
இராமலிங்கர் பணி மன்றம் 

மாநில அளவிலான இறுதிப் பபாட்டி - 2018 

இசைப் ப ோட்டி  ோடல்கள்  

(ஐந்து  ோடல்களில் ஏபேனும் ஒன்று மட்டும்)  

 

இரண்டோம் ேிருமுசை  

107. நபடைர் கீர்த்ேசை  

ைிந்து 

 ல்லவி 

 

1.  தேண்டைிட்பட தைன்று தைோல்ல டி - சு வோமிக்குநோன்  

 தேண்டைிட்பட தைன்று தைோல்ல டி.  

 

 ல்லவி எடுப்பு 

 

2.  ேண்டசல விளங்குந் ேில்சலத் ேலத்ேிற்த ோன் ைம் லத்பே  

 கண்டவர் மயங்கபவடங் கட்டியோடு கின்ைவர்க்கு தேண்ட  

 

கண்ணிகள் 

 

3.  கற்பூர வோைம்வீசும் த ோற் ோந்ேி ருமுகத்பே  

 கைிந்ேபுன் ைசகயோடக் கருசணக்க சடக்கணோட  

 அற் ோர்த ோன் ைம் லத்பே ஆைந்ேத் ேோண்டவம்  

 ஆடிக்தகோண் படதயன்சை ஆட்டங்கண் டோருக்கு தேண்ட  

 

4.  இழிந்ேோலு நம்சமயிங்பக பயற்றுவோ தரன்ைசடந்ேோல்  

 ஏற்றுவோர் ப ோபல ின்னு மிழியசவப்  ோருக்குப்  

  ழந்ேோன் நழுவிதமல்லப்  ோலில் விழுந்ேதேன்ைப்  

  ைப் ிப்  ைப் ியன் ர்  ண்டம்  ைிப் வர்க்குதேண்ட 

 

 

 

 

 



5.  சுட்டேிரு நீறுபூைித் தேோந்பேோதமன் ைோடுவோர்க்குத்  

 பேோன்றுேசல மோசலயணி பேோள்விளங்க வருவோர்க்குப்  

  ிட்டுக்கோசைப்  ட்டுமோைன்  ிரம் டி  ட்டவர்க்குப்  

  ிள்சளக்கைிக் கோசைதகோண்ட கள்ளத்ேவ பவடருக்கு தேண்ட  

 

6.  வோழ்ந்ேோசர பமன்பமலும் வோழச்தைய்  வருக்கு  

 மோசு ைித் ேவர்சகயிற் கோசு ைிக் கின்ைவர்க்குத்  

 ேோழ்ந்ேோசர யடிக்கடி ேோழக்கோண்  வருக்குத்  

 ேோைோகி நோைோகித் ேைிபயநின் ைவருக்குதேண்ட  

 

7.  ஆேியந்ே நடுவில்லோ ஆைந்ே நோடருக்கு  

 அண்டருயிர் கோத்ேமணி கண்டைைி கண்டருக்குச்  

 பைோேிமய மோய்விளங்குந் தூயவடி வோளருக்குத்  

 தேோண்டர்குடி தகடுக்கபவ துஜங்கட்டிக் தகோண்டவர்க்கு தேண்ட  

 

8.   ோட்டுக்கோசைப்  ட்டுமுன்ைம்  ரசவேன் வோயிலிற்ப ோய்ப்  

  ண்புசரத்துத் தூேதைன்பை  ட்டங்கட்டிக் தகோண்டவர்க்கு  

 வீட்டுக்கோசைப்  டுவோசர வீட்சடவிட்டுத் துரத்ேிபய  

 பவட்டோண்டி யோயுலகில் ஓட்டோண்டி யோக்குவோர்க்கு தேண்ட  

 

9.  ேோய்வைிற்ைிற்  ிைவோது ேோபை முசளத்ேவர்க்குச்  

 ைோேிகுல மைியோது ேோண்டவஞ்தைய் கின்ைவர்க்கு  

 ஏய தேோழிலருளு தமன் ிரோண நோயகர்க்கு  

 ஏமோந்ே வசரதயல்லோம் ஏமோத்து மீைருக்கு  

 

10.  தேண்டைிட்பட தைன்று தைோல்ல டி - சு வோமிக்குநோன்  

 தேண்டைிட்பட தைன்று தைோல்ல டி.  

