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பாடல் தலைப்புகள் 

   19:00 - 19:45 

1. வானத்தில் இருந்து   

2. நான் நானாகவவ வந்து 

19:45 - 20:00 

3. நான் ஸ்துதிப்வபன்     

20:30 - 20:50 

4. வானகதந்லத நடாத நாற்றெல்ைாம் 

5. அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
21:00-21:10 

6. எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் 

21:40-22:00 

7. ஆராதலன ஆராதலன 

8. வாழ்த்துகின்வொம் வணங்குகின்வொம் 

22:10-22:20 

9. உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன  

22:40-22:50 

10. ஆபிரகாமின் வதவவன 

23:10-23:20 

11. நீர் வாருவம  

23:40-23:50 

12. வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

00:20-00:40 

13. அக்கினி மயவம 

14. வகாடி ஸ்வதாத்திரம் 

00:50-01:00 

15. உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 

01:30-01:50 

16. இவயசுவவ ஆண்டவர் 
17. வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம 

 

02:30-02:50 

18. தீ நாவவ தீ நாவவ 

19. றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை 

03-20-03:40 

20. அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர 
21. என்ன நிரப்புங்கப்பா 

04-10-04:20 

22. ஆராதலன ஆராதலன 

05:05-05:15 

23. மாண்புயர் இவ்வருள் 

24. அருட்திரு வதவ வதவன் வபாற்ெி 
05:00-06:00 

25. என்லனவய முழுவதும் 

26. வதடும் அன்பு றதய்வம் 

27. நன்ெியால் துதிபாடு நம் இவயசுலவ 

 
 
01. வானத்தில் இருந்து லவயகம் எழுந்து 
வானத்தில் இருந்து லவயகம் எழுந்து 
புனித ஆவிவய வருக 
ஞானத்தின் ஒளிவய மனதினில் ஏற்றும் 
மாசற்ெ அன்வப வருக -2 
 
உயிருக்கு உயிவர வாழ்வுக்கு வாழ்வவ 
உண்லமயின் வடிவவ வருவக 
பயிருக்கு மலைவய பார்லவயின் ஒளிவய 
பரமனின் அருவள வருக – 2 
 
காத்திருப்வபாரின் காரிருள் வபாக்கும்  
காலைக் கதிவராவன வருக 
ஆழ்கடல் மீதினில் அலைந்திடுறமக்கு 
ஆனந்த நிலைவய வருக – 2 
 
மனிதனின் மனதில் மணிறயனத் துைங்கும் 

மாணிக்க விளக்வக வருக 
இனிய நல் வாழ்லவ உவப்புடன் வைங்கும் 
இன்னருட் றபருக்வக வருக – 2 
 
 
02 நான் நானாகவவ வந்திருக்கிவென் 
நான் நானாகவவ வந்திருக்கிவென் 
உம் பிரசன்னத்தில் வந்து நிற்கிவென் 
நீர் இன்று என்லன ஏற்றுக் றகாள்வரீா 
உம் ராஜ் ியத்தில் வசர்த்துக் றகாள்வரீா 
 
வயாவசப்லப வபால் நான் ஒழுங்கில்லைவய 
வநாவாலவப் வபால் நீதிமானும் இல்லைவய 
ஆப்ரகாலமப் வபால் விசுவாசியில்லைவய 
தானிவயலைப் வபால் உம்லம 
வவண்டவில்லைவய 
நான் நானாக நானாக வந்திருக்கிவென் --- நான் 
 
மார்த்தாலளப் வபால் உம்லம வசவிக்கலைவய 
மரியாலளப் வபால் உம்லம வநசிக்கலைவய 
எஸ்தலர வபால் எலதயும் றசய்யவில்லைவய 
எைிசறபத்தின் நற்குணங்கள் என்னில் இல்லைவய 
நான் வணீாகி பாைாகி வந்திருக்கிவென் --- நான் 
 
 
03. நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன - 4 
உம் உள்ளங்லகயில் என்லனக் கண்டதாவை 
கண்மணி வபாை காத்துக் றகாண்டதாவை  
உம் உள்ளங்லகயில் என்லனக் கண்டதாவை 
கண்மணி வபாை காத்துக் றகாண்டதாவை  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன - 4 
 
வானத்து விண்மீறனல்ைாம்  



உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
வானத்து விண்மீறனல்ைாம்  
உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
அந்த பரவைாகத்தில் உள்ள றவளிச்சத்தாவை 
உம்லம கண்சிமிட்டி ஆர்ப்பரிக்குவத 
அந்த பரவைாகத்தில் உள்ள றவளிச்சத்தாவை 
உம்லம கண்சிமிட்டி ஆர்ப்பரிக்குவத 
அட ஸ்துதிப்வபாவம அட ஸ்துதிப்வபாவம - 2 
இவயசு ரா ாவின் அன்லபக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன - 4  
 
கடைின் மீன்கள் எல்ைாம் 
உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
கடைின் மீன்கள் எல்ைாம் 
உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
பாழ்றவளியினிவை நீலர கண்டதாவை 
உம்லம துள்ளி துள்ளி ஆர்ப்பரிக்குவத  
பாழ்றவளியினிவை நீலர கண்டதாவை 
உம்லம துள்ளி துள்ளி ஆர்ப்பரிக்குவத  
அட ஸ்துதிப்வபாவம அட ஸ்துதிப்வபாவம - 2 
இவயசு ரா ாவின் அன்லபக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன - 4  
 
