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తిరుప్పావ  ై- 1వ ప్పశురము  
మారగழி తితింగళ్ మది నిఱ ైన్ద  న్న్నాళాళ్, 

నీరపడ ప్ప ాదువీర్ ప్ప దుమిన్ో న్ేరిழழయార్ 

శీరమల్గగ  మాయ్పాాాడి శెల్ా చ్ఛిఱుమీర్ కపళ్, 

కూరవేల్ కొడు న్దదழிల్న్ న్న్దగోపన్ కగమరన్, 

ఏరపర ద్కణ్ణి  య్పశోద ై యళిం శింగమ్, 

కపరవమని చ చింగణ్ కదిర్ మతియ్పమ్బోల్ ముగత్నత న్, 

న్నరపయ్పణ్న్ే న్మకవే పఱ ై తరువపన్ 

ప్పరోర్ పుగழ పాడినే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 

తిరుప్పావ  ై2వ –ప్పశురము  
వ ైయ్పతతత  వపழ்వీర్కపళ్! న్నముిం న్మ్ ప్పవ ైకగే, 

శెయ్పుుమ్ కిరిశైెగళ్ కవళీరో, ప్పఱేడల్గళ్ 

ప ైయ్ప తతత యన్ఱ  పరమ న్డిప్పడి, 
న్ య్పుుణ్ణి మ్ ప్పల్గణ్ణి మ్ న్నట్కేల్ే నీరపడి, 
మ ైయట్టెழுత్ోమ్ మల్రిట్టె  న్నమ్ ముడియోమ్ 

తిరుప్పావ  ై1 ప్పశురము 
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శెయ్పాుదన్ శెయోుమ్ తీకగేరళ ై చ చన్ోఱ దోమ్, 

ఐయ్పముమ్ పిచ ైచయ్పు మాన్దన్ ైయ్పుమ్ కైెకపట్టె , 
ఉయ్పుుమాఱ ణ్ణి  ఉగనే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 
తిరుప్పావ  ై3వ –ప్పశురము 
ఓింగి య్పుల్కళన్ద  ఉతతమన్ పేర్ ప్పడి, 

న్నింగళ్ న్మ్ప్పవ ైకగే చనచతిత  నీరపడిన్నల్, 

తీింగినిఱ  న్నడేల్ాా మ్ తిింగళ్ ముమామరి ప య్దు 

ఓింగు ప రుిం శెన్ ాల్ూడు కయ్పల్గగళ, 

ప ింగువళ ై ప్ప ాదిల్ ప్ప ాఱివణ్ుు  కణ్ాడుపా 

త్ేింగపదే పుకిేరిన్ుద  శీరత తముల్ ై పతిత  

వపింగ, కగేడమ్ నిఱ ైకగేమ్ వళళల్ ప రుమ్ పశుకేళ్ 

నీింగపద శెల్ేమ్ నిఱ ైనే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
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తిరుప్పావ  ై4వ –ప్పశురము 
ఆழி మழழ కేణ్ని ! ఒన్ుఱ  నీ కెైకరవేల్, 

ఆழிయ్పుళ్ పుకగే ముకన్ుద కొ డనరవత తఱి 

ఊழிముతల్ే న్ురువమ్బాల్ మ య్ కఱుతతత  

ప్పழிయ్పన్ోద ళుడ ై పాఱాన్నబన్ కెైయల్, 

ఆழிప్ప ల్ మినిా వల్ముోరిప్ప ల్ నిన్ఱతిర్న్ుద , 

త్నழாదే శపర్ఙ్గ  ముద ైతత  శరమழழప్ప ల్, 

వపழవుల్కినిల్ ప య్దిడనయ్, న్నింగళుమ్ 

మార్కழி నీరపడ మకిழ்నే్దల్ో రవమాోవపయ్ 

 

తిరుప్పావ  ై5వ –ప్పశురము 
మాయ్పన్ ై మన్ుా వడమదురెై మ ైన్దన్ ై, 

తూయ్ప ప రునీర్ య్పమున్ ై తతత ఱ ైవన్ ై, 

ఆయ్పర్ కగల్తితనిల్ త్ోన్ుఱ మ్ మణ్ణ విళకెైే 

త్నయ ై కగేడల్ విళకేమ్ శెయ్ద దనమ్బదరన్ ై 

తూయోమాయ్ వన్ుద  న్నమ్ తూమల్ర్ తూవి త్తతழுదు 
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వపయన్నల్ ప్పడ,ి మన్తితన్నల్ శనిదకే, 

