
 நன்றிப்பாடல
ஸா ஸ ஸ ஸ  ஸ நீ  நி நி நி
நி ப ம கா ம ப -  ம ப ஸா ஸ ஸ   

  நீ  நி   நி நி
நி ப ம கா ம ப - ப  ம க ர ர
நன்றிகள் பல ூறி நான் பாுவவன் 
நாளுவம வதவவனே உனனேப 
வபாற்றுவவன்  (2)
நன்றி இனறவா (6) நன்றிகள்..........

தாயின் கரவில  ன்னனே 
வதர்ந்ததுத்தாவய  பபி            
தசாலவவன் 
நன்றி இனறவா
தளர்ந்திுும வவனளயில உன் கரும 
தந்தாவய தநஞசும மகிுவத 
நன்றி இனறவா
காலும முுதும கரனணவய -  உன் 
காலி யில சரணவம (2) நன்றிகள்.......

உள்ளஙனகயில  னனேத் 
தபாறித்ுத னவத்தாவய
உன்னனேபபாுவவன் நன்றி இனறவா
உந்தன் கண்களலல  ன்னனே 
நினனேவு ூர்ந்தாவய 
 த்தனனே தபருத நன்றி இனறவா
ஒரவபாுதும விலகாத தசாந்தவம
  ன் இவயசுவவ(2) நன்றிகள்-----

அன்னனைக்குப் புகழ

ஆ—ஆ---ஆ---
அுமமா  ஙகள் தாவய உனனேப பாாாதா
நாவிலனலவய
அரவக நீயும வரவவ உனனேத் வதாாத 
நாளலலனலவய (2)
அந்த வமவலாகும மண்ணிலா தாயாக  
 ன்னேலலா பூவலாகும வந்த தவண்ணிலா 
 ன்னனேத் வதி    (அுமமா  ஙகள் தாவய)

ஏனழையின் கண்ணரீ் இங் கனரந்வதாுவத
கானேமனழை தநஞசில தபாஙகி வழைிந்வதாுவத
ஏஙகி வந்த சுனம  லலா கனேவானேவத
சுகராகும பாா  ஙகள் மனேும வதுவத
(மரவய உன்னனே அனாந்வதாும தநஞசும 
நினறந்வதாும அன்பிவல ) (2)
(அுமமா  ஙகள் தாவய)

வகாாானே வகாி  மககள் ்னற தீரவவ 
தினேும வதாறுும வதி  வரும தாய நீயலவலா
ூி  வந்ுத திரபபாதும சரணாவதால 
ஆனேந்த கானேும இங் அனல பாயவத 
(மலவர மலரும நிலவவ உள்ளும மகிழவதாும
உன்னேலவல )(2)
(அுமமா  ஙகள் தாவய)

 

திருப்பலிப்பாடலுக் 
             ஜனைவரி 2019

வருனுகப்பாடல

ஒன்று ூுவவாும ஒன்றாயப பாுவவாும 
ஆண்ாவன் இவயசுவின் பலியில 
இனணவவாும (2) 
நும இனறவனனேப வபாற்றுவவாும 
நும இவயசுனவப வபாற்றுவவாும 
தூய ஆவினயப வபாற்றுவவாும 
திரபபலியில கலந்திுவவாும (2)

இரககத்னதப தபாழைிந்ுத பாவத்னதபவபாக்ும
மன்னேலபப வழைிபாு 
இனறவனேலன் ்ரனல இதயத்தில ஒலிக்ும 
இனறவாக் வழைிபாு 
இவயசுவின் உானலக ்ரதினய உணவாய 
உட்தகாள்ளுும வழைிபாு 
வாழவில ஆனேந்தும மலர்ந்திாச் தசயயும 
நன்றியின் வழைிபாு - நும இனறவனனே

ஆவியில உண்னமயில 
இனறவனனேத்ததாுவுத 
உயிரள்ள வழைிபாு 
ஆண்ாவர் இவயசுனவ மீட்பராய ஏற்புத 
இனறவனேலன் தவளலபபாு 
காவுனளத் ததாுவுதும 
மனுக்லவசனவயும 
சமநினலப பண்பாு 
இவயசுவின் சீாராயச் சான்றுகள் பகர்வுத 
அழைகிய நினலபபாு