உைகத்தின் உயிர்கள் எல்ைாம்  
உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
உைகத்தின் உயிர்கள் எல்ைாம்   
உம்லம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
தக்க காைத்தில் நீர் உணவைிப்பதாவை 
உம்லம நன்ெி றசால்ைி ஆர்ப்பரிப்வபவன  
தக்க காைத்தில் நீர் உணவைிப்பதாவை 
உம்லம நன்ெி றசால்ைி ஆர்ப்பரிப்வபவன  
அட ஸ்துதிப்வபாவம அட ஸ்துதிப்வபாவம - 2 
இவயசு ரா ாவின் அன்லபக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன - 2  

உம் உள்ளங்லகயில் என்லனக் கண்டதாவை 
கண்மணி வபாை காத்துக் றகாண்டதாவை  
உம் உள்ளங்லகயில் என்லனக் கண்டதாவை 
கண்மணி வபாை காத்துக் றகாண்டதாவை  
நான் ஸ்துதிப்வபன் ஸ்வதாத்தரிப்வபவன – 2 
 
 
04.வானகதந்லத நடாத நாற்றெல்ைாம் 
வானகதந்லத நடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
 
அது கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கவலையாக இருந்தாலும் 
கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கவலையாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(4) 
வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
 
அது வநாயாக இருந்தாலும் 
பிணியாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
 
அது வாலதயாக இருந்தாலும் 
தீலமயாக இருந்தாலும் 
வாலதயாக இருந்தாலும் 
தீலமயாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(4) 

வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
 
அது பாவமாக இருந்தாலும் 
சாபமாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
 
அது மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
அது கட்டுகளாக இருந்தாலும் 
சிலெயாக இருந்தாலும் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா(2) 
வானகதந்லதயின்நாடாத நாற்றெல்ைாம் 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
வவவராடு பிடுங்கி வபாடுமப்பா 
 
 
05. அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா - 6 
அக்கினியாம் ஆவிவய பரிசுத்த ஆவிவய – 2 



அக்கினியாய் எங்கள் வமல் இெங்கிடுவம – 2  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா – 2 
 
வல்ைலமயாம் ஆவிவய பரிசுத்த ஆவிவய – 2 
வல்ைலமயாய் எங்கள் வமல் இெங்கிடுவம - 2 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா - 2 
 
 வீ ஊற்ொம் ஆவிவய பரிசுத்த ஆவிவய - 2 
 வீ ஊற்ொய் என்னில் றபாங்கிடுவம - 2  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா – 4 
 
 
06. எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் 
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்   
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயலசயா 
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயலசயா 
 
உங்க இரக்கம் இல்ைாம யார் இரக்கம் வவணும் - 
2 
உங்க அன்பு இல்ைாம யார் அன்பு வவணும் – 2 
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் என் உயிரும் 
நீங்கதான் - 2  
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா  
 
மலைகள் வபாை மனிதர்கள் உயர்ந்து நின்ொலும் 
மலைகள் வபாை மனிதர்கள் நிமிர்ந்து நின்ொலும்  
உண்லமயான உதவி உன்னில் தாலனயா - 2 
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் என் உயிரும் 
நீங்கதான்  

எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயலசயா 
 
நண்பர் என்லன லகவிட்டாலும் நீங்க இருக்கீங்க 
- 2 
லகவிடாத நல்ை றதய்வம் நீங்கதான் ஐயா – 2  
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் என் உயிரும் 
நீங்கதான்  
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயலசயா  
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயலசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயலசயா 
எனக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் என் உயிரும் 
நீங்கதான் – 2 
 
 
07. ஆராதலண வதவ ஆராதலண  
ஆராதலண வதவ ஆராதலண 
இவயசு இரட்சகா ஆராதலண (2) 
ஆராதலண ஆராதலண  
ஆராதலண வதவ ஆராதலண (2) 
ஆராதலண வதவ ஆராதலண  
இவயசு இரட்சகா ஆராதலண  
 
விண்ணக வவந்தனுக்கு ஆராதலண  
மண்ணக இரா னுக்கு ஆராதலண (2) 
இதயத்தில் இருப்பவர்க்கு ஆராதலண  
இரக்கத்தின் றதய்வத்திற்கு ஆராதலண (2) 
ஆராதலண வதவ ஆராதலண  
இவயசு இரட்சகா ஆராதலண  
 
அன்பான இவயசுவிற்கு ஆராதலண  
அருலமயான றதய்வத்திற்கு ஆராதலண (2) 
ஆற்ெல் மிகு இவயசுவிற்கு ஆராதலண  

ஆறுதைின் றதய்வத்திற்கு ஆராதலண (2) 
 
ஆராதலண வதவ ஆராதலண  
இவயசு இரட்சகா ஆராதலண (2) 
ஆராதலண ஆராதலண ஆராதலண  
வதவ ஆராதலண (2) 
ஆராதலண வதவ ஆராதலண  
இவயசு இரட்சகா ஆராதலண 
 
 
08.வாழ்த்துகின்வொம் வணங்குகின்வொம்  
வாழ்த்துகின்வொம் வணங்குகின்வொம் 
நற்கருலண நாதலர ஆராதிக்கின்வொம் 
 
விடுதலை ஆக்கும் றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
குணப்படுத்தும் றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
காண்கின்ெ றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
காக்கின்ெ றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
 
இரட்சிக்கும் றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
இரக்கமுள்ள றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
சுகம் றகாடுக்கும் றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
தரிசனம் ஆகின்ெ றதய்வவம ஆராதிக்கின்வொம் 
 
விண்ணப்பத்லத வகட்பவவர ஆராதிக்கின்வொம் 
கண்ணலீர காண்பவவர ஆராதிக்கின்வொம் 
வநாய்கலள எல்ைாம் தீர்ப்பவவர 
ஆராதிக்கின்வொம் 
சாத்தாலன ற யிப்பவவர ஆராதிக்கின்வொம் 
 
