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ధాటీ పంచకము-శ్రీమాన్ ముదలి
ఆండాన్ వంశ వివరములు
Meaning & interpretation in Telugu
By Srimaan Ramacharyulu, Delhi
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
క ొంతమొంది మితరులు, సభ్యులు ధాటీ పొంచకమయ వివరణని వ్ాుయయమని నిరదేశొంచేరు. ఆచారుులు, పెద్ేలు
అయిన సభ్యుల అనుమతితో ఆపుయతాానిా ప్ాురొంభిదాేమని అనుకుొంటున్ాాను.
ధాటీ అొంటే తెలుగయలో దాడి అనామాట. (దారి అని కూడా వువహారమయొంద్నుక ొండి). ఏమిటీ దాడి,
ఎవరిపెైన, ఏ సొంద్రభమయలో మొద్ల ైన వివరాలు తెలియాలొంటే దానికి సొంబొంధిొంచిన భ్గవదాుమానుజుల
చరిత,ు కృతికరత అయిన మయద్లి ఆొండాన్(దాశరథి) గారి చరితు క ొంచెొం సమరిొంచుక వ్ాలి. దానికి మయొంద్ు
మయద్లి ఆొండాన్ గారి తనియన్, తద్రథమయ చూదాేమయ.

పాదుకే యతిరాజస్య కథయంతి యదాఖ్యయా
తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామయహమ్
యతిరాజుల (భ్గవదాుమానుజుల యొకక ) ప్ాద్ుకలుగా ఎవరిని చెపెెద్మో ఆ దాశరథి పద్
ద్వొంద్వమయ శరసుున న్ేను ధరిొంచెద్ను.

యచచకేీ భకత నగరే ధాటీ పంచకముతత మమ్
రామానుజారయ స్చ్ాచతరమ్ వంద దాశరథిమ్ గురుమ్
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భ్కత నగరమయ నొంద్ు (త ొండనూరు) ఏ ఉతత మమైన ధాటీ పొంచకమయ(అనియిెడు స్తత తుమయను) రచిొంచిరో ఆ
రామానుజారుుల మొంచి శష్రులయిన, గొపెవ్ారయిన దాశరథికి నమసకరిొంచుచున్ాాను.
పెై ఱ ొండు తనయల వలన దాశరథి అనువ్ారు భ్గవదాుమానుజుల ప్ాద్ుకలుగా క లువబడుద్ురని, వ్ారు
త ొండనూరునొంద్ు ధాటీ పొంచకమయను రచిొంచిరని తెలియయచునాది.
శ్రీమాన్ దాశరథి న్ే మయద్లి ఆొండాన్ అని పిలిచెద్రు. వీరు భ్గవదాుమానుజుల సహో ద్రి పుతరులు.
అనగా

రామానుజుల

మేనలుుడు.

వీరి

తొండిగ
ు ా

పేరు

అనొంత

న్ారాయణ

దీక్షితరలు.

వీరు

ఆపసత ొంభ్సూతరులు, యజుశ్ాాఖాధాుయి, శ్రీతిుయయలు. వీరి తలిు న్ాచిియారమమ. వీరికి క ొంత కాలమయ
సొంతానమయ కలుగ లేద్ు. సొంతానమయనకై ఆ ద్ొంపతరలు తిరుమల యాతు గావిొంచి, శ్రీవ్ేొంకటేశవరుని
సొంతానమయనకై ప్ాురిథొంచగా బయలుదేరిరి. పుయాణమయ మధులో తిరునినువూరను క్షదతమ
ు యన ఏరి కాతత
రామర్ సనిాథి యొంద్ు రాతిు బస చేసిరి. శ్రీరామయడు శ్రీమాన్అనొంత న్ారాయణ దీక్షితరల గృహారాధన్ా
దెైవమయ. అొంత శ్రీరామయడు సవపామయనొంద్ు పుతుక్షమై సొంతానమయనకై తిరుమల పుయాణమవసరమయ
లేద్నియయ, ఆదిశ్ేష్రడు శ్రీపెరుొంబూద్ూరు నొంద్ు అవతరిొంచిరనియయ, శ్రీరామావతారమయన లక్షమణయల
శ్ేషత పచారమయలను అనుభ్విొంచి ఋణగీసత ుడయిన తాను ఆ ఋణమయ చెలిుొంచుటకనినటు
ు వ్ారలకు
పుతరునిగా నవతరిొంచెద్నని తెలిపెను.
అటేు వ్ారలకు పచెైి వ్ారణ పురమయన ( పూనమలిు వద్ే ) పుభ్వ సొంవతురమయన, చితు మాసమయన,
పునరవసు నక్షతుమయన వ్ాధూల గోతుమయన కర.ీ శ. 1027 సొంవతురమయన పొండొంటి పుతరుడు జనిమొంచెను.
ఆ పిలువ్ానికి శ్రీరామయని పేరుగా దాశరథి యని న్ామకరణమొనరిిరి.
మేషాపునరవసుదిన్ే దాశరథి అొంశ సొంభ్వమ్
యతొంద్ు ప్ాద్ుకాపికుమ్ వొందే దాశరథిమ్ గయరుమ్
(చితాు/ మేష్ మాసమయన పునరవసు నక్షతుమయన జనిమొంచి రామాొంశమయన యతిరాజ ప్ాద్ుక యని
పిలువబడెడు మా గయరువుల ైన దాశరథికి నమసకరిొంచుచున్ాాను .
వీరికద వ్ాధూలదేశకులనియయ, వ్ైష్ణవ శరోభ్ూష్ణమనియయ, మయద్లి ఆొండాన్ అనియయ రామానుజ
తిుద్ొండమనియయ, శ్రీ వ్ైష్ణవ దాసరనియయ న్ామాొంతరమయలు, బిరుద్న్ామమయలును కలిగినవి.
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శ్రీమాన్ దాశరథి భ్గవదాుమానుజుల న్ాశీయిొంచిన పిద్ప పరమపద్మయన శ్రీమన్ాారాయణయని సనిాధిలో
సేన్ై మయద్లియార్ (విష్వకదునులు) వల సమసత నిరావహక స్ామరథయమయ కలిగి భ్గవదాుమానుజుల తలలో
న్ాలుక వల పువరితొంచుటచే వీరికి మయద్లి ఆొండాన్ అని పేరు. ఆొండాన్ అనగా ద్క్షులు, రక్షకులు అని
అరథమయ. అటులన్ే వీరు వ్ాధూల కులమయనకు దిశ్ానిరదేశమయ చేసిన వ్ాధూల వొంశ్ాగీణి అగయటచే
వ్ాధూల దేశకులని అొంద్ురు. వ్ైష్ణవ సన్ాుసులకు ఎలు పుెడు చేతిలో తిుద్ొండమయొండును. (అదెైవత
సన్ాుసులకు ఏక ద్ొండమే కదా!). ఈ తిుద్ొండమయ భ్గవ్ానుని పుతక. సొంతతమయ కూడి యయొండి కాప్ాడు
చుొండును. అొంతియ గాక నది విశషాాదెైవత సిదధ ాొంతమయ ననుసరిొంచి మూడు తతత వమయలను (చిత్, అచిత్,
ఈశవర తతత వమయలు) తెలుపును. అటేు ఆ తిుద్ొండధారి తిుగయణాతతరడని (సతవ, రజ, సత మో గయణమయలకు
అతతరడని) తెలియ జదయయను. శ్రీమాన్ దాశరథిని భ్గవదాుమానుజులే సవయమయగా తన తిుద్ొండ
ప్ాుయయలుగా పరిగణిొంచి తన ఆచారుులయిన గోష్ఠీ పూరుణల వద్ే కు తోడక కని వ్ళ్ళిరి. ( ఆ వివరాలు
తరువ్ాత తెలిసిక ొందామయ. ). శ్రీమాన్ దాశరథి స్ాక్షాతర
త పెరుమాళ్ి అొంశయిే గదా! ఆ కారణొంగా వీరికి
రామానుజ తిుద్ొండమని న్ామాొంతరమయ. వ్ైష్ణవుల యొంద్ు వీరికి గల భ్కిత, కైొంకరు భావమయ ననుసరిొంచి
వీరిని వీరి శష్రులు వ్ైష్ణవ దాసరని పిలిచెడువ్ారట. మనమయ వ్ైష్ణవ్ాలయమయల సొంద్రిాొంచినపుడు
శఠారిని శరమయన గీహొంచెద్మయ. ఏల యన స్ావమి నమామళ్వవర్ భ్గవతాెద్ుకా సమానులు. అటేు
శఠగోప ప్ాద్ుకా సమానులు భ్గవదాుమానుజులు. భ్గవదాుమానుజ ప్ాద్ుకా సమానులు

స్ావమి

దాశరథి. అొంద్ుచే వీరికి యతిరాజ ప్ాద్ుక యని పేరు. అొంద్ులకద వీరి తనియన్ (ఒక పుతేుక మైన
ఆచారుుల పుసిదధ ని
ి కరరత ొంి చు ఛొందో బద్ధ మైన శ్రుకమయనకు తనియన్ అని పేరు). యొంద్ు ప్ాద్ుకద
యతిరాజసు అని పలికద్మయ.
అనొంత న్ారాయణ దీక్షితరలు తన కుమారునకు ఉపనయన్ాది సొంస్ాకరమయలను గావిొంచి దాువిడ
పుబొంధమయలను, శ్రీతి, పురాణాద్ులను న్ేరిెొంచి వివ్ాహమయ చేసిరి. అపెటికి భ్గవదాుమానుజులు
సన్ాుస్ాశీమ సఠవకారమయ చేసి విశషాాదెైవత సిదధ ాొంత పువరత కులుగా యయన్ాారు. శ్రీమాన్ దాశరథి
కాొంచీపురమయనకు

వ్ేొంచేసిన

భ్గవదాుమానుజుల

ద్రిాొంచి

వ్ారి

సొంతత

స్ానిాధాుభిలాష్రల ై

భ్గవదాుమానుజులను ప్ాురిధొంచేరు. భ్గవదాుమానుజులు వ్ారికి పొంచసొంస్ాకరమయలను గావిొంచి ఆ న్ాటి
నుొండి శ్రీమాన్ దాశరథిని మయద్లి ఆొండాన్ అను పేరుతో తన నితు కైొంకరుమయలకు నియమిొంచిరి.
భ్గవదాుమానుజులకు అతుొంత పఠుతి ప్ాతరులు, నితు సనిాహతరలు మయద్లి ఆొండాన్ మఱియయ
కూరతాతళ్వవన్. అటుపిమమట భ్గవదాుమానుజులు కాొంచీపురమయను వీడి శ్రీరొంగమయనకదగయ నపుడు
శ్రీమాన్ మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి సత సమేతమయగా శ్రీరొంగమయనకు వ్ేొంచేసిరి. భ్గవదాుమానుజులు చరమ
శ్రుకారథ రహసుమయను గీహొంచుటకు గోష్ఠీ పూరుణల వద్ే కు 17 స్ారుు విసుగయ చెొంద్క వ్ళ్ళి ప్ాురిథొంచగా
చివరకు గోష్ఠీ పూరుణలు రామానుజులను ఈ రహసుమయ పరమ గయహుమైనొంద్ున కదవలమయ నీవు
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మాతుమయ రావలయయనని ఆదేశొంచిరి. భ్గవదాుమానుజులు న్ేను ద్ొండ, పవితుమయలతో మాతుమయ
వచెిద్నని మయద్లి ఆొండాన్, కూరతాతళ్వవన్ లతో గోష్ఠీ పూరుణల వద్ే కు వచిిరి. నిన్నాకకడన్ే రమమనిన
ఆొండాన్, ఆళ్వవన్ లను ఏల తోడక కని వచిితివని గోష్ఠీ పూరుణలు పుశాొంచగా న్ాకు ద్ొండమయ ఆొండాన్,
పవితుమయ కూరతాతళ్వవన్ కనుక న్ేను ద్ొండ పవితుమయలతో మాతుమే వచిితినని పలికిరి. గోష్ఠీ పూరుణల
మొంతోుపదేశమైన పిద్ప కూరదశ్రలు మాస్త పవ్ాస దీక్ష బూని భ్గవదాుమానుజుల వద్ే మొంతోుపదేశమయను
ప్ ొందిరి. ఆ విష్యమయ తెలిసిన మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి భ్గవదాుమానుజులను ప్ాురిథొంచగా వ్ారు
గోష్ఠీ పూరుణలను ద్రిాొంచి వ్ారికి రామానుజులు న్ాకిొంకా మొంతోుపదేశమయను చేయలేద్ని వినావిొంచుక న
మని చెపిెరి. ఆొండాన్ ఈ విష్యమయ గోష్ఠీ పూరుణలకు వినావిొంచగా, గోష్ఠీ పూరుణలు "ఈ లోకమయన
విదాుమద్మయ, ధన మద్మయ, కులమద్మయ అను మూడు మదాలు ఉనావి. నీవు ఈ మూడు
మద్మయలను పరితుజొంచి రామానుజుని ప్ాురిథొంచుమయ. తపెక కరుణిొంపగలడు" అని పలికను. ఆొండాన్
తిరిగి రామానుజులను చేరి విష్యమయ తెలుపగా రామానుజులు" ఆ మూడు మద్మయలను పూరితగా
విడచి పెటా తి
ి వ్ా" అని పుశాొంచెను. ఆొండాన్ విడచిపెటా తి
ి నని సమాధానమీయగా తనకా నమమకమయ
కలిగిన తరువ్ాతన్ే మొంతోుపదేశమయ చేయయద్ునని రామానుజులు పలికదరు. అటుపిమమట రామానుజుల
ఆచారుులయిన పెరియనొంబి గారి కుమారత అతర
త ళ్వయమమకు అతత వ్ారిొంట సహాయమయనకు ఎవవరూ
లేకప్త వడొంవలన ఆమ అతత గారిచే నీసడిొంపులు భ్రిొంచలేక తన తొండిత
ు ో చెపిెక నినది. ఆయన నీవు
రామానుజులకు వినా విొంచుక నుమయ. ఆయన్ే ఏద్యిన్ా ఉప్ాయమయ చెపుెను అని పలికను. అొంతట
రామానుజులు మయద్లి ఆొండాన్ ను అతర
త ళ్వయమమ గారిొంటియొంద్ు దాసుమయనకు నియోగిొంచిరి. ప్ాతు
శ్రదిధ, ఇలుు తరడవడొం నుొండి సమసత పనులు ఆొండాన్ శీమ అనక చేయయచుొండెడువ్ారు. వ్ారిొంటియొంద్ు
జరుగయ పొండిత చరిల యొంద్ు ఒకన్ాడు ఒక పొండితరడు అప్ారథమయలు పలుకు చుొండగా
వొంటపనిలోనునా ఆొండాన్ ఆ పొండితరని సరిచేసెను. అపుెడు అొంద్రూ ఆొండాన్ ప్ాొండితుమయ గీహొంచి
అటిా భాగవతోతత మయనిచే పనులు చేయిొంచుకునాొంద్ుకు సిగి లి, ఆొండాన్ ను మనిాొంచమని వ్ేడుక నిరి.
ఆొండాన్ తాను ఆచారాుదేశమయతో అచట నుొంటినని, ఆచారుుల అనుజఞ లేక వదిలి వ్ళ్ిలేనని పలుకగా,
వ్ారు భ్గవదాుమానుజుల వద్ే కు వచిి ప్ాురిథొంచగా భ్గవదాుమానుజులు ఆొండాన్ ను పిలచి, ఆొండాన్
పువరత నతో తాను సొంతృపిత ప్ ొందినటు
ు తెలిపి మొంతోుపదేశమయ చేసిరి. యతిరాజుల మొంతోుపదేశమయతో
మయద్లి ఆొండాన్ కృతారుథలయాురు.
భ్గవదాుమానుజులు అనుదినమయ కావ్ేరీ నదిలో స్ాానమయ చేయయటకు ప్త వునపుడు సహాయమయ
క ఱకు శ్రీమాన్ మయద్లి ఆొండాన్ భ్యజమయపెై చేతినుొంచి ప్త వుచుొండెడివ్ారట. స్ాాన్ానొంతరమయ అటేు
పిళ్్ళి ఉరొంగ విలిు దాసర్ భ్యజమయపెై చేతరలనుొంచి తిరిగి వచెిడువ్ారట. ఇది శ్రీమాన్ మయద్లి ఆొండానుక
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చితుమయగా తోచినను ఎపుెడును ఆచారుులను పుశాొంచలేద్ు. ఆచారుులేమి చేసినను అది అొంతయయ
మొంచికద నను భావనమయ గలవ్ారు వ్ారి శష్రులు.
కాలకీమేణ రామానుజులు మయద్లి ఆొండాన్ కు శ్రీరొంగన్ాథుల ఆరాధన్ా వువహారమయలను, ఉపచార
కైొంకరుమయలను మయద్లి ఆొండాన్ కు అపెగిొంచిరి. పెరుమాళ్ికు ఇష్ా మైనద్ని ఒకస్ారి పెరుగనామయ,
న్ేరదడు పళ్ళి ఆరగిొంపునకు మయద్లి ఆొండాన్ వినియోగమయ చేసిరి. భ్గవదాుమానుజులు తరువ్ాత
రొంగన్ాథుని చూడవచిినపుడు పెరుమాళ్ి మయఖమొండలమయ కళ్ తపిెనటు
ు తోచి ఆొండాన్ ను ఈ రోజు
పెరుమాళ్ికు ఏమి ఆరగిొంపు చేసితివని పుశాొంచగా ఆొండాన్ పెరుగనామయను న్ేరదడుపళ్ితో
పుస్ాద్మయనకు వినియోగొంచినటు
ు చెపిెరి. అొంతట రామానుజులు అచిట ఆస్ాథన వ్ైద్ుులయిన గరుడ
వ్ాహన పొండితరలను పిలిపిొంచి ఔష్ధ కషాయమయ చేయిొంచి పెరుమాళ్ికు వినియోగమయ చేయగ
పెరుమాళ్ి మయఖమయ ఎపెటివల కాొంతివొంతమైనది. ఆన్ాటి నుొండి ఆొండాన్ మరిొంత జాగరూకతతో
పెరుమాళ్ి కైొంకరుమయలు చేయయ చుొండెడి వ్ారు. వ్ారికి అరాిమూరిత స్ాక్షాత్ శ్రీమన్ాారాయణయడే. తమ
ఇొంట ఒక చినా పిలువ్ానిని చూచుక నునటు
ు అతుొంత శీద్ధ వహొంచి చూచుక ను చుొండెడువ్ారు.
శ్రీమాన్ యామయన యతొంద్ుులకు తానిచిిన మాట పుకారమయ రామానుజులకు బాద్రాయణకృత బుహమ
సూతుమయలకు సరి అయిన భాష్ుమయ విశషాాదెైవత సిదధ ాొంతమయ ననుసరిొంచి వ్ాుయవలసి యయనాది.
అొంద్ులకు కావలసిన భ్గవత్ బో ధాయన కృత వృతిత గీొంథమయ కాశ్రమర దేశమయనొంద్ు మాతుమయ
లభ్ుమగయనని రామానుజులు కాశ్రమరయాతుకు బయలుదేరిరి. తనకు తోడుగా కూరదశ్రలను క ని
ప్త వుచూ, ఆొండాన్ ను శ్రీరొంగమయనొంద్ు కారు నిరావహకమయనకు, రొంగన్ాథ కైొంకరాుది వ్ాుప్ారమయలకు
నియోగిొంచిరి. శ్రీమాన్ ఆొండాన్ గొపె కారు నిరవహణా స్ామరథయమయ కలవ్ారు. గొపె శీదధ ా సకుతలు
సొంపూరణ అరిెత భావమయ గలవ్ారు. మికికలి శీద్ధతో క వ్ల కైొంకరుమయలు నిరవరితొంచు చుొండెడి వ్ారు.
భ్గవదాుమానుజులు సుమారు 25 సొంవతురమయల తరువ్ాత తిరిగి శ్రీరొంగమయ వచిినపుెడు శ్రీమాన్
ఆొండాన్ శ్రీరొంగ క్షదతు నిరావహకమయ చూచి చాలా సొంతోష్ిొంచేరు. శ్రీమాన్ ఆొండాన్ క వ్ల కైొంకరుమయలు
అతుొంత వ్ైభ్వమయగా చేయిొంచుటయిేగాక క వ్ల సొంపద్లు దివగయణీకృతమయ గావిొంచిరి.
ఈ సొంపదివభ్వమయల జూచి ఈర్య పడు ద్ుష్రాలు ఆ కాలమయననూ లేకప్త లేద్ు. ఆ దేశమయను ప్ాలిొంచు
కుళ్ోతర
త ొంగ చోళ్ళడను రాజు రామానుజుల వశపరచుక నిన ఈ వ్ైష్ణవుల ఆట కటుానని తలొంచి
రామానుజులను ద్ొండిొంచ వల నని రామానుజులచే "శవ్ాతెరతరమ్ న్ాసిత "

