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      ராணிகர் ேசாணாசலபாரதியார் இயற்றிய
      "தி வண்ணாமைல கார்த்திைக தீப ெவண்பா"

      உ
      சிவமயம்

      காப்  - ெவண்பா

      கீர்த்திெப ஞ் ேசாண சிாி யின் மீெதாளி ங்
      கார்த்திைகத் தீபெவண்பா கட் ைரக்கப்- ர்த்தி ற
      நம்பந்த வாரணத்தி னாதன  ைளந் கரச்
      சம்பந்த வாரணத்தின் றாள்.

      ல்

      கங்ைகயணிதீபங் கற் ர தீபமைல
      மங்கெயா பங்கில் வளர்தீபம் - பங்கயன்மால்
      விண்பா  ேந ம்வண ேமவியவண் ணாமைலயிற்
      பண்பா ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (1)

      அன்ன மளிக்குந்தீப மண் னைர யாதாித் ப்
      ெபான்  மளிக்குந்தீபம் ெபாற்றீப-மன்
      மராவணிேநர் காட் ெமங்க ளண்ணா மைலேமற்
      பராவ ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (2)

      ேமாகாந்த கார றிந்ேதாடச் ெசய்தீப
      ேமாகாந்த மாவந் தி ந்தீப-மாகாந்த
      னாங்கார்ந்த ெதன் ைரக்க வண்ணா மைல ேமற்
      பாங்கார்த்த கார்த்திைகத்தீ பம் (3)

      பந் ைலப்பாைவயர்க்காம் பாங்கா ங் கூட ேல
      வந்  வைளயல் விற்ற மாதீபங்-ெகா
      மலர் ம ஞ் ேசாண மைலத் தீபம்ேபாற்றிப்
      பலர்ம ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (4)

      இட்டவிதி சாப மிாிந்ேதாடப் ேபாற்றிைசக்கு
      மற்ற வசுக்கட் க டீபஞ்-சிட்டர்
      வதித  சீர்ச் ேசாண மைலத்தீப ெமம் ட்
      பதித சீர்க் கார்த்திைகத்தீ பம். (5)

      ஆ லரா னீெரன்ேற யன்ெறா ேசய்க் காவழக்கு
      மா லரா வந் ைரத்த வண்டீபந்-தா லரா
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      நந்தனஞ்ெசய் சூ ஞ்ேசா ணாசலத்தி லன்பரன்பிற்
      பந்தனஞ்ெசய் கார்த்திைகத்தீ பம் (6)

      நீ கற்பி னா டன்வாழ் நீல்கண்டர் தம்மிடம்வந்
      ேதா கவர்ந்த தாண்ட ெவா தீப - மா மயிற்
      ெகாக்கவிைசவண் னம்பாேடாங் க ைணெவற்பின்மிைசப்
      பகீகமிகுங் கார்த்திைகத்தீ பம். (7)

      ெசங்கமல ேவதா திேலார்த்தைமையப் பின் ரத்த
      வங்க க் காேவட னாந்தீபம் - திங்கடவழ்
      ேசாணமைலத் தீபமிகத் ேதாத்திரஞ்ெசய் ெதன் யர்
      சாணர்மகிழ் கார்த்திைகத்தீ பம் (8)

      மண்ணிடந் ங் காணா மலர யின் மாயவனார்
      கண்ணிடந்  சாத்திக் களிதீப-ெமண்ணிறந்த
      கீர்த்திெப ஞ் ேசாண கிாித்தீபந் ெதன்ம ைரப்
      பார்த்திபனாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (9)

      எல்லா லகு மிைசய வ ச்சுனன்ைக
      வில்லா ல ண்ட ெமய்த்தீப-ெபால்லாக்
      கவிதீர்க்குந் தீபங் கனவ ைணத் தீபம்
      ப ேயற்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (10)

      சீரார் சி த்ெதாண்டர் ெசல்வன் கறி ண்ணப்
      ேபராைர ைவத்த ெப ங்தீபங்-காரா
      ர ைணகிாித் தீபமனத் தல் ம் பக ம்
      ப ணிதர்ேபற் கார்த்திைகத்தீ பம். (11)

