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Foreign Invasions 

I. Iranian/Persian Invasion—Darius's Invasion (518 BC) 

 

 

» మగధన్ యువరాజుల వలె అదే సమయంలో తమ సామరాజ్యాన్ని విసతరషంచిన ఇరాన్ (పరషియర) యొక్క 
అచెమేన్నయన్ పాలక్ులు, భారతదేశం యొక్క వాయువా సరషహద్దు లో రాజ్కీయ అన ైక్ాతనద 
ఉపయోగషంచదక్ుననిరు. 

» అచెమేన్నయన్ పాలక్ుడు డనరషయస్ I (ద్రయబాహు) కీీ.పూ. 518లో వాయువా భారతదేశంలోకి 
చొచదుక్ుపో యి పంజ్యబ్, స ంధద మరషయు స ంధ క్ు పశ్చుమరన విలీనమయరాడు. ఈ పరా ంతం ఇరాన్ యొక్క 20వ 
పరా విన్్ (క్షతరప )గా ఏరపడ ంది, ఇరాన్ సామరాజ్ాంలోన్న మొతతం పరా వినద్ల సంఖ్ా 28. ఈ పరా విన్్ ఇరాన్ 
సామరాజ్ాంలో అతాంత సారవంతమ ైన పరా ంతం. ఈ పరా విన్్ నదండ  సామరాజ్ాం ఆదనయంగా 360 టాలెంట్ బంగారం 
ప ందింది. 

» ఇండో-ఇరాన్నయన్ పరషచయం సదమరరు 200 ఏళ్ల  పాటు కొనసాగషంది. 

Effects of Iranian Invasion 

1. ఇద ిఇండో-ఇరాన్నయన్ వాణజి్ాం మరషయు వాణజి్యాన్నకి ఒక్ ఊపున్నచిుంది. 
2. ఇరాన్నయన్ దనారా, గరీక్ులు భారతదశేం యొక్క గొపప సంపద్ గురషంచి తెలుసదక్ుననిరు మరషయు ఇద ిచివరషకి 

భారతదేశంప ై అలెగాజ ండర్ ద్ండయరతరక్ు దనరషతీస ంది. 
3. ఇరాన్నయన్ లేఖ్క్ులు ఖ్రోసతత  లిప గా ప లవబడే ఒక్ రచనన విధనననన్ని భారతదశేంలోక ితీసదక్ువచనురు. ఇది 

అరబిక్ లరగా క్ుడ  నదండ  ఎడమక్ు వరా యబడ ంది. 
4. మౌరర మరషయు శ్చలపంప  ైఇరాన్ పరభావం సపష్టంగా క్న్నప సదత ంది, ముఖ్ాంగా గంట ఆకారపు రాజ్ధననదలలో. 

ఇరాన్నయన్ పరభావం అశోక్ున్న శాసననల ఉపో దనా తంలో అలరగే వాటిలో ఉపయోగషంచిన కొన్ని పదనలలో క్ూడన 
గురషతంచబడవచదు. 
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II. Macedonian Invasion—Alexander's Invasion (326 BC) 

 

» కీసీదత పూరాం 4వ శతనబుంలో గరీక్ులు, ఇరాన్నయనదల  పరపంచ ఆధిపతాం కోసం పో రాడనరు. మరస డోన్నయరక్ు 
చెందిన అలెగాజ ండర్ ననయక్తాంలో గరీక్ులు చివరక్ు ఇరాన్ సామరాజ్యాన్ని ననశనం చేశారు. 

» అలెగాజ ండర్ తన తండ ర ఫ లిప్ తరాాత మరస డోన్నయర స ంహాసననన్ని అధిష టంచనడు. అపుపడు అతన్న వయసద్ 
కేవలం 20 సంవత్రాలు. 

» చినితనం నదంచి పరపంచనన్ని జ్యించనలన్న క్లలు క్నేవాడు. అతనద చనలర పరా ంతనలనద తారగా జ్యించనడు. 

» భారతదేశాన్ని జ్యించటాన్నకి పరా థమిక్ చరాగా కాబూల్ లోయ మరషయు వాయువా సరషహద్దు లోన్న కొండ 
పరా ంతనలనద సాాధీనం చేసదక్ుననిరు మరషయు అతనద 326 BCలో అటాక్ సమీపంలోన్న ఓహ ంద క్ు 
చేరుక్ుననిడు. 