అని వ్ాుయిొంచి

అవమానిొంచ వల నని సొంకలిెొంచి వ్ారలను తన సభ్కు పిలువ కబయరొంపెను. అది మయొంద్ుగాన్ే తెలిసిన
రామానుజుల శష్రులు రామానుజులను, ఆయనకు తోడుగా మయద్లి ఆొండాన్ ను మరి క ొంతమొంది
శష్రులను శ్రీరొంగమయ విడచి వ్ళ్ళినటు
ు రామానుజుల కిష్ామయ లేకునాను ఏరాెటు చేసిరి. రామానుజుల
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వ్ేష్మయ నొంద్ు కూరదశ్రలు, వ్ారితో వృద్ుధల ై యయనా పెరియనొంబి గారు రాజాస్ాథనమయనకు ప్త యి
చోళ్రాజును ధికకరిొంచిరి. కూరదశ్రలు "శవ్ాతెరతరమ్ న్ాసిత దోు ణమసిత తతః పరమ్" అని వ్ాుయగా
క పగిొంచిన రాజు వ్ారలకు వ్ారి కళ్ళి పఠకివ్ేయ న్ాజాఞపిొంచెను. కూరదశ్రలు తనకు తాన్ే తన
న్ేతమ
ు యలను పెరికి వ్ేసిక నిరి. అొంధులయిన పెరియనొంబి గారు బాధను భ్రిొంచలేక పరమ పదిొంచిరి.
ఆహా! కూ
ీ రాతరమలగయ రాజులు రాజుమయ చేసిన ఎటిా ఇకకటు
ు మొంచివ్ారికి దాపురిొంచున్ో గదా!
భ్గవదాుమానుజులు కాషాయ వసత మ
ర యలు, ద్ొండ పవితుమయలు వీడి శ్ేవత వసత ర ధారుల ై బయల వడలి
కరణాతిగః యొంద్లి త ొండనూరు సమీపమయను చేరిరి. శ్రీమాన్ ఆొండాన్ ఆయనతో యయొండి సొంరక్షణ
చేసుక ను చుొండెడి వ్ారు. ఆ ప్ాుొంతమయన జనులు అజాఞనుల ై క ొంతమొంది శ్ైవులుగా, మరి క ొంతమొంది
జైనులుగా యయొండెడివ్ారు. అొంతట రామానుజులు వ్ారినొంద్రను ఉద్ధ రిొంచ ద్లొంచి మయద్లి ఆొండాన్ ను
పిలచి ఆ ప్ాుొంతమయన నునా ఒక తటాకమయనొంద్ు ఆొండాన్ తన ప్ాద్మయలనుొంచి తిరిగి రమమని చెపిెరి.
ఆయా గాీమ పుజలు ఆ తటాకమయనుొండియిే మొంచి నీరు తాుగయటకు వ్ాడొండి వ్ారు. స్ావమి మయద్లి
ఆొండాన్ తన ప్ాద్మయలను ఆ తటాకమయన నుొంచుటచే ఆ తటాకమయనొంద్లి జల మొంతయయ పరమ
పవితుమైన భాగవతశ్రీ ప్ాద్ తరథమాయిెను. దానిని సేవిొంచిన ఆ గాీమ పుజలు పరమ వ్ైష్ణవుల ై
సుజాఞనమయ బడసిన వ్ారై రామానుజ శష్ు వరి మయన చేరిరి. ఆహా! భాగవత శ్రీప్ాద్ తరథమయ మహమ
ఏమని వరిణొంపగలమయ ? ఆ తటాకమయన్ే కరాణటక యొంద్లి స్ాలిగాీమ తరథమని వువహరిొంతరమయ. అచట
మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి శ్రీప్ాద్ తరథమయనకు నితు తిరువ్ారాధన జరుగయ చుొండును.
రామానుజుల గొపెద్నమయ తెలిసిక నిన ఆ దేశపు రాజు రామానుజులను పిలిపిొంచుక ని తన కుమారత కు
బుహమ రాక్షసి ఆవహొంచెనని దానిని వద్లిొంచి తమను ద్ధ రిొంచమని ప్ాురిథొంచెను. రామానుజులు తన శ్రీ
ప్ాద్ తరథమయ తో రాకుమారత రుగమతను నయమయ చేయగా అొంతకు మయనా జైన మతసుథడెైన రాజు
వ్ైష్ణవుడెై రామానుజుల శష్రుడెై విష్ర
ణ వరధనుడను పేరుతో పుసిదధ ి ప్ ొందెను. రామానుజులు సేవిొంచిన
నృసిొంహ స్ావమి ఆలయమయ, బుహమరాక్షసిని ప్ారదోు లుటకుపయోగిొంచిన న్ారసిొంహ ద్ొండమయ,
శ్ేష్రూపుడెైన రామానుజుల అరాిమూరిత, బయటా మొద్ల ైన వ్ారి పరికరాలు ఈ సొంఘటనను ఉటా ొంకిొంచు
శలాశ్ాసనమయ త ొండనూరు నరసిొంహ క్షదతమ
ు యన ఈ న్ాటికిని చూడవచుిను.
రామానుజులు తమ రాజునకు వ్ైష్ణవతవమయ నీయ సహొంచలేని అచిటి జైన మత గయరువులు
రామానుజులను

తమతో

వ్ాద్మయనకు

ఆహావనిొంచిరి.

12,000

జైన

మతగయరువులతో

భ్గవదాుమానుజులు ఒకకరూ ఆన్ాడు ఖర ద్ూష్ణాద్ులతో శ్రీరామ చొంద్ుుని వల వ్ాగయుద్ధ మయ గావిొంచి
జయిొంచి విశషాాదెైవత సిదధ ాొంతమయను కరాణటక దేశమయన స్ాథపిొంచిరి. తామయ ఒకకరూ 12,000 మొంది జైన
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గయరువులతో వ్ాగయుద్ధ మయ చేయయటకు అనుకూలమయగా ఒక తెర తమకు జైన గయరువులకు మధు
కటిాొంచిరి. తామయ సహసు మయఖులయిన ఆది శ్ేష్రల రూపమయ దాలిి అొంతమొంది జైనగయరువుల
పుశాలకు

ఏక

కాలమయన

సమాధానమిచుిచు

తమ

వ్ాద్మయను

అొంద్రకూ

ఏకకాలమయన

సిదధ ాొంతకరిొంచుచూ అొంద్రునూ అచెిరువొంద్ునటు
ు చూపిన రామానుజుల విశ్ేష్ పుతిభ్కు జైన
గయరువులు రామానుజులకు దాస్త హమనిరి.
ఇవివధమయగా భ్గవదాుమానుజులు బుహమ సూతుమయలకు వివరిొంచుచూ శ్రీభాష్ు రచన గావిొంచిన పిద్ప
ఉతత ర ద్క్షిణ భారతావని మొతత మొంతయయ పరుటిొంచి ఆ కాలమయన నునా శ్ైవ, శ్ాకదతయ, గాణాపతు,
స్ౌరాది మతమయలను, న్ాుయ, వ్ైశ్ేష్ిక, పూరవ మీమాొంస, అదెైవతాది ద్రానమయలను ఇొంతకు మయొందే
నిరసిొంచి విశషాాదెైవత ద్రాన స్ాథపన చేసిననూ, కరాణటక దేశమయనొంద్ు మిగిలి యయనా వ్ేద్
బాహయులయిన జైనులను కూడ జయిొంచుటతో విశషాాదెైవత ద్రానమయ సరవ జన్ోద్ధరణకు కారకమైనది.
భ్గవదాుమానుజులు సహసుమయఖుల ై జైనులను జయిొంచిన సథ లమయ త ొండనూరునొంద్ు మనమయ
ఈన్ాటికిని చూడగలమయ.
భ్గవదాుమానుజులు ఆ ప్ాుొంతమయన నునా బౌద్ధ , జైన మతసుథలనొంద్రను ఉద్ధ రిొంచ బూని మయద్లి
ఆొండాన్ ను నిరదేశొంచిరి. మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి కరాణటక రాజుమలు పరుటిొంచి బౌద్ధ జైన మతసుథల న్లు
నుద్ధ రిొంచి విశషాాదెైవత ద్రాన స్ాథపనమయ గావిొంచి అొంద్రకూ శ్రీమన్ాారాయణయడే పరతతత వమనియయ,
పుకృతి, జీవమయలు ఆయనకు అవిభినా అపృథకివశష్ా మయలనియయ సిదధ ాొంతకరిొంచి పొంచ న్ారాయణ
ఆలయమయలు నిరిమొంప జదసిరి. ఇవియిే తలకాడు నొంద్లి కరరత ి న్ారాయణ ఆలయమయ, త ొండనూరు
నొంద్లి నొంబి న్ారాయణ ఆలయమయ, గద్గ్ నొంద్లి వీర న్ారాయణ ఆలయమయ, మిథున స్ాలిగాీమ
క్షదతమ
ు య నొంద్లి విజయ న్ారాయణ ఆలయమయ, బేలూరు నొంద్లి కదశవ న్ారాయణ ఆలయమయ.
రామానుజులు త ొండనూరునొంద్ు తమకు తిరుమణి తయారు చేసుక నుటకు తగిన మటిా క ఱకు
ఆొండాన్ ను నిరదేశొంచిరి. ఆ రాతిు శ్రీమన్ాారాయణయడే సవపామయనొంద్ు స్ాక్షాతకరిొంచి యద్ుగిరి యొంద్ు
మేలు క ట వద్ే తాను రామానుజులకై భ్ూగరభమయన వ్ేచి యయొంటినని ఆ అరాిమూరితని ఉద్ధ రిొంచి
అచిటన్ే దేవ్ాలయ నిరామణమయ గావిొంచ వల నని
లభ్ుమగయనని

ఆదేశొంచిరి.

రామానుజులు

ఆొండాన్

అచిటన్ే తిరుమణి కవసరమైన మటిా కూడ
సహాయమయతో

పెరుమాళ్ి

అరాిమూరితని

భ్ూగరభమయనుొండి వ్లి దీసి మేలుక ట యొంద్ు ఆలయ నిరామణమయ గావిొంచిరి. ఉతువ మూరిత క ఱకు
కలగయొండు పడిన సమయమయన మరల శ్రీమన్ాారాయణయడే స్ాక్షాతకరిొంచి తాను ఢిల్లు సులాతను వద్ే
నుొంటినని తనను వ్ేొంచేపు చేసిక ని రమమని చెపెగా ఢిల్లు సులాతను కుమారత అొంతఃపురమయ నొంద్ునా
ఉతువమూరితని సొంపతరకమారా(శ్లవపిెళ్వి) రారా" అని పిలచి క నిప్త యి మేలు క టలో పుతిష్ిీ ొంచి
సమసత జనులకు ద్రానమయనకవకాశమయ కలిెొంప సకల వరణమయలకు దేవ్ాలయ పువ్ేశ అరహత కలిెొంచిరి.
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అొంతేకాక సమసత జన్ావళ్ళకి జీవన స్ౌకరుమయనకు అచిట ఒక పెద్ే తటాకమయను నిరిమొంపజదసి పరవత
ప్ాుొంతమొంతయయ ససు శ్ాుమలమగయనటు
ు గావిొంచిరి. ఈ కారుకీమమయలనిాొంటను శ్రీమాన్ మయద్లి
ఆొండాన్ ప్ాతు మికికలి విశష్ీ మైనది.
భ్గవదాుమానుజుల ఈ విశ్ేష్ వ్ైభ్వమయను,మతాొంతరులపెై ఆయన విజయ యాతాు వ్ైశష్ీ యమయను
వరిణొంచుచూ మయద్లి యాొండాన్ మనకొందిచిిన పొంచరతా క శమే ధాటీ పొంచకమయ. ఈ స్తత తు రచన
త ొండనూరులో జరిగినది. త ొండనూరు యనగా భ్కుతల నగరమని అరథమయ. అొంద్ులకద మయొంద్ు తనియన్
శ్రుకమయనొంద్ు "భ్కత నగర" అని యయనాది.
ఈన్ాటికిని ఈ చరితక
ు ు నిరూపణగా కరాణటక రాష్ా మ
ర యన శ్ాీవణ బెళ్గొళ్లో పదామవత దేవ్ాలయమయన
ఆన్ాడు శలపెై చెకక బడిన ధాటీ పొంచక స్తత తుమయ మనమయ చూడవచుిను. అటులన్ే ఆొండాన్ నిరిమొంప
జదసిన దేవ్ాలయమయలు, త ొండనూరు సరసుు, సుపుసిద్ధమైన సొంపతరకమారుల క వ్ల, నరసిొంహస్ావమి
ఆలయమయ, స్ాలిగాీమ తరథమయ.... ఇవి అనిాయూ ధాటీ విజయ పతాకాలు.
ధాటీ పొంచకమయ అరాథనికి ఇొంక పుయతిాదాేమయ.
===================================================

1
శ్లో.
పాషండ దురమ షండ దావ దహనేః చ్ారాాక శ్ైలాశనేః
బౌదధ ధాాంత నరాస్ వాస్రపతిేః జైనేభ కంఠీరవేః
మాయావాది భుజంగ భంగ గరుడేః త్ైవిదయ చూడామణేః
శ్రీరంగేశ జయ ధ్ాజేః విజయతర రామానుజోయం మునేః
ప్ాష్ొండ ద్ుుమ ష్ొండ దావ ద్హనః- న్ాసిత కులన్డు (నిరీవరుులయిన) వృక్ష సమూహమయలకు దావ్ాగిా
వొంటి
చారావక శ్ైలాశనిః- చారావకులనియిెడు పరవతమయలపెై పిడుగయ వల
బౌద్ధ ధావొంత నిరాస వ్ాసరపతిః- బౌద్ుధలన్డు చీకటు (ప్ారదోు లు) సూరుునివల
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జైన్ేభ్కొంఠీరవః- జైనులనియిెడు మదిొంచిన ఏనుగయలకు సిొంహమయ వల
మాయావ్ాద్ భ్యజొంగ భ్ొంగ గరుడః- మాయావ్ాద్ులను సరెమయలను జయిొంచు గరుడుని వల
తెవి
ైర ద్ు చూడామణిః- వ్ేద్మయలకు శరోభ్ూష్ణమయ వల
అయమ్- (ఉొండు) ఈ
రామానుజ మయనిః- రామానుజులనబడు యతొంద్ుులు
శ్రీ రొంగదశ విజయతే జయ ధవజః- శ్రీరొంగ న్ాథుని జయధవజమయ అయిన రామానుజులు. (మీకు)
జయమగయగాక!
(శ్రీరొంగన్ాథుని జయధవజమయ రామానుజులు పుతిష్ిీ ొంచిరి).
ఈ

శ్రుకమయనొంద్ు

భ్గవదాుమానుజుల

సమసత

పరమత

నిరసన్ా

వ్ైభ్వమయ

వరిణొంపబడినది.

పరమతమయలపెై దాడి కనుక శ్ారూ
ే ల వికరడ
ీ ితమయనొంద్ు రచిొంపబడినది. విజయ భేరీ నిన్ాద్మయ గాన
భ్కత రామదాసు గారు " భ్ొండన భీమయడు...డాొండ డడాొండ డాొండ నినద్మయమలజాొండమయనిొండ మతత
వ్ేద్ొండమయ న్కిక చాటుద్ును" అనుచు డొంఢమమని ఢకక మోగిొంచి నటు
ు నాటు
ు ఈ శ్రుకమయన గూడ
డొంఢమమనుచునునా శబాేలొంకార వ్ైచితిు కన పడును.
ప్ాష్ొండులనగా న్ాసిత కులు. వీరిన్ే లోకాయతరలని కూడ నొంద్ురు. ఈ మతమయను ఒకపుెడు దేవ
గయరువ్ైన బృహసెతి ఉపదేశొంచెనని అొంద్ురు. వీరు వ్ేద్ బాహయులు. అనగా వ్ేద్మయలను విశవసిొంచరు.
అొంద్ుచే వ్ేద్ పుతిప్ాద్ుుడెైన భ్గవ్ానుని అసిత తవమయను కూడ విశవసిొంచరు. వీరు ఇొందియ
ు
గోచరమయలను మాతుమే అనగా పుతుక్ష పుమాణమయను మాతుమే పరిగణనలో తసుక ొంటారు. ఇొందియ
ు
గోచరమయకాని ఆతమ, పరమాతమ ఇతర లోకమయలు, ప్ాప పుణు ఫలమయలు, పునరజనమ ....ఇవనీా లేనటేు .
అనగా అనుమాన పుమాణమయ (ఊహా జనితమయలు గాని, అనుమితి ఫలితమయలు గాని) శబే పుమాణమయ
గాని (వ్ేద్ శ్ాసత మ
ు
ర యలలో చెపె బడినవి, ఆపత వ్ాకుమయలుగా నుటా ొంకిొంచబడునవి) ఒపుెక నరు. ఇొందియ
సుఖాలక సొం బుతకడమే వ్ారికి పరమారథమయ. ప్ాప పుణాులొంటూ మడి గటుాకుని ఇొందియ
ు
నిగీహాలు,
దెైవచిొంతన మయనాగయనవి వ్ారికి హయళ్కిక.
అటిా ప్ాష్ొండులు పుపొంచొంలో పుబలితే ఎవని ఇొందియ
ు
సుఖమయ క సమయ వ్ాడు పువరితసేత మరి లోకొంలో
నీతి, సత్రవరత నకు స్ాథనమే ఉొండద్ు. జొంతరవులకు మానవులకు భేద్మయొండద్ు. అొంతేకాక ఈ
సిదధ ాొంతమయ బృహసెతి నుొండియో మరి యొకరి నుొండియో వచిి ఉొంటే మరి ఆ సిదధ ాొంతమయ కూడా
ఆపత వ్ాకుమై ఉొండాలి. ఆపత వ్ాకుమయను నమమమని చెపిె మరల ఆపత వ్ాకుమయన్టు
ు పరిగణిస్త ారు. ఇది
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సవయొంవుతిరదకమయ కదా! దెైవమయ, ధరమమయ లేకుొంటే మానవ పువరత న అధావనామయ గానుొండును గదా!
మోక్షమన్డి మహానొందాభిలాష్ లేకుొండిన మనుష్రలు సతాకరుమయలయొంద్ు నిరాసకుతల ై నిరీవరుులు
కారా! అొంద్ుచే ఇటిా ప్ాష్ొండమతమయను సొంపూరణమయగా న్ాశనమయ చేయవల ను. పిచిి, పిచిిగా
పెరిగిప్త యిన ఈ ప్ాష్ొండులను నిరీవరుమైన (నిరుపయోగమైన) వృక్ష సమూహమయను (ష్ొండ అనగా
సమూహమయ, నిరీవరుమయ అని రొండు అరథమయలను పరిగణిొంచవచుిను) భ్గవదాుమానుజులు అన్డు
దావ్ాగిా సమూలమయగా కాలిి వ్ైచినది. ఇొంద్ులకద రామానుజుల వ్ాళ్ తిరున్ామమయలయొంద్ు "అఱు
శమయచెిడి యద్న్ై అడి అఱుతాతన్ వ్ాళ్ళయిే " అని పుసత ుతిొంతరమయ. దీనిన్ే రామానుజ నూతత ొందాది
యొంద్ు తిరువరొంగతత మయద్న్ార్ " న్ాటిాయ నీశచ్ సమయొంగళ్ మాణడ న" మరియయ "తరకచ్ శమణరుమ్
స్ాకికయప్ పేయిళ్ళమ్ .....నీశరుమ్ మాణే నర్" అని వరిణొంచిరి.
న్ాసిత కులయిన ఈ ప్ాష్ొండులు అన్ాగరికులు, ఆసురీ లక్షణమయలు కలవ్ారు అయి ఉొండగా, ఈ
న్ాసిత కులయొందే క లదిగా న్ాగరీకత కలిగి సమాజమయ నొంద్ు పువరితొంచు మఱి యొక వరి మయ
చారావకులు. అనగా ఇష్ా మైన సొంభాష్ణమయను చేయయవ్ారు. మనకు కీమ బద్ధ త లేక ఇచి వచిినటు
ు
పువరితొంచుమనిన బాగయగా యయొండును కదా! వీరలటిావ్ారు. వీరును పుతుక్ష పుమాణమయను మాతుమే
పరిగణిొంచెద్రు. వీరు తమ వ్ాకాితరరుమయతో ఇొందియ
ు
సుఖమయల క ఱకు జీవిొంచు చుొంద్ురు.
పరవతమయల వల మికికలి సిథరమయగా నుొండెడి ఈ చారావకులను భ్గవదాుమానుజులు పిడుగయ వల
చూరణప్ాుయమయ చేసి నశొంప జదసిరి.
గౌతమ బయద్ుధడు పుచారమయ చేసిన వ్ేద్ బాహు మయిన మతమయ బౌద్ధ మయ. వీరు కూడా వ్ేద్మయలను,
పరమాతమను విశవసిొంచరు. సరవమ్ ద్ుఃఖ మయమను నిరాశ్ా, నిసెృహలనుొండి బయలుదేరిన
మతమిది. ఈ జీవితమయ ద్ుఃఖ మయమని, అొంద్ుచేత క రికలు విసరిజొంచి సరవమయ అశ్ాశవతమయ, అనగా
క్షణికమయ అని తెలుసుక ని ద్ుఃఖ రహతమైన శూను సిథతిని ప్ ొంద్డమే పరమావధి వీరి మతొంలో. ఆతమ
అసిథరమయ. కనుక వ్ేరు జనమలున్ాా అనిా జనమలలో ఆతమ ఒకద రకొంగా ఉొండద్ు. బాహు
విష్యాలు(పుపొంచమయ), అొంతర విష్యాలు( ఆతమ) ఈ ఱ ొంటినీ శూనుప్ాుయమయగా చేసుక నిన
కరత వుమయ. వీరిలో వివిధ వరాిల వ్ాళ్ళిన్ాారు. ..వ్ైభాష్ికులని, స్ౌతాుొంతికులని, మాధుమికులని,
యోగాచారులని. బాహు విష్యాలూ, ఆతామ కూడా ఉనావని అొంటూ వ్ాటి శూను సిథతికి వచేివ్ారు
వ్ైభాష్ికులు. ఆతమ ఉనాది కాని బాహు పుపొంచమయ లేద్ని చివరకు శూను సిథతికి చేరుక ను వ్ారు
స్ౌతాుొంతికులు. బాహు పుపొంచమూ, ఆతమ కూడా లేవొంటూ శూను సిథతిని చేరుక న్ేవ్ారు మాధుమికులు.
బాహు పుపొంచమయ లేద్ు గాని ఆతమ ఉనాద్ని యోగ, ధాునమయలతో శూను సిథతిని ప్ ొంద్ువ్ారు
యోగాచారులు. ఏతావతా శూనుసిథతియిే పరమావధి అొంటే అటిా సిథతి క సొం ఎవరు పుయతిాొంచును.
అొంద్ుచే మన జాతి నిరీవరుమై పరులకు ప్ాదాకాీొంతమైప్త యినద్ని భ్గవదాుమానుజులు అటిా సిథతినుొండి
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మనలను ఉద్ధ రిొంచి రక్షిొంచేరని క ొంద్రు చరితక
ు ారులే చెబయతారు. బౌద్ుధల శూనువ్ాద్మయ జాతిని
చీకటియొంద్ు పడవ్ైచి సరి అయిన దారి కనపడనటు
ు చేసత ుొంది. అటిా చీకటు ను ప్ారదోు లి జాఞన పుకాశమయను
అొందిచిిన దివ్ాకరులే రామానుజులు.
( ఈ గౌతమ బయద్ుధడు శ్రీమన్ాారాయణయని అవతారమయల యొంద్లి బయదాధవతారమయ కాద్ు.
బయదాధవతారమయ నొంద్ు క ొంతమొంది అసురులు వ్ైదిక కిీయలు చేసత ూ, తదారిజత బలమయ వలన లోకాలను
హొంసిసత ూొంటే బయదాధవతారమయదాలిి వ్ారలను వ్ైదిక నిష్ీ నుొండి మరలిి తద్నొంతరమయ వ్ారలను
నశొంప చేసిన అవతారమయ బయదాధవతారమయ. గౌతమ బయద్ుధడు కూడా వ్ేద్మయలను నిరసిొంచేడు కాబటిా
క ొంతమొంది క లదిగా కలగయొండు పడతారు. కాని వీరిరువురు వ్ేఱవవఱవ).
ఋష్భ్ దేవుని ప్ాురొంభ్మై వరధమాన మహావీరునితో ప్ాుచురుమయ ప్ ొందిన వ్ేద్ బాహుమైన మఱియొక
మతమయ జైనమయ. వీరి పుకారమయ జీవిత పరమారథమయ అనిా బొంధమయల నుొండి విడివడి పుణుకారుమయల
వలన పునీత మైన ఆతమ సిథతి. వీరు ఆతమ దేహపరిమాణ, ఆకారమయలను బటిా ఒక కకక జీవమయలో
ఒక కకక పరిమాణమయలో ఉొంటుొంద్ొంటారు. పుతుక్షమయగా గోచరమగయ పుకృతి శూనుమని బౌద్ుధలొంటే,
జైనులు ఉొండవచుిను, ఉొండకప్త వచుిను, ఉొండీ ఉొండక ప్త వచుిను, చెపెలేమయ అని అొంటూ సపత
భ్ొంగీ నయమని ఏడు విధమయలను వువహారొం చెబయతారు. ఇద్ే రు సూరుులు, ఇద్ే రు చొంద్ుులు జారి
ప్త వు భ్ూమి ఉనావి అనుచూ అరథరహతమయలయిన ప్ాుతిపదికలతో వ్ాదిొంతరరు. ఆపత వ్ాకుమయను(శబే
పుమాణమయను) విశవసిొంచని వీరు వ్ారి మత గయరువుల శ్ాసత మ
ు అొంగీకరిొంచెద్రు. ఇటిా జైన
ర యను ఎటు
మత గయరువులను 12,000 మొందిని ఒకద స్ారి సహసు మయఖుడెై వ్ాదిొంచి జయిొంచిన వ్ారు
రామానుజులు.

