புதுப்பித்தல் ஆண்டில் இறைத்தியான
வழிபாடுகள் - 2020
www.tamilcatholicdaily.com
பாடல் தலலப் புகள்
10:30 - 12:00

1.
2.
3.
4.
5.

அழைக்கின் றார் இயேசு
காணிக்ழக தந்யதாம்
தேடும் அன் பு தேய் வம்
அன் பின் தேவ நற் கருணை
நான் நானாகதவ வந்திருக்கிதறன்

6.
7.
8.
9.

கருணை தேய் வதம கை்பாரும்
இதயசுவின் பின் னால்
என் னில் எழுந்ே இதயசுவிற் தக
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன

12:00 - 13:00

13:20 - 13:40

10. ஆராேணன தேவ ஆராேணன
11. அதிசயங் கள் தசய் கின் றவர்
14:00 - 14:20

12. ஆராதிக்கின் தறாம் நாங் கள்
13. நன் றியால் துதிபாடி
14:40 - 15:00

14. ஆவியில் பிறந்து
15. வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம்
15:20 - 15:30

16. ஆராேணன நாயகன் நீ தர
15:40 - 16:00

17. புகழ் ந்து பாடுதவாம்
18. என் ஆற் றலின் ஆை்டவணர

01.அலைக் கிறார் இயேசு ஆண்டவர்
அணழக்கிறார் இதயசு ஆை்டவர்
ஆவலாய் நாம் தசல் லுதவாம்
அவர் பலியினில் கலந் திட
அவர் ஒளியினில் நடந் திட
சாட்சிகளாய் என் றும் வாழ் ந்திட இந்நாளிதல
தேடிதய தேவன் வருகிறார்
ேன் ணனதய நாளும் ேருகிறார்
தோள் களில் நம் ணமே் ோங் குவார்
துயரினில் அவர் தேற் றுவார்
சுணமகணள சுகங் களாக மாற் றுவார்
வளமுடன் வாழும் வழிணயக் காட்டுவார்
வாருங் கள் ஓருடலாய் இணைந்திடுதவாம்
வானகே் ேந் ணேணய நாம் வைங் கிடுதவாம்
அன் பினால் உலணக ஆளுவார்
ஆவியால் நம் ணம நிரப் புவார்
அணமதிணய என் றும் அருளுவார்
ஆனந்ேம் தநஞ் சில் தபாழிகுவார்
விடியலின் கீேமாக முழங் குவார்
விடுேணல வாழ் ணவ நமக்கு வழங் குவார்
வாருங் கள் ஓருடலாய் இணைந்திடுதவாம்
வானகே் ேந் ணேணய நாம் வைங் கிடுதவாம்

02.காணிக்லக தந் யதாம் கர்த்தாயவ
காைிக்ணக ேந்தோம் கர்ே்ோதவ
ஏற் றுக்தகாள் எம் ணம இப் தபாதே
கை் தகாை்டு பாரும் கடவுளின் மகதன
காைிக்ணக யார் ேந்ோர் நீ ர் ோதன

16:20 - 16:40

19. ஆற் றலாலும் அல் ல அல் ல
20. உன் புகணழப் பாடுவது என்
17:00 - 17:20

21. அருள் ோரும் இதயசுதவ
17:20 - 17:30

22. மாை்புயர் இவ் வருள்
23. அருட்திரு தேவ தேவன் தபாற் றி
24. மாசில் லாக் கன் னிதய

நாங் கள் ேந்ே காைிக்ணக எல் லாம் ரட்சகன்
தகாடுே்ேது
தமகம் சிந்தும் நீ ர்ே்துளி எல் லாம் பூமி
தகாடுே்ேது
காலங் கள் மாறும் தகாலங் கள் மாறும் (2)
ஆகாயம் மாறும் கடவுளின் மகதன
ஆனாலும் உன் அன் பு மாறாது

