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

నీరపడ ప్ప ాదువీర్ ప్ప దుమిన్ో న్ేరిழழయార్ 

శీరమల్గగ  మాయ్పాాాడ ిశెల్ా చ్ఛిఱుమీర్ కపళ్, 

కూరవేల్ కొడు న్దదழிల్న్ న్న్దగోపన్ కగమరన్, 

ఏరపర్దకణ్ణి  య్పశోద ై యళిం శింగమ్, 

కపరవమని చ చింగణ్ కదిర్ మతియ్పమ్బోల్ ముగత్నత న్, 

న్నరపయ్పణ్న్ ేన్మకవే పఱ  ైతరువపన్ 

ప్పరోర్ పుగழ పాడినే్దల్ో రెమాోవపయ్ 
 

  

తిరుప్పావ  ై1 ప్పశురము 
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తిరుప్పావ  ై- 1వ ప్పశురము పద విభాగము 
మారగழி తితింగళ్ - మద ినిఱ ైన్ద  - న్ల్+న్నళ్+ఆల్ 

నీరపడప్ప ాదువీర్ - ప్ప దుమిన్ో! - న్ేరిழழయార్ 

శీర్ మల్ గుిం - ఆయ్పాాాడి - శెల్ేచ్ఛచరుమీర్ గపళ్ 

కూరవేల్ కొడున్దతழிల్న్ - న్న్దగోపన్ - కగమరన్ 

ఏరపర్ న్దకణ్ణి  - య్పశోద ై - ఇళింశింగమ్ 

కపర్ మేని - శెింగణ్ - కదరి్ మదియ్పిం ప్ప ల్ - ముగత్నత న్ 

న్నరపయ్పణ్న్ ే- న్మకవే - పఱ  ై- తరువపన్ 

ప్పరోర్ - పుగழ - పడిన్ుద  - ఏల్+ఓర్+ఎిం+ప్పవపయ్ 
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తిరుప్పావ  ై- 1వ ప్పశురము-పరతిపదనరధము  
మారగழி తితింగళ్ =  ఇద ిమారగశరమాసము 

మద ి =  చిందుర డు 

నిఱ ైన్ద  =  నిిండుగ ఉన్ా 

న్ల్ =  మించ్ఛ 

న్నళ్ =  రోజుల్గ 

ఆళ్ =  ఆహా! 

నీరపడ =  స్పాన్మున్కైె 

ప్ప దువీర్ =  వేించేయ్పకోరువపరు 

ప్ప దుమిన్ో! =  పదిండ!ి 

న్ేర్ =  కృష్ణి నికి ఈడ ైన్ 

ఇழழయార్ =  గోపికల్ారప! 

శీర్ =  సింపదల్గ 

మల్ గుిం =  పెరుగుచుిండ డ ి(పెరుగుతూ ఉన్ా) 

ఆయ్ప్పాడ ి =  న్ిందవరజమున్కగ చ ిందని్ 

శెల్ే =  సింపన్ుాల్గు 

శరుమీర్గపళ్! =  చ్ఛన్ాపలి్ల ల్ాల రప! 

కూర్ =  పదున్ నై్ 
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వేల్ =  బల్లల ముత్ో 
కొడుిం =  కూూ రమ ైన్ 

త్ొழிల్న్ =  పన్ుల్గ చేసడె ి

న్న్దగోపన్ =  న్ిందునియొకే 

కగమరన్ =  కగమారుడ నై్ విన్య్పముగల్ శీూకృష్ణి డు 
ఏర్ =  అిందము 
ఆర్న్ద  =  నిిండిన్ 

కణ్ణి  =  నే్తరముల్గగల్ 

య్పశోద ై =  య్పశోదయొకే 

ఇళిం =  ల్ేత 

శింగమ్ =  సిింహము, 
కపర్ =  నీలి 

మేని =  దేహకపింతికల్వపడు, 
శెిం =  ఎరూని 

కణ్ =  కింట ిస్ ిందరయము కల్వపడు 
కదిర్ =  సూరుయని వింట ికపింతి 

మతియ్పిం =  చిందుర ని చల్లదన్మున్ు 
ప్ప ల్ =  ప్ప లిన్ 

ముగత్నత న్ =  తిరుముఖమిండల్ము కల్వపడున్ు అగు 
న్నరపయ్పణ్న్ ే =  అతడు న్నరపయ్పణ్ుడే 
న్మకవే =  మన్కవ 
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పఱ  ై =  పఱ  ైఅన్ు ఒక వపయదయమున్ు 
ప్పరోర్ =  ల్ోకగల్ిందరూ 

పుగழ =  కీరితించున్టలల గప 

తరువపన్ =  ఇచుచన్ు 
పడిన్ుద  =  శ్ూదధత్ో చేయ్పుదము 
ఏల్+ఓర్+ఎిం+ప్పవపయ్ =  ఇదయి ేమా గొపా వరతము సుమా 
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తిరుప్పావ  ై- 1వ ప్పశురము-త్నతారయము  

భగవింతణని ప్ ిందదల్చ్ఛన్ వ ింటనే్ అన్ుకూల్మ నై్ మారగశీరషమాసము ల్భించ్ఛన్ద!ే పెైగప నిిండు 

చిందుర డు చల్లని కపింతణలీన్ు మించ్ఛరోజుల్గ! కృషి్ విరహము తీర, వరత మాడదల్చ్ఛన్వపరిందరూ 

విచేచయ్పుడు. సుిందరపభరణ్ ధనరిణ్ుల్ల,ై గో సింపద, గోవిింద గుణ్ సింపదల్గ అన్ుక్షణ్ము 

పెరుగుచుిండ డ ి గోకగల్మిందు ఆ సింపదల్త్ో తణల్తూగు బాలికల్ారప! ఇటలల  చేయ్పబో వు 

మన్కగ, వపడయి ైన్ బల్లల మున్ు దనలిచ సుతణని రక్ిించుటకగ హ ింసల్గ కూడ చేయ్ప వ న్ుకపడని 

న్ిందగోపుని యొకే న్ముు డ నై్ పుతణర డు, స్ ిందరయముత్ో విప్పారిన్ కళాారగపించు 

య్పశోదమమకగ సిింహకిశోరమున్ ైన్ న్ల్లని మేఘము వింట ి మేన్ు, ఎఱఱత్నమరల్ వింట ి

నే్తరముల్గ, పిరయ్పుల్కగ చల్లని చిందుర ని వల్ల, శ్తణర వుల్కగ తీక్షసిూరుయని వల్ల త్ోచు 

దివయముఖమిండల్ము గల్ న్నరపయ్పణ్ుడ,ే అతనినే్ తపా ఇతరము కోరని మన్కవ పఱ  ై అన్ు 

పేరు కల్ ఒక వపదయవిశషే్మున్ు (వపయించున్ది) అన్ుగూహ ించున్ు. ఇది కని ల్ోకగల్ిందరున్ూ 

సింత్ోషిించున్టలల గ ఈ వరతము న్నచరిింతము రిండి! 
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