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Abstract  

 Annamayya is a 15th century devotional poet. He embraced Visishtadvaita at a very 

young age and sang thousands of songs in praise of Lord Vishnu and his various incarnations. He 

used, not the scholarly tongue but the language of villagers, in his songs. He chose the 

form/genre of literature, keertanas/songs, that was existent only among the masses until then, 

and gave it a cult status. Annamayya has to be counted among those poets of Bhakti Movement, 

who despised caste discriminations and superstitions. He professed true love and devotion for 

God. In this paper, the eleven forms of devotion proposed by Annamayya are outlined; examples 

for these forms of devotion were picked from Annamayya’s keertanas and are discussed. 

Keywords: Annamayya, keertana, Vishnu worship, Bhakti movement, forms of devotion, 

resistance to superstition, resistance to caste discrimination. 
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సంక్షిప్తి: 

అన్నమయ్య 15వ శతాబ్దపు భక్ిక్వి, సిసలైన్ ప్రజాక్వి. ప్రజల కోసం, ప్రజల భాషలో, ప్రజాహితమైన్ 
గేయ్ ఛందస్సులో సాహితయ సృజన్ చేసి, విశిషా్టద్వైత తతాిాన్నన జోడంచి సంఘ సంసకరణ భావాలను 
వెలిబుచ్చాడు. ప్రజలను భక్తిమారగంలోక్త మళ్ళంచే ప్రయ్తనం చేశాడు. తన్ ఇషాదైవమైన్ శ్రీవంక్టేశైరున్న 
తలుస్తి, వల సంకీరిన్లను రచించ్చడు. అందులో భక్తి, వదంత, శృంగార రస సంబ్ంధ కీరిన్లు ఉన్ననయి.  
అన్నమయ్య భక్తిన్న, అతడు ప్రతిపాదంచిన్ భక్తి మార్గగలను ఈ పత్రం రేఖామాత్రంగా చర్చాస్సింద. 

ఈ పత్రంలో మొదటగా న్నరద మహరి్చ, శంక్ర్గచ్చరుయలు మొదలైన్ వార్చచిాన్ భక్తి న్నరైచన్నలను 
ఉటంక్తంచి, వదవాయస్సడు, న్నరదుడు, రూపగోసాైమి, వివకాన్ందుడు… మొదలైన్వారు చేసిన్ భక్తి 
విభాగాలను చర్చాంచడం జర్చగంద. ఆ తరువాత, అన్నమయ్య ప్రతిపాదంచిన్ ఏకాదశ భక్తి మార్గగలను 
చర్చాంచి, వాటిక్త అన్నమయ్య కీరిన్ల నుంచి లక్ష్యయలను చూప్తంచే ప్రయ్తనం చేయ్బ్డంద. 
పర్చచయ్ం 

అన్నదగా ‘భక్తి’ మాన్వ జీవితంలో భాగమై ఉంద. భక్తి న్నరైచన్ం, భక్తి ప్రదరశన్ం ఒకోక కాలంలో 
ఒకోకలా ఉంటూ వచిాన్న, ‘భక్తి’ మౌలిక్ సైరూపం మాత్రం ఒక్టిగానే ఉంద.“సా తసిిన్ పరమప్రేమ రూపా” 
అంటే- ‘భగవంతుడ పటల ఉతకృషామైన్ ప్రేమ రూపమే భక్తి’ అన్ననరు న్నరదమహరి్చ. (న్నరద భక్తి దరశన్ం 
[1985:9]). ఆదశంక్రులు “సైసైరూపానుసంధాన్ం భక్తి ర్చతయభి ధీయ్తే” అంటూ మాన్వుడు తన్ 
సైరూపాన్నన తెలుస్సకొన్న, దన్నతో మమేక్ం చందడమే భక్తి అన్ననరు (వివక్చూడామణి [2017:21]). 
“ఇతర్గభిలాషలు లేన్టాిదయు, జాాన్క్ర్గిదులచే ఆవర్చంపబ్డన్నదయు, అనుకూలముగ క్ృషా్టనుశీలన్ము 
చేయున్టాిదయు న్గు భక్తి ఉతిమమైన్” దన్న శ్రీ శ్రీ భక్తి రసామృత సింధువు చబుతోంద (శ్రీ శ్రీ భక్తి రసామృత 
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సింధువు [1985:3]). “భగవంతుడ గుర్చంచి న్నజమైన్ న్నషకంళంక్మైన్ అనేైషణయే భక్తియోగ”మన్న 
వివకాన్ందులు చపాారు (భక్తియోగం [2015:1]).  ఇలా భక్తి అనేక్రూపాలోల, అనేక్ విధాలుగా 
ప్రవర్చిలులతూ వచిాంద. ఎవర్చక్త తోచిన్ రీతిలో వారు, భగవంతుడ పటల భక్తి భావాన్నన ప్రదర్చశస్తి వచ్చారు.  

