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01

தம�ழே வழ வணக்கம் 
த�ழே வய வணக்கம் 
அம�ழ்ழே வத வணக்கம் 
அருள்வ�ய் எனக்கும் 

02

பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �க�ழே வ-ன்
பாடுவதற்குரிய �டம் பாடுவதற்குரிய டிக்கப் ழே வபாடுவதற்குரிய �க�ழே வ-ன் 
பாடுவதற்குரிய டித்து எழுத� ந�னுழே வம 
பாடுவதற்குரிய ���ல் உயரப் ழே வபாடுவதற்குரிய �க�ழே வ-ன் 

03

பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � லையகவீசு 
லையபாடுவதற்குரிய ந்தம�ழ் பாடுவதற்குரிய டிக்க லையகவீசு 
ஒற்றுலையம ஓங்க லையகவீசு 
உண்லையம ழே வபாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������monக் லையகவீசு 



04

தட்டு தட்டு லையக தட்டு 
தம்பாடுவதற்குரிய �ப் பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � லையக தட்டு 
தொகுப்பு�����絒P����ம�ட்டு லையகலையய ந> தட்டு 
முத்தம் தருழே வவன் லையகதட்டு 

05

பாடுவதற்குரிய ட்ட�ம் பூச்சி நசன்����P�������mon� பாடுவதற்குரிய -க்குது பாடுவதற்குரிய �ர் 
பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�க் கூடம் த�-க்குது பாடுவதற்குரிய �ர் 
வ�ட்ட பாடுவதற்குரிய �டம் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்குது பாடுவதற்குரிய �ர் 
வ�டுமுலைய- எல்��ம் கழ�ந்தது பாடுவதற்குரிய �ர் 

6

சி நசன்����P�������mon�ட்டுக் குருவ� இங்ழே வக பாடுவதற்குரிய �ர் 
சி நசன்����P�������mon�-லையக வ���க்கும் அழலையகப் பாடுவதற்குரிய �ர் 
பாடுவதற்குரிய ட்டுப் ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்- ழே வமன�லையய 
பாடுவதற்குரிய டபாடுவதற்குரிய டக்கும் அழலையகப் பாடுவதற்குரிய �ர் 



07

தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��ய ய�லையன வந்தது 
சி நசன்����P�������mon�-�ய கண்ண�ல் பாடுவதற்குரிய �ர்த்தது 
அகன்- க�லையத ஆட்டிழே வய 
அலையசி நசன்����P�������monந்து அலையசி நசன்����P�������monந்து நடந்தது 

08

அம்ம� அம்ம� தம�ழம்ம� 
அம�ழ்தம் உன்-ன் தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�யம்ம� 
அன்பப் பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�னம்ம� 
அருள்வ�ய் எனக்கும் ந>யம்ம� 

09

கத�ரவன் எழுவ�ன் க�ழக்கு 
கடலையம முடித்த�ல் ழே வமற்கு 
இதுழே வவ இயற்லையக வழக்கு
இதுழே வபாடுவதற்குரிய �ல் உன்லையனப் பாடுவதற்குரிய ழக்கு 



10

க�ளின்   தொகுப�ழே வய க�ளின்   தொகுப�ழே வய க�ளின்   தொகுப�யக்க� 
க�லையளின்   தொகுபய�ல் த�வுது  குரங்கக்க� 
க�ளின்   தொகுப�யும் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லுது அக்கக்க� 
க�ள்லையளின்   தொகுப தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�ழே வய இன�தக்க� 

11

அம்ம� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லும் ம�டு 
அன்லையன ந��ழே வம ந�டு 
சும்ம� இருந்த�ல் ழே வகடு 
தூய தம�ழ�ல் பாடுவதற்குரிய �டு. 

12

ஒன்-�ரண்டு தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லு 
ஓடி வந்து ந�ல்லு 
ஏதொகுப்பு�����絒P����டடுத்துக் கல்லு 
என்றும் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்லு 



13

ஊஞ்சி நசன்����P�������monல் ஆட ஆலையசி நசன்����P�������monய� 
உடழே வன இங்ழே வக ஓடிவ� 
பாடுவதற்குரிய �டிப் பாடுவதற்குரிய �டி ஆட��ம் 
பாடுவதற்குரிய -ந்து பாடுவதற்குரிய -ந்து ஆட��ம் 

14

பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�க்கூடம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்���ம் 
பாடுவதற்குரிய �டம் நன்-�ய்ப் பாடுவதற்குரிய டிக்க��ம் 
எண்ணும் எழுத்தும் கற்க��ம் 
ஏற்-ம�க வ�ழ��ம் 

15

ஒன்று இரண்டு மூன்று 
உண்லையம அன்லையபாடுவதற்குரிய  ழே வவண்டு 
ந�ன்கு ஐந்து ஆறு 
நல்� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லைய�க் கூறு
ஏழு எட்டு ஒன்பாடுவதற்குரிய து 
எண்கள் சி நசன்����P�������mon��ய�ய் எண்ண�டு 
பாடுவதற்குரிய த்து பாடுவதற்குரிய த்து பாடுவதற்குரிய த்து 
பாடுவதற்குரிய டிக்கும் அ-�ழே வவ தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�த்து 



16

முத்தம�ழ் தொகுப்பு�����絒P����ம�ட்ழே வட சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
முத்த மலையழழே வய சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
முத்த�ன் ஒளின்   தொகுப�ழே வய சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
த�த்த�க்கும் ழே வதழே வன சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 

17

அம்ம� நல்� அம்ம� 
ஆலையசி நசன்����P�������monயுள்ளின்   தொகுப அம்ம� 
என்லையன வ�ட்டு அம்ம� 
இருக்க ம�ட்ட�ங்க சும்ம� 

18

பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்� வ�ரும்ப 
பாடுவதற்குரிய �டம் தொகுப்பு�����絒P����வல்�க் கரும்ப 
பாடுவதற்குரிய டித்து வ�ட்டுத் த�ரும்ப 
பாடுவதற்குரிய ண்ண ழே வவண்ட�ம் குறும்ப 



19

குட்டி முயல் ஓடுது 
குத�த்துக் குத�த்து ஓடுது 
தொகுப்பு�����絒P����த�ட்டுப் பாடுவதற்குரிய �டிக்க ஓடிழே வனன் 
த�வ�க் குத�த்து ஓடுது 

20

குவ�க் குவ�க் வ�த்து 
குட்லையடக் க�லு வ�த்து 
குத�த்து ஓடும் வ�த்து 
குளின்   தொகுபத்த�ல் ந>ந்தும் வ�த்து 

21

மலையழழே வய மலையழழே வய வ� வ� 
மண்லையண நலையனக்க வ� வ� 
மழலைய�ப் பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � மக�ழழே வவ 
மலையழழே வய மலையழழே வய வ� வ� 



22

அம்ம� என்லையனப் பாடுவதற்குரிய �ரம்ம� 
அன்பப் பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�னம்ம� 
அழக�ய்ப் பாடுவதற்குரிய �டுழே வவ னம்ம� 
அலையனத்தும் தம�ழ�ல் த�னம்ம� 

23

எங்கள் வீடு தம�ழ் வீடு 
எங்கள் ந�டு தம�ழ் ந�டு 
எங்கும் எத�லும் தம�ழ் ழே வபாடுவதற்குரிய சும் 
எங்கள் மக்கள் தம�ழ் மக்கள் 

24

க�க்க� பாடுவதற்குரிய �ரு பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � 
கருப்ப ந�-ம் பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � 
க�க்க� மனழே வசி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����வளுப்ப 
கற்றுக் தொகுப்பு�����絒P����க�ள்ளு பாடுவதற்குரிய டிப்ப 



25

தம�ழே வழ எங்கள் தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�ய�கும் 
த�லையயப் ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்- துலையணய�கும் 
என்றும் தம�லையழக் கற்-�டுழே வவ�ம் 
ஏற்-ம் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ற்ழே வ- வ�ழ்ந்த�டுழே வவ�ம் 

26

சி நசன்����P�������mon�ன்னஞ் சி நசன்����P�������mon�-�ய தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ம்லையம 
சி நசன்����P�������mon���க்கும் அழகுப் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ம்லையம 
கண்லையணக் கவரும் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ம்லையம 
க�சு ழே வகட்க� தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ம்லையம 

27

இடி இடிக்குது டபாடுவதற்குரிய  டபாடுவதற்குரிய  
மலையழ தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ழ�யுது பாடுவதற்குரிய ட பாடுவதற்குரிய ட 
மரம் மு-�யுது மட மட 
முரசு அடிக்குது டம டம 



28

கம்லையபாடுவதற்குரிய ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �� முருங்லையகக் க�ய் 
கல்லைய�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �� பாடுவதற்குரிய -ங்க�க்க�ய் 
பாடுவதற்குரிய �ம்லையபாடுவதற்குரிய ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �� பட�ங்க�ய் 
பாடுவதற்குரிய �லையன ழே வபாடுவதற்குரிய �� பூசுலையனக்க�ய் 
வ�ரல்கள் ழே வபாடுவதற்குரிய �� தொகுப்பு�����絒P����வண்லையடக்க�ய் 
வ�லையதழே வய இல்�� வ�லையழக்க�ய் 

29

அம்ம� என்பாடுவதற்குரிய து மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
அப்பாடுவதற்குரிய � என்பாடுவதற்குரிய தும் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
அக்க� என்பாடுவதற்குரிய தும் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
தங்லையக என்பாடுவதற்குரிய தும் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
ம�மன் என்பாடுவதற்குரிய தும் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
அத்லையத என்பாடுவதற்குரிய தும் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 
உ-வுச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ற்கள் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ரும்பாடுவதற்குரிய �லும் 
நமது தம�ழ�ல் மூன்தொகுப்பு�����絒P����-ழுத்து 