      உள்ளெதன்  நல்ேலார்கட் குள்ளதா வில்லெத ங்
      கள்ளமனத் ேதார்க்கின்பதாக் காண்டீபம்-ெவள்ளமதி
      ேம சைடத் தீபம் வியன்ெகாள  ணாசலத்திற்
      பா கழ்க் கார்த்திைகத்தீ பம். (12)

      ெதாண்டர்க்குத் ேதான்றாத் ைணயான் தீபநல்ல
      வண்டர்க்கு ெமட்டா வ ட்டீபம்-வண்டம ந்
      ேதா ைடய ம்ெபாழில்சூழ் ேசாணமைலத் தீபநன்ேமம்
      பா ைடய கார்த்திைகத்தீ பம். (13)

      ெவன் ேன வன் லைன ட் ணர் கும்ப னிக்
      கன் மணக் ேகாலம  டீபஞ்-ெசன் வியன்
      விண்ணளக்குஞ் ேசாணகிாி ேமற்றீப மன்ப க்குப்
      பண்ணளிக்குங் காத்திைகத்தீ பம். (14)
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      ேபாற் ம  யார்க்க ம் ண்ணியதீ பம்விைனைய
      மாற் ம ந் தாகு மணித்தீபஞ்-சாற் மைற
      ன்னாிய ேசாணமைல ேயாங்கிவள ந்தீபம்
      பன்னாிய கார்த்திைகத்தீ பம். (15)

      சிற்றம் பலத்திற் றி கடனங்ெசய் தீபமன்பர்
      குற்றம் பலகுணமாக் ெகாள்தீப-மற்றந்
      ைடத்த ஞ் ேசாணமைலத் ேதான்றியதீ பஞ்சீர்
      பைடத்த ங் கார்த்திைகத்தீ பம் (16)

      கஞ்சமலர்க் கண்ணனயன் காண்பாிய தீபெம ள்
      வஞ்சமல மகற் ம் வான்றீப-நஞ்ச
      மயி யர் தீபெமழி றண்ணா மைலேமற்
      பயி ெமா  கார்த்திைகத்தீ பம் (17)

      அன்ப ளத் ேதயகலா வானந்த தீபம்ேப
      ாின்ப ளத் ேதான்  ெமழிற்றீபம்-வன்ப ளத்
      ற்றறியா தீபம்வள ேமாங்கும  ணாசலத்திற்
      பற்றகலாக் கார்த்திைகத்தீ பம். (18)

      ஆலால் சுந்தரைர யன் மணந் த த்
      ேமலா வந்தாண்ட ெமய்த்தீபம்-பாலாழி
      ேயார் தல்வ க்க ளி ேயாங்கும  ைணத்தீபம்
      பார் க ங் கார்த்திைகத் தீபம். (19)

      வாத  ரன்பர் மகிழப் ெப ந் ைறயிற்
      ேபாதமளித்த கழ்த்தீப-ேமத
      மகலவ ந் தீப ய ரண்ணா மைலயிற்
      பகலவேனர் கார்த்திைகத்தீ பம். (20)

      த்திக்கு வித்தா ைளத்ெத ந்த தீபெமழிற்
      சத்திக் ெகா பால் த தீப-ெமத்திக்கு
      மார்த் மிக்கு மன் டேன யண்ணா மைலமீ
      பார்த் வக்குக் கார்த்திைகத்தீ பம். (21)

      ேபாதாந்தப் ண்ணியர்கள் ேபாற்றிைசக்கும் தீபம்விந்
      நாதாந்த ங்கடந்த நற்றீபம்-ேவதாந்தச்
      சித்தித ந் தீபந் தி வ ைணத் தீபநல்ல
      பத்தித ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (22)

      பாண க்ேகார் சத் வாம் பாடகைனக் கூட ேல
      நாண ற்ேற டப்பா  நற்றீபம்-ேபணி
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      யய மாி ங்காணா வண்ணா மைலயிற்
      பய வாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (23)

      த்திெநறி காணெவன்  ன் மன்ப க்கு ன்னம்
      பத்திெநறி காட் ப் படர்தீபச்-சத்திெநறி
      ேயா தவஞ் ெசய்ய ைண ேயாங்கிதீ பம்ெபாிேயார்
      பா ெமழிற் கார்த்திைகத்தீ பம். (24)

