
காட்சியைக் கண்டு கவினுற எழுதுக. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படிப்பபாம்  

 

ஒழிப்பபாம் ஒழிப்பபாம் 

பசாம்பபறித்தனத்யத ஒழிப்பபாம் 

ஒழிப்பபாம் ஒழிப்பபாம் 

முைலாயையை ஒழிப்பபாம் 

திறப்பபாம் திறப்பபாம் 

அறியவத் திறப்பபாம் 

அதற்குப் படிப்பபாம்..படிப்பபாம்.. 

நல்ல நூல்கயைப் படிப்பபாம்.. 

படிப்பபாம்.. 

அதனால் 

 உைர்பவாம்..உைர்பவாம்.. 

வாழ்வில் உைர்பவாம்.. 

 

நல்ல காற்று 

வவட்டிபனாம்..வவட்டிபனாம்.. 

ைரத்யத வவட்டிபனாம்.. 

இழந்பதாம்..இழந்பதாம்.. 

நல்ல காற்யற இழந்பதாம் 

அதனால் 

அயலகிபறாம் அயலகிபறாம் 

நல்ல காற்யறத் பதடி.. 

அயலகிபறாம்.. 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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இரக்கம் வகாள்பவம் 

இரக்கம் வகாள்பவாம் 

உைிர்கள் ைீது 

இரக்கம் வகாள்பவாம்.. 

உணவிடுபவாம் 

உணவிடுபவாம் 

பசியைப் பபாக்க 

உணவிடுபவாம் 

உைியரக் காக்க 

உணவிடுபவாம்.. 

ைறந்பதாம் .. ைறந்பதாம்.. 

உலகத்யத ைறந்பதாம் 

மூழ்கிபனாம்..மூழ்கிபனாம் 

அயலபபசிைில் மூழ்கிபனாம் 

வியைைாடிபனாம் 

வியைைாடிபனாம் 

அயலபபசிைில் 

வியைைாடிபனாம் 

அடியைைாபனாம் 

அடியைைாபனாம் 

இன்று 

அயலபபசிக்கு அடியைைாபனாம் 

 

வவட்டிபனாை ..வவட்டிபனாம்.. 

ைரத்யத வவட்டிபனாம்.. 

இழந்பதாம்..இழந்பதாம்.. 

நல்ல காற்யற இழந்பதாம் 

அதனால் 

படிக்கிபறாம் 

படிக்கிபறாம் 

நல்ல காற்யறத் பதடி. 

படிக்கிபறாம்.... 

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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பாடுபவாம் பாடுபவாம் 

ஒைிலாட்டம் பாடுபவாம் 

ஆடுபவாம் ஆடுபவாம் 

ஒைிலாட்டம் ஆடுபவாம் 

காப்பபாம்.. காப்பபாம்.. 

ஒைிலாட்டம் காப்பபாம் 

அதற்கு 

கற்பபாம் .. கற்பபாம்.. 

ஒைிலாட்டம் கற்பபாம். 

த ொழில் தெய்வ ொம்.. 

த ொழில் தெய்வ ொம்.. 

உழவுத்த ொழில் தெய்வ ொம் 

புறப்படுவ ொம்.. 

புறப்படுவ ொம்.. 

 யலை வ ொக்கிப் 

புறப்படுவ ொம் 

உழுவ ொம்..உழுவ ொம்.. 

 யலை உழுவ ொம் 

கொப்வபொம்..கொப்வபொம்.. 

உழவுத்த ொழில் கொப்வபொம் 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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ஆக்கம் 

ச.பசட்டு ைதார்சா, 

ஈபராடு.                             

                                   

 டுக்கொவ .. 

 டுக்கொவ .. 

 ொனம் தெய் ல த் 

 டுக்கொவ .. 

தெய்வ ொம்.. 

தெய்வ ொம்.. 

 ொனம் தெய்வ ொம் 

வபொக்குவ ொம்.. 

வபொக்குவ ொம்.. 

 றுலைலயப் வபொக்குவ ொம். 

உ வி தெய்வ ொம். 

உ விதெய்வ ொம்.. 

ஏலழக்கு உ விதெய்வ ொம் 

வ ண்டொம்.. 

வ ண்டொம்.. 

விளம்பரம் வ ண்டொம் 

 ொனம் தெய்வ ொம் 

 ொனம் தெய்வ ொம் 

விளம்பரம்  இல்ைொைல் 

 ொனம் தெய்வ ொம்.. 

வபொக்குவ ொம்..வபொக்குவ ொம்.. 

 றுலைலயப் வபொக்கிவ ொம்.. 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com
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