நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்

ெதாழிலாள பாடல்கள்
எங்கும் ெநல்
களத்துக்குள்ேள காைலைவத்து -ஏலங்கிடி ேலேலா
கிழட்டுமாடும் மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 1
கிழக்கத்திமா ெடல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி ேலேலா
கீ ேழபாத்து மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 2
ேமற்கத்திமா ெடல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி ேலேலா
ேமேலபாத்து மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 3
வடக்கத்திமா ெடல்லாங்குடி-ஏலங்கிடி ேலேலா
வாrவாr மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 4
ெதற்கத்திமா ெடல்லாங்குடி- ஏலங்கிடி ேலேலா
திரட்டித் திரட்டி மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 5
நாட்டியக் குதிைரேபால - ஏலங்கிடி ேலேலா
நாலுகாதில் ம’த’க்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 6
குள்ளiமாடும் புள்ளiமாடும் - ஏலங்கிடி ேலேலா
குதிச்சுக்குதிச்சு மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 7
பால்ெகாடுக்கிற பசுவுங்கூட - ஏலங்க’டி ேலேலா
ைபயப்ைபய மித’iக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 8
பல்லுப்ேபாடாத காைளக்கன்றும் - ஏலங்கிடி ேலேலா
பால் மறந்த கிடாக்கன்றும் -ஏலங்கிடி ேலேலா 9
பரந்துபரந்து மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா
பரந்துபரந்து மிதிக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 10
எல்லாமாடும் ேசந்துதானும்- ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏகமாத்தான் மிதிக்குைதயா -ஏலங்கிடி ேலேலா 11
கால்படவும் கதிருபூரா - ஏலங்கிடி ேலேலா
கழலுைதயா மணிமணியா - ஏலங்கிடி ேலேலா 12
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ெநல்லுேவேற ைவக்ேகால் ேவேற- ஏலங்கிடி ேலேலா
நல்லாஇருக்கு பாக்கப்பாக்க - ஏலங்கிடி ேலேலா 13
வயிற்றுப்பசி மாட்டுக்ெகல்லாம் - ஏலங்கிடி ேலேலா
ைவக்ேகாேலாேட ேபாகுைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 14
ஆண்பிள்ைளக்கும் ெபண்பிள்ைளக்கும்- ஏலங்கிடி ேலேலா
ஆளுக்ெகாரு மரக்கால் ெநல்லு - ஏலங்கிடி ேலேலா 15
அலங்கன் அலங்கிெரண்டுேபருக்கும் - ஏலங்கிடி ேலேலா
ஆறுமரக்கால் ெநல்லுக் கூலி -ஏலங்கிடி ேலேலா 16
வண்டிவண்டியா ெநல்லுத்தானும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
வருகுைதயா அரண்மைனக்கு- ஏலங்கிடி ேலேலா 17
அரண்மைனக் களஞ்சியம்பாக்க- ஏலங்க’டி ேலேலா
ஆயிரங்கண் ேவணுைமயா- ஏலங்க’டி ேலேலா 18
புழுங்கல்ெநல்லுக் குத்தித்தானும் - ஏலங்கிடி ேலேலா
புள்ைளகளுக்கு ேவகுைதயா -ஏலங்கிடி ேலேலா 19
ெவள்ளiெசவ்வா ேவைளயிேல -ஏலங்கிடி ேலேலா
ேவகுைதயா காய்கறியும்-ஏலங்கிடி ேலேலா 20
கும்பல்கும்பலா ெநல்லுத்தானும் - ஏலங்கிடி ேலேலா
குலுைமெயல்லாம் நிைறக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 21
தப்புெநல்லும் தவறுெநல்லும- ஏலங்கிடி ேலேலா
தாராளமாக் ெகடக்குைதயா - ஏலங்கிடி ேலேலா 22
கூனற்கிழவி கூைடமுறத்ைத -ஏலங்கிடி ேலேலா
கூனிக்கூனிக் ெகாண்டு ேபாறாள் -ஏலங்கிடி ேலேலா 23
கூட்டிப் ெபாறுக்கிக் கூைடைய ெராப்பி- ஏலங்கிடி ேலேலா
வட்டுக்குப்
O
ேபாறா ேவடிக்ைகயாதான் - ஏலங்கிடி ேலேலா 24
சந்துெபாந்ெதல்லாம் ெநல்லுக்கிடக்கு - ஏலங்கிடி ேலேலா
சாக்கைடெயல்லாம் ெநல்லுக்கிடக்கு- ஏலங்கி’டி ேலேலா 25

RangaRakes

tamilnavarasam.com

வயெலல்லாம் ெநல்லுக்கிடக்கு - ஏலங்கிடி ேலேலா
வழிெயல்லாம் ெநல்லுக்கிடக்கு - ஏலங்கிடி ேலேலா 26
-----------சந்தனத் ேதவன் ெபருைம
எல்லாரு காடுதானும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கரட்டுக்காடு- ஏலங்கிடி ேலேலா 1
சந்தனம் காடுதானும்-ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான பருத்திக்காடு - ஏலங்கிடி ேலேலா 2
எல்லாரு வடுதானும்-ஏலங்கிடி
O
ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற குச்சுவடு
O - ஏலங்கிடி ேலேலா 3
சந்தனம் வடுதானும்
O
- ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான மச்சுவடு
O - ஏலங்கிடி ேலேலா 4