ప్ప య్ప పిழழయ్పుమ్ పుగుతరువప నిన్ఱన్వుమ్ 

తీయనిల్ తూశపగుమ్ శెపేాల్ో రెమాోవపయ్ 

 
తిరుప్పావ  ై6వ –ప్పశురము 
పుళుళమ్ శల్గమిోన్గపణ్ పుళళరెైయన్ కోయలిల్,  

వ ళ ైళ విళి శఙ్టగ న్ పేరరవమ్ కవట్టెల్ ైయో?, 

పిళాళయ్! ఎழுనిదరపయ్! పేయ్ ముల్ ై న్ింజిండు, 
కళళ చ్చగడమ్ కల్కేழிయ్ప కపేల్ోచ్ఛచ, 

వ ళళతతరవిల్ తతయల్మర్న్ద  వితితన్ ై, 
ఉళళతతత కొేిండు మునివర్గళుమ్ యోగిగళుమ్ 

మ ళళవ ழுన్ుద  అరియ న్ఱ  పేరరవిం 

ఉళళమ్ పుగున్ుద  కగళిర్+నే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 

తిరుప్పావ  ై7వ ప్పశురము 
కీశుకీశె న్ ఱింగుిం ఆన్ ైచనచతతన్, కల్న్ుద  

పేశన్ పేచ్చరవమ్ కవట్టెల్ ైయో పేయ్ ప ాణ్ణి ! 
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కపశుమ్ పిఱపుామ్ కల్గల్పా కైెపేరుత త, 

వపశన్ఱుిం కగழల్ాయచ్ఛచయ్పర్, మతితన్నల్ 

ఓశైెపాడుతత  తతయరరవమ్ కవట్టెల్ ైయో, 

న్నయ్పగ ప ాణ్ణోళాళయ్! న్నరపయ్పణ్న్! మూరిత త!,  

కవశవన్ ై ప్పాడవుమ్ నీ కవట్టె  కిడతితయో, 

త్ేశముడ ైయ్పాయ్! తిఱవేల్ో రెమాోవపయ్! 

 

తిరుప్పావ ై 8వ- ప్పశురము 
కీళ్ వపన్మ్ వ ళ ళన్ుఱ  ఎరుమ ై శఱువీడు, 

మ య్వపన్ పరన్దన్కపణ్ మికగేళళ పిళ ైళగళుమ్,  

ప్ప వపన్ ప్ప గిన్నఱ రైె ప్ప ాగపమల్ కపతతత , ఉన్ ైా  

కూేవువపన్ విందు నిన్ోఱమ్, కోదుకల్ముడ ైయ్ప 

ప్పవపయ్! ఎழுనిదరపయ్ ప్పడి పాఱ ై కొిండు 

మావపయ్ పిళన్నద న్ ై మలా్రైె మాట్టెయ్ప, 

దేవపది దేవన్ ై శెన్ుఱ  న్నిం శేవిత్నత ల్, 

ఆ వప వ న్నఱ రపయ్న్దరుళేల్ో రెమాోవపయ్! 
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తిరుప్పావ  ై9వ –ప్పశురము 
తూమణ్ణమాడతతత  చ్ుచతతత మ్ విళకెేరియ్ప, 

తూపిం కమழ తతత యల్ణ్ ై మేల్ కణ్ేళరుమ్, 

మామాన్ మకళే! మణ్ణకేదవమ్ త్నళ్ తిఱవపయ్, 

మామీర్! అవళ ై ఎుழுపపారో,  

ఉన్ మగళ్ దనన్ ఊమ ైయో? అనిఱ  చ చవిడో , అన్న్దల్ో? 

ఏమ ప ారున్ుద యల్ మనిదర పాట్కె ళో? 

