
తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

 

తిరుతృహృర ై గుమ ించి తృహాధమిక అఴగహసన ఆధారింగహ తయారు చేళన 108 వాూలు-జరహబుల గోలిభే ఈ 
తిరుతృహృర ై ఱాహూఴయ. ఇది ఎఴమ  జఞా నాతుూ మీక్షించడాతుకో లేదా ఏ క ిందమ నో విజేతలుగహ కాట ించడాతుకో 
షింకలనిం చేళన ఱాహూఴయ కహద. శీ్రకాశణు డు అిందమ తూ కయౌళ రమమనాూడు, లౌకిక షఖాలు ఎఴమ కి రహరు 
అనభవిించేవి, కహతు భగఴత్ అనభఴిం అిందమ తో కయౌళ చేళేవి, దాననూ గోలి  అింటారు. 
 

1. ఆిండాళ్ అతు ఎఴమ కి ేరు? 

=గోదాదేవి. 

 

2. తిరుమల ఆలయింలో ధనమహమషింలో దేతు బదలుగహ తిరుతృహృర ై గహనిం చేస్హా రు?  

= షఫాాతిం బదలుగహ. 

 

3. ఏది అషల ైన మించిమోజతు గోదాదేవి చెృనద?ి 

=భగఴింతణతు తృ ిందాయౌ అతు మన మనషలో డషన మోజే మించిమోజు. 

 

4. గోదాదేవి తణలళఴనింలో లభించగహ  ించిన తిండష ాఎఴరు? 

=శీ్ర విశణు  చితణా లు. 

 

5. ఆయవారులు ఎింతమింద?ి 

=12మింది. 

 

6. గోదాదేవి ఎఴమ  అింవగహ అఴతమ ించిింద?ి 

=భూదేవి. 

 

7. గోదాదేవి తిరుతృహృర ైన ఏ ఫాశలో గహనిం చేళింద?ి 

=తమిళ ఫాశ. 
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8. తిరుతృహృర ై ఏ దిఴయ బాింధములోతు ఫాగము? 

=నాలాభర్ దిఴయబాింధము. 

 

9. శీ్ర ర ైశుఴ దిఴయదేఱహలు ఎతుూ? 

=108. 

 

10. గోదాదేవి అఴతమ ించిన దిఴయదేవిం ేరు ఏమిట ? 

=శీ్రవియిౌుతతా రు. 

 

11. దామోదరుడు అతు శీ్రకాశణు తు ఎిందకు లుస్హా రు? 

=దామము (తాాడు) ఉదరము నింద కలరహడు కనక. 

 

12. శీ్రవియిౌుతతా రు గోురిం ఎతణా  ఎింత? 

=196 అడుగులు. 

 

13. ‘లోకహాఃషమస్హా ాఃషఖినో భఴింతణ’ అనన ఫాఴన తిరుతృహృర ై ఎనూఴ తృహవురింలో చెృబడషనద?ి 

=మూడఴ తృహవురిం. 

 

14. శీ్రవియిౌుతతా ర్ లోతు రింగనాథ ఆలయింలో మహతిా ూట స్హామికి చేళే ఆరగ ింుకు ఏమతు ేరు? 

=తిరుస్హదము. 

 

15. శీ్రవిశణు చితణా లు రహరు తానకు తణలళఴనింలో లభించిన ఆిండాళ్ కు ముదట  ట ిన ేరు ఏమిట ? 

=కోదెై (గోదా) 
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16.  మ యాయవారుతు (శీ్రవిశణు చితణా లు) భగఴింతణడష ఏ అింవగహ ఫావిస్హా రు? 

=గరుడాింవము. 

 

17. తిరుతృహృర ైన షింషకాతింలో ఏమింటారు? 

=శీ్రఴతాము. 

 

18. బేఘాతుూ ఎలా గమ జించమతు గోదాదేవి చెబుతణింద?ి 

=రమాతమ చేతిలోతు వింఖముఴలే. 

 

19. శీ్రరనింకటేవారుతు చేరుటక ై గోదాదేవి ఎఴమ తు రనడుక నూద?ి 

=మనమధతు 

 

20. తయిౌఴదీ కాశణు డు ఎలా ఉింటాడతు గోదాదేవి చెృనద?ి 

=ళింసిం లిఴల . 

 

21. తిరుతృహృర ై ఴతామున ఆచమ ించటకు అరహత భేమిట ? 