எல்லாரும் கட்டும்ேவட்டி-ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற மல்லுேவட்டி - ஏலங்கிடி ேலேலா 5
சந்தனம் கட்டும்ேவட்டி - ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான சrைகேவட்டி- ஏலங்கிடி ேலேலா 6
எல்லாரும் ேபாடும்சட்ைட-ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற நாட்டுச்சட்ைட - ஏலங்கிடி ேலேலா 7
சந்தனம் ேபாடும்சட்ைட -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான பட்டுச்சட்ைட - ஏலங்கிடி ேலேலா 8
எல்லாரு திருட்டுத்தானும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ராத்திருட்டு -ஏலங்கிடி ேலேலா
சந்தனம் திருட்டுத்தானும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான மாயத்திருட்டு -ஏலங்கிடி ேலேலா 10
எல்லாரும் தின்னும்ேசாறு - ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ெபருெநல்ேசாறு -ஏலங்கிடி ேலேலா 11
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சந்தனம் தின்னும்ேசாறு -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான சம்பாச்ேசாறு -ஏலங்கிடி ேலேலா 12
எல்லாரும்ஏறும் வண்டி -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கட்ைடவண்டி- ஏலங்கிடி ேலேலா 13
சந்தனம் ஏறும் வண்டி-ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ஜட்காவண்டி -ஏலங்கிடி ேலேலா 14
எல்லாரும் ெவட்டும்கத்தி- ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ெமாட்ைடக்கத்தி - ஏலங்கிடி ேலேலா 15
சந்தனம் ெவட்டும் கத்தி - ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான பட்டாக்கத்தி- ஏலங்கிடி ேலேலா 16
எல்லாருங் கட்டும்ெபாண்ணு-ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கறுத்தெபாண்ணு - ஏலங்கிடி ேலேலா 17
சந்தனம் கட்டும்ெபாண்ணு -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான சிவத்தெபாண்ணு-ஏலங்கிடி ேலேலா 18
எல்லாரும் ேபாடும்மிஞ்சி -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கல்ெவள்ளiமிஞ்சி -ஏலங்கிடி ேலேலா 19
சந்தனம் ேபாடும்மிஞ்சி- ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ெவள்ளiமிஞ்சி-ஏலங்கிடி ேலேலா 20
எல்லாரும் ேபாடும் ெவற்றிைல - ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற முரட்டுெவற்ற’iைல -ஏலங்கிடி ேலேலா 21
சந்தனம் ேபாடும் ெவற்றிைல -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ெகாழுந்துெவற்றிைல -ஏலங்கிடி ேலேலா 22
எல்லாரு துணிப்ெபட்டியும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கூைடப்ெபட்டியாம்-ஏலங்கிடி ேலேலா 23
சந்தனம் துணிப்ெபட்டிதான் -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ேதக்குப்ெபட்டியாம் -ஏலங்கிடி ேலேலா 24
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எல்லாரும் படுக்குங்கட்டில்- ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கயிற்றுக்கட்டில-ஏலங்கி ேலேலா 25
சந்தனம் படுக்குங்கட்டில-ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான சந்தனக்கட்டில- ஏலங்கிடி ேலேலா 26
எல்லாரு கழுத்திேலதான்-ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ெசவந்திப்பூவாம் - ஏலங்கிடி ேலேலா 27
சந்தனம் கழுத்திேலதான் -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ெசம்பகப்பூவாம் - ஏலங்கிடி ேலேலா 28
எல்லாரும் குடிக்கிறது -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற கள்ளுத்தண்ண O -ஏலங்கிடி ேலேலா 29
சந்தனம் குடிக்கிறது -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான சாப்புத்தண்ணO -ஏலங்கிடி ேலேலா 30
எல்லாரும் சாப்பிடும் இைல -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ஆலம்இைல -ஏலங்கிடி ேலேலா 31
சந்தனம் சாப்பிடும் இைல -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான வாைழஇைல -ஏலங்கிடி ேலேலா 32
எல்லாரும் படுக்கும் பாயி -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ேகாைரப்பாயி -ஏலங்கிடி ேலேலா 33
தனம் படுக்கும்பாயி -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ஜப்பான் பாயி -ஏலங்கிடி ேலேலா 34
