
 
நன்றிப்பாடல்

   பாடட்ுப்பாடிஆண்டவரக்்கு நன்றி
 கூறுங்கள்

   காக்கும் நல்ல தே�வனவர்
 இரக்கமுள்ளவர்

    நல்லவரும் வல்லவருமாய் என்றும் அவர்
 இருப்பதினாதேல (2)

    செ டியையப் பிரிந்� செகாடியையப் தேபால
 நாசெமல்லாம்

   மடிந்துஅழிந்து தேபாயிடாமல்
 கா�்திடுவாதேர (2) 

    கடலில் �வி�்� தேபதுருயைவப் தேபாதேல
 நாமும் -2 
    துன்பம் வந்�ால் துயரம் வந்�ால்

  இதேயசுயைவஅயை*ப்தேபாம்
  நிரந்�ரமாய்  ந்தே�ா ம் �ந்திடுவாதேர

   வா*்வு �ரும் வார�்்யை�செயல்லாம்
 உம்மிடம்�ாதேன

    என்று செ ால்லிஅவர் பா�ம்
  பணிந்திடுதேவாம் நாம் (2) 

  சுயைமசுமந்து தே ாரந்்திருப்தேபார்
  வியைரந்துவாருங்கள் -2 

    என்று செ ான்னஇதேயசுயைவ நாம்
  அணுகி ் செ ல்லுதேவாம்

   சுகம் �ந்து  மா�ானம் �ந்திடுவாதேர

மரியன்னைனப்பாடல்

    �ாயன்யைப�் தே�டிவந்தே�ன் அம்மா
 அம்மா

    என்யைன�யவாய் நீ கண்தேணாக்கும்
  அம்மாஅம்மா (2) 
    மாமரி உன் துயைணதே�டிவந்தே�ாரிதேல
   யாரும் ஏமாறிப் தேபானகயை�

 இங்கில்யைலதேய (2) 
    �ாதேய �ாதேயஅன்பின்ஆ�ாரதேம

   பாயை�செயல்லாம் அருள் ஒளிகாடட்ுதேம
  வா*்நாசெளல்லாம் நல்ல வழிகாடட்ுதேம

    உடலுள்ளம் நலமில்யைலபல தேநாய்கதேள
     ஊரில் ம�ம்  ாதிசெவறிசெகாண்ட பல

 தேபய்கதேள (2) 
     மடிமீது �வழும்உன் மகன் தேபசினார் - 

 இங்கு
   மயை8யா� தேநாய்கூட பயந்தே�ாடுதேம (2) - 

 �ாதேய �ாதேய

     யார் யாதேரா துயைணஎன்று நான்
 நம்பிதேனன்

    செநஞ்சில் தேவதே8தே�ா எண்ணங்கள் நான்
 அஞ்சிதேனன் (2) 

   இல்யைலமனம்அன்யைனக்கா
 புரியாசெ�ன்று -  என்

    மா�ாஉன் பா��்தில் இயைளப்பா8்றுதேம
(2) -  �ாதேய �ாதேய
 

  மாதாந்ததிருப்பலிப் பாடல்கள்
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வருனைகப்பாடல்

    காயைலஇளங்கதிதேர நீ கடவுயைள�்
  துதிக்க எழு

    தே ாயைலப் புதுமலதேர நீ இயை8வனின்
  �ாளில் விழு
    ஆலய�் திருமணிதேய நீஆண்டவன்

  குரயைலஅயை 
    ஞால�் �வக்குலதேம நீ அருள்�ரும்

 பலியையஇயை 

    திருப்பலி நியை8தேவ8்றும் குருவுடன்
  இயைணந்து செகாண்டு

    திரளாய் வருகின்8கூட்ட�்தின்அன்பு
 கண்டு (2) 

   செபரும்வரக் கல்வாரி அரும்பலி
 நியைனவாகும் - 2 

   திருமயை8�் �கனப்பலி பீட�்தில்
குழுமிவிடு

   வருங்குருவுடன் தே ரந்்து பரமயைன
  வா*்�்தி நின்று

   திருப்பலிப் பீட�்திதேல செ�ய்வீக
 வா*்வயைடந்து (2) 

    சிரதேம �ாள் பணிந்து சிந்�யைனயைய
 இயை8க்களி�்து - 2 

   பரமு�ல் �ருகின்8அருட்பலி
பங்தேக8்பாய்

 



தியானப்பாடல்கள்

    �யைலமுயை8�யைலமுயை8யாக நீதேர
  எங்களுக்குப் புகலிடம்

    இயை8வா எம் இயை8வா நீதேர
  எங்களுக்குப் புகலிடம் (2)