» తక్ష లర మరషయు అభిసార పాలక్ులు సమరషపంచనరు కానీ పో రస్ (పురు) అలర చేయడనన్నకి న్నరాక్రషంచనరు. 

» అలెగాజ ండర్ ఒక్ ఉపాయం దనారా జీలం దనటాడు. ఆ తరాాత జ్రషగషన యుద్ధంలో పో రస్ ఓడ పో యరడు, అయితే 
అలెగాజ ండర్ అతన్న ధైెరాసాహసాల కోసం చనలర ఉదనరంగా వావహరషంచనడు (విటాసాట  యుద్ధం అంటే మోడెమ్ 
జీలం, గరీక్-హ ైడనస పస్ - 326 BC). 

» అన ైక్ాత కారణంగా భారతీయులు ఈ విధంగా ఓడ పో యరరు. 

» సక్లర వద్ు  అద్దుతమ ైన విజ్యం తరాాత, గరీక్ు బలవంతంగా బియరస్ క్ు చేరుక్ుంది. అలెగాజ ండర్ తన 
స ైన్నక్ులు మరషంత ముంద్దక్ు వ ళ్లడనన్నకి న్నరాక్రషంచడంతో ఇక్కడ నదండ  తిరషగష రావాలి. జీలం మరషయు సకాల  
యుద్ధం వారష క్ళ్ళు తెరషచింది మరషయు వారు బియరస్ అంతటా ఉని గొపప మగధన్ సామరాజ్ాం గురషంచి 
భయపడనా రు. 
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» సాాధీనం చేసదక్ుని భూభాగాన్నకి పరషపాలనన ఏరాపటుల  చేస న తరాాత, అలెగాజ ండర్ స ప టంబరు 325 BCలో 
తిరషగష వ ళ్లల డు. 

» అతనద 323 BCలో బాబిలోన్ చేరుక్ుననిడు, అక్కడ అతనద 33 సంవత్రాల వయసద్లో మరణించనడు. 

Effects of Alexander's Invasion 

 

1. భారతదేశం మరషయు ఐరోపా మధా భూ మరషయు సముద్ర మరరాా లనద తరెవడం దనారా, ఇద ిర ండ ంటనిీ 
ఒక్దనన్నకొక్ట ిద్గార చేస ంది. 

2. పరోక్షంగా ఈ ద్ండయరతర ఇండో -బాకీటరషయన్ మరషయు ఇండో-పారషియన్ రాజ్యాల సాి పననద సాధాం చసే ంది, ఇద ి
తరువాతి ద్శలో భారతదేశ వాసదత శ్చలపం (గాంధనర సకకల్ ఆఫ్ సకలపచర్) ఖ్గోళ్శాసత రం, ననణేలు మొద్లెైనవాటని్న 
గణనీయంగా పరభావితం చేస ంది. 

» ఈ ద్ండయరతర ఏకీక్ృత సామరాజ్యాన్ని సృష టంచే ఆవశాక్తప ై భారత రాజ్కీయ ననయక్ుల క్ళ్ళల  తెరషచింది. 

» అలెగాజ ండర్ యొక్క ఇనేాస యన్ తేదీ 'పరా రంభ భారతీయ చరషతరలో మొద్టి విశాసనీయ తేదీ' మరషయు 
కాలక్ీమరనదసారం సమసాలనద పరషష్కరషంచడంలో మరక్ు సహాయం చేసదత ంది. 
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Religious Movements (600 BC-400 BC) 

 

వివిధ మతపరమ ైన ఉద్ామరలు. బౌద్ధమతం, జ్ ైనమతం మొద్లెైనవి ర ండవ పటటణీక్రణ కాలం లేదన బుద్దధ న్న 
యుగం (6వ శతనబుం BC నదండ  4వ శతనబుం BC) అన్న ప లువబడే వేద్ అనంతర కాలంలో పుటిట  ప రషగాయి. 

