
6.நனற�ப ப�டல

நனற� ச��லல� ந�ளம ப�டவ��ம வ��ட
நனம� ச�யயம இவ�ச ர�ஜம� (2) 

ந�த ��ழகம�வ�உ�ரநத நனற���ம - 2 

நனம� சநற��யல ந�ளம நடநத 
நலன�ள ��வம நடபயல ப��ரநத 

�யணணம �ணணவ� ��ணம ��வவ� 
�டவள தநத ச��மட�ள அலல�� 
�ல�ம� இழநத�ர ��ழ�யல ��நதம 
சபற�தம 
�ளளல இவ�ச த��யல அலல�� (2) 

அம�த� �ரம அரள ந�மறயம அ�ர 
�ர�யல பத உற�யல 
அனம� வப�ல அனப ��டட 
நமம�க ��ககம வத�ன சப�மர 

��மல ��வவ� �மலநத வப��வத 
�ணம3ப வப�ல எனம� இவ�ச 
��பபத�ல 
வ�����லமலவ� இ�5 ச�வ� எலமலவ�
வதறறம சதய�ம வதட �நதத�ல (2) 

சம� ச�ககம வத�ள�ளகக ச�ம 
தர��ர தம3 �ர��ர 
அச�ம நநக�� அனப தநத 
அரமளப சப�ழ�யம வத�ன ப�மழ 

7.��த�ப�டல

�த� ���� ��த� �தத�� சதய�த த�வ�
ந�ன �க�ள எங�ளக��ய �னற�ட 
வ�ணட�ம�� (2) 

தனபதத�ல ��டம �க�ள ஆ�யரம 
ஆ�யர��ய - 2 

�ண3நர �3��ய ந�னற உமம� ��ம 
ச�ஞச��வற�ம 

இவத� உன அனம� எனற என �=டபர 
இவ�ச ச��ன��ர - 2 

இமம��யல எமம�த வதறற 
உனம��னற� ��ரம�� 

இபப�டல�ள5ன ஒல�  (mp3)    �ட�ம எ�த
ப3ய� இம3�ததள�����
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இல தர�யறக�ம ச�ய�ல�ம  .

��த�நத த�ரபபல�ப ப�டல�ள
                         ஒகசட�பர ��தம

 1.�ரம�பப�டல

அரட�ரம வதட உன ஆல� பபடம 
அமல அமல��� �ர��னவற�ம 
அர�ய��ய �ழ�யம 
உன அரள5�5ல நம�� 
ஆ�நத��� �ர��னவற�ம (2) 

ஆ�யரம ஆ�யரம ஆம��ள�ல 
ஆடடம ஓட��ய எம ��ழகம� (2) 

மழ��டம வ�மள�யல எம தமல�� 
உம �ரமத�வ� எமம�க �மரவ�ரககம 
சபரம ப�வல� எழம அமலவ�� 
ந�தம �ரவ�� ஒள5 இரக� (2) 

ந�ளவ� எமம�க ��தத�டம உநதன 

ஆறதல வதடம இத�ங�வள� 
அனபயம�த வதட அமல��னறத (2) 

வதறற�ட �யமரயம எம தமல�� - உம 
சதய� ந�க �ரமத�வ� எம�த வதறறம 
ச��டம பய3யவ�� �ரம பயரவ�� 
த�ர தரவ�� தம3 இரக� (2) 

ந�ளவ� அனப�யக ��தத�டம உநதன
                           



 2.த����ப ப�டல

உன த�ர��ழ�ல என இமற�� 
பல பணதரம நரமபணட 
எனம�யம ஓர ��ற நரமசப�வ� - அத�ல 
இம3தத�ட வ�ணடம இம��ரவ� 

��ழ�ம� நநயம �=டடம��யல - இநத 
ஏமழ�யன இத�ம த�யல �மலயம (2) 

��ழ�ம�க வ�டடத தம� �றநத - 2 

உநதன 
ஏழ�ம�வ��ட இம3நத�டவ� 
இம3நத�டவ� 

�யண3�ச வ��மல�யல �லசர�வ� - 

த��ழ 
எண3யல�த த�ரம� உ�ககணட (2) 

உன�ரட வபசர�ள5 நட�ய�5வல - 2 ந�ன 
என ��ற �யளகம�யம ஏறற�டவ�ன 
ஏறற�டவ�ன 

3.அரபப3ப ப�க�ள                       
அனபயறவ� எமம� அரபப3யதவத�ம 
அம�ததம ப��ரநவத ��ழவ��ம (2) 

இதவ� எம ��3யகம� இதவ� எம 
��3யகம� - 2 

எ�த ��3யகம� உ�த ஆ�ய��ல ப�5தம
ஆ�வ�ணடம 
இத��ல அ��லவ� ��ழ�யன ப�மதம� 

இனவற ��3வ�ணடம(2) 

எங�ள உமழபபயன ப�ன�ளம ந�லதத�ன 
ச��மட�ளம 
உ�ககப ப�ழ தர உல�ம உ�ரநத�ட 
எமம�வ� பல� தநவத�ம 

அனபப பரட��வ� ��ழவ �லரச����ய 
��றறம பல��யல இம3நவத�ம 
நநத� அம�த�யம ��5தவந�மம பல��யன 
சப�ரள�ய ஏறவற�ம (2) 

இநத ஆழநத உ3ர�ய�5ல ந�ளம 
இம3நத�ட 
த�ழவ நநங��ட ��ழவ ஓங��ட எமம�வ� 
பல� தநவத�ம 

4பரவல���நத�ரம 
பரவல��தத�லஇரக��னறஎங�ள பயத�வ�  
உமமமட� ந��ம அரச��க�பபட�த�� 
உமமமட� இர�ச���ம �ர� 
உ�த ��ததம பரவல��தத�ல 
ச�ய�பபட�த வப�ல 
பவல��தத�லம ச�ய�பபட�த�� எங�ள 
அனத�� உ3ம� எங�ளக��னற 
அள5ததரளம 
எங�ளககத தநம� ச�யவத�மர ந�ங�ள 
சப�றபபத வப�ல 
எங�ள ப��ங�மள சப�றததரளம - 

சப�றததரளம 
எங�மள வ��தம��யல �யழ �யட�வதயம 

தநம��ய�5னற எங�மள இரட��ததரளம 
இரட��ததரளம 

5.த�ர�யரநதப ப�டல
இமற�வ� ���� �யரநத தநத�ர 
இத�ங�ள ���ழநத�ட எழநத �நத�ர 
இமற��5ன படவ�ற� எனம�த தநவதன 
�யரநதணவடன 
உன�5லலதத�ல எநந�ளவ� 
�ர3மடநவதன 

எநதன ந��யல த��ம �நத�ட��ர 
எநதன சநஞ��ல எனறம தங��ட��ர 
உநதன அனபயல த��ம �ளரநத�டவ�ன 
உன�5ல இனபம எனறம ந�மலதத�டவ� 
த�ர�யரநவத வத�மவத த�ர�ட 
ப3ய��னவறன - 2 

�லர�� �லரநத �நவதன ��த��5வல 
பம� ச�யவதன - 2 

�யண3யன அரள என�5ல 
சப�ழ�நத�ட��ய 
�ண3யன �3ய எ� ��தத�ட��ய 
அனபயன ப�டல எனறம இம�தத�டவ�ன 
என�5ல சதய�ம எனறம ���ழநத�டவ� 
த��மத��ம ந�ன �ர��னவறன 
�யரநத��5ல ���ழ��னவறன -2 

�லவர�ட ���ழநத �நவதன ��த��5வல 
பம� ச�யவதன - 2 



 


