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రామాయణం–మహాభారతం 
పోలికలు 

 
(1a) 24వేల శో్లకాలతో రామాయణమహాకావ్యాన్ని రచంచాడు 
వ్యల్మీకి. 
(1b) 24వేల శో్లకాలతో కురుపండవ కధను వ్రాసి 76000 
శో్లకాలతో 1000 ఉపఖ్యాలను కలిపి లక్షశో్లకాల గ్రంధంగా 
భారతాన్ిందంచాడు వ్యాసుడు. 
 
(2a) వ్యల్మీకి మధాలో మహరి్ష అయ్యాడు.  
(2b) వ్యాసుడు పుట్టు కతోనే మహాజా్ఞన్న.  
 
(3a) రామాయణంలో చవరలో వ్యల్మీకి పత్ర ఉంటే –  
(3b) మహాభారతంలో మొదటి నుండి చవర్ష వరకు వ్యాసున్న 
పత్ర ఉన్ిద.  
 
(4a) రామాయణం జరగక మందే వ్రాశాడు వ్యల్మీకి.  
(4b) మహాభారతం  జర్షగిన్ తరాాతే వ్రాశాడు వ్యాసుడు. ఐతే 
చవర్ష 4 పరాాలు జరగబోయే వ్యటిన్న వ్రాశాడు.  
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(5a) అయోధా ప్రభువుల వ్యరసులనై్ లవకుశులను వ్యల్మీకి 
పంచ విదాలు చెబితే - 
(5b) హసిని్ ప్రభువుల వ్యరసులనై్ ధృతరాష్ట్ర పండు 
కుమారులకు జన్ీన్నచిన్వ్యడు వ్యాసుడు.  
 
(6a) రామాయణాన్ని స్ాయంగా వ్యల్మీకి రచస్త ి–  
(6b) భారతాన్ని వ్యాసుడు గణపతి చేత వ్రాయంచాడు.   
 
(7a) వ్యల్మీకి వ్రాసింద ఒకక రామాయణమే. –  
(7b) వ్యాసుడు బహు గ్రంధకర.ి  
 
(8a) రామాయణంలో అన్ిదమీల మదా అనుబంధాన్ని 
చకకగా చూపరు. అలాగే అన్ిదమీల మధా దేాషాన్ని 
చూపరు.  
(8b) భారతంలో కూడా అన్ిదమీల మదా అనుబంధాన్ని 
చూపరు. దేాషాన్ని చూపరు. ( కురు పండవుల మధా )  
 
(9a) భారాా భరలి మధా అన్యాన్ాతను రామాయణంలో 
చూపితే - 
(9b) అన్యాన్ాతనే గాక భారా అభిప్రాయ్యలను గౌరవించటం 
భారతంలో చూపరు.  
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(10a) రామాయణ యుదధంలో రామడు స్ాయంగా యుదధం 
చేస్త ి– 
(10b) భారత యుదధంలో కృష్ణు డు ఆయుధం పటులేదు - 
యుదధం చేయలేదు.  
 
(11a) అరణా వ్యసాన్ని రామాయణంలో చూపితే  
(11b) అరణా అజా్ఞత వ్యసాలను భారతంలో చూపరు.  
 
(12a) రామన్నకి ఒకకతే భారా –  
(12b) కృష్ణు న్నకి అష్ు  భారాలు.  
 
(13a) పరస్త్రీలను ఎతి్తకుపోవటం రామాయణంలో  చూపితే-  
(13b) ఎతి్తకుపోవటమే గాక, బలాతాకర, వసాాపహరణ 
పయతాిలను భారతంలో చూపరు. (ఎతి్తకుపోవడం – 
సంైధవుడు; బలాతకర్షంచడం – కీచకుడు;  వసాాపహరణ – 
దుశాాస్నుడు) 
 
(14a) తమీడితో యుద్ధధ న్నకి వెళ్ళేటపుుడు తార వ్యలిన్న 
న్నరోధంచే ప్రయతిం చేస్త ి–  
(14b) రాయబారాన్నకి వెళ్ళే శ్రీ కృష్ణు న్నతో ద్రౌపద యుద్ధధ న్నకి 
పుర్షకొలుుతూ ఆవేశంగా మాటో్లడింద.  
 

