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dhivya prabandham – translations project 

SrI: 

SrImathE satakOpAya nama: 

SrImathE rAmAnujAya nama: 

SrImath varavaramunayE nama: 

 

dhivya prabandhams are the most essential aspect of SrIvaishNava sampradhAyam. 

AzhwArs who were blessed by SrIman nArAyaNan‟s causeless mercy, sung many 

prabandhams in the ancient thamizh language which became to be known as dhivya 

prabandham. The importance of dhivya prabandham is greatly highlighted by azhagiya 

maNavALa perumAL nAyanAr in AchArya hrudhayam. AchArya hrudhayam fully reveals 

the divine heart and emotions of nammAzhwAr. nAyanAr explains that one becomes 

established in SrIvaishNava principles by first learning the thiruvAimozhi text, then 

understanding the meanings and finally living by the same. Here, thiruvAimozhi is 

explained as upalakshaNam (example) for all dhivya prabandhams.  

These dhivya prabandhams were greatly appreciated by our AchAryas and especially 

SrI rAmAnuja ushered in a new era of our sampradhAyam which fully focussed on 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
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understanding the meanings of the dhivya prabandhams and living by it. SrI rAmAnuja‟s 

1000th birth anniversary is approaching us soon in May 2017. To commemorate this 

most glorious and auspicious occasion, we are providing simple translation of the 

dhivya prabandhams in our http://divyaprabandham.koyil.org website. These 

translations are done fully based on pUrvAchArya vyAkyAnams. 

We pray to SrIman nArAyaNan, AzhwArs and AchAryas to guide us in this effort and 

make this kainkaryam a successful one which will benefit SrIvaishNavas of different 

regions (who are familiar with different languages, etc). 

adiyen sarathy ramanuja dasan 

on behalf of http://divyaprabandham.koyil.org team 

pramEyam (goal) – http://koyil.org 

pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org  

pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org  

SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org 
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యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగతురధేయఔ 

యౕ:ీ  యౕభీణే ఴఠకోతృసమ నభః  యౕభీణే రసభానఛామ నభః  యౕభీదవయళయభునయే నభః  యౕలీసధాఙఱ భయౘభునయే నభః 

 

యౕలీైవణళ యసాంరథామాం శభుదరభుళఱె యయసా యమ ైన యతరమ ైన అాంళసఱన ఔయౌగినథ.ి ఈ యసాంరథామాం 

యౕభీధాారసమణుతుణో తృసర యాంభాంఙఫడు తదనాంతయాం ఆఱవవరసఙాయయయఱఙ ేరఙాయాం గసయాంఙఫడునథ.ి 

ఈ శణాసాంరథామాం ఉబమల ాందత వహథాే ాంతభుఱన  ైఆదాయడు తురిమాంఫడునథ.ి అయ శాంశకఽతథరా యడ ల థాాంతభుఱు. 
ూరసవఙాయయయఱ జీళనఅనయౖసీ నభు భరిము ఆథేఴభుఱు ఈ వహథాే ాంణాళగసషఱఱో రదాన తృసతరన తోృ ఴహాంచి భనన ఆ 

భాయగభున నడునహాంఙన. 
ఈ లసయశభుఱఱో భుకయమ ైన భరిము తృసర థమిఔ శణరా ఱన శఱబళ ైయౌఱో అాంథిాంఙే రమతాాం ఙేమడాం ఛరిగిాంథ.ి 

భుకయభుగస యసాంరథామ యసశితయభుఱో ఉనా థాఱన శఱబ అళగసషన యఙడాం ఛరిగిాంథ.ి తృసఠఔుఱ 

భాయగతురధేయతుఱో కొతుా అాంళసఱన తృసర థమిఔ యళయణఱణో తృసర యాంభథాా భు. 
1. తృసఠఔ భాయగతురధేయఔ – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-
srivaishnavam-readers-guide/ 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
https://srivaishnavagranthamshindi.files.wordpress.com/2016/02/acharya-sishya-instruction-e1456553320118.jpg
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2. ఉతోృ థాా తాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/14/simple-

guide-to-srivaishnavam-introduction/ 

3. ాంఙ శాంయసకయభుఱు – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/04/simple-guide-to-
srivaishnavam-pancha-samskaram/ 

4. ఆఙాయయ – యవయ శాంఫాంధాం – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/07/29/simple-guide-to-
srivaishnavam-acharya-sishya/ 

5. ఖుయయయాంయ – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/11/05/simple-

guide-to-srivaishnavam-guru-paramparai/ 

6. థిళయరఫాంధాం భరిము థిళయథేఴభుఱు – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/12/02/simple-guide-to-
srivaishnavam-dhivya-prabandham-dhesam/ 

7. యషశయ తరమాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/12/simple-

guide-to-srivaishnavam-rahasya-thrayam/ 

8. తతావతరమాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/13/simple-

guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/ 

9. అయథాంఙఔాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/19/simple-

guide-to-srivaishnavam-artha-panchakam/ 

10. అఙాయభుఱ తుయౄమఱన – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/03/12/simple-guide-to-
srivaishnavam-apacharams/ 

11. థినఙయయఱో కొతుా భుకయ అాంఴభుఱు – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/04/13/simple-guide-to-
srivaishnavam-important-points/ 

12. రభాణభుఱు – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/04/15/simple-

guide-to-srivaishnavam-references/ 
 

ఆఱవవర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

ఎాంన యయభాధార్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

 
అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 
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భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/simple-guide-to-srivaishnavam/ 

 

తృ ాందరిచిన యసథ నభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/ 

రమేమభు (ఖభయభు) – http://koyil.org 

రభాణభు (రభాణ ఖాీంథభుఱు) – http://granthams.koyil.org 

రభాత (ఆఙాయయయఱు) – http://acharyas.koyil.org 

యౕలీైవణళ యదయ / నహఱాఱ కోశాం – http://pillai.koyil.org 

vaikAsi uthram – June 3rd, 2017
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తృసఠఔ భాయగతురధాయఔ  

 యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు  

తృసఠఔుఱ తురధేయతు/దకోఴాం 

యౕలీైవణళ తృసర థమిఔ రిభావ 

 ఆఙాయయయడె,ఖుయయళు- ఆదాయతిమఔతన అథిాంఙలసడె- యసదాయణాంగస తియయభాంతరభున ఉథేయాంఙలసయయ. 
 యవయ- యవేయడె /అాంణేలసవహ 

 బఖళాంతేడె- యౕభీధాారసమణుడె 
 అరసాభూరాి- థేలసఱమాంద, భఠభుఱమాంద, ఖఽషభుఱమాంద ఆరసదిాంఙఫడె దమాయౄనహఅయన 

బఖనలసనతు యఖషీభుఱు. 
 ఎాంన యయభాన్,న యయభాళ్,ఈఴవయయడె- బఖలసనడె 
 ఎాంన యయభాధార్ – బఖలసనతు ఔధాా అతి ఔయయణాభముఱు –యౕరీసభానజుఱు 
 నహరసన్- ఉకసయఔుడె 
 నహరసట్టి,ణామార్- యౕభీయౘఱక్ష్ుమ 
 భూఱళయయా - ఆఱమాం ఱోఱ యతరాంగస రతిఴహీ ాంఙఫడున బఖలసనతు అఙఱ(ఔదఱతు) యౄాం. 

 ఉతసళయయా -  తియయయథఱఱో ఊరధగిాంఙట్ఔు రతివీ ఙేమఫడున ఙఱయౄనహ బళగసనడె. 
 ఆఱవవయయా - – – భాఖలసనతు శాంూయణ ఔఽఔు తృసతరే ఱె ైథావయముగసాంతభు నాండు ఔయౌముగసయాంబభు ళయఔు  

దక్ష్ుణభాయతభున తుళవహాంచిన లైవణళ శధాయశఱు. భరిము బఖళదభకూాఱో భుతుగి ణేయౌనలసయయ. 
 ూరసవఙాయయయఱు- యౕలీైవణళ యసాంరథామభున యౕభీధాారసమణుతు నాండు యాంయగస ళశా నా ఆదాయతిమఔ 

ఙఔళీయయా ఱు. 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
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 భాఖళతేయౌ,యౕలీైవణళుఱు- బఖలసననఔు థాశయభు ఙేములసయయ. 
 అరైెమయయా - బఖలసనతు భుాంద థిళయరబాందభుఱన రసఖణాల ముఔాభుగస గసనభుఙేము యౕలీైవణళుఱు. 
 ఒరసణ్ ళయ ఆఙాయయయఱు- న రిమన యయభాళ్   నాండు  భణలసలభాభునఱ ళయఔు ల ాంఙేవహ ఉనా ఆఙాయయ 

శభూషాం. 

 న రిమన యయభాళ్ 

 న రిమనహరసట్టి 
 యవవకధసనఱు 
 నభామఱవవర్ 

 యౕభీధాాథభునఱు 
 ఉమయకొాండార్ 

 భణకసకల్ నాంత 

 ఆలళాంథార్(మాభుధాఙాయయయఱు) 
 న రిమనాంత 

 ఎాంన యయభాధార్(బఖళథరా భానజుఱు) 
 ఎాంఫార్ 

 యౕీరసఴయ బటి్ర్ 

 నఘజీమర్ 

 నాంనహఱ్ళై 
 ళడఔుక తియయయత ినహఱ్ళై 
 నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు 
 తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై 
 అయగిమ భణలసల భాభునఱు(ళయళయభునఱు) 

 థిళయరఫాంధాం – అయయయఙచామళ్ గస ళయళషరిాంఫడె ఆఱవవయయఱు అనఖశీిాంచిన తృసయయభుఱు. 
 థిళయదాంతేఱు- యౕభీధాారసమణుడె భరిము యౕభీయౘఱక్ష్ుమ 

 థిళయథేఴభుఱు- ఆఱవవయయఱఙ ేకీరాిఫడున బఖలసనడె ల ాంఙేవహ ఉనా క్ష్ధతరభుఱు/శథఱభుఱు. 
 థిళయశఔుా ఱు,యౕశీఔుా ఱు- భాఖలసనతు /ఆఱవవరసఙాయయయఱ ళఙనభుఱు. 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
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https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/10/uyyakkondar/
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https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/16/emperumanar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/14/periya-nambi/
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https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/16/embar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/parashara-bhattar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/namjeeyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/vadakku-thiruvidhi-pillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/thiruvaimozhi-pillai/
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 అభభాన శథఱభుఱు- ూరసవఙాయయయఱఔు అభీవీమ ైన బఖలసనడె లఱవహన క్ష్ధతరభుఱు. 

 తృసయయభు- దయభు/ళలా ఔాం 

 థిఖాం- దఴఔాం(థి తృసయయభుఱ ఔయయు) 

 తేా - ఴతఔాం(ళాంద తృసయయభుఱ ఔయయు) 

 తురేివీ / రణేయఔ అయథభుఱు(యౕలీైవణళ తృసరిభాఴహఔ థాఱు) 

 కోయళ్- యౕయీాంఖాం 

 తియయభఱ- తియయల ాంఖడాం, తియయభాయాంయయళలఱె ై
 న రిమ కోయల్- కసాంచీుయాం 

 న యయభాళ్- యౕరీసభుడె 
 ఇలమ న యయభాళ్- ఱక్ష్మణుడె 
 న రిమన యయభాళ్- యౕయీాంఖధాథడె(భూఱళయయా ) 
 నాంన యయభాళ్- యౕయీాంఖధాథడె(ఉతసళయయా ) 
 ఆఱవవర్-నభామఱవవర్ యసవమి- బఖళథరా భానజుఱు 
 జీమర్, న రిమజీమర్- అయగిమ భణలసల భాభునఱు(ళయళయభునఱు) 
 శవయౄాం- తుఛ శవభాళాం/ఆకసయాం(ళసశారాం తురధేయాంచిన ఱక్ష్ణభుఱు ఔయౌగి ఉాండెట్) 

 యౄాం – యౄాం/ఆఔఽతి 

 ఖుణాం- ఔఱవయణఖుణభుఱు 

 యతవాం – ఆదితయాం 

 యౌఱబయాం- శఱుళుగస ఱభాంఙట్/అాందఫాట్ుఱో ఉాండెట్ 

 యౌయౕఱయాం – ఓథాయయాం / అయభరిఔఱు ఱేతు ఉథాయశవభాళాం 

 యౌాందయయాం- ఴరీయ శాందయత 

 లసతసఱయాం- అభమఱాాంట్ట శషనాం/ఒయయు/క్ష్భా 
 భాధయయాం- భధయమ ైన యయచి(ఔ ఖుణాం) 

 ఔఽ,ఔయయణ,దమా,అనఔాంతృస- అనఖషీాం,ఔతుఔయాం. 
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 ళసశారాం- భనన తురధేయాంఙ/భాయగతురధాఴనాం  ఙేము తృసర భాణిఔ ఖాీంథభుఱు-   ల దాం, ల థాాంతాం, 

తృసాంఙారసణరా ఖభాం, ఇతియౘశభుఱు (యౕరీసభామణభాయణాదఱు), ురసణభుఱు (యవేణ భాఖళతఖయయడాథ)ి , 

ఆఱవవయయఱథిళయరఫాంధభుఱు, ూరసవఙాయయయఱ ఔఽతేఱు- యాో తరభుఱు(యాో తరయణాాథ)ి లసయకాయనభుఱు. 
 ఔయమ- ఙయయ,-తృస(దయయగ ణభుఱు)ుణయు(శదగ ణభుఱు) కూమీఱు. 
 మోక్ష్ాం- బళఫాంధ యమోఙనాం/యభుకూా 

 బఖళణచైకాంఔయయమోక్ష్ాం- ఈ బళఫాంధ యభుకూా ఛరిగిన నహభమట్ యభదభున ఉాండె తుతయకైెాంఔయయాం. 

 కైెళఱయాం- ఈ బళఫాంధ యభుకూా ఛరిగిన నహభమట్ ఉాండె ఆనాందభమ తుతయకైెాంఔయయభు. 

 ఔయమయోఖ,ఘఞా నయోఖ, బకూాయోఖభుఱు- బఖళాంతేతుా తృ ాంద భాయగభుఱు. 
  రతాి,ఴయణాఖతి- తన భారసనాాంతట్టతు బఖళాంతేతు న  ై ల ముట్. బళాంతేతుా ఙేయయట్ఔు అతధ  భాయగభతు 

నమిమ ఉాండెట్. 

 ఆఙాయయతువేీ ఱు-  ఆఙాయయ యౕతీృసదభుఱన భాతరమే ఆఴయీాంఙలసయయ.  యరిధ  ‘రనాఱు’ అతు అాందయయ. 
 ఆఙాయయ అభభానాం- ఆఙాయయయఱ ఔఽఔు తృసతరే ఱు అళవడాం 

 ాంఙశాంయసకయభుఱు(శభాఴమీణభుఱు)-  యథధేఔయణ రకూమీఱ థావరస ఔ ళయకూాతు బఖలసనతు 

కైెాంఔయయభునాంద(ఈ శాంయసయభునాంద భరిము యభదభునాంద)  తుభఖాయఙట్. ఆ రకూమీఱు.. 

 ణా- ఴాంకఙఔఱీాాంచనభుఱు-ణాాం(ల డు) గసయాంఙఫడున ఴాంకఙఔభీుదరఱన  భన బుఛభుఱమాంద 
ధరిాంఙేముట్. థధతుళఱన భనాం ఇఔన  ై బఖళాంతేతు య తేా గస రిఖణిాంఫడణాభు. ఎఱాగైెణ ే ఔ తృసతరన  ై
మఛభాతు  చిషాభుఙే భుథిరాంచిన అథ ిలసతుకూ ఎఱాఙచాందధో భనాం ఔడ ఈ ఴాంకఙఔభీుదరఱ యసథ నాం ళఱా 

బఖలసననకధ ఙచాంథిన లసయభళుణాభు. 
 ుాండరాం(చిషాాం) – థావదఴ ఊయేవుాండరదాయణాం- ఴరీయభున ధాాండె శథఱభుఱఱో ఊయేవుాండర(తియయభణి 

భరిము యౕఙీయణాం) దాయణాం ఙేముట్. 

 ధాభ- థాశయ ధాభాం- ఔ నతన నేయయ ఆఙాయయయతుఙ ేతృ ాందట్.(రసభానఛథాశ, భధయఔయథాశ, యౕలీైవణళథాశ 

ఇణాయదఱు) 

 భాంతరాం- భాంణరో థేఴాం- యషశయభాంతరభుఱన ఆఙాయయయతు థావరస తృ ాందట్. ఇథి భననాం ఙేములసరితు 

దఃకభుఱ నాండు యక్ష్ుాంఙన.- తియయభాంతరాం, దవమభాంతరాం భరిము ఙయభళలా ఔభుఱధడు ఈ భాంతరభుఱు 
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శాంయసయ  యభుకూాతు ఔయౌగిాంఙన. ఱోణచైన యళలావణకైె థధతుతు ఙడాండు: 
http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/rahasya-thrayam.html                                            
                                                                                           

 మాఖ-థేళూఛ-తియయలసరసధన ఔభీభున అబయవహాంఙట్. 

 కైెాంఔయయాం- బఖలసనతుకూ, ఆఱవవయయఱఔు, ఆఙాయయయఱఔు, భాఖళతేఱఔు వేళ ఙేముట్. 

 తియయలసరసధన- బఖళాంతేతుా ఆరసదిాంఙట్(ూఛ) 

 తియయళులైాం- ఇవీరకసయాం 

 ళలఴహ- మఛభాతు 

 ళలవ- థాశడె/వేళఔుడె 
 ళలవతవాం- బఖలసనతుకైె థాశయభునఔు  శయవథా వహదేమ  ైఉాండెట్. (యౕరీసభుతుకూ వేళఙేము ఱక్ష్మణుతు ళఱె) 
 తృసయతరాంతయాం – బఖలసనతుకూ ూరాిగస ఆదధనడెట్. (బయణాఱవవన్ ళఱె యౕరీసభుతు ఆఘాఔు శయవథా ఱోఫడు 

రళరాిాంఙట్  భరిము ఎడఫాట్ున ఔడా శభమతిాంఙట్ ) 

 యసవతాంతరయాం- తన ఇయౖసీ నయసయాం నడెఙకొనట్. 

 ుయయయౖసకసయాం-వహతౄసయయస, భధయళరాితవాం/ఉఴమిాంఙేమడాం- ఈ జీళుఱు ణాభు ఙేవహన తృసఔయమ  పయౌతాంగస 
క్ష్ుాంఫడడాతుకూ అయయహ ఱు కసననాన యభదమాశవయౄనహణ ి అయన  యౕభీయౘఱక్ష్ుమ ణాన బళఖలసనతు 

నహుాంచి ఈ జీళుతుా అతతు ఔఽఔు తృసతరే తుా ఙేమున కసళున ణాన ుయయయౖసకసరిణ.ి  ఆఙాయయయఱు ఔడా ఈ 

ుయయయౖసకసయ శవభాళుఱే. ఈ ుయయయౖసకసయాం ఙేములసరికూ భుకయాంగస భూడె ఖుణాఱు ఉాండాయౌ. 

 ఔఽ- ఈ ఔరసమనబళ జీళుతున  ైదమ. 

 తృసయతరాంతయాం – శయవాం భాఖలసనతున  ైఆదాయడు ఉాండెట్. 

 అననయయహతవాం- బఖలసనతుకధ తు ఇతయయఱఔు ఙచాందఔుాండెట్. 

 అననయ ళలవతవాం – బఖలసనతుకూ భరిము భాఖళతేఱఔు తు ఇతయయఱఔు కైెాంఔయయాం ఙేమఔుాండెట్. 

 యవమాాంతయాం – తృసర ాంచిఔ/ ఐశిఔ శకభుఱు- కైెాంఔయయభు ఔాంట్ ేల రైెనయ/ఇతయభుఱు. 
 థేళణాాంతయభు- యౕభీధాారసమణుడ ే యతవాం. ఇతయ జీలసతమఱు థేళణాాంతయభుఱు( అనగస ఈ జీలసతమఱు 

బఖలసనతు ఆఘాఙ ే ఈ ఱౌకూఔ ఛఖతేా ఱో కొతుా కసయయభుఱు ధయల యయాట్ఔు తుమమిాంఫడణాయయ. యయయఔడా 
ఔయమ ఫదే ఱే). 

 శవఖత వవకసయాం- తభన ణాభు భాఖలసనతు/ఆఙాయయయతుఱా భాయాంఙడాం (ధ న అన అషాంకసయాం). 
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 యఖతవవకసయాం- బఖలసనడె/ఆఙాయయయడె తభ రతమాాం/తృసర యథన ఱేఔుాండాధ  , అరమతాాంభుగస భనఱన 
వవఔరిాంఙడాం. 

 తురధహతేఔ ఔఽ- ఏ కసయణాం ఱేఔుాండాధ  ఙన ే దమ- జీలసతమ తోృర దభఱాంఙేమఫడతు/ురికొఱుఫడతు     

బఖలసనతు యొఔక ధఽడమ ైన ఔఽ. 

 శశేతేఔ ఔఽ- జీలసతమ శవరమతాభు ఙేవహ ురికొఱుఫడున బఖలసనతు ఔఽ. 

 తుతేయఱు- తుతయశయయఱు- యభదభున బఖలసనతుకూ కైెాంఔయయభు ఙేము లసయయ(ఎఔకడచైధా ఉనాన). 
తుతేయఱనగస   ఈభౌతిఔ శాంయసయఫాంధాం ఱేఴ భాతరభుఱేతు  యతరే ఱు. 

 భుఔుా ఱు- ఔ ధాడె ఈ భౌతిఔ శాంయసయఫదా ఱె ై చిళయఔు యభదభున ఙేయయకొతు యతరే ఱుగస భారి 

బఖలసనతు కైెాంఔయయాం ఙేములసయయ. 
 ఫదే ఱు- రశా తాం ఈ భౌతిఔ శాంయసయభున జీయాంఙలసయయ. యరిధ  శాంయసయయఱు అాందయయ. 
 భుభుక్షుళుఱు- మోక్ష్ాంకైె రమతాాం ఙేములసయయ. 
 రనాఱు- బఖలసనతు కైెాంఔయయమే శయవభతు భాయాంఙేలసయయ. యయయఔడా భుభుక్షుళుఱ ళాంట్టలసరధ. 

 ఆయారనాఱు- ఔయసరి ఔవీబూయవీమ ైన ఈ భౌతిఔ శాంయసయభు నాండు యభుకూాతు కోయయలసయయ. 

 దఽారనాఱు- బఖలసనతు కైెాంఔయయమే శయవభతు భాయాంచినన కసధొఔయసరి ఈఱౌకూఔ రాంఙభున 

బఖలసనతుకూ భరిము భాఖళతేఱఔు కైెాంఔయయభు ఙమేఛాఱఔ యభదభుఱో ఈ కైెాంఔయయభున 
అభఱఴహాంఙలసయయ. 

 తీయథాం – యతర ఛఱాం 

 యౕతీృసదతీయథాం-  ఙయణాభఽతాం- ఆఙాయయయఱ తృసదరక్ష్ాలన ఛఱాం. 

 భోఖాం- బఖలసనతుకూ శభరిుాంఙట్ఔు వహదేమ ైన  కసవఔవభుఱు. 
 రయసదాం- యౕలీైవణళుఱు వవఔరిాంఙ బఖళతుాల థిత థాయథభుఱు(కసవఔవభుఱు). 
 ఉచిావిాం- రయసథాతుకూ భరోనేయయ.(ళలవరయసదాం) కొతుా యసయయా  ఇతయయఱఙ ేశఽయాంఫడునథ(ిఇతయయఱ అథయభుఱఙ ే

ణాఔఫడునథ)ి-శాందయభభున ఫట్టి అయథాం భాయయన. 
 డు-భోఖభుఱఔు ఉయోగిాంఙ ధాభాాంతయాం(తమిల దాం) 

 యసతేా ుడు- ఙాందనాం 

 ఴఠసరి, యౕ ీ ఴఠకోమ్ – యౕభీధాారసమణుతు తృసదదమభుఱు. నభామఱవవర్,  యౕ ీ ఴఠకోభుగస 
రిఖణిాంఫడణాయయ. థధతుకూ కసయణాం  యయయ బఖలసనతు యౕతీృసదదమభుఱ యసథ తూముఱు. 
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 భథయఔళుఱు- నభామఱవవర్ (తృసదయసథ తూముఱు) యౕతీృసదభుఱఔు ళయళయౘయధాభభు. 
 యౕరీసభానఛాం-ఆఱవవర్ తియయనఖరిఱో నభామఱవవర్ (తృసదయసథ తూముఱు) యౕతీృసదభుఱఔు ళయళయౘయధాభభు. 
 యౕరీసభానఛాం- అాందరి ఆఱవవయయఱ (తృసదయసథ తూముఱు) యౕతీృసదభుఱఔు ళయళయౘయధాభభు 
 భుదయౌఆాండాన్- యౕరీసభానజుఱ (తృసదయసథ తూముఱు) యౕతీృసదభుఱఔు ళయళయౘయధాభభు 
 తృ నాడుమామ్ ఴఘకభఱాం – భాభునఱ యౕతీృసదభుఱఔు ళయళయౘయధాభభు. 
 యసదాయణాంగస రదానయవేయఱు యౕతీృసదభుఱుగస ళయళషరిాంఫడణాయయ. ఉథాషయణఔు- ఎాంఫార్ ఔు – 

యౕీరసఴయబటి్ర్ యౕతీృసదభుఱు(తృసదయసథ తూముఱు), – యౕీరసఴయబటి్ర్ ఔు నఘజీమర్ యౕతీృసదభుఱు, నఘజీమర్ ఔు 
నాంనహఱ్ళై యౕతీృసదభుఱు ము. 

