తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
తిరుతృహృరై గుమించి తృహాధమిక అఴగహసన ఆధారింగహ తయారు చేళన 108 ావూలు-జరహబుల గోలిభే ఈ
తిరుతృహృరై ాఱహూఴయ. ఇది ఎఴమ జఞానాతుూ మీక్షించడాతుకో లేదా ఏ క ిందమనో విజేతలుగహ ాకటించడాతుకో
షింకలనిం చేళన ాఱహూఴయ కహద఼. శ్రీకాశణ
ు డు అిందమతూ కయౌళ రమమనాూడు, లౌకిక ష఼ఖాలు ఎఴమకి రహరు
అన఼భవిించేవి, కహతు భగఴత్ అన఼భఴిం అిందమతో కయౌళ చేళేవి, దాననూ గోలి అింటారు.
1.

ఆిండాళ్ అతు ఎఴమకి ేరు?

=గోదాదేవి.

2.

తిరుమల ఆలయింలో ధన఼మహమషింలో దేతు బద఼లుగహ తిరుతృహృరై గహనిం చేస్ా హరు?

= ష఼ాఫాతిం బద఼లుగహ.

3.

ఏది అషల ైన మించిమోజతు గోదాదేవి చెృనది?

=భగఴింతణతు తృ ిందాయౌ అతు మన మనష఼లో డషన మోజే మించిమోజు.

4.

గోదాదేవి తణలళఴనింలో లభించగహ ించిన తిండషా ఎఴరు?

=శ్రీ విశణ
ు చితణ
ా లు.

5.

ఆయవారులు ఎింతమింది?

=12మింది.

6.

గోదాదేవి ఎఴమ అింవగహ అఴతమించిింది?

=భూదేవి.

7.

గోదాదేవి తిరుతృహృరైన఼ ఏ ఫాశలో గహనిం చేళింది?

=తమిళ ఫాశ.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
8.

తిరుతృహృరై ఏ దిఴయ ాబింధములోతు ఫాగము?

=నాలాభర్ దిఴయాబింధము.

9.

శ్రీ రైశుఴ దిఴయదేఱహలు ఎతుూ?

=108.

10.

గోదాదేవి అఴతమించిన దిఴయదేవిం ేరు ఏమిట?

=శ్రీవియౌి ుతత
ా రు.

11.

దామోదరుడు అతు శ్రీకాశణ
ు తు ఎింద఼కు లుస్హారు?

=దామము (తాాడు) ఉదరము నింద఼ కలరహడు కన఼క.

12.

శ్రీవియౌి ుతత
ా రు గోురిం ఎతణ
ా ఎింత?

=196 అడుగులు.

13.

‘లోకహాఃషమస్హాాఃష఼ఖినో భఴింతణ’ అనన ఫాఴన తిరుతృహృరై ఎనూఴ తృహవురింలో చెృబడషనది?

=మూడఴ తృహవురిం.

14.

శ్రీవియౌి ుతత
ా ర్ లోతు రింగనాథ ఆలయింలో మహతిా ూట స్హామికి చేళే ఆరగింుకు ఏమతు ేరు?

=తిరుస్హదము.

15.

శ్రీవిశణ
ు చితణ
ా లు రహరు తానకు తణలళఴనింలో లభించిన ఆిండాళ్ కు ముదట టి న ేరు ఏమిట?

=కోదెై (గోదా)

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
16.

మయాయవారుతు (శ్రీవిశణ
ు చితణ
ా లు) భగఴింతణడష ఏ అింవగహ ఫావిస్హారు?

=గరుడాింవము.

17.

తిరుతృహృరైన఼ షింషకాతింలో ఏమింటారు?

=శ్రీఴత
ా ము.

18.

బేఘాతుూ ఎలా గమజ ించమతు గోదాదేవి చెబుతణింది?

=రమాతమ చేతిలోతు వింఖముఴలే.

19.

శ్రీరనింకటేవారుతు చేరుటకై గోదాదేవి ఎఴమతు రనడుక నూది?

=మనమధ఼తు

20.

తయౌి ఴదీ కాశణ
ు డు ఎలా ఉింటాడతు గోదాదేవి చెృనది?

=ళింసిం లిఴల .

21.

తిరుతృహృరై ఴాతమున఼ ఆచమించ఼టకు అరహత భేమిట?

