
 



తిరువాయ్ మొழி-  సంక్షిపా్తనువాదము 

ఎస్.కె.వి. రామాచార్యు లు రామానుజదాస (బెంగుళూర్య) 

 

7వ పత్తు   

7-1 ఉణ్ణి లావియ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వారుు  లక్ష్మీవిశిష్టు డ ైన వ ేంకటాచలపతి పాదముల వదద  శరణాగతి చేసేరు. 
మర ిసత్ారము ఫలిత్ము కలగాలి కదా. కాని ఆళ్వారుకు ఫలిత్ము కలిగినటునిప ేంచలేదు. ఆళ్వారు పరిస ితి 

అశోకవనములో సీత్మీలా "శాగణ ైైః ఆవృతామ్ ఇవ" అనినటలు  కుకకల గుేంపు మధ్య ఉననటలు  ఇేందరియాల 

నడుమ బాధ్పడుత్టన్ానరు. ఆళ్వారుదర స్ాామిని విడచి ఒకక క్షణము కూడా "జలాన్ మతాయాన్ ఇవ ఉదధ ృతౌ" 
అని రాముడు లేక లక్షీణుడు గురిేంచి చ ప ినటలు  నీటిలోనుేండి తీస న చేపప లు  వలె, బిత్టకలేనటలు న్ానరు. 
"కనుక ఇేంకా స్ాామి కరుణ ేంచుట లేదే" అని బాధ్ పడుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"మూడు లోకములను శేష్ముగా కలిగి, వాటికి స్ాామి అయిన వాడా, నిత్యసూరుల న్ాయకుడా, నీ 

దాసుడన్ెైన ననున, నీ పాదములను ప ేందనీయక, ఈ పేంచేేందరియముల నడుమ పడతరిస  ననున ఇేంకను 
బాధరేంచుచున్ానవు. ఇదర నీకు ఉచిత్ము కాదు. 

న్ా అమృత్మా, న్ాకు మధ్ురమ ైన వాడా, విశారక్షకా, నీలవరాా , వ దవిదుడా, ఈ పేంచేేందరియముల చేత్ 

రాతిిేంబవళ్ళు న్ ను పీడిేంపబడునటలు , న్ ను పాదసేవ ప ేందకుడునటలు  చేస తివి.  

స్ాామీ, నీవు జగతాకరణుడవు, న్ా పాపములు నశిేంపజేయగలవాడవు, నీవిపుడు ననున ఈ 

పేంచేేందరియలచేత్ బాధ్పెటిు , నీ శీ్రపాదముల ప ేందకుేండా చేస న నీకేమి లాభము. 

పిళ్యకాలమేందు, సకల జగత్టు ను నీ యుదరములో నుేంచుకొని వటపత్ిమున పవళేంచు, వటపత్ిశాయివ 



న్ ను ఇేందరియ పరవశుడన్ెైన నీకేమి లాభము. ఆశీిత్రక్షకా, ననున ఈ ఇేందరియ   పేంజరము నేందు బేంధరేంచి 

ఈ శబాద దర విష్యములను న్ా ముేందర సృష ుేంచి ననున బాధరేంచుట ఉచిత్ము కాదు. 

పరమపదమున నుేండ డి గరుడాదులకే ఈ ఇేందరియములు భిమిేంపఁజేయును. ఇక, స్ామానుయడన్ెైన ననున 

ఊరకన్  వదలున్ా! న్ాయేందు నివస ేంచు నీవ  న్ా దుైఃఖములను తొలగిేంచుటకు సమరుి డవు. న్ా 
ఆరున్ాదములు విని, న్ాకుపాయము త లుపుము.(సుముఖుడను సరిము, పరమాత్ీను ఆశీయిేంచగా, 
స్ాామి, దానికి ఆశీయమును ఇచేేడట. ఈ విష్యము త లిస న గరుడుడు, అహేంకారముతర, న్ాకు 
ఆహారమ ైన సరాినికి ఎలా ఆశీయమిచేేవని స్ాామిన్  పిశినేంచేడుట. తాను స్ాామికి వాహన సేవ చేయు 
భాగాయనికి అహేంకారము కలిగిేందర ఆయనకు. భగవదగీ త్లో అరుు నుడు చ బుతాడు, "త్స్ాయహమ్ నిగీహమ్ 

మన్ య వాయోరివ సుదుష్కరమ్" అని, ఇేందరియనిగీహము, గాలిని ఒకచోట బేంధరేంచడేం వలె చాలా కష్ుము" 
అని. అపుిడు కృషా్భగవానుడు చివరకు "మాశుచైః" దుైఃఖేంచకుము అన్ానడుట. అలాగే ఇపుిడు కూడా 
స్ాామి వచిే "దుైఃఖేంచకుము అని త్నకు చ పివచుే కదా అనిప స్్ు ేందర ఆళ్వారుకు. ).  

క్ష్మరాబ్ధధని దేవ, దానవుల చేత్ మథరేంప జేస , అమృత్మును సత్ువగుణ పిధానులెైన దేవత్లకు ఇచిేన 

ఉదారుడా! ఈ ఇేందరియములు నీవు కటాక్ష్ిేంచని యిెడల న్ ను జయిేంపఁజాలను. (పాేండవులు కౌరవులను 
జయిేంచుటకు కారణము "కృష్ాా శీయాైః కృషా్ బలాైః కృషా్ న్ాథాైః పాేండవాైః" అనినటలు  శీ్రకృష్టా ని అేండవలనన్  
కదా!). 

బిహాీదులను కూడ భిమిేంపఁజేయు శబాద దర విష్యములు ననున బాధరేంచకుేండా, వానిని ఛేదరేంచి, శేంఖ, 

చకాీ దర దరవాయయుధ్ములతర విరాజిలుు  నీ మూరిుని న్ ను ధాయనిేంచునటలు  కృప చేయుము.  

సమసు  జగతాకరణా!వేంశమును కూడ న్ాశనము చేసెడు, సేంస్ారమన్ెడి నరకమునకు హేత్టవెైన 

పేంచేేందరియములు ననున బాధరేంచకుేండా కరుణ ేంచుము.(రావణుడు ఇేందరియ నిగీహము లేకన్  కదా 
"మూలఘాతిష్ట సజుేంతే బుదరధమేంతర భవదరాధాైః" అని హనుమ రావణునికి మూలముతర కూడా హాని చేస ే

పనులు చ యయవదదని బో ధరేంచిన్ా చేయడేం మానక, త్న వేంశానికి చ ఱుపు త చుేకున్ానడు. ). 

స్ాామీ, ఇేందరియములచే బాధ్పడునటలు  సేంస్ారమేందు ననున పడదోయక, న్ా సారూపానికి అనురూపమ ైన, 

నీ దరవయ న్ామసీరణ చేయు భాగయమును అనుగీహ ేంచుము." 



ఈ దశకమును అనుసేంధరేంచువారు, ఇేందరియములచేత్ ఎననడు బాధ్పడరు" అని ఫలశీుతి కృప 

చేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

7-1-సీసమాలిక 

ముజుగాలకు స్ాామి! ఉచిత్మే నీకు, పాదముల కడ కొనవు దాసు ననున 

ఇకన్ెేంత్ కాలమీ అకము భరిేంచ దపేంచేేందరియముల పాలుపడుచు 

అమృత్మ! మధ్ురమా! అేంభోద వరుా డా!విశాసేంరక్షక! వ దవిదరత్! 

పేంచేేందరియములకు బానిసన్ చేస తే న్ చేర లేకుేంటి నీ పదముల 

విశాకరువు న్ాదు వృజిన(పాపము) హరువు న్ాకుకరణాల(ఇేందరియముల) వెత్ లేక, చరణ సేవ 

దయచేయగా నీకు త్డవ ల న్ాస్ాామివటపత్ిశాయి, ఈ పగిదర యిేల! 

ఆశీిత్ రక్షకా! పరమపదన్ాయకా!ఉచిత్మే విష్యలోలునిగ చేయ 

గరుడాదులన్ె ఈ కరణముల్ చ ఱుపున్ ,ఈలోక వాస  న్ న్ెేంత్ వాడ! 

నీవ సమరుి డవీవెత్ల్ తొలగిేంపన్ా గోడు విని స్ాధ్నము త లుపవె 

ఆదరత్య, ద ైత్టయలు అేంబుధరన్ మథరయిేంచఅమరులకిచిేతివమృత్మును 

స్ాధ్ురక్షక! నీ పిస్ాదమే లేకుననఏన్ెటలు  గెలిచ దనిేందరియముల 

బిహాీదులను కూడ భాిేంత్టల చేయు సేంస్ారముీ త గటారిే శేంఖచకీ 

సహ త్మౌ నీ మూరిు శాు ఘ ేంచ న్ న్ెపుు కృపఁజేయుమయ పరమపద న్ాథ! 

పేంచేేందరియములే పాపకారణములెైకులన్ాశనము చేస  కూలదోియు 

సకలజగత్్రష్ు! అరిేసయవరూప! నన్ఈ బాధ్నుేండి రక్ష్ిేంపుమయయ 

కరణాల తరడి ఈ కాయముీనిచిే, సేంస్ారాన తరిస తే శమలములను(దుైఃఖములు) 



న్ా సారూప్ చిత్ న్ామసీరణ చేయనను కృపఁజూడుమా దనుజ దమన! 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిువారు 

కరణముల బాధ్ పడకుేండ వఱల గలరు 

7-2 కంగులుమ్ పగలుమ్ 

తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్ము రసరమాయమృత్మేకాక, అనరఘ మణ మేంజరి కూడ. అేందుేండ ిబయటకు తీస , 
మన పూరాాచారుయలు ఎన్నన అమూలయమ ైన సేంపిదాయ రహసయ రతానలను మనకేందరేంచేరు. వెనుక 

"ఉలగముేండ పెరువాయా.." అను తిరువాయ్ మొழி లో, "వ రొక దరకుక లేని దాసుడను" అని చ పుిట 

వలన, జీవాత్ీ, పరమాత్ీకే శేష్భూత్టడు అని త లియ చ పుి పిణవారిము చ ప ినటుయినదర. త్రువాత్ 

తిరువాయ్ మొழி లో "నమైః" శబాద రాి నిన "న్ ను సాత్ేంత్టిడను కాదు, నీవ  ననున ఇేందరియ దుైఃఖముల 

నుేండ ిరక్ష్ిేంచవలెను" అనిచ పుిట దాారా చ పేిరు. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో,  "న్ారాయణాయ" పదానికి, 
అరిమ ైన, భగవేంత్టని యేందు కలుగు పాివణాయనిన, త్దాారా కలుగు భగవదనుభవానిన, దాని వలన కలుగు 
భగవత ైకేంకరయ పీితిని, ఆ కె ేంకరయము భగవానునికొఱకే చేయ వలెనను విష్యానిన త లియ జేసుు న్ానరని 

పెదదలు చ పుిదురు.  

అద ేవిధ్ముగా, ఈ మూడు తిరువాయ్ మొళ్ళలు దాయ మేంతాిరాి నిన కూడా చ బుతాయట. "ఉలగముేండ 

పెరువాయా..." అను తిరువాయ్ మొழி , లక్ష్మీ పురసయరముగా శరణాగతి చేయడానిన చ బుత్టేందర కనుక, 

ఇదర దాయ మేంత్ిములోని మొదట ివాకాయరిము చ బుత్టేందర. "ఉణ ాలావియ.." అను తిరువాయ్ మొழி  

వెనుక అనుకుననటలు గా "నమైః" శబాద రాి నిన చ బుత్టేందర. ఈ తిరువాయ్ మొழி  దాయ మేంత్ిములోని 

"శీ్రమత ేన్ారాయణాయ" అను భగవత ైకేంకరె యక కరువాయనిన త లపుత్టేందర. ఈ కె ేంకరయము స దరధ ేంచాలేంటే, 



ముేందు విరోధర నిరసనము అవసరము. విష్యములు, ఇేందరియముల భగవత ైకేంకరయ విరోధ్ులు. 
అేందువలన, వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో "నమైః" శబాద రిమ ైన ఆ విష్యము చ పేిరు. 

విరోధర నిరసనమ ైన ప దప కావలస నదర అకుేంఠిత్ కె ేంకరయ పాిప ు  కనుక ఈ తిరువాయ్ మొழி  ఆ విష్యానిన 

చ బుత్టేందర. 

ఈ విధ్ముగా, ఆళ్వారుకు పరమాత్ీ కృప లభేంచిేందర.  

అయిత,ే పరిపూరా పిత్యక్ష్ానుభవ సేంపూరాత్ లేని ఈ అనుభవముతర ఆళ్వారుకు త్ృప ులేదు. ఈ సేంస్ారములో 
దోష్ములను త్లచుకొని, మఱ ిఇచేట ఉేండలేక ప్ త్టన్ానరు. అేందుకే, త్న గోడు వెళ్ు బో సుకుేంటలన్ానరు. 

 ఈ విధ్ముగా, జీవాత్ీ పురుష్ారాి నిన, త్తారాప ు కి విరోధ్ులను మళ్ళు, మళ్ళు చ బుత్టన్ానరు, ఆళ్వారుు . 

పరమాత్ీకు కావలస నదర అదే. సేంస్ారములో సుఖేంగా చేరిప్ యి, త్నను మరచి ప్ యిన లోకులను 
సేంసకరిేంచాలని కదా ఆయన పియత్నము.  

వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళలలో పరమాత్ీ పర, వూయహ, విభవాదర రూపాలను వదలి ఈ కాలములో, ఈ 

దేశములో వ ేంచేస యునన అరాేా మూరుు లను ఆశీయిేంచడేం చూసేము. అదే విధ్ముగా, ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో కూడా, ఆళ్వారుు  పెరియ పెరుమాళ్ుయిన "శీ్రరేంగన్ాథుడ"ిని ఆశీయిసుు న్ానరు.వెనుక, వ ేంకటా 
చలపతి వదద  తాన్  శరణాగతి విననవిేంచేరు. అపుిడు త్న తీరు, కోరిక సేంపూరాముగా తాను 
విననవిేంచుకోలేదేమోననిప ేంచినదేమో, త్న త్లిు దాారా విననపానిన అేందరేంపజేసుు న్ానరు. ఈ ఆళ్వారేు, 
ఒకస్ారి, త్లిుగాను, ఒకస్ారి ప లు గాను, ఇలా విభననపాతి్లలో పివరిుసుు ననటలు  ఉేండడము ఎలా స్ాధ్యము అని 

అనిప ేంచవచుే. కాని, ఒక నదర సముదిములో కలిసే ముేందు అన్ క పాయలుగా చీలవచుేను, ఒడుు  

తరసుకొని, వ ఱు వ ఱుగా పివహ ేంచి అదే సముదిములో కలవవచుేను. ఇకకడ ఆళ్వారు పరిస ితీ అలాగే 
అనుకొనవచుేను. దేనికె న్ాఅేంతిమ పియోజ నము ఆ నీల వరుా డిని చేరడమే. అేందువలన, ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో ఆళ్వారుు  తాను మాత్ృపాతాిభనయానిన చేసుు న్ానరు. మతిమాలిన త్న ప లును, శీ్రరేంగన్ాథుని 

వదదకు తీస కొనిప్ యి, "ఈమ ను ఏేం చేస్ాు వయాయ!" అని అడుగుతరేందర త్లిు . (ఇేంత్కు ముేందు, త్న ప లును 
స్ాామి వదదకు వెళ్ుకుేండా ఆపాలని, తాను ఏదయిన్ా పియత్నము చేస  ఆమ ను బాగుచేసుకోవాలని, 

దానికోసేం పియతినేంచడేం, సలహా, సేంపిదరేంపులు కావాలేంటే చేయడేం... అవీ చేసేదర త్లిు . ఇపుిడు, తాను 
చేయడేం కాదు, శీ్రరేంగన్ాథుడిని "నువ ామి చేస్ాు వు" అని అడుగుతరేందర).  కూరతాు ళ్వాన్ త్న ప లులకు పెళు 



చేయాలన్ాన, రేంగన్ాథుడి వదదకు ప్ యి నిలుేన్  వారట, బాధ్యత్ ఆయనదే అననటలు . రేంగన్ాథుడు కూడా ఆ 

పని చేసేవాడట, ఆ బాధ్యత్ త్నదే అననటలు . ఈ భగతాిరత్ేంత్ిా విష్యానిన అన్ాయపదేశముగా 
త లియఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. ఈ త్లిు భగవత్యనినథరకి అమాీయిని తీస కొనిప్ యి, 

ఆయన్  దరకుక లేని వారికి దరకుక అని, ఆ గుణాలను విననవిేంచి, స్ాామి త్న ప లును కాపాడునను ధ ైరయముతర 
ఆమ  పరిస ితి త లియ చ బుతరేందర. 

"ఓ శీ్రరేంగన్ాథా! ఈమ  (నీ విశేుష్ము వలన) రాతిిేంబవళ్ళు నిది ఎఱుగదు. నీ గురిేంచి ధాయనిేంచుచూ, 

కనీనళ్ును కారుేచూ, త్న చేత్టలతర ఆ కనీనళ్ును జలుు తరేందర. శేంఖ చకీములని చ ప ి చేత్టలు 
జోడిేంచును,(ఆయన రూపాన్ న ధాయనిసూు ఉేంటలేందర అననమాట. భగవదగీ త్లో "మనీన్ాభవ...మామ్ 

నమసుకరు" అని అననటలు ). శిథరలము చ ేందుత్ూ, నినున వదలి ఎటలు  జీవిేంచ దను అని పలుకును. భూమిని 

త్డుముచుేండును. ఉభయ కావ రుల మధ్యనునన శీ్రరేంగమున వ ేంచేస యునన స్ాామీ, ఈమ ను ఏమి 

చేయదలచిన్ావు. 

ఓ పదీన్ తాి, ననున ఏమి చేయుచున్ానవు అని అనును. ఓ మేఘవరాా , ఏమి చేసెదను అని నిటటు రుి 

విడచుచు ఆరదరమగును. దగనికి న్ా గత్ పాపములే కారణములా(మమ ైవ దుష్కృత్మ్ కిేంచిత్ మహదస ు .. అని 

త్నకు కొదోద , గొప్ ి పాపాలు ఉన్ానయని సీత్మీ చ ప ినటలు ), న్ా ముేందుకు రముీ అని చ పుిను. ఇటలు  

బాధరేంచుట మేంచిదర కాదు అని చ పుిను, ఈమ కు గతి ఏమి!("దోష్్ యదయప త్సయస్ాయత్" అని శరణాగతి 

చేస నవాడిని దోష్ాలున్ాన సీాకరిస్ాు నన్ానడు కదా రామచేందుిడు, మఱ ిపాపాలో, దోష్ాలో ఉేంటేన్ మి? ) 

రేంగన్ాథా! ఈమ  నిరుజుతర నీవు పరమపదమునుేండి వచుేచున్ానవ మోనని, ఆకాశము చూచుచు భిమతర 
నిలుచుననదర. (ఆ న్ాడు గజేేందుిడు "పరమాపద"లో నిలిే స్ాామికె  ఆకాశము చూసూు  వ చియుననటలు ) నీవు 
రానేందున కరుగును. స్ాధ్న్ాేంత్ర పరులకు గోచరము కాని నినున సేవిేంచునటలు  న్ాకు నీవు  రామ, కృష్ాా దర 
అవతారముల కృప జేస నటలు  సేవ శాయిేంచుము అని పలుకును.("తాస్ామ్ ఆవిరభూత్ శౌరిైః..." అననటలు  

శీ్రకృష్టా డు గోప కల మధ్య ఆవిరభవిేంచేడు కదా. ఈమ కు అదేవిధ్ేంగా ఆవిరభవిేంచాలని ఆశ).  ఈమ  విష్యమ ై 
ఏమి చేస తివి.  

ఈమ , కొేంత్కాలము సీృతి లేక మోహమునేందుేండి, కొేంత్కాలము త్రువాత్ త్టాలున లేచి, నీకేంజలి చేస , 
"నీలవరాా , చకీహస్ాు , నీవు కనికరిేంచక యున్ానవు, నీ యేందు ఆశ చ డుదర, దానివలన న్ ను 
బాధ్పడుచున్ానను" అని పలుకును. ఇటలు  ఈమ ను చేయుచునన స్ాామీ, ఈమ ను ఏమి చేయ త్లేంచితివి.  



ఈమ  నీ స్ ేందరయమును త్లచి మోహ ేంచును. మధ్యలో లేచి, నీ తిరున్ామములు చ ప ి, అేంజలి సమరిిేంచి, 

న్ాకు సేవ పిస్ాదరేంపుము అని పాిరిిేంచును.(నిత్య విభూతివాసులు "నితాయేంజలి పుటాైః" అనినటలు  అేంజలి  

సమరిిసూు  ఉేంటారు కదా! ఈమ  కూడా అటిు  అనుభవమే కోరుకుేంట ేందర )ఓ హ రణాయక్ష సేంహారకా! ఈమ ను 
ఏల ఇటలు  నీవు మోహపెటిుతివి. 

రేంగన్ాథా! ఈమ  "నీ స్ ేందరాయదులు, పేంచాయుధ్ములు న్ాకు కనపరచి, న్ా మనసుయను హరిేంచుకొని 

ప్ యి, శీ్రరేంగమున పవళేంచితివా, అని పలుమారు చ ప ి ఈమ  నినున మోహ ేంచిననూ, నీవు ఈమ ను 
కటాక్ష్ిేంచవు. అదర నీదోష్ము కాదు, న్ా పాపమే. 

స్ాామీ, ఈమ  మారదవము కలదర. "నీవు అననయగతికులకు రక్షకుడవు. స్ాగరవరాా ! చకీహసు !" అని పలుకుత్ూ 

న్ త్ిముల నీళ్ును కారుేచు, ఏమియు తరచక సుబుధ రాలెై యుననదర. 

గోవరధనధార!ీ దేవాధరదేవా! అని తిరున్ామములు చ ప ి వ డిగా నిటటు రుి విడచును. నీవు రానేందున 

త్టాలున లేచి, నీకు నమసకరిేంచి, నినున సేవిేంచు ఉపాయమ ఱుగక యేంటిని!" అని పలిక, దుైఃఖేంచును. 
న్ ను ఏమి చేయగలను. 

ఈమ  "శీ్ర, భూ, నీళ్వన్ాయక, న్ాకును పాిణ న్ాథా, అని నినున త్లచుచు, విచారిేంచును. ఈమ  
దుైఃఖాేంత్మ పుిడో  త లియదు. 

సమసు  లోకములకును, బిహీ, రుదాిదులకును నిత్య సూరులకును స్ాామియిెై యుేండియు, సేంస్ారులకు 
సేవపిస్ాదరేంచుటకు శీ్రరేంగమున పవళేంచి యున్ానవు. ఈమ  నినననుభవిేంచకప్ వుట వలన కలిగిన బాధ్ 

ఎటలు  ప్ వున్న త లియదని చ పుిచునుేండ ను. ఈమ  బాధ్ చూచిన మేము నీ పాదములను శ్రఘరముగా 
ప ేందలేదని త్లేంచితిమి. కాని, అటలు  గాక నీ శీ్రపాదములనిపుిడే చేర ిఈమ  ఆనేందరేంచుచుననదర. 

అేంట ేఆళ్వార్ న్ాయిక స్ాామిని పిత్యక్షేంగా ప ేందరవ స నదా, అని సేందేహము. కాని, ఇదర కూడా 
మానస్ానుభవములో వెైశదయము కాని పితాయక్ష్ానుభవము కాదు. శీ్రరేంగన్ాథుని పాదముల వదద  త్న ప లు  
చేరినదర అేంటలననదర త్లిు .  

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుసేంధరేంచువారు శీ్రవెైకుేంఠమునేందు అపరిచిిననమ ైన ఆనేందానిన ప ేందుతారు" 
అని ఫలశీుతి కృప చేసుు న్ానరు నమాీళ్వారుు  



7-2-సీసమాలిక 

రేంగన్ాథా! ఈమ  రాతిిేంబవళ్ళును నిదురన్ెఱుగదు కనీనళ్ళు కారుే, 

శేంఖ చకీములేంచు శయముల(చేత్టల) జోడిేంచుశృేంగ(పదీ)న్ త్ిములేంచు శిథరలమగును 

నిను వీడ ిన్ న్ెటలు  మనగలనని భూమిత్డుమునీమ ను ఏమి త్లచితీవు 

నిటటు రుి వదలు, కనీనట పలుకచునుేండుశీ్రరేంగ! న్ న్ మి చేయగలను! 

ఉలుకుల గురిచేయ ఉచిత్మా న్ాగత్పాపాల వలనన్ా బాధ్ లెలు ! 

నిరుజుతర నీమ  నిేంగిని చూచునుకనునల సేవిేంచ కానరాని 

అసురార!ి ఒకస్ారి రామచేందుినివలెకనుప ేంచమనుచు పాిరినము చేయు 

సీృతి లేక పడియుేండు చిటలకున నేంత్లోఅేంజలిని ఘటిేంచి పలుకునిటలు  

"పాడియా న్ నిటలు  బాధ్పడ" యనుచుఏమి చేయుదువొ నీ వీమ నిటలు  

నీ యేందు మోహాన నీ న్ామముల్ పలుకదోయిలి ఘటియిేంచి దుైఃఖపడును 

నీ పాదముల ప ేంద నిశేయమున నుేండ ఇడుముల పెటిుతివీమ నిటలు  

అేంద చేందాల, పేంచాయుధ్ముల చూప చనితివీవు ఈమ   మనసు దోచి 

ఈమ పె ైకరుణ చూప ేంచకుేండ దవు నీదోష్ముీ కాదు న్ా దురిత్మిదరయ 

ఆశీిత్ రక్షకా! అఖల కారణ! క్ష్మరస్ాగర శయన! శీ్రచకీ హసు ! 

శీ్రరేంగ యని కేంట వారి ధారల పలుక,మృదు సాభావియు నీమ  మ దలకుేండు 

నీ న్ామములు పలుక నిటటు రుి వదలి, త్టాలున లేచి దేండమును పెటలు  

"నిన్ెనటలు  సేవిేంత్ట న్ నేంచు దుైఃఖేంచున్ న్ మి చేయుదునీమ నిపుడు 

"అబ్ధధజా, నీలాధ్రా న్ాథుడవు, రేంగ!నీవ న్ా స్ాామివి నికకముగను 



ఈ కేుశమ పుిడు తీరున్న" అని పలుకఈమ  దుైఃఖాేంత్ము ఎఱుగరాదు. 

"సరానిరాాహకా! సేంస్ారులకు సేవశాయిేంచ శీ్రరేంగ శాయివిచట 

వ ేంచేయ, నినున సేవిేంచక న్ా బాధ్తీరుటెటు "నుచు కుతిలమునేందు 

ఈమ  బాధ్ను చూచి, ఇేంత్ శ్రఘరముగ నీదయ కలుగదనుచు త్లచుచుేంటి 

శీ్రరేంగ! ఇపుడు నీ శీ్రపాదముల చేరిఆనేందమేందగమ  అడలు మరచ  

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిువారు 

అల వికుేంఠాన న్ానేందమేందగలరు 

7-3  వెళ్ళచ్చుర ి

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వార్ న్ాయిక త్లిు శీ్రరేంగన్ాథుని, త లివి త్ప ి యునన త్న ప లు  కొఱకు 
పాిరిిేంచిేందర. స్ాామి తిరున్ామ సీరణము మృత్ సేంజీవనమే కదా. అేందున్ా, స్ాామినీ, స్ాామి 

తిరున్ామానీన త్నకు, ధారక, ప్ ష్క, భోగయములుగా కల ఆళ్వారు న్ాయకికి త్లిు చేస న తిరున్ామ సీరణతర 
త లివి వచిేనదరట. ఇక ఆమ  దగీరలోన్  ఉనన"తిరుపేిరె " దరవయసిలానికి బయలుదేరేరు. చుటలు పికకల వాళ్ళు 
వెనుకలాగ,ే ఆమ ను వెనుకకు లాగుత్టన్ానరు. మన ఆళ్వార్ న్ాయిక ఆ మాటలు లక్షయపెటురుగా, ఎేందువలన 

ఆ మాటలు త్న పెడ చ విన పడతాయో చ బుత్టన్ానరు, ఆళ్వార్ న్ాయిక ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

("తిరుపేిరె " ఆళ్వారుతిరునగరికి దగీరలో, దక్ష్ిణదేశమున ఉనన దరవయదేశము.) 

"బహవో నృప కళ్వయణ గుణాైః" అని శీ్రరాముని గూరిే ఆయనలో అన్ క కళ్వయణ గుణాలుఉననవని 

రామాయణములో చ ప ినటలు , స్ాామిలో గల అన్ క కళ్వయణ గుణాలకు ఆళ్వారుు  వశమయి ప్ యిన్ారు.  



(ఇచేట ఆళ్వార్ న్ాయకి అనుభవిసుు ననదర, అరాేామూరిుని, ఆయన సారూప, రూప, గుణాలనినటికీ తాను 
వశమ ైప్ యానేంటారు ఆళ్వారుు . అరాేామూరిుగా నుననపుిడు పరమాత్ీ తాను దరవయ మేంగళ్విగీహముగాన్ , 
సకల కళ్వయ గుణాలతర వ ేంచేస  యుేంటాడా, లేక ఙ్ఞా న్ానేందముల సారూపముతర వాయప ేంచి ఉేంటాడా అని 

సేందేహము కలుగ వచుేను. "సదా పశయేంతి" అననటలు  ఎలా పరమాత్ీ ఆ నిత్య సూరులు సేవిేంచుకొనుటకు 
అనుకూలముగా ఎలా దరవయ మేంగళ్ విగీహముతర పరమపదములో వ ేంచేస  యుేంటాడో , అలాగే అరాేా 
మూరిుగా కూడా దరవయమేంగళ్ విగీహముతర వ ేంచేస యుేంటాడు. కనుక, మన ఆళ్వార్ న్ాయిక ఆ దరవయ మేంగళ్ 

విగీహానికి, స్ాామి కళ్వయణ గుణాలకు వశపడిప్ యిన్ారు. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో త్న మనసుయ అకకడ ే

ఉననదనీ, తాను అకకడికే వెళ్వులని, ఎవరేమి చ ప ిన్ా, ఎనిన చ ప ిన్ా తాను వెళ్ుక త్పిదనీ చ బుత్టన్ానరు 
మిగిలిన సీు లీతర . 

"ఓ త్లుు లారా! శేంఖ చకీ ధ్రుడ ై, గరుడ వాహనుడ ై, న్ా మనసుయలో వ ేంచేస యునన పదీన్ త్టిని న్ ను 
సేవిేంచ డు, ఆ రుచి త లియక, మీరు ననున తిరుపేిరె  వెళ్ువదదని నిషేధరేంచుచున్ానరు. మీకు న్ న్ మని, 

సమాధానము చ పెిదను. ఆ రుచి త లిస నచ  ోమీరు ననున నిషేధరేంచరు. కావున, అటిు నిరతిశయ ఆనేందము 
గల తిరుపేిరె కు వెళ్ుకమానను. అచేట వ ద పారాయణలు నిత్యము వినబడుచుేండును. 

( "రామో రామో రామ ఇతి పిజాన్ామభవన్ కథాైః" అని రామాయణములో అయోధాయ పురవాసులు, 
రామన్ామానిన  అనుసేంధరసూు  ఉేంటారని చ ప ినటలు , ఆ ఊరిలో పిజలు వ దాలను అనుసేంధరసూు  ఉేంటారట).  

ఓ సఖులారా!మీరు ననున నిషేధరేంచినను, న్ా మనసుయ నిరతిశయ భోగయమ ైన తిరుపేిరె  యేందు 
వ ేంచేస యునన, సరేాశారుని యొకక దరవాయవయ స్ ేందరయమేందు, మగనమ ై, న్ాకు స్ాాధగనము 
కాకప్ యినదర, దానిని నిరోధరేంచలేను, న్ న్ మి చేయగలను? 

(అశోకవనములో సీత్మీ వలె ఉన్ానరట ఆళ్వారుు . అేందుకే సీత్మీ రావణునితర "రావణ! రామేణ మామ్ 

సమానయ" అనుచు, త్నను రామునితర చేరేమని వ డినటలు  ఆళ్వార్ న్ాయిక, త్న వారిని స్ాామితర త్నను 
చేరేమని వ డుకుేంట ేందర).  

ఓ సఖీ, న్ా మనసుయ నితరయత్యవముగా నునన తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస  యునన, సరేాశారుని దరవాయయుధ్ములు 
సేవిేంచి, ఆ ఆనేందమునేందు మునిగి, లజు  మొదలగు గుణములను ప్ గొటలు కొనినదర. మీ ఉపదేశములు న్ాకు 
పనిచేయవు. 



ఓ త్లుు లారా! సరేాశారుడపహరిేంచుకు ప్ యిన న్ా స్ ేందరయమును తీసుకొని వచ ేదనని, న్ా మనసుయ కూడ 

అచేటకు ప్ యి, ఆ స్ాామి యేందు మగనమ ై ప్ యినదర, న్ాకు మర ిఎవరూ సహాయము లేరు. న్ ను కూడ, 

ఆ తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస యునన, సరేాశారుని యొకక మేందహాస్ాదర దరవయ చేష ుత్ములకు వశమ ై యుేంటిని, 

ననున కోపగిేంచి, నిేందరేంచి పియోజనము లేదు, 

(అశోకవనములో సీత్మీకు ఒక తిిజటయో, ఒక విభీష్ణుని కూత్టరు అయిన అనలయో ఉన్ానరు, 
న్ాకెవారూ సహాయముగా లేరు అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .). 

ఓ త్లుు లారా, పూత్న్ా, శకట, వత్య, కప తాి సురాదులను చేంప న స్ాామి దరవయ చేష ుత్ములను సేవిేంచి, 

లజాు దులను వదలి, న్ ను వాని యేందు మగునన్ెైతిని. ఇక ననున కోపగిేంచి ఏమియును పియోజనము లేదు. 
కావున ఆ సరేాశారుడు వ ేంచేస  యునన తిరుపేిరె  కు ననున తీసుకొని ప్ యి, విడువుడు. (న్ా సరేాశారుని 

ననున సేవిేంప చేయుడు). 

ఓ త్లుు లారా, నీల మేఘశాయముడ ైన సరేాశారుడు, న్ా ముేందర వ ేంచేస , నిలచి యుేండియూ, న్ాతర 
మాటలాడక, న్ా చేతికేందక యున్ానడు.(ఇచేట ముేందర వ ేంచేయుట మానస కానుభవమున వెైశదయము). 
కావున, వాని యేందాశ వరిధలుు  చుననదర. (ఊరిసుు ననటలు ననదననమాట). ననున శ్రఘరముగా తీస కొని ప్ యి, ఆ 

తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస యునన సరేాశారుని సేవిేంప జేయుడు. 

ఓ సఖీ, న్ా మనసుయ సరేాశారుడు వ ేంచేస  యునన తిరుపేిరె  కు వెళుప్ యినదర. దానిని తిరిగ ివచుేటకు 
ప లచ డు వారును లేరు. అదర లేక న్ ను మాత్ిముేండి పియోజనమేమి. కనుక, న్ ను కూడ, ఆ మనసుయ 

ప్ యిన చోటలనకే వెళ్ళుత్టన్ానను. 

ఓ సఖీ, మీరు న్ాగురిేంచి, "ఈమ కు సరేాశారుని యేందు పీితి ఎకుకవెై ప్ యినదర" అని న్ రముగా చ ప ిన 

న్ాట ినుేండ,ి న్ా ఆశ,  సపు  సముదిములు, భూమాయకాశములు కూడ త్నలో అణగునేంత్గ పెరిగ ిప్ యినదర. 
కావున, న్ా సరేాశారుడు వ ేంచేస యునన తిరుపేిరె  దరవయదేశమునకు ప్ యి చేరెదను. 

ఓ సఖులారా, మీరు న్ా సాభావమునరిము చేసుకొన లేక మాటలాడు చున్ానరు. న్ా మనసుయను, న్ా 
ధ ైరయమును కూడ మీ మాట వినుట కిచే లేక యుననవి. కనుక మీరు న్ాకు (నువిాచేట హాయిగా 
ఉేండవచుేను, నీకేమీ ఇచేట బాధ్ ఉేండదు..అనుచు) ధ ైరయము చ పివలదు. సరా రక్షకుడును, 



సరేాశారుడును స్ ేందరయ రాశియు అయిన న్ా స్ాామి వ ేంచేస  యునన సకల సమృదధమ ైన తిరుపిరె  
దరవయదేశమునకు న్ ను ప్ యి చేరక మానను. 

సఖులారా, రత్నమయమ ైన పరాత్మువలె, అత్టయననత్మ ైన మేడలతర నిేండియునన, తిరుపేిరె  లో 
వ ేంచేస యునన "మకర న్ెడుేంగుళ్ ైకాకదన్" అను తిరున్ామము గల సరేాశారుడు న్ా మనసుయను 
అపహరిేంచి తీసుకొని ప్ యిెను. న్ ను కూడ బ్ధడియమును విడచి, అచటికేగి, వానికొఱకె  వెదకెదను." 

అని ఈ విధ్ముగా, ఆళ్వారుు   తాను తిరుపేిరె   విష్యమ ై చ ప ిన ఈ దశకమును అనుసేంధరేంచువారు, 
భగవత ైకేంకరయమునేందు మికికలి పీితి కలవారగుదురు అని ఆళ్వారుు  ఫలశీుతి కృప జేసుు న్ానరు.  

7-3-సీసమాలిక 

శేంఖ చకీధ్రుడు, శాలీలీ రథుడునువనజ న్ త్టిడును న్ా మనసునేందు 

వ ేంచేస  యుేండిన, వ దఘోష్ల న్ొపుిఆ తిరుపేిరె  కు చనక న్ెటలు , 

ఆ రుచి న్ెరిగిన అడుగిేంచరు ననునఏమి చ పెిద, న్ ను వెళ్ు వలెను 

న్ా వశమున లేదు, న్ా మనసేమియుచేయేంగ లేను ఓ చ లియలార! 

ఆ తిరుపేిరె  పురమున వ ేంచేస నస్ాామి అేందాలకే అగీమ ైతి 

ఆ తిరుపేిరె  పురాన తిరానళ్ులో వ ేంచేస  యునన సరేాశు, న్ ను 

సేవిేంప, మ ైమరిే చిత్ుయిెయ మనసు జలాిలచే నిక పియోజనము లేదు 

ఆ తిరుపేిరె  పురాన సరేాశుడేన్ా అేందములను తానపహరిేంచ  

వాటిని త చ ేద నని ప్ యిె మనసును,ఆదుకొన్ెడు తరడు లేదు న్ాకు   

ఆ తిరుపేిరె  పురమున వినిడుచుేండువిష్టా  భకుు లు చేయు వ దఘోష్ 

సరేాశు దరవయ చేష్ులకు వశమ ైతి మీజలాిల న్  పియోజనము లేదు 

అమీలారా! శకట, కప తి్, పూత్న్ావతాయదర ద ైత్టయల నడచినటిు  



స్ాామిక ేవశమ ైతి ఆ తిరుపేిరె  నననున చేరిేన మీకు పున్ెనముేండు 

న్ా ముేందు కానిిేంచు, అేందడు చేతికిఆశ రగులుే మాటాు డడత్డు 

ఆ తిరుపేిరె  కు అేంప ేంచి మీరు ననయరేాశు సేవిేంచ స్ాయపడుడు 

ఆ తిరుపేిరె  కు న్ా మనమేగె, దానిని ప లచ డువారు న్ెవరు లేరు 

ఏ సహాయము లేక ఏనచటికరిగెదమనసునన చోటన్  మనుగడగును 

న్ాకు సరేాశుపెై నలి యుననదని మీరుపేరొకననదాదరగా పేిమ పెరిగె 

స్ాామి వ ేంచేస న ఆ తిరుపేిరె  కుప్ యి చేరెద వ ఱు చేయుటేల 

నను త లియదు మీకు న్ా మనస యట లేదు చవి లేదు మీమాట సఖయలార! 

సరేాశుడుననటిు ఆ తిరుపేిరె కుచేరగా వలె ధ్ృతి చ పివలదు 

ఆ తిరుపేిరె  పురాన "మకరన్ెడుేంగుళ్యి కాదన్" స్ాామి కొన్ె మనసుయ 

లజున్  వీడ ిన్  నచేటకే ప్ యివెదకి కొనియిెద సరేాశు నచట 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిువారు 

శీ్రశు పెై పీితితర సేవ చేయగలరు 

7-4- ఆ ழ்యె மு 



ఆళ్వారు దుైఃఖానిన ప్ గొటుడానికా అనినటలు , స్ాామి త్న విజయ గాథాపరేంపరలను చూప ేంచేరట. ఆళ్వారుు  ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో, స్ాామి యొకక ఆ వీర చరితాిలలో విజయ ఘటాు లను తాను దరిిసుు న్ానరు, మనచేత్  

దరిిేంపఁజేసుు న్ానరు.  

ఇపుిడు ఆళ్వారు స ితి, "మహో త్యవమివాస్ాదయ పుతాినన విలోకనమ్" అని  అననటలు  కృష్టా ని ప ేందర 
ఆనేందముతర ప ేంగిప్ యిన వసుదేవుడి స ితి వలె నుననదట.  

ఆళ్వారుు , తాము ఓడిప్ యి సీు తీ్ాము ప్ గొటలు కున్ానరు, ఇక, ఓడి ప్ యిన వారు, గెలిచిన వారి విజయ 

గాథను చ పుికోవాలి కదా, అేందుక ేఈ తిరువాయ్ మొழி  అన్ వారట ప ళ్ ైు త్రునఱ ైయూర్ అరయర్ అన్  
ఆయన.  

త్మకు త్మ పియతానలలో జయము స దరధ ేంచవలెనని కోరుకొను వారు ఈ తిరువాయ్  మొழி ని 

అనుసేంధరేంచుట వలన, త్పిక విజయమును ప ేందుతారు, ఆ విధ్ముగా గొపి మహత్టు గలదర ఈ తిరువాయ్ 

మొழி . 

ఆళ్వారుు  ఈ విజయ ఘోష్ను తిివికీమావతారముతరపాిరేంభసుు న్ానరు. "నభయమ్ విదయతే కిేంచిత్ జిత్మ్ 

భగవతా జగత్",  "ములోు కాలూ,  స్ాామి చేత్ జయిేంపబడిన్ాయి, ఇేంక ఎవరికీ భయము లేదు" అని 

చ పిబడినటలు , సున్ాయాసేంగా జయిేంచుకున్ానడు స్ాామి, తిివికీమునిగా. ఆ విజయగాథతర 
పాిరేంభసుు న్ానరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி ని. 

"తిివికీమావతారముతర లోకాలను కొలిచినపుిడు, స్ాామికేమగున్న యని, ఆయన దరవాయయుధాలు 
త్మ,త్మ పరిమాణమును పెేంచుకొనుచుేండ ను. బిహాీదులు, సనకాదులు మేంగళ్వశాసనము 
చేయుచుేండిర.ి వీరి కిరీటము అేండ భతిు  కి పెైక,ి శీ్రపాదము అేండ భతిుక ికిీేందకు వాయప ేంచి, ఆవరణ జలము 
లోపలికు పివ శిేంచున్ మో ననిప ేంచుచుేండ ను. ఈ దృశయము మికికలి ఆశేరయకరముగా నుననదర. 

(త్మకు ప ియమ ైన వారికి ఎవరికె న్ా ఏమయిన్ా పిమాదము వసుు ేందేమోనని, వారి గురిేంచి ఆ ప ియులకు 
చాలా భయేంగా ఉేంటలేందర, వారు త్మ వారికోసేం ఎటిు స్ాహస కారాయననయిన్ా చేయుటకు వెనుకాడరు. 
రావణుని చూచిన సుగీీవుడు "అథ హరివరన్ాథైః పాిపయ సేంగాీ మ కీరిుమ్ నిశిచరపతిమ్ ఆజౌ 
యోజయితాాశీమేణ ...రామ పారివమ్ జగామ"  "అమిత్మ ైన వానర సెైన్ాయనికి రాజయిన సుగీీవుడు 
రావణుని యుదధములో కలిస  మళ్ళు రాముని పికకకు వచేేడు" అని అననటలు , ముేందు, వెనుక చూడకుేండా 



త్న రాముని పెై పేిమతర రావణునిపెై యుదధ  సననదుధ డ ైన్ాడు సుగీీవుడు. శీ్రరేంగనికి ఏమీ కాకూడదని తాను 
కతిు  పటలు కొని తిరిగేవారట ధ్నురాద సుడన్  భకుు డు, కాపాడడానికి, లేకప్ తే ఆత్ీ హత్య చేసుకోవడానికి. 
భగవదభకుు ల త్త్ువము అలాగుేంటలేందేంటారు పెదదలు. ఇచేట, ఈ దరవాయయుధాలు కూడా  స్ాామికి ఏమీ 

కాకూడదని, తాము అడుేంగా పెరిగిప్ త్టన్ానయి.). 

సరేాశారుడు స్ాగర మథనము నిరాహ ేంచు కాలమునేందు, ఆ సముదిపు అలల వలన, నదులనినయు 
వెనుకకు తిరిగి శబదము చేసెను. మేందర పరాత్మునకు చుటుబడి లాగబడుత్టనన వాసుకిక,ి ఆ 

పరాత్మునకు కలుగు ఘరషణ వలన "సర్ సర్" అని శబదము  పెరుగుత్ూ  వినవచ ేను. 

సరేాశారుడు వరాహావతారమున సున్ాయాసముగా, త్న కొముీలతర భూమిని అేండభతిు  నుేండ ివిడదగస , 
రక్ష్ిేంచినపుడు, అచట నునన సపు  స్ాగరములు, సపు  కులాచలములు, సపు  దగాపములు కూడ కలగ కుేండ 

యుననవట. 

సరేాశారుడు పిళ్యకాలమేందు పేంచభూత్ములును, చేంద,ి సూరాయదులును, నక్షత్ి, స్ాగర,  

పరాతాదులును కాలమున లీనమవగా తాను ఆరగిేంచ ను.  

(ఇదేంతా స్ాామి నిరాహ ేంచే జగదిక్షణలో భాగమే కదా). 

శీ్రకృష్టా డుగా, భారత్ యుదధమును నిరాహ ేంచి మలుు రను మటిు గరప ేంచినపుిడు వచుే శబదములు, ఆ సేన 

వణుకు, ఆకాశమునుేండి దేవత్ల ధాానములు కలస ప్ యి వినబడుచుననవి. 

నరస ేంహావతారమున, ఆ  సేంధాయకాల సమయమున, కొేండ పగిలిన శబదములతర  రాక్షస రకుము 
ఆశేరయకరముగా పివహ ేంచినదర. 

శీ్రరామావతార సమయమలో లేంక యేందు రామబాణములు రాక్షసులను చేంపగా, పివహ ేంచు రకుము 
సముదిములు, నదులును నిేండునటలు  పివహ ేంచినదర. 

కృష్ాా వతారమున, బాణాసురునితర యుదధము చేస , వాని భుజములు త గటారిేనపుిడు, కుమారస్ాామియు, 
శివుడును, అగునలును బాణునకు సహాయముగా వచిే కృష్టా ని ముేందు నిలువలేకప్ యిరి. 

(అపుిడు ఆ రుదుిడే కృష్టా ని సుు తిసూు  " కృషా్ కృషా్ మహాబాహో  జాన్  తాామ్ పురుష్్ త్ుమమ్" అని నినున 

పురుష్్ త్ుమునిగా త లుసుకున్ానను అేంటాడు). 



స్ాామి సృష ుకాలమేందు, పేంచభూత్ములను, పరాతాదులను(అనగా అచేత్నములను), సుర, నరాదర 
వరీములను(అనగా చేత్నములను) సృష ుేంచ ను. 

ఒకపుిడు ఇేందుిడు అఖేండముగా వరషమును కురిప ేంచగా, గోగోప గణాలను రక్ష్ిేంచుటకె  శీ్రకృష్టా డు గోవరధన 

గిరిని ఎతిునపుిడు, ఆ పరాత్మేందునన, జలములును, మృగములును కిీేందకు జారెను. ఆ దృశయము 
అదుభత్ము." 

నమానళ్వారుు  పిస్ాదరేంచిన ఈ పదర పాశురములు అనుసేంధరేంచువారిక,ి విజయము స దరధ ేంచునని ఫలశీుతి 

కృప చేయబడినదర. 

7-4- సీసమాలిక 

పెరిగెను చకీముీ, పెరిగెను శేంఖముగదయు, శార్గము, నేందకములు కూడ 

అేండ భతిు  పగిలి ఆవరణ జలముీఅేంత్రమున పార, ఆపాద చూడముీ  

స్ాామి తిివికీముడయిెయ చూడఏమి ఆశేరయము, ఏమి ఆశేరయమీ 

బిహాీేండమయి ెవాని పదరజముీ 

స్ాేందిమథనమున స్ాగరము కలుగనదులెలు  వెనుదరరిీ  నదము చేసె 

సరిమున్ గుేంజిన సరసర ధ్ానులునుమిழி త్మ ై మొనకెకిక మినుననేంటె 

సపు  స్ాగరములు, సపుకులనగాలు,సపుదగాపములునుసలక, (కదలక) స్ాామి 

అత్యన్ాయాస్ాన పాతాళ్మేందుేండిసూకరమ ై భూమి పెైకి తీసె 

పిళ్య కాలమున తా పేంచభూత్ముీలచేంది సూరాయదుల న్ారగిేంచ  

మటిు కరచినటిు మలుు ర బొ బబలున్ాభరతాేంక మేందు ప జు వణుకు 

ఆకాశమేందునన అమరుల న్ాదముల్అనినయు కలగలెయ భారతాజి 

సేంధాయ సమయమున సరా దేశములేందురకుధారలె పార, రాక్షసులను 



నరస ేంహరూపాన నగము పగీలినటలు సేంహరిేంచిన తీరు అదుభత్ముీ 

రాక్షసవీరుల రకుపివాహాలుఝరుల, స్ాగరముల వరదలయిెయ 

శీ్రరామచేందుిని ఆరాముఖములు(బాణములు)లేంకనసురుల చ డాడినపుడు 

వాసుదేవుడు బాణ బాహువుల్ ఛేదరేంచసకేంధ్ుడు, శేంభుడున్ అగునలెలు  

పారిస్ారధరకోడి పారిర ిరణమేందుజయభేరులును మోగ జగములెలు  

పేంచభూత్ములును, పికృతి, చేత్నులును,స్ాామియిె సృష ుేంచ  జగములెలు  

గోగోపులను కాచ  గోవరధనమున్ెతిు  ఱాళ్ు వాన కురియ రాక్షస్ారి 

కొేండమీద జలాలు ఘోష ేంచుచున్ పారెగిరిపెైన మృగములున్ ధ్రణ జారె 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, త్థయముగను 

జయము నేంద గలరు పరా శరుల కృపను 

7-5 కఱ్ాా ర్ రామపిరానె ై
స్ామానుయలకు ఆళ్వారు పివరున్ా, పివృత్టు లు విచిత్ిముగా తరసూు ేంటాయి. అేందుకే తిరువాయ్ మొழி ని 

అరిము చేసుకొని, అనుభవిేంచాలేంటే ఆళ్వారాు చారుయల అనుగీహము త్పిక ఉేండవలెనేంటారు పెదదలు. 
స్ామానయమ ైన మానవ మేధ్సుయనకేందవు ఆయన అనుభవాలు. అయినేంత్లో పరిచయము చేసుకొని, పెదదల 

దాారా అనుభవిేంచ ేపియత్నము చేయుదము. 



గత్ తిరువాయ్ మొళ్ళలలో ఆళ్వారుు , త లివి త్ప ిప్ వడాలు, దౌత్యము చేయడాలు... ఇలాేంటివి ఎన్నన 

అయిన్ాక, "ఆழி  యిెళ్" అనన తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామి విజయ పరేంపరా వృతాు ేంతాలను, స్ాామి 

విజయాలకు అనువెైన విభవావతారగుణ గణాలను అనుసేంధరేంచేరు. అేంత్ గొపివాడయిన స్ాామిని, ఈ 

లోకులు ఎఱుగకున్ానరే అని బాధ్ కలిగిేందర ఆళ్వారుకు, అేంత్లోన్ . స్ాామి ఈ లోకోదధరణమునకె  తాను 
అన్ కములెైన అవతారములెతిు , త్న సారూప, గుణాదులనినటినీ అేందులకే ఉపకరిేంచేలా, పియతినసుు న్ానడే, 
ఆ స్ాామి విభవెైశారయములు, కరుణ, అనుకేంపనలు ఈ లోకులు త లుసుకొనుట లేదు కదా అనిప ేంచిేందరట 

ఆళ్వారుకు. "అప  వర కే హ రణయనిధరమ్ విధాయ ఉపరి సేంచరేంతర యథా న దిక్షయేంతి" అని అననటలు , బేంగారు 
గని త్మ కిీేందనుేంచుకొని, ఆ విష్యము త లుసుకొనక, పెైన సేంచరిేంచేవారి వలె ఉన్ానరు ఈ లోకులు. 
అేందరకూ, అనినటికీ లోన యునన అేంత్రాయమి అయిన పరమాత్ీను దురదృష్ువేంత్టలెై గురిుేంచ లేక 

ప్ త్టన్ానరు. స్ాామి గురిేంచి త లియకన్ా, త లిస న్ా మూరుు లెై పివరిుసుు న్ానరా, లేక త్మకు క్ష్ేమము అకకర 

లేదనుకుేంటలన్ానరా, అవగత్మగుట లేదు ఆళ్వారుకు. బుదరధ  ఉనన వారు, త్మకు క్ష్ేమము కావలస న వారు 
ఎవారె న్ా పరమ దయాళ్ళవు, అఘటన, ఘటన్ా సమరుి డు అయిన స్ాామిని వదులుకుేంటారా అని 

పిశినేంచుకుేంటలన్ానరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

మొదటగా, శీ్రరామ చేందుినితర పాిరేంభసుు న్ానరు. రామకథ ఎపుిడ ైన్ా, ఎకకడ ైన్ా జీవన్ానికీ, ఉజీువన్ానికీ 
జీవగరీయి ేకదా.  

"త్న రామావతార సమయములో, అయోధాయనగరములో నునన సకల చరాచరములకు మోక్షమిచిేన 

శీ్రరామచేందిపిభువును వదలి  త్మ క్ష్ేమము కోరువారు ఇత్రములను ఆశీయిేంచరు. 

(రామచేందుిడు వనవాస్ానికి వెళునపుిడు "అప  వృక్ష్ాైః పరిమాు న్ాైః" అననటలు , చ టలు  కూడా వాడిప్ యినవి. 

"ఉప త్ప్ు దకా నదయైః" నదులలో నీరు వ డ కికప్ యినదర అని చ పిబడినదర. ఇలా ఆ రాముని పేిమ, పిభావము 
చినన, పెదద , చరము, అచరము అను భేదము లేకుేండా ఉేండేదర. అలాగే అేందరికి ఒకకలాగే మోక్షపిదానమూ 

చేసేడాయన, ఒకరికి ఒకటి, వ ఱొ కరిేంకొకటి అని కాకుేండా). 

లోకములను బాధరేంచుచునన, దుష్టు లను సేంహరిేంచుటకె , తాను అతి హేయమ ైన, మానవ యోని గరభ 

వయసనముననుభవిేంచి, సీతా వియోగమును సహ ేంచి, లెకకలేనేంత్ మేందర రాక్షసులను సేంహరిేంచి, కృత్జాత్ 

లేని మనుష్టయలను రక్ష్ిేంచి, పరమపదమునిచిే, శీ్రవెైకుేంఠమునకు వ ేంచేస న శీ్రరామచేంది పిభువు దరవయ 
చేష ుత్ములు విని కూడ, భూలోకమేందు, పుటిునవారు, వానికి దాసులు కాక వ ఱొ కరికి 



అగుదురా?(శీ్రమన్ానరాయణుడు "రావణసయ వధారిధభైః..." రావణ వధ్ కొరకె  దేవత్ల చేత్ అరిధేంచబడి, 
భూలోకానికి వచిే ఈ కష్ాు లనీన పడాు డు. ఆ పని అయిప్ యినదర, ఇేంక పరమపదానికి వ ేంచేయవయాయ 
"నిహతర రావణ  రామ పిహృష్్ు  దరవమాకీమ" అని బిహీ పలికితే కూడా వెళ్ుకుేండా, 
అయోధాయపురవాసులనిేంకా ఉదధరిదాద మని ఇేంకా ఇకకడ ేఉేండ,ి కృత్జాత్ ఉన్ాన లేకున్ాన, వారేందరికీ 
పరరమపదమునిచిే మరీ వెైకుేంఠానిక ివెళ్ళుడు రామ చేందిపిభువు).  

ఎేంత్ దేాష్టలకు కూడ సహ ేంపరాని మాటలచే నిేందరేంచిన శిశుపాలునికి కూడా త్న శీ్రపాదముల కిీేంద 

చేరుేకొని, వానిక ిమోక్షమిచిేన శీ్రకృష్టా ని కళ్వయణ గుణములను త్పి బుదరధమేంత్టలు వ ఱొ కరిని 

కీరిుేంచరు.(శిశుపాలుడు స్ాామిని మోక్షము కొఱకు అరిిేంచలేదు, ఆశిేంచనూ లేదు. అయిన్ా త్నను 
నిేందరేంచిన వానిక ిస్ాామి ముకిు పిస్ాదరేంచేడు). 

త్త్ువస ితి న్ెఱిగిన వారు, పిళ్యములో అనీన స్ాామిలో లయమయిన త్రువాత్, మరలా, సృష ు పాిరేంభ 

సమయములో, త్న సేంకలిముతర మొదట మహా జలమును, చత్టరుీఖుని సృష ుేంచి, సృష ు  కారయమును 
నిరాహ ేంచు సరా జగతాకరణుడ ైన ఆ శీ్రమన్ానరాయణుని త్పి వ ఱ వారినీ ధాయనిేంచరు. 

(ఉపనిష్త్ "సదేవ..ఇదమగీ ఆసీత్" అనుచు, ఈ సృష ుకి పూరాము పరమాత్ీ యేి ఉేండ నని, "జన్ాీదయసయ 
యత్ైః" అనుచు, ఆ పరమాత్ీయిే జగత్యృష్ాు ాదులకు కారణభూత్టడనీ, ఆయన "బహుస్ాయమ్" అని త్న 

సేంకలిము వలన ఈ సృష ు చేసెనని చ బుత్టేందర. ఈ విష్యాలనీన త లిస న త్రువాత్, పరమాత్ీను త్పి 

ఇత్రులను ఎవరు ఆశీయిస్ాు రు). 

పిళ్యారావమున మగునడ ై, వరహావతారమున భూమిని పెైక ిఉదధరిేంచిన శీియైఃపతిని త్పి బుదరధమేంత్టలు 
ఇత్రులను ఆశీయిేంచరు. 

మహా బలిచే బాధరేంపబడి, దేవత్లు త్న వదదకు వచిే పాిరిిేంపగా, అపుిడు వామన్ావతారమ తిు  , ఔదారయ 
గుణమునన ఆ బలి చకీవరిుని సేంహరిేంచక, వాని నుేండి ఈ బిహాీేండమును పరిగీహ ేంచి, దేవత్లకిచిే వార ి

దుైఃఖమును ప్ గొటిున సరేాశారుని, దరవయ చేష ుత్ములను విని, త లుసుకొనిన వారు, 
మరియొకరిన్ాశీయిేంచరు. 

మారకేండేయుడు చిననత్నములో ఆడుకొను చుననపుిడు అశరీరవాణ  ఆకాశము నుేండ,ి "నీవు 
అలాియుష్యము కల వాడవు" అని పలికినదట.అేంత్ట మారకేండేయుడు, త్నకు దగరాఘ యుసుయ కావలెనని, 



రుదుిని ఉదేదశిేంచి చిరకాలము త్పసుయ చేసేడు. రుదుిడు పిత్యక్షమ ై, "నీ వలెన్  న్ ను త్పసుయ చేయువాడన్ . 
న్ా యివ జటలు చూడుము. కావున న్ ను నీ అభీష్ుమును తీరేగలవాడను కాను. నీకీ వరమీయ 

శీియైఃపతియి ేసమరుి డు, మనము శీియైఃపతి వదదకు, వెళ్ళుదము, రముీ" అని ఆత్నిని స్ాామి వదదకు 
కొనిప్ యిెను. అేంత్ట, శీియైఃపతి, మారకేండేయుని, దేవతాేంత్ర భకుు డని చూడక,  త్న వదద  నుేంచుకొని, 

రక్ష్ిేంచి, శీవణ మనన, నిదరధాయసన్ాదులచే త్నను త లుసుకొను నటలు  జేస  కృపచేసేడు. అటిు శీియైఃపతిని 

త లిస నవారు, వ ఱొ కరిని ఆశీయిేంచరు. 

గొపి త్పసుయ చేస , త్నకు చావు రాకుేండా వరము ప ేందర, దేవత్లను బాధరేంచుచునన హ రణయ కశిపుని, జేంప  
ఆ దేవత్లను రక్ష్ిేంచిన నరస ేంహస్ాామి యొకక కలాయణ గుణములను వీడి, మోక్ష్ారుి లు వ ఱొ కటి 
అభయస ేంచరు. 

త్న భకుు లెైన పాేండవులకు భాగమీయక, మోసము చేస న దురోయధ్న్ాదర కౌరవులను, అరుు న రథ స్ారథరయిెై, 
సేంహరిేంప ేంచి, ఆశీిత్ భవుయడ ైన శీ్రకృష్టా ని దరవయ చరిత్ిములను వినిన బుదరధమేంత్టలెవరును వానిని వదలి 

వ ఱొ కరిని ఆశీయిేంచరు. 

జనీ, మరణాదర సకల దుైఃఖములను ప్ గొటలు , త్న శీ్రపాదముల యేందు చేరుేకొని  రక్ష్ిేంచ డు, శీ్రకృషా్ 

భగవానుడు పిస్ాదరేంచిన చరమశోు కారిమును ఎఱిగిన వారు ఆ శీియైఃపతికే దాసులగుదురు. 

("సరా ధ్రాీన్ పరిత్యజయ మామేకమ్ శరణమ్ విజ  

అహమ్ తాా సరా పాపేభోయ  

మోక్షయిష్ాయమి మాశుచైః"  అనునదర, భగవదగీ త్లో స్ాామి ఉపదేశిేంచి చరమ శోు కము. దగనిలో, స్ాామి 

ఇత్రోపాయములయేందు ఉపాయబుదరధని వీడ,ి త్నన్  ఆశీయిేంచమని, తాన్  విరోధ్ులనినటినీ తొలగిస్ాు ననీ 

చ పేిడు. ఇక ఈ విష్యము త లిస న త్రువాత్ నిరీల జాా నము కలవారు ఆ స్ాామిని ఆశీయిేంచరా 
అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ). 

ఈ దశకమును అనుసేంధరేంచు వారు, "ఈ సేంస్ారమేందుననపుిడే త్త్ువమును త లిస కొని, జాా న 

వెైశదయముతర, పరిశుదధ  సాభావులెై ఉేంటారు" అని ఆళ్వారుు  ఫలశీుతి కృప జేసుు న్ానరు. 

7-5- సీసమాలిక 



అయయయోధ్యను చరాచరములకెలు  మోక్షమును తానిచిేన చకీవరిుఁ 

శీ్రరాము విడచి వ ఱేమి కోరరు, త్మక్ష్ేమాభలాష్టలే క్ష్ేత్ిమేందు 

జనన వయసనము న్ొేందర, జానకీ విరహముననుభవిేంచియు దుష్ు జనులఁజేంప  

వెైకుేంఠమేగిన వర జానకీజానిదాసుకాక నిత్ర దాసయమ టలు  

దరాష్టడ ైన ఆ దుష్ు శిశుపాలునికి మోక్షమిచిేన కృష్టా  చరిత్ము త్పి 

ఉజీువనము కోరు ఉత్ుముల్ వ ఱొ క విష్య భాష్ణముీ వినగలేరు 

సృష ు సమయమేందు శ్రత్ముీ(నీరు) కలిిేంచిఅజుని, పూరాపు పదారిములననిన 

తొలిరీతి తాను సేంకలనముీ చేస నకారణునకు దాసు కాక యిెటలు  

పిళ్యారావమున వరాహమ ై భూమినిఆదుకొననటిు  శీ్రహరిని కాక 

ఇత్రముీలెైన యుజీువన్నపాయములుఆశీయిేంచగన్ ల జాా నులకును 

దరవిజులు పాిరిిేంచ భువన్ాల యుకిుచేఈవి గె కొని తాను ఇేందుి కిచ ే 

ఆ వామనుని దరవయ వాయపారములు వినిఇత్రుల చేరరు చత్టరవరులు 

శివుడు మారకేండేయు శీ్రశు కడ గొేంప్ వఅపమృత్టయ భయ నివారణము చేసె 

అటిు సరేాశారు ధాయనిేంచు వారలుఅనుయల పేంచ చేరేంగలేరు 

నరస ేంహుడ  ైహరణయకశిపు జేంప నస్ాామి ఆశేరయ చేష్ులను త లిస  

మోక్ష్ారుి లగువారు ముదమున వ ఱొ కక దాని కోరరు  రమాజాని త్పి 

పాేండవులకు వారి భాగమీయక మోసగిేంచగ కౌరవుల్ కృషా్మూరిు 

అరుు ను స్ారథరగా వారలనున్ెలుసేంహరిేంప ేంచిన చరిత్ త లిస  

హరిని విడచి వ ఱొ కరికి దాసులు కారుబుదరధమేంత్టలెపుడు పుడమి పెైన 



భవ దుైఃఖములన్ెలు  పారదోిలెడు, కృష్టా చరణముల చేరెేడు చరమ శోు క 

తాత్ిరయమును త లియ త్త్ిరు లెవారునహరికి దాసులు వ ఱొ కరిక ికాదు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిువారు 

ఇలన్ె పరమాత్ీ త్త్ువము త లియగలరు 

7-6  పామరు మూవులగుమ్ 

భగవానుని విజయ గాథలను కీరిుేంచి, అయోయ, లోకులు అటిు మహో పకారకునికి, ఆయన కళ్వయణ గుణాలకు 
వశమ ,ై ఆయన శీ్రపాదముల న్ాశీయిేంచకుేండా త్మ జీవితాలను వయరిము చేసుకొేంటలన్ానరే, బుదరధమేంత్టలు, 
మోక్ష్ేచి కలవారు అటలు  చేయరు కదా అనుకున్ానరు. అేంత్లో, ఆయన కళ్వయణగుణాలు మరలా జాప ు కి వచిే, 

అనిష్ు నివృతిు , ఇష్ుపాిప ు  కలీిేంచేవాడు ఆయన్ , ఇేంకనూ ఆయన పాదాల వదద  త్నను చేరుేకొనలేదే, 
అనిప ేంచిేందట. ఇక, త్న ఆరిుని త లుపడేం మళ్ళు పాిరేంభేంచేరు. 

దశరథుడు తాను రాముడికి యౌవరాజాయభష కుు డిని చేస్ాు నేంటే ఆ దేశపిజలేందరూ ముకు కేంఠముతర 
హరాష తిరేకత్ను వెలిబుచేేరట. దశరథుడు, అదేమని పిశినసేు , "బహవో నృప కళ్వయణ గుణాైః పుత్ిసయ సేంతి త"ే 

అని, రాజా నీ కుమారునియేందు అన్ క కళ్వయణ గుణాలున్ానయి, వాటికి మేము వశులమయి ఇలా 
పలుకుత్టన్ానము అన్ానరట. స్ాామి అేంత్టి కళ్వయణ గుణ శ్రలుడు. అటిు నినున న్ ను ప ేందునద పుిడో  కదా 
అని అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

"మూడు లోకములను కొలిచినపదీన్ాభా! పదీ న్ తాి! పదీ పాదా! స్ ేందరయమయుడివెైన నినున ఎపుిడు 
ప ేందగలన్న కదా! 



సమసు  చరాచరములకు అేంత్రాయమివెై యుేండు న్ా స్ాామీ, గోవరధనమున్ెతిు , గోగోపకులను రక్ష్ిేంచినవాడా, 
బిహీ, రుదాిదులచే సుు తిేంచబడు నీ శీ్రపాదములను న్ ను ఎపుిడు ప ేందగలన్న కదా! 

గోవరధనగిరిని ఎతిు  రాళ్ు వరషమునుేండి గోగోపకులను కాపాడినవాడా! బిహాీదర దేవత్లకు నిరాాహకుడా, న్ాకు 
పాిణమ ైన వాడా, నీ కీరిు వరాన్ాతీత్మ ైనదర. నినున న్ ను ప ేందుట ఎటలు ?(గోగోపకులన్ెైన్ా, బిహాీదులకె న్ా 
శరణయము స్ాామియి)ే.  

ఇేందాిదర దేవత్లకేందరకును అధరన్ాయకుడు స్ాామి. వానిని ఎపుిడు ప ేందగలన్న. 

శబాద దర విష్యముల యేందు అనురకిు కలిగి, ఇచేట నునన న్ాకు నిత్య విభూతిలో వ ేంచేస  యునన నినున 

ప ేందుటకు సమరిత్ లేదు. నీవ  ఆ ఉపాయము త లిప , ననున నీ కడకు చేరుేకొనవలెను 

నీల కాేంతితర న్ొపుి నీ దేహము నీల మాణ కయము వలె పికాశిేంచుచుననదర. దానిపెై, నీ న్ త్ి,  కర, చరణాదర 
అవయవములు ఎఱుపు రేంగు గల రత్న, మాణ కయములు వెలుగుత్టననటలు (పుష ిేంచి నటలు ) యుననవి.( 

స్ాామి, న్ త్ిములు, అఱ పాదాలు, అఱచేత్టలూ అరుణ కాేంత్టలీనుత్ూేంటాయి కదా.) నీ వక్షస్థలమునేందు 
శీ్రలక్ష్మీ దేవి వ ేంచేస  యుననదర. అటిు నినున ప ేందుట ఎటలలన్న కదా! 

శీ్రలక్ష్మీ దేవిని వక్షస్థలమునేందు ధ్రిేంచిన స్ాామీ, బిహీ, రుది, ఇేందాిదులకు అేంత్రాయమియిెై, వారిచే వార,ి 

వార ికారయములను నిరాహ ేంప జేయుదువు.  కావున, సమసు  ఫల పిదాత్యు సరేాశారుడ ైన శీియైఃపతియిెైన 

నీవ . కనుక, న్ ను స్ాధ్న్ాేంత్రములన్ెలు  వీడ ినీకే పరత్ేంత్టిడన్ెై యుేంటిని. నీ కృప న్ాపె ైఇేంకను 
కలుగనేందున, నీవు ననునపేక్ష్ిేంచ దవ మోనని భయమగుచుననదర. నినున ప ేందునటలు  కృప జేయుము. 

(శీియైఃపతి, సృష్ాు ాదులెైన ఆయా కారయనిరాహణకు బిహాీదులను నియమిేంచినను, వారికి అేంత్రాయమియిెై 
వారిచ ేఆయా కారయములు నిరాహ ేంప జేయునదర స్ాామియిే. కనుక సమసుము స్ాామి సేంకలిము 
పికారము జరుగును. కనుక ఎవరివలన్ెైన్ా ఏదయిన్ా పని, ఫలిత్ము కలుగవలెనేంటే అదేంతా పరమాత్ీ 

సేంకలాినుస్ారముగాన్  జరుగుత్టేందర. కనుక ఏ ఫలమునకె నను, స్ాధ్న్ాేంత్రముల వెదుక వలస న 

పనిలేదు). 

మాలి, సుమాలి మొదలగు రాక్షసులు స్ాామితర యుదధమున పరాజిత్టలెై, పారిప్ యి పాతాళ్లోకమున 

దాగియుేండగా, వారిని స్ాామి సేంహరిేంచేడు. అటిు స్ాామిని న్ న్ెననడు సేవిేంచగలన్న కదా. 



దుష్టు డు, బలిష్టు డు అయిన రావణాసురుని,స్ాామి రామావతారమున సేంహరిేంచి, వాని రాజయమునకు వాని 

త్ముీడ ైన విభీష్ణుని రాజాయభష కుు ని చేసెను. త్న త్ముీలెైన భరత్, లక్షీణ, శత్టిఘునలతర కలస  త్న 

కోసల రాజయమును సుభక్షముగా పరిపాలిేంచి, ప దప, శీ్రవెైకుేంఠమునకు వ ేంచేసెను. అటిు స్ాామిని ఎపుిడు 
సేవిేంచ దన్న కదా! 

కేంసుడు, త్న మేనలుు డ ైన శీ్రకృష్టా ని ధ్నురాయగమునకను న్ెపముపెై ప లిప ేంచి, త్న వదద  నునన 

కువలయాపీడమను మదపుటేనుగుచేత్ చేంప జూచ ను. అేంత్ శీ్రకృష్టా డు, ఆ కేంసుని, వాని మత్ుగజమును 
కూడ మటలు  బెటెును.  

త్నకు ఆశీిత్టలెైన పాేండవులను, కౌరవులు మోసమున మాయా దూయత్మున ఓడిేంచి, వార ిరాజయమును 
కాజేస , త్రువాత్ పాేండవులు, అరణయ, అజాా త్వాసములు పూరిు చేస న ప దప కూడ ఈయకుేండిర.ి వారిని, 

శీ్రకృష్టా డు పాేండవసేన చేత్ సేంహరిేంప ేంచి, పాేండవులను రక్ష్ిేంచ ను. అటిు  మన స్ాామి మనకు త్పిక 

మోక్షము నిచుేను. " 

ఈ విధ్ముగా, తాన్ెపుిడు స్ాామిని చేరగలన్న యని ఆరిుని వెలిబుచిేన ఆళ్వారుు , త్న ఆశీిత్టలనేందరనూ 

కాపాడిన స్ాామి మనలన కూడా త్పిక కాపాడునని ధ ైరయము ప ేందుత్టన్ానరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி  

చివరలో. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వారిక ి"శీ్రవెైకుేంఠవాసులుకూడ దాసులెై కె ేంకరయము చేయుదురు" అని 

ఫలశీుతి కృప చేసుు న్ానరు, నమాీళ్వారుు . 

7-6- సీసమాలిక 

పదీ నయన! పదీ పద! పదీన్ాభ! శీ్రపదీ హసు ! నిను న్  పడయు టెపుడొ  

విశాాేంత్రాత్ీ, దరవిజపూజిత్, సమసు  గో గోప రక్షకా! కుధ్ర ధారి! 

న్ా మన్నహారివి న్ా స్ాామి నీవ, నీశీ్రపాదములన్ెపుు  చేరగలను 

బిహాీదర దేవ నిరాాహకా! గోవరధ న్నదాధ ర! స్ాామి! న్ా ఊరుి(పాిణము) నీవ 

నీ పాదముల చ ేంత్ న్  చేరుటెటలలన్నచేపటలు  నీవ, న్ా చేత్ కాదు 



 న్ాకేశ పిభృత్టల న్ాయకుడవు నినునఎటలల ప ేందుట మాకు త లుపుమయయ 

రశిీమేంత్ ! విష్యరకిున్  వీడినిత్య విభూతిలో నినున ప ేంద 

న్ా త లిా స్ామరిామసలు లేన్  లేదునీవ త లుప వలెన్ా విధ్ముీ 

నీల దేహముపెైన న్ తాిధ్రకరాదరఅేంగముల్ శోభలు , వక్షమేందు 

శీ్రలక్ష్ిీ వ ేంచేయ, నీలారుణ మణులమేలి మేళ్నమున ఎలమినటిు  

శీ్రమూరిు, నినున న్  చేరునుపాయముత లియను కృపఁజూడవలెను నీవ 

స్ాధ్న్ాేంత్రముల సకలముీ విడన్ాడి, పరత్ేంత్టి నయితిని స్ాామి నీకు 

బిహీ రుదేిేందాదుల అధరద ైవత్మును, నేంత్రాయమివియు నినున అేందుటెటలు  

మాలి పిభృత్టలు పాతాళ్వన ప్ వేంగ వధరయిేంచితివి నీవు వారిన్ెలు  

రావణు కడతేరిే ఆ విభీష్ణునకురాజయమిచిేతివీవు, పూజుయలెైన 

భరతాదులా సహో దరులతర రాజయముీపాలిేంచి చనితివి పరమపదము 

అటిు నిన్ెనపుిడు మనస్ార సేవిేంచుఅదృష్ుమ పుిడు పాిపుమగున్ొ 

కేంసుడ ేప లువేంగ అచట వ ేంచేస యువాని, వాని కరిని అడచినటిు  

పాేండవ రక్షకుేండేండయిెై మోక్షముీమనకిచుే మనకనుమానమేల! 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, పరమపదపు 



వాసులే దాసులగుదురు వాసువముగ 

7-7 ఏழழయ రావి 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  స్ాామి స్ ేందరయ, స్ కుమారాయదులను అనుభవిేంచారు. ఆ 

అనుభవము మనసుయలో హత్టు కు ప్ యిేందర. ఆ మానస కానుభవపు పిభావము ఆళ్వారును వదలడేం లేదు. 
ఆ భావన్ా పికరష పిత్యక్ష సమాన్ాకారేంగా తరస్్ు ేందర. ఇదర ఒక విలక్షణమ ైన స ితి. స్ాహ త్య పిబేంధాలలో 
న్ాయికా, న్ాయికల విరహావసిలలో వరిాేంపబడిన  ఇటిు ఘటాు లను చూస్ాు ము. ఇచట, ఆళ్వార్ న్ాయిక కూడా 
త్న స్ాామిని పిత్యక్ష సమానేంగా దరిిసూు  బాధ్పడుత్టన్ానరు.  

స్ాామితర కలస  యుననపుిడు అత్యేంత్ మన్నహరాలూ, హరాష తిరేకపిదములూ అయిన ఆ స్ాామి 

అేంగాేంగాలే, స్ాామి ఎదురుగా లేక, తీవిముగా బాధరసుు న్ానయి ఆళ్వారును. ఆళ్వారుు  బాధ్పడుత్ూనన  ఈ 

స ితిని చూసేరు చుటలు  పికకల సీు లీు. ఎేందుకమాీ బాధ్పడుతావు అని పిశినేంచేరు. బాధ్పడకమాీ అని 

ఓదారేేరు. పియోజనములేని వయథ వలదని నచేజెపి జూచేరు,  సీు ీ సహజమ ైన బ్ధడియముతర మిననకుేండే 
స ితిని ఆళ్వారుు  ఇపుిడు దాటిప్ యిేరు. త్న బాధ్ చ పుికోలేకుేండా ఉేండలేకప్ యిన్ారు. అేంత్ట ఆ సీు లీు 
బుదరధ  గరపడేం పాిరేంభేంచేరు. అమాీ! నీ సీు తీాానికి ఈ విధ్ముగా పివరిుేంచుట త్గదు అేంటట నిేందరేంచేరు. 
అేంత్ట ఆళ్వారుు , "మీరు చ ప ినదర విని, బుదరధ  మారుేకొన్  స ితి కాదు న్ాదర, న్ా మనసుయ, బుదరధ  న్ా వశములో 
లేవు". అేంటట, ఆ స్ాామి  స్ ేందరయము త్నన్ెలా బాధరసూు  ఉననదో  వివరిసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లో. 

ఇకకడ మనము గురిుేంచ వలస నదర, ఆళ్వారుు   మానస క పరమాతాీనుభవమును ప ేందుత్టన్ానరు. కాని, ఆ 

అనుభవము సరిప్ క ప్ వడేంవలన, ఇేంకా ఏదో , ఎేంతర ప ేందాలన్  త్పనతర నిేండి యున్ానరు. ఇదర స్ాామిపెై 
యునన పేిమాతిశయమే ఆళ్వారుకు అపీితిని కలిగిసుు నన  స ితి. అేందువలన,  తాను కోరుకొన్  స్ాామి 

స్ ేందరయమే త్నను బాధ్కు గురిచేస్్ు ేందర అేంటలన్ానరు. ముేందుగా, సూదేంటల ఱాళ్ులా ఉేండ ేస్ాామి 

న్ తాిలతర పాిరేంభసుు న్ానరు. 

"చ లులారా, వికస ేంచిన పదీములవలె నునన ఱ ేండు వసుు వులు ననున బాధరేంచుచుననవి. అవి న్ాకు 
పాిణమును హరిేంచు మృత్టయవులో, లేక శీ్రకృష్టా ని న్ త్ిములో త లియుట లేదు. (ఆ కళ్ళు ఱ ేండూ ననూన 

చేంపడానిక ిఉననటలు న్ానయి అేంటలన్ానరు, మఱి, ఎేంత్ అేందముగా ఉన్ాన, అేందకుేండా ఉేంటే బాధే కదా!) 



 (స్ాామి న్ తాిలు అనుకూలముగా ఉేంటాయా, పితికూలముగా ఉేంటాయా అని పిశన. అవి అనుకూలములే, 
కాని అవ  ఇపుిడు పితికూలముగా పివరిుసుు న్ానయి. సహజముగా పితికూలురయినవారయిన్ా కొేంత్ నయేం. 

ఇలా అనుకూలుర ేపితికూలురయితే భరిేంచడేం మరీ కష్ుము. అదగ ఆళ్వారు పరిస ితి.) 

త్లుు లారా, శీ్రకృష్టా ని న్ాస క న్ా మనసుయలో మ దలుచుననదర, అదర కలి లతికయో, దాని చిగురో త లియుట 

లేదు.(అదర అేంత్ సుేందరముగా నుననదర.). కాని ననున మాత్ిము అదర దగపజాాల వలె దహ ేంచుచుననదర. 
మీరు ననున స్ాామి వదదకు వెళ్ువలదని కటుడి చేస నను ఏమియు పియోజనము లేదు. (న్ ను వెళ్ుక 

యుేండలేను). (మన్నహరముగానునననూ, ననున ఇపుడు ఈ స్ాామి న్ాస క బాధ్పెటలు చుననదర.) 

