
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�వ�ర�పణమ	 

ఈశ�ర/�వ 	ామ�న� ల�ణం 

ప�త�క��మ� �ేతనత�మ� ఆత�త�మ� కర�ృత�మ� 

 తనంత� ను 

తనక" 

#$%ించుట 

 జ*+ నమ� 

క,-.య�ం

డ1ట 

 శ23రప�4సంబం78 

యగ�ట, అన-ా శ23రమ� 

;ే<=> సంబం78ం?న;ో 

య;8య<#$వమ� 

 సంకలAజ*+ B శCయత�మ� 

�వD< EFGష ల�ణమ� 

1. అణ�త�మ�గల �ేతనుడ1 

2. FGషత�మ�గల �ేతనుడ1 (FGషత�మ� – పరమ�త�క" �వDడ1 %K�చL-ా E<M-.ంచు=Nనద-.నPాడ1) 

3. అ7ెయత�మ�గల �ేతనత�మ� ( ఒక; << ఆశCTo?ఉండ1ట) 

4.  E7ేయత�మ�గల �ేతనత�మ� ( <యWంపద-.య�ండ1ట) 

5. ప2ా7Xనకర�ృత�మ�గల �ేతనత�మ�  

6. పరతంత�మ�గల �ేతనత�మ� 

( �వDడ1 ;ేహమ�కంటZ, ఇం;8�యమ�లకంటZ, మనసు]కంటZ,^�ా ణమ�కంటZ, _న`మగ� ప; రaమ�. “ఇ;8 B  

శ23రమ�” అ< ప�e4 య�ండ1ట�ే శ23రమ� Pfర<య�, “B ” శబ$g రaమ� Pfర<య� �ె,యబడ1చున`;8)  

 

�వDడ1 

�వDడ1 అణ�ప2.మ�ణ�డ1 

 hC తiలవలన ఉj 4, గమనమ�, 

ఆగమనమ� వరkస-ా 

బl 78ంపబడ1చున`;8. =ావDన 

Eభ�వనుటక" వలనుపడదు 

 ఆత� అణ�వTనను 

ధర�భoతజ*+ నమ� అ<` 

Tం;8�యమ�ల�pను 

సంబం78ంచును =ావDన 

నBfకEషయ�నుభవqకr	ా2. 

య�పపన`stయగ�ను 

�వDడ1 <తi�డ1 

 పuర�మనుభo?న యరaమ�ను 

స�2.ంచుచుండ1ట వలన 

<తi�డ< <శLయమ� (లv<�w 

స�రణst క"దరదు) 

 �వD<=> ;ేహసంబంధమ� 

ఉతA4� , ;ేహEMగమ� 

EB శమ�.  

ఒ=Nrకr శ23రమ�నందును 

ఒ=Nrకr �వDడ1 ఉండ1ను 

 ప�4శ23రమ� నందున �వDడ1 

_ను`ల< �ె,యను 

 జ*+ Bxౖ=ా=ారkలగ�ట�ే Bfకత� 

వ�వzరమ� కలv{ Bf=ా< 

స�ర|}~ౖక�మ��ేత =ాదు 

 ప�మ�ణమ�లక" Eరkదaమ�-ా 

�వస�ర|}~ౖక�మ� మ�త�మ� 

ఉపపన`మ� =ాదు 

�వDడ1 సహజమ�-ా సు� 

 ఉ^ా78 వలన, అ?� సంబoధం 

వలన సం	ారమ� కల"గ�ను 

 ^ాంచబ�4కశ23రమ�ను బట��  – 

శ232., ఈశ�రk<బట��  శ23రమ� 

అగ�ను 

�వDడ1 స�యంప�=ాశక"డ1 

 ధర�భoతజ*+ నమ�వలv 

జ*+ నస�ర|పDడ1 =ావDన 

�వDడ1 స�యంప�=ాశక"డ1, 

ఇ;8T� అజడత�మ�  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�వDడ1                      

(స�ర|పమ� <ర|}ించు 

ధర�మ�ల") 

జ*+ నత�మ� అణ�త�మ� అమలత�మ� 

�వDడ1 – స�ర|పమ� 

ఇతర మతమ�ల" 

బ�దుa ల" 