 యబూతి – శాంద/ఐఴవయయభు 
 తుతయయబూతి – ఆదాయతిమఔ ఛఖతేా ( యభదాం/యౕలీైఔుాంఠభు) 
 య్ఱాయబూతి- ఱౌకూఔ ఛఖతేా (జీళుఱు తులసశభఖు ఈ శాంయసయాం) 

 అడుయేన్ ,థాశడె – తభన ణాభు శాంభోదిాంఙకొధ  యసాంరథామఔ గౌయళలసఙఔభు(ధ న ఔు ఫదఱు) 
  యనమూయవఔ ణాన. 

 థేళయలసయయ, యౕభీాన్- ఇతయ యౕలీైవణళుఱన శాంభోదిాంఙ యసాంరథామఔ గౌయళలసఙఔభు- మీ దమ 

 ఎలైాందయలైతల్- ల ాంఙేమడాం(యసాంరథామఔ  ళఙనభుఱు) 
 ఔణ్ ళలయయతళ్ – ఴమతుాంఙడాం. 

 తూరసటి్ాం- యసానభాడెట్. 

 ఴమనాం – తుథిరాంఙడాం. 

 యౕతీృసదాం- బఖలసనతు/ఆఱవవయయఱన/ఆఙాయయయఱన ఱాకూఱో మోముట్/మోములసయయ. 
  తియయళడు- యౕతీృసదదమభుఱు(షనభాన్ ఔు యసాంతృసర థామఔ శాంభోధన) 

 లసయకాయనాం- శువీ యళయణ. 

 ఉధాయశాం – రశాంఖాం 

 కసఱక్ష్ధాం- భూఱభున ఙచి థాతుఱోతు ళయయశ లసఔయభుఱఔు ఙథియ థాతుకూ  యశాఽత లసయకాయనభున 
అనఖశీిాంఙట్. 
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 అవీథిఖగఛభుఱు- యౕభీణలసలభాయౘభునఱు  యౕలీైవణళ శణాసాంరథామభున నఱుథిఴఱా భాయతరసఱఔు 
రఙాయాం ఙేముట్ఔు ఏయుయచిన/యసథ నఙేవహన ఎతుమిథిభాంథ ిఆఙాయయయఱు. 

 74 వహాంయౘశధాదితేఱు –  యౕ ీరసభానఛాఙాయయయఱు యౕలీైవణళ శణాసాంరథామభున నఱుథిఴఱా భాయతరసఱఔు 
రఙాయాం ఙేముట్ఔు ఏయుయచిన/యసథ నఙేవహన డచఫ్ైైధాఱుఖు భాంథ ిఆఙాయయయఱు. 

ల థాాంత/తతావ శాంఫాందిత థాఱు 

 యయయౖసీ థచైవతాం-   చితేా  అచితేా ణో ఔడెకొతు ఉనా యతతావభున(బఖళాంతేతుా)  ణచఱుు 
వహథాే ాంతాం/తతావళసశారాం. 

 వహథాే ాంతాం – ఔ తుమభభున వహథ రీఔరిాంఙనథ.ి 

 మిథనాం-  యౕఱీక్ష్మమధారసమణుఱు(న యయభాళ్ భరిము నహరసట్టి) 
 ఏకసమనాం- యమీః తితవభుననఔు.(భయౘఱక్ష్ుమకూ తియ ైన లసడె)  తృసర తానయత ఇళవఔుాండా 

యౕభీధాారసమణుతు ఆదికసయతుా అాంగీఔరిాంఙట్. 

 భామాలసదాం- ఏఔ యౄాం ఖఱ ఫరషమభున అాంగీఔరిశా  మిగిణాదాంణా  మితాయ(భరా ాంతి- ఱేతుథ ి ఉనాట్ుి గస 
ఉనాథ ిఱేనట్ుి గస భాయాంఙడాం) అతు భాయాంఙ ఔ వహథాే ాంతాం. 

 ఆవహథఔుడె- ళసశారభున రభాణభుగస అాంగీఔరిాంఙలసడె. 
 ధావహథఔుడె- ళసశారభున రభాణభుగస అాంగీఔరిాంఙతులసడె. 
 ఫాషృయఱు- ళసశారభున రభాణభుగస అాంగీఔరిాంఙతులసయయ 
 ఔుదఽవేీ ఱు- ళసశారభున తభఔు అనఔఱాంగస భాయయశా  రభాణభుగస అాంగీఔరిాంఙలసయయ. 
 ఆుా ఱు – భన ఉనాతితు కోయయలసయయ. 
 రభా – తృసర భాణిఔ ఘఞా నాం 

 రమేమాం – తృసర భాణిఔ ఘఞా నాం  ఱక్ష్యభు. 
 రభాత – తృసర భాణిఔ ఘఞా నభున యక్ష్ుాంఙలసడె. 
 రభాణాం – తృసర భాణిఔ ఘఞా నభున ఆరీిాంఙలసడె. 
 రతయక్ష్ాం- ఇాంథిరమ(ఔనా,ఙచళుఱు ము||) గోఙయమ ైనథ.ి 

 అనభానాం- ూయవు రియౕఱన ఆదాయభుగస ఉతునామ ైన ఘఞా నాం. 

 ఴఫాాం-ళసశార ళఙనభుఱు/తృసర భాణిఔ ఆదాయాం 
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 తతావతరమాం- రనాఱు శువీాంగస ణచఱుశకోదఖగ  భూడె అవహథతవభుఱ. ఱోణచైన యళలావణఔు  ఙడాండు: 
http://ponnadi.blogspot.in/p/thathva-thrayam.html 

  చితేా  అచితేా ,జీలసతమ- ఆతమఘఞా నాం 

 అచితేా ,అఙేతనాం, రఔఽతి- థాయథాం, ఛడమ ైనథ.ి 

 ఈఴవయయడె – బఖలసన్ యౕభీధాారసమణుడె 

 యషశయతరమాం- ాంఙశాంయసకయ శభమభున ఆఙాయయయతుఙ ే అనఖశీిాంఫడె భూడె 
గోయభాంతరభుఱు. ఱోణచైన యళలావణఔు  ఙడాండు: 
 http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/rahasya-thrayam.html . 

 తియయభాంతరాం- అయౖసీ క్ష్రీభయౘభాంతరాం 

 దవమభాంతరాం- రెాండెగస  ఉనా భయౘభాంతరభుఱు. 
 ఙయభళలా ఔాం- ‘శయవథరసమన్ రితయఛయ’– అన గీణాళలా ఔాం: ‘శఔఽథేళ రధాామ’ – అన రసభ ఙయభళలా ఔాం: 

‘వహథణే భనవహ’– అన ళరసష ఙయభళలా ఔభుఱు. యసదాయణాంగస  – ‘శయవథరసమన్ రితయఛయ’– అన గీణాళలా ఔమే 

ఙయభళలా ఔభుగస యౄఢు అయనథ.ి 

 అయథాంఙఔాం- ఐద రదాన తుమభాఱు- ాంఙశాంయసకయభుఱు అనఖశీిాంఙేట్ుుడె ఆఙాయయయఱు ఉథేయయసా యయ. 
ఱోణచైన యళయణ కోశాం http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/artha-panchakam.html  

దరిిాంఙాండు  
o జీలసతమ- ఱౌకూఔ(శాంయసరిఔ) జీళుఱు(భానళుఱు) 
o యభాతమ – బఖలసనడె 
o ఉనేమాం , తృసర యాం- తృ ాందళఱవహన ఱక్ష్యాం  -ఙేమళఱవహన  కైెాంఔయయాం 

o ఉతృసమాం- ఆ ఱక్ష్ాయతుా తృ ాందడాతుకూ భాయగాం. 

o యరోద ి– ఆ ఱక్ష్ాయతుా తృ ాందడాతుకూ అడుాంఔుఱు 

 ఆకసయతరమాం – రతి జీలసతమఔు ఉాండళఱవహన భూడె భుకయమ ైన వహథతేఱు/ఱక్ష్ణభుఱు. 

 అననయళలవతవాం- బఖళాంతేడ ేయక్ష్ఔుడతు(యతవాం) నభుమట్. 

 అననయ ఴయణతవాం- బఖళాంతేడ ేఆఴయీాంఙతఖగలసడతు నభుమట్. 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
http://ponnadi.blogspot.in/p/thathva-thrayam.html
http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/rahasya-thrayam.html
http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/artha-panchakam.html
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  అననయ భోఖయతవాం- యసదాయణ “ కధళఱాం బఖళాంతేతుా భాతరమే అనబయాంఙట్” , బఖలసనడె భాతరమే   

                      అనబయాంఙ యోఖుయడె” అతు నమిమఉాండెట్యే రతానఉథేాఴయాం. 

 యసభాధాదిఔయణయాం-కధ ఆతాయభుణో ఔట్ట ఔనా ఎఔుకళ శాంకయఱో ఉనా కసయఔాం/ఖుణాం.  కధ రిదితు 

యళరిాంఙ  రెాండె అాంతఔధాా ఎఔుకళ థాఱు.    థధతుకూ ఉథాషయణగస – భఽదగ ట్ాం (భట్టి ఔుాండ) . ఔుాండ 

తమాయయకసళడాతుకూ – ఆదాయాం(భూఱాం) ఆదేమాం(యౄాం) కసలసయౌ. అల  భట్టి భరిము గట్తవాం. ల రొఔ 

ఉథాషయణ- “యఔాట్భు”(ణచఱాతు ళశారాం)థధతుకూ రెాండె యళలవణభుఱు- ఔట్ట ణచఱుుదనాం రెాండళథ ి

ట్తవాం(ళశారాం అఖుట్). యట్ట భాథిరిగస – ఫరయౘమ/బఖలసనడె  యసభాధాదిఔయణయభుగస అతుాఅవహథతవభుఱఔు 
ఆదాయాం.  శాంశకఽతాం భరిము ల థాాంత ఘఞా నభునా ాండుతేఱళదా ణచఱుశకొనళఱవహన ఱోణచైన యళలావణ. 

 లైమాదిఔయణయాం-  రెాండె అాంతఔధాా ఎఔుకళ అాంళసఱణో ఔడుకొతు ఉనా భూఱాం. ఉథాషయణఔు-  ఔ ఔురిాకూ 
బూమి ఆదాయాం కసళఙా భరిము ూఱఔుాండుకూ ఔ ఫఱా ఆదాయాం కసళఙా. ల యయల యయలసట్టకూ (అవహథణావఱఔు 
)ల యయల యయ ఆతారసఱు ఉాంట్ాయ. 

  

 శమిఴహీ  శఽఴహీ -  బఖలసనడె ఈ శఽఴహీ తు ాంఙబూతభు ళయఔు తుయవశిాంచి  జీలసతమన ఫరషమఱాగస 
తుమమియసా డె. ఈ వహథతితు శమిఴహీ  శఽఴహీ  అాంట్ాయయ. 

 ళయఴహీ   శఽఴహీ - బఖలసనడె ఫరషమన భరిము ఋవేఱన ముదఱెైన లసరితు  తుమమిాంచి (ణాన అాంతరసయమిగస 
ఉాంట్ృ) అవహథణావఱఔు ల యయల యయ యౄతృసఱన శఽఴహీ యసా డె. 

 ళయఴహీ  శాంయౘయాం- బఖలసనడె , యయదర డె, అగిాకూ  అదికసయమిచిా(ణాన అాంతరసయమిగస ఉాంట్ృ) ఈ అవహథణావఱన 
నయాంఙేయసా డె. 

 శమిఴహీ  శాంయౘయాం- బఖలసనడె తనాంతట్ణాధ  శవమాంగస ాంఙబూతభుఱన తనఱో ఔఱుుకొాంట్ాడె 

మిగిణా యళరసఱఔు : http://kaarimaaran.com/downloads.html 

ణచఱుఖువేత 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్  రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-

srivaishnavam-readers-guide/ 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
http://kaarimaaran.com/downloads.html
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
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ఉతోృ థాా తాం 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<<  తృసఠఔ భాయగతురధేయఔ 

 

యౕభీధాారసమణుడె  తన తురధహతేఔ ఔఽతృసఔట్ాక్ష్భుఱఙ ే  ఈ శాంయసయయఱన ఉజీీయాంఙేమడాతుకూ శఽఴహీ  శభమాన 

ఫరషమఔు ళసశారభుఱన (ల థాఱు) ఉథేయయసా డె. లైథిఔుఱఔు ల దాం అతయాంత తృసర భాణీఔయణమ ైనథ.ి రభాత(ఆఙాయయయడె) 
రమేమభున (బఖలసనడె)  రభాణాం(ళసశారాం) ఙేత భాతరమే  తుయణయయసా డె. ఎఱాగైెణ ేతన అఖిఱ శేమ రతయతుఔతవాం ( 

అతుాఙచడె ఖుణాఱఔు ళయతిరధకతవాం) భరిము ఔఱవయణ ైఔణానతవాం (శభశా కసఱవయణ ఖుణాఱఔు తుఱమాం)ళాంట్ట 
ఖుణాఱన ల దాం ఈ ఔఱవయణ ఖుణాఱన ఇతయమ ైన లసట్ట నాండు భేధయచి ఔఱవయణఖుణాఱన అనఔరిశా ాంథ.ి  (ఇతయ 

రభాణభుఱ నాండు భేధయయశా ాంథ)ి 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/simple-guide-to-srivaishnavam/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
http://acharyas.koyil.org/
http://koyil.org/
http://koyil.org/
http://koyil.org/
http://granthams.koyil.org/
http://srivaishnavagranthams.files.wordpress.com/2013/11/srivaishna-guruparamparai.jpg
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 అతృౌయయఴేమతవాం – ఎళరిఙేత ఔడా శఽఴహీ ాంఙఫడుాంథ ికసద. (రతి  శఽఴహీ  యొఔక ఆయాంబభుఱో బఖలసనడె 
ల థాతుా ఫరషమఔు ఉథేయాంఙన, అథి ఔభీాంగస అఱాగధ రఙాయాం గసయాంఙఫడెన) కసళున ఇాంథిరమఘఞా తుకూ 
శాంఫాందిాంచిన ఱోతృసఱఔు ణాళు ఱేద. 

 తుతయాం- ళసఴవతమ ైనథ.ి ఆదయాంతభుఱు ఱేతుథ.ి ఇథ ి కసఱాతుా భరిము బఖలసనతు శయవల దఘాతవాం ఖురిాంచి 

లఱాడుాంఙన. 

  శవత తృసర భాణయతవాం- అతుా ల థాఱు శవమాం రతాి ఔఱయ అనగస అతుాము కధ యళసవశభున ణచఱుున. 

అతృసయమ ైన ల దశాంతేా న,  ల దలసయశడె బయవయభానళుఱ రిమితమ ైన ఘఞా ధాతుా దఽఴహీ ఱో న ట్ుి కొతు ఆ ల దభుఱన 
ఋక్,మజుర్,యసభ భరిము  అధయవల దభుఱుగస యబజాంఙాడె. 
ల దాం యొఔక యసయమే ల థాాంతాం. బఖలసనతు కూావీతయమ ైన యవమాఱన యఴథధఔరిాంఙ ఉతువతేా ఱ శమేమలనమే 

ల థాాంతాం. ఈ ఉతువతేా ఱు యయధ ఋవేఱఙేత  యయధ దఽవేి ఱణో యళలాఴహాంఙఫడున ఫరషమభున ణచఱుు ఔఽతేఱు. ల దాం 

ఆరసధన రకూమీన ణచఱుున. ల థాాంతాం ఆ ఆరసధనఔు యోఖుయడచైన  లసతుతు ణచఱుున. అఱా ఙాఱా 
ఉతువతేా ఱునాుట్టకూ కొతుా భాతరమే రవహథిేగసాంచినయ.  అయ 

 ఐతరధమ 

 ఫఽషథాయణయఔ 

  ఙాాందోఖయ 

 ఈఴ 

 కధన 

 ఔఠ 

 కౌయౕతకూ 

 భయౘధారసమణ 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
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 భాాండఔయ 

 భుాండఔ 

 రఴా 

 శభాఱ 

 ళలవణాళలవతయ 

 ణచైతారీమ 

ల దలసయశడె యచిాంచిన ఉతువతేా ఱ యసయభున ణచఱుు ఫరషమశతరభుఱు ఔడా ల థాాంతభుగసధ  రిఖణిాంఫడెన. 
ల దాం అనాంతాం. ల థాాంతాం ఙాఱా శాంకూావీమ ైనథ,ి కసతు భానళుతు ఘఞా నాం  భాతరభు యమితమ ైనథ(ిఇథ ి

యరీణాయథభుఱన భరిము థోవభుఱు ఙేముట్ఔు ఆయసకయబూతమ ైనథ)ి ,కసతు భనాం ఈ ల ద/ల థాాంతభుఱన శమఽతి, 

ఇతియౘశాం (రసభామణభాయణాదఱు) భరిము ురసణాఱ ళఱా  ణచఱుశకోళఙా. 

 శమఽతి అనగస ధయమళసశారభుఱ శాంఔఱనాం/ఔయయు.  భన, యవేణ  యౘరిత, మాఘాళఱాకయథ ి భయౘఋవేఱఙేత 

యచిాంఙఫడునయ. 

 ఇతియౘశభుఱనగస యౕరీసభామణభాయణాదఱు. యౕరీసభామణాం „ఴయణాఖతి‟ ళసశారాంగస భరిము భయౘభాయతాం     

             „ ాంఙభల దాం‟ గస రిఖణిాంఫడెతేధాాయ(ధాఱుఖు ల థాఱు-ఋక్,మజుర్,యసభ భరిము 
 అధయవల దభుఱు). 

 18 ురసణాఱునాయ (ఫరషమురసణాం, దమ ురసణాం, యవేణ  ురసణాం, ఖయయడ ురసణాం ముదఱెైనయ) భరిము 
ఫరషమఙ ే ఙచుఫడున 18 ఉురసణాఱు ఔడ ఉనాయ. ఫరషమ తనఔు  శతావఖుణాం ఉదభయాంచినుుడె 
యవేణ బఖలసనతుా , యఛోఖుణాం ఉదభయాంచినుుడె తనన, తమోఖుణాం ఉదభయాంచినుుడె యళుణిణ  , అగిాతు 

కీరాిాంఙాడె. 

ఇళతుా ఉనాుట్టకూ భానళుడె ళసశారాంథావరస ఘఞా ధాధ వవణ ఙేవహ ఱక్ష్యయసధన ఙేమఔుాండా తృసర ాంచిఔ 

యవమాాంతయభుఱమాంద ఆశకూాతు రదరిియసా డె. యరితు ఉదేరిాంఙట్కైె బఖలసనడె ణాధ  శవమాంగస అళతరిాంఙాడె. 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
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అయనన ఈ భానళుఱు అతతుతు తుాంథిశా  చిళయఔు అతతుణోధ  ముదేాంఔడా ఙేళసయయ. బఖలసనడె  ఔ  జీలసతమఙ ేఈ 

జీళుఱన ఉదేరిాంఙట్కైె తుయణయాంఙకొతు (ల ట్గసడె ఔ జాంఔన  ఎయల వహ ఇాంకొఔ జాంఔన ట్ుి ఔునాట్ుా )    థోవయశిత 

ఘఞా ధాతుా అనఖశీిాంచిన కొతుా జీలసతమఱన అళతరిాంఙేవహధాడె. లసరధ ఆఱవవయయా గస( బఖళదభకూాఱో శథా తుభఖామ  ై
ఉాండెలసయయ)  కీరాిాంఫడెతేధాాయయ. లసరిఱో రవహథిేగస రనాఛనఔట్శథ ఱుగస  నభామఱవవర్ రిఖణిాంఫడెతేధాాయయ. 
మిగిణాలసయయ – తృ య్ ఘ ైఆఱవవర్, ూదణాా ఱవవర్, నేమాఱవవర్, తియయభయళ ైఆఱవవర్, నభామఱవవర్, ఔుఱళలకరసఱవవర్, 

న రిమాఱవవర్, ణ ాండయడుతృ డుఆఱవవర్, తియయతృసుణాఱవవర్ భరిము తియయభాంగైెఆఱవవర్. అఱాగధ నభామఱవవర్ యవేయఱఖు 
భధయఔయఆఱవవర్ భరిము న రిమాఱవవర్ ఔతేయఖు యౕఆీాండాళ్ ఔడ ఆఱవవయయఱుగసధ  రిఖణిాంఫడణాయయ.   ఈ 

ఆఱవవయయా  బఖలసనతుఙ ే ఔఽఙేమఫడు  థిళయఘఞా నభుఙ ే అనబయాంచిన ఆ ఘఞా నభున ఱోఱ ఇభడెాకోఱేఔ 

భాంఖఱవళసశన యౄభున కీరాియసా యయ బఖలసనతుా. 

ఈ శాంయసయఫాంధభుఱ నాండు జీలసతమఱన బఖలసనడె ఉజీీయాంగోరి,  ధాథభునఱ నాండు భణలసల భాభునఱ 

ళయఔు ఆఙాయయ యాంయన ఏయురిఙాయయ. ఆథిళలవేతు అళణాయభుగస యౕబీఖళథరా భానజుఱు ఈ ఆఙాయయయాంయఱో భధయఱో 
యరసజఱుా త  యౕలీైవణళశాంరథామాతుా భరిము యయయౖసీ థచైవణాతుా యౕీరసఴయ, లసయశ, దరమిడ, ట్ాంఔ  ముదఱెైన 

లసరిననశరిాంచి ఏయురిఙాయయ. అఱాగధ లసయయ 74వహాంయౘశధాతితేఱన యౕలీైవణళవహథాే ాంణాతుా తురసాంట్ఔాంగస 
రఙాయాంగసయాంఙాఱతు ఏయురిఙాయయ. శాంరథామాతుకూ యయయఙేవహన యయవీమ ైన ఔఽఴహ భరిము వేళఱన ుయశకరిాంఙకొతు  ఈ 

శాంరథామాం „యౕరీసభానఛ దయినాం‟ అతు రవహథిే కెకూకనథ.ి  భయఱవ యరధ భణలసల భాభునఱుగస ునయళణాయాంఙచాంథ ి

థిళయరఫాంధభుఱన  లసయకాయతుాంచి రఙాయాం ఙేళసయయ. న రిమకోయళ్ యౕయీాంఖభున న రిమన యయభాళ్  శవమాంగస 
యౕభీణలసలభాభునఱన తభ ఆఙాయయయఱుగస  వవఔరిాంచి, తనణో ఆఙాయయయతాయౘయాం తృసర యాంబభఖునట్ుా గస ఙేవహరి. 

భణలసల భాభునఱ తదరి ఈ వహథాే ాంతాం లసరి యవేయఱఱో రతానఱఖు తృ నాడుకసకళ్ జీమర్  ణో ఆయాంబభఖు 
అవీథిఖగఛభుఱుగస రవహథిేఙచాంథిన  ఆఙాయయుయయవేఱఙ ే రఙాయాం ఙేమఫడుాంథ.ి ఇఱా ఎాందరో ఆఙాయయుయయవేఱు 
ూరసవఙాయయ ఔఽత ఈ రసభానఛదయినాం న యాంయగస రఙాయాం ఙేళసయయ. 

ణచఱుఖు అనలసదాం                                                                                                                                  

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/14/simple-guide-to-

srivaishnavam-introduction/ 
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ాంఙశాంయసకయభుఱు 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<< ఉతోృ థాా తాం 

 

యౕరీసభానజుఱ లసరికూ న రిమనాంతగసయయ ాంఙశాంయసకయభుఱన అనఖశీిాంఙట్ 

యౕలీైవణళుడుగస ఎఱా అలసవయౌ?  

ూరసవఙాయయయఱననశరిాంచి యౕలీైవణళుడలసవఱాంట్ ే ఔ యదానాం ఉనాథి. ఆ యదానభుధ  “ాంఙశాంయసకయభు” అతు 

అాంట్ాయయ. (శాంరథామభున ఔ థధక్ష్).శాంయసకయభనగస యథిేకూమీ. అనయహతయోఖుయతుా అయహణాయోఖుయతుగస ఙేము ఔ 

యదానాం. ఇథ ి యౕలీైవణళుడఖుట్ఔు రథభ యో తృసనాం. ఫరా షమణఛాతిఱో ఛతుమాంచిన లసయయ ఎఱాగైెణ ే ఫరషమమాఖయ అధ  
యదానాంథావరస ఫరా షమణతవాం తృ ాందణారో అఱాగధ యౕలీైవణళఔుట్ుాంఫభుఱో ఛతుమాంచినలసయయ ాంఙశాంయసకయభు థావరస 
యౕలీైవణళతవభున తృ ాందణాయయ. కసతు ఇఔకడ లసడె ఫరా షమణుడచైణ ేఫరా షమణతవాం తృ ాందట్ఔు అయయహ డళణాడె కసయణాం అథ ి

ఴరీరసతుకూ శాంఫాందిాంచినథ,ి  కసతు యౕలీైవణళుడె అళడాతుకూ లసడె ఫరా షమణుడె కసనళశయాం ఱేద. ఇథి ఆతమఔు 
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శాంఫాందిాంచిన ఔ లైవణళతవ యదానాం. ఈ కూమీ ఛాతి,భత,ఔుఱ,యౌాంఖ, ఉనాలసడె, ఱేతులసడె అధ  భేధభుఱేఔుాండా 
అాందరికూ ఙచాంథిన యదానాం. ఎళరికూ మోక్ష్ాం న ై అభఱావ ఉాంథో  లసయాందయయ అనశరిాంఙళఱవహన యదానాం. 