త్లుు లారా, ఒక గొపి పేండో , లేక ననున బాధరేంచ డు పాపమో, లేక సుేందరమ ైన పగడమో స్ాామి అధ్రమో 

త లియుటలేదు. (అనగా, స్ాామి అధ్రము అేంత్ సుేందరముగా వుననదర, కాని ననున బాధరేంచుచుననదర.) 
ఇదర న్ా పాిణము తీయుటకు వచిేనటలు  అనిన పికకలనూ కనబడుచుననదర.(ఎటలపికక చూచిన్ా ఆ 

అధ్రముతరనునన స్ాామిరూపమే కనబడుతరేందర) 

ననున చేంపుటకె  వేంగుచునన నీలవరాపు ధ్నుసుయలో, లేక (న్ాలో విరహాగిన రగలుేటకు యునన) 

మనీథుని ధ్నుస్్ య కాక శీ్రకృష్టా ని కనుబొ మలో త లియదు.(అనగా శీ్రకృష్టా ని కనుబొ మలు అేందముగా 
ఉేండ,ి ఆళ్వారును బాధ్పెడుత్ూ, విరహాగిన రగులుేత్ూ ఉన్ానయననమాట. (శీ్రమదాిమాయణములో రాముని 

ధ్నుసుయ గురిేంచి చ బుత్ూ, "శకీచాప నిభే చాప ే గృహీతాా శత్టిన్ాశన్ " అని శత్టిన్ాశన్ానికి ఇేందుిని 

చాపము వేంటి చాపానిన రాముడు తీసుకున్ానడు అని చ బుతారు. అటలలన్ , శీ్రకృష్టా ని కను బొ మలు కూడా, 
ఆళ్వారు అేంత్టచూడడానికా అననటలు న్ానయట.) 

ఓ అమీలారా! శీ్రకృష్టా ని యొకక ఎరీని అధ్రమునుేండి పిసరిేంచు మేందహాసము, ఎరీని కాేంతిని 

విరజిముీచునన త లుని మ రుపు వలె నుననదర. అేందే త లుని ముత్యముల వలె కానవచుేచుననవి. 

ఇవనినయు న్ా యౌవన పాియమును న్ాశనము చేయుచుననవి. దగనిని వదలుకొను విధ్ము 
త లియుటలేదు. 

చిగురులవలె అతి సుేందరముగానుేండి, అసురులను నశిేంపజేయు స్ాామి శోీత్ిములు ననున 

బాధ్పెటలు చుననవి.  



ఓ త్లుు లారా! శుకు పక్ష చేందుిని వేంట ిసరేాశారుని  ముఖము ననున బాధరేంచుచుననదర. ఈ బాధ్ను న్ ను 
మీకు చ పిజాలను. 

ఆ శీ్రకృష్టా ని న్ెమోీము పగడము, ముత్యము మొదలగు న్ాన్ారకముల రత్నముల మేలి కలయిక 

యుననటలు ననదర. అనగా పగడముల వేంట ిపెదవులు, ముత్యముల వేంట ిపలువరుస ..ఇటలు  అన్ క 

రకములెైన రత్నములు కలస  త్యారె నటలు ననదర. ఆ అేందమ ైన ముఖము న్ా పాిణమును హరిేంచునటలు  

కనబడుతరేందర. 

స్ాామి కేశపాశము చీకటిని పేని దానినుేండి తీస న దారమా అని తరచునటలు  చికకగా, నలుగా యుననదర. కాని, 

అేందుేండ ిత్లసీపరిమళ్ము వచుేచుేండుట వలన అదర స్ాామి కేశపాశమని త లియగలము.(న్ా పాిణాలు 
హరిేంచుటకు ఆ త్టలసీ పరిమళ్మే చాలు కదా అేంటలన్ానరు). 

ఓ త్లుు లారా, న్ ను మీకు  కనబడునటలు  వచిే నిలచిన, ననున చుటలు ముటిు , మీరు ననున  ఎచేటికిని 

ప్ నీయక, భయపెటలు చున్ానరు. కాని, న్ా మనసుయ ఆ శీ్రకృష్టా ని కిరీటమునకు ఎననడో  హత్టు కొనిప్ యినదర. 
ఇక న్ాపె ైమీకు ఆశ ఉేండనవసరములేదు.(ఆ సీు లీు ఆళ్వార్ న్ాయికకు ఇేంకా ఏమేమో చ పివలెనని 

పియతినసుు ేంట,ే త్నపెై ఆశ వదులుకొమీని త్న స్ాామి వదద  మనసుయ చేరిప్ యినదని చ బుత్టన్ానరు. ). 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుసేంధరేంచిన వారు నిత్యసూరులతర చేర ిభగవదుీ ణానుభవము చేయగలరని 

ఆళ్వారుు  ఫలశీుతి కృప చేసుు న్ానరు. 

7-7- సీసమాలిక 

పదాీల వలె ఱ ేండు బాధరేంచుచుననవిఅవి ఏమియో త లా రాదు న్ాకు 

అేంత్క యుగళ్మో ఆ కృష్టా  నయన్ాలొత లియరాకుననవి చ లియలార! 

శీ్రకృష్టా  న్ాస క, చిత్ుమేందున కలివలిుగా, త్ననవ పలువముగ 

తరచి దహ ేంచు నన్ దోష్ాసయము(దగపజాాల) పగిదరఫలమేమి ననుదూరి అమీలార! 

అదర మహాఫలమొ, న్ా పాపమొ ఎఱుగను,పవళ్మో, స్ాామి బ్ధేంబాధ్రమొీ 



న్ా అేంత్ట చూడగ నలుద సల్ కానిిేంచుఏన్ మి చేయుదు చ లియలార! 

నననేంత్మొేందరేంప న్ాకు గురిచేస ననీలధ్నుయుగమొ, ఇక్షుధ్నువొ 

కాక శీ్రకృష్టా ని కనుబొ మల జేంటయోవెత్ల పాలొనరిేంచు ఎఱుగన్ెైతి 

శేాత్ విదుయలుత్ చ ేంగావి వరామునిారజిముీ విధ్మున మ రియుచుేండు 

తారాసరమువలె చారిమమ ైయొపుిఅధ్రహాసము పాియ హారి యగును 

అసురుల దునుమాడు పలువముీల బో లుఆ శోీత్ిములు ననున అేంగలారుి 

శీ్రపతి న్ెమోీము స త్ పక్ష చేందుినివలె పికాశిేంచి నన్ బాధ్పెటలు  

ఏమి చ పెిద న్ా వెత్లను పాప నిపాిణ సేంకటమయిెయ పడత్టలార! 

ఆ కృష్టష  న్ెమోీము నవ రత్నముల మేలి కలయిక గనివలె కాేంతి చిముీ 

పాప నయిన న్ాదు పాిణముల్ హరియిేంచుఏమి చేయగలను ఇేంత్టలార! 

చీకటిన్ పేని, తీస న దారమిదర కాదుఆ కృష్టా  కేశపాశముీ చూడ 

త్టలస  గేంధ్ము చేత్ త లిస  కొనగలేరనన్ నల నిేందరేంత్టరమీలార! 

నను చుటలు ముటిు మీ నయన్ాల ఎదుట ననినలబెటిు  భయపెటిు నిేందవ య 

ఫలమేమి న్ామనమా కృష్టా  మకుటానహత్టు కు ప్ యిె న్ా ఆశ విడుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారు పరమ 



పదమున హరియనుభవము నేందగలరు 

7-8 మాయా వామనన ే

ఆళ్వారుకు కలుగుత్టనన అనుభవము పిత్యక్ష సమాన్ాకార మానస కానుభవము అని వెనుక చ పుికొని 

యున్ానము. అయితే ఆ స ితి ఆళ్వారుకు పూరిుగా అవగత్మవుత్టననటలు  లేదు. కనబడుత్టనన రూపము 
చేతికెేందుకు అేందడేం లేదు, ఈ లోపము ఎకకడినుేండి వస్్ు ేందర? త లియుట లేదు ఆళ్వారుకు. నిజానికి 
పరమాత్ీ సేంకలిమే అేంత్. పిత్యక్ష సమాన్ాకారత్ కలిిేంచిన వాడు పిత్యక్ష్ానుభవానిన సేంకలిిేంచలేడా, 
ఎేందుకు ఆళ్వారును ఇలా బాధ్ పెటాు లి. కాని పరమాత్ీ ఏదర చేస న్ా, దానికి పరమ పియోజనము ఏదో  
ఉేండాలి కదా, అదర "తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్ రచన పూరిు అవడేం, లోకోదధరణము చేయడేం" అని వెనుక 

చ పుికున్ానము. అయితే, దానికి, ఈ పిత్యక్ష సమాన్ాకారత్ వేంట ిఈ అనుభవాలు మాత్ిము అవసరమా 
అని పిశన. ఒక చేపప లును నీటి నుేండ ితీస  బయట నుేంచితే బిత్టకదు. మరణ సుు ేందర. ఆళ్వారుు  కూడా 
పరమపదములో పిత్యక్ష భగవదుీ ణానుభవ దుగాధ బ్ధధ  నుేండి లోకులను ఉదధరిేంచడమన్  పరమ పియోజనము 
కొఱకు బయటకు, అేంటే ఈ లీలావిభూతి లోనికి వచేేరు, కాని, ఆ అనుభూతి లేకప్ తే ఉేండలేరు. బయటకు 
తీస న చేపప లు  పాిణము నిలఁబెటుడానికి, నీళ్ళు జలిునటలు , పరమాత్ీ, ఈ అనుభవాలను ఆళ్వారుకు  
చిలకరిసుు న్ానడు. అటలవేంటి స ితిలో చేపప లు  గిజగిజ కొటలు కుననటలు , ఆళ్వారుు  కూడా గిజగిజ 

లాడిప్ త్టన్ానరు. బాగా బిత్టకలేని, అలాగని  మరణ ేంచని స ితి అదర. ఆ స ితినుేండి ఆళ్వారుు  మనకు ఈ 

పిబేంధానిన అేందరసుు న్ానరు.  

అసలు, ఈ సేంస్ారములో ఇేంకా ఎేందుకుేంచేవు అని ఆళ్వారుు  పిశినసుు న్ానరు స్ాామిని. అేంత్ స్ాామి "న్ ను 
నీ వదదన్ , అలాగే అనినటి యేందు కూడా అేంత్రాయమిగా ఉన్ానను కదా," అని త్న అేంత్రాయమితాానిన 

చూప ేంచేరట ఆళ్వారుకు. తాను కోరుకుననదర లభేంచకున్ాన, స్ాామి చూప ేంచినదర కూడా ఆశేరయకరముగా 
తరచిేందర. అకూీ రుడు, బల, రామ కృష్టా లు రథము మీదనుేండగా, సేంధాయవేందనము కొఱకు నీటిలో దరగితే ఆ 

నీటిలోనూ బలరామ, కృష్టా లు కనప ేంచేరు, ఇదేమిటి అని రథము వెైపు చూసేు  వారు అకకడ కూడా ఉన్ానరు. 
"జగదేత్నీహాశేరయమ్ ..." అని ఆశేరయప్ వడేం అకూీ రుని వేంత ైనదర. ఇపుిడు ఆళ్వారు పరిస ితీ అదే. అదే 
చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 



"ఆశేరయకరమ ైన శకాు ాదులు కల వామన్ా! మధ్ుసూదన్ా! నీవు అగినయేందును, జలమునేందును, 
భూమియేందును, ఆకాశమునేందును, వాయువునేందును, ఇటలు  సమసుమునేందును అేంత్రాయమిగా నుేండ,ి 

వాని నిరాాహకునిగా నుేందువు. సమసు  పాిణులకు, సకల విధ్ బేంధ్ువెై వారిని సేంరక్ష్ిేంచ దవు. నీ యివ 
ఆశేరయ పూరిత్ములెైన చేష్ులను న్ాకు త లుపుము. (భగవదగీ తరపదేశ సమయములో అరుు నిని స ితి ఇపుిడు 
ఆళ్వారుదర. "త్ాత్ అనయైః సేంశయసయ అసయ ఛేతాు నహుయపపదయతే" అని నీవు త్పి సేంశయాలు తీరేేవారెవరు 
అని అరుు నుడననటలు , నువ ా న్ా సేందేహాలు తీరుే అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .) 

పరసిర వయతిరేక పదారాి లలో ననినటిలోనూ కూడా ఈ  పరమాత్ీయి ేఅేంత్రాయమి గా ఉన్ానడు.  శ్రత్లమ ైన 

చేందుినికి, వ డినిచేే సూరుయనికి, సుఖ, దుైఃఖాదులనిచేే అేంగారకాదర గీహాలకూ, వెలిగే నక్షతాిలకు, వెలుగు 
లేని చీకటిక,ీ వరాష నికి,  కీరిుకీ, అపకీరిుకీ ఇలా సృష ులో అనినటికీ, సృష ు సేంహారకుడ ైన రుదుినికీ, 
మృత్టయవునకూ.... అనినటికీ అేంత్రాయమిగా నుేండి నిరాహ ేంచునదర స్ాామియిే. ఆయన ప్ డుములు ఆశేరయ 
జనిత్ములు. 

అరుు న రథ స్ారథగ! సుదరినహస్ాు ! (రథ స్ారథయములోన్ెైన్ా, సెైేంధ్వాదులను సేంహరిేంచుటకు సుదరిన 

పియోగములోన్ెైన్ా స్ాామి ప్ కడలు ఆశేరయకారకములే కదా!). సుర, నరాదులకేందరకూ అేంత్రాయమి 

స్ాామి. వ ఱేారు కాలములలో, యుగములలో లెకకలేని ఈ రూపములు వ రువ రుగానుేండి, మారుత్ూ 

ఉేంటాయి. కాని ఆ జీవాత్ీలకు అనినటికీ అేంత్రాయమి ఎపుిడ ైన్ా వాటి నిరాాహకుడ ైన పరమాత్ీయి.ే  

స్ాామీ! అటిు  నీ అదుభత్ చేష ుత్ములన్ెఱుేంగునటునుగీహ ేంపుము. 

ఓ పదీన్ తాి! శీ్రకృష్ాా ! నితాయ, నిత్యములెైన సకల చేత్న్ా చేత్నములకు నిరాాకుడవెై, క్ష్మరాబ్ధధయేందు ఆదర 
శేష్టనిపెై శయనిేంచి, లోకముల యోగ క్ష్ేమములను యోచిేంచుచునన ఓ స్ాామీ! నీ ఉపాయములను న్ాకు 
చ పుిము. (చేత్న్ా చేత్నములు అన్ కములు. వానిని సేంరక్ష్ిేంచి, రక్ష్ిేంచు విధర, విధాన్ాలు, వాటి ఉపాయాలు 
కూడా అన్ కములే. అవి న్ాకు కొేంచ ేం చ పివయాయ అేంటలన్ానరు. అవనీన ఎలా నిరాహ స్ాు వు అని 

ఆశేరయప్ త్టన్ానరు, ఆళ్వారుు ). 

ఓ ఆశేరయభూత్టడా! చేత్న్ా చేత్నములకు, జనీ,,జరా, మరణాదులకూ, నియామకుడవెై యుేండి, నీ 

పాదముల యేందు చేరుేకొనినపిటికీ, ఇేంకనూ, సేంస్ారమేందే ఉేంచితివి, ఇదర ఏమి ఆశేరయము! 



ఆశేరయభూత్టడవెైన వామన్ా! పుణయ పాపములకును, సుఖ దుైఃఖములకును, సీరణ, విసీరణములకు, 
శ్రతరషా్ములకు, జయాపజయములకు, ఇటలు  వివిధ్ దాేందాములకు, త్జునిత్ములెైన దుైఃఖమునకు కూడ 

నిరాాహకుడవు నీవు. నీ సాభావము త లిస కొనునటలు  కృపఁజేయుము. (దుైఃఖములకు కారణములెైన 

దాేందాములు కూడా స్ాామి సేంకలిములే) 

ఓ శీ్ర కృష్ాా ! దుైఃఖములకు కారణములెైన, అభమాన, గరాములకు, మమకార, త్ృషా్లకు నిరాాహకుడవు 
నీవు. ఇటలు  పాిణులను బాధరేంచుట నీకు ఏమి  లీలయో చ పుిము.(అహేంకార, మమకారాలు, త్ృషా్, గరాము 
మొదలెైనవి దుైఃఖ కారణములు. వాటిని నిరాహ ేంచేదర పరమాత్ీయి.ే ఇటలు  పాిణులను బాధ్కు గురి చేయుట 

నీకు ఆటయా అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ). 

ఓ స్ాామీ! శీ్రకృష్ాా ! ఈ సమసుమును సృష ుేంచి, నిరాహ ేంచునదర నీవ . వాటిలో అేంత్రాయమివెై యుననవాడవు 
నీవ . నీ సాభావమేమియో త లియుట లేదు. 

(ఈ చేత్న్ా చేత్నములనీన స్ాామి విశిష్ుములని, అేంటే స్ాామితర వీడని స ితిలో, (శరీరము శరీర ిఅనగా 
ఆత్ీతర వలె) ఉేండునని వెనుక చ పుికొని యున్ానము. అనగా, స్ాామి వలె అవి కూడ సత్యములే. అనగా 
న్ాశనము లేనివి. అయితే ఈ జగత్టు లో పదారాి లనీన ఈరోజు  ఉననదర, ఱేపు లేనటలు  అనిప సుు ేందే అేంటే. అవీ 

న్ాశనమ ైప్ వు. ఎపుిడూ ఒకలా కాక మారుత్ూ ఉేంటాయి, అేంత.ే పిళ్యములో కూడా, పరమాత్ీ లో చేర,ి 

త్దనేంత్రము బయటకు వస్ాు యి. ఈ మారుత్ూ ఉేండడానిన పివాహతర నిత్యత్ాము అేంటారు. స్ాామి ఈ 

చేత్న్ా చేత్న్ాలనినటిని లోను, అేంత్రాయమిగా ఉేంటాడు. ఈ విధర, విధాన్ాలనీన ఆశేరాయనిన కలిగిేంచేటటలు  

ఉన్ానయి, అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .). 

ఓ శీ్ర కృష్ాా ! ఐదు కరేీేందరియముల చేత్ను, ఐదుజాా న్ ేందరియముల చేత్ను, ఈ శబాద దర విష్యములనినయూ 

అనుభవిేంపబడుచుననవి. వీటికనినటికీ నిరాాహకుడవు నీవ . నినున చకకగా త లిస కొనుటకు యతినేంచిన, నీ 

సూక్షీ వెైలక్షణయములకు అేంత్ట లేదని మాత్ిము త లియును. (పరమాత్ీ   స్ క్షీాము వలనన్  
చిదచిత్ిదారిములలో అేంత్రాయమిగా ఉేండడేం స్ాధ్యమవుత్టేందర. అయిత ేఎేంత్ సూక్షీము అేంటే దానికి 
అేంత్ట లేదు. మనము ఎేంత్ సూక్షీత్ ఊహ ేంచ గలిసేు  అేంత్ కేంట ేసూక్షీపరిమాణము కలవాడు పరమాత్ీ. ) 

ఓ త్టలస మాలాలేంకృతా! "ఎేంత్ట ిసూి ల, సూక్షీ చేత్న్ాచేత్నములెైననూ, వాటికి నీవ  అేంత్రాత్ీవెై 
యున్ానవు. నీకు వ రొక అేంత్రాయమి లేదు" అని వ దములు చ పుిను. నీ మహ మను ఎవరు ఎేంత్ చ ప ినను 
అదర త్కుకవ  అగును.( సూి లమ ైన జగత్టు లోన్ెైన్ా, సూక్షీమ ైన జీవాత్ీలోన్ెైన్ా పివ శిేంచి, వాటికి న్ామ, 



రూపములు కలిిేంచువాడవు, అస ుత్ాముపిస్ాదరేంచువాడవు నీవ . నీ గురిేంచి ఎేంత్ చ ప ిన్ా అదర త్కుకవ  
అవుత్టేందర)" అని ఈ విధ్ముగా స్ాామి అేంత్రాయమితాానిన వరిాసూు  ఆశేరయప్ త్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో ఆళ్వారుు . 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచినవారు కృతారుి లగుదరు" అని ఆళ్వారుు  ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు. 

7-8- సీసమాలిక 

మాయావి వామన్ా! మధ్ుసూదన్ా! నీదుచేష ుత్ములు బహు చిత్ిరీతి 

పేంచ భూత్ములకు ఆత్ీవు నీవ, మాత్లిు , త్ేండిియును, సేంతానమీవ,  

మాకెలు  నీవ, నీ ప్ కడలు త లియముదరవయరూపా! మాకు త లుపుమయయ! 

రవి, చేందుిలకు, తారా, గీహముీలకునువెలుగు చీకటుకు, వృష ు , సృష ు  

అపకీరిు, కీరుు లకజ రుదుిలకు నేంత్రాత్ీవెై నడిప ేంత్టవనిన నీవ 

వివిధ్ కాలములేందు వివిధ్ జీవాత్ీలననడిప ేంచు నీతీరు అదుభత్ముీ 

యుగములు మారినన్ జగముల్ నడిప ేంచు 

భీభత్య స్ారథగ! భృమల(చక)ీహసు !నిత్యముల్ మఱియు అనిత్యములగు చేత్ 

న్ాచేత్నముల, క్ష్మరాబ్ధధ  నుేండియోగ సేమేంబుల యోచిేంచి నడిప ేంచు 

ఆ యుపాయము చ పిరాద  న్ాకుచిదచిత్టు లకు, వాని స ితి, గత్టలకు నీవ 

నియమనకరువు, నికకమిదరయన్ా యవిదయను నీవు న్ాశముీ కావిేంచి 

పాిప ు ేంప జేస తే పాదములనుఇేంకనూ సేంస్ార జీవిత్మిదరయిేలచేకొనకునన నచ ేరువు కాద  

పాప పుణయములకు, వాని ఫలములకుసీరణ విసీరణాప జయ, జయముల 

కుషా్ శ్రత్ములకు, సుఖ దుైఃఖములకునునిరాాహకత్ాము నీవ, నినున 



త లియకుేంటిని న్ ను, త లిస కొను విధ్మునదయచూడుమయ వామన్ావతార! 

అభమాన, మమకార, గరా, త్ృష్ాా దులఆనేంద, దుైఃఖాల కలుగ జేస  

జీవరాశులన్ెలు  చిేంత్ల గురిచేయలీలయా ఇదర నీకు త లియరాదు 

జగములన్ెలు  సృజన, రక్షణములను, జరుపువాడవు నీవ ఎఱుగరావు 

త లుపుమయాయ నీదు త ఱవ మి, తీరేమిశీ్రకృషా్! నీ చిత్ిరీతి మాకు 

పేంచేేందరియములచే అనుభవమున త లియుశబాద దర విష్యాల సిష్ు నీవు 

స్ాటిలేదరల నీస్ క్షీా వెైలక్షణయత్త్ువముీ త లియదు ద ైత్యదమన! 

సూి ల సూక్ష్ాీకార శోభత్ విశాాననీవ యేంత్రాయమి, నీదు మహ మ 

ఎేంత్వారలున్ెైన ఇేంచుక మాత్ిమేఅరయగలరఖేండమరయలేరు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 

ధ్నుయలగుదురిల వకుళ్ధ్రుల కృపను 

7-9  ఎనెైైకుుమ్ 

ఆళ్వారుు  వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్ీ అేంత్రాయమితాానిన దరిిేంచేరు. అనిన చేత్న్ా చేత్న్ాలలో 
యుేండ ినిరాహ సుు ననవాడు పరమాతేీ కదా, అనుకున్ానరు. ఇేంక, త్నలో కూడా అేంత్రాయమిగా నుేండి ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధానిన పలికిసుు ననవాడు కూడా పరమాతేీ కదా అేంటలన్ానరు, ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో. 



అేంపశయయ మీద భీష్టీనిలా ఈ సేంస్ారములో ఈ బాధ్లకు గురి చేసూు  ననున ఇేంకా ఎేందుకు ఉేంచేవయాయ 
అేంటట ఎేంతర బాధ్పడాు రు ఆళ్వారుు . ఇపుిడు దానికి కారణము త లిస నటుయినదర. అపుిడు భగవానుడు, 
భీష్టీని చేత్ విష్టా  సహసిన్ామ స్్ు త్ిము వేంట ిఎన్నన మేంచి విష్యాలు చ ప ిేంచినటలు , త్న చేత్ ఇపుిడు ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధానిన పలికిసుు న్ానడు. స్ాామి గురిేంచి చ పాిలేంటే, వాయస, వాలీీకి మహరుష లవలె, 
లేదా ముదలాళ్వారు వలె దానికి త్గిన జాా న శకాు యాదులు త్న వదద  లేవు. అయిన్ా, త్నను ఎేంచుకొని, త్న న్నట 

ఈ పిబేంధానిన పలికిసుు న్ానడు స్ాామి. ఏమి ఉపకారము అని ప ేంగి ప్ త్టన్ానరు ఆళ్వారుు , దానికి 
పిత్టయపకారము తాన్ మి చేయగలనని కుేంగ ిప్ త్టన్ానరు.  

"జాా నహీనుడన్ెైన ననున జాా నవేంత్టనిగా చేసుకొని, న్ా చేత్ త్మిళ్ భాష్లో ఈ తిరువాయ్ మొழி  

పిబేంధ్మును చేయిేంచుకొనిన, తేజోమయ విగీహుడ ైన సరేాశారునిక ిన్ ను ఏమి పిత్టయపకారము 
చేయగలను.(పరమాత్ీ గురిేంచి త లుసుకొనడేం ఎవరికీ స్ాధ్యము కాదని, కేన్నపనిష్త్ "యసయ అమత్మ్  

త్సయ మత్మ్" అని "ఎవరికి పరమాత్ీ త్త్ువము త లియదని త లుసున్న వానికి పరమాత్ీ త లిస నటలు " అని 

చ బుత్టేందర. అలా వ దాలు కూడా సేంపూరాముగా చ పిలేని పరమాత్ీ గురిేంచి తాను పాడడమా, కాదు, 
స్ాామియి ేపాడిేంచేడు అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . తాన్ ద ేకొేంచ ేం పియత్నము చేయడేం, దానిని స్ాామి 

సేంపూరాము చేయడేం కాదు, మొత్ుమేంతా అనుగీహ ేంచిేందర స్ాామియి ేఅేంటలన్ానరు.  

ఆళ్వేందార్ అన్ వారట, "అఘటిత్ ఘటన్ా సమరుి డు పరమాత్ీయి ేకలిిేంచేడు కనుక ఇదర ఇేంత్ మేంచి 

గీేంథమయిేందర". అేంటే ఎేంబెరుమాన్ార్, "పరమాత్ీయిే కలిిేంచడేం కాదు, ఇదర అేంత్కేంట ేగొపి విష్యేం, 

ఎేందుకేంట ేబాగా చదువుకునన పెదదవారు అక్షరాలు వాియడేం కేంట,ే అక్షరాలు రాని పస ప లువానిచే 
వాియిేంచడేం ఇేంకా చాలా కష్ుము అని అన్ వారట. "ఆ విధ్ముగా నువుా న్ా చేత్ పలికిేంచడానికి కష్ుపడాు వు 
కదా స్ాామీ" అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

పరమాత్ీ వివిధ్ములెైన జీవాత్ీలకు వ ఱేాఱు రూపములనిచిే, వారిక ిచత్టరుీఖుడు, రుదుిడు అనిపేరుు  

పెటిు , వారిచేత్ సృష ు , సేంహారము వేంట ిపనులు చేయిస్ాు డు. నిరాహ ేంచేదేంతా స్ాామే అయిన్ా, చూచే 
వాళ్ుకు, ఆ బిహీ, రుదాిదులే చేసుు ననటలు  అనిప సుు ేందర. ఇకకడ కూడా, తిరువాయ్ మొழி  రచన చేస నదర 
పరమాతేీ అయిన్ా, త్న చేత్ చేయిేంచి లోకములో త్న పేరు పిస దధమగునటలు  చేసేడు స్ాామి అేంటలన్ానరు 
ఆళ్వారుు . 

ముేందుగా సేంత్ చ ప ి, త్రువాత్ ఆ పాఠానిన ఇత్రులకు అపిచ ప ిేంచి నటలు  చేసేడు ఆళ్వారు చేత్ స్ాామి. 



జగతాకరణుడ ైన త్న విష్యమ ై జాా నమును న్ాకిచిే, న్ా జిహాపెై యుేండి భకు శిరోమణులు గానము చేస  
ఆనేందరేంచు విధ్ముగా ఈ పిబేంధ్మును చ ప ిేంచిన మహో పకారకుని న్ న్ెటలు  

విసీరిేంచగలను.(రామాయణము విష్యములోబిహీ పేంపున సరసాతి వాలీీకి జిహాాగీమున నుేండి 
పలికిేంచిేందర. ఇకకడ స్ాక్ష్ాత్ూు  శీ్రమన్ానరాయణుడే పలికిసుు న్ానడు. ఇేంక చ పేిదేముేందర.) 

నీచుడన్ెైన ననున స్ాధ్నముగా కొని, తాన్  కవిత్ాము చ ప ి, ఈ తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధానిన పిస్ాదరేంచి, 

ననున కృతారుి నిగా చేసేడు స్ాామి. ఆయనను న్ న్ెపుిడూ మరవను. 

భగవేంత్టని కళ్వయణ గుణములను త లిస , వాటిక ిత్గినటలు  కృతి చ పిగల జాా నము లేని న్ాకు ఆ జాా నమును 
కలుగఁజేస , న్ాచేత్ ఈ తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్మును పిస దరధ  త చిేన పరమాత్ీ మహ మ అపారము.  

మహా వాగృష్భులెైన వాయస్ాదులుేండగా, వారి చేత్ ఈ పిబేంధ్మును చేయిేంచక, న్ా చేత్ రచియిేంపఁజేస , 
కృతారుి ని చేస న స్ాామి స్ శ్రలయము నిరవధరకము. 

న్ా పాపములు ప్ గొటిు , న్ాచేత్ త్న విష్యమును పలికిేంచుటయి ేపరమారిమనినటలు , న్ా చేత్ ఈ తిరువాయ్ 

మొழி ని పలికిేంచిన  ఆ వెైకుేంఠన్ాథుని న్ న్ెేంత్ కాలము స్్ు త్ిము చేస నను అదర త్గిన పిత్టయపకారము 
కాదు. 

(న్ ను పలకడేం త్నకు గొపి అననటలు  న్ాచేత్ పలికిసుు న్ానడు స్ాామి. పాపాలతర పలుకలేనని, ముేందుగా 
పాపాలనీన తొలగిేంచి, అపుిడు పలికిేంచేడు. మాటలు రాని పస వానికి మాటలు న్ రిి, ఆ మాటలను వాడు 
తిరిగ ిపలికిత ేఆనేందరేంచే త్లిు స ితి కదా స్ాామిదర. ఒక ఆవుని సుత్టనికిచిే, దానిన్  మళ్ళు గీహ ేంచి, న్ాకు న్ా 
కుమారుడు గోవును ఇచేేడని చ పుికొని ప ేంగిప్ యిే త్ేండిి వలె నుననదర స్ాామి సాభావము.) 

యోగయత్ లేని న్ాకు  జాా నమిచిే, తిరువాయ్ మొழி  చేయిేంచిన స్ాామి స్ శ్రలయమునకు సమసు  భాగవత్టల 

శకిు గలవాడన్ెై వారిని సహాయముగా చేస కొని స్్ు త్ిము చేస నను ఆ శకిు చాలదు. 

జాా నహీనుడన్ెైన న్ాకు జాా నమును కలుగఁజేస , త్న విష్యమ ై న్ా చేత్ వెయియ పాశురములను చ ప ిేంచిన 

స్ాామిక ిపిత్టయపకారముగా వాని కళ్వయణగుణములు ఎనిన రోజులు అనుసేంధరేంచినను సరిప్ దు.("యతర వాచ  ో

నివరుేంతే" అని శీుతి చ ప ినటలు , వ దములు త లియఁజెపిలేని పరమాత్ీ గురిేంచి న్ాచేత్ చ ప ిేంచేడే 
అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 



వ యి పాశురాలు అని పిబేంధ్ము పూరువకుేండా ఎలా త లిస ేందర, అేంట ేసరాజాుడ ైన స్ాామి కదా కృతి కరు, 
మఱ ిత లియడేం లో విశేష్మేముేందర!) 

సరేాశారుడు చేస న ఉపకారమునకు, త్గిన పిత్టయపకారముగా జాా న్ానేంద రూపమ ై, సాయేంపికాశమ ైన 

ఆత్ీను సమరిిేంచ దమనన అదరయును స్ాామికి చ మదరనదే. అేందులకు త్గిన వసుు వెచేటనూ 

లభేంచలేదు." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుసేంధరేంచువారు బిహాీనేందమునేంద గలరు" అని ఈ తిరువాయ్ మొழி కి 

ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

7-9- సీసమాలిక 

జాా న హీనుడ న్ాకు జాా నముీ నిచిే ఈఅతి మధ్ురమగు "తిరువాయ్ మొழி "ని 

ఈ అలుి చేత్ రచిేంపచేస తి నీకుతిరిగ ిబదులుగ న్ మీయగలను 

కరుణా కటాక్ష్ాల ఆత్ీకాకారములిచిే ఆ వసుు వుల్ విధర భవాదర  

రూపాల సృష్ాు ాదర వాయపారముల్ చేయుపగిదర, న్ పథాయన పలికి నీవు 

కలిిేంచిన్ావు ఈ కావయము న్ాచేత్ఏమీయ గలవాడ న్ ను నీకు 

న్ాన్ాలక పెై నీవు నరిుేంచి ఇచిేతేభకు శిరోమణులు పాడుకొనగ 

ఈ పిబేంధ్మునకు నీవ కారణము న్ మరువజాలను ఇత్వరిని(సహాయము, మేంచి) న్ెపుడు 

అతి నీచుడనున్ెైన ననున చేగొని నీవుఈ పిబేంధ్ము రచియిేంచిన్ావు 

నన్ కృతారుి ని జేయ న్ా స్ాామి మరువనుననున రక్ష్ిేంచిన నినున న్ాథ! 

పలుకేంగ నీ గుణము లా జాా నమే లేని న్ాచేత్ ఈ కృతి నమీ పలికి 

ఖాయతినిప ిేంచిన కరుణాల వాల! నీమహ మ కవధర లేదు మహ త్ చరిత్! 

వాయస్ాదర మహనీయ వాగృష్భులు కాకఎేంచు కొేంటివి ననున ఈ రచనకు 



ఏమని కొనియాడుదగ సుశ్రలత్కునుఏను కృతారుి డనీశ న్ డు 

న్ా పాపములఁ బుచిే న్ా చేత్ ఈ కృతికలిిేంచు కొేంటివి కరుణ తరడ 

ఏమనిప గడుదు న్ మీయ గల వాడధాయనిేంత్ట న్ెన్ానళ్ళు త్నివితీర 

నీ సుశ్రలత్ాము నిజమని ఋజువుగా జాా న హీనుడ న్ాకు జాా నమీయ  

భకుు లెలు రి శకిు పడస తి నీ స్్ు త్ిమును పాడ వారి దగవెనల తరడ 

ఈ వ యి పాటల నిటలు  పలికేంచినశీ్రపతికి బదులేను(బదులు+ఏను) చేయలేను 

అనిన కాలముల న్ా కలాయణ గుణములకీరిుేంచినను దానికీడు(దానికి+ఈడు) కాదు 

ఆతాీరిణము చేయ నదరవాని స్ ముీయిేఇత్ర వసుు వు లేదు అత్నికీయ 

సరేాశుడాత్డు సరామత్ని స్ త్టు అత్ని కేమియు చేయుపాటి లేదు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 

అమర సుఖమేంద దరు పరాశరుల కృపను 

 

 

7-10  ఇనబమ్ పయకు 



ఆళ్వారుు  వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో, త్న చేత్ తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధానిన రచిేంప చేస న ఉపకారానికి, 
ప ేంగిప్ యిన్ారు, దానికి పిత్టయపకారము చేయడానికి త్న వదద  త్నద ైనదర ఏమియూ లేదే అని, ఏదో  
కె ేంకరయము చేయాలని త్ప సుు న్ానరు.  

అసలు శీుతి కూడా పరమారిము అేంటే " సేాన రూపేణ అభనిష్ిదయతే" అని జీవాత్ీ పరమపదము చేరిన 

త్రువాత్ త్న సారూపముతర పికాశిసుు ేందర అని మాత్ిమ ేచ ప ిేందర. త్రువాత్ ఏమిటి!  ఆళ్వారుకు కావలస నదర 
ఆ పరమాత్ీకు కె ేంకరయము చేయడేం. ఉదాహరణమునకు, ఫలానిన పుచుేకోవడేం అేంటే తీసుకొని చేతిలో 
పటలు కొని ఉేండడేం కాదు కదా, దానిని త్నకె నటలు గా అనుభవిేంచడేం అని వ ఱే చ పినకకర లేదు. అలాగే, 
పరమాత్ీను ప ేందరన త్రువాత్, అత్యేంత్ముగా అభనివ శమునన ఆళ్వారుు  కె ేంకరయమును చేయకుేండా 
ఊరకన్  ఉేంటారా! అేందుకే "వళ్ళవిలా అడిమ ై శెయయవ ేండుమ్" అని విచేిదము లేకుేండా కె ేంకరయము 
కావాలని కోరుకున్ానరు. ఈ కె ేంకరయము చేసుకొనుటకు స్ాామి అరాేా రూపములో "తిరు వారన్ విళ్ ై" లో 
వ ేంచేస  యున్ానడు కదా. ఆ దరవయదేశము వెళు కె ేంకరయము చేసుకుేంటాను అనుకుేంటలన్ానరు. పరమపదము 
వెళ్ుడమే పరమారిము అననటలు  " స్ాామి వ ేంచేస  యునన "తిరువారన్ విళ్ ై " వెళ్ుడమే పరమారిము 
అనుకుేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . అసలు వెళ్వులనుకుేంటే చాలును. న్ ను కోరుకుేంటే అలాగే స్ాామి కూడా 
కోరుకుేంటాడు కదా, కోరుకొని, ఊరుకోడు, ఆయన్  వస్ాు డు ఇచేటకు, ఇేంక ఆయన్  కరుణ సేు  "సరాపాపేభోయ 
మోక్షయిష్ాయమి" అననటలు గా, మర ికె ేంకరయ విరోధ్ులెకకడుేంటాయి, ఉేండవు. హాయిగా కె ేంకరయము చేసుకొన 

వచుేను. అపుిడు ఈ కె ేంకరాయలను ఎలా చేయాలి. స్ాామి త్న దేవ రులతర వ ేంచేస  యుేంటాడు, ఈ 

తిరువాయ్ మొழி ని పాడి వినిపేంచవచుే. అసలు దానిని వినడానికే ఆయన ఇలా దగీరగా "తిరువారన్ 

విళ్ ై" దరవయ దేశములో వ ేంచేస  యున్ానడు. ... ఇలా స్ాగుత్టన్ానయి ఆళ్వారు భావన్ా వీచికలు. ("తిరువారన్ 

విళ్ ై" దరవయ దేశము కేరళ్ దేశమున నునన అత్యదుభత్మ ైన దరవయదేశము).   

"వాలీీకిన్ా కృత్మ్" అని వాలీీకి చే రచిేంపబడిన  "సీతాయాశేరిత్మ్ మహత్" అనబడే సీత్మీ చరిత్ిమ ైన 

రామాయణానిన, వాలీీకి సీత్మీకు చ పిలేదు, సీత్మీ వినలేదు. అటలు  కాక, ఇచేట ఆళ్వారుు , స్ాామి 

గురిేంచి పాడితే వినడానికి త్గినటలు  తాను త్న దేవ రులతర సహా వచిే కూరుేన్ానడు స్ాామి తిరువాఱన్  

విళ్ ైలో. ఇేంక తాను అచేటకు వెళ్ుడమే ఆలసయము అనిప స్్ు ేందర ఆళ్వారుకు. 

"సరేాశారుడ ైన స్ాామి, త్న దేవ రులతర కూడి ఇపుిడు తిరువాయ్ మొழி  వినుటకు స దధముగా తిరువాఱన్ 

విళ్ ై దరవయ దేశములో వ ేంచేస  యున్ానడు. న్ ను ఆ దరవయ దేశానికి పిదక్ష్ిణ, నమస్ాకరాలు ఎపుిడు  



చేయగలన్న. ("రాఘవోరహతి వెైదేహీమ్ త్మ్ చేయమస తేక్షణా" అననటలు , త్నతర దగటలగా నునన దేవ రులతర 
వ ేంచేస  యున్ానడు స్ాామి. త్లిు , త్ేండుిలతర బాటల ఉేంటే ప లుడికి, (ఆళ్వారుకు) మఱి లోటేమిటి.  

వామనునిగా సకల లోకములను ఱ ేండడుగులచే కొలచిన స్ాామి వచిే వ ేంచేస  యునన "తిరువారన్ విళ్ ై" 
దరవయ దేశమును న్ న్ెపుిడు సేంప్ి క్షణ, పిదక్ష్ిణాదర కె ేంకరయములను చేయగలన్న కదా! 

గరుడవాహన్ారూఢుడ ైన సరేాశారుడును, వ ద, వ దాేంగాదులనధ్యయనము చేయు శీ్రవెైషా్వులును న్ెలవునన 

"తిరువారన్ విళ్ ై" మనమ పుిడు చేర ికృతారుి లమగుదుమో కదా! 

ప లములతర సమృదధమ ైన "తిరువారన్ విళ్ ై" దరవయ దేశమున వ ేంచేస యునన స్ాామిని అచేటకు వెళ్ుక 

ఇచేటనుేండియి ేమనము ఎపుిడు, సరాకాలములనూ అనుభవిేంచగలమో కదా. (అచేటకు వెళ్ుక 

ప్ యిన్ా, దాని గురిేంచి అభనివ శము వలన కూడా ఫలము కలుగుత్టేందరట. పూరాము "ఇడ ై యాత్టు కుకడ ై 
నేంబ్ధ" యను వారు పితి సేంవత్యరము పెరుమాళ్ు ఉత్యవానికి వెళు, ఆ ఆనేందానుభవానిన, మళ్ళు 
సేంవత్యరము ఉత్యవ సమయము వరకూ త్లచుకొేంటట, ఆనేందరేంచేవారట. చివరకు వయసు మళు, 
పెరుమాళ్ును దరిిేంచుకోవడేం చాలా కష్ుమ ైేందర. అపుిడు, స్ాామీ, శరీరము సహకరిేంచక  సేవిేంచుకోలేని 

పరిస ితిలో నున్ానను, అని విననవిేంచుకుేంట,ే స్ాామి ఆయనకు దేహతాయగము కలిిేంచి, పరమపదమునకు 
తీస కొని ప్ యిేడుట. అేందువలన, మానస క భావనయిే ఫలానినసుు ేందర అేంటారు.).  

ఆ తిరువారన్ విళ్ ై యేందలి స్ాామి కళ్వయణ గుణములను అనుసేంధరేంచిన, మనకే విధ్మ ైన పాపము 
ఉేండదు. (అనగా కాయికముగా గాని, మానస కముగా కాని, వాకుకతర గాని ..ఇలా తిికరణములతర దేనితర 
కె ేంకరయమును చేస న్ా చాలునేంటలన్ానరు, ఆళ్వారుు . ). 

(ఇచట త్కికన భాగవత్టలకు ఉపదేశిసుు న్ానరు ఆళ్వారుు ) 

రుకిీని జయిేంచి, రుకిీణీదేవిని వివాహము చేసుకొని వచిే, న్ా హృదయమునేందు ఎలుపుిడు 
వ ేంచేస యుేండు సరేాశారుడు, తిరువారన్ విళ్ ై దరవయ దేశములో వ ేంచేస యున్ానడు. అత్ని న్ాశీయిేంచిన 

సమసు  పాపములు తొలగును. ("సరా పాపేభోయ మోక్షయిష్ాయమి" అని ఆయన్  చ పేిడు కదా.) 

దాసునికి (ఆళ్వారుకు) ప ేందవలస న పాిపయమును, శీ్రవెైకుేంఠమును కూడ తిరువారన్ విళ్ ై యేి. దానిని 

ప ేందరేంచే పాిపకుడు బాణాసుర సేంహార ిఅయిన శీ్రకృష్టా డే. న్ాకు వ ఱొ క ఉపాయము లేదు.  



గజేేందుిని మొసలి నుేండి రక్ష్ిేంచిన ఆ సరేాశారుడే వ ేంచేస న తిరువారన్ విళ్ ై పురమునకు పిదక్ష్ిణ 

కె ేంకరయము చేస న వారికి ఏ విధ్మ ైన దుైఃఖమును రాదు.(ఆ నగరమునకు పిదక్ష్ిణము చేసేు  చాలు, స్ాామిని 

సేవిేంచుకోక ప్ యిన్ా బాధ్ లేదు, అేంటలన్ానరు. ). 

గజేేందుిడు త్న పియత్నమేంతా, వముీ అయిన త్రువాత్, స్ాామికి శరణాగతి చేసేడు. 

శరణాగతి చేస న గజేేందుిడిని మొసలినుేండి కాపాడడమే కాక, ఆ మొసలికి కూడా ఉత్ుమ గతి పిస్ాదరేంచేడు 
స్ాామి. స్ాామి ఉనన చోట భయమూ, పాపమూ ఉేండవు కదా.  

నిత్య సూరులు కూడా ఇచేటకు వచిే,  తిికరణములతర స్ాామిని స్్ు త్ిము చేస్ాు రు. సమసు  పాపములు 
ప్ యిన ప దప పరమపదము లభసేు , న్ా మనసుయ పరమపదమును వదలి తిరువారన్ విళ్ ై న్  కోరుకొని, 

ఇచేటక ేవస్ాు నని అేంటలేందర. 

ఆ స్ాామి సరాజాుడు కదా. న్ ను కోరుకొనిన పికారము వ ఱొ కటి కాక ఈ దరవయదేశాన్ న న్ాకు పిస్ాదరస్ాు డు. 
(న్ాకు పరమపదము కాక ఈ దరవయ దేశమే కోరుకుేంటలన్ాననేంటలన్ానరు, ఆళ్వారుు . అయిత ేఆ పరమపదము 
అనడానిక ికూడా ఇష్ుపడక, "వ ఱొ కటి" అని అేంటలన్ానరు. ఈ దరవయ దేశము మీద పీితి వలన పరమపదము 
పేరు పలుకుటకు కూడా మనస్ పిడేం లేదు ఆళ్వారుకు.)" 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుసేంధరేంచిన వారిని నిత్య సూరులు కూడా కీరిుస్ాు రు" అని ఫలశీుతి కృప 

చేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

7-10- సీసమాలిక 

న్ా తిరువాయ్ మొழி  న్ాలకిేంచగ స్ాామిఅమీల కూడి విజయముీ చేసె 

మాయేందు పీితితర అేందాల తరటలతిరువాఱను విழி  సత్టిరమునేందు 

అట కేగు టెపుిడో , దేండ పిదక్ష్ిణ  సేంసేవ లెపుిడు స్ాధ్య మగున్ొ 

పాదయుగము చేత్ బిహాీేండమును కొలిేవ ేంచేసె తిరువారన్ విழி  పురమున 

అటకేగ ివారి ప్ి క్షణ, పిదక్ష్ిణములఏన్ెపుు  త్నివార చేయగలన్ొ 



వ దముల్ పఠియిేంచు విష్టా భకుు లును, న్ాగారి వాహనుడును చేరియునన 

తిరువారను విழி  సత్టిరమును సేవిేంచిఎపుడు ధ్నుయడ న్ౌట ఎఱుగ లేను 

అటకు నరుగకుేండ, ఇటనుేండ  మనము ఆతిరువారను విழி  సదరదవయ సిలము 

సరా కాలములను, సరా స ిత్టలయేందుఅనుభవిేంచుట న్ెపుు  అలవి యగున్ొ 

చరణ యుగీ ధాయన  సేంసేవ మొసగ ితావచిే వ ేంచేసె తిరాారను విழி   

ఆ శేష్ శయను కళ్వయణ గుణములనుత్లచిన దురిత్ముల్ తొలగిప్ వు 

రుకిీ న్నటలపుచిే(ఓడిేంచి) రుకిీణ న్ చేగొనిన్ా మనసుయన నుేండు న్ాథు డిపుడు 

తిరువారను విழி  సత్టిరమున వ ేంచేసెకొలువుడమ, పాపముల్ తొలగు మనకు 

పరమపదము మాకు తిరువారను విழி య అదరయ పాిపయమిీత్రముీ కాదు 

పాిపకుడును స్ాామి బాణారి కృష్టా డేఇత్రముీలెైన దేవత్లు కారు 

తిరువారను విழி  నగరమున వ ేంచేసెన్ాగాటమును (ఏనుగును) కాచినటిు  స్ాామి 

ఆ పురమునకు పిదక్ష్ిణమును చేయఏదుైఃఖములు రావు ఎననడ ైన 

నిత్య సూరులిచట నిరీల కరణులెైసేవిేంచు కొన్ెడు సుక్ష్ేత్ిమిదరయ 

న్ాపాపములు ప్ యి ఆ పరమపదము పాిప ు ేంచినను మరల వత్టు  నిచట 

తిరువెైషా్వులే కొలుే, తిరువారను విழி  నగరమునకే వశమయితి న్ ను 

ఆ స్ాామి ఎఱుగును, న్ా మనమీ దరవయదేశమే న్ాకు పాిప ు ేంపఁజేయు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారు నిత్య 

జనుల మననన నేందుచు నడర గలరు 

7వ పత్తు   సంకి్షపాు రథం 

7  ఉణ్ణి లావియ... 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో లక్ష్మీ విశిష్టు డ ైన వ ేంకటాచలపతి వదద  శరణాగతి చేసేరు ఆళ్వారుు . అయిన్ా 
ఫలిత్ము కలిగినటుప ేంచక, ఈ శత్కములో, "ఇేంకా ననున కరుణ ేంచవ మి" అని బాధ్పడుత్టన్ానరు. ననినలా 
ఇేందరియాలతర కటిు పడవ స న్ావు, బిహేీేందాిదులకే వీటిని అతికీమిేంచడేం కుదరదే, మానవ మాత్టిడన్ెైన 

న్ న్ మి చేయగలను, న్ ను నీ దాసుడను కదా, నీవ  ననీన బాధ్ నుేండమ, బేంధ్ము నుేండమ త్ప ిేంచాలి, 

బయటకు రప ిేంచాలి అని వ డుకుేంటలన్ానరు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో, ఆళ్వారుు , న్ాయిక త్లిు పాతి్లో, అరాేామూరిు అయిన పెరియ పెరుమాళ్ 

శీ్రరేంగన్ాథుని వదద , త్న ప లు  పరిస ితి వివరిేంచడేం పాిరేంభేంచేరు. "మా ప లు , నిదాిహారాలు మాని , నిన్ న 

నిరేంత్రేం ధాయనిసూు  త లివి త్ప ి ఉననదర, నువ ా ఆమ ను రక్ష్ిేంచాలి, నువ ామి చేయ దలచుకున్ానవో 
త లియుట లేదు. ఆశ చూప , మోసగిేంచడేం నీకు న్ాయయము కాదు" అేంటట చ పేిటేంత్లో, త్న ప లు  స్ాామి 

పాదాల వదద  చేర,ి ఆనేందము ప ేందడేం చూసేరు ఆ మాత్ృమూరిు.  

త్రువాత్, త్లిు పలికిన స్ాామి న్ామముల వలన త లివి వచిేన ఆళ్వార్ న్ాయిక తిరుపేిరె  యను దరవయ 
సిలమునకు బయలు దేరేరట. చుటలు పికకల ఉనన సీు లీు వారిేంచగా, త్న మనసుయ ఆ స్ాామిక,ి ఆయన, రూప, 

గుణ, విభవాదులకు స్ాాధగనమ ై ప్ యినదర, కనుక, వెళ్ు లేకుేండా ఉేండలేను, మీరు ననున నిేందరేంచి, 

నిరోధరేంచి పియోజనము లేదు,  అేంటలన్ానరు తిరువాయ్ మొழி లో.  

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో, స్ాామి త్నకు చూప ేంచిన ఆయన వీర గాథా పరేంపరలను 
వరిాేంచుత్టన్ానరు. తిివికీమునిగా, స్ాామి పెరిగినపుిడు, ఆయన కనన ముేందు ఆయన ఆయుధ్ములు, 
ఆయనకేమవుత్టేందో  అన్  భయముతరన్ా అననటలు  ఎలా పెరిగేయో, వివిధ్ విభవావతారములలో, స్ాామి  



అసుర వరాీ లను ఎలా మటలు  బెటేుడో , త్న ఆశీిత్టలను  పరులెైన అసురాదులనుేండి రక్ష్ిేంచడమే కాక, త్న 

వాడే అయిన ఇేందుిని నుేండి రక్ష్ిేంచడానికి, గోవరధన పరుమును ఎలా ఎతిు  పటలు కున్ానడో ... ఇలా స్ాామి చేస న 

అన్ క అదుభతాలను వరిాేంచేరు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో పరమ దయాళ్ళవు, ఆశీిత్ రక్షకుడు, అఘటన ఘటన్ా సమరుి డు, మన 

కోసేం అన్ క అవతారముల న్ెతిు , కష్ుములననుభవిేంచినవాడు, ఈ జగత్యృష ు , స ితి, లయాదులకు 
కారణభూత్టడు అయిన స్ాామి, తాన్   ఇత్రోపాయములననినటినీ విడచి, త్న్ానశీయిేంచమని, తాన్  అనిన 

పాపములను ప్ గొటెుదనని ఉపదేశిేంచిన చరమ శోు కారిమును త లిస న వారు త్మ క్ష్ేమానిన కోరుకొన్  
చత్టరులు ఎవారూ స్ాామిని ఆశీయిేంచక యుేండలేరు కదా అని విసీయమేందుత్టన్ానరు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో, ఆశీిత్ రక్షణమునకె  స్ాామి అన్ క అవతారములు దాలేేడు, కాని ఆ 

సమయాలలో తాను లేకప్ తిని, సమసు  చరాచరములకు అేంత్రాయమిగా ఉేంటాడు, అయిన్ా ఆయనను తాను 
ప ేందలేక ప్ త్టన్ానను, శబాద దర విష్యములయేందు అనురకిు కలిగి ఈ లీలా విభూతిలో నునన త్నకు, నిత్య 
విభూతి యేందునన పరసారూపమును ప ేందు స్ామరిాము లేదు. కనుక, ఆ స్ాామియిే త్నను, కాపాడ 

సేంకలిిేంచ వలెనని, త్న ఆశీిత్టలను అేందరనూ రక్ష్ిేంచే సాభావమునన స్ాామి, ఆశీిత్టలమ ైన మనలను 
త్పిక త్నను మనచేత్ ప ేందరస్ాు డు అని ధ ైరయము ప ేందుత్టన్ానరు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో, స్ాామిని  మానస కముగా మాత్ిము అనుభవిేంచి, పిత్యక్ష్ానుభవము కొఱకె  
మికుకటమ ైన ఆరిుతర నునన ఆళ్వారుు  న్ాయిక త్నను, స్ాామి స్ ేందారాయదులు బాధరేంచుచుననవని, ఆ స్ాామి 

అవయవ శోభ, లావణయము మొదలెైనవనీన మానస కముగా దరిిేంచియూ, పిత్యక్ష్ానుభవమునకు రానేందున 

మికికలి బాధ్గా నుననదని, త్న మనసుయ స్ాామిని చేరిప్ యినదనీ చ బుత్టన్ానరు. 

ప దప, స్ాామి అేంత్రాయమితాానిన దరిిేంచి, ఆశేరయపడుచూ, జగత్టు లో సమసు  చేత్న్ా చేత్న్ాలలో, 
అేంత్రాయమిగా నుేండు స్ాామి భావ, సాభావముల న్ెఱుగుట దుస్ాయధ్యము అని పలుకుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు . 

పరసిర వయతిరేకమ ైన వెలుగు చీకటులో, సీరణ, విసీరణములలో...ఇలా అనినేంటా ఉేండ,ి నిరాహ సూు  

ఉేంటాడు స్ాామి. ఆయన సూక్షీ వెైలక్షణయమును ఎవారూ ఎఱుగలేరు. సూి లమ ైన జగత్టు లోను, సూక్షీమ ైన 

జీవాత్ీ లోను కూడ అేంత్రాయమిగా నుేండేవాడు పరమాత్ీ. "అటిు  నీవు ననున నీ పాదముల వదద  
చేరుేకొనియూ ఇేంకా ఈ దురభరమ ైన సేంస్ారమేందు నుేంచితివి. ఇదర అేంత్యూ నీకు లీలయా" 
అేంటలన్ానరు పరమాత్ీతర ఆళ్వారుు . 



త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో వాగృష్భులెైన వాయస్ాదులను కాక, అఙ్ఞా ని యిెైన త్నను ఎేంచుకొని, త్నకు 
ఙ్ఞా నమును కలీిేంచి, పాపములు ప్ గొటిు , త్న చేత్ తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్మును పలికిేంచి త్నను 
కృతారుి ని చేస న స్ాామికి పిత్టయపకారముగా తాను ఏమీయగలను అనుచు, త్న ఆత్ీ తర సహా అేంత్యూ 

స్ాామి స్ తేు  అయినపుిడు తాను ఆయనకు ఈయగలచినదేమియు లేదుకదా అని త్పన పడుత్టన్ానరు 
ఆళ్వారుు . 

త్రువాత్ ఈ పత్టు  లో చివర తిరువాయ్ మొழி  లో త్న తిరువాయ్ మొழி  వినడానికే అననటలు , స్ాామి 

"తిరువారన్ విళ్ ై" అను దరవయదేశమున త్న దేవ రులతర కూడి వ ేంచేస  యున్ానడు. ఇేంక అచేటకు ప్ వుటకు 
ఆలసయమ ేందులకు అేంటలన్ానరు. 

 ఆళ్వారుు  తాను అచేటకు ప్ యి, స్ాామికి పిదక్ష్ిణ నమస్ాకరాలు చేయడేం ఎపుిడో , అసలు, అచేటకు 
వెళ్ుకుేండా, ఆ దరవయ దేశానిన త్లచుకొన్ాన చాలును కదా. ఆ మానస క భావన్  ఫలానినసుు ేందర అేంటలన్ానరు. 
నిత్యసూరులు కూడా ఇచేటకు వచిే తిికరణములతర స్ాామిక ిస్్ు త్ిము చేస్ాు రు, అేందువలన  న్ాకు న్ా 
పాపక్షయమయి, పరమపద పాిప ు  కలిగిననూ, తిరిగ ిఈ "తిరువారన్ విళ్ ై" దరవయ దేశానికి రావాలన్  
కోరుకుేంటాను అేంటట ఈ శత్కానిన ముగిసుు న్ానరు, ఆళ్వారుు . 

7- సీసమాలిక 

పేంచేేందరియములకు బానిసన్ చేస తేఈ బాధ్ నుేండి రక్ష్ిేంపుమయయ 

న్ాకు దగిన నీదు న్ామసీరణమునుచేయగా నను కృపఁజేయుమయయ 

రేంగన్ాథా! ప లు  రాతిిేంబవళ్ళునునిను చేర న్ డుే కనీనరు కారుే 

ఏమి చేయ గలను ఈమ  బాధ్కు ననన,అేంత్ నీ పదముల నేంద  నీమ  

ఆ తిరుపేిరె  పురము కేగె మనమిేంకమీరేమి పలికినన్ బీఱు వడును(వయరిమగును) 

ఏనట కేగ ిసరేాశు వెదకికొేందుమనసునన చోటన్  మనుగడగును 

ఏమి ఆశేరయము వామనుేండు పెరగబిహాీేండమయిె వాని పదరజముీ 



స్ాామి పరుల జేంప జయజయ ధాానములాాాప ేంచ  జగమ లు  అదుభత్ముగ 

అవతార సమయాల స్ాామి చేష ుత్ములత లిస యున్ ఇత్రుల త్లచుటెటలు  

స్ాామి చరమ శోు క పరమారిమున్ త లియఇత్రుల చేరరు చత్టరవరులు 

నీ పాదముల చ ేంత్ న్  చేర లేనయయనీవ త లిగ వలె న్ావిధ్ముీ 

స్ాధ్న్ాేంత్రముీల సకలముీ విడన్ాడిపరత్ేంత్టిన్ెైతిని స్ాామి నీకు 

ఆ స్ాామి అేందాలు బాధరేంచుచుననవిఏన్ మి చేయుదు నిేంత్టలార! 

న్ా మనసయటల ప్ యిె న్ామాట వినదాయిెపాిణ సేంకట మాయిె పడత్టలార! 

విశాాేంత్ రాత్ీవెై వివిధ్ కాలములేందుజగము నడుపు తీరు అదుభత్ముీ 

ఎేంత్ వారలున్ెైన ఇేంచుకె నను తాముత లియేంగ లేరు నీ తీరు న్ెపుడు 

ఙ్ఞా నహీనుడ న్ాకు ఙ్ఞా నముీ నిచిే ఈతిరువాయ్ మొழி ని కథరేంచిన్ావు 

ఏమని ప గడుదు, న్ మీయ గలవాడఆతాీరిణముకె న అదరయు నీదర 

న్ా తిరువాయ్ మొழி  న్ాలకిేంచను వచ ేనిట తిరువారన్ విழி  పురమునకు 

న్ా స్ాామి ఎఱుగును న్ా మన్నభీష్ుము దయ చూపు స్ాామి న్  నచట చేర 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురముల 

శత్క సపుమ భావము  సమసనముగ 

అవధ్రిేంచుడిదరయ పరాశరుల కృపను 

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



                                                8 వ పత్తు  

8-1  తేవి మారావార్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు , "పరయేంక విదయ" లో చ పిబడినటలు  శీ్ర, భూ, నీళ్వ సమేత్టడ ై, 
ఆదరశేష్టనిపెై, శీ్రవెైకుేంఠమున, దరవయ మణ  మేంటపములో ధ్రాీధ్రీ, జాా న్ాజాా న, వెైరాగాయవెైరాగయ, 
ఐశారాయనైె్శారయములను స్్ పానములపెై నునన అష్ు దళ్ పదీముపెై, విమలాదర చామర గాీ హ ణులు సపరయలు 
చేయుచుేండగా, ఆ మధ్యనునన కరిాక యేందు, దరవయ స ేంహాసనముపెై,  పవళేంచి, శేంఖ చకాీ దర దరవాయయుధ్, 

కిరటీ, నూపురాదర దరవాయభరణ సేంయుకుు డ ై, అనేంత్, గరుడ, విష్ాకేయన  చేండాదర నిత్యసూరులచే సేంసేవయ 
మానుడ ై, సమసు  ముకు పురుష్టల చే కె ేంకరయములను సీాకరిసూు  విరాజిలుు  చుేండు పరమపద న్ాథుని 

సేవిేంచుకొనునటలు ,  "తిరువారన్ విళ్ ై" దరవయ దేశమున వ ేంచేస  యునన స్ాామిని సేవిేంచు 
కొేందమనుకొన్ానరు. కాని, ఆ త్లేంపుతర కడుపు నిేంపుకొనుట మాత్ిమ ేఅయినదర. అచేటకు వెళ్ుడేం, 

సేవిేంచుకోవడేం ఇేంకా కుదరలేదు. కారణము అవగత్ేం కావడేం లేదు ఆళ్వారుకు. ఆశేరయేంగానూ ఉననదర.  
స్ాామి ఆశీిత్ రక్షకుడు. పికకన్  వ ేంచేస  యున్ానడు. త్నకా అభనివ శములో లోటల లేదు. అయిన్ా త్న కోరిక 

తీరుట లేదే, భయ సేందేహాలు కలుగుత్టన్ానయి, స్ాామిని ప ేందలేన్ మోనని. అయిన్ా, స్ాామి సరా శేష , 
ఆశీిత్ పరత్ేంత్టిడు. మనమేందరము అత్నినుేండి విడదగయరాని విశేష్ణములే. శరీరానికి ద బబ త్గిలితే, 
ఆత్ీకు కూడా బాధ్  త లుసుు ేందే, మర ిస్ాామికి త్న బాధ్ ఎేందుకు త లియడేం లేదు. ఎకకడ ఉేందర లోపేం. 

ఆళ్వారుకు ఆత్ిము, ఆవ దన బయటకు త్నునకు వచేేసుు న్ానయి. అయిన్ా త్న పియత్నము వలన కాదు 
కదా, స్ాామిని ప ేందడేం. ఆయన సరా శేష  కదా,  ప ేందరేంచుకోవడేం ఆయన్  చేయాలి. ఇేంకా 
మిననకుేంటాడేమి!  

ఇేంత్లో పరమాత్ీ నుేండి ఏదో  సేందేశము వచిేనటుయినదర. "మిముీలను వదలి వ యను, సేందేహ ేంచ 

వలదు. ఆశీిత్ రక్షకత్ాము మొదలెైన గుణాలు న్ాలో ఉన్ానయి" అేంటట స్ాామి త్న కళ్వయణ  గుణాలను 
దరిిేంప చేస నటుయిేందర మానస కముగా. దానితర ఆళ్వారుకు కొదరదగా ఓదారుి లభేంచిేందర. ఆళ్వారు ఈ భావనలే 
మనము ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో చూస్ాు ము.  



వెనుక అనుకొనినటలు  ఆళ్వారు స ితి నిరేంత్రేం డోలాయమానమే. ఒకపర ిదుైఃఖము, అేంత్లోన్  ధ ైరయము... ఇలా 
పిబేంధ్ పరయేంత్మూ నడుసూు ేంటలేందర. దానిని అరిేం చేసుకొని, అనుభవిేంచే పియత్నేం చేయడమే 

అసీదాదులు చేయవలస నదర. 

అయిత ేస్ాామి గుణాల మీద ఎేంత్ గొపి భకుు లకె న్ా సేందేహము కలుగుత్టేందా, దానికి ఆయన 

నిరూప ేంచుకోవాలా అని పిశన. పీితి ఎకుకవగా ఉననచోటే శేంక కూడా ఉేంటలేందర. సీత్మేీ శీ్రరాముని గురిేంచి 

"ఖాయత్ైః పాిజాైః కృత్జాైః..." అని ఆయన గుణాలనీన హనుమతర చ బుత్ూ, "నిరనుకోీశైః శేంకే" అని "దయలేని 

వాడయిప్ యాడని సేందేహము కలుగుతరేందర" అేంటలేందర. ఇకకడ కూడా ఆళ్వారుు  స్ాామితర ఆ విధ్ముగాన్  
అేంటలన్ానరు. 

"స్ాామీ శీ్ర, భూ, నీళ్వ దేవులతర పుేండరీక న్ త్ిములును, పవళ్వధ్రమును, నీలమణ  వేంట ిదేహమును, కలిగి 
న్ాకు పరమ భోగుయడవెై యుేండి ననున ఇేంకనూ కృప చూడక యున్ానవు. న్ ను నినున సేవిేంచునటలు  

అనుగీహ ేంపుము.(న్ాకత్యేంత్ భోగుయడవె ైయుేండియు, దేవ రులతర కూడి ఆశీిత్ రక్షణకు స దధముగా నుేండు 
నీవు ఇేంకా న్ాపెై  ఎేందుకు కృప చూపడేం లేదు అేంటలన్ానరు. ప్ నీ న్ా దోష్ాలేమయిన్ా ఉన్ాన, పికకన్  నీ 

దేవ ర ిఉననదర కదా "పాపాన్ామ్ వా...కారయమ్ కరుణమ్ ఆరేయణ" అేంటట పాప న్ెైన్ా కరుణతర చూడమని 

చ పిడానికి. అయిన్ా ఇేంకా దయ చూడవ మయాయ! అని ఆళ్వారు ఆవ దన.). 

న్ా కలి వృక్షమా, అమృత్మా, కృష్ాా , కాకుతా్థ, భూమిని రక్ష్ిేంచుటకె  వరాహరూపానిన దాలిేనవాడా, నీ 

న్ామములు ఒకొకకకటీ పలుకుత్ూేంటేన్  కళ్ువెేంట నీరుకారుత్టేందర, నీ భోగయత్ను, నీ కళ్వయణ గుణా లను 
త్లుచుకొని, త్లుచుకొని. చివరకు న్ాకు ఈ కనీనళ్ళు మిగిలేయి, నీవు న్ాపె ైచూప న కృపా ఫలము ఇేంతేన్ా 
స్ాామీ, నీకు కె ేంకరయము చేసుకొనునటలు  అనుగీహ ేంపవా. (హ త్ము, భోగయము కలస  స్ాధారణముగా కలస  
లభేంచవు లోకములో. మేందు హ త్ము కాని భోగయము కానకకరలేదు. మధ్ుర పదారిము భోగయమ ైన్ా 
హ త్ము కానకకరలేదు. స్ాామి పరమ భోగయము, హ త్ము కూడా అేంటలన్ానరు). 

యశోదా, నేందగోపులకు మికికలి సులభుడవెై ఆనేందానిన ఇచేేవాడివెై ఉన్ానవు. హ రణాయసురాదర 
రాక్షసులను భయేంకరముగా కడదేరిే, అదే విధ్ముగా పిహాు దాదర భకుు ల పరాధగనుడిగా కూడా ఉేంటావు. కాని 

న్ాకేందకేండా ఉనన నినున భకు పరాధగనుడివేంటే నీ భకుు లెైన్ా నిన్ెనలా నముీదురు. 

 (యశోద బెత్ుేం పటలు కుేంటే ఏడుసూు  బెకికన వాడే "ఉగీమ్ వీరమ్  మహావిష్టా మ్ జాలేంత్మ్ సరాతరముఖమ్ 

నృస ేంహమ్ భీష్ణమ్ .."అననటలు  భీకరమ ైన రూపముతర వ ేంచేసేడు పిహాు దుని కాపాడడానికి స్ాామి). 



అటిు ఆశీిత్ పరత్ేంత్టిడ ై, విరోధ్ులను ప్ గొటలు  స్ాామి ఇపుిడు న్ా దుైఃఖమును ప్ గొటలు ట లేదే. ఆ గుణము 
ఇపుిడు స్ాామికి ఉననదా అని సేందేహమవుతరేందర.  

(యేి యథా మామ్ పిపదయన్ ు  తామ్ త్థ ైవ భజామయహమ్" అననటలు  త్నను పేిమిేంచిన వారిని స్ాామి అదే 
విధ్ముగాపేిమిస్ాు డు కదా. అసురులను శిక్ష్ిేంచి, అమరులను రక్ష్ిేంచే వాడు కదా స్ాామి. త్న వారికి 
అమృత్ము వలె మికికలి పీితి యగువాడు కదా, మర ిఇపుిడిలా పివరిుసుు న్ానడేమిటి అనుకుేంటలన్ానరు 
ఆళ్వారుు ). 

న్ా పాిణ న్ాథుడా! ఈ జగమలను సృష ుేంచి, రక్ష్ిేంచి, కొలచుకొని(తిివికీమునిగా), ఆవిధ్ముగన్  మహా 

జలములను సృష ుేంచి, అేందు పవాళేంచి, ఆ సముదిమును మథరేంపజేస , లేంకను చేరుటకు సేత్టవు కటిు ఆ 

సముదిమును బేంధరేంచి,  ప దప ఆ రాక్షసులు రాకుేండా, సేత్టవును విచిిననము చేస  ...ఇటలు  ఆశీిత్టలకు 
రక్షణ కలిిేంచి, అేందరకు అేంత్రాత్ీ గా నుేండు జగన్ానథుడవు. నినున న్ ను సాపియత్నముతర ప ేందలేను. 
నీవ  ననున నీకడ  చేరుేకొనవలెను.  

సమసు  లోకములకు, ఆయా లోకముల నిరాాహకులకు, సరా త్త్ువములకు(మహదాదులు, వాటినుేండి 
వచిేన పేంచ భూత్, ఇేందరియాదులు), జీవ సత్ాములకు..ఇలా అనినటికీ నిరాాహకుడు శీియైఃపతియిే. 
సమసుమూ నీ ఆజాా నుస్ారమే పివరిుేంచును. న్ా పియత్నముచేత్ నినున ప ేందలేను.  

స్ాామీ, భోగయమ ైన రససారూపుడా, సకల చేత్న్ాచేత్నములకు శేష వి నీవ  యని త్లేంచి యుేంటిని. ననున 

ఇేంకా రక్ష్ిేంచ నేందున నీవు సరా శేష వి కావ మో నని సేందేహము కలుగుచుననదర. 

ఆశీిత్ రక్షకుడవు, శత్టి సేంహారకుడవు, గరుడ ధ్ాజుడవు అయిన నీవు, క్ష్మరాబ్ధధ  యేందు, ఆదర శేష్టనిపెై 
పవళేంచిన్ావు.  న్ ను, న్ా మన్న వాకాకయములు నీ యధగనమున నుేండగా, న్ ను సాత్ేంతిిేంచి నిన్ెనటలు  

ఆశీయిేంచగలను.  

స్ాామీ, న్ ను నీకు శేష్భూత్టడను. పరమపదమ ైనను, నరకమ ైనను కూడ నీ విభూత్టలే. అేందు సేందేహము 
లేదు. అేందువలన న్ాకు పరమపదమున నుననను, నరకమున నునుననూ ఒకకటే. భేదము లేదు. కాని, ఈ 

సేంస్ారమునేందుననచ ,ో న్ ను నీకు శేష్టడను అనన సారూప జాా నము నశిేంచును కావున, ననున ఈ 

సేంస్ారమునుేండి తొలగిేంచి నీ పాద కె ేంకరయము నీయుము.  



సహస్ాిక్షులతర, సహసి బాహువులతర, సహసి న్ామములతర పికాశిేంచు తేజసయవరూపా, నీ శీ్రపాదముల కడ 

ననున చేరుేకొని న్ాకు మహో పకారము చేస తివి. దానికి బదులుగా న్ ను నీకు ఆత్ీ సమరిణము చేస తిని.  

(మొదట ు  ఆళ్వారుకు భగవేంత్టని విష్యములో సేందేహము కలిగిేందర. త్రువాత్, పరమాత్ీ త్నను త్న 

వసుు వుగా సీాకరిేంచినటలు  ధ ైరయము కలిగి, ఆళ్వారుకు సేంత్ృప ు  కలిగిేందర. ). 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచినచో మనము ఉజీువిేంచవచుే" అని ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు 
ఆళ్వారుు . 

8-1-సీసమాలిక 

పదాీ మహీన్ాథ! పదాీక్ష! ఘనదేహ!(మేఘవరుా డు)స్ాామి! బ్ధేంబాధ్రా! స్ాేంది మథన! 

నన్ కృపఁజేయుము న్ా సేవ గె కొముీఆరయుమయ నిత్య సూరి న్ాథ! 

కలివృక్ష్ా! కణా! కాకుత్్థ! కిటిరూప!పేరు పలకగ కేంట నీరు కారు 

నికన్ెైన దయచూడు నినున సేవిేంచేంగఆశీిత్పీయూష్కలశ పాియ! 

నేంద త్నయ! హ రణాయక్ష న్ాశక! ననునపేక్ష చేస న నినున ఇత్ర జనము 

నమీరు భకు జన్ాశీయుేండవనుచునీ పెేంపు ప్ వును నీలవరా! 

అమర సేంరక్షకా! అసుర సేంహారకా! నిను భకువరదుడవనుచు న్ెేంచ 

ననినటలు పేక్ష్ిేంచ నమీకమే సడలెఆశీిత్ వరదుడ వవున్ొ కాదొ ! 

జగముల్ సృజిేంచి, రక్షణము చేస , కొలిచిజలముల్ సృజిేంచితే శయనమునకు 

స్ాగరము మథరేంచి, స్ాగర బేంధ్నసేత్ట నిరాీణము చేస న్ావు 

విశాాేంత్రాత్ీవు, విశా దక్షుడవు, నిన్ ేరజాలను నీవ చేరుేకొనుము 

లోకముీలకు సరా లోకాధరపత్టలకుత్త్ువముీలకు జీవ సత్ాములకు 



నిరాాహకుడ వీవ నినున ప ేందగ జాలనీవ గె కొనవయయ న్ెమిీ జూప  

చేత్న్ా చేత్న శేష  నీవని త్లిేనమిీ యుేంటిని మునున నమీకముగ 

ననునపేక్ష్ిేంచిన నినున సేందేహ ేంత్టనిఖల శేష త్ాముీ నీకు త్గున్ె 

ఆశీిత్ రక్షకా! శత్టి సేంహారకా! క్ష్మరాబ్ధధ  శయన! న్ాగారి గమన! 

తిికరణములు నీ యధగనముీ సేాచితరనిన్ ప ేంద న్ న్ెటలు  నిరాయిేంత్ట 

సేందేహము లేదు సరా శేష వి నీవుపరమపద మయిన నరకమ ైన 

నీ విభూత్టలె కాన ఏద ైన న్ాకేమిఎచట పేంప న నీవు అచట నుేందు 

సేంస్ారమేందునన దాస సారూపమేమఱుగుపడును దగని అపనయిేంచు 

దశశతి  న్ త్టిడా! దశశతి బాహుడా!దశశతి న్ామ! నీ దాసు న్ ను 

పద దాసయమును ప ేందర పితి ఫలముగా న్ నుఆతాీరిణము నీకు సలిప  యుేంటి 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  మనము  

ఉదధరణమును ప ేంద దమిదధరితిి 

8-2 నంగళ్ వరి వళ ైయాయ్ 

ఆళ్వారుు  వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామి దరిన మీయక ప్ వడానికి ఏదో  కారణముేండి ఉేంటలేందర అని 

భావిేంచేరు. కారణము త్న పాపమే అయి ఉేండాలి. సీత్మీ హనుమతర "దుష్కృత్మ్ కిేంచిత్ మహదస ు  న 

సేంశయైః" న్ా పాపము కొదేద , గొప్ ి ఉేండి ఉేంటలేందర అననటలు , త్నకూ ఏదో  పాపము వలనన్  స్ాామి కరుణ 



కలుగడేం  లేదనిప ేంచేమో. ప్ న్ , త్నకు రుచి ఉననదర కదా, ఆ విష్యము స్ాామి త లిస  యుేండాలి. ఇత్ర 

విష్యములపెై రుచి లేదనన విష్యము త లియ చేదాద మనుకున్ానరు. మళ్ళు దరాపాతాిభనయము చేసూు , 

తాను (ఆళ్వార్ న్ాయిక) త్న చ లికత ులకు త లిప నటలు గా త్న ఉదేదశమును అన్ాయపదేశముగా 
త లుపుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

ఓ చ లులారా! గరుడవాహనుడ ైన వ ేంకట న్ాయకుని సేవకు ఆశపడ,ి న్ా స్ ేందరయమును ప్ గొటలు కొనిన న్ ను, 
మా త్లిు ముేందు స గుీ చే, చ పిలేక మీకు చ పివలెనని ఎేంత్ ఆలోచిేంచినను చ పిజాలక యున్ానను.  

(తాను పరమపదమును ఆశిేంచుట లేదు కదా, వ ేంకటాచలపతిన్  కోరుకొేంటలననదర. ఆ మాత్ిమ ైన్ా భాగయేం 

కలుగుట లేదే అనుకొేంటలన్ానరు ఆళ్వార్ న్ాయిక.). 

సఖయలారా! న్ా గుణములను హరిేంచి, స్ాామి వెళు ప్ యిన్ాడు. మరల తిరిగ ివచుేనని ఎేంత్ కాలము 
వ చినను, కనబడుటలేదు. 

ఆ స్ాామిని ప ేందర గొపి స ితిని  ప ేందవలెనని, ఆయనను అనుసరిేంచి, గొపి నిేందను త చుేకొేంటిని. 

ఇపుిడు వెనుక త్గిీఉపయోగమేమి. కాలముననేంత్వరకూ, న్ న్ా సరేాశారుని వదలను. 

(త్రువాత్ నువ ా మారిప్ తావు అనుకుేంటలన్ానరేమో, అలా జరగదు అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ) 

గరుడ గమనుడును, చకీహసుు డును అయిన స్ాామిని సేవిేంచ న్ాశపడి, మనసుయ మొదలగు సమసుము 
ప్ గొటలు కొేంటిని. ఇక ప్ గొటలు కొనుటకు ఏమియు లేదు. 

ఎేంత్ జాా న్ాధరకులకు కూడ ధాయనిేంచుటకు అశకయమ ైన, మహ మగల, శీియైఃపతి మనమాశీయిేంచుటయు, 
వాడు మనలను కటాక్ష్ిేంచుటయు, ఎపిటి నుేండియో ఉననద ేకనుక వానిని, ఇపుిడు వదల శకయము కాదు. 
(పురాణేతిహాస్ాలలో ఎన్నన దృష్ాు ేంతాలు ఉన్ానయి కదా!) ఏమియు విచారిేంచక, వానిని నిేందరేంచుట మీకు 
ఉచిత్ము కాదు. 

తాన్ెేంత్ దురుభుడ ైనను, న్ాకు త్న యేందాశ పుటిుేంచి, న్ా స్ ేందరయమునపహరిేంచి, త్న త్టలస  మాలను 
కూడ న్ాకివాక దుైఃఖ పెటలు చునన స్ాామి ఇపుిడు వదలి, మర ియొకర ివదదకు వెళు న్ా దుైఃఖమును 
చ పుికొనుట న్ాకుచిత్ము కాదు. 



సఖులారా! "సరేాశారుని గుణములయేందు మునిగియునన నీవు వానిని చూచుట కష్ుము. ఆ యాశను 
వదలుము" అని మీరు చ పెిడు మాటను వినను. న్ న్ెేంత్ కాలమ ైనను, వానిని చూడక మానను. ఇక మీతర 
మాకేమియు సేంబేంధ్ము లేదు. మీరు వెళ్ువచుేను. 

ఓ పక్షులారా! సరేాశారుడు, న్ా వసుు వులను ఒకకటియు వదలక అపహరిేంచ ను. ఆయన వ ేంచేస  యునన 

పరమపదము మొదలెైన దరవయ దేశములు న్ాకనుభవిేంప స దధములుగా నుననవి. అయినను, న్ాకిత్ర 

విష్యముల యేందాశ వదలిన త్రువాత్ నీయ వలయునని, ఆయన సేంకలిిేంచి యున్ానడు. ఇక మాకు 
మీకు న్ మియు సేంబేంధ్ము లేదు, వెళ్ళుడు. 

ఓ త్లుు లారా! వామన్ావతారము ఎతిు  వేంచన చేత్ బలి చకీవరిు వదద  నుేండి భూమిని తీస  
దేవత్లకిచిేనపుిడు పెరిగిన తిివికీమావతార స్ ేందరయమునేందు మగునరాలన్ెై న్ా గుణమలను అనినేంటిని 

ప్ గొటలు కొన్ానను. ఇక ప్ గొటలు కొనుటకేమియు లేదు. 

