
 



తిరువాయ్ మొழி-  సంకి్షప్ాా నువాదము 
ఎస్.కె.వి. రామాచార్యు లు రామానుజదాస (బెంగుళూర్య) 

 

1 వ- పత్తా  

1-1 

తిరువాయ్ మొழி  యందలి మొదట ిదశకమున మొదటి పది పాశురములు పరమాత్మ స్వరూప, గుణ, 

విభవ ైశవరయ పరతిపాదకములు. ఆయన అనంత్ కలాయణ గుణ శీలత్వవన్ని, అఖిల హేయ పరత్యనీకత్వవన్ని, 

అంత్ర్ాయమిత్వవన్ని, స్ర్వవశవరత్వవన్ని, స్కల వాయప్తిత్వవనీి, శుు తి వేదయత్వవనీి....ఇలా ఆ శీుమన్విర్ాయణ 

పరత్తి్వమును విశేషంగా ఈ దశకము వివర్ిస్ుి ంది. ఆయనను కాక వేఱొ కర్ిన్న సేవించు భకుి లకు కూడ, 

ఆయా దేవత్ల అంత్ర్ాయమిగా త్వన్ే ఆ భకుి ల అభీషటములు తీరుుచుండును. స్మసి్ చేత్న్వ చేత్నములలో 
ఆయన అంత్ర్ాయమిగా నునినూ, వాన్న దోషములాయనకు అంటవు. స్మసి్ పరా ణుల స్మసి్ పరవృతిి, న్నవృతిి 

వాయపారములకు అత్డే కారణమయి ఉండును. ఆ పరమాత్మ అసతిత్వవన్ని త్ెలియన్న అజ్ఞా నులు "ఆయన 

ఇకకడ లేడు" అన్న అన్వి, ఆ మాట "ఆయన ఎకకడో  ఉన్విడు" అన్న ఆయన అసతిత్వవన్ేి త్ెలుపుత్ ంది. 
శాసి్రములు ఆయనను వర్ిణంచినను, పరమాత్మ దివయ విభూతి స్ంపూరణముగా త్ెలుస్ుకొనుట దుస్ాాధ్యము. 
స్ృష్తట , సతితి, లయాది కారయములన్నియు న్నరవహ ంచునది పరమాత్మయి.ే ఆయా అధికార దేవత్ల 

అంత్ర్ాయమిగా ఆయా కార్ాయలను ఆయన న్నరవహ స్ూి  ఉంటాడు. మన ఉజీ్జవనమునక ై అటిట పరమాత్మ దివయ 
చరణములకు న్నత్య క ైంకరయము చేయవలయునన్న ఉపదేశము చేయు అతి ముఖ్యమ ైన పాశురములివి. 

1-1  ఉయ ఱ్వర 

తిరువాయ్ మొழி  యందలి మొదట ిదశకమున మొదటి పది పాశురములు పరమాత్మ స్వరూప, గుణ, 

విభవ ైశవరయ పరతిపాదకములు. ఆయన అనంత్ కలాయణ గుణ శీలత్వవన్ని, అఖిల హేయ పరత్యనీకత్వవన్ని, 



అంత్ర్ాయమిత్వవన్ని, స్ర్వవశవరత్వవన్ని, స్కల వాయప్తిత్వవనీి, శుు తి వేదయత్వవనీి....ఇలా ఆ శీుమన్విర్ాయణ 

పరత్తి్వమును విశేషంగా ఈ దశకము వివర్ిస్ుి ంది. ఆయనను కాక వేఱొ కర్ిన్న సేవించు భకుి లకు కూడ, 

ఆయా దేవత్ల అంత్ర్ాయమిగా త్వన్ే ఆ భకుి ల అభీషటములు తీరుుచుండును. స్మసి్ చేత్న్వ చేత్నములలో 
ఆయన అంత్ర్ాయమిగా నునినూ, వాన్న దోషములాయనకు అంటవు. స్మసి్ పరా ణుల స్మసి్ పరవృతిి, న్నవృతిి 

వాయపారములకు అత్డే కారణమయి ఉండును. ఆ పరమాత్మ అసతిత్వవన్ని త్ెలియన్న అజ్ఞా నులు "ఆయన 

ఇకకడ లేడు" అన్న అన్వి, ఆ మాట "ఆయన ఎకకడో  ఉన్విడు" అన్న ఆయన అసతిత్వవన్ేి త్ెలుపుత్ ంది. 
శాసి్రములు ఆయనను వర్ిణంచినను, పరమాత్మ దివయ విభూతి స్ంపూరణముగా త్ెలుస్ుకొనుట దుస్ాాధ్యము. 
స్ృష్తట , సతితి, లయాది కారయములన్నియు న్నరవహ ంచునది పరమాత్మయి.ే ఆయా అధికార దేవత్ల 

అంత్ర్ాయమిగా ఆయా కార్ాయలను ఆయన న్నరవహ స్ూి  ఉంటాడు. మన ఉజీ్జవనమునక ై అటిట పరమాత్మ దివయ 
చరణములకు న్నత్య క ైంకరయము చేయవలయునన్న ఉపదేశము చేయు అతి ముఖ్యమ ైన పాశురములివి. 

1-1 సీస మాలిక 

శీుమంత్ కలాయణ శీలుండు న్నత్ేయశుడజ్ఞా న రహ త్ స్ుజ్ఞా న మొస్గ  

అధికుల్ స్ముల్ లేన్న స్ావభావికజ్ఞా న ఆనందమయుడె న్వ అంత్ర్ాత్మ 

అన్నింట వాయప్తంచి, వాటి దోషము లేన్నఅదివతీయు, పరు న్ే నంద ియుంటి 

దేశ కాల పదవరి తీరులు(విచేేదము) లేకుండఅన్ని శబ్దములచే పలుకు నత్డె 

అందర్ ిదేవత్ లంత్ర్ాత్మగ భకికోటి కోర్ కల తీరుు మేటి యత్డ ె

పరా ణికోటి న్నవృతిి, ఆచరణములకువేరు(మూలము), శుు తి నుత్ ండు న్ ఱుగర్ాడు 

స్ృష్తటంచి, వాయప్తంచి, క్షితిన్న త్వ రక్షించి కడకును త్న యందు కలుపు కొనును 

అత్డ ెరుదుర డయి, బ్రహ్మ అయి త్వ లయ, స్ృష ట ల్ చేయు, దేవత్లకవ ఎఱుగర్ాడు 

అచచుట, న్ చచుట, కలడని, లేడనిఅన్నింట న్నండిన నంబి యత్డె 

బ్రహ్మండమందెలల  శుమ లేక న్నండి కాన్నపంచన్న యుపన్నషదేవదుయడత్డె 



అటిట స్ర్వవశవరు పదపదమముల చేర్ిసేవించు మనస్ా! యుజీ్జవమునకు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయమొழி  వేయి పాశుర్ాల 

పరథమ శత్కముమ నందలి పాశుర్ాల 

మొదట ిదశకముమ  జ్నులకు (చదివిన) ముకతి న్నచుు(కలుగు   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-2 వీడు మిన్ 

ఆళ్వవరలకు భగవత్కృప వలన భకతి రూపాపని జ్ఞా నము కలిగింద.ి త్వనటలల  భగవదనుగుహ్ము వలన 

త్ెలుస్ుకొన్నన విషయాన్ని ఇత్రులకు ఉపదేశిస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி (దశకము) లో "విడవండి" 
అన్న పరా రంభంచి. "అశాశవత్మ ైన ఈ పరా పంచిక విషయాలను అన్నిటినీ విడువండి" అన్న ఆళ్వవరుల  
ఉపదేశిస్ుి న్విరు.  

మొదట ిదశకము భగవత్త్వి వవన్ని వివర్ిసేి , త్రువాతి దశకము భగవత్వరాపుి ుపాన్ని న్నరవచించి, మన 

కరివాయన్ని న్నషకర్ిిస్ుి ంది. అశాశవత్మ ైన ఈ పరకృతి స్ంబ్ంధ్ స్ంగమును త్యజంచి, అహ్ంకార, మమకార్ాలను 
విడచి, పర్ిమిత్వనంద సతితి అయిన ఆత్వమనుభవమన్ డు క ైవలయము కొఱక  ైకాక,  చిదచిదివలక్షణుడునూ(చిత్ 

అనగా జ్జవాత్మ, అచిత్ అనగా పరకృతి), స్మసి్ కలాయణ గుణవకరుడునూ, మనకు స్ావమియునూ అయిన ఆ 

శిుయఃపతి పాదములను అత్ యనిత్మ ైన న్నత్య భగవత్ెైకంకర్ాయనందమునక ై శరణు జ్ొచిున, ఈ 

దేహ్త్వయగానంత్రము న్నత్వయనంత్వనంద పదమ ైన పరమపదమును ప ంద గలమన్నత్ెలుపు చున్విరు 
ఆళ్వవరుల   ఈ పాశురములలో.  

మనమందరమూ ఆయన విభూతిలో అంత్ర్ాాగమే అన్నయు, అనగా పరకృతియును, జ్జవాత్మలును ఆయన 

విభూతియి ేఅన్నయు, అయినను, ఆయన వాన్న కని వేఱయిన వాడన్నయు, స్ావమి ఆయనయి ేఅన్నయు, 
జ్జవ, పరకృత్ లు ఆయన స్ త్ ి  అన్నయూ, కనుక, ఇత్ర విషయముల విడచి మన్ో, వాకాకయములత్ో 



స్హ త్ముగా మనము మనను ఆయనకరి్పంచుకొన్న ఆయనను సేవించిన, (మనము ఆయన స్ త్ ి  

అయినపుపడు స్ావమి కత త్న స్ త్ ి ను కాపాడు కొనక త్పపదు కనుక) ఆయన్ే మనలను త్న దర్ి 
చేరుుకుంటాడనీ ఈ దశకములో ఉదోోధిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  . అటిట వార్ికత శర్ీరము విడచిన వ ంటన్ే 
భగవదనుభవ పరా ప్తియిే, ఆలస్యముండదు. శర్ీర్ావస్ానమునకు న్నర్ీక్షణమే వారు చేయునది. 

1-2 సీసమాలిక:  

విడువుడీ(డు+ఈ)  మొతి్మున్ విడచి మీ ఆత్మలవ ైకుంఠు స్న్నిథిన్ వదలుడయయ 

కాయమిద ిమ ఱపు పరా యమశాశవత్మందుల నభమాన మనవస్రము 

"మీరు" "మీది" (అహ్ంకార, మమకార్ాలు)యనన్న మ లకువత్ోడి న్వర్ాయణు శరణమే అతిశయముమ 

చిదచిదివలక్షణ శీుపతి అతిశయానందస్వరూపున్న ప ందుడిపుడె 

పరకృతి స్ంగము పోయి పడయిెడు క ైవలయ సతితి వదుద , వలయు శీుపతి పదములు 

స్ంగస్వభావుండు స్ర్వవశవరుడు, మీరుఆశుయింపుడు వాన్న పాదములన్  

 అత్న్న విభూతిలో మనమొకక భాగముమస్వత్ ి  మనము మన స్ావమి అత్డె 

వాకాకయ మనములు వాన్నకవ యన్న దలిుఆశుయింపుడు అవియి ెస్ాధ్నములు 

ఆటంకముల్ త్ొలుు  ఆలస్యమే లేకమరణవనంత్రమున పరమ పదము  

కలాయణ గుణశాలి ఆత్మలకీశుండుమధ్ువ ైర్ి చరణముల్ మనకు రక్ష 

తేటగీతి:  

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

పరథమ  శత్కపు నీపది పాశుర్ాలు 



స్ావమి కలాయణ గుణ పరతి పాదకములు 

1-3 పత్తా డ  ై
ఆళ్వవరుల  ఈ దశకమున త్న పరమాత్వమనుభవమును త్ెలుపుటకు పరా రంభంచిర్ి. కాన్న స్ావమి  స్ౌలభయ 
విషయమ  ైకలిగిన పరమాత్వమనుభవము ఉనమసి్కమ ైనపుపడు, ఆళ్వవరుల  అపస్ామరక దశన్ ంద ిమూర్ిేలిల 
పోయిర్.ి మఱి కొన్విళ్ళకు త్వన్ ేత్ెలివి త్ెచుుకొన్న, "త్న అనుభవమును అందించ లేక పో తిన్ే" అన్న చింతించి, 

మరల త్న ఉపదేశమును పరా రంభంచి, స్ావమి స్ౌలభాయది కలాయణ గుణములను, స్ావమి పరత్వమును కూడ 

కీర్ిించిర్.ి ఆయనను ప ందుటకు మారుమేముయును కుొ తి్గా కనుగొననకకర లేదనీ, శాసి్రములందు 
చెపపబ్డిన భకతి, పరపతిి మారుములు అత్యంత్ శేుయో దవయకములన్న, ఇత్రములను విడచి ఆ మారుములను 
అవలంబించ వలసతనదనీ ఆళ్వవరుల  ఈ దశకమున బ్ో ధించుచున్విరు. 

మొదట ిదశకమున పరమాత్మ పరత్వము వర్ిణంచబ్డినది. ఈ దశకమున అటిట పరమాత్మ త్న 

కృష్ాణ వత్వరమున గచప వన్నత్ అయిన యశోద చిఱుత్వర డు చేత్ కటటబ్డి, ఏడవలేక బ్ెకుకచునుని ఆ చిన్ని 

కనియయ స్ౌలభయము నకు నమామళ్వవరు మోహ్పడి, మాటర్ాక మూర్ిేలిల , ప్తమమట త్ెలివి త్ెచుుకొన్న పాడిన 

దశకమిద.ి 

పరమాత్మ స్మసి్ జ్గత్వకరణుడెైననూ, భకి స్ులభుడు. త్న భకుి ల కొఱక ై అన్ేక స్ుర, నర, తిరయగాీ త్ లలో 
అన్ేకముల ైన అవత్వరముల న్ తిి త్న భకుి లక ై స్ారథయము, దెైత్యము వంటి త్కుకవ పనులను కూడ 

చేయుటకు వ నుకాడన్న స్వభావము కలవాడు. త్మ చేత్ స్ృష్ాట ుది కారయకుమములన్నియు ఆయన్ే 
న్నరవహ ంప జ్వయుచునినూ, చత్ రుమఖ్ాదులు కూడ ఆయన మహ్తి్వమును, అస్ంఖ్వయయముల ైన కలాయణ 

గుణములను త్ెలియక త్వమే ఆయా పనులు చేయుచున్విమన్న భరమ పడుచుందురు. జ్ఞా న హీనుల ైననూ, 

ఆయనను విశవసతంచిన వారు పరమాత్మ దివయ మంగళ్ రూపములను, తిరు న్వమములను త్ెలిసతకొన్ దరు, 
కాన్న భగవత్రరతి కూలురు అవి త్ెలియర్ాక భగవదనుకూలురత్ో వివాదపడు చుందురు.  

విషయ స్ంగమును స్వాస్నగా విడచి, స్ాంఖ్ాయది ఇత్ర దరశన్వలను, శ ైవాది ఇత్ర మత్వలను కాక, 

పరత్తి్వముగా వేద పరతి పాదిత్ డెైన ఆ శీుపతిన్ే తిరకరణములత్ో కాల విళ్ంబ్ము లేక ఆశుయించ వలయును. 
ఇటలల  స్ావమిన్న అవస్ానలో న్ ైనను ఆశుయించిన యిెడల, మన దుషకృత్ములన్నియూ నశించి, 

పరమపదమున న్నత్వయనంత్వనంద సతితిన్న ప ందగలరు.  



ములోల కములను కొలిచిన ఆ శీుపాదముల న్వశుయించుడు, అందులకు ఏ మాత్రము స్ందేహ ంచ వలదన్న ఈ 

దశకమున ఆళ్వవరల ఉపదేశము. 

ఈ పాశురములను అనుస్ంధించిన వారు స్ంస్ార బ్ంధ్ము పో గొటలట కొన్న న్నత్యస్ూరులకు స్మముగా ఆ 

పరమపదమున స్ాి నమును ప ందుదురన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశృతిన్న కృపచేయుచున్విరు. 

1-3 సీస మాలిక:  

త్వర ట యశోదచే ఱో ట కటటబ్డినభకి స్ులభుడు శీుపతి యత్ండు 

అన్ని స్తి్వములందు అవత్వరమ తిినస్ౌలభయ శీలి మోక్షపరదుండు 

పదవులన్ ప ందిన బ్రహ్మదులాత్న్న అవత్వర గచపన మమరయ లేరు 

పలు న్వమ రూపాలు కలవనుు త్న వార్ిక,లేదన్న పరులకు వాదమగును 

వేఱు విషయముల, వేఱు మారుముమలవీడ ిభకతి న్ ఱిగ ివేదవేదుయ 

వాకాకయ మనముల న్వశుయించుడు వేదశాస్ాి ా ల శీుపతి నరయవలయు 

పరత్తి్వమే కాన్న బ్రహ్మదులను వీడిహ్ర్ిన్న చేరగ కలుు  పరమఫలము 

పాపముల్ నశియించు, భగవాను కృపగలుు ,అవస్ాన దశ న్వశుయమున న్ ైన 

స్ావమియి ేమూలము బ్రహ్మ రుదుర లక ైనవాన్న మాయను వార లరయ లేరు 

జ్గములు గొలిచిన చరణముల్ శరణముమ,స్ంశయము లేక న్వశుయము కొనుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

పరథమశత్కమున నీపది పాశుర్ాల 



న్నత్యస్మ సతితి నట (పరమపదమున) హ్వణించ (పరకాశించ) గలరు 

1-4అమ్ శిఱ్ యై 

ఈ దశకమున నమామళ్వవర్ న్వయికా సతితిన్న స్వయముగా ఆపాదించుకొన్న త్వనుని ఒక ఉదవయన వనము 
నుండ,ి త్న ప్తరయుడెైన శిుయఃపతికత దౌత్యము చేయుటకు త్న చుటలట పరకకల నుని కొన్ని చేత్న్వ, 
చేత్నములను ఈ దశకమున పరా ర్ిించెదరు. ఇది యొక విశేషమ ైన అవసి్. పురుష ల ైన ఆళ్వవర్ పరమాత్మ 
యందు మోహ్ పరవశుల ై, అనన్వయరహ శేషత్వము(ఆయనకు త్పప వేఱొ కర్ికత చెందక యుండుట), అననయ 
శరణత్వము(ఆయన త్పప వేఱొ కరు రక్షకులు లేరనుట), త్దేక భోగయత్వము(ఆయనన్ే అనుభవించుట), త్దేక 

న్నర్ావహ్యత్వము(ఆయన చేత్న్ే నడిప్తంపబ్డుట), ఆయన కలయికలోన్ే స్ుఖ్మును, విరహ్మున 

దుఃఖ్మును ప ందుట మునిగు లక్షణములత్ో ఒక ప్తరయుర్ాలు త్న ప్తరయున్న విరహ్మున ప ందు 
అనుభవమును పరమాత్మ విరహ్మున ననుభవించి, త్వను పడు బ్ాధ్ను పరమాత్మకు త్ెలియ జ్వయుమన్న 

స్ారస్పక్షులను, కోకతలలనూ, హ్ంస్లనూ, క్ు ంచ పక్షులనూ, కోడినీ, త్ మ మదనూ, చిలుకనూ, చిని 

పూపక్షినీ చివరకు గాలినీ కూడవ పరా ర్ిిస్ూి  త్వను పరమాత్మ విరహ్న్ని భర్ించలేక పో త్ న్విననీ, త్న బ్ాధ్ను 
స్ావమికత త్ెలిప్త, స్ావమి లేకుండవ త్వను బ్రత్ కలేనన్న వినివించుడనీ, కనీస్ము ఆయన త్వను వసతంచు 
వీథిలోన్నకత వచిు చూపయిన్వ కటాక్షించమన్న త్న వంత్ గా స్ావమిన్న పరా ర్ిించమనీ,  ఒక చిని పక్షిత్ో త్వన్నంక 

బ్రత్ క లేను కనుక వేఱొ కర్ిన్న చూచు కొనమన్న, ఇటలల  ఆళ్వవరు న్వయికాభావముత్ో త్న విరహ్బ్ాధ్ను 
త్ెలుపుత్ూ పలుకు అత్యదుాత్మ ైన దశకము ఇది.  

జ్జవాత్మలన్నియు స్ి ర స్దృశములన్న, పురుష్ో తి్ముడెైన స్ర్వవశవరుడు లేక వాటికత అసతిత్వమే కలల  యనీ 

శాసిో్ ా కిము. అందువలన ఈ దశకములో ఆళ్వవర్ పరమాత్మక ై విరహ్ముత్ో మొఱవ టిట  దౌత్యము నంపు 
విషయము ఇచుట వర్ిణంపబ్డినది. ఆ సతితిలో పక్షులు, కోడి, హ్ంస్లు, గాలి మొదల ైనవనీి పరమాత్మకు 
త్న స్ందేశమును ఎటలల  అందించగలవు అను భావము కూడ కలుగదు. అనుభవ ైక వేదయమ ైన అటిట సతితి ఇచట 

వర్ిణత్ము. 

మనమందరమూ చేర్ ియుని ఈ లీలా విభూతియిే ప్ ైన పరస్ాి వించ బ్డిన ఉదవయన వనము. మనకు 
స్ావమియును, రక్షకుడును అయిన పరమాత్మకు ఆయన చేయవలసతన కారయము గురుి  చేయ వల న్వ 



యన్నన, ఆ పరమాత్మను విడచి ఉండబ్టటక మునీిట మున్నగి గిజ్ గిజ్ లాడు వార్ ివంట ిసతితి అది. ఆ సతితిలో 
పక్షులు, గాలి ఆ పరమాత్మను త్న వదదకు రప్తపంచ గలవా అన్న త్లంచుటకు బ్ుదిి  పన్న చేయదు.  

ఇచుట దౌత్యమునకు న్నయోగించ బ్డిన పక్షులనగా జ్ఞా న, కరమలన్నయిెడు ఱ ండు ఱ కకలు గల ఆచవరుయలన్న 

ప్ దదలు చెపుపదురు. అటలలన్ే దౌత్యమునకు న్నయోగించబ్డిన మిగిలిన వన్నియు కూడ ఆచవరుయలన్ే 
స్ూచించును. (వాటికత గల లక్షణములు ఆచవరుయలక టలల  వర్ిించున్ో, ఆయా అంత్ర్ారిములను ప్ దదల వదద  
త్ెలిసతకొన వచుును). ఇటలల  పరమాత్మ ప ందుక ై ఆచవరయ స్మాశుయణము చేయుట ఉపన్నషత్రరదిపాదిత్మ ైన 

రహ్స్యము. దీన్నన్ే ఆళ్వవరుల  అన్వయపదేశముగా మనకు ఈ దశకమున ఉపదేశించు చున్విరు. 

ఈ దశకము అభయసతంచు వారు పరమపదమును ప ందగలరన్న స్ావమి నమామళ్వవరుల  కృప(జ్వయు చున్విరు. 

1-4 సీసమాలిక: 

స్ారస్దివజులార! (దివజులు=పక్షులు) జ్ఞలి గరుడధ్వజున్ేుర్ి న్వ బ్ాధ్ను చెపపర్ాదె!  

ప్తకములార్ా! న్వదు ప్తరయున్న పరశిింపుడీఅస్హ్యు విడచుట న్వయయమగున్ ? 

హ్ంస్లార్ా! వామన్వవత్వరమునకుఅనువ ైన(వశమ ైన) దవన్న మోహ్ము త్ెలుపుడు 

క్ు ంచ ఖ్గములార! పరా ణముమ న్నలవదన్న త్ెలుపుడీ వాన్నక న్వ పలుకులిపుడు 

ఇరకోడ!ి స్ావమిన్న నీవు చూచిన, ననుిమన్నింప పరా ర్ిించి మనస రుగుము 

స్ావమి మా వీథిలో, షటపదీ! (త్ మ మద) వచిునన్అలము న్వ దోషముమ త్ెలుపర్ాదె! 

శుకర్ాజ్మా! న్వ ఎముకలు చూరణము గాగబ్ాధ్కు హేత్వపర్ాధ్మేమి! 

చినిపూపక్ష!ి న్వ వినిపము త్ెలపవువిగత్ పరా ణిన్న, పరుల వ దకత కొనుము 

వాయువా! న్ేను న్వ స్ావమికత పూలనుఅర్ిపంప లేను న్వ వయథ ఇదేల! 

అన్ని జ్గములకు న్వది మూలము వాన్నకబ్ాధ్ త్ెలిప మనమ! (మనస్ాా) వదలకమమ! 

తేటగీతి: 



కుర్ిక పుర్ ివాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశురముల 

పఠనమున కలుు  జ్నులకు పరమపదము 

1-5 వళ వేமுలగు 

తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్ము పరమాత్మ విషయమ ై ఆళ్వవరల అనుభవమన్న వ నుక చెపుపకొన్న యున్విము. 
ఈ అనుభవములు పర్ి పర్ ివిధ్ములుగా నుండును. మనము కూడ ఆయా అవసి్లలో పరకాయ పరవేశము 
చేసతన గాన్న ఆయా పాశురములను స్ంపూరణముగా అనుభవించలేమన్న ప్ దదలు చెపుపదురు. అందులక ై 
ఆళ్వవరల అనుగుహ్ము, ఆచవరయ కటాక్షము కలుగవల ను. మనమందులక ై తిరకరణములత్ో పరా ర్ిించుదము. 

ఆళ్వవరుల  వ నుకట ిదశకములో పరమాత్మకు దౌత్య భావనత్ో త్న ఆర్ిిన్న త్ెలియ(జ్వసతన్వరు. అంత్ట 

కరుణవసతంధ్ువ ైన పరమాత్మ ఆళ్వవరలను అనుగుహ ంచగా వేంచేసతన్వడు. అపుపడునమామళ్వవరలకు  ఆ 

పర్ాత్పరుల వ ైలక్షణయము (ఆయన గొపపదనము, త్న న్ ైచయము అన్ డు ఇఱువుర్ి మధ్య భేదము) భాసతంచగా, 
త్న దోషములు త్లపునకు వచిునవి.  

బ్రహ్మదులకవ అగచచరమ ైన పరమాత్మను ప ందవల ననుకొనుట, నవనీత్ చచర్ాది న్వమములచే స్ంబ్ో ధించుట 

త్వను స్లిపన పాపములు. అయినను, ఆ శిుయః పతి ఉచే, నీచములు చూడన్న వాడు, స్ర్వవశవరుడూ, స్మసి్ 

చేత్న్వచేత్న కారణభూత్ డున్ే కాక, ఆశిుత్ ల దోషభోగయత్వమను వాత్ాలయము కలవాడు ఆ స్ావమి. ఆయన్ే 
పరళ్య కాలమునందు స్మసి్మునూ త్న కడుపులో నుంచుకొన్న స్ంరక్షించును, ప్తదప మనలప్  ైకృపత్ో 
మరల బ్రహ్మదులను స్ృజంచి స్ృష్తటన్న పునఃపరా రంభము చేయును. ఆయన లక్షీమ వలలభుడు, స్మసి్ చర్ాచర 

రక్షకుడు, మన్ోహ్రమ ైన స్ౌందరయము కలవాడు. న్నత్యస్ూర్ి న్నర్ావహ్కుడు. కలాయణ గుణవకరుడు.  

ఆళ్వవరుల , ఆయన యందు అత్యంత్ ప్్రతి గలిగి పర్ిత్ప్తంచు త్నను త్పపక అనుగుహ ంచ వల నన్న స్ావమిన్న 

పరా ర్ిించుచున్విరు. త్న న్ ైచయమును త్లంచుచున్ే, ఆయన ఆశిుత్ రక్షణక  ైఅన్ని విధ్ముల ైన అవత్వరములు 



ధ్ర్ించిన వాడన్న త్లచి, త్నను త్పపక కాపాడునన్న ధెైరయమును ప ందుచున్విరు. స్మసి్ విశవమును 
ఆరగించిన పరంధవముడే త్త్పర్ిహ్రమునకా అనిటలల  గచప వన్నత్ల వదద  వ ని న్వరగించిన స్ౌలభయ శీలి కదవ! 

కావున, ఆళ్వవరల పాపములను, దోషములను త్వన్ే పో గొటలట  కొన్న త్న (పరమాత్మ) ను ప ందుటక ై యోగయత్ను 
కలిగించి, ఆళ్వవరల ర్ాకక ై  ఆ పరమపదమున్ే అలంకరి్ంచుకొన్న ఆనందపడునన్న త్లచి, భయపడనకకరలేదన్న 

మరల స్మర్ిించుకొనుచున్విరు ఈ దశకములో. 

ఈ దశకము అనుస్ంధించిన వార్ికత భగవదివశేలష వయస్నము కలుగదన్న ఈ పాశుర్ాలకు ఫలశుు తి 

కృపచేయుచున్విరు ఆళ్వవరుల . 

 

1-5 సీసమాలిక: 

విశవకారణున్నన్ే వ ని ద ంగన్న పలికఅపర్ాధ్మును న్ేను స్లిప్తన్వను 

బ్రహ్మదులే చేర భయపడు స్ావమిక ైదవస్ాయభలాష న్వ త్పుప గాదె! 

అత్ ల మహ మాన్నవత్ ండవది కారణ భూత్ డవత్న్న క లల రు స్మము కాదె! 

స్ృష్తటకత ముందుగా చేత్న్వచేత్న ముల త్నలోనుంచి, వ లికత తీయు 

మాధ్వుండవత్డు మానవుండయిెమముమ రక్షింప, శీుపాద రక్ష న్నచుు 

పరమపదపతి, మత్వపప హ్ర్ి, పర్ిత్వపములేక చూడు నీ పదముచేర 

జ్ఞా న్వధికులకును కనర్ాన్న శీుపతీ!ఏను పాప్తన్న న్ననుి చేరుటెటలల  

పరళ్యాన బ్ొ జీ్లో పడియుని మటిటకతవిఱుగుడవ నువు తిని వ నిముదద  ?(కాన్న) 

ఆశిుత్ రక్షణ కవత్వరముల( దవల ుభయమేల మనల కాపాడ గలడు 

వాత్ాలయమున ననుి పాప రహ త్  జ్వసతపరమపదమునలంకరణ చేసత 

న్వర్ాకక  ైనట న్వరక్షకుడు ముదమున కృప త్వ వేచి యునివాడు 



తేటగీతి : 

కుర్ిక పుర్ ివాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశురముల 

చదువ కృషణ  విశేలష వయస్నము ర్ాదు 

1-6 పరివదిల్ 

ఆళ్వవరుల  వ నుక దశకములో(తిరువాయ్ మొழி లో) స్ావమి స్ులభుడనీ, మన న్ ైచయమును ల కక చేయక 

స్వకర్ించుననీ చెప్ేపరు. అయిత్ే, ఆ స్ర్వవశవరుడు స్వకర్ించిన్వ, అవాపి స్మసి్ కాముడు అంటే ఏమియును 
కావల నను వాంఛ లేన్న వాడెైన ఆయనకు ఏమి స్మర్ిపంచ గలము.  వాన్నకత అయోగుయలమ ైన మనమేమిచిు 

పూజంపవల ను అన్న పరశి! 

ఈ దశకమునందు ఆళ్వవరుల  ఆయన "మనము స్మర్ిపంచు దరవయముల అలపత్వమును చూడడు, భకతిత్ో 
స్మర్ిపంపబ్డిన ఏ దరవయమ ైననూ పూజ్ఞరహమే. ఆయనను స్మాశుయణము చేయవల నను స్ంకలపమే 

పరధవనము. న్నయమ, న్నబ్ంధ్నములు కాన్న, న్నర్ీణత్ కాలమన్న కాన్న, వీరలే ఆర్ాధింపవచుునను అధికార్ి 
న్నయమము గాన్న, కరమ న్నబ్ంధ్న గాన్న ఇటలల  ఏ న్నయమములు అవస్రము లేదు" అని విషయాన్ని 

త్ెలియ(జ్వస్ుి న్విరు. 

కనుక పత్ర, స్ామానయమ ైన పుష్ాపదులే భగవత్ెైకంకరయమునకు చవలును. "ఆ స్ర్వవశవరునకు న్ేన్ేమి 

క ైంకరయము చేయగలను" అన్న త్లంచక పో వుటయిే కావలసతనది. ఆయన్ే చేత్న్వ చేత్నములకన్నిటికీ కూడ 

ఈశవరుడు. కనుక ఆయనత్ో స్ంబ్ంధ్ము అందరకూ స్మానమ.ే మనము స్మర్ిపంచు దరవయముల మీద 

ఆయనత్ో మన స్ంబ్ంధ్ము ఆధవరపడి యుండదు.  

స్ావమి విషయమున మనకు కావలసతనది ఆయన యందు పరా వణయము. ఈ పరా వణవయతిశయమునన్ే 
న్నత్యస్ూరులు కూడ త్వమనుభవించు పరమాత్మ గుణముల విషయమ  ైఒకరు న్ేననుభవించు గుణము 



గొపపదన్నన, వేఱొ కరు కాదు న్వ అనుభవమే గొపపదన్న వాదించుకొనుచుందురు. అది ఆ పరమాత్మ గుణ 

విభూతి ఉత్కృషటత్.  

అయినచచ, ఆయన, కొందరకు దగుర వాడనీ, కొందరకు అటలల  కాదనీ ఏల త్ోచును? ఇందుకు కారణము, 
ఇత్రులు ఆయనను కాక ఇత్ర పరయోజ్నములు కోరుటయిే. అటిట వారు దురదృషటవంత్ లు. మనమటలల  

పరమాత్మను విడచి ఇత్ర పరయోజ్నములను ఆశించర్ాదు. 

"శీుర్ాముడెై ర్ావణున్న త్ల దుర ంచిన ఆయన శీుపాదములన్ే ఆశుయించి త్ర్ించవల ను. కనుక అందరూ ఇత్ర 

స్ంగము వీడ ికనుక స్ర్వవశవరున్ే స్మాశుయణము చేయవల ను. ఆయనయిే త్దివర్చధ్ులను పో గొటిట 
మనలను స్వకర్ించగలడు.  

పుణయ, పాప కరమ ఫలాలు ఱ ండును విడువ వలసతనవే. పరమాత్మను ప ందుటకు పరమాత్మయి ేస్ాధ్నము. 
ఆయనయి ేభగవత్వరాప్తి  విర్చధ్ులను పో గొటలట ను." అన్న ఆళ్వవరుల  ఈ దశకమున ఉపదేశించు చున్విరు. 

ఇటలల  ఈ తిరువామొழி న్న అభయసతంచిన వార్ికత జ్నమ స్ంబ్ంధ్మ ైన దుఃఖ్ములు మఱ ికలుగవన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తిన్న కృప(జ్వయు చున్విరు. 

1-6 సీసమాలిక:  

స్ావమి స్ుశీలుండు, పత్ర పుష్ాపదులేఅలము, సేవకు పర్ిత్వపమేల? 

వేద వేదుయనకు న్ే న్ేమి చేయుదునన్నత్లపంగ ర్ాదు, త్దరహత్దియి ె

న్వదు వాకాకయాలు అత్న్న ఆవేశానపాడి ఆడును, స్మవర్ిి యత్డు 

న్నత్య స్ూరులు స్పరి( న్ేను న్ేనన్న దవస్యమును చేయ న్ పుప న్వత్న్నకత నమము(నమస్ాకరము) 

త్నను కోర్ిన వార్ిక న్వత్మ బ్ంధ్ువు, వేఱువాంఛక  ైకోర్ిన నదియ (అది+అ=ఆ వాంఛ మాత్రమ)ే తీరు 

పాలకడలి( మనక ై పవళంచి వేచెడుశీుపతిన్  విడచి, వేఱేల మనకు 

ర్ావణు త్లదుర ంచి రక్షించు, శీుర్ామచరణముల  మనక పుు  శరణమగును 

ఇత్ర స్ంగము వీడ,ి శీుర్ాము దర్ ిచేర,పాపముల్ పో వ కాపాడు స్ావమి 



పర ధ్రమములు వదుద , పాపన్వశము కాగశీుపతిన్ చేర్ి, పూజంప రండు 

గరుడధ్వజుడు మన కరమ ఫలములనుస్త్వరమ  పో గొటిట , శరణమిచుు 

 

 

తేటగీతి: 

కుర్ికపుర్ ివాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన న్నక మఱి జ్నమ లేదు. 

1-7  పిఱ్విత్తా యరఱ్ 

ఆళ్వవరుల  వ నుకట ితిరువాయ్ మొழி లో స్ావమిన్న ఆర్ాధించుట స్ులభము అన్న చెప్ేపరు. ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో త్దవశుయణ వ ైభవాన్ని చెబ్ుత్ న్విరు. 

న్నరతిశయ ఆనంద యుకుి డెైన స్ావమి ఆశుయణమే న్నరవధిక, న్నరతిశయ ఆనందము. అటిట స్ర్వవశవరున్న దివయ 
మంగళ్ విగుహ్న్ని అనుస్ంధించి కూడవ, కవవల ఆత్వమనుభవమ ైన క ైవలయము కోరువారు క ైవలయమును 
మాత్రము ప ందెదరు. అటిట  వారు దురదృషట వంత్ లు కదవ! 

అటలల కాక పరమాత్మ ఆశుయణమున్ే కోరుకొన్నన ఆయన మన స్మసి్ పాపములను పో గొటిట , స్కల 

పురుష్ారిములను ఈయగలడు. ఆయన మనకొఱకు గొలలడెై పుటిట , ఆ గొలలవారి్ చేత్న్ే దెబ్ోలు తిన్న, త్న 

స్ౌలభయమును చూప్తంచు కొని స్ౌందరయ మూర్ిి. ఆయన అనుభవము వలన అజ్ఞా నమంత్యు వదలి 

పోయినద.ి  



అటిట స్ావమిన్న ఏ దోషమునిదన్న దూరమవగలను. గచప కాంత్లవదద  నవనీత్ చౌరయముత్ో వార్ిన్న కరుణించిన 

స్ావమి, న్వ మనస్ుాన జ్ొర(బ్డి, న్వ అజ్ఞా నము త్ొలగించిన వాడు.  

త్న ఆశిుత్ స్ంరక్షకత్వమును శీుర్ామ, వర్ాహ్వ త్వరములలో చూప్త ననుి వశపరచు కొని ఆ త్ లసత 
మాలికా ధ్రున్న న్ేను విడువలేను.  

న్వ శర్ీరపు హేయత్వమును కూడవ పర్ిగణించక న్వ ఆత్మను చేర్ ియున్విడు. ఆ నీలా న్వథుడు, న్నత్య స్ూర్ ి

న్నర్ావహ్కుడు, ననుి దూరము చేయవల ననుకునినూ, న్వ మనస్ుాను దూరము చేయలేడు. 

అత్డు గచప కులమున జ్న్నమంచిన స్ౌలభుయడు. దేవత్లకు అమృత్మును పంచి ఇచిున వాడు. వాన్నన్న న్వ 
ఆత్మ నుండ ిదూరము చేయుట అస్ాధ్యము. మనము దూరమయినన్ే ఆయన దూరమగును. లేకుని 

మనత్ోన్ే ఉండును." అన్న ఆళ్వవరుల  పరమాత్మ స్మాశుయణ వ ైభవాన్ని ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
వివర్ిస్ుి న్విరు.  

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వార్ిక, ఐశవరయ, క ైవలయములు కావల ననుప్తంచు వాయధ్ులేమియును 
దర్ికత ర్ావు" అన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 

1-7సీసమాలిక:  

 కావలసతన వారి్క క ైవలయమిచుు, ఆఆత్వమను భవ సతితి వలదు మనకు 

పరమేశుడ ేమన పాపముల్ పో గొటిట ,వలయు పురుష్ారిముల్ కలుగ( జ్వయు 

భకి వత్ాలుడయి, పశుకాపర్ిగ పుటిట ,వార్ ిదెబ్ోలు తిని స్ావమి యత్డు 

న్వ మనస్ున న్నలిు అజ్ఞా నము విదలిుదరశనమిమచెు దవవగుట దేల? 

వ ని ద ంగయి చూప్  వేరపల ల ( దన రూపుస్ావమి న్వ న్వథుండు వదలగలన్ ? 

శీుర్ామ వరహ్వ త్వర్ాల చూప్తంచె,ఉలాల న లేకుని ఒపుపటెటలల , 

న్వ ఒప్తపకయిె లేక న్వలో పరవేశించి,వశపరుు కొన్  ననుి వదలుటెటలల  

దవువ చేయగ(దలప(దను ననుి, వశమ ైనఈ మనస్ుాను న్ టలల  వీడ గలడు 



ఈ మనస్ుానత్ండు విడచుటెటలల , స్ుధ్నుఅందించ,ె స్ులభుడెై అజ్పుడయిెయ(గొలల  వాడు) 

స్ుముఖ్ుండు స్ుముఖ్ుల విముఖ్ుండు విముఖ్ులశుమత్ొలగును స్ావమి స్మరణమునను 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశురముల 

అభయసతంచిన పో వును వాయధ్ుల లల  

1-8 ఓడుమ్ పుళ్ 

ఆళ్వవరల వ నుక స్ావమి స్ౌలభుయడన్న, అందరకు భోగయ భూత్ డన్న చెప్ేపరు. ఈ చేత్నులు న్నత్ యలు(ఎలలపుపడు 
పరమపదమునన్ే ఉనివారు), ముకుి లు(ఈ స్ంస్ారమునుండి పరమాత్వమనుగుహ్ము వలన ముకతిన్న ప ంది 
పరమపదము నందిన వారు), బ్దుి లు(ఇంకనూ ఈ లీలా విభూతిలో ఉనివారు) అన్న మూడు విధ్ములుగా 
ఉంటారు. వీరందరూ వేర్వవరు విధ్ములుగా పరమాత్మను అనుభవించ వచుున్వ అన్నన, ఆ పరమాత్మ త్వన్ ే

వార్ికనుగుణముగా మార్ి, వార్ ిమారుమున పయన్నంచి వార్ిన్న అనుగుహ ంచును అన్న ఈ తిరువాయ్ మొழி  

లో వివర్ిస్ుి న్విరు. అదియిే స్ావమికత గల ఆరీవ గుణమన్న పర్ాశర భటటర్ వారు చెప్ పడువారట .  

స్ావమి గరుడవరూఢుడెై త్ లసత మాలాలంకృత్ డెై త్న దరశనమును త్న భకుి లకు పరస్ాదించి వార్ి 
అభీషటములను ఈడేరుును, ఆ విధ్ముగా,  త్న క ైంకర్ాయభలాష డెైన గరుడున్న ఆర్చహ ంచుట చేత్, గరుడిన్న 

అభీషటము కూడవ ఈడేరును.  

త్న భకుి ల అభీష్ాట వస్రములకనుగుణముగా, అవత్వరములనుధ్ర్ించును. ఆయన్ే కలియుగమున భూలోక 

వాస్ులను నుదిర్ించుటకు, తిరుమల గిర్ిప్ ై అర్ాుువత్వరముత్ో వేంచేసత యున్విడు.  



గచగచపకులనుదిర్ించుటకు గచవరిన పరవత్మును ధ్ర్ించిన దయాస్వరూపున్న కలాయణ గుణములు న్నత్య 
స్మరణీయములు. ఆ వ ని ద ంగ న్వ యులలములో న్నండి యున్విడు. వామనున్నగా బ్లి వదద  భూమిన్న 

తీస్ుకొన్నన స్ావమి న్వ ఆత్మను వశపరచుకొన్నన్వడు. 

ఆయన్ ేపరళ్యమున లోకములనీి ఆరగించిన వాడు. న్ేన్వత్న్నకత క ైంకరయము చేయవల నన్న కోరుకొన్నన, న్వప్  ై
ప్ేరమ చూప్త స్వకర్ించిన్వడు. న్వ కొఱకు వర్ాహ్ది అన్ేక అవత్వరములను త్న దివాయయుధ్ములత్ో 
ధ్ర్ించినవాడు స్ావమి. అటిట వేద వేదుయన్న ఆరీవ గుణములను పరతిపాదింప వేదములకవ స్ాధ్యము కాలేదు. " 
అన్న ఆళ్వవరుల  స్ావమి ఆరీవ గుణములను వర్ిణస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వారు స్ంస్ారమును త్ర్ించగలరన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిన్న 

కృప(జ్వస్ుి న్విరు. 

1-8సీసమాలిక: 

గరుడున్వర్చహ ంచి, ధ్ర్ియించి త్ లసతన్నఎలల  పదవర్ాి ల చేర్ి యుండు, 

కవశి స్ంహ్ర్ ిశీుకృష ణ డు మనకున్ ైఅవత్వరములన్ త్ెి  అందముగను 

పరమపదము నుండి తిరుమలన్ వేంచేస అట, న్నట న్ లల  కాపాడ దలచి 

గచవరినమున్ త్ెి  గచగచప జ్నముక ైస్ావమి దయాగుణ మరయ వలదె 

అఱచేయి వ నిను అలముకొన్న తిన్నయిెడుశీుశుండు యులలముమ చేర్ ియుండు 

అంత్మాత్రమ  కాక ఆ వామనుండు న్వఆత్మను కూడ లోబ్రచుకొన్ ను 

జ్గముల లోగొను స్ావమి త్వ నీలక ైఎదుద ల నణచె (న్నగుహ ంచెను), నన్ ప్ేరమ చూస  

న్వ మీద ప్ేరమత్ో అనుభవమిమచుుటకు న్వన్వవత్వర్ాల నవత్ర్ించె 

ఆ అవత్వర్ాల, స్ావమి శంఖ్, రథవంగయుకుి డెై కనపడు చుండు న్ పుడు  

వినుి కొలిచిన తిరవికుముండవ స్ావమిఆమాియ స్ంపరతిపాదయమదియిె 



తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

స్ావమి ఆరీవమీమ పది పాశురముల 

 నరయ వలయును స్ంస్ార త్రణమునకు 

1-9  ఇవ ైయుమ్ 

ఎన్నమిదవ దశకములో ఆళ్వవరుల  పరమాత్ మన్న ఆరీవ గుణములననుభవించేరు. ఈ తిరువాయ్ మొழி 

(దశకము) లో అటిట అనుభవము త్రువాతి దశ త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు.  

పరమాత్మ ఆళ్వవరల భకతికత వశుల ై వీరి్ కొఱకు ఎదురు చూచుట పరా రంభంచిర్ి. ఆళ్వవరలకు కూడ స్ావమి ఆరీవ 

గుణవను స్ంధవనము వలన ఆర్ిి ఎకుకవయినద.ి పరమాత్మ న్నత్ యల ైన అనంత్, గరుడవదులను త్న 

పానుపుగను, వాహ్నముగను న్నయోగించి త్న అనుభవమును పరస్ాదించినటలల , ఆళ్వవరలకు కూడ అటిట  
అనుభవమును కృప(జ్వయు చున్విరు.  

జ్గత్వకరణ భూత్ డును, అత్యంత్ స్ులభుడును న్ ైన పరమాత్మ, ఆళ్వవరల పర్ిస్రములను స్మీప్తంచెనట. భకి 

పర్ిపాలనక  ైపరమపదము నుండి, పాల కడలికత, అవత్వర రూపములలో ఈ లోకాలకు దిగ ివచిున స్ావమి, 

ఆళ్వవరల కొఱక  ైవార్ ిపరకకన్ే న్నలచిన్వడు. అంత్టిత్ో ఊరకొనక ఆళ్వవరలత్ో కలసతపో యి, యశోదమమ ఒడిన్న 

వీడనటలల , ఆళ్వవరల ఒడిన్న వీడక యున్విడు. ఆ పూత్న్వవిష హ్రుడు త్న హ్ృదయమును చేర్ నన్న, అటలలన్ే 
భుజ్ములప్  ైవేంచేస ననీ, జహ్వప్ ై అధిష్తటంచెననీ, ఇంకా త్న కనుిలలో న్నలచి యుండెననీ, త్న యజ్ఞా నము 
పో వునటలల  త్నను అనుగుహ ంచి, త్న లలాటమునందు నందు చేర్ ియుండెననీ, ఇంక శిరస్ుాప్ ై వేంచేసత 
యున్విడనీ అటలల  పరమ పరశసి్మ ైన త్నకు కలిగిన పరమాత్వమనుభవాన్ని ఆళ్వవరుల  వివర్ిస్ుి ని 

అదుాత్మ ైన దశకము ఇది.  

ఇటిట అదుాత్మ ైన పరమాత్వమనుభవాన్ని వివర్ించే పాశుర్ాల వలనన్ే ఈ పరబ్ంధ్ము పరమోనిత్ స్ాి నము 
నందినద.ి 



ఈ దశకమును అనుస్ంధించిన వార్ి శిరస్ుాలయందు పరమాత్మ శీుచరణములు ఎలలపుపడు ఉండగలవన్న 

ఆళ్వవరుల  ఈ పాశురముల ఫలశుు తిన్న కృప(జ్వయు చున్విరు. 

1-9సీసమాలిక: 

స్ృష్ాట ుదులకు కరి శీుపతి న్వ చెంత్కరుదెంచ ెన్వభోగయ భాగయమత్డె 

ఆది క్షీర్ాబిినన్, అట నుండి అవత్వరములు, న్నపుు  న్వ పరకక న్నలచిన్వడు 

వ ైకుంఠ వాస్ుల ప్ ై చూపు ప్్రతిత్ోకలాయణ గుణుడు నన్ కలసత న్వడు 

ఒడి చేర్ , త్లిల యశోద ఒడిన్న పో లి, కలాయణ గుణుడు శీు క్షమమ ధ్వుండు 

పూత్న్వ విషహ్ర్,ి భూధ్వుండెడదలోవాస్ముమ చేయ విచేుస  న్నటకు 

వేంచేస  భుజ్ముల విష ణ వు, పరమాత్మఈ భాగయమిత్రుల క టలల  కలుగు 

ఇపుడు న్వలుకప్ ైన విచేుస  శీుపతిఎడబ్ాయ లేక, ఇదేమి కరుణ! 

కారణ భూత్ ండు కనుిలలో న్నలిు దర్ిశంప జ్వస ను త్నదు రూపు 

ఇందిరయముల చేత్ న్ేననుభవించితి,ఫాలాన వేంచేస  పావనుండు 

బ్రహ్మద ిస్ంసేవయ పాదుండు న్వస్ావమిశిరస్ుప్ ై కరుణ వేంచేస  న్నపుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశురముల 

 చదువ, శిరముల నుండు శీు చరణములును 



1-10 ప్ొ రుమానీళ్ పడ  ై
ఆళ్వవరుల  వ నుకట ిదశకములో త్నకు కలిగిన పరమాత్వమనుభవమును వర్ిణంచేరు. ఆ ఆనందవన్నకత కారణము 
ఈ దశకములో వివర్ిస్ుి న్విరు.  

స్ావమి త్నననుగుహ ంచుటకు కారణము ఆయన త్నప్ ై చూప్తన న్నర్వహత్ క కృపయిే. త్నకు త్వనుగా శంఖ్, 

చకాు దవయయుధ్ుడెై త్న దివయ మంగళ్ విగుహ్న్ని ఆళ్వవరలకు దర్ిశంప( జ్వసతన్వడు. ఇటిట  సతితి ఆళ్వవరలకు మాత్రమే 

పరత్ేయకమా యన్నన, పరమాత్మ త్న యందు భకతి కలిగిన వారకందరకూ స్ులభుడే, ఆయన ఉన్నకతన్న నమిమన 

వార్ికత అత్యంత్ స్ులభుడు. అటిట శిుయఃపతిన్న ఆశుయించ వలయునన్న చెపుప చున్విరు ఆళ్వవరుల . ర్ాజ్వ 
మనవాడయి నపుపడు ఆయన ఐశవరయము మనదెైనటలల , పరమాత్మను ప ందినపుపడు మనకు ఏ 

విషయముననూ లోపముండదు. మనమాయనను విడువ వల ననుకునినూ, ఆయన మనలను విడువడు. 

అయిననూ మనమాయనను ఆశుయింపకుండుటకు కారణము మన మనస్ుా. (గత్ జ్నమలలోను, ఈ 

జ్నమలలోను మనము చేస్ుకుని కరమ ఫలాలు, ఇందిరయములచే సేకర్ించబ్డిన విషయ వాస్నలు). కనుక, 

ఆళ్వవరుల  మనస్ుానకు ఆ శిుయఃపతియిే త్నకు కులదెైవమనీ, వాన్నన్ే ఆశుయించ వల ననీ,  

తిరవికుమావత్వరమున, న్నర్వహత్ కముగా మంచి, చెడులను త్వర త్మయము లేక ఆయన త్న శీుపాదములత్ో 
అన్నిటినీ న్నర్వహత్ కముగా స్పృశించెను కనుక ఆయన కృప కలిగి నపుడు త్పపక ఆయన వలన ఫలము 
కలుగునన్నయూ, ఆయనను వీడక యుండిన, ఆపదలేమియూ కలుగవన్నయూ ఈ పాశుర్ాలలో 
మనస్ుానకు బ్ో ధించుచున్విరు.  

మరల అంత్లోన్ే, అపర్ిశుదిముల ైన త్న మన్ో, వాకాకయములత్ో పరమాత్ మన్న ధవయన్వదులత్ో క ైంకరయము 
చేయుట అపచవరమగునన్న చింతించి, అయినను త్నను ప్ేరమించిన పరమాత్మ త్నను వీడక యున్విడనీ, 

"శీుమన్విర్ాయణ" యను న్వమమును వినింత్న్ే త్న కనుిల నుండి నీరు స్రవించునన్నయూ పలికత, 
తిరుకుకరుంగుడి అను దివయదేశమున నుని స్ావమి త్న దివయ స్ౌందరయముత్ో త్నను వశపరచు 
కొన్ నన్నయూ, ఆయన త్న మనస్ుాన న్నత్య వాస్ము చేయు చున్విడన్నయూ, ఆయనను త్వను మరువ( 

గారణము లేదన్నయూ, జ్ఞా న పరదవనము చేసతన ఆయనను త్వను మరువ జ్ఞలనన్నయూ ఆళ్వవరుల  వాపో వు 
చున్విరు. ఇటలల  ఆళ్వవరుల  పరమాత్మ న్నర్వహత్ క కృపను, ఆయనత్ో త్నకు అనుబ్ంధ్మును 



అనుభవపూరవకముగా పరస్ాదించిన ఈ దశకమును చదివిన వార్ికత స్మసి్ ఫలములు కలుగునన్న ఆళ్వవరుల  
ఈ పాశుర్ాల ఫలశుు తి త్ెలుపుచున్విరు. 

1-10 సీసమాలిక: 

శంఖ్, చకాు దుల స్హ త్ముమగా స్ావమికనవచెు, ననుి న్నష్ాకరణముగ 

త్న యున్నకతన్న నముమకొను వార్ ికత్యంత్స్ులభుడవత్డు, భకి స్ులభుడత్డు 

మా కులదెైవముమ మనస్ా! శరణు జ్ొచుు,శీుపతి నను కృప చేయువాడు 

చే వదల వలదు శీుపతిన్ న్వత్ోడలోపమే యుండదు, శీుపతి త్న 

శీుపాదమున మంచి చెడు యనక గుహ ంచెబ్ుడుత్డెై, హ్ర్ి ననుి విడువ బ్ో డు 

నీవు, న్ేనును ఇటలల  ఈశు వీడక యుని ఆపదల్ పో గొటలట  నత్డె మనస్! 

కాన్న అపర్ ిశుది కరణుండన్ే, న్నత్య స్ూరుల స్ావమి నన్ చూచుటెటలల  

న్వర్ాయణు దివయ న్వమము విన్ననంత్ధవర కండల , నత్ండు దూర మగున్  

తిరుకురుగూర్ లో దివయముగా నునిఅందగాడెడదన్ే అపహ్ర్ించె 

జ్ఞా న పరదవత్, న్వ జ్ఞా నము పో క న్వమనసతలుల గా కొన్ , మఱువ గలన్ ? 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కాన నీపది పాశురములు 

 స్కల ఫలముల న్నచుును చదివినంత్ 



1 (మొదట ి"పత్తా " సంకి్షప్ాా రథము): 
ఈ మొదట ిశత్కములో (పత్ ి లో), ఆళ్వవరుల , మొదట పరమాత్మ స్వరూప, గుణ, విభవ ైశవర్ాయలను వివర్ించి, 

ఆ స్ావమి పాదపదమములు మన దుఃఖ్ములు పో గొటలట ను కనుక వాటిన్న ఆశుయించ వల నన్న చెప్ేపరు. 

అందువలన పరకృతి స్ంగమును, అహ్ంకార, మనకార్ాలనూ విడచి ఆయనను ఆశుయించండి అన్న 

ఉదోోధించేరు. లీలా విభూతి ప్ ైనన్ే కాక, కవవల ఆత్వమనుభవము ప్ ైన కూడ కోర్ిక లేక, మనకు స్ావమి అయిన 

పరమాత్మను సేవించినచచ ఆయన మనలను త్పపక రక్షిస్ాి డు.  

పరమాత్మ పరత్వ, మహ్త్వి వదులను చూచి అంత్ గొపప స్ావమిన్న మనమాశుయించగలమా అన్న దిగులు 
వలదనీ, ఆయన భకి స్ులభుడు, మన కొఱకవ అవత్వరముల న్ తిి ఱో ట కటట  బ్డడం, వర్ాహ్ముగా బ్ురదలో 
దిగడం మొదల ైన పనులు కూడవ చేయునన్న, కనుక తిరకరణములత్ో ఆయనను ఆశుయించ వలసతనదన్న 

చెప్ేపరు.  

అంత్ పరమాత్మ త్ో త్న విరహ్మును ఓరుుకొన లేక, త్న కాన్నపంచిన పక్షులు, గాలి మునిగు 
చేత్న్వచేత్నముల చేత్ ఒక ప్తరయుర్ాలు త్న ప్తరయున్నకత పంప్తనటలల  దౌత్యము నంప్ేరు.  

అంత్లోన్ే త్న న్ ైచయమును త్లచు కొన్న, అటిట స్ావమికత త్వన్ టలల  క ైంకరయము చేయగలనన్న త్లచి, మరల, 

అంత్లోన్ే ఆయన త్పపక త్నను స్వకర్ించునన్న స్మాధవనపడిన్వరు.  

స్ావమి స్ులభుడును, స్ుఖ్ార్ాధ్ుయడు అన్నయు ఆయనను కోరుకొన్నన వార్ికత ఆయన ఆత్మ బ్ంధ్ువు అన్న 

ధెైరయము ప ందేరు. 

ఆయన ఆశుయణము ఆనంద దవయకమే గాక ఆనందమే అనీ, ఆయనను విడచి ఉండడం స్ంభవము కాదనీ 

అన్విరు అటల త్రువాత్. స్ావమి త్న భకుి లచే అనుభవింప బ్డుటకు వార్ికత లోబ్డి ఉండునన్న, ఆయన 

ఆరీవ గుణవలను వేదమే పరతి పాదించినదనీ చెప్ేపరు త్రువాత్.  

అటిట స్ావమి త్నను చేర్ి, నఖ్ శిఖ్ పరయంత్మూ ఆవహ ంచి త్నను ఆనందములో ముంచెత్ ి త్ న్విడన్న, అటల 
త్రువాత్ త్నప్ ై ఆయన అనుగుహ్న్ని త్ెలియ జ్వసేరు.  



ఆయన అనుగుహ్న్నకత కారణము త్న పరయత్ిము కాక స్ావమి న్నర్వహత్ క కృపయిే అని విషయాన్ని త్ెలిప్త, 
అయిననూ మనమాయనను ఆశుయించకుండుటకు కారణము మన మనసేా అన్న త్లచి త్న మనస్ుానకు 
"మనమిఱువురము" స్ావమిన్న విడచి యుండర్ాదు, ఆయన్ ేమనకు ప్తరయుడును, హ త్ డును" అన్న 

మనస్ుానకు నచు జ్ ప్ేపరు.  

త్నత్ో న్నత్య వాస్ము చేస్ుి ని ఆ స్ావమిన్న మఱవలేను అన్న ఈ శత్కాన్ని ఆళ్వవరుల  ముగించేరు. 

1 సీసమాలిక: 

న్వకు జ్ఞా న పరదవత్ న్వర్ాయణు స్ుగుణుసేవించ వలయు నుజీ్జవమునకు, 

విడువుడీ విషయముల్, విడువుడు క ైవలయ,మత్న్న సేవయిె పురుష్ారిమగును 

దిగులు పడ వలదు తిరకరణముల కోరుడత్న్న భకి స్ులభుడత్డు వినుడు 

అత్న్నత్ో విరహ్ంపు వయథకోరుు కొనలేను,త్ెలుపుడీ న్వవయథన్ దీనుర్ాల 

నీచుడ దవస్యముమ న్ టలల  చేయగలను,కాన్న స్ౌలభాయన కావ లేడె 

కోరుకొన్నన వార్ిక కొండంత్ బ్ంధ్ువులభయముమ కాడె స్ులభము గాన్  

అత్న్న ఆశుయణముమ ఆనందమయమగున్వావమిన్న న్ేన్ టలల  వదలి యుందు 

శుు తి వేదుయడత్డు, దవస్ులకు లోబ్డి యుండిఆనందమందు, కలాయణ శీలి 

అత్డు నఖ్ శిఖ్ పరయంత్మున్ నన్వివహ ంచి హ్ర్ిించు,  న్ేన్ేమి చెపుదు 

అత్న్న దయకు కారణముమ లేదు మనస్ా!మనము వీడంగ ర్ాదత్న్నన్ పుడు. 

 

త్ేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

పరథమ శత్కమునకు న్వంధ్ర భాషలోన 

స్ంగుహ్రిమిదియెి పర్ాశరుల కృపను 

                                           ***************** 

                     2వ పత్తా           

2-1-వాయుమ్ :    

తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్మున మొదట ిశత్కము పరమాత్మ కలాయణ గుణములను త్ెలిప్త, ఆయనకు 
క ైంకరయమే పురుష్ారిమన్న న్నషకర్ిించినది. ఇక ఈ ఱ ండవ శత్కము  ఆ భగవత్ెైకంకరయ విర్చధ్ులేమియో 

త్ెలియ(జ్వయును. ఈ విర్చధ్ులు ఱ ండు విధ్ములు. పరా కృతికమ ైన అవర్చధ్ములు బ్ాహ్య విర్చధ్ులు. ఆ 

క ైంకరయము త్న కొఱకన్న అనుకొనుట అంత్ర విర్చధి.  ఈ వివర్ాలను ఈ శత్కములో చూచెదము.  

ఇక ఈ దశకమున ఆళ్వవరుల  అనుభవించు దశ ఇంకొక పరత్ేయకమ ైన దశ. ఇంత్కు ముందు, ఆళ్వవరుల  
న్వయికావసి్ ననుభవించుచూ పరమాత్మకు దౌత్యమును పంప్తర్.ి  

ఈ దశకమునకు కూడ ఆళ్వవరుల   విరహ్మునకోరవలేన్న న్వయికావసి్ను అనుభవిస్ుి న్విరు.  

ఆళ్వవర్ న్వయిక త్నకు కనబ్డిన ఒక న్వర పక్షిత్ో దవన్న శర్ీరము త్ెలల గానుండుట చూచి భగవదివరహ్మునన్ే 
అటలల  పాలిపో యి ఉనిటలల  అంటలన్విరు.  

అద ేవిధ్ముగా, "అన్నిల్" అను పక్షి కూత్ విన్న, భగవదివశేలషము వలనన్ే అటలల  కూయు చునిదను 
చున్విరు. న్నజ్మునకు ఆ పక్షి తినుటకు న్ోరు త్ెరచిననూ శబ్దము వచుును. కాన్న, ఆళ్వవర్ న్వయిక అది 
గుర్ిించ లేన్న సతితిలో నునిది. 

స్ముదరపు ఘోషను విన్న, అది కూడవ విరహ్ వేదన్ే అనుకొనుచున్విరు. 



అకకడ గాలికత మనుి కూడవ ఎగురు త్ ంటే చూచి, ఆ గాలి భగవదివరహ్మునన్ే ఆ మనుి పూస్ుకొన్న 

తిరుగుచునిద ిఅన్న అంటలన్విరు.  

ఒక మేఘమును చూచి ఆ స్ర్వవశవరున్న విరహ్మునన్ే నీరయి పో త్ న్వివా! అన్న పలుకుత్ న్విరు. 

చందుర న్న కాంతి క్షీణించుటకు కూడవ అదే కారణమన్న త్లపోయుచున్విరు. చీకటిన్న, త్మలో త్వము 
మాటలాడు కొన్న విరహ్ బ్ాధ్ త్గిుంచుకొన లేకుండవ త్వను ఒకర్ికొకరు కనబ్డకుండవ చేస నను చున్విరు.  

అటలలన్ే ఒక ఉపుపటేఱున్న చూసేి  అదీ దుఃఖ్పడి నీరు కారుత్ నిటేల  కనపడినది. దీపము కూడ దవన్నకతన్న 

స్ావమిప్  ైఆశ వలన త్వపము కలిగి ఉనిదనీ త్లుస్ుి న్విరు.  

ఆ శిుయఃపతిన్న త్నను విడువక త్న బ్ాధ్ నుండి విముకతి కలిగించి స్వకర్ించుమన్న పరా ర్ిిస్ుి న్విరు. 

ఇటలల  భగవదివరహ్నుభవముత్ో, కనబ్డునంత్యూ, త్నలాగవ భగవదివరహ్ముత్ో బ్ాధ్పడు చునిదను 
భావమున త్దుపశమనమునక ై ఆళ్వవరుల  పర్ిత్ప్తస్ూి  స్ావమిన్న పరా ర్ిించే దశకము  చవల పరత్ేయకమ ైనది.  

దీన్నన్న చదివిన వార్ికత పరమపదము లభంచునన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 

2-1 సీసమాలిక 

పాలిపో యితివమమ! పరమాత్మ విరహ్నస్ారస్దివజ్మ నీవీరకముగ 

ఏడుప మానవు గదవ, ప్ నిడ ఖ్గమ! శీుహ్ర్ి త్ లిా మాలక ై ఆశ పడుచు 

అంబ్ుధీ! శీుర్ామ పాదవల ప ందంగఆశయా ఈ ఘోష కారణముమ? 

అన్నలమా! నీవు ఆ పరమాత్మ నరయంగ వ త్ను ప ందితివమమ, వ దకత వ దకత 

అభరమా! పరమాత్మ వశపడి మావల నీరు కారుచు న్నంక న్నలచితీవు 

శీత్లుండవ! నీవు క్షీణించుచున్వివువిశావస్మున హ్ర్ిన్ వింటివేమొ! 

చీకట!ీ మేము మా చికుకలన్ మాలోనపంచుకొనగ ర్ాదు వలము(గొపప) నీది 

క్షమర కులయమ! శకటార్ిక ై ఆశించికుందు చుంటివ కంట ికునుకు లేక 



దీపమా ఎందుక ీత్వపమో! స్ావమి మాలా పర్ిమళ్ము నీ వంద లేదె? 

వామన్వ! కవశవా! బ్రహ్మండ కారణవ! బ్ాధ్ చవలును నన్ చేపటటవయయ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ఈ దశకము వీడక పాడ న్నశుయముగ, 

నటిట జ్నులకు కలుగును పరమపదము 

2-2-తిణ్ణన్ వీడు: 
ఈ పరబ్ంధ్ములో ఆళ్వవరుల  చెప్తపన విషయమున్ే మరల మరల చెపుపచునిటలల  కొన్ని చచటల  అనుప్తంచ 

వచుును. కాన్న, చెపపబ్డిన విషయములో విలక్షణత్ ఉంటలంది. ఉదవహ్రణమునకు, ఇంత్కు ముందు 
చెప్తపన పరమాత్మ పరత్వమే ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో కూడ మరల చెపుప చున్విరన్న ప్తంచును. కాన్న 

వ నుక పరత్వము త్వమను భవించిన్వరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో దవన్నన్న మనకు వివర్ిస్ుి న్విరు. అటలల  

త్ెలుపుటలో, స్ావమియిే పరత్తి్వము అన్న త్ెలుపుటను అనవయ పరతిపాదన అనీ, వేఱ వవరూ పరత్తి్వము 
కాదు అన్న చెపుపటను వయతిర్వక పరతిపాదన అనీ అంటారు. ఆళ్వవరుల  ఈ ఱ ండు విధ్ములుగా ఈ విషయ 

వివరణ చేస్ుి న్విరు. 

మనము లౌకతకముగా అనుభవించు విషయములను మళ్ళళ అదే విధ్ముగా ఆనందించలేము. 
ఉదవహ్రణమునకు మనకతషటమ ైన తీప్త వస్ుి వును మళ్ళళ మళ్ళళ అదే విధ్ముగా ఆనందించుట స్ాధ్యము 
కాదు. కాన్న భగవదివషయమున అటలల  కాక, త్దనుభవ జ్న్నత్ ఆనందము అతిశయిస్ూి  ఉంటలంద.ి  

ఆళ్వవరలకు కల విషయ పరా వణయము వలన, మనకు కూడవ అటిట  పరా వణయము కలగాలన్న, అది మనస్ుాలో 
సతిరముగా న్నలవాలన్ ేఆశయంత్ో ఆళ్వవరుల  త్న ఆ అనుభవాలను పంచుకొంటలన్విరు. మనము కూడ ఆ 

ఆనందమును అనుభవించి త్ర్ించుదము.  



వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరల ఆర్ిికత పరమాత్మ కరుణించి స్ాక్షమత్కర్ించి న్వడు. అంత్ట 

భగవదివషయమున కలుగు ఆనందవతిశయమును ఆళ్వవరుల  అనుభవించేరు. ఇక, ఆ స్ావమియి ేమోక్షమది ఫల 

పరదవత్, వాజ్మనస్ాతీత్ డు, కలాయణ గుణవకరుడు, స్రవ రక్షకుడు, వేర్ వవరూ రక్షకులు కారు అన్న చెపుప 
చున్విరు ఆళ్వవరుల . త్న త్ండిర అయిన చత్ రుమఖ్ బ్రహ్మ శిరస్ుాను, కోపముత్ో ఛేదించి, ప్తదప ఆ 

పాత్కమును స్ావమి అనుగుహ్ము వలన పో గొటిట  కొన్నన్వడు రుదుర డు. అటిట బ్రహ్మ, రుదుర లను కాక శీు కృషణ  
పరమాత్మయి ేపరత్తి్వము అను విషయాన్ని ఇంకనూ న్నరూప్తంచవల న్వ అన్న ఆళ్వవరుల  వాపో వు చున్విరు 
ఈ దశకములో.  

"అటిట బ్రహ్మ, రుదుర లకు కూడ త్న శర్ీరమునందు త్నకు న్నత్వయనపాయిన్న అయిన లక్షీమదేవి త్ో బ్ాటల 
స్ాి నము ఇచిున వాడు పరమాత్మ(అనగా బ్రహ్మ, రుదుర లు కూడవ పరమాత్మ వక్షసి్లమునందు ఉంటారట). ఆ 

చత్ రుమఖ్ుడు స్ావమి న్వభ కమలము నుండ ిఆయన అనుగుహ్ముత్ో జ్న్నమంచిన వాడే కదవ. ఆ కవశవున్న 

త్పప వేఱొ కర్ిన్న పరమాత్మ అన్న పూజంచుటెటలల " అన్న ఆళ్వవరుల  పరశిించచుచున్విరు.  

స్కల జ్గత్వకరణుడు, (ఉపన్నషత్ ి లయందు వర్ిణంచబ్డినటలల ) పుండర్ీకాక్షుడు, లక్షీమ వలలభుడు, జ్ఞా న 

శకాి ుదులను కలవాడు అయిన స్ావమియిే పరమాత్మ అన్న త్ెలియన్న వారు వేదముల న్ ఱుగన్న వారు కదవ! 

అటిట మన రక్షకుడెైన ఆ స్ావమి మన రక్షణక  ైపరమపదమునుండి మనకు దగురగా పాలకడిలికత వేంచేసత వేచి 

యున్విడు. 

మహ్ పరళ్య స్మయమున న్వత్డ ేస్మసి్మును లోన్నకత గొన్నన ఆ స్ర్వవశవరుడే, వట పత్ర శాయిగా చిన్ని 

శిశు రూపముత్ో యుండువాడు. వాన్నన్ ఱుగుట దుస్ాాధ్యము.  

కవవలము త్న స్ంకలపము చేత్ స్మసి్ స్ుర, నర్ాది చేత్న్వ చేత్నములను  స్ృష్తటంచి, రక్షించు వాడు 
స్ావమియి ేత్పప వేఱ వవరూ కాదు. ఈ విధ్ముగా స్ృష్తట , సతితి, లయాది కారయములను న్నరవహ ంచు స్మరుి డు 
ఆత్డే. 

ఆయనచ ేస్ృజంపబ్డిన, ఆ బ్రహ్మదులే ఆయనను స్ుి తించుచుందురు. అయినను, త్న ఆధికయత్ను 
చూపుకొనక, స్ావమి మన కొరకు అవత్వరములను దవలుుచూ త్వను స్ౌలభుయడెై యుండును" అన్న ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  స్ంక్షిపాి రిము.  

ఈ దశకమును అభయసతంచిన వార్ికత కొరత్ేమియు ఉండదన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిన్న కృప(జ్వయు చున్విరు. 



2-2-సీసమాలిక 

కలాయణ గుణుడు, మోక్షపరదుడు, స్రవ రక్షకుండీశుండు నరయర్ాడు(త్ెలియ బ్డడు) 

అజు(దల(చత్ రుమఖ్ున్న త్ల) దుర ంచిన అభవు (రుదుర న్న) కాచిన వాన్నపరత్తి్వమన నుపపతిి 

వల న్ (కావలయున్వ)? 

ఈ అజ్ శివులకు, హ్ృదయాన సి్లమునుశీు స్మానముగ త్వ న్నచెు గాదె! 

త్న న్వభ నుండి ఆ అజున్న త్వ స్ృజయించెఇందవర దులన్నక  పూజంచుటెటలల ? 

జ్ఞా న శకాి ుదులన్ కలవాడు, స్ర్వవశుడత్డ ెశీు పతి, కమలాక్షుడత్డె 

కలాపంత్మున త్న కడుపులో జ్గములకాచు,  కాచుకొను(పరతీక్షించును) పాలకడలి యందు 

వటపత్ర శాయి, త్నిరయ స్ాధ్యము గాదు,అత్న్న స్ంకలాపల  నరయ లేము 

స్ృజయించి రక్షించు, సతిరమూగా జ్గములఎవవరు న్వత్న్న న్ ఱుగలేరు 

బ్రహ్మద ిదేవుల బ్రహ్మండములక లలలయ స్ృష్తట సతిత్ ల మూలము నత్ండె 

త్నదు స్ౌలభయముమ దవచెడు కపటివి,స్ుి తి పాత్ ర డవు ఆ దేవత్ల చేత్ 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నీ దశకమును మనస్ార న్నశుయముగ 

నభయసతంచిన న్ టిట లోపముమ ర్ాదు 

2-3-ఊనిల్: 



వ నుక తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వవరలకు భగవత్ాంశేలషము లభంచినద.ి ఆ భోగయత్ పాలు, న్ేయి, చక కర 

మొదలగు మధ్ుర పదవరిములన్నియు ఏకమ ై యునిటలల నిది. ఈ పరకృతిలోన్ే ఉన్వి ఆ విశేష్ానుభవాన్ని 

త్నచే అనుభవింప(జ్వసతన మనస్ుాను ఈ దశకములో ప గుడుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల . త్నకు స్ములు కాన్న 

అధికులు కాన్న లేన్న ఆ స్ావమి త్లిల వల , త్ండిర వల , ఆచవరుయన్న వల  త్నకు ప్తరయ, హ త్ములను త్ెలిప్ డు 
మహ్ో పకారకుడు.  

ఈ పరకృతి యందు అజ్ఞా నమునందుని కాలమునన్ే త్నకు శేషత్వ జ్ఞా నము కలిగించి క ైంకరయ ప్్రతిన్న 

పుటిటంచేడు.  

పరళ్య కారకుడెైన ఆ స్ావమి న్వ ఆత్మలో కలసత పోయి, న్వ ఆత్మను ఒస్గిన త్వన్ే దవన్నన్న తిర్ిగ ి

స్వకర్ించిన్వడు. 

భకతి గలవార్ికత ముకతి నీయు వాజ్మనస్ గచచరము కాన్న స్ావమియేి వస్ుధో దిరణక ై వర్ాహ్వ త్వర్ాన్ని ధ్ర్ించేడు. 
న్ేను ఆత్న్న పాదపదమములను చేర్ితిన్న.  

త్నను చేర్ినవార్ి పాపములను త్వన్ ేపో గొటిట స్వచేమ ైన జ్ఞా నమును కలిగించువాడు స్ావమి.  

స్ర్వవందిరయముల వలన కలుగు స్ుఖ్మును ఆయన్ే త్న వార్ికత పరస్ాదించును. ఆయనను న్ేను ఎడబ్ాసత 
యుండలేను. న్వ శీు కృష్ాణ ! ననుి స్వకర్ించుము.  

ఆ వ నిద ంగయి ేఅరుీ నున్నకత ఉపదేశించిన, ఎంత్యో స్ాధ్న వలన ప ందగల పరపతిి మారుమును న్ేను ఈ 

జ్నమమునన్ే ప ందితిన్న. 

ఆత్న్న దివయ కలాయణ గుణములను ప్్రతిత్ో ఈ స్ంస్ారము నంద ేఅనుభవించి, ఆనందించితిన్న. ఇక ఈ స్ంస్ార 

దుఃఖ్ములను వీడ,ి ఆ న్నత్య స్ూరులత్ో గూడి న్నరతిశయ, న్నరవధికమ ైన ఆనందవన్ని ఎపుడు ప ందగలన్ో" 
అన్న ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వవరుల  వాపో వు చున్విరు. త్నకు కలిున ఆ పరమాత్వమనుభవాన్ని ఈ దుఃఖ్ 

స్ంస్ారము నుండ ివిడివడి, న్నత్య స్ూరులత్ో కలసత అనుభవించవలన్న ఆళ్వవరుల  ఆశపడుత్ న్విరు ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న భగవదాకుి లందర్ిత్ో కూడి అభయసతంచి ఆనందించ వల నన్న ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ 

మొழி కత ఫలశుు తిన్న కృప(జ్వస్ుి న్విరు. 



2-3-సీసమాలిక 

న్ేయి, పాల్ చక కరల్ ఏకంపు తీప్త న్వకతచిున మనస్! నీవ ంత్ మంచి! 

త్లిల , త్ండిర, గురువు త్గ(జ్వయు ప్తరయ హ త్ముల(జ్వయు స్ావమి మహ్ో పకార్ి 

స్ంస్ారమునన(స్ంస్ారమునన్ే)  శేషత్వ జ్ఞా నమున్నచిుక ైంకరయ ప్్రతి కలిగించిన్వడు 

న్వ ఆత్మ( గలిసత న్వ స్ాయముమ స్లిపతే్!బ్దులీయ న్వ ఆత్మ అదియు నీదె (న్వ ఆత్మను కలిసత నువువ న్వకు 
ఉపకారము చేసతతివి. పరత్ యపకారము చేయడవన్నకత కూడవ ఆ ఆత్మ నీదే కదవ అన్న భావము).  

భకతి కలిగిన వార్ిక ముకతి న్నచెుడు వాన్న వాజ్మనస్ాతీత్  నందిత్ేను(న్ేను ప ందితిన్న) 

త్నను చేర్ిన వార్ిక త్వన్ పాపముల దుర ంచిఅచుంపు జ్ఞా నముమ న్నచుు నత్డు 

ఈ స్ుఖ్ముల న్ లల  ఇచుున్వ కృష ణ డ!ఎడబ్ాయ లేను నన్ేిలుకొనుము! 

ఆ వ ని ద ంగయి ెఅరుీ ను కతచిునశరణవగత్ెఱిగితీ జ్నమనందె(ఈ జ్నమము నందే శరణవగతి చేయు భాగయము 
న్ేను ప ందితిన్న) 

ఆ భవయ గుణముల అనుభవమది గల ు  న్నత్య స్ూరుల త్ోడ న్ పుడు కలుు  

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ఈ దశకము పాడుచు స్ామూహ కముగాను 

నందమును ప ందుడన్నర్ి శీు ఆళ్ువారుల  

2-4-ఆడియాడి: 



ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్మున ఆళ్వవరల వివిధ్ అనుభవాలను, అవసి్లను వర్ిణంచబ్డినవన్న వ నుక 

త్ెలుస్ుకొన్న యున్విము. అందులకు ఒక ఉదవహ్రణముగా ఆళ్వవరుల  విరహ్వసి్ను అనుభవించుచుని ఒక 

న్వయికగా, దౌత్యము చేయుట, వివిధ్ చేత్న్వ చేత్నములు కూడ త్న వల న్ే  ప్తరయున్న వలన 

మోస్పోయినటలల  త్లంచి వాటిత్ో స్ంభాష్తంచుట మొదలగు విషయాలను చూసత యున్విము.  

ఇక ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఇంకను విచిత్రమ ైన అవసి్. ఆళ్వవర్ న్వయిక త్న ప్తరయుడెైన పరమాత్మ 
విశేలషము వలన, ఒడల ఱుగన్న సతితిన్న ప ందినది. అపుపడు ఆమ  త్లిల స్ావమిత్ో త్న ప్తలల  విషయమ  ైమొఱ 

ప్ టలట కొను చునిటలల  ఈ తిరువాయ్ మొழி  నందు చెపపబ్డినది. ఇది ఎటలల  స్ాధ్యము. పురుష ల ైన 

ఆళ్వవరలకు న్వయికావసి్యిే విచిత్రమనుకొన్నన, ఇపుపడు ఆ ఆళ్వవరలలో ఱ ండు పాత్రలు కనబ్డత్వయి. ఒకట ి

విరహ్ న్వయిక, మఱొ కటి ఆమ  త్లిల . అంటే ఈ అవసి్లో ఆళ్వవరలలో విరహ్వసి్లో ఉని న్వయికా భావమే కాక, 

ఆమ  త్లిల భావము కూడ… 

ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల స్ావమిత్ో, "ఈ ప్తలల  న్ననుి ఎడబ్ాసత యుండలేక, విరహ్ముత్ో నృత్యము చేస్ుి నిటలల  

త్ూలి పడుచూ, న్ననుి నరసతంహ్ అన్న పాడి, పాడి నువువ కన(బ్డక వాడి పో వుచునిది.  