కావున

మదిొంచిన

ఏనుగయల

వొంటి

జైనులను

జయిొంచిన

సిొంహమయ

భ్గవదాుమానుజులు.
మాయా వ్ాద్మనగా అదెైవత ద్రానమయ. ఈ ద్రానమయనొంద్ు సరవ విశ్ేష్ శూనుమై చిన్ామతు
సవరూపమైన బుహమ మొకకటియిే సతుమయ. అది సవయొం పుకాశకమయిననూ అన్ాదిగా వచిిన
అవిద్ుచే బాధితమై భేద్ భాుొంతికి లోబడి ఉొంటుొంది. అటిా బుహమమయ సవసవరూపమయ గయరితొంచక
మాయావృతమై జాఞత, జదఞయమయలని భేద్ భాుొంతిని కలిగి యయొంటుొంది. బుహమ భినామై నటు
ు కనపడు ఈ
పుపొంచమొంతయయ ఆ బుహమమయనొందే అవిదాుకలిెతమై మిథాుభ్ూతమైనది. (మాయచే ఆవృతమైనది).
ఈ అవిద్ుచే ఆవృతమైన పర బుహమమయ నుొండి తతత వమసి, అహమ్ బుహామసిమ వొంటి మహా వ్ాకు జాఞనమయ
వలన భేద్ భాుొంతి త లగి ప్త యి బుహమ సవరూపమవగతమవుతరొంది. ( ఒక తాుడు ను చూచి ప్ామయ
అనుకునాపుెడు ఆపత వ్ాకుమయ వలన అది ప్ామయ కాద్ని తాుడని అవగత మైనటు
ు ). ఇొంద్ు బుహమ
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అసిత తవమయను అదెైవతరలు సఠవకరిొంచిననూ బుహమ తపె పుతుక్షమయగా కనపడుచునాద్ొంతయయ
అయదారథమనియూ, లేనిద్నియూ చెపెెద్రు. ఈ వ్ాద్మయ సరవమయ శూనుమను బౌద్ధ మయనకు చాల
ప్త లియయొండును. అొంద్ులకద దీనిని పుచఛనా బౌద్ధ మని కూడ వువహరిొంతరరు. అొంతే కాక శ్ాసత మ
ర యను
పుమాణమయగా సఠవకరిొంచిననూ శ్ాసత మ
ర యనొంద్ు అభేద్ శ్రీతరలు మాతుమయ సఠవకరిొంచి భేద్ శ్రీతరలు
పరిగణిొంచరు. పుతుక్షమయగా నునా పుపొంచమయను అయదారథమని అనుట ఎటు
ు . ఒక పదారథమయ లేద్నిన
అచట లేద్ు, ఆ సమయమయన లేద్ు అని తెలియ వల ను గాని అయదారథమయ అనుట అసొంబద్ధ మయ.
అటులన్ే శ్రీతరలయొంద్ు క ొంత భాగమయను మాతుమయ పరిగణిొంచి తకికన భాగమయను ల కకచేయకుొండుట
సరికాద్ు. ఇటిా సరెమయలవొంటి (రజుజ సరె భాుొంతి యిే మాయ అనియిెడు) మాయావ్ాద్ులను గరుడుని
వల

భ్గవదాుమానుజులు

తమ

విశషాాదెైవత

సిదధ ాొంతమయతో

జయిొంచిరి.

విశషాాదెైవతమయనొంద్ు

పుతుక్షమయగా కానిపిొంచు చునాది ఎలు యూ సతుమే. తతత వమయలు మూడు. పరమాతమ, పుకృతి, ఆతమ.
పుకృతి,

ఆతమ

పరమాతమకు

శ్ేష్భ్ూతమయల ై

శరీర

శరీరి

భావమయన

యయొండును.

అొంద్ుచే

భ్గవదాుమానుజులు భేద్, అభేద్, ఘటక శ్రీతరలనిాయయ సమనవయమయ చేసి యయకిత యయకత మయగా
శ్రీతరలనిాటిని పరిగణనలోనికి తసి క ని బో ధిొంచిరి. అొంద్ులకద రామానుజులను మయద్లిఆొండాన్ తెవి
ైర ద్ు
చూడామణి అని కరరత ొంి చుచున్ాారు. అనగా సమసత వ్ేద్మయలకు శరో భ్ూష్ణమై వ్ేదారథమయలను
సరసమయగా పుకాశొంప చేసిన వ్ారు భ్గవదాుమానుజులు. వ్ారు తన సిదధ ాొంతమయతో శ్రీరొంగదశ్రని జయ
పతాక పుతిష్ిీ ొంచిరి. అనగా శ్రీమన్ాారాయణయడే పరతతత వమని నిరూపిొంచి, చిద్చితర
త లు ఆయనకు
శ్ేష్భ్ూతమయలని వివరిొంచి మనలనుద్ధ రిొంచిరి. వ్ారికి జయమగయ గాక!
===================================================

2
భ్గవదాుమానుజులు శ్రీరొంగమయను విడిచివ్ళ్ళి నపుెడు తిుద్ొండమయను అకకడే వద్లివ్ేసి వ్ళ్ళిరు అని
అనుకున్ాామయ కదా! మరల తిుద్ొండమయను రామానుజులు త ొండనూరు లో చేపటేారు. ఈ తిుద్ొండమయ
భ్గవతుమానమైనది అని అనుకున్ాామయ కదా! అటిా తిుద్ొండానిా వరిణసత ున్ాారు రాబో వు ఱ ొండు
శ్రుకాలలో.

శ్లో.
పాషండ షండ గిరి ఖ్ండన వజర దండాేః
పరచఛనన బౌదధ మకరాలయ మంథ దండాేః
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వేదాంత సార స్ుఖ్ దరశన దీప దండాేః
రామానుజస్య విలస్ంతి మునేేః తిరదండాేః
ప్ాష్ొండ ష్ొండ - ప్ాష్ొండులనియిెడు న్ాసిత కుల సమూహమయలను
గిరి - పరవతమయలను
ఖొండన- భేదిొంచగా
వజు ద్ొండాః- వజాుయయధమయ వొంటిదియయ
పుచఛనా బౌద్ధ - పుచఛనా బౌద్ుధలనబడు అదెైవతరలను
మకరాలయ- మొసళ్ికు నిలయమైన సమయద్ుమయనకు
మొంథ ద్ొండాః- చిలుకు కవవమయ వొంటిదియయ
వ్ేదాొంతస్ార- ఉపనిష్త్ స్ారమయలను
సుఖ ద్రాన- సులభ్మయగా తెలుసుక నుటకు
దీప ద్ొండాః- దివిటీ వొంటిదియయ
రామానుజసు మయన్ేః - రామానుజులను యతిరాజుల యొకక
తిుద్ొండాః- తిుద్ొండమయలు( తిుద్ొండమయ ఒకకటే అయిన్ా "పూజాయామ్ బహయవచనమ్" అనినటు
ు
గౌరవవ్ాచకమయగా బహయవచనమయను వ్ాడబడినది)
విలసొంతి- విలసిలు ును గాక!
రామానుజుల కాలమయనొంద్ు ప్ాష్ొండులనియిెడు న్ాసిత కులు పరవత సమూహమయలవల యయొండిరి.
వ్ారలను రామానుజుల తిుద్ొండమయ వజాుయయధమయ వల భేదిొంచినది. (మనకు రామాయణమయనొంద్ు
పరవతమయలకు పక్షులవల ఱ కకలుొండెనని, ఆ ఱ కకలను దేవ్ేొంద్ుుడు వజాుయయధమయతో ఖొండిొంచెనని
మనమయ చదివి యయొంటిమి. ).
రామానుజుల తిుద్ొండమయ పుచఛనా బౌద్ుధలనబడు అదెైవతరలు కుద్ృష్రాలు. శ్రీతి సమనవయమయ
సొంపూరణమయగా చేయక పుమాద్కరమగయ అరథమయలు చెపుెద్ురు. వ్ారు పువరితొంచు సమాజమయ

Page 14 of 40

మొసళ్ళినా స్ాగరమయ వొంటిది. అటిా పుమాద్ భ్రితమైన స్ాగరమయను చిలికి, వ్ారి వ్ారి వ్ాద్మయలన్లు
చిమిమవ్ైచి అొంద్ుొండి అమృతమయ తయయటకుపయోగిొంచు కవవమయ వొంటిది రామానుజుల తిుద్ొండమయ.
వ్ేద్మయల అరథమయను సమనవయమయ చేసిక ని ద్రిాొంచుట బహయ కిుష్ామయ. వ్ేద్మయల యొంద్ు క నిా
శ్రీతరలు భ్గవ్ానుడు గయణాశీయయడని చెపుెను. క నిా శ్రీతరలు నిరుిణయడని తెలుపును. రామానుజులు
భ్గవ్ానుడు కళ్వుణ గయణాకరుడని, దో ష్ గయణమయలు లేని వ్ాడని వివరిొంచిరి. అటేు ఛాొందో గోుపనిష్త్
నొంద్ు " సత్ ఏవ ...ఇద్మగీ ఆసఠత్, ఏకమేవ, అదివతయమ్, తతత వమసి" అని యయొండును. అనగా "
ఈ సృష్ిాకి మయొంద్ు సత్ మాతుమే యయనాది. అది ఒకకటియిే ఉనాది. అది అదివతయమయ.
.....అది నీవు అయి ఉన్ాావు. " దీనిని బటిా సత్ తపె మఱి యొకటి లేద్నియయ ఈ జీవులొంద్రు
సన్ామతుమే అని అనిపిొంచును. కాని వ్ేరొక శ్రీతిలో "భోకాత, భోగుమ్, పేురితారమ్ చ మతావ" (
శ్ేవతాశవరోపనిష్తర
త

)

అని

యయొండును.

అనగా

భోకత ,

భోగుమ్,తతే్రరకమయ

అని

మూడు

తతత వమయలునాటు
ు తెలియయను. ఇటిా పరసెరమయ వుతిరదకమయ వల నునాటు
ు కానెడు శ్రీతరలను
భ్గవదాుమానుజులు సమనవయ పరచి బుహమమయనకు జీవ, పుకృతి తతత వమయలు అపృథక్ సిథతి లో అనగా
బుహమమయ తో న్లు పుెడు కలసి బుహమమయ శరీరికాగా పుకృతి జీవ తతత వమయలు తచిరీరమయలుగా
తచేిష్భ్ూతమయలుగా నుొండునని వివరిొంచిరి. తతత వమసి యనగా నీవు అనగా జీవుడు ఆ పరమాతమను
అొంతరాుమి గా కలిగి ఉన్ాావు అని అరథమయ. అటులన్ే క నిా చోటు ఇొంద్ుుడు బుహమమని, మరొక చోట
అగిా బుహమమని, మరొకచోట ప్ాుణమయ బుహమమని బుహమమని ఉనాపుడు భ్గవదాుమానుజులు
వీటికనాటికి అొంతరాుమి గా నుొండి వ్ాటిని నియమిొంచుచుొండు పరమాతమ కద బుహమ శబే మయ వరితొంచునని
వివరిొంచిరి. భ్గవదీి త యొంద్ు " మయా తతమిద్మ్ సరవమ్ జగత్", "మతాథాని సరవ భ్ూతాని" అని
నవమోధాుయమయనొంద్ు, "క్షదతజ
ు ఞ మ్ చాపి మామ్ విదిధ" అని పద్మూడవ అధాుయమయ నొంద్ునాది. ఈ
వ్ాకుమయలు పరమాతమ యయ, జీవ పుకృతరలు అని మూడు తతత వమయలునాటు
ు ఒకస్ారి ఆతమయయ,
పరమాతమయయ ఒకకటే అని మఱియొక స్ారి ఉనాటు
ు అనిపిొంచును. కాని అది సరి కాద్ు. ఆతమ,
పరమాతమ ఒకకటియిే అని కాద్ు. దీని అరథమయ ఆతమ పరమాతమకు శరీర శరీరి భావమయన
అపృథకిుద్ధ మయగా, శ్ేష్భ్ూతమయగా నుొండునని అరథమయ. ఇటు
ు శ్రీతరలను అరథమయ చేసిక నుటకు బుహమ
సూతుమయల భాష్ుమయ శ్రీభాష్ుమయను పుస్ాదిొంచుటయిే కాక వ్ేదారథ సొంగీహమయ, వ్ేదాొంత దీపమయ,
వ్ేదాొంత స్ారమయ, భ్గవదీి తా భాష్ుమయ మయనాగయ గీొంథమయలను కృపజదసి మనలను ఉద్ధ రిొంచిరి.
అొంద్ులకద మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి రామానుజుల తిుద్ొండమయను వ్ేదాొంతస్ార సుఖ ద్రాన
దీపద్ొండమని అభి వరిణొంచిరి.

అటిా రామానుజుల తిుద్ొండమయ ఎలు పుెడును విరాజలుుచు నుొండు

గాక!
===================================================
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3
భ్గవదాుమానుజుల తిుద్ొండానిా రూపకాలొంకారొం లోను, ఉలేు ఖాలొంకారొంలోను వరిణసత ున్ాారు మయద్లి
ఆొండాన్ 2,3 శ్రుకాలలో. ఉపమాన్ానిా ఉపమేయమయతో ప్త లిడొంకాక సమానమయగా ఆరూపిొంచి
వరిణొంచడానిా రూపకాలొంకారమొంటారు. అలాగద ఒకద పదారాథనిా అన్ేక ఉపమానమయలతో వరిణసేత దానిా
ఉలేు ఖాలొంకారమొంటారు. " ద్ొండమ్ ద్శ గయణమ్ భ్వ్ేత్ " అనునటు
ు రామానుజుల తిుద్ొండమయనకు పది
విశ్ేషాలు ఈ 2,3 శ్రుకాలలో స్ావమి మయద్లి ఆొండాన్ పుతిప్ాదిొంచేరు. (రామానుజులకు తిుద్ొండ
సమానమయలే కదా స్ావమి ). పరమతమయలను, ప్ారదోు లడొం, వ్ేదాొంతస్ారొం ద్రిాొంచుటకు తగిన గీొంథ
రచన చేయడొం ఒక ఎతత యితే, మనలో దో షాలను ప్ారదోు లి, సరి అయిన దారి చూపి మనలను
ఉద్ధ రిొంచడొం ఇొంక క ఎతర
త . ఆ విష్యాన్ేా పుస్త ావిసుతన్ాారు 3 వ శ్రుకొంలో.

