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மஹ்பூபு மி

ஹன்மணி க தம்.

ஆக்கம்: ாமௌலவி அஷ்ாஶய்கு அஹ்மது ாவள்ளிமீ ரஹன் நூரிய்யி, ஷபி ஸழ்ரத்
கத்தஷல்லஹஸ ஷர்ரஸல் அஜீஸ்
க தம் 1
(ல்பமக்கு ீ ள மட்டி ன் ளணட்டு)
1. க் ில் தமன்

ந்து

மட்சயதவபளடப்ழம

மட்சயதவபளடப்ழம மன் ணமட்சயதவபளடப்ழம
2. க் ன் த்டயழ

மல் கூசய யற்ளடப்ழம

மல் கூசய யற்ளடப்ழம மன் ழணல் கூசய யற்ளடப்ழம
3. பமசல் டிதன யல் பம ளபன்வனப் ளடப்ழம
பம ளபன்வனப் ளடப்ழம ன்வத் டமபி தவனப்ளடப்ழம
4.

னவஞக்

த்டமளன்வ

ட்டித் டழுபளடப்ழம

ட்டித் டழுபளடப்ழம மன் ட்டி பிழுபளடப்ழம
5. னச்சந்டய படயதிழ
ீ
னத்டயதவபளடப்ழம
னத்டயதவபளடப்ழம மன் சயத்டய ளறுபளடப்ழம
6. னப்மளனுங்

யல் னங் யக் குநிப்ளடப்ழம

னங் யக் குநிப்ளடப்ழம மன் டங் யத் டிப்ளடப்ழம
7. டன்ிவடமன் ணந்து டமபிப்ிடிப்ளடப்ழம
டமபிப்ிடிப்ளடப்ழம மன் ழணபித் துடிப்ளடப்ழம.

க தம் 2
(ணமளணல்மம் ழமின்ன ன் ளணட்டு)
1.

ல்ழ உன்ில் க் ன் பக் மழஞழஞ ன் ளசய்ழபன்
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உள்நவடழத

2.

ள்நணயல்மது உண்வண ளதக் ள டுத்ழடமது

மட்சய டனம் க் ன் பமக்

3.

மஞழணது ீ ளசமல்லு

4.

யவவு டடுணமயடமல் ழர்னன் பமடடமழணம

5.

ணடயணதங் ய பமடுபவடளதன் ணஹ்னிம் ீ ளசமல்லு

6.

அடிவண ணம் ங்குபவடளதன் அல்மஹ்பிம் ீ ளசமல்லு
னவஞ ளசய்னேம்

7.

ண்ணஞிவத

மடயத்ழட ளன்று ளசமல்லு

8.

பள்நவழத

மஞமது மன் பமடு யழளன்று ளசமல்லு

9.

மபி ணம் பமடிபமடி டபிப்வடனேம் ீ ளசமல்லு

10.

தூதவழத

11.

ணண்த்டயல்

12.

சயந்ட ளமற்சயம்ணமசத்டயல் ன்வச் ழசர் டயனக் வுஞ் ளசமல்லு

13.

ஆட்டிவபக்கும் ஆங் மத்வட அந்டங் ள மள்நவுஞ் ளசமல்லு

14.

ணமங் மதினுள் பண்து ழமல் ணதங்

15.

ளணஞ்ஜமச் சுளமநிவத பிட்டுபிழளன்று ளசமல்லு.

மஞளபன்ழ துஞிந்து பந்ழட ளன்று ளசமல்லு
மட்சய டந்து ன் வணதவத் டீர்த்டயச் ளசமல்லு

பந்ழடளன்று ளசமல்லு

க தம் 3
(னணயதில் ணமி ளன்ணம் ன் ளணட்டு)
1.

அ ந்டியங் யத ஆடயவதக்
ஆயழ

ண்டி

ீனேம் ஆவச வபப்ீர்

ழமடய இங் யத தூதவக்

ண்டி

ளடமகுத்து ீ ன்வட அனயத்டயடுபர்ீ
2.

ல்டன்

மட்சயவத

துளனும் இஷ்வ

ண்டு டரிசயக்

ற்யடுபர்ீ

மணயஉல் அஸ்ணமவப ஜம னன்

ல்ில்
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மணயயம் ழட்டுக்

னடயடுபர்ீ

3. ஆத்டயல் யவந்டயடும் அளடனும் ளமனநவட
அணுடயம் அ ந்டில் யவத்டயடுபர்ீ
ழ மத்டயல் அது யன்று குயப்மதிங் யடும்
லளபன்வட தன்ய ழபயல்வழத
ளற்ய ளபநிடு ணத்டயத்டயல் யன்று

3.

ழழதிங் யடும் னத்டது ழமல்
த்ழடமனவடப் ளற்பழ ன்று
மணயளமயணமர் ள் ளசமன்துழப
டன்வ ணந்து டபத்டயயனக்வ தில்

4.

ணயன்வப் ழமளங்கும் பிநங் யடுழண
ளசமல்ரிடம யத சு

பமரிதமடயல்

ளசமக் ய இனந்டயடுபமய் சுடழ
அது உது பமயடயய்தமளபனும்

5.

அனம் ளமனநமவட அயந்டயடுபர்ீ
அஸ்ணம மத்டயில் அங் யடுபமய் ண ழ
7.

மவ ழளமத்ட ணமத துன்தமபிில்

மத்வட பஞிழ
ீ
டள்நிமடீர்
ணமனேனன் ணமய்ந்து ணஹ்னவச் ழசர்ந்து ீ
ணமம அணயர்டத்வட அனந்டயடுபர்.
ீ

க தம் 4
1.

ல்வடப் மனம் அடயல்

மட்சயழத ழடமணும்

பவ வந அ ற்று க் ன் டவ யறுத்து
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டயக்குடயவச ளநஹ்கும் எக்

எநிபம

ணமற்று
( ல்வட)

2.

டமளன் யவவப ணமற்று டல்லீ இமவ ற்று

ழ மளன் குயப்வ ழடமற்று குனவப தத்டயவழத சமற்று
( ல்வட)
3.

மளன் ளசமல்வ பில்லு ழ மளன் குயப்ில் யல்லு

இன்ல்ம ஷ்டம ளதன்ழ இவபன் ளசமன் ளசமல்லு
( ல்வட)
4.

ல்ின்

வநப் ழமக்கு த்ின் பனயவத ழமக்கு

ழபளன் ளசமல்வ ீக்கு மவ பிட்டு ீ ற் டய ளற்ய
( ல்வட)
5.

ளபட் ளபநிதம ய பிடும் ளடமட்ர்க்குக் சயட்டிபிடும்

ணட்டில்மட ண யவண னற்யடும் ணமநம பம் ளற்று பமழ்ந்து தினந்டய
( ல்வட)
6.

ஆரிீன் நின் பனயழத அடனடயற் ளடநிழத

தூங் மணல் தூங் ய ீழத சூட்சுணங் வநக்

ண்டு ளசமக் ய தினந்டய
( ல்வட)

7.

உன்ிழ உற்றுப்மன உண்வண பிநங்கும் ழன
மணயல் குவபச் ழசன

மஞமம் உன்ிழ

மட்சயதவத்வடனேம்

( ல்வட)

க தம் 5
(னன்ழ மம் ளசமல்யபமடி ன் ளணட்டு)
ளபட் ளபநிதம யப் ழமழண ளணஞ்ஙம டீம்
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ளபட் ளபநிதம யப் ழமகும் ணட்டில்மட ண யவண பமய்க்கும்
(ளபட்)
ளடமட்டித் டயப்மள் ணமது யஷ்வதில் இனந்து ழமக்
(ளபட்)
ட்டுபடு
ீ ளசல்வும் ழரிங்ழ
ற்பனக் ள மப்ன ணயன்வும்
பட் படிளபமன்று துள்நவும் ணக்கு இங்ழ
பமய்த்டளடன்ழ ணம் ள மள்நவும்
ட்டிழத அவஞழபமளணன்று

யட்ழப ளனங்கும்ழமது

டட்டிழத பிட்ழணவந்து டபசயயனப்மள் ணமது
(ளபட்)
மளடமடு ண் மபவக் வும் அடன்ின்மல் ீ
ல்வடத்துவக்

ழமக் வும்

மணயவுல் அஸ்ணமவபத்டமக் வும் இனடதத்டயல்
மஅ இல்ம லளபன்ழற் வும்
மளனும் டவீக் ய ழ மளனும் வுலவட ழமக் ய
மள ௌவிடன்ில்

னத்வட யறுத்டயப் மர்க்
(ளபட்)

ழ மங்குயப்ற்யனந்டய குடம எநிபில்
குயப்னன்

ந்து ழசர்ந்டய

ளடௌ;நிதபமன் ழமடயளடநிந்டய டயந்டயனம்
ளடபிட்டிம அணயர் டணனந்டய
துக் ம் துதணற்று க் வ டயக்ன ளசய்து
ணயக்

அணயர்டப்மவ டக் டிழத அனந்ட

5

www.sufimanzil.org
(ளபட்)
ஆடயதின் ழணல் ஆவச னட்வும் அர்ந்டர்ந்து
அக் யிவதத்டமழ னெட்வும்
ழமடயதின் சு த்வடனைட்வும் துபிதரின்
படயதில்
ீ
ணவட மட்வும்
ணவுத்டகு னன்ழீனேம் ணவுத்டம யழத இனந்து
டபத்டயன் னவப்டிழத டமழ றலது ளசய்த
(ளபட்)
இல்ல்மறளபன்று ளசமல்வும் இனடதத்டயல்
இவஞதறுத்துக் ள மள்நவும்
குல்றபல்மறளபன்று கூவும் அடன் ளமனவந
குபிணயந்து ள மள்நவும்
னவ்பமவச டன்வ ீக் ய னப்மழ்டிழ ழமக் ய
டப்மணழ  டமபிர்ரித்துப் மர்க்
(ளபட்)
க தம் 6
(கஹவிக்கரங்கிய

