
ఆచార్యపర్ంపరానుసంధానము- కృతజ్ఞతాసమర్పణము 

నమ్మాళ్ర్వ ార్ లోకమ్ునక ై అంద ంచిన ఈ "తిరువాయ్ మొழி" ద వ్య ప్రబంధమ్ు కాలకవమేణ 

మ్రుగుప్డగా, నమ్మాళ్ర్ారల కటాక్షమ్ుతోనే మ్రల దానిని ప్రకాశంప్ఁజేసనివారు శ్రవమ్మన్ 

నాథమ్ునులు. ఆ నాథమ్ునుల నుండ ిఆయన శష్యయల నై ప్ ండరీకాక్షులు, వారినుండి వారి 

శష్యయల నై శ్రవరామ్మిశ్రవ లు, వారినుండి శ్రవమ్మన్ యమమ్ునమ్ునులు, వారినుండ ి

ప్రంప్రానుగతమ్ుగా  పెరియనంబి, వారినుండ ిభగవ్దరా మ్మనుజులు ప ందేరు. 
భగవ్దరా మ్మనుజుల నుండి శ్రవమ్మన్ గోవందభటటర్ గారికి, వారినుండి శ్రవమ్మన్ ప్రాశరభటటర్ 

స్ాామికి, వారి నుండి నంజీయర్ గారికి ఈ ప్రబంధమ్ు అంద ంచబడినద . నంజీయర్ స్ాామి 

నుండ ివారిశష్యయల ైన నంబిళ్ర్ళై గారు ప ందేరు. ఆ నంబిళ్ర్ళై గారి శష్యయలలో మ్ుఖ్ుయలు వ్డకుు 

తిరువీధ  పళి్ర్ళై, పెరయివాచ్ాాన్ పిళ్ర్ళై, ఈయుణణి  మ్మధవ్ర్ అనువారు. వీరు నంబిళ్ర్ళై గారి వ్దద  
ఈ గవంథలబిి ప ందేరు. వ్డకుుతిరువీధ  పళి్ర్ళై ప్ తయర లలో ఒకర ైన అళగియ మ్ణవాళ పెరుమ్మళ్ 

నాయనార్ అనువారు ఆచ్ారయహృదయమ్ు అను గొప్ప గవంథమ్ును ఈ తిరువాయ్ మొழிకి 

అంతరారథ భావ్మ్ులను వవ్రిస్తూ  రచించ్ేరు.  

ఈయుణణి  మ్మదవ్ర్ గారి నుండ ిప్రంప్రానుగతమ్ుగా ఈయుణణి  ప్దానాబర్ కు, వారినుండి 
నాలూర్ పళి్ర్ళైకు, వారి నుండి నాలూరాచ్ాాన్ పిళ్ర్ళై , వారినుండి తిరువాయ్ మొழிపిపళ్ర్ళై  
స్ాామికి, వారినుండి మ్ణవాళమ్హామ్ునులకు ఈ ప్రబంధమ్ు స్ంకవమించినద . 

ఈ తిరువాయ్ మొழி ప్రబంధమ్ునకు వాయఖ్మయనగవంథమ్ులు అనేకమ్ులు ప్ూరాాచ్ారుయలు 
కృప్ చ్సేి యునాారు. భగవ్దరా మ్మనుజుల శష్యయల ైన తిరుకుురుగ ై పిరాన్ పిళ్ర్ైన్ అనువారు 
"ఆరాయిరప్పడ"ి అను గవంథమ్ును రచించిరి. ఆరాయిరప్పడి అనగా 6000 గవంథమ్ని 

అరథమ్ు. ఒక గవంథమ్ునకు 32 అక్షరమ్ులని భావ్మ్ు. నంజీయర్ ఒంబద నాయిరప్పడి(9000 

గవంథమ్ు), అழగియ మ్ణవాళ జియయర్ "ప్న్నారాయిరప్పడి" (12000 గవంథమ్ు), 



పెరియవాచ్ాాన్ పళి్ర్ళై  "ఇరుప్తయూ  నాలమయిరప్పడి" (24000 గవంథమ్ు) రచించ్ేరు. వ్డకుు 

తిరువీధ  పళి్ర్ళై గారు నంబిళ్ర్ళై గారి ఉప్నాయమ్ులను  "మ్ుప్పతాూ రాయిరప్పడి (36000 

