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பாடல் தனலப்புகள்

1. ஒருநிமிடம்உன்அருகில்இருக்க

2. இயேசுயேநீர்த ொட்டொல்ய ொதும்

3. அருங்தகொடடநொேகயர

4. வானத்தில் இருந்து வவயகம்

5. ஆவியேஅணலொே்ேொ

6.ஐேொஉம்பிரசன்னம்

7.  ொேொகஅன்புதசே்யும்

8.ேொனம்திறந்துதேண்புறொய ொல

9. அக்கினிமேயம

10. ஆவிேொனேயரஅணலொே்இறங்கிடுயம

11. ஒருமகிடமயின்யமகம்

12. அருடத் ரும்சுடயர

13. என்ஜீேன்ய டும் ய ே்ேம்

14. எங்களுக்குள்யளேொசம்தசே்யும்

15. என்ஆேன்என்இடறேன்

16. ஓ...  ரிசு ் ஆவியே

18. ஆரொதிக்கின்யறொம்நொங்கள்

17. ஆவிேொனேயரஅல்லல்அகற்றிடும்

19. எந் ன்ய ேஆவியே

20. ஆவியில்பிறந்து

21. இரக்கம்நிடறந் த ே்ேயம

22. சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

23. நன்றிகூறி ொடுயேொம்

24. அக்கினிேொனேயரதீநொேொே்

25. கருடணஉன்ேடிதேல்லேொ

26. ய ொற்றி ்புகழ்யேொம்இயேசுநொமம்

27. இயேசுயேஆண்டேர்அற்பு ம்தசே்ேொர்

28. ஆடத்கொள்ள்ேந்திடுேொே்

29. ஒே்தேொருநொளும்ஒே்தேொருநிமிடமும்

30. தூேஆவியேதுடணேரும்ஆவிதே

31. மொண்புேர்

32. அருட்திருய ேய ேன்ய ொற்றி

33. அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

34. என்னுயியரஎன்னுயியர

35. கொணிக்டக ரும்யநரம்

36. என்ன அழகு உன் அருள் அழகு

19:00 – 19:45

19:45 – 20:00

20:10 – 20:20

20:40 – 20:50

21:00 – 21:10

21:28 – 21:38

21:47 – 21:57

22:07 – 22:17

22:37 – 22:47

23:15 – 23:30

23:50 – 00:05

00:25 – 00:40

01:10 – 01:25

01:45 – 02:00

02:30 – 02:45

03:05 – 03:20

03:55 – 04:10

04:30 – 04:45

05:05 – 05:20

05:30 – 06:30

1.ஒருநிமிடம்உை்அருகில்இருக்க

ஒருநிமிடம்உன்னருகினில்இருக்க ருேொயேொ

என்இடறேொஅந் ச்சிறுத ொழுய ஒரு

யுகமொே்மொறும்அறிேொயேொஎன் டலேொ-ஒரு
நிமிடம்

விழிகடளமூடிஉடனநிடனக்டகயியல

விந்ட கள்நிகழ்ேதும்ஏன்இடறேொ _2 
தமொழியிடன ் ொண்டிமனம்உறேொட

மகிழ்வினில்மி  ் தும்ஏன்இடறேொ?ஏன்
இடறேொஆ.ஆ.ஒருநிமிடம்

அளவில்லொ உன்அன்பிடனநிடனக்க

அழுடகேருே ன்நிேொேதமன்ன_2 
த ொழுதுடனேணங்கிகேடலகள்கூற

கண்ணீர்மடறந்திடும்மொேதமன்ன? 
மொேதமன்னஆஆஒருநிமிடம்

யசொ ரர்மொனிடர்அழுகுரல்யகடக்

யகள்விகள்பிற ் தும்ஏன்இடறேொ_2 
யே டனகண்டும் நீர்கொ ்திடும்தமௌனம்

விளங்கவில்டலஅதுஏன்இடறேொ? ஏன்
இடறேொஆஆஒருநிமிடம்

2.இயயசுயேநீர் பதாட்டால்யபாதும்

இயேசுயேநீர்த ொட்டொல்ய ொதும்

என்உடதலல்லொம்அற்பு ம்

கொணும்இயேசுயேநீர்தசொன்னொல்

ய ொதும்என்மனதமல்லொம்

சுகமொே்மொறும் – 2

ஆரொ டனஆரொ டன

ஆரொ டன

இயேசுயேநீர்த ொட்டொல்ய ொதும்

என்உடதலல்லொம்அற்பு ம்

கொணும்இயேசுயேநீர்தசொன்னொல்

ய ொதும்என்மனதமல்லொம்

சுகமொே்மொறும்

நொேடச ்துய சொ என்ேொயும்

கூடேடகேடகேொே்கீ ங்கள்

 ொடதசே்வீயர – 2

