
சுப்ைபய சுவாமிகளின்
திருெநல்ைலயந்தாதி

Sri cuppaiya cuvAmikaLin
tirunellaiyantAti

In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Digital Library of India for providing a scanned images version of 
the work.
Etext preparation and proof-reading:
This etext was produced through Distributed Proof-reading approach.
We thank the following persons in the preparation and proof-reading of the etext:
S. Karthikeyan, Nalini Karthikeyan, V.S. Kannan, Ms. Deeptha, V. Devarajan and S. 
Govindarajan
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
This pdf file is based on Unicode with corresponding Latha font embedded in the file. Hence 
this file can be viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix 
without the need to have the font installed in your computer.

© Project Madurai, 1998-2008
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.



சுப்ைபய சுவாமிகளின்
திருெநல்ைலயந்தாதி

இைவ சமிவன ேக்ஷத்திரெமன்னும் ேகாவிலூர்மடாலயம்
மன் முத்திராமலிங்க ஞானேதசிகர் ஆதினத்திற்கு ய
வரீேசகரஞானேதசிகர் பாதேசகரராகிய சுப்ைபய சுவாமிகளவர்களால் 

இயற்றப்பட்டு, ேமற்படி  வரீேசகரஞானேதசிகர் மாணாக்கருள்
ஒருவராகிய கா ைரக்குடி ஆ.ெவ.ெவங்கடாசலஞ் ெசட்டியாரவர்களால்
ெசன்ைன, ேகாமேளசுவரன்ேபட்ைட, சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாைலயிற் 
பதிப்பிக்கப்பட்டன.
1910
-------------

கணபதி துைண
சிவமயம்

திருெநல்ைலயந்தாதி

விநாயகர் வணக்கம்
      கட்டைளக்கலித்துைற

      சீரச் சடமக ேதவருந் ேதடுந் ெதருட்க ேய
      யரீச் சடமுடி ெயந்ைதநின் றாெடாழு ேதத்திநின்பாற்
      ேசரச் சடமக மற்றகண் டானந்த ேசதநமாய்
      ேநரச் சடமறு ெநல்ைலயந் தாதி நிகழ்ந்திடுேம. 1

நூல்

      சிதம்பர வா யு றுந்திருக் காசிையச் ேச னுெமன்
      சிதம்பர வாசமு தற்பல வாலுெமன் ேசய்நினதாஞ்
      சிதம்பர வா ய னன்கரு ணெீணறி ேச னல்லாற்
      சிதம்பர வாழ்வைட யும்ப  ேசயிைல சீர்ெநல்ைலேய 1

      ெநல்ைலெயன் ேனர்திரு நாமந் தைனநித ெநஞ்சினுற்ேற,
      யில்ைலெயன் னாதினி தீைவெயன் ேறநிைன யிங்கைடந்ேதன்,
      கல்ைலெயன் ேனார்வறுந் தீயிைனத் தீர்த்தினிக் காண்ப ய,
      தில்ைலெயன் ேனர்தரச் ெசய் திடப் ேபரருட் ேடவியம்ேம. 2

      அம்மஞ் சருகர மாதங்க மீன்ற வரும்பிடிேய
      யம்மஞ் சருகுைனத் தீவனத் ேதயக மாயைடவான்
      கம்மஞ் கருகுண வாகியுன் றாெடாழு கக்கடேவன்
      ெபாம்மஞ் சருகைல ேயகெவற் பார்த்துப் புரந்தருேள. 3
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      அருளட்ட மூர்த்தியு மாயநின் றாட்சில ரானநல்லார்,
      ெபாருளட்ட மாநிதி யெீயனப் ேபணிப் புகழுகிற்பார்,
      ெதருளட்ட மாகுணத் ேதைனயும் யாெனனத் ேதறுகிற்பா,
      னிருளட்ட ேமெயனக் கீதிெயன் ேபனின்ன தின்னருேள 4

      இன்னம் பயிலன நாணைவப் பார்க்குள ேமங்கலல்லா,
      னின்னம் பயிலன நாரசச் ேசவடி ேநருகில்ேல,
      ெனன்னம் பயிலன ேனகநல் ேலாருற ெவன்னெசய்ேவன்,
      மன்னம் பயிலனல் ேவல்ெகாண்ெட னளீ்பவ மாய்ப்பெதன்ேற. 5

      என்றுன் படிதைல யின்றிெயான் றாெயைன ேயங்க ைவக்கும்,
      ெபான்றுன் படியிக ழுந்தவத் ேதார்புகழ் பூன்றெவான்றா,
      நன்றுன் படிவம தாகுமத் யானத்ைத நானைடவா,
      ெனன்றுன் படிெதாழு ேதத்துமின் சீரடி ெயண்ணுவேன 6

      எண்ணும் பரம்பர வின்புெமான் ேறாெவனு மின்பமன்ேற,
      நண்ணும் பரம்பருஞ் சாலிையக் காத்தெநன் னாயகிையக்,
      கண்ணும் பரம்பைரக் காதிையத் ேதடிடக் காைரெசல்ல,
      ெவண்ணும் பரம்பைரச் ேசாதிையப் ேபாற்றுவ ெனன்றுகண்ேட. 7

      கண்டருங் க யவர்க் கக்கரு ணாயுைனக் கண்டெதாண்ட,
      ருண்டங் க யவ ங்குமுத் தீசெரன் ேனாதிடுவர்,
      பண்டங் க யவர் ேநடியும் பார்க்கப் படாதவராங்,
      கண்டங் க யவர் ேபாற்றுெமந் தாெயனுங் கார்ெநலம்ேம 8