శ్రీమదాగవతం- 1) శ్రవణం 2) కీరిన్ం 3) సిరణం 4) పాదసేవన్ం 5) అరాన్ం 6) వందన్ం 7) 
దసయం 8) సఖ్యం 9) ఆతిన్నవదన్ం అంటూ న్వవిధ భక్తిమార్గగలను ప్రతిపాదంచింద. భక్తి ఒక్కటే 
అయిన్పాటికీ, అద పదకొండు విధాలుగా ఉంటందన్న న్నరదుడు ప్రతిపాదంచ్చరు. అవి 1) 
గుణమాహాతాిాసక్తి 2) రూపాసక్తి 3) పూజాసక్తి  4) సిరణాసక్తి 5) దసాయసక్తి 6) సఖాయసక్తి 7) వాతులాయసక్తి 
8) శాంతాసక్తి 9) ఆతిన్నవదన్నసక్తి 10) తన్ియాసక్తి 11) పరమవిరహాసక్తి అంటూ న్నరదుడు 
భక్తిమార్గగలను విభజంచ్చరు. 

భక్తిన్న రసంగా ప్రతిపాదంచిన్ రూపగోసాైమి, సాధన్, భావ, ప్రేమ భక్తిలన్న భక్తిన్న త్రివిధాలుగా 
విభజంచ్చరు.  ఆధున్నక్తడైన్ వివకాన్ందుడు తన్ భక్తియోగంలో పంచవిధ భక్తి మార్గగలను చూప్తంచ్చడు. 
అవి 1) శాంతభక్తి 2) దసయభక్తి 3) సఖ్యభక్తి 4) వాతులయభక్తి 5) మాధురయభక్తి.  ఒకొకక్కర్చ దరశన్ం, భక్తి 
న్నరైచన్ం ఒకోకలా ఉంటంద. అన్నమయ్య కూడా తన్ కీరిన్లలో తన్వైన్ భక్తిమార్గగలను ప్రతిపాదంచ్చడు. 
వాటిక్త లక్షణాలను న్నరైచించ్చడు. వాటిక్త లక్ష్యయలుగా తన్ కీరిన్లనే ఉదహర్చంచ్చడు. అన్నమయ్య 
ప్రతిపాదంచిన్ భక్తి మార్గగలను చూప్తంచి, అందుక్త ఉదహరణలుగా అతడ కీరిన్లనే గుర్చించి, చర్చాంచడం 
ఈ పత్ర ప్రధానోద్దదశం. 

న్నన్నభక్తిలివి న్రుల మారగములు 
యే నెపాన్నైన్న న్నతఁ డయ్యకొను భక్తి 
హర్చఁక్తఁగా వాదంచు టద ఉన్నిదభక్తి 
పరులఁ గొలువక్తంటే పతివ్రతాభక్తి 
అరసి యాతిఁ గనుటదయే విజాాన్భక్తి 
అరమరచి చొక్తకటే ఆన్ందభక్తి 
అతిసాహసాలపూజ అద ర్గక్షసభక్తి 
అతన్న దస్సల సేవ అదయే తురీయ్భక్తి 
క్షితి నొక్పన్న గోర్చ చేస్సటే తామసభక్తి 
అతఁడే గతన్న వుండుటద వైర్గగయభక్తి 
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అటా్ట సైతంత్రఁడౌటే అద ర్గజసభక్తి 
నెటాన్ శరణనుటే న్నరిలభక్తి 
గటాిగా శ్రీవంక్టేశు కంక్రయమే సేసి 
తటాముటాలేన్నద్ద తగ న్నజభక్తి (2-469) 

మాన్వులు అవలంబంచే భక్తి మార్గగలు అనేక్ం ఉన్ననయ్న్న, ఏ భక్తి మారగమైన్న భగవంతుడు 
అంగీక్ర్చసాిడన్న చబుతూ, అన్నమయ్య ఏకాదశ భక్తి మార్గగలను ప్రతిపాదంచ్చడు. అవి 1. ఉన్నిద భక్తి 2. 
పతివ్రతా భక్తి 3. విజాాన్ భక్తి 4. ఆన్ంద భక్తి 5. ర్గక్షస భక్తి 6. తురీయ్ భక్తి 7.తామస భక్తి 8. వైర్గగయ భక్తి 
9. ర్గజస భక్తి 10. న్నరిల భక్తి 11. న్నజ భక్తి.  వీటిన్న క్తంద ఉపవిభాగాలోల వివర్చంచడం జర్చగంద. 

1. ఉన్నిద భక్తి : ‘హర్చఁక్తఁగా వాదంచు టద ఉన్నిదభక్తి’ - హర్చ మాత్రమే ద్దవుడు అన్న వాదంచటమే 
ఉన్నిద భక్తి.  ‘మతవిషయ్మైన్ తండ్రను - దూక్తడును ఉన్నిదభక్తి అన్వచా’న్న వటూర్చ 
ఆన్ందమూర్చిగారు పేర్కకన్ననరు (తాళలపాక్ క్వుల పదక్వితలు భాష్టప్రయోగ విశేష్టలు 
[1976:175]).  మత విషయ్మైన్ తండ్ర పలురూపాలోల ఉంటంద. అందులో అన్యదైవ 
తృణీక్రణం - తన్ ఇషాదైవం అందర్చక్ంటే గొపావాడన్న, పరదైవాలు తమ దైవం ముందు తక్తకవ 
వారన్న న్నరసించడం ఒక్టి. ఈ విధమైన్ ఉన్నిద భక్తి ఎక్తకవగా తెలుగు సాహితయంలో శివక్వులలో 
దరశన్మిచిాంద. విశిషా్టద్వైత మతాన్నక్త పటాకొమిలైన్ ఆళ్వైరులలో కూడా (తిరుమంగై ఆళ్వైరు 
మొ॥) హర్చకీరిన్ంతో పాటగా, అన్యదైవన్నరసన్ ఉండేద.  
 