ఓ త్లుు లారా! చేంది సూరుయలను ధ్రిేంచిన నీలపరాత్ము వలె శేంఖ చకీధ్రుడ ై విలస లుు చునన సరేాశారుని, 

సేవిేంచి ఇక నీ వదద  నుేండనని, ననున వదలి న్ా మనసుయ వాని పాదములయేందు చేరిప్ యినదర. కనుక, 

న్ ను మీ మాటను వినుటకు ఉపాయము లేక యున్ానను. " 

అని ఆళ్వార్ న్ాయిక స్ాామి యేందు త్నకు గల అభనివ శమును త లియ చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారు "ఇహ, పర లోకములయేందు ఏ లోపములు లేక పూరుా లెై 
యుేందురు" అని ఫలశీుతిని త లియజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

8-2-సీసమాలిక 

గరుడ వాహనుని వ ేంకట న్ాయకుని చేరిసేవిేంచ న్ాశిేంచి చ లువమ లు  

బుగిీ పాలయిెయన్ , స గుీ తర న్ాస ితి వాచిేంచలేను మా అమీ ముేందు 

ఎేంత్ పియత్నము న్ మి యోచనమునుసలిప నన్ పలుక  నశకయముీ న్ాకు 

న్ా గుణములు గొని, న్ాథుడరిగెను, రాడుఎేంత్ వ చిన గాని చ లియలార! 



ఎేంత్ పృచిిేంచినన్ ఏమి చ పెిద మీకుపలుకేంగ మాటలే త లియరావు 

ఏమియో బావుకొన స్ాామి వెనక తిరిగినిేందలెనినేంటిన్న ప ేందర యుేంటి 

ఇపుడు వెనకకు త్గిీ  ఏమి లాభము కలుీ కడపన్ా(వదలను)త్ని న్ెేంత్ కాలమ ైన 

గరుడ వాహనుడు చకాీ యుధ్ హసుు డుకుేంభకోణమున త్ళ్ళకొత్టు వాడు 

వానిపెై వలపుతర అనుగమిేంచితి న్ నుకోలోితి న్ెలు  నిక కొదవడేమి(మిగిలినదర ఏమి) 

అమిత్ తేజశాిలి! అర ిధారి! ఆత్డుఅతి మాత్టిడుదాఘ టిత్జాులకును(జాా నులకును అతీత్టడు) 

అత్ని నిేందరేంచక ఆత్ని చేరుడమవిడువక, చిేంత్లన్ విడువుడిేంక 

దురుభుేండవవచుే దుైఃఖ పెటుగ వచుేదోచుకొనగ వచుే ఒపుి(అేందము)న్ెలు  

త్న త్టలియ నీయడని త్ను వీడ ిఇత్రులకడకేగుటయును సేంగత్ము కాదు 

"వాని ప ేందగ లేవు, ఆ యాశ వీడుము, వశమ ైతివ ల అవాానికనుచు" 

పలుకవలదు మీరు వాని వీడగలేనుదయచేయుడిేంక బాేంధ్వయమేల 

న్ా సమసుముీను న్ా మనసుయను కూడఒకటియు వదలక కొలు గొటెు  

ఇత్రముీలను న్ాశ వీడిన, స్ాామి తాపరమపదాదులపినము చేయు 

చిలుకలారా! జుటలు  పులుగులారా! (న్ెమళ్ళు)పరిపుష్ులారా! (కోకిలలు)వీడిప్ వుడిేంక 

ఆ వామనుడ  తిివికీముడ ైన విధ్మునుత లిస  న్ా గుణములన్ తేరుేకొేంటి 

ప్ వునదేమిక దేవాదరదేవునిఅనుభుకిు కావలె నమీలార! 

ఇేందు(చేందుిడు) సూరుయల దాలుే నీలనగము వోలెఅడరు చకీధ్రుని కడకు ప్ యిె 

న్ా మనసు రాదరక న్ా మాటను వినదుఅమీలారా! యుపాయముీ లేదు 

తేటగీతి: 



కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారలు నిహ 

పరములేందు పూరుా లయి స్ ేంపాఱగలరు 

8-3  అజ్గు మిజ్గు మ్ వానవర్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు , స్ాామి గుణ, రూపాదులను సీరిేంచడేం  జరిగిేందర. అేంత్లోన్ , 
అలాేంటి స్ాామికి రక్షణ లేకుేండా ప్ యిేంద,ే అేందరూ తాము ఏదో  లబ్ధధ  ప ేందుదామను కొన్  వారే త్పి, 

స్ాామికొఱకు పటిుేంచు కొన్  వారు ఎవరూ లేరే అనిప ేంచినదట. ఆ విష్యమే ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
పిస్ాు విసుు న్ానరు. చివరగా, స్ాామి, త్న సరా శకిుత్ామును చూప , సనకాదులు కూడా త్నకు 
మేంగళ్వశాసనము చేయ స దధముగా ఉేంటారని చ పిడేంతర ఆళ్వారుు  కుదుట బడతారు. 

ఆళ్వారుు , సరేాశారుని ఒేంటరిత్న్ానికి, కలత్ పడుత్టన్ానరు. భగవేంత్టడే త్నకు రక్షకుడని త లుసుకోవడేం 

భగవద ఞాాన వెైశదయములో మొదటి దశ.  అద ేపేిమ గా మారి, ఆ పేిమ చివరలో ఆ స్ాామికి ఏమవుత్టేందోనని 

బెేంగ కలిగ ిఇేంక ఆ స్ాామిని తాను రక్ష్ిేంచుకోవాలన్  ఆలోచన, పియత్నము మొదలవుత్టేందర. (ఇటిు స ితి 

మన ఆళ్వారు పిబేంధాలలోను, ఇతిహాస్ాదుల లోను చూసూు  ఉేంటాము.). ఆళ్వారుు  ఇపుిడు ఈ స ితిలో 
ఉన్ానరు.  

"స్ాామీ దేవ మనుష్ాయదులేందరూ, త్మ త్మ అభీష్ుములను న్ెరవ రుేకొనుటయేందే ఆసకుు లెై యున్ానరు. 
సరేాశారుడు శీ్ర భూ నీళ్వ సమేత్టడ ై, శేంఖ చక ీయుత్టడ ై యునననూ, త్మ రక్షణకె  యోచిేంచేవారే త్పి, 

స్ాామిక ిమేంగళ్వశాసనము చేయుటకు ఎవారూ లేరే.(స్ాామి త్న పురుష్ కార భూత్టలెైన దేవ రులతర 
వ ేంచేస  యుేండడేం, విరోధర నిరసన కారకములెైన శేంఖ చకీములు ధ్రిేంచి యుేండడేం త్మ రక్షణ కొఱకని 

త్లచే వార ేత్పి, ఆయనకు దృష ు త్గులుత్టేందన్  ఆలోచన్  ఎవరిక ీకలగడేం లేదే అని చిేంతిసుు న్ానరు, 
ఆళ్వారుు  పెరియాళ్వారుు  కూడా ఇటిు భావనతరన్  పలాు ేండు పాడడేం మనము చూస్ాు ము). 



లోకములో కొేంత్మేందర ఈ లౌకికములెైన, ఐశారయములను ఆశిేంచి యుేంటే, కొేంత్మేందర జరా, మరణాదులు 
లేని ఆతాీనుభవమన్ెడు కె వలయ స ితిని కోరుకుేంటారు. ఇలా స్ాారి త్త్ిరత్ త్పి, స్ాామి పాదములకు 
మేంగళ్వశాసనము చేయవలెనని కోరుకొను వారు లేరు కదా! 

ఈ లోకులను ఉదధరిదాద మని తాను త్న ఆయుధాలను కూడా మోసుకొని వచిే, ఈ భూ లోకములో 
అవత్రిేంచేడు స్ాామి.(స్ాామి త్న సేంకలిము చేత్న్ , దుష్ు శిక్షణ, శిష్ు  పరిపాలన చేయ గలడు. అయితే, త్న 

స్ామానుు  లేకప్ తే పని వాడు పని చేయలేడేమో అనుకొన్  వాళ్ులా లోకులకు ఆయన శకిు స్ామరాి ాలపెై 
అపనమీకమే. సుగీీవుడే సరాలోక పిపనునడ ైన  శీ్రరామ చేందుిడిని విలెు కుక పెటిు  చ టలు  కొటు గలవా అని 

అడిగేడు. ఇేంకా  ఈ ఆయుధాలు లేవు కనుక  ఆయన సరా జగదిక్షకుడ ైనవ శీ్రమన్ానరాయణుడే 
కాదననవారూ ఉన్ానరు. శీ్రవ ేంకటా చలపతికే అటిు  పరిస ితి వచిేేందర కదా. అేందువలన, ఆ ఆయుధాలను 
కూడా మోసుకుేంటట ఉేండాలి స్ాామి.). ఇదేంతా స్ాామి స్ శ్రలయమని నిత్య సూరులు గురిుస్ాు రు కాని, ఈ 

సేంస్ారులు మాత్ిము ఈయన వలన లౌకికేంగా  త్మకు ఏ లబ్ధధ  కలుగుత్టేందా అని చూసేవారే. అటిు  స్ాామికి 
మేంగళ్వశాసనము చేసుకుేందామేంటే న్ాకు మాత్ిము కనబడుట లేదు.("ఆయన భూమి మీదకు వసేు  
ఆయనకు ఏదో  రకేంగా కీడు చేసేవార ేఎకుకవ. కృష్ాా వతారములో పుటిునదాదరగా చివర వరకు ఆయనకు 
అపకారము చేయడానికి ఎనిన పియతానలు జరిగేయి! అేందుక ేన్ాకు భయము" అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .) 

ప్ నీ పిళ్యములో ఎవరూ ఉేండరు కనుక స్ాామి భదిత్ గురిేంచి బెేంగ లేదనుకుేందామేంటే, అేంత్ మహా 

జలాలలో, చిననప లుడ ై పవళేంచేదర ఒక మఱిి  ఆకు మీద. కలోు లాస్ాాలవ లా సేంభరిత్మ ైన ఆ మునీనటిలో 
ఎపుిడు మునిగ ిప్ తాడో , త్లుచు కుేంటేన్  మనసు కకావికలమ ైప్ త్టేందర అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .  

ఈ తిరుకోకవలూరు లోన్న, తిరుపుిళేంగుడి లోన్న  వ ేంచేస  యున్ానడు కదా అేంట,ే అదర కూడా రావణ వధ్ 

వలనన్న, తిివికీమునిగా తిిలోకాకీమణము వలనన్న కలిగిన శీమ వలన అయి యుేండాలి. దేని వలనన్న ఆ 

స్ాామియి ేచ పాిలి. అేంత్ శీమ పడాు డు కదా అని ఎవరె న్ా మేంగళ్వశాసనము చేసుు న్ానరా అేంట,ే అదగ లేదు. 
వచిేన వాళ్ుేందరూ స్ాామి ఏమిస్ాు డా అని చూసేవారే. ఆయన భుజాలు బాధ్పెడు త్టన్ానయా, కాళ్ళు 
న్ొపెిడు త్టన్ానయా అనన పటిుేంపు ఎవరిక ీలేదు). 

శేంఖ, చకాీ యుధ్ ధ్రుడ ై, పరమపదములో వ ేంచేస , నిత్యసూరుల చేత్ మేంగళ్వశాసనములేందు కొన్  స్ాామి, 

శత్టి భూయిష్ుమ ైన ఈ లోకములో అవత్రిేంచడేం త్లచుకొేంటే న్ా మనసుయ మికికలి భీతిలుు  త్టననదర. 



లక్ష్మీదేవితర, శేంఖ చకీములతర తిరుపిరిశార దరవయ దేశములో వ ేంచేస యునన స్ాామి వదదకు వెళ్ళుచూ, 

వచుేచూ ఉేండ ేజనులారా, ఆ స్ాామితర "నీకు సకల కె ేంకరయములు చేయుటకు స దధముగా నీ పికకలోన్  ఈ 

ఆళ్వారుు  ఒకరున్ానరన్ " మాట ఆ స్ాామికి మీరెవారూ చ పిక ప్ తిరి. (లక్షీణ స్ాామి "భవాేంసుు  సహ 

వెైదేహాయ గిర ిస్ానుష్ట రేంసయతే" అనుచు, రామ చేందిపిభువునకు, సీత్మీతర కూడ సరావిధ్ కె ేంకరయములను 
చేయాలని కోరుకుేంటాడు. అదే విధ్ముగా  ఆళ్వారు కూడా కోరుకుేంటలన్ానరు. "స మహాతాీ సుదురుభైః" అని 

భగవానుడు అలాేంటి గొపివాడు దొరకడేం చాలా కష్ుము అని నిరాశ పడిప్ త్టన్ానడేమో, న్ నున్ాననని 

చ పిేండ ిఅేంటలన్ానరు ఆళ్వారు. ఒక త్లిు చిననప లువానికి చ ప ినటలు . ). 

అయిన్ా, నువుా అేంగీకరిేంచి, సీాకరిేంచాలి కదా, నీ పాదాల వదద  దాసయము చేయడానికి. ఈ వెళ్ళు వారూ 

చ పిరు, ఆ స్ాామి కూడా అేంగీకారము త లపడు. మఱ ిఆ కె ేంకరయము చేయడేం ఎపుిడవుత్టేందో , 
అేంటలన్ానరు. 

అసలు ఆ బిహీ, రుదాిదులు కూడా నీ గూరిే సేంపూరాముగా ఎఱుగరు. అనినటికీ మూలభూత్టడాయన్  
కదా, మఱ ిఆయనను గూరిే ఎవరిక ిఏమి త లుసుు ేందర. న్ ను కూడా స్ాారిముతర ఏవో తిరున్ామములు 
చ ప ితిని కాని, నీ రూప స్ కుమారాయదులకు ఉచిత్ముగా మేంగళ్వశాసనము చేయలేకప్ తిని. 

(ఆ బిహాీదులు కూడా పియోజన్ాేంత్ర పరులే కదా అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .) 

అేంత్లో ఆళ్వారుకు కొలదరగా సాసిత్ చికికనటుయిేందర. ఆ నిత్టయలు, ముకుు లు అేందరూ ఉన్ానరు కదా, 
స్ాామిక ిమేంగళ్వశాసనము చేయడానికి స దధముగా. అేందువలన దృష ు దోష్ములు త్గలవు, బెేంగ 

లేదనిప స్్ు ేందర" అేంటలన్ానరు. 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధానము చేస న వారు తిరిగ ిసేంస్ారమునేందు జనిీేంచక మోక్షమును 
ప ేందుదురు" అని ఫలశీుతిని కృప చేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

8-3-సీసమాలిక 

శేంఖ చకీధ్రుని, జలధరజా భూ న్ాథునినున రక్షకునిగా ఎనునకొనుట 

అమరులు, నరులెలు  త్మ యభీష్ుములకేకాని, నీ రక్ష యకకఱయెి లేద   



లౌకికె శారయముల్, కాక కె వలయమున్ఎేంచుకొనిన ఫలమేమి మీకు! 

ఆతాీనుభవమను స్ాారిమే కోరి ఆస్ాామి కె ేంకరయముీ నరయరె ర ి

ఆయుధ్ముల తరడ స్ాామి సేంస్ారులకాపాడ తానిట అవత్రిేంచ  

ఆ సుశ్రలత్ఁ నిత్య జనులు సేంత్సమేందస్ాామి దాసయము చేయు వారె లేరు 

స్ాామి దాసయమునకె  అనుదరనమును వ చున్ా న్ త్ిములకెపుు  వాని కరుణ 

పిళ్య కాలమునేందు వట పత్ిమున నీవుజగముల లోగొని శయనమేంద 

క్షణమొక యుగముగా గడపుదు నదర త్లిేనీకేమి యగున్ొ యనీభతి చేత్ 

తిరుకోవలూరులో తిరుపుళేంగుడి యేందుపవళేంచుటకు గల వెైనమేమి 

ప లసు ా యుదధమా! వామన కారయమా!ఏశీమ చేత్ శయిేంచితీవు 

నిత్యసూరుల మధ్య నిమీళ్ముగ నుేండునీవిట లోకుల నిరాృతికని 

వ ేంచేస తివి కాని వెఱపగు నిట నీదుసుేందర దేహముీ కేందున్ మొ 

అర(ిచకీము) శేంఖ ధారి, రమాజాని వ ేంచేస నటిు తిరాణ శార నగరమునకు 

చను వారలార! దాసయము నకె  న్ నుననవారును  స్ాామికి పలుకరాద ! 

ఏమి చేయుదు మీరు స్ాామికీ వారునుఅేందరేంచకునన అధ్ానుయలార! 

బిహీ రుదాిదులే అరయరు నీగుణజాలముల, నీ విశా మూలమీవు 

పీితిఁ బలెకద నీదు పేరుల స్ాారాి నఉచిత్ రీతిని రక్ష నుేంచలేను 

నిత్టయలున్ ముకుు లు నిత్యముీ మేంగళ్వశాసనమును చేయ అడలు లేదు 

అలిజాు న్ా మేంగళ్వశాసనములు నీదృష ు దోష్ము నివరిుేంచలేవు. 

తేటగీతి: 



కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారిక  మరల 

జనీ లేకుేండ  మోక్షము  అమరు నిజము 

8-4  వార్ కడా వరు వియానె ై
వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో, ఈ లోకాలలో అేందరూ త్మ స్ాారిేం కోసము చూసుకొన్   వారే కాని, స్ాామికి 
మేంగళ్వ శాసనము చేసేవారెవారూ లేరే అని బెేంగ పెటలు  కునన ఆళ్వారుకు స్ాామి, బెేంగ అకకఱ లేదు, ఇకకడ 

పరమపదములో కావలస నేంత్ మేందర ఉన్ానరు మేంగళ్వశాసనము చేయడానికి అననటునిప ేంచిేందర. దానితర, 
కొేంచ ేం కుదుట పడిన్ా, అేంత్లోన్  ఆళ్వారుకు మళ్ళు బెేంగ పటలు కుేందర. త్మ స్ాారిేం కోసేం, స్ాామి చేత్ సముది 
మథనేం చేయిేంచిన ఆ దేవత్లు, ముకుక , కళ్ళు మూసుకొని కూరొేన్  సనకాదులు కాకప్ యిన్ా, 
పరమపదములో ఒకరు కాక ప్ తే ఇేంకొకరె న్ా మేంగళ్వశాసనము చేయడానికి ఉన్ానరు, కాని ఇకకడి 
సేంగతేమిట.ి ఇకకడ ిదరవయ దేశాలలో స్ాామి రక్షణకె , పటిుేంచుకొని కనీసము మేంగళ్వశాసనము చేసే వారు 
కూడా లేరే. ఇకకడే తిరుచ ేేంగనూర్ లో, తిరుచితాు ర్ నదగ తీరములో స్ాామి వ ేంచేస  యున్ానడు. మరి ఆయన 

సేంగతి ఏమిటి, అేంటట బెేంగ పాిరేంభమయిేందర, ఆళ్వారుకు. అేంత్ స్ాామి, ఆ భయేం తీరేడానికా అననటలు , 

త్న శౌరయ, వీరాయదర గుణములను, సృష్ాు ాదర అదుభత్ చేష ుత్ములను, జాా న, శకాు ాదులను దరిిేంప జేస , ఆ 

ఊరులో త్నను పేిమిేంచే మూడు వ ల మేందర బాిహీణులున్ానరు అేంటట ధ ైరయము కలుగ చేసేరుట, అేంత్ట, 

ఆళ్వారుు  ఆ స్ాామి గుణ, స్ ేందరాయదులను అనుభవిసూు  త్ృప ు  ప ేందేరుట.  

ఆళ్వారు భావావ శములలో, కొదరద  కొదరదగా పరిణామాలు చూసూు ేంటాము. భకిురూపాపనన జాా న దశతర 
పాిరేంభమ ైన ఆళ్వారు స ితి, కీమముగా స్ాామి యొకక అేంత్రాయమిత్ా, సరా నియమనత్ా, సరాజాత్ా, సరా 

కారణతాాదర గుణ, విభవెైశారాయదులను,  ఆయనతర మనకు గల శేష్త్ా, పారత్ేంత్ిా సేంబేంధాలను 
త లుసుకునన జాా న దశ నుేండి, పేిమ దశకు, మానస కానుభవ దశకు పరిణామేం చ ేందర, ప దప  స్ాామిని 

పిత్యక్షేంగా అనుభవిేంచాలనుకొన్  స ితికి, ఎలాగె న్ా, ఆస్ాామిని, ఏమి చేసెైన్ా ప ేందాలన్  పేిమికా స ితికి 
వచేేరు. త్నకె న్ా, చివరకు త్న న్ాథునికె న్ా పరువు ప్ యిన్ా బెేంగ లేదు,  త్లవేంపులెైన్ా బాధ్ లేదు, న్ ను 



ఆయనను ప ేందాలి, దాని కోసేం న్ ను మడలెత్ుడమో, న్ా వార ినేందరినీ విడచి, లేచి ప్ వడమో, ఏదో  ఒకటి 
చేస  తీరాలి అనన స ితి ఇదర. ఇపుిడు ఆ పేిమ పరి పకామ ై, ఏదేమయిన్ా త్న స్ాామి బాగుేండాలి, ఆయనకు 
దృష ు దోష్ాల లాేంటివి ఏమీ త్గులకుేండా ఉేండాలి అనన స ితి ఇదర. ముేందునన పేిమ ఇపుిడు బెేంగలోనికి 
మారిేందర. అయితే ఇటిు  స ితికి కారణము, స్ాామి గొపిదనము త లియకా అేంటే, త లిస న్ా పేిమ ఎకుకవయిత,ే 

ఈ బెేంగ కూడా ఎకుకవవుత్టేందట. విభీష్ణుడు శరణాగత్టడ ై రామచేంద ిపిభువు వదదకు వచిే "సరా లోక 

పిపన్ానయ రాఘవాయ..." అేంటట రాఘవుని శరణాగతిని పాిరిిసేు , అేంత్కు ముేందు చ టలు  కొటుమనీ, 

(దుేందుభ)కళ్ళబరము విసర మనీ... ఇలా పరీక్షలు పెటిు , వాలిని వధరేంచిన త్రువాత్ శీ్రరాముని శకిు స్ామరాి ాల 

విష్యములో సేంత్ృప ు  చ ేందరన సుగీీవుడే ఆ విభీష్ణునికి రామచేంది పిభువు శరణాగతి ఇచేేస్ాు డేమోనని 

భయపడాు డు. "రాక్షసుడు, శత్టి పక్షేం వాడు, అేందున్ా రావణుని త్ముీడు, ఈ సమయేంలో వచేేడు, ఏేం 

కీడు త్లబెటిు వచేేడో  అని బెేంగ సుగీీవునికి. అపుిడు రాముడు ఆ బెేంగ తీరేడానికి మళ్ళు మరొకస్ారి 

చ పుికోవలస  వచిేేందర, "ప శాచాన్, దానవాన్...అేంగుళ్యగీేణ తాన్ హన్ాయమిచిన్"  ఈ లోకములో ఉనన 

యక్ష, రాక్షస, దానవ, ప శాచాలనేందరినీ వ ిలు చివరతర చేంపేస్ాు ను, అేంటట. అయిత ేచేంప  వ యచుేగా, 
అేంట,ే "ఇచిన్" న్ాకు కోరుకుేంటేన్ . ఆ రావణుని ఎేందుకు చేంపడేం లేదేంటే, ఏమో, బాగుపడున్ మో 

అవకాశము ఇదాద మనిట. ఈ విధ్ముగా స్ాామి శకిు స్ామరాి ాలు త లిస న్ా, ఆయన భకుు లు ఆయన గురిేంచి 

బెేంగ పెటలు కోవడేం, స్ాామి వారికి ధ ైరయము కలిగిేంచడేం చూసూు న్  ఉేంటాము. 

"త్నపె ైపురికొలిబడు  కువలయాపీడమన్  ఏనుగును, చాణూర ముష ుకులన్  మలుు లను చేంప , మేడ 

మీదనుేండ ిచూచుచునన కేంసుని కూడ హత్మారిేన, ఆ స్ాామియి ేఇపుిడు "తిరుచ ేేంగనూనర్" అను 
దరవయ దేశములో, "తిరుచిేతాు ర్" అను నదర వదద  వ ేంచేస యున్ానరు. (ఈ దరవయ దేశము కేరళ్ రాష్ు రములో 
నుననదర). ఆయన్  మాకు రక్షకుడు.(బలరామ కృష్టా లు, మలుు రతర యుదధము చేసూు ేంటే, "న సమమ్ 

యుదధమ్ ఇతి ఆహుైః" అనగా "పస  వాళ్ుతర  ఈ కాకలు తీరిన మలుు ల యుదధము సమమ ైనదర కాదు" 
అన్ానరట, అకకడ ిమధ్ురాపుర సీు లీు. వాళ్ు భయాలు తీరేేేందుకా అననటలు  కృష్టా డు ఆ మలుు రతర బాటల, 
వాళ్ును పేిరేప ేంచిన కేంసుడిని కూడా హత్మారేేడు.) 

జగత్యృష్ాు ాదులకు కారణ భూత్టడ ై, పరమభోగుయడ ై, న్ాకు రక్షకుడ ై, అేంత్రాయమియిెైన స్ాామియిే  
మత్యాములునన కొలనులు కలిగి రమణీయముగా నునన తిరుచ ేంగనూర్ వదద  తిరుచిేతాు రమ్ దరవయదేశమున 

వ ేంచేస యునన సరేాశారుడు. ఆయన్  న్ాకు పరమపాిపయము. వ ఱొ కరు కాదు.  



తిివికీమావతారములో లోకములను కొలిచి, రక్ష్ిేంచి, న్ా పాపములను ప్ గొటిున న్ా స్ాామి వ ేంచేస యునన 

"తిరుచ ేేంగునూనరు" లో వ ేంచేస న శీియైఃపతి యొకక శీ్రపాదము త్పి న్ాకు వ ఱొ క ఉపాయము లేదు. 
(ఆళ్వారుు  "న్ ను పాప ని, న్ా పాపములు స్ాామి ప్ గొటేుడు" అేంటే ఆళ్వారుకు పాపములేమిటి అని సేందేహము 
కలుగుత్టేందర. పాపము అేంటే పరమాత్ీ నుేండ ిదూరము చేసేదర అని కదా అరిము. ఇకకడ ఆళ్వారు పాపము 
ఆయన భకిు పారవశయమే. మఱొ క రకేంగా చూసేు , ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయొీழி ని పాడుత్టననదర, మనకోసమే 

కదా. అేందుచేత్, ఎవరము పాడుచున్ానమో వారి ఉజీువన్ానికి ఉపయోగపడునటలు గా ఉేంటలేందర ఈ 

పిబేంధ్ము. ) 

వామన్ావతారమున తిివికీముడ ై, పెరిగ ిజగముల కొలుచుట, సముది మథనము చేయుట మొదలెైన దరవయ 
చేష ుత్ములతర ననున దాసునిగా చేసుకొనిన స్ాామియిే అన్ క ఫల వృక్షములచే సమృదధమ ైన 

తిరుచ ేేంగనూనర్ లో అేందరూ సేవిేంచుకొనుటకు త్గినటలు  వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆయన శీ్రపాదములు త్పి 

న్ా యుజీువనమునకు న్ాకు వ ఱుపాయము లేదు.  

ఇత్ర దరవయ దేశముల యేందు, సరేాశారుడు వ ేంచేస  యుననను, న్ా మనసుయ తిరుచ్ేేంగనూర్ వదద ,  
తిరుచిేతాు ర్ అన్ెడు దరవయ దేశము నేందు వ ేంచేస  యునన సరేాశారుని వీడి మరియొక చోటిక ివెళ్ుదు. అన్ క 

శీ్రవెైషా్వస్ాాములు అననయ పియోజనులెై, భగవత ైకేంకరయపరముగా యాగాదులు చేయు ఆ దరవయదేశమే న్ాకు 
పరమ పాిపయము.  

నిత్య సూరుల న్ాథుడును, న్ాకు స్ాామియును, సరాజాుడును, త్నకు కూడ త లిస కొనుటకు అశకయమ ై 
అపరిచిిననమ ైన మహ మ కల సరేాశారుని సేవాభాగోయత్ుములెైన మూడు వ లమేందర శీ్రవెైషా్వులు 
నిత్యవాసము చేయు చునన, తిరుచిేతాు రె  అను దరవయ దేశమును సేవిేంచితిని. (అేంత్మేందర శీ్రవెైషా్వులు 
నిత్యము మేంగళ్వశాసనము చేయు చుేండుట వలన, స్ాామికి భయలేదనిప ేంచినదర) 

తిరుచ ేేంగనూనర్ లో వ ేంచేస  యునన  స్ాామి, పదాీయత్ న్ త్టిడు, ఎఱిని అధ్రములును, పాదములును, 
తామర పుష్ిము వేంటి న్ాభయు, సుేందరమ ైన వక్షస్థలమును, పీతాేంబరమును, అేందమ ైన కిరీటమును, 
హారములను, దరవాయయుధ్ములను ధ్రిేంచి విరాజిలుు త్ూ ఉననవాడు. ఆ స్ాామి న్ా హృదయమేందు వ ేంచేస  
యుననవాడు. (మఱి ఆ స్ాామి వచిే హృదయములో ఉేంటే, హృదయములో భయేం ఉేండడానికి అవకాశమే 

లేదు కదా!) 



న్ా మనసుయన విలస లుు త్ూ, దుష్టు లను నిగీహ ేంచి, శిష్ు  పరిపాలనము చేయు, సృష్ాు ాదుల కారణభూత్టడ ైన 

సరేాశారుడు విలక్షణులెైన శీ్రవెైషా్వులు నిత్యమూ మేంగళ్వశాసనము చేయు తిరుచిేతాు ర్ అన్ెడు 
దరవయదేశమునేందున్ానడు. ఆత్ని సుు తిేంచు విధ్మును న్ ను ఎఱుగను. 

(పరమాత్ీ అేంట ే"జన్ాీదయసయ యత్ైః" అని "ఈ కనబడ ేజగత్టు ల జన్ాీదులనీన ఎవరి వలనన్న ఆత్డే బిహీ 

అనగా పరమాత్ీ"  అని చ బుత్టేందర బిహీ సూత్ిము. ఆ విష్యమే చ బుత్టన్ానరు.) 

సచాిత్ి పివరుకులెై, జాా న్ానుష్ాా న సేంపనునలెై, భగవదారాధ్న్ా త్త్ిరులెై, సదాచార విలక్షణులెై, పిస దుధ లెైన 

శీ్రవెైషా్వులు నిత్య వాసము చేయు "తిరుచిేతాు ర్" అన్ెడు దరవయదేశమున వ ేంచేస యునన సరేాశారుడే 
జగత్యృష ు , స ితి, లయ కారకుడు, బిహీ, రుదాిదర సమసు  చేత్న్ా, చేత్నములకును అేంత్రాయమియిెై స్ాామియిెై 
యుేండు పరాత్ిరుడు అని చ పుిట యథారిమే కాని ఆయనకు స్్ు త్ిము కాదు.  

ఆత్ీగుణ సేంపనునలెై(భగవచేిష్త్ా, పారత్ేంత్ిా గుణములను కలిగి యునన), మూడువ ల మేందర వ ద 

నిష్ాా గరిష్టా లెైన శీ్రవెైషా్వులు నిత్యవాసము చేయు తిరుచ ేేంగునూనర్ లో వ ేంచేస  అరుి ల కోరెకలను 
ఈడేరుసుు ననవాడ ై, బిహీ, రుదాిదర సమసు  చేత్న్ా చేత్నములకు అేంత్రాయమియిెై యునన సరేాశారుని న్ ను 
ప ేందరతిని.  

(ఆ సరేాశారుడు ఈ అరాేామూరిు ఒకకరే అని చ బుత్టన్ానరు). " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారు సేంస్ారమునుేండి విడివడి భగవత్కటాక్షము  ప ేందుదురు" 
అని ఫలశీుతి కృప చేసుు న్ానరు స్ాామి నమాీళ్వారుు . 

8-4-సీసమాలిక 

చాణూర ముష ుక శె లాట కేంసులమటలు  బెటిున జగజెటిు  స్ాామి 

తిరు చ ేంగనూరు నగరమున తా వ ేంచేసెమనుపరి (రక్షకుడు)యాత్డే మాకు న్ెపుడు 

సృష్ాు ాదులను చేయు సేకుయిే వ ేంచేసెతిరుచ ేంగనూరు నగరమునేందు 

ఆ స్ాామియి ెపరమ పాిపయముీ న్ాకిేంకఅనుయలెవారు పాిపయముీ కాదు 



జగముల కొలిచి సేంశీయమునిచిేన స్ాామిఅఱవఱ(ప్ గొటలు ) సేయు న్ా దురిత్ములను 

తిరు చ ేంగనూరు నగరమున వ ేంచేస ెఆ స్ాామి పదము లాశీయము న్ాకు 

జగములను కొలిచి, జలధర మథరేంచియు,త్న చేష్ులఁగొన్ె దాసునిగను 

ఆ స్ాామి వ ేంచేసె రమణీయ త్రుభరిత్తిరు చ ేంగనూరు నగరమునేందు 

ఆ స్ాామి పదములే రక్షకము న్ాకెపుు అవి త్పి వ ఱుపాయముీ లేదు 

ఏ దరవయ సిలమ ైన వ ేంచేస  యుననటిుసరేాశుడొకకడే యనుట నిజము 

అయినను, మనమిత్రములను కోరదు తిరు చ ేంగనూరు నగరము త్పి 

వ ద నిష్ాా పరుల్ విష్టా  భకుు లు యాగముల చేయు ఆ దరవయ సిలమ  వాస  

నిత్య సూరుల న్ాథ! నీ పెేంపు న్ెఱుగనున్ా స్ాామి నీవ క్ష్మరాబ్ధధ  శయన! 

అజ రుది సములు ఆ నగరమునేందుతిిసహసి వెైషా్వాగీేసరులును  

నిత్య వాసము చేయ న్ నటిు  దరవయ దేశమున సేవిేంచితి స్ాామిఁగొలువ 

ఆ దరవయ దేశాన స్ాామి వ ేంచేసె పదాీయతేక్షణుడు బ్ధేంబాధ్రుేండు 

సుేందరోదానుడు, సుేందరోరసుకడుజువల కిరీటి దరవాయయుధ్ుేండు 

పీతాేంబరధ్రుడు విలస లుు  న్ా యిెదన్అనవరత్మాత్ని బేంటల న్ ను 

ఏకాేంత్టలెేందరో (వెైషా్వులు)ఎలుపుు  మేంగళ్వశాసనములు పలక అరుగు ద ేంచ  

అమరుల రక్ష్ిేంచి, అసురుల శిక్ష్ిేంపతిరు చ ేంగనూరను పురిన స్ాామి 

న్ా హృదయముీన న్ాత్డే సత్ము వ ేంచేస  యుేండును సుు తి చేయ రాదు 

ఆ యూర సచాిసు  ీజాా నపివరుకులభగవదారాధ్న్ా పరులు విష్టా  

భకుు లు నిచేలున్ వాసముీ చేయేంగసృష్ాు ాదర కారయముల్ చేయు స్ాామి 



అనినేంటికిని నేంత్రాత్ీ, సరేాశుేండున్ెలకొని యుేండును నిజము సుముీ 

ఏకాేంత్టలును మూడు వ లు వస ేంచ డు తిరు చ ేంగనూరు నగరమునేందు  

బిహీ రుదాిదుల అేంత్రాత్ీయున్ెైనస్ాామి అరుి లకొఱకు వచిే యుేండ  

ఆశేరయ భూత్టడౌ ఆస్ాామిన్  న్ నుప ేందర యుేంటిని నిక కుేందుటేల 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, భవ భయాలు 

ముడుగ(ినశిేంచి) ద ైవ కృప కలుగు ముకిు నేంద 

8-5   మాయాకూతాు వామనా 
వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళలలో  భగవేంత్టనికి ఈ స్ాారిపరులెైన లోకుల వలన ఏమి పిమాదము 
జరుగుత్టేందో  అని ఆళ్వారుు  బెేంగ పడడేం చూసేము. అసలు అఘటిత్ ఘటన్ా సమరుి డ ైన పరమాత్ీకు 
పిమాదమేంట ేఏమిటి అని సేందేహము కలుగ వచుేను. దగనికి కారణము ఆళ్వారుకు స్ాామిపెై నునన 

అపారమ ైన పేిమ అని కూడా చ పుికున్ానము. (దగనిన్  మఱొ క విధ్ముగా కూడా అరిము చేసుకొన వచుేను. 
ఈ సమసు  చేత్న్ాచేత్న సేంభరిత్మ ైన జగత్ుేంతా పరమాత్ీ విశిష్ుమే, పరమాత్ీ శరీరమే అని వెనుక 

త లుసుకున్ానము. ("జగత్యరామ్ శరీరమ్ తే" అని కదా బిహీ వాకుక శీ్రరామువి ఉదేదశిేంచి 

శీ్రమదాిమాయణములో. అేంటే జగత్ుేంతా ఆయన శరీరమే. ఆయనకు విశిష్ుమ ైన త్త్ువమే. కనుక, దానికి 
పిమాదము కలుగ జేయడేం కూడా పరమాత్ీకు కలత్ కలుగ జేయడేం వేంటిదే. అలా భగత్ుతాు వనికి కీడు 
త్లపెటేు లోకులన్ కులు కదా!) అేందువలన, భగవత్ు యత్ు వము ఈ లోకుల చేత్ చ డపబడుత్టేందని ఆళ్వారుు  వయథ 

చ ేందుత్టన్ానరు. స్ాామికి పరమపదములో మేంగళ్వశాసనము చేయుటకు నిత్టయలు, ముకుు లు ఉన్ానరు, ఈ 

భూలోకేంలో ఆయన భకుు లు ఆయా దరవయదేశాలలో అరాేామూరుు లకు మేంగళ్వశాసనము సమరిిేంచడానికి 



ఉన్ానరు, కనుక మఱేమీ భయపడకయాయ అని స్ాామి నచే జెప ినటునిప ేంచిేందర. కాని, "న్ా 
హృదయములోనూ ఉన్ానవు కదా, నీకు పిమాదము కలిగిేంచడానికి, న్ ను న్ా బాధ్యిే చాలును కదా. 
అయిత ేఈ అేంత్రాయమికి పిమాదము ప్ వాలేంటే ఏమి చ యాయలి, హృదయములో ఉేండ ేఈ బాధ్ ప్ వాలి. 

గుేండ లోు  మేంట ఉేంట,ే దానిలోన్  ఉనన పరమాత్ీకు కూడా ఆ సెగ త్గులదా. అేందుకని ఆ మేంట 

చలాు రుేకోవాలి. త్నకు ఆ చిచుే చలాు రుేకొన్  సమరిత్ ఉననదా, అేంటే త్నకు ఆ సమరిత్ లేదు. మరెలా! ఆ 

స్ాామియి ేచలాు రాేలి. అద లా! ఆ స్ాామియిే దరినమీయాలి, మామూలుగా కాదు, ఈ గుేండ  మేంట చాలా 
ఎకుకవగా ఉననదర కదా, అేందు వలన తాను అత్యేంత్ మన్నహరుడిగా, దరవాయయుధాలతర, దరవయ కిరీటముతర ఈ 

దావాగినని చలాు రేే గొపి మేఘములా రావాలి. తామరస త్టాకము వలె మన్నహరముగా ఉేండాలి.  మేంచి 

కాేంతితర బాగా దరినము కలిగిేంచేలా పికాశిేంచాలి. లేకప్ తే తాను బిత్టకన్  లేనేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . (అేంటే 
ఆళ్వారు బాధ్, త్దేంత్రాయమి యిెైన పరమాత్ీ దాకా పరయవస సుు ేందర అననమాట.).  

"అతాయశేరయకరములు, మన్నహరములు అయిన దరవయ చేష ుత్ములు గల స్ాామీ! తామర పుష్ిముల వలె 
నునన న్ త్ిములు, అేందమ ైన మొగీ వలె నునన అధ్రము, లేత్ ఆకు వేంటి శరీరము కల తామరసభరిత్ 

త్టాకము వలె మన్నహరమ ైన దేహముతర వచిే న్ాకొక దరనము నీ సేవ కటాక్ష్ిేంచవా!(స్ాామి మన్నహరమ ైన 

త్టాకమ ైత ేఆయన అవయవాలు అేందలి పత్ి, పుష్ాిదులు.). 

 నీల మాణ కయభరిత్ మహానగము వేంట ిశరీరముపెై, సూరుయని వలె అత్టయజువలమ ైన కిరీటమును గల స్ాామీ, 

నినున ప లచి, ప లచి న్ా న్ త్ిములును, న్నరును ఎేండ ిప్ యినవి. ఈ లోకమున న్ నిేంత్ అవసిపడుచుననను 
నీవొకకమారు కూడా కటాక్ష్ిేంచక ప్ తివి. (నీవు రానేందుకు స గుీ పడి, ఈ దాసుడు త్లుడిలుు  చున్ానడు.) న్ా 
దురదృష్ుము.  

(స గుీ  పడడేం, త్నను కాపాడనేందుకు స్ాామికి అపకీరిు వసుు ేందేమోనని. ఆయనకు అపకీరిు వసేు  త్నకే కదా 
స గుీ !). 

ఓ శీియైఃపతీ, నినున సేవిేంచ వలయునని, న్ ను మికికలి ఆశతర దుైఃఖేంచుచున్ానను. కనుక, అతి 

సుేందరమ ైన త్టలస  మాలా ధారివెై, సుేందరమ ైన మకర కుేండలములతర, పవళ్వధ్రముతర, 
చత్టరుభజములతర, సుమధ్యముడవెై,  దరవాయయుధ్ములతర కూడ వచిే కాల మేఘము వలె న్ాకు సేవ 

కటాక్ష్ిేంచి, న్ా ఆరిుని ప్ గొటలు ము.  



క్ష్మరాబ్ధధ  యేందు వెేండి కొేండ వలె నునన ఆదర శేష్టనిపెై కాల మేఘము వలె పవాళేంచి యునన శాయమ 

సుేందరా! నీ తేజో భరిత్మ ైన దేహమును, బ్ధేంబాధ్రమును, మధ్ుభరిత్పదాీయత్ న్ త్ిములును న్ా 
మనసుయన చేర ికలుగ చేయు బాధ్ను న్ ను చ పి జాలను. 

ఈ జగత్టు ను పిళ్య కాలమున లోగొను (కాపాడు) స్ాామీ, నీల మేఘ శాయమా! దేదగపయమానములెైన 

ఇఱుారు బాలాదరత్టయల వలె నీ శీ్ర పాదములు న్ా హృదయమునేందుేండి మికికలి బాధరేంచుచుననవి. నీవు 
న్ాకు సేవను కటాక్ష్ిేంచ నిచేగిేంచకునన, ఆ దుైఃఖానిన భరిేంచుటకు(ఆ చీకటిని త్టలు కొనుటకు, మఱి 
సూరుయడు లేక ప్ తే చీకటియిే కదా మిగిలేదర, సూరుయని వ డి త్టలు కో లేకప్ తే చీకటిని భరిేంచాలి కదా! ) ఒక 

యుపాయము చ పుిము. 

ఓ నీల మేఘ శరీరా! కుేంభ నృత్యము చేయువాడా, శీ్రకృష్ాా , జగన్ానథా, పాప  యిెైన ననున రక్ష్ిేంచువాడా, నీ 

సేవకె  పరిత్ప ేంచి, న్ ను ప లచిన యిెడల పరమపదమేంద ైనను, క్ష్మరాబ్ధధ  యేంద ైనను, భూలోకమేంద ైనను, 
అవతారమ త తునను, చపలుడన్ెైన న్ ను నీ శీ్రపాదములను సేవిేంచునటలు  ఒక దరనము వచిే నీ సేవ 

కటాక్ష్ిేంపుము. 

కెేందామరలఁబో లు న్ త్ిములును, హసుములును, పాదములును, అధ్రములను, కలిగి, నలుని సూరుయడు 
(కమలాలు సూరయ కాేంతి కి వికస స్ాు యి. అయితే, ఈ సూరుయడు కాేంతినిచేే నలుని సూరుయడు. అేంతే) త్న 

అపారమ ైన కిరణ కాేంతిని వాయప ేంపఁజేస  వికస సుు ననటలు నన స్ాామీ, నీవు న్ా ముేందుకు వచిే నీ సేవ 

పిస్ాదరేంచుము. లేకునన న్ ను నీ ఎదుట నిలచి, ఈ భూమిని కొలిచిన శీ్రపాదములకు కె ేంకరయము చేయిేంచు 
కొనునటలు  నన్ న నీ వదదకు కొనిప ముీ. 

స్ాామీ, పితిదరనమును, నీ దేహ కాేంతిని ప్ లు మేఘములను చూచినపుిడలాు  దుైఃఖేంచుచున్ానను. 
(స్ామానయేంగా మేఘము చూసేు  చలుదన్ానికి సేంతరష్ము కలగాలి. వీరికి, స్ాామితర దూరేం గురుు  వచిే 

దుైఃఖము కలుగుతరేందర). పాేండవులపెై(వారితర సేనహము వలన) కటాక్షముతర, రథ స్ారధరవెై, కౌరవులను 
మటలు పెటిుేంచిన నీవు, ననున పటిుేంచుకొనకున్ానవు. మన సేనహానికి ఫలిత్ము ఇేంతేన్ా! 

(భూదేవి మొదలెైనవారు పాిరిిేంచగా) ఈ భూభారమును త్గిీేంచుటకు ఉత్ుర మథురలో అవత్రిేంచిన స్ాామీ, 

ఓ సుదరినధార,ీ గరుడ ధ్ాజా, గరుడ వాహన్ా, అేంటట న్ ను పలుమారుు  దుైఃఖేంచినను, న్ా గురిేంచి ఏమి 

చేయత్లేంచితివో కదా!(వారి కొఱకు వచిేన వాడవు, న్ా కొఱకు రాలేవా!) 



ఆ అవతారములన్ెతిు  ఆశేరయ భూత్టడవెై(జనీనేందరననూ కరీ వశుయడు కాడుకదా స్ాామి) 

అమానుష్ములెైన కారయములను నిరాహ ేంచినవాడా, సమసుములయేందు అేంత్రాయమిగా నుేండువాడా, 
మహానుభావా, నీవు సకల పదారిములేందు యునననూ, పాల యేందునన న్ యి వలె కానిడవు. 
("ఘృతిమివ పయస  నిగూఢమ్ భూతే భూతే చ సతి విజాా నమ్" అని కదా ఉపనిష్దాాకయము) నీ అవతార 

సమయములేందు, న్ ను పుటుక ప్ తిని. ఇక నిన్ెనపుిడు సేవిేంచగలను."(అవతారాల సమయమున న్ ను 
లేను, అేంత్రాయమిని చూడ జాలను, మరెలా నినున చూడగలను అేంటలన్ానరు.)." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారు, ఈ లోకమేందే నిరతిశయ ఆనేందమనుభవిేంత్టరు" అని 

ఫలశీుతిని కృపఁజేసుు న్ానరు స్ాామి నమాీళ్వారుు . 

8-5-సీసమాలిక 

పదీపత్ ిశరీర! పదాీక్ష! పదీజాలాధ్ర! (తామర మొగీ వేంట ిపెదవులు కలవాడు) వామన్ా! పాప  న్ ను 

కమల కాస్ారమ ై(సరసుయ) కాపాడుమయ న్ొకకదరనమ ైన వ ేంచేస  దరవయ తేజ! 

నీలమాణ కయమయనిరఝరీ(కొేండ) సమ దేహ!అరుణకిరణసమోజువలకిరీట! 

కేండుు , న్నరెేండ ిస గాీ యిె నీ రాకకె ఏడిేన్ా రాని నీ టెకుక(విధ్ము) ఏమి? 

భాగయ హీనత్ న్ాదర, పలకరిేంచగ రావెఉపజీవకునికని ఒకకస్ారి! 

మకరకుేండల త్టలస మాలావిరాజిత్!పవళ్వధ్రా! చత్టరాబహు దేహ! 

నీ మీద ఆశతర నిరేాదమేందరతిదరవాయయుధ్ధ్ర! సతిు ర (మేఘ)శరీర! 

శ్రఘరమే వ ేంచేస  సేవన్  కృపఁజేస ఆరిు ప్ గొటలు మా ఆపు ! నీవు 

దుగాధ బ్ధధపెై వెేండ ిత్టేంగము వలె వెలుగనేంత్టపెై పవళేంచు న్ాగ(మేఘము) దేహ! 

నీ పదీన్ తాిలు, నీ దరవయదేహముీబ్ధేంబాధ్రము క్ష్ోభ పెటలు  ననున 

పిళ్యకాలమున చరాచరులను కాచునీలమేఘశాయమ! నిరీలాేంగ! 



భానుయుగీము వోలె పాదయుగీము, న్ాదుడ ేందాన చిచుే వరిధలు ఁజేయు  

సేవ నీయకనునన చీకటిన్ భరియిేంపమేందు(ఉపాయము) న్ొకకట ిచ పుిమయయ న్ాకు 

కుేంభతాేండవకారి! కోశనీలశరీరి!జగదగశ! శీ్రకృషా్! స్ాామి న్ాకు 

పరమపదమున్ెైన, పాలకడలినిన్ెైనఈ లోకమేంద ైన, ఎచటన్ెైన 

నీ పదదాయ సేవ నిప ిేంచవయ ఒకకదరనమ ైన నీ కలీష్టనికి నీవు 

పదాీయత్నయన! పదాీధ్రా! పదీకర! నీవు న్ా ముేందు కప లు(సూరుయని) పగిదర 

చ నునగా వ ేంచేస  సేవ శాయిేంచుమాకాకునన ననున నీ కడకు కొనుము 

భూమిఁగొలిేన పదేంబుల సేవ సేయేంగనీ వదదన్  యుేండి నీలవరా! 

నీల మేఘము చూడ నీళ్ళు నిేండును కళ్ునీవు త్లపుకు వచిే నీరజాక్ష! 

పాేండవహ త్ముకె  పరిమారిేతే కౌర వానాయ మీన్ెయయ మేంత్ గాద ! 

ఓ సుదరినపాణ ! ఓ గరుడ పతాక!పక్ష్ిగమన! యేంచు పలుస లు (దుైఃఖేంచ) 

భూభారమును దగరి భూమికేత ేంచిన నీవు న్ాకె  కరుణ ేంచరాద  

అవతారములన్ెతిు  ఆశేరయముగ కారయముల నిరాహ ేంచితే మునున నీవు 

అనినేంటిలోన నీవేంత్రాత్ీగ, నియమనము చేయుదువు మా కరయరావు 

అవతారముల లేను, అేంత్రాత్ీను ప డగాేంచను, నినినేంక కాేంచుటెటలు  

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అవధర లేని 



స్ ఖయమేంద దరిలఁ బరాశరుల కృపను 

8-6  ఎలిియుమ్ కాల ైయుమ్ 

వెనుకట ితిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  "స్ాామి, నువుా అనిన పదారాి లలో నున్ాన కనబడకున్ానవు, 
పరమ పదములోన్న, పాలకడలిపెైన్న, అేంత్రాయమిగాన్న ఎకకడో  ఒక చోట దరినమీయవయాయ. అవతారాల 

సమయములో న్ ను లేను. అేంత్రాయమిగా ఉన్ాన నువుా కనబడవు. మఱి ఎలా నినున చూడడేం" అని 

పాిరిిేంచేరు. "నువెైాన్ా న్ా వదదకు రా, లేకప్ తే ననున నీ వదదకు ప లిప ేంచుకో" అన్ానరు. భకుు డు కోరుకుేంటే, 
దానికి ఎన్ననరెటలు  భగవానుడు కూడా కోరుకుేంటాడు కదా. శీ్రమదాిమాయణములో, సీతాదేవి ఇేంక ఒక 

మాసము కేంట ేమిముీలను విడచి బిత్టక లేదుటేండమ అని హనుమ చ బ్ధతే "న జీవ యమ్ క్షణమప " అేంటట 

"నువుా ఆమ  ననున విడచి మాసేం బిత్టకుత్టేందర అేంటలన్ానవు కాని, న్ ను క్షణము కూడా ఆమ ను విడచి 

ఉేండలేను" అననవాడు స్ాామి. ఋష్టలు వచిే త్మ దేహాలు చూప  "రాక్షసులు బాధ్లు 
పెడుత్టన్ానరయాయ" అని చ బ్ధతే, "హీీరేష్ా హ  మమాత్టలా" అేంటట "న్ ను వెళు వాళ్ును రక్ష్ిేంచకుేండా, 
వాళ్ళు న్ా వదదకు వచేేరే, స గుీ  చేటల" అని ఎేంతర స గుీ పడువాడు స్ాామి. మఱి అలాేంటి వాడు ఆళ్వారుు  ఇేంత్ 

కోరుకున్ాన, మర ికరుణ ేంచలేదేమి? అేంట,ే ఒకక స్ారి కనబడితే ఆళ్వారుు  త్టలు కోలేరేమో నను ఉదేదశయమేమో 

అని భావిసుు న్ానరు, ఆళ్వారుు .అేంత్రాయమి, అవతారాలు, పరమపదము, పాలకడలి...అవనీన కష్ుమని, అేందుక ే

దగీరలో "తిరుకకడితాు నమ్" దరవయదేశములో అరాేామూరిుగా వ ేంచేస  యున్ానడు. (తిరుకకడితాు నము కేరళ్ 

దేశమేందలి దరవయదేశము). త్న విష్యములో వాయమోహము వలనన్  కదా స్ాామి ఇేంత్ దూరము వచిే 

వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆ వాయమోహానిన త్లేంచుకొని త్బ్ధబబబవుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు . ఇకన్ ేం, న్ా ఆరిు 
తీరేేేందుక ేస్ాామి ఇకకడ వ ేంచేసేడు అేంటలన్ానరు, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"రాతిిేంబవళ్ళు త్నను ధాయనిేంచి ఉజీువిేంచునటలు  కృపఁజేస న స్ాామి, త్టలస మాలాలేంకృత్మ ైన కిరీటము 
కలీినవాడ ,ై వెైషా్వులు నివస ేంచుచునన "తిరుకకడితాు నమ్" అను దరవయదేశమున న్ా నిమిత్ుమ ై 
వ ేంచేస యున్ానడు. 

రామావతారమున త్న వాడి బాణములతర రాక్షసులను న్ాశనము చేస నటలు , న్ా సమసు  పాపములను 
న్ాశనము చేస , తిరుకకడితాు నమున నునన స్ాామియిే ఇపుిడు న్ా హృదయమునేందు వాసము 



చేయుచున్ానడు. (రామచేందుిడు "దృష్ాు వ రాక్షస సెైనయమ్ త్త్ శరవరషమ్ వవరష హ" అని  రాక్షసులపెై 
శరవరాష నిన కురిప ేంచినటలు , ఇచేట కృపావరషము కురిప ేంచేడు). 

రావణుని మూలబలముతర యుదధము చేయునపుిడు (మూలబలమనగా పిధానమ ైన సెైనయము) రాముడు 
ఒకకడుగా, ఇఱువురుగా, ముగుీ రుగా, అన్ కులుగా, అసలు కనబడకుేండా.. ఇలా భయేంకరేంగా యుదధము 
చేసేడుట. ఆయన బాణ వరషము కురిప సూు ేంటే, బాణాలు ఎనిన చోటు  నుేండి వసుు న్ానయో త లియుట లేదు 
రాక్షస సేనకు. ఆ విధ్ముగా యుదధము చేసేడు రామచేందుిడు. ఆ విధ్ేంగా వారిని సేంహరిేంచి, శీ్రదేవి తర కూడి 
వ ేంచేస , ఇపుిడు "తిరుకకడితాు నము" నేందు వ ేంచేస  యున్ానడు. న్ ను ధాయనిేంచినేంత్న్ , న్ా మదరలో 
ఆనేందమును కలుగ జేసుు న్ానడు.(ఇపుిడు పురుష్కార భూత్టరాలెైన అమీ తర కూడా వ ేంచేస  యున్ానడు 
కనుక, త్పిక అనుగీహ స్ాు డు స్ాామి. ఆ యుదధ  సమయములో అమీ పికకన లేదు కదా, ఉేంటే "న కశిేత్ 

న్ాపరాధ్యతి" అేంటట ఆ రాక్షసులను కూడా రక్ష్ిేంప ేంచ చేసేదేమో.  

నిత్యసూరులకు కూడా సేవయమ ైన "తిరుకకడితాు నము" నేందు, స్ాామి వచిే, ఇపుిడు న్ా మనసుయన కూడ 

పివ శిేంచ ను. (ఆ దరవయ దేశము ఆళ్వారు కనన ముేందుగా అనగా  పాేండవులలో సహదేవుని చే నిరిీేంచబడినదర 
కదా). 

నిత్యసూరులచే పరమపదమున సేవిేంచబడు స్ాామి, ననననుగీహ ేంచుటకె  తిరుకకడితాు నము నేందు వ ేంచేస , 
ఇపుిడు న్ా హృదయమునేందు పివ శిేంచిన్ాడు. 

మన్నహరములెైన దరవయ చేష ుత్ములు చేయు స్ాామి, మధ్ుసూదనుడు, న్ా దుైఃఖమును నశిేంపఁజేస , 
తిరుకకడితాు నము నేందు వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆయనను, మీరు స్్ు త్ిము చేస రేని, మీ పాపములు 
నశిేంచును. 

ఈ భువనముల గొలిచిన స్ాామి శీ్రపాదములను నిత్య సూరులు, ఇహలోక వాసులు కూడ ఆశీయిేంచ దరు. ఆ 

స్ాామి తిరుకకడితాు నమున వ ేంచేస యున్ానడు. ఆయనను హృదయపూరాకముగా ధాయనిేంచిన సమసు  
దుైఃఖములు ప్ వును. (నిత్యసూరుల న్ాథుడు, క్ష్మరాబ్ధధశయనుడు, విభవావతార సారూపుడు, అరాేామూరిు, 
అేంత్రాయమి... వీరనీన ఆ శీియైః పతియి ేఅేంటలన్ానరు).  



పరమపదమును, క్ష్మరాబ్ధధయు, ఈ భూలోకముననునన దరవయ దేశములును కూడ స్ాామికి వాస స్ాి నములే 
అయినను, న్ా మనసుయను, తిరుకకడితాు నమను దరవయదేశమును త్న నివాసమునకు సహజమ ైనవి 

అననటలు గా స్ాామి త్లేంచును.  

బహుశాు ఘయములెై, అన్ాదర స దధములెై యునన అన్ క దరవయ దేశములు ఎనినయో యుననను, వాటిననినేంటిలో, 
అచుయత్టడును, గోపన్ాయకుడును అయిన స్ాామి, నననేంగీరిేంచుటకు అనుకూలమ ైనదని, 

తిరుకకడితాు నము అను దరవయదేశమున మికికలి ఆదరముతర నిత్య వాసము చేయుచున్ానడు.  

శీ్రమన్ానరాయణుడు, వ దపివరుకులెైన శీ్రవెైషా్వులచే వ దఘోష్లు వినబడుచుననదరయూ, కలివృక్షముల 

తరపులు గలదరయు అయిన తిరుకకడితాు నమున వ ేంచేస , ఇపుిడు న్ా హృదయమున అతాయదరముతర 
న్ెలకొని యున్ానడు. " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధానము చేస నవారు శీ్రవెైకుేంఠమును ప ేందుదురు" అని స్ాామి 

నమాీళ్వార్ ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు. 

8-6-సీసమాలిక 

నకుేందరనములు త్న్ాధ ానిేంచి, ఉదధరణము ప ేంద కృపఁజేస నటిు  స్ాామి 

త్టలస మాలాలేంకృత్టడు, వెైషా్వుల పటలు (నివాసస్ాి నము)తిరుకకడ ిథానమను దరవయ సిలము 

వచిే వ ేంచేస ెనిబబరికము(దయ) తరడకాపాడ నన్ స్ాామి పాపహారి! 

రామావతారాన రావణ యుదాధ నఅసురసేనల దునుమాడినటలు  

న్ా పాపముల న్ెలు  న్ాశముీ గావిేంచితిరుకకడిథాన్ాన నరుగుద ేంచ  

ఆత్డే న్ా హృదయమున వాసము చేయుకాపాడు ననునపకారకుేండు 

రామ రావణ యుదధ  రేంగమేందున తానురాముడొకకడన్ క రాముల వలె 

కానిిేంచ  ఆ స్ాామి కమల తర వ ేంచేసెతిరుకకడిథానము పురమునేందు 

ధాయనిేంచినేంత్న్  ఆనేందము కలుగుఆశేరయభూత్టడా స్ాామి త్లవ 



నిత్య సూరులు తాము నిత్యపూజలు సేయతిరుకకడి థానము పురమునేందు 

ఆశేరయభూత్టడా స్ాామి వ ేంచేసె, తానిపుడు న్ా గుేండ లో నిేండి యుేండ  

గరుడాదర నిత్టయలే పరమపదమున కొలువఅటనుేండి న్ాకొఱకరుగుద ేంచి 

తిరుకకడ ిథానము పురమున వ ేంచేస ఇపుడు వస ేంచు న్ా  ఎడదలోన 

స్ారేంగకాస్ారశె త్యసేంభరిత్మౌనీ తిరుకకడి థాన దరవయ సిలము 

న్ా దుైఃఖముల న్ెలు  న్ాశముీ చేస నమధ్ుసూదనస్ాామి మనిక ిపటలు (నివాసస్ాి నము) 

ఆ స్ాామిని సుు తిేంప పాపక్షయమగును పీితి సుు తిేంచుడా శీ్రశున్ెపుడు 

ఉభయ విభూత్టల నుేండి భకుు లు వచిేతిరుకకడి థానము పురమునేందు 

సేవిేంచుకొేందురు సేకు నిట, నీ సిలన్ామముీ పలుక కణాములు తొలగు 

పరమపదము మిేంచి పాలకడిలిని మిేంచిఅపరముల్ దరవయదేశముల మిేంచి 

తిరుకకడ ిథానము పురమున్  పేిమిేంచు,త్న స్ాి నమని స్ాామి త్లచున్ెపుడు 

సరాదరవయక్ష్ేత్ిసిలములూరిుత్ములేఅయినను తిరుకుకడి థానమనన 

నను సీాకరిేంచగ అనుకూలమగుటచేస్ాామికెకుకడు పీితి పాతి్మయిెయ 

వ దనిష్ాా పరుల్ విష్టా భకుు లు న్ెపుు వాసముీ చేయు దరవయసిలముీ 

కలివృక్ష్ానీకకాేంతారశోభత్మా తిరుకకడిథాన నగరమేందు 

వాసముీ చేయు, శీ్రవాసుడే న్ా హృదరఁవాసముీ చేయ విచేేసె నిపుడు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 



అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 

పరమపదమును త్పిగ పడయగలరు 

8-7 ఇరుత్తు మ్ వియనచు  

వెనుక పత్టు లలో(శత్కాలలో) స్ాామి నమాీళ్వార్ స్ాామి విరహము వలన తాను అనుభవిసుు నన బాధ్ను, 
స్ాామి అనుభవము కొఱకె  త్న ఆరిుని పిసుాటముగా దరిిేంపఁజేసేరు. అయితే ఈ పత్టు లో ఆ విధర, 
విధానములో పరిణామము ఉననటలు  ఈ పత్టు  పాిరేంభములో మూడవ తిరువాయ్ మొழி  సేందరభముగా 
మనవి చేసుకున్ానము. ఏడవ పత్టు  వరకూ, పరమాత్ీను ప ేందాలన్  ఆరిుతర బాధ్ పడుత్టనన ఆళ్వారుు  ఈ 

పత్టు  మొదట ితిరువాయ్ మొழி లో స్ాామి ఆశీిత్పరత్ేంత్టిడు అను భావముతర పరమాత్ీకు త్నను తాను 
సమరిణము చేసుకున్ాననని చ ప ి, త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో త్న పికక నునన సీు లీతర, త్న మనసుయ 

పరమాత్ీను  చేరిప్ యినదనీ, మఱ ివిడచి రాదని చ పేిరు. ఇేంక ఆ త్రువాత్ నుేండమ, పరమాత్ీ 

బాగుేండాలనీ, ఆయనకు మేంగళ్వశాసనము చేయాలన్  ఆళ్వారులో త్పనను,  ఆరిుని గురిేంచి 

చ పుికున్ానము. అేంటే త్న గురిేంచి కేంటే స్ాామి గురిేంచి త్పనయి ేఇకకడ ఆళ్వారులో కకనబడుత్టేందర. 
ఇేంక, త్నను తాను పరమాత్ీకు సమరిిేంచుకునన త్రువాత్ త్న గురిేంచి త్పన ఆళ్వారుకు అకకర లేదు 
కదా. ఆ బాధ్యత్ పరమాత్ీదే. పరమాత్ీకు మేంగళ్వశాసనము చేసే బాధ్యత్ ఆళ్వారుదర. అేందుక ేపరమాత్ీ 

ఎకకడ ఉేంట ేఅకకడ మేంగళ్వశాసనము చేయాలని, చేయడానికి ఎవరె న్ా ఉన్ానరో, లేదో  అని ఆళ్వారు ఆత్ృత్. 

వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళలలో ఆ విష్యానిన కొేంత్వరకూ చూసేము. మఱి ఆళ్వారును పరమాత్ీ 

చూసుకోవాలిగా.  ఆయన కూడా ఆశీిత్ పరత్ేంత్ిత్ నిరూప ేంచుకొనవలెనుకదా. త్న నిరేంకుశ స్ాాత్ేంత్ిా 
లక్షణానిన విడచి, ఇకముేందు ఆశీిత్ పారత్ేంత్ిాత్ చూపడానిన, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో చూస్ాు ము. అేంట,ే 

పరమాత్ీ, ఆళ్వారు పాతి్ల బాధ్యత్లు తారుమారు అవుత్టన్ానయననమాట. ఆళ్వారుకు, ఏమ ైన్ా అవరోధాలు, 
ఆటేంకాలు అనగా పరమాతాీనుభవ విరోధ్ులేమ ైన్ా ఉేంటే, పరమాతేీ వాటిని తొలగిేంచాలి/ తొలగిస్ాు డు. 
అేంట ేభగవదానుకూలయత్ కలిగేక పరమాత్ీ పాిమాదరకేంగా జరిగ ేదోష్ాలను విసీరిస్ాు డు, లేదా వాటిని 

ఉపేక్ష్ిస్ాు డననమాట. అయితే ఆళ్వారుకు కూడా దోష్ాలూ, విరోధ్ులు ఉేంటాయా అని ఒక సేందేహము. ఇకకడ 

ఆళ్వారు పాతి్ అసీదాదుల ఉజీునమునకనీ, మనకు బుదరధ  గరపడానికని వెనుక చ పుికున్ానము. లోకోదధరణకె  
పరమాత్ీ పనుపున పరమపదమునుేండి ఈ లోకాన వ ేంచేస న వారు ఆళ్వారుు . అేందువలన, నిజానికి 



విరోధ్ులు లేకప్ యిన్ా ఆ విధానము త లియఁజెపుిటకె  ఆళ్వారుచే పరమాత్ీ దరిిేంపఁజేసుు నన ఆళ్వారు 
స్ాానుభవ దరిణము ఈ పిబేంధ్ము.  

అేందువలన, ఈ తిరువాయ్ మొழி  పరమాత్ీ యొకక ఆశీిత్ పారత్ేంతాిానిన త లియఁజేసుు ేందర. అేంటే ఆళ్వారు 
ఆరిు ప్ గొటుడానిన  పరమాత్ీ త్నక ేఫలము, పరమారిము అననటలు  భావిేంచి, ఆళ్వారుతర చేరుతాడననమాట. 

ఇేంక, ఈ పిబేంధ్ములో ముేందు ముేందు, ఆళ్వారు ఆరిు పాికటయము ఎకుకవ కనబడదు, పరమాత్ీ త్నను 
ప ేందేడన్  విశాాసము, త్దనుపాిణ త్మ ైన ధ ైరయము ఎకుకవగా కనబడతాయి ఆళ్వారులో ఇక ముేందు, 
స్ాామితర పిత్యక్ష్ానుభవము కలిగి, పరమపదానిన చేరే వరకూ. అయిత,ే ఈ లీలా విభూతి పిభావము 
ఉేంటలేందని చ పిడానికా అననటలు , అపుిడపుిడు మాత్ిము త్న ఆత్టిత్ చూప స్ాు రు అేంతే.   

అేంట,ే వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళల దాకా, మనము చూస నదర ఆళ్వారుు  ఫలము ప ేందడేం కొఱకు చూప న ఆరిు 
ఆయన చేస న  పియత్నము వలె భాస ేంచిేందర.  ఇక ముేందు మనము చూసేదర ఆళ్వారుు  ఆ ఫలానిన 

అనుభవిేంచ ేవిధానము. ఇక ముేందు ఆళ్వారులో విష్ాదము కేంట ేసేంతరష్ానీన, సెథి రాయనీన ఎకుకవ చూస్ాు ము.  
ఇేంత్కు ముేందునన డోలాయమాన స ితి త్గుీ త్టేందర. ఆ విధ్ముగా ఈ తిరువాయ్ మొழி  ఈ పిబేంధ్ములో 
ఒక పిధానత్ సేంత్రిేంచుకొననదర. 

తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్ము దాయ మేంతాిరాి నిన వివరిసుు ేందని పెదదలు చ బుతారు. మొదట ిపదరలో 
దాయమేంత్ిము నేందలి ఉత్ురభాగమున "శీ్రమతే న్ారాయణాయ" అను ఱ ేండువపదములకు అరిము అనగా 
"లక్ష్మీ విశిష్టు డ ైన అనేంత్ కళ్వయణ గుణాకరుడ ైన శీ్రమన్ానరాయణుని కొఱకే న్ ను చేయు సరా విధ్ 

కె ేంకరయములు చ ేందును గాక" అనన విష్యము వివరిేంచబడినదనియు, ఱ ేండవ పదరలో "నమైః" శబాద రిము  
అనగా "న్ాదర కాదు" అనన విష్యము వివరిేంపబడినదనియు పెదదలు చ బుతారు. అేందుక ేఱ ేండవ పదరలో 
స్ాామి త్నకొఱకె (ఆళ్వారు కొఱకె ) పరమపదము ననుగీహ ేంచిననూ అదర త్నకు అకకర లేదని, 

పరమపదమ ైన్ా త్నకు త్నకొఱకు కాక, భగవనుీఖవికాస్ారిమేనని చ బుతారు ఆళ్వారుు . ఇదరయి ే"నమైః" 
శబదమునకు అరిము. మూడవ పదరలో తాను విచేిదములేని కె ేంకరయము కోరుచుననటలు  త లియఁజేసేరు. 
న్ాలీవపదరలో, దాయ మేంత్ి పూరా భాగమున పదములెైన "శీ్రమన్ానరాయణ చరణౌ శరణమ్" అనగా 
శీ్రమన్ానరాయణుని చరణములే ఉపాయము అనన విష్యము త లియఁజేసేరు. ఐదవ పదరలో "పిపదేయ" 
అనగా ప ేందరన్ాము లేదా సీాకరిేంచిన్ాము అని అరిమును త లియఁజేసేరు. ఆఱవ పదరలో "నీ పాదముల వదద  
చేరితిని" అని తిరువ ేంగడముడ ైయాన్ వదద  వినన విేంచుటచే ఆళ్వారుు  త్మ శరణాగతిని పికటిేంచడేం జరిగిేందర. 



ఏడవ పదరలో "తాను శరణాగతి చేస న్ా స్ాామి కరుణ ేంచలేదే" అని త్న ఆరిు పికటిేంచేరు ఆళ్వారుు . ఇేంక 

శత్కము నుేండ ిఫలానుభవ మారీములో ఆళ్వారు పియాణమును గమనిస్ాు ము. 

ఈ పిబేంధ్ము ఆళ్వారు పరభకిు, పరజాా న, పరమభకిు దశలను సూచిసుు ననటలు  పెదదలు చ బుతారు. పరభకిు 
యనగా భగవేంత్టని సేంశేుష్ములో సుఖము, విశేుష్ములో దుైఃఖము కలిగి పరమాత్ీతర సేంబేంధ్ జాా నము 
త లిస  పరమాత్ీ విష్యమున భకిు కలిగి యుేండుట.  

పరజాా నమనగా పెైన చ పిబడిన భకిు వలన పిత్యక్ష సమాన్ాకారమ ైన మానస క స్ాక్ష్ాతాకరానిన ప ేందుట.  

పరమభకిు యనగా ఒక క్షణము కూడా ఎడబాటల భరిేంచలేని విశేుష్ భీరుత్ాము.  

 మొదట ిమూడు తిరువాయ్ మొళ్ళలలో పరభకిుని, త్రువాత్ పరజాా న్ావసిను మవము చూసుు న్ానము. ఈ 

పిబేంధ్ము చివరి తిరువాయ్ మొழி లో పరమభకిు స ితిని మనము చూస్ాు ము. 

 (ఇేంక పిసుు త్ తిరువాయ్ మొழி  సేంక్ష్ిపాు రాి నిన త లుసుకుేందాము). 

"స్ాామి, త్నేంత్ తానుగా ఆళ్వారు ఆరిు తీరేలా వచిే, కలస , ఆళ్వారు ఆరిు తీరేడమే తాను ప ేందరన  

మహో పకారముగా స్ాామి భావిసుు ననటలు , అరిము చేసుకునన ఆళ్వారు పరిస ితి శీ్రరాముని శరణాగతి ప ేందరన 

విభీష్ణుని స ితి వలె ఉననదట. రామచేందుిని శరణు కొఱకు వచిేనపుిడు విభీష్ణుడు చాలా జేంకుతర 
వచేేడు. "రావణుస్్ దరుడిన్ెైన త్నకు, రఘుకులోదభవుని శరణు లభసుు ేందా" అని. కాని, లభేంచిన త్రువాత్ 

విభీష్ణుడు "విభీష్ణైః మహాపాిజాైః భూమిమ్ సమవలోకయన్" అని నమరత్తర వేంచిన త్ల ఎత్ులేదుట. అలాగే 
ఉననదర ఆళ్వారు స ితి.  

ఇదర కలా, నిజమా, భిమా, చిత్ు  చాేంచలయమా, పరమాత్ీ న్ాతర నిజేంగాన్   కలిస ప్ యాడా అననటలు  ఉననదర 
ఆళ్వారుకు, అశోక వనములో సీత్మీకు హనుమ నుేండ ిరామకథ విననపిటి స ితి ఇదర. "కినున స్ాయత్ చిత్ు  
మోహో యమ్ భవ త్ వాత్గతిస ు వయమ్ ఉన్ాీదజో వికారే వా స్ాయత్ ఇయమ్ మృగత్ృష ాకా" అేంటట ఇదర 
భిమయా, వాత్పికోపమా, ఉన్ాీదమా, ఎేండమావి కనబడినటలు  ఇకకడేమిటి, ఈ వానరుడేమిటి, రామకథ 

చ పిడమేమిటి అనుకుననదామ . ఇపుిడు ఆళ్వారు పరిస ితీ అేంత.ే  

"స్ాామీ, నీ పాదముల వదద  చేరుేకొనమని పాిరిిేంచగా, నీవు న్ా పాిరినము నేంగీకరిేంచి, న్ా మనసుయలో 
వ ేంచేస యుేంటివి. 



(అేంత్ ఆదరము కలవాని గురిేంచి ఆయనను అరిేం చేసుకొనక తొేందరపెటేును కదా అనుకుేంటలన్ానరట 

ఆళ్వారుు . స్ాామి, పెదదరోగము వచిే త్గిీన కుమారుని త్ృప ుతర చూసుకుేంటలనన ప త్రుల వలె ఇపిటికె న్ా 
ఆరిు త్గిీనదర కదా అని త్ృప ు  తర చూసుకొేంటలన్ానరట స్ాామి ఆళ్వారును. ). 

సరేాశారుడు న్ా పేంచేేందరియముల దురాాాపారములను ప్ గొటిు , ననననుగీహ ేంచి న్ా మనసులో వ ేంచేస  
యునన దాని కేంటె గజేేందుిని రక్ష్ిేంచిన విష్యము గొపిదర కాదు. (గజేేందుిని పటిునదర ఒక మొసలియిే. 
ననున పటలు కుననవి అేంత్ కన్ాన కూీ రమ ైన ఐదు ఇేందరియాలు. ఆ మొసలి బాధరేంచినదర వెయియ ఏళ్ళు. కాని 

ననున ఈ ఇేందరియాలు అన్ాదర కాలము నుేండమ బాధరసూు న్  ఉన్ానయి మఱి.) 

అసలు ఈ ఇేందరియాల నుేండి కాపాడడేం కూడా గొపికాదు, న్ా వేంటి వాని హృదయములో చేరిప్ యి 

ఉన్ానడు, అదగ, అదేదో  అనిన పురుష్ారిముల కేంటే గొపిదర అననటలు . అసలు ఈ అనుగీహమేంతా భిమ 

ఏమోననిప స్్ు ేందర.  

అయిన్ా, నిత్య సూరులకు న్ాయకుడును, సమసు  విశా విఖాయతి గల ఆపనన పిపనునడును, నిరీల 

జాజువలయమాన విలక్షణ తేజో మూరిుయును అయిన స్ాామి నన్ెనేందుకు వేంచిేంచి భిమకలిిస్ాు డు, ఇదర భిమ 

అయి ఉేండదు. 

న్ా యేందు నిరేహత్టకమ ైన కృపను చూప , లోకులు కొనియాడ, న్ా హృదయమునేందు అత్యేంతాదరముతర 
వ ేంచేస  యునన నీల మాణ కయ నగ సముడు స్ాామి. స్ాామికి ఈ కీరిు కేంట ేగొపి కీరిు లేదు. (న్ాలాేంట ివాడిని 

ఉదధరిేంచి, న్ాతర కలస  ఉేండడేం కేంట ేగొపి కారయమేమి ఉేంటలేందర అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ). న్ ను వ ఱొ కటి 
స్్ు త్ిము చేయను. (ఇేంత్కు ముేందు చ ప ిన ఇేందరియాల బార ినుేండి కాపాడడేం కూడా ఇేంత్కేంటే త్కుకవ 

పన్  అేంటలన్ానరు).  

స్ాామి త్నన్  ఆళ్వారుకు అరిిేంచుకున్ానడు. మరేదయిన్ా పురుష్ారిము నీయ వచుేను కదా. మరేదయిన్ా 
పురుష్ారాి నిన ఆళ్వారును ఇచిేవ సేు  త్నను ఎవరికి ఇచుేకుేంటాడు, త్నన్ెవరు సీాకరిస్ాు రు అనియా. అేంట,ే  

దగనికి కారణము, త్నను అేంగీకరిేంచే వారు మరెవరూ లేకన్ా? ఆశీయిేంపబడడానికి అత్యేంత్ యోగుయడ ై, 
ఎవరికయిన్ా పీితి పాత్టిడ ై, కమనీయమ ైన అవయవ శోభతర, అసమాన స్ ేందరయముతర, లక్ష్మీ నివాసుడ ైన 

నునన శీియైఃపతి ఇత్రులకు సీాకారయము కాకప్ వడము ఉేండదు కదా. అేందువలన న్ా మీద ఆదరము 
వలనన్  త్నన్  తాన్  న్ాకు ఇచుేకున్ానడు స్ాామి. 



ఇలా స్ాామి ఆళ్వారుతర కలస  యుేండగా, స్ాామి అరుణాధ్రము, సుేందరమ ైన న్ాభ, ఉజువలమ ైన మకర 

కుేండలములు, కాేంత్టలీను అవయవ శోభ, అేందమ ైన కౌశేయము....ఇలా స్ాామి అత్యదుభత్ములెైన 

అేందాలనీన ఒకదాని కేంటే ముేందు ఒకట ిఅననటలు , అహమహమికముగా ననున(ఆళ్వారును) చుటిుముటిు  
వ సూు  ఉేండగా, ఆ సుేందర మేందహాస వదన్ారవిేందుడ ై న్ా హృదయములో వ ేంచేస  యునన స్ాామిని త్పి 

న్ ను వ ఱొ కట ిసీరిేంచను. 

ఈ ఉపకారము కనన గొపిద ైన వ ఱొ క ఉపకారము న్ెఱుగను. ములోు కములను కాపాడుత్ూ త్న 

యుదరములో నుేంచుకొనిన స్ాామియిే సాయముగా అతి క్షుదుిడన్ెైన న్ా హృదయమునేందు వ ేంచేస  
యున్ానడు. ("యమే వెైష్వృణుతే తేన లభయైః" అని ఎవరిన్ెైతే తాను వరిస్ాు డో  స్ాామి వారిక ేలభస్ాు డు 
అనునదర కఠోపనిష్దాాకయము. జీవునికి ఉేండ ేరుచి భగవేంత్టని ప ేందుటకు ఉపాయము కాని కారణము కాని 

కాదు. ఆ రుచి జీవునికి సహజ సాభావము. జీవుడు ప ేందబడడానికి కారణము కేవలము నిరేహత్టకమ ైన 

భగవత్కృపయి.ే దగనికి వ ఱు ఉదాహరణమకకరలేదు. ఆళ్వారు అనుభవాలే పిత్యక్ష స్ాక్షయము.  అనగా ఆళ్వారు 
ఆరిు వలన భగవతారాప ు  కలుగలేదు. కేవలము భగవానుని యొకక కృప వలనన్  భగవత్రరయోజనము 
స దరధ ేంచిేందర. ఆళ్వారుు  చూప న ఆరిు ఆయన సహజ సాభావము వలన, అనగా తాను పరమాత్ీను విడచి 

యుేండలేక అననమాట.) 

అయిత ేఅలా భగవానుని కృప కలుగడానికి ఏదయిన్ా నియమము, నిబేంధ్న ఉన్ానయా అేంట ే

చ బుత్టన్ానరు, ఇలా స్ాామి వ ేంచేస  యుేండడానికి కారణమేమనగా న్ న్ాత్ని నిషేధరేంచక ప్ వుటయిే.  

 పీయూష్ారీళ్శ్రకరాస్ార సేంత్త్ సముదీత్మాన క్ష్మరస్ాగర శయనుడ ,ై  అతి విశాల ఫణామణ  మేండిత్మ ైన 

ఆదరశేష్ శయాయగత్టడ ై, అత్యేంత్ స్ ేందరయ , స్ కుమారాయదర సలుక్షణ విలక్షణుడ ైన స్ాామి సరాదేశ, సరాకాల  

సరాావసిల యేందును న్ా హృదయమునేందు వ ేంచేయగా, న్ా యేందు ఉేంచుకొనన న్ ను ఇేంక న్ాత్ని 

న్ెడబాస  దుైఃఖేంచను. (త్న హృదయములో వ ేంచేస  యునన (ధాయత్వయమ ైన)  స్ాామిని చితీికరిసుు న్ానరు 
ఆళ్వారుు , మన మనైఃఫలకాలపెై (అేంటే స్ాామి అనేంతాదర పరివార వరీముతర బాటల ఆళ్వారు హృదయాన 

వ ేంచేస  యున్ానడననమాట). " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  అనుసేంధరేంచిన వారి సేంస్ారబేంధ్ములను నశిేంపఁజేసుు ేందర" అని ఫలశీుతి 

కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 



8-7-సీసమాలిక 

నీ పాదముల చ ేంత్ నిేంచుక చోటీయనరిిేంచితిని న్ ను స్ాామి నినున 

అదర ఏమి నీ కృప! మనసులోనికి వచిేవ ేంచేస తివి నీవు, విేంత్ గాద ! 

