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Pravachanam.com �ా�� �ర�హణ ల� 
�� కం���ౖె �ామ�నుజ���ర��ల �ా�� �ా�� అనుగ�హ��షణం��  “�� ��ష�ం”  ప�వచ��ల ఆ��రం�ా భగవత�క�� ల� 
అ����న సం�ే�ల� మ��య� �ాట��� �� �ా�� �ా�� సమ�����ల�…. 
 

1) �వ�డ� త��ంచట���� భగవ��� మ�ను�ల�  �ార� ప���ా��ం�న సులభ తర�ణ��ాయ�ల� ఏ�? 
 

● ఆర�. 
A) �� ��ష� ��వనమ� (శ�వణం,పఠనం) 
B) ద��డ����గమమ�ల�ౖన  భగవ���షయ��� ��వనం 
C) 108 ��వ��ేశమ�ల య�త�  
D) ��ల��ట,కం�  ల�ంట� అ�మ�న �ే�ాల ��ాసమ� 
E) అర�ం�� క���న ద�యమం��� నుసం��నమ� 
F) ��గవత�ల అ�మ�న సమ��ార�న (��వ) 

 
2)  సృ�ి�ల� పరమ�త� అంత�ా�� �ా ఉంట�డ� క�� మ��  మృత శ��రంల� క��� ఉంట���?  
 
శ��రం �ాంచ���క���న�� ���త�� క�� ఆత�  శ���ా�� ������ట�� �ే అ��  మృత శ��ర ం,మ�నవ శ���ాల�ౖ�ే దహనం 
�ేయబడ��� అ���ల�,జంత�  శ���ాల� భ��ల� క��ి�� ��� ఒక��ట���, అవ�� ��ట� �ా� ��ల�� �� అ� ర��ాంతరం 
�ెందు��� సర����  �ా��ిం� ఉం�ే పరమ�త� పంచభ���ల�� నూ ఉంట�డ� అంత�ా���ా, వసు� వ�ల� ర��ాంతరం 
�ెందు���.పరమ�త� అ��ట�, అంతట� �ా��ిం�ే  ఉంట�డ�, సర� �ా�పక�డ�. 
 
3)  �� ��ధమ�నుల�ా�� ల�ప����న (మన���ా అందక�ం�� �� �న ) గ�ంధం ఏ��? 
 
    “ ���యతత���ాసం ” అ�� గ�ంధం ��ల� �ప�లం�ా అ��  మ��లను ఖం��ం�  ��ా� ర���న �వరణ ఇవ�బ��న 
గ�ంధం మనక� ప�సు� తం అందుబ�ట�ల� ల�దు 16000 ���ల�,32 ���ాల��ా ఉం�ే��  
 
4) భగవ��� మ�ను�ల �ా�� �� ��ష�ం కంట� మ�ందు ఎ�� ���ా�ల� ఉం�ె�? 
 
��త�ం పద�ర� ఉం�ే�. బ� ��యనుల� ,టం�ా��ర��ల� ��దల�ౖన �ా��� , అ��ే అందుల� ���� మ�త��� 
ఉ����  ���� సగ�� ఉ���� ���� ప�����ా మనక� అందుబ�ట�ల� ల�వ�.  
 
5)  ప��ా� న త�యం అంట� ఏ�? 



 
●    ఉప�షత��  ��ష�ం 
●    �� ��ష�ం 
●    ���� ��ష�ం 

 
6) పరమ�త� �ా���ా ఉంట��� ల�క �య��ా� ��? 
 
    �ేసు� న�ప��డ� చూ�ా� డ�,ఎల� �ేయ�ల� �ె�ా� డ�,�ేయకమ�ందు �ే��ల� ������ి�ా� డ�. అంట� ప� �ేసు� న�ప��డ� 
పరమ��ే� �ే�సు� ���డ�,పరమ��ే� అనుభ�సు� ���డ� అ�� “��వన”�� �ేయ�� ( ��ను కర�� �ాదు,��క�� �ాదు 
అను���ా�) అప��డ� అ�� ఆయ�� చూ�ా� డ� ఫ�తం క��� పరమ�త��� �ెందుత�ం��. అప��డ� ఆత��� ఏ �ాపం 
అంటదు. 
 