 జ*+ నమ� �ణ�కమ<య� 

నట��  జ*+ నపరoపరT� 

ఆత� 

 ఆత� <త�మనుట�ే బ�దa  

ప�మ� స2.=ాదు  
 

 

� 2ా�క"ల" 

 ;ేహమ� 

పృ78Pా�;8చతiర|�� త�

కమ� =ావDన 

;ేహమ�న`ంత=ాలమ� 

ఆత� ఉండ1ను  

 ఆత� <త�మనుట�ే బ�దa  

ప�మ� స2.=ాదు 

 

జ�ౖనమతమ� 

 ఆత� 

ఏశ23రమ�ల�నుండ1B� 

అంతప2.మ�ణమ� కల;8  

 ఆత� 

అణ�ప2.మ�ణమ�అగ�ట

�ే జ�ౖన ప�మ� స2.=ాదు 

 

	ాoఖు�ల" 

 కర�ృత�మ� #�క�ృత�మ� 

ప�కృ4ధర�మ�లv=ా< 

�వD<E =ావD 

 కర�ృత�మ� #�క�ృత�మ� 

�వD< ధర�మ�ల" - 

	ాoఖ� ప�మ� స2.=ాదు 

 

య�దవప�మ� 

 బ�z�ంశst 

�వDడ1 

 బ�హ�కంటZ 

�వDడ1 Pfరk- ఈ 

ప�మ� స2.=ాదు 

 

#$సrరప�మ� 

 ఉ^ా78స��తమగ� 

బ�హ�ఖండst 

�వDడ1 

 ఈ ప�మ� 

స2.=ాదు 

 

Fాo=ా2ా;ై�తi

 అE; � శబలమగ� 

బ�హ�T� �వDడ1 

 అ<` శ23రమ�ల"యందు 

ఒకr�ే 

 �వబ�హ�లక"ను , 

�వDలక" పరసAరమ� 

#�దst – ఈ ప�మ� 

స2.=ాదు 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�వDడ1 

బదుa ల" 

బ�హ� 

(�CమB `2ాయణ�< B _కమలంనుం��)  

మ�క"� ల" <తi�ల" 

రkదు� డ1 

 

Mగ�ల" 

(సనక"డ1 ) 

;ేవరk� ల" 

(B రదుడ1)  
బ�హ�రk� ల" 

(వ%ిషi� డ1/భృగ�వD)  
ప�జ*పతiల" 

(పDలసు� �డ1/మ23? – 9)  

 ;ేవతల" 

 ;8=ాAల"రk 

 14 ఇందు� ల" 

 14 మనువDల" 

 అసురkల" 

 }ితరkల" 

 %ిదుa ల" 

 గంధరk�ల" 

 =>న`రkల" 

 =>ంపDరkషiల" 

 E; �ధ2ాదుల" 

 వసువDల" 

 రkదు� ల" 

 ఆ;8తi�ల" 

 ఆ��<;ేవతల" 

 ; నవ,య�,ర�స, 

}ిFాచ,గ�హ�=ాదుల" 

 

;ేవMనుల" మనుషi�ల" 

 బ$� హ�ణ 

 �4�య 

 Pxౖశ� 

 �ద� 

 

4ర�� 

 -wమ���ా;8 

పhవDల" 

 Fార|a ల %ింహ;8 

మృగమ�ల" 

 స23సృపమ�ల"       

( ప�ల",^ామ�ల") 

 పతoగమ�ల" 

 పDరkగ�ల" 

 

	ా� వరమ�ల" 

 వృ�మ�ల" 

 �̂ దల" 

 లతల" 

  రkతi� ల" 

 తృణమ�ల" 

 

బదుg ల" 

ఉ;8�జమ�ల"

%K�దజమ�ల" 

జ2ాయ�జమ�ల" అండజమ�ల" 

అM<¡ల" 

¢జ*ంక"రB �యమ� 

 అB ;8-ా వచుLచున` ఆEద� , క2ా�వసన, రk?, సం	ారచకCమ� 

వలన � పత�యమ��ే }ీ��తiల¤ౖ భగవదనుభవమ�క" E�ే¥దమ� 

కలPా2�¦ య�ందురk 

 సం	ారచకCమ�: గర�Pాసమ�, పDట¨� క, బ$ల�మ�, య©వనమ�, 

stలªrనుట, <;8�ంచుట, స�ప`మ�,మoర¥, మ�%ి,తనమ�, � వD, 

స�ర{మ�, నరకమ�,  

 � పత�యమ�:  అ7 �4�క, అ;8#�4క, అ;8;ైEక,    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