http://www.srichalapathirao.com/
mailto:care@srichalapathirao.com


                            ఆధ్యాత్మికజ్ఞానపీఠం www.srichalapathirao.com

 care@srichalapathirao.com   5    8885539770/9886265225 

(15a) వ్యలి వధ స్మయంలో తార రామన్న న్నలదీస్త ి–  
(15b) వసాాపహరణ స్మయంలోను, కీచక బలాతాకర 
స్మయంలోను ద్రౌపద - పదదలు, గురువులు, కుల వృదుధ లు, 
పండిత పమరులతో కూడిన్ రాజస్భలను న్నలదీసింద.  
 
(16a) 7 కాండలు - 7 రోజుల యుదధం రామాయణం  
(16b) 18 పరాాలు - 18 రోజుల యుదధం భారతం.  
 
(17a) మంధర చెపుుడు మాటలు విన్న - చెడడ  - కైకేయ మన్కు 
రామాయణంలో కన్నపిసిుంద.  
(17b) శకున్న చెడడ  మాటలు విన్న - చెడడ  - దురోాధనుడు మన్కు 
భారతంలో కన్నపిసిాడు.  
 
(18a) పర స్త్రీ వ్యామోహంతో పుత్ర, ితత్ర, బాంధవ పర్షవ్యర 
స్హితంగా రావణుడుస్రానాశన్మైపోవటం రామాయణంలో 
చూసిాం. 
(18b) పరధన్ం మీద వ్యామోహంతో పుత్ర, ితత్ర, బాంధవ 
పర్షవ్యరస్హితంగా దురోాధనుడు స్రానాశన్మైపోవటం 
భారతంలో చూసిాం.  
 
(19a) సాధారణ మాన్వుడిలాగా పుటిు , పర్షగి, ప్రవర్షంిచాడు 
భగవంత్తడు రామన్నగా - రామాయణంలో  
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(19b) అసాధారణ వాకిగిా - మహామహిమాన్నాత్తడుగా పుటిు  
పర్షగి, వావహర్షంచాడు భగవంత్తడు కృష్ణు న్నగా భారతంలో.  
 
(20a) రామాయణంలోన్న రాయబార్ష హనుమంత్తడు కొత ి
ప్రదేశంలో కొత ివాకిులతో వావహర్షంచాలిి వచింద.  
(20b) భారతంలో శ్రీకృష్ణు న్నకి పత ప్రదేశం - పత వాకిులతో 
వావహారం.  
 
(21a) ఆంజనేయుడు లంకకు వెళ్ళేలంటే స్మద్రాన్ని ద్ధట్లలి.  
(21b) శ్రీ కృష్ణు డు హసిని్కు హాయగా ప్రయ్యణం.  
 
(22a) రామబాణం తిరుగులేన్నద.  
(22b) కృష్ణు న్న సుదరాన్ం తిరుగులేన్నద.  
 
(23a) 14000 రాక్షసులను రామడొకకడే స్ంహర్షంచాడు.  
(23b) ఉతరి గోగ్రహణంలో అరుు నుడొకకడే.  
 
(24a) రామడు ఆచర్షంచ ఆదరా పురుష్ణడయ్యాడు.  
(24b) కృష్ణు డు బోధంచ జగదుు రువయ్యాడు.  
 
(25ab) రామడు న్డిచన్టో్ట - కృష్ణు డు ఉపదేశంచన్టో్ట మన్ం 
న్డవ్యలి.  
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(26a) ఇతరుల సాయంతో రామడు అధరాీన్ని అణిచ ధరాీన్ని 
సాాపించాడు.  
(26b) ఇతరులకు సాయపడి కృష్ణు డు అధరాీన్ని అణిచ ధరాీన్ని 
సాాపించాడు.  
 
(27a) 'రామ' అనే రండక్షరాలు ఎంతో సౌమామైన్వి 
పలకట్లన్నకి తేలికైన్వి. 
(27b) 'కృష్ు ' అనే రండక్షరాలు స్ంయుకిాక్షరాలు. ఒతి్తలతో 
పలకాలి. 
 
