
க�ணதாச� இய
றிய சின�மா பாட�க�  

 

1. அேதா அ�த பறைவேபால வாழ ேவ���  

பட� - ஆய�ர�தி� ஒவ� 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� �..எ�. ெசௗ�தரராஜ� � வ�ன� 

 

அேதா அ�த பறைவ ேபால வாழ ேவ'(� 

இேதா இ�த அைலக* ேபால ஆட ேவ'(� 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

�  - 

அேதா அ�த பறைவ ேபால வாழ ேவ'(� 

இேதா இ�த அைலக* ேபால ஆட ேவ'(� 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

கா01 ந�ைம அ�ைமெய�1 வ�லகவ��ைலேய 

கட� ந2� அ�ைமெய�1 3(வதி�ைலேய 

 

�  - 3(வதி�ைலேய 

 

கால� ந�ைம வ�4( வ�4( நட5பதி�ைலேய 

காத� பாச� தா6ைம ந�ைம மற5பதி�ைலேய 

 

�  

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

அேதா அ�த பறைவ ேபால வாழ ேவ'(� 

இேதா இ�த அைலக* ேபால ஆட ேவ'(� 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 
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ேதா�1� ேபா7 தாய��லாம� ேதா�றவ��ைலேய 

ெசா�லி�லாம� ெமாழிய��லாம� ேபசவ��ைலேய 

 

�  - ேபசவ��ைலேய 

 

வா �ேபா7 பசிய��லாம� வாழவ��ைலேய 

ேபா��ேபா7 ேவ1பாைத ேபாகவ��ைலேய 

 

�  

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

அேதா அ�த பறைவ ேபால வாழ ேவ'(� 

இேதா இ�த அைலக* ேபால ஆட ேவ'(� 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

ேகா� ம8க* ேச��7 வாழ ேவ'(� வ�(தைல 

ேகாய�� ேபால நா( காண ேவ'(� வ�(தைல 

அ9சமி�றி ஆ�5பாட ேவ'(� வ�(தைல 

அ�ைம வா � :மிெய;�� ேவ'(� வ�(தைல 

 

�  - 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 

அேதா அ�த பறைவ ேபால வாழ ேவ'(� 

இேதா இ�த அைலக* ேபால ஆட ேவ'(� 

ஒேர வான+ேல ஒேர ம'ண�ேல 

ஒேர கீத� உ/ைம கீத� பா(ேவா� 

 
--------- 

2. அ�ச� எ�ப� மடைமயடா  

பட� - ம�னாதி ம�ன� 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� �..எ�. ெசௗ�தரராஜ� 
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அ9ச� எ�ப7 .. மடைமயடா.. 

அ<சாைம திராவ�ட� .. உ/ைமயடா 

 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 

அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

ஆறி=� சா> ?றி=� சா> 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 

அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

 

கனக வ�சய/� @��தைல ெநறி�7 

க�லிைன ைவ�தா� ேசரமக� 

ஆ...ஆ...ஆ.... ஆ...ஆ......... 

கனக வ�சய/� @��தைல ெநறி�7 

க�லிைன ைவ�தா� ேசரமக� 

இமய வர�ப�ன+� மA�ெகா� ஏ0றி 

இைடபட வாC�தா� பா'�யேன. 

 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 

அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

ஆறி=� சா> ?றி=� சா> 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

 

கவ�ன+� வள� மழைலய�� உடலி� 

ைத/ய� வள�5பா� தமிழ�ைன 

ஆ...ஆ...ஆ....ஆ...ஆ..... 

கவ�ன+� வள� மழைலய�� உடலி� 

ைத/ய� வள�5பா* தமிழ�ைன 

கள;க� ப�ற�தா� ெப0றவ* மான� 

கா�திட எ வா� அவ* ப�*ைள 

 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 
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அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

ஆறி=� சா> ?றி=� சா> 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

 

வாC�தவ� ேகா� மைற�தவ� ேகா� 

ம8களi� மனதி� நி0பவ� யா� 

மாெப� வ 2ர� மான� கா5ேபா� 

ச/�திர� தன+ேல நி08கி�றா� 

 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 

அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

ஆறி=� சா> ?றி=� சா> 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

தாயக� கா5ப7 கடைமயடா 

அ9ச� எ�ப7 மடைமயடா 

அ<சாைம திராவ�ட� உ/ைமயடா 

--------- 

3. அ  எ�ன  ரா"க�மா எ�ென�ன நிைன%&  

பட� -ப4�8காடா ப4டணமா 

இைச - எ�. எ�. வ��வநாத� 

பா�யவ� - �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� 

 

அ� எ�ன� ரா8க�மா எ�ென�ன நிைன5E 

எ� ெந<3 �=;�த� 

சி1 க'ணா� �8��தி மாண�8க சிவ5E 

க'ண2/� நைனFத� 

 

க�யாண ேமள;க* மண�ேயாைச 

எ� கவைல8� தாளம� 

ெசா�லாத எ'ண;க* பலேகா� 

எ� 7�ப�தி� த2பம� 

ெப'ணாக நா� நிைன�த ம' வ 2( கைர�7 

த'ண2/� ேபானத� 

எ� ப4ட� எ� தி4ட� எ� ச4ட� 
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அ� ரா8க�மா கா0றாக பற�தத� 

கா0றாக பற�தத� 

 

எ�ேலா�8�� ஊ�ேகால� இர'( தர� 

அதி� ஒ க4ட� @��தத� 

தாயா�8�5 ப��னாேல ச�சார� - அ7 

தட� ெகா<ச� ப�ர'டத� 

ப'பா( கா5பத0� ெப' பா��7 @��ேத� 

எ� பா( மய;�த� 

எ� வ 2(� எ� வாC>� ஒ ேகாய�� 

அ� ரா8க�மா எ� ெத6வ� சி/8�த� 

 