காைிக்ணக ோன் தசலுே்ே வந்தோம்
கருணை கிணடக்கட்டும்
தேவன் ேந்ே ஜீவன் எல் லாம் புனிேம்
அணடயட்டும்
என் அை்ணட வாரும் பாவங் கள் தீரும் (2)
ஏதனன் று தகளும் இணறவனின் மகதன
எம் ணமதய காைிக்ணக ேந்தோதம
03.யதடும் அன்பு ததே் வம்
யதடும் அன் பு ததே் வம்
என் ணனே் தேடி வந்ே தநரம்
தகாடி நன் ணம கூடும் -புவி
வாடும் நிணலகள் மாறும்
இந்ே வான தேவன் ேந் ே வாழ் வுப் பாணே
எந்ேன் வாழும் காலம் தபாகும் (2)
வார்ே்ணேயாகி நின் ற இணறவன்
இந்ே வாழ் ணவே் தேர்ந்ே ேணலவன்
பாரில் எங் கும் புது பார்ணவ ேந் து -அந்ே
பாணேயில் அறிந்ே அறிஞன்
காலம் கடந்ே கணலஞன் என் ேணலவன்
இந்ே வான தேவன் ேந் ே வாழ் வுப் பாணே
எந்ேன் வாழும் காலம் தபாகும் (2)
அடிணம அணமப் பு இங் கு ஒழிய-எங் கும்
மனிே மாை்பு நிணறய
புரட்சிக் குரல் தகாடுே்து புதிய வழிவகுே்து
புதுணம தசய் ே தபரும் புனிேன்
வாழ் ணவக் கடந்ே இணறவன் என் ேணலவன்
இந்ே வான தேவன் ேந் ே வாழ் வுப் பாணே
எந்ேன் வாழும் காலம் தபாகும் (2)
04. அன்பின் யதவ நற் கருலணயியல
அன் பின் தேவ நற் கருணையிதல
அழியாப் புகதழாடு வாழ் பவதர
அன் புப் பாணேயில் வழி நடந்தே
அடிதயார் வாழ் ந்திடே் துணை தசய் வீர்
அற் புேமாக எணமப் பணடே்தீர்
ேற் பரன் நீ தர எணம மீட்டீர்
தபாற் புடன் அப் ப இரச குைே்தில்

எப் தபாழுதும் வாழ் இணறவனானீர ்
எே்ேணன வழிகளில் உமேன் ணப
எை்பிே் தேணம நீ ர் ஆட்தகாை்டீர்

06. கருலண ததே் வயம கண்பாரும்
கருணை தேய் வதம கை்பாரும் -எங் கள்
பாவங் கணள நீ ர் தபாறுே்ேருளும்

கல் வாரி மணலயின் சிகரமதில்
கனிவுடன் தினம் எணம நிணலநிறுே்தும்
நற் கருணை விசுவாசமதில்
நம் பிக்ணகயூட்டி வளர்ே்திடுவீர்
இளணமயின் தபாலிவால் திருச்சணபயும்
யாவரும் வாழே் ேணயபுரிவீர்

உடலும் அறிவும் மனமும் - ஒன் று
தசர்ந்து உம் ணம எதிர்ே்ேணேயா
தேவ கட்டணள வழிணய-மனம்
பன் முணற அறிந்தே தவறுே்ே்ணேயா
பாவ தசற் ணற நாளும் - எம்
வாழ் தவ தகாை்டு நிணறந்ேணேயா

ஞானம் மிகுந்ே எம் பாே்திரே்தில்
நல் தலாளி பாய் ச்சும் இணறவதன நீ ர்
ஞாலதமல் லாம் இருள் நீ ங் கிடதவ
நாடுகள் வீடுகள் எங் கணுதம
நலம் பல தபாழிவீர் நல் தேவா
நற் கருணை வாழ் நாயகதன

பாணே தேளிவுறே் தேரிந்தும் -அணேப்
பார்ே்து நாங் கள் நடக்கவில் ணல
உை்ணம விளக்கு எரிந் தும் -அேன்
ஒளியின் அருதக வாழவில் ணல
இணறவன் அன் பு அணழே்தும் -அணே
உைர்ந்ே பின் னும் திருந்ேவில் ணல

05. நான் நானாகயவ வந் திருக் கியறன்
நான் நானாகதவ வந்திருக்கிதறன்
உம் பிரசன் னே்தில் வந்து நிற் கிதறன்
நீ ர் இன் று என் ணன ஏற் றுக் தகாள் வீரா
உம் ராஜ் ஜியே்தில் தசர்ே்துக் தகாள் வீரா

அன் பு தசய் யும் இணறவா-உணன
மறந்து தசன் றணே எை்ணுகின் தறாம்
நீ தி நிணறயும் ேணலவா-எம்
பாவம் நிணனந்தே கலங் குகின் தறாம்
தூய வாழ் வின் நிணறதவ- உன்
மன் னிப் புே் ேருவாய் உயிர் தபறுதவாம்