మామాయ్పన్ మాదవన్ వ ైగున్దన్ ఎన్ ఱన్ుఱ , 

న్నమమ్ పల్వుమ్ న్వినే్ఱల్ో రెమాోవపయ్ 

 

తిరుప్పావ  ై10వ –ప్పశురము 
న్ోతతత  చ్ుచవర్ కేమ్ పుగుగిన్ఱ  అమమన్నయ్! 

మాతతముమ్ త్నరపరో వపశల్ తిఱవపదనర్, 

న్నతత  తతత ழாయ్ ముడి న్నరపయ్పణ్న్, న్మామల్ 

ప్ప తత  పాఱ ై తరుమ్ పుణ్ణియ్పన్నల్, పణ్డు రున్నళ్ 

కూతతతితన్ వపయ్వీழన్ద  కగమోకరణ్న్ుమ్ 
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త్తతతత  మున్కవే ప రున్ుద యల్ త్నన్ తన్నద న్ో, 

ఆతత  అన్న్ద  ల్గడ ైయ్పాయ్! అరుింగల్మే! 

త్ేతతమాయ్ వన్ుద  తిఱవేల్ో రెమాోవపయ్ 

 

తిరుప్పావ  ై11వ –ప్పశురము 
కతతత  కఱవ ై కేణ్ఙ్గ ళ్ పల్ కఱన్ుద , 

శెత్నత ర్ తిఱల్ழிయ్ప చ చన్ుఱ  శెరుచ చయ్పుుమ్, 

కగతత  మొనిఱల్ాా ద కోవల్ర్దమ్ ప్ప ఱక ేడియే! 

పుతతరవల్ గుల్ పున్మయల్ే! ప్ప దరపయ్, 

శుతతతతత  త్ోతழிమారెల్ాా రుమ్ వన్ుద , నిన్ 

ముతతమ్ పుకగన్ుద  ముకిల్ వణి్న్ పేర్ ప్పడ, 

శత్నత ద ేపేశపదే శెల్ేప ాిండనట్టె , నీ! 

ఎతతత కగేఱింగుమ్ ప్ప రుళేల్ో రెమాోవపయ్ 
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తిరుప్పావ  ై12వ –ప్పశురము 
కన్ ైతితళిం కత్ త రుమ ై కన్ుఱ కిేరింగి, 

నిన్ ైతతత  ముల్ ై వழிయే నిన్ుఱ  ప్పల్ శోర, 

న్న్ ైతిలా్మ్ శేఱాకగేమ్ న్ఱ చల్ేన్ తింగపయ్! 

పనితతల్ ై వీழనిన్ వపశల్ కడ ైపతిత , 

శన్తితన్నల్ త్ నిాల్ింగైె కోేమాన్ ై చ చతత , 

మన్తతత కిేనియ్పాన్ ై ప్పాడవుమ్ నీవపయ్ తిఱవపయ్, 

ఇనిత్నత  న్ ழுనిదరపయ్ ఈద న్ా పేరుఱకేమ్, 

అన్ ైతిత లా్త్నత రు మఱినే్దల్ో రెమాోవపయ్! 

 

తిరుప్పావ  ై13వ –ప్పశురము 
పుళిళన్ వపయ్ కీణ్ను న్ ై ప్ప ాల్ాా వరకేన్ ై, 

కిేళిళ కేళ ైన్నద న్ ై కీరిత తమ ై ప్పడిప్ప ాయ్, 

పిళ ైళక ళ ల్ాా రుిం ప్పవ ైకేళమ్ పుకపేర్, 

వ ళిళ య ழுన్ుద  వియ్పాழி ముఱింగితతత , 

పుళుళమ్ శల్గమిోన్కపణ్! ప్ప దరికేణ్ణిన్నయ్, 
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కగళళకగేళిర కగేడ ైన్ుద  నీరపడనదే, 

పళిళకిేడతితయో ప్పవపయ్! నీ న్న్నాళాల్, 

కళళమ్ తవిర్న్ుద  కల్నే్గ ల్ో రెమాోవపయ్! 
 