 

  



இரண்டோம் ேிருமுசை  

108. இன்ைந் ேயவு வரவிசலயோ  

 

ைிந்து 

 ல்லவி 

 

1.  இன்ைந் ேயவுவர விசலயோ - உைக்தகன்மீேில்  

 என்ை வர்மஞ் தைோசலயோ.  

 

கண்ணிகள் 

 

2.  அன்ைம்  ோலிக்குந்ேில்சலப் த ோன்ைம்  லத்ேிலோடும்  

 அரபை - அரபை - அரபைதயன் ைலைவும் இன்ைந்  

 

3.  ைின்ைஞ் ைிறுவயேி தலன்சை யடிசமதகோண்ட  

 ைிவபம - ைிவபம - ைிவபமதயன் ைலைவும் இன்ைந்  

 

4.  முன்ைம்  ிசழத ோறுத்ேோ யின்ைம் த ோைோதுவிட்டோல்  

 முசைபயோ - முசைபயோ - முசைபயோதவன் ைலைவும் இன்ைந்  

 

5.  ேன்சை யைியோதவன்சை யின்ை லுைச்தைய்ேோபய  

 ேகுபமோ - ேகுபமோ - ேகுபமோதவன் ைலைவும் இன்ைந்  

 

6.   ண்டு மகிழ்ந்தேசையோட் தகோண்டு கருசணதைய்ே  

  ரபம -  ரபம -  ரபமதயன் ைலைவும் இன்ைந்  

 

7.  தகோண்டு குலம்ப சுவோ ருண்படோ வுலகிதலங்கள்  

 குருபவ - குருபவ - குருபவதயன் ைலைவும்  

 

8.  இன்ைந் ேயவுவர விசலயோ - உைக்தகன்மீேில்  

 என்ை வர்மஞ் தைோசலயோ. 



இரண்டோம் ேிருமுசை 

104. தவண்ணிலோ 

 

ைிந்து 

1.  ேன்சையைிந் ேின் முை தவண்ணிலோ பவ - ஒரு  

 ேந்ேிரநீ தைோல்லபவண்டும் தவண்ணிலோ பவ.  

 

2.  நோேமுடி பமலிருந்ே தவண்ணிலோ பவ - அங்பக  

 நோனும்வர பவண்டுகின்பைன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

3.  ைச்ைிேோைந் ேக்கடலில் தவண்ணிலோ பவ - நோனுந்  

 ேோழ்ந்துவிழ பவண்டுகின்பைன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

4.  இரோப் கலில் லோவிடத்பே தவண்ணிலோ பவ - நோனும்  

 இருக்கதவண்ணி வோடுகின்பைன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

5.  பேசுநிை மோய்நிசைந்ே தவண்ணிலோ பவ - நோனுஞ்  

 ைிவமயம ேோய்விசழந்பேன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

6.  ப ோேநடு வூடிருந்ே தவண்ணிலோ பவ - மலப்  

 ப ோேமை பவண்டுகின்பைன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

7.  ஆருமைி யோமலிங்பக தவண்ணிலோ பவ - அரு  

 ளோளர்வரு வோபரோதைோல்லோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

8.  அந்ேரங்க பைசவதைய்ய தவண்ணிலோ பவ - தயங்கள்  

 ஐயர்வரு வோபரோதைோல்லோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

9.  பவேமுடி பமலிருந்ே தவண்ணிலோ பவ - மல  

 பவசேயுள பவதுதைோல்லோய் தவண்ணிலோ பவ.  



 

10.  குண்டலிப் ோல் நின்ைிலங்கும் தவண்ணிலோ பவ - அந்ேக்  

 குண்டலிப் ோல் பவண்டுகின்பைன் தவண்ணிலோ பவ.  

 

11.  ஆேியந்ே தமன்றுசரத்ேோர் தவண்ணிலோ பவ - அந்ே  

 ஆேியந்ே மோவதேன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

12.  வித்ேிலோம பலவிசளந்ே தவண்ணிலோ பவ - நீேோன்  

 விசளந்ேவண்ண பமதுதைோல்லோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

13.  முப்த ோருளு தமோன்ைதேன் ோர் தவண்ணிலோ பவ - அந்ே  

 மூன்றுதமோன்ைோய் முடிந்ேதேன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

14.  நோைதுவோய் நிற்கும்வண்ணம் தவண்ணிலோ பவ - ஒரு  

 ஞோைதநைி தைோல்லுகண்டோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

15.  ஞோைமய மோய்விளங்கும் தவண்ணிலோ பவ - என்சை  

 நோைைியச் தைோல்லுகண்டோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

16.  வோைிவோைி தயன்றுசரத்ேோர் தவண்ணிலோ பவ - அந்ே  

 வோைிதயன்ை ப சுகண்டோய் தவண்ணிலோ பவ.  