(28ab) రామడు న్నల మేఘ శాామడతైే కృష్ణు డూ 
న్నలమేఘశాామడే. ఇదదరూ స్రావ్యాపక పరమాతీకు 
ప్రతిరూపలే.  
 
(29a) రామాయణంలో పుత్రకామేషి్ఠ య్యగం చేసి దశరధుడు 
పుత్ర స్ంతానాన్ని పందతే – 
(29b) భారతంలో ద్రుపదుడు పుత్రకామేషి్ఠ చేసి పుత్రికా 
పుత్రులన్నదదర్షన్న పంద్ధడు.     
 
(30a) సీత అయోన్నజ - భూితనుండి.  
(30b) ద్రౌపద అయోన్నజ అగిినుండి. 
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(31a) దంగతన్ం (సీతను) వలో రామాయణ యుదధం.  
(31b) జూదం వలో భారత యుదధం.  
 
(32a) రామన్నకి దూరమైపోయ సీత దుుఃఖ్యన్ని 
అనుభవించంద. 
(32b) భరలి ఎదుటనే ద్రౌపద గొపు కషాు న్ని - దుుఃఖ్యన్ని 
అనుభవించంద.  
 
(33a) రామాయణంలో పుష్ుక విమాన్ం కన్నపిస్త,ి  
(33b) భారతంలో ఉపర్షచరవసువు విమాన్ం కన్నపిసిుంద.   
 
(34a) విశాాితత్రయ్యగాన్ని రామ లక్ష్మణులు స్ంరక్షిస్త ి–  
(34b) భారతంలో ధరీజ రాజసూయ య్యగాన్ని న్నర్షాఘింగా 
న్నరార్షంిపజేశాడు శ్రీకృష్ణు డు.  
 
(35a) శ్రీరామన్నకి యౌవరాజా  పట్లు భిషేకం అన్టంతోనే 
ప్రకంపన్ - పుటిుంద రామాయణంలో.  
(35b) ధరీరాజుకు యౌవరాజా  పట్లు భిషేకం అన్టంతో 
ప్రకంపన్ - పుటిుంద భారతంలో.  
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(36a) 3 రాజ్ఞాలకి స్ంబంధంచన్ద రామాయణం.  
(36b) ఒకే రాజ్ఞాన్నకి స్ంబంధంచన్ద భారతం.  
 
(37a) రామన్నద అయోధా. అయోధా అంటే యుదధం లేన్న 
చోట్ట అన్న అరాం.  
(37b) కృష్ణు న్నద ద్ధారక. ద్ధారక అంటే భగవంత్తన్న చేరుకొనే 
ద్ధారం అన్న.  
 
(38a)  శ్రీరామన్న అరణావ్యస్ం కేవలం సీతా 
లక్ష్మణులతోడుతోనే. 
(38b) పండవుల అరణావ్యస్ం ఎందరో అనుచరులు - 
స్తవకులతో కలసి -  
 
(39a) రామడు సోదరుల కనాి గొపు వీరుడు - గొపువ్యడు.  
(39b) ధరీరాజు కనాి సోదరులే గొపు వీరులు - అందర్షకీ 
ఒక్కక ప్రతేాకత.  
 
(40a) రావణ సోదరుడు విభీష్ణుడు రామన్న పక్షంలో 
యుదధం చేయగా  
(40b) పండవుల సోదరుడు కరుు డు దురోాధన్ పక్షాన్ 
యుదధం చేశాడు.  
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(41a) శ్రీరామన్న అరణావ్యస్ం ఎలా జరుగుత్తన్ిదీ 
పటిుంచుక్కలేదు కైక గాన్న - భరత్తడు గాన్న -  
(41b) పండవుల అరణా అజా్ఞత వ్యసాలను భగిం 
చెయాట్లన్నకి, కష్ు పటుట్లన్నకి ప్రయతిించాడు దురోాధనుడు.  
 
(42a) రామాయణ యుదధం మాన్వులకు ద్ధన్వులకు మధా – 
(రామాయణంలో అన్ిదమీల మధా కూడా యుదధం జర్షగింద 
(వ్యలి సుగ్రీవుడు)) 
(42b) భారత యుదధం అన్ిదమీల మధా  
       
(43a) రావణుడు సీతనెతి్తకెళ్ళ ి 
(43b) సంైధవుడు ద్రౌపదనెతి్తకెళ్ళేడు, కీచకుడు ద్రౌపద 
వెంటబడాడ డు 
 
(44ab) అమావ్యస్ాతో ప్రారంభం/మగింపు.    