శ్లో.
చ్ారితరరదాధర దండమ్ చతుర నయపథాలంకరయ
ీ ా కేతుదండమ్
స్దిాదాయ దీపదండమ్ స్కలకలికథా స్ంహృతేః కాలదండమ్
తరయయంతాలంబదండమ్ తిరభువన విజయ ఛతరసౌవరణ దండమ్
ధ్తత రామానుజారయేః పరతికథక శిరో వజర దండమ్ తిరదండమ్
చారిత-ు మన(జీవుల) జీవితమయనకు లేదా పూరవ చరితక
ు ు లేదా పువరత నమయనకు సొంబొంధిొంచిన (చెడు
విష్యమయల నుొండి)
ఉదాధర- ఉద్ధ రిొంచెడి లేదా లేవన్తెత డి
ద్ొండమ్- ద్ొండమయ
చతరరనయ పథ- చతరరివధ పురుషారథమయల యొంద్ు ఉతత మమైన మోక్షమారి మయనలేదా మొంచి తెలివ్ైన
దారియొంద్ు లేదా న్ాలు
ి ప్ాద్మయల నడచు ధరమ మారి మయన
అలొంకియ
ీ ా- అలొంకరిొంప, వికసిొంప నుొండు
కదతర ద్ొండమ్-వ్లుగయ కఱఱ
సదివదాు- సదివద్ు ను, మొంచి విజాఞనమయను (తెలియచేయయ)
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దీప ద్ొండమ్- దీప ద్ొండమయ
సకల కలి కథా- సమసత మగయ కలి పురుష్రని కారుమయలను, ద్ుష్కరమలను
సొంహృతే - సొంహరిొంచు
కాలద్ొండమ్ - యమద్ొండమయ
తుయుొంతాలొంబద్ొండమ్ - ఉపనిష్తర
త లకు ఆలొంబనమైన ద్ొండమయ
తిుభ్యవన విజయ - మయలోుకమయలను జయిొంచి(తన ఛాయలోనికి రపిెొంచుక నినటిా)
ఛతు స్ౌవరణ ద్ొండమ్- గొపె సువరణ ఛతు ద్ొండమయ(గొడుగయ కఱఱ )
పుతి కథక శరో- పుతివ్ాద్ుల( ఇతర మతసుథల) శరసుులకు
వజు ద్ొండమ్- వజాుయయధమయ
తిుద్ొండమ్- అటిా తిుద్ొండమయను
రామానుజారుః- భ్గవదాుమానుజులు
ధతేత - ధరిొంచిరి
భ్గవదాుమానుజులకు శ్రీరొంగ న్ాథులు వరమయ క రుక నమనినపుడు భ్గవదాుమానుజులు తన
వ్ారొంద్రికర అొంటే శ్రీవ్ైష్ణవ ధరామనిా ఆచరిొంచే వ్ారికొంద్రికర మోక్షమయ
తత్రకారొంగా రామానుజులను ఉభ్యవిభ్ూతరలకు అొంటే నితు
న్ాయకునిగా

"ఉడయవర్"

గా

నియమిొంచి

రామానుజ

పుస్ాదిొంచవల నని క రదరు.

విభ్ూతి, ల్లలా

విభ్ూతరలకు

సొంబొంధులకొంద్రకూ

రొంగన్ాథులు

మోక్షమనుగీహొంచన్ారు. ఒక స్ారి సిొంహాచలమయన కృష్ణ మాచారుులను గొపె తన ప్ాటకు అనుదినమయ
న్ారసిొంహయడు వచిి నరితొంచునను అహొంకారమయతో రామానుజలను ల కక చేయకుొండిన రామానుజులు
కృష్ణ మాచారుులను తనకు మోక్షమయ గలదా అని న్ారసిొంహయని అడుగ మనిన న్ారసిొంహయడు
కృష్ణ మాచారుుల వ్ారికి ఎవరికైనను రామానుజులు అనుగీహొంచినన్ే మోక్షమయ గలద్ని వ్ాకుీచెినట.
అటు
ు మన జీవితమయలు సరిదిదే ి మోక్షమయనిపిెొంచు వ్ారు భ్గవదాుమానుజులు. మన్ో వ్ాకాకయిెైః
అన్ాది కాల పువృతత అనొంత అకృతు కరణ, కృతాుకరణ, భ్గవద్పచార, భాగవదాపచార అసహాుపచార
రూప న్ాన్ావిధ అనొంతాపచారాన్, ఆరబధ

కారాున్, అన్ారబధ

కారాున్, కృతాన్, కియ
ీ మాణాన్,

కరిష్ుమాణాొంశి సరావన్ అశ్ేష్తః క్షమసవ అని మనచే లక్షీమ పురసురొంగా శ్రీమన్ాారాయణయనికి
శరణాగతి చేయిొంచి ఉద్ధ రిొంచెడివ్ారు భ్గవదాుమానుజులు. గోష్ఠీ పూరుణలు మొంతు రహసుమయను ఎవవరికర
చెపెవద్ే ని చెపిెన్ా జన్ానీకమయ బాగయక ఱకు గయరావజఞ న్ే ధికకరిొంచిన కరుణామయయలు రామానుజులు.
తన కాలమయలో న్ొంతమొందిన్ో ఉద్ధ రిొంచుటయిే కాక తరువ్ాతి తరమయలకు తగిన వువసథ ను 74 మొంది
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సిొంహాసన్ాధిపతరలను, 4 గయరు

భాష్ుసిొంహాసన్ాధిపతరలను

ఇొంకా

అన్ేకుల ైన

సన్ాుసులను,

పరమైకాొంతరలను, భ్గవదాభగవతర కైొంకరుపరులను..... ఏరెరచి ఇలా ఎనిా విధాలుగాన్ో మన
ఉద్ధ రణకై తిుద్ొండమ్ ధరిొంచిన వ్ారు రామానుజులు. వరణ , లిొంగ, జాఞన భేద్మయలు లేక అొంతమొందికర
మోక్షమయ

నిపిెొంప

సొంకలిెొంచుక నిన

వ్ారు

రామానుజులు.

వ్ేదాధుయనమయనకు

అొంద్రకూ

అధికారమయొండద్ని, అజాఞనులకూ, ఆడువ్ారికర తదితరులకూ వీలయినటు
ు ఆళ్వవర్ పుబొంధమయలను
ప్ాుచురుమయనకు తెచిి జీవ్ాతమ కరత వు ధరమమయలు భ్గవచేిష్తవ ప్ారతొంతుయమయలేనని, శరణాగతి వలన
ఈ జనమనొందే మోక్షమయ ప్ ొంద్గలమని నుడివి, నితుగీొంథమయ అను గీొంథమయనొంద్ు భ్గవతెైకొంకరు
విధానమయ తెలిపి తన సిదధ ాొంతమయతో మనలను ఉద్ధ రిొంచిన రామానుజుల తిుద్ొండమయ ఇచట
వరిణతమైనది.
కలి కాలమయనొంద్ు కలి పురుష్రని పుభావమయ చాల దారుణమయగానుొండును. అొంతకు మయొంద్ు కృత,
తేత
ు ా, దావపర యయగమయలలో చేయ బడిన యజఞ యాగాద్ులను సకీమమయగా కలి యయగమయన చేయయట
బహయ ద్ుష్కరమయ. అొంద్ుచే భ్గవదాుమానుజులు యజఞ యాగాద్ులకు పెద్ే పఠట వ్ేయక ఎటిావ్ారైనను,
ఎటిా పరిసథ త
ి రలలోన్ైనను, ఎటిా కఠోర నియమమయలు లేక సొంపూరణ విశ్ావసమయతో ఒకక స్ారి మాతుమయ
లక్షీమ సమేతరడెైన శ్రీమన్ాారాయణయనికి వద్ే చేయగల శరణాగతి విధానమయ మనక రకు అొందిచిిరి. తన
చరమ ద్శ యొంద్ు శ్రీభాష్ుమ్, ద్ువిడాగమమ్.... అని ప్ాురొంభ్ొంచి శ్రీభాష్ుమ్, దాువిడ పుబొంధాలు
చద్వడొం కుద్రక ప్త తే ఆలయ సేవయో, అదీ అవకుొంటే క్షదతు నివ్ాసమో, కాకునా సొంతత ద్వయ
మొంతోుచాిరణమో లేదా భాగవత సమాశీయణమో అని అతుొంత సులభ్మైన మారాిలు ఉపదేశొంచేరు.
తన మారాినిా అనుసరిొంచేవ్ారికొంద్రకూ మోక్షమయనీయ వరమయ ప్ ొంది కలి పుభావమయ మనపెై
లేకుొండునటు
ు చేసేరు. అొంద్ులకద నమామళ్వవర్ భ్విష్ుదాచారుులు రామానుజులు వచెిద్రు కనుక
వ్ైష్ణవులకొంద్రక జయమగయనని, కలి పుభావమిక నుొండద్ని "ప్ లిగ ప్ లిగ...." అని తమ తిరువ్ాయ్
మొళ్ళ నొంద్ు భ్విష్ు వ్ాణి పలికిరి. రామానుజులు స్ాలిగాీమ తరథమయన మయద్లి ఆొండాన్ ను నిలువమని
ఆ భాగవత శ్రీప్ాద్ తరథమహమ వలన అచటనునా ప్ామర జనమయలన్లు పునీతరలను చేసి భాగవత
శ్రీప్ాద్ తరథమహమ నిరూపిొంచిరి. అటిా భ్గవదాుమానుజుల తిుద్ొండమయ కలిమనుజుని ప్త కడలను
ధికకరిొంచి వ్ాని ద్ుష్కరమలను ద్ునుమాడు మారణ ద్ొండమయ.
ఉపనిష్తర
త లయొంద్ు పరవిద్ుయిే పరబుహమ ప్ాుపిత స్ాధనమని చెపెబడినది. భ్గవ్ానుని ప్ ొంద్ునకు
కరమ, జాఞన, భ్కిత, పుపతర
త లు ఉప్ాయమయలని క ొంద్రొంటారు. కాని ఉతత మోతత మమైన ఏకైక ఉప్ాయమయ
భ్గవ్ానుడే. భ్కిత, పుపతర
త లు సహకార అొంగమయలు మాతుమే. ఈ రహసుమయను తెలిపిన వ్ారు
భ్గవదాుమానుజులు. అొంద్ుచే మనమయ మన కరమలనీా భ్గవనుమఖ వికాసమయనకై ఆయన పఠుతి క ఱకై
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ఆయన నిరదేశొంచిన శ్ాసత మ
ర య పుకారమయ చేయవల ను. అటులన్ే న్ాలి వ పురుషారథ మైన మోక్షమయ
మనమయ ప్ ొంది పరమ పద్మయన భ్గవతెైకొంకరుమయన అనవధికాతిశయమైన పరమానొంద్మయను
ప్ ొందెద్మయ. చరమ శ్రుకమయన మామ్ ఏకమ్ శరణమ్ వుజ అని భ్గవ్ానుడు పలికిన రహసుమయను
తిరక కష్ిీ యూరు నొంద్ు క వ్ల గోపురమకిక సమసత జనులకు చాటిన మహాను భావులు రామానుజులు.
మనకొంద్రకు అటిా మొంచి మారి మయను చూపు దీపిక వ్ారు ధరిొంచు తిుద్ొండమయ.
ఛాొందో గోుపనిష్త్ నొంద్ు సదివదాు పుకరణమని యయనాది. ఈ పుకరణమయనొంద్ు శ్ేవతకదతరవు ఉదాేలకుని
పుతరుడు. విదాుభాుసమయ పూరితచేసి తొండిు వద్ే కు ఇొంచుగ గరవమయ తో అరుదెొంచును. తొండిు
కుమారునకు హతమయ తెలుపవల నని "దేని గయరిొంచి తెలుసుకుొంటే సరవమయ తెలుసుక నినటు వుతరొందో
ఆ ఆదేశ్ానిా తెలుసుకున్ాావ్ా " అని పుశాస్ాతడు. తెలుబో యిన కుమారుడిని తసిక ని కుమమరి వద్ే కు
తసిక ని ప్త యి మటిాని, దానితో తయారైన ఘటాది పదారథమయలను చూపిస్త ాడు. అటులన్ే బొంగారపు
క టుా యొంద్ు బొంగారమయను, దానితో తయారు అయిన వసుతవులను, ఇనుప వసుతవులను చేయయవ్ాని
వద్ే కు క నిప్త యి మయడి ఇనుమయను, తనిారిమత అయఃపదారథమయలను చూపిొంచి, "సత్ ఏవ స్త ము
ఇద్మ్ అగీమ్ ఆసఠత్, ఏకమ్ ఏవ, అదివతయమ్, యథా స్త ము ఏకదన మృతిెొండేన సరవమ్ మృణమయమ్
విజాఞతమ్ స్ాుత్ వ్ాచారొంభ్ణమ్ వికారః మృతిత కా ఇతి ఏవ సతుమ్ " అని వివరిొంచి "తత్ తవమ్ అసి "
అని తెలియ జదస్త ాడు. దీనిన్ే సదివదాు పుకరణమయ అొంటారు. దీనికి అరాథనిా అదెైవతరలు సత్ ఒకకటే
ఉనాది. అొంద్ు సజాతయ భేదాలు, విజాతయ భేదాలు, సవగత భేదాలు లేవు. అని అరథమయ చెబయతారు.
అొంటే సత్ తపె మిగిలినద్ొంతా ఈ జీవుళ్ళి, పుకృతి ఇద్ొంతా ఏమిటి అొంటే ఇద్ొంతా మిథు, అయదారథమయ
అని చెబయతారు. మఱి జీవుళ్ికు మోక్షమొంటే ఆ బుహమ లో కలసిప్త యి తమ అసిత తవమయ క లోెవడమే
నొంటారు. అసిత తవమయ లేని సిథతి మోక్షమొంటే అది ఎవరు క రు కుొంటారు. భ్గవదాుమానుజులు ఈ
పుకరణానికి సమగీమైన, సమొంజసమైన వివరణ ఇచేిరు. పరమాతమ పుకృతి, జీవులకు కారణమై (
ఉప్ాదాన, నిమితత , సహకారి కారణమయలనిాయయ తాన్ే అయి) తచిరీరి గా ఉొండునని, అొంద్ుచే జీవ,
పుకృతరలు ఆ పరమాతమయిే అొంతరాుమి గా కలిగి యయొండునని ఈ పుకరణమయనకు సూ
థ లమయగా అరథమయ.
అొంద్ుచే పరమాతమకును పుకృతి, జీవులకును సొంబొంధమయ తెలిసి సకల జగతాకరణ తతత వమైన
పరమాతమకు మనమయ శ్ేష్భ్ూతరలమని తెలుసుక ని ఆ పుకారమయ నడిచి క నుట సమసత జీవరాశ
ధరమమయ. ఈ విజాఞనమయను తెలియచేసినది ాామానుజుల తిుద్ొండమయ.
సత్ గయరిొంచి తెలుపు విద్ు సదివద్ు. అనగా సత్ అనగా న్ేమి, తాన్వరు,తాను సత్ ను ప్ ొంద్ుటకు
ఉప్ాయమేద,ి అటు
ు ప్ ొంద్ుటకు విరోధమయలేవి, ప్ ొందిన ఫలమేమి అను 5 విష్యమయలను అరథ
పొంచకమని అొంటారు. ఈ అరథ పొంచక జాఞనమయ కలిగిొంచి మనలను విరజ ఆవలి గటుాన అమానవ
పురుష్రనకొందీయ దారి తోపు కర దీపిక రామానుజుల తిుద్ొండమయ
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ఉపనిష్తర
త లకు

ఊత

గఱఱ

రామానుజుల

తిుద్ొండమయ.

రామానుజులకు

మయొంద్ు

కాలమయన

ఉపనిష్తర
త లకు పలువురు పెకుక విధమయలుగా తపుె అరథమయలు చెపుెటవలన జన్ానీకమయనకు
వ్ేదాొంతమయలయొంద్ు

విశ్ావసమయ

సనాగిలు ను.

క ొంద్రు

(పూరవ

మీమాొంస్ావ్ాద్ులు)

వ్ేద్మయలయొంద్ు కరమ కాొండమయను మాతుమయ పరిగణిొంచి అతి మయఖుమైన బుహమను పుతి ప్ాదిొంచు
బుహమ కాొండమయను పరితుజొంచిరి. బౌద్ధ , జైన, చారావకాది మత గయరువులు వ్ేద్మయలపెై విశ్ావసమయొంచక
న్ాసిత క వ్ాద్మయలు పువచిొంపదక డగిరి. కుద్ృష్రాల ైన అదెైవతరలు నిరుిణ శ్రీతరలను పరిగహ
ీ ొంచి సగయణ
శ్రీతరలను ల కక చేయక వ్ాుఖాునిొంచిరి. ఇొంకను భాసకర, యాద్వ పుకాశక, భాటా , మొండన మిశ్ాీది
పుభ్ృతరలు సవకప్త ల కలిెతమయలయిన వ్ాుఖాునమయలతో వ్ేద్మయల అసిత తవమయనకద ఎగయి కలిి ొంచిరి.
ఉపనిష్త్రతిప్ాద్ుుడెైన బుహమ మవవరో తెలియన్ేరక వివిధ దేవతలను మతమయలను అనుసరిొంచువ్ారు
తొండో ప తొండమయల ైరి. అటిా పరిసథ త
ి రల యొంద్ు.
పలికినటు
ు
నిలపెటా ి

" తతర
త సమనవయాత్" అను బుహమ సూతుమయ న

సరస సమొంజసమయగా సొంపూరణమయగా శ్రీతరలను సమనవయమయ గావిొంచి వ్ేద్మయలను
శ్రీమన్ాారాయణ

పరతతత వమయను

సిదధ ాొంతకరిొంచి

తదావరా

మనలను

ఉద్ధ రిొంచుటకు

ఉపయోగపడిన ఊత గఱఱ భ్గవదాుమానుజుల తిుద్ొండమయ.
రామానుజుల తిుద్ొండ మహమ వలన వ్ారి సిదధ ాొంతమయనొంగీకరిొంచిన వ్ారు వ్ారి చినాన్ాటి గయరువులు.
ఆన్ాడు లక్షమణారుులను నిరసిొంచి, తిరసకరిొంచుటయిే కాక వ్ారికి కరడు తల పెటా ిన యాద్వ పుకాశ్రలే
రామానుజుల శష్ుతవమయ క ఱకు వ్ారిని ప్ాురిథొంచతిరనా మఱి వ్ేరొకరి గూరిి చెపె వలసినదేమి. వ్ారి
వ్ేదాొంత సూతు భాష్ు గీొంథమయనకు సొంతసిొంచిన శ్ారదాదేవి ఆగీొంథమయనకు శ్రీభాష్ుమని పేరిడినది.
12,000 జైన గయరువులను ఒకదస్ారి వ్ాదిొంచి, జయిొంచిన ధీశ్ాలి రామానుజులు. యావదాభరతావని
పరుటిొంచి విశషాాదెైవత సిదధ ాొంతమయను ఎలు డల వ్ాుపిత చేసిరి. వ్ారి సిదధ ాొంతమయ వ్ారినుొండియిే
గీహొంచవల నని భ్గవ్ానుడు వ్ైష్ణవనొంబి గా వచిి తిరుకుకరుొంగయడిలో రామానుజులవద్ే శష్ుతవమయ
చేసేడు.

