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�ழ�ைதக� பாட�க��ழ�ைதக� பாட�க��ழ�ைதக� பாட�க��ழ�ைதக� பாட�க�    
 
 

    
அ�மா இ�ேக வாஅ�மா இ�ேக வாஅ�மா இ�ேக வாஅ�மா இ�ேக வா    

 
அ�மா இ�ேக வா வா 
ஆைச ��த� தா தா 
இைலயி� ேசா� ேபா� 

ஈைய �ர ஓ!� 
உ#ைன% ேபா#ற ந�லவ( 
ஊ*� யாேரா உ�ளவ( 

எ#னா� உன-�� ெதா�ைல 
ஏ0� இனி இ�ைல 

ஐய� இ#றி ெசா�ேவ# 
ஒ3�ைம எ#�� பலமா� 
ஓ0� ெசயேல நலமா� 

ஔைவ ெசா#ன ெமாழியா� 
அ·ேத என-� வழியா� 

 
 

ஒ#5 ெர6� 75ஒ#5 ெர6� 75ஒ#5 ெர6� 75ஒ#5 ெர6� 75    
 

ஒ#5 ெர6� 75 
ஓனா# எ�ேக 8� 
நா9 அ:; ஆ� 

மார�தி# ேமேல பா< 
ஏ= எ!� ஒ#ப0 
எ#ன அத# ேப< 
ஓனா# எ#ேற 8� 

 
 
 
 

 
ைகவீச�மா ைகவீ;ைகவீச�மா ைகவீ;ைகவீச�மா ைகவீ;ைகவீச�மா ைகவீ;    

 
ைகவீ ச�மா ைகவீ;! 

கைட-�% ேபாகலா� ைகவீ;! 
மி!டா@ வா�கலா� ைகவீ;! 
ெம0வா@� தி#னலா� ைகவீ;! 
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அ%ப� வா�கலா� ைகவீ;! 
அம(�0 தி#னலா� ைகவீ;! 
A�தி வா�கலா� ைகவீ;! 

ெபா<�தி B6ணலா� ைகவீ;! 
பழ�க� வா�கலா� ைகவீ;! 
ப*�0 Dசி-கலா� ைகவீ;! 

 
 

ெசா-கா@ வா�கலா� ைகவீ;! 
ெசா�சா@% ேபாடலா� ைகவீ;! 
ேகாயி9-�% ேபாகலா� ைகவீ;! 
��பி!� வரலா� ைகவீ;! 
ேதைர% பா(-கலா� ைகவீ;! 
தி<�பி வரலா� ைகவீ;! 
க�ம� வா�கலா� ைகவீ;! 
காதி� மா!ட�லா� ைகவீ;! 

 
 
 

ஆராேரா ஆ*வேராஆராேரா ஆ*வேராஆராேரா ஆ*வேராஆராேரா ஆ*வேரா    
 

ஆராேரா ஆ*வேரா, ஆராேரா ஆ*வேரா 
ஆரF�0 நீய=தா@ க6மணிேய க6Gற�கா@ 
பா!F அF�தாேளா, பாH!�� ைகயாேல 
அ�ைத அF�தாேளா, அ��!�� ைகயாேல 
ஆராேரா ஆ*வேரா, ஆராேரா ஆ*வேரா 

ஆரF�0 நீய=தா@ க6மணிேய க6Gற�கா@ 
 
 

 
நிலா நிலா ஓFநிலா நிலா ஓFநிலா நிலா ஓFநிலா நிலா ஓF    

நிலா நிலா ஓF வா 
நி�லாம� ஓF வா 
மைல மீ0 ஏறிவா 

ம�லிைக%A ெகா6�வா 
 

வ!ட வ!ட நிலேவ 
வ6ன �கி� Aேவ 

ப!ட� ேபால பற�0 வா 
ப�பர� ேபா� ;3றி வா 
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ஒ#�� ஒ#��ஒ#�� ஒ#��ஒ#�� ஒ#��ஒ#�� ஒ#��    

 
ஒ#�� ஒ#�� இர6� 
Aவி� இ<%ப0 வ6� 

இர6�� இர6�� நா#� 
இனி%பா@ இ<-�� ேத�கா@ 

7#�� 7#�� ஆ� 
ேவைல ெச@தா� ேசா� 
நா#�� நா#�� எ!� 
ந#றா@% பா�வா� ப!� 
ஐ�0� ஐ�0� ப�0 
அ#ேப நம0 ெசா�0 