எே்தேொலியும்யகடக்ொ என்

கொதும்கூடஅேரொதுஉன்

ேொர ்்ட யகடக்தசே்வீயர – 2

எழியலதும்கொணொ என்

கண்ணும்கூடேரமொனஉம்

ே னம்கொணதசே்வீயர – 2

தசேயலதும்அறிேொ என்டககள்

கூடவிலகொ உன்கரங்கள் ற்ற

தசே்வீயர – 2

உணரய்ேதும்இல்லொ என்

ேொழ்வும்கூடஉறேொகஎன்யனொடு

உடன்ேொழ்வீயர - 2
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அருங்தகொடடநொேகயர

என்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர..
த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்

என்டனஇன்றுநிர ்பும் ஐேொ! உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ -2
ஆடத்கொள்ளேொஎன்டனஆடத்கொள்ளேொ.. அணலொே் ணலொே்

உருமொற்றேொ - 2
அணலொே் ணலொே்உருமொற்றேொ.
அருங்தகொடடநொேகயரஎன்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர

த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்என்டனஇன்றுநிர ்பும்

ஐேொ -உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ.

 டட ்பிடனஆடத்கொண்டுஉயிர்அளி ்தீர்

 ண்ணீரில்அடசேொடிபுனி ம் ந்தீர-் 2
என்டனயும்ஆடத்கொள்ளேொருடமேொ

என்டனயும்ஆடத்கொள்ளேொருடமேொ

ஆடத்கொள்ளேொஎன்டனஆடத்கொள்ளேொ.. அணலொே் ணலொே்

உருமொற்றேொ - 2
அணலொே் ணலொே்உருமொற்றேொ.
அருங்தகொடடநொேகயரஎன்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர

த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்என்டனஇன்றுநிர ்பும்

ஐேொ! உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ.

யேொர ்ொனில்தேண்புறொேொே்இறங்கிேந்தீர்

இயேசுடேஆடத்கொண்டுஉறுதி ந்தீர் - 2
என்டனயும்ஆடத்கொள்ளேொருடமேொ

என்டனயும்ஆடத்கொள்ளேொருடமேொ

ஆடத்கொள்ளேொஎன்டனஆடத்கொள்ளேொஅணலொே் ணலொே்

உருமொற்றேொ- 2
அணலொே் ணலொே்உருமொற்றேொ.
அருங்தகொடடநொேகயரஎன்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர

த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்என்டனஇன்றுநிர ்பும்

ஐேொ! உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ.

அக்கினிேொே்த ந் க்யகொஸ்துநொளில்ேந்தீர்

அன்டனடேயும்சீடடரயும்ஆடத்கொண்டீர்- 2
என்டனயும்ஆடத்கொள்ளேொருடமேொ! என்டனயும்ஆடத்கொள்ள

ேொருடமேொ.
ஆடத்கொள்ளேொஎன்டனஆடத்கொள்ளேொஅணலொே் ணலொே்

உருமொற்றேொ - 2
அணலொே் ணலொே்உருமொற்றேொ

அருங்தகொடடநொேகயரஎன்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர

த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்என்டனஇன்றுநிர ்பும்

ஐேொ! உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ.
ஆடத்கொள்ளேொஎன்டனஆடத்கொள்ளேொஅணலொே் ணலொே்

உருமொற்றேொ - 2
அணலொே் ணலொே்உருமொற்றேொ.
அருங்தகொடடநொேகயரஎன்டனஆடத்கொள்ளும்ஆவிேொயர

த ே்வீகஒளிேொல்த விட்டொ தமொழிேொல்என்டனஇன்றுநிர ்பும்

ஐேொ! உந் ன்சி ் ம் ய ொல்நட ்துடமேொ.

