums teko vargana 
lemtis. Jūs turite jį aplenkti!» 
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Išklausę motinos žodžių, sūnūs pažadėjo 

patenkinti jos norą. Trokšdami tapti galingais, ėmėsi 
griežčiausių askezių.   

– O išminčiau, – Rama mandagiai pertraukė 
Agastją, – prašau, smulkiai papasakok, kokias askezes 
vykdė broliai. 

– Vasarą, – atsakė Agastjas, – per karščius, 
Kumbakarna gulėjo tarp dviejų laužų, žiemą – 
lediniame vandenyje. Ir taip tęsėsi dešimt tūkstančių 
metų. Vibhišana penkis tūkstančius metų išstovėjo ant 
vienos kojos, iškėlęs rankas į dangų, ir dar penkis 
tūkstančius metų, neatitraukdamas akių, žiūrėjo į 
saulę. O Dešagrivas visus dešimt tūkstančių metų 
pasninkavo. Be to, kas tūkstantį metų pjaudavo vieną 
iš savo galvų ir mesdavo į aukojimo ugnį.  

Viešpats Brahma, patenkintas jo pasiaukojimu, 
pasirodė Ravanai ir tarė: «Rinkis dovaną, kokios nori!» 
Ravana atsakė: «Aš trokštu nemirtingumo, nes gyvieji 
padarai neturi pasaulyje baisesnio priešo už mirtį». 
Tačiau Brahma jam atsakė: «Tapti nemirtingu tu 
negali!» Tada Ravana pasakė savo norą: «Tegul 
manęs neįveikia nei asurai, nei pusdieviai, nei 
paukščiai, nei gyvatės, nei jakšai, nei rakšasai. Kitų 
padarų aš nebijau. Žmonės – smilgelės prieš mano 
galią». – «Tegul bus taip», – tarė Brahma ir sugrąžino 
Ravanai jo paaukotas galvas. Ravana taip pat gavo 
dovaną keisti savo išvaizdą.  
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Paskui Brahma kreipėsi į Vibhišaną: «Prašyk, ko tu 

nori». Vibhišana panoro, kad jo siela visada būtų tyra 
ir linkusi į dorybę, ir kad savo darbais jis niekada 
neiškryptų iš teisingo kelio. Nudžiugęs Brahma tarė 
jam: «Tegul išsipildo šis tavo troškimas. Gimęs baisioje 
rakšasų giminėje tu nepadarei nuodėmės, ir už tai aš 
tau dovanoju nemirtingumą!» Taip Vibhišana 
neprašęs tapo nemirtingas.  

Kai Brahma rengėsi apdovanoti Kumbakarną, 
dangaus gyventojai, nuolankiai sudėję delnus, ėmė 
maldauti Kūrėją: «Neapdovanok Kumbakarnos, o 
Valdove, nes žinai, kad jis tai panaudos piktam. Šis 
nedorėlis jau surijo dešimt Indros tarnų, septynias 
apsaras Nandanos giraitėje ir daugybę teisuolių 
išminčių bei kitų dorų žemės žmonių. Jeigu tu jį 
apdovanosi, kiek pikto jis dar pridarys!»  

Tada Brahma, prieš atvykdamas pas 
Kumbakarną, pasiuntė pas jį iškalbos ir išminties deivę 
Sarasvatę. Ir kai Brahma jį paklausė, kokios jis trokšta 
dovanos, Kumbakarna atsakė: «Aš noriu užmigti 
ilgam laikui!» Šiuos žodžius už jį ištarė Sarasvatė, o 
Brahma nedelsdamas išpildė jo norą ir pasitraukė.  
Atsipeikėjęs Kumbakarna suprato, kad pusdieviai jį 
apgavo, bet ištaisyti klaidą buvo jau vėlu.  

Po apdovanojimų broliai laimingai gyveno miške. 
Kai Sumalis sužinojo, kad jo sumanymas pavyko, ir 
giminaičiai gavo iš Viešpaties Brahmos dovanas, jis 
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pakilo iš požemio pasaulio ir, lydimas savo artimųjų 
rakšasų Maričio, Prahastos, Virupakšos ir Mahodaros, 
atvyko pas Dešimtgalvį. 

Apkabinęs jį, Sumalis pasakė: «Didį džiaugsmą, 
sūnau mano, tu suteikei mums, gavęs Brahmos 
dovaną. Dabar mes galėsime grįžti į savo namus, iš 
kurių mus išvijo Višnus, o tu tapsi Lankos valdovu ir 
išgarsinsi rakšasų gentį, kuriai priklausai ir kurios 
karaliumi nuo šiolei būsi. Be abejonės, tavo brolis 
Kubera negalės tau pasipriešinti, ir tu atimsi iš turtų 
karaliaus jo valdas!» – «Kaip aš galiu pulti savo 
vyriausiąjį brolį, kurį turiu gerbti kaip aukštesnį už 
save? – prieštaravo Ravana seneliui. – «Nedera tau 
taip kalbėti, o Sumali!» 

Bet vienas Sumalio patarėjas, vardu Prahasta, 
taip jam atsakė: «O Dešimtgalvi, tarp kariaujančių 
negali būti nei broliškų jausmų, nei prieraišumo! 
Prisimink, kad dievai ir asurai taip pat vieno tėvo 
vaikai, bet juk nėra tarp jų taikos, ir jų kova amžina. 
Todėl tu turi paklausyti mūsų patarimo». Ir Ravana, 
įtikintas šių žodžių, tarė: «Tebūnie!» Iš tikrųjų Ravanai 
patiko idėja užkariauti Lanką.  

Ravana pasiuntė Prahastą pas Kuberą ir liepė 
perduoti turtų valdovui šiuos žodžius: «Lankos miestas, 
kurį tu valdai, nuo amžių priklauso rakšasams. Grąžink 
jį tikriesiems jo savininkams. Tai bus teisingas poelgis, ir 
tu pelnysi mano dėkingumą». Prahasta nuvyko į 
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Lanką ir, susitikęs su Kubera, perdavė jam brolio 
žodžius. Bet Kubera atsakė: «Perduok tave 
atsiuntusiam, o rakšase, kad šis puikus miestas buvo 
paliktas gyventojų, kai man jį dovanojo tėvas. Tegul 
mano brolis Ravana ateina pas mane, ir mes kartu 
valdysime Lanką». Taip atsakė pasiuntiniui Kubera, o 
pats nuskubėjo pas tėvą papasakoti apie Ravanos 
užmačias. Višravas jam atsakė: «Mano sūnau, 
nesileisk į ginčus su šiuo galvažudžiu. Aš jau kalbėjau 
su juo ir smerkiau jo nuodėmingą elgesį. Brahmos 
apdovanotas jis pasikėlė į puikybę. Eik į šiaurę, į 
kalnus, ten ant Kailasos viršūnės, gražioje žydinčioje 
vietovėje, kur susirenka ir randa prieglobstį džiugioms 
šventėms ir žaidimams gandharvai, apsaros, nagai ir 
kinarai, – tegul ten bus tavo buveinė». 

Ir, paklausęs tėvo patarimo, Kubera kartu su savo 
žmonomis, sūnumis, patarėjais ir visais artimaisiais bei 
pavaldiniais paliko Lanką ir pasitraukė į šiaurę ant 
Kailasos kalno. O nudžiugęs Ravana užėmė brangųjį 
Lankos miestą kartu su rakšasais, kurie išsirinko jį savo 
karaliumi. Žiaurūs ir karingi rakšasai persikėlė iš 
požemio pasaulio į Ravanos karalystę Lanką, o taikieji 
rakšasai, pasirinkę tiesos kelią, kartu su jakšais 
pripažino savo valdovu Kuberą. 

Vėliau Dešagriva ištekino savo seserį Šurpanathą 
už danavų karaliaus Vidžjudžihvo. Rakšasų karalius 
Ravana medžiojo miške, toli savo būstinės Lankos. Jis 
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ten sutiko asurų architektą Mają, klajojantį po pasaulį 
su savo gražiąja dukra Mandodare. «Kas tu? –
paklausė jį rakšasų karalius. – Ką tu veiki šiame 
gūdžiame miške, kur negyvena nei žmonės, nei 
elniai? Ir kas ši mergelė?» Ditės sūnus Maja pasakė 
jam savo vardą ir tarė: «Turėjau žmoną, gražiąją 
apsarą Hemą. Išgyvenau su ja tūkstantį metų, buvau 
jai ištikimas ir mylėjau ją visa širdimi. Bet jau keturiolika 
metų, kai ji, paklususi dievų šauksmui, nuėjo į dangų ir 
nebegrįžo pas mane. Negyvenamoje vietoje aš 
pasistačiau brangiaisiais akmenimis bei auksu 
išpuoštus rūmus ir vienišas gyvenu ten liūdėdamas, 
kad esu atskirtas nuo mylimosios. Man liko tik mūsų 
dukra, ir štai dabar keliauju su ja, norėdamas išrinkti 
jai vyrą. Iš tiesų nelaimė būti netekėjusios dukros tėvu, 
nes nėra kam pratęsti motinos ir tėvo giminės, ir joms 
gresia išnykimas». Papasakojęs apie tai Ravanai, 
Maja paklausė: «Dabar pasakyk, mano sūnau, kas tu 
toks ir kokios giminės?» Tas atsakė: «Aš – Ravana, 
mano tėvas – didis šventuolis Višravas, mano senelis –
Pulastja, ketvirtasis Brahmos sūnus». Išgirdęs šį 
atsakymą Maja apsidžiaugė ir pasiūlė jam vesti savo 
dukrą. Ravana vedė gražiąją Mandodarę ir išsivežė 
ją į Lanką. Ten po kurio laiko ji pagimdė jam galingą 
sūnų Indradžitą.  

Po to Maja Danavas padovanojo žentui ietį. Tai 
ta pati ietis, kuri sunkiai sužeidė Lakšmaną. 
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Vėliau Ravana surengė Kumbakarnos ir Balio 

Maharadžo anūkės Vadžradžvalės vestuves. Taip pat 
apvesdino Vibhišaną su gandharvų karaliaus dukra. 

Tuo tarpu Ravanos brolis Kumbakarna kietai 
užmigo tuo miegu, kurį, dievams pageidaujant, jam 
išprašė iš Brahmos išmintingoji Sarasvatė. Ravana 
paguldė miegantį brolį didelėje oloje netoli Lankos 
miesto, o pats degdamas pykčiu nutarė atkeršyti jo 
brolį apgavusiems dangaus gyventojams. Atėjo 
laikas, kai jis surinko rakšasų kariuomenę ir išvyko į 
mūšį. Ravana įsiveržė į šiaurinius kalnus ir nusiaubė ten 
daug dieviškųjų giraičių. Nusigavo net iki Indrai ir 
Kuberai priklausančios dangiškosios Nandanos 
giraitės ir ją taip pat sunaikino. Nuniokojęs žydinčias 
vietoves ir užmušęs daug gandharvų, jakšų bei 
šventųjų išminčių, Ravana grįžo į Lanką.  

Sužinojęs, kad rakšasai nusiaubė jo valdas, 
Kubera labai įsiuto ir nusiuntė pas brolį į Lanką 
pasiuntinį: «Kodėl nuniokojai dieviškąsias giraites ir 
išžudei šventuosius išminčius? Saugokis! Dievai, 
įpykdyti tavo nedorų žygių, pasiryžę tave nubausti. 
Kol ne vėlu, atsipeikėk!» Ravana, išklausęs pasiuntinį, 
įsiutęs atsakė: «Iki šiol aš norėjau pasigailėti savo 
brolio. Bet savo įžūlumu jis pats prisišaukė nelaimę. 
Jam ir visiems pasaulio globėjams gresia mirtis, ir tau 
taip pat, akiplėša, išdrįsusiam ateiti pas mane su tokiu 
laišku!» Ir čia pat Kuberos pasiuntinį kardu sukapojo į 
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gabalus, o prie Ravanos sosto susirinkę rakšasai tuoj 
pat jį surijo. 

Vėl surinkęs savo armiją Ravana tuoj pat 
patraukė prie Kailasos kalno, aplenkdamas kelyje 
pasitaikančius miestus, upes, kalvas ir girias. Ravaną 
lydėjo Prahasta bei kiti ištikimi jo patarėjai. Išgirdęs 
besiartinančius priešus, Kubera pasiuntė jakšų 
kariuomenę. Didžiuliai jakšų pulkai iš visų pusių puolė 
Ravaną ir jo karius – kiekvienas Dešimtgalvio 
patarėjas kovėsi su tūkstančiu priešų. Ravaną 
užgriuvo jakšų vėzdai ir kardų smūgiai, ant jo pasipylė 
strėlių lietus. Apstulbintas jų spaudimo, rakšasų 
karalius pasitraukė plūsdamas krauju. Degdamas 
įsiūčiu jis vėl puolė Kuberos karius ir įsibrovė į jų gretas, 
triuškindamas visus vėzdu. Juo pasekė drąsieji 
patarėjai, todėl rakšasai labai išretino jakšų 
kariuomenę. Kubera siuntė ir siuntė į mūšio lauką 
karių būrius, bet visi jie buvo sutriuškinti ir išblaškyti 
nenugalimojo Ravanos. Rakšasų karalius prisiartino 
prie pat Kuberos buveinės sienų. Čia jam kelią 
pastojo galingasis Kuberos vartininkas Svarbanus. 
Įtūžęs jis išsirovė iš žemės sunkius vartus ir smogė jais 
priešui. Nuo baisaus smūgio Dešimtgalvis susvyravo, 
kraujas plūstelėjo jam iš burnos, bet Brahmos 
palaiminimas jam išgelbėjo gyvybę. Atėmęs iš jakšo 
vartus, jis smogė atsakomąjį smūgį, nuo kurio 
vartininkas subyrėjo į dulkes. Likę gyvi jakšai išsigandę 
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spruko iš mūšio lauko, o rakšasai įžengė į turtų 
valdovo karalystę. 

Kuberos asmens sargybiniai jakšos, vadovaujami 
vado Manibadros, pradėjo paskutinį žūtbūtinį mūšį su 
Ravanos kariuomene. Bet sąžiningai besikaunantys 
jakšai negalėjo atsilaikyti prieš rakšasus, kurie griebėsi 
kerų ir nedorų burtų. Dvikovoje su Dešimtgalviu buvo 
nugalėtas narsusis Manibadra, nukovęs šiame mūšyje 
daug rakšasų. Sunkiu vėzdu Ravana taip smogė 
Manibadrai per galvą, kad šalmas sulindo jam į 
pakaušį, o jakšų vadeiva sukrėstas pasitraukė. Nuo to 
laiko jo galvoje liko įduba. 

Baisūs riksmai aidėjo aplink, kai Manibadra 
pasitraukė iš mūšio lauko. Su vėzdu rankoje pats 
Kubera, lydimas savo patarėjų, išėjo sutikti brolio. «O 
nedorėli, – tarė Kubera, – tu nepaklausei mano 
patarimų ir pats prisišaukei baisią lemtį. Kvaily, tu 
užsitraukei dievų rūstybę. Ką pasėjai, tą ir pjausi». Ir 
jakšų valdovas savo vėzdu smogė Ravanai į galvą. 
Tarp brolių užvirė arši kova, kurios metu Ravana ne 
kartą griebėsi burtų. Priešindamasis Kuberos 
spaudimui, jis įgydavo tūkstančius pavidalų ir pats 
imdavo pulti. Jis pavirsdavo tai tigru, tai šernu, tai 
debesiu, tai kalva, tai ežeru, tai medžiu, tai jakšu, tai 
asuru, bet niekaip drąsusis Kubera negalėjo jo 
nugalėti. 
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Galų gale Ravanai pavyko Kuberai smogti vėzdu 

per galvą, ir šis, apsipylęs krauju, be sąmonės krito ant 
žemės. Kuberos patarėjai išnešė jį iš kovos lauko į 
Nandanos giraitę. 

Kuberos valdose Ravana prisiplėšė daug grobio. 
Jis atėmė iš brolio nuostabųjį skraidantį Pušpakos 
orlaivį, papuoštą auksinėmis kolonomis ir arkomis, 
išdabintą perlais ir brangiaisiais akmenimis, su 
auksiniais laiptais ir apsuptą terasų su nuostabiais 
sodais, vedančiais vaisius visais metų laikais. Ir, sėdęs į 
šį tviskantį orlaivį, Ravana su savo rakšasais paliko 
Kailasos kalną. 

Kai Ravana, bastydamasis po šiaurinius kalnus, 
prisiartino prie kažkurios viršūnės, prie nendrių 
sąžalyno, kur kadaise gimė Šivos sūnus Skanda, 
Pušpakos orlaivis staiga pats sustojo. Kol rakšasai 
vienas kitą klausinėjo, kokia netikėto sustojimo 
priežastis, ant kalno šlaito pasirodė baisus liliputas 
nuskusta galva ir raukšlėtu veidu. Kreipdamasis į 
Lankos karalių, jis tarė: «O Dešimtgalvi, nesiartink. Ant 
šio kalno viršūnės yra Didysis Šiva, niekas negali 
drumsti jam ramybės». Žiūrėdamas į bjaurųjį 
žmogiūkštį, Ravana nusijuokė. «Kas tu, lilipute su 
beždžionės veidu, - iš aukšto paklausė jis, - kad 
įsakinėji mums?» Liliputas supyko ir tarė: „Aš - Nandis, 
visagalio Šivos tarnas. Tau, besityčiojančiam iš mano 
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beždžioniško veido, sakau: ateis laikas, ir beždžionės 
sutriuškins tavo kariuomenę bei atims tavo karalystę».  

Tuo tarpu, nepaisydamas Nandino kalbų, Ravana 
išlipo iš vežimo ir tarė: «Šį kalną aš išrausiu su šaknimis 
iš žemės!» Priėjęs prie kalno, apglėbė galingomis 
rankomis, išrovė iš žemės ir pakėlė jį. Didžiulis kalnas 
susiūbavo ore, o kartu su juo sudrebėjo jo gyventojai, 
bei Šivos tarnai. Gražioji Urna sutrikusi prisiglaudė prie 
vyro ir apkabino jį abiem rankomis. Tada, pasipiktinęs 
rakšaso įžūlumu, Šiva pakėlė koją ir savo viską 
trypiančia pėda prispaudė kalną prie žemės. Lankos 
karalius dėl kalno prispaustų rankų taip garsiai suriko iš 
skausmo, kad sudrebėjo visi trys pasauliai. Kalbama, 
kad nuo to laiko rakšasų valdovas ir gavo iš Šivos 
Ravanos-Rėksnio vardą. 

