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உணடட உணவம உமடயற� சக�டதத 
ஒர கமறய)னற�க க�தத வநத�ய (2) - ஓர 
அனம�மயப றப�லறவ அனப)ம�ப 
சப�ழ�நத 
அலலலகள ய�மவயமத
ரதத மவதத�ய - 2

 �லரககப பத�ல�ய கம1சயஙகம 
றத�னற� 
��த�ம� ந�ரபபதல ப�ரதத�ரநத�ய (2)- 

உடன 
உலரடடம எனறற ஒதகக�வ)ட��ல 
கம1கம1 அகறற�க க�தத�ரநத�ய - 2

8.��த�ப�டல

அனம� ���ர எஙகள அனப)ன த�ய�ர 
எனறம உநதன பகமழப ப�டறவ�ம 
றதடம ��நதமரத றதறற�க க�தத�டம 
உநதன அரள வரஙகள 
இனற றதடற��ம (2)

 எணண)றநத உதவ)கம1ப சபறறத தநத ந
 
எஙகள வ�ழவ)ல உட�னரநத 
க�தத வரக�னற�ய (2) 

நனற�ப பககள ஒனற றரதறத�ம 
உநதன ப�ததத�ல 
க�யத த�ய�ரறய எமம� 
அரவமணததக க�பப�ய ந
றய (2)

 அணணல இறயச அனப வழ�மயக
 கறறத தநத உன 
அனப��க ஆதரவ)ல அசம ந
ஙகறத (2) 

நனற�ப பககள...
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1.வரமகபப�டல

பதயகமம ப)றநதத�னற 
பத வ�ழவம �லரநதத�னற 
ஆரபபரபறப�ம அக�க�ழறவ�ம 
ஆ�நத பணப�டறவ�ம (2) அலறலலய� -10 

வலலறதவவன வ�ரதமதறய ஆ ..��னத 
உரவ)ல வநதறத ஆ 
வரல�றற�ன ம�யம ஆ�றத (2) 

பத மத�யம �லரச� சக�ணடறத இமற 
மத�யம எழச� சக�ணடறத

அடம� வ)லஙக அம�ததம 
இனறஅழ�நத றப��றத உரம� வ�ழவ 
உலக��னறல உதய���றத ஆ (2) 

எ1னயவரம நல�நதவரம -2 

இறயசப)ர�ன வ�கக��னறல ஏறறம க�ணறவ
எஙகம ந
த�எனறசயத� உணம�ய��றத (2)

ஏறறதத�ழவ ப�கப�ட எஙகம �மறயறத 
இமறயர�ன �ததவம இ�ன எத�லம 
�லரறத ஆ...(2) 

வ��கமம மவயகமம -2 

வ)டதமலய)ன ர�கஙகம1ச றரநதப�டறத
பத�ய வ��ம பத�ய மவயம பவ)ய)ல 
றத�னறறத -



2.த�ய��பப�டல
உறறவ�ட வ�ழம உள1ஙகள நடவ)ல 
சதயவம தர�ம
உலக�ளம றதவன சநற�வ�ழம இதயம 
சதயவமதர�ம
�மறவழ�ய)ல வ1ரம இலலஙகள
எலல�ம சதயவம தர�ம.

�னமறறவ�ட �லரம உலகஙகள 
உய)ரதத�லசதயவம தர�ம-சதயவம 
தர�ம-4

அனப�க� அனப)ல ந�மலய�கம 
சநஞ�லசதயவம தர�ம
ச�யய�க� சப�யம�பழ�ந
ககம 
சநற�ய)லசதயவம தர�ம
ஒ1னய�க� உலக�ல இரளறப�ககம 
பண)ய)ல சதயவம தர�ம
தணல�க� ந
த� சநரபப�கம சயல�ல 
சதயவம தர�ம
சதயவம தர�ம 4

3.க�ண)கமகப ப�டல

ந�ற� ஒர க�ண)கமகப சப�ர1�ய 
இமறவ� உம த�ரபபல�ப பபீடம வநறதன -2 
(2)

�லர�க என சநஞம க�னய�க என கணகள
சநல�ண)ய�ய ந�ன �நதம 
வ)யரமவதத1ன (2) 

த�ர�டம இர��க என கணண
ர அபப��க 
என ஜ
வன 
உடல த�ஙக� ந�ற� வநறதன (2)

இமய�க ஆமகள இயல�க எணணஙகள 
கமலய�க ந�ன கறறப ப�டஙகற1 (2) 
பத ஒ1னய�க உம வ�ரதமத இர1�க என 
வ�ழகமக 
எம� ந�ற� தநறத�யய� (2)

4.பரலலலோகமந்ததிரம-

வ)ணணுலக�ல இரகக�ற எஙகள தநமதறய 
உ�த சபயர தூயத எ�ப றப�றறபசபறக!

உ�த ஆட� வரக
உ�த த�ரவ1ம வ)ணணுலக�ல ந�மறறவறவத 
றப�ல
�ணணுலக�லம ந�மறறவறக

எஙகள அனற�ட உணமவ இனற எஙகளககத 
த�ரம
எஙகளகக எத�ர�க கறறம சயறவ�மர
ந�ஙகள �ன�னபபத றப�ல எஙகள கறறஙகம1 
�ன�னயம
எஙகம1ச ற�தம�கக உடபடதத�றதயம,

த
றய��னட��ரநத எஙகம1 வ)டவ)ததரளம

5.சமலோதனம
உலக�ன ப�வம றப�ககம இமறவ�னன த�ரச 
சம�ற�றய!
எம ற�ல இரககம மவயம

உலக�ன ப�வம றப�ககம இமறவ�னன 
த�ரசசம�ற�றய!
எம ற�ல இரககம மவயம
  உலக�ன ப�வம றப�ககம இமறவ�னன 
த�ரசசம�ற�றய!
எ�கக அம�த� அரளம.

6.த�ரவ)ரநதப ப�டல

றதடம அனபத சதயவம எனம�த 
றதட வநத றநரம 
றக�ட நனம� கூடம பவ) 
வ�ழம ந�மலகள ��றம 
வ�டம ந�மலகள ��றம 
இநத வ�� றதவன தநத வ�ழவப ப�மத 
எநதன வ�ழம க�லம றப�கம (2)

வ�ரதமதய�க ந�னற இமறவன இநத 
வ�ழமவத றதரநத தமலவன (2) 
ப�ரல எஙகம பதப ப�ரமவ தநத 
அநதப ப�மதய)ல அமழதத அற�ஞன (2) 
க�லம கடநத கமலஞன என தமலவன - இநத 
வ��....

அடம� அம�பப இஙக ஒழ�ய 
எஙகம ��னத ��ணப ந�மறய (2) 
பரட�க கரல சக�டதத பத�ய வழ�வகதத 
பதம� சயத சபரம ப�னதன (2) 
வ�ழமவக கடநத இமறவன என தமலவன - 
இநத வ��....

 