அ� எ�ன� ரா8க�மா எ�ென�ன நிைன5E 

எ� ெந<3 �=;�த� 

சி1 க'ணா� �8��தி மாண�8க சிவ5E 

க'ண2/� நைனFத� 

---- 

4. அைமதியான நதிய'ன�ேல ஓ�� ஓட�  

பட� - ஆ'டவ� க4டைள 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ�க* - �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� - ப�. 3சீலா 

 

�.எ�.எ� 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(� ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

கா0றின+=� மைழய�ன+=� கல;கைவ8�� இ�ய�ன+=� 

கா0றின+=� மைழய�ன+=� கல;கைவ8�� இ�ய�ன+=� 

கைரய�ன+ேல ஒ7;கி நி�றா� ஆ(�, ஓ6 ஓ6 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(�, ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

 

�.எ�.எ� 

ெத�ன� இள;கீ0றின+ேல ஏ..ஏ..ஏ 

ெத�ன� இள;கீ0றின+ேல தாலா4(� ெத�றல7 

ெத�ன� இள;கீ0றின+ேல தாலா4(� ெத�றல7 
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ெத�ைனதைன9 சா6�7வ�(� Eயலாக வ�ெபா 7 

ெத�ைனதைன9 சா6�7வ�(� Eயலாக வ�ெபா 7 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(�, ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

 

ப�.எ�. 

ஓ ஓ ஓ 

ஆ0ற;கைர ேம4�ன+ேல ஆ� நி0�� நாணல7 

ஆ0ற;கைர ேம4�ன+ேல ஆ� நி0�� நாணல7 

கா0ற��தா� சா6வதி�ைல கன+�தமர� வ 2Cவதி�ைல 

கா0ற��தா� சா6வதி�ைல கன+�தமர� வ 2Cவதி�ைல 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(�, ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

 

ப�.எ� 

நாணலிேல காெல(�7 நட�7 வ�த ெப'ைம இ7 

நாணலிேல காெல(�7 நட�7 வ�த ெப'ைம இ7 

நாண� எ�J� ெத�றலிலிேல ெதா4�� க4(� ெம�ைம இ7 

நாண� எ�J� ெத�றலிலிேல ெதா4�� க4(� ெம�ைம இ7 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(�, ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

 

�.எ�.எ� 

அ�திய�� மய;கி நி�றா� காைலய�� ெதௗi�7வ�(� 

அ�திய�� மய;கி நி�றா� காைலய�� ெதௗi�7வ�(� 

அ�E ெமாழி ேக4(வ�4டா� 7�பநிைல மாறிவ�(� 

அ�E ெமாழி ேக4(வ�4டா� 7�பநிைல மாறிவ�(� 

 

இவ� 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(� ஓட� 

அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

கா0றின+=� மைழய�ன+=� கல;கைவ8�� இ�ய�ன+=� 

கா0றின+=� மைழய�ன+=� கல;கைவ8�� இ�ய�ன+=� 

கைரய�ன+ேல ஒ7;கி நி�றா� ஆ(�, ஓ6 ஓ6 

அைமதியான நதிய�ன+ேல ஓ(�, ஓட� 
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அளவ��லாத ெவ*ள� வ�தா� ஆ(� 

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

5. அ�மா எ�ப� தமி) வா*+ைத  

பட� - K9சர�மா 

இைச - எ�.எ�. வ��வநாத� 

பா�யவ� - ப�. 3சீலா 

 

அ�மா எ�ப7 தமிC வா��ைத 

அ7தா� �ழ�ைதய�� @த� வா��ைத 

அ�மா இ�லாத �ழ�ைதக4�� 

ஆ'டவ� வழ;�� அ* வா��ைத 

அ�மா எ�ப7 தமிC வா��ைத 

அ7தா� �ழ�ைதய�� @த� வா��ைத 

 

கவைலய�� வவ7� அ�மா அ�மா 

கைணய�� வவ7� அ�மா அ�மா 

தவ1 ெச6தா=� ம�ன+5E8காக 

தம�ைத அைழ5ப7� அ�மா அ�மா 

அ�மா எ�ப7 தமிC வா��ைத 

அ7தா� �ழ�ைதய�� தமிC வா��ைத 

 

:மிய�� ெபய� அ�மா அ�மா 

E'ண�ய நதிF� அ�மா அ�மா 

தாரண� அைழ5ப7� அ�மா அ�மா 

அ�மா எ�ப7 தமிC வா��ைத 

அ7தா� �ழ�ைதய�� @த� வா��ைத 

அ�மா இ�லாத �ழ�ைதக4�� 

ஆ'டவ� வழ;�� அ* வா��ைத 

அ�மா எ�ப7 தமிC வா��ைத 

அ7தா� �ழ�ைதய�� @த� வா��ைத 

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

6. அ�ண� கா, ய வழிய�மா  

பட� - ப��தா� ம4(� ேபா7மா 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - �.எ�.ெசௗ�தரராஜ� 
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அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

இ7 அ�பா� வ�ைள�த பழிய�மா 

க'ைண இைமேய ெக(�தத�மா 

எ� ைகேய க �ைத ெந/�தத�மா 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

 

ெதா4டா� 3(வ7 ெந5பா�� 

ெதாடமா� 3(வ7 சி/5பா�� 

ெத/�ேத ெக(5ப7 உறவா�� 

ெத/யாம� ெக(5ப7 பைகயா�� 

 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

இ7 அ�பா� வ�ைள�த பழிய�மா 

க'ைண இைமேய ெக(�தத�மா 

எ� ைகேய க �ைத ெந/�தத�மா 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

 

அைட8கல� எ�ேற நிைன�தி�ேத� 

அைண�தவேன ெந<ைச எ/�7 வ�4டா� 

ெகா(�த*வா6 எ�1 ேவ'� நி�ேற� 

��ப�4ட ைகக* @றி�7 வ�4டா� 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

இ7 அ�பா� வ�ைள�த பழிய�மா 

க'ைண இைமேய ெக(�தத�மா 

எ� ைகேய க �ைத ெந/�தத�மா 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

 

