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பாடல் தலைப்புகள் 

19:00 - 19:30 

1. ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க    

2. நான் நானாகவே ேந்திருக்கிவேன் 

19:30 - 19:50 

3.என் நம்பிக்லகவே உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் 

4.ஓடி ஆடி ஊழிேம் செய்ேணுலமய்ோ 

20:20 - 20:40 

5.அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம   

6.ஐோ உம் பிரென்னம் அண்டி ேந்வதன்  

20:50 - 21:00 

7.ேிண்ணப்பத்லதக்வகட்டருளும்  

21:20 - 20:40 

8.உம்லமேல்ைாமல் எனக்கு ோருண்டு 

9.ோனகத் தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

22:10 - 22:30 

10.என்லனத்சதாட ோருமில்ைப்பா  

11.உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை 

22:40 - 22:50 

12.அதிெேங்கள் செய்கின்ேேர்  

23:10 - 23:20 

13.சொந்தம் என்று சொல்ைிக்சகாள்ள  

23:30 - 23:40 

14.ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு  

00:00 - 00:20 

15.ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் ஆேிவே 

16.எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு  

00:50 - 01:10 

17.பரிசுத்தாத்மாவே சநருப்பு மேமாக  

18.அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா 

02:00 - 02:20 

19.இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே 

20.இவேசு அல்வைலூோ   

 

02:50 - 03:10 

21.என் ஆேவன என் சமெிோவே  

22.என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

03:50 - 04:10 

23.அக்கினி மேமானேவர வ ாதிமேமானேவர 

24.ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம   

04:45 - 05:00 

25. மாண்புேர் இவ்ேருள் 

26. அருட்திரு வதே வதேன் வபாற்ேி 
05:00 - 06:00 

27.என்லனவே முழுேதும்  

28.வதடும் அன்பு சதய்ேம்  

29.மாெில்ைாக் கன்னிவே 

 
 

1. ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

தருோவோ என் தலைோ - 2 
அந்த ெிறுசபாழுவத ஒரு யுகமாய் மாறும்  
அேிோவோ என் இலேோ  
ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

தருோவோ என் தலைோ  
 
அளேில்ைாத உன் அன்பிலன நிலனக்க  

அழுலக ேருேதன் நிோேம் என்ன  - 2 
சதாழுதுன்லன ேணங்கி கேலைகள் கூே 

சுலமகள் கலரந்திடும் மாேம் என்ன  

மாேம் என்ன  - 3 

ஆகா ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

தருோவோ என் தலைோ 

 

வொதர மானிடர் அழுகுரல் வகட்க 

வகள்ேிகள் நிலேேதும் ஏன் இலேோ - 2 

வேதலனக் கண்டும் நீ காத்திடும் சமௌனம் 

ேிளங்கேில்லை அது ஏன் இலேோ  

ஏன் இலேோ - 3 

ஆகா ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

தருோவோ என் தலைோ - 2 
அந்த ெிறுசபாழுவத ஒரு யுகமாய் மாறும்  

அேிோவோ என் இலேோ  
ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க 

தருோவோ என் தலைோ  
 
 

2. நான் நானாகவே ேந்திருக்கிவேன் 

நான் நானாகவே ேந்திருக்கிவேன் 

உன் பிரென்னத்தில் ேந்து நிற்கிவேன் 

நீர் இன்று என்லன ஏற்றுக் சகாள்ேரீா 

உம் ராஜ் ிேத்தில் வெர்த்துக் சகாள்ேரீா 

 

வோவெப்லப வபால் நான் ஒழுங்கில்லைவே 

வநாோலேப் வபால் நீதிமானும் இல்லைவே 

ஆப்ரகாலமப் வபால் ேிசுோெிேில்லைவே 

தானிவேலைப் வபால் உம்லம 
வேண்டேில்லைவே 

நான் நானாக நானாக ேந்திருக்கிவேன் 

நான் நானாகவே ேந்திருக்கிவேன் 

உம் பிரென்னத்தில் ேந்து நிற்கிவேன் 

நீர் இன்று என்லன ஏற்றுக் சகாள்ேரீா 

உம் ராஜ் ிேத்தில் வெர்த்துக் சகாள்ேரீா 

 

மார்த்தாலளப் வபால் உம்லம வெேிக்கலைவே 

மரிோலளப் வபால் உம்லம வநெிக்கலைவே 

எஸ்தலரப் வபால் எலதயும் செய்ேேில்லைவே 

எைிெசபத்தின் நற்குணங்கள் என்னில் இல்லைவே 

நான் ேணீாகி பாழாகி ேந்திருக்கிவேன் 

நான் நானாகவே ேந்திருக்கிவேன் 

உன் பிரென்னத்தில் ேந்து நிற்கிவேன் 

நீர் இன்று என்லன ஏற்றுக் சகாள்ேரீா 

உம் ராஜ் ிேத்தில் வெர்த்துக் சகாள்ேரீா 

 
 

3. என் நம்பிக்லகவே உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் 

என் நம்பிக்லகவே உமக்கு ஸ்வதாத்திரம்                   

என் புகைிடவம உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2 

உம்லமத்தான் நான் நம்பி இருக்வகன் 

அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா - 2 



என் நம்பிக்லகவே உமக்கு ஸ்வதாத்திரம்                   

என் புகைிடவம உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2 
 

நூற்றுக்கு நூறு உம்லமவே நான் நம்புவேன் 

அற்புதம் செய்திடுங்க அதிெேம் நடத்திடுங்க - 2 

மனிதர்கள் முன்பாக தலைகுனிந்து வபாகாமல் 

உதேி செய்திடுங்க உேர்த்தி ேச்ெிடுங்க - 2 
உம்லமத்தான் நான் நம்பி இருக்வகன் 

அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா - 2 
 

ஆராய்ந்து முடிோத அதிெேங்கள் செய்பேவர 

அற்புதம் செய்திடுங்க அதிெேம் நடத்திடுங்க - 2 

சரட்டிப்பான நன்லமகலள தருவேன் என்று 

சொன்னவீர 

இன்லேக்வக தந்ததிடுங்க இப்பவே தந்ததிடுங்க - 2 
உம்லமத்தான் நான் நம்பி இருக்வகன் 

அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா - 2 
 

உம்லம அல்ைாமல் ோர் என்லன உேர்த்தக்கூடும் 

அற்புதம் செய்திடுங்க அதிெேம் நடத்திடுங்க - 2 

ஐஷ்ேரிேம் கனமுவம உம்மாவை தான் ேருகிேது 

ஆளுலக செய்யுங்கப்பா வமன்லமப்படுத்துங்கப்பா - 
2 

உம்லமதான் நான் நம்பி இருக்வகன் 

அற்புதங்கள் எனக்கு செய்யுங்கப்பா - 2 

என் நம்பிக்லகவே உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் 

என் புகைிடவம உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2 
 
 