యౕలీవైణళతవాం తృ ాంథిన నహద థేళణాాంతయభుఱన(బఖలసనతు ఆఘాన అనశరిశా  ఈ ఛఖతేా ఱో కొతుా కసయయభుఱన 
ఙేములసయయ ఉథా- ఫరషమ,యళ,దయగ , శఫరభణయ,ఇాందర, ళయయణాథి తృసక్ష్ుఔథేళతఱు- యయాందరికూ ఔడ బఖలసనడ ే

అాంతరసయమిగస ఉాండు ఈ ఛఖతేా ఱో కొతుా కసయయభుఱు ఙేముయసా డె)    ఆరసదిాంఙట్ ూరాిగస తుఴహదేాం. 

 ాంఙశాంయసకయాం 

ళసశారభు యదిాంచినట్ుఱ ాంఙశాంయసకయభుఱు ఱేథా శభాఴమీణభుఱు  తృ ాంథినలసయయ  యౕలీైవణళుతుగస 
రిఖణిాంఫడణాయయ.ఈ కూాీంథ ిళలా ఔాం ాంఙశాంయసకయభు ఖురిాంచి యళరిశా ాంథ ి, “ణాః ుాండరః తదా ధాభః భాంణరో  మాఖఴా 

ాంఙభః” . ఈ ఐద కూమీఱు ాంఙశాంయసకయశభమభున ఛయయఫడణాయ. 

 ణా(అగిాశాంయసకయాం)– ఴాంకఙఔఱీాాంచనాం- ల డుగసయాంఙఫడున  ఴాంకఙఔఱీాాంచనభుఱన బుఛభుఱన  ై
భుథిరాంఙట్. థధతుళఱన భనాం బఖలసనతు య తేా గస రిఖణిాంఫడణాభు. ఎఱాగైెణ ే ఔతృసతరన ై మఛభాతుకూ 
శాంఫాందిాంచిన చిషాభున ఖుయయా గస ల యసా మో అఱా  బఖలసనతుకూ ఙచాంథిన ఈ ఴాంకఙఔఱీాాంచనభుఱు భనాం 

ధరిాంచి అతతు ళశా ళుగస భాయణాభు. 
 ుాండర(శవయౄాం)– థావదఴ ఊయేవుాండరదాయణ- థేషభుఱో ధాాండె శథఱభుఱమాంద తియయభణ ి

యౕఙీయణభుఱణో ఊయేవుాండరభుఱన ధరిాంఙట్. 

 ధాభ(నేయయ)-థాశయధాభాం– ఔ థాశయధాభాం ఆఙాయయయతుఙ ే అనఖశీిాంఫడెన (రసభానఛథాశ, 

భధయఔయథాశ, యౕలీైవణళథాశ ముదఱెైనయ) 

 భాంతర- భాంణరో థేఴాం– ఆఙాయయయతు నాండు యషశయభుగస భాంతరభుఱన ఉథేఴాం తృ ాందట్. భాంతరాం అనగస 
భననాం ఙేములసడుతు యక్ష్ుాంఙేథ ిఅతు అయథాం- తియయభాంతరాం,దవమభాంతరాం,ఙయభళలా ఔభుఱు ఈ శాంయసయయభుకూాతు 

గసయాంఙనయ. 

 మాఖ-థేళూఛ– ఖఽషభున బఖలసనతు ఆరసదిాంఙ యదానభున ధ యయాకొనట్. 

ూయవ అయహతఱు 
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బఖధానతు ఆదధనాంఱోకూ రసళడాతుకూ ఆకూాంఙనయాం (తనఔు ణాన అనయయహ తుగస/అయోఖుయతుగస భాయాంఙట్)భరిము 
అననయఖతితవాం-(ల రధ థారి ఱేథిఔ)అధ  రెాండె అయహతఱు ఉాండాయౌ. ఉజీీయాంఙట్ఔు కధళఱాం బఖలసనడ ేఖతి అతు నమిమ,అతడె 
తు  ల రొఔ భాయగాం ఱేదతు తుఴామాంగస భాయాంఙడాం. 

ాంఙశాంయసకయ ఱక్ష్యాం  

“తతావ ఘఞా ధాన్ మోక్ష్ఱాబః ” అతు  ళసశారళఙనాం – ఫరషమఘఞా నాం తృ ాందట్ ళఱన ముక్ష్భు ఱభాంఙన. ఆఙాయయయతు థావరస 
భాంణరో థేఴాం తృ ాంద  రకూమీఱో భాఖాంగస  తృ ాంథిన అయథాంఙఔఘఞా నాం ళఱన తుతయయబూతి మాంద యమీతిః కూ  కైెాంఔయయాం 

ఙేముట్  అన ఱక్ష్యభున యసదిాంఙట్ఔు అయయహ ఱళభణాభు. బఖలసనతుకూ అతుాయదాఱా ఱ ాంగిఉాండడమే తుఛమ ైన 

ఘఞా నాం.  ఖఽషతియయలసరసధన భరిము థిళయథేఴ శాందయినాం ఙేమాయౌ. అరసాళణాయ బఖలసనతుకూ  కైెాంఔయయాం, ఆఙాయయ 
భరిము యౕలీైవణళ కైెాంఔయయభుఱు తుయాంతయాం ఙేముఙాండాయౌ.  

 ఈ శాంయసకయభుఱన అాందరికూ ణచయౌమయచి లసయాందరితు ఆదాయతిమఔభాయగభున నడునహాంఙాయౌ. 

యౕరీసభానజుఱు అనఖశీిాంచిన తుఫాంధనఱఱో ముదట్టథ-ి  యౕభీావయాంంాం భరిము తియయలసయ్ ముయతు 

అబయవహాంచి థాతుతు ఆరాిఔఱలసయాందరికూ ఉథేయాంఙాయౌ. రదానాంగస ఆఙాయయయడె జీలసతమ యభాతమఱ మేఱన 

తురసవషఔుడె. యౕరీసభానజుఱు భరిము ూయయవఱాందయయ ఔడ ఆఙాయయతువేీ ఱుగస గోఙరియసా యయ. యరిధ  
రనాఱాందయయ, అనగస అతుాయధభుఱుగస ఆఙాయయయతు మాంద భాయభుాంఙట్. 

జీలసతమఔు ఈ ాంఙశాంయసకయభుఱు  అళడాం  తుఛమ ైన ఛనమఱభాంఙడాం ళాంట్టథ.ి థధతుళఱా జీలసతమ తన శవయౄభున 
ఖురాిాంచి బఖళథాదధనడళడణాడె.ఈ యయవీశాంబాంధభు భాయయ(జీలసతమ) బయాఱఔునా(యభాతమ) యతరఫాంధభుళాంట్టాంథ.ి 

 ఇథి థేళణాాంతయభుఱన ఆఴయీాంఙట్న తురోదిాంఙన. 

ఇఱా ఈ యళలవయౕలీైవణళతవాం ళఱన జీళుడె  ఈ యసాంయసరిఔ ఫాంధభుఱన చేథిాంఙకొతు యభదభున ఙేయయకొతు 

యమీఃతికూ అయచిినామ ైన కైెాంఔయయభున ఙేయసా డె. 

ాంఙశాంయసకయభుఱఔు అయయహ ఱెళయయ?  

 

యౕలీైవణళవహథాే తాం ఆఱవవరసఙాయయయఱఙ ే యసథ నఙేమఫడుాంథ.ి యౕరీసభానజుఱు ళసయసా ా ధయమనాం ఙేవహ ధాథభునఱు, 
ఆలళాంథాయయా  అనఖశీిాంచిన ఆథేళసఱన  వహథాే ాంతభుగస యసథ న ఙేళసయయ.  యసవమి రసభానజుఱు తభతదనాంతయాం 

శాంరథామ యశాయణకైె 74వహాంయౘవహధాతితేఱన ఏయురిఙాయయ. మోక్ష్ధఙి ఉనాలసయాందరికూ ాంఙశాంయసకయభుఱన 
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అనఖశీిాంఙభతు యరితు తుమభనాం ఙేళసయయ. ఇఱా ళాంఴతృసయయయాంగస ళశా నా ఆఙాయయుయయవేఱు శభాఴమీణాతుా 

అనఖశీియసా యయ. అఱాగధ భఠభుఱన(భణలసల భాభునఱు ఔడా ఇఱాాంట్ట ఏరసుట్ున ఙేళసయయ) ఏయురిచి లసట్టఱో 
జీమయాన(యౕలీైవణళ శధాయవహ) తుమమిాంచి  లసరిఙ ేాంఙశాంయసకయభుఱు అయేయఱా ఙేవహరి. యరి యాంయఔడా న ైలసరిళఱె 
యదితు తుయవశిాంఙేఱా ళయళశథన ఏరసుట్ు ఙేళసయయ. 

 ాంఙశాంయసకయాం అయేయ రోజున ఙేమళఱవహనయ 

 తృసర తః కసఱభునధ  మేఱ కధాయౌ. 

 యౕభీధాారసమణుతుా , ఆఱవవయాన, ఆఙాయయయఱన శమరిాంఙాయౌ. ఇథి భనఔు ఘఞా నఛనమన ఇచిాన రోజు. 

 తుతయఔయమఱన మదాయదిగస ఙేమాయౌ(యసానాం, ఊయేవుాండరదాయణ,శాందాయళాందనాం ముదఱెైనయ) 

 ఆఙాయయయతు భఠభున/ఖఽషభున దరిిాంఙాయౌ. దయిధాతుకూ లఱేైశభమాన అళకసళసతుాభరిము యఱున 
ఫట్టి ూఱన , ాండాన ళశారభుఱన(బలసనతుకూ/ఆఙాయయయతుకూ)భరిము శాంభాళనన తీశకెఱవైయౌ. 

 శభాఴమీణభున ఛరినహాంఙకోలసయౌ. 

 ఆఙాయయయతు యౕతీృసదతీరసథ తుా ఖశీిాంఙాయౌ. 

 ఆఙాయయయడె అనఖశీిాంఙే శఙనఱన ఴదేీగస ఴళీణాం ఙేమాయౌ. 

 లసరి ఖఽషభున /భఠభున  అనఖశీిాంఙ ేరయసథాతుా వవఔరిాంఙాయౌ. 

 ఆఙాయయయతు శతుాదానభున ఉాండు అళకసళసననశరిాంచి శాంరథామయవమాఱన ఴదేీగస ధ యయాకోలసయౌ. 

 శభాఴమీణాం తృ ాంథిన తరసవత రతిరోజు అనయౖసీ నభునకైె ఔ శభమాతుా కధట్ాయాంఙకొతు యదిగస 
తుయవరాిాంఙాయౌ. ఖుయయయాంయఔు ఔఽతఘాత తుల దన ఙేమాయౌ. ఇఱా రతిథినభున థచైళ, ఆఙాయయ చిాంతనణో 
తృసర యాంభాంఙాయౌ. 

ాంఙశాంయసకయభుఱు ఆయాంబభా ఱేథా అాంతయభా? 

శభాఴమీణాం యసదాయణమ ైనఔయమమతు ఇఔకడుణో ఇఔ ఙాఱతు ఙాఱాభాంథ ి అతోృ షడెతేాంట్ాయయ. కసతు అథి శరైెనథ ి

కసద. యౕలీైవణళతవభునఔు ఇథ ే ఆయాంబరమాణాం. ూరసవఙాయయయఱు అనఖశీిాంచిన యళలవఱక్ష్యభఖు(యౕభీయౘఱక్ష్ుమణో 
ఔడున యౕభీధాారసమణుతుకూ తుతయకైెాంఔయయభు ఙేముట్) -ఆఙాయయయతు థావరస ణచఱుఫడున బఖలసనతు అాంగీఔరిాంచి 

అతన ణచయౌనహన తుమభాఱన తృసట్టాంఙాయౌ. ఇథే జీలసతమ ఉజీీయాంఙట్ఔు శషఛ శవయౄాం, థధతుతు థచైనాంథిత జీళనాంఱో 
ఆఙయణఱో  న ట్ాి యౌ. 
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నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు తభ భుభుక్షుడు శతరాం116ఱో యౕలీైవణళుతు రళయానన ఇఱా యళరిాంఙాయయ. 

1. .ూరాిగస తృసర ాంచిఔ యవమాాంతయభుఱన తయజాంఙాయౌ. 

2. .యౕభీధాారసమణుణ తుా భాతరమే ఆఴయీాంఙాయౌ. 

3. ళసఴవత ఱక్ష్యభున యసపఱయాం ఙేముట్ మాంద ూరాియళసవశభుాంఙాయౌ. 

4.  ఆ ఱక్ష్యయసధనకైె ధఽడమ ైన కోరిఔన ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

5.  థిళయథేఴభుఱన శాందరిిశా  బఖలసనతు ఔఱవయణఖుణభుఱన అనబయశా  కైెాంఔయయ అభఱావ ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

6. భాఖళతేఱ లైబళాం,ఖుణభుఱున ణచఱుశకొతు లసరిననశరిాంఙాయౌ. 

7. తుతయాం తియయభాంతరాం భరిము దవమభాంతరభుఱాంద వహథయమ ైన అభతుల ఴాం ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

8. యసవఙాయయయఱ మాంద యరీణాభభానాం ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

9.  బఖలసనతు మాంద ఆఙాయయయతు మాంద శథా ఉకసయఫుథిేతు ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

10.  ఘఞా నఱెైన యసతివఔ యౕలీైవణళుఱణో శథా శతసాంఖభుఙేశా ాండాయౌ. 

అదిఔ యళరసఱఔు //ponnadi.blogspot.in/2012/08/srivaishnava-lakshanam-5.html న యక్ష్ుాంఙాండు. 

ఈ యవమభునాంద భనభాందయాం బఖళథరా భానజుఱఔు ఙాఱా ఋణడు ఉధాాభు. ఈ ాంఙశాంయసకయభుఱన ఔ 

ఔభీాంగస  ళయళవథఔరిాంచి తరసవతి తయభుఱఔు అాంథేఱా 74వహాంయౘశధాదితేఱన ఏయుయచి లసరితు  థధతుఱో 
తుభఖారిఙాయయ. 

ఈ తృసర ాంచిఔ శకభుఱఱో తుభఖామ  ై తుఛమ ైన ఔయాళయభున భయచి బఖలసనతుకూ భాంగసలళసశనాం ఙేమడాం ఔడ 

భయచి అఘఞా నభుణో అఱాా డెఙనా జీళుఱఔు శరైెన భాయగభున ఉథేయాంచిన లసయయ బఖళథరా భానజుఱే. ఔభీాంగస ఈ 

యవమభుఱన ణచఱుఔుాంథాాం…. 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/04/simple-guide-to-

srivaishnavam-pancha-samskaram/ 
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ఆఙాయయ – యవయ శాంఫాంధాం 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<<  ాంఙశాంయసకయభుఱు 

కూాందట్ట శాంచిఔఱో భనాం ాంఙశాంయసకయభుఱ తృసర దానయతన ణచఱుశఔుధాాభు. థధతుఱో  భనాం ఆఙాయయయవయశాంఫాంధ 

తృసర భుకయతన రియౕయౌథాా ాం.ఈ శాంఫాంధభునఔు భన శాంరథామాంఱో ఙాఱా లైయవీత ఉనాథ.ి  థధతు యళలవతన భనాం 

ూరసవఙాయయయఱ యౕశీఔుా ఱఱో రియౕయౌథాా ాంంాం. 

ఈ ఴఫేభునఔు ళుయతుతాి – ళసశారభుఱన అబయవహాంచి , లసట్టతు అనయౖసీ నభున ఉాంచి, యవేయఱఔు ఉథేయాంఙలసడె, 
ళసశారళఙధానయసయాం „శధాయయసఴభీభుఱో ఉనాన యవేణ  యతతావభున  అాంగీరిాంఙఔతోృ యనఙ  ో లసడె ఙాండాఱుడ‟ే. 

కసళున యౕభీధాారసమణుతు శయవథా  శమరిాంఙ యౕలీైవణళుతుకూ ఆఙాయయయడె అణాయళఴయఔాం అతు ణచఱుశా ాంథ.ి ాంఙశాంయసకయ 

శభమాన తియయభాంతరభున ఉథేయాంఙ(దవమాం భరిము ఙయభళలా ఔాం ణో ఔఱుుకొతు) ఆఙాయయయడె 
రతయక్ష్(ఉకసయకసఙాయయయడె) ఆఙాయయయడె అతు ూరసవఙాయయయఱు తురధేయాంఙాయయ. యవేయడనగస యక్ష్న తృ ాందలసడతు అయథాం. 

అనగస ఆఙాయయయతు శభక్ష్భున ఉదేరిాంఫడెలసడె యవేయడె. 

 

యౕరీసభానజుఱు భరిము ఔయణాా ఱవవన్ (ఆఙాయయ యవయశాంఫాంధభునఔు రతీఔ) – యౕఔీయాం 
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భన ూరసవఙాయయయఱు  ఈ ఆఙాయయ యవయశాంఫాంధాం ఖురిాంచి ఙాఱా ఱోతేగస యఴథధఔరిాంఙాయయ. ఈ ఆఙాయయ యవయ శాంఫాంధాం 

తాండురతనముతుకూ ఉనా శాంఫాంధభుళఱె యళలవమ ైనథ ి ళసశారయాంగస తుయౄనహాంఙాయయ. ఎఱాగైెణ ే తనముడె తాండురకూ 
థాశయభున ఙేయసా డో  ఆభాథరిి యవేయడె ఔడ ఆఙాయయయతుకూ థాశయభు ఙేమళఱెన. 

బఖళథధగ తఱో యౕఔీఽవేణ డె ఇఱా అధాాడె “తథివథిా  రణితృసణేన రిరళలాన వేళయ, ఉథధక్ష్తాు ణ ేఘఞా నాం ఘఞా తుధా తతావదరిినః” – 

ఇథి ఆఙాయయయవయ ఱక్ష్ణాఱన ణచఱుుతేాంథ.ి ముదట్టలసఔయాంఱో- „ఆఙాయయయతుా యనమూయవఔాంగస దరిఙేరి, వేళఱుఙేవహ 
భరసయదూయవఔాంగస రయాాంఙాయౌ‟, రెాండళ లసఔయభుఱో -„ఆఙాయయయడె తుఛమ ైన యతతావభున(బఖలసనడె) 
ఉథేయయసా డె‟. 

 ఆఙాయయయతుకూ ఉాండళఱవహన ఱక్ష్ణాఱు: 

 ఆఙాయయయడె యసదాయణాంగస నహరసట్టి /అభమలసయయ(యౕభీయౘఱక్ష్ుమ) ణో తోృ ఱాఫడణాయయ- యరి రదానతృసతర బఖలసనతుకూ 
 ుయయయౖసకసయాం(వహతౄసరిస్) ఙేమడాం. 

 నహరసట్టి భాథిరి, బఖలసనతుకూ ూరాిగస యతాంతరే డచ ై ఉాండెన. కధళఱాం బఖలసనతుా భాతరమే ఉతృసమాంగస 
వవఔరిాంఙన. తన శభశా లసయతృసయభుఱు అతతు ఆనాంథానబళభునకధ. 

 ఔఽతృసరిూయయణ ఱు- యవేయణిణ  నేరభగస వవఔరిాంచి, ఆతమఘఞా నభున  భరిము లైరసఖయభునాంథిాంచి 

బఖళణాభఖళణచైకాంఔయయభునాంద తుభఖాయఙన. 
 భాభునఱ యౕశీకసా నయసయాం, ఆఙాయయయడె ూరాిగస యవేయతు ఆతమయక్ష్ణకైె తృసట్ుడాయౌ. 

 నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు, „ఆఙాయయయడె తనమాంద, యవేయతు మాంద భరిము రతిపఱాం మాంద అళగసషన ఔయౌగి 

ఉాండాయౌ‟ అతు యళరిాంఙాయయ.  
o ణాన తనయవేయనఔు ఆఙాయయయడనకసన అతు  తన యసవఙాయయయఱే తన యవేయనఔు ఆఙాయయయడతు 

భాయాంఙాయౌ. 

o తన యవేయడె ఔడ తన యవేయడె కసడతు ఈ యవేయడె తన ఆఙాయయయనఔు యవేయడతు భాయాంఙాయౌ. 

o ణాన తన యవేయణిణ  అనయథా కసఔ కధళఱాం  బఖలసనతుకూ భాంఖఱవళసశనభు ఙేములసతుగస తమాయయ 
ఙేళసనతు భాయాంఙాయౌ. 

 లసరసా భాఱె ై  అన ఖాీంథభు భరిము యయౖసీ ఙాయాం(న దాఱ ఆఙయణ)   అన ఖాీంథభుఱ అనయసయాం – ఆఙాయయయడె 
యవేయణిణ  భరసయథానయసయాంగస ఆదరిాంఙాయౌ- యవేయడె ళసశారఘఞా నయసయాం ఆఙాయయయణిణ  తన ఆతమ శాంయక్ష్ణాయథాం 

ఆఴయీాంఙఙధాాన అతు భాయాంఙాయౌ. 
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 ూరసవఙాయయయఱ అభతృసర మానయసయాం – బఖలసనడె ఔడా ఆఙాయయయణిణ  అనేక్ష్ుయసా డె. కసళునధ  భన ఒరసణ్ ళయ 

ఖుయయయాంయఱో రథభాఙాయయయతుగస ఉధాాడె బఖలసనడె. తనఔు ఔడా ఔ ఆఙాయయయడె ఉాండాఱతు 

అభఱఴహాంఙాడె, కసళునధ  అయగిమ భణలసల భాభునఱన తభ ఆఙాయయయతుగస వవఔరిాంఙాడె. 

యవేయతుకూ ఉాండళఱవహన ఱక్ష్ణాఱు: 

  నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱ ళఙధానయసయాం:  

o యవేయడె బఖలసనతు నాండు  భరిము ఆఙాయయయతు నాండు తు మిగిణా యవమాఱ మాంద (ఐఴవయయాం 

 భరిము ఆణామనబళాం )శవతాంతరే డె. 
o  శయవకసఱ శరసవళశథఱమాంద యవేయడె ఆఙాయయకైెాంఔయయభునఔు వహదేాంగస ఉాండాయౌ. 

o  యవేయడె   తృసర ాంచిఔ యవమాఱ మాంద శథా ఏళగిాంు ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

o యవేయడె  బఖళథివవమభు నాంద భరిము ఆఙాయయకైెాంఔయయ భాంద ఆశకూా ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 

o  బఖళథాభఖళత లైబళాం అబయవహాంఙనుుడె యవేయడె  అశమ యశితేడచ ైఉాండాయౌ. 

  యవేయడె తన శాందాంణా ఆఙాయయయతు ఔఽగస భాయాంఙాయౌ. తన థేషమాతరఔు కసళఱవహనాంత భాతరమే 

 అనబయాంఙాయౌ. 

 ఆలళాంథార్  “భాణానహణా ముళతమః” అన ళలా ఔభుఱో  ఙచనహునట్ుఱ  ఆఙాయయయడ ేతన శయవశవభతు 

భాయాంఙాయౌ యవేయడె. 
  ఆఙాయయయతు తోృ వణ అాంణా యవేయతుథ.ే 

 ఉథేఴయతాభాఱ ఱో భాభునఱు, “ఈ ఱోఔభుఱో ఆఙాయయయడె ల ాంఙేవహ ఉనాాంత ళయఔు క్ష్ణకసఱభున 
ఔడ అతతుతు యడఔుాండా ఉాండాయౌ” అతు అనఖశీిాంచిరి. 

  ఆఙాయయయడె తనఔు ఇచిాన ఘఞా నభునఔు ఉకసయభుగస యవేయడె శథా ఆఙాయయయతు లైబళభున కీరాిాంఙాయౌ. 

ఆఙాయయయతు ఆతమశాంయక్ష్ణ ఙేముట్ యవేయతుకూ అనచితాం/తఖద(అనగస యవేయడె తన ఆఙాయయయతు యవమభాంద శవయౄ 

యయయదే కసయయభున ఙేమరసద) భరిము ఆఙాయయయడె  తన యవేయతు థేషయక్ష్ణభున ఙేమరసద. (అనగస యవేయడె తన 

ఆఙాయయయడె తన థేషతోృ వణ ఙేయసా డతు భాయాంఙడాం థోవాం) 
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నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱ  ళఙధానయసయాం: యవేయడళడాం ఔడ ఙాఱా దయాబమే(యవేయతు కూ ఉాండళఱవహన ఱక్ష్ణాఱుాండెట్ అతి 

దయాబాం).కసళునధ  బఖలసనడె ణాధ  నయయతుగస అళతరిాంచి తన ఆఙాయయయతుగస ధారసమణుతుగస ణాధ  అళతరిాంచి 

తియయభాంతరభున ఉథేఴాంతృ ాంథ ి, ఉతాభ యవేయడె ఎఱా ఉాండాఱో అనఴహీ ాంచి ఙతృసడె. . 

ఈ ఆదారసఱన అనశరిాంచి భనాభనా ఆఙాయయయఱ ళరీగఔయణన ణచఱుశకొాంథాాం. 