அவைன நிைன�ேத நான+�ேத� 

அவ� த�ைன நிைன�ேத வாC�தி�ேத� 

இ�J� அவைன மற8கவ��ைல 

அவ� இ�தைன ெச67� நா� ெவ18கவ��ைல 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

இ7 அ�பா� வ�ைள�த பழிய�மா 

க'ைண இைமேய ெக(�தத�மா 
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எ� ைகேய க �ைத ெந/�தத�மா 

அ'ண� கா4�ய வழிய�மா 

----------- 
 
 

7. அவ� ெம�ல சி-+தா� ஒ�/ ெசா�ல நிைன+தா�  

பட� - ப9ைச வ�ள8� 

இைச -வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - ப�. 3சீலா 

 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�த ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�தா ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

ெந<சி� நாண� ெகா'டா* க'ைண ��8ெகா'டா* 

அ�த5 E�லா;�ழ� ெமாழி8 ேகாைத 

ெந<சி� நாண� ெகா'டா* க'ைண ��8ெகா'டா* 

அ�த5 E�லா;�ழ� ெமாழி8 ேகாைத 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�த ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

 

ஒ ப4( ப�/�தா* @�ைல ெமா4( வ�/�தா* 

த;க� த4( ேபாேல அவ* கிட�தா* 

ஒ ப4( ப�/�தா* @�ைல ெமா4( வ�/�தா* 

த;க� த4( ேபாேல அவ* கிட�தா* 

அவ� ஏ;கி வ�தா� 3க� வா;க வ�தா� 

அ;� L;கிய ெப'ைமய�� எ �7 நி�றா* 

அவ� ஏ;கி வ�தா� 3க� வா;க வ�தா� 

அ;� L;கிய ெப'ைமய�� எ �7 நி�றா* 

பார� பார� பாைவய�� ஆைசைய ஓர� ஈர� நட8கி�றா* 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�த ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

 

அ�த� த;க ப7ைம உட� ெபா;�� இளைம 

அ�த ஆன�த க;ைகய�� வ� �தா* 
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அ�த� த;க ப7ைம உட� ெபா;�� இளைம 

அ�த ஆன�த க;ைகய�� வ� �தா* 

அவ� தா;கி8 ெகா'டா� ெந<சி� வா;கி8 ெகா'டா� 

ெப� ச�ேதாஷ5 படகின+� மித�7 வ�தா* 

அவ� தா;கி8 ெகா'டா� ெந<சி� வா;கி8 ெகா'டா� 

ெப� ச�ேதாஷ5 படகின+� மித�7 வ�தா* 

காதல� காதலி நாடக� ஆ�(� நாெளனா�1 ேபான7 இளைமய�ேல 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�த ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

ஓ .... 

அவ* ெம�ல சி/�தா* ஒ�1 ெசா�ல நிைன�தா* 

அ�த ெபா�லாத க'ணன+� ராைத, ராைத 

---------- 

8. அவ� பற�� ேபானாேள எ�ைன மற�� ேபானாேள 

பட� - பா� மகேள பா� 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ�க* - �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� - ப�.ப�. Oநிவா� 

 

�.எம. எ� 

அவ* பற�7 ேபானாேள எ�ைன மற�7 ேபானாேள 

நா� பா�8�� ேபா7 க'களiெர'ைட8 கவ��7 ேபானாேள 

 

ப�.ப�. எ� 

அவ* பற�7 ேபானாேள எ�ைன மற�7 ேபானாேள 

நா� பா�8�� ேபா7 க'களiெர'ைட8 கவ��7 ேபானாேள 

 

ப�.ப�. எ� 

எ� கா78� ெமாழிய��ைல 

எ� நா>8� 3ைவய��ைல 

எ� ெந<38� நிைனவ��ைல 

எ� நிழ=8� உற8கமி�ைல 

எ� நிழ=8� உற8கமி�ைல 

 

�.எ�.எ� 

இ�த வ 24(8� வ�ள8கி�ைல 
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ெசா�த8 P4(8� �ய�லி�ைல 

எ� அ�E8� மகளi�ைல 

ஒ ஆ1த� ெமாழிய��ைல 

ஒ ஆ1த� ெமாழிய��ைல 

அவ* பற�7 ேபானாேள எ�ைன மற�7 ேபானாேள 

நா� பா�8�� ேபா7 க'களiெர'ைட8 கவ��7 ேபானாேள 

ப�.ப�.எ� 

எ� இதய�தி� :4�ைவ�ேத� 

அதி� எ�ைனேய காவ� ைவ�ேத� 

அவ* கதைவ உைட�தாேள 

த� சிறைக வ�/�தாேள 

�.எ�.எ� 

அவ* என8கா மகளானா* 

நா� அவQ8� மகனாேன� 

எ� உ/ைம� தாய�லவா 

எ� உய�ைர எ(�79 ெச�றா* 

எ� உய�ைர எ(�79 ெச�றா* 

இவ� 

அவ* பற�7 ேபானாேள எ�ைன மற�7 ேபானாேள 

நா� பா�8�� ேபா7 க'களiெர'ைட8 கவ��7 ேபானாேள 

------- 

9. அவ1"2� தமிெழ�/ ேப*  

பட� - ப<சவ�ண8 கிளi 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - �.எம.f ெசௗ�தரராஜ� 

அவQ8�� தமிெழ�1 ேப� 

எ�1� அவெள�த� உ*ள�தி� 

அைசகி�ற ேத� 

அைசகி�ற ேத� 

அவQ8�� தமிெழ�1 ேப� 
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எ�1� அவெள�த� உ*ள�தி� 

