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யவ�க வி"�ப�தி�கிண�க, க"#ாி�"$%& ேகாய&பளி ��பிரமணிய'ய� 
%மார� மகா-ள-ள ( ெவ�கட��ைபயரவ�க இய�றியைத,  க"#� ைசவமத-
பாிபாலன தி"ஞானச&ப,த நிைலய& (-ல-( க,தசாமி�த&பிரா� 
�வாமிகளவ�களா- க"#� "விேவகபா. அ0சிய,திரசாைலயி�” பதி�பி$க�ப1ட�. 
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இஃ�இஃ�இஃ�இஃ�        ேகாய���� வி�வா� க�தசாமி �த�யாரவ�க� �மார� வ�கீ ேகாய���� வி�வா� க�தசாமி �த�யாரவ�க� �மார� வ�கீ ேகாய���� வி�வா� க�தசாமி �த�யாரவ�க� �மார� வ�கீ ேகாய���� வி�வா� க�தசாமி �த�யாரவ�க� �மார� வ�கீ     
மகாமகாமகாமகா----ளளளள----ள " ள " ள " ள " C.K. C.K. C.K. C.K. #$பிரமணிய �த�யா� #$பிரமணிய �த�யா� #$பிரமணிய �த�யா� #$பிரமணிய �த�யா� B.A.B.A.B.A.B.A.        அவ�களா�ய'றியஅவ�களா�ய'றியஅவ�களா�ய'றியஅவ�களா�ய'றிய����        
 
அ2சீ�கழிெந5ல5யாசிாிய வி"�த&. 
 
சிவன5யா�$ கிட� ெச'வா� தைம�த5,த ெவறிப�த� 
         ெச'ய காைத,  
6வைகத"� கீ��தனமா 6ைர�தழியா� �க�ெப�றா 
         7ண"� கீ��தி�,  
தவநிைற6� க"#�வா� மாமைறேயா� ெசவி$கினிைம 
         தகவா0 ெச'தா�  
கவன82 ேவ�கட�� ைபயெர7& ெபயேரா�% 
          கவிவ-ேலாேன. 
-----------  
 
கா(கய) அ*டாவதான) கா(கய) அ*டாவதான) கா(கய) அ*டாவதான) கா(கய) அ*டாவதான) V.V.V.V.ேசஷாசல நா./ அவ�க� இய'றிய�ேசஷாசல நா./ அவ�க� இய'றிய�ேசஷாசல நா./ அவ�க� இய'றிய�ேசஷாசல நா./ அவ�க� இய'றிய�....    
 
வி"�த&. 
 
ச�கீத சாகி�ய� �ைற6ண�ேவா� க9ண�ப� 
        சாித,த�ைன  
அ�கீத� தா:ைர�த வ"1பிரகாச��லவ 



        �மா� யா"& 
இ�கீத-லா�பதி ேய� நம$ ெக7�க"ைவ 
         யிைச,� வா�;  
த�கீத �ைணகர�தா� மைறயவ� %ேலா���க� 
         ச�ய வா$கிய�                                   (1) 
��கமி% க;95னிய ேகா�திர0 ��பிரமணிய 
         �னித� ெச-வ�  
த�% ெம�க ேவ�கிட���� ேப�ெகா தமி�0சி�க& 
         தகவினா',�  
ப�கமிலா� தி"�ெதா9ட� �ராண சாித�திெலறி 
         ப�த� சீ��தி  
ெபா�%மிய�ைசயாக� �ைன,�ைர�தா� ெசவி$க8தா'� 
         �க-வதாேம.                                    (2) 
------------- 
 
தர(க)பா0ைய1 சா��த பிைறயா2 மகாதர(க)பா0ைய1 சா��த பிைறயா2 மகாதர(க)பா0ைய1 சா��த பிைறயா2 மகாதர(க)பா0ைய1 சா��த பிைறயா2 மகா----ளளளள----ள " நாள " நாள " நாள " நா. . . . ெபெபெபெப. . . . இராம1ச�திரநா./ இராம1ச�திரநா./ இராம1ச�திரநா./ இராம1ச�திரநா./     
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ந�தா"� கட��வியி ெலறிப�த� சாிைதைய நாமக<� கான  
வி�தா" நாரத7& வாண7=ேச ட7�>5 விய$க0 ெச'தா�  
ச�தா"� கீ��தைனயா மைறயவ�த� %ல$க"ைவ� தல��வா?�  
ெகா�தா"மணி6ர�� ேவ�கிட��ைபயென7� %ணவா�மாேதா 
---------------  
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மாணா�மாணா�மாணா�மாணா�க�  �றி1சி க)பளிய)ப50 மகாக�  �றி1சி க)பளிய)ப50 மகாக�  �றி1சி க)பளிய)ப50 மகாக�  �றி1சி க)பளிய)ப50 மகா----ளளளள----ள " ���சாமி�ள " ���சாமி�ள " ���சாமி�ள " ���சாமி�    
க67டரவ�களிய'றிய�க67டரவ�களிய'றிய�க67டரவ�களிய'றிய�க67டரவ�களிய'றிய�....    
அ2சீ�கழி ெந5ல5 ஆசிாிய வி"�த&.  
 
ம"#�தா மைரயிைற6 மாதவ7, 
         ேதடறிய ம�ைகபாக  
ம"#�ந� னைரயிைற6 மன8"% 
         ெமறிப�த� ம";�காைத  
க"#�ெச& மைற6ண"& ேவ�கட�� ைபயென7� 
          கனவா� ெச�ம$  
க"#� ெச� ெனறிமறிய$ காசினியி� 
         கீதமதா'$ கழறினாேன. 
--------- 
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அ8ணாசல� கவிராயரவ�களிய'றிய�அ8ணாசல� கவிராயரவ�களிய'றிய�அ8ணாசல� கவிராயரவ�களிய'றிய�அ8ணாசல� கவிராயரவ�களிய'றிய�....    
 
அ2சீ�$கழிெந5ல5 ஆசிாிய வி"�த&  
 
ஈெர1B$ கைலமதிேபா� றில%8க வசீகர8   
         மி2க$ க1B&  
வாெர1B� கனதன�தா9 ம";மிட� பாக7ேம  
         மய�க0 ெச'தா�  
காெர1B� க"ைணெயறி ப�த� �க� கீதமதா'$ 
         க"#� வா?&  
பாெர1B� திைசபர;& ேவ�கட�� ைபயென7&  
         பாவேலாேன . 
--------- 
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�க6ைர�க6ைர�க6ைர�க6ைர....    
 
ஐய�மீ� யா� க-லாதானாயி7& கசடற$ க�ற ெச,நா��லவ� ப-ேலார�  
ந1பினா7& அ�னவர� க-வி ேகவியி� மி%தியா7&, ஆ�ம ேகா5கைள$ 
கா$%& ஆநிைல நாதன� ேபர"ளினா7&, ஒழி;2� கால�களி� சிவன5யா�கள� 
சாித�களி� சில கீ��தன� >றி6&, சிவெப"மா� மீ� பத�க பா56& 
வ"ெம�ைன யா��பாண�� ேமைல��ேலா� மகா வி�வா� நா. கதிைரேவ� 
பிைள அவ�க ேம�>றிய கீ��தன�கைள$ ேக1Bவ,� த&E� உபய கதி�காம� 
தல �ராண�ைத$ கீ��தன� >2&ப5 ேக1டவ9ண�>றி 85��$ ெகாB�த 
பி�ன� இ�தி"�ெதா9ட� �ராண�ைத6� கீர�தன� >றேவ9Bெமன 
வ��2�தினைமயி� அவர� தி"வா$ைக0 சிரேம�ெகாB இGெவறிப�த நாயனார� 
திGவிய சாித� கீ��தனமா' >றி 85��$ ெகாB$கலாயிேன�. 
 
எனி7&, க-லாதா"ைர$%� கவிைதயி� ெசா� %�ற& ெபா"1 %�ற89டாவ 
திய�ைக ெய�பதைன ஆ�ேறாாிகழா� ஆதாி�ப த�னவ� ெப"ைம$ேகா 
ரணிகலமா$ ெகா9ெடா?%த�னா- யா7ம$க-லாதாாி ெலா"வனாத� ெனன� 
கவிைதயி:2� %�ற�களைன�திைன6& ெபா2�தாதாி�த�கா யி�ஙன& வ,தன& 
த,தன�. 
 

இ�ப5$%, 
�. ெவ. 

--------- 
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தி8வானிைல� ேதவார$பதிக)தி8வானிைல� ேதவார$பதிக)தி8வானிைல� ேதவார$பதிக)தி8வானிைல� ேதவார$பதிக)    
ப9 -- இ�தள&  
 
ெதா9ெடலாமல� Jவி ேய�தந= - �9ட லா"யி ராய த�ைமய�  
க9டனா�க" #"ளானிைல - ய9டனார" ளீ6 ம�பேர.  
 
நீதியா�நிைன,தாய நா�மைற ேயாதி யாெராB� >டவா�%ைழ$  
காதினா�க" #"ளானிைல - யாதி யார5 யா�த ம�பேர.  
 
வி9Kலாமதி L5 ேவதேம - ப9Kளா�பர மாய ப9பின�  
க9Kளா� க"#"ளானிைல - ய9ணலா ர5யா�$% ந-லேர 
 
85ய� 8&மத யாைன M"ாி - ெபா5ய� N�கைணேவைள0 ெச�றவ�  
க56ளா� க"#" ளானிைல - ய5க யாைவ6 மாய Oசேர.  
 
ப�கய&மல�� பாத� பாதிேயா� – ம�ைகய�மணிநீல க9ட�வா�  
க�ைகயா� க"#"ளானிைல - ய�ைக யாடவர� ெத&ம9ணேல.  
 
ேதவ� தி�க<& பா&�=ெச�னியி� -- ேமவ� 8&மதி ெல'த வி-�ய�  
காவல� க"#" ளானிைல - Eவராகிய ெமா'&ப ர-லேர.  
 
ப9ணினா�ப5ேய�ற� நீ�ற�ெம'� ெப9ணினா�பிைற தா�% ெந�றியா�  
க9ணினா� க"#" ளானிைல - ந9ணினா�நைம யா< நாதேர.   
 
கB�தவாளர$க� கயிைலைய - ெயB�த வ�றைல ேதா<, தாளினா 
லட��தவ� க"#" ளானிைல - ெகாB�தவ�ன" >�த ன-லேன.  
 
உ?� மாநில ேதன மாகிமா - ெறா?� மாமல ேரா7� கா9கில�  
க?தினா� க"#" ளானிைல - 8?� மாகிய E��தி பாதேம.  
 