என்ற ாமட்டு)

மட்சய ள மடுக் ம மடம க் ழ ீனேம் ( மட்சய)
மபிளதன்ழ ன்வ மர்த்துக்

னயத்டயமணல்

மடவத் டீர்க் ம மடம க் ழ ீனேம்
( மட்சய)
ணண்ஞது பிண்ஞமய் ணவ ள் அவத்துணம ய
அண்ஞல் அஹ்ணதுணமமய் ஆடயழத ீனேம்
( மட்சய)
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அணமளபனும் ணர்டமபில் அயதமடயனப்துன்
ஆத்டயல் ழ மனணமமய் அழட ீனேம்
( மட்சய)
மளன்றும் ழபளன்றும் மடிதினப்பர்க்கு
தூமடய தூனணமமய் தூழதமழ ீனேம்
( மட்சய)
டன்ிழ டமமய் டபம் ளசய் துபிதர்க்கு
னன்ிழ ழமடயனேணமமய் னமடமபில்
( மட்சய)
இனடதக் ள் ன்ந இவஞவததறுத்டபர்க்கு
டனழபன் டல்யதமத் ளடன்மய் டன்ிழ டமமய்
( மட்சய)
ழசபடி மடி ழடடிபனபவ
ழசமடவ ளசய்தழபண்டுணம றப்மிழத ீனேம்
( மட்சய)
க தம் 7
(ளடனபிில் பமமண்டி ன் ளணட்டு)
ழமடய ணஞிணண்த்வட டயந்து ீமன

1.

அவடத் டயந்துமர்க்

அடயசதத்வட அயதமம் ழன

அயதமம் ழன அடயல் ளடரினேழண தன
(ழமடய)
ளபற்யளற் உத்டணர்க்ந த்டயத படு
ீ

2.
அடயல்

த்டனள் னக்டயள

மணயவத்ழடடு

மணயவத்ழடடு க் ன் ழமடயதில் கூடு
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(ழமடய)
3.

ஏங் மக்

ம்ணவட உற்று ீ மன

மங் ய எநித்டயனந்து ளபநிப்டுபமன் உல்மசத்ழடமடு
உல்மசத்ழடமடு எநிி மசத்ழடமடு
(ழமடய)
4.

அடயதத்அடனும்

ழ ஆடயனேணமச்சு

அடயளழுந்ட அவ நது ஆனணமச்சு
ஆனணமச்சு அதுழப ழ மனணமச்சு
(ழமடய)
5.

குல்லுணபன் ளசதளன் குயப்ழமடு யல்லு

குல்-குல்லுணயன் இந்டயல்மஹ் ன்வட பிள்ல
ன்வட பிள்ல இனடதந்டில் ள மள்ல
(ழமடய)
6.

இல்ல்மறளபன்று ளசமல்ய இவஞதவடத் டள்ல

 மம் ளமனவந ங்குழண ள மள்ல
 மம் ள மள்ல அடயல் டங் யழத யல்லு
(ழமடய)
7.

அய்ணமதுபல்லூ ளபன்று ஆடய ளசமன்ழட

அது அவத்துழண அபழ ன் அற்னடணழட
அற்னடணழட ீனேனஞர்ந்டயடுணயழட
(ழமடய)
க தம் 8
( மடளல்மம் ள மள்வந ள மண்மய் ன் ளணட்டு)
1.

மதம் அனயனேனன்ழ ப்ழ ப்ழ ன்வ

8

www.sufimanzil.org
ழதம் வபத்து ஆநNவுணும் ப்ழ ப்ழ ( மதம்)
ள மல்லுளணணன் ள மண்டு ழமனன் ப்ழ ப்ழ ப்ழ ன்வத்

1.

டள்நிமணல் டமரிப்மய் ப்ழ ப்ழ
மம் பஞமய்
ீ
ழமகுளடந்டன் ப்ழ ப்ழ உன்வ

2.

ண்டுவணதல் டீர்பளடப்ழம ப்ழ ப்ழ ( மதம்)
ள்நணம் துள்லபடமல் ப்ழ ப்ழ ீனேம்

3.

மஞமணல் ணவந்டவழதம ப்ழ ப்ழ
4.

ள ட்தல் ன்றுடமழம ப்ழ ப்ழ ன்வ

பட் ளபநிடில் பிட்மய் ப்ழ ப்ழ
5.

சத்டயதணடம ச் ள மன்ழன் ப்ழ ப்ழ உந்டன்

சமனேட்சப்டய டனபமய் ப்ழ ப்ழ
6.

அற்துன்தம பமழ்வு ல்மம் ப்ழ ப்ழ ி

ளசமற்ளணன்ழ னேவத்டமர் ப்ழ ப்ழ
7.

ழபளன் பிழமடணவட ப்ழ ப்ழ அறுக்

தமதிங் யடுபமய் ப்ழ ப்ழ
8.

இல்ல்மீ ளபன்று ளசமல்ய ப்ழ ப்ழ த ர ில்

இனப்பர்க் ள டயமகுபமய் ப்ழ ப்ழ
9.

டத்துபம் டவதக் ய ப்ழ ப்ழ டன்ில்

டவ்ீது ளசய்ழபமர் ள் ப்ழ ப்ழ
10.

ளபற்ய டனம் ஜமச்சுர் ப்ழ ப்ழ

ண்டு

சயந்டயடவப் ளற்யடுபமர் ப்ழ ப்ழ ( மதம்)
11.

அடித்துத் துத்டயமலும் ப்ழ ப்ழ உந்டன்

அண்வ பிட் ன்றுபிழன் ப்ழ ப்ழ
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க தம் 9
( மடயர் ணீ ளடமயதம ன் ளணட்டு)
க் ின்
1.

மனண்த ீம-

மடவத் டீம

பமஞமள் பஞமய்ழமகுழட
ீ
ன் பள்நழ பமன் ழமடயழத

பந்து ஆள்பளடப்ழம

ல்ன ளமந்து பமடுழட
(க் ின்)

2.

அடயதத் ளடனும்

பந்து ஆநபளடப்ழம

யல் ஆழ்ந்டயனந்ட ழமடயழத

ல்ன ளமந்து பமடுழட
(க் ின்)

3.

வக் ண் மர்வப டன்வக் ள மண்டு

மணய மழமர் ழ மடிழத

டதக் ம் ழம ன்ழணல் டதவு வபத்டனள்பழ
ீ
(க் ின்)
4.

வடமமடயல் உடயத்ட க் ின் ி மசழண

அடிவண ஆபமழன் அன்மய் ஆடரிப்ீழ
(க் ின்)
5.

இனடதத்டயழ இனந்ட குனனடன்வ அறுத்டயட்டீர்

இல்ல்மறளபன்ழ இங்கும் மளன்ீர்
(க் ின்)
6.

ஆவசளதன்னும் பமசயடன்வ ழசம் னண் ஆயழ

அ த்டயல் அனள்டனழபமர்  த்டயமன ணயல்வழத
(க் ின்)
7.

அஹ்டீபமன் அவ்யதமக்ழ மர் ஆஞி னத்டமய் ஆழமழ

ஆவச ணீ றுழட ன்வ அவஞத்துச் ழசர்ப்ீழ
(க் ின்)
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க தம் 10
(ஆந்ட ஜமப்ளனவணக்

ண்Nணு ன் ளணட்டு)

அடயதத்ளடன் அங் மப் ளமனள் ீழத
பஹ்டத்து ன்று ளடமகுப்ழமடு யன்மழத
பமயடயய்தத்ளடன்று பகுப்ன ின்மழத
ஆம் அனபமயல் ழமடயதம ின்மழத
ஆம் ணயடமயில் ழ மனணமமழத
ஆம் அஜ்மணயல் அங் ய ணவந்டமழத
ஆம் இன்மிழ மணயவுணமமழத
சயத்டர் ள் ழடடித டயபித ன ீழத
யத்டயத ஆந்ட ழசனுழண ீழத
மடயத்ழடமர்
ழுபவ

மணும்

மட்சயப் ளமனள் ீழத

ழடமற்த்டயல் பமழும் ளமனள் ீழத

ணமநமணல் ணமண்ழமர்க்கு ழடமற்றும் ளமனள் ீழத.
க தம் 11
(மதிம இல்ல்மற ன் ளணட்டு)
1.

மபிவதக்
மடம ழன்

2.

னந ற்றும்

னவஞ ளசய்

மடயளமய (மபி)

மடயழ ஆரிளமய (மபி)

தூனஸீம ணவடிழ னெசம பசித்டடயன்

சூட்சந்டன்வ
4.

மண்ளடப்ழம

மடயளமய

அல்லும்  லும் ளடமல்லு யல் ஆழ்ந்டயனந்ட மபிதின்
ல்ிில்

3.

ண்மனம் டமடம மத்டயம

மட்சய ளசய்னேம் லி

மடயழளபமய (மபி)

அல்க்கு ன்றுவத்ட ஆய ம ல்மயதி'

அந்டங் ம் டன்ிலுவத ஆட்சயளசய்

மடயளமய (மபி)
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ஆரிம அனதீது ணமண்டுழம றும்டயல்

5.

ஊடயதடமல் உதிர்ிந்ட உண்வண டமனழண ளபமய (மபி)
ளய்கு மிறு ணவதில் டயதமம் ளசய்னேம் ழமடயில்

6.

சரதக் குவக்ழ ட் யர்வ டமனழண
துத்வட பஹ்டத்டயலும் பஹ்டத்வட

7.

ண்டு ழணமட்சம் ளறுபடற்கு

துத்டயலும்

மட்சய டமனழண ளபமய (மபி)

இவு  மய் வனணது வம டன்வத் ழடவும்

8.

பணனந ழபண்டுளங் ள் பள்நழ

மடயளமய (மபி)
க தம் 12

( மப் ம ன் மத் ஆபம ன் ளணட்டு)
அயனமம் ணீ ணமபம ங் ள் ன்ஸீன்

மனணமபம

னச்சும யத டீம இச்வசனேழ ன ம் மம

1.