Išgąsdinti Ravanos patarėjai ėmė jį įkalbinėti 
nusilenkti Šivai ir prašyti didžiojo dievo malonės. 
Apsiraminęs Ravana ėmė šlovinti Šivą. Tada Šiva 
išlaisvino jo rankas ir paleido. Ravana jam pažadėjo 
nuo šiol dorai gyventi, o Viešpats Šiva 
atsisveikindamas padovanojo rakšui stebuklingą 
kardą ir įsakė gyventi dorai. Bet Ravana jį sulaužė. 

Nusileidęs nuo kalnų Ravana apėjo daugybę 
šalių  ir visur kovėsi su jam nepaklususiais kšatrijais. Jis 
nugalėdavo kautynėse narsius karalius ir 
sunaikindavo jų visą armiją. Kartą miške netoli 
Himalajų kalnų išvydo išdarkytais plaukais ir elnio kailiu 
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apsirėdžiusią nuostabią mergaitę. Ji Ravanai 
sužadino aistrą. Nusikvatojęs jis sušuko: «Rūsčios 
askezės netinka tokiai gražuolei! O gražuole, kas tu? 
Kodėl gyveni miške nuo visų atsiskyrusi?» – «Aš – 
Brihaspačio sūnaus, Kušadhvadžio dukra, – atsakė 
mergaitė. – Mano vardas Vedavati, nes aš – Vedų 
įsikūnijimas. Daugybė pusdievių ir kitų didžių 
asmenybių prašė tėvo mano rankos, bet jis visus 
pasiūlymus atmetė, nes manė, kad tik Viešpats Višnus 
vertas tapti jo žentu. Kai tai sužinojo daitijų karalius 
Šambha, jis nužudė miegantį mano tėvą. Mano 
motina susidegino kartu su juo. Nuo tada, 
galvodama apie Viešpatį Narajaną, vykdau askezes, 
svajodama tapti jo žmona. Ravana, aš žinau, ko tu 
čia atvykai. Todėl, prašau tavęs, palik mane 
ramybėje». 

Išlipęs iš orlaivio, Ravana tarė: «O gražuole, tekėk 
už manęs. Argi gali Višnus prilygti man?» – «Kas dar, 
jei ne tu, išdrįstų taip nepagarbiai kalbėti apie 
Viešpatį Narajaną?» – pasipiktinusi atsakė Vedavati. 

Ravana čiupo ją už plaukų. Sprogusi iš pykčio, 
Vedavati vieną savo ranką pavertė kardu ir, 
norėdama išsilaisvinti iš Ravanos rankų, nukirto sau 
plaukus. Po to įžiebė laužą ir tarė: «Dėl to, kad 
palietei mane, aš nusižudysiu. Neprakeiksiu tavęs, nes 
nenoriu deginti savo askezių sąskaitos. Bet aš gimsiu 
tam, kad tapčiau tavo žūties priežastimi». 
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Kai Vedavati įžengė į ugnį, iš dangaus pabiro 

gėlės. Palikusi kūną, Vedavati vėl gimė iš lotoso žiedo. 
Bet Ravana tuoj pat ją pačiupo, pasodino į Pušpakos 
orlaivį ir išgabeno į Lanką. 

Kai Ravana parodė mergaitę savo ministrams, jie 
pasakė, kad jeigu paliks ją Lankoje, ji taps jo mirties 
priežastimi. Tada apdairus rakšasų karalius išmetė 
Vedavati į vandenyną. Pasiekusi kitą krantą, 
mergaitė mistinių galių dėka persikėlė į Maharadžos 
Džanakos aukojimo areną. Mergaitę vagoje rado 
karalius, plūgu ardamas žemę. Satja-jugoje jos 
vardas buvo Vedavati, o Treta-jugoje ji tapo 
Maharadžos Džanakos dukra Sita. 

Kartą, dalyvaujant pusdieviams, Saulės giminės 
karalius Marutas vykdė aukojimo apeigas. Vyriausiasis 
jo žynys buvo brahmanas Samvarta, Angiro sūnus. 
Kai pusdieviai sužinojo, kad artinasi rūstusis Ravana, 
jie skubiai pasislėpė ir pakeitė savo išvaizdas, nes 
žinojo, kad susitikimas su didelėje Brahmos malonėje 
esančiu nenugalimu rakšasu nieko gera jiems 
nežada. Indra pasivertė povu, Jama – karve, Kubera 
– driežu, Varūna – gulbe, o kiti pusdieviai taip pat 
pasivertė įvairiais žvėrimis. Ravana lyg nešvarus šuo 
žengė ant žemės, kur vyko aukojimas ir sušuko karaliui 
Marutai: «Pasiduok man arba kaukis!» – «Kas tu?» – 
paklausė jį Marutas. Ravana atsakė su išdidžia 
pašaipa: «Nejaugi tu nieko negirdėjai apie mane ir 
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mano galybę? Aš - Ravana, Višravo sūnus, nugalėjęs 
savo vyresnįjį brolį, turtų valdovą ir atėmęs iš jo šį 
nuostabų vežimą». Marutas jam atkirto: «Tas, kas 
elgiasi nedorai, nevertas pagarbos. Tu tuščiai giriesi 
savo pergale prieš brolį. Sustok – šioje šventoje 
žemėje tavęs laukia žūtis. Mano strėlės tave nutrems į 
Jamos buveinę». 

Ir karalius, pagriebęs savo lanką bei strėles, buvo 
pasiryžęs pradėti kovą, bet Samvarta pastojo jam 
kelią ir tarė: «Tęsk aukojimą, antraip visa tavo giminė 
žus. Be to, šis rakšasas galingas ir nenugalimas mūšyje 
– nesi tikras, kad laimėsi!» Sudėjęs savo ginklus, 
Marutas pratęsė aukojimo apeigas. Tada Ravanos 
patarėjai sušuko: «Karalius Marutas pakluso rakšasų 
valdovui». O Ravana, surijęs susirinkusius atlikti apeigų 
dievobaimingus išminčius, sotus ir patenkintas 
nusileido nuo kalno. 

Ravana tęsė žygį iš šalies į šalį ir nugalėdavo vis 
naujus karalius. Tik Ajodhjos karalius Anaranja išdrįso 
jam pasipriešinti. Ravana išblaškė ir privertė bėgti jo 
kariuomenę, bet pats Anaranja liko kovos lauke ir 
narsiai kaudamasis privertė rakšasus pasitraukti. Jis 
nugalėjo Prahastą ir kitus Ravanos patarėjus. Kaip 
lietaus čiurkšlės ištrykšta ant kalno viršūnės, taip 
Anaranjos strėlės atšokdavo nuo nepažeidžiamo 
Ravanos. Ravana vėzdu nubloškė Ajodhjos karalių iš 
vežimo ir tarė jam pasišaipydamas: «Kaip išdrįsai 
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kautis su manimi, beproti? Ar tu negirdėjai apie mano 
galybę?» Mirdamas Anaranja išpranašavo, kad jo 
palikuonis, Saulės giminės karalius, atkeršys už jį ir 
atims galvažudžiui gyvybę.  

Tuo metu, kai Ravana, gąsdindamas ir 
pavergdamas žmones, pergalingai žygiavo iš šalies į 
šalį, sutiko išmintingajį Naradą. «Savo narsa ir galybe 
tu pelnei didžią šlovę, o Dešimtgalvi. Aš sužavėtas 
tavo pergalėmis prieš gandharvus, jakšus ir nagus. 
Bet kam dabar tu eikvoji savo jėgas prieš niekingus 
žmones, kurie ir taip mirtingi. Tu, kurio negali nugalėti 
nei pusdieviai, nei demonai, nei gandharvai, nei 
jakšai, nei rakšasai! Kodėl tu žudai žmones, 
klaidžiojančius savo tamsumo klystkeliuose? Jie ir be 
tavęs pasmerkti visokioms negandoms, badui, 
troškuliui, ligoms ir senatvei. Ką tu laimėsi 
išnaikindamas gentį, ir taip jau engiamą bei 
niokojamą savo pačios lemties. O jeigu tu nugalėtum 
mirties dievą Jamą, tada būtų galima sakyti, kad 
visatoje visi tau pavaldūs!» 

Nusišaipė Ravana, išgirdęs Narados žodžius, ir 
tarė: «Nėra to, ko aš negalėčiau įveikti. O 
išmintingasis Narada, džiaugdamasis ginčais ir 
kovomis, aš juk jau prisiekiau nugalėti keturis pasaulio 
globėjus. Štai Šiaurės valdovas patyrė mano galią, o 
dabar aš nukreipsiu savo žingsnius į Pietus, į protėvių 
šalį, ir užmušiu jų valdovą, Vivasvato sūnų». Ir, 
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atsisveikinęs su Narada, jis, lydimas savo patarėjų, 
patraukė Pietų pusėn. 

O Narada skubiai pasuko į pietus ir atvyko į 
Jamos buveinę ankščiau už rakšasus. Jis ten išvydo 
Teisingumo karalių, sėdintį prieš ugnį ir mėtantį į ją 
gerų ir blogų žmonių darbų vaisius. «Ko tu atėjai pas 
mane, visų gerbimas išminčiau?» – paklausė Jama 
Narados. Tada šis papasakojo jam apie Ravanos 
ketinimus. Greitai jie išvydo patį rakšasų valdovą, 
besiartinantį blizgančiame Pušpakos orlaivyje. 
Ravana įžengė į Jamos buveinę. 

Ten Ravana išvydo kraujo upę Vaitaranę, kurioje 
gailiai vaitodami plaukiojo nusidėjėliai, kančiomis 
išpirkdami blogus savo gyvenimo darbus. Ant tos 
upės krantų baisias kančias kentė kiti nusidėjėliai, 
įkasti į karštą smėlį. Ten augo medžiai su dygliais ir 
kardais vietoj lapų, kurie dūrė ir smeigė nusidėjėlių 
kūnus. Žiaurūs Jamos tarnai kankino nelaiminguosius 
ugnimi ir aštriomis ietimis, juos kandžiojo šunys ir 
graužė kirmėlės. Ravana ten išvydo šimtus tūkstančių 
pasmerktųjų kančioms, kenčiančius badą ir troškulį, 
išblyškusius, sulysusius, aplipusius krauju, purvu, garsiai 
vaitojančius iš skausmo. Bet ten pat, Jamos 
buveinėje, Ravana pamatė dorybingųjų vėles, 
puošniose menėse besimėgaujančias kerinčia 
muzika ir dainomis, gražių mergelių glamonėmis bei 
gausybe ryžių, pieno ir visokių gėrybių. 
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Su Pušpakos orlaiviu įsibrovęs į baisiąją Jamos 

buveinę, Ravana išvaikė žiaurius jos sargus, išvadavo 
nusidėjėlius. Džiaugsmingais šauksmais jie šlovino 
narsųjį rakšasą. Tada Jamos tarnai kinarai, grasindami 
vėzdais ir ietimis,  iš visų pusių suplūdo prie Ravanos. Ir 
niūrioje Mirties buveinėje tarp rakšasų karaliaus ir 
įtūžusių sargybinių užvirė baisi kova.  

Lydintys į mirusiųjų karalystę Ravaną rakšasai 
įnirtingai gynėsi nuo kinarų, svaidė į juos uolas, 
medžius ir namus, o pats Dešimtgalvis guldė Jamos 
tarnus iečių ir vėzdų smūgiais, akmenų luitais ir medžių 
kamienais. Bet, puldami iš visų pusių, šimtai tūkstančių 
žiaurių kinarų sudraskė jo kovos aprangą ir stipriai 
sužeidė rakšasų karalių. Tada Ravana išlipo iš 
Pušpakos vežimo ir, grėsmingai žaibuodamas krauju 
pasruvusiomis akimis, užtaisė savo lanką Pašupatos 
strėle. Paleista strėlė akimirksniu pavertė pelenais 
didžiulę kinarų kariuomenę. 

Kai Jama išgirdo džiaugsmingus rakšasų 
šauksmus, reiškiančius, kad jo kariuomenė sutriuškinta, 
jo akys sužibo pykčio liepsna, ir jis įsakė savo vežėjui 
Rogai: «Paduok mano vežimą!» Jamos vežėjas Roga 
Liga privažiavo su vežimu, pakinkytu blizgančiais lyg 
saulė žirgais, ir Vivasvato sūnus sėdo į jį. Jo priekyje 
atsistojo visa naikinanti Mirtis su vėzdu rankoje, o šalia 
- Laikas, siaubu stingdantis žmonių ir dangaus 
gyventojų širdis. Jamai davus ženklą, vežimas 
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trūktelėjo į priekį ir akimirksniu dieviškieji žirgai 
atskraidino jį į kovos lauką. 

 Pamatę baisiame vežime besiartinančią Mirtį, 
siaubo apimti Ravanos patarėjai ir kariai išsilakstė. Tik 
pats Dešimtgalvis nesudrebėjo ir liko savo vietoje, 
pasiryžęs be baimės sutikti priešą. Pusdieviai ir 
gandharvai nusileido iš dangaus, norėdami pamatyti 
šį neregėtą mūšį. 

Kai Jamos vežimas pasuko į Ravanos pusę, 
rakšasų valdovas įtempė savo galingąjį lanką ir 
užpildė erdvę grėsmingų strėlių debesimis. Keturios 
strėlės pervėrė Mirtį, septynios – Jamos vežėją, ir 
šimtai tūkstančių strėlių pataikė į galvą pačiam 
Vivasvato sūnui. Tada iš Jamos lūpų išsiveržė liepsnos 
liežuviai, sukėlę siaubą dangaus gyventojų ir asurų 
širdyse. Mirtis tarė: «Leisk man, Jama, ir aš sunaikinsiu 
šį nusidėjėlį rakšasą. Dar niekas šiame pasaulyje 
neišliko gyvas, pažvelgęs man į veidą!» Bet Vivasvato 
sūnus tarė Mirčiai: «Palauk, aš pats jį užmušiu». Ir jis 
užsimojo savo liepsnojančiu vėzdu. Visi, buvę mūšio 
lauke, iš siaubo išbėgiojo, o patys pusdieviai 
drebėdami pasitraukė. 

Tada į mirusiųjų karalystę nusileido pats Viešpats 
Brahma ir tarė Jamai: «O galingasis Vivasvato sūnau, 
nedaryk to. Aš apdovanojau šį rakšasą 
nepažeidžiamumo dovana. Tu neturi nusižengti 
mano valiai, nes antraip mano žodžiai pavirs melu, ir 
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visa visata pateks melo valdžion! Nesmok savo baisiu 
vėzdu Ravanai per galvą. Jis neturi mirti». Jama 
atsakė: «Tu mūsų valdovas, o Brahma, aš tau 
paklūstu! Aš neužmušiu šio rakšaso, įgijusio tavo 
malonę, bet tegul jis grąžina man tas nuodėmingas 
vėles, kurias išvadavo nuo pelnytų kančių». – 
«Tebūnie taip», – tarė Brahma. 

Jama savo vežime kartu su Mirtimi ir Laiku sugrįžo į 
dangaus būstą, o Ravana triumfuodamas pasitraukė 
iš mirusiųjų karalystės. 

Kai rakšasai išvydo iš mirusiųjų karalystės grįžtantį 
kruviną, bet gyvą savo karalių, apstulbo ir labai 
nudžiugo. Pašlovinę jį, vėl sekė jam iš paskos. O 
Ravana patraukė link vandenyno į Varūnos karalystę. 
Pasiekęs nagų karalystę, jis pavergė juos ir užvaldė 
Bogavatį – gyvačių valdovo Vasukio sostinę, o 
įsiveržęs į požemines daičių ir danavų valdas, su jais 
susikovė. Šis mūšis tęsėsi ištisus metus, ir nei danavai, 
nei daičiai, nei rakšasai negalėjo nugalėti vieni kitų. 
Tada Brahma kreipėsi į danavus ir daičius: «Jūs 
nenugalėsite rakšasų, ir jie negali nugalėti jūsų. 
Sudarykite su jais taiką ir sąjungą!» Tie sutiko, ir 
rakšasai sudarė taiką su danavais ir daičiais. 

Ravana patraukė toliau, greitai pasiekė 
povandeninę karalystę ir įžengė į Varūnos buveinę. 
Buveinės sargai pasipriešino Ravanai, bet šis išžudė 
juos, o likusiems pasakė: «Eikite pas savo valdovą ir 
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praneškite jam, kad atvyko Ravana ir kviečia jį į kovą. 
Tegul kaunasi arba paklūsta rakšasų valdovui, ir tada 
aš jo pasigailėsiu». Pasirodė vandenyno dievo sūnūs 
bei vaikaičiai su didžiule kariuomene ir užpuolė 
Ravaną. Užvirė įnirtinga kova. Ravanai nepavyko jų 
įveikti. Tada pats Ravana puolė ir savo strėlėmis juos 
nužudė. 

Švęsdamas pergalę, Ravana prisiartino prie 
Varūnos būsto vartų ir tarė jo kariams, iš baimės 
pasitraukusiems nuo grėsmingo priešo: «Tegul 
vandenyno dievas pasitinka mane. Pasakykite jam, 
kad aš nugalėjau visus jo sūnus ir vaikaičius». 