      அம்மா தவத்ைதய மின்றிநின் றார்க்கன்ைப யாற் றகில்லா,
      திம்மா தவத்ைதய ேகாமன்னி ேயயுழன் றின்னலுற்றுப்,
      ெபாம்மா தவத்ைததம் முட்சித்த நித்தமிப் ெபாங்கருள்ேள,
      சும்மா தவத்ைதநன் ெறன்று ஞற் றாநிற்பல் ேசாதியுற்ேற. 9

      உற்ற வருக்கரு ளும்பரஞ் ேசாதிெயன் ெறான்ற மன்றா,
      டுற்ற வருக்கரு ைவத்தருந் ேதவருக் ேகாது ெசங்ேக,
      ழுற்ற வருக்கருங் காரனற் றாயுைம யுன்பதப்ேபா,
      துற்ற வருக்க ருைரப்பைதக் ேகட்டிங் குவக்க ைவேய. 10

      உவக்குமந் தாகினி நின்னருட் சீர்த்திகண் டுள்ள மஞ்சத்,
      திவக்குமந் தாைரதந் ேதாங்கிடுஞ் ேசாைலயுட் ெசன்றுநன்று,
      சிவக்குமந் தாெளனிச் ெசன்னியிற் ேசர்க்குமத் திங்களுண்ேடா,
      பவக்குமந் தாகிநற் றவீ னத் ேதவளர் பண்ணவிேய. 11

      பண்ணவ மாக நிைனத்தினம் பாடவின் பாலளித்த
      தண்ணவ மாகரு ைணக்கிைண ேயயிலித் தாரணியி
      ெலண்ணவ மாகத் தினுந்தினந் ேதடினு மில்ைலயில்ைலத்
      திண்ணவமாகழ னிக்கிைற வெீயங்கள் ெசல்வமுத்ேத 12
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      முத்ேத வருந்தினந் ேதாத்திரம் பாடிெயம் மூலெமன்னுஞ்,
      சித்ேத வருந்தினன் றாதுகுஞ் ேசவடி ேசர்ப்பெதன்ேறா,
      சத்ேத வருந்தினன் றாயாச் சகத்திைனத் தந்தநல்ல,
      வத்ேத வருந்தினஞ் ெசய்வைனக் கான்ெறாளரீ் வன்னியன்ேன. 13

      வனிவனம் பூவளி கம்மிய மானன் மதியிரவி
      வனிவனம் ேபாலவ ெளன்றுநன் னான்மைற வாழ்த்துநன்ற,
      வனிவனம் ேபாகம ேதகவத் ேதவிைய வாய்ப்பவுன்னி,
      வனிவனம் ேபாய்த்தவ மாற்றுவம் வாருநன் மாதவேர. 14

      மாதவத் ேதவந் துதித்திடுங் கீர்த்தி மரகதத்ைத ேயாதவத்
      ேதவருங் காணுகில் ேலாெமன்னு முண்ைம தன்ைனக்,
      காதவத் ேதயருட் ேடசிகன் கூறுங் கதிவழித்தாய்த்,
      தீதவத் ேதெசலுந் தீயனுஞ் ேசரத் திகழ்ந்ததின்ேற. 15

      இன்ெறன்றல் வசீுறுந் தீவனத் ேதயுெநல் லீசிெயற்ேக,
      நின்ெறன்ற னாடுறும் ேபாதினற் றதீினு ெநஞ்சகத்ேத,
      நன்ெறன்ற லாதியிந் நாமத்தி ேனாடுரு நாட்டமற்றிங்,
      ெகன்ெறன்ற லாதிகட் ேககசித் தாவனிங்ேகதமற்ேற. 16

      ஏதமற் றாலுல ைகப்பைடத் தாயுைன ெயன்றுமின்பா,
      ேலதமற் றாவறத் ேதாத்திரம் பாடெவற்ேகயருள்வாய்,
      சீதமற் றாதபத் ேதசுமற் ேறதவஞ்ேசர்ந்திடுங்குன்,
      றாதமற் றாெராடுங் கூடைவத் ேதெயன்ைன யாண்டவன்ேன. 17

      ஆண்டவ ெரன்புத் திர ரண் ேடயுனக் கன்றியம்ேம,
      யாண்டவ ெரன்புத் திரருமுண் டாலங் கவர்பதத்ைதப்,
      பூண்டவர் தம்பதம் பூண்டவர் ெதாண்டனும் ேபாற்றுகின்ேறன்,
      றாண்டவர் பங்குறுந் தாேய யுனதரு டாெவனக்ேக. 18

      எனக்கு மணியணி ேதவைனக் கூடியிங் கீன்றெதன்ேற,
      கனக்கு மணியணி மாதெநன் னாயகி காயுகில்ேலன்,
      சினக்கு மணியணி யாலயஞ் ேசவிக்க ெசன்றெவன்றன்,
      மனக்கு மணியணி யுன்பாதம் வந்து மருவுறிேன. 19

      மருவத் தினமன மங்ைகயர் ெகாங்ைகைய மாயுமன்றி
      யருவத் தினமன ெமன்னவுண் ேணனந்த வந்தவந்ேதா
      ெவருவத் தினமன ெமன்றதட் டாமுனம் வசீுமுன்ற
      னுருவத் தினமன மன்னவன் ேனெயன்ைன ன்றவுன்ேன. 20