 

17.  ஐந்ேசலப் ோம்  ோட்டுகின்ைோர் தவண்ணிலோ பவ - அவர்  

 அம் லத்ேில் நின்ைதேன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

18.  ஓதரழுத்ேி சலந்துண்தடன் ோர் தவண்ணிலோ பவ - அது  

 ஊசமதயழுத் ேோவதேன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

19.  அம் லத்ேில் ஆடுகின்ைோர் தவண்ணிலோ பவ - அவர்  

 ஆடுகின்ை வண்ணதமன்ை தவண்ணிலோ பவ.  



 

20.  அந்ேரத்ேில் ஆடுகின்ைோர் தவண்ணிலோ பவ - அவர்  

 ஆடும்வசக எப் டிபயோ தவண்ணிலோ பவ.  

 

21.  அணுவிலணு வோயிருந்ேோர் தவண்ணிலோ பவ - எங்கும்  

 ஆகிநின்ை வண்ணதமன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

22.  அண்ட கி ரண்டதமல்லோம் தவண்ணிலோ பவ - ஐயர்  

 ஆட்டதமன்று தைோல்வதேன்ை தவண்ணிலோ பவ.  

 

23.  அம் ரத்ேி லோடுகின்ைோர் தவண்ணிலோ பவ - என்சை  

 ஆட்டுகின்ைோர் இம் ரத்பே தவண்ணிலோ பவ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இரண்டோம் ேிருமுசை 

102. ஆைந்ே களிப்பு  

 

புள்ளிருக்குபவளூர் 

ைிந்து 

 

 ல்லவி 

1.  நல்ல மருந்ேிம் மருந்து - சுகம்  

 நல்கும் சவத்ேிய நோே மருந்து.  

 

கண்ணிகள் 

2.  அருள்வடி வோை மருந்து - நம்முள்  

 அற்புே மோக அமர்ந்ே மருந்து  

 இருளை பவோங்கும் மருந்து - அன் ர்க்  

 கின்புரு வோக இருந்ே மருந்து. - நல்ல  

 

3.  ைஞ்ைலந் ேீர்க்கும் மருந்து - எங்குந்  

 ேோபைோேோ ைோகித் ேசழக்கும் மருந்து  

 அஞ்ைதலன் ைோளும் மருந்து - ைச்ைி  

 ேோைந்ே மோக அமர்ந்ே மருந்து. - நல்ல  

 

4.  வித்ேக மோை மருந்து - ைதுர்  

 பவே முடிவில் விளங்கு மருந்து  

 ேத்துவோ ேீே மருந்து - என்சைத்  

 ேோைோக்கிக் தகோண்ட ேயோள மருந்து. - நல்ல  

 

5.   ிைப்ச  தயோழிக்கு மருந்து - யோர்க்கும்  

 ப ைப்  டோே த ோிய மருந்து  

 இைப்ச த் ேவிர்க்கும் மருந்து - என்னுள்  

 என்று மதுோித் ேிைிக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

 



6.  நோைது வோகு மருந்து -  ர  

 ஞோை தவளியில் நடிக்கு மருந்து  

 பமோந வடிவோ மருந்து - ைீவன்  

 முத்ே ருளத்பே முடிக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

7.  புத்ேமு ேோகு மருந்து -  ோர்த்ே  

 ப ோபே  ிணிகசளப் ப ோக்கு மருந்து  

  த்ே ரருந்து மருந்து - அநு  

  ோைமுந் ேோைோம்  ரம மருந்து. - நல்ல  

 

8.  மோலயன் பேடு மருந்து - முன்ை  

 மோர்க்கண்ட சரக்கோக்க வந்ே மருந்து  

 கோலசைச் ைோய்த்ே மருந்து - பேவர்  

 கோணுங் கைவினுங் கோணோ மருந்து. - நல்ல  

 