பரவைாக மன்னாவவ ஆராதிக்கின்வொம் 
மகிலமயின் பட்டயவம ஆராதிக்கின்வொம் 
திக்கற்ெவர்களின் தகப்பவன ஆராதிக்கின்வொம் 
எளியவரின் வகடயவம ஆராதிக்கின்வொம் 



 
பாவறமல்ைாம் சுமந்தவவர ஆராதிக்கின்வொம் 
சாந்தமான றசம்மெிவய ஆராதிக்கின்வொம் 
எங்களுக்காக மரித்தவவர ஆராதிக்கின்வொம் 
உயிர்த்த இவயசு ரா ாவவ ஆராதிக்கின்வொம் 
 
 
09.உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன  
உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன 
உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன  
 
தீபங்கள் ஏந்தி ஆராதலன 
தூபங்கள் காட்டி ஆராதலன  
தீபங்கள் ஏந்தி ஆராதலன 
தூபங்கள் காட்டி ஆராதலன 
முழ்ந்தாள் படியிட்டு ஆராதலன 
முற்ெிலும் என்லன தாழ்த்தி ஆராதலன  
முழ்ந்தாள் படியிட்டு ஆராதலன 
முற்ெிலும் என்லன தாழ்த்தி ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன  
 

ஸ்வதாத்திர பைியிட்டு ஆராதலன  
ஸ்துதி கன மகிலமயில் ஆராதலன  
ஸ்வதாத்திர பைியிட்டு ஆராதலன  
ஸ்துதி கன மகிலமயில் ஆராதலன 
லகத்தாள ஒைி முைங்க ஆராதலன 
எக்காள றதானி முைங்க ஆராதலன  
லகத்தாள ஒைி முைங்க ஆராதலன 
எக்காள றதானி முைங்க ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன 
 
தந்லதயாம் இலெவனுக்கு ஆராதலன 
லமந்தனாம் இவயசுவுக்கு ஆராதலன  
தந்லதயாம் இலெவனுக்கு ஆராதலன 
லமந்தனாம் இவயசுவுக்கு ஆராதலன 
தூய நல் ஆவிக்கு ஆராதலன 
மூறவாரு கடவுளுக்கு ஆராதலன  
தூய நல் ஆவிக்கு ஆராதலன 
மூறவாரு கடவுளுக்கு ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன 
 
ஆபிரகாமின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஈசாக்கின் வதவனுக்கு ஆராதலன  
ஆபிரகாமின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஈசாக்கின் வதவனுக்கு ஆராதலன 

யாக்வகாபின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
இஸ்ரவவைின் வதவனுக்கு ஆராதலன  
யாக்வகாபின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
இஸ்ரவவைின் வதவனுக்கு ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன 
நற்கருலண நாதருக்கு ஆராதலன 
நைமாக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன  
நற்கருலண நாதருக்கு ஆராதலன 
நைமாக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
தானிவயைின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
தாவதீின் லமந்தனுக்கு ஆராதலன  
தானிவயைின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
தாவதீின் லமந்தனுக்கு ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன 
 
எைியாவின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
எைிசாவின் வதவனுக்கு ஆராதலன  
எைியாவின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
எைிசாவின் வதவனுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
 வீனுள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன  
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
 வீனுள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 



வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன  
 
உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன  
உன்னத வதவனுக்கு ஆராதலன 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதலன  
ஆராதலன ஆராதலன 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதலன 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன  
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதலன 
ஆராதலன வதவா ஆராதலன  
 
 
10.ஆபிரகாமின் வதவவன 
ஆபிரகாமின் வதவவன 
ஆபிரகாமின் வதவவன ஈசாக்கின் வதவவன 
யாக்வகாபின் வதவவன எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ  
ஆபிரகாமின் வதவவன ஈசாக்கின் வதவவன  
யாக்வகாபின் வதவவன எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ 
வசலனகளின் கர்த்தவர ஆராதிப்வபாம் உன் நாமம் 
– 2 
ஆராதலன ஆராதலன நற்கருலண நாதவர 
ஆராதலன – 2 
 
குருடர்க்கு பார்லவயும் சிலெப்பட்டவர்க்கு 
விடுதலையும் 

றசவிடர்க்கு வகள்வியுமாய் குணப்படுத்தும் 
கர்த்தாவவ  
குருடர்க்கு பார்லவயும் சிலெப்பட்டவர்க்கு 
விடுதலையும் 
றசவிடர்க்கு வகள்வியுமாய் குணப்படுத்தும் 
கர்த்தாவவ  
வசலனகளின் கர்த்தவர ஆராதிப்வபாம் உன் நாமம் 
– 2 
ஆராதலன ஆராதலன நற்கருலண நாதவர 
ஆராதலன – 2 
 
அடிலமகளுக்கு விடுதலையும் எளிவயார்க்கு 
நற்றசய்தியாய் 
அழுவவாரின் கண்ணலீர துலடக்கும் இரக்கம் 
நிலெந்த கர்த்தாவவ அடிலமகளுக்கு 
விடுதலையும் எளிவயார்க்கு நற்றசய்தியாய் 
அழுவவாரின் கண்ணலீர துலடக்கும் இரக்கம் 
நிலெந்த கர்த்தாவவ 
வசலனகளின் கர்த்தவர ஆராதிப்வபாம் உன் நாமம் 
– 2 
ஆராதலன ஆராதலன நற்கருலண நாதவர 
ஆராதலன – 2 
 
