
 

    

 
 

 
 

తిరుప్ప ళ్ళి యెழுచి్చ  
 

 

~సేకరణ: (పి.  యల్. నరసింహాచారయ  దాసన్, 

                   edited by ఫణిహారిం రింగనాత్) 
 

ఈ ధనురా్మ సములో రోజూ తిరుప్ప ళ్ళి యొచ్చి  

అనుసంధానన్ని  చెయా్య లి ~ ఆ పాశుర్మల 

ప్ప్తిప్దారా్మలనూ, తాత్ప ర్మా లను భాగవతులకు 

అందివాలనే త్ప్న వలల మీకు అంది స్తున్నాి ు 

ఈ దాుు. ఇందులో అక్షర దోషాలేమైా ఉంటే 

మని్న ంచండి. 

 
 

తిరుప్ప ళ్ళి యెழுచి్చ  ~  

 

      తిరుమాలై య్యండాన్ ఆనతిచ్చి న త్న్నయన్: 

 

తమేవ మత్వా  పరవాసుదేవిం ~  

రింగేశయిం రాజవ దర హణీయమ్ । 

ప్రాబోధకిం యోకృత సూక్త ిమాలిం ~ 

భకి్ింప్రిరేణిం భగవన ిమీడే ।। 



 

ర్మజవదరహణీయం- రాజైధిరాజునలె మాననీయుడై 

 

రంగేశయం - శ్ర రరింగ క్షేప్రతమున శయనించిన  

 

త్ం యేవ - ఆతనన(రింగనాథున)మాప్రతమే 

 

ప్రవాుదేవం - పరమపదమునకు ప్రపభువైన 

పరవాసుదేవునగా 

 

మతాా - మదిన అధయ వసాయము చేసుకొన 

 

ప్పాబోధకం - (తిరుపప ళి్ళ యెழுచిి  అను) 

మేలుకొలుపు అను 

 

సూక్తన్నమాలం- ప్రపబింధమాలికను  

 

యః- ఏ మహానుభావులు 

 

ఆకృత్- బాగుగా రచిించిరో 

 

త్ం- అట్ట ిపరమభాగవతోతమిులైన  

 

భగవంత్ం - తదీయ శేషతా్వ ది సింపదకలిగిన 

 



 

భక్న్నంప్ిరేణం - భకిులాదధూళ్ళ అను 

అర థమువచి్చ  నామముకల  

 

తండరడిప్పప డియ్యழ்వారలను ఈడే- 

ప్రతికరణశుదిచిేత నమసక రించ్చచ్చనాా ను 

 

తిరువరంగ ప్పప రుమాళరైయర్ ఆనతిచ్చి న 

త్న్నయన్: 

 

మణడఙ్గుడి యెనబ ర్ మామఱైయోర్ మనా యీర్ ~ 

తొణడరడిప్పప డి తొనా గరిం, - వణడ  

తిణరవియల్ తెనా రఙ్ుతమిాా నై, పళ్ళి  

యుణరిుిం పిరాన్ ఉదిత ివూర్ 

 

 ప్ప్తిప్దారా్మలు: 
 

వణుతిణరన్నవయల్- ఝింక్రముచేయుచ్చ 

తుమ్మా దలు మూగుచ్చిండు పుషప లతలతో కూడిన 

పింటప్పలలచే పరవేష్టతిమైన  

 

తెని రఙ్గత్న్నమాా నై- శ్ర రరింగమునకు నరాా హకులైన 

శ్ర రరింగ నాథులను 

ప్ళి్ళ యుణరున్నమి్బ ర్మన్ - పడకనుిండి నదురలేపి 

పరమోపక్రముచేసన  



తణురడిప్పప డి - భకి్ింప్రిరేణ దివయ సూరులు 

 

ఉదిత్న్న ఊర్ - అవతరించిన ఊరైన 

 

మని్న యశీర్- శాశా తకరగిల 

 

తల్ నగరమ్ - ప్రపసదమిైన ప్రాచీన ప్రపదేశము 

 

మణుఙ్గగడి - మణడఙ్గుడి (అన) 

 

మామఱై ఓర్ - వేదవిదులైన ప్రబాహా ణలు 

 

ఎని ర్- అిందురు.  

 

ప్శీ రంగాథున్న మేలుకొలుపు: 
 

"కదిరవన్ కుణదిశై చిి గరిం వనదణైనాద న్,  

 కనై యిరు ళగనఱదు క్లైయిం ప్పழுదాయ్,  

 మదు విరన్దదழுగిన మామల రెలల ిం,  

 వానవ రరశర ుళ్ వనుద వనీదణిడ,  

 ఎదిర్ దిశై నఱైనదనర్ ఇవరొడుిం పుగునద,  

 ఇరుఙ్ుళ్ళ శ్ర టిమిుిం పిడియొడు మురశుిం,   

 అదిర్ తలిల్ అలైకడల్ పోనుఱరుళదు ఎింగుమ్,  

 అరఙ్ుతమాా ! పళ్ళి  యెழுశ్రనదరుయే 



 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 
 

కదిరవన్ కుణదిశై చ్చగరమ్ ~ సూరుయ డు  

తూరుప దికుక న ఉదయాప్రది శిఖరమునకు; 

 

వనుు అణై ుా న్ ~ వచిి  చేరెను; 

 

కన ఇరుళ్ అగనఱదు ~ చీకట్ట తొలగిపోయినది; 

 

అం క్లై ప్పప ళుదు ఆయ్ ~ సుిందరమైన ప్రాతః  

క్లము అయినది; 

 

మామలర్ ఎలల ం ~ గొపప  పుషప ములు అనా యూ; 

 

మదు విరినుు ఒళుగిన ~ మకరిందమును విిందుగా 

ప్రసవిించ్చచ్చనా వి; 

 

వానవర్ అరశర్ గళ్ ~ దేవతలును రాజులునూ; 

 

వనుు వనుు ఈణ్డు ~ గబ గబా వచిి  గుింపులుగా చేర; 

 

ఎదిర్ తిశై న్నరైనునర్ ~ నీకు ఎదురుగా నిండి 

ఉనాా రు; 

 



 

ఇరుమ్ కళ్ళతున్న ఈట్టముమ్ ~ మగ ఏనుగులయొకక  

గుింపులును; 

 

పిడియొు ~ ఆడ ఏనుగులతో ఘింకరసిునాా యి; 

 

మురశుమ్ అదిర్ త్లిల్ ~ భేర వాధయ ములును 

ధా శ్రనసిూ; 

 

ఎంగుమ్ అలై కడల్ పోనుఱ ~ అింతటా అలలుకల 

సముప్రదమును పోలి; 

 

ఉళదు ~ ఉనా ది(ఘోష్టసిునా ది); 

 

అరంగత్న్నమాా ! ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు ~ శ్ర ర రింగనాథా! 