Sugrįžęs į savo sostinę, Ravana panoro pamatyti 
savo mylimą sūnų Meganadą. Artimieji jam pasakė, 
kad, prieš kelias dienas iki jam sugrįžtant, karalaitis 
kartu su savo globėju išmintinguoju žyniu Ušanu 
pasitraukė iš rūmų į šventąją giraitę. Ravana nuvyko į 
tą giraitę ir pamatė ten šimtus aukojimo altorių, 
stulpų, aukurų. Jo sūnus, apsivilkęs elnio oda, kartu su 
žyniais atlikinėjo paslaptingas apeigas. Ravana 
apkabino sūnų ir paklausė: «Ką tu čia veiki? Pasakyk 
man tiesą». Ušanas atsakė už Meganadą: «Klausyk, 
karaliau, aš papasakosiu tau, ką pasiekė tavo sūnus. 
Atlikęs didžias apeigas, kurių jį išmokiau, ir 
paaukodamas mano nurodytas aukas, jis įgijo 
stebuklingą galią, kuri užtemdys priešų protus. Jis 
dabar gali skraidyti oru, gali pasiversti bet kuo, tapti 
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nematomas, jis žino daug burtų, kurių neatspės nei 
surai, nei asurai». Ravana tarė: «Veltui aukojai mūsų 
priešams pusdieviams aukas, bet tai pravers ateityje». 
Ir jis nusivedė Meganadą į rūmus parodyti jam iš žygio 
parsivežto grobio. 

Kartu su Meganada ir savo broliu Vibhišana 
Ravana įėjo į menes, kur buvo įkurdintos jo 
pagrobtosios mergelės. Jis parodė jas, tylias ir 
drebančias iš baimės, sūnui ir broliui bei pasigyrė savo 
sėkme. Bet dorybingasis Vibhišana piktai jam tarė: «Tu 
darai nuodėmingus darbus aklai paklusdamas savo 
įgeidžiams! Matyt, kaip bausmė už tavo 
nuodėmingus darbus mus ištiko nelaimė: demonas 
Madus pagrobė mūsų senelio iš motinos pusės, 
vyresniojo brolio Maljavano, anūkę, gražiąją 
Kumbinasę». – «Kaip tai atsitiko?» – paklausė Ravana. 
Ir Vibhišana papasakojo jam, kaip demonas Madus 
pagrobė Kumbinasę tuo metu, kai Meganada 
šventojoje giraitėje buvo užsiėmęs aukojimo 
apeigomis, o Kumbakarna miegojo savo oloje. 
«Kumbinasė – mūsų senelio anūkė, vadinasi, yra mūsų 
sesuo, – tarė Vibhišana. – Sesers pagrobimas – didelė 
nelaimė mums». 

Įsiutęs Ravana tuoj surinko didžiulę rakšasų 
kariuomenę ir nusivijo pagrobėją. Meganada leidosi 
paskui tėvą, o Vibhišana liko valdyti Lankos. 
Nesuskaičiuojama rakšasų kariuomenė patraukė prie  
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Madaus valdomo miesto. Vieni lėkė raiti ant asilų, kiti 
– ant kupranugarių, treti – ant arklių, o kai kurie jojo 
ant didžiulių gyvačių arba ant jūrų žuvų. Jie įsibrovė į 
demono Madaus sostinę, o Ravana – tiesiai į jo 
rūmus. Išblyškusi ir drebanti Kumbinasė pasitiko 
Ravaną ir krito jam po kojų. Ravana ją pakėlė ir 
meiliai paklausė: «Kuo galiu tau padėti, mano sese, 
sakyk, nebijok. Kodėl tu drebi mane išvydusi? Aš 
atėjau tavęs išvaduoti». Tada Kumbinasė ėmė 
maldauti: «Nežudyk mano vyro, o karaliau! Nors jis ir 
pagrobė mane, negavęs mano tėvų sutikimo, bet 
dabar jis mano vyras, ir aš nenoriu likti našle». – 
«Gerai, dėl tavęs aš jo pasigailėsiu, – atsakė Ravana. 
– Bet kur jis, tavo vyras? Aš rengiuosi į žygį prieš 
dangaus gyventojus ir noriu, kad jis man padėtų». 
Kumbinasė palydėjo jį į Madaus miegamąjį, 
pažadino vyrą ir tarė jam: «Tai – mano brolis, Lankos 
karalius Ravana. Jis atvyko susidraugauti su tavimi, 
kad padėtum jam kovoje prieš dangaus gyventojus». 
Ir Madus  sutiko. 

Sudaręs sąjungą su galinguoju demonu Madumi, 
Ravana paliko jo miestą ir nužygiavo su savo 
kariuomene toliau. Jis patraukė į šiaurę, pasiekė 
Kailasos kalną ir čia su savo kariuomene apsistojo 
nakvynės. Rakšasai įsirengė stovyklą kalno papėdėje, 
o Ravana užlipo ant jo viršūnės ir ėmė žvalgytis po 
apylinkes. Mango giraitėse ant kalno šlaitų kinarai 
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dainavo nuostabias dainas, kupinas meilės ilgesio, 
apsvaigę nuo vyno ir nakties grožio ten šoko ir 
linksminosi gandharvai, o iš Kuberos būsto lyg 
varpelių skambesys aidėjo žaviųjų apsarų balsai 
beigandharvų muzika. Ir žydintys mango, ašokos ir 
kadambos medžiai užtvindė apylinkes nuostabiais 
kvapais. 

Sužavėtas šalto mėnulio spindesio, dainų, muzikos 
ir gėlių kvepėjimo rakšasų karalius dūsavo ant 
Kailasos kalno viršūnės. Tuo metu jis išvydo kalno šlaitu 
einančią apsarą Rambą, gražią lyg baltas debesis, 
suknia apsivilkusią, su mandaros žiedų vainiku ant 
galvos. Ravaną apėmė aistra, ir jis vylingai kreipėsi į 
žaviąją mergelę, girdamas jos grožį ir aukštindamas 
savo nuopelnus. «Pažvelk į mane, gražuole, – kalbėjo 
jis. – Kas gali man prilygti? Aš užtemdau savo 
karališkąja šlove Indrą ir Višnų bei abu Ašvinus. Kur tu 
skubi?» Išsigandusi Ramba jam atsakė: «Tau nederėtų 
taip kalbėtis su manimi. Aš tavo giminaičio, tavo 
brolio Kuberos sūnaus Nalakubaros žmona. Aš einu į 
pasimatymą su juo. Tu turėtum mane saugoti nuo 
svetimų vyrų priekabiavimų». – «Tu negali būti vieno 
Nalakubaros žmona, – atsakė jai Ravana, apimtas 
nuodėmingos aistros. – Tu – apsara, o apsaros juk 
priklauso visiems, kurie jų geidžia. O gražuole, tu turi 
priklausyti man!»  
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Ir, nekreipdamas dėmesio į drebančios Rambos 

maldavimus, tuoj pat ją išprievartavo. Sugniuždyta 
Ramba atėjo pas savo vyrą Nalakubarą lyg audros 
palaužta žydinti liana ir puolė jam po kojų. Ji 
papasakojo, kas atsitiko, ir meldė dovanoti, nors 
nebuvo niekuo kalta. 

Kuberos sūnus Nalakubara jai atleido, o Ravaną 
prakeikė. Jis išpranašavo Dešimtgalviui, kad jį ištiks 
bausmės, kai kitą kartą pamėgins paimti moterį prieš 
jos valią. Todėl nuo to laiko Ravana nebemėgino 
jėga paimti moters, bijodamas jam išpranašautos 
bausmės.  

Nuo Kailasos kalno Ravana su savo kariuomene 
išvyko į Indros karalystę. Sužinoję, kad artinasi didžiulė 
rakšasų kariuomenė, pusdieviai ėmė ruoštis kovai. 

Indros vadovaujami pasirodė pusdieviai: Adičiai, 
Marutos, Ašvinai, Agnio vedami Vąšai ir kiti. Bet 
išvydus grėsmingąją Ravanos kariuomenę, jų širdys 
sudrebėjo. Rakšasai puolė dangaus gyventojus. 
Daugelis pusdievių spruko iš mūšio lauko. Galingasis 
Sumalis sutriuškino dangaus gyventojus ir išblaškė jų 
karius, kaip vėjas išvaiko debesis. Tačiau, susirėmęs su 
dešimtuoju Aditės sūnumi Savitaru, rakšasas krito 
negyvas. Išvydę Sumalio žūtį, rakšasai ėmė trauktis. 

Įtūžęs Ravanos sūnus Meganada sustabdė 
bėgančius karius. Tada savo žėrinčiu vežimu jis puolė 
į mūšį. Niekas iš pusdievių prieš jį neatsilaikė. Ir štai 
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stojo į mūšį du karalaičiai – pusdievių valdovo sūnus 
Džajanta ir rakšasų valdovo sūnus bei įpėdinis 
Meganada. Jų strėlių debesys užtemdė dangų, ir 
šioje tamsoje pusdieviai bei rakšasai nebematė 
vienas kito. Meganados strėlės sunkiai sužeidė 
Džajantą. Bet nuo žūties savo anūką Džajantą 
išgelbėjo jo senelis iš motinos pusės, demonas 
Pulomanas.  

Tada kovos arenoje pasirodė pats Indra, Matalio 
valdomu vežimu. Gandharvai užgrojo savo liutniomis, 
o apsaros ėmė šokti, kai galingasis dangaus 
karalystės valdovas pasirodė nemirtingųjų miesto 
vartuose. Adičiai, Vasai, Marutos ir Ašvinai sekė 
paskui jį. Ravana savo demoniškosios kariuomenės 
priešaky puolė juos su savo Pušpakos vežimu. Ir vėl 
tarp pusdievių ir demonų užvirė nuožmi kova. 

Marutos užpuolė rakšasų kariuomenę ir daugelį 
užmušė savo kirviais bei strėlėmis, sutraiškė ir išsvaidė 
gabalais. 

Ravana įsiuto išvydęs, kaip jo kariuomenę naikina 
Marutos ir galingasis Indra. Jis liepė savo vežėjui 
pasukti ten, kur nuo kalvos viršūnės pakyla saulė, kad 
galėtų pulti priešą iš viršaus. Tuo tarpu Indra tarė 
pusdieviams: «Viešpaties Brahmos palaiminimas 
saugo nedorėlį Ravaną, todėl mes negalime jo 
užmušti. Pamėginkime paimti jį gyvą!» Apsupę iš visų 
pusių, apipylė jį strėlėmis ir privertė sustoti. 
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Meganada atskubėjo padėti tėvui. Jis griebėsi 

burtų ir nugalėjo jam kelią bandžiusius užstoti visus 
dangaus gyventojus. Meganada prisiartino prie 
Indros ir paleido į jį spiečių strėlių bei sunkiai sužalojo 
vežėją Matalį. Tada Indra išlipo iš savo vežimo, 
persėdo ant dramblio Airavatos ir tęsė mūšį. Bet 
Meganada apgaule ir burtais paėmė pusdievių 
karalių nelaisvėn. Nors Indra puikiai išmanė burtų 
meną, prieš Meganados kerus jis buvo bejėgis. 
Ravanos sūnus nugalėjo Indrą ir kartu su juo išnyko.  

Rakšasų kariuomenė paliko dangaus karalystę ir 
iškilmingai sugrįžo į Lanką. Meganada savo vežime 
vežėsi belaisvį Indrą. Nuo to laiko Ravanos sūnus 
gavo Indradžito – Indros nugalėtojo – pravardę. 

Tada Brahma, lydimas dievų, nuvyko į Lanką ir, 
pasirodęs brolių ir sūnų apsuptam Ravanai, tarė: 
«Tavo sūnus, o Ravana, parodė didelę narsą ir galią 
kovodamas su pusdieviais, ir jo garbė neišblės trijuose 
pasauliuose. Bet sakyk, ko pageidauji už pusdievių 
karaliaus išlaisvinimą?» 

Sutikęs išlaisvinti Indrą, Meganada tarė: «Aš 
trokštu nemirtingumo». Brahma jam atsakė: «Nėra nei 
vienos būtybės, kuri būtų visiškai nemirtinga». Tada 
Indros nugalėtojas Brahmai tarė: «Tada tegul ugnies 
dievas Agnis po atnašautų jam aukų duoda man 
savo vežimą ir ugninius žirgus. Ir kol aš kausiuosi šiame 
vežime, kad niekas manęs negalėtų nugalėti. Tegul 
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mirtis mane ištinka tik tada, jeigu mūšį pradėsiu 
neatlikęs šio aukojimo. Štai tokio noriu palaiminimo. Ir 
aš jį užsitarnavau ne šventuoliškumu kaip kiti, bet savo 
narsa mūšyje!» Viešpats Brahma patenkino Ravanos 
sūnaus prašymą, o Indradžitas išlaisvino pusdievių 
karalių. 

Taip išsipildė deivės Savitrės prakeikimas – Indra 
patyrė nelaisvės gėdą, bet jo nelaisvė truko neilgai. 
Jis vėl atgavo dangaus karalystės valdžią. 

Sugrįžęs į dangų, Brahma tarė Indrai, prislėgtam 
gėdos ir iš baimės netekusiam savo karališkojo 
šaunumo: «O pusdievių valdove, dar daug nuodėmių 
slegia tave, ir todėl tavo valdžia nemirtingųjų 
karalystėje nepatvari, ir galingi priešai nuolat vėl tau 
grasins!» 

Klausydamiesi pasakojimo apie Indradžito 
galybę, Rama ir Lakšmanas aikčiojo iš nuostabos. 

– O išminčiau, – paklausė Rama, – nejaugi nė 
vienas iš karalių nė karto nenugalėjo Ravanos?»  

– Kartą, – atsakė Agastjas, – Ravana su savo 
kariuomene ir patarėjais vėl išsirengė į žygį. Jis nuvyko 
į haihajų šalį, kurią valdė Kritavirjos sūnus Ardžūna, 
karalius iš vyresniojo Jajačio sūnaus Jadaus giminės. 
Kadaise šis karalius užsitarnavo Višnaus malonę. 
Ardžūna panoro turėti tūkstantį rankų, teisingai 
karaliauti ir būti nenugalimas. Nenugalimas Ardžūna 
buvo tik tol, kol valdė teisingai. 
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Tuo metu, kai Ravana su kariuomene atėjo į 

haihajų sostinę Mahišmačio miestą, karalius Ardžūna 
su savo žmonomis išvyko prie Narmados upės. 
Ravana paklausė Ardžūnos patarėjų, išėjusių už 
miesto vartų jo sutikti: «Kur jūsų karalius? Pasakykite 
jam, kad Lankos valdovas Ravana atvyko į jo valdas 
ir kviečia į kovą». Iš patarėjų sužinojęs, kur šiuo metu 
yra haihajų valdovas, Ravana pasuko prie Narmados 
upės krantų. Aplenkęs Vindjos kalnus, kylančius į 
dangų tūkstančiais viršūnių ir didingumu panašius į 
dievų buveinę, Ravana pasiekė Narmados krantus. 

Ant kranto esantiems haihajų karaliaus 
artimiesiems Ravana tarė: «Praneškite savo valdovui, 
kad noriu su juo susikauti». Tie jam atsakė: «O 
Dešimtgalvi, dabar netinkamas laikas kovoti. Mūsų 
karalius apsvaigęs ir nerūpestingai linksminasi upėje 
su savo žmonomis. Palauk iki rytojaus. O jeigu tu 
žūtbūtinai trokšti kautis, tau teks iš pradžių kovoti su 
mumis». 

Tada Ravanos patarėjai ir kariai puolė Ardžūnos 
karius, ir ant Narmados kranto užvirė žiaurus mūšis. 
Tuo tarpu haihajų karaliui pranešė apie rakšasų 
užpuolimą. Ardžūnos akys užsiplieskė pykčiu, jis pakilo 
iš Narmados bangų ir, pagriebęs savo vėzdą, 
nuskubėjo į mūšio vietą. Galingasis Ravanos 
patarėjas Prahasta, grūmodamas vėzdu, pastojo jam 
kelią, o Kritavirjos sūnus trenkė jam per galvą. Ir lyg 
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kalno viršūnė, nutrenkta Indros griausmo, krito 
Prahasta nuo baisaus haihajų karaliaus vėzdo 
smūgio. O Ravanos patarėjai, išvydę nugalėtą 
Prahastą, pasileido bėgti. 

Tada pats Ravana puolė Ardžūną. Užvirė dvikova 
tarsi tarp dviejų dramblių, besikaunančių dėl patelės. 
Po įnirtingos kovos Ardžūna, degdamas pykčiu, 
smogė Ravanai į krūtinę triuškinantį smūgį, ir tik 
Brahmos dovana tada išgelbėjo Dešimtgalvį nuo 
žūties. Susvyravęs rakšasų karalius atsitraukė kelis 
žingsnius. Ašaros srovėmis pasipylė jam iš akių, ir jis 
sunkiai susmuko ant žemės. 

Pamatę Ravanos pralaimėjimą, sidai ir čaranai 
ėmė šlovinti Kritavirjos sūnų Ardžūną, ir iš dangaus ant 
šaunaus haihajų karaliaus galvos pasipylė gėlių lietus. 
Ardžūna puolė apstulbusį Ravaną lyg erelis gyvatę, 
čiupo ir sukaustė jį, kaip kadaise Višnus sukaustė didįjį 
asurą Balį. Tada haihajų valdovas pergalingai 
suriaumojo lyg tigras, suleidęs nagus į elnią, ir 
nutempė savo belaisvį iš mūšio lauko. Matydami, kad 
jų karalius pateko į nelaisvę, rakšasai siaubingai 
rėkdami puolė paskui Ardžūną. «Paleisk jį, paleisk jį! – 
maldaudami šaukė jie. – Sustok!» Jie apipylė Ardžūną 
spiečiais strėlių ir iečių, bet šis atrėmė visus jų smūgius 
ir išsklaidė rakšasų kariuomenę. Pasėjęs nakties 
demonų rakšasų širdyse baimę ir, vilkdamas paskui 
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save nugalėtą bei surištą Ravaną, jis sugrįžo į savo 
sostinę. 

Išgirdęs, kad jo anūkas nugalėtas ir paimtas į 
nelaisvę, Pulastjas skubiai nuvyko į haihajų sostinę 
Mahišmatį. Išklausęs Pulastjos,  Ardžūna liepė tuoj pat 
išvaduoti Ravaną. Jis prieš ugnį prisiekė daugiau 
nebejaučiąs rakšasų valdovui priešiškumo, pasiūlė 
Ravanai savo draugystę ir gausiai apdovanojęs 
paleido jį namo. Pulastja nusiraminęs sugrįžo į savo 
dangaus buveinę. 