 అనళఽతాి రశధాాఙాయయ భరిము ఔఽతృసభాతర రశధాాఙాయయయఱు  
 

అనళఽతాి రశధాాఙాయయ  

బఖళథరా భానజుఱ ఔు ూయవాం ఉనా ఆఙాయయయఱు ణాభు యవేయఱన ఎనాకొధ ట్ుుడె లసరి యసభయేయభున భరిము 
అాంకూతభాళభున రియౕయౌాంచి తీశకొధ లసయయ.ఆఙాయయయతు ఖఽషభుఱో తుళవహాంఙడాం ఔ యసాంరథామాంగస ఉాండేథ.ి 

ఆఙాయయయతుణో శషలసశాం ఙేశా  అతతుకూ శయయఱు ఙేశా  ఔ శాంళతసయాం కసఱాం ఖడళఱవహ ళఙేాథ.ి 

ఔఽతృసభాతర రధాాఙాయయయఱు 

ఈ ఔయౌముఖభున ఆఙాయయయఱు ఇఱా రీక్ష్ుాంచి  యవేయఱన తీశకోళడాం అన శాంరథామాం ళఱన  యవేయఱు ఆఙాయయయఱ 

 వయతేఱన అాంగీరిాంఙఱేఔతోృ యేలసయయ. ఔఽతృసశభుదర ఱఖు  బఖళథరా భానజుఱు థధతుతు  ఖశీిాంచి శాంరథామ 

తుఫాంధనఱన కొథిాగస శడయౌాంచి ఎళరికైెణ ే బఖళథివవమభాంద ఆరాి ఉనాథో  లసరికూ ఘఞా నభున అాంథిాంఙాఱతు 

తుయణయాంఙాయయ.కసళున యవేయఱ  అయహతఱన  ” యయయ అయహమ ైన లసయయ” నాండు “యయయ ఆరాిఔఱలసయయ” అధ థాతుకూ 
 భాయయుఙేళసయయ. అఱాగధ తభ ఔయయణాశవభాళాం ళఱన యసవమి కొతుా తుబాంధఱన ఏయుయచి తభ యవేయఱఔు 
అనఔరిాంఙేవహ కొతుా ల ఱభాంథి యవేయఱన యౕలీైవణళ వహథాే ాంతభునఔు తీశఔళఙాాయయ. కసళున బఖళథరా భానజుఱ 

ఆయాంభాంచి ళచిాన ఆఙాయయ యాంయన ఔఽతృసభాతర రశధాాఙాయయయఱతు లసయళషరియసా భు భన శాంరథామాంఱో. 

థధతుతు భాభునఱు తభ ఉథేఴయతాభాఱె ై(తృసయయాం 37) ఱో ఇఱా కీరాియసా యయ –                                                       

 ఒరసణ్ ళయమాయ్ ఉథేయణాా ర్ భుధోార్| 

 ఏరసర్ ఎతిరసఴర్ ఇనాయయఱవల్ | తృసయయఱగిల్ 
ఆళ ైముడచ ైయోరెకఱాా మ్ ఆరిమరసగ ళ్ ఔరమ ను | 

 నేయ ళయాంఫరణాా ర్ నహన్|  
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 ఉణాా యకసఙాయయ భరిము ఉకసయకసఙాయయ 
ధామధారసఙాాన్ నహఱ్ళై తభ “ఙయమోతృసమతుయణమాం”  అన ఖాీంథభుఱో  ఈ ఆఙాయయయఱన ఉదషరియసా యయ. ఈ ఖాీంథాం 

బఖళథరా భానజుఱ లైబళభున అతిలైబళభుగస కీరాిశా ాంథ.ి 

ఉణాా యకసఙాయయ  

ఉణాా యకసఙాయయయఱనగస శభాఴమీనభుఱన తృ ాంథిన లసరికూ యభదభున ఱభాంఙేఱా ఙేము ఆఙాయయయఱు. 
యౕభీధాారసమణుడె, నభామఱవవర్ భరిము బఖళథరా భానజుఱు ఈ భుఖుగ యయ భాతరమే ఉణాా యకసఙాయయయఱు (లసశాభున 

మతీాందరరళణుఱఖు భణలసల భాభునఱు ఔడ  ఉణాా యకసఙాయయయఱుగస “ళయళయభుతు ఴతఔాం” ఱో ఎయయాంతఅతృసుఙ ే

తుయణయాంఙఫడురి). 

 యౕభీధాారసమణుడె రథభాఙాయయయఱు, శయవఙా్ఞడె భరిము శయవఴకూాభాంతేడె కసళున మోక్ష్భున 
శఱబాంగస అనఖశీిాంఙఖఱడె ఎళరికైెనన. 

న రిమన యయభాళ్ – యౕయీాంఖాం 

 నభామఱవవర్ ,  యౕభీధాారసమణు తుఙ ే ఎనాకోఫడు శాంయసయయఱన శరిథిథిా లసరికూ ఘఞా నభున రయసథిాంచి 

మోక్ష్భున రయసథిాంఙ యసభయథయభున ఔయౌగినలసయయ. థధతుతు లసరిఙ ేఔఽఙేమఫడు  తియయలసయ్ ముయ ఱో         
“తృ నాఱఖు ఆయరో, బుళతు భులైతేా  ఆయరో” నాంచి ఖశీిాంఙళఙా- యౕభీధాారసమణు తుకూ దతగస 
క్షుఱన ాంుతే, „ ఎుుడచైణ ే ధా భాట్ఱన యసవమికూ అాందఙేయసా రో మీఔు య్ఱాయబూతితు భరిము 
తుతయయబూతితు శాంభాళనగస అనఖశీియసా న‟. 
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నభామఱవవర్  –ఆఱవవర్ తియయనఖరి 

 బఖళథరా భానజుఱు తుతయయబూతికూ భరిము య్ఱాయబూతికూ ధామఔుడుగస   “ఉడమళర్” అన ధాభదేమాంణో 
 యౕయీాంఖధాథతుఙ ే భరిము తియయల ాంఖడభుడమాన్(తియయభఱ యౕతీులసశడె) ఙ ే తుయణయాంఙఫడాు యయ. కధళఱాం 

బఖళత్ అనబళభాంథ ేభునఖఔ, య్ఱాయబూతిఱో 120 శాంళతసయభుఱు ల ాంఙేవహఉాండు బఖళణచైకాంఔయయభున 
ఙేళసయయ. ఆఱమాఱళయళశథన శరిథిథిా, ల ఱభాంథ ి యవేయఱన ఔయౌగి, 74భాంథ ి వహాంషశధాతితేఱన 
శాంరథామ యశాయణకైె ఏరసుట్ుఙేళసయయ. 

 

బఖళథరా భానఛాఙాయయయఱు– యౕనీ యయాంఫుదర్ 
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యౕభీధాారసమణుడె ళసయసా ా నయసయాం రళరాిశా   జీళుఱ ఔరసమనయసయాం  జీలసతమఱఔు మోక్ష్భున ఇళవఖఱడె ఱేథా ఈ 

శాంయసయభున ఉాంఙఖఱడె. ధామధారసఙాాన్ నహఱ్ళై  ఉణాా యఔతవభున బఖళథరా భానజుఱ మాంథ ే ఉనాదతు 

వహథాే ాంతరీఔరియసా యయ. 

నభామఱవవర్  ఘఞా నభున తృ ాంథి రోథేఴభున ఙేశా  ూరాిగస బఖళదనబళాం నాంద భుతుగి బఖళాంతేతు మాందనా 

ఆరాిఙ ేనహనాళమశఱో ఈ యసాంయసరిఔఱోఔభున యడెణాయయ. 

యభఔఽతృసఱుళుఱెైన బఖళథరా భానజుఱ బఖళదనబాం ఉనా లసయాందరికూ తభ ఆయౕవయఙనభున అనఖశీిాంఙాయయ. 

ధామధారసఙాాన్ నహఱ్ళై భాతరాం  బఖళథరా భానజు ఱే  ఉణాా యఔ శాంూయణతవాం ఔఱలసరితు ధఽడాంగస తుయణయాంఙాయయ. 

ఉకసయకసఙాయయ  

యయయ ఉణాా యకసఙాయయయఱన ఙేయయా ఆఙాయయయఱు. భన శాంరథామభుఱో   బఖళథరా భానజుఱ అననముాంఙఙ  ళఙా 

ఆఙాయయయాంయఱతుాము ఉకసయకసఙాయయయఱుగస తుయణయాంఙఫడాా యయ. భనఔు ాంఙశాంయసకయభుఱన అనఖశీిాంఙ 
ఆఙాయయయఱు,   తభ ఖుయయయాంరసదాయాంగస ఈ జీలసతమన బఖళాంంాంతేతుకూ  ఆదధనయచి ఈ శాంయసయ ఫాధఱనాండు 
యభుకూాతు ఔయౌగిాంచి మోక్ష్భుతుభమతు బఖళథరా భానజుఱన  తృసర రిథయసా యయ. 

ఉణాా యఔ భరిము ఉకసయకసఙాయయయఱు ఇయయళుయయ శభాన ఆదయణీముఱే కసతు బఖళథరా భానజుఱఔు ఔ రణేయఔ 

యసథ నభునాథ ి భన శాంరథామభున. భాభునఱు తభ ఉథేఴయతాభాఱె ైఱో తభ ఖుయయయాంయన 
తభయసవఙాయయయఱెైన తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళైణో ఆయాంభాంచి బఖళథరా భానజు ఱణో భుగిాంచి భనఔు శరైెన దేతితు 

ణచఱుుణాయయ. 

 శభాఴమీణ ఆఙాయయ భరిము ఘఞా న ఆఙాయయ 

  శభాఴమీణ ఆఙాయయ-  భనఔు ాంఙశాంయసకయభుఱన అనఖశీిాంఙ ఆఙాయయయఱు. 
  ఘఞా న ఆఙాయయ-   భన అతమఘఞా నభునఔు న ాంతృ ాంథిాంఙట్ఔు ఖాీంథకసఱక్ష్ధభుఱన ముదఱెైన య 

అనఖశీిాంఙలసయయ.  
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యసదాయణాంగస భనాం శభాఴమీణాం అనఖశీిాంచిధా ఆఙాయయయతుకధ కైెాంఔయయాం ఙేయసా భు, అఱాగధ ఘఞా ధాతుా అనఖశీిాంచిన 

ఆఙాయయయడె ఔడా యరిణో శభాన ఆదయణీముఱే.ఇదాయయ శభుఱే. రతి యౕలీైవణళుడె తభ యసవఙాయయయఱన యదిగస 
గౌయయాంఙాఱతు యౕళీఙనబూవణాం నేరొకాంట్ుాంథ.ి 

శాంఖషీభుగస ఙచతృసుఱాంట్ ే  యవేయతు  శయవశవాం అాంణా ఆఙాయయయథ.ే ఆఙాయయయతు జీళన మాతర కొనయసగిాంఙట్ఔు అతతు 

తోృ వణ అాంణా యవేయతుథ.ేయవేయడె తన జీయతభాంణా ఆఙాయయయతుణో ఎఱాుడె శాంఫాంధఫాాంధలసయఱన కొనయసగిాంఙాయౌ. 

 ఆఙాయయ యవేయఱ భధయ శాంబయాంచిన యళలవమ ైన శాంగట్ఱన రియౕయౌథాా ాం: 

 భణకసకల్ నాంత శయవయధ వేళఱన లసరి ఆఙాయయయఱఔు(ఉమయకొకాండార్)  ఙేవేలసయయ. 
 యౕలీైవణళశాంరథామాంఱోతుకూ  ఆలళాంథార్ న తీశఔరసళడాతుకూ భణకసకల్ నాంత   ఎాంణో ఴమీిాంఙాయయ. 
 బఖళథరా భానజుఱు  ణాభు ఔయణాా ఱవవనఔు ఆఙాయయయఱెైనుట్టకూ లసరికూ అతయాంత గౌయళభున ఇఙేాలసయయ. 
 బఖళథరా భానజుఱు, ఔయణాా ఱవవన యవమభున ఔఱతఙచాంథినుుడె, ఆఱవవన్ ,‟యసవమి థాశడె థేళయలసరి 

ళశా ళు,  ణాభు తభఔు ఇవీాం ళచిానట్ుా గస యతుయోగిాంఙకొనళఙాన „ అతు యనాయాంఙాయయ. 
 ఎాంఫార్ లసరి ఆఙాయయఴమయన  ై భుాందగస ఴమతుాంఙేలసయయ, ఆఙాయయతఱుాం ఎఔకడాంంాం తృసాం ఔథా! 

అయనుట్టకూ ఆఙాయయయఱు శకాంగస ఴమతుాంఙాయౌ ఔథా థాతుకైె  ఎాంఫార్ ణాభు ఔయసరి ఴమతుాంచి ఏథచైన 

ఔుఙాకొధ  థారసథ ఱు  ఉధాామా అతు రిక్ష్ుాంఙేలసయయ. తనఔు తృసాం అాంట్టధాశరధ  ఆఙాయయయఱు శకాంగస 
ఴమతుాంఙాఱతు లసరి శదథేాఴాం. 

 బఖళథరా భానజుఱు  తభన ఆదరిాంచిన భాథిరధ  రసఴయబటి్ర్ న ఆదరిాంఙభతు అనాం ణాఱవవన్ ఔు 
ఙచనేులసయయ. 

 రసఴయబటి్ర్ భరిము నాంజీమర్ భధయన యళలవమ ైన శాంరథామ శాంభావణఱు ఛరిగధయ. 

నహభమట్ నాంజీమర్ శయవాం ళథియౌల వహ శధాయయసఴభీభున వవఔరిాంఙాయయ. అయనన తభ ఆఙాయయయఱ వేళఔు ఈ 

ఆఴభీాం అడెు ళవేా  తభ తిరదాండభున ళథియౌల యసా నధ లసయయ. 
  నాంనహఱ్ళై కొతుా తృసయరసఱఔు భనా అభతృసర మాం ఙచనహునుట్టకూ నాంజీమర్ లసరితు  తోృర తసశిాంఙేలసయయ. 
 నహనైయగిమ న యయభాళ్ జీమర్  తభ ఆఙాయయయఱఖు  నాంనహఱ్ళై కసల రియసానాం ఙేవహ తిరిగిళశా నాుడె లసరి 

యున దరిిాంఙాఱధ   కోరిఔణో ఈ య్ఱాయబూతిఱో ఉాండాఱతు కోయయకొధ లసయయ. 
 తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై తు  యౕలీైవణళశాంరథామభునఔు తీశఔరసలసఱతు ఔయయఔుఱోతాభథాశఱు 

ఙాఱాఴమీిాంఙాయయ. 
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 భణలసలభాభునఱు, తభ ఆఙాయయయఱెైన  తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై  ఆఘాన తభ ఱక్ష్యాంగస యయయసళశిాంఙాయయ. 
తభ ఆఙాయయయఱ నాండు యౕభీావయభున యనాుట్టకూ తభ జీయతకసఱభాంణా అయయయఙచామళ్(ఆఱవవయయఱు 
అనఖశీిాంచిన థరా యడరఫాంధభుఱు) భరిము యషశయ ఖాీంథభుఱన ైనధ  దఽఴహీ తు కధాంథధరఔరిాంచిరి. 

  యౕయీాంఖధాథడె తభ థేల యయఱెైన యౕథీేయ బూథేయణో ఔఱవహ ఔ శాంళతసయభాంణా  తభ ఉతసలసఱతుాాంట్టతు 

ఆనహల శకొతు తభ శతుాదిన యౕ ీ భణలసలభాభునఱ ఙ ే „ఈడె‟ కసఱక్ష్ధభున ఴళీణాంఙేవహ  భాభునఱ 

మాంద ఆఙాయయభాళనణో ఆఙాయయ శాంభాళనగస తభ ళలవయయాంఔభున   భరిము  రతితృసరసమణఔు  భుాంద 
అనశాందానాం ఙేము  “యౕళీ ైఱేఴ దమాతృసతరాం” అధ  ళలా కసతుా యనాయాంఙాయయ. 

   భాభునఱు తభ ఆశధాతుా భరిము  ాంఙశాంయసకయభుఱు ఙేము తభ ఴాంకఙఔభీుదరఱన 
తృ నాడుకసకళ్ జీమయయ ఔు ఇచిా అతృసుచిాఅణణన్ ఔు ాంఙశాంయసకయభుఱు ఙేమభతు ఙచతృసుయయ. 

.ఇఱా ఙాఱా శాంగట్నఱు భన శాంరథామభున ఉనాయ. కొతుా భాతరమే ఇఔకడ రశా తిాంఙఫడాు య. 

భనశాంరథామభాంణా ఆఙాయయయవయ శాంఫాంధభుణో భుడుడు ఉనాథి. 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/07/29/simple-guide-to-

srivaishnavam-acharya-sishya/ 
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ఖుయయయాంయ 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<<  ఆఙాయయ – యవయ శాంఫాంధాం 

కూాీందట్ట లసయశాంఱో ఆఙాయయయవయ భధయన ఉనా యయవీ శాంబాంధభున ణచఱుశఔుధాాభు. 

బఖలసనతుకూ భనఔు భధయన ఆఙాయయయతు ఆళఴయఔత  ఏమిట్ట? అతు కొాందరి  లసదన. భరి ఖఛధాందర తుా, ఖుషృతుా, ఴఫరితు, 

అఔీయయణిణ , తిరళఔనీ(ఔఽయౖసణ ళణాయభున ఉనా ఔుఫీ) భరిము భాఱాకసయయడన (ూఱ ళయాఔుడె) ముదఱెైన లసరితు 

బఖలసనడె రతయక్ష్భుగస అనఖశీిాంఙాడె ఔథా? అధ  రఴా ఉతునాభళుతేాంథ.ి 

థధతుకూ భన ూరసవఙాయయయఱ శభాదానాం, బఖలసనడె శయవశవతాంతరే డె కసళున ఔయసరి తన తురధహతేఔఔఽన జీళుతు 

మీద రశరిాంఙేయసా డె, అఱాగధ  జీళుఱ ఔరసమనయసయాం  లసరికూ పయౌణాఱతుళవడాం అధ థాతుకూఔడ ఔట్ుి ఫడు ఉాంట్ాడె . ఈ 

వహథతిఱో ఆఙాయయయతు ఆళఴయఔత ఏయుడెన. ఉజీీయాంఙ ఘఞా నభున అాంథిాంచి తనన ఙేయయట్ఔు భాయగభున ఙు ఔ 

శథాఙాయయయతుా ఆఴయీాంఙేఱా అయళసీాంతభుగస అళకసళసఱన శఽఴహీ యసా డె బఖలసనడె (లసరి శఔఽతభున ఖణిాంఔ) ఈ 

జీలసతమఱఔు. ఈ జీలసతమఱు కధళఱాం యౕభీధాారసముణిణ  ఆఴయీాంచి అతతు ఔఽఙేతధ  ఉజీీయాంఫడాఱతు  తఱచి 

ఆఙాయయయడె ుయయయౖసకసయబూతేరసఱెైన యౕభీయౘఱక్ష్ుమళఱె ణానఔడ బఖలసనతుకూ వహతౄసరిస్ ఙేయసా డె. బఖలసనడె ఈ 

జీలసతమఱ ఔరసమనయసయాం లసరికూ మోక్ష్భుగసతు శాంయసయభుగసతు రయసథిాంఙేట్ుుడె ఆఙాయయయడె జీలసతమఱఔు  ముక్ష్భు 
భాతరమే ళఙేాఱా ఔఽఴహఙేయసా డె. 

బఖలసనతుా  శవమాంగస ఆఴయీాంఙడాంఔధాా  ఆఙాయయతియయళడుతు  ఆఴయీాంచి థాతు థావరస ఆ బఖలసనతు యౕతీృసదభుఱన 
ఆఴయీాంఙడాం ఙాఱా ళలమీశకయాం. బఖలసనడె జీలసతమఱన ణాన శవమాంగస  వవఔరిాంఙడాం ఙాఱా అయయద, అథే ఆఙాయయ 
శాంబాందాం ఉనాలసరితు ఔట్ాక్ష్ుాంఙట్ శషఛమ ైనథ ిఅతు భన ూరసవఙాయయయఱు అభభతాం. 
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ఆఙాయయ లైబళభున రశా తిాంఙఙనా శాందయభభున భన ఆఙాయయయాంయన ఔడ ణచఱుశకొనట్ అనచితాం. థధతు 

ళఱా బఖలసనతు నాండు ఘఞా నాం ఎఱా యాంయగస ళచిానథో  అళఖతభళుతేాంథ.ి యసదాయణాంగస ఇథి ఱోఔయథితమ ైనథ ే

అయనన కొాంతభాంథ ియసాంయసరిఔుఱఔు ణచయౌమతు యవమభు. ఈ యౕలీైవణళశాంరథామాం శధాతనమ ైనథి, అధాథిగస ఔఱథ ి

భరిము భయౘనభాళుఱఙ ే రఙాయాంగసయాంఙఫడునథ.ి థావరసాంతభున ఈ శాంరథామాం దక్ష్ుణభాయణాళతుఱో ఱు 
నథధతీయతృసర ాంతభుఱమాంద అళతరిాంచిన ఆఱవవయాథావరస తృసర యాంభాంఙఫడునథ.ి కొాందరసఱవవయయా  భనఔు 
ఔయౌముగసయాంబభున ఔడ ఔతునహయసా యయ. 

ఱోకోథాే యణకైె బఖళత్ ఘఞా నభున ఔయౌగి యౕభీధాారసమణుతు బఔుా ఱఖు  భయౘనభాళుఱు ఱు 
నథధతీయతృసర ాంతభుఱమాంద అళతరియసా యతు ల దలసయశఱు  యౕభీదాభఖళతభున శచిాంఙాయయ. లసయయ థిభాంథ.ి 

ఔభీాంగస  తోృ య ఘా ఆఱవవర్,  బూదణాా ఱవవర్, నేమాఱవవర్, తియయభజళ ై ఆఱవవర్, , నభామఱవవర్, 

 ఔుఱళలకరసఱవవర్ , న రిమాఱవవర్,, ణ ాండయడుతృ ుడు ఆఱవవర్,  తియయతృసుణాఱవవర్, భరిము  తియయభాంగైెఆఱవవర్. 

  భధయఔయఆఱవవర్  భరిము  ఆాండాళ్ యభ ఆఙాయయతువీన ఔయౌగినలసరైె ఆఱవవయా గోఴహీ ఱో ఙేరిరి. కసళున ఆ శాంకయ 
 ధాాండెఔు న రిగినథ.ి  ఆాండాళ్, బూథేయ అళణాయాం. ఆఱవవయాాందయయ( ఆాండాళ్ తు) ఈ శాంయసయభున జీలసతమఱుగస 
ఉాండు బఖలసనతుఙ ే ఉదేరిాంఫడునలసయయ. బఖలసనడె తన శవశాంఔఱుభుఙ ే ఈ ఆఱవవయాఔు తతావతరమభున (చితేా , 

అచితేా , ఈఴవయయడె)యఴదయఙ థిళయఘఞా నభున అనఖశీిాంచి భయఱవ బకూా/రతాి భాయగభున ునయయదేరిాంఙేళసడె. 
యరికూ శువీమ ైన బూతబయవయళయాభానభుఱ ఘఞా నభునఔడ అనఖశీిాంఙాడె. అఱా లసయయ బఖలసనతుా 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/10/13/mudhalazhwargal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/10/13/mudhalazhwargal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/10/13/mudhalazhwargal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/10/29/thirumazhisai-azhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/11/nammazhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/12/04/kulasekara-azhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/11/19/periyazhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/05/29/thondaradippodi-azhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/05/29/thiruppanazhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/11/07/thirumangai-azhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/06/06/madhurakavi-azhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/05/26/andal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/05/26/andal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2014/05/26/andal/
https://srivaishnavagranthamstelugu.files.wordpress.com/2016/11/03dc0-azhwar-acharyas-ramanuja.jpg


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     38                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

అనబయాంచినుుడె తృ ాంగితృ యయౌన అనబళభున ధాఱాయయథిళయరఫాంధభుఱుగస (అయయయఙచామళ్ అతు ఔడ 

 రవహథిేఙచాంథినథ)ి అనఖశీిాంఙాయయ. ఈ అయయయఙచామళ్ యసయమే నభామఱవవర్ అనఖశీిాంచిన తియయలసయ్ ముయ. 

ఆఱవవయయఱ అనాంతయాం ఎాంణోభాంథ ి ఆఙాయయయఱు ఈ శాంరథామభున రఙాయాంఙేవహ యశారిాంఙేళసయయ. లసయయ ఔభీాంగస 
 యౕభీధాాధభునఱు,   ఉమయకొకాండార్, భణకసకల్ నాంత,  ఆలళాంథార్, న రిమనాంత, 

తియయళయాంఖన ుయయభాళ్అయమర్,తియయకోకఴహీ మూయాాంత, న రిమతియయభఱెైనాంత, తియయభఱెైఆాండాన్,  ఎమ ుయయభాధార్, 

ఎాంఫార్, ఔయణాా ఱవవన్, భుదయౌమాాండాన్, అయయఱవలన యయభాళ్ ఎమ ుయయభాధార్, ఎాంఖఱవఱవవన్, అనాంణాఱవవన్, 

 తియయళయాంఖతేా  అభుదధార్, నడాదర్ అభామళ్, రసఴయబటి్ర్,  నాంజీమర్, 

నాంనహఱ్ళై, ళడఔుకతియయయదినహఱ్ళై, నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు, అలగిమ భణలసల న యయభాళ్ ధామధార్,  తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై , 
ల థాధాా ఙాయయయఱు  భరిము  అలగిమ భణలసల భాభుతుఖల్  ముదఱెైన లసయయ శాంరథామ రళయాఔుఱుగస ఉధాాయయ. 

