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మాయావిలాస విలసితమై, జనన మరణ చక్రబంధమైన ఈ సంసారమున మునిగి తేలుచునన 

జీవుల నుద్ధరంచుటకు ధరమప్రబోధము చేయ సంకల్పంచి మహాకవి వాల్మమకి ఆదికావయమైన 

రామాయణమును రచించెను. ధరమము రండు విధములు – ప్రవృతిి ధరమము,  నివృతిి ధరమము. 

శ్రౌత సామరి రూపమగు కరమకాండ యంతయు ప్రవృతిి ధరమము. సరవ కరమ సన్న్నాస పూరవక 

జ్ఞానము నివృతిి ధరమము. ఈ రండును వేదోద్భవములు.  శ్రీ రాముని చరత్ర పై రండు 

ధరమములకు న్న్ద్రశము.కనుకనే వాల్మమకి మహరి పై రండు ధరమములను నిరూపంచద్లచి 

రామాయణమును “పూరవ, ఉతిర రామాయణము” లని రండుగా విభజంచెను. ఇందు పూరవ 

రామాయణము రామచరతము కాగా, ఉతిర రామాయణము “యోగవాశిష్ఠ” మను 

ఆధ్యయతిమక గ్రంథము. పూరవ రామాయణమందు  బాల, అయోధయ, అరణయ, కిష్కంద్, సంద్ర, 

యుద్ధకాండలు – ఆరు గలవు. ఉతిర రామాయణము (యోగవాశిష్ఠము) నందు వైరాగయ, 

ముముక్షు, ఉతపతి,ి సిితి, ఉపశమ, నిరావణము లను ఆరు ప్రకరణములు గలవు. ఇవిగాక 

పూరవరామాయణమునకు ఉతిరకాండ  యను మరయొక కాండ గలదు. అట్లే, 

ఉతిరరామాయణ (యోగవాశిష్ఠ) మునకు నిరావణోతిర భాగమని మరొక ప్రకరణము గలదు. 

ఈ పూర్వవతిర రామాయణ గ్రంథముల శ్లేక సంఖ్య 56 వేల  శ్లేకములు. ఇందు పూరవ 

రామాయణము 24 వేల శ్లేకములు, ఉతిరరామాయణము 32 వేల శ్లేకములు గల్ి యుననవి.  

ఉతిర రామాయణ మంతయు శ్రీరామ వశిష్ఠఠల సంవాద్రూపమగుటవలన, అష్టంగయోగ, 

జ్ఞానయోగములను బోధంచుట వలన “యోగవాశిష్ఠ” మని పలువ బడుచుననది. ఈ రండూ 

కలసిననే రామాయణము సంపూరణమగును.  

శ్లే. వేద్వేద్యయ పరేపంసి జ్ఞతే ద్శరథాతమజే, వేద్ః ప్రాచేతసా దాసీత్సాక్షాద్రామాయణాత్సమన్న్. 

వేద్వేదుయడగు పరమాతమ ద్శరథ పత్రుడుగా జనిమంప, వేద్ము  వాల్మమకి నుండి రామాయణ 

రూపముతో ఆవిరభవించెను. దీనినిబట్టట శ్రీరాముడు పరమాతమ రూపడనియు,  రామాయణము 

వేద్రూపమనియు సపష్టము. ఈ సంద్రభములో ప్రవృతిి నివృతిి ధరమములను రంట్టనీ 

బోధంచినపడే రామాయణము వేద్రూపమగును గాని కేవలము ప్రవృతిి ధరమమును 



బోధంచినంత మాత్రాన కానేరదు. కనుక యోగవాశిష్ఠముతో కలసిననే  రామాయణము 

నివృతిి ధరమమును బోధంచినద్గును. అప్పుడే “ఏష్ విగ్రహవాన్ ధరమః” అను సూకిి చరత్సరి 

మగును. సంపూరణమగును.  