7)  ��ౖ���క ప�ళయమ�ల� మ�డ� ల��ాల� లయమ���� అ���ర� అ� ఏ�? 
 
    భ�ల�కం,భ�వ��� కం,సువ��� కం.. ఇ� ఛత�ర��ఖ బ�హ� �� ఒక పగట� సమయం �ాట� మ�త��� ఉంట�� ఆ త�ా�త 
ప�ళయమందు జలంల� క��ి�� ���  
 
8)  �ా�ా� ంగ దండ ప�ణ�మ�ల� అంట� ఏ�ట�? 
 
     �రసు�, లల�టం,���ిక,ఆస�మ�,వ�స�లం, ఊర�వ�ల�,��ాళ�� ,�ా��ల� ఈ  ఎ���� అంగమ�ల� 
     కను��ప�ల�,�ె� �వర�� ,భ�జ�ల �వర�� ,ఉపభ�జ�ల�,,మ�ంజ�త�ల�,ఊర�వ���ణ�ల�,�ాదమ�ల ��ణమ�ల�,ఉదరం 
�క� ��ండ� �ా�ా��ల� ఇ� ఉప అంగమ�ల�. �ట��� ��ద�లక� నమస���ం��� 
 
9)  సృ�ి� ,�ి��,లయల�  మ�డ� ఓ���ా�� �ాద�మ�? 
 
     �ాధ���.పరమ�త��� ఇ�� �ేయగలడ� అ�� �ేయల�డ� అ�� ����ల� ల�వ� �ావ�న ఒ���ా�� �ే�ా� డ�, ఒ���ా�� 
జర�గ����.ఉ��హరణక� మన శ��రంల��� ప�� �ణం ���� ల�ల కణ�ల� చ��� ��� ���� ల�ల� ప�డ��� 
అంట� ���� �� త����� (సం�రం,లయం) ���� ఉంట����� (ర�ణ,�ి��) ���� ప�డ�త����� (సృ�ి�) ఇల� 
ఒక మ�నవ శ��రంల� ఇ�� �ా�ా�ల� ఏక�ాలంల� జర�గ�త���� శ��రంల� ఏ మ�ర��ల� మనక� ��ౖ�� కనబడవ� అల��� 
పరమ�త� �ేత ���� సృ�ి�  �ేయబడ����,����  ర��ంచ బడ����,���� సంహ��ంచబడ���� ఏక�ాలంల�.. 
 
10)  �� ��ౖష�వ�లక� ప�పను�ల��� �ే�� ఏ�ట�? 
 

●  �� మ� �ష�� వ�� ల��� �ా�� అంశ�� వ�న�  అవత�ాలను (�ామకృ�ా� ��)  ప��ం� ���ం�ే �ార� �� 
��ౖష�వ�ల�,���ా� �ౖె�త మ���� ఆశ��ం� ,ఆచరణ �ేయ� �ా��� �� ��ౖష�వ�ల� అంట�ర� 

● పరమ��ే� ఉ�ాయం,ఉ��యం ��ండూ అ� న�� శరణ�గ� �ే�ిన�ార� ప�పను�ల� 
 
     �� ��ౖష�వమ����  మత����ే ప�పన�త�ం అ���� వ�తం/��� అవ�త�ం��  �� ��ౖష�వ�లందర�  ప�పను�ల� �ాల�ర�  
 
11)  ���వల�ం,��ం ��ండూ ��ర����ా? 
 

● ���వల�ం అ���� ఆత� ��ా �ి�  మ�త���,ఇ�� స�యం�ాకం ల�ంట��� (ఒక��ే వండ���� �నడం) 



● ��ం అ���� పరమ�త�  ��ా �ి�  పరమ�త�ను �ేర���వడం,ఇ�� త��య��ాధన ల�ంట��� (ఒక  వంద మం����  
��జనం వం�� ��ట�డమ� ) 

 
12)  సుదర�న సూ�� , భగవ��� �ామ�నుజల� సమ�ా�క�ల� ? 
 
       �ాదు. భగవ��� మ�ను�ల �ార� �య�ం�న  71 �ిం�స����పత�ల�� ,ఒక�� పరంపరల� క����ల�ౖన  ��ల� వ 
తరం (మ�� మనవల�) �ార� సుదర�న సూర�ల� . 
  
