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Abstract: This article emposise the necessity or the importance of collecting the Tamil Film 

Songs. It also explains the methodology and Themotology when the collection is taking place. 
 
 கட,த -.றா/0� எ�ைமயான ம3த உ�ள6க�$ இ$7யைமயாத 
இல9:யமாக�" ெபா<�ேபா9காக�" �க*,� வ,தைவ �ைர�பாட�களா?". இைவ ஒ� 
-.றா/0$ ஆக� ெப�ய இல9:ய� ெதா?�யா?" C<� த?�ையD" ெப.E�ளைவ. 
நா%&� பாட�க� இ�,த இட�ைத� த9க ைவ��9 ெகா/ட �ைர�பாட�க� உ�ள6க�G" 
உத&க�G" H/&" H/&" உலா வ,� ெகா/0��பைவயா?". இ�பதா" -.றா/0$ 
அைர -.றா/&9 கால��ய அர�யைல� J�மா3�த ஆ.ற� ெப.ற இ�பாட�க� 
ெபா�ம9க�$ மன6கைள )%& K6:, ெதா?�L9?�ளா?"ேபா� ‘J)ர’ இல9:ய 
ஆ�வல�க� ம.E" �றனா�வாள�க�$ கவன�ைத� ெபE" என ந"பலா". அMவைகN� 
இவ.ைற� ெதா?�பதாN$, அ�ெதா?�LCைற எMவைகN� அைமயலா" எ$O" ஒ� 
ெபா�வான பா�ைவைய இ9க%&ைர C$ைவ9:$ற�. 
���ெசா�க! : �ைர�பாட�, ெதா?�L, Cய.�, Qைவஞ$, பா�ைவ, C$ேனா%ட" 
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த%&' ெதா�() *ய�, 
 ப/ைட� த�* இல9:ய" ெதாட6: அMவ9கால6க�� இல9:ய6கைள� 
ெதா?��� த�:$ற Cய.� ெதாட�,� நைடெப.E வ,��ள� எ$ப� அைனவ�" 
அ7,தேத ஆ". ச6க இல9:ய" ப�ென/ ேம�கண9? என�", ச6க ம�)ய கால இல9:ய" 
ப�ென/ �*9கண9? -�க� என�" ெதா?9க� ப%&�ளன. ைசவ ம.E" ைவணவ ப9�� 
பாட�க� Cைறேய ��Cைறக�, நாலாNர� �M)ய� ரப,த" என� ெதா?9க� 
ெப.E�ளன. ஆ�� Cய.�N$ ஒ� ப?�யாக )ள6?" இ�ெதா?�L Cய.� 
த.கால��G" ெதாட�,� நைடெப.E வ�:$ற�. ஒ� பைட�பாள�$ பைட�Lக� 
அைன�ைதD" ெதா?�த�, அவ�ைடய பைட�Lக�� ஒ� ?7�%ட இல9:ய வைகைய 
ம%&" ெதா?�த�, பைட�� �ற,தவ.ைற ம%&" ெதா?�த� என ெதா?�L9கான 
கார�க� ெவMேவE வைகயாக அைம, ��ளன. ச6க இல9:ய6கைள இ$E 
ஒMெவா�வ�" த�தம� ஆ�� அ�ல� )��ப��9ேக.றவாE ெதா?9?" Cய.�க�" 
நைடெப.E�ளன. அM வைகN� ஒ� -.றா/0$ அர�யைல� J�மா3�த 
�ைர�பட6க�$ �ற�பான �றாக )ள6?" �ைர�பாட�க� ெதா?�L" த��� 
ஆ.ற�பட ேவ/0ய இ$7யைமயா� ப� ஆ?".  
த%-	 
ைர(பட1க23 பாட'க23 
 ப�ெதா$பதா" -.றா/& ேமைட நாடக6க�$ ‘ஒ��பட� ப��பாகேவ’ �வ9க 
கால� த�*� �ைர�பட6க� )ள6:ன. எனேவ, நாடக6க�� இட" ெப.ற பாட�க� 
அைன��" ெப� மள)� அ�ப0ேய இட"ெப.றன. ஒ� �ைர�பட��� அEப� பாட�க� 

 
7 த�* - உத)� ேபரா��ய�, ஷ� �ப� க��� (த$னா%�), ����ரா�ப�� 
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இட"ெப.E, அ� �ற�பான �றாக9 ெகா�ள�ப%& )ள"பரC" ெச�ய�ப%0�,தைத 
ஆ�வாள�க� Q%&:$றன�. ராஜா – ரா�9 கைதக� ��,� )&ப%ட த�*� �ைர�பட" 
சTகவயமானைத� ெதாட�,� பாட�க�$ எ/�9ைகD" அத. ேக.றா. ேபால ?ைறய� 
தைல�ப%ட�. ெதாட�,� வ,த கால6க�� ஒ� �ைர�பட��.?� சராச�யாக ஆE பாட�க� 
எ$ற அள)� பாட�க� இட" ெப.7�,தன என ஒ�வாE உE� ெச�ய C0:$ற�.   
