
நா����ற� பாட�க 

  
ெதாழிலாள� பாட�க 
எ��� ெந� 
கள����ேள காைலைவ�� -ஏல�கி! ேலேலா 
கிழ��மா�� மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 1 
 
கிழ�க�திமா ெட�லா��!- ஏல�கி! ேலேலா 
கீேழபா��� மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 2 
 
ேம'க�திமா ெட�லா��!- ஏல�கி! ேலேலா 
ேமேலபா��� மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 3 
 
வட�க�திமா ெட�லா��!-ஏல�கி! ேலேலா 
வா)வா) மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 4 
 
ெத'க�திமா ெட�லா��!- ஏல�கி! ேலேலா 
திர�!� திர�! மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 5 
 
நா�!ய� �திைரேபால - ஏல�கி! ேலேலா 
நா-காதி� ம’த’��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 6 
 
�ளiமா�� �ளiமா�� - ஏல�கி! ேலேலா 
�தி01��தி01 மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 7 
 
பா�ெகா��கிற ப13�4ட - ஏல�க’! ேலேலா 
ைபய�ைபய மித’i��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 8 
 
ப�-�ேபாடாத காைள�க67� - ஏல�கி! ேலேலா 
பா� மற8த கிடா�க67� -ஏல�கி! ேலேலா 9 
 
பர8�பர8� மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 
பர8�பர8� மிதி��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 10 
 
எ�லாமா�� ேச�8�தா<�- ஏல�கி! ேலேலா 
ஏகமா�தா6 மிதி��ைதயா -ஏல�கி! ேலேலா 11  
 
கா�பட3� கதி=>ரா - ஏல�கி! ேலேலா 
கழ-ைதயா மணிமணியா - ஏல�கி! ேலேலா 12 
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ெந�-ேவேற ைவ�ேகா� ேவேற- ஏல�கி! ேலேலா 
ந�லாஇ=�� பா��க�பா��க - ஏல�கி! ேலேலா 13 
 
வயி'7�பசி மா���ெக�லா� - ஏல�கி! ேலேலா 
ைவ�ேகாேலாேட ேபா�ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 14 
 
ஆCபிைள��� ெபCபிைள���- ஏல�கி! ேலேலா 
ஆD�ெகா= மர�கா� ெந�- - ஏல�கி! ேலேலா 15 
 
அல�க6 அல�கிெரC�ேப=��� - ஏல�கி! ேலேலா 
ஆ7மர�கா� ெந�-� 4லி -ஏல�கி! ேலேலா 16 
 
வC!வC!யா ெந�-�தா<� -ஏல�கி! ேலேலா 
வ=�ைதயா அரCமைன��- ஏல�கி! ேலேலா 17 
 
அரCமைன� களGசிய�பா��க- ஏல�க’! ேலேலா 
ஆயிர�கC ேவHைமயா- ஏல�க’! ேலேலா 18 
 
�I�க�ெந�-� ��தி�தா<� - ஏல�கி! ேலேலா 
�ைளகD�� ேவ�ைதயா -ஏல�கி! ேலேலா 19 
 
ெவளiெசJவா ேவைளயிேல -ஏல�கி! ேலேலா 
ேவ�ைதயா காKகறிL�-ஏல�கி! ேலேலா 20 
 
��ப���பலா ெந�-�தா<� - ஏல�கி! ேலேலா 
�-ைமெய�லா� நிைற��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 21 
 
த��ெந�-� தவ7ெந�-ம- ஏல�கி! ேலேலா 
தாராளமா� ெகட��ைதயா - ஏல�கி! ேலேலா 22 
 
4ன'கிழவி 4ைடMற�ைத -ஏல�கி! ேலேலா 
4னி�4னி� ெகாC� ேபாறா -ஏல�கி! ேலேலா 23 
 
4�!� ெபா7�கி� 4ைடைய ெரா�பி- ஏல�கி! ேலேலா 
வ O����� ேபாறா ேவ!�ைகயாதா6 - ஏல�கி! ேலேலா 24 
 
ச8�ெபா8ெத�லா� ெந�-�கிட�� - ஏல�கி! ேலேலா 
சா�கைடெய�லா� ெந�-�கிட��- ஏல�கி’! ேலேலா 25 
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வயெல�லா� ெந�-�கிட�� - ஏல�கி! ேலேலா 
வழிெய�லா� ெந�-�கிட�� - ஏல�கி! ேலேலா 26 
 
------------ 
ச8தன� ேதவ6 ெப=ைம  
 
எ�லா= கா�தா<� -ஏல�கி! ேலேலா  
ஏைழ�ேக'ற கர���கா�- ஏல�கி! ேலேலா 1 
 
ச8தன� கா�தா<�-ஏல�கி! ேலேலா  
ச)யான ப=�தி�கா� - ஏல�கி! ேலேலா 2 
 
எ�லா= வ O�தா<�-ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற �01வ O� - ஏல�கி! ேலேலா 3 
 
ச8தன� வ O�தா<� - ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ம01வ O� - ஏல�கி! ேலேலா 4 
 
எ�லா=� க���ேவ�!-ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ம�-ேவ�! - ஏல�கி! ேலேலா 5 
 
ச8தன� க���ேவ�! - ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ச)ைகேவ�!- ஏல�கி! ேலேலா 6 
 
எ�லா=� ேபா��ச�ைட-ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற நா��0ச�ைட - ஏல�கி! ேலேலா 7 
 