కరి వ డ, న్ొకక మకరమును చ ేండాడిఏనుగున్ కాచుటదేమి గొపి? 

పేంచేేందరియముీల బారిన పడిన నన్ాకచితి విపుడు నీ కరుణ మిేంచ 

అదర ఏమొ గొపి పురుష్ారిమేందరనయటలు న్ా మనసుయన చేర ెనఘము త్టడిచి 

త్థయమో మిథయయో అవగాహనము కాదుస్ాామి కారుణాయనికవధర లేదు  

పరమపదన్ాథుడారు  పరాయణుడునిఖల తేజోమురిు నిరీలుేండు 

విశాేంభరుడు ననున వెడుు (మోసము) చేయగలేండ !భాిేంతి కాదరదర యథారిముీ గాని 

ఎలురాత్ని మ చే  ఈ మనసుయన చేరెఈ కీరిు మిేంచిన కీరిు లేదు 

నీలమాణ కాయభనిరఝర(ికొేండ) వలెనుేండుస్ాామిని వ ఱుగా పాడలేను 

ఇత్రులు లేకన్ా ఇట వచ ే న్ా కడకుత్నినచుేకొనుటకు తాను స్ాామి 

ఇత్రముీ లీయ త్న్ెనవరికిచుేకొన్ెదనని వచ ేన్ా త్నకు తాను ఇటకు 

అదర కాదు, న్ా మీద ఆదరమొీపిగత్నున తాన్  న్ాకు దారవోసె 

స్ ేందరయఖని తాను మేందహాసముీతర ఎదలోన వచిే వ ేంచేసె స్ాామి 

అహమహమిక తరడ అవయవశోభలునుేటెు  ననినత్రముీ సుారణ రాదు 

ములోు కములను తా నుదరముీ లోగొనిఎడదలో తాను వ ేంచేస న్ాడు 

స్ాామి నిరేహత్టక స్ాముీఖయమే త్పిదాని కారణమిత్రముీ కాదు 

ముజుగముల త్న బొ జులో నుేంచుకొని ఈ మనసుయన చేర హేత్టవ మి? 



న్  నడుకుేండుటే దానికి వెైనముీసమీతిేంచిన స్ాామి సేంకీమిేంచు 

ఫణ  భోగముల పయి పాలకడలి పవళేంచుస్ాామి న్ా హృదయాన నమరె న్ డు 

అనిన చోటలల ననిన కాలాల విడువన్ాస్ాామిని న్ాకిక శీమము లేదు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారిక  

జనీలిక లేవు ఆ పరాశరుల కృపను 

8-8  కణ్ు ళ్ శివనచు  

వెనుక శత్కాలలో, భగవానుని ప ేందడానికి ఆళ్వారు ఆరిు, ఆయన పడిన యాత్న చూసేము. ఈ శత్కములో 
తాను త్న బాధ్యత్ స్ాామికే అపిఁజెప ి, స్ాామి బాగుేండాలని, ఆయనకు మేంగళ్వశాసనము చేయాలని 

కోరుకున్ానరు ఆళ్వారుు . వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో,  అమితానేందముతర గొపి పురుష్ారాి నిన 

ప ేందరనవాడిలా, స్ాామి ఆళ్వారు మనసుయలో పివ శిేంచేడు. ఇేంక ఇేంత్ గొపి భాగయము లభేంచిన త్రువాాాత్ 

దానిని చేయి జారనీయకూడదని స్ాామి త్లేంపు. ఆళ్వారుు  ఎకకడ దూరమయివప్ తారోనని స్ాామి బెేంగ. 

ఇేంత్ ఆరిుతర ఇేంత్కు ముేందు పాిరిిేంచిన ఆళ్వారుు  ఎేందుకు దూరమవుతారు? "ఏమో, తాము 
త్కుకవవారమని ఆత్ీనూయనతాభావమేమ ైన్ా కలిగి దూరమ ైప్ తారేమో. ఏదేమయిన్ా, ఆళ్వారును తాను 
వదులుకోకూడదు" అనుకుేంటలన్ానడు స్ాామి. అేందు కోసేం, ఆత్ీలోన్  కాదు అతి నీచమ ైన పాేంచభౌతిక 

శరీరములో కూడా  నిేండిప్ యిన్ాడు. అేంత్టితర ఆగలేదు, ఆత్ీ యొకక సహజ గుణాలను గురుు  

చేసుు న్ానడు. మీ ఆత్ీ ఏమీ త్కుకవదేమీ కాదు, జాా న్ానేందసారూపము, అదర ననున చేరడేం వలన, న్ాకేమీ 

లోటల కలుగదు. న్ా కౌసుు భము, లక్ష్మీదేవి వలె అదగ న్ాకు విశిష్ుమే. అేంటే న్ానుేండి విడదగయరానిదే, న్ా 
పెేంపు పెేంచేద"ే. అేంటట ఆత్ీ సారూపము గొపిదనము త లియఁజేయడేం పాిరేంభేంచేడు స్ాామి. అయితే 



అేంత్లోన్ , "ఆత్ీ చాలా గొపిదర , దానిని త లుసుకోేండి, దరిిేంచేండ"ి అేంటే, స్ాామి  "ఆతాీనుభవము 
గురిేంచి చ బుత్టన్ానరేమో, ఆ కె వలయ స ితి వదదని న్ ను ముేందే చ పేిను కదా, అేంటట ముఖము 
ముడుచుకుేంటారేమో  ఆళ్వారుు "  అలాగయిన్ా చికేక. అేందువలన, ముేందు ఆత్ీకి, అసలు, పిధానమ ైన 

లక్షణము చ పాిలి, అదర స్ాామికి శేష్ముగా ఉేండడేం. కనుక స్ాామి ముేందు త్నను దరిిేంపఁజేస , ప దప 

దానికి శేష్మ ైన ఆత్ీను త లియఁజేసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. "ననున దరిిేంచేండి. న్ా సారూప, 

రూప, గుణ, వెైభవాలనినటినీ దరిిేంచేండ,ి అేంటట త్న దరవయ మేంగళ్ విగీహానిన దరిిేంపఁజేసుు న్ానడు స్ాామి 

ఆళ్వారుకు. అటిు స్ాామి సారూపానిన, ఆ స్ాామికి  శేష్ముగానునన త్న సారూపానిన త లుసుకొని, స్ాామి 

త్న హృదయములోను, శరీరములోను వ ేంచేస  యుేండడానిన అనుభవిసూు  సేంత్ృపుు లవుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

ఇేందులో  స్ాామి హృదయములోనున్ానడు, శరీరమేంతా నిేండి యున్ానడేంటారు ఆళ్వారుు . శరీరముేంతా 
కూడా నిేండి ఉన్ానడని ఎలా చ బుత్టన్ానరు, అేంత్రాయమి అేంట ేఉపనిష్త్టు  చ ప ిన చిరున్ామా "నీలతరయద 

మధ్యస్ాి  విదుయలేు ఖేవ భాసారా నీవార శూకవత్ునీా పీతాభాసాత్యణూపమా త్స్ాయశిిఖాయాైఃమధేయ పరమాతాీ 

వయవస ిత్ైః" అనగా గొేంత్టనుేండి జాన్ెడు దూరములో దరగువగా హృదయమునకు కిీేంద భాగమున న్ాభకి పెై 
భాగమున తిరగబడిన తామర మొగీవలెయుేండి పరమాత్ీ  పికాశిసూు , పిజాలిసూు  ఉేంటాడని కదా. మఱిలా 
శరీరమేంత్టా నిేండి యున్ానడేంటారేమిటి అని ఒక  సేందేహము. అయిత,ే ఆయన పికాశిసూు , పిజాలిసూు  

ఉన్ానడని కదా చ ప ిేందర శీుతి. అేందువలన ఆ వాయప ు  శరీరమేంత్టా ఉేంటలేందననమాట. ఆత్ీ విష్యములో 
ధ్రిీ జాా నము, ధ్రీభూత్ జాా నము అని చ పుికొని, ఈ ధ్రీ భూత్జాా నము అేంత్టా పిసరిసుు ేందర అని అరిేం 

చేసుకుననటేు  ఇకకడ కూడా అరిేం చేసుకోవాలని పెదదలు చ బుతారు.  

ఇక, ఆత్ీ  పిధాన లక్షణము జాా న్ానేందములా, లేక శేష్త్ామా అని మఱి యొక సేందేహము. ఆత్ీ సత్ును 
నిలిపే లక్షణేం శేష్త్ాము, అేంటే అదే పిధాన లక్షణము. అదర ఉనన త్రువాత్ జాా న్ానేందాదులు 
పరిగణనలోనిక ివస్ాు యి అని చ బుతారు పెదదలు.  

పరమాత్ీ విష్యములో ఆయన సారూపానికా, రూపానికా ఎకుకవ పాిధానయత్ ఈయ వలస నదర అని 

మఱియొక సేందేహము. మన పెదదలు సారూపగుణానుభవము కేంట,ే రూపగుణానుభవానికే పాిధానయత్ 

నిచేేరు. సారూపమేంటే మిగిలిన వాటి కేంటే త్న పితేయకత్ చూప ేంచే అస్ాధారణ ధ్రీము/లు. 
భగవదాిమానుజులు "అఖల హేయపిత్యనీక....అనేంత్ జాా న్ానేంద ైక సారూప" అని శరణాగతి గదయలో వరిాసూు , 



"నిత్య నిరతిశయ ఔజువలయ స్ ేందరయ స్ గనధ ా స్ కుమారయ ...దరవయరూప" అని చ బుతారు. మన పెదదలు ఎకుకవ 

వశమయినదర స్ ేందరయ, స్ కుమారాయదులతర కూడియునన పరమాత్ీ దరవయ మేంగళ్విగీహానికే. దానిన్  
శుభాశీయముగా ధాయనిేంచి, ఉపాస ేంచిన వారు ఆళ్వారాదులు. అేందువలన, ఇకకడ కూడా ఆళ్వారును 
ఆకటలు కుననదర స్ాామి విగీహ స్ ేందరయమే.  

ముేందు పరమాత్ీను అనుభవిేంచి  త్రువాత్ ఆత్ీ సారూపానిన దరిిేంచాలా, లేక ముేందు ఆత్ీ 

సారూపానిన దరిిేంచి పరమాత్ీను అనుభవిేంచాలా అననదర మరొక సేందేహము. పరమాత్ీ, ఆత్ీ వ ఱుగా 
ఉేండవు కనుక, ఒక దాని గురిేంచి అనుకుననపుిడు ఱ ేండవదర కూడా సహజేంగా గురిుేంచబడుత్టేందర, అయిత ే

పరమాత్ీ  లేకుేండా ఆత్ీకు అస ుత్ాము లేదు కనుక, అనగా పరమాత్ీ ఆధారము, ఆశీయము అయితే, 
ఆత్ీ ఆధేయము, ఆశీిత్ము అవుతాయి కనుక, ఈ తిరువాయ్ మొழி లో భగవానుడు ముేందుగా త్న 

గురిేంచి చ ప ి, త్రువాత్ ఆత్ీ సారూపానిన త లియఁజేసుు న్ానడు. 

"విశాలములెైన పుేండరీకదళ్ న్ త్ిములును, బ్ధేంబాధ్రమును, త లు గా మ రియుచునన దేంత్ములును, మకర 

కుేండలములును, కాేంత్టలీనుచునన మేఘ వరాశరీరమును, జాజువలయమాన కిరీటమును, 
చత్టరుభజములును, సుేందరములెైన సుదరిన్ాదర దరవాయయుధ్ములను కలిగి పికాశిేంచుచునన, 

అదరాతీయుడ ైన శీియైఃపతి న్ా హృదయమునేందు వ ేంచేస యున్ానడు.  

సమసు  బిహాీేండములయేందలి చేత్న్ాచేత్నములకేంత్రాయమియు, త్దబహ రూభత్ములెైన, మహదాదర 
త్త్ువములకేంత్రాయమియు, సమాధరక రహ త్టడును, పరాత్ిరుడును, అత్యేంత్ శాు ఘయమ ైన పరిమళ్ము, 
మధ్ువు యొకక  మాధ్ురయము వలన కలుగు అనుభవము  వలె అనుభవెైకవ దయమ ైన వాడును, 
దోష్రహ త్టడును, ఆనేందనీరేంధ్ిముతర న్ొప ియుేండు విచేిదములేని నిరతిశయానేందశ్రలుడును, 
జాా న్ాధరకుయడును, అదరాతీయుడును అయిన శీియైఃపతి, దాసుడన్ెైన న్ా హృదయమేందున్ానడు, న్ా 
శరీరమేందు కూడా ఉన్ానడు. (ఈ విధ్ముగా ఆళ్వారుు  త్నలో వ ేంచేస  యునన పరమాత్ీను చితీికరిేంచేరు. 
మధ్ువు తాిగి నపుిడు ఆ మధ్ువు రుచి త లియని వాడు ఎలా ఉననదర అని అడిగితే ఏ విధ్ముగా చ పిడేం. 

తీయగా ఉననదర అేంటే త లిస ప్ త్టేందా. అలాగే  ఒక మేంచి పూవును వాసన చూస నపుిడు ఎలా ఉననదర 
అేంట ేఏమి చ బుతాేం. చాలా బాగుేందర అేంటే అరిమయిప్ త్టేందా. ఇేందరియానుభవానికి త లిసే పాికృతిక 

పదారాి ల సేంగతే ఇలాగయితే, ఇేందగియాతీత్టడు, అపాికృతిక దరవయ శరీరుడూ, సమసయ కళ్వయణగుణాకరుడూ, 

అఖలహేయ పిత్యనీకుడూ అయిన స్ాామి గురిేంచి ఏమని చ పిడేం. ఇపుిడు ఆళ్వారు పరిస ితి  కూడా అదే. 



ఇలా పరమాతాీనుభవానిన ప ేందుత్ూ, దానిని త లియఁజెపిడేం చాలా అరుదు. ఆళ్వారు పిబేంధ్ము లోన్  
అదర కనఁబడుత్టేందర. అయితే, ఆ అనుభవము మాటలకేందనిదర. చివరకు అేందుకే అదరాతీయుడు, 
నిరుపమానుడు అన్ స్ాు రు ఆళ్వారుు . భగవానునితర సమానమ ైనదేమీ లేదు కనుక ఇలా ఉననదర/ ఉన్ానడు 
అని చ పిడేం కుదరదు. అేందుకే బృహదారణయకోపనిష్త్ లో "న+ఇతి=న్ తి అనగా ఇదర/ఇేంత్ మాత్ిమే కాదు 
పరమాత్ీ" అన్  చ బుత్టేందర. ఆ విధ్ముగా "వాచ  ోనివరుేంతే" అని అననటలు  శీుత్టలు కూడా పూరిుగా చ పిలేని 

పరమాత్ీను తాననుభవిేంచి, మనచే అనుభవిేంపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . ఇకకడ విచేిదము లేని నిరతిశయ 

ఆనేందము అననపుిడు, ఈ లీలావిభూతిలో విచేిదములేని నిరతిశయ ఆనేందానుభవము 
భావన్ాతీత్మ ైనదర. ) 

నిత్యసూరుల నిరాాహకుడ ై, అదరాతీయుడ ైన శీియైఃపతిని ఆయన కృపచేత్ ప ేందుటకె , న్ా జాా నమేందు, 
నిలుపుకొేంటిని. అటలు  నిలుపు కొనుటకూడ కారణము ఆ శీియైఃపతి యొకక నిరేహత్టక కృపయి.ే సేంస్ార 

విష్యమ ైన జాా నమును, పాిణమును, శరీరమును, ఇేంత్ కేంట ెవ ఱయిన మహదాదర త్త్ువములును 
హేయములనన జాా నమును కలుగజేసూు  నడిప ేంచి, ఈ విధ్ముగా చివరకు తాన్  అేంత్రాయమి అను 
జాా నమును న్ాకు కలుగఁజేసెను. (ఆళ్వారుకు అనినేంటిలో అేంత్రాయమిగా నునన పరమాత్ీ భాస సుు న్ానడు. 
జీవ, పికృత్టలు పరమాత్ీ విశిష్ుములే అను జాా న్ానిన పరమాత్ీ కృప చేత్ ఆళ్వారుు  అనుభవిసుు న్ానరు.) 

అచేత్నములకును, చేత్నములకును, పూరామేందునన కాాారణభూత్టడును, విష్టా వెైన తాను, తిిమూరుు ల 

సారూపుడ ,ై వారిని సృజిేంచి, వార ినడుమ తాన్  యుేండు అదరాతీయుడును, తేన్ె వలెను, పాలవలెను, 
అమృత్ము వలెను అత్యేంత్ భొగయమ ై, శరీరమేందును, పాిణమేందును వాయప ేంచి యుేండి, అదరాతీయుడ ై, న్ా 
ఆత్ీను శరీరముగా గలవాడును, న్ ను త్నకు శేష్భూత్టడనను జాా నము కలుగఁజేస న వాడును న్ెైన 

శీియైఃపతిని న్ ను త లుసుకున్ానను.(బిహీ, రుదుిలను సృష ు , లయలకె  సృజిేంచి, ఆ తిిమూరుు లలో ఒకరె న 

విష్టా వుగా తాన్  స ితి కారయమును నిరాహ సూు , బిహీ, రుదుిలచేత్ తానేంత్రాయమిగా ఆయా కారయములను 
వారిచ ేనిరాహ ేంప జేస నవాడు పరమాత్ీ. పిళ్య కాలములో త్నలో కలస యునన జీవ, పికృత్టలను 
విడదగస , అేండ సృష ు వరకూ తాన్  నిరాహ ేంచి, త్రువాత్ కారయములను ఆ  బిహాీదుల చేత్ చేయిేంచిన 

వాడాయన. వెనుక ననుకొననటలు  తేన్ె, పాలు, అమృత్ము ...వేంట ిమధ్ుర పదారిముల వలె అనుభవెైక 

వ దయమ ైన భోగయత్ కలిగినవాడు.  



ఇచేట  జీవుడు, పరమాత్ీకు శేష్భూత్టడు అని చ పుిట వలన, వారిరువురు వ రు అనీ, జీవుడు స్ త్టు  

అయిత ేపరమాత్ీ స్ాామి అనీ చ బుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు ) 

నిత్యమ ై విలక్షణమ ై యునన ఆత్ీ వసుు వును, పరిశ్రలిేంచిన న్ాకు, "ఈ ఆత్ీ యొకక వెైలక్షణయము 
త లుసుకొనుట ఎవారికె నను కొేంచ ము కూడా స్ాధ్యము కాదు". అనియును,  స్ాక్ష్ాత్కరిేంచుకొనుటకు 
శకయము కాదు" అనియును త లిస నదర. "ఆత్ీ" అననమయ, పాిణమయ, మన్నమయ కోశములను 
కీమముగా పరిశ్రలిేంచిన ప దప, త్దతీత్మ ై, పికృతి సేంబేంధ్ము ఏమియు లేనిద ై, అత్యేంత్ సూక్షీమ ై, 
మేంచిదనియు, చ డుదనియు, త లిస కొనుటకశకయమ ై, విలక్షణమ ,ై ఇేందరియ జాా నమునకతీత్మ ై యుేండును.  

(మనమనుభవిేంచే గుణములచే గాని, అనుభవిేంచాలనుకొన్  గుణాలచ ేగాని ఈ ఆత్ీ ఇటిుదర అని చ పిలేము. 
ఈ బయట కనుప ేంచే శరీరానిన అననమయ కోశమని అేంటారు, దానిలోపల వాయువు పిసరిేంచేదర 
పాిణమయ కోశము. దాని త్రువాత్ నుననదర మన్నమయ కోశము, త్రువాత్ ఆత్ీత్త్ువము...ఇలా ఒకదాని 

కేంట ే ఇేంకొకటి సూక్షీమ ై, గొపివెై ఉేంటాయి. అటిు  ఆత్ీ త్తాు వనిన త లుసుకోవడేం దుస్ాయధ్యము. దరినము 
ఇేంకా దురుభము. అేందకే భగవదగీ త్ లో "జాా త్టమ్ దిష్టు మ్ చ త్తేు వన.." అేంటట "త లుసుకోవడేం కష్ుము, 
దరినము ఇేంకాను" అన్ానరు. ఇేందులో అనన, పాిణ, మన్నకోశములు  పాికృతికాలవడేం వలన ఏకపిమాణ 

గమయత్ామన్  స్ామయముననదర. అేంట ేదేహము, ఇేందరియాలు మనసుయ, పాిణము ఒకదానికేంటే ఇేంకొకటి 
గొపివి అని చ పుికొనవచుేను. అేంట ేప్ లేవచుేను. ఇేందులో శరీరము, అవయవాలు 
పాేంచభౌతికాలయిత,ే ఇేందరియాలూ, మనసుయ పాేంచభౌతికము కూడా కాదు, కాని పాికృతికము. కాని, ఇవనీన 

పాికృతికాలే, అనగా పికృతి నుేండ ివచిేనవ  కనుక ప్ లిక కుదర వచుేను. కాని, ఆత్ీ విష్యానికి వసేు  ఇదర 
పాికృతికము కాక పికృతి కేంటే విలక్షణమ ైనదర. కనుక, దగనికి మిగిలిన వాటితర ప్ లికయిే లేదు. కనుక దగనిని 

ఇేందరియాలకు అేందదు అని చ బుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు . 

 (యోగశాసుమీునేందు పితిపాదరేంచిన విధ్ముగా స్ాధ్నము చేస ), ఇేందరియనిగీహమును ప ేందర, 
జితేేందరియుడ ,ై పికృతి సారూపమును బాగుగా త లిస కొని, అనగా, దేహాదుల సాభావమును సేంపూరాముగా 
న్ెఱిగ,ి సుఖ, దుైఃఖములను దాట,ి ఈ దేహాదులయేందు సవాసనగా సేంగము త్యజిేంచి, ఆసకిు నశిేంచిన 

యిెడల, అపుిడాత్ీ త్త్ు వము స్ాక్ష్ాత్కరిేంచ వచుేను. కె వలయము అని చ పిబడు ఈ స ితి కొేంత్మేందరకి 
పురుష్ారిమగును.  ("మమ మాయా దురత్యయా" అేంటాడు భగవానుడు గీత్లో. అేంటే "న్ా యివ పికృతి 

దాటలట దుస్ాయధ్యము" అని చ బుత్ూ. ఎేందుకేంటే, ఈ పికృతి పరమాత్ీ కు విశిష్ుమ ైనదర. పరమాత్ీ 



ఆధగనములో నుేండునదర. కనుక, పరమాత్ీ అనుగీహము లేనిదే మనకు ఈ పికృతి నతికీమిేంచుట 

దుస్ాయధ్యము. కూీ ర మృగము త్న యజమాని మాటను మాత్ిమ ేవిననటలు  పికృతి కూడా పరమాత్ీ 

ఆజాా నుస్ారమే నడుసుు ేందర. అేందువలన కె వలాయవసి ప ేందాలన్ాన పరమాతాీనుగీహము కావలిస నదే. అలా 
పరమాతాీనుగీహము కలిగి పురుష్ారిము ప ేందునపుిడు, నిరవధరక, అపరిమితానేందమ ైన 

పరమాతాీనుభవానిన కాక పరిమితానేందానుభవశ్రలి అయిన కె వలయము తాము ప ేందవలస న ఫలముగా 
కొేందరు భావిస్ాు రు కదా, అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .). 

 ఆ ఆతాీనుభవము నపేక్ష్ిేంచువారు ఆ విష్యమును చకకగా త లిస కొని, పికృతి వసుు వులతర సేంబేంధ్ము 
లేక, రుచి, వాసనలనినటిని (యోగ శాసుమీులలో చ ప ినటలు ) సమూలముగా త్యజిేంచి, అత్ీపాిప ుయిే 
ప ేందవలెనని పియతినేంచువారు దానిని ప ేందుదురు. అటలు కాక, చిత్ుదౌరబలయము కలవారు సేంస్ారమునేందు 
కేుశము నేందుదురు. (పికృతి విష్యములయేందు రుచి, వాసనలను వదలితేన్  ఆత్ీపాిప ు  కలుగుత్టేందర. 
అయిత ేవాసన పూరాజనీలకు సేంబేంధరేంచినదర కనుక, సేంపూరాముగా వాసన ప్ యిెడు విధ్ము "రసమ్ 

వరుామ్.." అేంటట భగవదగీ త్లో స ిత్పిజాా వసి సేందరభమున చ పిబడినదర. అటిు  యోగానుష్ాా నము 
ఫలిేంచినపుిడ ేఆత్ీపాిప ు  కలుగుత్టేందర. అటలు  కాకునన ఈ సేంస్ారములో  శీమ పడక త్పిదు. ఈ 

విధ్ముగా త్త్యేంబేంధరత్ జాా నము, అనుష్ాా నము, ఫలము, అనుష్ాా నము చ డిన కలుగు పిమాదము కూడ 

ఇకకడ చ పిబడినవి). 

అేంతిమ సీృతి వలన కూడా ఆతాీనుభవము కాని, పరమాతాీనుభవము గాని కలుగవచుేను. అనగా, 
చనిప్ వు చివరి క్షణాలలో, పరిశుదధమ ైన సారూపముతర, అనగా అహేంకార, మమకార, త్జునిత్ అరిష్డారీ 

పేిరేప త్ భావ, పివృత్టు లు లేక, ఆత్ీ సారూపము సరేాశారునికి శేష్మని, వానివలె పరిశుదధమని, 

అేంతిమసీృతి గావిేంచిన యిెడల, మోక్షము లభేంచును. కాని, చనిప్ వునపుిడు, బేంధ్ువులేందరూ చేయు 
ఆరున్ాదములు, హాహాకారములతర, జీవుని మమకారాదులవలన కలుగు చిత్ుచాేంచలయముతర, పుతాిదుల 

యేందలి పీితి చేత్, అేంతిమ సీృతి చేయకుేండిన, చిరకాలము చేస న యోగాభాయసమ లు  వయరిమ ై, ఫలిత్ము 
లభేంచదు. (జడభరత్టని విష్యమున తాను మహాత్పస ా అయిన్ా చివరిక్షణాలలో లేడిని త్లుసూు  

చనిప్ వుట వలన ముకిు లభేంచక  త్రువాత్ జనీ యేందు లేడిగా పుటుడేం జరిగిేందర.) 

అేంతిమసీృతి వలన మేంచి ఫలస దరధ  లభేంచును. అయితే అపుిడు కూడా జీవుడే బిహీ అయిప్ తాడని 

భావిేంచరాదు. అదర  అసేంగత్ము. కుేందేటిక ికొముీ మొలిచినదని చ పుిటవలె అసేంబదధమ ైనదర. జీవ, 



బిహీలకు భేదము స్ాాభావికము కనుక వారివురకును అభేదము చ పుిట గాడిద, గుఱిమ ైనదని చ ప ినటేు . 
అయిత ేఈ విధ్ముగా చ పెిడువారు లేకప్ లేదు. అటిువారు భూత్, భవిష్య, వరుమానకాలములలో ఉేంటటన్  
ఉేంటారు.  

(అటిువారి పలుకులు అసత్యములే అవుతాయి). 

స్ాామి లేడని త్లచు అన్ాశీిత్టలకు స్ాామి లేకుేండాన్  ఉేంటాడు. స్ాామిని ఆశీయిేంచేవారిక ిఆయన 

ఉననవాడ ేఅవుతాడు. అటిు  స్ాామి వచిే న్ా హృదయమునేందు నిత్యవాసము చేయుచున్ానడు. అజాా నము 
ప్ వునటలు  భకిురూపాపనన జాా నమును పిస్ాదరేంచేడు. కావున, జాా నము పరిపూరాత్ను ప ేందర వృదరధ , 
క్షయములు లేనిదర అయినదర. అజాా నము తొేంగ ిచూచుటయును లేదు. సమసు  దుైఃఖములు తొలగినవి."  

ఈ విధ్ముగా, పరమాత్ీ విష్యమును, ఆత్ీ విష్యమును, వార ిసేంబేంధ్మును, మోక్ష జాా నమును ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  కృపఁజేస , దగనిని అనుసేంధరేంచిన వారిని శీియైఃపతి కటాక్ష్ిేంచి త్న 

శీ్రపాదములయేందు చేరుేకుేంటాడని ఫలశీుతిని అనుగీహ సుు న్ానరు. 

8-8-సీసమాలిక 

అరుణపదాీయత్ నయనముల్ విభాిజమాన దేంతాழி  యుకాు ననముీ 

జలధ్రవరాముజువలకిరీటము, చత్టరాబహువుల్, బ్ధేంబాధ్రముీ మ ఱయ 

దరవాయయుధ్ేంబులు దేదగపయమానమౌశిశుకకుేండలములు చ వుల ప లయ 

అదరాతీయుడు స్ాామి, దాసుని హృదయానవ ేంచేస  తాను దగప ేంచుచుేండ   

ఆత్డేంత్రాయమి సకలముీలకు, నిరుపముడు, నిరతిశయానేంద యుత్టడు 

అనుభవెైకవిదరత్మాధ్ురయ భోగుయడుజాా న్ాధరకుడదరాతీయుడత్డు 

న్ా యులుమేందున న్ా హృదయముననువ ేంచేస  సుపీితి వెలుగుచుేండు 

నిలుపుకొేంటిని న్ డు నిత్యసూరుల న్ాథున్ాత్ని కృప చేత్ మనము నేందు 

ఆత్డే కలిగిేంచ  పాికృతిక విష్యాలజాా నమున్, అవి వయరిమన్ెడు బుదరధ  



తాన వాటనినట నేంత్రాత్ీ యన్ెడుసుజాా నమున, దారి చూపె న్ాకు 

త్న శేష్మ ైన ఆ ఆత్ీ సారూపముీ త లియఁజేసె విరకిు కలుగఁజేసె 

చేత్న్ాచేత్న హేత్టకమాీత్డుబిహీ రుదుిలకును సిష్ు  యత్డు 

అదరాతీయుేండత్డతిభోగుయడాత్ేండుసృష ు  స ితి లయాల చేయునత్డ   

పాిణాన జాా న్ాన వాయప ేంచి  యుేండు న్ాఆత్ీ శరీరుేండు, స్ాామి అత్డు 

అననమయ, పాిణమయ, మన్నమయ కోశములకతీత్ము ఆత్ీ త లియ రాదు 

ఇేంక దరినమనన ఇేంకనూ దుస్ాయధ్యమని త లియకొేంటిని ఆత్ీ యనన 

ఇేందరియాల జయిేంచి జీరిాపెై(శరీరముపెై) చవి లేకవిష్యసేంగముీను వీడి తాను 

అభాయసమును చేయ నపుిడు కె వలయస దరధ  కలుగవచుే స ిరత్ తరడ 

ఆతాీనుభవముకె  పికృతి విష్యములవాసన్ా రుచులను పరిహరిేంచి 

అభాయసమును చేయవలయును కాకుననచిత్ు  దౌరబలాయన  చికుక కలుగు 

సేంస్ారమునను నిష్ాు పనములన్ొేందర,ఫలము దకకదు స ిత్పిజాుడవక 

మరణ ేంచు సమయాన ఆత్ీసారూపముీ,పరమాత్ీ శేష్మను భావమునను 

పరిశుదధమని దలిే పాికృతికేష్ణల్ ఉడుగ నేంతిమసీృతిన్ ముకిు కలుగు 

మరణసమయమున మమకారపాశములుయనన నేంతిమసీృతి కూడిరాదు 

అేంతిమసీృతి యేందు పరమాత్ీ జీవుళ్ళుఏకమౌనని న్ెపుిడ ేంచరాదు 

సెైేంధ్వ ఖరములు సరిసమానమన్ెడిజనములుేందురు న్ెటిు సమయమేందు 

అటిు పలుకలు నసేంబదధముల్, పరమాత్ీచిదరాశిష్టు డు, సమీచీనమిదరయ 

స్ాామి యున్ానడనన స్ాామి యుేండును వారికస్ాామి లేడను వారిక స్ాామి లేడు 



ఆశీిత్టలకుేండునన్ాశీిత్టలకు లేడు ఆస్ాామి న్ాయెిద అధరవస ేంచ  

అజాా నమదృశయమయిెయ సుజాా నమున్అేందరచ ే స్ాామి దుైఃఖములు తొలగె 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారిక  

స్ాామి పదములు పాిప ు ేంచు సత్యమిదరయ 

8-9  కరుమాణ్ణకుమణ్ ైమేల్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో స్ాామి స్ ేందరయ, స్ కుమారాయదులతర నునన రూపానిన వరిాేంచి, ఆత్ీ గురిేంచి 

చ బుత్ూ, ఆ ఆత్ీకు పిధానమ ైన గుణమ ైన శేష్త్ామును వివరిేంచేరు ఆళ్వారుు . ఇేంక స్ాామి గుణాలను 
కొేంత్యిన్ా చ పాిలి. తాను ఆ స్ాామిక ేచ ేందరనటలు గాను, వ ఱొ కరిక ిచ ేందనటలు  గాను, త్నకు స్ాామితర 
బేంధ్ము ఎపుిడూ విడదగయరానిదనీ, స్ాామితర త్న కలయిక జరిగిప్ యినదనీ చ పాిలి. స్ాామితర కలయిక 

అన్ సరిక,ి ఆళ్వారుకు న్ాయికాభావము కలిగి ప్ త్టేందర. మానస కేంగా ఒక ప ియురాలిలా పివరిుేంచడేం 

మొదలుపెడతారు ఆళ్వారుు . (ఈ సేంబేంధ్ములో అయిత ేఅననయ శేష్త్ాము(న్ ను భగవానునికి త్పి 

ఇత్రులకు చ ేందరనదానిని కాను), అననయ భోగయత్ాము(న్ాకు భగవానుడే త్పి వ రొక భోగయము లేదు), అననయ 
శరణత్ాము(న్ాకు భగవానుడే త్పి వ రొక రక్షకము లేదు) అన్ెడు మూడు జీవాత్ీ పిధాన లక్షణాలు 
పిసుాటేంగా గోచరమవుతాయి.) అయిత ేఒక ప ియురాలు, తాను త్న ప ియుడిని కలిసేను అని, ఆయన్  త్న 

స్ాామి అని,  వ ఱొ కరు అకకరలేదని చ పిడేం ఎలా, సీు  ీసహజమ ైన స గుీ  అడుము వసుు ేందర కదా. ఈ 

అవరోధానిన ఆళ్వారుు  వెనుక వలెన్ , త్న చ లికత ు   పాతి్ను ఆవిష్కరిేంచి పరిష్కరిస్ాు రు. అేంట ేమళ్ళు మన 

ఆళ్వారు దరాపాతాిభనయమననమాట. ఇేంత్కు ముేందలాు , ఇలాేంటి దరాపాతాిభనయాలలో, ఆళ్వారు స ితి 

ఎపుిడూ విష్ాద భరిత్మే. అేంట ేఆళ్వారుు  బాధ్ పడుత్ూేంటే ఆ బాధ్ త లియఁజెపిడేం త్లిు గాన్న, చ లి గాన్న 
చేసేవారు. కాని ఇపుిడు పరిస ితి వ ఱు. ఇపుిడు, ఈ న్ాయిక  త్న న్ాయకుడిని కలిస , ఆ  అనుభవానిన 



ప ేందర యుననదర. ఆ విష్యము త లియదు త్లిు , త్ేండుిలకు. ఆమ కు వివాహము చేయుటకు, సాయేంవరము 
వేంటిదర ఏరాిటల చేదాద మని చూసుు న్ానరు. మన న్ాయకి, స్ాామిని త్పి ఇత్రులను ఎవారినీ త్లవకప్ వడేం 

మాట అటలేంచి, వాళ్ు విష్యము చ వినఁబడితే భరిేంచడేం కూడా చేయలేదు. అేంత్గా త్న స్ాామిపెై మరులు 
గొని యుననదామ . ఇేంక ఈ విష్యానిన త లిస న ఆమ  చ లికత ు  మిగిలిన వారికి ఆ విష్యానిన చ బుతరేందర. 
"ఈమ  ఆ స్ాామికి వశపడిప్ యిేందర, ఇత్రులను అేంగీకరిేంచదు" అేంటట.  అయిత,ే ఆ న్ాయకుడు ఎటిువాడో , 

ఆయన గుణగణాలేమిట , జాా న్ానుష్ాా న్ాదులేమిట , ఈమ  ఎటిు వానిని వరిేంచిేందో  అని వార ిబెేంగ. ఇేంక 

చ లికత ు  చ పిడేం పాిరేంభేంచిేందర. ఆ స్ాామికి కళ్వయణగుణాలలో ఎేందులోనూ త్కుకవలేదు, అసలు ఆయనకు 
సమానులే లేరు. అలేంకార వెైభవము, ప రుష్ము, గుణము, ఐశారయము, ఔదారయము, 
పిణయిత్ాము(ఈమ ను పేిమగా చూసుకోవాలి కదా), వ దారధత్త్ు వజాా నము, సదాచారము.. ఇలా అనీన ఉనన 

వాడాయన.  ఏదేమయిన్ా, ఈమ  ఆత్నిని వదలి ఉేండలేదు. ఈమ  "అనన్ాయరహ" అని చ బుతరేందర చ లి.  

అష్ాు క్షరీ మేంత్ిము కూడా ఈ విష్యాన్ న చ బుత్టేందర. మ కార వాచుయడ ైన జీవుడు అ కార వాచుయడ ైన 

పరమాత్ీ కే చ ేందరనవాడు. ఇత్రులకెవారిక ీకాదు. దగనిన్  అనవాయరహ శేష్త్ామని అేంటారు. ఆళ్వారుు  

అన్ాయపదేశముగా, స్ాామి గుణాలనూ, జీవాత్ీ లక్షణాలనూ చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. 
వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో కఠినమ ైన శాసు  ీవిష్యాలను వివరిేంచిన ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో 
శాసు  ీవిష్యానిన న్ాటకీయేంగా అేందరసుు న్ానరు. ఇకకడ స్ాామి పాతి్కు "తిరుపుిలియూర్" అను 
దరవయదేశము నేందు వ ేంచేస  యునన అరాేామూరిుని తీసుకున్ానరు. తిరుపుిలియూర్ కేరళ్రాష్ు రమునేందలి 

దరవయ దేశము. ఈ న్ాయకి, ఆ తిరుపుిలియూర్ స్ాామి వశమయిప్ యిేందర అేంటలన్ానరు చ లికత ు  ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో. 

"త్లుు లారా! తిరుపుిలియూర్ యేందు వ ేంచేస యునన స్ాామి మహా స్ ేందరయరాశి.  పెదద  నీలమాణ కయ 
పరాత్ము నేందు శాు ఘయమ ైన త్టాకములో  పదీ వనములో పదాీల వలె ఉేంటాయి ఆయన వక్షైఃసిలము, 
అధ్రములు, న్ త్ిములు, హసుములు, శీ్రపాదములు. ఆ  పీతాేంబరధ్రుడును, ఉపకారకుడును అయిన 

స్ాామి స్ ేందరయమును అనుభవిేంచి, ఈమ  వాని తిరున్ామములన్  చ పుిను. ఏమి చేయగలను. 

(వటిు దేహ స్ ేందరయమునన చాలున్ా, ఆభరణ శోభ ఉేండవలదా యని పికకవారు పలుకగా) 



అతి సుేందరమ ైన మేరు పరాత్ముపెై సేంచరిేంచుచునన, సూరుయడు, చేందుిడు, నక్షతాిదర 
తేజసయవరూపములవలె పెదద  కిరీటమును కలవాడు, హారమును, అన్ కములెైన ఆభరణములను కలిగి 
యుననవాడు స్ాామి. ఆ  స్ ేందరయమనుభవిేంచుచు ఆ తిరుపుిలి యూరున్  ఈమ  త్లచుచుననదర. 

(మర ిఆయన మగత్నము, శౌరయము మాటేమిటి అని పికకవారు అేంట)ే 

ఆయన హసుములయేందు, పెదద  అలలతర నునన మహా సముదాినికి నిపుి అేంటలకొని మొత్ుేం అేంతా మేండి 
ప్ త్ూేంటే, ఆ మేండుత్ూనన కెరటాలు కొటలు కువసూు ేంటే ఎలా ఉేంటలేందో  అలా మేంటలు విరజిమేీ 

సుదరినము వేంటి దరవాయయుధాలు ధ్రిేంచు వాడు స్ాామి. యుదధమునేందు పివ శిేంచి, రాక్షసులను 
చ ేండాడు ఆ స్ాామి తిరుపుిలి యూరులో వ ేంచేస ,యుేండ, నీమ  ఆ నగరానిన స్్ు త్ిము చేయుచుననదర. 

(ఈమ  స ితి, రాక్షసులను దునుమాడి వచిేన రామచేందుిని "భరాు రమ్ పరిష్సాజే" అననటలు , 

రామచేందిపిభువుని బ్ధగియార కౌగలిేంచుకొననపిటి  సీత్మీ త్లిులా ఉననదర, చూసేు  త లియడేం లేదా 
అేంట ేందరట చ లికత ు . 

(పరాకీమేం ఉేంట ేమనకేేం, మనని రక్ష్ిేంచాలికదా, అని పికక వారు అేంటే) 

ఈ స్ాామియిే పిళ్యకాలములో, సమసు  లోకములను త్న లోనికిగొని, రక్ష్ిేంచి, పిళ్యానేంత్రము మరల 

వాటిని యథాపికారము సృజిేంచి, కాపాడు దేవదేవుడ ైన సరేాశారుడు. ఈమ  అత్ని న్ామములను త్పి 

ఇత్రములు మాటలాడదు. (స్ాామి జగతాకరణతాానిన చ ప ి సరా రక్షకుడు అని చ పేిరు. అయితే ఆయనకు 
ఐశారయము అనగా నియామకత్ాము/ నియమన స్ామరిాము ఉననదా లేక రక్షక భటలని వలె ఉేండడమేన్ా 
అని పికకవారు పిశినసేు ). 

ఆ స్ాామి త ైలీోకయన్ాథుడు. బాగుగా ఆభరణములతర అలేంకరిేంచుకొనిన ఈమ  స్ ేందరయము ఇక 

త్లేంపదగినదర కాదు. (ఈమ  స్ాామి స్ త్టు  అయిప్ యినదర.), ఈమ  ఆత్ని అనుగీహమున మునిగినదర. 

(ఆయనకు ఐశారయేం ఉన్ాన, ఈమ కేమ ైన్ా లాభము ఉేంటలేందా అని వారు అేంటే) 

పితిదరనము జలసమృదరధ  గల సముదిము వేంటి కాేంతి గల ఉపకారకుడ ైన స్ాామి దరవాయనుగీహమున మునిగ,ి 

ఆ అనుగీహానిన ప ేందరన ఈమ  మృదువెైన సాభావము కలద ,ై ఎఱిని  అధ్రము మొదలెైన లక్షణాలు కలిగి 
యుననదర.  



(అయిత ేఈమ ను బాగా చూసుకుేంటాడా అని వారు అేంటే) 

ఆ ఊరిలో ప్ కచ టలు  కూడా సుేందరములెైన తీగలతర చుటుబడి యుేంటాయి. కొబబరి చ టలు  కూడా 
ఒకదానితరన్ొకటి కలుసు కొని ఉేంటాయి. అచేటి వాయువు పరిమళ్భరిత్ముగా ఉేంటలేందర. (అదర ఆ స్ాామి 

మహ మ) ఈమ  ఆ ఊరిలో వ ేంచేస యునన స్ాామి శీ్రపాదాలను ప ేందరనదర. (ఆ మొకకలనూ, తీగలనూ చూసేు  
త లియడేం లేదా, ఇేంకా ఏేం చూడాలి అేంటలన్ానరు). 

(అదర సర,ే వాళ్ు ఆచారము, పివరున్ా బాగుేంటాయా అని సేందేహ సేు ) 

ఓ త్లుు లారా! ఆ ఊరిలో  వ దాధ్యయన పరులెైన బాిహీణ త్ుములు ఆ ఆకాశానీన, పెైలోకాలనూ 

కప ివ సేటటలు , ప గ వచేేలా యాగాదులు చేసూు ేంటారు. ఆ తిరుపుిలియివర్ లో శేష్శయయ పెై పవాళేంచి 

యునన అటిు  ఆ  సరేాశారుని న్ామములు త్పి ఇత్రములు ఈమ  పలుకదు. 

 (ఆచారము ఉేండాలేంటే, ముేందు జాా నము ఉేండాలి కదా అనుష్ాా న్ానికి. వాళ్ుకి జాా నము ఎలాగుటలేందో  అని 

సేంశయిసేు ) 

చలుని నీటి వేంట ివరాము గల స్ాామి వ ేంచేస  యునన ఆ తిరుపుిలియూర్  స్ామవ దమును సుసారముగా 
గానము చేస , వ దారిములన్ెఱిగి, పివచనము  చేయు వెైషా్వులతర నిేండియుననదర. ఆ నగరమునకు స్ాామి 

ఆయన. ఆయనన్  ఈమ  రాతిిేంబవళ్ళు స్్ు త్ిము చేసూు  ఉననదర. 

("ఇదేంతా సరే, ఈ అమాీయిని ఆయనక ే కటుఁబెటుడానికి ముఖయమ ైనదర ఒకక కారణము చ పుి" అన్ానరట ఆ 

సీు లీు). 

త్లుు లారా! అతి సుేందరమ ైన తిరుపుిలియూర్ స్ాామి అనుగీహమును, పేిమను ఈమ  చకకగా, 
సేంపూరాముగా ప ేందరనదర. లేకప్ తే, ఈమ కు ఇేంత్ (స్ాామి ధ్రిేంచిన) త్టలస  మాల పరిమళ్ము ఎలా 
వసుు ేందర. (మర ివాళుదదరూ ఒకరితరన్ొకరు కలిస ప్ యారనడానికి త్రువాత్ మరిేంక అేంత్కేంటే కారణమేమిటి 
కావాలి?). 

 (జీవాత్ీ పరమాత్ీను ప ేందరనపుిడు పరమాత్ీ కుేండే సత్యకామ, సత్య సేంకలాిదర గుణాలు కొనిన 

(పరమాత్ీ యొకక సృష్ాు ాదర జగదాాాపార లక్షణాలు జీవాత్ీకు సేంకీమిేంచవు)  జీవాత్ీకు సేంకీమిస్ాు యి. 



దగనిన్  అష్ుగుణ ఆవిరాభవము అని అేంటారు.ఆళ్వారుు  ఆ విష్యానిన సూచిసుు న్ానరు, పరమాత్ీ త్టలస  
మాలికా పరిమళ్ము ఈమ  కలిగి యుేందర అేంటట" ) 

ఈ విధ్ముగా లౌకికమ ైన భాష్లో జీవ, పరమాత్ీల సేంబేంధానిన, పరమాత్ీ కళ్వయణ గుణాలను ఆళ్వారుు  

వివరిేంచేరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారు సరేాశారుని కె ేంకరయము ప ేందఁగలిగినవారగుదురు" అని 

నమాీళ్వారుు  ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు. 

8-9-సీసమాలిక 

నీలమాణ కయమున్ ప్ లు జీమూతాన(కొేండ)పదీకాస్ారముీ పగిదర యొప ి 

స్ాామి దేహావయవములమరె చూడనయన, పద, కర, న్ాభయధ్రములును, 

పీతాేంబరుడడరె ఆ తిరుపుిలియూరఆ స్ాామి న్ామముల్ పలుకు నీమ  

మేరు పరాత్ముపెై సూరేేందుతారలకె వడి మ ఱయు శేఖరము(కిరీటము) కలిగి 

హారాదర దరవయముఖాయభరణముీలతేజోవిరాజితరదగదపుడత్డు 

స్ాామి తా వ ేంచేసె ఆ తిరుపుిలియూరుఆ పురి స్్ు త్ిముీ పలుకు నీమ  

ఉదగదపుస్ాగరోత్టు ేంగత్రేంగిత్పిసుాలిేంగావళ్ళల పగిదర న్ాజి(యుదధము) 

దరవాయయుధ్ముీలు తేజరిలు గ తానుపరిమారుే రాక్షసవరుల స్ాామి 

ఆ తిరుపుిలియూరు స్ాామిన్  త్లబో స  ఆ యూరు స్్ు త్ిముీ చేయు నీమ   

ముజుగముల త్న బొ జులోనిడుకొనిపిళ్యాన రక్ష్ిేంచు స్ాామి, న్ డు 

ఆ తిరుపుిలియూరు నగరాన వ ేంచేసెఆత్ని న్ామముల్ పలుకు నీమ  

స్ాామిక ివశమయిెయ నీమ  యని త లియునుఆమ  స్ ేందరయ వత్ేంసములఁజూడ 



ఆ స్ాామి త ైలీోకయన్ాథుడవాాని యనుగీహమును ప ేందర యుననదగమ  

ప్ కపేండును బో లు మోవి చూడగ త లిసెస్ాామిచే సీాకృత్మయిెయ నీమ  

అనుకేంపమును ప ేందర వశమయిెయ స్ాామికిచ పిక చ పుిన్ా చిహనములును 

ఆయూర ప్ కవృక్షములు పూలత్లిీథునముీగా కలస  మ లస  యుేండు 

కొబబర ిచ టలు ను ఒకదానికిేంకొకటిపెనవ సుకొని యుేండి పెరుగు నచట 

స్ాామి పేిమ మహ మ వశపడ  నికబాల చేరెను వాని పదము చ ేంత్ 

విష్టా భకుు లచట వ దాధ్యయనములాయగముల్ చేయ ప గ ఆకసమున 

కముీకొని న్ాకలోకాల కపుిను, అటిునగరముీ నకత్డు  న్ాయకుేండు 

ఈమ యు న్ా స్ాామి న్ామముీలను త్పి ఇత్రముీ పలుకదు ఇేంత్టలార! 

స్ామవ దపు గానసారములు వినిప ేంచువ దారిములు చ పుి విపుు లచట 

వాసముేందురు పీితి, ఆ తిరుపుిలియూర,ఆయూరు స్్ు త్ిముీ చేయు నీమ  

ఆ త్టలస  మాలిక కాేంచిన త లియునుఆ తిరుపుిలియూరు స్ాామి కరుణ 

పాిప ు ేంచ  నీమ కు, పడత్టలారా! ఈమ సరేాశు వశమయిెయ సత్యమిదరయ 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారిక 

స్ాామి కె ేంకరయ భాగయము సేంకీమిేంచు 



8-10  నడెుమాలుడిమ  ై
వెనుక ఱ ేండు తిరువాయ్ మొళ్ళలలో అష్ాు క్షరీ మేంతాిరిము వివరిేంచబడినదర అని అనుకున్ానము. అష్ాు క్షరి  
లో పిణవములోని "అ" కార వాచుయడ ైన శీ్రమన్ానరాయణ త్తాు వరిమ ైన కారణత్ా, రక్షకత్ా, శేష తాాలగురిేంచీ, 

"మ" కార వాచుయడ ైన జీవుని పిధాన లక్షణమ ైన "భగవచేిష్త్ాము" గురిేంచి త లుసుకొని, "ఉ" కారమునకు 
అరిమ ైన  ఆ జీవుడు కేవలము భగవానునిక ేచ ేందరనవాడనన విష్యానిన కూడా చూసేము. "న్ారాయణ" 

శబాద రిమ ైన అేంత్రాయమిత్ాము, కారణత్ా, రక్షకతాాదులు, జాా న్ానేందాదర లక్షణాలు, స్ ేందరయ, స్ కుమారాయదర 
గుణాలు, సరా జగనినయామకత్ాము మొదలెైన త్ద ైశారయ, విభవాలు  త లుసుకున్ానము. "నమైః" 
శబాద రిమ ైన  "జీవాత్ీ యొకక తిికరణ పివృతిు , నివృత్టు లెలాు  భగవానుని కొఱకు మాత్ిమేనని, త్నకు 
గాని,ఇత్రులకు గాని కాదని" అనన విష్యము వివరిేంచుకున్ానము. ఈ "నమైః" శబాద రిము లో చ పిబడిన 

"అనవాయరహ శేష్త్ాము" భగవచేిష్త్ాము తర ఆగిప్ క "భాగవత్ శేష్త్ాము" వరకూ పరయవస సుు ేందర. అేంట,ే 

పిథమ  దశ భగవచేిష్త్ాము అయిత,ే చరమ(చివరి)దశ భాగవత్ శేష్త్ాము అవుత్టేందర. భగవదభకుు లకు 
వశపడ ియుననవారము అయితేన్  భగవేంత్టనికి చ ేందరనవారమన్  విష్యము నిరాధ రిత్మవుత్టేందర. ఈ 

భాగవత్ శేష్త్ాము గురిేంచి ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో పిస్ాు విసుు న్ానరు. 

భగవానునిక ిచ ేందరనవారు కూడా, ఐశారాయదులకు వశపడిప్ యి, దారి మళుప్ వచుేను. కాని, భాగవత్ 

శేష్త్ా దశ నుేండి అలా దారి మళ్ళు అవకాశము లేదని దానిని "చరమదశ" అని అేంటారు. ఈ 

కాలత్త్ువముననేంత్వరకూ న్ాకు, న్ా సేంబేంధ్ులకు కూడా ఈ భాగవతాభమానము ఉేండాలి అేంటట పూరిు 
చేస్ాు రు ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி ని. 

వెనుక శత్టిఘునని భాగవత్ శేష్త్ాము గురిేంచి చ పుికుేంటట, "గచితా మాత్టలకులమ్ భరతేన...శత్టిఘనైః 
నీత్ైః...." అని ఆనేందముతర, జితేేందరియుడు, అనఘుడు అయిన శత్టిఘునడు భరత్టని చేత్ భరత్టని 

మేనమామ ఇేంటిక ితీసుకొని ప్ బడిన్ాడు" అనన రామాయణ శోు కములో చూసేము. భరత్టని పెై పీితితర, 
కళ్వయణ గుణాభరాముడ ైన శీ్రరాముడిని కూడా పటిుేంచుకోడట శత్టిఘునడు. అేందుకే భాగవత్ శేష్తాానికి 
శత్టిఘునని ఉదాహరణముగా చ బుతారు పెదదలు.  



"సరేాశారుని దాసయము చేయువాని వలె త్లేంచినేంత్న్ , న్ా అజాా న్ాదర దోష్ములు నశిేంచినవి. అటిు  
భగవేంత్టనిక ిభకుు లెైన వారి శీ్రపాదములన్  ప ేందవలెను త్పి వాటిని విడచి తిిలోకె శారయము కూడ 

న్ాకకకరలేదు. 

(మఱ ికె వలయము ప ేందరతే సరిప్ త్టేందా అేంట)ే 

సరేాశారుని శీ్రపాదములయేందు అననయ పియోజనులెై కె ేంకరయము చేయుచునన శీ్రవెైషా్వుల యొకక 

శీ్రపాదముల న్ాశీయిేంచి ప ేందరన పురుష్ారిమునకు, ఐశారయ, కె వలయ సుఖములు సమానము  కావు 

సమసు  లోకములను కొలుచుటకు తిివికీముడ ై పెరిగిన శీ్రనివాసుని యొకక శీ్రపాదములన్ాశీయిేంచుట కనన, 

దాని రూపమునేందు చిననవారయిన్ా మహ మానిాత్టలెైన, పరమాత్ీ పాదముల న్ాశీయిేంచిన 

శీ్రవెైషా్వులను ఆశీయిేంచుట త్గినదర.  

మన్నవాకాకయములచే సరేాశారునికి సరావిధ్ కె ేంకరయమును చేయు శీ్రవెైషా్వులు నివస ేంచుచునన ఈ 

లోకమేంద ేచేయునటలు  సరేాశారుడు కటాక్ష్ిేంచిన యిెడల, ఈ లోకమేందుేండుట ఒక కొఱత్ కాదు.  

భగవత్కటాక్షముచే శీ్రవెైకుేంఠమును ప ేందర, నితాయనేందముననుభవిేంచినపిటికీ, అదర కూడా, తిరువాయ్ 

మొழி  అనుసేంధానముచే గలిగిన సుఖమునకు స్ాటికాదు. 

(భాగవత్ ముఖోలాు స్ారిముగా) కువలయాపీడ సేంహారి, చకీధార,ి గరుడవిహారి అయిన సరేాశారుని 

కళ్వయణగుణములననుభవిేంచి, తిరువాయ్ మొழி  ని అభయస ేంచుటకు సరేాశారత్ాము కూడ స్ాటి కాదు. 

ఈ ములోు కములకు, నిమిత్ు , ఉపాదాన కారణమ ై, త్న సేంకలిమాత్ిము చేత్ సృజిేంచిన అదరాతీయమ ైన 

పరదేవత్ అయిన శీ్రమన్ానరాయణుని యొకక చిగురువేంటి శీ్రపాదముల కిీేంద పివ శిేంచుట కాక, ఆ 

సరేాశారునిక ిదాసులెైన శీ్రవెైషా్వులయొకక మికికలి శాు ఘయమ ైన సత్యేంగమే ఎలుపుిడూ మనకు 
లభేంచవలెను. (కేవలము భగవదనుభవము కాక, ఆ భాగవత్టలతర కలస  అనుభవిేంచే భగవదనుభవమే 

ఎలుపుిడూ ఉేండాలి అేంటలన్ానరు. ) 

చలున్ెైన జలము గల మహా సముదిమును సృజిేంచి, (అేందు), తాను పెరిగి, వాయప ేంచి, పూవులతర నిేండిన 

కలివృక్ష వనము వలెను, సూరుయని వేంట ితేజసుయ గలిగి పవళేంచియునన మాణ కయ పరాత్మును ప్ లిన 

స్ాామిక ిదాసులెైన భాగవత్టల సమూహము ఎలుపుిడ మనకు లభేంచు గాక.  



(ఇకకడ విచిత్ిమ ైన ఉపమానములను చ బుత్టన్ానరు. స్ాామి అవయవాలు పూలలా ఉన్ానయి. 

పదాీలు(న్ తాిలు) సేంపెేంగ(న్ాస క).. ఇలా. కలివృక్షములా కావలస నవనీన ఇచేేవాడాయన. పరాత్ములా 
విసురిేంచి యున్ానడు. నీల మాణ కయపు వరాము, సూరుయనిలా తేజసుయ. ఇలా ఒకొకకక విశేష్ణానికి ఒకొకకక 

ఉపమానము చ ప ి వాటనినటి సమేీళ్నముగా వరిాసుు న్ానరు స్ాామిని ).  

ఇేంత్కు ముేందు భాగవత్టలతర కలస  ఉేండాలి అన్ానరు. ఇపుిడు ఆ భాగవత్ సమూహానిన చూసేు , 
సేవిేంచుకుేంట ేచాలు అేంటలన్ానరు. 

(ఇేంక భగవేంత్టని సేవిేంచే భాగవత్టలు లేక ప్ యిన్ా భాగవత్టల దాస పరేంపరలో చివర ిహదుద లో ఉేంటే 
చాలును అేంటలన్ానరు. ) 

శేంఖ, చకాీ దయన్ క దరవాయయుధ్ములను ధ్రిేంచి, ఆశీిత్ విరోధ్ులను నశిేంపఁజేయుచునన 

చత్టరూాాహుడ ైన(వాసుదేవ, పిదుయమన, అనిరుదధ , సేంకరషణులను న్ాలుగు వూయహమూరుు లుగా 
నవత్రిేంచినవాడు), మనీధ్ునికి తాత్ అయిన సరేాశారునికి దాసుల యొకక, దాస పరేంపరలో చరమావధర 
దాసుడనగుట యన్ెడు పరమపురుష్ారిమున్  కోరుకొనుచున్ానను.  

(ఇేంక ఆ చరమావధర దాసులు కాకున్ాన ఆ చరమావధర దాసులు త్మకు, త్మవారికి పాిపుు లు  అయితే 
చాలునేంటలన్ానరు).  

శాయమవిగీహుడ ,ై చత్టరుభజుడ ై, చకీధ్రుడ ైన స్ాామికి దాస,దాస పరేంపరలో చరమావధర దాసులెైన వారే 

న్ాకును న్ా కులమునకును పాిపుు లె ైయుేండవలయునని పాిరిిేంచుచున్ానను." 

"ఈ విధ్ముగా భాగవత్ శేష్త్ా మహత్ామును చ ప ిన ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వారు 
సపరవారముగా భాగవత్టలకు శేష్భూత్టలెై యుేందుర"ని ఫలశీుతిని అనుగీహ సుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

 8-10-సీసమాలిక 

శీ్రహరి దాసయము చేయఁదలేంచినన్అజాా న పాపము లేంత్మయిెయ 

వాని భకువరుల పాద దాసయము త్పిజగదాధరపతాయన ఆశ లేదు 

ఆతాీనుభవమ ైన, ఐశారయ ఫలమ ైనఅబదవరుా ని భకు దాసయవృతిు  



పాటి కావవి, కాన భకు కె ేంకరయమేఇచేగిేంచ ద నద  హెచుే న్ాకు 

విశాముీ కొలుే తిివికీము పాదముల్ఆశీయిేంచుట కనన, మహ మ గలుీ  

పరమాత్ీ పాదాల న్ాశీయిేంచ డు వారిన్ాశీయిేంచుట మినన న్ాకు న్ెపుడు 

తిికరణముల తాము సకల కె ేంకరయములనుపదాీక్షునకు చేయు భాగవత్టలు 

విలస లుు  చోట జీవిత్ము స్ాగిన చాలుపరమపదపు నవసరము లేదు 

భగవత్కటాక్ష్ాన పరమపదము ప ేంద,ప ేంద డు ఆ దాసయ నేంద(ఆనేందము)మ ైన 

ఆ తిరువాయ్ మొழி  నభయస ేంచిన కలుగుస్ ఖయముీనకు న్ెపుు  స్ాటి కాదు 

కాళేంగ(ఏనుగు=కువలయాపీడము) సేంహార,ి గరుడవిహారి, సుదరినధారి, ఆత్ని గుణముల 

అనుభవిేంచుచు తిరువాయ్ మొழி  వాచిేంప(అధ్యస ేంచగా)జగదాధరపత్యము స్ాటి రాదు 

ములోు కములకును మూలకారణమ ైనఆ స్ాామి పాదాల పటలు (చోటల) కాక 

సద ైాషా్వుల యొకక సత్యేంగ లబ్ధధయిేకాేంక్ష్ిేంచ దను న్ ను అనవరత్ము 

తాను సృష ుేంచిన ధ్రణీపువము(సముదిము) నేందుమాణ కయనగము పెై అలరు(పూలు)లొపి 

భాను తేజము తరడి అమరస్ాలము(కలివృక్షము) వోలెపవాళేంచిన స్ాామి పాద యుగళ్  

దాసుల  సేంఘముీ దరిిేంచినన్ చాలుఇేంకేమి కావలె నీప యత్ముీ 

దరవాయయుధ్ుడును చత్టర్ వూయహుడాశీిత్తాిత్ కేందరి ప తామహుేండు 

ఆత్ని దాస్ానుదాస పరేంపరనేరమావధరన్ దాసునయిన చాలు 

అర(ిచకీము) ధ్రుడు, చత్టరాబహుడు, శాయమ గాత్ిమువాడు, ఆత్ని దాసకోటి 

చరమావధరని దాసవరులున్ా వారికిన్  న్ాకు పాిపుు ల కాగ న్ాదు పిణ ధర(పాిరిన) 

తేటగీతి: 



కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారి వారిక  

వారలకు దాస శేష్త్ా  మమరున్ెపుడు 

8  తేవి మారావార్...(ఎనిమిదవ పత్తు  సంకి్షపాు రథము) 
ఎనిమిదవ పత్టు  పాిరేంభములో నమాీళ్వారుు  స్ాామి ఆశీిత్ రక్షకత్ా గుణానిన పిస్ాు విేంచి, తాను త్న 

పియత్నము వలన స్ాామిని ప ేందఁజాలననియూ, త్నపెై కరుణ ేంచి, స్ాామి త్నను సీాకరిేంచవలెననియూ, 

అఖల చేత్న్ాచేత్నములేంత్టికీ శేష  అయిన స్ాామి త్నను  ఉపేక్ష్ిేంచరాదనియూ, త్న మన్న, 
వాకాకయములనినయూ స్ాామి అధగనములే కనుక, తాను సాత్ేంత్టిడు కాదనియూ, కనుక తాను 
సాత్ేంతిిేంచి స్ాామిని ప ేందుటకు అవకాశము లేనేందున, స్ాామియి ేత్నను సీాకరిేంచవలెననియూ, 

వెైకుఠమూ, నరకమూ కూడా స్ాామి విభూత్టలే కనుక  తాను ఎచేట ఉేండాలని స్ాామి నిరాయిేంచిన్ా 
త్నకు బాధ్ లేదనియూ, అయినను, సేంస్ారమునేందుేంచినచ  ోత్న శేష్త్ా సారూపమే మఱుగు పడును 
కనుక, త్నను ఈ సేంస్ారమునుేండి ఉదధరిేంచ వలెననీ విననవిేంచి, చివరకు, తాను పరమాత్ీ 

పదదాసయమును ప ేందరతిననీ, దానికి బదులుగా తాను స్ాామి ఆతాీరిణము చేస కొను చున్ానననీ 

విననవిేంచేరు.  

త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி  లో, త్న పాపముల వలనన్  స్ాామి కరుణ ేంచుట లేదేమోనని, త్నకు స్ాామి 

యేందు  గల అభనివ శము అన్ాయపదేశముగా త లియఁజేస్ాు రు. తాను త్నను కళ్వయణగుణ శ్రలుడ ైన స్ాామికి 
అరిిేంచుకొేంటిననీ, ఇపుిడు ఆత్నిని వీడఁజాలనని, ఎేంత్ కాలమ ైనను వ చి యుేందుననీ, స్ాామి త్నను 
కరుణ స్ాు డని, పరమపదాదులు త్నకె  స దధముగా నుేండుననీ, త్నకు ఇత్ర విష్యముల యేందు ఆశ లేదనీ, 

త్న మనసుయ స్ాామి పాదముల వదద  చేరిప్ యిెననీ చ పేిరు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామినుేండి స్ాారిమునకె , ఆశిేంచే వారు త్పి, స్ాామి రక్షణకె  
మేంగళ్వశాసనము చేసేవారు లేరు కదా యని కలత్పడిన్ారు ఆళ్వారుు . కొేంత్ మేందర లౌకికె శారాయలను 
కోరుకుేంట,ే కొేంత్మేందర, కె వలయస ితి కావాలనుకుేంటారు, కాని స్ాామి పాదాలకు మేంగళ్వశాసనము చేయు 



వార ేలేర ేఅేంటట,  స్ాామి లోకులను ఉదధరిేంచడానికి, అవతారములన్ెతిు , ఎనిన మహతాకరయములు 
నిరాహ ేంచిన్ా, పటిుేంచుకొన్  వారు లేరు కదా, ప్ నీ పిళ్య సమయేంలో ఆయనకు చ డు చేసేవారెవారూ 

లేరనుకుేందామేంట,ే బెేంగ కలుగునటలు  ఆయన చినన మఱిి  ఆకు మీద మహా సముదిములో పవళేంచి 

యుేంటాడ,ే అరాేా మూరిుగా  వ ేంచేస  యుననపుిడు కూడా స్ాామి ఏమిస్ాు డని చూసేవారే త్పి ఆయనకు 
మేంగళ్వశాసనము చేసే వారు లేరు కదా అని బాధ్ పడుత్ూ, తిరుపిరిశార దరవయ దేశములో వ ేంచేస  యునన 

స్ాామిక ితాను ఆయనకు దాసయము చేయుటకు స దధముగా నుేంటినని చ పుిమని అచేటకు ప్ వు భకుు లకు 
విననవిస్ాు రు ఆళ్వారుు . సకల జగదాాాపారములకు మూల భూత్టడ ైన ఆయన గురిేంచి బిహీ, రుదాిదులు 
కూడా పూరిుగా త లియరనీ, తాను కూడా స్ాారిముతర స్ాామి తిరున్ామములు పలుకుట త్పి త్గినటలు గా 
మేంగళ్వశాసనము చేయలేక ప్ యితిననీ బాధ్పడతారు. అేంత్ట, పరమపదములో ఉనన నిత్టయలు, 
ముకుు లు  మేంగళ్వశాసనము చేసుు న్ానరనిప ేంచి కొలదరగా ఊరట చ ేందుతారు. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி లో  పరమపదములో బెేంగ లేకప్ యిన్ా, ఈ లోకములో తిరుచ ేేంగనూర్ వేంటి 
దరవయ దేశములలో, సేంగతి గురుు కు వచిే మళ్ళు బాధ్ పడతారు ఆళ్వారుు . రామ, కృష్ాా దర అన్ క 

విభవావతారములెతిున స్ాామి యేి తిరుచ ేేంగనూర్ లో వ ేంచేస  యున్ానడు. న్ా మనసుయ ఆ స్ాామిని వదలి 

వ రొక చోటలకు వెళ్ుదు. ఆయన శీ్రపాదములే త్నకుపాయము అని చ బుతారు. అచేట వాసము చేయు 
పరమ నిష్ాా గరిష్టా లెైన శీ్రవెైషా్వులు స్ాామికి మేంగళ్వశాసనపరులెైన వారున్ానరని అనిప ేంచి కొలదరగా  సాసిత్ 

నేందర, ఆ స్ాామియిే త్న అేంత్రాయమిగా వ ేంచేస  యున్ానడని, తాను ఆత్నిని ప ేందరతిననీ చ బుతారు ఆళ్వారుు . 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி  లో త్న హృదయములోనూ స్ాామి యున్ానడు కదా, తాను పడుత్టనన బాధ్ 

స్ాామి వరకూ పరయవస సుు ేందర కదా, ఆ బాధ్ ప్ వాలేంటే, అత్యేంత్ మన్నహరుడు, కళ్వయణ గుణాకరుడు, అయిన  

స్ాామి దరినమియాయలి. ఆయన వచిే దరినమీయక ప్ తే త్నన్  ఆయన వదదకు తీసుకొని ప్ వాలి. 

అేంత్రాయమిగా నునన స్ాామిని తాను దరిిేంచలేనని, అవతార సమయములేందు తాను లేక ప్ యితిననీ,  

కనుక ఆ స్ాామి దరినము త్నకు ఎటలు   లభసుు ేందనీ బాధ్పడతారు.  

ఆ స్ాామియి ేఅరాేా మూరిుగా "తిరుకకడితాు నమ్" అను దరవయ దేశమునేందు త్నను కాపాడుటకు వ ేంచేస   
యున్ానడని, ఆయన్  త్న హృదయమున కూడ నిత్య వాసము చేసుు న్ానడనీ, విభవావతారము లెతిున ఆ 

స్ాామియి ేతిరుకకడితాు నమ్ నేందు వ ేంచేసేడని, ఆ స్ాామిని సుు తిేంచిన పాపక్షయమగుననీ, 

ఉభయవిభూత్టలనుేండి భకుు లు వచిే స్ాామిని సేవిేంచుకుేంటారనీ, స్ాామికి కూడా పరమపదము కేంటెను, 



పాలకడలి కేంటెను, ఇత్ర దరవయ దేశముల కేంట ెఈ దరవయ దేశమనిన ఎకుకవ పీితి యనీ, దానికి కారణము 
త్నను కరుణ ేంచడానికి ఈ దరవయ దేశమునకు ఆనుకూలయత్ ఎకుకవగా ఉేండడమేనని, అచేట వ ద 

నిష్ాా పరులెైన వెైషా్వులు నిత్య వాసము చేయుదురనీ చ ప ి, ఆ స్ాామియిే ఇపుిడు త్న హృదయమున 

వ ేంచేసెనని చ బుతారు. 

తాను స్ాామి పాదములవదద  చోటల కొఱకు పాిరిిేంచిన, స్ాామి ఏకేంగా త్న హృదయములోనికే వచిే 

యున్ానడని, అేంత్ట ిమహామహ మానాయుడు త్న హృదయములోనికి వచుేట, అనునదర భాిేంతియో, 

సత్యమో త లియకుననదనీ, అేంత్ గొపివాని విష్యములో ఇదర అసత్యము కాన్ రదనీ, ఆయన త్న 

హృదయములో వ ేంచేయుటకు కారణము స్ాామి నిరేహత్టక కృపయిేనని, ఆయన చేస న పనులలో, ఆయన 

త్న హృదయములోనికి వచిే చేరడేం చాలా గొపి పని యనీ, అటలు  త్న హృదయములో పివ శిేంచుకు 
కారణము తాను ఆయనను  సీాకరిేంచడేం మాత్ిమేనని, తానిేంక ఆస్ాామిని విడువబో నని, త్నకిేంక ఏ 

దుైఃఖము లేదనీ  చ బుతారు త్రువాత్. 

త్న హృదయములో వ ేంచేస  యునన స్ాామి, త్న దరవయ మేంగళ్ విగీహానిన దరిిేంపఁజేస , త్దనేంత్రము 
ఆత్ీ సారూపానిన త లియఁజేస్ాు డు ఆళ్వారుకు. అత్యేంత్ స్ ేందరయముతర, జాా న్ానేంద శ్రలుడ ైన పరమాత్ీ, 

అదరాతీయుడు, అనుభవెైక వ దుయడు, నిత్యసూరుల నిరాాహకుడు,  అపరిమిత్ మాధ్ురయ భోగుయడు, జీవాత్ీ 

ఆయనక ేశేష్ము. స్ాామి త్నకు(ఆళ్వారుకు) అజాా నమును, పాికృతిక విష్యములపెై సేంగమును ప్ గొటిు  
తాన్  అనిన చేత్న్ాచేత్నములకు అేంత్రాయమి యనీ, శేష  యనీ, జగతాకరణ, రక్షణాదులనీన ఆయన 

నిరాాహమేననీ త లియఁజేస , ఆత్ీ అననమయ, పాిణ మయ, మన్న మయ కోశాలకతీత్మ ై, సూక్షీమ ై 
ఉేంటలేందనీ, జితేేందరియులెై, అభాయసము చేస న వారికి భగవదనుగీహము వలన ఆతాీనుభవము కలుగుననీ, 

అేంతిమ సీృతి వలన కూడ మోక్షము కలుగుననీ, పరమాత్ీ శేష  యనియూ, జీవాత్ీ శేష్మనియూ, 

పరిశుదధమనియూ త లిస  పాికృతిక సేంగము సవాసనగా వీడినపుిడే అదర స్ాధ్యమనీ అటలు  గాక, 

అేంతిమసీృతి సమయమునకు సవాసనగా విష్యాలపెై సేంగము ప్ ని న్ాడు అటిు  వారు దుైఃఖములు 
ప ేందుతారనీ, జీవాత్ీ, పరమాత్ీలు ఒకకటయి ప్ తారని త్లచుట అసేంబదధమనియూ చ పేిరు. 

త్రువాత్, అన్ాయపదేశముగా, ఒక చ లికత ు  త్న గురిేంచి చ ప ినటలు గా, తాను స్ాామి చేత్ సీాకరిేంచబడాు నని, 

తాను తిరుపుిలియూర్ దరవయ దేశమున వ ేంచేస  యునన స్ాామిక ిత్పి వ ఱ వారికీ అనన్ాయరహననీ, ఆ స్ాామి 

సారూప, గుణ, విభవ, ఐశారాయదులలో స్ాటి లేని వాడనీ, తాను అననయ శేష్త్ాము, అననయ భోగయత్ాము, 



అననయ శరణత్ాము కలిగి ఆ స్ాామికే చ ేందరయున్ాననని చ బుతారు. ఈ విధ్ముగా ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
పరమాత్ీ, జీవాత్ీ లక్షణాలను లౌకిక భాష్లో వివరిస్ాు రు ఆళ్వారుు . 

చివరగా, భగవ ిష్త్ాము, భాగవత్ శేష్త్ాము వరకూ పరయవస ేంచాలని, భాగవత్టల సేంగమ ైన్ా, దరినమ ైన్ా, 
ఆ దాసకోటి పరేంపరలో చరమావధరలోనునన దాసస్ాి నమ ైన్ా, లేక ఆ చరమావధర దాసులు త్మకు, త్మ 

వారిక ిపాిపుు లెైన్ా త్మకిేంకేమీ అవసరము లేదని  చ బుత్ూ ఆ భాగవత్ సమాశీయణము, భాగవత్ 

శేష్త్ాముల మహతాానిన వివరిేంచి ఈ ఎనిమిదవ "పత్టు " ను  ముగేంచేరు ఆళ్వారుు . 

8-సీసమాలిక 

చేత్న్ాచేత్న శేష  నీవ ,నినునచేరజాలను, నీవ చేరుేకొనుము 

ఆశీిత్ రక్షకా!  నమిీ యుేంటిని నినునసేంస్ారదుైఃఖముల్ అపనయిేంచు 

పదదాసయమును ప ేందర పితిఫలముగ న్ నుఆతాీరిణము నీకు సలిప న్ాను 

న్ా మనమును గొని న్ాథుడరిగెను, ఇేంకఅమీలారా! యుపాయముీ లేదు 

న్ా మనసు రాదరక, న్ా మాటను వినదుకోలోితిన్ెలు  నిక కొదవడేమి? 

ఐశారయమో కాక ఆతాీనుభవమొ కావలె స్ాారి పరులు లోకులకు న్ెపుడు 

అమరులు, నరులెలు  త్మ యభీష్ుములకే కాని, నీ రక్ష యకకఱయెి లేదు 

స్ాామి దాసయమునకె  అనుదరనమును వ చున్ాపెైన కృపఁజూడవయయ నీవు 

పీితిఁబలెకద నీదు పేరుల స్ాారాి నఉచిత్ రీతిని రక్ష నుేంచలేను 

తిరు చ ేంగనూరు నగరమున వ ేంచేసెఆ స్ాామి పదములే రక్షకముీ  

ఆ స్ాామిన్  న్ ను న్ాహృదయముీనప ేందరయుేంటిని నిేంక కుేందుటేల 

పరమపదమున్ెైన పాలకడిలినిన్ెైనఈ లోకమేంద ైన ఎచటన్ెైన 

నీపదదాయ సేవ నిప ిేంచవయ ఒకకదరనమ ైన నీ కలీష్టనికి నీవు 



అవతారముల లేను అేంత్రాత్ీను ప డగాేంచను, నినినేంక కాేంచుటెటలు  

తిరుకకడ ిథానము దరవయ దేశమున తావచిే వ ేంచేసె న్ా స్ాామి ఇపుడు 

భకుు లెలు రిటకు వత్టు రు సేవిేంప,పీితి హెచేయి స్ాామి ఇటకు వచ ే 

ననున రక్ష్ిేంపేంగ, న్ాశేరయభూత్టడమ ఎడదలో వాసముీ చేయు నత్డ  

పదముల చ ేంత్ కొలదరగ చ  ోటడుగ నీఎడదలో వచిే వ ేంచేసె స్ాామి 

భాిేంతియో సత్యమో స్ాామి కరుణయి ెత్పి దానికి  హేత్ట విత్రము కాదు 

అనిన సిలముల ననిన కాలాల విడువన్ాస్ాామిని న్ాకిేంక శీమము లేదు 

అతిసుేందరుడు, స్ాామి ఆనేంద, జాా న సారూపుడమ ఎడద  దగప ేంచు చుేండు 

న్ా యులుమేందున న్ా ఎదను నత్డ ,అదరాతీయుడత్డు, అేంత్రాత్ీ 

చేత్న్ాచేత్నహేత్టకమాీత్డు అతిభోగుయడత్డు న్ాదారి చూపె 

కరణముల జయిేంచి అభాయసమును చేయకె వలయ స దరధయున్ కలుగ వచుే 

అేంతిమసీృతి యేందు స్ాామి శేష  యన్ెడుభావాన విష్యిేచి వదలవలెను 

ఆతిరుపుిలియూరు స్ాామికే వశమీమ  చ పిక చ పుిన్ా చిహనములును 

ఆచార, రూప గుణ, విభవ, జాా న్ాలస్ాటి లేరెవారూ  స్ాామి కెచట 

ఆ స్ాామి దాసుల దాస పరేంపరనేరమావధరని యునన దాసవరులు 

పాిపుు లు న్ాకు, న్ా వారికి నయిన, నిేంకేమి కావలె న్ాకు ఈప యత్ముీ 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురముల 



శత్క అష్ుమ భావము  సమసనముగ 

అవధ్రిేంచుడిదరయ పరాశరుల కృపను 

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

                                               9 వ పత్తు     

9-1  క ండ పెణ్డీ ర్ మకుళ్  

విష్టా  సహసిన్ామ స్్ు త్ిములో "అవయయైఃప తా" అని న్ామముననదర. అనగా "న్ాశరహ త్టడ ైన త్ేండి"ి అని 

అరిము. లౌకికముగా కనబడే బేంధ్ు వరీము, హ త్టలు, సేనహ త్టలు అేందరూ తాతాకలికాలే. అేంట ేఏవో 
అవసరాల వలనన్న, దేహ సేంబేంధ్మ ైన చుటురికాల వలనన్న...ఇలా ఏదో  కారణాలవలన సేంబేంధానిన కలిగిన 

వారు. అేంటే ఆ కారణము ప్ తే ఆ సేంబేంధ్ము కూడాప్ త్టేందర. ఒక భారయ త్న భరును, అేందమ ైన వాడన్న, 
ఐశారయవేంత్టడన్న, అవసరాలు తీరుస్ాు డన్న...ఇలా ఏదో  కారణము వలన పేిమిసేు , ఆ అేందమో, ఐశారయమో, 

అవసరమో...అదేదో  తొలగిప్ తే ఆ సేంబేంధ్మూ అేంత్టితర తొలగి ప్ త్టేందర. అేంతేకాక ఈ సేంబేంధాలనీన ఈ 

జనీక ిమాత్ిమే పరిమిత్ములెై ఉేంటాయి,  కాని, భగవానునితర సేంబేంధ్ము నిరుపాధరకమ ైనదర, అనగా ఈ 

దేహానిక ిసేంబేంధరేంచినదర కాదు. అేందువలన, ఈ దేహము మారిన్ా, సేంబేంధ్ములో మారుిేండదు. అేంతే కాక 

అదర నిరేహత్టకమ ైనదర. అేంటే ఆ సేంబేంధానిక,ి అేందమూ, ఐశారయమూ అేంటట ఏదగ కారణముేండదు. సకలాభీష్ు 
పిదము, త్క్షణ రక్షణను ఈయగల సేంబేంధ్ము. దగీరలో ఐదుగురు భరులున్ాన వారు ఏమీ చేయలేకప్ తే, 
దూరములో ఉనన కృష్టా డిని త్లచుకుననదర దౌిపదర, త్క్షణము రక్షణ లభేంచినదర. పిహాు దుడు గాని 

విభీష్ణుడు గాని...ఇలా ఎేంత్మేందో  త్మ వార ివలన ఫలిత్ము లేక, పరమాత్ీను ఆశీయిసేు  వారలకు 
ఆశీయము స దరధ ేంచినదర, పరమాత్ీయి ేనిరుపాధరక బేంధ్ువు, సేనహ త్టడు, ఈ లౌకిక సేంబేంధాలనీన 

ఆభాససేంబేంధాలే, అేంటే సేంబేంధ్ భిమ త్పి  నిజమ ైనవి కాదు అనన ఈ విష్యాన్ న  ఆళ్వారుు  ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో త లియఁజేసుు న్ానరు. 