=ధాడబ ైన కోమ క, టటి దల. 

 

22. కహలిం కలళ మహకుిండా దికుకతోచతు ళితి ఉనూుడు తిరుతృహృర ై ఎనూఴ తృహవుమహతుూ తాిమోజు 11 స్హరుి  
తృహమహయణిం చేయాలతు చెబుతారు? 

=ముదట  తృహవురిం. 

 

23. శీ్రకాశణు డు యఱోదగమహాన జతుమించాడతు గోదాదేవి ఎిందకు కీమ ాషా ింద?ి 

=దేఴకీుతణాడతు కీమ ాళేా  కింషడషకి తెయౌళ తృో తణిందేమోనతు. (ఫాఴనా మహకహశీ) 
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24. ధనమహమష ఴతాిం తృహట ించేటుడు చేయఴలళన నలేర,ో చేయకూడతు నలేరో తిరుతృహృర ై ఎనోూ 
తృహవురింలో చెృబడషనద?ి 

=మ ిండఴ తృహవురిం. 

 

25. తిరుతృహృర ై మూడఴ తృహవురింలో దఱహఴతామహలలోతు ఏ అఴతారిం గహనిం చేయబడషనద?ి 

=రహమన అఴతారిం. 

 

26. ఆయవారికు మమో ేమేమిట ? 

=ర ైశుఴ భకహా గేీషరులు. దెైఴభకిాలో ముతుగ  లోతణ తెలుషకునూరహరు, కహతృహడురహరు అతు అరిము. 

 

27. న లకు ఎతుూ ఴమహా లు కురరహలతు గోదాదేవి చెృనద?ి 

=మూడు. 

 

28. బేఘాతుూ ఏ విధింగహ బ రఴుమతు గోదాదేవి ఱహళషా ింద?ి 

=దమనాభుడష చేతిలోతు షదరశన చకీిం ఴల . 

 

29. శీ్రకాశణు డు ఎకకడ జతుమించాడో  చెృడాతుకి గోదాదేవి చెృన ేరు ఏమట ? 

=ఉతార మధర. (మధర మీనాక్ష అతు అనకోకుిండా ఴుిండడాతుకి). 

 

30. ‘ రుతూర్’ అింటే ‘ దీ మనషునూ నద’ి అతు గోదాదేవి ఏ నదితు కీమ ాషా ింద?ి 

=యమునా నది. 

 

31. మనిందరిం తృహట ించఴలళన ఏ గుణాతుూ గోదాదేవి నాలగ ఴ తృహవురింలో చెబుతణింద?ి 

=దానగుణిం. 
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32. లోకహతుూ షఖ టేి  లక్షణిం ఉిండాలతు గోదాదేవి ఎఴమ కి చెబుతణింద?ి 

=ఴమహా తుకి. 

 

33. రమాతమఴదీకు ఴచేేటుడు ఎలా మహరహలతు గోదాదేవి చెబుతణింద?ి 

=మ వుదు లబ ై (తిాకరణ వుదిుగహ) మహరహయౌ. 

 

34. విగీసరూింలో ఴునూ రమాతమ ై మనకు మించి విఱహాషిం కలగహలింటే తిరుతృహృర ై ఎనూఴ తృహవురిం 
తృహమహయణ చేషకోరహయౌ? 

=ఐదఴ తృహవురిం. 

 

35. విశాకేున అింవగహ గల ఆయవారు ేమేమిట ? 

=నమమయవారు. 

 

36. తిరుతృహృర ై ఆరఴ తృహవురిం నిండష ఏ ఴతాిం తృహారింభమఴుతణింద?ి 

=బుదిుఴతాిం. 

 

37. గోదాదేవి ముదటగహ బేలకకనన గోకన ఏమతు లుషా ింద?ి 

=యవాయ్ (లాి ). 

 

38. తిరుతృహృర ై ఆరునిండష దిఴేన ఴరకు గోదాదేవిచే లేబడు గోకలన ఎఴమ తో తృో యౌే చెబుతారు? 

=ఆయవారితో. 

 

39. గద (కౌమోదకీ) అింవ గహ గల ఆయవారు ఎఴరు? 

=ూదతాా యవారు. 
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40. తిరుతృహృర ైలోతు ఏడఴ తృహవురిం ఏ దిఴయదేవింలో మ ిండుస్హరుి  తృహడుతారు? 

=శీ్ర రుింబుదఽరులో ఆదికేవఴ  రుమాళ్ షతుూధిలో. 