4. ஓடிோடி ஊழிேம் செய்ேணுலமய்ோ 

ஓடிோடி ஊழிேம் செய்ேனுமய்ோ 

இவேலெோ உன்நாமம் உைகசமங்கும் 
சொல்ைனும் ஐோ - 2 

வபய்களும் ஓடணும் வநாய்களும் வபாகணும்  
அற்புதங்கள் அலடோளங்களும் உன் நாமத்திவை 
நிகழணும் – 2 

ஓடிோடி ஊழிேம் செய்ேணுலமய்ோ 

இவேலெோ உன்நாமம் உைகசமங்கும் 
சொல்ைணுலமய்ோ 

 

வமாவெ வபாை ச பிக்கணும் 

மலை வமை நிக்கணும் 

முக ஒளி என்வமவை பிரகாெிக்கணும் - 2 

உன் நாமம் உேர்த்தணும்  

ைட்ெங்கலள நடத்தணும் - 2 

ோழ்கின்ே இவேசு என்று நிரூபிக்கணும் 
ஓடிோடி ஊழிேம் செய்ேணுலமய்ோ 

இவேலெோ உன்நாமம் உைகசமங்கும் 
சொல்ைணுலமய்ோ - 2 

 

வ ாசுோ வபாை மாேணும் 

எரிக்வகா வகாட்லட தகர்க்கணும்  

கட்டுகலள ொபங்கலள உலடத்சதேிேணும் - 2 

சூரிேலன நிறுத்தணும் ெந்திரலன நிறுத்தணும்-2 

அற்புதங்கள் அலடோளங்களும்  
உன் நாமத்திை நிகழணும் 

ஓடிோடி ஊழிேம் செய்ேணுலமய்ோ 

இவேலெோ உன்நாமம் உைகசமங்கும் 
சொல்ைணுலமய்ோ - 2 

 வபய்களும் ஓடணும் வநாய்களும் வபாகணும்  

அற்புதங்கள் அலடோளங்களும்  

உன் நாமத்திை நிகழணும் - 4 

 
 

5. அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

ஆேிேில் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடவே 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

அடிலம நான் மறுரூபம் ஆகிடவே  - 2 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம 

ோனினின்று இேங்கிடும் ேல்ைலம  - 2 

 

அேிவும் ஆற்ேலும் அலனத்து ஞானமும் 

ஐம்புைலன ஆட்ெி செய்யும் ேல்ைலமவே 

அன்பின் ஆேிவே - 2 

ேல்ைலமவே  - 2 

பரிசுத்த இதேத்தில் ச பிக்கும் வேலளேில் 

ோனினின்று இேங்கிடும் ேல்ைலமவே 

அன்பின் ஆேிவே - 2 

ேல்ைலமவே - 2 

உண்லமயுமாய் உேிருமாய்  

உள்ளத்தில் உலேந்திட ோ  - 2 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

ஆேிேில் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடவே 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

அடிலம நான் மறுரூபம் ஆகிடவே  

அடிலம நான் மறுரூபம் ஆகிடவே  

 

உைகம் அேிோத உண்லமேின் ஆேிவே 

தீலமகலள சேற்ேி சகாள்ளும் ேல்ைலமவே 

அன்பின் ஆேிவே - 2 

ேல்ைலமவே - 2 

ஊழிேம் செய்திட உற்ொகம் ேழர்ந்திட 

புது ேரங்கள் சபாழிந்திடுவம ேல்ைலமவே 

அன்பின் ஆேிவே - 2  

ேல்ைலமவே - 2 

உண்லமயுமாய் உேிருமாய் 

உள்ளத்தில் உலேந்திட ோ  - 2 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

ஆேிேில் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடவே 

அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுவம 

அபிவேகம் தாருவம 

அடிலம நான் மறுரூபம் ஆகிடவே  - 2 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம 

ோனினின்று இேங்கிடும் ேல்ைலம  - 2 

ோனினின்று இேங்கிடும் ேல்ைலம  - 2 

 
 



6. ஐோ உன் பிரென்னம் அண்டிேந்வதன் 

ஐோ உன் பிரென்னம் அண்டிேந்வதன் 

அழிோ உன் ோர்த்லதகள் ோழ்ோகணும்  - 2 

 

உேிருள்ளது ஆற்ேல் ோய்ந்தது 

ோளினும் கூர்லமோனது  - 2 

ெிந்தலனலே ெீர் தூக்கி பார்க்க ேல்ைது - 2 

உம் ோர்த்லதவே உம் ோர்த்லதவே 

ஐோ உன் பிரென்னம் அண்டிேந்வதன் 

அழிோ உன் ோர்த்லதகள் ோழ்ோகணும்  

 

ேிண்ணும் அழிேைாம் மண்ணும் மலேேைாம் 

ோழ்ேின் செல்ேம் எல்ைாம் அழிேைாம்  - 2 

ோன் மலழ வபால் பேன் தராமல் 
திரும்புேதில்லை  - 2 

உம் ோர்த்லதவே உம் ோர்த்லதவே 

ஐோ உன் பிரென்னம் அண்டிேந்வதன் 

அழிோ உன் ோர்த்லதகள் ோழ்ோகணும்  

 

சதய்ேகீவம மனுவுரு எடுத்தார் 

என் ோழ்ேில் குடிசகாண்டாவர  - 2 

ஆன்மாலே அழிோமல் ஆட்சகாள்ளுவம - 2 

உம் ோர்த்லதவே உம் ோர்த்லதவே 

ஐோ உன் பிரென்னம் அண்டிேந்வதன் 

அழிோ உன் ோர்த்லதகள் ோழ்ோகணும்  - 2 

அழிோ உன் ோர்த்லதகள் ோழ்ோகணும்  - 2 

 
 

7. ேிண்ணப்பத்லதக் வகட்டருளும் 

ேிண்ணப்பத்லதக் வகட்டருளும்  

ேிண்ணில் ோழும் இவ சு வதோ - 2 

ோ வதோ ோ வதோ - 2 

என் மனக் வகாேிைில் ோ வதோ  

 