కరాణటకమయనొంద్ు

విష్ర
ణ వరధనుడి

నుొండి

దేహల్ల

దేశమయన

మయసిు మ్

నవ్ాబయవరకు

భ్గవదాుమానుజులకు ప్ాదాకాీొంతరలయిన్ారు. ఈ రకొంగా పరమాతమ మొద్లు, స్ామాను జన్ానీకమయ
వరకు తన సిదధ ాొంతమయతో జయిొంచిన రామానుజుల తిుద్ొండమయ ఎలు రనూ తన ఛాయలోనికి
రపిెొంచుక ని వ్ారిని రక్షిొంచునటిా ఛతు ద్ొండమయ.
రామానుజుల తిుద్ొండమయను పుతివ్ాద్ుల శరసుులకు వజాుయయధమయ వొంటిద్ని కరరత స
ి త ున్ాారు.
ఉదాహరణకు అదెైవతరల వ్ాద్మయనొంద్ు స్ామాన్ాుధికరణమయ ఎలా కుద్రదో నిరూపిొంచినపుెడు,
అదెైవతరలు పుతి ప్ాదిొంచునటు
ు బుహమ యొంద్ు అవిద్ు ఉొండుట ఎటు
ు

స్ాధుమయ కాదో సపత విధ
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అనుపపతర
త లతో ( ఆశీయ అనుపపతిత , తిరోధాన అనుపపతిత , సవరూప అనుపపతిత , అనిరవచనీయ
అనుపపతిత , పుమాణ అనుపపతిత , నివరత క అనుపపతిత , నివృతిత అనుపపతిత ) సిదధ ాొంతకరిొంచినపుెడు
పరమతసుథలు వజాుభిహతశరసుకల ైనటు
ు తలలుతిరిగి దాస్త హమనవలసినదే తపె ఎద్ురాడుటకు
అవకాశమయొండద్ు. అటిా వజు ద్ొండమయ రామానుజ తిుద్ొండమయ.
ఉపపతిత అొంటే నిరూపణొం కదా! అొంటే రామయడు లక్షిమ కుమారుడొంటే లక్షిమది, రామయనిది DNA పరీక్షిొంచి
రామయడు లక్షిమ కుమారుడని నిరూపిొంచ వచుి. అనుపపతిత అొంటే నిరూపణాసొంభ్వతవమయ. అనగా లక్షిమ
గొడాులు అయితే రామయడు లక్షిమ కుమారుడని నిరూపిొంచడొం స్ాధుమయ కాద్ు. ఇదే అనుపపతిత . ఇొంక క
ఉదాహరణమయ

అదెైవతరలు

బుహమమయను

అవిద్ు

ఆచాఛదిొంచి

నపుడు

అది

జీవునిలా

ప్ాుతిభాసితమవుతరొంద్ని, తతత వమసి అను జాఞనమయ కలిగిన పిద్ప అహమ్ బుహామసిమ అను విష్యమయ
తెలిసి జీవుడే బుహమ అని అవగతమగయనని చెపెెద్రు. రామానుజులు ఈ అవిద్ు దేనిని ఆశీయిొంచి
ఉొంటుొంది అని పుశాస్ాతరు. అొంతకు మయొంద్ు లేని జీవుడిని ఆశీయిొంచి ఉొండలేద్ు. ఎొంద్ుకొంటే అవిద్ు
ఆశీయిొంచిన తరువ్ాత న్ే కదా జీవుడు తయారయిేది. లేదా బుహమను ఆశీయిొంచి దానిని ఆచఛదిొంచిొంది
అొంటే చీకటి వ్లుగయను ఆశీయిొంచి ఉొండగలదా, సవయొంపుకాశకమైన బుహమను ఆశీయిొంచి అవిద్ు ఎలా
ఉొంటుొంది, అలాగయితే బుహమ, అవిద్ు అని ఱ ొండు తతత వమయలు వచిి అదెైవతమయ కుద్రద్ు కదా!
నిరివశ్ేష్మని మీరు చెపేె బుహమ సవిశ్ేష్మై కూరుిొండును కదా! ప్త నీ అవిద్ున్ే బుహమ అొందామొంటే
చీకటి వ్లుగయ అవలేద్ుకదా! .....అొంద్ుచే ఈ అవిద్ు అసిత తవమయ గొడాులు క డుకు వల నిరూపిొంచ
శకుమయకాద్ు. ఈ రకమైన వ్ాద్మయను అనుపపతిత అొంటారు(ఆశీయానుపపతిత ).
===================================================

4
వ్ైష్ణవ సన్ాుసులకు, మిగిలిన సన్ాుసులకు మనకు కనపడే మయఖుభేద్మయలు ద్ొండ, యజఞఞపవీతాలు.
(శఖ కూడా ననుక ొండి కాని అది వ్నుక పకకనుొంటుొంది కనుక కనపడక ప్త వచుి). అదెైవతరలు వొంటి
సన్ాుసులు ఏక ద్ొండులు. రామానుజ మత జీయరుు తిుద్ొండ ధారులు. అటులన్ే క ొంతమొంది ఇతర
సన్ాుసులు యజఞఞపవీతానీా పరితుజస్ాతరు. నితు కరామతతరల ై జీవనుమకాతవసథ ప్ ొందే పుయతామయలో
నుొంద్ుమని పల కద్రు. కాని రామానుజ మత జీయరుు యజదఞపవీతానిా ధరిొంచి సన్ాుస్ాశీమ
ధరమమయననుసరిొంచి కరమలననుష్ిీ ొంచుచుొంద్ురు. వీరికి యజఞఞపవీతమయొండును. కృష్ణ

భ్గవ్ానుడే

భ్గవదీి త యొంద్ు నహ "కశిత్ క్షణమపి జాతర తిష్ీ తి అకరమకృత్", అని క్షణమయ కూడ కరమమయ చేయక
యయొండలేమని, "నియతమ్ కురు కరమ తవమ్", అని కరమను నియమ బద్ధ మయగా చేయ వల నని " న మే
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ప్ారాథసిత కరత వుమ్ " న్ాకు చేయవలసినదేమియయ లేకునాను "యద్ుదాచరతి శ్ేష్
ీ ీ ః ..." అని శ్ేష్
ీ ీ రలు
ఎటు
ు చేయయద్ురో తదితరులు ఆపుకారొంగా అనుసరిొంచెద్రు కనుక తాను కూడా కరమ చేయయద్ునని
చెపెెను. అటు యిన తకికన వ్ారి గూరిి చెపెవలసిన దేమి. కరమ మాని బుహమలమైతిమి అని
కూరుిొండుట పలాయన వ్ాద్మయ, అవివ్ేకమయ. వ్ేద్మయల యొంద్ు కరమకాొండను సొంపూరణమయగా
తృణీకరిొంచి జాఞనకాొండమయను మాతుమే పరిగణిొంచు క నిా మతమయలు శ్రీతి విరుద్ధ మయలు. రామానుజుల
బుహమ సూతుమయ వరాణశీమ ధరమమయలను తృణీకరిొంచగల అధికారమయ ఎవవరికినీ యయొండద్నీ
తెలుపుతరొంది. రామానుజులు తనకు వృదాధపుమయ బాగయగా పెరిగి లేవలేని సిథతి లో నునాపుడు గూడ
సొంధాువొంద్నమయ యథాపుకారమయ చేయయచు అర్యమిచుిటకు లేవలేకునాను శష్ు సహాయమయన
నిలబడియిే అర్య మిచెిడు వ్ారట.
కనుక

మయొంద్ు

శ్రుకమయలలో

తిుద్ొండమయను

వరిణొంచి

ఆ

రామానుజుల

యజఞఞపవీతమయను

వరిణొంచుచున్ాారు తరువ్ాతి శ్రుకమయలో.
ఈ శ్రుకమయలలో నునా అలొంకారమయ ఉలేు ఖాలొంకారమే కాక personification అను అలొంకారమయ.
ఇచిట తిుద్ొండమయ, బుహమ సూతుమయ అని నపుెడు దానిని ధరిొంచిన రామానుజులు అని మనమయ
గీహొంచాలి.

శ్లో.
తరయాయ మాంగలయ స్ూతరమ్ తిరయుగ యుగపదారోహణాలంబ స్ూతరమ్
స్దిాదాయ దీప స్ూతరమ్ స్గుణనయవిదామ్ స్ంపదామ్ హార స్ూతరమ్
పరజా ాస్ూతరమ్ బుధానామ్ పరశమధ్నమనేః పదిినీ నాళస్ూతరమ్
రక్షాస్ూతరమ్ మునీనామ్ జయతి యతిపతేః వక్షసి బరహి స్ూతరమ్
తుయాు- వ్ేద్మయలకు
మాొంగలు సూతుమ్- మాొంగలు సూతుమయను
తిుయయగ పద్యయగ- ష్డుిణ పూరుణడెైన భ్గవ్ానుని ప్ాద్ ద్వొంద్వమయను
(తిుయయగ యయగపద్- 3*2*2=12 స్త ప్ానమయలునా పరమపద్మయను)
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ఆరోహణ ఆలొంబ సూతుమ్- అధిరోహొంచుటకు ఆలొంబనమైన సూతుమయ(తాుడు)
సదివదాుదీప సూతుమ్- భ్గవ్ానుని ప్ ొందిొంచు పరవిద్ు ను చూపిొంచు కరదీపిక
సకలకలి కథాసొంహృతే- కలి పురుష్రని వలన కలుగయ సమసత ద్ురవయవహారమయలను సొంహరిొంచు
కాలసూతుమ్- యమప్ాశమయ
(సగయణనయవిదామ్ -సద్ు
ి ణమయలు గలవ్ారి జాఞనమన్డు
సొంపదామ్ హార సూతుమ్- ఐశవరుహారమయనకు ఆధారభ్ూతమైన సూతుమయ
బయధాన్ామ్- సతరెరుష్రలకు, జాఞనులకు
పుజఞ ాసూతుమ్ - సుజాఞనమయ కలిి ొంచి వ్ాుపిత చేయయ సూతుమయ
పుశమధనమనః - గొపె యోగీొంద్ుుల నియొంతిుొంచ బడిన మనసుు యన్డు
పదిమనీ న్ాళ్ సూతుమ్- (రామానుజ దివ్ాకరుల పుకాశమయచే వికసిొంచెడు) తామరపూవు జీవనమయనకు
కావలసిన న్ాళ్మయ( కాడ ) అన్డు సూతుమయ
మయనీన్ామ్- మయనులకు, భ్కుతలకు
రక్షా సూతుమ్- రక్షా బొంధమయ
యతిపతేః- యతిరాజుల ైన రామానుజుల
వక్షసి- వక్షసథాలమయనొంద్ు
జయతి- విరాజలుును గాక!
మాొంగలు సూతుమయ సఠత క
ర ి భ్రత యొకక అసిత తావనిా తెలుపుతరొంది. భ్రత ప్త యిన్ా, పెళ్ళి కాకప్త యిన్ా
మాొంగలుమయ ఉొండద్ు. భ్రత చే మాొంగలుమయ కటిాొంచుకునా భారు ఆ భ్రత కు వశవరితయిెై అనను
శ్ేష్తవమయ, అనను భోగుతవమయ, అనను రక్షకతవమయ అను గయణమయలతో పుకాశసుతొంది. అొంటే ఆమ ఆ భ్రత
కద శ్ేష్భ్ూతమై, ఆ భ్రత కద భోగుమై, ఆ భ్రత యొందే రక్షణా భారమయ కలిగినదెై ఉొంటుొంది. ఉదాహరణకు
సఠతమమ ఎటిా ఇకకటు కు లోనయిన్ా తనను రక్షిొంచుక న గలచిన్ా తన భ్రత కద ఆభారమయ అపెచెపిెొంది.
ఆమను

మరల

ఆమ

భ్రత తో

కలవడానికి

ఒక

గొపె

సతరెరుష్రడు

అయిన

ఆచారుుడు

అవసరమయిొంది. ఈ ఆచారుులకు పుతకయిే రామానుజుల యజఞఞపవీతమయ. రామానుజుల కాలమయన
లేదా వ్ారి మయొంద్ుకాలమయన క ొంద్రు వ్ేద్మయలు అన్ాథ గా న్ాథుడే లేనటు
ు , లేదా వుభిచారి అనగా
అన్ేకమయల ైన న్ాథులునాటు
ు , లేదా అసలు న్ాథుడను మరచి వ్ేరదవరు న్ాథులునాటు
ు ఇటు
ు సవకప్త ల
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కలిెతమయల ైన న్ాలోచనలతో భావిొంచి పువచిొంచి పుచారమయ చేసిరి. అొంతట ఆచారు పురుష్రల ైన
భ్గవదాుమానుజులు వ్ేద్మాత అన్ాథ కాద్నియయ సరవ రక్షకుడెైన శ్రీమన్ాారాయణయడే న్ాథుడనియయ
నిరూపిొంచి

వ్ేద్మాతకు

గల

శ్రీమన్ాారాయణ

స్ాొంగతుమయను,

సొంబొంధమయను

జగతర
త నకు

తెలియచెపిెరి. వ్ేద్మయలను వివరిొంచుటకు వ్ేదాొంతసూతు భాష్ుమైన శ్రీభాష్ుమే కాకుొండా వ్ేదారథ
సొంగీహమయ,

వ్ేదాొంత

దీపిక,

వ్ేదారథ

స్ారమయ

అనుగీొంథమయలు

అనుగీహొంచేరు.

వ్ేద్మయలు

సుతతిొంచునదియయ,పరబుహమమయగా పుతిప్ాదిొంచునదియయ శ్రీమన్ాారాయణయడే అను విష్యమయ మనకు
అొందిొంచి మనలను ఉద్ధ రిొంచిరి. అొంద్ుచే ఆయన యజఞఞపవీతమయ వ్ేద్మాత మాొంగలుసూతుమయ వల
వ్ేద్న్ాథుడిని నిరూపిొంచును. ఇచట శ్రీమాన్ కూరతాతళ్వవన్ తనియన్ యొంద్ు "యద్ుకత యః తుయివ కొంఠద
యాొంతి మొంగళ్ సూతుతామ్ " అను శ్రుకమయ సమరుమయ.
భ్గవ్ానునికి ఆఱుగయణాలుొంటాయి. "జాఞన శకిత బల ైశవరు వీరు తేజాొంసుశ్ేష్తః
భ్గవచఛబే వ్ాచాుని విన్ాహైయిెైః గయణాదిభిః"-వి.పు. 6-5-79
అవి జాఞన, శకిత, బల, ఐశవరు, వీరు, తేజసుులు. అటిా భ్గవొంతరని ప్ాద్యయగళ్మయను చేరుటకు
ఆలొంబనమైన సూతుమయ రామానుజుల యజఞఞపవీతమయ. రామానుజులు శరణాగతి గద్ు

యొంద్ు

" ద్వయమరాథనుసొంధాన్ేన సహ సదెైవమ్ వకాత" అని అనుగీహొంచేరు. చివరి ఉపదేశమయలో కూడ
ద్వయ మొంతాునుసొంధానమయ అరథమయ తో చేయయమని చెపేెరు. ఆ రకొంగా శ్రీమన్ాారాయణ
చరణద్వయమయను మనమయ అొంద్ుక నునటు
ు మహో పకారమయ చేసేరు.
ఇొంక క రకొంగా చూసేత రామానుజాశీయణమయ అరిిరాది మారాిరోహణమయ. అరిిరాది

మారి మయన 12

స్త ప్ాన్ాలుొంటాయి. వ్ాటిన్ే "మయకత ః అరిిః దిన పూరవపక్ష ష్డుద్జ్ మాస అబే వ్ాత అొంశ్రమత్ గౌు
విద్ుుత్ వరుణ ఇొంద్ు ధాతృ మహతః....శ్రీవ్ైకుొంఠమ్ ఉపేతు"

అని

చెప్త ారు. ఈ స్త ప్ాన్ాల

అధిరోహొంచుటకు కావలసిన సూతుమే రామానుజుల బుహమ సూతుమయ. వ్ేదాొంత దేశకులు " ఒక
సిొంహమయ ద్ుమయకుతూ పరవతర
త నపుడు సిొంహమయ శరీరమయనొంటి పెటాకునా చినా చినా కరటకాలు
సిొంహమయ తో ప్ాటే పుయాణిస్త ాయి. అటులన్ే రామానుజులన్ాశీయిసేత మనమయ కూడా ఆయనతో బాటు
మనకు గముమయ అయిన పరమపద్మయ చేరవచుినని చెప్త ారు.
"సత్ బుహమ న్ారాయణ మయఖు శబెే ః్ సొంకరరత ితమ్ జీవ జగచిరీరమ్
శ్రీమత్ సుకళ్వుణ గయణాకరమ్ తమ్
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శ్రీశమ్ హయుప్ాసే నిఖిల ైక హేతరమ్"
అనగా సత్, బుహమ, న్ారాయణాది శబాేలచే "వ్ేదెైః సరైవః అహమేవ వ్ేద్ుః" అని భ్గవ్ానుడే చెపిెనటు
ు
వ్ేద్మయలయొంద్ు పుఖాుపితమై జీవ, జగతర
త లు శరీరమయగా నుొండిన కళ్వుణ గయణాకరుడు శ్రీశ్రడు. సత్
శబే

వ్ాచుుడు

శ్రీమన్ాారాయణయడు.

తచఛరీరమయల ైన

జీవ

జగతర
త లు

కూడ

సతెదారథమయలే.

అయదారథమయలు గాద్ు. వ్ేదాొంత దేశకులు" మిథాుతవసు మిథాుతేవ మిథాుతవమ్ బాధితమ్ భ్వ్ేత్
సతుతవసు సతుతేవ సతుతవమ్ స్ాధితమ్ భ్వ్ేత్ " అని అదెైవతరల మిథాు వ్ాద్మయను ఈసడిస్త ారు.
అొంటే బుహమ తపె మిగిలినద్ొంతా మిథు అొంటే మిథాుతమమూ మిథుయిే. ఈ రకొంగా మిథాు వ్ాద్మయ
బాధితమవుతరొంది. అొంటే తపెని నిరూపిొంచ పడుతరొంది. అలా కాకుొండా సతుమని అొంటే సతుతవమే
స్ాధితమవుతరొంది. " సనూమలాః స్ౌము ఇమాని పుజాః సత్ ఆయతన్ాః సత్ పుతిషాుః" అని ఛాొందో గుొం
చెబయతరొంది. సతెదారథమైన పరబుహమమయ కారణమయ కాగా తద్ుతెనామయల ై తచఛరీరమయల ైన జీవ,
పుకృతరలు అయదారథమయల లా అవుతాయి. అొంద్ుచే సరవమూ యదారథమే. మనమయ (జీవులు)
అయదారథమే అయితే మరి మయమయక్షుతవమయగాని, తత్రయతామయగాని మనకు వురథమయ గదా. ఈ
విష్యమయ తెలుపునదియిే సదివద్ు. తెలిపినది భ్గవదాుమానుజులు. వ్ారి బుహమ సూతుమయ సదివద్ు ను
చూపిొంచు దీప సూతుమయ. అొంటే సదివద్ు అను దీపమయనకు వతిత వొంటిది. వతిత వలనన్ే గదా దీపమయ,
తత్రకాశమూను.
రామానుజుల యజఞఞపవీతమయ కలి యొకక అనిా చాలన్ాలనూ నిరూమలిొంచే యమప్ాశమయ వొంటిది.
రతా హారమయనకాధారమయ ఆ హారమయనకుొండు తాుడు. సద్ు
ి ణ జాఞన సొంపద్లకు ఆధారభ్ూతమైన
సూతుమయ రామానుజ బుహమ సూతుమయ. రామానుజ సిదధ ాొంతమే లేకుొండిన సద్ు
ి ణమయలనిాయయ
చెలు ాచెద్ురు అయి ఉొండెడివి. జనమయ అరాచక, అకీమాలతో ద్ుష్్రవరత కుల ై యయొండెడివ్ారు. రామానుజ
సిదధ ాొంతమయ అటు
ు గాకుొండ మనలనుద్ధ రిొంచినది.
సతరెరుష్రలు జాఞన యోగయలు, కరమ యోగయలు, భ్కిత యోగయలు అని మూడు విధమయలు. జాఞన
యోగయలకు జాఞనమయ
కలుగయటకు గాని, పుతి

ఫలాపేక్ష

లేక కరమను

కరత వుమయ

నిరవరితొంచు

కరమయోగయలకు వ్ారి

వువహారమయలయొంద్ు గాని, కదవలమయ భ్గవ్ానుని యొంద్ు అనురకితతో పువరితొంచు భ్కిత యోగయలకు వ్ారి
భ్కిత పువరత నలోగాని ఆధారభ్ూతమైనదియయ, వ్ారి గముమయనకు ఉప్ాయమయను, పరమ గముమయను
భ్గవ్ానుడే. అనగా జాఞన యోగయల పరమ గముమయనకు ఉప్ాయమయ జాఞనమయ కాద్ు, కరమ యోగయలకు
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కరమమయనూ కాద్ు, భ్కిత యోగయలకు భ్కితయయనూ కాద్ు. అొంద్రకును పరమోప్ాయమయ ఆ పరబుహమమైన
శ్రీమన్ాారాయణయడే. మనమొంద్రమూ ఈ సతుమయను తెలిసి పువరితొంచవల ను. రామానుజ సిదధ ాొంతమయ
మనకు పరమాతమకు గల నవవిధ సొంబొంధమయలను తెలిపి, పరమాతమయిే బయధుల జాఞనమయనకు
జదఞయమై, స్ావమియిె,ై శరీరియిెై, నిరమల జన మనఃకమలాలకు తన్ాాళ్మయలవల ధారకమై, వ్ాటికి
సూరుునివల వల భోకత యిెై, విశ్ేష్ుమై, మని జనులకు రక్షకమై, శ్ేష్ియిెై, భ్రత యిెై ఉద్ధ రిొంచును అని
తెలిపిన రామానుజుల బుహమ సూతుమయ

ఈ శ్రుకమయనొంద్ు వరిణొంచబడినది. అటిా వ్ారి (కి)

యజఞఞపవీతమయనకు జయమగయగాక
===================================================

5
ఆచారుుల మయఖు లక్షణమయలు ఈ శ్రుకమయలో తెలిపి భ్గవదాుమానుజులకు ఆ గయణమయల టు
ు
పుకాశసుతన్ాాయో వివరిసత ున్ాారు. ఆచారుులు, ద్ురజన స్ాొంగతు నిరసనమయ, అకుొంఠిత భ్గవతాుొంగతు
కైొంకరుమయలు, ఆశీత సన్ామరి పువరత నమయ కలిగి తనవ్ారిని ఉజీజ వితరలను చేయాలి. జగదాచారుుల ైన
భ్గవదాుమానుజుల ఈ విశ్ేష్మయలను వరిణసత ున్ాారు.