தியானைப்பாடல 

  பாலகா உனேகதகார பாட்ு
  தூஙகிு நீ அனத வகட்ு 
  ஏனழை  ந்தன் தாலாட்ு உனேக் 
  ஏற்றுக தகாண்ாால ஆனேந்தும  னேக் (2)

   அகஇரள் நீககிுும ஒளலயாய  ன்னேலல 
  ஆறுதல தந்திுும தமாழைியாய (2) 
  விண்ணில வந்த நிலவவ 
   ன்னேலல வந்த உறவவ - 2 
  நீ வரவாய இதயும தரவவன் - 2

  வாழவினனே வழைஙகிுும உணவாய -      
 ன்னேலல தாழவினனேக கனளந்திுும     
ணவாய (2) 
மண்ணில வந்த இனறவய 
 ன்னேலல வந்த உறவவ - 2 
நீ வரவாய இதயும தரவவன் - 2

 ுகாணிக்னுகப்பாடல
அர்பபண மலராய வந்வதன் 

அர்ச்சனனேயாககிவனேன்  ன்னனே (2) 
மணமிலலாத மலரானோலும 
இதழவாி வய வபானோலும (2) 
வவள்வியில வசர்த்ுதகதகாள்வாய - அந்த 
வஜாதியில நினறவு தகாள்வவன் (2)
 ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...

அர்பபண மலராய வந்வதன் 
அர்ச்சனனேயாககிவனேன்  ன்னனே (2) 

ும..ும...ும..ும--.வந்வதாும வந்வதாும
தந்வதாும தந்வதாும (2) தானேனே நா நா
சுும---சுும--சுும---
வகாுதனம மணியாய மி ந்ுத  ன்னனே 
தவண்ணிற அபபமாயத் தந்வதன் (2) 
 ன்னுால உன்னுால ஆகிாவவ 
உன்னுாலாய நான் மாறிாவவ 
மகிழவுான் தந்வதவனே  ன்னனேக கனேலவுான் 
ஏற்பாவய -2 ஆ....

விதிதயன்னுும சகதியில சாயந்வதன் - பவி 
அதிபதி உன் திட்ாும மறந்வதன் (2) 
மதியிலலாதவன் ஆனோலும விழைியிழைந்வத 
நான் வபானோலும 
சுதியான் வசர்த்ுதகதகாள்வாய 
நான் கவியான் பாட்ி னசபவபன் -2

 திருவிருுந்தப்பாடல
லா ல லா ல லா ல லா லா ...........
உயிர்தரும உணவவ இனறவா
 ன்உயிரக்ள் உயிராய வா வா
அரள்தரும ஊற்வற இனறவா
நலஆற்றலாய  ன்னுள்ளும வா வா
வா வா இனறவா வாழவின்
உறவாய  ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா
வா வா இனறவா வாழவின்
உறவாய  ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா
I music break

ஸர கர ஸநி ஸா நிஸ நிஸ நி ஸா
பமகமபா  பதநிகமா ஸரகமபமகரஸா
உயிரள்ள விரந்வத  ன் இனறவா
நலுமதரும மரந்தாய  னேலல வா வா-2

நிரந்தர வாழவவ  ன்வதவா-2
நிுமமதி வாழவாய  னேலலவாவா-2
வாவா இனறவா வாழவின்உறவாய
 ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா-2
உயிர்தரும உணவவ இனறவா-------------
II music break

அழைியாத உணவவ  ன்இனறவா
ஆன்ம ஒளலயாய  னேலல வா வா-2
அன்பின் பகிர்வவ  ன் வதவா-2
அனுதினே உணவாய  னேலல வா வா-2
வா வா இனறவா வாழவின் உறவாய
 ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா
வா வா இனறவா வாழவின் உறவாய
 ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா

உயிர் தரும உணவவ இனறவா
 ன் உயிரக்ள் உயிராய வா வா
அரள் தரும ஊற்வற இனறவா
நல ஆற்றலாய  ன்னுள்ளும வா வா
வா வா இனறவா வாழவின் உறவாய 
 ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா
வா வா இனறவா வாழவின் உறவாய 
 ன்னுயிர் இவயசுவவ வா வா
உயிர் தரும உணவவ இனறவா
 ன் உயிரக்ள் உயிராய வா வா
அரள் தரும ஊற்வற இனறவா
நல ஆற்றலாய  ன்னுள்ளும வா வா
நல ஆற்றலாய  ன்னுள்ளும வா வா
நல ஆற்றலாய  ன்னுள்ளும வா வா


