
 

  

 
“ప��ాణమ� - అవ�ాహన ”  

  
క�య�గంల� ప��ాణ శ�వణం కంట� �ం�న ధర�మ�, ప�ణ�మ� ల�వ� �ా�సభగ�ానుడ� �ె�ా�డ�.          
క�సం ���ల� ��ంత సమయం అ��� తప�క ప��ాణమ�ల� �ం��ం, �ెల�సుక�ం��ం! భగవంత�ను��          
దగ�ర అవ���ం! �ా���� ��రదు� ప���ంచడం వల� �ామ�య�ణ���, ప����త�� �క���� ప���ంచడం వల�           
��గవ���� �� ం��మ�. ఈ ప�శ�లవల� ఎవ����� సూ���� �ెందు��రన� సదు�ే�శ�మ��� ప��ాణమ� -          
అవ�ాహన అ�� �ార�క�మం ప�ణవ �ీఠమ� �ర���సు� న���.   
  
1. మ� ��రతమ� �ా�సభగ�ానుడ�    �ెబ�త�ండ�ా గణప� ఎ�� ���లల� ప�����ే�ార�?   
 18 ���ల�  
2. మ� ��రతమ� గణప� ఏ న����ాన ��ా �ార�? ఆ ��ా ంతం ��ర� ఏ�ట�?   
 సరస�� న��, మ���   
3. �ాండవ�ల� ��రద మహ��� సల� ��రక� �ాజసూయ య�గం �ే�ార�. ఆ య�గ ప��సమ��ి� అయ��క             
�ష��� ����క ��రక� ��కృష�� ��� అగ�ప�జ �ే�ార�. మ�� ��ండవ అగ�ప�జ ఎవ���� �ే�ార�?    
�� ఆంజ��య �ా����  (ప�ాశర సం��త)   
4. వ�ష�� � �ాపమ� �ేత అష�వసువ�ల�  గం�ామ�త, శంతనమ��ా�లక� భ�ల�కంల� జ��ం��ర�.         
అందుల� �ష����ా జ��ం�న వసువ� ��ర� ఏ�ట�?   
 ప���సుడ� (మ���రతం)   
5. అర�� ను���� �ాం��వమ� ను ఎవర� ఇ���ర�? ఎప��డ�?    
 అ��� �ేవ�డ�, ఖ�ండవ వనదహనం.   
6. పరమ ధ�ా�త��ల� �ష�, �ో�ణ�ల�. �ష��డ� ఎవర� క�ర� �ిం�సనం అ��������� �ా���� ర��ా            
ఉంట�న� ప��ఙ� �ే�ాడ�. అందువల� �ాండవ�ల�� కలవల�దు.  మ�� �ో�ణ�ను�� �ాండవ�ల� అ���          
మ�ఖ�ం�ా అర�� నుడ���  ఎం�� �ీ��. మ�� య�ద�ంల� �ాండవ�ల�� ఎందుక� కలవల�దు?   
దు� పదుడ� �ాండవ�ల ప�ం ఉండడం వల�    
7. �వ ప�జక� ��ండ� ర�ాల ప�ల� త�ి��ే ఏ��ౖ�� సమ���ంచవచు� అ� �వప��ాణం �ెబ�త�ం��. ఆ             
��ండ� ప�ల ��ర��  ఏ�ట�?    
చంపకం( సం��ంగ), ��తకం( �గ�)   
8. ఆ ��ండ� ప��ా�ల� ఎవర� శ�ిం��ర�?   
 చంపకం- సం��ంగ ప�వ��� ��రద మహ���   
 ��తకమ�- �గ� ప�వ��� �వ�డ�   
  
9. �వ���� సం��ంగ, �గ� ప�వ��ల� ప��� �ావ� ఎందుక� శ�ిం��ర�?    
 �గ� ప�వ�� - అసత�ం పలకడం వల�  సంపం�� ప�వ��- అహం�ారం, గర�ం ఉండడం వల� ( ఆ ప�వ��              
వల� �వ���� సుగంధం వసు� ంద� ��రదు� దగ�ర పలకడం వల� ఆ �ాపం �� ం��ం��). అంట� మ�త��లక�             
దగ�ర అ� �ా���� ��వ �ే��ప��డ� ఏ మ�త�ం గర� పడక�ం�� మ��ంత జ�గ�త��ా ఉం��ల� సం��ంగ ప�వ��              



����ా �ెల�సు� ం�� .  
10. ఆ ��ండ� ప�వ��ల� తమ తప�� �ెల�సు��� �వ���� భ����� ��ా ���ం���. అత�ంత కర�ణ�మయ��ైన            
�వ�డ� జ��ప�� ఆ ��ండ� ప��ా�లక� ఇ��న వరం ఏ�ట�?    
ప�త��మ��ా �వ�ం�ా��� �ాక�ం�� �వ�ంగం ఉన� �ీ�ా��� ల��� ప���వ��� అలంక����� మ��ంత ప�ణ�ం           
అ� �వ�డ� వరం ఇ���డ�   
11. సం�వ� ఔష��ల��సం హనుమంత�డ� ��మ�లయ పర�త ���ణ�ల� ఉన� ఒక పర�����          
�సు�����డ�. ఆ పర�తం ��ర� ఏ�ట�?   
�ో�ణ పర�తం    
12. నం��శ�ర�� తం��� ��ర� ఏ�ట�?    
 �ల�దుడ�    
13. శ��ౖశ�ర �ా���� ఎదుర��ా �లబ�� నమస���ంచ�ాద� ఎవర� శ�ిం��ర�?    
 జ���ా�  �ే�    
14. సూర�భగ�ాను��� సంజ� �ే�,��య� �ే� అ� ఇద�ర� ��ర�ల�. �ా���� క���న సం��నం ఎంతమం��?            
�ా�� ��ర�� ?   
సూర� సం��నమ�ను స������  ఆ��గ�ం బ�గ�ంట�ంద� �ాస� � వచనమ�.    
��ౖవస�త�డ�, యమధర��ా�, యమ�న, �ావ���, తప�,శ��ౖశ�ర�డ�,  అ��� �ేవతల�, ��వంత�డ�    
15. �ాస� �ప��ారం ప�ట��న ��� జర�ప���వ�����  ��� మ�ఖ�మ� ల�క న�త�మ� మ�ఖ�మ�?    
��� ప��ారం �ేసు���ాల� బృహస�� స�ృ�. అందు�� �ేవతల� ప�ట��న ��� ప��ారం పండగల�           
జర�ప���మ�. �ా� ���� సంప���య�ల �ార� �ా�� ఆ��రం ప��ారం న�త�ం ప��ారం �ే�ా� ర�.     
16. సప� �రం�వ�ల�  �త�ం స������ అపమృత��వ� ఉండద�, తప�క �ా��� ప�ట��న ���           
తలచు���ాలంట�ర�?  �ార� ఎవర�?   
అశ���� మ, బ��ా����  హనుమ�ంశ�    
��షణ! కృప: పర���ామశ� స���� �ే �రం��న:     
స���� ��� సంస��ా��త�ం మ�ర�ం�ేయ య��ష�మం    
���ద�ర� శతం ��ా జ�: అపమృత�� �వ���తం:   
17. ఉపనయనం అ�న �ామన మ������ �దట �� ఎవర� ��ట�� ర�? ����ాత�ను ఎవర� ఇ���ర�?    
జగ���త �ార��    
క�బ�ర�డ�    
18. �ామను��� ���క�మ�డ� అ� ఎందుక� ��ర� వ��ం��.?   
 3 అడ�గ�ల�� భ�, స�ర�, �ా��ళల�కమ�లను జ�ం��డ� ఒక అర�మ�.    
19. అంజ�� �ే� త��తండ�� ల� ఎవర�?   
అహల�� మ�త, ��తమ మహ���    
20. అంజ�� �ే� ఎక�డ తపసు� �ేయ�ా హనుమంత�డ� జ��ం��డ�?.   
��ంకట�చల పర�త ���ణ� ల�� అంజ����� ల� అంజ�� �ే� తపసు� �ేయ�ా హనుమంత�డ� జ��ం��డ� 
 21. ���ామల��ణ�ల� ఎవ�� ఆశ�మంల� భక� శబ���� దర�న����ర�?   
�� �ామల��ణ�ల� మతంగమ�ఋ�ి ఆశ�మంల� భక�శబ���� దర�న����ర�  .  
22. ఈ ���ంద ఉన� �ేవ�� మ�ర�� లల� ఎవ���� 3 ����� ల� ఉంట��?    
అ)�వ�డ� ఆ)�ార�� ఇ)ఆంజ��య�ా�� ఈ) నర�ింహ �ా��.   
��ౖన ఇ��న అ�� �ేవ�� మ�ర�� ల��  3 ����� ల� ఉంట��   
23. దు���ధనుడ� ధర��ా�ను సర���ా  �దంక�  ఆ���ం��డ�. మనుస�ృ� ప��ారం తన��         
సమ�న���న �ా� ������ ల��� య���� ��� �ి���� ������.  ఇ�� �ె��ిన ధర��ా� ������ ���� శక��             
���ిన  �ా�కల�� ఓడడం జ����ం��. శక�� �ె�ి�నట��  ఆ �ా�కల� ఎందుక� �����?    
శక�� అ�ర తంత� �ద�లల� ��ౖప�ణ�ం �� ందడం ����ా ���� దుష�శక�� లను �� ం��డ�,ఆ దుష� శక�� ల            
స�యం�� �ా�కల� తను �ె�ి�నట��  �����.   



24.  సత� హ��శ�ంద� మ��ా�  భ�ల�కమ�ల� ఉన� �ాజ��లను అ��ంట�� జ�ం�  ఏ �ాజ����           
�ాజ����ా �ే�ి �ా�ం��డ�?   
అ�ధ�   
25. క�బ�ర�� తం��� ��ర� ఏ�ట�?   
�శ�వసుడ�    
26.జనక మ��ా� క�ల ప�����త�డ� మ��య� �ీ���ామ�ల క���ణం ఎవర� జ���ిం��ర�?   
 శ��నందుడ�( ��తమ మహ���, అహల�� మ�త ప�త�� డ� )   
27. �� మ��ష�� వ�క� అత�ంత �ీ���ాత�� �ైన గర�త�ంత��� ����క ��రక� వ��న ప��ాణం " గర�డ            
ప��ాణం ", ఇందుల� 19000 ��� �ాల�  ��ండ� ఖ�ండమ�ల��ా ఉంట��. మరణ�ం�న �ా�� ఇంట�ల�           
��ౖ��క�ార�మ�ల� ��గమ�ల� గర�డ ప��ాణంల�� ఏ ఖ�ండమ�ను తప�క  �ా�ాయణం జర�ా� అ�          
�ాస� �మ�?   
���త ఖ�ండమ� ను �ా�ాయణమ� �ే��� , �ా���� సద�త�ల� కల�గ���� అ� �ాస� �మ�   
28. భ�ల�కం ల� ఉన� �ా���� పగల�,�ా�� క���� ఒక  ��� అంట�ర�, �ేవతలక� ఉత��ాయణం            
ద��ణ�యణం  క��ి�ే ఒక ���(అంట� ఒక సంవత�రం). మ�� �ితృ�ేవతలక� ఒక ��� అంట� ?   
�ితృ �ేవతలక� �క� ప�మ�, కృష�  ప�మ� క����  ఒక ��� (30 ���ల�)   
29. ప�ర�ం ఒక ప�జ�ప� �ితృ �ేవతలను ప�సన�ం �ేసు������� ఒక ��� త�ం �� �ా��� సు� �ం��డ�.             
 ప�సున�ల�ౖన �ితృ�ేవతల� ఎవ����ే ఈ ��� త�ం �త�ం ల��� పర�����లల� మ��య� తప�క ��ా ద�           
సమయంల� ప����� �ా�� వంశంక� �ితృ�ో�ాల� ��లగ���� అ� వరం ఇ���ర�. ఈ �ితృ�ేవ�� సు� � �             
ర�ం�న ప�జ�ప� ఎవర�?   
( మ�ర�ం�ేయ ప��ాణమ�)  ర��   
30. �ేవ �ా�ా�లక�, పండ�గలక�  సూ���దయం ల� ఉన� ��� మ�ఖ�మ� అంట�ర�. మ�� �ితృ �ా�ా�లక�             
 ఏ సమయమ�ను ప��గణనల��� �సు���ాల� �ాస� �ం ?   
మ���హ�ం 12 గం౹౹ ఉన� ��� మ�ఖ�మ�   
31. దర� అడ�గ�న  బ�హ�, మధ� ���ాయణ�డ�, త��� యందు �వ�డ� ఉందుర�. ఇంత ప�త�త దర�క�             
ఎందుక� వ��ం��? దర� ఎల� ఉత�న����న��?    
��మ��ష�� వ� ��మమ�ల నుం�� దర� ఉత�న����న��. అందు�� దర�క� అంత ప�త�త.   
32.�ితృ�ా�ా�ల� జ���� ప��ేశంల� నువ��లను చ���ే అక����� �ైత��ల�, ��నవ�ల�, అసుర�ల�  �ార�          
�ాస� �ం. అంత ప�త�త క���న నువ��ల� ఎక�డ నుం�� ఉత�న����న�?   
�� మ��ష�� వ� �క� ���ధ జలం నుం�� నువ��ల�  ఉత�న����న�.   
33. మరణం ఆసన����న �ా���� దుర�� కలగక�ం�� హ��స����నమ�నక� �సు��ళ������ మ�ఖ�ం�ా ఏ�          
��డ�డ���య� �ాస� �ం??   
 త�ల�ి, హ�� ��మమ�, గ�ర�భ���    
34. మరణం ఆసన����న�ా�� ఎదుట ఏ��నం ఇ���  �ా���� స�ర�ప� �ా��� �ెరవబడ�ను?   
గం�ాజలం�� ఉన� �ాత�, ��డ�గ��ెప��ల జంట, �ాల�ా� మమ��� క���న స�యం �ాకమ�.   
35. మ�ఖ�మ��ా ఏ క�ర�ాయల� మ��య� ప���ా� ల� ��ా ద�  ��జ����� ��ిద�మ�?    
�ోస�ాయ, ఆనప�ాయ, అలసం��, ఉ��, ��ల�� ��, ఇంగ�వ �   
36. మరణ�ం�న �ా���� ప�� సం౹౹ ��ా ద�మ� తప�క �ర���ం���. ఆ ��ా ద�మ� ��ట�� నప��డ� ఎవర� ఉంట�             
 ఆ ��ా ద�ం ఎక��వ ఫ����� ఇసు� ంద�, �ితృ�ేవతల� సం���ి�ా� ర� �ాస� �ం?   
క�త��� ��డ�క�   
37. ��ా ద�  ��జ����� ��ట��� వం���ే �ితృ�ేవతల� మ��ంత సం���ి�ా� ర�.   
�ితృ�ేవతల�� ఆవ �ిం�� �� �ే�ిన వంటల�, నువ��ల� �� వంటల�,  ��ధుమల�� �ే�ిన అ�ా�ల�, ��సర,             
�నప పప�� �� వంటల� వండడం ల��� ఇ� ����ల� �ేయడం వల�  �ితృ�ేవతల� తృ�ి�  పడ��ర�.   
38. �ితృ �ార�క�మ�ల� జ���� ��ట ఏ� అస�ల� ఉండక�డద� �ాస� �మ�?   
����,పం��, క�క�, రజస�ల, నప�ంసక�డ�, ���ల ఉన��ార� ల��� ���ి� క�ల�,  ��ా ద�ం ��ట��  సమయం 



�ాక�డదు. ఒక  
��ళ �ార� వ���  �ితృ�ేవతల� ఆగ����ా� ర�.   
39. ఎ�� �ేవ�� ప�జల� �ే�ి�� ల��� ����కల ��సం ���ల� వ��ం��� ల��� �ేవ�� �ీ�త�ర�ం హ� మమ�,              
అ����ాల� �ే�ి�� ��ంద�� ఇంట�ల� అ�ాం� �ిల�ల వల�  అభద�త ఎందుక� వసు� ంట��?     
ఆ ఇంట�ల� �ితృ �ేవ�� ఆ�ాధన స���ా�  జరగక �� వడం వల�     
40. �ితృ�ేవతలక� త���నం ల���  ��ా ద�మ� ��ట�డం వంట�� �ేయడం ����ా �ార�  అనుగ����ా� ర�.           
ఎప���ై�� ��ా ద�ం ��ట�� ఇంట�ల� ���ల �ావడం ల��� ఇంట� గృ��ణ� ఇంట�ల� �ాక�ండడం వంట� అ��ార�             
 �ారణమ� �ేత �ేయ���న ��� ల�  త���నం ��ట�క�� �ే ఎప��డ� ��ట�� �?    
తర�ా� ��లల� వ�ే� అ�ే ��� ��డ� తప�క ��ట�� �   
41. �ితృ �ా�ా�లల� ��ట��� �ే�ిన �ాత�లను, ప���లను, వసు� వ�లను �ా���� ల��� ��నం �ే�ి��            
మం�ద� �ాస� �ం?   
 ��ం�� �� �ే�ిన �ాత�లను �ాడడం, ��నం �ేయడం మం���.    
42. �ితృ�ా�ా�లను ఎం�� భ�����, శ�ద��� �ే�ా� ర�. ఈ �ార�క�మం �ే��ప��డ� ���� పనుల� అస�ల�            
�ేయ�ాదు. అ� ఏ�ట�?    
ఆ ప�ట ��పం అస�ల� ప��� �ాదు. �ార�క�మం �ే�� బ�హ� �ా��� �సు���వడం ల��� త�ర�ా             
మ���ంచమ� �ెప�డం �ేయ�ాదు. ఆ ప�ట ��పం అస�ల� ప��� �ాదు.   
43.మరణ�ం�న �ా�� అ�ి�కల�, ��� భస�మ� నదులల� మ��య� మ�ఖ�ం�ా  �ా� ల� కలపడం వల�            
�ా���� స�ర�ం  ��ా �ి�సు� ంద� ధర� �ాస� �మ�. అ��ే �ాట�� ఎ�� ���ాల��ా �ేయ��? ఎక�డ కల�ా�?    
 మ�ఖ�ం�ా అ�ి�కలను 3 ���ాల��ా �ేయ�� .    
 �దట� ���ా�� 11 ���లల� మనక� దగ�ర ఉన� న��ల� కల�ా�. ��ండవ ���ా�� �ా� గంగల�             
కల�ా�. మ�డవ ���ా�� ప�య�గల� సంగమం ల� కల�ా�. ఇల� �ే��� మరణ�ం�న �ా���� గ�ర� ర�ణం,             
�ేవ ర�ణం,�ితృ ర�ణం ��� �ా���� స�ర�ం ��ా �ి�సు� ంద� �ాస� �ం.    
44. ��ా ద�ం ఎప��డ� ఎప��డ� ��ట�చు�?   
��ా ద�ం అంట� ��వలం సం౹౹ �� ఒక�ా�� వ�ే� సంవత����ాల� మ�త��� �ాదు.  ఈ ���ం�� సంద�ా�ల�� �ితృ              
తర�ణ�ల� ������ ��ా ద�ం �ా �ెప�బడ�త�ం��. గ�హణం ����న త�ా�త, ప�� ��లల� వచు� సంక�మణ,            
వ���ాత �గం, జన� న�త�మ� ��డ�, �దట� �ా�� ఏ�ై�� ��త� దర�నం �ేసు��న�ప��డ�, �ీడ కలల�             
వ��నప��డ� ల��� గ��ల అనుగ�హం ల�నప��డ�  �౹౹ సంద�ా�ల�� చ��� �న త��దండ�� ల�         
తలచు��� తర�ణ�ల� ఇవ�డం క��� ��ా ద�ం �ా �ెప�బడ�త�ం��.   
45.�ితృ�ా�ా�ల� �ే��ప��డ� మ�ఖ�ం�ా ��ట�� �ీ�క��ంచ�ాదు?    
 మ��గ, �ా�� జ�వ   
46.�ితృ�ేవలను ఉ�ే��ం� బ�� హ�ణ�లక� స�యం�ాకం(క�ర�ాయల�, వంట �ామ��� �౹౹) ��నమ� 
�ే�ా� ర�.  
స�యం�ా�ా��� ఏ� ఇవ��ాదు?   
వం�ాయ, �ాకర�ాయ, ఉ��, ��ల�� ��, ఆనప�ాయ, అలసందల�, �ోస�ాయ �౹౹ ఇవ��ాదు   
ఏ� ఇవ�చు�    
కందగడ� , ��మగడ� , ��టక�ర, బ�ల� ం,�ంతపండ�,  ఎండ��రప, ఆ�ాల�, ఆవ� ����, గ�మ����ాయ,         
అరట��ాయ, �ాల�, ��ర�గ�, నల�  �నప పప��, ��సరపప��, అల� ం �౹౹   
47. �ితృ �ా�ా�లక� మ�గ�� ర� ల��� ఇద�ర� ��క�లను ఆ���ం���. ఇద�ర� ��క�ల��ా ఉన�ప��డ� ఏ            
�ేవతల� ��క�ల  �ా� నమ�ల� క�ర��� ��జనం �ే�ా� ర�?    
ఒకర� ���� �ేవతల �ా� నంల�, ఇం��కర� �ితృ�ేవతల �ా� నంల� క�ర��� ��జనం �ే�ా� ర�. అందు��           
��క�లను ��ల� జ�గ�త��ా ��ర�ం���. �ా��� �సు���వడం వంట�� �ేయ�ాదు   
48. సూ���దయ���� మ�ం�ే ప�� ఇంట� గడప మ�ందు రంగవ��(మ�గ�� ) ఉంట� ఆ ఇంట��� ల��� అనుగ�హం             
ఉంట�ంద� మ��య� మ�గ�� ��యడం ����ా �ేవతల� ఇంట��� ఆ���ం�నట�� అ� ��ద�ల మ�ట. మ��            
���� ప��ే�క ��నమ�లల� ఇంట� మ�ందు మ�గ��  ��యక�డదు అంట�ర�. ఎప��డ�?   