3. அருங்பகானடநாயகயர

4. வானத்தில் இருந்து வவயகம்

வானத்தில் இருந்து வவயகம் 
எழுந்துதூய ஆவியய வருக ஞானத்தின் 
ஒளிவய மனதினில் ஏற்ற மாசற்ற 
அன்யே வருக

உயிருக்கு உயியே வாழ்வுக்கு வாழ்யவ 
உண்வமயின் வடியவ வருக ேயிருக்கு 
மவழயய ோர்வவக்கு ஒளியய ேேமனின் 
அருயள வருக

கீழ்த்திவச வானும் வாழ்த்திவச ோடும் 
காவைக் கதியே வருக ஆழ்கடல் 
மீதினில் அவையுடன் ஆடும் ஆனந்த 
நிவறயவ வருக

5. ஆவியயஅணலாய்ோ
ஆவியேஅணலொே்ேொஎன்ஆற்றயலஅரயணேொ - 2
விடரேொே்அருள்ேொே்ேொ

நல்ேரேொே்த ொழிேொே்ேொ.
ஆவியேஅணலொே்ேொ

என்ஆற்றயலஅரயணேொ.

உள்ள ்ட அறிந்துஉறவுகள்ேளர ்்து

புதுேொழ்வுேழங்கும்ஆவியே..
புதுேொழ்வுேழங்கும்ஆவியே..
மகிழ்சச்ிேொல்உடு ்தி

அடமதிடேக்தகொடு ்து

புதுஇ ேம் ரும்ஆவியே- 2
புதுஇ ேம்புதுஉலகம் ொரும்ஆவியே

புதுேொழ்வுஇ ேங்களில்மலரச்தசே்யுயம - 2
ஆவியேஅணலொே்ேொ

என்ஆற்றயலஅரயணேொ

விடரேொே்அருள்ேொே்ேொ

நல்ேரேொே்த ொழிேொே்ேொ.

 ல ்தினொல்இடடகட்டி ொச ் ொல்இடண ்து

ேரங்களொல்உேர ்்திடும்ஆவியே

ேரங்களொல்உேர ்்திடும்ஆவியே

உலரந்் டேதசழிக்க

உறுதியில் டழக்க

புதுஎழுசச்ி ரும்ஆவியே - 2
புதுஇ ேம்புதுஉலகம் ொரும்ஆவியே

புதுேொழ்வுஇ ேங்களில்மலரச்தசே்யுயம - 2
ஆவியேஅணலொே்ேொ

என்ஆற்றயலஅரயணேொ - 2
விடரேொே்அருள்ேொே்ேொ

நல்ேரேொே்த ொழிேொே்ேொ

ஆவியேஅணலொே்ேொ

என்ஆற்றயலஅரயணேொ.

ஐேொஉன்பிரசன்னம்அண்டிேந்ய ன்

அழிேொஉன்ேொர ்்ட கள்ேொழ்ேொகணும் - 2

உயிருள்ளதுஆற்றல்ேொே்ந் து

ேொளினும்கூரட்மேொனது 2
சிந் டனடேசீர்தூக்கி ொரக்்கேல்லது - 2

உம்ேொர ்்ட யேஉம்ேொர ்்ட யே

ஐேொஉன்பிரசன்னம்அண்டிேந்ய ன்

அழிேொஉன்ேொர ்்ட கள்ேொழ்ேொகணும்

விண்ணும்அழிேலொம்மண்ணும்மடறேலொம்

ேொழ்வின்தசல்ேம்எல்லொம்அழிேலொம் 2
ேொன்மடழய ொல் ேன் ரொமல்திரும்புேதில்டல -2
உம்ேொர ்்ட யேஉம்ேொர ்்ட யே

ஐேொஉன்பிரசன்னம்அண்டிேந்ய ன்

அழிேொஉன்ேொர ்்ட கள்ேொழ்ேொகணும்

த ே்வீகயமமனுவுருஎடு ் ொர்

என்ேொழ்வில்குடிதகொண்டொயர -2
ஐேொஉன்பிரசன்னம்அண்டிேந்ய ன்

ஆன்மொடேஅழிேொமல்ஆடத்கொள்ளுயம - 2 
உம்ேொர ்்ட யேஉம்ேொர ்்ட யே

அழிேொஉன்ேொர ்்ட கள்ேொழ்ேொகணும் -2 
அழிேொஉன்ேொர ்்ட கள்ேொழ்ேொகணும் - 2

6. ஐயாஉம்பிரசை்ைம்



7. தாயாகஅை்புபசய்யும்

 ொேொ..கஅன்ன்ன்பு தசே்யும்…. இடறேொ…ேொ.

