
విశిష్ట యోగవాసిష్ఠము 

భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్వమును జ్ఞాన సంపదను కరతలా మలకముగా చిన్ని చిన్ని కథల 

ద్వారా చకకన్న ఉపమానములతో దృష్టంతములతో ఆఖ్యానములతో గొపప గొపప పారమారి్ధక 

రహసాములను ప్రస్ఫుటముగా  వివర్ధంపబడిన ఆధ్యాత్మిక రస తరంగ మాలికయే ఈ 

యోగవాసిష్టము. దీన్నకి వశిష్ఠ గీత అన్న కూడా నామాంతరము కలదు. వాల్మికి మహర్ధి 

ముప్పపరండువేల శ్లోకములతో లిఖంచిన ఈ గ్రంథము మికికలి ఆసకి్కరమై జిజ్ఞాస్ఫవులకు 

చకకన్న జ్ఞాన మారాాన్ని మోక్ష సంపదను అందజేస్ఫ్ంది. మోక్ష ప్రాప్్తకి వలసిన సమస్ సాధనా 

సంపత్మ్న్న స్ఫవాక్మొనర్ధంచుటచే దీన్నకి మోక్షోపాయము అని పేరువచిినది. కనుకనే మూల 

గ్రంథము యొకక ప్రత్మ సర్ధగా చివరను 'ఇత్మ శ్రీ వశిష్ఠ మహా రామాయణే వాల్మికీయే 

మోక్షోపాయే' అను వాకాంలో ఉల్లోఖంచబడినవి. అజ్ఞానాంధ కారమున బడి సంసార 

తాపత్రయముచే మిగుల పర్ధతప్తంచుచు, ద్వర్ధ తెన్ని గానన్న జీవులను,  తత్ ఉప దేశము  

ద్వారా ఉదిర్ధంచుచు వార్ధ హృదయ తాపములను చలాోర్ధి శంత్మ నొసంగునట్టట దివా 

బోధనామృతమే ఈ యోగవాసిష్ఠ గ్రంథ 

రాజము. ఈ గ్రంథము యొకక విచారణచే 

జనులు సంసార సంకటమును లెససగా 

ద్వటగలరు అను బ్రహి వాకాములు ఈ 

అరిమునే సుష్టటకర్ధంచు చునివి.  

శ్రీరామచంద్రుడు పదునారు వతసరముల 

చిరుత ప్రాయమునందు దృశా ప్రపంచము 

యొకక అన్నతాతను  ఎర్ధగి భోగ 

విలాసములందు పూర్్ధగా విరకు్డై 

కర్వాము తెలియక విష్ద గ్రస్్ఫడై 

తూషీ్టసిితుడై, న్నరో్ధప్త్డై యుని సమయమున 

అతన్న కులగురువగు శ్రీ వసిష్ఠ మునంద్రుడు 

అతన్నకి ధైర్యాతాసహములు ప్తర్ధగొలుప్తచు విశామిత్ర మహర్ధి ఆదేశనుసారము శ్రీరామున్న 



కర్వ్యానుిఖున్నగా చేసి ఆయన అవతార లక్షయ దిశగా మళ్లోస్ాడు. ఆ అఖండ పారమారి్ధక 

బోధయే ఈ వసిష్ఠ గీత. ఈ వాసిష్ఠ ఉదారంథము జనసామానాము కంతకును సంసార 

తరణోపాయముగా విలసిలుోచునిది. న్నండు సభయందు ఇరువది దినములు వశిష్ట 

మునంద్రున్న దివ్యాపదేశము కొనసాగినది. అప్పుడు ఆ దశరథున్న ఆసాినమంతయు వాల్మికాది 

మహరుిలతోను త్రిలోక సంచార్ధ అయిన నారదున్న తోడను, శరాాత్మ, ఋచీకుడు మొదలైన 

వేద వేద్వంగ పారంగతులైన మహనయులతోను న్నండిపోయి ఉండెను. ఈ వసిష్ఠ గీత పూర్్ధ 

అయిన వంటనే 'అహో బతః మహత్ ప్తణాం శ్రుతం జ్ఞాతమ్ మున్నరుిఖ్యత్ ఏవ గంగా సహస్రేణ  

సాితా ఇవ వయం సితిా'  అన్న వసిష్ఠ మునంద్రున్న పూరా విర్యధి అయిన విశామిత్రుడు 

పంగిపోయి, ఇలా శోఘంచాడు. ఆహా ఎంత సంతోష్ము! మహా ప్తణా సారూపమై 

పవిత్రమైనట్టట జ్ఞానమును ఇప్పుడు వసిష్ఠ మునంద్రున్న ముఖతః వినగలిగిత్మమి. ద్వన్నచే 

వేలకొలది గంగా నదులందు సాినము చేసిన చందమున మనము ఇప్పుడు పవిత్రులమైత్మమి 

అన్న వారందరు ఆనంద పడిపోయారు. అటో్ల నారదుడు కూడా ఎటువంట్ట బోధను 

ఇంతకుముందు ఏ లోకమందును విన్నయుండల్లదో, అట్టట మహా బోధను విన్న నా కరీదాయము 

పవిత్రములైపోయినవి అన్న వచించాడు. ఇక ఈ గ్రంథమున ప్రసా్వించబడిన విష్యముల్లవ్య 

పర్ధశీలించెదము.    