�ితృ�ేవతలను ఆ���ం�ే ��� అన�ా ��ా ద�  కర�ల� �ర���ం�ే ��� మ�త�ం ఇంట� మ�ందు మ�గ��  
��య�ాదు   
49. �ేవ�ితృ�ా�ా�లల� అ��� ఆ�ాధన ��ల� ��ప���.  అందు�� �ా�నమ� �ేయక�ం�� �� ���          
�����ం���ాద� అ�� అప��రం అ� అంట�ర�. ఈ  అ��� �ేవ���� ��ండ� మ�ఖ�ల� ఉంట��. ఒక            
మ�ఖం�� హ�ా���,ఇం��క మ�ఖం�� క�ా��� �ీ�క���ా� డ�. �ేవతలను ఉ�ే��ం� �ే�� హ� మంల�  అ���          
�ేవ���� హ�ా���  �ా�� �ే� ����ా అం���ా� ర�.మ�� �ితృ�ా�ా�లల� క�ా���   ఏ �ేవత ����ా            
అం���ా� ర�?    
స��� �ే�    
50.��ా ద�మ�క� వం�ే వంట ��ల� జ�గ�త� �ా మ���� �ేయ��.  ��క�లక� ���దన �ాక�ం�� మనం ర��            
చూడడం, వం��న ప���ా� లల� ��ంట�� కల� వంట�� ఉండక�ం�� చూడడం, ��క�ల� ��జనం �ేసు� ండ�ా          
త�మ�డం వంట�� �ేయ�ాదు. ఎంత జ�గ�త��ా �ే�ి�� ఏ�ో ఒక �ోషం ల�క�ం�� �ేయడం కష�ం.   ఇల�              
�ె�యన� ఏ��ౖ�� �ో�ాల�  ��ల�ాలంట� ��క�ల� ��జనం �ే�� �స�ర ల� ఒక దళం ఉం��ే ఆ �ో�ాల�              
మనక�  అంటవ�. ఆ దళం ఏ�ట�?   
 త�ల�ీ దళం    
51.��క�ల��ా ఎవ��� ఆ���ం���? ఎవర� వ��� ��ప� ఫ�తం వసు� ం��. ��క�ల��ా వ�ే��ా���� గల           
�యమ�ల� ఏ�ట�?    
ఒ�� ఇంట� ��ర� ఉన� �ాడ� ��క��ా �ిల�వ�ాదు. స����క�ల� �ిల�వవచు�.ఒక� ��� ల��� 
ప��ాణ�� డ�,పం��త�డ� ��క��ా వ���  అ�య ఫ�తం వసు� ం��.     
52.�ేవతల� క��� �ితృ�ేవతల� ప���ా� ర�. అందు�� �ితృ�ా�ా�ల� �ర���ం �ేయక�ం�� శ�ద��ా �ే���ా��          
క�ట�ంబ�ల� సుఖ సం���ాల�� ఉంట�ర� �ాస� �ం. మ�మ�ల��ా చ��� �న ��� ��డ�, సంక�మణ �ాలం,           
అమ��ాస� మ��య� ఏ�ై�� ����� లల�  ల��� ఇంట�ల� �ిండ ప���నమ� �ర���ంచడం మన ఆ��రం.           
చ��� �న �ా�� ��� �ె�యక �� ��� ల��� మనక� ఇష����న �ా���� నరక �మ���� �� ం�� ఉత�మల��ాల�             
�� ం��ల��� ఏ ��� అత�ంత మ�ఖ�మ�? ఏ ��� ��� అంద��� తలచు��� య��శ��� �ిండ ప���నం ల���              
ద��ణ�� క���న స�యం�ాకం ఇ�ా� ర�?   
 ��ద�పద కృష�  ప�ం, అమ��ాస�( మ�లయ అమ��ాస�)   
53.అమ��ా���� పంచ� పంచభ��ే� పంచ సంఖ��ప����ణ�  అ� ల��� సహస�ం ల�� ��మమ�ల�.          
పంచ సంఖ� ఉప����ణ� అంట�  అమ�క� ఇష����న 5 ఉప��రమ�ల� ఇష�ం�ా �ీ�క��సు� ం�� అ� అర�ం. అ�             
ఏ�ట�?    
ధూపం   , గంధం  , ��పం , ��ౖ��ద�ం , ప�ష�మ�   
54. పంచ ఉప��రమ�లల� ఏ ఉప��రం �ే���   ఎట�వంట� ఫ�తం వసు� ం��?   
ధూపం - ఐశ�ర�ం   
గంధం - �ాప ���శనం, ప�ణ���ా �ి�    
��పం - జ�� నం   
��ౖ��ద�ం అ������ ల�ట� ఉండదు.   
ప�ష�మ� - �ె���ేటల�   
55. ��రదు� �ణ ��ర� మహ�, త�ంబ�ర�� �ణ ��ర� క��వ� మ�� సరస�� �ే� �ణ ��ర� ఏ�ట�?    
సరస�� �ణ ��ర� కచ��ి    
56.�� ల��� అమ��ార� �ెఱుక� �ల�� మ��య� 5 ర�ాల ప�ష�బ�ణ�ల� ధ��సు� ం��. 5 ర�ాల ప�ష�             
బ�ణ�ల� ఏ�ట�?   
1.��మర ప�వ��(అర�ందం)   2.అ��కం    3.చూతం(మ����)    4.నవ మ��క( క�ందం)  
5.నల�  కల�వ( �ల�త�లమ�)   
57. అమ��ా�� �ే�ల� �ెఱక��ల��  ధ��సు� ం��.��� ��ా మ�ఖ�మ� ఏ�ట�? ��� సంస�ృత ��మం ఏ�ట�?  
�ెఱక� �ల��  అమ��ా�� మనసు�క� ప��క.అ�ాదమస�కం మధురం�ా ఉంట�ం��.   
సంస�ృత ��మం ప�ం�ే��వ�    



58. అమ��ా���� అత�ంత �ీ��కర���న మ�డ� �థుల� ఏ�ట�? ఏ �థులల� అమ��ా�� ఉ�ాసన           
ఎక��వ�ా �ేయడం ����ా �ఘ�ం�ా అమ��ా�� అనుగ�హం �� ందగలమ�?   
( మ�ర�ం�ేయ ప��ాణమ� ) అష��,నవ�,చత�ర��   
59.అమ��ా�� ��ాస�ా� నమ� మణ����పం ఈ మణ����ప వర�న గ���ం� ����, �ా�ాయణమ� �ే�ి�� 
అమ��ా�� అనుగ�హం  
కల�గ�త�ం��. ఏ �భ�ార�ం తల��ట���� మణ����పమ� �ా�ాయణమ� �ేయడం మన ఆ��రం. ఆ          
మణ����పం ల� అమ��ార� ఉన� గృహం ��ర� ఏ�ట�??    
మణ����పంల� అమ��ార�  �ం��మణ� గృహం ల� �వ�ి�ా� ర�   
60. సప�మ�తృకల� ��ర��  ఏ�ట�?   
బ�� ��� ,మ���శ���, ��మ���, ��ౖష��, �ా�ా��, ��మ�ండ, మ����� �   
61. ల��� సహస� ��మ�లక� ఒక ప��ే�కత ఉన���. ��� త� ఛందసు� ప���� �ేయ����� ఎక��ై�� త�, చ              
(త� ల��� చ- అంట� మ��య� అ� అర�ం) అ��ాలను �ేర�వచు�. ఉ��౹౹ �ష�� సహస���మం("భ������           
పరమ�త� చ ") అనుష�� � ఛందసు� ల� ���� ��ట� (త�,చ) లను �ా��ర�. �ా� ల���సహస�ం ల� (త�,               
చ) ఎక��� ఉప���ంచక�ం�� వ������ �ా���వతల� ర�ం��ర�. ఈ �ా���వతల� ఎంతమం��?    
8 మం�� �ా���వతల�   
62. �ా���వతలను �త�ం స���ంచు��వడం ఎం�� �భప�దం. �ె���ేటల� ��ర�గ����. అంతట� ��ప�          
�ా���వతల ��ర��  ఏ�ట�?   
1. అర�ణ��ే�     2. �ా��శ��� �ే�    3. �����ే�    4. జ�� �ే�   
5. ���� �ే�    6. వ�� �ే�    7. �మల� �ే�     8. స���శ��� �ే�   
  
63.పరమ �వ�డ� ��ట�ం �ే���  ���� ��ండవం అంట�ర�. మ�� అమ��ార� ��ట�ం �ే���  ఏమంట�ర�?   
ల�స�ం   
64. ���ామచందు� ��ే ఋష�మ�క   పర�తం ��ౖ శరన�వ�ాత�� ల ప�జ �ే�ం�న మహ��� ఎవర�?   
��రద మహ���   
65. జగదంబ క�ర���� ఆసనం ను పంచ బ���సనం అంట�ర�. ఆ పంచ బ�హ�ల ��ర��  ఏ�ట�?   
బ�హ�, �ష�� వ�, ర�దు� డ�, ఈశ�ర�డ�, స���వ�డ�    
  
66.ఈ ���ం�� పటం ల� అమ��ార� �వ���� �ా��ా ర�పంల� తన�ా��� త�� య�ద�ం �ేసు� న���? ���             
��నుక గల కథనం ఏ�ట�? ఆయన �జం�ా �వ��ే�� ?   



  
  
అమ��ార� �ా�స సం�రం �ేయ����� �వ���� దూత�ా పంప�త�ం��. ఆ సమయంల� �ామర�ప�డ�          
అ�� �ా�సుడ� �వ��  
ర�పంల� అమ��ా�� దగ����� ��ళ���డ�. అ�� గమ�ం�న అమ��ార� �ా� ర�పంల� తన �ా� ���ంద ���ి             
����� �వ ��షంల�  
ఉన�  �ామర��ి��� సంహ��సు� ం��.(�� �ే���గవతమ�)   
67.సరస�� కవచం �ా���� మహ���  5 ల�ల �ార�� జ�ిం� �ామ�యణం ��ా యగ��ాడ�.          
య�జ�వల���డ� గ�ర� �ాపం నుం�� బయటపడగ��ాడ�. ఈ సరస�� కవ���� ఎవర� అం��ం��ర�?    
జగదు� ర�వ� అ�న ��కృష�� డ� సరస�� మ�తను అ���ం� �� సరస�� కవచం మనక� అం��ం��ర�. (��            
�ే���గవతమ�)   
68. ప�ర�ం ఒక ��గ�ా� మరణ�ం�న మ��లస ను బ����ంచ �����  �వ�� ���ి�ం�ే ప�యత�ం            
�ే�ా� డ�. �వ�డ�  సం��త �ి�య�డ� కనుక ��ప� సం��త �ద� ��సం సరస��  �ే�� ఉ�ా�ిం�  సరస��             
స�వం �ే�ాడ�. ఈ ��� త�ం ఒక��ా�� చ����� ఉత�మ గత�ల� వ�ా� య�,సంవత�రం  �ాట� చ����ే �ా�ల�            
మరణ�ం�ే �గం కల�గ�త�ం�� అ� ఫల�� �. అంత ��ప� ��� త�ం మనక� అం��ం�న ��గ�ా� ఎవర�?   
కంబళ�డ�, అశ�తర�డ� అ�� ��గజ�� �ార� �వ���� క�ండల�ల��ా ఉంట�ర�. �ా��ల�   
అశ�తర�డ� సరస�� మ�తను ప�త��ం �ేసు��� సరస�� స�వం �ే�ాడ�.(మ�ర�ం�ేయప��ాణం)   
69.జన��జయ�డ� తన తం���(ప����� మ��ా�) �� �� ��ా �ి� �� ఏ య�గం �ేయమ� �ా�సుడ�           
�ె�ా�డ�?    
అంబ�య�గం   
70. శ� (జ�� �ెట�� ) వృ�ం �ా��� �ార�� �ే� �ా మనం ఆ�ా���ా� ం. �ాండవ�ల�, ���ామ�డ� క���              
శ� ప�జ �ే�ార� ప��ాణ �ాక�ం. మ�ఖ�ం�ా �జయదశ� ��� తప�క శ� ప�జ �ేయ�ల� �ే�ిన             
�ా���� తప�క �భ ఫ���ల� కల�గ���య� �ాస� �ం. శ� ప�జ �ే��టప��డ� ఏ ��� కం తప�క చద�ా�?  
1. శ� శమయ�ే �ాపం    శ� శత�� �����   



    అర�� నస� ధను�ా� ��   �ామస� �ి�యద����   
2. శ� శమయ�ే �ాపం   శ� ల���తకంట�ా   
    ����ణ�ర�� నబ�ణ���ం  �ామస� �ి�య�ా���   
71. �క మహ��� �ా�స భగ�ాను� ����క ��రక� �ితృ �ేవతల ప���కను ��ాహం �ేసు�����డ�. ఆ�డ             
��ర� ఏ�ట�?    
�ితృ�ేవతల ప���క " �ీవ�� " . ���, బ�హ�జ�� � అ�న �క మహ��� �ీవ�� � ��ాహం �ేసు�����డ�   
72. సూర� ప�త�� ల� అ�న అ��� �ేవతల� �ేవ ��ౖదు�ల�.  �ా� య�గ హ�సు�క� అనర�� ల��ా            
ఉం�ే�ార�. సుక���చ�వనుల� అమ��ా�� �ీ�త�ర�ం ఒక య�గం తల��ట�� ఇందు� ��� �� �ా��         
అ����ేవతలక� య�గ హ�సు�ల� ��గం  క��ి�ా� ర�. ఆ య�గమ� ��ర� ఏ�ట�?   
 చ�వనుడ� అమ��ా�� �ీ�త�ర�ం అంబ�య�గం �ే�ాడ�.   
73. క�బ�ర�డ� తన ప�ర�జన�ల� గ�ణ����ా ఒక పం��త���� జ��ం� త��దండ�� ల �ా�ాభం �ేత �ెడ�            
వ�స��లక� ల�న� �ా� పట�ణం ల� �వ�ా�� ���  మరణ�ం��డ�. �వ�ా�� ��డ� ��ౖ�ా ��ాలయంల�            
��పం ��ట�� మ�� మరణ�ం��డ�. �ా� ల� మరణ���� �ాశ�త ���వల�ం �ా�ా� క��! మ�� గ�ణ��� తర��ా�              
జన�ల� క�బ�ర���ా ఎల� అయ��డ�?  
�ా� పట�ణం ల�� పంచ ��� సులల� మరణ���� మ�త��� ��ం వసు� ం�� . గ�ణ��� మరణ�ం�న ప��ేశం పంచ              
��� సులల� ల�దు   
74. �ా�ల� ��ాసమ�  ఉం��లంట� �ా���త�ల�� �ేవతల అనుగ�హం ఉం���. ల��ామ�ద� అగసు� �ల�          
�ా��శ���థుడ���, �ా�   పట�ణం అ��� ఎం�� ఇష�ం అందు�� �ా�ల� ఆశ�మం ఏ�ా�ట� �ేసుక����ర�.            
�ా� �ేవతల ����క ��ర �ంధ� పర�త గర�ం అణచ����� �ా� ������ట�� �� వ��ం��.  �ా�ల� అగసు� �డ�             
��ాసం ఉండల�క �� వ����� గల అసల� �ారణం ఏ�ట�?   
�ా� ��త� �ాలక�ల�, �� షకల�, ర�క�ల అనుగ�హం ఉంట� మ�త��� �ా�ల� ఉండగలం. అగసు� �డ�           
దండ�ాణ� � ప��ంచ� �ారణం�ా�� �ా�� ������ట�� �� వ�ం��   
76. హ��శ�ందు� � ��ర� చంద�మ� �ే�. ఆ�డ తం��� ఎవర�?     
 సత�హ��శ�ందు� � ��ర� చంద�మ� �ే� �� చక�వ��� క�త�ర�.   
77. హ��శ�ందు� � ప�త�� � ��ర� ఏ�ట�?  
����త�డ�(ల���త�డ�)   
77. న�� �ా�నం, న�� �రంల� ఉన� ఆలయ�లల� �ే�� జపమ�, తపమ�, ప�ణ��ా�ా�ల� ��ట��ంప�            
ఫ����� ఇ�ా� �. నదులల� �ా�నమ� ఏ సమయంల�  �ేయ�ాద� క��ర �యమమ�?   
న�� �ా�నం అర��ా�� (�ా�� 10 నుం�� �ెల� �ార�జ�మ� 3 వరక�)�ేయ�ాద� క��ర �యమం. ప�ష�ర            
సమయం ల� ఈ �యమం ఉండదు.    
78.భ���, ��ా�సమ� �� నదులల� �ా�నం �ేయడం వల� �ా�ాల� ��లగ���య� �ాస� �ం. మ�� నదులల�            
మ�నవ�ల� ����న �ాపమ�ల� నదులక�  ఎల� ��లగ����?   
క�క��ట మహ��� పరమ గ�ర�భ����� �త�మ� గ�ర� �ాద ��వ �ేసు� ంట�డ�. బ�హ� ఆజ� ��ర న�� �ేవతల�              
అర��ా�� �ీ� � ర�పం ధ��ం� క�క��ట మహ���దగ�ర క� ����   ఆశ�మం �భ�ం �ే�ి, మ�గ�� ల� ��యడం,              
 క�క��ట�� �ా��ల� క���� ఆ �ర� �ర�ం�ా �సు��వడం ����ా ఆ నదుల� �ా�ాల� ��లగ����. ఎంతట�             
�ా�ాత��ల �ా�ాల�ౖన గ�ర�భ��� ఉన� �ా�� �ా��ల� కడగడం ����ా ��లగ���య� �ాస� �ం.   
79. �ా���� �ర�త ��మ��� మ�యణమ� ఆ�� �ావ�ం అ� ప��ి��� .  �ామ�యణమ� ఎ�� �ాండల��ా           
ఉంట�ం��? అ� ఏ�? �త�ం ఎ�� ��ల ��� �ాల� ఉంట��?    
�� �ామ�యణంల�  7 �ాండల� :   
బ�ల�ాండమ�   
అ�����ాండమ�   
అరణ��ాండమ�   
���ి�ంధ�ాండమ�   
సుందర�ాండమ�   



య�ద��ాండమ�   
ఉత�ర�ాండమ�   
�ా���� �ామ�యణం �త�ం 24,000 ��� �ాలల� ఉంట�ం��.   
80. �ా�స కృత ��మ���గవతమ� ఎ�� స�ం��ల� �ా ఉంట�ం��?  �త�ం ఎ�� ��ల ��� �ాల�? ��కృష��             
�లల� ఏ ఘట�ం ల� ఉంట��?   
��గవతం 18,000 ��� �ాల�    
12 స�ం��ల�� ఉంట�ం��.   
10 వ స�ంధమ� ల� కృష��ల�ల� ఉంట��.   
  