என்….. ேொ…ழ்வியல….. ஒளியே….ற்றேொ….

 ொேொகஅன்புதசே்யும்…

என்உயிர் நீ ொனே்ேொ

யசேொக நம்பிேந்ய ொம்

ேொ…ழ்வில் ஒளியேற்றேொ…
 ொேொகஅன்புதசே்யும்…
என்உயிர் நீ ொனே்ேொ…
யசேொக நம்..பிேந்ய ொ…ம்
ேொழ்வில் ஒளியேற்றேொ ….
தகொஞ்சும்  மிழ் தமொழிய சிஎடனய ற்றயே

தகொஞ்சும்  மிழ் தமொழிய சிஎடனய ற்றயே

இன்றுதநஞ்சம் அடழக்குதுேருேொே் ய ேொ

 ொேொகஅன்புதசே்யும்…
என்உயிர் நீ ொனே்ேொ

யசேொக நம்பிேந்ய ொம்…
ேொழ்வில் ஒளியேற்றேொ….

உன்னன்புசொ…ரலில் நடனந் ொயல ய ொ…தும்
இன்னல்கள் நீங்கிடுயம….
உன் ஸ்ேொசகொ…ற்றில் கலந் ொயல ய ொ..தும்
என்ேொசல்அடடந்திடுயே…ன்
நொன் என்றும்உன் சொேல்  ொயன..
உன்யகொவில் குடிதகொள்ள நீேொ….
நொன்என்றும்உன் சொேல்  ொ…யன...
உன்யகொவில் குடிதகொள்ள நீேொ

 ொேொகஅன்புதசே்யும்…

என்உயிர் நீ ொனே்ேொ…
யசேொக நம்..பிேந்ய ொம்

ேொழ்வில் ஒளியேற்றேொ…

உன் ொச நரம்பில் இடணந் ொயல ய ொதும்

சுகரொகம் மீ ட்டிடுயே..ன்
உன்ேொர ்்ட கடலில்மி ந் ொயலய ொதும் யுகம்

 ல டட ்திடுயே….ன்
எல்லொயம நீ ொயனஇடறேொ…
என்னுள்யளநிடறேொக நீேொ….
எல்லொயம நீ ொயனஇடறேொ

என்னுள்யளநிடறேொக நீேொ

 ொேொகஅன்புதசே்யும்

என்உயிர் நீ ொனே்ேொ…

யசேொக நம்பிேந்ய ொ…ம்
ேொழ்வில் ஒளியேற்றேொ

தகொஞ்சும்  மிழ் தமொழிய சிஎடனய ற்றயே…

தகொஞ்சும்  மிழ் தமொழிய சிஎடனய ற்றயே ..
இன்றுதநஞ்சம் அடழக்குதுேருேொே் ய ேொ

 ொேொகஅன்புதசே்யும்

என்உயிர் நீ ொனே்ேொ…
யசேொக நம்..பிேந்ய ொம்

ேொ..ழ்வில் ஒளியேற்றேொ…

8. ோைம்திறந்துபேண்புறா யபால

ேொனம்திறந்துதேண்புறொய ொல

இறங்கிேரயேண்டும்

ய ேொேல்லடம ரயேண்டும் (2)

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

மறு டியும்நொன்பிறக்க யேண்டும்

மறுரூ மொகமொறயேண்டும் (2)
–

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

ேரங்கள்கனிகள் த ொழிேணுயம

ேல்லடமயேொடுேொழணுயம (2)

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

 ொேங்கள்கொேங்கள் நீங்கயேண்டும்

 ரிசு ் ேொழ்வுேொழயேண்டும் (2)

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

அற்பு ம்அதிசேம்நடக்கணுயம

சொட்சிேேொழ்வுேொழணுயம (2)

