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www.tamilcatholicdaily.com 
ொடல் தனைப்புகள் 

   20:00 - 20:50 
1. வாைத்தில் இருந்து   
2. நான் நாைாகவவ வந்திருக்கிவேன்  

20:50 - 21:10 
3. என்ைில் எழுந்த இவயசுவிற்வக 
4. அதிசயங்கள்  பசய்கின்ேவர் 

21:30 - 21:50 
5. ஆராதிக்கின்வோம் நாங்கள் 
6. ஆவியில் ெிேந்து 

22:00 - 22:20 
7. வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம்    
8. ஆராதனை நாயகன் நீவர 

22:30 - 22:50 
9.  புகழ்ந்து ொடுவவாம் 
10. அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர 

23:00 - 23:20 
11.  ஆற்ேைாலும் அல்ை அல்ை 
12.  உன் புகனழப் ொடுவது என்    

 23:30 - 23:50 
13. நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை   
14. வாைகத்தந்னத நடாத நாற்பேல்ைாம் 

 00:10-00:30 
 

15. அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
16. ஆராதனை வதவ ஆராதனை 

00:50-01:10 
17. எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்    
18. ஊற்ேப்ெட வவண்டுவம 

01:30-01:50 
19. உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை  
20. ஆெிரகாமின் வதவவை 

02:30-02:50 
21. நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
22. வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் 

03:10-03:30 
23. அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
24. என்ை நிரப்புங்கப்ொ 

03:50-04:10 
25. உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
26. பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை 
 

04-40-05:00 
 

27. மாண்புயர் இவ்வருள் 
28. அருட்திரு வதவ வதவன் வொற்ேி 

05:00-06:00 
29. அனழக்கிோர்  இவயசு ஆண்டவர் 
30. நீ எந்தன் பாறை 
31. என்னைவய முழுவதும் 
32. நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
 
 
01. வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
புைித ஆவிவய வருக 
ஞாைத்தின் ஒளினய மைதிைில் ஏற்றும் 
மாசற்ே அன்வெ வருக  
வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
புைித ஆவிவய வருக 
ஞாைத்தின் ஒளினய மைதிைில் ஏற்றும் 
மாசற்ே அன்வெ வருக 
 
உயிருக்கு உயிவர வாழ்வுக்கு வாழ்வவ 
உண்னமயின் வடிவவ வருவக 
ெயிருக்கு மனழவய ொர்னவக்கு ஒளிவய 
ெரமைின் அருவள வருக  
உயிருக்கு உயிவர வாழ்வுக்கு வாழ்வவ 
உண்னமயின் வடிவவ வருவக 
ெயிருக்கு மனழவய ொர்னவக்கு ஒளிவய 
ெரமைின் அருவள வருக  
வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
புைித ஆவிவய வருக 
ஞாைத்தின் ஒளினய மைதிைில் ஏற்றும் 
மாசற்ே அன்வெ வருக  
 
கீழ்தினச வாைில் வாழ்த்தினச ொடும்  
கானைக் கதிவர வருக  
ஆழ்கடல் மீதிைில் அனையுடன் நாடும் 
ஆைந்த நினைவய வருக  
கீழ்தினச வாைில் வாழ்த்தினச ொடும்  
கானைக் கதிவர வருக  
ஆழ்கடல் மீதிைில் அனையுடன் நாடும் 
ஆைந்த நினைவய வருக  
வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
புைித ஆவிவய வருக 
ஞாைத்தின் ஒளினய மைதிைில் ஏற்றும் 

மாசற்ே அன்வெ வருக  
வாைத்தில் இருந்து னவயகம் எழுந்து 
புைித ஆவிவய வருக 
ஞாைத்தின் ஒளினய மைதிைில் ஏற்றும் 
மாசற்ே அன்வெ வருக - 2 
 
 
02. நான் நாைாகவவ வந்திருக்கிவேன் 
நான் நாைாகவவ வந்திருக்கிவேன் 
உம் ெிரசன்ைத்தில் வந்து நிற்கிவேன் 
நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக் பகாள்வரீா 
உம் ராஜ் ியத்தில் வசர்த்துக் பகாள்வரீா 
 
வயாவசப்னெ வொல் நான் ஒழுங்கில்னைவய 
வநாவானவப் வொல் நீதிமானும் இல்னைவய 
ஆப்ரகானமப் வொல் விசுவாசியில்னைவய 
தாைிவயனைப் வொல் உம்னம வவண்டவில்னைவய 
நான் நாைாக நாைாக வந்திருக்கிவேன் 
நான் நாைாகவவ வந்திருக்கிவேன் 
உம் ெிரசன்ைத்தில் வந்து நிற்கிவேன் 
நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக் பகாள்வரீா 
உம் ராஜ் ியத்தில் வசர்த்துக் பகாள்வரீா 
 
மார்த்தானளப் வொல் உம்னம வசவிக்கனைவய 
மரியானளப் வொல் உம்னம வநசிக்கனைவய 
எஸ்தனர வொல் எனதயும் பசய்யவில்னைவய 
எைிசபெத்தின் நற்குணங்கள் என்ைில் இல்னைவய 
நான் வணீாகி ொழாகி வந்திருக்கிவேன்  
நான் நாைாகவவ வந்திருக்கிவேன் 
உம் ெிரசன்ைத்தில் வந்து நிற்கிவேன் 
நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக் பகாள்வரீா 
உம் ராஜ் ியத்தில் வசர்த்துக் பகாள்வரீா 
 
 
03.என்ைில் எழுந்த வயசுவிற்வக  
என்ைில் எழுந்த வயசுவிற்வக ஆராதனை 
ஆராதனை (2) 
நன்னமகள் பசய்த இரா ாவிற்வக 
நன்ேி நன்ேி நன்ேிப் ெைி (2)  
 
எம்மாவு ஊரிவை அப்ெத்னத 
உனடத்து கண்கள் திேந்தவவர 
ொர்னவ வவண்டும் உம்னமப் ொர்க்க 
உயிருள்ள உந்தன் ெைிதைிவை (2) 
ஆராதனை ஆராதனை (2) (என்ைில்......) 



 
காைாவூரிவை தண்ணனீர எடுத்து 
திராட்னச இரசமாக்கிைரீ் 
குனேயுள்ள என் வாழ்னவ ஏற்ெனீரயா 
சுனவ உள்ள இரசமாய் மாற்ேிடுவரீ் (2)  
ஆராதனை ஆராதனை (2)(என்ைில்......) 
 