 81. ��మ��� మ�యణం అం��ం�న ఆ�� క�  �ా���� మహ��� ఆశ�య�జ ��ర�� ��డ� జ��ం��డ�.           
ప��ాణజ�� నంల�� ��ందర�  �ా����� బ� యక�లంల� ప�ట��న�ాడ��ా ప���రం �ేసు� ���ర�. అసల� �ా����         
ఎవ�� ప�త�� డ�?    
భృగ� వంశం.వర�ణ �ేవ�� ప�త�� ల�ౖన ప��ేతస గణ�లక� జ��ం��డ� �ా����.  తం�����ర� సుమ�.          
అడ�ల� ��ంద�� �ొంగల మ��ా�ా�� ���హం వల�  ���ాతక����ా మ��ాడ�.    
82. �ా���� అసల� ��ర� ఏ�ట�? ఆయనక� మం��� ప�ేశం �ే�ిన గ�ర�వ� ఎవర�?   
అ���శర�. ��రద మహ���   
83.  పరమ ప�త����న ��మ��� మ�యణం �ా���� ఎక�డ ర�ం��ర�? ఆ ఆశ�మం ఎక�డ ఉన���?   
�ా���� ఆశ�మం తమ�ా న�� (�ట�� ర� -ల���) �రంల� ఉం��. అక��ే ఆయన �ామ�యణం �ా�ార� .    
85.�ా���� ఆశ�మంల� లవక��ల� జ��ం��ర�. లవక�శలల�ఎవర� ��ద��ార�?    
క��డ� ��ద� , లవ�డ� �న��ాడ�. కవలల� మ�ందు బయటక� వ��న �ాడ� �న��ాడ�, ��నుకల           
ఉన��ాడ� ��ద��ాడ� .   
85. మనం ప�సు� తం ఉన� మన�ంతరం ��ర� ఏ�ట�? ఏ కల�మ�ల� ఉ���మ�?    
��ౖవస�త మన�ంతరం, ���త వ�ాహ కల�మ�    
86. ఎ�� మన�ంత�ాల� ఉ����?   
14 మన�ంత�ాల�   
87. మనం ప�సు� తం ఆ�ా��ం�ే �ామ�డ�, కృష�� డ� ఎ��� �ే���య�గం, ఎ��� ���పరయ�గంల�� �ార� ?   
���ామ�డ� 24 వ �ే���య�గం  
��కృష�� డ� 28 వ ���పరయ�గం   
88. మనం ���తవ�ాహ కల�మ�ల� ఎ��� క�యగం ల� ఉ���మ�?    
28 వ క�య�గంల� ఉ���మ�   
89. 14 మన�ంత�ాలను 14 మం�� మనువ�ల� ప���ా��ా� ర�. మనువ�ల చ��త� �న� మ�నవ ��తం            
వ�ర�ం అ� అంట�ర�. అంతట� ��ప� మనువ�ల చ��త� ఏ ప��ాణమ� ల� �స� ృతం�ా ఉంట�ం��?    
�ా�స కృత అ�ా� దశ ప��ాణ�లల� ఒకట� అ�న మ�ర�ం�ేయ ప��ాణం ల�� ��ంత ��గంల� మనువ�ల            
చ��త� మ��య� అంత ��ప� పద� �ావ����� �ార� �ే�ిన ప�ణ� కథల గ���ం�  ఉంట�ం��.   
90. మనవ�ల� ��ర�� తల�చుక����, �ా�� ��త కథల� ���� ఎం�� ప�ణ�ం.  14 మనువ�ల ��ర��             
ఏ�ట�?  
14 మనువ�ల ��ర��     
1. �ా�యంభ�వ�   2.�ా����ష మనువ�   3. ఉత�మ మనువ�   4. ��మసుడ�   5.���వత�డ�   
6.���సుడ�   7. ��ౖవస�త మనువ�   8.�ావ��� (సూర� �ావ���)    9. ద� �ావ���   10. బ�హ� �ావ���   
11. ధర� �ావ���   12.ర�ద� �ావ���   13. �ేవ �ావ���   14. ఇంద� �ావ���   
91. ఏ ప�జ��ార�క�మంల�  అ��� సంకల�ం తప�క �ెప�����ాల� అంట�ర�. సంకల�ంల� ����య          
ప��ా���, ���త వ�ాహ కల��, ��ౖవస�త మన�ంత��..........అ� ���, �ారం, న�త�ం, �గం,          
కరణమ�...�౹౹ అ�� �ెబ���ర�. ఇందుల� ����య ప��ా��� అంట� అర�ం ఏ�ట�?   
బ�హ��ేవ�� ఆయ�ష�� 100 సం౹౹. ఇందుల� �దట� 50 సం౹౹ ప�ధమ ప��ా��� అ� ����న 50 సం౹౹ ను               



����య ప��ా���  అంట�ర�. ప�సు� తం బ�హ� వయసు� 51 సం౹౹. అందుక� సంకల�ంల�    
����య ప��ా��� అ� �ెబ���ర�.   
బ�హ��ేవ�� ఆయ�ష��     
క�య�గం ౼   4,32,000(మ�నవ సం౹౹)   
���పర య�గం- 2x4,32,000(క�య�గం)=8,64,000   
�ే���య�గం - 3x4,32,000=12,96,000   
కృతయ�గం - 4x4,32,000 =17,28,000   
క�య�గం+���పర య�గం+�ే���య�గం+కృతయ�గం = 43,20,000 మ�నవ సంవత��ాల�x1000 = 
బ�హ�క� ఒక పగల�; �ా��=43,20,000x1000   
బ�హ� ఆయ�ష��  = 1000x2x43,20,000(పగల�+�ా��)×360(సం)x100 సం౹౹  
(ఆయ�ష�� )= ★★★★★★   
92. భ�ల�కమ�ల� 360 ���ల��ే మనక� ఒక సంవత�రం అ�ే �ేవతలక� ఒక ���. అంట� భ�ల�కంల�             
360 సం౹౹ అ��ే �ేవతలక� ఒక సంవత�రం. అ��ే 14 మనువ�లల� ఒ���క� మనువ� ఎ��            
సంవత��ాలక� ఒక�ా�� మ�ర���ర�?   
71 ��వ� య��ాల�(43,20,000 సం౹౹)   
93. ��మ���గవతమ� ల� గజ�ంద� ��మ� ఘట�ం భ��� శ�ద�ల�� �న��ా���� తప�క స�ర� ��ా �ి� అ�             
ఫల�� �. ఈ గజ�ందు� � ర��ం�న �ష�� వ� అవ��రం ��ర� ��హ��.  ఈ గజ�ంద� �� ఘట�మ� ఏ             
మన�ంతరం ల� జ����ం��.?   
4 వ మనువ� �ాలం అన�ా ��మస మన�ంతరం ల� గజ�ంద��� ఘట�మ� జ����ం��. ఈ            
మనువ��ాలమ�ల� �ష�� వ� ��ర� ��హ��. హ����ధుడ�, హ��ణ� అ�� ప�ణ�దంపత�లక� జ��ం��డ�.         
గజ�ందు� � అనుగ���ం�న ��హ�� అత�ంత కర�ణ�మయ�డ�. అందు�� ఉదయం ల�వ�ా�� ��హ�� ��మమ�,          
గజ�ంద��� ఘట�  స�రణమ� �ే�ిన�ా���� సర����ల� కల�గ����. (��మ���గవతం)   
94. ప��� ద వరద నర�ింహ �ా�� ఏ �ాలమ�నక� �ెం��న �ార�?   
�ా�యంభ�వ మనువ� �ాలంల� �� నర�ింహ �ా�� �ార� అవత��ం��ర�.   
95. మ�హ�ర� �ాలం అంట�ర�. మ�హ�ర�ం అన�ా ఎ�� ���ాల�?     
మ�హ�ర�ం అన�ా 48 ���ాల� �ా ప��గణ��ా� ం.   
2 గ��యల� అన�ా 48 �౹౹ ల� ఒక మ�హ�ర�ం అంట�ర� అ� �క�� డ� �ె�ా�ర�.   
24 �౹౹ ఒక గ��య అంట�ర�. ����� మ�హ�ర� �ాలం అంట�ర�  బృహస�� �ె�ా�ర�.   
96. ��ద�లక� 60 సం౹౹ �ం���ే ఉగ�రథ �ాం�, 70 సం౹౹ �ం���ే �మరథ �ాం�, 80 సం౹౹ �ం���ే సహస� 
చంద� దర�నం అ�   తప�క �ేయడం మన ఆ��రమ�. �ట�� �ేయడం క�ట�ంబ���� మం���. ఈ 60 సం౹౹ 
�ం��న �ా����  �ే�� ఉగ�రథ �ాం��� ఇం��క ��ర� ఈ ���ం�� �ాట�ల� ఏ��? ��ం��ట�ం�� ఏమ��� �ే�� 
ఉన���?   
1. ష�ి� ప����    2. ష�ి�ప����. ?  
60 సం౹౹ �ం���ే ష�ి�ప���� �ే�ా� ర�. ష�ి�  అన�ా 6.  ష�ి�  అన�ా 60.   
97. భగవంత�� �ేర����� ఎ��� మ��ా� ల� ఉ����. అందుల� మ�ఖ�ం�ా 9 మ��ా� ల గ���ం� *నవ�ధ 
భ���* మ��ా� ల��ా ప��ాణ�ల� �ెబ�త�����. ఆ ������ ఏ�ట�?  
  
నవ �ధ భ��� మ��ా� ల�.  
1.శ�వణం 2.��ర�నం  3.స�రణం 4.�ాద ��వనం 5.అర�నం 6.వందనం 7.��స�ం 8.సఖ�ం 9.ఆత� 
���దనం.  
  
98. నవ ��� భ��� మ��ా� లల� ఎవ��వ��� మనం ఆదర�ం�ా �సు��ంట�ం?  
  
1.ప����� మ��ా�....శ�వణ భ���. 2.�క�డ�...��ర�నం. 3.ప��� దుడ�...స�రణం. 4.ల��� �ే�...�ాద 



��వనం.  
5.పృథు చక�వ���....అర�నం. 6.అక�� ర�డ�...వందనం. 7.హనుమంత�డ�...��స�ం. 8.అర�� నుడ�....సఖ�ం.  
9.బ� చక�వ���...ఆత� ���దనం.  
99.  ��మ���గవతమ� ప��ారం ��మ��ష�� వ� ఎ��  అవ���ాల� ఎ��� డ�?   
  
22 అవ���ాల�  
  
100. ��మ��ష�� వ� అవ���ాలల� 10 అవ���ాల� ��ా మ�ఖ�ం �ెం���. �ాట�� దశ అవ���ాల� 
అంట�ర�. అ� ఏ�?  
  
��మ��ష�� వ� అవ���ాలల� �ట�� దశ అవ���ాల� �ిల��ా� ర�. 
మత��:,క�ర�:,వ�ాహ:చ,��ర�ింహ:చ, �ామన:,�ామ:[పర��ామ],�ామ:చ[���ామ], కృష�శ�, బ�ద� : 
క��: ఏవచ  మత��, క�ర�, వ�ాహ, �ామన, నర�ింహ, పర��ామ, �ామ, కృష� , బ�ద� , క��  
  
101. ప�ాశర మహ���, సత�వ��� �ా�స భగ�ానుడ� జ��ం��డ�.  �ా�సుడ� క��� ��మ��ష�� వ� 
అవ��రంల� ఒకర�. 22 అవ���ాలల� �ా�సుడ� ఎ��� అవ��రం?   
��మ��ష�� వ� 22 అవ���ాలల� 17 వ అవ��రం �� �ా�స భగ�ానుడ�  
  
102. ప�ాశర మహ��� ఎవ�� ప�త�� డ�?  
శ��� మహ��� ప�త�� డ� *ప�ాశర మహ���.  
  
103 “�ా�సం వ�ష�  న�ా� రం శ���: ��త�మ కల�షం   
       ప�ాశ�ాత�జం వం�ే �క��తం త�� ���ం”  
   ఇందుల� వ�ష�  న�ా� రం మ��య� �క��తం అంట� అర�ం ఏ�ట�?  
�ా�సుడ� వ�ష�  మహ����� మ�� మనవడ�(న�ా� రం -మ�� మనవడ�). శ��� మహ��� �� 
మనవడ�(��త�� డ�-మనవడ�) ప�ాశర మహ����� ��డ�క�(ప�త�� డ�), �క���� తం���(సంస�ృతం ల� ��త 
అంట� తం��� అ� అర�ం)  
  
104.  ప��ాణ జ�� నమ� ల�� అజ�� నుల� �ామ��క��� �ీ���ే� ��ద�  అ� ప���రం �ేసు� ంట�ర�. అసల� 
�ా���� �ామ�యణమ� ప��ారం �ీ�� �ే� కంట� �ామ�డ� ఎ�� సంవత��ాల� ��ద�?  
�ీ���ే� కంట� �� �ామ�డ� 7 సంవత�రమ�ల� ��ద� .  
  
105. దశరథ మ��ా� సం��నం ఎంతమం��? వర�స క�మంల� ��ర��  ఏ�ట�?   
దశరధ మహ�ా�క� ఒక క�త�ర� �ాంత మ��య� నల�గ�ర� ప�త�� ల�. వర�స�ా:- ���ామ�డ�, 
భరత�డ�, ల��ణ�డ�, శత�� ఘ��డ�   
  
106. దశరథ మ��ా� క� ప�త��ా���ి�  �ే�ిన ఋ�ి ఎవర�?  
దశరధునక� ప�త��ా���ి�య�గం  �ే�ం�న ఋ�ి - ఋష�శృంగ�డ�, �ా�� తం��� ���oడక మహ���  
  
107. ��పమ� �����ంచడల� ���� �యమ�ల� ఉ����. �ాట�ల� మ�ఖ����న 3 �యమ�ల� ఏ�ట�?   
1. �దట ప��దల� ఆవ� ����  ల���  నూ��  �� �ిన తర��ాత�� ��త�� ల� ��య�ల� క��ర 
�యమమ�. ప��దల� ఒట��  ��త�� ల� ���ి నూ�� �� య��ాదు.  
2. 3 ��త�� ల� ఉం���  
3. ��ం��, ఇత��� వంట� ల�హప� ప��దల� ఒట��  ��ల �ద ��ట�� నప��డ� ప��ద ��ంద ఏ�ై�� ఆక� ల��� 



ప��� ం ��ట�� �.   
  
108. �ా���క ప��ాణ శ�వణం ల��� పఠనం ��ప� ప�ణ�ప�దమ�. ఈ �ా���క ప��ాణ మ��త��ం గ���ం� 
అ�ా� దశ ప��ాణ�ల��  ఏ ప��ాణ�లల� �శదమ��ా ఉంట�ం�� ? ���� ఎవర� ఎవ���� �ె�ా�ర�?  
�ా�ంద ప��ాణమ� ,పద�ప��ాణ�ల��  �ా���కమ�స ��ౖ�ష��ం ఉంట�ం��.���� సూత మహ��� ��నక���� 
�ె�ా�డ�.�ా�ందవ��ాణంల�  వ�ష�� డ� జనక���� �ె�ా�డ�. పద�ప��ాణంల� కృష�� డ� సత���మ క� 
�ె�ా�డ�  
  
109. �ా���క మ�సం ల� �క� కృష�  ప��లల�� ���� �థుల� �ష��  పంచకం మ�� ���� �థుల� �వ 
పంచకం అంట�ర�. ఏ �థులను �ష��  ల��� �వ పంచకం అంట�ర�?  
�ా���క మ�సమ� �క�ప� ఏ�ాద� నుం� ��ర�� వరక� ఉన� �థులను �ష�� పంచకం మ��య�  
�ా���క మ�సం కృష�ప� ఏ�ాద� నుం� అమ��ాస� వరక� ఉన� �థులను '�వపంచకం' అంట�ర�) .  
  
110. ఆ �థులల� ఏ� �ే���  �ాశ�త �వ �ాయ�జ�ం ల��� �ష��  �ాయ�జ�ం �� ందు��ం అ� �ా���క 
ప��ాణం �ెబ�త�న���?  
�వపంచకం ల� �ల� దళం ��ౖన ��పప� క�ం���  ఉం� ఆవ� ������ ���ా�� �����ం� ��నం �ే�ిన 
�ార� బ��క�న�ంత �ాలం సకల ఐశ��ా�ల� �� ం�� శ��రం �����క �వ �ాయ�జ�ం �� ందు��ర�. ( * �ష��  
పంచకం ల� త�ల�ి ద��ల� ఉం� ��ప ��నం) న�� �ా�నం త�ా�త �ే�� ��ప ��నమ� వల�  �వ ల��� �ష��  
గణ�ల��ా భక�� ల� మ�ర���ర�.  
  
  
  
111. �ల�పత�ం ��మ�ర�� ల స�ర�పం.  �ల� పత�ం ల�� 3 ద��లల� ��మ�ర�� ల� ఏ �ా� నంల� ఎవర� 
ఉంట�ర� ?   
�ల�మ� ��మ���� స�ర�పం. మధ�ల� �వ�డ� ఎడమ��ౖప� �ష�� వ� క�����ౖప� బ�హ�  ఉంట�ర�  
  
112. ��కృష�� డ� సత���మ కల�ి య���� ��� ����  నర�ాసు� సంహ��ం��ర�. అసల� నర�ాసును� 
వ��ం�న�� ఎవర�?  
�� కృష�  పరమ�త�  
  
113.  ��పం �����ం�ేప��డ� ఏ ��� కం చ����ే �వ���� అత�ంత �ీ�� అ� మంత�ం �ాస� �ం �ెబ�త�న���?   
 *�� ��ప:! బ�హ�ర���ణ   
 స����ాం హృ�� సం�ి�త   
 అత�ా� �ం �ా� పయ�మ�ద�   
 మదజ�� నం అ�ాక�ర� !*   
  
114. �ా��రణం�ా �ష��  ఆలయం మ��య� ��ాలయం ల� ఎ�� ప�ద��ణల� �ే���  మం�ద� �ాస� �ం?  
�వ���� 3 సంఖ���నూ, �� మ��ష�� వ�క� 4 సంఖ� �� ప�ద��ణల� �ేయ�ల� �యమం.   
ఉ��౹౹ ��ాలయం ల� 3,6,9,12.....�ష��  ఆలయంల� 4,8,12,16.....అల� �ేయడం మం�ద� �ాస� �ం.  
  