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

கண்ணீர்கேடலகள்மடறேயேண்டும்

கொேங்கள்எல்லொம்குடறேயேண்டும் (2)

யேொர ்ொன்நதிக்கடரஅனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கணுயம (2)

9. அக்கிைிமயயம

அக்கினிமேயம ரிசு ் ஆவியேஎரி ணலொே்

எழும்பிடுவீர்அ ் ொநிர ்பிடுவீர

அடண ் ேயரஆறு ல் ரு ேயர

அதிசேம்தசே் ேயரஎங்கள்துடணநீயர

எந் ன்உள்ளம் ொழொே் ய ொனட ேொபுதிே

இ ே ்ட யேஎன்னுள்மலரச்தசே்யும்

அபியசகமு ்திடரஆனேயர ொழ்சச்ிேொே்

ேொழ்ந்திடயேஅன் ொே்ேழிநட ்தும்

யநொே்கதளல்லொம்உடயனதீருடமேொஅரிே

ேரங்கடளயேஎமக்கு ொருடமேொ

கண்ணீர்சிந்தும் எம்டம ொருடமேொ ொகம்

தீர ்்திடயேஊற்றொே்  ொே்ந்திடுயம

ய ே்கதளல்லொம்வீழ்ந்துஓடுடமேொ

 ேங்கள் நீங்கிடயேநிடறேொே்ேொழ்யேொயம

ஆவிேொனேயரஅனலொே்இறங்கிடுயம

எல்லொஆவியின்ேரங்கயளொடு

 லமொே்இங்குஇறங்கும்இன்று

ேொனங்கள்இன்றுதிறக்கடட்ுயம

அபியேகமடழடேத ே்ேடட்ுயம

உன்ன ஆவிடேஊற்றிடுயம

மறுரூ மொே்என்டனமொற்றிடுயம

த ந்த தகொஸ்ய நொளின்அனு ேங்கள்

அ ் டியேஇன்றுநடக்கடட்ுயம

 ல ் கொற்றின்முழுக்கம் ய ொல்ஒரு

ேல்லடமஇங்குவீசடட்ுயம

அக்கினிமேமொனநொவுகள்

எங்கள் யமல்ேந்துஅமரடட்ுயம

ஆவியின்ேரங்கள்ேொடேயுயம

தேளி ் டு ் ணுயமதசேல் டு ் ணுயம

கண்ணீர்கேடலகள்மடறேணுயம

கடட்ுகள்ேொடேயும்உடடேணுயம

அற்பு ம்அதிசேம்நடக்கணுயம நீர்

ேொர்என்றுஜனம்அறிேணுயம

த ல ்தின்ஆவிேொல் நிரம் ணுயம

சொட்சிேொே்எங்கும்ேொழணுயம

எங்கள்சி ் ம் மடறேணுயம

ய ேசி ் ம் நீடறயேறணுயம

10. ஆவியாைேயரஅணலாய்இறங்கிடுயம

11. ஒருமகினமயிை்யமகம்

ஒருமகிடமயின்யமகம்

இந் இட ்ட மூடுய 

ஒருமகிடமயின்யமகம்

என்ஜன ்ட மூடுய 

விலகொ யமகம் நீர்

முன்தசல்லும்யமகம் நீர்

ஆவிேொனேயரஅன்பின்ஆவிேொனேயர

ேல்லஆவிேொனேயர

த ளிவின்ஆவிேொனேயர –
மகிடமயின்ஆவிேொனேயர –

அன்பின்ஆவிேொனேயர –ேல்ல
ஆவிேொனேயரத ளிவின்ஆவிேொனேயர

என்ய சச்ிலஎன்மூசச்ில

என்தசொல்லிலஎன்தசேலில

கலந்திருக்கீங்க

என்நிடனவிலஎன்நட ்ட யில

என்நிடனவிலஎன்உயிரிலகலந்திருக்கீங்க

அன்பின்ஆவிேொனேயரவிடலயேற

த ற்றேயர

எடனஆளும் ரிசு ் யர நன்றிஐேொ



12. அருடப்பரும்சுடயர

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக! - 4

மண்இருள் நீங்கிடவிண்ஒளி ஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர

 னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

மண்இருள் நீங்கிடவிண்ஒளி ஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

மண்இருள் நீங்கிடவிண்ஒளி ஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

 டகடமடேஒழி ்திட  ொச ்ட ேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