30

பாடுவதற்குரிய ச்லையசி நசன்����P�������monக் க�ளின்   தொகுப� ழே வபாடுவதற்குரிய சுது க> க> க> 
குய�ல் அங்ழே வக கூவுது கூ கூ கூ
ஆடு என்லையன அலையழக்குது ழே வம  ழே வம  ழே வம 
ந�யும் பாடுவதற்குரிய �ய்ந்து குலையரக்குது தொகுப்பு�����絒P������ள் தொகுப்பு�����絒P������ள் தொகுப்பு�����絒P������ள் 



31

எறும்பக் கூட்டம் ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
இலையணந்து வ�ழப் பாடுவதற்குரிய ழகுழே வவ�ம் 
கூடி வ�ழும் வ�ழ்வ�ழே வ� 
ழே வக�டி ழே வக�டி நன்லையமழே வய 

32

குட்டி ந�யும் குலையரக்குது 
குட்லையட வ�லைய� ஆட்டுது 
எட்டி எட்டிப் பாடுவதற்குரிய �யுது 
எங்கும் ஓடி வருகுது 

33

மய�ழே வ� மய�ழே வ� ந> ஆடு 
வண்ணத் ழே வத�லையக வ���த்த�டு 
ஒய���ய் ஒரு க�ல் எடுத்த�டு 
ஓடும் முக�லைய�க் கண்ட�டு 



34

க�லைய�ய�ல் எழுந்ததும் குளின்   தொகுப�த்த�டுழே வவன் 
கல்வ�க்கூடம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்-�டுழே வவன் 
த�ய்தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�க் கல்வ�லையயக் கற்-�டுழே வவன் 
தம�ழ�ல் ந�னும் உயர்ந்த�டுழே வவன் 

35

பாடுவதற்குரிய ஞ்சு ம�ட்ட�ய் இன�ப்ப 
பாடுவதற்குரிய �கற் க�ழே வய� கசி நசன்����P�������monப்ப 
கடல் ந>ழே வர� உவர்ப்ப 
களின்   தொகுப�ப் பாடுவதற்குரிய �க்கு துவர்ப்ப 
வடும�ங்க�ய் பளின்   தொகுப�ப்ப 
வ- ம�ளின்   தொகுபக�ய் க�ர்ப்ப 
ஆறு சுலையவயும் சுலையவத்த�டுழே வவ�ம் 
ஆடிப்பாடுவதற்குரிய �டி மக�ழ்ந்த�டுழே வவ�ம் 

36

கருப்ப ய�லையன தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��யது 
கட்தொகுப்பு�����絒P����டரும்ழே வபாடுவதற்குரிய � சி நசன்����P�������mon�-�யது 
இமயமலைய� தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��யது 
இந்தக் கல்ழே வ�� சி நசன்����P�������mon�-�யது 



37
எனக்குக் லையககள் இரண்டு 
எனக்குக் க�ல்கள் இரண்டு 
எனக்குக் கண்கள் இரண்டு 
எனக்குக் க�துகள் இரண்டு 
மூக்கு மட்டும் ஒன்று 
வ�யும் கூட ஒன்று 

38
எங்கள் வீடு பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
எளின்   தொகுப�ய வீடு பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
சுற்றும் முற்றும் பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
சி நசன்����P�������monற்று ந�ன்று பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
எங்கும் குப்லையபாடுவதற்குரிய  இல்லைய�ழே வய 
ஈயும் தொகுப்பு�����絒P����க�சுவும் இல்லைய�ழே வய 

39
அண�ழே வ� அண�ழே வ� ஓடிவ� 
அழகு அண�ழே வ� ஓடிவ� 
தொகுப்பு�����絒P����க�ய்ய� மரம் ஏ-�வ� 
குண்டுப் பாடுவதற்குரிய ழம் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ� 
பாடுவதற்குரிய �த�ப் பாடுவதற்குரிய ழம் உன்ன�டம் 
பாடுவதற்குரிய �த�ப் பாடுவதற்குரிய ழம் என்ன�டம் 
கூடிக் கூடி இருவரும் 
தொகுப்பு�����絒P����க�-�த்துக் தொகுப்பு�����絒P����க�-�த்துத் த�ன்ன��ம் 
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ம�ய�வ் ம�ய�வ் பூலையனக்குட்டி 
ம>லையசி நசன்����P�������monயுள்ளின்   தொகுப பூலையனக்குட்டி 
வவ் வவ் ந�ய்க்குட்டி 
வலைய� ஆட்டும் ந�ய்க்குட்டி 
ழே வம ழே வம ஆட்டுக் குட்டி 
ழே வமயப் ழே வபாடுவதற்குரிய �கும் ஆட்டுக்குட்டி 
பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � பாடுவதற்குரிய டு சுட்டி 
பாடுவதற்குரிய �ட்டுப் பாடுவதற்குரிய �ட��ம் லையகதட்டி 

41

சி நசன்����P�������monதுரம�ன இருக்லையக பாடுவதற்குரிய �ர் 
சி நசன்����P�������mon�ய்ந்து அமர உதவுழே வம 
வட்டம�ன தட்டிழே வ� 
வலையக வலையகய�ய் உண்ண��ம் 
கரும்பாடுவதற்குரிய �லையக தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monவ்வகம் 
கணக்குப்ழே வபாடுவதற்குரிய �ட உதவுழே வம 
சி நசன்����P�������monதுரம் வட்டம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monவ்வகம் 
கண�தப்பாடுவதற்குரிய �ட உருவழே வம 



42
அழ�மல் இருக்கணும் சி நசன்����P�������mon�ன்னப் பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய �  அ  அ  அ 
ஆடிப்பாடுவதற்குரிய �டனும் சி நசன்����P�������mon�ன்னப் பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய � ஆ  ஆ 
இலைய�ய�ல் ழே வசி நசன்����P�������mon�று ழே வபாடுவதற்குரிய �ட்டிட ழே வவண்டும் இ  இ  இ 
ஈ  லையய ந>யும் ஓட்டிட ழே வவண்டும்  ஈ  ஈ 
உண்லையமய�கப் ழே வபாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon�ட ழே வவண்டும்  உ  உ  உ 
ஊஞ்சி நசன்����P�������monல் ஆடி மக�ழ்ந்த�ட ழே வவண்டும் ஊ  ஊ 
எண்ண�ப் பாடுவதற்குரிய �ர்த்து எலையதயும் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்யனும் எ  எ  எ 
ஏற்-த் த�ழ்வு ஒதுக்க�ட ழே வவண்டும் ஏ ஏ 
ஐயம் ந>ங்கக் கற்-�ட ழே வவண்டும்  ஐ  ஐ  
ஒற்றுலையமய�க வ�ழ்ந்த�ட ழே வவண்டும் ஒ  ஒ  ஒ
ஓடிய�டி உடலைய� வளின்   தொகுபர்ப்பாடுவதற்குரிய �ய்  ஓ  ஓ  
ஔலையவ தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லைய� ம-ந்த�ட ழே வவண்ட�ம் ஔ ஔ ஔ
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அன்பாடுவதற்குரிய �ய் ந�னும் இருப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 
ஆலையசி நசன்����P�������monய�கப் பாடுவதற்குரிய டிப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 
இன�ய தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ற்கள் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்ழே வவழே வன 
ஈவ�ரக்கம் தொகுப்பு�����絒P����க�ள்ழே வவழே வன
உலையழத்ழே வத ந�னும் பாடுவதற்குரிய �லையழப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன
ஊர்த�ய�ல் சி நசன்����P�������mon��ய�ய்ச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்ழே வவழே வன 
என்றும் தம�லையழப் பாடுவதற்குரிய டிப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 
ஏற்-த் த�ழ்வ�லையன ம-ப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன
ஐந� சி நசன்����P�������monலையபாடுவதற்குரிய க்கும் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்ழே வவழே வன 
ஒற்றுலையமய�க வ�ழ்ழே வவழே வன 
ஓடும் நத�கலையளின்   தொகுப இலையணப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 



ஔலையவய�லையர மத�ப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 
ஆஃ-�லையன உய�ர்கலையளின்   தொகுப மத�ப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன 

44
அண�ழே வ� அண�ழே வ� ஓடிவ� 
அழகு அண�ழே வ� ஓடிவ�
தொகுப்பு�����絒P����க�ய்ய� மரம் ஏ-� வ�
குண்டுப் பாடுவதற்குரிய ழம் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ�
பாடுவதற்குரிய �த�ப்பாடுவதற்குரிய ழம் உன்ன�டம் 
பாடுவதற்குரிய �த�ப்பாடுவதற்குரிய ழம் என்ன�டம் 
கூடிக்கூடி இருவரும் 
தொகுப்பு�����絒P����க�-�த்துக் தொகுப்பு�����絒P����க�-�த்துத் த�ன்ன��ம் 

45

ழே வத�  ழே வத�  ந�ய்க்குட்டி
துள்ளின்   தொகுப� வ�வ� ந�ய்க்குட்டி
உன்லையனத்த�ழே வன ந�ய்க்குட்டி
ஓடி வ�வ� ந�ய்க்குட்டி 

46

கழுத்த�ல் மண�லையயக் கட்டுழே வவன்
க-�யும் ழே வசி நசன்����P�������mon�றும் ழே வபாடுவதற்குரிய �டுழே வவன்
இரவ�ல் இங்ழே வக தங்க�டு 
எங்கள் வீட்லையடக் க�த்த�டு 



47

ஊஞ்சி நசன்����P�������monல் அழகு ஊஞ்சி நசன்����P�������mon��ம் 
உயர்ந்து த�ழும் ஊஞ்சி நசன்����P�������mon��ம் 
இ-க்லையக இன்-� வ�ன�ழே வ�
எடுத்துச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்லும் ஊஞ்சி நசன்����P�������mon��ம் 
உந்த� உந்த� ஆட்டின�ல் 
உயர உயரப் ழே வபாடுவதற்குரிய �கும�ம் 
ஊக்கம் உள்ளின்   தொகுப ம�ந்தழே வர
உயர்வு க�ண்பாடுவதற்குரிய �ர் வ�ழ்வ�ழே வ� 

