
 
உயிர் தரு உஉணவவ� இறறைவ�ா
என் உயிரக்குள் உயிரா் வ�ா வ�ா
அரள் தரு ஊறணவறை இறறைவ�ா
நல் ஆறறைலா் என்னள்ள்ு வ�ா வ�ா
நல் ஆறறைலா் என்னள்ள்ு வ�ா வ�ா
நல் ஆறறைலா் என்னள்ள்ு வ�ா வ�ா

7..நன்றிப்பாடல

ணவகாடி நன்றைி பாடல் பாடு எஎதன் இதயணவே 
காக்குு நல்ல ணவதவ�ன் அன்்ப என்றனை 
தாஙகுணவே 
அவ�ரின் கரஙகள் எனைத வ�ாழ்வ�ில் என்று 
இறஉயுணவே 
அகேகிழ்எத அவ�றரைப ணவபாறறைி நிதமுு 
பாடணவவ�ன் 
நன்றைி இறறைவ�ா நன்றைி தறலவ�ா

எனைத ஆறறைல் அரணுோனை உுறே 
வ�ாழ்த்தணவவ�ன் 
எனைத ேீட்பு ேகிழ்்வோனை உுறேைப 
்பகழுணவவ�ன் 
எனைத வ�ள்றே வ�ாழ்்வோனை உுறேைப 
ணவபாறறணவவ�ன் 
எனைத வ�லிறேத் தஉி்வோனை உுறேைப 
பாடணவவ�ன்

கண்உின் இறேகள் ணவபால என்றனைக் காத்த 
ேகிழ்கின்றைரீ் 
கரறஉ ககாண்ட வ�ிிகிகள்ாணவல இரக்கு 
கபாிகிகின்றைரீ் 
அள்ள் அள்ள்க் குறறையாத அன்றபத் 
தரகின்றைhீ 

அன்றனைக்குு ணவேலானை பாமு கபாிகிகின்றைரீ்

 8.அன்னனைக்குப் புகழ

அுோ என்ற அறிகக்காத நாள்லல்றலணவய
உன் அரள் ணவவ�ண்டி வ�ரணவவ�ாரக்கு 
குறறையில்றலணவய-2
ோமறறை கநறைிதனைலணவல வ�ாழ்எதவ�ாள் அன்ணவறைா

 நீ ோபரனைாு இணவயேறவ�ணவய 
கபறறைவ�ள்ன்ணவறைா

கடணவலாரு அறேஎதிரக்குு திரத்தலதிணவல
கலஎணவதாணவே அறனைவ�ரணவே ஒன்றைாகணவவ�-2
கண்உாரக் கண்ணவடாு உு திரமுகத்றதணவய
கானைாேல் ணவபானைத   தயர் யா்வணவே-2
கள்ள்ேில்லா கரறஉயுள்ள்ு 
அறேஎதவ�ணவள்
காலகேல்லாு உு ்பகறிகத் தினைு 
வ்பாடணவவ�ன்

கால் இிகஎத மிறவ�னக்கு கால்கள் தஎதா்
கடல் நீரில் தவ�ித்தவ�ர்க்கு வ�ாழ்்வ தஎதா்-2
கல்ேனைமுு கறரஎதிடு உு கனைலவ�ன்பிணவல
காரிரருு அகன்றைிடு என் அக 
வ�ாழ்வ�ிணவல-2
கண்டககாண்ணவடன் கன்னைலேரி தாணவய 
உன்றனை 
கரு குவ�ித்த மிரு பஉித்த
தினைு ணவபாறறணவவ�ன்

ேரிணவய வ�ாழ்க ேரிணவய வ�ாழ்க 
அுோ ேரிணவய நீ வ�ாழ்க--2--2

 ோதாஎத திருப்பலிப்பாடல
       ஏப்பிரல

1. வருனகப்பாடல

ஒன்ற கடணவவ�ாு ஒன்றைா்ைப பாடணவவ�ாு 
ஆண்டவ�ன் இணவயேவ�ின் பலியில் 
இறஉணவவ�ாு (2) 
நு இறறைவ�றனைைப ணவபாறறணவவ�ாு 
நு இணவயேறவ�ைப ணவபாறறணவவ�ாு 
தூய ஆவ�ிறயைப ணவபாறறணவவ�ாு 
திரைபபலியில் கலஎதிடணவவ�ாு (2)

இரக்கத்றதைப கபாிகிஎத பாவ�த்றதைப ணவபாக்குு 
ேன்னைலைப்ப வ�ிகிபாட 
இறறைவ�னைலன் குரறல இதயத்தில் ஒலிக்குு 
இறறைவ�ார்த்றத வ�ிகிபாட 
இணவயேவ�ின் உடறலக் குரதிறய உஉவ�ா் 
உடககாள்ருு வ�ிகிபாட 
வ�ாழ்வ�ில் ஆனைஎது ேலர்எதிடச் கம்யுு 
நன்றைியின் வ�ிகிபாட - நு இறறைவ�றனை

ஆவ�ியில் உண்றேயில் இறறைவ�றனைத் 
கதாழுவ�த 
உயிரள்ள் வ�ிகிபாட 
ஆண்டவ�ர் இணவயேறவ� ேீடபரா் ஏறபத 
இறறைவ�னைலன் கவ�ள்லைபபாட 
கட்வறள்த் கதாழுவ�து ேனக்குல ணவமறவ�யுு
மேநிறலைப பண்பாட 
இணவயேவ�ின் மீடரா்ச் மான்றகள் பகர்வ�த 
அிககிய நிறலைபபாட

