
மாதாநததததிருப்திுதபாடல்கள
ஆடிதமாதம

வருககைப்பாடல

அன்பின்தததிரக்கு்மமதஇறறைதஇமேசுவின்தஅரேறறணமேத
எழுமுவாமதஒரதமனதா்தூடிித்தாழுமுவாமதப்ழதப்திோ்த-2
இறறைகு்மமதஎழுமுவாமதஇறறைேசறறைதஅறறமுமபாமத
மறறையுட்ா்துவரமுவாமதததிருப்திேிலதஇறறணமுவாம-2

இரளின்தஆட்ைதிறறேதமைதிேடிக்்தஅன்றத நதி்ழநததப்திறறேத நதிறறனுமபாமத
இறறைுவன்தறறமநதமனதப்திு்பாரளா்ததன்றறனதஇழநநதத
ததிோ்மஉறறசுமபாம--2த
சே ந்மதமறறைேதைமிதுுவமதம்சத
அன்புபரவுத்்ாண்டதஇறறைகு்முவள்புமபாம-2

்ா--்ா-்ா-்.-்-்ா
இறறைுவன்துவா்பிறறதறறேதஎடிதுறறசக்குமதஇநதத
இனிேதப்திேிலதஇறறணமுவாமத
உைவுதுவிரநததிறறனதபரமாறமத-தததிரதுவிரநதுதப்தி்புவிலதம்திழமுவாமத--2
ுவ்திறறமேிலதுவளசதுவாஞறறைேிலதததி்ழநத
ுவகளளலதஇமேசுவின்தஅறறழநுபிறறனதஏற்மபாம-2

மன்னிப்புப்பாடல
 
்ண்ணமீசாடத்தற்தின்மைாமதஇமேசமுவத
எங்்களத்ண்ணறீறசத ீந்பததுறறடிதரருமதஇமேசமுவ-2
மதைிததின்தமமலதஇசங்்திடமமதஇமேசமுவ
எங்்றறளதம நைமா்க்த்ாிததிடமமதஇமேசமுவ
சறறம்மளாடதஅறற்்தின்மைாமதஇமேசமுவ
எங்்களதசறறம்றறளத ீந்பத ீநக்்திடமமதஇமேசமுவத
்ண்ணமீசாடத்தற்தின்மைாமதஇமேசமுவ
எங்்களத்ண்ணறீறசத ீந்பததுறறடிதரருமதஇமேசமுவ

அழுகுசலதம்ட்்தின்ைமததஎமதஉைவு்றறளுதபாரம
அனுததினமமத நதி்ழு்தின்ைதமசணிறறதக்த்ண்தபாரம
musicதbreak
அழுகுசலதம்ட்்தின்ைமததஎமதஉைவு்றறளுதபாரம
அனுததினமமத நதி்ழு்தின்ைதமசணிறறதக்த்ண்தபாரம



பேநதுதபேநதுதுவாழுமதஎங்்களதபேணுவாழக்றற்தபாரம
பதைதித நாங்்களதைதிதைதிதஒடமத நதிறற்ேிறறனக்த்ண்தபாரம
எழுநதுதுவாரமதஎங்்களதஅன்பதஇமேசமுவ
எழுநதுத நாங்்களத நடநததிடிதுறறணபரயுமமதுவாரமமதஎங்்களதமதைமம
தாரமமத நதிமமததிததாி..---ர.மம
்ண்ணமீசாடத்தற்தின்மைாமதஇமேசமுவ
எங்்களத்ண்ணறீறசத ீந்பததுறறடிதரருமதஇமேசமுவ