ఈమ  దుఃఖ్మున దరవించి పో వు చునినూ, బ్ాణవరి్వ ైన నీకు దయ కలుగుట లేదు.  

ఈమ  న్నపుప స్మీపమున ప్ టటబ్డిన లకక, మ ైనము వల  కరగి పో వు చునిది. నీవు ఇంకను దయ 

చూపకున్వివు.  

ఈమ  లంకా న్వశకుడవ, గరుడ ధ్వజ్ఞ అన్న న్ననుి ప్తలచి, ప్తలచి దుఃఖ్ముచే నీకు నమస్కర్ిస్ూి , న్నటటట రుపలు 
వదలు చునిద.ి  

నీ త్ లసత మాల అయిన్వ లభంపక, కంట నీరు ప్ టలట  కొను చునిది. అయిన్వ  నీవు దవన్నన్న పరస్ాదింప 

కున్వివు. 

(ప్ేరమ కల వార్ిక, ఆ ప్తరయుడే కాక ఆ ప్తరయున్నకత స్ంబ్ంధించిన ఏ వస్ుి , విషయాలూ కూడవ అలాగవ ప్తరయమ ై 
ఉంటాయి. అందుకవ స్ావమి త్ లసత మాల కొఱక  ైఉని ఆర్ిిన్న గుర్ించి చెబ్ుత్ న్విరు) నీవు త్న 

ఉపకారకుడవనీ, ఆత్మకు అమృత్మనీ అనుచూ ఈమ  లోలోపల బ్ాధ్పడుచునిది. ఇంత్కు ముందు ఈమ  



త్న మనస్ులోన్న భావములను బ్యటకు న్వకు త్ెలియనీయలేదు. కాన్న , ఇపుపడు నీ గుణ, చేష్తటత్ములకు 
వశపడిన ఈమ  పరా ణము ఎండి పో వునటలల  దుఃఖించుచూ, న్ననుి అన్ేక విధ్ములుగా కీర్ిించుచునిది.  

ఓ కంస్ స్ంహ్ర్ీ! ఈమ  న్ననుి వంచకుడవ యనును, అయినను నమస్కర్ించును, వేడి న్నటటట రుపలు 
విడచును, న్ననుి నమిమన ఈమ  ఇటిట దుఃఖ్ము అనుభవించవలసతనదేన్వ! 

ఈ ప్తలల , ఉదయాసి్మయాలు కూడవ త్ెలియక, నీ త్ లసత మాలన్ే త్లపోయు చునిది.  

వాడి పోయిన ఈమ కు ఇపుపడు మిగిలినది ఆ న్ేత్ర స్ౌందరయము, ఆ చూపు. అవయిన్వ నీవు న్నల(బ్ెటలట ము." 
అన్న ఆళ్వవరుల  న్వయిక త్లిల పాత్రలో త్న మొఱ స్ావమికత వినివించుకొంటట, త్న వేదనను ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో త్ెలియ(జ్వస్ుి న్విరు. 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వార్ిక స్ావమి క ైంకరయమను పురుష్ారిము లభస్ుి ందన్న" ఆళ్వవరుల  ఈ 

దశకపు ఫలశుు తి త్ెలుపుత్ న్విరు. 

2-4-సీసమాలిక 

న్ననుి వీడగ లేక ఈప్తలల  నరసతంహ్! యన్న పాడి ఆడుచు వాడి పోయిె! 

నీవు కాన్నపంచక నీరు కారుచు నునిదీ బ్ేల, దుఃఖ్ాన దీరప ర్ావ ! 

అగిి చేరువ నుని లకక, మ ైనము వోల కరగిపో త్ నిది కరుణ లేదె? 

నీకు దండము వ టలట , న్నటటట రుప న్ గడించు,లంకార్ి, ఖ్గరథ!ీ అనుచు న్ననుి! 

నీవు ధ్ర్ించిన నీ త్ లిా మాలక ైకండల  నీర్ొలుక దుఃఖ్మును ప ందు! 

ఉపకార్ ినీవన్న, స్ుధ్వన్న ఆత్మకున్వోధ్పడుచునుని పడతి ఈమ ! 

(త్న) బ్ాధ్ త్ెలపక మునుి పడియుండె, ఇపుడు నీవశమయి దుఃఖ్ాన వాడిపో యిె! 

వంచకుడవ యను, వందనమున్ చేయువ త్ త్ోడి న్నటటట రుప విడచు చుండు 

ఉదయాసి్మయములున్ త్ లసతమాలన్  త్లచుకరుణ( జూప వలదె కంస్ హ్రణ! 



కంట ివ లగు కకట ికనవచెు న్నంకనూఇంత్ మాత్రమ ైమన  న్నలువ న్నముమ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ఈ దశకమును పాడ స్ర్వవశు సేవ 

యన్ డ ిపురుష్ారి భాగయము నందగలరు 

2-5-అన్దా మతా్నుు: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్మను వీడి యుండలేన్న ఆళ్వవరల విరహ్వసి్ చెపపబ్డినది. అటిట  ఆర్ిిత్ో 
మొఱ(బ్ెటిటన వార్ిన్ వవర్ి న్ ైన్వ స్ావమి ఉప్ేక్షించడు. ఆన్వడు గజ్వందుర డు శరణవగతి చేసతన వ ంటన్ ేత్వను 
పరుగున వచిు ఆ గజ్ర్ాజు పాదమునకు కలిగిన ఆపద నుండ ిస్వయముగా విముకతి కలిగించెను కదవ! 
అటలలన్ే ఇపుడు కూడ ఆళ్వవరల సతితిన్న త్ెలిసతకొన్నన స్ావమి ఆళ్వవరలత్ో కలసతన్వడు. ఆ అనుభవ జ్న్నత్మ ైన 

ఆనందమును వర్ిణస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"స్ావమి త్న దివాయయుధ్ములత్ో హ్ృదయమునందు పరవేశించిన్వడు. ఇంత్కు ముందు న్నత్య స్ూరులత్ో 
కూడి స్ావమిన్న అనుభవించవలనన్న త్వను అభయరిి్ంచిర్ి. స్ావమి దివాయయుధ్ములు కూడ న్నత్య స్ూరులే కదవ. 
ఆళ్వవరల వినిపమును మన్నించినటలల గా స్ావమి త్న దివాయయుధ్ములత్ో వేంచేసతన్వడు.  

ఆ దివయ త్ేజ్ోమూర్ిి త్నను మాత్రమ ేకావల నని లక్షీమ దేవికతనీ, ఇత్ర పరయోజ్న్వలను ఆశించిన చత్ రుమఖ్, 

రుదుర లకు కూడ స్మముగా త్న హ్ృదయమున స్ాి నమును కలిపంచిన స్ర్వవశవరుడు.  

న్నరతిశయ కలాయణ గుణములు, దివయ మంగళ్ విగుహ్ము గల ఆ స్ృష్తట , సతితి, లయ కరి త్న దివాయవయవ 

స్ౌందరయము న్వకు కన(బ్రచెను. ఆ త్ృప్తి  తీరన్న అమృత్ము వల నుని పుండర్ీకాక్షున్న స్ౌందరయము 
వరణన్వతీత్మ ైనది.  



అస్లు ఆ స్ౌందరయమునకు స్ాటి లేదు, అపుపడ ేవికసతంచిన పుండర్ీకములను పో లు న్ేత్రములన్న చెపుపట ఆ 

న్ేత్ర స్ౌందరయమునవమాన పరచుటయి.ే దివాయభరణ భూష్తత్ డు, వర్ాి కాల మేఘపు ఛవయ వాడు.  

ననుి కలసతన స్ావమి ఆభరణములు, న్వమములు, శర్ీరములు, త్దనుభవ జ్న్నత్ ఆనందములను కూడ 

పలు విధ్ములు. పాలకడిలికత వచిు పవళంచిన్వ, ర్ామున్నగా స్పి త్వళ్ వృక్షములను ఛేదించిన్వ, కృష ణ న్నగా 
స్పి వృషభములను న్నయంతిరంచిన్వ అనీి న్వ కొఱకవ, అనగా న్వ ఆనందవనుభవమునకవ. 

వాజ్మనస్ాతీత్ డెైన ఆ స్ావమి నీచుడన్ ైన ననుి కలవడం ఆత్న్న స్ౌశీలయమునకు న్నదరశనము. ఆత్డు న్వ 
ఆత్మకు ఆత్మ. స్ి ర, పురుష లింగ విలక్షణుడు. మోక్ష న్నర్ావహ్కుడు. ఇందిరయాతీత్ డు. భకి స్ులభుడు, భకుి లు 
కాన్న వార్ికత దురలభుడు. ఆ శిుయఃపతి మహ మ వర్ిణంచలేన్నది. " అన్న ఆళ్వవరుల  భగవత్ాంశేలష్ానుభవాన్ని 

వివర్ిస్ుి న్విరు.   

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించిన వారు మోక్షము ప ందుదురన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప(జ్వయు 
చున్విరు 

2-5-సీసమాలిక 

స్ాయుధ్ుండెై వ లుు  స్ావమి పరవేశించెఈ వినిపము విన్న, హ్ృదయమందు 

త్నను కోర్ిన శీు, కతత్రముల కోర్ినరుదవర జు (రుదుర న్నకత, బ్రహ్మకు) లకు న్ ద నున్నకత (స్ాి నమును) న్నచెు 

స్ృష్తట , సతితి, లయాల చేస డు స్ావమి ది వాయవయ శోభ కనపరచిన్వడు 

స్ాటి చెపపగర్ాదు, స్ౌందరయ శోభకునాకలముమన కత్ండె అంత్ర్ాత్మ 

అలుపన్న, నను చేర్ి నటిట  స్ుశీలుడు,త్న్నవి తీరన్న అమృత్మమత్ండు 

పలు న్వమ రూపముల్, పలావభరణములున్,ఆనందములు, కూడ పలు విధ్ములు 

ఛేదించ ెచెటేల డు, శిక్షించె వృషభాల పాలకడలిన్న న్వక ై పవవళంచె 

వరణన్వతీత్ దివయ స్వరూపుడు స్ావమి,అత్న్న త్ెలియగ న్ేర్ి (ఎవర్ికతన్న) కలవి ((అలవి= స్ాధ్యము) కాదు 

అమృత్ము వాడ,ె వాడమృత్ (మోక్షము) పరదవత్యున్,ఇందర నీల ఛవి( భాసతలుల  వాడు  



ఆడ, మగయును కాదు, అక్షమల కందడు(ఇందిరయములకు త్ెలియడు)భకి స్ులభుడు, శీుపతి, యత్ండు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ఈ దశకమును పాడంగ సతదిి  కలుగు 

పరమ పదము, న్నదియ పర్ాశరుల పలుకు 

2-6-వ కైున్దా : 
వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్నకు కలిగిన పరమాత్వమనుభవాన్ని వివర్ించేరు. వాసి్వాన్నకత ఈ 

విధ్ముగా పరమాత్వమనుభవములు కాన్న, త్దుపాయములు గాన్న ఇంత్ వివరంగా, విలక్షణముగా పరస్ాి వించే 
పరబ్ంధ్ము వాజ్మయములో అరుదు అన్న ఆర్చయకతి. పరమాత్వమనుభవము కావల నని ఎంత్ట ిఆర్ిి, భకతి, ప్్రతి 

కావలయున్ో ఈ పరబ్ంధ్ము త్ెలుపుత్ ందట. స్ాధవరణముగా, వీర్ికత కలిగిన పరమాత్వమనుభవము వంటి 
పరమాత్వమనుభవము గాన్న, కలిగిననూ ఇంత్ విలక్షణముగా దవన్నన్న కవవలము కృపత్ో ఉపదేశించుట గాన్న 

మిగిలిన పరబ్ంధ్ములలో దురలభమన్న అన్న ప్ దదలు అంటారు. అటిట  ఆళ్వవరల అనుభవములు ఎన్నియో ఈ 

పరబ్ంధ్మున మనకు కానపడును.  

వ నుకట ితిరువాయ్ మొழி  యందు ఆళ్వవరలకు పరమాత్వమనుభవము కలిగినటలల  చెపుపకొంటిమి కదవ! 
ఎంత్యో పరయతిించి త్వను ప ందిన ఆళ్వవరుల  జ్ఞర్ిపో త్వర్వమోనన్న, అంట ేఆయనను త్వను 
పో గొటలట కుంటాన్ేమోనన్న పరమాత్మ బ్ెంగ ప్ టలట కున్విడట. (మనము పరమాత్మ ప్ ై చూపు ఆర్ిికత ఎన్ోి ర్ టలల  

ఆయనకు కూడవ మనప్ ై ఆర్ిి ఉంటలందట మఱ)ి. ఆళ్వవరుల  ఇంక ఆ పరమాత్మకు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
అటిట బ్ెంగ అకకర లేదనీ, త్వను వీడ ిపో ననీ, అటలల  వీడ ిపో వడవన్నకత త్గిన కారణమేమియూ లేదనీ ధెైరయము ఆ 

పరమాత్మకవ చెబ్ుత్ నిటలల ంటలంది ఈ తిరువాయ్ మొழி . ఇపపటి వరకూ బ్ేల వల  స్ావమిక ై విలప్తస్ుి ని 

ఆళ్వవరుల  ఇపుపడు ఆ స్ావమికవ ధెైరయము చెబ్ుత్ న్విరనిమాట. ఇదే ఈ తిరువాయ్ మొழி  వ ైశిషటుము 



వ ైకుంఠా, మణివర్ాణ , వామన్వ, మా పాపములను పో గొటలట  పరమ పావనుడవ, న్ననుి న్ేను దృఢముగా 
ఆశుయించితిన్న. ఆ స్ర్వవశవరుడు 

స్మసి్ జ్గత్ ి ను రక్షణ చేసత, అంత్టినీ త్నలోనుంచుకొను స్ావమి ప్ేరమత్ో ననుి చేర్ి, న్వ ప్ ై అచంచల 

దృష్తటత్ో నున్విడు.  

తిరకరణములత్ో న్ేను ఆశుయించి, స్ుి తించునటలల  ఉదవరుడెైన స్ావమి ననినుగుహ ంచేడు. 

న్వకు ఇత్ర విషయములప్ ై వ ైర్ాగయము కలుగ(జ్వసత, త్న కలాయణ గుణ వ ైభవమును ఆనందముత్ో 
అనుభవింప(జ్వసత, అహ్ంకార, మమ కారములను పో గొటిటన స్ావమిన్న న్ేన్ టలల  విడువగలను.  

పాలకడిలిప్ ై జ్గదరక్షణక ై పరుండి యుని ఆ శిుయఃపతికత న్ేను స్రవ విధ్ క ైంకరయములను చేయుటకు 
సతదిముగా ఉనివాడను. ఆత్న్నన్న ఎటలల  విడువ గలను.  

ఓ నరసతంహ్! ఆశిుత్ పక్షపాతివ ైన న్ననుి మనస్ార్ా ధవయన్నంచి, న్వ పాపములను స్మూలముగా పో గొటలట  
కొంటిన్న. న్వకు కాన్నదేమి యునిది. 

ననుి విడువక యుని స్ావమి న్వ వారల దుఃఖ్ములను కూడ పో గొటిట , వార్ిన్న కూడ ఉదిర్ించు చునివాడు.  

శత్ ర  దమనుడెైన గరుడ వాహ్నుడ! ల కక లేనన్ని జ్నమల తిిన న్ేను నీ న్నర్వహత్ క కటాక్షమున నీ పాదములను 
చేర్ ిస్కల దుఃఖ్ములను పో గొటలట కొన్న, పరమానందము ప ందితిన్న.  

తిరుమల నందుండియు, దివాయవత్వరముల న్ తిియు, నీవు చేసతన దివయ చేష్తటత్ములను నీవు న్వచేత్ 

అనుభవింప(జ్వసత ననుి దవస్ున్నగా చేసతకొంటివి, ఇక ననుి వీడ ిపో లేవు.  

న్వకు స్రవ విధ్ రక్షకుడవీవు. న్నన్విశుయించి ఆ భోగయత్లో నునిది న్ేను. మఱ ిఇంక వదలుట లేదు" అన్న 

ఆళ్వవరుల  త్న విషయము పరమాత్మకు త్ెలుపుత్ న్విరు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వారు ఆ శిుయఃపతికత చెందిన వారవుత్వరన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిన్న 

కటాక్షిస్ుి న్విరు. 

2-6-సీసమాలిక 



వ ైకుంఠ! మణివరణ! వామన్వ! పావన్వ!(పాపములు పో గొటలట వాడు)న్ననుి న్ే నమిమతి న్నకకముగను 

చేత్న్వచేత్నమేమదియున్ వదలక కాచు ఈశుడు దీక్ష( జూచ ెననుి 

కరణవల స్ుి తియింప కవిత్న్ే పలుకంగచేసతన వ ైకుంఠ సేకి యత్డు 

న్ేను, న్వదను బ్ుదిి  న్నరసతంచి, స్ుగుణుండువ ైర్ాగయ మిచెును, వదలుటెటలల  

స్కల క ైంకరయముల్ స్లుపంగ స్ావమికతసతదిమ ైతిన్న విడవ విచే లేదు 

నరసతంహ్! పాపముల్ నర్ికతతీవింక, న్వకవదస్ాధ్యముమ! న్వకవమి భయము! 

న్వవార్ ిదుఃఖ్ముమ నశియింప చేసత యుదవి రణన్ జ్వస , న్వ కడలు (భయము, అస్ాధ్యము) లేదు 

ప్ కుక జ్నమముమల న్ తిి, ఈ న్వటికతప ంది న్నన్వినంద మందిత్ేను 

అవత్వరముల యందు, ఆ తిరుమల యందునీ చేషటలు నను బ్ాన్నస్ను చేస  

న్నన్విశుయించి, న్ననీవడక భోగయత్న్ అనుభవించెడు న్ేను వదలు టెటలల ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ఈ దశకమును న్నట నభయసతంచువారు 

"శీుపతికత చెందుదురు" శఠగచప వాకుక 

 (సేకి=న్వథుడు) 

2-7-కేశవన్ త్మర్: 



ఈ తిరువాయ్ మొழி లో మొతి్ము పదమూడు పాశుర్ాలు కలవు. మిగిలిన అన్ని తిరువాయ్ మొழி లలో 
పది + ఒకటి = పదకొండు పాశుర్ాలు మాత్రమ ేఉంట,ే దీన్నలో మాత్రము పదమూడు పాశుర్ాలు ఉన్వియి , 

ఎందుకంట ేస్ావమి దవవదశ న్వమాలు పన్ ిండు పాశుర్ాలలోను, ఫల శుు తి ఒక పాశురములోను మొతి్ము 
పదమూడు పాశుర్ాలు ఉన్వియనిమాట.  

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో స్ావమి ఆళ్వవరలప్ ై అనుగుహ్ వరిమును కుర్ిప్తంచి నటలల  మనము 
త్ెలుస్ుకున్విము. ఒక వరిమ ైన్వ, ఒక పరవాహ్మ ైన్వ ఒక చెటలట ను త్డిప్తనపుపడు, ఆ ఒకక చెటలట కవ 
పర్ిమిత్ము కాక ఆ స్ంబ్ంధ్ముని వాటి ననిటికీ ఆ వరిమో, పరవాహ్మో త్డుపుత్వయి కదవ. అలాగవ, 
స్ావమి కృపా వరిము ఆళ్వవరలకవ కాక ఆయన స్ంబ్ంధ్ులందర్ిప్ ై కుర్ియు చునిదన్న త్ెలియ(జ్వయు 
చున్విరు.  

"దీన్నకత కారణము త్నప్ ై ఆ కవశవున్నకత కలిగిన ప్ేరమయిే కదవ అన్న ఆళ్వవరుల  ఆనందించుచున్విరు.  

స్ర్వవశవరుడును, స్మసి్ ఫల పరదవత్యు, జ్ఞా న్వనందవది గుణ స్ంపనుిడును, న్నత్య స్ూరుల కాశుయమిచిున 

వాడును, కువలయా ప్్డమను ఏనుగును అడచిన వాడును, వేద పరతి పాదుయడును అయిన న్వర్ాయణుడే 
ననుి ఏలిన వాడు.  

ఆ మాధ్వుడే ననుి స్వకర్ించి, న్వ పాపములు పో గొటిట , న్వకు దుఃఖ్ములు ర్ాకుండవ కాపాడు చునివాడు.  

ఆ గచవిందుడు, నన్ేి కాక న్వ స్ంబ్ంధ్ులను కూడ ఆశుయించునటలల కటాక్షించేడు.  

ఆ విష ణ మూర్ిి పాద, హ్సి్ములు, న్ేత్రములు వికసతంచిన త్వమరల వల  నునివి. నీల పరవత్మును పో లిన 

స్ావమి దివాయభరణములత్ో న్వ హ్ృదయమునందు పరవేశించి యున్విడు.ఆ మధ్ుస్ూదనుడే ప ందవలసతన 

వాడన్న నమిమ, ఆత్న్న గుణవనుభవము చేయునటలల న్వ బ్ుదిి  మళళంచుటకు న్నర్వహత్ క కృపత్ో అన్ేక 

అవత్వరములను ధ్ర్ించగా న్వకతపుపడు ఆయన్ే ప ందదగిన వాడను జ్ఞా నము కలిగినది.  

తిరవికుముడు త్న న్ేత్ర స్ౌందరయముచే వశ పరచుకొన్న, ఆయన న్వమములను అనుస్ంధించుచూ, 

తిరకరణములత్ో ఆయన పాద క ైంకరయము చేయు ఆస్కతిన్న కలుగ(జ్వసేడు.  

వామనుడవ! త్వమరస్ాక్షమ! మునిగు దివయ న్వమములను అను స్ంధించుటకు విర్చధ్ములు న్వ మన్ో 
దోషములు. వాటిన్న స్ావమి పో గొటెటను. దవన్న కవమి పరత్ యపకారము చేయగలను  



హ్ృష్్కవశా! న్వ విరహ్ దుఃఖ్ము బ్ాప్త, స్ుఖ్ములన్నచిున నీకు పరత్ యపకారము చేయలేను. 

ఆ హ్ృష్్కవశున్న న్వమములను అనుస్ంధించుచూ, యోగయత్ లేదన్న భరమ పడక, స్ావమిన్న విడువక, 

ఆశుయించవల ను. 

పరమ భోగుయడెైన, కలప వృక్షము వంట ిఆ పదమన్వభుడే తిరుమలప్  ైకూడవ వేంచేసత, ననుి వశపరచు కొన్న, 

న్వయందు వాయమోహ్ము కలిగి యున్విడు.  

జ్గత్వకరణుడెైన ఆ దవమోదరున్న మహ మ బ్రహ్మ, రుదవర దులు కూడ త్ెలిసతకొన లేరు. " 

(ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరతి పాశురములో కుమముగా దవవదశ న్వమములలో ఒక న్వమము, దవన్న త్రువాత్ 

న్వమము (చివర్ి పాశురములో త్పప) వస్ాి యి.) 

స్ావమి దవవదశ న్వమములను కీర్ిించిన ఈ తిరువాయ్ మొழி  స్ర్వవశవరున్న పాదముల మనలను చేరు 

గలదన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 

2-7-సీసమాలిక 

కవశవు స్ంగాన్న కవ ఇషట పడిర్ి న్వర్ాయణు దయ చేత్ న్వదు స్ఖ్ులు  

న్వర్ాయణుడు న్నత్య స్ూరుల న్వథుండు,వేద వేదుయడు, త్వర త్(రక్షకుడు) మాధ్వుండు 

మాధ్వుడు స్కల బ్ాధ్ల పో గొటెటగచవిందుడు నను చేకొన్ ను కావ,(కాపాడుటకు) 

గచవిందుడ ేచేస  మావంశముకు మంచి, వ డలించి పాపాల విష ణ  మూర్ిి 

విష ణ వే హ్ృదయాన వేంచేస , దివాయయుధ్ములత్ోడ మధ్ు స్ూదనుడు త్వను 

మధ్ుస్ూదనుడు ననుి మళళంప నవత్వరవేషము ల త్ెి  తిరవికుముండు 

ఆ తిరవికుమున్న న్వమముల వలిలంచెద,మనమున రకతి వామనున్న వలన 

వామన్వ! పదవమక్ష! అన (అన్న పలుకగా) మన్ో దోష్ాలువీడు, (విడచి పో వును) శీుధ్ర! బ్దులీయ 

గలన్ !(ఏమియును బ్దులుగా ఈయ లేనన్న భావము) 



శీుధ్రు త్లవంగ(త్లచగా)  బ్ాధ్లు పో వు హ్ృష్్కవశ! కలిగ  స్ంక్షవమమిపుడు 

ఆ హ్ృష్్కవశున్న ఆశుయించిన చవలు,పదమ న్వభున్న చేర పటిమ వలదు(యోగయత్ అకకర లేదు) 

పదమ న్వభుడ ెవేంకటాదిరప్ ై వేంచేస దవమోదరుడె, కలప త్రువు న్వకు 

దవమోదరు నజ్ రుదవర దుల ఱుగరు శీుపతి యత్డె ఈ స్ృష్తట కరి 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నీశు దవవదశ న్వమాల పాశుర్ాలు 

పడయ(జ్వయును (ప ందించును) శీుపతి పాదములను 

2-8-అణ్ ైవదు: 
ఆళ్వవరుల , వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో స్ావమి త్నకవ కాక త్న వారందర్ినీ కృప చేస్ుి నిటలల  చెప్తప 
యున్విరు. ఇక ఆజ్నమ బ్రహ్మ చవరులు, ఏ స్ంస్ార స్ంగమూ లేన్న ఏకాకత అయిన ఆళ్వవరలకు, అందరనూ త్న 

వార్ిగా చేసతకొనుటయూ, ఆ పరమాత్మ కృప వర్ిింప(జ్వయుటయూ ఎటలల  అన్న చింతించిన్వరట. అందులక  ై
త్వన్ క ఉపదేశము చేసతన, ఆ ఉపదేశము ప ందిన వార్ిత్ో త్నకు గురు శిషయ స్ంబ్ంధ్ము ఏరపడును. 
త్త్వకరణముగా వారందరూ త్న స్ంబ్ంధ్ుల  ైవారందరూ కూడవ ఉదిర్ింపబ్డత్వరన్న త్ోచినది. ఇక, త్వము 
ప ందిన మహ్దవాగాయన్ని అందరూ ప ందవలన్న, "స్ావమి మోక్ష పరదుడు" అన్న పరా రంభంచి ఉపదేశము చేయడం 
పరా రంభంచేరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"స్ావమి స్ంస్ార స్ాగరమును దవటలటకు త్ెపప వంటి వాడు. స్కల జ్గదరక్షకుడు, బ్రహ్మ, రుదవర దులకు కూడవ 
కారణమ నై వాడు.  

శిుయఃపతిన్న ఆశుయించిన, ఆన్వడు గజ్వందుర న్న కాపాడినటలల  కాపాడి మోక్షమున్నచుును.  



బ్రహ్మ రుదవర దులకు అంత్ర్ాయమియిెై, ఆ శీుపతి చేయు స్ృష్ాట ుదులు మనకు ఇందిరయ గచచరములు. అంటే ఈ 

స్ృష్్ట మొదల ైనవి మనము చూస్ుి న్విము.  

మళ్ళళ మళ్ళళ మనకొఱకవ అవత్వర్ాల తిిన పరమాత్మ కలాయణ గుణములను మీరు పరకృతి విషయములకు 
వశము కాక అనుభవించుడు.  

ఆయన మత్వాుది అవత్వరములన్ త్ ి ట జ్గదరక్షణకవ. ఆయన్ ేస్ృష్ాట ుదుల కారణ భూత్ డు. 

ఒక స్ారి్ అరుీ నుడు శీుకృష ణ న్న పాదవలప్ ై పూవులుంచినపుపడు, ఆ పూవులన్ే శివున్న త్లప్ ై చూచెను కదవ, 
(అనగా పరమాత్మ పాద పుషపములు పరమ శివునకు శిర్చధవరయములు), ఆ పరమాత్మ మహ మ త్ెలియ 

గలమా! 

మన రక్షణక  ైక్షీర్ాబిిన్న శయన్నంచడం, అవత్వర్ాల న్ తి్డం చేసే స్ావమికత మనప్ ై నుని వాయమోహ్ము 
త్ెలుస్ుకొన లేరు. 

స్ావమి స్మసి్ము నందునూ వాయప్తంచి యుండును. ఈ స్మసి్మునూ ఒకవ ఒక ముదదగా భక్షించగలడు. 
అత్న్న మహ మ త్ెలియుట దుస్ాాధ్యము. 

హ రణయ కశిపుడు త్వను న్నర్ిమంచిన సి్ంభమున స్ావమి ఉండడన్న త్లంచగా, ఆ సి్ంభము నుండియి ేస్ావమి 

వ లువడెను కదవ! 

అన్నిటిక ీఫలమున్నచుు వాడునూ, అన్ని విధ్ముల ైన కారణమ ైన వాడును, నీల మేఘ శాయముడును అయిన 

పరమాత్మ న్వకు స్ులభుడెైన్వడు. న్ేను ఆయనను దర్ిశంచిన్వను." 

అన్న ఆళ్వవరుల  ఉపదేశము చేయు చున్విరు. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వారు ముకి పురుష ల భోగములు అనుభవించెదరన్న ఫల శుు తి కృప 

చేయు చున్విరు. 

2-8-సీసమాలిక 

భవ స్ాగరమునకు వహ్నముమ(త్ెపప), మన రక్షి(రక్షకుడు),మూలమత్డు బ్రహ్మ  ఫాలులకును(రుదుర డు), 



గజ్ర్ాజు(గాచిన ఆ శీుపతిన్న ఆశుయించిన కాపాడి సతదిిన్నచుు,(ముకతిన్న) 

అజ్ గిర్ీశులకంత్ర్ాత్మగా త్వ(జ్వయు కారయముల్ మనకతట  కానవచుు,మనరక్షణమునకవ మరల న్ త్ెిను 
అవత్వరముల్, మనకు న్నత్రములేల? 

అనుభవించుడత్డ, కారణ భూత్ డు స్ృష్ాట ుదులకును, రక్షించు నత్డెశివున్న శిరస్ుాన శీుకృష ణ  పాదవల 

పూలు చూడడె కీుడ(ిఅరుీ నుడు), పోర ది(మహ మ) త్ెలియ,అవత్వరముల న్ త్ెి , పాలకడలి(బ్రుండ,ె 

మనప్ ైన వాయమోహ్ మదియ త్ెలియవాయప్తంచు న్ ల ల డ, భక్షించు విశవముమ,  త్న గొపప త్ెలియంగ( దరమ  
మనకు 

త్న కంబ్మందున్ే కనబ్డె నృహ్ర్ి హ రణవయక్షునకు విచిత్రముమ కాదె! 

నీల మేఘశాయము, న్నఖిల విశావరిమున్(విశవమునకు కారణము)స్ులభున్న, స్ావమిన్న చూచిత్ేను! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

ప్ ై పద ిచదువు వారలు పడయ(గలరు 

ముకి పురుష ల భోగముల్ రకతి మీర 

2-9-ఎమాావీడు: 
వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో మోక్షము, పరమపదము మొదల ైన పదవలను త్రచుగా విన్న యున్విము. 
ఆళ్వవరుల  త్వను ఈ మోక్షము ప ందవల నన్న, మనము కూడవ ప ందగలమనీ కటాక్షించి యున్విరు. ఆళ్వవరల 
ఆర్ిికత కరుణించిన పరమాత్మ కూడవ ఆళ్వవరలకు మోక్షము న్నచుుటకు అంగీకర్ించేడుట. 

అయిత్ ేఈ మోక్షము ఎందులకు అంటే అది భగవత్ెైకంకర్ాయన్నకవ, భగవనుమఖ్వికాస్ాన్నకవ అని విషయాన్ని ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో న్నషకర్ిించి చెబ్ుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల . ఆ మోక్షము పరమాత్మకు ఆనందము కలిగించక 



పో త్ే అటిట మోక్షము త్నకు అకకరలేదు, భగవత్ెైకంకరయమే ముఖ్యము అని విషయము చెబ్ుత్ న్విరు 
ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఆత్మకు స్హ్జ్ లక్షణములు 

1. శేషత్వము - అనగా పరమాత్మకు త్వను త్నకు ప్్రతి పాత్రమగు క ైంకరయము చేయుట,  

2. పారత్ంత్రుము అనగా పరమాత్మకు ఎటలల  చేసతన ప్్రతి కలుగున్ో దవన్నన్న అటలల  చేయుట. ఇవియి ేఅవస్రము. 

"గజ్వందర వరదవ! స్ావమీ, నీ శీుపాదములు న్వ శిరస్ున వేంచేసత ఉండుటయి ేకావలసతనది, వేఱొ క పరమపదము 
అవస్రము లేదు. 

ఆ పాదముల యందు భకతిన్న న్వకు కలుగ(జ్వయుము. న్వకు వేర్ొక కోర్ిక లేదు.  

చకు ధవరీ్! నీ దివయ స్ౌందరయము చూప్త, అందు న్నమగుిన్న చేసత, స్ంస్ారమునందు విరకతిన్న కలిగించి ననుి 

అనుగుహ ంచితివి. ఇక పరా ణవవస్ానమున కూడవ న్ననుి స్ుి తించునటలల  అనుగుహ ంపుము. 

నీ పాదముల యందు క ైంకరయము చేయునటలల  స్ంకలిపంచి న్వ దవస్యమును స్వకర్ించి అనుగుహ ంపుము.  

మోక్షము ప ందక పోయిన్వ బ్ాధ్ లేదు. అన్ేక అవత్వరములు ధ్ర్ించిన న్ననుి మరుపు లేకుండవ న్ేను 
ఎలలపుపడూ అనుభవించవల ను. జ్ంగమ స్ాి వర్ాదులన్ లాల  స్ృజంచిన స్ావమీ, తిరకరణములత్ో 
తిరకాలములయందునూ ప్్రతిత్ో నీ పాదములను న్ేను ఆశుయించునటలల  కృప(జూడుము.  

ననుి కరుణించి చే కొంటివి. నీ శీుపాదములు వదలక ఆశుయించి యుండునటలల  దయ చేయుము. 

ఓ న్నత్య స్ూర్ి న్వయకుడవ! నువ వపుపడూ న్వ హ్ృదయమున వేంచేసత యుని న్వకు మర్వమియు 
అకకరలేదు.  

నీ న్నత్య దవస్యమునకు అరుహ డన్ ై కూడవ న్ేను ఇంత్కాలము అహ్ంకార, మమకారముల చేత్ న్వ స్వరూపము 
త్ెలియక పరయోజ్నము లేకుండవ జ్జవించితిన్న.  

లంకా న్వశనము, వృషభ దమనము వంటి చేషటలత్ో ర్ామ, కృష్ాణ దయవత్వరములన్ తిి, న్వ అహ్ంకార, 

మమకారములను త్ొలగించిన శిుయఃపతీ, న్వ స్ంస్ార్వచే పో గొటిట  నీకు న్నత్య క ైంకరయము చేయునటలల  

ననినుగుహ ంపుము" 



అన్న త్న కోర్ికను వినిప్తస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

పాపములు పో గొటలట  ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించువారు న్నర్చద షమ ైన మోక్షమును ప ందుదురన్న 

ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిన్న కృప(జ్వస్ుి న్విరు. 

2-9-సీసమాలిక 

కర్ిర్ాజ్ వరద! న్వ శిరమున నీపాదముల నుంచు, వేఱొ క ముకతి వలదు 

వేఱు కోర్ిక లేదు, వేగమే నీపాదముల న్వకు భకతిన్న కలుగన్నముమ 

న్నను జూప్త, భవమందు న్నచే పో (జ్వసతత్ే!మరణవంత్ త్వత్ామృతిన్ కరుణ న్నమమ! 

నీ పాదముల యందు న్నత్యముమ దవస్యముమచేయంగ నను నీవు చేసతకొనుమ! 

మఱు జ్నమ యునినూ, మరువ కుండిన చవలుఅవత్వర చేషటల అనుభవములు 

తిరకరణముల న్ పుు  ప్్రతి( నీ పాదవలచేర(గరుణ చూడు స్ృష్తట కరి! 

న్ననుి న్వకున్ జూప్త, ననుి చే కొంటివే!చరణవల కడ న్వకు శరణమిమమ! 

ఎడదలో న్ లలపుు  వేంచేయుము పరమపద న్వథ! శీుపతీ! అదియ చవలు! 

"న్ేను న్వద"ి యనుచు న్నత్య దవస్ాయరహత్నకలిగియు, చేయక కలత్ పడితి 

నీ పాదముల న్వకు న్నత్య క ైంకరయమిమముమ,విషయిేచే పో గొటిట , వృషభ దమన! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

పాప హ్రమ ైన ఈ పది పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన మోక్షము నందగలరు 



2-10-కళిరొళి : 

ఆళ్వవరలకు పరమాత్మయిే కాక పరమాత్మకు స్ంబ్ంధించిన వన్నియు కూడ ప్్రతి జ్నకములే. ఒక 

పుు యుర్ాలు త్న ప్తరయున్నకత స్ంబ్ంధించిన ఏ వస్ుి వు త్లపునకు వచిుననూ ప ంగిపో యి నటలల  ఆళ్వవరలకు 
పరమాత్మకు స్ంబ్ంధించిన దవన్నన్న దేన్నన్న త్లచిన్వ అమందవనందమే. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్మ 
అర్ాువత్వరములో వేంచేసతయుని  "దక్షిణ తిరుమల" అన్న ప్ేరు గాంచిన "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను దివయ 
క్షవత్రమును, ఆ పరవత్మును, త్న్వమరుమును, ఆ పరకకనుని పటటణవన్ని, అకకడ ఉని నీటి వాగునీ ...ఇలా 
వాటిననిన్నటినీ త్లంచుకొన్న ఆనందిస్ుి న్విరు. ఈ దివయ సి్లము మదుర్  ైపటటణము నకు దగురగా నునిది. 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో త్నకు కావలసతనదేమియో వినివించుకొని ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లో " తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" లో వేంచేసత యుని అర్ాుుమూర్ిిన్న ఆశుయించేరు. 

అయిత్,ే పుటిటన ర్చజునుండి చింత్ చెటలట  త్ొఱఱలోన్ే ఉని ఆళ్వవరలకు ఈ వివర్ాలనీి ఎటలల  త్ెలిస నన్నన, ఆ 

పరమాత్మయి ేఆళ్వవరలకు కనుప్తంప చేసేడనిమాట. 

" శర్ీరపు దవర్ుత్ చెడిపో క ముందే దివయ త్ేజ్ో పరకాశమానుడెై, కలాయణ గుణవకరుడెైన శీుపతికత న్నవాస్ స్ాి నమ ైన  

తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను పరవత్మును ఆశుయించుడు. 

విషయములకు వశపడక, ఈ దివయ దేశమును తిరకరణములత్ో ఆశుయించి, ఉజీ్జవించుడు. ఇదియి ేపరమ 

పరయోజ్నము. 

ఓ మనస్ా! అరి కామములను విడచి నీల మేఘశాయముడెైన "అళ్గర్" అన్న ప్తలువబ్డు "స్ుందర 

బ్ాహ్ుస్ావమి" కత వాస్ స్ాి నమ ైన ఈ "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" పరకకన ఉని పరవత్మును ఆశుయించవల ను.  

స్ంస్ార స్ంగము విడచి, పరమ దయాళ్ువ ై శిుయఃపతి వేంచేసతన "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" పరవత్మును 
ఆశుయించుటయేి మనము చేయవలసతనద.ి  

చెడు వాయపారములత్ో పాపములు ప్ ంచుకొనక, ఆశిుత్ రక్షణక ై చకుధవరి్ వేంచేసతయుని, న్నరమలమ ైన నీటి 
ధవరలు కలిున "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" పరవత్ము న్వశుయించటయేి ఉజీ్జవనమునకు ఉపాయము.  



స్ంస్ారమునందు ఆశ విడచి, ఆ వ ని ద ంగ వేంచేసత యుని, జంక ప్తలలలత్ో అందమ ైన ఆ "తిరుమాలిరుమ్ 

శోల ై" పో వు మారుమును చింతించుటయి ేమనకుపాయము.  

వర్ాహ్వత్వరమున్ తిి భూమినుదిర్ించిన ఆ స్ర్వవశవరుడు న్నత్యవాస్ము చేయు "తిరుమాలిరుమ్ జ్ోల ై" 
పరవత్మున స్ంస్ారమును వదలి ఆదరముత్ో న్నవసతంచుటయిే పరమ పురుష్ారిము.  

న్నత్య స్ూరులత్ో కూడి స్ావమి వసతంచు ఆ పరవత్మునకు పరదక్షిణములు చేయుటయిే మనకు యోగయము. 

దుఃఖ్ములు పో వల నని, ఏనుగులు స్ంచర్ించు ఆ "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" పరవత్మును ఆశుయించుటయేి 

మంచి ఉపాయము. 

ధ్న్వరీన్వదులక ై నీచ వాయపారములు చేయకుండవ, వేదవరిములు గీత్వరూపమున పరస్ాదించిన పరమాత్మయిే 
వేంచేసతన "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను దివయ దేశమును ప ందుటయిే పరమ పరయోజ్నము. " అన్న ఆళ్వవరుల  
ఈ దివయ దేశమును ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కొన్న యాడు చున్విరు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో పరతి పాశురములోను "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను పదము వచుుచున్ే 
యుండును, అందులకు కారణము ఆళ్వవరలకు ఆ దివయ దేశము ప్ ై గల ప్్రతి, అందువలన ఆ ప్ేరు పలుక కుండ 

ఉండ లేక పో వుట, మన చేత్ పలు మారుల  పలికతంచి మనలను ఉజీ్జవింప జ్వయుట అన్న ప్ దదలు చెప్ పదరు. (ఆ 

కారణముగన్ే పరతి పాశుర్ారిమునందును ఈ "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" న్వమము పరస్ాి వించుట జ్ర్ిగినద.ి 

అందువలన, పదయ మాలిక ప డవు ప్ ర్ిగినది.) 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వారు స్ావమి శీుపాదములను చేరుదురన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిన్న 

అనుగుహ స్ుి న్విరు. 

2-10-సీసమాలిక 

బ్ొ ందిలో స్త్ ి వ కుందు వడక ముందెకలాయణ రూపు పరకాశమాను 

వాస్ సి్లము మన మాశుయించగవల తిరుమాలిరుమ్ శోల  దివయ నగము 

విషయాల స్ంగముమ వీడి, తిరకరణవలఆశుయించుడు నదె పరమ ఫలము "అళ్గర్" వసతంచెడు 
అత్ యనిత్మ ైమన 



"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ సి్లముకామారిముల వీడ,ి శాయమ స్ుందరుడెైన 

అళ్గర్, శిుయఃపతి వాస్ సి్లముఆశుయించగవల  వన వృక్ష మయమ ైన 

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ నగముస్ంస్ార బ్ంధవల స్డలించి, ప్ నుకొండ 

న్ తిిన శీుకృష ణ  సేవ చేయ,ఆశుయించగవల  నందవల వనముల 

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ నగముపాప కరమలు మాన్న, ఆశిుత్ రక్షకు 

డవ చకు హ్స్ుి డు వాస్మునిఝరుల న్ ప్ పడు కొండ చనవల (వ ళ్ళవల ను) సేవింప 

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ నగముచనకుని స్ర్ి, మీరు స్ంస్ారమున్ వీడి 

చిన్ని కృష ణ డును న్వ వ నిద ంగవసతయించు పరా ంత్పు బ్ాట చింతించుడీ 

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ సి్లముధ్రణీ ధ్రుండెైన వరహ్వ త్వరుండు 

అధివసతంచెడు కాణ యాచి (న్నవాస్ము) కలదుమనమచట వసతంప నదె పురుష్ారిము 

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ సి్లముమాధ్వు సేవక ై మానవ జ్నమ స్ం పరా ప్తి ంప విషయాల పడక, చనుడు 

న్నత్ యల త్ో హ్ర్ి న్నవసతంచి యునిటిట "తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ సి్లముమన దుఃఖ్ములు పో వ, మనస్ున 

త్లచిన 

పాపకరమలు మాన్న, శీుపతి వేంచేసతయుని దివయ నగము నూత్ముగ  (ఆశుయముగా) కొనుడు  

"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ నగముకాస్ులక ై నీచ కారయముల్ మానుడీ, 

భగవాను గీత్వరి భావమిదియిె"అత్న్నన్ే చేరుడీ" అట చన్న అత్డుని"తిరుమాలిరుమ్ శోల " దివయ సి్లము  

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 



శేుయమిచెుడు ఈ పది గవయములను  

నభయసతంచిన శీు పాద మందగలరు 

2 ఱ్ ండవ "పత్తా "(శత్కము) సంకి్షప్ాా రథము: 
ఈ ఱ ండవ పత్ ి  యందు ఆళ్వవరుల  భగవత్ెైకంకరయ విర్చధ్ులను, త్న్నిరస్నమునూ త్ెలుపుచున్విరు.  

ఆళ్వవర్ న్వయిక త్న త్ోటలో నుని కొన్ని చేత్న్వ చేత్నములను చూచి అవి కూడ త్న వల  స్ావమి 

విరహ్మున భర్ించలేక బ్ాధ్ పడుచునివన్న త్లంచి, పరమాత్మ త్న స్ౌందరయమును చూప్త త్నకు ఆశ 

కలిుంచి, ఇపుడు దూరమ ై బ్ాధించు చున్విడన్న, త్న ఆ బ్ాధ్ భర్ించలేనన్న, పరమాత్మను త్నను విడువక 

స్వకర్ించుమన్న పరా ర్ిించుచున్విరు.  

అంత్ పరమాత్మ దరశనమొస్ంగ ను. ఆ ఆనందమును అనుభవించి, ఆ స్ావమియిే ముకతి పరదవత్, స్ృష్ాట ుదులు 
చేయువాడు, మన కొఱకు అవత్వరములను దవలిున స్ులభుడు, రక్షకుడత్డే వేర్ వవరూ కాదు అని 

విషయాన్ని న్నషకర్ిించి త్ెలియ జ్వసేరు.  

స్ావమి స్ంశేలషమునకుపకర్ించిన త్న మనస్ుానభనందించి, త్నకు శేషత్వ జ్ఞా నమున్నచిు, క ైంకరయ ప్్రతి 

కలిగించి త్నలో కలసతన స్ావమిత్ో త్వను ఈ స్ంస్ారము నుండ ివిడ ివడి న్నత్య స్ూరులత్ో కూడి స్ావమిన్న 

అనుభవించవల నన్న ఆకాంక్షించేరు.  

త్రువాత్, ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల త్న ప్తలల  స్ావమిన్న విడచి యుండలేక విరహ్ముత్ో వాడి వడలి 

పో వుచునిదనీ, స్ావమినీ, ఆయన స్ంబ్ంధిత్మ ైన వాటినీ త్ల పోయుచూ పలవర్ిసిో్ ందనీ, దవన్న బ్రత్ కు 
న్నల బ్ెటట వల ననీ పరా ర్ిిస్ుి ంది.  

అటల ప్తమమట, ఆళ్వవరల ఆర్ిికత కరుణించి స్ావమి ఆళ్వవరలను కలియగా, ఆ ఆనందమును వర్ిణంచి, స్ావమి 

స్ౌశీలయమును, పరత్వమును త్ెలియ జ్వసేరు. 

అటల త్రువాత్, ఆళ్వవరలను కలసతన పరమాత్మ, ఆళ్వవరుల  త్నకు దూరమగుదుర్వమో నన్న 

భయపడినటలన్నప్తంచి, త్వను పరమాత్మ విడువనన్న, ఆయనన్ ేదృఢముగా ఆశుయించి యుంటిననీ, రక్షకుడెైన 

ఆయనను విడచుటకు కారణమేదియు లేదనీ పలికతర్ి. 



స్ావమి కృప త్నకవ పర్ిమిత్ము కాక త్న స్ంబ్ంధిత్ లందరకూ లభంచునన్న, స్ావమిన్న దవవదశ న్వమాలత్ో 
కీర్ిించేరు త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో.  

త్నత్ో స్ంబ్ంధ్ము కలవారందరూ యుదిర్ింపబ్డుదురు కనుక, ఇత్రులకందరకూ త్నత్ో గురు, శిషయ 
స్ంబ్ంధ్ము కలిపంచిన ఇత్రులు ఉదిర్ింపబ్డెదరన్న త్లచి, ఇత్రులకందరకూ "స్ావమియేి మోక్ష పరదుడు, 
మన రక్షణకొరకవ ఆయన  అవత్వరములన్ త్ెిను, బ్రహ్మ, రుదవర దులందరూ ఆయన వశ వరుి లే, 
స్మసి్మునకూ కారణభూత్ డవయన్ే " అన్న ఉపదేశము చేసేరు త్రువాత్.  

స్ావమి క ైంకరయము త్పప వేఱొ క మోక్షము ఏమియు త్నకకకరలేదన్న, అటిట  న్నత్య క ైంకరయమే త్నకు కృప 

చేయుమన్న పరా ర్ిించేరు త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో.  

చివరగా ఈ "పత్ ి " లో ఆళ్వవరుల , స్ావమి "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను దివయ దేశమున అర్ాుుమూర్ిియిెై 
మనలననుగుహ ంచుటకు వేంచేసత యున్విడనీ, ఆ దివయ దేశమును, అచుట పరవత్మును, అచుటకు పో వు 
మారుమును త్లంచుచూ, ఆ స్ావమిన్న అర్ిుంచి, త్ర్ించ వల నన్న ఉపదేశించేరు.  

సీసమాలిక: 

స్ావమి విశేలషపు బ్ాధ్, న్వ వల  మీరు ఇటెలల తిర్ా న్వ స్ృహ్ృత్ ి లార! 

అత్డ ెముకతి పరదవత్, అవత్వరముల దవల ు,ఉదిరి యత్డె, వేఱొ కరు కాదు! 

క ైంకరయ ప్్రతిన్న కలిుంచి ననుచేర్ ,న్నత్ యలత్ో సతితి న్ పుడు కలుగు, 

ఈప్తలల  న్ననువీడి త్వపముమభర్ియింప జ్ఞలదంచును పల క జ్నన్న యంత్ 

కంజ్ రుదవర దుల కారణమ ైమన త్వన్ చేకొన్  ననుి అదేమి కరుణ! 

న్వకాశుయమిమచిు ననుిగుహ ంచె న్వపాపదూరున్న, వీడ నలవి కాదు 

మా స్ంబ్ంధిత్ లన్ లల   మన్నించు హ్ర్ి, కవశవాది న్వమాల త్వ నడరు స్ావమి 

స్ర్వవశవరుడత్డు, స్రవంబ్ు వాయప్తంచు,అత్న్న మహ మ త్ెలవ నలవి కాదు 

స్ావమి దవస్యమ  న్వకు వలయును అది లేన్నపరమ పదము, ముకతి, వలదు, వలదు 



"తిరుమాలిరుమ్ శోల "దివయ దేశముమనన్ లకొని స్ావమిన్న కొలువ రండు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

ర్ ండవ శత్కము కయిన ర్ీతి లోన 

స్ంగుహ్రిమిదియెి పర్ాశరుల కృపను 

                     ********************      

                         3వ పత్తా    

3-1-ముడిచ్చో ది:  

తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్ములో మొదట ిఱ ండు "పత్ ి "(శత్కము) లలో, ఆళ్వవరుల  భగవత్ెైకంరయము 
పురుష్ారిమన్న త్ెలిప్త దవన్నకత విర్చధ్ులను త్ెలియ(జ్వసేరు. ఇక ఈ మూడవ "పత్ ి "లో క ైంకరయము 
పరమాత్మకును, భగవదాకుి లకును కూడ స్ాగవల నన్న చెబ్ుత్ న్విరు.  

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" అను దివయ సి్లమును, అచుట అర్ాుుమూర్ిిన్న సేవించి 

త్ర్ించ వల నన్న త్ెలిప్ేరు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  ఆ స్ావమి స్వరూప, రూప, వ ైభవాలను త్ెలియ చేస్ూి , స్ావమి వ ైభవాన్ని 

ఎవవరూ వర్ిణంచలేరు అన్న చెబ్ుత్ న్విరు.  

ఆ స్ావమి ముఖ్కాంతి కతర్ీటకాంతి అయి వాయప్తంచు చునిదవ అన్ననటలల నిది. శీుపాదముల కాంతి స్ావమి 

న్నలచి యుని పదమముగా రూపు దవలిునటలల నిది. దివయ దేహ్ కాంతి స్ావమి ధ్ర్ించిన భూషణ, 

ప్్త్వంబ్రముల రూపు దవలిునటలల  పరకాశిస్ుి నిది. 



లోకమున కాంతిమంత్ములన్న చెపపబ్డు స్ువర్ాణ దులేవియూ స్ావమి శోభకు స్ాటి ర్ావు. అటలల  చెపుపట 

స్ావమి స్ౌందరయమును త్కుకవ చేయుటయిే.  

ఆయనను ఇటలన్న వర్ిణంప స్ాధ్యము కాదు. అయినను, ఆయన మికతకలి స్ులభుడు.  

స్ావమి అన్ేక మత్ములను కలిపంచుట వలన మన జ్ఞా నమును చెలాల  చెదరు అగును. విషయాస్కతి కలుగును. 
అశకుి ల ైన వారు న్ననుి చేరు మారుమేమి? 

స్ావమి దివయ స్వరూపము, కలాయణ గుణములు స్ంపూరణముగా స్ుి తించుట న్వకును శకయము కాదు.  

వేదములు కూడ స్ావమి ఒకభాగమును మాత్రమ ేవర్ిణంచి, స్ంపూరణముగా త్ెలుపుటకు అస్మరిముల ైనవి. 

మఱ,ి న్ేన్ టలల  స్ుి తించ గలను.  

రుదేరందవర దుల వవరూ ఆయన గుణములను పూరిి్గా స్ుి తించలేరు. అస్ంపూరణమ ైన వార్ి సిో్ త్రములను విన్నన, 

మితిలేన్న స్ావమి గుణములకు లోపము కూడ వచుును. స్ావమి స్రవ లోక న్నర్ావహ్కుడు. దివయజ్ఞా న 

స్ంపనుిడు, బ్రహ్మ కూడ ఆయనను సిో్ త్రము చేయలేడు.  

స్ంకలప మాత్రమున గజ్వందుర న్న రక్షించగలిుయూ, నీ ఆశిుత్ వాత్ాలయమునకు మచు ర్ాకుండవ,  నీవే గరుడిన్నప్ ై 
స్వయముగా వేంచేసత ఆ గజ్ర్ాజును అనుగుహ ంచిన్వవు.  

స్ృష్తట , సతితి, లయ కారకుడవు, వేద పరతి పాదిత్ డవు, నీచే స్ృష్తటంపబ్డిన బ్రహ్మదులు న్ననుి స్ుి తించుట 

యందు విశేషమేమునిది!" అన్న ఆళ్వవరుల   ఈ తిరువాయ్ మొழி లో వినివిస్ుి న్విరు. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వార్ికత స్ంస్ార బ్ంధ్ములు త్ొలగునన్న ఫలశుు తి కృపజ్వయుచున్విరు. 

3-1-సీసమాలిక 

ముఖ్కాంతి వాయప్తంచ ెముడికత, పదముల కాంతి 

పదవమన, కటికాంతి వలువ నడర,నీకు చేస డు నుత్ ల్ న్ననుి త్కుకవ చేయు 

స్వర్ాణ దులవి నీకు స్ాటికావుస్రవముమ స్ృష్తటంచి, అందులో వాయప్తంచు 

హ ేపర్ాత్పర! న్ననుి ఎఱుగలేముబ్ుదుి లు చెడగొటలట  పో డుముల్ ప్ కుకలు 



ఆశుయించ స్ులభ మారుమేది?స్రవజాుడవు విశవస్ంరక్షకుడవీవు 

త్ేజ్స్ావరూపుడ వ ఱుగర్ావు సిో్ త్రముమ చేయంగ శుు త్ లు చవలవు కదవ! 

ఏన్ టలల  సిో్ త్రము చేయగలను?పురహ్ర్ాదులు నస్ంపూరణముగ స్ుి తింప 

వ లితి కలుగును నీ విభవమునకున్నర్చద షమ ైన న్నన్ ించ బ్రహ్మకు కూడ 

నలవి కాదవ స్ుి తి కకకఱగునుస్ంకలపమాత్వర న శరణీయగలిుయున్ 

ఆశిుత్ త్వర త్గా వచిుతీవుస్ృజయించబ్డిన ఆ అజ్రుదుర లు వేదవిదు నుతింప న్ేమి ప్ నుపు!(గొపప) 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

శేుయమిచెుడు ఈ పది గవయములను  

చదువ త్ర్ియించెదరు భవస్ాగరముమ 

3-2-మునీీర్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  "తిరుమాలిరుమ్ శోల ై" నందు వేంచేసతయుని పరమాత్మను 
అనుభవించి, ఆనందించేరు. అంత్లోన్ే ఆయనను స్ంపూరణముగా అనుభవించలేన్న దురదృషటమునకు 
బ్ాధ్పడుచున్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

పరమపదములో వేంచేసత యుని స్ావమిన్న లేదవ అవత్వరముల స్మయములలో స్ావమిన్న దేశ, కాల 

కారణవలవలన ప ందలేమన్న దుఃఖించవచుును, కాన్న మనక దురుగా అర్ాుుమూర్ిిగా వేంచేసతయుని స్ావమి 

విషయములో ఈ స్మస్య లేదు కదవ యన్నన, ఒడుు న న్నలబ్డి స్ముదరమును స్ంపూరణముగా చూచుట ఎటలల  

దుస్ాాధ్యమో, భగవత్త్వి వవన్ని స్మసి్ గుణ, విభవాదులత్ో స్ంపూరణముగా అనుభవించుట కూడ అటేల  
దుస్ాాధ్యము.ఇంక, పరమాత్మ త్నకు క ైంకరయము చేయుటకు పరస్ాదించిన అవయవాలత్ో పరమాత్మను 



సేవించక స్ంస్ార దుఃఖ్ములను అనుభవించుచున్విను, ఈ దుఃఖ్ములను పో గొటలట కొన్న న్ననుి ఎపుపడు 
ప ందగలన్ో అన్న ఆళ్వవరుల  చింతిస్ుి న్విరు. 

"నీవు వామన్వవత్వరమున స్మసి్ లోకములను కొలచినపుపడు న్ేను లేక పో తిన్న. ఈ స్ంస్ారమును వదలి 

నీ శీుపాదములను ఎపుపడు చేర్ దన్ో, కద? 

ఆయుధ్ము పటటకయిే, పారిస్ారథివ ై శత్ ర  సేనలను త్ దముటిటంప చేసతతివి. కాన్న న్వ ఘోరపాపములు న్ననుి 

చేరుటకు ఆటంకమ ైనవి. దవన్నకత త్రుణోపాయము నీవే చెపపవల ను. 

స్రవ కాలముల యందును, స్రవ పరదేశముల యందును వాయప్తంచి యుండెడి నీ పాదములను ప ందుటకు 
అశకుి డను. నీవే ఉపాయము అనుగుహ ంచవల ను.   

నీ ర్ామ, కృష్ాణ దయవత్వరముల స్మయమున న్ననుి సేవించుకొనుటకు న్ేను లేకపో తిన్న. న్వరసతంహ్ున్న వల  
స్వలపకాలమ ైనను న్వకు దరశనమిముమ. లేకుని న్ననుి ప ందుటకు న్వకు వేరు గతిలేదు.  

శాసి్రము పరకారము మంచి పనులు చేయుట, చెడు పనులు చేయకుండుట అన్న న్ేననుస్ర్ింప లేదు. 
స్ంస్ారమున మున్నగి యున్విను. ల కకలేనన్ని జ్జవుళ్ళను అందరనూ కాపాడు నీవే నీ శీుపాదముల యందు 
ప్్రతిన్న న్వకు కలిగింపవల ను. 

ఓ మనస్ా! న్వ పాపముల వలన, త్తి్వవ జ్ఞా నము లేన్న న్ేను స్రవజాుడును, స్రవ వాయప్తయును అయిన కృష ణ న్న 

ప ందగలన్వ! 

స్ావమీ! న్ేను చేసతకొన్నన పాపములకు న్ేను పరా యశిుతి్మును చేసతకొన లేదు. నీ శీుపాదములను ఆశుయించ 

లేదు. అయినను, నీ శీుపాదముల న్వశుయింప నరహత్ గల వాన్నన్నగా త్లచు చున్విను. న్వ పరంజ్ోయతి 

స్వరూపుడవ, న్ననుి సేవించుటెటలల ! 

న్వ పాపముల వలన ఈ స్ంస్ారమునన్ే చిరకాలము మున్నగి యున్విను. నీ అవత్వర స్మయములలో 
కూడ న్ేను లేక పో తిన్న. ఇక న్ననుి ఎటలల  ప ందగలను" ఇటలల  ఆళ్వవరుల  చింతించుచుండగా, కృప జూప్త, స్ావమి 

త్న తిరువేంగడముడెైయాన్ అర్ాుురూపమును ఆళ్వవరలకు దర్ిశంపచేసతరట. అంత్ట ఆళ్వవరుల  ఆనందముత్ో 

"అంత్య కాలమున యమ భటలలచే పడు బ్ాధ్లు పో వునటలల  వేద పరతిపాదుయడైెన న్వ కృష ణ న్న దర్ిశంచి ఆయన 

దవస్యము లభంచి, సతిమిత్పడితిన్న. "అన్న ఈ తిరువాయ్ మొழி  చివరకు పలుకుచున్విరు.  



ఆళ్వవరుల  ఈ విధ్ముగా స్ావమిన్న త్నకు స్ంస్ార దుఃఖ్ము పో గొటిట పరమాత్మ అనుగుహ ంచవల నన్న పరా ర్ిించి, 

ప్తదప ఆయన అనుగుహ్ము వలన సతిమిత్ పడినటలల  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో త్ెలుపుత్ న్విరు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అభయసతంచిన వార్ికత శర్ీర స్ంబ్ంధ్ము పో వునన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప 

చేయుచున్విరు. 

3-2-సీసమాలిక 

కాయ కరణముమల( గ ైంకరయమున కీయన్ననువీడి భవ భోగమున పడితిన్న 

వామనుడె ైనీవు పాదముమ మోపంగ,న్వకరమ! న్ేనపుు  లేక పో తి, 

అసి్రముమ గొనక నీ వర్ివరుమున్ దుర ంపనపుు  లేన్ ైతి న్ననిందుటెటలల  

అంత్ట న్ లలపుు  వాయప్తంచు న్నను చేరఏనశకుి డ దయ చేరుుకొమమ! 

అలపకాలము చవలు, నరసతంహ్ు వల  న్వకుప్్రతిత్ో దరశన మీయవయయ! 

శాసి్రముమ త్ెలియదు, స్ంస్ారమున మున్నుమంచి, చెడెఱుగ మన్నించవయయ! 

న్వ పాపముల చేత్, న్ేపాటి ఎఱుగనుస్రవజాు, కృష ణ  న్ేనందుటెటలల  

పాపన్నషకృతి లేదు, పాదవశుయణము న్ేచేయలేదెటలల న్నన్ చేరగలను! 

కాకు దనమున న్ే కలాపల త్రబ్డిఇటలల ంటి నీవు పరా ప్తి ంచుటెటలల  

((ఇటలల  ఆళ్వవరుల  చింతించగా పరమాత్మ తిరుమల యందలి అర్ాుుమూర్ిిగా త్న దరశనమిచెునట. అంత్ట 

ఆళ్వవరుల  పలికతన పలుకులు)  

అంత్యకాలమున ఆ యమభయ మిక లేదుదరశనమిమచెు న్నత్యత్ను ప ంద 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

శేుయమిచెుడు ఈ పది గవయములను  

చదువ స్ంస్ార బ్ంధ్ముల్ స్డలగలవు 

3-3-ఒழிవిల్ కాలమ్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  స్ావమిన్న  క ైంకరయమునక ై పరా ర్ిించేరు. అంత్ట స్ావమి తిరుమలలోన్న 

త్న అర్ాుుమూర్ిిన్న దర్ిశంపజ్వసత "న్ేను తిరుమలలో వేంచేసత యున్విను కదవ. మఱి విచవరమ ందులకు. ఇక 

క ైంకరయమునకు శకతి చవలదన్న అనుకొననకకరలేదు. అటలవంటి సతితి న్నత్య స్ూరులకు కూడవ త్పపదు."అన్న 

పలికతరట.  న్నజ్ఞన్నకత పరమాత్మ గుణ పరకాశము పరమపదమున కంట ేతిరుమలలోన్ే ఎకుకవ అనుభవాన్నకత 
త్ెలుస్ుి ందట. చీకటి ఉనిపుపడే కదవ జ్ోయతి స్వరూపము త్ెలిసేది. శుది స్తి్వమయమ ైన పరమపదమున 

కంట ేదీనులు, హీనులు ఉండే ఇకకడ ేపరమాత్మ పరంజ్ోయతి స్వరూప పరకాశము బ్ాగా త్ెలుస్ుి ంది. ఇక ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్మ వినిపాన్ని త్ెలుపుత్ న్విరు 

"స లయిేరులత్ో స్ుందరమ ైన తిరుమలలో వేంచేసత యుని మా వంశమునకు పరభువ ైన త్ేజ్స్ావరూపున్నకత 
మేము విచేేదము లేకుండవ ఎలలకాలమూ,స్ర్ావవసి్లలో దవస్యము చేయవలయును.  

పుషపములు వికసతంచుచుని తిరుమల యందు వేంచేసత యుని నీలమేఘ శాయముడే న్నత్యస్ూరులకు కూడవ 
స్ావమి. 

ఆ పవళ్వధ్రుడు, న్నత్య స్ూరుల న్వథుడు, ఇందర నీల కాంతి కలవాడు, కలాయణ గుణశాలి, పుండర్ీకాక్షుడు, 
మాయావి చలలన్న నీరు గల తిరుమలప్ ై వేంచేసత యున్విడు. 

నీచుడన్ ైన నన్ేి దవస్ున్నగా స్వకర్ించిన ఆ పరంజ్ోయతి స్వరూపునకు, న్నత్య స్ూరులను ఆదర్ించుట ఒక 

గొపపకాదు.  

వేద పరతిపాదుయడు, దోష రహ త్ డు, జ్ోయతి స్వరూపుడు, స్కల లోక వందుయడు అయిన వాన్నన్న మూల 

కారణమన్న కీర్ిించుట అతిశయోకతి యగున్వ! 



తిరుమలవాస్ున్నకత నమస్కర్ించువార్ికత పూర్ావర్ిీత్ పాపములు, త్రువాత్ వచెుడు పాపములు అన్నియు 
పూరిి్గా దగిమగును. అటిట  వారు త్మకు త్వము మంచి చేస్ుకొన్నన వారు అగుదురు. 

మంచి పూవులను, నీటిన్న, దీపమును, ధ్ూపమును తీసతకొన్న వచిు న్నత్య స్ూరులు సేన్ేశున్నత్ో స్హ్ 

నమస్కర్ించు తిరుమలయిే మోక్షము న్నచుును. 

కొండన్ తిిన ఆ స్ావమి వసతంచు ఈ వేంకటాచలమును ఆశుయించిన పాపములు పో వును.  

ఆశిుత్ ల దుఃఖ్ములు పో గొటలట టక ై వేంకటాదిర యందుని శీుకృష ణ న్న పాదముల న్వశుయించిన జ్నమ, జ్ర, 

మరణ దుఃఖ్భయములు నశించును. 

ఆయుస్ుా చెలల కముందే, మనస్ుా చెదరక ముందే స్ుందరమ ైన పుషపములు గల తిరుమలను 
ఆశుయించండి. " 

అన్న ఆళ్వవరుల  తిరుమల వ ైభవాన్ని ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కీర్ిిస్ుి న్విరు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించిన వారు క ైంకరయ స్ామాాజ్య చకువరుి లుగా లబి్ పరతిష ు లగుదురన్న ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  ఫలశుు తిన్న కృప చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  "తిరుమల గిర్,ి తిరువేంగడముడెైయాన్ ల వ ైభవ విశేష్ాలను త్ెలియజ్వస్ుి ంది. 

అంత్ేకాక, ఈ తిరువాయ్ మొழி  అష్ాట క్షర్ీ మంత్వర ర్ాి న్ని త్ెలుపుత్ ందన్న ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు. ఈ అష్ాట క్షర్ీ 
మంత్రములో పరణవము "అ" కార, "ఉ" కార, "మ" కారములను కూడినదెై అ కార వాచుయడెైన పరమాత్మకవ, మ 

కార వాచుయడైెన జ్జవుడు చెందినవాడు అని విషయాన్ని చెబ్ుత్ ంది. "న్వర్ాయణ" శబ్దము న్నత్యమ ైన వాటికత 
న్నవాస్మ ైన వాడును(అనగా ఇచుట స్ావమి పరత్వము చెపపబ్డినది) వాటి యందు వాయప్తంచి 

యునివాడును (అనుట వలన స్ావమి స్ౌలభయము చెపపటమ ైనది) న్వర్ాయణుడు అన్న చెబ్ుత్ ంది.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  మొదటి పాశురములో ఎలలపుపడు క ైంకరయము చేయవల నన్న చెపపడం వలన 

న్నత్యత్వము చెపపబ్డినది. తిరుమలలో వేంచేసతన మా స్ావమి అనుటలో స్ౌలభయము త్ెలుస్ుి ంది. జ్ోయతి 

స్వరూపుడు అన్న చెపపడం వలన న్వర్ాయణ శబ్దము చెప్ పడు దివయ స్వరూపము త్ెలియుచునిది. 



ఎలలపుపడు క ైంకరయము చేయవల ను అన్న చెపుపట వలన జ్జవుడు పరమాత్మకవ చెందినవాడు అని విషయము 
త్ెలుస్ుి ంద.ి  

 ఆఱవ పాశురములో "స్ావమికత "నమః" అన్న చెప్ పడు వార్ికత పాపములన్నియూ నశించును" అన్న చెపుపట 

వలన అష్ాట క్షర్ిలో "నమః" శబ్ాద రిము చెప్తపనటలయినది. ఈ పాశురములో "తిరుమల వాస్ున్నకత" అన్న 

చెపుపటవలన అష్ాట క్షర్ీమంత్రములో "ఆయ" అనుచు "ఆ స్ావమి కొఱకవ" అన్న చెప్ పడు చత్ ర్ీి విభకిురిము 
కూడ చెప్తపనటలయినది. 

ఈ విధ్ముగా ఈ తిరువాయ్ మొழி  చవల పరశసి్మ ైనదిగా ప్ దదలు చెప్ పదరు. 

3-3-సీసమాలిక 

ఝరుల శోభలు వేంకటాదిర( దేజ్ోమూర్ిి,సేకిన్ పుపడు (ఎలలపుపడును) నుపాసతంచవల ను  

న్నత్య స్ూరులు కూడ నీలమేఘశాయమున్నట విశవ కారణున్న కొలిచెదరు 

కలాయణగుణశాలి, కమలాక్షుడును న్నత్యస్ూరుల పతి న్నట చేర్ ియుండు 

నీచు, న్వకవ దవస్య మిచిుత్ే న్నత్యస్ూరులన్వదర్ించుట ప లుపు(గొపప) కాదు!  

శాసి్రవిదిత్ డవీవఘరహ త్ ండవుమూలమూరిి్వనుట మోపు (గొపప) కాదు! 

పాపములన్నియు భస్మమగును నీక ై"నమ" యని, వారి్కత అగును శుభము 

దీపముమ, పుషపముల్, ధ్ూపముమ, తీరిముమన్నత్ యలు కొన్న న్నన్ మన్నించుర్ిచట 

కొండన్ తిిన స్ావమి కొలువుతీర్ిన చచటలన్వశుయించిన పాప న్వశమగును 

జ్నమ, జ్ర్ా, మృత్ య జ్ంకు పో వును కృష ణ చరణవల చేర్ిన తిరుమలందు 

కాయముమ, మనముల(మనస్ుానకు) కార్చగయమునిపుు అందవల తిరుమల స్ాగ రండు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

చదువ నీ పది, క ైంకరయ చకువరుి  

లయి యశమును, నుత్కృషటత్ నందగలరు 

3-4-పుకமுమ్: 

ఆళ్వవరుల  వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో త్నకు తిరుమల యందు స్ావమిత్ో విచేేదము లేన్న క ైంకరయము 
పరస్ాదించవల నన్న పరా ర్ిించేరు. కాన్న శార్ీరకముగా తిరుకురుగూరులోనుని ఆళ్వవరుల  తిరుమలలోఅటిట  
క ైంకరయమున్ టలల  చేయుట. అంత్ట, స్ావమి స్మసి్ పదవరిములలో అంత్ర్ాయమిగా స్ాక్షమత్కర్ించేడు. 
భగవదనుభవ పరవాహ్ంలో మొదట ిదశ ముముక్షుదశ. అపుపడు పరమాత్మ త్పప వేఱేదీ అకకరలేదు. 
త్రువాతి దశ ముకాి వసి్ అన్న ప్ దదలు చెపుపదురు. ఈ దశ యందు భగవత్ాంబ్ంధిత్ములనీి స్వకారయములే. 
అపుపడు విశవమంత్వ భగవత్ాంబ్ంధిత్ముగా, ప్్రతి కారకంగా కనబ్డుత్ ంది. ప్ ైకత కనబ్డుత్ ని ఆకృతికత 
గాన్న, కనబ్డన్న లోన జ్జవున్నకత గాన్న అంత్ర్ాయమిగా నుని పరమాత్మత్ో స్ంబ్ంధ్ము త్ెలుస్ుి ంది. అపుపడు ప్  ై
ఆకృతినీ, లోపలి జ్జవుడినీ మనము  ఒకవ విధ్ంగా పర్ిగణించునటలల , ఆ లోపల వేంచేసత యుని పరమాత్మనూ 

ఒకవ విధ్ంగా పర్ిగణించ ేసతితి కలుగుత్ ంది. ఆళ్వవరుల  ఇపుపడు విభనిమ ైన చేత్న్వచేత్న్వలన్నిటినీ చూచి, 

అవి అనీి పరమాత్మకు విశేషణవలుగా దర్ిశంచి, స్ావమిన్న ఏమన్న కీర్ిించగలనంటలన్విరు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో.  

విశిష్ాట దెైవత్ సతదవి ంత్వన్నకత చేత్న్వచేత్న్వలకూ, పరమాత్మకూ గల విశేషణ, విశేష్ాయల విడర్ాన్న స్ంబ్ంధ్ము అతి 

ముఖ్యమ ైనద.ి ఆళ్వవరుల  ఈ విషయాన్ని పరస్ాి విస్ుి న్విరు. 

అంట,ే ఈ చేత్న్వచేత్న్వలన్నిటికీ అంత్ర్ాయమి అయిన పరమాత్మ వీటన్నిటికీ శర్రిీ్ అంటే వీటిన్న శర్ీరముగా 
కలవాడు అనిమాట. ఈ శర్ీర్ాలూ,,ఆ శర్ీర్ ీఒకటి కాకపోయిన్వ వాటి స్ంబ్ంధ్ము విడదీయర్ాన్నది. ఆ 

ఒంపారు వలనన్ే ఈ శర్ీర్ాలకు అసతిత్వము అనగా ఉన్నకత కలుగుత్ ంది. ఆ పరమాత్మ లేకుండవ, ఈ 

చేత్న్వచేత్న్వలేమీ ఉండలేవు. ఈ విషయాన్ని అనుభవిస్ుి ని ఆళ్వవరలకు అన్నింటా పరమాత్మయి ే

కనబ్డుత్ న్విడనిమాట. 



అయిత్ ేమనలో అంత్ర్ాయమిగా ఉని, అఖిల హేయ పరత్యనీకుడెైన, పరమాత్మకు మన కరమ ఫలాలేమీ 

అంటవు. ఈ విషయాన్ేి ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు. 

"స్ావమీ! న్ననుి అదివతీయుడన్న అందున్వ! భూమి అందున్వ! జ్లమందున్వ! న్నపుప అన్న అందున్వ! 
వాయువన్న అందున్వ! ఆకాశమన్న అందున్వ! చందర స్ూరుయలన్న అందున్వ! ఇవనీి అన్న అందున్వ! 

పరవత్ స్మూహ్మన్న అందున్వ! చత్ రదశ విదయలన్న అందున్వ! శబ్దమన్న అందున్వ!  

(స్ుందర రూపముగల) కమలాక్షుడందున్వ! పవళ్వధ్రుడందున్వ! స్ుందరమ ైన శీుపాదము కలవాడందున్వ! 
నీలవరుణ డందున్వ! శీువత్ాచిహ్ుిడన్న అందున్వ! శీున్నవాస్ుడన్న అందున్వ! ఉజీ్వల కతర్ీటధవర్ి అన్న అందున్వ! 
శంఖ్ చకు ధవరి్ అన్న అందున్వ! 

దీపమన్నయిెదన్వ! జ్ఞతి మాణికయమందున్వ! బ్ంగారమందున్వ! ముత్యమందున్వ! వజ్రమందున్వ! 
త్ేజ్ోమయమ ైన విగుహ్ుడందున్వ! ఆనంద పురుష డందున్వ! 

అచుయత్ డందున్వ! అమలుడందున్వ! భకుి ల దుఃఖ్ములకు మందు అన్న అందున్వ! అమృత్మందున్వ! 
పటికబ్ెలలమందున్వ! షడుర చులుని పరస్ాదమన్న అందున్వ! న్ యియ, త్ేన్ , పండు, పాలు అన్న అందున్వ! 

చత్ ర్వవద స్ారమందున్వ! న్వయయశాసి్రమందున్వ! శుా వయమ ైన గీత్మందున్వ! బ్రహ్మదులకు కారణమ ైన వాన్నన్న 

గొపప పుణయ ఫలమందున్వ, శీుకృష ణ డన్న అందున్వ, మాయావి, వాయమోహ్శీలి అన్న అందున్వ! 

న్నత్యస్ూరుల న్వయకుడన్న అందున్వ, వార్ికత దెైవమన్న అందున్వ, వార్ ిభోగయ వస్ుి వన్న అందున్వ, బ్ంధ్ువన్న 

అందున్వ, స్వరుమందున్వ! మోక్షమందున్వ! 

స్ృష్ాట ుదులు చేయువాడును, బ్రహ్మదులను న్నయంతిరంచువాడు, త్ లసత మాలా ధ్రుడెైన న్ననుి ఏమన్న 

వర్ిణంత్ ను! 

అదుాత్ గుణములు కలవాడు, ఆశిుత్ రక్షకుడు, అమృత్పరదవత్, స్ృష్ాట ుదుల కారణభూత్ డు అయిన 

శేషశాయిన్న ఏమన్న అనుస్ంధింపవల ను! 

(ఇక స్ార్ాంశము చెబ్ుత్ న్విరు) 



స్కల చేత్న్వచేత్నములకు అంత్ర్ాయమియిెై ఉండి, వాటి శర్ీరగత్ దోషములు స్ంకుమించకుండవ ఉనిటలల  

శుు త్వయదులచే చెపపబ్డువాడు పరమాత్మ!" 

ఈ పద ిపాశుర్ాలు చదివినవారు భగవదనుభవము ప ంది, న్నత్యస్ూరుల ఆదర్ింపబ్డుదురు అన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు  

3-4-సీసమాలిక 

జ్లమ, గాలియ, భూమియా, అగిి, ఆకాశ, శశి, ఖ్గుల, అదివతీయ! 

నగమందున్వ న్ననుి న్వదమా, మేఘమాత్వరలా, విదయలా , త్మిమ కంట!ి 

శీువత్ాచిహ్ుిడవ, శీువాస్ుడవ, శంఖ్చకు ధవరి్య, పవళ్వధ్రుండ! 

జ్ఞతి మాణికయమా, జ్ఞవలయా, హేమమా,ముత్యమా, వజ్రమా, మోదర్ాశి! 

అమలుడచుయత్ డన, అమృత్మ, బ్ెలలమా,పండు, న్ యియ, మధ్ువు, పాలు అనన 

శాసి్రమా, వేదమా, శుా వయ గీత్మ, పుణయఫలమ, కారణభూత్! పారి మిత్ర! 

న్నత్యన్వథుడనన, న్నత్ యల భోగయమా,స్వరుమా, మోక్షమా, స్రవ బ్ంధ్ు! 

స్ృష్ాట ుది కారణవశిుత్ రక్షకా, బ్రహ్మయా, రుదుర డవ, వార్ి స్ావమి అనన!  

అదుాత్ గుణశాలి, అమృత్పరదవత్, ఆశేషశాయివి న్నన్ ిటలల  ప్తలుత్  

అన్నింట యుండియున్ ఆ పాపములు త్నకంటక అలర్ారు పరుడవీవు! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

చదువ నీ పది, న్నత్ యల ఆదరముమ 



నంద,ి ప ందెదరు భగవదనుభవముమ 

3-5-మొయ్ మాా మపూ మొూழிల్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  పరమాత్మను అన్నింటా దర్ిశంచి హ్ర్ాి తిర్వకాన్ని ప ందేరు. కాన్న, 

ఆళ్వవరుల   పరమ కృపామూరుి లు. "భావయంతి పరస్పరమ్" అనిటలల , ఈ విధ్మ ైన ఆనందమును 
లోకులందరూ ప ందలేకపో త్ న్విర్వ అన్న విచవరి్స్ుి న్విరు. 

