
6.நனற�பப�டல

இனனன�ர ந�ள மலரக�றத
இனனன�ர ந�ள வவடக�றத
இனனம எனனன நநச�கக�ற�ய 
நனற� நனற� இனறவ� -2

நனற� நனற� இனறவ� -2

எஙநக ந�ன னசனற�லம 
எனநன�ட இரகக�னற�ய
எஙநக ந�ன பறநத�லம 
எனநன�ட ந% வரக�னற�ய (2) - 2

க�லஙகள கடநத�லம 
ஞ�லஙகள அழ�நத�லம
த�யம எனனன மறநத�லம
 ந%ந*� எனனன நநச�கக�னற�ய(2)-
2 

7.ம�த�ப�டல
ம�மனற பகழம மரன*னனம மலநர
ம�தரன ம� மணவந* (2)

அமல�*�ய உத�தத அலனகன* ம�த�தத
அவன2ன*க க�தத அனனன*நர (2)

உரவவல� இனறவன கரவவன2ல மலர
உனறவவடம தநத ஆல*நம

பழ�*வனனச சமநத உலக�ன2ல பவறநத
ஒள2*வனன ஏறற�* அகல வவளகநக (2)

இரளத�னர அகறற� அரள வழ�க�டட
வ�னக வ�ழனவ அள2பப�ந*
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1.வரனகபப�டல
மக�ழவவனன வவனததத�ட மனஙகனள 
உ*ரதத�டஉறவவனர�ய வரநவ�ம
மனனவன இந*சவவன னப�னனம�ழ� நடநத�ட
அனபவன2ல வ�ழநத�டநவ�ம இனற
அனபவன2ல வ�ழநத�டநவ�ம (2)

இத*ஙகள இனணககம அனபகக
 இனண*�யபம�*வல ஒனறம�லனல
இனறவழ� வ�ழநத�டம மனற*வத னதரநத�ல
பனகனம*வன னத�லனல இலனல (2)

பவரதத�டம ச*நல நவரகனள அறபநப�ம
பதவழ� பனடதத�டநவ�ம (2) 

ந�ம இனறவழ� வ�ழநத�டநவ�ம

மன2தரன உரனமகள மறதத�டம சமகம
இனறவன2ன கடமபம�லனல
எள2*வர வ�ழவகள அழ�வத னத�டரநத�ல
இனறவனம உ*வரபபத�லனல (2)

அனனவரம வ�ழநத�ட நமனமந* அள2பநப�ம
பதவழ� பனடதத�டநவ�ம (2)

 ந�ம இனறவழ� வ�ழநத�டநவ�ம

இபப�டலகள2ன ஒல�(mp3) வடவம 
எமத

பணவ*க இனண*ததளம�க�*
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இல தரவவறககம னசயயல�ம



2.த�*�னபப�டல
கலஙக�நத என னநஞசநம
கரததர இந*ச அனப னசய* 
க�லனமலல�ம க�தத�ரகக
கலககம ஏன னநஞசநம - னநஞசநம
கலககம ஏன னநஞசநம

இரளம ப*லம உனனன எனன 
னசயத�டம
அரளம அனபம னப�ழ�யம இந*ச 
அரக�ல�ரகனக*வல (2)

வ�ழவவல வ %ழநத வரநதம நப�த நத�ள 
னக�டகக�ற�ர
த�ழவவல வ�டம நப�த த*வ க�டடவ�ர
த*வ க�டடவ�ர இந*ச த*வ க�டடவ�ர

உலகம னவறககமநப�தம உனன2ல 
ந�னலகக�ற�ர
உ*வரபபம உ*வரம ஈநத ந�ளம 
உடன2ரகக�ற�ர (2)

தனப த*ரம தரபநப�கம தணவநத 
ந�னற�ட
த* நதவன அரனள எனறம நமபவட
எனறம நமபவட அவனர எனறம நமபவட

3.க�ணவகனகபப�டல
னக�டபபதன இனபம னபறவத�ல இலனல
தநநதன எனனனந* அனபடநன (2)

சரணனடநநதநன சரணனடநநதநன
ஆவவந* உமம�டம சரணனடநநதன (2)

 தரவத�லனபறநவ�ம வவணணக வ�ழனவ
தநநதன எனனனந* அனபடநன (2)

னப�னநன�னப�ரநள� எனன2டம இலனல
தநநதன எனனனந* அனபடநன (2)

4.பரநல�கமநத�ரம
வவணணலக�லஇரகக�றஎஙகள தநனதந*
உமத னப*ர த*த எனபநப�றறபனபறக!

உமத ஆடச� வரக
உமத த�ரவளமவவணணலக�ல 
ந�னறநவறவத நப�லமணணலக�லம 
ந�னறநவறக

எஙகளஅனற�டஉணனவஇனற 
எஙகளககத த�ரம
எஙகளகக எத�ர�க கறறம 
னசயநவ�னரந�ஙகள மனன2பபத நப�ல
 எஙகள கறறஙகனள மனன2யம
எஙகனளசநச�தனனககஉடபடதத�நதயம,

த%ந*�ன2டம�ரநத எஙகனள 
வவடவவததரளம

5.த�ரவவரநதபப�டல

ஆனநத மனழ*வல ந�ன2லம மக�ழ
மனனவன எழக�னற�ர (2)

ஆ*வரம ந�லனவ�ள2ந*� எனன 
ஆணடடம இனற*ரநச�
அவன2ன* ம�றற�டம அரடகடநல� (2)

மனனவநன எனன2த*ம னப�னனட 
பத�கக�னற�ர
வவணணகநம எனன2த*ம அனபடன 
அனழகக�னற�ர (2)

இன2 என வ�ழவவநல ஒர னப�னன�ள2நத
பணப�டநவ� எனறம னக�ணட�டநவ�
மலரக�னற பத வ�ழவவநல இன2 சகம�ன
பத இர�கநம-2

எனனறனறம உணட�கம நபரனபநம - 3

நசறற�ன2நல த�மனர*�யத 
நதரநனதனனன எடதத�நர
க�றற�ன2நல நறமணம�யக கலநனதன2ல 
ந�னறநத�நர
என2ல ஒனற�க�ன�ர ந�ன நனற�க�நனன
பணவவ�ழவகக�ய எனனனப 
பரச�கக�நனன
மலரக�னற பத ... ... 