அைசகி�ற ேத� 

அைசகி�ற ேத� 

அவQ8� நிலெவ�1 ேப� 

வ'ண மல� ெகா<3� �ழல;க� @கி=8� ேந� 

அவQ8� �ய�ெல�1 ேப� 

அவ* �ய�� ெகா'ட �ர� ெகா'( ெகா'டா(� ஊ� 

அவQ8� அ�ெப�1 ேப� 

அவQ8� அ�ெப�1 ேப� 

அ�த அ�ெப�ற ெபா* ந�ல ெப'ைம8� ேவ� 

ெப'ைம8� ேவ� 

அவQ8�� தமிெழ�1 ேப� 

எ�1� அவெள�த� உ*ள�தி� 

அைசகி�ற ேத� 

அைசகி�ற ேத� 

அவ* எ�த� அறி>8� ?� 

அவ* ெமாழிகி�ற வா��ைதக* கவ�ைத8� ேம� 

கவ�ைத8� ேம� 

அவQ8� அழெக�1 ேப� 

அ�த அழெக�த� உ*ள�ைத உ கி�ற ஏ� 

உ கி�ற ஏ� 

அவQ8�� தமிெழ�1 ேப� 

எ�1� அவெள�த� உ*ள�தி� 

அைசகி�ற ேத� 

அைசகி�ற ேத� 

அவQ8� உய�� எ�1 ேப� 

எ�1� அவ* எ�த� வாCெவJ� வய=8� ந2� 

வய=8�ந2� 

அவ* எ�த� நிைன>8�� ேத� 

இ�த மன� எ�J� கட=8� கைர க'ட வா� 

அவ* எ�த� நிைன>8�� ேத� 
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இ�த மன� எ�J� கட=8� கைர க'ட வா� 

அவQ8�� தமிெழ�1 ேப� 

எ�1� அவெள�த� உ*ள�தி� 

அைசகி�ற ேத� 

அைசகி�ற ேத� 

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

10.அழக� 34கன�ட� ஆைச ைவ+ேத�  

பட� - ப<சவ�ண8கிளi 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - ப�. 3சீலா 

ச�திய� சிவ� 3�தர� ஆ.... 

சரவண� தி5EகC ம�திர� 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� ஆ... 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� 

அவ� ஆலய�தி� அ�E மல� :ைச ைவ�ேத� 

அ'ண� உற>8ெக�ேற உடெல(�ேத� 

அவ� அைள5 ெப1வத0ேக உய�� வள��ேத� 

அ'ண� உற>8ெக�ேற உடெல(�ேத� 

அவ�, அைள5ெப1வத0ேக உய�� வள��ேத� ஆ... 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� 

அவ� ஆலய�தி� அ�E மல� :ைச ைவ�ேத� 

பன+ ெப6F� மாைலய�ேல பழ@தி�9 ேசாைலய�ேல ஆ.. 

பன+ ெப6F� மாைலய�ேல பழ@தி�9 ேசாைலய�ேல 

கன+ ெகா6F� ேவைளய�ேல க�ன+ மன� ெகா67 வ�4டா� 

ப�ன+ர'( க'ணழைக பா��தி�த ெப'ணழைக 

வ*ள�தா� ஆள வ�தா� ெப'ைமைய வாழ ைவ�தா� 

ெப'ைமைய வாழ ைவ�தா� ஆ... 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� 

அவ� ஆலய�தி� அ�E மல� :ைச ைவ�ேத� 

மைல ேம� இ5பவேனா மய�� ேம� வபவேனா 

ெம6Fகி5 பாட வ�தா� த�ைன� தா� தபவேனா 

அைல ேம� 7�பாேன� அன� ேம� ெம காேன� 
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அைல ேம� 7�பாேன� அன� ேம� ெம காேன� 

ஐய� ைக ெதா4ட>ட� அழ�8� அழகாேன� 

அழ�8� அழகாேன� ஆ... 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� 

அவ� ஆலய�தி� அ�E மல� :ைச ைவ�ேத� 

அ'ண� உற>8ெக�ேற உடெல(�ேத� 

அவ�, அைள5ெப1வத0ேக உய�� வள��ேத� 

அழக� @கன+ட� ஆைச ைவ�ேத� 

அவ� ஆலய�தி� அ�E மல� :ைச ைவ�ேத� 

-------- 

11. ஆ  அட62� வா)"ைகயடா  

பட� - ந2�8�மிழி 

இைச - வ�. �மா� 

பா�யவ� - சீ�காழி ேகாவ��தராஜ� 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

@தலி� நம8ெக�லா� ெதா4�லடா 

க' ��னா� காலி�லா க4�லடா 

ப�ற�ேதா� எ�பேத @க>ைரயா� 

ேபசிேனா� எ�பேத தா6ெமாழியா� 

மற�ேதா� எ�பேத நி�திைரயா� 

மரண� எ�பேத @�>ைரயா� 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

சி/5பவ� கவைலைய மைற8கி�றா� 

த2ைமக* ெச6பவ� அ கி�றா� 

இ5ேபா� எ�ேற நிைன5பவ� க'கைள 

இற�தவ� அ�லேவா திற8கி�றா� 
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ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

 

வ�5பா� அ7ேபா� வாCவதி�ைல 

வ�தவ� யாேம நிைல�ததி�ைல 

ெதா�5பா� சிலரைத 3ைவ5பதி�ைல 

ெதாட;�வா� சிலரைத @�5பதி�ைலஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

ஆற� நிலேம ெசா�தமடா 

ஆ� அட;�� வாC8ைகயடா 

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

12. ஆகாய% ப�தலிேல ெபா�78ச� ஆ�த�மா  

பட� - ெபா�S<ச� 

இைச - எ�.எ�. வ��வநாத� 

பா�யவ�க* - �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� - ப�. 3சீலா 

 

�.எ�.எ� 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

ஊ�ேகால� ேபாேவாமா உ*ள� அ;ேக ஓ(த�மா 

 

ப�.எ�. 

ஊ�ேகால� ேபாேவாமா உ*ள� அ;ேக ஓ(த�மா 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

 

ஓ ஓ.... 