భగవదవనందవతిశయము వలన అందులో త్నమయము కావల ను! శీుకృష ణ న్న పూరిి్గా త్ెలుస్ుకొని న్వరదుడు 
త్న కృష్ాణ జనము న్ గురవేసత ఏవేవో మాటలాడడం పరా రంభంచేడుట. పరమాత్మప్ ై న్నజ్మ ైన ప్్రతి కలిగినవార్ికత 
ఆయన స్ంశేలషము వలన ఒళ్ుళ త్ెలియన్న పరవశత్వము వలన వార్ి సతితి,  స్త్మమ కనబ్డిన త్రువాత్ 

తిర్ిగివస్ుి ని మధ్ువనంలోనుని వానర సేన సతితిలా ఉంటలందట. ఇక పరమాత్మ విశేలషము వలన 

దుఃఖ్మూ అలాగవ తీవరంగా ఉంటలంది. ఆళ్వవరల ఈ అవసి్లనీి మనము ఈ పరబ్ంధ్ములో చూడవచుును. 
అయిత్ ేఇటిట సతితి మనక వవరకూ కలుగుట లేదన్న ఆళ్వవరల చింత్. ఇత్ర దేవత్లను ఆర్ాధించేవారు కొందర్ ైత్ే, 
స్ావమిన్న ఆశుయించిన్వ క్షుదరఫలాలను ఆశించేవారు కొందరు.  

వ నుక తిరువాయ్ మొழி  లో చెప్తపనటలల , పరమాత్మ విభూతిలో భాగమ ైన మనలను చూసతన్వ ఆళ్వవరలకు 
ప్్రతియి.ే అందువలన, ఈ లోకులు అటిట ఆనందవనుభవాన్ని ప ందలేకపో త్ న్విరన్న విచవరి్స్ుి న్విరు ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో. 

అత్యంత్ భోగయము, చవల స్ులభము, మన జ్నమకు పరమపరయోజ్నము అయిన భగవత్ ు ణవనుభవాన్ని చేసత 
ఆనందించి పరవశించన్న వార్ిన్న "ఇక మీ బ్రత్ కు ఎందుకు" అనిటలల  మందలిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

"మొస్లి బ్ార్ిన పడిన కర్ిర్ాజును కాచిన స్ావమిన్న గానము చేసత గంత్ లు వేయన్న వార్ిత్ో పన్న ఏమి(అనగా 
అటిటవారు వయరుి లు). 

త్మవంట ివార్ిన్న బ్ాధించి, భుజంచు ర్ాక్షస్ులను అంత్మొందించి, శీుదేవికత ఆనందము కలిగించు స్ావమిన్న 

పాడి, ఆడన్న వారు ఈ భూమిప్ ై దుఃఖ్ాన్ని అనుభవించవలసతనదే కదవ! 



 పశువులను రక్షించుటక ై (కృపత్ో) పరవత్వన్ని ఎతిిన పరమాత్మ గుర్ించి పలికత గ ంత్ లు వేయన్న వారు 
దుఃఖ్ాలకవ పుటిటనటలల  కదవ! 

ఏడెదుద లను నీలమమక ై స్ంహ్ర్ించిన పవళ్వధ్రున్న పాడి, ఆడన్న వారు మనక ందుకు! 

ఆశిుత్ విర్చధ ిన్నరస్నమునక ై ఈ భూమిప్ ై అవత్ర్ించే స్ావమి కలాయణ గుణవలను పాడి, ఆడన్న వారు ఉనిను 
లేనటేల ! 

అటిట అవత్వర్ాలలో మిగిలిన చేత్న్వలలా అవత్ర్ించిన్వ కూడవ త్నకు వేర్ వవరూ స్ాటి లేరన్న గురుి  చేస్ూి  ఉండే 
స్ావమి కలాయణ గుణ కీరినమే శాసి్ర జ్ఞా న పరయోజ్నము. 

దుష ట ల ైన క్రవులను త్ెగటార్ిు, పాండవులను అనుగుహ ంచిన పరంజ్ోయతి స్వరూపున్న అనుస్ంధించి, 

పరవశుల ై ఆడి కనీిళ్ుళ ప్ టలట కొనక, శర్ీర్ాన్ని ప్ ంచి పో ష్తంచుకొన్ే వారు ఎందుకు! 

తిరుమలన్వథున్న గుణ కీరినము చేయుచు, ఒళ్ుళ త్ెలియక, భగవదుణవనుభవాన్ని ప ందకుండవ ఉండేవారు 
నవేవటటలల  ఇకకడవ, అకకడవ అన్న చూడక ఎకకడెైన్వ పాడి, ఆడే వార్ిన్న న్నత్య స్ూరులు కూడవ ఎలలపుపడూ 

ఆదర్ిస్ాి రు. 

యోగాభాయస్ము వలన మనస్ుాలో ధవయన్నంచి స్ావమిన్న ప ందిన కవవలులు భగవదవద స్ులమనుకొనక, త్మ 

ఆత్మన్ే పరమాత్మత్ో స్మానమ ైనదిగా త్లుస్ాి రు. వార్ిన్న విడచి, పరమాత్మ త్పప మిగిలినవి పురుష్ారిముగా 
త్లచక, భగవదుు ణములన్ే త్లుస్ూి , ఆడుచూ, పాడుత్ూ ఉండడమే మనకు కావలసతనది.  

స్మసి్ కరమఫల న్నర్ావహ్కుడు స్ావమి. ఆయనన్ే ఉపాయము, ఉప్ేయము అన్న ఆశుయించి, మనస్ార్ా 
ధవయన్నంచి ఆ ఆనందముత్ో సతగుు ను, అజ్ఞా నమును పో గొటలట కొన్న, వేర్ొక పరయోజ్నము లేకుండవ స్ావమి 

గుణవనుస్ంధవనము చేస్ూి  త్నమయత్వమును ప ందుటయిే మీ కరివయము." 

అన్న ఆళ్వవరుల  మనకు కరివయముపదేశిస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అభయసతంచిన వార్ికత "ఆ శిుయఃపతి స్మసి్ పాపములను పో గొటలట ను" అన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తిన్న కృప చేస్ుి న్విరు. 

3-5-సీసమాలిక 



కర్ిన్న త్వ వేగాన గాచిన స్ావమిక ైఆడి పాడక యుని అరిమేమి?(పరయోజ్నమేమి) 

అస్ుర్ార్ియిె ైస్ంత్స్ము కూరుు స్ావమిక ైఆడి పాడక యుని  అరిమేమి? 

గచరక్షణకు త్వను కొండ న్ తిిన స్ావమిన్వడ ిపాడక యుని అరిమేమి? 

నీలమమక  ైవృషభాల చంప్తన స్ావమిన్వడి పాడక యుని అరిమేమి? 

త్నవార్ిక  ైఅవత్వరమ త్ెిడు స్ావమిన్వడి పాడక యుని అరిమేమి? 

త్న స్ాటి లేరను త్లప్తంచు స్ావమిక ైఆడి పాడక యుని అరిమేమి? 

పాండవులకు క్రవాళ (జ్ంప్తన స్ావమిన్వడ ిపాడక యుని అరిమేమి? 

తిరుమలేశు గుణస్ుి తిన్న చేసత ఎల ల డన్ఆడి పాడక యుని అరిమేమి? 

ఆత్వమనుభవమున్ే పరమారిమనుకొనకపరమాత్మక ై ఆడి పాడవల ను 

స్కలకరమఫలదు, స్ాధ్యముమ, పాయమున్,అజ్ఞా నమును వీడ,ి ఆశుయించి 

ఆనందమందుచున్ ధవయన్నంచుడీ సతగుు విడచి ఇత్రముల న్నచే లేక 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన ఈ పది పాశుర్ాలు 

స్ావమి భస్మము చేయును పాపములను 

3-6-శెయయతదమర ై: 



వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  స్ావమి సేవాభాగయమును కోలోపవుచుని వారి్న్న ఉదేదశించి, వారు త్మ 

జ్నమ పరయోజ్న్వన్ని పో గొటలట కొనుచున్విరన్న చింతించేరు. కాన్న ఆయన లోన్న దయ వారి్న్న అలా వదలి 

వేయనీయలేదు. వార్ిన్న ఎటలయినను ఉదిర్ించవల నన్న, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో మళ్ళళ ఉపదేశము 
పరా రంభస్ుి న్విరు, "మిత్రమ్ ఔపయికమ్ కరుి మ్" (ర్ామున్నత్ో మ ైతిర చేసతకొనుము) అంటట లంకలో స్త్మమ 
ర్ావణున్నకత ఉపదేశము చేసతనటలల గా.   

దవన్నకత ముందుగా పరమాత్మ పరత్వవన్ని కీర్ిించి, అవత్వరములను స్ుి తించి, త్రువాత్ స్ౌలభాయన్నకత చివర్ి 
హ్దదయిన అర్ాుుమూర్ిిన్న పరస్ాి విస్ాి రు. పరత్వము చెపపకపో త్ే గొపపదనము త్ెలియదేమోనన్న, స్ౌలభయము 
త్ెలపక పో త్ే ఆయన మనకందడను కుంటార్వమోనన్న, ఇలా ఆళ్వవరుల  అన్ని విధవలా చెపపడవన్నకత పరయత్ిము 
చేస్ుి ని తిరువాయ్ మొழி  ఇది. 

"ఈ జ్గత్ ి లో పంచ భూత్వలకు, మహ్దవదులకూ కారణమ ైనవాడు పుండర్ీకాక్షుడెైన (స్ావమికత 
పుండర్ీకాక్షత్వము ఉపన్నషదివదిత్ము) స్ావమియిే. ఆయన్ ేస్ృష్ాట ుదులను చేసత, అన్నిటిలో వాయప్తంచి, 

బ్రహ్మదులను త్న శర్ీరముగా కలిగి యున్విడు.(అనగా వీర్ికత ఆయనత్ో స్ంబ్ంధ్ము శర్ీర, ఆత్మ 
స్ంబ్ంధ్ము అన్న వ నుక అనుకొన్న యున్విము). 

ఇటలల  బ్రహ్మదులకు కారణమ ై, క్షీరస్ాగర శయనున్న, పాపహ్ర్ిన్న, లంకావిన్వశకున్న, పంకజ్న్ేత్ ర న్న స్ుి తించుడు. 
(పరమాత్మ యొకక పర, వూయహ్, విభవాది రూపాలనీి వివర్ిస్ుి న్విరనిమాట ).  

న్నత్యస్ూరులచే స్ుి తింపబ్డు, పరంజ్ోయతి స్వరూపుడెైన మాణికయవరుణ న్న, శేషశయనుడు, గచప్తకలత్ో తిర్ిగ,ి 

కుంభనృత్యము చేయు స్ావమిన్న ఎలలపుపడూ మనస్ుాన స్ుి తించవల నన్న త్లంచవల ను.(ఆ పరంజ్ోయతి 

స్వరూపుడ ేగచపాలకులత్ో కుంభనృత్యము చేసతనవాడు కూడ). 

మీ మనస్ుాన స్ావమిన్న ఉంచుకొనమన్న న్వవంటి వారు చెపుపట ఏమిటి అన్నన(అనగా న్వమాట నమమక ప్ డ 

చెవిన ప్ డదవమనుకుంటే) బ్రహ్మదులే ఆత్న్న పాదములను అనుదినము అనుస్ంధించి పరవర్ిించు చుందురు. 

నీలదేహ్ుడు, పదమ న్ేత్ ర డు, న్నత్యస్ూర్ి న్నర్ావహ్కుడు, స్ుందర కవశస్ంపద కలవాడు, ఉజీ్వల కతర్ీట ధవరి్ 

అయిన శీుకృష ణ డే పంచ భూత్ములత్ోను, స్ూరయ చందవర దులత్ోను కూడి యుండునది. 



అత్డు ఆదయంత్ములు లేన్నవాడు, అన్ని పదవరిములకు ఆత్మ అయిన వాడు(అంత్ర్ాయమి), నృసతంహ్ుడెై త్న 

ఆశిుత్ డెైన పరహ్ల దున్న కాపాడినవాడు, పంచ భూత్ న్నయామకుడు, అత్డు త్పప ఇత్రమేమియూ 

న్వకవస్రము లేదు. 

న్వ మనస్ుానకు అమృత్ము వల  భోగుయడు, త్జ్ోరూపుడు, మణివరుణ డు, మునులకు పంచదవర పండు వల  
భోగుయడు, మీరు పావనుల ై ఆయనను సేవించిన దుఃఖ్ములుండవు.  

ఆయన్ ేకరమలకు న్నర్ావహ్కుడెైనను, ఆ కరమలకు ఆయన వశమ ై ఉండడు. (అనగా పాప పుణయములాయనకు 
అంటవు). త్ేజ్స్వరూపుడెై, లయాదులగనరుు స్ావమి, (లయము చేసతనపుపడు ఆ యముడిన్న కూడవ 
ఊరగాయ అంత్వ భుజంచి, చివరకు ఆ ఊరగాయను కూడవ భుజంచునటలల  లయము 
చేసేస్ుకుంటాడనిమాట) యమ దూత్లకు విషము వంట ివాడు. ఆ అచుయత్ న్న, దవశరథిన్న త్పప ఇత్రులను 
రక్షకముగ న్ేన్ పుపడు భావించను. 

త్లిల , త్ండిర వల , త్నను త్వను కాపాడు కొనునటలల  మనలను కాపాడువాడు. అవయయుడు, తిరమూరుి లలో 
పరధవనుడెైన ఆత్న్న పరత్వము చూసత స్ందేహ ంచక నమిమ యుండుడు, అత్డే మీ మనస్ుాను స్ంత్ోషపరచు 
వాడు. 

అత్డు న్నత్ యలకు భోగుయడు, శేషశాయి, త్ేజ్ోవిర్ాజత్ డు, నీలవరుణ డు, న్వ పరా ణము, ఆ స్ావమి పాండవులను 
బ్ాధించవచిున క్రవులను న్వశనము చేసత పారిస్ారథియిె ైయుని శీుకృష ణ న్న పాదములను చూచుట 

ఎనిడోకదవ. " 

ఇటలల  శుు తి పోర కిముల ైన అన్ేక విషయాలత్ో ఆళ్వవరుల  స్ావమి, స్ావమిత్వవన్ని మనకు వివర్ించి, ఆయన్ే 
ఆశుయణీయుడు అని విషయము న్నషకర్ిిస్ుి న్విరు. 

కలాయణగుణవకరుడెైన పరమాత్మను స్ాక్షమత్కర్ింప చేస్ుకొన్న ఆళ్వవరుల  అనుగుహ ంచిన ఈ తిరువాయ్ మొழி  

అభయసతంచిన వారు గొపప భకుి లగుదరన్న ఫలశుు తి కృప చేసేరు. 

3-6-సీసమాలిక 

పుండర్ీకాక్షుడజ్ఞండ స్ృష్ాట ుదులనీర్ిప్త నన్నింట త్వనలర్ి యుండు, 



పాలకంధ(ిబ్వళంచు పాపహ్ర్ిన్న,  పదమన్ేత్ ర న్న, లంకార్ిన్ే త్లచుడు 

నీలదేహ్ున్న, కుంభ నృత్యకారు, పరమపదన్వథు మనమున(మనస్ుాన) నరయవలయు 

న్వపలుక కాదు, ధవత్వదులే వాన్న పాదకమలముల్ కొలుి  లాదరమున 

పంచభూత్, పరా ణి వరుస్హ త్ముగాఉభయవిభూత్ ల కూడి యుండు 

ఆదయంత్ములు లేవు, నరసతంహ్ుడెై వచెుఆశిుత్  రక్షింప, నత్డె దికుక 

ఆశుయించిన మీదు పాపముల్ పో వునుమణివరుణ డత్డు, మా మధ్ుర ఫలము 

కరమ వశుయడు కాడు కరమన్నర్ావహ్కుడత్డె రక్ష,  యమభయావహ్ుండు 

అచుయత్ డవయయుడవనంద పరదుడు, తిరమూర్ాి వుత్మకుండు నముమడు స్ులభున్న 

క్రవాంత్కుడు, పార్ాి ర్చహ్కుడు, న్వకు ఊప్తర్ి, ఆత్న్న చూచుటెటలల  

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన ఈ పది పాశుర్ాలు 

పరమ భకతిన్న త్పపక పడయగలరు. 

3-7-పయిలుమ్: 

ఈ మూడవ శత్కము పరా రంభమునందు, భగవంత్ న్నత్ో మొదల ైన క ైంకరయము భగవదాకుి ల వరకు 
స్ాగవల నన్న ఆళ్వవరుల  ఈ శత్కమునందు వాకుు చిు యున్విరన్న అనుకొన్విము. ఈ తిరువాయ్ మొழி  

యందు ఆళ్వవరుల  ఆ విషయాన్ని పరస్ాి విస్ుి న్విరు.  



వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో లోకులకు అర్ాువత్వర స్ౌలభాయన్ని ఉపదేశించేరు. కాన్న వార్ ివిషయ 

పరా వణయము మారలేదు. పో నీ, త్వమయిన్వ భగవదదరశనముత్ో పునీత్ లమవుదవమనుకొన్నన్వరు. ఆ 

స్మయములో భగవదివషయమన్నన పరవశించే భగవదాకుి ల దరశనము కలిగినదిట.  ఆళ్వవరుల  వార్ిన్న 

పరస్ుి తించడం పరా రంభంచేరు. 

వ నుక భగవచేేషత్వ, పారత్ంత్వర ుల గుర్ించి చెపుపకొన్న యున్విము. ఇచుట చెపపబ్డుచునిదవన్నన్న 

భాగవత్ శేషత్వమన్న అందురు. మానవ ఉజీ్జవన స్ౌధ్ మార్ాు న్నకత భగవానున్నకత దవస్ుడెై ఉండుట మొదటి 
మ టలట  అయిత్ ేభగవదాకుి లకు దవస్ుడెై ఉండుట చివర్ ిమ టలట . శీుమదవర మాయణములో శత్ ర ఘుిన్న ఇందుకు 
ఉదవహ్రణముగా చూప్తంత్ రు. అయోధవయకాండ పరా రంభమందు "గచేత్వ మాత్ ల కులమ్ భరత్ేన 

త్దవనఘః శత్ ర ఘోి న్నత్య శత్ ర ఘిః నీత్ః ప్్రతి పురస్ారః" అను శోల కమునిది. అనగా "పాపరహ త్ డును, 
న్నత్య శత్ ర ఘుిడును అయిన శత్ ర ఘుిడు, ప్్రతిచే నడిప్తంపబ్డిన వాడయి,  త్న మామగారి్ంటికత 
వ ళ్ుత్ ని భరత్ న్న చేత్ తీస్ుకొన్న పో బ్డిన్వడు" అన్న ఈ శోల కమునకు అరిము. భరత్ డు భగవానుడెైన 

శీుర్ామున్నకత దవస్ుడు. శత్ ర ఘుిడు భరత్ న్నకత దవస్ుడు. భరత్ న్నకత యధేషట  విన్నయోగమునకు ఆనందముత్ో 
పరవర్ిించువాడు. అందువలనన్ే, అత్డు "న్నత్య శత్ ర ఘుిడు" అనగా బ్ాహ్య శత్ ర వులన్ే కాక అంత్ర 

శత్ ర వులు అనగా ఇందిరయములను, మనస్ుాను కూడ జ్యించిన వాడును, వేర్ొక విధ్మ ైన త్లంపు లేక 

పో వుట వలన పాప రహ త్ డును, భరత్ న్నకత ఆనందముత్ో విన్నయోగ పడే త్తి్వము వలన ప్్రతి 

పురస్కృత్ డెై వ ళ్ుళచుని భరత్ న్నచే తీస్ుకొన్న బ్డిన్వడన్న  (భరత్ న్న మామగారి్ంటికత అత్న్నకత 
నచిునపుపడు, అత్న్నకత మంచిగా ఉని ర్చజున వ ళ్ుళచూ ఒక ప్ టెటను తీస్ుకొన్న వ ళళనటలల  శత్ ర ఘుిన్న 

తీస్ుకొన్న వ ళ్ళళడనిమాట, అయిత్ ేఒక ప్ టెటలా కాకుండవ ప్్రతి పురస్ారుడెై వ ళ్ళళడు శత్ ర ఘుిడు) 
శత్ ర ఘుిన్న భాగవత్ శేషత్వవన్నకత న్నదరశనముగా చెబ్ుత్వరు. ఆ విషయాన్ేి ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లో ఉదోోధిస్ుి న్విరు. 

"త్ేజ్ోమయ విగుహ్ుడు, కమలాక్షుడు అయిన పర్ాత్పరున్న అనుభవించి, ఆనందించు వారు ఎటిట వార్ ైననూ 

మనకు పరతి జ్నమమందునూ న్వకు పరభువులే. 

ఆశిుత్ లకు స్ావమియు, పరుడు, చత్ రుాజుడు, చకుధవర్ి, పరమోపర్ారకుడును అయిన శీుకృష ణ న్న, ఆయన 

త్పప వేర్ొక రక్షకులు, వేరు ఉపాయము లేదు అను నమమకముత్ో ప్్రతి కలిగి సేవించు భాగవత్ లే న్వకు 
పరభువులు. 



ఉభయ విభూత్ లకూ న్వథుడు చకుధవర్ ిఅయిన శిుయఃపతిన్న ఆశుయించు వార్ిన్న ఆశుయించువారు న్వకు 
శేష లు. న్వ జ్నమలన్నిటిలో వార్వ న్వకు పరభువులు 

న్నరవధిక త్ేజ్ోమయ మగు దివాయయుధవలంకృత్ ల ైన శిుయఃపతికత దవస్ుల దవస్ులు మాకు పరభువులు. 

న్నత్యస్ూరులకు న్వథుడు, దేవత్లకు అమృత్మున్నచిు వార్ిన్న కాపాడిన వాడు అయిన శిుయఃపతి యొకక 
న్నరవధిక మహ్త్వమును ప్ేరమత్ో స్ుి తించు భకుి లను త్లంచుకొన్న పరవశించు భకుి లు మాకు ఈ 

లోకంలోను, ప్ ై లోకంలోను మముమలను కాపాడే ఉపకారకులు. 

స్కల పరా ణుల రక్షకుడు, చకాు యుధ్ుడు, న్నరవధిక త్ేజ్ోస్వరూపుడు, మణి వరుణ డు అయిన స్ావమిన్న 

మనస్ుాన ఉంచుకొనివారు జ్ని జ్న్వమంత్ర్ాలూ మాకు రక్షకులు. 

వివిధ్ పరా ణులకు స్జ్ఞతీయుడుగా అవత్వరమున్ తిి, త్న ఆశిుత్ లకు దుఃఖ్ము కలుగకుండవ రక్షించి, స్వరూప 

జ్ఞా నము పుటిటంచి, త్న పాదక ైంకరయమును పరస్ాదించి, మోక్షమున్నచిు, అనుగుహ ంచు స్ావమిన్న ప్ేరమత్ో 
కీర్ిించువార్ిన్న కీర్ిించువార్వ మాకు మోక్షమున్నచుు పరభువులు. 

స్రవకాల, స్ర్ావవసి్ల యందు రక్షకుడు, స్మసి్ జ్గత్వకరణుడు, స్వపరయోజ్నమునక ై త్ెలుస్ుకొనుటకు 
దురలభుడు అయిన స్ావమిన్న ప్ేరమపూరవకముగా స్ుి తించువారు ఎవర్ ైన్వ గొపపవారుగా మా 
సేవలందుకొంటారు.  

చకుధ్రున్న, మణివరుణ న్న, స్ౌందరయవిర్ాజత్ న్న, అననయ పరయోజ్నుల ై ఆశుయించిన వారు, అటిటవారు నీచులు, 
జ్ఞా నహీనులూ అయిన్వ, మాకు పరభువులు. 

పరమాత్మ తిరవికుముడెై భూమిన్న త్న పాదముల వదద  చేరుుకున్విడు, పరళ్యమున వట పత్రముప్ ై పవళంచి, 

త్న కడుపులో ఉంచుకున్విడు, అటిట ఉపకారకుడెైన స్ావమి దవస్ానుదవస్ులకు మేము దవస్ులము." 

ఈ విధ్ముగా ఆళ్వవరుల  భాగవత్ శేషత్వ వ ైభవాన్ని ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కృప జ్వసేరు. ఈ తిరువాయ్ 

మొழி న్న అనుస్ంధించువార్ికత భాగవత్ శేషత్వ పరతిబ్ంధ్కములగు స్ంస్ార బ్ంధ్ములు స్వాస్నగా 
నశించునన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు. 

3-7-సీసమాలిక 



మంగళ్ విగుహ్ు, నబ్ాీ క్షు, పూజంచుదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

ఆశిుత్ స్ావమి, చకుధ్రున్న, కృష ణ న్నదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

ఉభయవిభూతి న్వథున్న, శీుశు సేవించుదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

త్ లసతమాలాధ్రు, ఉపకారకు, పరున్నదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

ఆయుధవలంకృత్  డవయన్ే శరణనిదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

ఆ చత్ రుాజు, నమృత్దు, ప్ేరమ నర్ిుంచుదవస్ానుదవస్ులకు దవస్ు న్ేను 

అసతత్వంగు, స్రవరక్షకు, దివయ దేహ్ున్నదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

అవత్వరరూపు, మోక్షపరదు, దుఃఖ్ార్ిదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

స్ావర్ాి న్నకయినచచ అరిమవన్నవాన్నదవస్ానుదవస్ుల దవస్ు న్ేను 

విశవకారణు,  న్వ తిరవికుము, దవస్ుల వర్ ైన వార్ికత  ల ంక(దవస్ుడు) న్ేను 

కొలిచిన భూమిన్ే కుక్షిలో దవచిన వాన్న అడికడికత అడిన్న (దవస్ున్న) న్ేను 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

చదువ నీ పది, దవస్శేషత్వ విఘి 

ములగు స్ంస్ార బ్ంధ్ముల్  త్ొలగు న్నజ్ము 

3-8-ముడియాన్ే: 



వ నుక ఆఱవ తిరువాయ్ మొழி లో, పారిస్ారథి పాదపదవమలు త్వన్ పుపడు చూడగలన్ో అన్న ఆళ్వవరుల  
విచవర్ించేరు. అంట ేఆయన మనస్ుా, ఇందిరయాలూ భగవత్ెైకంకర్ాయన్నకత ఉవివళ్ళళరుత్ న్వియనిమాట. 

కరువు స్మయంలో బ్ాగా ఆకలిగా ఉని పదిమంది ముందు పాయస్ానిము ప్ డిత్ే వారందరూ న్వకంటే 
న్వకు అన్న ఎలా పో టీ పడత్వర్చ అలా ఉనిద ిఆళ్వవరల ఇందిరయాల పర్ిసతితి. ఈ అనుభవాన్ేి వర్ిణస్ుి న్విరు 
ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

వరద వలన బ్ాగా ప ంగి యుని నదిలో నీరు అనువ ైన అన్ని దవరులలో అడుు లేకుండవ ప ంగి పరవహ స్ుి ంది. 
ఆళ్వవరల భగవత్ేరరమ అలాగవ అన్ని ఇందిరయాల దవవర్ా పో టీ పడుత్ నిటలల  బ్యటపడుత్ నిది అనిమాట. 

ఈ పో టీలో పరతి ఇందిరయము త్న పన్న మాత్రమే కాక మిగిలిన వాటి పన్న కూడవ చేసే పరయత్ిము చేస్ూి ందట. 

అంట,ే కనుి చూడడం మాత్రమ ేకాకుండవ, మిగిలిన ఇందిరయాల పనులు కూడవ అంటే స్పృశించడం వంటి 
పనులు చేసే పరయత్ిము చేస్ూి నిదనిమాట )లేదవ చేయాలన్న కోరుకొంటలనిది.) లంకలో హ్నుమత్ో 
స్త్మమ శీుర్ామున్న "త్మ్ పురుషవాయఘామ్ గాత్ెైరః...స్ంస్పృశేయమ్" అన్న ఒకక చేత్ లత్ో మాత్రమ ేకాక అన్ని 

ఇందిరయాలత్ో స్పృశించవలన్న అన్న కదవ అంటలంది. అది ఆర్ిి పర్ాకాషట  లక్షణము. దీన్నన్ే మనము ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో చూస్ాి ము.  

" కతర్ీటధవరీ్! న్వ మనస్ుా ఎలలపుపడు స్కల లోక స్ుి త్యముల ైన నీ శీుపాదములను, గరుడ ధ్వజ్మును, నీల 

మేఘము వంటి దేహ్మును, దేవాధిదేవుడన్న న్ననుి ధవయన్నంచుచుండును.  

న్వ వాకుక, లంకాధిపతిన్న స్ంహ్ర్ించిన, మహ్బ్లి నుండి యుపాయముగా భూమిన్న తీస్ుకొన్నన న్వ 
మనస్ుననుని న్ననుి ఎలలపుపడు అనుస్ంధించును.  

వాకుకలు స్ుి తించుచుండగా, వాకవక ఎపుపడూ ఈ అనుభవము ప ందవలా అన్న, చేత్ లు న్నత్యస్ూర్ిన్వథుడెైన 

ఆ వ నిద ంగ మందసతమత్ వదనమునక ై వ దకును.  

ఆ చేత్ లత్ో న్ననుి చకకగా సేవించుటకు ఒకక క్షణము కూడవ విడువకుండవ న్ననుి సేవించుటకు న్వ 
న్ేత్రములాశపడుత్ న్వియి.  

కళ్వళర్ా చూచునటలల  వేంచేయుదువను ఆశత్ో స్ామగానము చేయుచు వచుు గరుడున్న ఱ కకల శబ్దమును 
ధవయన్నస్ూి  న్వ చెవులు ఆలోచించుచునివి.  



(ప్ ైన నీయబ్డినటలల  న్ేత్రములు సేవించడం, చెవులు చూడడం, ధవయన్నంచడం వంటి పర్ిసతితి గుర్ించి ముందు 
చెపుపకొన్న యున్విము).  

నీ భోగయముల ైన గుణములను విన్న చకుధవరుడవ ైన న్ననుి ఇకకడ ేసేవించవల నన్న పరా ణములు ఆశపడు 
చునివి. (పరా ణవలు వినడం కూడవ అలాంటిదే) 

న్వ పరా ణభూత్ డును, న్నరతిశయ భోగుయడును, చకాు యుధ్ుడును, గరుడ వాహ్నుడును అయిన నీవు 
ఎంత్కాలమ  ైప్తలచినను లభంచక యున్వివు. 

పరమ స్ుందరుడవ! పదమన్ేత్ ర డవ! శాయమశర్ీర్ా! ననుి బ్ాధించుచున్వివు. వేగముగా న్ేను 
న్ననినుభవించునటలల  కృప జ్వయుము.  

మహ్బ్లిన్న మోహ ంపజ్వసత, బ్ాణవస్ురున్న జ్యించి, ఇటలల  స్కల విర్చధ్ులను పో గొటలట  గరుడ వాహ్న్వ! న్ననుి 

న్ేన్ పుు  ప ందెదను! 

మదిద  చెటల  మధ్యనుండి పో యి, వాన్నన్న పడదోసతన స్ావమీ! (పడదోసత వ నుదిర్ిగి చూసేడుట చిన్ని కృష ణ డు ఆ 

శబ్ాద న్నకత. ఆ కళ్ళను గుర్ిించి విష ణ పుర్ాణములో కమలేక్షణః అంటారు, మఱి ఆ చిన్ని పాదవల అందము, ప్ దద  
కళ్ళఅందము ఒక దవన్నన్న మించి మర్ొకటి ఉన్వియట కదవ!) నీ శీుపాదము సేవించన్వశపడి దుఃఖించుచు 
న్ేను ఎంత్ కాలము ప్తలచెదను!" 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధవనము చేయువారు పరమపదమును ప ందుదురు" అన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తిన్న అనుగుహ స్ుి న్విరు. 

3-8-సీసమాలిక 

ఖ్గవాహ్ను, నసతత్ కాయు శీుపాదవల  మనస్ు ధవయన్నంచును, మకుట ధ్రున్న 

వాకుక మనస్ునుని, వామనున్, ర్ామున్నన్ోతవత్రముమన్ే చేయు చుండు న్ పుడు 

వాణి స్ుి తించుచచ, పాణి ఆ నవనీత్హ్రు మోము క ై త్వను అరయుచుండు 

చేత్ లారగ న్ననుి సేవింప న్ేత్రములాి ము ఉవివళ్ళళరి్ ఆశ చూపు 



వేదగానము చేయు విహ్గవందుర  శబ్దమున్ మ ైత్ెంచు (ధవయన్నంచు) నీవన్న శుో త్ దవయము 

భోగయభూత్ములు నీ పో డుముల్ విన్న చకుధ్రున్నక ై పరా ణముమలాశపడును 

పరా ణభూత్ డవు, న్నరతిశయ భోగుయడ,వ ంత్ ప్తలచిననూ మ దలవాయిె 

పదవమయత్ేక్షణ! పరమస్ుందర! శాయమదేహ్! వేగమ  కృప న్ేలుమయయ! 

బ్లిన్న,బ్ాణున్న నయ భయముల గ లిచినన్వగారి్వాహ్ను నందుటెటలల  

అరుీ న వృక్షమల నడచిన(కూలిున) నీపాద ముల కొలవ, న్ న్విళ్ుళ ప్తలువగలను 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన ఈ పది పాశుర్ాలు, 

పరమపదమును త్పపక పడయగలరు 

3-9-శొన్దీల్ విరచదమ్: 

ఇంత్కు ముందు త్న ఆనందవతిశయానీి, అలాగవ త్న విశేలష్ానుభవానీి నలుగుర్ిత్ో పంచుకోవాలన్న 

ఆశించేరు, పరయతిించేరు ఆళ్వవరుల . అయిత్ే లోకంలో జ్న్వలు వివిధ్ రకాలు. కొందరు త్త్వి వన్ేి త్ెలియన్న 

అజ్ఞా నులయిత్,ే మఱికొందరు ఇత్ర దేవత్లను ఆర్ాధించేవారు, ఇంకొందరు విషయ లంపటలలు. ఇలాంటి 
వాళ్ళను వాళ్ళ దుఃఖ్ాలనూ చూసేటపపటికత, ఆళ్వవరుల  పరమాత్మను విడచి వీరంత్వ త్ చేపరయోజ్న్వల కొఱకు 
ఇత్రులను ఆశుయిస్ుి న్విర్వ అన్న బ్ాధ్ కలిగింద.ి అందుకు వార్ిన్న వార్ించడవన్నకత పరయతిిస్ూి , అంత్లోన్ే 
త్వను వార్ి వల  ఉండనుకదవ అన్న స్ంత్ృప్తి  పడుత్ న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

త్నను కీర్ిించి, కవిత్వము చెపుపవార్ికత ఉభయ విభూత్ లలో ఏమి కావల నని దవన్నన్నన్నచిు త్న వాన్నన్నగా 
చేస్ుకొను వాడు పరమాత్మ 



స్కల కలాయణ గుణవకరుడునూ, పరమోదవరుడునూ అయిన పరమాత్మను వదలి త్వత్వకలిక లౌకతక 

పరయోజ్న్వలకు ఇత్రులను కీర్ిించి కవిత్వము చెపాపలిా వసేి , పర్ిపూరణత్ లేన్న వాళ్ళ గుర్ించి చిన్ని 

కళ్ళవాడిన్న చూసత కమలాక్షుడు అన్న చెప్తపనటలల , అస్త్వయలాడడమే అవుత్ ంది. కనుక ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో "ఈ బ్ుదిి , ఇందిరయాలు పరమాత్మ మనకు ఇచిుంది మనము ఆయనను త్ెలుస్ుకున్ేందుకు, 
ఆయన గుర్ించి కీర్ిించడవన్నకత, అటలల  కాక ఇత్రులను కీర్ిించడవన్నకత కాదు" అన్న నచు జ్ పప పరయతిించి, 

ఫలించక, చివరకు, ద ంగలుని అడవిలో వాళ్ళనుండి త్ప్తపంచుకొని వాడిలా, కనీస్ము న్ేనయిన్వ వీళ్ళలా 
క్షుదర పరయోజ్నలములకు ఇత్రుల వ నుక పడలేదు కదవ" అన్న త్ృప్తి  ప ందుత్ న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లో. 

"ఓ చేత్నులార్ా! మీకు (న్వ మాట) ఇషటముండదు. అయిన్వ చెబ్ుత్ న్విను. మీరు పరమాత్మకు త్పప 
వేర్ వవర్ికత చెందినవారు కాదు. కనుక వేరు పరయోజ్న్వలకు ఇత్రులప్ ై కవిత్వము చెపపకండ.ి  

మన కులదెైవమ ైన పరమాత్మను విడచి, త్మ అల ైపశవరయములన్ే గొపపగా త్లంచు ఇత్రులకు కృతి ఇవవడం 
వలన మీకు పరయోజ్నము లేదు.  

మోక్షోపాయమున్నచుు న్నత్య స్ూరుల అధిపతి అయిన స్ావమిన్న వదలి, ఒక మనష యన్నప్ ై కృతి చెపపడం మీ 

స్వరూపాన్నకత త్గదు. 

అటలల  స్ంపాదించిన ధ్నము కూడ ఎందుకు పన్నకత వస్ుి ంది. ఎంత్ కాలము వరకు ఉంటలంది. 

శర్ీరపో షణకు కూడ చవలదు. కనుక అటిట వార్ిన్న వదలి మోక్ష స్ామాాజ్య న్నర్ావహ్కుడెైన స్ర్వవశవరున్న 

స్ుి తింపుడు. 

మీరు గుణహీనుల యందు లేన్న గుణములన్వర్చప్తంచి స్ుి తించడం వలన అస్త్యవాదులగుదుర్వ కాక మర్ొక 

పరయోజ్నము లేదు. కనుక, మీ సిో్ త్రమునకు త్గిన గుణవంత్ డును, మీనుండి వేర్వమియు కోరక, మీ 

కోర్ికలన్నిటినీ తీరుువాడు అయిన మణివరుణ డెైన శిుయఃపతిన్న కృతి చేయరండు.  

మీరు కషటపడి కూలి చేసతనను బ్రత్ కుట మేలు. మిముమలను స్ంత్ోష్తంచి త్గిన స్న్వమనము చేయగల 

స్ంపనుిల వరూ ఇపుపడు లేరు. మీ మధ్ురమ ైన సిో్ త్రములచే మీ ఇషటదెైవమ ైన ఇత్రులను స్ుి తించిననూ, 

మీరు ఆర్చప్తంచు గొపప గుణములు ఆ దెైవమునందు ఉండవు కనుక, ఆ స్ుి తి గుణములకు త్గి ఆ దెైవాన్నకత 
అంత్ర్ాయమి గానుండు శిుయఃపతికవ చేరును. 



 (లోకులు ఎలాగూ వినలేదు, ఇక త్నకు త్వను స్ర్ిద చెపుపకొను చున్విరు, ఆళ్వవరుల ). ఇక, అత్ యదవరుడెై, 
పరసతదుి డెైన స్ర్వవశవరున్న స్హ్స్రన్వమములను స్ంకీరినము చేయవలసతయుని న్ేను, వాన్నన్న వదలి మర్ొక 

క్షుదర పురుష న్న చూచి, అత్డే గొపపవాడన్న, మహ్ో దవరుడన్న అస్త్యము చెపుపటకు న్వకు శకయము కాదు. 

నప్తపని ప్తర్ాటిట త్ో కూడియుండు స్కల కలాయణగుణవకరుడెైన శిుయఃపతిన్న  స్ుి తించుచు, ఈ జ్న్వమంత్మున 

వాన్నన్ే ప ంద దలచి యుని న్వ వాకుక వేర్ొకర్ిన్న స్ోి త్రము చేయదు.  

స్కల కలాయణగుణవకరుడెైన స్ర్వవశవరుడు న్వకు ఈ లోకమున స్కల పురుష్ారిములను, త్దుపర్ ిమోక్షమును 
కూడ ఇచిు, న్వ కవిత్వమునకు విషయమగుచుండగా, ఇత్ర త్ చేమనుజులప్ ై కవిత్వము చెపపను.  

చిరకాలముగా, జ్ఞా నములేక స్ంస్ారమందు బ్ాధ్పడుచుని ఈ చేత్నులు ఏ జ్నమనందెైననూ ననుి 

త్లంచర్ా, అపుపడు మోక్షమున్నచెుదనన్న న్నర్వహత్ క కృపత్ో జ్గత్ాృష్తట చేయుచుని పరమదయాళ్ువ ైన 

శిుయఃపతిన్న సిో్ త్రము చేయు న్వకు మర్ొక క్షుదుర న్న సిో్ త్రము చేయుట త్గదు." 

ఈ విధ్ముగా స్ర్వవశవరున్న విడచి వేర్ొకర్ిన్న సిో్ త్రము చేయుట త్గదన్న లోకులకు చెప్తప, త్వను మాత్రము 
స్ర్వవశవరున్ ేస్ుి తిస్ాి నన్న న్నషకర్ిించి వాకుు చిున ఆళ్వవరల ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించిన వారు తిర్ిగ ి

స్ంస్ారమునందు జ్న్నమంచరు అన్న ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

3-9-సీసమాలిక 

నచుక పో వచుు న్వమాట, అయిననుపలిక ద, న్నత్రుల పాడ వలదు 

 శీుపతి మన స్ావమి, చిఱులాభములకన్నఇత్రుల స్ుి తిచేయు మత్ము వలదు 

మోక్షపరదు విడచి, ఏ క్షుదుర న్ో స్ుి తిచేయుట మన ఆత్మ శీలమవదు 

ఎంత్కాలము వచుు, ఏ పన్న కగునటిటఆరీన, వలదటిట పనులు మనకు 

ఉదర పో షణ వీడ ిముకతిపరదున్న, పరమాత్మను స్ుి తిచేయ వల ను మనము 

గుణహీనులను మీరు గుణములార్చప్తంచిపలుకు నస్త్యముమ వలదు వలదు 

వేఱేమి కోరక, కోర్ికల్ తీర్ ుడుశీుపతిన్  సిో్ త్రముమ చేయవల ను 



గుణహీను ప గడక, కూలి చేయుట మేలుఈశవరున్ే చేరు ఈ నుత్ లును 

అత్ యదవరున్న వేయి న్వమాలు చెపపక,ఇత్రుల న్ేను మన్నించలేను 

అవస్ానమున నందవలసతన శీుపతిన్నవడచి న్వలుక వేఱు నుడువలేదు 

ముకతిత్ో పురుష్ారిములన్ లల  న్నచెుడునత్న్న నుతింపక కవిత్ ర్ాదు  

త్నన్ కపుపడు వీరు త్లవగలరన్న, స్ృష్తటంచు, శీుపతి వీడి ఇత్రులేల? 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన ఈ పది పాశుర్ాలు, 

జ్నమ ర్ాహ త్య స్ాయుజ్యమందగలరు 

3-10-శనామ్ పలపల: 

ఆళ్వవరుల  ఇంత్కు ముందు భగవదిత్రులను భగవంత్ న్నవ ైపు మళళంచే పరయత్ిము చేసేరు. కాన్న వారు 
మళ్ళ లేదు. స్ర్వ, త్వనయిన్వ భగవంత్ న్న సిో్ త్రము చేస్ుి న్విను కదవ అన్న స్ంత్ోష్తంచేరు.  

ఇత్రులకు భగవంత్ న్న పటల  వ ైముఖ్ాయన్నకత కారణము విషయపరా వణయము. అందువలన వారు (ఆ ఇత్రులు) 
వివిధ్ జ్నమలు కలిగి దుఃఖ్ స్ాగరములో మున్నగి యున్విరు. వారి్న్న కాపాడవలన్ే పరమాత్మ వార్ి మధ్య 
వివిధ్ శర్ీర్ాలత్ో అవత్ర్ించేడు. ఆళ్వవరల చేత్ ఆ అవత్వర్ాల దివయ చేష్తటత్వలను, అఘటిత్, ఘటన్వ 
స్ామర్ాి ుదులనూ పరమాత్మ అనుభవింప జ్వసేడు. ఆ అనుభవాలను ప ందిన ఆళ్వవరుల  త్నకు ఏమీ లోటల 
లేదన్న స్ుి తిస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 



పరమాత్మ కవవలము ఆశిుత్ వాత్ాలయముత్ో లోక రక్షణక  ైఅవస్రమ ైన అవత్వర్ాన్ని స్వకర్ిస్ాి డు. లేకపో త్ే 
"అజ్ఞయమాన్ో..." అన్ననటలల  ఆయనకు జ్న్నమంచవలసతన అవస్రము లేదుకదవ! ఆ జ్న్నమంచినపుపడు కూడవ, 
త్న గొపప చూపుకోకుండవ, అకకడ వార్ిత్ో కలసత మ లసత వయవహ్ర్ిస్ాి డు, అదీ ఆయన స్ౌలభయము.  

లోకులకు, విషయపరా వణయము వలన కలిగిన దుఃఖ్ము కంట ేత్నకు పరమాత్మ విశేలషము వలన కలిగిన 

దుఃఖ్మే ఎంత్ో మేలు అన్నప్తంచింది ఆళ్వవరలకు. ఆ అదృష్ాట న్నకవ త్ృపుి లవుత్ూండగా పరమాత్మ ఇంకా మంచి 

అనుభవాలను చవిచూప్తంచేడుట పరమాత్మ. ఇక ఆళ్వవరుల  ప ంగిపో త్ న్విరు.  

"అనంత్ముల ైన అవత్వరములన్ తిి త్న ఆశిుత్ విర్చధ్ులను శంఖ్ చకాు దులత్ో నశింప జ్వసతన స్ర్వవశవరున్న 

స్ుి తించు భాగయము కల న్వకు ఏ కొఱత్యు లేదు. 

పరమాత్మ జ్గత్ ి  యోగ క్షవమము విచవర్ించడవన్నకత పాలకడలిప్ ై పవళంచి యుంటాడు. ఆశిుత్ లకు ఆపద 

స్ంభవిసేి  గరుడవాహ్నుడెై స్త్వరము వేంచేసత విర్చధ్ పర్ిహ్రము చేస్ాి డు. స్ర్వవశవరున్న కలాయణ గుణ కీరినము 
చేస్ూి  నృత్యము చేయు న్వకు  ఏ ఆటంకములును లేవు.  

బ్ాణవస్ురున్న రుదుర డు కాపాడెదనన్న మాట ఇచిు, కాపాడలేక, శీుకృష ణ న్న చేత్ పర్ాజ్యము ప ందేడు. ఇక, 

అటిట శీుకృష ణ న్న ఆశుయించిన న్వక ంత్ మాత్రము దుఃఖ్ము లేదు.  

ఒక బ్రా హ్మణుడు త్న కుమారులు పుటటగానే్ మరణిస్ుి న్విరన్న అరుీ నున్న శరణు వేడేడు. అరుీ నుడు 
కాపాడడవన్నకత పరయతిించిన్వ లాభము లేకపోయింది. అపుపడు శీుకృష ణ డు అరుీ నున్న తీస్ుకొన్న రథముప్ ై న్ కతక 
ఆ ప్తలలల కోస్ం వ దకుకుంటట పరమపదము వరకూ వ ళ్ళళడు. అకకడ లక్షీమదేవి శీుకృష ణ న్న చూడవల నను 
కోర్ికత్ో త్న వదదకు రప్తపంచుకొని బ్రా హ్మణ పుత్ ర లను చూసత, వార్ిన్న తీస్ుకొన్న వచిు ఆ బ్రా హ్మణున్నకత 
అపపగించేడు. అటిట అఘటిత్ ఘటన్వ స్ామరిుము గల శీుకృష ణ న్న ఆశుయించిన న్వకు ఏ దుఃఖ్ము లేదు. 

స్కల జ్గత్వకరణుడును, స్కల భోగన్నరత్ డును, అత్యంత్ భోగభూత్ డును అయిన పరమాత్మను 
ఆశుయించిన న్వ మనస్ుానందు ఏ దుఃఖ్ము లేదు.  

పరమాత్మ పరమపదములో అపరా కృత్ త్ేజ్ోమయుడెై వేంచేసత యుంటాడు. ఆయన్ ేనరున్నగా అవత్ర్ించి 

ఆశిుత్ రక్షణము, అర్ిశిక్షణము చేస్ూి , త్న పరత్వము ఈ లోకులకు త్ెలిసేటటలల  కూడవ చేస్ాి డు. అటిట శీుకృష ణ న్న 

అనుభవించుచుని న్వకు ఏ విధ్మ ైన దుఃఖ్ము లేదు.  



ఈ లోకుల స్ుఖ్ దుఃఖ్ాలకు, పుణయ పాపాలకు, స్వరు నరకాలకు న్నర్ావహ్కుడు పరమాత్మ. ఈ స్ృష్ాట ుదులు 
ఆయన లీలలే అన్న త్ెలిసతన న్వకు ఏ విధ్మ ైన దుఃఖ్మూ లేదు. 

స్కల లోక వాయప్తయిె,ై న్నరతిశయ దివయ విగుహ్ స్ౌందరయము గలవాడెై, లక్షీమ స్మేత్ డెై, అనంత్ బ్రహ్మనందము 
కలవాడె ైస్రవజాుడెై, కవవలము త్న స్ంకలపము చేత్ స్మసి్మును స్ృజంచిన ఆశురయ కారయ న్నర్ావహ్కుడెైన 

స్ర్వవశవరున్న ఆశుయించిన న్వకు ఒక దుఃఖ్మునూ లేదు.  

దుఃఖ్ స్ంబ్ంధ్ములేన్న జ్ఞా నము కలవాడును, త్న స్ంకలపము చేత్ అన్ేక అవత్వరముల తిి దివయ 
చేష్తటత్ములు చేస డు వాడును, పరళ్యమునందు స్మసి్మును త్న ఉదరములో రక్షించువాడును అయిన 

శిుయఃపతిన్న ఆశుయించిన న్వకు ఏ కొఱత్యు లేదు.  

శుమ లేకుండవ స్మసి్మును స్ృష్తటంచి, అందులో వాయప్తంచి, న్నరవహ స్ూి  , ఇందిరయాలకు అతీత్ డెైన న్నరవధిక 

త్ేజ్ో మూర్ిి అయిన స్ర్వవశవరున్న ఆశుయించిన న్వకు ఏ కొఱత్యు లేదు".  

ఈ విధ్ంగా భగవదీు త్లో "మామేకమ్ శరణమ్ వరజ్....మాశుచః" అన్న చెపపబ్డినటలల  పరమాత్మను 
ఆశుయించేను కనుక న్వకు మర్వమీ దుఃఖ్ము లేదు అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. ఈ 

పది పాశురములు అభయసతంచిన వార్ికత ఆ స్ర్వవశవరుడే అందరూ మ చుుకొను నటలల  ఉభయ 

విభూత్ెైయశవరయములన్నచుునన్న ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

3-10-సీసమాలిక 

ఆశిుత్ రక్షకు డవత్వర మూర్ిి ఆశీుపతిన్ శరణని  చింత్లేదు 

క్షీర్ాబిి శాయి, పక్షిరథి, విర్చధవరి్శీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

భోగభూత్ డు స్రవ భువనస్ృష్తటకత కరిశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

ఫాలు నండనుని బ్ాణు జ్యించినశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

మృత్ ల ైన విపుు న్న స్ుత్ ల త్ెచిునయటిటశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

పరుడవు దివినట, నరుడిట మము కాయ,శీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 



కరమ న్నర్ావహ్కుడవనందన్నలయుడు,శీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

లయకార్,ి రక్షకుడవశురయ చేష ట డుశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

పుటిటంచి, వాయప్తంచి, భువన్వల నడప్తంచుశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

ఇందిరయాతీత్ డు, దివయత్ోజ్ోమూర్ిిశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

అమలస్ుజ్ఞా న్నన్వ హ్ర్ిన్ ఱిగిన న్వకుశీుపతిన్ శరణని చింత్లేదు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నుడువ  నీ పది, వార్ికత నుభయ లోక 

పరా భవత్వము  కలుగును వ ైభవముగ 

3(మపడవ పత్తా  సంకి్షప్ాా రథము) 

ఆళ్వవరుల  మూడవ పత్ ి లో భగవత్ెైకంకరయము పరమాత్మకవ పర్ిమిత్ము కాక భగవత్ాకుి ల వరకూ 

స్ాగవల నన్న త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు.  

తిరుమాలిరుమ్ జ్ోల ై లో వేంచేసతయుని స్ావమి ముఖ్ కాంతి కతర్ీట కాంతి అయి వాయప్తంచుచునిదవ 
అన్ననటలల  దివయ త్ేజ్ోమయమ ై యునిదట. అటిట స్ావమిన్న స్ుి తించుట దుస్ాాధ్యము అన్న చెబ్ుత్ న్విరు.  

అంత్లోన్ే ఆయనను స్ంపూరణముగా అనుభవించలేనందుకు బ్ాధ్పడుత్ న్విరు. 

అంత్ట స్ావమి న్ేను తిరుమలలో వేంచేసత యున్విను కదవ, ఇక విచవరమ ందులకు, ఇచుటన్ే 
క ైంకర్ాయనందమును అనుభవించవచుును కదవ అన్న పలికవరట. అంత్ట స్ుందరమ ైన తిరుమలలో స్ావమికత 
విచేేదము లేకుండవ దవస్యము చేయవల నన్న, ఆయన పాదముల న్వశుయించిన మన దుఃఖ్ములు, 
పాపములు స్మసి్మూ నశిస్ాి యన్న చెబ్ుత్ న్విరు.  



అంత్ట త్వను ప ందెడు పరమాత్మనుభవానందవన్ని త్కతకన లోకులు ప ందలేకున్విర్వ అన్న బ్ాధ్ పడవు రు. అటిట  
పరమాత్ మన్న అనుభవించి ఆనందముత్ో పాడి ఆడన్న వార్ ిజ్నమ వయరిము కదవ, అటిట వార్ ిస్ంపరకము 
మనక ందుకు అంటలన్విరు. 

కాన్న ఆయనలోన్న దయ వార్ినటలల  వదలి వేయనీయక పో వడం వలన, మళ్ళళ ఉపదేశము పరా రంభంచి, ఈ 

జ్గత్ ి లో అన్నిటిక ీఆ స్ావమియిే మూల కారణమనీ, మికతకలి భోగయ భూత్ డు, స్మసి్ కరమ న్నర్ావహ్కుడు, 
స్రవ రక్షకుడు అయిన ఆ స్ావమిన్న ఆయన పరత్వమును చూసత స్ందేహ ంచక ఆశుయించండి పలికవరు.  

స్ావమిన్న స్కల చేత్న్వచేత్నములలోను దర్ిశస్ూి , ఆ అనుభవాన్ని ఆనందిస్ూి , దేన్నన్న చూచిన్వ అది 
పరమాత్మగాన్ ేభాసతంచడం వలన, పరమాత్మను ఏమన్న ప్తలువగలను అంటలన్విరు త్రువాత్.  

భగవదాకతి పరమాత్మత్ో ఆగక భగవదాకుి ల వరకూ స్ాగవల ననీ, అటిట భగవదాకుి లే త్మకు అత్యంత్ 

పూజుయలనీ, ఉదోోధించేరు.  

ఆయన మనస్ూా, శర్ీరమూ, స్ర్వవందిరయాలూ భగవత్ెైకంకర్ాయన్నకత ఉవివళ్ళళరటం వలన ఆయా 
అవయవాలూ, ఇందిరయాలూ, మనస్ూా ...అనీి న్ేనంటే న్ేనన్న పో టీ పడుత్ూ ఆ స్ావమిన్న ఎటలల  

పూజంచవల నన్న ఆశపడుత్ న్వియి అన్విరు త్రువాత్.  

అయిత్ ేఅంత్లో, అటిట భోగయ భూత్ డెైన పరమాత్మను వదలి, లోకులు లౌకతక పరయోజ్న్వలక ై ఇత్రులను 
కీర్ిిస్ుి న్విర్వ ఒకన్న బ్ాఘపడి, త్వను వాళ్ళలా ఇత్రుల వ నుక పడలేదు కదవ అన్న స్ంత్ృప్తి  పడవు రు.  

అయిన్వ వాళ్ుళ మారక పో వడం వలన, దవన్నకత కారణము విషయ పరా వణయము అవడం వలన పరమాత్మ ఈ 

లోకాలలోన్ే జ్న్నమంచి అఘటిత్, ఘటన్వ దివయ చేష్తటత్వలను అనుభవింపచేసేడన్న, ఆయన అనుభవాలను 
ప ందిన త్నకు ఎటిట లోపమూ ర్ాదనీ స్ంత్ోష్తంచుత్ూ ముగించేరు ఈ పత్ ి ను స్ావమి నమామళ్వవరు 

3-సీసమాలిక 

ముఖ్కాంతి, పరమాత్మ ముడియందు వాయప్తంచిదివయ మంగళ్మూర్ిి త్ేజ్ర్ిల ల  

అయిన న్ేమాయిె న్ేన్వత్న్న సేవించిస్ంత్సతంచుటయిె దుస్ాాధ్య మాయిె 

అందవల తిరుమల నరుదెంచి యుని ఆస్ావమి సేవ న్ పుడు జ్రపవల ను 



ఆనందమున నీశు న్వడ,ి పాడన్న వార్ిఅస్ుధవరణమునకు(పరా ణవలత్ో ఉండుట) అరిమేమి 

స్ృష్తటకత మూలముమ, శేుష ు డు, భోగుయడు,ఆశుయించుడు స్ంశయముమ వలదు 

చేత్న్వ చేత్న్వలాత్న్న రూపముల్అందిందు లేడు లేడనగ ర్ాదు 

ఆత్న్న సేవించి అర్ిుంచు దవస్ాను దవస్ుల దవస్ుల దవస్ు న్ేను 

మనము, శర్ీరము, అవయవేందిరయములున్వద స్యముమ చేయ మచురమునందు 

పరా కులాడగన్ేల లౌకతకానుభవాలఅయినను ఈ ర్ొంప్త న్వకు లేదు 

అవత్వర మూర్ిి, స్ులభుడవత్డవత్న్నప ందిన, న్నక ప చు పో వర్ాదు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

 శత్క త్వరిీ్యమునకతదె అరిము స్మ 

స్నముగను గ ైకొనుడు  పర్ాశరుల కృపను 

                                           ****************** 

                                               4 వ పత్తా  

4 -1-ఒరున్దయగమ్: 

"తిరువాయ్ మొழி " దవయ మంత్వర ర్ాి న్ని త్ెలుపుత్ ందన్న ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు.  

"శీుమన్విర్ాయణ చరణౌ శరణమ్ పరపదేయ 



శీుమత్ే న్వర్ాయణవయ నమః" అనునది దవయమంత్రము. అందులో మొదటి భాగము "శీుమన్విర్ాయణున్న 

చరణములను ఆశుయిస్ుి న్విమన్న త్ెలుపుత్ ంది. ఇది ఉపాయము. అంటే మనము పురుష్ార్ాి న్ని 

ప ందడవన్నకత స్ాధ్నమనిమాట. ఇక ర్ ండవ భాగము శీుమన్విర్ాయణున్న క ైంకరయమే ఫలమన్న త్ెలుపుత్ ంది. 
ఇది ఉప్ేయము.  

తిరువాయ్ మొழி లో మొదటి మూడు "పత్ ి " లలో భగవత్ెైకంకరయమన్ే ఫలాన్ని చెప్తప, ఇంక త్రువాత్ 

మూడు "పత్ ి " లలో ఆ ఫలము ప ందడవన్నకత ఉపాయమేమిటో త్ెలియ జ్వస్ాి రనిమాట ఆళ్వవరుల .  

అందులకు, "ఇత్రములేవీ ఉపాయములు కాదు కనుక వాటిన్న విడచిప్ టిట , పరమాత్మ పాదవలన్ ే

ఆశుయించవలి, ఇత్రములు ఆశుయించిన అవి పురుష్ారి స్ాధ్నకు పరతి బ్ంధ్కాలు అవుత్వయి" అన్న ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  లో త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు.  

లౌకతకమ ైన ఐశవరయములనీి అసతిరములు, క ైవలయమన్ే ఆత్వమనుభవము  సతిరమ ైనదే అయిన్వ అపర్ిమిత్ము 
కాదు, కనుక అదియును స్వకారయము కాదు. అందువలన, ఈ ఐశవరయ, క ైవలాయల కొఱకు  కాక, ఉతి్మమ ైన 

పరమాత్వమనుభవము కొఱకు స్ావమిన్న సేవించండి, ఇత్రములు విడువండి అన్న ఆళ్వవరుల  ఉపదేశిస్ుి న్విరు 
ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"ఏకచేత్వర ధిపత్యం చేసే ర్ాజులకు కూడవ దుసతితి కలుగుత్ ంది. ఉదవహ్రణమునకు, ఒక మహ్ర్ాజునకు త్న 

ర్ాజ్యమంత్వ శత్ ర వుల వలన పోయింది. బిచుమ త్ ి కొన్న జ్జవించుదవమన్న, పగట ిపూట అయిత్ే అందరూ 

చూస్ాి రు అవమానమవుత్ ందన్న, ర్ాతిర బిచవున్నకత వ ళళ ఆ చీకటిలో ఒక నలల  కుకకను త్ొకతకత్ ేఅది ఆ 

మహ్ర్ాజును కర్ిచిందట. అపుపడు అందరూ వచిు "మహ్ర్ాజు" ను గుర్ిించగా ఆ మహ్ర్ాజునకు 
ఘోర్ావమానము అయింది. ఇలా ఉంటాయి లౌకతకమ ైన ఐశవర్ాయలు. అందువలన వాటిన్న ఆశించక స్ావమి 

శీుపాదములను ఆశుయించవలి అన్న చెబ్ుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల .  

ఇత్రులనుండ ిపనుిలు వస్ూలు చేసే మహ్ర్ాజులే, ఆ ఇత్రులచే ఓడింపబ్డి, త్మ స్ంపదత్ో బ్ాటల త్మ 

భారయలను కూడవ వారి్కత అపపగించి, అడవులలో ఎండలలో తిరగడం అవుత్ ంది. కనుక ఈ త్వత్వకలిక 

స్ంపదలను ఆశించక స్ావమి శీుపాదవలను ఆశుయించండి.  



ఒకపుపడు ఇత్ర ర్ాజుల కతర్ీటములు త్మ పాదముల నుండగా ర్ాజ్య భోగముననుభవించు ర్ాజులే 
ర్ాజ్యభరష ట ల ై గుర్ిింపు లేన్న వారు అవుత్వరు. కనుక ఈ ఐశవర్ాయలకు ఆశ పడక స్ావమి శీుపాదవలను 
ఆశుయించవల ను. 

ఇదంత్వ ఎలా చెపపగలమంటే, ఇంత్కు ముందు ల కకలేనంత్మంద ిర్ాజులు వచిు, పోయిేరు. వారుకాన్న, వార్ ి

విళ్వస్ వివర్ాలు కాన్న ఎవరకీ గురుి  ఉండదు. అలాంటి అసతిర స్ంపద ప్ ై ఆశ వదలి, స్ావమి శీుపాదవలను 
ఆశుయించవలి.  

బ్ాగుని ర్చజులలో,  పరణయ కలహ్లత్ో కీుడలు స్లిప్ే స్ి రలే, ఆ ర్ాజుకత ర్ాజ్యము పో యి చింకత బ్టటలత్ో 
వ ళ్ుత్ ంటే ఆ స్ి రలే పటిటంచుకోక పో త్ే, అది కూడవ పరణయకలహ్మేమోనన్న ప రబ్డిన ర్ాజులు భంగపాటల 
పడత్వరు. అటిట ఐశవర్ాయలను ఆశించక, స్ావమి తిరు న్వమమును అనుస్ంధించవల ను.  

ఈ లౌకతక స్ుఖ్ాలనీి నీటి బ్ుడగలలా అశాశవత్మ ైనవి. వీటిన్న విడచి క్షీరస్ాగర శయనుడిన్న ఆశుయించవలి. 

ఒకపుపడు ప్తరయుర్ాళ్ుళ బ్తిమాలి, బ్లవంత్ం చేస్ూి ండగా, షడరసో్ ప్ేత్మ ైన భోజ్నం చేసే చకువరుి లే ఈన్వడు 
వార్ ిఇళ్ళలో ఒక ముదద  కోస్ం వేడుకొన్ే పర్ిసతితి వస్ుి ంది. అందువలన, ఈ నశవరముల ైన ఐశవర్ాయలను 
అప్ేక్షింపక, స్ర్వవశవరున్న ఆశుయించవల ను.  

స్ర్వ, ఇహ్ లోక స్ంపదలు కాక, త్పస్ుా చేసత స్వరు స్ుఖ్ాలు స్ంపాదించిన్వ అవీ నశించేవే. సతిరమ ైన 

ఐశవరయము కావాలంటే ఆ గరుడధ్వజున్న ఆశుయించవలి.  

అటలల  కాక, జ్జవాత్మను ఉపాసతసేి , అంతిమ కాలములో ఆ స్ావమి స్మృతి లేకపో త్ే, అటిట  జ్జవాత్ోమపాస్న 

సతదిి ంచదు, కనుక, ఈ క ైవలాయన్ని వదలి పరమాత్మన్ే ఆశుయించవలి" 

అన్న ఆళ్వవరుల  ఉపదేశము చేస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  మొదటి పాశురములో "తిరు న్వరణు" అన్న చెపపడం వలన ఈ తిరువాయ్ మొழி  

తిరున్వర్ాయణ పురములో (మేలుకోట) వేంచేసత యుని అర్ాుు మూర్ిిన్న ఉదేదశించి ఆళ్వవరుల  చెప్తపనటలల  

ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు.  



ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అభయసతంచిన వారు, స్మసి్ దుఃఖ్ములు పోయి, ప్ దద  ఆనందవన్ని ప ందుత్వరు అన్న 

ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు. (చిని ఆనందము అంటే క ైవలయమన్న, ప్ దద  ఆనందమంటే పరమపదమన్న 

స్ంపరదవయపరులు చెబ్ుత్వరు). 

4 -1-సీసమాలిక 

చకువర్ిి యొకడు, స్రవముమ కోలోపయిబిచుమ త్ ి టకు త్వ వ డలి ర్ాతిర 

కుకకను త్ొకతకన ముకకల ై క ై పాత్రచుటలట పరకకల చిని చూపు మిగిల  

 ఇటిట త్వత్వకలిక ఇహ్లోక స్ుఖ్ములువలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

శిస్ుి ను కటెటడి ఇత్ర ర్ాజుల చేత్న్ోడి త్మ స్త్ ల న్ పపగించి 

అడవుల న్ ండల అలమటించెడు సతితివలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

అరస్ుల మకుటముల్ పాదవభరణములుగానుండు అధిపత్ ల్ క్షమమవిహీన 

సతితి న్ ంద ితిరుగుచు న్నకకటలల  పడనటలవలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

ముందు ర్ాజ్యము చేసత వందిన(మరణించిన) ర్ాజులప్ేరు ఊరులు మనక ఱుక లేదు 

ఇటిట త్వత్వకలిక ఇహ్లోక స్ుఖ్ములువలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

బ్ాగుని దినముల పరణయ కలములకీుడ బ్ాగుగ స్లుప ఇంత్  లిపుడు 

సతరులు పోయిన యంత్ ఛీ కొటట న్వ సతితివలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

బ్ుదుోద పరా యముల్ పుడమిన్న సతరులవి వలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

తినుమంచు బ్రతిమాలి తినుప్తంచు ప్తరయుర్ాళ్ుళసతరులు పోయిన యంత్ "ఛీ"యనంగ 

అనిపు ముదదక  ై అర్ిించు దుసతితివలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 

శాశవత్ములు కాదు స్వరు  స్ుఖ్ములవివలదు, స్ావమిన్న మీరు కొలువ రండు 



 అంతిమ స్మృతి లేక ఆత్మ ధవయనము కూడ ఫలిత్మీయదు, హేయ స్పరశ లేన్న 

పరమాత్మ( దలవక, అటిట  క ైవలయమువలదు, కావల  మాకు పరమపదము 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన నీ పది, పరమ పదపు 

గొపప స్ుఖ్మందెదరు శఠగచప కృపను 

4-2-ప్ాలన్దయ్: 

వ నుక వల న్ే ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో కూడవ, ఆళ్వవరలలో ర్ ండు అవసి్లు చూస్ాి ము. 1. త్లిల అవసి్ 2. 

కూత్ రు (న్వయిక) అవసి్.  

ఈ త్లీల , కూత్ రు వేరు, వేరు వయకుి లు కారు. ఆళ్వవరల మానసతక చితి్ వృత్ ి లలో భేదమే విభని వయకుి లుగా 
దో యత్కము అవుత్ న్విరు. భగవంత్ న్న స్త్వరమే ప ందవలన్న కోరుత్ూ, ప ందలేకుండవ ఉండలేన్న సతితి 

కూత్ రు (న్వయిక) అవసి్. దీన్నన్ే "పరా పయ త్వర" అన్న అంటారు. భగవంత్ న్న ప ందడవన్నకత త్వన్ేమీ పరయత్ిము 
చేయకుండవ భగవంత్ న్న ప్ ై భారముంచి, ఆయన కొఱకు ఎదురు చూడడవన్ని అనన్ోయపాయ న్నషు  అన్న 

అంటారు. ఇద ిత్లిల సతితి. త్మిళ్ భాష లో త్లిలగార్ిన్న "త్వయిమార్" అన్న అంటారు. అందుచేత్ ఇటిట త్లిల 
అవసి్ను "త్వయిమార్ అవసి్" అన్న కూడవ అంటారు.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో "ఆళ్వవర్ న్వయిక" పటిటన పటలట  విడువన్న త్న చవపలయం చేత్, త్మకుని ఆర్ిి 
ఆగన్నవవక, భగవంత్ న్న శకతి త్ెలిసత ఆయనప్ ై మనస్ు పడి స్పృహ్ త్ెలియన్న సతితిలో ఉనిద.ి త్లిల మేలుకొన్న 

ఉనిద ికనుక, ఆమ  స్ావమికత త్న కూత్ ర్ ికోర్ికలు వినివిసిో్ ంది. ఇందులో స్ావమి యొకక వేఱేవఱు 
స్వరూప, అవత్వర విశేష్ాలను చెప్తప అపపటి స్ావమి పాదవల త్ లసత కావాలంటలంది న్వయిక, అంటే ఆ 



స్ావమిత్ో స్ాన్నిహ త్యము కావాలన్న, ఆయనత్ో అనుభవము కావాలన్న ఆశ. కాన్న, దేశము, కాలము వేఱయిన 

అపపట ిత్ లసత ఎలా త్ేగలను అంటలంది త్లిల .  

"స్ావమీ! న్వ కుమార్ ి వటపత్ర శాయివ ైన నీ శీుపాదముల యందుని త్ లసతప్ ై వాయమోహ్ముత్ో బ్ాధ్పడు 
చునిద.ి ఇందుకు కారణము, నీ అఘటిత్ ఘటన్వ స్ామర్ాి ున్ని విన్న యుండడమే. చిని రూపులోన్ే ఈ 

లోకాలనీి కడుపు ఉంచుకున్వివు కదవ. మఱ ిన్ేన్ేమి చెప్తప ఆమ  మనస్ు మళళంచగలను. న్వ పాపమే 

ఈమ  సతితికత  కారణమేమో!(న్ేన్ే కదవ నీ గుర్ించి ఆమ కు ఇంత్కు ముందు త్ెలిప్తనది) 

నీ కృష్ాణ వత్వరమునర్ాస్కీుడ చేసతన శీుపాదముల ప్ ై త్ లసతక ై ఈ ప్తలల  ఎలలపుపడు పలవర్ిసిో్ ంది. ఇటిట  ఈమ  
బ్ాధ్ను న్వ దురదృషటము వలన చూడవలసత వసిో్ ంది.  

స్ావమీ! వేదములందు స్ుి తించబ్డి, స్నకాదులు అనుస్ంధించు నీ శీుపాదవలయందలి త్ లసతన్ే ఈమ  
ఎలలపుపడును కోరుకొనుచునిది. 

పూరవము ఎపుపడో  అయిపోయిన స్ందర్ాాలపపటి నీ పాదవల త్ లసత ఇపుపడెలా లభయమవుత్ ంది! నీ 

కలాయణ గుణముల యందు ఒకొకకక గుణమును ఉపాసతంచుచూ, ఆ గుణములే ఇత్ర గుణముల కని 

శేుషుమన్న విన్న, స్ుి తింపబ్డు నీ శీుపాద త్ లసతక ై ఈమ  ఆశపడ ియునిద.ి 

నీలమమక  ైఏడు వృషభాలను స్ంహ్ర్ించిన, బ్లిష ు డవ ైన నీ శీుపాదవల వదద  నుని త్ లసతక ై ఆశపడి, అది 
లభంచక ఈమ  శిథిలమ ై పో వు చునిద.ి  

నీ భకుి ర్ాల ైన భూదేవి కొఱకు వర్ాహ్వత్వరమ తిి, ఆ భూమిన్న పాత్వళ్మునుండి ప్ ైకత త్ెచిున నీ పాదముల 

వదద  త్ లసత యంద ేఈమ  మగుిర్ాల ైనది.  

లక్షీమదేవిన్న వక్షసి్లమునందు గల స్ర్వవశవరున్న (నీ) శీుపాదవల వదదనుని త్ లసతక ై ఈమ  ఆశపడి మతి పోయి 

ఉనిద.ి  

స్త్మమ కొరకు లంకను త్న బ్ాణవగిిచే దహ ంచిన వాన్న (మామూలుగా అయిత్ే దికాపలకులందరూ ర్ావణున్న 

వశమ  ైఉండడం వలన  అగిికత కూడవ ర్ావణున్నకత లోబ్డి, లంకలోన్నకత వ ళ్ళడవన్నకత జ్ంకవ. కాన్న ర్ామ బ్ాణంత్ో 
వ ళ్ళడం కనుక  ఆ జ్ంకు పో యిందట) శీుపాదవల త్ లసతక ై ఈమ  ఆశపడినది. న్ేన్ేమి చేయగలను.  



ఈ ప్తలల  త్నకవమి కావాలో కూడవ చెపపలేన్న సతితిలో ఉనిది. ఓ స్ి రలార్ా! ఈమ  ఆ స్ావమి ధ్ర్ించ ేశంఖ్మనీ, 

చకుమనీ పలవర్ిస్ోి ంది.  న్ేన్ేమి చేస దను. (ఒకవస్ారి్ శంఖ్ చకాు లు అనడవన్నకత కూడవ శకతి లేదనిమాట, లేదవ 
ఒక శంఖ్ాన్ోి, చకాు న్ోి పలికవస్ర్ికత త్నమయత్వంలో మున్నగి పోయి మఱొ కటి కూడవ చేర్ిు పలుకడవన్నకత 
అవలేదో ). 

న్వ మాట ఏమాత్రమూ వినక, ఆ శీుపతి శీుపాదవల త్ లసత త్న గుండెల మీద ఉంచుకోవాలన్న అంటలంది. న్ేన్ేమి 

చేయుదును! ఈ ప్తలల  న్వ వశంలో లేదు" 

అన్న ఈ విధ్ంగా ఆళ్వవర్ న్వయిక అవసి్ను ఆమ  త్లిల పలుకుల దవవర్ా త్ెలియ జ్వసతన ఈ తిరువాయ్ మొழி  

అభయసతసేి  న్నత్య స్ూరులకు స్మానమ ైన సతితి ప ందుత్వరన్న అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తిగా. 

4-2-సీసమాలిక 

వటపత్ర శాయిప్  ైవాయమోహ్మున నీదుపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

కృష్ాణ వత్వర్ాన కీుడించు స్మయంపుపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

శుు తి పోర కిమ ై త్వపస్ులునుతించిన నీదుపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

నీ గుణముమల త్లిు, ఆ గర్ిమ న్ ఱిగ(ినీ)పాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

నీలమిక ై వృషభాల చంప్తన నీదు పాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

పుడమిదేవిన్న కాయ భూదవరమ ైన నీపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

ఇందిర్ా దేవిన్ే హ్ృదయాన గల నీదుపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

స్త్మమక  ైబ్ాణ శిఖ్ల లంకను మారుుపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

శంఖ్మను న్ కస్ారి్, చకుమను ప్తదప,చెపపలేకునిది, చేయుటేమి! 

న్వమాట వినదవయిె న్వపాపమేమి, నీపాదవల త్ లసతక ై పలవర్ించు 

తేటగీతి: 



కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన నీ పది, వార్ిక న్నత్య 

స్ూర్ి వరుల స్ాి నకము చేకూరు న్నజ్ము 

4-3-కోవ ైవాయాళ్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో భగవానున్నత్ో అనుభవాన్ని ఇత్ఃపూరవము వేర్వవరు స్ందర్ాాలలో ప ందవలన్ే 
ఆశను ఆళ్వవరుల  త్ెలియ జ్వసేరు. వటపత్ర శాయి పాదవల త్ లసత, కృష్ాణ వత్వరములో త్ లసత ...ఇలా వేర్వవరు 
స్ందర్ాాలలో స్ావమి పాదవల త్ లసత అంటే ఆయా స్ందర్ాాలలో పరమాత్మ క ైంకర్ాయనుభవమే. దీన్నన్ే 
ఆళ్వవరుల  వాంఛంచేరు. త్లిలగార్ి పాత్రలో, అటిట క ైంకరయము ఇపుపడెలా లభయమవుత్ ంది అన్న వాపోయారు 
కూడవ. అయిత్ే భగవానున్న ప ందవలన్న జ్జవున్నకత ఎంత్ ఆర్ిి ఉంటలందో  దవన్నకత ఎన్ోి ర్ టలల  ఆర్ిి భగవానుడికత 
ఉంటలందన్న మనము ఇంత్కు ముందు చెపుపకొన్న యున్విము. అందువలన, పరమాత్మ ఆళ్వవరల ఆర్ిికత 
ప ంగిపో యి, ఆళ్వవర్వల త్న స్రవస్వము అన్ననటలల  ఆళ్వవరలప్ ై త్న ప్్రతిన్న త్ెలియ జ్వసేడుట. ఎలాగంటే ఆళ్వవరలన్ే, 
అంట ేఆయన స్మస్ాి వయవాలన్ే త్నకు ఆభర్ాణవలుగా, ఉపచవరములుగా భావించి స్వకర్ించేడనిమాట. 

త్ను ధ్ర్ించ ేఆభరణముప్ ై ఎటిట ప్్రతి ఉంటలందో  అటిట ప్్రతి ఆళ్వవరలప్ ై కనబ్రచేడు పరమాత్మ. ఆ విధ్ంగా 
ఆళ్వవరలకు త్నత్ో స్ంబ్ంధవన్ని త్ెలియజ్వసత, స్ంపర్ాకన్ని పరస్ాదించేడు. కాల పురుష డు, కాల న్నయామకుడు 
అయిన పరమాత్మకు ఆళ్వవరుల  త్నకు ఒకపపటి అనుభవం కావాలంటే పరస్ాదించడంలో విశేశమేముంది. 
ఇంకవం! ఆళ్వవరుల  ఆ ఆనందవన్ని అనుభవిస్ూి  ఈ తిరువాయ్ మొழி  కృప జ్వస్ుి న్విరు. 

ఇందులో మొదట ిఅరిభాగములో భగవానునకు త్నప్ ై గల ప్ేరమను త్ెలియ జ్వస్ాి రు ఆళ్వవరుల . త్రువాత్ 

త్నకు భగవానున్నప్ ై కల ప్ేరమను త్ెలియ జ్వస్ాి రు. ముందు అనుకునిటలల  స్ామానయ మ ైన ఆభరణమే అయిత్ ే

అద ిఅచేత్నము కనుక భగవానున్న ప్ేరమను అనుభవించడం గాన్న, ప్ేరమత్ో పరతి స్పందించడం కాన్న 

చేయలేదు. కాన్న చేత్నుల ైన ఆళ్వవరల విషయంలో అటలల  కాదు కదవ. అందువలన త్రువాతి పాశుర్ాలలో 
త్మకు భగవానున్నప్ ై కల ప్్రతిన్న, ఆ ఉభయులకూ కలిగవ ఆనందవనుభవాలనూ త్ెలియ జ్వస్ాి రు. 



" నీలాదేవి కొఱకు (అస్ుర్ావేశముని) ఏడు వృషభాలను చంప్తనవాడును, కువలయాప్్డవన్ని 

స్ంహ్ర్ించినవాడును, ర్ావణవంత్కుడును అయిన ఓ శిుయఃపతీ! న్ేను న్ననుి పుష్ాపదులత్ో అర్ిుంచక 

పోయిన్వ, నీవు ననుి చందనమును వల  భోగయముగా స్వకర్ించితివి. (ఇపుపడు కూడవ ఆళ్వవరలకు ఆయా 
స్మయాలలో అంటే వృషభాలను, కువలయాప్్డవన్ని, ర్ావణున్ని చంప్తనపుపడు, త్వను పరమాత్మత్ోన్ే 
యుండ ిస్హ్యము చేసత ఆనందవనుభవాన్ని ప ందలేక పో తినని చింత్ ఉనిదంటారు వాయఖ్ాయన కరిలు) 

స్ృష్తట కరి అయిన స్ావమి న్వ మనస్ుాను చందనముగను, సిో్ త్రమును ప్్త్వంబ్రముగను, మాలికగను, 
అంజ్లిన్న ఆభరణములుగను స్వకర్ిస్ుి న్విడు. (ఆళ్వవరుల  త్న స్మసి్మూ స్ావమికవ స్మర్ిపంచుకున్విరు 
కద) 

స్ృష్తట పరా రంభములో పరకృతి, అహ్ంకారము, ఏకాదశ ఇందిరయాలు, భూత్ త్న్వమత్రలు, పృథివాయది పంచ 

భూత్వలు ..ఇలా అనీి స్ంకలపమాత్రములో పరమాత్మ చేత్ స్ృష్తటంపబ్డిన్వయి. ఆయన పాలకడలి ప్ ై 
పవవళంచి స్మసి్మూ న్నరవహ స్ూి  , (త్న చేనుకు కాపలాగా మంచెప్ ై పడుకొని వయవస్ాయ దవరున్న వల ) 
ఉంటాడు. అటిట  పరమాత్మ న్వ మన్ోకాకయాలన్ే భోగయములుగా చేసతకొన్న ననుి కృత్వరుి డిగా చేసేడు.  