��த� ��சமணாத� ெபா'6ைர� - பி�த� ேபசிய ேப0ைச வி1B ெம'� 
ப�த�ேச� க"#" ளானிைல - ய�த� பாதமைட,� வா�மிேன 
 
க,தமா� ெபாழி� காழி ஞானச& - ப,த� ேச�க"#" ளானிைல   
எ,ைதைய0 ெசா�ன ப��& வ-லவ� - சி,ைதயி� 2யராய தீ�வேர. 
 
தி"0சி�ற&பல&. 
-------------- 



எறிப�த நாயனா� சாி�திர� கீ��தைனஎறிப�த நாயனா� சாி�திர� கீ��தைனஎறிப�த நாயனா� சாி�திர� கீ��தைனஎறிப�த நாயனா� சாி�திர� கீ��தைன    
சிவமய&.  
 
விநாயக� �திவிநாயக� �திவிநாயக� �திவிநாயக� �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

தி"வாநிைல62 ப�பதி ேதவ�றி"வ5ேச�  
ெப"வாெளறிப�த� சாிைதைய� ேப�வத�ேக. 
%"வாகிய நா-வாெயா�ைற$ ெகா&பாைனயி� 8க�ேதா�  
இ"மாமைர மல��தாளிைண ேய�தி�பணிேவேன. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – நா1ைட. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி  
      விநாயகா சாண& கஜானன 
 
அ.ப-லவி.  
      அநாதரQக ஆப�பா,தவ  
      அ"ணேகா5 ேத ேஜா�மய சி�மய            (விநா) 
 
சரண&. 
        EலாதாரEஷிகவாகன ேமாதக�பிாியநாதா 
        நாலாகியமைற ேபா�றிய பாதா  
        ந�க"#ராநிைல வ,த�,தர                 (விநா)  
----------- 
 
கைலமக� �திகைலமக� �திகைலமக� �திகைலமக� �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

ப�ேக"க� மைனயா ெவைள�பணியா ெவைள6ைடயா  
ெச�கா,தளினிற0 ேசவ5 ெச�னி$கணிேவேன. 

 
கீ��தன) கீ��தன) கீ��தன) கீ��தன)     
இராக& – �"15. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
     கைலவாணீ 6னதிைணமல�$ கழ-வண�கிேன� 



 
அ.ப-லவி.  
     ச�யாேதபாB,திறைம தாெனன$களி�பாேய ெவைள$  (கைல) 
  
சரண&.  
     உள�ைத$ ெகா9B9Bற�கி ஓ�கார� பிரணவ�தி�  
     வளெல�7& ப�பதிைய மன நிைனயாதி",ேத�  
     களென�2 ைகவிடா� கா�பாய" N�பா'  
     ெவைளயாைட �ைன6,தாேய ேவ95யவர,த"வாேய. (கைல) 
---------- 
 
நா வ� �திநா வ� �திநா வ� �திநா வ� �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி)  
 

சீகாழிய� வாகீச� ெம'திக� �,தர� 8தலா&  
பாகா�ெமாழிதி"� ெதா9ட�க பதெம�றைல$ கணிேய 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – ச�கராபரண&.  தாள& – ஆதி. 
ப-லவி. 
            நா-வ� பதமலேர ெய,நா<& �தி�Tேர 
அ.ப-லவி.  
            மா-வரா� மத�ேவ-விழி மாத�ைமய- �%�திடா�  
            கா:&ெவ=சம$கட;பாச& கா15டா� 815டா�.   (நா) 
சரண&.  
            இ"விைனவாராமேலா1B& ஈசன��மனநா1B&  
            பாிேவாB 8�தி வழிகா1B& ப�பதிமலர5யி� >1B&. (நா) 
----------- 
 
சபாபதி �திசபாபதி �திசபாபதி �திசபாபதி �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி)  
 

அலைக$ெகன ;,J$கிய வான,த நேடச�  
இல%,தி" மல��பாத�க ேள�தாதவ ெரவேர. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& = இ,�Uதானி. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  



        சபாபதிேய சக தலாதிபதிேய 
அ.ப-லவி  
        கபா�ேய கி"பாநிதிேய கா$க$கடேன ெய,தாேய   (சபா) 
சரண&.  
        அ&பல�தா5ய பாத& பணியா நாயிேன�  
        உ&ப"&�க?� ெப"ைம ேயாதிடாத வாயிேன�  
        ச&பரைன0 ெச�றவைன� த5�தவேன ெப",தவேன  
        ந&பிேன7� பாதமலைர ந�க"#� வா�பவேன    (சபா) 
------------- 
 
�8க� �தி�8க� �தி�8க� �தி�8க� �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

ம=ேசெய7�%ழலா வளிமகி�ன� அாிம"க�  
ெச=ேசவ5கைள நா<ெம� சிர�ேத யணிேவேன 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – கா&ேபாதி. தாள& – சா��. 
 
ப-லவி.  
         ஆ28கா ப�னி"ைகயா 
 
அ.ப-லவி.  
         Lரைன,த5,த �,தரெம'யா 
 
சரண&  
         காைளேய2� க9Kத�%� பாலேன க�னிவளி$%�  
         ேதாளைண6= ேசாதிேய �'ய க"#� வாசிேய.       (ஆ2) 
----------- 
 
அல(காரவ � ச6�தரநாயகி �திஅல(காரவ � ச6�தரநாயகி �திஅல(காரவ � ச6�தரநாயகி �திஅல(காரவ � ச6�தரநாயகி �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

அழெக�ப ேதா""வாகிய வ&மானி"தா<&  
�?%�கமழல� காாியி� ெபா�றாமைர� தா<&  
வ?வி�றி ெய,நா<=சிர மணிேவா�$கி" விைன தா�  
வ"ெம�2 ெசா-வா"& அ,த மகிமீதினி :ளேரா. 

 
 



கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – க-யாணி. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
         ந&பிேனேன ேயைழநாேன ;�கசீர5 
அ.ப-லவி.  
         �&�"நாரதாதிய� ேபா�2&  
         �,தாியல�காரவ-� 6�கபாத&.        (ந&) 
 
சரண&.  
         பாட�ெதாி,தவேனா பகவதி 6�கைள$ ெகா9  
         டாட� ெதாி,தவேனா அ"மைற 85வினி-  
         ேதட� ெதாி,திடாத திகெழாளிகா� நித&  
         நா5�திாி6ெமைன நா5வர,தர .            (ந&) 
------------ 
 
தி8ந�திேதவ� �திதி8ந�திேதவ� �திதி8ந�திேதவ� �திதி8ந�திேதவ� �தி....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

ம?ேவ,திய வாேனா� பத& மாறா� �ம$%&  
வ?வாதெவ ேள�றி�பத மல�க9மற ேவேன. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – ேகதாரெகள&.  தாள& - ஆதி. 
ப-லவி.  
       வ,தி�ேத ன,திேதவா ;�பதமலைர 
அ.ப-லவி.  
       சி,தி�ேத� ப,தவிைன தீ��பா'  
       கா�பா' ெச?=�டேர                    (வ,)  
சரண&.  
        ஆரணனீ நாரணனீ யாநிைலMச� கானவனீ  
        Nரணனீ N�ரனீ �க:�க"#� வாச7னீ . (வ,) 
------------------- 
 
தலமகிைமதலமகிைமதலமகிைமதலமகிைம    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

ெகா�ேக� சிவதல= ெசா-பவ� %றி�பா�8த� க"#�  
எ�ேகா� ப�பதி வா�,திB& இGவாநிைலதைனேய 



ப�ேக"க� 8தலாயின� பணி6,தல ெமனலா-  
எ�%&�க�த- ம�ைறய ெத�ெவ�2 ெசா-ேவேன. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – பியா$கைட.  தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
        ஆநிைல�தல&ேபாேல யி,த அகில�தி:9ேடாேமேல. 
 
அ.ப-லவி.  
        மாநில& �க�,ேத��, தல&  
        மைறயவ�தின& வா���, தல&  
        வா7ைறபவ� வண�%, தல&  
        மைறவினி- இய�%, தல&                                (ஆநி) 
 
சரண&.  
        ஒ"தர� க"#ெர�பவ�$ %�றிடா� பாசப,த&  
        இ"விைனகைள� தீ��பத�% ேம�றெதவ�$%= ெசா,த&  
        வ"&வ"& 6க�களிலழியா வா�;ைடய� மா9�ைடய�  
        நிரத8& சிவசா&பிராVஜிய& ேந�,தளி�ப� சா�,தி"�ப�   (ஆநி) 
----------- 
 
���தி விேசட)���தி விேசட)���தி விேசட)���தி விேசட)....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

இட� தீ��பவன5யா�க<$ ெக&மா� சிவ ெப&மா�  
விைடயா��� 6ைடயா�ெப" விைனேய�க" <ைடயா�  
மைடவா'வ"கடேலாெவன வ"நைறமல��ெதாைடயா�  
�ட�மணி85யான�ப� ெதா?ேத��= ேசவ5யா�  
வானாட"& ம9ணாட"& மகி�,ேத ய7தின8&  
தானாBமா நிைலE��தியி� சாிE��திெய�%ளேவ. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – கா&ேபாதி. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
       ப�பதி E��தி ேபால� பாாினிெலா"E��தி  
       பைட�தேதா வி,த$கீ��தி. 
அ.ப-லவி.  



       சசிதரE��தியவ�        ச�கரE��தியவ�  
       விசிக,ெதாB$க          மகேம"வைள�ததவ�.     (ப�) 
சரண&.  
       ஆதியா' நB;மா' 85;மாயி"�பவ�  
       அ9டேகா5கெள-லா& அ�ைனயா'�பைட� பவ�  
       ேசாதியா' விள�கிB& �'யவ�ெம'யவ� 
       ெசா-:�க"#ராநிைல நிைல�தி"�பவ�.           (ப�) 
------------ 
 
தீ��த விேசட)தீ��த விேசட)தீ��த விேசட)தீ��த விேசட)....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

ேமனா5ழிவ"க�ைகயி� ேம&ப15ட��னித&  
தாேனெச6& பலதீ��தம� தல�த�றிெய�%ளேத. 

