
 நன்றிப்பாடல

ககோடி நன்றி போடல் போும எந்ன்  ்யகம
கோக்கும நல்்ல க்னன் னன்பு என்்னன 
்ோங்குகம 
னனரின் கரங்ககள எனனது னோழனவில் என்றம 
 ்ணையுகம 
னகமகிழநது னன்ரை கபோறறி நி்மம 
போுகனன் 
நன்றி  ்றனோ நன்றி ்்்லனோ

எனனது ஆறறல் னரணமோனன 
உம்ம னோழத்துகனன் 
எனனது மீடபும மகிழவமோனன 
உம்மை புகழகனன் 
எனனது னள்ம னோழவமோனன 
உம்மை கபோறறகனன் 
எனனது ன்லி்மத் துணைவிவமோனன 
உம்மை போுகனன்

கண்ணைவின்  ்மககள கபோ்ல 
என்்னனக் கோத்து மகிழகின்றரீ 
கரு்ணை ககோண்ட னவிணிகளோக்ல 
 ரக்கம கபோணிகின்றரீ 
னகளள னகளளக் கு்றயோ் 
னன்்பத் ்ருகின்றhீ 
னன்்னனக்கும கம்லோனன 
போசம கபோணிகின்றரீ

 

அன்னனைக்குப் புகழ

மறந்ோலும மறனோ் ்ோய்மரிகய -
 உந்ன் ம்லரைபோ்ம பணைவிகனனனமமோ -2
 றந்ோலும  றனோ் மோமரிகய - 
உன்்னன  ்சயோக்ல புகழகனனனமமோ-2

கட்லினனிக்ல கண்கடுத்் 
னவி்்லயுயரந் மத்்ி்னனை கபோல் 
உ்லகினனிக்ல  ்றயனனனின் 
கசோத்்ோகினனோய் 
ப்ல னணியவில் நி்்லமோறி
்ுமோறம மோனனிட்ர 
்ிருமகனனின் ப்ம கசரக்கும 
னணியோகினனோய்

 ்றனோரத்்் நி்ம ககடு 
 ்யத்்ில் ்ியோனனித்து 
க்றகயதும  ல்்லோமல் 
சிறநக்ோங்கினனோய் 
ம்றயோக  வ்வ்லகில் 
 ்ற கயசு னணி னோண 
கு்றயோ் னருகளகபோணியும 
சு்னனயோகினனோய்

 

 திருப்பலிப்பாடலுக் 
             பபப்ரவரி 2019

வருனுகப்பாடல

 ்றயோடசி ம்லர கனண்ும 
புதுனோழவ பு்லர கனண்ும 
னோரத்்் மனனோக  ங்கு 
நீ்ி நி்்லக்க கனண்ும 
நி்்லமோறமோ கரம கசருமோ 
மனனோகுமோ துயர மோறமோ 
நி்்ல மோறகம கரம கசருகம 
மனனோகுகம துயர மோறகம 
னவிண்ணம மண்ணம கசரும நோடககள 
னவி்ரனவில் நோம கோண்கபோம

போலும க்னம கபோணிந்ிுகம 
கோனனோன் கனனவ ப்லித்்ிுகம 
போ்ற ்ண்ணைரீ சுரந்ிுகம 
மன்னனோ நமது க்ர ்ருகம 
போ்ற நி்லங்ககள யோவம  ங்கு
பசு்ம நி்லங்ககள ஆகும

சிங்கமம கன்றம க்ோண்மயவில் 
சிறனர நடபு போமபருகில் 
கனலும னோளும  ரம்னனயவில் 
துணக்குககள எல்்லோம ம்மகபோணினவில் 
னோழம மனனங்ககள யோவம  னனி போசம 
நி்றந்்ோகும

 



 தியானைப்பாடல 

உமது னல்்ல்ம புகழநது போுகனன் 
கோ்்லக்ோறம உமது  ரக்கம 
நி்னனநது மகிழகனன் 
 கனனனனில் நீகர னரணைோயுகளளரீ 
கநருக்கடியவில் எனனக்கு நீகர 
ன்டக்க்லமோனனரீ

எனனக்கு ன்லி்மயோனனனகர 
உமக்குை புகழ போுகனன் 
 கனனனனில் என் ன்டக்க்லமம 
னரணம நீகர 
என்  ்றனகனன என் ்்்லனகனன 
என் மீது  ரக்கம ககோகளபனர நீகர

எ்ிரிககள கமல் கனறறி ககோண்ு எனனக்கு 
மகிழ்சி னருளினனரீ 
்ீ்மககள கசய்கனோரில் நின்ற 
னவிு்்்ல ்ந்ீர 
என்  ்றனகனன என் ்்்லனகனன 
என் மீது  ரக்கம ககோகளபனர நீகர
  
 ுகாணிக்னுகப்பாடல
கோணைவிக்்க  ந்ி உம படீம னநக்ன் 
ஒவ்கனோரு நிகழ்னயும உம போ்ம 
்நக்ன் 
உகளளோரந் நன்றியோல் உம  ல்்லம 
னநக்ன் 
நீகரன்்னன ஆடககோகளள 
கனண்ும  ்றனோ

 ்றனோ என்்னனக் ்ககளில் 
கபோறித்துகளளரீ 
னஞ்சோக் என்றம உன்கனனோு 
நோன் என்றரீ 
நித்்மம னருகின்ற துன்பத்்ில்
ஆற்ல் ்ந்ீர 
எைகபோதும என்்னன உம 
னன்பவில் னளர் கசய்்ீர 
மகிழநது ்ருகின்கறன் உகளமனன்் 
கோணைவிக்்கயோய்  றறிுனோய்

னருளில் னோண நித்்மம து்ணைபுரிந்ீர 
பு்ிய னோழனவில் னளர உறவம ்ந்ீர 
தூய்்மயவில் னளரந்ிட 
ன்ணை்ப நீர ்ந்ீர 
ஒைபுயரனவில்்லோ கபரருகள கபோணிநதுகளளரீ 
நன்றியோல் ்ருகின்கறன் என் னோழ்ன 
கோணைவிக்்கயோய்  றறிுனோய்

திருவிருந்துப்பாடல

ஜனீன் க்ும க்ய்னம  ன்ற என்னனில் 
னருகின்றோர 
கோனனம போும கநரம எந்ன் உயவிரில் 
 ்ணைகின்றோர 
க்ய்னகம உன்்னனத் க்டிகனனன் என்னனில் 
உ்றந்ிட னோ 
ஆன்ம ்ோகம உந்ன் கன்ம என்்னனக் 
கோத்்ிட னோ

போ்்கயங்கும ்ீபம  றறி 
நிண்லோய் க்ோடரகின்ற கநரம 
கமௌனனகமோணியோல் னன்்ப் சுமநது 
மகி்லோய் னருகின்ற கோ்லம 
 கயசுகன என் க்ய்னகம 
புதுனோழனவின் னசந்கம
ஆன்ம ்ோகம உந்ன் கன்ம 
என்்னனக் கோத்்ிட னோ

பூமிகயங்கும பூக்ககள தூனவி 
புனனி்ம கோண்கின்ற  ்யம 
போசனவிணியோல் உன்்னனத் க்டி 
உறனவினனில் னளரகின்ற உ்யம 
 கயசுகன எம மீடபகர 
 ருகள நீக்கும ்ீபகம
ஆன்ம ்ோகம உந்ன் கன்ம 
என்்னனக் கோத்்ிட னோ

 