:9T� E75ப4( நா� T� 

மண9ெச�E ைகேய�தி 

நா� அ;ேக ேபாேவாமா 

:9T� E75ப4( நா� T� 

மண9ெச�E ைகேய�தி 

நா� அ;ேக ேபாேவாமா 

மAனாவ�� �;�ம�ைத 
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மAனாவ�� �;�ம�ைத நானாள ேவ'(ம�மா 

மாேனா( ந2ராட ம<ச* ெகா'( ெச�ேவாமா 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

ஊ�ேகால� ேபாேவாமா உ*ள� அ;ேக ஓ(த�மா 

�.எ�.எ� 

பா�வ'ண� பழ�த4( :8கி'ண� 

மண5ெப'ண�� தா6 த�த சீராக கா'ேபாமா 

பா�வ'ண� பழ�த4( :8கி'ண� 

மண5ெப'ண�� தா6 த�த சீராக கா'ேபாமா 

ஊரா/� ச�னதிய�� ஒ�றாக ேவ'(ம�மா 

தாெய�1� ேசெய�1� த�ைதெய�1� ஆேவாமா 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

ப�.எ� 

க'ெண�1� வைள ெகா'ட ைக எ�1� 

இவ* ெகா'ட அ;க;க* ந2 காU� சி�ன;க* 

�.எ�.எ� 

ெபா�மாைல அ�திய�ேல எ� மாைன ேத� வ� 

அ�மா உ� ெப'U*ள� நாண� ெசா�லி ஆ� வ� 

இவ� 

ஆகாய5 ப�தலிேல ெபா�S<ச� ஆ(த�மா 

ஊ�ேகால� ேபாேவாமா உ*ள� அ;ேக ஓ(த�மா 

ஆ...ஆ 

ஆ....ஆ 

----- 

13. ஆலய மண'ய'� ஓைசைய நா� ேக,ேட�  

பட� - பா=� பழ@� 

இைச - வ��வநாத�- ராம���தி 

பா�யவ� - ப�. 3சீலா 

ஆலயமண�ய�� ஓைசைய நா� ேக4ேட� 

அ* ெமாழி P1� பறைவக* ஒலி ேக4ேட� 
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எ� இைறவ� அவேன அவேன என பா(� �ர� ேக4ேட� 

உ� தைலவ� அவேன அவேன எJ� தாய�� ெமாழி ேக4ேட� 

ஆலயமண�ய�� ஓைசைய நா� ேக4ேட� 

 

நில>� மாைல ெபாழதின+ேல எ� இைறவ� வ�தா� ேத/ன+ேல 

நில>� மாைல ெபா தின+ேல எ� இைறவ� வ�தா� ேத/ன+ேல 

ஏைழய�� இ�ல� இ7ெவ�றா� இ வ�ழியாேல மாைலய�4டா� 

இ வ�ழியாேல மாைலய�4டா� 

எ� இைறவ� அவேன அவேன என பா(� �ர� ேக4ேட� 

உ� தைலவ� அவேன அவேன எJ� தாய�� ெமாழி ேக4ேட� 

ஆலயமண�ய�� ஓைசைய நா� ேக4ேட� 

 

காத� ேகாய�� ந(வ�ன+ேல கைண ேதவ� ம�ய�ன+ேல 

காத� ேகாய�� ந(வ�ன+ேல கைண ேதவ� ம�ய�ன+ேல 

யா� அறியா ெபா தின+ேல அைட8கல� ஆேன� @�வ�ன+ேல 

அைட8கல� ஆேன� @�வ�ன+ேல 

எ� இைறவ� அவேன அவேன என பா(� �ர� ேக4ேட� 

உ� தைலவ� அவேன அவேன எJ� தாய�� ெமாழி ேக4ேட� 

ஆலயமண�ய�� ஓைசைய நா� ேக4ேட� 

அ*ெமாழி P1� பறைவக* ஒலி ேக4ேட� 

--------- 

14. ஆ/ மனேம ஆ/ - அ�த ஆ�டவ� க,டைள ஆ/ 

பட� -ஆ'டவ� க4டைள 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� 

 

ஆ1 மனேம ஆ1 -அ�த ஆ'டவ� க4டைள ஆ1 

ேச��7 மன+த� வா � வைக8� ெத6வ�தி� க4டைள ஆ1 

ெத6வ�தி� க4டைன ஆ1... 

 

ஒ�ேற ெசா�வா� ஒ�ேற ெச6வா� 

உ*ள�தி� உ*ள7 அைமதி 

இ�ப�தி� 7�ப� 7�ப�தி� இ�ப� இைறவ� வ��த நியதி... 

வ� 7�ப�தி� இ�ப� ப�தா�� 

இ�த இர'( க4டைள அறி�த மனதி� 
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எ�லா ந�ைமF� உ'டா�� 

எ�லா ந�ைமF� உ'டா�� 

 

ஆ1 மனேம ஆ1 -அ�த ஆ'டவ� க4டைள ஆ1 

ேச��7 மன+த� வா � வைக8� ெத6வ�தி� க4டைள ஆ1 

ெத6வ�தி� க4டைன ஆ1... 

 

உ'ைமைய9 ெசா�லி ந�ைமைய9 ெச6தா� 

உலக� உ�ன+ட� மய;��.... 

நிைல உய� ேபா7 பண�> ெகா'டா� உய��க* உ�ைன வண;�� 

உ'ைம எ�ப7 அ�பா�� - ெப� 

பண�> எ�ப7 ப'பா�� - இ�த 

நா�� க4டைள அறி�த மனதி� 

எ�லா ந�ைமF� உ'டா�� 

எ�லா ந�ைமF� உ'டா�� 

 

ஆ1 மனேம ஆ1 -அ�த ஆ'டவ� க4டைள ஆ1 

ேச��7 மன+த� வா � வைக8� ெத6வ�தி� க4டைள ஆ1 

ெத6வ�தி� க4டைன ஆ1... 

 

ஆைச ேகாப� கள> ெகா*பவ� ேபச�ெத/�த மிக�.. 

அ�E ந�றி கைண ெகா'டவ� மன+த வ�வ�� ெத6வ�.. 

