
  

7.நன்றிப் பாடல் 

இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்யவன் 

திரும்பிப் பார்க்கமாட்யேன் - 2 

ெிலுவவயே முன்னால் உலகயம பின்னால் - 2 

இயேசு ெிந்திே குருதிேினாயல விடுதவல 
அவேந்யதயன 

 

அச்ெமும் இல்வல அதிர்ச்ெியும் இல்வல 

அடியேன் உள்ளத்தியல 

ஆண்ேவர் இயேசு அவேக்கலப் பாவை 

ஆதலின் குவைேில்வல 

ஆண்ேவர் முன்னால் அகிலயம பின்னால் - 2 

அன்பர் இயேசுவின் வார்த்வதேினாயல 

விடுதவல அவேந்யதயன 

 

 தாயும் அவயே தந்வதயும் அவயே தேணிேில் 
நமக்சகல்லாம் 

யெேர்கள் நம்வமச் செவ்வழி நேத்தும் சதய்வம் 
அவேன்யைா 

 

 

ஆேயன முன்னால் அலவகயே பின்னால் - 2 

அவழக்கும் இயேசுவின் அன்பு சமாழிேியல 

ஆறுதல் அவேந்யதயன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.மாதா பாடபாடல்                                           
அமயலாற்பவியே அருள்நிவை தாயே வாழ்க 
வாழ்க 

மாெறு கன்னியே மாபேன் தாயே வாழ்க 
வாழ்க (2) 

வாழ்க தாயே வாழ்க நீயே வாழ்க வாழிேயவ 

அன்வனயே வாழ்க அமலியே வாழ்க - வாழ்க 
வாழிேயவ 

மாமரியே மாதவயள வாழ்க வாழ்க   

மாந்தர்கவளகாப்பவயளவாழ்கவாழ்க(2) 

மனமகிழ்ந்துபாடிடுயவாம்வாழ்கவாழ்க 

தினம் நிவனந்து பாடிடுயவாம் வாழ்க வாழ்க 

  

இவைமகனின்திருத்தாயேவாழ்கவாழ்க 

மவையபாற்றும்யபசேழியலவாழ்கவாழ்க(2) 

வான்மண்ணின்ோக்கினியேவாழ்கவாழ்க 

வாழ்த்துகியைாம் யபாற்றுகியைாம் வாழ்க 
வாழ்க 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திருப்பலிப்  பாடல்கள் 

ஆண்டவருடடய   திருப்பாடுகளின் 

குருத்து ஞாயிறு--  2016 

 

1.வருடகப்பாடல் 

இயதா இயதா ஒரு ோத்திவே - உம் 

இேக்கம் யவண்டும் திரு ோத்திவே (2) 

இதேத்வத தகர்க்கும் இேர்பாடிவேயே 

உம்வமயே நம்பும் ோத்திவே -2 

ஓ இவைவாஓ நல்லவயே 
என்கூக்குேல்யகட்ேருளும்.2 

 ஓ இவைவா ஓ வல்லவயே 

எம்வமக் காத்திே எழுந்தருளும் (2) 

   

கேற்கேந்த எம் ோத்திவே எம்வகவிலங்கு 
தகேயவ 

உேலுேிர்மைந்து யபாோடும்ோம் 

உம்துவணேில் சவல்லயவ (2) 

ஒடுக்கப்பட்யோரின் உேிர்ப்யப 

எம்வம உரிவமக் குலமாக்குயம - 2 

 இதேத்தினால் ஒரு ோத்திவே உம் 
இன்னுைவவஅவேேயவ    

கதிேற்றுவாடும்யொதேர்க்குவகசகாடுத்துவாழயவ.2 

பவகேற்றுவாழும்அன்பின்உலவக  

உரிவமோய்த் தாருயம (எமக்கு) 2 

 

 

 

 

 

இந்த பாேல்களின் MP3 வடிவம் 

www.tamilcatholicnews.com 
என்ை எமது இவணேத்தளத்தில் 

தேவிைக்கம் செய்ய்லாம். 



 

2.தியானப்பாடல் 

 நீ எந்தன் பாவை என் அேணான இயேசுயவ - 2 

நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அவணோத தீபயம 

அவணோத தீபயம இயேசுயவ இயேசுயவ - 2 

ஒளி சகாண்டு யதடினால் இருள் நில்லுயமா 

உன் துவணேில் வாழ்வகேில் துேர் சவல்லுயமா-

2 தவேயகாடிவேலாம்உள்ளம் தவித்யதாடி 
விேலாம்  2 

ஆனாலும்உன்வார்த்வதஉண்டு 

எது யபானாலும் உனில் தஞ்ெம் உண்டு 

இயேசுயவ இயேசுயவ - 2 

   