Mūšio pralaimėjimas su haihajų karaliumi ir 
nelaisvė nesutrikdė įžūliojo Pulastjos anūko. 
Kilniaširdžio Ardžūnos paleistas į laisvę, jis vėl surinko 
savo pulkus ir tęsė klajones po pasaulį, ieškodamas 
naujų priešininkų ir kovų. Nenuilsdamas jis stengėsi 
susidurti su garsėjančiais jėga ir narsa karaliais ir 
mesdavo jiems iššūkį. 

Kartą Ravana nuvyko pas Kiškindhos karalių Valį. 
Atvykęs prie jūros kranto, jis išvydo jį medituojantį. 
Išlipęs iš vežimo, rakšasų valdovas tyliai artinosi prie 
Valio, ketindamas smogti jam iš pasalų. Pastebėjęs jį, 
Valis net nesukrutėjo, o tik pagalvojo: «Kai tik 
prisiartins prie manęs šitas klastingas rakšasas, jis pajus 
sunkią mano ranką!» 

Atsukęs Ravanai nugarą, ramus ir nejudrus lyg 
kalno viršūnė jis toliau sėdėjo ant vandenyno kranto. 
Kai tik rakšasų karalius prisiartino ir ruošėsi smogti,  
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Valis staiga puolė Dešimtgalvį ir jį sugriebė. Suspaudė 
Ravaną savo galinguose gniaužtuose taip, kad 
rakšasas negalėjo pajudinti nė vieno kūno narelio. 
Pasikišęs jį po pažastimi, pakilo į dangų. Skrisdamas ir 
nešdamas nakties demonų valdovą, nenugalimasis 
Indros sūnus Valis, neleisdamas jam nė kvėptelėti, 
visa jėga gniaužė priešą ir negailestingai draskė jį 
savo aštriais nagais. 

Ravanos patarėjai ir artimieji, išvydę savo valdovą 
beždžionės nelaisvėje, nustėro iš baimės. Atsipeikėję 
iš sąmyšio, jie pakilo į dangų ir nusekė paskui Valį, 
tikėdamiesi išvaduoti savo valdovą iš jo gniaužtų. Ir,  
kaip audringas vėjas išblaško debesis, taip Valis 
galingais kojų ir rankų smūgiais išsvaidė rakšasus. 
Paskui lyg Garuda, nešantis savo naguose gyvatę, 
pakilo dar aukščiau į dangų. 

Kai Valis išvargo su belaisviu, jis nusileido 
Kiškindhos soduose. Žiūrėdamas į Ravaną, jis linksmai 
juokėsi ir vis kartojo: «Iš kur tu toks atsiradai, rakšase?» 
O Ravana, pats nustebintas to, kas įvyko, tik mirksėjo 
akimis ir negalėjo pratarti nė žodžio. Pagaliau 
atsipeikėjęs jis pasisakė Valiui, kas esąs, ir tarė: «O 
beždžionių valdove, aš atvykau prie Pietų 
vandenyno, norėdamas  susikauti su tavimi, bet tu 
mane nugalėjai ir paėmei nelaisvėn. Tik tu galėjai 
įvykdyti tokį žygdarbį. Iš tiesų tu įrodei man savo 
galią, ir dabar, o karališkasis beždžionių vade, aš 

 

 
 

Turinys



 
497 

 
 

 
noriu sudaryti su tavim sąjungą. Aš trokštu, kad tu 
taptum mano amžinu draugu. Nuo šiol viskas mūsų 
bus bendra – žmonos ir vaikai, karalystės ir lobiai, 
pramogos, maistas ir drabužiai. Prisiekime prieš 
šventąją ugnį amžina draugyste!» 

– O išminčiau, – tarė Rama, – Ravana ir Valis buvo 
labai galingi, bet man atrodo, kad Hanumanas 
galingesnis už juos abu kartu. Tik jo dėka Mano žygis į 
Lanką baigėsi pergale, ir sėkmingai išlaisvinome Sitą. 
Negaliu žodžiais išsakyti, kaip aš dėkingas 
Hanumanui, savo ištikimiausiam draugui. O didis 
išminčiau, prašau, išsklaidyk mano abejones. 
Pasakyk, kodėl, kai Valis ir Sugriva susipyko, 
Hanumanas nesunaikino Valio? Galbūt jis nežinojo 
apie savo galybę? Kodėl jis nieko nedarė, kai tokia 
nelaimė ištiko Sugrivai? O riši, tu žinai visas šio 
pasaulio paslaptis. Prašau tavęs, papasakok apie 
transcendentinius Hanumano žaidimus ir išsklaidyk 
mano abejones. 

Išgirdęs Ramos žodžius, Hanumanas patyrė 
transcendentinę palaimą.  

– Iš tikrųjų, – atsakė Agastjas, – niekas negali 
prilygti Hanumanui jėga, greičiu ir išmintimi. Bet nutiko 
taip, kad jis pamiršo apie savo galybę. Tuoj 
paaiškinsiu kodėl. Vienas iš beždžionių genties vadų 
buvo Kesaris. Jo žmona – gražioji Andžana. Kadaise ji 
buvo dangaus mergelė, apsara, bet už kažkokį 
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nusikaltimą dievai ją prakeikė ir pavertė kilmingąja 
beždžionių vado žmona.  

Ji mėgo vaikštinėti kalnų šlaitais, apaugusiais 
žydinčiomis giraitėmis. Ir štai kartą, kai ji pakilo į aukšto 
kalno viršūnę, vėjas švelniai padvelkė į ją ir pakėlė jos 
apatinius drabužius. Išvydęs, kas slepiasi po jos 
apatiniais drabužiais, Vajus užsidegė aistra ir 
apkabino gražuolę. Sutrikusi ji sušuko: «Kas išdrįso 
paliesti ištekėjusią moterį?» Tada vėjas sušnabždėjo 
Andžanai į ausį: «Nebijok, gražuole, mano meilė 
nepadarys tau nieko bloga. Aš tau dovanoju galingą 
ir išmintingą sūnų». Ir Andžana nusileido vėjo dievui. 

Kai ji pagimdė, vaiką paliko miško laukymėje ant 
žolės ir pasišalino. Buvo ankstyvas rytas, ir iš už kalnų 
tekėjo saulė. Išalkęs naujagimis ėmė nepaprastai 
garsiai rėkti. Kūdikis, pamatęs raudoną saulę, 
pamanė, kad tai prinokęs vaisius. Jis šoktelėjo aukštai 
į dangų ištiesęs rankas, norėdamas jį nusiskinti. 
Dangaus gyventojai nustebo pamatę jo skrydį. «Tai – 
Vajaus sūnus, jis toks pat greitas kaip jo tėvas vėjas, 
kaip mintis arba kaip dieviškasis Garuda, – kalbėjo jie 
tarpusavyje. – Kas bus, kai šitas kūdikis suaugs?» 
Išvydęs savo sūnų, besiartinantį prie Saulės, Vajus 
ėmė jį vėsinti šaltu vėju, kad saulės spinduliai 
neapdegintų jo kūno.  

Tuo pačiu metu, kai vėjo sūnus artinosi prie saulės, 
prie šio šviesulio lėkė ir demonas Rahu. Kai 
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beždžionės vaikelis prisiartino prie saulės vežimo 
viršaus, skrisdamas jis nustūmė Rahu. Sutrikęs 
demonas atsitraukė ir nuskubėjo pas dangaus 
karalystės valdovą Indrą ir pasipiktinęs pasakė: «Jau 
labai seniai aš maitinuosi saule ir mėnuliu! Kodėl 
dabar tu atidavei mano maistą kažkam kitam? Kai 
šiandien norėjau praryti skaisčią saulę, tai pamačiau, 
kad ją pagrobė kitas Rahu!» Išgirdęs tai, Indra 
nedelsdamas sėdo ant didžiulio lyg Kailasos kalnas 
savo dramblio Airavatos ir pasuko saulės link. Ir štai 
vėl Rahu prisiartino prie saulės, bet, išvydęs 
nepažįstamą būtybę, išsigando ir pasislėpė už Indros 
ir jo dramblio. Bet Vajaus sūnus pastebėjo demono 
galvą ir, pamanės, kad tai dar vienas vaisius, šoko 
prie Rahu. Persigandęs Rahu ėmė šauktis Indros 
pagalbos. «Nebijok, aš tuoj jį užmušiu», – tarė jam 
Indra. O Hanumanas pamanė, kad tai dar vienas 
vaisius ir puolė dramblį Airavatą. Tada Tūkstantaakis 
piktai mostelėjo vadžra ir kirto lekiančiam lyg vėjas 
Vajaus sūnui. Sužeistas to baisaus smūgio šis krito iš 
dangaus į žemę. Krisdamas jis susilaužė žandikaulį ir 
bejėgiškai gulėdamas ant žemės gailiai pravirko. 

Dievas Vajus išgirdo savo jauno sūnaus verksmą. 
Baisiai supyko ant nuskriaudusio kūdikį Indros ir nutarė 
jam atkeršyti. Pudieviai, žmonės ir visi gyvi padarai 
nebeturėjo kuo kvėpuoti, gyvenimas visatoje apmirė.  

 

 
 

Turinys



 
500 

 
 

 
Tada dangaus gyventojai nuskubėjo pas Brahmą 

ir ėmė maldauti pagalbos. «Mūsų kvėpavimo 
valdovas Vajus paliko mus, o Viešpatie! – skundėsi jie. 
– Mes nežinome, kodėl jis mus baudžia. Padėk 
mums». Tada Viešpats Brahma papasakojo jiems, 
kaip, prikurstytas Rahu, Indra nuskriaudė Vajaus sūnų.  

Tada visi dievai, gandharvai, apsaros, šventieji 
išminčiai bei kiti dangaus gyventojai nuėjo prie olos, 
kur slėpėsi Vajus su savo sūnumi ir meldė jo atleidimo.  
Brahma palaimino jo sūnų, o patenkintas Vajus išėjo iš 
olos. Gyvenimas trijuose pasauliuose vėl atgijo. 

O Vajaus sūnus gavo Hanumano vardą. Tai 
reiškia – susilaužęs žandikaulį.  

Netikras Hanumano tėvas Kesaris ir tikras jo tėvas 
Vajus iš visų jėgų stengėsi išauklėti sūnų, bet 
Hanumanas  darė savo. Tada įsiutę išminčiai prakeikė 
jį: «Tu neteksi savo galių, bet kai ateis laikas, vėl jas 
atgausi». 

Po viso to Hanumanas taikiai klaidžiojo po miškus. 
Tuo tarpu mirė beždžionių karalius Rikšaradžas. Sostas 
atiteko jo vyriausiam sūnui Valiui, o Sugriva tapo 
teisėtu princu. Vaikystėje Hanumanas ir Sugriva buvo 
geriausi draugai. Bet kai broliai susipyko, užmiršęs 
savo galybę, Hanumanas niekuo negalėjo padėti 
Sugrivai. 

Taip Agastjas baigė pasakojimą apie Hanumano 
didybę. Rama, Lakšmanas ir beždžionės įdėmiai jo 
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klausėsi. Kai išminčiai nusprendė grįžti namo, Rama 
jiems tarė: 

– Tapęs imperatoriumi, ruošiuosi atlikti daugybę 
aukojimo apeigų, kurios atneš visam pasauliui gėrį. 
Grįžkite namo. Noriu, kad jūs vadovautumėte 
aukojimo apeigoms. 

Kitą rytą didingus Ramos žygdarbius šlovinantys 
dainininkai pažadino jį. Pakilęs Rama išsimaudė ir 
atliko ugnies aukojimo apeigas. Po to, aplankęs rūmų 
šventyklą, patraukė į susirinkimų salę. Ten, apsuptas 
ministrų, tarnų ir dvidešimties beždžionių vadų, Rama 
ėmėsi tvarkyti valstybės reikalus. 

Ramos karūnavimo ceremonijoje dalyvavo ir 
Maharadža Džanaka. Kiek vėliau Rama kreipėsi į jį:  

– Brangus tėve, tu privalai grįžti į savo karalystę 
Vidarbhą, antraip ji ištuštės. Tave lydės Bharata, 
Šatrugna ir didelė armija. 

Džanaka sutiko. Rama įteikė jam daug dovanų, 
kurias Vidarbhos valdovas atidavė savo mylimiausiai 
dukrai Sitai. Po to jis išvyko į savo karalystę. Tuomet 
Rama kreipėsi į Judhidžitą, savo dėdę iš motinos 
pusės:  

– Tavo tėvas labai senas. Privalai grįžti namo ir juo 
pasirūpinti. Lakšmanas kartu su armija palydės tave. 

Išvykus Judhidžitui, Rama atsisveikino su Savo 
draugu, Kašio valdovu. Rama taip pat atsisveikino su 
visais jo karūnavime dalyvavusiais karaliais ir princais. 
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Grįžę namo, visi jie pasiuntė Ramai daugybę brangių 
dovanų. Gavęs dovanas, Rama iš karto jas atidavė 
Sugrivai, Vibhišanai, beždžionėms ir rakšasams. 

Pasisodinęs Sau ant kelių Hanumaną ir Angadą, 
Rama tarė Sugrivai: 

– Šitie didvyriai verti pačių geriausių pagyrimų. 
Nusiėmęs nuo Savęs papuošalus, Rama uždėjo juos 
ant Angados ir Hanumano. Po to kreipėsi į likusias 
beždžiones: 

– Jūs ne šiaip sau Mano draugai, jūs Mano broliai. 
Apkabinęs visas beždžiones, Rama įteikė jiems 
daugybę dovanų. 

Beždžionės, mėgaudamosios karališku maistu ir 
bendraudamos su Viešpačiu Ramačandra, 
Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu,  pragyveno Ajodhjoje 
daugiau nei mėnesį. Bendraujant su Rama, laikas 
pralėkė labai greitai. Po mėnesio Rama paprašė, kad  
Sugriva grįžtų į Kiškindhą, o Vibhišana – į Lanką.  

– Mano Viešpatie, – kreipėsi į Ramą Hanumanas, 
– noriu būti tau ištikimas ir mylėti tave amžinai. Noriu 
gyventi tol, kol Žemėje bus pasakojami Tavo 
transcendentiniai žygiai. Tik «Ramajanos» klausymasis 
padės man ištverti išsiskyrimo su Tavim skausmą. 

Atsistojęs Rama apkabino Hanumaną ir tarė: 
– Tu gyvensi tol, kol bus skaitoma «Ramajana». O 

ją skaitys, kol gyvuos Žemė. Brangus Hanumanai, 
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nežinau, kaip tau atsidėkoti. Aš amžinai lieku tau 
skolingas. 

Nusisegęs nuo krūtinės perlų ir kitų brangakmenių 
vėrinį, Rama pakabino jį Hanumanui ant kaklo. Po to 
visos beždžionės atsistojo ir iš eilės nusilenkė Ramai. 

Rama apkabino Sugrivą ir Vibhišaną. Beždžionių 
akys prisipildė ašaromis, sutriko jų kalba, o jų širdis 
užliejo transcendentinis ilgesys. Netrukus jie išvyko. 
Ramai buvo skaudu išsiskirti su Savo ištikimais 
draugais, bet tuo pat metu Jis džiaugėsi, kad šie 
sugrįš pas savo artimuosius. 

Vakare Rama išgirdo iš dangaus sklindantį balsą. 
Pakėlęs galvą aukštyn, išvydo Pušpakos orlaivį.  

– Kaip ir liepei, grįžau atgal pas Kuberą, – tarė 
orlaivis, – bet turtų saugotojas tarė man: «Kadangi 
Rama sunaikino Ravaną, dabar teisėtai priklausai 
Jam». Šiais žodžiais Kubera pasiuntė mane pas Tave. 
Prašau, įsakinėk man. 

Rama atliko aukojimo ritualą Pušpakai. Paaukojo  
jam gėles, kvepalus ir santalo pastą. Po to tarė: 

– Jeigu būsi man reikalingas, Aš pakviesiu tave. O 
kol kas gali keliauti kur nori. 

Pušpakos orlaivis pasišalino. 
Praslinkus kuriam laikui, pas Ramą užsuko Bharata 

ir ėmė šlovinti Jį už tobulą karalystės valdymą: 
– Nors po Tavo karūnavimo praėjo tik mėnuo, 

niekas karalystėje neserga, niekas nemiršta ankščiau 
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laiko, o moterys gimdo be skausmo. Debesys laiku 
lieja ant žemės sodrų lietų. Visi gyventojai laimingi. 

Bharatos žodžiai labai nudžiugino Ramą. Jis 
suprato, kad karalystės gyventojai, kurie turi Dievo 
sąmonę, gali lengvai pasiekti gyvenimo tobulumą. 

Išaušus pavasariui, Rama ir Sita daug laiko leido 
nuostabiame rūmų parke. Dieną tvarkė valstybės 
reikalus, o vakare abu sėdėjo po dideliu ašokos 
medžiu. Aplink juos tarp žydinčių krūmų šoko ir 
dainavo apsaros. Taip Rama, Aukščiausiasis Dievo 
Asmuo, mėgavosi sėkmės deivės, Sitos, draugija. 
Laimė, kurią jie jautė bendraudami vienas su kitu, 
augo kiekvieną dieną. 

Kartą Rama suprato, kad Sita nėščia. 
– Mylimoji, – nudžiugęs tarė Jis, – ar tavo širdyje 

yra koks nors neišsipildęs noras? Tik tark, ir Aš jį 
išpildysiu. 

– Mano Viešpatie, – atsakė Sita, – bendraujant su 
Tavimi, visos mano svajonės išsipildė. Bet, jei jau 
paklausei, iš tikrųjų turiu vieną troškimą. Labai noriu 
aplankyti didžiųjų išminčių ašramus, esančius prie 
Gangos upės, ir nusilenkti jiems. 

– Brangioji Sita, – tarė Rama, – žinoma, labai 
greitai tavo noras – aplankyti miške gyvenančius 
šventuosius – išsipildys. 