இதி� மிக� எ�ப7 க*ள மன� 

உய� ெத6வ� எ�ப7 ப�*ைள மன� 

இ�த ஆ1 க4டைள அறி�த மன7 

ஆ'டவ� வா � ெவ*ைள மன� 

ஆ'டவ� வா � ெவ*ைள மன� 

 

ஆ1 மனேம ஆ1 -அ�த ஆ'டவ� க4டைள ஆ1 

ேச��7 மன+த� வா � வைக8� ெத6வ�தி� க4டைள ஆ1 

ெத6வ�தி� க4டைன ஆ1.... 

--- 

15. ஆய'ர� ெப�ைம மலர,�ேம  

பட� - வாC8ைக5பட� 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 
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பா�யவ�க* - ப�. 3சீலா � வ�ன� 

 

ஆய�ர� ெப'ைம மலர4(ேம 

ஆய�ர� க'க* ரசி8க4(ேம 

ஒ�திய�� ெந<ச� ஒவJ8ெக�ேற 

ெசா� ெசா� ெசா� ேதாழி ெசா� ெசா� ெசா�..... 

 

�  

ஆய�ர� ெப'ைம மலர4(ேம 

ஆய�ர� க'க* ரசி8க4(ேம 

ஒ�திய�� ெந<ச� ஒவJ8ெக�ேற 

ெசா� ெசா� ெசா� ேதாழி ெசா� ெசா� ெசா�..... 

 

ஒ�ேற காத� ஒ�ேற இ�ப� 

ஒ�ேற வாCவ�� ந2தி 

ஒ�றா6 ேச��7 அ�பா6 வா � 

ப'ேப ெப'க* ஜாதி 

காத� நாயக� ஒ பாதி 

காதலி தாJ� ம1 பாதி 

இமண� அ;ேக ஒ மன� எ�ேற 

ெசா� ெசா� ெசா� ேதாழி ெசா� ெசா� ெசா�.... 

 

�  

ஆய�ர� ெப'ைம மலர4(ேம 

ஆய�ர� க'க* ரசி8க4(ேம 

ஒ�திய�� ெந<ச� ஒவJ8ெக�ேற 

ெசா� ெசா� ெசா� ேதாழி ெசா� ெசா� ெசா�..... 

 

ம�னவேன ஆனா=� ... ம'ணள�7 ெகா(�தா=�... 

ெப' மனைத ந2 அைடய @�யா7 

வா* @ைனய�� ேக4டா=� ெவ<சிைறய�� ேபா4டா=� 

உடல�றி உ*ள@ைன9 ேசரா7..ஆ...ஆ...ஆ 

மாJ� ெப'U� ஒ ஜாதி 

மான� எ;க* தன+ ந2தி 

தவ1 ெச6யாேத அகி� வராேத 
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------ 

16. இ�த ம�ற+தி� ஓ  வ4� இள�ெத�றைல" ேக,கி�ேற� 

பட� - ேபாலி�கார� மக* 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ�க* - ப� ப� Oன+வா�, எ� ஜானகி 

எ�. ஜா 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

ந2 ெச�றி(� வழிய�ன+ேல எ� ெத6வ�ைத8 கா'பாேயா ..ஓ...ஓ..ஓ 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

வ'ண மல�களi� அ�பாவா* உ� மன78� க�பாவா* 

இ�1 அைலகட� 7�பானா* எ�1 ஒ ெமாழி Pறாேயா..ஓ..ஓ... 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

ந( இரவ�ன+� வ�ழி8கி�றா* உ� உறவ�ைன நிைன8கி�றா* 

ந( இரவ�ன+� வ�ழி8கி�றா* உ� உறவ�ைன நிைன8கி�றா* 

அவ*வ���த ப�� 7ய��கி�றா* எ� ேவதைன Pறாேயா ...ஓ...ஓ.. 

Oன+வா� 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

எ� க'U8� க'ணா�� இவ* ெசா�ன7 ச/தானா..ஆ...ஆ 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

த� க'ணைன� ேத(கிறா* மன8 காதைல8 P1கிறா* 

இ�த அ'ணைன மற�7வ�4டா* எ�1 அதைனF� Pறாேயா...ஓ...ஓ.. 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

எ� க'U8� க'ணா�� இவ* ெசா�ன7 ச/தானா..ஆ...ஆ 

இ�த ம�ற�தி� ஓ� வ� இள�ெத�றைல8 ேக4கி�ேற� 

-------- 

17. இைறவ� வ4வா� - அவ� எ�/� ந�வழி த4வா� 

பட� - சா�தி நிைலய� 

பா�யவ� - ப� 3சீலா � வ�ன� 

ப� எ�. 

இைறவ� வவா� - அவ� 
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எ�1� ந�வழி தவா� 

ஒ�1P� 

இைறவ� வவா� - அவ� 

எ�1� ந�வழி தவா� 

ப� எ� 

அறிேவா� அவைன - அவ� 

அ�ேப நா� ெப1� கைண 

ஒ�1P� 

அறிேவா� அவைன - அவ� 

அ�ேப நா� ெப1� கைண 

இைறவ� வவா� - அவ� 

எ�1� ந�வழி தவா� 

ப� எ� 

வ'ண வ'ண5 :வ�ன+� 

காைய ைவ�தவ� 

சி5ப� ஒ�றி� ந(ேவ 

@�ைத ைவ�தவ� 

வ'ண வ'ண5 :வ�ன+� 

காைய ைவ�தவ� 

சி5ப� ஒ�றி� ந(ேவ 

@�ைத ைவ�தவ� 

சி�ன9 சி�ன ெந<சின+� 

பாச� ைவ�தா� 

ெந<சி� வ� பாச�ைத 

ேபச ைவ�தா� 

சி�ன சி�ன ெந<சின+� 

பாச� ைவ�தா� 

ெந<சி� வ� பாச�ைத 

ேபச ைவ�தா� 

அ�ேப எ�ப7 ேகாய�� 

ஆைச எ�ப7 நா( 
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பாச� எ�ப7 வ 2( 

 