 
 

 
 

மைழேய மைழேய வா வாமைழேய மைழேய வா வாமைழேய மைழேய வா வாமைழேய மைழேய வா வா    
 

மைழேய மைழேய வா வா 
மர�க� வளர வா வா 
உலக� ெசழி-க வா வா 
உழவ( மகிழ வா வா 
�ள�க� நிைரய வா வா 
�ைடக� பிF-க வா வா 
ஆ� ஓட வா வா 

அ!ட ேபாட ஓF வா 
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சா@சா@சா@சா@�தாட�மா சா@�தா��தாட�மா சா@�தா��தாட�மா சா@�தா��தாட�மா சா@�தா�    
 

சா@�தாட�மா சா@�தா� 
சாய- கிளிேய சா@�தா� 
தி�தி-�� ேதன சா@�தா� 
ெதவி!டாத தமிேழ சா@�தா� 

 
மயிேல �யிேல சா@�தா� 
மாட%Dறாேவ சா@�தா� 
க!F- க<�ேப சா@�தா� 
கா@Iசிய பாேல சா@�தா! 

 
��0விள-ேக சா@�தா� 
�!F நிலேவ சா@�தா� 

 
 

மா�பழ�மா�பழ�மா�பழ�மா�பழ�    
 

மா�பழமா� மா�பழ� 
ம�ேகாவா மா�பழ� 
தி�தி-�� மா�பழ� 
அழகான மா�பழ� 

அ�வா ேபா#ற மா�பழ� 
த�க நிற மா�பழ� 

உ�கJ-� ேவ6�மா மா�பழ� 
 

இ�ேக ஓF வா<�க� 
ப�� ேபா!� தி#னலா� 

 
 
 
    

அழக(அழக(அழக(அழக(    யாைனயாைனயாைனயாைன    
    

ஆைன ஆைன 
அழக( ஆைன 

 
அழக<� ெசா-க<� 

ஏ�� ஆைன 
 

க!F-க<�ைப 
�றி-�� ஆைன 

 
காேவ* த6ணீைர 
கல-�� ஆைன 

 
�!F ஆைன-�- 
ெகா�D �ைளI;தா� 

 
ப!டணெம�லா� 

பற�ேதாF% ேபாI;தா�! 
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பH#பH#பH#பH#    

ப�0- கா; விைலயிேல 
பH# ஒ#� வா�கிேன# 
பH# ஒ#� வா�கிேன# 
ைபய% ைபய ஊதிேன# 

 
ைபய% ைபய ஊதேவ 
ப�0 ேபால ஆன0 
ப�0 ேபால ஆன0� 

பலமா@ நா5� ஊதிேன# 
 

பலமா@ நா5� ஊதேவ 
பாைன ேபால ஆன0 
பாைன ேபால ஆனைத 
பா(-க ஓF வா<�க� 

 
விைரவி� வ�தா� பா(-கலா� 

அ�ல0 ெவF-�� ச�த� ேக!கலா� 
 
 

ேச(�0ேச(�0ேச(�0ேச(�0    ெச@ேவா�ெச@ேவா�ெச@ேவா�ெச@ேவா�    
 

06�� தா�க� கிட�தன 
�-கி வீசி எறி�தன(! 

க6� சி�வ# எ��தன# 
க%ப� ெச@0 மகிK�தன#! 

 
06�� 0ணிக� கிட�தன 
�-கி வீசி எறி�தன(! 
க6� சி�மி எ��தன� 

கண-கா@% ெபா�ைம ெச@தன�! 
 

வ6ண� தா�க� கிட�தன 
வா* வீசி எறி�தன(! 

சி#ன% ைபய# க6டன# 
ேச(�0% A-க� ெச@தன#! 

 
சிறிய 0<�D� நம-�ேம 
சிற�த ெபா<ளா@ மா�ேம! 
சி#ன: சி�வ( நா�ேம 

ேச(�0 ெபா<�க� ெச@ேவாேம! 
 