அப்பா பிதாவே அன்பான வதோ   

மனிதர்கள் குலே நீக்கும் ஆண்டேவர - 2   

அன்பான சதய்ேவம ஆேிலே தாரும் - 2  

ஆேிேின் ேல்ைலமோல் நிலேத்தருளும்  
 

துன்பம் துேரங்கள் வபாக்கிடவே  

மனிதவன ஆண்டேலர துதித்திடுங்கள் – 2 

ஆேிேில் புதுப்பலடப்பாகிடவே 
முழு மனவதாடு துதித்திடுங்கள் - 2 

 
 

8. உம்லம அல்ைாமல் எனக்கு ோர் உண்டு 

உம்லம அல்ைாமல் எனக்கு ோர் உண்டு - 4 

என் இவேலெோ அல்வைலூோ - 4 

 

இன்பத்திலும் நீவர துன்பத்திலும் நீவர - 2 

எவ்வேலளயும் ஐோ நீர்  தாவன - 2 

உம்லம அல்ைாமல் எனக்கு ோர் உண்டு - 2 

 

என் ஸ்வநகமும் நீவர என் ஆலெயும் நீவர - 2 

என் எல்ைாவம ஐோ நீர் தாவன - 2 

உம்லம அல்ைாமல் எனக்கு ோர் உண்டு - 2 

 

இம்லமேிலும் நீவர மறுலமேிலும் நீவர - 2 

எந்நாளுவம ஐோ நீர்தாவன - 2 

உம்லம அல்ைாமல் எனக்கு ோர் உண்டு - 4 

என் இவேலெோ அல்வைலூோ - 4 

 
 

9. ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

 

அது கண்ணரீாக இருந்தாலும் 

கேலைோக இருந்தாலும் 

கண்ணரீாக இருந்தாலும் 

கேலைோக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 4 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

 

அது வநாோக இருந்தாலும் 

பிணிோக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

 

அது ோலதோக இருந்தாலும் 

தீலமோக இருந்தாலும் 

ோலதோக இருந்தாலும் 

தீலமோக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 4 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

 

அது பாேமாக இருந்தாலும் 

ொபமாக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா- 2 

 

அது மந்திரமாக இருந்தாலும் 

தந்திரமாக இருந்தாலும் 

மந்திரமாக இருந்தாலும் 

தந்திரமாக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 4 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா 

 

அது கட்டுகளாக இருந்தாலும் 

ெிலேோக இருந்தாலும் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா - 2 

ோனகத்தந்லத நாடாத நாற்சேல்ைாம் 

வேவராடு பிடுங்கிப் வபாடுமப்பா-3 



10. என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

நீங்க சதாட்டதினால் துைங்குவேனப்பா - 2 

என் வமை நீங்க சேச்ெ பாெம்  

அளவே இல்ை அப்பா  

என் வமை நீங்க சகாண்ட வநெம்  

அளேிடமுடிோதப்பா 

என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

நீங்க சதாட்டதினால் துைங்குவேனப்பா - 2 

 

உமதன்பு ஆழ்கடல் வபாை  

ஆழம் காணவே முடிோது 

என்வனாடு நீ சகாண்ட உேவு 

ஆகாேம் வபாை சபரிதாகும்  

தாயும் தந்லத எலன மேந்திடைாம்  

கருேில் அேிந்த நீர் மேக்கமாட்டீர் - 2 

உந்தன் பாெம் நி மானது  

உங்க மார்வபாடு என்ன அணச்ெிடுங்க 

என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

நீங்க சதாட்டதினால் துைங்குவேனப்பா  

 

ஊர் உேவு பழித்து ஒதுக்கினும் 

நீர் மட்டும் என்லன சேறுக்கமாட்டீர் 

நண்பர் என்லன உதேிச் சென்ோலும்  

ேைக்கரம் என்லன தாங்கிடுவம 

மருத்துேர் மகிழ்ந்தேர் லகேிடைாம்  

உேிர்தந்த நீவர மேக்க மாட்டீர் - 2 

உந்தன் பாெம் மாோதது  

உங்க மார்வபாடு என்ன அணச்ெிடுங்க 

என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

நீங்க சதாட்டதினால் துைங்குவேனப்பா - 2 

என் வமை நீங்க சேச்ெ பாெம்  

அளவே இல்ை அப்பா  

என் வமை நீங்க சகாண்ட வநெம் 

அளேிடமுடிோதப்பா 

என்லனத் சதாட ோரும்மில்ைப்பா  

நீங்க சதாட்டதினால் துைங்குவேனப்பா - 2 

 

11. உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை 

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் 

ஆகும் எல்ைாம் ஆகும் 

உம்மாவை தான் எல்ைாம் ஆகும் - 2 

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் 

 

சொல்ைி முடிோத அற்புதம் செய்பேர் நீவர ஐோ 
நீவர 

எண்ணி முடிோத அதிெேம் செய்பேர் நீவர ஐோ 
நீவர  - 2 

அப்பா உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் 

அன்வப உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2 

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால்  ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும்  

 

எனக்குக் குேித்தலத நிலேவேற்ேி முடிப்பேர் நீவர  
ஐோ நீவர 

எனக்காக ோலேயும் செய்து முடிப்பேர் நீவர ஐோ 
நீவர -  2 

அப்பா உமக்கு ஸ்வதாத்திரம்  

அன்வப உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2 

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் 

 

ேேண்ட நிைத்லத நீருற்ோய் மாற்றுபேர் நீவர 
ஐோ நீவர 

அோந்திர சேளிலே தண்ணரீாய் மாற்றுபேர் நீவர  

ஐோ நீவர - 2  

அப்பா உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் 

அன்வப உமக்கு ஸ்வதாத்திரம் - 2  

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் 

ஆகும் எல்ைாம் ஆகும் 

உம்மாவை தான் எல்ைாம் ஆகும் - 2 

உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை - 3 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் அல்வைலூோ 

எல்ைாவம உம்மால் ஆகும் 

 
 

12. அதிெேங்கள் செய்கிேேர் 

அதிெேங்கள் செய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 

அற்புதங்கள் செய்கிேேர் என்றும் நமக்குள் 
ேெிக்கிோர் - 2 

 

தண்ணலீர இரத்தமாய் மாற்ேினார் அதிெேம்  

எகிப்துத் தண்ணலீர இரத்தமாய் மாற்ேினார் 
அதிெேம் 

சேறும் தண்ணலீர திராட்லெ ரெமாய் மாற்ேினார் 
அதிெேம் – 2 

அதிெேங்கள் செய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 

அற்புதங்கள் செய்கிேேர் என்றும் நமக்குள் 
ேெிக்கிோர் - 2 

 

