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తిరుప్పావ  ై4వ -ప్పశురము 

ఆழி మழழ క్కణ్ణా ! ఒన్ఱు  నీ క ైక్రవేల్, 

ఆழிయుళ్ పుక్కక ముక్న్ఱు కొ డణర్్తత ేఱ ి

ఊழிముతల్వ న్ఱరువమ్పాల్ మెయ్ క్ఱఱతతత  

ప్పழிయన్దు ళుడ  ైపాఱాన్ణబన్ క ైయిల్, 

ఆழிపో్ ల్ మిన్ని వల్ముుర్తిపో్ ల్ న్నన్ుతిర్న్ఱు , 

తణழாద ేశపర్ఙ్గ  ముద ైతత  శరమழழపో్ ల్, 

వపழవుల్కిన్నల్ పెయ్దిడణయ్, న్ణాంగళుమ్ 

మార్క్ழி నీర్తపడ మకழి்నే్ుల్ో ర్త్మాువపయ్ 

4వ ప్పశురము -పద విభాగము 

ఆழிమழழక్కక - అణ్ణా ! - ఒన్ఱు  - నీక ైక్రవేల్ 

ఆழிయుల్ - పుక్కక - ముగాందఱకొడు - ఆరుత  - ఏఱ ి

ఊழிముదల్వన్ - ఉరువాంప్ో ల్ - మెయ్ క్ఱఱతతత   

ప్పழிయాందోళుడ  ై- పఱాన్ణబన్ క ైయిల్ 

ఆழிపో్ ల్ - మిన్ని - వల్ముుర్తిపో్ ల్ - న్నన్ఱు  - అదిర్న్ఱు  

తిరుప్పావ ై - 4 
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తణழாద ే- శపర్ఙ్గముద తైత  - శరమழழప్ో ల్ 

వపழ - ఉల్గిన్నల్ - పెయ్దిడణయ్ - న్ణాంగళుమ్ 

మారగழிనీర్తపడ - మగழిிన్ఱు  - ఏల్+ఓర్+ఎాం+ప్పవపయ్ 

 

4వ ప్పశురము -పరతిపదణరధము 

ఆழி =  గాంభీరమైెన్ 

మழழక్కక =  మేఘమున్క్క అధిదేవతయి ైన్ 

అణ్ణా ! =  ఓ పరజన్యదవేప! 

నీ =  నీక్క 

ఒన్ఱు  =  ఏ మాతరమున్ని 

క ైక్రవేల్ =  దణపర్తిక్ాం వదఱు  

ఆழிయుల్ =  సముదరమాందఱ ల్ోపలిదణకప 

పుక్కక =  పరవేశాంచి 

ముగాందఱకొడు =  నీళళనీి పీలిివసే ి
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ఆరుత  =  తేరన్ని 

ఏఱ ి =  ఆకపశాం పెైక కిక 

ఊழி  =  సాష్ిి కి 

ముదల్వన్ =  కపరణ్మెైన్ న్ణరయణ్ున్న యొక్క 

ఉరువాంప్ో ల్ =  దేహకపాంతిన్న ప్ో లిన్ట్లు  

మెయ్ =  నీ దేహమున్ఱ 

క్ఱఱతతత  =  న్ల్ు గప చేసఱకొన్ఱము 

ప్పழி =  విశపల్మెైన్ 

అాం =  అాందమెైన్ 

తోళ్ =  భుజముల్క 

ఉడ  ై =  క్లిగిన్ 

పఱాన్ణబన్ =  పదమన్ణభున్న యొక్క 

క ైయిల్ =  క్కడిచతేియాందలి 

ఆழிపో్ ల్ =  చక్రాంవల్ే 
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మిన్ని =  మెరి్తసి 

వల్ముుర్తపి్ో ల్ =  దకి్షణ్ణవరత శాంఖమువల్ే 

న్నన్ఱు  =  సిిరముగప ఉాండి 

అదిర్న్ఱు  =  ఉర్తిమి 

తణழாద ే =  ఆగక్కాండణ 

శపర్ఙ్గ ాం =  శపర్ఙ్గ ాం అనే్ ధన్సఱున్ఱాండి 

ఉద ైతత  =  బయల్కదేరున్ట్టి  

శరమழழప్ో ల్ =  బాణ్వృష్ిివల్ే 

వపழ =  ల్ోక్ముల్క సఱఖాంచఱన్ట్లు  

ఉల్గిన్నల్ =  ల్ోక్మున్ాందఱ 

పెయ్దిడణయ్ =  క్కర్తియమా! 