ఈ ఆఙాయయయాంయ 74 వహాంయౘశధాదితేఱఙ ే(ఎమ ుయయభాధార్ ఙే తుమమిాంఫడులసయయ)భరిము  జీమర్ భఠభుఱఙ ే

(ఎమ ుయయభాధార్ భరిము అలగిమ భణలసలభాభునఱ ఙే తుమమిాంఫడులసయయ) రశా తకసఱాం ళయఔు 
కొనయసగిాంఙఫడెతేనాథ.ి ఈ ఆఙాయయయఱు అయయయఙచామయల్ ఔు లసయకాయధాాతుా భరిము రతితృసయరసతుకూ యళలయౖసయథయళయణ 

ఙేళసయయ. ఈ లసయకాయనభుఱు యళలవ అయథభాళభున ఔయౌగి బఖళదనబళభున భుాంచిల యసా య. ఆఱవవయయఱ ఔఽణో ఈ 

ఆఙాయయయఱు తృసయయభుఱఔు శరైెన అయేయళయణ యయధ కోణాఱోా  అనఖశీిాంఙాయయ. 

థిళయరబాంధభుఱన భనాం అరసథ నశాందానభుణో  అనబయశా ధాాభాంట్ ే భన ూరసవఙాయయయఱు అనఖశీిాంచిన 

లసయకాయనభుఱే అతు  భాభునఱ  తభ ఉథేఴయతాభాఱఱో అనఖశీిాంఙాయయ. ఈ లసయకాయనభుఱు ఱేఔునాఙ  ోలసట్టతు 

అయథాం ఙేశకోళడాం ఙాఱాఔవీతయాం. థిళయరబాంధభుఱ లైబళాం ణచయౌవహన భన ూరసవఙాయయయఱు ఖఽషభుఱఱో భరిము 
థేలసఱమభుఱఱో తుణాయనశాందానభున(రతిరోజు తుఔ ఠిాంఙళఱవహనయ) ఏరసుట్ుఙేళసయయ. థధతుతు భనాం ఈధాట్టకూ 
తియయళయాౌకధకణ ి ళాంట్ట థిళయథేఴభుఱమాంద వేయాంఙళఙాన. యఔలీసయభున ఛయయఖు యరిమతియయభడళ్ గోఴహీ న ఐథాయయ 
శాంళతసయభుఱ ఫాఱుయయ తృరౌ ఢయౕలీైవణళుఱఔధాా ఉఙిశవయభున  వేయయసా యయ. అఱాగధ  ఆాండాళ్ అనఖశీిాంచిన తియయతృసులై తు 

అతిచినా ఫాఱుయయఔడ వేయాంఙడాం భనాం ఙశా ధాాభు. 

థధతుళఱా భనఔు ఖుయయయాంయ రభాళాం అళఖతభళుతేాంథ.ి థధతుతు యక్ష్ుాంఙకోళడాం  భన రతాన ఔయాళయాం. 

యయధభావఱోా   ూరసవఙాయయయఱ ఖురిాంచి ఱోణచైన యళయణకైె  http://acharyas.koyil.org  దరిిాంఙాండు. 
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ఆఱవవయగళ్ లసయ  అయయయఙచామళ్ లసయ, ణాఱవవదమిల్  ఔుయయళర్ ణామ్ లసయ (ఆఱవవయయఱఔు భాంఖలాం, 

థిళయరబాంధభుఱఔు భాంఖలాం, థిళయరఫాంధభుఱఔు  లసయకాయనభుఱన అనఖశీిాంచి రభోదిాంచిన ఆఙాయయయఱఔు 
భాంఖలాం) ఉథేఴయతాభాఱ-3ళ తృసయయాం. 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/11/05/simple-guide-to-

srivaishnavam-guru-paramparai/ 
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థిళయరఫాంధాం భరిము థిళయథేఴభుఱు 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<<  ఆఙాయయ – ఖుయయయాంయ 

 

యభదభున యౕథీేయ (యౕభీయౘఱక్ష్ుమ)బూథేయ , తూఱవథేయ  శమేత యౕభీధాారసమణుడె తన రిలసయభఖు 
తుతయశయయఱణో 

కూాందట్ట శాంచిఔఱో భనాం ఖుయయయాంయరభాళాం ఖురిాంచి ణచఱుశఔుధాాభు. ఈ శాంచిఔఱో థిళయథేఴభుఱు భరిము 
థిళయరఫాంధ లైబళభున ణచఱుశఔుాంథాభు. 

యౕభీధాారసమణుడె అరిమితమ ైన అనాంత  ఔఱవయణఖుణభుఱణో  ఔడెకొతు ఉనా శరోవనాత  యతతావాం.  తన యళలవ 

తురధహతేఔ ఔఽతృసఔట్ాక్ష్భుఱఙ ే కొాంత భాంథ ిజీలసతమఱన  ైఔఽఙడాం ళఱా ఆ జీలసతమఱు ఆఱవవయయా (యౕభీధాారసమణుతు 

ఖురిాంచి రభోదిాంచిన  లైబళాం ఔయౌగిన యోఖుఱు ) అమాయయయ. ణాన తుతయశయయఱ(తుణాయతమఱు)ఔు , భుఔుా ఱ(భుకూా 
ఙచాంథిన జీలసతమఱు)ఔు  ఔడా  శయవతాంతరశవతాంతరతుమాభఔుడ  ెఅయధా, ఎఱాల లఱా ఔ ల దనఱో ఉాండేలసయయ. 
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ఆ ఆల దన అాంణా ఱౌకూఔ శాంయసయభున ఫాందిాండున జీలసతమఱకొయకైె, ఎాందళఱెననగస, యభాతమ శభశా జీళుఱఔు 
తాండురఱాాంట్ట లసడె, తన శాంణానాం ఈ శాంయసయభున  ఛరసభయణఙఔాీంఱో రిబరమిశా ాంట్ ేఙవహ బరిాంఙతులసడె. శరధ ఇఔకడ 

ఔ రఴా  ఉతునాభళుతేాంథ-ి శయవఴకూాభాంతేడచైన  బఖలసననఔు ల దన / ఫాధ ఉాంట్ుాంథా?  అనఔుాంట్,ే భరి 

బఖలసనడె శతయకసభుడె(అతూా కోరిఔఱు తీరినలసడె) భరిము శతయశాంఔఱుుడె (తన శాంఔఱు భాతరభుఙ ే

అతుాాంట్టతు ధయల యయాకొన లసడె)  ఔథా – థధతుకూ భన ూరసవఙాయయయఱు ఇఱా ణచయౌతృసయయ- ఈ జీలసతమఱ ఉజీీళనభుకొయకైె 

ఉాండె ఆల దన ఔడ అతతు ఔఱవయణ ఖుణమే. ఎఱాఖనగస  శయవతాంతరయసవతాంతరయభు ఔయౌగిన తాండుర తన శమీతృసన ఉనా  

శాంణానాంణో శాంణోవాంగస ఉనాన తన ఫాధ అాంణా తన నాండు దయాంగస ఉాండు ఔవిడెతేనా శాంణానాం న ైధ   ఉాండెన 
ఔథా. బఖలసనడె ఔడ శయవతాంతరయసవతాంతరయభు ఔయౌగినుట్టకూ  తన ఫాధ అాంణా  ఈ శాంయసయాంఱో అధాథిగస అఘఞా నాం  

భరిము అయదయ ఙ ేఆళరిాంఙఫడున జీలసతమఱ దయళశథ  ఖురిాంచియే. 

ఈ జీలసతమఱు ఉజీీయాంఙడాతుకూ బఖలసనడె ఈ జీలసతమఱఔు శఽఴహీ  శభమాన థేయౘతుా భరిము ఇాంథిరమాఱన, 
ళసశారభుఱన అనఖశీియసా డె.యౕరీసభ యౕఔీఽవేణ డుగస ణాధ  అళతరియసా డె.ఇనతూాఅనఖశీిాంచినుట్టకూ ఈ జీళుడె 
బఖలసనతు యొఔక యతవభునాంగీఔరిాంఙఔ అఘఞా నభుణో ఉాంట్ాడె. ఔ ల ట్గసడె ఔ జాంఔ ట్ుి కొనట్ఔు ఇాంకొఔ 

జాంఔన ఎఱాగైెణ ే ఎయల యసా డో  ఆభాథిరి ఈ జీలసతమఱనదేరిాంఙట్ఔు ల రొఔ జీలసతమఱన ఉదభయాంఙేయసా డె. లసరిఱే 
ఆఱవవయయా గస రిఖణియసా భు. ఆఱవవయయా  అనగస బఖళాంతేతు యవమభాంద భాతరమే భుతుగినలసయతు అయథాం. భాయణాళతుఱో 
దక్ష్ుణ థేఴభున  యతరశథఱభుఱమాంద ఈ ఆఱవవయయా  అళతరియసా యతు  యౕలీ దలసయశఱు యౕభీథాభఖళతభున  ణచయౌనహధాయయ. 

 

ఈ ఆఱవవయయా  యౕభీధాారసమణుడుతు కీరాిశా  తృసయరసఱన(థాయఱన) ఔఽఙేళసయయ. ఇళతూా ఔఱవహ శభాయయ 4ల ఱ 

తృసయరసఱు, కసళున యట్టతు ధాఱాయయ థిళయరఫాంధభుగస నేరొకాంట్ాయయ. థిళయ భనగస యళలవమ ైనథ ిఅతు రఫాంధభనగస 
దయభుఱ ఔఽతి (కధళఱాం బఖలసనతుా కీరాిాంఙనయ) అతు అయథయళయణ.  ఆఱవవయయా   అరసాయౄభున బఖలసనడె 
ల ాంఙేవహఉనా శథఱభుఱన కీరాిాంఙాయయ లసట్టధ  థిళయథేఴభుఱుగస నహఱుయసా యయ. ముతాాం 108 థిళయథేఴభుఱునాయ.106 

థిళయదయథేఴభుఱు భాయణాళతుఱో యయధ రథేఴభుఱమాంద ఉనాయ(ధ తృసల్ ణో ఔడెకొతు). క్ష్మరసతే(తృసఱశభుదరాం) ఈ 

య్ఱాయబూతికూ దయాంగస ఎళయయ ఙేయయకోఱేతు రథేఴాం.  మోక్ష్ాం తృ ాంథిన జీళుఱు ఙేయయకొన యభయతరశథఱాం యభదాం. 
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ఈ 106 థిళయథేఴభుఱ మాంద యౕయీాంఖాం రతానమ ైనథ,ి ఆ తయయలసత తియయభఱ, కసాంచీుయాం, ఆఱవవర్ తియయనఖరి 

,తియయళయాౌకధకణ ిముదఱెైనయ కొతుా భుకయథిళయథేఴభుఱు. బఖలసనడె ఐద యౄభుఱాంద ఉాంట్ాడె. అయ యతవభుగస 
యభదభున, ళూయషయౄభున క్ష్మరసతేఱో, అాంతరసయమిగస జీళుఱ షఽదమభుఱాంద, రసభఔఽయౖసణ థిగస 
యబళయౄభున, చిళరిథచైన యౄభుగస అరసాళణాయాం (యఖషీయౄాం) థిళయశథఱభుఱాంద ల ాంఙేవహ ఉాంట్ాడె. ఈ 

అరసాళణాయాం శయవశఱబుడుగస అాందరికూ శథా ఙేయయళఱో ఉాండ ే బఖలసనతు యౄభుగస ఙచుఫడెతేాంథ.ి భన 

ూరసవఙాయయయఱాందయయ థిళయథేఴభున తుతయతులసశాం ఙేశా  బఖలసనతుకూ, భాఖళతేఱఔు కైెాంఔయయాం ఙేశా  తభ జీళధాతుా 

ఖడుతృసయయ. ూరాి యళయణకైె   http://koyil.org దరిిాంఙాండు. 

ల దాం/ల థాాంతభు యొఔక యసయాం శయలాంగస తమిల థిళయరఫాంధభుఱో ఔయాఫడుాంథ.ి ఈ థిళయరఫాంధభు యొఔక భుకయ 
ఉథేాఴయాం  ఘఞా నరయసయాం ళఱన జీలసతమఱన ఉజీీయాం ఙేమడాం.  ఆఱవవయయఱ  ఈ థిళయరఫాంధాం ల ఱ శాంళతసయభుఱ నాండు 
ఆఙాయయయఱ థావరస ధాథభునఱ నాండు తృసర యాంభాంఙఫడు యౕరీసభానఛఱు భధయభుగస కొనయసఖుత యౕభీణలసల 

భాభునఱ ళయఔు  యాంంాంయగస ళశా నాథ.ి    అఘఞా నఱు ఈ  ఆఱవవయయఱ తృసయయభుఱన యసదాయణ తమిల 

దయభుఱుగస భాయశా ధాాయయ కసతు ఘఞా ధాదిఔుఱెైన ఆఙాయయయఱు ఈ తృసయరసఱు యౕభీధాారసమణుతు థిళయతతావభున 
(బళఫాంధ యమోఙాకసఱు) రభోదిశా ధాామతు, యౕభీధాారసమణుతుకూ భనాం ఙేమళఱవహన కైెాంఔయయాం ఈ థిళయరఫాంధాం 

థావరస అళఖతభఖుఙనాదతు యఴదరిఙాయయ. భన ూరసవఙాయయయఱు  తభ జీయణానాాంతట్టతు ఈ రఫాంధ 

అభాయశభునకైె భరిము ఉథేయాంఙట్కధ లచిాాంఙాయయ. 

 

 భధయఔయఆఱవవర్ , నభామఱవవర్ భరిము యౕభీధాాథభునఱు  
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ఆఱవవయయఱ అనాంతయాం థిళయరఫాంధభునఔు కొాంత కసఱాం ఖడెు రివహథతి ఏయుడుాంథి.  ఔభీాంగస నభామఱవవయయఱ అళణాయ 

శథఱమ ైన ఆఱవవర్ తియయనఖరి మాంద ధాథభునఱు ఫషృఴభీకోరిా ధాఱాయయథిళయరఫాంధభున 
అరసథ నశాందానభుగస నభామఱవవర్ ఔఽణో లసరి ళదా నాండు తృ ాంథాయయ.  ఈ  థిళయరఫాంధభున ధాథభునఱు ధాఱుఖు 
యభాగసఱుగస ఙేళసయయ. ఇథి అాందరికూ శరిచితమే. ధాథభునఱు ఈ రఫాంధభున తభ యవేయఱఔు ధ రిుాంచి రఙాయాం 

గసయాంఙాయయ. అఱాగధ నభామఱవవర్ యవమభున భధయఔయఆఱవవర్ యభబకూాణో అనఖశీిాంచిన ఔణిణనణ్ యయయణాా ాంఫున 
ధాథభునఱు లసరి గౌయలసయథాం ధాఱాయయథిళయరఫాంధభున ఙేరసాయయ. 

 

యౕరీసభానజుఱు  

ఆథిళలవేఱ అళణాయమ ైన యౕరీసభానజుఱు ఖుయయయాంయ థావరస ళశా నా ఈ యళలవభున మాభుధాఙాయయయఱ ఔఽఙ ే

 యయధ ఆఙాయయయఱ థావరస అబయవహాంఙాయయ. ఆఱవవయయఱ లైబళభున భరిము లసరి ఔఽతేఱన యౕరీసభానజుఱు 
శభాఛాంఱోతు యయధ యసథ యఱఱో ఉనా రఛఱాందరికూ   రఙాయాం గసయాంచి యౕలీైవణళ శాంరథామభున రఫఱరిఙాయయ. 
యౕరీసభానజుఱ యళలవ ఔఽఴహ పయౌతాంగస ఈ శాంరథామభునఔు „యౕరీసభానఛదయినాం‟ అతు శవమాంగస యౕయీాంఖధాథతుఙ ే

యసథ నహాంఙఫడుాంథ.ి అఱాగధ యౕరీసభానజుఱ యవమాంగస యౕతీియయళయాంఖతాభుదధాయయ అనఖశీిాంచిన రసభానఛనతాాంథాథితు 

ధాఱాయయథిళయరఫాంధభున భన ూరసవఙాయయయఱఙ ే ఙేయాఫడుాంథ.ి   ఈ యౕరీసభానఛనట్ుాాంథాథ ి రనా గసమతిరగస 
రవహథిే  ఙచాంథినథ ి – ఎఱాగైెణ ే ఫరా షమణుఱు గసమతిరతు రతిరోజు ఠియసా రో అఱాగధ రతి  రనాఱు (ాంఙశాంయసకయభు 
తృ ాంథినలసయయ ) రతిరోజు యదిగస థధతుతు ఠిాంఙాయౌ. 
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 నాంనహఱ్ళై కసఱక్ష్ధగోఴహీ  

నాంనహఱ్ళైగసయయ ఆ కసఱభున(యౕరీసభానజుఱు,ఎాంఫార్, బటి్ర్ భరిము నాంజీమర్ యాంయ తయయలసత) గొు 

ఆఙాయయయఱుగస యరసజఱుా తేాండేలసయయ. యయయ యౕయీాంఖభున తుతయలసశాం ఙేముఙ  ఆకసఱభున యౕలీైవణళశాంరథామభునఔు 
అదికసరిగస లఱుగొాంథేలసయయ. యరికసఱభున యౕయీాంఖభున  ధాఱాయయథిళయరఫాంధభునఔు అతితృసర దానయాం ఇళవఫడేథ.ి  

న రిమన యయభాళ్-యౕయీాంఖధాథతు శతుాదిన  యయయ  కసఱక్ష్ధభున శథా తుభఖామ ై ఉాండేలసయయ. న రిమన యయభాళ్ తుఱఫడు 
ఖలసక్ష్ాం/కూట్టకూ ఖుాండా యరి రళఙనభున ఴళీణాం ఙేవేలసయట్. అఱాగధ నాంనహఱ్ళై యవేయఱు ఔడా థిళయరఫాంధ అయథభున 
రఙాయాం గసయాంఙాయయ. నాంనహఱ్ళై  రదానయవేయఱు లసయకాయనఙఔళీరాి (లసయకాయతఱఱో  ళలవీేీ ఱు)అన 
తయయథాాంకూతేఱెైన  న రిమలసఙాాన్ నహఱ్ళై  ధాఱాయయ థిళయరఫాంధభునఔు లసయకాయధాతుా అనఖశీిాంచి ూరసవఙాయయయఱఙ ే

ఫషృ రఴాంవహాంఙఫడాు యయ.   నాంనహఱ్ళై  భరొఔ రదానయవేయఱు   ళడఔుకతియయయతినహఱ్ళై, నాంనహఱ్ళై యొఔక   ధాఱాయయ 

థిళయరఫాంధ రళఙనభుఱన ఖాీంథశథరిఙాయయ. తియయలసయ్ ముయ కూ ఉనాయరి  లసయకాయనభు „ఈడె‟ (ఈడె భుతేా  

ఆరసయయుడు) గస రవహథిేఙచాంథినథ.ి 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/16/emperumanar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/16/embar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/parashara-bhattar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/namjeeyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2015/04/27/periyavachan-pillai/?preview=true&preview_id=1491&preview_nonce=ffe4356e02&post_format=standard
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/vadakku-thiruvidhi-pillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
http://divyaprabandham.koyil.org/wp-content/uploads/2014/11/nampillai-goshti1.jpg


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     45                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

 

నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱ కసఱక్ష్ధ గోఴహీ  

నాంనహఱ్ళై అనాంతయాం ఈ శణాసాంరథామభున నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు   ఉతారసదికసరిగస ఉాండు  థిళయరఫాంధ యషయసయయథభుఱన 
తభ యషశయతరమఖాీంథభుఱో తృ ాందయఙాయయ. ఈ యషయసయయథభుఱు యయధ ఆఙాయయయఱఙ ే యయధ ఖాీంథభుఱఱో 
యళరిాంఫడాు య.   నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు ఈ యషయసయరసథ ఱన తభ అయౖసీ దఴ యషశయఖాీంథభుఱఱో తృ ాందరిఙాయయ. కసతు 

లసరి ఙయభ దఴఱో యౕయీాంఖాం ముగల్  ఆఔభీణథాయయఱఙ ే ఫాందిాంఫడు అతుా ధాళసనాం 

ఙేమఫడాు య.  .నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు  ఆఔభీణథాయయఱనాండు ణాభు  నాంన యయభాళ్ (యౕయీాంఖధాథతు ఉతసళభూరాి) ణో 
 తనహుాంఙఔుధాాయయ. కసతు రభాదళళసతేా  లసయయ అట్య రమాణ కూావీభుఱనాండు తనహుాంఙకోఱేఔ యభదభున 
ఙేయయఔుధాాయయ. ఙాఱాకసఱాం ఈ యతేా న యౕయీాంఖరఛఱు అనబయాంఙాయయ. కొతుా దళసఫేభుఱ తరసవత  ఆఔభీణథాయయఱు 
తువరమిాంచి రళసాంత లసణాళయణాం ధఱకొనా తరసవత నాంన యయభాళ్ యౕయీాంఖాం తిరిగి ఙేయయకొధాాయయ. 

  

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/25/nampillai/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
http://divyaprabandham.koyil.org/wp-content/uploads/2014/11/pillailokacharya-goshti.jpeg


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     46                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

 

ఆ యౕరీసభానజుఱ ునయళణాయమ ైన భణలసల భాభునఱు  ఆఱవవర్ తియయనఖరి ఱో అళతరిాంఙాయయ. భాభునఱు 
,తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై గసరి యవేయఱయ లసరి  ళదా భరిము తభ తాండురగసరి ళదా ల ద ల థాాంతభుఱన భరిము 
థిళయరఫాంధభుఱన అదిఔరిాంఙాయయ. లసరి ఆఙాయయయఱెైన తియయలసయ్ ముయనహఱ్ళై గసరి ఆఘా మేయఔు యౕయీాంఖాం ఙేరి తభ 

జీయణానాాంతట్టతు శణాసాంరథామ అభళఽథిేకూ అాంకూతమిఙాాయయ. భాభునఱు ణాభు శవమభుగస  ఱుామ ైన 

యసాంరథామ యసశిణాయతుా లదకూ  థాతుతు ఠనాం ఙేవహ  భుాంద తరసఱలసరికూ అాంథేఱా లసట్టతు ణాట్ాఔుఱన ై యౌఖిాంఙేవహ 
బదరరిఙాయయ.  యసాంరథామ లైబళభు కసతృసడెట్ఔు భరిము  థాతుతు యశారిాంఛధముట్ఔు యయయ ఙేవహన అయయలఔఽఴహ 
భరిము అఔుాంఠితథధక్ష్న ఱోకసతుకూ ణచయౌమయఙట్ఔు,  శవమాంగస యౕయీాంఖధాథడె భాభునఱన ళదా తియయలసయ్ 

ముయ కసఱక్ష్ధతృసతుా ఴళీణాం ఙేవహ,  కసఱక్ష్ధాం చిళరి రోజున ఒ చితుా ఫాఱుతు ళఱె ళచిా,   యరితు ఆఙాయయయఱుగస భాయాంచి 

అతయాంత  లైబళభు ఖఱ „యౕళీ ైఱేఴ దమాతృసతరాం‟ అన తతుమన యవయభాళనణో  లసరికూ  శభరిుాంఙాయయ. కసఱఔమేీణ యయధ 

ఆఙాయయుయయవళాంఴభుఱ నాండు యాంయగస ళచిాన ఆఙాయయయఱు  థిళయరఫాంధభున తయయలసతి లసరికూ ఫో దిాంఙయసగసయయ. 

బఖలసననతు  ఆల దనన తీరిా భరిము జీలసతమ ఉజీీయాంఙడభు భాతరమే అళణాయరయోఛనభుగస ఔఱ ఆఱవవయయఱ 

థిళయరఫాంధభుఱన భన ూరసవఙాయయయఱు బదరరిఙాయతు లసరి ఙరితర థావరస ణచఱుశా నాథ.ి యౕలీైవణళుఱాందయయ ఈ 

ధాఱాయయథిళయ రఫాంధభున అయథముఔాాంగస ధ యయాకొతు థధతుణోధ   భన జీయతకసఱాతుా లలైథధమాయౌ అతు 

ూరసవఙాయయయఱ అభభతాం. 
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ఈ కూాీంథ ిలసట్టతు రియౕయౌాంచిన ఆఱవవయయఱ భరిము థిళయరఫాంధభు యొఔక లైబళాం ణచఱుశకొనళఙా. 

 part 1 – http://ponnadi.blogspot.in/2013/02/dhivya-prabhandha-pramanya-samarthanam-
1.html 

 part 2 – http://ponnadi.blogspot.com/2013/02/dhivya-prabhandha-pramanya-
samarthanam-2.html 

థిళయరఫాంధభు యొఔక అనలసదభున  యయధ భావఱఱో  ఙదలసఱనాథధతుతు దరిిాంఙాండు 
 http://divyaprabandham.koyil.org 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/12/02/simple-guide-to-

srivaishnavam-dhivya-prabandham-dhesam/ 
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యషశయతరమాం 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<<  థిళయరఫాంధాం భరిము థిళయథేఴభుఱు 

ాంఙశాంయసకయభుఱఱో  ఔట్ ైన భాంణరో థేఴాం అధ  రకూమీ (యషశయ భాంతరభుఱ ఉథేఴభు) ఙాఱా  రతానమ ైనథి. ఈ 

శాంయసకయభుఱో ఆఙాయయయతుఙ ేభూడె యషశయభాంతరభుఱు యవేయతుకూ ఉథేయాంఙఫడణాయ.  అయ 

*తియయభాంతరాం/అయౖసీ క్ష్రి భయౘభాంతరాం – ఫదరికసఴభీభుఱో ధారసమణఋఴహఙ ే నయఋఴహకూ ఉథేయాంఙఫడుాంథ ి (యరిదాయయ 
బఖలసనతు అళణాయాం). 

 

   “ ఒాం నమో ధారసమణామ ”   

శాంక్ష్ుతృసా యథాం: బఖలసనతుకధ ఙచాంథిన ఈ జీలసతమ బఖలసనతు  భుకోఱాా శభునకైె జీయాంఙాయౌ. శరధవఴవయయడచైన ధారసమణుతుకూ 
భాతరమే కైెాంఔయయభున ఙేమాయౌ. 