బదుg ల" 

Fాస� «వh�ల" 

(ఇం;8�య7Xన జ*+ నుల" Fాస� «వశ�త�మ� కలదు) 

Fా	ా� ¬ వh�ల" 

(4ర�క"rలక"ను 	ా� వ2ాదులక"ను Fాస� «వశ�త�మ� లvదు) 

బ�భ��వDల" 

(ధర�అరa=ామ పDరk�ారaమ�న ఆస=>� కలPారk)  

మ�మ��వDల" 

అరa=ామపరkల" ధర�పరkల" 

 ధర�మన-ా నల=>క FGCయసు]ను 	ా78ంచునట��  ప< 

;ేz� �_మ�నమ� 

క,-.య�ందురk 
;ేవ� oతరపరkల" భగవతAరkల" 

బ�హ�, రkదు� డ1, అ-.` 

, ఇందు� డ1 

మ�న`గ�Pా2.< 

ఆ2ా78ం?నPారk 

ఆర� అ2ాa 2.a జ*+ < 

®̂ Tన 

ఐశ�ర�మ�ను 

=°రkPాడ1 

 

నుతన 

ఐశ�ర�మ�

ను 

=°రkPాడ1 

 

భగవ� ±²}ి�  

=°రkPాడ1 

 

 

=�¦వల�పర ³�పర 

 జ*+ నMగమ�నవలం´ం? ప�కృ4సంబంధమ�నుం�� E��వ��న 

ఆత�స�ర|^ానుభవమ� కలPాడ1 

 ఇతడ1ను అ2.L2ా;8 మ�ర{మ�Bf ®̂ T పరమపదమ�న ఒక 

భగమ�ల� భగవదనుభవమ� లvక  అ� �నుభవమ� ®̂ oదును. 

భక� ప�పన` 

, Pf; ధ�యనమ� =ాEం?, బ�హ�స�ర|పమ�ను �ెల"సు=N< 

; << బµ ందుటక"  భ=>�< %ీ�క2.ం? ³�మ�ను 

బµ ందుPారk.  

	ాధనభ=>�<షi¶ ల" 

(Pా�	ాదుల") 

	ాధ�భ=>�<షi¶ ల" 

(ప2ాoక"Fాదుల") 

ఆ=>ంచన�మ�, అనన�గ4కత�మ� 

అను ధర�మ�గ,{ 

భగవంతiB శCTం?నPాడ1  

�ై«వ2.·కపరkడ1 

(భగవంతi<వలనBf 

ధ2ా�రa=ామమ�ల" 

న_ల¸ించుPాడ1) 

³�పరkడ1                                                                                                      

(<త� అ<త� EPfకమ�క,-., గ�రkవDB శCTం?, యత<; �2ా పDరkష=ారభoతiల¤ౖన 

ల¹º�;ేE< ఆశCTం?, భ=ా� �దు�^ాయమ� లందశక"� డT యందు�ేతBf య=>ంచడ1ను 

ననన�గ4య�నT �CమB `2ాయణ చరణమ�లBf య�^ాయమ�-ా %ీ�క2.ం?న�w 

య�తండ1 ప�పను`డ1. (అ<`వర·మ�లPారk అరk» లv) 

ఏ�ాం� ( ³�మ��pగoడ 

ఇతరఫలమ�నుగoడ 

�CమB `2ాయణ�<వలనBf =°2½Pాడ1)  

పర����ాం�(భ=>�జ*+ నమ�లకంటZ Pf2¾క ఫలమ�ను =°ర<Pాడ1) 

దృప�        

(^�ా రబaకర�మ�ను 

అనుభEంచుచు 

;ేzవ	ానసమయమ�ను 

<23�ంచుPాడ1) 

ఆర�        

(సం	ారమ�ననుండ1ట 

భ2.ంపలvక ప�ప4�  �ణమ�నBf 

³�మ�=ావలయ�న< 

=°రkPాడ1) 