రణరంగమున ఇరువైపలగల సేనలనుజూచి శ్లకమోహములనుబంది, యుద్ధ పరాజా్ఞ్ుఖుడైన 

అరుునునకు తతోిోపద్యశము చేసి సవధరమ మైన యుద్ధమందు ప్రవేశింప  చేశాడు శ్రీకృష్ఠణడు 

దావపరయుగములో. యువరాజయి రాజయమునొలేక విరాగుడై యునన శ్రీరామునకు 

తతోిోపద్యశ మొనరి వశిష్ఠఠడు మరల రాజయవయవహారములందు ప్రవేశపెటాటడు   

త్రేత్సయుగములో.  కనుక ఈ గ్రంథమునకు  గీత్స గ్రంథమునకు  పోల్క యుననది.  

న్న్రాయణునకు నరుడు బోధంచినది ‘వశిష్ఠ గీత’ కాగా, న్న్రాయణుడు నరునకు 

బోధంచినది ‘భగవదిీత’. వశిష్ఠ గీత త్రేత్సయుగములోని తతోిోపద్యశము కాగా, భగవదిీత 

దావపరయుగములోని తతోిోపద్యశము.  

అవధూత ద్తిపీఠ విదాయధకార శ్రీ కుప్పప వేంకట కృష్ణమూరి గారచే  జెమినీ T.V లో 

చేయబడిన ప్రవచన్న్లకు అక్షరరూపమై  ప్పఠకుల కరకమలాలంకృతమైన “యోగవాశిష్ఠ 

హృద్యము”  అను వేదాంత గ్రంథము నంద్ల్ విష్యములు ప్పఠకలోక సౌలభయము కొరకు 

వారకి కృతజాత్స పూరవక నమసాకరములతో ఇందుద్హరంచబడుచుననది. 

ఆధ్యయతిమక గ్రంథములలో అతయంత విశిష్ట మైనది వశిష్ఠ గీత. దీనిని యోగ వాశిష్ఠ మని, జ్ఞాన 

వాశిష్ఠ మని, వాశిష్ఠ రామాయణమని, మహారామాయణమని, ఉతిర రామాయణమని  

వయవహరసాిరు. ఇది 32,౦౦౦ శ్లేకపరమితిగల్గి ఆరు ప్రకరణములలో విసిరంచి అద్వవత 

సిదాధంత ప్రతిప్పదితముగా వాల్మమకిమహరిచేత రచింపబడినది.  ఈ గ్రంథావిరాభవమొక ప్రతేయక 

పరసిితిలో జరగినది.  

రాముడు రాజ్ఞయధకారములో నునన సమయములో న్న్రద్మహరి వాల్మమకిమహరికి 

బోధంచాడు రామకథ సంగ్రహంగా. తరువాత బ్రహమద్యవుడు రామాయణ రచన చేయమని 

ప్రోతాహంచి ఈ మహరికి  భూతభవిష్యద్వరిమానకాల జ్ఞానమును ప్రసాదించాడు. 

లవకుశులు జనిమంచేన్న్ట్టకి వాల్మమకి మహరి రామాయణ రచన చేసూినే యున్న్నడు. 

బాలకాండ మొద్లు యుద్ధకాండ వరకు ఆరు కాండలు వ్రాసి గ్రంథము పూరి 

చేయాలనుకొన్న్నరు మహరి. దానికితగిట్లట ఫలశ్రుతి కూడా రచించాడు. అయితే కుశలవులు 



జనిమంచిన తరువాత, ఉతిరకాండ కూడా రచన చేశారు.రచన్న్నంతరము ఈ కావయమును 

లవకుశులకు, తన ముఖ్య శిష్ఠయడైన భరదావజ్ఞ్డు, మొద్లైనవారకి ఉపద్యశించాడు. 

ఈ రామాయణ రచన్న్ సంద్రభం లోనే బాలకాండలో మహరికి ఒక చికుక వచిిపడింది. 