13)  �� ��ౖష�వ సంప���యంల� జ�� ����� ,�ద��� హయ���వ��� ఉ�ాసన �ే�ా� ం క�� ! మ�� భగవ��� �ామ�ను�ల �ార� 
సరస�� �ే� దగ�ర  �� ��ష� గ�ంధం ఉం� ��ా ర�న ఎందుక� �ే�ార�? 
 
    భగవ��� మ�ను�ల� �ా�� �ాలంల� ��రత�ేశంల� ఎవర� ఏ గ�ంధం ర�ం��� సరస�� అమ� �ార� అనుమ� 
�సు���ా� అన� �యమ��� ��ర�ం� భగవ��� మ�ను�ల� �ార� ��ా ర�న �ే�ార�. అల� �ే�ినప��డ� సరస�� అమ� 
�ార� క��� �ా���� హయ���వ అ�ా�మ������ ప���నం �ే�ార� �� �� �� �న� �య� �ా�� �ా�� ప�చురణల�� � 
“����ష�ం” గ�ంధం �క� మ�ఖ �త�ం క��� అల��� ఉంట�ం�� అందు వలన మన మ����� వ��న భంగం ఏ� 
ల�దు. 
 
14)  �� ��ౖక�ంఠం ల� ప�కృ� ఉండ��? 
 
      ��ౖక�ంఠమ���� ప�కృ� �� ఆవల ఉంట�ం��, అ�� ప�కృ��� అ�త���న��, �త� �భ�� అంట�ర�, పరమ��ాశం 
అంట�ర�, అక�డ క��� �ౖె�గ�ణ���త���న ప�కృ� ఉంట� మనమందరం అక�డ�� �� �ాల� ఎందుక� అనుక�ంట�మ� ? 
ఇక��ే ఉండచు� క��! పరమపదంల� �ాలం ఉండదు,సూర� చందు� ల� ఉండర� ప�కృ� ఉండదు. ప�కృ� �������� మనం 
పరమప�����  �� ��మ�. 
 
15) �� ��ష� గ�ంధం �ేవతల�� అక������? మ�నవ�ల�� �����ంచబ��న��? 
 
    అవ�ను. �ేవతలక�  అ� ��ా� ర���న ����యన వృ��   అర�మ�త�ం�� �ా���� ఆ అనుగ�హం ఉం��,బ����  ఉం��,ఆయష��  
ఉం��. �ా� మ�నవ�ల�� ఆ శ��� ల�దు �ావ�న భగవ��� మ�ను�ల �ార� భ�ష�త�� త�ాల��సం �ా��� త��ంప�ేయట���� 
అ� ��ా� ర���న ����యన వృ���   మనుష�ల�� అర������� ���ల� సడ�క��ం� �����ా��� ర�ం��ర�. 
 
16)  ����ే��� బ�హ� అంట� చత�ర��ఖ బ������? 
 
      ��ద�ా�ా� � లల�,ఉప�షత�� లల� బ�హ� అ�� పదం �����ంచబ��న�� ఆ “పరమ�త���’ �ా��త��  ఆ 
��మ����ాయణ�����  బ�హ� పదం వ���సు� ం��. బ�హ� అంట� పరమ��ే� ,చత�ర��ఖ బ�హ� �ాదు. పరమ�త� ల� ఉం�ే 
���� గ�ణ�ల� �ా��ల� క��� ఉండటం వలన �ాడ�కల� �ామ�న�ం�ా అల� �ిల��ా� ర�.అల�గ� �ార� బ�హ�ల� అవ�ర� 
 
17)  �ష� పంచకం అంట� ఏ�ట�? 
 
      మ�ఘ �ద�  అష�� � ��ా�ష�� అంట�ర�.��ా�ష�� నుం�� ���ద� వరక� ( 
అష��,నవ�,దశ�,ఏ�ాద�,���ద�)ఐదు �ధుల� �ష� పంచకం అంట�ర� ఈ ఐదు ���లల� మ�నవ�లందర� 
�ష� తర�ణ�ల�,అర�� ప�����ల� �ేయవల�ను. 
 
18)  ఆ����ష�డ� అంట� ఎవర�? 