னத்டயபனபதுளணப்ழபம மன் சயத்டய ளறுபதுளணப்ழபம
ஆணது ிந்டபித்டம அ த்டயிழ ணவற்ட னத்டம

2.

இல்ல்மற ளபன்ழதினந்து மன் இண்க்

அஹ்துவுடமதினந்டமழத ஆம் அர்பம மய்ப் ிரிந்டமழத

3.
ம
4.

ப்துளணப்ழபம

வ்வி ளபநிதமபம ங் ள்

ல்னடில் எநிபமபம

டன்ஸீறபமய் டித்டமழத டஸ்ீறணமய் சவணந்டமழத

ழபறுடவபிட் ழபடயதர் டம்ணயல் னொறல் குத்யனேணமபம
5.

டன்ிழ டமினந்ட டமத்ழடமவ அஸ்ணம யமத்டய யல் மர்க்

ஆணங் மய் அவணந்டபம ீனேம் அன்ர்
6.

சயத்டர் ள் ழடடித டீம டயவ த்டயடும் வனவதப் மம
த்டயதழு யழன்

7.

லள்நத்டயமபம

மடவத் டீர்த்டயடும் க் ழ

னவஞளசய்

ஆய ர ன் வந அவஞத்டமழத ன்வ ஆ மளடன்ழ

12
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யத்டயதமந்ட ழசர் நில் ன்வ யதணம் ளசய்தவுணம மடம.
க தம் 13
(மடு ளசனயக்
1.

ணமந்டர் ன் ளணட்டு)

ஆடய இவபவ ஆவச வபத்டமல் ணக்
ம

னணங் ள் வ கூடுளணழப ழமடயதிங்குணந்ட படயதிழ
ீ
ளசன்று

மடலுழ ளடநிந்டமடு ணதிழ
ன ழ்ந்டமடு ணதிழ உஞர்ந்டமடு ணதிழ
2.

இக்

அவ்படீின் ணஃரிதுல்மய

ன்று ிதபர் ள் ளசமன் ளணமனயழத
னன்ழமவ அயபழட ணமர்க்ணடயல்
துபர்க்ளணன்ழ உஞர்ந்டமடு ணதிழ
ளடநிந் - ண யழ்ந்
3.

பல்ழமன் டவதயனேம் பல்பர் ள் டங் ள்

பவ

வந இன்ளடன்யந்து ள மண்மல்

அல்ம ளபமனபவழத அயந்டயமளணன்று
ஆரீனPன் ள் ளசமன்ளடன்மடு ணதிழ
ன ழ்ந் - உஞர்ந்
4.

டன்வ அயபளடன்மல் டவச ழடமல் லும்வட

அயபது இல்வ ழப
உன்வ ஆட்டி அங் யடும் ஆத்துணமபின் யர்வ
அயந்து ளடநிபளடன்மடு ணதிழ
ன ழ்ந் - உஞர்ந்
5.

அல்இன்மனு யர்ரீ ன்று அ ண யழ்ந்ழட

ின்மல் அயர்னற ன்று உஞர்ந்ழட
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லுணவனேளணமன்மய்

ண்டுள மண்ழ ீனேம்

மடலுழ ளடநிந்டமடு ணதிழ
ன ழ்ந் - உஞர்ந்
ஊத்வடச் சணவட உண்வணளதன்ழ இவப

6.
மத்ட

யநிழம ணமந்ழடங் மணழ

கூட்டிவத்டயனக்கும் குயப்யந்ழட
இல்மறளபன்ழ உஞர்ந்டமடு ணதிழ
ன ழ்ந் - உஞர்ந்
7.

டிழதமவச் சமர்ந்டயவும் டமஞிதிளமன

டந்டயம் ளசமல் யழன் க் ழப
ீளதனும் யவவுடன்வ ீக் யபிட்டு சு
யஷ்வதியனப் ளடன்மடு ணதிழ
ன ழ்ந் - உஞர்ந்
க தம் 14
(ஆடய க் ள் டமடம ன் ளணட்டு)
1.

ஆடய க் ன் அன்ம ஆய மய் பந்ட

மடயம

ஆடயதயதமப் மபி ட்ழ மர் ழமடயதமய் பந்ட

மடயம

இனடதந்டி யனந ற்யடும் ந்டழ டமடம
ன்ன ம் மர்த்டய பமடம
2.

வனக் யங் யத் டமவனத் டமனம் ழபவநக்குடவும்

மபிக் யங் ய டமபிக் வ வதத் டமன ளணங் ள்

மடயம

உவதியட் ளணழு வடப்ழமல் உனகுழட மடம
ன்ணம்
3.

னகுழட ழபடம

மட்சய டந்து ணீ ட்சயளசய்னேம்

மணயம மடயம
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டீட்வசடந்து டீட ற்றும் டயங் நமய் பந்ட

மடயம

மரிியந்ட மபிடும் துதர்மர்த்டயடும் டமடம
ழரில்

மத்டயடும் ீடம

4.

மத இனநது ணடயலுவபவட ணமற்யவபப்ீர்
மதமனரிதது வ தி ப்
ன்யனந்டயடும்

னவஞ ளசய்பர்ீ

மயததுழமல்

மடயழ

மடயம

டறுழட டமடம

ன் ணம் டறுழட ணமடம
5.

ஆடய இவழதமன் ஆவச டன்வ ஆட்சய ள மண்

அ த்டயினவந அ ற்ய இஷ்வ தனள்பளங்
ீ
ள்
ன குனம

இனந்டமல்

மடயம

மடயம

மண்ழழம டமடம

க் வப் மர்ழழம ழபடம
6.

அ த்துக்

ச த்டயளம்வணக்

ண்வஞ டயக் ச் ளசய்பர்ீ அண்ஞழ ங் ள்
மர்ப்துங் ள்

வ வதக் ள மடுத்துக்

வணழத ங் ள்

மர்க் மபிட்மல்

மடயம

மடயம

மர்ப்ழமர் தமர் டமடம

ன் ன ம் மர்ப்ழமர் தமர் ழபடம
ள்ந ணடயன்

7.

வந ீக் ய

மட்சய அநித்டயடும்

ளடௌ;நித பமன் ழசமடய டன்வ டயந்து டந்டயடும்

மடயம

மடயம

டமஞிடில் டட்னய யழன் டமரிப்ீர் டமடம
ப்Nனhது

மண்ழழம ழபடம

(ஆடய க் ன் அன்ம)
க தம் 15
(ஜமப் ண்டிடமன் ன் ளணட்டு)
1.

ம்யய்தம மடயலுடயத்ட சயங் மம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம (ம்யய்தம)

ஆடய இவதபின் அனள்ழபடம- அ ந்டிழ அனள் டந்டயபமடம
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சமடய ணல்யவ
2.

ணர்ப் ளமற் மடம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம

அவுயதமக் நின் அன்னறு சரம-அடபடிடிழ ணடி மம

அபிடவ அசமண் ளசங்ழமம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம
3.

க்குல் த ர டயல் ளசமக் யடும்
அ ற்ய ன்வக்

க் ன் நத்வடக்
4.

ண்தம-

பவ

மத்டயடும் னண்தம

மட்டிடும் தூதம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம

பல்ழமவத் ழடடிNனே பந்டயடும் ழபவந- ணது
இங் யழத டந்டீர் ள் டமவ

டபழண மங் ள் டீர்ந்ழடமழண வன- சற்குஞ ளணதப்ீம
5.

ணக்

ந்ிதின் ண யழ்வுறு ழசம-ணடயவதப் னயத்டய
பந்ட ி மசம

னனுகு வ்பமளடப் ன ழ்ந்டயடும் பமசம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம
6.

டபத்டயிற் சயந்ட டனண ணஞமநம- டவ்ீதுக்

யல்

ஆழ்ந்ட குஞமநம
பமயடமபின் அனள் ழடமனம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம
7.

பல்ழமவக்

ண்டு பஞங் யத பமீ

ணமந்டர் வநத் டயம் பநர்த்டயடும் சரம
ல்வ

ந்ட இ சயதத் ழடமம- சற்குஞ ளணய்ப்ீம
க தம் 16
(இந்ட ல் ழசழ ன் ளணட்டு)

1.

ஆடய இவழதமழ ழமடய ளரிழதமழ
மட்சயதநித்டய

2.

ிலுடயப்ழமழ (ஆடய)

மழ இனந்டமல் ீதது ழடம

ீழத இனந்டமல் மது ழடம
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3.

ன்றல் ணக்ீதில் டன்ஸீறணமழமழ
ண் ளமனநடயல் யன்று யவந்ழடமழ (ஆடய)

4.

ம்றல் றபிய்தத்டம

டமஞிடிழ தமன்
5.

இனந்ழடமழ

ர்த்டமவுணமழழ (ஆடய)

மளன்யனந்ழடழ மலம்

னயந்ழடழ

டமமதினந்ட டன்வண தயழதழ (ஆடய)
6.

மஅ இல்மற ளபன்யமணழ

ழபளது ன் பிங் ய யனந்ழடழ (ஆடய)
7.

ற்ன டீம

 ளமநிதமழமழ

னப்மழ்னடி பிில் னன்ிவதமழமழ (ஆடய)
க தம் 17
(ளடனபில் பமண்டி ன் ளணட்டு)
1.

அவஞத்துச் ழசர்ப்மழம -ப்ன-அ ற்யப் மர்ப்மழம (அவஞ)

2.

ணஹ்னன டன்ிழப்ழம ணமநப் ழமழமழணம- ணமநப்ழமழமழணம

பமயடமதப் வடக்

ண்டு பமனப் ழமழமழணம

பமனப் ழமழமழணம - க்வ க்
3.