తిరుప్పావ  ై14వ –ప్పశురము 
ఉఙ్గ ళ్ పుழழకేడ ై త్ోత టె్తతత  వపవియ్పుళ్ 

శెఙ్గழுనీర్ వపయ్న్ ழకిన్ుద  ఆమోల్ వపయ్ కూమిోన్ కపణ్, 

శెింగల్ ప్ప డికూేరెై వ ణ్ోల్ తవతతవర్, 

తింగళ్ తిరుకోేయల్ శింగిడువపన్ ప్ప గిన్నఱ ర్, 

ఎింగళ ై మున్ామ్ ఎழపుావపన్ వపయ్ పేశుమ్, 

న్ింగపయ్! ఎழనిదరపయ్! న్నణ్నదనయ్! న్నవుడ ైయ్పాయ్! 

శింగోడు శకేర మేన్ుద మ్ తడకెైేయ్పన్, 

పింగయ్పకేణ్ని న్ ై ప్పాడేల్ో రెమాోవపయ్ 
  

mailto:info@jetuk.org
http://www.statueofequality.org/
http://www.jetuk.org/
http://www.chinnajeeyar.guru/


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
Serve all beings as service to god. Worship your own…respect all 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

||   Jai Srimannarayana  || 

 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya -   http://www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           http://www.chinnajeeyar.guru 
 Page 10 
 

తిరుప్పావ  ై15వ –ప్పశురము 
ఎల్ేా ! ఇళింకిళియే! ఇన్ా ముఱింగుదియో,  

శల్ ా  న్ఱழழయేనిమన్ న్ింగెైమీర్! ప్ప దరుగినే్ఱన్, 

వల్ లా  ఉన్కట్టె రైెగళ్ పిండేయ్పున్ వపయ్పఱిదుమ్, 

వలా్లర్గళ్ నీింగళే న్నన్ేదన న్నయడుగ, 

ఒల్ లా  నీ ప్ప దనయ్! ఉన్ాకెేన్ా వేఱుడ ైయ ై, 

ఎల్ాా రుమ్ ప్ప న్నద రో? ప్ప న్నద ర్ ప్ప న్ దణ్ణి కొేళ్, 

వల్ాా న్  ైకొన్నఱ న్ ై మాత్నత రైె మాతతழிకే 

వల్ాా న్ ,ై మాయ్పన్ ై ప్పాడేల్ో రెమాోవపయ్ 
 

తిరుప్పావ  ై16వ –ప్పశురము 
న్నయ్పగన్నయ్ నిన్ఱ  న్ిందగోపన్ుడ ైయ్ప 

కోయల్ కపప్పాన్ే! కొడిత్ోత న్ుఱ మ్ త్ోరణ్ 

వపశల్ కపప్పాన్ే!, మణ్ణకేదవమ్ త్నళ్ తిఱవపయ్, 

ఆయ్పర్ శఱుమియ్పరోముకగే, అఱ ై పఱ ై 

మాయ్పన్ మణ్ణవణి్న్ న్ న్ాల్ే వపయ్న్ేర్న్నద న్, 
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తూయోమాయ్ వన్ోదమ్ తతయల్ ழప్పాడువపన్, 

వపయ్పాల్ మున్ామున్ామ్ మాత్నత దే అమామ! నీ 

న్ేశనిల్ ైకేదవమ్ నీకవేల్ో రెమాోవపయ్! 
 

తిరుప్పావ  ై17వ –ప్పశురము 
అమోరమే! తణ్ణిరవ! శోఱే! అఱమ్ శెయ్పుుమ్, 

ఎమ ోరుమాన్! న్న్దగోప్పల్ా! ఎழுనిదరపయ్,  

కొమోన్నరెేల్ాా మ్ కొழுనే్ద ! కగల్విళకవే! 

ఎమ ోరుమాట్టె ! య్పశోదన! అఱివుఱాయ్, 

అమోర మూడఱుతతత  ఓింగి ఉల్గళన్ద , 

ఉమోర్ కోమాన్ే! ఉఱింగప ద ழுనిదరపయ్ 

శెమ్ ప్ప ఱేழల్డి చ చల్ాే! బల్దేవప! 

ఉమిోయ్పుమ్ నీయ్పు ముఱింగవల్ో రెమాోవపయ్! 
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తిరుప్పావ  ై18వ –ప్పశురము 
ఉన్ుద  మదగళితత  న్ోడనద త్ోళేలియ్పన్, 

న్న్ద  గోప్పల్న్ మరుమగళే! న్పిాన్నాయ్!  

