
7,நன்றறிப் பபாடல
 

ந� ச�யத நனம
 ந�ம�கக�னற�ன - என 

சநஞசரக நன�� ச��லக�னற�ன இம�வ� - 4 (2)

 உணடட உணவம உமடயற
 சக�டதத 

ஒர கம�ய�ன��க க�தத வநத�ய (2) - ஓர 

அனம�மயப றப�லறவ அனப�ம�ப சப�ழ�நத 

அலலலகள ய�மவயம த�ரதத மவதத�ய - 2


லரககப பத�ல�ய கமளசயஙகம றத�ன�� 


�த�ம� ந�ரபபதல ப�ரதத�ரநத�ய (2)- உடன 

உலரடடம எனற� ஒதகக�வ�ட�
ல 

கமளகமள அகற��க க�தத�ரநத�ய - 2
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இனணயத்தளத்தகறில பதறிவவிறக்கம 
சசெய்யலபாம

8.மபாதபா பபாடல 

ஞ��ம ந�ம� கன��மகறய 

ந�தம�த த�ஙக�ய ஆலயற
 


�ணபயர ஏழ தணகள
�ய - 2 

பலபடம
�ய அலஙக��தத�றய 

ப�வ ந�ழறல அணக�

 ப�தக�தத�ர உம
றய பர
ன 

ப�வ ந�ழறல அணக� -

 த�யதரம ந� த��தத�டறவ 2 

த�றத�ர அ
லன தலச
�க சக�ணட�ர

வ�ழறவ�ர அம�வ��ன த�றய

 வ�னலமக அமடயம வழ�றய 

வ�ழறவ�ர அம�வ��ன த�றய 


ககள இஸர�றயல த�ரமகறய - 2 

வ�ற��ர தத�ககம இம�வ�றய வ�ழ�
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1.வருககப் பபாடல 

வரம றகடட வரக�னற�ன இம�வ� - என 

கரல றகடட அரள�றய� தமலவ� (2)

பமகசழம இதயததச சவமரசயலல�ம - என 

ப��தத�ல தகரகக�ன� வரம றகடக�னற�ன (2) 

பமகசழநத இரள வ�ழம 
�த�ல எலல�ம - 2 உன 

சபயர ச��லல ஒள�றயற� உம�க றகடக�னற�ன

 நலச
லல�ம எ�கசகனற றதடம கணம - இ�� 

ந�ளறத�றம இ�கக�ன� வரம றகடக�னற�ன (2) 

பலய�க ப��ரகசகனம� அள�தத�டடப�ன - 2 என 

ப����க உம� றகடகம வரம றகடக�னற�ன

2.தறியபானப் பபாடல
 
உன ���ககள ந�ழலல எநந�ளம எனம� 

அரவமணதத�ட இம�வ� 

எநத இரள�லம ஒள� சடரம 

சவணதணலலம 
�ம கள�ரம (2) 

உநதன கணகள�ன இம
றப�ல 

எநந�ளம எனம�க க�தத�ட என இம�வ� (2)

ப�வஙகள சம
ய�ய இரநதம உன 


ன��பப�ல ப��றப�ல கமரயம (2) 

கரமணய�ன 
மழய�ல நம�நத�ல உன 

ஆலயம ப��தம அரளம (2)



வமலய���ல வ�ழக�ன� ப�மவ 

அனற இழநதத அழக�ய ���மக (2) 