பாவிகளுக்கு பரிகாரமாய் கட்டுகளிைிருந்து 
விடுதலையாய் 
வநாய்கள் மாற்ெிடவவ காயப்பட்ட இவயசுவவ  
பாவிகளுக்கு பரிகாரமாய் கட்டுகளிைிருந்து 
விடுதலையாய் 
வநாய்கள் மாற்ெிடவவ காயப்பட்ட இவயசுவவ  
வசலனகளின் கர்த்தவர ஆராதிப்வபாம் உன் நாமம் 
– 2 
ஆராதலன ஆராதலன நற்கருலண நாதவர 
ஆராதலன – 2  
ஆபிரகாமின் வதவவன ஈசாக்கின் வதவவன 

யாக்வகாபின் வதவவன எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ  
ஆபிரகாமின் வதவவன ஈசாக்கின் வதவவன  
யாக்வகாபின் வதவவன எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா ஹாவைலு 
ஹாவைலு ஹாவைலூயா – 4 வசலனகளின் 
கர்த்தவர ஆராதிப்வபாம் உன் நாமம் – 2 
ஆராதலன ஆராதலன நற்கருலண நாதவர 
ஆராதலன – 2  
நற்கருலண நாதவர ஆராதலன – 2 
 
 
11. நீர் வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம 
உம் ஊைியத்லத காண வாருவம 
உம் ஊைியலர காண வாருவம  
உம் ஊைியத்லத காண வாருவம 
உம் ஊைியலர காண வாருவம  
நீர் வாருவம நீர் வாருவம 
என் உள்ளத்தில் ஓடி வாருவம 
 
சுய இச்லசகலள எடுத்துப் வபாட வாருவம 
என் சித்தங்கலள தூக்கிப் வபாட வாருவம  
சுய இச்லசகலள எடுத்துப் வபாட வாருவம 
என் சித்தங்கலள தூக்கிப் வபாட வாருவம  
நீர் வாருவம நீர் வாருவம 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம 
 
என்லன வநர்லமயில் நடத்திச் றசல்ை வாருவம   
என்லன பரிசுத்தமாக்கிப் பாருவம  
என்லன வநர்லமயில் நடத்திச் றசல்ை வாருவம   
என்லன பரிசுத்தமாக்கிப் பாருவம  



உம் ஊைியத்லத காண வாருவம 
உம் ஊைியலன காண வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம  
 
என் வநாயில் நீர் என்லனப் பார்க்க வாருவம 
றதாலைந்த ஆடான என்லனக் காண வாருவம 
என் ஆயவன என்லனப் பார்க்க வாருவம  
றதாலைந்த ஆடான என்லனக் காண வாருவம 
என் கிருலபயின் ஆவி வாருவம 
வரத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய  
உம் ஊைியத்லத காண வாருவம 
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் ஊைியலர காண வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
சுய இச்லசகலள எடுத்துப் வபாட வாருவம 
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய  
என் சித்தங்கலள எடுத்துப் வபாட வாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய  
என்லன வநர்லமயில் நடத்திச் றசல்ை வாருவம 
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய  
என்லன பரிசுத்தமாக்கிப் பாருவம  
நீர் வாருவம அன்பின் ஆவிவய 
உம் சமாதானத்தின் ஆவி வாருவம  
 
 
 
 
 
 
 

12.வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

வரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆவிவய - 2 

பலடப்லபறயல்ைாம் அபிவேகிக்கும்  

பரமனின் உன்னதவர 

பாவி என்லன ஆளுலக றசய்யும் 

பரிசுத்தமாக்கி பயன்படுத்தும் - 2 

பரிசுத்தமாக்கி பயன்படுத்தும் 

வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

வரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆவிவய 

 

ஆதியிவை நீரின்மீது அலசந்தாடிய ஆவிவய 

அலனவலரயும் அன்வபாடு ஆட்றகாண்ட ஆவிவய 

- 2 

நற்றசய்தி றசால்ைிட சாட்சியாய் வாழ்ந்திட 

அலைத்த உம் சீடலர அபிவேகித்தீர் 

இெங்கி வந்து ஆளுலக றசய்யும் 

நானும் உந்தன் சீடன் அன்வொ – 2 

வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

வரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆவிவய 

 

பிளவுற்ெ நாவுகவள அக்கினியாம் ஆவிவய 

அலனத்திலுவம அன்வபாடு 

வைிநடத்தும் றதய்வவம - 2 

நம்பிடுவவார் யாவரும் சீடராய் மாெிட  

அலைத்த உம் சீடலர அபிவேகித்தீர் 

இெங்கி வந்து ஆளுலக றசய்யும்  

நானும் உந்தன் சீடன் அன்வொ - 2 

வானின்று இெங்கிய வல்ைலமயின் ஆவிவய 

வரங்களால் நிரப்பிடும் பரவைாக ஆவிவய – } 

பலடப்லபறயல்ைாம் அபிவேகிக்கும்  

பரமனின் உன்னதவர 

பாவி என்லன ஆளுலக றசய்யும் 

பரிசுத்தமாக்கி பயன்படுத்தும் - 5 

13.அக்கினி மயவம 
அக்கினி மயவம 
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ் 
 
அலணப்பவவர ஆறுதல் தருபவவர 
அதிசயம் றசய்பவவர எங்கள் துலண நீவர  
அலணப்பவவர ஆறுதல் தருபவவர 
அதிசயம் றசய்பவவர எங்கள் துலண நீவர  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ் 
 
எந்தன் உள்ளம் பாைாய் வபானலதயா 
புதிய இதயத்லதவய என்னுள் மைர றசய்வரீ்  
எந்தன் உள்ளம் பாைாய் வபானலதயா 
புதிய இதயத்லதவய என்னுள் மைர றசய்வரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ் 
 