చకుధ్రుడెైన శీుకృష ణ డు, న్వ ఆత్మను త్నకు మాలగాను, న్వ ప్ేరమను భూషణవదులుగాను, త్నకు కీర్ిిగాను 
స్వకర్ించేడు. 

 (అయిత్ే ప్ేరమ ఆభరణవలు అవడం ఎలా! అంటే ఈ ప్ేరమ వలన ఆభర్ాణల వలన ఎలాగచ అలాగవ ఆయన కాంతి 

ఇనుమడిస్ుి ందట) 

(ఇపపటిదవకా పరమాత్మకు గల  ప్ేరమ చెప్ేపరు. ఇంక త్నకు గల ప్ేరమను, ఉభయుల అనుభవానందవన్ని 

చెబ్ుత్ న్విరు.) 

శంఖ్ చకాు ది దివాయయుధ్ ధ్ర్ా! స్ృష్ాట ుదుల కర్ాి ! న్ేను న్ననుి పలుమారుల  ప్తలచిననూ ర్ాకపో యిన్వ, నీ 

పాదవలను న్వ శిరస్ుాప్ ై నుంచి ధ్నుయడిన్న చేసేవు.  

వామన్వవత్వరములో న్ననుి న్ేను అర్ిుంచకపోయిన్వ, నీ స్ుందర రూపము న్వ ఆత్మను ఆకుమించినది. 

ఓ స్వయంజ్ోయతిస్వరూపా! నీవు లేక న్ేను జ్జవించ లేను, న్ేను లేక నీవు లేవు.  



(జ్జవాత్మ, పరమాత్మల స్ంబ్ంధ్ము శర్ీరము ఆత్మల స్ంబ్ంధ్ము వల  విడదీయర్ాన్నది. శర్ీరము వలనన్ే 
ఆత్మకు గుర్ిింపు. ఇంక భగవానుడే ఆళ్వవరలను కోరుకునిపుపడు, మర్ ిపర్ాస్పర్ానందవనుభవాన్నకత 
అడేుమునిద)ి. 

స్ావమీ! నీ గుణములను న్ేను వర్ిణంచలేను. న్నత్య స్ూరులు కూడవ నీ ప్ ై ప్ేరమత్ో మతి భరమించి స్ుి తించినటలల  

న్ేను కూడవ స్ుి తిస్ుి న్విను. అయిత్ ేవారు భకతిత్ో స్ుి తిస్ాి రు. దవన్నననుస్ర్ించి న్ేను స్ుి తిస్ుి న్విను త్పప 
శకతి కలిగ ికాదు.  

స్మసి్ లోకాలు, స్రవజాుడవ ైన నీవూ కూడవ కలసత న్ననుి స్ుి తించవలన్వి, దవన్నకత అంత్  లేదు. అయిన్వ, నీ 

న్నరతిశయ భోగయత్ త్ెలిసత, ఉండ బ్టటక న్వ ఉజీ్జవన్వన్నకత న్ేను (స్ుి తి ) చేస్ుి న్విను. 

స్త్యముల ైన ఈ పాశుర్ాలను శీుకృష ణ న్న పాదవలు త్పప మర్ొక ఉపాయము లేదను న్నశుయముత్ో 
అనుస్ంధించువార్ికత ఉభయ విభూతి న్నర్ావహ్కత్వము కలుగునన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు. 

4-3-సీసమాలిక 

 కువలయాప్్డవర్ి! గచణిదమన! ర్ావణవరి్! నన్ కొన్నతివే! గంధ్ము వల  

మనము గంధ్మమయిెయ, మదవవణి మాలిక,అంజ్లి ఆయిెన్ే ఆభరణము 

స్ృష్తట స్ంకలిపంచి, క్షీరస్ాగరమునపవళంచు స్ావమి చేపటెట ననుి 

న్వ ఆత్మ మాలగా, న్వప్ేరమ భూషగాఆదర్ించెను హ్ర్ి, చకుధవర్ి 

పలుమారుల  న్నను ప్తలవ పలుకవ ైతివి కాన్ననీ పాదముల సి్లమిచిుతీవు 

అర్ిుంప లేదు నీ వామన రూపముకాన్న అది న్వ ఆత్మన్వకుమించె 

నీవు లేకను న్ేను, న్ేను లేకయు నీవుబ్రత్ కలేమయయ! పరతిభాస్రూప! 

నీగుణముమల న్ేను న్నత్య స్ూరుల వోల స్ుి తి చేయుచుంటి దక్షుడను కాదు! 

న్ననుి కలుపుకొన్న అన్ని లోకములకున్ ంచర్ాదు న్నను, న్ేన్ ంత్వాడ 



తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, వారలుభయ 

లోక న్నర్ావహ్కత్వము న్ ందగలరు 

4-4-మణ్ ణణయిరునుా : 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్ము పరమాత్మత్ో ఆళ్వవరల అనుభవాల పరంపర అన్న వ నుక అనుకున్విము. 
ఈ అనుభవాలలో, ఒకస్ారి్ విశేలషము, అంత్లోన్ే మర్ొక స్ారి్ స్ంశేలషము, ఒకస్ారి్ ధెైరయము, మర్ొకస్ారి్ 

అధెైరయము, ఒకస్ారి్ కోపము, మర్ొకస్ారి్ ప్ేరమ ....ఇలా ఎన్ ిన్ోి విధవల ైన అనుభవ త్రంగాలను స్పృశిస్ూి  

ఉంటాము. వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరల ప్్రతిపూరవ భగవదనుభవ పారవశాయన్ని చవి చూసేము. ఆ 

ప్్రతి కూడవ ఎకుకవ ైపో యి, ఆ ప్్రతిలో మున్నగి పోయిన ఆళ్వవరుల  మిగల కుండవ పో త్వర్వన్ోనన్నప్తంచిందట 

పరమాత్మకు. భాగవత్ం లో కూడవ గచప్తకలకు పరమాత్మత్ో ఇటిట అనుభవాలను చూస్ాి ము. ఇవనీి 

అనుభవ ైకవేదవయల ైన పరబ్ంధవలు. అత్యదుాత్మ ైన ఉపన్నషదరహ్స్య ప్ేటికలు. అయినంత్లో ఆస్ావదించడవన్నకత 
పరయత్ిము చేదవద ము.  

అంత్లోన్ే పరమాత్మ కనబ్డకుండవ దూరమ ై పోయిన్వడట. ఆళ్వవరుల  పర్ిత్వపము చెందడం పరా రంభంచేరు. 
ఒక ప్తసతన్వర్ ివాన్నకత త్న డబ్ుోల న్వణేల స్ంచి పో త్ే ఎలాగుంటలందో  అటలవంటి పర్ిసతితి అనిమాట ఆళ్వవరలది. 
కనబ్డిన పరతిదవన్నలోనూ పరమాత్మ పో లికలు కనబ్డుట వలన, అవి పరమాత్మయిే నన్న దర్ిచేర్,ి అవి 

పరమాత్మ కాకపో వడం వలన మరలా బ్ాధ్పడుత్వరు ఆళ్వవరుల . స్త్మమ విరహ్ంలో అరణయములో ర్ామచందర 
పరభువు పర్ిసతితి ఇది. చెటలనీ, చెఱువులనూ ..ఇలా వేటినీ వదలకుండవ స్త్మమకోస్ం అడగడం, 
వ దకడం....అలాంటి ఉనమతి్సతితిలో ఉన్విరు ఆళ్వవరుల . ఆ సతితిన్న మనకు త్ెలియ చెపపడం ఎలా. ఆళ్వవర్ 

న్వయిక త్లిల పాత్రలో ఆళ్వవర్వల ఈ పన్న చేస్ాి రు. 



మనము ఇంత్కు ముందు కూడవ ఇలా ఆళ్వవర్ న్వయిక వేదన్వవసి్ అనుభవించడం, , ఆమ  త్లిలగారు 
వాపో వడం, ఇలా ఆళ్వవర్వల ఱ ండు కోణవలలో త్నను త్వను మనకు దర్ిశంప జ్వయడవన్ని చూసేము. ఇకకడ 

కూడవ, త్న ప్తలల  దెైనయపరి్సతితిన్న త్ెలుపుత్ూ న్ేన్ేమి చేయగలను అంటట వాపో త్ ంది ఆళ్వవర్ న్వయిక 

త్లిలగారు. (చింత్ చెటలట  త్ొఱఱలో పుటిటనపపటి నుండీ ఒంటర్ిగా కూరుుని ఆళ్వవరల అనుభవాలు మనకాయన 

అందించడం ఆయన కృపావిశేషము కాక మర్ ిఏమన్న చెపుపకొనగలము!) 

"ఓ పడుచులార్ా! న్వ కుమార్ ి పుడమిన్న స్పృశించి, ఇది వామనుడు కొలిచిన భూమి కదవ అంటలంది, 
ఆకాశమునకు నమస్కర్ించి, పరమపదమను ప్ేరు చెపపలేక, త్న వేరళ్ళత్ో చూపుత్ ంది. వాన్న తిరుమేన్నన్న 

త్లంచి, కనీిళ్ళత్ో, స్ముదరమువంటి మేను కలవాడవ! అంటలంది, ఈమ ను ఈ విధ్ముగా(ప్తచిుదవన్నన్నగా) 
చేసతన శీుపతిన్న న్ేన్ేమి చేస దను!(అన్ని పదవరిములకు పరమాత్మత్ో గల విడర్ాన్న స్ంబ్ంధవన్ని 

త్ెలుపుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల ). 

న్వ కుమార్ ి, స్ముదరమును చూచి న్వ స్ావమి ఇచుట పవళంచి యున్విడు కదవ అన్న నమస్కర్ించును. 
స్ూరుయన్న చూసత, ఇత్డు న్వర్ాయణమూర్ిి కదవ అన్న చెపుపను. మనకు శిుయఃపతి స్కల విధ్ముల బ్ంధ్ువు 
కదవ అన్న దుఃఖించును. ఈమ  చేసే పనులు ఏవీ అరిమగుట లేదు. (అన్నింటా పరమాత్మన్ే దర్ిశంచే సతితిన్న 

ఆళ్వవరుల  అనుభవిస్ుి న్విరు). 

అచుయత్ డన్న న్నపుపను క్గలించుకొన్ననను ఈమ కు బ్ాధ్ కలుగదు. గచవిందుడన్న వేగముగా వీచు గాలిన్న 

క్గలించుకొంటటనిది, ఈమ  శర్ీరము త్ లసత పర్ిమళ్ము కలిగి యునిది, ఈమ  చేసే పనులు పర్ి పర్ ి

విధ్ములు(పరమాత్మను అన్నింటా దర్ిశంచే ఆళ్వవరుల , ఆ పరమాత్మచ ేఆవహ ంపబ్డిన సతితి ఇది. పరమాత్మ 
త్ లసత పర్ిమళ్ము ఇపపడు ఆళ్వవరలకవ కలిగింద)ి. 

అటలవంటపుపడు పరహ్ల దుడికత లాగా  ఆ న్నపూప, గాలి వలన ఆళ్వవరలకు ఏ పరమాదమూ ర్ాదు). 

పూరణ చందుర డిన్న చూసత, వీడు స్ుందరుడెైన శిుయఃపతి అంటలంది, చెటలత్ో న్నండియుని పరవత్మును చూచి, 

త్వను ఎంత్కాలము ప్తలచిననూ ర్ాక పో తిన్న అని సతగుు త్ో ఆ పరమాత్మయిే ఒక ముస్ుగు వేస్ుకొన్న పరకకన 

దవగుకొన్న యున్విడన్న అనుకొన్న, సతగుకకరలేదు, శీుపతీ, చేరరమమన్న ప్తలుస్ుి ంది. మేఘాలను చూసత, ఆ శీుపత్ ే

వచేుడన్న నృత్యము చేస్ుి ంది. ఈ విధ్ముగా ఆ శీుపతి న్వ ప్తలల కు ప్తచిు ఎకుకనటలల  చేసేడు కదవ! 



స్ుందరమ ైన దూడను క్గలించుకొన్న దీన్నన్న శీుకృష ణ డు మేప్తన్వడు కదవ అనును, మంచి పాము వ నుకకు 
పోయి ఇది శిుయఃపతి త్లపము అంటలంది, ఆ శీుకృష ణ డు న్వ ప్తలలన్నటలల  ఉనమత్ ి ర్ాలిన్న చేస ను. ఇలా 
అవుత్ ందన్న న్వకు త్ెలియలేదు. (దూడను క్గలించుకొనివారు పామును క్గలించుకొనలేదు ఎందుకన్న 

అంట ేదూడలా పాము పరుగ త్ ి ట లేదు కాబ్టిట).  

ఎవర్ ైన్వ కుంభనృత్యము చేసేి  శీుకృష ణ డేమోనన్న, అచుటకు పరుగ డుత్ ంది. వేణువును వింట ేశీుకృష ణ డు 
వచేుడు అంటలంది, గొలలలు వ ని తీస్ుకొన్న వచిున, దవన్నన్న కృష ణ డవరగించినది అంటలంది, ఈ విధ్ంగా కృష ణ డి 
గుర్ించి ఈమ  ప్తచెుకతక యునిది. 

ఇంత్ ప్తచిులోను, శీుకృష ణ డే ఈ జ్గత్ాృష్తట చేసేడంటలంది, ఎవర్ ైన్వ బ్ూడిద న్నలువుగా నుదుటిమీద ప్ టలట కుంటే 
వారు శీువ ైషణవులన్న త్లచి, పరణమించుటకు పరుగ డుత్ ంది, త్ లస్మాలను చూసేి , ఇది శీుకృష ణ న్న మాల 

అంటలంద.ి ఎలలపుపడూ, అత్న్నన్ే ధవయన్నస్ూి  ఉంటలంది.  

శీుమంత్ ల ైన ర్ాజులను చూసత, వీరు శిుయఃపతి స్వరూపులన్న, అందమ ైన వస్ుి వును ఇది తిరవికుమ 

స్వరూపమన్న, ఏ దేవాలయానియిన్వ చూసేి  దవన్నన్న శిుయఃపతి కోవ ల అనీ, అంటట ఇలా ఈమ  ఎలలపుపడూ 

శీుకృష ణ న్న శీుపాదవలన్ ేఆశుయించి ఉంటలంది.  

స్న్వయస్ులను చూసత వీరు స్ర్వవశవర రూపులనీ, వర్ాి కాలపు మేఘాన్ని చూసత శీుకృష ణ డనీ, పశువులను చూసేి  
వాటిలో శీుకృష ణ డున్విడనీ ఇలా పరుగ డుత్ ంది, అరుదెైన న్వ ప్తలలను పరమాత్మ త్న దివయ చేషటలత్ో 
మోహ ంప చేస్ుి న్విడు.  

శర్ీరమంత్వ ప్ దదగా కషుపడినటలల  చెమట పటిట యుంటలంది, కనులలో నీరు కలిగి, వేడి న్నటటట రుపలు 
వదలుత్ూ, కృష్ాణ  అన్న దుఃఖ్ముత్ో పలుకుచుండును. (పరమాత్మ గుర్ించి అత్యంత్ పర్ిత్వపము 
ప ందుత్ ని సతితి ఇది) న్ేన్ేమి పర్ిహ్రము చేయగలను." 

శీుకృష్ాణ నుభవముత్ో ఆళ్వవరుల  పాడిన ఈ పది పాటలు అనుస్ంధించువారు పాపరహ త్ ల ై మోక్షమును ప ంది 
న్నత్య స్ూరులచ ేస్ుి తింపబ్డుచూ, మహ్మహ మాన్నవత్ ల ై యుంటారు". అన్న ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు 
ఆళ్వవరుల . 

4-4-సీసమాలిక 



పుడమి త్డిమి, వామనుడు కొలచినదను,వినుి దండము వ టిట , వేరళ్ళ చూపు 

నీలాంగు దలిు మునీిరను, కనీిటఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

స్ాగరమును దలిు, స్ావమిగా పరణమిలుల , అరుణస్ారథిన్న(స్ూరుయడు) న్వర్ాయణుడను 

అన్ని విధ్ముల చుటటమధోక్షజుడనునుఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

అగిి(గ్గిలి(గొను నచుయత్ ండనుచునుగచవిందుడను గొపప గొటలట (గాలి) చూచి 

త్ లసత పర్ిమళ్ము కలిగియునిదిపుడు ఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

 పూరణ చందుర న్న చూసత పురుష్ో తి్ముడనును,అగము ముస్ుగునుని అత్డె అనును 

అబ్దమే చూచి  నృత్యము చేయు అత్డన్నఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

కవుపును చూచి శీుకృష ణ డు మేప్తనదనుచు క్గలి తీసతకొన్న వదలదు 

పామును శీుపతి పానుపనుచు పలుకనీమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

కుంభ నృత్యము చూసత కుంభనీధ్వుడను,వేణువును విన్న కృష ణ  గానమనును 

నవనీత్మును కృష ణ డవరగించినదనుఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

స్ృష్తట కారణము న్వ శీుకృష ణ డేయనుబ్ూది న్నలువగ చూసత పుండరధవర్ ియనును 

త్ లసతమాలిక చూసత త్ోయజ్ఞక్షున్నదనుఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

శీుమంత్ లను జూసత శీుశు రూపులనును,తిరవికుముడనును త్ెఱగు జూచి 

గుడిన్న కన్నన  శీుశు కోవ ల యన్న పో వు,ఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

స్న్వయస్ుల( వీరు స్ర్వవశు రూపను(రూపు+అను),పస్ుల వ నక హ్ర్ికత పరువుల త్ ి , 

పరమాత్మ మోహ్న పడిపో యిె మాప్తలలఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

కషటపడినటలల ఘరమదేహ గ, వేడిన్నటటట రుపలన్, కంట నీరు త్ోడ, 



కీర్ిించు దుఃఖ్ాన కృషణ ! కృష్ాణ ! యన్న ఈమ  ఉనమతి్ న్ేన్ేమి చేత్ ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, మహ మ కలిగి 

ముకుి లగుదురు న్నత్ యలు ఉగుడించ 

4-5-వీరిరిరునుా : 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్మ విశేలషము వలన ఆళ్వవరల లో కలిగిన ఆర్ిి చూసతతిమి. అంత్టి ఆర్ిి 
ఉనిపుపడు పరమాత్మ కరుణించడం త్పపన్న స్ర్ి. కరుణించేడు కూడ. ఇకన్ేం, ఆళ్వవరుల  న్వకవమి కొఱత్ అంటట 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో ఆనందంత్ో ప ంగిపో త్ న్విరు.  

మన అదృషటం ఏమంటే, ఎపుపడైెన్వ, ఎవర్ిక ైన్వ, అటలవంటి ఆనందవతిశయము కలిగినపుపడు దవన్నన్న 

వర్ిణంచడం దుస్ాాధ్యము, కాన్న ఆళ్వవరుల  ఆ ఆనందవతిశయాన్ని కూడవ స్ుందరమ ైన గవయమాలికగా 
అందిస్ుి న్విరు. దవన్నకత కూడవ కారణం పరమాత్వమనుగుహ్మే, అదీ మన కొఱకవ, అంటారు. ఆళ్వవరుల .  

ఆన్వడు ర్ామాయణము వరా యడవన్నకత వాలీమకతకత చత్ రుమఖ్ బ్రహ్మ అనుగుహ్ము కలిగింద.ి భాగవత్వన్ని వాయస్ 

మహ్ర్ిి న్వరదున్న స్హ్యము వలన మనకందించేరు. కాన్న, ఆళ్వవరలకు శీులక్షీమన్వర్ాయణులే స్వయంగా 
అనుగుహ ంచేరు. అంత్ేకాదు, ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధవన్నకత శుో త్లూ ఆ దివయ దంపత్ లే. అందుకవ అంత్ 

పరశసి్మ ైనది ఈ పరబ్ంధ్ము. 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో కొండను చూసతయో,  స్ూరయ బింబ్ాన్ని చూసతయో పరమాత్మ అనుకొన్న 

భరమించి, పలవర్ించేరు ఆళ్వవరుల . 

కాన్న ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆ స్ావమి స్వయంగా, ఆకాశ పరయంత్ వాయపి పరవత్ స్దృశముగా, 
జ్ఞజీ్వలయమాన త్ేజ్ోవిర్ాజత్ డెై దరశనమిచేుడు. వ నుక, ఆళ్వవరు న్వయిక త్లిల రూపంలో అన్వయపదేశంగా 



"న్ేన్ేమి చేయగలను" అను న్నస్ాహ్య సతితిన్న పరదర్ిశసేి , ఇపుపడు, "న్వకవమి కొఱత్" అన్ే ధీమా, ధెైర్ాయన్ని 

పరదర్ిశస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల .  

ఆళ్వవరల మానసతక సతితి ఇలాగవ విచిత్రంగా ఉంటలంది, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో దుఖ్ఛవేయలు లేన్న 

ఆనందములో ఉబిో త్బిోబ్ోవుత్ ని వార్వ, త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో దుఃఖ్స్ాగరములో మున్నగి 
పో త్వరు. ఇలా వివిధ్ ర్ీత్ ల అనుభవాల వీచికలత్ో నడుస్ుి ంది ఈ పరబ్ంధ్ము.  

ఇలా ఆళ్వవరల అనుభవాలను త్వను స్ాక్షమత్ ి గా ప ందుత్ూ వాటిన్న స్వయంగా ఆయన కటాక్షిస్ుి ంటే ఆ 

వాగమృత్వన్ని ప ందగలగడం శీువ ైషణవలోకమునకు కలిగిన మహ్దవాగయము. 

"అదివతీయమ ైన పరత్ేయకత్త్ో ఉత్కృషటంగా వేంచేసత యుండి, (జ్జవుళ్ళనూ, పరకృతినీ త్వన్ ేస్ృష్తటంచిన్వ వాటికంటే 
విశేషమ  ైయుండి, వాటిన్న న్నయంతిరంచే వాడు పరమాత్మ) స్మసి్ లోకాలను అపరతిహ్త్ంగా త్న 

స్ంకలపముత్ో పాలించేవాడు, శాంత్స్వభావుడు, కవశి న్వశకుడు అయిన స్ర్వవశవరున్నకత మంగళ్వశాస్నము 
చేసత, చేత్ లార్ా సేవించి, వాజ్ఞమలికలత్ో స్ుి తించగలవారి్కత జ్నమ జ్నమలకూ కొఱత్ లేదు.  

లక్షీమదేవిన్న వక్షస్తథలమునందు గలిగి, ఆశిుత్ వాత్ాలయము చేత్ ఎఱఱన్ ైన న్ేత్రములత్ో నుని స్ావమిన్న స్ుి తించి, 

దుఃఖ్ములనీి పో వునటలల  ధవయన్నంచు భాగయము కల  న్వకు ఏ కొఱత్యు లేదు.  

న్నరతిశయ కలాయణ గుణములు గల స్ర్వవశవరున్న స్రవకాలముల యందు స్ుి తించి న్నరవధికానందమును 
అనుభవిస్ుి ని న్వకు ఏ కొఱత్యు లేదు.  

ఆశిుత్ ల దుఃఖ్ములను పో గొటలట వాడును, గరుడ వాహ్నుడును అయిన చకుధ్రున్న సిో్ త్రము చేసత 
పరమానందమును ప ందు న్వకు ఈ ఆనందవవధ్ులు త్ెలియుట లేదు.  

కరమ, జ్ఞా న, భకాి ుది స్కలోపాయములను ఉపదేశించిన, న్నత్య స్ూర్ి న్నర్ావహ్కుడెైన స్ర్వవశవరున్న స్ుి తించి 

స్మసి్ దుఃఖ్ములను పో గొటలట కొన్న న్ేను పరమానందమును ప ందితిన్న. 

న్ేత్రమందుని నలుపు వరణము మీద మంగళ్వరిమ ై ధ్ర్ించిన త్ెలల  కరూపర చూరణముచే అతి స్ుందరమ ై 
శోభలుల చుని న్ేత్రములు గల స్ర్వవశవరున్న ధవయన్నంచు భాగయముగల న్వకు ఏదియు అస్ాధ్యము కాదు. 

అదివతీయుడెై, గచవరినమున్ తిి, వరిమునడుగించి కాపాడిన స్ావమిన్న స్ుి తించగల భాగయముగల న్వకు ఏ 

కొఱత్యు లేదు. 



అత్యంత్ హీనుడన్ ైన ననుి కూడ స్ర్చవత్కృష ట ర్ాల ైన  శీుమహ్లక్షిమన్న వల  ప్ేరమించు స్ర్వవశవరున్న స్ుి తించగల 

న్వకు పరమపదమున కూడ స్ాటి ఎవరును లేరు.  

భూమయంత్ర్ిక్షమది స్మసి్ లోకముల యందును, స్కల పదవరిముల యందును వాయప్తంచి యునివాడైె, 

పాంచజ్నయ ధ్రుడును(అనగా పరత్వము కలిగిన వాడును) కుంభ నృత్యము చేసతన వాన్నన్న(స్ౌలభయము కలిగిన 

వాన్నన్న), న్నత్య స్ూరుల న్వథున్న సిో్ త్రము చేయ గలిగిన న్వకు స్ాటి ఎవవరూ లేరు.  

స్కల లోకములను అన్ని విధ్ములుగా రక్షించుచుని స్ావమీ, నీ విషయమ ై ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న నీవే 
కృతి చేసత(తిరువాయ్ మొழி  కరి స్ాక్షమత్ూి  శీుమన్విర్ాయణుడే, త్వను కాదు అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల !) 
శీువ ైషణవులకు పరమానందమును కలుగ జ్వసతతివి. (ఎందుకు చేసేరంటే ఈ లోకుల ఉజీ్జవనము కోస్ం 
అంటలన్విరు!) 

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అభయసతంచిన వార్ికత స్కల పాపములు శీుమహ్లక్షిమ త్ొలగించును అన్న ఫలశుు తి కృప 

జ్వస్ుి న్విరు.  

అంట,ే లక్షీమదేవి త్వను పురుషకారము చేసత ఈ జ్జవులను పరమాత్మ దర్ికత చేరుస్ుి ంది, చేర్ిు త్నవారు 
బ్ాగుపడవు రన్న స్ంత్ోష్తస్ుి ంది.  

ఇది అభయసతంచిన వార్ికత లక్షీమకటాక్షమే పరవృతిి అయి ఉంటలంది 

4-5-సీసమాలిక 

అదివతీయున్న, జ్గన్విథున్న, శాంత్ న్నకవశవు కొలుు న్వకవమి కొఱత్ 

శీువలలభున్న, పుండర్ీకాక్షు, శిుత్ రక్షకున్న కొలుు న్వకతక కొఱత్ లేదు 

అనుపమ గుణశాలి, స్ర్వవశవరు గొలిుఅలర్ారు (ఆనందించు) న్వకతక వ లితి లేదు 

గరుడవాహ్ను చకుధ్రు సిో్ త్రమును జ్వసతనందించు (ఆనందించు) న్వప్్రతి కవధి లేదు 

కరమ భకాి ుది స్కలవిధ్ముల న్నచిుదవరి్ చూప్తన న్నత్య స్ూర్ి పతిన్న 

స్ుి తియించి న్ేను స్ంత్ోష్ాబిి మున్నగితికుందు (దుఃఖ్ము) లేదిక న్వకు కొఱత్ లేదు 



నలలన్న న్ేత్వర ల త్ెలలన్న కరూపరచూరణంబ్ు గల నీరజ్ోదరుడిన్న 

త్లపోయు  భాగయముమ కలిగిన న్వకతంకఅలవి కాన్నది లేదు, వ లితి లేదు 

గచవరినమున్ తిి, గచవుల కాచినవాన్న స్ుి తించు న్వకలవి ఏమి! 

అత్యంత్ హీనుడ నంబ్ుస్ాస్నను వల ప్ేరమించు స్ావమి, ఇంకవమి కొఱత్ 

పాంచజ్నయ ధ్రు, కుంభనృతి చేస డు, స్రవవాయప్తన్న స్ుి తియించు వార్ికవమి! 

స్రవరక్షకుడవీ అంకమాలిక చేసతఇచిుతీవానందమ లల రకును 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, పాపములను 

అపనయించి చేగొను మన లక్షిమ త్లిల 

4-6-తీరాూార ై:  
వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  భగవదనుభవం వలన అమందవనందవన్ని అనుభవించేరు. అయిత్ే ఆ 

అనుభవం అంత్వ మానసతకమనీ, పరత్యక్షము కాదనీ త్ెలిసతంది. ఇకన్ేం, ఆళ్వవరలకు దుఃఖ్ము కటటలు 
త్ెంచుకుంద.ి ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆ అనుభవాన్ని చూస్ాి ము.  

ఇంత్కు ముందు ఆళ్వవరు న్వయిక త్న విశేలషదుఃఖ్ము వలన మాటలాడ లేన్న సతితిలో ఉంట,ే అన్వయపదేశంగా, 
త్లిల పాత్రలో పరవేశం చేసత, ఆ న్వయిక సతితి, పరవృత్ ి లను వివర్ిస్ాి రు ఆళ్వవరుల . ఇకకడ అదేవిధ్ముగా ఆళ్వవరు 
న్వయిక  చెలికత్ెి గా ఆళ్వవరల దివపాత్వర భనయము నడుస్ుి ంద.ి అంట ేత్ెలివి లేక యుని ఆళ్వవర్ న్వయిక 

పరసతితిన్న ఆమ  చెలికత్ెి  చుటలట పరకకల నుని స్ి రలకు వివర్ిస్ుి ందనిమాట. ఇటిట పాత్వర న్నరవహ్ణము 



నమామళ్వవరల త్రువాత్ మఱికొంత్మంది అనుకర్ించిన్వ, ఈ విధ్ముగా అన్వయపదేశముగా న్నరవహ ంచిన 

పరత్ేయకత్ నమామళ్వవరలకవ చెలిలంది అన్న అంటారు ప్ దదలు.  

త్ెలివిత్ప్తపయుని ఆళ్వవర్ న్వయికను చూచి కలత్ చెంది చుటలట  పరకకలనుని స్ి రలు, ఎలాగయిన్వ ఈమ కు 
బ్ాగు చేయించవలనుకున్విరు. ఇకన్ేం, నయం చేసేస్ాి మన్న రకరకాల వ ైదుయలు, క్షుదరదేవత్ోపాస్కులు, 
మోస్కత్ెిలు ఇదే అదను అన్న త్యారయిన్వరు. న్వయిక బ్ంధ్ువరుమంత్వ ఆమ కు వచిున వాయధి గుర్ించి, 

పర్ిష్ాకరము గుర్ించి త్ెలియక ఒక మంత్రగత్ెిను అడిగిత్ే, ఆమ  ఆ క్షుదోరపాస్న్వ విధవన్వల గుర్ించి చెపపడం 
పరా రంభంచింది మాంస్ం, మదయం...అంటట. ఈ సతితిలో న్వయికకు పరా ణ స్ఖి ఒకామ  వచిు, వీరు 
చేయబ్ో త్ నిదెంత్ పరమాదమో వార్ికత త్ెలుపుత్ూ, ఆ వాయధికత హేత్ వేదో , త్త్పరి్ష్ాకరమేమో చెబ్ుత్ోంది ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో. ఆ న్వయిక కషటము భగవదివరహ్ము, పర్ిష్ాకరము, భగవన్విమ స్ంకీరిన్వదులును, 
భాగవత్ స్మాశుయణవదులును. (మన ఆత్మ బ్ంధ్ువ ైన పరమాత్మ ఉన్నకతన్ ఱుగన్న ఆత్మ పరమాత్మత్ో 
విశేలష్ాన్ని, స్ంస్ార స్ంబ్ంధిత్ బ్ాధ్లను అనుభవిస్ుి ంది. ఈ బ్ాధ్లను పో గొడత్వమన్న రకరకాల వయకుి లు 
త్పుపడు మార్ాు లలో పరవర్ిింప జ్వయడవన్నకత త్యారవుత్వరు. అయిత్ే క్షుదరదేవత్ోపాస్న్వదుల ైన ఆ మార్ాు లేవీ 

పర్ిష్ాకరము చూప్ డివి కావు. అపుపడు ఆపుి ర్ాల ైన చెలికత్ెి  భగవదవాగవత్ స్ంకీరిన, స్మాశుయణవదుల 

వలనన్ ేపర్ిష్ాకరము కలుగునన్న దవరి్ చూపుత్ ంది. ఈ విషయానింత్వ కళ్ళకు గటిటనటలల  పాత్రోచిత్ంగా 
మనకోస్ం పరదర్ిశస్ుి న్విరు, కాదు, ఉపదేశిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల ). 

అయిత్ ేఇంత్ బ్ాధ్లోను, ఆళ్వవర్ న్వయిక మరణించకుండవ ఉనిదే అంట,ే ర్ామాయణం నుండ ిఒక 

ఉదవహ్రణము చెబ్ుత్వరు వాయఖ్ాయత్లు. మాయా ర్ామశిరస్ుాను నర్ికతనటలల  ర్ావణుడు చూప్తస్ాి డు 
స్త్మమకు, స్త్మమ ర్చదిస్ుి ంది, కాన్న మరణించదు, ఎందుకంట ేస్త్మమ ఉనింత్కాలమూ ర్ాముడు ఉండే 
ఉండవలి, ర్ాముడుంటే స్త్మమ ఉండి తీర్ాలి. ర్ామునకు హ్న్న జ్రుగుత్ే స్త్మమ ఉండన్ే లేదు కదవ, ఆళ్వవర్ 

న్వయికకూ, పరమాత్మకూ స్ంబ్ంధ్ము కూడవ ఇంత్ే.  

న్వయికకు త్ెలివి లేకపోయిన్వ, దేవత్వంత్ర స్పరశ హ్న్న కలిగిస్ుి ందన్న త్ెలుస్ును, ఆ విషయమ ఱిగిన చెలికత్ెి  
న్వయిక వాయధికత కారణము చెప్తప చుటలట  పరకకల వార్ి పరయత్విలను అడుగిస్ోి ంది. 

"త్లుల లార్ా! ఈమ  బ్ాధ్ను తీరుువారి్న్న ఎకకడ వ దకాలి అన్న చూసేి  ఈ బ్ాధ్కు మూలము త్ెలిసతంది. 
మీరందరూ ప రబ్ాటల పడుత్ న్విరు. పారిస్ారథి అయిన (స్ౌలభాయన్నకత పర్ాకాషు  అయిన)  ఈమ  మంచి 



వాయధికత  (మంచి అంట ేగొపప అనీ, మంచిదయిన అనీ కూడవ ) కారణము ఈమ  మనస్ు శీుకృష ణ న్న యందు 
లగిమ  ైయుండుట. అందువలన ఈమ  ఇటలల  కలత్ చెందుత్ నిది.  

ఓ త్లుల లార్ా! మీరు భరమ వలన ఈమ  వాయధికత చికతత్ాను ఎఱుగకున్విరు. ఈ వాయధి స్ర్వవశవరున్న వలన 

పుటిటనది. ఈమ  వినునటలల  శంఖ్మనీ, చకుమనీ పలకండ.ి ఈ వాయధి న్నవార్ింపబ్డుత్ ంది. ఇత్రదేవత్ల వలన 

కాదు.  

త్లుల లార్ా! న్వ మాట వినుడు. ఈ (అచటకు వచిున) క్షుదరదేవత్ోపాస్కుర్ాలి మాట విన్న మాంస్ము, 
మదయము మునిగు వాన్నత్ో ఈ పరదేశము చెడగొటటవలదు. ఈమ  దగుర శిుయఃపతిన్న మంగళ్వశాస్నము చేసతన 

ఈమ  ర్చగము స్మూలముగా నశించును.  

త్లుల లార్ా! ఏదో  ఒక వంచకత వచిు దవన్న న్ోటికత వచిున మాట చెపపగా మీరు విన్న, నలలన్న, ఎఱఱన్న అన్విలు 
(త్వమస్, ర్ాజ్స్ ఆహ్ర్ాలు) ప్ టిట ఆ క్షుదరపూజ్లు చేయవలదు. దవన్నచే పరయోజ్నము లేదు. స్ృష్ాట ుదులు 
చేసతన శిుయఃపతి తిరు న్వమములను ఈమ కు వివర్ించిన ఈమ  తిర్ిగి బ్రత్ కుత్ ంది.  

ఈమ ను తిర్ిగ ిప ందు పదితి పూనకాలత్ో ఆడడం కాదు. అందువలన ఈమ  దేహ్ము, విశాల న్ేత్వర లు, 
పవళ్వధ్రము ఇవనీి ఇంకను పాడగును. శీుకృష ణ న్న తిరు న్వమమును జ్ప్తంచి, శీువ ైషణవుల పాదధ్ూళ  జ్లిలన 

యిెడల ఈమ  ర్చగము నశించును. 

త్లుల లార్ా! మీ దయాయలాటల వలన ఈమ  ర్చగము ప్ రుగున్ే త్పప త్గులేదు. అటలల  గాక, శీువ ైషణవుల పాదధ్ూళ 

న్న ఈమ  శర్ీరమునందు చలుల డు. అంత్కని మంచి ఉపాయము ఏమియూ లేదు.  

ఈమ  ర్చగము పో వుటకు దేవత్వంత్రములకు కలుల , మేక మొదల ైనవి అర్ిపంచి, మీ చేత్ లు విరుగు నటలల  

త్వళ్ము వేసత, గ ంత్ లు వేయుట వలన పరయోజ్నము లేదు. అదంత్వ వడుల  తింటలని గాడిద ఆడిస్ుి ని 

దవడలను చూసేి  వచేు పరయోజ్నముత్ో స్మానము. అటిట న్నరరికపు పనులు వదలి, శీువ ైషణవులను 
ఆశుయించిన ఈ ర్చగమిపపడే నశించును.  

భాగవత్ ల దవవర్ా శిుయఃపతి  శీుపాదములకు నమస్కర్ించి, ఈమ  వాయధిన్న పో గొటలట  కొనక, కలుల  వంటి న్నష్తది 

పదవరిములత్ో దేవత్వంత్రములను పూజంచుట, పూనకాలాడుట యుకిము కాదు.  



నీచులు డపుపలు కొడుత్ూండగా, అనయ దేవత్లయందు లేన్న గుణములన్వర్చప్తంచి, స్ుి తించెడి మీ నీచ 

కృత్వయలు స్హ ంపర్ాన్నవి. మనక లలపుపడును రక్షకమ ై ఈ ర్చగమునకు కూడ న్నవరికమ ైన శీుకృష ణ న్న 

శీుపాదములకు మంగళ్వశాస్నము చేయుడు. అదియిే మనకు త్గినద.ి  

(ఇంక చివరగా ఉండబ్టటలేక మనకు న్ేరుగా చెప్తపనటలల  చెప్తపవేస్ుి న్విరు, చెప్తపనది అన్వయపదేశంగా అకకడ 

నునిస్ఖ్ులక ైన్వ).  

దేవత్వంత్రముల వదద  మీ కోర్ికలు చెపుపకొన్న పూజంచుచుని ఓ స్ఖియలార్ా! ఈమ  (ఆత్మ) శీుకృష ణ న్న త్పప 
వేఱొ క దేవత్ను ఆశుయించదు. (ఎందువలనంట)ే వేదములు శీుకృష ణ డిన్ే స్ర్వవశవరున్నగా పరతిపాదించేయి. 

ఆయనన్ ేస్ుి తించి ఆశుయించండి. " 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించువార్ికత ఏ దుఃఖ్ము కలుగదు అన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో దేవత్వంత్ర స్పరశము, అభాగవత్ స్పరశము పర్ిహ్ర్ిసేి  త్పప స్ంస్ార విముకతి, 
వ ైషణవత్వము లేదన్న చెబ్ుత్ న్విరు. క్షుదరదేవత్ోపాస్నలను న్నరదవందవంగా న్నరసతస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల , పరా ణ స్ఖి త్ో బ్ాటల చుటలట పరకకల స్ి రలు వంటి ఇత్ర పాత్రలు కూడవ 
కనబ్డత్వయి. భగవంత్ న్న ప ందవలన్ ేత్పన ఎకుకవ ైపో త్ే ఆళ్వవరుల  పరా పయ త్వర గల స్ి రత్వ భావాన్ని 

ప ందుత్వరు. త్లిల అనన్ోయపాయన్నషు  ను స్ూచిస్ుి ంది అన్న వ నుక త్ెలిసతకొన్న యున్విము. ఆళ్వవరుల  న్వయిక 

మోహ్ముత్ో త్ెలివి త్ప్తప ఉంటే ఏమి చెయాయలో త్ెలియన్న ఆందేళ్నలో ఉన్విరు అందరూ. ఆ స్మయంలో 
త్మకు, భగవానున్నకత మధ్య గల రక్షయ, రక్షక భావము (అనగా భగవానుడే మనకు రక్షకుడు, వేఱొ కరు కాదు, 
మనము ఆయన చేత్న్ే రక్షింపబ్డగలము అను భావము) రంగ పరవేశము చేసతంది, అదే పరా ణ స్ఖి. 

చేయవలసతనద ిభగవన్విమాను స్ంధవనమే, భాగవత్ స్మాశుయణమే అన్న బ్ో ధిస్ుి నిది. ఇన్ని భావాలను, 
వేఱు వేఱు పాత్రల రూపాలలో పరవేశప్ టిట అన్వయపదేశంగా త్న స్ావనుభవ రూపంగా, మనకు మార్ాు న్ని 

ఉపదేశిస్ుి ని ఆళ్వవరలకు మనమేమి చేసత ఋణము తీరుుకొనగలము, ఆయన పలుకులు పాటించే 
పరయత్ిము చేయడం త్పప. 

4-6-సీసమాలిక 

కత్న త్ెలిస  నీమ  వ త్లకు, శీుకృష ణ నందు లగిమయిన మనస్ు కలిగి, 



అంగలార్ ుడునీమ  అంతియ, భరమ వదుద అస్లు విషయమిది త్లుల లార! 

ఈ రుగమత్కు మూలమీశుప్ ై మోహ్ముమ,అనయ దేవత్లచే నయము కాదు, 

శంఖ్ముమ, చకుముమ  అన్న పలికతన చవలు,అస్లు విషయమిది త్లుల లార! 

క్షుదర దేవత్ల శుశ్రు ష చేయుచు మీరుఆస్వాదుల (బ్ాడు వఱచవలదు, 

శార్ిజిన్ ేమంగళ్వశాస్నమొనర్ింపనదియ కావలయును త్లుల లార! 

టంకు మాటలు విన్న త్వమస్ాన్విలత్ోచేయ వలదు క్షుదర సేవ లిపుడు 

స్ృష్ాట ుదులకు కరి శీుపతి న్వమముమలవియ పలుకవల  త్లుల లార! 

పూనకములన్వడ పో వున్ే రుగమత్,వృదిి  యగును, త్నువ వ త్ల బ్డును, 

భగవాను న్వమము, భకుి ల పదధ్ూళ ,అవియ కావలయును త్లుల లార! 

అనయ దేవత్ల పూజ్నము గావించి గంత్ ల, త్వళ్ముల మీకు ఫలము లేదు 

భాగవత్ ల చేర, అడగును రుగమత్ అదియ కావలయును త్లుల లార! 

అనయ దేవత్లను అర్ిుంచి మాంస్ మదవయదులరపణము చేయంగ ర్ాదు 

భకుి ల ప్ ంపున భగవదవశుయణము అదియ చేయవలయు త్లుల లార! 

లేన్న గుణములన్ని కాన్న దేవత్లకుఆర్చపణము చేసత కోర వలదు, 

కృష ణ  పాదములన్ే కీర్ిించగావల అదియ చేయవలయు త్లుల లార! 

ఇత్ర దేవత్లను ఈమ  చేరదు వేదవేదుయన్న మోహ ంచి వ త్ను చెంద,ె 

అనుయల వీడి శీుపతి న్వశుయించుడీఅదియ కరివయముమ త్లుల లార! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, స్కల దుఃఖ్ 

ములు త్ొలగిపో వు, ఆళ్వవరల పలుకులివియిె 

4-7- శీలమిలాా : 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో, త్ెలివి త్ప్తప యునిఆళ్వవర్ న్వయిక వదద  ఆమ  పరా ణస్ఖి పరమాత్మ న్వమ 

స్మరణము వలనను, భాగవత్ పాద రజ్ము వలనను ఈమ  దకుకత్ ంది అన్న పలికతంది. ఆ పలుకులే 
అపస్ామరక సతితిలో నుని ఆళ్వవర్ న్వయికకు లోలోపల పన్న చేసత త్ెలివి త్ెప్తపంచేయి. ఇపుపడవమ  సతితి అశోక 

వనములో స్త్మమ పర్ిసతితిలా ఉనిదిట. త్న జ్జవిత్వన్ని అశోకలనములో అంత్ం చేస్ుకుందవమనుకుని 

స్త్మమకు శుభశకున్వలు కనబ్డవు యిట. ఆ శుభశకున్వల వలన కాసి్  త్ేరుకుని స్త్మమ, ఎండకు వాడి 
పోయిన పంటప్  ైవరిపు చుకక పడిత్ే ఉత్ేిజ్ము ప ందినటలల  అయిందట. అయిత్ే, న్నదరలో ఉంట ేఆకలి 

త్ెలియదు, కాన్న బ్ాగా ఆకలిగా ఉనిపుపడు లేప్త ఆహ్రము అందించక పో త్ే ఉండే పర్ిసతితి ఇపుపడు 
ఆళ్వవరలది. స్త్మమ ర్ామచందుర డు దయ, స్ామరిుము కలవాడెైన్వ త్నను కాపాడక పో వడవన్నకత కారణము 
కొదోద , గొపో ప పాపము న్ేను చేయడమే అంటలంది. ఇకకడ ఆళ్వవరుల  కూడవ పరమాత్మ దయామయుడెై, 
అఘటిత్ ఘటన్వ స్ామరిుము కలవాడెై ఇంకా త్నను కరుణించక పో వడవన్నకత కారణము త్న పాపమే, త్న 

దురదృషటమే అంటలన్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. 

" ఓ జ్ఞా నస్వరూపుడవ, న్వర్ాయణవ, న్ేను న్ననుి ఎంత్ కాలము ప్తలచి, నమస్కర్ించిననూ న్వకు 
దరశనమీయకున్వివు. ననుి నీ దగురక ైనను చేరుుకొనక పో తివి. క్షుదుర డన్ ైన న్ేను చేసతన పాపములంత్ 

గొపపవా!(ఇకకడ న్వర్ాయణవ అన్న ప్తలవడం వలన మనకూ స్ావమికీ గల స్ంబ్ంధవన్ని త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు. 
"న్వర్ాయణ" అనగా న్వరములు అనగా స్రవ జ్జవ పదవరిములు శర్ీరములుగా కలవాడు అనగా ఆయన 

అన్నింటిలో అంత్ర్ాత్మగా ఉంటాడు. ఇంకొక అరిము న్వరములకు ఆధవరమ ైన వాడు అనగా ఈ స్రవ జ్జవ 

పదవరిములు ఆ స్ావమి కత స్ త్ ి . స్ త్ ి ను జ్ఞగుతి్గా చూస్ుకొను బ్ాధ్యత్ స్ావమిదే కదవ. కనుక నువేవ ననుి 

నీ దర్ ిచేరుుకో అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . అంత్ేకాదు, న్వర్ాయణ శబ్దము వలన స్ావమి వాత్ాలయ, స్ౌశీలాయది 
గుణవలు కలవాడన్న త్ెలుస్ోి ంది. మఱ ివాత్ాలయము అంట ేదోష భోగయత్వమ ేకదవ. అందువలన న్వలో 
దోష్ాలుంటేన్ేమి అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . ).  



న్వ హ్ృదయమునందుండి, న్వకు అపర్ిమిత్వనందము కలిగించుచూ, న్వ కంటికత కనబ్డక నుని ఓ 

వంచకుడవ, ర్వయింబ్వళ్ుళ న్ేను అరచుచునిను న్వకు నీవు సేవ పరస్ాదించుట లేదు.  

భూమిన్న కొలిచిన తిరవికుమా! (ఇకకడ పరత్వము చెపుపచున్విరు), దవమోదర్ా!(ర్చటికత త్వర టిచే కటలట బ్డిన 

అనుట వలన స్ౌలభాయన్ని చెబ్ుత్ న్విరు) అన్న న్ననుి పలుమారుల  ప్తలుచుచు, దుఃఖించుచునిను నీవు 
న్వకు కనబ్డి "నీవు పాప్తవి కనుక సేవ పరస్ాదించను" అనయిన్వ చెపపక పో తివి. (ఆళ్వవరుల  త్నను పాప్త యన్న 

అనుకొంటలన్విరు).  

(అయిన్వ) న్నత్య స్ూరులకు కూడవ సేవించుటకు దురలభమ ైన ఓ శీుపతీ! అతి క్షుదుర డన్ ైన న్ేను సతగుు  లేక న్ననుి 

"న్వ ఎదుటకు వచిు సేవ పరస్ాదించమనడం వలన పరయోజ్నమేమి !" 

శత్ ర  న్వశనమునక ై స్ుదరశనమును హ్సి్మున ధ్ర్ించిన శీుహ్ర్ీ! స్ముదర మథనము చేయుచుని నీ 

భుజ్ములను ఇపపడే సేవించవల నన్న ఆశపడి, దుఃఖించుచూ, న్వ చవపలయము చేత్ నీవ టల పకకనుండ ి

వత్ ి వో అన్న ఎదురు చూచుచున్విను.  

స్ావమీ! నీవు ఎలలపుపడు న్వ శర్ీర్వందిరయ పరా ణవదులలో వాయప్తంచి యున్వివు. న్వ జ్ఞా న న్ేత్రముత్ో న్ననుి 

అనుభవించి యున్విను. అయినను న్ననుి ఈ కంటికత కనబ్డవన్న త్ెలియక న్వలో ఆశ పడి ఎదురు 
చూస్ుి న్విను. (మానసతకంగా అనుభవించిన్వ, పరత్యక్షమనుభవాన్ని కోరుకుంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . కొంగున 

బ్ంగారముత్ో యాచించే బిచుగాన్న పర్ిసతితి మఱి). 

భోగుయడవ ైన స్ావమీ, న్ననుి మనస్ుాత్ో సేవించి, నీవే పరా పుయడవు, పరా పకుడవు(ప ందబ్డు వాడవు, 
ప ందించేవాడవు) అన్న త్ెలిసతకొన్న, జ్ఞా న స్వరూపుడవ ైన న్ననుి న్వ మనస్ుానందు సతిరపరచుకొన్న, న్వ 
అజ్ఞా నమును పో గొటలట  కొంటిన్న. (న్వ అజ్ఞా నము పోయిేలాచేసేవు, దవన్న వలన, యాథవత్ముజ్ఞా నము కలిగి, 
భగవానుడ ేఉపాయమనీ, ఆయనన్ే ప ందవలన్న త్ెలిసతంది, న్ేను క ైంకరయము చేస్ుి న్విను, దీన్న వలన న్ేను 
పరయోజ్నం ప ందుత్వను అనుకొనుట పరా పయ విర్చధ్ులన్న త్ెలిసతంది. భగవానున్నక ై ఆర్ిి పుటిట అది మర్ింత్ 

బ్ాధ్ప్ డుత్ోంది అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల ). 

త్ లస్మాలికత్ో అలంకరి్ంపబ్డిన స్ావమీ! న్ననుి పరత్యక్షముగా సేవించి, చేతిత్ో పుషపములను తీసతకొన్న 

వచిు, నీకు స్మర్ిపంచి, సిో్ త్రము చేసత, ప్్రతిపరవశమున ఈ లోకమునన్ే పాడి ఆడునటలల భకుి ల ైన 

మాక దురుగ వేంచేయుము.  



(కాన్న) కరమ, జ్ఞా న, భకుి ల ంత్ మాత్రము కూడ లేన్నవాడన్ ై స్ర్వవశవరున్న సేవింపవల నన్న ఆశించు న్వ కోర్ిక ఎటలల  

న్ రవేరగలదు!(అయిత్ే ఆళ్వవరలకు భకతి లేదనడం ఎలా అంటే ఉపాయ రూపముగా లేదు, అలాగవ ఆర్ాధ్న 

చేయర్ా, అంటే శాసి్ర పరకారము చేయక పో వచుును, అది వార్ ిజ్జవన విధవనముగా, లేకుంట ేశర్ీరము 
న్నలువదు కనుక భకతిత్ో ఆర్ాధ్న్వదులను చేస్ాి రు ఆళ్వవరుల  అనిమాట. ) 

వేదవేదుయడెైన స్ర్వవశవరున్న భకతిచే స్ాక్షమత్కర్ించుకొన్నన న్ేను, ఈ న్ేత్రములత్ో సేవింపవల నన్న స్ావమి 

అటలనుండ ివచుుచున్విడో  అన్న చూచిన న్వ దురదృషటము వలన న్వకు స్ావమి కనబ్డుట లేదు. (అంటే 
పరమాత్మ పరస్ాదించిన జ్ఞా న దృష్తట వలన ఆళ్వవరుల  పరమాత్మను స్ాక్షమత్కర్ించుకోగలిగవరు. కాన్న అది 
మానసతకము. అలా దర్ిశంచుకోవడం వలన ఆశ ఇంకా బ్ాగా ప్ ర్ిగింది పరత్యక్షముగా దర్ిశంచుకోవాలన్న. కాన్న 

ఈ  పరా కృత్ చక్షువులత్ో ఆ భాగయము కలుగుట లేదన్న వాపో త్ న్విరు ఆళ్వవరుల . ) 

ఆళ్వవరుల  ప్్రతిచే పరస్ాదించిన ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు పరమపదము ప ందుత్వరన్న 

ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

4-7- సీసమాలిక 

జ్ఞా నస్వరూపుడవ! న్వర్ాయణవ! న్వకుదరశనమీయవు, దర్ికత ర్ావు, 

ఎంత్ ప్తలచిన గాన్న, ఏమి న్వ పాపముల్,చెనటిన్న అన్న కదవ చిని చూపు 

కంటికత కనబ్డకన్ డదలోనుండుకపటి! న్వ పయి లేదె కన్నకరముమ! 

దవమోదర్ా! యన్న ఆకుందనము చేయ,"పాప్తవి నీవన్న" పలుక ర్ావ ? 

న్నత్య స్ూరులక ైన అత్యంత్ దురలభమయిన  నీ దరశనమలవి ఎటలల ! 

ఎదురు చూచుచునుంటి ఎటల నుండ ివత్ ి వో యన్న స్ుదరశన ధవరి్! అబిి మథన! 

వాయప్తంచి యున్వివు పరా ణేందిరయాలలోకాన్న,  నీపయి న్ేను ఆశపడుచు 

జ్ఞణ నన్ేత్రమున న్ననినుభవింత్ ను గాన్నకంటిత్ో చూడంగ కానర్ావు 

పరా పకుండవు నీవు, పరా పయముమ నీవన్న త్ెలిసత న్వ హ్ృది న్ననుి న్నలుపు కొంటి 



జ్ఞా నస్వరూప! యజ్ఞా నముమ త్ొలగ ను,ఆర్ిి ప్ ర్ిగ  న్ టలల  బ్రత్ క గలను! 

వేంచేయుమయయ! సేవించి స్ోి త్రము చేయ,పరత్యక్షముగ పాడి ఆడు నటలల, 

ప్్రతి పరవశత్ ప్్లువల (పూవులను) కొన్న త్ెచిు కొలువగ, న్ననుి న్ే త్ లసతభూష! 

భకతి, కరమ,జ్ఞా న యుకుి ల న్ ఱుగను,ఎటలల  సేవింత్  స్ర్వవశ న్ననుి! 

కానగ ర్ావు న్వ కండలత్ో సేవించమనమున భకతి(గన్ ు నుట త్పప 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది పాశురములు 

వారు, పరమపదమున మించవర గలరు 

4-8-ఏఱ్ాళుమ్: 

మానసతకానుభవాన్ని ప ందిన ఆళ్వవరుల , వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో భగవానున్న పరత్యక్షమనుభవము కొఱకు 
కనీిరు మునీిరుగా విలప్తంచేరు. కాన్న, ఆళ్వవరల పారిి్వ చక్షువులకు పరమాత్మ దరశనము కాలేదు. 
స్ుశీలుడు, అర్ిిజ్న రక్షకుడు అయిన ఆయన్ే కాదనుకుని త్రువాత్ ఇంక ఈ శర్ీరమ ందులకు, చివరకు ఈ 

ఆత్మకు కూడవ ఏమి పరయోజ్నము అన్ే సతితికత వచేురు ఆళ్వవర్ న్వయిక. త్న న్వథుడు త్నను 
స్వకర్ించనపుపడు ఉతి్మ న్వయికా స్వభావాన్ని పరదర్ిశస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ  తిరువాయ్ మొழி లో. 

అశోక వనములో స్త్మమ త్లిల సతితి ఇది. "నహ మే జ్జవిత్ేన్వర్చి  న్ ైవార్ ్ిః న చ భూషణ ైః..." అంటట ఆమ  కూడవ 
విలప్తస్ూి , ర్ామునకు దూరమ ైన త్ర్ావత్ న్వకు ఈ బ్రత్ కు, ఈ అలంకార్ాలు ఎందుకు అంటలందవమ . మన 

పూర్ావచవరుయల ందర్చ ఇదే విధ్ంగా భగవానున్న కోస్ం బ్ాధ్పడడం స్ోి త్ర రత్ిములో "న దేహ్మ్ న పరా ణవన్ ... 

మొదల ైన శోల కాలలో చూస్ాి ము. ఆళ్వవర్ న్వయిక కూడవ త్న న్వథున్న కొఱకు పడిన ఈ విధ్మ ైన బ్ాధ్ను 



త్ెలిప్ేదే ఈ తిరువాయ్ మొழி . ఇలా చెబ్ుత్ నిపుపడు, ఆళ్వవరుల  భగవానున్న పరత్వ, స్ౌలభయ, భోగయత్వవది 
కలాయణ గుణవలను పరతిబింబించే ఆయన న్వమాలను కుమంగా చెబ్ుత్ూ, అటిట  పరమాత్మకు అకకరలేన్న ఈ 

శర్ీర్ాదులత్ో ఇంకవమి పరయోజ్నము అంటలన్విరు.  

"చిని, ప్ దద  అన్నలేక ఉత్కృషట , న్నకృష ట లన్న చూడక, అందర్ినీ త్న శర్ీరమునందుంచుకొన్ననటిట , అస్ుర స్ంహ్ర్ ి

అయిన ఆ శిుయఃపతి ఆదర్ించన్న ఈ న్వ స్ౌందరయము వలన  న్వకవమి పరయోజ్నము? (జ్జవుళ్ళందరూ 

పరమాత్మకు విశిషటముల ై ఉంటారన్న , ఆయనత్ో కూడి యుండుట వలనన్ే వాటికత అసతిత్వము కలుగునన్న 

వ నుక అనుకొన్న యున్విము. అటలల  జ్జవుళ్ళందర్ినీ ధ్ర్ించు స్ావమి ననుి కరుణించనపుపడు న్వకతక 

అసతిత్వమ కకడిద ిఅన్న భావము. అస్ుర స్ంహ్ర్ి అంటే విర్చధి న్నరస్నము చేసేవాడు అన్న, అంటే ఆయనకు 
విర్చధ్ులు అన్న కాదు, ఆయన స్ావభావికంగా అందరకూ స్ుహ్ృత్ేి , కాన్న ఆయన ఆశిుత్ ల విర్చధ్ుల 

న్నరస్నము చేస్ాి డు).  

శీుమహ్ లక్షిమన్న ఎలలపుపడూ ధ్ర్ించు(అనగా అమిత్ మ ైన దయ గల), స్ుందరమ ైన అవయవములను 
కలిగిన(అపర్ిమిత్ భోగుయడెైన)  శిుయఃపతి ఉప్ేక్షించినపుపడు న్వకు మనస్ుాత్ో పన్న లేదు.  

చినిప్తలల  వాన్నగాన్ ేపూత్న్వ స్ంహ్ర్ ిఅయిన, శేషశాయి ఉప్ేక్షించిన న్వకీ స్ి రత్వముత్ో పన్నలేదు. 

ఏడు వృషభాలను నీలమమ కొఱక  ైమటలట  బ్ెటిటన వాడును, గచపాలకుడెై వేణువును, చేతి కఱఱను, ఘంటను 
పటలట కొన్న, మాసతన గుడులత్ో అడవులలో తిర్ిగవ వాడును (అంత్ స్ులభుడు) అయిన శిుయఃపతి 

ననుిప్ేక్షించినచచ న్వ దేహ్కాంతి ఎందులకు! 

స్త్మమ కొఱక ై ర్ావణున్న స్మూలముగా న్వశనము చేసతన వాడును(ఆశిుత్ రక్షకుడు), పరమ భోగుయడును, ఈ 

పరా ణులప్ ై మికతకలి దయ గలవాడును అయిన శిుయఃపతికత పన్నకతర్ాన్న ఈ న్వ బ్ుదిి  ఎందులకు!(పాపం స్త్మేమ 
త్న బ్ుదిిన్న ఉపయోగించి పటాట భష్ేకానంత్రము శీుర్ామున్న విడచి ఋష్తవన్వలను స్ందర్ిశంచవలనుకొనిది, 
శీుర్ామున్నకత దూరమయింది.).  

కరమ, జ్ఞా న, భకుి లనుఉపదేశించినటిట  జ్ఞా న్వధికుడెైన అంత్టి స్ావమియి,ే మూడడుగుల భూమిన్న కూడవ 
యాచించేడు. అటిట  వాన్నకత అకకరకు ర్ాన్న న్వ త్ేజ్స్ుా  న్వ కవటికత! 

మహ్ త్ేజ్స్ుాత్ో న్వరసతంహ్మ ై హ రణయకశిపున్న స్ంహ్ర్ించిన ఆ శంఖ్ చకు ధవర్ికత కాన్న ఈ కంకణములత్ో 
న్వకు పరయోజ్నము లేదు.  



త్న పాంచజ్నయ ధ్వన్న చేత్న్ే దుర్చయధ్న్వదుల మటిట  కరప్తంచిన, బ్రహ్మద ివందుయడెైన కలాయణ గుణవకరుడెైన 

స్ావమిచ ేఆదర్ింపబ్డన్న  న్వ ఈ మొలనూలు వలన న్వకవమి పరయోజ్నము. 

బ్ాణ బ్ాహ్ువులను ఛేదించిన వాడును, జ్గదరక్షణక ై శేషశయయప్ ై పవళంచి యునివాడును అయిన 

శిుయఃపతి స్మమతించన్న ఈ శర్ీరముత్ో పన్న లేదు. 

ర్ాక్షస్ులను న్వశనము చేసతన వాడును, రుదుర న్న కూడ త్నయందు ఉంచుకొన్న రక్షించువాడును అయిన 

పరమాత్మ యుప్ేక్షించు ఆత్మత్ో న్వకు పరయోజ్నము లేదు. " 

అన్న ఆళ్వవరుల  విలప్తస్ుి న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించువారు స్ంస్ారమును వీడ ిపరమపదమును ప ందెదరు అన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తిన్న కృప జ్వస్ుి న్విరు. 

4-8-సీసమాలిక 

ఉత్కృషట , నీచుల నుభయుల స్మముగాత్న శర్ీరముగ త్వ దవలుు నీవ  

అస్ురస్ంహ్ర్!ి నన్విదర్ించక యునిన్వ అందమునకతక అరిమేమి! 

ఇందిర్ాలయ! భోగయ!  నీవుప్ేక్షించినన్వ మనస్ుానకతక అరిమేమి! 

న్వగ శాయివ! పూత్న్వరి్! నీకపరయో జ్కమ ైన స్ి రత్వపు టరిమేమి! 

నీలమమక  ైవృషభాల నడచిన, గచపాల! వంశీధ్ర! గాలి కొముమ 

పటిట తిర్ిగిన నీకకకరకవ ర్ాన్నన్వ దేహ్కాంతికత అరిమేమి! 

ర్ావణవర్!ీ స్రవ పరా ణిస్ుహ్ృత్! నీకుకాన్న న్వ బ్ుదిికత అరిమేమి! 

భకతి, కరమ, జ్ఞా న యుకుి లన్ బ్ో ధించి,నీవ మూడడుగల న్ేల కొఱకు 

వామనుడవయితి వటిట  నీవిచుగించన్న త్ేజ్మునకతక అరిమేమి! 

శంఖ్ చకుధ్ర! నృస్ారంగ! నీ కొడబ్డన్న కంకణవల కరిమేమి! 



బ్రహ్మద ివందయ! నీ వంగీకర్ించకన్వమొల నూలుకు అరిమేమి! 

క్షీర్ాబిి శయన! బ్ాణవరి్! నీ కామోదమవన్న దేహ్మునకు అరిమేమి! 

ఫాల (శివుడు)ధవరీ్! అస్ుర్ార్ి! నీకుపయోగ మవన్న ఈ ఆత్మకు  అరిమేమి! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, పరమపదము 

నంద గలర్ిక భవదుఃఖ్  భయము లేక 

 (అరిము= పరయోజ్నము) 

4-9 నణ్దణ దదర్ : 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో "స్ావమీ, న్ననుి వీడి ఈ స్ంస్ారములో ఉండలేను, న్వకు ఈ శర్ీరము వదుద , 
మనస్ుా వదుద  అంటట పరమాత్మత్ో మొఱ ప్ టలట కున్విరు ఆళ్వవరుల . అయిత్ే అవేవీ ఆయనకు 
దూరమవలేదు. దేన్నకయిన్వ భగవత్ాంకలపము కావాలి కదవ. అస్లు ఆళ్వవరలకు భగవదివశేలషము కన్వి 

కషటత్రమ ైనది ఈ లోకులను చూసత భర్ించడం. ఎంత్ మొత్ ి కున్వి, ఈ లోకులకు విషయ పరా వణయమే త్పప 
భగవదవభముఖ్యము కలుగదవయెి. ర్ావణున్న వదద  నుండి చెంగున ప్ ైకత లేచి, శీుర్ామున్న శరణు జ్ొచిున 

విభీషణున్న సతితి ఇపుపడు ఆళ్వవరలది.  

ఈ లోకుల దుఃఖ్మ ర్ిగి కూడవ వార్ిన్న కరుణించవా అన్న పరమాత్మను అర్ిించేరు దయామయుల ైన ఆళ్వవరుల .  
న్ేన్ న్ని స్ారుల , ఎన్ని దవరుల  చూప్తంచిన్వ పటిటంచుకోన్న, వాళ్ళకు న్ేను మాత్రం ఏమి చేయగలను. అయిన్వ, 
వాళ్ళకు అకకర లేన్నదవన్నకోస్ము మీక ందుకు మీ దుఃఖ్ము తీరడవన్నకత అనుభవించండి మీరు ఇదుగచ అంటట 

పరమాత్మ ఆళ్వవరలకు పరమపదవన్ని, అందులో న్నత్య స్ూరులత్ో, శీుదేవి త్ో త్వను వేంచేసత యుని 



స్న్నివేశాన్ని స్ాక్షమత్కర్ింప జ్వసేడుట. ఇంక ఆళ్వవరలకు ఉండబ్టటలేదు. త్నను వ ంటన్ే త్న శీుపాదవల వదద  
చేరుుకొమమన్న పరమాత్మత్ో మొఱ ప్ టలట కుంటలన్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"ఈ లోకంలో ఒకరు బ్ాధ్పడిత్ే, వార్ ిశత్ ర వులు స్ంత్ోష్తస్ుి న్విరు, వారి్ బ్ంధ్ువులు దుఃఖిస్ుి న్విరు. 
అందరూ ఆ పరమాత్మ విభూతిలో భాగమే అయినపుపడు, ఇలా ఒకరు బ్ాధ్పడిత్ే, వేర్ొకరు ఆనందించడం 
ఎలాగచ అళ్వవరలకు అవగత్ం కావటేల దు, స్ర్ికదవ అస్హ్యముగా ఉనిద.ి అందుకవ త్నకు "శీఘాముగా  
మరణము కలగు విధ్ము చెపుపమా"అన్న పరా ర్ిిస్ుి న్విరు. (పరమాత్మ న్నరుపాధిక బ్ంధ్ువన్న త్ెలిసతకొన్న 

ఆయనను ప్ేరమిస్ూి , ఆయన ముఖ్ వికాస్ హేత్ వుగా ఆయన విభూతినీ ప్ేరమించవలి. కాన్న ఈ పర్ిసతితి అటలల  

లేదే అన్న ఆళ్వవరల వేదన). 

ఓ అనంత్ శాయివ! ఒకన్నకత మరణము వలన లేదవ ఐశవరయ న్వశము వలన గాన్న వాన్న బ్ంధ్ువులు మికతకలి 

దుఃఖిస్ాి రు. ఇటిట స్ంస్ారములో న్ేనుండలేను. శీఘాముగా ననుి నీ దర్ి చేరుు కొనుము. (లోకులు లౌకతక 

లంపటాలలో మున్నగి పో త్ న్విర్వ అన్న ఆళ్వవరల బ్ాధ్) 

ఓ స్ముదరవర్ాణ ! భార్ాయ, పుత్ర, గృహ్, క్షవత్ర, ధ్న్వదులను వదలి చన్నపో వుచుని లోక స్వభావాన్ని న్ేను 
చూడలేను, కనుక ననుి శీఘాముగా నీ శీుపాదముల వదద  చేరుు కొనుము. (విషయ పరా వణయము, 
త్దనంత్రము మరణము..ఇలాగవ గడుస్ుి న్వియి లోకుల జ్జవిత్వలు. ఆళ్వవరుల  త్టలట కోలేక పో త్ న్విరు) 

ఓ మణ ివర్ాణ ! ఎంత్టి స్ంపద కలిగిననూ, అది అంత్గా దుఃఖ్ాన్ని కలుగ జ్వస్ుి ందన్న త్ెలిసత యునినూ, 

మరల దవన్నన్ే కోరుకొను ఈ లోక స్వభావము న్వకు అంత్  పటలట ట లేదు. ననుి శీఘాముగా స్వకర్ింపుము. 

(దుర్చయధ్న్వదుల పరవరిన చూచితిమి కదవ!) 

ఈ లోకమునందలి జ్జవులు జ్నన, మరణ, జ్ర్ా, వాయధ్ులచే బ్ాధ్పడుత్ూ త్రువాత్ నరకాదులు ప ందుత్ూ, 

అంట ేఇపుపడు ఈ లోకంలోను,  త్రువాత్ ప్ ై లోకంలోను కూడవ ఎపుపడూ దుఃఖిత్ ల ై ఉంటారు. వీర్ిన్న న్ేను 
చూడలేను. ననుి నీ చెంత్కు కొన్న ప ముమ.  

ఒకన్న వదద  ధ్నమునిదన్నన, వాన్న వదదకు వ ళళ, వాన్నన్న భయప్ టిట , వశపరచు కొన్న, ఆ ధ్నమును తీసతకొన్న, 

వాన్నన్న బ్ాధ్ప్ టిట చంప్ డివారు ఈ లోకులు. ఈ లోక ర్ీతి రుచించుట లేదు. స్ావమీ, ననుి కొన్న ప ముమ.  



స్కల జ్గదంత్ర్ాయమి అయిన నీవు న్వ జ్నన, మరణ, జ్ర్ా, వాయధ్ులను పో గొటిట , ఈ భయంకరమ ైన 

లోకమునందుంచక తీసతకొన్న ప ముమ. 

ఈ బ్రహ్మండము పరమాత్మచే రక్షించ బ్డునదెై, ఆబ్రహ్మదులకు వాస్ స్ాి నమ ై, లోకులు యథేచేగా దీన్న 

నుండ ిబ్యటకు ర్ాక, పో కలు చేయుటకు శకయము కాకుండవ ఉంటలంది. అటిట  దీన్న నుండి విడిప్తంచి, 

త్ేజ్ోమయమ ైన పరమపదములో నీ పాదవల వదద  చేరుుకొనుము. 

(ఇంత్ వరకూ పడిన ఆళ్వవరల దుఃఖ్ము తీర్వలా పరమాత్మ పరమపదవన్ని స్ాక్షమత్కర్ింప జ్వసేడుట. దవన్నన్న 

దర్ిశంచి ఆళ్వవరుల  త్న ఆనందవన్ని త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు).  

నీకతషటమ ైన వార్ిన్న నీ చెంత్ చేరుుకొన్ దవన్నయూ, ఇషటము లేన్న వార్ిన్న చేరుుకొనవన్నయూ త్ెలియును. ఈ 

స్ంస్ార బ్ంధ్మును పో గొటిట , న్వ  శిరస్ుాప్ ై నీ పాదలనుంచి, నీ అపరా కృత్ దివయ మంగళ్ విగుహ్ముత్ో సేవను 
న్వకు అనుగుహ ంచి ననుి కృత్వరుి డను చేసతతివి.  

(ఇలా పరమాత్మ ప ందే ఆళ్వవరుల  త్వను వదిలి వేసతనదేమియో చెబ్ుత్ న్విరు).  

శీుదేవియు, నీవును సేవ పరస్ాదించగా, స్మసి్ ఐహ క స్ుఖ్ాలను, క ైవలాయన్ని వదలి వ ైచితిన్న. " 

ఈ పాశురములు అనుస్ంధించిన వారు పరమాత్మ శీుపాదములను ప ందగలరన్న ఫలశుు తి అనుగుహ స్ుి న్విరు 
ఆళ్వవరుల . 

4-9-సీసమాలిక 

ఒకరు దుఃఖించ వేఱొ కర్ికత స్ంత్స్మ టలల  స్రవము కాదె ఈశుమయము 

భర్ియింప జ్ఞల ఈ పరా ణుల పో కడలీావకర్ించుము ననుి శీఘాముగను 

స్ంపద పోయిెన్ే, చన్నపోయిెన్ే యంచుపరా కృత్ విషయాల బ్ాధ్ పడెడి 

పరా ణుల మధ్యను బ్రత్ కంగ లేన్న ననీావకర్ించుము ననుి శీఘాముగను 

విషయ పరా వణయమా,(ము+ఆ)  వ నుక మరణము నీ(ను+ఈ)పరా ణులు నడచు విధవనమిదియ 

న్వకు స్ర్ి పడదీ లోకస్వభావముమస్వకర్ింపుము ననుి శీఘాముగను 



ఇచట జ్ర్ా వాయధి ఇత్వయదులన్  ప్ ైననరకాదులన్ దుఃఖ్ మనుభవించు 

పరా ణి స్ంఘాల న్ే భర్ియించ లేన్నంకస్వకర్ింపుము ననుి శీఘాముగను 

పణముని వాన్న లోబ్రుుకొనుట గాకభయప్ టిట  చేయుదురపహ్రణము, 

రుచికాదు  న్వకతది ర్చత్ కలిుంచున్ోస్వకర్ింపుము, ననుి శీఘాముగను 

జ్గదంత్ర్ాత్మవు, జ్నన, జ్ర్ా, వాయధి మరణవల పో గొటిట , పరమపదము 

ప ందగ కొన్నపో వు మిందీవర్ాక్ష ననీావకర్ింపుము, నీవు శీఘాముగను 

బ్రహ్మండమిద ిస్రవ బ్రహ్మదులకు వాస్స్ాి నముమ, విడువ దుస్ాాధ్యమగును 

దివయ త్ేజ్ోమయ దేశమునకు నీవస్వకర్ింపుము, ననుి శీఘాముగను 

 (ఇక పరమాత్వమనుగుహ్ము కలిగి పలుకుత్ న్విరు).  

దుర హ్ుల దౌ నుంచి, (దూరముగా నుంచి) మిత్ ర లను నీ దర్ిచేరుువాడవు నీవన్న అరయ గలను 

భవ బ్ంధ్ముల త్ెరంచి పాదవల, న్వత్లత్వరుుకొంటివి, న్ే కృత్వరుి  నయితి. 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, వారల లల  

అంబ్ుజ్ోదరు పదముల నందగలరు 

4-10 ఒనుు మ్ దవేుమ్ ఉలగుమ్: 



వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో, ఆళ్వవరుల  ఈ లోకుల కొఱకు కలత్ చెంది, వార్ిన్న దిదుద బ్ాటల చేయవల నన్న 

స్ంకలిపంచుకొన్న, త్వను పరయతిించి, ఉతిీరుణ లవలేక, పరమాత్మన్ ేఈ లోకులను ఉదిర్ించమన్న పరా ర్ిించేరు. 
కాన్న పరమాత్మ, "ఈ లోకులు చెైత్నయము కలవారు, పురుష్ార్ాి న్ని పరబ్ో ధించడవన్నకత శాసి్రము అందుబ్ాటలలో 
ఉనిద,ి కనీస్ము మోక్షముప్ ై రుచి కూడవ లేకపో త్ే న్ేన్ేమి చేయగలను" అన్విరట. అంత్ట ఆళ్వవరుల  "ఆ 

రుచి కూడవ నీవే పుటిటంచ వచుు కదవ" అన్విరట. అంత్ట పరమాత్మ "వార్ి స్ంగతి పరకకన ప్ టటండి, మీచే 
పరమపదవన్ని సేవింప జ్వస్ాి ను" అన్న ఆళ్వవరల చేత్ పరమపద దరశనము చేయించేడు వ నుక తిరువాయ్ 

మొழி లో. అయిన్వ ఆళ్వవరుల  ఈ లోకులను వదలివేయ లేకున్విరు. ఈ లోకులు బ్ాగుపడకుండవ 
ఉండడవన్నకత కారణము న్వర్ాయణ పరత్వ జ్ఞా నము లేకపో వడం, వేర్ వవర్ిన్ో రక్షకులనుకోవడం అన్నప్తంచింది. 
అయిత్ ేవ నుక స్ావమి పరత్వవన్ని, అవత్వర స్వరూపాలనూ చెప్ేపరు కదవ ఆశుయించడవన్నకత అంట,ే ఆయా దేశ, 

కాలాలు వేరు కనుక ఎలా అనుభవాన్నకత త్ెచుుకోవడం అన్న ఈ లోకులు ఉప్ేక్షిస్ుి న్విర్వమేనన్న, అర్ాుమూర్ిి 
కటెటదుటన్ే ఉన్విడు  కదవ, మర్ ిఅభయంత్రమేమిటి అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల .        అయిత్ ేఆ పరమాత్మ 
ఉన్విడన్న ఎలా త్ెలుస్ుి ంది అంట,ే మర్ి మనము చేసే కరమలకు ఫలాలు ఒక పరమ చేత్నుడు ఇస్ుి న్విడు 
కదవ, ఎందుకంట ేఅచేత్నముల ైన ఆ కరమలు త్వమంత్ త్వము ఫలాన్ని ఈయ లేవు అన్న చెబ్ుత్ న్విరు 
ఆళ్వవరుల .  

ఆ పరమ చేత్నున్న స్వరూప, స్వభావాదుల లా త్ెలుస్ుకోవడం అంట,ే అందుకవ అపౌరుష్ేయముల ైన వేదవలను 
పరమాణముగా తీస్ుకోవాలి. అటలల  కాక ఇంకొకరు వరా సతనవి అయిత్ ేఆ వరా సతన వారి్కత ఆ స్మయములలో 
పరవర్ిించ ేగుణవల బ్టిట ఆ గుంథ పరా మాణయత్ మార్ిపో త్ ంది. (కోపంగా ఉనిపుపడు వరా సతన ఉతి్రంలో 
శాపన్వర్ాి లు వచిునటలల ). 

కాన్న  ఈ వేదవలలో కూడవ పరమాత్మ అంటే ఒకచచట ఇందుర డన్న, ఒక చచట శివుడనీ ...ఇలా చెబ్ుత్వయి కదవ 
అంట ేఆయా న్వమాలు ఆ స్ందరాంలో ఎవర్ికత వర్ిిస్ాి యో త్ెలుస్ుకోవాలి. శివుడంటే మంగళ్పరదుడెైన 

న్వర్ాయణుడన్న, ఇందుర డంటే ఇందుర న్నకత అంత్ర్ాయమిగా ఉని న్వర్ాయణుడు...ఈ విధ్ంగా. ఎందుకంటే 
న్వర్ాయణ శబ్దము రూఢి శబ్దమ ై శీుమన్విర్ాయణున్న మాత్రమ ేత్ెలుపుత్ ంది త్పప వేర్ొకర్ిన్న త్ెలుపదు. 
(న్వర్ాయణ శబ్ాద న్నకత అర్ాి న్ని వ నుక చెపుపకొన్న యున్విము. ) ఆ శీుమన్విర్ాయణుడే స్ర్ావంత్ర్ాయమి, స్రవ 
స్రషట , స్రవ రక్షకుడు, స్కల కలాయణ గుణవకరుడు, హేయ పరత్యనీకుడు ...ఆ శీుమన్విర్ాయణుడు అర్ాుమూర్ిిగా 
తిరునగర్(ితిరుకురుగూర్) లో వేంచేసత యున్విరు. సేవించకుండవ వేర్ వర్ికొఱకో వ దుకులాట దేన్నకత అన్న 

పరబ్ో ధిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 



అటలల కాక,వేర్ొకర్ికొఱకు పాకులాడడం, ఇదేదో  గంగానది ఒడుు న నీటి కోస్ం గొయియ త్రవేవ వాళ్ళ చందము 
అంటారు ఆళ్వవరుల . దగురకు వచిు కటాక్షించుటకు ఎదురు చూస్ుి ని స్ావమిన్న సేవించడవన్నకత 
అభయంత్రమేమిటి అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . అలా కాకుండవ వేర్ వవర్ిన్ ైన్వ సేవిస్ాి మంటే, అందరకూ 

శీుమన్విర్ాయణుడు అంత్ర్ాయమి, న్నయామకుడు, ఇంక ఆ శీుమన్విర్ాయణున్నకత అంత్ర్ాయమిగా ఇంక 

ఇత్రులు ఎవరున్విర్చ చెపపండి, అటిట వార్ వర్ ైన్వ ఉంట ేవారి్న్న సేవిదవద ము, కాన్న అటిట వారు ఎవవరూ లేరు 
కదవ, కనుక శీుమన్విర్ాయణుడే స్రవస్ామత్పరుడు, బ్రహ్మదులను కూడవ స్ృజంచినది, రక్షించినదీ, ఆయన్ే, 
అటిట ఆయనన్ ేకురుగూర్ లో సేవించవల నన్న చెబ్ుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"దేవాద ిపరా ణులును, స్వర్ాు ది లోకములు ఏమియు లేన్న స్మయమున, బ్రహ్మది స్మసి్ చేత్న్వ 
చేత్నములను స్ృజంచిన స్ర్వవశవరుడెైన శీుమన్విర్ాయణుడు అత్యంత్ స్ులభుడెై తిరునగర్ ియందు 
(సతిరముగా)వేంచేసత యుండగా, మీర్ ందుకు దేవత్వంత్రముల కొఱకు వ దకు చున్విరు.  