 

பா%பாபா%பாபா%பாபா%பா    
�!F �!F பா%பா 
�6� க#ன� பா%பா 
த�தி த�தி நட�தி�� 
க!F� த�க பா%பா 

 
க6க� உ<!F மிர!�வா� 
வா@ ெபா�தி சி*-�� பா%பா 

;!F�தன� ெச@தி�� 
எ�க� ச-தி பா%பா 
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ந�லந�லந�லந�ல    நா@-�!Fநா@-�!Fநா@-�!Fநா@-�!F    

சி#னI சி#ன நா@-�!F 
�ய ெவ�ைள நா@-�!F 

 
ப:;% ெபாதி நா@-�!F 
ப#5� தி#5� நா@-�!F 

 
சி#னI சி#ன- �ழ�ைதக� 
ெகா:சி மகி=� நா@-�!F 

 
உ#ைன- க6டா� பி:;க� 
ெந:ச� மகிKIசி ெகா�Jேம! 

 
0�ளி� 0�ளி ஓ�வா@ 

உ#ைன அ�ளி அ�ளி� �-கலா� 
 

வாசலிேல ம3றவ( வ�0 
நி#றா� ேபா0ேம! 

சி�க க(ஜைன ெச@வாேய! 
 

சி�வ( வி<�D� நா@-�!F 
பா9� ெரா!FB� பா�தமா@ 
த�0 வி!டா� ேபா0ேம! 

 
வாைல வாைல ஆ!Fேய 
வரேவ3D த<வாேய! 

 
 

 
ேவ6�� �ய3சிேவ6�� �ய3சிேவ6�� �ய3சிேவ6�� �ய3சி    

சில�தி வைலைய பா<�க� 
சி#ன: சிறிய AIசிேய 

வைள�0 வைள�0 D0ைமயா@ 
வ!ட வைலைய% பி#5ேம! 

 
ேதனி- 8!ைட பா<�க� 
திறைம ேயா� ஒ3�ைம 
ேபணி வீ!ைட- க!�ேம 
ெப*ய �ய3சி ேவ6�ேம 

 
எ��D% D3ைற% பா<�க� 
எ�ைள% ேபா#ற எ��Dக� 
அ<ைமயான �ய3சியா� 
அழ�% D3ைறI ெச@தன 
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�<வி- 8!ைட% பா<�க� 
��-ைக ேபா#� பி#னிேய 
விைரவி� க!F �F-�ேம 
ேவ6�� �ய3சி எ#�ேம!- 

 
 
 

ல!��ல!��ல!��ல!��    த!��த!��த!��த!��    
வ!டமான த!� 
த!� நிைறய ல!� 
ல!� ெமா�த� எ!�. 

 
எ!F� பாதி வி!�, 
எ��தா# மீத� கி!�. 

 
மீத� உ�ள ல!� 
�=0� த�ைக ப!� 

ேபா!டா� வாயி� பி!�. 
 

கி!� நா#� ல!�, 
ப!� நா#� ல!�, 
ெமா�த� தீ(�த ெத!� 
மீத� காலி� த!� 

 
 

மைழமைழமைழமைழ    
வான�திேல தி<விழா 
வழ-கமான ஒ<விழா 

 
இFயிF-�� ேமக�க� 
இற�கி வ<� தாள�க� 

 
மி#னெலா< நா!Fய� 
ேமைட வான ம6டப� 

 
�றெலா< ேதாரண� 
�ய மைழ காரண� 

 
எ!� தி-�� கா3றிேல 
ஏக ெவ�ள� ஆ3றிேல 

 
ெத<ெவ��� ெவ�ளேம 
தி6ைணேயார� ெச�9ேம 

 
தவைள 8ட பா�ேம 
த6ணீ*ேல ஆ�ேம 

 
அக#ற ெவளி ேவF-ைக 
ஆ6� ேதா�� வாF-ைக 
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மைழமைழமைழமைழ    வ<0வ<0வ<0வ<0    
மைழ வ<0 மைழ வ<0 

ெந�9 ��0�க, 
 

�-கா% பF அ*சி ேபா!� 
��-� ;��க 

 
ேதF வ<� மா%பி�ைள-� 

எ��0 ைவB�க, 
 

;�மா வ<� மா%பி�ைள-� 
O� ைவB�க. 