విశావమిత్ర మహరి యాగరక్షణ నిమితిముగా రాముణ్ణణ తనవంట పంపమని అడగటం 

సవిదితమైన విష్యమే. ఆ సమయంలో శ్రీరాముడు వైరాగయంలో  మునిగిపోయి ఏమీ 

పటటకుండా ఉంటున్న్నడు. అప్పుడు వశిష్ఠ, విశావమిత్రు ల్ద్దరూ కలసి శ్రీరాముడి యొకక తతిో 

సంద్యహాలను తొలగించి ఆయనయొకక ఆకరమణయతను తొలగించారు.ఆ తరువాతనే శ్రీరాముడు 

త్సటక సంహారము, సీత్సకలాయణము,  మొద్లైన విశిష్ట కారాయలు నిరవరించాడు. ఆ రామ 

వైరాగయ ఘటాటనిన బాలకాండలోనే ప్రవేశపెట్టటనటేయితే - ఆ మహరుిలు చేసిన బోధ  పూరిగా 

అకకడ చెపపకపోతే నిండుద్నం రాదు. చెబితే, గ్రంథం మొద్టే్లనే వేదాంత చరి పెరగిపోయి, 

మునుమందు తను చేయబోయే కావయ వరణనలు, రస పోష్ణ మొద్లైనవనీన పేలవమై 

కావయశరీరంలో సమతూకం ద్బబతింటుంది. అందువలే వాల్మమకి మహరి 

ఆలోచన్న్పూరావకముగా పూరవభాగమైన రామాయణ కావయములో ఈ వశిష్ఠ బోధ ప్రసాివన 

లేకుండా ఆసనినవేశమునే సపృశించలేదు. కానీ మహరి హృద్యములో తతిోవిదాయ 

రసమయమైన ఈ ఘటటం మెదులుతూ ఉండడం వలే కొంతకాలము తరావత ఈ ఘటాటనేన వేరే 

గ్రంథంగా వ్రాయ సంకల్పంచి నెమమదిగా వ్రాయ సాగాడు. 

మహరి వద్ద తపో విధ్యన్న్లలో శిక్షణ పందుతునన భరదావజ్ఞ్డనే శిష్ఠయడు తన 

గురువుగారవలే పూరవ రామాయణ గ్రంథానిన ఉపద్యశం పంది అనేక ప్రద్యశాలకు వళే్ల ఆ 

గ్రంథానిన గానం చేసిండేవాడు.అపపట్టకే అనేక యోగసిదుధలు సాధంచిన భరదావజ్ఞ్డు ద్యశ 

ద్యశాలకేగాక లోకలోకాలకూ వళ్లే గానము చేసేవాడు. ఒకసార మేరుశిఖ్రాగ్రాన ద్యవసభలో 

రామాయణం గానం చేశాడు. అతని అద్ృష్టవశాతుి ఆ సభకు బ్రహమద్యవుడు సవయంగా 

విచేిశాడు. తన ప్రోత్సాహం వలే ఉద్భవించిన రామాయణ మహాకావయ సౌంద్రాయనిన 

చవిచూసిన బ్రహమద్యవుడు మహానంద్ం పందాడు. మునికుమారుడి గాన రీతి ఆయనకు బాగా 

నచిింది. దాంతో ఆయన ఆ కుర్రవాణ్ణణ అభినందించి “ఏద్న్న్న వరం కోరుకో” మన్న్నరు. 

అందుకు భరదావజ్ఞ్డు “ద్యవా! సమసి జీవులకూ దుఃఖ్ము పోయే ఉప్పయం చెప్పు. ఇద్య న్న్కు 

కావలసిన వరం” అన్న్నరు. బ్రహమగారు నవివ ఇలా అన్న్నడు.   “దానికి నననడగడం ద్యనికయాయ? 