కన్దమ్ కమழுమ్ కగழల్ల! కడ ై తిఱవపయ్, 

వన్ుద  ఎింగుమ్ కోழி య్పழழతతన్కపణ్!, మాదవి 

పాన్దల్మేల్ పల్కపల్ కగయలిన్ింగళ్ కూవిన్కపణ్, 

పన్నద ర్ విరలి! ఉన్ మ ైతతత న్న్ పేర్ ప్పడ, 

శెన్నద మరైె కెైేయ్పాల్ శీరపర్ వళ ై యొలిపా 

వన్ుద  తిఱవపయ్ మకిழிనే్దల్ో రెమాోవపయ్! 

 

తిరుప్పావ  ై19వ –ప్పశురము 
కగతతత  విళకెేరియ్ప కోట్టె కపేల్ కట్టెల్ మేల్, 

మ త్ తన్ఱ  పఞ్చశయ్పన్తితన్ మేల్ేఱి,  

కొతతల్ర్ ప ింకగழల్ న్పిాన్ ైా కొింగైెమేల్, 

వ ైతతత  కిేడన్ద  మల్ర్మార్ప్ప! వపయ్ తిఱవపయ్, 

మ ైతతడింకణ్ణిన్నయ్! నీ య్పున్ మణ్నళన్ ై, 
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ఎతతన్ ై ప్ప దుమ్ తతయల్ ழ వొట్కె య్ కపణ్!, 

ఎతతన్ ై యేల్గమ్ పిరివపతత  కిల్ాా య్పాల్, 

తతతత వమన్ుఱ  తగవేల్ో రెమాోవపయ్! 

 

తిరుప్పావ  ై20వ –ప్పశురము 
ముపాతతత  మూవ రమరరుే మున్ శెన్ుఱ , 

కపాిం తవిరుేమ్ కలియే! తతయల్ ழாయ్,  

శెపా ముడ ైయ్పాయ్! తిఱల్గడ ైయ్పాయ్ శేత్నత రుే 

వ పాిం కొడుకగేమ్ విమల్ా! తతయల్ ழாయ్, 

శెప ాన్ా మ న్ముల్ ై శెవపేయ్ శఱుమరుింగుల్, 

న్పిాన్ ైా న్ింగపయ్! తిరువే! తతయల్ ழாయ్ 

ఉకేముమ్ తట్డె ళియ్పుమ్ తన్ుద  ఉన్మణ్నళన్ ై, 

ఇప్ప ాదే య మ ైమ నీరపట్టెల్ో రెమాోవపయ్! 

  

mailto:info@jetuk.org
http://www.statueofequality.org/
http://www.jetuk.org/
http://www.chinnajeeyar.guru/


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
Serve all beings as service to god. Worship your own…respect all 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

||   Jai Srimannarayana  || 

 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya -   http://www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           http://www.chinnajeeyar.guru 
 Page 14 
 

తిరుప్పావ  ై21వ –ప్పశురము 
ఏతత  కల్ింగళ్ ఎదిర్ ప్ప ింగి మీదళిపా, 

మాత్నత ద ేప్పల్ శొరియ్పుమ్ వళళల్ ప రుిం పశుకేళ్,  

ఆతత  పాడ ైత్నత న్ మగన్ే! అఱివుఱాయ్, 

ఊతత  ముడ ైయ్పాయ్! ప రియ్పాయ్! ఉల్గినిల్ 

త్ోతతమాయ్ నిన్ఱ  శుడరవ! తతయల్ ழாయ్, 

మాత్నత తరున్కగే వలి త్తల్ ైిందు ఉన్ వపశఱేణ్, 

ఆత్నత దు వన్ుద  ఉన్ాడి పణ్ణయ్పుమాప్ప ల్ే, 

ప్ప తితయ్పామ్ వన్ోదమ్ పుకழ்నే్దల్ో రెమాోవపయ్! 
 