మతపరమ ైన ఉద్యమాలకు కటరణాలు: 
1. వేద్ తతాశాసత రం దనన్న అసలు సాచఛతనద కోలోపయింది. 
2. వ ైదిక్ మతం చనలర సంకిలష్టంగా మరరషంది మరషయు మూఢ నమమకాలు, స దనధ ంతనలు మరషయు ఆచనరాలుగా 
దిగజ్యరషంది. 
3. బరా హమణుల ఆధిపతాం సమరజ్ంలో అశాంతిన్న సృష టంచింది మరషయు క్షతిరయులు బరా హమణ ఆధిపతనాన్నకి 
వాతిరేక్ంగా పరతిసపందించనరు. 
4. తూరుప భారతదేశంలో కొతత  వావసాయ ఆరషిక్ వావసి పరషచయం. 
5. వ ైశ్యాలు తమ సామరజిక్ స ితిన్న మ రుగుపరుచదకోవాలనే కోరషక్, టరరడ్ ప రుగుద్ల కారణంగా వారష ఆరషిక్ స ితి 
ప రషగషంది. 

Buddhism  బుద్ధు ని జీవితం 
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» బౌద్ధమత సాి పక్ుడు గౌతమ బుద్దధ డు 563 BCలో (విసత ృతంగా ఆమోదించబడ నది) వ ైశాఖ్ పూరషిమ రోజున 
శాక్ా క్షతిరయ వంశంలో లుంబిన్నవన (రుమిమందేహ  జిలరల , నేపాల్)లో జ్న్నమంచనడు. 
» అతన్న తండ ర శ్యదోధ ధనదడు క్ప లరాసదత  గణతంతర రాజు మరషయు తలిల మహామరయ కొలియర గణతంతర 
యువరాణి. 
» అతన్న తలిల మరణం తరువాత, అతనద తన సవతి తలిల మరషయు అతత  మహాపరజ్యపతి గౌతమి దనారా ప రషగాడు. 
» అతన్న తండ ర అతన్నకి చిని వయసద్లోనే యశోధర (శాక్ా వంశపు యువరాణి)తో వివాహం చేసాడు, అతన్న 
నదండ  అతన్నకి క్ుమరరుడు రాహుల్ ఉననిడు. 
» ననలుగు ద్ృశాాలు-ఒక్ వృద్దధ డు, వాాధిగీసదత డు, మృతదేహం మరషయు సననాస -అతన్న కాారషయర్ లో ఒక్ 
మలుపుగా న్నరూప ంచబడ ంది. 
» 29 సంవత్రాల వయసద్లో, అతనద ఇంటిన్న తాజించనడు, ఇది అతన్న మహాభిన్నష్్రమణ (ముంద్దక్ు వ ళ్లల  
గొపపది) మరషయు సంచరషంచే సననాస  అయరాడు. 
» అతన్న మొద్టి గురువు అలర క్లరమర (సాంఖ్ా తతావేతత ) అతన్న నదండ  ధనానం యొక్క సాంకేతిక్తనద 
నేరుుక్ుననిడు. 
» 35 సంవత్రాల వయసద్లో, న్నరంజ్రత (మోడెమ్ పేరు ఫలుా ) నది ఒడుా న ఉని ఉరువ లరల  (బో ధ గయ) వద్ు  
ఒక్ ప పపల్ చెటుట  కింద్ అతనద 49 రోజుల న్నరంతర ధనానం తరాాత మోక్షం (జ్యా నోద్యం) ప ందనడు; ఇపుపడు 
అతనద పూరషతగా జ్యా నోద్యం ప ందనడు (బుద్దధ డు లేదన తథనగత్). 
» బుద్దధ డు తన ఐద్దగురు శ్చష్యాలక్ు సారననథ్ (డ యర్ పార్క) వద్ు  తన మొద్టి ఉపననాసం ఇచనుడు, దీన్నన్న 
ధరమచక్ీ పరవరతన (చటట చక్ీం తిపపడం) అంటారు. 
» అతనద 80 సంవత్రాల వయసద్లో కీీ.పూ. 483లో ఖ్దషతనగర్ లో మరణించనడు (U.P.లోన్న ఖ్దష నగర్ 
జిలరల లోన్న కాస యర గాీ మంతో సమరనంగా ఉంటుంది). దీన్ననే మహాపరషన్నరాాణం (చివరష బోల యింగ్ అవుట్) 
అంటారు. 
» క్ంఠక్ - బుధదన్న గురీం చనని - బుద్దధ న్న రథసారథి , దేవద్తత  - బుద్దధ న్న బంధదవు, సదజ్యత - బుద్ధగయలో 
అతన్నకి అనిం పాలు ఇచిున ర ైతయ క్ుమరర త మరషయు బుద్దధ డు-గౌతమ (వంశం పేరు), స దనధ రి (చినిననటి 
పేరు), శాక్ా మున్న. 