தயாதசப் ணப தபால் நான் ஒழுங் கில் ணலதய
தநாவாணவப் தபால் நீ திமானும் இல் ணலதய
ஆப் ரகாணமப் தபால் விசுவாசியில் ணலதய
ோனிதயணலப் தபால் உம் ணம
தவை்டவில் ணலதய
நான் நானாக தானாக வந்திருக்கியறன்
நான் நானாகயவ…
மார்ே்ோணளப் தபால் உம் ணம
தசவிக்கணலதய
மரியாணளப் தபால் உம் ணம தநசிக்கணலதய
எஸ்ேணர தபால் எணேயும் தசய் யவில் ணலதய
எலிசதபே்தின் நற் குைங் கள் என் னில்
இல் ணலதய
நான் வீணாகி பாைாகி வந்திருக்கியறன்
நான் நானாகதவ வந்திருக்கிதறன்

07. இயேசுவின் பின்னால்
இதயசுவின் பின் னால் நானும் தசல் தவன்
திரும் பிப் பார்க்க மாட்தடன் திரும் பிப்
பார்க்க மாட்தடன் -2
சிலுணவதய முன் னால் உலகதம பின் னால் – 2
இதயசு சிந்திய குருதியினாயல விடுேணல
அணடந்தேதன
அச்சமும் இல் ணல அதிர்ச்சியும் இல் ணல
அடிதயன் உள் ளே்திதல
ஆை்டவர் இதயசு அணடக்கலப் பாணற
ஆேலின் குணறயில் ணல
ஆை்டவர் முன் னால் அகிலதம பின் னால் - 2
அன் பர் இதயசுவின் வார்ே்ணேயினாதல
விடுேணல அணடந்தேதன

ோயும் அவதர ேந் ணேயும் அவதர ேரைியில்
நமக்தகல் லாம்
தசயர்கள் நம் ணம தசவ் வழி நடே்தும் ஆயர்
அவரன் தறா
ஆயதன முன் னால் அகிலதம பின் னால் -2
அணழக்கும் இதயசுவின் அன் பு தமாழியிதல
ஆறுேல் அணடந்தேதன
08.என்னில் எழுந் த யேசுவிற் யக
என் னில் எழுந்ே தயசுவிற் தக ஆராேணன
ஆராேணன (2)
நன் ணமகள் தசய் ே இராஜாவிற் தக
நன் றி நன் றி நன் றிப் பலி (2)
எம் மாவு ஊரிதல அப் பே்ணே
உணடே்து கை்கள் திறந்ேவதர
பார்ணவ தவை்டும் உம் ணமப் பார்க்க
உயிருள் ள உந்ேன் பலிேனிதல (2)
ஆராேணன ஆராேணன (2) (என் னில் ......)
கானாவூரிதல ேை்ைீணர எடுே்து
திராட்ணச இரசமாக்கினீர ்
குணறயுள் ள என் வாழ் ணவ ஏற் பீணரயா
சுணவ உள் ள இரசமாய் மாற் றிடுவீர் (2)
ஆராேணன ஆராேணன (2)(என் னில் ......)
09. நான் ஸ்துதிப் யபன்
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன - 4
உம் உள் ளங் ணகயில் என் ணனக் கை்டோதல
கை்மைி தபால காே்துக் தகாை்டோதல
உம் உள் ளங் ணகயில் என் ணனக் கை்டோதல
கை்மைி தபால காே்துக் தகாை்டோதல
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன - 4
வானே்து விை்மீதனல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
வானே்து விை்மீதனல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
அந்ே பரதலாகே்தில் உள் ள தவளிச்சே்ோதல
உம் ணம கை்சிமிட்டி ஆர்ப்பரிக்குதே
அந்ே பரதலாகே்தில் உள் ள தவளிச்சே்ோதல