శ్రీరామ చంద్రుడు రాఘవ వైరాగా ప్రకరణలో ఈ విధంగా ప్రసా్విస్ాడు. 'ఆయుః పలోవ కోణాగ్ర 

లాంబంబు క్షణభంగురం ఉనిత్ మివ సంతదా యాతా కాండే శరీరకం' అనగా ఆయువు 

చిగుళ్ో చివరల వ్రేలాడు జలబందువు వలె  క్షణ భంగురమైనది. అది ప్తచిి వాన్నవలె 

అకాలముననే ఈ శరీరమును విడిచి పోవుచునిది. అట్లో 'ప్రాజా శూరా .... అని శ్లోకంలో ఈ 

విధంగా అంటాడు. ధూళ్ల రతిములను మలినమొనరుినటుో గొపప ప్రజ్ఞా వంతులను శూరులను 

కృతజా్ఞలను సరుాల యెడ ప్రీతీ కలవార్ధన్న కోమల సాభావులను కూడా లక్ష్మి (సంపదలు, ధనము) 

మలినమొనరుిచునిది. అటో్ల 'దోషై జరజరతాం ... అని శ్లోకములో మనస్ఫస సతాకరాములను, 

మహాతుిల సేవలను విడిచి కామాది  దోష్ములను ఆశ్రయించి శకి్న్న కోలోపవుచునిది. 

మర్ధయు నెమలిప్తంఛప్త తుది కొన గాలిలో న్నగులాడుచునిటుో చంచలమై చలించు చునిది. 

ఇటుో న్నరాసకు్డై  యుని శ్రీరామచంద్రున్న ఏ విధముగా తన బోధతో వసిష్ఠఠడు మేల్కకలిప్తనాడో 

ఈ శ్లోకములలో పర్ధశీలించెదము. 'సంతోష్ సాధు  సంగశి  విచార్య ..... అని శ్లోకంలో 



సంతుష్టట, సాధుజన సాంగతాము, విచారణ, శమము, ఈ నాలుగే సంసార సముద్రమును 

ద్వటుటకు మనుజ్ఞలకు ఉపాయములై యునివి అన్న వచించారు. అట్లో ప్తరుష్ ప్రయతిము 

యొకక ఆవశాకతను ఈ క్రంది శ్లోకములో వివర్ధంచారు.  

 

ప్తరుష్ ప్రయతి జనేన మనోవనే - శుభ తటాను గతాన్ క్రమశః కురు 

వరమతే న్నజభావ మహానదీ -మహా హతేన మనాగప్తనోహాసే 

 

అనగా శ్రేష్ఠ బుదిి గల రామచంద్రా! ప్రబల ప్తరుష్ ప్రయతి వేగముచే మనస్ఫ అను వనమందలి 

ఈ న్నజ వాసనారూప నదిన్న క్రమముగా శుభ ప్రవాహమువైప్తనకే మరలింప్తము. అటుో 

చేయుటచే నవు అశుభ ప్రవాహముచే ఒకింతయైనను కొటుటకొన్న పోబడవు.   

'క్షప్తతా నఖలా లోకాం దుఃఖః క్రకాచా ద్వర్ధతాం ...' అని శ్లోకములో ఆకాశమున నుని సూరా 

భగవానుడు క్రంద నునిట్టట వన వృక్షాదులను చూచుచునిటుో జ్ఞాన్న క్షయమును 

బందినట్టటదియు, దుఃఖమను ఱంపముచే కోయబడినట్టటదియు అగు లోకులనందర్ధతో కూడిన 

ప్రపంచమును చూచుచుండును. 'బదోిహి వాసనా బదోి ...' అని మర్య శ్లోకంలో వాసనలచే 

బంధింపబడినవాడే బదుిడు. వాసనా క్షయమే మోక్షము. కావున వాసనలను పర్ధతాజించి 

మోక్షమును గుర్ధంచిన కోర్ధకలను తాజించి వేయవలెనన్న బోధిసా్డు.  వాసనలను 

పర్ధతాజించి ఆతిస్ఫ్డైన వాన్నకి కోరనవసరము ల్లకనే మోక్షము లభంచునన్న భావన. 

ఇవన్నియు చెప్తప ఒక చోట మోక్షమంట్ల ఏమిటో అందర్ధకి స్ఫలభముగా అరిమయేా రీత్మలో 

వేరచటను వచింపన్న విధములో బోధిసా్డు.  