--------- 
 
அைவயட�க)அைவயட�க)அைவயட�க)அைவயட�க)....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

Nேமலவ� பைட��$ெகதி� �க-கி�ற %லால�  
தாேம பைட�திB& ெபறிய� சாராத�ேபாேல, 
வாேனெய7,தமிழி�கட- மகி�,�9டவ�களி�8�  
நாேன ெசால� �%,ேதனிைத ந�ற�2 ெகாவாேரா 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – கானடா.  தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
      ெபா2�Tேர ெய�பிைழைய  
      �லவெர7& ெபாியவேர. 
அ�ப-லவி. 
       ம2�Tேரா உ�கசி2 ைம,த�ெசா:  
       மழைல0ெசா-ைல                               (ெபா2) 
  
சரண�க. 
       ஏடறிேய� எ?�தறிேய� இல$கணவில$கிய மறிேய�  
       பாB&வழி பக�,தறிேய� பதமறிேய� விதமறிேய�.  (ெபா2)  
       க�காதானாயி7&யா� க"#ராநிைலMச�  
       ெபா�பாதமைட,தெதா9ட� N=சாித& �கல:�ேற� (ெபா2) 



---------------------- 
 
நா5/1 சிற$@நா5/1 சிற$@நா5/1 சிற$@நா5/1 சிற$@....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
௸  ேவ2.  

மாத,ேதா2& 8&மாாி வழ�%& விைளேவா ெப"வாாி  
கா�&வ2ைமைய யறியாேத களி$%�ெகா�ெக7& வளநாேட 

 
கீ��தன&.  
இராக& – ேதா5.  தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
      எ�%நா5னா:மி,த$ ெகா�%நாBேபாலவள&  
      த�%நாB க9டேப"9ேடா . 
அ.ப-லவி.  
       அ�கநாBவ�கநாB அ,தமா�க��கநாB  
       ��கநாB த�கநாB ேசாழ ேசர பா95நாB.                (எ�%) 
சரண�க.  
       விைளவி�%ைற வி-லாநாB ேவ95ய ெபா" கிைட$%நாB  
       தைளவி�சிற,� விள�%காB ச�திய, த�பாத நாB.         (எ�%)  
       ெகாைலகள;ெபா' யி-லாநாB >ரறிேவா "ைற6நாB  
       கலகமி�றி வய�%நாB க"ைணமாாி ெபாழி6நாB.          (எ�%) 
------------- 
 
நகர1சிற$@நகர1சிற$@நகர1சிற$@நகர1சிற$@....    
(இைசநைட$ க9ணி) 
 

அ,நா15� ெகா"திலத&ேபா- ஆநிைலெய�7� க"#ரா'  
ம�7&நகர�தி�வளைம மகிழ;ைர�த�ெக�வசேமா 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – அடாணா. தாள& - Wபக&. 
 
ப-லவி.  
       க"#� நக�ேபாேல இ,த$ காசினியி:9ேடா ேமேல. 
அ.ப-லவி.  
       ெப"&ேப2ள தானதினாேல  
       ேபச��%,தன� மாச�ெறா"$காேல.               (க") 
சரண&.  



       வானமளா;&ேகா�ர�க ேம"மாமைல  
ய�னெகா�தள�க  

       பான��&ெவ9�வ��தல�க  
விாிபாதல=ேசரக�$%ழிக 

       Nந���ேகாயி-க ெபா�ன��& வாயி-க 
         ேபாசன0சாைலக வாசன0ேசாைலக  
       வான��றாதவள�க நிைற,� வய�%&ெப"நக� 
         எ�%& �க�நக�.                                  (க")  
 
   ம�7மைறயவ� ெத"$க பல ம�ன"ைறகி�ற   
     ெத"$க  
   ��7&Nைவசிய� ெத"$க ம�2& ெசா-:&  
     வ"ண�தா� ெத"$க  
   அ�னநைட மி�னரசிய� ெத"$க அ-%-  
     வி�%&ெபா�னைனயவ� ெத"$க  
   இ�ன& ெசால��கி� எ�தைன ெத"$க 
     எ9ணி$ைகெசா-பவ� ம9K$%ேளெயவ�.  
 
   ச�கரெவ�பவ� பலேப� சிவ ச&ேபாெவ� 
     றா��பவ� பலேப�  
   தி�கL5ெயன� பலேப� �தி ெச'�மகி�பவ� 
     பலேப�  
   ெச�ைகயி�மா� ம?;,தாி�ேதா' என0 
     ெச�பி��தி�பதி- 8�பBவா�பல�  
   அ�கய�க9ணி யல�காரவ-�ேயா 
     டாB&பரேன ெய�றா5Bவா�பல�.                      (க") 
------------ 
 
(இைசநைட$ க9ணி) 
அ$ேகால$ைகைல$ேகாேவ இ$ேகாெவ�றா��ப�ேவேபா-  
அ$ேகாெவ�2 %யி�>5 மி$கான,த8ற$>;&  
 
மா=ேசாைல6&வள� N=ேசாைல மகர,த&பர;=ேசாைல  
ேத=ேசாைல6& ெத�ன=ேசாைல திக?,தீ�க8க=ேசாைல  
 
8�ேபாக&விைள6& ெச,ெந- Eாி�த9ேட,திய க�ன-  
எ�பா"& �க?�க"#� எழினக�த�னி �"�பவாி-  
 
ஈயாதவேர யிைலெய�றா- இ-லாதவெரவெர�றிBேவ�  
ெச'யாதவாிைல சிவன5ைம ேசராதவாாிைல யவன5ைய. 



=========== 
௸  ேவ2. 
அரசிய அரசிய அரசிய அரசிய . . . .     
 
இ&மா9�ைட ெய�ேகா� ப�பதிவா� க"#ைர0  
ெச&மா9ெபாB ெச�ேகா- ெச:�திBவா� �க�0ேசாழ�  
 
ைக&மா ;ாிேபா��தா� கழ-கணமாயி7 மறவா�  
ெச'மா9 �ளெதா9ட�களி� சிற,ேதா� மிக�ெதளி,ேதா�   
 
உைறX"ைரபவ� ப�றல�$ெகா" ேகாளாியைனயா�  
%ைறவி- நிதி6ைடயா� தைய6ைடயா� த"ெகாைடயா�  
 
%டநா1டவ� ெகாண", திைறெகாளேவ95ேய க"#�  
தடமா நக�வ,தா� ெப",தாைன �ைடLழ  
 
நதிேவணியி� பிைறL5ய நாத� ப�பதிவா�  
��வாலய& �%,தா� சர9�ாி,தா� இல&�%,தா�  
 
ம7நீதியி�ப5ேய 8ைற பிறழா�த� வளநா  
டைனேவா�க<& �க?&ப5 யரசா95"நாளி-. 
 
சாிைதசாிைதசாிைதசாிைத....    
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)....    
இராக& - ேகதாரெகள&. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி  
         எறிப�தெர�ெறா" ெபாியவ� இ",தா� க"#ாி- 
அ.ப-லவி  
         கைறப�றிய ச9ட�க5யவ�க1 கிட��ாிேவா� 
         8ைறத�பிய ெரனேவயவ� 85O��திB& வ5வாளின�        (எறி) 
சரண&.  
         அற& பிறழாதவ� ப�பதி ய5மல�கைள நித8&  
         %ைறவி�றிேய மன$ேகாயி�� %5ைவ�தவ� சக8&  
         நிைற8&மல� ெப"வாாிதி நி-லாதவ� பர�தி�  
         கைரக9டவ� கைறக9டனி� கழ-க9டவ�$ க",  
         ெதா9டவ�.                                                (எறி)                                     
----------- 
 



(இைசநைட$ க9ணி) 
ெசா-லாிதா= சிவப�த"ேள �'ய வ�ெம'யவ� ெபா'6ைறயா  
ந-லவராெமறி ப�த"ைற ந�னக�க" #ராநிைலயி-  
மாமைறயவ� %ல�தினி:தி�ேதா� மைறநா�%& மாசற� ப5�ேதா�  
சாமமைற�ப9பாBவதி- த$ேகா� த$ேகா� மி$ேகாேன  
ஆகியமாதவ� சிவகாமியா9டா ெர�றிB ம,தணேன  
ேபாகி6 மயனாி8தேலா"& �க?= ைசவ�தவ8திேயா�. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன), , , ,     
இராக& – ேதா5. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி  
    சிவகாமியா9டாெரன0 ெச��ெமா"வ ாி",தா�. 
அ.ப-லவி.  
    பவசாகர� கட,தவரவ�  
    ப�பதிமலர5 நிைன,தவ�.                              (சிவ) 
சரண&.  
     மாசிலாத மன�தவ� ெம'யி- ம";ெவ9ணீ றிB�தவ�  
     ஏசிலாத வ$கமாைல ெய�தைனேயா தாி�தவ�  
     Nசைன$காமல� பறி$%& N�%டைலைக பி5�தவ�  
     ேத�லா=சடல�தவ� நா<= ெச��&ெப"&�க� மி$க� 
     பைட�தவ�.                                          (சிவ) 
 
வி"�த&.  

நாதமB$%� கட�பளி நளினமலேரா� 8தலாய  
வாதமட$கி� தவ&�ாி6 ம9ேணா� வி9ேணா�நித&பணி6&  
ேபாதமB$% மாநிைலவா� �லவரா�20 ெச=சைடேயா�  
பாதமல�$%� Nமாைல பாிவி�LB& ெபாிேயாேன. 

----------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி) 
ஆேற2= சைட85யானா� அழேல2& 8$க1பரனா�  
நீேற2, தி"ேமனியனா� ெநBமா- விைடேய2=சிவனா�. 
 
ெபா�பாத�களி� N,ெதாைடய- �ாி,தணிவி� திடைவகைறயி-  
அ��தவி�பன� சிவகாமியா9டா ெர?வா�நாேடா2&  
 
Lதநதி� ப5��ைறேயாகி0 ெசா-: 8ைற�ப5ேய E�கி  
ஆதபெனாளி திக�சிவகாமி யா9டா� தி"ெவ9ணீறணி,�  



 
காைல$கட ன�கன85�� க5கம� N�%டைலக �ைட��  
ேகாைல.ைழ���ேதாெளB�� %றி�திBந,தனவனமB�� 
--------- 
@5பவிதி@5பவிதி@5பவிதி@5பவிதி. . . .     
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - ேதசிகேதா5. தாள& -- ஆதி. 
 
ப-லவி.  
        Nசைன$காகாமலேர �கல$ேக9மிேன. 
அ.ப-லவி.  
        நாசியினா� 8க,தமல� நளி"ளி� பறி�தமல�  
        நவி:ெம0சி- ெதாி�தமல� நட$%�கா�- மிதி�தமல�. 
சரண�க.  
        ம?;ைடயா�றன$ெக�ேற ைவ�தந,தவன��மல�  
        மா9�28�தமமலரா& வன��மாமல�  
        பழி�திBம�திமமலரா& பாாி:ேளா�தம$%மல�  
        பாி,தணியவள��த மல� பகாில தமமானமல�.  
        எ"$கிைலயாமண$கிைலயிெலB�தமல� ெவ5�தமல�  
        எ0ச&ப1டமல� சில,திேயறி0 ெச�றமல�க  
        82$%ளதாயி7&�டைவ 85,தமல� வி?,தமல�  
        8கி��தி$கர& ெபாதி�தமல�E�க நீாிலா��தியமல�  
        உட-க?வாெதB�தமல� உதி�,தமல� சிைத,தமல�  
        ஓ�%ம"&பிெலB��N�� ஒளிெகா9மாமல�  
        மடலவி�,�ேத�ப"க வ9Bகி95வ,தமல� 
        ைவ��தைலயிெலB�தமல� மா�2&�?$க5�தமல�        (Nச) 
 
வி"�த&.  