48

குட்டிக் குரங்கு வருகுது 
சுட்டித் தனங்கள் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்யுது 
தொகுப்பு�����絒P����நட்லையட வ�லைய� ந>ட்டிழே வய
தொகுப்பு�����絒P����நடிய தூரம் த�வுது

49

மலைய�ய�ல் கூடி வ�ழுது 
மரங்கள் ஏ-� இ-ங்குது 
க�லையளின்   தொகுபலையய வ�ட்டுக் க�லையளின்   தொகுபய�ழே வ� 
குத�த்துத் த�வ� மக�ழுது 



குரங்லையகப்ழே வபாடுவதற்குரிய �� குத�ப்பாடுவதற்குரிய து 
குழந்லையத நமக்கு நல்�ழே வத 
குரங்குக் குட்டி ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
கூடி ஆடி மக�ழுழே வவ�ம் 

50

குண்டு குண்ட�ய் எழுதுழே வவன் 
ழே வக�ணல் இன்-� எழுதுழே வவன் 
கண்டு மக�ழும் வண்ணழே வம 
கன்ன�த் தம�ழ�ல் எழுதுழே வவன் 

முத்து முத்த�ய் எழுதுழே வவன் 
முயற்சி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்து எழுதுழே வவன் 
பாடுவதற்குரிய த்து வ��கள் ந�ளுழே வம 
பாடுவதற்குரிய ய�ற்சி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்து எழுதுழே வவன் 

ழே வநர்த்த�ய�க எழுதுழே வவன் 
ந�றுத்த� நன்கு எழுதுழே வவன் 
பாடுவதற்குரிய �ர்த்தவர்கள் எளின்   தொகுப�த�ழே வ� 
பாடுவதற்குரிய டிக்கும�று எழுதுழே வவன் 



51

கண் இரண்ட�ல் பாடுவதற்குரிய �ர்க்க��ம் 
க�து இரண்ட�ல் ழே வகட்க��ம் 
லையக இரண்ட�ல் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்ய��ம் 
க�ல் இரண்ட�ல் நடக்க��ம் 
மூக்கு ஒன்-�ல் முகர��ம் 
முகம் ஒன்-�ல் ம�ர��ம் 
வ�ய் ஒன்-�ல் ழே வபாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon��ம் 
வளின்   தொகுபர ந�ளும் பாடுவதற்குரிய டிக்க��ம் 
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க� க� என்னும் க�க்லையக பாடுவதற்குரிய �ர் 
தொகுப்பு�����絒P����க�க் தொகுப்பு�����絒P����க�க் என்னும் ழே வக�ழ� பாடுவதற்குரிய �ர் 
குக்கூ என்னும் குய�லைய�ப் பாடுவதற்குரிய �ர் 
குர் குர் என்னும் குரங்லையகப் பாடுவதற்குரிய �ர் 
ஒலிக்கும் ஒலிழே வய தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய யர�கும்
இதுழே வவ தம�ழ�ன் வளின்   தொகுபம�கும் 
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பாடுவதற்குரிய �ல் பாடுவதற்குரிய �ல்,  என்ன பாடுவதற்குரிய �ல்,  ம�ட்டுப்பாடுவதற்குரிய �ல் 
என்ன ம�டு   பாடுவதற்குரிய சும�டு 
என்ன பாடுவதற்குரிய சு  ந�ட்டுப் பாடுவதற்குரிய சு 
என்ன ந�டு  தம�ழ்ந�டு 
என்ன தம�ழ் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monந்தம�ழ் 
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பாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon�க்கு ழே வவண்டும் ழே வசி நசன்����P�������mon�று 
பாடுவதற்குரிய ய�ர் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monழ�க்க ஆறு
வசி நசன்����P�������mon�க்க நல்� வீடு 
வ�ய் மணக்கப் பாடுவதற்குரிய �டு 
கன� தொகுப்பு�����絒P����க�டுக்கும் மரம் 
தொகுப்பு�����絒P����க�ண்லையடக்குப் பூச்சி நசன்����P�������monரம்
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தம�ழே வழ அமுழே வத ந> வ�ழ்க 
தண்டம�ழ் தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�ழே வய ந> வ�ழ்க 
ழே வதழே வன சுலையவழே வய ந> வ�ழ்க 
தொகுப்பு�����絒P����தன்-ல் க�ற்ழே வ- ந> வ�ழ்க 
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �த�லையக பாடுவதற்குரிய �-ந்த பூந்தம�ழே வழ 
பூமகழே வளின்   தொகுப உன் பகழ் வ�ழ்க 
இலையமயம் ழே வபாடுவதற்குரிய �ழே வ� ந> உயர்ந்து 
என்றும் பகழ�ய் வ�ழ�யழே வவ 
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அம்ம�வுக்கும் அப்பாடுவதற்குரிய �வுக்கும்
தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்�ப்பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�ன் 
அண்ணணுக்கும் தம்பாடுவதற்குரிய �க்கும் 
அன்பப் பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�ன் 
ஆசி நசன்����P�������mon���யர் அலையனவருக்கும் 
ஆலையசி நசன்����P�������monப் பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�ன் 
ந�ட்டில் உயர நல்� தம�லையழப் 
பாடுவதற்குரிய டிக்கும் பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுப ந�ன் 
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வ�ன�ல் ந>� வண்ணம் பாடுவதற்குரிய �ர் 
வயலில் பாடுவதற்குரிய ச்லையசி நசன்����P�������mon வண்ணம் பாடுவதற்குரிய �ர் 
பாடுவதற்குரிய �லில் தொகுப்பு�����絒P����வள்லையளின்   தொகுப வண்ணம் பாடுவதற்குரிய �ர் 
பாடுவதற்குரிய வழம் சி நசன்����P�������mon�வப்ப வண்ணம் பாடுவதற்குரிய �ர் 
க�க்லையக க��ய வண்ணம் பாடுவதற்குரிய �ர் 
ஐந்து வண்ணக் க�ளின்   தொகுப�லையயப் பாடுவதற்குரிய �ர் 
ஏழு வண்ண வ�ல்லைய�ப் பாடுவதற்குரிய �ர் 
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மண்அ��ப்லையபாடுவதற்குரிய க் க�த்த�டும் 
மலையழலையய நமக்குத் தந்த�டும் 
உய���னங்கள் உண்டிட 
உயர் கன�கள் தந்த�டும் 
ந�ழல் தொகுப்பு�����絒P����க�டுத்து ந�ன்-�டும் 
ந�லைய-ய க�ற்று தந்த�டும் 
க�ட்டு மரங்கள் பாடுவதற்குரிய �வலையக 
கருத்த�ய் ந�மும் வளின்   தொகுபர்க்க��ம் 
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எதற்கும் உண்டு வ�லைய� 
சி நசன்����P�������mon��ந்த� பாடுவதற்குரிய �ன்னும் வலைய� 
கல்லைய�ச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monதுக்கச் சி நசன்����P�������mon�லைய� 
ஆடல் பாடுவதற்குரிய �டல் கலைய� 

தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்வம் ழே வசி நசன்����P�������monர்ந்த�ல் வளின்   தொகுபம் 
உண்லையமச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்வம் ந�ம்
தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�லையயக் க�க்கும் ந��ம் 
ஒன்ழே வ- ம�ந்தர் கு�ம் 
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ம�ட்டின் வ�ழே வ�� தொகுப்பு�����絒P����நட்லையட 
ஆட்டின் வ�ழே வ�� குட்லையட
ந�ய�ன் வ�ழே வ�� ழே வமழே வ� 
ந��ய�ல் வ�ழே வ�� க>ழே வழ 
அண�லின் வ�ழே வ�� கற்லைய- 
எலிய�ன் வ�ழே வ�� தொகுப்பு�����絒P����ம�ட்லையட 
குரங்க�ல் வ�ழே வ� ந>ளின்   தொகுபம் 
குருவ� வ�ழே வ� ந>�ம். 

61

தொகுப்பு�����絒P����மலித�ய் இருப்பாடுவதற்குரிய து தொகுப்பு�����絒P����த�லி 
தொகுப்பு�����絒P����கட்டிய�ய் இருப்பாடுவதற்குரிய து ழே வத�ல் 
கடினம�ய் இருப்பாடுவதற்குரிய து ழே வத�டு 
உலையடய மறுப்பாடுவதற்குரிய டு ஓடு 
ழே வதங்க�ய�ன் மட்லையட சி நசன்����P�������mon�ரட்லையட
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க��க்குச்சி நசன்����P�������mon� தூவல் சுண்ணக்கட்டி 
க�ட்டும் உருலையளின்   தொகுப வடிவம்த�ன் 
கூர்லையம தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்த க��க்குச்சி நசன்����P�������mon� 
கூம்ப வடிவம் க�ட்டுழே வம 
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கனசி நசன்����P�������monதுரக் கட்லையடலையய
கண்டு ந�னும் அளின்   தொகுபந்த�ட 
ந>ளின்   தொகுப அக� உயரமும் 
ஒன்றுழே வபாடுவதற்குரிய �� இருந்தன 

கனதொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monவ்வகக் கட்லையடலையய 
கண்டு ந�னும் அளின்   தொகுபந்த�ட 
உயரம் ழே வவறு பாடுவதற்குரிய ட்டது 
உள்ளின்   தொகுபம் மக�ழ்வு தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டது 
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இன�ப்பச் சுலையவக்கு ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம�ம் 
பளின்   தொகுப�ப்பச் சுலையவக்கு எலும�ச்லையசி நசன்����P�������monய�ம் 
உலைய-ப்பச் சுலையவக்கு ம�ளின்   தொகுபக�ய�ம்
துவர்ப்பச் சுலையவக்குப் பாடுவதற்குரிய �க்குத�ன்
உவர்ப்பச் சுலையவக்கு உப்பக்கல்��ம் 
கசி நசன்����P�������monப்பச் சுலையவக்கு பாடுவதற்குரிய �கற்க�ய�ம் 
ஆறு சுலையவகள் இலையவதொகுப்பு�����絒P����யன்-�ல் 
இவற்-�ன் க�ப்ழே வபாடுவதற்குரிய � ஆய�ரம�ம்
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குய�லைய�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய ��க் கூவ�ப் பாடுவதற்குரிய �ர்த்ழே வதன் 
கூவ முடிக�-து - ந�ன் 
மய�லைய�ப்ழே வபாடுவதற்குரிய �� ஆடிப் பாடுவதற்குரிய �ர்த்ழே வதன் 
ஆட முடிக�-து 
ம>லையனப்ழே வபாடுவதற்குரிய �� ந>ந்த�ப் பாடுவதற்குரிய �ர்த்ழே வதன் 
ந>ந்த முடிக�-து - ந�ன் 
ம�லையனப்ழே வபாடுவதற்குரிய �� ஓடிப் பாடுவதற்குரிய �ர்த்ழே வதன் 
ஓட முடிக�-து 
முடியும் என்று முயன்று பாடுவதற்குரிய �ர்த்ழே வதன் 
எலையவயும் முடிக�-து - ந>யும் 
முடியும் என்று முயற்சி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்த�ல் 
எதுத�ன் முடிய�து ?
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ழே வவப்பாடுவதற்குரிய �லைய�லையயத் த�ன்ன��ம் 
வ�ரும்பாடுவதற்குரிய �த் துளின்   தொகுபசி நசன்����P�������mon� த�ன்ன��ம் 
க�த்த�ட��ம் உடல்ந�ம் 
கருத�த் த�ன்-�ல் ழே வகடில்லைய� 
பாடுவதற்குரிய �கற்க�ழே வய� கசி நசன்����P�������monப்பத்த�ன் 
பாடுவதற்குரிய ழக�ப்ழே வபாடுவதற்குரிய �ன�ல் இன�ப்பத்த�ன் 
ந�வுக்க�க வ�ழ�மல் 
ந�த்துக்க�க வ�ழுழே வவ�ம் 



67
முழங்க�ன சி நசன்����P�������monங்குகள் 
முதல்தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� தம�ழ்என 
பாடுவதற்குரிய கர்ந்தன சி நசன்����P�������monங்குகள் 
பாடுவதற்குரிய �-தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� பாடுவதற்குரிய �ன்என 
தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�ந்தன சி நசன்����P�������monங்குகள் 
ம�ர்வது தம�ழ்என 
ஒலித்தன சி நசன்����P�������monங்குகள் 
ஒளின்   தொகுப�ம�கு தம�ழே வழ
ஓங்குவ த�ன� என. 
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பாடுவதற்குரிய -லையவ பாடுவதற்குரிய -ந்து வந்தது
பாடுவதற்குரிய ட பாடுவதற்குரிய ட தொகுப்பு�����絒P����வன ஒலித்தது 
கசி நசன்����P�������monடதபாடுவதற்குரிய - என்பாடுவதற்குரிய து ழே வபாடுவதற்குரிய �ல் 
க�த�ல் ஒலியும் ழே வகட்டது 

பாடுவதற்குரிய -லையவ பாடுவதற்குரிய �ர்த்த பூலையனயும் 
ம�ய�வ் ம�ய�வ் என்-து 
பூலையன ஒலி எனக்குழே வம 
ஙஞன நமண என்-து 

பூலையன பாடுவதற்குரிய �ர்த்த க�ளின்   தொகுப�ய�ரும் 
ய�ர் அவன் என்-து 
க�ளின்   தொகுப�ய�ன் குரல் எனக்குழே வம 
யர� வழளின்   தொகுப என்-து . 
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சூ��யன் வருவது எதன�ழே வ� 
சுழலுது உ�கம் அதன�ழே வ�
சி நசன்����P�������monந்த�ரன் தொகுப்பு�����絒P����த��வது எவர�ழே வ� 
சி நசன்����P�������mon��யும் கத�ரவன் ஒளின்   தொகுப�ய�ழே வ� 

க���ருள் வ�ன�ல் ம�ன்ம�ன�ழே வபாடுவதற்குரிய �ல் 
கண்ண�ல் பாடுவதற்குரிய டுவன அலையவ என்ன 
கணக்க�ல் அடங்க� வ�ண்ம>ன்கள் 
கண்ண�ல் பாடுவதற்குரிய டுவலையத ந�ம-�ழே வவ�ம்

ழே வபாடுவதற்குரிய ��டி ம�ன்னல் எதன�ழே வ� 
ழே வம�துது ழே வமகம் அதன�ழே வ� 
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ருமலையழ தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ய்வது எதன�ழே வ� 
குளின்   தொகுப�ருது ழே வமகம் அதன�ழே வ� 

ய���தற்தொகுப்பு�����絒P����கல்��ம் அத�க��� 
எவரும் இதற்க�ல்லைய� அத�க��� 
எல்��ம் இயல்பாடுவதற்குரிய �ய் நடக்க�-து 
இலையதந�ம் எண்ண�ட ழே வவண்ட�ழே வம� 
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தொகுப்பு�����絒P����நல்லு மூக்குக் குருவ�ழே வய 
ந�த்தம் எங்கு தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்க�-�ய் 
கடுகு வ�ழ�க் குருவ�ழே வய 
க�லைய� எங்கு தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்க�-�ய் 
குட்லையடய�ன உடம்லையபாடுவதற்குரிய ழே வய 
எந்தக் குளின்   தொகுபத்த�ல் நலையனக்க�-�ய் 
தத்த�த் தத்த� வ�ண்ண�ழே வ� 
த�வ�ப் பாடுவதற்குரிய -க்கப் பாடுவதற்குரிய �ர்க்க�-�ய் 
ந>யும் ந�னும் நண்பாடுவதற்குரிய ர்கள் 
ந�ளும் ழே வசி நசன்����P�������monர்ந்து மக�ழுழே வவ�ம்
ஓடிவ�ழே வயன் குருவ�ழே வய
ஒன்-�ய் ந�மும் பாடுவதற்குரிய �ட��ம் 

71
க� க� க� க� க�க்லையகய�டம் 
க�ணும் ஒற்றுலையம கற்-�ட��ம் 
க>க்க> க>க்க> க�ளின்   தொகுப�ய�டழே வம� 
தொகுப்பு�����絒P����க�ஞ்சி நசன்����P�������mon�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������monக் கற்-�ட��ம் 
கூக்கூ கூக்கூ குய�லிடழே வம� 
குரலின் இன�லையம கற்-�ட��ம் 
தொகுப்பு�����絒P����க�க் தொகுப்பு�����絒P����க�க் தொகுப்பு�����絒P����க�க் தொகுப்பு�����絒P����க�க் ழே வக�ழ�ய�டம் 
குன்-�க் கடலையம கற்-�ட��ம் 
வ� வ� வ� ந>யும் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�க்கு 
வந்த�ல் தம�லையழக் கற்-�ட��ம் 
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பாடுவதற்குரிய டிப்பம் ழே வபாடுவதற்குரிய ச்சும் இயற்-ம�ழ் 
பாடுவதற்குரிய �டும் பாடுவதற்குரிய �ட்ழே வட இலையசி நசன்����P�������monத்தம�ழ் 
நடிப்பம் கூத்தும் ழே வசி நசன்����P�������monர்ந்தழே வத 
ந�டகத் தம�ழ் ஆகுழே வம 
இயல் இலையசி நசன்����P�������mon ந�டகம் 
இன�ய தம�ழ�ல் உள்ளின்   தொகுபழே வத 
நற்-ம�லையழக் கற்றுழே வம 
ந�டு ழே வபாடுவதற்குரிய �ற்- வ�ழுழே வவ�ம் 
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குளின்   தொகுப�க்கும் ந>ர்ந�லைய� குளின்   தொகுபம் 
உண்ணும் ந>ர்ந�லைய� ஊருண�
சி நசன்����P�������mon�-�ய ந>ர்ந�லைய� குட்லையட 
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��ய ந>ர்ந�லைய� தட�கம் 
மலைய� தரும் ந>ர்ந�லைய� சுலையன
அருவ� வ�ழும் ந>ர்ந�லைய� மடு 
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குட்டி குட்டி எறும்பகள் 
கூட்டம் கூடும் எறும்பகள்
கடுகு ழே வபாடுவதற்குரிய �� எறும்பகள் 
க���ல் நடக்கும் எறும்பகள் 



வ��லையசி நசன்����P�������mon ழே வபாடுவதற்குரிய �ட்டுச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்-�டும் 
வழ�தொகுப்பு�����絒P����க�டுத்து ஒதுங்க�டும் 
உணவுப் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ருள் தன்லையனழே வய
உலையழத்து ந�ளும் ழே வசி நசன்����P�������monர்த்த�டும் 

சுற்-ம் தழுவ� ந�ன்-�டும் 
சி நசன்����P�������monற்றும் அயர� எறும்பகள் 
கற்றுக் தொகுப்பு�����絒P����க�ள்ளின்   தொகுப ழே வவண்டுழே வம 
ஒற்றுலையமலையய ந�முழே வம 
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சி நசன்����P�������mon��ந்த� வலைய�லையயப் பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
சி நசன்����P�������mon�ன்னஞ் சி நசன்����P�������mon�-�ய பூச்சி நசன்����P�������mon�ழே வய 
வலையளின்   தொகுபந்து வலையளின்   தொகுபந்து பதுலையமய�ய் 
வட்ட வலைய�லையயப் பாடுவதற்குரிய �ன்னுழே வம 

ழே வதன>க்கூட்லையடப் பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
த�-லையமழே வய�டு ஒற்றுலையம 
ழே வபாடுவதற்குரிய ண� வீட்லையடக் கட்டுழே வம 
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��ய முயற்சி நசன்����P�������mon� ழே வவண்டுழே வம 