9.  ேற் ர பயோக மருந்து - உ   

 ைோந்ே ருளத்ேிசடச் ைோர்ந்ே மருந்து  

 ைிற் ர பயோக மருந்து - உயர்  

 பேவதரல் லோந்தேோழுந் தேய்வ மருந்து. - நல்ல  

 

10.  அம் லத் ேோடு மருந்து -  ர  

 மோநந்ே தவள்ளத் ேழுத்து மருந்து  

 எம் ல மோகு மருந்து - பவளூர்  

 என்னுந் ேலத்ேி லிருக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

11.  பைேப்  டோே மருந்து - உண்டோல்  

 பேன்ப ோ லிைிக்குந் தேவிட்டோ மருந்து  

 ப ேப்  டோே மருந்து - மசலப்  

 த ண்ணிடங் தகோண்ட த ோிய மருந்து. - நல்ல  

 

12.  ஆர்க்கு மோிேோ மருந்து - ேோபை  

 ஆேி யநோேியு மோை மருந்து  



 பைர்க்கும் புநிே மருந்து - ேன்சைத்  

 பேடுபவோர் ேங்கசள நோடு மருந்து. - நல்ல  

 

13.  புண்ணியர்க் கோை மருந்து -  ோி  

 பூரண மோகப் த ோருந்து மருந்து  

 எண்ணிய வின்  மருந்து - எம  

 தேண்ணதமல் லோமுடித் ேிட்ட மருந்து. - நல்ல  

14.   ோல்வண்ண மோகு மருந்து - அேில்  

  ச்சை நிைமும்  டர்ந்ே மருந்து  

 நூல்வண்ண நோடு மருந்து - உள்பள  

 பநோக்குகின் பைோர்கசள பநோக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

15.   ோர்க்கப்  ைிப ோ மருந்து - ேன்சைப்  

  ோரோே வர்கசளச் பைரோ மருந்து  

 கூர்க்கத் தேோிந்ே மருந்து - அநு  

 கூல மருந்தேன்று தகோண்ட மருந்து. – நல்ல 

  

16.  பகோேிலோ பேோங்கு மருந்து - அன் ர்  

 தகோள்சளதகோண் டுண்ணக் குலோவு மருந்து  

 மோதேோரு  ோக மருந்து - என்சை  

 வோழ்வித்ே என்கண் மணியோ மருந்து. - நல்ல  

 

17.  ஏக வுருவோ மருந்து - மிக்க  

 ஏசழக ளுக்கும் இரங்கு மருந்து  

 பைோகந் ேவிர்க்கு மருந்து -  ரஞ்  

 பைோேிதயன் ைன் ர் துேிக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

18.  பகோமளங் கூடு மருந்து - நலங்  

 தகோடுக்கத் துைங்கட்டிக் தகோண்ட மருந்து  

 நோமள வோே மருந்து - நம்சம  

 நோமைி யும் டி நண்ணு மருந்து. - நல்ல  



 

19.  தைல்வந் ேசழக்கு மருந்து - என்றுந்  

 ேீரோ விசைதயலோந் ேீர்த்ே மருந்து  

 நல்வந் ேசைதகோள் மருந்து -  ர  

 நோேோந்ே வீட்டினுள் நண்ணு மருந்து. - நல்ல  

 

20.  வோய் ிடி யோே மருந்து - மே  

 வோேமும்  ித்ேமு மோய்க்கு மருந்து  

 பநோய்த ோடி யோக்கு மருந்து - அன் ர்  

 பநோக்கிய பநோக்கினுள் பநோக்கு மருந்து. - நல்ல  

21.  த ண்ணோசை ேீர்க்கு மருந்து - த ோருட்  

 ப ரோசை தயல்லோம்  ிளக்கு மருந்து  

 மண்ணோசை ேீர்க்கு மருந்து - எல்லோம்  

 வல்ல மருந்தேன்று வோழ்த்து மருந்து. - நல்ல  

 

22.  என்றுங் தகடோே மருந்து - வரும்  

 எல்லோப்  ிணிக்கு மிதுபவ மருந்து  

 துன்றுஞ் ைிபவோக மருந்து - நம்சமச்  

 சூழ்ந்ேிரு சமக்குந் துசணயோ மருந்து. - நல்ல  

 

23.  கண்தணோளி கோட்டு மருந்து - அம்சம  

 கண்டு கலந்து களிக்கு மருந்து  

 விண்தணோளி யோரு மருந்து -  ர  

 வீடு ேருங்கங்சக பவணி மருந்து. - நல்ல  

 

