
 
நன்றிப்பாடல்

     எந்தன் நெநஞ்சம் பாடும் உந்தன் கவிதைத
ஆயிரம்

    எந்தன் வாழ்வில் காண்பேபன் உந்தன்
  நெகாதை�கள்ஆயிரம் (2)

   உன்தைனப் பாரத்்பேதன் உன்னில்
 மகிழ்பேவன் - தினம்

    உந்தன் புகதைழப் பாடிப்பாடிஉள்ளம்
மகிழுபேவன்

  நன்றிஇதை#வா -2    நன்றி நன்றி நன்றி
இதை#வா

   சுரமிதைசக்கும் யாழாக எதைனமீ�்டினாய்
   சுகமான நிதைனவுகளில் எதைன

 ந�த்தினாய் (2)
   நெநஞ்சம் பாடும் உதைனப் பாடும்

     உனதுநிதைனவுஎனதுநெநஞ்சம் மகிழ்ந்து
 பாடிடும் - நன்றி...

    மணம்வீசும் மலராக எதைனமா#்றினாய்
    மதியாகும்அகல் பேபால எதைன
 ஏ#்றினாய் (2)

  குதை# நீங்கும் நலமாகும்
    உனதுவழியில் எனதுநெநஞ்சம்

 ஆடிப்பாடிடும் - நன்றி...

 

மரியன்னைனப்பாடல்

    தாவீதின் குலமலபேர ஒளி தாங்கிடும்
 அகல்விளக்பேக

    எம்தைமக் காத்திடும்ஆரணங்பேகஅருள்
 சுரந்திடும் பேதன்சுதைனபேய

   இதை#வபேனமுதலில்உதைனத் நெதரிந்தார்
   கதை#சிறிதில்லாக் காத்திருந்தார் (2)

    மதை#யவர் புகழும் மாமரிபேய கதைர
  பேசரப்்பதுபேவஉன் பணிபேய

   மக்களின் மனபேம மகிழ்ந்தி�பேவ ந#்கனி
 சுததைனஎமக்களித்தாய்
    க#்#வர் ம#்#வர்யாவருபேம நெபா#்பதம்

 பேசரந்்தி� பேவண்டுமம்மா
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 மூலம் பேக�்கலாம்

  மாதாந்ததிருப்பலிப் பாடல்கள்
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வருனைகப்பாடல்

   இதை#உ#வில் மலரந்்திடுபேவாம்
 இதைணந்துவாருங்கள்

     இனிய பேதவன் தந்த பலியில் மகிழ்ந்து
 கூடுங்கள் (2)
    வாருங்கள் வாருங்கள் தந்தைதஇல்லம்

வாருங்கள்
    பாடுங்கள் பாடுங்கள் இபேயசு நாமம்
 பாடுங்கள் (2)

   உதயமாகும் இனியஉ#வுவாருங்கள்
    உலகில் நெசன்று பலன் தரபேவகூடுங்கள்
    பகிரும் உள்ளம் நாம் நெபறுபேவாம்

வாருங்கள்
   பரமன் அன்பில் வாழ்ந்திடுபேவாம்

கூடுங்கள்

    சுதைமம#ந்து சுகம் நெபறுபேவாம்
வாருங்கள்

    இதைமதி#ந்துவிடியல் காணக்
கூடுங்கள்

    இருள் மதை#ந்து ஒளி நிதை#யும்
 வாருங்கள் - நாம்

   அருள் வாழ்வில் மகிழ்ந்திடுபேவாம்
கூடுங்கள்

 



தியானப்பாடல்கள்

      இந்த மண்ணில் வந்து மன்னன்இபேயசு
பி#ந்தார்

     இங்கு நாமும்கூடி பா�ட்ுப் பாடி
மகிழ்பேவாம்

 இதை#வாக்கினரக்ள் நெசான்னபடி
   பி#ந்த நம் இபேயசுதைவப்

பேபா#்றிடுபேவாம்
  பேபா#்றிடுபேவாம் நாம் பேபா#்றிடுபேவாம்

   லல்லல்லா லல்லல்லா லல்லல்லல்லல்
லல்லல்லா

  மாரக்ழிஇரவின் குளிரினிபேல
  மாமரி மகனாய் வந்துதித்தார்

   மாடுகள்அதை�யும் நெதாழுவத்திபேலஆ
  மனிதருள் மாணிக்கம் பி#ந்தாபேர

   பே;ப்பிகிறிஸ்மஸ் பே;ப்பிகிறிஸ்மஸ்
  பே;ப்பி பே;ப்பிகிறிஸ்மஸ்

  புவியில் நன்மனம் நெகாண்�வரக்ள்
  நெநஞ்சினில் நிம்மதி கண்டி�பேவ
   அதைமதியின் பேவந்தன் அவனியிபேலஆ

  அழகியகுழந்தைதயாய் உதித்தாபேர

 

 

 காணிக்னைகப் பாடல்

 
   உனக்நெகனநான் தரும் காணிக்தைகதைய

   உவப்பு�ன் ஏ#்பாய் என் இதை#வா
    பலிநெயனஎதைனநான் தருகின்பே#ன் - 

உன்
  பதமலர் பணிந்து மகிழ்கின்பே#ன்

   உதைழப்பின் கனி இதுஉனக்காக
  உன்னருள் நெகாதை�களின் பலனாக

   பதை�த்தவன் கரங்களில் மகிழ்வாக - 
உன்

  பதை�ப்பினில் சி#ந்ததைத தருகின்பே#ன்

   உ�ல் நெபாருள்ஆவிஉனக்காக
   உன் பணி புவிதனில் நிதை#வாக

   மடிந்திடும் மனிதத்தின்விளக்காக - 
நான்

  மகிழ்வு�ன் என்தைனபேய தருகின்பே#ன்

திருவிருந்துப்பாடல்

   அன்பின்உ#விதைனப் பகிரந்்திடும்
பேநரம்

   இதை#வன்வரவினால் புதுவாழ்வு மலரும்
   கூடிமகிழ்பேவாம் பாடிப் புகழ்பேவாம்

   மனங்கள் இதைணந்துஇதை#தைய
 வாழ்த்துபேவாம் (2)

   அருளிதைனஅதை�ந்தி� ஒளியிதைனப்
பரப்பி�

    உனதடி நான் இன்று பணிந்து நின்பே#ன்
     என் மனம்உந்தன் அன்பில் வாழ்வு

 காணபேவ (2)
   தாழ்விலும் மனசப்ேசாரவ்ிலும் உன்

 அன்பிதைனச் சுதைவத்திடுபேவன்
    பி#ர்வாழ்வில் ஒளிபேய#்#உன்னருள்

பேவண்டுகிபே#ன்
    வந்தால் உன்னி�பேம என் மனம்

நெபாங்கிடுபேம
   உ#வுகள் வளரந்்தி�இதயங்கள்

இதைணந்தி�
  இன்றுதைனநாடிவந்பேதன்

   துயரிதைனக் கதைளந்தி�வழியிதைன
வகுத்தி�

   உயிபேரஅருபேள நாடிவந்பேதன்
     என் மனம்விடிநெவள்ளி ஒன்தை# நாளும்

 நாடுபேத (2)
   வாழ்விலும் மறுவாழ்விலும்உன்

 இன்முகம் கண்டிடுபேவன்
   புதுநாளில் புதுவாழ்வுஇன்பே#

நெதா�ங்கிடுபேவன்
  வந்தால் உன்னி�பேம ... ...

 


