
"మాతా పితా యువతయః తనయా విభూతః 

సర్వమ్ యదేవ నియమేన మదనవయానామ్। 

ఆదయసయ నః కులపతః వకుళాభిరామమ్ 

శ్రీమత్ తదంఘ్ర ియుగళమ్ పరణమామి మూరాన ా।।   

                            భక్ాా మృతమ్ విశ్వజనానుమోదనమ్ 

                            సరావర్థదమ్ శ్రీ శ్ఠగోప వాజమయమ్ 

                            సహసర శాఖోపనిషత్ సమాగమమ్ 

                            నమామయహమ్ దరా విడ వేద సాగర్మ్ 

క్ాశ్యపానవయ సంజాతమ్ శ్ర్ణాయర్య పదాశ్రీతమ్ 

వ ైరాగయ జలధిమ్ వందే ర్ంగరామానుజమ్ మునిమ్ 

                           క్ ండినాయనవయ భాషయక్ార్ తనయమ్ శ్రీ అపపలారాయశ్రీతమ్  

                          నాథ దవందవ పదారచితమ్ చ సతతమ్ సంసేవయ లక్ష్మమ సఖమ్ 

                          ఆంగల , దరా విడ, సంసకృతాంధ్ర బహు భాషా క్ోవిదమ్ ధీనిధమి్  

                          వేదాంతదవయ తతా్వ శాసార విదుషమ్  శ్రీ శ్రీనివాసమ్ భజ ే

 

తిరువాయ్ మొழி సంక్షిప్ాా రథము 



విశ్రషాా ద్ైవత సంపరదాయమునకు నాలాయిర్ దివయ పరబంధ్ములను పునాదిగా పెదదలు చ్పుపదుర్ు. నాలాయిర్ 

దివయపరబంధ్ములనగా పండ్రండు మంద ిఆళావర్ుల  తమిళ భాష యందు పాడిన 4000 పాశుర్ములు అనగా 
తమిళ పాటలు లేదా పదాయలు.(ఇందు ఇరామానుశ్ నూతాందాది యను 108 పాశుర్ముల పరబంధ్ము 
మాతరము ఆళావర్లచే క్ాక తర్ువర్ంగతాముదనార్ల చే పరసాదింపబడినది). ఆళావర్ల యందు నమామళావర్ు 
తలమానికమ ైన వార్ు. ఇదేవిధ్ంగా  ఈ నాలాయిర్మునందు వార్ు పాడిన "తర్ువాయ్ మొழி " యను 
దివయ పరబంధ్ము అతయంత ముఖయమ ైనది. దీనిని సామవేద సార్మని చ్పెపదర్ు. దీనిక్ి నంబిళళగార్ు చ్పిపన 

"ఈడు" అను వాయఖాయన గీంథమున ే"భగవదివషయము" అని అందుర్ు. దీనిని నంబిళళ గార్ు 
పరవచంచుచుండగా వడకుక తర్ువీధ ిపిళ్ళళ అనువార్ు గీంథసథము చేసిర్ట.  

విశ్రషాా ద్ైవత సంపరదాయమున భగవదరా మునుజులనుగీహరంచన "శీ్రభాషయము" వలె "భగవదివషయము" కూడ 

అనర్ఘర్తనము. భగవదివషయమనగా ఇందు పర్మాతమ సంబంధ్మ ైన విషయము తపప వేఱొ కటి క్ానరాదు. 
సావమి నమామళావర్లకు పర్మపద పరా పిా  వర్కు ఆ పర్మాతమతో ఆయనకు కలిగచన అనుభవ వర్ణనమే ఈ 

"తర్ువాయ్ మొழி " పరబంధ్ము. ఇటిా పరబంధ్మునకు సమతులయమ ైన గీంథము మరొకట ిలేదు. ఎంతయో 

పూర్వజనమ సుకృతము, ఆచార్య కటాక్షము, పర్మాతామనుగీహము కలిగచన తపప ఈ తర్ువాయ్ మొழி  

గీంథముననుభవించుట సంభవము క్ాదని పెదదలు చ్పుపదుర్ు.  

ఈ పరబంధ్ము నందు 1102 పాశుర్ములు కలవు. ఇందలి ఒక్కకకక శ్తకమును తమిళమునందు "పతుా " 

అని అందుర్ు. ఒక్కకకక శ్తకము పది, పది పాశుర్ములుగా (దశ్కములుగా) విభజంచబడి యుంట ంది. ఈ 