எல்லாரும் ேபாடும்ேமாதிரம் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ஈயேமாதிரம் -ஏலங்கிடி ேலேலா 35
சந்தனம் ேபாடும் ேமாதிரம் -ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ைவரேமாதிரம் -ஏலங்கிடி ேலேலா 36
எல்லாரும் பண்ணும்சவரம் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற முகச்சவரம் - ஏலங்கிடி ேலேலா 37

RangaRakes

tamilnavarasam.com

சந்தனம் பண்ணுஞ்சவரம் - ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான தைலச்சவரம் - ஏலங்கிடி ேலேலா 38
எல்லாரும் குளiக்கிறது - ஏலங்கிடி ேலேலா
ஏைழக்ேகற்ற ஆற்றுத்தண்ண O - ஏலங்கிடி ேலேலா 39
சந்தனம் குளiக்கிறது - ஏலங்கிடி ேலேலா
சrயான ஊற்றுத்தண்ண O - ஏலங்கிடி ேலேலா 40
-----------ஆள் ேதடுதல்
ெதருத்ெதருவாய் ேதடி வாறான் - ஏலங்கிடி ேலேலா
திண்ைண திண்ைணயாத் தாண்டிவாரான் -ஏலங்கிடி ேலேலா 1
சந்திேல ெபாந்திேல சாஞ்சுபாத்து - ஏலங்கிடி ேலேலா
சயிக்கிைனயும் ெசஞ்சுவாறான் -ஏலங்கிடி ேலேலா 2
முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் பாத்துப் பாத்து -ஏலங்கிடி ேலேலா முணுமுணுன்னு
ேபசிவாறான் -ஏலங்கிடி ேலேலா 3
ஆளுப் பிடிக்க ஏழுமணிக்கு -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஆலாப் பறந்து வாறான் -ஏலங்கிடி ேலேலா 4
அறுப்பறுக்க ஆளுக்ெகல்லாம் -ஏலங்கிடி ேலேலா
அட்டுவான்சும் ெகாடுத்துவாறான் -ஏலங்கிடி ேலேலா 5
ஆளுக்ெகாரு அrவாள்தானும் -ஏலங்கிடி ேலேலா
ஆறுமுகக் கயிறுெரண்டும் -ஏலங்கிடி ேலேலா 6
சும்மாடும் ேசத்ெதடுத்து -ஏலங்கிடி ேலேலா
சுறுசுறுப்பாய்ப் ேபாறாங்களாம் -ஏலங்கிடி ேலேலா 7
-----------விறெகாடிக்கும் ெபண்
ேவகாத ெவயிலுக்குள்ேள -ஏதில்லேலா ேலேலா
விறெகாடிக்கப் ேபாறெபண்ேண -ஏதில்லேலா ேலேலா 1
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காலுனக்குப் ெபாசுக்கைலேயா -ஏதில்லேலா ேலேலா
கற்றாைழமுள்ளுக் குத்தைலேயா -ஏதில்லேலா ேலேலா 2
காலுப் ெபாசுக்கினாலும் -ஏதில்லேலா ேலேலா
கற்றாைழமுள்ளுக் குத்தினாலும் -ஏதில்லேலா ேலேலா 3
காலாக் ெகாடுைமயாேல -ஏதில்லேலா ேலேலா
கஷ்டப் படக் காலமாச்சு -ஏதில்லேலா ேலேலா 4
கஞ்சிக் கலயங்ெகாண்டு -ஏதில்லேலா ேலேலா
காட்டுவழி ேபாறெபாண்ேண -ஏதில்லேலா ேலேலா 5
கல்உனக்குக் குத்தைலேயா -ஏதில்லேலா ேலேலா
கல்லளுத்தி வந்திடாேதா -ஏதில்லேலா ேலேலா 6
கல்எனக்குக் குத்திட்டாலும் -ஏதில்லேலா ேலேலா
கல்லளுத்தி வந்திட்டாலும் -ஏதில்லேலா ேலேலா 7
விதிவசம்ேபா லாகணுேம -ஏதில்லேலா ேலேலா
ெவயிலிேலயும் நடக்கணுேம -ஏதில்லேலா ேலேலா 8
மத்தியான ேவைளயிேல -ஏதில்லேலா ேலேலா
வைளகுலுங்கப் ேபாறெபாண்ேண -ஏதில்லேலா ேலேலா 9
கஞ்சி குடிக்ைகயிேல -ஏதில்லேலா ேலேலா
கடித்துக்ெகாள்ள என்னெசய்வாய் -ஏதில்லேலா ேலேலா 10
கஞ்சிகண்டு குடிக்கிறேத -ஏதில்லேலா ேலேலா
கடவுள்ெசய்த புண்ணியேம -ஏதில்லேலா சாமி 11
கம்பஞ்கஞ்சிக் ேகற்றாப்ேபால -ஏதில்லேலா ேலேலா
காணத்துைவயல் அைரச்சிருக்ேகன் -ஏதில்லேலா சாமி 12
கஷ்டப்பட்டு பட்டுப்பட்டு -ஏதில்லேலா ேலேலா
கழுத்ெதாடியச் சுமக்கும்ெபாண்ேண -ஏதில்லேலா ேலேலா 13
எங்ேகேபாய் விறெகாடித்து -ஏதில்லேலா ேலேலா
என்னெசய்யப் ேபாறாய்ெபண்ேண -ஏதில்லேலா ேலேலா 14
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காட்டுக்குள்ேள விறெகாடித்து -ஏதில்லேலா
சாமி வட்டுக்கைதச்
O
சுமந்துவந்து -ஏதில்லேலா சாமி 15
கால்ரூபாய்க்கு விறகுவிற்று -ஏதில்லேலா ேலேலா
கஞ்சிகண்டு குடிக்கணுேம -ஏதில்லேலா சாமி 16
-------------------குடும்பப் பாட்டுகள்
மைழைய நம்பி ஏேலேலா மண் இருக்க ஐலசா
மண்ைண நம்பி ஏேலேலா மரம்இருக்க ஐலசா
மரத்ைத நம்பி ஏேலேலா கிைளஇருக்க ஐலசா
கிைளைய நம்பி ஏேலேலா இைலஇருக்க ஐலசா
இைலையநம்பி ஏேலேலா பூவிருக்க ஐலசா
பூைவநம்பி ஏேலேலா பிஞ்சிருக்க ஐலசா
பிஞ்ைசநம்பி ஏேலேலா காயிருக்க ஐலசா
காையநம்பி ஏேலேலா பழம்இருக்க ஐலசா
பழத்ைதநம்பி ஏேலேலா மகன்இருக்க ஐலசா
மகைன நம்பி ஏேலேலா நOஇருக்க ஐலசா
உன்ைனநம்பி ஏேலேலா நான்இருக்க ஐலசா
என்ைனநம்பி ஏேலேலா எமன்இருக்க ஐலசா
எமைனநம்பி ஏேலேலா காடிருக்க ஐலசா
காட்ைடநம்பி ஏேலேலா புல்லிருக்க ஐலசா.