* దవమాంభాంతరాం- యవేణ ఱోఔభున యౕభీయౘఱక్ష్ుమకూ యౕభీధాారసమణుతుఙ ేఉథేయాంఙఫడుాంథ.ి 
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“ యౕభీధాారసమణ ఙయణౌ ఴయణాం రథేయ ||   యౕభీణే ధారసమణామ నభః ”    

శాంక్ష్ుతృసా యథాం: యమీఃతియ ైన యౕభీధాారసమణుతు యౕతీృసదభుఱన ఆఴయీశా ధాాన. యమీఃతియ  ై శయవశఱబుడచైన 

ధారసమణుతు యౕతీృసదభుఱ తుయసవయథ వేళ ఙేముట్ఔు ఉతృసమభుగస ఆఴయీాంఙఙధాాన. 

*ఙయభ ళలా ఔాం(బఖళథధగ తఱో భాఖాం) : ఔుయయక్ష్ధతర ముదేయాంఖభున యౕఔీఽవేణ డుఙ ేఅయయీ ననఔు  ఉథేయాంఙఫడుాంథ.ి 

 

శయవధరసమన్  రితయఛయ భామేఔాం ఴయణాం ళరఛ | 

అషాం ణావాం  శయవతృసనేభోయ  మోక్ష్యయౖసయమి భా యఙః || 
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శాంక్ష్ుతృసా యథాం: ఇతరోతృసమభుఱతుాాంట్టతు శలసశనఖ యడుచి నధ ా ఇతరోతృసమ తుయనేక్ష్ఔుతుగస నమిమముాండెభా! 
శయవఴకూాభాంతేడధైన ధ న తునా అతుా రతిఫాంధఔభుఱ నాండు యడునహాంతేన, దఃఖిాంఔుభా!  అతు బఖళాంతేడె 
రతిఘఞా ూయవఔభుగస ఉథేయాంఙచన. 

 ఈ భూడె యషశయ భాంతరభుఱఔు  రెాండె యధభుఱెైన శాంఫాంధఫాాంధళయభుఱుధాామతు భాభునఱు తభ 

భుభుక్షుడు లసయకాయనభున ణచయౌతృసయయ.(దవమభయౘభాంతర యళయణఱో ) 

 యద ి –అనయౖసీ నాం (వహథాే ాంతాం- ఆఙయణ) తియయభాంతరాం జీలసతమ భరిము యభాతమఱ భధయ శాంఫాంధభున 
ణచఱుుతేాంథ.ి ఙయభళలా ఔాం  యభాతమ జీలసతమన తనఔు ఆదధనాంభళవభతు ఆథేయశా ాంథ.ి దవమాం  జీలసతమ 
యభాతమన ఆఴయీాంఙట్ఔు శథా దాయనభున ఙేముభతు ణచఱుుతేాంథ.ి 

 యళయణ- యళయణ(ిశాంక్ష్ుాళయణన) తియయభాంతరాం  ఒాం నమో ధారసమణ ఱో   రణళాం(ఒాం) ఖురిాంచి ణచఱుుతేాంథ.ి  

దవమాం , తియయభాంతరభున యళరిాంఙన. ఙయభళలా ఔాం థధతుధ  అతి యళయాంగస ణచఱుుతేాంథ.ి 

ఈ  భూడె యషశయభాంతరభుఱఱో దవమభాంతరభు  భన ూరసవఙాయయయఱఙ ే యళలవాంగస దాయతుాంఙఫడు   కీరాిాంఫడుాంథ.ి 

ఇథే భాంతరయతాభుగస(అతుా భాంతరభుఱఱో యతాాం ళాంట్టథ)ి  రవహథిేఙచాంథినథ.ి ఈ భాంతరాం యౕభీయౘఱక్ష్ుమ  

ుయయయౖసకసయ(భధయళరాితవాం/వహతౄసరిస్) తృసతరన ణచఱుుతేాంథ.ి 

యౕభీయౘఱక్ష్ుమణో ఔడెకొతు ఉనా యౕభీధాారసమణుడే జీళుఱ ఉజీీళనఔు రదానకసయణాం. థేళరసఛ ఖుయయ (ఎయయాంతము) 

“ళయళయభుతు థినఙయయ” ఱో భణలసలభాభునఱ ుణీతమ ైన థినఙయయన ఖాీంథశథరిఙాయయ. ఆ యవమమ  ైథధతుఱోతు 9ళ 

ళలా ఔభుఱో- 

భాంతరయణాానశాందాన శాంతత శురిణాధయాం| తదయథతతావ తుదాయన శనాదేుఱకోదగ భాం|| 

యౕభీణలసల భాభునఱ అధయభుఱు (న దళుఱు) తుయాంతయాం భాంతరయతాభున అనశాందిాంఙఙాండెన. ఈ 

దవమానశాందానభుఙ(ేదవమాం యొఔక యళయణ ే తియయలసయ్ ముయ)  లసరి ఴరీయాం ుఱకూాంచితోృ యేథ-ి అతు యళయణ. 

కసళున దవమభాంతరాం  ఎుుడెఔడ శవతాంతరభుగస అనశాందిాంఙరసదతు – ఖుయయయాంయ భాంతరాం (అశమదగ యయభోయ 
నభః నాండు యౕధీరసమ నభః ళయఔు) అనశాందానాం ఙేవహన నహభమట్ భాతరమే థావమానశాందానాం ఙేమాఱతు ఇథ ి

 ఘానహా కూ ణచశా ాంథ.ి 
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భన ూరసవఙాయయయఱఱో రసఴయబటి్ర్ ముదఱుకొతు (అవీళలా కూ), న రిమలసఙాాన్ నహఱ్ళై (యాందయషశయాం) , 

నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు (యమీఃతి డు,  మాదఽచిిఔడు, యాందడు, భుభుక్షుడు) అయగిమ భణలసల న యయభాళ్ 

ధామధార్(అయయయఙచామళ్ యషశయాం) భణలసల భాభునఱు(భుభుక్షుడు లసయకాయనాం) ముదఱెైన లసయాందయయ 
యషశయతరమభున లసరిలసరి లసయకాయనభుఱఱో యఴదభుగస ణచయౌమయఙాయయ. ఈ రఫాంధభుఱతుాాంట్టఱో అతి 

రదానభుగస భుభుక్షుడు తుఱుశా ాంథ ి భరిము యౕలీైవణళుఱ కసఱక్ష్ధభుఱఱో ఈ ఖాీంథమే వహాంషభాఖభున 
ఆఔమీిశా ాంథ.ి 

యషశయతరమాం భుకయాంగస తతావతరమాం  భరిము అయథాంఙఔాం న ైన దఽఴహీ తు యసరిశా ాంథ.ి యౕలీైవణళుఱు ణచఱుకోళఱవహన 

భుకాయయథభుఱఱో   ఇథ ిరదానమ ైనథ.ి 

ఆఱవవర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
ఎాంన యయభాధార్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
నహఱ్ళైఱోకసఙాయయర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

అడుయేన్ నఱాా   ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు : https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/12/simple-guide-to-

srivaishnavam-rahasya-thrayam/ 
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తతావతరమాం – తిరయధతతావభుఱు 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<< యషశయతరమాం 

తతావభుఱు  రతానాంగస భూడెగస యబజాంఙఫడాు య అయ చితేా  , అచితేా  భరిము ఈఴవయయడె. 

తుతయయబూతి(యభదాం) భరిము య్ఱాయబూతి(శాంయసరిఔఱోఔాం) ఱో అశాంకాయఔమ ైన జీలసతమఱ శభూషభుఱే  చితేా . 

శషఛభుగసధ  జీలసతమఱు ఘఞా నభుణో తురిమతమ  ైఘఞా నరిూయణతన ఔయౌగి ఉాంట్ాయ. 

 

ఈ శషఛఘఞా నాం తుణాయనాందమ ైనథ.ి ఎుుడచైణ ే జీలసతమ శషఛఘఞా నభున తృ ాందధో అుుడె అథి తుణాయనాందభున 
తృ ాందన. ఈ జీలసతమ 3గస యబజాంఙఫడుాంథ-ి తుతయశయయఱు(యభదభున అధాథిగస ఉాండేలసయయ), 
భుకసా తమ(కసధొఔుుడె శాంయసయఫాంధభున ఉాండు భుకూాతు తృ ాంథినలసయయ) భరిము ఫథాే తమఱు(ఈ శాంయసరిఔ 

ఱోఔభున శాంయసయఫాంధాం ఔయౌగినలసయయ). భయఱా ఈ ఫథాే తమఱు రెాండెగస యబజాంఙఫడాు యయ- ముదట్టలసయయ 
బుబుక్షుళుఱు(శాంయసరసనబళభున కోయయకొధ లసయయ) రెాండళలసయయ భుభుక్షుళుఱు(ఈ శాంయసయఫాధఱనాండు భుకూాతు 
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కోయయకొధ లసయయ). తిరిగి ఈ భుభుక్షుళుఱు రెాండె యఔభుఱు- కైెళఱాయయయథ ఱు 
(వవమఆతమయసక్ష్ాణాకయాం/వవమానాందభున కోయయకొధ లసయయ) భరిము  బఖళణచైకాంఔరసయయయథ ఱు  (యభదభున 

బఖలసనతుకూ కైెాంఔయయభుఙేమాఱతు కోయయకొధ లసయయ ). 

ఱోణచైన యళలావణకైె http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html .  

దరిిాంఙాండు. 

 

అచితేా  అనగస  ఈ శథ ఱఇాంథిరమాఱఔు గోఙరిాంఙ లైయధయభుఱు ఔయౌగిన ఛడళశా ళుఱు. రలమకసఱభున 

అళయఔాభుగస(అదఽఴయభుగస)ఉాండు శఽఴహీ శభమభున ళయఔాభళుణాయ(దఽఴయభుగస). అచితేా  య్ఱా భరిము తుతయ 
యబూతేఱఱో ఉాండెన. యసదాయణభుగస ఈ భౌతిఔఛఖతేా ఱో  అచితేా  శవయౄఘఞా నభున ఔనహుల శా ాంథ ి అథే 
అఱౌకూఔఛఖతేా ఱో శవయౄఘఞా నభున ఉణేాఛయయశా ాంథ.ి భయఱా ఈ అచితేా  భూడె యధభుఱు ఔట్ట 
యదేశతవాం(యభ యసతివఔమ ైనథ-ి కధళఱాం యభదభునధ  అఖునహాంఙన)రెాండళథ ి మిఴశీతవాం 

(తమోయఛోఖుణమేలనాం- ఈ శాంయసయభున అఖునహాంఙన)  భరిము శతావయనయాం (ఖుణయశీనమ ైనథ-ి అథే 
కసఱాం(శభమాం)). 

ఱోణచైన యళలావణకైె http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html .  
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దరిిాంఙాండు. 

 

ఈఴవయయడె: యౕభీయౘఱక్ష్ుమణో ఔడు  శయవఴకూాభాంతేడె, యభుయయవేడచైన  యౕభీధాారసమణుడె. బఖలసనడె అనగస 
ఆయయ ఔఱవయణఖుణభుఱు రిూయణభుగస ఔయౌగిన లసడె. అయ ఘఞా న,ఫఱ,ఐఴవయయ,యయయ,ఴకూా భరిము ణేఛశస. ఈ ఆయయ 
ఔఱవయణఖుణభుఱు తిరిగి అధ ఔ ఔఱవయణఖుణభుఱుగస యశారియసా య. బఖలసనడె అతుా ఔఱవయణఖుణభుఱఔు 
ఆఴమీణీముడె భరిము శేమఖుణభుఱఔు ళయతిరిఔుా డె. చితేా  భరిము అచితేా ఱు బఖలసనతుమాంద య్నమ  ై
ఉాంట్ాయ భరిము లసట్టకూ అతధ  ఆదాయాం- కసళున అతుాాంట్టకూ ఆదాయాం భరిము  బరిాంఙేలసడె అతధ . అతుాాంట్టకూ 
శరసవదికసరి. చితేా  అచితేా ఱతుా అతతు థిలసయనాందభునకైె ఉదభయశా ధాాయ. 

ఱోణచైన యళలావణకైె http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-iswara-who-is-god.html . 

దరిిాంఙాండు. 

తతావభుఱ భధయ      యసయౄయతఱు: 

 ఈఴవయయడె భరిము చితేా (జీలసతమ) ఇదాయయ ఘఞా నాం ఔయౌగిన లసరధ. 
 చిదచితేా ఱు ఈఴవయయతు య తేా . 

 ఈఴవయయడె భరిము అచితేా ఱు తభ ఱక్ష్ణాఱన ఫట్టి చితేా న రిళయానాం ఙచాంథ ే యసభయథయాం ఔఱలసయయ. 
ఉథాషయణఔు జీలసతమ అతిగస  భౌతిఔకసయయఔఱాతృసఱమాంథ ే తుభఖామ ైనుుడె అతన థాయథభుగస 
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యౄతృసాంతయాం ఙచాందణాడె. ఔల ల జీలసతమ బఖళథివవమభుఱాంద తుభఖుాడచైణ ే అతన ఈ 

శాంయసయభునాండు యభుకూాతు తృ ాంథ ిబఖలసనతు ళఱె  ఆనాందయౄతృసతుా తృ ాందణాడె. 

తతావభుఱ భధయ భేధభుఱు: 

 అతుాాంట్టఔనా ఈఴవయయతుకూ భేధభు/ఏకైెఔ ఱక్ష్ణాం శరధవఴవయతవాం. అనగస శయవఙా్ఞడె, శరసవాంతరసయమి, 

శయవలసయఔుడె. 
 ఈఴవయయతు మాంద థాశతవాం అధ  యయవీ ఱక్ష్ణాం చితేా  ఔయౌగిఉాండెన. 
 అచితేా  ఘఞా న యనయమ ైనథి. ఇతయయఱకైె భాతరమే థధతు ఉతుకూ. 

నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱ తతావతరమాం అన యషశయ ఖాీంథభున ఇఔకడ రియౕయౌాంఙళఙా. 

http://ponnadi.blogspot.in/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html . 

ఆఱవవర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
ఎాంన యయభాధార్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
నహఱ్ళైఱోకసఙాయయర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

అడుయేన్ నఱాా   ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱభు : https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/13/simple-guide-to-

srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/ 

  

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/04/divya-dhampathi/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
http://ponnadi.blogspot.in/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/11/nammazhwar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/16/emperumanar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/pillai-lokacharyar/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/24/azhagiya-manavala-mamunigal/
https://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/ponnadikkal-jiyar/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/13/simple-guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/13/simple-guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     56                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

అయథాంఙఔాం – ఐద భుకయమ ైన అాంఴభుఱు 
రీలైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<< తతావతరమాం – తిరయధతతావభుఱు 

 

బఖలసనడె 6 యౄభుఱఱో (ణాన ఉాండె ఉతుకూ)ల ాంఙేవహ ఉాంట్ాడె- యతవాం(యభదభున), 

ళూయష(తృసఱశభుదరభున), యబళ(రసభఔఽయౖసణ థి అళణాయభుఱు), అాంతరసయమి(యోఖుఱ షఽదమభుఱఱో తుళవహాంఙ), 
అరసాళణాయాం (థేలసఱమాఱు,భఠాం,ఖఽషభుఱఱో ఉనా యఖషీయౄాం) భరిము ఆఙాయయయతు  యౄభున. 

మిఔక ఇర ైతుఱెైముాం మ మాయాం ఉయర్ తుఱెైముాం* తఔక ధరిముాం తడచైమాగిణ ా కూకమఱుాం*                                        

ఊళ్ యధైముాం లసళ్ యధైముాం  ఒదాం ఔుయయగైెమర్ కోన్ * మాయన్ ఇళ ై ల దతాిమల్ 

– తియయలసయ్ ముయకూ  రసఴయబటి్ర్ అనఖశీిాంచిన తతుమ 

ఆఱవవర్ తియయనఖరి తులసవహ భరిము అదికసరియ ైన నభామఱవవర్ అనఖశీిాంచిన  తియయలసయ్ ముయ అన యణాధాదాం అతి 

భుకయమ ైన ఐదఅాంఴభుఱన ఙాఱా ళసీళయాంగస ఱుఔుతేాందట్. అయ – రసతుయయడచైన యౕభీధాారసమణుతు 

(యశవయౄాం)- జీలసతమ శవభాళాం(జీలసతమ శవయౄాం)- ఉతృసమశవయౄాం(జీలసతమ తృ ాందళఱవహనథ)ి – యరోది శవయౄాం 

(యభాతమన తృ ాందట్ఔు అడుాంఔుఱు)- ఉనేమశవయౄాం (యభాతమన తృ ాందట్ఔు రిఔయాం)  . 
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అయథాంఙఔాం అనగస “ఐద అాంఴభుఱు” (అతయాంణాళఴయఔాంగస ణచఱుకోళఱవహనయ). నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు తభ 

యషశయఖాీంథభుఱఱో ఈ ఐదఅాంఴభుఱన  “అయథాంఙఔాం” అన నేయయణో  ఔఽఙేళసయయ. ఈ ఖాీంథభాంణా ఈ 

ఐదఅాంఴభుఱ శాంఔఱమే. 

ఈ ఖాీంథభుఱోతు ఈ యవమాఱన రియౕయౌథాా ాం: 

I – జీలసతమ – ఇథి తిరిగి 5 ఉయభాగసఱుగస యబజాంఙఫడుాంథ.ి 

1) తుతయశయయఱు: యభదభున అధాథిగస తుళవహశా నాలసయయ. (యౕలీైఔుాంఠాం-తుతయాం బఖళథానాంథానబళాం ఙేము 
శథఱాం) 

2) భుకసా ాతేమఱు:  ఆతమయమోఙనాం తృ ాంథి యభదభున ఙేయయఔునాలసయయ( అాంట్ ే కసధొఔ ఛనమఱో శాంయసయఫాంధ 

లసశన ఔయౌగిఉనాలసయయ). 

3) ఫథాే తేమఱు: శాంయసయఫాంధభునధ  అతి అభఱావ ఔఱలసయయ. 

4) కైెళఱుయఱు: మోక్ష్భున తృ ాంథిన ఆతమఱు(శాంయసయాం నాండు యభుకూా తృ ాంథిన లసయయ). కసతు ఆణామన బళభున 
కోయయకొధ లసయయ( అనగస బఖళత్ కైెాంఔయయభునఔు అతి దయయఱు) బఖళదనబళభున ఆఴఱేతులసయయ. 

5) భుభుక్షుళుఱు: శాంయసయాంఱో ఉాండు యభుకూాతుతృ ాంథ ిబఖలసనతుకూ తుతయకైెాంఔయయభు ఙేమాఱనకొధ లసయయ. 

II- ఫరయౘమ-  (యభాతమ- బఖలసనడె) ఐద యౄభుఱఱో బఖలసనడె ల ాంఙేవహ ఉాంట్ాడె. 

1) యతవాం:  యభదభున ల ాంఙేవహ ఉాండె థిళయమ ైనయౄాం. 

2) ళూయషాం: క్ష్మరసతేఱో ఉాండె అనాంతఴమనతు యౄతృసఱు. ఇయ శాంఔయషణ(శఽఴహీ ), రదయభా(వహథతి) , అతుయయదే(ఱమ) 

యౄతృసఱు. 

3) యబళ:  యౕరీసభ, యౕఔీఽవణ  ళాంట్ట అళణాయభుఱు. 

4) అాంతరసయమి: ఆతమఱోఱ తులసశభుాండెలసడె. ఇతన రెాండె యౄభుఱఙ ేల ాంఙేవహఉాంట్ాడె- ఔట్ట ఆతమఱోనాండె 
యౄాం, భరొఔట్ట షఽదమాంఱో యౕభీయౘఱక్ష్ుమణో ఔడెకొతు ఉనా రకసయాంఙ యౄాం. 
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5) అరసాళణాయాం: ఆరసధనఔు యఱుగస ఔాంట్టకూ ఔతునహాంఙ యౄాం. థేలసఱమభుఱు, భఠభుఱు, ఖఽషభుఱఱో 
ల ాంఙవేహఉనా యౄాం. 

III – ుయయయౖసయథాం: ుయయవేతు(జీళుతు)ఙేత యసదిాంఙ దగినథ.ి ఇథి ఐద యభాఖభుఱు 

1) ధయమాం:  ఱోఔఔఱవయణాయథాం ఙేము కసయయభుఱు. 

2) అయథ:  ళసయసా ా నయసయాం శాందన ఆరీిాంఙట్. 

3) కసభ:  తృసర ాంచిఔ శకభుఱు. 

4) ఆణామనబళాం: వవమానబళాం 

5)బఖళణచైకాంఔయయాం(యభుయయయౖసయథాం): యభదభున బఖలసనతుకూ శయవయధవేళఱు ఙేమడాం. భౌతిఔఴరీయభున ళదయౌ 

యభదభునఔు ఙేరి, థిళయఴరీయభున తృ ాంథి, తుతయశయయఱఔు భుకసా ాతమఱఔు అరిుాంఫడెట్. 

IV- ఉతృసమాం: ఇథి ఐద యభాఖభుఱు 

1) ఔయమయోఖాం: ళసశారయశితమ ైన  మఘాాం, థానాం, తాం భరిము దాయనాం ముదఱెైన లసట్టతు ఆఙరిాంఙట్ఙ ే

ఇాంథిరమతుఖషీాం తృ ాంథి థధతుథావరస  అయౖసీ ాంఖయోగసదఱన అనఴహీ ాంచి ఆతమతతావాం ణచఱుశకొనట్. ఇథి ఘఞా న 

యోఖభునఔు శషకసరిగస ఉాండెన. ఐశిఔమ ైన శాందఱన  ైతుమాంతరణన ఙేమున. 

2) ఘఞా నయోఖాం: ఔయమయోఖభుథావరస ఆరీిాంచిన ఘఞా నభుణో షఽదమాాంతయగతేడచ ై భనన ైనధ  తథేఔ దఽఴహీ యసరిాంచిన 

 బఖలసనడచైన యౕభీధాారసమణుతుా దాయనాంఙేముట్. ఇథి బకూా యోఖభునఔు థోషదడు కైెళఱయమోక్ష్భున 
అాంథిాంఙన. 

3) బకూాయోఖాం: ఘఞా నయోఖ శషకసయాంణో వహథయమ ైన దాయనభు ఏయుడెతేాంథ,ి ఇథ ి యభానాందభునఔు థారి తీవహ 
నేయయఔుతోృ యన తృసతృసఱన భరిము దయయగ ణభుఱన ణ ఱగిాంచిల వహ  ఙేయయకోళఱవహన ఱక్ష్యభు లైు  మణాంయసగధఱా 
ఙేశా ాంథ.ి 
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4)రతాి: బఖలసనతుా ఴయణుఛొఙాట్/ఆదధనభళుట్. అతయాంతశఱబమ ైనథ ి భరిము ఆనాంథానబళభున 
ఔయౌగిాంఙనథ.ి యౕగరభుగస పయౌతభుఱతుఙానథ.ి ఔయసరి ఴయణాఖతి ఙేళసభా ఙాఱు ఇఔ ఇతయ లసయతృసయభుఱతూా థధతుకూ   
అనఖుణాంగస బఖళత్ వేళఱో భాఖాంగస భారితోృ ణాయ. 

ఇథి ఔయమ,ఘఞా న,బకూా యోఖభుఱు అనశరిాంఙఱేతు లసరికూ భరిము ఇయ అనచితాంగసఱేతు లసరికూ  అతయాంత శఱబమ ైన 

భాయగాం. (ణాన బఖలసనతుకూ భాతరమే ఙచాంథినలసడుతు అధ  శవయౄఘఞా నాం ఔయౌగినుుడె వవమయక్ష్ణ , 

శవరమతాభుఱు శరైెనయకసళతు ణచఱుశకొాంట్ాడె)థధతుఱో రెాండె యభాఖభుఱు   – ఆయారతాి- (ఈ భౌతిఔఛఖతేా ఱో 
క్ష్ణకసఱాం ఔడ ఉాండడాం శశిాంఙఱేఔ యభదాంఙేరసఱతు తవయ ఉనాలసయయ)భరిము దర ద రతాి(యభదభునఔు 
ఙేయయకొధ ళయఔు ఈ భౌతిఔఛఖతేా ఱో ఉాంట్ు శయవాం బఖలసనతున  ై భాయభునాంచి  బఖళణాభఖళతఆఙాయయ 
కైెాంఔయయభునఙేశా ాండేలసయయ). 

5) ఆఙాయయ అభభానాం:  న ైన ఙచుఫడున భాయగభుఱతూా అనఴహీ ాంఙడాం కూావీతయమ ైనుుడె ఆఙాయయయడ ే

(బఖళథాఘాణో)యభఔఽణో , నేరభణో అతతుతు వవఔరిాంచి అతతు యక్ష్ణాభారసతుా ణాన వవఔరిాంచి ఘఞా నభునాంథిాంచి 

భాయగదయిాం ఙుట్. యవేయడె తన శయవశవాం ఆఙాయయయడ ేఅతు భాయాంచి అతతుతు యనభరణో శథా అనఔరిాంఙాయౌ. 

యళలవశఙన: ఇఔకడ భనాం ఉణాా యఔ ఆఙాయయయఱెైన(ఈ శాంయసయాం నాండు ఉజీీయాంఙేళలలసయయ)  బఖళథరా భానజుఱన 
శమరిాంఙాయౌ. అఱాగధ భనఔు ఈ ఉణాా యకసఙాయయయఱన ఙనహనలసరితు(యసవఙాయయయఱన) ఉకసయకసఙాయయయఱుగస భాయాంఙాయౌ. 

