
நன்றிப்பாடல
 
ககோடி ககோடி நன்றிகள போட்டு போ்டகவன 
இரோஜோதறி இரோஜனுக இசச  ீட்டகவன

நல்லவர நல்லவர என்ற போ்டகவன 
தீச கசள நனச ைோக  ோற்றி்டவோகர 
வல்லவர வல்லவர என்ற போ்டகவன 
அரை பபரை பசைலகசளை பசயதறி்டவோகர

 ருத்துவர  ருத்துவர என்ற போ்டகவன 
கநோயகசளபைல்லோா அவர கு ோுகவோர 
துசுைோளர துசுைோளர என்ற போ்டகவன
வழறிகளிப்லல்லோா அவர கோத்தறி்டவோகர

தூைவர தூைவர என்ற போ்டகவன 
தூயச ைோன வோவசவகை த்ததறி்டவோகர 
இனிைவர இனிைவர என்ற போ்டகவன 
இனிதோக ைோசவைா ம்ததறி்டவோகர

 

அன்்னனைக்கப் புகழப்பண

தவ றிரு்தகதோா  ாச ு கோு  ோ ரகை 
தரசனா நீ தரகவ்்டா ்சழ எ ுகக 
 ்ததன அனப ஒனக் கபோதுா 
 னசனு போ்டா ஜவீநோதா (2)
எஙகள அனசனகை எஙகள அனசனகை 
அா ோ  ரகை தோகை  ரகை

             1
அகறி்லா கபோற்றா அனசன ரகை 
ஆ்்டவனின அனபத்தோகை 
ஞோ்லா கபோற்றா ஞோனா நீகை 
கோ்லா கபோற்றா கனனித்தோகை (2)
எஙகள கச் ைோா  ுர்தகதோா ஆ-..ஆ--(2) 
 ்ததன போதா நோடி வ்தகதோா 
ைோரு றில்லோ ்சழ எஙகள 
துைரா கபோுகவோய (2)
அா ோ  ரகை தோகை  ரகை

             11
இகதோ  ்ததன அடிச  என்ோய 
இச்வனின அனசன ஆனோய 
பப்களுள கப்ற பபற்ோய 
அருளநறிச் அனசன ஆனோய (2)
ககோடி  ுகள கச்கபளல்லோா ஆ 
தீரத்து சவுகா எஙகள தோகை 
தஞசப ன்ற நோடி வ்தகதோா 
கருசு கோட்டவோய

மாதாந்த திரப்ப்பிப் பாடலுகள
ஆுகஸ்ட் 2018

வருசகுபோ்டல

அருஙபகோச்ட நோைககர எனசன
ஆடபகோளளுா ஆவிைோகர 
பதயவகீ ஒளிைோல பதவிட்டோத ப ோழறிைோல 
எனசன இன்ற நறிருபச ைோ 
 ்ததன சறித்தா கபோல ந்டத்துச ைோ (2)
ஆடபகோளளவோ எனசன ஆடபகோளளவோ 
(அு்லோய து்லோய  ரு ோற்வோ) (2)

1
பச்டுபிசன ஆடபகோ்்ட  ைிர அளித்தீர 
த்ுரீல அசசவோடி பனிதா த்ததீர (2)
எனசனைா ஆடபகோளள வோருச ைோ (2)
ஆடபகோளளவோ எனசன ஆடபகோளளவோ 
(அு்லோய து்லோய  ரு ோற்வோ) (2) (2)

11
கைோரதோனில பவ்ப்ோவோய இ்ஙகறிவ்ததீர
இகைசுசவ ஆடபகோ்்ட  ்றதறி த்ததீர(2) 
எனசனைா ஆடபகோளள வோருச ைோ (2)
ஆடபகோளளவோ எனசன ஆடபகோளளவோ 
(அு்லோய து்லோய  ரு ோற்வோ) (2) (2)

111
அுகறினிைோ பப்ததுககோ்கத நோளில வ்ததீர
அனசனசைைா சீ்டசரைா ஆடபகோ்டர(2)
எனசனைா ஆடபகோளள வோருச ைோ (2)
ஆடபகோளளவோ எனசன ஆடபகோளளவோ 
(அு்லோய து்லோய  ரு ோற்வோ) (2) (2)
அருஙபகோச்ட நோைககர எனசன
ஆடபகோளளுா ----------------