பைதிேினிம்தஅழு்தின்ைதஎங்்களதபிகளறறள்றறளுதபாரமத
பைதிோற்ைதிடிததுவிிததிடமதஎங்்களதஅன்றறனேறறசுதபாரம
musicதbreak
பைதிேினிம்தஅழு்தின்ைதஎமதபிகளறறள்றறளுதபாரமத
பைதிோற்ைதிடிததுவிிததிடமதஎமதஅன்றறனேறறசுதபாரம
முவறற்ேின்ைதிதுவாட்தின்ைததநறறதேறறசுதபாரம
முவதறறனேிலதுவாழு்தின்ைதஇறறளேுவறறசுதபாரம
அததிைேங்்களத்ை்யுமதஅன்பதஇமேசமுவ
அர்திலதுவநதுதஅற்பிங்்களத்ை்யுமமத
ுவாரமமதஎங்்களதமதைமமததாரமமத நதிமமததிததாி..---ர.மம
்ண்ணமீசாடத்தற்தின்மைாமதஇமேசமுவ

வானவர கீைதம

ஆண்டுவமசதஇசக்்மாேிரமத-2
்திைதிஸதுமுவதஇசக்்மாேிரமத-2
ஆண்டுவமசதஇசக்்மாேிரம-2
ஆண்டுவமசதஇசக்்மாேிரமத-2
இசக்்மாேிரமத-2ததஇசக்்மாேிரம-2

உன்னதங்்ளிம்தஇறறைுவனுக்குதமாட்ைதிறறமதஉண்டாகு்த
உ்்தினிம்த நலதமனிதுவ்பக்குதஅறறமததியுமதஉண்டாகு்த
ப்ழ்தின்மைாமதோமதஉமறறமமேதுவாழிது்தின்மைாமதஇறறைுவமனத
உமக்குதஆசாதறறனதபரநதுதஉமறறமதம்திறறமுபடிது்தின்மைாமதோமத
musicதbreak
உமதுதமம்ாமதமாட்ைதிறறமக்்ா்தஉமக்குத நன்ைதித நுவில்தின்மைாமத
ஆண்டுவசாமதஎமதஇறறைுவமனதஇறறணேில்ாததுவிண்ணசமைத
ஆற்ைலதஅறறனிதுமத்்ாண்டதஇ்ங்குமதமதுவதநறறததஇறறைுவமனத
ஏ்ம்னா்த்ஜனிிததஆண்டுவ்பதஇமேசத்திைதிஸதுதஇறறைுவமனத
musicதbreak
ஆண்டுவசாமதஎமதஇறறைுவமனதஇறறைுவனின்தததிரச்ைமமைதிமேத



தநறறதேினின்றத நதிிததிேமா்த்ஜனிிததஇறறைுவன்தம்மனத ீந்பத
உ்்தின்தபாுவமதமபாக்குபுவமசத ீந்பதஎமமீதுதஇசங்குுவ்ீபத
உ்்தின்தபாுவமதமபாக்குபுவமசதஎமதமன்ைாட்றறடதஏற்ைரகளுவ்ீபத
தநறறதேின்துவ்ிததிலதுவறீ்ைதிருபுவமசத ீந்பதஎமமீதுதஇசங்குுவ்ீபத
ஏ்னனிலதஇமேசத்திைதிஸதுமுவத ீந்பதஒருவமசததேுவ்பத
 ீந்பதஒருவமசதஆண்டுவ்பத ீந்பதஒருவமசதஉன்னத்பத
பரசிததஆுவியுடன்ததநறறததஇறறைுவனின்த
மாட்ைதிேிலதஉகளளுவ்பத ீநமசத-தஆிிி...்மன்

தியானப் பாடல

்ுவி்ோன்றதபாடமுவன்தஇறறைுவா
உனக்்ா்ாுதபாடமுவன்

உனக்்ா்தஎன்னுகளளமத்ுவிதஒன்றதபாடம
உறறனக்்ாணதஎன்த்ால்களதபாறறதேிறறனிமதடம--2
உரறறமேிலதஉைுவினிலதஉைவு்ாணதுவிறறழநநததிடம-தஉன------
a-ூடிஎமமமாடதஇருமபாறறசத
b-அசுவறறணக்்க்தறற்மதடமத
a-ுவாடமததுே்பதறறனிததுறறடக்்த
b-மனமதஎன்றமதஉறறனத நாடமத--2
a-்ுவறறறமேிலதஏழறறமேிலதஉன்அன்றறபக்த்ாணும
b-முவதறறனததீ்பநததிடதமனமதஅறறமததி்்ாகளரும
உனக்்ா்தஎன்னுகளளமத்ுவிதஒன்றதபாடம
உறறனக்்ாணதஎன்த்ால்களதபாறறதேிறறனிமதடம