 
04. அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் 
அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் நம் அருகில் இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் பசய்கிேவர் என்றும் நமக்குள் 
வசிக்கிோர் - 2 
 
தண்ணீீ்னர இரத்தமாய் மாற்ேிைார் அதிசயம்  
எகிப்துத் தண்ணீீ்னர இரத்தமாய் மாற்ேிைார் 
அதிசயம் 
பவறும் தண்ணனீர திராட்னச ரசமாய் மாற்ேிைார் 
அதிசயம் – 2  
அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் நம் அருகில் இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் பசய்கிேவர் என்றும் நமக்குள் 
வசிக்கிோர் - 2 
 
பசங்கனடனை இரண்டாக ெிரித்திட்டார் அதிசயம் - 
2 
புயல் காற்னேத் தம் ஆனணயாவை அடக்கிைார் 
அதிசயம் – 2 
அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் நம் அருகில் இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் பசய்கிேவர் என்றும் நமக்குள் 
வசிக்கிோர் 
 
குருடர்க்கும் பசவிடர்க்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம் - 
2 
ஒரு பசால்ைாவை மரித்வதானர எழுப்ெிைார் 
அதிசயம் - 2 
அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் நம் அருகில் இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் பசய்கிேவர் என்றும் நமக்குள் 
வசிக்கிோர் 
 
ொவியாை என்னையும் உயர்த்திைார் அதிசயம்  
ஏனழ என் மீதும் வநசக்கரம் நீட்டிைார் அதிசயம் - 2 
அதிசயங்கள் பசய்கிேவர் நம் அருகில் இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் பசய்கிேவர் என்றும் நமக்குள் 
வசிக்கிோர் - 2 
 
 

05. ஆராதிக்கின்வோம் நாங்கள்  
ஆராதிக்கின்வோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்வோம் 
ஆத்ம வநசர் இவயசுனவவய ஆராதிக்கின்வோம்(2) 
ஆராதிக்கின்வோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்வோம் 
உண்னமயிலும் ஆவியிலும் ஆராதிக்கின்வோம்(2)  
 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா கீதம் ொடிவய 
அல்வைலூயா கீதம் ொடி ஆராதிப்வொவம  
இன்று இங்கு விசுவாசத்தால் ஆராதிக்கின்வோம் 
அன்று உம்னம வநரில் கண்டு ஆராதிப்வொவம  
 
வாவைாபரல்ைாம் ஆராதிக்கும் ெரிசுத்தவர 
ஆைந்தமாய் உந்தன் மக்கள் ஆராதிக்கின்வோம்(2) 
எங்களுடைய பாவங்கள் தீரும் ஆராதடையாலே  
லகாட்டைகள் தரும் ககாடுடைகள் தீரும் 
ஆராதடையாலே (2) 
 
வநாய்கள் தீரும் வானதகள் தீரும் 
ஆராதனணயாவை 
ஆணவம் ஆழியும் தீவினை ஓழியும் 
ஆராதனையாவை 
இனேெக்தர் அப்வொஸ்தைர் ஆராதித்ததால்  
திருவருளாவை விைங்குகள் தகர 
விடுதனையாைாவர 
 
 
06. ஆவியில் ெிேந்து  
ஆவியில் ெிேந்து 
அன்ெிைில் இனணந்து  
இவயசுனவப் புகழ்ந்திடுவவாம் 
அனைவரும் கூடி ஓர் குைமாக  
இவயசுவில் மகிழ்ந்திடுவவாம் 
 
இவயசுனவப் புகழ்ந்திடுவவாம்- இன்று 
இவயசுவில் மகிழ்ந்திடுவவாம் 
இவயசுவவ ஆண்டவர் என்று முழங்கி 
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடுவவாம் -2  
 
விண்ணவவராடும் மண்ணவவராடும்  
இவயசுனவப் புகழ்ந்திடுவவாம் 
ெனடப்புகபளல்ைாம் ஒன்ோய் வசர்ந்து  
இவயசுவில் மகிழ்ந்திடுவவாம் – 2 
 
துன்ெம் வந்தாலும் இன்ெம் வந்தாலும் 
இவயசுனவப் புகழ்ந்திடுவவாம் 

வசாதனைகளிலும் வவதனைகளிலும் 
இவயசுவில் மகிழ்ந்திடுவவாம்-2 
 
 
07. வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம்  
வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம் 
நற்கருனண நாதனர ஆராதிக்கின்வோம்- 2 
 
விடுதனை ஆக்கும் பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம் 
குணப்ெடுத்தும் பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம் 
காண்கின்ே பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம் 
காக்கின்ே பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம்-2 
வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம்……. 
 
இரட்சிக்கின்ற  பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம்  
இரக்கமுள்ள பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம்2 
சுகம் பகாடுக்கும் பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம் 
தரிசைம் ஆகின்ே பதய்வவம ஆராதிக்கின்வோம் -2 
வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம் 
 
விண்ணப்ெத்னத வகட்ெவவர ஆராதிக்கின்வோம் 
கண்ணனீர காண்ெவவர ஆராதிக்கின்வோம் 
வநாய்கனள எல்ைாம் தீர்ப்ெவவர ஆராதிக்கின்வோம் 
சாத்தானை ப யித்தவவர ஆராதிக்கின்வோம்-2 
வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம்….. 
 
ெரவைாக மன்ைாவவ ஆராதிக்கின்வோம் 
மகினமயாை ெட்டயவம  
ஆராதிக்கின்வோம்-2 
திக்கற்ேவர்களின் தகப்ெவை ஆராதிக்கின்வோம் 
எளியவரின் வகடயவம  
ஆராதிக்கின்வோம்-2 
வாழ்த்துகின்வோம் வணங்குகின்வோம் 
 
ொவபமல்ைாம் சுமந்தவவர ஆராதிக்கின்வோம் 
சாந்தமாை பசம்மேிவய ஆராதிக்கின்வோம் 
எங்களுக்காக மரித்தவவர ஆராதிக்கின்வோம் 
உயிர்த்த இவயசு ரா ாவவ ஆராதிக்கின்வோம் 
 
 
08. ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர – 2 
ஆயுள் முடியும்வனர 
உம்னமத் பதாழுதிடுவவன் – 2 



ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர – 2 
 
ஆயிரம் வெர்களில் சிேந்வதார் 
ஆண்டவர் இவயசு நீவர – 2 
விடிபவள்ளிவய எந்தன் ெிரியம் நீவர 
என்பேன்றும் பதாழுதிடுவவன் – 2 
ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர 
 
மாந்தர்கள் வொற்ேிடும் பதய்வம் 
மகினமயின் வதவன் நீவர – 2 
முழங்கால் யாவுவம முடங்கிடுவம 
மகிழ்வுடன் துதித்திடவவ – 2 
ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர – 2 
 