      சத்தான தீப யர் சன்மார்க்க ள்ளத்தி
      வித்தா ைளத்  மிளிர்த்தீப- த்தான
      ேமாங்கு காிக ல ம  ணாசலத்திற்
      பாங்குெப ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (25)

      இன்பந்த த தீப ேமத்திப் பணிந்ேதார்க
      ன்பவி  ேளாட் ஞ் சுடர்த்தீப-மன்ப
      ரவம க்குந் தீப ம ைணவளர் தீபம்
      பவம க்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (26)

      அஞ்ஞானம் ேபாக்கி ய டீபமானந்த
      ெமய்ஞ்ஞானங் காட்  மிளிர்தீப-ெமஞ்ஞான் ஞ்
      சித்தர்மகிழ் ேசாணக்கிாித்தீபம் பணிந்ேதத் ம்
      பத்தர்மகிழ் கார்த்திைகத்தீ பம். (27)

      நட்டம் ாிதீப நல்ல யார் தங்கள்ெகா ங்
      கட்டங்கைளேய கைளதீப-மட்ட
      திைசேம  ெமங்க வ ைணத் தீபம்
      பைசேம ங் கார்த்திைகத்தீ பம் (28)

      நா ய  யார்ப்பர  ஞானதீ பம்மைறக்கு
      ேந  யாியா ெநறித்தீப-நீ ந்
      தி வ ைணத் தீபந் தினமமரர் ேபாற்றிப்
      ப வரல்தீர் கார்த்திைகத்தீ பம். (29)

      நாலா ரண  நவிலாிய ஞானெம
      ேமலான ேபாகம் விைளதீப-மாலால்
      ண்டமரர் தங்களிட ேராட்ட ைணத் தீபமன்பாய்
      பண்டம ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (30)

      ெசன்மப் பிணிதீர்க்குந் தீபம  யார்ெசய்ெகா ங்
      கன்மவிைன ேபாக்குங் கனதீப-மன்பதைன
      யங்கமிலா தாக்கிய  ளண்ணா மைலத்தீபம்
      பங்கமிலாக் கார்த்திைகத்தீ பம். (31)
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      மாமைறக்கு ெமட்டா மணித்தீப ேமைழகட்குச்
      ேசமமளித் க்காக்குஞ் சீர்த்தீபந்-தாமைர
      நத் ெமளிர் வண்சுைனச் ேசாணாசல தீபந்திைசகள்
      பத் ெமாளிர் கார்த்திைகத்தீ பம். (32)

      கற்ைறச் சைட னிவர் காண்டீப மா ாிற்
      ற்ைறயிடங் ெகாண் ைற ம் ெபாற்றீப-ெமாற்ைறத்
      தவளவநத் தந்தைன ன் றந்த வ ைணப்
      பவளவநக் கார்த்திைகத்தீ பம். (33)

      மன்  மிளைசநகர் மாறன் ைளவாாி
      யன்னமிைடச் ேசைவ ய டீபம்-வன்னச்
      சிகரெந ங் ேகா ரஞ்ேசர் ெதன்ன ைணத்தீபம்
      பகரமிகுங் கார்த்திைகத்தீ பம். (34)

      நா க்கு ேவந்  நமச்சிவா யப்பதிகப்
      பா க்குக் கன்மிதக்கப் பண்டீபம்-வாவித்
      கயன்ேமய்க் க குைடக்குங் காமர  ைணக்ேகான்
      பயன்ேம ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (35)

      சிந்ைதக் கலக்கந் ெதளிவிக்குந் தீபந்தாய்
      தந்ைதக் கிைணயாகச் சார்தீபம்-விந்ைத
      மதினில க் காறா வள  ம ைணப்
      பதிநில ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (36)

      மன் யிர்கட் ேகா யிரா வந்த ந் தீபமைற
      ன் தற்கு ெமட்டாத ேவார்தீபம்-ெபான் லைகக்
      கீழாக்குஞ் ேசாணகிாித் தீபம் ெவவ்விைனையப்
      பாழாக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (37)

      வ க்கு ளாதி தலான தீப யர்
      ேதவ க்குங் காண்பாிய சீர்த்தீப-ேமவ வி
      யா க்குஞ் ேசாணமைல யார்ந்தெச ந் தீபமின்பம்
      பா க்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (38)

