
                                    తిరువాయ్ మొழி  సంగ్రహము 
తిరువాయ్ మొழி ని ద్రావిడ వేదమని అంటారని వెనుక మనవి చేసుకొని యున్రాము.(వాయ్ మొழி  

అంట ేవేదము అని కూడర అరథమునాదట). వేదములు అందరికీ అందుబాటులో ఉండవు కనుక, అందరినీ 

ఉదధరించడం కోసం స్ాామి నమమాళ్వారుు  ద్రారా ప్ాబంధము ప్ాస్ాది్ంచఁబడినద్ి అని పెదదలు చెబుతరరు. లక్ష్మా 
సహితుడెైన ప్రమమతాయే సాయముగా ఆళ్వారు చేత ఈ ప్ాబంధరనిా ప్ాకాశంప్ఁజేసి, ఆళ్వారుు  పాడుతుండగా  
తరము  విని ఆనంద్ించేరట. అనగా వేదమును వలె ఈ గ్రంథమును ప్ాకాశంప్ఁజేసినద్ి కూడర భగ్వానుడే. 
దరిశంచి, అనుభవించి, అంద్ించినద్ి నమమాళ్వారుు . 

 వేదము వలెన్ే ఈ గ్రంథము కూడర మన అనిష్టనివృతిికి, ఇష్టపాాపిి కి వలయు మమరగమును బో ధిసుి ంద్ి. ఎవరి 
క ైన్ర ఇష్టపాాపిి  అంట ేఆనందమే కద్ర. అయత ేలౌకికమ ైన విష్యముల వలన  తరతరాలిమ ైనద్ీ, 
ప్రిమితమ ైనద్,ీ దుుఃఖములతో ముడిప్డి యుండేద్ీ అయన ఆనందమే  లభయమవుతుంద్ి. అటుు  కాక 

ప్రమమతరానుభవజనితరనందము అప్రిమితమ ై, నితయమ ై, దుుఃఖప్ాతయనీకమ ై ఉంటుంద్ి. ఈ ప్ాబంధము 
ప్ూరిిగా భగ్వద్ిాష్యమే, కనుక ప్రమమతరానందప్ాదము.  

 ఈ ప్ాబంధము మూడు మమరాగ లలో స్ాగ్ుతుంద్ి, మనలను నడిపిసుి ంద్ి. 

 1.శాసిర,సంప్ాద్రయములకు సంబంధించిన జఞా న్రనిా అంద్ించడం  

2.మనము చేయవలసినవియు, విడువ వలసినవియును అయన ప్నులను, ఆలోచనలను 
తెలియఁజేయడం. ఉజీ్జవన ద్ిశా మమరాగ నిా నిరేదశంచడం. 

3. ఆదయంతమూ ప్రమమతాతో ఆళ్వారు మమనసిక, శారీరక అనుభవాలను, ప్రిణరమమలను వివరించడం 

సంప్ాద్రయవాఙ్ాయములో ద్ీనికి స్ాటి అయన ప్ాబంధము లేదని పెదదలు చెప్ుుదురు. ద్ీనికి 
ఉద్రహరణముగా ఒక ఐతిహ్యయనిా చెబుతరరు. కంబ మహ్యకవి నమమాళ్వారు గొప్ుదన్రనిా విని, తన కంట ేగొప్ు 
కవి ఉండడరనిక ిఅవకాశము లేదని చెపిు తనతో పో టీలో పాలగగ నడరనికి ఆళ్వారును తోడుకొని రమాని ఆయన 

శష్ుయలను ప్ంపేరట. ఆళ్వారు వదద  వేంచేసియునా మధురకవులు, "ఆళ్వారుు  ఎచచటకూ కదలరు. ఆయన 

వాాసిన ఒక ద్ివయసూకిి మమతాము ఈయ గ్లను, ద్రనితో మీరు ప్రీక్ష్ించుకొనుడు" అనగా, ఆ ద్ివయసూకిి 



నుంచుసరిక,ి అచచటి విదాత్పుఠము అచచటనునా 300 మంద్ ివిదాదారేణుయలను కిరంద ప్డవెైచి ఆళ్వారు 
ద్ివయసూకిి ధరించినదట. కంబమహ్యకవి, అంతట ఆళ్వారు గొప్ుదన్రనిా గ్రహించిన వాడెై ఆయనను కీరిిసూి  

కవితాము చెపేుడట. అద్ి ఆళ్వారు కవితరవెైభవము. ఇంక మిగిలిన విష్యమల గ్ురించి చెప్ుునద్ేమి. 

ప్రమమతరానుగ్రహము వలన జఞలువారిన అమృతధరరయే కద్ర. 

ఈ ప్ాబంధములో ఆళ్వారుు  32 ద్ివయద్ేశాలను, అచచటి అరాచామూరుి లను అనుసంధించేరు. అందు 
పాండయద్ేశమున 12, కేరళమున 13, చోళద్ేశమున 5, త ండమరమండలమున 1, ఉతిరద్ేశమున 1 ఉనావి. 

ఆయమ అరాచామూరుి లే సాయముగా వచిచ ఆళ్వారుకు సేవ కృప్ఁజేస్ారని పెదదలు చెబుతరరు. 

వీరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  ప్ాబంధమును కృప్ఁజేయు సమయమున, కృష్ాా నుభవప్రవశులెై, మూడు స్ారుు  
ఆరారు మమసముల చొప్ుున సాృతి కోలుపో యన్రరుట. వీరి అనుభవము అంత గొప్ుది్. 

సంక్ష్ిపి్ముగా ఈ ప్బాంధములోని కొనిా ముఖయ విష్యమలు  తెలుసుకొన్ ేప్ాయతాము 
చేద్రద ము. 

శ్రరవెైషా్వ సంప్ాద్రయక రహసయములెైన, తత్ివ తాయజఞా నము (అనగా తత్ివములు మూడు. అవి జ్జవాతాలు, 
ప్ాకృతి, ప్రమమతా.), వాని సంబంధము, అనగా అందు ప్రమమతా తో ప్ాకృతి, జ్జవుళళకు గ్ల శేష,ి శేష్ లేద్ర 
శరీర,ి శరీర, లేద్ర ఆధరర ఆధేయ, లేద్ర ప్ాకార,ి ప్ాకార సంబంధములు ఈ ప్ాబంధములో వివరించబడిన్రయ. 

ప్రమమతా కళ్వయణ గ్ుణరకరుడని, హేయప్ాతయనీకుడనీ, జగ్తసృష్ాట ాదులనీా నిరాహించువాడనీ....ఈ విధముగా 
ఎన్నా సంప్ాద్రయ రహస్ాయలు అంద్ించబడిన్రయ. తద్రారా తకిాన వాదములు సంసారించబడిన్రయ. 

ఈ ప్ాబంధము అరథప్ంచకజఞా నమును వివరిసుి ంద్ి. అంటే పాాప్యమ ైన ప్రమమతా విష్యమూ, పాాప్ుి డెైన 

జ్జవాతా విష్యమూ, ఆ పాాపాయనిా ప ందుటకు ఉపాయమనిా, ఫలమనిా, ప ందుటకు విరోధులను 
అరథప్ంచకమని అంటారు. ఈ జఞా న్రనిా సంప్ూరాముగా వివరించేద్ ిఈ ప్ాబంధము. 

శ్రరవెైషా్వ సంప్ాద్రయములో అష్ాట క్షరి, దాయము, చరమ శలు కములను మూడిటిని ముముక్షువులు తప్ుక 

తెలుసుకొనవలెనని చెప్ుుదురు. ఆ మూడు మంతాముల వివరణ ఈ ప్ాబంధమున చెప్ుబడినద్ి. తిరువాయ్ 

మొழி  ప్ాబంధము మొతిము దాయమంతరానిా చెబుతుందని పెదదలు చెప్ుుదురు. ఇందులో మొదటి 



మూడు వందల పాశురములు దాయ మంతామునందలి ఉతిర ఖండరనిా చెబితే, తకిాన భాగ్ము ప్ూరా 
ఖండరనిా వివరిసుి ందట. 

మన సంప్ాద్రయములో అతి ముఖయములెైన భకిి, ప్ాప్తిి మమరాగ లను వివరముగా తెలుప్ుతుంద్ి ఈ 

ప్ాబంధము. 

ప్రమమతా కళ్వయణగ్ుణములను, అవతరర రహసయములను, అరాచారూప్ములను, ప్ర, వూయహ రూపాలను 
కూడర చరలమ విసిృతముగా వివరించినద్ి ఈ గ్రంథము. అంతరాయమి తతరి వనిా కూడర వివరముగా వరిాంచిన 

గ్రంథమిద్.ి 

ప్రబాహా విష్యమనిా సూతారూప్ముగా వేదవాయసులవారు బాహా సూతాములను పేరుతో అంద్ించేరు. ఆ 

సూతాములకే భగ్వద్రామమనుజుల వారు శ్రరభాష్యమనబడు భాష్యగ్రంథరనిా అంద్ించేరు. వాటిలో మొదటి 
న్రలుగ్ు సూతాములను "చతుసూసతిా" అని అంటారు. ఈ న్రలుగ్ు సూతాముల వివరణ మొదట ిఱ ండు 
దశకాలలో ఆళ్వారుు  అంద్ించేరు. మిగిలిన భాగ్ము వీటి వివరణమ ైన మిగిలిన బాహా సూతరాలే. 

ఈ ప్ాబంధములో ఆళ్వారుు  సుమమరు 73 దశకాలను ప్ురుష్భావమునా వారిగా చెపిున్ర, 27 దశకాలు ఇతర 

అవసథలలో ఉండ ిచెపేురు. అందు న్రయకి అవసథలో 17, తలిు అవసథలో 7, చెలికతెి  అవసథ  లో 3 చెపేురు. 
ఇంక ప్ుుడు తరను వెైకుంఠము చేరగ్లనని, సుమమరు 17 ప్రాయయములు దుుఃఖమనిా అనుభవించేరు. ఒక 

దశకములో గోపికల ప ంద్ిన దుఖమనిా, మరొక దశకములో పిరాటిట ప ంద్ిన దుుఃఖమనిా కూడర అనుభవించేరు.  

నవరసములను వేరు వేరు తిరువాయ్ మొళులలో అనుభవించి చూపేరు. విప్ాలబధ , విరహో తాంఠిత మొదలగ్ు 
కావయ న్రయకావసథలను అనుభవించి చూపేరు. మొరటు దన్రనిా, మొండ ితన్రవిా చూపించి మడలెతిడం 
వంట ిప్ాయతరాలు చేస్ాి నని స్ాామిని బెద్ిరించేరు.  