పడకనుించి లేచి; 

 

అరుళాయే ~ కృప చేయుమా! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



తాత్ప రా ము: 
 

     శ్ర ర రింగనాథా! ననుా  సేవిించాలనా  తపనతో బాల 

భాసక రుడు ఉదయగిర శిఖరాన చేరనాడు. చికక న 

చీకటింత్వ ప్రకమప్రకమముగా ారపోతునా దదిగో! నీ  

 

క్తరణ సప రశ  భగవత్వప దసప రశ  కలిగే మనోజఞ 

క్లమైిందన తెలలవారిందన అరి నలో భగవింతున 

ాదాలను చేరే మించిక్లము ఆసనా మైిందన 

ఆనిందాతిశయాన త్వమరలనీా  నవా బోవ వాట్టనోట 

తేనెలూరుచ్చనా వయాయ ! 

 

       ఇక దేవతలు, రారాజులింత్వ ఎవరక్తవారే మొదట 

నీ దృష్టలిో పడదలచి గుింపులు గుింపులుగా నీ కింట్ట 

ఎదుట దక్షిణ దికుక న నలచినారు.  ఓలక్ష్మా నాథా! 

ఆ ప్రపకక  వార వాహనాలు మొదలగు మత ిమాతింగ 

గజములు తమ తమ భారాయ  పరవార సమేతింగా వచిి  

నీ సేవకై చేయు ఆరవారము అటు భేరీ ననాదములు ~ 

ఇటు దేవతల రాజుల సిందడి ఇవనా యునూ కలిస 

పూరమి చింప్రదున చూచిన సముప్రదఘోషవలె శ్ర రరింగాన 

నలుదికుక లిందు వాయ పిించ్చ చ్చనా ది. ఈ తరుణాన 

నీవునూా  మేలుక న వీటనా ట్టనీ చలలగా కటాక్షిించి మా 

కైింకరయ మును స్వా కరించ వయాయ ! నీ కొరకై వచిి న 

బాలభాసక రునైనా పలుకరించవదాద ! అింటూ ఈ  



 

ాశురములో ఆయా రుల సూరుయ డు తూరుప  దికుక న 

ఉదయిించేదీ శ్ర రరింగన సేవిించాలనా  తపనతోనే 

అన వరిించినారు. 

 
 

 ~ రండవ పాశురము: 

 
 

కొழுశ్ర ుడి ములెలలయిన్ కొழுమల రణవి,  

కూక ర్ శ్రనదదుకుణదిశై మారుద మిదువో,  

ఎழுశ్రనదన మలరణై పప ళ్ళి  కొళి నా మ్ 

ఈనబ న ననైనద తమిరుమ్ శిర గుదర,  

విழுశ్ర ుయ ముతలైయిన్ పిలింపురై పేழ்వాయ్,  

వెళి్ళ యిఱుఱ వదన్ విడతినిు కక నుిు,  

అழுశ్ర ుయ వానైయిన్ అరుిం తుయర్ కెడుత,ి  

అరశ్రగతమాిా ! పళ్ళి  ఎழுశ్రనదరుయే 

 
 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 
 

కొழுస్త గ డి ముల్లలయిన్ ~ ఏపుగా పెరగియునా  

మొలలలయొకక ; 

 



 

కొழுమల రణవి ~ మింగళకరమైన పరమళమును 

తనతో చేరుి కొన; 

 

మారుత్మ్ కుణదిశై ఇదువో ~ గాలి తూరుప  

దికుక నుిండీ ఇదుగో; 

 

కూర్ స్తనుదు ~ వీచ్చచ్చనా ది;  

 

మలర్ అణై ~ త్వమరపూవుల ానుపులో 

 

ప్ప ళ్ళి కొళ్ అని ం ~ నప్రదిించ్చ హింసలు;  

 

ఈన్ ప్న్న ~ చలలన మించ్చతో; 

 

ననైను ~ తడిసన; తమ్ ఇరుిం శిరగు ~ తమయొకక  

అిందమైన రెకక లను; 

 

ఉదఱి- విదిలిించ్చకొనట 

 

ఎழுస్తనున ~ ఇదుగో మేల్కక నా వి; ముదలైయిన్ ~ 

మొసలి యొకక ; 

 

పిలమ్ పురై పేళాా య్ ~ బిలమువలె ఉనా  పెదద 

నోట్టతో; 



 

వెళి్ళ  ఇరు ఉర ~ తెలలన రింపమువింట్ట పళి్ళ  

(తనకు గుచి్చ కోనగా) 

 

అదన్ విడతిన్ననుకుు  ~ అ మొసలియొకక  

విషమునకు; 

 

అనుంగి అழுస్త గయ ~ మిక్తక లిభయపడి, కృశిించి, 

ఆప్రకోశిించిన(ఏడిి న); 

 

అనైయిన్ అరుం తుయర్ ~ గజింప్రదున యొకక  గొపప  

దుఃఖమును; 

 

కెుత్న్న ~ పోగొట్టటన; అరంగత్న్నమాా  ~ ప్శీ రింగనాథా! 

పళ్ళి  యెழுశ్రనుద అరుయే ~ పడకశ్రనుిండీ లేచి కృప 

చేయుమా! 