மஞப் ழமழமழணம

மட்சய ன்னும் டீட்வச டன்வக்

மஞப் ழமமழணம-

மஞப் ழமமழணம
ம ணது ழம டயம்

த்டயச் சமழபமழணம-

த்டயச் சமழபமழணம-

மம் ளபற்யதமழபமழணம
4.

ல்னடில்

க்வ க்

னந ற்ய

ண்டு ள மள்ழபமழணம

மஞபில்வ ன்று ங் ய

ண்டு ள மள்ழபமழணம

டயதழுழணம

டயதழுழபமழணம மம் டயதழுழபமழணம
5.

பமஞமள் பஞமய்
ீ
ழமமயி ணமய பனழணம- ணமய பனழணம
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ணஹ்னவக்

மஞமபிடில் ணது ஆறுழணம

ணது ஆறுழணம- ண வணதல் டீனழணம
ட்மப் ளமனநளடன்றுபிட்டுப் ழமழபமழணம

6.

பிட்டுப்ழமழபமழணம-மம்
யட் ளனங் ய யன்று

ட்டிச் ழசர்ழபமழணம

ட்டிச் ழசர்ழபமழணம- மம் ட்டி பழ்ழபமழணம
ீ
ன்வண டீவண ன்று ணம் மடினப்ழமழணம மடினப்ழமழணம

7.

டயம் தத்டயவ வகு டன்வ மடினப்ழமழணம
மடினப்ழமழணம- டயம் ழடடினப்ழமழணம
மணவ்லட இல்ல்மற ளபன்யனப்ழமழணம

8.

டயம் மளன் ளனந்ளடமக்வ

னண்டினப்ழமழணம

னண்டினப்ழமழணம அவட னண்றுப்ழமழணம
க தம் 18
( ண் துண்ழம ன் ளணட்டு)
ஆரிீன் நின்

1.

ஞத்டயல் அவஞந்து ழசர்ழபமழணம

மம் ழபளளடன் அக் யிதில் ளபந்து பழ்ழபமழணம
ீ
ண்டிடுழபமம் சச்சயடமந்ட ளபற்யழத
ம

வ்வி டன்ிற்

மடலுன்
2.

மட்சய ய ம

ண்டு ளசமக் யழத
மணும் னற்யழத

ண் ளமனநத்டவனேம் யன் யமணதணடமய்

யவவுடவ யறுத்டயழத ழமக் ய
பட் படிபணம சுனயனவ ன் ணத்டயதில்
ண யழ்வு ிஸ்வண டமக் ய
டன்ிவவத டமயந்து டபத்டயில் ழசன
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மம் னன்ினந்ட னச்சுரில் னங் யழமம் மன
ழ மங் குயப்ளன்ளடல்மம் குடமபின் லலன
குபதத்வட ழபறு ண்மல் கூடுழணம டவ்ீது
3.

ஞ்ளசன்றும் தளன்றும்

 உவ ளநன்றும் ீ மர்த்டயனக் மய்

அஞ்சமணல் ஆழ்ந்டடயல் ஞ்வச அன்ய அவணந்டயனக் ம
உன்ிழ உடயத்ளடழுந்ட யத்டீவப் மன
உங் யமல் எனயந்ட இம் உண்வணதில் ழடடு
பினயத்டழமது ங் யனந்து ணீ லது கூறு
பிணயந்டமல் ணவுத்வட அயதமம் ழன
4.

சூரிதது உடயத்டமல் துங்கும் ி மசணது

ழண ணதுழப ணவத்டமல் சூரிதனுணயல்வதமழணம
இனமீம் ிதபர் ள் ண வ அறுத்டதுழப
இ சயதணதுNவு அன்ிதத்வட அறுத்டதுழப
னெசமி ழசனன் ணந்டிற் மர்த்டதுழப
சூட்சணது டன்னயல்
5.

மட்சயதநித்டதுழப

மளன்ம் ீளதன்றும் டுளபன்றும்

ண்டு மடுபவட

ஆடுபதும் அவசபதும் அவத்துழண அபளன்யந்துக் ள மள்
ணமங் மதினுள் பண்துழமல் ணஹ்ன ிங்கு
ணர்டதுல் அடயய்தமபில் ளணௌ னளமடுங்கு
மளன் யவவு டன்வ ழமளன்டயக்கு
லளபன் றபிய்தத்டயல் குல்லுன் ீ தமக்கு.
க தம் 19
(பள்நிக்
1.

ஞபன் ளதவ ன் ளணட்டு)

அதுது பமயதுவுல் ஆனணயதமடயனந்து
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ஆம் அனபமமடயல் ணழண ழமடயதமய் யன்துழப
ணழண ழமடயதமய் யன்துழப
2.

னம ணர்டமபில் பமழும் இன்மதுவும்

ஆடயணர்டமபில் - ணழண- அவணந்து இனந்டதுழப
ணழண – அவணந்து இனந்டதுழப
3.

ளல்வ யந்டிழ யப்னன் பிவடத்டமல்

ள மள்லம் ளமனநதுபம் ணழண
ளல்வட தன்ய உண்ழம
4.

(ணழண)

குல்றபல்மற ளபன்று குயத்ட  சயதத்டயல்

இன்மனுவத யர்வ ணழண
இன்னழ தயபமய்
5.

(ணழண)

ஆடயதமடய டில் ஆனணயதமடயனந்து

ஆடணடயல் ணவந்து – ணழண
ஆணடயல் பந்டது தமர்
6.

(ணழண)

ஆனய அவடிழ அவனேம் துனம்து ழமல்

ழணடயி ழணல் அவந்டமல்- ணழண
ளணஞ்ஜமம் டமன் பனழணம (ணழண)
7.

அஸ்ணம யமத்துவுன் ஆணவட ணந்து

ம்றல் றபிய்தமபிழ ணழண
டித்துத் டரி டுபமய்

(ணழண)
க தம் 20
(ணங் மட ணமட்சய டங்கும் மகூர் ன் ளணட்டு)

1.

ங்கும் யவந்டயங் ய டங் ய டித்ட டதமநம
ன்ில் டங் ய ீ ஆநமய்
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2.

ங் ய

பவ ள மண்ழன் ன் ன ம் மனம்

அன்ன ள மண் ம் மனம்
வன ன ம் மர்த்டயங் மழடழம
மன் மபிழத ழடடிதவழபழம ழணபிழத ( ங்கும்)
3.

த்டவழதம ள ஞ்சயதிளணன் ழணல் இக் ணயல்வதம
ல்ின்

ந ற்பில்வதம

சுத்டத் டயனபடிதில் ளசமக் யவுணம மடம
ர்த்டழ
4.

மடயம

அஃதமனு டமிடமபிழ ஆ மடயனந்ழடழம

அடமழ தமன் சரழடபிதமழ ழம
ழபற்றுவண ள மண்ழ இனந்ட பஞமள்
ீ
ழமடமடம
தமன் ழசர்ந்டயம மடம (ங்கும்)
5.

உள்நதுரிதளடல்மம் எநிதம துவத்ழடழ

ன்ில் ளபநிதமகு

ர்த்டழ

அஸ்ணம யமத்டயன் ணள்மம் ஆனம் ீழத
ல்மக் ழ மனம் ீழத
6.

ணவளமனவநக்

( ங்கும்)
மஞழப வணதழ ள மண்ழன்

இந்டப் வதழ பிண்ழன்
மங் மய் க்குடபி மர்டில் தமர் டமனுண்ழம ன்வப் மர்ப்மனண்ழம

க தம் 21
(டயவ்பித டரிசம் டம மடம ன் ளணட்டு)
உன்ில் க் வ
2.

மவ ீளன்று

மஞம மடம- ந்டன்
னடயNனே

மவழமல்
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ங் யத் டபித்டயடுபமழதம
உவ

3.

(உன்ில்)

ணந்து ீ உன்ிலுஞர்ந்ழட

லளபன்  சயதம் மன
பல்பன் டமத்டயன் யமத்டயன்  சயத
பவ டவ தயந்டயடுபமழத
மங்குன் வ

4.

(உன்ில்)

ள் பிடணமமல்

டங் ழண தன்ய ழபமழணம
டன்ஸீறம் டஷ்ீறம் டமழதயந்டம
டங் னம் வ னேம் ழமமழண (உன்ில்)
ழு யமத்து ங்ழ தினந்து

5.

இங்குது ன்று ீ மன
பமழுணயனடத தயயனந்ட
பவ டவ அயந்டயடுபமழத (உன்ில்)
ஆடனடிழ அவணந்து தினந்ட

6.

அற்னடணமழபமர் பந்து றறடய
பல்ழமனும் பமக் நித்டமழ (உன்ில்)
க் ின்

7.
ம

ல்ியனக்

யவு ழமமமய்

க்குள் த ர ில்
மடயவக்
8.

னவஞ

ச்ழட இனந்டமல்

ண்டுள மள்பமழத (உன்ில்)

ஆரினபம அனதஸீடபர்க்ழ

அடயனேம் பமக் நித்டமழ
ீ ன் னவ ீக் யத ின்ழ
ழரிில் பமன ளணன்மழ (உன்ில்)
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9.

னன்ின பினயதின் டுபிழ டமழ

னர்யவட னன்ிழ ழமக் ய
டன்வ ணந்துத் டன ணந்ழட
டமபி ீ ழசமடயதிற் ழசழ

(உன்ில்)

க தம் 22
( மயகுழண தர் ன் ளணட்டு)
1.

ம்யய்தம மடம சற்குஞ ழபடம

சணதழண ன்ன ம் மர்த்டயடும் ீடம (ம்)
ன்றல் ணக்ிதமய்க்

2.

ல்ன ளடநிந்டய
3.

மணும் ளணய்ப்ீம

னவஞ ளசய் ழம (ம்)

க் வக்

மஞழப

டன்ளஞ் சமழழ
டமஞி டிளக்

மடழ இல்ம

மழண ல்ம

மர் துவஞ மடம

டனஞத்டயளன்ன ம் மர்த்டயடும் ீடம (ம்)
4.