 டகடமடேஒழி ்திட  ொச ்ட ேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

 டகடமடேஒழி ்திட  ொச ்ட ேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

ேறுடமடேஒழி ்திடேளடமடேஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

ேறுடமடேஒழி ்திடேளடமடேஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

ேறுடமடேஒழி ்திடேளடமடேஈரந்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

தீடமடே நீக்கிட நன்டமடேேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

தீடமடே நீக்கிட நன்டமடேேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

தீடமடே நீக்கிட நன்டமடேேளர ்்திட

அருட்த ரும் சுடயர  னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக

ஆ..ஆ.. அருட்த ரும் சுடயர
 னி ்த ரும் கருடணயே

இயேசுயே நீேருக - 4

13. எை்ஜீேை்யதடும்யதய்ேம்

என்ஜீேன்ய டும்த ே்ேம்

என்தநஞ்சில்ேரும்யநரம்

என்உள்ளம்எங்கும்பூ ்பூக்குய 

புதுசந்ய ொேங்கள்எனில் ய ொன்றுய 

ேொரும்ய ேொேொரும்புதுேொழ்வுஎன்னில்

 ொரும்

உன்ஆசீர்த ொங்கநொன்ேொழுயேன்

1. எடன ் ய ற்றும்உன்ேொர ்்ட உயிரொனது -
நொன்

உனக்கொகஉயிர்ேொழஉரமொகுது

எடனேொளும்நிடனதேல்லொம் நீேல்லேொ -
நி ம்

துடணேொகும்என்ேொழ்வின்ேரமல்லேொ

2. எடன ் ொங்கும்உன்அன்புமொறொ து -அது
என்ேொழ்வின்தசல்ே ்துள்யமலொனது

என்தசொந் ம்இனிஎன்றும் நீேல்லேொ -நி ம்
என்ேொழ்வின்த ொருள்ய டும்உறேல்லேொ

14. எங்களுக்குள்யளோசம் பசய்யும்

எங்களுக்குள்யளேொசம்தசே்யும்ஆவிேொனேயர

இந்நொளில்உம்சி ் ம் ய ொல்நட ்திச்தசல்லுடமேொ

ஆவிேொனேயர…ஆவிேொனேயர ரிசு ் ஆவிேொனேயர

1. எ ் டிநொன்தஜபிக்கயேண்டும்

எ ற்கொகதஜபிக்கயேண்டும்

கற்று ் ொரும்ஆவிேொனேயர(2)
யே ேசனம்புரிந்துதகொண்டு

விளக்கங்கடளஅறிந்திட

தேளிசச்ம் ொரும்ஆவிேொனேயர (2)

2. கேடலகண்ணீர்மறக்கணும்..
கர ்் டரயேயநொக்கணும்

கற்று ்  ொரும்ஆவிேொனேயர

தசே் நன்டமநிடனக்கணும்

நன்றியேொடுதுதிக்கணும்

தசொல்லி ்  ொரும்ஆவிேொனேயர

3. எங்குதசல்லயேண்டும்என்னதசொல்லயேண்டும்

ேழிநட ்தும்ஆவிேொனேயர

உம்விரு ் ம்இல்லொ இடங்களுக்குதசல்லொமல்

 டு ்துறிறு ்தும்ஆவிேொனேயர

4. எதிரிகளின்சூழ்சச்ிகள்

சொ ் ொனின்சூழ்சச்ிகள்

எதிர ்்துநிற்கத லன்யேண்டுயம

உடல்யசொரவ்ுகள்அசதிகள்த லவீனங்கள் நீங்கி

உற்சொக ் ொல் நிரம் யேண்டுயம

15. எை்ஆயை்எை்இனறேை்

என்ஆேன்என்இடறேன்

எடனக்கொக்கின்றொர்

அேர்அன்ட நொன் ொடுயேன்

 லயகொடிநன்டமகள்நொளும் ந் ொர்

நன்றி ் ண்நொன் ொடுயேன்

அேர்தசேல்கள் யமலொனடே

அேர்அன்புமொறொ து -2

என்ஆேன்என்இடறேன்எடனக்க்க்கின்றொர்

அேர்அன்புநொன் ொடுயேன்.