முடிவில்ைா இராஜ்யம் அருள 
திரும்ெவும் வருவவன் என்ேரீ் – 2 
ஆயத்தமாய் நானும் வசர்ந்திடவவ 
அனுதிைம் வணங்கிடுவவன் – 2 
ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர – 2 
ஆயுள் முடியும்வனர 
உம்னமத் பதாழுதிடுவவன் – 2 
ஆராதனை நாயகன் நீவர 
ஆராதனை வவந்தனும் நீவர – 2 
 
 
09. புகழ்ந்து ொடுவவாம் 
புகழ்ந்து ொடுவவாம் மகிழ்ந்து ொடுவவாம். 
புதிய விடியல் இன்று காணுவவாம் 
புதிய ொடல் இன்று ொடுவவாம் 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
 
இனேவன் அன்புத் தந்னதனய புகழ்ந்து ொடுவவாம் 
தந்னத அன்ெில் வாழ்வதால் மகிழ்ந்து ொடுவவாம் 
(2) 
இவயசுவிற்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவவாம்– 2 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
 
மீட்ெராை இவயசுனவப் புகழ்ந்து ொடுவவாம் 
மீட்ெின் ொனத வந்ததால் மகிழ்ந்து ொடுவவாம்(2) 

இவயசுவிற்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவவாம்(2) 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
 
தூய ஆவி பெற்ேதால் புகழ்ந்து ொடுவவாம் 
தூய்னம பெற்று வாழ்வதால் மகிழ்ந்து ொடுவவாம் 
(2) 
இவயசுவிற்கு சாட்சியாக என்றும் வாழுவவாம்(2) 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா அல்வைலூயா 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
 
 
10. அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாை 
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா 
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா 
   
ஆண்டவரின் ஆவியாவர  
வல்ைனமயின் ஆவியாவர 
பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ளுனமய்யா 
என்னை பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ளுடைய்யா 
ஆண்டவரின் ஆவியாவர  
வல்ைனமயின் ஆவியாவர 
பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ளுனமய்யா 
என்னை பசாந்தமாக்கிக் பகாள்ளும்மய்யா 
ொவியாை என்மீது ஆவிமனழ ஊற்ேி  
ெரிசுத்தமாக்குனமய்யா  
என்னை ெரிசுத்தமாக்குனமய்யா 
ொவியாை என்மீது ஆவிமனழ ஊற்ேி  
ெரிசுத்தமாக்குனமய்யா  
என்னை ெரிசுத்தமாக்குனமய்யா 
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா 
 
ெரவைாக ஆவியாவர ெரிசுத்த ஆவியாவர  
ெேந்திேங்கி வாருனமய்யா 
என்னை ெனடத்திட வாருனமய்யா 
ெரவைாக ஆவியாவர ெரிசுத்த ஆவியாவர  
ெேந்திேங்கி வாருனமய்யா 
என்னை ெனடத்திட வாருனமய்யா 
அன்புக்காய் ஏங்குகிே என் மைதின் ஆழத்தில் 

அன்பு மனழயாக வாரும்  
ஆவிவய அன்பு மனழயாக வாரும் 
அன்புக்காய் ஏங்குகிே என் மைதின் ஆழத்தில் 
அன்பு மனழயாக வாரும்  
ஆவிவய அன்பு மனழயாக வாரும் 
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா 
 
பெந்தவகாஸ்து நாளிவை சீடர் மீது வந்தவவர 
எங்கள் மீது வாருனமயா  
எம்னம வழிநடத்த வாருனமய்யா 
பெந்தவகாஸ்து நாளிவை சீடர் மீது வந்தவவர 
எங்கள் மீது வாருனமயா  
எம்னம வழிநடத்த வாருனமய்யா 
உந்தன் அன்பு வார்த்னத  
எல்னை எங்கும் ெரப்ெிட  
அெிவேகம் தாருனமய்யா 
இவயசுவவ அெிவசகம் தாருனமய்யா 
உந்தன் அன்பு வார்த்னத  
எல்னை எங்கும் ெரப்ெிட  
அெிவேகம் தாருனமய்யா 
இவயசுவவ அெிவசகம் தாருனமய்யா 
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
அக்ைிமயமாைவவர வ ாதிமயமாைவவர  
பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா  
என்னை பசாந்தமாக்க வாருனமய்யா 
 
 
11. ஆற்ேைாலும் அல்ை அல்ை 
ஆற்ேைாலும் அல்ை அல்ை 
சக்தியாலும் அல்ை அல்ை 
ஆண்டவரின் ஆவியாவை ஆகுமா ஆகுவம -2 
 
மண்குடம் பொற்குடம் ஆகுமா – ஆகுவம 
குனேகுடம் நினேகுடம் ஆகுமா – ஆகுவம 
தண்ணரீும் திராட்னச இரசம் ஆகுமா – ஆகுவம 
 
பசங்கடல் ொனதயாய் ஆகுமா – ஆகுவம 
பசத்தவர் உயிர்த்பதழுதல் ஆகுமா – ஆகுவம 
திராட்னச இரசம் திரு இரத்தம் ஆகுமா-ஆகுவம 
 
ொவிகள் மீட்புப் பெேல் ஆகுமா – ஆகுவம 



ொனைவைம் வசானைவைம் ஆகுமா – ஆகுவம 
திருச்சனெ ஓருடல் ஆகுமா – ஆகுவம 
 
 
12. உன் புகனழப் ொடுவது 
உன் புகனழப் ொடுவது என் வாழ்வின் இன்ெமய்யா 
உன்ைருனளப் வொற்றுவது என் வாழ்வின் 
பசல்வமய்யா 
 
துன்ெத்திலும் இன்ெத்திலும் - நல் 
தந்னதயாய் நீ இருப்ொய் 
கண்ணயரக் காத்திருக்கும் - நல் 
அன்னையாய் அருகிருப்ொய் 
அன்பு எனும் அமுதத்தினை - நான் 
அருந்திட எைக்களிப்ொய் 
உன்ைின்று ெிரியாமல் நீ என்றும் 
அனணத்திருப்ொய் 
 
ெல்லுயினரப் ெனடத்திருப்ொய் - நீ 
என்னையும் ஏன் ெனடத்தாய் 
ொவத்திவை வாழ்ந்திருந்தும் - நீ 
என்னையும் ஏன் அனழத்தாய் 
அன்ெினுக்கு அனடக்கும் தாழ் - ஒன்று 
இல்னை என்றுணர்ந்வதன் 
உன்ைன்னெ மேவாமல் நான் என்றும் 
வாழ்ந்திருப்வென் 
 
 
13. நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை - 4 
உம் உள்ளங்னகயில் என்னைக் கண்டதாவை 
கண்மணி வொை காத்துக் பகாண்டதாவை  
உம் உள்ளங்னகயில் என்னைக் கண்டதாவை 
கண்மணி வொை காத்துக் பகாண்டதாவை  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை - 4 
 