"బేంధ్ువులనుకొనన భారాయ పుత్టిలు, ఇత్ర బేంధ్ువులు, భృతాయదులు (ధ్నము, అవసరము) చూచినపుిడే 

సేనహముతర ఉేంటారు త్పి లేనిచ  ోమిముీలను ఆపత్యమయమును మిముీలను కాపాడరు. ఎకకడ ైన్ా, 



సమసు  పాిణులను కాపాడువాడు, పిళ్యసమయములో కూడా త్న కడుపులో సమసుమును ఉేంచుకొని 

రక్ష్ిేంచువాడు ఆపదాబేంధ్వుడ ైన ఆ సరేాశారుడే. వానిని, ఆశీయిేంచి జీవిేంచేండి.(వ ఱు మారీము లేదు). 

మీ బేంధ్ువులు మీ వదద  ధ్నముననేంత్ వరకూ, మిముీలను కాపాడువారి వలె పివరిుేంచి, మీ 

ధ్నములనపహరిేంచి, త్రువాత్ మిముీలను విడచి పెటిు ప్ వుదురు కనుక, సపు  స్ాల వృక్షములను 
కూలిేన ఆశీిత్రక్షకుడ ైన స్ాామిన్  రక్షకుడని త్లచి, ఆశీయిేంచి, ఉజీువిేంచుడు. వ ఱొ కరిని ఆశీయిేంచిన 

పియోజనము లేదు. 

చేతిలో ధ్నముేండి, చేయివ, కాలూ ఆడుత్టననేంత్ వరకూ మిముీలను స్్ు త్ిము చేసూు  ఉేండ,ి  మీకు 
దారిదిాము సేంభవిేంచిన యిెడల మీ దేహ బేంధ్ువులు మిముీలను పటిుేంచుకొనరు కావున, 

ఆపదాబేంధ్వుడ ైన ఆ మధ్ురావాస కి దాసులెై ఉజీువిేంచుట త్పి వ ఱొ క మారీము లేదు. 

"మనకాపత్టు  వచిేనపుిడు రక్షకులగుదురు" అని త్లచి కావలస న ధ్నమిచిే చూచుకొనననూ, వారు ఆ 

ధ్నమును తీస కొని, ఆపత్యమయమేందు విడచి పెటిు ప్ వుదురు కనుక, వారిని వదలి ఆ మధ్ురాపుర 

వాస ని ఆశీయిేంచి ఉజీువిేంచేండి. 

తాము చత్టరులమని భావిేంచుకొని, గరిాష్టా లెై సీు లీతర సుఖములు అనుభవిేంచువారే కొేంత్కాలము త్రువాత్ 

(ఆ ధ్నము ప్ యిన త్రువాత్) ఆ సీు లీ వదదన్  అవమానమును ప ేందుదురు. కనుక, దుష్ు శిక్షణకె  
అవత్రిేంచిన ఆ మధ్ురావాస ని ఆశీయిేంచుట త్పి ఉజీువిేంచుటకు వ ఱొ క ఉపాయము లేదు. 

నిరతిశయానేందసారూపుడ ైన  భగవానుని త్లేంచక, ఎేంతర మేందర వెనుక కాలమున నశిేంచితిర.ి అటలు  గాక, 

మధ్ురలో అవత్రిేంచిన శీ్రకృష్టా ని యొకక కళ్వయణగుణముల ననుసేంధరేంచి ఉజీువిేంచుట కేంట ెవ ఱుపాయము 
లేదు. 

సమసు  జగత్టు నేందు, సకల పాిణులకు, ఆ మధ్ురానగరమున నవత్రిేంచిన స్ాామి సీరణమే చాలును. దగనికి 
కష్ుమేమియును లేదు. దోష్ము కాదు. ఆ స్ాామి కళ్వయణగుణములన్  ఎలుపుిడు అనుసేంధరేంచి, 

ఉజీువిేంచుడు. అదరయి ేఉచిత్మ ైనదర. 

ఇటలు  ఉజీువిేంచుటయేి యుకుమ ైనదర. పిస దధమ ైనదర. అననయపియోజనులెై, ఆ స్ాామి శీ్రపాదములను స్్ు త్ిము 
చేస , కాలము గడప వలెనను వార ిఉజీువనమునకె  మధ్ురలో అవత్రిేంచిన శీ్రకృష్టా ని కళ్వయణగుణానుభవము 
కేంట ెమేలెైనదర లేదు.  



ఇేంత్ కేంట ెమేలెైనదర లేదని పలుమారుు  చ ప ినను వినక  ఇత్రములను ఆశీయిేంచిన, ముేందునన 

ఐశారయమును కూడ ప్ గొటలు కొని, అనరిమును ప ేందుదురు కావున, మధ్ుర యేందవత్రిేంచిన, వనమాలి 

అయిన శీ్రకృష్టా ని కేంటె వ ఱొ క రక్షకము లేదు. 

తాన్  రక్షకుడని స్ాి ప ేంచుటకె  అవత్రిేంచి, భూభారమును, ప్ గొటిున శీ్రకృష్టా ని శీ్రపాదములయేందు "త్మవి" 

యను వాటిననినటినీ(సమసు  లౌకిక సేంపదలను),  సమరిిేంచి ఉజీువిేంచవలెను. సేందేహ ేంప వలదు. ఆ 

సరేాశారుడు త్పి మీదర అేంటట వ ఱుగా ఏదగ లేదు." 

అని ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వారుు  ఉపదేశిసుు న్ానరు. 

వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళలలో, అష్ాు క్షరీ మేంతాిరిము వివరిేంచబడినదని త లుసుకొనియున్ానము. అేందులో 
"న్ారాయణ" పదము వివరిేంచఁబడి, జగదిక్షణత్ాము, జగతాకరణత్ాము,  అేంత్రాయత్ాము మొదలెైన 

అరాి లు ఆ యా తిరువాయ్ మొళ్ళలలో వివరిేంచబడినటలు  అనుకున్ానము. అయితే, న్ారాయణ పదము 
స్ాామిత్ా, వాత్యలయ, ఉపాయత్ా, ఉపేయత్ా, వాయపకతాాలను కూడా చ బుత్టేందర. ఈ అరాి లు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி  లో పిస్ాు విేంచబడిన్ాయని పెదదలు చ బుతారు. "దాసులము" అని చ పుిట వలన స్ాామిత్ాము 
చ పిబడినదర. సపు  స్ాల  భేంజనము చ పుిట వలన, ఆశీిత్టలునన సిలానికి వెళు వారి అవస్ారానిన తీరిేన   

రామచేందిమూరిుని కీరిుేంచడేం వలన వాత్యలాయనిన చ ప ినటుయిేందర. కృష్టా డు త్పి వ ఱొ కరు లేరు అని 

చ పిడేం వలన "ఉపాయతాానిన", దోష్ము లేని స్ాామి కళ్వయణ గుణానుభవముతర సుఖముగా ఉేండాలి అని 

చ పిడేం వలన "ఉపేయత్ాము" అనగా ప ేందబడేదర, అేంతా ఆ సరేాశారుడిదే, "మీదర" అన్ దర ఏమీ లేదు అని 

చ పిడము వలన వాయపకత్ాము చ పిబడినదర. ఈ విధ్ముగా న్ారాయణ శబాద రి వివరణతర అష్ాు క్షరీ మేంతాిరి 

వివరణ కొనస్ాగినదర. త్రువాత్ తిరువాయ్ మొళ్ళలయేందు "ఆయ" పద వివరణమును, న్ారాయణ 

పదమును చ పిబడుతాయి. 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  ని అనుసేంధరేంచు వారే మనకు పాిపుయలు" అని ఫలశీుతిని కృపఁజేసేరు ఆళ్వారుు . 

9-1-సీసమాలిక 

భారాయసుత్టలు మిత్ి, బేంధ్ువుల్ త్మ త్మఅవసరముల బటిు అనుగు చూప  

ఆపత్యమయమున దాటలవడుదురిల(జారుకుేంటారు) దేహబాేంధ్వయపు తీరు యిదరయ 



కాలాేంత్మున కూడ కడుపులోనను గొని కాపాడు స్ాామిని దాపుకొనుడు(ఆశీయిేంచుడు) 

ధ్నమునన వత్టు రు దగీరకునుఁజేర అదరకొని, అేంత్లో దవాగుదురు 

అటలల గాక, శీిత్ రక్షణమున కేడు త్రువులేస న రాము శరణు గొనుడు 

ఐశారయమునన, తామయిెయడు బేంధ్ువుల్ఆపత్టు నకు కాని వార ికాక, 

ఆశీిత్టలను కావ నసురులఁజేంప నఆ కృష్టా న్  మీరు నముీకొనుడు 

"అవసరమునకు వీరాదుకొేందు"రనుచుఅనుకొననవారు సహాయపడరు 

ఆ కృష్టా  సుగుణాను సేంధానమే దారి,ఇత్రమారీము లేదమృత్మునేంద 

చత్టరులమని తాము అతివలతర గూడఅగడు సేయుదురు(అవమానిేంచ దరు) ఆ సకులు(సీు లీు) ప దప 

అసురులను దునుమాడ నవత్రిేంచిన యటిు శీ్రకృష్టా  చేరుడుజీువమునకు 

వెనుక కాలములలో ఎేందరో కృష్టా నిఅరయక తామిల బడలుపడిరి(నశిేంచిరి) 

మధ్ురాపతి గుణ సేంభావనముీను జేస ఉదధరణను ప ేందుడిదధరితిి 

సమసనమిీదరయ దోష్ములేని శీ్రకృష్టా కళ్వయణ గుణముల నభయస ేంచి 

త్లచినేం జాలును ఆయాసమును లేదుఉజీువనమునకు యుకుమిదరయ 

ఉజీువనమునకు యుకుమిత్రము లేదుశిష్్ా కుమిదర కృష్టష  చేర రేండు 

ఆ స్ాామి పాదాల హాయిగా కీరిుేంప,ఇత్ర కారయముీలు ఏల మనకు 

ఇత్ర కారయము లేల  గత్ సేంపదలు ప్ వదుదుద కె  కరామున్ త్టిేంచినటలు , 

శీ్రకృష్టా డే త్పి ఇత్ర రక్షణ లేదుమనకె  యవత్రిేంచ  మధ్ుర లోన 

మధ్ురలో మనకని అవత్రిేంచియు తానుక్ష్ితిభారమును నశియిేంపఁజేసె  

త్మవని యనుకొనన అఖలసేంపదలునుఅత్నికరిిేంచి ఆ అేండఁగొనుడు 



తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 

పరమపాిపుయల్ మనకు  పరాశరుల కృపను  

9-2  పణ్ డీ  నాణ్ాలే 
లోకులకేందరకూ, నిరుపాధరక బేంధ్ువెైన పరమాత్ీను సేవిేంచమని వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో చ పేిరు 
ఆళ్వారుు . ఇేంక తాను కూడా స్ాామికి సకల విధ్ కె ేంకరాయలు చేయవలెనని, "తిరుపుిళేంగుడి" దరవయ దేశము  
చేరుకున్ానరు. భగవానుడు పవళేంచి యున్ానడు, మారు మాటలాడడేం లేదు, ఆయన్ మి కష్ుపడుత్టన్ానడో , 
కేందర ప్ త్టన్ానడో  అని ఆళ్వారు ఆరిు, ఆరాటము. ఏకాేంత్ముగా, త్న విననపాలను మనవి చేసుకుేంటలన్ానరు 
స్ాామితర.  

(తిరుపుిళేంగుడి దక్ష్ిణ దేశమున నునన దరవయదేశము).  

"తామరపరీా నదగతీరమునేందునన తిరుపుిళేంగుడి దరవయ దేశము నేందు పవాళేంచినవాడా, చిరకాలము 
లక్ష్మీసహ త్ముగా నీ అనుగీహము కలవాడన్ెై, నీవు వ ేంచేస  యునన దరవయ దేశమునేందు సారూప్ చిత్ 

కె ేంకరయము చేస , వచిే సేవిేంచి, దాసయము చేయు, శేష్భూత్టలమ ైన మా విష్యమ ై కృపఁజేస , తేజో 
విరాజిత్మ ైన నీ వదనము త రచి, నీ పుేండరీకనయనములతర కటాక్ష్ిేంపుము. (లక్ష్మీ సహ త్టడ ైన 

వ ేంకటాచలపతి వదద  శరణాగతి చేసేరు కదా. ఏమయిన్ా దోష్ాలున్ాన, ఒక కాపు కాయడానికి "న కశిేత్ 

న్ాపరాధ్యతి" "అపరాధాలు చేయని ద వరు" అన్  అమీ తర బాటల ఇరువురి అనుగీహము ప ేందేనేంటలన్ానరు 
ఆళ్వారుు . అేందువలన దేవాలయము త్టడవడమో, పాటలు పాడడమో ...ఏద ైన్ా కె ేంకరయము 
చేస్ాు నేంటలన్ానరు).  



ఓ స్ాామీ! నీ శేష్ వృతిుకి అతిశయము కలిగిసూు , నీ అేంత్రేంగ కె ేంకరయమును చేస , నీ పాదములను సేవిేంచు 
దాసులను అనుగీహ ేంచి, భూమిని కొలచిన నీ పాద పేంకజము న్ాకు శిరోభూష్ణముగా చేయుము. 
(సీత్మీకు రాముని విడచి యుననపుిడు ఱ ేండు దుైఃఖాలున్ానయట. రాముడ లా ఉన్ానడోనని ఒకటి, 
రాముని విడచి యున్ానన్ నని ఱ ేండవదర. హనుమ వారు వినన త్రువాత్ మొదటి దుైఃఖము తీరిేందర, కాని 

ఱ ేండవదర ఇేంకా ఉననదర అేంటాడు వాలీీకి" స్ా రామ సేంకీరున వీత్ శోకా...." అేంటట. ఇపుిడు స్ాామిని 

దరిిేంచుకునన త్రువాత్స్ాామి ఎలా ఉన్ానడో  అనన బాధ్ త్గిీేందర ఆళ్వారుకు, కాని స్ాామికి కె ేంకరయము 
చేసుకోవాలన్  బాధ్ ఇేంకా తీర లేదు ఆళ్వారుకు. ). 

తిరుపుిళేంగుడి లో పవళేంచిన స్ాామీ, నీ తిరుమేను న్ొచుేనటలు  ఎేంత్కాలము పవళేంచ దవు. అేంత్రేంగ 

కె ేంకరయములు చేస , అన్ాదర యిెైన శేష్త్ామారీమున నడచుచునన మాకు, నీవును, అమీను, పదీ 

న్ త్ిములను త ఱచి, మూడు లోకములును ఆశీయిేంచునటలు  వ ేంచేస  యుేండుము. 

(ఇచేట పితి స్ారి శేష్టలము అని చ పుికోవడేం, అతిశయము వలన కాదు, అననయగతిత్ామును, త్మ  

సారూపవిననపమును చేయుటయిే, కె ేంకరయము చేయవలయునను ఆరిు చేత్. ఇేంకనూ, ఆ విధ్ముగా మనచ ే

చేయిేంచుటకె  కూడ.) 

తిరుపుిళేంగుడి యేందు పవాళేంచి, వరగుణ మేంగె  యను దరవయ దేశమున కూరొేని, శీ్రవెైకుేంఠమను 
దరవయదేశములో నిలచి, న్ా హృదయమును వీడ కుేండ యునన న్ా స్ాామీ, న్ా విష్యమ ై కృపఁజేస  నీ కళ్వయణ 

గుణములను మేము కీరిుేంచి నృత్యము చేయునటలు , కాల మేఘము వేంట ినీ విగీహమున పగడము వలె 
నుేండు నీ అధ్రపు ఎఱుపుదనము కానిిేంచగా మేము సేవిేంచునటలు  వ ేంచేయుము.  

అతి రమణీయమ ైన "తిరుపుిళేంగుడి" యేందు పవళేంచిన స్ాామీ, గజేేందుిని కాపద వచిేనపుిడు, వాని 

ముేందు గరుడవాహనముతర నీవు వ ేంచేస  సేవ కృపఁజేస నటలు , వచిే మాకును కృపఁజేయుము.(అేంత్ 

వ గేంగా రావయాయ! అేంటలన్ానరు.). 

ఓ తిరుపుిళేంగుడి స్ాామీ, దరవాయయుధ్ధారివెై, గరుడవాహనుడవెై, మాలి, సుమాలి మొదలెైన రాక్షసులను 
చేంప నటలు  మా దుైఃఖములను నశిేంపఁజేస ,  మాకు సేవ స్ాయిేంపుము.  

మా దుైఃఖములను నశిేంపఁజేస , ఈ లోకమేందు ననున పాలిేంచువాడా, మా శీ్రవెైషా్వుల యొకక కోలాహలము 
చూచి మేము సేంతరష ేంచగా, జాా నము లేని ఈ లోకులు చూచునటలు , ఒక దరనము నీవు ఈ లోకమున 



వ ేంచేయుము. (ఆళ్వారు అనుకేంపము, దయారదర హృదయము పిసుాటమవుతరేందర ఈ పాశురములో. త్మ 

లాటి స్ాామిని కీరిుేంచే భకుు లకే కాదు  జాా నహీనులెైన లోకులకు కూడా కనఁబడాలి అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ). 

(పరమపదేంలో దరినమిస్ాు నేంటావ మో, కాదు,) ఇకకడ ఈ "తిరుపుిళేంగుழி " లో మా కేంట ికెదురుగా, 
లోకులేందరూ నీ శీ్రపాద దాేందామును ఆశీయిేంచి, నముర లెై, త్మ పీితి వృదరధ  ప ేందగా, త్మ శకిుక ిత్గినటలు  

త్మ వాకుకతర కీరిుేంచి అహమహమికతర ఆశీయిేంచునటలు  ఒక దరనము ఇచేట ఉేండి సేవ కటాక్ష్ిేంపుము. 

రాక్షస సేంహార,ీ దరవాయయుధ్ ధారీ, దాసులము ఎడత గక  మేంగళ్వశాసనము చేస , కనులు ఱ ేండును 
చలువడునటలు , అపుిడే వికస ేంచిన పుష్ిము వలె నునన స్ాామీ, నీ దరవయమేంగళ్ విగీహ స్ ేందరయమును 
మేము పానము చేయునటలు  వ ేంచేస  యుేండుము. (ఆ విగీహాన్ న పానేం చేయడేం ఉేంటలేందా అేంట,ే రావణ 

వధానేంత్రము కనబడిన సీత్మీను రామచేంది పిభువ  పానము చేసేడుట, కనులతర చూసూు   

"లోచన్ాభాయమ్ ప బనినవ" అేంటారు వాలీీకి.). 

సురరక్షకుడవూ, అసురసేంహారియూ అయిన స్ాామీ, దరవాయయుధ్ ధారీ, అమృత్మా, శీ్ర, భూదేవులు 
సిృశిేంచదగిన నీ  మృదుపదములను పాపాత్టీడన్ెైన న్ ను కూడ సిృశిేంచి కృతారుి డనయిేయలా, నీవు 
రావడమో, ననున నీ వదదకు ప లచుకొని ప్ వడమో చ యియ స్ాామీ" అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ 

మొழி  లో. 

9-2-సీసమాలిక 

తామరపరీానదగత్టమున నునన తిరుపుిళేంగుడిఁ నిదురోయినటిు 

శీ్రపతీ! నీవును", శీ్రలక్ష్ిీ యును మాకున్ త్ిముల్ త ఱచి కరుణ ేంచ వలయు 

చిరకాలముగ మీకు శేష్భూత్టలముగాతాళ్ళచునుేంటిమి దాసయమునకు 

ఉపజీవకుల మముీ కృపఁజూస  భువన్ాల కొలిచిన పదము మా త్లను నిలుపు 

తిరుపుిழி  గుడిని నీ తిరుమేను న్ొచేగాఎేంత్ కాలము పవాళేంత్టవయయ 

అమీయు, నీవును మాయేందు కృపఁజేస వ ేంచేస  సేవ స్ాయిేంచుడయయ 



వరగుణమేంగ, శీ్రవెైకుేంఠమున్, పుళేంగుడి దరవయదేశాల, ఎడదలోన 

వివిధాసనములతర వ ేంచేస న స్ాామినీ గుణ కీరునన్ న్ ను చేస  

కేళేంప, కెేంజాయ జీఱతర నునన ఆప ేండిలము(మేఘము) వలె కానిిేంచవయయ 

గరుడవాహనుడవె ైకరిరాజుఁగావగ వ ేంచేస  నటలు  వ వ గ వచిే  

దరవాయయుధ్ములతర తేజోవిరాజిత్దరవయస్ ేందరయమున్ ఇపుడు మాకు 

దరినమీయుమా! దయచేస  పదాీక్ష!నీ దాసయ భాగయముీ నిముీ మాకు 

దరవాయయుధ్ధ్ర! పతేర(గరుడ)విహార!నీవా మాలి పిభృత్టల నడచినటలు  

న్ా పాపములన్ెలు  నశియిేంపఁజేస  నీసేవ నీయుమయ వ ేంచేస  ఇచట 

మా వెైషా్వుల యొకక అలబలము(కోలాహలము)ను జూచిసేంతరష్ముప ిేంగ జనులకెలు  

ఎలురును వీక్ష్ిేంప సేవ స్ాయిేంచుమా! ఒక రోజు వ ేంచేయుమోయి ఇటకు 

దరవయతేజశాిలి!ఈ తిరుపుిழி  గుడిన్, జనము లెలు రు పీితిఁ నముర లగుచు 

అహమహమికను నీ పదముల కీరిుేంచిఅేండఁగొనన్ొకన్ాడు కరుణఁజూడు 

అసురసేంహార!ి దరవాయయుధ్ధారి! ముఖచివిజిత్నవవికస త్పుష్ి!  

నీదు మేంగళ్మూరిు, ఈ దాసులము, మేంగళ్వశాసనము చేస  అనుభవిేంప, 

ఈ తిరుపుిழி  గుడిన్ విచేేయుమయయ మాచక్షుతాపారిేసుయ చలువడగ 

ఆ శీ్రధ్రానిత్యసేంవాహన్నచిత్చరణాల, పాప , న్  పరిచరిేంచ 

వ ేంచేయుమిట, కాక, ప లిప ేంచు కొను ననుననీవునన చోటికే న్ ను వత్టు  

తేటగీతి: 



కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాలు 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 

అనుభవిేంత్టరు శీ్రశు నిరేంత్రముీ 

9-3  ఓరాయరమ్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొళ్ళలలో అష్ాు క్షరీ మేంతాిరిము, న్ారాయణ శబదవివరణము చ పిబడినటలు  మనవి 

చేసుకున్ానము. స్ాామికి వ ల కొదగద  న్ామాలున్ానయి కదా, మఱ ిఅవ మీ పనికి రావా, న్ారాయణ న్ామమే 

కావాలా అేంట,ే ఈ ఒకక న్ామమే వ యి న్ామాలుగా ఏడు లోకాలను రక్ష్ిేంపదగినద ై ఉేంటలేందర అేంటలన్ానరు 
ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. భగవానుని న్ామాలు ఒకొకకకట ీభగవానుని పితేయకత్ను, వెైశిష్ాా ానిన 

చ పేివయిత,ే వాయపక న్ామాలయిన న్ారాయణ, వాసుదేవ, విష్టా  న్ామాలు వాటనినటి కనన గొపివి అని 

చ బుతారు. అేందుక ేవిష్టా  గాయతిిలో ఆ మూడు న్ామాలు చ పిబతాయి. వాటిలో మొదట 

వచుేనదరయు,(న్ారాయణాయ విదీహే...అనికదా విష్టా  గాయతి)ి, మన పూరాాచారుయల చేత్ను, ఆళ్వారు 
చేత్ను మికికలి ఆదరిేంపబడినదరయు, స్ాామి సారూప, రూప, గుణ, విభవెైశారాయలననినటినీ విశదేంగా 
వివరిేంచునదరయు న్ారాయణ న్ామము. అదర స్ాామికి నిరూపక న్ామము. అేందుకే నమాీళ్వారుు  కూడా 
మొదట ినేండ ిచివర ివరకూ ఈ న్ామాన్ న సుు తిసూు  వచేేరు. ఇేంక ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో ఆ న్ారాయణ 

న్ామానిన పిస్ాు విేంచి, త్న మనసుయతర "త్నను అనుగీహ ేంచిన స్ాామిని చేఁజారుేకోవలదని" చ బుత్ూ 

స్ాామిని సుు తిసుు న్ానరు. 

 

"న్ారాయణా, నీవ  మా స్ాామి. నీ ఒకక తిరున్ామమే వ యి అయి, ఏడులోకములను రక్ష్ిేంపదగిన మహ మ 

గలవాడవు. మేఘవరుా డ ైన ఆ న్ారాయణుడే న్ాకు భోగయభూత్టడు.  

ఆ శీ్రమన్ానరాయణుడే విశాలమ ైన భూమిని సృజిేంచి, విడదగస న వాడు, భూమిని ఆరగిేంచి బయలెాడలిేన 

వాడును అత్డ.ే అత్డే, అత్డూ, అత్డూ, అత్డూ మఱియూ మిగిలిన సరామూ ఆత్డే.(అనగా బిహీ, 

రుదుిడు, ఇేందుిడు ముననగు సమసుమును అత్డే. వారికేందరకూ అేంత్రాయమిగా యుేండ ిఈ సృష ు , 



రక్షణ,లయము మొదలెైన కారయములు నిరాహ ేంచునదర అత్డే. అనగా ఆత్నికి వ ఱొ క సహకారి, సహాయము 
అవసరము లేకుేండా న్ెైరపేక్షయముగా సరామూ నిరాహ ేంచునని భావము.) అని త లుసుకున్ానను. 

 (న్ారాయణానువాకము లో "సబిహీైః సశివైః సేనద రైః, సైఃఅక్షరైః, పరమైః సారాట్ అని చ పిబడినదర. అేంటే సమసు  
చేత్న్ాచేత్న జగత్టు  పరమాత్ీ సేంకలాిధగనమ ై, అేంత్రాయమి గా యునన ఆయనచే నియమిేంచబడ ి

యుేంటలేందర. ఈ విధ్ముగా సైః బిహీైః...అేంటట చ పిబడిన ఆ విష్యమే ఆత్డే అత్డు, అత్డు...అేంటట 

ఇకకడ చ పేిరు ఆళ్వారుు . ) 

వ దముల యొకక అరిములు త లుసు కొనుట అశకయమనియు, శాసు జీాా నము దురుభమనియూ  త లిస కొేంటిని. 

(త్తాయరముగా)  స్ాామియిే సేంస్ార భేష్జము (మేందు)  అనన విష్యమున్  పరాశరాదులు కూడ 

త లిస కొేంటిర.ి ("సేంస్ార దురిత్ భేష్జమ్" సేంస్ారమన్  పాపానికి మేందు, "సేంస్ార సరి సేందష్ు నష్ు చేషెథుక 

భేష్జమ్" సేంస్ారమనుపాము వలన చేష్ులుడిగిన వానికి మేందు" అని కదా పరమాత్ీ గురిేంచి చ బుతారు. 
వ ద, శాస్ాు ర లనీన త లుసుకొనుట కష్ుము, దాని స్ారము సేంస్ార బాధ్లకు మేందు స్ాామి అని త లిసేు  చాలు, 
అద ేఋష్టలు చ ప ినదర కూడ అేంటలన్ానరు ). 

దేవత్లు స్ాామిని త్మ భోగవృదరధకి మేందుగా కీరిుస్ాు రు.(వారు వారి లౌకిక భోగాలకోసేం స్ాామిని సేవిస్ాు రు, 
నువుా మాత్ిము అటలు గాక పరమపదము కొఱకు స్ాామిని విడువకుేండా ఉేండు అేంటలన్ానరు),  ఓ మనస్ా, 
ఆ నీలవరుా ని, దగప ుమేంత్టని, పరమపదపిదాత్ను నీవు ఎననడూ విడువకుము. 

మనస్ా, నినున పాపాత్టీడన్ెైన న్ ను యాచిేంచి, దృఢముగా చ బుత్టన్ానను, ఉపేక్ష చేయక,  

త్టలస మాలాలేంకృత్టడ ై, అసదృశుడ ైన ఆ స్ాామిని ఆశీయిేంచుము. 

(ఇేంత్ దృఢముగా చ పేిసరికి, మనసునకు చేస న ఉపదేశము ఫలిేంచి, పరమాతాీనుభవముతర శిథరలమవడేం 

పాిరేంభేంచిదట.). 

కమలవాస ని అయిన లక్ష్మీదేవిని భుజములతర  ఆలిేంగనము చేసుకొనుట, అసురులను దునుమాడుట, 

సముదిములో నునన అమృత్మునకె  మథనము చేయుట మొదలెైన స్ాామి చేష ుత్ములు త్లపుకు వచిే 

మనసుయ శీ్రమన్ానరాయణునికే వశమయి శిథరలమగుచుననదర.(అమీతర ఉేండడేం, ఆశీిత్ రక్షణము, 
అేందుకొఱకు దుష్ుశిక్షణము...ఇవనీన ఆనేందానిన కలిగిేంచ ేవిష్యాలే కదా.) 



నృస ేంహావతారము న్ెతిు , హ రణుయని సేంహరిేంచిన స్ాామి వ ేంచేస యునన శీ్రవెైకుేంఠమున ఆయనను సేవిేంచ 

నిరేంత్రమూ ఆశిేంచుచుననదర. 

(అయిత ేఆ పరమపదము ఇపుిడు లభయము కాదు కనుక) 

ఆ శీ్రమన్ానరాయణుడే ఈ వ ేంకటాచలముపెై వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆయన్  పుణయ పాప కరీలను సవాసనగా 
ప్ వునటలు  చేస , శరీరములలో చేరకుేండునటలు  ఉజీువిేంపఁజేయు వాడాత్డ.ే అచేటికి వెళు స్ాామిని 

సేవిేంచుకొను వారు భాగయవేంత్టలు.  

మేంచి పుష్ిములు, నీరు, దగపము, ధ్ూపము తీస కొని వెళ్ుడేం అనన త్లేంపు ఎకుకవయి, (కేవలము ఆ 

త్లేంపు తరటే కడుపు నిేండి ప్ యి, చేష్ులుడిగి ఏమియు చేయలేని స ితి లోనున్ానను అేంటలన్ానరు). 
సుశ్రలుడవు, శేష్శయనుడవెైన నినున అనుసేంధరసూు , నీకు ఏమియు చేయఁజాలక యున్ానను. 

పదీన్ాభుడవెైన నీ న్ాభని ఆశీయిేంచిన వాడు చత్టరుీఖుడు. అటలలన్  రుదుిడు కూడ నీ శరీరమును 
ఆశీయిేంచిన వాడే. (వారు నీమీద ఆధారపడి యునననూ, తాము ఏదో  ఘన కారాయలు చేసేమను కుేంటారు.) 
నీకు దాసులె ైదేవత్లు నినున పూజిస్ాు రు(త్మ అవసరాల కొఱకె ). (నువుా మాత్ిము వార ిఅహేంకారాలనూ, 

స్ాారాి లనూ... అవ మీ పటిుేంచుకోక ఎవరు దేనికోసేం పాిరిిేంచిన్ా వాటిని న్ెరవ రుసూు  ఉేంటావు). నీ శ్రలగుణము 
న్ మని కొని యాడగలను." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  తర సేంబేంధ్మునన చాలును, మోక్షమును ప ేంద ద"రని ఫలశీుతిని 

అనుగీహ సుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

9-3-సీసమాలిక 

అేంభోదవరుా డు, అదరాతీయుడు, స్ాామిఅత్డ  న్ారాయణు,డత్ని యొకక 

న్ామమ ీ తా వ యి న్ామముీలెై ఏడుజగముల రక్ష్ిేంచు చదురు(చాత్టరయము, మహ మ) కలదర 

ఆత్డే స్ాామి, జగముల సృజిేంచి, కాపాడి, తాఁలోగొను వాడత్ేండ  

సిష్ు , రుదేిేందుిలున్ సరాముీ న్ాత్డేఆత్డే శేష , శేష్ము జగముీ 



న్ెైరపేక్షయముీగా న్ారాయణుడొకేండ అడరిేంచు న్ెలు  సహకారి లేక 

వ దశాసుమీుీలు, వ దాేంత్ములు వానిత లిస కొనగలేవు, త లిలేవు 

సేంస్ారవాయధరభేష్జ మాత్డే వాయసపిభృత్టల కాశీయమత్డ  త లియ 

నిత్యసూరులకెలు  నత్యేంత్ భోగుయడున్ాిామసుేందరుడు, న్ా స్ాామి యత్డు 

జువలమూరిు, కృష్టా డక్షరదాత్ యాత్డేవదలకమీ మనస! అత్ని న్ెపుడు 

పాప ని న్ ను నిన్ పాిరిిేంచుచున్ానను,త్టలస మాలాధ్రుని, దురిత్ హరుని 

ఆశీయిేంచుము మనస! చలుపుము(అనుసరిేంచుము) ఈ మాటనిరుక్షయభావముీ నీకు త్గదు 

"అసురసేంహారమున్, అేంబుధర మథనమునకమలవాస ని లక్ష్ిీ కౌగలిేంత్" 

స్ాామి చేష ుత్ములన్ వశమాయిె మనమునుఆ యనుభవమున జరఠమయిెయ(శిథరలమయిెయను) 

న్ారస ేంహుడవయి ఆ రకకసుని జీలిేవెైకుేంఠమున కొలువెైన స్ాామి 

నకుేందరనములును న్ా మనసేయ నినునసేవిేంచగా మానస ేంచుచుేండు 

పుణయ,పాపములెలు  ప్ గొటిు  యుజీువనము నీయ వృష్భాచలమున నిలిచ  

ఆ స్ాామియి,ే నట జని న్ాశీయణమునుప ేందు వారలు భాగయపూరుా  లిలను 

దగపధ్ూపముీలున్ తీరి పుష్ిముీలున్ , కొని నినున నరిేేంపఁగోరెక కలీి 

నీ పాదముల ప ేందు న్ెఱి(విధ్ము) న్ెఱుేంగక యుేంటిఆదరశేష్ శయన! అమలసుారణ!(కలీష్రహ త్ కీరిు 
కలవాడు) 

బిహీరుదాిదులకాధారము నీవఅమరులు పూజిేంచు స్ాామి నీవ 

నీ గుణరాశుల న్ మని కీరిుేంత్టపాదదాసయము నిముీ పదీన్ాభ! 

తేటగీతి: 



కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

ఈ దశకపు సేంబేంధ్మే ఎచుే యగును 

పరమపదమునేంద వకుళ్ధ్రుల కృపను 

9-4  మ ైయార్ కరుఙ్ు ణ్ణి  
ఆళ్వారుు  పరజాా న దశ లో వివిధ్ అవసిలను అనుభవిసూు , మనచేత్  దరిిేంపఁజేసుు న్ానరని అనుకున్ానము. 
ఆ అనుభవములలోన్ , మనకు మన ఉజీువన్ానికి ఉపదేశము కూడా చేసుు న్ానరు. ఈ విధ్ముగా, 
స్ాానుభవానిన రేంగరిేంచిన ఉపదేశములతర, ఉజీువన్ానికి దరశానిరేదశము చేయునదర ఈ పిబేంధ్ము.  

ఆళ్వారుు  అమీతర కూడి యునన స్ాామి వదద  త్మ శరణాగతి విననవిేంచేరు. అయిత ేఅమీ దూరమయిప్ తే 
తాము చేస న శరణాగతి నిష్ాలమ ైప్ త్టేందా అని సేందేహము. కాని, అమీ, స్ాామితర నిత్య 
సేంబేంధ్ముకలదర, అేందువలన ఆమ  స్ాామిని విడచి ఉేండే పిసకిుయిే లేదు. బాహయముగా ఎపుిడ ైన్ా 
(లోకోదధరణకె ) దూరమ ైనటలు  కనబడిన్ా, స్ాామి హృదయములో ఆమ  ఎపుిడూ వ ేంచేస  ఉేంటలేందర. 
కళ్వయణగుణసేంపనునడు స్ాామి. ఆ గుణాలను మన చేత్ ప ేందరేంచేదర అమీ. ఇకన్ ేం, ఆళ్వారు లో ప ేందడానికి 
ఆరిు అధరకమ ైనదర. వెనుక, గజేేందుిని కాపాడుటకు వ ేంచేస నటలు  వ ేంచేయవయాయ అన్ానరు. కాని, ఆ గజేేందుిడు 
ఎన్నన సేంవత్యరాలు ప్ రాడిన త్రువాత్ కదా, స్ాామిని పాిరిిేంచడేం, స్ాామి వ ేంచేయడేం, ఇపుిడు త్న 

విష్యములో అలా కాదు, నరస ేంహస్ాామి పిహాు దుని కొఱకు వ ేంచేస నటలు  త్క్షణమే వ ేంచేయమేంటలన్ానరు, 
అమీతరటీ, ఆయుధాలతరటీ కూడా. ఆళ్వారుకు ఆధగనుడ ైన స్ాామి ఏేం చేస్ాు డు, అలాగే వ ేంచేసేడు, ఇక, 

అనుభవిేంచి సేంత్ృపుు లవుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

"కాటలక కనునలునన అస తేక్షణ అయిన అమీను వక్షస్థలమునేందు కలవాడా, శేంఖ, చకీధార,ీ నినున 

సేవిేంచుటకు న్ా కనున ఆశపడుచుననదర. (నలుని కనునలునననూ కాటలక నుేంచుకోవడేం, 

మేంగళ్వరిముగానట, మఱి అసీదాదులకు కాటలక మేంగళ్వరిము పెటలు కోవాలని త లియాలి కూడా కదా). 



న్ాకు న్ త్ిభూత్టడవెైనవాడా, న్ా మనసుయ నినున సేవిేంచవలెనని అన్ క విధ్ములుగా కోరుచుననదర. 
మునిపుేంగవులకు కూడా చూడనశకుయడవెైన నినున సేవిేంపక తీరనని దృఢాధ్యవస్ాయముతర నినున 

ప లచుచున్ానను.(ఆ మునివరులు సాయేంస్ాధ్న చేత్ స్ాామిని ప ేందుదామనుకొన్ వారు. తాను 
సాయేంస్ాధ్న వలన కాక, స్ాామి అనుగీహము పెైనన్  ఆధారపడినవారు.). 

ఒక కుకక త్న మనసుయను యజమానికి త లుపుటకు దాని తరకన్ాడిసుు ేందర. కాని  త్న అభయరిన అరిమ ైనదో  
లేదో  దానికి త లియదు. అేంత్కేంట ేచ పిడమూ దానికి రాదు. దానిని బటిు ఆ యజమాని ఆ అభపాియము 
త లుసుకోవాలి. ఓ గోవరధనధారీ, న్ా హృదయము కూడా అదే విధ్ముగా త్న అభపాియము త లుపుటకా 
అననటలు  చలిసూు , శిథరలమయిప్ త్టననదర. (ప ేందాలన్  ఆరిు ఎకుకవయి, అనుకుననటలు  కావలస న ప ేందు 
ఆలసయమ ైతే మఱి మనసు చితికిప్ దా!).  ఆశీిత్రక్షకుడవెైన నీవు ననున కటాక్ష్ిేంచవ మో నని భయము 
కలుగు చుననదర. 

(ఎేందుకు ఈ బెేంగ అేంటే) 

నరస ేంహరూపము ధ్రిేంచిన స్ాామీ, నీవు దేవాసురులకు కూడా త లుసుకొనుటకు దురుభుడవు. న్ ను ఈ 

శేష్తాానిన ఎనునకొని, నీ దాసుడన్ె ైయున్ానను. (వారేమో ఎేంతర స్ాధ్న, స్ామగుీలతర పియతానలు చేస్ాు రు. 
న్ ను ఏమీ చేయకుేండా నిన్ న నముీకొని యున్ానను). న్ాకు కూడ దురుభుడవగుదేమోనని వాయకులముతర 
నున్ానను.(ఈ వాయకులత్ాము, భయము విశాాసము లేక కాదు, ఆరిు, పేిమ పెరిగిప్ యి, ఎకుకవవపేిమ 

కూడా "భయ శేంకా" అేంటారు కదా!) 

బిహాీదులను సృజిేంచినవాడా, నృస ేంహరూపా, శేష్శయన్ా, శాయమసుేందరా, నిత్యసూరిన్ాయకా, 
మహామహ తాతాీ, నినున సేవిేంచవలెనని న్ా మనసుయ ఆశ పడుచుననదర. 

(అేంత్ట స్ాామి ఆళ్వారు హృదయములో దరినమిచేేడుట) 

నిత్యసూరి నిరాాహకా, పరమపదమునేందు వ ేంచేస  యునన స్ాామీ, అదరాతీయా, నినున న్ా 
హృదయమునేందు స ిరముగా నుేంచుకొని, అనుభవిేంచుచు ఆనేందరేంచుచున్ానను.(మిత్ిభావ న సేంపాిపుమ్ 

న త్యజేయమ్ కథమ్ చ న"అని "ననున నిజముగా కాకప్ యిన్ా, మిత్ిభావముతర, ఆశీయిసేు  మఱ ిఎపుిడూ 

వదలను" అన్ానడు కదా, రామ చేంద ిపిభువు విభీష్ణ శరణాగతి సేందరభములో). 

ఓ కలీష్రహ తా, నఖములచే రకకసుని చీలిేనవాడా, నినున పేిమిేంచి, న్ా మనసు ధాయనిేంచుచుననదర. 



బౌదధ , జెైన్ాదర ఇత్ర మత్లనీన వినినపుిడు పెైక ిఒకే  విధ్ముగా చ బుత్టననటలు ేంటాయి. (అనీన మేంచే  
చ ప ినటలు , ఇష్ుపాిప ుని, అనిష్ునివృతిుని చేసేటటేు  ఉేంటాయి. కాని అదర సరి కాదు. అేందుక ేఅవనీన వీగిప్ తాయి) 

కాని వాటిననినటినీ నిరోధరసూు  స ిరముగా యుేండి, సమసు  దేవాదులకు కాణభూత్టడును, సకల వసుు వులకు 
అేంత్రాయమి యు న్ెైన శీ్రకృష్టా ని న్ ను సేవిేంచితిని. 

(ఇకకడ శీ్రకృష్టా ని సేవిేంచడేం అని ఎేందుకన్ానరు, ఆ అవతారము అయిప్ యినదర కదా అని సేందేహము. 
పేిమారదర చిత్టు లు స్ాామి అవతారాలను ఎపుిడ ైన్ా దరిిేంచ గలరు. ఇచేట శీ్రకృష్టా డు, దేవాదులకు 
కారణభూత్టడు, అేంత్రాయమి అను పదాలు వాడడేం వలన ఇత్ర మత్ములు  నిరస ేంపబడుత్టన్ానయి.) 

(పరమాత్ీను దరిిేంచడమేన్ా ఆళ్వారుు  ప ేందరన భాగయము. అేంట,ే అేంతేకాదు, తాను సేంపాదరేంచుకుననదర, ఈ  

తిరువాయ్ మొழி  దాారా, నలుగురిక ీఅేందరేంచే భాగాయనిన కూడా ప ేందేను అేంటలన్ానరు.)న్ా కనునల 

నిేండుగా స్ాామిని చూచి, ఆనేందరేంచి, అన్ాదరగా యునన న్ా కరీలనినటినీ ఛేదరేంచబడి, ఆ నిత్యసూరి 
నిరాాహకునకు దాసుడన్ెైన న్ ను శీ్రవెైషా్వులకు అమృత్ము వేంట ివాజాీలికను అేందరేంచేను.  

ననున దాసునిగా సీాకరిేంచి, న్ాయేందు పూరాా నుగీహము పిస్ాదరేంచిన, మహామహుడును, పరిపూరామ ైన కీరిు 
గలవాడును, గరుడధ్ాజుడును, తిివికీముడును అయిన స్ాామిని న్ ను ప ేందర ఉజీువిేంచితిని." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  నిత్యసూరుల హృదయానిన కూడా కరిగిసుు ేందర" అని ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు, 
ఆళ్వారుు . 

9-4-సీసమాలిక 

దరవాయయుధ్దర! ఇేందరహృదయా! నినున సేవిేంచ న్ా కళ్ళు వాేంఛేంచు చుేండ  

సనకాదులకును నస్ాధ్యము నిను చూడఅటిు నిన్ సేవిేంప మనసు కోరె 

దృఢ నిరాయము న్ాదర, తిలకిేంచ నినున న్ాన్ త్ిభూత్టేండవు నీవ స్ాామి 

శాానవాలము వోలె, స్ాాేంత్ము అలాు డిదకకవు నీవని త్లుడిలిు  

శిథరలమయిెయ నిపుడు శీిత్రక్షకా! గోత్ిపరిపాలకా! ఇేంద ిప ిఢ భేంగ! 



అమరాదర గణములే అరయ దురుభుడవుశేష్టేండనగున్ాకు చికుకటెటలు  

అనుచు వాయకుల పడ  మనసు స్ాామీ, శీ్రశ!నరస ేంహ! నినున న్  నముీ కొేంటి 

బిహాీేండకారణా! అేంభోదవిగీహ!ఆదరశేష్శయన! న్ారస ేంహ! 

ఆశీిత్సులభ! మహామహ మానిాతా!సేవిేంచ నినున మనస ష్ుపడ ను  

నినున న్ా మనమున నిలిి ఆ ఆనేందమనుభవిేంచుచునుేంటి అదరాతీయ! 

ఎడదనేందేంత్టన్ వ ేంచేస  యుననటిునరస ేంహరూపు న్  నరయుచుేందు 

చత్టరానన్ాదులకు కత్ము నీవ  కదా!అేంత్రాత్ీవు పదారిములకెలు  

పరమత్ములున్ెలు  బాహయదృష ు  కి న్ొకేతీరుగా తరచును, ఈ కుదృష ు  

తొలగిేంచ దృఢముగా నిలచిన శీ్రకృషా్!ఇపుడు సేవిేంచితి నినున న్ ను 

కేండాు ర సేవిేంచి కరీముల్ తొలగి ఆ నేంద మేందరతి న్ ను, నేంత్  కాక 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  దరవయపిబేంధ్మున్అేందరేంచితిని దాస వరీమునకు 

దాసుడనని ఎేంచి దయచేస  చేకొేంటి వయయ ధ్నుయడనైె్తి గరుడగమన! 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీపదర, వారు నిత్య 

సూరి న్ాయకు ప ేందుట సూనృత్ముీ 

9-5  ఇనచైయర్ చ్ేువలుమ్ 



వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  "తాను స్ాామిని అనుభవిేంచేను, ఈ లోకులు కూడా 
అనుభవిేంచడానిక,ి తిరువాయ్ మొழி  ని అేందరేంచేను." అని చాలా ఆనేందపడాు రు. కాని, తానుననదర, 
లీలావిభూతిలో. అేందువలన లౌకిక పదారాి లు త్లేంచుకొన్ానరు. వాటిలో కూడా పరమాత్ీన్  చూస్ాు రు, 
ఆళ్వారుు . 

చూస న త్రువాత్ బాధ్ కలగడేం పాిరేంభమయిేందర. ఇవనీన స్ాామి లక్షణాలతర ఉేండడేం ననున బాధ్ 

పెటుడానికే, త్నతర ప్ లిన పదారాి లను చూప సేు , తాను చనిప్ తానని భావిేంచి, వీటిననినటినీ న్ాపెైకి పేంప  
బాధరసుు న్ానడు స్ాామి అనుకున్ానరు ఆళ్వారుు . అయిన్ా, త్న దోష్ భూయిష్ుత్ త్లచుకుేంటే, స్ాామిని 

ప ేందుతాన్ మో నని భయపడాలి, కాని, ఆయన దయా విశిష్టు డు కదా, ఆ స్ాామిని త్లచుకుేంట ేబాధ్ లేదు 
కదా అనిప ేంచిేందర మళ్ళు. ఆ ధ ైరయముతర ఉనన ఆళ్వారుతర ఈ తిరువాయ్ మొழி  ముగుసుు ేందర. 

"ముేందుగా కోకిలలను చూసేరు ఆళ్వారుు . అవి తాము సేంశేుష్పు టానేందములో కూసుు న్ానయి. బాధ్ 

కలిగిేందర ఆళ్వారుకు.  

ఓ కోకిలలారా, మీరు మీ భరులతర సేంశేుష ేంచి, చేయుచునన ధ్ాని ననున మికికలి బాధ్ పెటలు చుననదర. ననున 

న్ా పాిణన్ాథునితర చేరేక చేంపుట మీకు యుకుము కాదు.(పక్షులను చూసేు  కూడా ప ియులు, సేంశేుష్ము 
జాప ు కి వసుు ేందా అేంట,ే రామచేందుినికి సీతావిరహ సమయేంలో ఇటిు సేందరభమే చ బుతారు వాలీీకి, 
"వికూజదరభైః విహేంగమ ైైః దగపయేంతీవ మే కామమ్.." "పక్షుల ధ్ాని వలన న్ాలో కామము పిజువలిసుు ననదర.". 
అేంటట, ఇకకడ పాికృతిక మ ైన కామమని కాక, పకమాత్ీకూ, జీవాత్ీకూ ఉేండే ఆతీీయ సేంబేంధ్ముగా 
అరిేం చేసుకోవాలి.). 

ఇలాగే కొనిన కౌీ ేంచ పక్షులను చూస  

"ఓ కౌీ ేంచ పక్షులారా! మీరు భరుతర సేంశేుష ేంచి, మికికలి ఆనేందముచే ధ్ాని చేయుట న్ాకు బాధాకరముగా 
నుననదర, న్ా అలి పాిణమును చేంపుటకె  మీరిేంత్ గొపి పియత్నము చేయ వలదు, న్ా పాిణము 
నపహరిేంచిన  గోవిేందుడు, గొపి సత్య సేంధ్ుడు అని మీరు నమీ వలదు. 

ఓ కౌీ ేంచ పక్షులారా! మీరు భరుతర సేంశేుష ేంచి ధ్ాని చేయగా, దానిని విని సహ ేంపలేక, న్ా పాిణము 
సరేాశారుని వదదకు ప్ యినదర. మీరు బాధరేంచుటకు న్ా పాిణమిచేట లేదు. 



ఇేంక న్ెమళ్ును చూచి, 

ఓ మయూరములారా! న్ా  మన్నవాకకరీములు సరేాశారుని వదదకు వెళుప్ యినవి. శరీర, పాిణములు 
మాత్ిమ ేఇచేట యుననవి. మీరు అధరకముగా ధ్ాని చేస  వానిని బాధ్ పెటువలదు.  

(ఒకస్ారి పాిణము లేదేంటలన్ానరు, మరొక స్ారి పాిణమే ఉేందేంటలన్ానరు, ఇదగ ఆళ్వారు స ితి.) 

ఇక చిలుకలను, మిగిలిన వాటిని చూస  ఆళ్వారుు  బాధ్పడుత్టన్ానరు. 

"ఓ చిలుకలారా, ఆ లక్ష్మీదేవిని వక్షస్థలము  నేందు గల స్ాామియి ేన్ా పాిణము తీసే ఉపాయముతర 
ఉన్ానడు. ఇేంక మీరు (అేంత్కేంటె) ఏమి చేస్ాు రు.  (ఆ లక్ష్మీదేవిని చూప ేంచి త్ననూ అపహరిదాద మని స్ాామి 

ఆలోచన యిేమో). 

ఓ చినన చిలుకా, నీ వాపతాకలమున సహాయపడ దవని, నినున పెేంచితిని. వాని తిరున్ామములు పలికి 
నువుా మరిేంత్ ననున బాధరసుు న్ానవు. అటలు  చేయక, నీవు ఊరకుేండుము. 

ఒక మేఘమాలికను చూస , "ఓ మేఘములారా, శీ్రకృష్టా ని విశేుష్ము వలన బాధ్ఫడుచునన న్ాకు మీ 

రూపము వాని వలె తరచుచుననదర. నీలమాణ కయ వరుా డు, అరుణాధ్రము కలిగినవాడు స్ాామి. కనుక అటిు  
వానిని ప్ లు మీ రూపమును న్ాకు చూపవలదు. 

ఓ కోకిలలారా, 'శీ్రకృష్టా ని తిరున్ామములు బాధాకరముగానుననవి, చ పివలదు' అని న్ ను యాచిేంచినను, 
మీరు వాటిన్  చ ప ి ననున చేంపుచున్ానరు. మిముీలను పెేంచినేందులకు మేంచి ఉపకారము చేస తిరి. 

ఓ త్టమ ీదలారా, శీ్రకృష్టా డు న్ాతర సేంశేుష ేంచి న్ా పాిణము నపహరిేంచుకొని, ననున వీడిప్ యిెను. ఇపుిడు 
మీ గానము న్ాకు పుేండు లో ఈటెతర గుచిేనటలు ననదర. మీరు పాడవలదు. 

ఓ స్ారస పక్షులారా! న్ ను ఇేంత్కు ముేందే చితికి, సరేాశారుని పదములయేందు లీనమ ైతిని. న్ా శరీరము 
ప్ వ స దధముగా నుననదర. ననున మీరు చేంపుట వలన ఉపయోగము లేదు. లోకమేంత్యు న్ా వలె బాధ్ 

పడక సుఖముగా నుేండుగాక.! 

(ఆళ్వారుు  తాను స్ాామి వదదకు వెళ్ుబో త్టన్ాననని, లోకులేందరూ సుఖముగా ఉేండాలని సూచిసుు న్ానరు. 
ఇేంక తాను స్ాామిని చేరఁబో త్టన్ాననని ధ ైరయముతర, నిబబరేంగా  ఉన్ానరు). 



"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వార ిమనసుయ పేిమతర కరుగును" అని ఫలశీుతి ని కృపఁజేసుు న్ానరు 
ఆళ్వారుు . 

9-5-సీసమాలిక 

అనయపుష్ుములార!(కోకిలలారా) రతికూజిత్ము చేత్బాధ్ పెటలు చు ననున, పాిణన్ాథు 

విరహేంపు వెత్లను వృదరధ  చేయుట మీకుఉచిత్ముీ కాదరటలు  నుఱుము(చేంపు) టేల! 

కుీ ేంచముీలార! మీ పేంచమ(సేంభోగ) ధ్ానులు నన్ాబధరేంచు, న్ొక అలిపాిణ  న్ ను 

కలు  మాటల కృష్టా  కె వసమ ైీ ప్ తి   ఇేంక నన్ కడతేరుేటేల మీరు 

కుీ ేంచపక్ష్ిణులార! పేంచమధ్ానులతరబాధరేంచ మీకేమి ఫలము దకుక 

వానికే పాిణముీ వశమ ైనదగ పాప నిేంక గిటిున దాని గిటలు టేల? 

వాఙ్ీనైఃకరీముల్ స్ాామికి వశమయిెయ దేహ పాిణముీలే తిికుక(మిగులు)నిచట 

ఓమయూరములార! మీమీ ధ్ానుల చేత్ బాధ్ పెటుగవదుద  వాటినిేంక 

శీ్రపతి నన్ రూపుమాప త్లప్ యుచోనిక మీకు పని యిేమి శుకములార! 

శబాద లతర ననున శీమ పెటు  యతినేంచుపనులచ ేనిక పియోజనము లేదు 

అరుణాధ్రుడును, సుేందరుడు  న్ా రాముడేన్ా తరడ యుేండి, నననజుగిేంచ (త్యజిేంచ ను) 

అవసరమునకు నన్ానదుకొేందువనుచుస్ాకిన న్ాచిలక! నీ కిదేల? 

తిరున్ామముములు పలిక ప రిప చుేదువు నిటలు ఉచిత్మే? ఊరక యుేండరాద ! 

పదీన్ త్టిడును, బ్ధేంబాధ్రుడును నీలవరుా ేండు న్ా కృషా్స్ాామి పగిదర 

మ రయుచు వచుే ఓ మేఘముీలార! మీఆభముఖయమ  ననున బాధ్ పెటలు  

పచరిేంచవలదు(చూప ేంచవలదు) రూపముీ మీరిక న్ాకుమృత్టయవయిెయనదరయ సత్యముగను 



'పాలెిరుగుల తినుే, అభయస ేంచిన యటిు శీ్రకృష్టా  న్ామముల్ చ పివలదు' 

అేంచు న్  పాిరిిేంప నదర లెకక సేయర!ేఆ న్ామములె న్ాకు అేంత్మయిెయ(మృత్టయవయిెయను) 

ప కములారా! మిముీ పెేంచినేందుకు శాస ుమేంచిగా న్ాకు లభేంచ నిపుడు 

న్ా తరడ గడప  తాన్ న్ా పాిణములఁగొనిఉదజాక్షుడా కృష్టా  డుత్రమిేంచ  

మీ గానమిక న్ాకు ఈరాీన(పుేండు) ఈటె వలెబాధ్ కలీిేంచు నిక పాడవలదు 

సరసగానము చేయు ష్టిదులార! ఆకుస లిేంపు(దుైఃఖము) న్  త్టలు  కొనగలేను 

స్ారసదరాజులార! సరేాశారుని పాదముల నేంద వానితర కలస ప్ తి 

నను మీరు కడఁదేరేగను త్లా పనిలేదు  సుఖముగా లోకము లుేండు గాత్! 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, వారి మనసు 

కరుగు పేరిీచే, ఆ పరాశరుల కృపను 

9-6  ఉరుకుమాల్ నెంజమ్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో "పరమాత్ీను చేరిప్ యిేను"  అేంటట ఇేంక ఇకకడ జీవిత్ము 
అేంత్మయిప్ యిేందర అన్ానరు ఆళ్వారుు . కాని, నిజేంగా అేంత్మవలేదు. ఎేందుకేంటే ఇదేంతా పరజాా న్ావసిలే 
అని వెనుక మనవి చేసుకున్ానము. అేందువలన, ఇదేంతా మానస క స్ాక్ష్ాతాకరములో వివిధ్ వెైశదాయవసిలే. 
అయిత ేఆళ్వారుు  త్ృప ు  చ ేందరనటలు  కనబడాు రు కదా. విసురిలో ఆహారముననేంత్ మాతాిన తినకుేండా త్ృప ు  
కలుగుత్టేందా అని సేందేహము. అేందులకే ఇవి అనీన మానస కానుభవ వెైశదయవైెవిధాయలని అనుకున్ానము. 



అేంట ేఈ అనుభవము ఆళ్వారుకు ఒక సీృతి వలె లేదననమాట. జరుగుత్టననటేు  అనుభవిసుు న్ానరు. ఇదర 
ఎలా జరుగుత్టేందర అేంటే, స్ాామి కళ్వయణ గుణాల పిభావము అేంటారు పెదదలు. ఆ గుణాలు అటిు 
అభనవ శానుభవానిన కలిగిస్ాు యి.  

 దశరథమహారాజు పురపిజలను రాముడిని యువరాజుని చేయడేం గురిేంచి మీ అభపాియమేమిటి అేంటే, 
అేందరూ ఎలుగెతిు  బ్ధగీరగా త్మ హరాష నిన వయకుము చేసేరట. అదేమి, న్ా పరిపాలన అేంత్  బాగులేదా, న్ ను 
మారిప్ వాలని కోరుకుేంటలన్ానరా అేంట,ే అబేబ అదేమీ కాదు, "బహవైః కళ్వయణగుణాైః పుత్ిసయ సేంతి తే" "నీ 

పుత్టినిలో కళ్వయణ గుణాలు చాలా ఎకుకవ ఉన్ానయి. వాటికి పరవశిేంచి ప్ యిేము" అన్ానరట వాళ్ళు.  

అలా ఆయన కళ్వయణ గుణానుభవము కలుగుట అదృష్ుము.  

ఇేంక ఈ తిరువాయ్ మొழி లో "తిరుకాకటకరె " అను దరవయదేశములో నునన అరాేామూరిు చేష్ులను 
త్లచుకొని  "త్న మనసు కరగిప్ త్టననదర" అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

ఇలా పితిస్ారీ ఒకొకకకదరవయదేశము పిస్ాు వన చివరివరకూ జరుగుత్ూన్  ఉేంటలేందర ఈ పిబేంధ్ములో. 
ఎేందుకూ అేంటే అవ క కారణాలు చ బుతారు పెదదలు. స్ాామి కళ్వయణగుణాలను ఈ లోకములో 
అనుభవిేంచడానికె న్ా, సేవిేంచుకొనుటకె న్ా, అరాేామూరిు స్ లభాయనికి పరాకాషా్ అవడేం ఒక కారణమయితే, 
వ ఱొ కర ిఅమూలయమ ైన వసుు వు దొేంగల మధ్య జాగీత్ుగా తాము  దాచుకొనలేనపుిడు, ఒక సమరుి డ ైన 

హ త్టని వదదకు వెళు అకకడ దాచుకోవడేం లేదా త్లదాచుకోవడేం వలన ఆ అమూలయమ ైన వసుు వునకు భదిత్ 

ఉేంటలేందర కదా, మనదర కాని ఈ ఆత్ీ వసుు వును ఈ ఇేందరియాలనుేండి, విష్యాలనుేండి కాపాడుకోవడేం 

దుస్ాయధ్యము. అేందుకోసేం అరాేామూరిుని ఆశీయిేంచడేం కూడా అవసరమే కదా. 

అయిన్ా పరమపదానికి వెళు సేంపూరాా నుభవానినప ేందే ముేందు, దారి బత ుముగా దాని రుచివి మరిగ ి

త లుసుకోవాలి, అేంటే అనుభవిేంచాలి కదా.  (ఈ రుచి కూడా అనుభవెైక వ దయమే). ఆ అనుభవాన్ న ఆళ్వారుు  

పిస్ాదరసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. 

(తిరుకాకటకరె  కేరళ్ రాష్ు రముననునన దరవయదేశము) 

"తిరుకాకటకరె  యేందు వ ేంచేస యునన శీియైఃపతి యొకక దరవయచేష ుత్ములను త్లచినపుిడు న్ా పేిమచే 
కరగిప్ వుచుననదర. వాని కళ్వయణగుణములయేందు వాయమోహము పెరిగ ిప్ త్టననదర, ఏమి చేయగలను". 



తిరుకాకటకరె  యేందు వ ేంచేస  యునన ఓ స్ాామీ, నీ గుణముల ననుసేంధరేంచి నపుిడు న్ా మనసుయ పేిమచే 
కరుగుచుననదర. న్ ను నీకు దాసయము చేస (చేయిేంచుకొని) త్దాారా నీవు న్ా యేందు చూప న స్ శ్రలయ 
సాభావమును త్లేంచుకొనలేకున్ానను.  

(అేంట ేఅేంత్ అపారమ ైనదననమాట. సముదిమో, ఆకాశమో చివర ఇకకడ అని ఊహ ేంచడేం దుస్ాయధ్యము 
కదా.  ఇచేట స్ాామి దాసయము చేయిేంచుకొన్ానడా, చేసేడా అని పిశన. చేసేడు అేంటారు పెదదలు. కాని అలా 
చ బ్ధతే మరాయదగా ఉేండదని చేయిేంచుకొన్ానడేంటలన్ానరట. ఎేందుకేంటే తాము సేవ చేసేు  ఇేంత్ గొపిగా 
కరిగిప్ నకకర లేదు. స్ాామియిే ఆళ్వారుపెై వాయమోహముతర దాసయము చేసేడట, అదగ విశేష్ము) 

నీవు నీ స్ శ్రలయముచే మనసును మోసము చేస  లోన  పివ శిేంచి, ననున ఆరదరత్ కలవానిగా చేస , న్ాకు 
అేంత్రాత్ీగా యుేండి న్ా ఆత్ీను అనుభవిేంచ ను. ఆయన ప్ కడ త లిస కొనలేక యున్ానను.(స్ాామి 

ఆళ్వారులో చేరినదర ఆళ్వారుు  అనుభవిేంచడానికి. కాని జరుగుత్టననదర, స్ాామి ఆళ్వారును అనుభవిసుు న్ానడు. 
అేంటలన్ానరు.) 

ఆయన సరాస్ాామి. త్న సేంకలిముతర సమసు  లోకములు నిలిచి యుేండగా, తాను వాటనినటికీ 
అేంత్రాత్ీగా ఉేంటాడు. కాని, క్షుదుిడన్ెైన న్ా విష్యములో మాత్ిము న్ా మీద వాయమోహముతర ననున చేర ి

న్ాకు సేవ చేస్ాు నేంటలన్ానడు. ఆయన స్ శ్రలయమునకు(వాయమోహమునకు) కారణము త లిస కొనలేకున్ానను.  

న్ా యేందు అనుగీహము చూపుటకననటలు  న్ా హృదయమునేందు పివ శిేంచ ను. న్ా శరీరమును, ఆత్ీను 
చకకగా అనుభవిేంచ ను. నీలమేఘశాయముడ ైన కృష్టా ని మాయలు ఆశేరయము. 

న్ా కృష్టా ని యొకక కపటచేష్ులు న్ాకు వాసువముగన్  తరచుచుననవి. న్ ను వానిని నిరోధరేంచలేను. 
ఆత్డనుభవిేంచి అస్ారమ ై మిగిలిన ఆత్ీ మరల కొేంత్  వికాసమును కలిగి, ద ైనయముతర తిరిగ ివానిని "న్ా 
కృష్టా డా" అని రాతిిేంబవళ్ళు ఘోష ేంచి, ఆ దరవయదేశమున్   సుు తిేంచుచుననదర.(ముేందు స్ాామి అనుభవిేంచడేం 

వలన ఆత్ీ అస్ారమ ై, అేంటే, ప ప ి అయి ప్ యినదన్ానరు. త్రువాత్ కొేంచ ేం వికస ేంచి, అేంటే బిత్టకు కలిగి, 
ఆ స్ాామి వలన ఇేంత్  ప ప ి అయి ప్ యిన ఆత్ీ కూడా మళ్ళు ఆ స్ాామి కోసేం ద ైనయముతర సుు తిస్్ు ేందర. ఈ 

అనుభవాలనీన కేవలము అనుభవెైకవ దాయలు అని మనవి చేసుకున్ానము. అరిేం చేసుకున్ ేందుకు  
లౌకికమ ైన ఉదాహరణములు ఏవెైన్ా కొేంత్వరకూ ఉపయోగపడవచుేను గాని, అపాికృతికమ ైన అనుభవానిన 

సేంపూరాముగా అరిేం చేసుకున్ ేందుకు ఈ లౌకికోదాహరణములు, పూరిుగా ఉపయోగిేంచవు. ఎవర ిమటలు కు 



త్మ త్మ స ితిని, పరిణతిని,సేంస్ాకరానిన బటిు ఆచారయ కటాక్షముతర పియతినేంచడమే. ఆపెైన ఆళ్వారు 
అనుగీహము వలన అవగత్ములవుతాయి అేంటారు పెదదలు).  

ఆశ అధరకమయి ప్ యిేలా భగవానుని సీరిేంచి, న్ా ఆత్ీ శిథరలమ ై కరగి ప్ త్టననదర. స్ాామిచే 
అపహరిేంపబడ ికొదరదగా మిగిలి యుననటలు ననదర. (అనుభవిేంచిన ప దప ప ప ి అయిన ఆత్ీ కొదరదగా 
వికస ేంచిేందని మనవి చేసుకున్ానము కదా. అదేదో  కొేంచ ము మిగిలి ఉననటలు ననదర అేంటలన్ానరు.). 

ఆ నీలమేఘశాయముడు న్ా నుేండ ిఏ ఉపకారానీన కూడా సీాకరిేంచకుేండా నిరేహత్టకేంగా న్ాపెై పేిమ 

చూప సుు న్ానడు. ఇత్ైఃపూరాము ఇటిు ఆత్ీ వసుు వు ప ేందనటలు  ఏదో  కొీత్ు  వసుు వు ప ేందరనటలు  

ప ేంగిప్ త్టన్ానడు. న్ా మీద వాయమోహముతర యున్ానడు. ఇటలు  మళ్ళు మళ్ళు తాను ననననుభవిేంచే, వాని 

స్ శ్రలయము ననున మికికలి బాధరేంచుచుననదర. 

ఆ పదీన్ త్టిడును, చత్టరుభజుడును, నీలమేఘశాయముడును అయిన దేవాధరదేవుని (కళ్వయణగుణముల) 

వలన న్ా యాత్ీ పడిన బాధ్ ఏ ఆత్ీయూ పడదు. (భగవదుీ ణానుభవము వలన ఇలా బాధ్ పడవలస  
వసుు ేందా అని సేందేహము. దగనికి సమాధానముగా పెదదలు ఒక లౌకికమ ైన ఒక ఉదాహరణము చ బుతారు. 
కొీత్ు  పెళుకూత్టరు భరుతర కరసిరాిదర అనుభవాల,  విష్యమ ై స ిరపడడానికి కొేంచ ేం సమయమవుత్టేందర 
కదా, ఆళ్వారుు  కూడా ఆ అనుభవములో ఇపుిడిపుిడే స ిరపడుత్టన్ానరు, మఱ.ి) 

స్ాామిని, ఆయన గుణాలను చూసేు  ఆయన గుణాలనినటినీ ప్ గు చేసుకొని గీహ ేంచి అనుభవిేంచాలని ఆళ్వారు 
పూనిక.  విచేిదము లేకుేండా కె ేంకరయము చేయాలని ఆళ్వారు కోరిక. అయితే నీలమేఘము వేంటి స్ాామి 

త్నను అనుభవిసుు న్ానడు. (సేంశేుష్ము లో ఆనేందము ఉభయనిష్ుమ ై ఉేంటలేందర. కాని, ఇకకడ స్ాామి 

ఆళ్వారుకు అవకాశానిన ఇవాడమ ేలేదు. అేంత్ తొేందరతర ఉన్ానడాయన." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వారిక,ి జనీమును, త్తాకరణమ ైన సేంస్ారమును నశిేంచునని 

ఆళ్వారుు  ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు. 

9-6-సీసమాలిక 

కరిగిప్ యిె మనసు పెరిగిప్ యిె న్ెలమిఆ దరవయచేష్ుల న్ా గుణముల 

తిరుకోటకరె  దరవయ దేశాన యుననటిుఅచుయత్ట త్లచిన త్క్షణమున 



ఏమి ఆ సుగుణముల్ ఏమి స్ శ్రలయమునీవరుద ేంచి న్ా సేవ చేయ 

నిను త్లిే కరిగ ెన్ా మనసు, ఏమి చ పిను తిరుకాకటకరె  పిభువ! నీకు 

స్ శ్రలయమున ననున మోసముీ చేస , లోఁజేరి, ఆరదరత్ కలీ జేస  న్ాకు 

అేంత్రాత్ీగ న్ాదు ఆత్ీన్  అనుభవిేంచినను త లాక యుేంటి చిత్ిమదరయ 

సరాముీను త్నదు సేంకలిమున నిలుిస్ాామియున్ విశాాేంత్రాత్టీడత్డు 

న్ా మీద మోహాన ననననుభవిేంచేంగనను చేర కత్ము న్  నరయలేను 

ఆశేరయభూత్టడు న్ా మీద కరుణతరచేరె న్ా హృదయాన చిత్ిముగను 

స్ాాేంత్ముీ, ఉలుముీ అనుభవిేంచ ను తానుఆశేరయమగు కృష్టా  మాయ పనులు 

వాసువమనిప ేంచు వాని చేష్ులు గానిఅరికటు  లేనస్ారమయిె న్ాత్ీ 

మరల చిగురుకొని ఆ స్ాామికని తానుఅేంకిేంచు ద ైన్ాయన అనుభవమునకు 

ఆత్ీ చితికిప్ యిె, ఆశతర చ మరిేంచ స్ాామి అపహరిేంప సాలిముేండ  

ఆ మేఘదేహుడే ఏ మేలు గె కొనకపీితి చూప ేంచు నిరేహత్టకముగ 

త్నకు త లియనటలు  త్నీయత్ాము చూపుఈ సుశ్రలత్య బాధరేంచు ననున 

పదీన్ త్టిడు, చత్టరాబహుడు, దేవాధరదేవుడు, అేంభోదదేహు డత్డు 

అత్నిచే న్ా యాత్ీ వడు బాధ్  వ ఱొ కఆత్ీకనుభవము కాదు త లియ 

అనుప ేంచు న్ాకాత్ననుభవిేంచగ దళ్నము లేని దాసయము న్ాచరిేంచ 

అవకాశ మ కకడ! అస త్దేహుేండాత్ి మున త్న యనుభవములన్ె  ప ేందు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీపదర, అటిు  వారిక  

జనీ సేంస్ార బాధ్లు అేంత్రిేంచు 

9-7  ఎంగానల్ 

వెనుకతిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  పరమాత్ీ త్నకు పరమాత్ీ గుణానుభవములో అపారమ ైన పీితి 

కలగడేం, పరమాత్ీ త్నను చేర ిఅతాయశేకరముగా అనుభవిేంచడేం.... ఇలా వారనుభవిేంచిన 

సేంశేుష్ానుభవానేందానిన మనవి చేసుకున్ానము. ఆ సేంతరష్ము నుేండ ిఆళ్వారుకు అపీితి కలిగిేందట. ఆ 

స్ాామితర ఉేండక ప్ తే నశిేంచిప్ తాన్ మోనని అనిప ేంచిేందట. అేందుకని త్న బాధ్ను స్ాామికి 
త లియఁజేయడానికి మళ్ళు దౌతాయనికి స దధమవుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

అయిత ేఇేంత్కు ముేందూ ఈ దౌత్యము జరిపేరు. ఇపుిడు మళ్ళు ఇపుిడు పాిరేంభసుు న్ానరు, 'ఏమయిన్ా 
వయతాయసము ఉననదా, లేక  "చకీన్ మి కీమేణ" అననటలు  ఆ అనుభవాలే పునరావృత్ుమవుత్టన్ానయా' అని 

సేందేహము.  

వెనుక "అేంజిరె  మడన్ారాయ్" అనన తిరువాయ్ మొழி లో దౌత్యము పేంపేరు, అపుిడు "న్ ను అపరాధాలు 
చేస నదానను, అేందువలనన్  స్ాామి న్ా వదదకు రాలేదు, స్ాామియి ేన్ా వదదకు వచిే చేరదగయాలి కనుక 

స్ాామిక ిత్న "అపరాధ్ సహ ష్టా త్" అన్  గుణానిన గురుు  చేయేండ"ి అన్ానరు పక్షులతర. అపుిడు అపరాధ్ 

సహ ష్టా త్ అవసరమ ైనదర. త్రువాత్ "వెైకల్ పూమ్ కழி వాయ్" అన్  తిరువాయ్ మొழி  లో దౌత్యము 
పేంప నపుిడు "తిరువణ్ వేండూర్" స్ాామితర ఆయన  ఆరు రక్ష్ాదగక్ష గురుు  చేసూు  త్న ఆరిు 
త లియఁజేయమన్ానరు. అటలప మీట "ప నునల కాళ్ళరో" అనన తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామికి గల భకుు లతర 
కలస  అనుభవిేంచడమన్  "ఐకరసయము" అన్  గుణము ఆశాదగపముగా చేసుకొని దూత్పేిష్ణము చేసేరు.  

అేంట ేఆళ్వారు అవసి లలో కీమ కీమేంగా మారుిలు చోటల చేసుకుేంటలన్ానయి. "న్ ను పాప ని, స్ాామికి 
త్గను" అన్  నిరేాదస ితి నుేండి, స్ాామి న్ా కొఱకు వస్ాు డు అనుకొన్  నిబబరమ ైన స ితికి వచేేరు.  



ఇేంక ఈ తిరువాయ్ మొழி లో  త్న కొఱకు త్పిక రావలస న స్ాామి ఎేందుకు రాలేదు, ఎవరో ఇష్టు లెైన 

వారిని వదలిరాలేక రాలేదేమో అని ఒక భావన. ఆళ్వారు స ితి ఒక భకుు ని అవసి నుేండి ఒక ప ియురాలుగా 
మారి, ఇపుిడు ప రాటిుతర సమానమ ైన అవసిను కలిగియున్ానరు. శీ్రమదాిమాయణములో లక్షీణుడు "న చ 

సీతా త్ాయా హీన్ా" అేంటట "నీటి నుేండ ిఎడబాస న చేప వలె నీవు లేక సీత్ నిలువలేదు" అేంటాడు. 
ఇపుిడు ఆళ్వారు స ితి ఆ ప రాటిు తర సమాన మ ైన స ితి. స్ాామి యేందు పీితి అటిు పరిణతిని ప ేందర యుననదర.  

అలాేంటపుిడు ఈ దూత్పేిష్ణము అవసరమా అని మరియొక సేందేహము. "ఆచారయవాన్ పురుష్్  వ ద" అని 

ఉపనిష్తియదాధ ేంత్ము. అనగా, పరమాత్ీను ప ేందుటకు ఆచారుయడుేండాలి.  అశోకవనములో ఉనన సీత్మీ 

ఆచారయస్ాి నీయుడ ైన హనుమ దాారా త్న స్ాామిని ప ేందగలిగిేందర.  అేంతే కాదు "ఆచారయ వత్ ఆచారయ పుతేి 
వృతిు ైః" అని ధ్రీ సూత్ిము. అేంట,ే "ఆచారుయల పుత్టిల విష్యములో కూడా ఆచారుయల పటు  వలెన్  
పివరిుేంచవలెను." అని అరిము. ఈ దూత్పేిష్ణ సేందరభములో పక్షులు జాా న్ానుష్ాా నములన్  ఱ ేండు 
పక్షములుేండ,ి పరమాత్ీ యన్ెడు ఆకాశము లో విహరిేంచ ేఆచారుయలను సూచిస్ాు యని మనము వెనుక 

మనవి చేసుకున్ానము. అేందువలన, ఆ పక్షుల బేంధ్ువులను కూడా ఈ తిరువాయ్ మొழி లో పిస్ాు విస్ాు రు.  

స్ాామియేందు ఆళ్వారు పీితి ప రాటిు పీితి తర సమానముగా నుననదని అనుకున్ానము. అేందువలన, 

భగవానునితర కలస  యుేండి, ఇపుిడు యాదృచిికముగా విడిప్ యి దుైఃఖత్టరాలెై యునన ఆ సీతా ప రాటిు 
వేంట ిసీు  ీచేత్ దూత్ పేిష్ణము చేయిసుు న్ానరు. (వెనుక న్ాయికా భావము నుేండి ఇపిటి ప రాటిు  భావమునకు 
గల భేదమును గీహ ేంచునదర).  

అయిత ేఈ పక్షులు పరమపదము వెళు చ పిలేవు కదా, కనుక  పికకన్  యునన "తిరుమూழி కకళ్మ్" 

అను దరవయదేశములో స్ాామి వచిే అనుగీహ సుు న్ానడు, అకకడ విననవిేంచుకుేంటే చాలు. అేందుకని 

దూత్పేిష్ణమును ఆ "తిరుమూழி కకళ్మ్" స్ాామికే చేసుు న్ానరు. ముేందుగా స్ారసపక్షులకు 
చ బుత్టన్ానరు. 

"ఓ స్ారసపక్ష్మ! సముదితీరములేందును, ఉపుిటేరులలోను ఆహారమును వెదకికొనుచు 
సుఖముగానుననదాన్ా, నీవు "తిరుమూழி కకళ్మ"ను దరవయదేశమున వ ేంచేస యునన 

త్టలస మాలాధారుడును, కుేంభనృత్యకారుడును అయిన స్ాామికి మా దూత్గా వెళు, ఈ బాధ్ను చ ప ి, తిరిగ ి

వచిే, మా శిరసుయపెై నీ బేంధ్ువులతర కూడ మీ పాదములను ఉేంచవలయును.(ఆచారుయల తిరువడిగళ్ు 
పాిశసు ామిచట చ పిబడుతరేందర) 



 ఓ నీటి కోడులారా! స్ాామి మముీలను విడచి పెటిు  ప్ యిెను, మా వారేందరి చేత్  అపవాదము ప ేందరతిని. 

ఇక ఇకకడ ఉేండి ఏమి పియోజనము. అచేటకు ప్ యి, "మీ గోష ుకి మేము యోగుయరాలము కాదా" అని 

అడగేండ.ి(భగవదరాష్యములో పివృత్టు లయితే లౌకిక బేంధ్ువరీము దూరమవుత్టేందర, ఆ విష్యమే 

చ బుత్టన్ానరు). 

కొేంగలారా,  నీటికోడులారా! మీరు ఆ పదీన్ త్టిడును, బ్ధేంబాధ్రుడును, లేతాకువలె నుేండు దరవయ 
మేంగళ్విగీహము కలవాడును ఇపుిడు ఆ "తిరుమూழி కకళ్"మను దరవయదేశమున వ ేంచేస  యునన 

వాడును అయి స్ాామి వదదకు ప్ యి నదరవాయయవ స్ ేందరయమునకు త్గినవారము కాదా యని అడుగుడు. 
(ఇచేట ఈ ప రాటిు  త్మను తాము బహువచనములో సేంబో ధరేంచు కొనుట చూసుు న్ానము. అదర ఆళ్వారు 
స ితిని త లియఁజేసుు ేందర. ఏదో  ఒకకరితర దౌత్యము పేంప త ేచాలదా, ఇలా కనబడిన వారేందర ిచేత్నూ 

పేంప ేంచాలా, అేంటే అదర స్ాామిపెైగల అభనివ శానిన త లియఁజేసుు ేందర. అేందువలన "యామ్ కపీన్ామ్ 

సహస్ాిణ  సుబహూనయ యుతానిచ" అని దరకుకలనినటా వ లకొలదర వానరులు సీత్మీను వెదకడానికి 
ఉదయమిేంచినటలు  ఇేంత్మేందర అవసరమేననీ ఈమ  భావిస్్ు ేందేమో. ) 

అేందమ ైన మేఘములారా! దరవయవిగీహము గల ఆ తిరుమూழி కకళ్మ్ స్ాామి వదదకు ప్ యి, "ఆమ కు మీ 

దరవయదేహమును (అనుభవిేంచుటకు) అనుగీహ ేంచేండి" అని చ బ్ధతే, మీ శరీర కాేంతిని తీస కొని, మిముీలను 
ఆకాశమునుేండి త్రిమివ యడు కదా! ("భకాు న్ామ్ త్ామ్ పికాశస"ేఅని కదా జిత్న్ాు స్్ు త్ిము". ఆయన 

దరవయమేంగళ్విగీహముతర పికాశిేంచేదే భకుు లగురిేంచి. ఇేంక, అనుగీహ ేంచక ప్ తే ఎలా) 

ఓ మేఘములారా! మీకు సేందేహము వలదు. ఆ తిరుమూழி కకళ్మేందు వాసము చేయువాడ ే

పరమపదమును విభూతిగా కలవాడు, న్ా హృదయమునేందు వాసము చేయునదరయూ అత్డే. కనుక మీ 

మాటను ఆయన త్పిక అేంగీకరిస్ాు డు.  