   மயைலகள் தே�ான்றும்முன்தேப
   இம்மண்ணும் தே�ான்றும்முன்தேப
   காலகாலமாய் இருக்கின்றீர்உம்

  கட்டயைளயின்படி நட�்துகின்றீர்
   ஆயிரமாயிரம்ஆண்டுகள்உமக்கு

   தேந8்யை8யதின�்யை�ப் தேபாலுள்ளது
    ஒருஇரவு  ாம�்யை�ப் தேபான்றுள்ளது

    ஆண்டவதேர என்ஆண்டவதேரஉம்
 ஊழியன்

   என்மீதுஇரக்கம் யைவயும் - 2 
  தே�வதேனதிரும்பிவாரும்,   என் மீது
 இரக்கம் யைவயும்

   காயைலதே�ாறும்உம் தேபரன்பால்
  எங்களுக்கு நியை8வளி�்�ருளும்

    உமதுமாட்சியைமவிளங்கும் உமது
   அருள் எம்மில் �ங்கிடுதேம

    உந்�ன் �யவு எம்மில் நியை8ந்திடுதேம
    ஆண்டவதேர என்ஆண்டவதேர என்

 செ யல்களில்
  எனக்கு செ@யம் �ாரும்

 

 .. ...

 

 காணிக்னைகப் பாடல்

     என்யைனஉன்னில் இயைணக்கவந்தே�ன்
 ஏ8்றுக்செகாள்வாயா

    செ�ாடரும் பயணம் பா�ம் யைவ�்தே�ன்
 ஏ8்றுக்செகாள்வாயா

     இயை8�் தியாகவா*்யைவ நானும் வா*
   அரப்்பணம் என்யைன�ருகின்தே8ன்

   ஏ8்றுக்செகாள்வாயா என் வா*்க்யைகப்
  பயணம்முழுவதும்

    அருள் புரிவாயா என் இலட்சியப்
 பயணம் செ�ாடரந்்திட

    �யைலவன் என்னில் வாழும்தேபாது
   �னியைம என்யைனவாடட்ுதேமா

   �ந்யை�அன்பில் �யை*க்கும்தேபாது
   �யைடகள் யாசெ�யைனதீண்டுதேமா (2) 

    உலகவா*்வின் �யைளகதேளஉந்�ன்
    ாயல் மறு�்துவா*்கிதே8ன்

    இயை8  ்ாயல் ஒளிர மாண்புமிளிர
  உந்�ன் பா�ம் பயைடக்கின்தே8ன்

    உண்யைமவழியில் நடக்கும்தேபாது
   உலகம் என்யைன�்தூ8்றுதேமா
    உந்�ன் உ8வில்முழுயைமகாணஉலக

  உ8வுகள் மறுக்குதேமா (2) 
    மனி�தேநயம் மடிந்�துஇன்றுஇயை8யைம

  மண்ணில் வீ*்ந்�து
     உண்யைமவழியில் நடக்கஉ8வில் மலர

  உந்�ன் பா�ம் பயைடக்கின்தே8ன்

 

திருவிருந்துப்பாடல்

   செகாண்டாடுதேவாம் திருவிருந்து நம்யைம
   ஒன்8ாக்கும் ஒ8்றுயைமவிருந்து (2) 

     நம் தே�வ �ந்யை� �யைனயன்ஆவி
  ஒன்8ாகஇருப்பதுதேபால் இயைணந்து

     வானக�் �ந்யை� �ரும் வாஞ்யை யின்
  விருந்துஇது -  நம்

   மீட்பியைனப் புதுப்பிக்குதேமஆவியில்
 உயிரப்்பிக்குதேம (2) 

     நம் �ந்யை�அவதேரஉரியைமயைமந்�ர்
 நாம்

  எல்தேலாரும் தே ா�ரர் என்8ாகுதேவாம்

     புலரந்்திடும் புதுஉலகின் நலம் �ரும்
 விருந்து -  இது

   நம் பாரய்ைவயையவிரிவாக்கும்
  பாயை�யையசெ�ளிவாக்கும் (2) 

   நாம் யாவரும் இதேயசுவின்
 செ ாந்�ங்கதேள

   அவருடன் எல்லாம் அங்கங்கதேள
   சுரங்களின்  ங்கமதேம சுந்�ர

 இயை யாகும் - நம்

   கரங்களின்  ங்கமதேமஅன்பின்
 பி8ப்பாகும் (2) 

    அந்� வரந்�ரும் இதேயசுவின் பந்தியிதேல
  வாருங்கதேளஒன்று தே ருங்கதேள

 