உம் ணம கை்சிமிட்டி ஆர்ப்பரிக்குதே
அட ஸ்துதிப் தபாதம அட ஸ்துதிப் தபாதம - 2
இதயசு ராஜாவின் அன் ணபக் கை்டோல் - 2
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன - 4
கடலின் மீன் கள் எல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
கடலின் மீன் கள் எல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
பாழ் தவளியினிதல நீ ணர கை்டோதல
உம் ணம துள் ளி துள் ளி ஆர்ப்பரிக்குதே
பாழ் தவளியினிதல நீ ணர கை்டோதல
உம் ணம துள் ளி துள் ளி ஆர்ப்பரிக்குதே
அட ஸ்துதிப் தபாதம அட ஸ்துதிப் தபாதம - 2
இதயசு ராஜாவின் அன் ணபக் கை்டோல் - 2
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன - 4
உலகே்தின் உயிர்கள் எல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
உலகே்தின் உயிர்கள் எல் லாம்
உம் ணம ஸ்துதிே்து ஸ்தோே்ேரிக்குதே
ேக்க காலே்தில் நீ ர் உைவழிப் போதல
உம் ணம நன் றி தசால் லி ஆர்ப்பரிக்குதே
ேக்க காலே்தில் நீ ர் உைவழிப் போதல
உம் ணம நன் றி தசால் லி ஆர்ப்பரிக்குதே
அட ஸ்துதிப் தபாதம அட ஸ்துதிப் தபாதம - 2
இதயசு ராஜாவின் அன் ணபக் கை்டோல் - 2
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன - 4
உம் உள் ளங் ணகயில் என் ணனக் கை்டோதல
கை்மைி தபால காே்துக் தகாை்டோதல
உம் உள் ளங் ணகயில் என் ணனக் கை்டோதல
கை்மைி தபால காே்துக் தகாை்டோதல
நான் ஸ்துதிப் தபன் ஸ்தோே்ேரிப் தபதன – 4
10. ஆராதலன யதவ ஆராதலன
ஆராேணன தேவ ஆராேணன
இதயசு இரட்சகா ஆராேணன -02
ஆராேணன ஆராேணன
ஆராேணன தேவ ஆராேணன -03
ஆராேணன தேவ ஆராேணன
இதயசு இரட்சகா ஆராேணன

விை்ைக தவந்ேனுக்கு ஆராேணன
மை்ைக இராஜனுக்கு ஆராேணன
விை்ைக தவந்ேனுக்கு ஆராேணன
மை்ைக இராஜனுக்கு ஆராேணன
இேயே்தில் இருப் பவர்க்கு ஆராேணன
இரக்கே்தின் தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
இேயே்தில் இருப் பவர்க்கு ஆராேணன
இரக்கே்தின் தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
ஆராேணன தேவ ஆராேணன
இதயசு இரட்சகா ஆராேணன
அன் பான இதயசுவிற் கு ஆராேணன
அருணமயான தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
அன் பான இதயசுவிற் கு ஆராேணன
அருணமயான தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
ஆற் றல் மிகு இதயசுவிற் கு ஆராேணன
ஆறுேலின் தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
ஆற் றல் மிகு இதயசுவிற் கு ஆராேணன
ஆறுேலின் தேய் வே்திற் கு ஆராேணன
11. அதிசேங் கள் தசே் கிறவர்
அதிசயங் கள் தசய் கிறவர் நம் அருகில்
இருக்கிறார்
அற் புேங் கள் தசய் கிறவர் என் றும் நமக்குள்
வசிக்கிறார் - 2
ேை்ைீணர
்
இரே்ேமாய் மாற் றினார்
அதிசயம்
எகிப் துே் ேை்ைீணர
்
இரே்ேமாய் மாற் றினார்
அதிசயம்
தவறும் ேை்ைீணர திராட்ணச ரசமாய்
மாற் றினார் அதிசயம் – 2
அதிசயங் கள் தசய் கிறவர் நம் அருகில்
இருக்கிறார்
அற் புேங் கள் தசய் கிறவர் என் றும் நமக்குள்
வசிக்கிறார் - 2
தசங் கணடணல இரை்டாக பிரிே்திட்டார்
அதிசயம் - 2