      கந்தைன  ஞானமதக் காராைன மா கத்ேதார்
      தந்தைன ஞ் ேசயாத் த தீப-ெமந்தைமக்க
      ேணாக்கிய ள் ேசாணமைல ேநான்றீப மன்ப க்குப்
      பாக்கிமாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (39)

      ேவலைனேநர் மார்க்கண்ேடயர் ேம சிவ ைசக்காக்
      காலைண  ைதத்த கனதீபம்-ேகால
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      வி மகி ஞ் ேசாணகிாி ேவ வின்ேமற் சூ ம்
      ப மநிகர் கார்த்திைகத்தீ பம். (40)

      தக்க க்கு ேமடத் தைலயளித்த தீபெமன்
      நக்கெனனப் ேபர்பைடத்த தற்றீப-மிக்க
      வி ப்பதனாற் சார்ந்தார் விைனதீர்க்குஞ் ேசாணப்
      ப ப்பதஞ்ேசர் கார்த்திைகத்தீ பம். (41)

      கற்ற டன் ேகட் ணர்ந்  காத டன் சிந்தித்ேதார்க்
      குற்ற ைணயா தீபஞ்-ெசாற்றகதிக்
      ேகணிநிகர் ேசாணகிாி ேயர் ேம லஞ்செல ம்
      பணிநிகர் கார்த்திைகத்தீ பம். (42)

      பண் டேன ேதவாரம் பா  வர்க்கிமவான்
      ெபண் டேன ேதான் ம் ெப ந்தீபம்-விண் டேன
      ேசரமைல வான் விக்காச் ெசல்வ ேபா ேலாங்க ைணப்
      பாரமைலக் கார்த்திைகத்தீ பம். (43)

      தந்ைததி த் தாட ந்த சண்ேட சுர க்குச்
      சிந்ைதமகிழ் தீபஞ் ெச ந்தீப- ந்ைத
      ெயா வில் லாம ய ர ைண ெவற்பின்
      ப யிற் கார்த்திைகத் தீபம். (44)

      பஞ்சாக் கரத்ைதமிக்கு பத்தி ட ன் ணர்க்கு
      விஞ்சாக்க மாக மிளிர்தீப-மஞ்சார்க்கச்
      சிஙக ைழ விட்டகலாத் ெதன்ன ைண ெவற் ேமார்
      பங்கதழ்வாங் கார்த்திைகத் தீபம். (45)

      பந்தவிைனப் பாசத்திற் பட் ழ ம் பாதகேனன்
      மந்தமதி நீக்கும் வண்டீபஞ்-சந்தத ங்
      ெகாக்குமிைச நற்குயில்கள் கூவ ைணத் தீப யர்
      பக்குவர்காண் கார்த்திைகத் தீபம். (46)

      ஏதம் ெபாி ைடேய ேனத் ந்தீ பஞ்சாம்
      ேவதம் ெபாி ம் விைழதீபங்-ேகதம்
      க்குங்ேகா விக்குமிலாப் ெபான்ன ைண ெவற்பிற்
      ப க்குஞ்சீர்க் கார்த்திைகத் தீபம். (47)

      வன்னிமதி ெசன்னிமிைச ைவத்த ந் தீபமைற
      பன்னி மதிக்கப் படாத்தீபங்-கன்னிமதிற்
      சூாியற்கு ேம ய ஞ் ேசாணமைல மீ வளர்
      பாாிநற் கார்த்திைகத் தீபம். (48)
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      ஆர்த் வந்தி ங்ெகா ங்க யாசுரைண யன்ெற நா
      னீர்த் ாித் ப் ேபார்த்த ெவழிற்றீபம்-பார்த் ைரக்க
      ெவாண்ணாத ேசாணகிாி ேயாங்கியதீ பங்ேகாபம்
      பண்ணாத கார்த்திைகத் தீபம். (49)

      ெபாய்வசமாம் வஞ்சமனம் ேபாமழியா வர்களாற்
      ைசவசமயந் த தீபந்-ெதய்வ
      னிவர்நித்த ண்மகிழ்ந்  ெமய்ய ைண சார்ந்தார்
      பணியகற் ங் கார்த்திைகத் தீபம். (50)