      ஊன்றற் கருக  யாகிெயல் லாவுல குக்கு யாய்
      ேதான்றற் கருநம வா கனச் ரைனத் தூெளழுப்ப
      ேலன்றற் க ெயனு ெமன்னிருட் பாலிெலன் ேறவினவின்
      வான்றற் குறுதுய ருமம் ேமெயன் வழங்குைவேய. 21
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      வழங்குெவன் றாெலனக் காரருட் சீர்த்தி வழங்கெலங்ஙன்,
      றழங்குநின் றாளிைணத் தாமைரப் ேபாதிைனத் தாளுகில்ேலன்,
      கிழங்குதின் றாயினும் மாதவந்ேதர்ந்து கிடக்குகில்ேலன்,
      முழங்குமன் றாடுநந் ேதவனுக் ேகற்றநன் முக்கணிேய. 22

      முக்கண் டவன்முர னாசக னான்முகன் மூலெமன்னு
      மக்கண் டவறற யானறிந் ேதயுைன யம்மகமாய்
      ெநக்கண் டவமுய லாதிருந் ேதன்றிரு ெநல்ெலனம்ேம
      திக்கண் டவ ைச ேசரவன் ேறாபவஞ் ெசன்றதுேவ. 23

      அதுவண்ட ெமண்டிக்கு ேமவியிங் காமங்க மாவதற்காய்,
      மதுவண்ட மண்டுன்பு தீர்தடத் ேதயுள்ள மாசதற்று,
      முதுவண்ட வந்தைனத் ேதற்றுகில் ேலன்முத்தி ேமாகமுற்ேறன்,
      புதுவண்ட மர்ந்தைபந் தாரணிந் ேதாங்குெநற் ேபாதவன்ேன. 24

      ேபாதந் தருதிரு ெநல்ைலயம் பாள்பதம் ேபாற்றுமின்காண்,
      மாதந் தருதிரு தந்துவந் தாளுவண் மாநிலத்தீர்,
      மாதந் தருதிரு பாவதித் தாய்மன்னு மாதவத்தாற்,
      றதீந் தருதிரு மாறுெசய் வாளருட் சிந்துவன்ேறா 25

      சிந்துவந் தாைரயுங் காதிட்ட தீவிடந் தின்றுளங்க,
      சிந்துவந் தாைரயுங் காந்தளின் சீர்கரஞ் ேசர்த்திமுத்தஞ்,
      சிந்துவந் தாைரயுங் காங்கயன் சீர்த்தியுஞ் ெசப்பிநிற்பல்,
      சிந்துவந் தாைரயுங் காதலிப் பாயருட்சீர்ெநலம்ேம 26

      ேமம்பட் டவர்புகழ் வரீநற் ேசகரன் ெமன்மலர்த்தா,
      ேணாம்பட் டவர்கழ ேலெதாழு வானரு ேணாக்குஞற்றத்,
      ேதம்பட் டவரனு னக்களித் ேததுயர் தீர்கெவன்னச்,
      ேசம்பட் டவருண வயீுமன் ேனபதஞ் ேசர்ந்தனேன. 27

      தனதத்த தானைவங் ேகாசங்க ணஙீ்கிநற் றாரகமாந்,
      தினதத்த தானவின் ேசாதிையத் தாெனனச் ேசர்ந்துெமல்ல,
      மனதத்த தானதன் னானந்த ேமானத்தின் மன்னிநிற்பா,
      னுனதத்த தானெநற் றாெயனக் ேகயன்றி யுண்டுெகால்ேலா 28

      உண்டண்டம் யாவினு முட்புறம் ேபநிைறந் ேதாங்குெமான்று,
      கண்டண்டர் ேபாற்றிடக் கூவினில் யாவருங் கண்களிப்ப,
      வண்டண்ட ேகாதினம் பாடிடுஞ்சீர்த்தநல் வல்லபத்ேத,
      திண்டண்ட ராநின்ற ேகாவிலுட் டாெயனச் ேசர்ந்ததன்ேற. 29

      ேசருஞ் சிறப்ெபாடுங் கல்வியு ஞானஞ் சிறந்தவன்பாற்,
      ேறருஞ் சிறப்புறுஞ் ெசஞ்சைடத் ேதவனுந்ேதடுகின்ற,
      வாருஞ் சிறப்பறச் சாலியம் பாள்பதக் கன்புமிக்காற்,
      சாருஞ் சிறப்புறும் ேவைலயுற் றாழ்தலுஞ்சார்தலின்ேற. 30
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      இன்ேற ெயனக்கரு ளதீிெயன் ேறாதுவ னின்ெனலன்ேன,
      மன்ேற ெயனக்கு மதிெயனத் ேதய்ந்திைட வாடநல்குங்,
      குன்ேற ெயனக்குய மும்ைமயம் ேமயிக் குவலயத்ேத,
      நன்ேற ெயனக்குணம் யாைவயுந் தீயனு நண்ணுதற்ேக. 31

      நண்ணும் பரம்ெபாரு ெளன்ெறனக் ேகநல்கு நாயகிநீ,
      ெயண்ணும் பரம்ெபாரு ேவல்விடந் தீெயம ெனன்னமன்னுங்,
      கண்ணும் பரம்ெபாருப் பன்னவன் வார்முைலக் கட்டுெமட்டும்,
      பண்ணும் பரம்ெபாருந் தீதின்றி ேயபன்னு பார்ப்பதிேய. 32

      பதிதந்த தாமுக மாமைறக் ேகாடியிற் பார்க்கிெலான்ேற,
      விதிதந்த தாயிட வரீநற் ேசகர வித்தகத்ேதான்,
      புதிதந்த தாமைரப் ேபாதிைனப் ேபாற்றிப் புகழுகிற்பான்,
      றதிதந்த தாயன முண்ணுமன் ேனபுந்திதாதருக்ேக. 33