ச8தன� ேபா��ச�ைட -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ப��0ச�ைட - ஏல�கி! ேலேலா 8 
 
எ�லா= தி=���தா<� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ரா�தி=�� -ஏல�கி! ேலேலா 
 
ச8தன� தி=���தா<� -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான மாய�தி=�� -ஏல�கி! ேலேலா 10 
 
எ�லா=� தி6<�ேசா7 - ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ெப=ெந�ேசா7 -ஏல�கி! ேலேலா 11 
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ச8தன� தி6<�ேசா7 -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ச�பா0ேசா7 -ஏல�கி! ேலேலா 12 
 
எ�லா=�ஏ7� வC! -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற க�ைடவC!- ஏல�கி! ேலேலா 13 
 
ச8தன� ஏ7� வC!-ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ஜ�காவC! -ஏல�கி! ேலேலா 14 
 
எ�லா=� ெவ���க�தி- ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ெமா�ைட�க�தி - ஏல�கி! ேலேலா 15 
 
ச8தன� ெவ��� க�தி - ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ப�டா�க�தி- ஏல�கி! ேலேலா 16 
 
எ�லா=� க���ெபாCH-ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற க7�தெபாCH - ஏல�கி! ேலேலா 17 
 
ச8தன� க���ெபாCH -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான சிவ�தெபாCH-ஏல�கி! ேலேலா 18 
 
எ�லா=� ேபா��மிGசி -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற க�ெவளiமிGசி -ஏல�கி! ேலேலா 19 
 
ச8தன� ேபா��மிGசி- ஏல�கி! ேலேலா  
ச)யான ெவளiமிGசி-ஏல�கி! ேலேலா 20 
 
எ�லா=� ேபா�� ெவ'றிைல - ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற Mர��ெவ'ற’iைல -ஏல�கி! ேலேலா 21 
 
ச8தன� ேபா�� ெவ'றிைல -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ெகாI8�ெவ'றிைல -ஏல�கி! ேலேலா 22 
 
எ�லா= �ணி�ெப�!L� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற 4ைட�ெப�!யா�-ஏல�கி! ேலேலா 23 
 
ச8தன� �ணி�ெப�!தா6 -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ேத���ெப�!யா� -ஏல�கி! ேலேலா 24 
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எ�லா=� ப����க�!�- ஏல�கி! ேலேலா  
ஏைழ�ேக'ற கயி'7�க�!ல-ஏல�கி ேலேலா 25 
 
ச8தன� ப����க�!ல-ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ச8தன�க�!ல- ஏல�கி! ேலேலா 26 
 
எ�லா= கI�திேலதா6-ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ெசவ8தி�>வா� - ஏல�கி! ேலேலா 27 
 
ச8தன� கI�திேலதா6 -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ெச�பக�>வா� - ஏல�கி! ேலேலா 28 
 
எ�லா=� �!�கிற� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற கD�தCணO� -ஏல�கி! ேலேலா 29 
 
ச8தன� �!�கிற� -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான சா���தCண O� -ஏல�கி! ேலேலா 30 
 
எ�லா=� சா�பி�� இைல -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ஆல�இைல -ஏல�கி! ேலேலா 31 
 
ச8தன� சா�பி�� இைல -ஏல�கி! ேலேலா  
ச)யான வாைழஇைல -ஏல�கி! ேலேலா 32   
 
எ�லா=� ப���� பாயி -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ேகாைர�பாயி -ஏல�கி! ேலேலா 33 
 
தன� ப����பாயி -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ஜ�பா6 பாயி -ஏல�கி! ேலேலா 34 
 
எ�லா=� ேபா��ேமாதிர� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ஈயேமாதிர� -ஏல�கி! ேலேலா 35 
 
ச8தன� ேபா�� ேமாதிர� -ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ைவரேமாதிர� -ஏல�கி! ேலேலா 36 
 
எ�லா=� பCH�சவர� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற Mக0சவர� - ஏல�கி! ேலேலா 37 
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ச8தன� பCHGசவர� - ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான தைல0சவர� - ஏல�கி! ேலேலா 38 
 