115. �వ ప��ాణమ� ల� ఎ�� ��ల ��� �ాల� ఉంట��?   
�వప��ాణం ల� 24000 ��� �ాల� ఉ����  
  
116. �వ ప��ాణల� ఎ�� ఖం��ల� ఉంట��? �ాట� ��ర��  ఏ�ట�?  



�వ ప��ాణం 7 ఖం��ల��ా �భ�ం��ర�  
1) ��ే�శ�ర సం��త   2000 ��� �ాల�  
2) ర�ద� సం��త 12680 ��� �ాల�  
   1. సృ�ి�  ఖండమ� 2. స� ఖండమ�   3. �ార�� ఖండమ�   4. క�మ�ర ఖండమ�  5. య�ద�    
                                                                                                            ఖండమ�  
3) శతర�ద� సం��త 1120 ��� �ాల�  
4) ��ట�ర�ద� సం��త 1120 ��� �ాల�  
5) ఉమ� సం��త 1840 ��� �ాల�  
6) ���ల�స సం��త 1240 ��� �ాల�   
7)�ాయ�య సం��త 4000 ��� �ాల�  
  
117. �ా���క మ�సం ల� �ేవతల� క��� భ�ల�కంల� ఉన� న��నదమ�ల�, �ెర�వ�ల�, �ాల�వలల� 
తప�క �ా�నమ� �ే�ా� ర� �ా���క ప��ాణం �ెబ�త�న���. �ా���క మ�స �ా�నం అంత ప�ణ�ప�దం. ఇక�డ 
న����, నదమ�క� గల �ే�� ఏ�ట�? ��ట�� న�� ల��� నదమ� అంట�ర�?   
త�ర�� నుం� ప��మం ��ౖప� ప�వ��ం�ే �ాట�� నదమ�ల� అ�, ప��మం ��ౖప� నుం�� త�ర����ౖప� 
ప�వ��ం�ే�ాట�� నదుల� అంట�ర�.  
  
118. న��నదమ�లక� ���� ఉ��హరణల� ?  
నదుల� :- గంగ, యమ�న సరస�� �౹౹  
నదమ�ల� :- నర�ద, తప�, ��మ� �౹౹  
  
119. న�� �ా�నమ� �ే��ప��డ� సంకల�ం �ెప����� ఒడ��  �ద ఉన� �ట���డ� మట��  � న��ల� ���ి ఒక 
��� కం �ె�ా�� అంట�ర�. సంకల�ం �ెప��క�� ఆ ��� కం �ె��ే �ా�  సంప�ర� �ా�న ఫ�తం �ాద� �ాస� �ం. 
ఆ ��� కం ఏ�ట�?  
"�ిప�ల���త�మ�త����   
 కృ�ే�ల�క భయంక��  
మృ���ాం�ే మయ� దత��  
ఆ��ార�ం ప�కల�య”  
  
120. ఆ ��� కం ఎవ��� ఉ�ే��ం� చద�ా�? ఎందుక�?  
కృత�� �ా �ిలవబ�ే �ిప�లడ� ద��� ప�త�� డ�. తం��� మరణ���� �ారణమ�న ఇందు� � �ద ఆగ�హం�� 
తపసు� �ే�ి  ఇందు� � జ�ంచ����� ����ే నదులల� ఉండమ� , �ను� తలచుక�ంట���  న�� �ా�న 
ఫ�తం ఇవ�మ� �ేవతల వరం ఇ���ర�.  
  
121.చంద�వంశప� �ా� నహ�ష చక�వ��� ఇప�ట��� బ�హ�ల�కంల� ఉ���డ�( మ���రతం- ఆను�ాస�క 
పర�ం ). ఒక�ా�� ఇందు� డ� గ�ర�వ�లను ��క���ంచడం వల�  �ాజ� బ�ష�� �ై   �ిం�సనం ��ల��య�డ�. 
అప��డ� �ేవతల� అందర� భ�ల�కంల� ఉన� నహ�ష చక�వ��� ��ల� ��ప��ాడ�, ధ�ా�త��డ� అ� 
ఆయనక� ఇంద� �ిం�స���� కట�బ�ట�� ర�. �ా� మ�య �ేత నహ�ష�డ�, ప�వ�త అ�న ఇంద�ప�� 
శ��ే�� �ా�ంచడం, అగస� � మహ��� వంట� �ా��� �ా��� తన�డం �ే�ాడ�. ఇంత �ాపం �ే�ిన 
నహ�ష�డ� ��వలం �����  �ాలం మ�త��� �ా�ా��� గ��� అయ���ే �ా� నర�ా��� ��ళ�ల�దు. ��ౖ�ా పరమ 
ప�త����న బ�హ�ల�కంల�  �ాశ�తం�ా ఎల� ఉండగ��ాడ�? ఆయన �ే�ిన ప�ణ�  కర�ల� ఏ�ట�?   
నహ�ష�డ� చక�వ����ా ఉన�ప��డ� తను  �ా���కమ�సం ల� ��ప ����ల�, ��పమ� �����ంచడం �ే�ాడ� 
ప�జల �ేత �ే�ం��డ�. �ా���క మ�సం ల� ��ప ��నమ� వల�  �ాశ�త బ�హ�ల�కం వ��ం��.  
  



122. �ా���కమ�సం ల��� �ా���కమ�సం ఈ ��ం��ట��  ఏ�� స�����న పదం?  
�ా���క మ�సం .కృ��క న�త�మ� ప����మ ��డ� వసు� ం�� �ాబట��  ఈ మ�సమ�ను �ా���క మ�సమ� 
అంట�ర�.�ా�కరణం ప��ారమ� కృ��క ల�  ��ర�మ� ల�దు �ాబట��  �ా���కమ�సం అవ�త�ం�� �ా� �ా���కమ� 
అవదు.  
  
123. సుబ�హ�ణ�ం �ా�� శరవణ తట�కం ల� ఆ�ర��ం�నప��డ� ఆక��� ఉన��ా�� �� �ాల� ఇ��న 
�ార� ఎవర�?   
సప�ర�� ల ��ర�లల�   6 మం��  
  
124. సుబ�హ�ణ� �ా��� షణ��ఖుడ� అ� ఎందుక� అంట�ర�.  
6 గ�ర� కృ��కల� స�ందు��� �ాల� ఇ���ర�. అందు�� షణ��ఖుడ� అయ��డ�  
  
125. సప�ర�� ల ��ర�ల� 7 మం�� ఉంట� ��వలం 6 మం�� మ�త��� స�ందు��� �ాల� ఎందుక� ఇ���ర�?   
ఒకప��డ� అ��� �ేవ�డ� సప�ర�� ల ��ర�లను చూ�ి ���త��ై �ాప భయమ� �� భయపడ�ా, అ��� 
��ర� అ�న �ా�� �ే� ఇ�� గ���ం� వ�ష�� � ��ర� ���న అర�ంధ� ర�పమ� తప�, ����న ఆర�గ��� 
ర�పమ�ల� ధ��ం� �ి�యమ� �ే��ను. ఆ సమయ�న �వ �ేజసు� అ��� యందున���.  
సుబ�హ�ణ��డ� ప�ట��నప�డ� ఈ ఆర�గ�ర� ఋ�ి పత��ల�� (కృ��కల�) మ�తృత� సం��తం�ా స�న�ం 
స��ంచ�ా �ాల� ����ర�.   
  
126. జ������ం�ాల ��ర��  మ��య� అ� ����ిన ��ా ంతమ�ల ��ర��  ఏ�ట�?జ������ం�ాల ��ౖ�ష��ం మ��య� 
చ��త�  సంప�ర�ం�ా ఏ ప��ాణమ� ల� ఉంట�ం��?  
12 జ������ం�ాల�  
1. గ�జ�ా� - �� మ��థుడ�  
2. �����లం -   మ���ార�� నుడ�  
3. ఉ����   - మ��ాళ�డ�  
4. మధ�ప��ే� ల�� మ�ం��తృ ప�రం-ఓం�ా��శ�ర�డ�  
5. జ�ర�ం� ల�� �ే� ఘ� �� - - -��ౖద���థుడ�( కల� బ�ధం వల�  - మ��ాష� � ,�ా��� ల�� ��ౖద� ��థుడ�� 
క��� ద���ం���)  
6. గ�జ�ా� ల�� ���రక దగ�ర -�� ��గ��థుడ�  
7. ����� ��� -  ������శ�ర �ంగం  
8. ���ి�  - త��ంబ��శ�ర�డ�  
9. మ��ాష� � ల�� ��వ ����, సహ� పర���లల� ఒక ��ండ ����� - �మశంకర�డ�  
10. త�ళ��డ� - �ా��శ�రం  
11. �ా� - �శ���థుడ�  
12. మ��ాష� � - ఘృ���శ�ర�డ�  
�వమ� ప��ాణమ� ల� జ������ం�ాల ��ౖ�ష��ం మ��య� చ��త� ఉంట�ం��  
  
127. ప�ష��ాల�, ప�ష���ణ� న�� ఏ తప�ి� తపః ఫలం  
 ప�ష�ర�డ�   
  
128. నదులక� ప�ష��ాల� ఎప��డ� ఏర�డ���?   
 బృహస�� ఒ��� �ా� ల� ప����ం�నప�డ�  
129. కృ�ా�  న�� ఎవ�� వల� /ఎక�డ జ��ం�ం��?? భ�ల�కంల� ఎవ�� తపసు� వల� , ఎక�డ   
ఆ�ర��ం�ం��? ఏ ప�ణ���త�ం వద�  �ాగర సంగమం �ే��� ం��?   



కృ�ా�  న��, బ�హ� �ా�� ��ా ర�న ��రక�, �ష��  మ���� శ��రమ� నుం�� ప�ట��న��. సహ�మ�� తపః ఫలం�ా 
భ�ల�కంల� స����� �ద ఆ�ర��ం�ం��.   
కృ�ా�  �ల��  ల�� హంసల��� వద�  సమ�ద�మ�ల� కల���� ం��.   
  
130.కృ�ా�  న���� ఎప��డ� ప�ష��ాల� వ�ా� �?  
గ�ర�వ� క����ా� ల� ప����ం�నప�డ�  
  
131. గంగ ఎక�డ ప�ట��ం��? ఎవ���� క�త�ర��ా అనుగ���ంప బ��న��?   
గంగ �ష�� మ���� �ా��లనుం� ఉద��ం� ��మవంత���� క�మ�����ా �ష�� మ���� ����ా 
అనుగ���ంపబ��న�� .  
  
132. గంగను ��� నుం� భ���� �సుక� �ావ����� ఎవర� ప�య��ం��ర�?? ఎందుక�?  
సగర ప�త�� లక� సద�త�ల� కలగ��� �దట అం�మంత�డ� ప�యత�ం �ే�ార�. ఆ త�ా�త భ��రథు� 
క��ర తప:ఫ�తం�ా భ���� వ�� 60,000 మం�� సగరప�త�� లక� ఉత�మ ల��ాల� అనుగ���ంచ����� 
వ��ం��.  
  
133. గంగక� ��పథ అ� అంట�ర� .ఎందుక�? గంగక� మ��ంత ప�త�త ఏ �ారణం �ేత వ��ం��?  
 స�ర�, మర��, �ా����లంల� క��� ప�వ��సు� న� �ారణం�ా గంగను ��పధ అంట�ర�.  �ష��  �ా�ోద�వ 
���న గంగ, �వ�� జట��టంల� ఉండడం వల�  గం�ా జలం బహ� ప�త����న��.   
  
134. స�ర�ంల� మం����� అ�� ��ర��� గంగ ఉన�ప�ట���, �ేవతల� ��ౖతం భ�� ��ౖన ఉన� గంగల� 
�ా�నం ఆచ��ం��ర�. ఎందువల�?  
మను స�ృ� ల� క� �� ఆప ����  భ�� గ�� అ� ఉన���.  అన�ా ��ల �దక� వ��న జలమ� నందు 
ఆచ�ం� ప���దు� డగ�ను అ� అర�ం.  ��� ప��ారం భ�� �దక� గంగ వ��న తర��ాత �ేవతల�, 
ఋష�ల� �ా�నం ఆచ��ం��ర�.  
135.ఎవ�� తపః ఫలం�ా నర�ద భ����ౖ ఆ�ర��ం�ం��?   
ప�ర�ం చంద�వంశప� �ాజ�న ప�ర�రవ�� తపః ఫలం�ా ��ానుగ�హం �ేత నర�ద భ���� ౖ
ఆ�ర��ం�ం��.  
  
136. నర��� నదమ� ఎక�డ ఉన���? నర��� ప��ే�కత ఏ�ట�? ఉదయం ల�వ�ా�� నర�దను 
తలచుక�ంట� ఏ ఫ�తం వసు� ం��?   
నర�ద ఓం�ార ��త�ం దగ�ర వ�ం��. �ా��రణం �ా నదులల� �ా�నం �ే���  ప�ణ�ం వసు� ం��. �ా� నర�దను 
��వలం ద���ం�న ��ల� సర��ా�ాల� ��ల�� మ�ప�ణ�ం ల�సు� ం�� .ఉదయ�� నర�ద ను స������  ఏడ� 
జన�ల�ాపల� ��ల�� ప�ణ�ం ల�సు� ం��. నర�ద ��ల� ప�ణ� ప�త� నదమ�.  
  
137. సరస�� న�� సర� ���ష�  �ర�ం. �ా�నం �ే�ిన �ా���� సకల �ాస� � జ�� నమ� ప��ా�ం�ే ��వ� న��. 
సరస�� న�� ఎవ�� ��ా ర�న ��రక� భ���ద ఎక�డ ఆ�ర��ం�ం��?   
�ష�� మ���� బద�� ��త�ం దగ�ర మ��� అ�� ��ా ంతం  
  
138. సరస�� న�� ఎందువలన అంత�ా���� అ�న��?   
స�ర�ల�కం ల�� బడబ����� �సుక����� సమ�ద�మ� ల� కలపడం వలన  
  
139. ����వ�� న�� ప�ష�ర �ా�న ఫ�తం ఏ�ట�?   
గం�ాన��ల� 12 సంవత��ాల� �త�మ� �ా�నమ� �ే�ిన ఫ�తం �� సమ�నం. ప�ట��నప�ట� నుం�� �ే�ిన 



సకల �ా�ాల� ప�ష�ర �ాలంల� ����వ�� న�� �ా�నం �ే���  ��ల��  �� ���.   
  
140. ��ానుగ�హం�� ����వ�� న�� ఎవ�� తపః ఫలం�ా ఎక�డ ఆ�ర��ం�ం��? సమ�ద� సంగమ ప��ేశం 
ఎక�డ?   
��తమ మహ���; ���ి�ాత��ంబకం; ధవ��శ�రం ��ట�క.  
  
  
  
141. పరమ�నంద స�ర��ిణ� ���న యమ�న ఎక�డ ప�ట��న��? ఎవ�� ��ా ర�న ��రక� ఎవ�� ఆ�ేశం�� 
భ����ౖ ఆ�ర��ం�ం��??   
��ల�కంల� ��కృష�� � ఎడమ ��గం నుం�� ప�ట��ం��. బ�హ� �ార� ��ా ���ంచ�ా ��కృష�� � ఆ�ేశం�� భ�� 
�దక� వ��ం��.   
  
142. యమ�న, న���ా ఉంట��� ఏ ఏ అవ���ాల�� ��కృష�� � �ేర�క�న���? యమ��� కవచమ�, సహస� 
��మ�ల� ఏ ప��ాణమ�ల� ఉంట��?   
�ా�ం���ా అవత��ం� ��కృష�� � పట�ప� �ాణ� అ�ం��; ��ాఖ అ�� �ె�క�ె� �ా మ��� ఆయన�� నృత�ం 
�ే�ిం��.     గర� ��గవతం ల� యమ��� కవచం మ��య� సహస� ��మ�ల� ఉ����.   
యమ��� �రంల� యమ��� కవచం ప�����  ��కృష�� � స���� ��ా �ి�సు� ం��.  
  
143. �ా���� న�� ఎవ�� తపః ఫలం�ా ఏ �ై�ానుగ�హం�� ప�జలక� అం��న��?  
�ా���� న��,క��ర�డ� అ��మ�� తపః పలం�ా, ����శ�ర�� అనుగ�హం�� ప�జలక� అం��న��.  
  
144. �ా���� ప���ాహక ��ా ంతంల� ��మ����ాయణ�డ� ��ష�ా��ా ��ల���ౖన ��త�మ�ల� ఏ�? ఆ��రంగ, 
మధ�రంగ, అంత� రంగ ����� ల� ఎక�డ ఉ����?  
��రంగం,��రంగపట�ణం.��రంగం దగ�ర, �ా���� ��ండ� �ాయల�ౖ మధ�ల� ఆ��రంగ, మధ�రంగ, అంత�రంగ 
ఏర���� �. ఈ అంత�రం�� ��రంగం. ��రంగపట�ణం ఆ�� రంగం, మధ� రంగం క��� ���సూర�- మండ� 
మధ�ల� ఉంట�ం��.  
  
145. ��ా ణ��త ల�క ప�ణ��� న���� ఆ ��ర� ఎల� వ��ం��??   
యజ� ���ల� ఉన� బ�హ�, తన దగ�ర ఉన� ప�ణ�త �ాత�, అన�ా యజ� �ాత� నుం��, జల��� సృ�ి�ం� ��ల 
�దక� వదల�ా అ�� న���ా మ���ం��. ప�ణ�త �ాత� నుం�� ప�ట�డం వలన ఆ న���� ప�ణ�త అ�, ��ా ణ�ల 
��తం ��సం బ�హ� సృ�ి�ంచడం వల�  ��ా ణ��త అ� �ిల�వబ��ం��.  
  
146. ��ా ణ���� న�� భ����ౖన ఎక�డ ప�ట��  ఏ �ాష� �ంను ప�త�ం �ేసు� న���??  
��ా ణ���� న�� �ంధ� పర�తమ� నుం�� ప�ట��  ద��ణం�ా ప�వ��ం�, ����వ��ల� క��ి ప���నం�ా 
ఆంధ�ప��ే� ను ప�త�ం �ేసు� న���.  
  
147.  ��మ�ప��� న���� గల మ��క ��ర� ఏ�ట�?  ప���నం�ా ఈ న�� �ా�నం ఎక�డ ఆచ���ా� ర�? ఈ న�� 
�క� ప�ష�ర �ా�న ఫల���?  
�మర��. త�ళ��డ�ల� అంబ�సమ�ద�ం ���షను క� దగ�ర�ా ఉన� బ�ణ�ర�ం వద� . మృత���ో�ాల�, గ�హ 
బ�ధల� ��లగ����.   
  
148. �మర���� ఆ ��ర� ఎల� వ��ం��?   
��ప��ాసుర సం�ర సమయంల� �వ�� (�మ�డ�) రథ చ�ా� ల� భ��� ���న ��ట ఒక న�� ప�ట��ం��. 



భయంకరం�ా (�మ���)న���న �వ�� (�మ�డ�) రథం వలన ఆ�ర��ం�ం�� �ాబట��  ��మ�ప��� న���� 
�మర�� అ� ��ర� వ��ం��.  
  