செங்கலடலை இரண்டாக பிரித்திட்டார் அதிெேம் - 

2 

புேல் காற்லேத் தம் ஆலணோவை அடக்கினார் 
அதிெேம் – 2 

அதிெேங்கள் செய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 

அற்புதங்கள் செய்கிேேர் என்றும் நமக்குள் 
ேெிக்கிோர் 

 

குருடருக்கும் செேிடருக்கும் சுகம் தந்தார் 
அதிெேம் - 2 

ஒரு சொல்ைாவை மரித்வதாலர எழுப்பினார் 
அதிெேம் - 2 

அதிெேங்கள் செய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 



அற்புதங்கள் செய்கிேேர் என்றும் நமக்குள் 
ேெிக்கிோர் 

 

பாேிோன என்லனயும் உேர்த்தினார் அதிெேம் - 
2  

ஏலழ என் மீதும் வநெக்கரம் நீட்டினார் அதிெேம் - 2 

அதிெேங்கள் செய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 

அற்புதங்கள் செய்கிேேர் என்றும் நமக்குள் 
ேெிக்கிோர் - 2 

 
 

13. சொந்தம் என்று சொல்ைிக்சகாள்ள 

சொந்தம் என்று சொல்ைிக்சகாள்ள  
உம்லம ேிட ோருமில்லை 

சொத்து என்று பற்ேிக்சகாள்ள உம்லம ேிட 
ஏதுமில்ை 

இவேெப்பா நீங்க அதிெேமானேர்  
இவேெப்பா நீங்க அற்புதமானேர் - 2 

 

இவேசுவே என் இவேசுவே  
எனக்கு எல்ைாவம நீங்க தாவன - 2 

சுகம் சபறுவேன் நான் குணமலடவேன் 

ஆணி சகாண்ட கரத்தாவை - 2 

உன் ோர்த்லதேினால் என்லன சபைப்படுத்தும் 

உன் பார்லேேினால் என்லன நிலைநிறுத்தும் - 2 

உன் பாலதேிவை நானும் நடந்து செல்வேன் 

சொந்தம் என்று சொல்ைிக்சகாள்ள  

உம்லம ேிட ோருமில்லை 

சொத்து என்று பற்ேிக்சகாள்ள  

உம்லம ேிட ஏதுமில்ை 

இவேெப்பா நீங்க அதிெேமானேர்  

இவேெப்பா நீங்க அற்புதமானேர்  

 

இவேசுவே என் சதய்ேவம 

நீங்கதாவன என் சொந்தவம - 2 

அருள் சபறுவேன் நான் நிலேேலடவேன் 

கிருலபோல் பிலழத்துக் சகாள்வேன் - 2 

உன் அன்பினால் என்லன நிரப்பிடுவம  

உன் ஆேிேினால் என்லன புதிதாக்குவம  

உன் ஆேிேினால் என்லன புதிதாக்குவம  

உன் ஊழிேத்திற்காய் என்லன அர்ப்பணிப்வபன் 

சொந்தம் என்று சொல்ைிக்சகாள்ள  

உம்லம ேிட ோருமில்லை 

சொத்து என்று பற்ேிக்சகாள்ள  

உம்லம ேிட ஏதுமில்ை 

இவேெப்பா நீங்க அதிெேமானேர்  

இவேெப்பா நீங்க அற்புதமானேர் - 2 

 
 

14. ேருகிவோம் ேருகிவோம்  

ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு ேருகிவோம்  

ஆேிேின் கனிசோன்வே வபாதுலமோ - 2  

ச பிக்கிவோம் ச பிக்கிவோம் கண்வணவீராடு 
ச பிக்கிவோம் 

அக்கினிோம் ஆேிோலர ஊற்றுலமோ  - 2 

ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு ேருகிவோம்  

ஆேிேின் கனிசோன்வே வபாதுலமோ  

 

ெவுல் என்னில் எப்சபாழுதும் ொகவேணுவம 

பவுைாய் நான் மாேவேணுவம - 2 

அன்பு அலமதி பரிவுள்ளம் எனக்குத் தாருவம  

ஐோ அது என் தாவகம - 2 

ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு ேருகிவோம்  

ஆேிேின் கனிசோன்வே வபாதுலமோ  

 

ஸ்வதோனாய் துன்பத்திலும் ஸ்துதிக்கவேணுவம 

எதிரிக்காய் ச பிக்க வேணுவம - 2 

நம்பிக்லக நன்னேம் மகிழ்ச்ெி தாருவம 

ஐோ அது என் தாகவம – 2 

ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு ேருகிவோம்  

ஆேிேின் கனிசோன்வே வபாதுலமோ  - 2  

ச பிக்கிவோம் ச பிக்கிவோம் கண்வணவீராடு 
ச பிக்கிவோம் 

அக்கினிோம் ஆேிோலர ஊற்றுலமோ  - 2 

ேருகிவோம் ேருகிவோம் தாகத்வதாடு ேருகிவோம்  

ஆேிேின் கனிசோன்வே வபாதுலமோ - 4  

 
 

15. ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் 

ஆேிவே 

ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் ஆேிவே 

ேரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆேிவே - 2 

பலடப்லபசேல்ைாம் அபிவேகிக்கும்  

பரமனின் உன்னதவர 

பாேி என்லன ஆளுலக செய்யும் 

பரிசுத்தமாக்கி பேன்படுத்தும் - 2 

பரிசுத்தமாக்கி பேன்படுத்தும் 

ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் ஆேிவே 

ேரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆேிவே 

 

ஆதிேிவை நீரின்மீது அலெந்தாடிே ஆேிவே 

அலனேலரயும் அன்வபாடு ஆட்சகாண்ட ஆேிவே 

- 2 

நற்செய்தி சொல்ைிட ொட்ெிோய் ோழ்ந்திட 

அலழத்த உம் ெீடலர அபிவேகித்தீர் 

இேங்கி ேந்து ஆளுலக செய்யும் 

நானும் உந்தன் ெீடன் அன்வோ – 2 

ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் ஆேிவே 

ேரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆேிவே 

 