Po to Rama patraukė į susirinkimų salę ir savo 
patarėjų juokais užklausė: 
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– Ką apie mane kalba piliečiai? – paklausė 

Bharatos. – Ką kalba apie Sitą, Lakšmaną, Bharatą ir 
Šatrugną? Ką jie galvoja apie Mano motiną, apie 
Kaikėją ir apie Mane? Piliečiai dažnai kritikuoja savo 
Valdovą. 

Nuolankiai suglaudęs delnus, Bharata atsakė: 
– Šeimininke, žmonės šlovina Tavo pergalę prieš 

dešimtgalvį Ravaną. 
– Sakyk tiesą, ką jie kalba, – tarė Rama. – Tik 

žinant tiesą, galima atsikratyti trūkumų ir judėti pirmyn 
tobulėjimo keliu. Nebijok, Bharata. Aš jau žinau, kad 
pavydūs žmonės skleidžia apie Mane blogus gandus. 
Aš pats girdėjau, kaip kai kurie smerkia Mane už tai, 
kad susijungiau su moterimi, kuri tiek laiko pragyveno 
kito vyro namuose. 

Nusilenkęs Bharata atsakė: 
– Nežinau, ar tai gerai, ar blogai, bet štai ką kalba 

žmonės miesto turguose ir gatvėse: «Pastatęs per 
vandenyną tiltą ir sunaikinęs Ravaną, Rama atliko 
antžmogišką žygdarbį. Bet kaip jis galėjo parsivesti į 
Savo namus Ravanos pagrobtą moterį, kuri 
pabuvojo jo glėbyje? Kaip jis gali mėgautis ta, kuri 
ištisus metus gyveno pas rakšasų karalių?» Štai, Mano 
Viešpatie, ką apie tave kalba žmonės. 

Sukrėstas kalbų, Rama pasiteiravo kitų ministrų, ar 
Bharata kalba tiesą. Ministrai patvirtino patarėjo 
žodžių tiesą. Nors Rama buvo įstitikinęs Sitos tyrumu ir 
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nekaltybe, bet negalėjo ištverti to, kad jo piliečiai iš 
Jo juokiasi. Nusprendęs išsiskirti su Savo nieko 
neįtariančia žmona, Rama pakvietė Lakšmaną. 

– Klausyk, Lakšmanai, – susijaudinęs kreipėsi Rama 
į brolį, – Noriu pranešti tau liūdną žinią. Ką tik 
sužinojau, kad Ajodhjos gyventojai niekina mane už 
tai, kad Aš gyvenu su Sita. Mane tai labai skaudina. 
Aš esu garsios Ikšvakų giminės palikuonis, todėl 
negarbė Man baisiau už mirtį. Sunaikinęs Ravaną, Aš 
galvojau: «Kaip Aš grįšiu į Ajodhją kartu su Sita?» 
Todėl dalyvaujant pusdieviams ir išminčiams, aš 
priverčiau Sitą žengti į ugnį. Vajus ir Agnis patvirtino 
Sitos nekaltybę, nors aš ir neabejojau. Todėl Aš ir 
toliau gyvenau su ja. Bet dabar visur sklinda 
melagingi gandai. Mano piliečiai Mane smerkia. 

– O Lakšmanai, šmeižtas geba pažeminti ir 
nuplėšti žmogaus garbę. Netinkamus poelgius verta 
teisti, todėl kilnus žmogus daro tik gerus darbus. 
Vengdamas viešo skandalo, Aš pasiruošęs nusižudyti. 
Tam, kad išsaugočiau gerą Savo vardą ir 
nepriekaištingą reputaciją, galėčiau išsižadėti netgi 
Tavęs, o ką jau kalbėti apie Sitą? Mano kančia 
begalinė. Didžiulė nelaimė aplankė Mane! 

– Lakšmanai, rytoj auštant privalai nuvežti Sitą prie 
Gangos krantų, į didžiųjų išminčių ašramą. Palikęs ją 
ant Tamasos upės kranto, netoli išminčiaus Valmikio 
ašramo, grįžk atgal į Ajodhją. Brangus broli, jeigu nori 
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Man pasitarnauti, privalai beatodairiškai Man 
paklusti, nes tas, kuris atsisako paklusti Mano valiai, 
tampa Mano priešas. Neseniai Sita prasitarė, kad nori 
aplankyti išminčių ašramą. Išpildyk jos norą. 

Ramos žodžiai sužeidė Lakšmano širdį. Bet, 
būdamas nuolankus Savo brolio tarnas, Jis 
nedvejodamas sutiko išpildyti Jo įsakymą. Kitą rytą, 
atvykęs pas Sitą, Lakšmanas tarė: 

– Tavo vyras paliepė man išpildyti tavo norą. Aš 
lydėsiu tave prie Gangos upės, kur galėsi nusilenkti 
didiesiems rišiams. Sumantra jau paruošė vežimą. 
Prašau, ruoškis į kelionę. 

Nudžiugusi Sita apsirengė gražiausiais drabužiais ir 
pasidabino gražiausiais papuošalais. 

– Padovanosiu išminčių žmonoms, – tarė ji. 
Lakšmanas padėjo įlipti Sitai į vežimą, ir jie išvyko į 

kelionę. Pakeliui Sita sunerimo: 
– Lakšmanai, mano kairioji akis tvinkčioja, o širdyje 

neramu. Man silpna, aplink viskas nyku. Tikiuosi, kad 
Ramai viskas gerai. 

Sita ėmė melstis pusdieviams už savo vyrą ir 
giminaičius. 

– Tikiuosi, kad sėkmė nenusigręš ir nuo tavęs, – 
tramdydamas ašaras, tarė Lakšmanas. 

Vakarop Sita, Lakšmanas ir Sumantra pasiekė 
Gomatos krantus. Ten pat ir pernakvojo. Anksti ryte jie 
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tęsė savo kelionę. Dieną pasiekė Gangos krantus. 
Išlipęs iš vežimo, neištvėręs Lakšmanas pravirko. 

– Kas nutiko, Lakšmanai? – nustebusi paklausė 
Sita. – Turėtum džiaugtis, kad pasiekėme numatytą 
tikslą. Man sunku matyti Tave kenčiantį. Tu taip ilgiesi 
Ramos? Aš labai stipriai myliu Ramą, bet 
nesielvartauju taip, kaip Tu. Prašau, nusiramink. Mes 
privalome persikelti į kitą Gangos krantą. Susitikę su 
išminčiais, greitai grįžime į Ajodhją, nes ir aš 
nekantrauju pamatyti Ramą. 

Nusišluostęs ašaras, Lakšmanas surado valtį ir visi 
kartu persikėlė į kitą krantą. Tada Lakšmanas sušuko: 

– O Sita, Viešpats Rama įpareigojo Mane atlikti 
sunkią užduotį. Už tai Mane prakeiks visi žmonės. 
Geriau jau aš mirčiau! O kilnioji moterie, prašau 
dovanok man už tai, ką privalau padaryti! 

Raudodamas, Lakšmanas nukrito ant žemės. 
– Kas nutiko, Lakšmanai?  – nustebusi paklausė 

Sita. – Nesuprantu apie ką tu kalbi. Sakyk tiesiai, kas 
tave neramina. Galbūt kas nors atsitiko Ramai? 

Nuleidęs galvą, Lakšmanas atsakė: 
– Ministrai pranešė Ramai, kad Ajodhjos 

gyventojai Jį šmeižia. Žmonės nepatenkinti, kad jis vėl 
gyvena su tavimi. Visuotinis šmeižtas Jį labai 
skaudina. Aš žinau, kad tu nekalta. Tai žino ir Rama. 
Privalai suprasti: norėdamas išsaugoti Ikšvakų 
dinastijos garbę, karalius privalo su tavimi išsiskirti. O 
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Vaidarbhi, neliūdėk. Tu privalai apsigyventi pas didįjį 
išminčių Valmikį. Jis – senas tavo uošvio, Maharadžos 
Dašarathos draugas. Ištisai galvok apie Ramą ir būk 
Jam ištikima. O Džanaki, taip tu pasieksi aukščiausią 
laimę. 

Išgirdusi tai, Sita krito be sąmonės. Atsigavusi ji 
suaimanavo: 

– Gyvenimas suteikia man tik kančias. Kokią 
nuodėmę padariau praeituose gyvenimuose? Kieno 
santuoką išardžiau? Kodėl Rama mane atstumia? 
Kaip ištikima žmona sekiau paskui savo ištremtą vyrą 
ir kantriai tvėriau visas negandas. O Lakšmanai, kaip 
aš čia viena gyvensiu? Ką pasakysiu išminčiams, kai 
jie paklaus, kodėl mane atstūmė? Kuo aš nusikaltau? 
Nusiskandinčiau Gangoje, bet tai padarys galą 
Ramos dinastijai. 

Šiek tiek nurimusi, Sita tarė: 
– Aš žinau, Lakšmanai, tu tiesiog atlieki savo 

pareigą. Tavęs nekaltinu. Grįžk į Ajodhją ir nusilenk 
mano anytoms. Paliesk mano vyro pėdas ir perduok 
jam: «O Rama, Tu žinai, kad aš Tau ištikima ir kaip aš 
Tave myliu. Bet, bijodamas negarbės ir gėdos, Tu 
žiauriai mane atstūmei. O mano Viešpatie, mano 
vienintelė paguoda, Tau nederėjo taip pasielgti su 
manimi. Brangus sutuoktini, šita nelaimė manęs 
neskaudina, nes aš nekalta. Dora žmona gerbia savo 
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vyrą, kaip patį Dievą. Todėl aš įvykdysiu bet kokį Tavo 
norą, net jeigu įsakysi man nusižudyti. 

Pagarbiai apėjęs aplink Sitą, Lakšmanas persikėlė 
į kitą upės krantą. Įlipęs į vežimą, atsisuko ir paskutinį 
kartą pažvelgė į Džanaką. Sita liūdnai žvelgė į 
tolstantį Lakšmaną. Palikta ir bejėgė ji krito ant žemės 
ir garsiai pravirko. 

– O Sumantra, – tarė nusiminęs Lakšmanas, – 
kokias kančias, išsiskyręs su Savo mylima žmona, turės 
iškęsti Rama! Deja, Tas, kuris narsiai sunaikino 
rakšasus, Pats tapo savo žiauraus likimo įkaitu! 
Skausmas, kurį Jis patiria dabar, bus didesnis už tą, 
kurį patyrė vykdydamas tėvo valią. 

– Neliūdėk, karalaiti, – atsakė Sumantra. – Labai 
seniai Tavo tėvui išpranašavo, kad būsimasis jo sūnus 
atstums savo žmoną ir visą likusį gyvenimą jos ilgėsis. 
Aš pažadėjau Tavo tėvui niekam neatskleisti šitos 
paslapties. Bet tam, kad tave nuraminčiau, aš tau 
viską papasakosiu. Man derėjo ištęsėti tavo tėvo 
norą ir išsaugoti paslaptį. Tačiau laikas toks 
negailestingas, jog jaučiu, kad privalau ją atskleisti. 
Prašau tavęs, neprasitark apie tai Bharatai ir 
Šatrugnai. 

– Kalbėk, Sumantra! – sušuko Lakšmanas.  
– Kadaise, – atsakė Sumantra, – liūčių sezono 

metu keturius mėnesius Durvasas Munis gyveno 
Vasištos ašrame ir vykdė askezes. Kartą užsuko 
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Maharadža Dašaratha. Po to, kai karalius nusilenkė 
išminčiams, pasveikinę šį, pasiūlė jam prisėsti. 
Pokalbio metu Maharadža Dašaratha pasiteiravo 
išminčių apie savo gyvenimą ir apie savo sūnų likimą. 

«Brangus karaliau, – atsakė Durvasas Munis, – 
kartą, prieš daug metų, kai pusdieviai nugalėjo 
daitijus, tie pasislėpė pas Brigu Munio žmoną, kuri 
pažadėjo juos apsaugoti. Tai įsiutino Viešpatį Višnų. 
Iškvietęs Sudaršaną čakrą, nukirto asketo žmonai 
galvą. Brigu Munis prakeikė Viešpatį Višnų, pasakęs, 
kad Jis gims Žemėje paprastu žmogumi ir išsiskirs su 
savo žmona. 

Atgailaudamas už savo ištartą prakeiksmą, meldė 
Viešpaties Višnaus atleidimo. Patenkintas Brigu 
Muniu, Viešpats savo noru sutiko prisiimti visas to 
prakeiksmo pasekmes. 

Brangus Dašaratha, būtent dėl to, Viešpats Višnus 
tapo tavo sūnumi Rama. Jis valdys Žemę vienuolika 
tūkstančių metų. Jo mylimoji žmona Džanaki 
pagimdys jam du sūnus. 

– Brangus Lakšmanai, – tarė Sumantra, – visa tai 
tavo tėvui išpranašavo Durvasas Munis. Neliūdėk, nes 
viskas, kas nutinka, vyksta Aukščiausiojo Viešpaties 
valios dėka. 

Sumantros žodžiai nuramino Lakšmaną, ir jis 
padėkojo vyriausiam ministrui. Pernakvoję ant upės 
kranto, kitą rytą tęsė savo kelionę namo. 

 

 
 

Turinys



 
512 

 
 

 
Savo mistinių galių dėka, Valmikis viską žinojo. Jis 

tuoj pat patraukė į tą vietą, kur sėdėjo sielvartaujanti 
Sita. Priėjęs prie jos, išminčius tarė: 

– O ištikimoji Ramos žmona, karaliaus Džanakos 
dukra, savo askezių dėka žinau viską, kas vyksta 
visuose trijuose pasauliuose. Aš žinau, kas nutiko tau. 
Prašau, nebijok. Šalia mano ašramo gyvena moterys-
asketės. Jos rūpinsis tavimi kaip savo dukra. Eime, 
parodysiu tavo naujus namus. 

Taip Valmikis įpareigojo asketes rūpintis Sita. 
O tuo tarpu Lakšmanas grįžo į Ajodhją. 

Galvodamas, ką sakyti broliui, jis įžengė į rūmus. 
Rama sėdėjo soste. Jo akyse žibėjo ašaros, jis kažką 
mąstė. Išvydęs brolį, Lakšmanas pravirko. 

Nusilenkęs Viešpačiui Ramai, Lakšmanas tarė: 
– Brangus broli, Tavo paliepimu palikau Sitą ant 

Gangos kranto, netoli išminčiaus Valmikio ašramo. O 
Rama, neliūdėk. Šitame pasaulyje susitikimai ir 
išsiskyrimai neišvengiami. Ankščiau ar vėliau vyras 
privalo palikti savo žmoną, vaikus ir patį gyvenimą. 
Todėl išmintingas žmogus turi išmokti atsirišti. Brangus 
broli, Savo galybės dėka, Tu valdai visus tris pasaulius. 
Kodėl tu nesugebi susitvardyti? Įveik šitą silpnumą! 
Pagalvok, ką pasakys žmonės. 

Lakšmano žodžiai nuramino Ramą. 
– Brangus Lakšmanai, – tarė Jis, – per paskutines 

keturias dienas apleidau Savo pareigas. Prašau 
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tavęs, sukviesk visus ministrus, žynius ir paprastus 
žmones. Karalius, kuris kiekvieną dieną neatlieka savo 
pareigų, pasmerktas kentėti pragare. Išklausyk istoriją 
apie karalių Nrigą. Kartą karalius Nrigas paaukojo 
brahmanui du milijonus karvių. Viena jų priklausė 
kitam brahmanui. Kai tai išaiškėjo, brahmanai 
prakeikė karalių, ir šis virto driežu. Buvo nuspręsta, kad 
iš prakeiksmo jį išlaisvins Viešpats Višnus, kuris įsikūnys 
Jadu dinastijoje, tapęs Vasudevos sūnumi. Iki pat 
dabar didysis karalius yra apgaubtas šio prakeiksmo 
jėga. Štai prie ko priveda karaliaus abejingumas. 
Todėl tegul visi, kas nori Mane matyti, bus priimti. 
Brangus broli, jeigu nori, galiu papasakoti dar keletą 
įdomių istorijų apie didžiuosius karalius. 

– Brangus Rama, – atsakė Lakšmanas, – kuo 
daugiau klausausi šitų nuostabių istorijų, tuo daugiau 
norisi jų išgirsti. 

Tada Rama papasakojo Jam Nimio istoriją: 
– Kartą Nimis paprašė Vasištos pravesti aukojimo 

apeigas. Bet, kadangi Vasišta vykdė aukojimo 
apeigas Indrai, paprašė Mahardžos Nimio palaukti. 
Tačiau Nimis perleido aukojimą Gautamai. Sužinojęs 
apie tai, Vasišta atvyko pas karalių ir prakeikė jį 
mirtimi. Atsakydamas Maharadža Nimis taip pat 
prakeikė išminčių, todėl abiems teko palikti savo 
materialius kūnus. 
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Po viso šito Vasišta atvyko pas Viešpatį Brahmą, o 

šis savo ruoštu pasiūlė jam įeiti į Mitros ir Varūnos 
sėklą. Vasišta nedelsiant patraukė prie vandenyno 
krantų, kur gyveno Mitra ir Varūna. Kaip tik tuo metu 
pro šalį žingsniavo gražioji apsara Urvaša. Geismo 
užvaldytas, Varūna meldė Urvašos sugulti su juo, bet 
ši atsakė, kad pirmiau suartėti su ja pageidavo Mitra. 
«O nuostabioji! – sušuko Varūna. – Jeigu atstumsi 
mane, išliesiu savo sėklą į šitą ąsotį!» 

Patenkinta dėl aistringų Varūnos žodžių, Urvaša 
atsakė: «Brangus Varūna, nors mano kūnas priklauso 
Mitrai, bet širdis priklauso tau!» 

Urvašos žodžiai supykdė Mitrą, ir jis prakeikė ją kurį 
laiką gyventi Žemėje. Mitra pats pirmas išleido savo 
sėklą į dieviškąjį ąsotį. Po viso šito iš ąsočio pasirodė 
didysis išminčius Agastjas. «O Mitra, – tarė jis, – aš – 
tavo vienintelis sūnus». Ištaręs tai, Agastjas pasišalino. 
Kai į dieviškąjį ąsotį sėklą nuleido Varūna, ji susimaišė 
su Mitros sėkla. Tada gimė Vasišta. 