తిరుప్పావ  ై22వ –ప్పశురము 
అింగణ్ మాఞ్ాల్ తతరశర్, అభిమాన్ 

బఙ్గమాయ్ వన్ుద  నిన్ పళిళకట్టె ల్ కీழழ, 

శింగ మిరుప్పార్ప్ప ల్ వన్ుద  తల్ ై ప ాయ్దోమ్, 

కిింగిణ్ణ వపయ్చేచయ్ద త్నమరైె ప ాప్ప ాల్ే, 

శెింగణ్ శఱిచ్ఛచఱిదే య మేమల్ విழிయ్పావో, 
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తిింగళు మాదితితయ్పన్ు మ ழுన్నద ఱప ాల్, 

అిం కణ్ ఇరిండుిం కొిండు ఎింగళ్ మేల్ న్ోకగేదియేల్, 

ఎింగళ్ మేల్ శపప మిழிనే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 

తిరుప్పావ  ై23వ –ప్పశురము 
మారి మల్ ై ముழுఞ్జి ల్ మనిా కిేడన్ుద ఱింగుమ్ 

శీరియ్పశింగ మరివితతత  తీతవిழிతతత ,  

వేరిమయర్ ప్ప ింగ వ ప్పాడుమ్ పేర్న్ుద దఱి, 

మూరి నిమిర్న్ుద  ముழఙ్టగ  పుాఱపాట్టె , 

ప్ప దరుమా ప్ప ల్ే నీ ప వ ైప ావణ్ని , ఉన్ 

కోయల్ నిన్ుఱ  ఇింగనే్ ప్ప న్దరుళి, కోేపుాడ ైయ్ప 

శీరియ్ప శింగపసన్తితరున్ుద , య్పామ్ వన్ద  

కపరియ్ప మారపయ్ న్దరుళేల్ో రెమాోవపయ్!  
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తిరుప్పావ  ై24వ –ప్పశురము 
అన్ుఱ  ఇవుేల్గ మళన్నద య్! అడ ిప్ప తిత , 

శెన్ఱింగు త్ నిఱల్ింగైె శెత్నత య్! తిఱల్ ప్ప తిత ,  

ప్ప న్ఱ  చ్చగడ ముద ైత్నత య్! పుకழ் ప్ప తిత , 

కన్ుఱ  కగణ్ణల్ా వ ఱిిందనయ్! కழల్ ప్ప తిత , 

కగన్ుఱ , కగడ ైయ్పా వ డుత్నత య్! గుణ్మ్ ప్ప తిత , 

వ న్ుఱ  పగెై కెడుకగేమ్ నిన్ కెైయల్ వేల్ ప్ప తిత , 

ఎన్ ఱన్ుఱ న్ శేవగమే యేతిత  పాఱ ై కొళాేన్, 

ఇన్ుఱ  య్పామ్ వన్ోద ిం ఇఱింగవల్ో రెమాోవపయ్! 
 

తిరుప్పావ  ై25వ –ప్పశురము 
ఒరుతిత  మగన్నయ్ పిఱన్ుద , ఓరిరవిల్ 

ఒరుతిత  మగన్నయ్ ఒళితతత  వళర,  

తరికిేల్ాన్నగి త్నత న్ తీింగు నిన్ ైన్ద , 

కరుత్ తత  పిాழழపితతత  కఞి్న్ వయతితల్, 

న్ రుప ాన్ా నిన్ఱ  న్ డుమాల్ే! ఉన్ ైా, 
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అరుతితతతత  వన్ోదమ్ పఱ ై తరుదియ్పాగిల్, 

తిరుతతకే శెల్ేముమ్ శేవగముమ్ య్పాింప్పడి, 

వరుతతముమ్ తీర్న్ుద  మకిழనే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 

తిరుప్పావ  ై26వ –ప్పశురము 
మాల్ే! మణ్ణవణ్ని ! మారగழనీరపడువపన్, 

మేల్ేయ్పార్ శేయ్వన్కళ్ వేిండువన్ కవట్టెయేల్,  

ఞ్ాల్త్ తతయ ల్ాా మ్ న్డుింగ ముఱల్ేన్, 

ప్పల్ణి్ వణి్తతత  ఉన్ ప్పఞ్చశనిాయ్పమే, 

ప్ప ల్ేన్ శింగింగళ్ ప్ప య్ప్పాడుడ ై య్పన్వే, 

శపల్ప ారుమ్ పరెైయే పల్ాా ిం డిశెైప్పారవ, 

కోల్విళకవే కొడియే విత్నన్మే, 

ఆలినిల్ ైయ్పాయ్! అరుళేల్ో రెమాోవపయ్! 
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తిరుప్పావ  ై27వ –ప్పశురము 
కూడనరెై వ ల్గా మ్ శీర్ గోవిన్నద !, ఉిందన్ ైా  