பிளவுற்ே நாவுகவள அக்கினிோம் ஆேிவே 

அலனத்திலுவம அன்வபாடு 

ேழிநடத்தும் சதய்ேவம - 2 

நம்பிடுவோர் ோேரும் ெீடராய் மாேிட  

அலழத்த உம் ெீடலர அபிவேகித்தீர் 

இேங்கி ேந்து ஆளுலக செய்யும்  

நானும் உந்தன் ெீடன் அன்வோ - 2 

ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் ஆேிவே 

ேரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆேிவே – } 

பலடப்லபசேல்ைாம் அபிவேகிக்கும்  

பரமனின் உன்னதவர 

பாேி என்லன ஆளுலக செய்யும் 

பரிசுத்தமாக்கி பேன்படுத்தும் - 5 



16. எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு  

எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு எழுந்து ேருகின்ோர் 

பரவைாகம் திேந்து பரிசுத்த வதேன்  

எழுந்து ேருகின்ோர் - 2 

எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு எழுந்து ேருகின்ோர் 

பரவைாகம் திேந்து பரிசுத்த வதேன் எழுந்து 

ேருகின்ோர் 

ச வகாோ ொவைாம் ச வகாோ ேவீர  

உம்லம ஆராதிக்கின்வோம் - 2 

உள்ளத்லத நாம் திேந்திடுவோம்  

ஒன்ோக வெர்ந்து நாம் ஆராதிப்வபாம் - 2 

 

மகிலமேின் ரா ா ேருகின்ோர்  

மாமன்னர் இவேசு ேருகின்ோர் - 2 

எக்காள சதானி முழங்க ஆராதிப்வபாம்  

இவேசு ஆண்டேலர ஆராதிப்வபாம் - 2 

கேலைகள் அலனத்தும் வபாக்கிடுோர்  

கண்ணரீ் அலனத்தும் துலடத்திடுோர் - 2 

ச வகாோ ொவைாம் ச வகாோ ேவீர  

உம்லம ஆராதிக்கின்வோம் - 2 

உள்ளத்லத நாம் திேந்திடுவோம்  

ஒன்ோக வெர்ந்து நாம் ஆராதிப்வபாம் - 2 

எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு எழுந்து ேருகின்ோர் 

பரவைாகம் திேந்து பரிசுத்த வதேன்  

எழுந்து ேருகின்ோர் - 2 

 

இஸ்ரவேவை எழுந்து நில் மகிலமேின் ஆலட  

அணிந்து சகாள் - 2 

அபிவெக ேல்ைலமலே சபற்ேிடுோய்  

ொட்ெிோய் என்றும் ோழ்ந்திடுவோம் - 2 

இவேசுேின் அன்லப பலேொற்றுவோம் 

பரவைாக வதேலனப் வபாற்ேிடுவோம் - 2  

ச வகாோ ொவைாம் ச வகாோ ேவீர  

உம்லம ஆராதிக்கின்வோம் - 2 

உள்ளத்லத நாம் திேந்திடுவோம்  

ஒன்ோக வெர்ந்து நாம் ஆராதிப்வபாம் - 2 

எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு எழுந்து ேருகின்ோர் 

பரவைாகம் திேந்து பரிசுத்த வதேன்  

எழுந்து ேருகின்ோர் - 2 

எழுந்து ேருகின்ோர் இவேசு எழுந்து ேருகின்ோர் 

பரவைாகம் திேந்து பரிசுத்த வதேன் எழுந்து 

ேருகின்ோர் 

ச வகாோ ொவைாம் ச வகாோ ேவீர 

உம்லம ஆராதிக்கின்வோம் - 2 

உள்ளத்லத நாம் திேந்திடுவோம்  

ஒன்ோக வெர்ந்து நாம் ஆராதிப்வபாம் - 3 

 
 

17. பரிசுத்தாத்மாவே சநருப்பு மேமாக 

பரிசுத்தாத்மாவே சநருப்பு மேமாக  

என்னில் ோெம் செய்யும் எரிகின்ே தளைாக 

பரிசுத்த அருேிவே ெக்தி தாருவம 

ஆேிேின் தானங்கள் என்னில் 
சபாழிந்திடுந்திடுோய் 

ஆேிவே உன்னதாேிவே எங்களில் நிரப்பிடுவம - 2 

பூ மலழோய் சநருப்பு தணல் எங்களுக்குத் 
தருோவே - 2 

 

ஞானஸ்நான நாளில் சேண்புோோய்  

இவேசுேின்மீது ேந்தேவர - 2 

அபிவேகம் தரவே  இலே மக்களாக  

பரிசுத்த ஆேிவே நீ ேருோய் - 2 

ஆேிவே உன்னதாேிவே எங்களில்  நிரப்பிடுவம - 2 

பூ மலழோய் சநருப்பு தணல்  

எங்களுக்கு தருோவே - 2 

 

சபந்தவகாஸ்து நாளில் எரிகின்ே சநருப்பாய் 

ெீடர்களின் மீது ேந்தேவர - 2 

ஆத்மெக்தி நிரம்ப ஆெிர்ோதம் சபற்ேிட 

துலணோளவர நீ ேருோவே - 2 

ஆேிவே உன்னதாேிவே எங்களில்  நிரப்பிடுவம - 2 

பூ மலழோய் சநருப்பு தணல்  

எங்களுக்கு தருோவே - 2 

 

உைகினில் எங்கும் ொட்ெிகளாக 

உன் ஆத்ம ெக்திலே நிரப்பணுவம - 2 

உண்லம அன்பு ோர்த்லதகள் அேிேித்திட என் 

ஆத்துமாலே பரிசுத்தமாக்கணுவம - 2 

பரிசுத்தாத்மாவே சநருப்பு மேமாக  

என்னில் ோெம் செய்யும் எரிகின்ே தளைாக 

பரிசுத்த அருேிவே ெக்தி தாருவம 

ஆேிேின் தானங்கள் என்னில் சபாழிந்திடுந்திடுோய் 

ஆேிவே உன்னதாேிவே எங்களில் நிரப்பிடுவம - 2 

பூ மலழோய் சநருப்பு தணல்  

எங்களுக்கு தருோவே - 2 

 
 

18. அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

தீ நாோய் ேந்து ேிட்டால்   

எங்கள் தீலமசேல்ைாம் அகன்று ேிடும் - 2 
 

ஐீே நதி பாய்திடட்டும் என் சதய்ேவம 

சபருக்சகடுத்து ஓடிடட்டும் - 2 

அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே - 
2 

அக்கினி அக்கினி அக்கினி அக்கினிவே - 4 

அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

தீ நாோய் ேந்து ேிட்டால்  

எங்கள் தீலமசேல்ைாம் அகன்று ேிடும் 
 

ொபசமல்ைாம் மாேிடட்டும் என் சதய்ேவம 

புது ோழ்வு மைர்ந்திடட்டும் - 2 

அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே - 
2 

அக்கினி அக்கினி அக்கினி அக்கினிவே - 4 

அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

தீ நாோய் ேந்து ேிட்டால்  

எங்கள் தீலமசேல்ைாம் அகன்று ேிடும் 
 

இருசளல்ைாம் அகன்ேிடட்டும்  

என் சதய்ேவம புது ஒளி பிேந்திடட்டும் - 2 



அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே - 
2 

அக்கினி அக்கினி அக்கினி அக்கினிவே - 2 

அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

தீ நாோய் ேந்து ேிட்டால்  

எங்கள் தீலமசேல்ைாம் அகன்று ேிடும் 
 

பலழேன கலழந்திடட்டும் என் சதய்ேவம 

புது ஐீேன் உண்டாகட்டும் - 2 

அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே - 
2 

அக்கினி அக்கினி அக்கினி அக்கினிவே - 4 

அக்கினிோனேவர தீ நாோய் ோருமப்பா  

தீ நாோய் ேந்து ேிட்டால்  

எங்கள் தீலமசேல்ைாம் அகன்று ேிடும் 
 

பரவைாக அக்கினி பரிசுத்த அக்கினி 
வதேனின் அக்கினி சதய்ேகீ அக்கினி இேங்கட்டும் - 
2 

அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே – 2 
அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே அக்கினிவே - 
6 

 
 

19. இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே - 2 

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின் வமவை - 2 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே  

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின்வமவை 

 

ொந்தமுள்ள புோலேப்வபால் அலெோடினரீ்  

அலமதிலே உருோக்க ேந்திடுேவீர - 2 

அக்கினி நாவுவபால் இேங்கினவீர 

சகாலடகள் ேரங்கள் தருேவீர - 2 

ேல்ைலமேின் ஆேிவே ேருேவீர 

ேருேரீ் சபாழிேரீ் நிரம்பிடுேரீ் - 2 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே - 2 

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின்வமவை 

 

பலடப்பிவை தண்ணரீ் மீது அலெோடினரீ்  

உேிர்கள் அலனத்லதயும் இேக்கினிவர - 2 

இவேசுேில் இருந்த  ஆேிோவர 

கடவுளின் பிள்லளோய் மாற்ேிடுேரீ் -2 

இலேேனின் தூே ஆேிோனேவர  

இேக்குேரீ் மாற்றுேரீ் நடத்திடுேரீ் - 2 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே - 2 

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின்வமவை 

 

திருச்ெலபக்கு உேிராய் ஆனேவர 

தீலமேில் நின்று காத்திடுேரீ் - 2 

எதிரிலே ொத்தாலன ேிரட்டிடுேரீ் 

வநாய்களில் நின்சேம்லம மீட்டிடுேரீ் - 2 

இலேேனின் அழிோத முத்திலரவே 

காப்பரீ் ேளர்ப்பரீ் துலணேிருப்பரீ் - 2 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே - 2 

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின்வமவை – 2 

இேங்கி ோரும் தூே ஆேிவே  

எம்லம ஆளும் ேல்ை ஆேிவே  

ஊற்ேிடுவம ேல்ைலமலே அக்கினிோக  

கூடிநிற்கும் மாந்தரின்வமவை  

 
 

20. இவேசு அல்வைலுோ 

இவேசு அல்வைலுோ - 8 

பாேத்லத மன்னிப்பேர் இவேசு - இவேசு 

வநாய்கலள நீக்கின்ேேர் இவேசு - இவேசு 

மீட்பு அளிக்கின்ேேர் இவேசு - இவேசு 

ெமாதானம் சபாழிபேர் இவேசு - இவேசு - 2 

 

இவேசு அல்வைலுோ - 8 

அதிெேம் செய்கின்ே வதேன் - இவேசு 

ஆவைாெலனக் கர்த்தர் இவேசு - இவேசு 

அன்பு செய்கின்ே இலேேன் - இவேசு 

உேிரளிக்கின்ே கடவுள் - இவேசு - 2 

 

இவேசு அல்வைலுோ - 8 

ொத்தானின் வகாட்லடகள் உலடப்பேர் - இவேசு 

மரணத்லத சேன்று உேிர்த்தேர் - இவேசு 

ெர்ே ெிருஸ்டிக்கும் உலடேேர் - இவேசு 

எந்நாளும் ோழ்பேர் - இவேசு - 2 

 

இவேசு அல்வைலுோ  - 8 

பாேத்லத மன்னிப்பேர் இவேசு - இவேசு 

வநாய்கலள நீக்கின்ேேர் இவேசு - இவேசு 

மீட்பு அளிக்கின்ேேர் இவேசு - இவேசு 

ெமாதானம் சபாழிபேர் இவேசு - இவேசு - 2 

 
 

21. என் ஆேவன என் சமெிோவே 

என் ஆேவன என் சமெிோவே 

இவேசுவே ஆண்டேர் ஆராதிப்வபன் 

நம்பிடுவேன் நைம் சபறுவேன் 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன்  

முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன்  

 

கேலைகள் கண்ணரீ் துலடப்பேவர 

கண்ணின் மணிசேனக் காப்பேவர - 2 

நிலைோழ்லே அளிக்கும்  ேீ ஊற்வே 

நைம் நல்கும் ஆண்டேர் 

ச வகாோ ொவைாம் 

என் ஆேவன என் சமெிோவே 

இவேசுவே ஆண்டேர் ஆராதிப்வபன் 



நம்பிடுவேன் நைம் சபறுவேன் 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன் 

முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன்  

 

எளிவோலர வநர்ேழி நடத்துகின்ேரீ் 

எபவனெர் இதுேலர உதவுகின்ேரீ் - 2 

என் ஆன்மா அழிோமல் மீட்கும் வதோ 

என்நாளும் சேற்ேிதரும் 

ச வகாோ நிெி 
என் ஆேவன என் சமெிோவே 

இவேசுவே ஆண்டேர் ஆராதிப்வபன் 

நம்பிடுவேன் நைம் சபறுவேன் 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன் 

முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன்  

முழ்ங்கிடுவேன் - 2 

வதெம் எல்ைாம் முழ்ங்கிடுவேன்  -  4 

 
 

22. என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் ேிடுதலை தருபேவர 

எந்நாளும் நன்லம செய்பேவர 

என்வனாடு என்றும் இருப்பேவர - 2 

என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் ேிடுதலை தருபேவர 

எந்நாளும் நன்லம செய்பேவர 

என்வனாடு என்றும் இருப்பேவர - 2 

அல்வைலூோ ஹல்வைலூோ - 4 

 