எ�லா=� �ளi�கிற� - ஏல�கி! ேலேலா 
ஏைழ�ேக'ற ஆ'7�தCணO� - ஏல�கி! ேலேலா 39 
 
ச8தன� �ளi�கிற� - ஏல�கி! ேலேலா 
ச)யான ஊ'7�தCணO� - ஏல�கி! ேலேலா 40 
 
------------ 
ஆ ேத�த�  
 
ெத=�ெத=வாK ேத! வாறா6 - ஏல�கி! ேலேலா 
திCைண திCைணயா� தாC!வாரா6 -ஏல�கி! ேலேலா 1 
 
ச8திேல ெபா8திேல சாG1பா��� - ஏல�கி! ேலேலா 
சயி�கிைனL� ெசG1வாறா6 -ஏல�கி! ேலேலா 2 
 
M6<��� பி6<��� பா���� பா��� -ஏல�கி! ேலேலா MHMH6< 
ேபசிவாறா6 -ஏல�கி! ேலேலா 3 
 
ஆD� பி!�க ஏIமணி�� -ஏல�கி! ேலேலா 
ஆலா� பற8� வாறா6 -ஏல�கி! ேலேலா 4 
 
அ7�ப7�க ஆD�ெக�லா� -ஏல�கி! ேலேலா  
அ��வா61� ெகா���வாறா6 -ஏல�கி! ேலேலா 5 
 
ஆD�ெகா= அ)வாதா<� -ஏல�கி! ேலேலா  
ஆ7Mக� கயி7ெரC�� -ஏல�கி! ேலேலா 6 
 
1�மா�� ேச��ெத��� -ஏல�கி! ேலேலா  
1717�பாK� ேபாறா�களா� -ஏல�கி! ேலேலா 7 
 
------------ 
விறெகா!��� ெபC 
 
ேவகாத ெவயி-��ேள -ஏதி�லேலா ேலேலா  
விறெகா!�க� ேபாறெபCேண -ஏதி�லேலா ேலேலா 1 
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கா-ன��� ெபா1�கைலேயா -ஏதி�லேலா ேலேலா 
க'றாைழMD� ��தைலேயா -ஏதி�லேலா ேலேலா 2 
 
கா-� ெபா1�கினா-� -ஏதி�லேலா ேலேலா  
க'றாைழMD� ��தினா-� -ஏதி�லேலா ேலேலா 3 
 
காலா� ெகா�ைமயாேல -ஏதி�லேலா ேலேலா 
கSட� பட� காலமா01 -ஏதி�லேலா ேலேலா 4 
 
கGசி� கலய�ெகாC� -ஏதி�லேலா ேலேலா  
கா��வழி ேபாறெபாCேண -ஏதி�லேலா ேலேலா 5 
 
க�உன��� ��தைலேயா -ஏதி�லேலா ேலேலா 
க�லD�தி வ8திடாேதா -ஏதி�லேலா ேலேலா 6 
 
க�என��� ��தி�டா-� -ஏதி�லேலா ேலேலா  
க�லD�தி வ8தி�டா-� -ஏதி�லேலா ேலேலா 7 
 
விதிவச�ேபா லாகHேம -ஏதி�லேலா ேலேலா 
ெவயிலிேலL� நட�கHேம -ஏதி�லேலா ேலேலா 8 
 
ம�தியான ேவைளயிேல -ஏதி�லேலா ேலேலா 
வைள�-�க� ேபாறெபாCேண -ஏதி�லேலா ேலேலா 9 
 
கGசி �!�ைகயிேல -ஏதி�லேலா ேலேலா 
க!���ெகாள எ6னெசKவாK -ஏதி�லேலா ேலேலா 10 
 
கGசிகC� �!�கிறேத -ஏதி�லேலா ேலேலா 
கட3ெசKத �Cணியேம -ஏதி�லேலா சாமி 11 
 
க�பGகGசி� ேக'றா�ேபால -ஏதி�லேலா ேலேலா 
காண��ைவய� அைர0சி=�ேக6 -ஏதி�லேலா சாமி 12 
 
கSட�ப�� ப���ப�� -ஏதி�லேலா ேலேலா 
கI�ெதா!ய0 1ம���ெபாCேண -ஏதி�லேலா ேலேலா 13 
 
எ�ேகேபாK விறெகா!�� -ஏதி�லேலா ேலேலா 
எ6னெசKய� ேபாறாKெபCேண -ஏதி�லேலா ேலேலா 14 
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கா����ேள விறெகா!�� -ஏதி�லேலா 
சாமி வ O���கைத0 1ம8�வ8� -ஏதி�லேலா சாமி 15 
 
கா�UபாK�� விற�வி'7 -ஏதி�லேலா ேலேலா 
கGசிகC� �!�கHேம -ஏதி�லேலா சாமி 16 
 
-------------------- 
 
���ப� பா��க   
 
மைழைய ந�பி ஏேலேலா மC இ=�க ஐலசா 
மCைண ந�பி ஏேலேலா மர�இ=�க ஐலசா 
மர�ைத ந�பி ஏேலேலா கிைளஇ=�க ஐலசா 
கிைளைய ந�பி ஏேலேலா இைலஇ=�க ஐலசா 
இைலையந�பி ஏேலேலா >வி=�க ஐலசா 
>ைவந�பி ஏேலேலா பிGசி=�க ஐலசா 
பிGைசந�பி ஏேலேலா காயி=�க ஐலசா 
காையந�பி ஏேலேலா பழ�இ=�க ஐலசா 
பழ�ைதந�பி ஏேலேலா மக6இ=�க ஐலசா 
மகைன ந�பி ஏேலேலா நOஇ=�க ஐலசா 
உ6ைனந�பி ஏேலேலா நா6இ=�க ஐலசா 
எ6ைனந�பி ஏேலேலா எம6இ=�க ஐலசா 
எமைனந�பி ஏேலேலா கா!=�க ஐலசா 
கா�ைடந�பி ஏேலேலா ��லி=�க ஐலசா. 
 