విశిషా్టద్వైత సిదధంతాలక్త ఊప్తర్చ పోసి, ర్గమానుజుడక్త మారగన్నరేదశం చేసిన్ యామున్నచ్చరుయలు కూడా 
స్తిత్రరతనలో ఈ విధంగా అన్ననరు. 

 
బ్రహాి శివశశతమఖ్ః పరమసైర్గడ- 
తేయతేఽప్త య్సయ మహిమారావవిప్రుషసేి (స్తిత్ర రతన-11) 
క్సయ పాదోదకేన్ స శివసుాశిరోధృతేన్ (స్తిత్ర రతన-13) 
‘బ్రహి, రుద్ర, ఇంద్రాదులు కూడా నీ మహిమారావంలో నీటి బందువులు మాత్రమే. నీ పాదోదక్మైన్ 

గంగా జలాలను శివున్న శిరస్సుపై న్నలపడం దైర్గ శివుడన్న శివుడగా(- శుభక్రుడగా) చేశావు.’ ఇటవంటి 
మతావశం విశిషా్టద్వైత ప్రవరిక్తడైన్ ర్గమానుజాచ్చరుయల వంటి వార్చలో క్న్పడక్పోయిన్న, కాలానుగుణంగా 
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ఆ మతానుయాయులలో అక్కడక్కడా దరశన్మిస్తి వచిాంద. అన్నమయ్య చ్చలా వరక్త సాతిిాక్తడగానే 
క్న్నప్తంచిన్న, అక్కడక్కడ ఉన్నిద భక్తి తతిాం అన్నమయ్య కీరిన్లోల క్న్నప్తస్సింద.  

 
న్రహర్చ య్జాండన్నయ్క్తడు 
స్సరలితన్ననే సంస్సితించిర్చ 
పురుషోతిముఁ డద్ భూమిక్త - యీ 
హర్చఁ గొలువన్నవా రస్సరలు స్సండీ (4-210) 
 
పై కీరిన్లో న్రహర్చ బ్రహాిండన్నయ్క్తడు, ద్దవతలంతా అతన్ననే స్సితించ్చరు అన్నంత వరక్త 
ఇబ్బందలేదు, ఆ పై, పురుషోతిముడైన్ హర్చన్న కొలవన్నవారు ర్గక్షస్సలే స్సమా అన్డం ఉన్నిద భకేి 
అన్నప్తంచుక్తంటంద. 
 
క్ర్చవరదున్న పేరుగలసిన్ తిటలతో 
పరద్దవతల మంత్రపఠన్లు సర్చయా (2-405) అలాగే, ఈ కీరిన్లో హర్చన్న తిటాిన్ తిటల కూడా 
పరద్దవతల మంత్రాల క్ంటే గొపావ అన్డం కూడా ఇటవంటిద్ద. 
 

2. పతివ్రతా భక్తి: ‘పరులఁ గొలువక్తంటే పతివ్రతాభక్తి’ -పరులను కొలవక్తండా శ్రీమహావిష్ణా అవతార 
రూపాలను మాత్రమే కొలవటమే పతివ్రతా భక్తి. అద్వైతులు ఏ దైవమైన్న ఒక్టేన్ంటూ భావిసాిరు, 
పూజసాిరు. విశిషా్టద్వైతులు విష్ణా రూపాన్నన, విష్ణా అవతార్గలను మాత్రమే కీర్చిసాిరు. ఏ విధంగా 
పతివ్రత పతిన్న మాత్రమే దైవంగా భావించి పూజస్సిందో, పతివ్రతా భక్తిలు తమ ఇషాదైవాన్నన మాత్రమే 
పూజసాిరు, ఇతర ద్దవతలను పూజంచరు. విశిషా్టద్వైతులంతా సహజంగా విష్ణావార్గధన్ మాత్రమే 
చేసాిరు. తండరడప్పాడ ఆళ్వైరు అయితే శ్రీరంగన్నథుడనే తపా ఇతర విష్ణావవతార్గలను కూడా 
కీర్చించలేదు. “న్ననేనకాన్న యితరుల నేఁ గొలువనొలల న్ంటి(2-177)” అనే భావనే పతివ్రతా భక్తి. 
అన్నమయ్య కూడా ఇటవంటి పతివ్రతా భక్తి భావన్ను ఎనోన కీరిన్లోల ప్రదర్చశంచ్చడు. 
యిరవైన్ శ్రీవంక్టేశుఁ డేలుకొనె మముి 
పరద్దవతలు మాక్తఁ బ్న్నలేదు మీరు(2-145) 
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పరమాతుిఁ బ్ర్చపూరుా భవరోగవైదుయన్న 
మురహరు గోవిందు ముక్తందున్న 
హర్చఁ బుండరీకాక్షు న్న్ంతు న్భవున్న 
పరగ నుతించితిమి పరుల నేమొలలము(4-87) 
 