புயல் காற் ணறே் ேம் ஆணையாதல
அடக்கினார் அதிசயம் – 2
அதிசயங் கள் தசய் கிறவர் நம் அருகில்
இருக்கிறார்
அற் புேங் கள் தசய் கிறவர் என் றும் நமக்குள்
வசிக்கிறார்
குருடர்க்கும் தசவிடர்க்கும் சுகம் ேந்ோர்
அதிசயம் - 2
ஒரு தசால் லாதல மரிே்தோணர எழுப் பினார்
அதிசயம் - 2
அதிசயங் கள் தசய் கிறவர் நம் அருகில்
இருக்கிறார்
அற் புேங் கள் தசய் கிறவர் என் றும் நமக்குள்
வசிக்கிறார்
பாவியான என் ணனயும் உயர்ே்தினார்
அதிசயம்
ஏணழ என் மீதும் தநசக்கரம் நீ ட்டினார்
அதிசயம் - 2
அதிசயங் கள் தசய் கிறவர் நம் அருகில்
இருக்கிறார்
அற் புேங் கள் தசய் கிறவர் என் றும் நமக்குள்
வசிக்கிறார் - 2
12. ஆராதிக்கின்யறாம் நாங் கள்
ஆராதிக்கின் தறாம் நாங் கள்
ஆராதிக்கின் தறாம்
ஆே்ம தநசர் இதயசுணவதய
ஆராதிக்கின் தறாம் (2)
ஆராதிக்கின் தறாம் நாங் கள்
ஆராதிக்கின் தறாம்
உை்ணமயிலும் ஆவியிலும்
ஆராதிக்கின் தறாம் (2)
அல் தலலூயா அல் தலலூயா கீேம் பாடிதய
அல் தலலூயா கீேம் பாடி ஆராதிப் தபாதம
இன் று இங் கு விசுவாசே்ோல்
ஆராதிக்கின் தறாம்
அன் று உம் ணம தநரில் கை்டு
ஆராதிப் தபாதம

வாதனாதரல் லாம் ஆராதிக்கும் பரிசுே்ேதர
ஆனந்ேமாய் உந்ேன் மக்கள்
ஆராதிக்கின் தறாம் (2)
எங் களுழைே பாவங் கள் தீரும்
ஆராதழனோயல
யகாை்ழைகள் தரும் தகாடுழமகள் தீரும்
ஆராதழனோயல (2)
தநாய் கள் தீரும் வாணேகள் தீரும்
ஆராேணையாதல
ஆைவம் ஆழியும் தீவிணன ஓழியும்
ஆராேணனயாதல
இணறபக்ேர் அப் தபாஸ்ேலர் ஆராதிே்ேோல்
திருவருளாதல விலங் குகள் ேகர
விடுேணலயானாதர
13. நன்றிோல் துதிபாடு நம் இயேசுலவ
நன் றியால் துதிபாடு நம் இதயசுணவ
நாவாதல என் றும் பாடு - 2
வல் லவர் நல் லவர் தபாதுமானவர்
வார்ே்ணேயில் உை்ணமயுள் ளவர் - 2
எரிதகா மதிலும் முன் தன வந்ோலும்
இதயசு உந் ேன் முன் தன தசல் கிறார்
கலங் கிடாதே திணகே்திடாதே
துதியினால் இடிந்து விழும் - 2
- நன் றியால் துதி
தசங் கடல் நம் ணம சூழ் ந்து தகாை்டாலும்
சிலுணவயின் நிழல் உை்டு - 2
பாடிடுதவாம் பாடிடுதவாம் துதிே்திடுதவாம்
பாணேகள் கிணடே்து விடும் - 2
- நன் றியால் துதி
தகாலியாே் நம் ணம எதிர்ே்து வந்ோலும்
தகாஞ் சமும் பயம் தவை்டாம்
இதயசு என் னும் நாமம் உை்டு
இன் தற தஜயிே்திடுதவாம் - 2
- நன் றியால் துதி
14. ஆவியில் பிறந் து
ஆவியில் பிறந்து

அன் பினில் இணைந் து
இதயசுணவப் புகழ் ந்திடுதவாம்
அணனவரும் கூடி ஓர் குலமாக
இதயசுவில் மகிழ் ந்திடுதவாம்
இதயசுணவப் புகழ் ந்திடுதவாம் - இன் று
இதயசுவில் மகிழ் ந்திடுதவாம்
இதயசுதவ ஆை்டவர் என் று முழங் கி
சாட்சியாய் வாழ் ந்திடுதவாம் -2
விை்ைவதராடும் மை்ைவதராடும்
இதயசுணவப் புகழ் ந்திடுதவாம்
பணடப் புகதளல் லாம் ஒன் றாய் தசர்ந்து
இதயசுவில் மகிழ் ந்திடுதவாம் – 2
துன் பம் வந்ோலும் இன் பம் வந்ோலும்
இதயசுணவப் புகழ் ந்திடுதவாம்
தசாேணனகளிலும் தவேணனகளிலும்
இதயசுவில் மகிழ் ந்திடுதவாம் -2
15 வாை் த்துகின்யறாம் வணங் குகின்யறாம்
வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம்
நற் கருணை நாேணர ஆராதிக்கின் தறாம் - 2
விடுேணல ஆக்கும் தேய் வதம
ஆராதிக்கின் தறாம்
குைப் படுே்தும் தேய் வதம
ஆராதிக்கின் தறாம்
காை்கின் ற தேய் வதம ஆராதிக்கின் தறாம்
காக்கின் ற தேய் வதம ஆராதிக்கின் தறாம் -2
வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம் …….
இரட்சிக்கின் ற தேய் வதம
ஆராதிக்கின் தறாம்
இரக்கமுள் ள தேய் வதம ஆராதிக்கின் தறாம் 2
சுகம் தகாடுக்கும் தேய் வதம
ஆராதிக்கின் தறாம்
ேரிசனம் ஆகின் ற தேய் வதம
ஆராதிக்கின் தறாம் -2
வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம்