a-்ற்்மளாடதமற்்களதப்த
b-பாறறதேிறறனிததறறட்ை்யும
a-மைா்பவுதஎன்றமத்ுவறுபதஎன்றமத
b-மனதஉறததிததறறனக்தகுறறழநக்கும--2
a-பசமனின்த்பேறறசத நான்தததினமதமதாறமதபாடத
b-இட்ப்ருமதசறறம்ருமதபனிமபா்துவி்்திடம
உனக்்ா்தஎன்னுகளளமத்ுவிதஒன்றதபாடம
உறறனக்்ாணதஎன்த்ால்களதபாறறதேிறறனிமதடம--2



அலலலேலூயா

அலம்லூோத-த4தஅலம்லூோத-த4
ஆண்டுவ்பக்குத நன்ைதித்ைலிதுங்்கள,தஏ்னனிலதஅுவ்பத நல்ுவ்ப,த
என்்ைன்றமதஉகளளதுதஅுவ்பதஇசக்்ம,தஆதஆதஅலம்லூோத
அலம்லூோ
கைாணிகககைப்பாடல

இதுமுவத நதிறறைுவின்த்ாணிக்றற்ததர்திமைன்தஎறறனமேதஉமஅன்பினுக்்ா்-2
இறறைமேதஅரமளதுவாழுவின்த நதிறறைமுவத
ஏற்பா்தஎறறனமேதஇனிேத்ாணிக்றற்த
இதுமுவத நதிறறைுவின்த்ாணிக்றற்-------

பறறடுப்களதஅறறனிதுமதஉமத்்ாறறடமே
்பற்மைன்தஅதுததரமத்னி்றறளமே--2
 நதிறறனிமதன்த நதிறறனிமதன்தஉமதஅன்பின்்சங்்றறளத
த(musicதbreak)
 நதிறறனிமதன்த நதிறறனிமதன்தஉமதஅன்பின்த்சங்்றறளத
ம்திழவுடன்ததரமுவன்தஎறறனதஉமக்குதஆதஆ
ம்திழவுடன்ததரமுவன்தஎறறனதஉமக்கு

ம்ாதுறறமதமணி்களதமடிுவதுதமபாலத
ததிசாட்றறைத்னி்களதைதிறறதுவறறதுதமபால..2
ஆறறை்களஅறறனிறறதயுமஉமக்்ா்பறறதிமதன்
(musicதbreak)தஆறறை்களஅறறனிறறதயுமஉமக்்ா்பறறதிமதன்
எறறனமேதஉமக்்ா்ிததருவதற்குதஆதஆ
எறறனமேதஉமக்்ா்ிததருவதற்கு
இதுமுவத நதிறறைுவின்த்ாணிக்றற்-------

தூயவர தூயவர

தேுவ்பததேுவ்பததேுவ்பதமூவு்்திறறைுவனாமதஆண்டுவ்பத
ுவானமமதறறுவேமமதோவுமத நமதமாட்ைதிறறமோலத நதிறறைநதுகளளனத
உன்னதங்்ளிம்தஓைான்னாதஉன்னதங்்ளிம்தஓைான்னாத
ஆண்டுவ்பத்பேசாலதுவர்திைுவ்பதஆைதி்பத நதிசமபத்பற்ைுவமசத
உன்னதங்்ளிம்தஓைான்னாதஉன்னதங்்ளிம்தஓைான்னாத
ஓைான்னாதஓைான்னாதஓைான்னாதஓைான்னாத