----------------ெபண்ணுக்கு அறிவுைர
ஆக்கவாணாம் அrக்கவாணாம் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
அறிவிருந்தால் ேபாதுமடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 1
காத்திருந்தவன் ெபாண்டாட்டிையச் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ேநத்துவந்தவன் ெகாண்டுேபானான் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 2
அதனாேலதான் பயமாஇருக்கு -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
அக்கம்பக்கம் ேபாகாேதடி ©சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 3
கண்ணடிக்கிற பயைலக்கண்டால் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
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கண்ெணடுத்துப் பாக்ேகேதடி ©சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 4
கைடக்குப்ேபாற பயைலக்கண்டால் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ைகயைலப் பைழக்காதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 5
காவாலிப் பயைலக்கண்டால் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
காலாட்டிக்கிட்டு நிற்காதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 6
ெநற்றியிேல ெபாட்டுைவச்சு -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ெநருங்கிநிண்ணு ேபசாேதடி ©சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 7
புருவத்திேல ைமையவச்சு -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ெபாய்ஒண்ணுேம ெசால்லாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 8
ேஜாட்டிேல மாட்டல்வச்சு -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ேஜாக்குநைட நடக்காேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 9
ெவற்றிைலபாக்குப் ேபாட்டுகிட்டுச்-சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ெவறும்பயைலப் பாக்ேகேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 10
புைகயிைலையப் ேபாட்டுக்கிட்டுச் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ெபாடிப்பயைலப் பாக்கதடி சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 11
வாறவைனயும் ேபாறவைனயும் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
வழிமறிச்சுப் ேபசாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 12
சந்ைதக்குப்ேபாற சனங்கைளநO -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ஜாைடப் ேபச்சுப் ேபசாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 13
சலுக்காரு ேராட்டிேலநO -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
சண்ைடகிண்ைட ேபாடாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 14
பக்கத்துவட்டுப்
O
ெபண்கைளச் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
பrகாசம்நO பண்ணாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 15
இடுப்புச் சிறுத்தவேள -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
இறுமாப்புநO ேபசாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 16
மண்ைட ெபருத்தவேள -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
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தண்டுமுண்டு ேபசாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 17
விrச்செநற்றிக் காrேய -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
வறாப்புநO
O
ேபசாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 18
இரும்புெநஞ்சு பைடத்த -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
குறும்புெபாண்ணும்நO ெசய்யாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 19
மயிசுருண்டு நOண்டுவளந்த -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
மrயாைதெகட்டுத் திrயாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 20
உருட்டிஉருட்டி முழிக்கும் -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
திருட்டுத்தனம் பண்ணாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 21
உதட்டழக் காrேயடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ஒருத்தைரயும் ைவயாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 22
கிளiமூக்குக் காrேயடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
கிrத்துவரும் பண்ணாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 23
பல்வrைசக் காrேயடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
பழிஇழுத்துப் ேபாடாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 24
குறுங்கழுத்துக் காrேயடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண
ேகாள்குண்டுணி ெசால்லாேதடி -சுண்ெடலிப்ெபண்ேண 25
------சிறுவகளுக்கான பாடல்கள்
1. சாய்ந்தாடுதல்
சாய்ந்தா டம்மா சாய்ந்தாடு
சாயக் கிளiேய சாய்ந்தாடு
அன்னக் கிளiேய சாய்ந்தாடு
ஆவாரம் பூேவ சாய்ந்தாடு
குத்து விளக்ேக சாய்ந்தாடு
ேகாயில் புறாேவ சாய்ந்தாடு
மயிேல குயிேல சாய்ந்தாடு
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மாடப் புறாேவ சாய்ந்தாடு
சாய்ந்தா டம்மா சாய்ந்தாடு
தாமைரப்பூேவ சாய்ந்தாடு
குத்து விளக்ேக சாய்ந்தாடு
ேகாயிற் புறாேவ சாய்ந்தாடு
பச்ைசக்கிளiேய சாய்ந்தாடு
பவழக்ெகாடிேய சாயந்தாடு
ேசாைலக் குயிேல சாய்ந்தாடு
சுந்தர மயிேல சாய்ந்தாடு
கண்ேண மணிேய சாய்ந்தாடு
கற்பகக் ெகாடிேய சாய்ந்தாடு
கட்டிக் கரும்ேப சாய்ந்தாடு
கனிேய பாேல சாய்ந்தாடு.
2. ைக வசுதல்
O
ைகவ O சம்மா ைகவசு
O
கைடக்குப் ேபாகலாம் ைகவசு
O
மிட்டாய் வாங்கலாம் ைகவசு
O
ெமதுவாய்த் தின்னலாம் ைகவசு
O
ெசாக்காய் வாங்கலாம் ைகவசு
O
ெசாகுசாய்ப் ேபாடலாம் ைகவசு
O
ைகவ O சம்மா ைகவசு
O
கைடக்குப் ேபாகலாம் ைகவசு
O
மிட்டாய் வாங்கலாம் ைகவசு
O
ெமதுவாய்த் தின்னலாம் ைகவசு
O
அப்பம் வாங்கலாம் ைகவசு
O
அமந்து தின்னலாம் ைகவசு
O
பூந்தி வாங்கலாம் ைகவசு
O
ெபாருந்தி யுண்ணலாம் ைகவசு
O
பழங்கள் வாங்கலாம் ைகவசு
O
பrந்து புசிக்கலாம் ைகவசு
O
ெசாக்காய் வாங்கலாம் ைகவசு
O
ெசாகுசாய்ப் ேபாடலாம் ைகவசு
O
ேகாயிலுக்குப் ேபாகலாம் ைகவசு
O
கும்பிட்டு வரலாம் ைகவசு
O
ேதைரப் பாக்கலாம் ைகவசு
O
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திரும்பி வரலாம் ைகவசு
O
கம்மல் வாங்கலாம் ைகவசு
O
காதில் மாட்டலாம் ைகவசு.
O
3. ேதாள் வசுதல்
O
ேதாள்வ O சம்மா ேதாள்வசு
O
சுந்தரக் கிளiேய ேதாள்வசு
O
பச்ைசக் கிளiேய ேதாள்வசு
O
பவளக் ெகாடிேய ேதாள்வசு
O
திண்ைணயின் கீ ேழ தவழ்ந்து விைளயாடும்
ேதேன மணிேய ேதாள்வசு
O
4. காக்கா
காக்கா காக்கா
கண்ணுக்கு ைம ெகாண்டுவா
குருவி குருவி
ெகாண்ைடக்குப் பூக்ெகாண்டுவா
கிளiேய கிளiேய
கிண்ணத்தில் பால் ெகாண்டுவா
ெகாக்ேக ெகாக்ேக
குழந்ைதத் ேதன் ெகாண்டுவா
அப்பா முன்ேன வாருங்கள்
அழாேத ெயன்று ெசால்லுங்கள்
நிலாப் பாட்டு
1.
