
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఈశ�ర �ర�పణమ� 

స��శ�రత�ం      

(సర�మ�ను 


య�ంచు�ాడ�) 

ఈశ�ర�
 ల�ణమ�ల� 

సర����ిత�o     

(సర�మ�ను 

అత
�� 

� !"#$oపద#$

య�ండ�ట) 

సర�కర�సమ�ాధ�త�ం     

(సర�కర*ల�+ేతను 

ఆ.ా/0ంపద#$ 

య�ండ�ట) 

సర�ఫలప�దత�o     

(అ
1ఫలమ�లను 

ఇచు4ట) 

సా� !రత�ం     

(సర�మ�నక� 5

/5ర�oడగ�ట) 

సర�"ా#�$!%దకత�ం     

(అ
1�ార7వసు9 వ:లను 

బ�ట<= ంచుట) 

సర�శబ'(ాచ�త�ం, సర�జ,- న/షయత�ం,స�స�జ,- 23తర సమస4ద�వ� శ6రత�ం  

    (తనజ?@ నమ�, B5నునుతపC, 
తరమ�లగ� ఇతర 

దDవ7మ�ల
1య�శ.Eరమ�#ాగFGయ�ండ�టమ�న1గ�న� ఈశ�ర 

ల�ణమ�ల�) 

జగతH9 క� ID�ధ�ారణమ� ఈశ�ర�డ� 

ఉLాM5న �ారణమ� 

సూ�*OదOM0P QRష=  

భగవతUQరVపమ� 

సూW ల 

OదOM0P QRష=మ�#ా 

మXర�చున1M0  


�త9  �ారణమ� 

సత7సంకల�Cడగ�చు 

జగతUృZి=
 


య�ంచుట  

సహ�ా.$ �ారణమ� 

ఈశ�ర�డ� 

�ాలXదులoత.ా7�

#ానుం]^ సృZి=  

+ేయ�ను   

జగతH9 క� �ారణమ� _̀మ 51.ాయణ�] ే

పDకృI 

 “స ఐ�త పDజ?ం 

ను సృజ? ఇI” 

ఇB57M0 d̀తHల� 

జగB5eరణమ�నక� 

ఈ�ణమ� 

(సంకలCమ�) 

అను +ేతన 

ధర*మ�ను 

+ెప:Cచున1�.  