ఇత్రుల దేవత్లక ై అప్ేక్షించు ఓ లోకులార్ా, మిముమలను మీదేవత్లను కూడ స్ృజంచిన స్కల కలాయణ 

గుణవకరుడెైన శీుమన్విర్ాయణుడు వేంచేసత యుని తిరునగర్ిన్న స్ుి తించి, (ఆనందముత్ో) నృత్య, గానములు 
చేసత ఆశుయించుడు. (పరమపదమునుండి మన దుఃఖ్ములు చూడలేక ఆ శీుమన్విర్ాయణుడే ఇకకడ 

వేంచేసేడు).  

దేవాద ిస్కల చర్ాచరములను స్ృజంచి, పరళ్య కాలమందు త్నలో ఉంచుకొన్న, రక్షించి, 

(తిరవికుమున్నగా)కొలిచి, (వర్ాహ్మూర్ిిగా) విడదీసత, న్నయమించు శీుమన్విర్ాయణున్న పరదేవత్గా లోకులు 
త్ెలిసతకొన లేక యున్విరు. అందరు దేవత్లూ ఆయనకవ శేషభూత్ లు కాన్న ఎవవరునూ స్వత్ంత్ ర లు కారు. 
పరమాత్మ ఆయన ఒకకడే. కాదన్న ఎవవరు న్నరూప్తంచగలరు! 

బ్రహ్మ, రుదవర దుల కందరకు న్వథుడు శీుమన్విర్ాయణుడే. ఏలనన, బ్రహ్మ శిరస్ుా రుదుర డు 
ఖ్ండించినపుపడు, ఆ బ్రహ్మ శిరస్ుా రుదుర న్న చేత్ లకు అంటలకొనగా, దవన్నన్న త్ొలగించి రుదుర న్న బ్రహ్మహ్త్వయ 
దోషవిముకుి న్న చేసతనవాడు శీుమన్విర్ాయణుడు. (కనుక అటిట బ్రహ్మ, రుదుర లు పరత్తి్వము కాలేరు కదవ. ) 
ఆయన్ ేతిరునగర్ిలో వేంచేసత యున్విడు. 

లింగ మహ్త్ముము త్ెలుపమన్న కోరగా బ్యలు దేర్ినది లింగపుర్ాణము.(పరశి పక్షపాత్ బ్ుదిిత్ో ఉనిపుడు, 
స్మాధవనము కూడవ అలాగవ ఉంటలంది కదవ.  ఒక ర్ాజును ప గడమంటే ఆయన్ే ఇందుర డు, చందుర డు 



అనిటలల గా. అటలల  కాక ఈ జ్గత్ ి  దేన్ననుండ ివచిునది అని న్నష్ాపక్షికమ ైన పరశికు స్మాధవనము 
స్ాతివకమ ైన విష ణ పుర్ాణము. ) అటిట లింగపుర్ాణమును నముమవారు, శుషక త్రకముత్ో వాదము చేయు 
త్వరి్కకులు, వేదములన్వదర్ించన్న జ్ ైన, బ్ౌదవి దులు, మీరందరూ ఆ బ్రహ్మదులకు అంత్ర్ాత్మగా నుండు 
శీుమన్విర్ాయణుడే తిరునగర్ి యందు స్రవ స్ులభుడెై వేంచేసత యున్విడన్న నమిమ ఆశుయించండి.  

అయిత్ ేఈ దేవత్వంత్ర్ాలప్ ై పరా వణయము ఎందుకు కలుగుత్ోంది అంట,ే లేకుంటే స్ావమి పరస్ాదించిన శాస్ాి ా న్నకత 
పరయోజ్నము లేదు కదవ అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . 

అన్ేక జ్నమములుగా, దేవత్వంత్రములను సేవించిన మీకు దవన్న ఫలిత్ము త్ెలిసతనదే కదవ. అందువలనన్ే ఈ 

స్ంస్ారములో ఇంకా ఉన్విరు.  కావున వార్ిన్న వీడి తిరునగర్ిలో వేంచేసత యుని గరుడధ్వజున్న 

ఆశుయించుడు.  

మారకండేయుడు కూడవ మొదట రుదుర న్న పరదేవత్గా త్లచి ఆశుయించగా, రుదుర డు ఆయనప్  ైకృప జ్వసత, 
న్ేను పరదేవత్ను కాను, శీుమన్విర్ాయణుడే పరదేవత్ అన్న ఉపదేశింపగా, అపుపడు ఆయన 

శీుమన్విర్ాయణున్న ఆశుయించి ఉజీ్జవన్వన్ని ప ందేడు. ఆ శిుయఃపతియి ేతిరునగర్ిలో వేంచేసత యుండగా 
దేవత్వంత్రములను భజంపన్ేల! 

బ్ౌది, జ్ ైన, చవర్ావక, గ్త్మ, స్ాంఖ్య, యోగ దరశనములు వేద బ్ాహ్యములు. అదెైవత్ దరశనము వారు 
వేదమునంగీకర్ించిన్వ, స్ంపూరణముగా పర్ిగణనలోకత తీసతకొనక, త్పుపగా అరిము చేసతకొన్ డు కుదృష ట లు 
వారు. వార్ికత అలవి కాన్న తిరునగర్ిన్న ధవయన్నంచుటయిే మీకు ఉజీ్జవన్ోపాయము(అనగా ఆ తిరునగర్ిన్న ధవయన్నసేి  
చవలు, అచట వేంచేసత యుని అర్ాుమూర్ిిన్న సేవించక పోయిన్వ అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . ) 

స్కల చర్ాచర్ాత్మకుడెైన స్ర్వవశవరుడు త్న న్నరవధికమ ైన మహ మచే (అంటే త్న స్మసి్ 

విభూత్ెైయశవర్ాయదులత్ో) తిరునగర్ి యందు వేంచేసత యున్విడు. వాన్న న్వశుయించుటయిే శేుషుము, 
స్ులభమున్ ైనది. " 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  నభయసతంచిన వారు శీువ ైకుంఠమును ప ందుదురన్న ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

4-10-సీసమాలిక 

బ్రహ్మద ిపరా ణులున్, స్వర్ాు ది లోకములాృజయించి రక్షించు శీుపతి ఇట 



కురుగూరు నందు త్వ కొలువయిెయన్నక న్ేలవేఱుదేవత్లకన్ేవషణముమ, 

మిముమ, మీ దేవత్వ మేళ్కము స్ృజంచున్వర్ాయణుడు తిరునగర్ి వచెు, 

ఆశుయించుడు నృత్య గానముమలను చేసతవేఱు దవరుల పో వ న్ేల మీరు 

స్కలముమ స్ృజయించి, స్ంరక్షణము చేసత కడుపులో గొనువాన్న కానలేరు, 

పరత్ంత్ ర లిత్రులు,  పరుడు స్వత్ంత్ ర డున్నలిచె తిరునగర్ిన్ కొలువరండు 

అజు శిరమును త్ెంచి, అభవుడు శీుపతిపాదవల శరణన్ , వాన్న గాచి 

పాపము నుండి కాపాడిన్వత్న్న వీడివేఱు దవరుల పో వ న్ేల మీరు 

పాషండులున్, త్రక వాదులున్ త్ెలియరుస్కలాంత్ర్ాత్మ శీు జ్ఞన్న హ్ర్ిన్న, 

తిరునగర్ికతనత్డరుదెంచె న్నక మీరుఇత్ర దేవత్ల నర్ిుంచ న్ేల 

పరకృతి మహ మ జ్వసత అనయ దేవత్లప్ ైపరా వణయము కలిగి పఱగు జ్నులు 

స్ావమి అందించిన శాసి్రముమ నరయుడీవేఱు దేవత్లనర్ిుంచన్ేల!ఇత్ర దేవారునన్ చికతక… 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, వారల లల  

పరమపదమును త్పపక పడయ గలరు 

4 వ పత్తా  – సంకి్షప్ాా రథము: 



ఆళ్వవరుల  ఈ శత్కములో లౌకతకమ ైన ఐశవరయములు అసతి రములు, చకువర్ిి కూడ ఇకకటల  బ్ార్ ిపడవచుును, 
కనుక, ఈ లౌకతక ైశవర్ాయల వ ంట పడక, శాశవత్మ ైన పరమాత్వమనుభవాన్నక ై స్ావమిన్న సేవించవల నన్న 

బ్ో ధించుచున్విరు.  

ఈ ప్తలల (ఆళ్వవర్ న్వయిక), స్ావమి పాదముల వదద  త్ లసతక ,ై అనగా నీ దవస్యమునక ై కలగుండు పడి 
యునిద.ి న్ేన్ేమి చేయగలను అన్న ఆమ  త్లిల వాపో యినటలల  ఆళ్వవర్వల చెపుపచున్విరు.  

ఆళ్వవరుల  ఇంకనూ ఈ విధ్ముగా పలుకుచున్విరు.  

 "న్వ స్ావమి ననుి, న్వ మన్ో వాకాకయములను భోగయములుగా చేసతకొన్న స్వకర్ించి ననుి కృత్వరుి న్న చేసేడు. 
ఓ స్ావమీ, నీవు లేక న్ేను జ్జవించలేను, అటలలన్ే న్ేను లేక నీవును లేవు, మన స్ంబ్ంధ్ము 
విడదీయర్ాన్నది.  

ఈ ఆళ్వవరు న్వయిక త్లిల ఈమ  స్ావమి విరహ్వేదన వలన, ఏమేమో పలవర్ిస్ూి నిది, న్నపుపను, గాలిన్న, 

దూడను ..ఇలా కనబ్డిన చేత్న్వచేత్న్వలను క్గలించుకొన్న, ఉదేదశించి శిుయఃపతి స్ంబ్ంధిత్ములన్న, మతి 

సతిమిత్ము లేన్నదెై ఆ స్ావమిక ై పలవర్ిస్ూి నిది . త్లిలన్ ైన న్ేన్ేమి చేయగలను" అన్న పలుకుచునిది.  

అంత్ స్ావమిన్న దర్ిశంచిన ఆళ్వవర్ న్వయిక, ఆ స్ర్వవశవరున్న చేత్ లార్ా సేవించి, న్ోర్ార్ా స్ుి తించు వారి్కత జ్నమ 
జ్నిలకూ ఏ కొఱత్యూ ఉండదు,  

కాన్న ఈ అనుభవము మానసతకము, కాన్న పరత్యక్షము కాదు కదవ, ఆ దుఃఖ్ముత్ో త్ెలివి త్ప్తపనది. ఆ  ఆళ్వవర్ 

న్వయికకు, ఇత్ర్చపాయాల వలననూ, క్షుదోరపాస్న్వదుల వలననూ నయము చేయవల నను త్లంచన్న స్ి రలత్ో, 
ఆమ  చెలికత్ెి , "ఈమ  మనస్ుా పరమాత్మ యందు లగిమ ై యుండి ఆ విరహ్ము వలనన్ే కలత్ 

చెందుత్ నిదనీ, ఆమ కు ముకుంద పాద త్ లసత వలనన్ే నయమగునన్న, ఇత్ర్చపాయాలవలన నయము 
కాదన్న" చెప్తపనది. 

అంత్ట త్ెలివి వచిున ఆళ్వవర్ న్వయిక "న్ేను చేసతన పాపముల వలనన్ే స్ావమి న్వ దర్ ిచేరకున్విడు. న్ననుి 

పరత్యక్షముగా సేవించుకొన న్వశ పడి నీక ై ఎదురు చూచుచుని న్వ కోర్ిక న్ రవేరుట ఎటలల ? 

న్ననుి పరత్యక్షముగా సేవించుకొన లేన్న న్వ  యివ స్రవత్వముత్ో గాన్న, దేహేందిరయ, మనఃపరా ణవదుల వలన గాన్న 

చివరకు ఈ ఆత్మ వలన గాన్న పరయోజ్నము లేదు.  



లౌకతక లంపటాలలో మున్నగి యుండి, స్కల జ్గదంత్ర్ాయమి అయిన స్ావమిన్న త్లవన్న ఈ లోకపు పో కడలు 
భర్ించలేక యున్విను, ననుి, స్ావమీ ఇటనుండి తీసతకొన్న ప ముమ.  

ఈ బ్రహ్మండము ఆ బ్రహ్మదులందర్ికీ వాస్ స్ాి నమ ై, లోకులు దీన్న నుండి బ్యటకు ర్ాక, పో కలు చేయుటకు 
దుస్ాాధ్యమ ై ఉంటలంది. నీవే ననుి నీ పాదవల వదద  చేరుుకొనుము.  

నీ పాదవల వదద  న్వ శిరస్ుానుంచి, నీ దివయ మంగళ్ విగుహ్ముత్ో సేవను అనుగుహ ంచి ననుి కృత్వరుి న్న 

చేసతతివి. నీ సేవను పరస్ాదించగా న్ేను ఐహ క స్ుఖ్ాలను, క ైవలాయన్ని కూడవ వదలి వ ైచితిన్న.  

దేవాద ిపరా ణులను, స్వర్ాు ది లోకాలను, స్మసి్ చేత్న్వ చేత్న్వలను స్ృజంచి, రక్షించే శీుమన్విర్ాయణుడే 
అత్యంత్ స్ులభుడెై తిరునగర్ిన్న వేంచేసత యున్విడు, దేవత్వంత్రములక ై వ దుకక ఈ స్ావమిన్న సేవించి త్ర్ించ 

వల ను." అన్న పలుకుత్ూ ఈ శత్కాన్ని ముగించేరు. 

4సీసమాలిక 

ఐహ క ైశవరయముల్ అసతిరములు గానశాశవత్ దవస్య స్ావసి్ుముమ కొండు 

నీపాద త్ లసతక ై నీదు దవస్యమునక ైఈ ప్తలల  చింతించు న్ేమి చేత్ (అన్ ను త్లిల) 

మన్నించితివి ననుి, మనలంక  విడన్నదిధ్నుయన్ ైతిన్న నీ పదముల చేర్ి 

పలవర్ించెడు నీమ  పరతి పదవరిము జూచిన్ననుిగా త్లచి న్ేన్ేమి చేత్ (అన్ ను త్లిల) 

శీువలలభున్న పుండర్ీకాక్షు కొలవగఅలవి కాన్నది లేదు వ లితి లేదు 

స్ావమి న్వమము చవలు ఈమ  స్ావసి్ుమునకుఇత్ర దేవత్ల పూజంపర్ాదు(అన్ ను స్ఖియు) 

న్వపాపముల చేత్ న్వర్ాయణుడు దర్ిచేరకున్విడు న్ేన్ేమి చేత్  

న్వస్ావమియిే ఇంక ననుి చేకొనడనిన్వ స్రవస్వమునకు అరిమేమి 

భర్ియింప జ్ఞల నీ పరజ్ల స్వభావముమస్వకర్ించుము ననుి శీఘాముగను 

న్వర్ాయణుడు తిరునగర్ిట వేంచేస ఇత్ర దేవత్ల పూజంపన్ేల 



తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

 శత్క త్ రయమునకున్నట  అరిము స్మ 

స్నముగను గ ైకొనుడు  పర్ాశరుల కృపను 

                                       *********************** 

                                                     5 వ పత్తా  

5-1 క ైయార్ శకకరతా్న్: 

లోకంలో స్ంస్ారులు పరమాత్మత్ో త్మ స్ంబ్ంధవన్ని గుర్ిించక, ఈ భవ దుఃఖ్ాలలో మున్నగి పో వుట చూచిన 

ఆళ్వవరలకు ఆందోళ్న కలిగి, వ నుక దశకాలలో వారి్కత ఉజీ్జవన్వమార్ాు న్ని ఉపదేశించుదవమన్న భగవత్పరత్వ 
జ్ఞా న్వన్ని త్ెలియ జ్ ప్ేప పరయత్ిము చేసేరు. అంత్లో, త్వనూ వార్ిలో ఒకకర్వ కదవ, మఱ ిఅనీి ఒక లోహ్పు 
ముకకలే అయినపుపడు ఈ ఒక ముకకకు బ్ంగారపు లక్షణవలు వచిునటలల , వార్ ివల  కాకుండవ త్నకు మాత్రం 

ఈ జ్ఞా నము కలిగి వార్ికత ఉపదేశము చేయగల శకతి ఎలా వచిుంది, ఇదేమి ఆశురయము అన్నప్తంచింది, దవన్నకత 
కారణము పరమాత్మ త్నప్ ై చూప్తన న్నర్వహత్ క కృప్ే అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల .  

అలాగన్న, త్న్ేమీ త్పుపలు చేయకుండవ, పరమాత్మన్ే ఆశుయించి ఉన్విన్వ అంట,ే ఊరకన్ ేమాటకు మాత్రమే 
పరమాత్మను ఆశుయించి నటలల ండి, త్పుపలు మాత్రము అలాగవ చేస్ుి న్వి, పరమాత్మకు ఆ త్పుపలేమీ 

త్ెలియడం లేదుట. అంత్ేకాక, ఇత్రులకు కూడవ ఉపదేశం చేసేటంత్గా త్నను తీర్ిు దిదేదడుట ఆ స్ావమి. ఆ 

పరమాత్మయి ేపరమపురుష్ారిమ ైన క ైంకరయ ప్్రతిన్న కలుగ జ్వయడమే కాకుండవ, త్న చేత్ ఆ స్ావమిన్న న్నజ్ంగా 
ప్ేరమించు వారు పలికవ పలుకులను పలికతస్ుి న్విడు స్ావమి అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల .  

"ఓ శిుయఃపతీ, నీలమేఘశాయమా, చకుధవర్!ీ మనస్ుాత్ో త్లవక కవవలము న్ోటిత్ో మాత్రము వ ైషణవున్న వల  
నటించిన ననుి స్వకర్ించి, ఉజీ్జవింప జ్వసతతివి. ఓ కృష్ాణ ! ననుి వదలి ఎటలల  పో గలవు. (పో లేవు. ). 



(శీుర్ామ చందుర డు విభీషణ శరణవగతి స్ందరాములో "మిత్ర భావేన..." అంటట మిత్ ర డిలా, అంట ేన్నజ్ంగా 
మిత్ ర డు కాకపో యిన్వ అలా కనబ్డిన్వ, త్నను ఆశుయిసేి  త్ను వార్ిన్న వదలలేను" అంటాడు కదవ!) 

యమళ్వరుీ న భంజ్కా! భోగయ భూత్ డవ! అనుచు న్ేను కొన్ని అస్త్యపు మాటలు యథవరిముగ చెప్తపనటలల  

చెప్తప నటింపగా ఆ మాటలను పటలట కొన్న పరమాత్మ ఉభయవిభూత్ లత్ో న్వ హ్ృదిలో పరవేశించెను. (ప్ేరమ 

లేకపోయిననూ ప్ేరమ కలిగిన వారు పలికతనటలల  పలికతన పలుకులు పటలట కొన్న స్ావమి వచిు చేర్వడుట).  

మనస్ులో వేఱొ కటి ఉంచుకొన్న, బ్యటకు మాత్రం ఓ మణివర్ాణ ! ఉదవరుడవ! అన్న నీ న్వమములు పలుకగా, 
వాటి పరభావమువలన న్వ మనస్ుా న్నరమలమ ై న్ననుి సేవించి ఉజీ్జవించితిన్న. ఇంక న్ననుి విడచి వేఱేమి 

స్వకర్ించెదను. (ఇది న్వమ మహ మ) 

(ఈ విధ్ంగా త్ృప్తి  ప ందుత్ ని ఆళ్వవరలకు, త్న అనుభవం కవవలము మానస్ానుభవము అన్న త్ెలియడం 
వలన దీన్నకత కారణం త్న దేహ్ స్ంబ్ంధ్మే అన్న అనుప్తంచి దవన్నన్న త్ొలగించుకొనుటకు కావలసతన 

స్ాధ్న్వనుష్ాు నము లేన్న వాడనన్న బ్ాధ్పడుత్ న్విరు ఇక ముందు. ఆ భగవంత్ డే త్నకుపాయమవాలన్న 

అర్ిిస్ుి న్విరు).  

ఓ శిుయఃపతీ!  ఈ మనస్ుాను విషయపరా వణయము నుండి విడదీసత ఈ ఆత్మను నీకు అర్ిపంచలేను. 
ఇందిరయాలను వశంలో ఉంచుకోవాలనుకుంటే అవి మర్ింత్గా హ్దుద  మీర్ ిపరవర్ిిస్ాి యి. అందువలన, నీ కంటె 
న్వకు రక్షకుల వవరూ లేరు. నీవే ఈ స్ంస్ారమును పో గొటిట  నీ శీుపాదముల వదద  చేరుుకొనుము.  

ఓ న్నత్య స్ూర్ి భోగుయడవ! కృష్ాణ ! నీ కృప ప ందియు, ఈ శర్ీరమందు, అన్ేకముల ైన పాపములచే బ్ంధింపబ్డి, 
ఈ స్ంస్ారమందుండ,ి న్ననుి ప ందలేకుండవ ఉన్విను. ననుి న్ేను రక్షించుకొనలేను. ( నీవిచిున చరమము 
వలన లోపలనుని మాంస్ము మాత్రము రక్షింపబ్డుచునిది). నీవే ననుి రక్షించి స్ంస్ారమును పో గొటట 
వలయును.  

(అంత్ట త్న దివయ శర్ీర్ాన్ని స్ావమి కనుప్తంప చేస్ాడుట. అపుపడు ఆళ్వవరుల  త్న శర్ీర్ాన్ని, 

త్త్ాంబ్ంధిత్ముల ైన దుఃఖ్ాలను త్వను మరచి పోయి త్వను పరమాత్మను దర్ిశంచిన విషయాన్ని 

ఆనందంత్ో చెబ్ుత్ న్విరు, ఇపుపడు).  

పుణయ, పాపములచే స్ంస్ారులను బ్ాధ్ప్ టలట  ఈ స్ంస్ారమునందు పరవేశించకుండునటలల  అతి స్ుందరమ ైన 

శీుమన్విర్ాయణున్న సేవించితిన్న. 



నీల మేఘశాయముడెై, చత్ రుాజుడెై, పవళ్వధ్రుడెై, త్వమరస్ న్ేత్ ర డెైన ఆ స్ావమి న్వకు స్ాక్షమత్కర్ించి ననుి 

మరప్తంప జ్వసేడు.  

స్రవజాుడెై, స్రవశకుి డెై, స్కల కలాయణ గుణవకరుడెైన ఆ స్ర్వవశవరుడు అత్యంత్ న్నకృష ట డన్ ైన న్ేను, ఓ గజ్వందర 
రక్షకా! యన్న అంజ్లి ఘటించినంత్న్ే న్వకు పరమ భకతిన్న కలిగించి, న్వయందు వాయమోహ్ము కలిగి 
యున్విడు. కనుక, ఆ స్ావమి ఎంత్ పాప్తన్ ైన కటాక్షింప త్లంచిన, త్పపక కటాక్షించును.  

ఆ న్నత్య స్ూరులు, ఇచుట నుండు భూస్ురులును కూడ అత్వయదరముత్ో కొన్నయాడు స్ర్వవశవరుడు, ఇపుపడు 
న్వ హ్ృదయమునందు వేంచేసత యున్విడు. ఆయన్ే స్కల విధ్ముల న్వకు బ్ంధ్ువన్న న్ేను నమిమ 
ఆయనను ఆశుయించేను. (లక్షమణుడు ర్ామచందుర న్న "భరా త్వ, భర్ాి  చ, బ్ంధ్ుశు..." అంటట అనీి ఆయన్ే 
అనిటలల ).  

స్ముదరమునందు మునుగుచుని ఓడలో వల  న్ేనీ స్ంస్ార స్ాగరమునందు మున్నగి, వణకుచూ, ననుి 

కాపాడువార్ వరన్న చింతించుచుండగా, ఆ శంఖ్, చకు స్హ త్ డెైన స్ావమి ననుి కృప చేయుటకు న్వ 
హ్ృదయమున వేంచేస ను.  

న్ేను స్ర్వవశవరున్నకత దవస్ుడన్ ైతినన్న అని మాటకవ, ననినుగుహ ంచి, మత్ాు, కూర్ామది అవత్వరములను 
ధ్ర్ించి ననుి స్మసి్ విధ్ములుగా అనుభవించెను. " 

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు ఆ స్ావమి శీుపాదములను చేరుదురన్న ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ 

మొழி కత ఫలశుు తిన్న అనుగుహ స్ుి న్విరు. 

5-1-సీసమాలిక 

ఓ చకుధ్ర! యన్న న్ోట పలికన యంత్వచిు చేర్ితివింక వదలలేవు 

అరుీ న త్రుభంగ! అన్న పలిక నంత్న్ేఉభయ విభూత్ ల కూడ ివచిు 

తీవు, యుదవరుడవ! నీన్వమమహ మనుజీ్జవించితిన్నక న్వకతత్రమేల! 

విషయాల మనమును విడదీసత, ఈ ఆత్మఅర్ిపంచ కరణముల్ వశము కావు 

నీకని రక్షకులింక వవరును లేరుచేకొన్న పాదవల చేరుుకొనుము 



ఖ్ర్ావల నుండ ిన్ే కాపాడుకొనలేను,బ్ంధింపబ్డ,ి న్ననుి ప ందలేను 

ఈ భవబ్ంధవల నీవ త్ెరంచగ వల ,చేకొనవల ను రక్షించి ననుి 

(అంత్ట స్ావమి స్ాక్షమత్కర్ించగా) 

సేవించిత్ేను, ఆ శీుపతిన్, పదవమక్షు,పవళ్వధ్రున్న చత్ ర్ాోహ్ు, నీలు 

పాప పుణవయల ఈ బ్ాధ్ల మరచితినకృష ణ డు నను కటాక్షించినంత్! 

స్ర్వవశుడవత్డు, జ్ఞా న శకాి ుది గుణవల ర్ాశి, గజ్వందర పాల! యనగ, 

అథమున్న న్వ పయి వాయమోహ్మును ప ందె, కాపాడ త్లచిన కాచు న్నజ్ము! 

ఉభయ విభూత్ ల స్ురులు, భూస్ురులు, కీర్ిించు స్ావమిట హ్ృద ితీర్ ియుండె 

అన్ని విధ్ముల బ్ంధ్ువత్డన్న న్ే త్లిునమిమ యుంటినత్న్న న్వశుయించి 

మునీిట మున్నగి న్ే న్ననుి చింతించగాఆద చేర్ిత్ె నీవు చకుధవర్!ి 

దవస్ుడ న్ేనని బ్ాస్కవ ననుచేర్ిమత్వాుది రూపాల అనుభవించ ె

(ఒకొకకక స్ార్ి పరమాత్మత్ో మాటలాడుత్ నిటలల , మఱొ క స్ారి్ త్నలోన్ో(స్వగత్ము) ఇత్రులత్ోన్ో 
మాటలాడుత్ నిటలల , ఇలా నడుస్ుి ంది ఆళ్వవరల భావన్వ వ ైభవము, పాఠకులు గమన్నంచగలరు). 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, వారల లల  

పరమపురుష న్న పాదవలు పడయ గలరు 



5-2 ప్ొ లిగ ప్ొ లిగ: 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  భగవదాకుి ల గచష్తటకత మంగళ్వశాస్నము చేస్ుి న్విరు. ఈ 

భగవదాకుి ల వరంట,ే ఆళ్వందవరుల , వారు న్నత్య స్ూరులే అనీ, ర్ామానుజులు, ఆ భగవదాకుి లు ఆళ్వవరల 
శీుస్ూకుి ల వలన ఈ పుడమి మీద వ ైషణవులయిన స్ాతిివక జ్నులనీ చెప్ేపవారట. కొంత్మంది ప్ దదలు 
భవిషయదవచవరుయల ైన ర్ామానుజులు పుడమికత ఆగమన్వన్ని స్ూచిస్ూి  ఆళ్వవరుల  పాడిన తిరువాయ్ మొழி  

ఇది అన్న అభవర్ిణస్ాి రు. అంటే "భగవదవర మానుజులు పుడమిప్ ై జ్నమ న్ త్ ి త్వరు, అంత్ట ఈ భూమి అంత్వ 
వ ైషణవత్వముత్ో న్నండిపో త్ ంది. మిగిలిన దరశన్వలూ, మత్వలూ నశిస్ాి యి" అన్న చెబ్ుత్వరనిమాట ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఓ చేత్నులార్ా! ఈ భూలోకమందు శీువ ైషణవులు, భగవదుు ణవనుస్ంధవనము చేయుచు పరవశుల ై యథేచేగా 
స్ంచర్ించుచున్విరు, నరకమునకు పో వు వారు ఇకన్ వవరునూ లేరు, కలియుగము, కృత్యుగము వల  
నునిద.ి ఈ స్మృదిి ఎలలపుపడు ఇటలలన్ే ఉండుగాక. (ఎకకడ అష్ాట క్షర్ీ ఉపాస్కులు ఉంటార్చ అకకడ 

వాయధవయధవదులుండవన్న కదవ శాసి్రము).  

ఓ భాగవత్ లార్ా! ఈ వ ైషణవుల నత్వయనందముత్ో సేవించి, మనము కూడ పరమాత్మకు మంగళ్వశాస్నము 
చేయుదము రండు. 

న్నత్యస్ూరులు కూడవ భూలోకమునకు వచుునటలల ను, భగవదుు ణవనుభవముచే బ్రహ్మనందము ఎల ల డల 

వాయప్తంచునటలల ను, కృత్ యుగము పరవేశించునటలల ను, ఈ వ ైషణవులు అంత్టా భగవదుు ణవనుస్ంధవనము 
చేయు చున్విరు. 

శీువ ైషణవులు భూలోకమంత్టా వాయప్తంచి, అంత్కుముందుని కుదృష్తట మత్ములను, వేద బ్ాహ్య 
దరశనములను న్నరసతంచి, స్ర్వవశవరున్న గుణములను పాడుచు నృత్యము చేయుచున్విరు.  

ఓ స్ంస్ారులార్ా! మీరు ర్ాక్షస్ పరవృతిి కలిగి, భగవదివముఖ్ుల ై ఉండిన, ఇపుపడీలోకమంత్వ వాయప్తంచి 

యుని శీువ ైషణవులు మిముమలను న్వశనము చేయుదురు. కనుక, మీ దుస్ావభావము వదలి వార్ ి

న్వశుయించుడు.(అనగా శీువ ైషణవమన్ే దవవాగిి భగవదివముఖ్ బ్ృందవలను కలుపు మొకకలను వల  



న్వశనము చేస్ుి ందనిమాట. ధవట ీపంచకములో ర్ామానుజుల గుర్ించి "పాషండ దుర మ షండ దవవ 

దహ్నః...అన్న చదువుకుంటాము కదవ!) 

ఈ లోకములందలి దుఃఖ్ములు పో గొటలట టక ై, శీువ ైషణవులు భగవదుు ణములను ఆదరముత్ో అనుభవించుచూ, 

అంత్టా వాయప్తంచిర్ి.మీ మనస్ుాలను స్ంస్ారముల నుండి మరలిు వార్ిన్వశుయించండి.  

మీరు దేవత్వంత్రములను భజంచినను, ఆ దేవత్లు స్ర్వవశవరుడు త్మకతచిున ఫలపరదత్వ శకతి 
ననుస్ర్ించియి ేవారు వయవహ్ర్ించెదరు త్పప, వార్ికత స్వయముగా రక్షించు శకతి లేదు. మారకండేయుడే 
ఇందులకు స్ాక్ష.ి(మారకండేయుడు రుదుర న్న ఆశుయించగా, ఆ రుదుర డు మారకండేయున్న శీుమన్విర్ాయణున్న 

ఆశుయించుమన్న చెప్తపన విషయము వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో చూచియున్విము. ) 

కనుక, ఆ శీుమన్విర్ాయణుడే పరదేవత్ యన్న నమమండి. ఇత్ర దేవత్లకు అర్ిపంచిన్వ, ఆయా దేవత్లు 
భగవానున్న శర్ీరభూత్ లు అన్న త్ెలిసతకొన్న వార్ ిఅంత్ర్ాత్మ శిుయఃపతియిే అను బ్ుదిిత్ో వారలను 
సేవించవల ను. (అనగా అంత్ర్ాత్మగా నునిశిుయఃపతిన్న సేవించెడు బ్ుదిిత్ో) 

లోకులలో, స్ాతివకులును, ర్ాజ్స్ులును, త్వమస్ులును అన్న మూడు విధ్ముల ైన వరుములు కలవు. త్మ 

ఇచవేనుస్ారము, చేత్నులు త్మ పరకృతి గల దేవత్లను ఆర్ాధించి అభీషటములను ఈడేరుుకొనుటకు 
స్ర్వవశవరుడుర్ాజ్స్, త్వమస్ పరవృత్ ి లు గల బ్రహ్మ, రుదవర ది దేవత్లన్ేరపరచెను. కావున, మీరు వారి్న్న వదలి 

స్త్వ పరకృతి గల శీువత్వాంకున్న గుణవనుభవమును గానము చేయు శీువ ైషణవులను ఆశుయించి ఉజీ్జవించుడు.  

ఇపుపడ ీలోకమ లాల , పురుష స్ూకాి దులు చెప్తప, పుష్ాపదులత్ో భగవత్ెైకంకరయమును చేయు భకుి ల త్ోను, 
గుణవనుభవము చేయు భాగవత్ ల త్ోను న్నండి పోయినది. కనుక మీరు వార్ిన్న ఆశుయించి ఉజీ్జవించండి.  

ఆ బ్రహ్మ, రుదవర దులు కూడవ శీుమన్విర్ాయణున్న ఆశుయించియిే త్మ ఐశవరయమును ప ందిర్ి. కనుక, మీరును 
ఆ శీుమన్విర్ాయణున్న ఆశుయించి క్షవమము ప ందవచుును. మీరందరూ వ ైషణవుల ైన ఈ కలియుగమే 

నశించును".  

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు దేవత్వంత్రములందు పరత్వ బ్ుదిి  వదలి శీువ ైషణవులగుదురన్న 

ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 

5-2-సీసమాలిక 



"శుభము శుభము శుభము భయమీలోకానలేదింక శీుపతి పోర ది పాడి, 

శీువ ైషణవుల్ స్ంచర్ించుచునున్విరుఈ పుష్తట ఇటల  వర్ిిలుల  గాత్! 

 ఈ వ ైషణవులమన మిచుట సేవించిపలాల ండన్న ముదవన పాడ రండు  

 న్నత్య స్ూరులును, స్ునీధ్ులిటరుదెంచ ఆనందమ ల ల డ వాయప్తి  జ్ ంద 

వ ైషణవుల్ శీుపతి విభవముమ పాడంగమరల కృత్యుగమే తిర్ిగ ిర్ాగ  

వ ైషణవుల లలడ పాడుచునున్విరుశుు తి బ్ాహ్ుయలు కుదృష ట ల్ ఉలుకు పడగ 

పరమాత్మ విముఖ్ులన్,  వ ైషణవ లోకముమఅంత్మొందించును కదియ రండు 

మనముల భవర్చగమును బ్ాపు వ ైషణవుల్అంత్ట నున్విరు కదలి రండు 

ఇత్రుల పూజంప ఏమి చేత్ రు వారు!స్ర్వవశవరుడు హ్ర్ి అంత్ర్ాత్మ 

ఎలలరకును న్వత్డే ఇచుు,  ఇత్రులుస్వయ శకతిన్న త్వము చేయ లేరు 

స్ాక్ష ిమారకండేయ  స్ంయమియిే త్ెలవకావున శీుహ్ర్ిన్ కదియ రండు 

న్వర్ాయణుడె పరమాత్మ అంత్ర్ాయమిఇత్రుల కొలవ నీ మతి కలుగుడి 

బ్రహ్మ, రుదవర దులు ర్ాజ్స్, త్వమస్ులీరాపతిన్ స్ాతివకు చేర రండు 

బ్రహ్మండము న్నండె భకి, భాగవత్ ల,ఆశుయించగవల  వార్ిన్ లల  

బ్రహ్మ, రుదవర దులున్ పదవమక్షు నర్ిుంచివార్ ిస్ాి నముమల వర్ిిల న్నక 

మీరును న్వత్న్నన్ చేర్ి క్షవమము నంద,కానపడదింక ఈ కలియుగముమ 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 



నభయసతంచిన  నీ పది, పరుల వదలి, 

వ ైషణవ ైశవరయమున త్వము  పరబ్ల గలరు 

5-3-మాశఱ్ుశోద:ి 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్నను అనుగుహ ంచన్న స్ావమిన్న త్వను మడల్ అను విచిత్రమ ైన మొరటల 
పరవృతిిత్ో స్ంచర్ిస్ాి నన్న బ్ెదర్ిస్ాి రు. ఈ పరవృతిిన్ే స్ూక్షమంగా "మడల తి్డం" లేదవ "మడలూదడం" అన్న 

అంటారు. పూరవ కాలపు దవర విడ పరబ్ంధవలలో ఈ పరకతుయను "న్వయిక లభయము కానపుపడు కథవన్వయకుడు 
త్వను ఆమ  ఎడబ్ాటల భర్ించలేక ఆమ  చిత్రపటాన్ని ఒక త్వట ిఆకుప్ ై లిఖించి, దవన్నన్ే చూసత పలవర్ిస్ూి , 

ఆమ  గుణ గణవలనూ, రూప లావణవయదులనూ కూడవ వరా సత, త్నకామ త్ో నుని బ్ంధవన్ని చెబ్ుత్ూ, ఒక త్వటి 
మటటన్ే గుఱఱములా చేస్ుకొన్న, త్వట ిఆకుత్ో చేసతన బ్ూర్ా ఊదుత్ూ,  వీథిన బ్డి  న్నదవర హ్ర్ాలు మాన్న యాగీ 
చేస్ూి  తిరుగుత్ూ ఉండే సతితిగా వర్ిణస్ాి రు. అలా చేసతనపుపడు, ప్ దదలు వచిు వార్ిదదర్ి స్ంబ్ంధ్ము 
కుదరుడమో, లేక వదదంటలని వారు ఊరుకొనడం వలన ఆ న్వయికా, న్వయికలు దగురవడమో, కాక ఇంకా 
ఆలస్యము చేసేి  త్న గ్రవము న్వశనమవుత్ ందన్న ఆ న్వయిక త్నకు త్వనుగా దర్ి చేరడమో....ఇలా ఎలాగచ 
ఒకలా వార్ిదదర్ి కలయిక సతదిిస్ుి ందన్న ఈ పరయత్ిము. గుటలట గా చేయవలసతన పన్నన్న, ఇంత్ రటటయిేటటలల  

చేయడం ఎందుకు అంటే మర్ి ఉండలేక, మర్వమీ చేయలేక అనిమాట, చివరగా మొగమాటమును విడచి 

ఉపయోగించ ేమోటల అసి్రము, ఇపుపడు ఆళ్వవరుల  త్వను కూడవ అలా చేస్ాి నంటలన్విరు. అయిత్,ే ఈ పరకతుయ 

స్ాధవరణంగా మగవారు కదవ చేయవలసతనద,ి న్వయికావసి్లో నుని ఆళ్వవరుల  స్ి రమర్ాయదను అతికుమించి, 

అంట ేలజ్ఞీ , బిడియాలనూ, ఓరుప, వినయాలనూ  విడిచి వేసత ఎలా చేస్ాి రు, ఇది లోక స్ామానయము కాదు 
కదవ అంటే, స్ావమిన్న విడచి ఉండలేక. ఆ వేదన వలన త్మకూ, త్మ స్ావమికీ ఎంత్టి అవమానము 
వాటిలిలన్వ, గ్రవభంగమయిన్వ మఱి త్వళ్లేక ఈ పరయత్విన్నకత ఉదయమిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

అంత్ ేకాక, అలా చేస్ాి నంటే, జ్ంకత స్ావమి త్నను స్వకర్ిస్ాి డన్న ఆశ కూడవ.  

ఇపపటి వరకూ స్ావమిన్ే ఉపాయముగా నముమకొన్న ఉనిది ఆళ్వవర్ న్వయిక. ఇపుపడు ఈ "మడల్" అన్ే 
స్ాధ్న్వన్ని చేపడిత్ే స్ావమి త్నకు త్లవంపులన్న త్లచి, కన్నకర్ిస్ాి డు కదవ అన్న. శీుమదవర మాయణములో 
ఋష లు వచిు "ఏహ  పశయ శర్ీర్ాణి.." అన్న ర్ాక్షస్ులవలన కలిగిన గాయాలత్ో ఉని శర్ీర్ాలను చూప్తసేి  
త్వను స్వయముగా వ ళళ రక్షించవలసతనది పోయి, వార్వ వచిు త్నకు చెపుపకోవలసత వచిునదే అన్న ఆన్వడు 



సతగుు పడిపోయిన్వడు కదవ స్ావమి! అటలలన్ే ఇపుపడూ స్ావమి సతగుు పడి త్నను కరుణిస్ాి డు కదవ ఈ స్ాహ్స్ 

కృత్వయన్నకత ఉదయమిస్ోి ందిట ఆళ్వవర్ న్వయిక.  

ఈ విధ్ంగా భగవానున్న రక్షకత్వ స్వరూపాన్ని పాడుచేస ైన్వ స్ర్వ, ఆయనను ప ందవలన్ే సతితిలో నుని ఆళ్వవర్ 

న్వయికత్ో బ్ాటల ఇంత్కు ముందు వల న్ే చెలికత్ెి  కూడవ ఉనిదట. అంట ేఆళ్వవరల 
దివపాత్వర భనయనమనిమాట. ఈ చెలికత్ెి  న్వయికను వారి్ంచే పరయత్ిము చేస్ుి ంది, "అమామ! నువువ 
చేసేపన్న నీ గొపపదన్వన్నకీ, నీ స్ావమి గ్రవాన్నకీ కూడవ త్గన్నది." అంటట. అయిత్ే న్వయిక విన్ ేసతితిలో 
లేదు.న్వదయిన్వ, న్వ స్ావమిదయిన్వ స్వరూపాలు చెడిపో యిన్వ న్వ పన్న మాననంటలంది ఆళ్వవర్ న్వయిక.  

ఇకకడ మనము గుహ ంచ వలసతనది, ఈ "మడల్" పరయత్ిము భకతి. 

భగవానుడ ేఉపాయమన్న ఎర్ిగిన ఆళ్వవరల భకతి సతది భకతి. అంట ేభగవానుడే అనుగుహ ంచడం వలన కలిగిన భకతి. 
(స్ాధ్య భకతి అన్ేది మన పరయత్ిము, ఫలాన్ని ప ందడవన్నకత స్ాధ్నము, కాన్న ఆళ్వవరల భకతి అది కాదు). అయిత్ ే

ఆళ్వవరుల  దీన్నన్న స్ాధ్నముగా స్ావమిన్న ప ందగచరుత్ న్విర్ా, ఇదేమిటి అన్న స్ావమికత త్ోచేటటలల  ఈ 

కారయకుమము చేపటిటంది ఆళ్వవర్ న్వయిక. అంత్ట చెలికత్ెి  (అదీ ఆళ్వవరల భావావేశమేనన్న అనుకొన్విము కదవ) 
"స్ావమి అనవదుయడు, ఆయన గ్రవాన్ని నువువ పాడు చేసేటటలల న్వివు, ఇది త్పుప" అంటోందిట. "కాదు, 
ఆయనకు కలిగవ న్నందను పో గొటేట పరయత్ిమే ఇది" అంటలందట ఆళ్వవర్ న్వయిక. ఇలా ఆళ్వవర్ న్వయిక, 

చెలికత్ెిల స్ంభాషణము ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కనబ్డుత్ ంది. 

"చేయ త్గన్న కృత్యము చేసతన, లోకులు న్నందించర్ా" అన్న స్ఖి అడుగగా, "త్ెలివి గలవారలిటలల  చేయర్ాదు, 
న్నజ్మే. కాన్న స్ావమి న్నరమలమ ైన దివాయవయవ స్ౌందరయము, స్ౌశీలాయది కలాయణ గుణములను చూచి, అటిట 
వాన్నన్న ప ందక మతి పో గొటలట కొన్న దుఃఖించుచుని మనకు లోకుల న్నంద ఏమి చేయును" అన్న అంటలన్విరు 
ఆళ్వవర్ న్వయిక. (ఇచట "మన" అనుట వలన, చెలి కూడవ న్వయిక వల న్ే బ్ాధ్ననుభవిస్ుి నిదన్న 

త్ెలుసిో్ ంద,ి న్వయిక బ్ాధ్కు స్హ్నుభూతి వలననూ, ఇంకా వార్ిదదరూ విడిగా ఉండవలసత వసిో్ ందే అనీ ఇలా 
ఆ చెలికత్ెి  కూడవ బ్ాధ్పడుత్ నిదట). (దూరంగా ఉన్వి ఆ స్ావమి స్ౌందర్ాయదులు ఆళ్వవరలను వశపరచుకొన్ే 
ఉన్వియట. అందుకవ ఆమ  వాటిన్న స్మర్ిస్ోి ంది).  



ఆళ్వవర్ న్వయిక ఇంకా ఇలా చెబ్ుత్ోంది. "ఓ చెలీ! ఆ పదవమక్షుడు త్న స్ౌందరయమును న్వకు కనుప్తంప జ్వసత 
వాయమోహ్ము కలుగ జ్వసత న్వ అభమానము భంగపరచెను. పాలిపో యి ఉన్విను. లోకుల అపవాదముత్ో 
మనకవమి పన్న! 

(వ నుక న్వయిక పాలిపో యిన విషయము వేర్ొకరు చెప్ేపవారు, ఇపుపడు న్వయిక స్ి రస్వభావాన్ని అతికుమించి 

త్వన్ ేఇపుపడు స్వయముగా చెపుపకోవలసత వసిో్ ంది.)." 

"ఊర్ివార్ ిన్నంద నన్ేిమి చేస్ుి ంది" అంటలని న్వయికకు, ఆమ  చెలి "ఎంత్ బ్ాధ్ అయిన్వ న్నంద పడకూడదు 
కదవ" అంట ేన్వయిక "పూత్న్వ, శకటాస్ుర్ాది దుష ట లను స్ంహ్ర్ించిన శీుకృష ణ డు, ననుి మోహ్పరచి న్వ 
స్ి రత్వవన్ని హ్ర్ించిన్వ మాటలాడన్న న్వకు లోకుల మాటలత్ో పన్న ఏమి". అంటోంది. 

అంత్ ఆ చెలి "స్ర్వ, ఊర్ివార్ి స్ంగతి అలా ఉంచు, మర్ి స్ావమి అనుకూలుడెై, ఆదర్ించేటటలల  ఉంట ేబ్ాధ్లేదు, 
కాన్న, అస్లు దగురకవ ర్ావడం లేదు కదవ స్ావమి, అటిట  కూు రున్న కోస్ం ఎందుకీ బ్ాధ్పడడం" అనిదట.  

అపుపడు న్వయిక "ఆయన మనకవమి లోటల చేసేడన్న న్నందిస్ాి వు" అనిదట.  

అపుపడు చెలి "నీ ప్ేరమను, బ్ాధ్ను చూసత కూడవ మినికున్విడే, మర్ ిఆయన కూు రుడు కాదవ! " అనిదట.  

న్వయిక "అయిన్వ, న్వ దృష్తట  మర్ొక పరకక పో కుండవ చేసేడు కదవ, ఇది ఉపకారమే కదవ" అనిదట. ఇంకా 
"అందువలన ,ఆ శీుకృష ణ డు న్వ కంటికత కనపడకపో యిన్వ త్నయందవశను కలుగ జ్వసత లోకుల న్నందను, త్లిల 
మాటలను ఆ ఆశ నశించకుండవ వృదిి  ప ందునటలల  చేసేడు కనుక స్ావమి కఠినుడుకాదు" అన్న ఇంకా ఇలా 
అంటోంది న్వయిక.  

"ఆ శీుకృష ణ డు త్న కారయమున్ే చూచుకొనును కాన్న ఒకర్ి దుఃఖ్మును చూడడు. లోకములు అన్నియు 
కొలచిన మహ మ గలవాడు, వాన్నన్న చూచుట మికతకలి దురలభము అయినను, న్వ మనస్ుా ఆత్న్నన్న విడచి 

వ ళ్ళదు. న్వ త్లిల మాత్రము ఏమి చేస్ుి ంది. (ఇకకడ మనము ఒక విషయము గుర్ిించవలి, వ నుక  "స్ావమి 

గుణవలవలనన్ో, స్ౌందరయము వలనన్ో ఆయన వాయమోహ్ములో పడిన్వను" అనడం చూసతయున్విము. 
ఇకకడ స్ావమికత గుణవల స్ంగతి, అలా ఉంచి, స్ావమి దోష్ాలు కనబ్డుత్ న్వి, ఆయనప్  ైవాయమోహ్ముత్ో 
నుని విషయాన్ని త్ెలుపుత్ న్విరు. ఇదే దవస్ున్నకత, స్ావమికత కావలసతన స్ంబ్ంధ్ము. 
శీుమదవర మాయణములో స్త్మమ అనస్ూయ త్ో "ర్ాముడు ఏదో  గొపప అందగాడనీ, స్ుగుణవల పోర వు అన్న 



న్ేను ప్ేరమించడం లేదు, ర్ామున్న యందు న్వ ప్ేరమ స్ావభావికమ ైనది, ఆయన గుణవలూ అవీ కవవలము 
యాదృచిేకాలు" అంటలంది. ) 

న్వయిక "అమమ మాత్రము ఏమి చేస్ుి ంది అన్ే స్ర్ికత, చెలి "నువివలా చేసేి  మీ అమమ త్టలట కోలేక చన్నపో త్ ంది, 
నీ వలనన్ ేఅమమ చన్నపోయిందన్న న్ననుి అందరూ న్నందిస్ాి రు" అనిదట. అంత్ట న్వయిక "ఆ దవవరకాధీశున్న 

పాశమందు చికుకకుని ననుి మరలింప న్ వర్ికీ కుదరదు, న్వ త్లిల ఎంత్ చేసతనను, లోకుల ంత్ చెప్తపననూ 

ఉపయోగము లేదు" అన్న ఈ విధ్ముగా పలికతనదట.  

"ననుిను, న్వ మనస్ుాను స్ావధీనపరచుకొన్న పోయి క్షీర్ాబిి యందు పవవళంచిన చకుధ్రున్న ననుి 

న్నందించుచుని ఈ లోకుల ఎదుట సేవించుట ఎపపడవుత్ ందో (అవును మర్ి, హేళ్న చేసతన వార్వ హ్ర్ిించి 

నపుపడ ేకదవ, ఆ స్ంత్ృప్తి ). 

ఓ చెలీ! ననుి న్నందించుచుని త్లిల సతగుు పడునటలల  పూత్న్వ, శకటాస్ుర, అరుీ న వృక్ష, బ్కాస్ుర, 

కువలయాప్్డములు మొదలగు దుష ట లనడచిన స్ుందర మందహ్స్ము గల శీుకృష ణ న్న ఎపుపడు 
ప ందెదమో. (పరబ్ంధ్ న్వయకతన్న వివిధ్ స్ాహ్స్ కృత్వయలు చేసత గ లుచుకుని న్వయకున్న వల  ఆళ్వవర్ 

న్వయకతన్న స్ావమి త్న స్ాహ్స్ కృత్వయలచేత్ వశపరచుకున్విడనిమాట. అయిత్ే ఇంత్కు ముందు 
దేష్ాలున్వి ఆయన్ే న్వ స్ావమి అన్విర్వ, ఇపుపడు గొపపదనము చెబ్ుత్ న్విర్వ అంటే, అది వశపడక 

ముందు, వశపడిన త్రువాత్ అంటే స్ంబ్ంధ్ స్వకారము అయిన త్రువాత్ మర్ ిదోష్ాలు కనబ్డవు. 
స్ంబ్ంధ్మే కనబ్డుత్ ంది. స్ావమికత స్ంబ్ంధించిన స్మసి్మూ స్వకారయమూ, భోగయమూ అవుత్ ంది ).  

"ఓ స్ఖీ! న్వ అభమాన్వన్ని భంగపరచి, న్వ గుణములను చెడగొటిట , న్వ మనస్ుాను అపహ్ర్ించుకుపోయి 

పరమపదమందు దూరముగా కూర్ొున్నయుని స్ావమి ననుి వచిు రక్షించనందున వాన్నన్న ఎలలరూ 

న్నందించునటలల ను, వాన్నకత అపవాదము వచుునటలల ను స్ంచర్ించి పో త్వను. (అంటే మడల్ అన్ే పన్న చేస్ాి ను.  
అపుపడు భయపడి స్ావమి న్వకు దరశనమిస్ాి డు. వ ంటన్ే కాళ్ళప్ ై పడిపో త్వను, అంటే స్ావమిన్న ప ందడవన్నకత 
ఈ పన్న ఉపాయంలా చేస్ుి న్వినన్న చెబ్ుత్వను. (ఇది స్ావమికత అవమానము కదవ). 

"మనమును, మానమును వదలి లోకులత్ో చెపపర్ాన్న అపవాదములను స్ావమిప్ ై చెప్తప ఆయన ధ్ర్ించిన 

తిరుత్ ి ళ్వయ్ న్న ధ్ర్ించి (మర్ి ఆత్న్నత్ో త్న స్ంబ్ంధ్ము లోకులకు త్ెలియవదవద , అందుకవ అత్న్న 

త్ లసతమాలిక ధ్ర్ించడం) ఆత్న్న కపవాదము వచుునటలల  స్ంచర్ించెదను. (ఇలా మడల్ ఎత్ ి త్ నిపుపడు 



స్ావమి వచిు న్వకు లగంగిపో త్ే అత్న్న పరువు మిగులుత్ ంది, లేకుంట ేవీధిన పడుత్ ంది. చూస్ుకో " 
అంటలనిటలల ంది ఇకకడ న్వయిక వయవహ్రము.  ) 

 (ఇకకడ మడల తి్డమంటే భగవంత్ న్న ప ందడవన్నకత త్న పరయత్ిము త్వన్ ేచేస్ుకుంటానన్న ఉదయమించడం, 
పరా పయత్వర వలన ఈ సతితి వచిునదన్న త్ెలుస్ుకున్విము. భగవంత్ న్న ఎలాగయిన్వ ప ందవల నన్న చేసే 
పరయత్ిమిద.ి  

ఈ సతితిలో ఉపాయాధ్యవస్ాయము వ నుక పడుది. ఉపాయాధ్యవస్ాయము అంటే భగవానున్న ప ందుటకు 
భగవానుడ ేఉపాయము, ఇత్రములేవియు ఉపాయములు కావు, అను దృఢమ ైన నమమకము. కాన్న 

స్ావమిన్న ప ందవలన్ే త్ొందర కలిగినపుపడు స్ావమిన్ే నమిమ పరయత్విలు చేయకుండవ ఉండ ేసతితినుండి, ఏ 

పరయత్ిము చేయకుండవ ఉండలేన్న సతితికత, ఇంకా, ఏ పరయత్ిమ ైన్వ చేయడవన్నకత స్ంసతదిమ ైన సతితికత 
వచిునది, ఆళ్వవరు న్వయిక. అందుకవ ఈ "మడల్" పరయత్ిము. ) 

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు శీువ ైకుంఠముననుభవించెదరు అన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప 

జ్వస్ుి న్విరు. 

5-3-సీసమాలిక 

"స్ావమి గ్రవమును స్వలపము చేస డుపనులు చేయర్ాదు అనుగుబ్ో ణి! 

జ్నులు న్నందింత్ రు" అన్న పల క చెలికత్ెి ,చెప్ ప న్వయికయు, "న్ేన్ేమి చేత్  

స్ావమి, స్ౌశీలాయది స్దుు ణముమల చేత్ప లుచు చుంటి, మతిపోయి యుంటి, 

అభమాన భంగమ ై పాలిపో యిెను మేను,లోకన్నంద భయము, న్వకదేల! 

శకటాస్ుర్ాదుల స్ంహ్ర్ించిన స్ావమిపరమదవన(మత్ ి , మోహ్ము) వేఱుగా పలుకలేను, 

ప్ేరపాను(పరకృషటమ ైన కోర్ిక) కలిగించి వృదిి  చేస ను కదవకఠినుడనుచు పలుకంగర్ాదు! 

స్ావరిపరుడె కాన్న, స్ావమిన్న విడచి న్వఎడదకు వేఱొ క ర్ిచు (ఇషటము) కాదు 

చికుకకొంటిన్న న్ేను శీుకృష ణ  వలలోనఎవర్వమి చేసతన న్ేమి లబిి! 



న్వ మనమును, ననుి అనువు చేసతకొన్న త్వక్షీర్ాబిి నుండె, వీక్షించుటెపుడ  

అవహేళ్నము చేయు జ్నములు మ చుగాస్ావమి ర్ావలయును వారు చూడ 

పూత్న్వదయస్ురుల ప లియించి న్వత్న్నస్ుందర వదనము చూచుటెపుడ  

మనము, గుణములభమానముల హ్ర్ించిపరమపదమునుని వాన్న … 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, అమర స్ుఖ్ము 

ప ంది న్ ల ల డ పోర థము నందగలరు 

5-4 ఊర లాా మ్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో "లోకమంత్టిక ీత్ెలిసేటటలల  న్ేను "మడల్" ఎత్ ి త్వను" అన్విరు ఆళ్వవరుల . 
అయిత్ ేఅంత్లో విధివశాత్ూి  లోకమంత్వ గాఢవంధ్కారమయినది. (ఇకకడ కాళ్ర్ాతిర అంట ేస్ంస్ారము. 
లోకులు ఆ స్ంస్ార్ాన్నకత వశపడి యున్విరు.) లోకులంత్వ ఆ ర్ాతిరకత వశపడి న్నదిరస్ుి న్విరు. (ఈ న్వయిక సతితి 

కొరకు శోకతంచి ఆ శోకభారముత్ో న్నదుర పో త్ న్విర్వమే త్ెలియదు. ). త్ను మడల్ ఎత్ ి దవమన్వి ఇపుపడు 
గుర్ిించేవారు కూడవ లేరనిమాట. ఆ స్ావమి ర్ావడం లేదు, ఇంక త్నన్ వరు రక్షిస్ాి రు అంటోంది ఆళ్వవర్ 

న్వయిక ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

ఓ మనస్ా! నువువ కూడవ న్వ ఆధీనములో లేవు. స్ావమి కూడవ ర్ాలేదు. ననుి రక్షించువారు లేరు. ఈ 

బ్ాధ్ను స్హ ంపలేక పరా ణము వదలాలంటే ఆ ఉపాయమూ త్ెలియదు.  

ఈ స్ి రలు అనుభవించెడు (ఆళ్వవర్ న్వయిక అనుభవించెడు అన్న అరిము. త్న లాగవ అందరూ అనుకొంటలని 

ఆళ్వవరుల  ఈ స్ి రలు అంటలన్విరు) ఘోర దుఃఖ్మును న్ేను చూడ జ్ఞలనన్న త్లచి, స్ూరుయడు 



ఉదయించకున్విడు. స్ుందర్ాంగుడెైన వామనుడును (స్ావమి) ర్ాలేదు. ఇక న్వ దుఃఖ్మును 
తీరుువార్ వరు!(ఈ దుఃఖ్ాన్నకత కారణము ఆ స్ావమిన్న స్ంత్త్ము ధవయన్నంచడం. మర్,ి ధవయన్నంచమన్ే కదవ 
ఉపన్నషత్ ి  చెప్తపంది, స్ావమిన్న ధవయన్నంచడం వలన ఆళ్వవరలకు మాత్రము బ్ాధ్ ఎందుకు అంట,ే ధవయనము ఒక 

స్ాధ్నము అయిత్ ేబ్ాధ్లేదు, కాన్న ఆళ్వవరల విషయములో అది స్ాధ్నము కాదు. అది భగవదనుభమ ై 
భగవానున్న విడచి ఉండలేన్న సతితిలో ప్ేరమవయథను ప్ ంచి బ్ాధిసిో్ ంది). 

న్వ బ్ంధ్ువులును, న్వ బ్ాధ్ను విచవర్ించక న్నదిరస్ుి న్విరు. శీుకృష ణ డును (న్వ స్ావమి) ర్ాలేదు. ఇక న్ేను 
చన్నపో వు విధవన్ేి ఆలోచిస్ుి న్విను. ననుి రక్షించువార్ వవరూ లేరు. న్ేను న్వమమాత్వర  వశిషటన్ ై యున్విను.  

ననుి ఆశ ఒక పకకను, ర్ాతిర, విరహ్ము మర్ి యొక పకకను బ్ాధించుచునివి. అయినను చకుధ్రుడు 
రక్షింపకున్విడు. ఇక ఇచుట ననుి రక్షించువార్ వరు! ("పర్ిత్వర ణవయ స్ాధ్ూన్వమ్" అన్నయూ, "స్ంభవామి 

ఆత్మ మాయయా" అన్నయూ స్ాధ్ుజ్నులను రక్షించుకొనడం కోస్ం మర్ొక స్హ్యము లేకుండవ త్న 

స్ంకలపముత్ో జ్న్నమస్ాి ననివాడు మర్ి ర్ాడేమి అన్న ఆశురయము, దుఃఖ్ము ఆళ్వవరలకు).  

ప్ దద  యుగమువల  నుని ఈ ర్ాతిర యందు, చీకటి, చినుకులు బ్ాధిస్ుి న్వియి. కాపాడు వార్ వవరూ లేరు. 
శంఖ్, చకు ధ్రుడెైన స్ావమి కనబ్డలేదు. ఓ దేవత్లార్ా! న్ేన్ేమి చేస దను. (ఇత్ర దేవత్ల జ్ోలికత వ ళ్ళవదదని 

ఆళ్వవరుల  ఇపుపడు దేవత్లంటలన్విర్వమిటి అంటే, త్న గచడు వినడవన్నకత మర్ొకళ్ుళ లేక. అలా ఇత్ర దేవత్లన్న 

అర్ిిసేి , త్న స్ావమికత అపుపడెైన్వ త్నప్ ై దృష్తట కలుగుత్ ందేమోనన్న ఆశ. "అందరూ కళ్ుళ మూస్ుకొన్న 

ఉనిపుపడు, దేవత్లు అన్నమిష లు కనుక కళ్ుళ త్ెరచి ఉంటారు కదవ అన్న అన్నప్తంచిందేమో అందుకవ 
దేవత్లను పరా ర్ిిస్ుి నిదేమో" అంటారు వాయఖ్ాయన కరిలు). 

ఓ దేవత్లార్ా! ఈ ర్ాతిర ఏడు యుగాల ై ప్ ర్ిగ,ి ననుి చంపవల నన్న ఉదేదశించి వచిు చలలన్న గాలిన్న న్నపుపవల  
విస్ురుత్ూ బ్ాధించుచుని ఈ స్మయములో కూడ స్ావమి రక్షించుట లేదు. (ఏహేయహ ...అంటట త్నప్ ై 
యుదవి న్నకత సతదిమవుత్ ని శీుకృషణ  భగవానున్న చూచి, పరవశించి, ఆయనకు ఎదుర్వగి ననుి స్ంహ్ర్ించు 
త్ండీర అన్న ఆహ్వన్నస్ుి ని భీషమ ప్తత్వమహ్ున్న సతితిలా ఉనిదట ఆళ్వవరలది).  

చలలన్న ఈ చినుకులు కూడవ న్వకు న్నపుపలవల  ఉన్వియి. చీకటిలో ఏమియు కనబ్డుట లేదు. 
స్ూర్చయదయమా కాకుండవ ఉనిది, కమల లోచనుడూ ర్ాలేదు. ఈ దుఃఖ్ముత్ో నుని ననుి ఎవరు 
రక్షించగలరు. (స్ూరుయడ సేి  ఆయనలోన్ ైన్వ స్ావమి దరశనము చేస్ుకొనవచుును, స్ావమి 



స్ూరయమండలాంత్రవర్ిి కదవ, స్ూరుయడుదయిసేి  కమలాక్షున్న కళ్ుళకూడవ త్నను చూడడవన్నకత 
విచుుకుంటాయిేమో నన్న ఆశపడుత్ న్విరు అంటారు వాయఖ్ాయన కరిలు).  

చినుకులు పడుచుని ఈ ర్ాతిరలో న్ేనవసి్ పడుచుండగా, ఆ తిరవికుముడిటకు ర్ాడన్న కబ్ుర్ ైన్వ చెపపకుండవ ఈ 

లోకమంత్వ న్నదిరస్ోి ందే అన్న బ్ాధ్త్ో ఆశురయపడుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల . " 

ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు శీువ ైకుంఠమును ప ందుదురు అన్న ఫల శుు తిన్న 

అనుగుహ స్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

5-4-సీసమాలిక 

న్నదుర్చయి ెఊరంత్, న్నశి న్నండె జ్గమంత్,స్ావమి ర్ాడవయిె న్వ శరణమ వరు! 

న్వ వశమున లేవు, న్వ స్ావమి ర్ాలేదుమనస్ా! మనుగడెటలల  మత్మ రుగను(ఉపాయము ఎరుగను)! 

భానూదయము కాదు వామనుడును ర్ాడుఈ దుఃఖ్మును తీరుు ఈశుడెవడు! 

బ్ంధ్ువుల లల రు పవళంచి యున్విరునీలదేహ్ుడు ర్ాడు నీలుు టెటలల (చన్నపో వుట ఎటలల )! 

ఒక పరకక అడియాస్, ఒక పరకక నడి ర్ాతిరకాపాడ లేరు(ఎవరును)  శీుకరుడు ర్ాడు 

న్నశి దీరఘ దశ అయిెయ ఇరల(చీకటలల ), చినుకల బ్ాధ్,స్ావమి దరశనము స్ంభవము కాదు! 

శంఖ్ చకు ధ్రున్న స్ావమి(బ్ొ ందెడు తీరుఅన్నమిష  లార! న్వకబ్ుోటెటలల ! 

ప్తలల  త్ెమ మర కూడ ప్తంగవశు (అగిి)ర్ీతి నన్వోధించు, రక్షించు న్వథుడెవరు! 

కానర్ాదేమియున్, కమలేక్షణుడు ర్ాడు,భానూదయము కాదు, బ్రత్ కుటెటలల  

న్నదుర్ించు లోకముమ న్నమమళ్ముగ, స్ావమిర్ాడంచు కబ్ుర్ ైన అంపర్ాదె! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, అటిట  వారు 

పరమపదమందుదురు పర్ాశరుల కృపను 

5-5 ఎజ్ఞన్ే యో వన్ ైీమీర్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరలకు, ఈ స్ంస్ారమన్ేది కాళ్ర్ాతిర వల  భాసతంచి, ఎకుకవ దుఃఖ్ము 
కలిగింద.ి త్వము పరయత్ిము చేసత స్ావమిన్న ప ందగలమన్ే ఆశ కూడవ త్గిు పో యింది. పరా పయరుచి కూడవ 
ఉదుోదిమ ై ఉని సతితి ఇది. భగవానుడే రక్షకుడు అని జ్ఞా నము కూడ కలిగినది ఈ సతితిలో.  

మ ల మ లల గా వ నుకటి కష్ాట లు మరుగున పడుత్ న్వియి, చెలులు మొదల ైన వారు అందరూ 

మేలగకంటలన్విరు. మేలగకని వాళ్ుళ స్లహ్లివవడం కూడవ పరా రంభంచేరు. దీన్నత్ో దుఃఖ్ము కొంత్ త్గిుంది 
ఆళ్వవరలకు. కాన్న భగవదనుభవము పరత్యక్షముగా ఇంకా కలుగలేదు.  

ఈ సతితిలో ఆమ  స్ఖ్ులు బ్ుదుి లు చెపపడం పరా రంభంచేరు, "నీవు ప్ దిద ంటి ప్తలలవు, ఈ "మడల్" నీ వంశాన్నకత 
త్గదు. నీ ప్తరయున్నకత కూడవ అవమానము" అంటట ఏవేవో చెపప చూసేరు.  

కాన్న ఆళ్వవర్ న్వయిక సతితి వారి్కత త్ెలియదు. ఇంత్కు ముందు ఆళ్వవరుల  భగవానున్న పరత్యక్ష స్మానముగా 
మానసతకముగా దర్ిశంచేరు. భగవతి్తి్వము ఉనిది అని విషయాన్ని స్పషటంగా త్ెలుస్ుకున్విరు. దవన్నన్న, 

పర్ిపూరణంగా పరత్యక్షముగా అనుభవించవలన్ే కోర్ికత్ో ఉన్విరు. ఎపుపడు ఆ అనుభవము ప ందుత్వర్చ 
త్ెలియదు కాన్న ఎపుపడో  ఒకపుపడు త్పపక ప ందగలనను నమమకంత్ో కాసి్ త్ెపపరి్లిల యున్విరు.  

భగవతి్తి్వము ఒకరు త్ెలుపగా త్ెలుస్ుకునిది కాదు ఆళ్వవరలది. ఆ భగవానుడే న్నరమలమ ైన, భకతి రూపాపని 

జ్ఞా న్వన్ని స్వయముగా ఆళ్వవరలకు పరస్ాదించేడు. అందువలన, వారు తిరుకుకఱుమ్ గుడిలో వేంచేసత యుని 

ఆ స్ావమి స్ౌందర్ాయదులకు వశపడ ిపో యి ఆయనను మరువలేక యున్విరు. అయిత్ే ఇత్రులకు ఆ 

విషయము త్ెలియుటలేదు. ఆళ్వవరలకు మానసతకముగా కనబ్డుత్ ని స్ావమి, ఆయన స్ౌందరయ శోభాదులు 
ఆళ్వవరలకు వల  భకతి లేన్నఇత్రులకు అనుభవమునకు ర్ావు. ఆ విషయాలన్ే చెబ్ుత్ న్విరు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో. 



"ఓ స్ఖ్ులార్ా! భగవదుు ణ మాధ్ురయము న్ రుగక, మీరు న్వ మీద ఏల కోపగించు కొనుచున్విరు. 
తిరుకుకరుంగుడి స్ావమిన్న న్ేను సేవించినపుపడు న్వ మనస్ుా న్వ స్ావధీనమున లేక ఆ స్ావమి శంఖ్ 

చకాు దులయందును, న్ేత్వర ది దివాయవయవములందును మగిమ ై పోయినది. (ఇత్రులకూ, ఆళ్వవరలకూ 

భేదమేమిట ిఅంట,ే ఇత్రులు స్ావమిన్న త్వము దరశనము చేస్ుకుంటారు, అందువలన ఆ పన్నకత పూరణత్వము 
ఉండదు, పర్ిమిత్ లుంటాయి. ఎందుకంటే ఇత్రులు రజ్సి్మో గుణవలు కలిగి, వార్ి జ్ఞా నపరస్రణము గత్ జ్నమ 
వాస్నల వలన, ఈ జ్నమ అనుభవాలవలన పరభావిత్మ ై ఉంటలంద.ి కాన్న ఆళ్వవరల విషయములో స్ావమియిే 
స్వయముగా త్నను త్వను దర్ిశంప చేస్ుకున్విడు, ఆళ్వవరుల  వ ళళ దరశనము చేస్ుకొనలేదు. అందువలన ఆ 

అనుభవము పర్ిపూరణమ ైనది, అందుకవ దవన్నలో మగిమ ైపో యాను అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల ).  

స్ఖ్ులార్ా! న్ేను స్ావమిన్న సేవించినపపటి నుండీ, స్ావమియొకక కుండల, యజ్ోా పవీత్వది ఆభరణములు, 
స్కల దివాయవయములు, న్వ కంటిక దరగాన్ే ఉన్వియి. భకతి చవలన్న మీకు కనబ్డుట లేదు. ననుి కోపగించక, 

భకతి కలిగ ిమనస్ుత్ో అనుభవించి, ఆ స్ావమిన్న సేవించుడు. (శీుర్ామున్న వర్ిణస్ూి  ఆంజ్న్ేయస్ావమి "స్రవ 
భూషణ భూష్ార్ాహ ః... " అంటట భూషణవలకు అందవన్ని త్ెచేు భుజ్ఞలు అంటాడు, అలాంటి స్ౌందరయము 
స్ావమిద ిఅనిమాట).  

ఓ స్ఖ్ులార్ా! త్న మతిన్న పో గొటలట కొన్న, దుఃఖించుచు, ఏ పన్నయు చేయకనునిదన్న, ననుి మీరు 
న్నందించుచున్విరు. న్ేను స్ావమిన్న (తిరుకుకఱుమ్ గుడి నంబిన్న) సేవించి నపపటి నుండి, వాన్న 

పంచవయుధ్ములే న్వ కంటిలో నునివి. న్ేన్ టలల  మరచెదను. ("వృక్షవ వృక్షవ చ పశాయమి... "అన్న మార్ీచుడు ఏ 

చెటలట ను చూసతన్వ శీుర్ాముడే కనబ్డత్వడు అన్న అనిటలల గా ఆళ్వవరలకు ఎపుపడూ ఆ స్ావమియేి 

కనబ్డుత్ న్విడనిమాట) 

న్వ కంటిలో నీళ్ళళపుపడూ కారుచునివన్న మీరు ననుి కోపగించుకొనుచున్విరు. తిరుకుకఱుమ్ గుడి నంబి 

దివాయభరణ ప్్త్వంబ్ర్ాదులు ఎపుపడూ న్వ పరకకన్ ేకనబ్డుచునివి. మానస్ానుభవము పో దు, 
పరత్యక్షమనుభవము ర్ాదు, న్వ కరమము, ఏమి చేస దను. 

స్ర్వవశవరుడు వేంచేసత యుండు పరకక చూచుచు, దుఃఖించుచుండునన్న, ననుి మీరు కూడ ఎందుకు 
న్నందించెదరు.  త్ేజ్ోర్ాశి వల  నుండు న్వ స్ావమి బింబ్ాధ్రము, పదమముల వంటి న్ేత్రములు, ప డవ ైన 

భూర లత్ ..ఇవనీి న్వ మనస్ుాలోన్ే ఉనివి. అయినను న్వ భాగయహీనత్ చేత్ (పరత్యక్షముగా) అనుభవింప లేక 

యున్విను. (త్న బ్ాధ్ ఇత్రులకు అవగత్మగుట లేదన్న చెబ్ుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల ).  



ఈమ  సతగుు లేక నంబిక ై ఆశపడుత్ోంది కనుక, మన కులమునకపవాదు కలుగునన్న న్వ త్లిల న్వ నంబిన్న 

చూడనీయకునిను, ఆత్న్నన్న సేవించినపపటి నుండి, వాన్న అత్యంత్ స్ుందరముల ైన న్ేత్ర, 
న్వసతకాధ్ర్ాదులును, దివయ దేహ్మును న్వ హ్ృదయమునందే ఎలలపుపడును ఉనివి.  

స్వపరయత్ిమును వదలి, స్ర్వవశవరున్న యంద ేభారముంచి, అత్డెపుపడు కటాక్షించున్ో యన్న న్నర్ీక్షించు 
వారయిన మన కులమున పుటిటన ఈమ , స్ర్వవశున్న ప ందుటకు స్వరూప విరుదిమ ైన స్వపరయత్ిము 
చేయుచునిదన్న త్లంచి, న్వ త్లిల న్వ నంబిన్న, చూడనీయక పోయినను, స్ౌందరయము మూర్ీిభవించినటలల ని 

దివయదేహ్ము గల ఆ నంబి, స్ుదరశన హ్సి్ముత్ో న్వ హ్ృదయమునందే న్నవాస్ము చేయుచున్విడు. ("స్రవ 
ధ్ర్ామన్ పర్ిత్యజ్య.." అన్న "ఇత్రములు ఏవీ ఉపాయములు కావనీ, వాటిప్ ై ఉపాయ బ్ుదిి  విడువవల ననీ, 

త్వన్ ేఉపాయమనీ, త్వన్ ేఅన్ని పాపాలనుండి విడిప్తస్ాి నన్న" చెబ్ుత్వడు స్ావమి భగవదీు త్ చరమశోల కములో. 
అయిన్వ ఆళ్వవర్ న్వయిక త్న స్ావమి మీద గల ప్ేరమ వలన త్న పరయత్ిము వదలలేకపో త్ోంది).  

ఓ త్లుల లార్ా! త్న స్ుందర ముఖ్ారవిందవన్ని చేత్ లమీదుగా నుంచుకొన్న దుఃఖించుచునిదన్న మీరు ననుి 

కోపగించుకొనుచున్విరు. అయినను, తిరుకుకఱుమ్ గుడి అంత్యును వాయప్తంచునటలల  పరకాశిస్ుి ని దివయ 
దేహ్ స్ౌందరయము గల న్వ నంబిన్న సేవించినపపటి నుండ,ి వాన్న కమల న్ేత్రములు, స్ుందరమ ైన మధ్యము 
మొదలగు స్ర్ావవయవములు న్వ కంట ిముందరన్ే యునివి. 

(వాలిన ముఖ్ాన్ని స్ావమి త్న చేతిత్ో ఎత్వి లి కాన్న త్వన్ే చేతిన్న ఆలంబ్నముగా చేస్ుకొన్న దుఃఖిసిో్ ందిట 

ఆళ్వవర్ న్వయిక. అష్ాట క్షర్ీ మంత్రములోన్న "నమః" శబ్దము బ్ో ధించే పారత్ంత్వర ున్ని వదలి ఈ న్వయిక 

స్ావత్ంత్రుము చూప్తస్ోి ంది  

అంటలన్విరు వాయఖ్ాయత్లు. ఇకకడ త్లిల  పాత్ర ఉపాయాధ్యవస్ాయాన్ని (పరమాత్ేమ ఉపాయమన్న నమిమ 
త్వము ఏ పరయత్ిము చేయకుండుట) స్ూచిస్ుి ందన్న వ నుక త్ెలిసతకొన్న యున్విము. అందువలన ఈ 

న్వయిక స్ావత్ంత్రుభావాన్నకత ఆ త్లుల లు కోప్తస్ుి న్విరు. అయిత్ే త్లుల లు అనగా ఉపాయాధ్యవస్ాయాలు 
కూడవ పలు రకాలుగా ఉంటాయా అంట,ే ఉంటాయి అంటారు వాయఖ్ాయత్లు. స్ావమి వాత్ాలయము చూచి 

నపుపడు అంత్టి వాత్ాలయమూర్ిి మనకు ఉపాయమనీ, స్ావమి స్ావమిత్వము కనబ్డినపుడు అంత్టి 
స్ావమియి ేఉపాయమనీ ...ఇలా వివిధ్ముల ైన స్ావమి స్వరూప, గుణ, వ ైభవాదులు వివిధ్ముల ైన 

ఉపాయాధ్యవస్ాయాలు అంటారు వాయఖ్ాయత్లు).  



ఎవవర్ి కంటికత కనబ్డక అంత్ఃపురములో నుండవలసతన త్ను ఇపుపడందరూ చూచునటలల  వీధిలో వచిు 

న్నలబ్డుచునిదన్న మీరు ననుి న్నందించినను, న్ేన్ేమి చేస దను. స్మసి్ దివాయభరణములత్ో స్ావమి న్వ 
మనస్ుాలో వేంచేసత యుండి ననీివిధ్ముగా చేయుచున్విడు. (న్ేన్ేమీ కోర్ి గురుి  చేస్ుకొనడం లేదు 
స్ావమియి,ేలోపల కూర్ొున్న మరవ లేకుండవ చేస్ుి న్విడు అంటలన్విరు) 

ఈమ  నంబిప్  ైఆశ కలది కావున దీన్నన్న వీధిలోన్నకత పంపకూడదన్న లోపలన్ే యుంచిననూ, ఆ న్నత్యస్ూర్ి 
న్వథున్న దివయ మంగళ్ విగుహ్ము న్వ మనస్ుాలో అనవరత్ము పరకాశించుచునిది. భకతి లేక మీకు కనబ్డుట 

లేదు.(ననుి మీరు అత్న్నకత దూరముగా ఉంచుదవమనుకున్వి అది కుదరన్న పన్న అంటలన్విరు). 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  తిరుకుకఱుమ్ గుడి అను దివయదేశమున వేంచేసతయుని స్ావమి 

వ ైభవమును వర్ిణంచేరు. ఈ దివయదేశము వానమామల ై దివయదేశమునకు స్మీపమున దక్షిణదేశమున కలదు.  

ఈ పాశుర్ాలనభయసతంచిన వారు ఈ లోకమునందే స్ర్వవశవరున్న అనుభవించగలరన్న ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు 
ఆళ్వవరుల . 

5-5-సీసమాలిక 

(ఆళ్వవర్ న్వయిక త్న వార్ిత్ో పలుకుచునిది) 

"తిరుకురుంగుడినంబి దివాయయుధవవయవముల మున్ ు  మనస్ు, అలుక యిేల! 

మధ్ువ ైర్ ిగుణముల మాధ్ురయ మ రుగకపలిక దర్ిట మీరు చెలియలార! 

వాన్న ఆయుధ్ములు, వాన్న ఆభరణవలుదృష్తటపథమునుండి తిర్ిగ ిపో వు 

భకతి కలిున యటల , భకతి సేవించుడీఆ నంబి స్ావమిన్న అమమలార! 