Doctrine of Buddhism 

చత్ాారి ఆరయ సత్ాయని (నాలుగ్ు గొపప సత్ాయలు) 
ఇది బౌద్ధం యొక్క సారాంశం 

1. జీవితం ద్దుఃఖ్ంతో న్నండ  ఉంది (ద్దఖ్ర) : సబబం ద్దక్కం. 
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2. ద్దుఃఖ్రన్నకి కారణనలు ఉననియి (ద్దుఃఖ్ సముదనయ) : దనాద్శ న్నదనన్ లేదన పరతితా సముతనపద్. 
3. ఈ ద్దుఃఖ్రన్ని ఆపవచదు (ద్దుఃఖ్ న్నరోధం) : మోక్షం. 
4. ద్దుఃఖ్ విరమణక్ు దనరషతీసే మరరాం ఉంది (ద్దుఃఖ్ న్నరోధ గామినీ పరతిపద్) : అషాట ంగషక్ మరరాము. 

Buddhist Literature 

 

పటళీ గ్ూంథాలు 
తిరప టక్ం : ప టక్ అంటే 'బుటట ' అన్న అరధం మరషయు అసలు గీంథనలనద తనళ్పతనర లప ై వరా స  బుటటలోల  ఉంచినంద్దన 
దీన్నన్న అలర ప లుసాత రు. సదతత  ప టక్ బుద్దధ న్న సకక్ుత లు, వినయ్ ప టకా - సననాసదల కోడ్, బుద్దధ న్న అభిధమమ 
ప టక్ మతపరమ ైన ఉపననాసాలు (అభిధమమ ప టకాలో దిఘ న్నకాయ, మరజిమ్ న్నకాయ, సంయుక్త న్నకాయ, 

అంగుతతర్ న్నకాయ మరషయు ఖ్దద్ుక్/క్షుద్రక్ న్నకాయ ఉననియి). మిలింద్పనోో  (అనగా మిలిందన పరశిలు)-
మిలిందన (ఇండో-గరీక్ పాలక్ుడు మ ననండెయితో సమరనంగా) మరషయు బౌద్ధ  సననాస  ననగసేన మధా సంభాష్ణ. 
దీపవంశం మరషయు మహావంశం-శీ్రలంక్ యొక్క గొపప చరషతరలు. 

సంసకృత గ్ూంథాలు 
బుద్ధ  చరషత, స ంద్రానంద్, సకతనర లంకార్, సరషపుతర పరక్రణ్ మరషయు వజ్ర సదచి- అశాఘోష్; మహావిభాషా శాసత ర-
వసదమితర విశ్యద్ధమగా, అతతక్థనయిెన్ మరషయు సదమంగళ్లాస న్న - బుద్ధఘోష్ మధానదక్ క్ంక్ మరషయు 
పరజ్యా పరషమిత కారషక్- ననగారుజ న మొద్లెైనవి. 
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Sects of Buddhism 

Hinayana (the Lesser Vehicle) 

 

1. దీన్న అనదచరులు బుద్దధ న్న అసలు బో ధననద విశాస ంచనరు. 
2. వారు సతాయ-క్ీమశ్చక్షణ మరషయు ధనానం దనారా వాకితగత మోక్షాన్ని కోరుక్ుననిరు. 
3. వారు విగీహారాధననద విశాస ంచలేద్ద. 
4. వారు పాళీ భాష్క్ు పరా ధననాత ఇచనురు. 
5. దీన్నన్న 'ద్క్ష ణ బౌద్ధ  మతం' అన్న ప లుసాత రు, ఎంద్దక్ంటే ఇది భారతదేశం యొక్క ద్క్ష ణనన పరబలంగా ఉంది, 
ఉదన. శీ్రలంక్, బరామ (మయననమర్), శాామ్ (థనయ్ లరండ్) జ్యవా మొద్లెైనవి. 
6. హీనయనంలో ర ండు ఉపవిభాగాలు ఉననియి- వ ైభాస క్ మరషయు స తంతిరక్ 

Mahayana (the Greater Vehicle) 