ఓ త్టమ ీదలారా! తిరుమూழி కకళ్మునేందు, లక్ష్మీదేవితర స్ాామి వ ేంచేస యున్ానడు. ఆయనతర "నీ 

విరహము చేత్ ఈమ కు కేంకణములు జారిప్ యినవని" చ పుిడు. 

ఓ నీటికోడులారా, న్ా నుేండి కేంకణములను, వసుమీును అపహరిేంచి, ననున విడచి వెళు ఆ తిరుమూழி 

వకకళ్మ్ నేందు వస ేంచి యునన ఆ పదీన్ త్టిడును, పవళ్వధ్రుడును అయిన స్ాామిని చూచి న్ా 
నిమిత్ుమ ై ననినటలు  చేయవచుేన్ా అని ఒక మాట అడుగుడు.  



తరటలయేందు ఆహారము వెదకుకొని, సేంశేుష్సుఖానిన అనుభవిసుు నన త్టమ ీదలారా, తిరుమూழி కకళ్మ్ 

నేందు వ ేంచేస యునన స్ాామి వదదకు వెళు, "ఈమ  ఇటలు  బాధ్పడుచుననదర" అని న్ానిమిత్ుమ ై ఒక మాట 

చ పుిడు. 

నీటిలో సేంచరిేంచుచునన నీరుకోడమ, తిరుమూழி కకళ్మ్ లో నివస ేంచే స్ాామి కొఱకె , న్ా అవయవములు 
వివరామ ై, కేండు  నీళ్ళు నిేండిప్ త్టన్ానయి. నీవచేటకు వెళు "ఈమ  నిటలు  విశేుష ేంచుట ఉచిత్ము కాదు, ఇటలు  

చేస న నీవు నిరదయుడవని చ పిబడుదువ"ని చ పుిము. ("ఆపన్నన న్ హ పశాయమి రాఘవమ్" "రాముడిని 

దరిిేంపలేకున్ాన"ని పలికే,  (వనవాసమునకు ప్ వు సేందరభములో) రామచేందుిని ఎడబాస న దశరథుని 

పరిస ితి ఇదర. 

జలములలో ఆహారము కొరకు వెదకుత్ూ ఆనేందముతర సేంశేుష ేంచ ేఓ హేంసపక్షులారా! న్ా శరీరము మికికలి 

కృశిేంచి న్ా ఆభరణములనినయు జారిప్ యినవి, ఇేంక న్ా పాిణము ప్ వుటకు ముేంద ైనను మీరు 
తిరుమూழி కుకళ్మ్ నేందు వ ేంచేస  యునన స్ాామికి "ఇటలు  బాధ్పెటలు ట మీకు యుకుము కాదు" అని 

చ పుిడు. " 

"ఈ విధ్ముగా ప రాటిు  పలికిన ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచినవారు భగవదరాశేుష్ము ప ేందరు" అని 

ఫలశీుతిని కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

9-7-సీసమాలిక 

తిరుమూழி కకళ్మను దరవయదేశమున వ ేంచేస  యునన స్ాామి చ ేంత్కేగి 

ఈ బాధ్లను త లిి,ఇటలవచిే, గాదరలిజనము తరడను మీదు చరణములను 

ఉేంచుడమ న్ా శిరసున నుపాయనముగా పాధోధర స్ారసపక్షులార! 

మీరు, మీ బేంధ్ువుల్, మీ భరులున్ కలియఅనుగు(పేిమ)నునన కురుక పక్షులార! 

విడచి ప్ యిెను స్ాామి ఇక న్ాకు గతి ఏమిబేంధ్ువుల నిేందల పాటలు  త్పి 

తిరుమూழி కకళ్మను దరవయదేశపు స్ాామినడుగుడమ "మీకీమ  త్గద !" యనుచు 



తిరుమూழி కకళ్మను దరవయదేశము కేగిపదాీక్షు, పదపదుీ, పదీకరుని 

అరుణాధ్రుని, స్ాామి నడుగుడమ "ఈమ సేవిేంచ త్గద  మీ చ నున స్ బగు 

ఏల శాయిేంచవు సేవ నీమ క"నుచుకొేంగలారా! నీటి కోడులార! 

తిరుమూழி కకళ్ మను దరవయదేశముకేగిస్ాామి తర చ పుిడమ శేంపలార!(మేఘములారా) 

సేంశేుష్ సుఖము పిస్ాదరేంపగా న్ాకుఆకాశముననుేండి అేంత్ లోన 

మీ దేహకాేంతిని మీటి(ప్ గొటిు) న్ాకము నుేండిత్రిమి కొటుడు మిముీ వెఱవ వలదు 

ఆత్డే పరమపద న్ాథుడు, హృదయానవాసముీ చేయు నత్డ  త లియ, 

తిరుమూழி కకళ్మను దరవయదేశపు స్ాామిఆత్డే త్పిక ఆదరిేంచు 

అనుమానమేల! మీ రటకేగి చ పుిడమపలుకులనిక నీలభముీలార! (మేఘములు) 

అేంశుకముీలు, కేంకణముీలు జారె, నీవిరహాన నీమ కు, ఇేంక నీవు 

చేకొనవలె నేంచు శీ్ర తరడి స్ాామితరపలుకుడమ మీరలిపకములార!(త్టమ ీదలు) 

పదీన్ త్టిడును, పవళ్వధ్రుడు తిరుమాழி కుకళ్ నగర మూరిుఁజూచి 

కేంకణ, వసుమీుల్ కాజేయుటేల యనికురుక పక్షులార! అరయ రాద ? 

సేంశేుష్స్ ఖయముీ ననుభవిేంచుచునునన మధ్ుపముీలార! న్ా మాట గాను 

తిరుమూழி కకళ్ మను దరవయదేశపు వానికపలుకుడమ న్ా వెత్ల్ త లియరాగ 

స్ాామితర చ పుిడమ న్ామాట గా మీరు"వెైవరాాత్ను ప ేంద , వయథను కుేంద  

ఈమ  నీ విరహాన నిరదయుడను పేరుఆరిుేంచు కొేందువిటుజుగిేంచ(త్యజిేంచు) 

ఉచిత్ముీ కాదగమ నుమీలముీల గుేంక"అనుచు మీరు కురుక పక్షులార! 

అేంగకము(శరీరము) న్ెడలె(కృశిేంచ ను), ఆబేంధ్ముల్(ఆభరణములు) సడలెన్ాకిక పాిణముల్ ప్ క మునన 



తిరుమూழி కకళ్మను దరవయదేశపు స్ాామికడ కేగి పలుకుడమ అేంచలార! 

"ఉచిత్ముీ కాదు నన్ దుైఃఖపెటలు ట" యేంచున్ా మాటగా మీరు స్ాామి తరడ 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల, 

అమీ పలికిన నీపదర అభయస ేంచ 

వారు  ధ్ుివముగ వీడరు స్ాామి న్ెపుడు 

9-8  అఱ్చకుుమ్ వినెైయాయన 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వారు స ితి రామచేందుిని నుేండ ిదూరమ ైన సీతాప రాటిు స ితి వలె 
నుననదనుకున్ానము. అపుిడు, అశోకవనములో నునన సీత్కు హనుమ దౌత్యము చేసేడు. ఇపుిడు 
పక్షులను దౌతాయనికి పాిరిిేంచేరు ఆళ్వారుు . అయితే స్ాామి వెేంటన్  రావాలి కదా, మఱ ిఇేంకా రాలేదు. అపుిడు 
సీత్మీ సేందరభములో కూడ రామచేందిపిభువు వెేంటన్  రాలేదు. వచిే, తీస కొని వెళ్ుడానికి, కొేంత్ వయవధర 
పటిుేందర. కాని, సీత్మీకు ధ ైరయము కలిగిేందర, వస్ాు డు, వచిే తీసుకొని వెళ్ళుతాడు అని. అలాేంటి ధ ైరయము, 
త్ృప ు  ఇకకడ ఆళ్వారుకూ కలుగుతరేందర. స్ాామి త్పిక వస్ాు డు, త్నను సీాకరిస్ాు డు, త్నను తీస కొని 

వెళ్ళుతాడు, ఎకకడిక!ి త్న నివాస్ానికి. దగీరలోన్  ఆయన నివాసమ ైన "తిరున్ావాయి" దరవయదేశానికి స్ాామి 

త్నను తీస కొని వెళ్ళుతాడు. (తిరున్ావాయి  కేరళ్ రాష్ిమునేందలి దరవయదేశము). అయితే, స్ాామి ఇేంకా 
రాలేదు. రాలేదు కనుక, త్నేంత్, తాన్  వెళ్ుడమా! న్ ను అలా వెళుత ేచేరగలన్న, లేదో .  

"త్త్ త్సయ సదృశమ్ భవ త్" "ననున త్నతర ఆ రామచేందుిడు తీసుకొని వెళ్ుడమే ఆయనకు త్గినదర" 
అననదర సీత్మీ త్లిు హనుమతర, అశోక వనములో ఉననపుిడు. త్ను తానుగా వెళ్ుడమో, హనుమతర వెళు 
ప్ వడమో కాకుేండా. అేంటే పిపనునలకు, ఉపాయము(ప ేందరేంచేదర), ఉపేయము(ప ేందబడేదర) కూడా 
భగవానుడ.ే త్మను ప ేందరేంచేదర కూడా భగవానుడే అని విశాస ేంచిన వారికి, ఈ ఆలసయము ఎేందుకో అరిేం 



కాదు. అేంటే విశాాసము త్గీడేం వలన కాదు. అభనివ శము పెరగడేం వలన తొేందర ఎకుకవయి. ఆ స్ాామి పెై 
ఆలోచనలు, కోరికలు తామర త్ేంపరగా అలా వసూు న్  ఉేంటాయి. ఇవి అపాికృత్మ ైనవి. అత్యేంత్భోగయములు. 
అేందుచేత్ స్ాామికి కూడ  సీాకారయములే. ఆళ్వారు ఆ  ఆరిుతరటే ఈ తిరువాయ్ మొழி  అేంతా నడుసుు ేందర, ఆ 

తిరున్ావాయి కి వెళ్ుడానికి ఉపాయమేద ైన్ా ఉననదా అేంటట పాిరేంభమ ై.  

"ఆ స్ాామిని హృదయములో నుేంచుకొనిన వారిక ిభగవతారాప ు  విరోధ్ములనినటినీ ప్ గొటెుడిదర 
"తిరున్ావాయి" దరవయ క్ష్ేత్ిము. దానిని ప ేందుటకు న్ాకుపాయమేద ైన్ా కలదా!(విరోధ్ులు ఱ ేండు విధాలుగా 
ఉేండవచుేను. ఉపాయానికి విరోధర. అేంట ేపికక దారులు, స్ాధ్న్ాలు పటిుేంచేదర. ఱ ేండవదర ఉపేయమును 
త్ప ిేంచేదర, అేంటే ఉపేయము పెై రుచి, అభరుచి పాడు చేస , వ ఱు విష్యాలపెై వాటిని కలుగఁజేసేదర. ఈ దరవయ 
దేశమేంటేన్  ఆ వివిధ్ విరోధ్ులనీన పటాపేంచలెైప్ తాయి అేంటలన్ానరు). 

లతామధ్యమ యిెైన లక్ష్మీదేవికి వలుభుడును, విశాలన్ త్టిడును,  నప ిననకు ప ియమ ైన వాడును, 
అపరిచిిననమ ైన మహ మ గలవాడును వాసము చేయు సుేందరమ ైన వనములతర నుేండు ఆ తిరున్ావాయి 

దరవయదేశమును దాసడన్ెైన న్ ను ప ేందుట ఎననడో  కదా! 

ఏకాగీచిత్టు డన్ె,ై కనీనళ్ుతర దుైఃఖేంచు న్ ను శీ్రమన్ానరాయణుడు వ ేంచేస  యునన తిరున్ావాయి యేందలి 

శీ్రవెైషా్వ గోష ా లో ఎపుిడు చేరగలన్న కదా! 

పుష్ివనములతర నునన తిరున్ావాయి యేందు వ ేంచేస  యుననవాడా, మీనన్ తిియును, కళ్వయణగుణములు 
కలిగినదరయును అయిన నీలాదేవి వలుభా న్ ను నిరిాచేిదమ ైన కె ేంకరయము చేయుటకు స దధముగా నున్ానను. 
ఆ రోజులు ఎపుిడు వచుేన్న త లియదు. 

ఉభయవిభూతిన్ాయకుడును, శీ్ర, భూ,నీలా వలుభుడును, సమసు  లోక నిరాాహకుడును, వెైకుేంఠన్ాథుడును 
అయిన స్ాామి వ ేంచేస యునన తిరున్ావాయి కళ్వురా సేవిేంచి ఆనేందరేంచడేం ఎపుిడో  కదా! 

హేయగుణ సిరి లేక స్ాామికి దాసుడనయితిని. తిరున్ావాయి యేందు వాసము చేయు గోపాలన్ాయకుని 

న్ త్ిములతర చూచి ఆనేందరేంచుట ఎపుిడో  కదా! 

బలి చకీవరిు నుేండ ిభూమిని గీహ ేంచినవాడా, అసుర సేంహారీ, లక్ష్మీపతీ, తిరున్ావాయి యేందు నిత్యవాసము 
చేయు న్ారాయణుడవు, పూరుా డవు అయిన శీియైఃపతీ, ఈ ఆళ్వార్ మన దాసుడు అని కనికరిేంచి 

కృపఁజూపుము. 



తిరున్ావాయి యేందు వ ేంచేస యునన స్ాామీ, నీవు ననున కృపఁజేస  ననున అనుగీహ ేంచి ఒక వసుు వుగా నీ 

పస డి పదముల కిీేంద పడవ స నను సర,ే కాకునననూ, అజాా నము లేక నినున న్ా హృదయమునేందు 
ఉేంచుకొన దగిన జాా నమునిముీ. 

తిిలోకాధరపతియును, దేవత్లకు, మునులకు కూడ సేవిేంచుకొనుటకు దురుభుడును, బిహీరుదేిేందుిలకు 
కారణభూత్టడును అయిన స్ాామి నిత్యవాసము చేయు  తిరున్ావాయి దరవయదేశమును ప ేంద దగిన 

భాగయవేంత్టలు ఎవరో కదా!(రామచేందుిడు వనవాసమునకేగు నపుిడు దశరథుడు విలప సూు  "న తే 
మనుష్ాయైః దేవాైః తే ...ముఖమ్ దిక్షయేంతి రామసయ..."పదున్ెైదు సేంవత్యరములకు, వనవాసము త్రువాత్ 

వచిేన రాముని  ఎవరు చూస్ాు రో వారు మనుష్టయలు కాదు దేవత్లే" అేంటాడు. ఆ విధ్ముగా ఆళ్వారుు  

ఇకకడ తిరున్ావాయి దరవయదేశానిన దరిిేంచే వారు ధ్నుయలు అేంటలన్ానరు). 

పుష్ివనములతర నునన తిరున్ావాయి యేందు వచిే నిత్యవాసము చేయుచునన నీలమణ పికాశము 
కలవాడా, నినున ప ేంద దగిన రోజు ఎపుిడో  అని మనసు కలత్పడ ిశీియైఃపతీ అని ప లుచుచున్ానను." 

(ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో చూపబడిన పాిపయత్ార యేందలి రుచి వలన, అటిు  రుచి కలిగియుేండాలని, 

ఆళ్ాేందార్ కు ఈ తిరువాయ్ మొழி  అేంటే మకుకవ ఎకుకవ అని చ బుతారు. అేందువలన దగనిని ఆళ్ 

వేందార్ తిరువాయ్ మొழி  అని కూడా అేంటారు.) 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వారు ఇహలోకమున ఐశారయమును అనుభవిేంచి, త్రువాత్ స్ాామిని 

ప ేందుదురు."అని ఫలశీుతిని కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

9-8-సీసమాలిక 

ఎడదయేందుేండిన ఎలు  పాపములను వెడలేంగఁజేయు సరేాశారుేండు 

అమర ియుేండిన తిరున్ావాయి దరవయ దేశముీ ప ేంద డు యుపాయముీ కలద  

వలురీమధ్యమ, త్లిు శీ్రదేవియున్ఆత్ీగుణయుత్ నీలమీ తరడ 

అడలు ఆ పుేండరీకాక్షుడు నివస ేంచుఆ తిరున్ావాయి పాిపుమ పుడొ  

కనీనళ్ుతర న్ాకీేందముీ చేయుచుఎపుడ పుిడని న్ ను వ చి యుేంటి 



న్ారాయణుని తిరువారాయి పురమునఎపుడు భకుు ల న్ ను చేరగలన్ొ 

ఛేదరహ త్మ ైన సేవ సేయగఁగోరివ చియుేంటి న్ెఱుగ న్ె(ఎఱుగను+ఎపుిడు)పుిడగున్ొ 

పూవనముల తిరున్ావాయిన ఝష్ాక్ష్ినప ినన న్ాథు న్  నేందుటెపుడొ  

ఉభయవిభూతిన్ాథుడు, శీ్ర,ధ్రాపాతిఅమరి యునన తిరున్ావాయి పురము 

కేండాు ర సేవిేంచి, ఆనేందమును బొ ేందుకాలమ పుిడు న్ాకు కలస  వచుే 

పూవనముల తిరున్ావాయి పురమునవాసముీ చేయు గోపాలన్ాథ! 

నీ దాసుడను, న్ాదు న్ త్ిముల్ నీ దరినము నేందర, ఆనేంద మేందు టెపుడొ  

అసురసేంహార! మహాబలిజేత్!, శీ్రన్ాథ! న్ారాయణా! న్ాథ! పూరా! 

ఆ తిరున్ావాయ్ న వాసముేండ డు నీవుదాసుని కరుణ ేంచి ఆదుకొనుమ! 

నీ పాదముల పాిపు నిచిేనన్, లేకుననమనము నేందున నిలుికొనగ నినున 

ఆ త లిా నీయుమా! అదరయ చాలును, తిరున్ావాయి పురన్ాథ! న్ాకు నీవు 

ముజుగాలకు పతి, మునుల కమరులకునుద రేఞాయుడజశివ ేందుిల కత్ముీ 

నిత్యవాసము సేయు ఈ తిరున్ావాయిస్ాి నముీ ప ేందరన ధ్నుయలెవరొ 

పూవనముల తిరున్ావాయి పురముననిత్యవాసము సేయు నీలదేహ! 

నినున ప ేంద డు రోజు ఎననడోనని వెత్నీరరపతీ!  అని నినున చీఱు చుేందు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీపదర, వారిక నిచట 



సేంపదలు కలుీ , నచట నక్షరము కలుీ  

9-9  మలిిక ై కమழ் 

వెనుక ఎేంగానల్..అను తిరువాయ్ మొழி లో, ఆళ్వారుు  సీతాప రాటిు తర సమానమ ైన విశేుష్ానుభవానిన కలిగి 
యున్ానరని మనవి చేస కొని యున్ానము. ఆ స ితి లో తాను "తిరుమూழி కకళ్మ్" అను దరవయదేశములో 
నునన స్ాామికి దౌత్యము పేంపడేం చూసేము.  పాపము సీత్మీ త్లిు రామయయతర వనవాస్ానికి 
బయలుదేరినపుిడు, త్నకు త్న రాముడుేంటే చాలనుకొని,  రాణ వాసము విడచి వచిేేందర. అయిత,ే ద ైవ 

నిరాయము వ ఱుగా ఉేండి, ఆ రాముని తరడు  కూడా కరవెై, "కాేంతారమధేయ విజన్ ... విలలాప" అననటలు గా 
అడవి మధ్యలో పస ప లులా విలప ేంచిేందట. ఆళ్వారుకూ ఇేంత.ే ఇేంకా స్ాామి కరుణ ేంచలేదు. 

 ఆళ్వారుకు కృష్ాా వతారమేంటే మికికలి మకుకవ అని వెనుక అనుకున్ానము. ఆ కృష్టా డు జాప ు కి వచేేడు. 
ఇకన్ ేం, ఆళ్వారుకు గోప కావ శము కలిగిేందర. ఆలమేందలతర అడవిక ివెళున కృష్టా డు స్ాయేంత్ిము ఇేంకా రాని 

సేందరభము కళ్ుకు గటిుేందర. ఆళ్వారుు  ఆన్ాట ిగోప కలలోనికి పరకాయపివ శము చేస వ సేరు. ఒక గోప కలో 
కాదు,    అన్ కమేందరలో. అేంటే ఆ అేంత్మేందరక ీకలిగిన అనుభవిత్వయథ తాన్ొకకరే అనుభవిసుు న్ానరననమాట.  

స్ాామి ఇేంకా ఎేందుకు కరుణ ేంచలేదు. ఆళ్వారుు  లక్ష్మీ సహ త్టడ ైన స్ాామికి శరణాగతి చేసేరు కదా అేంటే, 
"త్సయ తావదేవ చిరమ్ యావత్ న విమోక్ష్ేయ" అని ఉపనిష్దాాకయము. అేంటే కరీ నశిేంచిన వెేంటన్  మోక్షము 
లభసుు ేందర. శరణాగతి చేసేు , ఆగామి, సేంచిత్ కరీ ఫలాలు మఱి ఉేండవు. కాని పాిరబధము మాత్ిము 
శరీరావస్ానము వరకూ  ఉేంటలేందర. అేంట ేశరీరావస్ానము దాకా ఆళ్వారుు  వ చిచూడాలి అననమాట. 

ఆళ్వారుకు కూడా పాిరబధకరీ, దాని ఫలము అేంటట ఉేంటాయా అని సేందేహము. దగనికి మనము వెనుక 

మనవి చేసుకొనినటలు  ఆళ్వారు చేత్, జీవోజీువన్ానికి ఈ పిబేంధావిష్కరణము చేయిేంచడేం ముఖయ కారణము. 
పరమాత్ీకు మఱొ క భయము కూడా ఉననదేంటారు పెదదలు. శరణాగతి చేస న వెేంటన్  మోక్షమిచేేసేు , 
"అమోీ చచిేప్ తామే" అని అసలు శరణాగతిని చేయడానికి ఎవరూ లేకుేండా ప్ తారేమోననిట. అయితే, 
ఆళ్వారుు  ఈ ఆలస్ాయనిన త్టలు కోలేక ప్ త్టన్ానరు.  

ఆళ్వారుు  గోప కావసి లో ఉన్ానరనుకొన్ానము. సేంధాయసమయమయిేందర. కృష్టా డు తిరిగ ివచేే వ ళ్ అయిేందర. 
ఆలమేందలనీన వచేేసుు న్ానయి. కృష్టా డు మాత్ిము ఇేంకా కనబడడేం లేదు. సేంధాయసమయానికి 
స్ాధారణముగా జరగాలియనవనీన జరుగుత్టన్ానయి. ప లు గాలి, చేందోిదయము అయిన త్రువాత్ వచేే, చలుని 



వెన్ెనల, పక్షుల అఱుపులు, వ ణుగానము, మలెు ల పరిమళ్వలు, అరుణరేంజిత్మ ైన మేఘమాల, మేత్ నుేండి 
మరలి వసుు నన పశువుల గేంటల శబదము...ఇవనీన కృష్టా డు వచిేన త్రువాత్ వసేు  ఎేంతర మన్నరేంజకేంగా 
ఉేండేవి. కాని, ఇపుిడు కృష్టా డు రాక ప్ వడేం వలన మనసుయనకు ఇలా ఆనేందానినచేేవ  ఇపుిడు 
బాధాకరమ ైప్ యిన్ాయి అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

"మలెు ల పరిమళ్ము, మలయమారుత్ము, కుఱుేంజి అను సేంగీత్ము, సేంధాయకాలమును, ఎరీని జీర 

యునన అేందమ ైన మేఘమును ననున మికికలి బాధరేంచుచుననవి. స్ాామి సేంశేుష ేంచిన న్ా భుజములును, 
సునములును ఒక పికక బాధరేంచుచుననవి. ఈ బాధ్లు ప్ వుటకు న్ న్ెకకడికి వెళ్ుగలను.(రామాయణములో 
శీ్రరాముడు  సీతావిరహములో "యానిసీ రమణీయాని త్యా సహ భవనిు  మే తాన్ యవారమణీయాని జీవితర 
మే త్యా విన్ా" "సీత్తర ఉననపుిడు రమణీయముగా నుననవ  ఆమ  లేకప్ తే బాధ్కలిగిసుు న్ానయి" 

అేంటాడు రామచేందుిడు. ఇపుిడమమ కు కూడా ఇేంతే). 

ఇేంక బాధ్ నుేండ ిత్ప ిేంచు కొనడేం ఎలా అేంటలన్ానరు. 

ఎదుద ల గేంటలు, ప లు గాలి, వ ణున్ాదము, సేంధాయకాలము, పేంచమ మను రాగము, చేందనము, మలెు లు.. 
ఇవనీన ననున బాధరసుు న్ానయి. విశాకారణుడును, జగదిక్షకుడును,  ఆశేరయచేష ుత్టడును, అసురారియును 
అయిన కృష్టా డు ఇేంకనూ రాడు. వీటినుేండ ిరక్ష్ిేంచుకొనుట ఎటలు .  

సరేాశారుడు మునుపు న్ాతర చకకగా సేంశేుష ేంచి, త్రువాత్ ననినకకడ విడచిపెటిు , మళ్ళు తిరిగిరాలేదు. కళ్ళు 
మూసుకొనిన వాని పదీన్ త్ిములును, అరుణాధ్రము, అేందమ ైన కేశపాశము, న్ాలుీ భుజములు 
హృదయమేందు ఉేండి వికకలు చేయుచుననవి. ఇేంక న్ ను బిత్టకునద టలు .(ఈ బాధ్ల నుేండ ి

త్ప ిేంచుకోవాలని కళ్ళు మూసుకుేంటే, ఆయన దరవాయయవాలు హృదయములో తిషా్ వ సుకొని 

బాధరసుు న్ానయట) 

చలుని ఉత్ురపు గాలి, చేందుిడు, పూలపానుి ...ఇవనీన ననున చాలా బాధరసుు న్ానయి. గరుడవాహనుడు 
సేంశేుష ేంచి విడచి ప్ యిన శరీరమిటలు  శిథరలమ ైనదర. మనసు కూడా బాధరేంచే పియత్నమే చేస్్ు ేందర. 

సేంధాయకాలమ ైనదర. కఠినహృదయుడు శీ్రకృష్టా డు ఇేంకా రాలేదు. వాని వ ణున్ాదము ననున బాధరేంచుచుననదర. 
న్ా సఖులు న్ా కేంటె ముేందే అత్నికి వశులెై అధరకముగా  దుైఃఖేంచుచున్ానరు. (ఇేంక వారేదయిన్ా న్ాలుగు 



మేంచి మాటలు చ పిడానికి కూడా లేదు). న్ా పాిణము రక్ష్ిేంచుకొను విధ్మేదర! వాని అనుగీహము ప ేందుట 

దురుభమ ై యుననదర. 

ఓ త్లుు లారా!(చ లి కత ులు కూడా మఱి అత్నికి వశమ ై ప్ యి ఉన్ానరు కదా, వారితర త్న బాధ్ పేంచుకొనుటకు 
లేదు. కనుక, త్లుు లవేంటి పికకనునన సీు లీకు చ బుత్టన్ానరు, ఇకకడ త్లుు లేంటే, వెనుక ననుకుననటలు  

అనన్నయపాయనిషా్. అేంటే వ రొకటి ఉపాయము కాదు, భగవానుడే ఉపాయము అని త లిస న స ితి. అేందువలన 

వీరు త్మ పియత్నము తాము చేసుకొన నకకర లేదు. భగవానుని ప ేందడానికి, ఆటేంకాలుేంటాయన్  
అధ ైరయము వీరికుేండదు. వీరు ఓరుేకొన గలరు. ఇటిు  వారిని దృపుపిపనునలని అేంటారు. ఈ స ితి కూడా 
ఆళ్వారులో భాగమే. కాని వెేంటన్  భగవానుని ప ేందాలనుకొన్ వారు ఆరు పిపనునలు. ఆళ్వారులో ఆ భావము 
ఎకుకవవుతరేందర. అదే కనబడుతరేందర). అయిత ేవాని అనుగీహము ఇేంత్ వరకు కలుగలేదు. ఎపుిడో  
అనుగీహ ేంచిన అేంత్ వరకు పాిణము నిలువదు. అదర త్పి న్ాకు వ ఱొ కటి పటుదు. శీ్రదేవితర సమానముగా 
బిహీ, రుదుిలకు త్న శరీరములో చోటిచిేన స్ాామి స్ శ్రలయము ననున మికికలి బాధరేంచుచుననదర.న్ న్ మి 

చేసెదను!. 

మేంచి పరిమళ్ముగల మేంద మారుత్మును, చేందనమును, మలెు మాలికలు, సేంధాయరాగము, కృష్టా ని 

వ ణుగానము ఇలా ఇవనీన ననున బాధ్ పెడుత్టన్ానయి. మేఘవరుా డ ైన కృష్టష ని వదదకు  న్ా మనసు 
చేరిప్ యినదర. దాని సహాయము కూడా న్ాకు లేకప్ యినదర. 

మేందమారుత్ము, చేందనము, మలెు మాల, శీ్రకృషా్చేష ుత్ములును, వ ణున్ాదేం ఇవనీన ఒకట ిమీద ఒకటి 
వచిే ననున బాధరేంచుచుననవి. 

మధ్యమధ్య లో రస్్ కుు లు చ పుిచూ కృష్టా డు ఊద డు  వ ణున్ాదమునకు న్ ను వశపడిప్ యితిని. ఇక 

భరిేంచలేను. స్ాామి కళ్ళు త్మను తామే అలేంకరిేంచుకొని దౌత్యము చేస్ాు యి. రాగముతర ఒక భావము, 
ముఖమునేందు ఆ గోప కలు బాధ్ పడుదురేమో నననటలు  దుైఃఖము, అమాయక సీు లీ మనసులో కలిగిన 

పిణయ రోష్ము నశిేంచేలా పాడుత్టనన పాట...ఇవనీన ఏమియు త లియుట లేదు. (కృష్టా డు వ ణువూదుత్ూ 

మధ్యలో వారిని చిలిప  మాటలతర పరిహాసములు చేస్ాు డట. అేంత్లోన్  అత్ని కళ్ళు వాళ్ుకు కలిగే 
పిణయరోష్ానిన అనునయిేంచేటటలు  పలకరిస్ాు యట. ఇలా మాటలతర ఒకటి, కళ్ుతర వ ఱొ కటి, వ ణువుతర 
ఇేంకొకట.ి..ఇలా ఎన్ెనన్నన భావాలతర కృష్టా డు రేంజిేంపఁజేస్ాు డు, అవ మీ ఇపుిడ లేవు కదా! అేంటలన్ానరు). 
సేంధాయకాలము వచిేనను అత్డు రాకున్ానడు. 



శీ్రకృష్టా డు అడవి నుేండి మరలి వచేే సేంధాయ కాలము అయిేందర. కాని అత్డు రాలేదు. ఆవులును, ఎదుద లును 
పెదద  పెదద  గేంటల న్ాడిేంచుకుేంటట వచుేచుననవి. ఆవులను ప లిచ డు వ ణున్ాదము వినఁబడుచుననదర. 
త్టమ ీదలు పుష్ిములపెై పడి ఝేంకారములు చేయుచుననవి. సముదిము ఆకాశమునేంటి ముకు 
కేంఠముతర ఘోష ేంచుచుననదర. ఇపుిడు వానిని వదలి న్ నుేండలేను. (వ ిపలెు  లో సముదిము ఎలా వచిేనదర. 
ఆళ్వారు మానస క స ితి అదేంతా. అరిేరాదర మారాీ న జీవుడు పియాణ ేంచే ముేందు, సముది ఘోష్ వేంటివి, 

ఆకాశాననేంట ేకెరటాలు  మొదలెైనవి ఉేంటాయట. ఆళ్వారుు   అరిేరాదరలో ఇేంక పియాణానికి బయలుదేరే 
సూచనలేమో). " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచినవారు సుఖముగా సరేాశారుని ప ేందుదురు" అని ఫలశీుతి 

కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

9-9-సీసమాలిక 

మలెు  పరిమళ్ము, మలయమారుత్మును,అరుణాేంబుదము, సుసార కుఱుేంజి 

ఆలాపనము ననున బాధరేంచు న్ొకపికకసేంశేుష్ రుచి మరిగి సున,భుజములు 

బాధరేంచు న్ొకపికక, పదీన్ త్టిని బార ిపడకుేండు వెైనముీ అరయు టెటలు  

పసుల మ డగేంటలు, పరిమళ్వాయువులేాణున్ాద,మరుణ విష్ధ్రముీ(మేఘము) 

సేంగీత్రాగము, చేందన, గేంధ్ముల్ఇవి యనినయునిటల బాధరేంచు ననున 

విశాకారణుడును, విశారక్షకుడ ైనస్ాామి రాడాయెి న్  న్ మి చేత్ట 

న్ా యనుభవమునేందర నను వీడ ితాఁజన్ెమరలి రాడాయిె పదాీక్షు డిేంక 

ఆ చత్టరుభజములు, అధ్రముీ, మౌழி యు,పగిలిేంచు న్ా ఎద బిత్టకుటెటలు  

ఈ గాలి మనమును చీలుేచుననదర, పూలఖటాయున్,(పానుి) న్ెలరాజు కాక యయిెయ 

వినతాజయానుడు వీడ  సేంశేుష ేంచిఆదయు(మనసు) నకకర కేందకుేండ  

ప ి దుద వాలె, యలోజ(వ ణువు) సదుద  వినిడు, గానిన్ాకృష్టా  డిేంకనూ రాకప్ యిె 



సఖులెలు  కృష్టా ని స్ాాధగనులెై దుైఃఖస్ాగరమగునలెై సరమగొనిరి 

వాని కరుణ కలుీ  వరకు న్ా మనుగడస్ాధ్యముీ కాదరక శరణ మ వరొ? 

అమీతరన్  సమానముీగా దేహానఅజ,శివులకత్ేండు స్ాి నమిచ ే 

ఆ సుశ్రలత్ ననున బాధరేంచు, నన్ కృపనూు డడు, ఎపుిడో  జూచినేంత్, 

అపిట ివరకు న్  బిత్టకుట కలు  న్ాకిత్రముీ పటుదు అత్డు త్పి 

ఏమి చేసెద, న్ న్ెవరిక ిచ పెిదకాపాడు వారేర ిఅమీలార! 

మేంచిపరిమళ్పు మేందమారుత్మునుఆ కృష్టా డూద డు న్ాదగీతి, 

మలిుకామాలికల్, మనసు దొలిచివ యుఒకదాని వెనుక మఱొ కటి వచిే 

చేందనగేంధ్ము, చేందరికావలు రివ ణున్ాదవిలోలు వీక్షణములు 

తాళ్ళటెటలు  వాటి ధాటికి బిత్టకేంగ జాల, నిజము, బిత్టకజాల, నిేంక 

వాస గోీ లూదుచు, పరిహాసములు చేయు,పలుకుల చూడుకల పలుకరిేంచు 

కానరావవి ఇపుడు అమీమీ సేంజయిే అయిప్ యిె, న్ నిేంక బిత్టక లేను  

పసులెలును మరలి వచుేచుననవి, గేంటలాడిేంచుకొనుచు తా కాన రాడు 

వినిిేంచుచుననవి వ ణున్ాదము, మధ్ుపముల ఝేంకారముల్ వాడు లేడు 

స్ాగర కెరటాల శబాద లు  ఘోష ేంచుఅయినను అగపడడు మనుగడ టలు  

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన నీ పదర, అటిు  వారు 



స్ాామి న్ాశీయిేంచి త్రిేంచు వారు నిజము 

9-10  మాల ై నణ్ణి  

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామి చేసే ఆలసయమును భరిేంచలేక ప్ త్టన్ానను అని గోప కావసిను 
అనుభవిేంచేరు ఆళ్వారుు . అేంత్లో స్ాామి తిరుకకణాపురములో తాను వ ేంచేస యునన దరవయ మేంగళ్ విగీహానిన 

దరిిేంపఁజేస , నచేఁజెప ినటునిప ేంచిేందర. దానితర సేంత్టష్టు లెైన ఆళ్వారుు , ఆ ఆనేందానిన, తాను మాత్ిమే 
ప ేందడేం కాక, లోకులకేందరకూ పేంచి, ఉపదేశిేంచడేం పాిరేంభేంచేరు. మఱి, పరమాత్ీ ఆళ్వారును ఈ 

లోకములో ఉేంచినదే అేందుకోసేం, ఈ ఉపదేశాల వలన, లోకులు ఉజీువిస్ాు రని.  

వెనుక మనవి చేసుకొనినటలు .  

అయిత ేఆళ్వారుు  "ఎేంత్కాలమిలా ఇకకడ ఉేండాలి, ఎపుిడు త్నకు పరమపదము లభసుు ేందర" అనన పిశనకు 
"ఈ దేహావస్ానము వరకు" అని స్ాామి సమాధానమిచేేరట. అేందువలవ,  

 "మరణమ ైన యిెడల మోక్షమిచుేను" అని భగవానుడు అనినటలు గా ఈ తిరువాయ్ మొழி లో 
చ పిబడినదర. (మరణమాన్ాల్ వెైకునదమ్ కొడుకుకమ్). కాని, న్ాథమునులకు పూరాము "మరణమయి 

మోక్షమిచుేను" (మరణమాగుమ్ వెైకునదమ్ కొడుకుకమ్") అని ఉేండేదట. అేందువలన, ఈ తిరువాయ్ 

మొழி  అభయస ేంచినవారేందరూ వెేంటన్  మరణ ేంచి మోక్షమును ప ేందుత్ూ ఉేండేవారట. దానితర, ఈ 

పిబేంధానిన "చావుపాట" అని పరిగణ ేంచి, లోకులు దగనిని అధ్యయనము చేయడేం మానివ స్ారట. 

అేందువలన ఈ తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్ము పాిచురయము త్గిీ ప్ యి, కనఁబడకుేండా ప్ యినదరట. 

అేందువలనన్ , న్ాథమునులు శఠగోపుల కొఱకు "కణ ానుణ్ శిరుతాు ేంబు" జపానిన చేస , ఆయన అనుగీహానిన 

ప ేందర, ఆ కృప వలన మళ్ళు దాివిడ పిబేంధానిన జనబాహుళ్వయనికి అేందగయడేం జరిగిేందర. ఆ సేందరభములోన్ , 
మళ్ళు ఈ గొపి పిబేంధ్ము నష్ుమవకూడదన్  ఉదేదశయేంతర ఈ మారుి అేంటే "మరణమయి" అని కాక 

"మరణమయిన యిెడల" అని మారుి చేసేరని పెదదలు చ బుతారు. 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో పిపతిు  చేస న త్రువాత్ పాిరబధ  కరీ మాత్ిము ఉేంటలేందర, దాని ఫలానిన 

అనుభవిేంచిన త్రువాత్ మోక్షము కలుగుత్టేందర అని చ పుికున్ానము. ఈ పాిరబధ  కరీ అేంటే మనము 
అనుభవిేంచడానిక ిమనతర బాటల ఇపుిడు త చుేకుననదర. అయిత,ే ఈ పాిరబధ  కరాీనుభవము ఈ జనీలో 



పూరిు అయిప్ వచుేను. అలా అవకప్ తే మఱి కొనిన జనీలదాకా కూడా అనుభవిేంచవలస  రావచుేను.  
అలాగయిత,ే  ఇటలు  శరీరావసనమ ైతే మోక్షమే అని చ పిడేం అసేంబదధమా అని ఒక సేందేహము. వెనుక ఈ 

విష్యానిన పిస్ాు విేంచుకుననపుిడు "త్సయ తావదేవ చిరమ్ యావనన విమోక్ష్ేయ" అనిన ఉపనిష్దాాకాయనిన 

చ పుికున్ానము. అేంటే, కరీ నశిేంచడమే ఆలసయము, మోక్షము లభసుు ేందర అని అరిము. ఈ వాకయము భకిుకీ, 
పిపతిుక ీకూడా వరిుసుు ేందని పెదదలు చ బుతారు. భకిు అయితే, "తావదేవచిరమ్" అేంటే "పాిరబాధ వస్ానమనీ", 

అద ేపిపతిు  అయిత ే"శరీరావస్ానమనీ" అరిమని పెదదలు చ బుతారు. దగనికి నిరూపణముగా, గారుడ 

పురాణములోని శీ్రరేంగ మహాత్ీాములో పిపతిు  చేస  భగవేంత్టని ప ేందరన మాధ్వి విష్యము మొదలెైన 

సేందరాభలు చ బుతారు. కనుక, ఆళ్వారుు  పరమపద యాత్ికు త్న శరీరావస్ానము వరకు వ చి యున్ానరు. 
ఆళ్వారుకు ఇదే చివర ిపాికృతిక శరీరము కనుక, ఇదర విడచి పెటిున త్రువాత్, మఱ ిఅసీదాదులకు మళ్ళు 
ఉపదేశము ఇవాడేం కుదరదు కనుక, ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో లోకులనుదేదశిేంచి మేంచిమాట 

చ బుత్టన్ానరు.  

ఇేంత్కు ముేందు చ పేిరు కదా, "విష్యాలు వదరలేయి, విశేాశుడిని పటలు కో"  అని.  మళ్ళు అదేమాట చ పాిలా 
అని సేందేహము. కాని, ఒకస్ారి విననేంత్ మాత్ిమున దానిని ఆచరిేంచునేంత్ వినయము, వివ కము ఉననదర 
కాదు మన మనసుయ. అన్ాదర జనీ వాసనలను సేంత్రిేంచుకొననదర. దరవాయపయరస అయిన ఊరాశి త్న ప ేందు 
కోరిన్ా, ఆమ ను త్లిువని సేంబో ధరేంచి, నిరాకరిేంచిన అరుు నుడే "వాయోరివ సుదుష్కరమ్" అేంటట ఎన్నన 

మాటలు చ పేిడు మనసుయ చాేంచలాయనిన గురిేంచి భగవదగీ త్లో. అేందుచేత్ కేంటికి ఎదురుగా కనబడుత్టనన 

"తిరుకకణాపురము"దరవయదేశములో వ ేంచేస  యునన స్ాామిని పిస్ాు విసూు  ఈ లోకులకు ఉపదేశిసుు న్ానరు 
ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

తిరుకకణాపురమున వ ేంచేస  యునన స్ాామి యొకక శీ్రపాదములను మీరు వాయమోహముతర రాతిిేంబవళ్ళు 
తామరపూవులతర అరిేేంచి, మీ పితిబేంధ్కములు నశిేంచేలా ఆశీయిేంచి ఉజీువిేంచేండి. 

చపలులారా! రజత్ పాికారములుగల తిరుకకణాపురమున వ ేంచేస  యునన స్ాామిని పితిదరనము 
అనుసేంధరేంచి, ఆశీయిేంచి, మధ్ుభరిత్ములెైన సుమములతర నరిేేంచి ఉజీువిేంచేండి. 

(మధ్ుభరిత్ములెైన పుష్ాిల కొఱకు ఎకకడికో వెళ్ునవసరము లేదు, అవి అకకడే ఉేంటాయి) 



మధ్ుపఝేంకారములు వినబడు తరటలునన తిరుకకణాపురమున వ ేంచేస  యునన  స్ాామియిే 
ఉభయవిభూతి న్ాయకుడు. మీ కష్ాు లు తీరిప్ యిేలా ఏకాగీత్తర వికస త్పుష్ిములను సమరిిేంచి 

ఆయనను ఆశీయిేంచేండి.(ఆశీయిేంచడేం అేంటే ఒేంటరిగా ఉనన స్ాామిని కాదు) 

తిరుకకణాపురమున స్ాామియిే మనకు పాిపుయడ ైన సరేాశారుడు.  నప ినన ప రాటిుని పురుష్కారముగా, మీరు 
ఆయనను ఆశీయిేంచేండి. ఆయన మీకు త్పిక రక్షకుడగును. 

త్న పాదములు ఆశీయిేంచిన వారేందరికీ ఆయన్  శరణమవుతాడు. "మరణము సేంభవిసేు  మోక్షమిస్ాు డు". 
సేంస్ారులను రక్ష్ిేంచుటకె  తిరుకకణాపురమున వ ేంచేస యునన స్ాామి త్నపెై పీితి కలిగినవవారిపెై పీితి కలిగి 
యుేంటాడు. 

ఆ స్ాామి త్న యేందు విశాాసము గలవారికి ఎలుపుిడూ విశాసనీయుడు. త్న పాదముల 

న్ాశీయిేంచినవారిక ిపీితిపాత్టిడు. ఎఱిని శరీరముగల హ రణయకశిపుని శరీరమును చీలిేన వాడు స్ాామి. 

ఆయన త్నను ఆదరిేంచి సేవిేంచేవారిక,ి యధారిముగా ఉేంటాడు. బయట (విష్యములపెై) కోరికలు కలవారికి 
అసత్యమే అవుతాడు. (అటిు  వారిక ివారి విష్య వాేంఛలు తీరిే, తాను దూరమవుతాడు. దురోయధ్నుడికి 
సెైన్ాయనినచిే, తాను మాత్ిము తాను కావలస న పాేండవులతర ఉన్ానడు కదా).ఆయనను హృదయములో 
బేంధరేంచు కొనిన వారికి, పరమబేంధ్ువెై దగీరవుతాడు. 

త్న పాదముల న్ాశీయిేంచిన వారేందరికీ ఆయన దగీరవుతాడు. వాయధ్ులు(అవరోధాలు) నశిేంచు విధ్ముగా 
జనీమును ప్ గొటిు  పరిపాలిస్ాు డు. 

ఆయన శీ్రపాదములు పితిదరనము సేవిసేు  మనకు ఉనన పాత్  పాపములు (సేంచిత్ములు)నశిస్ాు యి. 

రాబో యి ేపాపములు(ఆగామి) మఱి  రావు. వ దపేండిత్టలుేండే ఆ తిరుకకణాపురములో వ ేంచేస  యునన 

కారణభూత్టడ ైన స్ాామిని చేరిన న్ాకు కొఱత్ లేదు. వానిని ఆశీయిేంచిన వారికి దుైఃఖము లేదు. 

లక్ష్మీదేవి వక్షసిలమునేందు గల శీ్రమన్ానరాయణుడు వస ేంచు తిరుకకణాపురమును పితిదరనము అనుసేంధరసేు  
దుైఃఖములు దరి చేరవు.(ఆ ఊరిని త్లచుకొేంటే చాలునేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . తిరుకకణాపురము 
దక్ష్ిణదేశమునేందలి వెైషా్వదరవయదేశము)." 



 దుైఃఖములు దరిచేరకుేండా, అవి సమూలముగా న్ాశనము అవాలి అనుకుేంటే భకిుతర ఈ గాన రూపములెైన 

పదర పాశురములు పాడి, ఆడి ఆ స్ాామి పాదాలు ఆశీయిేంచేండి.(ఫలశీుతి తర బాటల త్న ఉపదేశానిన కూడా 
కొనస్ాగిేంచేరు ఫలశీుతి పాశురములో ఆళ్వారుు , హాయిగా ఈ పాటలు పాడుకుేంటట, ఆడుకుేంటట ఉేండేండి 
స్ాామిని సేవిసూు  అేంటట ) 

9-10-సీసమాలిక 

తిరుకణాపురమున అరుద ేంచి యుననటిుస్ాామి శీ్రపాదముల్ స్ారసముల(పదాీలతర) 

నరిేేంచ పీితితర నకుేందరనములు, మీదురిత్ముల్ ప్ వు నుదధరణమగును 

తిరుకణాపురమున అరుద ేంచినటిు  ఆస్ాామి ననుసేంధరేంచి ఆశీయిేంచి 

మధ్ుభరిత్సుమముల అరిేేంచి నిశేీయసమును ప ేందుడు మీరు చపలులార! 

ప ియక(త్టమ ీదల)ఝేంకారముల్ వినఁబడు వనములతిరుకణాపురమున తీరి యునన 

స్ాామియి ేఇహలోక, పరలోకముల స్ాామిఏకీభవిేంచిన హృదయములను 

అలరారు విరులతర నరిేేంచి స్ాామినిఆశీయిేంచుడు శోచనములు తొలగు 

ఆ నీలయ పురుష్కారముీగా మీరుతిరుకణాపురమున తీడరిేంచు(పికాశిేంచు) 

స్ాామిని చేరుడమ ఆత్డే సరేాశుడాత్డ ేపాిపుయడు తాిత్ యత్డ  

చరణాశీయులకు శరణముీ యాత్డే"మరణ త్ురమున నక్షరమొసేంగు" 

సేంస్ారులకు త్గు సేంశీయమాత్డేఅరుద ేంచ  తిరుకణాపురమునకును 

పీితి కలీిన వారిక పీితి పాత్టిడు తానునమీకసుి డు వాని నముీకునన, 

రకువరుా ని ఆ హ రణయద ైత్టయని చీలిేతిరుకణాపురమున తీరియుేండ  

ఆదరమొీపిగ ఆశీయిేంచ డు వారికఅగు తాను సత్యముీ స్ాామి ఎపుడు, 



విష్యవాేంఛలు కలీి విస గిేంచు వారికివాేంఛ తీరుేను, వారి వాడు కాదు 

పాదాశీయణమున వాయధ్ులన్ ప్ గొటిుఆపుబేంధ్ువగును, పరమ పదము 

సేంపిస్ాదరేంచున్ా స్ాామి, ఆత్డు వచిేతిరుకణాపురమున తీడరిేంచ  

సేంచిత్ములు ప్ వు, ఆగాము లిక రావు, స్ాామి శీ్రపాదముల న్ాశీయిేంచ 

వ దవ త్ులు త్గ వ ేంచేస  యుననటిుతిరుకణాపురమున తీడరిేంచు 

కారణభూత్టని ఆశీయిేంచిన న్ాకులోటల లేదుత్ులపాటల లేదు 

శీ్రధ్రుడుననటిు  శీ్రకణాపురమునుత్లచుకొనిన చాలు అనుదరనముీ 

దురిత్ముల్ తొలగును, దుైఃఖముల్ త రలునుఇకన్ మి కొఱత్ న్ాకీశు కృపను 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచుడి ఈ పదర, ఆడి పాడి 

స్ాామి పదములఁబొ ేందుడమ వగపు వదలి 

9వ  పత్తు  సంకి్షపాు రథం 

9 క ండ పెణ్డీ ర్ మకుళ్ 

ఆళ్వారుు  తొమిీదవ పత్టు లో మొదట ితిరువాయ్ మొழி  లో పరమాత్ీయిే సమసు  పాిణులకూ 

నిరుపాధరకబేంధ్ువు అని ఉపదేశిసుు న్ానరు. అనగా, ఈ దేహ సేంబేంధ్ము వలన కాక ఆత్ీకు అనిన 

విధ్ముల బేంధ్ువు, హ త్టడు, సేనహ త్టడు, రక్షకుడు, ఆశీయము అయిన వాడు పరమాత్ీయి.ే ఈ దేహము 



మారిన్ా సేంబేంధ్ములో మారుి ఉేండదు. ఈ సేంబేంధ్ము నిరేహత్టకమ ైనదర, సకలాభీష్ుపిదమ ైనదర. 
శాశాత్మ ైనదర. అటలు  కాక మనకు కనబడే మిగిలిన బేంధ్ు, మితాిదర సేంబేంధాలనీన తాతాకలికమ ైనవి. 

ఆపత్యమయములో ఆదుకొనలేనివి, వార ిఅవసరము తీరిన త్రువాత్ అకకరకు రానివి. అేందువలన, ఈ 

ఆభాస సేంబేంధాలను వదలి, అసలెైన బేంధ్ువెైన పరమాత్ీన్ , ఆశీయిేంచి, వాని కళ్వయణగుణముల 

ననుసేంధరేంచి, ఉజీువిేంచేండి అని ఉపదేశిసుు న్ానరు మొదటి తిరువాయ్ మొழி లో. 

త్రువాత్, తిరుపుిళేంగుడి అను దరవయదేశమున పవాళేంచి యునన పరమాత్ీ ను దరినమీయుమని, 

దాసయభాగయము కృపచేయుమనీ, భకుు లేందరూ సేవిేంచునటలు  వ ేంచేయమనీ, అటలు  కాక స్ాామి వ ేంచేయకప్ తే 
ఆళ్వారున్  స్ాామి ఉనన చోటలనకు రప ిేంచుకొనమనీ పాిరిిేంచేరు.  

త్రువాత్ ఆ శీ్రమన్ానరాయణుడే సృష్ాు ాదులకు కారణభూత్టడనియూ, సమసు  పాిణులకు అేంత్రాయమిగా 
ఉేండ ిసమసుమును నిరాహ ేంచునదర కూడా ఆ న్ారాయణుడే అనియూ, బిహేీేందాిదులకెలు రకూ ఆయన్  
అేంత్రాయమిగా యుేండి వారి చేత్ ఆయా కారాయలను వ ఱొ క సహకారి అకకర లేకుేండా నిరాహ స్ాు డనీ, ఆయన 

స్ శ్రలయ, స్ాామితాాదర గుణాలకు తాను వశమయిన్ాననీ, ఆయనన్  తాను ఆశీయిసుు న్ానననీ చ బుతారు. 

త్రువాత్, స్ాామిని లక్ష్మీ సహ త్టడ ై, దరవాయయుధ్ ధ్రుడ ై ఆలసయము లేకుేండా న్ారస ేంహుని వలె  
వ ేంచేయమని పాిరిిసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . తాను స్ాామిని మనసున నిలుపుకొని యుేంటిననీ, ఆ 

ఆనేందమనుభవిసుు న్ానననీ చ బుతారు. 

త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో, త్న చుటలు పికకలనునన లౌకిక పదారాి లను చూస , వాటిలో కూడా 
పరమాత్ీన్  దరిిేంచి, త్నను ప్ లిన పదారాి లను చూప సేు  తాను చనిప్ తానని స్ాామి వీటనినటినీ త్న పెైకి 
పేంపేడా అని త్లుస్ాు రు. ఆ పక్షులతర, మేఘములతర తాను స్ాామికి వశమ ై ఉన్ాననని, వార ిపివరునలు, 
పియతానలు త్నను చాలా  బాధరసుు న్ానయనీ చ బుతారు. ఈ తిరువాయ్ మొழி  చివరలో తాను 
పరమాత్ీతర చేరిప్ యినటలు , త్న జీవిత్ము అేంత్మ ై ప్ యినటలు  భావిస్ాు రు ఆళ్వారుు . 

కాని అదేంతా మానస కానుభవమే కనుక, ఆళ్వారు జీవిత్ము అేంత్మవదు. అేంత్ట తిరుకాకటకరె  అను 
దరవయదేశమును త్లేంచుకొని, స్ాామి కళ్వయణగుణానుసేంధానము చేస , దానివలన త్న మనసు కరిగి 
ప్ త్టననదనీ, స్ాామి త్నలో చేర,ి త్న శరీరమును, త్న ఆత్ీను కూడా చకకగా అనుభవిేంచేడనీ, అేంత్ట 

శిథరలమ ైన ఆత్ీ మళ్ళు కొేంచ ేం వికస ేంచి, మళ్ళు స్ాామిన్  కోరుకుేంట ేందర అనీ, ఆయనకు కె ేంకరయము 



చేయుటకు పూనికతర యుననదనీ, అయిత ేస్ాామి త్నకు అవకాశమీయక తాన్  అనుభవిసుు న్ానడనీ 

చ బుతారు త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி  లో.  

ఆ సేంశేుష్ానుభవము త్రువాత్ స్ాామి త్నను విడచి ప్ యినటునిప ేంచి, త్నపరి ఆళ్వారుకు అపీితి కలిగిేందట. 

తాను స్ాామితర లేకునన నశిేంచిప్ తాన్ మో ననిప ేంచి, కనబడిన పక్షుల దాారాను, మేఘములదాారాను 
"తిరుమూழி కకళ్" మను దరవయదేశమున వ ేంచేస యునన స్ాామికి దౌత్యము పేంపుత్ూ, తాను స్ాామి లేక 

బిత్టక లేనని, స్ాామి త్నను అనుభవిేంచి, త్న మనసు తీస కొని వెడలిప్ యిెనని ఇటలు  చేయుట ఉచిత్ము 
కాదని చ పిమని చ బుతారు ఆ దౌత్య సేందేశములో. 

త్రువాత్ తిరువాయ్ మొழி  లో స్ాామి త్నను తిరున్ావాయ్ అను దరవయదేశానికి తీస కొని వెళ్ళునని, ఆ 

స్ాామి ఇేంకా రాలేదని, తాను ఆ పురమునకు ఎపుిడు, వెళ్ుగలన్న, స్ాామిని ఎపుిడు సేవిేంచుకొన గలన్న 
అని త్లచుకొేంటట స్ాామిని త్న పాదాల చోటలనిమీని, లేకప్ తే స్ాామిని త్న(ఆళ్వారు) హృదయమునేందు 
నిలుపుకొన గల జాా నము నిమీని పాిరిిస్ాు రు. ఆ దరవయదేశానిన దరిిేంచిన వాళ్ళు ఎేంతర ధ్నుయలు అేంటలన్ానరు 
ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

త్రువాత్, స్ాామి ఎడబాటలలో గోప కాభావమును ప ేందరన ఆళ్వారుు , శీ్రకృష్టా డు, పశువులను మేపుకొనుటకు, 
అడవులకు వెళు,  సేంధాయసమయమయిన్ా తిరిగ ిరాకప్ తే ఆ గోప కలకు కలిగిన ఆరిుని, దుైఃఖానిన 

అనుభవిస్ాు రు. సేంధాయసమయమ ై, మలిుకాపరిమళ్ము, మలయమారుత్ము, చలుని వెన్ెనల, చేందోిదయము, 
విహగముల అఱుపులు, వ ణుగానము, సేంధాయసమయమును అరుణరాగరేంజిత్మ ైన మేఘమాల, 

త్టమ ీదల ఝేంకారములు, సముది ఘోష్, పూలపానుి, చేందనము ఇవనీన కృష్టా డుననపుిడు ఎేంతర 
ఆహాు దకరముగా ఉేండేవి. కాని కృష్టా డిేంకా రాకప్ యిే సరిక ిబాధాకరముగా ఉన్ానయి. పశువులనీన త్మ 

మ డలకు కటిున గేంటలు ఆడిేంచుకుేంటట వచేేసుు న్ానయి, త్నను సేంశేుష ేంచి వెళున కృష్టా డు ఇేంకా రాలేదు. 
ప్ నీ, ఇవనీన కనబడకుేండా కళ్ళు మూసుకుేందామన్ాన, వాని అేందమ ైన పదాీలను ప్ లు న్ తాిలు, 
చత్టరుభజములు, కేశపాశము...మనసుయను ముకకలు చేసుు న్ానయి. ఇక న్ ను బత్టకలేను. సఖులేమ ైన్ా 
సహాయము చేస్ాు రా అేంటే వారు త్నకేంటే ముేందే కృషా్పరవశత్ాము కలిగి, దుైఃఖములో ఉన్ానరు.శీ్రదేవితర 
సమానముగా బిహీ, రుదుిలకు త్న శరీరములో చోటిచిేన ఆయన స్ శ్రలయము త్లచుకుేంటేన్  బాధ్ 

అయిప్ తరేందర. మనసు కూడా స్ాామి తర చేరిప్ యి, త్నకు దూరమ ైప్ యిేందర. ఇేంక ఏమి చేయగలను 
అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు  త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி  లో.  



అేంత్ట, స్ాామి తిరుకకణాపురములో అరాేామూరిుగా వ ేంచేస యునన స్ాామి దరవయమేంగళ్విగీహము 
దరిిేంపఁజేస , మరణానేంత్రము నినున న్ా వదదకే కొనిప్ తాను, అపిటి వరకూ వ చియుేండమని 

చ ప ినటుయిేందర. ఇేంక ఆ ధ ైరయముతర, ఈ చివర ితిరువాయ్ మొழி లో, లోకులకు ఉపదేశము చేయడేం 

పాిరేంభేంచేరు. "ఆ ఉభయవిభూతి న్ాథుడ ైన శీ్రమన్ానరాయణుడే తిరుకక ణాపురమున వ ేంచేస యున్ానడు. 
వానిని ఆశీయిేంచి, మధ్ుభరిత్ములెై, సువికస త్ములెైన పుష్ిములతర ఎలుపుిడు పూజిేంచి, నీలాదేవి ని 

పురుష్కారముగా గొని, ఆ స్ాామి పాదములను సేవిేంచి, ఉజీువిేంచేండి. ఆ స్ాామియిే శరణము. అత్డే 
పాిపుయడు, మరణానేంత్రము  మోక్షమునిచుేనదర అత్డు. నముీకుననవారికి, విశాసనీయుడు, ఆత్ని 

యేందు పీితి కలీిన వారికి పీితి చూపును. ఆత్ని న్ాశీయిేంచిన వారికి అత్డు వారి వాడే. కాని విష్య 

వాేంఛలు కలీిన వారికి, ఆ వాేంఛలను తీరిే తాను దూరమవుతాడు. మన పాపములను ప్ గొటిు 
పరమపదమును ఇచుేవాడు. ఆ స్ాామి వ ేంచేస  యునన తిరుకకణాపురమును అనుదరనము త్లచుకొనిన 

చాలును, దుైఃఖములనీన ప్ తాయి" అని ఆళ్వారుు  చేస న ఉపదేశముతర ఈ చివర ితిరువాయ్ మొழி  

ముగుసుు ేందర. 

9 సీసమాలిక 

త్మ అవసరముల అనుగు చూప ేంచియుఆపత్యమయమున దాటలవడుట 

దేహబాేంధ్వయపు తీరుకావున మీరుశీ్రకృష్టా  చేరుడుజీువమునకు 

కాలాేంత్మున కూడ కడుపులోనను గొనికాపాడు వాడత్డు దాపుకొనుడు 

ఉజీువనమునకు యుకుమిత్రము లేదుఇత్రకారయముీలిేంకేల  మనకు 

తిరుపుిழி గుడిని నీ తిరుమేను న్ొవాగాఎేంత్కాలము పవాళేంత్టవయయ 

న్ా పాపములన్ెలు  నశియిేంపఁజేస  నీసేవ నీయుమయ వ ేంచేస  ఇటకు 

వ ేంచేయుమిక, కాక, ప లిప ేంచుకొను ననుననీవునన చోటికే న్ ను వత్టు  

ఆత్డే స్ాామి, జగముల సృజిేంచి, కాపాడి, తాఁలోగొను వాడత్ేండ  

న్ెైరపేక్షయముీగా న్ారాయణుడొకేండ అడరిేంచున్ెలు  సహకారి లేక 



నీ గుణ రాశుల న్ మని పూజిేంత్టపాదదాసయము నిముీ పదీన్ాభ! 

సేంస్ారవాయధరభేష్జమాత్డే వానిఆశీయిేంచు మనస వదలకెపుడు 

నినున న్ా మనమున నిలిి ఆ ఆనేందమనుభవిేంచచునుేంటి అదరాతీయ! 

ఎడదనేందేంత్టన్ వ ేంచేస  యుననటిునరస ేంహ రూపున్  నమిీయుేంటి 

కేండాు ర సేవిేంచి కరీముల్ తొలగి నీసేవకుేండనయితి, చేర ినినున 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  దరవయపిబేంధ్మున్అేందరేంచగలీితి దాసులకును 

పక్షులారా! మీరు పేంచమధ్ానులతరబాధరేంచ మీకేమి ఫలము దకుక 

వానికే పాిణముీ వశమ ైనదగ పాప నిేంక గిటిున దాని గిటలు టేల 

న్ా తరడ గడిప  తాన్ న్ా పాిణములఁగొనిఉదజాక్షుడాకృష్టష డుత్రమిేంచ  

కలస ప్ తిని అేంత్ కమలాక్షు నిక ననునకడఁదేరే పనిలేదు విడిచి ప ేండు 

ఏమి ఆ సుగుణముల్ ఏమి స్ శ్రలయముకరిగె మనసు, ఎలమి పెరిగిప్ యిె 

అేంత్రాత్ీగ న్ాదు ఆత్ీన్  అనుభవిేంచినను త లాక యుేంటి చిత్ిమదరయ 

ఛేదనమే లేని సేవఁజేయగఁదలాఅవకాశమ చట తాననుభవిేంచు 

తిరుమూழி కకమున తీడరిేంచ డు వానిపక్షులారా! న్ాదు బాధ్ త లిి 

"ఏల శాయిేంచవు సేవ నీవీమ కు"అనుచు పిశినేంచుడాత్నిని మీరు  

ఆ తిరున్ావాయి న్ాథు సేవిేంచ డుకాలమ పుిడు న్ాకు కలస  వచుే 

ఆ తిరున్ావాయ్ న వాసముేండ డు నీవుదాసుని కరుణ ేంచి ఆదుకొనుమ 

మలెు  పరిమళ్ముీ, మలయమారుత్మును 

అరుణాేంబుదము సుసార కుఱుేంజిసేంగీత్ రాగముల్ చేందన గేంధ్ముల్ 



పసుల గేంటలు, మధ్ుపముల ఝేంకారముల్ఇవి యనినయునిటల బాధరేంచు ననున 

విశా కారణుడును, విశారక్షకుడ ైన స్ాామి రాడాయెి  

ఆ చత్టరుభజములు, అవయవ స్ బగులుపగిలిేంచు న్ా ఎద బిత్టకుటెటలు  

అమీమీ! సేంజయి ేఅయిప్ యిె, నిక రాడుఅత్డు లేకునన న్  బిత్టక లేను 

చరణాశీయులకు, శరణముీ యాత్డేమరణ త్ురమున నక్షరమొసేంగు 

పూరాాఘములు ప్ వు, ఉత్ురములు రావు స్ాామి పాదముల న్ాశీయిేంచ 

ఆత్ని చేరుడమ పాిపుయడాత్డ  నిటతిరుకణాపురమున తీడరిేంచ  

కారణభూత్టని ఆశీయిేంచిన న్ాకులోటల లేదుత్ులపాటల లేదు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురముల 

నవమ శత్కపు భావము నరయగలరు  

సేంగీహముగను శీ్ర పరాశరుల కృపను 

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

                                       10 వ పత్తు  

10-1  తాళ్ తామర ై త్డమ్ 



వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో  ఆళ్వారుు  ఆరిుతర "న్ నిేంకా ఇలా ఎన్ానళ్ళుేండాలి" అని పరమాత్ీను పిశినసేు , 
సమాధానముగా "మరణము వరకూ" అని చ పేిడుట పరమాత్ీ. అేంటే మఱి జనీ లేదు, ఈ 

శరీరావస్ాన్ానేంత్రము పరమపదమే అని వాగాద నము స్ాామి నుేండి వచేేస ేందర ఆళ్వారుకు. ఎేంత్ కాలము 
అేంట ేఈ జనీ పూరుయిే వరకూ అని కదా సమాధానము. మరికన్ ేం, పరమపదానికి వెళ్ుడానికి 
త్యారవుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు . ఇలా, త్యారవడేం అేంత్ సులభమా, ఇన్ానళ్ళు త్నతర గడిప న ఈ దేహానిన 

అహేంకార, మమకారలతర సహా విడిచి పెటుడేం, అలాగే ఇకకడునన త్నవాళ్ునుకునన వాళ్ుేందరనూ విడచి 

ఎకకడికో త లియని దేశానికి వెళ్ుడేం, దారిలో ఏమి అడుేంకులు వస్ాు యో త లియదు, అవిదాయ, వాసన్ా లాేంటివి 

కూడా ఏమి ఆటేంకమవుతాయో త లియదు. యమకిేంకరులు వలన కలిగే బాధ్లేముేంటాయో, వాళ్ళుమి 

చేస్ాు రో నని ఒక బెేంగ. వీటనినటినుేండమ త్నను తాను రక్ష్ిేంచుకోడేం జరిగ ేపనియా అేంటే, ఇపిటి దాకా త్నను 
తాను రక్ష్ిేంచు కొనలేనపుిడు, మఱ ిఈ విష్యములోను త్నని తాను  రక్ష్ిేంచుకొనడేం కలుయి.ే అేంటే ఎవడో  
సమరుి డు త్నను రక్ష్ిేంచి తీసుకొని వెళ్వులి. ఇేంక ఈ సేందేహాలకనినటికీ, ఒకొకకకదానికీ సమాధాన్ాలు 
చూదాద ము. 

ఆ సమరుి డ ైనవాడు అనీన త లిస న, అనిన శకుు లూ, స్ామరిామూ ఉననవాడవాాలి కదా. ఆయన 

పరమాత్ీయి.ే ఎేందుకేంటే ముేండకోపనిష్త్ "సరాజాైః సరావిత్" అని స్ాామి గురిేంచి చ ప ిేందర. అయితే, 
ఆయన గొపి వాడ ైన్ా ఆళ్వారు కోసేం ఈ పని చేస్ాు డా అేంటే సుబాలోపనిష్త్ "మాతాప తాభాితా.." అేంటట 

హ త్త్ముడు ఆయన్  అని చ ప ిేందర. ఆయనకేంటే మేంచిని కోరుకొన్ వాడూ, సహాయము చేసేవాడూ 

ఇేంకెవరూ లేరు. ఆయనకు అనుభవము ఉననదా, ఇేంత్కు ముేందు ఆయన ఇలా పరమపదానికి 
మరెవరిన్ెైన్ా పేంప ేంచేడా అేంట ే"గచి లోకాన్ అనుత్ుమాన్" అని  పక్ష్ి అయిన జటాయువున్  పేంపేడు. కాని, 

మన లాేంటి వాళ్ును కూడా తీసుకొని వెళ్తానని ఇేంత్కు ముేందు వాగాద నము చేసేడా అేంట ే"స ితే మనస  
..యో నరైః...నయామి పరమామ్ గతిమ్" అని వరాహ చరమశోు కములో తాన్  చ పుికున్ానడు స ి ర చిత్ుముతర 
త్లేంచిత ేతాన్  మరణసమయములో వచిే, పరమపదానికి తీసుకొని వెళ్తానని. మఱ ియమభటలల 

ఆటేంకము సేంగతర అేంటే, వాళ్ు యజమాని యమధ్రీరాజే చ పేిడుట, "పరిహర మధ్ుసూదన పిపన్ానమ్" 

స్ాామి కి పిపతిు  చేస నవాళ్ు దగీరకు కూడా వెళ్ువలదు అని.  

అేందువలన, మఱి బాధ్ లేదు. పరమాత్ీను నముీకొని, ఆయన కోసేం వ చి యుేండవచుేను. మఱి అపిటి 

దాకా చుటలు  పికకలేంతా పాిపయ విరోధ్ులెన్నన ఉన్ానయి కదా, ఇేందరియాలూ, విష్యాలూ లాేంటివి. వీటినుేండి 
కాపాడుకోవాలి కదా, అేందుకోసేం అపిటి దాకా, మేంచి రక్షణ ఉనన పిదేశానికి వెళి తే సర.ి ఇలా 



అనుకుననవెేంటన్  ఆళ్వారుకు "తిరుమోగూర్" లో వ ేంచేస  యునన కాలమేఘపెరుమాళ్ జాప ు కి వచేేరు. ఈ 

పాిపయ విరోధ్ులను ప్ గొటిు , త్నను పరమపదానికి చేరేడానికి ఆ నీలమేఘ పెరుమాళ్ ను 
ఆశీయిేంచాలనుకున్ానరు.(తిరుమోగూర్ దక్ష్ిణ దేశమున నునన దరవయదేశము). 

ఆళ్వారుు  ఇలా అరాేారూపాలను ఆశీయిేంచడేం మనము వెనుక కూడా చూసూు న్  ఉన్ానము కదా. ఒకస్ారి, 

నేంజీయర్ దగనికి కారణమేమిటి అని అడిగేరుట భటుర్ ని. దానికి భటుర్ ఆడుప లు  దూరదేశములో ఉనన 

అత్ువారిేంటికి మఱ ితిరిగి రాకుేండా వెళుప్ యిే ముేందు,  త్న దగీర చుటాు ల నేందరినీ ఒకస్ారి చూచి రావదాద , 
ఆళ్వారు విష్యము లోనూ అేంత ేఅన్ానరట. ఆ విధ్ముగా ఆళ్వారుు  అరాేామూరుు లను ఒకొకకకరిన్  
త్లచుకుేంటలన్ానరు. 

"పదీకాస్ారములునన "తిరుమోగూర్" అను దరవయదేశమునేందు, ( త్నను చూడాు నికి ఎవరు వస్ాు రో అని) 

ఆశతర, చకకగా అమరి వ ేంచేస  యుననవాడును, అసురారియును, చత్టరుభజుడును, పదీన్ త్టిడును, 
ఉేంగరాలజుత్టు  గల వాడును, స నగాధ ధ్రుడును అయిన కాలమేఘము వేంటి సరేాశారుడు త్పి న్ాకు వ ఱొ క 

ఉపాయము లేదు. 

పుష్ిభరిత్త్టలసీమాలా శోభత్ సహసి న్ాముడు, దయాహృదయులెైన చత్టరేాదపారేంగులు నివస ేంచు 
తిరుమోగూర్ లో వ ేంచేస  యున్ానడు ఆ స్ాామి శీ్రపాదములు త్పి వ ఱొ క  గతి మాకు లేదు. 

త్నను ఆశీయిేంచిన బిహాీదులతర బాటల ములోు కములను రక్ష్ిేంచి తిరుమోగూర్ లో వ ేంచేస  యునన 

సరేాశారుని మనము మన విరోధ్ులు నశిేంచునటలు  బాగుగా ఆశీయిేంచ దము. 

మన దుైఃఖములు నశిేంచునటలు  వ ేంచేస , మనలను రక్ష్ిేంచుమని బిహాీదులు వ డుకొనగా, తిరుమోగూర్ లో 
వ ేంచేస  యునన స్ాామిని మనము స్్ు త్ిము చేసెదము, రేండు.  

మనకు పాిపుయడును, తేజోవిరాజిత్టడును, సమసు  బిహాీేండములకు నిమిత్ు , ఉపాదాన, సహకారి కారణమ ైన 

వాడును, తిివికీముడ ై ములోు కములు కొలిచినవాడును అయిన సరేాశారుడు వ ేంచేస  యునన తిరుమోగూర్ 

నకు పిదక్ష్ిణము చేస , నృత్యము చేయుదము. 

అసురసేంహారియును, దేవత్లకు మునులకు ఇష్టు డ ైనవాడు అయిన తిరుమోగూర్ లో వ ేంచేస యునన 

ఆపుు ని పాదపదీములు త్పి వ ఱు రక్షకము కలవారము కాము. 



బిహాీదర సకల చరాచరమ ైన జగత్టు ను సృష ుేంచి, రక్ష్ిేంచు స్ాామి వ ేంచేస  యునన తిరుమోగూర్ నకు 
పిదక్ష్ిణము చేస న సకల దుైఃఖములు నశిేంచును. 

అసురసేంహారియును, దశరథుని కుమారుడ ైన మరకత్మణ  త్టాకము వేంటి దాశరథరని ఆశీయిేంచిరేని, మీ 

పాపములనినయు త్క్షణమే నశిేంచును.మాణ కయ త్టాకము వలె చలుని పాదములు, పదీముల వేంటి 
న్ త్ిములు, పగడము వేంట ిఅధ్రము, అలేంకృత్ములెైన భుజములు కలిగి పికాశిేంచు అసురసేంహారి అయిన 

సరేాశారుడు నిత్యవాసము చేయు తిరుమోగూర్ దరవయదేశమును మనము ప ేందరతిమి. 

బేంధ్ువులారా! అసురులబారి నుేండ ిరక్ష్ిేంచి, మోహ నీ రూపమున దేవత్లకు అమృత్మిచిేన తిరుమోగూర్ 

స్ాామి తిరున్ామములు అనుసేంధరేంచి, సుు తిేంచుడు. " 

అని ఈ విధ్ముగా ఆళ్వారుు  లోకులకు ఉపదేశము చేసుు న్ానరు. 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారికి మోక్షవిరోధ్ములెైన సకల పితిబేంధ్కములును 
(కాలమేఘపెరుమాళ్ు అనుగీహము వలన) తొలగును అని ఈ తిరువాయ్ మొழி కి ఫలశీుతిని 

అనుగీహ సుు న్ానరు" ఆళ్వారుు . 

10 -1-సీసమాలిక 

అేంబుజన్ త్టిేండు, నేంభోదగాత్టిేండుఅసురహరుడు, పవళ్వధ్రుేండు, 

ఆత్డే వ ేంచేస ెఆ తిరుమోగూరుఅత్డు త్పి నిత్ర గతియు లేదు 

అత్యేంత్భోగుయడు, దశశత్న్ాముడు,వ దపారగులకు వీడు అయిన 

ఆతిరుమోగూరు స్ాామి ఆత్డు, వానిచరణముీలే మాకు శరణమగును 

సకలాధరదేవుడు, సరారక్షకుడును,మన దుైఃఖములఁబాప అరుగు ద ేంచ  

ఆ తిరుమోగూరు నగరాన, వానినిఆశీయిేంచిన ప్ వు పాపమ లు  

దరవయతేజోమయు, దగనసేంరక్షకుఆ తిరుమోగూరు స్ాామి న్ెపుడు 

ఆశీయిేంచిన మన ఆకోీశముల్ ప్ వునుదధరణము కలుీ  నిదధరితిి 



మీ పాిపుయడిత్డ , నిమిత్ు  , యుపాదాన,సహకారి హేత్టవు ఆత్డొకడ  

జగములఁగొలిేన జగజెటిు  యాత్డేతిరోీగునూరున తీడరిేంచ  

ఆడి, పాడుచు నట, నలపరిేంచుచు, సేంత్సముీను పడయేంగ స్ాగి రేండు 

అసురసేంహారకుడాపుు డు, సురమునిభోగుయడు, గోపగోపుడు నత్ేండు 

ఆ తిరుమోగూరు తా వచిే వ ేంచేసెఆ పాదములె రక్షకముీ మనకు 

మూలపికృతి, మహాకీలాధ్ులున్, చత్టరానన్ాదుల సృష ు పరిఘటిేంచి 

స్ాామి వ ేంచేస న ఆ తిరుమోగూరుభిమరి తిరుగ, ప్ వు వాయకులములు 

ఆ తిరుమోగూరు వచిే వ ేంచేస ననీలమాణ కయఖని ప్ లియునన, 

రాక్షస్ానీకాల మరేందరన దశరథనేందన త్టాకము న్ాశీయిేంచ 

అఖలశోచనములున్ అేంత్రిేంచును గానఆశీయిేంచుడు మీరు స్ాామి న్ెపుడు 

చలుని పదములు, జలజలోచనములునివళ్వధ్రము, చత్టరాబహువులును, 

స్ ేందరయరాశి ఆ సరేాశుడసురారిఉరళేంచ డు(పికాశిేంచ డు) తిరుమోగూరు న్  ప ేందరతి 

మదరయి ెసేంతాిణముీ మనకు న్ెపుడు 

అసురుల నుేండ ికాపాడి, అమృత్మును,ఇడుకొేంటివ  మోహ ని మయి దాలిే 

ఇచట వ ేంచేస తివి తిరు మోగూరున, ఆ ఊరు పేరున్  పలుక చాలు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన ఈ పదర, బేంధ్కములు 



నీలమేఘస్ామి కరుణ న్ెడలు(ప్ వును) నపుడు 

10-2   క డు మిడరాయ వెలాి మ్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో తిరుమోగూర్ నేందునన నీలమేఘ పెరుమాళ్ అన్  అరాేామూరిుయిే రక్షకము 
అని చ పేిరు ఆళ్వారుు . అత్ువారిేంటికి వెళ్ళుముేందు ఆడప లు  త్న ఆపుు లనేందరినీ త్లచుకోవడేం, 

పలకరిేంచడేం వలె ఆళ్వారుు  త్న పరమపద పియాణానికి ముేందు ఈ విధ్ముగా ఈ లోకములో నునన 

అరాేా మూరుు లను త్లుచుకోవడేం కూడా చేసుు న్ానరనుకున్ానము. 

అరాేామూరిు వ ేంచేస  యునన దరవయదేశాలు, మనసు మరొక దారి పటుకుేండా కటుడి చేస , భగవదరాష్యములో 
పరవశులని చేస్ాు యి. రుచి పుటిుేంచడానికి, పుటిున రుచి వలన జాా న, భకుు లుపెరిగి ఉజీువన్నపాయమవడానికి, 
పికృతి సేంబేంధ్మునన లీలావిభూతిలో విష్యాదర విరోధ్ుల నిరసనక,ి భగవత ైకేంకరయపియత్న సహకారానికి 
ఈ దరవయదేశాలలో అరాేామూరిు, అరేక పరాధగనత్తర భకుు లు కోరుకునన విధ్ముగా స్ లభయపరిపూరాత్తర వ ేం 

చేస  యుేండ ిఆశీిత్టలను అనుగీహ సూు  ఉేంటాడు.  

పరమపదానిక ిజీవునికి దారి చూప ేంచి తీస కొని వెళ్ళువాడు పరమాతేీ. "హారాద నుగీహ లబధ  మధ్య ధ్మని 

దాారాత్ బహ ైః నిరీత్ైః..."అని అననటలు గా బిహీ రేంధ్ ివిచిితిు  జరిగినదర మొదలు, సుష్టమాన న్ాడ ిగుేండా, ఆ 

మారీమేంతా పికాశమానముగా చేస , తాను దగీరుేండి, శరీరమునుేండి విడిప ేంచి, పితిబేంధ్కాలు ప్ గొటిు , ఈ 

జీవుడిని బయటకు తీస కొని వెళ్ళు అతి వాహక పురుష్టడు పరమాత్ీయి.ే అలా, ఆ పరమపదము చేరిన 

త్రువాత్ జీవుడు మహదానేందముతర పాలొీ న్  భగవత ైకేంకరయ కారయకీమానికి న్ాేందర(నేందయతీతి "న్ాేందర" 
కనుక ఆనేందపిదాత్) ఈ లీలావిభూతి నేందలి దరవయదేశములో నునన అరాేా మూరిుకి చేయు కె ేంకరయము. 
అేందువలన ఆళ్వారుు  ఇలా అరాేామూరుు లు వ ేంచేస  యునన దరవయ దేశాలను, త్లచుకుేంటలన్ానరు.  