 



 
2.தியானைப்பாடல 

உயிர்த்தார் கிறைிஸத உயிர்த்தார் - இஎத 
உலறகணவய உ்த்த வ�ிடடார் 
கவ�ன்றைார் கிறைிஸத கவ�ன்றைார் - இன்ற 
அலறகறய கவ�ன்ற வ�ிடடார் (2) 
ஆர்ைபபரிைபணவபாணவே ஆனைஎதிைபணவபாணவே 
அல்ணவலலூயா பாடணவவ�ாு (2) 

ேரஉத்றத கவ�ன்றை ோவ�ரீன் -2 
ேனக்குலு ேீடட இறறை றேஎதன் -2 (2) 
கல்லறறை வ�ிடட உயிர்த்கதழுஎதார் 
(அல்ணவலலூயா-2) 2 
கவ�றலகள் நேக்கு இனைல இல்றல 
(உயிர்த்தார்...)

ேரஉத்றதக் கண்டு பயேில்றல -2 
ோபரன் இணவயே உயிர்த்த வ�ிடடார் -2 (2) 
ணவபயின் தறலறய ேிதித்த வ�ிடடார் 
(அல்ணவலலூயா-2) 2 
பிஉக்குகள் எல்லாு ணவபாக்கிவ�ிடடார் 
(உயிர்த்தார்...)

 

3.காணிக்னகப்பாடல

உனைக்ககனை நான் தரு காஉிக்றகறய
உவ�ைப்படன் ஏறபா் என் இறறைவ�ா
பலிகயனை எறனை நான் தரகின்ணவறைன் - உன்
பதேலர் பஉிஎத ேகிழ்கின்ணவறைன்

உறிகைபபின் கனைல இத உனைக்காக
உன்னைரள் ககாறடகள்லன் பலனைாக
பறடத்தவ�ன் கரஙகள்லல் ேகிழ்வ�ாக - உன்
பறடைபபினைலல் மிறைஎதறத தரகின்ணவறைன்

உடல் கபாரள் ஆவ�ி உனைக்காக
உன் பஉி ்பவ�ிதனைலல் நிறறைவ�ாக
ேடிஎதிடு ேனைலதத்தின் வ�ிள்க்காக - நான்
ேகிழ்்வடன் என்றனைணவய தரகின்ணவறைன்

 4.பரலலாகமநதிரம

வ�ிண்ணுலகில் இரக்கிறை 
எஙகள் தஎறதணவய
உேத கபயர் தூயத எனைைப ணவபாறறைைபகபறக!
உேத ஆடமி வ�ரக
உேத திர்வள்ு வ�ிண்ணுலகில் 
நிறறைணவவ�றவ�த ணவபால
ேண்ணுலகிலுு நிறறைணவவ�றக

எஙகள் அன்றைாட உஉறவ� இன்ற 
எஙகருக்குத் தாரு
எஙகருக்கு எதிராக குறறைு கம்ணவவ�ாறர
நாஙகள் ேன்னைலைபபத ணவபால எஙகள் 
குறறைஙகறள் ேன்னைலயுு
எஙகறள்ச் ணவமாதறனைக்கு 
உடபடத்தாணவதயுு,
தீணவயானைலடேிரஎத எஙகறள் 
வ�ிடவ�ித்தரருு

 

6.திருவிருநதுப்பாடல

லா ல லா ல லா ல லா லா ...........
உயிர்தரு உஉணவவ� இறறைவ�ா
என்உயிரக்குள் உயிரா் வ�ா வ�ா
அரள்தரு ஊறணவறை இறறைவ�ா
நல்ஆறறைலா் என்னள்ள்ு வ�ா வ�ா
வ�ா வ�ா இறறைவ�ா வ�ாழ்வ�ின்
உறைவ�ா் என்னயிர் இணவயேணவவ� வ�ா வ�ா
வ�ா வ�ா இறறைவ�ா வ�ாழ்வ�ின்
உறைவ�ா் என்னயிர் இணவயேணவவ� வ�ா வ�ா

ஸரி கரி ஸநி ஸா நிஸ நிஸ நி ஸா
பேகேபா  பதநிகோ ஸரிகேபேகரிஸா
உயிரள்ள் வ�ிரஎணவத என் இறறைவ�ா
நலுதரு ேரஎதா் எனைலல் வ�ா வ�ா-2
நிரஎதர வ�ாழ்ணவவ� என்ணவதவ�ா-2
நிுேதி வ�ாழ்வ�ா் எனைலல்வ�ாவ�ா-2
வ�ாவ�ா இறறைவ�ா வ�ாழ்வ�ின்உறைவ�ா்
என்னயிர் இணவயேணவவ� வ�ா வ�ா-2

அிகியாத உஉணவவ� என்இறறைவ�ா
ஆன்ே ஒள்லயா் எனைலல் வ�ா வ�ா-2
அன்பின் பகிர்ணவவ� என் ணவதவ�ா-2
அனதினை உஉவ�ா் எனைலல் வ�ா வ�ா-2
வ�ா வ�ா இறறைவ�ா வ�ாழ்வ�ின் உறைவ�ா்
என்னயிர் இணவயேணவவ� வ�ா வ�ா
வ�ா வ�ா இறறைவ�ா வ�ாழ்வ�ின் உறைவ�ா்
என்னயிர் இணவயேணவவ� வ�ா வ�ா