శ్లో.
పాషండ సాగర మహా బడబా ముఖ్ాగినేః
శ్రీరంగరాజ చరణాంబుజ మూలదాస్ేః
శ్రీవిషు
ణ లోకమణ మండప మారగ దాయీ
రామానుజేః విజయత యతిరాజరాజేః
ప్ాష్ొండ స్ాగర- న్ాసిత కులన్డి సమయద్ుమయనకు
మహా బడబా మయఖాగిాః- గొపె బడబాగిా
శ్రీరొంగ రాజ- శ్రీరొంగన్ాథుల
చరణాొంబయజ- ప్ాద్పద్మమయల
మూల దాసః- పుధాన కైొంకరు పరులు
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శ్రీవిష్ర
ణ లోక - నితువిభ్ూతిఅయిన శ్రీమన్ాారాయణ పరవ్ాసుదేవ రూప వ్ాసమైన పరమపద్మొంద్లి
మణిమొండప- మహా మణిమొండపమయనకు
మారి దాయివ - మారి మయను ఇచుివ్ాడెైన(కృప చేయయ)
యతిరాజ రాజు- యతిపతరలకద న్ాయకుడెైన
రామానుజః- రామానుజులు
విజయతే- విజయమయ ప్ ొందెద్రు గాక.
మయొంద్ు మయళ్ిచెటునీా త లగిొంచిన తరువ్ాతన్ే మొంచి దారి వ్ేయడొం సొంభ్వమవుతరొంది. అటులన్ే
లోకమయనొంద్లి న్ాసిత క వ్ాద్మయల ైన ప్ాష్ొండ, చారావక, బౌద్ధ , జైన్ాది వ్ాదాలను నిరూమలిొంచిన
తరువ్ాతన్ే పరమపద్ గమన మారి వువస్ాథపనమవుతరొంది. పెై శ్రుకొంలో ప్ాష్ొండ అొంటే వ్ేదాలను
పూరితగా పరిగణిొంచని మతాలనీా అనామాట. ఇవనీా సమయదాుల వొంటివి. ఈ సమయద్ుమయలు మనలను
మయొంచెతతకుొండా కాప్ాడునది బడబాగిా. బడబ అను ఆడు గయఱఱ మయ మయఖమయనుొండి సమయద్ుమయ నొంద్ు
వ్లువడు ఈ అగిా సమయద్ుమయను నియొంతిుొంచుచుడునని పురాణ కథనమయ. అటులన్ే రామానుజులు
న్ాసిత క మతమయల నియొంతిుొంచిరి. అనగా ఉప్ాయ విరోధిని నిరసిొంచిరి.
న్ాసిత క మొంతు నిరసనమయ పిద్ప కావలసినది భ్గవతెైకొంకరుమయ, సన్ామరి పువరత నమయ. ఈ లోకమయన ఈ
ప్ారిథవ దేహమయన మనమయ పరమాతరమని అరాిమూరితగ మాతుమే ద్రిాొంచగలమయ. అొంద్ుచే మనమయ
శరణాగతి చేయవల ననా మనమయ లక్షీమ సహతరల ైన భ్గవద్రాిమూరిత వద్ే న్ే చేయయటయయను,
తతెశ్ాిత్ భ్గవతెైకొంకరుమయ భ్గవనుమఖ వికాసమయనకై చేయయ చుొండుటయయ మన కరత వుమయ.
శ్రీరొంగన్ాథుడు పుపథ
ు మ భ్గవద్రాిమూరిత. స్ాక్షాత్ శ్రీమన్ాారాయణయనిచే చతరరుమఖ బుహమ కరయబడి
సతులోకమయన పూజలొందిన తరువ్ాత ఇక్షావకు వొంశ చకీవరుతల ఆరాధనలు ప్ ొంది శ్రీరామచొంద్ుమూరిత
విభీష్ణయనకరయగా

కారణాొంతరమయలవలన

మనక ఱకు

శ్రీరొంగమయన

ఉభ్య

కావ్ేరుల

మధు

వ్ేొంచేసియయనా అరాివతారమయ శ్రీరొంగన్ాథుడు. ఆచారుులనగా తాను సవయమయగా పువరితొంచి, తన
వ్ారికి దారి చూపి వ్ారినుద్ధ రిొంచువ్ారు. భ్గవదాుమానుజులు ఆది శ్ేషాొంశ. "నివ్ాస శయు ఆసన ప్ాద్ుక
అొంశ్రక ఉపధాన వరా్తప వ్ారణాదిభిః" అని యామయనులు అనినటు
ు పేరులోన్ే కాక పుతి చరులోనూ
చలనొం లోనూ న్ారాయణ శ్ేష్తవమయ కలిగిన వ్ారు ఆది శ్ేష్రలు. తిుకరణ శ్రదిధగా పరమాతమకు దాసు
భావన తన పువరత నలో చేసి చూపిొంచిన వ్ారు రామానుజులు. అనగా భ్గవొంతరని ప్ ొంద్నుప్ాయమయ
అొందిచిిరి.
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ఏతతఫలమేమి అనిన తెలుపుతరన్ాారు తరువ్ాత ప్ాద్మయలో.
ఈ ప్ారిథవ దేహతాుగానొంతరమయ అరిిరాది మారి మయన ఈ ల్లలావిభ్ూతి నధిగమిొంచి, విరజను దాటిన
పిద్ప పరమపద్మయను చేరిి శ్రీమన్ాారాయణయడు వ్ేొంచేసి యయనా మామణి (మహామణి) మొంటప
పువ్ేశ్ారహత కలిి ొంచి భ్గవదాుమానుజులు మనకు పరమపద్మయను అొందిచుిను. ఆ శ్రీరొంగ న్ాథుడే
రామానుజులకు"ఉభ్య విభ్ూతి న్ాథునిగా(ఉడయవర్)" బిరుద్మిడి రామానుజులే నితు విభ్ూతికి
పువ్ేశ్ారహత కలిి ొంచగలవ్ారని నిరణయిొంచేరు కదా!
అప్ాుకృతమైన తేన్లూరు కలెవృక్షాలతో, ఫల, పుష్ెమయలతో, మణి, రతామయలతో అమరిబడిన
ల్లలామొండప్ాలతో,

శ్రక,శ్ారికా

మయూరాది

పక్షి

నినద్మయమలతో,

అమృత

వ్ాహనులతో,

దివ్యుదాున్ాలతో, అసొంఖాుక మణిమయ సత ొంభాలతో, దివు గొంధమయలతో అప్ాుకృత దివు భ్వనమయలతో
నలరారు అపరాజత అన్డు వ్ైకుొంఠమయన మహా మణి మొండపమయన పన్ాొండు రదకులతో న్ాన్ా
శకితమయమైన దివుకమలమధుమయన దివు కరిణక యొంద్ు పుష్ె సొంచయొంతో దివుయోగపరుొంకుడెై
అనొంత, గరుడ, విష్వకదున్ాద్ులు క లుచుచుొండ శ్రీ, భ్ూ,నీళ్వ సమేతరడెై దివుశరీర ధారియిెై,
వనమాలాధరుడెై, శొంఖ, చకీ, గదాది ఆయయధ హసుతడెై, దివు కౌసుతభ్ధరుడెై, సహస్ాునీక నితు,మయకాతది
సేవితరడెై, శత సహస్ాునీక భాను సమాన తేజఃపుొంజమయ వల పుకాశొంచు చునా శ్రీమన్ాారాయణయని
కటాక్ష వీక్షణమయలకు ప్ాతరునిగా మనలను చేయయవ్ారు భ్గవదాుమానుజులు. వ్ారు విజయమయ
ప్ ొందెద్రు గాక.
భ్గవదాుమానుజులు విజయమయ ప్ ొంద్డొం అొంటే ఏమిటి! వ్ారి అవతార పుయోజనమయ ధరమ
సొంస్ాథపనమయ, స్ామాను జన్ోద్ధరణమయ. అొంటే మనవొంటి స్ామానుులు ఉద్ధ రిొంపబడడమే ఆయనకు
విజయమయ . కృష్ణ భ్గవ్ానుడు తన అవతార రహసుమయ తెలుపుతూ స్ాధు జన పరితాుణమయ క ఱకు
తానవతరిొంచుతానన్ాాడు. అొంటే మన వొంటి స్ామానుులకు రామానుజులు తపె మఱి దికుక వ్ేఱొ కటి
లేద్నామాట.
శ్రీమాన్ మధుర కవి ఆళ్వవర్ స్ావమి నమామళ్వవర్ పెై రచిొంచిన కణిణ నుణ్ శరుతాతొంబయ వల శ్రీమాన్
మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి భ్గవదాుమానుజుల పెై రచిొంచిన ఈ ధాటీ పొంచకమయ కూడ కదవల ఆచారు
వ్ైభ్వమయను చాటిచెపెెడు గీొంథమయ. మన సొంపుదాయమయన "భ్గవలాుభ్మ్ ఆచారున్ాలే" అని పిళ్్ళి
లోకాచారుస్ావమి

శ్రీవచనభ్ూష్ణమయన

కృప

చేసినటు
ు

భ్గవ్ానుని

ప్ ొంద్వల ననా

ఆచారు

సమాశీయణమయ తపెనిసరి. మన ఆచారుులకొంద్రకూ భ్గవదాుమానుజులు మూలమయ. వ్ారి ప్ాద్ుకా
సమానుల ైన శ్రీమాన్ మయద్లిఆొండాన్ మనలనుద్ధ రిొంప మనకు ఈ చినిా గీొంథమయను కృప చేసిరి.
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శ్రీమనుమద్లియాొండాన్ తిరువడిగళ్ళ శరణమ్
రామానుజ తిరువడిగళ్ళ శరణమ్
===================================================
స్ావమి మయద్లి ఆొండాన్ భ్గవదాుమానుజులకు తిుద్ొండ సమానులు అని అనుకున్ాామయ కదా!
అొంద్ుచేతన్ే మిగిలిన దేహ బొంధువులను గాని, బాొంధవ్ాులు గాని పూరితగా విడచి పెటా న
ి పెటికర
మయద్లిఆొండాన్ మాతుమయ రామానుజులను ఎపుెడూ వ్నాొంటే ఉొండేవ్ారు. ఒక స్ారి వడుగ నొంబి
ఇొంటికి సమాశీయణమయ కాని క ొంతమొంది అతిథులు వచేిరట. వ్ారికి అతిథి సతాకరమయల ైన పిమమట
సమాశీయణమయ కాని వ్ారికుపయోగపడిన ప్ాతులను పరితుజొంచి తతాెపపరిహారొంగా రామానుజుల
ప్ాద్ుకా సద్ృశ్రల ైన మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి వ్ారు వ్ాడిన ప్ాతులను తరువ్ాత ఉపయోగిొంచిరట.
మయద్లి ఆొండాన్ శష్రుల యొంద్ు ఒకరు ఎొంబార్ వద్ే శష్ురికమయనకు చేరుక ొండిరట. తరువ్ాత ఎొంబార్
కు ఆవిష్యమయ తెలిసి మయద్లి ఆొండాన్ కడకదగి స్ాషాాొంగపుణామమయ చేసి తాను తెలియక మయద్లి
ఆొండాన్ శష్రుని సఠవకరిొంచితినని మనిాొంచమని వ్ేడుక నిరట. అొంతట మయద్లిఆొండాన్ స్ావమి దానికొంత
మాతుమూ న్నచుిక నక నూతిలో పడిన వ్ానికి ఇరువురునూ చేయి నొందిచిిన ఇొంకనూ సులభ్మయగా
వ్ాడు రాగలవ్ాడు కదా అని పలికిరట. అటిా స్ౌలభ్ుమయ కలవ్ారు స్ావమి మయద్లిఆొండాన్.
మయద్లి ఆొండాన్ కు చాల కాలమయ సొంతానమయ కలుగ లేద్ు. ఆ విష్యమయ వ్ారును, వ్ారి
ధరమపతిాయయ రామానుజులకు వినావిొంచు క నుచుొండగ, ఆ సమయమయన శ్రీరొంగన్ాథుని పుస్ాద్మయ
వచిిొంద్ట. ఆ పుస్ాద్ొం బయటా పెై తపిెనటు
ు వసత మ
ర య స్ావమి వ్ారికి ఉపయోగిొంచి జీరణ మైన వసత ర భాగమయ.
కసూ
త రి రొంగనికి కపిెన వసత మ
ర య కావడొం వలన దానికి పుతేుకమైన సుగొంధమయ వచిిొంది. రామానుజులు
మయద్లి ఆొండాన్ కు ఆ వసత మ
ర యనిచిి ఆశ్రరవదిొంచేరట. తత్రస్ాద్ొంగా మయద్లి ఆొండాన్ ద్ొంపతరలకు పుతు
సొంతానమయ కలిగిొంది. వ్ారికి రామానుజులు "ఇళ్యాళ్వవర్ రామానుజుల" ని పేరిడిరి. వీరద తరువ్ాత
కాలమయన కొందాడెై ఆొండాన్ (గొంద్- సుగొంధ భ్రితమైన అడెై- వసత ర పుస్ాద్మయ వలన జనిమొంచిన ) అని
పేరు ప్ ొంది రామానుజులు స్ాథపిొంచిన

74 సొంహాసన్ాధిపతరలలో న్నకరిగా మన రామానుజ

సొంపుదాయమయనకు అన్ేక సవలొందిచిిరి.
శ్రీరొంగమయనొంద్ు నొంబెరమాళ్ళి(శ్రీరొంగన్ాథుని ఉతువ మూరిత) తిరువీధికి వ్డలి తిరిగి వచిినపుెడు
వ్ారికి ద్ృష్ిా తసి ఎొంబార్, మయద్లిఆొండాన్ లు ఒకరిన్నకరు కౌగలిొంచుక ని లోకుల చూపుల బారి నుొండి
క్షదమొంగా మన పెరుమాళ్ళి తిరిగి వచేిరని సొంతసిొంచు చుొండెడి వ్ారట.
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చోళ్రాజు కిీమి కొంఠుడు మరణిొంచిన తరువ్ాత వ్ాని కుమారుడు రామానుజుల వద్ే కు వచిి తన తొండిు
తపిెద్మయలకు తనను క్షమిొంచమని క రను. అొంతట రామానుజులు చోళ్రాజపుతరునకు మయద్లి
ఆొండాన్ వద్ే శరణాగతి చేసి తిరుపతి, శ్రీరొంగ క్షదతమ
ు యల బాధుత సఠవకరిొంచుమని తెలిెరి. ఆ
సొంద్రభమయన మయద్లి ఆొండాన్ కు చెొంచు లక్షీమ సమేత అహో బిల న్ారసిొంహయలను పుస్ాదిొంచిరి.
ఒకస్ారి మయద్లి ఆొండాన్ తిరుతొంగాళ్ పెరుమాళ్ి శ్రీవిలిు పుతూ
త రు గరుడ సేవ సేవిొంచుక నగ మలిు
గాీమమయనకు వ్ేొంచేసిరి. అపుెడు ఆయన వద్ే కు ఒక వ్ైష్ణవుడు వచిి తనకు మికికలి ఆకలిగా
నునాద్నియయ, తినుటకు ఏద్యిననూ ఈయయమనియయ క రను. మయద్లి ఆొండాన్ భోజనమయను
తెచుిసరికి ఆ వ్ైష్ణవుని స్ాథనమయనొంద్ు తిరుతొంగాళ్ అపెన్ వ్ేొంచేసి యయొండిరట. అొంతట ఆ పెరుమాళ్ళి
వ్ైష్ణవ రూపమయన వచిి ద్రానమిచిిరని తెలిసిన మయద్లి ఆొండాన్ ఆ పెరుమాళ్ికు ఆ భోజన
పదారథమయలను ఆరగిొంపు చేసిరట. మలిు గాీమమయన ఈన్ాటికిని గరుడ సేవ దినమయన మయద్లి ఆొండాన్
సమరిెొంచినటు
ు పుస్ాద్ సమరెణమయ చేయయద్ురు.
మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి భ్గవదాుమానుజుల పుథమ శష్రులు. భ్గవదాుమానుజుల ఆదేశమయన శ్రీరొంగ
క్షదతమ
ు యన అన్ేక సేవలొనరిొంచినవ్ారు. తన 105 వ ఏట అనగా కరీ.శ. 1132 సొంవతురమయన ( విరోధికృత్
న్ామ వతురమయన) స్ావమి ఆచారు తిరువడి చేరిరి.
===================================================
రామానుజుల మయఖు శష్రులయిన మయద్లి ఆొండాన్ స్ావమి వర పుతురతామయ కొందాడెై ఆొండాన్. ఈ
కొందాడెై వొంశమే కొందాడయుర్ వొంశమని తరువ్ాతి కాలొంలో పుసిదధ ి చెొందిొంది. శ్రీవిలిు పుతూ
త రులో ఉతత ర
మాడ వీథిని కొందాడయుర్ వీథి అని ఇపెటికర పిలుస్ాతరట.
కొందాడెై ఆొండాన్ శ్రీరొంగమయనొంద్ు కుొంభ్మాసమయనొంద్ు పునరవసు నక్షతుమయన శతరుఘాాొంశమయన
జనిమొంచేరు. శ్రీరొంగమయ పేరుతో వీరి వొంశ్ానికి శ్రీమత్ క యిల్ అని పేరు వచిిొంది. శ్రీరొంగమయన సపత
ప్ాుకారాలలో క వ్ల మనుష్రులకు తపె మిగిలిన వ్ారికి ఇళ్ళి ఉొండే ఆచారమయ లేద్ు. కాని
భ్గవదాుమానుజులు ఏడవ ప్ాుకారమయనొందే ఆొండాన్, కూరదశ్రలకు పెరియనొంబి గారికి నివ్ాస
గృహమయలన్ేరాెటు చేసిరి. నమామళ్వవర్ సనిాధి యొంద్ు మధురకవి, న్ాథమయనులవల రామానుజుల
సనిాథి యొంద్ు మయద్లి ఆొండాన్, కూరదశ్రలను చూడవచుిను.
కొందాడెై ఆొండాన్ తన తొండిు గారయిన మయద్లి ఆొండాన్ వద్ే శ్రీ భాష్ు వ్ేద్ శ్ాస్ాులు, దాువిడ గీొంథాలు,
అధుయనమయ చేసేరు. రహస్ాురథమయలను అట్కొండ విలిు జీయర్ స్ావమి వద్ే ను, మిగిలిన శ్ాసత ర
విష్యాలను భ్గవదాుమానుజుల వద్ే నూ న్ేరుి కున్ాారు. రామానుజుల యొంద్ు గల భ్కిత, పుపతర
త ల
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వలన రామానుజుల అరాిమూరితని శ్రీపెరుొంబూద్ూరు నొంద్ు పుతిష్ిీ ొంచుటకు శ్రీమాన్ కొందాడెై ఆొండాన్
రామానుజులను ప్ాురిథొంచగా రామానుజుల అొంద్ుకు అొంగీకరిొంచిరట. రామానుజులు ఆొండాన్ నొంద్ు గల
వ్ాతులుమయతో ఆొండాన్ తయారు చేయిొంచిన అరాిమూరితని కౌగలిొంచుక ని దానిని పుతిష్ిీ ొంచుటకు
నిరదేశొంచగా ఆ మూరితని ఫొంగయని మాసమయన పుష్ు నక్షతుమయన శ్రీపెరుొంబూద్ూరు న శ్రీమాన్ ఆొండాన్
పుతిష్ిీ ొంచిరి. అచిట పూజా విధి, విధానమయను నిరదేశొంచి అమలుపరచిరి. ఆ సమయమయన
రామానుజులకు తన శకిత తగిినటు
ు తోచినద్ట. అటులన్ే పిమమట రామానుజులు ఆొండాన్ ను పిలిపిొంచి
శ్రీరొంగమయ కారుకీమమయలనిాొంటిని ఆొండాన్ కు అపెగిొంచిరి. రామానుజులు పరమపద్మయ చేరిన పిద్ప
ఆయన

ప్ారిథవదేహమయను

నొంబెరుమాళ్ి

నిరదేశమయన

రొంగన్ాథుని

వసొంతమొండపమయవద్ే (క వ్లలోపునన్ే) పుతిష్ిీ ొంచి ఉతువ మూరిత పుతిషాీపనమయకూడ గావిొంచి ఆరాధన్ా
విధాన్ాద్ులన్ేరాెటు చేసిరి.
కొందాడెై తోఝపెర్ కొందాడెై ఆొండాన్ కుమారులు.
రామానుజారు సతరెతుమ్ వ్ారణాధీశ దేశకమ్
లోకాచారు కృప్ాప్ాతుమ్ వొందే గయణగణారణవమ్
వీరిన్ే వ్ారణాధీశ్రలనియయ, శ్ాుమ హసఠత శ్రలనియయ కూడ పిలిచెద్రు. వీరికి ఆచారుులు తొండిు గారయిన
కొందాడెై ఆొండాన్. వరద్రాజ పెరుమాళ్ికు వీరు అతుొంత సనిాహతరలగయటచే వీరికి తోఝపెర్ అని
న్ామమేరెడినది. గజారోహణాది మరాుద్లు ప్ ొంది వ్ారణాధీశ్రలని ఖాుతి గాొంచిరి. వీరు ఆొండాళ్
మూరితని కాొంచీపురమయనొంద్ు వరద్రాజ క వ్లలో పుతిష్ీ ొంచి కళ్వుణోతువమయ జరిపిొంచిరి. అనుదినమయ
తరథ కైొంకరుమయ చేయయచుొండెడువ్ారు. అొంతట వరద్రాజులు వ్ారికి "అఝైతర వ్ాఝవవతవు" లను
(వరద్రాజుల ఆఱు ఉతువమూరుతలలో ఒకరు) తిరువ్ారాధన పెరుమాళ్ళిగా పుస్ాదిొంచిరి. మయద్లి
ఆొండాన్ తిరు మారి యొంద్ు ఈన్ాటికిని ఈ మూరితకి తిరువ్ారాధన జరుగయచుొండును.
కొందాడెై తోఝపెర్ ఒకమారు నొంబిళ్ిగారితో ఏదో ఒక విష్యమయన వివ్ాద్మయ కలిగి పరుష్మయగా
మాటలాడిరట. ఆరోజు రాతిు తన తపిెద్మయనకు విచారిొంచి క్షమాపణ క రుటకు నొంబిళ్ిగారి వద్ే కు
బయలుదేరిరి. తలుపు తెరవగన్ే స్ాషాాొంగపుణామమయ సమరిెొంచుచునా నొంబిళ్ిగారిని చూచి ఆశిరు
చకితరల ైన్ారు తోఝపెర్. మయద్లి ఆొండాన్ వొంశసుథలను కష్ా పెటానొంద్ుకు క్షమాపణ క రగా నరుదెొంచి
వ్ారు నొంబిళ్ిగారు. అొంతట తోఝపెర్ నొంబళ్ిగారిని లోకాచారుులని పిలుచుచూ అతుొంత అభిమాన
గౌరవమయలతో ఆయన ప్ాద్మయల పడిరట.
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తోఝపెర్ శ్రీరొంగన్ాథుని కైొంకరుమయలు సమరిెొంచుచునా కాలమయన వ్ారి కుమారులు పెరుమాళ్ికు
ప్ాలు ఆరగిొంపునకు సమరిెొంచిరట. ఆ ప్ాలలో కదశమొకకటి చూచి, అది గొొంతర కడుడపడి పెరుమాళ్ికు
ఏమి హాని కలిగినదో యని వ్ారిరువురు మూరఛ ప్త యిరి. వ్ారికి భ్గవ్ానుని యొంద్ుగల పేుమకు కరిగి
పెరుమాళ్ళి వ్ారిని "పెరియాయి", "చిరియాయి" (ఆయి అనగా అమమ) పిలుచుచుొండెడివ్ారట.
వీరద పెద్ే వరదాచార్, చినా వరదాచార్.
===================================================
కొందాడెై తోఝపెర్ కు పెద్ే వరదాచారుులు, చినా వరదాచారుులే కాక ఈయన్ రామానుజులను ఇొంక క
కుమారులున్ాారు. ఇొంక క కుమారుల పేరు దేవరాజ అమామళ్. చోళ్రాజు ద్ుష్్రవరత నవలన పెద్ే
వరదాచారుులు తిరుమఝవశ్ై కు మిగిలిన కుమారులతో తోఝపెర్ కాొంచీపురమయనకు వ్ళ్ివలసి
వచిినది.