ஈம ிதபர் ள் இன்ணமய் பிண்

ஆம் ண கூத்டயழ ஆபமய் ளசன்
ழு ண மம் வந இவஞத்டயடும் தறு
வன இனடதத் டயயனப்தும் ழபறு
5.

(ம்)

ஆரிீன் லக் ள ல்மம் அண்ஞமய் யன்

அடபன் இஷ்வ ழத ஆபழ ளசமண்
ல்ின்

நவடக்

னற் ம மடம

ஷ்ளணடுத்ட மள் அதுவும் ழமடமடம (ம்)
6.

னென்று மக் நில் னங் யழத ளசன்ீர்
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னர்ய டீன் பனய நில் னந்டயழத யன்ீர்
மபிடும் துதர்மர்த்டயடும் மடம
ஆபிதனயனே னன்ழ அவத்டயடும் ீடம
7.

தத்டயவ டிழ ண்ர் ள்

(ம்)
ண்

தளட்டிவுழண மபிழத பிண்
ஆடயதின் ஆவசவத அநித்டயடும் ழபடம
மடயளனும் ழம ன் ீடம

(ம்)

க தம் 23
(ளசமரிந்டது மனம் ன் ளணட்டு)
1.

மட்சயதது ழடமணும் உந்டன்
ல்ியனக்கும்

2.

நவட ீக் யடில்

( மட்சய)

சூட்சணயந்து சு ம் ளறுழபமர் ழந

டீட்வசனேழ டயதமழண ளசய்டயடில் ( மட்சய)
3.

மளன்று ளசமல்பவடழத – மர்த்து

பளஞன்று
ீ
ளசமல்ய பிநங் யக்

னயத்டின் ( மட்சய)

டமபம டல்யய்தமத்டம ளணன்று
சம மணல் ளசத்டசபம் ழமயனக்வ தில் ( மட்சய)
4.

ஏங் மக்

ம்ணடயல்- உள்ழந

உமபித உத்டணயதம சயழமன்ணஞி (ஏங்)
தூங் மணல் தூங் ய சு ம் ளறும் ழபவநதில் ( மட்சய)
5. னத்ளடமடு ச்வசனேணமம்-அந்ட
சயத்டயணம

சயந்டயடும் ணமநிவ

த்டளமநிவு

ந்து ளசமரிந்டய
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வ ணஞிழதமவச

ஞளன்
ீ
வசந்டய( மட்சய)

6. இல்ல்மற ளபன்ழ ீனேம்
இன்னழழத த ர ியனந்டய
பல்ழமளமநி டனம்

ல்வட ழமக் யழத

ளசமல்து பன்ய றலடது ளசய்டய ( மட்சய)
7. னச்சந்டய படயதிழ-ளசன்று
ீ
இச்வசனேழ இனக்கும் ளமனநவட(னச்)
யச்சதணம

யவபில் யறுத்டய

ச்வசனேழ பநனம் ழடமன்ய( மட்சய)

க தம் 24
(ங்கும் யவந்டமழத ன் ளணட்டு)
1. ங்கும் யவந்ழடமழ வபிட்ழழம ணவத்டமழதம
ங்ழ

உவ மன் ழடடி அவழபழம (ங்கும்)

2. ப்ளமனநினும் டமடமய் ற்துணமய் ழடமன்யழத
எப்னபவணளதமன்றுந் ழடமன்மட ன் ழசழ (ங்கும்)
3. அஸ்து ிப்ிகுளணன்ழமது

மலூ மளபன்ழழ

ஜமணீ டயல் ழம ணந்ழடன் ன் ழசழ (ங்கும்)
4. ன்ிவபிலு னன்வழத ண்ஞிமக் குவடமழடம
ன்வபிட்டும் ங்ழ

ணவந்டமளதன் ழசழ(ங்கும்)

5. உன்வதன்யழத ழபளந்ட உடபினேணயல்வ ன்ழ
ண்ணும் னண்ஞமய்
6.

வந்து ளமந்ழடழ ன் ழசழ (ங்கும்)

னவஞ ளசய்ழபளன்று ீ

மபற் யங் யவத்டமழத

டனஞணீ டயலுடமபமடது ழம ன் ழசழ (ங்கும்)
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க தம் 25
(ஆபமய் அவஞத்து ழசணும் ன் ளணட்டு)
1. டமழ டன்ிழ ழமக் ணும் டபத்டயயனந்து
டமழ மர்க் ணும் மர்க் ணும் (டமழ)
2. ழு ண மம் நிழ இன்ணமய் கூடுங்ழ ம
பமழுணயனடதத்டயன் பனயழ ழடடுங்ழ ம
சூழுணது னொறண மம் சூட்சணவடதயந்து(டமழ)
3. னென்மம் ண மம்
மன் மம் ண மம்
மஞமட

யர்துபில் னந்டயழத யல்லுங்ழ ம
யய்தடயழ மடிழத ளசல்லுங்ழ ம

மட்சயளதல்மம்

ண்டு ண யழ்ந்டயனக்

(டமழ)

4. ந்டமம் ண மணதுவும் அக்ம ளபன்ழனேவப்மர்
ஆமபது

மள ௌவி ளதன்ழ குயப்மர்

பிந்வடனேழ ண யழ்ந்து சயந்வடதிற் ளடரிந்டய (டமழ)
5. சூட்சனன் னமம் ண மம் றல்டமன் அம யன
சூட்சங் வந அயந்து றறதுடிழ கூடு
டீட்வசனேன் வ யல் மபமடயல் டயதமம் ளசய்த (டமழ)
6. தத்டயவ வகு டன்வ மடி தினங்ழ ம
மஅ இல்மலளபன்ழ மபமல் ளணமனயனேங்ழ ம
டபிவதில் டிதபில் டமள மபம யப் மர்க்

(டமழ)

7. பமய்ஜமம் ழசயதடமய் பமய்க் மளடமன ழமதுழண
ழமக் யழத ளசல்படமமல் பமய்க்கும் ளடரிசழண
ணமநமணல் ணமண்டு ீனேம் ணஹ்னில் ழசர்ந்டயனக் (டமழ)
க தம் 26
( மடர் ணீ ளடமயதம
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1. வடமமளடமயதம க் ின் ழதம
2. ணடயவத தவனத்ட ணஹ்னெது ழசம
டய ள ள ஞ்சயழன் ழசம
ஸ்தூரி பமசம

(வட)

3. அல்க்கு ன்று அவந்டயட் ழபடம
ஆபவத் டீர்த்டயடு ீடம அண்ஞழ மடம (வட)
4. க்குல் த ர ில் ளசமக் யத பம
ீ
மட்சயதநித்டயடும் ீம
5.

ல்ிில்
ம

ல்ிில் ழம (வட)

மடல் ளனகுழட ழபடம

ழபகுழட மடம வ டமனம் ீடம (வட)

6. ஆவச னில் யத ழபடம
அடிவணக் யங் யடும் ீடம அண்ஞழ மடம (வட)
7. பமஞமலம் பஞமய்
ீ
ழமகுழட ழபடம
பமழடழம ீடம மன் பம்ழம மடம (வட)
8. வனழத ள ஞ்சய இதம்ிழன் ழபடம
டமவனத் டந்டமலம் ீடம டனஞழண மடம (வட)
க தம் 27
(தம சயறுபன் வன ன் ளணட்டு)
1. தம சயறுபன் வன ன்வ ஆடரிக் மதம ப்ழ
அ ந்டிழ அனள்ன ட்டி டமரிக் மதம
ன்வத்டம வஞக் மதம (தம)
2. டந்வட டமனேம் டமளழப டமபி பந்ழடழ
ன்வ டமரிப்மய் ன்று ம்ி ழணபி பந்ழடழ
மடயத்து பந்டபவ

மத்டம மடம – ப்ழ
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ல்னடில்

னந ற்ய ழடற்ம மடம

மன் டீங் ழம ீடம (தம)
3. மஇம இல்ல்மறளபன்று வழதழ

ல்ில்

மவத இல்மற ளபன்றுஞழழ
இல்ல்மற ன்று வ ணந்டயனக்ழ ழ – ப்ழ
வனன ம் மர்த்டயங்
ல்ில்

ழம் பமடம

மடல் பமடம (தம)

4. இனடதழண க்குவத ளடன்வந்டமழத அடயல்
இனந ற்ய தனள் டனழப ளப்  ர்ந்டமழத
ல்னடிற்

க் ளணன்ழ

னயத்து பிட்மதம ப்ழ

ன்ளஞ்சளன்று ன்வ னயத்துபிட்மதம
ீழத எநித்து பிட்மதம (தம)
5. ன் குற்ளணன்யழதன் ன் டம்ிமழ
ன்ில் ழுயத்ளடக்குவத ளடன்ழடம ழ மழ
உன்வதன்ய என்றுணயல்வ ன்யடுழபழ ப்ழ
எதுங்குளணக் வ தவஞக் க்
ன்ழணல்

னவஞ பமடம

சப்ழழம மடம (தம)

6. ஆவ பமதியட்

னம்மக் ய பிட்மழத மன்

அவக் னயபடவனேம் ீ மர்த்டயனக் மழத
ள மல்னுவ ழம உநங்ள மடயக்குழட ழ மழ
ப்ழம இல்ல்மற ன்று ன்வ ணந்டயடுழபழம
உன்வத் ளடரிந்டயடுழபம (தம)
க தம் 28
(ஆழபம ஆழபம னஸ்யம் லீக்ழ
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பமனம் பமனணயனடதத்டயழ யழத ளசல்ழபமம் (பமனம்)
2. மயன இன்மன்
மணயயன்

மணயலு ளசமன் சங் டயதயதமழதம

ல்ன க் ின் சயம்ணமசணது ளபன்

சங் டய தயதமழதம (பமனம்)
3. வத்துல் ணஃனெதுழப ன்று ணன்பர் ளசமன்மழ
துய்தபன் டன்வ றறது ளசய்து
வபத ந்டிழ ண யழ்வுினக்