----------------- 
ெபCH�� அறி3ைர  
 
ஆ�கவாணா� அ)�கவாணா� -1Cெடலி�ெபCேண  
அறிவி=8தா� ேபா�ம! -1Cெடலி�ெபCேண 1  
 
கா�தி=8தவ6 ெபாCடா�!ைய0 -1Cெடலி�ெபCேண 
ேந��வ8தவ6 ெகாC�ேபானா6 -1Cெடலி�ெபCேண 2 
 
அதனாேலதா6 பயமாஇ=�� -1Cெடலி�ெபCேண 
அ�க�ப�க� ேபாகாேத! ©1Cெடலி�ெபCேண 3 
 
கCண!�கிற பயைல�கCடா� -1Cெடலி�ெபCேண 
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கCெண���� பா��ேகேத! ©1Cெடலி�ெபCேண 4 
 
கைட���ேபாற பயைல�கCடா� -1Cெடலி�ெபCேண 
ைகயைல� பைழ�காத! -1Cெடலி�ெபCேண 5 
 
காவாலி� பயைல�கCடா� -1Cெடலி�ெபCேண 
காலா�!�கி�� நி'காத! -1Cெடலி�ெபCேண 6 
 
ெந'றியிேல ெபா��ைவ01 -1Cெடலி�ெபCேண 
ெந=�கிநிCH ேபசாேத! ©1Cெடலி�ெபCேண 7 
 
�=வ�திேல ைமையவ01 -1Cெடலி�ெபCேண 
ெபாKஒCHேம ெசா�லாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 8 
 
ேஜா�!ேல மா�ட�வ01 -1Cெடலி�ெபCேண 
ேஜா��நைட நட�காேத! -1Cெடலி�ெபCேண 9 
 
ெவ'றிைலபா��� ேபா��கி��0-1Cெடலி�ெபCேண 
ெவ7�பயைல� பா��ேகேத! -1Cெடலி�ெபCேண 10 
 
�ைகயிைலைய� ேபா���கி��0 -1Cெடலி�ெபCேண  
ெபா!�பயைல� பா��கத! 1Cெடலி�ெபCேண 11 
 
வாறவைனL� ேபாறவைனL� -1Cெடலி�ெபCேண 
வழிமறி01� ேபசாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 12 
 
ச8ைத���ேபாற சன�கைளநO -1Cெடலி�ெபCேண 
ஜாைட� ேப01� ேபசாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 13 
 
ச-�கா= ேரா�!ேலநO -1Cெடலி�ெபCேண 
சCைடகிCைட ேபாடாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 14 
 
ப�க��வ O��� ெபCகைள0 -1Cெடலி�ெபCேண 
ப)காச�நO பCணாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 15 
 
இ���0 சி7�தவேள -1Cெடலி�ெபCேண  
இ7மா��நO ேபசாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 16 
 
மCைட ெப=�தவேள -1Cெடலி�ெபCேண 
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தC�MC� ேபசாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 17   
 
வி)0செந'றி� கா)ேய -1Cெடலி�ெபCேண 
வ Oறா��நO ேபசாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 18 
 
இ=��ெநG1 பைட�த -1Cெடலி�ெபCேண 
�7��ெபாCH�நO ெசKயாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 19 
 
மயி�1=C� நOC�வள�8த -1Cெடலி�ெபCேண  
ம)யாைதெக��� தி)யாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 20 
 
உ=�!உ=�! Mழி��� -1Cெடலி�ெபCேண  
தி=���தன� பCணாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 21 
 
உத�டழ� கா)ேய! -1Cெடலி�ெபCேண 
ஒ=�தைரL� ைவயாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 22 
 
கிளiY��� கா)ேய! -1Cெடலி�ெபCேண  
கி)��வ=� பCணாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 23 
 
ப�வ)ைச� கா)ேய! -1Cெடலி�ெபCேண  
பழிஇI��� ேபாடாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 24 
 
�7�கI��� கா)ேய! -1Cெடலி�ெபCேண  
ேகா�C�ணி ெசா�லாேத! -1Cெடலி�ெபCேண 25 
 
------- 
 
சி7வ�கD�கான பாட�க   
 
1. சாK8தா�த� 
 
சாK8தா ட�மா சாK8தா� 
சாய� கிளiேய சாK8தா� 
அ6ன� கிளiேய சாK8தா� 
ஆவார� >ேவ சாK8தா� 
��� விள�ேக சாK8தா� 
ேகாயி� �றாேவ சாK8தா� 
மயிேல �யிேல சாK8தா� 
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மாட� �றாேவ சாK8தா� 
 
சாK8தா ட�மா சாK8தா� 
தாமைர�>ேவ சாK8தா� 
��� விள�ேக சாK8தா�  
ேகாயி' �றாேவ சாK8தா� 
ப0ைச�கிளiேய சாK8தா�  
பவழ�ெகா!ேய சாய8தா� 
ேசாைல� �யிேல சாK8தா� 
18தர மயிேல சாK8தா� 
கCேண மணிேய சாK8தா� 
க'பக� ெகா!ேய சாK8தா� 
க�!� க=�ேப சாK8தா�  
கனிேய பாேல சாK8தா�. 
 
2. ைக வ O1த�  
  
ைகவ O ச�மா ைகவ O1 
கைட��� ேபாகலா� ைகவ O1 
மி�டாK வா�கலா� ைகவ O1  
ெம�வாK� தி6னலா� ைகவ O1 
ெசா�காK வா�கலா� ைகவ O1 
ெசா�சாK� ேபாடலா� ைகவ O1 
 
ைகவ O ச�மா ைகவ O1 
கைட��� ேபாகலா� ைகவ O1 
மி�டாK வா�கலா� ைகவ O1 
ெம�வாK� தி6னலா� ைகவ O1 
அ�ப� வா�கலா� ைகவ O1 
அம�8� தி6னலா� ைகவ O1 
>8தி வா�கலா� ைகவ O1 
ெபா=8தி LCணலா� ைகவ O1 
பழ�க வா�கலா� ைகவ O1 
ப)8� �சி�கலா� ைகவ O1 
ெசா�காK வா�கலா� ைகவ O1 
ெசா�சாK� ேபாடலா� ைகவ O1 
ேகாயி-��� ேபாகலா� ைகவ O1 
��பி�� வரலா� ைகவ O1 
ேதைர� பா��கலா� ைகவ O1 
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தி=�பி வரலா� ைகவ O1 
க�ம� வா�கலா� ைகவ O1  
காதி� மா�டலா� ைகவ O1. 
 