      பார ந்தி ேனான் தித்தல் பண்டீபம் வாவிகைர
      சீாி ந்தி ேயறக் கிளர்தீப-நீர ந்திச்
      சீவனஞ்ெசய் மாதவர்வாழ் ெதன்ன ைணத் தீபெமம்ைமப்
      பாவனஞ்ெசய் கார்த்திைகத் தீபம். (51)

      தா வன மாதவர்க டாம்வி த்த ேவங்ைகதைன
      கூ கிாினா ாித் க் ெகாள்தீப-ேம க
      ேலாங்குமைல ெயட் மிக் ேகாங்கும  ணாசலத்திற்
      பாங்கும  கார்த்திைகத் தீபம். (52)

      நன் ாி ெபான்னைனயா னண்* தி ப் வணத்திற்
      ெசன் ரச வாதம  ெசய்தீபங்-கன் க க்
      கம்பி ைக யால த்தி யா சுைனச் ேசாணமைலப்
      பம்பிவளர் கார்த்திைகத் தீபம். (53)

      மாயப் பசுவமணர் மாம ைரக் ேகவவைத
      யச்சமர்ெசய்விைடத்தீப-ேநயமா
      னீராட் வேனர்க்கார் நீள்ேசாண ெவற்பிலன்பர்
      பாராட் ங் கார்த்திைகத் தீபம். (54)

      ேபாதனந்த ரத்தவ ம் ேபாற் ந் தீபங்ெகா ேயன்
      ேகாதனந்த ம்ெபா த் க் ெகாள்தீப-நாதனண்டந்
      தாங்கனிகர் பண் பலாத் தாங்கிவளர் ேசாணமைலப்
      பாங்கம ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (55)

      ெபான் ைர ஞ் ெசம்ேமனிப் ண்ணியதீ பஞ்சிறிய
      ெவன் ைர ற் ந்தீர்த் தி ந்தீப-மன் ைரெகாண்
      ேடத்தியமாத் ெதாடண்டர்க க் ெகன் ம  ணாசலத்திற்
      பார்த்தியபாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (56)

      பாவிக ம் வந்ேதத்திடப் பார்த் ப் பணிவாேரன்
      ேமவிவிைன தீர்த்த  ெமய்த்தீபம்-ேதவி ைல
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      தீட் ெதாய்ய ேனர்மயில்ேசர் ெகன்ன ைள ெவற்பிலன்பர்
      பாட் வக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (57)

      ேசாமைனக் கா ண்ணியமாச் சூ ந்தீ பங்ெகா ய
      ேவமைனக்கால் ெகாண்ேடாச் ெசழிற்றீபந்-தாமைரக
      ெணற்றிவளர் கண்ேபால நீ ம  ணாசலத்திற்
      பற்றிவளர் கார்த்திைகத்தீ பம். (58)

      ேகா ங் ெகாைல ங் கு ெக ப்  மாணவ
      நீ மவர்க் ெகட்டா  நீ ப-நா ந்
      திடமிக்குஞ் ேசாணமைலச் ெசன்னிவளர் நாகப்
      படெமாக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (59)

      தில்ைலயம்ப லத்திற் றி நடனஞ் ெசய்தீப
      ெமால்ைலயினி ன்ப த ந்தீப-ெமல்ைல
      யிலாண் தவஞ் ெசய்தவரா ேலர ைண ெவற்பிற்
      பல்லாண் ெப ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (60)

      ஆணிப்ெபான் ேம வில்லா வம்பாியாச் ேசடைனேய
      நாணிெயனக் ெகாண் ர் நைகத்தீபம்-ேவணி
      வி திலா ரத்தவர்கண் ேமவ ைண ெவற்பிற்
      ப திலாக் கார்த்திைகத்தீ பம். (61)

      மின்னார் மணியர ம் ெவண்மதி  ேநசிக்கப்
      ெபான்னார் சைடேமற் ைணதீப-நன்னாாி
      ாிக்குங் கும்ப ைல ேபாேலாங்குஞ் ேசாணமைலப்
      பாாிக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (62)