இ$கால�தி&மலெர� றிய&�கி�ற �1பவிதியினிதறி,ேதா�  
அ$கால�த&மமர-லா ெதB�பேரா யாேன னைறத-ேவணB& -  
ெச$ேகால0 சைடயா�$% ம&ைமயா$%& விநாயக�$%= சிரமா2ள - 
வ$ேகால வ28க�$% ம�ைற ம�ைற� ேதவ"$% மல�ெகா'தாேர. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - இ,�Uதானி கா�பி.   தாள& - சா��. 
 
ப-லவி  
      அல� பறி�தா� சிவகாமி யா9டாெர7& ெபாியவேர. 
 
அ.ப-லவி.  
       மல�பறி�தா� ப�பதீச� வனசமலா5யி� ேச�$க          (அல) 



சரண&.  
       ெச�கதிேராென?வத�8� ெசGவாிம�.க�வத�8�  
       ப�கமிலா ம�ைறேயா� மல�பறி�பத�%� �ற�பB8�   (அல} 
       �&ம�"ம- ெகா1டாவி ேசா�;கா1B ெந1Bயி���  
       அ&மல�களி� ப15டா� அட$கிவாைய� �ணியி�க15   (அல) 
 
(இைசநைட$ க9ணி) 
பறி$%&பறி$%& ப�மல�க பாி;டேனெப"�%டைலகளி-  
நிைற��நிைற�தா நிைலேகாயி- ேந�வாேராாிட� ேதயிBவா� 
 
மா�2மாமல�கைளநீ$கி ம�2ளமல�கைளேயேத$கி  
ேத�2ம�ெப7& N$ெகா'� திக�மனெம7நாாி� ேகா�� 
 
ெதாB�பவ�ேபால$கரமலரா- ெதா1Bவகி�,தநாரதனா-  
ெதாB�பாாி9ைட ெதாைடயெலன0 ெசா-:&பலபல வைகெச'�  
 
அ2கால�Nசைனக1%& ஆநிைலநாத�ேகேய�%&  
சி2கா-வ95மி",ெதாைடய- ெச'�ெகாB�ேதவ"  நாளி-  
 
மாநிலெம-லா& ெகா9டா5 மகி�நவரா�திாி ெய7,தி"நா  
தான�வ,திட��க�0ேசாழ� த�ன கால�காி�தனேர. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - சஹானா. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.   
       ப1டண& சி�கார= ெச'தாேர தி"வாநிைல 
அ.ப-லவி  
       அ1டதி$ெகலாமிவ��க�பாட அ,தர�தவ� விய,�ெகா9டாட  
       அ1டல$%மிக<&நடமாட ஆநிைலநாதன"ள�நீட  
சரண&. 
       மகரேதாரண�க        நிைறநிைறகா15  
       வாைழக8%க�ன-     வாயி�-நா15 
       சகமகி?&��$          ெகா5கைளநீ15  
       தமனியேமெயன         ஓவிய,தி15                (ப1)    
------------- 
 
 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
அGவி,திர�நகேரா மலரம�,தணனகேரா  
ைமவ,திBதி"ேமனிய� வா�கி�ற ந�னகேரா. 
 
ைகேமெலா" மாேன,திய கைறக9டன�னகேரா  
எ&மா7டேனந1டவ னி"$கி�றெபா�னகேரா. 
 
எ�ெற�2E;லக�க< ெமழி-க9Bெகா9டாட  
ந�ெறா�றியதி"வாநிைல நகரா��க�0ேசாழ� 
 
அகில&�க� நவரா�திாியா ெமாGெவா"நா<&  
மிக;&�க�ெபற ைவபவ& விைளவி�திBநாளி-.  
 
நவமி�தினேம ெய'திட நகர�தவ ெர-லா&  
பவனி�ெத" வழிவ,தன� பலப-�யெமா�$க 
----------- 
 
௸   ேவ2.  
ப1ட� ��றமத$களிைற�பாக� ெகாண�,தா&பிரநதியி-  
வி1B� ���றேவக?வி விதவித மாயல�காி��  
ப$க�தி"வ�நி�2வர� பாகாி�"வ� ேம�ெகாள  
மி$க�ெப"ைம& மைலேபாேல Oதியினி��ற�ப1ட�ேவ. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - க-யாணி. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி  
       ப1டவ��தன& �ற�ப1ட� பாாீ�. 
அ.ப-லவி  
       அ1டதி$கய�களலறிேயாட அ,தர�தவ� விய,�நாட  
       ம1ட"&�க�0 ேசாழ�ெப"&�க�  
       ம9K& வி9K& உளவைரயி:& நீட.                (ப1ட)  
சரண&.  
       ைவ$%ம5 ெயாGெவா�2$% மாநில&வைள,�ெநழி6ேத  
       ேம"மைலயி7&ெப" வைரவ,தெதன வள�,�மி"$%ேத  
       ைம$%ல8கி-பிழி பB&ப5 மைழ$ைக J$%ேத, ெப"  
       வாாிதி6ைட,� வ,த�ேவாெவன மதசல&வ"ேத            
            ைக$கட�காம- பாக�த�தளி$க  
            க9Bநம7& நB�கி�ேபாெயாளி$க 
            ைத$%ேமாைசய9ட= ெசவியைட$க�  



            த9ணளி யாநிைலய�ப� ச,ேதாஷி$க               (ப1ட) 
---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
காதாZழி$கா-வர;& க9ணா�ெச,தீ�ெபாறிதர;&  
தீேதேதா வ"ெம�ெறவ"& திைக�ேதாட�ெத"வ,த�ேவ  
 
ேபாி8ழ$க� %ழேலாைச பி5ச�கா�வ�ேதாடG#�  
வாாிய:&8ைலமடவா"& வ"%&பவனி�ெத"வழிேய.  
 
சாமைரேபாட� த9%ைடநீழ� ற�கிேயகாிபாி�ேதேரறி  
தாமைரமல�$ைகயிள�%மர� சதிரா'வ"ம�ெத"வழிேய  
 
மதெவ�ப& ேபா- மா-யாைன ம"9ட�ெவ�ன ெவ%9ேடாட  
கைதவாத9ட�ெகாBபாக� காிம�தகமீேதேமாதி  
 
அட$க8ய�2 மட�காம- அ�ெத"வழிேயவ"�காைல  
மட$கவி�,தமல�ெகா'� மைறேயா�ெச�றானத�8�ேன 
--------------------- 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& -- ச�கராபரண&. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி  
        வ,தா� சிவகாமியா9டா�  
        மலெரB���ேத வாலய&�க 
அ.ப-லவி  
       ம,தாைரெகா�ைறம"; ம"$ெகா?,  
       �,தாமைரமகர,த&ெப"கிய  
       %,த&விாி,த�க,தராஜ8& ெசG  
       வ,தி6& >விள8� %",த�ெகா9B                (வ) 
சாண&.  
       தாதவி�மா�ைள ச&பக�க-லார&  
       ேபாதவி� நீல& ெபா�யேசாக=Lத&  
       பாதாிெபா�னலாி ெசGவலாிேயா  
       ேடதமிலாமலேர,திய த9ெடாB                      (வ) 
---------------- 
 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
%டைலகணிய�N$ெகா'�$ ெகா9B8�ெச:ம& மைறேயாைன�  
தட�ெகா �ைழ$ைகயா� பி5���தான$காிமல�சி,தியேத 
 
வி"�த&.  
ம�மல�$% ைல0சிைத,திட�பறி��   

மதகாியகல:,ெதா9ட�  
�ைதபB�க9ணா'� பிற,தவ� ைக$ேகா�   

ேபா$கிய ேபாதவ�மன&ேபா�  
பைதபைத�தி1டா� பாாினி-O�,தா�   

ப9Kவதறி,திலரானா�  
மதிெயா"வா2ேதறினாெர?,தா�  

மா�மதயாைனபி� ெச�றா�. 
 
�$கடா .  
இராக& - ேகதாரெகௗள&. தாள& - Wபக&.  
�ட,ேதகினார,த� �தி$ைகயாைனைய�ப�ற  
அட�,ேதகினார,ேதா வ,ேதா சிவேனெய�2          (�ட) 
 
கீ��தன&.  
இராக& – ச�கராபரண&. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
       எ�%ேபாகிறா' நா7ைனேய� விBேவ� மதகாிேய 
அ.ப-லவி.  
       தி�க L5$காமலைர0 சிதறி உதறிெயறி,� நீேய           (எ�) 
சரண&.  
      ேசாழனிட��2 ெகா?�ேபா ெதா,தைரெச'வதி-வி"�ேபா  
      ஊழி$கா�2ேபாலநீேய� ஓBகிறா' வாவா இ�ேபா  
      ஏைழ�பா��பா� ெவ2�ைகயேனா எ9ணி�பாேரா� த9Bளேனா  
      தாைழ8<$க=�8ய-தா789ேடாவிBேவேனா         (எ�) 
 
வி"�த&.  
ைகெகா9ட ெவ�ற95� க=சிய�ேறா கா-கB$க  

ஓBகி�றா' கனவயி�2�,  
ைபெகா9ட ம15:9B �க�0 ேசாழ�%� பைககாணி  

ெல�ெச'வா' பாவி நீேய,  
ைம%�றம�ேபால உய�,தி",�& மாமைறேயா� 

ற"மலைர0 சி,திேயக-,  
ெச'கி�ற வற�களிெலா�றா' நிைன��0 ெச'தா  



ேயாநி�னறி; ெச�ெபாணாேத. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - ேதா5. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி  
          ��திெக1ட மதகாிேய ேபாகாேத நி-லா' 
அ.ப-லவி.  
          ச�திெக1டேதா அ0ச,தாேனா உ9ைமைய0 ெசா-லா'   () 
சரண&.  
          Oரமிைலேயா 6ன$% ேவ,தனி1ட க1டைளேயா,  
          Jரேவகி- ெச'த%�ற&ெதாைல6ெம�2 ெச-கிறாேயா  () 
 
வி"�த&.  