1. దీన్న అనదచరులు బుద్దధ న్న సారాా న్ని విశాస ంచనరు. 
2. వారు ద్య మరషయు సహాయం 0f బుద్ధ  మరషయు బో ధిసతా దనారా అంద్రష మోక్షాన్ని కోరుక్ుననిరు. 
3. వారు విగీహారాధననద విశాస ంచనరు. 
4. వారు సంసకృత భాష్క్ు మొగుా  చకపారు. 
5. దీన్నన్న 'ఉతతర బౌద్ధ  మతం' అన్న ప లుసాత రు, ఎంద్దక్ంటే ఇది భారతదేశంలోన్న ఉతతర పరా ంతంలో పరబలంగా ఉంది, 
ఉదన. చెైనన, కొరషయర, జ్పాన్ మొద్లెైనవి. 
6. మహాయరనలో ర ండు ఉపవిభాగాలు ఉననియి - 

మరధామిక్/స లయునావాడ (వావసాి పక్ుడు - ననగారుజ న) మరషయు యోగాచనర్/ విజ్యా నవాద్ (వావసాి పక్ుడు - 
మ ైతేరయననథ్ మరషయు అతన్న శ్చష్యాడు అసంగ) 
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Vajrayana 

1. దీన్న అనదచరులు మరంతిరక్ శకితన్న ప ంద్డం దనారా మోక్షాన్ని ప ంద్వచున్న విశాస ంచనరు, దనన్నన్న వారు వజ్ర 
అన్న ప లుసాత రు. 
2. ఈ కొతత  శాఖ్లోన్న ముఖ్ా దేవతలు తనరలు. 
3. ఇది తూరుప భారతదేశంలో, ముఖ్ాంగా బ ంగాల్ మరషయు బీహార్ లో పరజ్యద్రణ ప ందింది. 

Bodhisattvas 

 

1. వజ్రపాణి: ఇంద్దర న్న వలె, అతనద ప డుగు పటుట క్ుననిడు, పాపం మరషయు చెడు యొక్క శతయర వు. 
2. అవలల కితేశార (కిీంద్క్ు క్న్నప ంచే పరభువు) పద్మపాణి (క్మలరన్ని మోసేవాడు) అన్న క్ూడన ప లుసాత రు: 
ద్యగలవాడు. 
3. మంజుశీ్ర (అవగాహన యొక్క ఉదీుపన): అతనద 10 పారామితయలనద (ఆధనాతిమక్ పరషపూరితలు) వివరషంచే 
పుసతకాన్ని క్లిగష ఉననిడు. 
4. మ ైతేరయ : భవిష్ాత్ బుద్దధ డు. 
5. క్ష తిగృహ : పరక్షాళ్న కేందనర ల సంరక్షక్ుడు. 
6. అమితనభ / అమితనయుష్ : సారాపు బుద్దధ డు. 
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Jainism 

 

» జ్ ైన సంపరదనయం పరకారం 24 మంది తీరింక్రులు (అస తతా పరవాహాన్నకి అడాంగా ఉని ఫో రా్ తయరరరదనరు), 

మొద్టిది రషష్భదేవ / ఆదిననథ మరషయు చివరషది మహావీరుడు. 
» విష్యి  పురాణం మరషయు భగవత్ పురాణం రషష్భుడ న్న ననరాయణున్న అవతనరంగా వరషించనయి. 
» ఇద్ురు జ్ ైన తీరింక్రుల పేరుల  - రషష్భ మరషయు అరషష్టనేమి - ఋగేాద్ంలో ఉననియి. 
» పరా రంభ 22 తీరింక్రుల చనరషతరక్త అసపష్టంగా ఉంది. 
» మర వద్ు  చివరష ర ండు మరతరమే- పార్వననథ్ (23వ) మరషయు మహావీరుడు (24వ) చనరషతరక్ రుజువులు 
ఉననియి. 
» పార్వననథ్ బ ననరస్ యువరాజు, అతనద స ంహాసననన్ని విడ చిప టిట , సననాస  జీవితనన్ని గడ పాడు మరషయు 
సమేమట్ లో మరణించనడు - ష కార్ / పార్వననథ్ (పరసననథ్) హ ల్ గషండ న్, జ్యరఖండ్ అతన్న ననలుగు పరధనన 
బో ధనలు (చతయరషి) 1. అహ ంసా (గాయం లేన్నవి) 2 . సతా (అబద్ధం చెపపన్నది) 3. అసేతయ (ద ంగతనం చేయన్నది) 
4. అపరషగీహం (సాాధీనం కాన్నది). మహావీరుడు ఈ ననలుగు బో ధలనద సతాక్రషంచనడు మరషయు దనన్నకి 
బరహమచరాం (పవితరత) అన్న మరొక్టి జ్ోడ ంచనడు. 
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Mahavira's Life 