దశ్కములనే "తర్ువాయ్ మొழி " అని వయవహరచసాా ర్ు. అనగా ఒక్కకకక తర్ువాయ్ మొழி లో 10 

పాశుర్ములు, ఒక ఫలశ్ృత పాశుర్ము మొతాము 11 పాశుర్ములుండును. క్ాని పర్మాతమ దావదశ్ 

నామాలతో నునన ఒక దశ్కమున  మాతరము  12 పాశుర్ములు, ఒక ఫలశ్ృత పాశుర్ము ఉండుటచే ఆ 

దశ్కమున 13 పాశుర్ములు కలవు. అందువలన మొతాము 11*10*10+ 2=1102 పాశుర్ముల 

మహత్రబంధ్ము ఈ "తర్ువాయ్ మొழி ". తర్ువాయ్ మొழி  అనగా "శీ్రవాగ్వవభవము" అని అర్థము. ఈ 

పరబంధ్మంతయు "అందాది" అనబడు ముకా పదగీసాము అను అలంక్ార్ముతో నడుసుా ంది. అనగా ముందు 
పాశుర్ము చవరచ పదము తర్ువాత పాశుర్మునకు మొదటి పదమ ై ఉంట ంది. ఈ విధ్ముగా పుర్ుషార్థ 
పరతపాదనాది విషయములనే క్ాక ఈ పరబంధ్పు శ్బద  వ ైచతరా ాది విశేషములు అనేకములు, అనుభవ ైక 

వేదయములు, అనుసంధేయములు, అమిత ఫలపరదములును.  



ఈపరబంధ్మునకు త్లుగు భాష యందు అర్థ తాతపర్యములను మన పెదదలు కృప చేసి యునానర్ు. అంతే క్ాక 

తదబృహతావాఖాయన గీంథమ ైన "భగవదివషయము" నకు దాసుని మాతృసమానులు శీ్రమత కరచ 
తర్ువేంగళమమ గార్ు అనువాదమును కూడ ననుగీహరంచ యునానర్ు. జజాా సువులు ఆయా గీంథములను 
ఆచార్యముఖముగా అభయసించుట అభిలషణీయము, అఖిల ఫలపరదము.  

ఈ పరబంధ్మున విశ్రషాా ద్ైవత సంపరదాయ విషయములనినయు ప ందుపర్చబడి యుననవని పెదదలు 
చ్పుపదుర్ు.  

ఉదాహర్ణకు అర్థ పంచక జాా నము (అనగా జీవాతమ నిజ సవర్ూపము, పర్మాతమ సవర్ూపము, జీవాతమ 

పర్మాతమను ప ందుట వలన ఫలము, పర్మాతమను ప ందుటకు నుపాయము, తదివరోధ ిఅను వాటిని అర్థ 
పంచకము అని అందుర్ు), తతావ తరయ జాా నము(మన సంపరదాయమున తతావములు మూడు. అవి 

జీవాతమ(లు), పరకృత, పర్మాతమ. వీటిన ేతతావ తరయము అని అందుర్ు), దవయ 

మంతరా ర్థము(శీ్రమనానరాయణ చర్ణౌ శ్ర్ణమ్ పరపదేయ శీ్రమతే నారాయణాయ నమః అనునది దవయ 

మంతరము. దీనిక్ే మంతర ర్తనమని పేర్ు. తదర్థ వివర్ణము ఈ పరబంధ్ము అని పెదదలు చ్పెపదర్ు), పర్భక్ిా, 
పర్జాా న, పర్మభక్ిా అను వాటి అనుభవ సిథతులు, ముకా జీవుడు పర్మపదమునకు పరయాణ ంచు అరచిరాది 
మార్గము... ఇట ల  సకల సంపరదాయ విషయములను త్లియ జ్పుప పరబంధ్మని "తర్ువాయ్ మొழி " పరసిదిన  
ప ందినది. 

సావమి నమామళావర్ దక్ష్ిణ దేశ్మున "కుర్ుగూర్" లేదా "కుర్ుక్ాపుర్ము" అను గాీ మమున "క్ారచ" అను 
వారచక్ ిజనిమంచరచ. ఒక శ్రశువు జనిమంచనపుడు, దాని శ్రరోమధ్య భాగమునుండి "శ్ఠవాయువు" పరవేశ్రంచ 

జనామంతర్ జాా నము క్ోలోపవుదర్ని పెదదలు చ్పెపదర్ు. క్ాని ఆ "శ్ఠవాయువు" తనను సో కకుండా క్ోపముతో 
దానిని వీర్ు అపుపడే పార్దరరలిర్ట. శ్ఠవాయువుపెై క్ోపించుట చేత వీరచని "శ్ఠగోపులు" అనియు, "శ్ఠారచ" 
అనియు చ్పెపదర్ు. వీర్ు విషుణ  పాద సాథ నీయులగుటచేత, విషాణ వలయములలో విషుణ పాదములు గల 

"శ్ఠారచ"ని భకుా లు శ్రర్సుున ధ్రచంచుట మనకందర్కూ అనుభవమే కదా! 