(பமனம்)

4. னெம ினேம் னந்டயழத ளசமன்மழ
ஆவசனேழ அ ந்டியனந்து
அல்மஹ்ளபன் அ ணயதணயந்து (பமனம்)
5. அல்மஹ் அல்மஹ் ன்று அனுடயம் அ ந்டிழ டமக்கு
பில்ன் இனலீயன் பரிதம்
ீ
குன்ய
ளடமல்லு மவச தூனணம யபிடும் (பமனம்)
6. உற்று உஞர்ந்து உன்ிழ மர்த்டமல் என்றுழண உக் யல்வ
கூற்றுபன் வ திமனேடம் ழம
குனவபத் துர்ந்து டயதமத்டயயனந்டய (பமனம்)
7. மபத்டயல் ளரிது தமளடன்று ழ ட் ப் மரிிழ பிண்மர்
ீளதன் ண்ஞம் யவபினந்டமல்
ய ரில்வ ளபளந்ட மபனளணன்ழ (பமனம்)
க தம் 29
(ள மஞ்சுணம ணதின்ழண ன் ளணட்டு)
அஞ்சயமணழ ணழண ஆடயவதத் ழடடு டயழண (அஞ்சய)
2. அயவு நத்டவனேம் அக் ய அ த்டயல் ழமக்
ழசமடய பந்டயடு ணழண றறது ளசய் டயழண (அஞ்சய)
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3. ஆந்ட ன ண த்டயல் அமய் ள மடயத் ளடழும்னம்
மட்சய ளமனலம் ணழண
4. அடயய்தத் ளடனும்

ல்ில் ளபநிதமம் டயழண (அஞ்சய)

மய் அவத்வடனேம் அனயத்துபிடு

ஆளணங்குழண ணழண அடயளமநிதமந்டயழண (அஞ்சய)
5. இன்மளனும்

ண்ஞமடிதில்  ன் ளபநிதம யப

டன்ிவவுடமன் ணழண டயத்டயடுபமய் டயழண (அஞ்சய)
6. மஅ இல்ல்மறளபன்று மள்ழடமறும் மடிப
மளனும் டயவணழண ழுபிபிடும் டயழண(அஞ்சய)
க தம் 30
( ண்ழன் ஆவச ள மண்ழன் ன் ளணட்டு)
1.

ண்மர்த்டயங் ம மடம

ல்ில்

பவ ீக் யம மடம ( ண்)

2. த்டவ மபங் ள் ளசய்தும் ங் யதழுழட யன்மல்
அத்டவ னழுவணனேம் டமழ ீ அனவு ளசய்டயடுபமழத ( ண்)
3.

த்டழ

த்டழ ன்று மன்

ங் ய தழுபவடப் மன

யத்டனழண யவதமட ந்டன் குற்ம் ளமறுத்டயடுபமழத ( ண்)
4. ளண்ஞமவச ளமனநமவச ணண்ஞமவச டிழ ன்றும்
ன்ிதிற் பிட்ம யமணல் ன்வக்
5.

ல்ின் பனயழத ளசன்று உவக்

மத்டனள் னரிபமழத ( ண்)

ண்டு ள மள்ழபமளணன்று

மடலுழ பந்ழடளன்வக் வ தவஞத்டயடுபமழத ( ண்)
6. ன்ிழ டமினந்ழட இங்குபவட அயதமணல்
டன்ிவடமன் ணந்ழடன் ன்வத் டமபிதவஞத்டயடுபமழத ( ண்)
7. ழ மங் குயப்ற் குன்ற டமத்டமதினந்து
ல்மக் ழ மங் குயப்னணமமய் ன் குவ யபர்த்டயடுபமழத ( ண்)
க தம் 31
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(ஜமப்ி மசம் ன் ளணட்டு)
1.

மடயளமயழத ன்வக்

மர்த்டயடுபழ
ீ
( மடயளம)

2. மபழண ணயஞ்சய டயழ ஞ்சய
வனழத ளசஞ்சய இதம்ிழன் ீழ ( மடயளம)
3. ஆடயவதத் ழடடி அவ யழன் பமடி
ழசமடயவத மடி ழசர் யழன் ீழ ( மடயளம)
4. வடமமத்டயல்
க் ித்டயல்
5. டமதினந்டயடுங்

னவஞப் னங் மபில்
ந்டீழ ீழ ( மடயளம)

ன்று டபிப்து ழமல் யன்று

மடலுழ பிண்டு

டறு யழன் ீழ ( மடயளம)

6. மவந ணஹ்ரில் மதின் ழரில்
வன ள் ணீ டயல் இங்குபர்ீ ீழ ( மடயளம)
7. அடயய்தத்ளடன்Nறு அங் லும் யன்ழ
அ ந்டில் இன்ழ ஆக்குபர்ீ ீழ ( மடயளம)
8. டிதபழ ன்வ டள்நிழத னன்ழ
பயதபன்

ண்ழஞ பசயத்டீழ ீழ ( மடயளம)
க தம் 32
(சயங் ம ழபம ன் ளணட்டு)

சயங் ம சரம சயத்டணயங் ய ன ம் மம (சயங்)
2. டீங் ளநன்ழ ன்வ ளடனபில் பிமணல்
டயவ்த டரிசம் டம
அடிவணழசம- அ த்டயனுல்மசம
ஆய ர ன் லக்ழ

அனள் அநித்டது ழமல்

அடிவணவதப் மர்த்டயடு ழசம (சயங்)
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2. லபிய்தத்ளடன் குன்யயனந்து
குயப்னன் ளபநிதமமய்
அ த்டயல் ி மசம ன்வ ஆடரி ழசம
 த்டயில் உன்வதன்யழத ழபறு டயபிதனண்ழம ழசம (சயங்)
3. க் ழ க் ழ ன்று அனுடயம்
ங் ய தழுபவடப் மன
டயனழண ன்வ ழசன டீங்

ற்ய ன ம் மன

ஆடபினந்ட அடிவணவத தவஞத்து அ ந்டிழ சயத்டம்டம (சயங்)
5. ஆனயத பமபிதிவதடிப்துவும் அடிதபன் மபத்டயமம
மன் அய யழ ழசம ன்வ ஆடரித்டயடு பமசம
டமதினந்டயடும்

ன்துழமல் டதங்கு யழன் பிசுபமசம (சயங்)

6. ஹ்ணமளன் ளதனக் யனக்

ீடயழதம தமன்

ங்குபது

யத்டயதமந்டம ன்வ ழசம் ளசய்டயடு ீடம
உள்நதுரிதவட ன்ிம் ளசமன்ழன்
உ ந்ளடன்வ ழசர்த்டயடும் ழமடம(சயங்)
க தம் 33
(ணமிந்ழடமர்க்ள மன ன் ளணட்டு)
1. ணமடபத்ழடர்க் ள மன ண யமய் பந்துடயத்ட
ணஜ்தூவ ன ழ்ழபமழண மழண (ணம)
2. அல்மஹ்வப ணந்து அபிதிற் ந்து
ல்மம் இனள் யவந்து இனக்குணவ் ழபவநடில் (ணம)
3.

ல்ிியனந்து

நது பிவநந்து

க் ன் டவ ணந்து
4.

மடயனன் ிதின்

மட்சய இனந்டயனக்கும் ழமடயல் (ணம)

டணயன் பனயதில்
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க் ன்

மடல் ளபமநிதில்

5.  ர குல் இன்மின்

ல்கு வந ழசர்த்து வபக்

(ணம)

னபின் யவதில்

க் ன் னொறல் குதுயல்

மட்சய யவ ழசர்த்து வபக்

(ணம)

6. ளற்ய டுபில் ழழ னடிபில்
த்ழடம ளமநிபின் படிபில் யத்டம் யவத்டயனக்

(ணம)

7. டமத்டடயன் சூட்சம் தந்டனம் ழணமட்சம்
மர்த்டய ழபமச்சம்  டய ழசர்த்து வபக்

(ணம)
க தம் 34

(டமனதிர் ழணம ம ன் ளணட்டு)
1. ன்ினடத ழமடயழத டனண மடயழத
பமமடதும் ழம பந்து ன ம் மமடதும் ழம
ணம் டறுழட பமமய் (ன்)
2. ழடக் யவதமட டயத்டயக்கும் ழடன்
ம

வ்விழத

ண்டிடும்

னம்ழ

மட்சயழத

னடயழன் பமமழதம ன்ினடதம் மமழதம
மம்

ந்டயடுழபமம் பமமய் (ன்)

3. டிப்னக்கு ளணட்மட மனழட ழடன்
மன்

மனழுதுழண

ழ

ங் யதழுதுழண

மடயத்ழடன் பமமழதம ன்
ல்ிில் ழசமழதம ன்வக் வ தவஞத்டய பமமய் (ன்)
4. மரில் உன்வப் ழம இந்டப் மபினேம்

ண்டயல்வழத

ன் னச்சந்டய படயழத
ீ
னச்சுர் எநிழத
ன் னன்ிழ பமமழதம ன்வ
ன்ிவ ழசமழதம மன் ம்ிழன் பமமய் (ன்)
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5. தத்டயவ ம ம் ளசய்டயடுபமழத
ன்ினடத ழமடயழத டனண மடயழத
பமமடதும் ழம பந்து ன ம் மமடதும் ழம
ணம் டறுழட பமமய் (ன்)
க தம் 35
(ஆந்டழண டனம் னங் மப ணீ டயழ ன் ளணட்டு)
1. ஆடயதின் அற்னட ழமடய

ஆயக் ளபமலீ அப்துல்

மடயரீ (ஆடய)

2. ழபடயதர் ணீ டய பினம்ித ழமடய
ஆடயதின் ஆவசதின் ணீ டயணர்ந்ட ணடய அப்துல்

மடயரீ (ஆடய)

3. வடமமடீ க் ின் ழமடய
மஞம் பிநங் யத மடீ

மணயல்ளபமலீ அப்துல்

மடயரீ (ஆடய)

4. வன ள் ணீ டயயங் யடும் ீடய
இவதபன் பமடி ழசமடயதிங் யடும் ளபமலீ அப்துல்
5.