న్రలుగ్ు ప్రాయయములు దూతపేాష్ణమును చేసి, తమకు గ్ల ఆచరరాయభిమమనము ప్ాదరిశంచేరు. 

స్ాామితో సంశేుష్ము, విశేుష్ము, ప్ునుఃవిశేుష్భీరుతాము, అస్ాథ న్ే భయశంక మొదలెైన వేరు వేరు సిథతులను 
అనుభవించి, ప్ాదరిశంచేరు.  

మొదట ిశతకములో ప్రమమతాయే ఉపాయము  అని నిష్ారిషంచేరు. సకలఫలప్ాదతా, సరాకారణతా, 
శరయుఃప్తితరాదులతో సరేాశారునికి సరాద్ేవతలకంటే ఆధికయత చెప్ుబడుతుంద్ి. 



 ఱ ండవ శతకములో ప్రమమతాయే ప్రమపాాప్యము అని నిరాధ రించేరు. న్రమ సంకీరిన మొదలెైన స్ాంగ్ భకిి 
కూడర తెలుప్బడినద్ి. 

మూడవ శతకములో స్ాామి శుభాశరయుడనీ, ఆతని వదద  అవిచిినామ ైన క ైంకరయ పాాపిి  తనకు కావలసిన 

ఫలమనీ తెలియఁజేసేరు.  

న్రలగ వ శతకములో ప్రమమతా ప్రతరానిా, జగ్తరారణతా, రక్షకతరాదులను చెపిు, ప్రమమతా యే ఎందుకు 
పాాప్యమో చెబుతూ, ఆయన ఐశారయము నితయము, సిథరము అనీ, ఆయన సహజభోగ్ుయడనీ, సరాశేషి అనీ, 

పాాణులు ఆయనను విడచి ఉనాప్ుుడు కేుశమును, ఆయనతో ఉనాప్ుుడు ఆనందమును కలిగి యుంటారని, 

ఆయన సరాస్ాామి అనీ, అఖిల పాాణులకూ నిరేేతుకమ ైన సుహృత్ అనీ, సంస్ార దుుఃఖములను పో గొటుట ననీ, 

బాహ్యానందప్ాద్రత యనీ చెబుతరరు. 

ఐదవ శతకములో ప్రమమతా వెైభవానిా కళ్వయణ గ్ుణరలను అనుసంధరనము చేస్ాి రు. పాాప్య వెైలక్షణరయనిా 

కూడర చెపేురు. 

ఈ ఉపాయభూతతరానిా ఐదవ శతకమునుండి, ప్దవవశతకము వరకూ కరమముగా వివరిస్ాి రు.  

ఆఱవ శతకములో స్ాంగోపాంగ్ముగా లక్ష్మా సహితుడెైన  తిరువేంగ్డముడెైయమన్ వదద  శరణరగ్తి చేస్ాి రు.  

ఏడవ శతకములో శరణరగ్తి చేసిన తరువాత కూడర ఫలము దకాలేద్ ేఅని బాధప్డతరరు. తరువాత 

స్ాామియ ేరక్షకుడను మహ్యవిశాాసముతో పాారిథస్ాి రు.  

పాాప్య చరమమవధి భాగ్వత శేష్తామని కూడర చెపేురు. 

ఎనిమిదవ శతకము స్ాామి భకి చితరి నుస్ారి గా ఎలమ వయవహరిస్ాి డో  చెబుతుంద్ి. ఆళ్వారుు  తరను ఏవిధముగా 
తనకు ప్రమమతా వదద  నితయ, నిరవదయమ ైన క ైంకరయము కోరుకుంటున్రారో వినావిస్ాి రు.  

త మిాద శతకములో ప్రమమతాకు తన భకుి లయందు గ్ల అపారమ ైన పేామ గ్ురించి చెపిు, వారు 
ఉజీ్జవించుటకు ఉపాయము బో ధించుతరరు.  

ప్దవ దశకములో లోకుల ఉజీ్జవనమునకు చివరిస్ారిగా ఉప్ద్ేశము చేసి స్ాామితో ప్రమప్దమునకు 
వేంచేస్ాి రు.  ద్రనికి ముందుగా ఆ మమరాగ నిా దరిశంచి, మనచేత దరిశంప్ఁజేస్ాి రు. 



ఈ విధముగా తరను స్ాామిని చేరవలెనను కోరిక ఏవిధముగా త్పరినద్ో  ఈ ప్ాబంధములో ఆళ్వారుు  మనచేత 

దరిశంప్ఁజేస్ాి రు. 

ఇంక ఈ ప్రబంధము నందలి ఒక్కొకొ దశకమున ఏమి చెప్పబడినదో  
సంగ్రహముగా చూదదా ము. 