அமரே்ட யும்எழுேட யும்அறிந்திருந் ேர்

நல்ேொழ்டே ரிசொகஎனக்களி ் ேர்

இருள்சூழ்ந்  ள்ள ்தில் நொன்வீழுடகயில்

அேர்யகொலும்தநடுங்கழியும் எடன ்ய ற்றின

குடற நீக்கிநிடறகொணும்த ளிடே ் ந் ொர்

 சும்புல்லில்எடனநொளும்

இடள ் ொற்றினொர்

என்குற்றம்மன்னி ்துயநொே் நீக்கினொர்

அருள்நலமும் ய ரன்பும்எடனசச்ூழுயம

உயிருள்ளநொதளல்லொம்புகழ் ொடுயேன்

உயிருள்ளநொதளல்லொம்புகழ் ொடுயேன்

என்ஆேன்என்இடறேன்எடனக்க்க்கின்றொர்

அேர்அன்ட நொன் ொடுயேன்

மக ்துேமும்மகிடமயும்அணிந்திருந் ேர்

ர ங்கதளனயமகங்கள் தகொண்டிருந் ேர்

என்எதிரி கண்முன்யனஎடனஉேர ்்தினொர்

அேர்ேொக்கு ்பிறழொடமஎடனக்கொ ்திட்டொர்

அஞ்சொமல்ேழிநடக்கும்ேலிடம ந் ொர்

நீயரொடடநட ் ட்டமரமொக்கினொர்

பிறர்குற்றம்மன்னிக்கும்மனட  ்  ந் ொர்

அ ன் லனொே்இடறஅடம ் எடனசச்ூழுயம

உயிருள்ளநொதளல்லொம்புகழ் ொடுயேன்

உயிருள்ளநொதளல்லொம்புகழ் ொடுயேன்

என்ஆேன்என்இடறேன்எடனக்க்க்கின்றொர்

அேர்அன்ட நொன் ொடுயேன்.
 லயகொடிநன்டமகள்நொளும் ந் ொர்

நன்றி ் ண்நொன் ொடுயேன்

அேர்தசேல்கள் யமலொனடே

அேர்அன்புமொறொ து- 2
என்ஆேன்என்இடறேன்எடனக்க்க்கின்றொர்

அேர்அன்ட நொன் ொடுயேன்.

ஓ ரிசு ் ஆவியே

என்ஆன்மொவின்ஆன்மொயே

உம்டமஆரொ டனதசே்கின்யறன்

இடறேொஆரொ டனதசே்கின்யறன்

1. என்டனஒளிரச்தசே்துேழிகொடட்ும்

புதுேலுவூட்டிஎன்டனய ற்றும்

என்கடடமஎன்னதேன்றுகொடட்ும்

அட கரு ் ொே் புரிந்திடதூண்டும்

என்னயநரந்் ொலும்

நன்றிதுதிகூறி ணியேன்என்இடறேொ

உந் ன்திருவுள ் டிஎன்டனநட த்ும்

ஓ ரிசு ் ஆவியே

என்ஆன்மொவின்ஆன்மொயே

உம்டமஆரொ டனதசே்கின்யறன்

இடறேொஆரொ டனதசே்கின்யறன்(2)

16. ஓ... பரிசுத்தஆவியய



17. ஆவியாைேயரஅல்லல்அகற்றிடும்

ஆவிேொனேயரஅல்லல்அகற்றிடும்அருடச்ுடயர

அகம்அளி ் ேயர

அன் ொல்ஆள் ேயர

அறிதேொளிஅருளுடமேொ

அருதளொளிவீசுடமேொ -2

நீ ொயனஉலகுக்கு

உருதகொடு ் ொே்

நீ ொயனமண்ணுக்கும்

உயிர்தகொடு ் ொே் -2
நீ ொயனதீடமகடள

 கற்தறறிந் ொே் - 2
நீ ொயனநன்டமகடள

ேளர ்த் டு ் ொே்

உன்டன ்ய ொல்ஒருத ே்ேம்இல்டலயே

உன்டன ்பிரிந் ொயலொ

ேொழ்வும்இல்டலயே -2

ஆவிேொனேயரஅல்லல்அகற்றிடும்அருடச்ுடயர

அகம்அளி ் ேயர

அன் ொல்ஆள் ேயர

அறிதேொளிஅருளுடமேொ

அருதளொளிவீசுடமேொ

கொற்றொகதநரு ் ொகஉணரசத்சே் ொே்

நொேொகபுறொேொகஉருதேடு ் ொே் - 2
இடறேொடச்ி ் ணிக்கொகஎடன ்த ரிந் ொே் - 2
இடணேற்றய ரின் ம்