 
     పరమ�త��� ��దట� ��సుడ�. పరమ�త� ఎక�డ ఉంట� అక�డ �ా�� ��వల� �మగ���� ఉం�ే �ాడ� ఆ����ష�డ�, 
�ామ�వ��రంల� పరమ�త� �ామ�డ�,ల��ణ�డ� ఆ����ష�డ�,కృ�ా� వ��రంల� పరమ�త� కృష�� డ�,బల�ామ�డ� 
ఆ����ష�డ� 
 
19)  కర�ల�� అ�ి�ర ఫల�ల� క�� అల�ంటప��డ� కర�ల� �ేయ�ల�? 
 
      �� త�ల� మనక� కర�ల� �ేయవదు�  అ� �ెప�ల�దు భగవ��� త ల� భగ�ానుడ� క��� కర�ల� ఆచ��ంచవ��ం�ే 
అ� �ె�ా�డ�.��ౖ�ాగ�ం క���న �ా�ౖె�� శ��రం ఉన�ంత వరక� అన�ం ఎల� �నక�ం�� ఉండ�ో /ఉండల��ో  కర�ల� 
�ేయక�ం�� క��� ఉండడ�/ ఉండల�డ� మనం ఊ�ి�� �సు��వటం క��� క��� మన ఊ�ి�� శ��రం ల� �వ�డ� ఉన�ంత 
వరక� �సుక�ంట�ం �ామ� కర�లను �ేయవదు�  అ� �ెప�� ����.ఇల��  �ా�ా�,రంభ �ా�ా�,స��ా� దుల� �ా�ా� 
,ధనం �ా�ా� ఇవ�� ���� �ేయక�డదు.ఫల సంగ కర�ృత�ం ���� భగవద���తం�ా �ేయ��. 
 
20) �ిల�ల� కల�గక�� వట���� �ారణ�ల� ఏ�ట�? 
 
    అ�� క��� క��� . సం��నం కలగట���� క���,కలగక�� వట���� క��� ,భ��ం�ే సం��నం కలగటం క��� ��త�వ�. 
“అప�త�స� గ��ా��ి� ” అంట� స�ర�ం �ాదు అ� , ����ా �ి�  కల�గదు అ� �ాదు ������ సం��నం ప��బందక�� 
ఎందుకంట� ప�త� �ాత�ల�ం ఉంట�ం�� �వర వరక�, అ�� ఉంట� ������ అడ���. 
����ౖష�వ �ాంప���య పద��ల� ��ౖష�వ�ల� స��ా� �� ��గల��ాల� ��ర���ర�,పరమ�త�� �ే�ా� అ� మ�త��� 
��ర�క�ంట�ర� కనుక పరమ�త� � �ేర���వట���� �ిల�ల� ల�క�� వడం అడ��  �ాదు. 
 
21)  యజ�� దుల� �ేయల�� �ా���� ప����మ�య�ల� ఏ�ట�? 
 
     యజ�మ�, ��నమ�,తపసు�, ఉప�ాసం,�ర��ా�నం,�ర�య�త�,��మస�రణ,ఇల� ఎవ���� ఏ�� అనుక�లం�ా 
ఉంట�� అ� �ేయవచు� �ా�� �ా�� వ�ా� శ�మ�లను బట��  �ాస� � ��త���న ఉ�ాసనల� ఇవ��. ఏ� �ేత�ా� �ా����/ 
�ేయల�� �ా���� పరమ�త� ��మస�రణమ� అ��  �ా�ాలను ��శనం �ేసు� ం�� �ామ,కృ�ా� ,���ం���� ��మమ�ల� 
మ���� మ��ా� ల�. 
 
22) యజ� య��ాదుల� �ే���  �ో�ాల� �� ��� అ���ర� యజ� య��ాదుల� �ే�ి�� భగవదునుగ�హం కల�గదు 
అ���ర� ? 
 