1-1 మరియు 1-2 : ఆళ్వారుు , తమను స్ాధరరణ జ్జవునివలె భావించుకొని, ప్రమమతా నిరేేతుక కటాక్షము 
చేత తమక ిప్రసారూపానిా, సాసారూపానిా దరిశంప్ఁజేయుట వలన, అజఞా నగ్ంధరహితమూ, 

అనయథరజఞా నరహితమూ, విప్రీతజఞా నరహితమూ అయన జఞా నము కలవార ైన్రరు. ప్రమమతాను 
కళ్వయణగ్ుణరకరునిగా వివరించి, ఆయనకు తనకూ గ్ల శేషి, శేష్ సంబంధరనిా ప్ాకటించుకున్రారు.  ఇందులో 
మొదట ి6 పాశురాలు బాహాసూతరాలలో జిజఞా స్ాధికరమును చెబిత,ే తరువాత 5 పాశురాలు 
జన్రాదయధికరణరనిా చెబుతరయ. ఱ ండవ దశకములో మొదట ి8 పాశురాలు శాసిరయోనితరాధికరణమును 
చెబితే తరువాతి 3 పాశురములు సమనాయమధికరణమును చెబుతరయ. ఈ విధముగా మొదటి ఱ ండు 
దశకములు బాహాసూతాములలో చతుసూసతిా అరథములను ప్ాతిపాది్సుి న్రాయ. మొదటి దశకము 
తత్ివజఞా న్రనిా అంద్ించి ఆ జఞా నము వలన ఆళ్వారుు  ప ంద్ిన మహద్రనంద్రనిా గ్ురించి చెబితే, ఱ ండవద్ి అటిట 
సిథతి ప ందడరనికి లౌకికవిష్యమలకు ఎలమ దూరమవాలో ఉప్ద్ేశాతాకముగా  చెబుతుంద్ి.  

1-3 : మనము వెనుక ఈ ప్ాబంధము, తత్ివ జఞా నము, విధి, నిషేధముల గ్ురించి ఉప్ద్ేశము, ఆళ్వారు 
అనుభవము అన్ే మూడు విష్యమలను ఆదయంతమూ చెబుతుంద్ి అనుకున్రాము. మొదట ిఱ ండు 
దశకాలలో జఞా నము, ఉప్ద్ేశము నిరాహించిన ఆళ్వారుు , మూడవద్రనిలో తన భగ్వదనుభవానిా 

సంకలిుస్ాి రు. తనకుప్కరించినవాడు ప్రమమతాయే అని తెలిసి, ఆయన స్ౌలభాయది్ కళ్వయణగ్ుణవెైభవములకు 
ఆశచరయపోయ, భగ్వదనుభవజనిత వాయమోహ ప్రవశులవుతరరు. 

1-4 తమ ద్ోష్దరశనము తమకు ఆటంకమవుతునాదని ప్రమమతా కటాక్షము కొఱకు పాారిథస్ాి రు. 

1-5 : ప్రమమతా స్ౌలభయగ్ుణరనిా వయకిము చేస్ాి రు. 

1-6 : అనయ ద్ేవతరనిరసనము చెపిు ప్రమమతా ఒకాడే పాాప్కుడు, పాాప్ుయడు అని చెబుతరరు. 



1-7: కేవల ఆతరానుభవము అనగా క ైవలయము కాని లౌకిక ఐశారయము కాని పాాప్యము కాదు అని 

చెబుతున్రారు. 

1-8 /1-9 : ప్రమమతా యొకా ఆరీవతా, సరారస, సరాగ్ంధరద్ ిలక్షణరలను చెపిు భోగ్యతరానిా 

చెబుతున్రారు. 

1-10: ప్రమమతా తో నిరేేతుక సంశేుష్ానిా ప ందుతూ విసాయము ప ందుతరరు. 

2-1 : న్రయక ీదశలో విశేుష్ానిా అనుభవిస్ాి రు. దూతపేాష్ణము చేస్ాి రు. 

2-2 : ప్రమమతా జగ్తరారణతరానిా తెలియఁజ ప్ూి  ప్రోప్ద్ేశరూప్ములో కృప్ఁజేసుి న్రారు. 

2-3 : మమనసిక సంశేుష్ానుభవము చెప్ుబడినద్ి 

2-4  : తలిు ద్రారా తన అనుభవానిా వివరించుట(తరయ్ మమర్ అవసథ ) 

2-5 : తిరిగ ిప్రమమతాతో, ద్ివాయయుధగ్ణముతో బాటు,  సంశేుష్ానుభవము. ద్రని వలన కలుగ్ు ఆనంద్రనిా 

ప్ాకటించుట 

2-6 : ప్రమమతా జ్జవుని తనతో చేరుచకున్ేందుకు ఎంత ప్ాయతిాస్ాి డో  చెబుతరరు. 

2-7/ 2-8: జ్జవుడు ప్రమమతా కటాక్షము వలన ప ంద్ిన అనుభవానందము ప ంగ,ి ప రుగా న్రమ సంకీరినము 
చెపిు ప్రోప్ద్ేశము చేస్ాి రు. 

2-9 : మోక్షసారూప్వివరణము 

2-10 : ప్రమమతాసారూప్స్ాక్ష్ాతరారానుభవము చెప్ుబడినద్ి. తిరుమమలిరుమ్ శలలెై ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

3-1 : జ్జవుడిక ిప్ాకృతి సంబంధము చేత కలిగే జఞా నసంకోచము చెప్ుబడినద్ి. ప్రమమతా 
ద్ివయమంగ్ళవిగ్రహుడని నిరూపిసూి , నిరుగ ణ, నిరాకార వాదము నిరసించబడినద్ి. 