அபிவசக முத்திலர ஆனவவர 
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடவவ அன்பாய் வைிநடத்தும்  
அபிவசக முத்திலர ஆனவவர 
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடவவ அன்பாய் வைிநடத்தும்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ் 
வநாய்கள் எல்ைாம் உடவன தீருலமயா 



அரிய வரங்கலளவய எமக்கு தாருலமயா  
வநாய்கள் எல்ைாம் உடவன தீருலமயா 
அரிய வரங்கலளவய எமக்கு தாருலமயா  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அக்கினி மயவம பரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்பிடுவரீ் அப்பா நிரப்பிடுவரீ்  
அப்பா நிரப்பிடுவரீ் – 2 
 
 
14. வகாடி ஸ்வதாத்திரம் 
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்-2  
நல்ை இரட்சகவர இரக்கம் உள்ளவவர – 2  
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்–3  
 
ஆண்டவலர வதடும் மக்கள் எல்வைாரும் 
இரக்கம் நாளும் றபறுவாவர  
ஆண்டவலர வதடும் மக்கள் எல்வைாரும் 
இரக்கம் நாளும் றபறுவாவர 
சக்வகயுலவ வபால் இெங்கி வந்தால் 
இவயசு உன்லன அலணப்பாவர  
சக்வகயுலவ வபால் இெங்கி வந்தால் 
இவயசு உன்லன அலணப்பாவர 
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்-2 
நல்ை இரட்சகவர இரக்கம் உள்ளவவர – 2  
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்–2 
 
றபருமூச்சு விட்டு கதறும் வபாது  
வதவாதி வதவன் அவர் வகட்டிடுவாவர  
றபருமூச்சு விட்டு கதறும் வபாது  
வதவாதி வதவன் அவர் வகட்டிடுவாவர 
ஊதாரி மகனாய் திரும்பும் வபாது 
இவயசு உன்லன அலணப்பாவர  
ஊதாரி மகனாய் திரும்பும் வபாது 

இவயசு உன்லன அலணப்பாவர  
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்-2  
நல்ை இரட்சகவர இரக்கம் உள்ளவவர – 2  
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்–2 
தனிலமயில் றநாந்து அழும்வபாது  
ஆறுதல் உனக்கு தருவாவர  
தனிலமயில் றநாந்து அழும்வபாது  
ஆறுதல் உனக்கு தருவாவர 
ஆண்டவவர என்று அலைக்கும் வபாது 
ஆவிலய உனக்கு றபாைிவாவர  
ஆண்டவவர என்று அலைக்கும் வபாது 
ஆவிலய உனக்கு றபாைிவாவர ஸ்வதாத்திரம்  
ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம் - 2  
நல்ை இரட்சகவர இரக்கம் உள்ளவவர – 2  
வகாடி ஸ்வதாத்திரம் ரா ா வகாடி ஸ்வதாத்திரம்–2 
 
 
15. உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
 
பிதாவின் மகவன உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இஸ்ரவவைின் மாட்சிலமவய உம்லம ஸ்திப்வபன்  
பிதாவின் மகவன உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இஸ்ரவவைின் மாட்சிலமவய உம்லம ஸ்திப்வபன் 
நீதியின் சூரியவன உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
உைகின் ஒைிவய உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
நீதியின் சூரியவன உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
உைகின் ஒைிவய உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 

இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
 
வதர்ந்றதடுத்த இவயசுவவ உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
நீதிமானின் தந்லதவய உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
வதர்ந்றதடுத்த இவயசுவவ உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
நீதிமானின் தந்லதவய உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
நசவரத்து இவயசுவவ உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
நற்கருலண நாதவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
நசவரத்து இவயசுவவ உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
நற்கருலண நாதவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன்  
உம்லம ஸ்துதிப்வபன் உம்லம ஸ்துதிப்வபன் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்லம ஸ்துதிப்வபன் – 3 
 
 
16. இவயசுவவ ஆண்டவர் 
இவயசுவவ ஆண்டவர் அற்புதம் றசய்வார் 
எனக்கு றவற்ெி தருவார் 
வதவாதி வதவனுக்கு மகிலம 
ரா ாதி ரா னுக்கு மகிலம 
இவயசுவவ ஆண்டவர் அற்புதம் றசய்வார் 
எனக்கு றவற்ெி தருவார் 
வதவாதி வதவனுக்கு மகிலம 
ரா ாதி ரா னுக்கு மகிலம 
 
என்றனன்ன வவதலன வந்தாலும்  
ஒடுங்கி நான் ஒைிவதில்லை  
என்றனன்ன வவதலன வந்தாலும்  
ஒடுங்கி நான் ஒைிவதில்லை  
கர்த்தர் என்லன காத்திடுவார் 
கரங்கள் நீட்டி தூக்கிடுவார்  
கர்த்தர் என்லன காத்திடுவார் 
கரங்கள் நீட்டி தூக்கிடுவார் 



இவயசுவவ ஆண்டவர் அற்புதம் றசய்வார் 
எனக்கு றவற்ெி தருவார் 
வதவாதி வதவனுக்கு மகிலம 
ரா ாதி ரா னுக்கு மகிலம 
 