 
 

తాత్ప రా ము: 
 

        గుబురుగా పెరగిన ీగమలెలల మీదుగా తూరుప  

నుిండీ వీచ్చ ఈ మలయమారుతములు నరా ల 

సుగింధ పరమళములను గుబాళ్ళించ్చచూ ననుా  లేప 

వచి్చ  చ్చనా వి. కమలములనడుమ హాయిగా,  

 



 

నదురించిన రాయించమిధునములు ీతల వాయు 

సప రశ చే మ్మలక ించి చలలగా కురయు మించ్చన 

తడిసన తమ రెకక లను రెప రెప లడిించ్చచూ ఆ 

గాలితో నీకు విింజామరలు వీచ్చచ్చనా వి. భీకరముగ 

తెరువబడడ మొసలియొకక  అహో! నలలన బిలము 

వింట్ట పెదద నోట్టలోన తెలలన రింాలవింట్ట సూదిపళి్ళ  

ప్రగుచ్చి కొనుటచే ఆ పళ్ళి  విష ీప్రవతను భరించలేక 

ఘింకరించిన శ్ర ర గజింప్రదాழ்వాన్ యొకక  ఘోర 

విపతిును పోగొట్ట ిఇకక డ శ్ర రరింగమున శయనించిన శ్ర ర 

రింగాధిపీ! ఇింకనూ నప్రదిసిునాా వా అయాయ !  ఆ 

హింసలు మేల్కక ననచో, మా హింసల జింటయైన 

మీరునూ పిరాట్టమిారులునూ మేల్కక నవలెను కదా! 

మముా లను పట్టని పించేింప్రదియాలనే ఐదుమొసళి  

నుించీ రక్షిించవలదా మర? మేలుకో తింప్రడీ! 

 
 

~ మూడవస్త పాశురము:   
 

శుడరొళ్ళ పరనదన శూழ் తిశై యెలలమ్ 

తునా య త్వరకై మినా్ద ళ్ళశురుిు 

పడరొళ్ళ పశుతనిన్ పనమతి యివనో 

ాయిరు ళకనఱతు పైమొబ ழிఱక ముగిన్ 

మడలిడై కక ఱి వణ్ ాళ్ళ గళ్ నాఱ 



వైకఱై కూర్ శ్రనదదు మారుత మితువో!  

అడల్కళ్ళ తికழ் తరు తిక్తర యనదడకైక  

అరింగతమిాా ! పళ్ళి  ఎழுశ్రనదరుయే"*** 
 
 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 
 

శూழ் దిశై ఎలల మ్~ చ్చటిూత సరా  ప దికుక లిందు; 

 

శుడర్ ఒళ్ళ పరిందన ~ సూరుయ న క్తరణముల క్ింతి 

వాయ పిించినది; 

 

తున్ని య తారకై మ్బన్ ఒళ్ళ ~ దటమిగు 

నక్షప్రతములయొకక  మ్మరసే క్ింతి; 

 

శురుంగి – తగి ునది 

 

ప్డర్ ఒళ్ళ ~ ప్రకమముగా తగి ు రాప్రతి మిక్తక లి 

క్ింతులీనన; 

 

ప్శుత్న్ననన్ ప్న్న మది ఇవన్ ~ చలలన చింప్రదుడునూ 

ఇదిగో కయవిహీనుడయెయ ను 

 

పాయ్ ఇరుళ్ అకనఱదు ~ అలుముకొనన చీకట్ట 

తొలగినది; 



 

పైమ్బి ళ్ళల్ కముగిన్ ~ పచి గా ఉనా  తోటలలోన 

పోకచెటలయొకక ; 

 

మడలిడై కు రి ~ మటలి మధయ  భాగానా  

చీలుి కొన(తొలగిించి); 

 

వణ్ పాళ్ళకళ్స్త ~ అిందమైన పోక గుతిులు; 

 

ార వైకరై మారుత్మ్ ~ పరమళ్ళించగ 

మలయమారుతము; 

 

ఇదు కూర్ స్తనుదు ~ ఆ పరమళములు నింపుకున 

ఇదుగో వీచ్చచ్చనా వి; 

 

అడల్ ఒళ్ళ తిగழ் దరు ~ ధా నించ్చచ్చ అధిక 

క్ింతులీను; 

 

తిగిరి ~ శ్ర ర సుదరశ న ఆయా రులు; 

 

అమ్ త్డమ్ కై ~ అిందమైన విశాలమగు 

చేతియిందుగల;  

 

అరంగత్న్నమాా  ~ శ్ర రరింగనాథా! 

 



 

ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు అరుళాయే ~ పడకశ్రనుించీ లేచి కృప 

చేయుమా! 
 
 
 
 

తాత్ప రా ము: 
   

        ప్రపభాత భాసక రున నులి వెచి న క్ింతి 

క్తరణములు దికుక లనా యు చ్చటిుముట ిదలచి 

లేచినవి. అది చూచి అసింఖ్యయ క నక్షప్రతములయొకక  

మిల మిల మ్మరయు రాప్రతి మ్మరుపులు అనా యు 

సగుుతో ముడుచ్చకున పోయినవి.    ఇతడేనా!   గొపప గా 

వెలిగిన చలలన జాబిలిల? ఎటుల వెలవెలబోవుచ్చనాా డో 

చూడుమా!  రాప్రతింత్వ ఎదురులేకుిండగా రాజయ మేలిన 

గాధింధక్రమేదీ! ఎపుప డో ారపోయిింది! ఇపుప డు 

గదా పచి ట్ట పచిి కబయళి  లోన ప్పడుగాట్ట మటలి 

చీలుి కొన, పోకలు ననుా  చూడవలనను ఆప్రతుతతో 

గుతిులు గుతిులు పూచి తమ దివయ  పరమళములను 

క్నుకలను ప్రపభాతశ్ర మలయ మారుతముల దాా రా నీ 

దర చేరుి చ్చనా వి. సాట్టలేన దీపితిో ప్రపక్శిించ్చ 

శ్ర రసుదరశ నాయా ర లను ధరించిన విశాలమైన సుిందర 

హసమిు కలవాడవు కదయాయ ! ఇదిగో అిందుకో! 