நிலாநிலா வாவா
நில்லாேம ஓடிவா
மைலேமேல ஏறிவா
மல்லிைகப்பூக் ெகாண்டுவா.
நடுவட்டில்
O
ைவேய
நல்ல துதி ெசய்ேய
ெவள்ளiக் கிண்ணத்தில் பால்ேசாறு
அள்ளiெயடுத்து அப்பன் வாயில்
ெகாஞ்சிக் ெகாஞ்சி யூட்டு
குழந்ைதக்குச் சிrப்புக் காட்டு
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2.
எட்டிஎட்டிப் பாக்கும்
வட்ட வட்ட நிலாேவ
துள்ளiத்துள்ளiச் சிrக்கும்
தும்ைபப்பூவு நிலாேவ.
3.
நிலாநிலா
எங்ேக ேபாறாய்?
மண் எடுக்கப் ேபாேறன்.
மண் என்னத்துக்கு?
சட்டிபாைன ெசய்ய.
சட்டிபாைன என்னத்துக்கு?
ேசாறாக்கித் தின்ன.
4.
நிலாநிலா
எங்ெகங்ேகேபானாய் ?
களiமண்ணுக்குப் ேபாேனன்.
களiமண் என்னத்துக்கு? வடு
O கட்ட.
வடு
O என்னத்துக்கு? மாடு கட்ட.
மாடு என்னத்துக்கு? சாணி ேபாட.
சாணி என்னத்துக்கு? வடுெமழுக.
O
வடு
O என்னத்துக்கு? பிள்ைளெபற.
பிள்ைள என்னத்துக்கு?
எண்ெணய்க் குடத்திேல ேபாட்டுப்பிள்ைள துள்ளiத் துள்ளi விைளயாட.
--------வித்திலா மேலவிைளந்த ெவண்ணிலாேவ - நOதான்
விைளந்தவண்ண ேமதுெசால்வாய் ெவண்ணிலாேவ
அந்தரத்தி லாடுகின்றா ெவண்ணிலாேவ-அவ
ஆடும்வைக ெயப்படிேயா ெவண்ணிலாேவ ?
ஞானமய மாய்விளக்கும் ெவண்ணிலாேவ -என்ைன
நானறியச் ெசால்லுகண்டாய ெவண்ணிலாேவ அந்தரங்க ேசைவெசய்ய ெவண்ணிலாேவ -எங்கள்
ஐயவரு வாேராெசால்வாய் ெவண்ணிலாேவ ஆருமறி யாமலிங்ேக ெவண்ணிலாேவ -அருளாள
வரு வாேராெசால்லாய்,ெவண்ணிலாேவ.
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வினா விைடகள்
1.
ஓடு ஓடு
என்ன ஓடு ? நண்ேடாடு
என்ன நண்டு ? பால்நண்டு
என்ன பால்? கள்ளiப்பால்.
என்ன கள்ளi ? சதுரக்கள்ளi.
என்ன சதுரம் ? நாய்ச்சதுரம்
என்ன நாய்? ேவட்ைடநாய்.
என்ன ேவட்ைட? பன்றிேவட்ைட.
என்ன பன்றி? ஊப்பன்றி,
என்ன ஊ? கீ ரனூ.
என்ன கீ ைர? அைறக்கீ ைர
என்ன அைற? ெபான்னைற.
என்ன ெபான்? காக்காய்ப்ெபான்.
என்ன காக்காய்? அண்டங்காக்காய்.
என்ன அண்டம்? ேசாற்றண்டம்.
என்ன ேசாறு? பழஞ்ேசாறு.
என்ன பழம்? வாைழப்பழம்.
என்ன வாைழ? கருவாைழ.
என்ன கரு? நத்ைதக்கரு.
என்ன நத்ைத? குளத்துநத்ைத
என்ன குளம்? ெபrயகுளம்.

2.ேவ ேவ
என்ன ேவ ? ெவட்டிேவ.
என்ன ெவட்டி ? பைனெவட்டி.
என்ன பைன? தாளiப்பைன.
என்ன தாளi? விருந்தாளi.
என்ன விருந்து? மணவிருந்து.
என்ன மணம்? பூமணம்
என்ன பூ? மாம்பூ
என்ன மா? அம்மா.
3. ஆண்டி ஆண்டி
ஆண்டி ஆண்டி
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என்ன ஆண்டி? ெபான்னாண்டி.
என்ன ெபான்? காக்காய்ப்ெபான்.
என்ன காக்காய்? அண்டங்காக்காய்.
என்ன அண்டம்? பூஅண்டம்
என்ன பூ? பனம்பூ
என்ன பைன? தாளiப்பாைன
என்ன தாளi? நாகதாளi
என்ன நாகம்? சுத்தநாகம்
என்ன சுத்தம்? வட்டுச்
O
சுத்தம்
என்ன வடு?
O
ஓட்டுவடு
O
என்ன ஓடு? பாேலாடு
என்ன பால்? நாய்ப்பால்
என்ன நாய்? ேவட்ைடநாய்
என்ன ேவட்ைட? பன்றிேவட்ைட
என்ன பன்றி? ஊப்பன்றி
என்ன ஊ? கீ ைரயூ
என்ன கீ ைர? அைறக்கீ ைர
என்ன அைற? பள்ளiயைற
என்ன பள்ளi? மடப்பள்ளi
என்ன மடம்? ஆண்டிமடம்
என்ன ஆண்டி? ெபான்னாண்டி
4.
நO எங்ேக ேபானாய்?
ஊருக்குப் ேபாேனன்.