న్ణాంగళుమ్ =  మేము క్ూడణ న్ణ స్పవమియగు శ్రరక్ృష్తా న్నతో ప్పట్ల 

మారగழி =  ధన్ఱర్తపమస సాంబాంధాం గల్ 

నీర్తపడ =  స్పిన్ము చేయున్ట్లు  
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మకిழிన్ఱు  =  సాంతోష్ముతో క్కర్తియుమా! 

ఏల్+ఓర్+ఎాం+ప్పవపయ్ =  ఇదయిి ేమా గొపా వరతము 

తూమణ్ ి =  పరి్తశుదధమణ్ుల్తో న్నరి్తమాంచిన్ 

మాడతతత  =  మేడయొక్క 

శుతతత ాం =  చఱట్టి ర్తప 

విళక్కక =  దీప్పల్క 

ఎర్తియ =  వ ల్కగుచఱాండగప 

తూపాం =  ధనపముల్క 

క్మழ =  పరి్తమళిసఱత ాండగప 

తతయిల్ =  న్నదరన్నచఱి 

అణ్ ైమేల్ =  పడక్పె ై

క్ణ్వళరుాం =  పవళిాంచిన్ 

మామాన్ =  మేన్తతగపరి్త 

మక్ళే! =  క్ూతతర్తప! 
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మణ్ ి =  మణ్ుల్తో చేసిన్ 

క్దవాం =  తల్కపుల్ యొక్క 

తణళ్ =  తణళమున్ఱ 

తిఱవపయ్! =  త రువుమా! 

మామీర్! =  ఓ మేన్తణత ! 

అవళ  ై =  ఆమెన్ఱ (మీ క్ూతతరున్ఱ) 

యి ழுపీార్తో =  ల్ేపక్ూడదణ! 

ఉన్ =  మీ యొక్క 

మగళ్ దణన్ =  అమామయి 

ఊమెైయో! =  మూగిదణ! 

అన్ను  =  ల్ేక్ప్ో త ే

చ విడో  =  చ విట్టదణ 

అన్న్ుల్ో? =  అల్సపి్ో యిాందణ? 

ఏమపాట్ాి ళో =  ఉాంచబడ న్ణ? 
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పెారున్ఱు యిల్ =  పెదున్నదరల్ో 

మన్నురపాట్ాి ళో? =  మాంతిరాంచబడని్దణ? 

మామాయన్ =  గొపా ఆశిరయము క్లిగిాంచఱ పన్ఱల్క చేయువపడు+C426 

మాధవన్ =  ల్క్షీన్ణథఱడ నై్వపడణ (జగదరక్షణ్ము చేయువపడు) 

వ ైగున్ున్ =  వ ైక్కాంఠన్ణథఱడణ! 

ఎన్ ున్ఱు  =  అన్న ఈ విధముగప 

న్ణమాం =  భగవాంతతన్న న్ణమముల్క 

పల్వుాం =  బో ల్ెడన్ని 
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4వ ప్పశురము -తణతారయము 

ఈ వరతమున్ పరవేశాంచిన్ వపర్తికి దేవతల్ాందరున్న తమ సేవల్ న్ాందాించ దరు రాండి! ముాందఱగ 

వపన్దేవున్న క్ల్కసఱక్కాందణము! గాంభీర సవభావము క్ల్ వరషముల్క్క అధ ిదేవతయి ైన్ ఓ పరజన్ఱయడణ! 

నీవేమీ వ న్ఱదీయక్కము. గాంభీర స్పగరము ల్ోపలిదణక్ మున్నగి క్డుప్పర్తప నీట్టన్ాంత గరహ ాంచి, 

తేరన్ఱాక ై గరి్తజాంచి, పెైపెైకి చేర్తి ఆక్సమాంతట్ా వపయపిాంచి, సృష్ిి కి ఆదికపరణ్ుడ ైన్ శరయఃపతి యొక్క 

దేహము వల్ె న్ల్ున్న దేహకపాంతిన్న ప్ ాంది నీ న్నాండుదన్మున్ఱ సనచిాంచఱ. ఆ పె ై

విశపల్సఱాందరహసఱత డ నై్ పదమన్ణభున్న క్కడిచేతిల్ోన్న శ్రర సఱదరశన్ చక్రము వల్ె తళతళ మెరి్తస,ి వపమ 

హసతమాందలి ప్పాంచజన్య శాంఖమువల్ె ల్ోక్ముల్క అదఱరున్ట్లు  అాంతట్ా వరి్తషాంచఱము. అాంతట్ 

మేమున్న ఈ మారగశ్రరషవరతస్పిన్ము న్ణన్ాందముతో చేతతము. ఇదియి ేక్ద మా వరతము 
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