24.  கோயோம்பூ வண்ண மருந்து - ஒரு  

 கஞ்ை மலர்மிசைக் கோணு மருந்து  

 ேோயோங் கருசண மருந்து - ைிற்  

 ைேோைிவ மோைதமஞ் ஞோந மருந்து. - நல்ல  

 

 



25.  அளசவக் கடந்ே மருந்து - யோர்க்கும்  

 அருசம யருசம யருசம மருந்து  

 உளவிற் கிசடக்கு மருந்து - ஒன்றும்  

 ஒப்புயர் வில்லோ துயர்ந்ே மருந்து. - நல்ல  

 

26.  ேன்மய மோகு மருந்து - ைிவ  

 ைோேைர் தநஞ்ைில் ேசழக்கு மருந்து  

 ைின்மய பஜோேி மருந்து - அட்ட  

 ைித்ேியு முத்ேியுஞ் பைர்க்கு மருந்து. - நல்ல  

 

27.  மைந்ேோ தலோளிக்கு மருந்து - ேன்சை  

 மைவோ ேவருள் வழங்கு மருந்து  

 இைந்ேோ தலழுப்பு மருந்து - எைக்  

 தகன்றுந் துசணயோ யிருக்கு மருந்து. - நல்ல  

28.  கரும் ி லிைிக்கு மருந்து - கடுங்  

 கண்டகர்க் தகல்லோங் கைக்கு மருந்து  

 இரும்ச க் குசழக்கு மருந்து - ப   

 ோின்  தவள்ளத்பே யிழுக்கு மருந்து. - நல்ல  

 

29.  அணிமணி கண்ட மருந்து - அருள்  

 ஆநந்ே சுத்ே வகண்ட மருந்து  

  ிணிேவி ோின்  மருந்து - யோர்க்கும்  

 ப ைோ மருந்தேன்று ப சு மருந்து. - நல்ல  

 

30.  மூவர்க் கோிய மருந்து - தைல்வ  

 முத்துக் குமோரசை யீன்ை மருந்து  

 நோவிற் கிைிய மருந்து - சேயல்  

 நோயகி கண்டு ேழுவு மருந்து.  

 

31.  நல்ல மருந்ேிம் மருந்து - சுகம்  

 நல்கும் சவத்ேிய நோே மருந்து. 



ஆைோம் ேிருமுசை 

123. வருவோர் அசழத்துவோடி  

ைிந்து 

 

 ல்லவி 

1.  வருவோர சழத்துவோடி வடலூர் வடேிசைக்பக  

 வந்ேோற் த ைலோம்நல்ல வரபம.  

 

 ல்லவி எடுப்பு 

2.  ேிருவோர்த ோன் ைம் லத்பே தைழிக்குங்குஞ் ைிே ோேர்  

 ைிவைிேம்  ரப ோேர் தேய்வச் ை ோநோேர் வருவோர்  

 

கண்ணிகள் 

3.  ைிந்சே களிக்கக்கண்டு ைிவோைந்ே மதுவுண்டு  

 தேளிந்பேோர்எல் லோரும்தேோண்டு தைய்யப்  வுோிதகோண்டு  

 இந்ே தவளியில்நட மிடத்துணிந் ேீபரஅங்பக  

 இசேவிடப் த ருதவளி இருக்குதேன் ைோல்இங்பக வருவோர்  

 

4.  இடுக்கி லோமல்இருக்க இடமுண்டு நடஞ்தைய்ய  

 இங்கம்  லம்ஒன்ைங்பக எட்டம்  லம்உண்சடய  

 ஒடுக்கில் இருப் தேன்ை உளவுகண்டு தகோள்வீர்என்ைோல்  

 உண்சமஇது வஞ்ைமல்ல உம்பமல் ஆசண என்றுதைோன்ைோல் வருவோர்  

 

5.  தமல்லியல் ைிவகோம வல்லி யுடன்களித்து  

 விசளயோ டவும்எங்கள் விசைஓ டவும்ஒளித்து  

 எல்சலயில் இன் ந்ேரவும் நல்லைம யந்ேோைிது  

 இங்குமங்கும் நடமோடி இருக்கலோம் என்ைப ோது  

 வருவோர சழத்துவோடி வடலூர் வடேிசைக்பக  

 வந்ேோற் த ைலோம்நல்ல வரபம. 