=ధాడబైన కోమక, టటిదల.

22.

కహలిం కలళ మహకుిండా దికుకతోచతు ళితి ఉనూుడు తిరుతృహృరై ఎనూఴ తృహవుమహతుూ ాతిమోజు 11 స్హరుి

తృహమహయణిం చేయాలతు చెబుతారు?
=ముదట తృహవురిం.

23.

శ్రీకాశణ
ు డు యఱోదగమహాన జతుమించాడతు గోదాదేవి ఎింద఼కు కీమా షా ఼ింది?

=దేఴకీుతణాడతు కీమా ళేా కింష఼డషకి తెయౌళ తృో తణిందేమోనతు. (ఫాఴనా మహకహశీ )

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
24.

ధన఼మహమష ఴాతిం తృహటించేటుడు చేయఴలళన న఼లేర,ో చేయకూడతు న఼లేరో తిరుతృహృరై ఎనోూ

తృహవురింలో చెృబడషనది?
=మిండఴ తృహవురిం.

25.

తిరుతృహృరై మూడఴ తృహవురింలో దఱహఴతామహలలోతు ఏ అఴతారిం గహనిం చేయబడషనది?

=రహమన అఴతారిం.

26.

ఆయవారి కు మమో ేమేమిట?

=రైశుఴ భకహాగేీషరులు. దెైఴభకిాలో ముతుగ లోతణ తెలుష఼కునూరహరు, కహతృహడురహరు అతు అరి ము.

27.

నలకు ఎతుూ ఴమహాలు కురరహలతు గోదాదేవి చెృనది?

=మూడు.

28.

బేఘాతుూ ఏ విధింగహ బరఴుమతు గోదాదేవి ఱహళషా ఼ింది?

=దమనాభుడష చేతిలోతు ష఼దరశన చకీిం ఴల .

29.

శ్రీకాశణ
ు డు ఎకకడ జతుమించాడో చెృడాతుకి గోదాదేవి చెృన ేరు ఏమట?

=ఉతా ర మధ఼ర. (మధ఼ర మీనాక్ష అతు అన఼కోకుిండా ఴుిండడాతుకి).

30.

‘రుతూర్’ అింటే ‘దీ మనష఼ునూ నది’ అతు గోదాదేవి ఏ నదితు కీమా షా ఼ింది?

=యమునా నది.

31.

మనిందరిం తృహటించఴలళన ఏ గుణాతుూ గోదాదేవి నాలగ ఴ తృహవురింలో చెబుతణింది?

=దానగుణిం.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
32.

లోకహతుూ ష఼ఖటేి లక్షణిం ఉిండాలతు గోదాదేవి ఎఴమకి చెబుతణింది?

=ఴమహాతుకి.

33.

రమాతమఴదీ కు ఴచేేటుడు ఎలా మహరహలతు గోదాదేవి చెబుతణింది?

=మవుద఼ులబై (తిాకరణ వుదిుగహ) మహరహయౌ.

34.

విగీసరూింలో ఴునూ రమాతమై మనకు మించి విఱహాషిం కలగహలింటే తిరుతృహృరై ఎనూఴ తృహవురిం

తృహమహయణ చేష఼కోరహయౌ?
=ఐదఴ తృహవురిం.

35.

విశాకేున అింవగహ గల ఆయవారు ేమేమిట?

=నమమయవారు.

36.

తిరుతృహృరై ఆరఴ తృహవురిం న఼ిండష ఏ ఴాతిం తృహారింభమఴుతణింది?

=బుదిుఴత
ా ిం.

37.

గోదాదేవి ముదటగహ బేలకకనన గోకన఼ ఏమతు లుష఼ాింది?

=యవాయ్ (లి ా).

38.

తిరుతృహృరై ఆరున఼ిండష దిఴేన఼ ఴరకు గోదాదేవిచే లేబడు గోకలన఼ ఎఴమతో తృో యౌే చెబుతారు?

=ఆయవారి తో.

39.

గద (కౌమోదకీ) అింవ గహ గల ఆయవారు ఎఴరు?

=ూదతాాయవారు.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
40.

తిరుతృహృరైలోతు ఏడఴ తృహవురిం ఏ దిఴయదేవింలో మిండుస్హరుి తృహడుతారు?