మీగురువుగారు క్రొతిగా గ్రంథం మొద్లు పెటాటరు గదా! ఆయనేన ప్రారించు. ఆ గ్రంథానిన 

ఉపద్యశం పందితే, సముద్రానిన వంతెనతో దాట్టనటుే సంసారానిన అవల్మలగా దాటవచుి.  (శ్లే. 

తసిమన్ శ్రుతే నర్వ మోహాత్ సమగ్రాత్ సంతరష్యతి, సేతునేవాంబుద్యః ప్పరం అప్పరగుణ 

శాల్న్న్.) అని బ్రహమద్యవుడు గ్రంథ రచన పూరికాకముంద్య గ్రంథ వైశిష్ఠానిన శాేఘంచాడు. కానీ 

ఆర్వజ్ఞ్లోే శిష్ఠయలకు గురువుగార ద్గిర ఎంత చనువున్న్న న్న్కు ఫలాన్న్ ఉపద్యశముచెయయండి 

అని అడిగే పధధతి ఉండేది కాదు.  భరదావజ్ఞ్డి లాంట్ట మహా సిద్ధపరుష్ఠలు కూడా బ్రహమద్యవుడితో 

నైన్న్ నిరభయంగా మాటాేడగలరు గానీ గురువుగారద్గిర అలా మాటాేడేవారు కాదు. అది 

భయముతో కూడిన భకిి. ఆద్రశప్రాయమైన గురుభకిి.  భరదావజ్ఞ్ని మానసిక సిితిని గ్రహంచిన 

బ్రహమ సంతోష్ంచి, సరే నేనే మీ గురువు గారతో చెబుత్సను అని భరదావజ్ఞ్డిని వంటనిడుకొని 

వాల్మమకి ఆశ్రమానికి వచాిడు.బ్రహమగారని చూచిన వాల్మమకి మహరి భకాిావేశము పెలుేబకగా 

బ్రహమను అనేకవిధ్యల పూజంచాడు. బ్రహమ మహరి తో ఇలా చెప్పపడు: “ఓ మునివరాయ! ఇప్పుడు 

నీవు రచిసిననది  గొపప వేదాంత గ్రంథము. శ్రీరాముని యొకక అసలైన సవరూప్పనిన నీవు 

అందులో వరణసిన్న్నవు. కనుక దానిని మధయలో ఆపరాదు. దీనివలే సమసిలోకాలకూ  

ఉపకారము జరుగుతుంది. సంసార సాగరానికి ఇది పడవ వంట్టది. లోకులు ఈ పడవతో ఆ 

సాగరానిన అవల్మలగా దాటెద్రు.ఇది చెపపటానికే నేను ఇపపడు వచాిను.” అని పల్కి 

అంతరాదనమైన్న్డు బ్రహమ ద్యవుడు.  

మహరికి ఏమి జరగిందో సరగాి అరిం కావడం లేదు. గాల్కి సముద్రములో ఒక కెరటం లేచి 

దానిని చూసే లోపే అణ్ణగి పోయి సముద్రములోనే కలసిపోయినటుేంది అపపట్ట పరసిితి. 

కొంతసేపట్టకి తేరుకునన మహరి శిష్ఠయణ్ణణ పల్చి “న్న్యన్న్! బ్రహమగారు ఏమి చెప్పపరు? న్న్కు 

సరగా చెప్పు” అన్న్నడు. భరదావజ్ఞ్డు బ్రహమగార మాటలను యథాతథంగా చెప్పపడు గురువు 

గారకి. బ్రహమగార భావం అరిమైన గురువుగారు ఆ గ్రంథం గురంచి ఆ కుర్రవాడితో చరించాడు. 

అప్పుడు భరదావజ్ఞ్డు మెల్ేగా “గురుద్యవా! పూరవ రామాయణం పరశీల్సేి ఒకోకసార రాముడు 

సాంసారక సఖ్ దుఃఖాలలో కొటుటకుపోయాడేమో అనిపసింది. కొనిన చోటే చూసేి  ఆయన 

మహాజ్ఞానేమో, తతిోజా్ఞ్డేమో అనిపసింది. ఆ మహాతల్ే సీత్సద్యవి ప్రవరిన్న్ అంతే.  గురుద్యవా! 

