
 

 

ప� త��� 

ప�త��మ� : 
ా������యగ� ప�మ�త�క జ�� నమ�నక� కరణమ� ప�త��మ� 

   (ఇం"#�య "ోషమ�వలనకల�గ� అన�)�జ�� నమ� ప�మ�త�కమ� *ాదు). 


ా������ : ల/ౖo2�కత3, 5ాబ7త3, స�ృ:త3 ర;<తమగ� జ�� నమ�  
ా������అగ�ను.  

    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ప�త��ం  

=��3కల>క? స@కల>క? 

 గ�ణ సం
ాA న @BషC  ప�ధమ Eిండజ�� నమ� 

 @5Hషణమ��I @5Hష�మ�= గJ;<ంచుట 

(2Mత3మ� – 2MవO : జ�: - వ�*QR) 

 @5Hషణ@BషCమS*ా= TాసుR వO జ�� నమ�న 

2Mచ��ంపదు  

 ప�త�వమర� స;<తమగ� గ�ణ సం
ాA న 

@BషC  "#3Uయ Eిండ గJహణమ� 

 మ�ందు జ�� నమ�వలన – 2MవO కనుక అ 

@5Hషణం ఉంద= గJ;<ంచుట 

జ�: 

 జ�: అన2ా వసుR  సం
ాA నXY*ా=త"#Zన[ ప"�ర\మ� ల]దు 

 జ�: వ�క�R ల� =యత సంబంధుల� ( అపృధ*̂_ద\మ�ల�), ఆగ�టaేతన 

ఏక
ామ2�JTdద�మ�లగ�టaతే పరస>ర సంబంధమ�ల]=@2ా efgింపవO 

 స@కల>క=��3కల>కమ�ల �hoడiను జ�: efgించుచుjdయ�ండiను.  

 

జ�� నం 

 ఆత�, మన ఇం"#�య అర\మ�ల సంబంధమ�aే జ�� నమ� కల�గ�ను 

 ఇం"#�యమ�ల� “l�ా ప�ప�*ాశ*ారnల�” – అన2ా ఇం"#�యమ�ల� వసుR వOల�I 

స=[కరCమ� aెం"#qr అ సంబంధవసుR వOల�ను efgింప aేయ�ను 

ఇం"#�యమ�ల స=[కరCమ� 

 త3s 

 రస 

 ఘ�u ణ  చv  5wJ త� 

తమ�I 

సంx2�ంyనవసుR వO

లjd 

ప�*ాBంపaేయ�ను 

దూరసA  గంధమ�j{ౖనను 

Tాయ�వశమ�న 

స|పసAX}~  

సంయ�కRX}~నపOడi 

ప�*ాBంపaేయ�ను 


ా�త�R 2ా @షయమ��I 

సంxగమ� ల]దు. 

వృ:R"�3�ా2ా @షయమ��I 

సంబం)#చును 

ఉత>న[మగ� శబ7మ� 

Tాయ�వశమ�న 

స|lాగతX}~ 

సంబంధమగ�ను 

 ఇం"#�యమ� ద�వ�మ�ను గJ;<ంచునపOడi Tా=*Q సంxగమ� సంబoధమ� 

 ద�వ�మ�లంద� ర�lాదులను గJ;<ంచునపOడi సంయ�*ాR శJయణమ� సంబoధమ�.  

  సమTాయసంబంధమ�ను మనమ� అం2�క��ంపమ�   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప�త��ం  

అ�ా3�నమ� ఆ=�ా3�నమ� 

ఇం"#�య
ాE��మ� ఇం"#�య=రE��మ� 

స3యంgిద\ం "#వ�మ� 

xగశ*QR వలన 

క�2�న"# 
efగవదు[గJహజన�మ� 

క�2�న"# 

ఇం"#�య=రE��మ� 

=త��లక�, మ�క�R లక� 

, ఈశ3రn=*Q= 

గలజ�� నమ� 

స�ృ: 

 సదృశదర�j�దువలన య)�వgిAత వ�వ��ానుగ�ణజ�� నమ�గjd స�ృ: కల�గ�ను 

 స�ృ: ప�త��మ�నjd అంతరZ@ంచును. Td��క ప�మ�ణమ� *ాదు 

 ఒక వసుR వO అనుభ@ంచునపOడi ఒక సం
ా��ామ� జ=ంచును. "�=వలనjd 

Td��కసమయమ�న ఆవసుR వO జ�� న@షయమగ�ను. అట��  జ�� నXY స�ృ: 