சமாதானம
உ்்தின்தபாுவமதமபாக்குமதஇறறைுவனின்தததிரசத்ைமமைதிமேத
எமமமலதஇசக்்மாேிரமத
உ்்தின்தபாுவமதமபாக்குமதஇறறைுவனின்ததததிரசத்ைமமைதிமேத
எமமமலதஇசக்்மாேிரம
உ்்தின்தபாுவமதமபாக்குமதஇறறைுவனின்தததிரசத்ைமமைதிமேத
எமக்குதஅறறமததிதஅரருமதஎமக்குதஅறறமததிதஅரரும

பரலலோகைமநதிரம
இறறைுவாதுவான்ததநதா்தஇனிேதஉன்த நாமமதமபாற்ைதி--2

எண்ணிேபடிமேதஎமமதிறறடதஉநதன்தஆட்ைதியுமதமாட்ைதியுமதமுவண்டமத-2
அதற்குதுவிண்ண்தஅசைதின்தஉன்னததோுபதமண்ண்மதனிலமதமுவண்டம
இறறைுவாதுவான்ததநதா்தஇனிேதஉன்த நாமமதமபாற்ைதி--2

அனுததினமதபைதிேிறறனிததீ்பிததிடமதஉணறறுவதஇசநதுதமதட்திமைாம--2
எமறறமதுவரிததிடமதமனிதரமதுவரநதாததிரக்குமதபசமறறதத நாட்தினமைாம
இறறைுவாதுவான்ததநதா்தஇனிேதஉன்த நாமமதமபாற்ைதி--2

துன்பறமதுவாழுவின்தமுவதறறனதமபாதுமத நதிமமததிதமுவண்ட்திமைாமதத2
இட்பத் நரங்்திடமதமபாதுததள்பநததிடாுவண்ணமத்ாிததிடமுவண்ட்தின்மைாம
இறறைுவாதுவான்ததநதா்தஇனிேதஉன்த நாமமதமபாற்ைதி--2

திருவிருந்ப்பாடல
்ாத்த்ாத்த்ாத்த்ாத்ாத...........
உேி்பதரமதஉணமுவதஇறறைுவா
என்உேிரக்குகளதஉேிசா்துவாதுவா
அரகளதரமதஊற்மைதஇறறைுவா
 நலஆற்ை்ா்தஎன்னுகளளமதுவாதுவா
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்
உைுவா்தஎன்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்
உைுவா்தஎன்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா
Iதmusicதbreak
ஸரத்ரதஸ நதிதஸாத நதிஸத நதிஸத நதிதஸா
பம்மபாததபத நதி்மாதஸர்மபம்ரஸா
உேிரகளளதுவிரநமததஎன்தஇறறைுவா
 ந்மதரமதமரநதா்தஎனிலதுவாதுவா-2
 நதிசநதசதுவாழமுவதஎன்மதுவா-2



 நதிமமததிதுவாழுவா்தஎனிலுவாுவா-2
ுவாுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்உைுவா்
என்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா-2
உேி்பதரமதஉணமுவதஇறறைுவா-------------
IIதmusicதbreak
அழநதிோததஉணமுவதஎன்இறறைுவா
ஆன்மதஒளிோ்தஎனிலதுவாதுவா-2
அன்பின்தப்தி்பமுவதஎன்தமதுவா-2
அனுததினதஉணுவா்தஎனிலதுவாதுவா-2
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்தஉைுவா்
என்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்தஉைுவா்
என்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா

உேி்பததரமதஉணமுவதஇறறைுவா
என்தஉேிரக்குகளதஉேிசா்துவாதுவா
அரகளததரமதஊற்மைதஇறறைுவா
 நலதஆற்ை்ா்தஎன்னுகளளமதுவாதுவா
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்தஉைுவா்தஎன்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா
ுவாதுவாதஇறறைுவாதுவாழுவின்தஉைுவா்தஎன்னுேி்பதஇமேசமுவதுவாதுவா
உேி்பததரமதஉணமுவதஇறறைுவா
என்தஉேிரக்குகளதஉேிசா்துவாதுவா
அரகளததரமதஊற்மைதஇறறைுவா
 நலதஆற்ை்ா்தஎன்னுகளளமதுவாதுவா
 நலதஆற்ை்ா்தஎன்னுகளளமதுவாதுவா
 நலதஆற்ை்ா்தஎன்னுகளளமதுவாதுவா