பலகவர்கள் என்லன எதிர்த்தாலும்  
கர்த்தர் நாம்ம எனக்கு உண்டு  
பலகவர்கள் என்லன எதிர்த்தாலும்  
கர்த்தர் நாமம் எனக்கு உண்டு 
வதவ வார்த்லத வாவளந்தி எதிரிலய 
திடமாய் றவன்ெிடுவவன் 
வதவ வார்த்லத வாவளந்தி 
எதிரிலய திடமாய் றவன்ெிடுவவன்  
இவயசுவவ ஆண்டவர் அற்புதம் றசய்வார் 
எனக்கு றவற்ெி தருவார் 
வதவாதி வதவனுக்கு மகிலம 
ரா ாதி ரா னுக்கு மகிலம 
இவயசுவவ ஆண்டவர் அற்புதம் றசய்வார் 
எனக்கு றவற்ெி தருவார் 
வதவாதி வதவனுக்கு மகிலம 
ரா ாதி ரா னுக்கு மகிலம 
 
 
17.வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம-2 
ஆதியில் இருந்த வல்ைலம 
அலனத்லதயும் பலடத்த வல்ைலம 
அக்கினி றபாைியும் வல்ைலம 
அலனத்லதயும் புதிதாக்கும் வல்ைலம (2) 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம, 
மண்மீது இெங்கிய மகிலமயின் வல்ைலம 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம 
என்மீது இெங்கிடும் பிதாவின் வல்ைலம 
வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம (2) 
 

வாருவம வாருவம வயார்தான் கலரயில் வந்தது 
வபால் 
தங்கிடுவம தங்கிடுவம தயங்கிய சீடரில் தங்கியது 
வபால் 
மாற்ெிடுவம மாற்ெிடுவம மனிதலனப் பிடிக்கும் 
சீடனாக 
காத்திடுவம காத்திடுவம கலெகள் கழுவி 
காத்திடுவம 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம, 
மண்மீது இெங்கிய மகிலமயின் வல்ைலம 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம 
என்மீது இெங்கிடும் பிதாவின் வல்ைலம 
வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம (2) 
 
தாருவம தாருவம பரிசுத்த வல்ைலம தாருவம 
றபாைிந்திடுவம றபாைிந்திடுவம பிளவுற்ெ 
நாவுகள் றபாைிந்திடுவம 
துலணயாகுவம துலணயாகுவம 
தூய்லமயின் வைிறசல்ை துலணயாகுவம 
வைிகாட்டுவம வைிகாட்டுவம உம் சித்தம் 
நான் றசய்ய வைிகாட்டுவம 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம, 
மண்மீது இெங்கிய மகிலமயின் வல்ைலம 
புதிய வல்ைலம, புனித வல்ைலம 
என்மீது இெங்கிடும் பிதாவின் வல்ைலம 
வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம வல்ைலம (2) 
 
 
18. தீ நாவவ தீ நாவவ 
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 2 
 
கட்டுகள் உலடக்கும் தீ நாவவ தீலய 
வபாடுலமயா – 2 
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  

ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 2 
 
சிலெகலள தகர்த்திடும் தீ நாவவ தீலய 
வபாடுலமயா – 2  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 2 
 
தீலமகள் எரித்திடும் தீ நாவவ தீலய 
வபாடுலமயா – 2 
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 2 
 
வாலதகள் ஒட்டிடும் தீ நாவவ தீலய 
வபாடுலமயா – 2  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 2 
 
வநாய்கலள வபாக்கிடும் தீ நாவவ தீலய 
வபாடுலமயா – 2  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  
ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தந்லதயின் தீ நாவவ இவயசுவின் தீ நாவவ  



ஆவியின் தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா  
தீ நாவவ தீ நாவவ தீலய வபாடுலமயா – 4 
 
 
19. றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை 
றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை தீ நாவாய் 
வந்தவவர – 2 
அக்கினி வபாடுலமயா அனல் மூட்ட 
வாருலமயா-2 
றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை தீ நாவாய் 
வந்தவவர  
அக்கினி வபாடுலமயா அனல் மூட்ட 
வாருலமயா–2 
 
அலசவாடும் ஆவியாவர புது  வீன்  
தாருலமயா-2 
ஆதியிவை இருந்தது வபால் இப்றபாழுதும் 
வவண்டுலமயா – 2 றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை 
தீ நாவாய் வந்தவவர  
அக்கினி வபாடுலமயா அனல் மூட்ட  
வாருலமயா – 2 
 
வானம் அன்று திெந்து றவண்புொவாய்  
வந்தவவர – 2 
அபிவசகம் றசய்யுலமயா  உம் மகனாக 
மாற்றுலமயா – 2  
றபந்தக்வகாஸ்வத நாளினிவை தீ நாவாய் 
வந்தவவர  
அக்கினி வபாடுலமயா அனல் மூட்ட  
வாருலமயா – 2 
 
 
 
 

20. என்ன நிரப்புங்கப்பா  
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்ைலமயாை 
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியாை  
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க வல்ைலமயாை 
என்ன நிரப்புங்கப்பா உங்க அக்கினியாை 
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாவை 
நிரப்பிடுங்க  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க வல்ைலமயாவை 
நிரப்பிடுங்க 
நிைலை றதாடுவவாம் சுகத்லத றபெணும் 
கச்லசய றதாடுவவாம் அற்புதம் றபெணும்  
ஏன் நிைலை றதாடுவவாம் சுகத்லத றபெணும் 
கச்லசய றதாடுவவாம் அற்புதம் றபெணும்  
வபதுரு வபால் என்ன நிரப்பிடுங்க 
பவுலைப் வபால் பயன்படுத்திடுங்க  
வபதுரு வபால் என்ன நிரப்பிடுங்க 
பவுலைப் வபால் பயன்படுத்திடுங்க  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாவை 
நிரப்பிடுங்க  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க  உம் 
வல்ைலமயாவை நிரப்பிடுங்க 
 