 இ�பாட�க�$ ெபா�ளைம�ைய ேநா9:$, அைவ பல �ற�தனவாக உ�ளன. 
தாலா%& Cத� சவ ஊ�வல" வைரNலான வா*)$ அைன�� �ைலகைளD" இ�பாட�க� 
உ�� ெபா�ளாக9 ெகா/&�ளன. த3ம3த$ வா*)� நட9?" ஒMெவா� �க*�9?" 
அத.ேக.ற என� பாட� ஒ$E உ/& எ$E க)ஞ� க/ணதாச$ ரகடன" ெச�வ� இ6? 
ஒ�Lேநா9க�த9க�. இதன0�பைடN� வா*)$ அைன�� �ைலகைளD" 
பட"0��9கா%&" ஆ.ற� வா�,தைவ இ��ைர�பாட�க� எனலா".  
 எனேவ, இ��ைர�பாட�க�9ெகன9 ?7�%ட உ��ெபா�ைள நா" வைரயE9க 
இயலா� எ$பேத இவ.7$ த3��ற�பாக அைம:$ற�. ஏென3�, �ைர�பாட�க�9? 
C,ைதய த�* இல9:ய� பைட�Lக�$ உ��ெபா�� அ�ல� பா&ெபா��களாக எைவ 
ெய�லா" இ�,தனேவா அைவயைன��" �ைர� பாட�க�$ பா&ெபா��களாக 
இ�9:$றன. இதனா� இ��ைர� பாட�கைள ஒ� ?7�%ட உ�� ெபா��9?� 
அைட�ப&�த )யலா�. மாறாக, பாட�� இட"ெபE" உ��ெபா��9 ேக.றவாE 
பாட�கைள� ெதா?�� அைட� ெச�யலா".  
பாட�ெறா�() : கால*3 ெபா�23 
 �க அ/ைமN� த�*� �ைரDலக" தன� எ/பதா" ஆ/& �ைற�)ழாைவ9 
ெகா/டா0ய� எ$ப� அைனவ�" அ7,த ஒ$ேற. 1931இ� த�<9? அ7Cகமான 
�ைர�பட", தன� �வ9க ஆ/0��,� Cத� ப�ைன,� ஆ/&க�� ஒMேவா� ஆ/&" 
எ/�9ைகN� �09 ?ைற,த வ/ணேம ெவ�வ,தன. இ9க%&ைர யாள� ேசக��த 
உE��ப&�த)யலாத தகவ�க�$ அ0�பைடN� 1934 Cத� 1994 வைரNலான 
அEபதா/&9 கால��� ம%&" �ைர�பட6க�$ எ/�9ைக ச.ேறற9?ைறய 3500 ஆ?". 
ஒMெவா� �ைரNG" பாட�க�$ எ/�9ைக �ராக இ��பத.? வா���ைல. 
�ைர9கைத அைம�L9? ஏ.றவாE பாட�க� �ைற,ேதா ?ைற,ேதா இட"ெப.7�9?"; 
�லவ.7� (அ�ல� ஒ$7ர/&) பாட�கேள இ�லாத �ைலD" காண� ப&:$ற�. எனேவ, 
சராச� ம��� ஒ� �ைர9? ஆE பாட�க� எ$O" எ/�9ைகைய ைவ��9ெகா/டா� 
3500 �ைரக�9?� Qமா� 21000 பாட�க� என9 கண9:டலா". ப$3� �� Cைறக�, 
நாலாNர� �M)ய� ரப,த" ஆ:யவ.7G�ள பாட�க�$ �%&� ெதாைக9?� சமமாக 
இ��ைர� பாட�க�$ எ/�9ைக உ�ள� எ$ப� ?7�ட�த9க�.  