குருவ�க் கூட்லையடப் பாடுவதற்குரிய �ருங்கள் 
குடுக்லையக ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்று பாடுவதற்குரிய �ன்ன�ழே வய 
வ�லையரவ�ல் கட்டி முடிக்குழே வம 
ழே வவண்டும் முயற்சி நசன்����P�������mon� என்றுழே வம 
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ந�ய�ன் ஒலிழே வய� குலையரத்தல் 
ந��ய�ன் ஒலிழே வய� ஊலையளின்   தொகுப 
குய�லின் ஒலிழே வய� கூவல் 
மய�லின் ஒலிழே வய� அகவல் 
கூலையக ஒலிழே வய� குழ-ல் 
க�ளின்   தொகுப�ய�ல் ஒலிழே வய� ம�ழற்-ல் 
ஆந்லையத ஒலிழே வய� அ�-ல் 
அ��ம� ஒலிழே வய� முழக்கம் 
கழுலையத ஒலிழே வய� கத்தல் 
ஒவ்தொகுப்பு�����絒P����வ�ரு ஒலிக்கும் ஒரு தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய யர் 
தம�ழ�ல் உண்டு உலையரப்பாடுவதற்குரிய �ய் 
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வ�னம் கருத்தது முக�லும் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ழ�ந்தது
மலையழ மலையழ மலையழ 
ழே வமன� நலையனந்தது குளின்   தொகுபங்கள் ந�லைய-ந்தன 
மலையழ மலையழ மலையழ 
ம�ன்னல் க>ற்றுகள் இடி முழக்கங்கள் 
மலையழ மலையழ மலையழ 
இன்னல் த>ர்ந்தது எங்கும் குளின்   தொகுப�ர்ந்தது 
மலையழ மலையழ மலையழ 
மப்ப மந்த�ரம் மஞ்சி நசன்����P�������mon�ன் மூட்டம் 
மலையழ மலையழ மலையழ 
தொகுப்பு�����絒P����த�ப்பாடுவதற்குரிய லையரய�ய் உலையட முற்றும் நலையனந்தது 
மலையழ மலையழ மலையழ 



இ-ங்க�ய ந>ர்ச்சி நசன்����P�������monரம் ஏலையழய�ன் கண்ண>ர் 
மலையழ மலையழ மலையழ
உ-ங்க�ய உ�கம் உய�ர்த்தொகுப்பு�����絒P����தழ இங்ழே வக 
மலையழ மலையழ மலையழ 
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பாடுவதற்குரிய ட்ட�ம் பூச்சி நசன்����P�������mon� ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
பாடுவதற்குரிய -ந்து த���ய ழே வவண்டுழே வம 
சி நசன்����P�������mon�ட்டுக் குருவ� ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
சி நசன்����P�������mon�-கு வ���க்க ழே வவண்டுழே வம 

வண்ணக் க�ளின்   தொகுப�லையயப் ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
வ�ன�ல் பாடுவதற்குரிய -க்க ழே வவண்டுழே வம
எண்ணம் ழே வபாடுவதற்குரிய �கும் இடதொகுப்பு�����絒P����மல்��ம் 
எழுந்து பாடுவதற்குரிய -க்க ழே வவண்டுழே வம 

சி நசன்����P�������mon�ன்ன ம>ன்கள் ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
ந>��ல் ந>ந்த ழே வவண்டுழே வம 
ம�ன்ம�ன�கலையளின்   தொகுபப் ழே வபாடுவதற்குரிய ��ழே வவ 
ம�ன்ன�ப் பாடுவதற்குரிய -க்க ழே வவண்டுழே வம 
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அம்ம� ம�கவும் நல்�வர் 
ஆட்டித் தூங்கச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தவர் 
இலையளின்   தொகுபக்கக் கண்டு அழுதவர் 
ஈ  லையய ஓட்டி ந�ன்-வர் 
உழக்கு தொகுப்பு�����絒P����நய்லையய ழே வசி நசன்����P�������mon�ற்-�ழே வ�
ஊற்-�ப் பாடுவதற்குரிய �லையசி நசன்����P�������monந்து தொகுப்பு�����絒P����க�டுத்தவர் 
எடுத்துத் தூக்க� அலையணத்தவர் 
ஏலையன கட்டிப் ழே வபாடுவதற்குரிய �ட்டவர் 
ஐயன் அப்பாடுவதற்குரிய ன் என்-வர் 
ஒப்பாடுவதற்குரிய லையனகள் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தவர் 
ஓய�தொகுப்பு�����絒P����தன்லையனக் க�ப்பாடுவதற்குரிய வர் 
ஔலையவக் கலையதலையயச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ன்னவர் 
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ஆடு பாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய  வலையளின்   தொகுபந்த�டு பாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய  
அலையனத்தும் தம�ழ் ஆகுதொகுப்பு�����絒P����மன்று ஆடுபாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய   - இங்ழே வக 
அலையனத்தும் தம�ழ் ஆகுதொகுப்பு�����絒P����மன்று ஆடுபாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய  

ஆட்சி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� பாடுவதற்குரிய ய�ற்றுதொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� தம�ழ்ந�ட்டில் 
ஆலைய�யத்து தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�யதும் தம�ழ்ந�ட்டில் 
ழே வபாடுவதற்குரிய ச்சுதொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� எழுத்துதொகுப்பு�����絒P����ம�ழ� அத்தலையனயும் 
ழே வபாடுவதற்குரிய ��டிழே வபாடுவதற்குரிய �ல் ஆனத�ங்ழே வக தம�ழ்ந�ட்டில்   (ஆடுபாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய )



எத்தலையனழே வய� தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�க்க�ப்ப இருக்குத�ங்ழே வக - அந்த
எத்தர்களின்   தொகுப�ன் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monயற்பாடுவதற்குரிய �ழே வட� தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ருகுத�ங்ழே வக
அத்தலையனயும் உலையடத்துத் தம�ழ் வளின்   தொகுபர்த்த�டழே வவ - ந> 
அலையனத்துத் தம�ழ்ப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�ய�லும் ஆடுபாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய .   (ஆடுபாடுவதற்குரிய �ம்ழே வபாடுவதற்குரிய ) 
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இரும்பத் துண்டு க�டந்தது 
எடுத்து வீசி நசன்����P�������mon� எ-�ந்தனர் 
கரும�ன் ஒருவன் கண்டனன் 
க�ய்ச்சி நசன்����P�������mon�க் கத்த� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தனன் 
எலும்பத் துண்டு க�டந்தது 
எடுத்தொகுப்பு�����絒P����த-�ந்து தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்-னர்
எலும்பக்க�ரன் கண்டனன் 
எடுத்துப் பாடுவதற்குரிய �டிகள் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தனன் 
தகரம் ஒன்று க�டந்தது 
தூக்க� வீசி நசன்����P�������mon� எ-�ந்தனர் 
தகரக்க�ரன் கண்டனன் 
தகரக் குவலையளின்   தொகுப தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தனன் 
துரும்பம் நமக்குப் பாடுவதற்குரிய யன்பாடுவதற்குரிய டும் 
ழே வத�ன்றும் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ருள்கள் ய�வுழே வம 
அ-�ந்துள்ளின்   தொகுப�ர்க்குப் பாடுவதற்குரிய யன்பாடுவதற்குரிய டும்
அ-�வ�ல்��ர்க்குப் பாடுவதற்குரிய யன�ல்லைய� 
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கண�ப்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �-�ய�ம் கண�ப்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �-� 
கணக்குப்ழே வபாடுவதற்குரிய �டும் கண�ப்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �-� 
மண�த்துளின்   தொகுப�ய�ல் நூறுவலையக 
ம�ற்-ம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்யும் கண�ப்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �-� 
அச்சு ழே வவலைய� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்ய��ம் 
அழகுப் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ம்லையம ழே வபாடுவதற்குரிய �ட��ம் 
ழே வவண்டும் தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ழுது மக�ழ்ந்த�ட 
வ�லையளின்   தொகுபய�ட்டும் ஆட��ம் 
அ-�வு உ�க�ன் நுட்பாடுவதற்குரிய ங்கள் 
அ-�ய இதலையனக் கண்டனர் 
இலையளின்   தொகுபய தம்பாடுவதற்குரிய � இதலையன ந> 
இன்ழே வ- இயக்கப் பாடுவதற்குரிய ழக�டு 
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பாடுவதற்குரிய ந்லையதத் தூக்க�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �டு 
பாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon�க்கப் பாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon�க்க ஆடு 
மூச்லையசி நசன்����P�������mon இழுத்துப் பாடுவதற்குரிய ழகு 
முகத்த�ல் ழே வத�ன்றும் அழகு 
ந>ளின்   தொகுபம் உயரம் த�ண்டு 
ந> வளின்   தொகுபர்வ�ய் ந>ண்டு 
ந�ளும் ந>��ல் ந>ந்து 
நல்� ம�ர்லையபாடுவதற்குரிய  ஏந்து 