தB$க8யலாெதா" ைக&ெப9டட�வள��த தனயென�ன  
ெவB$%மலைரநீ சி,திேயக- வழ$ேகா வி�த%ேமா  
�B$%8ய:� %ர$கினேம J�%&ெபாழிேல யி"�பிடமா  
யB$%8ன$% மத�%ணேம ய,ேதாவ,த தறிேயேன. 

------------ 
 
கீ��தன) கீ��தன) கீ��தன) கீ��தன)     
இராக& - �"15. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
     எ�%ஓ5னா:8ைன ேய� விBேவ�மதகாிேய 
அ.ப-லவி.  
     ச�கர�$%� த,தமல� த�ைன0சி,தியதாேல             (எ�) 
சரண&.  
     ைவகைறயிெல?,� நித& ம�மலைர$ ெகா'� ெகா'�  
     ெப'%டைலகைள0 சிைத��� ெப"ைமயாக நீ யி�தின& (எ�) 
 
வி"�த&.  
அரசிைலேயா அரசாைணயிைலேயா ய�பராாிைலேயா  

ஊாிைலேயா அ5ேய�ற,த -  
பிரசமலா$%டைலகைள� பாவியாைன  

பி5�கியத�ேகென�2 ேப�ேவா�க -  
�ரசனாி- யாேர7மிைலேயா ஏைழ�ல&�ெமா�  

யாவ� ெசவி �க;மி-ைல -  
விாிசைடயாய� நிைலயி- விள�%கி�ற ெவவிைடயா  

ெய�ென�2 விள&�ேவேன. 



 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - ேதா5. தாள& - ஆதி. 
ப-லவி.  
       8ைறயிைலேய ேகவி 8ைறயிைலேய  
       8�மைறயவ ன?%ர�7$ ெகா"ம7        (8ைற) 
அ.ப-லவி.  
       கைறமிட�ெற,தா' கவனெமா5,த  
       மைறயவ�ற,த மல�காிசி,த                   (8ைற)  
சரண&.  
       இ,நாளறிேய� இடெர�பைதேய  
       எ�ேனாவி�ைற$ ெக�ேவாெதாிேய�           (8ைற) 
 
வி"�த&.  
சிைகத15 85,தி1B உைடவிசி���  

திக�ப=சக0ச�ைத பி2$கி$ க15�  
ெதாைகப1டOரெம-லா& வாயா�ேபசி0 ெசா-லாத  

ெசா-ெல-லா& ெசா-�$ெகா9B -  
பைகப1ட ேபைர$க9ேடாBெம�க பா��பா�ேபா-  

ெவ2�ைகயேனா பாராெய�2 -  
மிைகப1டமதவாைன பி�ேனேயா5 ெம�;�றார� 

ெதா9ட� ந�;�றாேர. 
 
வி"�த&.  
ஓ5னா� யாைன >ட உ"கினா"ட� விய��ப  
வா5னாரதைன$ெகா-ல வைகயிலராகிநி�2  
ேத5னா� �ைணயிலா�$%� ெத'வேம �ைணெய�ெற9ணி  
நா5னா� ப�பதீச� ந�மலர5 க9மாேத. 
----------- 
ஆன�த�களி$@ஆன�த�களி$@ஆன�த�களி$@ஆன�த�களி$@. . . .     
ஒ"நா<& காணாத காQி - காண - ;�றத�%�ப�பதி நீேய சாQி 
த2க9யாைனைகேயா0சி நா� த,தமலைர�பறி�ெதறி,தேத சீ0சி  
 
உன$ெக�2 மல� ெகாண�,ேதேன - நா� 

ஒ�றி:& த�பித&ெச'தறிேயேன.  
கன�%�றமா' வள�,ேதாேன இ,த$ 

காரண&வா'�தத� ெக�ெச'%ேவேன.  
8��ரெமாி�த 8$க9ணா இ�% 

8ைறயிBேமைழ ைய$கா�திட ந9ணா  
த��றமி",திட ெவா9ணா ைதய 

அரகரப�பதிேய அ,தி வ9ணா . 



---------- 
வி"�த&.  

அ�2மாரைன ெயாி�தகன�க9ைண ேவ95ேலைனயா நி� 8� -  
ெச�றவாரண8றி� தகரமலைர வி"&பிேல� றிாி�ர�ேதா� -  
க�றநாரண நாம�தாெல'த பகழி தர$க"�தி� ெகாேள� -  
இ�2 வாரணெம'ய நம�ப1டபதமலைர யி0சி�ேதேன. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - பியாகைட. தாள& - சா��.  
 
ப-லவி 
      ஏைழ$கிர�கிவாரா' இ�ேனர மி�ன"தாரா'. 
அ.ப-லவி.  
      வாைழக8க=ேசாைலLழ வா?�க"#ேரா'க9பாரா'    () 
சரணம.  
       உன� ெதா9ட"$%ேள நாெனா"வன-லேவா என$ 
       %வ,த" �ாிவாெய�ற5$க5ேய� ெசா-லேவா  
       மன�வ-ைலேயா வ,ெதா"வா��ைத ெசா-ல$ேகாபேமா 
       வ",த வ",த வ"மேமா எ�வள:$கி� த"மேமா. 
 
வி"�த&.  

ந0சரவி� ெகா5யவேனாந=சினி:& கB;ளேனா ந�மல�$ைக  
ைவ0சம?�பைடயினி: ெமாி%ண�தி- வ-லவேனா வரதா நி�பா- -  
ைத0சமன8ைடயவ�ேம ேல�கி"ைபெசயவி-ைல சா�றாெய�2& -  
ப0ைசமயி:ைமபாகாவிைடவாகா தி"$ க"ைணபாரா' வாரா'. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – எ�%லகா&ேபாதி.  தாள& -ஆதி.    
க9ணிக  
 
அ,ேதாவிைனேயன?க9ணீேரா ராறா'�ெப"கி6&வாராேத  
சி,தா%ல8&தீராேத நீ ெச'வ� நியாயேமாப�பதிேய 
 
தாழாவிைனேய�ற"மாமலைர0 சதிெச'வாரணேம�கி"ைப  
வாழாதி"�ப�த%ேமா த%ேமா வாரா'வாரா' ப�பதிேய.  
 
ேவத� காணா85யா' இைலேம-விமல� காணாவ5யா' ெந5ேயா'  
Lெதா�றறியா0 சிறிேயனிடைர� ெதாைல�பா' ெதாைல�பா'ப�பதிேய.  
 
அ=சா ெந=ச�தவனா யிG#� அரச� வி1டமத$களிறா-  



ெந=ச& �9ணா' ெநாநேத� ெநா,ேத� ேநரா' ேநரா' ப�பதிேய.  
 
வி"�த& 
க9ெகாB$க ேவன-ேல� க5 மண,த க�னிதரமணமி-ேல�  

கட; ைவைக� -  
த9தB$க�பாிசளி$%& வசதிய-ேல� தைலமகைன0  

சைம��தவ�த$ேகான-ேல�  
ப9ெகாB$%மைறபாB& பா��பாென�2 பகவ  

நீய"�ர,� பாராயாகி-  
எ9 ெகாB$%மல� ேபானவி�2 Nைச$ெக� ெச'ேவென�  

ெச'ேவ ென� ெச'ேவேன . 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - கானடா. தாள& - ஆதி. 
ப-லவி  
       ேதவச�கரேன மஹா ேதவச�கரேன 
அ.ப-லவி.   
       ேதவச�கரேன சிவேன சிவதாவர,த"வாாிதிேய  
       Nவ",தி"மாலய7,�திேய வழ�%பாராபரேன       (ேத) 
சரண&.  
       பாலச,திரேசகரேன கடலால89டகி"பாகரேன  
       நீலக9டநிர,தரேன வ"காலகாலேன �,தரேன       (ேத) 
       வாரண��ாிேபா��தவேனசக காரண�தவேன தவேன  
       ஆரண��ைறேமலவேன பாிNரண�தி:& Nரணேன    (ேத) 
 
வி"�த&.  
இன&பிாி,த மா�ேபால�தனிேய நி�2 ஏ�%கி�ற 

ேவைழயி� மீேதனி�ேனர& -  
மன&பிாி,தைதையேயா ெசா-வாையய மா7ைடயா'  

மழவிைடயா'மல�பறி��� -  
தின&�ாி,த தி"�ெதா95� %�றெமா�2& ெச'தறிேய�  

ெச'ேதாைர0 ேச�,ேதன-ேல� -  
கன&�ாி,� Nைசயி�2 தா�$காெத�ைன$ கா�திBவாயா  

நிைலவா� க"ைண�ேதேவ. 
---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
த,தா' சிவதாதாேய சிவதா தனி8தேல சிவதா சிவதா  
வ,தா சிவதா ம"வா�ெகா�ைற மல�85யா' சிவதா சிவதா.  
 
 



கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)....    
இராக& -  ஆன,தைபரவி. தாள& - ஆதி.    
க9ணிக.  
 
மனதார மல�பறி��$ ெகா9Bவ,ேதேன  
வழிமறி�ேதபாவியாைன சி,தெநா,ேதேன  
தனதாநி�றா9மல�$%0 சா�றவ,ேதேன  
த"க9யாைன சி,தமன& தள�,� ெநா,ேதேன           (ம)  
 
ஐயநி�றாெதா9டன�ேறா அரஹரா ச&ேபா  
ஆதாி�பாரா"மி�றி யைலகிேறனி�ேபா  
ைவயெம-லா& �க�பைட�த வ=சிவன�தேன  
மாலயனாதிய�க ேதB& மல�பத�தேன.                (ம)  
 
ஆடாைவ�Nடணமா யணி,தெம'யேன  
அ�பெனைன$ைகவிடாம லாவாையயேன  
வாBெமளிேயா�%தவ வரலாகாேதா  
ம�ைகபாகாயி,தேவைள வ"ம& தாேனேதா. 
 
