
 
நன்றிப்பாடல்

      நன்றி பாடி நன்றி பாடி நாதனைனப்
 பபாற்றிடுபாம்

    நாளும்அரின் ல்ல செ�யலுக்கு
   நன்றிப் பண் பாடிடுபாம்

 நன்றி -2     என் இபயசுபஉமக்கு நன்றி
 நன்றி -2    என் பதபனஉமக்கு நன்றி

    அன்னைனதந்னைதஅன்பினைனத் தந்தாய்
   அளவில்லாதஆற்றல் தந்தாய் (2) 

    இனியஉறவுகள் இகமதில் தந்தாய் - 2 
   இதயத்தில் அனைமதிதந்தாய் - 2  நன்றி ...

    இருளின் பானைதயில் ஒளியாய் ந்தாய்
   இனிய நண்பனாய் துனைணயாய்

 நின்றாய் (2) 
    புதியஉலகம் பனை*க்க�் செ�ான்னாய் - 2 
    புதியமனிதனாய் மாற�் செ�ய்தாய் - 2 
 நன்றி ...

 

மரியன்னைனப்பாடல்

    மரியன்னைனப் புகழ் நாமம் தினம்
 பாடுபாம்

  மனசெமல்லாம் மகிழ்ந்தா*க்
 செகாண்*ாடுபாம் (2) 

   இரசென்றும் பகசெலன்றும் நம்
 ாழ்விபல

     இ*ர் நின்றுதுயர் சென்றுஇனினைம
 கண்*ாள்

    அள் நாமபமதினம் ாழ்கப
 நாசெமல்லாம் ஒன்றாக

    அன்பின் பதனருவிஅதனில் நானுருகி
   அன்னைனமரியாளின் புகழ்பாடுபன்

   என்னைனஇன்றளவும் கண்ணின்
 இனைமசெயனப

   அன்னைனதிருநாமம் காப்பாற்றி*
    யுகங்கபளயுகங்கபளாா

 மாதானைப் பா*

     அந்த ான் நிலவும் இந்த பூவுலகும்
   அன்னைனதிருநாமம் தினம்பாடுபத

   கண்ணில் காணுகின்ற கா*்சி
 யாவிலுபம

    கருனைணஉருாகஅள் பதான்றி*
    யுகங்கபளயுகங்கபளாா

 மாதானைப் பா*

 

 

  மாதாந்ததிருப்பலிப் பாடல்கள்
 ஜுனைல 2019

வருனைகப்பாடல்

  ஆண்*ரின் திரு��்ந்நிதியில்
 ஆனந்தமு*பனபாடுபாபம-2

   மகிழ்வு*ன் அனைரஆராதிப்பபாம்
   மங்களகீதங்கள்முழங்கிடுபாம் (2) 

    அபர பதன் என்றறிபாம் அபர
 நம்னைமப் பனை*த்தாபர

    நாம் அர் பமய்��்லின்ஆடுகளாம்
   நாபமஅரதுசெபருமக்களாம் (2) 
    துதிப் புகபழாடுநுனைழந்திடுபாம்தூய

 அரதுா�ல்களில்

   பதனின் திருப்செபயர் பபாற்றிடுபாம்
   பதனின் நன்னைமகள் �ாற்றிடுபாம் (2)
   பதனின் கிருனைபஉண்னைமயுபம

  தனைலமுனைறதனைலமுனைற நீடிக்குபம

 



தியானப்பாடல்கள்

    ஒளியாய் மனைழயாய் நீ செபாழிந்தாய்
   ளரப்ன் செ�ழித்பதஉயரந்்திடுபன்

    கனிாய் பரிாய் நீ அனைணத்தால்
   இனிதாய் புதிதாய் மலரந்்திடுபன்
   இனைறாமுதல்ா ழிகா*ட்ு -  என்

    இதயம் உன் இல்லம்விளக்பகற்று (2)

    துனைணயாய்அருபக நீ ந்தால் -  எந்தத்
   செதானைலவும் எளிதாய்க் க*ந்திடுபன்
    சுனைனசெயனஅன்பு சுரந்து ந்தால் - 

 நான்
   சுகமாய் மகிழ்ாய் ந*ந்திடுபன் - 
 இனைறா ... ...

    ஆற்றலும்அருளும் நீ தந்தால்
   ஓராயிரம் பணிகள்ஆற்றிடுபன்

    பதற்றி* நீயும் அருகிருந்தால் எந்தத்
   துயர�் சுனைமயும் தாங்கிடுபன் - 

 இனைறா ... ...

 

 காணிக்னைகப் பாடல்

   ருகின்பறன் பலியாய் என்னைன
   தினமும்அளிக்க ருகின்பறன்

   தருகின்பறன் செமழுகாய் என்னைன
   நிதமும்உருக்கித் தருகின்பறன்

   செநகிழ்கின்பறன் உந்தன் அன்பில்
   தினைளக்கின்பறன்உந்தன் அனைணப்பில்

   வினைரகின்பறன்உந்தன் பந�ம்
 சுனைக்கப

   கனைரகின்பறன்உந்தன் பணியில்
நாளுபம

    எளிபயார் ாழஇனைளபயார் ளர
   என்னைனத் தந்பதன் செதய்பம

     இருனைளஅகற்றி ஒளினைய ஏற்றஉந்தன்
  சு*ராய் மாற்றுபம
    விடியல் பதடும்விழிகளில் ழினைய

  நாளும் கா*்டி*
    உரினைமஇழந்த கரங்களில் நீதினைய

 நினைலநா*்டி*
   லினைமஇழந்த நலிந்பதார் செமலிந்பதார்

  உந்தன் பதாளாய் மாறி*

    றியமாந்தர்விழிநீர்துனை*த்து
   உந்தன் �ா*்சியாய் ாழ்ந்தி*

    அடினைமத் தனைளனையஉனை*த்து எறிந்து
  �மத்தும் நினைலநா*்டி*

   அன்னைபஇழந்தஉறவினைன
  உயிரச்ெகாடுத்துக் காத்தி*

    கல்விஅறியா கண்களில் அறிவு�் சு*னைர
 ஏற்றி*

    விளிம்பில் தவிப்பபார்விடியல் காண
 உ*னிருந்துஉனைழத்தி*

திருவிருந்துப்பாடல்

    எழிலின் டிாம் இனைறா
    என்உள்ளத்தில் எழுந்திடுகனிாய்

   அருளின்ஊற்றாம் இனைறா
    என் சுனைமகனைள நீக்கிடு நினைறாய்

   அன்பின் சிகரமாம் இனைறா
    என் ாழ்வினைனக் காத்திடுதயாய்

   இபயசுபாரும்உளமதில்
   ாழும் என்னிபலந்து தங்கும்

   மனசெமன்னும் ப�ானைலயில்ஆலயம்
 அனைமக்கின்பறன் -2 

    கீதங்கள்முழங்கி*உன்னைனாழ்த்திப்
 பாடுபன் -2 

   அருள் தர பண்டுகின்பறன் -2  என்
 இபயசுப ...

   ஒளிதரும் ழியினில் ாழ்ந்தி*
 ருகின்பறன் -2 

   அருனைளயும்அன்னைபயும் செபாழிந்தி*
 அனைழக்கின்பறன் -2 

   அருள் தர பண்டுகின்பறன் -2  என்
இபயசுப