Po Maharadžos Nimi mirties žyniai patalpino 
karaliaus kūną į aliejų ir tęsė aukojimo apeigas. 
Baigęs aukojimą, Brigu Munis savo mistine galia 
iškvietė Maharadžos Nimio sielą. Kai patenkinti 
pusdieviai pasiūlė karaliui savo palaiminimus, jis tarė: 
«O dangaus gyventojai, noriu gyventi visų gyvųjų 
esybių akyse». – «O karaliau, – atsakė pusdieviai, – į 
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gyvųjų būtybių akis pateksi oru. Dėl to gyvieji padarai 
ims mirksėti». 

Kai pusdieviai pasišalino, žyniai ėmė mušti Nimio 
kūną. Taip gimė Mithi. Kadangi jis gimė iš mirusio 
kūno, jį imta vadinti Videha, o taip pat Džanaka. 

Baigęs pasakojimą, trokšdamas įvykdyti savo 
pareigas, Rama paskubėjo į susirinkimų salę. Atvykęs 
ten, tarė Lakšmanui:  

– Eik prie vartų ir atvesk visus, kas nori Mane 
matyti. 

Grįžęs Lakšmanas tarė: 
– Viešpatie, atrodo, kad Košalos karalystėje nėra 

nė vieno, kuriam ko nors trūktų. 
– Pažiūrėk atidžiau, – prieštaravo Rama. – 

Nenoriu, kad mane kaltintų savo pareigų 
nevykdymu. Be to, nenoriu, kad Mano karalystėje kas 
nors pažeidinėtų religijos principus. 

Dar kartą patikrinęs prie vartų, Lakšmanas 
pastebėjo tupintį šunį. Iš jo galvos sruvo kraujas. 
Pažvelgęs į Lakšmaną, šuo graudžiai suinkštė. 

– Kas nutiko? – paklausė Lakšmanas. – Ką čia 
veiki? Nebijok. Pasakok, kas nutiko. 

– Noriu pakalbėti su Viešpačiu Rama, – atsakė 
šuo. – Jo lotosinės pėdos dovanoja bebaimiškumą, 
Jis – kankinių užuovėja. 

– Jeigu turi ką pasakyti, – tarė Lakšmanas, – gali 
tai išsakyti pačiam karaliui. 
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– Aš – puolęs padaras, – atsakė šuva, – ir todėl 

nevertas įeiti į šventyklas, brahmanų namus ir 
karališkus rūmus. Karalius įkūnija religijos principus, jis 
visų pusdievių ir visų gyvųjų būtybių atstovas. Be 
Ramos leidimo aš neišdrįsiu pasirodyti Jam. 

Kai Lakšmanas papasakojo viską Ramai, Viešpats 
tarė: 

– Kas tai bebūtų, nedelsiant atvesk jį čia! 
Atvykęs pas Ramą, šuo nuolankiai tarė: 
– O valdove, karalius yra Aukščiausiojo Dievo 

Asmens atstovas. Todėl jis – visų gyvųjų būtybių 
gelbėtojas. Kai pavaldiniai miega, karalius 
nesnaudžia, ištisai rūpinasi savo karalystės gerove. 
Kadangi viskas priklauso nuo karaliaus, užtenka jam 
užmiršti savo pareigas, ir piliečių laukia liūdnos 
pasekmės. Karalius – religinių principų sergėtojas, jis 
tramdo blogio jėgas. Tas, kuris laikosi religijos principų, 
patiria laimę šiame ir kitame gyvenime. Gindamas ir 
palaikydamas dharmą, karalius gauna didžiulę 
naudą. O Rama, Tu – tobulas valdovas. Nulenkęs 
galvą prie Tavo lotosinių pėdų, meldžiu, kad 
pasigailėtum. Nepyk ant manęs už tai, ką dabar tau 
pasakysiu. 

– Nieko nebijok! – tarė Rama. – Tęsk. 
Viešpaties nuramintas šuo tęsė: 
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– Keliaujantis brahmanas, vardu Sarvatha-siddha, 

smogė man į galvą, nors aš jam niekuo 
neprasikaltau. 

Rama tuoj pat įsakė atvesti Sarvatha-siddhą. Kai 
tik brahmanas atvyko pas Jį, Rama paklausė: 

– Kodėl sužeidei šunį? Kuo jis prasikalto? Pyktis – 
pikčiausias žmogaus priešas. Tarsi aštrus kardas jis 
sukapoja dorybę į gabalus. Pyktis sunaikina askezės 
būdu sukauptas dorybės atsargas. Todėl išmintingas 
žmogus kontroliuoja savo pyktį, neleisdamas jam 
pasireikšti mintyse, žodžiuose ir darbuose. O 
brahmane, jokiais būdais neįmanoma paslėpti savo 
tikrojo veido. Piktadarybės būtinai išduos tą, kuris 
nepažabojo savo geismo, pykčio ir gobšumo. 

– Keliavau ir prašiau išmaldos, – atsakė 
brahmanas. – Šuo sėdėjo vidury kelio ir neleido man 
praeiti. Tariau jam: «Nešdinkis iš čia!» Bet jis taip 
sunkiai kėlėsi, kad neiškenčiau ir tvojau jam lazda per 
galvą. Buvau išalkęs, todėl trumpam praradau 
savitvardą. O karaliau, aš esu kaltas. Nubausk mane. 
Tuo pačiu išgelbėsi mane iš pragaro kančių. 

Atsisukęs į ministrus, Rama paklausė: 
– Kokia bus bausmė? Reikia įvykdyti teisingumą, 

nes niekas taip neįkvepia žmonių pasitikėjimo, kaip 
teisingai nubaustas nusikaltėlis. 

Brigu, Vasišta, Kašjapa ir kiti religijos principų 
žinovai atsakė: 
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– Išmanantys religijos nuostatas mano, kad 

brahmano bausti nevalia. Bet, Rama, galutinį 
sprendimą priimti turi Tu, nes Tu – visatos valdovas. Tu 
– Pats Viešpats Višnus. Tavo valia – tai amžina religija. 

– O karaliau, – įsikišo šuo, – jeigu tikrai nori 
patenkinti mane, paskirk šitą brahmaną Kalandžaro 
vienuolyno vyresniuoju. 

Rama išpildė šuns prašymą ir džiūgaujantį  
Sarvatha-siddhą, paskirtą vienuolyno vyresniuoju, 
pasodino ant prabangiai išpuošto dramblio. Bet 
karaliaus sprendimas papiktino ministrus. 

– O karaliau, – tarė jie, – argi tai bausmė? Vietoj 
to, kad jį pažemintum, tu brahmaną išaukštinai! 

– Šitas šuo žino karmos dėsnius geriau nei jūs, – 
atsakė Rama. 

Išklausęs Ramos, šuo paaiškino:  
– Praeitame gyvenime vadovavau Kalandžaro 

vienuolynui. Deramai garbinau pusdievius ir 
brahmanus. Stropiai vykdžiau šventas apeigas ir 
tinkamai rūpinausi savo tarnais. Bet, nežiūrint į visas 
mano pastangas, aš, kažkur suklydęs, gimiau šuva. 
Dabar pažiūrėkite į šitą brahmaną, kuris nesugebėjo 
sutramdyti savo pykčio. Žinoma, jis nevertas dvasinio 
mokytojo vietos. Dėl to, kad jis išdrįso užimti šitą vietą, 
septynios jo giminės kartos eis į pragarą. Argi gali tas, 
kuris nesutramdė savo pykčio, deramai rūpintis 
brahmanais, karvėmis ir Dievybėmis? Tas, kuris vagia 
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iš brahmano, pusdievio, moterų arba vaikų, 
pasmerktas, kaip ir tas, kuris atsiima savo dovanotas 
dovanas. Tik galvojimas, kaip pavogti iš pusdievių ir 
brahmanų turtą, nutemps žmogų į žemutinį pasaulį. 

Ištaręs tuos žodžius, šuva netikėtai dingo. Nežiūrint 
į aukštą padėtį visuomenėje, šita gyvoji būtybė dėl 
tam tikrų priežasčių buvo priversta kitą gyvenimą 
gimti šuva. Išvykęs iš Ajodhjos, šuo nustojo ėsti ir gerti. 
Tikėdamasis tokiu būdu kitą gyvenimą gimti 
aukštesnėje padėtyje, jis nusižudė. 

Kartą soste sėdinčiam Ramai Sumantra pranešė, 
kad jį nori matyti keletas rišių. Išminčiai buvo pakviesti 
į rūmus. Jie atsinešė vaisių ir vandens iš šventų šaltinių. 
Nusilenkęs asketams, Rama pasiteiravo apie jų 
apsilankymo tikslą. Be to, jis užtikrino išminčius, kad 
išpildys bet kokį jų norą. 

– Brangus Viešpatie Rama, – tarė Čjavana Munis, 
– Satja-juguje gyveno itin šventas daitijas, vardu 
Madhu. Jis buvo Lokos sūnus. Patenkintas juo 
Viešpats Šiva dovanojo Madhu neįveikiamą ietį. 
Madhu paprašė Viešpaties Šivos leisti naudotis šita 
ietimi savo palikuoniams, bet Šiva pasakė, kad tai 
neįmanoma. Bet galų gale jis sutiko, kad ietį galės 
naudoti ir Madhu sūnus. Prieš mirtį Madhu įteikė ietį 
savo sūnui Lavanasūrai. Dabar Lavanasūra gyvena 
Madhuvane. Įgijęs didžiulę jėgą, jis pastoviai trukdo 
atsiskyrėliams. Brangus Viešpatie, Tu jau sunaikinai 
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Ravaną ir jo sėbrus. Maldaujame, išgelbėk mus nuo 
Lavanasūros. 

– Brangieji išminčiai, – atsakė Rama, – dėl nieko 
nesijaudinkite. Būtinai išpildysiu jūsų prašymą. 

Atsisukęs į brolius, Rama paklausė: 
– Man pačiam nužudyti demoną, ar pavesti tai 

Bharatai ir Šatrugnai? 
Bharata atsakė, kad Jis su didžiausiu malonumu 

išpildys Ramos valią. 
– Brangus Rama, – tarė Šatrugna, – Tavo tremties 

metu Bharata labai kentėjo. Prašau, leisk man 
sunaikinti Lavanasurą. 

– Tebūnie! – atsakė Rama. – O Šatrugna, Aš 
nedelsiant karūnuosiu Tave Madhuvanos karaliumi. 

Po šitų Ramos žodžių Šatrugna susigėdo. 
– Viešpatie, – tarė jis, – jaunesniam broliui 

nepridera vyresnio brolio akivaizdoje tapti karaliumi. 
Bet Tavo žodžiai – įstatymas, ir aš išpildysiu Tavo valią. 
Aš supratau savo klaidą – nederėjo man prieštarauti 
Bharatai. Veikiausiai, pikta lemtis privertė mane tai 
padaryti. 

Patenkintas Šatrugnos žodžiais, Rama paprašė 
Lakšmano ir Bharatos pasiruošti karūnavimui. Po 
karūnavimo Šatrugna nušvito tarsi saulė. 
Madhuvanos valdovo išvaizda pasėjo išminčių širdyse 
pasitikėjimą. 
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– Brangus Šatrugna, – tarė Rama, – kai 

Lavanasura iškeliauja ieškoti grobio, jis palieka 
stebuklingąjį ietį namuose. Ją naudoja tik tada, kai 
kas nors jį iškviečia į dvikovą. Todėl privalai su juo 
susikauti toliau nuo jo namų. Tuo pačiu užkirsk jam 
kelią į namus. Veskis kartu keturis tūkstančius raitelių, 
du tūkstančius vežimais kinkytų karių ir tūkstantį 
pėstininkų. Tegul tave lydi pirkliai su prekėmis, o taip 
pat dainininkai ir aktoriai. Pasiimk milijoną aukso 
monetų, kad galėtum apdovanoti karius. Savo 
sumanymą laikyk paslapty. Atmink, nugalėsi 
Lavanasūrą tik užklupęs jį netikėtai. 

Pirmiausia Šatrugna pasiuntė savo armiją, o pats 
iškeliavo tik po mėnesio. Po trijų kelionės dienų jis 
pasiekė Valmikio ašramą. Šatrugna papasakojo 
išminčiui Viešpaties Ramos jam paskirtą užduotį. Rišiai 
šiltai priėmė Sumitros sūnų. 

Tą pačią naktį, kurią Šatrugna praleido Valmikio 
ašrame, Sita pagimdė dvynius. Sužinojęs apie tai, 
saugodamas nuo piktų dvasių ir rakšasų kūdikius, 
Valmikis atliko apvalymo apeigas. Po to vyresnysis 
žynys ištepė pirmagimio kūną kušos žole, o antrąjį 
vaiką – žolės stiebais. Todėl vyriausiąjį sūnų Sita 
pavadino Kuša, o jaunėlį – Lava (stiebas). 

Šatrugna apsidžiaugė sužinojęs, kad Sitai ir Ramai 
gimė dvyniai. Kitą rytą jis tęsė savo kelionę ir po 

 

 
 

Turinys



 
522 

 
 

 
septynių dienų pasiekė Jamunos krantus, Čjavanio 
Munio ašramą. 

Vakare, patogiai įsitaisęs šalia Čjavanio Munio, 
Šatrugna paprašė jo papasakoti apie Lavanasūros 
galybę. 

– O karalaiti, – atsakė išminčius, – tarp Ikšvakų 
ainių gyveno karalius Mandhata. Jis buvo toks 
ambicingas, kad panoro užkariauti visus tris pasaulius. 
Jo išsigando netgi pusdieviai. Atvykęs pas Mandhatą, 
Indra tarė: «O karaliau, prieš užkariaudamas dangų, 
privalai užkariauti visą Žemę». – «O Indra, – nustebęs 
tarė Mandhata, – kas jis?» Atsakydamas dangaus 
karalius ištarė Madhūvane gyvenančio Madhu 
sūnaus Lavanasūros vardą. Indros žodžiai įsiutino jį ir 
šis nužygiavo su savo armija į Madhūvaną. Iš pradžių 
pasiuntė pasiuntinį. Bet kai tik tas pasirodė 
Madhūvanoje, Lavanasūra jį prarijo. Perpykęs 
Mandhata iškvietė demoną į dvikovą. Apsiginklavęs 
ietimi, Lavanasūra išlindo iš miesto. Nužudžiusi 
Mandhatą, ietis grįžo pas savo savininką. 

– Todėl, brangus Šatrugna, privalai užpulti 
demoną, kai jis išeis ieškoti sau maisto, – baigė 
pasakojimą Čjavanis Munis. 

Kitą rytą Lavanasūra išėjo į mišką medžioti. Kai jo 
nebuvo, Šatrugna persikėlė per Jamuną ir apsupo 
Madhūvaną. Vidurdienį, nešinas laimikiu, Lavanasūra 
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sugrįžo. Išvydęs prie miesto vartų Šatrugną, 
Lavanasūra nusikvatojo ir tarė: 

– Kvaily! Nei tavo narsa, nei tavo ginklai tau 
nepadės. Atėjai laiku – kaip tik ruošiausi pietauti. 

– Aš – jaunesnysis Ramos ir Bharatos brolis, – 
atsakė Sumitros sūnus. – Mano vardas Šatrugna. 
Atvykau nubausti tave už tavo piktadarybes. 

Nusikvatojęs Lavanasūra atsakė: 
– Nors Rama ir sunaikino mano tetos Šurpanathos 

brolį Ravaną, neiškviečiau jo į dvikovą, nes Jis to 
nevertas varžovas. 

Po to užvirė karšta dvikova. Netikėtai Lavanasūra 
užvožė Šatrugnai per galvą dideliu medžiu. Praradęs 
sąmonę, karalaitis krito ant žemės. Pamanęs, kad 
priešininkas nebegyvas, Lavanasūra čiupo savo 
laimikį ir nužingsniavo į miestą. Bet po kurio laiko 
Šatrugna atsigavo ir užtaisė savo lanką itin galinga 
strėle. Išgąsdinti pusdieviai spruko pas Viešpatį 
Brahmą. 

– Brangieji dangaus gyventojai, – tarė visatos 
protėvis, – kažkada šita strėle Viešpats Višnus nužudė 
demoną Madhų ir Kaitabhų. Rama davė ją Šatrugnai 
žinodamas, kad jis ją panaudos pagal paskirtį. Eikite ir 
pažiūrėkite, kaip galingasis demonas virs pelenais. 

Tuo tarpu Šatrugna paleido stebuklingąją strėlę 
tiesiai Lavanasūrai į krūtinę. Triumfuojantis Šatrugna 
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nušvito tarsi saulė. Demonas krito negyvas. Pusdieviai 
šlovino jo šaunų žygdarbį. 

Kartu su savo armija ir šalininkais, Šatrugna 
apsistojo Madhūvane. Ten jis pastatė didžiulį miestą 
Madhupurį, kuris tapo klestinčios karalystės sostine. Tik 
po dvylikos metų Šatrugna nusprendė grįžti į Ajodhją. 

Kai jis atvyko į Valmikio ašramą, išminčius 
svetingai jį sutiko. Pasveikinęs Šatrugną su pergale, 
Valmikis apkabino jį. 

Papietavęs Šatrugna prisėdo pasiklausyti Lavos ir 
Kušos atliekamos poemos «Ramajana». Pasakojimas 
buvo toks užburiantis, o transcendentiniai Viešpaties 
Ramos žaidimai tokie jaudinantys, kad Šatrugnai iš 
akių pasipylė ašaros. Netgi kariai, klausydamiesi 
«Ramajanos», sustingo iš nuostabos. Jiems pasirodė, 
kad įvykiai rutuliojasi tiesiai jiems prieš akis. Kažkas 
sušuko: 

– Kaip nuostabu! Tai panašu į sapną! Brangus 
Šatrugna, prašau, paklausk Valmikio, kas šitos 
nuostabios poemos autorius. 

– Brangūs kariai, – atsakė Šatrugna, – 
neuždavinėkite išminčiui tokių klausimų, nes šitame 
ašrame įvyksta daug stebuklų. Nesistebėkite. 