ஒ�1P� 

பாச� எ�ப7 வ 2( 

இைறவ� வவா� - அவ� 

எ�1� ந�வழி தவா� 

 

ப� எ� 

உ*ள� எ�J� ேகாய�ைல8 

க4� ைவ�தவ� 

க'க* எ�J� வாசைல 

த�7 ைவ�தவ� 

உ*ள� எ�J� ேகாய�ைல8 

க4� ைவ�தவ� 

க'க* எ�J� வாசைல 

த�7 ைவ�தவ� 

க'ண�� வ� பாைதைய 

காண9 ெசா�னா� 

ந�ல ந�ல பாைதய�� 

ேபாக9 ெசா�னா� 

க'ண�� வ� பாைதைய 

காண9 ெசா�னா� 

ந�ல ந�ல பாைதய�� 

ேபாக9 ெசா�னா� 

க'க* அவைன8 கா'க 

உ*ள� அவைன நிைன8க 

ைகக* அவைன வண;க 

 

ஒ�1P� 

ைகக* அவைன வண;க 

இைறவ� வவா� - அவ� 

எ�1� ந�வழி தவா� 

அறிேவா� அவைன - அவ� 

அ�ேப நா� ெப1� கைண 
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இைறவ� வவா� - அவ� 

எ�1� ந�வழி தவா� 

--------- 

18. இர9� நில9� வளர,�ேம  

பட� -க�ண� 

இைச -வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ�க* - ப�. 3சீலா, �.எ�. ெசௗ�தரராஜ� 

ப� எ� 

ஆ ஆ ஆ... 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

ந� இன+ைம நிைன>க* ெதாட4ேம 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

� எ�. எ� 

தர>� ெபற>� உதவ4(ேம 

ந� தன+ைம 3க;க* ெபக4(ேம 

இவ� 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

ந� இன+ைம நிைன>க* ெதாட4ேம 

ப� எ� 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

ம�லிைக ப<சைண வ�/8க4(ேம 

�.எ�.எ� 

அ;� ம;ைகய�� தாமைர சி/8க4(ேம 

ப� எ� 

இ�ைலெய�னாம� ெகா(8க4(ேம 

� எ� எ� 

ெந<சி� இ8கி�றவைரய�� எ(8க4(ேம 

இவ� 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

ந� இன+ைம நிைன>க* ெதாட4ேம 
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ப� எ� 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

 

ப� எ� 

ஆைசய�� ெந<ச� 7�8க4(ேம 

� எ� எ� 

அ;� அ9ச@� ெகா<ச� இ8க4(ேம 

ப� எ� 

நாடக� @ வ7� நட8க4(ேம 

� எ� எ� 

அதி� நாண@� ெகா<ச� ப�ற8க4(ேம 

இவ� 

இர>� நில>� வளர4(ேம 

ந� இன+ைம நிைன>க* ெதாட4ேம 

இர>� நில>� 

ப� எ� 

வளர4(ேம 

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

19. இ4"2� இட+ைத வ',� இ�லாத இட� ேத  

பட� - திவ4 ெச�வ� 

இைச - ேக வ� மஹாேதவ� 

பா�ய7 = சீ�காழி ேகாவ��த ராஜ� 

 

இ8�� இட�ைத வ�4( இ�லாத இட� ேத� 

எ;ெக;ேகா அைலகி�றா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஏ7� அறியார� ஞான� த;கேம 

 

உ�ைனேய நிைன�தி5பா� உ'ைமைய� தா� உைர5பா� 

ஊ8�5 பைகயாவா� ஞான� த;கேம 

உ�ைனேய நிைன�தி5பா� உ'ைமைய� தா� உைர5பா� 

ஊ8�5 பைகயாவா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஊCவ�ைன எ�ன ெசா�ேவ� ஞான� த;கேம 

ஞான� த;கேம 

 

இ8�� இட�ைத வ�4( இ�லாத இட� ேத� 
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எ;ெக;ேகா அைலகி�றா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஏ7� அறியார� ஞான� த;கேம 

 

ந<சிைன ெந<சி� ைவ�7 நாவ�ன+� அ�E ைவ�7 

ந<சிைன ெந<சி� ைவ�7 நாவ�ன+� அ�E ைவ�7 

ந�லவ� ேபா� ந�5பா� ஞான� த;கேம 

அவ� நாடக� எ�ன ெசா�ேவ� ஞான� த;கேம 

அவ� நாடக� எ�ன ெசா�ேவ� ஞான� த;கேம 

இ8�� இட�ைத வ�4( இ�லாத இட� ேத� 

எ;ெக;ேகா அைலகி�றா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஏ7� அறியார� ஞான� த;கேம 

 

ெதா'(8 ெக�ேற அைலவா� ேகலி8� ஆளாவா� 

க'( ெகா*வா6 அவைன ஞான� த;கேம 

ெதா'(8 ெக�ேற அைலவா� ேகலி8� ஆளாவா� 

க'( ெகா*வா6 அவைன ஞான� த;கேம 

அவ� கட>ளi� பாதிய� ஞான� த;கேம .... ஞான� த;கேம 

 

இ8�� இட�ைத வ�4( இ�லாத இட� ேத� 

எ;ெக;ேகா அைலகி�றா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஏ7� அறியார� ஞான� த;கேம 

 

ப�*ைளைய8 கி*ளi வ�4( ெதா4�ைல ஆ4�வ�4(... 

ப�*ைளைய8 கி*ளi வ�4( ெதா4�ைல ஆ4�வ�4( 

த*ளi நி�ேற சி/5பா� ஞான� த;கேம 

அவ�தா� தரண�ைய5 பைட�தான� ஞான� த;கேம 

ஞான� த;கேம 

 

இ8�� இட�ைத வ�4( இ�லாத இட� ேத� 

எ;ெக;ேகா அைலகி�றா� ஞான� த;கேம 

அவ� ஏ7� அறியார� ஞான� த;கேம 

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

20. இய
ைக எ�:� இைளய க�ன�  
பட� - சா�தி நிைலய� 

இைச - எ� எ� வ��வநாத� 
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பா�யவ�க* - எ� ப� பால35ரமண�ய�, ப� 3சீலா 

 

ப� எ� 

ஆஹுஹா...... 