 

41. కీచకీచమతు అమ చే ఏ క్షులు తిరుతృహృర ైలో సా్హా విించబడాు భ? 

=భరదాాజ (చాతక) క్షులు. 

 

42. తిరుతృహృర ై ఏడఴ తృహవురింలో షమమ ింబడషన ఆయవారు ఎఴరు? 

=కులఱేఖమహయవార్. 

 

43. మనకు తెయౌళన మించి విశయాలు దిమిందితో ించకోరహలతు మనకు తెయౌయచేళే తృహాణులేవి? 

=క్షులు. 

 

44. ఎతుమిదఴ తృహవురింలో తుదలాేబడు గోక ఏ ఆయవారున షఽచిషా ింద?ి 

=నమమయవారు. 

 

45. వుఴులన తృహాతాఃకహలాననూ చిరుబేత క రకు ర యళా చిేక బయళిన తిరుతృహృర ైలో ఏమింటారు? 

=శిరువీడు. 

 

46. భగరహనడష కౌషా ఫాింవముతో తృో లేబడషన ఆయవారు ఎఴరు? 

=కులఱేఖమహయవార్. 

 

47. అగషా ుడు తుయౌచిన ఊరుకు ఏమతు ేరు? 

=కుింభకోణిం. 
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48. దక ిండఴ తృహవురిం నిండష ఏ ఴతాిం తృహారింభమఴుతణింద?ి 

=ాతి ఴతాిం. 

 

49. కరమయోగహతుూ చెృన ఆయవారు ఎఴరు? 

=ూదతాా యవార్. 

 

50. దమూడఴ తృహవురింలో చెృబడషన గోకల మ ిండు ఴమహగ లు ఎఴమ ఴమ కి చెిందినరహరు? 

=శీ్రకాశణు తు ఴరగిం, శీ్రమహముతు ఴరగిం. 

 

51. దమూడఴ తృహవురింలో శీ్రకాశణు తు ఏ య్ల తెలుబడషింద?ి 

=బకహషర ఴధ. 

  

52. షనాయషలు ధమ ించే కహషహయ ఴస్హా ా లు దేతుతు షఽచిస్హా భ? 

=తాయగిం. 

 

53. శీ్రఴతుము అింవగహ గల ఆయవారు ఎఴరు? 

=తిరుతృహృణి. 

 

54. తిరుతృహృర ై జీయర్ అతు ఎఴమ కి ేరు? 

=భగఴదాామానజులు. 

 

55. తిరుతృహృర ై 30 తృహవురములలో మధయదెైన 15ఴ తృహవురింలో చెృబడషన భకుా తు విఱేశ లక్షణబేమి? 

=నాననదానాభడుగ- అింటే ‘దోశము నా యిందే కలద ”. 
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56. శీ్రకాశణు డు కుఴలయాడమన ఏనగున షింసమ ించటలో అింతమహరుబేమి? 

=అసింకహరమున సతమారుేట. 

 

57. దహారఴ (16ఴ) తృహవురిం నిండష ఏ ఴతాము తృహారింభమగుచనూద?ి 

=దాషయ ఴతాము. 

 

58. గోకలు ఆచారుయతుగహ ఎఴమ తు ఫావిషా నాూరు? 

=నిందగోుతు (భగరహనతు అిందిించారు కనక) 

 

59. కోభల్ అనగహ ఏమి? 

=కోన్ అనగహ స్హామి. ఇల్ అనగహ స్హి నము. - భగఴింతణతు తురహషము. 

 

60. నిందణిు  ఏ గుణము గలరహతుతుగహ గోకలు కీమ ాస్హా రు? 

=దాన గుణము. 

 

61. గోకలు ఎింబెరుమాన్ (మా స్హామీ) అతు ఎఴమ తు లుస్హా రు? 

=నిందడు. 

 

62. భగరహనడష ధనరింవగహ గల ఆయవారు ఎఴరు? 

=తిరుమింగ ై యాయవారు.  

 

63. గోకలు తమ ఴింవమునకు ‘మింగళ దీమతు’ ఎఴమ తు కీమ ాస్హా రు? 

=యఱోద. 

 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

64. ఱ ింతృ రకజలడష-ఎరీతు బింగహరు కడషయిం దాయౌేన తృహదిం (Golden leg) గలరహడతు గోకలు ఎఴమ తు 
కీమ ాించెన? 