గవంథమ్ు) అను పేరున గవంథస్థమ్ు చ్ేసేరు . ఈ 36000 గవంథమ్ునకే "ఈడు" అనియూ 

భగవ్ద ాష్యమ్నియూ వ్యవ్హరించ్దెరు. తిరువాయ్ మొழி ప్రబంధమ్ునకు గల 

వాయఖ్మయనమ్ులలో అతయంత ప్రసదిిమ ైనద  ఈ మ్హద్రంథమ్ు. ఈ గవంథమ్ులను 
కాలక్షేప్రూప్మ్ుగా ఆచ్ారుయలు శష్యయలకు ప్రంప్రానుగతమ్ుగా అనుగవహ ంచుట 

స్ంప్రదాయమ్ు.  మ్ణవాళమ్హామ్ునులు ఈ భగవ్ద ాష్య కాలక్షేప్మ్ు అనుగవహ ంచు 
స్మ్యమ్ున, శ్రవరంగనాథుడు స్ాయమ్ుగా చినా పిలలవాని వ్ల  వ్చిా కాలక్షేప్ గోష్ిి  లో 
పాలుప్ంచుకొని మ్ణవాళమ్హామ్ునుల "తనియన్" శ్లల కమ నై "శ్రవశ్ ైలేశ దయమపాతరమ్..." 

అను శ్లల కమ్ును అనుగవహ ంచి అంతరాి నమ్ు చ్ెందేరట. ఆ వధమ్ుగా ప్రమ్మతా 

నమ్మాళ్ర్ారలకు ఉప్దశేంచిన ప్రబంధమ్ు తిరిగి మ్ణవాళమ్హామ్ునుల దాారా ప్రమ్మతాకే 

చ్ేర,ి గురు శష్య వ్లయమ్ు స్ంప్నామ ైనద .ఈ తిరువాయ్ మొழி ప్రబంధమ్ునకు 
మ్ణవాళమ్హామ్ునులు ప్రమ్మణ తిరటటట  ఒక వాయఖ్మయనగవంథమ్ును ప్రస్ాద ంచియునాారు అద  
కాక వారు తిరువాయ్ మొழி నతతూందాద  అను తిరువాయ్ మొழி స్ారమ్ును 
తమ్ళపాశ్రర రూప్మ్ున రచించియునాారు. వదేాంతదేశకులు స్ంస్ుృతమ్ున 

దరమిడోప్నిష్త్ అనియు తాతపరయ రతాావ్ళి  అనియూ ఈ గవంథమ్ునకు స్ంగవహారథమ్ును 
స్ంస్ుృతశ్లల క రూప్మ్ున  కృప్ఁజేసయిునాారు. ఇటటల  ఎందరో మ్హానుభావ్ లు ఈ 

ప్రబంధరహస్ాయలు లోకానికి అంద ంచి కృప్ఁజసేి యునాారు. గవంథవస్ూరణభీతిచ్ే వారి 

వవ్రమ్ులనిాయు ఇచాట ప్రస్ుూ తించుట జరుగుట లేదు. క్షమించవ్లయును. 

 ఇక ఈ గవంథమ్ు, తదాాాఖ్మయనమ్ులును కూడ హ ందీ, తెలుగు, కనాడ, స్ంస్ుృతాద  
భాష్లలో అనువ్ద ంప్బడినవ. ఇందు తలెుగు భాష్ యందు అనువాదమ్ులు కేవ్లమ్ు అరథ, 



తాతపరయమ్ును మ్మతరమ్ు అంద ంచిన వ్చన గవంథమ్ులు,  ప్దాయనువాదమ్ులే కాక 

స్వాయఖ్మయనమ్ుగా నునా అనువాదమ్ులును, వమ్రశనాతాక వాయస్మ్ులును కూడ కలవ్ .  

 ఆచ్ారయహృదయమ్ునకు కందాడెై శే్షాచ్ారుయలవారి అనువాదమ్ు స్ారతమ్మ్ు, అతయంత 

ప్రఖ్మయతమ్ు అయిన గవంథమ్ు.  

తెలుగు భాష్లో ప్దాయనువాదమ్ులలో మేడపే్ల్లల వేంకటరమ్ణాచ్ారుయల వారిద  మ్ుఖ్యమ నైద . 
వారే కాక శ్రవమ్మన్ మ్రంగంటి శే్షాచ్ారుయలవారు, శ్రవమ్మన్ మ్మడభూష్ి శే్షాచ్ారుయలవారు, 
శ్రవమ్మన్ మ్మడభూష్ి మ్ఠమ్ వేంకటాచ్ారుయలుగారు మొదల ైన ప్ండితప్రకాండులు 
ప్దాయనువాదమ్ులు వలెయించి యునాారు. ఇవకాక కేవ్లమ్ు కోయిల్ తిరువాయ్ మొழி 
యను పేర ప్రసదిిమ ైన తిరువాయ్ మొழி యందల్ల కొనిామ్ుఖ్య పాశ్రరమ్ులకు 
అనువాదమ్ు ప్రస్ాద ంచిన వారును యునాారు.  