விை்ைப் பே்ணே தகட்பவதர
ஆராதிக்கின் தறாம்
கை்ைீணர காை்பவதர ஆராதிக்கின் தறாம்
தநாய் கணள எல் லாம் தீர்ப்பவதர
ஆராதிக்கின் தறாம்
சாே்ோணன தஜயித்தவதர
ஆராதிக்கின் தறாம் -2
வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம் …..
பரதலாக மன் னாதவ ஆராதிக்கின் தறாம்
மகிணமோன பட்டயதம
ஆராதிக்கின் தறாம் -2
திக்கற் றவர்களின் ேகப் பதன
ஆராதிக்கின் தறாம்
எளியவரின் தகடயதம
ஆராதிக்கின் தறாம் -2
வாழ் ே்துகின் தறாம் வைங் குகின் தறாம்
பாவதமல் லாம் சுமந்ேவதர
ஆராதிக்கின் தறாம்
சாந்ேமான தசம் மறிதய ஆராதிக்கின் தறாம்
எங் களுக்காக மரிே்ேவதர
ஆராதிக்கின் தறாம்
உயிர்ே்ே இதயசு ராஜாதவ
ஆராதிக்கின் தறாம்
16. ஆராதலன நாேகன் நீ யர
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர – 2
ஆயுள் முடியும் வணர
உம் ணமே் தோழுதிடுதவன் – 2
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர – 2
ஆயிரம் தபர்களில் சிறந்தோர்
ஆை்டவர் இதயசு நீ தர – 2
விடிதவள் ளிதய எந்ேன் பிரியம் நீ தர
என் தறன் றும் தோழுதிடுதவன் – 2
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர

மாந்ேர்கள் தபாற் றிடும் தேய் வம்
மகிணமயின் தேவன் நீ தர – 2
முழங் கால் யாவுதம முடங் கிடுதம
மகிழ் வுடன் துதிே்திடதவ – 2
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர – 2
முடிவில் லா இராஜ் யம் அருள
திரும் பவும் வருதவன் என் றீர் – 2
ஆயே்ேமாய் நானும் தசர்ந்திடதவ
அனுதினம் வைங் கிடுதவன் – 2
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர – 2
ஆயுள் முடியும் வணர
உம் ணமே் தோழுதிடுதவன் – 2
ஆராேணன நாயகன் நீ தர
ஆராேணன தவந்ேனும் நீ தர – 2
17. புகை் ந் து பாடுயவாம்
புகழ் ந்து பாடுதவாம் மகிழ் ந்து பாடுதவாம் .
புதிய விடியல் இன் று காணுதவாம்
புதிய பாடல் இன் று பாடுதவாம்
அல் தலலூயா அல் தலலூயா அல் தலலூயா
அல் தலலூயா அல் தலலூயா
இணறவன் அன் புே் ேந்ணேணய புகழ் ந்து
பாடுதவாம்
ேந் ணே அன் பில் வாழ் வோல் மகிழ் ந்து
பாடுதவாம் (2)
இதயசுவிற் கு சாட்சியாக என் றும்
வாழுதவாம் – 2
அல் தலலூயா அல் தலலூயா அல் தலலூயா
அல் தலலூயா அல் தலலூயா
மீட்பரான இதயசுணவப் புகழ் ந்து பாடுதவாம்
மீட்பின் பாணே வந்ேோல் மகிழ் ந்து
பாடுதவாம் (2)
இதயசுவிற் கு சாட்சியாக என் றும்
வாழுதவாம் (2)
அல் தலலூயா அல் தலலூயா அல் தலலூயா
அல் தலலூயா அல் தலலூயா