149. త�ంగభద� ఏ న�� �క� మ�� ర�పం?? ఏ ��ండ� �ా�ా� � లల� ప�వ��ం� ఎక�డ సంగ���� ం��??   
త�ంగభద� సరస�� న���� మ�� ర�పం.   
క�ా� టక, ఆంధ�ప��ే� �ా�ా� � లల� ప�వ��ం� త�ంగభ���  న�� అలంప�రం ��ా ంతంల� కృ�ా� న��ల� సంగమం 
అవ�త�న���.  
  
150. త�ంగభ���  న�� �రంల�� ప��ిద�  ప�ణ�,గ�ర� ����� ల�, శ��� �ీఠం ఏ�?   
 �ావణ���� (��ట� ��వణ����) దగ�ర హ��హర��త�ం, శృం����, మం��� లయమ�, అలంప�రం జ�గ���ంబ  
  
151. ప�ష�భద� అ� మ���క ��ర� ఉన� �ింధు న�� �ా��త��  ఏ న�� స�ర�పం?? �ింధు న���� అ��క 
���ష� త ఎల� వ��ం��?   
�ష��  �ా��ల నుం�� ప�ట��న గంగల� ఒక ��గ���న �ింధు జల�ల� ����� ఆ �ా�� �ా��ల� క���� 
(మ�ర�ం�ేయ�� ����ా) �ింధూ న�� జల�లల� క��ి �� య��. అందువల��� �ింధు గంగ కంట� ���ష� ���న 
న���ా ప��ి��������ం��.   
  
  
152. �ేశ �భజన వల�  �ింధు న�� �ా���ా� � ల��� ���� �� �ం��. ఈ న�� ప�ష�ర �ా������ ��ద�ల� ఏ 
మ��ా� ంత�ా�� సూ�ం��ర�? �ింధు న�� ప�ష��ాల� ఎప��డ� వ�ా� �?   
�ా��� �ా�, హ������ �ా� ���� గం�ా న��ల�, �ింధు న�� ప�ష�ర సంకల�ం �ెప����� �ా�నం �ే��� , 
�ింధు గ�డ గంగ ల�� ఒక �ా�� �ాబట��  ఆ ప�ణ�ం �ా���� ల�సు� ం��. గ�ర�డ� క�ంభ�ా�ల� 
ప����ం�నప�డ� .  
  
153. ప�ర�ం ఒక ఆబ� త� �ా���క మ�సంల� ��ాలయ��� 9 ప�ద��ణల� �ే�ిం��. �ె�యక�ం�� �ే�ిన ఆ 
�����  ప�ణ�ం వల�  తర��ా� జన�ల� ఒక మనువ��� త�� అ�ం��. ఆ మనువ� ��ర� ఏ�ట�?   
14 మం�� మనువ�లల� 6 వ �ాడ� ���ష�డ�.(మ�ర�ం�ేయ ప��ాణం)  
  
154. భ���ష�� అ� ఏ ��� � అంట�ర�?  
�ా���క మ�సం ల� కృష�ప� అష�� ���� భ���ష�� అంట�ర�. ఆ ��� �ాల��ౖరవ �ా�� �ా���� ప��ే�క 
అ����ాల�, ప�జల� , �భ�� �� అ���కం �ేయడం మం���.  
  
155. ��మ��� మ�యణ��� �ానమ� �ేసూ�  �దట ప���రం �ే�ిం�ెవర�?  
క�శలవ�ల� .  
  
156. అ���� నగరం ఏ న�� ఒడ�� న ఉన���?  
సరయ� న��.  
  
157. దశరథ మ��ా�క�  �ాంత అ�� క�త�ర� మ��య�, �ామల��భరతశత�� ఘ��ల�  ��డ�క�ల� 
ఉ���ర�. �ాంత అ�� క�త�ర�� ఒక �ా�క� దత�త ఇ���డ�? ఆ �ా� ఎవర�?   
 దశరథ మ��ా� �����త�డ� అంగ�ా� క� �ాంత ను దత�త ఇ���డ�.  
  
158. �ే���య�గంల� దశరథ మ��ా� క��� ప�త�సం��నం ��సం �ర�మల, �ాం�ప�రం వంట� 
����� లను ద���ంచుక����డ�. మ�ఖ�ం�ా �ర�మల ల� ఏ �ర�ం ల� �ా�నం ఆచ��ం��ర�?  



�ర�మల ప�ష���ణ�  
159. �ామ���� ఆ��త�హృదయం ��� త�మ�ను ఉప�ే�ం�న మ�� ఎవర�?  
అగస� �మ��   
  
160. హనుమంత�డ� సమ�ద�మ�ను లం��ంచుటక� ఎ���న పర�తం �����ట�?  
మ��ంద�����  
  
161. �ీ�����షణ ��సం సు���వ�డ� త�ర�� ��క��క� పం�ిన �ానర ��నక� ��యక��ెవర�?  
�నత�డ�.  
  
162. సు���వ����,  �ీ�����షణ ��సం ప��మ ��క��క� పంపబ��న సు��ణ���� బంధుత����ట�?  
మ�మ�ార�, ��ర తం���.  
  
163. హనుమంత�డ� �దల�ౖన �ానర�ల� �క��క�న� �లం (ల�య)ల� వ�న� ��ప�ి �����ట�?  
స�యంప�భ.  
  
164. సమ�ద�మవతల వ�న� �ావణ���, �ీతను చూడగల�� త����న� �ానర�లక� �ె�ి�న ప�� 
�����ట�?  
సం�ా�.  
  
165. ల��ణ�� ��ర����న ఊ���ళ తం��� ఎవర�?  
జనక�డ�  
  
166. జనక��� తమ���� ��ర� ఏ�ట�?  
క�శధ��డ�.  
  
167.భరత శత�� ఘ�ల ��ర�ల ��ర�� ?  
 మ�ండ�, శృత�����  
168. పర��ామ�డ� ���ామ���� ��� ఎక����ట�మన� ధనుసు� �����ట�?  
 ��ౖష�వ ధనుసు�.  
  
169.���ామ�� వన�ాసమ�నక� �త�క�టమ� త��నద� సూ�ం�న మ�� ఎవర�?  
 భర���జ మ��.  
  
170.భరత�డ� �ామ�� �ాదుకలనుం�న పట�ణ����?  
 నం���ా� మమ�  
  
  
171.�ీతను �సుక��� త�న� �ావణ���� య���మ� �ే�ిన ప�� ఎవర�?  
 జట�య�వ�  
  
172.�ీ�����షణల� వ�న� �ామల��ణ�ల� ఏ �ా�సు� హస�మ�లల� �క������ను?  
 కబంధు�  
  



173. �ామసు���వ�ల ����� ఎవ�� �ా���ా జ����ను?  
 అ��� �ా���ా  
  
174. �ా� ��ి��న దుందు� క��బరం ఎవ�� ఆశ�మంల� ప�ెను?  
 మతంగమ��  
  
175.  మతంగ మహ��� �ష���ాల� ఎవర�?   
 శబ��  
  
176. సు���వ�� �ాజ�����కమ� త�ా�త �ామల��ణ�ల� ఎక�డ �వ�ిం�ెను?  
ప�శ�వణప���  
  
177.హనుమంత�డ� సమ�ద�ం ��ట�త�న�ప�డ� �శ��ంచమంట� ఆ�ధ����న పర�తం ఎవర�?  
 �����క�డ�  
  
178. హనుమంత�� శ���� ప����ంచుటక� �ేవతల� సమ�ద�ంల� �య�ం�న ��గమ�త �����ట�?  
 సురస  
  
179. హనుమంత�డ� లంకల� ఎంతమం�� �ావణ�� ��ంకర�లను వ��ం�ెను?  
 ఎన��ౖ ��లమం��  
  
180. హనుమంత�డ� ఎవ�� అస� �మ��ే బం��ంపబ�� �ావణ�� వద�క� �� ��ను?  
 ఇంద��త��  సం��ం�న బ���స� �ం  
  
181. సుందర�ాండమ� ల� ఎ�� సర�ల� ఉ����?  
 68  
  
182. �ావణ��� తం���, ��త ఎవర�?  
�శ�వసు , ప�లసు� �డ�  
  
183. �ీతజ�డ �ెల�సుక�� వ��న హనుమంత���� �ామ�����న బహ�మ�?  
 ఆ�ంగన ����గ�ం  
  
184.సమ�ద�ం ��ట�టక� నూర� �జనమ�ల� ��త�వ� ����ం�న �ానర ప�మ�ఖు�� �����ట�?  
 �ల�డ�  
  
185. ఇంద��� ను ఎవర� చం�ార�?  
 ల��ణ�డ�  
  
186.�ీ���ే� స�యంవర ��డ�కక� �ామ����, ల��ణ�లను ఎవర� �సు����� ర�?   
 ��ా��త�� డ�  
  
187. ��మ�లయ పర���ల��ౖ హనుమంత�డ�  ర�ం�న  �ామ�యణం  ��ర� ఏ�ట�?  
 హనుమ� �ామ�యణం  



  
188.   �ీ���ే� తన �ిల�లక� జన����ం�� ఎవ�� ఆశ�మంల�?    
 �ా���� ఆశ�మం  
  
189. అహల�, ��తమ క�మ�ర�డ� ఎవర�?  
 శ��నంద మహ���  
  
190.�� �ామచందు� �� �ేత చంపబ��న �దట� వ���� ఎవర�?  
 ��ట��  
  
191.క�ంభకర�ను ఎవర� చం�ార�?    
 �� �ామ�డ�  
  
192. �ా� ఎవ�� అంశ�� జ��ం�ెను?  
 �ే��ందు� డ�  
  
193. సు���వ�డ� ఎవ�� అంశ�� జ��ం�ెను?  
 సూర��� అంశ  
  
194.సు����ాదుల� ఏ పర�త ��ా ంతంల� �వ�ించు చుం�ెను?  
 ఋష�మ�క పర�తం  
  
195. �ామల��ణ భరత శత�� ఘ�లల� కవలల� ఎవర� ? �ా�� త�� �����ట�?  
 ల��ణ, శత�� ఘ��ల�- త�� సు�త�.  
  
196. �ామల��ణ భరత శత�� ఘ��లక� ��మకరణమ� �ే�ిన మహ��� ఎవర�?  
 వ�ిష�� డ�  
  
197. బ�హ��ేవ�� ఆవ�ంత నుం�� ప�ట��న �ానర��ెవర�?  
 జ�ంబవంత�డ�  
  
198. ��ా��త�� � యజ�� ��� �ఘ��లను క��సు� న� �ా�సుల�వర�?  
 మ���చ, సుబ�హ�ల�  
  
199. ��ా��త�� � ఆశ�మం ��ర�?  
 �ి��� శ�మం  
  
200. ��టకను శ�ిం�న మహ��� ఎవర�?  
 అగసు� �డ�  
  
201. �వ�డ� తన ధనుసు�ను ఏ మ��ా� వద�  వ�ం�ెను?  
 �ేవ�ాత�డ�  
202. �వధనుసు�ను తయ�ర� �ే�ిన�ెవర�?  
�శ�కర�  



203. భరత�� ��నమ�మ ��ర� ఏ�ట�?  
య����త��   
204. �ామ�� �త�� డ� గ�హ�డ� వ�ం�ే ��ా ంత����?  
శృం��బ�రప�రం   
205. దశరథ మ��ా� �ా�� తం��� ఎవర�?   
 అజ మ��ా�  
206. అ�� మహ��� ��ర� ఎవర�?  
అనసూయ �ే�  
207.పర��ామ��� త��దండ�� ల� ఎవర�?  
జమద���, ��ణ��ా�ే�  
208. గ�హ�డ� �వ�ిం�ే శృం��బ�రప�రం ఏ న�� ఒడ�� న ఉం��?  
గం�ా న��  
209. సూర����� పట�� ��వ����� ప�య��ం�నప��డ� హనుమంత���� ఎవర� వజ�� య�ధం�� ��ట�� ర�?  
ఇందు� డ�.   
210. ��ఘ��ధు�� �� ఇంద��� అ��  ��ర� ఎల� వ��ం��?   
ఇందు� ��� జ�ంచడం వలన  
211. �� ��ంకట�శ�ర �ా�� సుప���తం ల��  
"��� ��ంకట�శం న ���ో  న ��థ:  
స�� ��ంకట�శం స��ా� స��ా�  
హ�� ��ంకట�శం ప��ీద ప��ీద  
�ి�యం ��ంకట�శం ప�యచ� ప�యచ�!!  
అ�� ��� కం ఎవర� ��ా �ార�?  
 �� మ�ర�ం�ేయ మహ���  
212.  ఆ ��ౖ ��� కమ� ఎక�డ ��ా �ార�?  
�ర�మల �� �ా�� ప�ష���ణ� �ర�ంల� ఆ" ��� ��ంకట�శం న ���ో ...." ��� కం ��ా �ార�.  
  
  
213. �ర�మల ����� ��� ��త� �ాలక�డ� ఎవర�?  
 �వ�డ�  
214.ప��ాణ�లల� క�డ క�ిల �ర�ం , అక�డ ఉన� నవగ��ల ప��ా� వన ఉంట�ం��.   
 క�ిల �ర� ��త�ం ల� ఉన� నవగ��ల ��ా మ�ఖ�ం ఏ�ట�?  
 క�ిల �ర�ంల� ఉన� నవగ��ల� ర�పం ధ��ం� అక�డ ����ార�. అందు�� అక�డ నవగ��లక� �ే�� ప�జల  వల�  
���ష ఫ�తం వసు� ం��  
215. అమ��ా�� ప��ప�ర� అనుగ�హం �� ందడం ��సం ��ద�ల� �ే� ��గవతం �నమ� �ెబ���ర�. ఈ  ��మ�ే�� 
��గవతమ�ను ఎ�� ��ల ��� �ాలల� �ా�సుడ� వ���ం��డ�?   
18000  
  
216. �� �ే� మ�ే����గవతం ఎ�� స�ం��ల��ా ఉంట�ం��?  
12  
217. ఏ �భ�ార�ం జ������ మ�ఖ�ం�ా గృహప���శ మ��య� శంఖు�ా� పన  సమయం ల� ��ద�ల� తప�క 
అమ��ా���� సంబం��ం�న ఒక �ా�ాయణమ� �ేయమ� �ెబ���ర�. ఆ �ా�ాయణమ� �ే���  ఇంట��  ఉన� �ాసు�  
�ో�ాల� ��ల�� సకల ���లను �� ందు��మ�. ఆ �ా�ాయణమ� ఏ�ట�?   
అమ��ా�� ��ాస �ా� నం అ�న “మణ����ప వర�నమ�(283 ��� �ాల�)” �ా�ాయణమ� �ేయ��  
  
 218. ఆ �ా�ాయణమ� ఏ ప��ాణమ� ల� ఉంట�ం��?  
�� �ే� ��గవతం ల� ఉంట�ం��  
219. మణ����ప వర�నమ� అన�ా ��ల� మం�� �ెల�గ�ల� �ాట ల��ా చదువ�త����ర�. అసల� �ా�స కృత 



సంస�ృత మణ����ప వర�న ఎ�� ��� �ాలల� ఉంట�ం��.   
�ా�స �ర�త �� మ�ే�� ��గవతమ� 18,000 ��� �ాల� 12 స�ం��ల��ా ఉంట�ం��. ప�� స�ంధమ� �న� 
అ���య�ల�� క��� ఉంట�ం��. మణ����ప వర�న 12 వ స�ంధంల� 10,11,12 అ���య�ల�� 283 ��� �ాల��ా 
ఉంట�ం��.  
  
220.మణ����ప వర�న సంస�ృత ��� �ాల� చదవడం కష����న �ార� ఏ� �ేయచు�?  
283 సంస�ృత ��� �ాల� �ా�ాయణమ� �ేయడం కష����న �ార� ��ద�ల �ేత �ా�ాయణమ� �ే�ంచు��వచు�. అల� 
క��� క�దరనప��డ� 283 ��� �ాల� �ా�ాయణమ� ���ా�� �ే�ిన� క��� �నవచు�ను.  
 
221."శృం��బ�రప��� సూతం గం�ాక�ల�  వ�సర�య� I గ�హ  మ��ాద�  ధ�ా����  ��ా����ప�ం  �ి�య� " I

(�ా���� �ామ�యణం - బ�ల�ాండ -1 వ సర� 29 వ ��� కం)  
���ామ�డ� వన�ా�ా��� ��ళ�త� శృం��బ�ర ప�రమ� ల� గ�హ���� దగ�ర �� �ీ�� ల��ణ స��తం�ా ��ళ���డ�.  
శృం��బ�ర ప�రమ� �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� �ేర� మ�ర�మ�?  
 
శృం��బ�ర ప�రమ� �ాల�ంతమ�ల�  �ంగ��� గ �ిల�వబడ�చున���, ఇ�� ప�య�గ�� 40-45 km దూరంల� "ల��� 
���" ల� వ�ం��. ప�య�గ/ల��� నుం�� by road �ేరవచు�.  
222. నం����ా �� క���  �ాజ�ం  �ామ�గమన�ాం�య� I గ�ే త� భర�ే ��మ�� సత�సం�ో  ��ేం���యః I   
(�ా���� �ామ�యణం - బ�ల�ాండ -1 వ సర� 39 వ ��� కం)  
���ామ�� వన�ాస �ాలంల� నం����ా మమ� అ�� ఊ��ల�  భరత�డ� �వ�ిం� �ాజ���� �ా�ం��డ� . నం����ా మమ� 
ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� �ేర� మ�ర�మ�?   
నం����ా మమ�  ప�సు� త ��మమ� "�ా� �ల�� మం���". ఇ�� �ామ�� ���� ప�ద��ణ �ేయ� మ�ర�ంల� వసు� ం��. 
�త�క�టం నుం�� by road �ేరవచు�. అల�బ�� నుం�� �త�క�టం - �ా� �ల�� మం��� �ేరవచు�.  
  