காைியான பாத்திரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்லக 
முடிவுக்கு வரணும்   
நான் காைியான பாத்திரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்லக 
முடிவுக்கு வரணும்   
மூழ்கணுவம நான் மூழ்கணுவம ஆவியின் 
நதியிவை மூழ்கணுவம 
மூழ்கணுவம நான் மூழ்கணுவம உம் ஆவியின் 
நதியிவை மூழ்கணுவம 
நிரம்பணுவம நான் நிரம்பணுவம பரிசுத்த 
ஆவியால் நிரம்பணுவம நிரம்பணுவம நான் 
நிரம்பணுவம உம் பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரம்பணுவம 

றதருறவல்ைாம் உம் அக்கினி நதிலய என்லனக் 
றகாண்டு பாய்ந்திடச் றசய்யும்  
என் றதருறவல்ைாம் உம் அக்கினி நதிலய 
என்லனக் றகாண்டு பாய்ந்திடச் றசய்யும் 
றசய்திடுங்க ஐயா றசய்திடுங்க நதியாய் 
பாய்ந்திட றசய்திடுங்க - 2 
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாவை 
நிரப்பிடுங்க  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க உம் 
வல்ைலமயாவை நிரப்பிடுங்க 
என்ன நிரப்புங்கப்பா உம் வல்ைலமயாை 
என்ன நிரப்புங்கப்பா உம் அக்கினியாை  
என்ன நிரப்புங்கப்பா உம் வல்ைலமயாை 
என்ன நிரப்புங்கப்பா உம் அக்கினியாை  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க ஆவியினாவை 
நிரப்பிடுங்க  
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க உம் 
வல்ைலமயாவை நிரப்பிடுங்க 
 
 
21.அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர  
அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர  

றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா  

என்லன றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா - 2 

   

ஆண்டவரின் ஆவியாவர வல்ைலமயின் 
ஆவியாவர 

றசாந்தமாக்கிக் றகாள்ளுலமய்யா 

என்லன றசாந்தமாக்கிக் றகாள்ளும்மய்யா -2 

பாவியான என்மீது ஆவிமலை ஊற்ெி  

பரிசுத்தமாக்குலமய்யா  

என்லன பரிசுத்தமாக்குலமய்யா -2 

அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர  

றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா  



என்லன றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா 

 

பரவைாக ஆவியாவர பரிசுத்த ஆவியாவர  

பெந்திெங்கி வாருலமய்யா 

என்லன பலடத்திட வாருலமய்யா - 2 

அன்புக்காய் ஏங்குகிெ என் மனதின் ஆைத்தில் 

அன்பு மலையாக வாரும்  

ஆவிவய அன்பு மலையாக வாரும் - 2 

அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர  

றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா  

என்லன றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா 

 

றபந்தவகாஸ்து நாளிவை சீடர் மீது வந்தவவர 

எங்கள் மீது வாருலமயா  

எம்லம வைிநடத்த வாருலமய்யா - 2 

உந்தன் அன்பு வார்த்லத  

எல்லை எங்கும் பரப்பிட அபிவேகம் 
தாருலமய்யா 

இவயசுவவ அபிவசகம் தாருலமய்யா - 2 

அக்னிமயமானவவர வ ாதிமயமானவவர  

றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா  

என்லன றசாந்தமாக்க வாருலமய்யா - 2 

 
 
22. ஆராதலன ஆராதலன 
ஆராதலன ஆராதலன அப்பா அப்பா உமக்கு 
ஆராதலன - 2 
என் உயிராக இருப்பவவர என் உயிவராடு 
கைந்தவவர - 4 
ஆராதலன ஆராதலன அப்பா அப்பா உமக்கு 
ஆராதலன - 2 
 
றயவகாவாயவீர ஆராதலன எல்ைாவம 
பார்த்துக்றகாள்வரீ் ஆராதலன - 2 

றயவகாவா நிசிவய ஆராதலன - 2 
றவற்ெி தந்து மகிழ்வரீ் ஆராதலன - 2  
ஆராதலன ஆராதலன அப்பா அப்பா உமக்கு 
ஆராதலன - 2 
 
இவயசுவின் உடவை ஆராதலன உயிருள்ள 
உணவவ ஆராதலன - 2  
இவயசுவின் இரத்தவம ஆராதலன - 2 
உண்லமயான பானவம ஆராதலன – 2  
ஆராதலன ஆராதலன அப்பா அப்பா உமக்கு 
ஆராதலன - 2 
என் உயிராக இருப்பவவர என் உயிவராடு 
கைந்தவவர - 4 
ஆராதலன ஆராதலன அப்பா அப்பா உமக்கு 
ஆராதலன – 2  
 
23. மாண்புயர் இவ்வருள் 

மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்லத  
தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்வபாம்  
பலைய நியம முலெகள் அலனத்தும்  
இனி மலெந்து முடிவு றபறுக  
புதிய நியம முலெகள் வருக  
புைன்களாவை மனிதன் இதலன  
அெிய இயைாக் குலெலய நீக்க  
விசுவாசத்தின் உதவி றபறுக  
மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானவம 
பிதா அவர்க்கும் சுதனவர்க்கும்  
புகழ்ச்சிவயாடு றவற்ெியார்ப்பும்  
மீட்பின் றபருலம மகிலமவயாடு  
வைிலம வாழ்த்து யாவுமாக  
இருவரிடமாய் வருகின்ெவராம்  
தூய ஆவியானவர்க்கும்  
அளவில்ைாத சம புகழ்ச்சி  
என்றுவம உண்டாக ஆவமன்.  