 

» మహావీరుడు కీీ.పూ.540లో బీహార్ లోన్న వ ైశాలి సమీపంలోన్న క్ుంద గాీ మ గాీ మంలో జ్న్నమంచనడు. 
» అతన్న తండ ర స దనధ రి వజిజ  వ ైశాలి ఆధారాంలోన్న జ్యా తిరక్ క్షతిరయ వంశాన్నకి అధిపతి మరషయు అతన్న తలిల తిరష్ 
వ ైశాలి రాజు చేతకా సో ద్రష. మహావీరుడు చేతక్ క్ుమరర త చెలలననద వివాహం చేసదక్ుని మగధ పాలక్ుడు 
బింబిసారతో క్ూడన బంధదవు ఉననిడు. 
» మహావీరుడు యశోద్నద (సమరషాయర రాజు క్ుమరర త) వివాహం చేసదక్ుననిడు మరషయు ఒక్ క్ుమరర త 
అనోంజ్న్ ప రయద్న్నరిన్న జ్న్నమంచనడు, అతన్న భరత జ్మరలి, మహావీరున్నకి మొద్టి శ్చష్యాడు అయరాడు. 
» 30 సంవత్రాల వయసద్లో, తన తండ ర మరణం తరువాత, అతనద తన క్ుటుంబాన్ని తాజించి, సననాస గా 
మరరష సతనానేాష్ణలో కొనసాగాడు. అతన్నతో పాటు మక్కలి గోసాల ఉననిడు, కానీ కొన్ని విభేదనల కారణంగా 
గోసాల అతన్నన్న విడ చిప టిట  అజీవిక్ శాఖ్నద సాి ప ంచనడు. 
» 42 సంవత్రాల వయసద్లో, రషజుపాలిక్ నది ఒడుా న ఉని జ్ంభికాగాీ మంలో ఒక్ సాల్ చెటుట  కీింద్, 

మహావీరుడు క ైవలా (అతయానిత జ్యా నం) ప ందనడు. 
» ఇపపటి నదండ  అతన్ని క వలిన్ (పరషపూరి విదనావంతయడు), జినన లేదన జితేందిరయ (తన ఇందిరయరలనద 
జ్యించినవాడు), నృగీంథ (అన్ని బంధనల నదండ  విముక్ుత డు), అరోంత్ (ఆశ్రరాాద్ం ప ందినవాడు) మరషయు 
మహావీరుడు (ధెైరావంతయడు) అన్న ప లువబడనా డు మరషయు అతన్న అనదచరులు జ్ ైనదలుగా పేరుప ందనరు. 
» అతనద తన మొద్టి ఉపననాసాన్ని పావలో తన 11 మంది శ్చష్యాలక్ు (11 గాంధనరాలు / గంధరుాలు అన్న 
ప లుసాత రు) అందించనడు. తరువాత, అతనద పావాలో జ్ ైన సంఘరన్ని (జ్ ైన్ క్మూాన్) సాి ప ంచనడు. 
» కీీసదత పూరాం 468లో 72 ఏళ్ల  వయసదలో బీహార్ లోన్న బీహార్ ష్రరఫ్ సమీపంలోన్న పావపురషలో తయదిశాాస 
విడ చనరు. మహావీరున్న మరణననంతరం జీవించి ఉని 11 మంది గణధరులలో సదధరమ ఒక్కడే. 

Doctrines of Jainism 

త్రిరతన అంటే జ ైనమతం యొకక మరడు రత్ానలు 
ఉన్నకి యొక్క లక్షాం తిరరతిం దనారా సాధించడం: 
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1. సమాక్ శీద్ధ/ విశాాసం (సరషయిెైన విశాాసం): ఇది తిరతంక్రుల విశాాసం. 
2. సమాక్ జ్యా నం (సర ైన జ్యా నం): ఇది జ్ ైన మతనన్నకి సంబంధించిన జ్యా నం. 
3. సమాక్ క్రమ / ఆచరణ (సర ైన చరా/పరవరతన): ఇది జ్ ైనమతంలోన్న 5 పరమరణనల అభాాసం. 
పంచ మహావరతనలు అంటే జ్ ైనమతం యొక్క ఐద్ద పరమరణనలు 

Pancha Mahavaratas ,Five Vows of Jainism 

 

1. అహ ంస (గాయం కాన్నది) 

2. సతా (అబద్ధం చెపపన్న) 

3. అసేతయ (ద ంగతనం కాన్నది) 

4. అపరషగీహ (సాాధీనం కాన్నది) 

5. బరహమచరా (పవితరత) 

మొద్టి ననలుగు పరమరణనలు పార్వననథదన్నచే వేయబడనా యి. ఐద్వ దనన్నన్న మహావీరుడు చేరాుడు. 