పంచవయుధ్ముమలే కాంచుచుందును, మతి పోయి, మరవగలేక ప కుక చుందు, 

ఏ పన్నయును లేక ఇటలల ంటివన్న మీరున్నంద వేసతనను న్ేన్ేమి సేత్  

నంబి దివాయభరణములు, క్శేయాలుమనస్ున త్ోచును, కనగ ర్ావు, 

న్వ కళ్ళ నీళ్ళకు ఆగుహ్మేటికతన్వ భాగయమిటాల యిె, నంబి దయను 



ఇఱు పరకకలను చూచి చింతించెదనన్నన్నందింప మీరు న్ేన్ేమి సేత్  

పదమన్ేత్ ర న్న బింబ్ాధ్రము మన్వనన్నలిచియునిది కాన్న ప లయదవయెి(కనబ్డదు) 

న్వ త్లిల ననుి న్వ నంబిన్న చూడన్నవవక పోయినను నను వదలడత్డు 

ఆ న్ేత్ర న్వసతకాధ్రములే మనమునస్త్త్ముమ న్నట న్నవాస్ముమ చేయు 

స్వపరయత్ిము చేయవలదంచు పలికతనన్వావమి మనమున వాస్ముమ చేసత 

కానన్ ైతిన్న న్వకు క్షమంతి ఎటలల ండును,స ైచుటెటలత్న్నక ై వేచుటెటలల , 

తిరుకుఱుంగుడి నంబి తిరుమేన్న న్వముందుకదలాడు చునిది, కానర్ాదు 

"కుందుచుంటిన్న" అన్న న్నంద మోప్తర్ ిమీరుస్హ యించ లేన్నంక చవలలేను 

అంతిపురపుటింతి ఆరు బ్యట వచెుఅన్న మీరు అనవచుు, కాన్న న్ేను 

ఏమి చేయుదును న్వ స్ావమియిే న్వచేత్నడరి్ంచు నీదవరి్ ననుి చేర్,ి 

బ్యటను కాక లో భవన్వన యునినున్నత్యస్ూరుల స్ావమి న్నచులు నను 

చేర్ ియుండును కాన్న మీరు కన్ ు నలేరుభకతి చవలదు స్ావమినరయ మీకు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, ఆత్మభవున్న 

అనుభవముమను భువిన్న మీరందగలరు 

5-6 కడల్ జ్ఞఞ లమ్: 



ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవర్ న్వయిక పరబ్రహ్మనుభవము కలుు ట వలన, ఆ సతితి నుండ ిమాటలాడత్వరు. 
జ్జవాత్మ ఎపుపడూ పరమాత్మత్ో చేర్ ిఉంటలంది కదవ, పరమాత్మత్ో లేకపో త్ే జ్జవాత్మకు విడిగా అసతిత్వము 
లేదు. ఇకకడ ఆళ్వవరుల  జ్జవ విశిషటమ ైన స్ాక్షమత్వకర్ిత్ పరమాత్వమనుభవాన్ని కలిగి ఉని సతితి నుండి 
మాటాల డుత్వరనిమాట.  

మనమందరమూ పరా కృతిక శర్ీరమూ, జ్జవాత్మ, పరమాత్మ కలసతన స్ంఘాత్మ ై ఉంటాము కదవ. కాన్న ప్ ైకత 
కనబ్డేద ిఈ శర్ీరము మాత్రమే. అందువలన "న్ేను/అహ్మ్" అని అనుభవాన్ని స్ాధవరణముగా శర్ీరసతితి 

నుండ ేప ందుత్ూ ఉంటాము. "న్ేను లావుగా ఉన్విను, స్నిగా ఉన్విను" అనిపుపడు "న్ేను" అంటే ఈ 

శర్ీరము కదవ. అంట ేఅలాంటపుపడు "న్ేను" అను అనుభవము శర్ీరసతితి నుండి కలిగినదనిమాట. కాన్న 

కొంత్మంద ిమునులు, యోగులు ఈ శర్ీరము కంటే ఆత్మ వేరన్న, "న్ేను" అంటే జ్జవాత్మ అనీ త్ెలిసతకొన్న 

త్మకు, త్మ శర్ీర్ాన్నకత కల భేదవన్ని స్పషటంగా గుర్ిించి పరవర్ిిస్ాి రు. అటిట వారి్కత శర్ీరమునకు పురుగులు 
పటిటన్వ,  "ఈ శర్ీరమునకు పురుగులు పటిటంది" అంటారు వీరు. అంటే శర్ీర్ానుభవసతితి కాక 

జ్జవాత్వమనుభవసతితిలో ఉంటారనిమాట. కాన్న అత్యంత్ అరుదెైన స్ందర్ాాలలో ఎకకడో , ఎవవర్చ 
"పరమాత్వమనుభవ అహ్మ్" సతితిలో ఉండవచుును. అయిత్ ేఅటిటవారు ప్తచిువార్చ, లేక న్నజ్ంగా 
పరమాత్వమనుభవసతితిలో ఉన్విర్చ మనకు న్నజ్ంగా త్ెలియదు, ఎందుకంటే ఒక ఉన్వమదుడు కూడవ న్ేన్ే 
ర్ాముడను, న్ేన్ే కృష ణ డను అన్న ప్ేరలాపన చేయవచుును. కాన్న ఈ పరమాత్వమనుభవసతితిలో ఉని వార్ి 
ఉదవహ్రణవలు శాస్ాి ా లలో కనబ్డత్వయి. వామదేవ మహ్ర్ిి "అహ్మ్ మనుః ..." అంటట న్ేను మనువును, 
న్ేను స్ూరుయడను ..." అంటట చెప్ేపడుట. అలాగవ విష ణ పుర్ాణములో పరహ్ల దుడు "స్రవగత్వవదనంత్స్య స్ 

ఏవాహ్మవసతిత్ః మతి్ః స్రవమ్ అహ్మ్ స్రవమ్ మయి స్రవమ్ స్న్వత్న్ే" అన్న అనంత్ డు అయిన 

స్ర్వవశవరుడు అన్నిటిలో ఉండడం వలన వాడే న్ేను, న్వనుండియిే స్రవము కలుగు చునిది, న్ేన్ే 
స్రవమును, న్వయందే స్రవమును కలదు" అన్న చెబ్ుత్వడు. అటిటవారు ఆ సతిత్ లలో పరమాత్వమనుభవ 

సతిత్ లలో ఉనివారనిమాట. విష ణ  పుర్ాణము "త్దవావ భావమాపనిః .." అంటట పరమాత్మ గుణవలను 
జ్జవుడు ముకి దశలో ప ందుత్వడన్న చెప్తపంది. ఇకకడ ఆళ్వవర్ న్వయిక పరమాత్వమనుభవసతితి లో ఇకకడ ే

ప ంది, ఆ పరమాత్మను అనుకర్ిస్ూి నిది. గీత్వచవరుయన్న వల  జ్ఞా న ముదర పటిట  కూరుున్న ఏమేమో 

చెబ్ుత్ నిది. అయిత్ే ఆ విషయాన్ని మనకు త్ెలుపటకు  ఆళ్వవరుల  "దివపాత్వర భనయములో త్లిల పాత్రను 
ధ్ర్ించి వ నుకటిలాగవ త్న బిడు  అయిన ఆళ్వవర్ న్వయిక పర్ిసతితి ప్ ైకత కనబ్డు విధవన్ని మనకు చెబ్ుత్ న్విరు 



శీుభాషయములో "ఇందర పరా ణవధికరణము" లో ఈ సతితి పరస్ాి వించ బ్డుత్ ంది. క్ష్్త్కీ ఉపన్నషత్ లోనువి 

పరత్రదన విదయ స్ందరాములో ఇందుర డు "పరా ణోసతమ....మామ్ ఆయుః అమృత్మ్ ఇతి ఉపాస్వ" అన్న "న్ేను 
పరా ణస్వరూపుడను, పరజా్ గల ఆత్మను, ననుి ఆయువుగను, అమృత్స్వరూపున్నగను ఉపాసతంపుము" అన్న 

చెబ్ుత్వడు. కాన్న ఇందుర డన్ే జ్జవుడు పరమాత్మ కాదు కదవ, కనుక, అకకడ కూడవ ఇలాగవ ఇందుర డన్ే జ్జవున్న 

కంట ేవేర్ ైన, అంత్ర్ాయమి అయిన పరమాత్మత్ో త్వదవత్ముము చెందిన సతితి అన్న అరిం చేస్ుకోవాలి" అన్న 

చెబ్ుత్వరు. అందువలన అకకడ ఇందుర డు "న్ేను" అనిపుపడు ఆ "న్ేను" ఇందుర న్నకత అంత్ర్ాయమిగా నుని 

పరమాత్మ దవకా పరయవసతస్ుి ంది అనగా వర్ిిస్ుి ంది.  

భాగవత్ములో కూడవ గచప్తకల విషయంలో ఇటలవంటి స్ందర్ాాలు చూస్ాి ము. ఒక గచప్తక కాళ్ళయున్నలా 
నటిసేి , మర్ొకత్ె కృష ణ న్న వల  ఆమ ప్ ై న్ కతక న్వటయమాడుత్ ందట. ఆన్వడు గచప్తకలు త్మకు త్ెలిసతన 

కృష్ాణ వత్వర్ాన్ని వాంఛంచి, దర్ిశంచి, దవన్నలోన్ే త్వదవత్ముత్ ప ందేరు. ఇకకడ ఆళ్వవరుల  పరమపదన్వథుడిన్న 

వాంఛంచి, మానసతక స్ాక్షమత్వకరము ప ంది, ఆయనత్ో త్వదవత్ముత్ ప ందుత్ న్విరు. పరమాత్మ అంటే ఈ 

స్ృష్ాట ుదులనీి చేసతనవాడు, ఈ చేత్న్వచేత్న్వలనీి త్వన్ ేఅయి ఉనివాడు, వాటిలో అంత్ర్ాయమిగా ఉనివాడు 
కదవ. అంటే మామూలుగా ఒక వస్ుి వు త్యారవడవన్నకత, ఉదవహ్రణకు ఒక కుండ త్యారవడవన్నకత ఒక 

కుమమర్,ి మటిట , చకుము లేదవ యంత్రము ఇలా మూడు రకాల ైన కారణవలు ఉంటాయి. కాన్న పరమాత్మ 
విషయంలో ఈ జ్గదవదులకు ఈ మూడు కారణవలు పరమాత్మయి.ే ఈ స్ృష్తటకత ముందు మర్వమీ లేదన్న 

పరమాత్మ ఒకకడే ఉన్విడనీ కదవ "స్దేవ.. ఇదమగు ఆస్త్" అంటట ఉపన్నషత్ ఈ స్ృష్తటకత ముందు "స్త్" 

అనగా "పరమాత్మయిే ఉనిది" అన్న చెబ్ుత్ ంది. అందువలన ఈ చేత్న్వచేత్న్వలను స్ృష్తటంచినవాడూ 

ఆయన్,ే ఆ చేత్న్వచేత్న్వలు కూడవ ఆయన నుండి వచిునవే, వాటిలో అంత్ర్ాయమి చేర్ి ఉండేవాడు కూడవ 
ఆయన్.ే ఈ విషయాన్ని స్పషటంగా త్ెలిసత, ఆ అనుభవాన్ని స్వయంగా కలిగి ఉనివారు ఆళ్వవరుల . అందువలన, 

ఈ చేత్న్వచేత్న్వలు, ఈ స్ృష్తట  కార్ాయదులు ...ఇలా ఇవనీి న్ేన్ే అంటలన్విరు. ఇంత్కు ముందు అనుకొన్ననటలల , 

ఇకకడ "న్ేన్ే" అని పదము  ఆ శర్ీరములో/ జ్జవాత్మలో ఉని పరమాత్మ దవకా పరయవసతస్ుి ంది, అంటే 
వర్ిిస్ుి ంది, ఆ సతితిలో ఉండి, పరవర్ిిస్ుి నిది ఆళ్వవర్ న్వయిక. అది మనకు చెబ్ుత్ న్విరు ఆమ  త్లిల పాత్రలో 
ఆళ్వవరుల . 

 (త్లిల ఈ విధ్ముగా చెబ్ుత్ నిది) 



ఓ ఇంత్ లార్ా! ఈమ  (ఆళ్వవర్ న్వయిక) ఈ జ్గత్ ి ను స్ృజంచినది, రక్షించునది, కొలచినది(తిరవికుమున్నగా), 
ఉదిర్ించినది(వర్ాహ్స్ావమిగా), మాింగునది(పరళ్యస్మయములో), న్ేన్ే అంటలంది. ఈమ  యందు ఆ 

స్ర్వవశవరుడు ఆవేశించిన్వడన్న న్వకు త్ోచుచునిది. దీన్నకత న్ేన్ేమి చేయుదును! 

ఈమ  త్వన్ే వేదవంత్ వేదుయడనన్న, వేదన్నర్ావహ్కుడనన్న, పరవరికుడనన్న, త్వత్పరయన్నర్ాణ యకుడనన్న, 

ఫలభూత్ డనన్న, చెపుపచునిది. ఈమ యందు స్ర్వవశవరుడు ఆవేశించినటలల  త్ోచుచునిది, న్ేన్ేమి 

చేయగలను.(వేద, వేదవంత్వలనీి పరమాత్మ నుండే వచేుయి కదవ, "వేదెైః స్ర్ ైవః అహ్మేవ వేదయః" అన్న 

అనిటలల  ఆ వేదవలు చెప్ేపదీ ఆయనన్ే.) 

జ్గత్ ి ను రక్షించినదీ, గవవరినగిర్ిన్న ఎతిినదీ, అస్ురులను స్ంహ్ర్ించినదీ, పాండవులను రక్షించినదీ, 
స్ముదరమును చిలికతనదీ త్వన్ే అనుచునిది ఈమ . ఈమ ను స్ావమి ఆవేశించిన్వడన్న త్ోచుచునిద,ి న్ేన్ేమి 

చేయగలను.  

చేయబ్డుత్ ని యాగాద ికతుయలన్నియును, అటలలన్ే ఇక మీద చేయత్గినవియు, ఇంత్కుముందు చేయ 

బ్డునవియు, కరమల యొకక ఫలముయూ, కరమలననుష్తటంచువార్ిన్న ప్ేరరణ చేయునదియు ఈమ , త్వన్ే 
అనుచునిద.ి ఈమ ను స్ావమి ఆవేశించినటలల  త్ోచును. న్ేన్ేమి చేయగలను!. (యజ్ోా , యజా్పతిః...అన్న కదవ 
విష ణ  స్హ్స్రన్వమ సిో్ త్రములో చదువుత్వము).  

గచవరినమున్ తిి గచగచపులను రక్షించినదీ, నప్తపని ప్తర్ాటిటకత పందెముగా ప్ టిటన స్పి వృష్ాభాలను 
మటలట ప్ టిటనదీ త్వన్ ేఅన్న ఈమ  పలుకుచునిది. ఈమ ను స్ర్వవశుడ ేఆవేశించినటలల న్విడు. న్ేన్ేమి 

చేయగలను! 

"లోకర్ీతిగా న్వక వరూ బ్ంధ్ువులు లేరు. శాసి్ర ర్ీతిగా న్వకందరూ బ్ంధ్ువులే. న్ేన్ే ఎలల రనూ బ్ంధ్ువులుగా 
చేసతకొంటిన్న. ధ్న్వదులను కోరువార్ిన్న న్ేను దగురకు చేరుుకొనను. అననయ పరయోజ్నుల ై వచిున వార్ిత్ో న్ేను 
చేర్ియుందును." అన్న పలిక డు ఈమ ను స్ావమి ఆవేశించి యుండును. న్ేన్ేమి చేయగలను!. (పతిమ్ 

విశవస్య...అన్న కదవ శాసి్రము. అంట ేవిశావన్నకంత్వ న్వథుడు ఆయన్.ే) 

బ్రహ్మ, రుదవర ది స్కల దేవత్లును, దక్షమది పరజ్ఞపత్ లును, మన్వవదులును త్వన్ ేఅన్న చెపుపకొను చుని 

ఈమ ను స్ర్వవశుడే ఆవేశించియుండును. న్ేన్ేమి చేయగలను! 



"న్వకవవిధ్మ ైన పాపము స్ంభవించదు, పాపమనగా న్వ కోపమే కాన్న వేరు కాదు. పరతికూలుర పాపమును 
చేయించునదియు, భకుి ల పాపము పో గొటలట నదియు న్ేన్ే(స్రవ పాపే్భయః మోక్షయిష్ాయమి అన్న కదవ భగవానున్న 

వాకుక). న్ేన్ే ర్ావణున్న చంప్తతిన్న" అన్న పలుకుచుని ఈమ ను స్ావమి ఆవేశించి యుండును. న్ేన్ేమి 

చేయగలను! 

స్వరు , నరక మోక్షములకు, చేత్న్వచేత్నములకు న్ేన్ే స్ావమిన్న అన్న చెపుప ఈమ ను ఆ స్ర్వవశుడ ే

ఆవేశించియుండును. న్ేన్ేమి చెప్ పదను!" 

అన్న ఇటలల  త్నకు గలుగుత్ ని పరమాత్వమనుభవాన్ని త్లిల అన్ే పాత్ర దవవర్ా త్వన్ే మనకు త్ెలియ 

జ్వస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . న్నజ్ఞన్నకత ఈ భూమిప్ ై ఇటిట పరమాత్వమనుభవాన్ని ప ందడం చవలా అరుదు, ఇక,  ఆ 

పరమాత్వమనుభవాన్ని త్వను ప ందుత్ూ మిగిలిన వార్ికత కూడవ త్ెలిప్త, వార్ికత కూడవ కలిగించడం అత్యంత్ 

అదుాత్ము. ఆ అదుాత్వన్ని ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  మనకొఱకు ఆవిషకర్ిస్ుి న్విరు.  

ఈతిరువాయ్ ననుస్ంధించినవారు, ఈ లోకమందు శీువ ైషణవులను ఆర్ాధించుచు, గొపప కీర్ిి కలవార్ ై 
యుందురు అన్న ఫలశుు తిన్న కృప చేసేరు ఆళ్వవరుల . 

5-6-సీసమాలిక 

స్ృష్తట , రక్షణ, లయ, చేషటలే త్నవను,త్ను విశవమును కొలిుతిన్నట యనును,  

విశోవదిరణము త్వ వ లయించితినను చిత్రవిచిత్రముగ త్వ పరవరినను చూపు 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార! 

వేదవంత్ వేదుయండ, వేదన్నర్ావహ్కత్వత్పరయ ఫలములు త్వన్  యనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ేమో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

ఈ జ్గదరక్షణ ఏను చేయుదునను,త్వన్  గచవరిన్ోదవి ర్ి యనును  

అస్ుర స్ంహ్ర్ిన్న, పాండవ గచపున్న,అమృత్మిచిునదియు త్వన్  యనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార!  



భావి, భూత్, స్మ, అధ్వరములున్, ఫలములునిత్ేరరరణము కూడ త్వన్  యనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

గచవరినమున్ తిి, గచవుల కాచితి,ఇడవరముల కూలిుత్ేను అనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

బ్ంధ్ువులే లేరు, బ్ంధ్ువుల లల రుననుకోరు వారు నన్ేురుదురను 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

దక్షమదులు, నజ్ రుదవర దులు, మన్వవదిదేవ స్ంఘములును "ఏను" అనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

పాపములంటవీ కోపమే పాపముల్, దవస్ాఘముల పుచుు (త్ొలగించు)త్వన్  యనును 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

స్వరునరకాక్షర (మోక్ష) స్ాి నములకు, న్ లలపరకృతి పరా ణులకు త్వ స్ావమి యనును, 

శీుశుడే ఈమ న్వవేశించెన్ో ఏమొ!న్ేన్ేమి చేయుదు న్నంత్ లార ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

నభయసతంచిన  నీ పది, జ్గమునంద 

స్ావమి క ైంకరయ స్తీకర్ిి నందగలరు 

5-7 న్ోతా్ న్ోనిులేన్: 



ఆళ్వవరుల  వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో త్నకు కలిగిన పరమాత్వమనుభవము వలన త్మను త్వము 
న్నల(బ్ెటలట కున్విరు. కాన్న స్ావమి పరత్యక్షము కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు అన్న ఆలోచించేరుట ఆళ్వవరుల . 
కారణము త్నకు భగవానున్నత్ో గల సేిహ్మేమో నన్నప్తంచింది. సేిహ్ముత్ో ధవయన్నంచడమే కదవ భకతి అంటే. 
అద ికూడవ అడుంకత అవుత్ ందవ, అంట,ే భగవానున్న కాకుండవ వేర్ొక దవన్నన్న ఉపాయము అనుకుంటే 
భగవానుడు న్ేను కాదు కదవ వీన్నకత ఉపాయము అనుకుంటాడుట, అలాంటపుపడు అది కూడవ అడుంకత 
అవుత్ ంద ికదవ! ఈ విషయము త్ెలిసతంది ఆళ్వవరలకు. త్నకు ఏ విధ్మయిన ఉపాయము లేదన్న, వేర్ వవరూ 

రక్షకులు కాదన్న వినివించుకొంటలన్విరు, ఇవి శరణవగతి చేయుటకు కావలసతన అరహత్లు. ఇంక శరణవగతి 

ఎకకడ చేయాలి అంటే కంటికత కాన్నపంచన్న, ఊహ్కు కూడవ అందన్న పర, వూయహ్, విభవ, అంత్ర్ాయమి రూపాల 

వదద  కాకుండవ, అరుక పర్ాధీనుడెై, త్న దివయ మంగళ్ విగుహ్న్ని కృప చేస్ూి , అత్యంత్ స్ౌలభయంత్ో త్నకు 
దగురగా వానమామల ై దివయదేశములో అర్ాుురూపములో వేంచేసత యుని దెైవ న్వయక స్ావమి వదద  
చేస్ుి న్విరు.  

త్నకు రక్షింప బ్డవలన్ే కోర్ిక త్పప మర్వ అరహత్లూ లేవు. స్ావమి కూడవ పరమపదము నుండ ిదిగి వచిు 

త్వను రక్షించడవన్నకత ఎవరు లభయమవుత్వర్ా అన్న ఎదురు చూస్ుి న్విడు. మర్ి ఆలస్యమ ందుకు అంటలన్విరు 
రక్షించడవన్నకత, స్ావమీ! శీఘాముగా అనుగుహ ంచవయాయ అంటలన్విరు ఈ దశకములో ఆళ్వవరుల .  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఉపాయాంత్ర శ్రనయత్, రక్షకాంత్ర ర్ాహ త్యము చెపపబ్డుత్ న్వియి. పరమాత్మ 
త్పప వేర్వమీ ఉపాయాలు కావు, పరమాత్మ త్పప మర్ వరూ రక్షకులు కారు (త్వను గాన్న, ఇత్రులు గాన్న) అన్న 

దీన్న అరిము. వేర్వమియూ ఉపాయాలు కాకపో త్ే న్నత్య, న్ ైమితిికాది కరమలనీి ఆచర్ించనకకర లేదవ అంటే 
ఆచర్ించవలి కాన్న ఉపాయబ్ుదిిత్ో కాదు. అవనీి పరమాత్మ క ైంకరయములో భాగమవుత్వయి కాన్న 

పరమాత్మను ప ందడవన్నకత ఉపాయాలు కావు.,ఈ విషయాన్ేి ఆళ్వవరుల  త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు. మర్ ిఆళ్వవరుల  
పుటిటన దగురనుండ ీచింత్ చెటలట  త్ొఱఱలోన్ే కదవ కూరుున్విరు, న్నత్య, న్ ైమితిిక కరమలు చేసేర్ా అంట ేఆళ్వవరుల  
పరమాత్వమనుగుహ్ము వలన భకతి రూపాపని న్నరమల జ్ఞా నమును ప ంది, పరమాత్వమనుభవాన్ని న్నండుగా 
అనుభవిస్ూి   యునివారు. వారు కరమలను వదలడం కాదు, కరమలే వార్ికత దూరమయిన్వయి. స్ామానుయల 

విషయములో అటలల  కాదు. స్ామానుయలు న్నత్య, న్ ైమితిికాలు విడిచి వేసేి  పరమాత్మ విధించిన శాసిో్ ా లల ంఘన 

చేసతనవార్ ,ై పరమాత్మ ఆగుహ్న్నకత లోనయి, పరమాత్మకు దూరమవుత్వరు.  



"వానమామల "ై అంటే ఆకాశానింటే గొపప కొండ అన్న అరిము. అకకడ భగవానుడు "వానమామల "ై యేి, 

అనగా న్నత్య స్ూరుల క ైంకర్ాయన్ని కూడవ అందు కొనడవన్నకత కూడవ త్గినటలల ంటాడుట స్ావమి. 

వానమామల  ైదక్షిణదేశమున అతి ముఖ్యమ ైన దివయ దేశాలలో ఒకటెైన స్వయంభువ క్షవత్రము. ఆ స్ావమికత 
వినివిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల .  

"అనంత్శయనుడవ ైన శిుయఃపతీ, న్ేను కరమ యోగమును గాన్న, జ్ఞా నమును గాన్న ఎరుగను. న్వకు గల భకతి 
కూడవ స్వరూపానురూపమే గాన్న న్ననుి ప ందుటకు స్ాధ్నము కాదు, న్ననుి క్షణమ ైన విడచి యుండలేక 

యుని నీప్ ై ప్ేరమ మాత్రమే. ఇంకనూ న్ననుి విడచి ఓరుుకొన్న యుండుటకు స్మరుి డను కాను. 
వానమామల  ైలో వేంచేసత యుని స్ావమీ, నీ రక్షయ వరుంలోన్న ననుి నీవు రక్షించక త్పపదు. (ఆళ్వందవర్ 

సిో్ త్రము లో "న ధ్రమ న్నష్ోు ఽసత...అంటట ఈ భావానే్ి ఆళ్వందవర్ త్ెలియ జ్వస్ాి రు కదవ. అకకడ ఆళ్వందవర్ 

కరమ, జ్ఞా న, భకుి లు మూడూ లేవన్న చెప్ేపరు. కాన్న ఇకకడ ఆళ్వవరుల  కరమ, జ్ఞా నము లేదన్న చెప్ేపరు కాన్న, భకతి 
లేదన్న చెపపలేదు. ఎందుకంటే ఆళ్వందవర్ చెప్తపనది కరమ, జ్ఞా న స్హ్కృత్మ ైన భకతి, అనగా కరమ, 
జ్ఞా న్వంగకమ ైన భకతి. ఇకకడ ఆళ్వవరలది భగవదనుగుహ్ము చేత్ కలిగిన ప్ేరమ పూరవకమ ైన భకతి. పరమాత్మను 
విడచి ఉండలేన్న స్వరూపానురూపమ ైన ప్ేరమ త్పప దీన్నప్ ై ఆళ్వవరలకు ఉపాయ భావన లేదు).  

"నీవు పరమపదమునుండి వానమామల  ైలో వచిు వేంచేసత యున్వివు, న్ేను పరమపద వర్ాు న్నకీ చెందను. 
ఇటల స్ంస్ారులలోను చేరను. కాన్న న్ననుి సేవించవల నన్న ఆశ పడియు న్ేను నీ సేవ లభంచక యున్విను. 
(పరమపదములో సేవ అంటే దురలభము కావచుును, కాన్న పకకన్ ేఉని వానమామల ై లో సేవ కదవ న్ేను 
పరా ర్ిిస్ుి నిది. న్ేన్ేదో  గొపప పరయత్విలు చేయ గలిగిన వాడినయిన్వ, న్వకవవో బ్లమ ైన స్ాధ్న్వలున్వి నీవు 
సేవ కృపచేయకుండవ వేచి చూడవచుును, కాన్న న్వ విషయంలో ఆ ఱ ండూ లేవు. నువవస్లు 
పరమపదమునుండి వానమామల ై వచిునదే కార్ాగృహ్ము నుండ ిచకువర్ిి సతంహ్స్నమునకు వచిునటలల , 

పరమపదములో రక్షించడవన్నకత ఎవరూలేక చేత్ లు కటలట కొన్న కూరుుని నీవు, ఇచుటకు వచిునది 
మముమలను రక్షించడవన్నకత కదవ, న్ేన్వ, నువువ పరమపదములోన్ో, క్షీర్ాబిిలోన్ో, అవత్వర్ాల తిినపుపడో  
సేవించుకుందికత అశకుి డను, మఱ ిఇచట వేంచేసత కూడవ ననుి రక్షించడవన్నకత ఆలస్యమ ందులకు, 
అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల ). శీఘాముగా అనుగుహ ంపుము 

ఓ గరుడధ్వజ్ఞ! చకుధవరీ్! పరమపదమున వేంచేసతయుని నీవు జ్ఞా న్వధికుల ైన అన్ేక శీువ ైషణవులు యుని 

వానమామల  ైకు విచేుసత జ్ఞా నహీనుడెై యుని న్వకు జ్ఞా నము కలుగ జ్వసత, ననుి కృత్వరుి న్న చేసతతివి. అనగా 



న్వ బ్రత్ కునకు ఒక పరయోజ్న్వన్ని చేకూరి్ుతివి. న్ేన్ేమి పరత్ యపకారము చేయగలను. (ఏమివావలన్వి అనీి 

నీవే కదవ). 

 (నీప్ ై నువేవ న్వకు రుచి పుటిటంచేవు, త్రువాత్ న్వ మాన్వన ననుి ఇలా విడచి వేసేి  ఎలా, దర్ికత 
చేరుుకోకుండవ అన్న భావము).  

(దగురగా ఉన్వివు, ఆయుధ్ముకూడవ ధ్ర్ించి వానమామల ై లో సతదింగా ఉన్వివు, మర్ ివచిు రక్షించ ర్ాదవ).  

ఇంత్కు ముందు దుర్చయధ్న్వదులను మటలట బ్ెటిట , పాండవులను (ఆయుధ్ము కూడవ పటటకుండవ) రక్షించేవు 
కదవ! జ్ఞా న్వధికుల ై న్నన్విర్ాధ్న చేయు వారు (భాగవత్వనుగుహ్మేకదవ భగవదనుగుహ్న్నకత మారుము, 
అందువలన వారి్న్న స్మర్ిస్ుి న్విరు) యుండెడి వానమామల ై లో వేంచేసత యుని స్ావమీ, న్ననుి ప ందుటకు 
న్ేన్ేమి చేయగలను, (ఇంత్వరకు చేసతనది నువేవ, ఇక ముందు కూడవ నువేవ అనుగుహ ంచవలి అంటలన్విరు). 

నీవు (న్వసతి కుల ైన) శత్ ర వులలో పరవేశించి, నీ స్ౌందరయము చేత్ వార్ిన్న మోహ ంప జ్వసత, వార్ిన్న వేదబ్ాహ్య 
మత్ములయందు (బ్ౌదిము) పరవర్ిింప జ్వయుదువు, న్నన్విర్ాధించి కృత్కృత్ యల ైన శీువ ైషణవుల కొఱకు, 
వానమామల  ైలో వేంచేసత యున్వివు కదవ. (అయిన్వ న్వకది చవలదు. నీ పద క ైంకరయము ఎలలపుపడు 
కావల ను, కాన్న) న్ననుి న్ేన్ క ఫలాన్ని ఆశించడము, యాచించడము న్వ స్వరూపమునకు త్గదు. (ఒక 

ప్తరయుర్ాలి వాంఛత్వన్ని ఆమ  న్వథుడు త్ెలిసతకొన్న తీరువల ను కాన్న, న్ోరు త్ెరచి అడగడము, ఆమ కు త్గదు 
కదవ. కనుక నీవే ఈయవల ను). 

వర్ాహ్వత్వరమందు భూమిన్న ఉదిర్ించినది నీవు, న్నరతిశయ భోగయమ ైన వానమామల ై యందుని 

వారందరూ, న్ననుి ఆశుయించి, ఉజీ్జవించునటలల వేంచేసత యుండి, న్నత్య స్ూరులత్ో బ్ాటల ననుికూడవ 
దవస్ున్నగా చేసతకొన్నన, శిుయఃపతీ! న్ేను పరత్యక్షముగా సేవించుకొనునటలల  కృపచేసత వేంచేయుము.  

స్మసి్ చేత్నులకు స్కల విధ్ముల బ్ంధ్ువ ,ై వార్ి ఆపదను పో గొటిట , రక్షించి, న్వ మనస్ుానందు న్నత్య 
వాస్ము చేయుచుని నీవు, అననయ పరయోజ్నుల ైన శీువ ైషణవులు న్నత్య క ైంకరయము చేయునటలల  వానమామల ై 
యందు వేంచేసత యున్వివు! ననుి ఉప్ేక్షించక, స్వకర్ించుము. (పరమాత్మత్ో స్ంబ్ంధ్ము విడదీయర్ాన్నది 
అన్నకదవ ఆళ్వవరుల  అంటలన్విరు. అయిత్ే ఇలా విడ దీయర్ాన్న స్ంబ్ంధ్ము ఒక దరవాయన్నకత, దవన్న గుణవన్నకత, 
అనగా ఒక పండు దవన్న రుచి, వాస్న వల , విడ దీయ లేకుండవ ఉండడము లోకములో స్హ్జ్ముగా 
చూస్ాి ము. ఒక దరవాయన్నకత, మర్ొక దరవాయన్నకత కూడవ విడదీయర్ాన్న స్ంబ్ంధ్ము ఎలా అన్న పరశి. ఎందుకంటే 



కుండలాలు ప్ టలట కుని ఒక వయకతి నుండి కుండలాలు వేరు చేయవచుును. పపుప, బియయమూ కలిసత ఉంటే 
వాటిన్న వేరు చేయవచుు ఇలా. 

కాన్న, శర్ీరము, ఆత్మ కూడవ దరవాయలయిన్వ అవి వేరుగా ఉండ ిఅసతిత్వము కలిగి ఉండలేవు. కలిసే ఉంటాయి. 

పరమాత్మకూ మనకూ(జ్జవాత్మలకూ) స్ంబ్ంధ్ము అలాంటిదే అనగా శర్ీర్,ి శర్ీర స్ంబ్ంధ్ము అనిమాట). 

భకుి లకత్యంత్ దురలభుడవ ై వానమామల  ైయందు వేంచేసత యుని శిుయఃపతీ! నీ పరతికూలురు ఈ 

స్ంస్ారమున మునుగుటకు పంచేందిరయాలను స్ృష్తటంచితివి. కాన్న (నీవాడన్ ైన) ననుి కూడ ఆ స్ంస్ారము 
నందు పడవేసతతివి. ఓ బ్కాస్ుర స్ంహ్ర్!ీ నీవు న్వ విర్చధ్ులను త్ొలగించుము.  

బ్కాస్ురుడు మొదల ైన శత్ ర వులను న్నరసతంచిన నీవు, వ ైదికుల ైన శీువ ైషణవులచే న్నండియుని వానమామల ై 
లో న్నరవధిక త్ేజ్స్ుాత్ో వేంచేసత యున్వివు, న్ేను ఉజీ్జవించునటలల  కృప జ్వయుము. (నీ క ైంకరయమును కృప 

జ్వయుము).న్నరతిశయ భోగయమ ైన వానమామల  ైయందు వేంచేసత యుని దెైవ న్వయక స్ావమీ! ఏ విధ్మ ైన 

ఉపాయము గాన్న, రక్షకులు గాన్న లేన్న న్వకు, నీ పాదములన్ే ఉపాయముగా కృప చేసతతివి. న్ేన్ేమి 

పరత్ యపకారము చేయగలను. న్వ ఆత్మ కూడ నీదే కనుక దవన్నన్న స్మర్ిపంచుటకు అధికారము లేదు. 

అంట ేఉపాయము, ఉప్ేయము కూడవ భగవత్వపదవరవిందములే. 

 (నీ వస్ుి వును ద ంగలించి నీకు మళ్ళళ దవనము చేయడం వలన ఆ ద ంగత్నము బ్టటబ్యలవడం మర్వ 
పరయోజ్నము లేదు).  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  వానమామల ై దివయదేశములోవేంచేసత యుని దెైవ న్వయక స్ావమికత 
శరణవగతి చేస్ుి న్విరు. దీన్నన్న భకతిత్ో గానము చేసతన వార్ిన్న, న్నత్యస్ూరులు కూడ మ చుుకొందురన్న ఫలశుు తి 

కృప చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

5-7-సీసమాలిక 

కరమయోగిన్న కాను, కలనముమ లేదవయి,ెత్లప్తంచు భకతి స్ాధ్నము కాదు 

న్ననుి వీడగ లేను, నీవాడ రక్షించువానమామల పురవాస్! శీుశ! 

న్నత్ యల స్ర్ిపో ను, ఇట భవకున్న గాను,న్ననుి సేవించంగ న్నచు గలదు 



వేఱేమియు వలదు, వేగ చేకొనుమయయ!వానమామల పురవాస్! శీుశ! 

జ్ఞా నహీనుడ న్ేను, జ్ఞా న్వధికుల  యునివానమామల న్నట వచిుతీవు 

న్ేను ధ్నుయడన్ ైతి, న్ేమీయ గలవాడ వానమామల పురవాస్! శీుశ! 

దుర్చయధ్న్వదుల దునుమాడి పాండవపక్షమున్ గాచిన స్ావమివీవు 

న్నను ప ంద స్ాధ్న మిస్ుమంత్యు లేదువానమామల పురవాస్! శీుశ! 

శుు తిబ్ాహ్య జ్నమోహ్ స్ుందర! వ ైషణవజ్నన్వథ! నీవిట జ్ఞలి చూప 

ఫలమేద ికోరను పాదసేవయ చవలు వానమామల పురవాస్! శీుశ! 

క్షితి నుదిర్ించిన కతట ిరూప! న్నత్య స్ూరుల న్వథ! మన్విథ! ఎలమి చూప్త 

పరత్యక్షముగ సేవ నందీయ పరా ర్ిింత్ వానమామల పురవాస్! శీుశ! 

స్కల జ్నములకు స్రవ విధ్ముమల చుటటమ ై కీడు పో గొటిట  నీవు 

రక్షింత్  విక ననుిప్ేక్షించ వలదయయవానమామల పురవాస్! శీుశ! 

ఇందిరయముమల  నీవు ఇచిు స్ంస్ార్ానదోష జ్నులన్ లల  త్రోస దవిట 

కాపాడు ననుి న్వ పాపాల హ్ర్ియించి,వానమామల పురవాస్! శీుశ! 

అరుీ నత్రు భంగ! బ్కదెైత్య స్ంహ్ర!అత్యంత్ త్ేజ్ోవిర్ాజ్మాన! 

ఉదిర్ింపుము ననుి ఉజీ్జవనమున్నచిువానమామల పురవాస్!శీుశ! 

దెైవన్వయక స్ావమి! దయచేసత ఏ ఉపాయము లేన్న న్వకు పాదముల చూప్త 

 శరణమీయగ నీకు గిరవు న్ేమిచెుదవానమామల పురవాస్! శీుశ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

భకతి  నీ పది, పాటలు పాడ, పరణుతి 

న్నత్య స్ూరుల చే ప ంది న్ గడగలరు 

5-8 ఆరావముదే: 
వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  వానమామల ై ప్ రుమాళ్ళ వదద  ఆకతంచినయత్వము, అననయ గతిత్వము 
వినివించి శరణవగతి చేసేరు. కాన్న పరమాత్మ పరత్యక్షము కాలేదు. అయిన్వ ఆళ్వవరల దృష్తట చెదిర్,ి ఇత్ర 

దేవత్లన్వశుయించుదవమన్నప్తంచలేదు. ఇలా త్నకు ఇత్ర భరమలు కలుగకుండవ చేసతనందుకు ఆనందిస్ూి , ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో కుంభకోణములో నుని శారీపాణి అర్ాుు మూర్ిిన్న శరణు కోరుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల . 
(ఆన్వడు భరత్ డు శీుర్ామున్న ర్ాకక  ైవేచినటలల  స్ావమిక ై వేచి చూస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల ).  

(ఆళ్వవరుల  ఈ దివయ దేశాలకు సేవించడవన్నకత వ ళ్ళళరన్న కాదు. ఆ యా అర్ాుుమూరుి లే ఆళ్వవరలకు మానసతకంగా 
స్ాక్షమత్కర్ించేరనిమాట. దవన్నత్ో ఆళ్వవరుల  అది స్ర్ిపో దు అంటట పరత్యక్షమనుభవాన్ని కోరుకుంటలన్విరు). 

"ఓ త్న్నవి తీరన్న అమృత్మా! న్వత్ో మాటలాడకుండవ, కుంభకోణమునందు పవవళంచి యుని న్ననుి 

సేవించిన న్వదు శర్ీరము నీ యందు ప్ేరమచే శిథిలమగునటలల  చేసతతివి. (అమృత్ము త్వర గడవన్నకత న్నయమాలు 
ఉంటాయిట. దేవత్లే త్వర గాలి, ఒకకస్ార్వ త్వర గాలి, శుచిగా త్వర గాలి...ఇలా. కాన్న స్ావమిన్న అనుభవించడవన్నకత ఏ 

న్నయమము అకకర లేదు. ఆయన స్దవ భోగుయడే. త్న్నవి తీరక పో వడం అంటే. అనుభవించడవన్నకత స్ావమికత గల 

కలాయణ గుణవలు కాన్న, ఆయన అనుగుహ ంచి కృప చేసే ఫలాలు కాన్న అమిత్ములు, అస్ంఖ్ాయకములును, 
స్ావమి కలాయణ గుణవల ైన వాత్ాలయము, స్ౌశీలయము, స్ౌందరయము, లావణయము, స్ావమిత్వము..ఇలా ఒక 

దవన్నన్న అనుభవించుదవమంటే మర్ొకటి మీదన్ చిు పడిపో త్ూ ఉకతకరి్ బికతకరి్ చేసేస్ూి  ఉంటాయట, ఎంత్ 

అనుభవించిన్వ త్ృప్తి  కలుగకుండవ. స్ామానయముగా అనుభవాన్నకత, శువణము, మననము, భావనము...ఇలా 
కుమంగా స్ాగి, మానసతక స్ాక్షమత్వకర సతితికత చేర్ ిఅపుపడు మనస్ంత్వ ప్్రతిత్ో న్నండి, ఆరదరమ ై, కరగిపో యి, కళ్ుళ, 
ఒళ్ుళ నీళ్ుళ కారడం అంటార్వ అలాంటి సతితి కలగాలి. కాన్న ఆళ్వవరల విషయములో ఈ కుమమేమీ లేదు, 
మొదటోల న్ే శిథిలమవడం, నీరు కూడవ కరగడం అంటారు, (ర్ామాయణంలో శీుర్ాముడు త్న దురదృషటము 
న్నపుపను కూడవ కాలేుస్ుి ంది అనిటలల . ఇకకడ ఆళ్వవరల సతితి నీటిన్న కూడవ కర్ిగించేస్ుి ంది అనిమాట.) 



"న్వ అజ్ఞా న్వదులను పో గొటిట , ననుి స్ాతివకున్నగా చేసత, న్వత్ో స్ంశేలష్తంచుచు, న్వ కొఱకు, అన్ేక అవత్వరముల 

న్ తిిన స్ావమీ, ఇపుడు కుంభ కోణమునందు మాటలాడక న్నదిరంచుచున్వివు. న్ననుి ప ందుటక ై న్ేన్ేమి 

చేస దను. (స్ావమి అవత్వరములు ఎతి్డం మనస్ా కరమ ఫలాలను అనుభవించడవన్నకత కాక ఆశిుత్ రక్షణకన్న, 

అలాగవ దుషట శిక్షణ, ధ్రమ స్ంస్ాి పనము కొఱకు అన్న కదవ భగవదీు త్వ వాకయము. మఱి ఆశిుత్ డిన్ ైన ననుి 

రక్షించవేమి!) 

కుంభ కోణమునందు పరుండి, న్వత్ో మాటలాడక యుని స్ావమీ, నీవు త్పప న్వకు వేఱొ క ఉపాయము 
లేదు, వేఱు రక్షకుడును లేడు. మర్ొకన్న వదదకు వ ళళ న్ేను న్వ అభీషటము యాచించను. 

ఇటలల ని న్వ విషయమ ై నీవు ఏమి త్లంచియున్వివో త్ెలియదు. న్ననుి ప ందకునిను, నీ శీుపాదములన్ే 
న్ేను భజంచునటలల  కటాక్షింపుము.(ఇకకడ ఆళ్వవరుల  , స్ావమి వదద  శరణవగతి చేస్ుి న్విరు. వీరు అజాులవడం 
వలన చేస్ుి న్విర్ా, స్వరూప జ్ఞా నము త్ెలియుట వలన చేస్ుి న్విర్ా లేక భకతి పరవశుల ై చేస్ుి న్విర్ా ! అంటే 
ఆ మూడూను, అంటారు వాయఖ్ాయన కరిలు. న్ేనశకుి డను, అజాుడను అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . ఇంక స్ావమియిే 
భకతి రూపాపని జ్ఞా నమిచేుడు. ఆ సతితిలో ఆమరణము స్ావమిన్న త్పప మర్ వర్ినీ, మర్వదియు కోరకుండవ 
ఉండవలన్న పరా ర్ిిస్ుి న్విరు). 

ఎంత్ గొపప జ్ఞా నవంత్ లక ైనను కానపడన్న స్వరూప, గుణవదులు కలవాడైెన స్ర్వవశవరుడవ ై, శీువ ైషణవ భకుి లు 
న్నవసతంచు కుంభ కోణమునందు వేంచేసతన న్ననుి సేవించవల నన్న, ఆశత్ో ఆకాశమును చూసత 
(పరమపదమునుండి కుంభకోణవన్నకత ఆ దవరి్లోన్ే కదవ వస్ాి వు) నమస్కర్ిస్ుి న్విను.  

కుంభ కోణమునందు వేంచేసత యుని స్ావమీ! న్ననుి ప ందవలయునన్న దుఃఖ్పడుచు, నమస్కర్ించి, నీ 

గుణములను పాడి పరవశించి ఆడి, న్వలుగు దిశల చూస్ుి ని ననుి నీ పాదముల చేరునటలల  కటాక్షింపుము  

కుంభ కోణమునందు వేంచేసత యుని స్ావమీ! న్ేను స్ంస్ారుల వల  కాక, నీకవ శేషభూత్ డనన్న త్ెలిసతన 

త్రువాత్ కూడవ ఎంత్కాలమీ స్ంస్ారమునందు ఉండ,ి ఇందిరయ వశుడన్ ై న్ననుి వదలి యుండగలను. 
శీఘాముగా న్వ పాపములను త్ొలగించి నను నీ పాదముల వదద  చేరుుకొనుము.  

స్ుందరుడవ ,ై స్పృహ్ణీయుడవ ై, గంభీరుడవ ,ై త్ేజ్ోవిర్ాజ్మానుడవ ైన నీవు న్వ క ైంకరయములను 
స్వకర్ించుము. నువువ కుంభకోణమునందు వేంచేసత యున్వివు. న్ేను న్ననుి విడచి యుండలేను. 
శీఘాముగా నీ శరణము కృప జ్వసత, స్ంస్ార దుఃఖ్ములు పో గొటలట ము.  



కుంభకోణమునందు వేంచేసతయుని స్ావమీ! ఆశిుత్ విర్చధ్ులను నశింప జ్వయుటక ై, స్ుదరశనమును 
శీుహ్సి్మున ధ్ర్ించి యుంటివి. నీవు న్వ దుఃఖ్ములు పో గొటిటననూ, పో గొటటకునినూ, నీ ఇషటము వచిునటలల  

చేసతననూ, న్వ శర్ీరమూ, ఇందిరయములూ శిథిలమ ై పరా ణము పో వుటకు సతదిమ ై ఉని ఈ స్మయమునందు 
కూడవ న్నరమల మనస్ుాత్ో న్నన్ేి ధవయన్నంచునటలల  స్ంకలిపంచుము.(చేయుము). 

స్ంస్ారమందు ఆస్కతి గల న్వకు వ ైర్ాగయమును కలిగించి, నీ యందు ప్ేరమను కలిగించి వశపరచుకొన్నన 

దేవాధిదేవా! కుంభకోణమునందు పవళంచిన నీ స్ౌందరయమును సేవించి కృత్వరుి డనగునటలల  కరుణించుము.  

అపరా కృత్మ ైన దివయ మంగళ్ విగుహ్ముత్ో న్వ ఎదుట వేంచేసత, న్వ మనస్ులో సేవ కృప చేసత, న్వకు 
బ్రహ్మనందమును కలుగ జ్వసత, న్వ పాపములను పో గొటిట , రక్షించి, ఇపుపడు న్వత్ో మాటలాడక, కుంభ 

కోణమునందు వేంచేసత యుని స్ావమీ, న్నన్విశుయించిన న్వకు న్వ మన్ోరథము లభంచకపో వుట యుకిము 
కాదు.(నీ గ్రవాన్నకవ భంగము అంటలన్విరు). 

(ఇకకడ మానస్ానుభవాన్ని మాత్రము కలుగ జ్వసేవు. ఆ రుచి త్ెలిసతన న్వకు పరత్యక్షమనుభూతి కృపజ్వయుము 
అంటలన్విరు). 

నమామళ్వవరల తిరువాయ్ మొழி , అలాగవ ఆళ్వవరల న్వలాయిర దివయపరబ్ంధవలు త్రువాత్ త్ర్ాలకు 
లభయమవడవన్నకత ఈ "ఆర్ావముదే.."తిరువాయ్ మొழி యేి మూల కారణమట. ఆళ్వవరల పరబ్ంధవలనీి కాల 

కుమంగా అలభయముల ైన త్రువాత్, న్వథమునులు, ఎవర్చ బ్ాట స్ారులు ఈ దశకాన్ని పాడగా విన్న, వార్ిన్న 

ఇందులో ఫలశుు తి పాశురములో ఇది వ యియ పాశురములుని పరబ్ంధ్మన్న చెప్ేపరు కదవ, ఆ వ యియ 
పాశుర్ాలను  చెపుపడ"న్న పరా ర్ిించగా, వారును "మాకు కూడవ ఈ పది పాశుర్ాలే త్ెలియును, ఈ పాశుర్ాలు 
చెప్తపనద ినమామళ్వవర్ అన్నయు, వార్ ిజ్నమ సి్లము తిరుకురుగూర్ అన్నయు కూడ ఫల శుు తి పాశురములో 
ఉనిద ికనుక మీరు అకకడికత పోయి పరయతిించుడు" అన్న చెప్ేపరట. అంత్ న్వథమునులు, తిరుకురుగూరు 
పోయి అకకడ విచవరి్ంచగా, వారు కూడవ త్మకు త్ెలియదన్న చెప్తప, ఆళ్వవరుల  వేంచేసత యుని చింత్ చెటలట ను 
చూప్తంచి, మధ్ురకవులు ఆయనప్ ై రచించిన "కణిణనుణ్ శిరుత్వి ంబ్ు" అను పరబ్ంధ్ము గూర్ిు చెప్ేపరట. 

అంత్ట న్వథమునులు ధవయన మగుిల  ై12,000 స్ారుల  ఆ కణిణనుణ్ శిరుత్వి ంబ్ును జ్ప్తంచగా, ఆళ్వవరుల  
న్వథమునులకు స్ాక్షమత్కర్ించి, తిరువాయ్ మొழி న్ే కాక న్వలాయిర పరబ్ంధవన్ని ఉపదేశించేరట. ఇందుకవ 
నమామళ్వవరలను ఆచవరయపరంపరలో స్మర్ిస్ాి ము. ఈ విధ్ంగా మనము ఈ ర్చజు న్వలాయిర పరబ్ంధవన్ని 

అనుస్ంధించుకొన గలగడవన్నకత కారణము ఈ "ఆర్ావముదే" అను దశకము అయింది. 



ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అనుస్ంధించిన వారు భగవదవాగవత్ లకు భోగయ భూత్ ల ై ఉంటారన్న ఈ తిరువాయ్ 

మొழி కత ఫలశుు తి కృప చేయబ్డినది. 

5-8-సీసమాలిక 

త్న్నవి తీరన్న అమృత్మ! (ఇకకడ ఆర్ావముదే అన్న స్ావమిన్ే స్ంబ్ో ధిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల ) దవస్ుడను న్ేను 

నీ ప్ేరమ మున్నగితి, నీరు న్ ైతి,ఉలకవు, పలకవు కుంభకోణమునందు 

పవళంచితీవు న్ననిరయుటెటలల అజా్త్ పో దోరలి స్ాతిివకున్ జ్వసతన 

అవత్వర పురుష! న్ననిందుటెటలల !ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందుపవళంచితీవు ననిరయర్ావ ! 

వేఱుపాయమ లేదు, వేఱు రక్షణ లేదు,వేఱొ కన్న క ైమోడిు కోరలేను 

నీవు న్వ కోర్ కను న్ రవేరుకునినుశీుపాదముల న్ే భజంపవల ను 

ఉలకవు, పలకవు కుంభకోణమునందుపవళంచితీవు ననిరయవయయ 

గచచరమవవ టిట గొపపవార్ికత న్ ైనకలాయణగుణివి, లోకాధిపతివి 

న్ననుి సేవింప న్ే న్నంగికత దండంబ్ువ టిట వేడెద కాన్న వేగ ర్ావు 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందు పవళంచితీవు న్ననిరయుటెటలల   

అటలన్నటల జూచుచు, ఆడి పరవశానపాడుచు పరా ర్ిింత్  పాద సేవ 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందు పవళంచితీవు ననిరయవయయ 

నీ శేషభూత్ డ, న్నజ్ము త్ెలిస  న్వకుస్ంస్ారమున మనజ్ఞలన్నంక 

పాపాల త్ొలగించి పాదవల కొనుమయయవేవేగ కృప జ్వయ వేడికొందు 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందు పవళంచితీవు ననిరయవయయ 

త్ేజ్పరకాశ! ఓ ర్ాజ్జవన్ేత్ర! నీపదసేవ హ్ర్ియించు భవశమలము 



న్నను వీడ ిక్షణమ ైన మనలేను శీఘాానభవబ్ాధ్ త్ొలగించి పదము న్నముమ 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందుపవళంచితీవు ననిరయవయయ 

స్వకర్ించినను, న్నర్ాకర్ించిన గాన్న నీవ ఉపాయమన్ ిమున్ ఱుగను 

దేహ్ పరా ణవలు శిథిలమయిెయ న్నరమలమనస్ుత్ో న్ననుకొలుు మాట(వరము) న్నముమ 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందుపవళంచితీవు ననిరయ లేవ  

భవబ్ంధ్మున నుండి వ ైర్ాగయ భావముమకలిగించి, ననుి భడిలున్న (దవస్ున్న) చేసత 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందు పవళంచితీవు ననిరయ ర్ావ  

ఆశురయ భూత్! అపరా కృత్ విగుహ్!త్న్నవి తీరన్న అమృత్ముమ బ్ో లు 

భోగయ స్వరూప! న్వ పులుకాసత(పాపము) పో గొటిటకాన్నపంచ ర్ాదె న్వ కటెటదుటను 

న్నన్విశుయించిన ననుి మన్నింపకనీ గ్రవమ మటలల  న్నలుచునయయ 

ఉలకవు పలకవు కుంభకోణమునందు పవళంచితీవు ననిరయ లేవ  

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన  నీ పది, భాగవత్ లకు 

ప్్రతిపాత్ ర లుగ న్నల దీప్తంచ గలరు 

5-9 మాన్యే్ న్ోకుక: 



వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో ఆళ్వవరుల  వానమామల ై, కుంభకోణముమొదల ైన దివయ దేశాలలో అర్ాుు 
మూరుి ల వదద  శరణవగతి చెయయడం చూసేము. ఇంత్కు ముందు, ఇటల త్రువాత్ కూడ ఇలా ఆళ్వవరుల  అన్ేక 

అర్ాుుమూరుి లను ఆశుయించినటలల  ఈ పరబ్ంధ్ములో చెపపబ్డుత్ ంది. కాన్న ఆళ్వవరుల  పుటిటనదవదిగా చింత్ 

చెటలట  త్ొఱఱలోన్ే వేంచేసత ఉన్విరు కదవ, ఆ యా దివయదేశ స్ందరశనము ఎలా జ్ర్ిగింది అన్న పరశి. ఈ 

స్ందరశన్వలనీి పరత్యక్ష స్మానమ ైన మానసతక స్ాక్షమత్వకర్ాలే. అంటే ఆ అర్ాుుమూరుి లు త్వమే ఆళ్వవరలకు 
మానసతక స్ాక్షమత్వకర్ాన్ని పరస్ాదించేరు. అయిత్ే ఆళ్వవరల విశేలష పర్ిత్వపము ఏమిటంటే స్ావమి పరత్యక్షముగా 
అంట ేబ్ాహేయందిరయాలకు దరశనము ఈయ లేదన్ే బ్ాధ్. వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో కూడవ 
కుంభకోణమునందు వేంచేసతన శార్గపాణి ప్ రుమాళ్ దరశనమీయలేదు.  ఇకకడ మర్ొక స్ందేహ్ము కలుగ 

వచుును. ఇలా అన్ని దివయ దేశాల వదద  ననుి కాపాడు అన్న పరా ర్ిించడం, పరయత్ిము చేయడం కాదవ, 
పరపనుిల ైన ఆళ్వవరుల  ఇలా పరయత్విలు చేయవచుున్వ అన్న. ఆళ్వవరల ఇవనీి త్న స్వరూపము త్వను 
న్నలబ్ెటలట కుందికత చేస్ుి న్విరు. అంత్ే త్పప త్ను పరయత్ిముత్ో పరమాత్మను ప ందుదవమన్న కాదు అంటారు 
వాయఖ్ాయత్లు. పరపనుిలలో దృపి పరపనుిలు, ఆరి పరపనుిలు అన్న ఱ ండు రకాలు. అందులో  దృపి 

పరపనుిలు పరమాత్మప్ ై స్ంపూరణముగా భారముంచి, ఆయన కృప కొఱకు వేచి యుంటారు. కాన్న ఆళ్వవరుల  
అటలల  కాక ఆరి పరపనుిలు. వీరు, వేచి ఉండలేన్నవారు. అందుకవ ఇలా త్ొందరపడుత్ న్విరు. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కూడవ ఆళ్వవరుల  న్వయిక "తిరువలల  వాళ్" అను దివయ దేశ స్ందరశమునకు 
(మానసతకంగా) ఉదయమించేరు. అంత్లోన్ే ఆమ  చెలులు వార్ించేరట. "ఇలా మన వంశములో ఆడ ప్తలల  
ప్తరయున్న వ త్ కుకంటట వ ళ్ళడం స్ి ర గ్రవాన్నకత త్గదు" అంటట. అంట ేఅలా వేచి యుండడము దృపి 

పరపనుిల లక్షణము కదవ. మన ఆళ్వవరుల  అలా వేచి ఉండలేర్ాయిె. త్న వేదనను ఆ చెలులత్ో వ ళ్ళబ్ుచుడం 
పరా రంభంచేరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

(ఈ "తిరువలల  వాళ్" దివయదేశాన్ేి ఇపుపడు "తిరువలల " అన్నయూ, "తిరువలలభ పురము" అన్నయూ ప్తలుస్ాి రు. 
ఇకకడ వేంచేసత యుని స్ావమిన్న "న్ననఱ కోలప్తపర్ాన్" అన్న అంటారు. అంటే న్నలబ్డి దరశనమిస్ాి రనిమాట. ఈ 

దివయదేశము ఈ న్వట ికవరళ్ ర్ాషటమాులో ఉనిద)ి.ఈ స్ందరాములో ఆళ్వవరుల  ఇంకా దివయదేశాన్ని చేరలేదు. 
కాన్న ఆ దేశపు అందవలను, విషయాలను విన్న యున్విరు. అటిట  దివయదేశాన్ని ఎపుపడు చేర్,ి స్ావమిన్న 

సేవించుకుంటాన్ో అంటలన్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 



"ఓ స్ుందర్ీమణులార్ా! "తిరువలల " యందలి త్ోటలలో ఉని పూల మీద నుండి వచుు గాలి కూడ 

పర్ిమళ్భర్ిత్ముగా నునిది. స్ావమిన్న ఎడబ్ాసత యుని న్వకు ఆ గాలి భర్ించలేకుండవ గుచుుత్ నిటలల  

ఉనిద.ి "తిరువలల "లో ఆ స్ావమి శీుపాదములు పాప్తన్ ైన న్ేను సేవించుట ఎపుపడో  కదవ!("తిరువలల " లో 
పూలత్ోటలకు ఎందుకా విశేషము అంట,ే దేశము అంత్వ చకువర్ిి గార్ిదే అయిన్వ, వార్ి అంత్ః పురం లో 
పూలత్ోట అంటే విశేషము కాదవ, అలాగవ స్మసి్మునకూ జ్గన్విథుడు పరమాత్మయిే అయిన్వ, "తిరువలల " 
లో పూలత్ోట ఆయన అంత్ఃపురములో పూలత్ోట వంటిదనిమాట. ) 

ఓ చెలులార్ా! మీరును న్వకు స్మాధవనము చెపపక, వ ళ్ళవదదన్న న్నష్ేధిస్ూి  ననుి బ్ాధ్ ప్ టలట ట ఉచిత్ము 
కాదు. కనుక, న్వ బ్ాధ్కు పశమనముగా "తిరువలల " లో వేంచేసత యుని స్ావమి పాదధ్ూళి  త్ెచిు న్వ ప్ ై 
జ్లుల డు.  

ఓ చెలులార్ా! "తిరువలల " లో అగిిహ్ో త్ ర ల స్ామవేదధ్వన్నయు, హ్విస్ుా యొకక పర్ిమళ్ము, స్ావమిన్న 

ఎడబ్ాసత ననుి బ్ాధించుచునివి. కనుక మనము శీఘాముగా వ ళళ ఆ "న్ననఱ  కోలప్తపర్ాన్" స్ావమిన్న 

సేవించుట ఎపుపడో  కదవ!(తీప్త పదవర్ాి లంటే ఇషటమ ైన వాన్నకత ఆ వాస్నలు వస్ూి ంటే వాటిన్న అనుభవించకుండవ 
భర్ించలేనటలనిమాట). 

 (ఒక విషయాన్ని త్ెలుస్ుకొనడవన్నకత మూడు రకాల పరమాణవలు ఉపయోగిస్ాి రు. పరత్యక్షము,అనుమానము 
లేదవ అనుమితి, శబ్దము. వీటిలో పరమాత్మను త్ెలుస్ుకొనుటకు ముఖ్యమ ైనది శబ్దపరమాణము అనగా 
వేదము. "తిరువలల " లో వేదవధ్యయన స్ంపనుిలున్విరన్న చెపపడం వలన, స్ంపూరణమ ైన పరమాత్మ జ్ఞా నము 
కలిగిన వారు ఆ ఊరులో ఉన్విరనిమాట!) 

ఓ చెలులార్ా! న్వన్వవిధ్ముల ైన వృక్షములు మేడల వరకు ప్ ర్ిగ,ి చలలన్న నీడ న్నచుు "తిరువలల " యందు 
వేంచేసత యుని స్ావమికత న్వ ఆత్మ అధీనమ ై యుండుట వలన, మీ మాటలు రుచించవు. ఎందులకు 
వయరిముగా మాటలాడుచున్విరు.  

ఓ చెలులార్ా! శీువ ైషణవులు భగవత్ెైకంకర్ాయరిము చేయుచుని హ్ోమ ధ్ూమము ప్ ైకత లేచి ఆకస్మంత్యు 
వాయప్తంచి యుండు "తిరువలల " లో అతి భోగుయడె ైవేంచేసతయుని స్ావమిన్న న్ేన్ పుపడు సేవించగలను. (అనగా 
అచుటివారు వ ైదికాది కరమలనీి అననయ పరయోజ్నముత్ో కవవలము స్ావమి క ైంకరయమునక ై 
న్నరవహ ంచుచుందురన్న త్ెలుపుత్ న్విరు).  



ఓ స్ుందరవదనులార్ా! త్ మ మదలు, శువణవనందకరముగా ఝంకారములు చేయుచుండగా, 
మందమారుత్ము వీచు మంచి చెటలల  గల రమణీయమ ైన "తిరువలల " ను స్ావమి శీుపాదములక ై న్ేన్ పుపడు 
సేవించగలను.  

ఆ దివయ దేశమునందలి స్రస్ుాలయందలి త్వమరలు, కలువలు ఆ ఊర్ి స్ి రల ముఖ్ములనుండియు, 
న్ేత్రములనుండియు చేయబ్డినవా అనిటలల ండును. (ఆ స్ి రలు అంత్టి స్ుందరులు అనిమాట). అచట 

వేంచేసత యుని స్ావమి శీుపాదముల మీద పుషపములను స్మర్ిపంచి ఎపుపడు ఆశుయించగలను.  

చెరకు త్ోటలత్ోను, ధవనయపు చేలత్ోను, చెరువుల త్ోను స్కల విధ్ముల స్మృదిమ ైన "తిరువలల " యందు 
వేంచేసత యుని స్ావమి శీుపాదములు మనము ఆశుయించి అనుభవించుటకు కాలము ఎపుపడు! 

మికతకలి మధ్ురముల ైన మధ్ువులను త్వర గి, అతి స్ుందరముగా త్ మ మదలు గానము చేయుచుని త్ోటలత్ో 
న్నండిన "తిరువలల " లో వేంచేసత యుని స్ావమిన్న స్ంత్ోషముత్ో న్వ శర్ీరముప పంగగా ఆశుయించునటలల  

ఆయన ఎపుపడు కటాక్షించున్ో కదవ! .న్నత్య స్ూరులును, వ ైషణవుల ైన భూస్ురులును వచిు ఆశుయించి 

సిో్ త్రము చేయుచుని "తిరువలల " లో వేంచేసత యుని కృపాళ్ువ ైన శీుమన్విర్ాయణున్న తిరున్వమములు 
వాన్న కృపచ ేన్ేన్ పుపడు అనుస్ంధించుదున్ో కదవ! " 

అన్న ఈ విధ్ముగా "తిరువలల " దివయదేశ విషయమ ై ఆళ్వవరుల  పరస్ాదించిన ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న 

అనుస్ంధించిన వారు కృత్వరుి లవుత్వరన్న ఫలశుు తి కృప చేయబ్డినద.ి 

5-9-సీసమాలిక 

"తిరువలల " త్ోటల విరి్ పర్ిమళ్ములుబ్ాధించు చునివి వచిు, గుు చిు 

శీుపతి శీుపాద సేవ కోర్ డు న్ేనుచెలులార! "తిరువలల " చేరుటెపుడ ! 

నను న్నష్ేధించిన న్వ వ త్ల్ తీరున్ేఅడగదీ దుఃఖ్ముమ అధికమగును 

స్ావమి పదవరము (పాదధ్ూழி )జ్లుల డు న్వప్ ైనచెలులార! "తిరువలల " చేరుటెపుడ ! 

హ్ోమాల వచెుడు స్ామధ్వనులు, హ్వయగంధ్ములును ననుి కషటప్ టలట  

"న్ననర కోనప్తపర్ాన్" సేవయ కావల చెలులార! "తిరువలల " చేరుటెపుడు! 



త్రువాటికల ఛవయ దనువ ైన (చలలన్ ైన) మేడలప లుప ందు "తిరువలల " పురము లోన్న 

స్ావమికవ వశమ ైతి మీమాట వినలేనుచెలులార! "తిరువలల " చేరుటెటలల ! 

స్ావమి క ైంకర్ాయన హ్ోమాలు చేయంగఆకస్మున ప గ ఆవర్ించు 

అచట వేంచేసతన అచుయత్  సేవింపచెలులార! తిరువలల  చేరుటెపుడు! 

మధ్ుప ఝంకారముల్, మందమారుత్ములు,ఇమ ైమన వృక్షవాటికలన్ పుప 

నచచుట న్వస్ావమి వచిు వేంచేస న్ేచెలులార! "తిరువలల " చేరుటెపుడ  

పదమముఖ్ులును, నుత్పలన్ేత్ ర లున్ పుపకాస్ార భర్ిత్ నగరము నందు 

స్ావమి పాదవల పుషపముమల నర్ిపంపచెలులార! తిరువలల  చేరుటెపుడ  

ప లములు, త్ోటలు, కొలనులు, స్కల ైశవరయములుని తిరువలల  గాు మమందు 

న్వర్ాయణున్న దరశన, పదవరునల్ చేయచెలులార!తిరువలల  చేరుటెపుడ  

భరమర గీత్ముమల, రమణీయ వనములపాటిలుల  తిరువలల  పటిమందు 

స్ావమికత దేహ్ముమ నర్ిపంచి సేవించ చెలులార తిరువలల  చేరుటెపుడ  

న్నత్ యలున్ భూస్ురుల్ న్నత్యంబ్ు సేవించుదవక్షిణయ మూర్ిిట (మూర్ిి+ఇట) దక కనత్న్న 

న్వర్ాయణున్న తిరు న్వమ కీరిన చేయచెలులార! తిరువలల  చేరుటెపుడ  

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన  నీ పది, నటిటవారు 

ధ్నుయలిల(బ్ర్ాశర భాష్తత్ముమ వినుడు 



5-10 పిఱ్నా వాఱ్ుమ్: 

వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో ఆళ్వవరుల  ఈ భూలోకంలో అర్ాుుమూర్ిిగా స్ావమి వేంచేసత యుని దివయ 
దేశాలను చేరుకోవాలన్న, సేవించుకోవాలన్న కోరుకున్విరు. కుదరలేదు. భగవత్వరర ప్తి కత ఈ విలంబ్మ ందుకు 
కలగాలన్న బ్ాధ్పడవు రు. కనీస్ం గుణవనుభవము చేసత న్నలద కుకకుందవమనుకున్విరు. వ నుక 

అర్ాుుమూరుి ల విషయంలో కుదరలేదు కనుక ఇపుపడు అవత్వర్ాలప్ ై దృష్తట  స్ారి్ంచేరు. అవత్వర్ాలలో 
స్ావమి యొకక అతిమానుష చేషటలను త్లుస్ూి , కృష్ాణ వత్వరముత్ో పరా రంభస్ుి న్విరు. (ఆళ్వవరుల  
కృష్ాణ వత్వర్ాన్ేి ఎకుకవగా ఎందుకు త్లుస్ాి రు అన్న పరశి. ఆళ్వవరుల  కృష్ాణ వత్వర్ాన్ని కొదిదలో త్ప్తపపోయిన్వరు. 
కొదిద  ర్చజులు ముందు జ్న్నమంచినటలయిత్ే కృష ణ న్న కాలములో జ్జవించి, త్ర్ించడమే కాకుండవ కృష ణ న్న 

పరత్యక్షముగా అనుభవించి ఉండే వాడిన్న కదవ అన్న ఆళ్వవరల బ్ాధ్. మనముందువాన్నదవకా తిరుమల సేవ 

టిక కటలల  వచిు, మన వరకూ వచీు స్ర్ికత క్ంటర్ మూసేసేి  కలిగవ బ్ాధ్ వంటిదనిమాట .). 

ఈ అవత్వర్ాలలో స్ావమి చేషటలు విచిత్రముగాను, అదుాత్ముగాను కనబ్డత్వయి ఆళ్వవరలకు. శంఖ్ 

చకాు దులత్ో కన్నప్తంచిన అపరా కృత్ మూర్ిి చిని ప్తలలడెై పో త్వడు. వేదపరతిష్ాట పకుడే వేదబ్ాహ్య మత్వన్ని 

పరవచిస్ాి డు. స్ావమి మన కొఱకు చేసతన ఈ చేషటలు ఇవనీి త్లుచుకుంటే ఆళ్వవరుల  త్ర్ిగ ినీరయి 

పో త్ న్వినంటారు.  

స్ావమీ, నీ అవత్వర్ాదులలో నీ చేషటలు మరమస్ాి న్వలలో కొటిటనటలల  ననుి హ ంసతస్ుి న్వియి అంటలన్విరు 
ఆళ్వవరుల .  

ఓ శిుయః పతీ! ఈ లోకమందు జ్న్నమంచుటకు కారణమ ైన పుణయపాపములేవియు లేన్న నీవు నీ స్ంకలపముచే 
అపరా కృత్ దివయ మంగళ్ విగుహ్ముత్ో కూడ ఆశిుత్ స్ంరక్షణవరిమ ై అవత్ర్ించిన(శంఖ్, చకు చత్ రుాజ్ఞలత్ో) 
విధ్మును, త్రువాత్ పూత్న్వ, శకటాస్ుర్ాదయనే్క శత్ ర వుల నడుమనుండి (వార్ిన్న స్ంహ్ర్ించి), 

యశోదవదుల పాలు, న్ యియ మొదలగు పదవరిముల న్వరగించి అచట ప్ ర్ిగిన విధ్మును, భారత్ 

యుదిమందు భీషమ, దోరణ, కరణ, దుర్చయధ్న్వదులు నశించుటకు త్గిన ఉపాయములను న్ేర్ిపంచిన విధ్మును 
న్వ హ్ృదయమునందు ఎలలపుపడు, వసతంచి, ననుి శిథిలము చేయుచునివి. ఈ కషటము తీర్ ిన్ననుి ప ంది 
ఎపుపడు స్ుఖించెదన్ో. (ఆళ్వవరల మానస్ములో కృష్ాణ వత్వర లీలలనీి కదలాడుత్ న్వియి. వాటిన్ే 
వర్ిణస్ుి న్విరు, మనము కూడవ అనుభవించవలన్న).  



నప్తపని త్ో వివాహ్మునక ై వృషభములనడంచినదియు, హ్య రూపమున వచిున కవశిన్న 

స్ంహ్ర్ించినదియు,గచప్తకలత్ో ర్ాస్, కీుడలు స్లుపుటయు, ఈ చేష్తటత్ములన్నియు న్వ మనస్ుాను 
కరగించుచునివి. ఆ దుఃఖ్ము పో యి న్నన్ ిపుపడు ప ందెదన్ో కదవ! 

నీవు పూత్న్వ, శకటాస్ుర్ాది శత్ ర వులను, చినిత్నమందు చంప్తన స్ామరిుమును, కృష ణ డు వచిు న్వ 
ఇంటిలో వ ని ద ంగలించిన్వడన్న గచప్తకలు చెపపగా అపుపడు నీ యందు ప్్రతి చేత్ యశోద ఒక చిని కరును 
తీసతకొన్న కొటటవచిునపుపడు దవన్నకత భయపడ ిఏడుుచు, ఒక మూల దవగుకొన్న యుండుటయు ఇవనీి న్వ 
మనస్ుాను కరగించుచునివి. (ఆళ్వవరల అనుభవాన్ని మనమూ పంచుకోవాలన్న ఇంత్ వివరంగా 
చెబ్ుత్ న్విరు. అపుపడే కదవ స్ారికత్). 

తిరపురములందున నస్ురులు వేదో కి కరమలననుష్తు ంచుచు, స్త్ పరుష లను మికతకలి బ్ాధించుచుండగా, నీవు 
వేద విరుదిమ ైన బ్ుదివేషము వేసతకొన్న అచటకు వ ళళ వార్ిన్న మోహ్పరచి, వేద బ్ాహ్ుయలను చేసత, ప్తదప, 

రుదుర న్న కంత్ర్ాయమివ ై స్ంరక్షించిన విధవనము త్లచుకొన్ననపుపడు న్వ లోపల కరగిపో వుచునిది. 
(బ్ుదవి వత్వర విషయాన్ని ఇకకడ పరస్ాి విస్ుి న్విరు. రుదుర న్న వర్ాల వలన, ర్ాక్షస్ులు తిరపుర్ాలలో బ్లశాలుర్ ై 
దేవత్ల హ్విర్ాాగాలను త్వమే స్వకర్ిస్ూి  , స్త్ పరుష లను ఇకకటల కు గుర్ి చేస్ూి  పరవర్ిిస్ూి  ఉండేవారు. కాన్న 

వాళ్ుళ వేద కరమ న్నష ు లవడం వలన, వార్ిన్న ఆ ధ్రమకార్ాయలనుండి దూరం చేసేి  త్పప వార్ిన్న న్నర్ిీంచడము 
స్ర్ికాదు. అందువలన, పరమాత్మ త్వను బ్ుదిరూపమున వార్ివదదకు పోయి, యాగాలు చేయడం హ ంస్త్ో 
కూడినదనీ, చేయర్ాదనీ నచు చెప్తప వార్ి చేత్ ఆ యాగాదులు చేయడం మాన్నపంచేడు. కుమముగా వారు 
త్మ శకతి త్గిు , ఆ రుదుర డిన్ే న్నందించ ేసతితికత వచేురు. అపుపడు స్ావమి రుదుర న్నకత, వార్ిప్ ై ఆగుహ్ము కలిగించి, 

ప్తదప, త్వను రుదుర న్నకత అంత్ర్ాయమియిెై, ఆ రుదుర న్న బ్ాణమ ై ఆ అస్ురులను స్ంహ్ర్ించేడు. ఈ వృత్వి ంత్మే 

ఇచుట చెపపబ్డినది. అయిత్ే వేద స్ంస్ాి పకుడెైన శీుమన్విర్ాయణుడే, వేద విరుదిముగా పరవర్ిింప 

జ్వయడమా అన్న పరశి.  కాన్న వంట చేయడవన్నకత ఉపయోగించే అగిుప్ టెట  ఒక మూరఖపు ప్తలలడు మర్ొకళ్ళ 

 ఒళ్ుళ కాలుడవన్నకత వాడిత్ే, మాయ మాటలత్ో మభయప్ టిట  త్లిల వాడినుండ ిఆ అగిుప్ టెట  స్ంగుహ ంచి, మళ్ళళ అలా 
చేయకుండవ వాడిన్న శిక్షిస్ుి ంది కదవ. ఇదీ అదే విధ్ముగా అంటారు ప్ దదలు).  

పరతి మాస్ములోను వరిమును కుర్ిప్తంచవల నన్న దేవేందుర న్నకత పూజ్ను చేయుచుని గచపులను,  ఎటలల  కాక 

గచవులకు గాు స్మును, జ్లమును ఇచుు గచవరిన పరవత్మునకు పూజ్ఞ పదవర్ాి లు న్నవేదించమన్న చెప్తప, 
త్వను ఆ పరవత్మనకు అంత్ర్ాయమియిెై వాటిన్న స్వకర్ించగా, ఆ గచపాలురు త్నకు పూజ్ స్లపనందుకు 



దేవేందుర డు కుప్తత్ డెై అఖ్ండ వరిము కుర్ిప్తంచగా, అపుపడు ఆ గచవరిన గిర్ిన్ే ఎతిి గచగచపులను రక్షించిన దివయ 
చేష్తటత్మును, పరళ్యకాలమున విశవమును లోగొన్న, ప్తదప బ్యలు పరచి, రక్షించు విధ్మును 
త్లంచుకొనునపుపడు న్వ మనస్ుా కరగిపో వును. 

 (స్ావమి త్నకంత్ర్ాయమిగా కారయ న్నరవహ్ణ చేయిస్ూి ంటే త్వన్ ేచేస్ుి న్వినన్న అహ్ంకర్ించేడు ఇందుర డు. 
మనవాడు, స్హ్జ్ముగా స్ాతిివకుడే కదవ, కాసి్ ఓరుుకుంటే అత్డే స్రుద కుంటాడులే అన్న, కొండన్ తిి పటలట కొన్న 

వేచి చూసేడు స్ావమి. ఇదీ ఆయన లక్షణము, మర్ి త్లచుకుంటే కరగి పో మా అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . ) 

న్నలచి యుని విధ్మును, కూరుుని విధ్మును పండుకొన్న యుని విధ్మును త్లంచుటకు అశకయముగా 
నునిద.ి నీ ఆశురయ చేషటలు ధవయన్నంచుచున్విను. కాన్న, ఎన్ని విధ్ములుగా ధవయన్నంచగలను. లోకాలను 
ఆరగించిన స్ావమీ, పాప్త అయిన న్వకు ఉపాయము చెపుపము.  

(ఇకకడ ఈ న్నలుచుని, కూరుుని,పండుకొన్నన విధవలు అంట ేఏమిటి అని దవన్నకత వాయఖ్ాయత్లు వివర్ిస్ాి రు.  

యశోదవదేవి ఇంటోల  ఉనిపుపడు (అబ్దిపు న్నదర నటిస్ూి ) పండుకొన్న, ఆమ  బ్యటకు వ ళళనపుపడు 
స్ర్వవశవరుడెైన త్వను న్నలబ్డి తిర్ిగ,ి కూరుున్న చేసతన చిలిప్త చేషటలు, మళ్ళళ ఆమ  వచుుచుని,  చపుపడు విన్న 

మళ్ళళ పరుండిన విధ్ము ఆశురయము కాదవ.   

అటలలన్ే, ఉతి్ర భారత్మునుండి ఒక గొపప గాయకుడు వచిు రంగన్వథున్న పాద సేవక ై రంగన్వథ స్న్నిథిలో 
ఆస్ాి న గాయకులను పరా ర్ిించగా, ఆ గాయకులు రంగన్వథులకు వినివించగా, రంగన్వథులు కోవ ల 

ముందునుని ఆ గాయకున్న వదదకు త్వన్ే వేంచేసత, న్నలబ్డి వార్ ిగానమును ఆనందించి, అంత్దూరమునుండి 
వచిున గాయకులకు త్గినటలల గా త్ృప్తి  పరచేన్ో లేదో  అన్న స్ందేహ స్ూి  అలా న్నలబ్డి పోయారట.  

లంకా నగర దవవరము వదదను, వాలి వధ్ స్ందరాముననూ, స్ముదుర న్నకత చేసతన శరణవగతి విఫలమ ైనపుపడూ, 

గచవరిన గిర్ిన్న ఎతిి పటలట కొన్ననపుపడూ, తిరుమల(వంట ిదివయ దేశాల)లో ర్ాతిరంబ్వళ్ుళ భకుి లకొఱకు న్నలబ్డి 
యుని విధ్ము ఇలా ఎన్ ిన్ోి స్ావమి న్నలబ్డి యుని విధవలు కాన్న, అలాగవ రంగన్వథున్నలా, గచప్తకల 

ఒడిలో  పవళంచి విధ్ము, త్ోటి గచప జ్నములత్ో చలుద లారగించుటకు, ర్ాస్కీుడవనంత్రము గచప్తకలత్ోను 
కూరుున్న యుని విధ్ము ఇలా అన్ేక విధ్ములుగా అనుభవిస్ుి న్విరట ఆళ్వవరుల . 