வாைத்து விண்மீபைல்ைாம்  
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
வாைத்து விண்மீபைல்ைாம்  
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
அந்த ெரவைாகத்தில் உள்ள பவளிச்சத்தாவை 
உம்னம கண்சிமிட்டி ஆர்ப்ெரிக்குவத 
அந்த ெரவைாகத்தில் உள்ள பவளிச்சத்தாவை 
உம்னம கண்சிமிட்டி ஆர்ப்ெரிக்குவத 
அட ஸ்துதிப்வொவம அட ஸ்துதிப்வொவம - 2 

இவயசு ரா ாவின் அன்னெக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை - 4  
 
கடைின் மீன்கள் எல்ைாம் 
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
கடைின் மீன்கள் எல்ைாம் 
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
ொழ்பவளியிைிவை நீனர கண்டதாவை 
உம்னம துள்ளி துள்ளி ஆர்ப்ெரிக்குவத  
ொழ்பவளியிைிவை நீனர கண்டதாவை 
உம்னம துள்ளி துள்ளி ஆர்ப்ெரிக்குவத  
அட ஸ்துதிப்வொவம அட ஸ்துதிப்வொவம - 2 
இவயசு ரா ாவின் அன்னெக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை - 4  
 
உைகத்தின் உயிர்கள் எல்ைாம்  
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத  
உைகத்தின் உயிர்கள் எல்ைாம்   
உம்னம ஸ்துதித்து ஸ்வதாத்தரிக்குவத 
தக்க காைத்தில் நீர் உணவழிப்ெதாவை 
உம்னம நன்ேி பசால்ைி ஆர்ப்ெரிக்குவத  
தக்க காைத்தில் நீர் உணவழிப்ெதாவை 
உம்னம நன்ேி பசால்ைி ஆர்ப்ெரிக்குவத  
அட ஸ்துதிப்வொவம அட ஸ்துதிப்வொவம - 2 
இவயசு ரா ாவின் அன்னெக் கண்டதால் - 2  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை - 4  
உம் உள்ளங்னகயில் என்னைக் கண்டதாவை 
கண்மணி வொை காத்துக் பகாண்டதாவை  
உம் உள்ளங்னகயில் என்னைக் கண்டதாவை 
கண்மணி வொை காத்துக் பகாண்டதாவை  
நான் ஸ்துதிப்வென் ஸ்வதாத்தரிப்வெவை – 4 
 
 
14. வாைகத்தந்னத நடாத நாற்பேல்ைாம் 
வாைகத்தந்னத நடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ  
வாைகத்தந்னத நடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 2 
 
அது கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கவனையாக இருந்தாலும் 
கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கவனையாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 4 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 

வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 2 
 
அது வநாயாக இருந்தாலும் 
ெிணியாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ  
அது வநாயாக இருந்தாலும் 
ெிணியாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 3 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 2 
 
அது வானதயாக இருந்தாலும் 
தீனமயாக இருந்தாலும் 
வானதயாக இருந்தாலும் 
தீனமயாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ – 4 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 2 
 
அது ொவமாக இருந்தாலும் 
சாெமாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ 
அது ொவமாக இருந்தாலும் 
சாெமாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 3 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ  
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ 
 
அது மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 4 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ – 2 
 
அது கட்டுகளாக இருந்தாலும் 
சினேயாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ 
அது கட்டுகளாக இருந்தாலும் 
சினேயாக இருந்தாலும் 
வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ - 3 
வாைகத்தந்னத நாடாத நாற்பேல்ைாம் 



வவவராடு ெிடுங்கி வொடுமப்ொ – 3 
 
 
15. அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா – 10 
 
அக்கிைியாம் ஆவிவய ெரிசுத்த ஆவிவய – 2 
அக்கிைியாய் எங்கள் வமல் இேங்கிடுவம – 2  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா – 4 
 
வல்ைனமயாம் ஆவிவய ெரிசுத்த ஆவிவய – 2 
வல்ைனமயாய் எங்கள் வமல் இேங்கிடுவம - 2 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா - 4 
 
 வீ ஊற்ோம் ஆவிவய ெரிசுத்த ஆவிவய - 2 
 வீ ஊற்ோய் என்ைில் பொங்கிடுவம - 2  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா – 8 
 
 
16. ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை 
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை  
 
விண்ணக வவந்தனுக்கு ஆராதனை  
மண்ணக இரா னுக்கு ஆராதனை 
விண்ணக வவந்தனுக்கு ஆராதனை  
மண்ணக இரா னுக்கு ஆராதனை 
இதயத்தில் இருப்ெவர்க்கு ஆராதனை  
இரக்கத்தின் பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
இதயத்தில் இருப்ெவர்க்கு ஆராதனை  
இரக்கத்தின் பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை  
 
அன்ொை இவயசுவிற்கு ஆராதனை  
அருனமயாை பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
அன்ொை இவயசுவிற்கு ஆராதனை  

அருனமயாை பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
ஆற்ேல் மிகு இவயசுவிற்கு ஆராதனை  
ஆறுதைின் பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
ஆற்ேல் மிகு இவயசுவிற்கு ஆராதனை  
ஆறுதைின் பதய்வத்திற்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை  
ஆராதனை வதவ ஆராதனை 
ஆராதனை வதவ ஆராதனை  
இவயசு இரட்சகா ஆராதனை 
 
 
17. எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா 
 
உங்க இரக்கம் இல்ைாம  
யார் இரக்கம் வவணும்  
உங்க இரக்கம் இல்ைாம  
யார் இரக்கம் வவணும் 
உங்க அன்பு இல்ைாம யார் அன்பு வவணும் – 2 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான் 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான் 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா  
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா 
 
மனைகள் வொை மைிதர்கள் உயர்ந்து நின்ோலும் 
மனைகள் வொை மைிதர்கள் நிமிர்ந்து நின்ோலும்  
உண்னமயாை உதவி உன்ைில் தானையா - 2 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான்  
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா 
 
நண்ெர் என்னை னகவிட்டாலும்  
நீங்க இருக்கீங்க 

நண்ெர் என்னை னகவிட்டாலும் 
நீங்க இருக்கீங்க 
னகவிடாத நல்ை பதய்வம் நீங்கதான் ஐயா – 2  
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான்  
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா  
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான் இவயனசயா 
என் உயிரும் நீங்கதான் இவயனசயா 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான் 
எைக்கு எல்ைாம் நீங்கதான்  
என் உயிரும் நீங்கதான் 
 
