
 
 
6. நன்றிப்  பாடல் 
இதழால் நன்றி ச ான்னால்  
இறறவனுக் ஆகிடும ா   
இதயத்தில் நன்றி ச ான்னால் 
இமயசுவுக்காகிடும ா (2) 
 
வாழ்வில் காட்டுதமே வானிறற மகட்கும் 
நன்றி - 2  
 னத் தாழ்ச் ியும் தரித்திரமும் தயவும் 
காட்டும் நன்றி 
உேறக உருவாக்கி உண்ற  வாழ்வளித்து - 
2  
 
தன்றனப் பேியாக்கி தந்திடும் 
இறறவனுக்கு 
 ிலுறவக் சகாடிமயற்றி செகத்றத 
 ீட்டுயிர்த்து - 2  
 ிலுறவப் பேன் யாவும் ந க்மக 
ஈந்தவர்க்கு   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.மாதா பாடல் 
அன்றன ா ரி எங்கள் அன்பின்  ா ரி 
என்றும் உந்தன் புகறழப் பாடுமவாம்  
மதடும்  ாந்தறரத் மதற்றிக் காத்திடும்  
உந்தன் அருள் வரங்கள் இன்று மதடிமனாம் 
 
எண்ணிறந்த உதவிகறளப் சபற்றுத் தந்த நீ  
எங்கள் வாழ்வில் உடனிருந்து காத்து 
வருகின்றாய் (2)  
நன்றிப் பூக்கள் ஒன்று ம ர்த்மதாம் உந்தன் 
பாதத்தில்  
 காயத் தாய் ரிமய எம்ற   
அரவறணத்துக் காப்பாய் நீமய (2) 
   
அண்ணல் இமயசு அன்பு வழிறயக் கற்றுத் 
தந்தஉன்  
அன்பு ிகு ஆதரவில் அச் ம் நீங்குமத (2) 
நன்றிப் பூக்கள்... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாதந்த திருப்பலிப்  பாடல்கள் 
பபப்ரவரி-2016 

 
1.வருககப்பாடல் 
அன்பினில் பிறந்த இறற குேம் நாம   
அன்பிறனக் காத்து அறம் வளர்ப்மபாம  - 2 
ஒரு  னத்மதாராய் அறனவரும் 
வாழ்மவாம்  
அருள் ஒளி வசீும் ஒரு வழி மபாமவாம் 2  
பிரிவிறன  ாய்த்து திரு றற காப்மபாம்- 2  
பரிவுள்ள இறறவனின் திருவுளம் 
காண்மபாம் 
 
பிறப்பிலும் இமயசு இறப்பிலும் காட்டி  
சபருற  ச ய்தாமர புனித மபரன்றப - 2  
பிறந்த நம் வாழ்வின் பயன்சபற மவண்டும் 
2  
பிறறரயும் நம்ற ப் மபால் நிறனத்திட 
மவண்டும் 
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2.தியானப்பாடல்  
கேங்காமத  என் சநஞ் ம  
கர்த்தர் இமயசு அன்பு ச ய்ய 
காேச ல்ோம் காத்திருக்க  
கேக்கம் ஏன் சநஞ் ம  - சநஞ் ம   
கேக்கம் ஏன் சநஞ் ம  
 
இருளும் புயலும் உன்றன என்ன 
ச ய்திடும்  
அருளும் அன்பும் சபாழியும் இமயசு 
அருகிேிருக்றகயில் (2)  
வாழ்வில் வழீ்ந்து வருந்தும் மபாது மதாள் 
சகாடுக்கிறார்  
தாழ்வில் வாடும் மபாது தயவு காட்டுவார்  
தயவு காட்டுவார் இமயசு தயவு காட்டுவார் 
 
உேகம் சவறுக்கும்மபாதும் உன்னில் 
நிறேக்கிறார்  
உயிர்ப்பும் உயிரும் ஈந்து நாளும் 
உடனிருக்கிறார் (2)  
துன்ப துயரம் தூரப்மபாகும் துணிந்து 
நின்றிடு  
தூய மதவன் அருறள என்றும் நம்பிடு  
என்றும் நம்பிடு அவறர என்றும் நம்பிடு 
  
 
 
 
 

 
3.காணிக்ககப் பாடல் 
எல்ோம் தருகின்மறன் 
என்றனயும் தருகின்மறன் (2) 
இயற்றக ஈந்த  ேர்கள் பறித்மத  
தருமவன் உ க்குக் காணிக்றக (2)  
உறழப்பின் பயனாய் கிறடத்த சபாருறள  
என்மனாடு இறணத்மத  தருகின்மறன் - 2 
 
பிறருக்காக வாழ்வதில் நானும்  
என்றனமய உம் ிடம் தருகின்மறன் (2)  
பிறரின் சுற றய விரும்பிச் சு க்க  
என்றனயும் தகுதியாக்குவாய் – 2 
  
4.பரலலாக மந்திரம் 
உன்னதத்தில் வறீ்றிருக்கும் 
எங்கள் அன்புதந்றதமய-உம் 
தூய நா ம் மபாற்றப்ப்டுவதாக 
உ து அரசு எங்கும் அற வதாக(2) 
விண்ணுேகில் உ து  ித்தம்  
ச யல்படுவது மபாே இப் 
பூவுேகில் ச ய்யப்படுவதாக(2) 
நீர் எ க்கு  அருளுகின்ற அனுதின 
உணறவ 
என்றும் எ க்கு அளித்தருள்வரீாக 
எ க்கு தீற  ச ய்தவறர  
நாம் சபாறுப்பது மபாே எம் 
பாவங்கறளப் சபாறுத்தருள்வரீாக(2) 
ம ாதறனயில் எங்கறள விழவிடாது 
தந்றதமய தீற  நீக்கிக் காத்தருள்வரீாக(2) 

 
5.திருவிருந்துப் பாடல் 
ஒரு நி ிடம் என் அருகினில் இருக்க 
தருவாமயா என் இறறவா 
அந்தச்  ிறுசபாழுமத ஒரு யுக ாய்  ாறும் 
அறியாமயா என் தறேவா- ஒரு நி ிடம் 
 
விழிகறள மூடி உறன நிறனக்றகயிமே 
விந்றதகள் நிகழ்வதும் ஏன் இறறவா _ 2 
ச ாழியிறனத் தாண்டி  னம் உறவாட 
 கிழ்வினில்  ிதப்பதும் ஏன் இறறவா? 
ஏன் இறறவா ஆ..ஆ...ஒரு நி ிடம் 
 
அளவில்ோத உன் அன்பிறன நிறனக்க 
அழுறக வருவதன் நியாயச ன்ன_2 
சதாழுதுறன வணங்கி கவறேகள் கூற 
கண்ணரீ்  றறந்திடும்  ாயச ன்ன? 
 ாயச ன்ன ஆ...ஆ....ஒரு நி ிடம் 
 
ம ாதரர்  ானிடர் அழுகுரல் மகட்க 
மகள்விகள் பிறப்பதும் ஏன் இறறவா_2 
மவதறன கண்டும் நீர் காத்திடும் ச ௌனம் 
விளங்கவில்றே அது ஏன் இறறவா? 
ஏன் இறறவா ஆ...ஆ... ஒரு நி ிடம் 
 
 