భన ూరసవఙాయయయఱాందయయ థధతుతు అనయౖసీ నభున ఉాంచి బఖథరా భానజుఱ యౕతీృసదభుఱధ  ఴయణుల డాయయ. 

యళలవాంగస ణచఱుశకోలసఱనా థధతుతు రియౕయౌాంఙళఙాhttp://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-nirnayam.html . 

భణలసల భాభునఱు తభ ఆరాిరఫాంధభున  బఖళథరా భానజుఱఔు ూరాిగస ళయడచై కైెాంఔయయాంఙేవహన ళడెఖనాంత ళఱె 
 ణాభుఔడ ఉాండాఱతు ఆరాిఙచాంథాయయ. 

V - యరోది  – ఈ అాంఴాం భనన భన ఱక్ష్యభున ఙేయయకోఔుాండ అడు గిాంఙన. ఇథి ఐద యభాఖభుఱు 

1)శవయౄయరోద:ి ఴరీయభుధ  ఆతమగస బరమిాంఙేమున. బఖళణేతయ అాంఴభుఱన  ై నరతితు ఔయౌగిాంచి శవతాంతరే తుగస 
బరమిాంఙేమున. 
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2) యతవయరోద:ి ఇతయ థేళతఱన యతవభుగస భాయాంఙేమున. థేళణాాంతయభుఱన బఖళాంతేతుణో శభానభధ  
బరభన ఔయౌగిాంఙన.  అఱుథేళతఱు శయవఴకూాభాంతేఱతు, బఖలసనతు అళణాయభుఱన యసభానయ భానళుతుగస, 
బఖలసనతు అరసాభూరాితు కధళఱాం ఫొ భమ అతు భాయాంఙేశా ాంథ.ి 

3) ుయయయౖసయథయరోద:ి బఖలసనతు కైెాంఔయయభు ఔనా ఇతయభుఱన  ై లసయమోషభున ఔయౌగిాంఙన. బఖలసనతు వేళఱో 
ళయకూాఖతతతావభునఔు తృసర దానయతన ఔయౌగిాంఙన.(బఖలసనతు తుమభభునఔు ళయతిరిఔాభుగస) 

4) ఉతృసమ యరోద:ి ఇతరోతృసమభుఱఔు అదిఔతృసర దానయత తుఙాట్. పఱానేక్ష్ణో ఆఴయీాంఙడాం. యభద  

కైెాంఔయయభుఔనా యట్టతు అదిఔాంగస భాయాంఙడాం. (శరసవయథ పఱభుననఖశీిాంఙ ఆఙాయయ/బఖలసనతు ఔాంట్ే యట్టతు అదిఔాంగస 
నభుమట్).అతుా శభశయఱఔు భీతి ఙచాందట్.(ఆఙాయయ/బఖలసనతు న  ైనభమఔఱేమి) 

5) తృసర నహాయరోద:ి తృ ాందళఱవహన థాతుతు తృ ాందతూమఔుాండఙేమున. రశా తఴరీయభుణో దఴాయయఱన, బఖళణాఙాయ, 

భాఖళణాఙాయభుఱన ఙేయాంఙన. 

యసవమి నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు అయథాంఙఔభున ఇఱా యళరిాంచి(యసయాం) భుగిశా ధాాయయ. 

ఈ అయథాంఙఔఘఞా నభున తృ ాంథిన తరసవత భుభుక్షుళు(మోక్ష్భు నాంద ఇఙిఔయౌగినలసడె)ళరసణ ఴభీ 

ధరసమఱఔనఖుణాంగస ఆరీిశా , లైవణళతుమభాఱన తృసట్టశా , ఆరీిాంచిన థాతుతు తన ఴరీయతోృ వణ శరిడభాతరమే వవఔరిాంచి 

మిగియౌనథ ిబఖలసనతుకూ/భాఖళతేఱఔు  శభరిుాంచి, ఆఙాయయయతు ఔఽణో ఘఞా ధోదమాం తృ ాంథి అతతుకూ వేళఙేశా  జీయాంఙాయౌ. 

 బఖలసనతు భుాంద యనభరతణో(బఖలసనడ ే శయవళలవీేీ డతు భాయశా ), ఆఙాయయయతు భుాంద అఘఞా తుఱా (ఆఙాయయయడ ే

ఘఞా ధాదిఔుడతు భాయశా ) యౕలీైవణళుఱ మాంద ఆదయణ భాళనణో(లసరి లైబళభున ణచఱుశ ఔనఔ) , శాంయసయయఱమాంద 
శేమభాళభున రదరిిశా ( భౌతిఔ శాంయసయయఱన దయయఙట్ఔు)  ఉాండళఱెన. 

ఱక్ష్యయసధనకైె తవయ/తఽవణ  ఔయౌగి ఉాండాయౌ, ఈ యదానభున  ై రగసఢయళసవశాం ఔయౌగిఉాండాయౌ, అడుాంఔుఱన (యరోధభుఱన) 
అదిఖమిాంఙాయౌ, ఴరీయాం న  ై లసయమోషభున ళదఱాయౌ, ఆతమరిూయణత ఔయౌగి ఉాండాయౌ, తనఔు ణాన యక్ష్ఔుడధ  
యవమాంఱో అఴఔుా డలసవయౌ, బఖలసనతు మాంద ఔఽతఘాణాభాళాం ఔయౌగి ఉాండాయౌ, ఆఙాయయయతు మాంద ఔఽతఘాణా భరిము 
యళసవశభున ఔయౌగి ఉాండాయౌ. 
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ఎళరైెణ ేఆఙాయయయఱ థావయ ఘఞా నభు తృ ాంథి ఆ ఘఞా నభున అనయౖసీ నభున న డణారో లసయయ బఖలసనతుకూ తన థేల యఱ 

ఔధాా, తుతయశయయఱ ఔధాా భరిము భుకసా తమఱఔధాా అదిఔాంగస  నరతితృసతరే డళణాయయ. 

 ఆఱవవర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
ఎాంన యయభాధార్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
నహఱ్ళైఱోఙాయయర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 
జీమర్ తియయళడుఖఱే ఴయణాం 

అడుయేన్ నఱాా   ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱాం: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/19/simple-guide-to-srivaishnavam-

artha-panchakam/ 
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అఙాయభుఱు – అఙాయభుఱ తుయౄమఱన 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగదరిితు 

<< ఐద భుకయమ ైన అాంఴభుఱు 

 

ఙాణిుయౌ – ఖయయడ శాంగట్న(ఖయయడాఱవవర్ ఔ ఏకసాంత రథేఴాంఱో/యవతాంన  ై  తుళవహశా నా ఙాణిుయౌతు  ఙచి 

శమరిాంచినుుడె తన రెఔకఱు కసయౌతోృ మాయ- ఙాణిుయౌ అధ  భయౘబఔుా రసఱు ఔ యవతభున  ై తుళవహశా  బఖళదాయనాం 

ఙేశకొధ థ.ి ఔ శభమభున ఖయయడాఱవవర్ ఆ యవతాం మీదగస లలొా   ఈయడతు ఙవహ „ఏమిట్ట ఈ తవహవతు 

థిళయథేఴభుఱోకసతు యతరక్ష్ధతరభుఱోకసతు తుళవహశా  దాయనాం ఙేశకోళఙాగస అతు తఱఙాయయ (భాఖళణాఙాయాం) లాంట్ధ  
తన రెఔకఱఔు అగిాఅాంట్ుఔుాంట్ుాంథ.ి అనగస భాఖళతేఱు ఏ రథేఴభుఱో తుళవహవేా  అథ ే గొుక్ష్ధతరాం- ఈ యౕశీకూా 
యౕళీఙనబూవణాంఱోతుథ ి) 

ఈ లసయశభునాంద యయధ యఔభుఱ అఙాయభుఱు లసట్టతు యౕలీైవణళుఱు ణ ఱగిాంఙకొధ  యదానభుఱన 
ణచఱుశఔుాంథాభు. 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/simple-guide-to-srivaishnavam/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/19/simple-guide-to-srivaishnavam-artha-panchakam/


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     63                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

యౕలీైవణళుఱఔు ళసశారాం యభరభాణాం- అతుా యధఱన ళసశారభుధ  ఆదాయాంగస తీశకొతు ఙేయసా యయ. ళసశారాం అనగస భనాం ఏథ ి

ఙేమాఱో(యద)ి ఏథ ి ఙేమఔడథో(తుఴహదేమో) ణచఱుుతేాంథ.ి యసదాయణాంగస ళసశారాం భనఔు తుతయఔయమఱన భరిము 
ధైమితాిఔ ఔయమఱన అనఴహీ ాంఙాఱతు అఱాగధ ఆవేామాం (థ ాంఖతనాం), ఇతయయఱ శాందన ఆయాంఙడాం, శిాంశ ముదఱెైనయ 

ఙేమఔడదతు యదిశా ాంథ.ి భన  ూరసవఙాయయయఱు ళసశారయసయభున ఖశీిాంచి భనకైె అాంథిాంఙాయయ. 

నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు తభ యౕళీఙనబూవణ థిళయళసశారభున శతరాం 300 నాండు 307 ళయఔు ధాఱుఖు యవమభుఱ మాంద 
అఴఔుా ఱుగస (ఙేమఔుాండ) ఉాండాఱతు శచిాంఙాయయ. 

 అఔఽతయ ఔయణాం- ళసశారతుఴహదేమ ైన లసట్టఱో అధాశకూాగస ఉాండడాం. 

 బఖళదఙాయాం- బఖళాంతేతు ఎడఱ అఙాయడడాం. 

 భాఖళణాఙాయాం- భాఖళతేఱమాంద(బఔుా ఱ మాంద)అఙాయడఔుాండా ఉాండడాం. 

 అశయౘయఙాయాం- ఏ కసయణాం ఱేఔుాండాధ  బఖళత్/భాఖళతేఱాంద అఙాయడడాం. 

యట్టతు యుఱాంగస ణచఱుశఔుాంథాాం: 

అఔఽతయ ఔయణాం:-ళసశారాం భనఔు యట్ట నాండు దయాంగస ఉాండభతు తురధేయశా ాంథ.ి 

యశిాంశ: జీళశిాంశ ఔడద. అనగస  ళఽక్ష్భునఔు గసతు చీభగసతు  యౘతు ఔయౌగిాంఙరసదతు ళసశారళఙనాం. 

య యాో ా తరాం: భనఔు బఖలసనడె ఔాంఠాం అనఖశీిాంచినథ ితనతు తన బఔుా ఱతు  కీరాిాంఙడాతుకధ కసతు ఇతయయఱన కసద. 

యథాయరిఖషీణాం: యయఱ భాయయఱన ఙచయటి్రసద/ ఏయధాంగసధైనన  లసరి మాంద దవీఆఱోఙనఱు  ఙేమఔడద. 

యదరలసయషయణాం: ఔయయ ఇఙేా ళయఔు లసరి శాందన గసతు ధనభున కసతు దరళయభున కసతు ఆయాంఙరసద. 

అశతయ ఔథనాం:  శతయభునఔు ళయతిరధకభుగస ఱుఔరసద. 

అబక్ష్బక్ష్ణాం: తిధ  ఆయౘయథాయథభుఱు 3యఔభుఱ థోవభుఱన ఔయౌగి ఉాంట్ాయ. ఛాతిదవీభుఱు, ఆఴమీదవీభుఱు 
భరిము తుమితాదవీభుఱు. థధతుకైె ఆయౘయతుమభాఱు (http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/SrIvaishNava-

AhAra-niyamam_28.html)  అధ   లసయశభున ఙడాండు. 
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ఇాంకస ఙాఱ తుమభతుబాంధనభుఱు భనఔు భనశమఽతిఱో ఱభయసా య. 

యౕలీైవణళుఱు రదానాంగస యసభనయళసశారయధఱన తుయవరాిాంచి తుఴేధయధఱన తయజాంఙాయౌ. 

బఖళదఙాయాం: నహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు ఔభీాంగస తుఴేధయధఱన ణచఱుుతే బఖళదఙాయాం ఖురిాంచి యళలవాంగస 
 ణచఱుుతేధాాయయ. థధతుకూ ఆఙాయయయసయవభౌభుఱెైన భణలసలభాభునఱు యళలవమ ైన లసయకాయనభున అనఖశీిాంఙాయయ. 
ఈ కూాీంథియ బఖళదఙాయభుఱు. 

 థేలసాంతయభుఱణో(ఇతయ థేళతఱణో) యౕభీధాారసమణుతుా శభానభుగస తఱఙరసద. యౕలీైవణళుఱు 
యౕభీధాారసమణుడ ేశరధవఴవయయడతు ధఽడభుగస యఴవవహాంఙాయౌ. ఎళరైెణ ేశరధవఴవయయడచైన(ఫరషమ, యళ, ఇాందర ళయయణ 

భరిము అగిా ముదఱెైనలసరికూ ఔడ), అాంతరసయమో(ఱోఱ ఉాండు అతూా నడునహాంఙేలసడో),అతతుకూ 
శభుడెకసతు అదిఔుడుకసతు ఱేరో అతడ ే యౕభీధాారసమణుడె. ఈ యవమరిఘఞా నాంఙేత థేలసాంతయభుఱఔు 
దయాంగస ఉాండాయౌ. 

 అళణాయభుఱన అనగస రసభఔఽయౖసణ థి అళణాయభుఱన యసభానయ భానళుఱుగస తఱఙరసద. బఖలసనడె ఈ 

యసాంయసరిఔఱోఔాం (భౌతిఔఛఖతేా )ఱో యభదభుఱో ఉనాట్ుా  అతుా ఔఱవయణఖుణభుఱణో రకసయయసా డతు 

ణచఱుశకోలసయౌ. వా రఖయభభున ఛతుమాంఙడాం,  థినభున ఛతుమాంఙడాం, ళనలసశకధాఴభుఱన అనబయాంఙడాం 

ముదఱెైనయ అతతు య్ఱఱు భాతరమే కసతు భనఱాగస ఔయమఫాంధభుఱు కసళు. ఈ శాంయసయకధాఴభుఱు 
అనబయశా నా జీలసతమఱ ఉదేయణకైె తన ఇఙిణో ఙేమునట్ుళాంట్టయ. కసళున భనకైె ఈ ఔవీభుఱన 
అనబయశా ధాాడె, అాంతభాతరభున భనళఱె భానళఛనమ అతు తఱఙరసద. 

ళరసణ ఴభీ ధయమభుఱు: 

రతిఔకయయ ళరసణ ఴభీధయమభుఱన యదిగస తృసట్టాంఙాయౌ. కసయణాం బఖలసనడె ఇఱా అధాాడె  “ యీతి శమఽతి భభ ఏళ 

ఆఘఞా .. ఆఘఞా  ఙేద ిభభ థోరశ ి, భత్ బకోా నహ  న లైవణళః” –  యీతి శమఽతి రెాండెఔడ ధా ఆఘాఱే  కసళున యట్టతు రతిఔకయయ 
యదిగస అనశరిాంఙాయౌ, యట్టతు తృసట్టాంఙతు లసయయ ధా బఔుా ఱెైనుట్టకూ లసయయ ధా థోరషృఱు, యయయ అలైవణళుఱుగస 
రిఖణిాంఫడణాయయ. ఈ రణేయఔ  శాందయభభున ుయశకరిాంఙకొతు భాభునఱు  యౕలీైవణళుఱు  తియయలసరసధన 

ఙేవేశభమభున యతుయోగిాంఙ లైథిఔభాంణరా ఱన, శధాయశఱు ళఔకతృ డుతు వేయాంఙట్ ళాంట్ట ళసశారతుఴహదే యవమాఱన 
ణచయౌతృసయయ. 
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అరసాభూరాి యఱుళన ణచఱుుతే- అథి ఏ ఱోషభుణో తమారైెనదతు రియౕయౌాంఙడాం- బఖలసనడె బఔుా ఱ యౌఱభాయయథాం 

భరిము నరతికోశాం భనాం కోరినయౄతృసతుా ధరియసా డె- భనాం ఈ  అరసాయఖషీాం  ఫాంగసయభుణో తమారైెనదతు ఙాఱా 
గొుదతు- ఇథ ిరసతిణో తమారైెనదతు- ఇథ ికధళఱాం చితరమేనతు భేధభుఱు ఙుట్ బఖళదఙాయాం. ఇఱా భూరాి యొఔక 

యఱుళన ఖణిాంఙడాం భన భాతఽభూరాి యతరతన ఖణిాంఙడమే అతు ళసశారళఙనాం. 

జీళుడె శవాంతరాంతేడె  అతు భాయవేా - భన యసవతరాంతయ ఫుథేా  అతూా తృసభుఱఔు భూఱకసయణాం. ళసశారరీణాయ ఇథ ి

క్ష్మిాంరసతు థ ాంఖతనాం. కసతు ఈ జీళుడె బళాంతేతుకూ తృసయతాంతరే డె కసళున బఖలసనతుతు రకసయమే నడెఙకోలసయౌ. 

బఖలసనతు దరళయభున అషరిాంఙట్- అతతు భోఖభు(ఆయౘయథాయథాం), తియయలసబయణభుఱన, ళశారభుఱన   ,  అఱాగధ 
అతతు వహథరసశా ఱెైన శథఱాం ముదఱెైన లసట్టతు అషరిాంఙట్. ధ డె ఇయ శయవయసదాయణమ ైనయ. 

 యట్టతు అషరిాంఙ లసతుకూ శయౘమడడాం ఔడ అఙాయమే. అషరిాంచిన లసతు దఖగయనాండు ఖశీిాంచిధా, 
అషరిాంఙభతు తోృర తసశిాంచిధా ఔడ బఖళదఙాయమే. “ ఆ ళశా ళుఱు భనాం అడఖడాంఱేద, అయధా లసడె 
ఇశా ధాాడె, వవఔరిాంఙట్ఱో థోవమేమిఱేద ఔథా!” అతు   అనకొధాా బఖళదఙాయమే.  ఇాంకస ఙాఱా 
బఖళదఙాయభుఱన ళసశారాం నేరొకనాథ.ి 

భాఖళణాఙాయాం: 

             తృసర థమిఔాంగస ఇతయ యౕలీైవణళుఱన తనణో శభానభతుకసతు లసరిఔనా ణాన అదిఔుడనతు  భాయాంఙడాం 

భాఖళణాఙాయాం. ఇతయ యౕలీైవణళుఱఔనా ణాన అఱుుడనతు భాయాంఙాయౌ. ఈ యవమభున యౕనీహఱ్ళైఱోకసఙాయయయఱు ఇఱా 
అనఖశీిశా ధాాయయ- భన యౕలీైవణళతవళఽథిేకూ భాఖళణాఙాయాం యభయరోద.ి   యౕళీఙననబూవణాం 190 నాండు 207 శతరాం 

ళయఔు ఈ   భాఖళణాఙాయభుఱన  నేరొకధాాయయ,  లసట్ట యసయభున రియౕయౌథాా ాం- 

 ఫాషయభుగస యౕలీైవణళల వాం ధరిాంచి(ళశారదాయణ , ఊయేవుాండరదాయణ ముదఱెైనయ) భాఖళణాఙాయభున 

ఙేముట్. ఎఱాగధణ ే ఙఔకగస భడతన ట్టిన ఔ ళశారాం అగిాకూ ఆషృతి అయనుుడె ఫాషయాంగస ఙడడాతుకూ 
అఱాగధ భడతన ట్టి ఉాంట్ుాంథ.ి కసతు గసయౌ యచినుుడె ఙచఱాా ఙచదయళుతేాంథ.ి 

 ళరసష, నయవహాంష, రసభ భరిము ఔఽవణ  ముదఱెైన బఖళణాయభుఱమాంద శియణయఔయుడె, రసళణుడె తన 

బఔుా ఱమాంద ఙేవహన అఙాయభుఱన ఙవహ బఖలసనడె శశిాంఱేఔ తృ మాయడె.  ఎాందఔనగస ఈ 

శాంయసయభాంద తన బఔుా ఱ ల దనన శశిాంఱేతు బఖలసనడె  యయధ అళణాయభుఱన ఎణాా డె. 
బఔుా ఱయక్ష్ణాయథాం ణాన ఎతాిన అళణాయభుఱ యషశయభున బఖళథధగ త 4ళ అదాయమభున ఇఱా 
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ఙచుుఔుధాాడె- “మదా మదాశ”ి “రిణరా ణామ యసధధామ్”  “ఫషౄతు మే ళయతీణాతు”, “అఛోనహ శన్” 

భరిము “ఛనమ ఔయమఙ మే థిలసయతు”. గీణాభావయభున బఖళథరా భానఛాఙాయయయఱు భరిము ణాతుయయఙాంథిరఔ ఱో 
ల థాాంణాఙాయయయఱు  ఈళలా ఔభుఱన ఉదషరిశా  తభ భావయభున యచిాంఙాయయ. 

భాఖళణాఙాయభుఱు: 

 ఛనమఙేతకసతు, ఘఞా నాంఙేతకసతు, ళఽతాిఙేతకసతు,ఆయౘయథాయథభుఱ బక్ష్ణఙేతకసతు, ఫాంధళుఱ 

శాంఫాంధభుఙేతకసతు, ఛతుమాంచిన శథఱాంఙేతకసతు, తులసశశథఱాంఙేతకసతు  ముదఱెైన యవమభుఱ ఆదాయాంగస 
 బఔుా ఱన అళభాతుాంఙడాం/ యళక్ష్త ఙడాం భాఖళణాఙాయాం. 

 యట్తుాాంట్టఱో ఛనమధాదాయాంగస ఙేశకొతు అళభాతుాంఙడాం ఙాఱా అఙాయాం. ఇథ ిబఖలసనతు అరసాయఖషీాం ఏ 

ఱోషాంణో తమాయయఙేమఫడుాంథో  అతు యఱుళఔటి్డభాంత థోవాం. (భాతఽభూరాి యొఔక యతరతన 
అళభాతుాంఙడభాంత థోవాం) 

 భన ూరసవఙాయయయఱు యౕలీైవణళుఱణో  ళయళషరిాంఙటే్ుుడె, రళరాిాంఙ యవమభాంద ఙాఱా ఔఠినమ ైన 

రభాణాఱన తృసట్టాంఙేలసయయ. లసరిణో ఙాఱా అరభతాాంగస/ఛాఖయౄఔతణో మ ఱగసయౌ. ఉథాషయణఔు  ఆఙాయయయఱు 
ఔడ తభ యవేయఱణో ఇఱాధ  ళయళషరిాంఙాయౌ. ఇఱాాంట్ట గౌయలసతుా తృసట్టాంఙేలసయయ భన ూరసవఙాయయయఱు. కసతు 

ఈ ధాట్ట రివహథతేఱు థధతుకూ భనాాంగస ఉధాాయ. యవేయఱెళయయ తభ యసవఙాయయయఱఔు ఔతూశ భరసయదనఔడ 

ఇళవడాంఱేద ఔథా , “అతన అాంత ఘఞా తు కసద” “కసళున అతతుకూ ఎఱా భరసయదతుళవడాం” అధ  దోయణిఱో 
భాట్ాా డెతేధాాయయ. కసళున రతిఔకయయ తభ ఆఙాయయయఱన యదిగస గౌయయాంఙాయౌ ఇథి బఖలసనతు గౌయయాంఙడాం 

ణో శభానాం. 

బఖళదఙాయ పయౌతభుఱన ఇఔకడ ఙచుఫడాు య: 

 తిరఴాంక ఇఔకడ ఉథాషయణాంగస ఙచుఫడెతేధాాడె- ఇతన తన ఆఙాయయయడచైన ళయవేీ తుా భరిము అతతు 

ఔుభాయయఱన ఈ తృసాంఙభౌతిఔథేషాంణో తనన శవయగభునఔు ాంనహాంఙాఱతు ట్ుి ఫట్ాి డె. కసతు లసయయ థధతుకూ 
తురసఔరిాంచి ఆఖషీభుణో అతతుతు ఙాండాఱుడు(ఔుఔకభాాంశాం తిధ లసయయ)గస భాయభతు ఴనహాంఙాయయ. అతతుకూ 
ఘఞా నభున అాంథిాంచిన మఘోా యతమే ఙాండాఱుడె ధరిాంఙ ేట్జిగస భారితోృ యనథ.ి ఇఱా ఉనాతవహథతిఱో ఉాండు 
యౕలీైవణళుఱు తుుఙేముట్ఔు ఉఔమీివేా  ళసశారరకసయాం ఙాఱా తీళరమ ైన దాండనన అనబయాంఙళఱవహ ళశా ాంథ.ి 

ఎఱాఖాంట్ ేథేఴ రదానభాంతిర అయతూతిఱో భాఖాం ాంఙఔుాంట్ ేఅతతుతు తూఙాంగస ఙయసా యయ, అథే యసభానయ తృౌయయడె 
ఙేవేా  అాంతగస ట్టిాంఙకోయయ. 
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 ణ ాండయడుతృ డు ఆఱవవర్ ఇఱా అాంట్ుధాాయయ,“తాభయగయల్  తఱెైళరసమ ళసథి అాందణయగఱేఱుాం”- ఔడె ళలవీీమ ైన 

ఫరా షమణఛాతిఱో ఛతుమాంచి ఫరషమ మథేఴాం(గసమతిరభాంణరో థేఴాం) తృ ాంథి, ల థాభాయశాం ూరాిఙేశకొతు 

ాండుతేడచైనుట్టకీ ఔల ఱ యౕలీైవణళుతుకూ(ఇతయ ఘఞా ధాయౖసీ నభుఱుఱేఔ కధళఱాం బఖలసనడ ే యక్ష్ అతు 

యఴవవహాంఙేలసడె)  అఙాయాంఙేవేా  అతతుకూ  ఫరా షమణతవాం తోృ య లాంట్ధ  ఙాండాఱుడచైతోృ ణాడె. యౕలీైవణళుఱఔు ఎతుా 

అఙాయభుఱు ఙేవహధా ధాకధమి కసఱేద అతుభాయాంఙరసద. ఫాషయాంగసగసతు ళసరీయఔాంగసకసతు  భాయయు 

ఔనఫడఔతోృ ళఙా. 