ல்டன் ணீ டயல்

மடயரீ(ஆடய)

பவதின் ழமடயல்

ண்ளஞடயரிில் பனம் மடீ

மணயல்ளபமலீ அப்துல்

மடயரீ(ஆடய)

6. ணத்ம தரிய்தமபி ிழமடய
ணஹ்னவ மடிடும் ழமடய ந்ட ணடய அப்துல்

மடயரீ(ஆடய)

7. இனடதம் மடி இனப்டயற் கூடி
பனபழ
ீ
ணதூவத் ழடடி பசத்டீர் ளபமய அப்துல்

மடயரீ(ஆடய)

க தம் 36
(வழதமழ அவஞத்து
1. வடமமளடமயழத

மனணய்தம ன் ளணட்டு)

மனவணதம- தம

பவ வந அ ற் பமனவணதம
2. ம்யய்தமமடயில் சற்குனபம யத ம்றல் றடமளபமநிழத
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ணஃறகு மதவ ணவதமணல்

ண்டிடும் னம்ணத் அப்துல்

மடயளமயழத

டமனயவத் டந்ளடன்வ ழசனவணதம-தம (வட)
3. ஆடயதின் ஆவசவத ஆடவபதமட அயதமதணம மபி
ழபடயதர் ன் ளதர் பஞமளதடுத்டயடும்
ீ
ளணய்தயபில்மட சமபி
ல்ின்

னந ற் பமனவணதம-தம

க்குல் த ர வட டமனவணதம –தம (வட)
4. மடழண மக் யதம் ன்றும்வண ம்ிழன்- டய ழசர்படற்ழ
ழடது ளசய்ழபழம ன் ணம் டறுழட – ன்

ண்னன்ழ யற்

ஆடனணம யர்ரில் தமவதம-தம
அயந்ழடமர் நின் பனயழத ழவதம-தம (வட)
5. டமளன் யவவப டமதுல் ஹ்துபில்- டமபிழத ழசர்த்து வபக்
மர்க்குந் டயக்ள ங்கும் னஞணம ழப-ததுழப ளமயக்
னொறல் குதுயன் யர்து வடதம-தம
னொற  ர த் இன்மன் டமவதம-தம (வட)
6. ஆரிீன் ள் டமனும் அ ந்டில்

ண்டிடும் அற்னடணம யர்ன

ஏடயழத அவந்டயட்ழன் உண்வணவதக்

ண்டி எதுங் யழத ளய் யல் ழசன

அல்மஹ் னம்ணது ஆடம் தமவதம – தம
அதுது பமயதுபில் மவதம –தம (வட)
7. அனம்

ளனம் மத ம் அன்னன்

பிண்ழடமர்- அற்னடணம ளசமல்லு
அணயன்னுரில்மஹ் பகுல்லு வதிம் ணயன்னூரி ன்டயன் யர்ரில் யல்லு
வடமமளடமயழத

மனவணதம-தம

பவ வநத ற் பமனவணதம-தம (வட)
க தம் 37
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(உள் உண் உன்வ ணமற்யமல் ன் ளணட்டு)
1. மளங்ழ

ழடடிதவகுழபன் மமடயனப்து யதமதணம

உன்வதன்ய ழபளதுவும் உண்ழம ளபந்டன் தமீழண
அல்மஹ் அல்மஹ் அல்மஹ் அல்மஹ்
அல்மஹ் அல்மஹ் அல்மஹ் அல்மஹ்
2. உ யன் ஆவசனேம் தில்வ
அடமல்

ந்வடவத அஞிந்தும் தில்வ

பித்து உன்ில் ழமக் ணும்

மட்சய ள் ளடரிந்டயம் மர்க் ணும் (அல்மஹ்)
3. உன்வழத ழடடிதவந்ழடன் உ ந்ளடன்வச் ழசர்க் வுணம மடம
உன்வதன்ய ழபளதுவும் உண்ழமளபந்டன் தமீழண (அல்மஹ்)
4. மளன் ண்ஞணவட மசணமக்குபதும் உமதழண
இனடதணடவ மணும் இனக்கும் ளமனநவட; ழடணும்
மதவக்

மஞவும் ழபணுழண ற் டய ளவும் ழபணுழண

மணயவச் ழசவும் ழபணுழண

ல்ில்

மட்சய ள் ழடமணுழண

அடமல்-தத்டயவ டில் ழமக் ணும்
மளன்வட ீக் யப் மர்க் ணும் (அல்மஹ்)
க தம் 38
(வனக்கு து இன்ம் ன் ளணட்டு)
1. இவபவ அயபது இன்ம் அடவ
இனந்டபர்க்ழ

ளனம் துன்ம் துன்ம் (இவ)

2. டன்வ அயந்டடமல்ழபம ப்வ அயழபமளணன்று
உன்வ அயபடற்குபப்னழ துஞிந்து
எதுங் ய ீரிம் ழசழ ஞிந்து (இவ)
3. பமயம ழர் ள் டன்வ ழசனழதவந்டமல்
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மசயிதில் ளபமயதமழண
ழடசணடயழ அபர் ள் சரர்மடழண ஞிந்டமல்
பமசனன் ளதழண மரில் (இவ)
4. ழபற்றுவண நமல் ஏதும் பண்
ீ
னஷ்ரி ர ன் ள் டமனும்
தூற்றுபதும் ீமழண
ஏதும் ழபடணடயழ ஹ்ணமன் பிடயத்ட ளணமனயனேஞர்ந்து
ழமடயடில் கூடுழபமழண டயம் (இவ)
5. அல்லும்  லும் அ த்டயல் அல்மஹ்
அல்மஹ்ளபன்று அனந்டவும் னரிழபமழண
ழரில் ளசல்ரிடமதிங்கும் சூட்சங் வநக்

ண்டு டயம்

சு பமரி தவ ழபமழண ம்ணயல் (இவ)
க தம் 39
(னஞ ழமடய னொணமய் ன் ளணட்டு)
ஆடணயதம னொணமய் அபிதில் பந்ட டமவதம
அஹ்து வுதுபமடமய் அல்மஹ் னம்ணது டமவணதம (ஆடணய)
2.

ன்றல் ணக்ிதமபிழ டன்ஸீயய்தமnனும் டமத்டயழ
றபிய்தத்டம வுலடயழ குயப்ம ளதழுந்டது வடதம (ஆடணய)

3. அவ்பலுத்டீன் ணஅரிமளபன்ழ ஆம் ிதவந்டமளன்ழ
ழ மணடயல் குயப்மின்ழ குடமபின்  சயதம் மவதம (ஆடணய)
4. வலல் அக்டறபமதும் வலல் ன த்டறபமதும்
டமத்து யமத்து நமதும்  சயதம் உன்ில் மவதம (ஆடணய)
5. டன்ிழ டமழ ழடடித nித்ழட இனந்ழட மடிழத
ணஹ்னில் ணம் பமடிழத ணமநமணல் ணமண்டிடுபவதம
ீ
(ஆடணய)
6. னச்சும படயழத
ீ
னங் யதினந்ழடமணமடயழத
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குன்ளன்ளழுந்டது ழமடயழத குயப்வ தயந்டயடு பவதம
ீ
(ஆடணய)
க தம் 40
(எ ணமதம ிழவண ன் ளணட்டு)
ஏ... மதழண யவ யல்மது
வனதின்

மடவத் டீனவணதம... தம... டமனயவத்

ணந்ளடன்வ ழசனவணதம
மனம னன்ழண மனவணதம (ஏ... மதழண)
2. ஆடயதின் ஆவசபிட்டு அிதமதணமகுனன்ழ
ழசமடயதின்

மடல் ளடமட்டு சு பமரிதணயர்ட னண்ஞ

உலுதிர் ளமனள் ள்தமவும் உணக்ழ டமன் ளசமந்டணமகும்
து ழமன்

ண்ழஞ

மர்ப்தும்

வணதமகும் (ஏ... மதழண)

3. ளண்டினம் ிள்வநகுட்டி ிரிந்டயம ிடம ணமடமவும்
ள மண்டிடும் ளமனள் ள் தமவும் கூழப பமணழகும்
அண்டி பந்டவஞந்ழடன் மரில் தமனழண க்கு இல்வ
ண்டிடங்

னவஞ கூர்ந்து

மடயில் ழ லம் ளசமல்வ (ஏ... மதழண)

4. மயக்கு எனபர் டமனும் சமனேட்ச டயவதச் ழச
ஆரிமம் அனதயவட அன்னன் ழ ட் ழழ
மனுழண அனதயவட மடிழத ழடடிப்மர்க்
மஞமணற் ழமமளன்ழ

பவதமதினந்து ழமக்

5. ஆடயதின் ஆவச டன்ில் அனுடயம் ஆழ்ந்து ழமக் ய
அணமளபனும் ணர்த்டமபில் ஆமய்ந்து வட ழமக் ய
மணயமனே

ணீ டயல் வடமமத்டயல் பசயத்து

ஆரிமழமர்க்ள ல்மம் அண்ஞமம் பந்ட னத்து
க தம் 41
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(ஆடுழபமழண ள்ல மடுழபமழண ன் ளணட்டு)
மணுழபமழண ப்ழம
வடமமளடமயவத
2. க்குல் த ர டயல்
ண்மல்

மணுழபமழணம
ண் ண யழ்டய ( மணு)

ந்டபழ மம்

பவ ீக் யக்

மத்டயடுபழ

குபதந்டில் மம் கூடுழபமழணம டயம்
லளபன்ய ன ம் பமடுழபமழணம ( மணு)
3.