భగవంత�� తత�మ� ఆత� గ����ం�న త�ా�త సహజ�ిద�ం�ా ఆ భగవంత�� �� ఉప���ాల� �ేయ�ల� ఇచ� 
ప�డ�త�ం��  ఆ "ఇ�ే�" మనను  యజ�,య�గ,జప,తపసు�,ఉప�ా�ా�� ,ఎవ��వ�� వ�ా� శ�మ ధ�ా�ల ����ా �ాస� � 
���త కర�ల� �ే���  �ా���� ప��ా�శ�మంల�� �ెడ�  కర�ల� (�ా�ాల�) ��ల�� భగవ�����ి�  �� మ�ర�మ�ల����  
అం�ే�ా� ����ద�యనం �ే�ిన తర��ాత ఇహ పర ల��ాలల� బ� �ాల ��సం యజ� య��ాదుల� �ే���  అ� 'అంత వర��' 
ఫల����ా� � అంట� యజ�� దుల� మం� కర�ల�... అ��ే " ���� " �ే���  ఫలమ�ల� అల�ం.. ఫల���� ల�� యజ� 
య��ాదుల� మ�త��� భగవదనుగ����� ఉపకరణ�ల�.. అంట� మన �ో�ాల�  
��ల��ంచట���� పరమ��ే� (ఆయనక� మన �ద కల దయ��)మన�ే మం� కర�ల� �ే��  ��శ�ా న���ిం�  �ాట�� 
��ి���ా� డ� (�ాప కర�ల� ��ల��ం� )ఇ�ే క�� "భగవదనుగ�హం".... 
 
23) కర� ��ర�? ఉ�ాసన ���ా? 
  



      ఉ�ాసన అ���� క���.ప��ంచటం,స���ంచటం,���నం �ేయటం ఇవ�� ఉ�ాసనల� కర�ల�.ఉ�ాసనల� �ేసూ�  �ేసూ�  
ఉండటం వలన క�మక�మం�ా బ�హ� జ�� నం క����ా� � అ�� ������ మ��ా� ల� ఉ�ాసనల� బ�హ� జ�� ����� 
అంగమ�ల�. అన�ం �ంట�  
ఆక� �� త�ం�� అ�� “జ�� నం” క����ే ఆక� �ర�త�ం��! 
అన�ం �ంట��� ఆక� �ర�త�ం�� అల��� బ�హ� జ�� నం క����ే బ�హ� ను �ేర���ల�ం,ఉ�ాసన �ేయ��. 
 
24) ఆ����ష�డ� �� గర�త�ంత�� �� జ�� ��ౖరం ఉం�� క�� మ�� పరమ�త� ��వల� ఈ ఇర�వ����� ��ౖరం ల���? 
 
    గర�డ���� స�ా�ల� ఆ�రం,ఆ స�ా�ల� �నత కదు� వల ఉదంతంల� తన త���� జ����న అవమ�న ��రం�� 
స�ా�లను �ే��ిం� �ాట�� ఆ�రం�ా �ా�ాల� ��ర�క����డ�.అ��ే అ�� ��వలం ఈ ప�కృ�ల� ఉన�ప���ే ఆ 
అవ��ర సమయమ�ల� మ�త��� ఈ �ే�షం,��ౖరం,పగ,�ాగం,���మ,అసూయ,ఈర�� ఇవ�� ఈ ప�కృ�ల� మ�త��� 
��ౖక�ంఠం ల� ఉం�ే పరమ�త� దగ�ర ఇ��� ఉండవ�/ప� �ేయవ� అందు�� �ా��� �త� సూర�ల� అంట�ర�  
ఉ��ః మనక� �త�ం పరమ�త� � ఉ�ాసన �ే�� ఋష�ల ఆశ�మ�లల� జ�� ��ౖరం ఉన� �ామ�-మ�ం��స,�ి�� -ఎల�క 
ఇల� పరస�ర ���ధం ఉన� � క��ి ��ల�ి ఉంట�� అల�ంట��� �ా��త��  పరమ�త� దగ�ర ��వ �ే�� �ా�� దగ�ర ��ౖరం 
ఎల� ఉంట�ం��! ఉండదు. 
 
25)  �ా�ఖ��నం అంట� ఏ�ట�? 
 
       �ా�ఖ��నం పంచ ల�ణం.. 
 

● పధ�ే�ధమ�    -   సూత�మ�ల�� ప��లను ���గం �ేయటం 
● ప����� ���          -   పదమ�ల�� అ�ా� ల� �ెప�టం 
● �గ�హ �ాక�ం   -  ఆ ప����� ఆర��� ఎందుక� �ె�ా�ల� �ర�పణ �ేయడం 
● �ాక��జన.   -  �గ�హ �ా�ా��� క�ర�డం,అన�యం �ేయడం  
● ఆ��పణమ�       -  ఆ���ించబడ�  �ా�ా���� సమ���నం �ెల�పటం  
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