      தருதியம் பாநின்ப தாம்புய மாமலர் தந்துவிட்டாற்,
      சுருதியம் பாவந்து நாவினிற் ேறான்றிடுந் ேதான்றிவிட்டால்,
      விருதியம் பாநிற்ப னின்ெபருங் கீர்த்திைய வறீியம்பிற்,
      ெபாருதியம் பான்மன் மதன்றருந் தீயதும் ேபாகு மன்ேற. 34

      ஏசும்ப ராதிையக் காதுநின் கீர்த்திைய யின்ெனலன்ேன,
      ேபசும்ப ராமுக னாயினும் ேபரருட் ேபணுவன்யான்,
      வசீும்ப ராசக்தி வரீநற் ேசகரன் ேவண்டுகின்ற,
      தூசும்ப ராதியர்க் ெகட்டாத ெதன்சிரந் ேதாய்தலுண்ேடா. 35

      ேதாயத்து வந்துவந் தித்துைநந் ேதத்திடுந் தூயநின்ற,
      ேனயத்து வந்துவந் தத்ெதன்னு நீண்மைற ேநர்ெசாலிற்ேபாற்,
      ேறயத்து வந்துவந் த்யானித்து த்யானித்துத் ேதெனலன்ேன,
      காயத்து வந்துவந் ெதான்றிடுந் தீதிைனக் காதெலன்ேற. 36

      காதனந் தானங் கதிர்த்திடுஞ் சீர்வன்னிக் கானகக்ேக,
      காதனந் தாதுனிச் ேசருமின் கார்வயற் காத்தவன்ைன,
      ேயாதனந் தானமக் கட்ெசல்வம் யாைவயு ேமாங்கைவப்பாள்,
      ேசதனந் தாெனன்னு மாதவர்க் ேகற்றவின் ெசல்வியின்ேற. 37

      ெசல்வந் தைலதடு மாறுெமன் ேறயருந் ேதவிநின்ைனச்
      ெசல்வந் தைலசமி தாவமன் மாதவர் ெசல்வெமன்ப
      ரல்வந் தைலயல ைனயைவம் பாற்சுைம யம்மவஞ்சி
      வில்வந் தைலமிைலச் சும்பரன்ேபாற்றிடும் ேவதமின்ேன. 38

      ேவதந் தருமரும் வாயா யனுதினம் ேவண்டுகின்ேறன்
      மாதந் தருமர னாரா யணனுடன் மாதவரு
      ேமாதந் தருமது பாதரம் புயமுல ருன்னிமன்னத்
      தாதந் தருமம ேதகா ெதாழுகுதல் சாரெவற்ேக. 39
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      சாரங்க மங்க மைடயா துலகினிற் சஞ்ச த்ேத
      னாரங்க மங்க வ ைவயர்த் ேதடி யலறுகின்ேறன்
      சீரங்க மங்க மதுவாகி நின்றுந் ெதளியுகில்ேலன்
      சீரங்க மங்க ளனுதங்ைக ேயபதஞ் ேசர்தெலன்ேற. 40

      ேசரஞ்சு கஞ்சுைவத் தாடிடக் ேகட்டுச் சிரஞ்சலிப்ேபாய்,
      காரஞ்சு கஞ்சுகத் ேதாலுைடத் ேதவைனக் காதலிப்ேபாய்,
      ேநரஞ்சு கஞ்ெசயச் ெசய்திடு நீதிெயன் னதீிெயன்ேன,
      ேயாரஞ்சு கஞ்சநல் லத்தனன் ேனயிங்ங ேனாெதனக்ேக. 41

      ஓதங் கயற்க ணுயர்பிடி ேவடமி ெனாண்ணிைறக்கு
      மாதங் கயற்கு மருளல்ெகால் ேலாதைய மாசனுக்குத்
      தீதங் கயற்க ணகலைவத் ேதவரு ேடெனலன்ேன
      மீதங் கயற்ெகார் சிரெமாழித் தான்பணி ேமகமின்ேன. 42

      ேமகம் படிதரு ெபாங்கருட் ேசர்ந்திட்ட ெமய்த்தவர்க
      ேளகம் படிெயன ெவற்கிைசத் தாரைத ேயகவிட்ேட
      ேமாகம் படிமிைச யுற்றுழன் ேறன்முத்தி ேமாதமுண்ேடா
      மாகம் படிெயழு நாவனத் ேதமன்னு மாமணிேய. 43

      மாமுக னுக்கருந் தங்ைகயு மாகியம் மாசிலைவம்
      மாமுக னுக்குயிர் நாயகி யாகியு மாவலற்கு
      மாமுக னுக்ெகழி லம்ைமயு மாயவிம் மாெசாருவம்
      மாமுக னுக்குற வாவெதன் ேனதிரு வாய்மலேர 44

      மலருங் கமலமு மங்ைகய ரங்ைகயும் வாதுெசய்யு
      மலருங் குழெலாடு பாசியுந் ேதனுறு மந்தடத்ேத
      பலருங் குைறயற ேவய்ெநல்ைல நாயகி பாதநித்த
      முலருங் கடுவிைன யாதவி ேனாதுமி ேனார்ந்துணர்ந்ேத 45

      உணரவ ரும்ெபாருள் யாைவயு முள்ளத் றுதித்தெதன்ேற
      தணரவ ரும்பரந் தானாகி நின்று தவமியற்ற
      வணரவ ருந்தைல மாைலயற் காய்வயல் வாங்கியன்று
      ெகாணரவ ருந்திய தாேய யருைளக் ெகாடுெவனக்ேக. 46

      ெகாடுமன வன்பிணி ையக்கடந் ேதார்வந்று ேகாதறேம,
      விடுமன வன்புக ழும்பதத் ேதாய்பதம் ேவண்டினன,ீ
      யிடுமன வன்புமிக் காருக்கு ேமர்பயேனற்பவர்க்கும்,
      வடுமன வன்பு  யாருக்கு மீந்தருள் வாமமின்ேன. 47