 �வ9க� �ைர�பாட���,� இ$Eவைர ச.ேறற9?ைறய எ/ப� ைத,� ஆ/& 
கால� �ைர�பாட�க� ந"�ைடேய உலா வ,� ெகா/0�9:$றன. இவ.7� எ�லா� 
பாட�க�" எ�ேலாராG" எ9 கால��G" ேக%க9 �&மானைவயாக இ�ைல எ$ப� 
ேத.ற". ஒ�வ�9? )��ப��லாத பாட� ம.றவ�9? )��ப�ைத� �/&:$ற 
�ைலD", அைனவ�" )�"L:$ற ஒ� பாட� ஒ�வ�9? ம%&" )��ப�ைத� தராத 
�ைலD", ஒேர ஒ�வ� )�"L:$ற பாட� ெபா�வான )��ப�ைத� ெபறாத �ைலD" 
இ�பாட. Qைவ�� உ/&. 
 எனேவ, பாட.ெறா?�� ேம.ெகா�ள ேவ/0ய கால எ�ைலைய� J�மான" 
ெச�த� ேவ/&" எ$பேத Cத� ேதைவயாக இ�9:$ற�. பாட�க�$ தர�ைதD" கால 
எ�ைலையD" ெதாட�Lப&��� பா��ப� ெபா��த��ைல யாNO", நட�L9 
கால����,� $ேனா9:� ெச�G"ேபா� பாட�க�$ தர" ேம"ப%ட 
�ைலN���பைத� ெத�யலா". இ6? ேம"ப%ட �ைல என9 ?7�ட� ப&வ�, க)ைத 
அ�ல� பாட. �Eக�, இைச9 ேகாைவ, இைச� ேச�9ைக, த?,த ?ர�வள" ேபா$றைவ 
Cைறேய க���வள��டO" ெபா��தமாக�" அைம,���தைலேய ஆ?". ேமG", 
இைசN� அ�*,� ேபாகாத ெசா.ெற�ைவD" இதOட$ ேச���9 ெகா�ளலா". 
இMவைகNலான ஒ� வைரயைற உ�வா9க�ப&ேம யானா� 1955 – 1987 வைரNலான 
�ைர�பட� பாட�கைளேய ெதா?�L9?� பய$ப&�த C0D". 1934 Cத� 1954 வைரNலான 
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பாட�க�� �லவ.ைற� த)ர, றவைன��" :ைட9?மா எ$O" ஐயC" உ�ள�. ேமG", 
�ைர�பாட� ஒ� ச�யான வ0வ�ைத� ெபEவத.? C$பாக, அைவ ெதG6?9 ���தைனக� 
ேபா$ற அ9கால இைச வ0வ� தா9க�தா� ‘வா��பா%&9 க�ேச�க�’ �ைலNேலேய 
இ�,தனவாதலா� அவ.ைற� �ைர� பாட� என9 ெகா�ளலா?மா எ$O" ேக�)D" 
ந"C$ �.:$ற�. L�ய -.றா/&9?� ,ைதய �ைர� பாட�க�$ தரC" 
இல9:ய��9?� ெப�ைம ேச��பதாக இ�ைல.  
பாட' ேசக7() : இ�()3 ,ற()3 
 �ைர�பாட�க� இ$E பரவலாக அைன�� இட6க�Gேம :ைட9க� ெப.E 
வ�:$றன. �வ9க கால��� வாெனா� �ைலய6க� வாNலாக�", ஆ6கா6ேக இ�,�வ,த 
பாட� ப�வக6க� Tலமாக�" ம9க�ைடேய பாட�க� ெப�" Lழ9க��� இ�,தன. 
த.கால��� வாெனா� ேக%ேபா�$ எ/�9ைக Q�6:, ெதா���%ப வள���N� பாட� 
ப�வக6க�" அ�: )%டன. இதனா� ேக%ேபா� இ�லாத பாட. ற%&க�", ஒ�� 
ேபைழக�" �ைத,�, அ��9?�ளா: )%டன. அ&��, �வ9க கால��� ெவ�வ,த, 
ச.ேறற9?ைறய ப�ைன,� ஆ/&9 கால� பாட�க�� பல�" இ$E C<ைமயாக9 
:ைட9?" எ$E ந"Lவத. :யலா�. ?7�பாக, ‘:ராமேபா$ �கா�&க�’ :ைட�ப� சா��ய 
ம.ற ஒ$ேற. ஏென3�, அ9கால��ய பாட�, இைச, ?ர�, அத$ வ0வ" ேபா$றைவ 
அத.க&�த ப�தா/&க�ேலேய Qைவ�L� த$ைமN��,� அக$E)%டன. இதனா� 
அவ.ைற9 ேக%ேபா��லாம� ஒ��லவ.ைற� த)ர, :ைட9?மா எ$ப�" ஐய��9 
:டமாகேவ இ�9:$ற�.  