 అట��  జ�� నమ�నక� ఉదుZద\మగ� సం
ా�రXY ;�త�వO  


ాదృశ�మ� అదృష�మ� 

సమ�j�*ారమ�గల 
"ేవదతRయజ�దత�R లల� 

ఒకర= చూyన 

ఇం*�కరn స���ంప 

బడiదురn 

అప�యత[మ�2ా ఒ*�క� 

సమయమ�ల� ఒ*�క� 

వసుR వO స�ృ: 

@షయమగ�ను         ( 

*ాల�ంతరమ�న చూyన 

�Jరంగ"#వ�"ేశస�రణమ� 

ఇట��"ే) 

yంత 

�JT{ంకట��= 

"#వ�మంగళ@గJహ 

స�రణమ� కల�గ�ట 


ాహచర�జన� 

స�ృ: 

సహచ��త�లగ� 

�ామ ల��ణల�ల� 

j�క��= చూడ2ా 

�hం�ోవTారn 

తలంపOనక� 

వచు�ట 

a�ల� *ాలమ� గడచుట వలనj�, Tా�)��దుల aేతj�అనుభవజ=త సం
ా�రమ� l� qనaM స�ృ: కలగదు 

ప�త��జ�  

 ఆ "ేవదత�R �ే ఇతడi అను జ�� నమ� 

 ఇ"#యను ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

 అefవమ� - ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

 efTాంతరర�పత3మ� - ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

  ఉహ – బహ�శ: ఇతడi పOరnష�డi *ావలయ�ను - ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

 సంశయమ� – అ=శ�య జ�� నమ� - ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

 ప�:భయ – భSత ef@ వసుR  
ా����రమ� - ప�త��మ�jd అంతరZ@ంచును 

  అనుపల�\  – ప�త�� ప�మ�ణమ� *ాదు 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

భ�మ�"# ప�త��జ�� నమ� య"�ర\XY 

ఆం2�oక��ంపబడన"# gీ3క��ంపద2�న"# 

అఖ��: ఆత�ఖ��: అ=ర3చ�యఖ��: అన�)�ఖ��: అస���  : స"��  : 

 స"��  : – జ�� న@షయమ�నక� సత�త3మ� 

 “ఇ"# రజతమ�” అను ఈ భ�మ జ�� నమ�నందు 

@షయభSతమగ� రజతమ� సత�XYన= efవమ� 

 వ�వ��ానుగ�ణ *ానందున ఇ"# భ�మ అq¡�ను 

 వ�వ�రమ�నక� అనుగ�ణమ� *ానందున 

సర>జ�� నమ� ef� ం:అq¡�ను. అqననూ 

స�ా>oశమ� ర¢£ వOనందున నుండiట¤aే 

@షయమ� సత�XY అగ�ను.  

 పం¥కరణ ప�*QJయaే అ=[ భSతమ�ల�ను 

సర3భSతమ�లల� స3ల> ప��మ�ణమ�2ా 

క�gిఉన[@. *ావOనjd lా��Aవమగ� �*QR 

�ైజసమగ� రజతమ�2ా efgించుటల� రజతమ� 

అసత�మ� *ాదు . @షయమగ� రజతమ� సత�XY    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సర3 జ�� నమ� సత�XY 

స3lా["#జ�� నమ� 

సత�XY 

Eీతశన� “శoఖమ� 

పచ�2ానున["#” 

అను జ�� నమ� 

సత�XY 

 

"�సన ప¦వOనక� 

దగ§ర2ానున[ 

స¨ట�కమణ©య� 

ఏరnపO2ా 

అ=Eించును – ఇ"# 

సత�XY 

మ��yకయందు 

�రn అనుబ�"#\య� 

పం�కరణ ప�*QJయaే 

సత�XY 

  

 

"#గª«మయ� 

సత�XY 

 

అల�తచ*Jా "ౌత� 

5®ఘ�u  తRతR"ేశ 

సంయ�కR 

తద3సుR గJహణXY

వ తదEి 

సత�మ� 

దర>ణ�"¯ష� 

=జమ�ఖప�U: 

అEి సత�XY  

 

నయన�ేజ°గ: 

e±దమ� సత�XY. 

( "#3చన7 ² 

జ�� నమ� 

సత�XY) 

 

 సర3 జ�� నమ� సత�XY, స@5Hషయమ�క³డను 

  =��35H�ష వసుR వO జ�� న2Mచరమ� *ాదు 

 సం
ాA నమ� – జ�:-e±దమ� అనున@ అ�న[మ�ల� 

 సం
ాA నమ��I క³�´న వసుR Td జ�� న@షయమగ�ను *ావOన e±ద@Bషµ మ�jd ప�త��మ� గJ;<ంచును 