వీట్టననా ింట్టనీ కటాక్షిించ్చటకు స్వా కరించ్చటకు లేచి 

రావయాయ ! శ్ర రరింగనాథా! 
 



 

~ 4 వ పాశురము: 
 
 

మేట్టళి మేతికళ్ తళ్ళవిడు మాయర్ కళ్,  

వేయ్ శ్రఙ్గుழுలోశైయుిం విడై మణి కుక రలుమ్, 

ఈట్టయి విశై తిశై పరనదన వయలుళ్,  

ఇరశ్రనదన శురుమిబ న మిలఙ్లుయర్ కులతెల,ి  

వాట్టయి వరశిలై వానవరే ఱే, 

మామున వేళ్ళా యై క్క తిు అవపిరదమ్,  

ఆట్టయి వడుతిఱ లయోతి ియెమా రశే,  

అరఙ్ుతమిాా ! పళ్ళి  ఎழுశ్రనదరుయే 
 
 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 

మేు ఇళం మేదిగళ్ ~ బలిసన పెదద 

శరీరములుగల లేగదూడలను (లేత గేదెలను); 

 

త్ళ్ళ విుమ్ ఆయర్ గళ్ ~ మేతకై విడుచ్చనట్ట ి

గొలలల యొకక ; 

 

వేయ్ంగుழల్ ఓ శైయుమ్ ~ వెదురు పిలలనప్రగోవి 

నాదమును;  

 



 

విడై మణ్డ కుు రలుమ్ ~ ఎదుదల మ్మడలలో ప్రవేలడు 

గింటల నాదమును; 

 

ఈట్టటయ ఇశై ~ ఈ రెిండు చేరన శబమిు; 

 

దిశై ప్రందన ~ దికుక లిందు విశ్రసరిించినది 

 

వయలుళ్ శురుంబు ఇనం ~ వరప్పలములలో 

ఉనా  తుమ్మా దల గుింపు; 

 

ఇరిన్నున ~ ఝింక్రము చేయుచూ చెదర పోయినవి;  

 

ఇలంగైయర్ కులతెల న్న వాట్టటయ~ లింక్ధిపతి వింశము 

రాక్షస వర ుమును; నాశముచేసన రమయ మైన; 

 

వరిశిలై ~ శ్ర రశార గమమను ధనసుు (ధరించిన); 

 

వానవర్ ఏరే ~ ప్రబహాా దిదేవతలకు అధిపతివైయుిండి 

 

మామున్న వేళ్ళా యై క్తున్న ~ విశాా మిప్రత మహర ి

యొకక  యాగమును క్ాడి; 

 

అవపిరదమ్ ఆట్టటయ ~ అవభృదసాా నమును 

చేయిించి; 



 

అుతిరల్ ~ విరోధుల నశిింపజయు బలముగల; 

 

అయోతిన్న ఎమ్ అరశే ~ అయోధయ ను ఏలునట్ట ిమా 

రక్షకుడా!  

 

అరంగత్న్నమాా  ~ ఓ శ్ర రరింగనాథా! 

 

ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు అరుళాయే ~ పడకనుించీ లేచి 

కృపచేయుమా! 

 
 

తాత్ప రా ము: 
 

         ఎతెలని బలిసన లేగదూడలను మేతకై వదలిన 

గొలలపిలలలు నశిి ింతగా ఊదుకొను పిలలనప్రగోవి  

 

ననాదములు, దానక్త త్వనముగా ఎదుదలయొకక , 

మహిషముల యొకక యు మ్మడలలో కట్టని చిరుగింటల 

ధా నయు కలిస నలు దికుక లయిందునూ మారు 

ప్రమోగుచ్చనా వి. చెరువు లోన కలువలలో రాప్రతి 

తేనెలరగిించి మతెకి్తక న తుమ్మా దల జింటలు ఈ 

ధా నచే మతిు దిగి ఝింక్రములతో చెదర 

పోవుచ్చనా వి. సాా మీ! మర నీవో! మేలుకోవదాద ! 

 



        లింక్సురున వింశమును సమూలముగా 

నశిింపజసన ఉజ్ా ల శార గమమనుధనసుు  కలవాడా! 

ప్రబహాా ది దేవత్వకోట్టక్త అధిపతివౌ దేవదేవా! 

ననాె రింగిన విశాా మిప్రతున యొకక  నీ రాధనయనెడి 

యజగమునకు ఏ ఆటింకములూ రాకుిండా క్ాడి, 

అవభృత సాా నానా  చేయిించిన విరోధి నరసన 

ీలుడా! అయోధయ పీ శ్ర రరామచింప్రదా! మముా లను 

రింజింపజయు సాా మీ! శ్ర ర రఙ్ునాథా!  తెలలవార 

పోయినది లేచి కటాక్షిించవయాయ ! 

 
 

~ 5 వ పాశురము 
 

పులన బిన పుటక ళ్ళిం పూింప్పழிల్ కళ్ళన్ వాయ్,  

పోయ్ற்றுకక ింగుళ్ పుగునదదు పులర,  

కలనదదు కుణతిశై కక నై కడ లరవమ్, 

కళ్ళ వణడ మిழற்றிతియ కలమబ కమ్ పునైనద,  

అలఙ్ులన్ తొడైయల్ కొణడడియిణై పణివాన్,  

అమరర్ కళ్ పుకునదన రాతలిల్ అమాా ! 