 இ3, ெதா?�� இட"ெபற ேவ/0ய� ஒ� �ைர�பட��� இட"ெப.E�ள 
அைன��� பாட�க�மா அ$7, ெபா�%�ற�L� ெப.ற பாட�க� ம%&மா எ$O" )னா 
ந"C$ எ<:$ற�. ெதா?�L எ$ப� ஆ�)$ ஒ� ப?�யாக இ��பதா� பாட�கைள 
‘ஆ�,�’ எ&��" ெதா?9கலா"; அ�ல� ஒ� கால��ய பாட�க� இ�ப0�தா$ இ�,தன 
எ$பைத வ�6கால� தைலCைறNன�9? எ&��9கா%ட அைன��� பாட�கைளD" 
ெதா?�� ைவ9கலா".  
ெதா�() வ:வ3 : அ�<3 ஒ>?3 
 �ைர�பாட�க� ெதா?9க�ப&மாN$, அவ.ைற எ,த வ0வ��� ெதா?�ப� எ$ப� 
ஆக� ெப�6ேக�). ப/ைட� த�* இல9:ய6க� ெதாட6:, த.கால" வைரNG" 
�ைல�� �.பன அைன��" இைச�%ட�ப%ட பாட� வ0)லானைவேய ஆ?". ச6க 
இல9:ய6க�, ��Cைறக�, பாQர6க� ேபா$றைவ பாட�ப%ட கால��� அவ.7$ பா&" 
Cைற, இைச மரL ேபா$ற எவ.ைறD" நா" அ7ய9 �ட)�ைல. ேமG", அவ.7$ 
ஒ�வ0வ6கைள� பா�கா�� அ&�த தைலCைற9?9 ெகாண�" வா��L" அ9கால��� 
இ�லாம. ேபா�)%ட� நம� தவ9?ைறேவ. ஆN$, �ைர�பாட�க� அMவைகN� 
‘ந�வா��L’ ெப.றைவேய. அவ.ைற, அைவ உ�வான பாட� வ0வ6க�ேலேய ெதா?��� 
பா�கா�� ைவ9க� ேபா�மான வ�Cைறக� நம9? இ�9:$றன. இைணய" Cதலான 
ஊடகவ�� ெதா?�ேப இ�பாட�கைள� ெதா?�பத.?" பா�கா�பத.?" ஏ.ற 
வ�Cைறயாக இ�9?". பாட�கைள� ச�யான ?7�%&� ெசா.கைள9 ெகா/& 
ேத0ெய&���பய$ெகா/& ���பத.? இ"Cைறேய ெபா��தமானதா".   
ஒ> ம�A3 அ�< வ:வ	 ெதா�()க! 
 கட,த ஆ/&க�� அ�Q ம.E" ஒ�வ0வ� ெதா?�L Cய.�க� நைடெப.E�ளன. 
க/ணதாச3$ �ைர�பாட�க� ஐ,� ெதா?�களாக ெவ�வ,��ளன. அஃேதேபா� 
ம�தகா�N$ பாட�க�, ப%&9ேகா%ைட க�யாண Q,தர��$ பாட�க�" 
ெதா?ப%&�ளன. ைவரC�� தன� பாட�க�� �ற,த ஆNர" பாட�கைள� தாேன 
ெதா?��� த,��ளா�. த�ைச ராைமயாதா� பாட�க�" ெதா?9க�ப%&�ளன. 
இ�ெதா?�L� சா$Eக� அ�Q வ0)லான ெதா?�� பாடலா��ய�க� Cத$ைம 
ெபEவைத9 கா%&:$றன. ஆN$, ஒ� வ0வ��� இைசயைம�பாள�" அத.க&�த 
�ைலN� பா&ந�", ச.E C.ப%ட கால��ய பாட�க�� ந0க�" Cத$ைம ெபEவைத9 
காண C0:$ற�. ஒ� வ0வ6க� அைன��" இைணய தள6க�� ேவ/&:$ற ?7�%&� 
ெசா.கைள உ��%&� ெபறC0:$ற�. 
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