 
Website : WWW.SRICHALAPATHIRAO.COM 
Email : care@srichalapathirao.com 
Contact : +91 88855 39770 / +91 98862 65225  
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Audio CD, Video DVD, Book రూపములలో అందుబాటులో గలవు 
 
I. మహాభార్తం : ఆదిపర్వం, సభాపర్వం, వనపర్వం, విరాటపర్వం, 
ఉద్యాగపర్వం, ....; జీవనసత్యాలు, ధరాిధర్  ివిశే్లషణ; ద్రౌపది, కర్ణణ డు, 
ప్రశ్నలు - సమాధ్యనములు; శంతిపర్వం విశ్లషాలు : 
II. ఆధ్యాతిిక గ్రంధములు : కర్ిసిద్ధ ంతం, జీవుల సుడిగండాలు, 
ప్రశంత జీవనానికి 18 సూత్రములు, మర్ణానిన మంగళప్రదంచేసుకో, 
ఆధ్యాతిిక జీవనం, ప్రశ్నలు - సమాధ్యనములు; 
III. ప్రకర్ణ గ్రంధములు : తతవ్బోధ, భజగోవిందం, శ్రీ 
దక్షిణామూరిస్్్తత్రం, ఆతివిద్ావిలాసం, ఉపదేశ్స్థర్ం, ఆతిబోధ, 
అద్వవతస్థర్ం, స్థధనపంచకం, వివేక చూడామణి 
IV. శ్రీమదభగవదీ్గత : 1-18 అధ్యాయములు 
V. ఉపనిషత్్తలు :- ఈశవ్యస ,ా కేన, కఠ, ముండక, మాండూక ,ా కైవల ,ా 
గర్భ, సూర్ ,ా దర్శన, త్యర్స్థర్, మహావ్యక ,ా పంచబ్రహ్ ,ి 
గోపాలత్యపిన ,ా వరాహ్, శట్యాయనీ, హ్యగ్రీవ, దత్్యత్రేయ, గార్ణడ, 
కలిసంతర్ణ, ముకిక్ మొ||వి. 
VI. భకి:్ శ్రీమద్భగవతం, శ్రీనార్ద భకి ్సూత్రములు, శ్రీకృషణ అషి్టతర్్ 
శ్తనామావళి- గజంద్ర మోక్షం, కుచేలోపాఖ్యానం. 
VII. బ్రహ్ిసూత్రములు : శ్రీ బాదరాయణ విర్చిత బ్రహ్ిసూత్రములు 
VIII. గర్ణవు : గర్ణవు యొకక అవసర్ము, ఆషాడ / గర్ణ / వ్యాస 
పూరిణమ ప్రాధ్యనాత, గర్ణవును ఎలా గరిం్చి సేవించాలి, ఎందుకు ?, 
గర్ణవు పటే శిష్యాని కర్వ్ాం, గరూపదేశ్ం,  గర్ణవు యొకక 
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ఆవశ్ాకత, గర్ణవు యొకక అనుగ్రహ్ం ఎందుకు ? ఎలా పంద్లి ?, 
గర్ణ పాదతీర్ధం 
IX. స్థధనలు : పర్మార్ధ  స్థధనలు, సమాధి అభాాసం 
X. ఇతర్ గ్రంధములు : మహాత్తిల సూక్ులు, ఉతమ్ జీవనవిధ్యనం, 
పర్మార్ధ స్థధనలు , మోక్ష స్థధనా ర్హ్సాం , ధ్యానం - 
ప్రయోజనములు, స్త2హ్ం భావన ద్వరా ముకి,్ వినాయక చవితి, 
విఘ్ననశ్వర్ గాధ వెనుక ఆధ్యాతిిక ర్హ్సాం, దసరా పండుగ వెనుక 
ఆంతర్ాం. 
XI. మరెన్నన ఇతర్ గ్రంధములు  
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