పెద్ే

పిలిచెడువ్ారట

వరదాచారుులను
వ్ారట.

వ్ారి

తిరుమఝవశ్ై

వొంశ్రకులు

ఆళ్వవర్

ఈన్ాటికినీ

"తిరుమఝవశ్ై
అదే

పేరుతో

కొందాడయుర్"
తిరమఝవశ్ై

అని

యొంద్ు

పిలువబడుచుొంద్ురు.
కాొంచీపురమయనొంద్ు నివసిొంచుచునా తోఝపెర్ కు దేవరాజ పెరుమాళ్ కలలో కనపడి నీకుమారుడెైన
ఈయన్ రామానుజుల వలన నీవు మరల శ్రీరొంగన్ాథుని కైొంకరుమయ చేయగలవని వ్ాకుీచెినట. పిద్ప
ఆ చోళ్రాజు తన తపిెద్మయల వలన ద్ుఃఖమయలననుభ్విొంచి మరణిొంచెను. వ్ాని కుమారుడు మయతర
త
కృష్ణ చోళ్ళనికి శ్రీరొంగన్ాథుడు కలలో కనపడి న్ా కైొంకరుమయనకు నీవు ఈయన్ రామానుజులను
పిలిపిొంపుమయ

అని

నిరదేశొంచెను.

చోళ్రాజు

ప్ాురిథొంచిన

పిద్ప

తోఝపెర్

తన

కుమారులతో

కాొంచీపురమయనుొండి శ్రీరొంగమయనకు ఏతెొంచెను. ఆన్ాటినుొండి ఈయన్ రామానుజులు శ్రీరొంగ క్షదతమ
ు యనకు
సమసత కైొంకరుమయలు చేయయచుొండెడువ్ారు. జీరణ ద్శలోనునా అన్ేక గోపురమయలను, ప్ాుకారమయలను
మరల కటిాొంచి భ్గవతెైకొంకరు విధానమయలను సరిదిదే ి మయద్లిఆొండాన్ కాలమయన్ాటి పూరవ వ్ైభ్వమయ
కలుగయనటు
ు చేసిరి. అొంద్ుచే వ్ారికి వ్ాధూల దేశకులని పేరు కలిగినది.
ఈయన్ రామానుజుల కుమారులు దేవ పెరుమాళ్ పిళ్్ళి, తిరుక కపుెరతర
త న్ాయన్ార్. తిరుక కపుెరతర
త
న్ాయన్ార్ కమారులు పెరియ అనాన్, శరియ అనాన్, దేవ పెరుమాళ్ తోఝపెర్. దేవ పెరుమాళ్
తోఝపెర్ కుమారులు పరదలి న్ాయన్ార్, అల ైతత వలవటా పెరుమాళ్, పెరియ జీయర్ తిరువడిగళ్ అనాన్,
క యిల్ కొందాడెై అపెన్.
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వీరి యొంద్ు అనాన్, అపెన్ మణవ్ాళ్మామయని స్ావమి వద్ే ఆయనకు అతుొంత సనిాహతరల ై
యయొండెడివ్ారు. మణవ్ాళ్ మహామయనుల పూరవదిన చరు గీొంథమయనొంద్ు ఎఱుొంబి అప్ాె అన్డు
మణవ్ాళ్ మహామయనుల మరియొక శష్రులు( వీరికద శ్రీదేవరాజ గయరువులని ఇొంక క పేరు)
ప్ారావతః ప్ాణి ప్ాద్భాుమ్ పరిగృహు భ్వతి్ియా
వినుసునత మ్ శన్ైః అొంఘ్రీ మృద్ులౌ మేదినీతలే
( దేవరవ్ారు అనగా మణవ్ాళ్ మహామయనులు తమరి ఇరు పుకకల తమరి పిుయాతి పిుయమైన అనాన్,
అపెన్ లను తమ ప్ాణి పదామలతో గటిాగా పటుాక ని తమ మృద్ువ్ైన ప్ాద్మయలతో న్ేలపెై నడచెద్రు)
అని కరరత స్
ి త ారు. ఈ సొంఘటన మనకు భ్గవదాుమానుజులు మయద్లిఆొండాన్ భ్యజమయలపెై చేతరలుొంచి
కావ్ేరికి వ్ళ్ళి ఘటా మయ గయరుతకు తెసత ుొంది. మణవ్ాళ్ మహామయనులు భ్గవదాుమానుజుల అొంటే ఆది
శ్ేష్రల అవతారమయ.వ్ారు ఆది శ్ేష్రల రూపమయ దాలిి సేవ స్ాయిొంచిన సథ లమయ మనమయ ఈ న్ాటికి
మణవ్ాళ్

మహామయనుల

భ్గవదివష్యమయ

సనిాథిలో

కాలక్షదపమయ

శ్రీరొంగ

శ్రీరొంగమయన

చూడగలమయ.

క్షదతమ
ు యన

మొండపమయనొంద్ు

మణవ్ాళ్

మహామయనులు

అనుగీహొంచినపుెడు

ఆ

శ్రీరొంగన్ాథుడే చినా పిలువ్ాని రూపమయన వచిి "శ్రీశ్ైలేశ ద్యాప్ాతుమ్ ....అని మనమయ అనుదినమయ
చదివ్డు మణవ్ాళ్ మహామయనుల తనియన్ పుస్ాదిొంచేడు. భ్గవదాుమానుజుల తరువ్ాత విశషాాదెైవత
సొంపుదాయానిా

మళ్ళి అొంత గొపెద్నమయ ప్ ొంద్ునటు
ు చేసినవ్ారు మణవ్ాళ్ మహామయనులయితే

వ్ారికి మయద్లి ఆొండాన్, కూరదశ్రల వల వీరికి చేదో డు, వ్ాదో డుగా నునా వ్ారు అనాన్, అపెన్
స్త ద్రులు. అనాన్ కు మణవ్ాళ్మహామయనులు ఆచారుులయితే అపెన్ కు అనాన్ యిే ఆచారుులు.
అనాన్ కు తలిు , తొండుులు పెటా న
ి పేరు వరద్ న్ారాయణన్. వీరు మహా పొండితరల ై అన్ేకమొంది శష్రులతో
శ్రీరొంగమయన వ్ేొంచేసి యయొండిరి. ఆ సమయమయన మణవ్ాళ్ మహామయనులు శ్రీరొంగమయనకు వ్ేొంచేసిరి.
శ్రీరొంగన్ాథుడు మణవ్ాళ్ మహామయనులను ఆద్రమయతో ఆహావనిొంచిరట. మణవ్ాళ్ మహామయనులు
సన్ాాయస్ాశీమ సఠవకారమయ చేసి అఝగియ మణవ్ాళ్ మహామయని అను పేరు రొంగన్ాథుని పనుపున
సఠవకరిొంచిరి.( పూరావశీమమయన వ్ారి పేరు అఝగియ మణవ్ాళ్ పెరుమాళ్ న్ాయన్ార్. వీరు శ్రీశ్ైలేశ్రల
శష్రులు). రొంగన్ాథుడే తన ఇష్ా మైన తన పేరు వీరికి ఉొంచేడట. (అఝగియ మణవ్ాళ్ పెరుమాళ్
అనునది రొంగన్ాథుని పేరు). శ్రీరొంగన్ాథుడు వ్ారిని పలు వరాయ మఠమయనొంద్ు నివసిొంచుటకు
నిరదేశొంచిరి. పలు వరాయ మఠమయ రామానుజుల కాలమయనుొండి పుసిదధ ి చెొందిన మఠమయ. ఆ
మఠమయనొంద్ు అనుదినమయ శష్రులకు కాలక్షదపమయలు అనుగీహొంచుటకు వ్ారు వీలుగా విశ్ాలమైన
సథ లమయను పెనాడికాకళ్ జీయర్ మొద్ల ైన శష్రులచే న్ేరాెటు చేసిక నిరి. ఆ సథ ల నిరామణమయనకు పిళ్్ళి
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లేకాచారుుల (జీరాణవసథ లో నునా ) నివ్ాసభ్వనమయనుొండి మటిా తెపిెొంచిరట. మణవ్ాళ్ మహామయనులు
పరమత ప్ాలకుల వలన కలగయొండు పడిన మన సొంపుదాయానిా పునరుద్ధ రిొంచి సతుొంపుదాయ స్ాథపన
చేసేరు.
===================================================
క యిల్

కొందాడెై

అనాన్

మణవ్ాళ్మహామయనులన్ాశీయిొంచడానికి

కారణమైన

ఐతిహుమొకటి

యయనాది. ఆచిి అమమ కొందాడెై శతత నూర్ వ్ారి భారు. ఆమ తిరుమొంజనమ్ అప్ాె అనువ్ారి కుమారత .
తిరుమొంజనమ్ అప్ాె మణవ్ాళ్ మహామయనులకు గొపె శష్రుడు. ఆ కారణొంగా ఆచిి అమమ కూడా
మణవ్ాళ్ మహామయనులను తనను శష్రురాలుగా చేసిక నమని చాల ప్ాురిథొంచినది. మొద్ట ఇష్ా మయ
లేకునాను ఆమ అవిరళ్ భ్కిత, పుపతర
త లకు శీదధ ాసకుతలకు చాలా ఆనొందిొంచి మణవ్ాళ్ మహామయనులు
ఆమను శష్రురాలుగా సఠవకరిొంచేరు. ఆమ ఈ విష్యమయ ఎవవరికిని, చివరకు, తన భ్రత అయిన కొందాడెై
శతత నూర్ కు కూడా తెలుపలేద్ు( ఆ రోజులలో సఠులు అొంద్ులో కొందాడెై వొంశపు క డలు వ్ేరొక
ఆచారుులను ఆశీయిొంచడొం చాలా అసహజమైన అనొంగీకారమైన విష్యమయ). ఒక స్ారి క యిల్
కొందాడెై అనాన్ తొండిు గారి శ్ాీద్ధ మయ జరుపవలసి వచిినది. అొంద్ుకు ఆచిి అమమ సహాయమయ క రగా
ఆమ శ్ాీద్ధ కైొంకరుమయను అతుొంత భ్కిత శీద్ధలతో నిరవరితొంచినది. శ్ాీద్ధ కారుకీమమయ పూరిత అయిన పిమమట
బడలికతో అొంద్రూ అరుగయపెై విశ్ాీొంతి తసిక ను చున్ాారు. ఆ సమయమయన అనాన్ ఒక శ్రీవ్ైష్ణవుడు
పెరయ
ి
జీయర్(మణవ్ాళ్ మహామయనులు) మఠమయనుొండి వచుి చునాటు
ు చూచెను. అనాన్ వ్ానిని
వివరమయలడుగగా న్ాతడు తన పేరు సిొంగరయు అని నుడివ్ను. తాను వలుువ రాజదొంద్ుమను సమీప
గాీమమయనుొండి వచుిచున్ాానని, మణవ్ాళ్ మహామయనుల శష్రుడగయటకు ఆకాొంక్షిసత ున్ాాని తెలిపెనట.
అనాన్ ఇొంతమొంది ఆచారు స్ావమయలుొండగా పెరియ జీయర్ వద్ే కద ఎొంద్ుకని పుశాొంచగా న్ాతడు
స్ాక్షాతూ
త

భ్గవొంతరడే

ఆయనకు

శష్రుడయినపుెడు

మిగిలిన

వ్ాళ్ళి

క రుక నుటలో

విశ్ేష్మేమయనాద్ని పలికనట. అనాన్ ఆశిరుపడి అది ఎటు
ు అనిన ఆ వ్ైష్ణవుడు అది పరమ
రహసుమయ అని చెపుెటకు ఒపుెక న లేద్ు. అనాన్ ఆ వ్ైష్ణవుని లోపలకు పిలచి పుస్ాద్,
తాొంబూలమయలనిచిి అచిటన్ే విశ్ాీొంతి తసుక నమని చెపిెరి. అొంద్రు పొండుక ను సమయమయన ఆచిి
అమమ జీయర్ తిరువడి గళ్ళ శరణమ్, పిళ్్ళి తిరువడి గళ్ళ శరణమ్, వ్ాఝవ ఉలగాశరియన్ తిరువడిగళ్ళ
శరణమ్ అని పలికినద్ట. ( అనగా పెరియ జీయర్, వ్ారి ఆచారుుల ైన తిరువ్ాయ్ మొఝవపిెళ్్ళి, వ్ారి
ఆచారుులు అషాాద్శ రహసు గీొంథ కరత పిళ్్ళి లోకాచారుులకు మొంగళ్వశ్ాసనమయలు). అనాన్ స్త ద్రులకు
ఈ విష్యమయ అరథమయ కాలేద్ు. కాని మరున్ాడు తరికగా అడుగ వచుినని నిదిొంు చిరి. కాని అనాన్ కు
పెరియ జీయర్ విష్యమిొంకను మనసులో దక లుచుచునాది. ఆయన మళ్ళి సిొంగరయు వద్ే కు ప్త యి
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పెరియ జీయర్ వృతాతతమయను తెలుపమని క రిరి. సిొంగరయు అనాన్ కు తన కథ అొంతట వివరిొంచెను.
ఆతడు కూరగాయలను వివిధ మఠమయలకు ఇచుి చుొండెడివ్ాడు. ఒక స్ారి ఒక శ్రీవ్ైష్ణవుడు ఆ
కూరగాయలను పెరియ జీయర్ మఠమయనకిమమని చెపెెను. వ్ాడు పెరియ జీయరమఠమయనకు ఆ
కూరగాయలనీయ బో వగా జీయర్ అొంద్ుకొంగీకరిొంచక ఆ కూరగాయల కకడ పొండిొంచినవి, ఎవరు
పొండిొంచినవి, ఎటిా నీరు వ్ాడబడినది అనుచూ అన్ేక పుశాలు వ్ేసి ఆ కూరగాయలు తన శష్రుల ైన
శ్రీవ్ైష్ణవులే శ్రద్ధ సతత వ పువరత నమయతో పొండిొంచినవని తెలిసిన తరువ్ాత అొంగీకరిొంచిరి. అొంతేకాక ఆ
కూరగాయలను రొంగన్ాథులకు కూడా అరిెొంచమని చెపిెరి. ఆతడు అరిక స్ావమివద్ే కు ప్త యి ఆ
కూరగాయలు ఇచుినపుడు అరిక స్ావమి ఎవరవరికి ఈ కాయగూరలనిచుి చున్ాావని అడుగగా
పెరియ జీయర్ మఠమయనకిచుిచున్ాాని ఆ సిొంగరయు తెలిపెను. అొంతట న్ా అరికులు పెరియ జీయర్
తో ఏదో రకమయగా సొంబొంధమయ కలిగి యయొండుట చాల అద్ృష్ా మయ, మయకిత పుదాకయమయ అని తెలిపిరి.
తిరిగి వ్ళ్ళతరనాపుెడు పెరియ జీయర్ మఠమయలో పుస్ాద్మయ సఠవకరిొంచిన న్ాతనికి చాల శ్ాొంతి,
పుస్ాద్మయలు కలిగను. ఆ రోజు రాతిు రొంగన్ాథుడే వ్ానికి కలలో కనపడి తన పుకక నునా ఆదిశ్ేష్రని
చూపిొంచుచూ ఈ ఆది శ్ేష్రడే పెరియ జీయరనియయ, వ్ారిని సేవిొంచిన మోక్షమయ తపెద్నియయ
అనుగీహొంచిరి. ఆన్ాటి నుొండి వ్ారి శష్రులగయటకు తాను పుయతిాొంచు చున్ాానని ఆ సిొంగరయు
పలికదడు.
ఈ విష్యమై ఆలోచిొంచుచూ అనాన్ నిద్ురిొంచిరి. కలలో ఒక వ్ైష్ణవుడు మేడ మీద్ నుొండి దిగి వచిి
అనాన్ ను తనవద్ే నునా ద్ొండమయత తవుమయగా క టా స్ాగను. ఆ ద్ొండమయ విరిగిన తరువ్ాత ఆ
శ్రీవ్ైష్ణవుడు అనాన్ ను తనతో లాగయక నిప్త యి అచట ఒక సన్ాాయసి వద్ే కు తసుక ని ప్త యిెను. ఆ
సన్ాాయసి కూడ మికికలి క పిొంచిన వ్ాడెై తన ద్ొండమయతో అనాన్ ను ఆ ద్ొండమయ విరుగయ వరకు
క టా స్ాగను. అపుెడు ఆ శ్రీవ్ైష్ణవుడు ఆ సన్ాాయసిని " అనాన్ కు బాలుతవమయ ఇొంకా వద్ల లేద్ు.
తనకు తన్ేమి చేసత ున్ాాడో తెలియద్ు. ద్యచేసి వ్ానిని క్షమిొంచవల ను" అని ప్ాురిథొంచెను. అొంతట ఆ
సన్ాాయసి అనాన్ ను ఆప్ాుయతతో త డపెై కూరుిొండ పెటా ుక ని తల నిమయరుతూ "మీరు చాలా పెద్ే
దో ష్మయ చేసత ున్ాారు. " అని పలికదరు. అనాన్ "న్ాకు పెరియ జీయర్ గొపెద్నమయ తెలియద్ు. అొంద్ుకద
న్ేను ఆయనను గయరితొంచ లేకప్త యిన్ాను. ననుా క్షమిొంచుడు" అనిపలికదరు. అొంతట ఆ సన్ాాయసి న్ేను
రామానుజుడను. ఈ వ్ైష్ణవుడు మీ వొంశ శరోమణి మయద్లి ఆొండాన్. మయద్లి ఆొండాన్ వొంశమయలో పుటిా
ఆయన పేరుకు మచి తేకొండి. మయద్లి ఆొండాన్ సొంబొంధమయ అతుొంత అద్ృష్ా మయ. ఆ సొంబొంధమయను
వమయమ చేసుక నవద్ుే. మయద్లి ఆొండాన్ పెై న్ాకునా అభిమానొంతో న్ేను నీకు చెపెడానికి వచేిను.
మణవ్ాళ్ మహామయనులు న్ా అొంశతో జనిమొంచిన వ్ారు. స్ాక్షాతూ
త రొంగన్ాథులే ఆయనకు శష్రులు. ఆ
అవకాశ్ానిా వద్ులుక వద్ుే. . పుపొంచానిా ఉద్ధ రిొంచడానికి, న్ేను పూరిత చేయని పనులను పూరిత
చేయడానికి అవతరిొంచినవ్ారు వ్ారు. వ్ారి ద్గి ర శష్రులుగా చేరి ఉద్ధ రిొంచ బడొండి " అని నిరదేశొంచేరు.
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అొంతట ఆ కలలోొంచి మేలొకని సొంభ్ుమాశిరాులతో అనాన్ ఆ సవపా విశ్ేషాలను తన స్త ద్రులకు
వివరిొంచేరు. ఈ విష్యమయ ఆచిి అమమకు కూడ తెలుపగా ఆమ పెరియ జీయర్ గొపెద్న్ానిా తనకు
ఆయనవలన కలిగిన ఉజీజ వన్ానిా తెలిపిొంది.
మరున్ాడు కొందాడెై బొంధు వరి మొంతా కలసి ఈ విష్యమయ చరిిొంచుకున్ాారు. ఆశిరు కరొంగా అొంద్రికర
ఒకద రకమైన కల వచిిొంది. వ్ారొంద్రూ ఎొంబా ( పుసిద్ధ ుల ైన ఆచారుులు లక్షమణాచారుుల మనుమడు)
వద్ే కు వ్ళ్ళి ఈ విష్యమయ వినావిొంచేరు. ఎొంబా చాలా క పగిొంచుక ని వ్ేఱొ క ఆచారుుల వద్ే కు కొందాడెై
కుటుొంబమయ ఎలా ఆశీయిసుతొంది అని తన అొంగీకారమీయలేద్ు. అయినను కొందాడెై అనాన్ చాల మొంది
కొందాడెై కుటుొంబ సభ్యులతో కావ్ేరీ నదికి ప్త యి స్ాానమయ చేసి పెరియ జీయర్ వద్ే కు ప్త యి ఆయన
వద్ే శష్ుతవమయనకై ప్ాురిథొంచి సఠవకరిొంచిరి. ఆ రకొంగా కొందాడెై వొంశమయ మణవ్ాళ్ మహామయనుల
న్ాశీయిొంచిొంది.
===================================================
క యిల్ కొందాడెై అనాన్ పెరియ జీయర్ సనిాధిని చేరుటకు తన శష్రులయిన తిరువ్ాఝవ ఆళ్వవర్,
పెరియ జీయర్ శష్రులయిన శ్రద్ధ సతత వమ్ అనాన్ యొకక సహాయమయ క రదరు. శ్రద్ధ సతత వమ్ అనాన్
పెరియ జీయర్ గొపెద్నమయను అపుెడపుెడు కొందాడెై అనాన్ కు చెపుెచుొండెడివ్ారట. క యిల్
కొందాడెై అనాన్ తో బాటు వ్ారి కుటుొంబ సభ్యులు కూడా పెరియ జీయర్ మఠమయనకు వ్ారిని
ఆశీయిొంచుటకు ఫల, పుషాెద్ులతో వచిి నపుెడు పెరియ జీయర్ తమ శష్రులకు తిరుమల ై ఆళ్వవర్
వ్ైభ్వమయ గయరిొంచి వివరిసత ున్ాారట. అనాన్ తాను ఆ సమయమయన లోపలకు ప్త వడొం సరి కాద్ని
ఆచిి అమమ కు తమ విష్యమయ తెలిపి పెరియ జీయర్ కు వినావిొంచమన్ాారట. ఆచిి అమమ
లోపలకు ప్త యి అచిట నునా ఒక శ్రీవ్ైష్ణవునితో అనాన్, ఆయనతో బాటు వ్ాధూల కుటుొంబమయ
పెరియ జీయర్ స్ావమి ద్రానమయ క ఱకు వచిినటు
ు