வி"�த&.  
ந=�ைடய கடெலா�யினாேலா ெச�னி நா5ய  
           க�ைகயினா� வ�காேலா வ,தா -  
�=சிB 8��ர�ேதா�களிைர0சலாேலா  
           �&�"நாரத� பாB�கீத�தாேலா -  
அ=ச�ெச' ெதா9டாிBமரவ�தாேலா  
           ஐயஉ,த� கா�ெசவிடாகியி�2  
ெக=�கி�ற ேவைழ%ர- நி�ெசவி$%$ ேக1காம�  
         ேபா0�ேதா கிள��வாேய. 
----------- 
 
வி"�த&.  
அ&பல�திலா5யதா ல:,தி1டாேயா  
          அ;ணெராBசம� ெச'� சா�தி1டாேயா -  
ெச&ப�ம8க�பாைவயிட�தி� ^� ெச�றதினா�  
          ேசா�,தாேயா ெத�னவ�ேகா� -  
வ&ப5யி�ைள�தாேயா வாேனா�ைம,த�  
        வா�%வி-லாெனா,தாேயா வாராெய�2 -  
ந&�ெமளிேய� >வவிட�ைதவி1B  
        நகராம�"�ப�;நியாய,தாேனா. 
--------- 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
எ�ேறறிய�க� சிவன5யார�கிB >$%ர- ெகா9ெடா"Jத�  
ெச�ேறறிய�கெழறிப�த� த=ெசவியி� ெசா-�யேதெய�ன  
அ�ேறறியவ$கணேம வாெகா9ட�கிட� ெச'பவ�கைள ேநேர  
ெகா�ேறறிய�க�பைட$%& ெதாழில� %தி%தி�ேதா5 வ,தனேர. 
----------- ¨ 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - இ,�Uதா� கா�பி.  தாள& -  சா��. 
 
ப-லவி.  
          அ=ேசல=ேசைலய ெந=ச, தBமாறி யாக& ேநாகா 
          தீாி�க5ேய� வ,ேத� வ,ேத� 
அ.ப-லவி.  
         ெச=ேசவ5சரண= சரணமிட� ெச'தவராைரயா  
         ெச�பிB Oைரயா.                                    (அ=) 
சரண&.  
       ம�னாிைழ�தேதா ம�றவாிெலவாி�ன- விைள�தாேரா 
       இ�னெத�ேறைழ$%0  
       ெசா�ன;டேன ம?$ெகா9டவ�தைல J$கிBேவ7யி� 
       ேபா$கிBேவைனயா.                                    (அ=) 
----------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
இ�தகவா� ெப"வாெளறிப�தாிய&பிய ெமாழிைய$ேக1ட:ேம  
சி�த82�க� தீ�,தாெரனேவ ெச�பிBவாரவர�ெபா?ேத 
வி�தகெள�ேகா� ஆநிைலநாத� விாிமலர5க1ேகநித8&  
ப�தி6ட� ெகாண"& நைறமலைர� பாரா9ட"<& �க�0ேசாழ�  
 
ப1டமத$களி2$கிரமாகேவ பாக�க<டேன வ,ெத�ைன�  
ெதா1Bமல� சி,தி�ேபாய�பி� ெதாட�,ேதனத7ட� ெதாைலJர& 
ெந1டைணேயா மைலேயா ெப"வைரேயா நீ95Bகா-க 8ைள�தெதன  
ெவ1ெடனமாேனா மனேமாெவ�2 விைர,ேதா5யெத� ெச'ேவேன. 
 
வி"�த&.  

பாயிரமைறக1 ெக1டா�ப9ணவ� பதமல�$%$  
JயவெனB��வ,த �ைதத"N$கட�ைன  
மாயி"ஞால�கா$%ம�னவ�காிேயா சி,தி�  
ேபாய� ெவ�ன0ெச,தீ� ெபாறிெயழ$க9 சிவ,தா�. 

---------- 



கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - 8காாி. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
      கா15- திாி6மி,த யாைனயா மல� சி,தி�ேபாவ� 
அ.ப-லவி  
      நா15�றிாி6& ம�னனிB& ந-:ணவா- உட- ெகா?��  
      ேம15ெய�2 மனநிைன��ேம;,திறைன யானறிேயேனா      () 
சரண&.  
      தாேனத�தைலயி- ம9ைண�த15� ேபாB&��தியினா-  
      வாேனெய7&வாயி:ம9 வ,�விழ�ேத5$ெகா9ட�         () 
 
வி"�த&.  

மாரைன ெயாி�த ேபா�& மற�ைய6ைத�தேபா�&  
காரணமதி-க E�2& கனெலழ0ெச'தேபா�&  
நீரணிசைடயினா�% ேந�,தெவ�ேகாப0ெச,தீ  
ேயா""வாகி� ப�த""ெவB� ெத�ன நி�றா� 

 
ஊழியிென?,ததீேயா உ$கிர7"வ,தாேனா  
ஆழியிென?,த ஆலகாலேமா அரச�வி1ட  
தாழியி�வயி�2யாைன த�7யி�ேபா$கவி,த  
நாழிைகதனி:தி�த நமென7& வ5வ,தாேனா. 

---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
எ�ெற�ற�க�கி",தமா,த� இ�னணேமாதGெவறிப�த�  
க�ென=சினரா' யாைனயி�பி�ேன க5ேதகி$ெகா95� ெசா-வா�.  
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - த�னியாசி. தாள& -  ஆதி. 
 
க9ணிக.  
ஓBகி�றமதகாிேய உ�வ�6ெம�வ�6&  
ஆBகி�றவமாிேல க9டறி%ேவா& நி-லா'  
 
வாBகி�ற மாமைறேயா� மல�சி,தியகரவ�6&  
நாBெம�ைகவா வ�6& நனிகா9ேபா& நி-லா'  
 
உைனவள�$%ம� வ�6& ஒ1Bகி�றேப�வ�6&  
இனமறிய$க95Bேவா& ஏகாேத நி-லா' 



 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - Nாிக-யாணி. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
         நி-: நி-: மதகாிேய இ�  
         ேந�ைமயாேமா மதகாிேய. 
அ.ப-லவி.  
         ெசா-: மாதவ� ெகாண�,தJ மலைர�  
         J�றி0சி,தியதி ேல�றமாேமாச�2                (நி) 
சரண&.            
          நா-வைக� பைடயிேலாாின�தனா' 
          நBவணி�2 சம�ெபா"�  நீ  
          கா-வ",தமைறயவ7$க=சி ெவாி,த 
          கா15ேயாBவ� ேம15யாேமாச�2 
----------- 
 
வி"�த&.  

கா�றி7� க5திேன%� கடகாியதைன$ ெகா-:�  
>�ெறன$ைகவாேள,தி$ ெகா9ெடறிப�தேரகி  
நா�றிைசெய�%� கீ��தி ந9ணிட��தி$ைகப�றி  
யா�ெறாணா0சின�தீEளவத= ெச'தாரத=ெச'தாேர. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - ெச=�"15. தாள& - ஆதி. 
ப-லவி.  
          யாைனைய� த5,தா� ெப"வாெளறி ப�த� 
அ.ப-லவி.  
          மாைனேய,தியகர�த� மலர5மறவா0 சி�த�        (யாைன) 
சரண&.  
          ேகாைடயி5ேபாலவ�   >0ச�1டலற$ கட-  
          ேத5ேயா5ய� ெவள0 ெச�%"தி வட வைர  
          நா5 ேவர2,� O�,த   ேதாெவனவி?,ததைத  
          நா5னவர0ச�ெகாB வா5ேய 6ட- நB�க.         (யாைன) 
----------------- 
 
வி"�த&.  

ேகாைடயி5 ெயனவலறியாைன Oழ$  
ெகா9டசின மாறா�பாகேராB& 
>டவ"மி"வைர6, த5,� O��தி$  
%வலய�தி �ழ,தவ�க9 பைட�தா�ேபால.  



 
ஆ5நி�றா ராந,த$ கட�லா�,தா�  
அ�%நி�றாாி�ன8 ெம�னாேமாெவ�2  
வா5யவரவ� வாயி- வ,தெவ-லா&  
வழ�%வா�மனெநா,� �?�%வாேர 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - சாமா. தாள& - சா��. 
 
க9ணிக  
ஒ"நா<& காணாத விபாீத�கைள$காண  
;�றேதனி�ெற�பா� சிலேப�க  
தாைரயா<ம�னவ� தைலயாைன ப1டேத  
த�ன�க$ %ைறெவ�பா� சில ேப�க  
 
பாராதபாிதாப& பா��திட$க9க ெச'  
பாவ,தாேனாெவ�பா� சிலேப�க 
வாகாதெப"&வைச வ,தேத யிG#�ெச'  
மாபாவேமெத�பா� சில ேப�க.  
 
ெகா-லாைம யறெமனவறியாத %ண$ேகட�  
ெகா9டாேனவாெள�பா� சிலேப�க  
எ-லா"& >5நாமிவைன� பி5��0 ெச-ேவா&  
ஏ,த- 8�ேன ெய�பா� சிலேப�க. 
 
வி"�த&. 
ம5யா� வர&ெப�ற மா�$க9டேனேயாவி& மைறேயாென�பா� -  
ப5மீ�வி?,திற,த நமேனேயாவி�பகBபாாீெர�பா� -  
அ5யா�$% வ"மிடைர� தீ��தா<,தி"$கட#ராேன யி,த -  
விடேனகிெயறிப�த� தி";"வ& பைட�தாேனா இய&�ெக�பா�. 
 
8�தகெவ9%ைடயர� 8னியா� விB$கி7 ந&8$கெண&மா� -  
ைக�தலெவ&ம?ேவ7�கடகனேல7& மிவைன$காயாம�றா� -  
ைவ�திBேமா ைவ�தா:& வாணரக& விB�திBேமாவா'ைமயி-லா� -  
ெபா'�தமன$ கவன,ேதா ெகாைல�ெதாழி�ேகயிGேவட& N9டாென�பா�. 
 
ெசா-லா"= சிவன5யா� ெகாைல�ெதாழி:& �ாிவேரா ெசா-Oெர�பா� -  
வ-லாேன �வியரச� மத$களி2& பாக�க<மா9டத�%$ -  
ெகா-லா� விBவேனா வி1டா:= ெச�ேகா�%$ %�றெம�பா� -  
அ-லாம�வ� விைன தாென�ப5ேயா யாெமா�2மறிேயாெம�பா�. 



--------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
அ,நகர�தவ� ப-ேலா"&  
அவரவ�வாயி- வ,தெலலா&  
ெசா�னயெம�ப� பாராேத  
JடைணNடைண ெச'காைல.  
 
ஒ�றலாி� சிலராசனிட&  
உ�ற�ைர$க0 ெச�றன�க 
ம�றவாி�சில� பாக�களி�  
மைனகளிேல ெச�ேறாதின�க. 
 