  
223. �త�క�టమ� ��క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.?  
 �త�క�టమ� ��క� ప�సు� త ��మమ� "�త�క�� ���", అక����� RTC బసు�ల� అల�బ��, �ానూ��, 
స���,ఝ��� నుం�� వ�����. �త�క�� �� దగ�ర ���ల�����ష� �ా��� 8 km. దూరం.  
By air :- Allahabad నుం�� 135 km దూరం, �ారణ��ి నుం�� 275km. MP ల��� వసు� ం��, UP border.  
224. దండ�ారణ�ం �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�?  
 దండ�ారణ�ం �క� ప�సు� త ��మమ� "దండ�ారణ�ం"  దండక అ�� �ా�సుల� ప���ాలన ���ంద వ�ం�ే అరణ�ం.   
మధ�- త�ర�� ��ర� �ేశం ల�200 miles(ఉత�రం నుం�� ద��ణం��, 300 miles పడమర నుం�� త�ర�� �� 
�ా��ిం� వ�ం��, ఛ��స��, ఒ���ా� , �ెలం�ాణ, ఆంధ� �ా�ా� � లల� �ా��ిం� యన� ��ద�  అడ� ��ా ంతం.  
225.  జన�ా� నమ� �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.  
జన�ా� నమ� అ���� �ామ�యణం �ాలంల� ����వ�� న�� ఒడ�� న వ�ం�ే దండ�ారణ�ంల� ఒక  ��గం, అంట� ప�సు� తం 
���ి� పట�ణ��. ���ి� ల� పంచవట� క�డ వ�ం��. ఇ�� ��గ��� - �ంబ�� ���ల� మ�ర�ం ల� ���ి� ��� ����ష� 
��గవల�ను. �ాల�ంతరంల� ���ి� గ మ���ం��.  
 226 .పద�సరసు� �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.?  
 పద�సరసు� �ామ�యణంల� ల�దు. పం�ా సరసు� వ�ం��, ��� స�పంల� ఋష�మ�క పర�తం వ�ం��.క�ా� టక 
ల� ���ా�� �ల��  హం�ి దగ�ర. హ� ���ట ���ల�����ష� నుం�� అ��గ�ం�� �� బసు�  వ�����, అ��గ�ం�� నుం�� ��� ఆట� 
����ా పం�ాసరసు� �ేర వచు�. హం�ి నుం�� క��� అ��గ�ం�� 3 km auto ����ా �ేర వచు�ను.  
227. 14 సం౹౹ వన�ాసం అయ��క �� �ామ చందు� డ� �ీ�� స��తం�ా పట�� ��ిక�� �ౖె ఎ�� సంవత��ాల� �ాజ���� 
�ా�ం��డ�?   
����ప� 11,000 సం౹౹ ���ామ�డ�  �ాజ���� �ా�ం��ర�. అంట�  ����ప� 10,000 సం౹౹  �ీ��మ�త �� క��ి 
���ామ చందు� డ� ఉ���డ�. దశ వర� సహ��ా ణ� దశవర� �ా���చ (బ�ల�ాండ-1 సర�)  
   
228. ఎ��� ��ల సం౹౹ �ామ�ాజ�మ� సు��మ��ా కర�వ� �ాట�ాల� ల�క�ం�� �ీ���ామ�ల� �ా�ం��ర�. 
భ�ల�కంల�  �ీ���ామ�ల అవ��రం ���ంచ����� ఎ�� సం౹౹ మ�ందు �ా���� ఆశ�మంల� �ీ��మ�త 



�వ�ిం�ం��?  
�ీ��మ�త "ర�ాతలమ� " �����టప�ట���, 10 ��ల సంవత�రమ�ల� ప���ాలన అ�ం��. క�శలవ�ల వయసు� 
అప�ట��� 12 సం" ప����అ�ం��. అంట� 9087 సంవత��ాల ప���ాల�� నంతరమ�  �ీ��మ�త �ా���� మ�మ�� 
ఆశ�మంల� అడ����� య�ండ�ను అ� �ె�య�చున���.  
229. ���ి�ంధ �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.  
 హం�ి, త�ంగభద�  న�� ప��సర ��ా ం��ల� అప�ట� ���ి�ంద. హ� ���ట ���ల�����ష� - అచ�టనుం�� అ��గ�ం�� - 
బసు�ల�. అ��గ�ం�� నుం�� ��� ఆట� ����ా పం�ాసరసు�, ఋష�మ�క పర�తం �" చూడవచు�ను.  
హం�ి ���ా�� �ల��  క�ా� టక �ాష� �ంల� వ�ం��. హం�ి ప��సర ��ా ంతమ�ల� ఆ��ట� ��ష�ంద.  
230. లంక �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.  
��ట� ��లంక ఆ��ట� �ావణలంక. ��లంక  ����ే అందుల� 13 మ�ఖ����న �ామ�యణం�� సంబం��ం�న స�లమ�లను 
చూ��ావచు�ను.  
231.భర���జ ఆశ�మం �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.  
భర���జ ఆశ�మం ప�య�గల� వ�ం��. �ారణ��ి నుం�� 120 km. బసు� ల� �ేర���వచు�.   
 232.�ా���� మ�� ఆశ�మం �క� ప�సు� త ��మమ� మ��య� అక����� ��ళ�� మ�ర�మ�.  
 �ా���� ఆశ�మం బ���వర�ం ల�� ��సల �ేశంల� వ�ం�ే��. ప�సు� తం ఉత�ర ప��ే� ల�� �ట�� ర�. �ానూ�� నుం�� 20 
km ప�య�ణం. ��ంద�� ప��ారం ఆశ�మం ��రత - ���ా� స��హదు�  �త��  ల� వ�ం��. బ����� నగ�, ��� నుం�� 
6km �ేర���వచు�  
234. ఆంజ��య �ా�� భ�ష�� బ�హ� అవ���డ� ఎవర� వరం ఇ���ర�?   
�� �ామ�డ�  
  
235. భ�ష�� బ�హ� అవ���డ� వరం ఏ సందర�ం ల� ఇ���ర�?   
�� �ామ మ����క ��సం బ�హ� ల��ా�� ���� అక�డ ఒక సరసు�ల� ��ల��� �ామ అవ���ాల  మ����కలల�   ప�సు� తం 
ఉన� �ామ�� మ����కను గ����ం� �ామ���� అం��ం�నందుక� 
236. ఎ��� ��ల జన�ల తపసు�, ��ట�  మంత�జపం �ే�ిన �ార� మ�త��� ���ామ చ��తమ�ను సంప�ర�ం �ా 
�నగలర� అ� ఫల�� �.  అంతట� ��ప� ఆ�� �ా�ా��� అం��ం�న ఆ��క� ఎవర�?  
ఆ��క� �ా��క మహ���  
237. �దట �ామ�యణమ�ను ఎవర� ఎవ���� �ె�ా�ర�?  
బ�హ� �ేవ�డ� ���ాదు���, ��రదుడ� �ా���� మహ�����  
238. త�ల�ీ ��సు ర�ం�న �ామ�యణమ� ��ర� ఏ�ట�?  
 ���ామచ��తమ�న�   
239. సం�ార �ాగరంల� మ���� ఉన�  త�ల�ీ ��సుక� కను�ప�� క��ిం�న అత� ��ర� ��ర� ఏ�ట�?  
ర���వ�  
240. �ా���� మహ��� �� ఉన� �ష��� ��ర� ఏ�ట�?   
భర����డ� 
241. ��� ంచ ప�ల జంట� బ� య�ాడ� బ�ణం ���ి చం�ినప�డ� �ా���� మహ��� నుం�� ��ల�వ��న ��� కమ� 
ఏ�ట�?  
मा �नषाद ��त�ठां �वमगमः शा�वतीः समाः।य��ौ�च�मथनुादेकमवधीः काममो�हतम॥्  
మ� ��ాధ ప���ా� ంత� మగమః �ాశ�� సమ�హః య�ౌంచ �ధు���ేక మవ��ః �ామ���తం!  
  
  
  
242. ప��� చం�ిన బ� య�ా��� చూ�ి �ా����మహ��� నుం�� ఈ ��� కం వ��ం��. �ామ�యణమ� ఈ ��� కం �� 
�దల� అ�ం�� అ� ��ందర� ��ద�ల� అంట�ర�. ఈ ��� కమ� ప��ే�కత ఏ�ట�?   
మ� ��ాధ ప���ా� ంత� మగమః �ాశ�� సమ�హః య�ౌంచ �ధు���ేక మవ��ః �ామ���తం!  
 
మగ ��� ంచ ప�� చ��� �ా�� ఆడప�� - జంట� ఎడబ�యక బ�ధ�� ���చుట��  ప�ద��ణ �ేసూ�  ����సు� ం��. ఆ దృశ�ం 
చూ�ి హృదయం ద��ం�న �ా������ కర�ణ, ఆ��� శం హృదయంల� జ�సు� ం��. ���� �ా�ా�ల� ఆయన ప���యం 



ల�క�ం���� ��ల�వడ����. అ� 4 �ా��ల� క���, ఒ���క� �ాదంల� 8 అ��ాల� వ�ండటం అ�� ఒక ��� క మవ�డం 
���షం.  
ఒక ��� కం ల� 2 అ�ా� ల� ఉండటం మ��ంత ���షం  
1.ఓ�� బ� య�ా��! జంట �ా ఉన� ��� ంచ ప��� చూ�ి చం�ిన  �వ� ఎక��వ�ాలం ������� ��ంచల�వ� .  
2. మ� ��ాధ  ( మ� - ల��� , ��ాధ - భర� , ��� ంచ �థునం - �ామం �� ఉన� �ా�స దంపత�లల� ఒక��� , 
అవ�� - సంహ��ం�న � ����� ఎక��వ �ాలం ఉండ� �ాక ) .  
ల��� వల�భ��ౖెన ఓ �� మ��ష��  ప���! �ామం�� ��ల�గ�త�న� �ా�స దంపత�లల� ఒక���న �ావణ���� 
సంహ��ం�న � ����� �ాశ�తం �ా ఉండ��ాక..  
243.  ఈ ��� కం �త�ం స���సు� న� �ా������ బ�హ��ేవ�డ� ఎందుక� క��ిం��డ�?   
�����సు� న� �ా����  మహ��� �ెంతక� బ�హ� �ేవ� డర��ెం�, ఇదం�� ఆయన �ల�న�, �ా���� హృదయం ల� 
కర�ణ ఉ�� �ంగడం, మ���ాధ ప���ా� ంత�... ��� కం ��ల�వడటం క��� ఆయన సంకల��నుసర�� జ����ంద�, 
�వ� ఆ ��� కం �క� �ా�కరణం, ఛందసు� ననుస��ం� �ామ�యణ �ావ�ం రచన �ె�� అ�, ఆ�ావ�ం ల� �వ� 
��ా �� ��� �ాల� య��తథ మ���య�, ������ �ామ�యణం వ�న�ంత వరక� బ�హ�ల�కంల� �హ��ంచ గలవ� - అ�� 
�ెల�ప�ట��  ఇచ�ట��� వ���న� �ె���ను బ�హ��ేవ�డ�.  
  
  
  
244. సప�  ��ప�రమ�లల� అ���� ఒక�ట�. అ�ధ� అంట� అర�ం ఏ�ట�? ఎందుక� ఆ �ాజ����� ఆ ��ర� 
వ��ం��.  
అ�ధ�-  సూర��� క�మర��ౖెన ��ౖవస�త మనువ� �ేత ����ంపబ��న�� �ాబట��  అంత ప�త����న��. 
శత�� వ�ల�వ���ే�� ఓ��ంప బడ� నగరం అ� ఆ నగర చ��త�. అందు�� ���� "అ����" అ���ర�.  
  
245. దశరథ మ��ా�క�   దశరథ అ� ఎందుక� ��ర� వ��ం��?  
దశరథ మ��ా� యవ�నంల� మం� ��ర�, ప�ాక�మ�ల� క���న మ�రధుడట,య���ంల�  
ఒ���ా�� 10 ర��లల� ���గ�త�,తన రథ �ార���, గ���ా లను,ఏనుగ�లనూ �ా�ాడ�త�, శత�� వ�ల�� య���ం 
�ే���ారట. అందువలన ఆయ��� "దశరథ మ��ా�" అ����ర� వ��ం��.  
246. ��ా��త�� డ� �ామ���� �దట ఇ��న ��ండ� �ద�ల� ఏ�ట�? �ాట� ప��జనం ఏ�ట�?  
బల, అ�బల అ�� ��ండ� �ద�ల�, �ట�వల�  ఆక�, ద�ి�కల�, అలసట మ�నవ�ల క�న�ట�� గ వ�ండవ�.   
ఈ �ద�లను జపం జ��ిన �ా��� �ా�సుల� - �ాత�� లందు ����ంచు సమయంల� క��� శ���ా��� �� తల��ట�ల�ర�. 
ఆ �ద�ల� శ��రంల� వ�ంట� ర�ణ క���ా� �.  
247. ��ా��త�� డ� �ామల��ణ�ల�� కల�ి అడ�ల� ��ళ�త� అంగ�ేశం ల� �వ�డ� తపసు� �ే�ిన ఆశ�మం 
గ���ం� �ెబ���డ�. ఆ �ాజ����� అంగ �ేశం అ� ఎందుక� వ��ం��? ��ా��త�� డ� తపసు� �ేసుక�� య��ా�� 
�ర���సు� న� ఆశ�మం ��ర� ఏ�ట�? ఎందుక� ఆ ��ర� వ��ం��.  
మన�ధు��� "అనంగ�డ�" అ�� ��ర� క��� వ�న���. �వ�� �ేత భస�ం అ���టప�డ� అత� శ��రం భస���� 
అచ�ట పడ�టవలన అ�� "అంగ" �ేశమ� �ిలవబడ�చున���. ఈ �ాజ����� మ���రతం ల� దు���ధనుడ� కర�� ��� 
ఇ�� పట�� ��ిక�� ��ా జ��ా� డ�.  
 ��ా��త�� డ� తపసు� �ేసుక�� య��ా�� �ర���సు� న� ఆశ�మం �ి��� శ�మం. గతంల� అచ�ట కశ�ప�డ�, అ��� 
ఇద�ర� మ��ష�� వ�గ���ం�- తనక�మ�ర�ల�ౖన ఇం��� �� �ేవతల�ను బ�చక�వ��� నుం�� �ా�ాడ�ట���, స�యం�ా 
�ష�� �� �ా�� గర�మ�నందు ఉ��ందు� �ౖె జ��ం�, బ� నుం�� �మ���� కలగజ�య�ల�� సంకల�ం��, అచ�ట 
తపమ�చ��ం� �ి���  �� ం��ర�. బ� �క� యజ� �ాట�క,  మ��ష�� వ� ఉ��ందు� �ౖె బ�� �ా������� అణగ �ొ���� 
కట���ం�న స�లమగ�ట వలన  మ��య� ��మ� �ష�� �� అక�డ తపసు� �ే�ి �ి���  �� ం��డ� �ాబట��   "�ి��� శ�మమ�" 
అ�� ��ర�వ��న��. అంట� అనుక�న� ����కల� �ి��� ంచుట, ఙ�� నమ�ను క���  �ి��� ంచు స�లమ��ా అ�వ�న���.  
248. �శ��త�� ��� �ా�ేయ�డ� అ� ఎందుక� ��ర� వ��న��?  
బ�హ� మ�నస ప�త�� డ� క��డ�. అత��� క��ాంబ�డ�,క�శ��భ�డ�, అదూర�రజసుడ�, వసువ� అ�� 4 గ�ర� 
క�మ�ర�ల�, ���ల� క�శ��భ����� �ా��, �ా�� క�మ�ర�డ� ��ా��త�� డ�. �ా�� క�మ�ర�డ� �ాబట��  �ా�ేయ�డ� అ� 
�ిల��ా� ర�.  
249. గర�త�ంత�� �� ద�� మ��య� 60,000 మం�� సగర�లక� త�� ఎవర�?  



సగర చక�వ����� - ���ి�, సుమ� అ� ఇద�ర� ��ర�ల�. సుమ� గరత�ంత�� �� ద��. �ర� ప�త�సం��న��� 
��మ�లయం ల� తపమ�చ���ా� ర�. బృగ� మహ��� ఆ��ా�ద ఫ�తం�ా   ���ి��� - అసమంజసుడ�, సుమ���- 
60000 మం�� సగర�ల� ఉధ��ం���.  
250. �వ ధనుసు� ను ఏ సమయం ల� �వ�డ� ఉప���ం��డ�? ఆ తర��ాత �ేవతల� ఏ మ� �ా� క� 
ఇ���ర�?   
ద�యజ� ఆ��ా�గమ� ��డ� స��ే� మరణ�ం�న �ారణం �ేత �వ�డ� "�వధనుసు�" ను ధ��ం�  
�ేవతల తలలను ఖం��ం��లనుక�ంట�డ�. �ేవతల� ��ా ���ంచ�ా, ��ం� ధనుసు�ను �� వంశంల��  
"�ేవ�ాత�డ�" అ�� �ా�దగ�ర  వ�ం��డ�.  
  
  
 
251. జనక�� �� దర�డ� ఎవర�? ఆయన ఏ �ాజ����� �ా�? �ా�� �ిల�ల ��ర��  ఏ�ట�?  
జనక�� �� దర�డ� క�శధ��డ� , ఈయన �ాం�ాశ�నగరమ�నక� �ా�.�ిల�ల ��ర�� - ఊ���ళ, మ�ండ�, శృత�����ల�. 
���� వర�స�ా ల��ణ, భరత, శత�� ఘ�� ల ���� ��ాహం జ���ిం��ర�.  
  
  
  
252. �ీ���ామ క���ణమ�ల� ��గం�ా ఇర� వంశ చ��త� �ెప�డం ఆరం�ం��ర�.  �ామ వంశ వృ�ం ఎవర� 
�ె�ా�ర�? ఆ అ���� �ా�ల ��ర��  ఏ�ట�?   
వ�ిష�� డ� ఇ���క� వంశ �ా�ల పరంపర �ె�ా�డ�. - బ�హ�-మ��� -కశ�ప�డ�-�వస�ంత�డ�-��ౖవస�త�డ�-ఇ���క� 
-క���- �క���- బ�ణ�డ�-అనరణ��డ�-పృధువ�- ��శంక�వ� - దుందుమ�ర�డ�-య�వ����డ�-మ�ం��త -సుసం��- 
ధు� వ సం�� - భరత�డ�- అ�ిత�డ�- సగర�డ�- అసమం�డ� -అం� మంత�డ�- ���ప�డ�- భ��రథుడ�- కక�� 
సు� డ� -రఘ�వ�- ప�వృదు� డ� (కల��ష �ాదుడ�) - శంఖనుడ�- సుదర�నుడ�- అ���వర�� డ� -�ఘ�గ�డ�- మర�వ� - 
ప���క�� డ�- అంబ��ష�డ�- నహ�ష�డ� -- యయ��  - ����గ�డ� - అ�డ�- దశరథుడ� - �ామల��ణ 
శత�� ఘ��ల�   
253. �ీ��మ�త వంశ వృ�ం ఎవర� �ె�ా�ర�? ఆ ���ల� నగర �ా�ల ��ర��  ఏ�ట�?  
జనక వంశం గ���ం� జనక�డ� �ె�ా�డ�. ���ల� నగర �ా�లంద��� జనక�డ� అనడం ప���.  �� - ��� - 
ఉ��వసుడ�- నం��వర�� నుడ� -సు��త�డ�- �ేవ�ాత�డ�- బృహద�థుడ�- మ��ర�డ�- సుధృ� - దృష���త�వ�- 
హర�సు�డ�- పర�వ�- ప��ంధక�డ� - ����� రథుడ�- �ేవ�డ�డ� - �భ�దుడ�- మ��ద�క�డ� - ������ాత�డ�- 
మ���మ�డ�- స�ర� ��మ�డ�- హ�స� ��మ�డ� - జనక�డ�, క�శద��డ�.  
254. �ీ���ామ�ల ఆదర� ��ంప������ ���� ��ద�ల� �ీ���ామ�ల కల��ణ ��� �ా�� ���� ప��కలల� ��యడం 
సంప���యం�ా ��ట�� క����ర�. అంతట� ��ప� ��� కం ఏ�ట�? అందుల� ఉన� ���షం ఏ�ట�?   
జ�న�ా�ః కమల�మల�ంజ� ప�ట� య�ః పద��ా�ా���ః  
న��ా� ః �ాఘవ మస��� చ �లస�  క�ంద ప�సూ��� ��ః  
స��ా� ః�ా�మల�ాయ �ాం�క���ఃయ�ః ఇంద� �ల����ః  
మ��ా� ః��ః�భ��ః భవంత� భవ��ం ���ామ ��ౖ�ా���ా!!  
ఇందుల� వ�న� ���షం :- �ీ���ామ�ల క���ణ���� మం�మ����ల� తలంబ�� ల� ఆనం�ో�ల�� 
ఒక�������దఒకర� �� సుక�ంట�ంట� అ� �ీ��మ�త �ో�ిల�� ఎర��ాఉ���యట. �ామ��తల�దపడ�ా�� 
నల� �ామ�ర�త����యట. అ��ామ��శ��రం�����జ�ర�ా�� ��రంగ�ల��� మ�ర�త����యట. ఇ�� 
��త�ం�ాల�దూ! �ా� అల� మ�ర������ారణం �ీ��మ�త �ేత�ల� ఎర�ప�గనుక ఆమ����ల� ఆ���ే�ల� 
ఎర��ాఉ����.�ామ���ట��  నల�ప�గనుక తల�దపడ�ా�� నల� �ా క��ిం���. �ామ�డ� �ల��ఘశ��ర�డ� 
గనుక అత��ేహం�ద పడ�ా�� �లంరంగ�ల� క��ిసు� ����. ఆప�ణ�మ�ర�� ల తలంబ�� ల� మనక� , నూతన 
వధూవర�లను �భమ� కల�గజ��ాక అ�� ఆ�సు� బ���ర�ం  
255. 60,000 సగర క�మ�ర�ల� క�ిల మహ��� �ాపం �ేత దుర�రణం �� ం��ర�. �ా���� సద�త�ల� కలగల�ద� �ా���� 
మ���� �� ం�ే మ�ర�ం స�ర�ంల� ఉన�  గం�ా(మం�����) న��� భ�ల��ా��� �సుక��ావడ�� అ� ఎవర� సల� 
ఇ���ర�?  