ఇలఙ్లుయర్ కోన్ వழி ాడుశెయ్ కోయిల్,  

ఎమ్మబ రుమాన్! పళ్ళి  ఎழுశ్రనదరుయే 

 
 
 
 



 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 
 

పం ప్పழிల్ కళ్ళన్ వాయ్ ~ పూచిన తోటలలో 

నుిండు; 

 

పుట్ు ళుం పులంబిన ~ పక్షులును మేలుకొన 

అరచ్చచ్చనా వి; 

 

కఙ్గగళ్ పోయ్ற்று ~ రాప్రతి గడిచిపోయినది; 

 

పులరి పుగునుదు ~ ఉషః క్లము ప్రపవేశిించినది; 

 

కుణ తిశై ~ తూరుప  దికుక న 

 

కనై కడల్ అరవం కలందదు ~ సముప్రదము 

ఘోష్టించ్చచ్చనా  ధా నయు వాయ పిించినది;  

 

కళ్ళ వణు మ్బழற்றிయ~ తేనెను ప్రత్వగి 

ఆనిందిించ్చచ్చనా  గిండు తుమ్మా దల యొకక  

ఝింక్రమును చేయుచ్చనా వి 

 

కలమి కన్ పునైను ~ అనేక రకములైన  

పూవులతో కూరి బడిన; 



అం అలంగల్ తడైయల్ కొణు ~ అిందమైన పూల 

మాలలు చేతిలోపటిుకొన 

  

అమరర్ గళ్ ~ దేవతలు; 

 

అడియిణై ప్ణ్డవాన్ ~ నీ ాద దా యమును 

సేవిించ్చటకు; 

 

పుగునునర్ ~ వచిి నలచినారు; 

 

ఆదలిల్ అమాా  ~ కనుక, సరా  సాా మీ! 

 

ఇలంగైయర్ కోన్ ~ లింక్ధిపతి అగు 

శ్ర రవిభీషణాழ்వాన్; 

 

వழிపాు శెయ్~ నతయ కైింకరయ ము చేయు; 

 

కోయిల్ ఎంబెరుమాన్ ~ శ్ర రరింగమునిందుిండు మా 

కులసాా మీ! (ననాే లువాడా); 

 

అరంగత్న్నమాా  ~ శ్ర రరింగనాథా! 

 

ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు అరుళాయే ~ పడకనుిండీ లేచి 

మముా లను కృపచేయుమా! 

 
 



 

తాత్ప రా ము: 
 

మా కులసాా మీ! దాసులమగు మా ప్రార థన 

లలక్తింపుము.  ప్రాతఃక్లమాసనా మైనిందున 

విరబూచిన పూదోటలో నదురించిన పక్షులు మేల్కక న 

శబిదించ్చచ్చనా వి. ప్రపభాతసూచకముగా సముప్రదధా న 

యెలెలడల వాయ పిించినది.  తమయిందు ఊరుచ్చనా  

తేనెలు ప్రత్వగి మీద గరా ముచే ఝింకరించ్చ 

ప్రభమరములతో కూడిన న రక రకములైన 

పుషప ములచే అలలబడిన మాలికలను వయాయ రములు 

ఒలుకునటుల గైకొన నీ ాద పూజకై ప్రబహాా దిదేవ 

గణమింత్వ సనా ధివాక్తట నరీక్షిించ్చచ్చనా ది. 

లింక్ధిపుడైన శ్ర రవిభీషణాழ்వాన్ చేత కైింకరయ ములను 

ప్పిందుచ్చ శ్ర రరింగమున విజయముచేసన సాా మీ! 

మా కైింకరాయ లనూ గైకొనునటుల నాగపరయ ింకమునుిండి 

లేచి మముా  కటాక్షిింప వేించేయవలెను.  

 
 

~ 6 వ పాశురము: 

 
 

ఇరవియర్ మణినెడుిం తేరొడు మివరో,  

ఇఱైయవర్ పదిన్దరు విడైయరు మివరో,  

మరువియ మయిలిన నఱుముగ నవనో,  



 

మరుదరుిం వశుకక ళ్ళిం వనుద వనీదణిడ,  

పురవియో డాడలుిం ాడలుిం, తేరుమ్ 

కుమరదణడిం పుగునీదడియ వెళి మ్,  

అరువరై యనైయ నన్ కోయిల్ మునా వరో,  

అరింగతమిాా ! పళ్ళి  యెழுశ్రనడదరుయే! 
 
 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 
 

మణ్డ నెుం తేరొుం ఇరవియర్ ఇవరో ~ 

మణలతో కూడి పెదదదైన రథములు కలిగిన 

దాా దశాదితుయ లు ఇరుగో! 

 

ఇరైయవర్ ప్దినొరు విడైయరుం ఇవరో ~ 

లోకనరాా హకులగు పదకొిండు మింది రుప్రదులు 

ఇరుగో! 

 

మరువియ మయిలినన్ అరుముగన్ ఇవనో~ 

అమరన నెమలి వాహనము కల షణా ఖుడు ఇడుగో! 

 

మరుదరుం వశుకు ళుం వనుు వనుు ఈణ్డు ~ 

మరుతిులును, అషవిసువులునూ ఒకరకనా న్దకరు 

ముిందుగా వచిి  గుమిగూడి నలిచియుిండ; 



 

 

పురవియోు తేరుం ~ గుప్రరములతోనూ, 

రథములతోనూ  

 

పాడలుం ఆడలుం ~ాటలతోనూ, 

నృతయ ములతోనూ; 

 

కుమరదణుం పుకుందు ~ కుమారసాా మి 

నేతృతా మున దేవతల సేన ప్రపవేశిించగా; 

 

ఈణ్డుయ వెళి ం~ అతి నబిడమైన గొపప దైన గుింపు  

 

 అరువరై అరైయ న్నన్ కోయిల్ మున్ ఇవరో~ 

మేరుపరా తసనా భమై వెలుగు నీ కోవెల ముింగిట 

యిదుగో వేచి ఉనాా రు; 

 

అరంగత్న్నమాా  ~ ఓ శ్ర రరింగనాథా! 

 

ప్ళ్ళి యెళుందు అరుళాయే ~ శయయ నుిండీ దయతో 

మేలక ించి కృపచేయుమా! 
 