3. ேதா வ O1த� 
 
ேதாவ O ச�மா ேதாவ O1 
18தர� கிளiேய ேதாவ O1 
ப0ைச� கிளiேய ேதாவ O1 
பவள� ெகா!ேய ேதாவ O1 
திCைணயி6 கீேழ தவZ8� விைளயா�� 
ேதேன மணிேய ேதாவ O1 
 
4. கா�கா  
 
கா�கா கா�கா 
கCH�� ைம ெகாC�வா  
�=வி �=வி  
ெகாCைட��� >�ெகாC�வா  
கிளiேய கிளiேய  
கிCண�தி� பா� ெகாC�வா 
ெகா�ேக ெகா�ேக  
�ழ8ைத� ேத6 ெகாC�வா  
அ�பா M6ேன வா=�க  
அழாேத ெய67 ெசா�-�க  
 
நிலா� பா��  
1.  
நிலாநிலா வாவா  
நி�லாேம ஓ!வா 
மைலேமேல ஏறிவா 
ம�லிைக�>� ெகாC�வா. 
ந�வ O�!� ைவேய 
ந�ல �தி ெசKேய 
ெவளi� கிCண�தி� பா�ேசா7  
அளiெய��� அ�ப6 வாயி� 
ெகாGசி� ெகாGசி \��  
�ழ8ைத��0 சி)��� கா��  
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2. 
எ�!எ�!� பா����  
வ�ட வ�ட நிலாேவ 
�ளi��ளi0 சி)���  
��ைப�>3 நிலாேவ. 
 
3. 
நிலாநிலா  
எ�ேக ேபாறாK?  
மC எ��க� ேபாேற6. 
மC எ6ன����?  
ச�!பாைன ெசKய. 
ச�!பாைன எ6ன����?  
ேசாறா�கி� தி6ன. 
 
4. 
நிலாநிலா  
எ�ெக�ேகேபானாK ? 
களiமCH��� ேபாேன6. 
களiமC எ6ன����? வ O� க�ட. 
வ O� எ6ன����? மா� க�ட. 
மா� எ6ன����? சாணி ேபாட. 
சாணி எ6ன����? வ O�ெமIக. 
வ O� எ6ன����? பிைளெபற. 
பிைள எ6ன����?  
எCெணK� �ட�திேல ேபா���பிைள �ளi� �ளi விைளயாட. 
--------- 
வி�திலா மேலவிைள8த ெவCணிலாேவ - நOதா6 
விைள8தவCண ேம�ெசா�வாK ெவCணிலாேவ  
அ8தர�தி லா�கி6றா� ெவCணிலாேவ-அவ� 
ஆ��வைக ெய�ப!ேயா ெவCணிலாேவ ? 
ஞானமய மாKவிள��� ெவCணிலாேவ -எ6ைன 
நானறிய0 ெசா�-கCடாய ெவCணிலாேவ - 
அ8தர�க ேசைவெசKய ெவCணிலாேவ -எ�க 
ஐய�வ= வாேராெசா�வாK ெவCணிலாேவ - 
ஆ=மறி யாமலி�ேக ெவCணிலாேவ -அ=ளாள� 
வ= வாேராெசா�லாK,ெவCணிலாேவ. 
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வினா விைடக  
1.  
ஓ� ஓ� 
எ6ன ஓ� ? நCேடா� 
எ6ன நC� ? பா�நC� 
எ6ன பா�? களi�பா�. 
எ6ன களi ? ச�ர�களi. 

எ6ன ச�ர� ? நாK0ச�ர� 
எ6ன நாK? ேவ�ைடநாK. 
எ6ன ேவ�ைட? ப6றிேவ�ைட. 
எ6ன ப6றி? ஊ��ப6றி, 
எ6ன ஊ�? கீர`�. 
எ6ன கீைர? அைற�கீைர 
எ6ன அைற? ெபா6னைற. 
எ6ன ெபா6? கா�காK�ெபா6. 
எ6ன கா�காK? அCட�கா�காK. 
எ6ன அCட�? ேசா'றCட�. 
எ6ன ேசா7? பழGேசா7. 
எ6ன பழ�? வாைழ�பழ�. 
எ6ன வாைழ? க=வாைழ. 
எ6ன க=? ந�ைத�க=. 
எ6ன ந�ைத? �ள��ந�ைத 
எ6ன �ள�? ெப)ய�ள�. 
 
 
2.ேவ� ேவ� 
 
எ6ன ேவ� ? ெவ�!ேவ�. 
எ6ன ெவ�! ? பைனெவ�!. 
எ6ன பைன? தாளi�பைன. 
எ6ன தாளi? வி=8தாளi. 

எ6ன வி=8�? மணவி=8�. 
எ6ன மண�? >மண� 
எ6ன >? மா�> 
எ6ன மா? அ�மா. 
 
3. ஆC! ஆC! 
 