Types of Knowledge 

జ్యా నంలో 5 రకాలు ఉననియి: 
1. మతి జ్యా నం - మనసద్తో సహా ఇందిరయ అవయవాల కారాక్లరపాల దనారా అవగాహన 

2. శీ్యత జ్యా నం - గీంధనల దనారా వ లలడ  చేయబడ న జ్యా నం 

3. అవధి జ్యా న - దివామ ైన అవగాహన 
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4. మనుఃపరాయ జ్యా న - టరలిపతిక్ జ్యా నం 

5. కేవల్ జ్యా నం - తనతనకలిక్ జ్యా నం లేదన సరాజా్త 

మహావీరుడు బో ధ ంచిన జ ైనమత సూత్ాి లు 
1. వేదనలు మరషయు వ ైదిక్ ఆచనరాల అధికారాన్ని తిరసకరషంచనరు 
2. దేవున్న ఉన్నకిన్న నమమలేద్ద 
3. క్రమ మరషయు ఆతమ యొక్క పరషవరతనప ై నమమక్ం 

4. సమరనతనాన్నకి ప ద్ుపతట వేశారు 

Jain Literature 

 

శవాతనంబరుల పవితర సాహ తాం అరధమరగధి పరా క్ృత అన్న ప లువబడే ఒక్ రక్మ ైన పరా క్ృతంలో వరా యబడ ంది 
మరషయు ఈ కిీంది విధంగా వరరాక్రషంచవచదు: 
1. 12 అంగన్ 

2. 12 ఉపాంగాలు 
3. 10 పరషక్రిలు 
4. 6 ఛేద్సకతనర లు 
5. 4 మూలసకతనర లు 
6. 2 సకతర-గీంథనలు 

ఇది కాక్ుండన, ముఖ్ామ ైన జ్ ైన గీంథనలు: 
1. క్లపసకతర (సంసకృతంలో)-భద్రబాహు 

2. భద్రబాహు చరషత 

3. పరషశ్చష్ట పరాన్ (తిరసబష ి శలక్ పురుష్యన్న అనదబంధం)-హేమచంద్ర. 
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Sects of Jainism 

 

» 298 BCలో, మగధ (ద్క్ష ణ బీహార్)లో తీవరమ ైన క్రువు ఏరపడ ంది, భద్రబాహు మరషయు చంద్రగుపత  మౌరుాలతో 
పాటు అనేక్ మంది జ్ ైన సననాసదలు ద్క్కన్ మరషయు ద్క్ష ణ భారతదేశాన్నకి (శాీవణబ లోా ల) వలస వ ళ్లురు. 12 

ఏళ్ల  తరాాత తిరషగష వచనురు. మగధలో తిరషగష న్నలిచిన బృందనన్నకి ననయక్ుడు సకి లభద్దర డు. జ్ ైనదలు (భద్రబాహు 
మరషయు ఇతరులు) ద్క్ష ణ భారతదేశం నదండ  తిరషగష వచిునపుపడు, మహావీరుడ  బో ధనలలో పూరషత నగితాం 
ఒక్ ముఖ్ామ ైన భాగమన్న వారు భావించనరు, మగధలోన్న సననాసదలు తెలలన్న బటటలు ధరషంచడం పరా రంభించనరు. 
» ఆ విధంగా శవాతనంబరాలు (తెలలన్న ద్దసదత లు ధరషంచి) మరషయు దిగంబరులు (ఆకాశాన్ని ధరషంచి) అనే ర ండు 
వరాా లు ఏరపడనా యి. 
1. శవాతనంబరాలు (అంటే తెలలన్న వసాత ా లు ధరషంచేవారు)- సకి లభద్ర 
2. దిగంబరులు (అనగా నగింగా ఉనివారు)- భద్రబాహు. 
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