ప�కృ4 

Eయ�క� 

అత�స�ర|

పమ�ను 

=NరkPాడ1 

¿జ*+ సు 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

బద�  (;ేహవ	ానమ� 

పరమ�త�యందు మనసు] EశCWంపDట 

సుషiమ`B ��యందు ప�Pf�ం? బ�హ� 

రంధ�మ�నుం�� Pxడ,వ?L రధచకCమ�ల�p 

న#�మ�ర{మ�న సుర�=>రణమ�ల ; �2ా 

అ-.`ల�క ప�Pfశమ� 

;8నమ�, hకÀప�మ�,ఉత�2ాయణమ�, 

సంవత]రమ� అను=ాలమ�ల", 

అ_మ�<;ేవతల�ే స� rరం 

సుర�మండలమ�నక"బl T, చందు� డ1, 

Eదు�తi� , వరkణ�డ1, ఇందు� డ1,ప�జ*ప4 

అను మ�ర{దరÁక"లగ� B 4Pాహక"ల�pగo�� 

య�య�ల�కమ�లల� Pా2.Pా2.�ే స� rరమ� 

Eరజ*న;8                                          

( ప�కృ4 Pxౖక"ంఠమ�నక"హదుg ) 

సూ��శ23రమ�ను Eడ?, 

అమ�నవపDరkషi<Äకr సAరÁ�ే 

;8వ�మoగళశ23రమ� 

ఇంద�నగరమ�, ప�జ*ప4నగరమ� అను 

}KరkÀ గల పట�ణమ� ; �ర^ాలక"ల�ే 

ననుW4ంపబ�� �CPxౖక"ంఠ నగర ప�Pfశమ�  

అనంత,గరk��<�p క"��య�న` ప� కమ�ల�p 

అలంక2.ం?న ^�ా =ారమ�ల ప�Pfశం, ఐరoమదమను 

}Kరkగల అమృతసరసు], 	® మసవనమను అశ�త�  

వృ� దరÁనం 

అయ�దవందలమం;8 ;8Pా�ప]రసల గణమ��ే 

నుప� రమ�లను బµ ం;8 బ�హ�గంధమ��ే 

నలంకృతiడ1 అగ�ట 

అనంత గరkడ Eష�=½]B దులను నమసr2.ంచుట, 

Pా2.�ే -©రEంపబ�� మహమణ�మండపమ� 

అనబడ1 స#$#$వనమ�నక" �ేరkట 

పర�oక సÆపమ�నున` 	ా�� రk�లక" 

నమసr2.ం? పర�oకసÆపమ�నక" బl వDట 

 

భగవంతi< ద2.Áం? అత< ^ాదపద�మ�లక" �రసు]�p ప�ణW,À తన=ా,�p 

పర�ంకమ�Bf=>r 	ా�W�ే తనయoకమ�న గoరkLoడబÇట¨� =Nనబ�� , <Pfవ�రk అ< 

అతడ1 అడ1గ-ా, బ�హ�FGషభo¸ితiండన<ప,r యత< కరkణ కట$�మ�ను �̂ ం;8, 

సం	ారదశయందు మరkగప��న సహజమ�గల ఎ<W;8 గ�ణమ�ల" మరల 

B E2.�ంప-ా నుత�2ావ78 ర��తపరబ�z�నుభవమoగలPాడ1 అగ�ట ( మ	క�� డ�) 

 

మ	క�� ల� 

 జగత]ృ�ా� �;8Pా�^ారమ� మ�క"� <=> <¸K;8ంచుటవలన 

#�గ	ామ�మ� E��తమ< �ె,యబడ1చున`;8 

 భగవత]oకలAమ�ననుస2.ం?  బహÉశ23ర7 రణమ�ను 

, సర�ల�కసంచరణమ�నుగoడ క,-.య�ండ1ను. 

 సర�;ేశ సర�=ాల స2ా�వస�లయందు య�?తమ�లగ� 

సర�Eధ =�¦oకర�మ�లయందు ఆసక"� �ై ఉండ1ను.  

 

�త� ల� 

 <తi�ల యవ� రమ�లను భగవంతi< అవ� 2ామ�లవల¤ 

%K�చL�ే సంభEం?నPf =ా< కర�కృతమ�ల" =ావD 
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