ஆC! ஆC! 
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எ6ன ஆC!? ெபா6னாC!. 
எ6ன ெபா6? கா�காK�ெபா6. 
எ6ன கா�காK? அCட�கா�காK. 
எ6ன அCட�? >அCட� 
எ6ன >? பன�> 
எ6ன பைன? தாளi�பாைன 
எ6ன தாளi? நாகதாளi 

எ6ன நாக�? 1�தநாக� 
எ6ன 1�த�? வ O��0 1�த� 
எ6ன வ O�? ஓ��வ O� 
எ6ன ஓ�? பாேலா� 
எ6ன பா�? நாK�பா� 
எ6ன நாK? ேவ�ைடநாK 
எ6ன ேவ�ைட? ப6றிேவ�ைட 
எ6ன ப6றி? ஊ��ப6றி 
எ6ன ஊ�? கீைர\� 
எ6ன கீைர? அைற�கீைர 
எ6ன அைற? பளiயைற 
எ6ன பளi? மட�பளi 

எ6ன மட�? ஆC!மட� 
எ6ன ஆC!? ெபா6னாC! 
 
4. 
நO எ�ேக ேபானாK? 
ஊ=��� ேபாேன6. 
எ6ன ஊ�? மயிலா�>� 
எ6ன மயி�? கா��மயி� 
எ6ன கா�? ஆ7கா� 
எ6ன ஆ7? பாலா7 
எ6ன பா�? களi�பா� 
எ6ன களi? இைல�களi 

எ6ன இைல? வாைழஇைல 
எ6ன வாைழ? க'>ர வாைழ 
எ6ன க'>ர�? ரச�க'>ர� 
எ6ன ரச�? மிள� ரச� 
எ6ன மிள�? வா�மிள� 
எ6ன வா�? நாKவா� 
எ6ன நாK? மரநாK 
எ6ன மர�? பலாமர� 
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எ6ன பலா? ேவ��பலா 
எ6ன ேவ�? ெவ�!ேவ� 
எ6ன ெவ�!? பைனெவ�! 
எ6ன பைன? தாளiபைன 
எ6ன தாளi? வி=8தாளi 

எ6ன வி=8�? நிலாவி=8� 
எ6ன நிலா? பிைறநிலா 
எ6ன பிைற? ெந'றி�பிைற 
எ6ன ெந'றி? ெபCெந'றி  
எ6ன ெபC? மண�ெபC 
எ6ன மண�? >மண� 
எ6ன >? மா�> 
எ6ன மா? அ�மா. 
 
-------- கCணாY0சி -1 
 
கCணா� கCணா� >0சாேர 
கா� கா� >0சாேர 
எ�தைன M�ைட இ�டாK? 
YH M�ைட.  
MH M�ைடL8 தி6<���� 
ஒ=ச�பா M�ைட ெகாC�வா  
 
கCணாY0சி-2 
 
த�த�கா ��த�கா -தவைல0 ேசா7 
ெந'றிமா ெந=�கமா -ப0ைசமர�திேல பதவைல க�ட� 
ப6றிவ8� சீராட� -பைறய6 வ8� ெந�-���த 
�C�மணி ேசாறா�க�-�=விவ8� 4�பி��. 
 
--------- பலிG ச���  
1. 
ச�� ச��! -ச= ெவாலா�ைக! 
�� ெதால�ைக! -�மர6 ெபCடாC! 
பாளய�திேல வாZ�ைக�ப�ட 
பழனி ெபCடா�!. 
 
2. 
மா�பிைள மா�பிைள 
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மCணா�க�! ேதா��ேள 
அைர�கா1 ெவ'றிைல��� 
கதிெக�ட மா�பிைள. 
 
3. 
���ல�ைக -ேகாலி��C� 
வ0ெச��தா6 -வா)�ெகாவா6 
த�ைபதாள� -ஏ8திஇற�கி 
ஏ8தின ைகயிேல ெசா�கி 
 
4. 
கவாைன� 1வ�! 1வ�! 1வ�! 
பலிG ச��� ..................... 
 
5. 
பலிG ச��� அ!�பாேன6 ? 
ப�- ெரC�� ேபாவாேன6 ? 
உ�க�ப<��� உ�காயி��� 
ெரC�பண� தCட� தCட� தCட�. 
 
6. 
aa நாய���! -ெதா�!ய�� நாK���! 
வைள01� ேபா�டா -நாK���! 
இI��� ேபா�டா -நாK���! 
நாK���! நாK���! நாK���! 
 
7. 
கி�கீ��� க�ப8 த�ைட 
கா1�� ெரC� ச�ைட 
க=ைண� கிழ�கடா 
வா�கி� ேபா�டா வா�கி� ேபா�டா. 
 
8. 
அ8த� ���ைக இ8த� ���ைக 
க�லிேல ேபா�டா� கைர� ���ைக 
1ைர����ைக 1ைர����ைக 1ைர����ைக.... 
 
9. 
அ8த அ)சி இ8த அ)சி 
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ேந��� ��தின க�பரசிக�ப)சி  
க�ப)சி க�பரசி 
 
10. 
க=ைண� கிழ�கடா வாைழ� பழமடா 
ேதாைல உ)யடா ெதாCைட�� அைடயடா 
அைடயடா அைடயடா அைடயடா  
 
11. 
கீ01� கீ0சடா கீைர� தCடடா 
ந�� வ0ேசCடா ப��� ேபா01டா 
ப��� ேபா01டா ப��� ேபா01டா 
 
12 
ெகா��� ெகா�� ஈ0ச�காK 
ேகாடாலி ஈ0ச�காK 
ம�ைர��� ேபானா-� 
வாடாத ஈ0ச�காK 
ஈ0ச�காK ஈ0ச�காK. 
 