தூய ஆவி தபற் றோல் புகழ் ந்து பாடுதவாம்
தூய் ணம தபற் று வாழ் வோல் மகிழ் ந்து
பாடுதவாம் (2)
இதயசுவிற் கு சாட்சியாக என் றும்
வாழுதவாம் (2)
அல் தலலூயா அல் தலலூயா அல் தலலூயா
அல் தலலூயா அல் தலலூயா
18. என் ஆற் றலின் ஆண்டவலர
என் ஆற் றலின் ஆை்டவணர-நான்
எந்நாளும் தபாற் றிடுதவன் -நல்
அருள் தமாழி தகட்க காலதமல் லாம்
அவர் காலடி அமர்ந்திடுதவன்
ஆை்டவர் எனது அரைாவார்
அவதர எனக்தகன் றும் துணையாவார்
வலிணமயும் வாழ் வும் வழங் கும் நல் தேவன்
என் னுடன் இருக்கின் றார்
என் றும் இருக்கின் றார்
ஆை்டவர் எனது மீட்பராவார்-அவதர
எனக்தகன் றும் ஒளியாவார்
வாழ் வாய் வழியாய் விளங் கும் நல் தேவன்
சீர்வழி நடே்திடுவார்
அவர் வழி தோடர்ந்திடுதவன்
19. ஆற் றலாலும் அல் ல அல் ல
ஆற் றலாலும் அல் ல அல் ல
சக்தியாலும் அல் ல அல் ல
ஆை்டவரின் ஆவியாதல ஆகுமா ஆகுதம -2
மை்குடம் தபாற் குடம் ஆகுமா – ஆகுதம
குணறகுடம் நிணறகுடம் ஆகுமா – ஆகுதம
ேை்ைீரும் திராட்ணச இரசம் ஆகுமா –
ஆகுதம
தசங் கடல் பாணேயாய் ஆகுமா – ஆகுதம
தசே்ேவர் உயிர்ே்தேழுேல் ஆகுமா – ஆகுதம
திராட்ணச இரசம் திரு இரே்ேம் ஆகுமாஆகுதம

பாவிகள் மீட்புப் தபறல் ஆகுமா – ஆகுதம
பாணலவனம் தசாணலவனம் ஆகுமா –
ஆகுதம
திருச்சணப ஓருடல் ஆகுமா – ஆகுதம
20. உன் புகலைப் பாடுவது
உன் புகணழப் பாடுவது என் வாழ் வின்
இன் பமய் யா
உன் னருணளப் தபாற் றுவது என் வாழ் வின்
தசல் வமய் யா
துன் பே்திலும் இன் பே்திலும் - நல்
ேந் ணேயாய் நீ இருப் பாய்
கை்ையரக் காே்திருக்கும் - நல்
அன் ணனயாய் அருகிருப் பாய்
அன் பு எனும் அமுேே்திணன - நான்
அருந்திட எனக்களிப் பாய்
உன் னின் று பிரியாமல் நீ என் றும்
அணைே்திருப் பாய்
பல் லுயிணரப் பணடே்திருப் பாய் - நீ
என் ணனயும் ஏன் பணடே்ோய்
பாவே்திதல வாழ் ந்திருந்தும் - நீ
என் ணனயும் ஏன் அணழே்ோய்
அன் பினுக்கு அணடக்கும் ோழ் - ஒன் று
இல் ணல என் றுைர்ந்தேன்
உன் னன் ணப மறவாமல் நான் என் றும்
வாழ் ந்திருப் தபன்
21. அருள் தாரும் இயேசுயவ
அருள் ோரும் இதயசுதவ சுகம் தபறுதவன்
இதயசுதவ(2)
ஒரு வார்ே்ணே தபசுதம என் வாழ் வு
நலமாகுதம (2)
ஆராேணன -2 ஆராேணன தசய் கிதறாம் (2)
ோவீதின் திருமகதன ேணயகூர்ந்து
இறங் குணமயா -2
கணடக்கை்ைால் எணமப் பாருதம
கருணைக்கடல் இதயசுதவ(2)
ஆராேணன -2 ஆராேணன தசய் கிதறாம் (2)