వీరచ కుర్ుక్ాపురచ సంబంధ్ము చేతనే పరత దశ్కమునకు చవరచ ఫలశీుత పాశుర్ములలో కుర్ుక్ాపురచక్ి 
చ్ందిన శ్ఠగోపుల చేత పాడబడిన ఈ పది పాశుర్ములు అని చ్పపబడు చుండుట చూచ్దము. వీరచకే్ పర్ 

మతములకు అంకుశ్ము వంట ివార్గుటచే పరాంకుశులని, వకుళ పుషప మాలిక ధ్రచంచుటచేత 

వకుళాభర్ణులని ఇతాయది నామములు గలవు. 



 వీర్ు పుటిానది మొదలు ఒక చంత తొఱఱలో పలుకులేక ధాయనమగునలెై కూర్ుిండిర్ట. అటిా మౌన ముదరలో 
నునన నమామళావర్ చ్ంతకు క్కనిన సంవతుర్ముల పిదప మధ్ుర్కవులను మఱియొక ఆళావర్ వచి పెదద  
శ్బదము చేయగా నమామళావర్ కనులు త్ర్చర్ట. అంత, మధ్ుర్కవులు "శెతాతాన్ వయరచాిల్ శ్రరచయదు 
పిర్ందాల్ ఎత్తా  తణుణ  ఎంగే క్ిడకుకమ్" అని పరశ్రనంచగా దానిక్ి నమామళావర్ "అత్తా  తణుణ  అంగ ేక్ిడకుకమ్" అని 

సమాధానమిచిర్ట. దీనిక్ి గూఢార్థము "చ్ైతనయము లేని దేహమున నుండు జీవము దేనిననుభవించ 

ఎచిటనుండును" అనన పరశ్నకు "ఆ దేహమునకు చ్ందిన సుఖ దుఃఖముల ననుభవించుచు ఆ 

దేహమునందే యుండును".  

అపుడు మధ్ుర్కవులు ఆ శ్ఠగోపుల మహతావమును త్లిసిక్కని వారచక్ ిశ్రషుయలెైరచ.  

అంతట శ్ఠగోపులను లోకపరచచయము చేయుటక్్వ శీ్రమనానరాయణుడు ఆయనకు సాక్ష్ాతాకర్ము క్ాగా, 
ఆళావర్ుల  అమితానందముతో పాడిన పరబంధ్ములలో ముఖయమ ైనది "తర్ువాయ్ మొழி " పరబంధ్ము. (వార్ు 
తర్ువిర్ుతామ్, తర్ువాశ్రరచయమ్, పెరచయ తర్ువందాది, తర్ువాయ్ మొழி  అను నాలుగ  పరబంధ్ములు 
కృపచేసిరచ. )  

ఈ తర్ువాయ్ మొழி  పరబంధ్మును పిదప వారచ శ్రషుయలెైన మధ్ుర్కవులు గీహరంచరచ. 

క్ాని, క్ాలగర్భమున ఈ పరబంధ్ము మర్ుగున పడగా, నాథమునులు అను ఆచార్ుయలు తన అకుంఠచత దీక్షతో 
శ్ఠగోపుల దర్శనము ప ంది, వారచనుండ ిఈ పరబంధ్మును మర్ల గీహరంచ భకాలోకమునకందిచిరచ. 

ఈ పరబంధ్మునందలి ఒక్కకకక దశ్కపు సారాంశ్మును కవితారచకక సింహములెైన శీ్రమాన్ వేదాంత దేశ్రకులు 
సంసకృతమున "దరమిడరపనిషత్" అను నామముతో అనుగీహరంచగా, విశ్ద వాకి్ిఖామణ  శీ్రమాన్ మణవాళ 

మహామునులు తమిళ భాష యందు "తర్ువాయ్ మొழி  నూతాందాది " అను నామముతో దశ్క 

సారాంశ్ములను పాశుర్ ర్ూపముగా  పరసాదించ యునానర్ు.  

దాసుడు ఈ తర్ువాయ్ మొழி  పరబంధ్మునందలి ఒక్కకకక దశ్కమునకు సంక్ష్ిపాా ర్థమును మాతరము 
సమరచపంచ ేపరయతనము చేసుా నానడు. దుసాుహసమ ైన ఈ పరయతనము క్ేవలము ఆచార్య క్్వంకర్యము 
మాతరమ.ే సంక్ష్ిపా ర్ూపము కనుక "పక్ష్ి వీక్షణము" (bird's eye view) వలె క్కలది పాటి పరబంధ్ 

పరచచయమునకు మాతరమే అని ఈ పరయతనపు ఉదేదశ్యము. పరత దశ్కమందలి విషయము సంక్ష్ిపాముగా  
గదయ, పదయ ర్ూపములందిచుిటకు పరయతనము.  



పెదదలందరచకీ్ ఈ దరషములను మనినంచ మంగళాశాసనములు కృప చేయమని దాసుడు సాషాా ంగ 

పరణామములు సమరచపంచ విననపించుక్కను చునానడు. పెదదలందర్ు దాసుని ఈ పరయతనమునాశ్రర్వదించ 

పరా ర్థన.  

అడియిేన్ 

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