3-2 : భగ్వతెైాంకరయ విరోధులను, తనిారసనమునూ చెపేురు. 

3-3 : మోక్షఫలమ ైన స్ాామికి క ైంకరయము సరాద్ేశ సరాకాలమలలోను స్ాగాలని తిరువేంగ్డముడెైయమన్ ను 
పాారిథంచేరు. 



3-4 : ప్రమమతా యొకా సరాాతాకతరానిా అనుసంధించేరు. 

3-5  : ఇతర ప్ాయోజనములయందు దృషిట  లేక, ప్రమమతరానుభవమునక ై ప్రమమతాను కీరిించి ఆడి, 
పాడవలెనని ఉప్ద్ేశసుి న్రారు. 

3-6 : జఞా న సంకోచము చేత బాధప్డుతువావారికి ద్ిశానిరేదశము చేసేరు. 

3-7  : నిరేేతుక జఞా నవెైశద్రయనిా ప ంద్ినందు వలన భాగ్వతులకు శేష్ముగా ఉండుటయే శేరష్ఠమని 

అనుసంధరనము చేసేరు. 

3-8 : ప్రమమతా యొకా గ్ుణరనుసంధరనము వలన కలిగిన సంశేుష్ాపేక్ష త్పరక తమ బాధను చెబుతూ ఆరిిని 

వయకిప్రిచేరు. 

3-9 : ఉపాసన్రనిష్ుఠ డు ప ంద్ే మమనసిక వయథ వయకీికరించి, మిగిలిన వారివలె కాక తరనయన్ర క్షుదా 
ప్ాయోజన్రల కొఱకు ఇతరుల వెనుక ప్డలేదు కద్ర అనుకున్రారు. 

3-10 : ఆ అనుభవముతో అతయంత ఆనంద్రనుభవ ప్ాకరషను కీరిిసుి న్రారు. 

4-1 : విష్యమనుభవము అలముసిథర ఫలమలన్ే ఇసుి ంద్ి కనుక ప్రమమతాన్ే ఉపాసించమని ఉప్ద్ేశము 
చేసుి న్రారు. తిరున్రరాయణప్ుర ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

4-2  : అతుయతాటమ ైన భగ్వదనుభవాలమభవేదన తలిు ద్రారా అన్రయప్ద్ేశ రూప్ములో చెప్ుబడినద్ి. 

4-3  : మమనసికానుభవానందనిా ప్ాకటించేరు. 

4-4  : విశేుష్ము చేత ఆరిి మికుాటమ ై తరయ్ మమరావసథ  లో అన్రయప్ద్ేశ రూప్ములో బాధప్డుతున్రారు. 

4-5 : ప్రమమతాను మమనసికంగా దరిశంచిన ఆళ్వారుు  ఆ ప్రమమతాక ేమంగ్ళ్వశాసనము చేసి, ఇంక తనకు 
కొఱత లేదు అని ఆనంద్ిస్ాి రు. 

4-6 : మమనసికానుభవముతో సంతృపిి  చెందని ఆళ్వారుు  ప్ాతయక్ష్ానుభవమునక ై దుుఃఖిస్ాి రు. అన్నయప్ద్ేశ 

రూప్ములో చెలికతెి గా అరిిప్ాకటన్రనిా చేసూి  అన్నయపాయ వరీన్రనిా ఉప్ద్ేశస్ాి రు. 

4-7 : ప్రమమతా తనను కరుణ ంచకపో వడరనికి కారణము తన పాప్మే అనుచూ ఆరిి ప్ాకటిస్ాి రు.  



4-8 : నిసుృహతో ప్రమమతా కరుణ ంచని తన అసిితాము ఎందుకు అంటూ బాధ ప్డతరరు. 

4-9  : ప్ురుష్ారథపాాపిి కి సాప్ాయతాము ప్నికి రాదు,  ప్రమమతా అనుగ్రహమే అవసరమని తెలిసి పాారిథస్ాి రు. 

4-10  : తరను ఒకారూ మమతామే కాక లోకులు కూడర ఉదధరించబడరలని తలచి ప్రోప్ద్ేశము చేస్ాి రు.     

 5-1  : తమ శకిిమంతమ ైన ధరాభూతజఞా న ప్ాసరణము ఇతర శరీరాలలోని అంతుఃకరణరలని కూడర 
ప్రిశుదధము చేసుి ందన్ే విష్యము చెబుతున్రారు. 

5-2  : భగ్వద్రాగ్వత వెైభవ సమృది్ధకి మంగ్ళ్వశాసనము చేసుి న్రారు. 

5-3 : పాాప్యసిద్ిధ కి కలిగిన మికుాటమ ైన ఆరిి, అన్నయపాయమనుష్ాఠ నము ద్రారాన్ెైన్ర ప్రమమతాను 
ప ందవలెనననాంతగా, పెరిగిపో వడరనిా చూపిస్ాి రు. 

5-4 : భగ్వదనుసంధరనముతో కొంత ఊరట చెందుతరరు. 

5-5 : తరను దరిశసుి నా స్ాామి గ్ురించి ఇతరులకు తెలియలేదని చెపిు తద్ేకోపాయనిష్ఠ  తెలియఁజేసేరు. 
తిరుకుారుంగ్ుడి ద్ివయదే్శప్ాస్ాి వనము. 

