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తిరుప్పావ  ై3వ -ప్పశురము 

ఓంగి యులకళన్ద  ఉత్త మన్ పేర్ ప్పడ,ి 

న ంగళ్ న్మ్ప్పవ ైకకు చ్ ాతిత  నీరపడిన ల్, 

తంగిని్ఱ న డేలలా మ్ తింగళ్ ముమలార ిపెయ్దు 

ఓంగు పెరుం శెన ెలూడు కయలకగళ, 

ప ంగువళ  ైప్ప ాదిల్ ప్ప ాఱివణ్ుు  కణ్ాడుపా 

తేంగపదే పుక్కురిన్ుద  శీరత తముల  ైపతిత  
వపంగ, కకుడమ్ న్ఱఱ కైకుమ్ వళళల్ పెరుమ్ పశుకుళ్ 

నీంగపద శెలవమ్ న్ఱఱ ైనదద లో రెమలావపయ్ 

3వ ప్పశురము -పద విభాగము 

ఓంగి యులకళన్ద  ఉత్త మన్ పేర్ ప్పడ,ి 

న ంగళ్ న్మ్ప్పవ ైకకు చ్ ాతిత  నీరపడిన ల్, 

తంగిని్ఱ న డేలలా మ్ తింగళ్ ముమలార ిపెయ్దు 

ఓంగు పెరుం శెన ెలూడు కయలకగళ, 

ప ంగువళ  ైప్ప ాదిల్ ప్ప ాఱివణ్ుు  కణ్ాడుపా 

తేంగపదే పుక్కురిన్ుద  శీరత తముల  ైపతిత  

తిరుప్పావ ై – 3  
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వపంగ, కకుడమ్ న్ఱఱ కైకుమ్ వళళల్ పెరుమ్ పశుకుళ్ 

నీంగపద శెలవమ్ న్ఱఱ ైనదద లో రెమలావపయ్ 

 

3వ ప్పశురము -పరతిపద రధ ము 

ఓంగి =  పెరిగి 

ఉలగు =  లోకములన్ు 

అళన్ద  =  క్ొలిచిన్ 

ఉత్త మన్ =  పరోపక్పరముచ్ ేఉత్త ముడ ైన్ స్పవమి యొకు 

పేర్ =  న మమున్ు 

ప్పడ ి =  గపన్ం చ్ేస ి

న ంగళ్ =  మన్ము 

న్ం =  మన్యొకు 

ప్పవ ైకకు =  వర త్మున్ు 

శపతిత  =  శ్రదధ తో (ఒకస్పకకగప) 

నీరపడిన ల్ =  స్పెన్ం చ్ేసేత  
తంగు =  అరిష్ట ములక 

ఇని్ఱ =  తొలగిప్ప యి 

న డు =  దేశ్ము 

ఎలలా ం =  అంత  
తింగళ్ =  న లకక 
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ముమలార ి =  మూడువరషములక 

పెయ్దు =  కకరిస ి

ఓంగు =  ఏపుగప పెరుగుచుండు 

పెరుం =  పెదద వ నై్ 

శెన ెల్ ఊడు =  ఎరరధ న్యపు కంకకల మధ్య 

కయల్ =  బలసిన్ చ్ేపలక 

ఉగళ =  త్రర ళళళచుండగప 

ప ం =  ప చిన్ 

కకవళ  ైప్ప దిల్ =  కలకవపుష్ామందు 

ప్ప ణ్రి+వణ్ుు  =  గండు త్రమ్మాద 

కణ్ పడుపా =  న్ఱదురించగప 

తేంగపదే =  భయపడ ివ న్ుదీయక 

పుకకు =  పశువులశపలలోక్క పర వదశంచి 

ఇరుందు =  సిి రపసన్ము వదసుక్ొన్ఱ కూరచాన్ఱ 

శీరత =  బలిష్ఠ మ్మనై్ 

ముల  ై =  ప్ప దుగున్ు 

పతిత  =  పట్టట క్ొన్ఱ 

వపంగ =  లలగగప 

కకడం =  కకండలన్ు 

న్ఱఱ ైకకుం =  న్ఱంపున్ట్టట  
వళళల్ =  ఉద రముల నై్ 
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పశుకుళ్ =  పశువుల సంపదయు, 

నీంగపద =  త్రిగిప్ప న్ఱ 

శెలవం =  సంపదలక 

న్ఱఱ ైందు =  పుష్ులంగప ఉండున్ు 

ఏల్+ఓర్+ఎం+ప్పవపయ్ =  ఇదయిి ేమల గచపా వర త్ము 

 

3వ ప్పశురము -త త్ారయము 

బలిచకరవరిత న్ుండ ి ద న్ము ప్ప ందగలిగిన్ సంతోష్ముచ్ ే ఆక్పశ్మందంత్ట్న్ు పెరిగిప్ప యి 

లోక్పలన్ు క్ొలచిన్ దివయచరణ్ రవిందములక కల పురుషప త్త మున్ఱ న మములన్ు ప్పడ,ి 

మన్మంత  ఈ తిరుప్పావ  ై వర త్మన్ు పేర స్పెన్ము లలచరించిన్చ్  ో దురిాక్షము కలకగక 

దేశ్మందంత్ట్న్ు న లకక మూడు వరష ములక కకరియున్ు. పంట్చ్ేలన్ఱెయు తిరవికరమున్ఱవల  
పెరిగి ససయముల మధ్యములలో బలిసిన్ చ్ేపలక త్రర ళ్ళళపడుచుండ, సుందర కలకవలలోన్ఱ 

తేన లలరగించిన్ త్రమ్మాదలక మత్రత గ న్ఱదురించుచుండ, త్మ సమృదిధ న్ఱ 

చ్ ట్టక్ొన్ున్విగన్గున్ు. మరిక గోసమృదిధ  విష్యమందురప, గోశపలలో పర వదశంచి సిి రముగప 
కూరచాన్ఱ బలిసిన్ ప్ప దుగులన్ంట్గనద కకండలనదకము న్ఱంపు ఔద రయముగలవిగ గోవులక 
త్యలరగున్ు. ఎంత్ అన్ుభవించిన  త్రగన్ఱ ఐశ్వరయము లభంచున్ు. కన్ుక ఈ వర త్ము 
న్ందరమూ ఆచరింత్ము 
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