
        
6. நனன றபன பபடலன            
நனன ற எனனற பபடவ�னன  எனன  இன�ய வ��வன
நனனம� ச�யலனகளன  ச�யன� உநன�னன  அனனமபபன 
பபடவய (2)
வகபட நனன ற பபடனடபன பபடவ�னன
கபலச�லனலப�ன �பழன�னதகன கறவ�னன  (2)

உயரனகளன  யபவ�ன �பழ நலன உலமகபன 
பமட�ன��பலன
உறவ �பழனவலன �ளர நலன உளனள�ன 
உமறநன��பலன
ந�ஜஙனகளன  யபவ�ன ந�மலகனக நறனச�யனத 
�நன��பலன
ந�ழலனகளன  தனன ப�ன �மறய தரவரநனம� 
அள��ன��பலன

பகரனநனத �பழனவலன �ளர நலன �னம�கன 
சகபட�ன��பலன
பர�னன  அனன பலன �பழ அரளன �ரஙனகளன  
சபபழநன��பலன
பகரனநனத �பழ�ன அனன ப �பழனவலன எனனமன�ன 
வ�ரன�ன��பலன
ச�ப�னத ந�னனற வ�ணன ட�னவபபத எனனமனகன 
கபபனப�பலன
வந�கனகர�னம� ந. டனட �நனத நனனம� 
ச�யன��பலன
தனன ப தயமரபன பன�மயபன வபபல வலக 
ம�பனப�பலன
உணன ம� அனன பலன உளனள�ன �கழ�ன �நன��பலன
உநன�னன  ஒள�வய உலகலன எநன�னன  �ழயபயன 
ஆன�பலன

7.�ப�ப பபடலனகளன

அ�ன�ப உநன�னன  அனன பன�வல 
அரளன�பயன எ�கனக அமடகனகலவ�

இமற�னன  பமட�ன� எழவல
இவயசம��ன�நன� மகவல
தயனம� சபபழய�ன ந�லவ�
தமணவய �பழனவலன ந. வய

பவவயபரன எஙனகளன  பகவழ
பன���ன சபபஙனக�ன அழவக
உ�ன�கனன  பதய உறவலன 
எ�னம�ய�ன �தய�ன ச�யன�பயன

�ப�பநன� தரபனபலபன
பபடலனகளன    ச�பனசட�னபரன

1.�ரமகபன பபடலன         

இமற�னன ந�னம�அமழகனகனன றபவர

 வமரநனத �பரஙனகளன

பதய உலக�ன பமட�னதடவ�

 �கழனநனத கடஙனகளன

இமற�னன  அரச �ளரனநனதடவ�

 இமற�பரன�னம� �ழஙனகடவ� -2

இன�வ� இமணநனவ� ச�னன றடவ�ப�ன

�பயனன  கரவன�வல 

ந�னம��ன ச�ர�நனச�ட�ன�பரன

அ�ர�னன  மககள�வல ந�ன 

சபயமரபன சபபற�னத ம��ன�பரன (2)

அ�ர�லன ந�னம� அரனபனபண�ன ச�யனய

�ன�� �பணன ப �ணன ண�லன உயர (2)

எழவரன �ரவரன இவயச �ழயவல

அனன பபன பண�யன�வல 

இமற�ன�னன  ச�பலனலவல

ஏமழ �ன��ர�வல 

இவயசம�கன கபணவ� (2)

உணன ம� ந. த வநரனம� ந�மலகனக

சபபயனம� �பத �னனம� அழகனக (2)

எழவரன �ரவரன இவயச �ழயவல 



2.தயபனபன பபடலனகளன

அமன�னம�ய�ன  பமட�ன� 
�நனம�யனன  அனன வப
ந�கனக�னதமண ந�கனக�னதமண
அனன ப�ன உணன ம�ய�ன ஆகய அ�வர - 
ந�கனக�னதமண -2
கணன �ண�வபபலன    ந�னம�கன கபகனக�ன அ�வர - 
ந�கனக�னதமண -2
கலஙனகபவ� எனனற வ�றனற�ன அ�வர -
 ந�கனக�னதமண-   2