 
18. ஊற்ேப்ெட வவண்டுவம 
ஊற்ேப்ெட வவண்டுவம உன்ைதத்தின் ஆவி 
உயிர்ப்ெிக்க வவண்டும் எம்னம வதவா 
முன்மாரியாக அன்று பொழிந்திட்ட ஆவினய 
ெின்மாரியாக இன்று பொழிந்திடுவம – (2) 
 
எண்பணய் அெிவேகவம என்தனைனய நனைக்க 
ஆவியால் நிரப்புவம ொத்திரம் வழிந்வதாடும் 
நீச்சல் ஆழம் மூழ்கிவய வநசர் அன்ெில் மகிழ 
அக்கிைி அெிவேகம் எந்தன் ஆவல் தீர்த்திடும் – 
ஊற்ேப்ெட 
 
வதவ னமந்தன் இவயசுனவ விசுவாசித்வதாம் 
வொதிக்கும் ஆவியாவை நினேத்திடுவம – எண்பணய் 
 
ப ெ வவண்டுதைிவை தரித்திருப்வொம் 
ப கத்திவை சாட்சியாக எம்னம நிறுத்தும் – 
எண்பணய் 
 
ஒருமைவதாடு கூடி வந்துள்வளாம் 
வதவ புத்திரர் எை முத்தினர வொடும் – எண்பணய் 
 
 வீ ெைியாக எம்னம ஒப்புவிக்கிவோம் 
சகை சத்தியத்திலும் எம்னம நடத்தும் – எண்பணய் 
 
ஆவியின் வரங்கனள அருள் பசய்யும் வதவா 
ஆவியின் கைிகள் என்றும் ஈந்திடவவ – எண்பணய் 
 
 
19. உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை  



உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை 
உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை  
 
தீெங்கள் ஏந்தி ஆராதனை 
தூெங்கள் காட்டி ஆராதனை  
தீெங்கள் ஏந்தி ஆராதனை 
தூெங்கள் காட்டி ஆராதனை 
முழ்ந்தாள் ெடியிட்டு ஆராதனை 
முற்ேிலும் என்னை தாழ்த்தி ஆராதனை  
முழ்ந்தாள் ெடியிட்டு ஆராதனை 
முற்ேிலும் என்னை தாழ்த்தி ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை  
 
ஸ்வதாத்திர ெைியிட்டு ஆராதனை  
ஸ்துதி கை மகினமயில் ஆராதனை  
ஸ்வதாத்திர ெைியிட்டு ஆராதனை  
ஸ்துதி கை மகினமயில் ஆராதனை 
னகத்தாள ஒைி முழங்க ஆராதனை 
எக்காள பதாைி முழங்க ஆராதனை  
னகத்தாள ஒைி முழங்க ஆராதனை 
எக்காள பதாைி முழங்க ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை 
 
தந்னதயாம் இனேவனுக்கு ஆராதனை 
னமந்தைாம் இவயசுவுக்கு ஆராதனை  
தந்னதயாம் இனேவனுக்கு ஆராதனை 
னமந்தைாம் இவயசுவுக்கு ஆராதனை 

தூய நல் ஆவிக்கு ஆராதனை 
மூபவாரு கடவுளுக்கு ஆராதனை  
தூய நல் ஆவிக்கு ஆராதனை 
மூபவாரு கடவுளுக்கு ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை 
 
ஆெிரகாமின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஈசாக்கின் வதவனுக்கு ஆராதனை  
ஆெிரகாமின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஈசாக்கின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
யாக்வகாெின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
இஸ்ரவவைின் வதவனுக்கு ஆராதனை  
யாக்வகாெின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
இஸ்ரவவைின் வதவனுக்கு ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை 
 
நற்கருனண நாதருக்கு ஆராதனை 
நைமாக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை  
நற்கருனண நாதருக்கு ஆராதனை 
நைமாக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
தாைிவயைின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
தாவதீின் னமந்தனுக்கு ஆராதனை  
தாைிவயைின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
தாவதீின் னமந்தனுக்கு ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை 
 
எைியாவின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
எைிசாவின் வதவனுக்கு ஆராதனை  
எைியாவின் வதவனுக்கு ஆராதனை 
எைிசாவின் வதவனுக்கு ஆராதனை 

 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
 வீனுள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை  
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
 வீனுள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை  
 
உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை  
உன்ைத வதவனுக்கு ஆராதனை 
உயிருள்ள வதவனுக்கு ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை 
வதவாதி வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை 
ரா ாதி ரா னுக்கு ஆராதனை 
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை  
 வீிக்கும் வதவனுக்கு ஆராதனை 
ஆராதனை வதவா ஆராதனை  
 
 
20. ஆெிரகாமின் வதவவை 
ஆெிரகாமின் வதவவை ஈசாக்கின் வதவவை 
யாக்வகாெின் வதவவை எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ  
ஆெிரகாமின் வதவவை ஈசாக்கின் வதவவை  
யாக்வகாெின் வதவவை எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை 
 
குருடர்க்கு ொர்னவயும்  
சினேப்ெட்டவர்க்கு விடுதனையும் 
பசவிடர்க்கு வகள்வியுமாய்  
குணப்ெடுத்தும் கர்த்தாவவ  
குருடர்க்கு ொர்னவயும்  
சினேப்ெட்டவர்க்கு விடுதனையும் 



பசவிடர்க்கு வகள்வியுமாய்  
குணப்ெடுத்தும் கர்த்தாவவ  
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை 
 
அடினமகளுக்கு விடுதனையும்  
எளிவயார்க்கு நற்பசய்தியாய் 
அழுவவாரின் கண்ணனீர துனடக்கும்  
இரக்கம் நினேந்த கர்த்தாவவ  
அடினமகளுக்கு விடுதனையும்  
எளிவயார்க்கு நற்பசய்தியாய் 
அழுவவாரின் கண்ணனீர துனடக்கும்  
இரக்கம் நினேந்த கர்த்தாவவ 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை 
 
ொவிகளுக்கு ெரிகாரமாய்  
கட்டுகளிைிருந்து விடுதனையாய் 
வநாய்கள் மாற்ேிடவவ காயப்ெட்ட இவயசுவவ  
ொவிகளுக்கு ெரிகாரமாய்  
கட்டுகளிைிருந்து விடுதனையாய் 
வநாய்கள் மாற்ேிடவவ காயப்ெட்ட இவயசுவவ  
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை 
ஆெிரகாமின் வதவவை ஈசாக்கின் வதவவை 
யாக்வகாெின் வதவவை எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ  
ஆெிரகாமின் வதவவை ஈசாக்கின் வதவவை  