Tą naktį Šatrugna galvojo tik apie vieną – 
prisiminė nuostabius mylimojo brolio, Viešpaties 
Ramos, surimuotus žygdarbius. Kitą rytą Šatrugna tęsė 
kelionę ir netrukus pasiekė Ajodhją. Įėjęs į 
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karališkuosius rūmus, išvydo ministrų apsuptą Ramą. 
Nusilenkęs Jam, Šatrugna tarė: 

– Brangus Rama, aš įvykdžiau Tavo valią ir 
sunaikinau nedorėlį Lavanasūrą. Nuo to laiko 
gyvenau Madhupuryje, kuris Tavo malonės dėka 
išaugo į didžiulį ir klestintį miestą. Brangus broli, visus 
tuos metus ilgėjausi Tavęs. Prašau Tavęs, leisk man 
gyventi Ajodhjoje. 

Apkabinęs Šatrugną, Rama atsakė: 
– Mielas broli, nedera taip kalbėti. Gyvenant 

tolimoje karalystėje, narsiam kšatrijui nevalia liūdėti. 
Vadovaujantis religijos taisyklėmis, karaliaus pareiga – 
valdyti savo piliečius. Privalai grįžti į Madhupurį. 
Žinoma, bet kada gali lankyti Mane. Šatrugna, tu 
brangesnis Man už gyvenimą. Prašau, pabūk su 
Manimi septynias dienas. 

Nusiminęs, Šatrugna sutiko, o po savaitės paliko 
Ajodhją ir išvyko į savo karalystę. 

Kartą prie Ramos rūmų vartų atėjo pagyvenęs 
brahmanas. Ant rankų jis laikė savo sūnaus kūną. 
Sielvartaujantis brahmanas priekaištavo: 

– Sūnau mano! Vaikeli mano! Kokią praeitame 
gyvenime padariau nuodėmę, kad netekau 
vienintelio savo sūnaus? Jam tik trylika metų. Dabar 
aš ir jo motina mirštame iš sielvarto. Kuo aš 
nusikaltau? Nei karto nesumelavau, niekam nieko 
blogo nepadariau. Ramos karalystėje vaikai niekada 
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nemirdavo anksčiau savo tėvų. Vadinasi, dėl mano 
sūnaus mirties yra kaltas Rama. Panašūs dalykai 
nutinka, kai karalius atmestinai vykdo savo pareigas. 
O Rama, grąžink man mano sūnų, antraip mes su 
žmona nusižudysime prie Tavo vartų, ir kaltas dėl 
brahmano mirties būsi Tu. O karaliau, Tu – didžiojo 
Ikšvako palikuonis. Nejaugi slegiamas šitos neteisybės, 
galėsi ramiai ir laimingai gyventi? 

Rama tuoj pat sušaukė ministrus: Markandėją, 
Maudgalją, Kašjapą, Katjajaną, Džabalį, Gautamą ir 
Naradą. Patogiai pasodinęs išminčius, nusilenkė jiems 
ir papasakojo apie pagyvenusio brahmano nelaimę. 

Ramindamas karalių, Narada tarė: 
– O Rama, papasakosiu tau, kodėl taip nutiko. Po 

to elkis, kaip išmanai. Satja-jugoje žmonės buvo labai 
dvasiškai pažengę ir, vykdydami askezes, jie 
išsivaduodavo iš materialaus pasaulio gniaužtų. 
Aukso amžiuje visi vadovavosi išminties principais, 
niekas nemirdavo ankščiau laiko. Vėliau, išaušus 
Treta-jugai, visuomenėje susiformavo keturi luomai. 
Kšatrijai buvo tokie pat dori kaip ir brahmanai, todėl 
jiems taip pat buvo leidžiama vykdyti askezes. 
Dvapara-jugoje bedievystė padidės, atsiras tam tikrų 
nukrypimų, dėl ko vaišijos taip pat turės teisę atlikinėti 
askezes. Bet šudroms tai kategoriškai bus uždrausta. 
Geležies amžiuje praktiškai nebus nei vieno 
kvalifikuoto brahmano, kšatrijo ir vaišijo. 
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– O Rama, šudra, praktikuojantis askezę Treta-

jugoje, sunkiai nusideda. Taip nutiko, nes Tavo 
karalystėje gyvena vienas šudra, kuris vykdo rūsčias 
askezes. Jis ir yra vaiko mirties priežatis. O karaliau, 
bedievystė – pikčiausias valstybės priešas. 
Nebaudžiantis nusidėjėlių valdovas, pasmerkia save 
pragaro kančioms. Nedelsiant privalai surasti 
kaltininką ir atstatyti religijos principus. Tada 
brahmano sūnus atgims. 

Patenkintas patarimu, Rama įsakė Lakšmanui: 
– Eik prie vartų ir pasakyk brahmanui, kad savo 

sūnaus kūną patalpintų į ąsotį su aliejumi. 
O pats Rama mintimis pakvietė Pušpakos orlaivį. 

Įpareigojęs Lakšmaną ir Bharatą rūpintis Ajodhja, 
Rama išvyko ieškoti nusikaltėlio. Aplėkęs vakarų 
teritoriją, jis pasuko į šiaurę link Himalajų. Neradęs ten 
jokių bedievystės požymių, ėmė šniukštinėti rytinę 
provinciją ir galų gale atvyko į pietus. Ten, netoli 
aukšto kalno, šalia didelio ežero, pastebėjo aukštyn 
galva kabantį, rūsčią askezę vykdantį atsiskyrėlį. 

– Koks asketizmas, koks ryžtas! – sušuko Rama. – 
Kas tu ir kokiam luomui priklausai? Aš – Rama, 
Dašarathos sūnus. Kodėl vykdai tokią sunkią askezę? 
Galbūt nori pakilti į rojaus karalystę? Ar turi kokį nors 
kitą tikslą? Pasakyk, tu – brahmanas, kilnus kšatrijas, 
vaišija ar šudra? 
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– O garsusis karaliau, – atsakė aukštyn galva 

kabantis asketas, – mano vardas Šambuka. Gimiau 
šudros šeimoje, bet nekreipdamas į tai dėmesio, 
vykdau askezę tam, kad kitą gyvenimą gimčiau 
pusdievių planetose. 

Nespėjo Šambuka užbaigti sakinio, kai Rama 
išsitraukė Savo kardą ir nukirto jam galvą. 

– Valio! Valio! – nuaidėjo iš dangaus šūksniai. 
Pusdieviai apibėrė Ramą gėlėmis. Patenkinti 
dangaus gyventojai stojo priešais Ramačandrą ir 
tarė: 

– O Viešpatie, Tu mums labai padėjai. Tavo dėka 
šitas šudra, pamynęs religijos principus, negalės pakilti 
į rojaus karalystę. 

Pagarbiai suglaudęs delnus, Rama atsakė Indrai: 
– O dangaus karaliau, jeigu tu tikrai patenkintas, 

prašau, atgaivink brahmano sūnų. Berniukas mirė dėl 
mano kaltės, ir aš pažadėjau, jog jis atsigaus. O Indra, 
prašau tavęs, išpildyk mano pažadą. 

– Brangus Viešpatie, – atsakė patenkintas Indra, – 
berniukas jau atsigavo. Jis atgimė iš karto, kai  šudros 
galva nukrito ant žemės. 

Po kelerių metų Rama nusprendė aplankyti 
išminčių Agastją, kuris dvylika metų po vandeniu 
vykdė askezę. Įžengęs į Pušpakos orlaivį, kartu su 
pusdieviais Jis išvyko į išminčiaus ašramą. Atvykęs į 
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asketo būstą, Rama žemai nusilenkė. Agastjas 
pagarbiai sutiko svečius.  

– Brangus Viešpatie, – tarė rišis, – man didelė 
garbė priimti Tave savo ašrame. Prašau, priimk kaip 
dovaną šituos, Višvakarmos sukurtus auksinius 
papuošalus. 

– Brangus riši, – atsakė Rama, – dovanas gali 
priimti tik brahmanai. Kšatrijams tai draudžiama. 
Vienintelę dovaną, kurią aš galiu priimt iš tavęs, tai 
vertingą patarimą. 

– O Rama, – atsakė Agastjas, – Satja-jugoje 
nebuvo karalių, todėl žmonės patraukė pas Viešpatį 
Brahmą ir paprašė jo paskirti jiems valdovą. Sukvietęs 
pagrindinius pusdievius, Brahma įsakė jiems suteikti 
būsimam valdovui pusę savo galių. Vėliau Viešpats 
Brahma nusičiaudėjo ir iš jo šnervės gimė karalius 
Kšupa. Visatos protėvis įkvėpė Kšupai pusę Indros 
galių ir šis tapo visos Žemės valdovas. Po to Viešpats 
Brahma įkvėpė pusę Varūnos galių, ir Kšupa įgijo 
gyvybinę jėgą. Gavęs pusę Kuberos galių, Kšupa 
praturtėjo. Kai Brahma padovanojo Kšupai pusę 
Jamaradžo galių, jis ėmė bausti nusidėjėlius. Brangus 
Rama, taip pat ir Tu privalai priimti iš manęs šituos 
dangiškus papuošalus. 

– Aš priimsiu juos, – tarė Rama, – bet, prašau, 
papasakok, kaip jie tau atiteko. 
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– Labai seniai šioje Treta-jugoje, – atsakė 

Agastjas, – vykdžiau šiame miške askezes. Čia 
atvykau smalsumo vedamas ir aptikau vaizdingą 
ašramą, kuris, beje, buvo visiškai tuščias. Praleidęs 
jame naktį, ryte aš išvydau ant žemės gulintį lavoną. 
Sužavėtas lavono grožiu, žiūrėjau į jį sulaikęs kvapą. 
Staiga danguje pasirodė dangiškos vežėčios. 
Apsuptas dainuojančių gandharvų ir šokančių 
apsarų, joje sėdėjo akinamai spindinti būtybė. Išlipusi 
iš vežėčių, ji ėmė ryti negyvą kūną. «Kaip šlykštu!» – 
aiktelėjau nustebęs. – «O riši, – atsakė dangaus 
būtybė, – mano vardas Šveta. Aš – garsaus Sudevos 
sūnus, Surathio brolis. Po mano tėvo mirties karalystės 
gyventojai išrinko mane savo valdovu. Po kurio laiko 
aš nusprendžiau, kad man gana gyventi. Karūnavęs 
savo brolį Surathą, pasišalinau į mišką. Tris tūkstančius 
metų vykdžiau rūsčią askezę, po kurios patekau į 
Brahmaloką. Bet ten, kaip bebūtų keista, pastebėjau, 
kad noriu valgyti ir gerti. Tada paklausiau Viešpaties 
Brahmos: «Tavo planetos gyventojai nepatiria 
panašių sunkumų. Kodėl gi aš kenčiu nuo jų?» – «O 
Šveta, – atsakė visatos protėvis, – nors ir vykdei 
askezes ilgą laiką, bet tu nei karto nedavei išmaldos. 
Todėl, nors ir patekai į Brahmaloką, tu vis tiek nori 
valgyti ir gerti. Nuo šiol tu valgysi žmogieną. O 
karaliau, tu kentėsi iki tol, kol sutiksi didįjį išminčių 
Agastją». 
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– Brangus Rama, – tęsė Agastjas, – 

atsidėkodamas už išvadavimą, karalius įteikė man 
šituos papuošalus.  

– O riši, – tarė Rama, – kodėl toje vietoje, kur 
Šveta tramdė kūną, nėra nei paukščių, nei žvėrių? 

– Satja-jugoje gyveno karalius Manu, – atsakė 
Agastjas. – Jis padėjo visuomenės santvarkos 
sistemos pamatus, sudarytus iš keturių luomų. Po to 
valdovu tapo jo sūnus Ikšvaku. Ikšvaku turėjo šimtą 
sūnų, jauniausias iš jų buvo visiškai kvailas ir niekada 
neklausė savo brolių. Todėl jį pavadino Danda. Jis 
valdė tarp Vindhjos ir Saivalos kalnų įsitvirtinusią 
karalystę, kurios sostinė buvo Madhumantra. 
Šukračarija užėmė vyriausio žynio pareigas. 

Kartą Danda patraukė į mišką aplankyti Šukros. 
Atvykęs į jo ašramą, išvydo ten vienui vieną 
klajojančią nuostabią rišio dukrą Aradžą. Mergaitės 
grožis sužadino karaliui geismą. Jis griebė Aradžą ir ją 
išprievartavo. Po viso to Danda grįžo į sostinę. 

Šukros mokiniai pranešė jos tėvui apie tai, kas 
įvyko. Grįžęs į ašramą, rišis rado savo dukrą 
verkiančią. Įsiutęs išminčius prakeikė karalių: «Tegul 
Indra išlieja ant Dandos karalystės smarkią dulkių liūtį, 
kuri tęsis ištisas septynias dienas. Ji palaidos viską, kas 
gyva ir negyva, sunaikins visus gyvus padarus». Vėliau 
Šukra įsakė to ašramo gyventojams apleisti mišką. 
Aradžai pasiūlė panirti į transą ir likti čia. Šukros 
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prakeiksmas išsipildė, ir nuo tada šitas miškas vadinasi 
Dandakaranija. 

Praleidęs naktį Agastjos ašrame, rytą Rama išvyko 
atgal į Ajodhją. 

Grįžęs panoro atlikti radžasujos aukojimo apeigas.  
– Brangus broli, – tarė Bharata, – visi karaliai 

klauso Tavęs kaip tėvo. Gal nėra reikalo trikdyti jų 
ramybės? Kadangi jie ir taip vykdo Tavo valią, 
nederėtų mesti jiems iššūkio ir grasinti mirtimi. 

Rama sutiko. Lakšmanas pasiūlė atlikti žirgo 
aukojimo apeigas. Jis papasakojo Indros istoriją, 
kurioje šito aukojimo dėka dangaus karalius atsikratė 
Vritrasūros nužudymo pasekmių. Tuo pačiu Rama 
papasakojo, kaip žirgo aukojimo apeigų dėka 
Kardamos sūnus Ila susigrąžino sau vyrišką 
pasididžiavimą. Po to Ramačandra įsakė Lakšmanui 
sukviesti didžiuosius išminčius: Vasištą, Vamadevą, 
Džabalį ir Kašjapą. Gavęs jų pritarimą, Jis pasiuntė 
žygūnus pas Sugrivą, Vibhišaną ir kitus valdovus. Po to 
paleido aukai skirtą žirgą. Netrukus Naimišaranijoje 
prasidėjo didžiosios aukojimo apeigos. 

Bharata ir Šatrugna svetingai priiminėjo iš viso 
pasaulio plaukiančią  karalių minią. Sugrivai ir kitoms 
beždžionėms patikėjo linksminti svečius, o Vibhišanai 
ir jo pasiekėjams – rūpintis išminčiais. 

Aukojimo apeigų metu dosniai dalijo maistą ir 
išmaldą. Visi liko patenkinti. Kalnai aukso ir brangių 

 

 
 

Turinys



 
533 

 
 

 
drabužių gulėjo aplink aukojimo areną. Kol aukojimui 
skirtas žirgas, Lakšmanui prižiūrint, klaidžiojo po 
pasaulį, iškilmės tęsėsi ištisus metus. 

O tuo metu Valmikis, pasikvietęs pas save Lavą ir 
Kušą, tarė: 

– Keliaukite po pasaulį ir deklamuokite 
«Ramajaną». Eikite į brahmanų namus, į asketų 
trobeles ir į didžiųjų karalių rūmus. Dainuokite 
«Ramajaną» miesto gatvėse ir laukuose. Bet iš pradžių 
keliaukite į Ajodhją, kur Rama ruošiasi atlikti didįjį žirgo 
aukojimą. Jeigu karalius prieš susirinkusius brahmanus 
pakvies sudainuoti «Ramajaną», išpildykite Jo norą. 
Dainuokite po dvidešimt skyrių. Jeigu pasiūlys atlygį, 
atsakykite: «Ką reiškia auksas tam, kuris minta tik 
vaisiais ir daržovėmis?» 

Jeigu Rama paklaus: «Kas jūsų tėvas?», 
atsakykite: «Mes – Valmikio mokiniai». Savo saldžiu 
dainavimu privalote pamaloninti karalių. Atminkite: 
Jis – visų gyvųjų būtybių tėvas. 

– Padarysime viską, ką pasakei, – atsakė Lava ir 
Kuša. Įsidėję Valmikio žodžius į širdį, broliai užmigo. 

Po kurio laiko Lava ir Kuša atvyko į Ajodhją, į 
aukojimo areną, ir, akomponuojant muzikos 
intrumentams, užtraukė «Ramajaną».  

Publika apstulbo. Nustebęs Rama dvynių klausėsi 
itin įdėmiai. «Nors berniukų plaukai supinti, jie dėvi 
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elnio kailio rūbus, bet jie labai panašūs į Ramą», – 
tarpusavyje kalbėjosi žmonės. 

Kai Lava ir Kuša užbaigė pirmus dvidešimt skyrių, 
Rama įsakė Lakšmanui: 

– Padovanok jiems dvidešimt tūkstančių aukso 
monetų, brangius rūbus ir visa kita. 

Bet broliai atsisakė dovanų ir tarė: 
– Kam mums auksas, jei  valgome tik vaisius ir 

daržoves? 
– Kiek šitoje poemoje dalių? – pasiteiravo 

nustebintas Rama. – Ir kas jos autorius? 
– O karaliau, – atsakė dvyniai, – šitą didingą kūrinį, 

kuris atvaizduoja visą Tavo gyvenimą, parašė mūsų 
dvasinis mokytojas Valmikis. Poema sudaryta iš šešių 
dalių, septintoji dalis aprašo Tavo paskutinius 
žaidimus. Jeigu nori, aukojimo apeigų eigoje galime 
papasakoti visą «Ramajaną». 

Daug dienų Rama su malonumu įdėmiai klausėsi 
Lavos ir Kušos. Galų gale jis padarė išvadą: «Tikriausiai 
tai Sitos sūnūs». 