5-6  : ప్రమమతరానుభవసిథతి నుండ ిచెబుతూ ఈ సరామూ తరన్ ేఅంటారు. పరాతయపరాతులు సమమనముగా 
ఉండు దశ. 

5-7 : అననయగ్తికతరానిా ప్ాకటిస్ాి రు. వానమమమలెై ద్ివయదే్శ ప్ాస్ాి వనము. 

5-8 : తన ఆరిిని ప్ాకటించుకొనడం,  కుంభకోణములో అరాచామూరిి ప్ాస్ాి వనము. కుంభకోణము లో 
శార్గపాణ స్ాామి ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

5-9 అన్రయప్ద్ేశముగా అలమభవయసన ప్ాకటన కృప్చేస్ాి రు. తిరువలువాళ్ ద్ివయదే్శ ప్ాస్ాి వనము. 

5-10 అవతరర రహసయజఞా నప్ాకటన కృప్ చేయబడినద్ి.    

6-1  : పాాప్యసిద్ిధకి దూతపేాష్ణము.  ప్ురుష్కారమును పాారిథంచుట. తిరువణ్ వందూర్ ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

6-2  : ప్రమమతా జ్జవుడిని ప ందుటకు చేసే ప్ాయతరాలు చెప్ుబడిన్రయ. 



6-3 : ప్రమమతా కళ్వయణగ్ుణజనితపరాతి ప్ాకటనము. తిరువిణాగ్ర్ ద్ివయదే్శప్ాస్ాి వనము. 

6-4 : మమనసికానుభవజనితరనందప్ాకటన 

6-5 : ప్రమమతా కళ్వయణగ్ుణరనుసంధరనము. తులెైవిలిుమంగ్ల ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

6-6 / 6-7 : అలభయ వయసన్రధికాయనిా అన్రయప్ద్ేశముగా తరయ్ మమర్(తలిు) గా చెప్ుుట. పాాప్యతార. 

6-8  : విశేుష్దుుఃఖము చేత దూష్పేాష్ణము. ప్ురుష్కారపాారథనము. తిరుకోావలూర్ ప్ాస్ాి వనము. 

6-9 :  ప్రమమతాను ద్ివయమంగ్ళవిగ్రహముతో చూడవలెనని పాాప్యపాారథనము. 

6-10 : స్ాంగోపాంగ్ ప్ాప్తిి విజఞా ప్నము.(లక్ష్మాసహితుడెైన తిరువేంగ్డముడెైయమన్ ను ఉద్ేదశంచి)     

  7-1 :అననయగ్తికతా వినాప్ము. న్రమసారణమునక ై పాారథన. తనను ఇంద్ిాయముల బాధ నుండి 
రక్ష్ించమని వేడుకుంటారు. 

7-2 : తరయమారు ద్రారా తన ఆరిినీ,  అననయ గ్తికతరానిా వినావించుకొనుట (శ్రరరంగ్న్రథ అరాచామూరిి ని 

ఉద్ేదశంచి) 

7-3 : తన మనసుస తన వశములో లేదని, తిరుపేుర ై స్ాామి వశమ ై పోయనదని చెప్ుుట. 

7-4  : ప్రమమతా విజయగాథల వరానము, ప్రమమతా గ్ుణరధికయత, స్ాామి విభవావతరర వెైభవము 
అనుసంధరనము 

7-5  : ప్రమమతా కళ్వయణగ్ుణరలను అనుసంధించి, "వాటిని ఎఱిగ ియునావారు ఇతరులను ఆశరయంచరు, 
ఆయనను ఆశరయంచని వారు వయరథజ్జవులు" అని చెబుతున్రారు. 

7-6 : ఆరిితో స్ాామిని ఎప్ుుడు చేరగ్లన్న అంటున్రారు. 

7-7 మమనసిక స్ాక్ష్ాతరారానుభవానందము. కాని, బాహయసంశేుష్ాపేక్ష ఊహించుకొనుట వలన 

విశేుష్వయసనదుుఃఖమనుభవము కూడ. 

7-8  ప్రమమతా సరా వాయప్న్రనిా అనుసంధించి, ఆయన మహిమకు ఆశచరయపో తున్రారు.  



7-9 : తన వలన లోకహితము జరగ్వలెనను ప్రమమతా ఉద్ేదశాయనిా గ్ురిించేరు. ఇకముందు తమకి 
నిరేదశంచిన విహితకరాానుష్ాఠ నము ప్ూరిి చేయుటయే తన కరివయము అని తెలుసుకొన్రారు. 

7-10 విహితకరాానుష్ాఠ నమ ైన భగ్వతెైాంకరయము చేయుట. తిరువారన్ విళ్ ై ద్ివయదే్శ ప్ాస్ాి వనము. 

8-1 : ప్రమమతా ఆశరతపారతంతాాముపెై సంశయము. తనపెై తనకు వయగ్రత. ప్రమమతా 
ద్ివయమంగ్ళవిగ్రహస్ాక్ష్ాతరారముతో సంశయనివృతిి. 