முன்னும் பாடுவதற்குரிய �ன்னும் வலையளின்   தொகுப 
முகத்த�ல் ழே வத�ன்றும் கலையளின்   தொகுப 
ம�லைய� தொகுப்பு�����絒P����வய்ய�ல் குளின்   தொகுப� 
மடிலையம என்றும் ஒழ�. 
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ம�ம் பாடுவதற்குரிய ழம�ம் ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
மஞ்சி நசன்����P�������monள் ந�- ம�ழ்பாடுவதற்குரிய ழம் 
ம� மரத்து ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
ம�ம� தந்த ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
எங்கள் வீட்டு ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
எங்கள் ந�ட்டு ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
த�ய்ந�ட்டு ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
தம�ழ்ந�ட்டு ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
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தொகுப்பு�����絒P����க�ட்டும் மலையழயும் ஓய்ந்தழே வத
ழே வக�லையட தொகுப்பு�����絒P����வய�ல் தக�க்குழே வத
சுற்-�ச் சுழலும் ம�ன்வ�சி நசன்����P�������mon�-�
சுகம�ய்க் க�ற்லைய-த் தருக�-ழே வத
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தொகுப்பு�����絒P����க�ய்ய� மரக் க�லையளின்   தொகுபய�ழே வ�
குக்கூ பாடுவதற்குரிய �டுது குய�ல் கூட்டம்
ம�மரத்துக் க�லையளின்   தொகுபய�ழே வ�
தொகுப்பு�����絒P����க�ஞ்சி நசன்����P�������mon�ப் ழே வபாடுவதற்குரிய சுது க�ளின்   தொகுப�க் கூட்டம்
பாடுவதற்குரிய ச்லையசி நசன்����P�������mon பாடுவதற்குரிய சும் பல்தொகுப்பு�����絒P����வளின்   தொகுப�ய�ல்
துள்ளின்   தொகுப�ழே வய�டுது ம�ன் கூட்டம்
பூத்துக் குலுங்கும் ழே வத�ட்டத்த�ல்
ழே வத�லையகமய�லின் ஒய���ட்டம்
அரங்ழே வகற்-ம�குது ஆட்டம் பாடுவதற்குரிய �ட்டம்
அனுமத� இங்ழே வக இ�வசி நசன்����P�������monம்
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சி நசன்����P�������mon�ட்ழே வட சி நசன்����P�������mon�ட்ழே வட பாடுவதற்குரிய -ந்து வ�
சி நசன்����P�������mon�-லையக சி நசன்����P�������mon�-லையக அடித்து வ� !
தொகுப்பு�����絒P����க�ட்டிக் க�டக்கும் மண�கலையளின்   தொகுப
தொகுப்பு�����絒P����க�த்த�க் தொகுப்பு�����絒P����க�த்த�த் த�ன்ன வ� !
ஆற்று ந>��ல் குளின்   தொகுப�க்க�-�ய்
அழக�ய்த் தூளின்   தொகுப� ஆடுக�-�ய் !
ழே வசி நசன்����P�������monற்று வயலில் அமர்க�-�ய்
த�-ந்த தொகுப்பு�����絒P����வளின்   தொகுப�ய�ல் த���க�-�ய் !
உன்லையனப் ழே வபாடுவதற்குரிய ��ப் பாடுவதற்குரிய -க்கணும்
உயர உயர தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்�ணும் !
என்லையன அலையழத்துச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்-�டு
ஏற்- இடத்லையதக் க�ட்டிடு
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த�த்த� லையவத்த தொகுப்பு�����絒P����தன்லையனயுழே வம
தலைய�ய�ல் இளின்   தொகுபந>ர் தருக�-ழே வத !
பாடுவதற்குரிய �ட்டி லையவத்த தொகுப்பு�����絒P����க�ய்ய�வும்
பாடுவதற்குரிய ழங்கள் ந�லைய-யக் தொகுப்பு�����絒P����க�டுக்க�-ழே வத !
அப்பாடுவதற்குரிய � லையவத்த ம�ஞ்தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monடிழே வய�
அல்வ� ழே வபாடுவதற்குரிய �� பாடுவதற்குரிய ழம் தருது !
அம்ம� லையவத்த முருங்லையகயுழே வம
அளின்   தொகுபவ�ல்��மல் க�ய்க்க�-து !
அண்ணன் லையவத்த ம�துலையளின்   தொகுபழே வய�
க�ண்ணம் ழே வபாடுவதற்குரிய �� பாடுவதற்குரிய ழுக்க�-து !
சி நசன்����P�������mon�ன்னஞ்சி நசன்����P�������mon�றுவன் ந�னுதொகுப்பு�����絒P����ம�ரு
தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monடிலையய நட்டு வளின்   தொகுபர்ப்ழே வபாடுவதற்குரிய ழே வன
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அம்ம� இங்ழே வக வ�! வ�!
ஆலையசி நசன்����P�������mon முத்தம் த�! த�!
இலைய�ய�ல் ழே வசி நசன்����P�������mon�று ழே வபாடுவதற்குரிய �டு
ஈலையய தூர ஓட்டு!
உன்லையனப் ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்- நல்�வர்
ஊ��ல் எவரும் இல்லைய�ழே வய
என்ன�ல் உனக்கு தொகுப்பு�����絒P����த�ல்லைய�
ஏதும் இன� இல்லைய�
ஐயம் இன்-� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்ழே வவன்



ஒற்றுலையம என்றும் பாடுவதற்குரிய �ம�ம்
ஓதும் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monயழே வ� ந�ம�ம்
ஒளின்   தொகுபலையவ தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ன்ன தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�ய�ம்
அஃழே வத எனக்கு வழ�ய�ம்
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மலையழழே வய மலையழழே வய வ� வ�
மரங்கள் வளின்   தொகுபர வ� வ�
உ�கம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monழ�க்க வ� வ�
உழவர் மக�ழ வ� வ�
குளின்   தொகுபங்கள் ந�லைய-ய வ� வ�
குலையடகள் பாடுவதற்குரிய �டிக்க வ� வ�
ஆறு ஓட வ� வ�
அலையழத்ழே வதன் மலையழழே வய வ� வ�
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லையகவீசி நசன்����P�������monம்ம� லையகவீசு
கலையடக்குப் ழே வபாடுவதற்குரிய �க��ம் லையகவீசு
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ருள்கள் வ�ங்க��ம் லையகவீசு
பாடுவதற்குரிய �-ர்க்கும் தொகுப்பு�����絒P����க�டுக்க��ம் லையகவீசு
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க�க்க� கண்ணுக்கு லையம தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ�
குருவ� தொகுப்பு�����絒P����க�ண்லையடக்குப் பூ தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ�
க�ளின்   தொகுப�ழே வய க�ண்ணத்த�ல் பாடுவதற்குரிய �ல் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ�
தொகுப்பு�����絒P����க�க்ழே வக குழந்லையதக்கு ழே வதன் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ�

93

ழே வசி நசன்����P�������monவலைய�ப் பாடுவதற்குரிய �ர் ழே வசி நசன்����P�������monவலைய�ப் பாடுவதற்குரிய �ர்
சி நசன்����P�������mon�ப்பாடுவதற்குரிய �லையயப் ழே வபாடுவதற்குரிய �� - அது
கூவுது பாடுவதற்குரிய �ர் கூவுது பாடுவதற்குரிய �ர்
தொகுப்பு�����絒P����க�ம்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �லி ழே வபாடுவதற்குரிய ��.
தொகுப்பு�����絒P����வற்-� நலையட ழே வபாடுவதற்குரிய �டுது பாடுவதற்குரிய �ர்
வீரலையனப் ழே வபாடுவதற்குரிய �� - ழே வபாடுவதற்குரிய ���ல்
சுற்-� வந்து அடிக்குது பாடுவதற்குரிய �ர்
சூரலையனப் ழே வபாடுவதற்குரிய ��.
வ�லைய�ய�ட்டும் வண்ணத்லையதப் பாடுவதற்குரிய �ர்
வ�னவ�ல் ழே வபாடுவதற்குரிய �� - அத�
க�லைய�ய�ழே வ� எழுப்பாடுவதற்குரிய �டும் பாடுவதற்குரிய �ர்
க�வ�ன் ழே வபாடுவதற்குரிய ��.
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கசி நசன்����P�������monட தபாடுவதற்குரிய - வல்லினம்
கசி நசன்����P�������monக்கும் ழே வவம்ப மருந்த�னம்
ஙஞண நமன தொகுப்பு�����絒P����மல்லினம்
ங ப்ழே வபாடுவதற்குரிய �ல் உ-லையவக் க�க்கணும்
யர� வழளின்   தொகுப இலையடய�னம்
இரவ�ல் உணவு குலைய-யணும்
தம�ழ�ல் தொகுப்பு�����絒P����மய்கள் மூவ�னம்
தம�ழர் எல்��ம் ஓ��னம்.
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பன்னலையக என்றும் ப��ந்த�டு
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ய்கலையளின்   தொகுப எத�ர்த்து தொகுப்பு�����絒P����வன்-�டு
அலையனத்து தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�யும் கற்-�டு
அமுதத் தம�ழ�ல் ழே வபாடுவதற்குரிய சி நசன்����P�������mon�டு
கூட� நட்லையபாடுவதற்குரிய  தொகுப்பு�����絒P����வறுத்த�டு
கூடி ந>யும் வ�ழ்ந்த�டு
வ�ட�மல் முயற்சி நசன்����P�������mon� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்த�டு
தொகுப்பு�����絒P����வற்-�க் கன�லையயப் பாடுவதற்குரிய -�த்த�டு
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பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�
பாடுவதற்குரிய �டம் பாடுவதற்குரிய டிக்கப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�
துள்ளின்   தொகுப� துள்ளின்   தொகுப� துள்ளின்   தொகுப�
வ�லையளின்   தொகுபய�டுழே வவ�ம் துள்ளின்   தொகுப�
தொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுப� தொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுப� தொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுப�
அக்க� தொகுப்பு�����絒P����க�லுசு தொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுப�
அல்லி அல்லி அல்லி
அழகு ம�ழே வர அல்லி.
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தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ற்ழே வ-�ர் க�த்தல் நம்கடழே வன
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ��த�ய்க் கற்-ல் நம்கடழே வன
உற்-�ர் ழே வபாடுவதற்குரிய �ற்- வ�ழ்ந்த�டுதல்
உ�க�ன் முதன்லையமக் கடன�கும்.
தொகுப்பு�����絒P����வற்றுப் ழே வபாடுவதற்குரிய ச்சி நசன்����P�������mon�ல் க��ந்த�ன்
வீண�ய்ப் ழே வபாடுவதற்குரிய �கும் அதன�ழே வ�
குற்-ம் இல்�� வ�ழ்வுதலையனக்
கு-�க்ழே வக�ளுடழே வன வ�ழ்ந்த�டுழே வவ�ம்.
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சி நசன்����P�������mon�ட்டுக் குருவ� வ�ன�ழே வ�
சி நசன்����P�������mon�-கடித்துப் பாடுவதற்குரிய -க்குது
தொகுப்பு�����絒P����க�ட்டும் அருவ� மலைய�ய�ழே வ�
சி நசன்����P�������mon�சி நசன்����P�������mon�த்துக் தொகுப்பு�����絒P����க�ட்டுது
குருவ�ழே வபாடுவதற்குரிய �� ந�முழே வம
கூடிவ�ழப் பாடுவதற்குரிய ழகுழே வவ�ம்
அருவ� ழே வபாடுவதற்குரிய �� ந�முழே வம
அலையனவர் ழே வபாடுவதற்குரிய �ற்- வ�ழுழே வவ�ம்.