 పDకృIయందు 

ఈ�ణమ� 

సంభ�ంపదు 

కనుక పDకృI 

జగB5eరణమనుట 

స.$పడదు  

సతH9 ,ఆ�ాశమ�, LDా ణమ� 

 సర�hాఖXపDత7య 57యమ�, 

j5గపd 57యమ� 

అనుస.$ంO 

kామXన7�ాచకమ�లlౖన సM5M0  

శబPమ�లక� బDహ*రVప 

�hnoారpమ�నందు 

పర7వkానమ� కల�గ�ను 

 సర�hాఖXపDత7య 57యమ� – 

అ
1hాఖలయందు +ెపCబ]^న 

జ?@ నమ�ను ఏకరVపమ�#ా 

నుండవలయ�ననుట 

 j5గపd 57యమ� – 

kామXన7�ాచక శబPమ�లక� 

�hnoారpమ�నందు బర7�ాసమ� 

+ెప:Cట

ఇందుD డ�,  అ#$1, 

సూర�7డ�, ks మ�డ�, 

క�బtర�డ�, యమ�డ�, 

వర�ణ�డ�,  

 uర� 

కర*వd7ల�#ాను 

బ.$�తమగ� 

 vౖశ�ర7మ� 

కల�ార�గను 

సంwరకర9ల�#ాను 

d̀IవలనBెFయబ

డ�ట+ే uర� 

జగB5eరణభxతHల

గ�టక� 

వలనుపడదు 

Rవ:డ�, శంభ�,ర�దుD డ� 

 ర�దుD 
�� చతHర�*ఖునుం]^ 

ప:టy= క d̀తHలయందు 

+ెపCబడ�ట+ేతను �ారణత�మ� 

+ెపC.ాదు 

  5.ాయణ�నంMే పర7వkానమ� 

zిM0p oచును  

అంత.ాM0త7�ద7, దహర�ద7, సర��ద7ల�ను  

 5.ాయణపరమ�ల{ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మXయX�ాదుల� 

 బDహ*ఒకeట} సత7మ� 

 అM0 
ర�G ణమ� 

 M5
కంట} ~న1మగ� జ?@ త/జ�@యమ� మ�న1గ�న� 

యXబDహ*మ�నoMే ప.$కFCతమ�ల�. అ� 

య
1య�ను �ధ7�� 

 అ�ద7+ె బDహ*�� సంkారమ�ను L� ందును 

 తత�మzిB57దులవలన న�tదజ?@ నమ� కF#$న+� 

సంkారమ� 
వ.$9ంచును 

 
.$�hnషమగ� O 51�తDబDహ*మ�నoMే ��M5ంత 

�ాక7మ�లక� B5తCర7మ� 

 

.ామXనుజ zిM5p ంతం 

 d̀తHల�  5.ాయణ�
�� �ారణత�మ�ను +ెప:Cచు 51� . �tదd̀తHలక�ను అ�tదd̀తHలక�ను �.�ధమ� ల{దు. �ా
�� ఘటక d̀తHల� �షయ�tదమ�ను 


రV�ింO అ�.�ధమ� +ెప:Cచున1� .  

a.  జగదబDహ*మ�లక� శ.Eరశ.E.$ ��వమ� – .�ండ� వసు9 వ:ల� – �tద d̀తHలక� �.�ధమ� ల{దు 

b. �వభDహ*మ�ల� అపృధ��Uదp  సంబంధమ�+ే న� 5భxతమ�ల�కనుక  vౖక7వ7వwరమ� ఉపపన1�� – అ�tద d̀తHలక� �.�ధమ�ల{దు  

 సగ�ణ 
ర�G ణ d̀తHలక�ను �షయ�tదమ�+ేత � �.�ధమ� ప.$హృత����7ను 

a. సగ�ణ d̀తHల� – పరమXత* క��7ణగ�ణ �RషH= డ� అ
 పDILాM0ంచుచున� 

b. 
ర�G ణ d̀తHల� – పరమXత* ��యగ�ణ ర��తHడ
 పDILాM0ంచుచున� 

 జ?@ తృజ�@యXదులను కFCంచు అ�ద7య� పDమXణzిదpమ� �ాదు 

 బDహ*�� జగదుD ప�ార7మ�#ా బ.$ణ�ంచుట పDమXణzిదpమ� �ావ:న జగతH9  సత7�� అగ�ను 

 అ�ద7+ే సంkారమ� కFGనదన1+� �వ:
యందుండ� Mోషమ�ల
1య� బDహ*యందు సంభ�ంచవలzివచు4ను 

 అ�ద7ను 
వ.$9ంపజ�య�నM0 ��.�కeట< కలద
 +ెప:Cటయ� అkాధ7మగ�ను   

 అMై�త�ాదమ� సంభ�ంపదు. 
.$�hnషO 51�తDబDహ*మ� zిM0p ంపదు 

  5.ాయణ�
�� జగB5eరణత�ం, ��పDదత�ం మ�న1గ� గ�ణమ�ల� సంభ�ంచున� కనుక బDహ*మ� స�hnష�� అగ�ను  

 �ారణమ�నక�, �ార7మ�నక� అ�tదమ� �RoాW Mై�తమ�న zిM0p ంచుచున1M0.  

a. �ారణమ� -  సూ�*OదOM0P QRష=  బDహ* 

b. �ార7మ� - సూW ల OదOM0P QRష=  బDహ* 

 ఈమతమ�న ఇటy�  ఈశ�ర�
 అం#Eక.Eంచుట+ే 
.Eశ�రసంఖ7మ�ను, �మXంసమతమ�ను 
.ాకృతమ�ల� 

 ఈశ�ర�]ే జగదుLాM5న�ారణమనుట+ే �శ�ర�డ� 
�త9�ారణమ�మXతD��య
 తలంచుచున1 "గ,Lాdపత ,  vౖయX�క మతమ�ల� 