=శ్రీరుింబుదఽరులో ఆదికేవఴ రుమాళ్ షతుూధిలో.

41.

కీచ఼కీచ఼మతు అమచే ఏ క్షులు తిరుతృహృరైలో ాస్ా హవిించబడాుభ?

=భరదాాజ (చాతక) క్షులు.

42.

తిరుతృహృరై ఏడఴ తృహవురింలో షమమింబడషన ఆయవారు ఎఴరు?

=కులఱేఖమహయవార్.

43.

మనకు తెయౌళన మించి విశయాలు దిమిందితో ించ఼కోరహలతు మనకు తెయౌయచేళే తృహాణులేవి?

=క్షులు.

44.

ఎతుమిదఴ తృహవురింలో తుదాలేబడు గోక ఏ ఆయవారున఼ షఽచిష఼ాింది?

=నమమయవారు.

45.

వుఴులన఼ తృహాతాఃకహలాననూ చిరుబేత క రకు రయళా చిేక బయళి న఼ తిరుతృహృరైలో ఏమింటారు?

=శిరువీడు.

46.

భగరహన఼డష కౌష఼ాఫాింవముతో తృో లేబడషన ఆయవారు ఎఴరు?

=కులఱేఖమహయవార్.

47.

అగష఼ాుడు తుయౌచిన ఊరుకు ఏమతు ేరు?

=కుింభకోణిం.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
48.

దక ిండఴ తృహవురిం న఼ిండష ఏ ఴాతిం తృహారింభమఴుతణింది?

=ాతి ఴాతిం.

49.

కరమయోగహతుూ చెృన ఆయవారు ఎఴరు?

=ూదతాాయవార్.

50.

దమూడఴ తృహవురింలో చెృబడషన గోకల మిండు ఴమహగలు ఎఴమఴమకి చెిందినరహరు?

=శ్రీకాశణ
ు తు ఴరగ ిం, శ్రీమహముతు ఴరగ ిం.

51.

దమూడఴ తృహవురింలో శ్రీకాశణ
ు తు ఏ య్ల తెలుబడషింది?

=బకహష఼ర ఴధ.

52.

షనాయష఼లు ధమించే కహషహయ ఴస్హాాలు దేతుతు షఽచిస్హాభ?

=తాయగిం.

53.

శ్రీఴతుము అింవగహ గల ఆయవారు ఎఴరు?

=తిరుతృహృణి.

54.

తిరుతృహృరై జీయర్ అతు ఎఴమకి ేరు?

=భగఴదాామాన఼జులు.

55.

తిరుతృహృరై 30 తృహవురములలో మధయదెైన 15ఴ తృహవురింలో చెృబడషన భకుాతు విఱేశ లక్షణబేమి?

=నాననదానాభడుగ- అింటే ‘దో శము నా యిందే కలద఼”.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
56.

శ్రీకాశణ
ు డు కుఴలయాడమన఼ ఏన఼గున఼ షింసమించ఼టలో అింతమహరు బేమి?

=అసింకహరమున఼ సతమారుేట.

57.

దహారఴ (16ఴ) తృహవురిం న఼ిండష ఏ ఴాతము తృహారింభమగుచ఼నూది?

=దాషయ ఴాతము.

58.

గోకలు ఆచారుయతుగహ ఎఴమతు ఫావిష఼ానాూరు?

=నిందగోుతు (భగరహన఼తు అిందిించారు కన఼క)

59.

కోభల్ అనగహ ఏమి?

=కోన్ అనగహ స్హామి. ఇల్ అనగహ స్హినము. - భగఴింతణతు తురహషము.

60.

నింద఼ణిు ఏ గుణము గలరహతుతుగహ గోకలు కీమా స్ా హరు?

=దాన గుణము.

61.

గోకలు ఎింబెరుమాన్ (మా స్హామీ) అతు ఎఴమతు లుస్హారు?

=నింద఼డు.

62.

భగరహన఼డష ధన఼రింవగహ గల ఆయవారు ఎఴరు?

=తిరుమింగై యాయవారు.

63.

గోకలు తమ ఴింవమునకు ‘మింగళ దీమతు’ ఎఴమతు కీమా స్ా హరు?

=యఱోద.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
64.

ఱింతృ రకజలడష-ఎరీతు బింగహరు కడషయిం దాయౌేన తృహదిం (Golden leg) గలరహడతు గోకలు ఎఴమతు

కీమా ించెన఼?
=బలమహముడు.