3. విజాాన్ భక్తి : ‘అరసి యాతిఁ గనుటదయే విజాాన్భక్తి’ - పరమాతి తతాిాన్నన తెలుస్సకోవటమే విజాాన్ 
భక్తి. క్తలమతభేదలను, మూఢభక్తిన్న న్నరసించి జాాన్నన్నన ప్రవచించటం  విజాాన్ భక్తి మారగంగా 
చపుాకోవాలి.  విశిషా్టద్వైత మతాచ్చరుయడైన్ ర్గమానుజుడు గొపా సంఘ సంసకరి. వెయేయళళ క్రితమే 
దళ్తులక్త ఆలయ్ప్రవశం చేయించ్చడు. మాన్వులంతా సమాన్మే న్ంటూ ఘోషంచ్చడు. 
అన్నమయ్య కూడా ర్గమానుజున్న దర్చలోనే సంఘ సంసకరణ భావాలను తన్ కీరిన్ల దైర్గ 
వెదజలాలడు. అసలు అన్నమయ్య కీరిన్ మార్గగన్నన ఎంచుకోవడం వెనుక్ ఉన్న ఉద్దదశం ప్రజలను భక్తి 
మారగంలోక్త మళ్ళంచటం, వార్చలో ఉన్న అజాాన్నన్నన తలగంచటం. తదనుగుణంగా, అన్నమయ్య 
అనేక్ కీరిన్లలో విజాాన్ భక్తిన్న ప్రదర్చశంచ్చడు. 
 
యెక్కడవోయి వెదకే మిటమీఁద దైవమును 
వొక్కట న్ంతర్గయమై వున్ననఁడద్ (3-252)  తరథయాత్రలంటూ ఇలుల, వాక్తలి, సంసార్గలను 
వదులుక్తన్న ఊరూర్గ తిరగవలసిన్ పన్న లేదు, భగవంతుడు అంతర్గయమిగా ప్రత ఒక్కర్చలోనూ 
ఉన్ననడు, అతడన్న దర్చశంచమంటన్ననడు అన్నమయ్య.  
ఎక్తకవక్తలజుఁడైన్ హీన్క్తలజుఁడైన్ 
న్నక్కమెర్చఁగన్ మహాన్నతుయఁడే ఘనుఁడు(1-318) 
 
క్ందువగు హీన్నధిక్ములిందు లేవు 
అందర్చక్త శ్రీహరే అంతర్గతి (2-385)   

క్తలమతభేదలను న్నరసిస్తి, ఏ క్తలస్సథడైన్న తతిాం తెలుస్సక్తన్న వాడే గొపావాడంటూ, 
ఎక్తకవ తక్తకవలు లేవన్న, అందర్చలోనూ వెలుగుతున్న వాడు శ్రీహరేన్న్న ప్రబోధించ్చడు. క్తంద కీరిన్లో 
అన్ననటా పరమాతిను దర్చశంచే జాాన్నన్నన పంచిపెటాాడు అన్నమయ్య. 
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న్నలిచిన్ రూపులెలాల నీగుళ్లలగాఁ దలఁతు 
మెలఁగేటి చైతన్యము మిముిగాఁ దలఁతు 
యిలలోన్న ధైనులు నీపలుక్తలుగాఁ దలఁతు 
సక్ల పంచభూతా లుపక్రణాలుగాఁ దలఁతు(2-324)  
 

4. ఆన్ంద భక్తి: ‘అరమరచి చొక్తకటే ఆన్ందభక్తి’ - భక్తి పారవశయంలో ఆదమరచి ఉండటం 
ఆన్ందభక్తి. రసంగా భక్తిన్న పర్చగణిసేి రసాన్ందన్నన, పర్గన్నక్త త్రోవగా భావిసేి, పరమాన్ందన్నన 
ఇవైగలిగేద భక్తి మాత్రమే.  

ఈ క్తంద కీరిన్లో భక్తి దైర్గ అన్నమయ్య అటవంటి ఆన్ంద పారవశాయన్నన ప్పందడాన్నన 
గమన్నంచవచుా. తన్ సక్ల అవయ్వాల దైర్గ భగవంతుడ గుణగణాలను అనుభవిస్తి తన్ియ్తైం 
చందడు అన్నమయ్య. 

 
సదన్ందము సరేైశైర నీ- 
పదరవిందముపై భక్తి  
 
న్య్న్నన్ందము న్రులక్త స్సరులక్త 
జయ్మగు హర్చ నీసాకారము 
న్య్మగు శ్రవణాన్ందము విన్నన్ను 
క్రియ్గలిగన్ నీకీరిన్ము  
 
చలఁగ య్ందర్చక్త జహాైన్ందము 
పలుమరుఁ గొను నీపస్రాదము 
న్లుగడ ద్దహాన్ందము బుధులక్త 
బ్లు నీపాదప్రణామమములు  
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ధరఁ బ్రమాన్ందము నీదసయము 
గర్చమల శ్రీవంక్టవిభఁడా 
న్రహర్చ న్నతాయన్ందము న్ననుఁ దగ- 
న్రవిర్చఁ జేయు సమార్గధన్ము (2-369) 

5. ర్గక్షస భక్తి: ‘అతిసాహసాలపూజ అద ర్గక్షసభక్తి’ - సాహసాలతో కూడన్ పూజలు ర్గక్షస భక్తి. 
అన్నమయ్య ర్గక్షస భక్తిన్న న్నరసించ్చడు. అటవంటి భక్తిన్న ఆచర్చంచవదదన్న ప్రబోధించ్చడు.   