99

அன்ழே வபாடுவதற்குரிய  அமுழே வத எழுந்த�டு
அன்லையனத் தம�லையழ பாடுவதற்குரிய டித்த�டு
அ-�வ�ய் ந>யும் வளின்   தொகுபர்ந்த�டு
அ-�ய�லையம ம>து ழே வபாடுவதற்குரிய �ர்த்தொகுப்பு�����絒P����த�டு
உடும்பாடுவதற்குரிய �ய்க் தொகுப்பு�����絒P����க�ள்லையக பாடுவதற்குரிய �டித்த�டு
உயர்வு த�ழ்வு சி நசன்����P�������monமன�டு
உ��லையம ம>ட்கத் துண�ந்த�டு
உண்லையம ய�க வ�ழ்ந்த�டு.
க�ய்ச்சி நசன்����P�������mon�ய ந>லையரக் குடி குடி
கரும்லையபாடுவதற்குரிய  நன்-�ய்க் கடி கடி
த�ய்தொகுப்பு�����絒P����ம�ழ�க் கல்வ� பாடுவதற்குரிய டி பாடுவதற்குரிய டி
தலையடய�ம் சுவலையர இடி இடி



க�ற்-�ல் ம�சு வடி வடி
மண்ண�ல் கழ�வு துடி துடி
சி நசன்����P�������mon�த�ப் பாடுவதற்குரிய �ம்லையபாடுவதற்குரிய  அடி அடி
துண�ந்து தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monயலைய� முடி முடி.
கத�ரவன் வந்த�ன் எழுந்த�டு
கண்லையண நன்-�ய்த் த�-ந்த�டு
க�லைய�க் கடலையன முடித்த�டு
கடலையம தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்யத் துண�ந்த�டு
கல்வ�க் கரும்லையபாடுவதற்குரிய க் கடித்த�டு
கசி நசன்����P�������monலையட ந>க்க�ப் பாடுவதற்குரிய டித்த�டு
கலைய�கள் அலையனத்தும் கற்-�டு
க���ருள் ந>க்க� தொகுப்பு�����絒P����வன்-�டு.
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ஒன்று ய�ர்க்கும் தலைய� ஒன்று
இரண்டு முகத்த�ல் கண் இரண்டு
மூன்று முக்க�லிக்குக் க�ல் மூன்று
ந�ன்கு ந�ற்க�லிக்குக் க�ல் ந�ன்கு
ஐந்த் ஒருலையக வ�ரல் ஐந்து
ஆறு ஈய�ன் க�ல் ஆறு
ஏழு வ�ரத்த�ன் ந�ள் ஏழு
எட்டு சி நசன்����P�������mon��ந்த�ய�ன் க�ல் எட்டு
ஒன்பாடுவதற்குரிய து த�ன�யம் வலையக ஒன்பாடுவதற்குரிய து
பாடுவதற்குரிய த்து இருலையக வ�ரல் பாடுவதற்குரிய த்து
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ழே வத�ட்டத்த�ல் ழே வமயுது தொகுப்பு�����絒P����வள்லையளின்   தொகுபப்பாடுவதற்குரிய சு
அங்ழே வக துள்ளின்   தொகுப�க்குத�க்குது கன்றுக்குட்டி
அம்ம� என்குது தொகுப்பு�����絒P����வள்லையளின்   தொகுபப்பாடுவதற்குரிய சு
உடன் அண்லையடய�ல் ஓடுது கன்றுக்குட்டி
ந�வ�ல் நக்குது தொகுப்பு�����絒P����வள்லையளின்   தொகுபப்பாடுவதற்குரிய சு
பாடுவதற்குரிய �லைய� நன்-�ய் குடிக்குது கன்றுக்குட்டி
முத்தம் தொகுப்பு�����絒P����க�டுக்குது தொகுப்பு�����絒P����வள்லையளின்   தொகுபப்பாடுவதற்குரிய சு
மடிமுட்டி குடிக்குது கன்றுக்குட்டி
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லையக வீசி நசன்����P�������monம்ம� லையக வீசு 
கலையடக்குப் ழே வபாடுவதற்குரிய �க��ம் லையக வீசு 
ம�ட்ட�ய் வ�ங்க��ம் லையக வீசு 
தொகுப்பு�����絒P����மதுவ�ய்த் த�ன்ன��ம் லையக வீசு 
அப்பாடுவதற்குரிய ம் வ�ங்க��ம் லையக வீசு 
அமர்ந்து த�ன்ன��ம் லையக வீசு 
பாடுவதற்குரிய ழங்கள் வ�ங்க��ம் லையக வீசு 
பாடுவதற்குரிய க�ர்ந்து த�ன்ன��ம் லையக வீசு 



103

ந��� ந��� ஓடி வ� 
ந�ல்��மல் ஒடி வ� 
மலைய� ம>து ஏ-� வ�
மல்லிலையகப் பூ தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டு வ� 
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ஒன்றும் ஒன்றும் இரண்டு 
பூவ�ல் இருப்பாடுவதற்குரிய து வண்டு 
இரண்டும் இரண்டும் ந�ன்கு 
இன�ழே வமல் பாடுவதற்குரிய ��சு வ�ங்கு 
மூன்றும் மூன்றும் ஆறு 
ழே வவலைய� தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்த�ல் ழே வசி நசன்����P�������mon�று 
ந�ன்கும் ந�ன்கும் எட்டு 
நன்-�ய் பாடுவதற்குரிய �டு பாடுவதற்குரிய �ட்டு 
ஐந்தும் ஐந்தும் பாடுவதற்குரிய த்து
அன்ழே வபாடுவதற்குரிய  நமது தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�த்து 
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சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டம்ம� சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
சி நசன்����P�������mon�யக் க�ளின்   தொகுப�ழே வய சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
த�த்த�க்கும் ழே வதழே வன சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
தொகுப்பு�����絒P����தவ�ட்ட�த் தம�ழே வழ சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 



மய�ழே வ� குய�ழே வ� சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
ம�டப் ப-�ழே வவ சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
கட்டிக் கரும்ழே வபாடுவதற்குரிய  சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
க�ய்ச்சி நசன்����P�������mon�ய பாடுவதற்குரிய �ழே வ� சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 

குத்து வ�ளின்   தொகுபக்ழே வக சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
குட்டி ந��ழே வவ சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
கண்ழே வண மண�ழே வய சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 
க��ம் வருழே வம சி நசன்����P�������mon�ய்ந்த�டு 

106

ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம�ம் ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
மல்ழே வக�வ� ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
த�த்த�க்கும் ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 
ழே வதன் ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்- ம�ம்பாடுவதற்குரிய ழம் 

உங்களுக்கும் ழே வவண்டும� 
ஓடி இங்ழே வக வ�ருங்கள் 
ஒன்று கூடி த�ன்ன��ம் 
உ-வுடழே வன வ�ழ��ம்
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ஆலையன ஆலையன 
அழகு ஆலையன 
கட்டிக் கரும்லையபாடுவதற்குரிய  
மு-�க்கும் ஆலையன 
க�ழே வவ�� ந>லையர
க�க்கும் ஆலையன 
தொகுப்பு�����絒P����க�ம்ப முலையளின்   தொகுபக்கும் 
குட்டி ய�லையன
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வட்டம�ன தட்டு 
தட்டு ந�லைய-ய �ட்டு 
�ட்டு தொகுப்பு�����絒P����ம�த்தம் எட்டு 
எட்டில் பாடுவதற்குரிய �த� வ�ட்டு
எடுத்த�ன் ம>தம் க�ட்டு 
ம>தம் உள்ளின்   தொகுப �ட்டு 
முழுதும் தங்லையக பாடுவதற்குரிய ட்டு 
ழே வபாடுவதற்குரிய �ட்ட�ல் வ�ய�ல் பாடுவதற்குரிய �ட்டு 
க�ட்டு ந�ன்கு �ட்டு 
பாடுவதற்குரிய ட்டு ந�ன்கு �ட்டு 
தொகுப்பு�����絒P����ம�த்தம் த>ர்ந்த தொகுப்பு�����絒P����தட்டு 
ம>தம் க�லித் தட்டு 
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வ�னத்த�ழே வ� த�ருவ�ழ� 
வழக்கம�ன ஒருவ�ழ� 
இடிய�டிக்கும் ழே வமகங்கள் 
இ-ங்க�வரும் த�ளின்   தொகுபங்கள் 
ம�ன்னதொகுப்பு�����絒P������ரு ந�ட்டியம் 
ழே வமலையடவ�ன மண்டபாடுவதற்குரிய ம் 
து-தொகுப்பு�����絒P������ரு ழே வத�ரணம் 
தூயமலையழ க�ரணம் 
எட்டுத�க்கும் க�ற்-�ழே வ� 
ஏகதொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுபம் ஆற்-�ழே வ� 
தொகுப்பு�����絒P����தருதொகுப்பு�����絒P����வங்கும் தொகுப்பு�����絒P����வள்ளின்   தொகுபழே வம 
த�ண்லையணழே வய�ரம் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monல்லுழே வம 
தவலையளின்   தொகுபகூட பாடுவதற்குரிய �டுழே வம 
தண்ண>��ழே வ� ஆடுழே வம 
அண்டதொகுப்பு�����絒P����வளின்   தொகுப� ழே வவடிக்லையக 
ஆண்டுழே வத�றும் வ�டிக்லையக.
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மலையழவருது மலையழவருது 
தொகுப்பு�����絒P����நல்லு குத்துங்க 
முக்க�ப்பாடுவதற்குரிய டி அ��சி நசன்����P�������mon�ழே வபாடுவதற்குரிய �ட்டு 
முறுக்கு சுடுங்க 
ழே வதடிவரும் ம�ப்பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுபக்கு