      வாமஞ் ச திரு ெநற்றங்ைக ேயதினம் வந்துவந்துன்
      றாமஞ் ச தர ெவற்களிப் பான்றைய தானியற்றாய்
      பூமஞ் ச ெய  யுற்ெறனப் பூைவயர் ேபாகமுற்ேற
      ேயமஞ் ச ெயைன யாளலன் ேறாவளிக் ேகற்றதம்ேம. 48
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      ஏற்றங் ெகாடியுைட நாதைனப் பாதியி ேலற்ற ெநல்லாய்,
      காற்றங் ெகாடியிைட நா யர்க் கூடிடக் காதலித்ேதன்,
      கூற்றங் ெகாடியிட லாமுன்ன ேமனுமுன் ேகாமளத்தாள்,
      ேபாற்றங் ெகாடியிடு நாெரனச் சார்ந்தகம் ேபாக்கெலன்ேற. 49

      ேபாக்கு வரவரு பூரண வுன்ைனநற் புந்தியுள்ேள
      யாக்கு வரவைர யஞ்செலன் ேறயரு ளந்ெநலன்ேன
      ேநாக்கு வரவறி ேவயக மாயுற ேநாக்குதற்காய்
      நீக்கு வரவ  நீள்விழி யமீய னின்மலிேய. 50

      மலிதந்த ெசல்வநற் சீர்வல்ல பத்தினின் மன்ெனலன்ேன,
      ெபாலிதந்த ெமான்றுைடத் ேதவைனப் ேபாற்றிடப் புந்திதந்தா,
      ளலிதந்த ருன்பதங் குஞ்சியிற் ெகாஞ்செவற் காக்கெலன்ேறா,
      பலிதந்த வந்தரும் பாடலன் றாதலிற் பாலிநன்ேற. 51

      பாலிக்கு மண்ணலின் றங்ைகெயன் றாயினும் பானிறக்க,
      பாலிக்கு மண்டலிக் கங்கணர்க் கன்புற்ற பாட்டிபிட்டுக்,
      கூலிக்கு மண்சுமந் தாருக்கு மாைலையக் கூட்டியன்ேறா,
      ேசலிக்கு மண்டிடுஞ் ெசய்யிைனக் காத்திடச் ெசன்றதன்ேற. 52

      ெசன்றுஞ் சிறுமியர் மாையதன் னூடனந் ேதடிைநந்தும்,
      ெபான்றுஞ் சிைறயுறு ெமன்மனந் தீதிதுேபாதமுற்று,
      நன்றுஞ் சிைறயளி பாடிடும் பாதத்ைத நண்ணெவண்ணி,
      ெயன்றுஞ் சிடவரு ெளற்களிப் பாெயங்க ேளர்ெநலம்ேம. 53

      ஏரந் தகெனன யானிருந் ேதயுமிங் ேகநரர்க்ேக
      ேயாரந் தகனவின் ேயாெகான்ைற ேயாதுவ ேனாதனக்காய்க்
      காரந் தகனைன யாவருந் ேதடிடுங் கற்பகத்ைதத்
      தாரந் தகனல வாலிங்க னம்பு  தாயருேள. 54

      அருளுங் குருபரம் ேபாதினுக் காெளன்ன வாடலல்லாற்
      ெறருளுங் குருபரம் பத்தியுந் தீனனுந் ேதடுகில்ேல
      னுருளுங் குருபரம் ைபத்தடம் பாம்பிறும்பும்மருட்டு
      மிருளுங் குருபரம் பற்றிட னாயினுக்ெகன்று ெகால்ேலா 55

      ெகால்லமர் வந்துறி னுங்கலங் காதவக் ேகாவசிைய
      நல்லம யத்தினி ேலெயாழித் ேதான்றிரு நாயகிையப்
      புல்லம ைணப்ெபாரு ைமந்தைன யநீ்தவிப் ெபாற்ெகாடிைய
      யல்லம றும்படி பாடுமி ேனடுமி னா யேர. 56

      ஆ ய மாமதி யார்தமி ழாமணி மாதியுமாம்
      வ ீ ய மாமதி யாமுழ ேனாயறும் வ ீ ெநல்ைல
      சீ ய மாமதி தீரவி ேநாக்ெகனச் ேசக த்த
      கா ய மாமதி ேதனளி மாநகர் காணுமிேன. 57
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      மின்ேன யைனயநின் ேமனியின் ேமலிரு ேமருவந்ேத,
      ெயன்ேன யிருந்த ெதனவிைற ேயசவு மின்புறுசீ,
      ரன்ேன யுனதிரு பாதங்கள் பாடிமிக் கன்புெசய்ேயன்,
      ெகான்ேன கழிந்தது காலமிக் ேகாலெமன் ேகாெநல்ைலேய. 58

      ேகாகன கத்துைற ெசல்விய ேரத்துெநற் ேகாமளேம
      பாகன கத்திய பத்திய மீதவர் பாலினிற்பக்
      ேகாகன கத்ெதன பாடலு நீெசவி ேகாடனன்ேற
      ேயகன கத்திைற வமீ தைலத்தமி ழின்பமன்ேறா. 59

      இன்பம் புலினுனி நீெரனத் ேத னு மிங்கிவற்றிற்
      றுன்பம் பினுகினு ேமமனந் தூசுறு துத்தெமத்து
      ெமன்பம் பினினனி ேதெனன நாடலி ேலங்குமம்ேம
      ெபான்பம் புைரயறு பாதம ேதாதிைமப் ேபாழ்தெலன்ேற. 60