 
మొక్కరో మీరు మోసపోక్ - మీక్త 
దక్తక ద్సైన్ ఆదద్దవున్నక్త 
మారుచేతులీయ్వదుద మారుగాళ్ళళయ్వదుద 
బీర్గన్ గుండెలు గోసి పెటావదుద 
గోరపడ చిచుాలోన్ కొండాలు చొఱవదుద 
ఊరకే మీవారమన్న వున్నఁ జాలు  
సిడదలలియ్యవదుద జీవాలఁ జంపవదుద (4-593)  శరీరంలో అవయ్వాలను కోసి, న్నపుాలో 
వయ్టం, న్నపుాలోల న్డవడం, బ్లులివైడం వంటి ర్గక్షసక్ృతాయలను చేయ్వలసిన్ పన్న లేదు. 
అటవంటి మాటలు చపేావార్చన్న విన్న మోసపోర్గదు. దైవాన్నక్త న్మసకర్చంచి, ‘నీ వాడ’న్న్న అంటే 
చ్చలన్న అన్నమయ్య ప్రబోధించ్చడు. 
 

6. తురీయ్ భక్తి: ‘అతన్న దస్సల సేవ అదయే తురీయ్భక్తి’ - భాగవతులను సేవించటం తురీయ్ భక్తి. 
శ్రీవైషావ సంప్రదయ్ంలో భాగవతుడక్త కూడా భగవంతుడక్తన్న సాథన్మే ఉంద. క్తలశేఖ్ర్గళ్వైరు, 
తండరడప్పాడ ఆళ్వైరు మొదలైన్ వారు భాగవత భక్తిన్న ప్రవచించ్చరు. క్తలశేఖ్ర్గళ్వైరు 
ముక్తందమాల లో-  తైదాృతయ భృతయ పర్చచ్చరక్ భృతయ భృతయ భృతయసయ, భృతయ ఇతి మాం సిర 
లోక్న్నథ! (ముక్తందమాల స్తిత్రం 23) “ఓ సాైమీ! నీ సేవక్తలక్త సేవక్తలు, వార్చక్త సేవక్తలు 
అంటూ సాగే సేవక్తల పరంపరలో న్నున చివర్చ సేవక్తణిాగా భావించుము”  ఇద్ద భావన్ 
అన్నమయ్య కూడా వయక్ిం చేశాడు. 

క్ందువ శ్రీవంక్టేశ క్డు నీ బ్ంటబ్ంటక్త సందడబ్ంట న్వుటే చ్చలద న్నక్త (3-23) 
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“జడయు శ్రీవంక్టేశైరుదస్సఁ డాయ్న్న బ్డబ్డఁ దుదఁ బ్రబ్రహిమే య్తఁడు(2-452)” అన్న 
అన్నమయ్య భగవదదస్సలను భగవంతుడగానే భావించే సేవాభావాన్నన క్న్పర్చచ్చడు. ప్రతేయక్తంచి 
అన్నమయ్య అనేక్ కీరిన్లలో భాగవతోతిములైన్ హనుమంతున్న, ప్రహాలదున్న, అంబ్రీష్ణన్న, ధ్రువున్న 
కీర్చించ్చడు. “మొక్కరో మొక్కరో వాఁడె ముందర న్నలుచున్ననఁడు యెక్తకవ ర్గమున్నబ్ంట 
యేకాంగవీరుఁడు (3-301)”   
 
క్తటాి న్నరదదులు నీక్తంక్రులై వుండఁగాను 
యిటా్ట నీదస్సఁడ న్నుట్టంత కంత 
వొటాి శ్రీవంక్టేశ మాకొక్వుపాయ్ము గదుద 
పటాి నీదస్సల బ్ంటబ్ంట న్యేయన్నఁక్ను(3-51)  “పరమాతిక్త నేరుగా సేవ చేసే భాగాయన్నన 
న్నరదదుల వంటి భక్తిలు సంపాదంచ్చరు, ఆ భాగయం మాక్త లేక్పోయింద. అయిన్న మాకూ ఓ 
ఉపాయ్ం ఉంద. నీ దస్సల బ్ంటలక్త బ్ంటై సేవిసాిను” అంటూ అన్నమయ్య తన్ తురీయ్ భక్తిన్న 
చ్చటక్తన్ననడు.   
 

