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Hey Sita Hey Rama Song Lyrics

Hey sita uyir nuzhaiya vaasal thaa
Hey sita unnil vasikka vaaipai thaa

Endrum pirindhidaa
Vannam undhan kaiyai
Irukkiyae korka thaan

Bhoomi arindhidaa
Kaadhal ondrai tharuven
Nirappa un nenjam thaa

Thanimaiyil unnai
Naan neengaatha
Urimai vendum thaa

Hey rama enai piriya vendamaa
Hey rama nizhal ariya vendamaa

Naalai nigazhnthidum kaatchi ondrai
Indrae ezhuthu kol theettumaa
Netrae ezhuthiya paadal ondrai
Kaalam naalaiyum meettumaa

Ragasiya neruppu ondru enullae
Irukkumaa summaa

Hey sita indha thirikku theeyai thaa
Hey rama enai piriya vendamaa

Kangalai kangal koigaiyil
Nenjil vaanavil maangalaa
Vaarthaigal maayam seigaiyil
Vaanil thoorigai meengalaa

Oh valakannil oonjalaadum mayakkam
Ida kannil thaayamaadum thayakkam

Paavam naan ena paarada
Enna seiguven kooradaa
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Konjam salangaigal vilangena aaanaal
En ulagam ennaagum

Iravilae pesum thalaiyanai
Atharkku un peyar soottinaen
Unnai naan koodum naalil en seiven
Endruthaan kaattinen

Vizhi nee mooda un kannam theendum
Thalaiyanai pol naan vaazha vendum

Manadhin koo kural ketkumaa
Valigal oviyam aagumaa
Unai naan arugilae kandu
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Urugi veezhgaiyil alli kollammaa

Hey ramaa uyir uruga vendamaa
Naan alli adhai paruga vendamaa

Endrum pirindhidaa
Vannam undhan kaiyai
Irukkiyae korka thaan

Bhoomi arindhidaa
Kaadhal ondrai tharuven
Nirappa un nenjam thaa

Thanimaiyil unnai
Naan neengaatha
Urimai vendum thaa.
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ேஹ சீதா ேஹ ராமா Lyrics in Tamil

ேஹ சீதா உயிர் ைழய வாசல் தா
ேஹ சீதா உன்னில் வசிக்க வாய்ப்ைப தா

என்ம் பிரிந்திடா
வண்ணம் உந்தன் ைகைய
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இக்கிேய ேகார்க்க தா

மி அறிந்திடா
காதல் ஒன்ைற தேவன்
நிரப்ப உன் ெநஞ்சம் தா

தனிைமயில் உன்ைன
நான் நீங்காத
உரிைம ேவண்ம் தா

ேஹ ராமா எைன பிரிய ேவண்டாமா
ேஹ ராமா நிழல் அறிய ேவண்டாமா

நாைள நிகழ்ந்திம் காட்சி ஒன்ைற
இன்ேற எேகால் தீட்மா
ேநற்ேற எதிய பாடல் ஒன்ைற
காலம் நாைளம் மீட்மா

ரகசிய ெநப் ஒன்ெறன்ள்ேள
இக்மா ம்மா

ேஹ சீதா இந்த திரிக்கி தீைய தா
ேஹ ராமா எைன பிரிய ேவண்டாமா

கண்கைள கண்கள் ெகாய்ைகயில்
ெநஞ்சில் வானவில் மான்களா
வார்த்ைதகள் மாயம் ெசய்ைகயில்
வானில் ரிைக மீன்களா

ஓ வலக்கண்ணில் ஊஞ்சலாம் மயக்கம்
இடக்கண்ணில் தாயமாம் தயக்கம்

பாவம் நாெனன பாரடா
என்ன ெசய்ேவன் றடா
ெகாஞ்ம் சலங்ைககள் விலங்கினானால்
என் உலகம் என்னாம்

இரவிேல ேபம் தைலயைண
அதற் உன் ெபயர் ட் நீ
உன்ைன நான் ம் நாளில் என் ெசய்கிேறன்
என் நான் காட்ேனன்

விழி நீ ட உன் கன்னம் தீண்ம்
தைலயைண ேபால் நான் வாழ ேவண்ம்

மனதின் க்ரல் ேகட்மா
வலிகள் ஓவியம் ஆமா
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உைன நான் அகிேல கண்
உகி வீழ்ைகயில் அள்ளி ெகாள்ளம்மா

ேஹ ராமா உயிர் உக ேவண்டாமா
நான் அள்ளி அைத பக ேவண்டாமா

என்ம் பிரிந்திடா
வண்ணம் உந்தன் ைகைய
இக்கிேய ேகார்க்க தா

மி அறிந்திடா
காதல் ஒன்ைற தேவன்
நிரப்ப உன் ெநஞ்சம் தா

தனிைமயில் உன்ைன
நான் நீங்காத
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உரிைம ேவண்ம் தா.
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