புேல் காற்று ேந்தாலும்  

நிைநடுக்கம் ேந்தாலும் என்லன காப்பேவர - 2 

என்வமல் அன்பு லேத்தேவர 

எனக்காய் யுத்தம் செய்பேவர - 2 

என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் ேிடுதலை தருபேவர 

எந்நாளும் நன்லம செய்பேவர 

என்வனாடு என்றும் இருப்பேவர - 2 

 

உந்தன் மகனாய் அலழத்ததினால்  

அன்லப என் மீது சபாழிந்ததினால் - 2 

வதாத்திரம் உமக்குத் வதாத்திரவம  

ோழ்நாசளல்ைாம் வதாத்திரவம - 2 

என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் ேிடுதலை தருபேவர 

எந்நாளும் நன்லம செய்பேவர 

என்வனாடு என்றும் இருப்பேவர - 2 

என்சேன்றும் அற்புதம் செய்பேவர 

என்சேன்றும் ேிடுதலை தருபேவர 

எந்நாளும் நன்லம செய்பேவர 

என்வனாடு என்றும் இருப்பேவர - 2 

அல்வைலூோ ஹல்வைலூோ - 8 

 
 

23. அக்னிமேமானேவர வ ாதிமேமானேவர  

அக்னிமேமானேவர வ ாதிமேமானேவர  

சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ  

என்லன சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ - 2 

   

ஆண்டேரின் ஆேிோவர ேல்ைலமேின் 
ஆேிோவர 

சொந்தமாக்கிக் சகாள்ளுலமய்ோ 

என்லன சொந்தமாக்கிக் சகாள்ளும்மய்ோ -2 

பாேிோன என்மீது ஆேிமலழ ஊற்ேி  

பரிசுத்தமாக்குலமய்ோ  

என்லன பரிசுத்தமாக்குலமய்ோ -2 

அக்னிமேமானேவர வ ாதிமேமானேவர  

சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ  

என்லன சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ 

 

பரவைாக ஆேிோவர பரிசுத்த ஆேிோவர  

பேந்திேங்கி ோருலமய்ோ 

என்லன பலடத்திட ோருலமய்ோ - 2 

அன்புக்காய் ஏங்குகிே என் மனதின் ஆழத்தில் 

அன்பு மலழோக ோரும்  

ஆேிவே அன்பு மலழோக ோரும் - 2 

அக்னிமேமானேவர வ ாதிமேமானேவர  

சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ  

என்லன சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ 

 

சபந்தவகாஸ்து நாளிவை ெீடர் மீது ேந்தேவர 

எங்கள் மீது ோருலமோ  

எம்லம ேழிநடத்த ோருலமய்ோ - 2 

உந்தன் அன்பு ோர்த்லத  

எல்லை எங்கும் பரப்பிட அபிவேகம் 
தாருலமய்ோ 

இவேசுவே அபிவெகம் தாருலமய்ோ - 2 

அக்னிமேமானேவர வ ாதிமேமானேவர  

சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ  

என்லன சொந்தமாக்க ோருலமய்ோ - 2 

 
 

24. ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம - 2 

ஆதிேில் இருந்த ேல்ைலம 

அலனத்லதயும் பலடத்த ேல்ைலம 

அக்கினி சபாழியும் ேல்ைலம 

அலனத்லதயும் புதிதாக்கும் ேல்ைலம - 2 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம, 

மண்மீது இேங்கிே மகிலமேின் ேல்ைலம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 

என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்ைலம 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம - 2 

 

ோருவம ோருவம வோர்தான் கலரேில் ேந்தது 
வபால் 

தங்கிடுவம தங்கிடுவம தேங்கிே ெீடரில் தங்கிேது 
வபால் 

மாற்ேிடுவம மாற்ேிடுவம மனிதலரப் பிடிக்கும் 
ெீடனாக 

காத்திடுவம காத்திடுவம கலேகள் கழுேி 
காத்திடுவம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 



மண்மீது இேங்கிே மகிலமேின் ேல்ைலம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 

என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்ைலம 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம - 2 

 

தாருவம தாருவம பரிசுத்த ேல்ைலம தாருவம 

சபாழிந்திடுவம சபாழிந்திடுவம பிளவுற்ே 

நாவுகள் சபாழிந்திடுவம 

துலணோகுவம துலணோகுவம 

தூய்லமேின் ேழிசெல்ைத் துலணோகுவம 

ேழிகாட்டுவம ேழிகாட்டுவம உம் ெித்தம் 

நான் செய்ே ேழிகாட்டுவம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 

மண்மீது இேங்கிே மகிலமேின் ேல்ைலம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 

என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்ைலம 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம - 2 

ஆதிேில் இருந்த ேல்ைலம 

அலனத்லதயும் பலடத்த ேல்ைலம 

அக்கினி சபாழியும் ேல்ைலம 

அலனத்லதயும் புதிதாக்கும் ேல்ைலம - 2 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம  

மண்மீது இேங்கிே மகிலமேின் ேல்ைலம 

புதிே ேல்ைலம புனித ேல்ைலம 

என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்ைலம 

ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம - 2 

 
 

25. மாண்புேர் இவ்ேருள் 

மாண்புேர் இவ்ேருள் அனுமானத்லத  
தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்வபாம்  
பலழே நிேம முலேகள் அலனத்தும்  
இனி மலேந்து முடிவு சபறுக  
புதிே நிேம முலேகள் ேருக  
புைன்களாவை மனிதன் இதலன  
அேிே இேைாக் குலேலே நீக்க  
ேிசுோெத்தின் உதேி சபறுக  
மாண்புேர் இவ்ேருள் அனுமானவம 

பிதா அேர்க்கும் சுதனேர்க்கும்  
புகழ்ச்ெிவோடு சேற்ேிோர்ப்பும்  
மீட்பின் சபருலம மகிலமவோடு  
ேைிலம ோழ்த்து ோவுமாக  
இருேரிடமாய் ேருகின்ேேராம்  
தூே ஆேிோனேர்க்கும்  
அளேில்ைாத ெம புகழ்ச்ெி  
என்றுவம உண்டாக ஆவமன்.  
 