      ேபாழும வித்ைதையப் ேபாழ்ந்ெதறிந் ேதசுத ேபாதனர்க,
      ளாழும வித்ைதைய நன்கைடந் ேததுய ரச்சமற்றா,
      ேரழும வித்ைதைய ேயெபாய்ைய ேயயுன்னி ேயக்கமுற்ேறன்,
      பாழும வித்ைதையந் தீைரந்து ேமகநிற் பற்றவுன்ேன. 61

      பற்றற் றவர்பணி யும்பைர ேயயுைனப் பற்றிநிற்றல்
      வற்றற் றவமுயல் காயைமங் ேகாசத்ைத வா ெயற்றல்
      கற்றற் றவரற நூறம்ைம ேயயன்றிக் கார்ெநலம்ேம
      மற்றற் றவறிைன மாற்றிைவப் பாயிந்த மாசனுக்ேக. 62

      மாசுட லந்ெத  யாவண மாசுச மாதிமன்னி
      யாசுட லந்தனி னின்பிைனச் சார்ந்தன ராசதற்ேறா
      ராசுட லந்தன ெனன்ெபருந் தீமன மந்ெநலன்ேன
      ேதசுட லந்தனி யின்பசிந் தாடநிற் ேறடெலன்ேற. 63

      ேதடத் தி தரு ைமந்தனன் ேறாதைலத் ேதருகில்லா,
      ேதாடத் தி தரு ெவன்னநின் ேறயுருத் ேதாற்றமித்ைதக்,
      கூடத் தி தரு ெமன்ைனநின் னாக்கிடக் ேகாறவுன்னுந்,
      ேதாடத் தி தரு ணந்தைனக் கூறுெநற் யவன்ேன. 64

      தூய்ைமயும் வாய்ைமயுஞ் ேசய்ைமெயற் காெமனிச் ெசான்ெனலன்ேன,
      ேசய்ைமெயன்றாயிடச் ெசய்துெவங் காதைலச் ேசர்சகத்ேத,
      மாய்ைமயற் ற்றிவற்றதசித் ேதவடி வாகிெயன்றுந்,
      ேதாய்ைமயற் றாயருந் தாயுைனப் பாடலித் ெதாண்டெனன்ேற. 65

      ெதாண்ட ரனுதினந் ேதாத்த த் ேதத்திடத் ேதாழனுற்ற
      கண்ட மைனயநற் ேகாவிலுட் சார்தத்ைத கண்டுெசால்வ,ீ
      ரண்ட மளவிடு ைபந்தத்ைத காளடி யன்குைறையத்,
      ெதண்ட முறுகுைற தீர்ப்பதன் ேறாபயன் றஞீ்ெசாலுக்ேக. 66
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      ேகத மதமனுக் கற்றெலான் ேறாபயன் ேகள்சுகங்காள்
      ேபாத மதமனு மின்றவர்க் காெநல்ைல பூவினுற்றான்
      மாத மதமனு மன்ெறாட்டி டாப்பல மாந்துதற்ேகா
      சீத மதமனு முங்களுக் ேகதருஞ் ெசல்லுமிேன. 67

      ெசல்ல ெலாடுபிறப் பார்தைலச் சீெயனச் ெசப்புகிற்பார்,
      ெசல்ல லைனயசிங் காரைவம் பாலுைடத் ேதவிநின்சீர்,
      ெசால்ல லுறுமரும் பாடைலப் பாடிடத் ேதாமனுற்றா,
      லல்ல லதுவல ெவன்றனக் ேகயரு ளந்ெநல ன்ேன. 68

      அன்னமன் னாைள யருெநல்ைல யசீிைய யார்வமிக்ேக,
      யுன்னமன் னாமன் ஞமலிையப் ேபாற்றி ந் துண்டைணப்பா,
      னன்னமன் னா  யவர்தைமத் ேதடிெவட் கற்றைலந்தாய்,
      ெகான்னமன் னாடி ெலதுெசய்ைவ ேயாவுளக் ேகாகிலேம. 69

      ேகாகில ேமககண் ணாைரவிட் ேடகலிற் கூட்டினின்று
      மாகில மாையதற் கா யத் ேதயிருந் தஞ்சியஞ்சி
      மாகில மாகிநின் றாற்றுகில் ேலமினி மாசதில்லாப்
      பாகில ேமதரு வாெனல்ைல யாள்பதம் பாடுவேம. 70

      பாடுவர் சிங்கள நீலிைய மீயிைடப் பாைவதன்ைன
      ேவடுவர் சிங்க  மாமிைய ெநல்ைலைய ேவதைவப்ைப
      யடீுவர் சிங்கநல் வாகனி யாகிய வசீிதன்ைனத்
      ேதடுவர் சிங்கலி லாதவர் யாமினந் ேதடிலேம. 71

      இலேம யிருந்தறஞ் ெசய்யுகில் ேலன்றுற ேவய்ந்துமிக்க,
      நலேம பு ந்தில னல்லது வல்லலின் ஞானியல்ேலன்,
      மலேம யுைறதரு மாகத்ைத யாெனன்ன மாயுகிற்ேப,
      ெனலேம தையெயாடு மாரமு தீதியிந் நீசனுக்ேக. 72

      நீசம டந்ைதய ராைசயற் ேறதிரு ெநல்ெலனம்ேம
      ேகாசம டந்தவி ரக்ெகாற்ற வாளிைற ேகாவினல்லூர்
      வாசம டந்தனி லுற்றவின் வரீவண் மாதவர்க்ேக
      ேநசம டந்துநி தந்ெதாண்டு யான்ெசய்ய ேநரைவேய. 73