நன்்றிப் பாடல 
் நஞைதிலதசசக்குமத நன்ைதிதஸுவசங்்களத நானி்்மங்குமத நான்தபாடத
 நநதுவனிததிலதஉண்டத்ளிக்குமதுவண்ட்களதபாடமதபண்மபா்த
ுவிண்ணிலதமறறளிததிடமதமதின்மதினிோ்த
் நஞைதிலதமறறளிததிடமத நலுவிறறத்களத
மதின்னிித்தைதிிததிடமதமதின்னல்ளா்த
்ண்ணிலத்தரநததிடமத நமபிக்றற்்களத
 நன்றறமறறேக்த்ண்மடன் நல்்ண்ணமத்்ாண்மடன்த
 நானி்்மங்குமதஉன்தப்ழத்ைாலமுவன்

மதாகளதஅழுிதுமதந்ிதடிேின்துவி்ங்கு்றறளதஉறறடக்்த
மதாழநறறமேிலத மதிேிம்தபதுதஉ்்மதபறறடக்்த(2)த



் நஞசக்குகளமளதபசட்ைதிக்த்னறறுவதோ்பதுவிறறதிததுத
்ண்ணுக்குகளமளத் நருபிததணறற்தோ்பதறறுவிததுத(2)த
அஞைாதத் நஞைமமதஅறறணோததஎண்ணமமத
(எல்ாமமத ீந்பததநதது)த-த2

எலறற்ேில்ாதஉ்்தினிம்தஎனக்குதஉேி்பததநதா்த
எிதறறனமோதமனித்ப்றறளதஉை்ுவனமுவததநதா்த(2)த
ஈசமகளளதஉைவு்றறளதோ்பததநததுத
இறறைேசைதின்த நதிறறனவு்ருமதோ்பததநததுத(2)த
பதுயு்ிததின்த்னவு்களதபன்னறற்க்குமதஉைவு்களத
(எல்ாமமத ீந்பததநதது)த-த2

அன்கனககுப்புகைழ
அரகள நதிறறைநதத--தமரமே--துவாழ்--
்பண்்ருக்குகளதஆைதிுவததிக்்ுபட்டுவகளதத ீநமச
்ரறறணேிலத நதிறறைநதத்ன்னிமரமேதுவாழ்
ுவாழ்துவாழ்தமரமேதுவாழ்துவாழ்
ுவாழ்துவாழ்ததாமேதுவாழ்துவாழ்த

்த்ுவிததின்தஅடிறறமோனத்ன்னிமே
்த்ுவிததின்தஅரறறளதஉறறடேுவமள-2
இறறைம்றறனத்பற்்ைடிததமரமே
இறறைுவனின்த்ன்னிிததா்தமரமே
ுவாழ்துவாழ்தமரமேதுவாழ்துவாழ்
ுவாழ்துவாழ்ததாமேதுவாழ்துவாழ்த
அரகள நதிறறைநதத--தமரமே--துவாழ்--------

உ்்திற்குதமீட்பறறசிததநதுவமள
இறறைுவனின்தமனறறததஅைதிநதுவமள-2
்பன்்றறளுதமபணிக்்ாக்குமதமரமே
எங்்ளின்த்ன்னி---ிதா்தமரமே
ுவாழ்துவாழ்தமரமேதுவாழ்துவாழ்
ுவாழ்துவாழ்ததாமேதுவாழ்துவாழ்த
அரகள நதிறறைநதத--தமரமே--துவாழ்-

த
த