என்ன ஊ? மயிலாப்பூ
என்ன மயில்? காட்டுமயில்
என்ன காடு? ஆறுகாடு
என்ன ஆறு? பாலாறு
என்ன பால்? கள்ளiப்பால்
என்ன கள்ளi? இைலக்கள்ளi
என்ன இைல? வாைழஇைல
என்ன வாைழ? கற்பூர வாைழ
என்ன கற்பூரம்? ரசக்கற்பூரம்
என்ன ரசம்? மிளகு ரசம்
என்ன மிளகு? வால்மிளகு
என்ன வால்? நாய்வால்
என்ன நாய்? மரநாய்
என்ன மரம்? பலாமரம்
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என்ன பலா? ேவப்பலா
என்ன ேவ? ெவட்டிேவ
என்ன ெவட்டி? பைனெவட்டி
என்ன பைன? தாளiபைன
என்ன தாளi? விருந்தாளi
என்ன விருந்து? நிலாவிருந்து
என்ன நிலா? பிைறநிலா
என்ன பிைற? ெநற்றிப்பிைற
என்ன ெநற்றி? ெபண்ெநற்றி
என்ன ெபண்? மணப்ெபண்
என்ன மணம்? பூமணம்
என்ன பூ? மாம்பூ
என்ன மா? அம்மா.
-------- கண்ணாமூச்சி -1
கண்ணாம் கண்ணாம் பூச்சாேர
காது காது பூச்சாேர
எத்தைன முட்ைட இட்டாய்?
மூணு முட்ைட.
முணு முட்ைடயுந் தின்னுப்புட்டு
ஒருசம்பா முட்ைட ெகாண்டுவா
கண்ணாமூச்சி-2
தத்தக்கா புத்தக்கா -தவைலச் ேசாறு
ெநற்றிமா ெநருங்கமா -பச்ைசமரத்திேல பதவைல கட்டப்
பன்றிவந்து சீராடப் -பைறயன் வந்து ெநல்லுக்குத்த
குண்டுமணி ேசாறாக்கக்-குருவிவந்து கூப்பிடுது.
--------- பலிஞ் சடுகுடு
1.
சக்கு சக்குடி -சரு ெவாலாக்ைகடி
குத் ெதாலக்ைகடி -குமரன் ெபண்டாண்டி
பாளயத்திேல வாழ்க்ைகப்பட்ட
பழனி ெபண்டாட்டி.
2.
மாப்பிள்ைள மாப்பிள்ைள

RangaRakes

tamilnavarasam.com

மண்ணாங்கட்டி ேதாப்புேள
அைரக்காசு ெவற்றிைலக்குக்
கதிெகட்ட மாப்பிைள.
3.
குத்துலக்ைக -ேகாலிக்குண்டு
வச்ெசடுத்தான் -வாrக்ெகாள்வான்
தப்ைபதாளம் -ஏந்திஇறக்கி
ஏந்தின ைகயிேல ெசாக்கி
4.
கவாைனக் சுவட்டி சுவட்டி சுவட்டி
பலிஞ் சடுகுடு .....................
5.
பலிஞ் சடுகுடு அடிப்பாேனன் ?
பல்லு ெரண்டும் ேபாவாேனன் ?
உங்கப்பனுக்கும் உங்காயிக்கும்
ெரண்டுபணம் தண்டம் தண்டம் தண்டம்.
6.
தூதூ நாயக்குட்டி -ெதாட்டியத்து நாய்க்குட்டி
வைளச்சுப் ேபாட்டா -நாய்க்குட்டி
இழுத்துப் ேபாட்டா -நாய்க்குட்டி
நாய்க்குட்டி நாய்க்குட்டி நாய்க்குட்டி
7.
கிக்கீ க்குங் கம்பந் தட்ைட
காசுக்கு ெரண்டு சட்ைட
கருைணக் கிழங்கடா
வாங்கிப் ேபாட்டா வாங்கிப் ேபாட்டா.
8.
அந்தக் குடுக்ைக இந்தக் குடுக்ைக
கல்லிேல ேபாட்டால் கைரக் குடுக்ைக
சுைரக்குடுக்ைக சுைரக்குடுக்ைக சுைரக்குடுக்ைக....
9.
அந்த அrசி இந்த அrசி
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ேநத்துக் குத்தின கம்பரசிகம்பrசி
கம்பrசி கம்பரசி
10.
கருைணக் கிழங்கடா வாைழப் பழமடா
ேதாைல உrயடா ெதாண்ைடக்குள் அைடயடா
அைடயடா அைடயடா அைடயடா
11.
கீ ச்சுக் கீ ச்சடா கீ ைரத் தண்டடா
நட்டு வச்ேசண்டா பட்டுப் ேபாச்சுடா
பட்டுப் ேபாச்சுடா பட்டுப் ேபாச்சுடா
12
ெகாத்துக் ெகாத்து ஈச்சங்காய்
ேகாடாலி ஈச்சங்காய்
மதுைரக்குப் ேபானாலும்
வாடாத ஈச்சங்காய்
ஈச்சங்காய் ஈச்சங்காய்.
------ கல்லாங்காய் விைளயாட்டுப் பாடல்கள்
1.
ெகாக்குக்சிக் ெகாக்கு
ெரட்ைட சிலாக்கு
முக்குச் சிலந்தி
நாக்குலா வரணம்
ஐயப்பன் ேசாைல
ஆறுமுக தாளம்
ஏழுக்குக் கூழு
எட்டுக்கு முட்டி
ஒன்பது கம்பளம்
பத்துப் பழம் ெசாட்டு.
2.
1.
கட்ைட வச்ேசன்
மரம் பிளந்ேதன்
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2. ஈrரண்ைடப் ேபாடடா
இருக்க மாட்ைடக் கட்டடா
பருத்திக் ெகாட்ைடைய ைவயடா
பஞ்சேணசா.