శ్రీరాముడు, సీత్సద్యవి, లక్ష్మణాది సోద్రవరిమూ, వీరంత్స ఈ సంసారయాత్రలో జ్ఞానులుగా 

ప్రవరించారా? అజ్ఞానులుగా ప్రవరించారా? ఆ వివరాలు న్న్కుపద్యశించండి” అని అడిగాడు. 



వాల్మమకి మహరి బ్రహమ ఆజా మేరకు గ్రంథానిన ప్రథమంగా తన శిష్ఠయడైన భరదావజ్ఞ్డికే 

ఉపద్యశించాలని నిశియించుకొని, అపపట్టవరకు రచించిన గ్రంథమంత్స  శిష్ఠయడికి వినిపంచి , 

తరువాత భాగము ఏర్వజ్ఞ్ వ్రాసింది ఆర్వజ్ఞ్ త్సను శిష్ఠయడికి ఉపద్యశిసూి ఉండేవాడు. ఆవిధంగా 

బ్రహమద్యవుడి ఆజా, వాల్మమకి మహరి యొకక తతిో తపన, భరదావజ మునికుమారుని యొకక 

జజ్ఞాస – మూడూ ఒకట్టకాగా ఉద్భవించిన మహాగ్రంథమే ఈ యోగవాశిష్ఠము.   

సతీక్షుణడనే బ్రాహమణుడు ఒకసార ఆగసిి మహాముని ఆశ్రమానికి వళే్ల మోక్షానికి కారణం కరామ? 

జ్ఞానమా? లేక రండూన్న్? అని వినమ్రంగా అడిగాడు. ముని ఇలా చెప్పపడు. బ్రాహమణోతిమా 

పక్షి రండు రకకలూ ఉంట్లనే ఆకాశానికి ఎగురుతుంది. ఒంట్ట రకకతో ఎగరలేదు. అలాగే 

మానవుడు జ్ఞాన కరమలు రండూ ఉంట్లనే మోక్షం పందుత్సడు. ఒకకదానితో మోక్షం 

పంద్లేడు. కాబట్టట జ్ఞాన కరమలు రండూ మోక్షానికి సాధన్న్లు. ఈ విష్యంలో నీకొక కథ 

చెపత్సను విను అన్న్నడు ముని.  

పూరవకాలంలో అగినవేశుయడనే బ్రాహమణుడికి కారుణుయడనే కుమారుడుండేవాడు. ఇతడు 

వేద్వేదాంగాలు బాగా చదివి గురుకులంనుంచి ఇంట్టకి వచిి కరామనుష్ఠన మేమీ లేకుండా 

ఉండేవాడు. తండ్రి కొడుకును చూచి “నీవు కరమ మానుటకు కారణమేమి?” అని అడిగాడు. 

తండ్రీ! శ్రుతులు కొనిన జీవిత్సంతమూ కరమలు చేయమన్న్నయి. ఇది ప్రవృతిి ధరమమట. మరకొనిన 

శ్రుతులు “ధనము, కరమ, సంత్సనము” ఇవేమీ మోక్షానికి కారణాలు కావంటున్న్నయి. కరమ 

సన్న్యసము ఒకకట్ల మోక్షానికి కారణమని చెప్పుచున్న్నయి. ఇది నివృతిి ధరమమట. ఈ 

రండింట్టలో ఏది చెయాయలో న్న్కు తోచడం లేదు. అందువలే ఊరుకున్న్నను అన్న్నడు కొడుకు. 

అప్పుడు కుమారా! నీకొక కథ చెపత్సను దానిన వినన తరువాత నీకు తోచినటుే చెయియ. అని కథ 

చెపపడం ప్రారంభించాడు తండ్రి.  