 

 

 

 



తాత్ప రా ము: 

 
 

శ్ర రరింగనాథా! మణిమయరధములుకల 

దాా దశాదితుయ లునూ, లోకాలకులైన ఏక్దశ 

రుప్రదులునూ, అమరన నెమలి వాహనముపైన 

దేవసేనాపతి షణా ఖుడు కూడా వచిి  ఇకక డనే 

ఉనాా డు. ఇింక్ 49 మిందు మరుతిులు, 

అషవిసువులు ఒకరకింటే ఒకరు ముిందుకు 

దూసుకొసిునాా రు. ఇింతేక్దు ~ వీళి్ళ  గుప్రరాలు, 

రథాలు, వార ఆనిందసూచకమైన ఆట, ాటలు, 

నృత్వయ లు, ఈ షణా ఖున వెనుక ఆయన సైనయ ము, 

వీరింత్వ వచిి  మేరుపరా త సనా భమైన నీ కోవెల 

వాక్తట్లల  ఎదురుగా నీ సేవకై క్చ్చబ కున ఉనాా రు ఇింక 

నీవు నాగపరయ ింకము వీడి లేచి మముా లిందరనీ 

కటాక్షిించ్చ సాా మీ! 

 
 
 

~ 7 వ పాశురము: 
 

అనదర శ్రతమిర్ గళ్   కూటిింగ ళ్ళవైయో,  

అరుిం తవ మునవరుిం మరుతరు మివరో,  

ఇిందిర నానైయుిం త్వనుిం వనదవనో,  

ఎింబెరుమాన్ ఉన్ కోయిలిన్ వాశల్,  



 శునదరర్ నెరుకక  విచిా దరర్ నూకక ,  

 ఇయకక రుిం మయిునర్ తిరువడి తొழுవాన్,  

 అనద రిం ారడమిలెలల మற்றிదువో,  

 అరింగతమాిా ! పళ్ళి  యెழுశ్రనదరుయే 
 
 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 

అందరతున్న అమరర్ గళ్ కూట్టంగళ్ ఇవైయో ~ 

అిండాింతరా రిులగు దేవతలు సపరవారముగనూ; 

 

అరుం త్వ మున్నవరుం మరుదరుం ఇవరో ~ 

అదుు తమగు తపసు ింపనాు లగు సనక్ది  

మహరిులునూ మరుత్ గణములునూ;  

 

ఇందిరన్ తానుం ~ ఇింప్రదుడునూ; 

 

ఆనైయుం - ఆతన వాహనమైన ఐరావతము తోడ; 

 

వందు ఇవనో ~ ఇదే వచిి  ఉనాా డు 

 

ఎంబెరుమాన్ ~ ఓ మా సాా మీ; 

 

ఉన్ కోయిలిన్ వాశల్~ నీ గోపురపు వాక్తట 

 



తిరువడి తళువాన్ ~నీ శ్ర రా దాలను సేవిించ్చటకు; 

 

ుందరర్ నెరుకు  ~ గింధరుా లు ప్రక్తక్తక రస 

యుిండగా; 

 

విచి్చ దరర్ నూకు  ~ విదాయ ధరులునూ ప్రతోయగా; 

 

ఇయకు రుం ~ యక్షులునూా  

 

మయంగినర్ ~ శ్రసబిుదలై (మోహావిషి్టలై)ఉనాా రు 

 

ఇదువో అనురం పార్ మற்று ఇడం ఇల్ల ల ~ 

ఆక్శమునిందు, భూమియిందు మర యెకక డా శ్రసథలిం 

లేదు పరక్తించ్చ; 

 

అరంగత్న్నమాా  ~ ఓ శ్ర ర రింగనాథా! 

 

ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు ~ శయయ పైనుిండీ మేలుకున; 

 

అరుళాయే ~ కృప చేయయ ిండి సాా మీ!  

 
 
 
 
 
 



తాత్ప రా ము: 

 

      పైలోక్లలో ఉిండే దేవజాతులనీా  వచిి  

గరా రహితులై ఇకక డ ఉనాా యి. కఠోర 

తప సు ింపనుా లైన సనక్ది గణముల్కక ప్రపకక , 

మరుదుణముల్కక ప్రపకక , అింతే క్దయాయ ! 

సపరవారముగా ఇింప్రదుడు ఐరావతముతో దిగివచిి ,  

ఇపుడే రింగనాథా! నీ కోవెల వాక్తట నలుచివునాా డు. 

సాా మీ! గాయకులగు గింధరుా లు ప్రక్తక్తక రస ఉనాా రు. 

బలవింతులగు విధయ ధరులు ప్రతోసుకుింటునాా రు. 

 

ఈ హడావుడిలో యక్షులు మోహావిషి్టలై సా ృతి 

కోలోప తునాా రు. వీరిందరు నీ ాదసేవకై ఆతురులై 

నలిచారు, మనుా  మినూా  ఏకమైనటుల తోచ్చచ్చనా ది 

పరక్తింపగా. ఓ శ్ర ర రింగనాథా! వీరిందరనీ 

కటాక్షిించ్చటకు సాా మీ! శయాయ సనము వీడి 

వేించేయవలసనది.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 8స్తవ పాశురము: 

 

వమబ విழ் వానవర్ వాయుఱై వழశ్రఙ్ు 

మానది కపిలై యొణ్ కణిాడిముదల 

యెమ్మబ రుమాన్ పడిమైకక లిం క్ణడఱుక  

ేఱుప నవాయిన కొణడ ననుా నవర్ 

తుముబ రునారదర్ పుగునదనరవరో 

తోనఱన నరవియుిం తుల ుొళ్ళపరపిప  

అమబ రతలతిు ననఱగల్ గినఱదు యిఱుళ్ పోయ్ 

అరఙ్ుతమిాా ! పళ్ళి  యెழுశ్రనదరుయే 
 
 

ప్ప్తిప్దారమాు:  
 

వழస్తఙ్గ - దేవరవారక్త సమరప ించ్చటకై  

 

వమి విழ்వాయుఱై -సుగింధ దూరాా ింకురములను, 

 

మాన్నది కపిలై ఒణ్ కణా్ణడి ముదల- 

ప్రపశసమిులైన శింఖ్యది నవ నధులను,  

కపిలధేనువును, ప్రపక్శిించ్చ మణిదరప ణమును, 

మొదలగు 

 

ఎమ్బి రుమాన్! - సరుా లకు సాా మీ!  