------ க�லா�காK விைளயா��� பாட�க 
 
1.  
ெகா���சி� ெகா�� 
ெர�ைட சிலா�� 
M��0 சில8தி 
நா��லா வரண� 
ஐய�ப6 ேசாைல 
ஆ7Mக தாள� 
ஏI��� 4I 
எ���� M�! 
ஒ6ப� க�பள� 
ப��� பழ� ெசா��.  
 
2. 
1.  
க�ைட வ0ேச6  
மர� பிள8ேத6 
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2. ஈ)ரCைட� ேபாடடா 
இ=�க மா�ைட� க�டடா 
ப=�தி� ெகா�ைடைய ைவயடா 
பGசேணசா. 
 
3. M�க�! வாணிய6 ெச�காட  
ெச��G ெச��� ேச�8தாட  
வாணிய6 வ8� வழ�காட 
வாணி0சி வ8� 4�தாட. 
 
4.  
நாைல ைவ01 நாெல� 
நாரயண6 ேபேர� 
ேபெர���� பி0ைசெய� 
 
5.  
ஐவரளi ப1மGச 
அைர�க அைர�க� ப�தா� 
ப�தாத மGச ப1மGசள 
 
6.  
ஆ��=�தல� �=�தல� 
அ���� தCடல� தCடல� 
ேவ�� க�டா� ெவCகலம 
 
7.  
ஏI ��திர சகாய� 
எ�க ��திர சகாய� 
மா��� ��திர சகாய� மகராஜி. 
 
8.  
எ��� ெபா��� 
இட�கC ெபா�ைட 
வல�கC ச�ப�ைட 
 
9.  
ஒ6ப�ந) சி�திர�ைத 
ேபர6 பிற8த� 
ேப)டவா! ெப)யா�A� 
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10.  
ப�திரா சி�திரா ேகாலா�ட� 
ப��னி மாச�ஆ!  
ெவளi�கிழைமஅ�ம6 ெகாCடா�ட�. 
 
11.  
நா<� வ8ேத6 ந��க�ைட�� 
எ6 ேதாழி வ8தாK எ��தக�ைட�� 
த�!� அ�ப�ெகா�ட 
தவைல ச�பா�ெகா�ட 
ஒ�ைத� ைகயா� ெகா�ட 
ஒச8த மர�க�ைட 
��தி� ��தி� தா=� 
ெபா�டல� க�!� தா=�. 
----------- 
 
ெத�மா��  
ெச�பிேல சிைலஎIதி -மாமா 
ெச�வ�திேல நா6 பிற8ேத6 
வ�பிேலதா6 ைகெகா��� -மாமா 
வா��ைத� கிட�ஆேனேன 1 
 
கC! ெகாD���கCேட6 -சாமி 
க=��ள�� மீ<�கCேட6 
ஒC! �ளM�கCேட6 -சாமி 
ஒயிலாைள� காணைலேய 2 
 
ஏIமைல� க8த�ப�க� -சாமி  
இGசிெவ�ட� ேபானப�க� 
கCசிவ8� வ8தெத6ன -சாமி  
க��ேகாப� ஆனெத6ன? 3 
 
Y���தி� ெதா�கலிேல -��! 
M8c7 ப0ைச�க�- 
ஆைள�தா6 பக��த! -��! 
அதிேலஒ= ப0ைச�க�-. 4 
 
ச8தன� உர1�க�- -��! 
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தைலவாசைல� கா���க�- 
மீ6உர1� க�-�க! -��! 
வ Oணாைச� ப�டாேயா!. 5 
 
ஆைச�� மயி�வள��� -மாமா 
அழ��ெகா= ெகாCைடேபா��0 
ேசா�ேபறி� பய-��நா6 -மாமா 
ேசாறா�க ஆளாேனேன 6 
 
ெவைளெவைள நிலாேவ -சாமி 
ெவளi0சமான பா�நிலாேவ 
கள நிலாேவநO -சாமி 
க=�கவி�டா� ஆகாேதா? 7 
 
��பேகாண� ெரயி-வC! -��! 
�!ெக��த தGசாd= 
தGசாd= தாசி�ெபாCH -��!  
தாையமற� க!0சாள!. 8 
 
ெவ�!�ேபா�ட கா����ேள -��! 
ெவறெகா!�க� ேபாறெபாCேண 
க�ைடஉ6ைன� த��திடாதா -��! 
கர!�லி தாவிடதா? 9 
 
ஆ�திேல தைலMIகி -��! 
ஆயிர�கா� ப����தி 
ஊ���ப�க� உ�கா8�நO -��! 
ேபா���ேகா! ெவ'றிைலைய. 10 
 
ெகா��� பற��த! -��! 
ேகாண�வாK�கா� Yைலயிேல 
ப�க�திேல உ�கா�8�நO -எ6ைன�  
பதறவி��� ேபாேனாேய!. 11 
 
கா��� கலகெல6ைன� -��! 
ைகவைளய� ெரC��மி6ன 
Y���தி ேவேறமி6ன� -��! 
MகM�4ட மி6<த!. 12 
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வC!L� வ=�த! -��! 
வடம�ைர ேடசனிேல 
த8திேபாK� ேப1த! -��! 
த��ெச�! ெம�ைதயிேல. 13 
 