ஓதிய ெசா�ேக1B� பாக�  
ஒ9ெடா5யா�க மனெநா,�  
ஒதியவி�,திடேவ ேயா5  
ஓலமிB& வைகெய�ென�ேப�. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – கா&ேபாதி. தாள& – சா��. 
ப-லவி.  
       ஆவிதிேய இ,த விைன$காளா$கிைனேய 
அ.ப-லவி.  
       பாவியிவனாெல,நா<& பாிதவி$க0ெச'தைனேய 
சரண&.  
       �15க15� ெபா1Bமி1B0 �ாி%ழ�- மல� 85��  
       ெதா1டகணவ7ட� >50 �கியாம�ெச'தைனேய        (ஆவி)  
 
       தி"விழ,� ம"விழ,� தீராதவிதன�ெகா9B  
       ெத"வி?,� கதறியழ0 ெச'தாேய ெச'தாேய            (ஆவி) 
 
வி"�த&.  
       ம9பைட�தமலரவேன யா�க<,த�ம$கள�ேறா இ,த  
         விைனவ,� ெநா,� - 
      �9 பைட�த மன�தினராயி",� வாழ� �ாி,தி1டதழகாேமா 
        �கலாேயா ெர9 - 
      க9பைட�� ெம�னபய�க9ேடாேர�� க�மன�தா'  
        நி� %ண�ைத$க9ேடய�ேறா -  
      எ9 பைட�த ெபா�ேகாயி�ய�றி ைவ��  
        ஏ�தாம�"$கி�றாாி�ன,தாேன. 



---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
எ�ெற�றி�ஙனமி�னண நிகழ 
ேவகியெவா�ற�களரசனிட&  
ெச�ற�க நில,ேதாய வி?,� 
சிரேம�ைக%வி�ேத நி�2. 
 
ெபா�ற�%& 85ேயாெய&மரேச 
ெபா"ைனயிலா5 வர�ேபான ,  
%�ற&ெம7நி� ப1ட�� மத$ 
ேகா1டாைனைய6& பாகைர6&. 
 
ெகா�றாெனா"வ� காரணமறிேயா& 
ேகாமகேன ெய�ேறாதிட;&  
க�றாம�ன� க1கன- சி,த$ 
காிபாி�ேத"& காலா<&  
 
8�ேன பல;& பி�ேன பல;& 
8�கடேலா ெவனேவ ெசல;&  
எ�ேன ெய�ேன யி$>�ெத�ேன 
ெய�ெற-ேலா"மிய&பிட;&.  
 
ந-லவய�பாிமீேதறி 
நாடா<& ெப"&�க�0 ேசாழ�  
அ-ல-விைன தீ��திடவ"வானவ�  
ேபா- வ,தா� ெகாைல$களேம. 
 
வி"�த&.  
எ?கட:& ெபா�கியேதா விG#"$கி� ெறGவரச�  
          பைடெயB�� வ,தி1டாேனா - 
ப?திலரசா< ந&வளவனா�$%� பைக689ேடா- 
        ெவன�பல"& பகர$காதி� - 
%ைழயைசய நவமணியாபரணமி�ன$  
         %னிசிைல6�>�வா<� கர�தி�ற�க - 
மைழ8கி�� %8றெலன 8ாசமா��ப வ,தி1டா� 
           �க�0ேசாழம�ன�றாேன. 
----------------- 
 



 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& -  பா�. தாள& -ஆதி. 
 
ப-லவி.  
         ம�னாதி ம�ன� �க�0 ேசாழமா��தா9ட�  
         வ,தாெனறிப�த� 8�. 
அ.ப-லவி.  
         க�னாதிய� ேதா�%மீைகய�ைகய�  
         கB$ைகய�க9ணி L5$க�பா,�'ய�. 
சரண&.  
         த� ேசைன8�ெச-ல� தா�ேவ,த�பி�ெச-ல  
         எ,நா<& வாராத இட�வ,தேதெய�ன                 (ம�) 
-------  
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
வா6ேவக மேனாேவக&ெமன 
வ,தம�னவ� க98�ேன  
கா6மா�றலாி-லாததைன$ 
க9டா� காி6& பாக�க<&.  
 
மா95"�ப� ேநா$கினெனGவழி 
மீ9B ெச�றன� ப�றலெர�ன:&  
ஆ9டைக�தி"மலர5 ேம�ெறா? 
தீ9டபாகாிய&பின"9ைமைய. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன).  
இராக& - Nாிக-யாணி. தாள& -  ஆதி. 
 
ப-லவி.  
     ெசா-ல$ ேக<ைமயா �க�0 ேசாழராஜேன 
அ.ப-லவி.  
     ெவ-:&பைகவாி�ெகா"வ"&  
        ேமவிவ,தாாி-ைலயி-ைல    (ெசா)  
 
சரண&. 
நீ2N�த ெந"��� ேபால ேநாி- நி�%& வாளாி,தவா2        
   ெச'தனேரய�றி ம�ைறயா"& ெச'தாாி-ைல              (ெசா) 
---------- 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
பாக�கேளாதிய ெசா�ேக1B� 
பாரா9ட"<& �க�0 ேசாழ�  
ஆகநB�க$ %திைரயிழி, 
தரவ$%ைழேயான�பரலா-.  
 
�ணியா$காாிய= ெச'யா� 
Jயவாிவெர�ேற நிைன,தா�  
தணிOெர�றா�ற� பைடைய� 
தா�,தான5யவர5மீதி-. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - பியாகைட. தாள& – ஆதி. 
 
ப-லவி.  
       வ,தன& வ,தன& வ,தன& வ,தன& உ�க  
       மலர5யிைண$% வ,தன& 
அ.ப-லவி.  
       இ,தநாெள�னிட� வ,தேதா ேவைழேய�  
       சி,ைதேநா'தீரநீ� ெச��Oைரயேர                        (வ,த) 
சரண&.  
       யாைனெய� ெச'யி7& அ�கத�ேமேலறிவ,த  
       ேசைனெய� ெச'யி7& ெச�ெபாணாத வி$ெகாBைம  
       ஏைனயாெச'தி1_� எ&ெப"மான5யவ�  
       தானிேதா ெச'%வா� த$கேதாமி$கேதா.                  (வ,த) 
---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
 ஐயா நீ ேக சிவகாமி   
 யா9டாெர�றிBமாமைறேயா�  
 ெந'யாறா' வ"மாமலைர 
 நிமல�பாத6க�களி� ேம-  
 
 Lட�த,தா� %டைலகளி- 
 ��%ணேம�ெகா95�பகB  
சா5$ைகயா�றி�ெதாிய� 
தாழானாகி�தா� ெச�ப.  
 
அ�பகைட$ெகா�ேற�பாக� 
அட$க8ய:,ெதாழி�லரா' 



த��0 ெச'தாாி2மா,� 
த5,ேதனவ�கைள�த�பாேமா.  
 
எ�றா� வ5வாெளறிப�த� 
இவ�தாென�றவர5தா�,�  
ம�ற�மலைர0சிைத�ெதறி,த 
மா-யாைனைய6& பாகைர6& 
 
ெகா�றீேர7= சிவரபராத& 
ெகா5ேயைன0ேச�,ததினாேல  
எ�றைல�ணி�Tாி$கள�திைடேய 
எ�றா� �கேழா�கிய ேசாழ� 
 
வி"�த&.  

ம�னவ� %ைடயினீழ- வா�,திB 8யி�கெச'6  
மி�னலா- விைள6&பாவ ேம,தைல0 ேச"ெம�2  
8�னவ� ெமாழி,தவா'ைம 8ரணாேமா யாைனெச'த  
வி�ன:$ கில$கியாேன ெய�றைல �ணி�தி5ேர. 

 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – சஹானா. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
     எ�றைல ெகா'O ாி�பழி தீ��T�  
     ஏைழ$கி� ெச'O� 
அ.ப-லவி.  
     ெகா�ைறய,ெதாைட� ப9ணவ7$கா$  
     ெகா9Bவ,த மல� சி,தியத�காக                           (எ�ற) 
சரண&.  
      தீரா�தீவிைன திற�தீைம தீவிரமா ேயாட  
      நீரா��வியி- த&ெப"&�க� நிைல$கவ9ட& பழி$%8�ன& (எ�ற) 
 
வி"�த&.  

ஐயநி� வாளா�ெகா'ய வ",தவ ெமன�ெச�னி  
ெச'யிைல ேயைழைகயி� சி$கிய வாைள$ெகா9B  
ப'யேவ தைல�ணி�T ெர�ன:& பகவ�ெறா9ட�  
ைகயினா- வா�கி$ ெகா9டா� காவல� க"�தறி,தா�. 

------------ 
 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
இ�தகவாக� �க�0ேசாழ� இர,� த,தா� ைகவாைள�  
ப�த"�ெகா9டா� பா�ம�ன� பணி,தாென?,தா� %தி ெகா9டா�. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - கானடா. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
யா�ெச' தவமி�2 ப��தேத எைன  
யட�,தபாவ�க விB�தேத. 
அ.ப-லவி.  
ேத�ெப'மல�காி சி,திய� 8�  
ெச'த தவேமய�றி ேவறிைல                                       (யா�) 
 
சரண&.  
ம�ைகபாகனத5 மற,� ெபா' வா�ைவந&பியபாவ8&  

ம1ட2&பழி>2மி�ெப" ம9�ம�தியபாவ8&  
ெச�ைகவா ெகாெட� சிர,�ணி�தி5-  

தி"ெமா�றிவ� ைகயி� ேம-  
தி1டமாகேவத,தி1ேட�பல தீ1B$ெகா"8?$ெகன�  

�ணி,தி1ேட�  (யா�) 
 
---------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
த�பாகைர6& யாைனைய6& த5,தத�காக ேநாகாம-  
எ�றைல�ணி�T ெர�2ைடவா ளீ',தானிவ�ேபாெலாிகதிேரா�  
 
%ல��தி�தாாிலெர�ேற >�வாெளறிப�த�ேத�,�  
அல$கK�றாெர�ெச'ேத� அ,ேதாெக1ேடென� ெச'ேவ�  
 
எ�ெச'ேவனினிெய�ெச'ேவ னி�N;லக�தவெர-லா&  
எ�ெச'தாென�ேற�ெமாழி ஏ,தி$ெகா9ேடென�ெச'ேவ�  
 
இ�பBபழிைய$ைக�பBவானா ெல�றைலத�ைன��ணி�திடா  
ெதா�பைனயாகா வைச6&ேபாகா �லக,தனிெல�ெறறிப�த�  
 
ைம�பBக9ட� மலர5ெந=சி- ைவ�தவராகி� த�வாைள$  
ைக�படேவ,தி� த�களமாிவ� க"ம,தாென� 21ெகா9டா�. 



 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இரரக& - கா&ேபாதி . அடதாள&. 
 
