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திருசச்ிற்றம்பலம் 

13. திருப்பூவல்லி 

(தில்லலயில் அருளியது) 

மாயாவிசயம் நீக்குதல் 

(தரவு ககாசச்கக்கலிப்பா) 



இலையார் திருவடி என்தலலமமல் லவத்தலுமம 

துலையான சுற்றங்கள் அத்தலனயும் துறந்கதாழிந்மதன் 

அலையார் புனல்தில்லல அம்பலத்மத ஆடுகின்ற 

புலையாளன் சீரப்ாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 

திருசச்ிற்றம்பலம் 
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 எந்லதஎந்தாய் சுற்றம் மற்றும்எல்லாம் என்னுலைய 

பந்தம் அறுத்துஎன்லன ஆை்டுககாை்ை பாை்டிப்பிரான் 

அந்த இலைமருதில் ஆனந்தத் மதன்இருந்த 

கபாந்லதப் பரவிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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 நாயிற் கலைப்பை்ை நம்லமயும்ஓர் கபாருை்படுத்துத் 

தாயிற் கபரிதும் தயாவுலைய தம்கபருமான் 

மாயப் பிறப்புஅறுத்து ஆை்ைான்என் வல்விலனயின் 

வாயிற் கபாடிஅை்டிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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 பை்பை்ை தில்லலப் பதிக்குஅரலசப் பரவாமத 

எை்பை்ை தக்கன் அருக்கன் எசச்ன் இந்துஅனல் 

விை்பை்ை பூதப் பலை வீரபத்திரரால் 

புை்பை்ை வாபாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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 மதன்நாடு ககான்லற சலைக்குஅைிந்த சிவகபருமான் 

ஊன்நாடி நாடிவந்து உள்புகுந்தான் உலகரம்ுன்மன 

நான்ஆடி ஆடிநின்று ஓலமிை நைம்பயிலும் 

வான்நாைர் மகாவுக்மக பூவல்லி ககாய்யாமமா. 
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எரிமூன்று மதவரக்்கு இரங்கிஅருள் கசய்தருளிச ்

சிரமூன்று அறத்தன் திருப்புருவம் கநரித்தருளி 

உருமூன்றும் ஆகி உைரவ்ுஅரிதாம் ஒருவனுமம 

புரமூன்று எரித்தவா பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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 வைங்கத் தலலலவத்து வாரக்ழல்வாய் வாழ்த்தலவத்து 

இைங்கத்தன் சீரடியாரக்ூை்ைமும் லவத்து எம்கபருமான் 

அைங்ககாடு அைிதில்லல அம்பலத்மத ஆடுகின்ற 

குைங்கூரப் பாடிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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கநறிகசய்து அருளித்தன் சீரடியார் கபான்னடிக்மக 

குறிகசய்து ககாை்டுஎன்லன ஆை்ைபிரான் குைம்பரவி 

முறிகசய்து நம்லம முழுதுைற்றும் பழவிலனலயக் 

கிறிகசய்த வாபாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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பன்னாள் பரவிப் பைிகசய்யப் பாதமலர ்

என்ஆகம் துன்னலவத்த கபரிமயான் எழிற்சுைராய்க் 

கல்நார் உரித்துஎன்லன ஆை்டுககாை்ைான் 

கழல்இலைகள் 

கபான்ஆன வாபாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா. 
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மபராலசயாம் இந்தப் பிை்ைம்அறப் கபருந்துலறயான் 

சீரார் திருவடிஎன் தலலமமல் லவத்தபிரான் 

காரார் கைல்நஞ்லச உை்டுஉகந்த காபாலி 

மபாரார் புறம்பாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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பாலும் அமுதமும் மதனுைனாம் பராபரமாய்க் 

மகாலம் குளிர்ந்துள்ளம் ககாை்ைபிரான் குலரகழல்கள் 

ஞாலம் பரவுவார் நன்கனறியாம் அந்கநறிமய 

மபாலும் புகழ்பாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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வானவன் மால்அயன் மற்றும்உள்ள மதவரக்ை்கும் 

மகானவனாய் நின்று கூைல்இலாக் குைக்குறிமயான் 

ஆனகநடுங்கைல் ஆலாலம் அமுதுகசய்யப் 

மபானகம் ஆனவா பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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அன்றுஆல நீழல்கீழ் அருமலறகள் தான்அருளி 

நன்றாக வானவர் மாமுனிவர் நாள்மதாறும் 

நின்றார ஏத்தும் நிலறகழமலான் புலனககான்லறப் 

கபான்தாது பாடிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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பைம்ஆக என்உள்மள தன்இலைப்மபாது அலவ 

                                                                    அளித்துஇங்கு 

இைம்ஆகக் ககாை்டிருந்த ஏகம்பம் மமயபிரான் 

தைம்ஆர் மதில்தில்லல அம்பலமம தான்இைமா 

நைம்ஆடு மாபாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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அங்கி அருக்கன் இராவைன் அந்தகன் கூற்றன் 

கசங்கை் அரிஅயன் இந்திரனும் சந்திரனும் 

பங்கம்இல் தக்கனும் எசச்னும்தம் பரிசுஅழியப் 

கபாங்கியசீர் பாடிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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திை்மபார் விலையான் சிவபுரத்தார் மபாரஏ்று 

மை்பால் மதுலரயில் பிை்டுஅமுது கசய்தருளித் 

தை்ைாமல பாை்டியன் தன்லனப் பைிககாை்ைரா 

புை்பாைல் பாடிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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முன்னாய மால்அயனும் வானவரும் தானவரும் 

கபான்னார் திருவடி தாம்அறியார் மபாற்றுவமத 

என்ஆகம் உள்புகுந்து ஆை்டுககாை்ைான் இலங்கு அைியாம் 

பன்நாகம் பாடிநாம் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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சீரார் திருவடித் திை்சிலம்பு சிலம்புஒலிக்மக 

ஆராத ஆலசயதாய் அடிமயன் அகம்மகிழத் 

மதரார்ந்த வீதிப் கபருந்துலறயான் திருநைஞ்கசய் 

மபரானந்தம் பாடிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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அத்தி உரித்துஅது மபாரத்்தருளும் கபருந்துலறயான் 

பித்த வடிவுககாை்டு இவ்வுலகில் பிள்லளயுமாம் 

முத்தி முழுமுதல் உத்தரமகாச மங்லகவள்ளல் 

புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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மாவார ஏறி மதுலரநகர் புகுந்தருளித் 

மதவார்ந்த மகாலம் திகழப் கபருந்துலறயான் 

மகாவாகி வந்துஎம்லமக் குற்மறவல் ககாை்டுஅருளும் 

பூவார் கழல்பரவிப் பூவல்லி ககாய்யாமமா 
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மாைிக்கவாசகர்  

ஸ்ரீ  மாைிக்கவாசகர்  