పూరవం సరుచి అనే అపారస సీీ హమాలయ శిఖ్రం మీద్ కూరొిని ఉండగా  పై నుంచి ఆకాశ 

మారాిన ద్యవదూత వళ్ళు చుండగా చూచింది. “ఎకకడికి వళ్ళుచున్న్నవు? ఎకకడినుండి 

వసిన్న్నవు?” అని అడిగింది. ఆమెకు ద్యవదూత ఇలా చెపప సాగాడు. అరష్టనేమి అనే రాజ్ఞ్ 

రాజయభారము కొడుకునకపపగించి గంధమాద్న పరవతం మీద్ తపసా చేసిన్న్నడు. అతని 

వద్దకు ద్యవేంద్రుడు ఒక వరిమానము పంప్పడు. నేను ఆవిష్యము అతనికి చెపప తిరగి 

ద్యవలోకానికి వళ్ళతున్న్నను అన్న్నడు ద్యవదూత.  



అయితే ఆ అరష్టనేమి మహారాజ్ఞ్గార కథ ఏమిట్ట? న్న్కు విన్న్లని ఉంది. కోపగించుకోకుండా 

చెపపమని అడిగింది సరచి. ద్యవదూత అరష్టనేమి వృత్సింతము సరచికి చెపపసాగాడు. 

గంధమాద్నం మీద్ అరష్టనేమి తపసా చేసూి ఉండగా మాప్రభువు విమానము తీసకొని వళ్లే 

ఆయనున సవరాినికి తీసకురమమన్న్నడు. నేను విమానం తీసకొని గంధమాద్న్న్నికి వళ్లేను.  ఆ 

రాజపంగవునితో మా శచీపతి చెపపనమాట చెప్పపను. అతడు అంత్స సావధ్యనంగా విని, 

ద్యవలోకంలోని విశేష్లు చెపపమన్న్నడు. అకకడ పరసిితి తెలుసకొంట్ల గాని కరివయం 

నిరణయించుకోలేనన్న్నడు. నేను వునన వాసివం చెప్పపను. సవరింలో పణయం కొదీద సఖ్ం 

అనుభవిసాిరన్న్నను. పరుల గొపపతన్న్నిన సహంచలేరన్న్నను. ఒకర నొకరు కలహసాిరన్న్నను. 

అసూయ కూడా మెండు అన్న్నను.తకుకవ వాళ్ును చూసేి ఎకకవ వాళ్ేకు మహాసంతోష్ం 

అన్న్నను. పణయం అంత్స ఖ్రుిపెటుటకొని తుద్కు సవరాినిన విడిచి భూలోకానికి వళ్ులేక 

ఏడుసాిరు అన్న్నను. అంత్స వినన అరష్టనేమి ఇలాంట్ట సవరిం న్న్కు అకకరలేద్న్న్నడు. ఇంకా 

ఘోర తపసా చేసాిడట. శరీర త్సయగం చేసాినన్న్నడు. నీకు, నీసవరాినికి ద్ండం అని ననున 

పమమన్న్నడు. నేను విమానం త్రిపప తీసకొని వచిిన్న్ను. విష్యమంత్స ఇంద్రుడికి చెప్పపను. 

ఇంద్రుడాశిరయపోయి వంటనే ఆరాజ్ఞ్ను వాల్మమకి ఆశ్రమానికి చేరిమన్న్నడు. ఇతనికి 

తతోిోపద్యశం చేయమని వాల్మమకి తో చెపపమన్న్నడు.నేను మళ్ళు గంధమాద్నం చేరాను. 

అరష్టనేమి వద్దకువళ్లు అతనిన వాల్మమకి ఆశ్రమానికి తీసకు వచాిను. ద్యవేంద్రుడు చెపపనమాట 

వాల్మమకితో చెప్పపను. ఆ రాజ్ఞ్కూడా ఆధ్యయతిమక తతోిోపద్యశం చేయమని వాల్మమకి మహరిని 

కోరాడు. సంసార దుఃఖ్ం పోయేది ఎలాగో చెపపమన్న్నడు. వాల్మమకి అరష్టనేమిని కుశలం అడిగి 

వాసిష్ఠ రామాయణ కథ చెపత్స వినమన్న్నడు. 