ఖం]^ంపబడ�చు 51� 

 బ�ల7మ�,య�వనమ�, ��మXరమ� మ�న1గ�నవసWల� �దలగ� Mోషమ�ల� శ.Eరగతమ�ల{�ా
 �వ:
యందుoడవ:, అట}�  �దOతH9 లయందF ��ారమ�ల� 

తచ4.E.$యగ� పరమXత*క� సంభ�ంపవ:. �ావ:న బDహ*మ� 
.$��ారమ v]^ d̀తHలక�ను �.�ధమ� ల{దు     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సత7త�మ�, జ?@ నత�మ�, 
ఆనందత�మ�, అమలత�మ�  

ఈశ�ర�
 స�రVపమ�ను 
రV�ించు 
ధర*మ�ల� 

జ?@ నమ�, శ��9 
రV�ితమగ� స�రVపమ��కe 
ధర*మ�ల� 

సర�జ@త�మ�, సర�శ��9త�మ� సృZి=�� ఉప"#$ంచు గ�ణమ�ల� 
�ాతUల7మ�, k _ల7మ�, 

k లభ7మ� 
భక�9 లXశ�̀ంచుట� ఉప"#$ంచు 

ధర*మ�ల� 
�ార�ణ7మ� భక�9 లను ర¡̂ంచుటక�ప"#$ంచు 

ధర*మ�ల� 

ఈశ�ర�
 �ా7పకత�ం 

స�రVపమ�+ేత శ.Eరమ�+ేతను జ?@ నమ�+ేతను 

ఈశ�ర�డ� – మxడ��ధమ�ల  ప.$+ే4దమ�ల{
�ాడ� 

Mేశ ప.$+ే4దమ� �ాల ప.$+ే4దమ� వసు9  ప.$+ే4దమ� 


కeను 51డ� అకeడల{డ� 

అ
+ెప:Cటక� uల�ల{క�ం]5 

నంతటనుండ�ట 

��ాలమ�న ను 51డ� 

ఆ�ాలమ�నల{డ� అను+పె:Cటక� 

uల�ల{క�ం]5 

అ
1�ాలమ�లయందు నుండ�ట 

�వసు9 వను 51డ� ఆవసు9 వ:నల{డ� 

అనుటక� uల� ల{నటy�  

అ
1వసు9 వ:లందును 

నంత.ా7�#ానుండ�ట 

ఈశ�ర�
 గ�ణమ�ల� 

ఈశ�ర�డ� సృZి=zిWIసంwరకర9 

 అండమ�ను సృ¢ంO �ిమ*ట చతHర�*ఖద¡£దులందును 

�ాలమ�నందును నంత.ా7�#ానుం]^ సృZి=జ�య�ను 

 �ష¤వB5ర రVపమ�#ాను మను�ాలదులoదoత.ా7�#ానుం]^ 

ర�ణమ� (zిWI) +ేయ�చుండ�ను 

 ర�దD�ాలXంత�ాదుల యంత.ా7�#ానుం]^ సంwరమ� +ేయ�ను 

ఈశ�ర�డ� 

పర                    

( పరమపదమ�) 
వ¥7హ               

(జగదUృZి¦  +ేయ�ట�§సం) 

�భవ              అంత.ా7�             అర4            

�ాసుMేవ 

 జ?@ న, బల, ఐశ�ర7, 

uర7, శ��9, BేజసుU 

షడ�G ణమ�ల�oడ�ను  

 ��శవ 

  5.ాయణ 

 మXధవ 

                  

సంకర̈ణ 

 జ?@ న, బల 

గ�ణమ�ల�ండ�ను 

 hాస9 © 

పDవర9నమ�,సంwర

మ� +ేయ�ను 

 #��ంద 

 �షH¤  

 మధుసూదన 

పDదు7మ1 

 ఐశ�ర7, uర7 

గ�ణమ�ల�ండ�ను 

 ధ.�*పMేశమ�ను,సృZి¦ 
 

+ేయ�ను 

 ID�కమ̀ 

 �ామన 

 _̀ధర 

                  