இேவுக்கும்எல்வலஓர்விடிேலன்யைா 

முடிவாகசவல்வதும்நன்வமேன்யைா-2 

தளோதுவாழ்யவாம் 

அருள்அவணோது காப்யபாம்-2                           

என்சைன்றும்உன்ஆெீர்சகாண்டு 

வரும்நல்வாழ்வவக்கண்முன்யனசகாண்டு 

இயேசுயவ இயேசுயவ - 2 

 

3.காணிக்டகப்  பாடல் 

 

சபான்னும் சபாருளுமில்வல என்னிேத்தில் 
ஒன்றுமில்வல 

உன்னிேத்தில் என்வனக் சகாடுத்யதன் (2) 

சொந்தம் பந்தமுசமல்லாம் நீயே எனச் சொல்லி 
வந்யதன் 

எந்வதயும் என் தாயும் நீேன்யைா - நீயே 

என்வனோளும் மன்னவனன்யைா 

 

நிவலேில்லா உலகினில் நிவலத்து நான் வாழ 
என் 

நிம்மதி இழந்து நின்யைன் 

வளமில்லா வாழ்வினில் வெந்தங்கள் யதடி நான் 

அளவில்லா பாவம் செய்யதன் 

தனது இன்னுேிவேப் பலிசேனத் தந்தவயே 

 

 

உனக்கு நான் எவதேளிப்யபன்? - இன்று 

உனக்கு நான் எவனேளித்யதன் 

வறுவமயும் ஏழ்வமயும் பெியும் பிணியும் 

ஒழிந்திேஉவழத்திடுயவன் 

அவமதியும்நீதியும்அன்பும்அைமும் 

நிவலத்திேபணிசெய்யவன் 

உன்னதயதவயன  உமதருட்கருவிோய் 

உலகினில் வாழ்ந்திடுயவன் - என்றும் 

உன்னியல வாழ்ந்திடுயவன் 

 

4.குருது   ஞாயிறுக்கான    ஒசான்னா 

தாவதீின் மகனுக்கு ஓொன்னா 

ஆண்ேவர் சபேோல் வருகிைவர் 

ஆெி நிேம்பப் சபற்ைவயே 

இஸ்ோயேலின் யபேேயெ 

உன்னதங்களியல ஓொன்னா - 2 

 

5.பரலலாகமந்திரம் 

பேயலாகத்தில்   இருக்கிை 

எங்கள் பிதாயவ எங்கள் பிதாயவ 

உம்முவேே  நாமம்  அர்ச்ெிக்கப்படுக, 

உம்முவேே  இோச்ெிேம் வருக 

உம்முவேே  ெித்தம்  பேயலாகத்தில் 

செய்ேப்படுவது  யபால பூயலாகத்திலும் 

செய்ேப்படுவதாக 

எங்கள்அநுதின உணவவ  இன்று 

எங்களுக்கு  அளித்தருளும். 

எங்களுக்கு தீவம செய்யவாவே 

நாங்கள்  சபாறுப்பது  யபால் 

எங்கள் பாவங்கவளப் சபாறுத்தருளும் 

எங்கவளச் யொதவனேில்  விழவிோயதயும் 

தீவமேிலிருந்து  இேச்ெித்தருளும். 

 ஆண்ேவயே தீவமேில் இருந்து 

எங்கவள  விடுவித்து 

எம் வாழ்நாளில் ெமாதானத்வத 

அருள்புரிே உம்வம  மன்ைாடுகின்யைாம் உமது  

 

இேக்கத்தின்   துவணோல்  நாங்கள் 

அடிவமேில்  இருந்து  விடுதவல சபற்று 

நிவைவாழ்வு  சபறுயவாமாக 

நாங்கள்  நம்பும்யபரின்ப  வாழ்வவ 

இயேசுவின்  வருவகவே  எதிர்பார்க்கின்யைாம் 

எசனனில்  அேசும்  வல்லவமயும் 

மாட்ெிவமயும்  என்றும்  உமயத 

 

 

6.திருவிருந்துப்பாடல்                              

இேற்வகேில் உவைந்திடும்இவணேற்ை இவைவா 

என் இதேத்தில் எழுந்திே வா 

என்றும் இங்கு என்யனாடு   நின்று என்வன 
அன்யபாடு 

காத்திடு என் தவலவா (2) 

 உந்தன் அன்பு உைவின்ைி எனக்கு இங்கு 

சொந்தம் சுற்ைம் சூழ்ந்திே பேன் என்னயவா (2) 

சமழுகாகியனன் திரிோக வா  மலோகியனன் 
மணமாக வா (2)                 

 

உருவில்லா இவைவன் உன் உதவிேின்ைி 
உலகத்தில் எதுவும் நேந்திடுயதா (2) 

குேிலாகியனன் குேலாக வா மேிலாகியனன் 
நேமாே வா (2) 

 

 

 

 

 

 

                            

 