ఆ విష్యమయ పెరియ జీయర్ కు

వినావిొంచమనియయ చెపిెరి. ఆ శ్రీ వ్ైష్ణవునకు ఈ వ్ాధూల కుటుొంబమయ పెరియ జీయర్ ను చూడడానికి
ఎొంద్ుకు వచేిరో అరథమయ కాలేద్ు. వ్ాధూల కుటుొంబమయ మయద్లి ఆొండాన్ వొంశమైన గొపె ఆచారు
కుటుొంబమయ. వ్ారు పెరియ జీయర్ వద్ే కు ఏదో ఒక విష్యమై వ్ాద్నకై వచిి యయొంద్ురని తలచి ఆ
విధొంగాన్ే పెరియ జీయర్ కు వినా విొంచేరు. ఇొంతలో కొందాడెై అనాన్ అచటన్ే ఉనా వ్ానమామల ై
జీయర్ కు తమ రాకకు కారణమయ వివరిొంచేరు. ఆచిి అమమ కూడ జరిగిన అప్ారథమయ తెలుసుక ని తాన్ే
సవయమయగా పెరియ జీయర్ కు కొందాడెై అనాన్ రాకకు కారణమయ తెలిపేరు. పెరియ జీయర్ కొందాడెై
అనాన్ ను ఆయన కుటుొంబ పరివ్ారమయను ఆద్రమయగా ఆహావనిొంచేరు. అనాన్ ఫల, పుషాెద్ులు
సమరిెొంచి తామయ వచిిన కారణమయ పెరియ జీయర్ కు నివ్ేదిొంచేరు. పెరియ జీయర్ తిరుపెలాుొండు
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గయరిొంచి, తిరువ్ాయ్ మొఝవ యొంద్లి ప్ లిగ, ప్ లిగ అను ద్శకమయ గయరిొంచి ఉపనుసిొంచి అనాన్ ను
ఆయన కుటుొంబ వరాిలను ఆద్రిొంచేరు. తరువ్ాత అనాన్ ను

ప్ నాడికాకల్ జీయర్ తో కబయరొంపి

పిలిపిొంచి, లోపలకు క నిప్త యి "మీరు మయద్లి ఆొండాన్ వొంశ జనుమలు, పుసిద్ధమైన ఆచారు కుటుొంబొం
వ్ారు, మీరదల మా ద్గి ర శష్ుతవమయ క రుతరన్ాారు " అని పుశాొంచేరట. అనాన్ అొంతట తన దివు
సవపా వృతాతొంతమయ వివరిొంచి తనను క్షమిొంచి సఠవకరిొంచమని ప్ాురిథొంచిరట. అొంతట పెరియ జీయర్ మఱి
మూడు దినమయలలో మఱి క ొంతమొంది అద్ృష్ా వొంతరలు భ్గవ్ానుని పనుపున శష్ుతవమయనకై రాబో వు
చున్ాారని ఆ రోజు అొంద్రకును పొంచ సొంస్ాకరమయ చేయగలనని చెపిెరట. అటులన్ే శ్రీ రొంగన్ాథుడు
మఱి క ొంతమొంది భ్కుతలకు అరికమయఖమయగా మణవ్ాళ్ మహామయని గొపెద్నమయ వివరిొంచి వ్ారిని
ఆశీయిొంపుడని

పలికను.

ఆ

పుకారొంగా

వ్ారొంద్రికర

న్ాటికి

మూడవన్ాడు

పెరియ

జీయర్

పొంచసొంస్ాకరమయలు నిరవహొంచి తన శష్రులుగా సఠవకరిొంచిరి.
===================================================
కొందాడెై అనాన్ తరువ్ాత ఎరుొంబి అప్ాె కూడా పెరియ జీయర్ ను ప్ాురిథొంచి తాను కూడా ఆయన వద్ే
శష్ుతవమయ ప్ ొంద్ుతారు. కొందాడెై అనాన్ కుమారుడు న్ాయన్ చాల తెలివిగల పిలుడు. పెరియ జీయర్
ప్ాశ్రరమయలు చెపుెచుొండగా వ్ాటికి వ్ాుఖాునమయ న్ాయన్ చెపెెడువ్ారట. దానికి చాలా ఆనొందిొంచిన
పెరియ జీయర్ న్ాయన్ ను మయదాేడి తన త డపెై కూరుిొండ పెటా ు క న్ే వ్ారట. మన సొంపుదాయానికి
మయొంద్ు మయొంద్ు న్ేతృతవమయ వహస్ాతవని చెపుెచుొండెడి వ్ారట. పెరియ తిరుమయడి అరథ వివరమయలు
రచిొంచిరి.
కొందాడెై అపెన్ కు పొంచ సొంస్ాకరమయ పెరియ జీయర్ చేసినను అనాన్ కు దాువిడ పుబొంధమయను
అపెన్ కు కటాక్షిొంచమని చెపిెరి. ఆ రకొంగా అపెన్ కు అనాన్ ఆచారుుల ైన్ారు. అపెన్ వొంశ్రయయలు
జీయర్ తిరువడి గళ్ళ శరణమ్, అనియయ అనాన్ తిరువడిగళ్ళ శరణమ్ అనియయ కూడ అొంద్ురు.
పెరియ జీయర్ ఆదేశమయన కొందాడెై న్ాయన్ పెరియ జీయర్ పూరావశీమమయనొంద్ు మనుమడెైన జీయర్
న్ాయన్ార్ ఈడు వ్ాుఖాునమయనకు సొంసకృతమయనొంద్ు అరుొంబద్మయ రచిొంచిరి. శ్రీరొంగ న్ాథుడు చినా
పిలువ్ాని రూపమయన వచిి ( పెరియజీయర్ భ్గవదివష్య కాలక్షదపమయ రొంగన్ాథుని క వ్లలో అను
గీహొంచుచుొండగా ) "శ్రీశ్ైలేశ ద్యాప్ాతుమ్ " అను పెరియ జీయర్ తనియన్ అనగీహొంచిరి కదా. అదే
విధమయగా కొందాడెై అనాన్ నివ్ాసమయనకు ఒక పిలువ్ాడు వచిి ఆయనకు చినా చీటి ఇచిి
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అద్ృశుమైరట. ఆ చీటి చూడగా దానిలో" శ్రీశ్ైలేశ ద్యాప్ాతుమ్..." అను పెరియ జీయర్ తనియన్
ఉనాద్ట. ఆ చినా పిలువ్ాడు ఆ రొంగన్ాథుడే అని అొంద్రూ గీహొంచిరట.
===================================================
అనాన్ కు కావ్ేరి ని శ్రీరొంగమయ వద్లి వ్ళ్ిని వ్ారిగా ఆ రోజులలో అొంద్రూ అనుక న్ే వ్ారట.(కావ్ేరీ
కడవ్ాద్ కొందాడెై అనాన్ రో). ఆయనకు శ్రీరొంగమయపెై శ్రీరొంగనిపెై మకుకవ అొంత గొపెది. అొంద్ుకద కదా
శ్రీమత్ క యిల్ కొందాడెై (శ్రీమత్ క యిల్ అొంటే శ్రీరొంగమయ) అని వ్ారి ఇొంటి పేరు. ఒకస్ారి పెరియ జీయర్
వ్ారిని శ్రీ రొంగన్ాథుడు తిరుమలపెై నితుసూరులచే సొంసేవుుడెై ఉొంటాడని అొంద్ుచే తిరువ్ేొంగడ
మయడయాన్ ను సేవిొంచి మొంగళ్వశ్ాసనమయలు చేసి రమమని చెపిెరట. పెరియ పెరుమాళ్ ను సేవిొంచి,
వ్ారి అనుజఞ తసిక ని అటులన్ే ఆనొంద్మయతో అనాన్ తిరుమల యాతుకై బయలుదేరిరి. వ్ారితో ఉతత మ
నొంబి మొద్ల ైన అన్ేకమొంది శ్రీవ్ైష్ణవులు కూడ తిరుమలకు పయనమైరి. అనాన్ ను వ్ారి శష్రులు
పలు కిలో తసుక ని వ్ళ్్ిద్మనినలఅనాన్ అటు
ు కాద్ని కాలినడకన్ే తిరుపతి చేరిరి. అనొంతాళ్వవన్
సొంతతి వ్ారైన అనొంతాళ్వవన్ వ్ారికి ఎద్ురదగి స్ాద్రమయగా తోడక కని ప్త యి తిరువ్ేొంగడ మయడయాన్ సేవ
స్ాయిొంచిరి. అచిట బద్రికాశీమమయన వ్ేొంచేసియయనా అయోధు రామానుజ అయుొంగార్ స్ావమి
పెరియ జీయర్ వద్ే శష్ుతవమయనకై ఆకాొంక్ష కలిగి యయొండిరి. అనొంతాళ్వవన్ అనాన్ వద్ే శష్ుతవమయ
ప్ ొందిన పెరియ జీయర్ ఇొంకా ఎకుకవ సొంతోష్మయ కలుగయను అని పలుకుటచే వ్ారు ఆనొంద్మయగా
అనాన్ వద్ే న్ే శష్ుతవమయనకై ప్ాురిథొంచి ఆయనవద్ే న్ే చేరదరు. ఆన్ాటినుొండి ఆయన కొందాడెై రామానుజ
అయుొంగార్ అని పిలువబడేవ్ారు. వ్ారు తరువ్ాత కాలమయలో చాలా పుసిద్ధ ుల ై మన సొంపుదాయానికి
ఎనలేని సేవ చేసేరు.
ఇటులన్ే శ్రద్ధ సతత వమ్ అనాన్ కూడ కొందాడెై అనాన్ శష్రుల ై సతుొంపుదాయానికి చాలా సేవ చేసేరు.
అనాన్ కాొంచీ పురానికర, ఆ ప్ాుొంతాలలో ఉనా దివు సథ లాలకర వ్ళ్ళి అకకడ పెరుమాళ్ి సేవ చేసికున్ాారు.
ఒకకడికి వ్ళ్ళిన్ా ఆయన ప్ాొండితు వ్ైభ్వ్ాలకు అొంద్రూ భ్రతొం పటిాన వ్ారద.
అనాన్ పేరు ఎొంత వ్ాుపిొంచిొంద్ొంటే పెరియ జీయర్ ను అనాన్ జీయర్ అని పిలిచెడు వ్ారట.
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అటుపిమమట పెరియ జీయర్ పిలువగా మళ్ళి శ్రీరొంగమయ చేరదరు శ్రీ అనాన్. వ్ారిని ఆహావనిొంచడానికి జైతు
యాతు చేసి తిరిగి వచిిన కుమారుని చూచుటకు ఎద్ురదగిన తొండిు వల రొంగన్ాథుని శ్ేష్మాల,
పుస్ాద్మయలతో పెరియ జీయర్ ఎద్ురు వ్ళ్ళి స్ాద్రమయగా ఆహావనిొంచిరట.
తన చరమ సమయమయన కూడ పెరియ జీయర్ శరీర అసవసథ తో ఆచారు హృద్యానికి వ్ాుఖాునమయ
వ్ాుసూ
త ొండడొం చూసి అనాన్ బాధ పడి

"ఎొంద్ుకిలా శీమ పడుతరన్ాారు" అని అడిగితే "లేకప్త తే

తరువ్ాత తరాలకి ఈ రహస్ాులు ఎలా అొంద్ుతాయి" అని అన్ాారట పెరియ జీయర్. అనాన్ కూడా
అలాగద జీవితాొంతమూ సొంపుదాయమయనకు ఎొంతో సేవ చేసేరు. క యిల్ కొందాడెై అనాన్ కు వ్ారి
కుటుొంబాలకు వ్ారి పూరవ వ్ైభ్వమయ మళ్ళి చేకూరిిన వ్ారు పెరియ జీయరైతే పెరియ జీయర్ కు అనిా
విష్యాలలోని అొండ ద్ొండల ైన వ్ారు కొందాడెై అనాన్, అపెన్ లు.
పెరియ జీయర్ మన సొంపుదాయ పరిరక్షణకు, పరి పుష్ిాకి, వ్ాుపిత కి ఏరాెటు చేసిన అష్ా దిగిజాలలో
కొందాడెై అణణ న్ పుసిద్ధ ులు. వ్ారి రచనలలో శ్రీపరాొంకుశ పొంచవిొంశతి, వరవరమయని అష్ా కమయ,
మామయనిగళ్ కణిణనుణ్ శరుతాతొంబయ మయఖుమైనవి.
పెరియ జీయర్ తాన్ే
" ఎకుకణాతోతర్ ఎకుకలాతోతర్ ఎవివయలోవర్ అయిదినుమ్
అకకణాతేత నమిమఱ ైవరావరద
మికకపుగఝ్ కారార్ ప్ ఝవల్ క యిల్ కొందాడెై అణణ న్ేనుామ్
పేఱ ాళ్వన్ై అడెైొంద్ పేర్"
(అతి కారుణికుల ైన క యిల్ కొందాడెై అణణ న్ వద్ే శరణయ ప్ ొందితే వ్ారు ఏ జాతి వ్ారైన్ా, ఎొంత నీచ
గయణమయనా వ్ారైన్ా, ద్ుష్రాల ైన్ా వ్ారు న్ాకు తక్షణమయ న్ాకు ఆచారుులే).
మణవ్ాళ్ మహామయనుల చే ఇటు
ు కరరత ొంి పబడిన కొందాడెై అణణ న్ వ్ైభ్వమయ గయరిొంచి ఎొంత చెపిెన్ా తకుకవ్ే
అవుతరొంది.
క యిల్ కొందాడెై అణణ న్ తనియన్
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"సకల వ్ేదాొంత స్ారారథ పూరాణశయమ్
విపుల వ్ాధూల గోతోుద్భవ్ాన్ామ్ వరమ్
రుచిర జామాతృవయోగీొంద్ు ప్ాదాశీయమ్
వరద్ న్ారాయణమ్ మద్ు
ి రుమ్ సొంశీయిే"
===================================================
క యిల్ కొందాడెై అణణ న్ స్త ద్రులూ, శష్రులూ అయిన అపెన్ ఆొంధు దేశమయన మన సొంపుదాయ వ్ాుపిత కై
ఎకుకవ కాలమయ గడిపేరు. వ్ారి కుమారులు పుణతారిత హరాచారుులు. వ్ారి కుమారుడు వరదాచారుులు,
వ్ారి కుమారుడు శ్రీవ్ేొంకటేశవరుు గారు. వీరికి ఇద్ే రు కుమారులు. అొంద్ులో ఒకరు శ్ారద్ ద్రెణ
వరదాచారుులు గారు. వీరి కుటుొంబాలు ద్క్షిణ దేశమయ లోన్ే సిథరపడి ప్త యిన్ాయి. మఱియొక
కుమారుడు రొంగాచారుులు గారు. మన ప్ాుొంతమయ లోనువా క యిల్ కొందాడెై కుటుొంబాలకు
మూలపురుష్రల్లయన్ే. వీరు మయద్లి ఆొండాన్ కు 12 వ తరమయ వ్ారు. వ్ారి వొంశమయలో జనిమొంచిన
శ్రీమత్ క యిల్ కొందాడెై వ్ేొంకట రామాచారుులు గారు శ్రీమాన్ మయద్లి ఆొండాన్ కు 24 వ తరమయ.
క యిల్ కొందాడెై అణణ న్, అపెన్ లకు 16 వ తరమయ. శ్రీమత్ క యిల్ కొందాడెై వ్ేొంకట రామాచారుులు
గారు సొంపూరణ సవయొంకృష్ితో దాువిడ, సొంసకృత భాష్లలో ఉద్ే ొండ ప్ాొండితుమయ సొంప్ాదిొంచిన
మహో నాతరలు. వ్ాుకరణ శరోమణి.
సొంస్ాకరమయలు

ప్ ొంది, మొంద్స

ఆయన శ్రీమాన్ రాఘవ్ారు స్ావమి వ్ారి వద్ే పొంచ

రామానుజ

స్ావమి

వ్ారి

(మొంద్స

రామానుజస్ావమివ్ారు

శ్రీపెరుొంబూద్ూరు కుొండలి స్ావమి వ్ారి శష్రులు) వద్ే శ్రీ భాష్ుమయను, రామతరథమయ రామానుజాచారు
స్ావమి వద్ే భ్గవదివష్యమయను సేవిొంచేరు. చద్ువు అొంటే ఎనలేని పఠుతి వలన తాను కటిాొంచుక నిన
ఇొంటికి వ్ాణీ సద్మ అని పేరుొంచుక ని ఎొంతమొందిక తన ఇొంటిలో విద్ునభ్ుసిొంచుటకు తోడెడాడరు.
పుతివ్ాది భ్యొంకర అణణ ొంగరా చారుస్ావమి వ్ారికి వ్ేొంకట రామాచారుులు వ్ారనిన గొపె గౌరవమయ
ఉొండెడిద్ట. వ్ారిరువురు పెకుక పొండిత సభ్లలో ప్ాలొిన్డివ్ారు. మన సొంపుదాయమయనకు గొపె సేవ
చేసి శ్రీభాష్ు, భ్గవదివష్య గోష్ర
ీ లను, కాలక్షదపమయలను నిరవహొంచు చుొండెడివ్ారు.
మన కుటుొంబాలకు ఆయన ప్ాుతః సమరణీయయలు.
వ్ారి తనియన్
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