      ேநரங் கடத்தி யிடெலன்ெகா ேலாவரு ெணல்ெலனம்ேம
      காரங் கடத்தி னுலவுநற் சீர்வன்னிக் கான்மயிேல
      பாரங் கடத்தி லகெமன்ன னகீ்கிப் பரம்பரமா
      யாரங் கடத்தி னிடமதற் றாெலன்ன வாக்குதற்ேக. 74

      ஆக்கற் க துெகா ெலன்ைனயு நின்னுரு வந்ெநலன்ேன
      வகீ்கற் க ெயன வாகத்ைத யான்கண்டு வடீுதற்குப்
      ேபாக்கற் க ெயனு மாையயின் மாதுயர் ேபாக்குதற்கு
      மாக்கற் க யுண விக்களித் ேதான்மைன மாறங்ைகேய. 75
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      தங்க விலங்கைல யங்கரந் தாங்கிய தாணுதன்னி
      னங்க விலங்கைல யாதுறு சாலிநல் லாரமுேத
      பங்க விலங்கைல ெயாத்ெதளி ேயன்படும் பாடறிவாய்
      பங்க விலங்கைல ேயலெலாப் பாெயைனப் பண்ணெலன்ேற. 76

      பண்ணப்ப டாெநற் பரஞ்சுட ேரதினம் பாடிைநந்ேத,
      கண்ணப்ப தாெறன நின்றுன்ைன நாயனுங்கண்டுெகாள்ள,
      விண்ணப்ப மானதிங் ெகான்றுண் டுனதிடம் ேவண்டுகின்ற,
      கண்ணப்ப னாருறு மன்ெபனக் ேகதந்து காத்திடேல. 77

      காத்தா யாதன மாெதன்ன ேவநின்று கார்வயற்பாற்
      பூத்தா யுலகிைன வாள்கள வாணியின் ேபாகமுற்ேற
      தீத்தா ெயனவுமுன் றன்ைனயின் ேறசுவன் றயீைனநீ
      ேயத்தா ெயனினுயர் முத்தியி ேலமைல யதீிருேவ. 78

      திருவருந் தித்தனி ேயதவ மாற்றிடச் ெசங்கமலந்
      தருவருந் திம்மர்க ளாைமெவன் ேனறியுந் தாண்டுகின்ற
      மருவருந் தித்தி மதுநதிப் பான்முந்தி வந்துதிக்கு
      ெமாருவருந் திக்கி ெனைலநகர்ப் பாடிட ெவாண்ணலின்ேற. 79

      ஒண்ணக் கமலமி வாவி சிவத்துறு ெமாப்பினுக்ெகன்,
      ெறண்ணக் கமலமு னக்ெகனத் ேதற்றுவ ேரய்வனத்ேத,
      ெயண்ணக் கமலம ெதன்னவுற் றார்க்குற்ற ேவர்ெநைலயாள்,
      வண்ணக் கமலம துக்குடித் தாடுெமன் வண்டுளேம. 80

      வண்டுண் டயர்தரு ேதனதிப் பான்மதி மான்வனத்ேத,
      யண்டுண் டமதுைட யானருந் தாய்ெநல்ைல யாள்பதத்தின்,
      ெறாண்டுண் டுயர்பத மீவதற் ேகெயனத் தூயவர்க்கு,
      டுண்டுண் டுடுெடன ேவதங்க ேளாதித் துலக்குமன்ேற. 81

      துலக்கு ம யிைனத் தீெனனத் தாவிடுந் தூய்குலத்ேத
      கலக்கு ம ெசறி தீவனத் ேதவந்ந்து கண்டவின்ேற
      ெநலக்கு ம வள தாமைரப் பாதத்ைத ேந லன்பால்
      விலக்கு ம சனி தந்ெதழு நாவினில் ெவந்தெதன்ேன. 82

      ெவந்தண லிற்பல யாகம தாற்றிடும் வரீவண்ைம
      யந்தணர் வந்தைன ெசய்பதத் தாய்பத மார்ந்தெவற்ேகா
      ரந்தண ரும்ெபாரு ளதீ  னாருைன யாெவறுப்பா
      ரந்தண ரம்பிர மன்பு  யார்வனிக் காரமுேத. 83

      ேதேன யைனயது நின்றிருச் சீர்த்திெயன் ேறவிளக்கித்
      தாேன யைனமது வாறுதிக் கூடுநற் றாவிவிம்மு
      மாேன யைனயினி ேவய்தரப் ேபாற்றிடி னஞ்சுகங்ைக
      மாேன யைனவிழி ேயாதியுன் றாள்வந்து மன்னுமின்ேற. 84
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      மன்னன் றனுவணி ேசார்வழித் தாய்மகிழ் மாறைளச்ெசம்,
      ெபான்னன் றனுவணி நாயகன் ேபாற்பதம் ேபாற்றைவயா,
      தின்னன் றனுவணிக் ேகா டங் காைரயிற் ேககியில்லீ,
      கன்னன் றனுவணி னிங்குறச் ேசர்த்ெதைனக் காத்தைனேய. 85

      தைனயரு ளற்புத ெநற்பைர ேயயுைனத் தாழ்ந்துநின்ற
      தைனயரு ளற்பல ெமய்ப்படு மாசது தாவினங்க
      தைனயரு ளற்பமி ெதாப்புற றாய்கடன் றானறிந்ெதன்
      றைனயரு ளற்புடன் முப்ெபாழு ேதயுறத் தாயருண.ீ 86

      நீமுத் தனமுற ேவநிகழ்ந் தாய்திரு ெநல்ெலனம்ேம
      யாமுத் தனவிரு ைமந்தருக் கூட்டிட வாமிரண்டு
      மீமுத் தனுமிவ ெனன்றுல ேகத்திட ெவன்றனுக்ெகான்
      ேறாமுத் தமியுன தாட்பணிந்ேதனுள்ள ேமாடுநின்ேற. 87