3. முக்கட்டி வாணியன் ெசக்காட
ெசக்குஞ் ெசக்கும் ேசந்தாட
வாணியன் வந்து வழக்காட
வாணிச்சி வந்து கூத்தாட.
4.
நாைல ைவச்சு நாெலடு
நாரயணன் ேபேரடு
ேபெரடுத்துப் பிச்ைசெயடு
5.
ஐவரளi பசுமஞ்சள்
அைரக்க அைரக்கப் பத்தாது
பத்தாத மஞ்சள் பசுமஞ்சள
6.
ஆக்குருத்தலம் குருத்தலம்
அடுப்புத் தண்டலம் தண்டலம்
ேவம்பு கட்டால் ெவண்கலம
7.
ஏழு புத்திர சகாயம்
எங்கள் புத்திர சகாயம்
மாட்டுப் புத்திர சகாயம் மகராஜி.
8.
எட்டும் ெபாட்டும்
இடக்கண் ெபாட்ைட
வலக்கண் சப்பட்ைட
9.
ஒன்பதுநr சித்திரத்ைத
ேபரன் பிறந்தது
ேபrடவாடி ெபrயாத்Aது
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10.
பத்திரா சித்திரா ேகாலாட்டம்
பங்குனி மாசம்ஆடி
ெவள்ளiக்கிழைமஅம்மன் ெகாண்டாட்டம்.
11.
நானும் வந்ேதன் நடுக்கட்ைடக்கு
என் ேதாழி வந்தாய் எடுத்தகட்ைடக்கு
தட்டில் அப்பம்ெகாட்ட
தவைல சம்பாக்ெகாட்ட
ஒத்ைதக் ைகயால் ெகாட்ட
ஒசந்த மரக்கட்ைட
குத்திக் குத்திக் தாரும்
ெபாட்டலங் கட்டித் தாரும்.
----------ெதம்மாங்கு
ெசம்பிேல சிைலஎழுதி -மாமா
ெசல்வத்திேல நான் பிறந்ேதன்
வம்பிேலதான் ைகெகாடுத்து -மாமா
வாத்ைதக் கிடம்ஆேனேன 1
கண்டி ெகாளும்பும்கண்ேடன் -சாமி
கருங்குளத்து மீ னுங்கண்ேடன்
ஒண்டி குளமும்கண்ேடன் -சாமி
ஒயிலாைளக் காணைலேய 2
ஏழுமைலக் கந்தப்பக்கம் -சாமி
இஞ்சிெவட்டப் ேபானபக்கம்
கண்சிவந்து வந்தெதன்ன -சாமி
கடுங்ேகாபம் ஆனெதன்ன? 3
மூக்குத்தித் ெதாங்கலிேல -குட்டி
முந்நூறு பச்ைசக்கல்லு
ஆைளத்தான் பகட்டுதடி -குட்டி
அதிேலஒரு பச்ைசக்கல்லு. 4
சந்தனம் உரசுங்கல்லு -குட்டி
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தைலவாசைலக் காக்குங்கல்லு
மீ ன்உரசுங் கல்லுக்கடி -குட்டி
வணாைசப்
O
பட்டாேயாடி. 5
ஆைசக்கு மயிவளத்து -மாமா
அழகுக்ெகாரு ெகாண்ைடேபாட்டுச்
ேசாம்ேபறிப் பயலுக்குநான் -மாமா
ேசாறாக்க ஆளாேனேன 6
ெவள்ைளெவள்ைள நிலாேவ -சாமி
ெவளiச்சமான பால்நிலாேவ
கள்ள நிலாேவநO -சாமி
கருக்கவிட்டால் ஆகாேதா? 7
கும்பேகாணம் ெரயிலுவண்டி -குட்டி
குடிெகடுத்த தஞ்சாவூரு
தஞ்சாவூரு தாசிப்ெபாண்ணு -குட்டி
தாையமறக் கடிச்சாளடி. 8
ெவட்டிப்ேபாட்ட காட்டுக்குள்ேள -குட்டி
ெவறெகாடிக்கப் ேபாறெபாண்ேண
கட்ைடஉன்ைனத் தடுத்திடாதா -குட்டி
கரடிபுலி தாவிடதா? 9
ஆத்திேல தைலமுழுகி -குட்டி
ஆயிரங்கால் பட்டுடுத்தி
ஊத்துப்பக்கம் உட்காந்துநO -குட்டி
ேபாட்டுக்ேகாடி ெவற்றிைலைய. 10
ெகாக்குப் பறக்குதடி -குட்டி
ேகாணல்வாய்க்கால் மூைலயிேல
பக்கத்திேல உட்காந்துநO -என்ைனப்
பதறவிட்டுப் ேபாேனாேயடி. 11
காப்புக் கலகெலன்ைனக் -குட்டி
ைகவைளயல் ெரண்டும்மின்ன
மூக்குத்தி ேவேறமின்னக் -குட்டி
முகமுங்கூட மின்னுதடி. 12
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வண்டியும் வருகுதடி -குட்டி
வடமதுைர ேடசனிேல
தந்திேபாய்ப் ேபசுதடி -குட்டி
தம்புெசட்டி ெமத்ைதயிேல. 13
காைளநல்ல கறுப்புக்காைள -குட்டி
கண்ணாடி மயிைலக்காைள
சூடுவச்ச ெவள்ைளக்காைள -குட்டி
சுத்துதடி மத்தியானம். 14
ஆறுசக்கரம் நூறுவண்டி -குட்டி
அழகால ெரயிலுவண்டி
மாடுகண்ணு இல்லாமதான் -குட்டி
மாயமாத்தான் ஓடுதடி. 15
பூத்தமரம் பூக்காதடி -குட்டி
பூவில்வண்டு ஏறாதாடி
கன்னிவந்து ேசராவிட்டால் -என்
காதைடப்பும் தOராதடி. 16
ெசக்கச் சிவந்திருப்பாள் -குட்டி
ெசட்டிமகள் ேபாலிருப்பாள்
லாr முடிஞ்சிருப்பாள் -குட்டி