மள ௌவன் பனயவதக்
ல்ின்

மட்டுபபழ ம்

நவட ஏட்டுபபழ

ழத்டயம் டுபிில் யவப்ழமழணம

ல்ில்

ழடமத்டயணயன்ய சு ணயனப்ழமழணம ( மணு)
4. ணடக் யனம் ணதுக்கூனம் என்ழடதமகும் டயன
 சயதம் டவழத டனபமகும்
சமனேட்ச டயதவதச் ழசர்ழபமழணம அல்
சஞ்சணடயல் சயந்ழட சமழபமழணம ( மணு)
5. ணகுஅது யதுக்ள னும் ணஹ்நவட மடி மம்
ணமநமணல் ணமண்டிடும் பனயடவத் ழடடி
மட்சய ள மண்ழ ளபற்யதவழபமழணம அல்
டீட்வச தினந்து டயம் டயரிழபமளண ( மணு)
க தம் 42
(ழசமவ அன யில் ன் ளணட்டு)
நிங்கு ழணவதில் துங் யழதமன்ழண
மய்ந்து பிவநதமடுழட (நிங்கு)
2. ஆந்டனழ தவஞந்டய மவும்
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அவடில் ணவந்து ஏவும்
ீ டுபிில் ீங் மட ச்வசனேம்
யன்று உமவுணமழண

ண்டு

ய டீனழபமழண (நிங்கு)

3. ளசமல்படற் ரிடம சு ழண
ழடமணுழட இந்ட
மனம் ீனேம்

மத உ யில்
மஞமட னதுவண

ண்மல் அடற்கு ய ர் ழபயல்வழத
அநபில்மட ஆந்டழண அ த்டயயதமழண (நிங்கு)
4. ணமமணல் யவவப ணஹ்னில் ழமக்
தமிதம

ளமயக்கு ணயனடதம்

ழ ட்குழண டயழமவச
ழமக் யல் யணில் னல்குல் தவ்ண ன்டமழண
ர்க்வ

ீக் யப் மர்க் மழண

மளங்கும்  ட்டுணமழண (நிங்கு)
க தம் 43
(மல்ளதன்ழம ளமனபர் ன் ளணட்டு)
ழணபிதவஞத எனபர் ழணடயதிிதியல்வ
டமபி எதுங்

என டமணயல்வ (ழணபி)

2. வடமமளடமயவத
மடயன் ழபடவதமல்

மஞமணல் பமடி
ங் வுணமழன்

மடயளமயதமழ கூபிதனமழன்
ணமமத் துதத்டமல் ழடய் ிவ ழமமழன் (ழணபி)
3. உ மவச ன் ழமய் உனக்ள மண்டமழ
தூசயழமல் உ யல் தமன் அவதமழன்
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ள மல்னுவழம ள மடயக்குழட உள்நணது
ளசமல்யதன ழபளமனபர் ழடசணடயயல்வழத (ழணபி)
4. மர்க்கு ணயளணங்கும் ரினஞணமழமவ
ழசனம் பிடணயத ளசய்டயடுழபமழ
இனடணயனந்ழட வ தமட்சய ளசய்ழட
னபடமய் யன்பவ

மட்சய ளசய்பழ
ீ
(ழணபி)
க தம் 44
( மடயன் ணடயழதம ன் ளணட்டு)

ஆடயதின் பிடயழதம இந்ட அடிவணதின்
ன் ழரில் பந்து பசும்
ீ
சுளமநி
2. சூழ்ந்டயடும்

டயழதம

மழஞவழதம (ஆடய)

மனயடிழ பமழ்ந்டயடும் ணக் ணமழன்

துவஞனரிபமரிவழத தமலல்மஹ்
டயனணடயமபிழ உனபவணந்ட ழமடயழத (ஆடய)
3. ணமதிகுணமர் ள் டிழ ணவத்துனபம ணஃலழ
ணஹ்நிதத்டம டமத்டயழ டகுடயதமனேடயத்ட தமலல்மஹ்
அண்ஞல் ிணமர்க்ள ல்மம் அசம ீழ (ஆடய)
4. ஆரிீன் ள் அ ந்டிழ தடமய் யன்யங் யழத
மட்சய னரிந்டயடும்

ண்ணஞிழத

மடமழன் தமலல்மஹ்

ணடீம  ர் தூழண ணமழ ன் ளசய்குழபன் (ஆடய)
5. ணமணடீம  ர்டிழ ளமடயந்ட ணண்ஞடமய் தமழில்வ
சரதுபமய் அவஞந்ட ளசனப்துபமய் தமழில்வ தமலல்மஹ்
குல்றபல்மற பமடயல் குயத்ட ளமனநம ய ீர் (ஆடய)
6. அல்மற அணளடன்ழ அனநிதடயல் டமன் யன்ழ
னின் ணீ ழடயழத

ந்ழட ஹ்ணமிம் ழசர்ந்டீர் தமலல்மஹ்
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 ம

ம வ்விஅவ் அத்மபம ய ீர் (ஆடய)
க தம் 45
(ஆண்பம ன்வ ழசமடயக் மணம ன் ளணட்டு)

ஆண்பம ன்வ ழசமடயக் மணம இந்ட
அடிதமன் டுந்துதம் ஆற்யப்ழமழணம (ஆண்)
2. ஆடன டிழ வனேணவணத்டமழத
ஆ மது ன்ழ ழ மடம்வ பிடயத்டமழத
கூறும் னொனிய்தத் ளடன்ழ குயத்டமழத
பமழும் உனிய்தத் டில் ணவந்டமழத (ஆண்)
3. இய்தமக்
பஇய்தமக்

ஃனதுபம னனிய்தம
ஸ்டதீம உனடயய்தம

வபத ம் டிளல்மம் பமழும் ளமனளநல்மம்
துய்தபவ டயம் துடயக்குழட ளணய்தமய் (ஆண்)
4. குர்னல் மதிநின் குயப்டவ மடி
குர்னன் பமிநின் ள மள்வ டவ ழடடி
டமத்து சயமத்டயன்  சயதத்டயற் கூடி
டமளன்வட ழமக்

மளன்வட ீக்

(ஆண்)

5. ங்கும் யவந்து சயந்துழண
ன்ியனந்து வ ஆட்சய ள் ளசய்துழண
னன்மநிழடமழ னழுதும் பகுத்துழண
ின்மநிழ ளதன்வ ிரித்து ீ ழ ட்டி (ஆண்)

னற்றும்.
எங்கள் ாஶய்கு

ஹ ஷபி ஸழரத் (கத்தஷல்லஹஸ ஷர்ரஸல் அஸீஸ்)
அவர்களஹல் பஹடப்பட்ட பஹடல்கள்.
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க தம் 1.
அஸ்மன அவக்கு னஸ்மன அவக்குன
அஸ்மன அவக்கு னஸ்மன அவக்குன
ணடய ிந்டழடம- ணமயடய டயந்டழடம
ன் டய ிந்டழடம பன

அஸ்மம் அவக்

ஆடய தூடழ அனநம ழபடழ
ன் ஆவச மடழ பன

அஸ்மம் அவக்

அ ண யழ்ந்டழட எநிபமல் யவந்டழட
ன்உநம் குநிர்ந்டழட பன
ஸ்தூரி பமசளண

யம்

 மட தூழண பன

அஸ்மம் அவக்

ணழ்ந்து பசுழண
ீ

அஸ்மம் அவக்

ணடயவதப் னயத்ழடமழ ணமணவ ள் ன ழ்ந்ழடமழ
ன்ணவட

பர்ந்ழடமழ பன

அஸ்மம் அவக்

அய்ில்ம அிழத- ணீ ணயல்ம அஹ்ணழட
அர்மவும் சயசுவத அண்ஞழ மம்
ந ீர் ன த்வடழத-தம் பன இடவனழத
மர்த்டபர் ணய வும் மக் யதசமயதமபழ
மடமழழ-உவணக் மஞ பந்ழடழ
தங் ள்

டத்டயளப் பழ்பளடன்று
ீ

மவ ிடித்ழடழ-ன்
உங் ள்

னவஞக்

டயதழுழடழ

ண்ஞில் வபத்ழடழ

த்டமளன்வ

மத்து இட்சயத்டனள்பழ
ீ

டயங் நம ன ம்-டயவ்த ணங் நம குஞம்
டணயழத ளன்வ டமரித்து டமவநத் டமனழண
மபம் ழம ழப-ரிடமம் ீங் ழப
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மர் ன ழும் உணது ளமற்மடம் டமனழண.
க தம் 2
ன்ன யல் ணதங் ய ணஞ னடிக்

பந்ட ழசழ

க்கு ணர் ணயகுடணமகும் ளணமனயதக் ழ லம் ழசழ
ளமந்ட ணனம் ழமய்ந்து ளணயந்து ழடமய்ந்து ழம டயழ னம்
ளமடிப் ளமழுதும் தூக் ணயதம தூய்வணதம

ண் லம்

ன்வதன்ய ழபளபர்க்கும் இம் ள மமளடன் ஆவசதமல்
ங் ய ங் ய துடிதுடிக்கும் துக் ணம உள்நனம்
இவப ள் தமவும் ளமக் ணம

ள மடுக்

ழபண்டும் பினம்ிமல்

இடற்கு டபவஞ இல்வ இல்வ ளசமல் ழபண்மம் ழசழ
சமபில்ம சு பமழ்வப மடில் ளசத்துப்ழம
ழசர்த்து வபக்கும்
வதன் இண்டும்

ழபண்டுழண

சம சயந்டபனய இதுழப ழசழ
னட்டிபிட்டு ந்து பமனம் இவ்பிம்

ணது சுத்ட டயனபடிதமம் சன்ி டமம் ழசழ
இன உ ம் ழபளனும் 'வஙரிதத்' டமம் ணற் வதன் ழசழ
தமவ

மடல் வபத்டீர் ன்று உம்வண ழ ட் யல் ளசப்னபர்ீ

தமழ

மடன் ன்வழத தமன்

மடயத்ழடன் ழசழ!
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