ప్పాడి పఱ ైకొణ్ుు  య్పామ్ ప ఱు శమామన్మ్, 

న్నడు పుకழுమ్ పరిశన్నల్ న్న్నఱ గ, 

శూడగమే త్ోళ్ వళ ైయే త్ోడే శెవిప ావే,  

ప్పడగమే య న్ఱన్ ైయ్ప పల్ేల్న్ుమ్ య్పామణ్ణవోమ్, 

ఆడ ైయ్పుడుప్ప ామ్ అదన్పిన్ేా ప్పల్ శోఱు  

మూడ న్ య్ ప య్దు ముழఙ్్లగ  వழிవపర, 

కూడియరున్ుద  కగళిర్నే్దల్ో రెమాోవపయ్! 

 

తిరుప్పావ  ై28వ –ప్పశురము 
కఱవ ైగళ్ పిన్ శెన్ఱు  కాన్ం శేర్న్ఱు ణ్బోమ్ 

అఱివొన్ఱు  మిల్లా ద వాయ్కకుల్త్తు , ఉన్ు న ైై 

పిిఱవి పెఱఱన్ు న ై పుణ్ణి యుమ్ యలముడ ై యోమ్, 

కకఱ ై వొన్ఱు మిల్లా ద గోవినదు !, ఉన్ు ననైడు 

ఉఱవేల్ న్మక్ుంగొழிకు వొழிయలదఱ, 

అఱియలద పిళ్ళైగళ ం అన్బోనదల్, ఉన్ు న ైై 
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శిఱఱ పేరழழత్ు న్వుమ్ శీఱ ియరుళాదే, 

ఇఱ ైవా! నీ తదరాయ్ పఱ ై యేల్ో రెమలోవాయ్! 

 

తిరుప్పావ  ై29వ –ప్పశురము 
శిత్తు ం శిఱఱకాల్ే వందఱన ైై చ్ేేవిత్తు , ఉన్ 

పొ తదు మరెై యడియే పో త్తు ం పొ రుళ్ కేళాయ్!,  

పెత్ు ం మేయ్త్తు ణి్ం కకల్త్తు ల్ పిఱందఱ, నీ 

కకతేు వల్ ఎంగల్ ై కకుళాైమల్ పో గాదఱ, 

ఇత తు  పఱ ై కకళాా న్న్ఱు గాణ్ గోవిందద!, 

ఎత తు కకుం ఏழழழ పిఱవికకుం, ఉందననైడు 

ఉతతు మే యలవ ం ఉన్కేు నదం ఆట్చేయ్వ ం, 

మత తు  న్ం కామంగళ్ మలతేు ల్ో రెమలోవాయ్! 

  

mailto:info@jetuk.org
http://www.statueofequality.org/
http://www.jetuk.org/
http://www.chinnajeeyar.guru/


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
Serve all beings as service to god. Worship your own…respect all 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

||   Jai Srimannarayana  || 

 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya -   http://www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           http://www.chinnajeeyar.guru 
 Page 20 
 

తిరుప్పావ  ై30వ –ప్పశురము 
వంగకుడల్ కడ ైంద మలదవన ై కేశవన ై, 

త్తంగళ్ త్తరుముగత్తు  చ్ేేయழழయలర్ శెన్బు రెైంజి,  

అంగపిఱ ై కకండ వాత తు  అణ్ణపుదఱవ ై 

పెైంక మల్ త్ు ణ్ త రియల్ పట్ట ర్ పిరాన్ కోద  ైశొన్ై, 

శంగ త్ు మిழ் మలల్ ై ముపిదఱం త్పాిమే, 

ఇంగు ఇపిరిశురైెపాిర్ ఈరిరండు మలల్ారెైతతు ళ్, 

శెంగణ్ త్తరుముగత్తు  చ్ ేల్ా త్తు రుమలల్లల్, 

ఎంగుం త్తరువరుళ్ పెత్తు  ఇన్ఱోరువ రెమలోవాయ్! 
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