வந்திருப்பாள் சந்ைதக்கைட. 17
முட்டாயி ேதங்குலழு -குட்டி
முறுக்குலட்டுப் பூந்திவைட
தட்டாேம வாங்கித்தேரன் -குட்டி
தங்கேம நO வாய்திறந்தால். 18
பாசம் பிடிக்கும்தண்ணி -குட்டி
பலேப எடுக்கும்தண்ணி
அத்ைதமகள் எடுக்கும்தண்ணி -குட்டி
அத்தைனயும் முத்தல்லேவா? 19
நOட்டினகால் மடக்காமல் நO-அடி
ெநடுமுக்காைட எடுக்காமேல
காட்டினாேய கருமூஞ்சிைய-அடி
கருங்கழுைத மூஞ்சிேபாேல. 20
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-------தங்கரத்தினேம
காடுெவட்டிக் கல்ெபாறுக்கிக்
கம்புேசாளம் திைனவிைதத்துக்
காைலமாைல காட்ைடக் காக்கத் -தங்கரத்தினேம
கண்விழித்திருந்தாளாம் -ெபான்னுரத்தினேம. 1
அள்ளiஅள்ளi விைதத்த
அழமுத்திைன சாகாதடி
ெமாள்ளெமாள்ள விைதத்த -தங்கரத்தினேம
ெமாந்தத்திைன சாகாதடி -ெபான்னுரத்தினேம. 2
கறுப்பாைன ஓடிவரக்
கள்ளெரல்லாம் திைனவிைதக்க
ெவள்ளாைன ஓடிவரத் -தங்கரத்தினேம
ேவடெரல்லாம் திைனவிைதக்கப் -ெபான்னுரத்தினேம. 3
சின்னச்சின்ன ெவற்றிைலயாம்
ேசட்டுக்கைட மிட்டாயாம்
மாக்கட்டு மல்லிைகப்பூ -தங்கரத்தினேம
(உன்) ெகாண்ைடயிேல மணக்குதடி -ெபான்னுரத்தினேம. 4
சாைலயிேல ெரண்டுமரம்
சக்காரு வச்சமரம்
ஓங்கி வளந்தமரம் -தங்கரத்தினேம
உனக்ேகத்த தூக்குமரம் -ெபான்னுரத்தினேம. 5
எல்ேலாரும் கட்டும்ேவட்டி
ஏைழக்ேகற்ற மல்லுேவட்டி
சந்தனங் கட்டும்ேவட்டி -தங்கரத்தினேம
சrயான சrைகேவட்டி -ெபான்னுரத்தினேம. 6
ஒத்தத்தைல நாகன்வந்து
ஒட்டாக்காட்ைட அழிச்சிடுத்ேத
ஆராைரக் காவல்ைவப்ேபாம் -தங்கரத்தினேம
அழகான திைனப்பயிக்குப் -ெபான்னுரத்தினேம. 7
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ெதய்வாைனையக் காவல்ைவத்தால்
தOஞ்சிடுேம திைனப்பயிருவள்ளiையக்
காவல்ைவத்தால் -தங்கரத்தினேம
வனத்துக்ெகாரு ேசதமில்ைல -ெபான்னுரத்தினேம. 8
மூத்தண்ணன் ெபாண்சாதிைய
மூணுமாசம் காவல்ைவப்ேபாம்
ஏைழயண்ணன் ெபாண்சாதிைய -தங்கரத்தினேம
ஏழுமாசம் காவல்ைவப்ேபாம் -ெபான்னுரத்தினேம. 9
சாய்ந்திருந்து கிளiவிரட்டச்
சாய்மானமும் ெபான்னாேல
உட்காந்து கிளiவிரட்டத் -தங்கரத்தினேம
முக்காலியும் ெபான்னாேல -ெபான்னுரத்தினேம. 10
------ராசாத்தி
ேராடு எல்லாம் ெகாழுத் தாைட
ெராம்பிக் கிடக்குதுபா -ராசாத்தி
ெராம்பிக் கிடக்குதுபா. 1
நல்ல கரும்பு சட்டுக் கட்டா
நயமா விக்குதுபா -ராசாத்தி
நயமா விக்குதுபா. 2
சக்கைர மிட்டாயும் பப்பர மிட்டாயும்
சந்ெதல்லாம் விக்குதுபா -ராசாத்தி
சந்ெதல்லாம் விக்குதுபா. 3
கல்லுக் கண்டும் கடைல அவலும்
கணக்காய் விக்குதுபா -ராசாத்தி
கணக்காய் விக்குதுபா. 4
கும்பல் கும்பலாய்க் குட்ைடப் பிள்ைளகள்
குறுக்ேக ேபாறைதப்பா -ராசாத்தி
குறுக்ேக ேபாறைதப்பா. 5
ேநரு ேநராய் ெநட்ைடப் பிள்ைளகள்
நின்று பாக்றைதப்பா -ராசாத்தி
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நின்று பாக்றைதப்பா. 6
ெநாண்டிப் பிள்ைளயும் சண்டிப் பிள்ைளயும்
ெநாண்டி அடிக்குதுபா -ராசாத்தி
ெநாண்டி அடிக்குதுபா. 7
பால்குடி மறந்த பச்ைசப் பிள்ைளகள்
பட்டம் விடுவதுபா -ராசாத்தி
பட்டம் விடுவதுபா. 8
சாரட்டு வண்டியும் சட்கா வண்டியும்
சrயா நிக்குதுபா -ராசாத்தி
சrயா நிக்குதுபா. 9
மல்லுக் கட்டுற ைமன மாகள்
மாத்தி மாத்தி வாராங்க -ராசாத்தி
மாத்தி மாத்தி வாராங்க. 10
-------------
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