వ్చనానువాదమ్ులయందు శ్రవమ్మన్ పాలాంచ తిరుమ్ల గుద మ ళై వేంకట లక్షమా 

నృసింహాచ్ారుయలవారు, శ్రవమ్మన్ కిడాంబి వేంకట నృసింహాచ్ారుయలు వారు శ్రవమ్మన్ తె.కం. 

గోపాలమచ్ారయస్ాామివారు(తిరువాయ్ మొழி స్ారస్ంగవహమ్ు), నేలటూరి భకూవ్తసలమ్ గారు, 
శ్రవమ్మన్ క . టి. ఎల్. నరసింహాచ్ారుయలవారు మొదల ైన మ్హానుభావ్ లు తమ్ తమ్ 

అనువాదగవంథమ్ులు ప్రస్ాద ంచియునాారు. శ్రవమ్మన్ అణింగరాచ్ారుయలవారి వమ్రశనాతాక 

వాయస్మ్ులు, కవశ్ాబిద క కేస్ర ిశ్రవమ్మన్ న.చ. రఘునాథాచ్ారయ స్ాామివారి వాయస్, 

ప్రస్ంగమ్ులు, తె.కం.గోపాలమచ్ారయస్ాామి వారి ఉప్నాయస్మ్ులు కూడా 
ప్రకటింప్బడయిునావ.శ్రవమ్మన్ తె.కం. గోపాలమచ్ారయస్ాామి వారు శ్రవమ్మన్ సింహగిరి స్ాామివారి 

శష్యయలు. వీరు ఆంధరదేశమ్ున స్ంప్రదాయ ప్రిరక్షణకు ఇతోధ కమ్ుగా కృష్ి చ్ేసి, 
కులప్తయలుగా ప్రసిదుి ల  ైతెలుగునాట శ్రవవెైషి్వ్ గణమ్ునకు పరా తఃస్ారణయీుల నైవారు. 



ఇంతియ  గాక ఈ గవంథమ్ుపెై తమిళమ్ునందల్ల వాయఖ్మయనగవంథమ్ులకు అనువాదమ్ులను 
శ్రవమ్మన్ కాండతరి కృషి్మ్మచ్ారుయలవారు, శ్రవమ్మన్ మ్మడభూష్ి రామ్మనుజాచ్ారుయలవారు 
మ్ునాగు మ్హానుభావ్ లు అనువాదమ్ులు ప్రస్ాద ంచియునాారు.  

ఈ ప్రబంధమ్ునకు అతి మ్ుఖ్యమ నై వాయఖ్మయన గవంథమ ైన "ఈడు" అనబడు  
భగవ్ద ాష్యమ్ునకు తెలుగు అనువాదమ్ు శ్రవమ్మన్ శ్రవభాష్యమ్ అప్పలమచ్ారుయల 

ప్ తిరకామ్ణణయునత, శష్యయరాలునత అయిన శ్రవమ్తి కరి తిరువేంగళమ్ాగారు ప్రస్ాద ంచ్ేరు. 
వీరు భగవ్ద ాష్య గవంథమ్ుపెై అతయంత పరరతి కల్లగి, తెలుగు దేశమ్ులో ఆ ప్రబంధబహుళ 

ప్రచ్ారమ్ునకు ఎంతయో కృష్ిచ్సేి యునాారు. శ్రవమ్మన్ శ్రవభాష్యమ్ అప్పలమచ్ారుయలుగారు 
ఆంధరదేశమ్ులో స్ుప్రసదిుి ల ైన ప్ండతియలుగా, ఉప్నాయస్కులుగా పేరుప ంద న 

మ్హామ్హో పాధాయయ బిరుదాంకితయలు. వీరునత శ్రవమ్మన్ తె.కం.గోపాలమచ్ారయస్ాామి వారి 

శష్యయలే. వీర ేకాక ఇంకనత ఎందరో ఆంధరదేశమ్ున శ్రవవెషిై్వ్స్ంప్రదాయస్మ్ుదిరణకు కృష్ి 
చ్ేసినవారు, ఇంకనత చ్సే్ుూ నా వారు ఎందర ేఉనాారు. శ్రవశ్రవశ్రవ తిరదండి శ్రవమ్నాారాయణ 

రామ్మనుజ చినాజీయర్ స్ాామివారు, శ్రవశ్రవశ్రవ తిరదండి శ్రవరంగరామ్మనుజ జీయర్ స్ాామివారు, 
శ్రవశ్రవశ్రవ తిరదండి రామ్చందరజీయర్ స్ాామివారు,  శ్రవశ్రవశ్రవ తిరదండి అషాట క్షరీ స్ంప్తయుమ్మర 

రామ్మనుజ జీయర్ స్ాామివారు మొదల ైన జీయర్ స్ాామి వారుల , శ్రవమ్మన్ న.చ. 