8-2 ఆరిి ప్ాబలమగ్ుట. సరేాశారుడే ఉపాయమని నిశచయంచుకొని కూడర, తనకు ఫలము కలుగ్కపో వుట 

వలన, విరహములో బాధ ప్డుతునా న్రయకా దశలో, తరను ప్ాయతాము చేయుట, చెలులు అద్ి సారూప్ 

వరుదధము అని వారించినను వినలేని ప్రిసిథతి. 

8-3  : ప్రమమతా తన సుకుమమర ద్ివయమంగ్ళ విగ్రహస్ౌందరయమును దరిశంప్ఁజేయగా, అస్ాథ నభయశంక 

కలిగిత,ే ప్రమమతా తన చుటుట నునా నితయ, ముకాి దులను దరిశంప్ఁజేయగా  భయనివరినము కలుగ్ుట. 

8-4 : మళ్ళళ అస్ాథ న భయశంక  ద్ివయద్ేశాలలో అరాచామూరుి ల విష్యమ .ై స్ాామి తన చుటుట ప్ాకాల నునా  

శ్రరవెైషా్వులను దరిశంప్ఁజేసిన తరువాత ఊరట. తిరుచెంగ్నూర్ ద్ివయసథలము ప్ాస్ాి వనము. 

8-5 బాహయసంశేుష్ానిా లభించక, బాధ ప్డుతునా  మనసుతో పెరుమమళళను పాారిథంచుట, (రక్ష్ాపేక్షతో 
ఎదురుచూసూి  ఉండడమన్ే ఆయన గ్ుణరనిా తెలియఁజేసూి ).  

8-6 : శ్రరవెైకుంఠము నుండి వచిచ తిరుకాడితరి నమ్ ద్ివయ ద్ేశములో వేంచేసి యునా స్ాామిని 

సంశేుషించుకునా భావనతో ప్రమమతా యొకా ప్రతరానీా అనుసంధించుట. 

8-7  : తనను విశేుషించి స్ాామి ఉండలేక తనహృదయములో ప్ావేశంచేడని తమ ధనయతరానిా 

అనుసంధరనము జేసుకున్రారు. 

8-8 : తన హేయతను అనుసంధరనము చేసికొని భగ్వతసమమశరయణరనికి వెైముఖయము ప్ాదరిశంచగా, 
భగ్వానుడు నీవు న్ర శేష్ము అని తన సారూప్, సాభావములు తెలియఁజేసి వెైముఖమయనిా త లగించడం. 
అంత ప్రమమతా నిరేేతుక కృప్ అనుసంధరనము చేసుకోవడం. 



8-9 : తరము పిరాటిట సాభావానిా ప ంద్ి, అనన్రయరేశేష్తరానీా, భగ్వచేిష్తానిష్ఠ నీ అన్రయప్ద్ేశముగా 
చూపించేరు. 

8-10  : భాగ్వత శేష్తాము గొప్ుదనము చెపిు, తరను ఆ భాగ్వత శేష్తామున్ే కోరుకుంటునాటుు  చెప్ుుట. 

9-1  : సరేాశారుడే పాాప్యము, పాాప్కము. ఆయన్ే నిరుపాధిక సుహృత్ కనుక లౌకిక బంధు, మితుాలను కాక 

ఆయనన్ ేనముాకొనమని లోకులకు ఉప్ద్ేశము చేసుి న్రారు. 

9-2  : తిరుప్ుుళంగ్ుడి అరాచావతరర ప్ాస్ాి వనము. ఆయనకు ఏమగ్ున్న యను అస్ాథ న భయశంక. 

9-3  : ప్రమమతా ఆళ్వారుతో, భయప్డవలసిన అవసరము లేదు. న్ేను అనీా చూసుకుంటాను అని చెబిత ే

సమమధరనప్డ ిగ్ుణ కీరినము చేయుట.  

9-4 : ప్రమమతా నిరంకుశ సాతంతుాడు. కాని ఆయనలో స్ౌశ్రలమయది్ గ్ుణరలను ప్ాకటింప్ఁజేసేద్ి అమా. అటుు  

అమాతో వేంచేసిన స్ాామిని అనుభవించి సంతృప్ుి లవుతున్రారు ఆళ్వారుు . 

9-5 : కాని అద్ి కూడర మమనసికమే అగ్ుట వలన, బాహయ సంశేుష్ాపేక్ష తో, దుుఃఖము కలిగి, న్రయకావసథ  లో 
తన అనన్రయరేశేష్తరానిా ప్ాకటిసుి న్రారు. 

9-6  : భగ్వతసంశేుష్ానుభవము జాపిి కి తెచుచకొని బాధ ప్డుతున్రారు. స్ాామి గ్ుణరనుభవము. 
తిరుకాాటార ై ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము.  

9-7  : తిరుమూழி కామను ద్ివయద్ేశప్ు ప్ాస్ాి వనము. దూతపేాష్ణము. తరము స్ాామిని ప ందక పో తే 
అసిితాము లేదని తరము పిరాటిట తో సమమనమ ైన అవసథ  కలిగి అన్రయప్ద్ేశముగా స్ాామికి వినావిసుి న్రారు. 

9-8  దూత పేాష్ణము వలన కూడర స్ాామి రాకపోయేసరికి, తరన్ ేస్ాామిని చేరుటకు సిదధమయన్రరు. ఇచట 

తిరున్రవాయ్ ద్ివయద్ేశ ప్ాస్ాి వనము. 

