
6.நனற�பப�டல
(இறறஊறற ---136)

எநதன உளளம வநத ததவதன
நனற�த��ட எனறம ப�டதவன -2 (2) 

இறறவ� -5

உனறன�னற� ��றரப ப�டதவன
நனற� மலர உனககச சடதவன

உன ப�றத ந�ன சசயயம ப�ணஙகளளல
தறடதக�ட வரமதப�த 
எறனத த�ஙக�ன�ய (2)

உறனபதப�ல ந�ன வ�ழத
 தடகக�னற தவறள -2

கரம நநடட ஒளளக�டடத தறண��க�ற�ய
அஞச�தத சநஞதச�ட உனளல 
வ�ழதவ - உனறன�னற� ...

எறனச சழநத இரசளலல�ம 
ஒளள��கக�ன�ய
அரள தநத என வ�ழவ7ன வழ���க�ன�ய (2)

கறரநதத�டம படக�கத தவ7கக�னறதப�த -2

கலஙகறர வ7ளகக�கச சடரவ நச�ன�ய
உ�7ர�க உணவ�க உறவ�கதவ - 

உனறன�னற� ..

7.ம�த� ப�டல
(இறறயறற--166)

மஙகள தமளம சக�டட சக�ணட�டதவ�ம
சபணகளளல தபறசபறற அமம� மர - 2

நந மடவ7ல எழநத�ய 
வ7டறவக சக�ணரநத�ய
தம�ழநழம மலரதவ எமத கறற��வம தநரதவ
சரணமமடம�த� எஙகளசநதத�சதம நநத�ன- 2

மலறல வளம சக�ழ�ககம 
சதளளததம�ழரறட
ம�த� நந எழநத�ய
சநலலம மண7யம பல 
சசலவககனள வளஙகள
சபரக�ட அரள பரநத�ய (2)

உநதன அனப�ன ஆல�தம 
எம சதமப�ன தக�டறட�மம�
உன கணண�ன த�ரமகதன 
எம சப�னன�ன வ�ழகறக�மம�
மடஅனறன உனதலம எமகக
 அறடககலம மரத� வ�ழகதவ
சரணம மடம�த� எஙகள 
சநதத�சதம நநத�ன - 2

கணண7ன மண7 தப�தல 
எமறமக க�ககம இறற
ப�லறன ஏநத� வநத�ய
இனனல தநரதத ந�றற 
நனறம தசரககம சசப
ம�றலற� எமககத தநத�ய
நந சநத�தத வ�ழசவலல�ம ம�க 
சநதத�சம�னதமம�
உமறம நமப7க சக�ணட�டக�தற�ம எமறம
நறகத��7ல தசரமமம� - மட அனறன ... ..
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1.வரறகப ப�டல

(இறறயறற -10)

இறறமககள அகமக�ழநத
 வரக�னற த�ரபபவனள - 2

த�ரசசறப இறணநத 
க�ற�ஸததவ�ட தரதம த���கப பல�
வ�ர�ய இறறத�ரககலதம 
வ�ழவ�ய தபறடதன - 2

மலரடன தசரம ��வதம 
மணம சபறற வ�ழதல நநத�த� - 2

பவ7வ�ழறவ ந�மம தரதவ 
இறறம�ணறப இனதற சபறதவ
வ7றரவ�ய வரதவ�ம 
ததவன அரள சபறதவ�ம
இறறவன ந�ழல�ல வ�ழவ7ன 
சப�ரள சபறதவ�ம - வ�ர�ய

மக�ழவடன ப�டம தவறளத� 
மனஙகளளன தச�ரறவ நநககதம - 2

த�ரவ�ழறவத ததட சபறதவ�ம 
மறறவ�ழவ7ன நனறம அறடதவ�ம
பண7வ�ய கலம�ய 
இத�ச பதம இறணதவ�ம
மறற�7ன வழ��7ல தவத ஒளள
 சபறதவ�ம - வ�ர�ய 
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எனற எமத இண�ததளதத�ல 
தரவ7றககல�ம 



2.த���னபப�டல
(இறறயறற -45)

ப�டஙகள ஆணடவரகக 
பத��தத�ர ப�டல ப�டஙகள -2

அலதலல�� அலதலல�� 
அலதலல�� -3

ஆணடவர தம த�ரததலதத�ல 
அவறரப பகழநத ப�டஙகள
ம�ணப�ர வ�ன மணடலதத�ல
 அவறரப பகழநத ப�டஙகள

எகக�ள சத�னள மழஙக 
அவறரப பகழநத ப�டஙகள
வ நறணயடன ��ழ�றசதத 
அவறரப பகழநத ப�டஙகள

மரசச�ல�தத நடனம சசயத 
அவறரப பகழநத ப�டஙகள
நரமப7றசதத கழல ஊத� 
அவறரப பகழநத ப�டஙகள

3.க�ண7கறகபப�டல

அனதப�ட வநதத�ம க�ண7கறக தநதத�ம
கனளதவ�ட ஏறப�ய ஆணடவதர
உம பல�த��ட தசரபப�ய த�வதன (2)

சப�னன�ன வ�ழறவ படம�டட 
றவததத�ம
பவ�க மணம வ நச றவததத�ம ஆ ... (2)

பத�ர�ன வ�ழதவ எத�ர�னத�தல -2

சப�ல�வ�கச சசயவ�ய ஆணடவதன
உம அரதள�ட அறணபப�ய ம�பரதன

அரள�ன வ�ழவ இரள�னத�தல
த�ர��க எறம ஏறற� றவததத�ம (2)

த�ர��கக கரக� சமழக�க உரக� - 2

பல���க றவததத�ம ஆணடவதன
பத ஒளள��க ம�றறம த�வதன 

4.சம�த�னம

உலக�ன ப�வம தப�ககம இறறவனளன 
த�ரசசசமமற�த�
எமதமல இரககம றவததரளம
உலக�ன ப�வம தப�ககம இறறவனளன 
த�ரசசசமமற�த�
எமதமல இரககம றவததரளம
உலக�ன ப�வம தப�ககம இறறவனளன 
த�ரசசசமமற�த�
எமகக அறமத� தநதரளம (2) 

5.த�ரவ7ரநதப ப�டல
(இறறயறற -105)

 இறறவதன வ�னக வ7ரநத தநத�ர
இத�ஙகள மக�ழநத�ட எழநத வநத�ர
இறறவனளன படத�ற� எனறனத தநததன 
வ7ரநதணதடன
உனனளலலதத�ல எநந�ளதம 
சரணறடநததன

எநதன ந�வ7ல த�னம வநத�டவ�ர
எநதன சநஞச�ல எனறம தஙக�டவ�ர
உநதன அனப7ல த�னம வளரநத�டதவன
உனனளல இனபம எனறம ந�றலதத�டதம
த�ரவ7ரநதத ததனமதத த�ரவட 
பண7க�னதறன - 2

மலர�க மலரநத வநததன மனத�னளதல 
பறச சசயததன - 2

வ7ணண7ன அரள எனனளல 
சப�ழ�நத�டவ�ய
கணண7ன மண7 என க�தத�டவ�ய
அனப7ன ப�டல எனறம இறசதத�டதவன
எனனளல சதயவம எனறம மக�ழநத�டதம
த�னமத�னம ந�ன வரக�னதறன 
வ7ரநத�னளல மக�ழக�னதறன -2

மலதர�ட மக�ழநத வநததன மனத�னளதல 
பறச சசயததன - 2

 