      பன்ன ஞ்சம் பந்த க்குப் பத்த நற் பல்லக்குஞ்
      சின்ன த் தாலளித்த சீர்த்தீபஞ்-ெசந்ெநற்
      கழனி ைட சூழ ைணக் காமர்மைல மீ
      பழநிமைலக் கார்த்திைகத்தீ பம். (63)

      பாகத் ைம ம் படர்சைடேமற் சானவி
      ேமாகத் டன்வாழ் திர்-தீபேமகத்
      ழனிமிக்கார் ேசாணமைலத் ய் ேமன் ஞானப்
      பழநிகர்க்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (64)

      ெபால்லா மலவி ட்ைடப் ேபாக்குந்தீ பம் வன
      ெமல்லாந்தா மாகு ெமழிற்றீபம்-வல்லாளன்
      ைமந்தெனன வந்த மகிைமய  ணாசலத்திற்
      பந்தமிகுங் கார்த்திைகத்தீ பம். (65)
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      எங்ெகங்ேக யன்பாி ந் ெதவ்வா  ேவண் கி
      மங்கங்ேக யவ்வா ற டீபஞ்-சிங்கக்ேகட்
      டஞ்ச கட் டார்ந் கி லார்க்கும  ணாசலத்திற்
      பஞ்ச கக் கார்த்திைகத்தீ பம். (66)

      எட் மிரண் ந்ெதாியா ேவைழேய ெமன்பா ட்
      கட் ப்பட் ேடாங்குங் கனதீப-மட் லா
      ேமன்ைமத  ேசாணகிாிேம ம்பிைறக் ெகா ந்தின்
      பான்ைமத  கார்த்திைகத்தீ பம். (67)

      கங்ைகதைன ேயவிெயழிற் கம்பாநதியி ைம
      ெகாங்ைக வைலத்த ம்  ெகாள்தீபஞ்-சங்ைகயிலாப்
      ங்கவர்ேசர் ேசாணகிாிப் ெபாற்சைடயாற் றீற் தப்
      பங்கயேநர் கார்த்திைகத்தீ பம். (68)

      ெசம்ைமய  யார் ைச ெசய் வந்த காைரக்கா
      லம்ைமக்கா லங்காட் ட டீபம்-ெவம்ைம
      யாிகாிக்கு மில்லா வ ைணயைடந் தார்ேநாய்
      பாிகாிக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (69)

      காணாிய ெமய்ஞ்ஞானக் காட்சிய  டீபமன்பர்
      ேவணவரந் தந்த  ெமய்த்தீபஞ்-ேசாண
      கிாி க்கண் ேமவிெயாளி ேகழ் வன ற் ம்
      பாிமளிக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (70)

      பாண் மகன் வில்லாற் பாிந்த க்கப் பாசுபத
      மாண் ைமேயா ெடய்தி ய டீப-நீண்
      விசும்  ேசாணகிாி ெவந்தழ  ளிட்ட
      பசும்ெபானிகர் கார்த்திைகத்தீ பம். (71)

      பன்னற் காியெச ம் பச்ைசப் பவளெமன
      வன்னமிரண்டா வளர்தீபந்-ெதன்ன ைண
      ெவற்பர ம் ெவந்தழ ன் ெவந்திட்ட ெவண்கட் ப்
      பற்பநிகர் கார்த்திைகத்தீ பம். (72)

      மான்ேமற் ேபால் வ மிடெரல் லாம்ேபாக்கி
      பானேம வர்ந்ெதைனவந் தாடீப-ேமன்ைம
      பணிெகா ள ணாசலமா மம் யேம ற்ற
      பணிலநிகர் கார்த்திைகத்தீ பம். (73)

      ேதடாிய தீபஞ் சிதம்பரத்தி லாெல த்
      நாடறியப் ேபர்பைடத்த நற்றீப-நீடக்
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      கசியார்க் குவக்காக் கனவ ைண சார்ந்தார்
      பசிதீர்க்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (74)

      சாைக டன் சாத்திர ஞ் சாற்றாிய பல்கைல
      மாகம  ராண த லாந்தீபந்-ேதகப்
      பிணியகல வந்ெதவ ம் ேபசிமகிழ்ந் ேதத்திப்
      பணிய ைண கார்த்திைகத்தீ பம். (75)