ப-லவி.  
      ஏைழைகயா� ெச'தபாவ& ஏைழைகயா- தீ�வத-லா-  
      எவ�தீ��திடவாி7,தீ"ேமா . 
அ.ப-லவி.  
      வாைழய5வாைழெயன வள"ம-லாவி,த�பழி  
      தா�;2ேமா சனனமரண& தானKகாேத ேபா%ேமா 
சரண&. 
      ப-:யி"�கா$%மி,த� பா��திபேன த�7யிைர 
      வ-:யிராெய9ணவி-ைல வாெகாB�தா� த�7யி�$%  
      க-:யிேராெவ�7யி�தா� க�க9ேடாச"$கைரேயா  
      ந-:யிேராநா28ட- நா5நி�%மிG;யிரா-                   (ஏைழ) 
------------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
எ�ெற�றிGவா ெறறிப�த� எ9ணி$ெகா9Bைடவா ேளா�க�  
ெபா�ற�%& 85�க�0ேசாழ� Nாி�தாந,த�ெகா9B. 
 
ஐயா�நித� நானாேன� அாிவாளா ெல�றைலெகா'O�  
ெம'யாெவ�றானவர5ேம- O�,தாென?,தா� ேவ-ேவ,த�. 
 
%னி,�நி�றா� ெநBேநர& >�வாளவன� கள,த�ைன�  
�ைன,திடாத� க9Bசிர& J$கி�பா��தா� �விம�ன�. 
 
பா�$க�பகவ� ெறா9ட�ைக� ப�றியவாளவ�களமீதி-  
ேச�$க$க9டா� ெம'ேசா�,தா� ெத"9டா� ம"9டா�ெச�பிBவா�, 
------------- 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - பியாகைட. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
    நி-:& நி-:& நி-:ைமயா நிைன�தெத�ன ெசா-:ைமயா. 
அ.ப-லவி.  
    அ-ல-விைன தீ"ைமயா அ5ேயைன$ க9பா"ைமயா 
சரண&.  



    எ�ைனந�திவ"& பழி$% எ�றைலேயயத�கில$%  
    த�ைனந�திடா� பழி$ேக� றைலெகாB$க நீ��ணி,தீ�. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& - கமாU. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
    எ�ன ெச'ய� �ணி,தி1_ைரயா  
    எ�ன�பி� ெம'யா. 
அ.ப-லவி.  
    எ�ன ெச'ய� �ணி,�வி1_�  
    ஏைழெய,த� ைகையவி1_�  
    ெசா�ன ெசா-ைல மற,தி1_ைரயா  
    �ைணவா1ைகயா. 
சரண&.  
     நா� ெகாB�த வா<�ெகா9_�  
     ந�%ண�ைத ேய�மற,தீ�  
     ேத�ெகாB$%& ெமாழிபக�,தி1_�  
     ெச'யா�வி1_�. 
-------------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)   
ஆறா'$ க9ணீ� ெப"க$ேகா� அ�ப�ைகைய�பி5�திட:&  
மாறா$%ணரா' வ�ெறா9ட� ம�ன� ைகைய வில$கிட:&  
 
த�ைன0சா�,த� பழிெய�ேற தணி,தீ��பா� ம�னவ�வாைள  
எ�ைன0சா�,த ெதன0ெசா-� Mயாதி?�பா ெரறிப�த�. 
 
வி"�த&.  
ப�த�ைகவாளரசீ��ப� பகவ�ெறா9ட� 

பா�ம�ன� ைகவாைள� ப�றாதீ��ப  
இ�தகவா ெநBேநர மீ��பO��ப 

ஈச�மலர5� ேபாதி�ைசயநா<&  
ைவ�தமன�தின�$ %�ற வழ$ைக�தீ�$க 

வ-லவரா ரவர�றி ம$க<ேள  
எ�தைகய ேபரா: மாகாவாகா 

ெவ� ெச'வா� ��றிநி�றா ெர�ெச'வாேர. 
------------- 
 
 



(இைசநைட$ க9ணி)  
ெதா9ட"& ேசாழ7மிGவாறா'�  
ேதா�காராகி62� காைல  
 
எ95ைச ேக15ட வி9வாணி  
இய&பிய ெதா"மா�ற� ேக9ேமா. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – ேமாகன&. தாள& - சா��. 
 
ப-லவி.  
      நி2��& நி2��& வாம�றா1ட&  
      நிக�,த�ேபா�&. 
அ.ப-லவி.  
      ெபா2��$ெகா<& நா� ெசா-:&  
      ெபா'யாெமாழிைய ெம'யா$ெகா<&                  (நி2) 
சரண&.  
      உ�க ப�தி6லகறி,திட  
      ஓ�%ந-லற& தைழ�ேதா�கிட�  
      தி�க L5 யிைறவ�ெச'த  
      தி"விைளயாட- �கெழழ                                 (நி2) 
------------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  

அ�ப�கா<& த��லக& அறித�காகேவ சிவெப"மா�  
த�றி"விைளயாட-ெச'தா� றணிOெர�2மைற,திட:&  
யாைனெய?,த� பாகெர?,தன� அ0சிவகாமியா9டா�ைக  
தா72%டைலக மல�கணிைற,தன த�பரன"ெள�ென�ேபேன  

 
கவி�B'2கவி�B'2கவி�B'2கவி�B'2....    
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – பிலஹாி. தாள& - சா�. 
 
ப-லவி     
        எ�னெசா-ேவ னி,த$காQி 
        ெய�%& க9டறிேய� 
அ.ப-லவி.  
        க�ன- க8க= ேசாைலL?&  
        க"#� ெச'த பா$கிய,தா�                           (எ�ன) 
சரண&.  



      மாி�தபாக "யி��ெத?,த�&  
      மா9டயாைன பிைழ�� வ,த�&  
      விாி��வான 8ைர�த க�ற�&  
      விாிமல�$ %டைலக ணிைற,த�&.                       (எ�ன) 
------------ 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
Nமைழ ெப'தா� �,�பியா��தா�  
�ர,தர� 8த�ேறவ�க 
 
மாமைற ெசா-�ேய வா��தின� N�ர�  
ம�ன�க ஜயஜயெவன ெமாழி,தா�.  
 
ம�மல� ெகா9ட& மைறேயா7&  
வாெளறிப�த� தைம�பரவி  
 
வி�வள� ெமள���னித�றா  
ேமவ0 ெச�றா� ெபா�ேகாயி- 
 
மகிம�ன� பத6க�களி�ேம-  
வாெளறிப�த� வண�கி1B�  
 
�க?னேத ெய�றா னரச�  
ேபா�றி0 ெசா�னா 7மெத�ேற. 
------------- 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – கமாU. தாள& - ஆதி. 
 
ப-லவி.  
         உ&மா�,த� ெப"&பா$கிய&  
         உ�றேத ெயறிப�தேர. 
அ.ப-லவி.  
         ைக&மாெவாB பாகரா"யி�  
         கைள,ததா�� விைள,தத-லேவா                    (உ&மா) 
சரண&.  
         வி9டல�தினி- ெமாழிபிற,த�&  
         O,த;ட�:யி� நிைற,த�&  
         வ9டா�மல� சி,தி�ேபான�  
         மைறயவ�கர& ம"விவ,த�&                        (உ&மா) 



----------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
உ�தமப�த�களி Gவாறா'  
ஒ"வைர ெயா"வ� �க�,தா5 
அ�த� றி"வ" ள-லாம-  
ஆேமாெவ�றவ ன5தா�,தா�. 
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – பர�. தாள& - ஆதி. 
 
க9ணிக.  
        ேதவாதி ேதவேன ச&ேபா ச�கரேன  
        சிாி�� 8��ர ெமாி�� ந=�9B  
        க2�த �,தாேன.                                     (ேதவா) 
 
        Nவாழய� காணாத �ர�தேன 6ய�சிர�தேன  
        Nாி� ெத�களிட� தீர� தி"வ"  
        சார� த",தவேன.                                    (ேதவா) 
  
        காராைன6ாி��� ேபா��த கர�தேன க,தர�தேன  
        கல$க8�றவ ரல$கைண�Jர  
        வில$கிB& பரேன.                                    (ேதவா) 
-------- 
 
(இைசநைட$ க9ணி)  
ம�ன7& ப�த" மிGவா றா' 
வானவ� மலர5 வா��தியபி�  
நி�னில ேமெகன ெவறிப�த� 
நிக��த� பிாியா ெந=சினனா'  
ப1ட மத$களி ேறாெட?,த 
பாக"& ம�ன", த�Lழ  
எ1B�தி$%& �கெழ'த 
இ-ல=ெச�றா� �க�0ேசாழ�. 
 
அ5யா�$%2 மிட� தீ��பாரா' 
ஆநிைலநாத� பணிெயா�ேற  
6ைடயாரா'� பி�ெனறிப�த� 
உ�றா� கண�க<$ கதிபதியா'  



க"#ராைன$ ைகெதா?வா� 
க"#றார$ க9Kத:&  
த"#ர�ேவ த%Eேர 
த"#ராேமா த%Eேர. 
-------------  
 
கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன)கீ��தன). . . .     
இராக& – �"15. தாள& - சா�. 
 
ப-லவி.  
ம�கள& ம�கள& ம�கள& மாேதவ"$%  
ம�கள& ம�கள& ம�கள&. 
 
அ.ப-லவி.  
அ�கய�க1 �,தாியைண,த ேதாழ"$% ெமழி-  
த�%மல�கார வ-� சாரவர& த,தவ�$%                 (ம�) 
 
சரண&.  
�&பி 8க�ற,ைதய"$% அ28கைன� ேதா�2வி�த ெவ,ைதய"$%  
ெவ&பிய ந=�9டவ"$% வாகனமாக ெவைள விைட ெகா9டவ"$% 
அ&பிைகேயா� ப�க"$% அரவணி6& ��க"$%  
உ&ப� ெதா?& பாத"$% உலகநிைற நாத"$%             (ம�)  
     
மா�ம?ேவ,திBமவ�$% சிவகாமியா9டா� மனமகிழ மல� த,தவ�$%  
வா��க�0 ேசாழைன$ கா�தா�$% எறிப�த�$% மாறிலா�பத�ெகாB�தா�$%  
ேத7Nைச ஏ�தவ�$%0 ெச��ம&பல$ >�த"$% 
ஞானிகெதா? மீச"$% ந�க"#� வாச"$%              (ம�) 
---------- 
 
பய�பய�பய�பய�....    
(இைசநைட$ க9ணி)  
இ0சாித= ெசா-ேவா� ேக1ேபா�  

இைணயிலராகி� �விவா�,�  
அ0�த� நா56மறியாதா 

னவன5 மலாிைண யைணவாேர.  
 

எறிப�த நாயனா� சி�திர� கீ��தைள �'றி'2எறிப�த நாயனா� சி�திர� கீ��தைள �'றி'2எறிப�த நாயனா� சி�திர� கீ��தைள �'றி'2எறிப�த நாயனா� சி�திர� கீ��தைள �'றி'2....    
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