 

23.அருட்திரு வதவ வதவன் வபாற்ெி 
அருட்திரு வதவ வதவன் வபாற்ெி 
அவர்தம் தூய நாமம் வபாற்ெி(2) 
அவர் மகன் இவயசு கிெிஸ்து வபாற்ெி 
அவர்தம் தூய நாம்ம் வபாற்ெி(2) 
அருட்திரு தூய இதயம் வபாற்ெி 
அவர்தம் விலையில்ைா குருதி வபாற்ெி(2) 
 
வதவ நற்கருலணயில் இவயசு வபாற்ெி 
வதற்ெிடும் தூய ஆவி வபாற்ெி(2) 
வதவனின் அன்லன கன்னிமரி வபாற்ெி 
அவள் திரு மாசில் உற்பவம் வபாற்ெி(2) 
 
அவளது மாண்புறு விண்வணற்பு வபாற்ெி 
அவளது புனித நாம்ம் வபாற்ெி(2) 
அவள்திருத் துலணவர் சூலச வபாற்ெி 
தூதரில் புனிதரில் வதவன் வபாற்ெி(2) 
 
 

24.என்லனவய முழுவதும் உன்னிடம் 

என்லனவய முழுவதும் உன்னிடம் தருகின்வென் 

என் மனம் அெிந்து நீ உன் லகயில் ஏற்ெிடுவாய் - 2 

 

உண்லமக்காக வாழ்ந்திடும் றநஞ்சம் என்னில் 

உண்டு 

உயிர் றகாடுக்கவும் துணிந்திடும்  

உந்தன் பாலத றசன்று - 2 

என் றநஞ்சில் வாழ்பவன் நீதாவன 

இனி அச்சம் றகாள்வது வணீ்தாவன - 2 

எந்தன் பணியில் ஆயிரம் தலடகள் 

வந்திடும் ஆயினும் இவயசுவவ 

உனது வைியில் பயணம் றதாடரும் 

என்லனவய முழுவதும் உன்னிடம் தருகின்வென் 

என் மனம் அெிந்து நீ உன் லகயில் ஏற்ெிடுவாய் - 2  



 

எந்தன் வாழ்வின் றபாருளிலன  

உந்தன் வாழ்வில் கண்வடன் 

சுயநைத்தின் திலரகலள கலளந்து என்லனத் 

தந்வதன் - 2 

ஒரு  வீன் என்னாவை உயிர் வாழ்ந்தால் 

அதுதாவன உன் முன்னால் றபரிதாகும் - 2 

மகிழ்லவத் வதடும் மானிடர் மகிழ்ந்திட 

தந்திடும் என்லன இவயசுவவ 

உனது கரத்தில் ஏற்க வவண்டி 

என்லனவய முழுவதும் உன்னிடம் தருகின்வென் 

என் மனம் அெிந்து நீ உன் லகயில் ஏற்ெிடுவாய் - 2 

 
 

25.வதடும் அன்பு றதய்வம் 

வதடும் அன்பு றதய்வம் என்லனத் வதடி வந்த வநரம் 

வகாடி நன்லம கூடும் புவி வாடும் நிலைகள் மாறும் 

வாடும் நிலைகள் மாறும் 

இந்த வானவதவன் தந்த வாழ்வுப்பாலத 

எந்தன் வாழும் காைம் வபாதும் - 2 

 

வார்த்லதயாகி நின்ெ இலெவன்  

இந்த வாழ்லவத் வதர்ந்த தலைவன்  - 2 

பாரில் எங்கும் புதுப்பார்லவ தந்து  

அந்தப் பாலதயில் அலைத்த அெிஞன் - 2 

காைம் கடந்த கலைஞன் என் தலைவன் 

இந்த வானவதவன் தந்த வாழ்வுப்பாலத 

எந்தன் வாழும் காைம் வபாதும் - 2 

 

அடிலம அலமப்பு இங்கு ஒைிய  

எங்கும் மனித மாண்பு நிலெய - 2 

புரட்சிக் குரல் றகாடுத்து புதிய வைி வகுத்து 

புதுலம றசய்த றபரும் புனிதன் - 2 

வாழ்லவக் கடந்த இலெவன் என் தலைவன் 

இந்த வானவதவன் தந்த வாழ்வுப்பாலத 

எந்தன் வாழும் காைம் வபாதும் – 2 

 

வதடும் அன்பு றதய்வம் என்லனத் வதடி வந்த வநரம் 

வகாடி நன்லம கூடும் புவி வாடும் நிலைகள் மாறும் 

வாடும் நிலைகள் மாறும் 

இந்த வானவதவன் தந்த வாழ்வுப்பாலத 

எந்தன் வாழும் காைம் வபாதும் - 2 

 

 
26.நன்ெியால் துதிபாடு நம் இவயசுலவ 
நாவாவை என்றும் பாடு - 2 
வல்ைவர் நல்ைவர் வபாதுமானவர் 
வார்த்லதயில் உண்லமயுள்ளவர் - 2 
எரிவகா மதிலும் முன்வன வந்தாலும் 
இவயசு உந்தன் முன்வன றசல்கிொர் 
கைங்கிடாவத திலகத்திடாவத 
துதியினால் இடிந்து விழும் - 2 
- நன்ெியால் துதி 
 
றசங்கடல் நம்லம சூழ்ந்து றகாண்டாலும்  
சிலுலவயின் நிைல் உண்டு - 2 
பாடிடுவவாம்பாடிடுவவாம் துதித்திடுவவாம் 
பாலதகள் கிலடத்து விடும் - 2 
- நன்ெியால் துதி 
வகாைியாத் நம்லம எதிர்த்து வந்தாலும் 
றகாஞ்சமும் பயம் வவண்டாம் 
இவயசு என்னும் நாமம் உண்டு 
இன்வெ ற யித்திடுவவாம் - 2 
- நன்ெியால் துதி 
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