దగనికేమ ైన అరహత్, అధరకారము ఉన్ానయా, ఎవరె న్  చేయవచాే అేంటే ఇచి ఉేంటే చాలునేంటలన్ానరు 
ఆళ్వారుు . "యదర వా రావణ సాయమ్" అని రావణుడొసేు  వానికె న్ా అభయేం ఇస్ాు ననన స్ాామి ఈ 

జీవోజీువన్ానికే ఇచేటకు వచిే కాచుకొని వ చియున్ానడు. ఆ దరవయ దేశాలలో చ టలు , పుటులెైన్ా, కిీమి 

కీటకాలెైన్ా ఎేంతర పుణయము చేసుకుననవ నట. రాజు అేంత్ైః ఫురములో లీలోదాయనములో నునన వాటిమీద 

వలె, స్ాామిక ికూడా వాటి మీద మకుకవ ఎకుకవ ఉేంటలేందట. అేందువలన అవి అనీన 

భగవత్కటాక్షప్ ష తాలు అేంటారు. రామచేందుిడు సీత్మీతర "దరినమ్ చిత్ికూటసయ ...అధరకమ్ పురవాస్ాత్ 



చ మన్ య " "ఈ చిత్ికూటము అయోధాయ నగరము కేంట ేగొపిగా ఉననద"ననటలు , స్ాామికి కూడా త్నకు 
పన్ మీ కలిిేంచని పరమపదము కేంట,ే ఇచేటనునన దరవయదేశాలేంటేన్  ఎకుకవ పీితి అని అేంటారు. ఇచేట 

నిత్య సూరులు కూడా వచిే కె ేంకరయము చేస్ాు రు కనుక మీరు కూడా ఆ స్ాామి న్ామాలన్ెైన్ా త్లుచుకొనేండి 
అని ఉపదేశము చేసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. ఈ లోకులపెై ఆళ్వారు పేిమ ఎేంత్ గొపిదర అేంటే, 
"న్ నిేంక  ఇేంకా ఎకుకవ రోజులుేండను, పరమపదము వెళుప్ యిే దరన్ాలు దగీర పడిన్ాయి, న్ నీ విష్యానిన 

త లుసుకొని (అనుభవమునకు త చుేకొని) చ బుత్టన్ానను, మీకు క్ష్ేమము ఈ తిరువనేంత్పురములో 
వ ేంచేస  యునన అరాేామూరిుని ఆశీయిేంచడమే సుమేండమ, బాగా దృఢముగా చ బుత్టన్ానను" అేంటట త్న 

ఆవ దన్ాభరిత్మ ైన అభమాన్ానిన వెలిబుచుేతారు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. తాను ప ేందుత్టనన 

అనుభవానిన ఈ లోకమేంతా ప ేందాలి అని ఆళ్వారు ఆకాేంక్ష. ఆ విష్యాన్ న ఉపదేశిసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో. 

 (ఓ భకుు లారా!) కేశవా అేంటే పాపాలు నశిస్ాు యి. యమదూత్లు దగీరకు రాలేరు. (ఏ పాపానికె న్ా ఏదో  ఒక 

పాియశిేత్ుము ఉేంటలేందర. ఒక పాపేం పాియశిేత్ుము మఱొ క పాపానికి పని చేయదు, స్ాధారణముగా. కాని 

స్ాామి న్ామోచాేరణము అనిన పాపాలనూ శమిేంపఁజేసేదే. కనుక, వారు పాపవిముకుు లు అయిప్ తారు. 
పరమాత్ీ భకుు ల వదదకు యమభటలలు రాలేరు). కావున మీరు వెళు ఆదరశేష్టని పవాళేంచిన పదీన్ాభుడు 
నిత్యవాసము చేయుచునన తిరువనేంత్పురమును శ్రఘరముగా పివ శిేంచేండి. 

(కేశవ అేంటేన్  పాపాలు నశిస్ాు యా, మరేదేమ ైన్ా న్ామము చ పికూడదా అేంటే) 

తిరువనేంత్పురములో వ ేంచేస యునన ఆశేరయభూత్టడ ైన సరేాశారుని ఏ ఒకక న్ామమ ైన్ా వ యి విధాలుగా 
రక్ష్ిసుు ేందర. వారిక ిపరమపదము పాిపుమవుత్టేందర. సకల విరోధ్ులు నశిస్ాు యి. ఇపుిడే వెళు ఆ 

తిరువనేంత్పురము సమీప సేు  మఱ ిదుైఃఖములు ఉేండవు. 

మీరు ఆ తిరువనేంత్ పురములో పివ శిేంచినపుిడే మీ అనిన పితి బేంధ్కములు నశిస్ాు యి. ఆగరుడ 

వాహనుని, గరుడధ్ాజుని వ యి పేరులో ఏదో  ఒక పేరు పలుకుడు. మీ పాపాలూ, దుైఃఖాలూ తీరిప్ తాయి. 

మీకు త లిసేలా దృఢముగా చ బుత్టన్ానను. ("సత్యమ్ సత్యమ్ పునైః సత్యమ్... అననటలు  దృఢముగా 
చ బుత్టన్ానను అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు .). 



సేంకోచము లేకుేండా చ పిేండి. పరిమళేంచే తరటలునన ఆ తిరువనేంత్పురములో పదీన్ాభుని 

ఆరాధరేంచుచునన భాగయవేంత్టల యొకక మహాభాగయమును సేంకోచము లేకుేండా చ పిేండి. 

భకిుతర ఆ స్ాామికి పుష్ిములు, తీరిముతర సమరిిేంచి స్ాామి తిరున్ామములు అనుసేంధరేంచేండ.ి 

జనీరాహ త్యమును ప ేంద దరు. ఇదర దృఢమ ైన మాట. మేము త లుసుకొని చ పేిము(ఏమీ సేందేహము వదుద  

అని న్ొకిక చ బుత్టన్ానరు, ఆళ్వారుు .).దేవత్లని పేరు పెటలు కొని భిమిేంచ ేబిహాీదులకు కారణభూత్టడు, 
సరేాశారుడు పవాళేంచిన తిరువనేంత్పురములో నిత్యసూరుల న్ాయకుడ ైన విష్ాకేయనులు స్ాామిని 

ఆరాధరస్ాు డు. అచట కె ేంకరయము చేసేవారు పరమపదవాసులు. ఓ బేంధ్ువులారా, న్ ను చ పుి మాటను 
వినేండ.ి ప్ యి, వారిలో చేర ిస్ాామిక ిదాసయము చేయుడు. కుమారస్ాామి త్ేండిి అయిన రుదుిని దుైఃఖమును 
ప్ గొటిునవాడు పరమాత్ీ.(త్న  బిహీహతాయపాత్క దోష్ానిన ప్ గొటలు కొనుటకు, రుదుిడు పరమాత్ీను 
ఆశీయిసేు , పరమాత్ీ ఆ దోష్ానిన రుదుినికి ప్ గొటేుడు.). 

సమసు  చేత్న్ాచేత్న జగత్టు లకు సృష ు , రక్షణ, లయలను నిరాహ ేంచు వాడును, న్ా పరాత్ిరుడును, 
శేష్శయనుడు అయిన సరేాశారుడు నివస ేంచునదరతిరువనేంత్పురము. ఆ ఊరి గుమాీలలో కలాు ప  జలేు  
భాగయము లభసేు  ఎేంత్ దుైఃఖాలెైన్ా ప్ తాయి. 

ఓ బేంధ్ువులారా, న్ ను మీకు త లియునటలు  చ బుత్టన్ానను. ఆదరశేష్శయనుడ ైన ఆ స్ాామి 

శీ్రపాదములన్ాశీయిేంచుటకు వెళ్ళుడు. మనేంత్ట మనేం ప్ గొటలు కొనలేని కూీ ర పాపములు కూడా నశిస్ాు యి. 

ఓ బేంధ్ువులారా, న్ాకిపుిడు కాలము సమీప ేంచినదర. ఇకపె,ై త్త్ువము నుపదేశిేంచు వారెవారూ లేరు. మీరు 
శ్రఘరముగా తిరువనేంత్పురము వెళు కె ేంకరయము చేయేండి. మీ పితిబేంధ్కములనీన నశిస్ాు యి.మీకు అదరయి ే

క్ష్ేమకరము. ("త్స ీన్ అసుమితే భీాీషేీ ...జాా న్ానయలీి భవిష్యేంతి" అని, కౌరవశేీష్టా డ ైన భీష్టీడు అసుమిసేు  
జాా నము త్గిీ ప్ త్టేందర కనుక, మిముీలను త లుసుకొమీని  తొేందరపెడుత్టన్ానను" అని కృష్టా డు అేంటాడు 
పాేండవులతర. ఇకకడ భీష్టీడు అసుమిేంచడేం అేంటే ఆయన నుేండ ివచేే జాా నపికాశము లభయమవదని 

అరిము. కాని దాని అరిము జాా నము నశిేంచడమని కాదు. జాా నము నశిేంచదు కదా. చ పేివారు, విన్ వారు లేక 

ప్ తే పిసరణము ఉేండదు. ఇచేట తాను పరమపదము వెళ్ళు రోజు సమీప ేంచినదర కనుక ఆ జాా న్ానిన 

అేందుకొనుటకు, ఆచరిేంచుటకు తొేందరపడేండి అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు ). ధ్ూపమును, సువాసన్ా భరిత్మ ైన 

పుష్ిములను ఆ స్ాామి పాదములకు అని సేంకలిిేంచి సుు తిసేు  కె ేంకరయవిరోధ్ులు వాటేంత్ట అవ  ప్ తాయి. 



ఆ దరవయమ ైన తిరునేంత్పురమున వ ేంచేస యునన శీియైఃపతిని మాధ్వా అని ప లచి ధ్ూప 

పుష్ాిదుయపకరణములతర సుు తిేంచి, ఆశీయిేంచిన వారు గొపి కీరిు కలవారగుదురు. " 

"ఈ దశకమును అభయస ేంచిన వారు పరమపదవాసులకు కూడా పూజుయలగుదురు" అని ఫలశీుతి 

కృపఁజేసుు న్ానరు నమాీళ్వారుు . 

10 -2-సీసమాలిక 

కేశవా యనినేంత్ కిణాముల్ నశియిేంచుకాలుదూత్లిేంక కదరయలేరు 

శ్రఘరముగను మీరు శేష్శాయి వెలయుతిరువనేంత్పురము బెరయ రేండు 

న్ామమొకకట ెచాలు ఆరయ వ యి విధ్ముల మోక్షముీ పాిపుముీ కాగ 

తిరువనేంత్పురము దరి చేర నుమీలికములు ప్ వును నిరోధ్ములు రావు 

గరుడవాహనుని ఆ గరుడధ్ాజుని వ యిన్ామాల చాలొకక న్ామమ ైన 

అక,పాత్కముీలు అేంత్రిేంచును, పితిబేంధ్ముల్ తొలగి యభవము కలుగు  

ఈ పలుకలు దృఢము, ఇపుడ  త లిస  మీరుతిరువనేంత్పురము బెరయ రేండు 

పరిమళ్వలెాదజలుు  విరితరటలుననటిుతిరువనేంత్పురపు దేవదేవు 

సేవిేంచు ధ్నుయలే శీ్రమేంత్టలిల, సేందరయము వలదగ విష్యమున మీకు 

స్ాామి న్ామము పలిక జల, విరుల నరిేేంచసేంస్ారమోక్షముీ సేంకీమిేంచు 

త లియఁజెప ితి మేము దృఢముగా నముీడుతిరువనేంత్పురాన తీడిరిేంచు 

సేకు శీ్రపాదముల్ సేవిేంచ వెైకుేంఠపాిప ు  కలుీ ను యటిు వారలకును 

ఆత్డే కారణభూత్ట డమరులకునిురువనేంత్పురాన తీర ియుేండ  

సేన్ాపతియు నిట సేవిేంచు స్ాామినిఅరిేేంచ నిటవత్టు  రమరవరులు 



చేరుడు వారిన్  సేవ సేయ, శివునికాపాడినటిు ఆ కలుష్హరికి 

చేత్న్ాచేత్నసృష ురక్షణలయాకారయముల్ చేయు ఏకాేంగుడత్డు 

తిరువనేంత్పురాన తీరియుేండ  నిపుడుఅచట కలాు ప  జలు ేంగ చాలు 

పలికెద త లియగ బేంధ్ుజనములార! తిరువనేంత్పురాన తీరియునన 

ఆదరశేష్శయను న్ాశీయిేంచుడు వానిపదములే శరణు పాపములు ప్ వ 

అవస్ానదశ వచ ే న్ాకిేంక త్తరు వప దేశముీ చేయగ ఎవరు లేరు 

తిరువనేంత్పురము తొరపడి చేర,ి ఆసేకును సేవిేంప  క్ష్ేమ మగును 

మాధ్వా! యనగ కలీష్ న్ాశనమగుతిరువనేంత్పురాన తీర ియునన 

స్ాామిన్  ధ్ూపపుష్ాిదులన్ పూజిేంచిసుు తి చేయు వారిక విశీుత్ము కలుీ  

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన ఈ పదర, అటిు  వారు 

పరమపదపు వాసుల నుతి పడయగలరు 

10-3  వేయమరు తోళిణ్  ై
వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారుు  శీ్రవెైషా్వులతర చేరి తిరువనేంత్పురము వెళు దాసయము చేయాలని 

కోరుకున్ానరు. వెళ్ులేక ప్ యిన్ారు. 

దాసయమూ చేయలేక ప్ యిన్ారు. 



దగనికి కారణము త్నకుగల పికృతి సేంబేంధ్మా, అయితే ఈ పికృతి సేంబేంధ్ము ఎపిటికీ ప్ దా, పరమాత్ీ 

ప్ గొటలు తాడా, ఏమో, ఆయన ప్ కడలనీన విచిత్ిముగా ఉేంటాయి. దురాీరుీ డ ై, త్నను నిేందరేంచిన 

శిశుపాలునికి మోక్షమిచేేడు. త్నను ఇష్ుపడిన భరత్టడినీ, గోప కలనూ దూరము చేసుకున్ానడు. వారిని 

వలెన్  త్నను కూడా పరిత్యజిస్ాు డా. అసలే తాను పాప  కూడా.  త్లుచుకుేంటేన్  ధ ైరయము ప్ యి, ద ైనయస ితి 

కలుగుతరేందర. ఆళ్వారు ఆలోచనలు ఈ విధ్ముగా స్ాగుత్టన్ానయి. ఎపుిడు ద ైనయము కలిగినదో , అపుిడు 
ఆళ్వారుకు సీు తీ్ా భావమూ కలిగిప్ త్టేందర. ఇేంత్క ీస్ాామి ఎకకడో  ఉన్ానడా,  అేంట ేఆ స్ాామి 

పిత్యక్షసమాన్ాకారమ ైన దరినము చేసేనన్ానరు కదా, అేంట ేత్నతర ఉననటేు  కదా. మఱ ిఈ బెేంగ ఎేందుకు! 

ఇదర మఱియొక విచిత్ిమ ైన స ితి. స్ాామి త్న దగీరే ఉన్ాన, మళ్ళు విడచి వెళుప్ తాడేమోనని బెేంగ. పునైః 
విశేుష్భీరుత్ా స ితి. ఇేంత్కు ముేందు తిరువాయ్ మొళ్ళలలో స్ాామి దగీర లేడే, రాలేదే అని బాధ్. కాని 

ఇపిటి పరిస ితి వ ఱు. ప ి దుద నన అడవికి వెళుప్ తాడేమో, మఱ ితిరిగి వస్ాు డో , రాడో  ...అేంటట గోప కలు కృష్టా ని 

గూరిే పడే వయథ ఇదర. అసలు ఇపుిడు చ పుికునన ఆళ్వారు బెేంగల కారణాల వలన నిజానికి ఆళ్వారుకు బెేంగ 

ప్ వాలి. చూదాద ము అదర ఎలాగో. తాను తిరువనేంత్పురము వెళ్ు లేకప్ యారేంటే దానికి కారణము త్నకు 
అవస్ాన కాలము సమీప ేంచి, శరీరము స్ాాధగనములో లేకప్ వుట వలన. అేంటే త్ారలో ఇక పరమపదములో 
పరమాత్ీ కె ేంకరాయనేందము ఎపుిడూ ప ేందవచుేనను ఆనేందము కలగాలి. అత్నికి దాసయము 
చేయకప్ తేన్ ేం, స్ాామి యేి వచిే త్న దగీరున్ానడు. 

 శిశుపాలుడు వేంట ివారిన్  రక్ష్ిసేు  త్న వేంటి ఆశీిత్టలను రక్ష్ిేంచడా. "సరా పాపేభయైః మోక్షయిష్ాయమి" అని ఆ 

పాపాలనీన ప్ గొటేు బాధ్యత్ త్నదే అని చ పుికున్ానడు కదా. మఱ ిపాప నని బెేంగ ఎేందుకు. ఆయనను 
ఆశీయిసేు  పాపాలు ప్ తాయి కదా. 

 ఉపనిష్త్టు లో చ ప ినటలు , "మాతా ప తా.." అనీన ఆయన్  అయినపుిడు మన బాధ్యత్ ఆయనద ేకదా. కాని, 

ఆళ్వారు స ితి మాత్ిము ఇలా ఆలోచిేంచునటలు  లేదు. స్ాామితర నీవు విడిచి వెళున న్ నుేండలేను అని 

పాిరేంభేంచి, నువుా దయలేని వాడవు, నువుా వెళ్ు వలదు అేంటట వాయకులపడతారు. ఆ స్ాామి 

సాయముగా "న్ ను నినున వదలి వెళ్ును" అని నచేఁజెపేి దాకా వదలరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. ఇదగ 
ఆళ్వారు అత్యేంత్ పారత్ేంత్ిా  స ితి ఈ తిరు వాయ్ మొழி  లో పికటిత్ మవుత్టేందర. 

శీ్రకృష్టా డా! నీవిక ఆవులను మేపుటకు వెళున యిెడల, నీవు తిరగిి వచిే చేరు వరకు న్ాకిచేట ఉనికి, 
బిత్టకు మికికలి కష్ుముగా నుేండును. ఒక దరనము వ యి యుగముల వలె అనిప ేంచును. ఇపుిడ ేకోకిలలు, 



మయూరాదులు శబదము చేయుచు, ననున బాధరేంచుచుననవి. న్ా భుజములు వాడిప్ వుచుననవి. ఈ స ితిలో 
కూడా విడచి వెళున నీవు నిరదయుడవు. (ఇదేంతా పేిమ తీవిత్. ఈ స ితిలో సమేంగా ఏమీ తరచదు.  సీతా 
విరహములో రామచేందుిడు ఒక న్ెమలి నృత్యము చేయడేం చూచి "మయూరసయ వన్  నూనమ్ రక్షస్ా న 

హృతా ప ియా" అేంటట "దగని ప ియురాలు రాక్షసునిచే అపహరిేంపబడలేదు, అేందుకే ఇలా హాయిగా నృత్యము 
చేస్్ు ేందర" అేంటాడు రామచేందిపిభువు. పేిమ గొపిదనము అదర. ఎేంత్టి వాడి చేత్న్ెైన్ాఏమయిన్ా 
పలికిసుు ేందర. ). 

ఇకకడ విశేష్ము ఏమిటేంటే, త్న దగీరే ఉనన త్న స్ాామికి తాను సాయముగా త్న విరహాసహ ష్టా త్ను 
విననవిేంచుకోవడేం. వెనుక, త్న బాధ్ చ పుికుననపుిడు, స్ాామి త్న దగీర లేడు. అేందువలన, వ ఱే దూత్ల 

దాారాన్న, మఱొ కర ిదాారాన్న దూరముగా ఉనన స్ాామికి విననవిేంచుకోవడేం జరిగిేందర. ఇపుిడు, అలా కాక, 

న్ రుగా స్ాామితరటే త్న బాధ్ను విననవిేంచుకొేంటలన్ానరు, ఆళ్వారుు .  

స్ాామి, ఇదేమిటి, న్ ను నీతరన్  ఉేండగా, దూరమవుతానని బాధ్పడడమేమిటి, అననటలు గా చూసుు న్ానడట. 

అటలు  చూడకయాయ నీ తామరసదళ్నయన్ాలతర, అదర ననినేంకా బాధరస్్ు ేందర అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

(ఆళ్వారుకు నమీకము కలగడానికా అనినటలు , స్ాాేంత్న పరచడానికి దగీరకు తీసుకుేంటలన్ానడట స్ాామి. 

దానితర ఆళ్వారుకు బెేంగ పెరిగిప్ తరేందర. ఈ సేంశేుష్ సుఖానిన కోలోితాన్ మోనని. పలుకుత్టన్ానరు.) శీ్రకృష్ాా ! 
నీకు దయలేదు. విశాలమ ైన సునములను ఆలిేంగనము చేస కొనినపుిడు కలిగిన  ఆ సేంశేుష్ానేందము, 
(త్రువాత్ కలిగే) విశేుష్మును త్లచుకుేంటే ఆవిరి అయిప్ తరేందర. ఇక మీదన్ెైన్ా నీవు ఆవులను మేపుటకు 
వెళ్ువలదు.   

నీవు పశువులను మేపుటకు వెళునచ  ోన్ ను నశిేంచిప్ యిెదను. న్ాకు ఎవరూ రక్షకులు లేరు. అటలు కాక, 

న్ ను చనిప్ వాలనుకున్ాన, నినున మరల  చూస్ాు న్ మో ననన ఆశ ననున చావనీయదు. (శీ్రకృషా్ నిరాయణము 
త్రువాత్ అరుు నుడు ఈ విధ్ముగాన్  బాధ్పడిన్ాడుట.). న్ ను బితిక ిఉేండి కూడా సేంచరిేంచుత్టనన నీ 

స్ ేందరాయనిన చూసే భాగయము లేకుేండా అయిేందర.(నువుా న్ాకు కనబడకుేండా అడవులకు వెళుప్ తే) నీవు 
దూరముగా ఉేంటే ఒక పగలు కూడా గడవడేం లేదు. కనుల నుేండ ినీరు ధారగా వచుేచుననదర. గోప కగా పుటిు  
అనుభవిసుు నన నీ నుేండి ఈ ఎడబాటల మరణపాియ మ ైనదర.  

గోవిేందా, మేము నీ దాసులము. సహాయభూత్టడవెైన నినున ఎడబాస న మముీలను నీవు త్లేంచుట లేదు. 
నీ పశువుల పాకలో ఉనన ఆవులపెై పేిమచేత్, వాటిని మేపటానికి స దధమ ై వెళ్ళుచున్ానవు. (ఓదారేడానికి 



నీవు చ పుి అమృత్ము వేంటి మాటలు ననున మరిేంత్ బాధరసుు న్ానయి. అేందమ ైన నీ బ్ధేంబాధ్రము నుేండి 
వచేే ఆ దొేంగ మాటలు త్లచుకుేంటే న్ా మనసుయ దహ ేంచుకు ప్ తరేందర). (ఇేంకా కృష్టా డు ఏమీ పలుక లేదు, 
కానీ అయిన్ా అత్న్ దో  కలుబొ లిు కబురుు  చ ప ి, త్నను విడచి వెళుప్ తాడేమో నని ఆళ్వారు బెేంగ. నిపుి త్నకు 
ఆశీయము ఇచిేన వాటిని దహ ేంచివ సుు ేందర. ఈయన కూడా న్ాలోన్  ఉేండి ననున దహ ేంచివ సుు న్ానడు). 

(ఇేంక శీ్రకృష్టా డు పిశినేంచేడుట. "న్ ను దగీరలోన్  ఉన్ానను కదా, ఎేందుకు బాధ్!" అని). 

నీ మేంచిమాటలు త్లేంచినపుిడు న్ా ఆత్ీ దగధమవుతరేందర. పగలు నీవు ఆవులను మేపుటకు వెళు 
ప్ యిన ప దప, చలుని ఉత్ురపు గాలులు వీచి ననున బాధరస్ాు యి. కౌసుు భమణ యును, పుష్ిములును కలిగ ి

శోభలుు  నీ వక్షసిలముతర ననున ఆలిేంగనము చేస కొని, నీ మేంచి మాటలతర, నీ శీ్రహసుమును మా త్లలపెై 
ఉేంచాలి. (నువ ా ఉేంచాలి అేంటలన్ానరు. ) 

సముది గేంభీరమ ైన న్ త్ిములు కలవాడా! (అత్ని కళ్ు లోత్టల భావాలు అేందవు) దాసులమ ైన మా త్లలపె ై
నీ పాదముల నుేంచుము.(వెనుక కరములన్ానరు, ఇపుిడు పాదములేంటలన్ానరు.) నీ పాదాల న్ాశీయిేంచి 

ప ేందే వాళ్ళు (నీకు వలస న గోప కలు)అన్ కులున్ానరు. కాని, మాకు మరెవారూ లేరు. నీ గురిేంచి, కేండు  నీరు 
ధారగా పివహ స్్ు ేందర. నీ ఎడబాటల భరిేంచలేము.  

(మా బాధ్ మా కోసము కాదు, నువ ామ ైప్ తావోనని అేంటలన్ానరు). 

మా ఆత్ీ దహ ేంచుకు ప్ తరేందర. కేంకణాలు జారిప్ యిేలా శరీరము నీరస ేంచిప్ యిేందర. వక్షసిలము వివరామ ై, 
కేండునుేండ ినీరు కారుతరేందర. నీ పాదములు న్ొచుేనటలు  నీవు అడవులలో తిరిగ ిఆవులను 
మేపుత్టననపుిడు, నినున రాక్షసులు ఏమయిన్ా చేయవచుేను కదా. అదే మా భయము. 

(ఆవులు మేపడేం అనన న్ెపము తర ఇత్ర గోప కలను కలవడానికి వెళ్ళత్టన్ానడేమో ఈయన) 

నువుా అడవులకు వెళుతే ఆ రాక్షసుల వలన నీకేమవుత్టేందోనని మా భయము. నీవు ఆవుల వెనుక 

వెళ్ువదుద . నీ మీద పేిమ, కోరిక న్ాకు నిేండుగా ఉన్ానయి. (న్ా కోసేం వ చిచూసుు ననవారు ఇేంకా చాలామేందర 
ఉన్ానరేంటావ మో), నీవు కోరుకున్  వారితర ఇకకడే సేంచరిేంచి కీీడిేంచుము.  

నీకు పీితిపాత్టిలెైన వారితర నీవు సుఖేంచడమే మాకు ఆనేందము. నీవు పశువులను మేపుటకు వెళ్ువలదు. 
కేంసుని చేత్ పేిరేప ేంచబడిన రాక్షసులు మారురూపాలతర సేంచరిస్ాు రు. అయోయ! వారు కపట యుదాధ లు 



చేస్ాు రు. వాటిలో జయాపజయాల సేంగతి త లియదు మనము చ పిలేము కదా. (నీకు హాని జరగవచుే అని 

మాట కూడా అనలేని పరిస ితి. సుగీీవుడు రావణునితర యుదధము చేస  వెనుకకు వచిేనపుిడు, అత్నితర 
రామచేందుిడు ఎేందుకలా వెళ్ళువు, ఏమయిన్ా అయితేన్న అననటలు ).  

వారు కూీ రులు, బలశాలురు. కపటయుదాధ లు చేస్ాు రు. న్ామాట విను. గొపి త్ప్ నిష్టా లే వాళ్ు భయముతర 
ఉన్ానరు. నువాా ఒేంటరిగా వెళ్ళత్టన్ానవు. (అేంటే బలరాముడు కూడా తరడు లేడు. అవును మర ిఅకకడ 

ఎవరితరన్ెైన్ా కీీడిేంచాలేంటే బలరాముడు ఆటేంకము కదా! ).ఓ బ్ధేంబాధ్రుడవెైన గోపాలన్ాయకా! న్ా ఆత్ీ ఈ 

బెేంగతర మేండిప్ తరేందర. (ననున ప ేందక ప్ యిన్ా బాధ్ లేదు. నువుా క్ష్ేమముగా ఉేండు." 

ఈ తిరువాయ్ మొழி  అధ్యయనము చేస న వారికి మిగిలిన అనిన తిరువాయ్ మొళ్ళల ఫలము 
కలుగుత్టేందర" అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . అేంత్ గొపిదర ఈ తిరువాయ్ మొழி . అేందుకే దగనికి వ ఱుగా ఫలము 
చ పిలేదు. 

10 -3-సీసమాలిక 

గోవుల మేపేంగ నీవ గినన్ న్ాకుమరలి వచుే వరకు మఱకువగును(దుైఃఖము కలుీ ను) 

అహమొక యుగ దశశత్ముగా  తరచునుపక్ష్ికూజిత్ములు బాధ్వెటలు  

శిథరలమయిెయను మేను శృేంగదళ్నయన!నిరదయుడవు నీవు నిరదయుడవు 

ఆశేుష్సుఖమ లు  విశేుష్ భయముతరఅత్యలిమగు సాపన సదృశమగును 

నీ మీద న్ా పేిమ నిష్ాు పమును పెేంచువెళ్ువదుద  పసుల వెేంబడిేంచి 

బిత్టకు లేదు న్ాకు, పితిపాలకులు లేరు,చావనీయదు కాేంక్ష చత్టు మనన, 

చావకుననను నీదు స్ ేందరయమున్ జూచుభాగయమే కఱవాయిె బిత్టకు బరువు, 

ఎడబాయగా నీవు గడవదు దరవసముీకేండు  నుదకధార కారు చుేండు 

నీ దాసులము, మము నీవు త్లావు, నీదుపవళ్వధ్రము మేంచి పలుకు పలుకు 

ఆ వాగమృత్మ  మా కమృత్మగు(విష్మగును), మనసుపేిలు(దగధమగును)న్ా వాకుకలు వినిన యేంత్ 



నీ వాకుక త్లచిన తా వ గు(మేండిప్ వును) స్ాాేంత్ముీపసుల వెనకగ నీవు బయలు వెడల, 

గాలియున్ బాధరేంచు, కౌగిలిన్ చేరిే నీకరము నుేంచుమయ మా శిరము పెైన 

దాసులమేము మా త్లలపెై పదములనుేంచుమయాయ నీవు చేంచలాక్ష! 

ఉన్ానరు గద నీకనుగు గోప కలట, మాకెవారున్ానరయయ నువుా త్పి 

ఎడబాటల న్నరుేచు, గడపగా లేము మాకేండు  నీరము ధార కారుచుేండు 

నీరస ేంచ ను మేను, ధారణాల్ కృశియిేంచ న్ తాిల తరయముీ నిేండి యుేండ  

ఏ రాక్షసులు నినున ఏమేమి చేత్టరోఅడవిలో పసులకె  అరుగు నపుడు 

కపటలలా ద ైత్టయలు కాడుకు ప్ వదుద పసుల వెనుక న్ాదు, పలుకు వినుము 

నీ గోప కలతరడ నిచేవచిేనయటలు కీీడిేంచు మిట, నుేండు క్ష్ేమముగను 

కపటాేంకముల(యుదధముల) పలేంకష్టలు(రాక్షసులు) కేంసుడు పేంపఏమి చేత్టరొ నినున ఎపుిడ ైన 

నీ పీితి పాత్టిల, నీవేంటి(నీవు కూడియుేండి) సుఖముగాగడుపుటే మాకు సుఖానుభూతి 

కావున కానలన్ గోవుల మేపగావెడలవలదు మాకు బెేంగ కలుగు 

వారు కూీ రులు, బలవేంత్టలు, మునివరులభయమేంద దరు వారిక, పలుకు వినుము 

ఏకాకిగానట ఏగేంగ న్ మౌన్ొ!పవళ్వధ్రా! గోపాలపాల! 

భీతితర స్ాాేంత్ముీ పేిలుచుననదర(మేండుతరేందర) న్ాకు 

అవకునన(న్ావాడివి కాకప్ యిననూ) న్ మి నీ హాழி (ఆనేందము) చాలు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన ఈ పదర, అనిన పదుల 

స దరధ  కలుగును వారికి నిదధరితిి 

10-4  శారవే త్వనెఱ్ికుు 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వారు వయథ విచిత్ిమ ైనదర అని అనుకున్ానము. పరమాత్ీను 
ఎడబాయకుేండాన్ , దూరమయిప్ తాన్ మో నని బాధ్ పడాు రు ఆ తిరువాయ్ మొழி  లో. 
పునైఃవిశేుష్భీరుత్ామిదర. అేంటే  పరమాత్ీను పిత్యక్షముగా అనుభవిేంచే స ితి దగీరకు వచేేస్ారననమాట. 

పిసుు త్ము వీరికి కలిగినదర మానస్ానుభవమే, అేంటే పిత్యక్షసమాన్ాకారముగాన్  అనుభవిసుు న్ానరు 
పరమాత్ీను, పిత్యక్షముగా కాదు. అయిన్ా అేందులోన్  వెైశదయము కలిగి యున్ానరు. అేంట ేపిత్యక్షమే 

అననటలు ేందననమాట. పరమపదము చేరగల స ితికి చాలా చేరువలో ఉన్ానరు. ఇదరవరకు కూడా 
పాిపాయనుభవము, అేంటే పరమాతాీనుభవము కలిగి యున్ానరు. కాని అపుిడ పుిడూ, ఆనేందము ఇేంత్ 

ఉధ్ృత్ముగా లేదు. ఇపుిడు, ఆనేందము ఎకుకవగా ఉననదర. ఆ స ితి నుేండి చ బుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు . 

ఆళ్వారుు  ఈ పిబేంధానిన పాిరేంభేంచినదే, స్ాామి కళ్వయణగుణాలను అనుసేంధరసూు . స్ాామి కళ్వయణగుణాలు 
ఆళ్వారును వశపరచుకున్ానయని వెనుక చాలా స్ారుు  చ పేిరు. ఇపుిడు కూడా మళ్ళు స్ాామి కళ్వయణ 

గుణాలను కలిగిన స్ాామిన్  సీరిసుు న్ానరు.  

ఈ పిబేంధ్ పాిరేంభములో, మొదట ితిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్ీ త్తాు వనిన త లియఁజేసూు  స్ాామి సకల 

కళ్వయణగుణాకరుడు, దరవయమేంగళ్ విగీహము కలవాడు, పరిపూరా జాా న్ానేందసారూపుడు, సకల 

చేత్న్ాచేత్నముల కేంటె భనునడ ,ై వాటి శేష యిె,ై శరీర ియిె ైఉననవాడు, త లుసుకొనుటకు వాటికి అేందని 

వాడు, సృష ు ,స ితి,లయాదులకు కారణభూత్టడు, అఖల  హేయపిత్యనీకుడు, అదరాతీయుడు, సకల చేత్న్ా 
చేత్నములకు అేంత్రాత్ీయిెై, సమసుమును నిరాహ ేంచువాడు, వ ద పిమాణ స దుధ డు, ఉభయవిభూతి 

న్ాథుడు అేంటట స్ాామి త్తాు వనిన త లియఁజేస , త్రువాత్  తిరువాయ్ మొழி  లో పాిపుు ాపాయానిన 

నిరాచిేంచి, జీవుల కరువాయనిన అనగా  అశాశాత్మ ైన ఈ పికృతి సేంబేంధ్ము వదలి, స్ాామి పాదాలను 
ఆశీయిేంచిన, నిత్య, నిరవధరకపరమానేందపిదమ ైన పరమపదానిన ప ేందుతామని నిష్కరిషేంచి, త్రువాత్ 



తిరువాయ్ మొழி లో భగవేంత్టని స్ లభాయదర గుణములు ఆయనయేందు భకిు పెేంచునని, భకిు, పిపత్టు ల 

గురిేంచి వివరిేంచేరు.  

ఇేంక ఇపుిడు చివరకు వచీేసేరు కనుక, మళ్ళు ఆ విష్యాలన్  పునైఃపిస్ాు విేంచి, అపుిడు చ ప ిన 

విష్యానిన ఇపుిడు ఈ తిరువాయ్ మొழி తరనూ, త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி  తరను పూరిు చేసుు న్ానరు. 

స్ాధారణముగా, భకిు కలుగుటకు కారణము కరీ, జాా నములు. అేంటే వ దాేంత్ జాా నము ప ేందర,  
శీుతివిహ త్ముగా కరీల న్ాచరిేంచడేం వలన, పరమాత్ీతర మన సేంబేంధ్ము అవగత్మ ై, పరమాత్ీ 

కళ్వయణగుణవెైశదయజాా నము వలన, పరమాత్ీ యేందు పీితి, పరమాత్ీ కె ేంకరయము నేందు రుచి కలుగుత్టేందర. 
అదరయి ేభకిు అని పెదదలు చ బుతారు. కాని ఆళ్వారు విష్యములో ఆ భకిురూపాపనన జాా నము పరమాతేీ 

పిస్ాదరేంచేడు అని తాను మొదట ు న్  చ పుికున్ానరు. కనుక ఈయన భకిు స దధభకిు. త్నకు భకిు న్ొసగిన 

పరమాత్ీయి ే పరమపదము కూడా  అనుగీహ ేంచాలి త్పి అదర మన పియత్నము వలన ప ేంద డిదర కాదు 
అనన విష్యము త లిస , దానిని నమిీ యుననవారు ఆళ్వారుు . అయితే ఆరిు ఎకుకవెైనపుిడు ఉేండబటుక 

ఏవ వో పనులు చేయడేం త్పి, ఈ విష్యము నేందు  ఏమియు సేందేహము లేదు. ఇటలు  భగవానుడే 
ఉపాయము, ప ేందబడే ఉపేయము కూడా అని త లుసుకొని పివరిుేంచుటయిే పిపతిు . ఈ పిపతిు  భావాన్ న 

ఉపదేశిేంచి ఈ తిరువాయ్ మొழி  పూరిు చేసుు న్ానరు. 

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో "పరమాత్ీ చ ప ిన మారీములో ఆయన పాదాలు దరిిేంచేను, ఱ ేండు రకాలెైన 

పాపాలు ప్ యిన్ాయి అని చ పేిరు. "మామేకమ్ శరణమ్ విజ అహమ్ తాా సరాపాపేభోయ మోక్షయిష్ాయమి" 

అన్ెడు చరమశోు కభావానిన చ పిడేం వలన, ఈ తిరువాయ్ మొழி  చరమశోు కారిమును వివరిసుు ననదని 

పెదదలు చ బుతారు.  

"నీలమేఘశాయముడు, పదీన్ త్టిడు అయిన దామోదరుని, పాదపదీములు భకిు మారీమునకు పాిపయమయి 

ఉేంటాయి. జలము, ఆకాశము, భూమి, అగిన, వాయువు ఆ స్ాామియిే అయి యున్ానడు. నిత్యసూరులు 
సుు తిేంచు గొపి మహ మ గల చకీధార ిఆత్డు. 

అత్డు దేవాధరదేవుడు. హృదయమున ఉేంచుకొనలేని వారిక ిచూచుటకు దురుభుడు. శీ్రదేవి అత్ని 

శరీరమునేందు నిత్యవాసము చేయుచుేండును.  పుేండరీకాక్షుడ ైన స్ాామి, ఱ ేండు విధ్ములెైన కరీలను 
ప్ గొటిు(పుణయ, పాప కరీలు) ఇచేట ననున ఎలుపుిడూ పాలిేంచుచున్ానడు. (పుేండరీకాక్షత్ాము 



"పుేండరీకమేవమక్ష్ిణీ" అను శీుతి వాకాయనిన సూచిసూు  స్ాామి సరేాశారతాానిన త లుపుత్టేందర. లక్ష్మీ 

పతిత్ాము "శీ్రమత్" అను పదమును సూచిసుు ేందర). న్ా సేంస్ారదుైఃఖములు మర ిమరలా రాకుేండా ప్ గొటిున 

చకీధ్రుడ ైన సరేాశారుడు ననున పాలిసుు న్ానడు. ఇక న్ాకెవరి వలననూ లోటల లేదు. అేందమ ైన 

న్ త్ిములునన, విధేయురాలెైన నీలమీకు ప ియుడు అయిన స్ాామి పాదములను న్ా త్లపెై ధ్రిేంచితిని. 

(స్ాామి పాదముల వదద  శరణు ప ేందరన విష్యము చ బుత్టన్ానరు.) 

ఆత్డు వటపత్ిశాయి, నిత్యసూరులు ఆశీయిేంచునటలు  వ ేంకటాదరి పెై వ ేంచేస  యున్ానడు. అత్డే న్ా 
మనసులో స ిరముగా ఉన్ానడు. 

సరేాశారుడు న్ా మనసును వదలడు అని నిశేయిేంచుకున్ానను.(వెనుక ఎపుిడు వదరలేస్ాు డో  అని 

విపరీత్ముగా బెేంగ పెటలు కున్ానరు. ఇపుిడు ఎపుిడూ వదలడని నిశేయిేంచుకున్ానను అేంటలన్ానరు. ఇదర 
ఆళ్వారు మానస క స ితి లో పరిణతి).ఆత్ని త లిస కొనుట ఎవరికినీ శకయము కాదు.  

ఆ శేష్శాయి, పితిదరనము భకిుతర హృదయమున ఉేంచుకొను వారిని అనుగీహ స్ాు డు. ఆ రుదుిని త్న 

శరీరములో ఒక భాగముగా నుేంచుకొనిన సరేాశారుని న్ ను ఆశీయిేంచితిని.("మామేకమ్ శరణమ్ విజ" అను 
చరమశోు క ఖేండపుటరిము ఇచట సూచిత్ము). 

ఓ మనస్ా! మన విరోధ్ులను ప్ గొటిు వశపరచుకొనినటిు  సరేాశారుని ఎలుపుిడూ ఆశీయిేంచి 

ఉజీువిేంపుము.(మనసునుదేద శిేంచి పాిరేంభేంచిన ఉపదేశము మరల చివరలో మనసు నుదేదశిేంచి 

ఉపదేశిసుు న్ానరు).  నీలమణ  కాేంతి దేహము గల ఆ మధ్ుసూదనుడు, తేజోవిరాజిత్మ ైన చకీధారియిెై మన 

దుైఃఖములు ప్ గొటలు ను.  

ఓ మనస్ా, చకీధారియు, అమరాధరపతియు, పిళ్యకాలములో కూడా ఉేండువాడును, కాలము మొదలగు 
సకల పదారిములు సృజిేంచువాడును, గోపాలుడును, గోవరినగిరిధారియు న్ెైన సరేాశారుని పాదములు 
మరువక నితాయనుభవమును అనుభవిేంచు నీకు మేంగళ్ము కలుగవలెను. (ఈ విశేష్ణాలలో స్ాామి 

రక్షకత్ాము, సరేాశారత్ాము, జగతాకరణత్ాము, స్ లభయము, స్ాామిత్ాము మొదలెైన స్ాామి 

కళ్వయణగుణములు సూచిేంపబడుచుననవని పెదదలు చ పుిదురు.). 



ఆత్నిని దరిిేంచితిని. దరిిేంచగన్  పాపమనన పేరుననవనీన సవాసనగా పటాపేంచలయిప్ యిన్ాయి. 

(సరాపాపేభయైః మోక్షయిష్ాయమి" అను చరమశోు కఖేండమునకరిము ఇచట సూచిేంప బడినదర).ఆయనన్  
సేవిసూు  ఆయన చూప న రహసయమ ైన పదధతి లోన్ (పిపతిు ) ఆయన పాదాలను ఆశీయిేంచేను.  

ఆయన్  ఉపాయమును, ఉపేయమును అను విశాాసముతర ధ్ూప, దగపాదులతర పూజిేంచు దేవత్లకు 
ఆశీయణమ ైన స్ాామి యొకక పాదములే వాని దాసులకు అసమానమ ైన దరకుక. ఆశీయిేంచిన వారిక ి

అనయరహ త్మ ైన ఉపాయము ఆత్డే."(అననయ గతిత్ాము త లుపుత్టన్ానరు ఆళ్వారుు ) 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అభయస ేంచిన వారిక ిశీ్రకృష్టా ని శీ్రపాదములు స్ాటిలేని దరకుక అయి ఉేండును." అని 

ఫలశీుతి కటాక్ష్ిసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

10 -4-సీసమాలిక 

అేంభోదగాత్టిని, అేంబుజన్ త్టిని,దామోదరుని, కుముదాక్షు పదము 

భకిు మారీమునకు పాిపయమ ై యుేండునుఆత్డే యగు పేంచభూత్ములును, 

వెైకుేంఠ వాసులే వేందరేంత్ట రాత్ని అభయరిేత్టడు, చకీధారి యత్డు 

దేవాధరదేవుడు, ఎద నుేంచుకొనలేనివారిక దురుభుడు, అబాు క్షుడత్డు 

పుణయపాపముీలఁబో గొటలు  న్ాత్డుశీ్రధ్రమూరిు, సరేాశారుేండు 

చకీధ్రుడు, ననున స్ాకు నహరినశలభవదుైఃఖముల న్ెలు  బాపె న్ాకు 

మీన్ాక్ష్ ినీలమీ మేలువాడాత్డాపదములే శిరమున ఆనుకొేంటి 

వటపత్ిశాయి, తా వెైకుేంఠవాసులేఆశీయిేంచగ వ ేంకటాదరి వచ ే 

ఆత్డే స ిరముగా న్ా మనమున నిత్యవాసముీ చేయు, శీ్రవాసు డత్డు 

ననున వీడడనుచు నమిీతి న్ా మదరన్అత్ని ప్ కడల నరయ గలమ ! 

ఆశేష్శాయిని, భకిుతర న్ెలుపుు ఎడదనుేంచుకొనిన ఎలమిఁజూపు 



శేంభు ధ్రిేంచిన స్ాామిన్  శరణేంటిలోటల లేదుత్ుల పాటల లేదు 

అస తాేంగకుేండు, మధ్ారి, చకీధారి, తేజోవిరాజిత్టడు, ఆ శోకహారి 

మనమధగనము గాగ మన విరోధ్ులఁబుచుేస్ాామిన్  మానస్ా! శరణు గొనుము 

విశాకారణుడు, సరేాశారు డమరాధరపతి, చకీధారి, గోపాలుడత్డు 

గిరిధార,ి ఆత్ని చరణముల్ శరణేంచునుదధరిేంచబడుము ఇదధరితిి 

దరిిేంచితినత్ని, దరిిేంచినేంత్ సవాసనన్ దురిత్ముల్ న్ాస రిలెు (నశిేంచ ను) 

సేకును భకిుతర సేవిేంచి ఆత్డుచూప న మారాీ న దాపుకొేంటి 

మనసుేంచి అనిశముీ మాధ్వున్ ధ్ూప పుష్ాిదులన్ న్ెఱ ిసమరేనము చేస  

అమరాదులే తాము శరణాగతిన్ చేయుస్ాామి పదములు రక్షకము న్ాకు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన ఈ పదర, అటిు  వారిక 

స్ాామి పాదాల ప ేందుట చదరమగును(సులభము) 

 

10-5  కణి్న్ కழలిణ్ ై 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో చరమశోు కారిమును ఆళ్వారుు  అనుగీహ ేంచేరని మనవి చేసుకున్ానము. ఈ 

పిబేంధ్ము ఆళ్వారు దరవాయనుభవాల పరమపరయిే అయిన్ా, ఆయాసేందరాభలలోన్ , లోకులకు ఉపదేశము 



చేసూు  వచేేరు ఆళ్వారుు . భగవత్తాు వనిన పిబేంధ్ము మొదటి తిరువాయ్ మొழி లో వివరిేంచిన ఆళ్వారుు , 

త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி  లో "విడువుడమ మొత్ుమున్"("వీడుమిన్ ముత్ుముమ్") అేంటట త్న 

ఉపదేశానిన పాిరేంభేంచేరు. అలా పాిరేంభేంచిన త్న  ఉపదేశానిన ఈ తిరువాయ్ మొழி  తర పూరిు 
చేసుు న్ానరు. ఆ తిరువాయ్ మొழி  లో వలెన్ , ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కూడా సూక్షీేంగా సిష్ుేంగా తాను 
చ పాిలనుకుననదర చ పేిసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . ఇదే చివర ిఉపదేశము. తాను  పరమపదానికి వెళ్ళు రోజు 

దగీరకు రాన్  వచిేేందర. ఇేంక త్మ దగీర వాళ్ుయిన అరాేామూరుు లను త్లచుకొని, పలకరిేంచుకోవడేం, 

త్నతర ఎన్ానళ్ు నుేండియో ఉనన మనసుయనకు విష్యానిన సరిద చ పుికోవడేం, ...ఇేంత ేఇలాేంటివ వో పూరిు 
చేసేసుకుేంట.ే...అేంత ేపరమపదానికి బయలుదేరిప్ వడమే. ఎన్ెననిన జనీల నుేండో  వ చి చూసుు నన ఆ రోజు 

దగీరపడిేందర. ఇపుిడు తాను కాదు, స్ాామి వ చి చూసుు న్ానడు త్న రాక కోసము, స్ాామి తర బాటల ఆయన 

సమసు  పరివారమూ వ చి చూస్్ు ేందర. ఇేంక పెదద  పెదద  ఉపదేశాలివాడానికి సమయము లేదు. పిపతిు  గురిేంచి, 

చరమ శోు కారాి నిన వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో చ పిడేం అయిప్ యిేందర. ఇేంక కొదరదగా భకిు గురిేంచి, 

తిరుమేంత్ిమును, దాయమేంత్ిమును చ పేిసేు , ఇేంక త్న పనిలో తాను ఉేండవచుేననుకున్ానరేమో 

ఆళ్వారుు . కుు పు ేంగా తాను చ పుిదామనుకుననదేదో  చ ప ి ముగిేంచేసుు న్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி తర.  

ఈ తిరువాయ్ మొழி లో భకిు గురిేంచి చ పుిదామనుకున్ానరు కనుక, ఆ భకిుకి ఆలేంబనమ ైన 

భగవన్ానమానిన, భకిుని ఆలేంబన చేసుకుననవారు అనుసేంధరేంచ వలస న మేంతాినిన, ఆ మేంతాిరాి నిన చ ప ి 

దానిని త లుసుకోవడమే మోక్షస్ాధ్నమనీ, తిికరణములతర దానిన్  ఆశీయిేంచమనీ, ఇలా ఆశీయిసేు  
జగతాకరణుడును, రక్షకుడును అయిన పరమాత్ీ పరమ సులభుడనీ, ఆయన లక్ష్మీవలుభుడు కనుక, 

లక్ష్మీదేవి పురుష్కారము వలన సుఖముగా ఆరాధరేంచి సులభేంగా ఫలము ప ేందవచుేననీ, ఇలా 
ఆశీయిేంచడానికీ,  ఆరాధరేంచడానికీ ఏమీ పెదద  అరహత్, అధరకారము అకకరలేదనీ, రుచి ఉేంట ేచాలుననీ, 

విరోధ్ులు గురిేంచి పటిుేంచుకొననకకరలేదనీ, ఎేందుకేంటే అవి త్మేంత్ట తామే ప్ వుననీ, తామిక ముేందు 
చ పిడాని కవదు కనుక "అేందరూ ఇదర విని ఆచరిేంచేండి" అేంటట భవరోగౌష్ధానిన చినన మాత్ివలె ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో ప ేందు పరచి అేందరసుు న్ానరు ఆళ్వారుు .  

"శీ్రకృష్టా ని పాదదాేందాము ప ేందదగిన మనసు కలవారా, మీరు అనుసేంధరేంచదగినదర నిశేయముగా 
"న్ారాయణ" అను న్ామమే.(శీ్రకృష్టా డు అని చ పుిట వలన స్ాామి స్ లభయమును చ ప ి, మనసు ఉనన 

వారు అనడేం చేత్ రుచి ఉేండాలి అని చ బుత్టన్ానరు. నిశేయముగా అని చ పిడేం వలన ఇేందులో 



ఏమాత్ిము సేందేహము లేదు అనన విష్యానిన న్ొకిక వకాకణ సుు న్ానరు ఆళ్వారుు . "ఏవ" కారము అనగా 
అవధారణ పిత్యయమ ైన "న్ామమే" అనడేం వలన అన్నయపాయములను త్యజిేంపమని చ బుత్టన్ానరు. 
అష్ాు క్షరీ మేంత్ిములో ఎనిమిదర అక్షరాలు ఉేంటాయి కదా, "న్ారాయణ" అని న్ాలుగు అక్షరాలు చాలున్ా 
అేంట,ే న్ారాయణ అేంటే ఆ పిణవానీన, చత్టరీి విభకిునీ, నమశిబాద నీన ..వీటనినటినీ తాన్  కలుపుకుని 

సీాకరిస్ాు డు ఆ న్ారాయణుడు అననమాట. వ దాలకయితే సారము మారితే ఏదో  పిమాదము అేంటారు, కాని 

త్ేండి ివిష్యములో అలాకాదు, ఎలా ప లిచిన్ా పలుకుతాడు, మన పని చేస  పెడుతాడు). 

ఆ న్ారాయణుడే  న్ా స్ాామి.భూదేవిక ివలుభుడు. కువలయాపీడమును చేంప నవాడు. సమసుమునకు 
కారణత్త్ువము న్ారాయణుడే.  

(న్ా స్ాామి అనుట వలన ఆయన శేష  అని త లుసుు ననదర. ఇచేట భూవలుభుడు అని చ పుిట వలన ఆయన్  
ఉభయ విభూతి న్ాథుడు అని త లుస్్ు ేందర. కువలయాపీడమును చేంప నవాడు అనుట వలన సమసు  విరోధర 
నిరసనము చేయువాడు అని త లుస్్ు ేందర. తిరుమేంత్ిములో మొదట ిఅక్షరమ ైన 'అ'కారము యొకక అవ 

రక్షణే అను ధాత్ారిమును బటిు , స్ాామికి ఉేండ ేరక్షణతాానిన అనగా అనిష్ు  నివృతిుని, ఇష్ుపాిప ుని 

త లియఁజేసుు ేందర. విరోధర నిరసనతాానిన చ ప ినపుిడు, అనిష్ు నివృతిు  చ ప ినటుయిేందర. కారణుడాత్డ ేఅనగా, 
ఆత్ని వలనన్  ఇదేంతా ఉననదర అని చ పిడేం దాారా న్ారాయణ శబాద రిమ ైన "న్ారములు త్నకు నివాసముగా 
కలవాడు" అని ఆయన అేంత్రాయమితాానిన చ ప ినటుయినదర.) 

న్ారాయణుడ ైన తాన్  సకల లోక సారూప యిె ైఉన్ానడు. తాన్ , సృష ుేంచి, విడదగస , మిరేంగ,ి బయలు పరచి 

పరిపాలిేంచ ేపనులనీన నిరాహ సుు న్ానడు.("జన్ాీదయసయ యత్ైః" అని ఈ సృష్ాు ాదులు ఎవర ివలనన్న అత్డు 
బిహీ అని బిహీసూత్ిము పరమాత్ీ ను నిరాచిసుు ేందర. ఆ విష్యమే చ బుత్టన్ానరు. ఇేందు న్ారాయణ 

శబాద రిమ ైన, న్ారములకు నివాసస్ాి నమ ైన వాడు అను విష్యము కూడా చ ప ినటుయినదర.) 

మహాసముదిములో గొపి ఆదరశేష్టవుపెై పవళేంచినవాడ ై, జగత్టు ను పాలిేంచే వాని శీ్రపాదములను పుష్ాిదు 
లరిిేంచి అనుదరనము ఆశీయిేంచేండి.(పుష్ాిదులతర అరిేేంచి అని చ పుిట వలన సులభారాధ్ుయడు అని 

చ పినటుయినదర.) 

పితిదరనము వాడని పుష్ిములను వెదక,ి వాటితర అరిేేంచి స్ాామి న్ామమును కీరిుేంచి, మోక్షమును 
ప ేందవచుేను. (తిికరణములతర స్ాామిని సేవిేంచేండి అని చ బుత్టన్ానరు దగనిలో. దానికి ఫలము మోక్షమని 

నిష్కరిషసుు న్ానరు). 



(అయిత ేఈ అరిేేంచడేం, సేవిేంచడేం ఎకకడో  సముదిములో పాము మీద పడుకుకనన వాడిని ఎలాగో 
అనుకుేంట,ే ఆ భయమేమీ లేదేంటలన్ానరు) 

శాయమవిగీహుడును, పూత్న సునయమును ఆరగిేంచినవాడును అయిన మాధ్వుడు వ ేంకటాచలమున వ ేంచేస  
యున్ానడు. 

(ఇపిటిదాకా తిరుమేంత్ిము గురిేంచి చ పేిరు. ఇేంక దాయము చ బుత్టన్ానరు). 

మాధ్వా అని అన్ క పరాయయములు అనుసేంధానము చేసేు  పూరాాఘములు మిగలకుేండా ప్ తాయి. 

ఉత్ురాఘములు రావు. (మాధ్వా అనుచు లక్ష్మీ వలుభుడని చ పుిట వలన దాయాను సేంధానము 
చేయుమని ఉపదేశిసుు న్ానరు. ) 

ఈ న్ామమును అనుసేంధరేంచువారు పరమపదమును ప ేందుతారు. 

(అనుసేంధరేంచడానికి అరహత్, వివక్షత్ లేదు అేంటలన్ానరు.) 

దేవత్లకు కూడా దురుభుడు, భకుు లకు సులభుడు అయిన స్ాామిని సేవిేంచిన వారిని పాపములు ముటువు.  

కరీలు, అజాా నము మొదలెైనవనీన నశిేంచునటలు , మేంచి పుష్ాిదులతర అరిేేంచి, స్ాామిని ఆశీయిేంచుడు. 
(స్ాామిని ఆశీయిసేు  ఆ అజాా న్ాదులనీన ప్ తాయి కదా!)." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  ని అనుసేంధరేంచువారు, నమాీళ్వారు వలె భగవత్కృపా పాత్టిలగుదురు" అని 

ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

10 -5-సీసమాలిక 

శీ్రకృష్టా  పదముల చేరగ మనసుననవారు "న్ారాయణ" యన్ెడు న్ామ 

మే త్లాగావలె ఏ సేందరయము లేకఅవదారణమిదర న్ా పలుకు వినుడు 

కారణత్త్ువముీ న్ారాయణుడు, స్ాామి,కేంసకాళేంగారి, క్ష్ాీధ్వుేండు 

విశాముీ సృష ుేంచి, విడదగస , లోగొనికాపాడు సరాజగత్యవరూప  



పిళ్యారావముీన ఆదరశేష్టని పెైనపవళేంచి, పాలిేంచు పరము డత్డు 

పుష్ాిలతర మీరు పూజిేంచి స్ాామినిఆశీయిేంచుడు వాడ  రక్షకుేండు 

వాడని పూవులు అరిిేంచి పూజిేంచిఅనిశముీ కీరిుేంచ కలుగు ముకిు 

అస త్దేహుడు, పూత్న్ావెైరి, మాధ్వుడరుద ేంచి వ ేంచేసె తిరుమలాదరి 

పూరాాఘములు ప్ వు, ఉత్ురములు రావుమాధ్వ న్ామానుసీరణ వలన 

ఆ పేరు చేఁగొనన వారలెలు  పరమపదము త్పిక తాము పడయగలరు 

సులభుేండు భకువరులకు, దురుభుడు దరవుయలకె న, సేవిేంప తొలగు నకము 

అజాా న, కరీలు అనినయును నశిేంప అరిేేంచి స్ాామిని ఆనుకొనుడు 

పుష్ాిలతర మీరు పూజిేంచి స్ాామిని ఆశీయిేంచుడు వాడ  రక్షకుేండు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభయస ేంచిన ఈ పదర, వారిక స్ాామి 

అకకసము కలుీ  నిల న్ాళ్ళ వారిక పగిదర 

10-6  అరుళ్ పెఱ్చవార్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  తర తాను చేయవలస న ఉపదేశాలనీన చేస  ముగిేంచేస్ారు ఆళ్వారుు . ఈ పని 

కోసమే ఆళ్వారును ఇన్ానళ్ళు స్ాామి ఈ లోకములో ఉేంచేడు. ఇేంక ఆ పని పూరుయిప్ యిేందర కనుక, 

తొేందరపడుత్టన్ానడు ఆళ్వారును త్నతర తీసుకొని ప్ వడానికి. ఇపిటి వరకూ ఆళ్వారుు  స్ాామిని ఆశీయిేంచి, 

పాిరిిసూు  ఆయన వెనుక పడాు రు తాను పికృతి సేంబేంధరత్మ ైన అజాా న్ాదులతర బాధ్పడుత్టన్ాననని, త్నను 



కటాక్ష్ిేంచమనీ. ఇపిటి నుేండి ఈ పిబేంధ్ము చివరి వరకూ, పరమాత్ీ ఆళ్వారు వెనుక పడతాడు, ఆయనను 
బితిమాలుకుేంటట, త్నతర బాటల తీసుకొని వెళుప్ వడానికి. అేంట ేభకుు ని కేంటే భగవేంత్టనికే ప ేందడానికి 
త్ార ఎకుకవట. రామచేందిపిభువును విడచి సీత్మీ "ఊరధవమ్ మాసమ్ న జీవిషేయ" అని ఒక మాసము దాట ి

జీవిేంచ లేనేంటలేందర, అదర వినన రాముడు "న జీవ యమ్ క్షణమప " అని ఆమ  లేకుేండా తాను ఒకక క్షణము 
కూడా జీవిేంచ లేనేంటాడు. ఇదగ ఇపిడు పరమాత్ీ పరిస ితి.  

నిజానికి, పరమాత్ీకు ఆళ్వారుు  అేంటే మొదట ినుేండమ మకుకవ ఎకుకవ . అేందుకే నిరేహత్టకమ ైన కటాక్షముతర 
భకిు రూపాపనన జాా న్ానిన పిస్ాదరేంచేడు. పీితితర ననున భజిసూు , కోరుకుననవారికి "దదామి బుదరధ  యోగమ్" 

అని న్ న్  బుదరద  కలుగఁజేస్ాు ను అని భగవదగీ త్ లో ఆయన్  చ పుికున్ానడు కదా. చకీవరిుకి త్న ప ియమ ైన 

వాళ్ు విష్యములో నియమాలనీన రదదయి ప్ యినటలు , వాళ్ళు కపిము కటు  వలస  వసేు  ఆ రొకకము తాన్  
ఇచిేనటలు , ఇకకడ తాను ఎేంతర కష్ుపడి సేంపాదరేంచుకోనకకరలేకుేండా, మేంచి జాా న్ానిన ఆళ్వారుకు స్ాామియిే 
ఇచేేడు. "మాటల వ స  వ టాడి దొరకఁబుచుేకుననటలు " అననటలు , ఎదురుగాను, పికకగాను...ఇలా అనిన విధాల 

పియతినేంచి ఆళ్వారుకు రుచి పుటిుేంచేడు. దానితర ఆళ్వారుకు  తొేందర కలిగిేందర. అయితే మొదట ు  "ఎమాీ 

వీటలు  తిురముమ్ శెపిమ్" న్ాకు ఏ విధ్మ ైన మోక్షము కావాలో చ పిన్  చ పి"నన్ానరు ఆళ్వారుు . "నువుా 

ననున ఎకకడ కావాలేంటే అకకడే ఉేంచుకో" అన్ానరు. కీమేంగా, ఆరిు పెరిగిప్ యి, దూత్పేిష్ణాలూ, 

మడలెతేుపియతానలూ...ఇలా స్ాామిని పిత్యక్షముగా ప ేందడానికి పియతానలనీన  చేస , "ననున 

పరమపదానిక ితీసుకొని వెళ్ుకప్ తే నీమీద ఒటలు , అమీ శీ్రదేవి మీద ఒటలు " అేంటట పాిరేంభేంచేరు. అదర 
చూస న భగవానునికి వీరి కేంటే తొేందర పెరిగిప్ యిేందర. అయిత ేలోకోపకారము కోసము కొన్ానళ్ళు వ చి 

యుేండ వలస  వచిేేందర. ఇపుిడు అదర కూడా పూరుయిేందర. ఇేంక త్నతర తీస కొని వెళుప్ యిే తొేందరలో 
ఉన్ానడాయన. అదర గీహ ేంచిన ఆళ్వారుు  ముగుధ లెైప్ త్టన్ానరు. ఏదో  "ఈ నీచమ ైన పికృతి సేంబేంధానిన 

భరిేంచలేను, తొలగిేంచవయాయ అని పాిరిిేంచేనేంతే, అేంత్ మాతాినికే న్ాపె ైఇేంత్ పేిమను చూప  త్ార 

పడుత్టన్ానడే స్ాామి" అని ప ేంగి ప్ త్టన్ానరు ఆళ్వారుు . ఆ సేంతరష్ానిన త్న మనసుయతర 
పేంచుకుేంటలన్ానరు. "ననున ప ేందాలని ఆ స్ాామి ఇేంత్ ఆరాటపడడానికి కారణము ఎవరో త లుసున్ా, అదర 
నువ ా. స్ాధారణముగా బేంధ్ము కలగడానికి కారణముగా ఉేండ ే నువుా న్ా విష్యములో మోక్ష్ానికి హేత్ట 

వయిన్ావు. ఈ గొపి అేంతా నీదే" అేంటలన్ానరు మనసుతర ఆళ్వారుు .  

ఈ పిబేంధానిన భగవత్తాు వనిన త్న మనసుకు త లిప , ఉజీువిేంచమని చ బుత్టననటలు గా, పరమాత్ీ 

స్ాామితాానిన, స్ లభాయనిన పిస్ాు విసూు  పాిరేంభేంచేరు, నిత్యసూరులకు అధరపతి అని చ బుత్ూ. ఇపుిడు 



పరమాత్ీ పారత్ేంతాిానిన త్న మనసుకు చ బుత్ూ ముగిసుు న్ానరు. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో పరమాత్ీ 

పారత్ేంత్ిాగుణానిన గురిేంచి చ బ్ధతే, దగని త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో ఆ పారత్ేంత్ిాగుణము త్న 

విష్యములో ఎలా అనువరిుేంచిేందో  చ బుతారు.  

స్ాామి ఆళ్వారుకు మోక్షము ఆళ్వారుకు ఎలా కావాలేంటే అలా ఇవాడానిక ిస దధముగా ఉన్ానడుట. 

సరేాశారుడు అయితేన్ మి, ఆశీిత్టలకు మాత్ిము పరత్ేంత్టిడే అనన విష్యము ఆళ్వారుకు త లిస ేందర. 
అేందువలన ఈ పరమాత్ీ ఎవర ిస్ాాధగనములో ఉేంటాడో  వారిన్  ఆశీయిేంచడేం ఇేంకా మేంచిదర కదా, అని ఆ 

విష్యమే చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. తాను భగవదాద సులకు దాసుడననీ, అేందు వలన 

భగవానుడు త్మ విష్యములో పరత్ేంత్టిడనీ చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో.  

ఇేంత్లో, వెనుక ననుకుననటలు  స్ాామి  ఈ లోకములో అరాేామూరిుగా  తిరువాటాు రు దరవయదేశము త్లపుకు 
వచిేేందర. (ఇదర దక్ష్ిణ దేశమేందలి దరవయదేశము). త్న మనసుతర ఆ స్ాామి గురిేంచి త్న ఆనేందానిన 

పేంచుకుేంటలన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో. 

"ఆళ్వారుు  భగవదనుగీహము ప ేందడానికి కారణము స్ాామి అనుగీహాతిశయానికి పాత్టిలెైన మహాభకుు ల 

విష్యములో స్ాామి చూప న అనుగీహము త్న వరకూ పిసరిేంచడమే. ఆ చకీధారి 

ననననుగీహ ేంచబో త్టన్ానడు. ఆ అనుగీహము న్ా నియమనము పికారము చేసుు న్ానడు. (అేంటే స్ాామి 

స దధముగా ఉన్ానడు. తాను అేంగీకరిేంచడమే ఇేంక మిగిలి ఉేందర.) అజాా నము ఇచేే ఈ భూమిలో ఇేంక 

జనీను న్ ను కోరుకొనడము లేదు. ఓ మనస్ా, ఇేంక అజాా నము వదలుము. తిరువాటాు ర్ లో వ ేంచేస  యునన 

స్ాామి శీ్రపాదములు ఆశీయిేంచుము. 

ఆ తిరువాటాు ర్ లో వ ేంచేస  యుననవాడు ఈ జనీను ప్ గొటేు స్ాామియి.ే మన పాిచీన కరీల సేంగమును 
ప్ గొటిు , మన విరోధ్ులను ప్ గొటేుడు. (జీవులకు దుైఃఖములు వచుేటకు కారణములు ఱ ేండు. మొదటిదర 
అన్ాదరగా మనతర వచేే జనీ పరేంపరల వాసనలు. ఇవి మనసులో నిలువ ఉేండి దుైఃఖాలకు 
కారణమవుతాయి. ఱ ేండవదర వరుమాన కాలములో ఇేందరియాల దాారా పిభావిత్ము చేసే విష్యాలు. స్ాామి 

ఈ ఱ ేండిేంటినీ ప్ గొటేుడు అేంటలన్ానరు. అయితే ఇలా జరగడానికి అేంత్కేంటే ఆకరషణీయమ ైన వసుు వు 
అేందరేంచాలి. అదర ఆయన స్ ేందరయము. ఇేంక ఊరకన్  ఉేంటే మళ్ళు విష్యాల పికక వెళుప్ త్టేందర కనుక, 

దానికి మరొక మేంచి పని చ ప ి, చేయిేంచాలి. అదర ఆయన గురిేంచి కవిత్ాము, ఆయనకు దాసయము.) త్న 

స్ ేందరయముతర ననున వశపరచుకొన్ానడు. త్న మీద కవిత్ాము చ ప ిేంచుకున్ానడు. దాస్ాయనిన సీాకరిేంచేడు. 



లోకులతర సహవాసము వదలి న్ారాయణునికి దగీరయిన్ాము. ఓ విధేయమ ైన మనస్ా, విన్ానవా(నీ 

విధేయత్ వలనన్  ఇదేంతా జరిగిేందర కదా అేంటలన్ానరు). 

దరిచేర,ి న్ారాయణుని న్ామములను అన్ కములను ఉచేరిేంచి, మనము ప ేందవలస నదర న్ారాయణునిన్ . 
వానిన్  మనము చేరిప్ యాము.ఈ భూమి మీద శీ్రమేంత్మ ైన తిరువాటాు ర్ లో వ ేంచేస  యునన ఆ స్ాామి 

వచిే న్ా ఇష్ుపికారము పరమపదానిన న్ాకు ఇవాాలని తొేందరపడుత్టన్ానడు.  

(అదేమిటి సరేాశారుడు వీరి ఆజాకె  ఎదురు చూసుు న్ానడా అేంట ేఆయన ఆశీిత్ పరాధగనత్ త లిసేు  నీకీ 
సేందేహము రాదు అేంటలన్ానరు) 

అత్డు న్ా హృదయము లోపలనుేండి, ఈ లోకమున శాు ఘయమగు శాసుమీ ైన తిరువాయ్ మొழி ని 

పివరిుేంపఁజేస  మనకు కృపఁజేస న వాడు.(ఉపకారము చేయువాడు) హ రణాయసురుని హృదయానిన 

చీలిేనవాడు. (అపకారులను నిరిుస్ాు డు).మనస్ా, మన స్ాామి మనను తాన్  అనుగీహ స్ాు డు. (మనమేమీ 

చేయనకకరలేదు, అడుు కోకప్ తే చాలు). 

ఆయన పరమపదానికి దారి చూప ేంచి ఇపుిడు తిరువాటాు రులో వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆ స్ాామి చ ప ిన 

మాట పికారమే న్ ను ప ేందవలస న భాగాయనిన ప ేందేను. ("మామేకమ్ శరణమ్ విజ" అని కదా అన్ానడు. 
అలాగే చేసేను). మనస్ా, ఆ నరకానిన చూస  నవుాకో. (కాలుడు మనకేంట ేగొపివాడే కావచుే. కాని స్ాామి 

అనుగీహము ఉేంటే ఆయన్ మి చ యయగలడు. రాముని అనుగీహము ప ేందరన సుగీీవుడు వచిే గొపిగా త్న 

కేంట ేబలశాలి అయిన వాలిపెైన యుదాధ నికి ప లుసూు  అటుహాసము చేసేడు కదా).ఆయన సిృహణీయమ ైన 

పాదములు కలవాడు. (మనకు పాిపయము కనుక సిృహణీయాలే). ఇపుిడు ఆ  గరుడవాహన్ారూఢుని 

శీ్రపాదదాేందాము న్ా శిరసు పెై నుననదర. (గరుడుని పెై ఉేండవలస నవాడు న్ా శిరసుపెైక ివచేేడు) ఆయన 

త్టలసీ పరిమళ్ పివాహము రోజురోజుకీ పెరిగిప్ త్టననదర. (ఆయన అనుభవము న్ాలో పెరిగిప్ తరేందర). 

పదీన్ త్టిడ ైన స్ాామి న్ా హృదయము నుేండి దూరము కాడు. దరవయమ ైన ఆ తిరువాటాు రులో ఆదరశేష్టని పెై 
పవళేంచిన వాడు, కువలాయాపీడ సేంహార ిఅయిన సరేాశారుని పాదధ్ాని వినవచుేచుననదర. (వాడే వీడు) 

మన కృష్టా డు న్ా మనసును వాసస్ాి నముగా సీాకరిేంచేడు.అేందమ ైన  తిరువాటాు ర్ లో వ ేంచేస  యునన 

స్ాామి పాదపదీములపెై సమరిిేంచబడిన త్టలస  పరిమళ్ము న్ాశరీరమునుేండి వాసనలు 



వెదజలుు తరేందర.(ఆయన పాదాల మీద త్టలస  ఈయన శరీరము నుేండ ిపరిమళ్ము. అేంట ేఆళ్వారుు  ఆ 

పాదాల అనుభవానిన అేంత్గా ప ేందుత్టన్ానరు.).  

దరవయదేహము నుేండి వచేే త్టలసీపరిమళ్ము ఆ కిరీటమునకు కూడా వాయప ేంచినదర. ఆ తిరువాటాు ర్ లో 
పవళేంచిన స్ాామికి న్ న్ మి ఉపకారము చేస తిన్న త లియదు. న్ా మనసులో పికాశసుు న్ానడు(న్ా మనసులో 
పికాశిసుు న్ానడు అని మనసుకు చ పిడేం ఏమిటి. అన్ాయపదేశముగా ఈ అనుభవాలను మనక ే

చ బుత్టన్ానరననమాట ఆళ్వారుు .) 

లక్ష్మీదేవిని వక్షసిలముపెై గల స్ాామి నిత్యవాసము చేసుు ననదర తిరువాటాు ర్ దరవయదేశము నేందు.(అమీ కూడా 
ఉననదర కాబటిు  మఱి భయము లేదు రక్షణకు. మఱి విరోధ్ుల సేంగతర అేంటే). విరోధ్ులెైన ఆ రాక్షస 

వేంశమును నశిేంపఁజేస న గరుడవాహనుడు ఎలుపుిడు న్ాయేందు అన్ాదరము లేక ఎడబాయక ఉన్ానడు.  

మనస్ా, ఆత్డు ననున "ఎడబాయక కె ేంకరయమును చేయుము" అని న్ా జనీమును ప్ గొటిు న్ా దాసతాానిన 

సీాకరిేంచేడు. ఆ న్ాడు స ేంహమ ై హ రణాయసురుని వక్షసిలానిన చీలిేవ స్ాడు. (ఆన్ాడు విరోధర నిరసన చేస నటేు  
ఈ న్ాడు కూడా మన విరోధ్ుల నిరసన చేసేడు.) 

(త్నకు ఈ లాభమేంతా భాగవతానుగీహము వలనన్  అేంటలన్ానరు). 

మహాపురుష్టలను ఆశీయిసేు  అలభయ లాభానిన ప ేందవచుే అన్  విష్యానిన శేష్శాయియిె ైతిరువాటాు ర్ లో 
నునన స్ాామి మనకు అనుభవిేంపఁజేసేడు. (త్న దగీరకు తీసుకోవడమే కాదు, త్న చేత్ కవిత్ామూ 

చ ప ిేంచుకున్ానడు, ఆ కవితాానిన తాను దగీర కూరొేని విన్ానడు అమీతర కూడి. ఆళ్వారుు  

ఆనేందపడిప్ త్టన్ానరు)." 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన తిరువాటాు ర్ స్ాామిని విని నిత్యసూరులు కూడ ఆనేందరేంచ దరు" 
అని ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

10 -6-సీసమాలిక 

భకుు లపెై పేిమ పిసరిేంచ  న్ాపెైనకరుణఁజూచ డు చకీధ్రుడు ననున 

వీడుమజాా నముీ, ఈ జనీ మికన్ ల!స్ాామియి ేన్ా ఇచేవచిేనటలు  



కరుణ ేంచ  మానస్ా!ఆ తిరువాటాు రు స్ాామి పాదముీలే శరణు మనకు 

భవబేంధ్మును ద ేంచ స్ాామియిే వ ేంచేసెఆ తిరువాటాు రు నగరమేందు 

సనయకరీల(పాిచీన కరీల) సేంగమును,పాిపయరిపువులఁదేరిే నన్ న వశపరుేకొన్ెను 

కవిత్ను చ ప ిేంచి కె ేంకరయమే గొనివాని దాఁకొేంటిమి మానసమీ! 

చేరిప్ యితిమి వాని న్ారాయణా న్ామధేయమున్ పలికి, న్ా ధేయయమదరయ 

న్  కోరు విధ్మున నిశేరేయసము నీయఆ తిరువాటటు రు నగరమేందు 

తావచిే వ ేంచేసె త్మకిేంచి మనకిేంకలోటల లేదుత్ులపాటల లేదు 

పేంచ పాేండవులకని పిహరణమ ీతిు  తామాట మీరిన శీిత్ మౌలుడత్డు 

కరుణతర శాు ఘయమౌ తిరువాయి మొழி  చేయిేంచ  హ రణుయ మరేందరేంచ  నత్డ  

అత్డు చ ప ిన యటిు పరమపద పథాననడచియిే పాిపయముీ నేందరతేను 

గరుడవాహనుని సుేందరమ ైన పాదములులపెైన కొేంటి ఆ త్టలస  నేంటి 

కుముదన్ త్టిడు స్ాామి, కువలయాపీడారిఎడదలో వ ేంచేయు న్ెపుడు నత్డు 

ఆ తిరువాటాు రు నగరాన వ ేంచేస ఆదరశేష్టని పెైన పవాళేంచ  

అత్డ ిపదధ్ాని శీవముల వినవచ ేఎదనుేండి ఆత్డు ఎడలి చనడు 

స్ాాేంతాన వ ేంచేస ెస్ాామి, దానికి గురుు ఆ త్టలియ గేంధ్మీ అేంగమేందు 

వాయప ేంచి యుననదర,స్ాామియిే అరుద ేంచ ఆ తిరువాటాు రు నగర మేందు 

ఆ త్టలియ గేంధ్ముీ వాని కోహழி  (కిరీటమున)న్ొపెిజలధరశరీరుడు, చకీధ్రుడు 

ఏమి మేలును న్ ను చేయకుననను గానిఎడద వ ేంచేస  తానడరు న్ెపుడు 

అసురవిదారణు డక్షవాహనుడు, శీ్రధ్రుడు న్ా ఎడద న్ాదరము తరడ 



వాసముీ చేయు, ఆ స్ాామియిే వ ేంచేసెఆ తిరువాటాు రు నగరమేందు 

భవబేంధ్ముల దుిేంచి, పరిచరయలను గొననసేకు, న్ాడు హ రణుయ చీలిేన్ాడు, 

భాగవత్టల పాిపు అమిత్ఫలదమేంచుఅనుభవమున న్ాకు అవగమిేంచ  

ఆదరశేష్శయను డాస్ాామి వ ేంచేసెఆ తిరువాటాు రు నగరమేందు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభనుతిేంచిన ఈ పదర, పరమపదపు  

వాసు లానేంద మేందుచు వఱల గలరు 

10-7 శెమ్ శొల్ కవిగాళ్ 

వెనుక తిరువాయ్ మొழி  లో స్ాామి పారత్ేంత్ిాగుణానిన గురిేంచి చ పేిరు ఆళ్వారుు . ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లో స్ాామి త్న విష్యములో ఆ పారత్ేంతాిానిన స్ాామి ఎలా అమలు చేసేడో  చ బుత్ూ, స్ాామిక ిగల ముఖయ 
మ ైన గుణములెైన స్ శ్రలయమును, వాత్యలయమును,  అనగా దోష్భోగయత్ాము అన్  గుణమును,  కూడా 
పిస్ాు విసుు న్ానరు. ఎకకడో  పరమపదములో నిత్యసూరుల సేవలేందుకొన వలస నవాడు, త్న కోసేం త్నతర 
బాటల ఈ శరీరములో వ ేంచేస యున్ానడు. ఆవు ఈనినపుడు త్న వత్యమును కప ియుేంచు మాలినయ 
పదారిమును తాను త్న న్ాలకతర న్ాకుకుేంటట తినివ సుు ేందర.  స్ాామి కూడా ఆళ్వారును పేిమిేంచి ఆయనలో 
వచిే చేరుటయిే కాక, త్టచిమ ైన, వికారాసిదమ ైన,  శరీరమును కూడా స్ాామి అతిభోగయమ ైన పదారిము 
వలె అనుభవిేంచి ఆనేందరసుు న్ానడట. స్ాామి ఆళ్వారు శరీరముపెై ఎేంత్ట ిఇష్ాు నిన పెేంచుకున్ానడేంటే, 
ఆళ్వారును ఆయన శరీరముతర బాటల పరమపదానికి తీసుకుప్ వుటకు స దధమ ైప్ యిన్ాడు స్ాామి. ఆళ్వారుు  

మొదటినుేండమ , అేంట ేఈ తిరువాయ్ మొழி  కేంట ేముేందు పిబేంధ్మ ైన "తిరువిరుత్ుము" లో కూడా "న్ాకు 
ఈ శరీరసేంబేంధ్ము వదుద , న్ ను దగనిని భరిేంచలేను, న్ాకు దగనినుేండి వియోగము కలీిేంచుము" అన్  



స్ాామిని పాిరిిేంచేరు. ఇన్ానళ్ళు త్న నికకడ ఉేంచడానికి కారణము వెనుక ఈ "తిరువాయ్ మొழி " 

పిబేంధ్ము ను పూరిు చేయిేంచడానికని అన్ానరు. కాని, ఇపుిడు త్నతర సేంబేంధ్మునన ఈ శరీరముపెై 
కూడా వాయమోహము కలిగి, త్నదే అనినటలు  స్ాామి అనుభవిసూు  ఉన్ానడనిప ేంచిేందర. త్ను "ఊ" అేంటే త్న 

శరీరముతర బాటల త్నను త్నతర తీస కొని వెళుప్ తాడేమో. అలాగయితే న్ాకీ పికృతి సేంబేంధ్ము శాశాత్మ ై 
ప్ త్టేందర. దగనిపెై త్నకునన అసహ ష్టా త్ స్ాామికి చ పాిలి. చ ప ి దగనిని తొలగిేంప ేంచుకోవాలి. స్ాామి 

పరత్ేంత్టిడు, న్ా మాట విని ఆ పికారమే నడచుకుేంటాడు కదా. ఆయనతర చ ప ి ఈ శరీరపు అేంత్టచూడాలి 

అనుకుేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు . 