రఘునాథాచ్ారయస్ాామి వారు(వీరు ఇప్ పడు కీరిూ శే్ష్యలు), శ్రవమ్మన్ కందాడెై 
వేంకటాచ్ారుయలవారు(వీరు ఇప్ పడు కీరిూశే్ష్యలు),శ్రవమ్మన్ ఉడయవ్రుల   స్ాామివారు వ్ంటి 
ప్ండిత ప్రకాండులు, మ్హానుభావ్ లూ ఎందరో  తెలుగునాట భగవ్ద ాష్యగవంథమ్ు 
పాదుకొనడానికి, పరా కి ప్లలవంచడానికి మ్ూలకారకుల ై ఈ ప్రబంధానిా కాలక్షేప్రూప్మ్ున 

కృప్ఁజయేుచునాారు. శ్రవశ్రవశ్రవ తిరదండి శ్రవరంగరామ్మనుజజీయర్ స్ాామివారు, మ్ఱుగు 
ప్డపిో వ్ చునా పెదద  భగవ్ద ాష్య గవంథమ్ులను(మ్ూలమ్ు తో 



 బాటట అనిా వాయఖ్మయనమ్ులు కల్లసి యునా గవంథమ్ును పదెద  భగవాష్యగవంథమ్ులని 

వ్యవ్హరించుదురు) ఎననా వ్యయ, ప్రయమస్లకోరిా ప్ నరుాద రంచి ప్రకాశంప్ఁజసేిరి. ఈ నాడు 
తెలుగునాట శ్రవవెైషి్వ్లోకమ్ు వీరందరికీ ఎంతయో ఋణప్డయిునాద . వారందరికీ శత స్హస్ర 
నమ్స్ుసలు.  

శ్రవభాష్యమ్ అప్పలమచ్ారుయల వారి శష్యయల ైన శ్రవభాష్యమ్ శ్రవనివాస్ాచ్ారుయలవారు అనేక మ్ంద  
శష్యయలకు భగవ్ద ాష్య కాలక్షేప్మ్ు అనుగవహ ంచి యునాారు. వారి వ్దద  కొద ద  పాటిగా 
స్ంప్రదాయ వష్యమలను గవహ ంచిన దాస్ుడి చ్ేత, వారే  ద శ్ానిరేదశమ్ుచ్ేసి ఈ ప్రకృత 

ప్రయతాకలపనమ్ు గావంచ్ేరు. వారి చరణకమ్లమ్ులకు స్వనయమ్ుగా ఈ ప్రయతాానిా 

దాస్ుడు శతస్హస్ర నమ్ఃప్ూరాకమ్ుగా స్మ్రిపంచుకొనుచునాాడు. 

 కాని ఈ ప్రయతామ్ులో దాస్ుని  అజాా నమ్ు  వ్లన అనేక దోష్మ్ులు, జరిగి యుండును. 
పాఠకులు,  భాగవ్తయలు స్హృయతతో మ్నిాంచి మ్ంగళ్ర్ శ్ాస్నమ్ులు కృప్ఁ 
జేయవ్లసినద గా అనేకానేక దండప్రణామ్మ్ులు చ్ేసికొని దాస్ుడు అభయరిథస్ుూ నాాడు. 

ఈ ప్రయతామ్ులో దాస్ునికి మ్మతృ స్మ్మనులు, అనేక  వధమ్ుల  దాస్ుని జీవతగమ్నానికి 

పేరరకులు అయిన కరి తిరువేంగళమ్ాగారి భగవ్ద ాష్యమ్ు తలెుగు అనువాద గవంథాలను 
వస్ూ ృతమ్ుగా ప్రిగణణంచు కొనుట జరిగినద . ప్రమ్ప్దమ్ులో ఉనానత ఆమ  ఆశ్రస్ుసలు, 
అనుగవహమ్ు దాస్ునిపెై ఎలలప్ పడత ఉండునన్న, దాస్ుడిని నడిపసి్తూ  ఉంటాయన్న దాస్ుని 

ప్రగాఢ వశ్ాాస్మ్ు. వారికీ, మ్మ అనాగార ైన  ఆమ  భరూ శ్రవమ్మన్ వేంకట నరసింహాచ్ారుయలవారికి 

శత స్హస్ర మ్స్ుసమ్మంజలులు. 