గర�త�ంత�డ�; అo�మంత����� , 60,000 మం�� సగర�ల ��నమ�మ అ�న గర�త�ంత�డ� గంగను 
భ�ల��ా���  �సుక�వ���  �ా� �ా���� �మ���� కలగదు అ� �ెబ���డ�.  
256. భ��రత�� �ితృభ����� ����న  �వ�డ� గం�ా న��� తన తలనుం�� భ�� ��ౖ�� ప��నప��డ� 7 �ాయల��ా 
��ం��. ఆ ��న నదుల ��ర��  ఏ�ట�?   
�� ���, �ావ�, న�� అ�� 3 నదుల� త�ర����క���ా ప�వ��ం���. సుచ�వ�, �ీత, �ింధు అ�� మ�డ� 
నదుల� పడమర�ా ప�వ��ం���. ఏడవ��, ఆఖ���� అ�న ప��ాహమ� గంగ భ��రధు� అనుస��ంచును.  
257. గం�ా న���� జ�హ�� అ� ఎందుక� ��ర� వ��ం��?  
ఏడవ ప��ాహమ� అ�న గంగ భ��రధు� ��నుక పరవళ����� క��త�, ��ప� ��ప� శబ�మ� �ేసుక�ంట� వసు� ండ�ా, 
జహ��మ�� ఆశ�మం �దు�ా ప�య�ణం �ేయవల�ి వ��ం��. ఆ సమయ���� జహ�� మ�� య�గం 
�ేసు� ���ర�, ����� �ావల�ిన ద�వ�మ� ఆశ�మం  బయట వ�ండ�ా, గం�ా జలమ��� ఆయన యజ��ాట�క, ద�వ�మ� 
అం�� మ���� �� త�ం��. జహ��మ�� ��పం�� గంగ గర�మ�ను అణచదల�, �ే�ల��� �సుక�� ఒక� ఆ�� సనంల� 
�ం���ా� డ�. ���� �ల��ం�న భ��రధుడ�, �ేవతల� ఆశ�ర��� ��ర�. �ార� ఆయను� భ����� ��డ���న�ా, మ�� 
�ె� ����ా గంగను వదుల���డ�. జహ�� మ�� �ె� నుం�� ఉద��ం�న�� కనుక అప�ట�నుం�� గంగ� జ�హ��, 
జహ��సుత అ�క��� �ిల��ా� ర�.  
258. �ేవతల� 33 ��ట��  మం�� అ� అంట�ర�. ఆ సంఖ� ఎందుక� ��రగదు?   
�ేవతల అంద���� �ార�� �ే� �ాపం ఇవ�డం �ారణం �ేత �ా���� సం��నం కలగదు. అందు�� �ేవతల సంఖ� 
��రగదు.  
259. గంగ, ఉమ ��మవంత����, ���� �ే��� క�త�ళ��ా ప�ట�� ర�. గంగ స�ర�ంల� న���ా ఎల� అ�ం��?  
గంగను  �ేవ ల�కంల� న���ా ప�వ��ం�ేట��  �ేయమ� ��మవంత��  �ేవతల� ��ర���ర�. �ా�� ����క ��రక� గంగ 
ఆ�ాశంల� మం����� అ�� న���ా మ��� ప�వ��సు� ంట�ం��.  
259. ��జనం �ే�� మ�ందు ఆ�� శన పట��  ఉపనయనం అ�న�ార� �ాయ�� మంత�ం �� ఉపనయనం �ా� �ార� 
భగవ���మమ� �ె�ి� ��జనం �ే�ా� ర� . ఆ�� సన అంట� అర�మ� ఏ�ట�?  
 ఆప: అన�ా �ర� , అశన అన�ా ఆ�రం. .ఆ�� శనమ� అన�ా �ట�� �దట ఆ�రం�ా �ీ�క��ంచడం.   
 260. �ాల�, ��బ��� �ళ�� , ప��హ� ర మ��య� ఇతర ప�ల�ప�  ప���ా� లను ఏ �ాత�లల� ఉంచ�ాదు?   
�ా���ాత� ల� �ాల�, ��ర�గ�, ��బ��� �ళ�� , ప�ల�ప� వంట� �౹౹ ప���ా� ల�  ఉంచడం వల�  ర�ాయన  చర� జ���� 
ఆ�రం �షమ� �ా తయ�రవ�త�ంద� �ాస� �ం. అందు�� �ాల�� అ����ా��� ల��� �ర�ం ఇవ������ క��� �ా�� 
�ాత�� �ాడర�.  
261. ఇ���క� వంశసు� ల ధ�జమ� ఏ�ట�?  
�����ర ధ�జం (ఎర� చందనం �ెట�� )   
262. భరత�� ��త ��ర� ఏ�ట�? �ా���� ఏ �ాజ�ం?  
అశ�ప�, ����య �ేశం  
263. భరత�డ� ���� అయ��క ఎ�� ���ల� ����య �ేశం ల� ఉ���ర�?   
12 సంవత��ాల�  
264.�వ� అ����గ�మ� ల��� ఎమ�కల� �����నప��డ� మ��య� ప�మ���ల� కలగక�ం�� ఉండ�టక�. �ా���� 
�ామ�యణం ల�� ఈ ��� కం  చద�ాల� �ాస� �ం.  
 
��� ౹౹  
 సర��� ���య��ం యత�: �ీ��మ��గ�ష�థ ప�ల��� మమ�యం వ:   �ి���ప�త�య�ారక:  ర��  
�लोका-  
सव�था ��यताम ्य�नः सीताम�धग�म�यध प�लाभो ममायम ्वः �स��द ��ययकारकः  
 
  
  
265. �� �ీ���ామ�ల క���ణం అ� అ���� నగరం ల� ఎ�� సం౹౹ ఉ���క వన�ాసమ�క� ����� ర�?   
12 సంవత�రమ�ల�  
266. �ాం��� �ాజ�మ� ను పంజ�� �ా ప�సు� తం �ిల�సు� ���మ�. ఎందుక� ఆ ��ర� వ��ం��.?  
సు��మ, �� ��� (గంగ మ�త ఒక �ాయ), శతధృ ( ��ట� సట�� �), �ా�, �య��  



అ�� పంచ నదుల మధ� వ�న� �ేశమ� �ాబట��  ���� �ాం��ల (అప�ట� ) �ాజ�ం అ� �ిల�వబ��న��.  
267. ���ామ�� జన� న�త�ం, ���, లగ�ం ఏ�ట�?   
*ప�నర�సు న�త�ం, నవ�,క�ా�టక లఘ�ం*.  
268. భరత, ల��ణ శత�� ఘ�ల న�త�ం ఏ�ట�?  
 భరత�డ� :- ప�ష��        ల��ణ, శత�� ఘ��ల� :- అ���ష  
269. " �ీత"అ� ��ర� �ీ�� �ే��� ఎందుక� జనక�డ� ��ట�� డ�?   
 ��గ��� భ��� (యజ�� ���) దును�త�ండ�ా జనక����  �న� �ాప కనప��ం��.. ��గ� అంచుక�  త��� �ొ����న 
బ�ల �ాబట��  �ీత అ� ��ర� ��ట�� డ� జనక�డ�. (సంస�ృతం ల� ��గ� అంచు� �ీత అంట�ర�)   
270. ���ామ�డ� వన�ా�ా��� ��ళ�త� బం�ార� ఆభరణ�ల� ఏ� ��సు��క�ం�� మ�� ల��ా వ�ా� � ల� ధ��ం� 
�����డ� మనక� �ెల�సు. మ�� భరత�డ� ��ర�ా బం�ార� �ాదుకల� ఎల� ఇ���డ�? ���ామ���� ఆ �ాదుకల� 
ఎక����?  
వ�ష�� డ� బ�హ�జ�� �. తన�� మ�ందు జ���� �షయం �ెల�సు �ాబట��  మ�ందు జ�గ�త��ా   బం�ార� �ాదుకలను 
�ే�ం� తన�� క�డ �సు�����డ�. భరత�డ� �ాదు�ాల�ౖన ఇమ�న�ా వ�ష�� డ� ఇ��న బం�ార� �ాదుకల� 
���ామ�డ� ధ��ం�    భరత�న���ె�ను. �ామ�� దగ�ర ఎట�వంట� బం�ార� �ాదుకల� ల�వ�.  
271. �త�క�టం ల�   ���ామ�� ద���ం�న భరత�డ� �ామ��  �ాదక�ల� �సుక�� ఒక  భద� గజం �ద ��ట��  
�ాజ����� �సు����� డ�. ఆ గజ���� అ���� �ాజ�ంల� ��ల� ���ష���న �ా� నం ఉన���. ఆ గజమ� ��ర� ఏ�ట�?  
ఆ గజమ� ��ర� "శత�� ంజయం ".  దశరథుడ� క��� ఆ ఏనుగ� ��ౖ�� ఊ��గ�త� �ిం�స���� అ������ం��డ� 
272. గ�హ��� దగ�ర నుం�� బయల� �ేర�త� �ీ��మ�త ఒక న���� నమస���ం� ����� 14 సం౹౹ తర�ాత ��మం�ా 
�ా�ాల� ప�జ �ే�ిం��. ఆ న�� ��ర� ఏ�ట�?  
గం�ాన����  �ా��� � క�ం�ా ప�జ �ే�ిం��. ఆ తర��ాత భర���జ�శ�మం ��ట�న త�ా�త యమ���  న�� ��ట�టప��డ� 
క��� ��ా ర�న�ే�ిం��.  
273. వన�ా�ా��� బయల��ేర�త�న� �ీ���ామల��ణ�ల� ఉన� రథం  సుమంత�� డ� నడ�ప�త�ండ��ా 
దశరథుడ� ర���� ఆప� ఇ�� �� ఆజ� అ� సుమంత�� ణ��  ఆ�ే��ా� డ�. �ా� సుమంత�� డ� ఎందుక� ర���� 
ఆపల�దు?   
దశరథుడ� ర���� ఆప� �� ఆజ� అ�  ప����� �ామ�డ� ర���� �� �వ�� అ� అజ�� �ించడం వల�  సుమంత�� డ� 
ర���� ఆపల�దు.  
274. అ���� �ాజ�ంల� దశరథు��� మ�ఖ�ం�ా 8 మం�� మంత�� ల� ఉ���ర�. అందుల� మ�ఖు�డ� 
సుమంత�� డ�. మ�� దశరథ మ��ా� మ�ట ��క���ం�న �ోషం సుమంత�� ��� �ా��?  
సుమంత�� డ� ఎన�డూ ధర�మ� తప�ల�దు. ర���� ఆపమన� దశరథు� మ�ట ��ను �నను అ� �ామ�డ� 
�ెప�డం వల�   సుమంత�� డ� అల� �ేయ��� వ��ం��.   
  " ����� షం ఇ� �ాజ�నం ఉ�ాలబ��  అ�ి వ���ి | �రం దు:ఖస� �ా�ిష� ం ఇ� �ామః తం అబ��� " (అ�����ాండ 
-40 వ సర�) _����� షం_ అంట� మ�ట �నను, ఎంత �ె�ి��� ���ించు��న� అర�ం వసు� ం��. మ�ట �నపడల�ద� 
�ామ�డ� సుమంత�� ��� �ెప�ల�దు. �ామ�డ� , సుమంత�� డ� ఎక��� అసత�ం ఆ��నట��  ల�దు �ాబట��  సుమంత�� డ� 
దశరథు� ��క���ం�న �ోషం �ాదు .  
275. న�� �ా�నం ఎం�� ప�ణ� ప�దమ�. భ����� ��డ�క�ంట� ����న ����కల� తప�క �ర��ా� �. �ీ��మ�త క��� 
గం�ాన��� ప��ం�ం��. అసల� న��నదమ�లను ఏ �ధం�ా ప��ం���? .  
ఎ�ౖె�� కష�ం వ���  గం�ా ల��� ఇతర నదులను  తలచు��వడం,ప��ంచడం మన సంప���యం.  �ీ�� �ే� క��� 
గంగక� నమ�ి���సూ�  14 ఏళ� తర��ాత మ�� ��మ� ��మం�ా �ా�ాల� ��ా ���ం�ం��.   
  
- గం�ా ప�జ� ���నం క�� ప� ం�ా   
  1. నుదుట� �ద �ేత�ల���  నమస���ం��� 2. మ�డ� �ార��  గంగ,గంగ, గంగ అ� స���ంచు���ా�.  3. ఎ�ౖె�� 
ఒక� ప�ష�ం మ�త��� ��య�� (ఎక��వ ��య క�డదు) 4.  ఆవ� ����� ఉన� ఒక� ఒ��� �����ం� �డ�ా� 
(ఆవ� ��� మ�త���). 5.���ష����న  పసుప�, క�ంక�మ ఒక� �ట���డ� న��ల� �డ�ా� 6.  ధూప ��పమ� 
సూర����� చు�ిం� గంగ క� �ర�ల�గ ఇ�ా�� 7. �ష��  �ాద గం�ా నమ�ా�రం అ� �ె�ా��. ఇల� న���� ప�జ 
�ేయ��.  
276. అమ��ా���� �ాట� క�సుమ �ి�య అ�� ��మమ� ఉం��. �ాట� ప�ష�ం అంట� ఏ��?  
�ాట� ప��ా���  గ�ల��ప�వ�� అ� క��� �ిల��ా� ర�.  



277. ఎక��ౖె�� �ందు బ�గ�ంట� భర���జ �ందు అన� ఉపమ�నం �� �� ల��ా� ర�. అంత ప��ే�కత ఏ�ట�?   
ల�ల��� మం�� ��ౖ�క�ల�� వ��న భరత���� భర����డ� ఏ�ా�ట� �ే�ిన  �ందు ఎవ�ర� �ేయల�ర� అ� ప�శ�ి� . 
అ�� వసత�ల��, అ�� ప���ా� ల��, ఎవ���� ఎంత ఏ ప���ా� ల�  �ా�ాల�, ఏ రక���న దుసు� ల�, వసు� వ�ల� �ా�ాల� 
అ�� ఏ�ా�ట� అయ���.   
278. భర����డ� �ి��న ��ంట�� �ేవతల� క��� ప�త��మవ���రట. అంతట� ��ప� శ��� ఎల� వ��ం��?   
గ�ర� ��వ �ే�� �ార� త�ర�ా త���ా� ర� �ాస� �ం. భర����ల�ార�, ��ప� గ�ర�భక�� ల�,తన గ�ర�వ� అ�న �ా���� 
మహ��� �� ఎం�� ��ప� ��వ �ే�ాడ�. ఆ ప�ణ�ం �ేత �ేవతలక� క��� భర����డ� అంట� అంత ��రవం.  
279. భర����� �ందు జ����న ఆశ�మం ప�సు� తం ఎక�డ ఉం��?   
 *భర���జ�శ�మం అల�బ�� ల� సంగమం దగ�ర వసు� ం��. �ారణ��ి నుం�� 120 ��.� 
280. �� �ామ���� వన�ా�ా��� పం�ినప�ట� నుం�� ���కను అందర� దూ�ిం��ర�. �ా� �దట� �ా�� ���కను 
�ం��ంచక� భరత���� �ె�ి�న�� ఎవర�? ఎందుక�?   
���కను �ం��ంచవలద�,  ఆ��  ���ామ�� అడవ�లక� పం�ి ఇం�ా ��ల� �ే�ింద� భర����డ�  భరత���� 
�ెబ���డ�.ఆ�� �ామ�� అడవ�లక� పంపడం వలన ఋష�లంద��� పట��  �ీ��సు� న� �ా�సులను సమ�లంగ 
అణ�����ి, �ాజ�మం�� �ాం� భధ�తలను ��ల��ల�� లంట� �ామ�డ� ��వలం అ�ధ�ల� క�ర��ంట� �ాధ�ం 
అవ�ద�, అ���ాక �ామ�డ� �ేవ�ార� ��త���� అవత��ం�న అవ��రం అ� తన తపఃశ��� ����ా మ�ం�ే గ���ం�న 
భర����డ� భరత���� ���కను దూ�ించవద�� ��తవ� పల�క���డ�.  
281.��మ��� మ�యణం ల�� బ�ల�ాండమ�, అ�����ాండమ� లల� అ����నగర ప�జల ��ౖభవం , �ా�� 
గ�ణగణ�ల�, ధర��ర�,ఆ��రవ�వ�ర ���� గ���ం�  ��ల� ��ప��ా వ���ం��ర�. ���� బట��  ఎ��� ఆ���ాల� మనక� 
కనుమర�గ� అయ��య� అర�ం అవ�త�ం��. అక��� ప�జల� �ీ� �ప�ర�ష మ��య� జ��వర� ��దం ల�క�ం�� అందర� 
తప�క �ె��� �� గ�ల�, వనమ�లల� ధ��ం�ే�ారట. మగ�ా���� �ఖ( �ిలక) క��� ఉం�ేదట. అందుల� ప�వ�� 
��ట�� �����ారట. ఏ�ో  ఒక ప��జనం ల�క�ం�� ఆ��రం ఉండదు.మ�� �ె��� �� గ�ల� ఎందుక� ధ��ం��ల� 
�ె����ార�?   
�ె��� గ�ల� ధ��ంచడంవల�  జ�� పకశ���, ����శ��� ��ర�గ�త�ం��. అందు�� ఈ సం�ా�రం గల ��ద�ల� �ా�� �ిల�ల 
భ�ష�త��  బ�గ�ం��ల�  మగ ఆడ బ�ధం ల�క�ం��  తప�క �ె��� �� గ�ల� క�ట��ం�ే�ార�.   
282.  �ామ�యణం, ��గవతం ప�������  �ామ�డ� కృష�� డ� మ�త��� �ాక�ం�� ప�జల� క��� ఎప��డూ ప�ల 
�రం ధ��ం� ఉం�ే�ార� �ెల���� ం��. ఎందుక� ప�ల మ�ల ధ��ం�ే�ార�?  
ప�లమ�ల ధ��ంచడంవల�   ఐశ�ర�o,�ి��సంపదల�, �జయం ల��ా� �. ప�లల� ల��� �ే� ఉంట�ంద� �ాస� �ం.  
283. ���క ���ి ఒకర� భరతపట�� ���కం �ేయమ� �ామ���� వన�ాసం �ే�ంచమ� ఆ�ే�ం�ం��. ఆ�డ ��ర� 
ఏ�ట�?  
మంధర  
284. ఆ�డ ప�ర� జన�ల� ఎవర�? మ��య� ఆ�డ� ���ి �ా ప�ట�మ� ఎవర� శ�ిం��ర�?  
మంధర ప�ర�జన�ల�, �ేవల�కంల� ఒక గంధర�కన�, బృహస�� � దూ�ిం�న �ారణం�ా ఆయన �ేత 
భ�ల�కంల� ���ీగ ప�ట�మ� శ�ించబ��న��, అప�డ� బ�హ��ేవ�డ� ఆ�� ���ి�ా ప�ట����, ఒక బృహత�ర���న 
�ేవ�ార���� �వ�ప�గ పడ��వ� అ� �ా�ా�� స��� �ెబ���డ�.  
  