நீ ர் தோடுவாய் இதயசுதவ தநாய் கணளதவன்
இதயசுதவ -2
ஆசீர்வதிப் பாய் இதயசுதவ மீட்புப் தபறுதவன்
இதயசுதவ -2
ஆராேணன -2 ஆராேணன தசய் கிதறாம் (2)
மார்தபாடு அணைே்துக்தகாை்டு மன் னிே்து
வாழ் வு ேரும் -2
தபரன் தப உன் பாேே்தில் என் முே்ேம்
ஏற் றுக்தகாள் ளும் -2
ஆராேணன -2 ஆராேணன தசய் கிதறாம் (2)

23. அருட்திரு யதவ யதவன் யபாற் றி
அருட்திரு தேவ தேவன் தபாற் றி
அவர்ேம் தூய நாமம் தபாற் றி (2)

22. மாண்புேர் இவ் வருள்
மாை்புயர் இவ் வருள் அனுமானே்ணே
ோழ் ந்து பைிந்து ஆராதிப் தபாம்
பணழய நியம முணறகள் அணனே்தும்
இனி மணறந்து முடிவு தபறுக
புதிய நியம முணறகள் வருக
புலன் களாதல மனிேன் இேணன
அறிய இயலாக் குணறணய நீ க்க
விசுவாசே்தின் உேவி தபறுக
மாை்புயர் இவ் வருள் அனுமானதம

தேவ நற் கருணையில் இதயசு தபாற் றி
தேற் றிடும் தூய ஆவி தபாற் றி(2)

பிோ அவர்க்கும் சுேனவர்க்கும்
புகழ் சசி
் தயாடு தவற் றி யார்ப்பும்
மீட்பின் தபருணம மகிணமதயாடு
வலிணம வாழ் ே்து யாவுமாக
இருவரிடமாய் வருகின் றவராம்
தூய ஆவியானவர்க்கும்
அளவில் லாே சம புகழ் ச்சி
என் றுதம உை்டாகுக ஆதமன் . ஆ...தமன்
குரு: வானகே்திலிருந் து அவர்களுக்கு அப் பம்
அளிே்தீதர
பதில் : இனிணமதயல் லாம் ேன் னகே்தே
தகாை்ட அப் பம் இதுதவ

அவர் மகன் இதயசு கிறிஸ்து தபாற் றி
அவர்ேம் தூய நாமம் தபாற் றி(2)

ஆண்டவர் இயயசு உங்கறையும் தமது
நற்செய்திப்பணிக்கு அறைக்கின்ைார்

அவர்ேம் தூய இேயம் தபாற் றி
அவர்ேம் விணலயில் லா குருதி தபாற் றி(2)

தேவனின் அன் ணன கன் னிமரி தபாற் றி
அவள் திரு மாசில் உற் பவம் தபாற் றி(2)
அவளது மாை்புறு விை்தைற் பு தபாற் றி
அவளது புனிே நாமம் தபாற் றி(2)
அவள் திரு துணைவர் சூணச தபாற் றி
தூேரில் புனிேரில் தேவன் தபாற் றி(2)
24. மாசில் லாக் கன்னியே
மாசில் லாக் கன் னிதய
மாசில் லாக் கன் னிதய மாோதவ உன் தமல்
தநசமில் லாேவர் நீ சதரயாவார்
வாழ் க வாழ் க வாழ் க மரிதய – 2
மூோணே ோயார் தசய் முற் பாவமற் றாய்
ஆதியில் லாதோணன மாோ நீ தபற் றாய்
வாழ் க வாழ் க வாழ் க மரிதய – 2
அருள் நிணறந்ே மாோதவ
ஆை்டவர் உம் முடதன
தபை்களுக்குள் தள தபறுதபற் றாதய
தபாற் றிதய புகழ் தவாதம
வாழ் க வாழ் க வாழ் க மரிதய – 2

ஆண்டவரின் வருறகக்காக உலறக ஆயத்தப்படுத்தும்
பணியில் ஆண்டவரின் அன்றப உலகிற்கு அறிவிக்க
நீங்களும் விரும்பினால்...நமது பணியகத்தின்
இறையவழி நற்செய்தி குழுவினர் உங்கயைாடு
இறைந்து பணிசெய்ய காத்திருக்கின்ைனர்.வாசனாலி,
இறையத்தைம், செபவழிபாடுகள் உட்பட இன்னும்
அயநக வழிகளில் நீங்களும் நற்செய்தி அறிவிக்க
எம்றமத் சதாடர்பு சகாள்ைவும்.
சதாடர்பு
இயக்குனர்:
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