யாக்வகாெின் வதவவை எங்கள் ஏக கர்த்தாவவ 
அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
ஹாவைலு ஹாவைலு ஹாவைலூயா  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
ஹாவைலு ஹாவைலு ஹாவைலூயா  
அல்வைலூயா அல்வைலூயா  
ஹாவைலு ஹாவைலு ஹாவைலூயா  
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
வசனைகளின் கர்த்தவர  
ஆராதிப்வொம் உன் நாமம் 
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை  
ஆராதனை ஆராதனை  
நற்கருனண நாதவர ஆராதனை – 3 
 
 
21. நீர் வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம 
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம 
உம் ஊழியத்னத காண வாருவம 
உம் ஊழியனர காண வாருவம  
உம் ஊழியத்னத காண வாருவம 
உம் ஊழியனர காண வாருவம  
நீர் வாருவம நீர் வாருவம 
என் உள்ளத்தில் ஓடி வாருவம 
நீர் வாருவம நீர் வாருவம 
என் உள்ளத்தில் ஓடி வாருவம 
 
சுய இச்னசகனள எடுத்துப் வொட வாருவம 
என் சித்தங்கனள தூக்கிப் வொட வாருவம  
சுய இச்னசகனள எடுத்துப் வொட வாருவம 
என் சித்தங்கனள தூக்கிப் வொட வாருவம  
நீர் வாருவம நீர் வாருவம 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம 
 
என்னை வநர்னமயில் நடத்திச் பசல்ை வாருவம  
என்னை ெரிசுத்தமாக்கிப் ொருவம  
என்னை வநர்னமயில் நடத்திச் பசல்ை வாருவம   
என்னை ெரிசுத்தமாக்கிப் ொருவம  
உம் ஊழியத்னத காண வாருவம 

உம் ஊழியனை காண வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம  
என் வநாயில் நீர் என்னைப் ொர்க்க வாருவம 
பதானைந்த ஆடாை என்னைக் காண வாருவம 
என் ஆயவை என்னைப் ொர்க்க வாருவம  
பதானைந்த ஆடாை என்னைக் காண வாருவம 
என் கிருனெயின் ஆவி வாருவம 
வரத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய  
உம் ஊழியத்னத காண வாருவம 
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் ஊழியனர காண வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
சுய இச்னசகனள எடுத்துப் வொட வாருவம 
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய  
என் சித்தங்கனள எடுத்துப் வொட வாருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய  
என்னை வநர்னமயில் நடத்திச் பசல்ை வாருவம 
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய  
என்னை ெரிசுத்தமாக்கிப் ொருவம  
நீர் வாருவம அன்ெின் ஆவிவய 
உம் சமாதாைத்தின் ஆவி வாருவம  
 
 
22. வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
ெனடப்னெபயல்ைாம் அெிவேகிக்கும்  
ெரமைின் உன்ைதவர 
ொவி என்னை ஆளுனக பசய்யும் 
ெரிசுத்தமாக்கி ெயன்ெடுத்தும் 
ொவி என்னை ஆளுனக பசய்யும் 
ெரிசுத்தமாக்கி ெயன்ெடுத்தும் - 2 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
 
ஆதியிவை நீரின்மீது அனசந்தாடிய ஆவிவய 
அனைவனரயும் அன்வொடு ஆட்பகாண்ட ஆவிவய 
ஆதியிவை நீரின்மீது அனசந்தாடிய ஆவிவய 
அனைவனரயும் அன்வொடு ஆட்பகாண்ட ஆவிவய  



நற்பசய்தி பசால்ைிட சாட்சியாய் வாழ்ந்திட 
அனழத்த உம் சீடனர அெிவேகித்தீர் 
இேங்கி வந்து ஆளுனக பசய்யும் 
நானும் உந்தன் சீடன் அன்வோ – 2 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
 
ெிளவுற்ே நாவுகவள அக்கிைியாம் ஆவிவய 
அனைத்திலுவம அன்வொடு 
வழிநடத்தும் பதய்வவம 
ெிளவுற்ே நாவுகவள அக்கிைியாம் ஆவிவய 
அனைத்திலுவம அன்வொடு 
வழிநடத்தும் பதய்வவம 
நம்ெிடுவவார் யாவரும் சீடராய் மாேிட  
அனழத்த உம் சீடனர அெிவேகித்தீர் 
இேங்கி வந்து ஆளுனக பசய்யும்  
நானும் உந்தன் சீடன் அன்வோ - 2 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
வாைின்று இேங்கிய வல்ைனமயின் ஆவிவய 
வரங்களால் நிரப்ெிடும் ெரவைாக ஆவிவய 
ெனடப்னெபயல்ைாம் அெிவேகிக்கும்  
ெரமைின் உன்ைதவர 
ொவி என்னை ஆளுனக பசய்யும் 
ெரிசுத்தமாக்கி ெயன்ெடுத்தும்  
ொவி என்னை ஆளுனக பசய்யும் 
ெரிசுத்தமாக்கி ெயன்ெடுத்தும்  - 4 
 
 
23. அக்கிைி மயவம 
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ் 
 
அனணப்ெவவர ஆறுதல் தருெவவர 
அதிசயம் பசய்ெவவர எங்கள் துனண நீவர  
அனணப்ெவவர ஆறுதல் தருெவவர 
அதிசயம் பசய்ெவவர எங்கள் துனண நீவர  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ் 
 
எந்தன் உள்ளம் ொழாய் வொைனதயா 

புதிய இதயத்னதவய என்னுள் மைர பசய்வரீ்  
எந்தன் உள்ளம் ொழாய் வொைனதயா 
புதிய இதயத்னதவய என்னுள் மைர பசய்வரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ் 
 
அெிவசக முத்தினர ஆைவவர 
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடவவ அன்ொய் வழிநடத்தும்  
அெிவசக முத்தினர ஆைவவர 
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடவவ அன்ொய் வழிநடத்தும்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ் 
 
வநாய்கள் எல்ைாம் உடவை தீருனமயா 
அரிய வரங்கனளவய எமக்கு தாருனமயா  
வநாய்கள் எல்ைாம் உடவை தீருனமயா 
அரிய வரங்கனளவய எமக்கு தாருனமயா  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அக்கிைி மயவம ெரிசுத்த ஆவிவய 
எரிதணைாய் எழும்ெிடுவரீ் அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ்  
அப்ொ நிரப்ெிடுவரீ் – 2 
 