அ�ரன �பழகனன ற �நனம� 
 ந�மற�பஞனம�யபன    ந�ன �நனம� -2

யபம�ய�ன கபகனக�ன �பணன பயரன ச�யன��ன - 
ந�கனக�னதமண -2
கபலஙனகளன  வ�பற�ன �பழனநனதட�ன ச�யன��ன - 
ந�கனக�னதமண -2
�பழனவமனகன கபடனட�ன �ழய�ன அ�வர - 
ந�கனக�னதமண -2
�றம�மயபன வபபகனக�ன �ளம�ய�ன அ�வர - 
ந�கனக�னதமண-2

(அ�ரன �பழகனன ற �நனம�) - 2

ந. தமயகன கபகனக�ன வநர�ய ச�யன��ன - 
ந�கனக�னதமண -2
வ�தன�லனயபம�ய�ன மடனகனன ற ச�யன��ன - 
ந�கனக�னதமண -2
ஆயர�ன �ழகள�லன அரகன�லன இரபனபபரன - 
ந�கனக�னதமண -2
அலனலலனகளன  ந. கனக அர�மண�னதட�பரன - 
ந�கனக�னதமண -2
(அ�ரன �பழகனன ற �நனம�)  -2                                        

3.கபண�கனமகபன   பபடலன
நபவன ஒர கபண�கனமகபன சபபரளபயன
இமற�ப உ�ன தரபனபலபன பட�ன �நனவ�னன  -2 (2)

 �லரபக எனன  சநஞன��ன கன�யபக எனன  கணன களன
சநலன�ண�யபயன நபனன  சநனத�ன வயரனம��னதள� (2)

தரபடனம� இர��பக எனன  கணன ண.ரன 
அபனப�பக எனன  ஜ�னன
உடலன �பஙனக நபவன �நனவ�னன  (2)

இம�யபக ஆம�களன இயலபக எணன ணஙனகளன
கமலயபக நபனன  கறனறபன பபடஙனகவள (2)

பத ஒள�யபக உ�ன �பரன�னம� இரளபக எனன  �பழனகனமக
எமன நபவன �நனவ�னயனயப (2)

         

4.பரவலபக �நனதர�ன
பரவலபக�னதலன இரகனகனன ற 
எஙனகளன  ப�பவ� 
உ�னமமடய   நப��ன அரன�னசகனகபனபட��பக    
 உ�னமமடய    இரப�னசய�ன    �ரக
உ�னமமடய  ச�ன��ன பரவலபக�னதலன     
ச�யனயபனபட�த வபபல
பவலபக�னதல�ன    ச�யனயபனபட��பக

எஙனகளன  அனதன உணம�    
எஙனகளகனகனனற அள��ன�ரள�ன
எஙனகளகனக�ன    தம� ச�யனவ�பமர 
 நபஙனகளன  சபபறபனபத வபபல
எஙனகளன  பப�ஙனகமள சபபற�ன�ரள�ன - 
எஙனகமள  வ�ப�மனயலன    
வழ வடபவ�ய�னதம�யன�னனற 
எஙனகமள இரடனச�ன�ரள�ன

5. தரவரநனதபன பபடலன
                                                                

எநன�னன  ச�பநன�வ� இவயசவ�

எநன�னன  சநஞனசவல �பரவ�

உனனன�லன �கழனநனத �பழ 

உனனமன எனகனக�ன �பரபயன

எநன�னன  ச�பலனல�ன ச�யல�ன 

உநன�னன  உணரனவலன ஓஙனகவ� (2)

எநன�னன  ச�பநன�வ� இவயசவ�

சம�களபலன �பழனம� நபனன  ச�ற�னதட�ன வபபத

சக�பயன �பழ எழநனச�னனன�லன �ப (2)

எனகனகபயன ந�னன  �பழனம� ச�றம�யபகனகன.ரன - 2

எனனமனய�ன பறரன அனன பலன �பழ�ன ச�யனக�பயன

சஙனகபர �பழனவனன  சகர�னதலன இரநன�பல�ன

எனன  சநஞனசவல ந.  இலனமலவயலன (2)

�ர�நனவ� வழ�ன �பழனவனன  ச�லன�ஙனகளன  - 2

இ�மனவய உணரனநனவ� நபனன  �பழ வமழகவறனன  