எ� ப� 

ஓஓேஹா...... 

இவ� 

ஆ ஆ ஆ....... 

 

எ� ப� 

இய0ைக எ�J� இைளய க�ன+ 

ஏ;�கிறா* 7ைணைய எ'ண� 
 

ப� எ� 

இய0ைக எ�J� இைளய க�ன+ 

ஏ;�கிறா* 7ைணைய எ'ண� 
 

எ� ப� 

ெபா�ன+ற�7 ெம�லிைடய�� :வாட 

ப� எ� 

ெபா4(ைவ�த வ'ண @க� ந2ராட 

எ� ப� 

ெபா�ன+ற�7 ெம�லிைடய�� :வாட 

ெபா4(ைவ�த வ'ண @க� ந2ராட 

ப� எ� 

தாமைரயா* ஏ� சி/�தா* 

தைலவJ8ேக L7 வ�4டா* 

இவ� 

இய0ைக எ�J� இைளய க�ன+ 

ஏ;�கிறா* 7ைணைய எ'ண� 
 

எ� ப� 

தைலைய வ�/�7 ெத�ைன ேபாரா(ேதா 

எதைன நிைன�7 இளந2ரா(ேதா 

க�ன+ உ�ைன8 க'டதாேலா 
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த�ைன எ'ண�8 ெகா'டதாேலா 

ப� எ� 

இைலக* மர�78ெக�ன ேமலாைடேயா 

இைடக* மைற�78 க4(� ?லாைடேயா 

க4f�8ெகா'ட க*வ� யாேரா 

க*வJ8�� எ�ன ேபேரா 

இவ� 

இய0ைக எ�J� இைளய க�ன+ 

ஏ;�கிறா* 7ைணைய எ'ண� 
 

எ� ப� 

மைலைய த வ�9 ெச�=� ந2ேரா4டேம 

கைலக* பழக9 ெசா�=� ேதேரா4டேம 

ம<ச* ெவ6ய�� ேநர�தாேன 

ம<ச* ஒ�1 ேபாடலாேம 

ப� எ� 

தைரைய தடவ�9 ெச�=� கா0ேறா4டேம 

காைல நைன�79 ெச�=� ஆ0ேறா4டேம 

இ�J� ெகா<ச� ேநர�தாேன 

அ�தி5 ப4(5 ேபசலாேம 

இவ� 

இய0ைக எ�J� இைளய க�ன+ 

ஏ;�கிறா* 7ைணைய எ'ண� 

ஆஹுஹா....ஹுஹா......... 

------ 

21. உலக� ப'ற�த� என"காக  

பட� - பாச� 

இைச - வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� -� எ� ெசௗ�தரராஜ� 

 

உலக� ப�ற�த7 என8காக 

ஓ(� நதிகQ� என8காக 

மல�க* மல�வ7� என8காக - அ�ைன 

ம�ைய வ�/�தா* என8காக 
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கா01� மித8�� ஒலிகளiேல 

கடலி� தவ � அைலகளiேல 

இைறவ� இ5பைத நானறிேவ� 

எ�ைன..அவேன தானறிவா� 

 

உலக� ப�ற�த7 என8காக 

ஓ(� நதிகQ� என8காக 

மல�க* மல�வ7� என8காக - அ�ைன 

ம�ைய வ�/�தா* என8காக 

 

தவ � நிலவா� த;கரத� 

தாரைக பதி�த மண�ம�ட� 

�ய��க* பா(� கைல8Pட� 

ெகா'ட7 என7 அரசா;க� 

 

உலக� ப�ற�த7 என8காக 

ஓ(� நதிகQ� என8காக 

 

எ�லா� என8�* இ�தா=� 

எ�ைன� தன8�* ைவ�தி8�� 

அ�ைன மனேம எ� ேகாய�� 

அவேள எ�1� எ� ெத6வ� 

 

உலக� ப�ற�த7 என8காக 

ஓ(� நதிகQ� என8காக 

மல�க* மல�வ7� என8காக - அ�ைன 

ம�ைய வ�/�தா* என8காக 

----------- 

22. உ�ள+தி� ந�ல உ�ள� உற6காெத�ப�  

பட� - க�ண� 

இைச -வ��வநாத� - ராம���தி 

பா�யவ� - சீ�காழி ேகாவ��தராஜ� 

 

உ*ள�தி� ந�ல உ*ள� உற;காெத�ப7 

வ�லவ� வ��ததடா .... க�ணா 

வவைத எதிெகா*ளடா 
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உ*ள�தி� ந�ல உ*ள� உற;காெத�ப7 

வ�லவ� வ��ததடா .... க�ணா 

வவைத எதிெகா*ளடா 

தா68� ந2 மகன+�ைல த�ப�8� அ'ணன+�ைல 

ஊ�5பழி ஏ0றாயடா நாJ� உ� பழி ெகா'ேடனடா 

நாJ� உ� பழி ெகா'ேடனடா 

ம�னவ� பண�ேய0�� க'ணJ� பண� ெச6த 

உ�ன� பண�ேவனடா -க�ணா 

ம�ன+�7 அ*வாயடா 

உ*ள�தி� ந�ல உ*ள� உற;காெத�ப7 

வ�லவ� வ��ததடா .... க�ணா 

வவைத எதிெகா*ளடா 

ெச<ேசா01 கட� த2��த ேசராத இட� ேச��7 

வ<ச�தி� வ 2C�தாயடா - க�ணா 

வ<சக� க'ணனடா 

வ<சக� க'ணனடா 

உ*ள�தி� ந�ல உ*ள� உற;காெத�ப7 

வ�லவ� வ��ததடா .... க�ணா 

வவைத எதிெகா*ளடா 

--------- 
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