காைளந�ல க7���காைள -��! 
கCணா! மயிைல�காைள 
e�வ0ச ெவைள�காைள -��! 
1��த! ம�தியான�. 14 
 
ஆ7ச�கர� c7வC! -��! 
அழகால ெரயி-வC! 
மா�கCH இ�லாமதா6 -��!  
மாயமா�தா6 ஓ�த!. 15 
 
>�தமர� >�காத! -��! 
>வி�வC� ஏறாதா! 
க6னிவ8� ேசராவி�டா� -எ6 
காதைட��� தOராத!. 16 
 
ெச�க0 சிவ8தி=�பா -��! 
ெச�!மக ேபாலி=�பா 
லா) M!Gசி=�பா -��! 
வ8தி=�பா ச8ைத�கைட. 17 
 
M�டாயி ேத��லI -��! 
M7��ல��� >8திவைட 
த�டாேம வா�கி�தேர6 -��! 
த�கேம நO வாKதிற8தா�. 18 
 
பாச� பி!���தCணி -��! 
பலேப� எ����தCணி 
அ�ைதமக எ����தCணி -��!  
அ�தைனL� M�த�லேவா? 19 
 
நO�!னகா� மட�காம� நO-அ! 
ெந�M�காைட எ��காமேல 
கா�!னாேய க=YGசிைய-அ! 
க=�கIைத YGசிேபாேல. 20  
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-------- 
 
த�கர�தினேம 
 
கா�ெவ�!� க�ெபா7�கி� 
க��ேசாள� திைனவிைத��� 
காைலமாைல கா�ைட� கா�க� -த�கர�தினேம  
கCவிழி�தி=8தாளா� -ெபா6<ர�தினேம. 1 
 
அளiஅளi விைத�த  
அழM�திைன சாகாத! 
ெமாளெமாள விைத�த -த�கர�தினேம 
ெமா8த�திைன சாகாத! -ெபா6<ர�தினேம. 2 
 
க7�பாைன ஓ!வர� 
களெர�லா� திைனவிைத�க 
ெவளாைன ஓ!வர� -த�கர�தினேம 
ேவடெர�லா� திைனவிைத�க� -ெபா6<ர�தினேம. 3 
 
சி6ன0சி6ன ெவ'றிைலயா�  
ேச���கைட மி�டாயா�  
மா��க�� ம�லிைக�> -த�கர�தினேம  
(உ6) ெகாCைடயிேல மண��த! -ெபா6<ர�தினேம. 4 
 
சாைலயிேல ெரC�மர�  
ச��கா= வ0சமர� 
ஓ�கி வள�8தமர� -த�கர�தினேம 
உன�ேக�த a��மர� -ெபா6<ர�தினேம. 5 
 
எ�ேலா=� க���ேவ�! 
ஏைழ�ேக'ற ம�-ேவ�! 
ச8தன� க���ேவ�! -த�கர�தினேம 
ச)யான ச)ைகேவ�! -ெபா6<ர�தினேம. 6 
 
ஒ�த�தைல நாக6வ8�  
ஒ�டா�கா�ைட அழி0சி��ேத 
ஆராைர� காவ�ைவ�ேபா� -த�கர�தினேம  
அழகான திைன�பயி���� -ெபா6<ர�தினேம. 7 
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ெதKவாைனைய� காவ�ைவ�தா�  
தOGசி�ேம திைன�பயி=வளiைய�  
காவ�ைவ�தா� -த�கர�தினேம  
வன���ெகா= ேசதமி�ைல -ெபா6<ர�தினேம. 8 
 
Y�தCண6 ெபாCசாதிைய  
YHமாச� காவ�ைவ�ேபா�  
ஏைழயCண6 ெபாCசாதிைய -த�கர�தினேம 
ஏIமாச� காவ�ைவ�ேபா� -ெபா6<ர�தினேம. 9 
 
சாK8தி=8� கிளiவிர�ட0 
சாKமானM� ெபா6னாேல 
உ�கா�8� கிளiவிர�ட� -த�கர�தினேம 
M�காலிL� ெபா6னாேல -ெபா6<ர�தினேம. 10 
------- 
ராசா�தி 
 
ேரா� எ�லா� ெகாI� தாைட 
ெரா�பி� கிட���பா� -ராசா�தி  
ெரா�பி� கிட���பா�. 1 
 
ந�ல க=�� ச��� க�டா  
நயமா வி���பா� -ராசா�தி  
நயமா வி���பா�. 2 
 
ச��கைர மி�டாL� ப�பர மி�டாL� 
ச8ெத�லா� வி���பா� -ராசா�தி  
ச8ெத�லா� வி���பா�. 3 
 
க�-� கC�� கடைல அவ-�  
கண�காK வி���பா� -ராசா�தி  
கண�காK வி���பா�. 4 
 
��ப� ��பலாK� ��ைட� பிைளக  
�7�ேக ேபாறைத�பா� -ராசா�தி  
�7�ேக ேபாறைத�பா�. 5 
 
ேந= ேநராK ெந�ைட� பிைளக 
நி67 பா�றைத�பா� -ராசா�தி 
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நி67 பா�றைத�பா�. 6 
ெநாC!� பிைளL� சC!� பிைளL�  
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