      ப்பற்ற ெவன்ைன ேமார் ெதாண்டாகக் ெகாள்தீபந்
      தப்பற்ற ேசைவ த தீப-ெமாப்பற்ற
      வட்டாங்க ேயாகிகள்வாழ் வார்ந்தவ  ணாசலத்திற்
      பட்டாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (76)

      ர்த்தவ  வாய்வந்  ேதாரா வியற்பைகயார்
      சீர்த்தவில் லாைளக்ெகாண்  ெசல்தீபந்-தீர்த்த
      நலனாகுஞ் ேசாணமைல நா னர்க்குக் கிட் ம்
      பலனாகுங் கார்த்திைகத்தீ பம். (77)

      ெகாக்கிற்கும் ெவள்ெள க்குங் ேகாணாகலாமதி
      மக்கு மணி  மணிதீப-மிக்க
      வாிைசநிற்ற ேசாணகிாி வாழ்த் நர்க்கு ேவண் ம்
      பாிசளிக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (78)

      இக்கடன்ஞா லத்தி றப் ப் பிறப்ெபன் ந்
      க்க  ேவாற்க ந் ய்தீப-மிக்க
      தி மணிேசர் ேசாணமைலச் ெசம்மலாின் த்தின்
      ப மணிேநர் கார்த்திைகத்தீ பம். (79)

      மான்மீ னிகர்த்தவிழி மாதரார் ைமய ற்ற
      நான் மீளக் காண்பார்க்கு நற்றீபம்-வான்மீ
      திர்ந்தெதன ேவய் த் ெதாளிர்ேசாண ெவற்பிற்
      பதிந்ததி க் கார்த்திைகத்தீ பம். (80)

      தீங்கினில்  ழாத யார் சீரா  த்திெய ம்
      பாங்கினிேல ெசல்லப் பகர்தீப- ங்கின்மதி
      சத்திரேமந் ங்காம்பாத் தாேனாங்குஞ் ேசாணெவற்பிற்
      பத்திரமாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (81)

      பந்தத் ெதாடக்ைகப் பாிகாிக்குந் தீபநிதம்
      வந்த ேய ள்ளம் வதிதீப-மிந்தத்
      தரணிபணி ேசாணா சலமி யினல்ல
      பரணிவ  கார்த்திைகத்தீ பம். (82)
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      கானகேவ டன்றன ற் காய்ச்சிெய த் ண்டீந்த
      ஊனக மகிழ்ந்தினிெதன் ண்டீப-மான
      சராசர ம் ேபாற் ந் தனிய ைண ெவற்பிற்
      பராபரமாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (83)

      காசிமன்னன் றன்ைனக் கவியாக்கிப் பின்பவன்சீர்
      மாசி  வந்தந்த வண்டீபங்-காசினிமீ
      னாற் தவம் ேபாலாங் க ைணவள ரன்பர்விைன
      பாற் ெமழிற் கார்த்திைகத்தீ பம். (84)

      கல்லா ல யிற் கரங்காட்  நல்வ ங்குஞ்
      ெசால்லா ணர்த் ஞ் சுபதீபங்-ெகால்லா
      விரதெமா  ெதன்ன ைண ேமவின ள் ளத்திற்
      பரதமி ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (85)

      ெமச்சிநக ராசமகள் ேவண் நல்ல கம்பெனனக்
      கச்சிநகர் வா ங் கனதீபம்-ெகாச்ைசெயயின்
      மாமகளிர் வண்டன் மகிழ ைண தன்னிலன்பன்
      பாம ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (86)

      ஆனஞ் சா ந்தீப மன்பர் பிறப்பிறப்பா
      னஞ் சா ந்தீப ெமாண்டீபம்-வானஞ்
      ெசவித்திர ெவல் ம்ேபாற்றிச் ேசர ைண ெவற்பிற்
      பவித்திரமாங் கார்த்திைகத்தீ பம். (87)

      ேகட்டவர ெமல்லாங் ேக படமற்ெகா த்ேத
      நாட்ட ட னாண்ட  நற்றீபம்-வாட்டமில்லாப்
      ள்ளிேசர் மான்கள் ெபா ய ைண கண் கடற்
      பள்ளிதாழ் கார்த்திைகத்தீ பம். (88)