65.

తూయవదేవి ఎఴరు?

=కాశణ
ు తు బేనమాబైన కుింభుతు కూతణరు.

66.

యఱోద తముమడు ఎఴరు?

= కుింభుడు.

67.

భగరహన఼డష ఖడగ ము (నిందకము) అింవముగహ గల ఆయవారు ఎఴరు?

=ేయాయవారు.

68.

ఆిండాళ్ అలింకరణలో విఱేశబేమిట?

=ఎడమరైు క ుృ. ఎడమచేతిలో చిలుక.

69.

భగఴదాామాన఼జులు అతయింత ేామతో అన఼షింధానిం చేళే తృహవురబేది?

=18 ఴ తృహవురిం.

70.

లక్మమ అమమరహమ కటాక్షిం లభించాలింటే ఏ తృహవుమహతుూ తుతయిం 11 స్హరుి ఠించాయౌ?

=18ఴ తృహవురిం.

71.

శ్రీకాశణ
ు డు వయతుించిన మించు కోళళా ఏ ఏన఼గు దింతాలతో చేయబడాుయతు గోదాదేవి ఴము ించినది?

=కుఴలయాడము.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
72.

అశిాతూ దేఴతలు ఎఴరు?

= షింజఞాదేవి కుమారులు ఇదీ రు- నాషతణయడు, దన఼ాడు.

73.

గోకలు తూయవదేవిన఼ిండష ఏ ఴష఼ాఴులు ఴరముగహ తృ ిందిమ?

=అదీ ము, విషనకఱఱ .

74.

తిరుతృహృరై 20 ఴ తృహవురిం తృహమహయణ ఴలన ఏ లౌకిక కోమకలు తీరున఼?

=కుటటింబ కలహాలు తొలగ అనోయనయ దాింతయ జీఴనిం.

75.

ఇరరై మూడఴ తృహవురింలో గోకలు రమాతమన఼ ఏ జింతణఴుతో తృో యౌేమ?

=మాగమహజగు ళింసము.

76.

ాళదిముల ైన మూడు గుసల ేమి మి
ే ట?

=అసో బిలిం, తృహిండఴుల గుస, రహయష గుస.

77.

రమాతమ ఴదీ ఎటి రహషన యుిండున఼?

=షరాగింథాః -షరావిధ మమళములు.

78.

రమాతమ బాసమకు రనదో దేవము చేయుటన఼ ఏ జింతణఴు అరుుతో తృో లుస్హారు?

=ళింస గరజ న.

79.

కిమీటాలు ఎతుూరకహలు? రహట ేమి మి
ే ట?

=మూడు-కిమీటిం, మకుటిం, చఽడాఴతింషము.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
80.

కతిఴాక్షమనగహ ఏ చెటి ట?

=రలగ చెటి ట.

81.

ఇరరై ఆరఴ తృహవురిం న఼ిండష ఏ ఴాతిం తృహారింభమఴుతణింది?

=ఫోగఴాతము.

82.

ఇరరై ఆరఴ తృహవుమహతుూ ఏ దిఴయదేవింలో మిండుస్హరుి చద఼ఴుతారు?

=శ్రీవియౌి ుతత
ా రు.

83.

రమాతమ యొకక వింఖమునకు ఏమతు ేరు?

=తృహించజనయము.

84.

ఇరరై ఏడఴ తృహవురింలో ేమకకనబడషన కూడార్ ఎఴరు?

=షమేావారుతుతో కూడష ఉిండుటకు ఇశి డతు రహరు.

85.

ఇరరై ఏడఴ తృహవురిం మోజు షమమృించే ాస్హదిం ేరు ఏమిట?

=కూడామై ాస్హదిం (108 రిండష గింగహయవలలో ఈ ాస్హదిం ఆరగింు చేస్ా హరు)

86.

భగఴింతణడష శిఱ఼ేరు (చినూేరు) ఏమిట?

=గోవిింద.

87.

భగరహన఼డష ష఼దరశన చకహీింవముగహ గల ఆయవారు ఎఴరు?

= తిరుముయఱై యాయవారు.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
88.

కాశణ
ు తుకి, గోకలకు ఉనూ షింబింధిం దేతుతో తృో లేబడషనది?