7. తామస భక్తి: ‘క్షితి నొక్పన్న గోర్చ చేస్సటే తామసభక్తి’ - భౌతిక్మైన్ ప్రయోజన్నన్నన ఆశించి 
పూజంచటం తామస భక్తి.  భాగవతంలో ప్రజల సంక్లాాలను బ్టాి భక్తి త్రివిధంగా ఉంటందన్న 
పేర్కకంటూ, తామస, ర్గజస, సాతిిాక్ భేదలు వివర్చంచబ్డాాయి. పరహింస, అస్తయ్, రోషం  
మొదలైన్ తామస గుణాలను క్లిగ పూజంచే వాడద తామస భక్తి అన్న భాగవతం చబుతోంద. అయితే 
అన్నమయ్య తామస భక్తి న్నరైచన్ం వర్కక్ విధంగా ఉంద. సక్ల క్రిలను భగవదర్చాతంగా చేస్తి, 
ప్రతిఫలాపేక్షరహితంగా పూజంచటమే అసలైన్ భక్ియితే, ఏదో ప్రయోజన్ం ఆశించే భక్తినే 
అన్నమయ్య తామస భక్తి అంటన్ననడు.  
 
న్రసింహ ర్గమక్ృషా న్మో శ్రీ వంక్టేశ 
సరుగ న్న శత్రల సంహర్చంచవ(4-454) ఈ కీరిన్లో అన్నమయ్య సాైమిన్న తన్ శత్రవులను 
సంహర్చంచమన్న కోరడం క్న్పడుతుంద. 
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న్గధర మీపై భక్తి సేయ్ఁగ మన్ంబున్ వొడఁబ్డను 
పగటన్ మీర్చచుా వరములకొరకే పలుమారు మీక్త మెెుక్తకకొందును(2-293)  ఈ కీరిన్లో 
అన్నమయ్య భగవంతుడచేా వరముల కోసమే మళ్ళళ మళ్ళళ మొక్తకక్తనే తన్ అయోగయతను 
చపుాక్తంటన్ననడు. ఎంతటి గొపా భక్తిలకన్ ఒకోకసార్చ తామస ప్రవృతిి క్మిివస్సింద. 
అంతమాత్రాన్ వార్చ భక్తిన్న తక్తకవ చేయ్న్వసరం లేదు.  
 

8. వైర్గగయ భక్తి: ‘అతఁడే గతన్న వుండుటద వైర్గగయభక్తి’ - పరమాతుిడే గతి అన్న భౌతిక్మైన్ వాటిన్న 
తయజంచటం లేద భౌతిక్ జగతుి పటల విముఖ్తను వయక్ిపరచటం వైర్గగయ భక్తి. ఇద భారతయ్ 
సంసకృతిలో ఉన్న చతుర్గశ్రమాలలో వాన్ప్రసథ, సన్నయస ఆశ్రమాలను స్సురణక్త తెస్సింద.  భౌతిక్మైన్ 
సంసార స్సఖాలను పటల అయిషాత క్లిగన్పుాడు, భగవంతుడ పటల కేంద్రీక్ృతమైన్ ధాయన్ం 
క్లుగుతుంద. క్నుక్ విరక్తి/వైర్గగయం భగవనుిఖ్ంగా చేసే ప్రయాణంలో అవసరమన్న వదంతులు 
చబుతారు. 
 
ఇతర చింత లిఁక్ నేమిటిక్త 
అతఁడే గతియై అరసేటివాఁడు 
అతిదుఃఖ్క్రము లాసలు 
సతత స్సఖ్క్రము సమవిరతి 
గతి య్లమేలింగతో శ్రీవంక్ట 
పతి యొక్ఁడన్ననటఁ బాలించువాఁడు (3-22) 
 

కోర్చక్లే దుఃఖ్ కారణాలన్న బౌదధ సాహితయం దగగర నుండ, భగవద్గగత వరక్త బోధించ్చయి. 
అన్నమయ్య కూడా ఆశలు దుఃఖాన్నన క్లిగసాియ్న్న, ఎలలపుాడూ స్సఃఖాన్నన క్లిగంచేద తగుపాళలలో 
ఉన్న విరక్తి మాత్రమేన్న్న, ఇతర ఆలోచన్లు మానుక్తన్న శ్రీవంక్టేశైరుడే గతి అన్న భావిసేి, అతడే 
బాగోగులు చూస్సకోగలడన్న వైర్గగయ భక్తిన్న ఈ కీరిన్లో ప్రదర్చశంచ్చడు. మరో కీరిన్లో అన్నమయ్య, 
“విరకేి లాభదయ్క్ం, సౌఖ్యదయ్క్ం, విజాాన్దయ్క్ం. విరక్తి వలన్నే వెనుక్టివారు 

<503-517>

http://www.languageinindia.com/


The eleven forms of devotion proposed by Annamayya– Dr. Pammi Pavan Kumar, and Ms. Harita, B.  
Language in India                    www.languageinindia.com               ISSN 1930-2940             
Volume 19:4 April, 2019.             U. G. C.  Approved List of Journals Serial Number - 49042.  
 
 

గొపావారయాయరు. విరక్తి క్లుగక్తంటే జన్ిబ్ంధాలనుండీ విముక్తిలు కాలేరు” అంటూ వైర్గగయభక్తిన్న 
ప్రవచించ్చడు. 
 