Ramos širdį užliejo meilė sūnums. Viską kaip 
reikiant pasvėręs, sušaukė žygūnus ir įsakė: 

– Nedelsiant keliaukite į išminčiaus Valmikio 
ašramą ir perduokite jam: «Jeigu Sita iš tikrųjų nekalta, 
tegul atvyksta į Ajodhją ir visų akivaizdoje įrodo savo 
nekaltybę». Skubėkite. Tegul rytoj auštant Sita 
atvyksta čia ir Mano akivaizdoje įrodo savo tyrumą. 
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Sužinojusi Ramos pasiūlymą, Sita palaikė tai 

pažeminimu. Tačiau ji nusprendė įvykdyti vyro valią. 
Apsivilkusi raudonai, kartu su Valmikiu išvyko į 
Ajodhją. 

Tuo pat metu į Ajodhją iš visos karalystės plaukė 
žmonės. Visi norėjo pamatyti Sitą. Pusdieviai, Viešpats 
Brahma, o taip pat didieji rišiai, nagai, sidhai ir kiti 
dangaus gyventojai susirinko stebėti būsimo Sitos 
išbandymo. 

Pagaliau atvyko Valmikis su Sita. Sudėjusi rankas 
maldai, ji žengė žemai nuleidusi galvą. Jos didelėse 
akyse matėsi ašaros. Ji galvojo tik apie Viešpatį 
Ramą. Kol susirinkusieji šnibždėjosi tarpusavyje, 
Valmikis priėjo prie Ramos ir tarė: 

– O Dašarathos sūnau, štai Tavo nesuteptoji 
žmona Sita, kurią, bijodamas viešo skandalo, Tu 
atstūmei. Ji atvyko įrodyti savo nekaltumą. Sita laukia 
Tavo įsakymų. O Rama, sakau Tau, aš nė karto 
nesumelavau – jeigu Sita kalta, tegul visi mano 
askezių vaisiai išnyksta. Nors ir stipriai mylėjai ją ir 
puikiai žinojai, kad ji nekalta, visuomenės nuomonės 
veikiamas, Tu išsižadėjai jos. Savo mistinių galių dėka 
aš matau, kad Sita visiškai nekalta. Aš atvykau čia tai 
patvirtinti. 

Pažvelgęs į Sitą, Rama viešai pareiškė: 
– Tai tiesa! Didysis išminčius sako tiesą. Kažkada 

pusdieviai užtikrino mane Sitos nekaltumu, ir Aš 
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parsivedžiau ją atgal į Ajodhją. Bet liaudis mane už 
tai smerkė, privalėjau jos išsižadėti. Dabar 
nusprendžiau: jeigu Sita įrodys savo nekaltumą viešai, 
Mes būsime vėl kartu. 

Visi nutilo ir pažvelgė į Sitą. Džanaki stovėjo 
nusiminusi. Po akimirkos ji tarė: 

– O Žemės deive, išgirsk mane. Jeigu aš galvojau 
apie ką nors kitą, išskyrus Ramą, jeigu mano širdis 
priklausė kam nors kitam, atstumk mane. Bet jeigu 
kūnu, mintimis ir žodžiais buvau ištikima savo vyrui, 
prašau, priglausk mane savo gelmėse, nes nebeturiu 
daugiau jėgų kęsti pažeminimų, kurie juodina mane. 

Kai tik Sita ištarė tuos žodžius, žemė staiga 
atsivėrė, ir iš plyšio, dieviškų gyvačių laikoma, ant 
auksinio sosto oriai sėdinti, pasirodė deivė Bhumi. 
Pasisveikinusi su Sita, paėmė ją už rankos ir pasodino 
šalia savęs. Po viso to sostas lėtai paniro į žemės 
gelmes. Stebintys pusdieviai, rišiai, karaliai ir paprasti 
žmonės iš nuostabos sustingo vietoje. 

Netrukus minioje pasigirdo nuostabos šūksniai. 
Žmonės žavėjosi tuo, kaip Sita įrodė savo tyrumą. 
Pusdieviai bėrė ant žemės gėles. Dangaus gyventojai 
dainavo, šoko ir grojo muzikos instrumentais. 

Kai Sita paniro į žemės gelmes, Rama pravirko. Jo 
širdį apraizgė pyktis. 

– Žeme, – sušuko Jis, – įsakau tau grąžinti Mano 
Sitą. Sita – tavo dukra, o Aš – tavo žentas. Grąžink 
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Man Sitą, arba sunaikinsiu tavo kalnus, sudeginsiu 
miškus, suskaldysiu tave į šipulius! 

Viešpats Brahma pabandė nuraminti Ramą: 
– Viešpatie, neužmiršk apie tai, kas Tu. Tu  – Višnus, 

Aukščiausiasis Dievas, o Sita – Sėkmės deivė. Dabar ji 
iškeliavo į nagų planetą. Netrukus Tu susitiksi su ja 
Savo transcendentinėje buveinėje, Vaikunthoje. O 
aukščiausiasis kary, visatos valdove, palaikantis visų 
jos gyventojų gyvybę, argi man dera priminti Tau 
apie Tavo padėtį? Atmesk liūdesį ir išklausyk Tavo 
sūnų pasakojamą paskutinę didžiosios poemos dalį, 
kuri aprašo Tavo transcendentinius žygdarbius. Šitas 
Valmikio kūrinys įamžins Tavo šlovę visose trijuose 
pasauliuose, – ištaręs tuos žodžius, Brahma pasišalino. 

Kartu su Lava ir Kuša Rama išvyko į Valmikio 
ašramą, kuriame visą naktį praleido galvodamas 
apie Sitą. Kitą dieną, sukvietęs visus rišius, Jis paprašė 
sūnų sudainuoti «Ramajanos» Utara-kandos dalį.  

Po viso to Rama grįžo į Ajodhją, bet gyvenimas 
be Sitos buvo niūrus. Vadovaudamasis griežtomis 
religijos taisyklėmis, Jis toliau valdė karalystę. Todėl 
reguliariai lijo, o žemė tiekė gausų derlių. Visur 
karaliavo gerovė. 

Praslinkus daugeliui metų, iš pradžių laikiną 
pasaulį paliko Kaušalija, po to – Sumitra ir, pagaliau, – 
Kaikėja. Visos jos susitiko su Maharadža Dašaratha 
transcendentiniame pasaulyje. 
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Kartą į Ajodhją atvyko Juddhadžitas, Kaikajos 

valdovas. Jis paprašė sunaikinti gandharvų karalių. 
Po to, kai Rama karūnavo Bharatos sūnus – Takšą ir 
Puškalą – gandharvų karalystės valdovais, didžiulės 
armijos lydimas, Bharata patraukė į žygį. Nugalėjęs 
gandharvus, Takša ėmė valdyti Takšašilą, o Puškala – 
Puškalavatį. Po penkerių metų Bharata grįžo į 
Ajodhją. Užkariautos Krupathos karalystės valdovais 
Rama paskyrė Lakšmano sūnus  – Angadą ir 
Čandraketą. Palydėjęs savo sūnus, į Ajodhją 
Lakšmanas sugrįžo po metų. 

Kai žemiški Viešpaties Ramos žaidimai ėjo į 
pabaigą, į Ajodhją atvyko keliaujančio asketo 
išvaizda prisidengęs Laikas. Priėjęs prie rūmų vartų, 
Laikas tarė Lakšmanui:  

– Aš – Viešpaties Brahmos pasiuntinys. Turiu svarbų 
reikalą. Privalau nedelsiant pamatyti Viešpatį Ramą. 

Kai išminčiumi prisidengęs Laikas įžengė į rūmus, 
Rama pasodino jį į auksinį sostą ir pasiteiravo: 

– Pasakyk, šventas žmogau, kas tave čia atvedė? 
Atnešei gal kokią nors žinią? 

– O karaliau, – atsakė pasiuntinys, – jeigu gerbi 
Viešpatį Brahmą, padaryk taip, kad galėtume 
bedrauti be pašalinių, nes visatos protėvio žodžiai 
skirti tik Tau. Žinok, kad tas, kuris išgirs mūsų pokalbį, 
mirs. Rama, pažadėk, jeigu kas nors įeis ir nutrauks 
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mūsų pokalbį, Tu nedelsiant nutrauksi su juo bet 
kokius ryšius. 

– Tebūnie! – atsakė Rama. 
– Paleisk sargybą, – tarė Rama Lakšmanui, – 

Noriu, kad Tu Pats saugotum įėjimą į Mano kambarį. 
Atmink: niekam nevalia išgirsti šito pokalbio. 

Likusi viena su Rama, prisidengusi pasiuntiniu Mirtis 
tarė: 

– Praeitame gyvenime buvau Viešpaties Brahmos 
sūnus. Dabar aš viską ryjantis amžinas Laikas (Kala). O 
karaliau, visatos protėvis paprašė manęs perduoti 
Tau štai ką: «O Viešpatie Rama, Aukščiausiasis Dieve, 
aš žemai lenkiuosi Tau. Po visatos sunaikinimo Tu 
miegi ant potvynio vandenų Garbodakašajos 
Višnaus pavidalu. Kai ateina laikas vėl kurti visatą, aš, 
Viešpats Brahma, gimstu iš spindinčio lotoso žiedo, 
kuris išauga iš Tavo bambos. Gimęs tam, kad 
sukurčiau tris pasaulius, prašau Tavęs, pasiversk visatą 
palaikančiu Kširodakašaju Višnumi. Kai tik ateina 
laikas išlaisvinti Žemę nuo sunkios naštos, Tu ateini 
įvairiomis Savo transcendentinėmis formomis. 
Sunaikinti Ravanos ir vienuolika tūkstančių metų 
valdyti Žemę Tu atėjai kaip Rama. Kadangi laikas 
baigėsi, Tau nebereikia daugiau gyventi laikiname 
pasaulyje. Jeigu nori, gali grįžti į dangų ir vadovauti 
pusdieviams. O visa persmelkiantis Aukščiausiasis 
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Dieve, Tu – mano jėgos ir visos gyvybės šaltinis. Žemai 
lenkiuosi Tau». 

Išklausęs Kalą, Rama nusišypsojo ir tarė:  
– Tu sakai tiesą. Te lydi tave sėkmė. Keliauk pas 

Viešpatį Brahmą ir pasakyk jam, kad, kadangi jau 
įvykdžiau savo misiją, netrukus grįšiu į Savo 
transcendentinę buveinę. 

Kol Rama kalbėjosi su Kala, į rūmus atvyko 
Durvasa Munis. Kai jį pasitiko Lakšmanas, rišis tarė: 

– Atvykau labai svarbiu reikalu. Man reikia 
nedelsiant išvysti Viešpatį Ramą. 

– Rama įsakė nieko neįleisti, – atsakė Lakšmanas. 
– O išminčiau, prašau, truputėlį palauk. 

Lakšmano žodžiai įsiutino Durvasą. 
– Nedelsiant pranešk Ramai apie mane! – 

žaibuojančiomis akim, sušuko jis. – Kitaip prakeiksiu 
Ramą, Bharatą, Tave, visą Ikšvakų giminę ir visą 
Košalos karalystę! Paskubėk gi, mano kantrybė tuoj 
baigsis! 

Lakšmanas žinojo, kad, nutraukęs Ramos ir Kalos 
pokalbį, Jis mirs. Bet, galvodamas apie Durvasos 
prakeiksmą, jis nusprendė: «Geriau mirti vienam, nei 
pasmerkti visą karalystę». 

Galvodamas apie tai, Lakšmanas įžengė į Ramos 
kambarį. Sužinojęs, kad atvyko Durvasas, Rama 
atsiprašė Kalos ir išėjo pasitikti išminčiaus. Priėjęs prie 
jo, Jis tarė: 
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– O brahmane, kuo galiu būti naudingas? 
– O doras karaliau, – atsakė Durvasas, – ką tik 

užbaigiau tūkstantį metų trukusį pasninką. Gal 
galėtum mane pamaitinti?  

Rama paliepė savo pavaldiniams surengti 
išminčiui prabangią puotą. Durvasas liko patenkintas. 

Kai išminčius pasišalino, Rama atsiminė pažadą, 
kurį davė Kalai. Mintis apie tai, kad neteko Savo 
artimiausio palydovo, panardino Jį į sielvarto liūną. Jis 
stovėjo nuleidęs galvą. 

Priėjęs prie brolio, Lakšmanas tarė: 
– O Rama, neliūdėk dėl to, kas neišvengiama ir 

kas numatyta likimo. Būtina atlikti savo pareigą, 
atsikratant prisirišimų ir priešiškumų. Ištesėk Savo 
pažadą ir išsižadėk manęs. 

Rama, sukvietęs ministrus, papasakojo jiems apie 
nutikimą ir paklausė jų patarimo. 

– Brangus Rama, – tarė Vasišta, – savo mistinių 
galių dėka, aš žinojau, kad taip nutiks. Tu privalai 
ištęsėti Savo pažadą. Antraip Tavo nepriekaištinga 
reputacija bus suteršta. Jeigu žmonės nustos sekti 
religijos principais, jie pasmerks visą pasaulį myriop. 
Ištęsėk Savo žodį ir atsižadėk Lakšmano. 

Rama susimąstė. 
– Tęsėdamas savo pažadą, įsakau Lakšmanui 

visam laikui išvykti iš Ajodhjos, – pareiškė Jis 
susirinkusiems. 
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Ministrai liko patenkinti Ramos sprendimu. Po to 

Lakšmanas iškeliavo prie Sarajaus upės krantų ir 
paniro į meditaciją. Po kurio laiko priešais jį pasirodė 
Indra, sėdintis dangiškame vežime. Savo 
transcendentiniu kūnu Lakšmanas pakilo į dangų. Jį 
lydėjo dainuojantys gandharvai ir šokančios apsaros. 
Dangaus gyventojai bėrė ant jo gėles. 

Po Lakšmano pasitraukimo perdavęs valdymo 
vairą Bharatai, Rama nusprendė pasekti Lakšmano 
pavyzdžiu. Bet, nusprendęs likti kartu su Rama, 
Bharata atisakė tapti imperatoriumi. Tada, padalinęs 
karalystę į dvi dalis, Rama atidavė šiaurinę Kušos dalį 
Kušai, o pietinę – Lavai. Po karūnavimo, apkabinęs 
savo sūnus, Rama padovanojo daug turtų, 
tūkstančius vežimų, o taip pat begalę žirgų ir 
dramblių. 

Sužinoję Ramos ketinimus pasitraukti į mišką, 
Ajodhjos gyventojai nusprendė sekti paskui Jį. 
Artėjantis išsiskyrimas juos nuliūdino. Šatrugna taip pat 
nusprendė sekti paskui Ramą. Kai Viešpats žengė iš 
Ajodhjos, paskui Jį sekė ilga procesija. Visi Ajodhjos 
gyventojai bei gyvūnai, meilės ir ištikimybės vedami, 
paliko miestą ir nusekė paskui Ramą. 

Rama tylėdamas ėjo priekyje. Atrodė, kad Jis 
netrukus paliks šį pasaulį. Viešpatį lydėjo visos Jo 
įsikūnijusios energijos. Iš dešinės Jam žengė deivė Šri, 
iš kairės – deivė Bhumi. Pirešakyje žingsniavo Šakti, o iš 
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paskos – be galo daug energijų: Omkara, Gajatri ir 
Vedos. Už jų traukė Bharata, paskui Jį – Šatrugna su 
visa šeima. Paskui jį žengė ugnį nešantys brahmanai. 
Už jų – Ajodhjos gyventojai. O paskui Ajodhjos 
gyventojus  žingsniavo gyvūnai. 

Pasiekęs Sarajaus upės krantą, Rama sustojo. Tuo 
tarpu drauge su pusdieviais danguje pasirodė 
Viešpats Brahma. Transcendentinis švytėjimas 
apšvietė dangų. Papūtė švelnus, aromatingas vėjelis. 
Uždainavo gandharvai, ėmė šokti apsaros, dangaus 
gyventojai barstė žemę gėlėmis. 

Kai Rama įžengė į upę, Viešpats Brahma meldėsi 
Jam: 

– O Viešpatie, Aukščiausiasis Dieve, užbaigęs 
žemiškus žaidimus, Tu traukiesi į Savo transcendentinę 
buveinę, esančią už laikino pasaulio ribų. Tu –
išpranašautas Viešpats Višnus. Nors Tu nužengi į šitą 
pasaulį įvairiomis formomis, Tavo kūnas nekinta. Tu – 
visų priežaščių priežastis, palaikantis visą kūriniją. Visi 
mes – Tavo nedalomos dalelytės, nes Tu – 
Aukščiausia Absoliuti Tiesa, visa ko šaltinis. O 
Viešpatie, Savo nepriežastine malone Tu nužengei 
išlaisvinti nuo sunkios naštos Žemę. Vėl ir vėl mes 
žemai tau lenkiamės. 

Taip kartu su Bharata ir Šatrugna Viešpats Rama 
grįžo į Savo amžiną buveinę dvasiniame danguje. Visi 
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Dašarathos sūnų pasiekėjai taip pat pasiekė 
Vaikunthą, kurią amžinai valdo Viešpats Rama. 

 
 

* * * 
 
 
Taip baigiasi «Ramajana», transcendentinis 

pasakojimas, aprašantis Aukščiausiojo Dievo, Šri 
Ramačandros žaidimus. Ją užrašė didysis išminčius 
Valmikis. Šitą poemą privalo skaityti tie, kurie tiki 
Aukščiausiu Dievu, kadangi ji niekuo nesiskiria nuo 
Paties Viešpaties Višnaus. Jeigu žmogus perskaitys 
arba bent jau išgirs vieną posmą, jis atsikratys visų 
nuodėmių, kurias padarė tą dieną. Todėl tas, kuris 
siekia išsilaisvinti iš besikartojančio gimimo ir mirties 
rato, privalo pastoviai skaityti šitą transcendentinį 
kūrinį. 

Skaitydamas «Ramajaną», žmogus įgyja dharmos, 
arthos, kamos ir mokšos vaisius. Be to «Ramajanos» 
skaitymas padeda pasiekti aukščiausius žmogiškus 
gyvenimo tikslus – pamilti Dievą. Tegul Viešpats 
laimina skaitančius šitą knygą ištikimai Jam tarnauti. 
Tegul dieviška pora – Sita ir Rama – amžinai gyvena 
jų širdyse. 
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