 
 

அணிேல அணிேலஅணிேல அணிேலஅணிேல அணிேலஅணிேல அணிேல    
அணிேல அணிேல ஓF வா 
அழ� அணிேல ஓF வா 
ெகா@யா மர� ஏறி வா 
�6� பழ� ெகா6� வா 
பாதி பழ� எ#னிட� 
பாதி பழ� உ#னிட� 
8F ேச(�0 இ<வ<� 

ெகா*�0 ெகா*�0 தி#னலா� 
 

 

ஆ�திOFஆ�திOFஆ�திOFஆ�திOF    
 

அற� ெசய வி<�D 
ஆ�வ0 சின� 
இய�வ0 கரேவ� 
ஈவ0 வில-ேக� 

உைடய0 விள�ேப� 
ஊ-கம0 ைகவிேட� 
எ6 எ=�0 இகேழ� 
ஏ3ப0 இகKIசி 
ஐய� இ!� உ6 
ஒ%DரP ஒ=� 
ஓ0வ0 ஒழிேய� 
ஒளவிய� ேபேச� 

 
 

கா-காகா-காகா-காகா-கா    கா-காகா-காகா-காகா-கா    
 

கா-கா கா-கா 
க6G-� ைம ெகா6� வா 

�<வி �<வி 
ெகா6ைட-�% A-ெகா6� வா 

கிளிேய கிளிேய 
கி6ண�தி� பா� ெகா6� வா 

ெகா-ேக ெகா-ேக 
�ழ�ைத-� ேத# ெகா6� வா 
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அ�மாஅ�மாஅ�மாஅ�மா 
 

அ�மா அ�மா எ#ன�மா 
அழகா@ ��த� த�தி�வா@ 
க6ைண% ேபால எ#ைனேய 
கா-�� க<ைன ெத@வ� நீ 
அ�மா நா5� வள(�தி�ேவ# 
உலக� எ�லா� DகK�தி�ேவ# 

 
 

��������ள வா�0ள வா�0ள வா�0ள வா�0 
��ள ��ள வா�0 
�வா �வா வா�0 

ெம�ல உடைலI சா@�0 
ேம9� கீ=� பா(�0 
ெச�லமாக நட-�� 
சி#ன மணி வா�0  

 
 
 

சி#ன% Aைனசி#ன% Aைனசி#ன% Aைனசி#ன% Aைன 
 

சி#னI சி#ன% Aைனயா� 
சீறி% பாB� Aைனயா� 
க#ன�க*ய% Aைனயா� 
க<%D மீைச% Aைனயா� 
இரவி� ;3�� Aைனயா� 

எலிைய% பிF-�� Aைனயா� 
Dலிைய% ேபா#ற Aைனயா� 
D�திசாலி% Aைனயா� 

 
 

ேதாைசேதாைசேதாைசேதாைச    
 

ேதாைச அ�மா ேதாைச 
அ*சி மாP� உJ�த மாP� 

கல�0 ;!ட ேதாைச 
அ%பாவி3� நா#� 
அ665-� 7#� 
அ-காP-� இர6� 
பா%பாP-� ஓ#� 
சீனி ெந@B� ேச(�0 
8F 8F உ6ேபா� 

 
 

ெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைமெபா�ைம    
 

ெபா�ைம ெபா�ைம ெபா�ைம பா( 
Dதிய Dதிய ெபா�ைம பா( 
ைகைய வீ;� ெபா�ைம பா( 

க6ைணI சிமி!�� ெபா�ைம பா( 
தைலைய ஆ!�� ெபா�ைம பா( 
தாள� ேபா�� ெபா�ைம பா( 

என-� கிைட�த ெபா�ைம ேபா� 
ஏ0� இ�ைல உலகிேல 

 



http://pkp.blogspot.com 

 
 
 

Aைன-��Aைன-��Aைன-��Aைன-��    Aைன-��Aைன-��Aைன-��Aைன-��    க�யாணமாக�யாணமாக�யாணமாக�யாணமா����    
 

Aைன-�� Aைன-�� க�யாணமா� 
Aேலாக� எ�லா� ெகா6டா!டமா� 

யாைன ேமேல ஊ(வலமா�, ஒ!டகசிவி�கி நா!Fயமா� 
ஊ( ��வி பி#பா!டா� 
அ3Dதமான சா%பாடா� 

தாலி க!�� ேநர�0ல மா%பிைள Aைனய காணமா� 
வ�தQ( எ�லா� தி!Fனரா� 
வ<�த� ெகா6� தி<�பினரா� 

ப-க�0 வீ!� பாைல தின� தி<F அ0P� �F�ததா� 
தி<!� Aைன-� Ôஎ# ெப6ைன தி<மண� 

ெச@0 தரமா!ேட#” 
வ�த இ�த ச�மத� ெவ!-க ேக� ேபா@ வரலாம 