      மானாய கன்னி டன் மால்விைடேமல் ேவய்ங்குழல்ேகட்
      டானாயர் ன்வந் த டீபம்-வானார்
      த வதினி ஞ்சிறந்த தா வளர் ேசாணிப்
      ப வதம்வாழ் கார்த்திைகத்தீ பம். (89)

      ஏறி வ ந்தீப ேமத் மவர் வல்விைனைய
      றி வ ந்தீப ேநான்றீபஞ்-சீறிவ
      மஞ்சிபமா ற்றறிகாண் மாவ ைண ெவற்பினி ன்
      பஞ்சிறந்த கார்த்திைகத்தீ பம். (90)

      பாம்பணி ந் தீபம் பத்திெந றிேசர யார்
      தாம்பணி ந் தீபந் தனித்தீப-மாம்பல்
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      விகசிக்கும் வாவி மிளிர ைண வாழ்கற்
      பகெமாக்குங் கார்த்திைகத்தீ பம். (91)

      நன்களிக்குந் தீப நவில ண் ணா ைலயா
      மின்களிக்குந் தீபம் விைழ தீபம்-வன்களி
      தண்ண வி ெபட்ைட டன் றணா ஞ் ேசாணாெவற்பிற்
      பண்ணவர்ேதர் கார்த்திைகத்தீ பம். (92)

      மங்களஞ்ேசர் தீபெமா  மாசைடயா மாசைடயிற்
      றிங்களஞ்ேசர் தீபந் தி த்தீபம்-ேவங்க ஞ்ேசர்
      மா மி  வர்க்காிதா மன்ன ைண ெவற்பிைடவிண்
      பா ய ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (93)

      பாதார விந்தம் பர ந் ெதா ம்ப க்ேகா
      ராதார மாகி ய டீபம்-ேபாதா ங்
      ெகாங்கிலங்குஞ் ேசாைல குலவ ைண ெவற்பி ெமன்
      பங்கி ம்வாழ் கார்த்திைகத்தீ பம். (94)

      சங்காிக்ேகார் பங்குத் தைக டேன மற்ைறெயா
      பங்காிக்கும் மாகப் பகிர்தீபம்-ெவங்காித்ேதால்
      ேபாத்தெதன மங்குல் ெபா ய ைண ெவற்பிலன்பர்
      பார்த்த ள்ேசர் கார்த்திைகத்தீ பம். (95)

      ஆணிப்ெபான் னம்பலத்தி லா ந்தீபம் ெபால்லா
      மாணிக்க தீபமகி ைமத்தீபம்-ேவணிக்க
      ணீரா ந் தீபெமாழி னீ ம  ணாசலத்திற்
      பாரா ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (96)

      அந்தச்சிராங்கதைன யச்சுவத்தின் கீழ்வ த்திப்
      பிந்தவ ேனத்தவ ள் ெபய்தீபம்-வந்தார்க்
      குதவிெசய்ேவா ெமன்ற ைண ற்ற யார் ேவண் ம்
      பதவித ங் கார்த்திைகத்தீ பம். (97)

      பண் ள காசுரைனப் பாவந் தவிர்த்தாண்
      ெகாண் வைக கூர்த்த குணதீபந்-ெதாண்
      கரவிலா மற்ெசய்வார் காண ைண ெவற்பிற்
      பரவிவாழ் கார்த்திைகத்தீ பம். (98)

      சிந்தா மணிகாம ேத  ப மநிதி
      ந்தாழ்ந் தவக்க ள்ெச ந்தீப-நந்தா
      வியப் ள்ள ேசாணமைல ேமற்றிய நல்ல
      பயப் ள்ள கார்த்திைகத்தீ பம். (99)
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      த்தித ந் தீபநல்ல த்திரசம் பத் தல்
      சித்தீத ந் தீபஞ்சிவதீபஞ்-சத்திக்
      குயிராகுஞ் ேசாணமைல ேயாங்கிவளர் ஞானப்
      பயிராகுங் கார்த்திைகத்தீ பம். (100)

      வாழி
      வான்வாழி மண்வாழி மன்னவ ம் வாழி ய
      ேசாபனவண் ணாமைல ந் யதி க் கார்த்திைக
      நற்றீப ம் வாழி சிறந் .

      கார்த்திைகத்தீபெவண்பா- ற்றிற் .
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