 

'నమోక్షో నభసః  పృష్టట న పాతాల్ల న భూతల్ల 

మోక్షోహి చేతో విమలం  సమాక్ జ్ఞనావిబోధితం' 

అనగా మోక్షమనగా ఆకాశమున వనక భాగమునగాన్న (ఊరివ లోకములలో) పాతాళ్మున 

గాన్న (అథోలోకములలో) భూతలమున గాన్న ల్లదు. ఉత్మ జ్ఞానముచే లెససగా బోధితమైనట్టట 

న్నరిల చిత్మే మోక్షము అన్న భావము.   

 వసిష్ఠ గీతలో భగవదాీత  



యోగవాసిష్ఠములో అరుజనోపాఖ్యానములో రాబోవు ద్వాపర యుగములో శ్రీకృష్ీ 

భగవానున్నచే బోధింపబడిన భగవదాీత ను గూర్ధి గూడా ప్రసా్విసా్రు వసిష్ఠ మహర్ధి. ఇది 

వార్ధ భవిష్ా దరశనమునకు, త్రికాల జ్ఞానమునకు, సాక్షీ భూతంగా న్నలుస్్ంది. దీన్నవలన ఆ 

మహర్ధి యొకక తపో మహిమ ఈశారీయ శకి్ వాక్ములగుచునివి. ఈ రండు 

గ్రంధములందును సందరభములు వేరైనా, లక్షయమొకట్టగా న్నలిచి చింతాగ్రస్్ఫలై వైకోబా 

మనస్ఫకలైన శ్రీరామచంద్ర,  అరుజనులను కార్యానుిఖులను గావించుటలో జగదాురువులైన 

వసిష్ఠ శ్రీకృష్ఠీల కృష్ట అపారం లోకవందామునై అలరారుచునివి. భగవదాీతలోన్న కొన్ని 

శ్లోకములు ఈ వసిష్ఠ గీత యందు యథాతథముగా చెపపబడినవి. కాన కొన్ని శ్లోకములలో 

పాదములు మార్ధనవి. ఉద్వహరణకు భగవదాీతలో రండవ అధ్యాయము నలభై ఎన్నమిదవ 

శ్లోకములో రండవ పాదము సిది సిదోియ సమో భూతాా సమతాం యోగ ఉచాతే' అన్న ఉంట్ల, 

యోగ వాసిష్టంలో రండవ పాదం న్నససంగస్వం యథాప్రాప్ కరివాన్ నన్నబధాసే అన్న 

ఉంటుంది.            

ఇటుో అదుభతమైన జ్ఞాన మారామును ఉపదేశించిన ఈ గ్రంథములో జ్ఞాన మారామే 

మోక్షసాధనకు ఉపకర్ధంచునన్న న్నర్వందాముగా ప్రకట్టసా్రు వసిష్ఠ మునంద్రులు. అపారమైన 

ఈ మహా జ్ఞాన సాగరాన్ని ఈ చిన్ని వాాసప్త ప్తడికిట్టలో ఇముడుిట అసాధామైనపపట్టకీ 

పాఠకులను ఈ గ్రంథ పఠనాసకు్లను చేయు ఉదే్శాంతో ఈ ప్రయతిం చేశను. శ్రీ కాళ్హసి్ 

శుక బ్రహాిశ్రమము వార్ధ శ్రీ విద్వా ప్రకాశనందగిర్ధ సాాములవార్ధచే విరచితమైన 

యోగవాసిష్ఠ రతాికరం నాలుగు వేల  శ్లోకములకు కుదింపబడి చకకట్ట స్ఫలభ  శైలిలో 

రచింపబడిన గ్రంథరాజము. సరుాలకు అవశాము పఠనయ గ్రంథము. 

 

 
 

 

రాజాలక్ష్మి శ్రీన్నవాస్  బడుుపలిో - సద్వచార సంపనుిలు,సంప్రద్వయం కల 

స్ఫబబయా, సీత దంపతుల కుమార్.   చినితనం నుంచి  శ్రీ చంద్రశేఖరంద్ర సరసాత్మ, 

ఛందోలు రాఘవ నారాయణ శసిి, శ్రీ రామ శరణు  లాంట్ట చాలా మంది   

మహాతుిలను చూసూ్, సేవ చేసూ్ ప్ర్ధగారు. తాను చేసే ప్రత్మపన్న తన గురు కృప, 

అనుగ్రహం  కోసం  మాత్రమే అన్న చెపేప  వినయ శీలి. మహాతుిల పర్ధచయం శీర్ధిక లో 

అనేక మంది (250) మహాతుిలను పర్ధచయం చేశరు.మొత్ం 250 కి పైగా (ఇది 

రాసేటప్పుడు) దత్ స్ిత్రలు తెలుగు అనువాదం చేశరు. ఇపపట్టకీ 100 కి పైగా దత్ 

క్షేత్రాలు,వివరాలు రాసారు. అందర్ధకి దతా్త్రేయ తతాం అందుబటులోకి తెచిి,ఈ సార్ధ 

సంపూరీ దత్ అవతారం మన తెలుగు వార్ధకి లభంచాలి అన్న వార్ధ  కోర్ధక. (మొ): 

93256 09857  పూణే  

 