విరతియే లాభము విరతియే సౌఖ్యము 
విరతియే పో విజాాన్ము 
విరతిచే ఘనులైర్చ వెన్క్వారెలల 
విరతిఁబందక్తన్న వీడదు భవము(4-369 ) 
 

9. ర్గజస భక్తి: ‘అటా్ట సైతంత్రఁడౌటే అద ర్గజసభక్తి’ - తన్ సైతంత్రతన్న, అహంకార్గనీన 
ప్రక్టించుకోవటం ర్గజస భక్తి. అన్నమయ్య సాటి భాగవతులక్త కూడా దస్తహమనే అచామైన్ 
విశిషా్టద్వైతుడు. క్నుక్ అన్నమయ్యలో తానే గొపావాడన్న్న అహంకారం క్న్నప్తంచదు. అయితే తన్ 
పూర్గైశ్రమంలోన్న ఈ వైఖ్ర్చన్న ఒక్ కీరిన్లో ప్రదర్చశంచ్చడు. ఇద ర్గజస భక్తిక్త ఉదహరణ. 
 
పాటించి న్నలో నుండ పలిక్తంతువు నీవు 
మాటలాడ నేరుతున్ంటా మర్చ నే న్హంక్ర్చంతును 
నీటన్ లోక్ములెలాల నీవ యేలుచుండఁగాను 
గాఁటాన్ దొరన్ంటా గర్చైంతు నేను  
నెమిదఁ బ్రజలనెలాల నీవ పుటాించఁగాను 
క్మిి నేనే బడాలఁ గంటిన్ంటా సంతసింతును 
సమితి నీవ సరైసంపదలు నొసఁగఁగాను 
యిముిల గడంచుకొంటి న్నవి నేన్ంటా నెంతు  
మన్ననంచి యిహపర్గలు మర్చ నీవ యియ్యఁగాను 
యెనునకొందు న్నతపోమహిమ యిద య్నుచును (2-304)  “పదున్నలుగు లోకాలను ఏలే 
దొరవు నీవైతే, గొపాగా దొరను నేను అన్న చపుాక్తంటాను. ఈ జగతుిలో ప్రజలంతా నీ సృష్ట ాకాగా, 
బడాలను నేను క్న్ననను అన్న సంతోషసాిను. సమసి భోగభాగాయలను నువై ఇసేి, నేను 
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సంపాదంచుక్తన్ననను అన్న గర్చైసాిను. ఇహపర్గలు నీ దయాధరిమే అయితే, న్న 
తపోబ్లమనుక్తంటాను” తన్ ర్గజస వైఖ్ర్చన్న న్నందంచుక్తన్ననడు. 
 
నేనొక్కఁడ లేక్తండతే నీ క్ృపక్తఁ బాత్రమేద 
పూన్న న్న వలలనే కీర్చిఁ బంద్దవు నీవు 
..... 
న్నవలల నీక్తఁ బుణయము నీవలల నే బ్రదుక్తదు 
శ్రీవంక్టేశుఁడ యింత చేరెఁ జుమీి మేలు(3-48)  అలాగే, పై కీరిన్ కూడా అన్నమయ్య 
ర్గజసభక్తిక్త ఉదహరణగా చపుాకోవచుా. 
 

10. న్నరిల భక్తి: ‘నెటాన్ శరణనుటే న్నరిలభక్తి’ - ఇతర ఉపాయ్ములను విసర్చజంచి శరణన్న 
వడుకొన్టమే న్నరిల భక్తి. న్నరిల భక్తి విశిషా్టద్వైతంలో ప్రపతిి సిదధంతాన్నక్త దగగరగా ఉంద.  
 

సరైధర్గిన్ పర్చతయజయ మామేక్ం శరణం వ్రజ, అహం తాయ సరైపాపేభోయ మోక్షయిష్టయమి 
మాశుచః (భగవద్గగత 18–66)  భగవద్గగతలో శ్రీక్ృషాభగవానుడు సైయ్ంగా “అన్నన ధర్గిలను 
విడచి, న్నేన శరణు వడుము. సరైపాపాలనుండ న్ననున ఉదధర్చసాిను” అన్న వాగాదన్ం చేశాడు. ఇద 
విశిషా్టద్వైతులక్త చరమశ్లలక్ంగా, మోక్షోపాయ్ంగా ప్రాధాన్యతను సంతర్చంచుక్తంద.  
  
శ్రీవంక్టేశ నేను చేకొన్న నీశరణంటి 
యేవిధులు నెరఁగను యిదవో నీచితిము(4-230)  “ఏ ధర్గిలు ఎరుగను. న్ననేన 
శరణంటన్ననను, ఇక్ నీ చితిం” అంటన్న అన్నమయ్య చరమ శ్లలకార్గథన్నక్త అనుగుణంగా తన్ 
న్నరిలభక్తిన్న ప్రతిపాదంచ్చడన్నప్తస్సింద. 
 