தியானப்பாடல
க்சு மடிகனன  னசனத் கதடிகனன
என  னதறின  ககோைி்லறிக்ல  ன மகா 
க்க்டன  னமக அனபில  ருகறிு 
கபோகறிக்ன 
எ்ததன  னா  னனிசனசவு போ்டு 
ககடகறிக்ன 
 னசனுக்்டபின எனன கவ்்டகவன
எனன கவ்்டகவன இகைசு பதயவக 
 சனநோனபிரைோவர ோய வருவோ..ய 
அருளபரவோய

எனசன நீைா அனப பசயைா 
அளசவத்கதடிகனன
 ்ததன அனப மடிவில்லோது நீ்்ட 
கபோவகதன
 ்டிைிட்ட எனது போதாகுவவிைபசோனன 
 ன அனபினபோ்டா ஆளா க்்ட க்கள 
க்லஙககத
இ்தத போ்டா விளுகா கோு சறிகரா 
்்றிகனன
சறிகரத்தறி்லக்ல விர்தத கரஙகள விளுகா 
பசோல்கத
இச்வன நீரதோன எனநோன  னதோல 
சருச்ட்தகதன.

விழறிகள மடி ப ளன ோக  னது இதைா 
சோயகறிக்ன
துடிுகா  னது இதை ஒ்லறிைில தூஙகறிு 
கபோகறிக்ன  னது க்கள கோட்டா 
கருசு  னதறிலகதுகறிகனன 

 னது  னது கர்ுகோக ்ஙகறி 
விழறிுகறிக்ன கரச்லு ககடக ்ுகத்கதோ்ட  
 சனகை கதடிகனன  னது அழகு கர்ா
எனுகள ஒ்லறிுகு ககடகறிக்ன இச்வோ 
இனினோன முவதோய  னதோய  ோ்றகறிக்ன

ுகாணிைக்னுகப்பாடல

இதுகவ நறிச்வின கோுிுசக தருகறிக்ன 
எசனகை  ாஅனபினுகோக-2
இச்கை அருகள வோவவின நறிச்கவ 
்றபோய எசனகை இனிை கோுிுசக 
இதுகவ நறிச்வின கோுிுசக-------

பச்டுபகள அசனத்துா  ா பகோச்டகை
பபறக்ன அது தருா கனிகசளகை--2
நறிசனத்கதன நறிசனத்கதன  ா 
அனபினகரஙகசள 
 
நறிசனத்கதன நறிசனத்கதன  ா அனபின 
கரஙகசள 
 கறிவ்்டன தருகவன எசன   ுக ஆ ஆ
 கறிவ்்டன தருகவன எசன   ுக

ககோதுச   ுிகள  டிவது கபோல 
தறிரோடசச கனிகள சறிசதவசது கபோல..2
ஆசசகளஅசனத்சதைா
  ுகோயபசதத்கதன.2
எசனகை   ுகோயத் தருவதறக ஆ ஆ
எசனகை   ுகோயத் தருவதறக
இதுகவ நறிச்வின கோுிுசக-------

திருவிரந்்தப்பாடல

பகோ்்டோ்டகவோா தறிருவிரு்தது நாச  
ஒன்ோுகா ஒற்றச  விரு்தது (2) 
நா கதவ த்தசத தசனைன ஆவி 
ஒன்ோக இருுபதுகபோல இசு்தது

1

வோனகத் த்தசத தருா வோஞசசைின 
விரு்தது இது - நா 
 ீடபிசனு பதுுபிுகக  ஆவிைில 
 ைிருபிுகக  music break (2) 
நா த்தசத அவகர  ரச  ச ்ததர நோா 
எலக்லோருா கசோதரர என்ோககவோா

11

ப்லர்ததறி்டா பது  ்லகறின ந்லா தருா 
விரு்தது - இது 
நா போரசவசை விரவோுகா போசதசை 
பதளிவோுகா music break (2) 
நோா ைோவருா இகைசுவின பசோ்ததஙககள 
அவரு்டன எல்லோா அஙகஙககள 