దాస్ుని అమ్ాగారికి, నానాగారికి ఆళ్ర్ారుల  అనినా, వారి గవంథమ్ులనినా అతయంత పరరతి.  

దాస్ుడిని ప్రమ్ప్దమ్ునుండి  ఆశ్రరాద ంచి, నడిపించమ్ని వారిని పరా రిథస్తూ  అనేకానేక 

దండప్రణామ్మ్ులు దాస్ుడు స్మ్రిపంచుకొను చునాాడు. 



ఈ ప్రయతామ్ులో ఎననా వధాల స్హకరించిన చి. వ్రదరాజనకు, చి. మ్మధురికి ఆ ఆళ్ర్ారల 
కృప్ ఎప్ పడత ఉండాలని దాస్ుడు పరా రిథస్ుూ నాాడు. 

ఇంకా ఈ ప్రయతామ్ులో దాస్ుడిక ిచ్యేూత నిచిా, పోర తసహ ంచిన శ్రవమ్మన్ శ్రవభాష్యమ్ 

శ్రవనివాస్ గారికీ, శ్రవభాష్యమ్ జగనాాధాచ్ారుయలగారికీ, మ్మ సరతకుకూ ఇంకనత స్హాయ, 

స్హకారమ్ులంద ంచి పోర తసహ ంచిన స్మ్స్ూ  భాగవ్తయలకూ దాస్ుడు కృతజాతాప్ూరాకమ ైన 

దండప్రణామ్మ్ులు స్మ్రిపంచుకొనుచత వారి 

మ్ంగళ్ర్శ్ాస్నమ్ులనభయరిథంచుకొనుచునాాడు.  

అడియేన్ 

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

 

                   భకాూ మ్ృతమ్ వశాజనానుమోదనమ్ 

                   స్రాారథదమ్ శ్రవశఠగోప్వాజాయమ్ 

                   స్హస్రశ్ాఖ్ోప్నిష్తసమ్మగమ్మ్ 

                   నమ్మమ్యహమ్ దరా వడవేదస్ాగరమ్. 

 

మ్మతాపతిాయువ్తయః తనయమవభూతిః 

స్రామ్ యదవే్ నియమేన మ్దనాయమనామ్ 

ఆదయస్య నః కులప్తిః వ్కుళ్ర్భిరామ్మ్ 

శ్రవమ్త్ తదంఘ్ ియుగళమ్ ప్రణమ్మమి మ్ూరాి ా 



 

 

               కాశయపానాయ స్ంజాతమ్ శరణాయరయ ప్దారిాతమ్ 

               వెైరాగయ జలధ మ్ వ్ందే రంగరామ్మనుజమ్ మ్ునిమ్ 

వాధతలమనాయ భాష్యకారతనయమ్ శ్రవరాఘవారాయశవతమ్ 

శ్రవరామ్మనుజదేశకదాయకృపాలబాి గమ్మంతదాయమ్ 

నాయయిేవాయకరణేప్యలంకృతిలయిే వదేాంతయుగేా స్మ్మ్ 

శ్రవమ్దేాంకట రామ్దేశకమ్హమ్ వదాాంస్మ్మరయమ్ భజ ే

                 వాధతలమనాయ వారిిశ్రతకిరణమ్ కోదండరామ్మతాజమ్ 

                శ్రవరామ్మనుజ సింహశ్ ైలకృప్యమ లబాి గమ్మంతదాయమ్ 

                స్ాథ నాచ్ారయప్దోనాతిమ్ దరవడభాషాస్ారస్ంపాదకమ్ 

               శషాయనేకయుతమ్ ప్రస్నాహృదయమ్ శ్రవవేంకటేశమ్ భజ ే

రామ్మయణరహస్యజామ్ రమ్యవాకయ వశ్ారదమ్ 

అనంతగుణస్ంఘమతమ్ అప్పలమరయమ్హమ్ భజ ే

                క ండినాయనాయ భాష్యకారతనయమ్ శ్రవ అప్పలమరాయశవతమ్ 

               నాథదాందా ప్దాశవతమ్ చ స్తతమ్ స్ంసేవ్య లక్షమాస్ఖ్మ్ 

               ఆంగలదరా వడస్ంస్ుృతాంధర బహుభాషాకోవదమ్ ధీనిధ మ్ 



               వేదాంతదాయ తతూ ్ా శ్ాస్ూ రవదుష్మ్ శ్రవశ్రవనివాస్మ్ భజే. 

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