=బలమహముడు.  

 

65. తూయవదేవి ఎఴరు? 

=కాశణు తు బేనమాబ ైన కుింభుతు కూతణరు. 

 

66. యఱోద తముమడు ఎఴరు? 

= కుింభుడు. 

 

67. భగరహనడష ఖడగము (నిందకము) అింవముగహ గల ఆయవారు ఎఴరు? 

=ేయాయవారు. 

 

68. ఆిండాళ్ అలింకరణలో విఱేశబేమిట ? 

=ఎడమర ైు క ుృ. ఎడమచేతిలో చిలుక. 

 

69. భగఴదాామానజులు అతయింత ేామతో అనషింధానిం చేళే తృహవురబేద?ి 

=18 ఴ తృహవురిం. 

 

70. లక్మమ అమమరహమ  కటాక్షిం లభించాలింటే ఏ తృహవుమహతుూ తుతయిం 11 స్హరుి  ఠ ించాయౌ? 

=18ఴ తృహవురిం. 

 

71. శీ్రకాశణు డు వయతుించిన మించు కోళళా ఏ ఏనగు దింతాలతో చేయబడాు యతు గోదాదేవి ఴమ ుించినద?ి 

=కుఴలయాడము. 

 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

72. అశిాతూ దేఴతలు ఎఴరు? 

= షింజఞా దేవి కుమారులు ఇదీరు- నాషతణయడు, దనాడు. 

 

73. గోకలు తూయవదేవినిండష ఏ ఴషా ఴులు ఴరముగహ తృ ిందిమ ? 

=అదీము, విషనకఱఱ . 

 

74. తిరుతృహృర ై 20 ఴ తృహవురిం తృహమహయణ ఴలన ఏ లౌకిక కోమ కలు తీరున ? 

=కుటటింబ కలహాలు తొలగ  అనోయనయ దాింతయ జీఴనిం. 

 

75. ఇరర ై మూడఴ తృహవురింలో గోకలు రమాతమన ఏ జింతణఴుతో తృో యౌేమ ? 

=మాగమహజగు ళింసము. 

 

76. ళాదిముల ైన మూడు గుసల ేమేిమిట ? 

=అసో బిలిం, తృహిండఴుల గుస, రహయష గుస. 

 

77. రమాతమ ఴదీ ఎట ి  రహషన యుిండున ? 

=షరాగింథాః -షరావిధ మ మళములు. 

 

78. రమాతమ బసామకు రనదోదేవము చేయుటన ఏ జింతణఴు అరుుతో తృో లుస్హా రు? 

=ళింస గరజన. 

 

79. కిమీటాలు ఎతుూరకహలు? రహట  ేమేిమిట ? 

=మూడు-కిమీటిం, మకుటిం, చఽడాఴతింషము. 

 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

80. కతిఴాక్షమనగహ ఏ చెటటి ? 

=ర లగ చెటటి . 

 

81. ఇరర ై ఆరఴ తృహవురిం నిండష ఏ ఴతాిం తృహారింభమఴుతణింద?ి 

=ఫోగఴతాము. 

 

82. ఇరర ై ఆరఴ తృహవుమహతుూ ఏ దిఴయదేవింలో మ ిండుస్హరుి  చదఴుతారు? 

=శీ్రవియిౌుతతా రు. 

 

83. రమాతమ యొకక వింఖమునకు ఏమతు ేరు? 

=తృహించజనయము. 

 

84. ఇరర ై ఏడఴ తృహవురింలో ేమకకనబడషన కూడార్ ఎఴరు? 

=షమేావారుతుతో కూడష ఉిండుటకు ఇశిడతు రహరు. 

 

85. ఇరర ై ఏడఴ తృహవురిం మోజు షమమ ృించే సా్హదిం ేరు ఏమిట ? 

=కూడామ ై సా్హదిం (108 ర ిండష గింగహయవలలో ఈ సా్హదిం ఆరగ ింు చేస్హా రు) 

 

86. భగఴింతణడష శిఱేరు (చినూేరు) ఏమిట ? 

=గోవిింద. 

 

87. భగరహనడష షదరశన చకహీ ింవముగహ గల ఆయవారు ఎఴరు? 

= తిరుముయఱ ై యాయవారు. 

 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

88. కాశణు తుక,ి గోకలకు ఉనూ షింబింధిం దేతుతో తృో లేబడషనద?ి 

=షఽరుయతుక,ి కహింతికి గల షింబింధము. 