 ఈ సేందరభములో కొనిన ముఖయవిష్యాలను పిస్ాు విేంచుకొన్  పియత్నము చేదాద ము. స్ాామిక,ి ఆత్ీ, 

పాికృతికమ ైన శరీరము (చిత్, అచిత్) కూడా పికారములే. స్ాామి శరీరిగా, ఆధారముగా కలవి. ఆ విష్యము 
సేంపూరాముగా అవగత్ము కానపుిడు ఈ శరీరము త్నదర అనీ, తాను సాేంత్ేంత్టిడననీ జీవాత్ీ భావిేంచడేం 

జరుగుత్టేందర. అపుిడు శరీరము మీద భోకుృత్ాబుదరధ  కలిగి యుేంటలేందర జీవాత్ీ. కాని ఆ శరీరము పరమాత్ీ 

కు చ ేందరనదే అనన విష్యము అవగత్ము అయితే దానియేందు భోకుృత్ాబుదరధ  నశిసుు ేందర. ఆళ్వారుకు 
పరమాత్ీ త్నలోన్  ఉేండి ఆ జాా న్ానిన త్నకు కలిగిేంచేడు.  

ఆత్ీకూ, పరమాత్ీకూ కూడా మధ్య శరీర, శరీరి భావ సేంబేంధ్ముేంటలేందని వెనుకు మనవి చేస కొని 

యున్ానము. అేందువలన స్ాధారణ స ితిలో న్ ను అేంటే శరీరము కాక ఆత్ీయిే అని ఎలా భావిస్ాు మో, 

పరమాతాీనుభవ స ితిలో న్ ను అేంటే పరమాత్ీయిే అనన భావన అనుభవానికి వసుు ేందర. ఆళ్వారుు  ఆ స ితిలో 
ఉన్ానరు. (ఆళ్వారు ఇటిు  పరమాతాీనుభవస ితి గూరిే వెనుక కూడా మనవి చేసుకొనుట జరిగినదర). 
అేందువలన, ఈ స ితిలో విశేష్యమ ైన పరమాత్ీ భావము తర నునన ఆళ్వారుకు విశేష్ణమ ైన త్మ ఆత్ీ 

భావమునేందు లేరు. 

 కారణావసిలో అేంటే సృష ుకి ముేందున్ెైన్ా, కారాయవసిలో అేంట ేసృష ు త్రువాత్న్ెైన్ా జీవ, పికృత్టలకు 
పరమాత్ీయి ేఉపాదాన కారణము. సృష ు పాిరేంభమునేందు ఆత్ీలనీన సమిష ుగా యుేండి, పికృతి తర చేరి 
ఉేంటాయి. దగనిన్  కారణావసి అని అేంటారు. సృష ు  పాిరేంభమయిన త్రువాత్ పికృతి రూపాేంత్రము చ ేందర 
మహదాదర రూపాలను సేంత్రిేంచుకొేంటలేందర. త్త్రమములో పాేంచభెైతికమ ైన శరీరాలు త్యారయిన 

త్రువాత్, వాటిలో పాికృతికాలెైన ఇేందరియాలు, మనసుయ చేర,ి జీవాత్ీలూ చేరడేం జరుగుత్టేందర. జీవ, 

పికృత్టలకు పరమాత్ీ అేంత్రాయమి గా ఉేంటాడు. (కాని, ఆత్ీ యొకక సాభావ వికారముగాని,పికృతి యొకక 



సారూప వికారము(మారుి) గాని పరమాత్ీకు వరిుేంచదు. ) సకల పదారిములకు కారణభూత్టడ ైన స్ాామి 

అదరాతీయుడు. ఆత్డే పర, వూయహ, విభవ, అేంత్రాయమి అరాేా రూపాలలో ఉేంటాడు.  

 పికృతి సేంబేంధ్ము కలిగిన, పాికృతిక శరీరములోనునన ఆత్ీ, ఏదో  ఉలిుపాయ వేంటి వసుు వుపెై ఆశ పడి 
బో నులో పడి కొటలు కున్  ఎలుక వలె విష్య లేంపటాలతర కొటలు మిటాు డుత్ూ ఉేంటాడు. ఆ పికృతి 

విష్యములపెై సేంగముననేంత్ కాలము ఆ బో నులోన్  ఉేండడేం జరుగుత్టేందర. అసలు త్త్ువము త లిస కొని 

పరమాత్ీను ఆశీయిసేు  ఈ బో నునుేండ ిపరమాత్ీ సహాయముతర బయటపడి పరమాత్ీను చేరుతాడు. 
(ఆళ్వారుు  త్నను బో ను వేంటి ఈ శరీరమునుేండి విడిప ేంచమని పరమాత్ీను పాిరిిసుు న్ానరు.)  

ఆళ్వారుు  ఈ పిబేంధ్ము పాిరేంభములో భగవత్ుతాు యవనిన వివరిసూు , పరమాత్ీ స్ాామితాానిన, నిత్యసూరుల 

న్ాథుడని చ బుత్ూ, ఆయన కళ్వయణగుణాకరుడనీ, సకల జగత్సృష్ాు ాదులకు కారణభూత్టడనీ, అేంత్రాయమి 

యనీ ఇలా భగవత్తాు వనిన వివరిేంచేరు. తిరిగ,ి ఆ భగవత్ుతాు వనిన ఈ తిరువాయ్ మొழி లో పిస్ాు విేంచి ఈ 

పిబేంధానిన ముగిసుు న్ానరు. మొదట ితిరువాయ్ మొழி  లో పరమాత్ీ కలాయణగుణాలలో ముఖయేంగా 
స్ాామితాానిన, స్ లభాయనీన, స్ాాత్ేంతాిానీన చ పేిరు. గత్ తిరువాయ్ మొழி  లోను, ఈ తిరువాయ్ మొழி 

లోను పరమాత్ీ పారత్ేంతాిానిన, వాత్యలాయనిన పిస్ాు విేంచి ముగిసుు న్ానరు. 

"అననయపియోజనముగా కవిత్ాము చ పేి వారలారా! (చేసే పని ఏదయిన్ా స్ాామి ముఖ వికాస్ానికే కాని, 

ఇత్ర పియోజన్ాలకు కాదు కదా), మీ ఆత్ీను రక్ష్ిేంచుకుేంటట వాచిక కె ేంకరయము చేసుకొనుడు. 
తిరుమాలిరుేంశోలెై లో వ ేంచేస  ఉననవాడు, న్ా మనసు, ఆత్ీ అన్  వాటిలో కలస  ఉేండి, వాటిక ిత లియకుేండా 
ఉేండేవాడు. (ఇకకడ మనసు అననపదము చేత్ మనసుయ తర ఉనన శరీరము అని సూచిత్ము. అేంటే 
అచిత్ిదారిము అననమాట).మనసును, ఆత్ీను అనుభవిేంచి(వాటికి శరీర ితాన్  కదా) తాన్  అయి 

పికాశిసుు న్ానడు. (ఈ విష్యమే మనవి చేసుకొని యున్ానము). 

 తాన్  పిధానుడ ై యుేండి పరిపూరుా డ ైన వాడు. లోకములనినటికీ తాన్  ఆత్ీ అయినవాడు. పరమాత్ీ త్నను 
తాన్  సుు తిేంచుకొని(ఆళ్వారుు  పరమాతాీనుభవస ితి లో ఉననటలు  అనుకొని యున్ానము కదా, అేందువలన, 

ఆళ్వారుు  పరమాత్ీ ను సుు తిేంచిన్ా, పరమాత్ీ పరమాత్ీను సుు తిేంచిన భావమే కలుగుత్టేందర ఆళ్వారుకు), 
న్ాకు పాలు, తేన్ె, అమృత్ము వేంట ిపరమభోగయము గా వ ేంచేస  యున్ానడు. న్ా ఆత్ీను పూరిుగా 
అనుభవిేంచేడు. (న్ాకు పరమాత్ీ "పాలు" వలె ఉేంటే "న్ ను" "పాలని" అనుభవిస్ాు ను. కాని ఇకకడ 

పరమాత్ీ పాల వలె ఉేండి, పరమాతేీ అనుభవిసుు న్ానడు. ఇదర ఈ స ితి.) 



ననున పూరిుగా అనుభవిేంచి, న్ా అతిహేయమ ైన శరీరమునేందు పివ శిేంచి, అేంతా తాన్  అయి ఉన్ానడు. అత్డ ే

"తిరుమాలిరుమ్ శోలెై" దరవయదేశమున వ ేంచేస  యున్ానడు. ఆ దరశకు నమసకరిేంచిన న్ ను వ ఱొ క 

సిలమునకు వెళ్ును.(ఇపుిడు అవస్ానస ితిలో ఉనన ఆళ్వారుు  తాను అటలపికక తిరిగి నమస్ాకరము 
మాత్ిము చేసేనేంటలన్ానరు). 

స్ాామి దరవాయనుగీహమ ేంత్టిదో  కదా! తాన్  లోకములకు పాిణులకు ఆత్ీ అయి, న్ా శరీరమును వదలక 

యున్ానడు. అసురులు(విరోధ్ులు) నశిేంచునటలు  ఆ స్ాామి న్ా శరీరమును వదలనటేు  తిరుమాలిరుమ్ శోలెై 
కూడా వదలక యున్ానడు. (పేంటప లానిన ఏవీ పాడు చేయకుేండా ఉేండాలేంటే, దగీరుేండి కాపాడుకోవాలి 

కదా, ఆళ్వారున్ెైన్ా, లోకాన్ెైనన్ా). 

అసురులు నశిేంచునటలు (రజసుమో గుణాలు అేంత్రిేంచునటలు ), అవతార సమయములేందు వలె, అమరులు 
వృదరధప ేందునటలు (సత్ువగుణ వృదరధ  కలుగునటలు ), మేంచి మునులకు ఆనేందము కలుగునటలు , గానముచే 
నిేండ ైన పాటలుగా తానయి(ఈ తిరువాయ్ మొழி  వలన సత్ువగుణవృదరధ , రజసుమోగుణ నిరసనము 
జరుగుతాయి అననమాట), త్నను తాను పాడుకొని, తాన్  "త్ేందాన తాన్ా" అనుకుేంటలననటలు గా, (ఇకకడ 

పాటగాడు, పాటయు, పికక నుేండ ేసహాయకుడూ, పేిక్షకుడూ అనీన ఆయన్  మఱ,ి ఏదో  త్ేండి ికొడుకు చేతిలో 
స్ ముీ తాన్  పెటిు , తాను దానము సీాకరిేంచ ేవెైనము  ) ఉనన స్ాామి తిరుమాలిరుమ్ శోలెై లో వ ేంచేస  
యున్ానడు. 

తిరుమాలిరుమ్ శోలెై లో ఉననవాడే మూడు లోకములను ఉదరములో ఉేంచుకొని కాపాడే వాడు. ననున 

పాలిేంచ ేవాడు, న్ా మీద పీితి చూప ేంచువాడు, బిహాీదులను అనుగీహ ేంచేవాడు ఆయన్ . 

ఆ బిహాీదులు శీ్రపతి కొఱకు స్్ు త్ిము చేసూు , సేవిేంచే పరమాత్ీయి ేతిరుమాలిరుమ్ శోలెై లో వ ేంచేస  
యున్ానడు. ఆ నగమే మనకు పాిపయము. అదర అవిదాయదులు తొలగిేంచును. 

తిరుమాలిరుమ్ శోలెై లోను, క్ష్మరాబ్ధధని, న్ా శిరసు పెైన, పరమపదము నేందు, చలుని వ ేంకటాచలమునను, న్ా 
శరీరమునేందు వ ేంచేస  యుేండి, న్ా ఆత్ీను, మనసుయను, వాకుకను, కిీయలను ఎపుిడూ ఎడబాయడు. 
కాలమునకు కారణమ ైన అదరాతీయుడు అత్డ.ే(పర, వూయహ, అేంత్రాయమి, అరాేాదర రూపాలనీన  స్ాామివ  
అని చ బుత్టన్ానరు). 



పితికలిము నేందును లోకములను త్న సేంకలిము చేత్ సృష ుేంచి, రక్ష్ిేంచి, లయ కారయములను 
నిరాహ ేంచునదర అత్డే. మనస్ా! ఈ శరీరమున, పాిణమును వదలిప్ యిేలా సమీతిేంచుము. శుభమగును.  

తిరుమాలిరుమ్ శోలెై లో వ ేంచేస  యునన స్ాామీ, న్ న్  నీవెై, ననున కాపాడువాడా, పికృతి వికారములెైన 

శబాద దర విష్యములును, మహదాదర త్త్ువములును, మనసును, జాా న్ ేందరియములును, 
కరేీేందరియములును, పేంచభూత్ములును వీటి వలన ఏరిడిన ఈ శరీరమునుేండి ననున విడిప ేంచుము. నీ 

గొపి మాయను ప్ గొటలు ము. ("మమ మాయా దురత్యయా" అని కదా భగవానుడు భగవదగీ త్లో చ ప ినదర, 
అేందువలన దానిని ఆయన్  ప్ గొటాు లి.). " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி  ని నమాీళ్వారుు  పికృతి బేంధ్ములు నశిేంచుటకు అనుగీహ ేంచేరు" అేంటలన్ానరు 
ఫలశీుతిలో. అనగా, దగని అనుసేంధానము వలన పికృతి బేంధాలు ప్ తాయనన మాట. 

10 -7-సీసమాలిక 

పరమాత్ీ పీితికె  పదకవిత్ాము చ పుికవులార! మీ ఆత్ీ కాచుకొనుచు 

చేయుడమ వాచిక సేవను, మీరలు స్ాామి కలియు తాను వలపు మీరి 

ఆత్ీ మనముల తాఁగలస  భోగిేంచుచున్అడరు చుేండును కాని అరయ రాడు 

ఆ స్ాామి వ ేంచేసె ఆ తిరుమాలిరుమోిలెై ధ్రమునేందు శోభ తరడ 

పరిపూరుా డాత్డు, పిముఖుడు లోకాలకేంత్రాత్ీయిె తాను అమృత్సముడు 

త్నకు తాన్  సుు తి యొనరిేంచి ఆత్ీను భోగిేంచు చుేండును పూరాముగను 

నీచమౌ దేహాన ఈగ(ిపివ శిేంచి) యనుభవిేంచిఅేంత్యున్ తానయైెి అడరు స్ాామి 

తిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమున వ ేంచేసెమొకుకకొనియిెద న్ా దరకుక తిరిగి 

అనిన పాిణులకు తాన్ాత్ీయిెై వెలుగొేందున్ామయిన్(శరీరమున) వీడక అధరవస ేంచు 

అసురుల్ నశిేంచేంగ ఆస్ాామి వ ేంచేసెతిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమునేందు 



అసురుల్ నశిేంచేంగ అమరులు వరిధలుమునులకానేందముీ అనువు పడగ 

గానముీ తానయి, గాయకుేండయి తానుసహకారియును తాన్ ెఅగుచు స్ాామి 

తిరువాయ్ మొழி  పాడి ఇపుడిట వ ేంచేసెతిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమునేందు 

కలాిేంత్మేందున కాపాడగా తానులోగొనును సమసు  లోకములను 

ఆ స్ాామియి ేనిట నరుద ేంచి వ ేంచేసెతిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమునేందు 

న్ాపెైన రాగముీ చూప ేంచు న్ా స్ాామినకుల బిహాీదుల న్ాథు డత్డు 

ఇేందాిదర సురులు పాిరిిేంత్ట రాత్ని అభనుతిేంత్టరు మునుల్ స్ాామి న్ెపుడు 

తిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్ృత్ామజాా నమున్నిగొటలు , నిశేయ బుదరధ  న్ొసగు 

తిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమున న్ాత్డ,ేక్ష్మరాబ్ధధ  యేందు, న్ా శిరసు పెైన 

పరమపదమునేందు, తిరుమలగిరి పెైనఈ దేహమున నివస ేంచు నత్డ  

అదరాతీయుడత్డు, కాలానిక  హేత్టవుఆత్ీ న్ెపుిడు న్ెడ బాయడత్డు 

సకల విశామునకు, సేంవరణము తానుసృష ు , రక్షణ, లయల్ చేయు నత్డు 

మేంగళ్మగు నీకు మానసమా నీవుపాిణ కరణములు పఱుపు కొనగ 

ఒడబడు మిపుిడు, విడువకుము తిరుమాలిరుమ్ శోలెై రమణుని న్ెపుడు 

పికృతి త్త్ువముీలున్, పేంచభూత్ముీలునకరణముల్, విష్యముల్ కలత్ బెటలు  

తిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రన్ాథ నీవ నీమాయను తొలగిేంచి కాయుమయయ 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  



పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభనుతిేంచితి రీపదర, ఆళ్ళవారుు  

పికృతి బేంధ్ములనినయు బడలు పడగ 

10-8   తిరుమాలిరుమ్ శోల  ై
ఇేంక ఆళ్వారుకు తాను పరమపదానికి బయలుదేరే సమయము ఆసననమయినదర. స్ాామియిే సాయముగా 
ఏత ేంచి వచిే, కాచుకొని కూరుేని యున్ానడు, ఆళ్వారు అేంగీకారము కోసేం. ఆళ్వారుు  "ఊఁ" అేంట ే"న చ 

పునరావరుతే" అని మఱి తిరిగి వెనుకకు రాని పరమపదానికి తీస కొని ప్ వడానికి స దధముగా ఉన్ానడు. 
ఆళ్వారుు  కోరుకుననటలు , ఆయన అచిత్యేంబేంధానిన తొలగిేంచి, అేంటే మనసుయ, ఇేందరియాలతర కూడిన 

శరీరానిన తొలగిేంచి, త్నతర తీస కొని వెళ్ుడానికి వ చి యున్ానడు. 

 తాన్  సాయముగా రావాలా, ఇత్రులను పేంపకూడదా అని సేందేహము. కొేందరు ముకు పురుష్టలను 
తీస కొని వెళ్ుడానికి అతివాహ క పురుష్టలని పేంప  తీసుకొని వెళ్ుడేం జరుగుత్టేందని పెదదలు చ బుతారు. 
అయిత,ే స్ాామికి అత్యేంత్ ఆతీీయులను తాన్  సాయముగా గరుడారూఢుడ ై వచిే "అహమ్ సీరామి 

మదభకుమ్ నయామి" అని వరాహ చరమశోు కములో చ ప ినటలు  తాన్  సాయముగా తీస కొని వెళ్తాడట. ఆ 

కోవకు చ ేందరన ఆళ్వారును సాయముగా తీస కొని వెళ్ుడానికి, స్ాామి స దధముగా నున్ానడు,  ప ియురాలిని 

తీసుకొని వెళ్ుడానికి వచిేన ప ియుని వలె.  

భగవానుడు, ఆళ్వారును ఇపుిడు ఇలా ఆదరిేంచి పరమపదానిన పిస్ాదరేంచడానికి తొేందరపడడానికి 
కారణము,  ఏమిటి అని సేందేహము. అసలు స్ాామి మొదట ినుేండమ ఏమి చేసేడో  చూదాద ము. 
జగత్యృష్ాు ాదులు చేస న స్ాామి, మొదట ు  త్న విష్యములో ఆళ్వారుకు అదేాష్ానిన కలిగిేంచేడు, త్నపెై 
ఇష్ుము కలిగ ేమారాీ నిన చూప ేంచేడు. త్న వెైపు కీమ కీమముగా ఆకరిషేంచుకున్ానడు. పరభకిు నుేండి 
పరమభకిు వరకూ కలిగిసుు న్ానడు. ఆళ్వారుు  స్ాామిని విడచి ఉేండలేని స ితి వరకూ వ చి యున్ానడు. ఇేంక 

అటిు స ితిలో తాను ఆళ్వారును తీస కొని వెళ్ుడానికి  స దధమ ైన్ాడు. అేంటే ఇదేంతా చేస నదర, చేయిేంచినదర 
పరమాత్ీయి.ే అేందు వలన,  ఆళ్వారు అదేాష్మో, పీితియో కారణమని చ పుికొనుటకు లేదు. త్న 

పియత్నము కాని, పివరున కాని కారణమనియు, స్ాధ్నమనియు చ పుికొనుటకు లేదు. కేవలము 



పరమాతాీనుగీహము అని మాత్ిమ ేచ పుికోవాలి. అయితే పరమాత్ీ ఈ పని అేందరి యేందూ చేయడా, 
కొేంత్మేందరక ేచేస్ాు డు అేంట ేపరమాత్ీ కు పక్షపాత్ముననటువుత్టేందర. అటలు  కాక అేంత్మేందరనీ  పరమాత్ీ 

ఉదధరిేంచ ేపియత్నము చేస్ాు డు, కాని కొేంత్మేందర విష్యములో  మాత్ిమే ఫలిత్ము ప ేందుతాడు అేంటే 
పరమాత్ీ సరాశకిుతాానిన శేంకిేంచినటువుత్టేందర. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో ఆళ్వారేు పరమాత్ీను పిశినస్ాు రు, 
న్ాపె ైఈ కృప ఇేంత్కు ముేందు ఎేందుకు చూపలేదు, కాని సమాధానము చ పిరు.  చమతాకరముగా 
వాయఖాయత్లు చ బుతారు, "ఈ పిశన ఆళ్వారుు  త్న వదద  వ చి నిలబడి యునన స్ాామిన్  అడిగిత.ే స్ాామి ఏమీ 

సమాధానము చ పిలేక కాలు కిీేంద రాసూు  నిలబడిప్ యిన్ాడుట." 

"ఇచట మనము అరిము చేసుకొనుటకు కొేంత్ పియత్నము చేదాద ము. సరేాశారుడ ైన పరమాత్ీ 

సహాయస్ాధ్ననిరపేక్షుడు. అేందువలన, ఆయన అనుగీహమునకు జీవుల పీితి, పియత్నములు 
కారణములు  కావు. స్ాామి సేంకలిమే కారణము. అయితే, కొనిన సేందరభములలో, ఆయన 

అనుగీహమును సీాకరిేంచుటకు జీవుని సేంస దధత్ కొఱకు, భగవానుడు వ చియుేండవచుేను. అమీ 

అననము పెటలు టకు స దధముగా ఉన్ాన, బ్ధడుకు ఆకలి కలుగక ప్ తే ఆ అననమును తినలేడు. అేందువలన, 

జీవాత్ీ సాధ్రీము, జాా నముననేందుకు స్ారికత్గా త్న సారూపమును, అనగా పరమాత్ీ శేష  అనియూ, 

తాను ఆత్ని శేష్మనియు త లిస కొని భగవదుిచి కలిగి పివరిుేంచడమే." అని పెదదలు చ పుిదురు. అయితే 
ఆళ్వారుకు ఈ సేందరభమున ఫలము కలగుట యేందు ఆలసయము అయినదా అేంట ేభగవదుిచి కలిగిన 

ఆళ్వారుు  తిరువాయ్ మొழி  పాడడేం, స్ాామి పాదపదాీలు ప ేందడేం ఱ ేండూ జరిగేయి కదా. ఇవి ఱ ేండూ 

ఫలములే. ఇపుిడు శరీర వియోగ పాిప ు  కలగాలని కూడా కోరుకుేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు , అనుగీహ సుు న్ానడు 
స్ాామి, ఆనేందరసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . ఈ సేంబేంధ్ము త్లీు బ్ధడుల సేంబేంధ్ము వేంటిదర. శేష , శేష్ సేంబేంధ్ము. 
ఈ సేంబేంధ్ము సారూపానురూపము, అనుభవము సారూపపాిపుము. అనగా త్న సారూపము చేత్ 

ప ేందబడునదర. 

"తిరుమాలిరుమ్ శోలెై అను నగము పేరు సీరిేంచినేంత్న్ , స్ాామి న్ా మనసులో పివ శిేంచ ను. (స్ాామి శబరి 
వదదకు సాయముగా నడుచుకుేంటట వెళ్ళుడు కదా, ఆ విధ్ముగా). రత్నములుేండు కావ ర ీదక్ష్ిణ తీరమున 

నునన "తిరుపేిరె " అను దరవయదేశమున స్ాామి వ ేంచేస  యన్ానడు.  



తిరుపేిరె  యేందు నిత్యవాసము చేయు స్ాామియిే న్ా మనసును వదలనని, సేంపూరాముగా చేరేడు. ఏడేడు 
సముదిములను, పరాత్ములను, మేఘములను ఆరగిేంచిన్ా త్న కడుపు నిేండని స్ాామి ననున చేరి 
పూరుా డయిన్ాడు. న్ ను అత్ని అనుభవమును ప ేందరతిని. 

స్ాామిని సులభ మారీమున ఆశీయిేంచి(శాసు ీములేందు భగవత్కృప కొఱకు పలు కష్ుత్రమ ైన విధర,  
విధానములు చ బుతారు. అవ వీ అకకర లేకుేండా న్ ను స్ాామిని ప ేందేను. ) జన్ాీదర దుైఃఖములను 
ప్ గొటలు కున్ానను. సేంస్ారమాయను త్ప ిేంచుకున్ానను.  

న్ాకు పరమపదమును ఇచుేటకు స దధమ ై తిరుపేిరె  యేందు వ ేంచేస  యునన స్ాామి స్ శ్రలయమును చూచి, 

న్ా ఇేందరియములతర న్ ను  ఆనేందరేంచుచున్ానను. 

నీకు పరమపదము నిత్టు నని, న్ాతర పితిన పూని, న్ాలో చేర,ి న్ా పుణయ, పాపములను ప్ గొటిున వాడు 
తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస  యునన స్ాామి. 

తిరుపేిరె  అను దరవయ దేశము నేందును, తిరుమాలిరుమ్ శోలెై నగము నేందును నివస ేంచు సరేాశారుడు, 
ఇపుిడు నీ మనసు లో నివస స్ాు ను అని నిశేయిేంచుకొని, న్ా మనసులో పూరిుగా పివ శిేంచి యున్ానడు. 
ఆదరమును ప ేందర, అమృతానిన ఆరగిేంచి సేంతరష్ేంగా ఉన్ానను.  

స్ాామి తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస  యుేండి, న్ా కళ్ు ముేందు నుేండ ికదలకుేండా సేవ పిస్ాదరేంచగా, దాని 

ననుభవిేంచిన న్ాకిక ఏ కొఱత్యు లేదు. న్ ను ఆశీయిేంచుటకు "నమ" పదమును ప ేందరతిని.  

ఆత్నిని ప ేందవలెనను పియత్నము చేసేు  కనబడడు. నిరతిశయభోగుయడత్డు. ఆ సుేందరమ ైన తిరుపేిరె  
యేందు వ ేంచేస  యుననవాడు న్ా మనసులో సేనహముతర దృఢముగా పివ శిేంచి యున్ానడు. 

ననున ఒక పియోజకునిగా చేస కొని, త్నను న్ా మదరలో ఉేంచేడు. ఆన్ాడు ననున విష్యము 
లేంపటమునేందు న్ెటేుడు. ఏమి చేయగలను, పరత్ేంత్టిడను కదా. (దూరమయిన్ా, చేరువయిన్ా నీ వలనన్  
కదా). ఆ స్ాామి తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస  యున్ానడు. స్ాామిని, "వెనుక ఎేందుకు సీాకరిేంచలేదో , ఇపుిడు 
ఎేందుకు దరి చేరుే కున్ానడో" అడుగుదామనుకుేంటలన్ానను.  

(ఆళ్వారు అడిగినదానికి పిత్టయత్ురమీయక, స్ాామి నీకేమి కావలెనని అడుగగా) 



వ దపేండిత్టలుేండు తిరుపేిరె  లో వ ేంచేస  యునన స్ాామీ, పీితిపూరాకముగా నీ పాదములవదద  కె ేంకరయము 
లభేంచినదర. ఇదరయి ేన్ాకు స ిరముగా నుేండవలెను.(అవును మఱ,ి దాహముగా ఉననపుిడు, కొబబరి కాయ 

దొరికిన త్రువాత్, దానిలో  నీళ్ళు ఎలా వచేేయో, ఎేందకొచేేయో ఆ పిశనలెేందుకు, హాయిగా ఆ నీళ్ును 
అనుభవిేంచక. అలాగే ఆళ్వారుు  కూడా త్న పిశనకు సమాధానము కొఱకు చూడక పరమాతాీనుభవము 
స ిరముగా ఉేండాలని కోరుకుేంటలన్ానరు) " 

"ఈ తిరువాయ్ మొழி ని అనుసేంధరేంచిన వారు పరమపదమును ప ేంద దరు" అని ఫలశీుతి 

కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు . 

10 -8-సీసమాలిక 

తిరుమాలిరుమ్ శోలె ధ్రమని   నేంత్న్ మాధ్వుడరుద ేంచ  మనసులోన 

తిరుపేిరయి యన్ెడు దరవయదేశము నేందుఆ స్ాామియిే తాను అధరవస ేంచు 

తిరుపేిరయి యన్ెడు దరవయదేశమున వాసము చేయు స్ాామి న్ా స్ాాేంత్మేందు 

అరుద ేంచ  జగములుదరమేందు కలీియుసేంత్ృప ు  నేందని స్ాామి అత్డు, 

అనుభవిేంచితి పూరుా  డవగ న్ాత్డు, వానిపూరా కటాక్షముఁబొ ేందర యుేంటి 

ఆశీయిేంచిన న్ాకు భవదుైఃఖములు ప్ యిె,ఇహలోక మాయ త్ప ిేంచుకొేంటి 

ఆ తిరుపేిరె  పురాన వ ేంచేస నస్ాామిఁబొ ేందరతి సులభ సరణ  యేందు 

ఆ తిరుపేిరె  పురాన వ ేంచేస న సేకుయిే న్ాకిక ముకిు నిచుే 

సులభముీగా నేంద  ఫలము సేంత్సమాయిెఇేందరియముల కేంత్రిేందరియానిక  

పరమపదమీీయ పితిన చేస న స్ాామిసేనముీ(శరీరము) నను తాను చేరి యేండి 

పుణయపాపముీల పుచ ేను న్ాత్డ ేఆ తిరుపేిరె కు అరుగు ద ేంచ  

తిరుమాలిరుమ్ శోలె దరవయదేశము నేందు, ఆ తిరుపేిరె  నగరమునేందు 



వస యిేంచు స్ాామి మనసునేందు వ ేంచేసెఅమృత్ము ప ేందు ఆనేందమయిెయ 

ఆ తిరుపేిరయి స్ాామియిే ఇటవచిేసేవ పిస్ాదరేంచ ఏమి కొఱత్ 

అనువృతిు  ప ేందరతి, ఆనేందమేందరతిఆశీయిేంచితి న్ ను "నమ" పదముీ 

ఆ తిరుపేిరయి స్ాామియిే అరుద ేంచివ ేంచేసె పీితితర ఎడద లోన 

ఏమేమొ త్లచుచు నిచటన్  తిరుగాడు,ప ేందఁ దలచిని వారిక అేందడత్డు 

మునున విష్యముీల మోహమున్ కలిగిేంచ ,కలిిేంచి న్ాకొక అరిమిపుడు 

తాఁజేర ెన్ా మదరన్, త్న తరటి వినిప ేంప,విష్యమొకకట ిన్ాకు ఇచే కలిగె 

ఆ తిరుపేిరయి స్ాామినినిన దరన్ాలుఏల కరుణఁజూడ లేదటేంచు 

నీ దాసయమును జేస  నీ పద కమలముల్ అేందరతి ననిరత్ మదరయ వలయు 

ఆగమ విదులుేండు ఆ తిరుపేిరయిస్ాామి దాసుల కిేంక శీమము లేదు 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

అభనుతిేంచిన ఈ పదర, అటిువారిక 

పరమపదము కలుీ ను పరాశరుల కృపను 

 

10-9  శూ ழ் విశుముబ 



వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో, ఆళ్వారుు  త్నను త్న అచిత్యేంబేంధ్మునుేండి విడిప ేంచి, అనగా త్న 

శరీరమునుేండి విడిప ేంచి, ఈ పికృతి నుేండి బయటకు పరమాత్ీ వ ేంచేస  యుేండే పరమపదమునకు త్నను 
తీసుకొని వెళ్ుమని పాిరిిేంచేరు. పరమాత్ీ కూడా అేంగీకరిేంచేడు. ఆళ్వారుకు ఆ  పరమపదానికి వెళ్ళు 
మారాీ నిన దరిిేంపఁజేసేడు. దగనిన్  అరిేరాదర మారీమని అేంటారు. అేంట,ే ఈ జీవాత్ీ జనీపరేంపరావలయము 
నుేండ,ి భగవదనుగీహము చేత్ విడివడ,ి పరమాత్ీ సనినథరకి చేర ేసమయమయి నపుిడు, ఆ చివరి జనీ 

పూరిు అయిన త్రువాత్, పరమాత్ీను చేర ేవిధానమును అరిేరాదర మారీమని పెదదలు మన 

సేంపిదాయములో చ బుతారు. వరదగురు ముకుక శోు కము("ముకోు రిేరిదన పూరా పక్ష...") న ఈ మారీము 
సులభముగా త లుపఁబడియుననదర. ఈ వివరణము ఉపనిష్త్టు ల యేందును, భగవదగీ త్లోను, బిహీసూత్ి, 
శీ్రభాష్ాయదర ఇత్ర వ దాేంత్, సేంపిదాయ గీేంథాలలోను, ప ళ్ ైులోకాచారుయలవారు అష్ాు దశరహసయములలో ఒకటెైన 

అరిేరాదర లోను దగని వివరణము చూడవచుేను. తిరువాయ్ మొழி  పిబేంధ్ములో, ఆళ్వారుకు పరమాత్ీ 

సాయముగా ఈ మారీమును దరిిేంపఁజేయగా, దానిని చూస  అనుభవిసుు నన ఆళ్వారుు  దానిని మనకు 
చ పుిట వలన, ఈ పిబేంధ్మున ఈ దశకము చాల ముఖయమ ైనదర. ఈ దశకపు అరిములోనికి వెళ్ళుముేందు, 
ఈ అరిేరాదర గురిేంచి సేంగీహముగా త లిస కొన్  పియత్నము చ దాద ము.  

ముకుపురుష్టడు త్న శరీరమును పరిత్యజిేంచు సమయమున పికృతి శకుు లనినయు త్మ ఆనేందమును 
పికటిేంచును. మేఘములు గరిుేంచును. సముదిము ఉప ిేంగి త్రేంగములు పెైపెైక ిలేచుచూ 

త్మఆనేందమును వయకుపరచును. ఆ ముకుపురుష్టని బాహేయేందరియములు, అేంత్ైఃకరణముతరను, 
అేంత్ైఃకరణము పాిణముతరను, పాిణము ఆత్ీ తరను చేరును. జీవాత్ీ సూక్షీ శరీరుడ ై పరమాత్ీతర చేరును. 
హృదయమేందునన సరేాశారుడు వెలుగునిచిే మారీమును కృపఁజేయగా, ముకుపురుష్టడు పరమపద 

మారీమున నుదయమిేంచును.అటలు  హృదయకమలము నుేండి బయలుదేరి, అటనునన నూటయొకక 

న్ాడులలో 'సుష్టమన' యను పేరు గల శిరైఃపిదేశమునేందునన న్ాడియేందు, పరమాత్ీ కటాక్షము చేత్ను, 
త్నినరేంత్ర చిేంత్న చేత్ను పిసనునడ ైన హృదయమేందునన పరమాత్ీ జోయతితర మారీమును చూపు 
చుేండగా శిరైఃకపాలమును భేదరేంచి, బయలుదేరి పియాణ ేంచుచూ త్న్ాీరీమున, అగిన అధరష్ాు న దేవత్యు, 
దరన్ాధరష్ాు నదేవత్యు, పూరాపక్ష్ాధరష్ాు నదేవత్యు, ఉత్ురాయణాధరష్ాు న దేవత్యు, 
సేంవత్యరాధరష్ాు నదేవత్యు, సూరయమేండలాధరష్ాు నదేవత్యు, చేందిమేండలాధరష్ాు నదేవత్యు, 
విదుయలోు కాధరష్ాు నదేవత్యు, వరుణ లోకాధరష్ాు న దేవత్యు , ఇేందిలోకాధరష్ాు నదేవత్యు, బిహీలోకాధరష్ాు న 

దేవత్యు కీమముగా త్మ త్మ లోకములలో ముకు పురుష్టని ఆదరిేంచి, స్ాాగత్, సతాకరములను 



సమరిిేంచుచుేండగా,  ఆయా లోకములను దాటి బిహాీేండమును, దశోత్ురవిసు ృత్మ ైన ఆవరణ సపుకమును, 
మూలపికృతిని, అతికీమిేంచి విరజానదరని సమీప ేంచును. ఆ విరజానదర నీటి సిరి చేత్, యా సూక్షీ 

శరీరమును కూడ బాస , యన్ క వ ల సూరుయలు చేర ియుదయిేంచినటలు  చూడ నశకయమ ైన నిరవధరక తేజసుయ 

గలవాడగును. చత్టరుభజుడ ై, శేంఖ, చకీగదాధ్రుడ ై విరజా నదగ తీరమున వ చియునన అమానవుని 

సమీప ేంచిన, ఆ అమానవుడమత్ని త్న హసుము  తర సిృశిేంచగా, అత్యేంత్ లావణయ, స్ కుమారాయదర 
కళ్వయణగుణములకాకరమ ై, శుదధసత్ువమయమ ై, భగవదనుభవెైకస్ాధ్నమ ైన శరీరమును ధ్రిేంచును. అేంత్ట 

ముకుు డు కరీస్ాధ్యమును, నశారమును, గుణత్ియాత్ీకమును కాని  భగవతీరాతి స్ాధ్యమ ై, నిత్యమ ై, 
శుదధసతాు వత్ీకమ ై, నిరవధరక ఆనేందమయమ ై, జాా నపిదమ ై, పరమయోగులకు కూడ నగోచరమ ై, 
నిత్యసూరుల నివాసస్ాి నమ ై, వార ిచేత్ కూడ పరిచేిదరేంపబడనిద ైన పరమపదమును సేందరిిేంచి తాను 
నమసకరిేంచును. ఆ ముకుపురుష్టని అనుగమిేంచు, అమానవ పురుష్టని సేంకేత్ముల వలన అచేట 

వారేందరూ అత్యేంతానేందముతర, పెదద  పెదద  ధ్ానులు చేయుచు వ ేంచేయుదురు. భగవదుభకు శేష్ములెైన, 

దరవయమాలయములను, దరవాయభరణములను, దరవాయేంజనమును, దరవాయభరణములను ముననగు వానిని 

ధ్రిేంచిన దరవాయపయరసలును, నిత్యసూరులును వ ేంచేస , ఈ ముకుపురుష్టని అలేంకరిేంచి, అేందరూ 

కొనియాడుచుేండగా, దరవయవిమానమును గరుడాళ్వారు కొని వచ ేదరు. ఆ దరవయవిమానము అన్ క వ ల 

ధ్ాజములచేత్ను, ముత్యపు సరాలతరను, అలేంకారముల తరను, అపాికృత్దరవయ పరిమళ్ములతరను యొప ి, 

పికాశిేంచుచుేండును. వారు, ముకు పురుష్టని అేందు అధరరోహ ేంపఁజేస , ఆత్ని సుు తిేంచుచు సత్కరిేంచుచు, 
దరవయగోపురమును సమీప ేంచ దరు. అచేటి వారు, ముకు పురుష్టనితర  "మీరు మావారయిన్ారు, 
వ ేంచేయుడు" అనుచు ఆదర, సతాకరములతర తరడుకొని శీ్రవెైకుేంఠమన్ెడు దరవయనగరమునకు పివ శిేంచ దరు. 
ముకుపురుష్టడు ఆ వెైకుేంఠనగరమునకు నమసకరిేంచ, విష్ాకేయన్ాదులు ఆ ముకు పురుష్టని త్మ త్మ 

నివాససిలములకు గొేంప్ యి, వాని శీ్రపాదములనభషేకిేంచి, సతాకరములను సమరిిేంచ దరు. ప దప, 

శీ్రశఠగోపమును, శీ్రచూరామును, పూరాకుేంభములను మేంగళ్దగపములను ఆ నిత్యపురుష్టలు, దరవాయేంగనలు 
ముకు పురుష్టని దరవయవిమానము కడకు తీసుకొని ప్ యిెదరు. 

వారిచేత్ తరడుకొని ప్ బడి, శీ్రవెైకుేంఠ విమాన కోయిలను సమీప ేంచిన ముకు పురుష్టడు "శీ్రవెైకుేంఠాయ 

దరవయవిమాన్ాయ నమైః" అనుచు నమసకరిేంచి, కలి వృక్షవనములతరను, దరవయ మకరేంద కాస్ారములతరను, 
దరవయ లీలామేంటపములతరను, దరవయ కీీడా పరాత్ములతరను, దరవయ లీలా శుక, ప కాదర పక్ష్ిగణములతరను, 
వివిధ్ దరవయ మణ , మాణ కయఖచిత్ కుడయములతరను, అమృత్ఝర ీపివాహములతరను, దరవయ పుష్ి 



పరయేంకములతరను, దరవయ గాన యుత్ వీణాదర వాదయ నిసానములతరను, దరవయ రతానలేంకృత్శోభత్మ ై, 
నిరతిశయానేందమయమ ై, దరవయ పరిమళ్ విరాజిత్మ ై శోభలుు  ఆ తిరుమామణ మేంటపమును పివ శిేంచును. 
అేంత్ట ఆ ముకుపురుష్టడు "ఆనేందమయాయ మణ మేంటప రతానయ నమైః" అనుచు దానికి నమసకరిేంచి, 

స్ామగాన్ాదులు చేయుచు వాచిక కె ేంకరయము చేయువారును, పుష్ాిరేన్ాదర అన్ క విధ్ములెైన కాయికాదర  
కె ేంకరయములు  చేయువారును అయిన పరమపదవాసులను దరిిేంచి, వారిచే సేవిేంచబడుచునన శీ్ర, భూ, నీళ్వ 
సమేత్టడ ై, దాాదశదళ్ దరవయ కమలకరిాకా మధ్యమున దరవయ పరయేంకముపెై, ఆదరశేష్శయనుడ ైన 

శీ్రవెైకుేంఠన్ాథుని ముకు పురుష్టడు సేవిేంచుకొని, అచేట ఆనేందనిరభరుడ ై భగవత ైకేంకరాయనేందమును 
అనుభవిేంచుచుేండును. 

భగవత్కృపవలన, దగనినేంతా దరిిేంచిన ఆళ్వారుు , ఈ అనుభవానిన కూడా లోకుల కొఱకు వివరిసుు న్ానరు ఈ 

తిరువాయ్ మొழி లో.  

"ముకిు మారీమున నుదయమిసుు నన శీ్రమన్ానరాయణుని దాసులను చూస  సేంతరష ేంచి, మేఘములు 
త్ూరయఘోష్ వలె గరిుేంచినవి. స్ాగరత్రేంగములు చేత్టలెతిు  న్ాటయము చేయుచుననటలు ననవి. పృథరవి వారికి 
కానుకల నరిిేంచునటలు ననదర. 

న్ారాయణపరాయణులను చూచి, ఆనేందరేంచి, మేంచినీటితర నిేండిన మేఘములు, పూరాకుేంభముల వలె 
నిలచి యుననవి. సముదిములు ఘోష ేంచుచుననవి. పరాత్ములవలె నునన తరరణములను కటిు ఆయా 
లోకముల వారు ముకు పురుష్టని సేవిసుు న్ానరు. 

ఊరధవలోక వాసులు ముకుు లకు  ధ్ూపము సమరిిేంచి, పుష్ివృష ు కురిప ేంచి, "శీ్రవెైకుేంఠమునకు ఇదరయిే 
మారీము, వ ేంచేయుడు" అని చ పుిచుేండిరి. 

దేవత్లు వీరికి విశాీేంతి స్ాి నములన్ రిరచి, వీరికి ఎదురేగ,ి"ఇట వ ేంచేయుడు, ఇట వ ేంచేయుడు" అని 

మరాయద చేయుచుేండిరి. ఘోష ేంచుచునన భేరీ వాదయముల శబదములు, స్ాగరత్రేంగముల ఘోష్కు 
సమానముగా నుననదర.  

మా స్ాి నములకు వ ేంచేయుడు  మముీలను అనుగీహ ేంచుడు" అని పాిరిిసూు  దేవత్లు త్మ త్మ యాగాదర 
ఫలములు, వారి శీ్రపాదములయేందు సమరిిేంచిరి. కిననరాదులు గానము చేస ర.ి  



వారిలో కొేందరు కరీ ఫలములను సమరిిేంచగా, కొేందరు పరిమళ్భరిత్ములెైన ధ్ూపము సమరిిసూు  

శేంఖములను, కాహళ్వలను పూరిసుు న్ానరు. సుేందరీమణులు చకీధ్రుని భకుు లెైన మీరు సారీమును 
పాలిేంచేండ ిఅని సేంతరష్ముతర ఆశ్రరాాదము చేయుచుేండిరి.  

మరుత్టు లు, వసువులు స్్ు త్ిము చేయుచుేండిరి.  

వీరు గోవిేందుని పారేంపరయ దాసులు అనుచు కిరీటధారులెైన నిత్య సూరులు అలేంకరిేంపబడిన  శీ్రవెైకుేంఠ 

మహా దాారము వదద (వీరిని స్ాాగతిేంచుటకు) చేరియున్ానరు. (అేంత్ట)ముకు వెైషా్వులు ఆ శీ్రవెైకుేంఠమును 
పివ శిేంచేరు. 

వీరు ఆ వెైకుేంఠ దాారమున పివ శిేంచునపుిడు, అచేట నునన నిత్యసూరులు "వెైకుేంఠుని భకుు లెైన మీరు 
మా సిలమునకు దయచేయుడు" అని మరాయదలు చేయుచున్ానరు.భూలోకవాసులకు వెైకుేంఠవాస 

యోగము కలిగెనని సేంతరష్ముతర నున్ానరు. 

"వీరు మన భాగయము వలన వచిేరి" అనుచు నిత్యసూరులు వీరిని స ేంహాసనమున వ ేంచేపు చేస , వారి 
శీ్రపాదములను అభషేకిేంచిరి. సీు లీు మేంగళ్వరిముగా, ఊరధవ పుేండిమును, తిరుచూరామును, 
మేంగళ్దగపమును,  పూరాకుేంభాదులను గె కొని ఎదురు వచిేరి.  

"ఇటలు  శీ్రవెైకుేంఠమునేందలి తిరుమామణ  మేంటపమునేందు నిత్య సూరులతర బిహాీనేందమును 
అనుభవిేంచు విధ్మును పితి పాదరేంచు ఈ పదర పాశురముల నభయస ేంచువారు పరమపదమున 

భగవదుీ ణానుభవమున ఆనేందరేంచ దరు" అని ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు  

10-9-సీసమాలిక 

పరమపదము ప ేందు భాగవత్టలఁగనిఘనగరునము చేసె ఘనములెలు  

దుేంధ్ుభుల్ మోగిేంచ , తరరము లగుచునుజలధ్ుల కెరటముల్ అతిశయిేంచ  

పుడమి తాఁగానకల భూష ేంచ గాన్ెేంచపికృతి యేంత్యును పరవశిేంచ  

పరమపదముకేగు భాగవత్టలకనిపూరాకుేంభములిడ  మొయిలులెలు  

ఉదధర విజృేంభేంచ , కుధ్రములవలె నుేండుమేంగళ్ తరరణ బేంధ్నముల 



ఊరధవలోకముీల పురుష్టలెలు రు ముకుపురుష్టల కొలా న్ రిరిచిరేంత్ 

ఊరధవలోకముీల పురుష్టలు, ధ్ూపముీవీచి, వరిషేంచుచున్ విరుల వృష ు  

"స్ాామి! వ ేంచేయుడమ వెైకుేంఠ మిటల, ఇటల"అనుచు పలుకుచునుేండి రేంత్ వారు 

చారణుల్ వీరికి శాీేంతి స్ాి నముీలన్ఏరిరచి, "ఇట వ ేంచేయుడనగ" 

గౌరవముీను చేయ, వారి భేరీధ్ానులదభిత్రేంగాల ధ్ానులఁబో లె 

"మా దర ిరేండ"ని, ఆ దేవత్ల్ వ డయాగఫలముల సమరిణముీ 

చేయేంగ కొేందరు, గేయముల్ పాడేంగకిననర, గేంధ్రా కిేంపురుష్టలు  

కరీ ఫలములను అరిిేంచ కొేందరుపరిమళ్ ధ్ూపమీ భకుు లకును 

వీచ డు వారలు, వెలిగులు  న్ాదములిానిిేంచు వారలు, విష్టా  పదము 

పథమున న్ెేందరో పరిచరయలను చేయ"భకుు లార త్మరు సారీమునిక 

ఏలుకొనుడన్ెడు వ లుపు వనిత్లుసేవముీ తరడ న్ాశ్రసుయలీయ 

వసువుల్, మరుత్టు లున్ వేందరేంచగా భకు వరుల పరమపద పథము నేందు, 

"త్రత్రాలుగ మీరు దాసులు హరి"కనిమణ మకుటముల యమరవరులును 

వెైకుేంఠ పురమహాదాారాన స్ాాగత్సతాకరములు చేస  సనునతిేంచ 

ముకుజీవులు కడు భకిుతర పరమపదము త్ూఱుదురు మాధ్వుని చేర 

పరమపదమును ప ేందు భాగయముీ కలిగినభువినివాసపు భకు పుేంగవులని 

మరాయద చేయుచు, మా యిేంట రమీేంచుపరమపదేంపు సుపరుాలెలు  

అత్యేంత్ సేంతరష్ ఆనేందముల త్మభావముల్ త లిగా భకిు తరడ 

నిత్య సూరులు త్మ నిత్య విభూతిలోభాగవత్టల రాక భాగయమనుచు 



ఉపచార సేవల నుచిత్ రీతిగ సేయదరవాయపయరసలును దరవోయరధవపుేండిముల్ 

చూరాముీ నిేండిన పూరా కలశయుత్టలెై గృహమణీ సహ త్టలయి, చరణాభ 

షేకముీ చేయేంగ ఎదురు రాగవెైకుేంఠమును చేరు భాగవత్టలు ప్ వు అరిేరాదర గమథమదరయ త లియ 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

పరమపదమున ఆ నిత్య వరుల తరడ   

అతిశయానేందమును ప ేందు అనువు త లుపు 

ఈ దశకము నుతిేంచ డు శీ్రలురెలు  

అచుయత్ట గుణానుభవమును  పరమపదము 

నేందు ప ేందుచు న్ానేంద మేంద గలరు 

10-10   మునియే నానచమగనే 

ఆళ్వారుు  పిస్ాదరేంచిన తిరువాయ్ మొழி  మహత్రరబేంధ్మున ఇదరయి ేచివరి తిరువాయ్ మొழி . ఆళ్వారుు  

ఇపిటి వరకూ పరమాత్ీను పిత్యక్ష సమాన్ాకారముగా దరిిేంచిన విధ్ము, ఆ దశ లోన్  వివిధ్ వెైశదయములు 
చ పిబడిన్ాయి. ఈ తిరువాయ్ మొழி  లో ఆళ్వారుు  పరమాత్ీను పిత్యక్షముగా దరిిేంచడేం జరుగుత్టేందర 
అని పెదదలు చ బుతారు. అటలు  దరిిేంచిన ఆళ్వారుు  ఈ తిరువాయ్ మొழி ని పాడి ముగిసుు న్ానరు. ఇటిు  స ితియి ే

పరమభకిు యొకక పరాకాషా్. ఇదరయి ేఎలురకూ అత్యేంతాభలష్ణీయమ ైనదర, దుస్ాయధ్యమ ైనదర కూడ. ఈ స ితి 

నుేండ ికూడా ఆళ్వారుు  లోకోపకారమునకె  త్న పిబేంధ్మును పాడుచు ముగుసుు న్ానరు.  

ఆళ్వారుు  వెనుక తిరువాయ్ మొழி లో నిత్యసూరుల గోష ా ని చేర,ి నిరతిశయానేందానిన అనుభవిేంచేరు. 
అయిత ేఇదర కూడా జాా న్ానుసేంధానమే, మానస కమే. పిత్యక్షముగా ఇేందరియములతర అనుభవిేంచినదర కాదు. 



"మానస కానుభవమే అేంత్ గొపిదర అయిత,ే పిత్యక్షమయితే ఇేంకెేంత్ గొపిదో  కదా. అనూహయమ ైనదర. ఈ 

సేంస్ారములోబేంధరేంపబడి ఉేండడేం వలన అటిు దరవయమ ైన అనుభవానిన కోలోిత్టన్ానమే" అని 

మలపేంకభరిత్మ ైన అగాధ్ములో కూరుకు ప్ యినటలు  దుైఃఖము కలిగిేందర ఆళ్వారుకు. త్నను తాను 
ఉదధరిేంచుకొనలేనని, స్ాామియిే ఉదధరిేంచవలెననీ  స్ాామిని అనుసేంధరేంచిన ఆళ్వారుకు, ఇేంక పరితాపము 
పెరిగిప్ యిేందర. అమీ మీద ఒటలు  పెటలు కొని, స్ాామి పెైన కూడా ఒటలు  పెటిు త్నను తీస కొని ప మీని 

మొరపెటలు కుేంటలన్ానరు. త్నకూ, పరమాత్ీకూ కల సేంబేంధ్ము అవిభాజయమని చ బుత్ూ,"జన్ాీదయసయ 
యత్ైః" అని చ పిబడినటలు , ఈ సమసుమునకు కారణము, ఆధారము పరమాత్ీయిే ననియూ, త్నను 
సీాకరిేంచవలస న బాధ్యత్ పరమాత్ీదే అనియూ గురుు  చేసుు న్ానరు. పరమాత్ీకు  స్ాామి కూడా 
పరమదయాళ్ళవు కనుక, అమీతర దరినమిచేేడు. వీరి పికృతి సేంబేంధానిన దూరము చేస  
నిత్యసూరులగోష ా లో చేరుేకున్ానడు. ఆళ్వారు ఆరిు తీరిేందర, భగవానుని ఆశయమూ న్ెరవ రిేందర, అేంత్టితర ఈ 

పిబేంధ్ము ముగుసుు ేందర. 

బిహీ సూత్ిముల యేందు, బిహీ అేంటే ఎవరు అననదానికి సమాధానముగా "జన్ాీదయసయ యత్ైః" అని, ఈ 

జనీ, రక్షణ, లయము, మోక్షము మొదలెైనవనీన ఎవరిచేత్ నిరాహ ేంచబడుత్టన్ానయో అత్డే బిహీ అనగా 
పరమాత్ీ/ భగవేంత్టడు అని చ పిబడినదర. ఈ తిరువాయ్ మొழி లో కూడా ఇలా సృష్ాు ాదులనీన 

నిరాహ ేంచే వాడును, ఆయా దేవత్లకు, పికృతి, జీవులకు అేంత్రాయమిగా యుేండి, వాటికేంటె విలక్షణుడ ైన 

వాడును, సమసు  విశాములకు కారణము కారణమ ైన వాడును స్ాామియిే అని చ పుిట వలన పరమాత్ీ 

సారూప నిరూపక ధ్రీములు చ ప ి ఆత్డే మనకేందరకూ స్ాామి అని మఱియొకస్ారి ఈ తిరువాయ్ 

మొழி లో  నిరూప ేంచినటుయినదర. ఆ పరమాత్ీయి ేస్ాధ్నముగా, ఆత్ని అనుగీహము వలన, ఆత్నిని 

ప ేందర, మఱ ితిరిగిరాని పరమపదమును చేరి భగవత ైకేంకరయలాభమునేందుటయిే జీవిత్ లక్షయముగా ఈ 

తిరువాయ్ మొழி  లో మళ్ళు చివరగా నిరేదశిేంచబడినదర.  

"మననశ్రలుడా!(ఈ సృష్ాు ాదులకు అేంత్టిక ీపరమాత్ీ సేంకలిమే కారణము. ఇలా త్లచుకోవడమే 

మననము అేంట.ే త్న యేందు అవిభాజయములెై యునన చిదచిత్టు లను, వాటికి రూపకలిన చేస , వాటిలో 
తాను కూడా పివ శిేంచి సమసు  విశానిరాహణము చేస్ాు డు పరమాత్ీ. కలాిేంత్మున మళ్ళు త్నలో 
కలుపుకుేంటాడు. త్నలో కలుపుకోవడాన్ న "లయము" అేంటారు. లయము అనగా న్ాశనము అని అరిము 
కాదు. ఇటలు  పరమాత్ీలో చేరిప్ యినపుిడు అేంతా ఒకక త్త్ువము వలె ఉేంటలేందర. సృష ు పాిరేంభమునేందు 
ఆయన "బహుస్ాయమ్" "అన్ కముగా అగుదును గాక"  అని సేంకలిిేంచిన,  అన్ కములుగా రూపు 



దరదుద కొనడేం జరుగుత్టేందర.), చత్టరుీఖా!! (అటలు  సృష ు పాిరేంభేంచిన పరమాత్ీ చత్టరుీఖుని 

సృష ుేంచి,ఆత్నికి తాన్  అేంత్రాయమియిెై, సృష ు కారయకీమము కొనస్ాగిస్ాు డు.), ముకకేంటీ!(అదే విధ్ముగా 
లయకారయమునకు రుదుిని సృజిేంపఁజేస , ఆత్నికేంత్రాయమియిెై లయ కారయమును నిరాహ ేంచునదర కూడా 
పరమాత్ీయి)ే, నినున ఎడబాస  ఈ సేంస్ారములో న్ాకు పాిణభూత్టడవెైన వాడా! ఇేంక నినున ఎడబాయను. 
ననున ఏ విధ్మ ైన మాయను చేయకుము. (ఇచేట చత్టరుీఖాదుల పేరుు  చ ప ినపుిడు వారిక ి

అేంత్రాయమిగా నునన పరమాత్ీ యేి చ పిబడుత్టననటలు  అరిము చేసుకొనవలెనని వెనుక మనవి చేస కొని 

యున్ానము). 

నీ లక్ష్మీదేవి పెై ఒటలు పెటిు  చ పుిచున్ానను. (నీ లక్ష్మీదేవి అనుట వలన లక్ష్మీదేవి కూడా పరమాత్ీకు 
ఆధేయమనియూ, పరమాత్ీ లక్ష్మీదేవికి ఆధారమనియూ త లియుచుననదర.) నీమీద కూడా ఒటలు  పెటిు 
చ పుిచున్ానను. నీ అేంత్ట నీవ  పేిమిేంచి, వెనుదగయక నీతర ననున అభననమ ైన వసుు వు వలె 
సీాకరిేంచావు.(జీవాత్ీకు పరమాత్ీ తర గల అపృథకి్థతి చ పిబడినదర. అనగా, పరమాత్ీను జీవాత్ీ 

ఎననడూ విడచి ఉేండడు). ననున ప లచి సీాకరిేంచు. (దూరముగా లేని వాడు మళ్ళు సీాకరిేంచడేం ఏమిటి 
అేంట,ే అేంత్కు ముేందు దూరముగా లేకున్ాన ఇేందరియాలకు త లియకుేండా ఉన్ానడు. అటలు  కాక త లిసేటటలు  

ఉేండమేంటలన్ానరు). 

న్ా నీలమాణ కయమా!  న్ా ఆత్ీకు పటలు  కొమీవు నీవు. నీవు త్పి వ ఱొ కటి త లుసుకొన లేను. స్ాామియిే 
పీితితర ఆశీయిేంచ ేబిహీ, రుదాిదులకు కారణభూత్టడు. నిత్యసూరులకు పాిపయభూత్టడు. 

మహదాదులకేంట ెపెైనుేండి(వాటికేంట ెవిలక్షణుడవెై), సుేందరమ ైన మూలపికృతి అయిన 

వాడా(బిహాీదులవేంటి చేత్నములకే కాక మూలపికృతి వేంట ిఅచేత్నములు కూడా పరమాత్ీయి.ేఅనగా 
సమసుమూ పరమాత్ీ శరీరమే), ఆకాశము, అగిన ముననగు పేంచభూత్ములచే నిరిీేంచబడిన 

అేండములలో నునన బిహీ, రుదాిదులకు నీవ   నిరాాకుడవు. నీ సేంకలిము చేత్ దేవాదులను 
సృజిేంచ దవు. న్ా భారము నీదే అయిన ననున దూరేంగా వదలి వ సేవు. 

నీవ  ననున దూరము చేస , విష్యాేంత్రాలలో పడవ యవలెననుకుేంటే, న్ ను ఎవరి సహాయమును 
ప ేందగలను. న్ా ఆత్ీను పూరిుగా అనుభవిేంచు న్ా త్ృప ు  తీరని అమృత్మా, న్ ను, న్ాదర అని ఏమియు లేదు 
కదా(అహేంకార, మమకారములు సేంపూరాముగా పరిత్యజిేంచబడినవి అననమాట). 



న్ాయేందు నీవు, లక్ష్మీదేవి యేందు వలె ఆదరము చూప ేంచితివి. న్ాకు నిరతిశయ భోగుయడవె ైన్ాఆత్ీను 
అనుభవిేంచితివి.  అత్సీ పుష్ిసేంకాశా, అేంభోన్ తాి, అరుణాధ్రా, లక్ష్మీప ియా,  ఇేంకనూ అనుభవిేంచుచున్  
యున్ానవు. 

(ఆళ్వారు మొర ఆలకిేంచిన పరమాత్ీ ఆళ్వారుకు పిత్యక్షమ ైన్ాడుట. ఉబ్ధబ, త్బ్ధబబబయిన ఆళ్వారుు  ఇేంక 

నినున వదలను అేంటలన్ానరు.) 

సుేందరమ ైన, అదరాతీయమ ైన మహావరాహమ ,ై ఱ ేండు చేందికళ్ల వేంటి దేంష్ు రలను కలిగి, భూమిని ఆ 

దేంష్ు రలపెై నిలిప నవాడా, సముది మథన్ా, నినున న్ ను ఇేంక వదలను.(ఈ సేందరభమున పరమాత్ీ 

ఆళ్వారుకు పిత్యక్షమ ైనటలు  పెదదలు చ పుిదురు. అేందుకే స్ాామి పిత్యక్ష్ానుభవము కలిగిన ఆళ్వారుు , ఇేంక 

నినున వదలను అేంటలన్ానరు.) 

నీవ  న్ా పాిణభూత్టడవు. పుణయ, పాప కరీల నిరాాకుడవు. జీవాత్ీలకు, వారి కరీఫలములకు 
నిరాాహకుడవు నీవ . ఈ మూడు లోకములను గుబురె న పెదద  వలె సేంకీరామ ైన సృష ు చేస , దాని అేంత్ట 

వాయప ేంచి, కనబడకుేండ నుేండువాడా, నీవ  న్ా పుణయము.  

సమసు  విశాాదులకు నిమిత్ు , ఉపాదాన, సహకారి కారణములెైన వాడా, నీవ  ఆధారమ ైనవాడవు, 
అదరాతీయుడవు, నినున ఎపుిడు వచిే కలుస్ాు న్న కదా! 

నీవ  భోగ, మోక్షములకు ఉత్ితిు  స్ాి నమ ైన ఈ  మూలపికృతికి నియామకుడవు. సమసు  ఆత్ీ వరీమునకు 
కూడ నియామకుడవు నీవ .  

అనిన పికకలను వాయప ేంచి యుేండు గొపి నిరాాహకుడా, (పికృతి పదారిమునకు నిరాాహకుడా), దానికి 
విలక్షణమ  ైవికాససాభావము గల తేజోమూరీు(పికృతి కేంటే విలక్షణమ ై తేజోభూత్మ ైన ఆత్ీ వరీమునకు 
నిరాాహకుడా), వాటిలో వాయప ేంచి వాటికేంట ెగొపిదయిన పికాశమానమ ైన జాా న్ానేందమూరిు అయిన 

పరమాత్ీసారూపా! (పరమాత్ీ చేత్న్ాచేత్నములకేంటె విలక్షణుడ ై, వాటియేందు యుేండి, వాటిక ి

నియామకుడ ైన జాా న్ానేందసారూపుడు), వాటనినటికనన గొపివాడివయిననూ, న్ా ఆశ తీరునటలు , ననున 

కలస ప్ తివి కదా, ఏమి నీ గొపిదనము!" 

త్న ఆరిు తీరునటలు  తిిమూరుు లకు అేంత్రాయమియిెై, వారికి నిరాాహకుడ ైన పరమాత్ీను చ ప ి, 

పరమపదమును ప ేందరన శఠగోపులు పేిమతర (ఈ శఠగోపుల పేిమ పరమాత్ీకూ వరిుసుు ేందర, లోకులకూ 



వరిుసుు ేందర) చ ప ిన త్మిళ్మునేందు అేందాదర అనబడు ముకుపదగీసుమను అలేంకారముతర స్ాగిన ఈ వ యి 

పాటల పిబేంధ్ము త లిస కొననవారు సేంస్ారములో ఉనననూ నిత్యసూరులతర సమానులవుతారు" అని 

ఫలశీుతి కృపఁజేసుు న్ానరు ఆళ్వారుు  

10-10-సీసమాలిక 

సృష ు ,స ితి,లయాల చేయునదరయు నీవఆ మూరుు లకును నీ వేంత్రాత్ీ! 

ముని! చత్టరుీఖుడ! ఓ ముకకేంటి! అబాు క్ష!అరుణాధ్రా! న్ాదు పాిణభూత్ 

మాణ కయవరా! నీ మాయ చూపగ వలదునినున వీడగలేను నికకముగను 

ఉరమున రాజిలుు  ఉదధరజపెై యానశ్రీన్ాథ! న్ాథ! నీపెైన ఆన 

నీయేంత్ నీవు మనినేంచి నీవానిగాచేస కొేంటివి, ననున సీాకరిేంచు 

ఆధారమీవ న్ాఆత్ీకు, నినీాడిఊత్ లేదరత్ర సేంభూతి లేదు 

అజ, రుద,ి శకుీ ల కారణభూత్టడా!నిత్యసూరులన్ాథ! నీలవరా! 

మూలపికృతి మూరిు! ఫాల, బిహాీదులసేంపిస్ారా! దేవసరీ కార! 

న్ా యమృత్మ! నీవ ననున దూరము జేస విష్యముీలను పడవ యుటెటలు   

న్ాదర, న్ నని లేదు, న్ాకిత్రము లేదుభారముీ నీదర ఆధారమీవ 

అమీతర సమముగా ఆదరమునుఁజూప అనుభవిేంచ దవు న్ా ఆత్ీన్ెలు  

అత్యేంత్ భోగుయడా! అత్సీసుమసదృశ!అరుణాధ్రా! శీ్రశ! అబున్ త్ి! 

ఇేందురేఖల బో లు ఇరు దేంష్ు రములతరడఅదుభత్కోీడ రూపముీ దాలిే 

క్ష్ాీమాత్ఁగాచిన స్ాగరమథన! నినీాడలేనిేంక న్  వీడబో ను 

పాప,పుణయములకు, వాటి ఫలములకునినరాాహకుేండవు నీవ, నీవ 



పాిణముీ న్ాకు, పిపేంచముీ న్ొక గాఢకుేంజముీ కె వడి గుబురు గాను 

సృష ుేంచి, అేందున చ రలాడి దకకవుప డచూపునకు, న్ాదు పుణయఫలమ 

ఈ జగమునకు నిమిత్ు , యుపాదానసహకారి హేత్టవు, స్ాామి నీవ 

ఆత్ీ, పికృత్టలకు కారణముీను నీవ, ఆధారమును నీవ అదరాతీయ 

భోగ, మోక్షముీల, పుటిునిలీు మూలపికృతి కేంత్కు నియామకుడవీవు 

ఆత్ీవరీముల నియామకుడవు నీవ కలియుట నిన్ెనపుు  త లియ రాదు 

అటల పికక, నిటల పికక, ననిన పికకలనుేండివాయప ేంచు పికృతి నిరాాహకుేండు, 

పికృతివిలక్షణపితిభాస తాత్ీ విలక్షణుడాత్ీల అేంత్రాత్ీ 

అయి యుేండ,ి నియమిేంచు పరమాత్ీ, అటిు జాా న్ానేందరూపుడే ననున కలిసె  

ఆ అతిశయమేమి ఆహా అదృష్ుమే!మా ఆశ తీర ెశీ్రమేంత్టఁగలిస  

 

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు  

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురాల 

ఆళ్ళవారుల కోరిక ఆశ తీర 

పరమపదమున గొనిన శీ్రపతి గురిేంచి 

పరమభకిుని పాడు ఈ పాశురముల 

దశకమధ్యయనము చేయ అటిు వారు 



భువిని నిత్టయల సమముగ పూజయవరులు 

 

10 వ పత్తు  సంక్షిపాు రథం 

10  తాళ్ తామర  ై
వెనుక శత్కములో ఆళ్వారుతర స్ాామి మరణానేంత్రము పరమపదము పిస్ాదరస్ాు ను అని మాట ఇచేేడు. ఆ 

దయాశ్రలి, పరాత్ిరుడు అయిన సరేాశారుడే ఈ లీలావిభూతిలో "తిరుమోగూర్" లో వ ేంచేస  యున్ానడు. 
ఆయన చరణకమలములే మనకు శరణము. ఆత్డే ఈ సమసుమునకు, నిమిత్ు , ఉపాదాన, సహకారి 

కారణమ ైన వాడు. ఆయనను ఆశీయిేంచిన మన దుైఃఖములనీన ప్ తాయి. వానిన్  కీరిుసూు  ఆశీయిేంచాలి"అని 

ఆ తిరుమోగూర్ దరవయదేశమున వ ేంచేస యునన "నీలమేఘ పెరుమాళ్" గురిేంచి చ పేిరు ఆళ్వారుు  ఈ 

శత్కములోని పిథమ దశకములో. 

 త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో "తిరువనేంత్పురమున వ ేంచేస  యునన అనేంత్పదీన్ాభ స్ాామిని  

అరిేేంచి, ఆయన తిరున్ామములు అనుసేంధరసేు  జనీరాహ తాయనిన ప ేందుతామనీ, ఆత్ని న్ామములలో ఒకక 

న్ామమ ైనను చాలుననీ, ఆ దరవయదేశానిన పివ శిసేున్  పాపములనీన తొలగిప్ తాయనీ, ఆ దేశములో 
నివస ేంచ డు వారు భాగయవేంత్టలనీ చ ప ి, ఆయన్  సృష్ాు ాదులకు కారణభూత్టడనీ, త్నకిేంక 

అవస్ానసమయము ఆసననమయినదనీ, త్న త్రువాత్ లోకులకు త్త్ువము నుపదేశిేంచు వారెవరూ లేరు 
కనుక శ్రఘరముగా అచటకు ప్ యి స్ాామి కె ేంకరయము చేయవలయుననీ చ పేిరు. 

త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో, స్ాామి పిత్యక్షసమాన్ాకారముగా త్నవదదన్  ఉననను, దూరమ ైప్ తాడన్  
బెేంగతర వయథను ప ేందుతారు. త్మ కృష్టా డు గోవులను మేపుటకు అడవిక ివెళుతే, మళ్ళు తిరిగి రాడేమో నని 

వ ల మేందర గోప కలు పడే బాధ్ను తాన్ొకకరే అనుభవిస్ాు రు ఆళ్వారుు . త్నకేమ ైన్ా  అయితే బాధ్ లేదనీ, ఆ 

అడవులలో మాయావులెైన రాక్షసులవలన ఆత్ని కేమవుత్టేందో  అని త్న భయమనీ, అేందువలన అత్డిని 

అడవులక ివెళ్ువదదనీ చ బుత్ూ ఆత్ని పదకమలములు త్మ శిరసుపె ైఉేంచమని పాిరిిస్ాు రు ఆళ్వారుు . 



త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో స్ాామి కళ్వయణగుణాలను అనుసేంధరేంచి, మనము  అనుసరిేంచవలస న భకిు 
మారీమును చ ప ి, పిపతిుని దానికేంగముగా చ బుతారు. త్న మనసుయతర స్ాామి జగతాకరణతాాదర 
లక్షణములు అనుసేంధరేంచి, ఆ స్ాామియేి ఉపాయమును, ఉపేయమును కూడా అయి ఉేంటాడని, 

ఇత్రములను కాక ఆత్ని పాదములన్  ఆశీయిేంచవలయునని చ బుత్టన్ానరు ఈ తిరువాయ్ మొழி లో. 

త్రువాతి తిరువాయ్ మొழி లో లోకోదధరణకు ఉపదేశము చేసూు  "న్ారాయణ" అను న్ామమును 
అనసేంధరేంచవలెననీ, ఆ న్ామసీరణ వలన పూరాాఘములు ప్ వుననీ, ఉత్ురాఘములు మఱి రాకుేండా 
ఉేంటాయనీ, పరమపదమును త్పిక ప ేందగలరనీ, ఆ స్ాామి భకుసులభుడనీ, ఆత్నిని తిికరణములతర 
పుష్ాిదులతర అరిేేంచి ఆశీయిసేు  చాలుననీ ఉదోబధరస్ాు రు. 

త్నపెై భగవదనుగీహము పిసరిేంచుటకు కారణము స్ాామి అనుగీహాతిశయానికి పాత్టిలెైన వారిపె ైస్ాామి 

చూప న అనుగీహము త్న వరకూ పిసరిేంచడమే అని అేంటలన్ానరు ఆళ్వారుు  త్రువాతి దశకములో. త్న 

మనసుతర "తిరువాటాు ర్" లో వ ేంచేస  యునన స్ాామిని ఆశీయిేంచుడని, ఆత్డు ఆశీిత్పరత్ేంత్టిడనీ, ఆ 

స్ాామి భవబేంధ్ములను త ిేంచి, ముకిు పిస్ాదరేంచునని చ పేిరు. ఆ స్ాామియిే త్న హృదయములోస ిరముగా 
నున్ానడనీ, అత్డు త్నను విడచి ఎచేటకూ వెళ్ుడనీ త్ృప ు  వెలిబుచుేతారు ఈ దశకములో.  

త్రువాతి దశకములో తిరుమాలిరుమ్ శోలెై యేందు స్ాామి వ ేంచేస  యున్ానడని త లిప , త్నను ఈ పికృతి 

విష్యములు, ఇేందరియములు బాధరసుు న్ానయి అని అేంటట, స్ాామితర ఈ మాయను తొలగిేంచమని 

పాిరిిస్ాు రు. 

త్రువాతి తిరుమాలిరుమ్ శోలెై, తిరుపేిరె  దరవయదేశములను సీరిేంచి, తాను స్ాామిని ఆశీయిేంచి, 

సులభమారీమున ప ేందేనని, ఆ స్ాామియిే త్న హృదయములో వ ేంచేస  యున్ానడని, త్నను కరుణ ేంచేడని, 

అయిత,ే త్నను ఇన్ానళ్ళు విష్యముల యేందు ఆకరిషత్టనిగా ఎేందులకు ఉేంచేడో  త లియదనీ చ బుత్ూ, 

స్ాామిని తాను ఇపుిడు ప ేందరన స్ాామి పాద కె ేంకరయమే ఎలుపుిడూ కోరుకుేంటలన్ాననని చ పేిరు ఈ 

దశకములో ఆళ్వారుు . 

త్రువాతి దశకములో ఆళ్వారుు  త్న పాికృత్ బేంధ్ములను త ిేంచి,  పరమపదమున స్ాామి కె ేంకరాయనిన 

పిస్ాదరేంచమని పాిరిిేంచేరు. దానికి అేంగీకరిేంచిన స్ాామి ముకుపురుష్టలు పియాణ ేంచు, అరిేరాదర మారాీ నిన 

ఆళ్వారు చేత్ పిత్యక్ష సమాన్ాకారమ ైన మానస కావసిలో దరిిేంపఁజేసేడు. అేందులో, ముకుపురుష్టడు 



శరీరమునుేండి విడివడి, లీలావిభూతి యేందలి వివిధ్ లోకముల దాారా , ఆయా లోకాధరపత్టలు 
ముకుపురుష్టనికి స్ాాగత్, సతాకరములు చేయుచుేండగా విరజానదరని దాటి శీ్రవెైకుఠమును పివ శిేంచి, 

స్ాామిని సేవిేంచి, బిహాీనేందమును అనుభవిేంచు విధ్ము వివరిేంపఁబడినదర. 

ఈ పిబేంధ్మునకు చివరిద ైన పదవ తిరుమాయ్ మొழி లో జగత్యృష్ాు ాదులను నిరాహ ేంచు పరమాత్ీను 
స్ాామిని కీరిుేంచి, తానిక విడచి ఉేండలేనని, కనుక త్నను సీాకరిేంచుమని లక్ష్మీదేవి పెైనను, స్ాామి పెైనను 
ఒటలు  పెటలు చూ, పాిరిిస్ాు రు. స్ాామి కరుణ ేంచి దరినమీయగా, తాను అహేంకార, మమకారములను వీడి 
యుేంటిననీ, త్నకు స్ాామియిే శరణీయవలెననీ, ఆ స్ాామి పికృతి, జీవులకు భననమ ై, వాటిని సృజిేంచి, 

వాటిలో ఉేండ ినిరాహ ేంచ డు అదరాతీయుడని పరమాత్ీను కీరిుేంచి ఆళ్వారుు  పరమాత్ీను ప ేందడేంతర ఈ 

పిబేంధ్ము పూరువుత్టేందర. 

10-సీసమాలిక 

మూలపికృతి, మహాకీలాధ్ులున్ చత్టరానన్ాదుల సృష ు  పితిఘటిేంచి 

ఆత్డే వ ేంచేస ెఆ తిరుమోగూరుఅత్డు త్పి నిత్ర గతియు లేదు 

ఆశీయిేంచుడు మీరు స్ాామిని,రక్షకున్అఖల శోచనములు అేంత్రిేంచు 

ఆ గరుడధ్ాజు న్ామాల న్ొకక న్ామము చాలు నుమీలి కములు ప్ వు 

తిరువనేంత్పురాన అరుద ేంచ  న్ాస్ాామిసుు తి చేయ వాని, విశీుత్ము కలుీ  

స్ాామిన్  ధ్ూప పుష్ాిదులన్ పూజిేంచసేంస్ార మోక్షముీ సేంకీమిేంచు 

గోవులను మేపేంగ నీవ గినన్ న్ాకుమరలి వచుేవరకు మఱకువగును 

ఏ రాక్షసులు నినున ఏమేమి చేత్టరో అడవిలో పసులకె  అరుగునపుడు 

భీతితర స్ాాేంత్ముీ పేిలుచుేండును, నీవుసేంతరష్ ముేండిన అదరయ చాలు 

సేకున్  భకిుతర సేవిేంచి ఆత్డుచూప న మారాీ న దాపుకొేంటి 

అమరాదులే తాము శరణాగతిన్ చేయు స్ాామి పదములు రక్షకము న్ాకు 



శీ్రకృష్టా  పదములు చేరగా మనసునన వారు "న్ారాయణ" యన్ెడు న్ామ 

మొకట ిత్లిేన చాలు అకములనినయు ప్ వుఆశీయిేంచుడు వాడ  రక్షకుేండు 

పూరాాఘములు ప్ వు, ఉత్ురములు రావుపడయుట త్థయము పరమపదము 

భకుు లపెై పేిమ పిసరిేంచ  న్ాపెైనకరుణఁజూచ డు చకీధ్రుడు ననున 

న్ా యిెద నుేండు న్ా న్ాథుడే వ ేంచేసెఆ తిరువాటాు రు నగరమేందు 

చేరిప్ యితిమి వాని "న్ారాయణా" న్ామధేయమున్ పలిక న్ా ధేయయమదరయ 

అనినపాిణులకు తాన్ాత్ీయిెై వెలుగొేందు,న్ా మయిన్ వీడక అధరవస ేంచు 

ఆ స్ాామి వ ేంచేసె ఆ తిరుమాలిరుమోిలెై నగమునేందు శోభఁదగరి 

మానస్ా విడువకుమా తిరు మాలిరుమ్ శోలెై ధ్రపతిని శుభము కలుగు 

తిరుమాలిరుమ్ శోలె దరవయదేశమునేందుఆ తిరుపేిరె  నగరము నేందు 

వస యిేంచు స్ాామి మనసునను వ ేంచేసెఅమృత్పానేంపు ఆనేందమయిెయ 

కరీలనినయు ప్ యి,ె అనువృతిు  ప ేందరతిఆశీయిేంచితి న్ ను "నమ" పదముీ 

పరమపదమునేందు  భాగవత్టలఁగనిపికృతి లోకములెలు  పరవశిేంచ  

ఊరధవలోకముీల పురుష్టలు భకిుతరసతాకరములు చేస  సనునతిేంచ 

నిత్యసూరులు త్మ నిత్యవిభూతిలోభాగవత్టల రాక భాగయమనుచు 

ఉపచార సేవల నుచిత్రీతిని సేయఅరిేరాదర గమథ మదరయ త లిసె 

సృష ుస ితిలయాల చేయునదరయు నీవ,ఆ మూరుు లకు నీవ అేంత్రాత్ీ 

అదుభత్ కోీడరూపమున రక్ష్ిేంచితేవీడలేనిేంక నిన్ వీడబో ను 

పికృతి, జీవులయేందు వాయప ేంచియున్ త్దరాలక్షణుేండవు కాని అరయరావు 



అఖలముీనకు కారణముీను నీవఆధారమును నీవ అదరాతీయ 

అటిు నీవ  ననున కలస తివి కద న్ాఆశతీరెనిక శీ్రమేంత్ట కలస  

తేటగీతి: 

కురుక పురి వాసులా శఠగోప మునులు 

పాడిన తిరువాయ్ మొழி  వ యి పాశురముల 

దశమ శత్కపు భావము  దాస కృత్ము 

అవధ్రిేంచుడిదరయ పరాశరుల కృపను 

ఆశ లనినయు తీరు శీ్రమేంత్మగును 

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

 