எடுத்து லையவயுங்க
சும்ம�வரும் ம�ப்பாடுவதற்குரிய �ள்லையளின்   தொகுபக்கு 
சூடு லையவயுங்க. 
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குள்ளின்   தொகுப குள்ளின்   தொகுப வ�த்து 
குவ� குவ� வ�த்து 
தொகுப்பு�����絒P����மல்� உடலைய�ச் சி நசன்����P�������mon�ய்த்து 
ழே வமலும் க>ழும் பாடுவதற்குரிய �ர்த்து 
ஆடி ஆடி நடக்கும் 
அழகுமண� வ�த்து 
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க�க்க� க�க்க� 
கண்ணுக்கு லையம தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டுவ� 
குருவ� குருவ� 
தொகுப்பு�����絒P����க�ண்லையடக்குப் பூ தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டுவ� 
க�ளின்   தொகுப�ழே வய க�ளின்   தொகுப�ழே வய 
க�ண்ணத்த�ல் பாடுவதற்குரிய ழம் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டுவ� 
பாடுவதற்குரிய சுழே வவ பாடுவதற்குரிய சுழே வவ 
குழந்லையதக்குப் பாடுவதற்குரிய �ல் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டுவ� 
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சி நசன்����P�������mon�ன்னச் சி நசன்����P�������mon�ன்ன பூலையனய�ம் 
சி நசன்����P�������mon>-�ப் பாடுவதற்குரிய �யும் பூலையனய�ம்  
கன்னங்க��யப் பூலையனய�ம் 
கருப்ப ம>லையசி நசன்����P�������monப் பூலையனய�ம் 
இரவ�ல் சுற்றும் பூலையனய�ம் 
எலிலையயப் பாடுவதற்குரிய �டிக்கும் பூலையனய�ம் 
பலிலையயப் ழே வபாடுவதற்குரிய �ன்- பூலையனய�ம் 
பத்த�சி நசன்����P�������mon�லிப் பூலையனய�ம்.
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ழே வத�லையசி நசன்����P�������mon அம்ம� ழே வதலையசி நசன்����P�������mon
வட்ட வட்ட ழே வத�லையசி நசன்����P�������mon
அ��சி நசன்����P�������mon� ம�வும் உளுந்து ம�வும் 
அலையரச்சு சுட்ட ழே வத�லையசி நசன்����P�������mon 

அப்பாடுவதற்குரிய �வ�ற்கு ந�ன்கு 
அண்ணணுக்கு மூன்று 
அக்க�வுக்கு இரண்டு 
பாடுவதற்குரிய �ப்பாடுவதற்குரிய �வுக்கு ஒன்று 



அன்பலையடயீர், வணக்கம்

 தம�ழக அரசி நசன்����P�������mon�ன் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�களின்   தொகுப�ல் தம�ழ் இல்லைய�ழே வய, அயற்தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ற்கள் க�ந்து கற்க�ன்-னழே வர 
என்று வருந்த� தம�ழ்ப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�லையயத் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்க�ன�ர் த�ரும�கு தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ருஞ்சி நசன்����P�������mon�த்த�ரன�ர். அந்தப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� 
ஆண்டு வ�ழ�வ�ற்குச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்- த�ரு.  த�ய�கு இது தம�ழ் வளின்   தொகுபர்க்கும் கருவ� ழே வபாடுவதற்குரிய �� உள்ளின்   தொகுபழே வத 
என்று தம�ழ்ப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�லையயத் த�ன் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்க�யழே வத�டு, வ�ருப்பலையடயவலையரத் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்க லையவத்து 
இலையணத்த�ர். 25  பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�களுக்கு ழே வமல் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்கப்பாடுவதற்குரிய ட்டன. பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� ஆசி நசன்����P�������mon���யர்களுக்குப் பாடுவதற்குரிய ய�ற்சி நசன்����P�������mon� 
தருவதற்க�க,  ழே வக�பாடுவதற்குரிய �க்குச் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monன்- என்லையன அந்தப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப� ஆசி நசன்����P�������mon���யர்களின்   தொகுப�ன் ஈடுபாடுவதற்குரிய �டும், அதன் 
உய��ய ழே வந�க்கமும் ஈர்த்தது.  வ�லையளின்   தொகுபவு,  த�ய்த் தம�ழ்ப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�லையய ந�னும் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்க�ழே வனன். 
100  க்கும் ழே வமற்பாடுவதற்குரிய ட்ட பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�கள் தம�ழகம் முழுவதும் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்கப்பாடுவதற்குரிய ட்ட ந�லைய�ய�ல் 
த�ருவண்ண�மலைய�ய�ல்  ஒரு பாடுவதற்குரிய ய�ற்சி நசன்����P�������mon� வகுப்ப நடந்தது.  அத�ல் வ�ளின்   தொகுபக்கப்பாடுவதற்குரிய ட்டலையவ அந்த 
அலையமப்லையபாடுவதற்குரிய ழே வய இரண்ட�கப் பாடுவதற்குரிய �ளின்   தொகுபவு தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்தது.  ஒவ்தொகுப்பு�����絒P����வ�ருவரும் ஒரு த>வு ழே வபாடுவதற்குரிய �ல் ஆன�ர்கள். 
த�ய்த்தம�ழ்ப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�களின்   தொகுப�ல் பாடுவதற்குரிய யன்பாடுவதற்குரிய டுத்துவதற்க�ன பாடுவதற்குரிய �டல்கள் தொகுப்பு�����絒P����தளின்   தொகுப�தம�ழ�லும், 
ஈர்ப்பலையடயத�கவும் அந்த அகலையவய�னருக்கு ஏற்-த�கவும் இருக்க ழே வவண்டும் என்- 
ந�லைய�ய�ல் தம�ழகம் முழுவதும் உள்ளின்   தொகுப பாடுவதற்குரிய லையடப்பாடுவதற்குரிய �ளின்   தொகுப�கலையளின்   தொகுபப் பாடுவதற்குரிய �டல் எழுத ஊக்குவ�த்ழே வதன். 
வந்த பாடுவதற்குரிய �டல்களின்   தொகுப�ல்  ழே வதர்ந்தொகுப்பு�����絒P����தடுக்கப்பாடுவதற்குரிய ட்டவற்லைய- வ��லையசி நசன்����P�������monப்பாடுவதற்குரிய டுத்த�ழே வனன்.  அதலையனச் 
சுற்றுக்கும் அனுப்பாடுவதற்குரிய �ழே வனன்.  அரசி நசன்����P�������mon�ன் பாடுவதற்குரிய �ர�முகம்,  ஏற்பாடுவதற்குரிய �லையசி நசன்����P�������monவு தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய றுவத�ல் உள்ளின்   தொகுப சி நசன்����P�������mon�க்கல்கள், 
தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய ற்ழே வ-�ர்களின்   தொகுப�ன் ஆங்க�� வ�ருப்ப என்பாடுவதற்குரிய வற்-�ல் பாடுவதற்குரிய � பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�கள் தன் இருப்லையபாடுவதற்குரிய ழே வய இழந்தன. 
தற்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ழுது ம�கச்சி நசன்����P�������mon�� பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�கழே வளின்   தொகுப இயங்க�க் தொகுப்பு�����絒P����க�ண்டிருக்க�ன்-ன. 

பத�ய தொகுப்பு�����絒P����வளின்   தொகுப�ச்சி நசன்����P�������monம�க தொகுப்பு�����絒P����வளின்   தொகுப�ந�டுகளின்   தொகுப�ல் வ�ழும் தம�ழர்கள் தங்கள் மழலைய�யர்களுக்குத் 
தம�ழ் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������mon�ல்லிக் தொகுப்பு�����絒P����க�டுக்க ழே வவண்டும் என்க�- வ�ருப்ப ழே வமதொகுப்பு�����絒P�����ழுந்து,  இயங்குவலையதக் 
கண்ழே வடன். தொகுப்பு�����絒P����த�டர்ப தொகுப்பு�����絒P����க�ள்ளும்  பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�களுக்கு  ந�ன் கண்ட-�ந்தவற்லைய-  அனுப்பாடுவதற்குரிய � உதவ� 
வருக�ழே வ-ன்.  அவற்லைய- இலையணய தளின்   தொகுபத்த�ல் இலையணத்து வலைய�ய�-க்க�ப் பாடுவதற்குரிய யன்பாடுவதற்குரிய டுத்தவும் 
ஊக்குவ�த்து வருக�ழே வ-ன். 

   தற்தொகுப்பு�����絒P����பாடுவதற்குரிய �ழுது அதொகுப்பு�����絒P����ம��க்க�வ�ல் பத�யத�கப் பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�லையயத் தொகுப்பு�����絒P����த�டங்க�ய நண்பாடுவதற்குரிய ர் த�ரு அருள்ர�ஜ 
ம�ணவர்கள் பாடுவதற்குரிய �டுவதற்கு��ய பாடுவதற்குரிய �டல்கள் ழே வவண்டும் என்று ழே வகட்ட�ர்.  அவரது வ�ருப்பாடுவதற்குரிய �ற்கு 
இணங்க என் தொகுப்பு�����絒P����த�குப்பாடுவதற்குரிய �ல் இருந்தவற்லைய- வ��லையசி நசன்����P�������monப் பாடுவதற்குரிய டுத்த� பாடுவதற்குரிய டவடிவக்ழே வக�ப்ப ஆக்க� 
உள்ழே வளின்   தொகுபன். பாடுவதற்குரிய ள்ளின்   தொகுப�கள் இப்பாடுவதற்குரிய �டல்கலையளின்   தொகுபப் பாடுவதற்குரிய யன்பாடுவதற்குரிய டுத்தும�று அன்ழே வபாடுவதற்குரிய �டு ழே வவண்டுக�ழே வ-ன். இது 
கு-�த்துக் கருத்துகலையளின்   தொகுப ம�ன் அஞ்சி நசன்����P�������monல் தொகுப்பு�����絒P����சி நசன்����P�������monய்யும�றும் ழே வவண்டுக�ழே வ-ன்.   
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