 
24. என்ை நிரப்புங்கப்ொ  
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உங்க வல்ைனமயாை 
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உங்க அக்கிைியாை  
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உங்க வல்ைனமயாை 
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உங்க அக்கிைியாை 
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
ஆவியிைாவை நிரப்ெிடுங்க  
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
வல்ைனமயாவை நிரப்ெிடுங்க 
நிழனை பதாடுவவாம் சுகத்னத பெேணும் 
கச்னசய பதாடுவவாம் அற்புதம் பெேணும்  
ஏன் நிழனை பதாடுவவாம் சுகத்னத பெேணும் 
கச்னசய பதாடுவவாம் அற்புதம் பெேணும்  
வெதுரு வொல் என்ை நிரப்ெிடுங்க 
ெவுனைப் வொல் ெயன்ெடுத்திடுங்க  
வெதுரு வொல் என்ை நிரப்ெிடுங்க 
ெவுனைப் வொல் ெயன்ெடுத்திடுங்க  

நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
ஆவியிைாவை நிரப்ெிடுங்க  
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க   
உம் வல்ைனமயாவை நிரப்ெிடுங்க 
 
காைியாை ொத்திரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்னக 
முடிவுக்கு வரணும்   
நான் காைியாை ொத்திரமாக வாழ்ந்த வாழ்க்னக 
முடிவுக்கு வரணும்   
மூழ்கணுவம நான் மூழ்கணுவம  
ஆவியின் நதியிவை மூழ்கணுவம 
மூழ்கணுவம நான் மூழ்கணுவம உம்  
ஆவியின் நதியிவை மூழ்கணுவம 
நிரம்ெணுவம நான் நிரம்ெணுவம  
ெரிசுத்த ஆவியால் நிரம்ெணுவம  
நிரம்ெணுவம நான் நிரம்ெணுவம உம்  
ெரிசுத்த ஆவியால் நிரம்ெணுவம 
பதருபவல்ைாம் உம் அக்கிைி நதினய  
என்னைக் பகாண்டு ொய்ந்திடச் பசய்யும்  
என் பதருபவல்ைாம் உம் அக்கிைி நதினய 
என்னைக் பகாண்டு ொய்ந்திடச் பசய்யும் 
பசய்திடுங்க ஐயா பசய்திடுங்க  
நதியாய் ொய்ந்திட பசய்திடுங்க 
பசய்திடுங்க ஐயா பசய்திடுங்க  
நதியாய் ொய்ந்திட பசய்திடுங்க 
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
ஆவியிைாவை நிரப்ெிடுங்க  
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க உம் 
வல்ைனமயாவை நிரப்ெிடுங்க 
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உம் வல்ைனமயாை 
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உம் அக்கிைியாை  
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உம் வல்ைனமயாை 
என்ை நிரப்புங்கப்ொ உம் அக்கிைியாை  
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
ஆவியிைாவை நிரப்ெிடுங்க  
நிரப்ெிடுங்க என்ை நிரப்ெிடுங்க  
உம் வல்ைனமயாவை நிரப்ெிடுங்க 
 
 
25. உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
 



ெிதாவின் மகவை உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இஸ்ரவவைின் மாட்சினமவய  
உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
ெிதாவின் மகவை உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இஸ்ரவவைின் மாட்சினமவய  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
நீதியின் சூரியவை உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
உைகின் ஒழிவய உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
நீதியின் சூரியவை உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
உைகின் ஒழிவய உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
 
வதர்ந்பதடுத்த இவயசுவவ உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
நீதிமாைின் தந்னதவய உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
வதர்ந்பதடுத்த இவயசுவவ உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
நீதிமாைின் தந்னதவய உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
நசவரத்து இவயசுவவ உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
நற்கருனண நாதவர உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
நசவரத்து இவயசுவவ உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
நற்கருனண நாதவர உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென்  
உம்னம ஸ்துதிப்வென் உம்னம ஸ்துதிப்வென் 
இவயசுவவ ஆண்டவவர உம்னம ஸ்துதிப்வென் – 3 
 
 
26. பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை 
பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை  
தீ நாவாய் வந்தவவர 
பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை  
தீ நாவாய் வந்தவவர 
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா  
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா  
பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை  
தீ நாவாய் வந்தவவர  
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
 

அனசவாடும் ஆவியாவர  
புது  வீன் தாருனமயா  
அனசவாடும் ஆவியாவர 
புது  வீன் தாருனமயா  
ஆதியிவை இருந்தது வொல்  
இப்பொழுதும் வவண்டுனமயா  
ஆதியிவை இருந்தது வொல்  
இப்பொழுதும் வவண்டுனமயா  
பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை  
தீ நாவாய் வந்தவவர  
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
 
வாைம் அன்று திேந்து  
பவண்புோவாய் வந்தவவர 
வாைம் அன்று திேந்து  
பவண்புோவாய் வந்தவவர 
அெிவசகம் பசய்யுனமயா   
உம் மகைாக மாற்றுனமயா 
அெிவசகம் பசய்யுனமயா   
உம் மகைாக மாற்றுனமயா 
பெந்தக்வகாஸ்வத நாளிைிவை  
தீ நாவாய் வந்தவவர  
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
அக்கிைி வொடுனமயா  
அைல் மூட்ட வாருனமயா 
 
 
 
27. மாண்புயர் இவ்வருள் 
மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமாைத்னத  
தாழ்ந்து ெணிந்து ஆராதிப்வொம்  
ெனழய நியம முனேகள் அனைத்தும்  
இைி மனேந்து முடிவு பெறுக  
புதிய நியம முனேகள் வருக  
புைன்களாவை மைிதன் இதனை  
அேிய இயைாக் குனேனய நீக்க  
விசுவாசத்தின் உதவி பெறுக  
 
ெிதா அவர்க்கும் சுதன் இவர்க்கும்  
புகழ்ச்சிவயாடு பவற்ேியார்ப்பும்  
மீட்ெின் பெருனம மகினமவயாடு  

வைினம வாழ்த்து யாவுமாக  
இருவரிடமாய் வருகின்ேவராம்  
தூய ஆவியாைவர்க்கும்  
அளவில்ைாத சம புகழ்ச்சி  
என்றுவம உண்டாகுக ஆவமன். 
இைிய நல் வதவன் வாழ்கவவ  
 
 
28 அருட்திரு வதவ வதவன் வொற்ேி 
அருட்திரு வதவ வதவன் வொற்ேி 
அவர் தம் திரு நாமம் வொற்ேி  
அவர் மகன் இவயசு கிேிஸ்து வொற்ேி 
அவர் தம் திரு அன்வெ வொற்ேி 
அருட்திரு தூய ஆவி வொற்ேி 
அவர் தம் திரு ஞாைம் வொற்ேி 
 
அருட் திரு அன்னை மரியாள் வொற்ேி 
அவள் தம் திரு தூய்னம வொற்ேி 
அருட் திரு சூனச முைியும் வொற்ேி 
அவர் தம் திரு வாய்னம வொற்ேி 
 