      ஓட  தங்கம ெதாப்புறக் காண்கின்ற ெவாண்ட வத்ேதா,
      ரூட  தங்குற னாயனு ேமாெயன ேவாவு ைரப்பா,
      ராட  தங்குர லார்தடத் தாயரு ளாரழற் ேபர்க்,
      காட  தங்கம ழுங்கிளி ேயயளிக் கார்கடேல. 88

      கா த் துைலதுைட கீணைடப் பானின்ற காமியனும்
      வா த் துவ த ெணல்ைலயம் ேமபதம் வந்தைடந்ேதன்
      ேற த் து சற வாழைவப் பாெயனிற் ேறட்டமற்ேற
      பூ த் துறுபுர ணத்தின்ப மாவனற் ேபாதமுற்ேற. 89

      ேபாதந் திரமுற ேவார்வடி வாகியிப் பூவிலுத்
      தீதந் திரமம ேதகருள் வரீநற் ேசகரன்ெபாற்
      பாதந் திரணன மாதினம் ேபாற்றிடப் பாதிெகாற்றன்
      ேமாதந் திரளுற வயீுெநல் லாயருண் மூடனுக்ேக. 90

      மூடத் தனமற ேலற்றுவப் ேபாடழன் ேமாசனஞ்ெசய்,
      தாடத் தனமார் ேபெணல்ைல நாயகி யார்பதத்ைதத்,
      ேதடத தனமைன யாதிய வாவ்றத் ேதடுகில்லாய்,
      கூடத் தனமல வசீன தாம்வித்ைத ேகாடெலன்ேற. 91

      ேகாடந் திடுமுட ைலக்குறி யாநின்று ேகாகனகம்
      வாடந் தியினினும் வாடிைநந் ேதெனைன வாடெலன்ேற,
      தாடந் திகழ்தர ெவன்மனத் ேததந்த சாலியின்ைன
      ேயாடந் தினகர னுண்ணுைழ யாவன ேமாதுமிேனன். 92

      ஓதும் பலமிைல ேயசிைவ யாைவயு ேமாதலற்ேற
      வாதும் பலமிைல ெயன்ெறாழித் ேதவ்ன்னி மாவனத்திற்
      ேபாதும் பலமிைல ெகாண்ெடழுந் தீயிைனப் ேபாக்கி ெநன்னன்,
      மாதும் பலமிைல பலமிைல யபீதக் காந்தவ மன்னவுன்ேன. 93
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      உன்னதி வந்துற ேவட்டெலான் ேறயன்றி யுற்றதற்கா,
      மன்னதி வந்தில னாவெதவ் வாறினி யால்முண்ேடான்,
      மன்னதி வந்தைன ெசய்பதத் தாய்வன்னி மாவனத்தா,
      ெயன்னதி வ்ந்தைர யாதியி ெலன்ெறண ெவற்கருேள. 94

      எற்கரு ெளற்கரு ெளன்னலல லாலுன்ைன ெயண்ணலில்ேலன்,
      புற்கரு ேணசமு மற்ெறாழி ேயனிழி ேபாகெமன்றான்,
      மற்கரு ஞாளிைய ெயாத்துழல் ேவன்வன்னி மாவனத்திற்,
      கற்கரு ெமய்யறி ைவக் கற்று ளார்புகழ் கான்மயிேல. 95

      கானகத் ேதவருந் தித்தவத் தார்ந்தனற் காதலற்றா,
      ரூனகத் ேதவருந் துன்பத்ைத யின்ெபனிங் ேகாடிைநந்ேதன்,
      வானகத் ேதவருந் ேதடிநன் ேறவரும் வல்லபத்தாய்,
      நானகத் ேதவருந் திக்ெகன்ன வாழ்தலு நன்றுெகால்ேலா. 96

      ெகால்லுங் ெகாடுவிழி யுங்குன்ற ேநர்வருங் ேகாடனமு,
      மல்லும் பகலினு ெமன்மனத் ேதவந்து வந்த வந்ேதா,
      புல்லும் பதுயர் ெசால்லவற் ேறாவுைனப் ேபாந்தனன்யான்,
      ெவல்லும் படியருளந்ெநலன் ேனயுயர் ேவதமுற்ேற. 97

      முற்றுஞ் சமவறி வாெமனிற் ேபாகமு ேமாகெமங்ேக
      ெயற்றுஞ் சடவுரு மற்றது மிங்ெகழ ெலங்குறுங்ேக
      ழுற்றுஞ் சமுதுரு வாயதி னின்றிட ேவாமுைரத்ேத
      பற்றுஞ் சருதுரு மா ைய யெீநைல யாயருேள. 98

      ஆேய னருமைற மாமுடி ெயன்னினு மார்கழற்ேக,
      நாேய னருகில ெனன்னினு மான்மன நா யர்பா,
      ேலாேய னருவுத ெலன்னினு முன்மக ேனாெநலன்ேன
      நீேய னருவரல் ெசய்குைவ ேயாதரு ணின்மலிேய. 99

      நின்மல நிட்கள நித்திய நிச்சல ெநல்ைலெபாற்றா
      டன்மல ேமயற ேவெதாழு வாரவர் தாெடாழுதாற்
      புன்மல மாமுட னாெனனல் ேபாயுயர் ேபாதமுற்றுச்
      சின்மல மாரலி ேலாயலில் ேசர்வர் சிதம்பரேம. 100

 திருெநல்ைலயந்தாதி முற்றுப்ெபற்றது. 
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