 ఙాణిుయౌ – ఖయయడ శాంగట్న(ఖయయడాఱవవర్ ఔ ఏకసాంత రథేఴాంఱో/యవతాంన  ై తుళవహశా నా ఙాణిుయౌతు  ఙచి 

శమరిాంచినుుడె తన రెఔకఱు కసయౌతోృ మాయ- ఙాణిుయౌ అధ  భయౘబఔుా రసఱు ఔ యవతభున  ై తుళవహశా  

బఖళదాయనాం ఙేశకొధ థ.ి ఔ శభమభున ఖయయడాఱవవర్ ఆ యవతాం మీదగస లలైత ఈయడతు ఙవహ 
„ఏమిట్ట ఈ తవహవతు థిళయథేఴభుఱోకసతు యతరక్ష్ధతరభుఱోకసతు తుళవహశా  దాయనాం ఙేశకోళఙాగస అతు 

తఱఙాయయ (భాఖళణాఙాయాం) లాంట్ధ  తన రెఔకఱఔు అగిాఅాంట్ుఔుాంట్ుాంథ.ి అనగస భాఖళతేఱు ఏ రథేఴభుఱో 
తుళవహవేా  అథే గొుక్ష్ధతరాం- ఈ యౕశీకూా యౕళీఙనబూవణాంఱోతుథ ి) 

 నహఱ్ళైనహఱ్ళై ఆఱవవన్ అధ  లసయయ ఙాఱాయసయయా  భాఖళణాఙాయాం ఙేమగస ఔయణాా ఱవవన్ లసరికూ భాఖళత లైబళభుతు 

ణచయౌనహ లసరితు శరిథిథిా   భయఱా భాఖళణాఙాయాం ఙేమఔుాండా తురోదిాంఙాయయ. 

చిళయగస రదానమ ైన యవమభమేభనగస , కధళఱాం ఆఙాయయ శాంఫాంధభుళఱనధ  భనఔు మోక్ష్ాం ఱభశా ాంథ,ి భన 

ఘఞా ధానయౖసీ నభుఱఙేత కసద. అథే ఔభీభున ఘఞా ధానయౖసీ నభునాన అఙాయాం ఙేమడాం  ళఱన  శాంయసయభున 

అతోఖతితు తృ ాందణాభు. 

అశయౘయఙాయాం- అశషయభనగస ఏ కసయణాం ఱేఔుాండ అతు అయథాం. బఖళాంతేతుకూ, ఆఙాయయయతుకూ ఱేథా యౕలీైవణళుఱఔు ఏ కసయణాం 

ఱేఔుాండ లసరి మాంద అఙాయభునఔు ఉఔమీిాంఙట్. 

 బఖళాంతేతు యవమభాంద- శియణయఔయు ణాన బఖళథచైవబలసతుా యనదఱఙకోఱేద, బఖలసనడె ఔడ 

అతతు మాంద ఏ థేవవభాళనన ఉాంఙకోఱేద. 
 ఆఙాయయయతు యవమభాంద- అతతు శఙనఱు అనఔరిాంఙఔతోృ ళుట్. అతడె శాంద, అదఽవీభుఱ మాంద 

అశభయయథ డతు భాయాంఙట్. 

 భాఖళతేఱ యవమభాంద- యౕలీైవణళుఱమాంద అశమడరసద. 
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ఈ అఙాయభుఱు ఉతారోతాయాం ఫయ్మమ ైనయ. అనగస భుాంద ఙచనహున అఙాయభుఱఔాంట్ ే తరసవత ఙచనహునయ న దా 

అఙాయభుఱు. అఔఽతయ ఔయణభుఔనా బఖళథాఙాయాం, బఖళథాఙాయాం ఔధాా భాఖళణాఙాయాం, భాఖళణాఙాయాం 

ఔధాా అశయౘయఙాయాం ఫయ్మమ ైనయ. 

భన ూరసవఙాయయయఱాందయయ ళసశారభుఱమాంద గౌయళభాళభునాంఙేలసయయ, అఱాగధ ఎఱాాంట్ట అఙాయభునఔు 
ఉఔమీిాంఙేలసయయ కసద. భన ఖుయయయయాంఱోతు ఆఙాయయయఱాందయయ తభ అళయసనదఴఱో తభ యవేయఱన ఇతయ 

యౕలీైవణళుఱన నహయౌచి  లసయకూ క్ష్భాతృసర యథన ఙేవేలసయయ. లసరి మాంద  అఙాయడఔతోృ యనన భతుాాంభతు తృసర యథన 

ఙేవేలసయయ. ఇథధ లసరికూ ళసశారభున  ైఉనా యనభరత ,గౌయళాం భరిము నభమఔాం. 

ఈ అనయౖసీ నమే భనఔు భాయగదయిఔాం. భన జీయతభున థధతుతు తృసట్టాంఙాయౌ. అనయౖసీ నభు ళఱన ఘఞా ధాదిఔయభఖున. 
అనయౖసీ నభునఔు ఉఔరిాంఙేథ ేఘఞా నాం. ఏ ఘఞా నమ ైణ ేఅనయౖసీ నభునఔు ఉఔరిాంఙఱేథో  అథి అఘఞా నమే. 

భనాం శువీభుగస ణచఱుశకోళఱవహనథ ి ఏభనగస యౕలీైవణళుఱమాంద శవేమిరస అఙాయడరసద.  యౕలీైవణళ అఙాయాం 

ఙేమరసదతు ళసశారభునాంద ఙచనహున యవమభుఱన అనఴహీ ాంచి ఖాీంథశథాం ఙేళసయయ భన ూరసవఙాయయయఱు. 
ూరసవఙాయయయఱు  భరిము శభకసయ్న ఆఙాయయయఱు భనాం ఎఱా జీయాంఙాఱో అధ  యవమభున  ైఙాఱా ఖాీంతాఱు లసర ళసయయ. 
ఈ ఖాీంథభుఱన ఙథియ  ఘఞా నభు న ాంఙకొతు అనఴహీ ాంఙాఱతు లసరి అభభతాం. 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱాం : https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/03/12/simple-guide-to-srivaishnavam-

apacharams/ 

  

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/
http://koyil.org/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/03/12/simple-guide-to-srivaishnavam-apacharams/
https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/03/12/simple-guide-to-srivaishnavam-apacharams/


 

 

http://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com     69                http://koyil.org  

శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

థినఙయయ – రదాధాాంళసఱు 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగతురధేయఔ 

<< అఙాయభుఱ తుయౄమఱన 

యౕలీైవణళుఱ థినఙయయఱో ఈ కూాీంథ ిఅాంఴభుఱు అతయాంత తృసర దానయతన శాంతరిాంఙఔునాయ భరిము ఙాఱా 
రయోఛనఔయమ ైనయ. 

 

  

1. ళయణ-ఆఴభీ-ఘఞా న భేధాం ఙడఔుాండ యౕలీైవణళుఱన గౌయయాంఙాయౌ. బఖళాంతేడె ణాన ముదట్గస ఆకసాంక్ష్ుాంఙేథ ి   

భాఖళతేఱన(బఔుా ఱన) గౌయయాంఙడాం. 

2. అషాం భరిము యసవయథచిాంతధాయశిత జీయణాతుా ఖడతృసయౌ. ఆతమశవయౄాం భరిము బఖలసనతు లైబళాం 

ణచయౌవహనుుడె భనాం భన యసవయథచిాంతనన భాతుల యసా భు. 
3. ఔభీాం తుఔుాండ ఆఙాయయయతుా దరిిాంఙడాం యవేయతు రదానఱక్ష్ణాం. ఆఙాయయయతు   భౌతిఔజీళనాం    ఖడడాతుకూ 

అళశయమ ైన ళశా ళుఱన భరిము ఆరేికసళశరసఱన ఏరసుట్ుఙేమడాం యవేయతు యద.ి 
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4. .తుతయఔరసమనయౖసీ నభుఱెైన యసాన-ఊయేవుాండరదాయణ-శాందాయళాందనభుఱన లసరిలసరి     

ళరసణ ఴభీధరసమఱనఫట్టి       ఆఙరిాంఙాయౌ. ఈ ధరసమఱన ఆఙరిాంఙలసయయ ఫాయౘయాంతయయదే ఱన తృ ాంథి 
ఘఞా నశభుతృసయీనఔు శాంవహదే ఱళుణాయయ. 

5. శథా యౕఙీయణతియయభణిఱన ధరిాంఙాయౌ. ఇథ ిబఖళథాా శఱభతు ణచఱుు తృసర థమిఔశవయౄాం. కసళున ఈ 

శవయౄభున తుతయభు తుయభమభుగస భరిము ఱఛాీ యశితభుగస ధరిాంఙాయౌ. 

6. ళయణ-ఆఴభీ-యౌాంఖధయమభుఱన అనఔరిశా  యసాంరథామ ళశారభుఱన ధరిాంఙాయౌ. భఖలసరైెణ ే

ాంఙఔఛీభున(గోచి న ట్టిన దోళతి) ఆడలసయయణ ేభడుయసర్(గోచి న ట్టిన చీయఔట్ుి )న ధరిాంఙాయౌ. థధతుకూ 
వహఖుగ డనళశయాం ఱేద. భన యసాంరథామ యాంరసలైయవీయభున భనాం ఖశీిాంఙాయౌ. 

7. ఆఱవవయయఱాందయయ యౕభీధాారసమణుతుా శథా వేయాంఙడాంఱో తుభఖుాఱె ైఉాంట్ాయయ. ఆఱవవయయా  భరిము భన 

ూరసవఙాయయయఱాందయయ థేళణాాంతయ (యయదర, ఇాందర, ళయయణ, అగిా భరిము నళఖషీభుఱు ముదఱెైనలసయయ) 
ఆరసధనన తుయవహాంఙాయయ. భన ూరసవఙాయయయఱు ఈ యవమాతుకూ అదిఔతృసర దానయతన ఇఙాాయయ. బఖలసనతుకూ 
భరిము ఈ జీలసతమఔు భధయన ఉాండె నళయధ శాంఫాంధభుఱఱో బయాఽభారసయశాంఫాంధాం యళలవమ ైనథ.ి 

తృసర మఴభుగస అతుా జీలసతమఱు వా రతృసర మభుఱే. బఖలసనడె భాతరమే యభుయయవేడె. కసళున ఈ 

శాంఫాంధాం బఖలసనతు మాంద  యళసవశయతన భనమాంద ఏయుయయశా ాంథి. ఇథ ిమిగిణా థేళణాాంతయభుఱణో 
శాంఫాంధాం ధయుట్న తురోదిశా ాంథ.ి 

8. యౕలీైవణళుతు తుతయయధఱఱో ఖఽషతియయలసరసధన ఙాఱా రదానమ ైనథ.ి భన ఖఽషభుఱాంద తనన 
ఆరసదిాంఙకోళడాతుకూ బఖలసనడె యభఔఽణో అరసాయౄభున థిగిళఙాాడె. థధతుతు యశమరిాంఙట్ 

బఖలసనతుా అళభానయఙడమే. బఖలసనతు భయచితోృ ళడాం భన ఆదాయతిమఔరఖతితు నవీయఙకోళడమే. 

రమాణాంఱో ఔడ భన తియయలసరసధన బఖలసనతుమోశఔతోృ ళఙా. ఔల ల అథి యఱుకసఔతోృ ణే ఇతయ 

యౕలీైవణళుఱు భన ఖఽషభునఔు ళచిా ఆరసధనఙేముట్న ఏయుయఙాయౌ అఱాగధ థాతుకూ తగిన ఏరసుట్ున ఔడా 
ఙేమాయౌ ఱేథా ఇతయ యౕలీైవణళఖఽషభుఱమాంద ఉాంచి లలైళఙా. ఆరసధన ఱేఔుాండ ఖఽషభునఔు 
ణాలాంల వహఉాంఙడాం బఖలసనతు అగౌయళయఙడమే. తియయలసరసధన  యళయణాతమఔ ఙయాన ఇఔకడ 

రియౕయౌాంఙళఙా . http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-thiruvaaraadhanam.html. 

9. లసరి లసరి ళరసణ ఴభీధరసమఱన ఆదాయాంగస ళసశారాం ఏయుయచిన ఆయౘయతుమభభుఱన తృసట్టాంఙాయౌ. ముదట్ 

ఆయౘయథారసథ ఱన బఖలసనతుకూ , ఆఱవవరసఙాయయయఱఔు తుల దన ఙేవహన తరసవతధ  భనాం వవఔరిాంఙాయౌ. 

బఖలసనతు తుల దనఔు తుఴహదేమ ైన థాయథభుఱన శభరిుాంఙరసద. ఆయౘయతుమభ యళయణాతమఔ ఙయాన 
ఇఔకడ రియౕయౌాంఙళఙా http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-aahaara-

niyamam_28.html and http://ponnadi.blogspot.in/2012/08/srivaishnava-ahara-niyamam-
q-a.html. 
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10. యౕలీైవణళుఱ యసాంఖతయభున ఆయాంఙాయౌ. ఈ యసాంఖతయాం ళఱన  ఆదాయతిమఔభాళధారలసషాం ళఽథిేఙచాంథ ి

ఉజీీళనభునఔు థారితీమున. 
11. భన జీయతాంఱో థిళయథేఴభుఱు, ఆఱవవయయఱ భరిము ఆఙాయయయఱ అళణాయశథఱభుఱు భరిము 

అభభానశథఱభుఱ దయినభునఔు తృసర దానయతతులసవయౌ. థిళయథేఴభుఱమాంద కైెాంఔయయభున ఙేమళఱెన. 
ఔల ల రశా తాం కైెాంఔయయభు ఙేమయఱుకసఔతోృ ణే ఔతూశాం థిళయథేఴమాతరధైన తయఙగస ఙేమాయౌ. 

బయవయతేా ఱోధైన ఈ కైెాంఔయయాం ఙేమాఱతు రమతిాాంఙాయౌ. 

12. యౕలీైవణళుఱఔు థిళయరఫాంధభు ఙాఱాభుకయమ ైన అాంఴాం. తృసయయభుఱన అబయవహాంచి, ూరసవఙాయయయఱ 

లసయకాయనభుననశరిాంచి లసట్ట అయథభుఱన ణచఱుశకొతు అనయౖసీ నభున న టి్ళఱెన. ఈ భూడె 
యవమభుఱు యౕలీైవణళతవభున న ాంతృ ాంథియసా య. థిళయరఫాంధఘఞా నాం తృసర ాంచిఔ శకభుఱమాంద అఴదేీన, 
బఖళాంతేతు భరిము భాఖళతేఱమాంద ఴదేీన తుఱుుట్ఔు ణోడుడణాయ. 

13. ూరసవఙాయయయఱ జీళన అనయౖసీ నాం భనఔు ఘఞా ధాయీనఔు భరిము  నేరయణఔు ణోడుడణాయ. ఈ రోజు 

భనభాందయాం యవభ రివహథఱన/ శాందిగసే ళశథఱన థాట్ట  తుఱఫడాు భాంట్ ేఅథి ూరసవఙాయయయఱు తభ జీళన 

అనయౖసీ నభుఱో రదరిిాంచిన ఔయయణ భరిము  యౌఱబయమే . 

14. ూరసవఙాయయయఱ యసశితయఠనాం ఙాఱా యళలవాం. రతిఔకయయ రతిథినభునాంద కొాంత శభమభున ఈ 

ఱభశా నా యసశితయతుదితు ఠిాంఙట్ఔు కధట్ాయాంఙాయౌ. ఈ యసశితయాం భనఔు ల థాాంతాం,థిళయరఫాంధాం , 

యాో తరఖాీంథభుఱు ,లసయకాయనభుఱు భరిము ఙారిణరా తమఔ శాంగట్నఱు అధ  యౄభుఱో ఱభశా ధాాయ.  ఈ 

యవమరిఘఞా నభు ఈ లబ్ వ ైట్ నాంద ఱభాంఙన http://koyil.org/index.php/portal/ 

15. ఆళఴయఔమ ైన శతరభుఱన యథావాంశఱ నాండు కసఱక్ష్ధభుగస ఴళీణాం( భూఱభున అనశరిాంచి ఙచుు 

లసయకాయన రళఙనాం)ఙేమడాం ఙాఱా అళశయాం. రశా త కసఱభుఱో ఙాఱా రళఙనభుఱు CD భరిము 
 websites నాంద యరియగస ఱభశా ధాాయ. రళఙనభుఱన రతయక్ష్భుగస  యనతులసయయ ఈ ఱభశా నా లసట్టతు 

ఉయోగిాంఙకోలసయౌ. అళకసఴాం థ రికూనుుడె శభమానఔఱతన  ఫట్టి యట్టతు ఉయోగిాంఙకోళఙా. 

16. కైెాంఔయయభునాంద శథా తుభఖామ  ైఉాండాయౌ. “ కైెాంఔయయభు ఙేమఔుాంట్ ేళలవతవాం ఱోనహాంఙన” అధ థ ి

ళసశారళఙనాం. కసళున యౕభీధాారసమణుతుమాంద,ఆఱవవరసఙాయయయఱమాంద థాశతవాం రదరిిాంఙాయౌ. రతి 

ఔకయయ ఏథో  ఔ కైెాంఔయయభున యదిగస ఙచమాయయౌ. అథి భౌతిఔ, భానవహఔ , ఘఞా నశాంఫాందిత కైెాంఔయయభు 
కసళఙాన. ఇఱా కైెాంఔయయభునాంద ఙాఱా యధభుఱునాయ. రతి ఔకయయ ఏథో  ఔ కైెాంఔయయభునాంద 
తుభఖామ  ైఉాండాయౌ. ఇథ ిబఖళాంతేతు మాంద భాఖళతేఱమాంద వహథయమ ైన కైెాంఔయయఫుథిేతు ఉాండేఱా ఙేశా ాంథ.ి 

17. బఖలసనతు మాంద భరిము ఆఱవవరసఙాయయయఱమాంద కైెాంఔయయఘఞా నాం ఉనా భాఖళతేఱఔు భరిము 
ఇతయయఱఔు శయౘమాం ఙచమయళఱెన. ఇఱాాంట్ట వహథయమ ైన(యచిాతాిఱేతు కైెాంఔయయఘఞా నాం)ఘఞా నాం ఔఱలసరిణో శాంయకాం 
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ళఱన యశుయాం  రయోఛనాం ఉాంట్ుాంథ,ి అనగస ఙచనేులసయయ యధ లసయయ ఇదాయయ ఖుణానబళాం ఙేయసా యయ. 
రతిఔకయయ ఉజీీయాంఙాఱధ  ఏకైెఔ యభరయోఛనభుగస  ఈ ఘఞా నభున భన ూరసవఙాయయయఱు యాంయగస 
అాంథిాంఙాయయ. కసళున  భనభాందయాం ఈ ఘఞా నభున శరైెన భాయగదయిఔతవభుఱో ఛాఖతాీగస ఙథియ భన 

ఔుట్ుాంఫశబుయఱఔు, ఫాంధళుఱఔు,మితరే ఱఔు భరిము అభఱావ ఉనా లసయాందరికూ అాంథిాంఙాయౌ. ఇథ ేభన 

 ఔయాళయాం. 

18. ఆతమశవయౄఖుణభఖు తుణాయనాందభున తృ ాందడాతుకూ రమతాాంఙేమళఱెన. తుఛమ ైన యౕలీైవణళుడె 
భఽతేయళుఔు బమడడె, కసయణాం యౕలీైఔుాంఠభునాంద  బఖలసనతు  తుతయకైెాంఔయయభు ఙేము భాఖయాంఱభశా ాంథ ి

థధతుళఱాధ . భన ఆఱవవయయఱు భరిము ఆఙాయయయఱాందయయ తుతయయబూతి మాంద ఉనాుుడె బఖళథాభఖళత 

కైెాంఔయయభున ఙేవేలసయయ, ఆ తరసవత యభదభునఔు లయైనన బఖళథాభఖళత కైెాంఔయయభుధ  ఆయాంఙేలసయయ. 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱాం : https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/04/13/simple-guide-to-srivaishnavam-

important-points/ 
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శచిఔఱు 
యౕలీైవణళ శయలతభ భాయగతురధేయఔ 

<< థినఙయయ – రదాధాాంళసఱు 

 

యయధ యఔభుఱెైన రభాణశచిఔఱు యయధ భావఱఱో ఉనాయ అళశయమ ైన యవమాం  శఱబగసీషయభునఔు ఇఔకడ 

యవమాశచిఔఱన ఇళవడాం  ఛరిగిాంథ.ి 

యసదాయణ అనశాందానభుఱు (links) –  

 http://koyil.org/index.php/portal/ – యౕలీైవణళ లబ్ వ ైట్ రల ఴ థావయాం (portal) 

 http://acharyas.koyil.org–ఖుయయయాంయ తోృ యిల్ – అనశాందానాం(links) –ఆఱవవయయఱ,ఆఙాయయయఱ జీయత 

ఙరితాం ఆాంఖాభావణో ఔఱుుకొతు యయధ భాయతీమ భావఱఱో(ణచఱుఖు, శిాంథ,ి ఔనాడాం, భఱమాలాం భరిము 
తమిలాం)ఱభాంఙన 

 http://divyaprabandham.koyil.org-థిళయరఫాంధాం తోృ యిల్ – యయధభావఱోా  భాయౖసాంతరీఔయణాం 
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 http://pillai.koyil.org/– యౕలీైవణళ రిఘఞా నాం/ఫాఱఔుఱ తోృ యిల్ 

 http://githa.koyil.org– బఖళథధగ త భరిము శాంఫాందిత లసయశభుఱు 
 http://srivaishNavagranthams.wordpress.com– శాంరథామ లసయశభుఱు యయధ భావఱోా  (ఆాంఖాాం, 

ణచఱుఖు,శిాంథ,ిఔనాడాం,భఱమాలాం భరిము తమిలాం) 

 http://ponnadi.blogspot.in, https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/ – 

శాంరథామభున  ైఱు లసయశభుఱు ఆాంఖాభావమాంద 

 రణేయఔ అనశాందానభుఱు 

రణేయ యవమభుఱు 

 తృసఠఔ భాయగదరిితు – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2016/06/08/simple-guide-to-
srivaishnavam-readers-guide/ 

 ూరసవఙాయయయఱ యసశితయాం –  https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/purvacharya-

literature/ 

 యషశయతరమాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/12/simple-

guide-to-srivaishnavam-rahasya-thrayam/ 

 అయథాంఙఔాం – https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/02/19/simple-

guide-to-srivaishnavam-artha-panchakam/ 

 తతావతరమాం – http://ponnadi.blogspot.in/p/thathva-thrayam.html 

 యరోద ిరియౘయభుఱు – http://ponnadi.blogspot.in/p/virodhi-pariharangal.html 

 యౕరీసభానఛ లైబళాం భరిము తృసర భుకయత – http://ponnadi.blogspot.in/p/charamopaya-

nirnayam.html 

 ఆఙాయయ తృసయతాంతరయాం(ముతాాం ఆదాయడు ఉాండడాం) – 

https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/charamopaya-nirnayam/ 

 యౕలీైవణళ ఱక్ష్ణభుఱు – http://ponnadi.blogspot.in/p/srivaishnava-lakshanam.html 

ఆఙయణాతమఔ భాయగదయిఔతవాం  

 రోజులసరి  కసయయఔఱాతృసఱు – http://ponnadi.blogspot.in/p/anushtanam.html 

 తియయలసరసధన ఆాంఖా భావఱో – http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishNava-

thiruvaaraadhanam.html 
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శ్రవీైష్ణవ సరళతమ మారగనిర్ధశేిక 

 తియయలసరసధన తమిల భావఱో – 

http://srivaishNavagranthamstamil.wordpress.com/2013/12/13/srivaishNava-
thiruvaaraadhanam/ 

 తియయలసరసధన ణచఱుఖు భావఱో –
 http://srivaishNavagranthamstelugu.wordpress.com/2014/02/03/srivaishNava-
thiruvaaraadhanam/ 

 అనధయమనకసఱాం భరిము అధయమధోతసళభుఱు ఆాంఖా భావఱో – 

http://ponnadi.blogspot.in/2013/11/anadhyayana-kalam-and-adhyayana-uthsavam.html 

 అనధయమనకసఱాం  భరిము అధయమధోతసళభుఱు తమిల భావఱో – 

http://srivaishNavagranthamstamil.wordpress.com/2013/12/02/anadhyayana-kalam-and-
adhyayana-uthsavam/ 

 అనధయమనకసఱాం భరిము అధయమధోతసళభుఱు శిాంథిభావఱో  – 

http://srivaishNavagranthamshindi.wordpress.com/2013/11/29/anadhyayana-kalam-
adhyayana-uthsav/ 

 యౕలీైవణళ ఉతసళభుఱు  – http://koyil.org/index.php/srivaishnava-uthsavams/ 

యౕభీణే యభయఛాభాతఽ భుతూాంథరా మ భయౘతమధ  | 
యౕయీాంఖలసవహధ  బూమాత్ తుతయయౕఃీ తుతయ భాంఖలమ్|| 

అడుయేన్ నఱాా  ఴయధర్ రసభానఛథాశ 

భూఱాం : https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/2017/04/15/simple-guide-to-srivaishnavam-

references/ 
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