మహరీి! రాముడెవరు? ముకుిడా? బదుధడా? నీవు తతిోవేతివు గదా! ముందు తేల్ి 

చెపపమన్న్నడు అరష్టనేమి.  

రాముడు విష్ఠణవు. శాపవశాన రాజ్ఞ్గా భూలోకాన అవతరంచాడన్న్నడు మహరి.  

అయితే చిదానంద్ రూపడయిన విష్ఠణవుకు శాపమెందుకు వచిింది? ఎవరు శపంచారు? అని 

అడిగిన రాజ్ఞ్కు వాల్మమకి ఇటుే చెప్పుచున్న్నడు.  

1) బ్రహమలోకంలో సనతుకమారుడనే నిష్కముడుండేవాడు. ఒకసార విష్ఠణవు 

బ్రహమలోకానికి రాగా బ్రహామదులంద్రూ విష్ఠణవును పూజంచారు సనతుకమారుడు తపప. 



ఇందుకు  ఆగ్రహంచిన విష్ఠణవు “కామారుిడవై శరజనమ అనే పేరుతో భూలోకములో పటట”మని 

శపంచాడు సనతుకమారుణ్ణణ . సనతుకమారుడు కూడా సామానుయడు కాడు. “నీ సరవజాతవం 

కోలోపయి అజ్ఞానివై కొంతకాలం ఉండగలవ” ని విష్ఠణవును శపంచాడు సనతుకమారుడు.  

2) పూరవం ద్యవదానవులకు జరగిన యుద్ధంలో దానవులకు సహాయం చేసిన భృగుపతినని 

చంపన విష్ఠణవును, నీకు కూడా భారయ వియోగం కలుగుతుంద్ని భృగువు శపంచాడు.  

3) జలంధరుడి భారయ బృంద్, పతి వేష్ముతో మోసగించిన విష్ఠణవును “భారాయవియోగము” 

కలుగునని శపంచింది. 

4)    పయోష్ణణ నదీ తీరాన ద్యవశరమ భారయ నృసింహ వేష్ంతో ఉనన విష్ఠణమూరిని చూచి 

భయపడి చనిపోయింది. అంతట న్న్వలె నీవు కూడా భారాయవియోగానిన పందుత్సవని 

ద్యవశరమ శపంచాడు.  

ఇలా ఇంతమంది శాప్పలతో భూలోకంలో మనుష్ఠయడగా రాముడై అవతరంచాడు విష్ఠణవు. 

ఇతనికి సనతుకమారుని శాపమువలన సరవజాతవం పోయి అజ్ఞానం సంభవించింది. మిగత్స 

ముగుిర శాప్పల వలన మూడుమారుే సీత్స వియోగము తటసిించింది. రావణుడు 

అపహరంచినపడొకమారు. మిథాయపవాద్ం తో రండవమారు, భూప్రవేశంతో మూడవమారు 

రామునకు సీత్సవియోగమేరపడింది.  

ఇక నీవడిగిన మోక్షసాధన చెపత్సనన్న్నడు వాల్మమకి అరష్టనేమితో. ఇంతవరకు న్న్కు 

తెల్సినంత  అరష్టనేమికథ నీకు తెల్పన్న్నన్న్నడు సరుచితో ద్యవదూత. ఇక వశిష్ఠ గీత 

చద్వాల్ వాల్మమకి అరష్టనేమికి చెపపన తతిోసారము తెలుసకోవడానికి. 

ఆధ్యయతిమక తతిోచింతనచేయు జజ్ఞాసలకు ఇది చాలా చకకని అద్వవత గ్రంథ రాజము. చదివి 

తరదాదం. …….సరేవజన్న్ః సఖినోభవంతు. 
 