9-9  : ఆన్రడు కృష్ుా డు అడవిక ివెళళన వాడు ఇంకనూ తిరిగిరాకపో తే బెంగ్పెటుట కునా అంతమంద్ి 
గోపికలవవలె తరను ఆ కేుశానిా అనుభవిసుి న్రానని చెప్ుడం. 

9-10  : కేుశము మీకు కాదు. న్ేను ఇకాడ మీకోసమే తిరుకాణాప్ురములో వేచి యున్రాను, మీ 

శరీరావస్ానమున మీ కోరిక త్పరుస్ాి ను అని చెప్ుుటచే ఆనందము. లోకులకు ప్ాప్తిి చేయుడని ఉప్ద్ేశము. 



10-1 : ఆ స్ాామియే తిరుమోగ్ూరోు  నున్రాడు, ఆయన్ే పాాప్ుయడు అంటూ ఉప్ద్ేశము చేసేరు. 

10-2 : స్ాామి తిరువనంతప్ురములో వేంచేస ియున్రాడు. ఆయనను అరిచంచి, ఆయన న్రమము ఒకాట ైన్ర 
అనుసంధించమని ఉప్ద్ేశము చేస్ాి రు. 

 10-3  : కృష్ుా డు గోవులను మేప్ుటకు అడవికి వెళి తే, మళ్ళళ తిరిగి రాడేమోనని అంతమంద్ి గోపికలు 
ప ందు కేుశానిా ప ందుతరరు. ప్ునుఃవిశేుష్భీరుతాము. 

10-4 లోకులకు ప్ాప్తిి అంగ్ముగా కల భకిిని ఉప్ద్ేశస్ాి రు. 

10-5 : లోకులకు "న్రరాయణ" అను న్రమమనిా అనుసంధించమనీ, ప్రమప్దము ప ందగ్లరనీ అంటూ, భకిి 
మమరాగ నిా ఉప్ద్ేశస్ాి రు. 

10-6 : తిరువాటాట ర్ ద్ివయద్ేశప్ాస్ాి వనము. స్ాామికి ప్రతాము కంట ేఆశరతపారతంతాామే సారూప్మని 

చెబుతరరు. 

10-7 తిరుమమలిరుమ్ శలలెై ద్ివయద్ేశప్ాస్ాి వనము. తమను అనుగ్మిసుి నా స్ాామితో తనకు ద్ేహతరయగ్ము 
కలిగంచమని పాారిథస్ాి రు. 

10-8  : తిరుమమలిరుమ్ శలలెై, తిరుపేుర  ైద్ివయదే్శ ప్ాస్ాి వనము. స్ాామి తనపెై చూపిన నిరేేతుకమ ైన కృప్ను 
సారించి, ఆయన పాద క ైంకరయమే కోరుకుంటునాటుు  చెబుతరరు.  

10-9  : స్ాామి ఆళ్వారుకు, ముకిప్ురుష్ులు ప్రమప్ద్రనిా వేంచేస ేఅరిచరాద్ి మమరాగ నిా దరిశంప్ఁజేస్ాి డు.  

10-10 : స్ాామిని తనకు ప్ాతయక్ష్ానుభవానిా కటాక్ష్ించమనీ, ఇకాడినుండ ిప్రమప్దమునకు కొనిప మానీ 

ఆళ్వారుు  పాారిథంచుట. ప్రమమతా ప్ాతయక్షమ ై, ఆళ్వారుకు మోక్ష్ానిా ప్ాస్ాది్ంచడము తో ఈ ప్ాబంధము 
ప్ూరివుతుంద్ి. 

ఈ విధముగా తతివ, హిత, ప్ురుష్ారథజఞా నమును సవిసిరముగా ప్ాస్ాది్ంచినద్ి తిరువాయ్ మొழி  ద్ివయ 
ప్ాబంధము; సంప్ూరా తత్ివ జఞా నమును, అనుష్ాఠ నమునకు కావలసిన విధినిషేధప్రిజఞా నప్రిణతినీ, నిరాల 

జఞా నముతో, భగ్వద్ితరవిష్యవెైరాగ్యముతో ప్ావరిించినవారికి, ప్రమమతరానుగ్రహముతో కలిగిన శారీరక 

మమనసిక అనుభవములను, అంతమున అటిటవారు ప ందు ఫలమును కూడ సంప్ూరాముగా జఞా న, ఆచరణ, 



అనుభవ ప్ూరాకముగా ప్ాదరిశంచి, ప్ాస్ాది్ంచిన మహత్రబంధము కారుణయప్ూరుా లును, 
ప్ాప్నాజనకూటసుథ లున్ెైన నమమాళ్వారుు  మనకంద్ించిన తిరువాయ్ మొழி  ద్ివయప్ాబంధము. 

మనమందరము ఆళ్వారుు  ప్ాస్ాది్ంచిన తత్ివజఞా నమును ప ంద్ి, ఆయన కృప్ఁజేసిన ఉప్ద్ేశములను 
ఆచరించి ఆయన ప ంద్ిన ద్ివాయనుభవములయందు పాలుప్ంచుకొనునటుు  కృప్ఁజేయవలయునని ఆ 

ఆళ్వారును పాారిథంచెదము.   

అడియేన్ 
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