హర్చ న్నను నెరఁగన్న య్లమటలింతే శాయ్ 
శరణంటి న్నద్ నీకే సరేైశ కావవ  
వెదక్తతి భూములెలల విశైక్రెివైడో య్ంటా 
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చదవితిఁ బుసికాలు సారెసారెక్త 
తుద న్నుమాన్మున్ దొమిి నీక్లు ద్లలఁగా 
ముదసితి న్నంతేకాన్న ముందరేమీఁ గాన్ను  
చింతలెలల నుడగతి శ్రీవంక్టేశైర న్ననున 
వింత లేక్ శరణన్న వెలసితిన్న 
చంతల న్నన్ననళలదఁకా చిక్తక క్రిముల వటాి 
గంతులు వసితిఁగాన్న క్డ గాన్నైతిన్న (3-172)  ఈ కీరిన్లో జాాన్, క్రి మార్గగల అంతు చూసిన్న 
వెండ్రుక్లు తెలలబ్డాాయే కాన్న అనుమాన్ం తరలేదన్న, ఇక్ ఆలోచన్లనీన క్టాిపెటాి శ్రీవంక్టేశైరుడే 
శరణంటూ ప్రపతిి మారగం పటాాన్న్న అన్నమయ్య న్నరిలభక్తిన్న ప్రదర్చశంచ్చడు. 

11. న్నజ భక్తి: ‘గటాిగా శ్రీవంక్టేశు కంక్రయమే సేసి తటాముటాలేన్నద్ద తగ న్నజభక్తి’ - సంశయాలు, 
సంకోచ్చలు విడచి వంక్టేశైరున్న సేవ చేయ్టమే న్నజ భక్తి.  భక్తిలో మొదటి దశగా భక్తిడు తన్ 
క్షా్టలు తలగాలన్న, కోర్చక్లు తర్గలన్న భగవంతుడన్న ప్రార్చథసాిడు. ద్గన్ననే అన్నమయ్య తామస భక్తి 
అన్ననడు. తన్ క్షా్టలు, కోర్చక్లు తరక్పోతే, గజేంద్రుడలా “క్లడు క్లండనెడువాడు క్లడో లేడో” 
అనే సంశయాతిక్త ఉంటంద. అలాగే, తాను ప్రార్చథస్సిన్నద అసలైన్ పరమాతుిడో కాదో, తాను 
సరైన్ దర్చలో వెళ్లతున్నననో లేదో అనే సంద్దహం కూడా ఉంటంద.  అన్నమయ్య కూడా ఒక్ 
దశలో ఇటవంటి సంద్దహాలక్త లోన్యాయడు. 
 
అందర్చక్త న్నతఁడెపో అంతర్గతుిఁడనుచు- 
న్ందు ర్చతఁడో మఱియు న్వల నొక్ఁడో 
న్ందక్ధరుఁడు జగన్ననథుఁడచుాఁతుడు గో- 
విందుఁ డీతఁడుగాక్ వర్కక్ఁడు గలఁడో(1-37)  ఆ పై, సాధన్తో, భక్తిన్నలో సంశయాలక్త, 
సంద్దహాలక్త తావివైన్న భక్తి సైరూపం ఆవిష్టకరమౌతుంద. అటవంటి న్నజభక్తి ఈ క్తంద కీరిన్లో 
చూడవచుా. 
న్ననున న్మిి విశాైసము నీపై న్నలుపుకొన్న 
వున్నవాఁడ న్నఁక్ వరే ఉపాయ్ మేమిటిక్త  
గతియై రక్షింతువో కాక్ రక్షించవోయ్న్న 
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మతిలోన్న సంశయ్ము మఱి విడచి 
యితరులచే ముందర న్నఁక్ నెట్టాదునోయ్న్న 
వెతతోడఁ దలఁచేటి వెఱపెలాల విడచి  
తిరమైన్ నీమహిమ తెలిసేవాఁడన్నే- 
గరువముతోడ వుదోయగము విడచి 
వెరవున్ నీరూపు వెదక్త కాన్లేన్నే- 
గర్చమ న్లపు న్నసిిక్తైమును విడచి (2-202) ఈ కీరిన్లో అన్నమయ్య భగవంతున్నపటల 
సంపూరా విశాైసాన్నన ప్రక్టిస్సిన్ననడు.  
న్నజభక్తి అలవడాలంటే ఏ ఏ వాటిన్న విడచిపెటాాలో అన్నమయ్య ఈ కీరిన్లో చబుతున్ననడు. 1. 

భగవంతుడు రక్షిసాిడో, రక్షించడో అనే అనుమాన్నన్నన 2. తన్ ఆగామి క్రిలు ఎలా ఉంటాయో న్న్న 
భయాలను 3. భగవంతుడ మహిమ తెలిసిన్వాడన్నే అహంకార భావాన్నన 4. వెదక్తన్న, పరమాతుిడు 
సాకారుడవడనే న్నసిిక్ భావాన్నన 5. ఆఖ్రుగా సైప్రయ్తానన్నన విడచి పెటాి పరమాతుిడపైనే విశాైసాన్నన వయక్ిం 
చేశాడు.   ఈ విధంగా అన్నమయ్య ఏకాదశ భక్తిమార్గగల దైర్గ భగవంతుడన్న సేవించ్చడు. అపాటికే 
ఉన్న భక్తిమార్గగలక్త మర్చకొన్ననటిన్న జోడంచ్చడు.  “లోకోభిన్నరుచిః” అన్నటాగా ఎవర్చ భక్తి సాియిక్త తగన్ 
మార్గగన్నన వారెనునకొన్న సాధన్ కొన్సాగంచడాన్నక్త కావలసిన్ మార్గగన్నన వందల ఏళళ పూరైమే మన్క్త 
అందంచ్చడు అన్నమయ్య.  
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