 

క్ణురుు  - (త్వము) కటాక్షిించ్చటకు 

 

యేఱ్పప నవాయిన ప్డిమైకు లం కొణు- 

తగిన ఉపకరణములైన మింగళవసిువులను 

ీసుకొనవచిి  

 

నల్ మున్నవర్ - అననయ ప్రపయోజనులగు మునులును,  

 

తుముి రు ారదర్ - తుముబ రు నారదులు 

 

పుగునునరివరో- వచిి యునాా రు. వీరుక్క 

 

ఇరవి తుల గొ లి ప్రుపిప  తోన్నఱనన్- సూరుయ డు తన 

గొపప దైన తేజసుు  వాయ పిింపజయుచ్చ ఉదయిించెను 

 

ఇరుళ్ అమి రత్లతిన్న న్ననుఱం పోయ్ ఆగల్ గినఱదు 

-చీకట్ట ఆక్శమునుిండి తొలగిపోయినది, 

 
 

అరఙ్గత్న్నమా! ప్ళ్ళి యెழுస్తనురుళాయే! 

-శ్ర రరఙ్ునాధ! ానుప వీడి లేచివచిి  కటాక్షిింపరాదా! 

 
 
 
 



 

తాత్ప రా ము:  

 

సరా సాా మివైన శ్ర రరింగనాథా!  దేవరవారక్త 

సమరప ించ్చటకు సుగింధపరమళయుకమిులగు 

దూరాా ింకురములను, శింఖ్యది నధులను, 

కపిలధేనువు మణిదరప ణైది మింగళకరవసిువులను 

చేతధరించి, అననయ ప్రపయోజనులైన మునులును, 

మింగళగానముచేయుటకై తుింబురునారదులునూ, 

తమ తిరువడి సేవిించ్చటకు సూరుయ డును 

వచిి యునాా రు. భానుక్తరణముల ప్రపక్శము చేత 

చీకటుల విడిపోయినవి. దేవరవారు పరయ ింకమువీడి లేచి 

మముా  కటాక్షిింపవలసనది.   

 
 

~ 9 వ పాశురము: 

 

ఏదమిల్ తణిమై యెకక మ్ మతళి్ళ ~ 

యాழ்కుழల్ ముழ వమోదిశైదిశై కెழுమి ~ 

కదఙ్ుళ్ ాడినర్ క్తనా రర్ కెరుడర్ గళ్ ~  

కనదరువరుమివర్ కఙ్గులుమ్మలల ిం ~  

మాతవర్ వానవర్ శారణ రయకక ర్ ~  

శితరిుిం మయశ్ర ునర్ తిరువడి తొழுవాన్ ~  

ఆదలి లవరుక  నాళొలకక  మరుళ ~  

అరింగతమిాా ! పళ్ళి  ఎழுశ్రనదరుయే 



 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 
 

ఏదమ్బల్ త్ణుమై ~ దోషములేన మృదింగమును; 

 

యెకు ం- ఒక తింప్రతికల వాదయ మునూ; 

 

మత్న్నళ్ళ య్యழ் కుழల్ ~ మదెదలనూ వీణనూ 

పిలలనప్రగోవియునూ; 

 

ముழవమోు ఇశైదిశై కెழுమ్బ ~ వీటనా ట్ట ధా నతో 

తమ సా రమును చేరి  ఆయా దికుక లిందు; 

 

క్తని రర్ గరుడర్ గళ్ కనురువర్ ~ క్తనా రులునూ, 

గరుడులునూ, గింధరుా లునూ; 

 

అవర్ గీత్ంగళ్ పాడినర్ ~ వారవారక్త చెిందిన 

కరనిలను గానము చేసనారు; 

 

కంగులుళ్ ఎలల ం ~ రాప్రతియిందు అింతటా; 

 

మాదవర్ వానవర్ శారణర్ ~ గొపప  

తపసు ింపనాు లు, దేవతలు, చారణలునూ 

 

 



 

శిత్న్నరుమ్, ఇయకు ర్ తిరువడి తழுవాన్ ~ సదిులు, 

యక్షులునూా  నీ దివయ  ాద పదా ములను 

సేవిించ్చటకు;   

                                                   

మయంగినర్ ~ చితరిువుల వలె మోహిించి ఉనాా రు;  

 

ఆదలిల్ అవరుు  ~ అిందువలన వారక్త; 

 

ాళ్ ఓలకు మ్ అరుళ ~ ప్రాతఃక్లపు సభా 

దరశ నానా  అనుప్రగహిించ్చటకు; 

 

అరంగత్న్నమాా  ~ ఓ శ్ర ర రింగనాథా! 

 

ప్ళ్ళి యెழுస్తనుు ~ శయయ పైనుిండీ మేల్కక న; 

 

అరుళాయే ~ కృప చేయుమా సాా మీ! 

 
 

తాత్ప రా ము:  

 

ఓ శ్ర రరింగనాథా!  నీవు యోగనప్రదనుిండి లేచ్చ వేళ మీ 

చెవులకు మింగళకర శబదములను వినవిింపగా 

నరోదషములగు పటాహములు, ఏకతింప్రతి, మదెదల, వీణ, 

వేణ నాదములతో శృతికలిపి ాడుతునా  గానకళలో 

ఆరదేరన గింధరుా లు, క్తనా రులు, గరుడులు, 



రాప్రతింతయు కూడ గొపప  తపసుు  చేయు మునులు, 

దేవతలు, చారణలు, సదిులు, యక్షులింత్వ నీ దివయ  

ాదారవిిందములను సేవిించ్చటకు వేచి ఉనాా రు. నీ 

దివయ  సిందరయ  ధయ నముతో మోహము చెింది, 

చితరిువులవలె నలిచి నీ దరశ నమునకై 

ఎదురుచూచ్చచ్చనాా రు ఓ శ్ర ర రింగనాథా! పడకనుించీ 

లేచి సభకు వేించేస వారిందర మోహము 

తొలగునట్అనుప్రగహిించ్చము సాా మీ! 