అ
ర�దp  

 శ��9 BేజసుU 

గ�ణమ�ల�ండ�ను 

 తత�జ?@ నమ�ను , 

ర�ణమ�ను 

#ా�ంచును 

 హృZీ��శ 

 పద* 5భ 

 M5�దర 

ఈ అవB5రమ�ల� 12 మXసమ�లక� , ప
1దPర� సూర�7లక�ను న/0Mైవమ�ల�, , M5�దhరPQ ప:ండDమ�లందును ఈ ��శ�ాదులక� 

kాW నమ�  �/0ంపబM0ం] ̂



 

 

 

 

 

 

 

 

 

��శవ బo#ారప: రoగ� -  5ల�గ� చకమ̀�లను ధ.$oచు�ాడ� 
 5.ాయణ నల�
 రoగ� -  5ల�గ� శoఖమ�లను ధ.$oచు�ాడ� 
మXధవ ఇనP ®�లమణ ̄వoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� గదలను ధ.$oచు�ాడ� 
#��oద చoదుD 
 వoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� hా° జG �ల�  ధ.$oచు�ాడ� 
�షH¤  పద* ��oజలeమ�లవoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� హలమ�లను  ధ.$oచు�ాడ� 
మధుసూదన B5మరప:వ:వoట<  �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� మ�సలమ�లను  ధ.$oచు�ాడ� 
ID�కమ̀ అ#$1 వoట< రoగ� -  5ల�గ� ఖడGమ�లను ధ.$oచు�ాడ� 
�ామన బ�లసూర7�ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� వ�	 య�ధమ�లను  ధ.$oచు�ాడ� 
_̀ధర ప:oడ.Eక�వoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� పట<=శమమ�లను  ధ.$oచు�ాడ� 
హృZి��శ ��ర�ప: వoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� మ�దG .ాయ�ధమ�ల�  ధ.$oచు�ాడ� 
పద* 5భ సూర�7
 వoట< �ాoI కల�ాడ�  - పo+5య�ధమ�ల�   ధ.$oచు�ాడ� 
M5�ద.ా ఆరP±ప:ర�గ� వoట< �ాoI కల�ాడ�  -  5ల�గ� Lాశమ�లను  ధ.$oచు�ాడ� 

మతU² ��దమ�లను అపహ.$oOన ks మ�ాసుర�
 చo�ి బ	 హ���� బ	 �ణ�ల�  �దమ�లను ఇచు4టక� 
ధ.$Oన అవB5రమ� 

క³ర* Mేవతలక� జ.ామరణమ�ల� �క�oడజ�య� అమృతమ�ను జ�oప+ేయ�టక� మoదర పర�తమ�ను 
ధ.$oచుటక� ద.$oOనరVపమ� 

వ.ాహ సokార kాగరమ�న మ�
#$న జనులను ఉదP.$oచుట�ౖ  తన�ర�య� � � సమ�దDమ�నుo]^ 
య�దp.$oచుటక� ధ.$oOన రVపమ� 

!రzిoహ ఆR̀తర�ణ5రPమ� ��రణ7కRప:
�oట సWoభమ�న అవత.$oOన "ప� 

�ామన జగB5Cపమ�ను తనLాM5ర�oదజలమ�B´  Ls గట<=  జగద	 �ణమ���µ అవత.$oOన "ప� 

పరd.ామ దుష=  �ID%ల�ను సoహ.$oచుటక� ధ.$oOన రVపమ� 
_̀.ామ శర'గతర)'ర* � ధర*kాW ప 5రpం  అవత.$oOన "ప� 

బలభదD పDలoబ�M0 దుష=సow.ారP� అవత.$oOన "ప� 

_̀కృష¤  �¡¶Lాయమ� అనుగ�̀�-ట� ధ/ం1న "ప� 

కFe అ/5.$*క�లను సoహ.$oO ప¥ర¤ ధర*మ�ను జ
oపజ�య�టక� కF
.�*చనమ�నక� అవత.$oOన "ప� 

ఈశ�ర�
 వ¥7హఅవB5రమ�ల� 
�భవ అవB5రమ�ల�                                                   

( మనుజ?దులB´ సమXనరVపమ�న  5�ర·�ంOన 
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