పాప్త అయిన త్నకు ఎలా ధవయన్నంచవలో ఒక ఉపాయము చెపపమంటలన్విరు. ఒక పరయోజ్నము కొఱకు 
ధవయన్నంచ ేవారయిత్ే ఆ పరయోజ్నము సతదిి ంచిన త్రువాత్ దూరమవుత్వరు. కాన్న ఆళ్వవరలకు ధవయన్నంచకుండవ 



ఉండలేక ధవయన్నస్ాి రు. పరమాత్మ చరమశోల కములో చెప్ేపడు, "స్రవపాపే్భయః మోక్షయిష్ాయమి" అనగా అన్ని 

పాపాల నుండి విడపి్తస్ాి నన్న, అంట ేభగవత్వరాప్తి  కలుగిస్ాి నన్ే కదవ. త్నకతంకా భగవత్వరాప్తి  కలుగలేదు అంట ే

త్వను ఇంకా పాప్త అన్ే కదవ అరిము. త్నకు పరమాత్మను ప్ేరమించడమే త్ెలుస్ును, కాన్న ధవయన్నంచుదవమంటే, 
త్లపు న్నలువక న్నలుచుని, కూరుుని, పండుకొన్నన ...ఇలా స్ావమి అన్ేక రూపాలత్ో, భంగిమలత్ో  వచిు 

మీద పడిపో త్ న్విడు, "మర్ి ఎలా ధవయన్నంచడం, ఏదయిన్వ ఉపాయము చెపుప" అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల  

ఓ శిుయఃపతీ! నీవు కొందరకు అతిస్ులభుడవ ై సేవను పరస్ాదిస్ుి న్వి, వారు నీవు లేవన్న చెపుపదురు, అది 
ఎటలల .  వార్ికత ఎటలల  కనబ్డకుండవ ఉంటావో, న్వకు కనబ్డక పోయిన్వ న్వ మనస్ుాలో దూర్ి నన్ ిలలపుపడు 
ఎటలల  బ్ాధించి, న్వ మనస్ుాను శిథిలము చేయుచున్వివో త్ెలియదు. నీ దివయ మంగళ్విగుహ్న్ని న్ేను 
సేవించునటలల  ననినుగుహ ంపుము. (అవత్వర్ాలలో చేసతన విచిత్వర లు అటల పరకకన ప్ టలట . ఇకకడ ేన్వకు 
విచిత్రము త్ోస్ుి ంది. స్పషటంగా న్ననుి చూస్ూి  నువువ లేవన్న అంటారు కొందరు, న్వకు కనబ్డక పోయి ననుి 

బ్ాధిస్ాి వు. ఇదెలా !అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల ).  

ఓ శిుయఃపతీ! నీవు (జ్గత్ ి ను లోగొన్న) పరళ్యకాలముందు మహ్ స్ముదరమునందు పవళంచియు, బ్రహ్మకు 
అంత్ర్ాయమిగా ఈ జ్గత్ ి ను స్ృజంచియు, చేసతన వాయపారములను విన్న న్వ మనస్ుా కరుగు చునిది. 
(లయము చేసేవాడివి నువేవ, మళ్ళళ స్ృష్తటంచేదీ నువేవ! అరిం కాలేదు అంటారు ఆళ్వవరుల . ) 

నీవు మహ్ బ్లి వదదకు వ ళళ మూడు అడుగుల న్ేల అడిగవవు, కాన్న ఱ ండు అడుగులత్ోన్ే స్మసి్మును 
కొలచిన మహ మను వింటే న్వ మనస్ుా కరుగుత్ ంది. ఇటిట మహ మను గల న్ననుి ఎపుపడు 
ప ందగలను!(స్ాక్షమత్ూి  శిుయః పతి అయి కూడవ యాచించడం, ఆ అడిగినదే మూడడుగులు, కాన్న మొతి్ము 
కొలుచు కొనుటకు ఱ ండడుగులే స్ర్ిపోయింద,ి ఇదేమి మహ మ అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల ) 

క్షీర్ాబిిన్న చిలికత, అందునుండి అమృత్మును తీసత, దేవత్లకు ఈయగా, అస్ురులు ఆ అమృత్మును 
త్మకును కావల నన్న కోరగా, మోహ నీ అవత్వరమ తిి ఆ అస్ురులను మోహ ంపజ్వసతన దివయ చేష్తటత్ములు 
త్లచి న్నలువలేక పో లుత్ న్విను. న్ేను న్ననుి ప ందుటకు ఉపాయమును చెపుపము. " 

ఈ విధ్ముగా స్ావమి అదుాత్ చేషటలను త్లచుకొన్న, అటిట  వాన్నన్న త్వను ఇంకా ప ందలేదే అన్న 

బ్ాధ్పడుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల .  



నమామళ్వవరల ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న చదివినవారు న్నత్వయనందభర్ిత్ ల ై శీువ ైకుంఠమును ప ంది ఉంటారు అన్న 

ఫలశుు తి కృప చేయబ్డినది. 

5-10-సీసమాలిక 

శంఖ్ చకుములత్ో జ్నమమందితివీవుశకటాస్ుర్ాదుల చంప్తతీవు 

వేరపల ల (ద ంగవ  ైవ ని కాజ్వసతత్ే,భారత్ రణమున పాండవులకు 

విజ్యముమ కూర్ిుత్ే భీష్ామదులనడచి,త్ేజ్ోవిర్ాజత్ దివయరూప 

నీ వింత్ చేషటల న్ే శిథిలమున్ ైతిఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

మహ ష్ాల చంప్తతివయయ నప్తపనిక ైకవశి(జ్ంప్తతి, ర్ాస్ కీుడ నచట 

ఆడిత్ే గచ గచప్తకల గూడి, అది ఎటలల !ఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

నవనీత్ చచర! న్నన్ నందపతిి యశోదకటెట న్ కకటి కొన్న కొటటర్ాగ 

భయపడ ిబ్ెకుకచు పరకక దవగిన ర్ీతిన్ పుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

బ్ుది వేషమున నబ్ది పరచవరము చేసతదితి స్ుత్ ల్ శుు తి బ్ాహ్య మత్ లు కాగ 

ప్తంగాక్షు చేత్ చంప్తంచితివస్ురులఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

గచవరినము న్ తిి గచగచపులను కాచిజత్ యనకును బ్ుదిి  చెప్తపతీవు 

నీ వింత్ చేషటల న్ే శిథిలము న్ ైతిఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

చదుకుపడ(ికూరుున్న), న్నలిుయు, శయన్నంచి చేయు నీపనుల న్నియొ మ దలు కనుల ముందు 

ధవయన్నంచ న్నను నస్ాధ్యము ఏది గతి న్వకుఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

సేవ శాయించినన్ శీనులు కనలేరు,మదినఱుముదువు న్ననిరయ లేను 

నీ వింత్ చేషటల న్ే శిథిలమున్ ైతిఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 



శయన్నంచెదవు నీవు జ్గముల లోగొన్నమరల పుటిటంచెద వజున్న చేత్ 

నీ వింత్ చేషటల న్ే శిథిలమ ైతిన్నఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

బ్లివదద  మూడడుగుల భూమి యాచించిఎలాల  కొలుచు కొంటె ఱ ండడుగుల 

నీ వింత్ చేషటల న్ే శిథిలమున్ ైతిఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

అస్ురులు త్మకును అమృత్మీయమన్ననమోహ నీ అవత్వర ముస్ువు దవలిు 

అస్ురుల కపటించ అమృత్మమరులకాయెిఎపుడు ప ందెద న్ననుి ఇందిర్వశ! 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన  నీ పది, నటిటవారు 

అక్షర్ానంద స్ాి నము నందగలరు 

5 (ఐదవ పత్తా  సంకి్షప్ాా రథము): 
ఈ ఐదవ పత్ ి లో ఆళ్వవరుల  త్వను స్ావమిన్న తిరకరణ శుదిిగా కాక కవవలము న్వమ మాత్రముగా సేవించిననూ 

స్ావమి కృప చేసత, అవత్వర స్హ త్ముగా త్నను కృపచేసత అనుభవిస్ుి న్విడు కదవ అన్న ఆనందిస్ుి న్విరు 
మొదటోల . 

ఈ భూమి అంత్వ భగవదుు ణవనుస్ంధవనము చేయు శీువ ైషణవులత్ో న్నండి పోయింది, ఇక కలి యుగము కృత్ 

యుగము వల  భాసతస్ుి ంది, నరకమును పో వువారు ఎవరూ లేరు, కావున శీుమన్విర్ాయణుడే పరదెైవమన్న 

నమిమ వాన్నన్న, వాన్న దవస్ులను ఆశుయించి, ఉజీ్జవించుడన్న లోకులకు ఉదోోధిస్ాి రు.  

ప్తదప, త్నకు మానసతకానుభవము కలిగిననూ, పరత్యక్షమనుభవము కలుగుట లేదనీ, అందు వలన త్వను 
అంత్ లేన్న బ్ాధ్ పడుత్ న్వినన్న, స్ావమి వచుుట లేదు కనుక "మడల్" ఎత్ేి  పన్న చేస్ాి నన్న(స్ావమి త్నను 



స్వకర్ించుట లేదన్న బ్యట నలుగుర్ి ముందు చవడీలు చెబ్ుత్ూ గొడవ చేయడం) అంటారు, ఆళ్వవర్ న్వయిక 

చెలికత్ెి  ఆమ కు, స్ావమికీ కూడవ అటలల  చేయడం గ్రవ భంగమన్న, త్గదన్న వార్ిస్ుి ంది.  

అంత్లో చీకటి ఆవర్ించి అందరూ న్నదరపో త్వరు, ఆళ్వవర్ న్వయిక, త్నక వరూ రక్షించువారు లేరన్న, స్ావమి 

కరుణించి పరత్యక్షమగుట లేదన్న, చలలన్న చినుకులు కూడవ న్నపుపలవల  బ్ాధిస్ుి నివన్న, స్ూర్చయదయమ ైన్వ 
అగుట లేదన్న బ్ాధ్పడుత్వరు. 

అంత్ట, దగురలో అర్ాుువత్వరములోతిరుకుకరుంగుడి అను దివయ దేశములో వేంచేసత యుని స్ావమి 

వ ైభవాన్ని వర్ిణంచి ఆయనను చేర్ ిఅనుభవించవల నన్న ఆశపడవు రు.  

త్రువాత్, ఆళ్వవర్ న్వయిక బ్రహ్మనుభవ సతితిన్న కలిగి అనగా భగవంత్ న్నత్ో త్వదవత్ముత్ ప ందిన సతితిన్న కలిగ ి

యుండగా, ఆమ  త్లిల పాత్రలో, ఈమ ను స్ావమి ఆవేశించినటలల నిది, అందువలన ఈ ఆళ్వవర్ న్వయిక "న్ేన్ే 
భూమిన్న, న్ేన్ే ఈ చేత్న్వచేత్నములత్ో నుని  స్మసి్ జ్గత్ ి ను, బ్రహ్మ, రుదవర దులను అన్న చెబ్ుత్ోంది" అన్న 

చెబ్ుత్ూ బ్ాధ్పడుత్ ంది. 

"ఈమ  జ్గత్ాృష్ాట ుదులనీి త్వన్ ేచేస్ాి నన్న, భూత్, భవిషయదవరిమాన్వలలో జ్రుగుత్ నిదీ, దవన్న ప్ేరరణ, 

ఫలము ...ఇలా అనీి త్వన్ే అంటోంది, స్ావమి ఈమ ను ఆవేశించి యుండి యుండును" అన్న చెబ్ుత్ ంది ఆమ  
త్లిలగారు.  

ప్తదప వానమామల ై దివయదేశమునందు వేంచేసత యుని స్ావమిన్న త్లపో సత, ఆయనను ఎపుపడు చేర్ి త్వను 
అనుభవించగలన్ో అన్న బ్ాధ్పడుత్వరు.  

ప్తదప కుంభకోణములో వేంచేసత యుని స్ావమిన్న త్లచుకొన్న త్న్నవి తీరన్న అమృత్మును పో లు ఆయనను 
ఎపుపడు చేర్ ిఅనుభవిస్ాి న్ో అన్న బ్ాధ్పడత్వరు.  

ప్తదప "తిరువలల " అను దివయ దేశాన్ని వర్ిణంచి, అచుట వేంచేసత యుని స్ావమిన్న ఎపుపడు చేర్ ి

అనుభవించగలనన్న బ్ాధ్పడుత్వరు.  

అర్ాుువత్వర మూరుి ల శరణవగతి చేయుట వలన ఫలిత్ము ప ందన్న ఆళ్వవరుల  స్ావమి యొకక కృష్ాణ ది అవత్వర 

విశేషములలో అతిమానుషముల ైన స్ావమి చేషటలను (శంఖ్ చకాు లత్ో కనుప్తంచిన స్ావమి చిని ప్తలలవాన్నగా 
జ్న్నమంచడం, శకటాస్ుర్ాది ర్ాక్షస్ులను అవలీలగా చంప్తన స్ావమి వ ని ద ంగలించి, త్రువాత్ యశోదమమ 



బ్ెదిర్ిసేి  బ్ెకుకచూ, న్నలబ్డడం మొదల ైనవి) త్లచుకొన్న దవన్న వలన త్వను బ్ాధ్త్ో శిథిలమవు త్ న్వినన్న, 

అటిట చేషటలు చేస డు స్ావమిన్న త్వన్ పుపడు ప ందగలన్ో అన్న వ త్ న్ ందుత్వరు చివర్ి తిరువాయ్ మొழி లో. 

5-సీసమాలిక 

న్వమ మాత్రముగ న్ే న్వమస్మరణ చేయఅవత్వర రూపాల ఆద చేర్  

బ్రహ్మండము న్నండె భకి, భాగవత్ లఆశుయించ వల నుదదరణమునకు 

నను చేర ర్ాన్న న్వ న్వథు ప్ ంపడగంగఈస్డించుచు మడల తి్గలను 

న్నదుర్ించ ెలోకమీ, ర్ొద విను వార్వర్!ిస్ావమి ర్ాడన్న చెపుప వారు లేరు 

తిరుకురుంగుడి నంబి తిరుమేన్న కాంచంగవేచి యుంటిననుభవించ న్ేను 

స్ృష్ాట ుదుల లల  న్ే చేసతతి నను ఈమ న్ేన్ేమి చేయగల న్నంత్ లార!(త్లిల పల క) 

వానమామల పుర వాస్ున్న కనుగొన్నసేవించ వల  కృప సేయవయయ! 

త్న్నవి తీరన్న అమృత్మ! కుంభ కోణవనపవళంచిన్వవ ననిరయవయయ! 

శీుపతి శీుపాద సేవ న్ే చేయంగశీఘామ తిరువలల  చేర వలయు 

అవత్వరములలోన్న అతి మానుషపు పనుల స్మర్ియించ కరుగును మానస్ముమ 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

శత్క పంచమపు టరిము స్మస్నముగ 

అవధ్ర్ించుడిదియ పర్ాశరుల కృపను 

                                            ******************** 



                           6 వ పత్తా     

6-1-వ కైల్ పూమ్ కழி వాయ్: 

ఆళ్వవరలకు భగవదనుగుహ్ము వలన అఙ్ఞా నలేశము లేన్న  స్ంపూరణమ ైన భకతి రూపాపని ఙ్ఞా నము కలిగినది. 
పరమాత్మప్  ైఅభన్నవేశము ఏరపడినది. మానసతక స్ాక్షమత్వకరము లభంచినది, దవన్నత్ో పరమాత్మను వీడి 
ఉండలేన్న సతితి ఏరపడినది, పరత్యక్షముగా ఇందిరయాలత్ో అనుభవించవల నను ఆర్ిి ఉనమసి్కమ ైనది, కాన్న 

త్న్నవితీర అటిట పరత్యక్షమనుభవము కలుు టలేదు. దవన్నకోస్ం ఆళ్వవరుల  పడన్న పాటలలేదు, వేయన్న వేషము లేదు, 
అద ిపరమాత్వమనుగుహ్ము వలన మాత్రమే కలుగునన్న త్ెలియును, కాన్న ఉండబ్టటలేన్న సతితి ఆళ్వవరదది, పర, 

వూయహ్దులు అందుబ్ాటలలో లేకున్వి అర్ాుురూపమ ైన్వ అందుబ్ాటలలో ఉనిద ికనుక త్న బ్ాధ్ 

అర్ాుురూపము వదద  వినివించుకుందవమనుకొన్విరు. అందుకన్న వివిధ్ అర్ాుు రూపముల వదద  త్న ఆర్ిిన్న 

వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో వ ళ్ళ గకవకరు, అయిన్వ పరయోజ్నము కనబ్డలేదు. స్ర్వ, అవత్వర్ాలప్ ై దృష్తట  
మళళంచేరు. దవన్న వలననూ స్త్వర పరయోజ్నము సతదిి ంచలేదు. మళ్ళళ అర్ాుు మూర్ిి పరకక దృష్తట స్ారి్ంచేరు,  

పరమాత్మ ఆళ్వవరలను ఎందుకు కన్నకర్ించడం లేదు అన్న స్ందేహ్ము మనకూ కలుగుత్ ంది, కాన్న, పరమాత్మ 
లీలా విశేష రహ్స్ాయలు స్ామానయంగా స్పషటము కావు, ఆళ్వవరుల  ఈ లోకాన్నకత వచిునదే   మనలను 
ఉదిర్ించడవన్నకత, వార్ ిచేత్ పరమాత్మ  ఒక మహ్త్రరబ్ంధవన్ని మనకు అందింప చేయాలి, లోకులకందరకూ 

ఉజీ్జవన్వన్నకత మారు న్నర్వదశనము చేయాలి, ఈ పనులు పూర్ిి అవకుండవ పరమాత్మ ఆళ్వవరల మాట మన్నించేసేి  
లోకోదిరణము ఎలా, అందువలన ఈ లోకులందర్ి కొఱకు పడర్ాన్న పాటలల  పడుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల , 
ప్ డుత్ న్విరు పరమాత్మ, ఆ అనుభవాల పరంపరన్ే మనము దర్ిశస్ుి న్విము, 

న్నత్యము దరశనమిచేువాడు అర్ాుుమూర్ిి. ఈమాటల తిరువణ వండూరులో దివయ దేశములో అర్ాుుమూర్ిి 
వదద  త్న బ్ాధ్ వినివించే పరయత్ిము చేస్ుి న్విరు. కాన్న త్వను విరహ్ముత్ో శిథిలమ ై వ ళ్ళలేన్న సతితిలో 
ఉన్విరు. అందుకన్న దూత్లను పంప్ ేపరయత్ిము చేస్ుి న్విరు. ఆ దూత్లకు స్ుపర్ిచిత్మ ైన సి్లము 
కనుక తిరువణ్ వందూరులో అర్ాుుమూర్ిికత త్న విషయాన్ని పంపుత్ న్విరు.  

ఇది కవరళ్ ర్ాషటమాు నందలి దివయదేశము,  



ఇంత్కు ముందు కూడవ ఆళ్వవరుల  ఈ విధ్ముగానే్ దౌత్యము స్ావమిత్ో స్లిప్ేరు, కాన్న అపపటి పర్ిసతితి వేఱు. 
ఇపుపడు ఆళ్వవరు న్వయిక పూరిి్గా శిథిలావసి్ లో ఉన్విరు, అందువలన ఎవరు కనబ్డిత్ే వార్ ిచేత్న్ే 
దౌత్యము స్ాగిస్ుి న్విరు, వారు ఆ పన్న చేయగలిగిన ఙ్ఞా న, స్ామర్ాి ులు ఉన్వియా, లేవా అన్న చూడ గలచిన 

సతితి కాదు. అందువలన ముందుగా కనబ్డిన స్ారస్పక్షులత్ో పరా రంభస్ుి న్విరు. 

ఆన్వడు ర్ామాయణములో హ్నుమ వల  ఈ దివజులు(పక్షులు) కూడవ ఆచవరయ స్ాి నములో ఉండ ిదౌత్యము 
చేస్ుి న్వియనిమాట. 

"ఉపుపకాలువ వదద  స్ారస్పక్షులార్ా, తిరువణ్ వందూరులో వేంచేసత యుని స్ర్వవశవరున్న వదదకు పోయి 

నముాల ై న్వ బ్ాధ్ను త్ెలుపుడు. 

న్వర పక్షీ, నీవు తిరువణ్ వందూరు పోయి అచట వేద ఘోషను ఆనందించుచుని స్ావమికత నమస్కర్ించి న్వ 
దుఃఖ్మును త్ెలుపుడు. 

గుంపులుగా స్ంచర్ించు పక్షులార్ా, మీరు తిరువణ్ వందూరు పోయి, నముాల ై న్వ మాటను స్ావమికత 
వినివించండ,ి 

ఆడు పక్షిత్ో కూడియుండు హ్ంస్ పక్షులార్ా, ఆ తిరువణ్ వందూరునకవగి ఒక స్ి ర నీ యందు ఆశత్ో 
ఆరదరమగుచునిదన్న త్ెలపండి.  

హ్ంస్ పక్షులార్ా, మీర్ా తిరువణ్ వందూర్ స్ావమిన్న ననినుగుహ ంచునటలల  పరా ర్ిించండి. 

కోకతలలార్ా, మీరు తిరువణ్ వందూరులో స్ావమికత న్వ మాట చేర వేసత ఆత్న్న పరత్ యతి్రము తీస్ుకొన్న వచిు 

ననుి బ్రతికతంచండ.ి 

ఓ చిలుకా, తిరువణ్ వందూరులో దివాయయుధ్ధవరి్ అయిన స్ావమి దివాయవయవములు దర్ిశంచి, న్వ మాట 

వినివించండ.ి 

ఓ చిని చిలుకా, చత్ రుాజుడు, నీల దేహ్ుడు, దివయమ ైన కతర్ీటమును ధ్ర్ించిన స్ుందర న్ేత్ ర డు అయిన 

స్ావమిన్న దర్ిశంచి న్వ బ్ాధ్ను ఆత్న్నకత త్ెలుపుడు. 



హ్ంస్లార్ా, కఠిన హ్ృదయుడెై, వంచకుడెైన తిరువణ్ వందూర్ స్ావమికత ఏకాంత్మునందు న్వ దుఃఖ్మును 
వినివించండ.ి  

ఓ త్ మ మదలార్ా, మీ వలన  న్వ కారయము శీఘాముగా సతదిి ంచునన్న మిముమలను పరా ర్ిిస్ుి న్విను. తిరువణ్ 

వందూర్ పో యి, ర్ావణవర్ి అయిన ఆ స్ావమికత నీచే రక్షింప బ్డవలసతన ఈమ  ఇటలవసి్ ఫడుచునిదన్న 

వినివించండ.ి " 

అన్న ఇటలల  తిరువణ్ వందూర్ లో వేంచేసత యుని స్ావమికత దౌత్యము పంపుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో,  

ఈ తిరువాయ్ అభయసతంచిన వారు, శీువ ైషణవులకు ఆనందమును కలుగ జ్వయువార్ ై యుందురన్న  ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు. 

6-1-సీసమాలిక 

క్షమర కులయము వదద  స్ారస్దివజులార! వినివించుడి న్వదు వ త్ను మీరు 

తిరువణ వందూరు దివయదేశమునందువేంచేసతయుని స్ర్వవశవరునకు 

ఆడుపక్షిన్న కీుడించుచునిటిటన్వరపక్షీ, వయథన్ ప్ేరుకొనుము 

తిరువణవందూరు దివయదేశమునందువేంచేసతయుని స్ర్వవశవరునకు 

ప లముల తిర్ిగ డు పుల క స్మూహ్ములార! నముాల ై త్ెలుపడీ న్వదు పలుకు 

తిరువణ వందూరు దివయదేశమునందువేంచేసతయుని స్ర్వవశవరునకు 

స్ంభోగస్ుఖ్మును అనుభవించుచునుని అంచలార్ా! మీరు అఛటకవగి 

న్వవయథ త్ెలుపుడీ ననుి కరుణ చూడవాన్నన్ే ఈ ఇంతి వలచెనంచు 

పర్ిత్ముమలార! నన్ బ్రదికతంచుడీ మీరుతిరువణవందూరు పురము నందు 

వేంచేసత యుని స్ర్వవశునకు కబ్ురునందించి పరతివచనముమ త్ెచిు 



తిరువణవందూరు దివయదేశమునందుఅడరు న్వత్న్న అవయవపు శోభ 

తిలకతంచి చెపుపమా చిలుక! అచుట చేర్ిన్వమాట స్ావమికత నచు చెప్తప 

త్వమరస్ాక్షున్న ఆ మేఘశాయమున్న కడ త్ెలపర్ాదె న్వ అడలు చిలుక! 

తిరువణవందూరు దివయదేశమునందువేంచేసత యుని స్ర్వవశవరునకు 

హ్ంస్లార్ా! ననుి అంగ లార్ ుడు స్ావమిపాదవల చెపుపడీ న్వ దిగులును 

తిరువణవందూరు దివయదేశమునందువేంచేసత యుని స్ర్వవశవరునకు 

షటపదులార! న్వ స్ంత్వపమును మీరువేగ త్ెలపగ మిముమ వేడుకొందు 

తిరువణవందూరు దివయదేశమునందువేంచేసత యుని స్ర్వవశవరునకు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాలు 

అభయసతంచిన  నీ పది, స్ంత్స్మును 

వ ైషణవులకు కలిుంచి ప్ ంపార గలరు 

6-2 మినిీడ ై మడవార్ గళ్ 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్న స్ావమిక ై విరహ్వేదనత్ో దౌత్యము పంపడం చూసేము. ఆళ్వవరల 
సతితి పరమాత్మ కొఱకు ఆర్ిిత్ో నుని జ్జవాత్మ స్వరూపాన్ని కదవ స్ూచిస్ుి ంది. అయిత్ే ఈ త్పన అంత్వ 
జ్జవాత్మకవన్వ, పరమాత్మ న్నమమకు నీర్ తిినటలల  అనిటలల  న్నమమళ్ంగాన్ే ఉంటాడవ, ఆయనకవమీ ఆర్ిి, ఆత్ ర త్ 

ఉండవా అంటే, ఈ విషయాన్ని ర్ామచందర పరభువు  స్త్మమను చూసత వచిున హ్నుమ వదద  ఆవిషకరి్స్ాి డు, 
"క్షణమ్... న జ్జవేయమ్, " అంటట న్వకు దూరముగా వ ైదేహ  ఒక మాస్ము బ్రత్ కడం అంటే చవలా గొప్ేప, 
న్ేను ఆమ ను విడచి ఒకక క్షణము కూడవ బ్రత్ కలేను అంటట. అలాగవ పరమాత్మ కూడవ ఆళ్వవరల అనుభవము 



కొఱకు త్ప్తస్ుి ని వార్వ, వ నుకననుకుని కారణవల వలన, జ్ఞపయము అవుత్ోంది, అందుకన్న, ఆళ్వవరుల  
న్వయికకు త్వపమే కాదు కోపముగా కూడవ ఉనిద.ి ర్ామాయణవద ిగుంథవలలో కూడవ మనము న్వయిక 

న్వయకున్నప్ ై ఇటిట పరణయ కోపాన్ని పరదర్ిశంచడం చూస్ాి ము, స్త్మమ త్నను  వనవాస్ాన్నకత ర్ావదదని 

ర్ామున్నత్ో "మా న్వనిగారు న్ననుి  పురుష న్న వేషముత్ో ఉని స్ి ర "పురుష విగుహ్మ్ సతి రయమ్" 

అనుకుంటాడు ననుి వనములకు తీసతకొన్న వ ళ్ళనంటే", అంటలంది. అలాగవ కృష ణ డు మథురకు వ ళళన 

త్రువాత్ అకకడ ినుండి కబ్ురు త్ెలిప్తత్ే గచప్తకలు "కతమ్ త్దవలాప్ ైః" అంటట "వాన్న మాటలు మాక ందుకు" 
అన్న అంటారు. ఆళ్వవరున్వయికకు కూడవ ఇటలవంటి సతితిన్ే మనము ఈ తిరువాయ్ మొழி లో చూస్ాి ము.  

పరబ్ంధవలలోను, కావాయలలోను స్ామానయముగా  న్వయికలను  విరహ్ో త్కంఠిత్, విపరలబి్ మొదల ైన ఎన్నమిది 
అవసి్లలో వర్ిణస్ాి రు. ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్ములో కూడవ ఆళ్వవర్ న్వయిక వివిధ్ అవసి్లు 
ఆవిషకరి్ంచబ్డుత్ూ ఉంటాయి, అయిత్ ేఈ న్దయికా, న్దయకుల సంబంధము సామానయమ ైన లౌకిక 

సంబంధము కాక, ప్ార లౌకికమ ైన జీవాత్ా, పరమాత్ాల సంబంధమని అరథము చ్సేుకోవాలి. 

జ్జవాత్మ ఆర్ిికత ఎన్ోి ర్ టలల  పరమాత్మ త్న త్వరను చూప్తస్ాి డన్న కదవ గజ్వందుర డు మొర ప్ డిత్ే ఇటట, అటట 

చూడకుండవ కనీస్ము పాదరక్షల ైన్వ ధ్ర్ించకుడవ పరుగ టిటన స్ావమి "త్వర" కు నమస్ాకరమన్న మన 

ప్ దదలంటారు. "గచవిందవ" అనగాన్ే దరౌ పది కోస్ం వ న్ వంటన్ే చీరలందివవడమే కాక, మొతి్ము కురు వంశానే్ి 

నశింప జ్వసేడే స్ావమి, "వయస్న్ేష  మనుష్ాయణవమ్ భృశం భవతి దుఃఖిత్ః" అన్న కదవ దుఃఖ్ము వచిున వాళ్ళ 
కంట ేఎకుకవ దుఃఖిస్ాి డు అన్న ర్ామచందుర న్న గుర్ించి చెబ్ుత్వరు. మునులను అరణయములో చూసత అయోయ 
ఇంకా వార్ిన్న కాపాడలేదన్న  సతగుు  పడిన వాడే కదవ ఆయన. మఱ,ి త్వను ఎంత్ ఆర్ిి చూప్తన్వ, ఎన్ని కబ్ురుల  
పంప్తన్వ స్ావమి అనుగుహ ంచడేమి?" ఇలా చింతిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  న్వయిక.  

ఇంత్లో పరమాత్మ కూడవ ఊరుకో లేక పోయిన్వడుట. దగురకు వచిు న్నలుచున్విడు. ఆళ్వవర్ న్వయిక పరణయ 

కోపముత్ో ఉనిదన్న త్ెలుస్ూి ంది. అందువలన దగురకు వ ழி త్ే విదిలించి వేయవచుును. త్న గొపపదనము 
చూప్త వశ పరచుకుందవమన్వి శర్ీర గుణవలలోను, ఆత్మ గుణవలలోను ఆమ  కూడవ త్కుకవేమీ కాదు, "త్మ్ 

చేయ మసతత్ేక్షణవ" అన్న స్త్మమను గుర్ించి ర్ామున్న కంటే ఒక మ టలట  ఎకుకవే అనిటలల   ఈమ  కూడవ అంత్.ే 

ఏమి చేయాలి, ఆన్వడు స్త్మమ "కర విభూషణమ్ భర్ాి రమివ స్ంపరా పాి " అన్న ర్ామ చందుర న్న అంగుழி న్న 

చూచి త్న పరభువున్ే ప ంది నటలల  ఆనంద పడినటలల , ఆళ్వవరల వస్ుి వులు, లీలోపకరణవలను త్నకు 
భోగయములుగా తీస్ుకొన్న త్ృప్తి  పడి వ డదవమను కున్విడు స్ావమి.  ఆళ్వవర్ న్వయికకు ఈ స్ావమి 



పరయత్ిము చూసత ఇంకొక ఆలోచన వచిుంది. ననుి కాక ఈయన వేర్ వర్ిన్ో చేర దీసత ఉంటాడు, ఇంక వార్ిన్న 

కూడవ వదిలివేసత, వార్ివే అనుకొన్న ఈ వస్ుి వులను తీసతకొన్న పో వడవన్నకత వచిు యుంటాడు అనుకొంటలనిది 
ఆళ్వవర్ న్వయిక." ఇవి న్వ వస్ుి వులు, న్వకవ వాటిన్న ఇచిు వ ళ్ుళ" అంటోంది ఆళ్వవరు న్వయిక.  

అయిత్ ేభగవదివషయములో వేఱొ క ప్తరయుర్ాలు ఉనిదన్న కోపము చూపడం కుదరదు కదవ, అన్న 

స్ందేహ్ము, కాన్న రుచి ఎకుకవయినపుపడు పరణయ ర్చష్ాలు కూడవ స్హ్జ్మే,  అన్విరట పర్ాశర భటటరు. 
పరణయ ర్చషములో ప్్రతి, కోపము ఱ ండూ ఉంటాయి. బ్ాహ్యముగా కోపము, లోన ప్్రతి అనిమాట. అపుపడు 
మాటలలో ప్్రతి, కోపము ఱ ండూ ధ్వన్నస్ూి ంటాయి. ఈ దశకములో కూడవ ఆళ్వవరల పలుకులలో ప్్రతి, కోపము 
కూడవ ధ్వన్నస్ూి ంటాయి. 

ఇలా మొదట పరణయ ర్చషముత్ో మొదల ైన ఈ దశకము చివరకు స్ావమి ఆళ్వవరలను వశపరచుకొనుటకు చేస ే

పరయత్ిముత్ో ముగుస్ుి ంది. 

స్ావమి వచిు ఆళ్వవర్ న్వయిక మాటలాడక కోపగించి యుండగా, ఆమ  వదద  నుని 

లీలోపకరణములను(బంతి, గచ్ోకాయలు) తీసతకొన్ ను.  అపుపడు ఆళ్వవర్ న్వయిక "ఓ ర్ావణవర్,ీ నీవు 
మ రుపు వల  పరకాశించుచూ, స్ుమధ్యమలు, వినయ స్ంపనుిలు అయిన స్ి రల వదద  (అనగా శరీర 

స ందరయము, ఆత్ా స ందరయము కూడ మ ండుగా నునీవారు అని అరథము) ఇటేలల చేయుదువు. నీ వదద  ఈ 

వస్ుి వులను ఇత్ర స్ి రలు చూచినచచ నీకు న్వ యందు వాయమోహ్ము త్ెలిసత ఇత్ర స్ి రలు న్ననుి 

తిరస్కరి్ంచెదరు. అపుడు నీకు కలుగు దుఃఖ్మును న్ేను స్హ ంచలేను. నీ వంచనను న్ేను ఎఱుగుదును. నీ 

ఏక పతీి వరత్ కపట న్వటకము వార్ిన్నవశపరచుకొనుటకవ. నీ కపటర్ీత్ లు న్వ వదద  ఫలించవు, న్వ వస్ుి వులు 
న్వకతచిు నీకతషటమ ైన వార్ి వదదకు వ ళ్ళ వచుును." అన్న పలుకుత్ోంది. భగవత్సంబంధుల దేహ గుణ్దలు, ఆత్ా 
గుణ్దలు భగవంత్తని యందే నిలచిఉంటాయి. అందువలన ఉనీత్ముల ై ఉంటాయి.  

(ఇచ్ోట లౌకిక పరముగా జ్రుగు ఈ సంభాషణ్లో బంతి, గచ్ోకాయలు అన్ డి లీలోపకరణ్ములు అహంకార, 

మమకారములను, తిిగుణ్దలను, పంచ్ేందిియములను సూచించ్ును, పరమాత్ా మనలను సీవకరించ్ుటకు, 
వీటిని తదను ముందుగా హరించ్ును. అహంకార, మమకారములు, విషయాభినివేశము పరమాత్ా తో 
పొ్ ందునకు ఆటంకములగును కదద. కాని జీవాత్ా సామానయముగా వాటిని వీడుటకు ఇషరము చ్ూపించ్డు).   

నీ పదమ న్ేత్రములు, బింబ్ాధ్రము, మందహ్స్ము ననుి బ్ాధించుచునివి. న్వ కంటి క దురుగా 
ఉండకుము" అన్న ఆళ్వవర్ న్వయిక పలికత ముఖ్ము తిరపుపకొన్నరట, స్ావమి ఆళ్వవర్ న్వయికత్ో "నీ కొపుప చవల 



స్ుందరముగా నునిది" అన్నన, ఆళ్వవరుల  స్ావమిత్ో   " నీవ వర్ి కొపుప చూచి మోహ ంచితివో వారి్ వదదకవ 
వ ళ్ుళము" అన్విరట, వార్ చుట ఉందురన్నన, నీవు వేణుగానము చేసతన వార్వ నీ వదదకు వస్ాి రు అన్న 

స్ావమిత్ో చెబ్ుత్ న్విరు ఆళ్వవరుల . 

"న్ేను స్ి రలను ప్తలుచుటకు వేణు గానము చేయను" అన్న స్ావమి అనగా, "నీ కపటపు పలుకులు న్ేను 
నమమను, నీవ వర్ి ప్ ై మోహ్పడి వివరణమ ై యున్వివో కదవ. వార్ వర్చ న్వకు త్ెలియదు" అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . 

స్ావమి "త్వను త్లిల త్ండుర ల పనుపుప్ ై ఆవులను మేపుటకు వచిుతిన్న కాన్న స్ి రల కొరకు కాదు" అనగా, 
"ఆవులను మేపటాన్నకత అయిత్ే స్ి రలుండే సి్లమునకు ర్ానకకరలేదు కదవ, వేర్ చుటను సి్లము ద రకలేదవ, నీ 

మాయ మాటలు న్వ వదద  చెప్తప మముమలను బ్ాధ్ ప్ టటవదుద , మొతి్ము జ్గత్స్ృష్ాట ుదులు చేసే నువువ చిని 

మఱిఱ  యాకు ప్ ై పవళంచడం మొదల ైన నీ మాయలు మాకు త్ెలియును" అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . 

"అటలల  కాదు, న్ేను స్త్య స్ంధ్ుడను" అన్న స్ావమి అనగా, "నీ కపటములు న్ేను ఎఱుగుదును, భారత్ 

యుదిములో దినమును ర్ాతిరగ చేసతన స్ుదరశనమే నీ మాయకు స్ాక్ష,ి నీప్తరయుర్ాళ్ుళ చూచు చుండగా 
నీవున్వ చిలుకత్ో మాటలాడిన వారు న్ చుుకొందురు కనుక, న్వ చిలుకలను  విడచి వ ళ్ుళము" అంటలన్విరు 
ఆళ్వవరుల .  ఈమ  చిలుకలు మధురముగా భగవదభకుా ల ైన ఆచ్దరుయల వల  పలుకునవి. వాటినీ తీసతకొన్న పో వదుద  
అంటలన్విరుఆళ్వవర్ న్వయిక.  (ఈ పాశుర్ాలలో ఆళ్వవరుల  స్ావమిప్ ై చేస్ుి ని న్నందవ స్ుి తి కనబ్డుత్ ంది, 
స్ావమిన్న న్నందిస్ుి నిటలల  ధ్వన్నస్ూి , స్ావమి అఘటిత్, ఘటన్వ స్ామర్ాి ునీి, జ్గత్వకరణత్వవది వ ైశిష్ాట ులనూ, 

కలాయణ గుణవలనూ కీర్ిిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . ఒక ప్తరయుర్ాలు త్న ప్తరయున్న చేసే న్నందవస్ుి తి వల  ఈ 

పాశుర్ాలలో ఈ విషయము ధ్వన్నస్ూి ంటలంది. ) 

ఆళ్వవరు న్వయిక ఈ విధ్ముగా, త్న మనస్ులో విషయము త్ెలియనీయ కుండవ నరమ గరాంగా జ్న వదదకు 
వచిున స్ావమిత్ో మాటలాడుత్ న్విరు. అంత్ట స్ావమి, మ లల గా ఆమ కు, చెలులకు మంచి మాటలు చెప్తప, 
ఆమ  మటిట బ్ొ మమ తీస్ుకున్విడు. అపుపడు ఆళ్వవరు న్వయిగా స్ావమిత్ో ఈ విధ్ంగా చెబ్ుత్ న్విరు. 

"నీవు మందహ్స్ాదులత్ో మముమ మోహ్ప్ టిట మా మటిరబొ మా తీసతకొన్న పో వుట వలన నీకు పరయోజ్నము 
లేదు. నీకు పటటమహ ష్త స్ాి నమున ఉండ గలచిన వారు అన్ేకులు ఉన్విరు, నీవు మా స్మూహ్ములో 
పరవేశింపవలదు, వ ళ్ుళము. (ర్ామ చందరపరభువు కుశలవుల పాట కొఱకు సతంహ్స్నము నుండ ిదిగి వచిు జ్న 

స్మూహ్ములో చేర్ ినటలల  స్ావమి త్న అత్ యనిత్మ ైన స్ాి నము నుండ ిఆళ్వవర్ న్వయిక కొఱకు దిగి 
వచేుడట. దవన్నన్న స్వకర్ించ లేక పో త్ నిది ఆళ్వవరు న్వయిక. స్ావమి త్నకు చేరువయిత్ ేఆయనకు 



అవమానమన్న, అందువలన దూరమవాలన్న మనస్ులో అనుకుంటలన్విరు. కాన్న బ్ాహ్యంగా కోపాన్ని 

అభనయిస్ుి న్విరు. 

 పియోజ్నము లేని ఈ ప్ారిథవ రూపము పరమాత్ాకు అరిూంచ్డమా! .... కూడదన్నప్తస్ూి ంది ఆళ్వవరలకు. 
"నువువండ ేస్ాి నములో నీకు త్గిన వారు అన్ేకులు ఉన్విరు, మా లాంటి వాళ్ుళని ఈ గుంపులోన్నకత 
ఎందుకు వస్ాి వు, వ ళళపో  అంటలన్విరు, పరణయ ర్చషము ధ్వన్నస్ుి న్వి, ఆళ్వవరల త్నకు చేరువవడం 
పరమాత్మను న్నముిడిన్న చేస్ుి ందన్న, పరయోజ్నము లేన్న ఈ మటిట  బ్ొ మమను పరమాత్మ స్వకర్ించడం 
ఆయనకు త్గన్నదనీ అన్నప్తస్ూి ంది ఆళ్వవరలకు, అయిత్ే ఆ విధ్ముగా చెబిత్ే స్ావమి ప్ డచెవిన్న 

ప్ డత్వడేమోనన్న, ర్చష్ాన్ని పరకటిసిో్ ంది ఆళ్వవర్ న్వయిక. అంత్ర్ీలనంగా కదిలే ఆళ్వవరల ఈ భావాలివనీి అంటారు 
ప్ దదలు). 

స్ావమి త్వను ఎన్ని విధవలుగా పరయత్ిము చేసతన్వ, ఆళ్వవరుల  న్వయిక పరస్నిము కావడం లేదు. ఆమ  
స్ావమిత్ో, "నువ వంత్ గొపపవాడివ ైన్వ, (అనగా నువువ చవలా గొపపవాడవు అన్న చెబ్ుత్ న్విరనిమాట), నీ 

పనులు న్వయయములు కాన్ేరవు,(అనగా వాటిన్న మేము అరిము చేసతకొనలేము), మా మరమములు నీవు 
చెప్తపన (స్ావమిత్ో మనకు గల మనమాయనకవ చెందిన వారము అను స్ంబ్ంధ్ము), న్వ  అని, దముమలు( 
న్వ త్ో పుటిటన దుర్ామన, దంభములు)  కరు పటలట కొన్న నీత్ో కలహ్మునకు వచెుదరు." అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల . 

ఇక త్న మ లల గా స్ావమిన్న త్ప్తపంచుకొన్న జ్ఞర్ిపో దవమన్న అనుకున్విరు ఆళ్వవర్ న్వయిక, ఆమ  చెలికత్ెిలు. 
స్ావమి వారి్కత అడుముగా న్నలుచున్విడు. అపుపడు ఆళ్వవర్ న్వయిక " స్కల చేత్న్వ చేత్నములకు 
స్ృష్ాట ుదులనీి చేయుదువన్న కీర్ిి గల న్నరమల ఙ్ఞా న స్వరూపుడవ ైన నీవు ఇపుడు మముమలను దవరి్లో 
అడుగించిన, నీ స్ి రలు దవన్నన్న చూచిన, నీ యందు దోషమున్వర్చప్తంచి నీ కీర్ిిన్న నశింపజ్వయుదురు." 
అంటలన్విరు. 

నువువ అడుు గా ఉండుట వలన  , దూరముగా పో లేక ఇకకడ నలిగిపో త్ న్విను. న్వ మీద మీకు ప్ేరమ 

లేదంటలన్విరు కదవ, మర్ి అపో హ్లు ఎలా వస్ాి యి అంటావేమో, అస్లు స్ంగతి వార్ికవమి త్ెలుస్ుి ంది, 
అంత్ేకాదు, నీ  ప్ేరయస్ులయిన్వ న్నంద వేయ వచుును. న్ననుి ఎడబ్ాసతన దుఃఖ్ములో వారు ఏమయిన్వ 
అంటారు. ఎందుకు ఈ అపకీర్ిి!" అంటలన్విరు ఆళ్వవరుల  న్వయిక. 



స్ావమి అడుు గా న్నలుచున్విడు, కనీస్ం ఆమ ను చూడడమేన్వ జ్రుగుత్ ంది, అటలల  కాక ఆమ  త్న పరకక 
నుండ ివ ழி త్ే స్పర్ాశనుభవము కలుగుత్ ంది అనిటలల ంది స్ావమి వ ైనము. అటలల  కాక, పో నీ ఉలకక, పలకక 

ఉన్వి త్నన్ే ధవయన్నస్ుి న్వినుకున్న ప ంగిపో త్వడు. (పరమాత్మ జ్జవున్న పటల  పరవర్ిించే విధ్ము).  

అటలల  కాక త్వను వేఱే పన్నలో ఉనిటలల  త్ెలిసేి  వ ళళ పో త్వడేమో ననుకునిది ఆళ్వవర్ న్వయిక. బ్ొ మమర్ిలుల  

కటటడం పరా రంభంచింద.ి స్ావమి దవన్ననీ కాళ్ళత్ో త్న్ని పాడు చేసేడు. కోపముత్ో న్వయిక స్ావమిత్ో 
మాటలాడింద.ి "మేము మా ఆటలకు చేస్ుకుని బ్ొ మమర్ిలుల  నీ కాలిత్ో పాడు చేసేవు, అంత్ ేకాదు మేము 
చేస్ుకుని బ్ులిల బ్ువవను కూడవ పాడుచేసేవు. ఇదెకకడ ిమంచిదనము" అంటోంది ఆళ్వవర్ న్వయిక. ఈ 

మాటలాడడమే కదవ కావలిసతనది స్ావమికత కూడవ. ఈ అదృషటము స్ావమి పాదవల వలన కదవ కలిగింది.   

ఇకకడ బొ మారిలుా , బువవ కరాృత్వ, భోకాృతదవలని సూచిసాా యని పెదాలు చ్ బుతదరు. స్ావమిన్న ప ందడవన్నకత అవి 

ఆటంకములు. అవి పో వాలంటే స్ావమి పాదమే శరణయము అన్న చెబ్ుత్ న్విరు. 

ఈ జ్గతి్ంత్వ బ్ొ మమర్ిలేల . స్ావమి స్ంకలపము వలనన్ే ఇది కనుమరుగవుత్ ంది. జ్జవులకు ఈ జ్గత్ ి నుండి 
విశేలషము కలిగి స్ావమిత్ో స్ంశేలషము లభంచవలన్వి ఆ స్ావమి పాదవల వలనన్ే జ్రగాలి. బ్ువవ 
భగవదనుభవము. స్మసి్మూ స్ావమి ఆహ్రమే కదవ. అయిత్ ే"కూడిఇరునుద , కుళంరుదు" అనిటలల  జ్జవులకు 
కూడవ కావలసతనది ఆయనత్ో కలసత "సో్ శుితే్...స్హ్ బ్రహ్మణవ"  అనబ్డు పరమాత్వమనుభవము. ఆ 

విషయాన్ేి ధ్వన్నంపజ్వస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  ఈ పాశురములో.  

స్ావమి న్వయిక బ్ొ మమర్ిలుల  కాలిత్ో పాడుచేసత, నవువత్ూ విజ్యోత్వాహ్ముత్ో  ఉన్విడు. స్ావమి మందహ్స్ 

స్ుందర వదన్వరవిందవన్ని చూసతన న్వయిక వశపడి ఇలా చెబ్ుత్ోంది. 

"ఈ విధ్ముగ నీ పరశుర్ామ, వర్ాహ్ది అవత్వర్ాలలో చూపబ్డిన శౌరయ, కారుణయ, వాత్ాలాయది గుణములచేత్, 

మముమలను వశ పరచుకొన్న, స్ంశేలష్ానుభవాన్నకత దగుర చేస్ాి వు. కాన్న ఆ అనుభవము సతిరంగా ఉండదే, ఒక 

కలలా కరగిపో త్ ంది. మళ్ళళ విశేలష వయస్నము అనుభవాన్నకత వస్ుి ంది. చివరకు ఇదే మిగిలిందే " అంటలన్విరు 
ఆళ్వవర్ న్వయిక.  

ఈ విధ్ముగా పరణయాన్ని, ర్చష్ాన్ని,  చూప్తస్ుి ని ఆళ్వవర్ న్వయిక అనుభవాలను వివర్ిస్ుి ంది ఈ తిరువాయ్ 

మొழி . 



ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించిన వారు భగవదుు ణములను న్నరంత్రము అనుభవించెదరన్న ఈ 

దశకాన్నకత ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు  నమామళ్వవరుల  

6-2-సీసమాలిక 

లంకార్!ి న్వ బ్ంతి, ఆటవస్ుి వులను గినుమాడి(మోస్గించి) కొన్నపో వ ఇత్ర స్ి రలు 

న్నను పరశంసతంచరు, కనుక వాటిన్న వీడిప ముమ నీకు కపట బ్ుదిి  వలదు 

న్వ కొపుప చూడంగ నీకవల, నీ ప్తరయులుని చచటిక  నీవు ఉత్రమించు 

గచవులాకర్ిణంచు ఆ వేణువూదినఆ ప్తరయల్ నీకడన్ వత్ ి రయయ 

నీ బ్ుదిిన్ ఱుగన్న ఇంత్ ల కడకవగిపలుకుమీ పలుకులఁబ్దమ న్ేత్ర 

న్ే నమమలేనయయ నీ పలుకలను, నీవుఇషటపడిన వార్ ిఎఱుకలేదు 

అండవల కడుపులో మఱుప్ టిట(దవచి) ఆకుప్ ైపవళంచు మాయావివయయ నీవు 

మాయ మాటల మముమ మభయ ప్ టటగ వలదుఅవావర్ి మాటల(ఆ స్ి రలు ఉండు చచటల) మేమరయమయయ 

నీ మాయ పో డుముల్ మేమ ఱుగుదుము, నీచకుమే వాన్నకత స్ాక్ష ియగును 

నీ వారు చూడగా న్వ వాగిమత్ో(చిలుక) నీవుభాష్తంప వార్ికత బ్ాధ్ యగును, 

 నీవింక  చనుమయయ న్వవచముల (చిలుకలను)వీడివినుమయయ న్వమాట చనుము వేగ 

మందహ్స్ాదుల మము మోహ్ ప్ టిట మాపుతి్డి (బ్ొ మమ) చేకొన వుయష్తట ఏమి! 

మేమ ఱుగుదుమయయ మీ పర్ిహ్స్ాలుమీ వార్ిత్ో చేయు మిచట కాదు 

మా చేతి బ్ొ మమను దోచుకొన్ ద వేమి!అన్వయయమిది న్వయయముమ కాదు 

న్వ స్హ్ో దరులు ఏ ఆలోచనయు లేకబ్డిత్ె పూజ్ను చేసత పంపగలరు 

చేత్న్వచేత్న స్ృష్ాట ుదులను చేయుఙ్ఞా న స్వరూప! మా అడుు పడుట 



నీ వారు చూచిన నీకీర్ిి నశియించుదోస్ాల న్నన్విడిపో స్ుకొనగ 

మముమ న్వకర్ిించ అనువుగా(స్ాధ్నముగా) మా బ్ువవ,ఇలుల , త్న్నితివిది ఇముమ(ఉచిత్ము) అగున్  

ఈ యాటలను పాడు చేయంగ యుకిమే నీ పాదముల త్వకత నీరజ్ఞక్ష! 

పరశుధ్ర! కతర్ీటి! ధ్రణి కారణ! నీలమణివరణ! మేమిక అనువు(వశపడ)ి పడియు 

నీదు విశేలష్ాన న్నచులు దుఃఖ్ానఅలమటించుట నీకు త్ెలియర్ాదు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన  నీ పది, హ్ర్ి గుణముల 

ననుభవించుచు న్నల నడరంగగలరు 

6-3  నలుకరవుమ్ శెలువమ్ 

పరమాత్మ లీలలు ఆశురయకరంగా ఉంటాయి. ఎంత్ వేడుకున్వి దయ త్లచన్న స్ావమి వ నుక తిరువాయ్ 

మొழி లో పరణయకోపములో ఉని ఆళ్వవర్ న్వయికకు దగురయిన్వడు. త్న పరస్పర విరుదిమ ైన స్ంపదను 
దర్ిశంపచేస్ాడు.  

స్మసి్ చేత్న్వచేత్నములకు ఉపాదవన, న్నమితి్, స్హ్కారి్ కారణవలనీి ఆయన్ే. అంట ేఒక నగను చేసే 
కంస్ాలి, చేయబ్డ ేబ్ంగారము, స్హ్కర్ించ ేస్ుతిి, కొలిమి ఇలా అనీి ఆయన్ే అనిటలల . అటేల , త్నన్న 

ప ందడవన్నకత స్ాధ్నమూ , అనగా పరా పకమూ ఆయన్ే, ప ందబ్డే పరా పయమూ ఆయన్.ే ఈ జ్గత్ ి లో మంచి 

అంత్వ ఆయన ఐశవరయమే. అంత్ేకాదు చెడు కూడవ ఆయనదే. ఇలా వివిధ్ లక్షణవలత్ో విభూతికలిగిన  స్ావమి 

తిరువిణణగర్ లో అర్ాుుమూర్ిిగా వేంచేసత త్నను ఆళ్వవరలకు దర్ిశంప జ్వస్ాడు. తిరువిణణగర్ దక్షిణదేశమున 

కుంభకోణమునందలి స్ావమి వేంచేసతయుని దివయ దేశము. ఆ స్ావమిన్న ఉదేదశంచి, ఆళ్వవరుల  వయతిర్వక 



లక్షణములత్ో ఒపుపచుని స్ావమి విభూతిన్న స్మర్ిస్ూి , ఆయన పదపదమములు త్పప వేఱొ క గతి లేదన్న 

చెబ్ుత్ న్విరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

స్కల స్ంపదలు, దవరి్దరుములు కూడ విభూతిగా కల స్ర్వవశవరున్న తిరువిణణకర్ లో న్ేను అనుభవించితిన్న. 

స్ుఖ్ దుఃఖ్ాదులు, వాటి వలన కలుగు  కోపానుగుహ్దులన్నియు విభూతిగా కల స్ర్వవశవరుడు న్వ న్నమితి్మ ై 
తిరువిణణగర్ లో వేంచేసత యున్విడు.  

ఙ్ఞా నమును, అఙ్ఞా నమును, పరకాశమును, అపరకాశమును, భూమాయంత్రి్క్షములును కూడ త్న విభూతిగా కల 

స్ావమి తిరువిణణగర్ లో వేంచేసత యున్విడు. ఆయన న్వమస్మరణమే స్మసి్ పరా ణులకు ఉజీ్జవన 

హేత్ వు.పుణయ పాపములు, త్త్వకరయముల ైన అనుకూల స్ంశేలష, పరతికూల విశేలషములు, స్మరణ 

విస్మరణములు, స్కల చేత్న్వచేత్నములు విభూతిగా కలవాడె ైదోషగంధ్ రహ త్ డెై, అతి రమణీయమ ైన 

తిరువిణణగర్ లో వేంచేసతన స్ావమి న్నర్వహత్ క కృపయిే అందరకు ఉజీ్జవన కారణము.  

ములోల కములును, ఆరీవ కాపటయములు, త్ెలుపు నలుపులు, స్త్వయస్త్యములు, బ్ాలయ వారికయములు, నవీన 

పరా చీనములు అనీి విభూతిగా గల స్ావమి తిరువిణణగర్ లో వేంచేసతయున్విడు. ఈ స్మసి్మూ ఆయన 

లీలారిమే. 

ఉభయ విభూత్ లను, న్నగుహ్నుగుహ్ములను, స్ుి తి న్నందలను, స్ాక్షమత్ శీుమహ్లక్షిమనీ కూడవ త్న విభూతిగా 
కలవాడె ైన్నత్యస్ూర్ి స్ంసేవుయడెై తిరువిణణగర్ లో వేంచేసతయుని స్ావమి పాప్తన్ ైన న్వ మనస్ులో పరకాశిస్ూి  

ఉన్విడు. 

స్మసి్ పరా ణులకు అంత్ర్ాయమిగా యుండియూ, ర్ామ కృష్ాణ దయవత్వరములను ధ్ర్ించి, ఆశిుత్ లకు స్ులభుడెై,  
అన్వశిుత్ లకు దురలభుడెై తిరువణణగర్ లో వేంచేసత యుని స్ావమి శీుపాదములే స్మసి్ చేత్న్ోదిరణ 

స్ాధ్నములు. 

భకి రక్షకుడును, దుషట  శిక్షకుడును, ఆశిుత్ లను త్న పాదచవేయలో కాపాడు వాడును, న్వకత్యంత్ 

స్ులభుడును అయిన స్ావమి తిరువిణణగర్ లో వేంచేసత యున్విడు. ఆయన్ే న్వకు రక్షకుడు. 

న్వకు త్లిలయు, త్ండిరయు, స్ఖియు, స్ంపదయు, అన్నియు ఆ తిరువిణణగర్ లో వేంచేసతన అస్దృశుడెైన న్వ 
స్ావమియి.ే ఆయన ననుి శీుపాదముల కతుంద ననుి చేరుుకొన్ ను. 



అణు, బ్ృహ్త్, హ్రస్వ, దీరఘ, ఛవయాత్పాది స్కల చర్ాచర పదవరిములు త్న విభూతిగా కల స్ావమి తిరువిణణగర్ 

లో వేంచేసత యున్విడు. ఆయన శీుపాదములు త్పప న్వకు ఇత్ర రక్షకము లేదు.  

ఈ విధ్ముగా స్మసి్మును స్ావమి విభూతియిే అన్న ఉపదేశించి ఆయన పాదపదమములే శరణయము అన్న 

బ్ో ధిస్ుి న్విరు ఈతిరువాయ్ మొழி లో. స్మసి్ము స్ావమి విభూతి అంటే స్ావమి విశేషయము,  విభూతి 

విశేషణము అవుత్వయి విశేషయము లేకుండవ విశేషణము ఉండలేనటలల (ఎఱఱన్న పండు అనిపుపడు పండు 
లేకుండవ ఎఱుపుదనము ఉండలేదుకదవ!) పరమాత్మకూ, ఆయన విభూతికీ విడర్ాన్న స్ంబ్ంధ్ముంటలంది. 
విభూతి విశేషణముగాగల పరమాత్మ స్విశేష డే కాన్న న్నర్ివశేష డు కాదు అని విషయాన్ని ఆళ్వవరుల  ఈ 

దశకములో మర్ొక పర్ాయయము త్ెలియజ్వస్ుి న్విరు, 

ఈ తిరువాయ్ న్న అభయసతంచిన వారు న్నత్యస్ూరులకు కూడవ పూజ్నీయులగుదురన్న ఫలశుు తి కృప 

జ్వస్ుి న్విరు నమామళ్వవరుల . 

6-3-సీసమాలిక 

స్ంపదివపత్ ి లు, స్వరు  నరకములుర్ాగావకట, గరళ్వమృత్ములు 

అన్నియును విభూతిగా నుని న్ననుి న్ేగంటిన్న తిరువిణణగరమునందు 

ఆనంద దుఃఖ్ాగుహ్నుగుహ్లు విభూతిగా గల నీవు బ్ో జు కలిగి 

ఇటవచిు వేంచేసతతివి న్వ న్నమితి్మ ైకరుణత్ో తిరువిణణగరమునందు 

ఙ్ఞా న అఙ్ఞా నముల్, భాన్వంధ్కారములూామాయకస్ములు విభూతి నీకు 

నీ న్వమస్మరణమే పరా ణులకు గతి, ఆనీవ వేంచేసతతివిటకు వచిు 

స్మరణ విస్మరణముల్ స్ంశేలష విశేలష పాప పుణయములు నీ ఆన నడచు 

కలమషరహ త్ డీ కడకు వేంచేస ఘనముగా తిరువిణణగరమునందు 

పరా చీన నూత్న, బ్ాలయ వారికయ  స్త్వయస్త్య, శేవత్వసతత్ములు న్వరీ 

వత్వమును కపట త్త్వముల్ నీవియిేవేంచేసతత్ ేతిరువిణణగరము 



అనుకంప స్ంయత్ ల్, అఖిలలోకముమలు,న్నందవస్ుి త్ ల లల  నీవి గావ  

ఇందిర్ాపతివియు, న్నత్య పూజత్ డవువిచేుసతత్ే తిరువిణణగరము 

అవత్వర మూర్ిివంత్ర్ాయమివియు నీవనీ పాదముల  మాకు ఇముమ(శరణము) స్ుమమ 

శిుత్ స్ులభుడవన్వశిుత్ లకును కాదువేంచేసతత్ే తిరువిణణగరము 

దనుజ్ఞర్ ిన్వయకా! దెైత్య స్ంహ్రకా!న్వ రక్షకము నీవ, న్వదు స్ావమి 

అత్యంత్ స్ులభుడవయి మము కాపాడవేంచేసతత్ే తిరువిణణగరము 

న్వ త్ండిర, న్వ త్లిల , న్వ స్ఖి, స్ంపదనీపదచవేయయిే ఇచిుతీవు 

స్కల చర్ాచర స్రవముమ నీ విభూతియ, మాకతత్ర స్మాశుయము లేదు 

నీ పాదములు త్పప న్నఖిల లోకవశవరవేంచేసతత్ ేతిరువిణణగరము 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది అమరుల లల  

కొలిచెదరు వారలను శఠగచప కృపను 

6-4  కురవ ై యాయిోయరచడు 
ఆళ్వవరలకు భగవానుడంటే ఉని న్నరవధికమ ైన ప్ేరమాతిశయాన్ని ఈ పరబ్ంధ్ము మొతి్మంత్వ చూస్ూి న్ే 
ఉంటాము. అందున్వ కృష్ాణ వత్వరమంటే ఆళ్వవరలకు ఇంకా ఎకుకవ మకుకప అని విషయాన్ని కూడవ వ నుక 

త్ెలిసతకొన్న యున్విము(శీుర్ామున్న గుర్ించి హ్నుమ "భావో న్వనయత్ర గచేతి" అన్న శీుర్ాముడు లేన్న 

పరమపదవాస్ము కూడవ త్లవలేనంటాడు కదవ! ఆ విధ్ముగా ననిమాట.). ఆళ్వవరలకు శీుకృష్ాణ వత్వర 



వృత్వి ంత్ము భూత్కాలములో  జ్ర్ిగినటలల  కాక, త్న కళ్ళ ముందు జ్రుగుత్ నిటేల  దర్ిశంచి అనుభవిస్ాి రు. 
కృష ణ న్నకత గచప్తకలప్  ైఎంత్టి ప్ేరమ ఉనిదో  అటిట ప్ేరమ ఆళ్వవరల యందు కూడవ ఉని విషయము మనకు ఈ 

పాశుర్ాలలో త్ెలుస్ూి ంటలంది. స్ావమి త్వను ఆళ్వవరలకు ధెైరయము కలుగ జ్వయడవన్నకా అనిటలల  

త్నఅవత్వరములో ఆ యా ఘటాట లను ఆళ్వవరల చేత్ అనుభవింప చేస్ాి డు. ఆళ్వవరుల మనకోస్ం ఆ యా 
ఘటాట లను మనముందుంచి మనకు కూడవ ఆ ధెైర్ాయన్ని అంద జ్వస్ాి రు ఈతిరువాయ్ మొழி లో.  

"శీుకృష ణ న్న ర్ాస్కీుడ, గచవరిన్ోదిరణము, కాళ్ళయ మరదన్వది ఆశురయ చేషటలను అహ్ో ర్ాత్రములు 
అనుస్ంధించుచుని మనకతక ఏ విధ్మ ైన కొరత్యు లేదు.  

వేణున్వదమును చేయుచు ఆవులను మేపుట, నప్తపనిత్ో స్ంశేలష్తంచుట మొదలగు శీుకృషణ  చేష్తటత్ములను 
అనుస్ంధించి ఎలలపుపడు ఆనందించుచుని న్వకు స్ాటి అయిన వారు ఎవరును లేరు. 

చవణూర, ముష్తటకులత్ో మలల  యుదిము, కువలయా ప్్డ స్ంహ్రము మొదల ైన శీుకృష ణ న్న దివయ చేష్తటత్ములు 
ఎలలపుపడు అనుస్ంధించు భాగయము కల న్ేన్నక చింతింప పన్నలేదు. 

యశోదవదేవి ర్చలుత్ో చేర్ిు కటిటనపుపడు దవన్నకత లోబ్డి అశకుి న్న వల  భయపడుట, పూత్న్వ, 
శకటాస్ుర్ాదులను స్ంహ్ర్ించుట, మొదలగు శీుకృష ణ న్న చేష్తటత్ములను ధవయన్నంచు భాగయముకల న్వకతక 

ఏమియు అకకరలేదు. 

బ్రహ్మదుల పరా రినను అంగీకర్ించి, దేవక ీగరామునందవత్ర్ించి, అచుటినుండి గచకులమునకు వ ళళ 
నందగచపున్న వదద  ప్ ర్ిగి, కంస్ున్న స్ంహ్ర్ించిన శీుకృష ణ న్న దివయ చర్ిత్రమును అనుస్ంధించుచుని న్వకవవిధ్మ ైన 

దుఃఖ్మును లేదు. బ్కాస్ురున్న, ఏడు ఎదుద లను చంపుట , కుంద వృక్షములను కూలుుట మునిగు కృషణ  
చర్ిత్రములననుస్ంధించు న్వకు ఏవిధ్మ ైన మన్ోదుఃఖ్మును లేదు.  

భకుి ల దుఃఖ్ము స్హ ంపలేక, హేయమ ైన మనుషయ గరామున అవత్ర్ించి, శత్ ర వులను స్ంహ్ర్ించిన శీుకృషణ  
చర్ిత్లను త్లచు న్వకు ఎవవరును స్మానులు కావు.  

దేవ, మనుష్ాయదులందరూ ఆశురయ పడునటలల  బ్ాణవస్ురున్న వేయి భుజ్ములను ఖ్ండించిన శీుకృష ణ న్న దివయ 
చర్ిత్లననుభవించుచుని న్వక టిట అఙ్ఞా నమును లేదు. 



వ ైదిక బ్రా హ్మణున్న కొఱక ై ఈ లీలావిభూతిన్న దవట,ి పరమపదమునకు వ ళళ, అచుటనుండి ఆ బ్రా హ్మణ 

పుత్ ర లను తీసతకొన్న వచిున వ ైనము స్ుి తించు న్వకు స్మానుల వరునూ లేరు(లక్షీమదేవి శీుకృషణ  దరశనమునక ై 
బ్రా హ్మణ పుత్ ర లను త్వను పరమపదమునకు తీసతకొన్న పో గా, ఆ బ్రా హ్మణున్న అభయరిన వలన శీుకృష ణ డు త్వన్ే 
స్వయముగా పరమపదమునకు వ ళళ ఆ బ్రా హ్మణ పుత్ ర లను తీసతకొన్న వచిున విషయము మనము 
త్ెలిసతకొన్నయున్విము) 

ఆస్ుర్ ీపరకృతి గల ర్ాజులత్ో భూమి న్నండి యుండగా, భూభారమును త్గిుంచుటక ై, అవత్ర్ించి, అన్ేక ర్ాజ్ 

వంశజులను (భారత్ యుదిమున) నశింప జ్వసత, పరమపదమునకు వేంచేసతన శీుకృష ణ న్న దివయ పాదముల 

న్వశుయించిన న్వకు వేఱ వవరూ న్నయామకులు కారు. " 

"ఈ దశకమును అనుస్ంధించిన వారు శీుకృష ణ న్న యందు మికతకలి భకతి కలవారగుదురు" అన్న ఆళ్వవరుల  
ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు. 

6-4-సీసమాలిక 

గచప్తకా రస్కవழி  గచవరినకథవదికృష ణ న్న బ్ాలయపు కీుడల లల  

అనవరత్ము మనమనుభవించుచునుండఇక మనకు కొఱత్ ఏమి కలదు! 

ఆ వేణుగానము పశుపాలనము నీలమమత్ో కవழி  స్లాల పములును 

అనవరత్ము మనమనుభవించుచునుండఇక మనకు కొఱత్ ఏమి కలదు? 

చవణూర ముష్తటక, శ ైలాట దమనములిున్ని శీుకృష ణ న్న చేష్తటత్ములు 

అనవరత్ము మనమనుభవించుచునుండఇక న్ వివధ్మయిన చింత్ లేదు 

ర్చట యశోద త్వ త్వర టిత్ో కటిటన బ్ెకుకచునిపపటి బ్ేల చూపు 

పూత్న్వ శకటాది ప లమేపరుల(ర్ాక్షస్ులను) చంప్తనటిట వాన్నన్న త్లవ నడు  లేదు 

దేవత్లర్ిించ దేవక ీగర్ాాన జ్న్నయించి గచకులమునను ప్ ర్ిగ ి

కంస్ు వధించిన కథలు చెపుపకొన్ననఎటలవంటి వ త్లు న్వకతంక లేవు 



బ్క వృషభ వధ్లు, అరుీ న త్రుభంగ చేషటల వివర్ాలు చెపుపకొనుచు 

అనవరత్ము మనమనుభవించుచునునిఎటలవంటి వ త్లు న్వకతంక లేవు 

ఆశిుత్ లకన్న నీ వనుభవించిన మాత్ృగరావాస్కవలశ గాథల లల  

త్లఫోయు మాకు శీుధ్ర! శత్ ర  స్ంహ్ర్!ిఇక మాకు స్ముల వరు లేరు 

బ్ాణవరి్ గాథవ శువణము చేస డు మాకుఅఙ్ఞా న గంధ్ములస్లు లేవు 

పరమపదము నుండి బ్రా హ్మణ పుత్ ర ల త్ెచిు ఇచిున న్నన్ స్ుి తించు మాకు 

అనవరత్ము న్ననుి త్లచుచుండెడి మాకుఇల న్నంక స్ములు వేఱ వరు లేరు 

ఆస్ుర్ ీపరకృత్ ల వర్ిించు ర్ాజులనడచి భూభారము నడగగటిట 

పరమపదము చేర్ిన రమాపతిన్న త్లుుమాకతత్రులు న్నయామకులు కారు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది వారల లల  

వాస్ుదేవున్న భకుి ల ై పరబ్లగలరు 

6-5  త్తవழி ల్ 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  కూడవ వ నుక చూచినటలల  ఆళ్వవరల బ్హ్ుపాత్వర భనయము వల  కనబ్డుత్ ంది. 
స్త్వదేవికత బ్ాలయములో జ్ోయతిష కలు "ఈమ కు వనవాస్ యోగము ఉనిద,ి అది గటెటకతక పో త్ే మఱి తిరుగు 
లేదు" అన్విరట. అలాగవ స్త్మమకు వనవాస్ము త్పపలేదు. ఇకకడ కూడవ  ఆళ్వవర్ న్వయికకు "త్ ల ైవిలిల 
మంగలము" అను దివయదేశమునకు వ ళ్ళకుండిన ఆమ కు ఇబ్ోంది లేదు. వ ழி త్ే పరమాదము అన్న చెప్ేపరట. 



(త్ ల ైవిలిల మంగలము దక్షిణ దేశమున తిరునలేవలి దగురగా నుని స్ావమి వేంచేసత యుని దివయదేశము). 
కాన్న, ఆళ్వవర్ న్వయికకు భగవత్వరావణయము మ ండు. ఆమ  అచుటకు వ ళ్వళలన్న కోరుకొంటలనిపుపడు, 
తిరస్కరి్ంచలేన్న, భగవతీరాతి గల వంశము కనుక, ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల ఆమ ను అకకడకు తీస్ుకొన్న వ ళ్వళలన్ే 
త్లచింద.ి కాన్న, త్న ప్తలల కు ఇంకా వయస్ుా ర్ాలేదు, వయస్ుాకు మించిన, (త్మ కంట ేకూడవ ఎకుకవగా)  
పరా వణయము కలిగి యునిది, కనుక ఇపపటికత వార్ించవలి అనుకొనిదిట ఆత్లిల . అయిన్వ పరా విణవయతిశయము 
వలన మన ఆళ్వవర్ న్వయిక త్ ల ైవిలిల మంగలాన్నకత బ్యలుదేర్ి వ ళళంది. అకకడికత వ ళ్ళడం అభలషణీయము 
కాదన్న త్ెలిసతన్వ, పూన్నక మ ండుగా ఉనిది కనుక త్లిల కూడవ స్హ్కర్ించింది. ఇంక అకకడికత చేరగాన్ే అకకడ 

స్ావమి (అకకడ ఉత్ావ మూర్ిిన్న దేవప్తపర్ాన్ అన్న అంటారు) స్ౌలభయ, పరత్వవలను అనుస్ంధించిన ఆళ్వవర్ 

న్వయిక స్మృతి భరమ కలిగిన దవన్నలా పరవర్ిించడం పరా రంభంచింది, త్లిలకత ఏమి చేయాలో  త్ెలియలేదు. పరకకన్ ే

ఉని చెలికత్ెిను స్ంపరదించ చూసతంది. అపుపడవ చెలి "ఈమ కు భగవత్వరావణయము కలిగించినది మీర్వ. ఇకకడ 

దవకా వచేుక ఇపుపడేమను కుంట ేఏం లాభం. ఈమ ను అడుగించ ేపరయత్ిము చేయక స్హ్కర్ించి, ఈమ  
ఉజీ్జవించేటటలల  చూడండి" అనిదట.  

త్లిల వయస్ులోను, అనుభవములోను ప్ దదది కదవ, చినిది అయిన చెలిన్న అడుగుత్ ందవ అన్న స్ందేహ్ము. 
కాన్న ఈ సతితిలో చిని, ప్ దద  అంత్రమునకు పరా ముఖ్యత్ లేదు. విషయము త్ెలిసతన వారు చెబ్ుత్వరు, ఆర్ిి, 
ఆదరము కలవారు వింటారు. ర్ామచందుర న్న కొఱకు బ్యలుదేర్ిన భరత్ డు గుహ్ున్న చేర్ినపుపడు గుహ్ుడు 
భరత్ న్నకత లక్షమణున్న గుర్ించి  చెప్తపనటలల "ఆచచక్షవథ స్దవావమ్ లక్షమణస్య ...భరత్వయ గుహ్ః" అన్న 

శీుమదవర మాయణములో చెపపబ్డినది కదవ.  

వ నుక ఆళ్వవర్ న్వయిక, ఆమ  త్లిల , చెలి ...ఈ పాత్రలనీి ఆళ్వవరల వివిధ్ భావావేశాలే అన్న త్ెలుస్ుకొన్న 

యున్విము. ఇకకడ ఆళ్వవర్ న్వయిక భావము పరా పయ త్వరను త్ెలియ జ్వస్ుి ంది. అనగా పరా పయమ ైన 

పరమాత్మను ప ందలేకుండవ ఉండ లేన్న ఆరి పరపనిభావము. త్లిలది ఉపాధవయవయవస్ాయము కలిగి ఉండే సతితి. 

అనగా, ఉపాయమ ైన పరమాత్మప్ ై ఆయన త్పపక స్వకర్ిస్ాి డన్న, అందుకు మన పరయత్ిము అవస్రము 
లేదన్న పూన్నక కలిు యుండుట. అందు వలన, ఈమ  పరా వణవయతిశయము ఉపాయము అవుత్ ందేమో, అటిట  
ఉపాయ స్హ్కారము తీస్ుకోవడం వలన  త్మ పూన్నకకు  చేటల కలుగుత్ ందేమోనన్న ఆ త్లిల చింత్. కాన్న, 

ఇకకడ త్ెలుస్ు కొన వలసతనది, ఆళ్వవర్ న్వయికకు త్న స్వరూపమ ైన భగవచేేషత్వము పర్ిపూరణముగా 
ఎఱుక లోన్నకత వచిు, పరా వణవయతిశయము కలిగి యునిది త్పప అది ఉపాయము కాదు, ఆ విషయము 



ఆమ కు కూడవ త్ెలియును. కనుక, ఈ సతితి జ్జవ స్వరూపమే త్పప అవదయకరము కాదు, కాన్న, ఆళ్వవరుల  ఈ 

విషయాన్ని చెపపలేన్న సతితిలో ఉన్విరు. అందువలన, త్లిలకత విషయ వివరణము చెలి చేసిో్ ంది. 

చెలి ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిలత్ో ఈ విధ్ముగా చెపుపచునిది. 

 "త్లుల లార్ా! త్ ల ైవిలిల మంగలమును ఆశుయించి, అచుట వేంచేసతయుని స్ావమి దివయ స్ౌందరయమును 
అనుభవించి కనీిళ్ుళ కారుుచు,(మాటలాడలేన్న సతితిలో నుండ)ి త్న స్ావధీనములో లేక కలగుండు 
పడుచుని ఈమ ను (ఆళ్వవర్ న్వయికను) మీరు స్ావధీనపరచుకొనుట స్ాధ్యము కాదు. ఈమ  మీ మాటలు 
విను సతితిలో లేదు. ఇపుపడు ఆ పరయత్ిము వలన పరయోజ్నము లేదు.(ఇకకడ ిదవకా తీస్ుకొన్న వచిునది 
మీర్వ.  ఇపుపడు ఈమ  చెయియ దవటిపోయిన త్రువాత్ అనుకుంటే మాత్రము లాభమేమి అంటోంది 
చెలి).(ఆళ్వవర్ న్వయిక మన్ో వాకాకయాలనీి స్ావమి ప్ ైనన్ే కవందీరకృత్మ ై యున్వియనిమాట). 

ఓ త్లుల లార్ా! మీర్ీమ ను త్ ల ైవిలిల మంగలమున జ్రుగు మహ్ో త్ావమునకు తీస్ుకొన్న వ ళ్ళళరు. అపుపడు 
అచుటి ఉత్ావ కోలాహ్లాదులను విన్న  నపపటి నుండ ిఈమ  మిగిలిన పనులు మాన్న, న్నశులముగా 
భగవదుు ణములన్ే స్మర్ించి ఆరదరమగుచునిది. ఈమ  న్ోటి తీప్త పలుకులను కూడ వినలేన్న అనరిమును మీర్వ 
కొన్న త్ెచుుకొన్విరు. 

స్రస్ుాలచేత్ను, ఉదవయన వనముల చేత్ను విర్ాజలుల  త్ ల ైవిలిల మంగలమున మీర్ీమ ను తీసతకొన్న ర్ాగా, 
ఈమ  ఇచుట వేంచేసత యుని స్ావమి దివయగుణముల యందు మున్నగి పోయినదెై, మీకు స్ావధీనము కాక 

యునిద.ి ఈ అనరిమును మీర్వ త్ెచుుకొంటిర్ి, ఇపుపడు అనుకొన్న లాభమేమి? 

త్లుల లార్ా! ఈమ  న్వలుు  వేదముల పండిత్ లు గల త్ ల ైవిలిల మంగలమ్ ను చూచినపపటినుండి మీ 

మాటలను వినక స్వత్ంత్ ర ర్ాల ై స్ావమి తిరున్వమములన్ే ఎలలపుపడు అనుస్ంధించుచు మికతకలి 

స్ంత్ోషమున్ ంది, మీరున్విరన్న కూడ చూడక హ్ృదయమందు ప్్రత్ ర్ాల ై శిథిలుర్ాలగు చునిది.  

మీరు ఈమ ను త్ ల ైవిలిల మంగలము తీస్ుకొన్న వ ళళ అచుట స్ావమిన్న చూప్తంచినపపటి న్వటినుండి, వాన్న 

కళ్వయణ గుణముల యందే మగుిర్ాల ై ఆ దికుకను చూచి అంజ్లి స్మర్ిపంచుచునిది.  

ఓ త్లుల లార్ా! తిరుపాపరునల్ నది ఉతి్రమునందుని త్ ల ైవిలిల మంగలమును వదలి ఈమ  వేఱొ కటి 
చూడదు. స్ావమి తిరున్వమములు త్పప వేఱొ కటి పలుకదు.  



ఈమ  త్ ల ైవిలిల మంగలమన్ డు మాట త్పప వేఱొ కటి వినదు. ఇటలల ండుట ఈమ  జ్న్వమంత్రమందు చేస్ుకొన్నన 

పుణయమో లేక పరమాత్మ కృపయో త్ెలియదు.  