 
 

~ 10వ పాశురము: 

 

కడిమలర్ కమలఙ్ుళ్ మలర్ శ్రనదన ఇవైయో?        

కదిరవన్ కనైకడల్ ముళ్ళతని నవనో? 

తుడి యిడైయార్ శురకుழల్ పిழிశ్రనుదదర 

తుగిలుడు శ్రతేరినర్ శూழ் పున లరింగా! 

తొడైయొత ితుళవముిం కూడైయుిం ప్పలినుద 

తోనుఱయ తోళ్ తొణడరడిప్పప డి యెనుా మ్ 

అడియనై అళ్ళయ నెనఱరుళ్ళ ఉనా డియారుక           

ఆళప డుతి్వయ్ పళ్ళి  యెழுశ్రనదరుయే 

 

 

 

 



 

ప్ప్తిప్దారా్మలు: 

 

పునల్ శూళ్ అరంగా ~ క్వేరీ నది చ్చట్ట ిఉనా  

శ్ర రరింగనాథా! 

 

కడిమలర్ కమలంగళ్ మలర్ స్తనున ఇవయో ~ 

తేనెలు ప్రసవిించ్చ త్వమరలు వికసించినవి ఇవిగో; 

 

 కదిరవన్ కనై కడల్ ముళ్ళత్న్ననన ఇవనో ~ 

సూరుయ డు ఘోష్టించ్చ సముప్రదమునుిండి 

ఉదయిించినాడిదుగో; 

 

తుడి ఇడయ్యర్ శురి కుழ்ల్ పిழிస్తనుు ఉదరి ~ 

సనా న నడుము కల స్త్స్వలిు ముడి వేసన తమ 

కేశములను పిిండి దులిపి; 

 

తుగిల్ ఉుతున్న ఏరినర్ ~ వస్త్సమిులను ధరించి 

గట్టకి్తక ర; 

 

తడైయొత్న్న తుళవముం ~ అిందముగా అలిలన 

తులసయునూ; 

 

కూడైయుమ్ ప్పలిందు తోన్నఱయ తోళ్ ~ చేతియిందు 

ధరించి దరశ నమిచి్చ  భుజముకల; 



తండరడిప్పప డి ఎనుి మ్ అడియనై ~ 

తొిండరడిప్పప డి అనే లేరు కల ఈ దాసున; 

 

అళ్ళయన్ యెనఱరుళ్ళ ~ రక్షిింపదగినవాడు అన 

దయచలచి; 

 

ఉన్ అడియ్యరుు  ~ నీయొకక  దాసులకు; 

 

ఆళ్ ప్ుతాన్నయ్ ~ సేవకునగా చేసవేసనావు; 

 

ప్ళ్ళి  యెழுస్తనుు అరుళాయే ~ పడకనుిండీ లేచి 

ఇకనైనా అనుప్రగహిించ్చమా! 

 
 

తాత్ప రా ము:  

 
 

           శ్ర రరింగములో రింగనాథుల మూలవరుల పెరయ 

పెరుమాళ్ళి  కృషి్ణవతత్వరమన; ఉతు వరుల ~ 

నింబెరుమాళ్ళి  రామావత్వరమన పూరాా చారుయ ల 

నరాా హము. ఓ రింగనాథా! ఇిందాక కొదిదగా వికసించిన 

త్వమరలు ఇపుడు పూరగిా విాప ర, పరమళభరత 

తేనెలను ప్రసవిించ్చచ్చనా వి. మర నీ నేప్రత 

కమలములిింక్ ముకుళ్ళించ్చకునే ఉనాా యి. మొదట 

క్తరణముల లింపి ననుా  చూడబోయి తన తపుప  

ప్రగహిించిన సూరుయ డు, త్వనే సా యముగా  



సాగరముపైగ లేచి కోవెల లోలోపలిక్త తొింగి 

చూచ్చచ్చనాా డు. అడుగో! నీ కుశల ప్రపశా కై వేచి 

ఉనాా డు ~ నీవు అలనాడు యమునాీరాన 

సాా నమాడు గొలల కనాె లకు ప్రవతలోపము 

రాకుిండుటకై వాదులడి వస్త్సమిులిందిించితివి. ఆ 

ఆనింద రసము చేజారపోతుింది సుమా ఇపుడు! 

చూడు! నీ చ్చటిూ కల ఉభయక్వేరీ నదులలో సనా న 

మోహిింపజయు నడుము కల కనా యలింత్వ నీ రాకకై 

వేచిచూచి సాా నమాడి తడి శిరోజములను పిిండి 

దులుపుకొన గటిునకల వస్త్సిాలను త్వమే ధరించి పోవు 

చినాా రులే! నీ భుజములకు శింఖచప్రకములు 

అలింక్రములు. నీకే తగిన పెదద పెదద తులస 

మాలికలు వాట్టనుించ్చ బుటలిు ధరించ్చట ఈ 

దాసుల ాదధూళ్ళ అను దాసున 

భుజములకలింక్రము. దుషి్టడనైన ఈ దాసున 

యిందలి కృపచే చెడునుిండీ మరలిి  నీ దాసుల 

ాదసేవే ధరకమగునటుల ీరి  దిదిదతివి. నీ 

యోగనప్రద ఇిందుకేగదా! వెింటనే మేల్కక న 

అనుప్రగహిించ్చము తింప్రడీ! 

 
 

  ~~~ తండరడిప్పప డియ్యళాా ర్ తిరువడిగళే    

శరణమ్ ~~~ 

      ~~~తిరుప్ప ళ్ళి యెళుచ్చి  సంపరమాు ~~~ 
 


