
 

நன்றறிப்பபாடல

நநீ சசெய்த நன்மமை நறிமனைக்கறின்றறன் - 
என் 
சநஞ்சுருக நன்றறி சசெபாலகறின்றறன் 
இமறவபா - 4 (2)

உண்டிட உணவும் உமடயுறமை 
சகபாடுத்து 
ஒரு குமறயயின்றறிக் கபாத்து வந்தபாய் (2) -
ஓர் 
அன்மனைமயப் றபபாலறவ அன்பயிமனைப் 
சபபாழறிந்து 
அலலலகள் யபாமவயும் தநீர்த்து 
மவத்தபாய் - 2

மைலருக்குப் பதறிலபாய் கமளைசயங்கும் 
றதபான்றறி 
மைனைதறிமனை நறிரப்புதல பபார்த்தறிருந்தபாய் 
(2)- உடன் 
உலரட்டும் என்றற ஒதுக்கறிவயிடபாமைல 
கமளைகமளை அகற்றறிக் கபாத்தறிருந்தபாய் - 2

 

அன்மனைக்குப் புகழ்ப்பண்

ஞஞானம் நநிறறை கன்னனிறகயயே 
நஞாதறனத் தஞாங்கநியே ஆலயேயமே 
மேஞாண்புயேர் ஏழு தூண்களுமேஞாய் - 2 
பலநிபபீடமுமேஞாய் அலங்கரித்தஞாயயே

 பஞாவ நநிழயல அணுகஞா பஞாதுகஞாத்தஞார் 
உறமேயயே பரமேன் 
பஞாவ நநிழயல அணுகஞா - தஞாயுதரம் நநீ 
தரித்தநிடயவ 2 
தனயதஞார் அமேலன் தலமமேனக் மகஞாண்டஞார்

வஞாழ்யவஞார் அறனவரின் தஞாயயே 
வஞானுலறக அறடயும் வழநியயே 
வஞாழ்யவஞார் அறனவரின் தஞாயயே 
மேக்கள் இஸ்ரஞாயயேல் தஞாரறகயயே - 2 
வஞாயனஞார் துதநிக்கும் இறறைவவியயே வஞாழநி

 

மைபாதபாந்த தறிருப்பலறிப் பபாடலகள்
மைபார்ச் 2019

வருறகப்பஞாடல்

என்றன யநசநிக்கநின்றைஞாயேஞா - 2 
கல்வஞாரிக் கஞாட்சநிறயேக்கண்ட பவின்னும் 
யநசநியேஞாமேல் இருப்பஞாயேஞா (2)

பஞாவத்தநின் அயகஞாரத்றதப் பஞார் 
பஞாதகத்தநின் முடிவவிறனப் பஞார் - 2 
பரிகஞாசச் சநின்னமேஞாய் சநிலுறவயேவியல 
பலநியேஞாயனன் பஞாவவி உனக்கஞாய் (2) - 
என்றன...

பஞாவம் பஞாரஞா பரிசுத்தர் நஞான் 
பஞாவவி உன்றன அறழக்கநின்யறைன் வஞா (2) 
உன் பஞாவம் யேஞாவும் சுமேப்யபன் நஞான் 
பஞாதம் தன்னனில் இறளைப்பஞாறைவஞா (2) - 
என்றன...

வஞானம் பூமேநி பறடத்தநிருந்தும் 
வஞாடியனன் உன்றன இழந்ததநினஞால் (2) 
யதடி மேமீட்டிட பவிதஞா அனுப்பவியேதஞால் 
ஓடி வந்யதன் மேஞானனிடனஞாய் (2) - 
என்றன...

உம்றமே யநசநிக்கநின்யறைன் நஞான் - 2 
கல்வஞாரிக் கஞாட்சநிறயேக் கண்ட பவின்னும் 
யநசநியேஞாமேல் இருப்யபயனஞா



தறியபானைப்பபாடல

தவக்கபாலம் இது தவக்கபாலம் 
வபாழ்வுகள் மைலந்தறிடும் அருட்கபாலம் (2)

இருளைளின் வபாழ்வு கபார்கபாலம் - அது 
மைமறயறவண்டும் றபபார்க்கபாலம் (2) 
உறுதறி சகபாள்றவபாம் நறிகழ்கபாலம் - 2 
உதய வபாழ்வயின் எதறிர்கபாலம்

உள்ளைம் நறிகழும் ஆரபாய்ச்செறி அங்கு 
பபாவ வபாழ்வயின் சபபாருட்கபாட்செறி (2) 
கமளைகள் கமளைந்து எழுந்தறிடுறவபாம் - 2
நறிலவும் அன்பயின் அரசெபாட்செறி

 

கபாணயிக்மகப்பபாடல

இதயேத்தநில் கஞாணவிக்றக யசர்த்யதஞாம் 
எம்றமே உமேக்களைனித்யதஞாம் (2) 
ஏற்றுக் மகஞாள்வநீர் இறறைவஞா எறமேக் 
கஞாத்தருள்வநீர் தறலவஞா (2)

கண்ணநீர் வவிட்டு வளைர்த்த மசடியேவில் 
எண்ணவிப் பறைநித்த பூக்கள் 
எண்ணற்றை யவதறனயேவில் எம் மேக்களைனின் 
யமேல் வவிழுந்த துன்பங்கள் (2) 
மபஞான்னும் மபஞாருளுமேநில்றல இருண்ட 
எம் 
வஞாழ்யவ கஞாணவிக்றக - ஏற்றுக்மகஞாள்வநீர் ...
...

 பக்தநிப் பற்றுடன் இறணந்து யேஞாம் 
உந்தன் 
பலநிபபீடம் சூழ்ந்து வந்யதஞாம் 
முக்தநி எமேக்களைனிக்கும் உம் அன்புப் 
பலநியேவில் கலந்து நநின்யறைஞாம் (2) 
மநத்தநி வவியேர்றவப் பலன் மகஞாடுத்யதஞாம் 
வவிடிறவத் தஞாருமேய்யேஞா 
ஏற்றுக்மகஞாள்வநீர் ...

 

தறிருவயிருந்துப்பபாடல

சுறமேசுமேந்து யசஞார்ந்தநிருப்யபஞாயர 
என்னனிடம் எல்யலஞாரும் வஞாருங்கள்

உங்கறளை நஞான் இறளைப்பஞாற்றுயவன் 
உங்கறளை நஞான் கஞாப்பஞாற்றுயவன் 
உங்கறளை நஞான் யதற்றைநிடுயவன் உங்கறளை
நஞான் ஏற்றைநிடுயவன்

உங்கறளை நஞான் நடத்தநிச் மசல்யவன் 
உங்கறளை நஞான் அன்பு மசய்யவன் 
உங்கறளை நஞான் அரவறணப்யபன் 
உங்கறளை நஞான் வஞாழச் மசய்யவன்

உங்கறளை நஞான் வளைரச் மசய்யவன் 
உங்கறளை நஞான் ஒளைனிரச் மசய்யவன் 
உங்கறளை நஞான் மேலரச் மசய்யவன் 
உங்கறளை நஞான் மேநிளைனிரச் மசய்யவன்