ఈమ  వేద స్మృదిమ ైవ త్ ల ైవిలిల మంగలము న్వశుయించినపపటినుండి, స్ావమి తిరున్వమములన్ే చెప్తప, 
బ్ాధ్పడుచునిద.ి (వేద స్మృదిమ ైన సి్లము అన్న చెపుపటవలన, అచుటివారు భగవతి్తి్వమును బ్ాగుగా 
ఎఱిగినవారు అన్న త్ెలుస్ుి నిది. వేదముల యందు "త్తి్వమసత" మొదల ైన జ్జవాత్మయు పరమాత్మయు 
ఓకకట ేఅన్న చెప్తపనటలల  అన్నప్తంచు శుు త్ లు, "దవవ స్ుపర్ాణ ..." అన్న జ్జవాత్మయు, పరమాత్మయు ఒకటి కాదు 
అన్న చెప్ పడు శుు త్ లు అన్నింటిన్న స్మనవయము చేసతకొన్న, జ్జవాత్మ, పరమాత్మల స్ంబ్ంధ్ము శర్ీర, శర్ీర్ి 
స్ంబ్ంధ్మన్న త్ెలిసత పరవర్ిించువారుండెడి దివయదేశము త్ ల ైవిలిల మంగలము).  

ఈమ  న్ేత్రములనుండి కనీిరు పరవహ ంచుచునిది. స్ావమి తిరున్వమములన్ే ఈమ  చెపుపను. 
దివయదేశమును స్మర్ించి నమస్కర్ించును. 

ఈమ  భగవదుు ణవభన్నవేశమును చూచిన యిెడల, శీుభూనీళ్వ దేవేరులలో ఒకర్ి అవత్వరమేమోనన్నప్తంచును. 
ఆ దివయదేశన్వమమున్ే ఈమ  స్మర్ించుచూ బ్లహీనుర్ాల ై యునిద.ి " 

ఈ విధ్ముగా త్ ల ైవిలిలమంగల దివయదేశమును గుర్ించి చెపపబ్డిన ప్ ై పాశురములు అభయసతంచినవారు 
భగవత్ెైకంకరయమును ప ందుదురన్న ఫలశుు తి కృపచేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

6-5-సీసమాలిక 

వలదనినూ మీరు త్లగించిర్ీమ నుఆ త్ ల ైవిలిల మంగలమునకును 

బ్ాధ్పడుచునుండ ెబ్ాష్ాపక్షి యిె ైఈమ అనుకుని ఫలమేమి అమమలార! 

తిరున్వళ్ళకన్న తీస్ుకొన్ోపవగాఆ త్ ల ైవిలిల మంగలమునకును 

వేఱ లల  వీడ ిత్వ విష ణ ఁదలుగ నీమ అనుకుని ఫలమేమి అమమలార! 

స్రస్ులన్ త్ోటలన్ స్రస్ స్ుందరమ ైనఆ త్ ల ైవిలిల మంగలమునకును 

ఈమ ను త్లగించ, ఇపుడీమ  హ్ర్ిఁదలుుఅనుకుని ఫలమేమి అమమలార! 



మీమాటను వినక స్ావమి న్వమము త్లుుఅనుకుని ఫలమేమి అమమలార! 

ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలము చేర్ిననుండివేఱు వాయపారముల్ విడచిప్ టెట  

ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలము చేర్ిన నుండిత్ను స్ావమి గుణముల మున్నగి పోయిె 

అటలవ ైపు చూచి దండము వ టలట  న్ పుడునుఅనుకొన్న ఫలమేమి అమమలార! 

తిరుపారునల్ కు నుతి్రమున ర్ాజలుల ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలమునకును 

ఈమ ను కొన్నత్ెచిు "స్ావమిన్ే త్లచున్ే"అనుకొని ఫలమేమి అమమలార! 

గత్ జ్నమ ఫలమొ, ఆ ఘనదేహ్ు(మేఘవరుణ డు) కృపయొ న్ేఇత్రముమ వినదవయిె ఈమ  ఇపుడు 

ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలపు న్వమము త్పప,అనుకొని ఫలమేమి అమమలార! 

స్ావమి న్వమములన్ే ఈమ  పలుకచు నుండుఆ త్ ల ైవిలిల మంగలము చేర్ి 

పర్ిత్వపమును చెందు, బ్ాషపముల్ కారుునుశీుకృష ణ  న్వమముల్ చెపుపచుండు 

ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలముని దికుకకుతిర్ిగి దండము వ టలట  ఈమ  ఎపుడు 

స్ావమి దేవేరుల అవత్వరమన్నప్తంచునీమ  వాయమోహ్పు తీరు చూడ 

ఆ త్ ల ైవిలిల మంగలపు న్వమమ న్ పుు  బ్లహీనయిెై త్వను పలవర్ించు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది వారల లల  

స్ావమి క ైంకరయ భాగయమునందగలరు 



6-6  మాలుకుక 

వ నుక ఆళ్వవర్ న్వయిక పరా పయ త్వరను, త్లిల ఉపాయాధ్యవస్ాయాన్ని స్ూచిస్ాి రన్న త్ెలుస్ుకున్విము. ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో కూడవ ఆళ్వవర్ న్వయిక, పరా పయత్వర వలన, బ్లహీన మవడం, వివరణమవడం, 
భగవదెైకధవయనము వలన ఆత్వమతీమయాలన్నిటినీ ల కకచేయక పో వడం ఇవనీి చూస్ాి ము. పలుకలేన్న ఆళ్వవర్ 

న్వయిక సతితిన్న మనకు త్లిల పాత్రదవవర్ా త్ెలియ చెప్ేప పరయత్ిము చేస్ాి రు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో.  

"త్న ఆశిుత్ లగు దేవేందవర దులను కాపాడుటక ై, వామన్వవత్వరము ధ్ర్ించి, మూడడుగుల న్ేలను బ్లిన్న 

అర్ిించి, అంత్లోన్ే తిరవికుమున్నగా ఱ ండడుగులలో మొతి్ం లీలావిభూతిన్న కొలుచుకొన్నన స్ావమి దివయ 
చేష్తటత్ములను, తిరుమేను స్ౌందరయమును సేన్నంచ న్వశత్ో కృశించి పోయిన ఈమ  చేతి కంకణములు 
జ్ఞర్ిపో వుచునివి. 

స్ావమియొకక కతర్ీటాది దివాయభరణములు, దివాయయుధ్ములు, స్ుందరమ ైన అవయవములు సేవింప 

న్వశపడిన ఈమ  యొకక శర్ీరము పాలిపో యినది. 

స్కలలోకములను లోగొన్న వటపత్రమును పవళంచు శాయమస్ుందరుడెైన స్ావమిన్న సేవించన్వశపడ ిఈమ  త్న 

మహ మను పో గ్టలట కొన్ ను. 

ఈ లోకాలను స్ృజంచిన చత్ రుమఖ్ున్న కూడవ స్ృష్తటంచిన  గొపపవాడైెన త్న స్ావమియిే పాండవులకు 
దౌత్యము చేస ను. అటిట  అత్న్నన్న సేవించుటకు ఆశించి ఈమ  త్న స్వభావమును పో గచటలట కొన్ ను. 

మహ్స్ముదరమందు మున్నగియుని భూమిన్న వర్ాహ్వత్వరమున్ తిి యుదిర్ించినటిటయు, వేదములను 
ఉపదేశించినటిటయు, చేత్నులకు మికతకలి ఉపకారకుడెైన స్ావమిన్న సేవించ ఈమ  ఆశపడి ఏమియు త్ోచక 

స్మృతి భరమణము కలిగి యునిది. 

స్ావమి యొకక ఉజీ్వలమ ైన కతర్ీటమును, పదమములవంటి హ్సి్ములును, కలపవృక్షములవంటి 
భుజ్ములును సేవింప న్వశపడిన ఈమ  శిథిలమ ైనది. 

స్కల దివాయభరణ భూష్తత్ డెై, పాలకడలి యందు పవళంచిన స్ావమి దివాయవయవములను స్మర్ించి ఈమ  
త్న లావణయమును పో గొటలట కొన్ ను. 



శీుకృష ణ న్న పూత్న్వ, శకటాస్ుర వధవది దివయ చేష్తటత్ములను అనుస్ంధించి ఈమ  త్న స్ి రత్వ ధ్రమమును 
ధవరపో స్ుకొన్ననది. 

ఈమ  వామన్వవత్వరపు రూప చేష్తటత్ములు, ర్ామావత్వర మహ మలను అనుస్ంధించి ఈమ  త్న 

రూపమును పో గొటలట కొన్ననది. 

శీుకృష ణ న్న మలల  యుదిము చేసతన, త్ లసత మాలను ధ్ర్ించిన భుజ్ములను, అత్న్న స్ర్ావంత్ర్ాయమిత్వమును 
ధవయన్నంచి స్ి రలుండవలసతన లోకర్ీతిన్న వదలి స్వత్ంత్ ర ర్ాలిగా పరవర్ిిస్ుి నిది."(స్త్మమ త్వను స్వయముగా 
ర్ావణున్న అంత్మొందించి ర్ామున్న స్న్నిథి చేరగలిగిననూ, "త్తి్స్య స్దృశమ్ భవేత్" అన్న త్న పరయత్ిము 
వలన కాక, ర్ాముడే త్నను తీస్ుకొన్న వ ళ్ళవల నన్న వేచి చూచినది కదవ, ఈమ  పరవరిన అందుకు విరుదిముగా 
నునిద ిఅనుచునిది త్లిల).  

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించిన వారు న్నత్యస్ూరులవల  మోక్షమందు న్నరతిశయానందమును 
ప ందెదరన్న" ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

6-6-సీసమాలిక 

ఆశిుత్ రక్షణవ బ్ది కంకణుడు తిరవికుము సేవించ ఇచే కలిగి 

కృశియించి మాప్తలల  కవలి కంకణములుచేజ్ఞరుుకొన్  ఏన్ేమి చేత్  

ఆభరణవదుల, పంచవయుధ్ములనుధ్ర్ియించి ర్ాజలుల  త్మిమకంటిఁ 

సేవింప న్వశత్ో త్వ వివరణత్ ప ందెమాప్తలల  చేసతన పాపమేమి 

లోకాలన్ లల  త్వ లోగొన్న వటపత్రమున న్నదుర్ించు కృష ణ న్న దలంచి 

వాన్న సేవించెడు ఆశత్ో మాప్తలల  గొపపదనమును పో గొటలట కొన్ ను 

జ్గముల స్ృజయించు దుగిను(చత్ రుమఖ్ున్న) స్ృష్తటంచిన స్ావమియిే దౌత్వయన్న కరుగు ర్ీతి 

త్లపో సత న్వత్న్న కొలవంగ న్వశత్ోఓజ్న్ే త్వను కోలోపయెినీమ  

వేదోపదేశముమ, వేదో దిరణమునుచేసతన స్ావమిక ై చిత్ ి  జ్ఞర్ి 



చేత్నుల హ త్ న్న శీుశున్న సేవింపన్వశత్ో మతి భరమణముమనందె 

కలపక భుజున్న పరకాశ కతర్ీటలన్న పదమహ్స్ుి న్న కొఱకాశపడిన 

ఈమ కు దేహ్మే శిథిలమ ై పోయిె, లావణయమ లల  ప స్ుగు వడెను చూడ 

స్కల దివాయబ్ంధ్ స్ంయుకుి  క్షీర్ాబిిశయనున్న వాన్న శసి్రముల దలిు  

పూత్న్వదుల చంపు పో డుముల్ త్లపో సతస్ి రత్వ ధ్రమము కూడ తీరు పడెను 

ర్ామ తిరవికుమాదయవత్వరముల త్లిుమాప్తలల  రూపముమ మంట గలిస  

ముష్తట యుదిము త్మ పుష్తటత్ో గ లిునత్ లసత మాలను దవలుు దోష(భుజ్) యుగము 

ధవయన్నంచి వాన్న స్ర్ావంత్ర్ాత్మత్వము త్లువ స్ి రత్వముమ మొనస  న్నపుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది వారల లల  

అతిశయానందమందెదరనుట న్నజ్ము 

6-7  ఉణ్ుణ మ్ శోరుమ్ 

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవర్ న్వయిక పరా పయత్వర వలన వివరణమ ై, స్మృతి భరమణము కలిగి ఉనిదన్న 

విలప్తస్ూి ని త్లిలన్న చూసేము. ఆవిష్ాదవతిశయమువలన త్లిల కూడవ త్ెలివి త్ప్తప పడిపోయినదట. త్లిల త్న 

విష్ాదములో పలికతన స్ావమి గుర్ించి, ఆయన తిరున్వమాల గుర్ించి చేసతన పరస్ంగము వలన ఆళ్వవర్ 

న్వయికకు త్ెలివి వచిునదట, వసేి  ఆమ  ఊరకన్ే ఉండదు కదవ, వ ంటన్ే తిరుకోకవలూర్ అన్ే దివయదేశాన్నకత 
వ ళళ పో యినద.ి(తిరుకోకవలూర్ దక్షిణదేశమున, స్ావమి తిరవికుమున్నగా వేంచేసతయుని దివయదేశము). త్లిలకత 
త్ెలివి వచిు చూస్ుకుంటే, ప్తలల  లేదవయి.ె ప్తలల  స్వభావము త్ెలుస్ును కనుక ఈమ  తిరుకోకవలూర్ వ ళళ 



యుండవచుునన్న త్లంచినది త్లిల . కాన్న, త్నకు మాటయిన్వ చెపపకుండవ, త్న వస్ుి వులను కూడవ 
తీసతకొన్నపో కుండవ, ఆమ  ఓంటర్ిగా వ ళళపోయిందే, ఎలా ఉంటలందో , ఏమవుత్ ందోనన్న బ్ెంగ పడుత్ోంది త్లిల ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో,  

వ నుక అనుకొన్ననటలల  ఇందులో కూడవ ఆళ్వవరల పరా పయత్వర, ఉపాయాధ్యవస్ాయము అన్ే భావాలు ఆళ్వవర్ 

న్వయిక, ఆమ త్లిల పాత్రలలో కానవస్ాి యి, శీుమదవర మాయణములో  "స్ర్ావన్ భోగాన్ పర్ిత్యజ్య భరిృ సేిహ్ 

బ్లాన్నవత్వ అచింత్యత్వవ దుఃఖ్ాన్న పరవిష్ాట  న్నరీనమ్ వనమ్" అన్న చెప్తపనటలల  ( "స్త్మమ త్న భరి మీద 

ప్ేరమవలన ర్ాగల దుఃఖ్ాల గుర్ించి ఆలోచించకుండవ, న్నరీనమ ైన వనమున పరవేశించింది" అన్ననటలల ) త్వనూ 

స్ావమి కొఱకు వ ళళపోయింది. త్లిల పర్ిసతితి ర్ామ, లక్షమణులు అడవికత వ ళళన త్రువాత్ దశరథున్న పర్ిసతితిలా 
ఉనిద.ి("పుత్రదవయ విహీనమ్ త్త్ స్ుిషయా చ వివర్ిీత్మ్..." అనగా త్న ప్తలలలిదదరూ, కోడలూ కూడవ 
వదలివేసేరు అనిటలల గా), త్న ప్తలల  ఏం చేస్ోి ందో  అన్న బ్ాధ్పడుత్ోంది త్లిల ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

మా ప్తలల  త్నకు ధవరకము (త్వర గు నీరు), పో షకము(తిను అనిము), భోగయము( సేవించు త్వంబ్ూలము),  
అన్నియును త్న స్ావమి శీుకృష ణ డే అన్న త్లచి, మారుమందు కనబ్డువార్ిన్న చూచి, తిరుకోకవలూరు 
పో వుమారుమేది అన్నయు, అచుట వేంచేసత యుని స్ావమి గుణముల టిటవి అన్నయు, అడుగుచు, 
తిరుకోకవలూరు వ ళళయునిది. ఇందులకు స్ందేహ్ము లేదు. 

ఓ చిలుకలార్ా! లోకమంత్యు  భగవన్విమములను అనుస్ంధించునటలల  చేయుచు, తిరుకోకవలూరునకు 
పోయిన న్వ కుమార్ ి తిర్ిగి వచుున్వ, ర్ాదవ, చూచి చెపుపడు. (తిరుకోకవలూరులో పరవేశించిన ప్తలలలు అచుట 

స్ావమిప్  ైకలుగు అభన్నవేశము వలన మఱ ిబ్యటకు ర్ాలేరన్విరట ఒకస్ారి్  భగవదవర మానుజులు).   

త్న వస్ుి వుల ైన చిలుకలు, బ్ంతి  చినిపాత్రలు, పూల స్జీ్లు మొదల ైన వాటినన్నిటినీ వదలి స్ావమి 

తిరున్వమములలననుస్ంధించుచునుని మా కుమార్ ి తిరుకోకవలూర్ నకు వ ళళ అచుట త్న 

మన్ోరథమును ప ందినదో  లేక ప ందలేక ర్చదించుచునిదో , ఏమి చేయుచునిదో  త్ెలియలేదు. 
(వ నుకననుకొన్ననటలల  ఈ చిలుకలు భగవదాకుి లను, బ్ంతి మొదలగునవి లీలోపకరణములను స్ూచించును. 
ఆళ్వవర్ న్వయికకు భగవతీరాతి మికుకటమ ైనందున ఆమ  వీటన్నిటినీ విడచి ప్ టెటనన్న భావము)  

(భరత్ న్న ర్ాజ్ఞయభష్తకుి న్న చేయవల నన్న స్ంకలిపంచినపుడు భరత్ డు త్లలడిలిలపో యి "విలలాప స్భామధేయ..." 
అన్న బిగురగా స్భామధ్యములో విలప్తంచేడుట. భరత్ న్నకత ర్ామున్న లేన్న ర్ాజ్యపదవి అస్హ్యమ ైనది. అటలలన్ే 



ఆళ్వవర్ న్వయికకు కూడవ స్ావమి దూరమ ైనపుపడు త్న  లీలోపకరణములన్నియూ అస్హ్యములయిన్వయి 

అనిమాట.).  

ఓ చిలుకలార్ా, తిరుకోకవలూర్ వ ళళన న్వప్తలల  విషయమ ై ఈ ఊర్ిలో స్ి రలు, పరకక ఊర్ిలో స్ి రలు ఏమి 

చెపుపచున్విరు, ఈమ  మర్ాయదనతికుమించి వ ళళనదన్న చెపుపచున్విర్ా లేక ఈమ  గుర్ించి త్ెలిసత మంచి 

గుణవంత్ ర్ాలనుకొనుచున్విర్ా?(ఇచుట ఈ ఊర్ిలో స్ి రలు అనిపదము ఉపాధవయవస్ాయ న్నషు  కలవారి్న్న 

త్ెలుపుత్ ందన్న, పరకక ఊర్ిలో స్ి రలు అనిపదము పరా పయ త్వర కలవారన్న కొందరు వాయఖ్ాయన కరిలు 
చెబ్ుత్వరు).  

స్ావమి గుణములను త్లచి, మా ప్తలల  తిరుకోకవలూర్ నకు పోయి అచటనుని స్మృదిిన్న చూచి ఎటలల  

స్ంత్ోష్తంచుచునిదో . 

(ఈమ  వయస్ున చినిది, కాన్న స్ావమి పటటమహ ష లత్ో స్మానముగా స్ావమియందు పరా వణుయర్ాల ై ఉనిది 
అంటలన్విరు).  

న్వ చినిది నన్నిచుట ఒంటర్ిగా విడచి ప్ టిట , త్వను తిరుకోకవలూర్ నకు వ ళళ స్ావమి స్ుందర 

దివాయవయవములు సేవించి, ఆనందవశుు వులు పరవహ ంప జ్వయుచూ, ఇపుపడు స్ంత్ోష్తంచుచుండును. ("ప్తత్వ 
చ మాత్వ చ మాధ్వః" అన్ననటలల  లోకములో అందరకూ త్లీల , త్ండీర కూడవ స్ావమియిే కదవ, కనుక త్లిలన్న విడచి 

వ ళళననూ స్ావమి వదద  స్ంత్ోషముత్ో ఉండునన్న త్లిల పలుకు చునిది).  

స్ావమి యందు మికతకలి వాయమోహ్ముత్ో బ్లహీనుర్ాల ైన బ్ాలిక ఆ తిరుకోకవలూర్ మ ల మ లల గా నడచి వ ళళ 
ఎటలల  చేర్ినదో  కదవ! 

తిరుకోకవలూర్ లో వేంచేసతయుని స్ావమి యందు మికతకలి వాయమోహ్ము కలదె,ై నన్నిచుట 

విడచిప్ టిటపో యిన, న్వ ప్తలల కు, ఏమి స్హ్యము అన్నన, ఆ భకతియిే స్హ్యముగా వ ళళయుండునన్న 

త్ోచును. 

మా ప్తలల  ఒక మంచి వస్ుి వు చూచినపుపడు దవన్నన్న స్ావమికవ అన్న భావించును. ఇపుపడు ఆ వస్ుి వులను 
అన్నిటినీ వదలి తిరుకోకవలూర్ నకు వ ళళనద.ి లోకుల న్నందను లక్షయ ప్ టటలేదు, ననుి త్లంచను గూడ 

లేదు.  



(ఇచుట చినిదెైన త్న కుమార్ ిను త్లిల ప గుడు చునిటలల ండును. ఇటలల  ప గడవచవు అన్న స్ందేహ్ము 
ర్ావచుును. ఇందుకు స్మాధవనముగా గురువుగారయిన నంజ్జయర్ గారు త్న శిష యడైెన నంబిళ్ళ గార్ిన్న 

ప్ దద  స్భలో ప గడుట దృష్ాట ంత్ముగా చెబ్ుత్ూ చినివార్ ైన్వ వార్ి స్దుు ణ  స్త్రరవరినలను గ్రవించవల నన్న 

చెబ్ుత్వరు).  

న్వ బ్ాలిక మన కులమునకు స్ంభవించెడు లోకాపవాదమును కూడ లక్షయప్ టటక తిరుకోకవలూర్ నకు వ ళళ 
ఒకక క్షణము కూడవ విడువక స్ావమిన్న అనుభవించుచునిది. ననుి వీడిపోయిన ఈ దుఃఖ్మును న్ేను 
స్హ ంచలేను." అన్న త్లిల పలుకుచునిది. 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుస్ంధించు వారు పరమపదమందు న్నత్వయనందముననుభవింత్ రు" అన్న 

ఫలశుు తి కృప జ్వస్ుి న్విరు నమామళ్వవరుల . 

6-7-సీసమాలిక 

అంబ్ువుల్, అనిముమ, త్వంబ్ూలమును కూడన్వ స్ావమి కృష ణ డే అన్ డు ప్తలల  

త్రోవ కావల  తిరుకోకవలూరుకు నంచుఅచట వేంచేసతన స్ావమి ర్ీతి 

పృచిేంచి, ర్చదించి వ డల నీ మార్ాు నఇందెటిట స్ందియమేది లేదు 

ఊరు, వాడన్, లోకముల వాన్న తిరున్వమమును పలుకుచు త్వను చన్ ను ప్తలల  

హ్రులార! (చిలుకలార్ా) మాప్తలల  తిర్ిగ ివచుున్ , ర్ాద చూచి చెపపగర్ాదె శుకములార! 

చిలుకలన్, చెండును(బ్ంతిన్న), చినిపాత్రలు, స్జీ్లన్ని ఆత్న్న న్వమమనుచు న్ేగ  

త్న మన్ోరథమున్ే త్వ ప ందెన్ో లేకకుందుచునిద  దవన్న ప ందలేక 

మాప్తలల  న్వ స్ి రలు అనుకొనునది ఏమి?చిలుకలార్ా! న్వకు చెపపర్ాదె? 

మర్ాయద లేదన్న అనుకొందుర్ా లేకమంచిగ త్లత్ ర్ా మానస్మున 

వాయపారముల వీడి స్ావమిన్ే త్లచుచున్ఆ తిరుకోకళ్ళరు కర్ిగ ిఅచట 



ఆలయాదుల చూచి మాప్తలల  స్వసి్త్ కలిగియునిద  లేద  త్ెలియర్ాదు 

ఆస్ావమిక  ైననుి వదలి తిర్చకళ్ళరుచేర్ిన మాప్తలల  శేషశయను 

చెలువ ైన మూర్ిిన్న సేవించి ముదమందుచుండు కాబో్ లు నశుు వులు ర్ాలిు 

బ్లహీన, మాప్తలల , వాన్న వాయమోహ్నమ లమ లల గా నట ఎటలల  చేర్  

భకతియి ేబ్లమయిెయ, అంత్ంత్ దూరముమఏకాకతన్ే అది చేర్ ు న్ేమొ 

ఏమి చూచిన గాన్న, ఇది వాన్నకీవల నను ప్తలల  విడచె వాటన్నిటిన్నట 

నను త్లవదీ, లోకులను లక్షయప్ టటకతిరుకోవలూరునకర్ిగ  త్వను 

వంశ గ్రవమ లల  వయరిముమ గావించితిరుకోవలూరున కర్ిగ  త్వను 

స్హ యింప జ్ఞలనీస్ంత్వపమును న్ేనుఏమియు పటటదు ఈమ కతపుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది భకతి కలిగి పరమపదమునన్వనందమందగలరు 

6-8 ప్ొ నుీలకాళీర్ 

వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో ఆళ్వవర్ మోహ్ పడి మూరే పో వడం, మళ్ళళ త్ెలివి ర్ావడం జ్ర్ిగవయి.ఇంత్కు 
ముందు కూడవ ఇలాంటి స్ందర్ాాలు చూసేము. అపుపడు, అలా త్ెలివి వచిున త్రువాత్ దూత్లను పంప్ే 
పరయత్ిము చేస్ాి రు ఆళ్వవరుల . అలాగవ ఇకకడ కూడవ దూత్లను పంప్ేపరయత్ిము జ్రుగుత్ ందనిమాట. 

మఱ ిత్న ప్తలల  తిరుకోకవలూర్ వ ళళ పోయినదనుకుంటోంది కదవ త్లిల అంటే ఈమ  తిరుకోకవలూర్ దవకా 
వ ళళంద ికాన్న తిరుకోకవలూర్ లో పరవేశించి స్ావమిన్నంకా సేవించుకోలేదు. ఆ ఊరు ప లిమేర వరకూ వ ళళనది, 
అంత్.ే అకకడి వరకూ వ ళళనది, మఱ ిస్ావమిన్న త్వన్ే సేవించ వచుును కదవ, మళ్ళళ ఈ దూత్ల పరస్ాి వన 



ఎందుకు, అంటే లౌకతకంగా చూసేి  స్ి ర  భావంత్ో ఉని ఉనిత్ వంశజుల ైన ఆళ్వవర్ న్వయికకు ఆభజ్ఞత్యము 
కూడవ ఉంటలంది కదవ, అందువలన ఈ దూత్ల పరస్ాి వన అవస్రమే. పార లౌకతకముగా, జ్జవున్న పరమాత్మకు 
స్ంధవనము చేయవలసతనది ఆచవరుయలే. ఈ విషయమే హ్నుమ దవవర్ా శీుమదవర మాయణములో చెపపబ్డినది. 
అందువలన ఙ్ఞా న్వనుష్ాు నములన్ే పక్షములు గలిగి,  ఆకాశమున పరయాణించ గల అనగా స్త్త్ము పరబ్రహ్మ 
న్నషు  గల(అంత్టా పరకాశించువాడు కనుక పరమాత్మకు ఆకాశమన్న వయవహ్రము.) పక్షులచే ఈ దౌత్యము 
న్నరవహ ంచబ్డుత్ోంది.  

స్ాక్షమత్ ి  పరమాత్మ అనుగుహ్ము వలన అఙ్ఞా న లేశము లేన్న పర్ిపూరణమ ైన భకతి రూపాపని ఙ్ఞా నమును 
ప ందిన ఆళ్వవరలకు స్ామానుయలకు వల  ఈ మోహ్లు, మూరేలు ఏమిటి అన్న స్ందేహ్ము. కాన్న, ఈ 

మోహ్ము స్ామానుయలకు కలిగవ మోహ్ము కాదు. పరత్ేయకమ ైనది. ఈ విషయాన్ని వ నుక కూడవ త్ెలియ 

జ్వసేరు. అంట,ే ఆళ్వవరుల  పరమాత్మయి ేస్రవమూ అను ఙ్ఞా నముత్ో ఉనిపుపడు, త్వను కూడవ వాన్నలో 
త్వదవత్ముత్ ప ందుత్వరు. అపుపడు ఆ  జ్జవాత్మకు బ్ాహ్య జ్గత్ ి త్ో స్ంబ్ంధ్ము లేకుడవ పో త్ ంది. అలా 
పరమాత్వమనుభవములో ఉంటారనిమాట ఆ సతితిలో.( అలా కాక స్ామానయమ ైన మూరే లో కూడ బ్ాహ్య 
జ్గత్ ి త్ో స్ంబ్ంధ్ము త్ెలియదు, కాన్న పరమాత్వమనుభవము ఉండదు.) ఆ త్వదవత్ముత్ త్గిున త్రువాత్ 

మళ్ళళ బ్ాహ్య జ్గత్ ి  త్ెలుస్ుి ంది. ఇటిట సతితిన్న పుర్ాణేతిహ్స్ాలలో వామదేవుడు, పరహ్ల దుడు మునిగు వారు 
అనుభవించి యున్విరన్న వ నుక త్ెలుస్ుకున్విము. ఇలా మళ్ళళ ఆ త్వదవత్ముత్ నుండి బ్యటపడిన సతితిలో 
ఉనిపుపడు, ఈ దౌత్యము చేస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల . 

స్త్మమ హ్నుమత్ో  "జ్జవంతీమ్ మామ్ యథవ ర్ామః..." అనుచు, న్ేను బ్రతికత ఉండగా చూడమన్న చెపుప అన్న 

స్ందేశము పంపుత్ ంది, అదే విధ్ంగా ఆళ్వవర్ న్వయిక స్ావమికత స్ందేశము పంపుత్ోంది. 

"ఓ పక్షులార్ా! మీరు వ ళళ బ్ాధ్ప్ టలట చుని జ్గత్వకరణుడెైన స్ావమికత న్వ యవసి్ను చెప్తపన యిెడల, మీకు 
ఉభయ విభూత్ లను ఇచెుదను. మీరనుభవించవచుును. 

(ఇలా ఉభయ విభూత్ లను ఆళ్వవర్ న్వయిక ఈయగలదవ, అంటే స్ావమియిే త్నవాడయినపుపడు ఆయన 

ఐశవరయము త్నది కాదవ, అందువలన అది స్ంభవమే. మఱ ిఉభయ విభూత్ లను ఇచేుసేి  త్ను, త్న స్ావమి 

ఉండేద ిఎకకడ అంట,ే దివజులు(ఆచవరుయలు) ఎకకడ ఉండమంటే అకకడ ేఅనిమాట. మఱ ిన్నత్య విభూతి అంత్ 

గొపప ఐశవర్ాయనే్ి ఇచిున త్రువాత్ మళ్ళళ ఈ లీలా విభూతిన్న కూడవ ఇస్ాి నన్న అనడం ఎందుకు అంటే, 
ర్ామచందరపరభువు కూడవ జ్టాయువు విషయములో ఇలాగవ అన్విడుట. "యాచ భూమి పరదవయినీమ్...గచే 



లోకాన్ అనుతి్మాన్" అన్న, అంట ేభూదవనము చేసే వాళ్ుళ ప ందే లోకాలు ఇస్ుి న్విను. మోక్షమన్ని 

ఇస్ుి న్విను వ ళ్ుళ" అన్న. ఆళ్వవర్ కూడవ ఆ త్ండిర బిడుడే కదవ అంటారు వాయఖ్ాయన కరిలు. ఋష లు 
ర్ామచందుర న్నకత "ఏహ  పశయ శర్ీర్ాణి" అన్న త్మ శర్ీర్ాలు చూప్త త్మ సతితి చెప్తపనటలల గా ఆళ్వవరుల  త్మ సతితినీ 

చూప్తంచి స్ావమికత వినివించమంటలన్విరు.) 

ఓ చిలుకలార్ా! మీరు స్ావమి వదదకు పోయి, ఆయనను న్ేను ఆశ పడుత్ న్వినన్న చెప్తప, తిర్ిగ ివసేి  
మిముమలను న్వ చేతిప్ ై నుంచుకొన్న న్ యియ, పాలత్ో చేయబ్డిన మధ్ురమ ైన పరస్ాదమును మీకతచెుదను, 
మీరు న్నత్యమూ భుజంచవచుును. 

(ఆన్వడు ర్ామచందుర డు స్త్మమను చూచి వచిున హ్నుమను ఏష ...పర్ిషవంగచ హ్నూమత్ః" అన్న త్న 

స్పరశత్ో ఆలింగనము చేస్ుకున్విడు. ఇచుటఆళ్వవరుల  త్న స్పరశత్ో ఆ చిలుక పాదములను త్న 

చేత్ లనుంచుకొంటానంటలన్విరు. మధ్ురము న్నత్యమూ అర్ిపస్ాి నంటలన్విరు. 

ఓ త్ మ మదలార్ా! పాండవులకు స్ారథయము చేసత, క్రవాదులను స్ంహ్ర్ించిన శీుకృష ణ న్న 

వనమాలమీదనుని మకరందమును త్వర గి, వాన్నకత న్వ మాటలను చెప్తప వచిుతిర్వన్న న్వ కొపుపప్ ై నుని 

మధ్ురమ ైన పుషప మకరందమును మీరు పానము చేయవచుును. (స్ావమినుండి తిర్ిగ ివచిున త్రువాత్ 

ఎందుకంట,ే ముందు విరహ్ముత్ో నుండడం వలన వాడి, మధ్ువు ఎండ ిపోయి ఉంటాయట కొపుపలో పూలు, 
తిర్ిగ ివచిునపుపడెైత్ే మాధ్ురయముత్ో స్వకారమునకు త్గినటలల ంటాయట. అందువలన స్త్మమను చూచి 

తిర్ిగ ివచిున వానరులవల  మీరు కూడవ మధ్ువును త్వర గచుు అంటలన్విరు. హ్నుమ "దృష్ాట  స్త్వ" 
అన్ననటలల  వీరు కూడవ స్ావమిన్న చూచేను అనవల నన్న కోరుకుంటలన్విరు ) 

ఓ త్ మ మదలార్ా! మీరు మధ్ుపానము చేయ వ ళళనపుపడు, పాప్తన్ ైన ననుి కృతిరమముగా స్ంశేలష్తంచి, 

విడచి ప్ టిట పోయిన కతర్ీటి అయిన స్ావమిన్న చూచి, "నీ దయ పాత్ ర లయిే విధ్ము ఇదియిేన్వ" అన్న 

పరశిించండ.ి 

ఓ చిలుకలార్ా! గరుత్మంత్ న్నప్ ై వేంచేసత వచిు, త్న అవయవ స్ౌందరయము చేత్ మోహ్పరచి, విడచిపోయిన 

స్ావమిన్న "స్ి రలను బ్ాధించుట నీదయా" అన్న అడగండి. 

చిలుకలార్ా! న్వకు ఇంత్కుముందు సేవ ననుగుహ ంచి, త్న త్ లసతన్న న్వకు ఇచిున స్ావమి వదదకు ఇపుడు 
వ ళళ న్వ మాటలను చెపపండి. 



(స్త్మమ "మయి జ్జవత్మాయతి్మ్ ర్ాఘవస్య మహ్త్మనః" అన్న  ర్ామచందుర డు స్రవస్ావనీి న్వకవ ఇచేుడు 
అంటలంద.ి అటేల  ఆళ్వవరుల , స్ావమి త్న త్ లసత న్వకవ ఇచేుడు అంటలన్విరు. అంటే త్నను పంచుకోవడం 
అనిమాట కదవ).  

బ్ొ మమలార్ా, స్ుందరుడెైన స్ావమికత న్వ మాటను చెప్తప, న్వ దుఃఖ్మును పో గొటలట డు.(చేత్నముని పక్షులు 
త్న మాట వినుట లేదు. చేత్న్వచేత్న్వలనీి ఆయన ఐశవరయమే కదవ, అచేత్నమ ైన బ్ొ మమలకత చెప్తప ఇపుపడు 
పరయతిిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల , అచేత్నము అవడం వలన తిరస్కరి్స్ూి  మాటలాడలేదు కదవ. దుఃఖ్ాతిశయము 
వలన దీన్న వలన పన్న జ్రుగుత్ ందవ, లేదవ అన్న కూడవ త్ెలియడం లేదేమో.  

ఓ కొంగా! న్ేను పాలిపో యితిన్న. ఎంత్కాలమిటలల  బ్ాధ్పడగలను. నీవు స్ావమి వదదకు పోయి, "ఉప్ేక్షించుట 

వలదు, ఇక కటాక్షించర్ాదవ" యన్న అడగండ.ి  

ప్ దద  కొంగ పక్షులార్ా! స్ావమి త్పప వేర్ొక రక్షకున్న కలవాడను కాను. న్వ స్ావమికత న్వ మాటను చెప్తప, ఆయన 

చెప్తపన పరత్ యతి్రము న్వకు త్ెలుపడు. 

స్పర్ివారముగా స్ంచర్ించుచుని హ్ంస్లార్ా! మీరు స్ావమి వదదకు పోయి, ఈమ ను కటాక్షింపర్ాదవ అన్న 

పరశిించి, వాన్న ఉతి్రము న్వకు చెపుపడు." 

ఇటలల  దూత్ ప్ేరషణ విషయమ ైన ఈ తిరువాయ్ మొழி న్న అభయసతంచినవారు ఆళ్వవరల వల  భకతిచే ఆరుదర ల ై 
కరుగుదురన్న ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు నమామళ్వవరుల . 

6-8-సీసమాలిక 

పక్షులార్ా! ననుి బ్ాధ్ప్ టలట చునుని శీుపతి కీ సతితి చెపపగలర్  

అటిటచచ మీకు నుభయ విభూత్ ల న్ేనుఇచెుద మీరు భోగించవచుు 

చిలుకలార్ా! మీరు శీుపతి కడ వాన్నచేరఁగచరుదునన్న చెపపగలర్  

అటలల ైన ఘృత్ క్షీర మధ్ురపరస్ాదము ఇచెుద మీరు భుజంచవచుు 

కురువ ైర్ ివనమాల కురుజు త్ేన్నయ త్వర విమధ్ుపముమ లార! న్వ మాట త్ెలుప 



న్వ కొపుపప్  ైపుషప ననత్ేన్నయను మీకు ఇచెుద మీరు భుజంచవచుు 

నీ దయ మాప్ ైన ఈ ర్ీతియా యనుుస్ావమి మాలిక పుషపస్ారములను(మకరందములను) 

పానముమ చేయుచచ పరశిించు డత్న్నన్నభరమరముమలార, శీుపతిన్న చేర్ ి

పకతకర్ా(గరుత్మంత్ డు) ప్ ై స్ావమి వచిు త్వ ననువు గానను చేసతకొన్న పలాయనము చేస  

"ఇది ఏమి న్ ఱ"ి యన్న చిలుకలార్ా! పోయిపరశిించుడీ రమాపతిన్న మీరు 

త్ోత్ెంచి త్నదివయ త్ లసతన్న న్వకతచిుకానపడక వ త్ను కలుగఁజ్వస  

చిలుకలార్ా! మీరు శీుపతి కడకవగిపరశిించు"డిదియిేమి పాడి" యనుచు 

బ్ొ మమలార్ా! వ త్న్ పో గొటలట డీ న్వకుపంకజ్ఞక్షునకునీ పలుకు చెప్తప  

బ్కర్ాజ్! పాప్తన్ ై పాలిపో యితి న్ేనున్నత్యస్ూరుల న్వథు నీలదేహ్ు 

కడ, "న్ేను పరులను కననన్న" పలుకమాకరుణ చూడగ నన్వదరము లేక" 

ప్ేయముల తిరుగు ప్ దద  కొంగల లార!మీరలే న్వ రక్ష వేఱు లేరు 

శీుపతి కడకవగి చెపుపడ ీన్వ మాట పరత్ యతి్రమేమమొ, అడిగి రండు 

హ్ంస్లార్ా! మీరు హ్ంస్ున్న కడకవగిన్వ బ్ాధ్ త్ెలిప జ్వాబ్ు త్ెండు 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది, ఆరుదర లగుచు 

భకతి కరుగుదురు శఠగచపమున్న ర్ీతి 



6-9 నీరాయ్ నిలన్దయ్ 

వ నుక తిరువాయ్ మొళ్ులలో స్ావమిన్న ప ందుటక ై ఆళ్వవరల ఆర్ిిన్న చూచియున్విము. పరమాత్మ ఆళ్వవరలత్ో, 
"మీర్ ందుకంత్ చింతించి హ్డవవిడి చేస్ుి న్విరు, న్ేను మీ దగురలోన్ే ఉన్విను, మీరు ఏది చూచిన్వ అందులో 
అంత్ర్ాయమిగా ఉన్విను కదవ" అన్న అనిటలల గా భాసతంచిందట. అంత్ట ఆళ్వవరుల , "నీవు జ్గచేర్ీరుడివవడం 
వలనన్ ేనీ అస్ాధవరణమ ైన ఆ రూపము చూడవలన్న ఆశత్ో ఉన్విను. జ్గత్ ి లో ఏదయిన్వ నీనుండే 
వచిుందన్న, నీవే వాటిలో అంత్ర్ాయమిగా ఉంటావన్న త్ెలియును. అందులకవ జ్గత్ ి నంత్టినీ నీ విభూతి అని 

జ్ఞా నముత్ో ప్ేరమిస్ాి ను. కాన్న, న్ేను చూడవల నన్న కోరుకొనునది దివాయయుధ్ములత్ో ర్ాజలేల  నీ దివయ మంగళ్ 

విగుహ్ము. దవన్నన్న న్ేన్ పుపడు ప ందగలన్ో కదవ అంటలన్విరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"భూమాయకాశాదులత్ో నుని స్మసి్ విశవమునకు కారయ,కారణ స్వరూపుడవ ై, అన్నిట అంత్ర్ాయమివ ై యుని 

స్ావమీ! న్ననుి ప ందవల నను న్వ ఆరిన్వదములత్ో  ఉభయ విభూత్ లును కంపనము ప ందుచునివి. అటలల  

కాక, దివాయయుధ్ ధ్రుడవ ై నీవు, పాప్తన్న అయిన న్వ ముందు వేంచేయుము. 

(పరమపదములో ఉని న్ేన్ లా వస్ాి నయాయ అన్న స్ావమి అంటార్వమోనన్న, ఇంత్కు ముందు అలా ర్ావడం 
నీకు అలవాటే కదవ అంటలన్విరు ఇపుపడు.). 

స్కల లోకములును సేవించి, ఆనందించునటలల , వామన్వవత్వరమ తిి, బ్లిన్న మోహ్ప్ టిట   స్మసి్ లోకములను 
ఆకుమించిన స్ావమీ  అటిట  సేవ న్వకు పరస్ాదించుము, 

ర్ామావత్వరమున భూలోకమందు చిరకాలము లక్షీమదేవిత్ో కూడ, వేంచేసత, లోకులకు పలు విధ్ములుగా సేవ 

పరస్ాదించి, వార్ిన్న రక్షించిన మీ యుగళ్మును(స్త్వర్ాములను) సేవించక ఇంకను ఎంత్కాలము 
బ్ాధ్పడవల న్ో కదవ.(ఆ కాలములో న్ేను లేను, ఈ కాలములో ఆ స్త్వర్ాములు లేరు, మర్ లా అన్న ఆళ్వవరల 
బ్ాధ్). 

స్ావమీ, నీవు శకటాస్ురున్న నీ శీుపాదముత్ో త్న్నినపుడు ఆ అదుాత్మును చూచి బ్రహ్మద ిదేవత్లందరూ 

కలసత న్ననుి ఆకాశమునుండి స్ుి తించిర్ి కదవ. నీవు వార్ికత సేవ కృప జ్వసతనటలల  న్వకు ఒకదినము 
సేవపరస్ాదింపుము. 



పరమ పదమునందును, పాలకడలి ప్ ైనను, వేంకటాచలము ప్ ైనను యుండి సేవ పరస్ాదించు నీవు, 
అండవండముల స్మసి్ వస్ుి వుల యందును బ్ాహ్యమున, లోపల యుండియూ న్వకు కానపడవు.  

స్కల లోకములను కొలచి, యోగుయలన్నయు, అయోగుయలన్నయు చూడక,స్మసి్ పరా ణులను, నీ పాదములచే 
స్పృశించి ఉజీ్జవింప జ్వసతన, నీ అపారకారణయమును త్లచి, న్ననుి సేవింప న్వశించి, నశించకను, జ్జవించకను 
యునిటలల  (జ్జవచేవము వల ) బ్ాధ్పడుచున్విను. 

(ఇచుట బ్ాధ్పడుట యనునది ఆళ్వవరల స్వరూపము త్పప పరమాత్మను ప ందుటకు స్ాధ్నము కాదు అన్న 

వ నుక త్ెలిసత కొన్నయున్విము). 

పుణయ పాప రూపముల ైన కరమలకు ఫల పరదవనమును చేయువాడును, ఆ కరమలను చేయు వార్ి 
న్నర్ావహ్కుడును అయిన న్ననుి అతికుమించి, వేర్ొక స్ాధ్న్వనుష్ాు నము చేయలేను. 

ఓ త్ేజ్ోమయ మూర్ీి, బ్ుదిి  హీనుడన్ ైన ననుి నీవే కృప చేయవల ను. నీవింత్ కాలము ననుి పరి్గుహ ంచ 

నందున, ఏదో  ఒక ఉపాయముచే ననుి ఈ స్ంస్ార స్ాగరమున బ్డదోస దవేమోనన్న భయపడుచున్విను. 

ఎంత్ గొపప జత్ేందిరయున్న కూడ, వాయకుల పరచి చెడగొటలట  క్షుదర స్ుఖ్ములుండెడి ఈ స్ంస్ారమందు 
ఇపపటివరకు బ్ాధ్ ప్ టిటతివి. నీ పాదముల వదద  ననుి చేరుుకొను కాలమ పుపడు వచుున్ో కదవ! 

ఆత్వమనుభవ సతితి అయిన క ైవలయమునకు వృదిి , క్షయములుండవు. అనగా అది సతిరమ ైనది. కాన్న అది స్ావమి 

క ైంకర్ాయనందవవసి్కు ఎనిడూ స్ాటిర్ాదు. కావున, న్వకా క ైవలయ స్ుఖ్ము ఎంత్మాత్రము వలదు."  

ఈ విధ్ముగా, ఆళ్వవరుల  ఆర్ిి పూరవకముగా త్వను స్ావమిన్న ఎపుపడు ప ందగలన్ో అన్న పరా ర్ిించు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி న్న అనుస్ంధించువారు భగవంత్ న్నకత అననయ భకుి లగుదురన్న ఆళ్వవరుల  ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు. 
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కారణమును నీవ కారయముమ నీవ ఈఅఖిల జ్గత్ావరూపముమ నీవ 

కొందలము వడి (దుఃఖ్పడి)న్ే ఘోష్తంప నుభయ వి 

భూత్ లు కలగుండు(కలత్, కంగారు, గజబిజ పడు, చీకాకు) ప ందగలవు 



దివాయయుధ్ ధ్ర! నీ దివయ రూపముమఅగుప్తంప జ్వయు మా ఆర్ిి తీర 

వామన రూపాన బ్లిన్న మోహ్పరచి మించి(ప్ ర్ిగ)ి లోకాలాకుమించిన్వవు 

ఆ రూపు చూప్త నన్వినంద పరచుముఆశురయ భూత్! న్వ స్ావమి ఇలను 

శీుర్ామున్నగ నీవు ఇలన్ేలి, లోకాలశీులక్షిమ త్ోడ రక్షించితీవు 

మీ జ్ంపత్ ల (దంపత్ ల) నపుు  పూజంచలేన్ ైతిఈ పరతీక్షణమిక న్ ంత్ వరకొ 

అస్ురశకటము నీవంత్మొందించగాస్ురుల లల  నీ పాద స్ుి తిన్న చేయు 

విధ్మున నీవిట వేంచేసత ఒకర్చజు సేవ శాయింపుమా! శీురమేశ! 

పరమపదమునందు, పాలకడలి పయినఅండవండముల వేంకటాదిర మీద 

అన్నింటికత లోన బ్యటను వాయప్తంచియునినూ కనలేను న్ననుి న్ేను 

భాజ్న్వభాజ్నుల్ పరా ణుల లల ర పాదస్పరశచ ేకాచెడు స్ావమివీవు 

ఆ పాదస్పరశక  ైఆశత్ో జ్జవచేవమునయి ఈ బ్ాధ్ నందు చుంటి 

పరా ణుల లల రకును, పాపపుణయములకున్నర్ావహ్కత్వము నీవ స్ావమి 

అఙ్ఞా న తిమిర్ాన బ్డి కుములుచు నుంటిదయ చూడుమయ వేఱు దవరి్ లేదు 

ఏమి చేస దవొ నన్నింత్కాలము పరి్గుహ్ణముమ చేయవు,గతియు లేదు 

భయమగు నీవు ఈ భవస్ాగరమున ననోడత్ోస దవో ఏమొ  భంగి చూసత 

క్షుదర స్ుఖ్ాల్ చవి చూసత ఈ స్ంస్ారమున పాప్తన్ ై ఇడుముల పడితిన్న 

నీ పాద పదవమల న్ే చేరుకాలముమఇంక న్ పుపడు స్మీప్తంచగలద ! 

క్షయ వృదుి లన్ డు దోషములు లేకునినూఆత్వమనుభవ సతితి అస్లు వలదు 

నీ పద క ైంకరయ న్ మిమత్ో క ైవలయమునకు పో లిక లేదు దనుజ్ దమన! 



తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది, పరమ పురుష  

భకుి లగుదుర్ిది శఠార్ి భాషణముమ 

6-10 ఉలగముండ పెరువాయా 

వ నుక తిరువామొழி లో ఆళ్వవరుల  ప ందవలసతనది(పరా పయము) ఏమియో చెప్ేపరు. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
ప ందించేవాడు ఎవర్చ (పరా పకము) త్ెలియజ్వస్ుి న్విరు. భగవదివషయమున పరా పయము, పరా పకము కూడవ 
భగవానుడ ేఅన్న త్ెలిసతకొన్న యున్విము. లోక స్హ్జ్ంగా ఈ పరా పయ, పరా పకాలు ర్ ండూ భనింగా ఉంటాయి. 

బ్ాగా చదువుకొనడం (పరా పకము)వలన ఉదో యగము(పరా పయము) వస్ుి ంది అనిటలల . కాన్న ఇకకడ పర్ిసతితి 

అటలల కాదు. ఆ విషయాన్ేి చెబ్ుత్ న్విరు, ఈ తిరువాయ్ మొళ్ులలో.  

వ నుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వవరుల  త్న ఆర్ిిత్ో మొఱ ప్ టేటరు, పరమపదవన్నకత విన్నప్తంచేటంత్గా మొఱ 

ప్ టేటరు. అయిన్వ స్ావమిన్న ప ందడం అవలేదు. పరమపదము, ర్ామకృష్ాణ దయవత్వర్ాలు అయిత్ ేదేశ, కాలాలు 
వేఱు కనుక, ఈ కాలంలో, ఈ దేశంలో అర్ాుుమూర్ిి స్ులభుడు కనుక త్వను తిరుమలలో లక్షీమదేవిత్ో 
కూడియుని శీున్నవాస్ున్న వదద  శరణవగతి చేయవల నన్న న్నరణయించుకున్విరు. అర్ాుుమూర్ిి అయిత్ ేఅధికార్ి 
న్నయమము ఉండదు కనుక ఎవర్ ైన్వ సేవించవచుు. ఎపుపడెైన్వ సేవించ వచుు. 

అయిత్ ేవ నుక కూడవ వివిధ్ దివయసి్లాలలో అర్ాుుమూరుి లకు త్న మొఱ విన్నప్తంచేరు కదవ, కాన్న అచుట 

భగవానున్న లక్షీమ విశిషటత్, అనగా లక్షీమదేవిత్ో ఆయన విడర్ాన్న స్ంబ్ంధ్ము స్ూచన్వ పరా యంగా చెప్ేపరు కాన్న 

ఆయన స్వరూపాన్ని న్నరూప్తంచే ధ్రమంగా న్నర్ాి ర్ించిచెపపలేదు. శరణవగతి లక్షీమ విశిష ట డెైన 

శీుమన్విర్ాయణున్న వదదన్ే చేయాలి, "శీుమన్విర్ాయణ చరణౌ శరణమ్ పరపదేయ" అన్న చెప్ేప దవయ మంత్రము 
పరథమారిము ఈ విషయాన్ేి చెబ్ుత్ ంది. ఇంక  ఈ శరణవగతి చెయయడవన్నకత  అరుహ ల వరూ అంటే, వారు 
కుల పింగా చెపాపలంటే ఇత్రమ ైన ఏ ఉపాయము లేన్న వారు, వేఱొ క దికుక అంటే రక్షకుడు లేన్న వారు అవాలి. 



వీటిన్ ేఆకతంచనయత్వము, అననయగతిత్వము అన్న అంటారు. ఎవర్ ివదద  చెయాయలి అంటే స్రవ గుణవధికుడు, 
శరణుయడు, లక్షీమ విశిష ట డు అయిన శీుమన్విర్ాయణున్న వదద  చేయాలి, లక్షీమ దేవిన్న పురుషకార భూత్ ర్ాలు 
అన్న అంటారు. అంటే త్న బిడున్న గుర్ించి త్లిల త్నవభరికు సతఫారస్ు చేసతనటలల  మనందర్ిక ీఅమమ అయిన 

లక్షీమదేవి మన విషయాన్ని స్ావమి వదద  సతఫారస్ు చేసత, మన త్పుపలు క్షమింప జ్వసత, మన అప్ేక్షిత్వన్ని 

స్ావమి చేత్ ఇప్తపస్ుి ంది. ఈ శరణవగతి దేన్నకొరకు చేయాలి అంట ేలక్షీమన్వర్ాయణుల క ైంకరయము కొఱకు 
చేయవల నని విషయాన్ని దవయ మంత్రము దివతీయారిము "శీుమత్ే న్వర్ాయణవయ నమః" చెబ్ుత్ ంది. 
అటలల కాక, శరణవగతి భగవదిత్ర విషయాలక  ైచేసేి  త్ెలివిలేమి అవుత్ ంది. ఎపుపడు చేయాలి అంట ేఎపుపడెైన్వ 
చేయవచుునంటారు ప్ దదలు. 

శరణవగతి స్త్వరముగా ఫలమున్నచుునది అన్న ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు. మనకు మన పుర్ాణేతిహ్స్ాలలో 
శరణవగతి కత దృష్ాట ంత్వలు అన్ేకములు ఉన్వియి. గజ్వందుర డు స్ావమిక ై శరణవగతి  చేసతన వ ంటన్ ేస్ావమి 

కాపాడేడు కదవ. అయిత్ే శరణవగతి ఫలించన్న స్ందర్ాాలూ ఉన్వియి. ర్ామచందుర డు, త్నకు దవరి్ ఇమమన్న 

స్ముదుర డిన్న శరణవగతి చేసేడు. కాన్న ఫలించలేదు. ఎందుకంటే, "స్ాగరమ్ శోషయిష్ాయమి..." అంటట 

స్ముదవర న్ని ఎండగటటగల శీుర్ామచందుర డు ఆకతంచనుయడు, అననయగతి కాడు. అలాగవ, పరశుర్ామున్న వదద  
దశరథుడు "బ్ాలాన్వమ్ మమ పుత్వర ణవమ్ అభయమ్ దవత్ మ్..." అంటట త్న ప్తలలలకు అభయము 
ఈయమన్న  చేసతన శరణవగతి కూడవ ఫలించలేదు, అకకడ పరశుర్ాముడు శరణుయడుగా లేడు.  

కాన్న, ఇకకడ ఆళ్వవరల విషయంలో త్నకు వేఱొ క ఉపాయము కాన్న, దికుక కాన్న లేదన్న శరణవగతి చేస్ుి న్విరు, 
లక్షీమ విశిష ట డు, స్మసి్ కలాయణ గుణపూరుణ డు, ఆశిుత్ వత్ాలుడు, స్రవలోక శరణుయడు అయిన శీున్నవాస్ున్న 

వదద  శరణవగతి చేస్ుి న్విరు. చేస్ుి నిది, ఆయన పాదముల వదద  ఆ లక్షీమన్వర్ాయణ క ైంకర్ాయరిమ ై. ఇటలల  

ఆళ్వవరుల   శీున్నవాస్ున్న వదద  చేయు ఈ శరణవగతి దశకము తిరువాయ్ మొழி  పరబ్ంధ్ములో అత్యంత్ 

పరా ముఖ్యము కలిగి యునిదన్న ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు. 

"పరళ్యకాలమునందు స్మసి్ విశవమును లోన్నకత గొన్నన, న్నరవధిక త్ేజ్ోమూర్ిియిెై, గొపప కీర్ిి కలిగిన, న్వకు 
పరా ణమ ైన, లోకాధిన్వథుడైెన స్ావమి వేంకటాచలమున వేంచేసత యున్విడు. ఆయన శీుపాదములను న్ేన్ టలల  

చేరగలను! 

అస్ుర స్ంహ్రము చేయు స్ుదరశనమును హ్సి్మునందు గలిగి, న్నత్య స్ూరుల న్నర్ావహ్కుడవ ైన 

వేంకటాచలపతీ, దవస్ుడన్ ైన న్వకు నీ పాదముల చేరు విధ్మును కృప జ్వయుము. 



మేఘవరుణ డవ! దివయ చేష్తటత్ములు కలవాడవ, న్వ స్ావమీ, న్వ మనస్ులో పరవేశించియుని అమృత్ము వంటి 
వాడవ, న్నత్యస్ూరుల న్వయకుడవ, వేంకటాచలపతీ, దవస్ున్నకత నీ శీుపాదములను అనుగుహ ంచుము. 

అస్ురవరుములను స్ంహ్రము చేయు ధ్నుర్ాి ర్ీ! శీువలలభా!(ఖ్ర,దూషణవది అస్ురులను త్వన్ కకడూ మటలట  
బ్ెటిటన ప్తదప స్త్మమత్లిల త్న వలలభున్న "త్మ్ దృష్ాట వ శత్ ర హ్ంత్వరమ్ మహ్ర్ీిణవమ్ స్ుఖ్ావహ్మ్ బ్భూవ 

హ్ృష్ాట  వ ైదేహీ భర్ాి రమ్ పర్ిషషవజ్వ", ర్ాక్షస్ులచే ఇడుములు పడుత్ ని మహ్రుి లకు  స్ుఖ్ము చేకూరి్ున 

ర్ామున్న ఆనందముత్ో ఆలింగనము చేస్ుకునిది, ఋష లు శీుర్ామున్న శరణవగతి చేసేరు కదవ, అమమ 
ర్ామున్న చేత్ వార్ికత స్ుఖ్ాన్ని కలిగించింది, స్ావమినీ స్ంత్ోషపరచింది).   దేవా! దేవత్లును, ఋష లును 
సేవించు వేంకటాచలపతీ! తీవరమ ైన పాపములు గలన్ేను, నీ పాదములను ప ందు విధ్మును 
స్ంకలిపంచుము. 

గుంపుగానుని స్ాల వృక్షములను ఛేదించిన ధ్నురిరుడవ!, అరుీ న వృక్షములను కూలిునవాడవ!, 
మేఘవర్ాణ !, ఆది పురుష్ా!, వేంకటాచలపతీ!, నీ పాదములను దవస్ుడన్ ైన న్ేను ఎపుపడు ప ందగలను. 

తిరవికుమావత్వరమున భూమిన్న కొలచిన నీ శీుపాదములను సేవింపన్వశపడి, న్నత్య స్ూరులు వచిు క ైంకరయము 
చేయు వేంకటాదిర యందు వేంచేసతయుని వేంకటేశా!, నీ శీుపాదములను న్ేన్ పుపడు సేవించెదన్ో? 

న్నత్యస్ూర్ి న్నర్ావహ్కుడవ ై, స్కల శత్ ర వులను నశింప చేయు గరుడధ్వజ్ఞ! బింబ్ాధ్ర్ా! న్వ స్ావమీ! న్వ 
దుఃఖ్ములు పో గొటలట వాడవ!, నీ శీుపాదములను సేవించుటకు త్గిన పుణయము లేకునిను, ఒకక క్షణమును 
న్ననుి సేవింపక యుండలేను. 

బ్రహ్మ, రుదవర దులు కూడ ఆశుయించు వేంకటాచలపతీ!, కృష్ాణ వత్వరమున, స్ులభుడెైన గచపాలుడవ ై 
వస్ుదేవాదులకు సేవ పరస్ాదించినటలల , న్వకు నీ సేవ పరస్ాదింపుము. 

భకుి లకు స్ులభుడవ ై, అభకుి లకు దురలభుడవ ై, న్వకు అమృత్ పరా యుడవ ై, పదమ న్ేత్రములు, బింబ్ాధ్రము, 
చత్ రుాజ్ములును కలిగి, ర్ాతిర కూడ పరకాశించు వేంకటాచలమున వేంచేసత యుని నీ శీుపాదములను విడచి 

ఒకక క్షణమ ైనను ఉండలేను. 

ఒకక క్షణము కూడ న్ననుి విడచి ఉండలేనన్న, పుషపవాసతన్న అయిన లక్షీమదేవి  న్నత్యవాస్ము చేయు 
వక్షసి్లము కలవాడివ ైన, అస్మాన కీర్ీి!, ములోల క న్వయకా!, న్నత్ యలు, ఋష లు ఆశుయించు తిరుమల 



యందు వేంచేసతయుని న్వ స్ావమీ! ఏ ఒకక ఉపాయము లేన్న నీ దవస్ుడన్ ైన న్ేను నీ శీుపాదముల కతుంద 

అమర్ ియుంటిన్న.". 

ఈ దశకము దవయమంత్రమును బ్ో ధిస్ుి ంది అన్న ప్ దదలు చెబ్ుత్వరు. ఆళ్వవరుల  శరణవగతి విధ,ి విధవన్వలను, 
అమమత్ో కూడి యుని స్ావమి వదదన్ే శరణవగతి చేయవల నని విషయాన్ని ఈ దశకములో  
త్ెలియజ్వస్ుి న్విరు. కాకాస్ుర స్ందరాములో స్ావమి వదద  అమమ ఉండడం వలన, అంత్ ప్ దద  త్పుప చేసతన్వ, 
కాకాస్ురుడు బ్రతికవడు. స్ావమి అమమ దగుర లేక పో వడం వలన ర్ావణుడు మరణించేడు. అమమ మన 

త్పుపలను కప్తపపుచిు పురుషకారము చేస్ుి ంది.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆకతంచనయత్వము, అననయగతిత్వములు త్నకున్వియన్న త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు, 
ఆళ్వవరుల . పరమాత్మ పాదవలన్ే శరణుగా స్వకర్ించేనన్న స్ావమికత త్ెలియ జ్వస్ుి న్విరు. 

వేంకటాచలపతి, అమమను వక్షసి్లమున దవలిు, మర్వ న్నయమము అకకర లేకుండవ, శరణవగతి చేయుటకు 
అత్యంత్ స్ౌలభయంత్ో న్నలచి యున్విడు. ఆళ్వవరుల  ఆయనను ఆశుయించి ఇత్ర ఫలములు ప ందడం గాన్న, 

వేఱొ క ఉపాయాన్ని స్వకర్ించడం గాన్న చేయడం లేదు. ఆళ్వవరలకు ఉపాయము, ఉప్ేయము కూడవ 
భగవానుడ.ే 

మర్ ికరమ,ఙ్ఞా న, భకాి ుది ఇత్రములు ఏవీ ఉపాయములు కావు. అదే వినివిస్ుి న్విరు ఆళ్వవరుల  స్ావమిత్ో.  

స్ావమి ఖ్ాయతి గుర్ించి చెపుపట వలన ఆయన వాత్ాలయ, స్ౌలభయ, స్ావమిత్వ, స్ౌశీలాయది కలాయణ గుణవలు 
కలవాడన్న త్ెలుస్ోి ంది. "న కశిుత్ న్వపర్ాధ్యతి.." అన్న హ్నుమత్ో త్పుపలు చేయన్న వార్ వరుంటారు అన్ే 
త్పుపలను క్షమించే అమమత్ో కూడి యున్విడు స్ావమి శరణవగతికత అనుకూలముగా. అందువలన, ఈ 

వేంకటాచలపతి వదద  ఆళ్వవరుల  శరణవగతిన్న వినివించే ఈ  దశకము మకుటాయమానమ ైనది అన్న ప్ దదలు 
పర్ిగణిస్ాి రు. 

వేంకటాచలపతి విషయమ ై నమామళ్వవరుల  పరస్ాదించిన ఈ దశకమును అనుస్ంధించువారును, 
వార్ిన్వశుయించువారును కూడ వ ైకుంఠమున న్నత్వయనందమనుభవించెదరన్న ఫలశుు తి కృప చేస్ుి న్విరు 
ఆళ్వవరుల . 

6-10-సీసమాలిక 



విశావల లోగొన్న, వ లయు త్ేజ్ోమూర్ిి!న్వ పరా ణమా! వేంకటాచలేశ! 

స్ావమి నీ పాదవల వదద  చేరు విధ్ముత్ెలుపుమా, బ్రహ్మండ తిలకరూప! 

అస్ురుల దునుమాడ చకు హ్స్ుి ండవ ైపరమపదపతివి తిరుమలందు 

అరుదెంచితివి న్వదు అఘముల బ్ో గొటిటభకుి ండ గ ైకొముమ పదములందు 

నీలమేఘ శర్ీర! న్నత్య స్ూరుల న్వథ!న్వకు మధ్ుర స్ుధ్! న్వదు స్ావమి! 

న్వ మనస్ుాన చేర్ ినను దవస్ున్నగ కొనిచరణవల కొనుము నన్ తిరుమలేశ!  

అస్ురగణవర్ాతి అబిిజ్ఞపతి, దేవ!అమర ఋష్త గణములాశుయించ 

వేంకటాచలమున వేంచేసతతివి నీవుపాప్త నన్ చేకొముమ పదములందు 

స్పి స్ాలములను స్మయించిన న్నషంగ!ి అరుీ న త్రుభంగ! ఆది పురుష! 

వేంకటాచలమున వేంచేసతతివి స్ావమిఎపుడు నీ పాదవల చేరగలను 

అమర్ాధిన్వథ! బింబ్ాధ్ర! అమృత్మ!గరుడధ్వజ్ఞ! దుఃఖ్హ్ర! తిరుమల 

వేంచేసతన స్ావమి, ఏ పుణయమును లేకయున్విడ న్నను వీడ ియుండలేను 

నీ పాదముల వీడి న్ేనుండలేనంచుఇందవర ది దేవత్ల్ ప్్రతి గొలవ 

వేంకటాచలపతీ! ఏత్ెంచవయ గచపకులమున పుటిటన గచపు పగిది 

భకి స్ులభుడవభకుి లకు కాదు,పదమన్ేత్ ర డవు, బింబ్ాధ్రుడవు 

న్వ పరా ణమును నీవు, న్వ అమృత్ము నీవు,వేంచేసతతివి తిరు వేంకట గిర్ి 

నీ దవస్ుడను న్ేను, నీ పాదముల వీడిఒకక క్షణమును న్ేనుండలేను 

ఒకక క్షణము వీడి ఉండలేనన్న పుషపవాసతన్న లక్షిమ నీ వక్షమందు 

వాస్ముండగ ఋష్త, అమరవర గణములాశత్ో ఖ్ాయత్  న్నన్విశుయించ 



ఒక ఉపాయము లేన్న ఉపజ్జవకున్న న్ేనునీ పాదముల చేర్ి ఇమిడి యుంటి 

తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశుర్ాల 

అభయసతంచిన నీ పది, వారు, వార్ ి

ఆశుయులును పరమపదమందగలరు 

 

6  వ ైకల్ పూంగழி వాయ్...---(6వ పత్తా  సంక్షిప్ాా రథము)  
ఆళ్వవరలకు, భగవదనుగుహ్ము వలన, ఆఙ్ఞా నగంధ్ లేశము లేన్న భకతిరూపాపని ఙ్ఞా నము కలిగినది. పరమాత్మ 
మానసతక స్ాక్షమత్వకరము కూడ అయినద.ి ఆ మాధ్ుర్ాయన్ని చవి చూసతన ఆళ్వవరుల  త్నకు ఆ 

పరమాత్వమనుభవము పరత్యక్షముగా న్నరంత్రమూ కావాలన్న కోరుకున్విరు. దవన్నకోస్ము స్ావమిన్న ఆర్ిిత్ో 
పరా ర్ిించేరు. అందుకు ఆటంకాల ైన ఈ స్ంస్ార స్ంబ్ంధ్ము, ఈ శర్ీర బ్ంధ్ము కూడ వలదనుకున్విరు. 
అయిత్ ేపరమాత్మ ఆళ్వవరల చేత్ ఒక మహ్త్వకర్ాయన్ని పూర్ిి చేయించ దలచుకున్విడు, త్దవవర్ా 
లోకోదిరణము చేయవల నన్న స్ంకలిపంచియున్విడు. అందువలన, ఆళ్వవరుల  తిరువాయ్ మొழி  మహ్ 

పరబ్ంధవన్ని పూరిి్ చేయకుండవ, పరమాత్మ ఆయనను త్న వదదకు తీసతకొన్న పో లేడు. అందువలన ఆళ్వవరుల , 
స్ావమిత్ో త్న విరహ్న్ని భర్ించలేక వ నుక శత్కములలో పరమాత్మను మికుకటమ ైన ఆర్ిిత్ో త్నకు 
ఆయనత్ో పరత్వయక్షమనుభవాన్ని పరస్ాదించమన్న అన్ేక విధవలుగా పరా ర్ిించేరు. అయిన్వ స్ావమి కన్నకరము 
కలుగలేదు. 

ఇక, ఈ ఆఱవ శత్కమును ఆళ్వవరుల  దూత్ ప్ేరషణముత్ో పరా రంభంచేరు. త్నకు కనబ్డిన పక్షుల చేత్, 

చిలుకలచేత్, త్ మ మదల చేత్ త్న బ్ాధ్ స్ావమికత త్ెలుపమన్న కబ్ురు పంప్ే పరయత్ిము చేసేరు. తిరువణ్ 

వందూర్ లో వేంచేసత యుని అర్ాుుమూర్ిి వదదకు వ ళళ త్వను పడుత్ ని దుఃఖ్ాన్ని స్ావమికత చెపుపడన్న 

వాటిన్న పరా ర్ిించేరు. ఈ దౌత్యము చేసే పక్షులు ఆచవరుయలను స్ూచిస్ాి యి. అర్ాుుమూర్ిి అయిత్ ేపర, వూయహ్, 



విభవాద ిమూరుి ల వల  దేశ, కాలాది భేదవలేమీ లేక స్ౌలభయంత్ో ఇపుపడు, ఈ దేశంలోన్ే వేంచేసత ఉంటాడు 
కనుక త్న పన్న జ్రుగుత్ ందన్న ఆళ్వవరల ఆశ.  

కాన్న, స్ావమి చేసే జ్ఞపాయన్నకత, ఆళ్వవర్ న్వయికకు కోపము వచిునది. అపుపడు, స్ావమి ఊరుకొన లేక దగురగా 
వచిు న్నలుచున్విడట. కాన్న, ఆళ్వవర్ న్వయికకు కోపము ఇంకను త్గులేదు. ఆమ  వదదనుని 

లీలోపకరణవలను తీస్ుకొన జూచేడు స్ావమి. అంత్ట ఆళ్వవర్ న్వయిక, "త్న వస్ుి వులు తీసతకొన్న పో వదుద , 
స్ావమికత ఇషటమ ైన ఇత్ర స్ి రల వదదకవ వ ళ్ళ వచుును, ఈ వస్ుి వులు తీసతకొన్న వ ழி త్ే వాళ్ళకు కూడవ కోపము 
వస్ుి ంద"ి అంటట త్వను మ లల గా త్ప్తపంచుకొన్న పో దవమన్న అనుకొన్విరట. కాన్న అలా వీలవకుండవ స్ావమి 

అడుు గా న్నలబ్డి, ఆళ్వవర్ న్వయిక చేస్ుకుని బ్ొ మమర్ిలుల , బ్ులిలబ్ువవ కాలిత్ో త్న్ని పాడు చేసేడుట. ఇలా 
లీలా విభూతిలో పరా కృతిక స్ంబ్ంధ్ము స్ావమి పాదవల వలన వదులుత్ ంది అన్న అన్వయపదేశముగా చెప్ేపరు. 
అంత్ట ఆళ్వవర్ న్వయిక స్ావమికత లగంగిపోయి, స్ావమిత్ో "ఈ అనుభవాన్ని కలలా మిగలిు పో త్వవు, న్వకు 
దుఃఖ్ాన్ని మిగలిు పో త్వవు" అన్న బ్ాధ్పడుత్ ంది.  

ఈ స్మసి్ చేత్న్వచేత్న పరపంచము, దవన్నలో ఉండే స్ుఖ్, దుఃఖ్ాలు, ఙ్ఞా న్వఙ్ఞా న్వలు, పాప పుణవయలు...ఇలా 
పరస్పర విరుదిముల ైన అనీి కూడవ స్ావమి విభూతియిే, ఆయన్ ేతిరువిణణగర్ దివయ దేశములో వేంచేసత 
యున్విడు. ఆయన పాద పదమములే శరణయములు అన్న బ్ో ధిస్ాి రు ఆళ్వవరుల  త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி 

లో. 

త్రువాత్, ఆళ్వవరుల  శీుకృష్ాణ వత్వరపు స్ంఘటనలను మానసతకముగా దర్ిశంచి, ఆ గచవరిన్ోదిరణము, ర్ాస్కీుడ, 

కాళ్ళయమరదనము, నప్తపనిత్ో కీుడించుట, చవణూర, ముష్తటకులత్ో మలల  యుదిము, కువలయాప్్డ 

స్ంహ్రము, పూత్న్వదుల స్ంహ్రము, యశోదచే ర్చట కటటబ్డినపుడు ఆమ కు భయపడుట, బ్ాణవస్ురున్న 

మదమణంచుట,క్రవ యుదిమున అన్ేక క్షతిరయులను  మటలట ప్ టిటంచి భూభారమును త్గిుంచుట, బ్రహ్మదుల 

పరా రినననుస్ర్ించి దేవకీ గరామున అవత్ర్ించుట మొదల ైన స్ావమి అదుాత్ చేషటలను అనీి త్లచుకొన్న, ఆ 

శీుకృష ణ న్న పాదముల న్వశుయించితినన్న చెబ్ుత్వరు.  

త్రువాత్  "త్ ల ైవిలిల మంగలము అను దివయ దేశమున స్ావమిన్న త్లచుకొన్న ఆళ్వవరు న్వయిక కనీిరు 
కారుుచు మతిమాలి యునిదనీ, ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల ఆమ ను అచుటకు తీసతకొన్న పోయి, ఆయనయందు 
పరా వణయము కలిపంచినదన్న, ఇపుడు చేయగలచినదేమియు లేదన్న" ఆళ్వవర్ న్వయిక చెలి చెప్తపనటలల  

చెబ్ుత్వరు. 



త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో, ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల "ఆళ్వవర్ న్వయిక స్ావమి అవత్వర విశేషములను, 
కతర్ీటాద ిదివాయభరణములను, దివాయయుధ్ములను త్లుస్ూి  ఆయనను సేవించన్వశపడి కలత్త్ో కృశించి 

పోయినద" న్న చెబ్ుత్వరు. 

త్రువాత్ ఆళ్వవర్ న్వయిక తిరుకోకవలూర్ దివయదేశాన్నకత ఆ స్ావమిన్న త్లచుకుంటట వ ళళ యుంటలందన్న, ఆ 

ప్తలల కు ధవరక, పో షక, భోగాయలనీి ఆ స్ావమియిే అన్న, ఆ స్ావమి కోస్ం, ఆళ్వవర్ న్వయిక త్న కీుడోపకరణవలనీి 

విడచి వ ళళనదనీ, లోకాపవాదవన్ని, త్ననూ కూడవ ఆ ప్తలల  లక్షయ ప్ టలట ట లేదనీ ఆళ్వవర్ న్వయిక త్లిల 
వాపో త్ ంది. 

మళ్ళళ దూత్ ప్ేరషణము జ్రుగుత్ ంది. అనగా, స్ావమిక ై తిరుకోకవలూరు పరా ంత్వన్నకత వచిున ఆళ్వవర్ న్వయిక, 

త్న ఆభజ్ఞత్వయన్నకత త్గినటలల  పక్షుల చేత్, హ్ంస్ల చేత్, చిలుకల చేత్, త్ మ మదల చేత్ త్న దుఃఖ్ాన్ని 

స్ావమికత త్ెలియచెయయడవన్నకత కబ్ురు పంప్ే పరయత్ిము చేస్ాి రు.త్రువాత్, ఆళ్వవర్ న్వయిక, జ్గచేర్ీరుడెైన 

స్ావమి దివయ మంగళ్ రూపాన్ని చూడడవన్నకత త్వను ఆశ పడుత్ న్విననీ, స్ావమి త్న ర్ామ, కృష్ాణ ది 
అవత్వరములలో యొనర్ించిన దివయ చేష్తటత్ముల కాలమున త్వను లేనన్న, ఆ దివయ రూపము సేవించ న్వశత్ో 
నున్వినన్న, త్నకు క ైవలయ సతితి కాక పరమాత్మ క ైంకర్ాయనందమే కావల ననీ, అటిట  సతితి ఎపుపడు లభంచున్ో 
యన్న వాపో త్వరు. 

ఈ శత్కము చివరగా, న్నత్య స్ూరులు, దేవ, ఋష్త గణవలు వచిు ఎలలపుపడు సేవించుకొన్ డు వాడును,  
న్నరవధిక త్ేజ్ోమూర్ిియు, స్మసి్ కలాయణ గుణవకరుడును, శత్ ర  స్ంహ్రము చేయు స్ుదరశనము 
హ్సి్మునందు కలవాడును, త్నకు పరా ణమును, అమృత్మును, స్కల లోకాధిన్వథుడును, పుషపవాసతన్న 

అయిన లక్షీమ దేవి త్వను స్ావమిన్న వీడ ియుండలేనన్న, ఎలలపుపడు వాస్ము చేయుచుని వక్షస్తథలమును 
కలిగిన వేంకటాచలమున వేంచేసతయుని అర్ాుుమూర్ిి అయిన తిరువేంగడముడెైయాన్ వదద  శరణవగతి చేసత, 
త్నకు స్ావమి త్పప వేఱొ క ఉపాయము కాన్న, గతి కాన్న లేదన్న వినివించి, స్ావమి పాదముల క ైంకరయ 
భాగయమును ప ందవల నను త్న అప్ేక్ష స్ావమికత త్ెలియ జ్వసత, లక్షీమదేవి త్ో కూడ ియుని స్ావమి శీుపాదముల 

వదద  శరణవగతి చేసత, ఆ శీుపాదముల త్వను చేర్,ి అమర్ి యునిటలల  త్ెలియ జ్వస్ాి రు.  

ఈ విధ్ముగా, ఎలలపుపడూ వీడక, స్ావమిత్ోన్ే న్నత్యవాస్ము చేయుచుని లక్షీమ దేవిత్ో కూడియుని, 

వేంకటాచలపతి వదద  ఆళ్వవరుల  శరణవగతి చేసత, స్ావమి శీుపాదముల వదద  చేర్ియునిటలల  చెబ్ుత్వరు ఈ 

శత్కాంత్ములో ఆళ్వవరుల . 



6-సీసమాలిక 

తిరువణ వందూరు దివయ దేశము నందు వేంచేసతయుని స్ర్వవశవరునకు 

పక్షమయదులార! న్వ బ్ాధ్ను త్ెలుపడీస్ావమిన్ే ఈ ఇంతి వలచెనంచు 

న్వ వస్ుి వుల గొన్న, న్వ ఇలుల  పాదవలపడ దోరసత ననుి నీ పాలు పడగ 

చేసతకొన్న న్నక విశేలష దుఃఖ్మునకుగుర్ి చేయు నీబ్ుదిి  న్ ఱుగ గలము 

స్కల లోకముమల స్రవము నీ విభూతియ, మాకతత్ర స్మాశుయము లేదు 

అవత్వర మూర్ిివంత్ర్ాయమియును నీవవేంచేసతత్ే తిరువిణణగరము 

శీుకృష ణ  అవత్వర చేషటలు ధవయన్నంచఎటలవంటి వ త్లు న్వకతంక లేవు 

వలదనిను చెలిన్న త్లగించితిర్ి మీరుఆ త్ ల ైవిలిల మంగలమునకు 

ఆ ధవయస్లోనుండు, బ్లహీనయిెై న్నపుు అనుకొని ఫలమేమి అమమలార! 

స్ావమిన్న వాన్న చేషటలను త్వ ధవయన్నంచిమా ప్తలల  మనుగడ మటిట గలిస  

స్రవముమ శీుకృషణ  స్ావమియిే అను ప్తలలతిరుకోవలూరున కర్ిగ న్ేమొ 

చిలుకలార్ా! ఆమ  చేర్ న్ో లేద , త్వఎటలలునిదో  చూచి త్ెలుపర్ాదె 

పక్షులార్ా! న్వదు బ్ాధ్ను స్ావమికతత్ెలిప్త వచిున న్నత్ ి  త్ేన్నయలను 

పర విభవాద ిరూపాలను ధ్ర్ియించిజ్జవుల లల రకాచు నీవు న్వకు 

దివాయయుధ్ స్హ త్ దివయస్వరూపముమఅగుప్తంప జ్వయుము ఆర్ిి తీర 

ఒకక క్షణము వీడి ఉండలేనన్న పుషపవాసతన్న లక్షిమ నీ వక్షమందు 

వాస్ముండగ వేంకటాదీరశ! అమర్ాదులందరు ఖ్ాయత్ న్నన్విశుయించ 

ఒక ఉపాయము లేన్న ఉప జ్జవకున్న న్ేనునీపాదముల చేర్ి ఇమిడి యుంటి 



తేటగీతి: 

కురుక పుర్ి వాస్ులా శఠగచప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వేయి పాశురముల 

శత్క షషు పు టరిము స్మ 

స్నముగఅవధ్ర్ించుడిదియ పర్ాశరుల కృపను 

                                              ************ 

 