அருட் திரு தூதர் அமரர் வொற்ேி 
அவர் தம் திரு வசனவ வொற்ேி 
அருட் திரு வதவ வதவன் வொற்ேி 
அவர்தம் திரு நாமம் வொற்ேி  
 
 
 
29. அழைக்கிறார் இயேசு ஆண்டவர ்

அறைக்கிைார ்இயேசு ஆண்டவர ்

ஆவலாே் நாம் செல்லுயவாம் 

அவர ்பலியினில் கலந்திட 

அவர ்ஒளியினில் நடந்திட 

ொட்சிகளாே் என்றும் வாை்ந்திட இந்நாளியல 

 

யதடியே யதவன் வருகிைார ்

தன்றனயே நாளும் தருகிைார ்

யதாள்களில் நம்றமத் தாங்குவார ்

துேரினில் அவர ்யதை்றுவார ்

சுறமகறள சுகங்களாக மாை்றுவார ்

வளமுடன் வாழும் வழிறேக் காடட்ுவார ்

வாருங்கள் ஓருடலாே் இறணந்திடுயவாம் 

வானகத் தந்றதறே நாம் வணங்கிடுயவாம் 

 

அன்பினால் உலறக ஆளுவார ்



ஆவிோல் நம்றம நிரப்புவார ்

அறமதிறே என்றும் அருளுவார ்

ஆனந்தம் சநஞ்சில் சபாழிகுவார ்

விடிேலின் கீதமாக முைங்குவார ்

விடுதறல வாை்றவ நமக்கு வைங்குவார ்

 

 

30. நீ எந்தன் பாழற 

நீ எந்தன் பாறை 

என் அரணான இயேசுயவ 

நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அறணோத தீபயம  

அறணோத தீபயம இயேசுயவ இயேசுயவ 

 

ஒளி சகாண்டு யதடினால் இருள் நில்லுயமா 

உன் துறணயில் வாை்க்றகயில் துேர ்சவல்லுயமா-2  

தறடயகாடி வரலாம் உள்ளம் தவிரத்்யதாடி விடலாம் 

ஆனாலும் உன் வாரத்்றத உண்டு – எது 

யபானாலும் உனில் தஞ்ெம் உண்டு 

இயேசுயவ இயேசுயவ(2) 

 

இரவுக்கும் எல்றல ஓர ்விடிேல் அன்யைா  

முடிவாக சவல்வது நன்றம அன்யைா  

தளராது வாை்யவாம் அருள் அறணோது காப்யபாம்  

என்சைன்றும் உன் ஆசி சகாண்டு-வரும்  

நல்வாை்றவ கண்முன்யன சகாண்டு  

இயேசுயவ இயேசுயவ (2) 

 
 
 
31. என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் 
என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் தருகின்வேன் 
என் மைம் அேிந்து நீ உன் னகயில் ஏற்ேிடுவாய்  
என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் தருகின்வேன் 
என் மைம் அேிந்து நீ உன் னகயில் ஏற்ேிடுவாய்  
 
உண்னமக்காக வாழ்ந்திடும்  
பநஞ்சம் என்ைில் உண்டு 
உயிர் பகாடுக்கவும் துணிந்திடும்  
உந்தன் ொனத பசன்று  
உண்னமக்காக வாழ்ந்திடும்  
பநஞ்சம் என்ைில் உண்டு 
உயிர் பகாடுக்கவும் துணிந்திடும்  
உந்தன் ொனத பசன்று  
என் பநஞ்சில் வாழ்ெவன் நீ தாவை 
இைி அச்சம் பகாள்வதும் வணீ்தாவை  
என் பநஞ்சில் வாழ்ெவன் நீ தாவை 

இைி அச்சம் பகாள்வதும் வணீ்தாவை  
எந்தன் ெணியில் ஆயிரம் தனடகள் 
வந்திடும் ஆயினும் இவயசுவவ 
உைது வழியில் ெயணம் பதாடரும் 
என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் தருகின்வேன் 
என் மைம் அேிந்து நீ உன் னகயில் ஏற்ேிடுவாய் 
 
எந்தன் வாழ்வின் பொருளினை  
உந்தன் வாழ்வில் கண்வடன் 
சுயநைத்தின் தினரகனள கனளந்து  
என்னைத் தந்வதன்  
ஒரு  வீன் என்ைாவை உயிர் வாழ்ந்தால் 
அதுதாவை உன் முன்ைால் பெரிதாகும்  
ஒரு  வீன் என்ைாவை உயிர் வாழ்ந்தால் 
அதுதாவை உன் முன்ைால் பெரிதாகும்  
மகிழ்னவத் வதடும் மாைிடர் மகிழ்ந்திட 
தந்திடும் என்னை இவயசுவவ 
உைது கரத்தில் ஏற்க வவண்டி 
என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் தருகின்வேன் 
என் மைம் அேிந்து நீ உன் னகயில் ஏற்ேிடுவாய் 
என்னைவய முழுவதும் உன்ைிடம் தருகின்வேன் 
என் மைம் அேிந்து நீ உன் னகயில் ஏற்ேிடுவாய் 
 
 
 
 
32. நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ  
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
வல்ைவர் நல்ைவர் வொதுமாைவர் 
வார்த்னதயில் உண்னமயுள்ளவர் 
வல்ைவர் நல்ைவர் வொதுமாைவர் 
வார்த்னதயில் உண்னமயுள்ளவர் 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
 
எரிவகா மதிலும் முன்வை வந்தாலும் 
இவயசு உந்தன் முன்வை பசல்கிோர் 
எரிவகா மதிலும் முன்வை வந்தாலும் 
இவயசு உந்தன் முன்வை பசல்கிோர் 
கைங்கிடாவத தினகத்திடாவத 

துதியிைால் இடிந்து விழும் 
கைங்கிடாவத தினகத்திடாவத 
துதியிைால் இடிந்து விழும் 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
 
பசங்கடல் நம்னம சூழ்ந்து பகாண்டாலும்  
சிலுனவயின் நிழல் உண்டு 
பசங்கடல் நம்னம சூழ்ந்து பகாண்டாலும்  
சிலுனவயின் நிழல் உண்டு 
ொடிடுவவாம்ொடிடுவவாம் துதித்திடுவவாம் 
ொனதகள் கினடத்து விடும் 
ொடிடுவவாம் துதித்திடுவவாம் 
ொனதகள் கினடத்து விடும் 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
வல்ைவர் நல்ைவர் வொதுமாைவர் 
வார்த்னதயில் உண்னமயுள்ளவர் 
வல்ைவர் நல்ைவர் வொதுமாைவர் 
வார்த்னதயில் உண்னமயுள்ளவர் 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
நன்ேியால் துதிொடு நம் இவயசுனவ 
நாவாவை என்றும் ொடு 
 