=షఽరుయతుకి, కహింతికి గల షింబింధము.

89.

గోదాదేవి తాన఼ ఎఴమ రన఼క రళళానూటట
ి ఇరరై ఎతుమిదిఴ తృహవురింలో తృహడుతణింది?

=ఆఴుల రన఼క.

90.

ధన఼మహమషములో ఎనూఴ తృహవురము చదిరన మోజున స్హాములకు నఽతన ఴషా మ
ర ులు షమమృించే

షింాదాయము కలద఼?
=27 ఴ తృహవురిం.

91.

తృ తాామమై అడష- అిందబైన తామర ూఴు ఴింట బింగహరు ఛాయ కయౌగన తృహదములు ఎఴమవి?

=శ్రీకాశణ
ు తువి.

92.

భగఴింతణతు తృహదములకు మింగళిం తృహడుట ఎఴమ లక్షణము?

=దాష఼తు లక్షణములు.

93.

'అజఞయమానాః' (ుటటిక లేతురహడు) అతు రమాతమన఼ గూమే యౌకిన ఉతుశతణ
ా రింటనన మాటమామే

ఏమతు యౌకన఼?
='బసృధా విజఞయతే' (అననక విధములుగహ ుటటిచ఼నాూడు)

94.

షముదాాతుూ దాటించేది ఓడ అభతే షింస్హరమున఼ దాటించే ఓడ ఏది?

=విశణ
ు తృో తము (విశణ
ు ఴనన ఓడ)

95.

రమాతమ గకతృహృ? ఆయన దాష఼లు గకతృహృ?

=ఆయన దాష఼లే గకృ.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
96.

ఏడేడు జనమలనగహ ఎతుూ జనమలతు అరు ము?

=ఎతుూ జనమలకైనా అతు అరి ము.

97.

ఇరరై తొమిమదఴ తృహవురములో గోదాదేవి ఏ దిఴయదేవమున఼ కీమా ించెన఼?

=అయోధయ.

98.

ఴజగ ిం అింటే ఏమిట?

=ఓడ.

99.

ధనాింతమ అఴతారింలో శ్రీమహావిశణ
ు ఴు చేతిలో ఏమి కయౌగ ఴుింటాడు?

=అమాత కలవిం.

100.

ముౄయయఴ తృహవురింలో రమాతమన఼ ఏమతు ఴము ించెన఼?

=తిజగ ళ్ తిరుముగతణ
ా - అనగహ చింద఼ాతు తృో యౌన దిఴయతిరుముఖ మిండలిం గలరహడా.

101.

గోకల దిరహయభరణములేవి?

=కాశణ
ు తు తృహాణము కింటే ఎకుకఴగహ ేామిించ఼టభే.

102.

శ్రీ వియౌి ుతత
ా రు ఎటటఴింటదతు గోదాదేవి కీమా ించెన఼?

=అణి ుద఼రై- ఈ జగతణ
ా కే మణిఴింటది.

103.

శ్రీవిశణ
ు చితణ
ా ల రహరు తమ బడలో ఏ మాల ధమించెన఼?

=ైమ్ కమల తణతా మయల్ - నలి తు చలి తు తామర ూషల మాల.

తిరుప్పావై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో
104.

గోదాదేవి ముపైృఴ తృహవురింలో తాన఼ ఎఴమ కూతణరునతు చెృన఼?

= టి ర్ మహన్ కోదెై (శ్రీవిశణ
ు చితణ
ా ల రహమ గోదాదేవితు).

105.

తిరుతృహృరై ఎటటఴింట మాల?

=ముపైౄ తమిళ తృహవురములనన ూషలతో చేయబడు మాల.

106.

శ్రీకాశు దేఴమహయలు రచిించిన తెలుగు ాబింధిం ‘ఆముకా మాలయద’ ఎఴమ ేరు?

= గోదాదేవి.

107.

శ్రీకాశు దేఴమహయలు రచిించిన ఆముకా మాలయదలో ఎఴమ కలాయణిం ఴము ింబడషనది?

=గోదాదేవి మమయు శ్రీరింగేవుల కలాయణిం.

108. భగరహన఼డష ఴనమాల అింవగహ గల ఆయవారు ేమేమిట?
=తొిండరడషతృ ృడషయాయవార్.

జై శ్రీమనాూమహయణ!