 

26. அருட்திரு வதே வதேன் வபாற்ேி 
அருட்திரு வதே வதேன் வபாற்ேி 
அேர்தம் தூே நாமம் வபாற்ேி(2) 
அேர் மகன் இவேசு கிேிஸ்து வபாற்ேி 
அேர்தம் தூே நாம்ம் வபாற்ேி(2) 
அருட்திரு தூே இதேம் வபாற்ேி 
அேர்தம் ேிலைேில்ைா குருதி வபாற்ேி(2) 
 
வதே நற்கருலணேில் இவேசு வபாற்ேி 
வதற்ேிடும் தூே ஆேி வபாற்ேி(2) 
வதேனின் அன்லன கன்னிமரி வபாற்ேி 
அேள் திரு மாெில் உற்பேம் வபாற்ேி(2) 
 
அேளது மாண்புறு ேிண்வணற்பு வபாற்ேி 
அேளது புனித நாம்ம் வபாற்ேி(2) 
அேள்திருத் துலணேர் சூலெ வபாற்ேி 
தூதரில் புனிதரில் வதேன் வபாற்ேி(2) 
 
 

27. என்லனவே முழுேதும் உன்னிடம் 

என்லனவே முழுேதும் உன்னிடம் தருகின்வேன் 

என் மனம் அேிந்து நீ உன் லகேில் ஏற்ேிடுோய் - 2 

 

உண்லமக்காக ோழ்ந்திடும் சநஞ்ெம் என்னில் 

உண்டு 

உேிர் சகாடுக்கவும் துணிந்திடும்  

உந்தன் பாலத சென்று - 2 

என் சநஞ்ெில் ோழ்பேன் நீதாவன 

இனி அச்ெம் சகாள்ேது ேணீ்தாவன - 2 

எந்தன் பணிேில் ஆேிரம் தலடகள் 

ேந்திடும் ஆேினும் இவேசுவே 

உனது ேழிேில் பேணம் சதாடரும் 

என்லனவே முழுேதும் உன்னிடம் தருகின்வேன் 

என் மனம் அேிந்து நீ உன் லகேில் ஏற்ேிடுோய் - 2  

 

எந்தன் ோழ்ேின் சபாருளிலன  

உந்தன் ோழ்ேில் கண்வடன் 

சுேநைத்தின் திலரகலள கலளந்து என்லனத் 

தந்வதன் - 2 

ஒரு  ேீன் என்னாவை உேிர் ோழ்ந்தால் 

அதுதாவன உன் முன்னால் சபரிதாகும் - 2 

மகிழ்லேத் வதடும் மானிடர் மகிழ்ந்திட 

தந்திடும் என்லன இவேசுவே 

உனது கரத்தில் ஏற்க வேண்டி 

என்லனவே முழுேதும் உன்னிடம் தருகின்வேன் 

என் மனம் அேிந்து நீ உன் லகேில் ஏற்ேிடுோய் - 2 

 
 

28. வதடும் அன்பு சதய்ேம் 

வதடும் அன்பு சதய்ேம் என்லனத் வதடி ேந்த வநரம் 

வகாடி நன்லம கூடும் புேி ோடும் நிலைகள் மாறும் 

ோடும் நிலைகள் மாறும் 

இந்த ோனவதேன் தந்த ோழ்வுப்பாலத 

எந்தன் ோழும் காைம் வபாதும் - 2 

 

ோர்த்லதோகி நின்ே இலேேன்  

இந்த ோழ்லேத் வதர்ந்த தலைேன்  - 2 

பாரில் எங்கும் புதுப்பார்லே தந்து  

அந்தப் பாலதேில் அலழத்த அேிஞன் - 2 

காைம் கடந்த கலைஞன் என் தலைேன் 

இந்த ோனவதேன் தந்த ோழ்வுப்பாலத 

எந்தன் ோழும் காைம் வபாதும் - 2 

 

அடிலம அலமப்பு இங்கு ஒழிே  

எங்கும் மனித மாண்பு நிலேே - 2 

புரட்ெிக் குரல் சகாடுத்து புதிே ேழி ேகுத்து 



புதுலம செய்த சபரும் புனிதன் - 2 

ோழ்லேக் கடந்த இலேேன் என் தலைேன் 

இந்த ோனவதேன் தந்த ோழ்வுப்பாலத 

எந்தன் ோழும் காைம் வபாதும் – 2 

 

வதடும் அன்பு சதய்ேம் என்லனத் வதடி ேந்த வநரம் 

வகாடி நன்லம கூடும் புேி ோடும் நிலைகள் மாறும் 

ோடும் நிலைகள் மாறும் 

இந்த ோனவதேன் தந்த ோழ்வுப்பாலத 

எந்தன் ோழும் காைம் வபாதும் - 2 

 
  

29. மாெில்ைாக் கன்னிவே 

மாெில்ைாக் கன்னிவே மாதாவே உன்வமல் 

வநெமில்ைாதேர் நீெவரோோர் 

 

ோழ்க ோழ்க ோழ்க மரிவே – 2 

 

மூதாலத தாோர் செய் முற்பேமற்ோய் 

ஆதிேில்ைாவதாலன மாதா நீ சபற்ோய் 

 
ோழ்க ோழ்க ோழ்க மரிவே – 2 

 

அருள் நிலேந்த மாதாவே 

ஆண்டேர் உம்முடவன 

சபண்களுக்குள்வள வபறுசபற்ோவே 

வபாற்ேிவே புகழ்வோவம 

 
ோழ்க ோழ்க ோழ்க மரிவே - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

யயர்மன் தமிழ் கத்யதாலிக்க ஆன்மீகப்ெணியக 

இனையவழி நற்பெய்திப்ெணிகள் 
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இனை இரக்கத்தின் பெெமானை 

 

பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆேிேின் சபேராவை - ஆசமன் 

 

இவேசு கற்பித்த செபம் 

மங்கள ோர்த்லத செபம் 

ேிசுோெ அேிக்லக 

 

சபரிே மணிேில் 

நித்திே பிதாவே!  எமது பாேங்களுக்காகவும் 
உைகின் பாேங்களுக்காகவும் பரிகாரம் 
செய்யும்படிோக எமது ஆண்டேரும் உமது வநெ 
குமாரனுமாகிே இவேசுக்கிேிஸ்துேின் 
உடலையும், இரத்தத்லதயும், ஆன்மாலேயும், 

சதய்ேதீ்லதயும் உமக்கு ஒப்புக்சகாடுக்கிவோம். 
 

ெிேிே மணிகளில்(10 முலே) 

இவேசுேின் துன்பகரமான பாடுகலளப்பார்த்து 

எங்கள் மீதும் முழு உைகின் மீதும் 
இரக்கமாேிரும். 
 

முடிேில்:  
பரிசுத்த வதேவன ேல்ைலம மிக்க பரிசுத்த 
வதேவன நித்திே பரிசுத்த வதேவன, எங்கள் மீதும் 
முழு உைகின்மீதும் இரக்கமாேிரும் 

 