  
  
285. మ���చ సుబ�హ�వ�ల� మధ� గల బంధం ఏ�ట�? అ) �� దర�ల� ఆ) �త�� ల� ఇ) బ�వమ���� ఈ) 
��నమ�మ   
�త�� ల�  
286. ��టక ప�త�� డ� ఎవర�? మ���చసుబ�హ�వ�ల� ఎవ�� ఆ�ే�ాను�ారం యజ�� లక� అంత�ాయం 
క��ిం�ే�ార�?  
 ��టక ప�త�� డ� మ���చుడ�.  
��టక, తన ప�త�� డ� మ���చుడ��� కల�ి అగసు� �ల�ా��� ఎ�ొ���న ����� ��ళ���ర�. అగసు� �ల�ా�� �ా�ా��� గ���� 
క����ి, భయంకర���న నరమ�ంస భ�క�ల�ౖన �ా�సుల��ా మ�ర���ర�. అప�ట�నుం�� మ���చు��� సుబ�హ� క��� 
క��ి ఋష�ల��ౖ �ా�� పగ� ���ా�� చూ�ిసూ�  మ�లద, కర�ష �ే�ాలను ��టక వనం�ా మ�ర��ా� ర�. �ా��� 
ఎ�ొర�నడం ఎవ��వల��  �ాదు. ఋష�ల యజ�� లను అప�త�ం �ే���ార�. సుబ�హ�డ� ��టక క�మ�ర�డ� �ాడ�. 



�ర� (మ�గ�� ర�) ��వలం ఋష�ల��ౖ పగ��, �ా��� భయ��ట��  యజ�ధ�ంసం �ే���ార� .  
287. ��టక భర� ఎవర�?   
సుందుడ�  
288. ��టక మ�క���ెవ�ల� ���ిం�� ఎవర�? ఎందుక�?  
ల��ణ�డ�  
[��టక ను ఆడద� దయచూపక ��ంట�� చంపమ� ��ా��త�� ల�ార� ���ామ�� ఆ�ే��ా� ర�. ��టక �ామ���� 
ఎదు���ంట� �ాళ�వర�ం క�ర��ిసు� ం��. �ామ�డ� ��పం�� శరవర�ం క�ర��ి�ా� డ�. అప�డ� ��టక  �ామ���� 
పట�� ��న����� తన �ేత�ల� ��ప�ా �ామ�డ� �ాట�� ఖం���ా� డ�, ల��ణ�డ� మ�క���ెవ�ల� ���ా� డ�. అప�ట��� 
�ామ�డ� ఆడ���� చంపక ఆలస�ం �ేసు� ండగ, ��ా� �త�� ల�ార� �ాత��  లందు �ా�సబలం అ��క మ�త�ంద� 
�����రం �ేయక వ��ంపమ� �ెలపగ, �ామ�డ� శబ����� ప����ంప�ా అ�� ��టక � �ాయపర�సు� ం��, ��ంట�� 
����క బ�ణం�� సూట��ా గ�ం�ె�� �ే��ంచ�ా ��టక ���ందప�� మరణ�సు� ం��].  
  
  
289.జనకమ��ా� స�యంవరం ఏ�ా�ట� �ే�ిన ఎ�� ���ల��  ��ా��త�� డ� �ామల��ణ�ల��  ���ల� 
నగ�ా��� వ���ర�. ఆ మధ��ాలంల�  ���ల� నగరంల� ఏ� జ����ం��? (�ా���� �ామ�యణం)  
ఇంచు�ంచు ఒక సంవత�రం అయ��క స�యంవ�ా��� �ామ�డ� వ���డ�.  
జనక మ��ా��ార�  �వధనుసు� ఎక����ట��  సం��ం���, అట�వంట� �రత�ం ఎవ����ే చూప����� �ా���� �ీతమ� 
��� ��ాహం జ���ిం�ెదన� �ీ�� స�యం వరం ల� ప�కట�ంచ�ా, ఎంద�� �ా�ల� తమ తమ బలం ప�దర�ం� 
క�సం �ల�� ను క��� ఎక�� ��ట�ల�క �� ��ర�.  �ీతను ఎవ����� ఇవ�ల�దు.  
ప�ాభవం�ెం��న �ా�లందర� ఒకట�ౖ జనక�� ��ౖ య���� ��� వ��  ���లను ఆక���ా� ర�. జనక�డ� తనక�న� 
��ౖన�ం�� �ా��� ఓ��ంచల�క �� ��డ�. ఇల� ఒక సంవత�ర �ాలం గడ�సు� ం��. �ాజ�ం ల� అత�వసర వసు� వ�ల� 
అ��� �ా, జనక�డ� తపసు��ే�ి, �ేవ��ౖన�ం �� ం��, �ా�� స�యం�� శత�� �ా�లను త��� ��ట�� ��డ�.  
290. ��ా��త�� డ� తన య�గ సంర�ణ�ర�ం దశరథు� దగ�రవ�� �ామ���� పంపమ� అ���ాడ�. �దట ఈ 
�న������ ���� ��ౖ���ల�� వ�ా� ను క��! �ామ�డ� బ�ల�డ� ��ను పంపల�ను అ���డ�.��ా��త�� డ�, �ావణ�� 
అనుచర�ల�న మ���చ సుబ�హ�వ�ల ��ర� �ెప��ా�� దశరథుడ�  ఏమ���డ�?  (-�ా���� �ామ�యణం) ?   
ఓ మహ���! �ర� �ె�ి�న���� బట��  �ేవ, ��నవ, గంధర��ల� �ావణ�� బలమ��ందు �లవల�ర� క��, ఇక 
మ�నవ�ల���న ����ంత, మ���చ సుబ�హ�వ�ల�  ��దు���నడం ��వల�  క��� �ాద�,   మమ��లను 
వ��ల�యం�� అ� అ���డ�.  
291.�� ర�ాట�న  శ�వణ క�మ�ర�� చం�ిన దశరథు��� బ�హ�హ��� �ోషం ఎందుక� �ాల�దు?   
మ��బ�లక��ౖెన శ�వణ�� ��ష��రణ చూ�ి దశరథుడ� బ�� హ�ణ�డ� అనుక�� మ��ంత కృం���� ��డ�.  శ�వణ 
క�మ�ర�డ� తను బ�� హ�ణ�డ�       �ాన�, తన తం��� ��ౖ��డ� అ� స�యం�ా దశరథ మహ�ా�ల�ా���� 
అంట�డ�.  
"�ాజ� ! �క� బ�హ�హ��� �ోషమంట�క�ంద� �వ� ��గ�ల� �ెందక� ��ను బ�� హ�ణక�మ�ర�డను �ాన� 
�ెల�ప���డ�." అందువల�  బ�హ�హ��� �ోషం �ాల�దు ��వలం శ�వణ�� తం��� �ాపమ� మ�త��� క���ం��.  
  
  
  
292.  క�మ�ర�� మరణ �ార� దశరథు� ����ా ��న శ�వణ క�మ�ర�� త��తండ�� ల� ఏమ���ర�?   
��హం�� ఉన� వృద�దంపత�లక�   శ�వణ క�మ�ర�� మరణ �ార� �న�ా�� �ార� మ�ర��� య�ర�. తర��ాత 
శ�వణ�� దగ�ర ����  అంత� ���యల���, �ాష�ం����� క�మ�ర� � ���� �ప�� ��డ�త�, �� ంగ���సు� న� దుఃఖమ���, 
మ�క�న� ఒక��ా��క� క�మ�ర���� మ�క� దూరం�ే�ి మ�క� �ర� వ�ధ క���ం�న �ారణం�ా  
"�ాజ�! �వ� క�డ మ�ల��� � క�మ�ర����� క�మ��ా! క�మ��ా! అంట� త�ిం�, త�ిం�  మరణ�ం�ెదవ� �ాక" అ� 
శ�ి�ా� ర�. శ�వణ�� మరణ �ార� �వ� మ�క� �ె��ావ� �ాబట��  ఈ �న� �ాపం�� వ�����డ�త����మ� ల�క�� �ే � 
ఇ���క�వం�ా�� శ�ిం�ే శ��� మ�క�న��� అ� దశరథు� ధర� �ర�� ����  �ార� క��� అ��� ప���శం �ే�ి 
మరణ��ా� ర�.  
293. శ�వణ క�మ�ర�� త��దండ�� ల� అంధుల�, వృదు� ల�. �ా����  ఇ���క� వం�ా�� శ�ించగ��� తప:శ��� ఎల� 
వ��ం��?   



�ార� అంధుల� వృదు� ల� అ��� �ా���� అ�ార���న తపఃశ��� వ�ం��, ఆ�ాలంల� అ�� వ�ా� ల �ా��ల� ��ందర� 
భ����� , �యమ �ష�ల�� మనసు�� �యం��ం� తపమ�చ��ం� త�� మ��మ క���వ�ం����. ఈ �షయం 
శ�వణక�మ�ర��ే స�యం�ా, దశరధు��� �ాజ�! �వ� �ర� �సు���� మ� త��దండ�� ల ��వ�� ల���� �ార� " నను� 
ఎవ�� హత��ే�ార� ��వ�దృ�ి��� *�ెల�సు��� ఆహత� �ే�ిన�ా�� వంశం ��శనమగ��ాక" అ� శ�ించగలర� - 
అ��ె�ి� ��ా ణంవదుల���డ�..  
294. త��తండ�� ల ��వ �ేసూ�  మరణ�ం�న శ�వణ క�మ�ర���� ఎట�వంట� గత�ల� వ����? అసల� �త�ం 
గ�ర���వ, ��ద�ల ��వ, �ేశ ర�ణ �ే���ా����, ��ౖ�క�లక�, ��సంర�ణ �ే���ా���� అంత��ాలంల� మృ��ెం��క 
ఎట�వంట� గత�ల� వ�ా� �?   
శ�వణక�మ�ర���� అత� త��దండ�� ల� జలతర�ణం వదల�ా��, అత�ఆత�  అత�ంత ��లగ���, ఇందు� �ే స�యంగ 
వ�� �ర స��ా� ��� �సు�����డట, అతడ� సూర�మండల��� �ే��ంచు��� స��ా� ��హణ �ే�ాడట. శ�వణక�మ�ర�డ�, 
�ా��త��దండ�� ల��, ఆత�స� ర�ప��ౖె, స��ా� ��� ��ళ�త���� న� మ�ట�� ��డట. �ర� క���  త�ర�ా స��ా� ��� 
వ�ా� ర� క��� ప��ాడట. ఆత� మ�ట �జ���, ఆయన త��దండ�� ల�క���, అ��� ప���శం �ే�ి స��ా� ��హణ �ే�ార�.  
అల���, త��దండ�� లక� ��వ �ే�ిన �ార�, �ార�ల�క�ంట� ��ద�న� వ��నల�� ��వ�ే�ిన �ార�, గ�ర�మ�త గ�ర��ేవ� ల�� 
��వ�ే�ిన�ార�, �ేశర� క�ల� �రమరణం �� ం��న �ార�, �ేశ ప�భ�వ�� ���సూ�  మరణ�ం�న�ార�, ప��ాణ శ�వణం 
�ే�ిన�ార� క��� స��ా� �� అ������ంచగలర�.  
295. �ా���� మ�� ఏ వం�ా��� �ెం��న �ాడ�? ఆయన ప�ర��ల� ఎవర�? ఆయన ఎందుక� అడ�ల� ���� 
�ొంగ�ా మ��ాడ�?   
�ా����మ�� ప��ా� శ�మంల� ర���కర�డను ��ర� క���, వర�ణ�ేవ�� క�మ�ర��ౖె "ప��ేతస"  వంశంల� 
జ��ం��డ�. ��ంత దుః�ా�ంగ������ ల���ౖ ����త�ి� తప��డ� *మ�ర�ంల� సంచ��ం చవల�ి వ��ం��. ��ాహ��� 
క�ట�ంబ��� �� �ించుట��� ���� �ో�ి�� �ే���ాడ�.  
296. ���� �ొంగ�ా ఉన� �ా����మ���� జ�� న బ� ధ �ే�ిన గ�ర�వ� ఎవర�?  
���� �ొంగ�ా, ����ల� వ�ే� �� ���ా��� �ోచుక�ంట� తన క�ట�ంబ��� �� �ించుచుండ�ా ఆ����ల� ఒక��డ�, 
��రదుల�, భర����ల� ,��ా��త�� ల� �దల�ౖన�ార� ఆ����న �� త� ఈయనకంటప��, �ోచు��బ��� ర�. 
��రదుల �ార� ఈయను� ���� ప�శ�ల���� - అతడ� ప�ా���� ప�� �ౖెన �ిదప ��గవ������� ఉప�ే��ా� ర�. ఆ 
��మం జ�ిసూ� �� �ా   ర���కర�డ� -   �ా��క మహ��� అయ��డ� .  
297. భర����డ� �ా���� మ���� మంత�ం ఉప�ేశం ఇ���డ� అ���ర�. అ�ే �ామ�యణమ� ల� భర�������� 
గ�ర�వ� �ా���� అంట����ర�. ��� గ���ం� �వరణ ఇవ�గలర�?   
�ా��క మహ�����( అంట� ర���కర����) ఉప�ేశం �ే�ిం��, ��రదుల�ార�. అం�ే�ా�  �ా��క మ�� �ష���ౖెన 
భర����ల� �ాదు.సప�ఋష�లల� ఒక����న భర����ల �ార� ర��� కర�డ� �ేత �ోచ��బ��న�ా�� ల� ఆయన 
క��� ఒకర�. ఆయన ���ాట� ��ా� �త�� డ� �దల�ౖన�ార� క��� వ����ర�. �ా� ర���కర�నక� ఉప�ేశం 
��రదుల�ార� �ే�ార� మనం గ����ం���. �ా���� �ష��లల� మ�ఖు��ౖెన భర����డ� ��ర� సప�ర�� లల� ల�� 
భర����డ� ��ర�.  
  
  
298. �ామ ల��ణ భరత శత�� ఘ��లల� ఒక��ా�� క��� ��పం �ెచు���� �ాడ� ఎవర�? ఆ ప�శంస ఏ సందర�ంల� 
ఎవర� ఎవ���� �ె�ా�ర�?  
�ామల��ణ భరత శత�� ఘ��లల�  భరత�డ� ఒక� �ా�� క��� ���ిం�, క��నం�ా మ�ట�� �� ఎరగడ�, 
బహ���మ��డ�, �త�క�టం ��ౖన వ�న�ప�డ�, �ామ�డ� ల��ణ���� అంట�డ�.భరత�డ� ��ౖన�ం�� �ామ���� 
ఒ�ి�ం� అ�ధ��� �సు��ళ� ����� వ��న సందర�ంల� �ామ�డ� ల��ణ���� అ���ర� .  
299.భరత�డ� ఎం�� ���మ�� �ామ���� ����� �ాజ�ం �ీ�క��ంచమ� ��ా ����ా� డ�. �ామ�డ� తం��� మ�ట తప�న� 
అంట�డ� . అప��డ� ఒక మహ��� �ామ���� ప�ల�భ ��ట������  ���ి� క బ� ధ �ే�ా� ర�. ఆ మహ��� ఎవర�? ఎందుక� 
అల� ���ి� క బ� ధ �ేయ��� వ��ం�� ?  
దశరధు� ఆ�ా� నంల� ఎంద�� మహర�� ల�, ఆ�ా� న పం��త�ల�, �ాజగ�ర�వ�- క�ల ప�����త�డ� వ����ర�. �ా��ల� 
జ�బ�� అ�� మ�� �ామ���� దశరధు� త�ా�త �ిం�స���� అ���ి�ం�ే ��ధ�త �ామ��ద�, �� �న�ా�� 
మ�టల� మనమ� పట��ంచు ��క�డద�, ఊర��ల��ాల� ల�వ� �ా���ా� డ�. �ామ�డ� జ�బ��మహ��� �� �ల�ంట� 
���ి� క �ా���, మ�తం��� ��ౖ��రవం�� ఈ�ా���� ��ంచుచు���న�, ఇం��క�ా�� అల� మ�ట�� ���ే ���ంచగలన� 
��చ���ంచ�ా, వ�ష�� ల�ార� క��ంచు��� జ�బ�� ���ి� కడ� �ాడ�, అత��  ����ర�గ�దు న� ��వలం �ను� 



ఒ�ి�ంచ��న�� అల� మ�ట�� ��డ� �ెప��ా �ామ�డ� �ాం��ా� డ�.  
300. �ేవతల�, మ�నుల� �ామ భరత�ల సం��షణ �న����� అదృశ� ర�పంల� �త�క�టం వ���రట. ఎక�డ 
భరత�� ���మక� ల�ం�� ����� అ�ధ� క�  �ామ�డ� ������ ���ో  అ� భయప��� ర�.  �ామ భరత  ప��జ�ల�  ����క 
�ామ�డ� అడ�ల��� ఉంట�డ� �ె��ాక ఆనందం  �� ప�ల వర�ం క����ిం��రట. అసల� ఈ �ేవతల�, మ�నుల� 
మన ���ామచందు� డ� అ�ధ� �ాక�డద�  ఎందుక� ��ర�క����ర�? �ా�� వల��  మన �ామ�డ� అ�� క�ా� ల� 
ప��� ���?  
��మ��ష�� వ� 22 అవ���ాల� ఎ��న�� దుష�  ��ణ, ధర�సం�ా� పన �ేయ����� క��. ఎప���ెప��డ� �ా�సుల 
�క� శ��� �ేవతలక��� అ��క���నప�డ�, అంత��రక� �ా�సులను దు�య����� �ేవతలను, �� బ�� హ�ణ�లను 
ర��ం� సృ�ి�� �ా�ంచ����� ఆ మ�లశ��� అ��క ర��ాల�� ప�కటమ� త�ంట�ంద� ప��ాణ�ల� �ెల�ప�త����� 
క��. �ామ�డ� అవత��ం�న�� క��� �ేవ�ా�ా�ర���. అట�వంటప�డ� ఆయన అ�ధ��� ����� ����ే దండ�ారణ�ం, 
జన�ా� నం ల�� �ా�సులను ఇం��వర� చంపల�ర� �ామ�డ� తప�. శబ�� ����ణ, �ామదర�నం ��ర��� ఆ�� పడ�  
�ా� ల� ఎవర� �ర��ా� ర�. �ావణ క�ంభ క�ా� దులను, ఇంద��� లను, ����ావణ�� ఇం��వ�ర� సంహ��ంచల�ర� 
�ామల��ణ�ల� తప�. ఆ మ�లశ����� అలసట �ె�యదు కష�మంట� ఏ�ట� �ె�యదు క��. ఆ �ావణ�� 
సమ�లం�ా హతమ�ర�ట���� �ీ��మ�త ఎంత�ా ����ం�ం�ో   మనమ���ంచ గలమ�. �ా�� క�ా� ల� క��� మనక� 
గ�ణ�ాఠం �ెప������. �ాం�, సహనం, �ౖెవభ���, ధర��ర� ��ం�� ం��ంచట���� క��.  
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