 

89. గోదాదేవి తాన ఎఴమ  ర నక ర ళళా నూటటి  ఇరర ై ఎతుమిదిఴ తృహవురింలో తృహడుతణింద?ి 

=ఆఴుల ర నక. 

 

90. ధనమహమషములో ఎనూఴ తృహవురము చదిరన మోజున స్హాములకు నఽతన ఴషారములు షమమ ృించే 
షిందాాయము కలద? 

=27 ఴ తృహవురిం. 

 

91. తృ తాా మమ ై అడష- అిందబ ైన తామర ూఴు ఴింట  బింగహరు ఛాయ కయౌగ న తృహదములు ఎఴమ వి? 

=శీ్రకాశణు తువి. 

 

92. భగఴింతణతు తృహదములకు మింగళిం తృహడుట ఎఴమ  లక్షణము? 

=దాషతు లక్షణములు. 

 

93. 'అజఞయమానాః' (ుటటి క లేతురహడు) అతు రమాతమన గూమ ే యౌకిన ఉతుశతణా  ర ింటనన మాటమామ ే 
ఏమతు యౌక న? 

='బసృధా విజఞయత'ే (అననక విధములుగహ ుటటి చనాూడు) 

 

94. షముదాాతుూ దాట ించేది ఓడ అభతే షింస్హరమున దాట ించే ఓడ ఏద?ి 

=విశణు తృో తము (విశణు ఴనన ఓడ) 

 

95. రమాతమ గకతృహృ? ఆయన దాషలు గకతృహృ? 

=ఆయన దాషలే గకృ. 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

 

96. ఏడేడు జనమలనగహ ఎతుూ జనమలతు అరుము? 

=ఎతుూ జనమలక ైనా అతు అరిము. 

 

97. ఇరర ై తొమిమదఴ తృహవురములో గోదాదేవి ఏ దిఴయదేవమున కీమ ాించెన ? 

=అయోధయ. 

 

98. ఴజగ ిం అింటే ఏమిట ? 

=ఓడ. 

 

99. ధనాింతమ  అఴతారింలో శీ్రమహావిశణు ఴు చేతిలో ఏమి కయౌగ  ఴుింటాడు? 

=అమాత కలవిం. 

 

100. ముౄయయఴ తృహవురింలో రమాతమన ఏమతు ఴమ ుించెన ? 

=తిజగ ళ్ తిరుముగతణా - అనగహ చిందాతు తృో యౌన దిఴయతిరుముఖ మిండలిం గలరహడా. 

 

101. గోకల దిరహయభరణములేవి? 

=కాశణు తు తృహాణము కింటే ఎకుకఴగహ ేామిించటభే. 

 

102. శీ్ర వియిౌుతతా రు ఎటటఴింట దతు గోదాదేవి కీమ ాించెన ? 

=అణి ుదర ై- ఈ జగతణా కే మణిఴింట ది. 

 

103. శీ్రవిశణు చితణా ల రహరు తమ బ డలో ఏ మాల ధమ ించెన ? 

= ైమ్ కమల తణతా మ యల్ - నలితు చలితు తామర ూషల మాల. 

 



తిరుప్పావ ై ప్రశ్పావళి-జవపబులతో 

 

104. గోదాదేవి ముప ైృఴ తృహవురింలో తాన ఎఴమ  కూతణరునతు చె ృన ? 

= టిర్ మహన్ కోదెై (శీ్రవిశణు చితణా ల రహమ  గోదాదేవితు). 

  

105. తిరుతృహృర ై ఎటటఴింట  మాల? 

=ముప ైౄ తమిళ తృహవురములనన ూషలతో చేయబడు  మాల. 

 

106. శీ్రకాశుదేఴమహయలు రచిించిన తెలుగు బాింధిం ‘ఆముకామాలయద’ ఎఴమ  ేరు? 

= గోదాదేవి. 

 

107. శీ్రకాశుదేఴమహయలు రచిించిన ఆముకామాలయదలో ఎఴమ  కలాయణిం ఴమ ుింబడషనద?ి 

=గోదాదేవి మమ యు శీ్రరింగేవుల కలాయణిం. 

 

108. భగరహనడష ఴనమాల అింవగహ గల ఆయవారు ేమేమిట ? 

=తొిండరడషతృ ృడషయాయవార్. 

 

జ ై శీ్రమనాూమహయణ! 

 