வ��தன அரள 
மழ சப�ழ�நறத 

ந� வளரதத�ட அனபதன உ�மவ

3,வ�சவ�� அ��கமக

வ��மம ப
�யம பமடததவர�ம 

கடவள ஒரவர இரகக�ன��ர 

தநமத சதன தய ஆவ�ய
�ய 

தமமள உ�வடன வ�ழக�ன��ர 

ப��சதத ஆவ�ய�ன வலலம
ய�ல 

த�ர
கன 
��ய�டம 
னவ���ர 


��தமரப ப��தர�ய ஆகக�டறவ

ப��தர�ம கடவள 
��தர���ர

ப�ல�ததவ�ன ஆட��ய�ல ப�டபடட�ர 

கலலம� ஒன��ல அடககபபடட�ர 

மன��ம ந�ள�ல உய�ரதசதழநத�ர 


ரணதத�ன 
�த சவற�� சக�ணட�ர

பரறல�கம வ�ழம தநமதய�டம 

அ��யமண சக�ணட இரகக�ன��ர 

உலகம மடயம க�லதத�றல 

நடவர�யத த�ரமபவம வநத�டவ�ர

ப��சதத ஆவ�மய நமபக�ற��ம 

ப�����ல அவர தமண றவணடடறவ�ம 

ப�வ 
ன��பப�ல தயம
 சபறற 

ப��க�ர வ�ழவ�ல இமணநத�டறவ�ம

த�ரச�மப உமரபபமத நமபக�ற��ம 

ப��தரகள உ�மவ நமபக�ற��ம 

���ரதத�ன உய�ரபமப 
றவ�ழமவ 

வ�சவ��ப சப�ரள�ய நமபக�ற��ம. ஆச
ன

4-கபாணவிக்ககப்பபாடல
 

க�ண�கமக தநறதன க��வடன ஏறப�ய 

இம�வ� எமம
யம ஏற��டவ�ய (2) 

ஏறப�ய இம�வ� இம�வ� ஏறப�ய -2

உமழபப�ன பயம� உம
�டம தநறதன 

ஏறப�ய ந� என இம�வ� (2) 

பண�கள�ல வரக�ன� தமடகமளயம - 2 

பலசய� ஏறப�ய என இம�வ�

��நதம� ச��ல ச�யல நலனகளம தநறதன 

ஏறப�ய ந� என தமலவ� (2) 

உடல சப�ரள ஆவ� அம�தமதயற
 -2 

உன பதம ஏறப�ய என இம�வ�

5.இயயசு கற்பவித்த சசெபம

வ�ணணலக�ல இரகக�� எஙகள தநமதறய 

உ
த சபயர தயத எ�ப றப�ற�பசபறக!

உ
த ஆட�� வரக உ
த த�ரவளம 

வ�ணணலக�ல ந�ம�றவறவத றப�ல


ணணலக�லம ந�ம�றவறக

எஙகள அன��ட உணமவ

 இனற எஙகளககத த�ரம

எஙகளகக எத�ர�க கற�ம ச�யறவ�மர

ந�ஙகள 
ன��பபத றப�ல 

எஙகள கற�ஙகமள 
ன��யம

எஙகமளச ற��தம�கக உடபடதத�றதயம,

த�றய���ட
�ரநத எஙகமள வ�டவ�ததரளம

6.தறிருவவிருந்தப் பபாடல
 

இமத என ந�ம�வ�யச ச�யய 
�டட�ய� 

என உடமல உணட உயர 
�டட�ய� 

கரத� அரநத� த�ரநத 
�டட�ய� (என) 2 

எனம�பறப�ல வ�ழ 
�டட�ய� (ந�) 2

கன�தத�ல அம�நத�ல கன�தமதக க�டடச 

ச��னற�ன 

த�ம
 ச�யத�ல நனம
 ச�யயச ச��னற�ன (2) 

இதறக ற
ல ந�ன என� றகடக�னற�ன - 2 

சவறம வ�தமதயலல வ�ழநதம க�டடவ�டறடன - 2

 பண�வ�மட சப� அனற பண�மயச ச�யயச 

ச��னற�ன 

த�ழச�� சக�ணட�ல உயரவ உறத�சயனற�ன (2) 

இதறக ற
ல ந�ன என� றகடக�னற�ன - 2 

உம� வ�ழச ச�யய வ�ழநதம க�டடவ�டறடன - 2

 