எனில் நிடற ் ொே்

எடன ் ருகியறன்தூேஆவியே

என்டனஏற் ொயேொஅன்பின்ஆவியே - 2

ஆவிேொனேயரஅல்லல்அகற்றிடும்அருடச்ுடயர

அகம்அளி ் ேயர

அன் ொல்ஆள் ேயர

அறிதேொளி அருளுடமேொ

அருதளொளிவீசுடமேொ.

18. ஆராதிக்கிை்யறாம் நாங்கள்

ஆராதிக்கிை்யறாம்

ஆரொதிக்கின்யறொம்நொங்கள்ஆரொதிக்கின்யறொம்

ஆ ்மயநசர்இயேசுடேயேஆரொதிக்கின்யறொம் (2)
ஆரொதிக்கின்யறொம்நொங்கள்ஆரொதிக்கின்யறொம்

உண்டமயிலும்ஆவியிலும்ஆரொதிக்கின்யறொம் (2)

அல்யலலுhேொஅல்யலலூேொகீ ம் ொடியே

அல்யலலூேொகீ ம் ொடிஆரொதி ்ய ொயம (2)
இன்றுஇங்குவிசுேொச ் ொல்ஆரொதிக்கின்யறொம்

அன்றுஉம்டமயநரில்கண்டுஆரொதி ்ய ொயம (2)

ேொயனொதரல்லொம்ஆரொதிக்கும் ரிசு ் யர

ஆனந் மொே்உந் ன்மக்கள்ஆரொதிக்கின்யறொம் (2)
எங்களுடடே ொேங்கள்தீரும்ஆரொ டனேொயல

யகொடட்டகள் ரும்தகொடுடமகள்தீரும்

ஆரொ டனேொயல (2)

யநொே்கள் தீரும்ேொட கள் தீரும்ஆரொ டனேொயல

ஆணேம்அழியும்தீவிடனஒழியும்

ஆரொ டனேொயலசிடற ் ட்டஅ ்ய ொஸ் லர்

ஆரொதி ்  ொல் திருேருளொயலவிலங்குகள்  கர

விடு டலேொனொயர

ஆரொதிக்கின்யறொம் நொங்கள்ஆரொதிக்கின்யறொம்

ஆ ்மயநசர்இயேசுடேயேஆரொதிக்கின்யறொம்.

19. எந்தை் யதேஆவியய

எந் ன் ய ேஆவியேேொருயம

ஜீேநதிேொே் ் த ொங்கிேொருயம - 2
ேொருயமஎன்னில்ேொருயம

ஆவியின்அருடத்கொடடகள் ொருயம - 2

எந் ன் ய ேஆவியேேொருயம

ஜீேநதிேொே் ் த ொங்கிேொருயம

எ ்ய ொதும்என்தநஞ்சியலதீ மொே்

திரியேகத ே்ேமொே்ேொருயம

திடம் ரும்ஆவிேொே்ேொருயம

தீடமடேசுடத்டரிக்கேொருயம

ேொருயமஎன்னில்ேொருயம

ஆவியின்அருடத்கொடடகள் ொருயம - 2

எந் ன் ய ேஆவியேேொருயம

ஜீேநதிேொே் ் த ொங்கிேொருயம

சுந் ர யஜொதிேொகயேேொருயம

சந்ய ொே ்ட  ந்திடயேேொருயம

தமே்ஞொனம்அருளிடேொருயம

ேழி ்துடணேொகயேேொருயம

ேொருயமஎன்னில்ேொருயம

ஆவியின்அருடத்கொடடகள் ொருயம - 2

எந் ன் ய ேஆவியேேொருயம

ஜீேநதிேொே் ் த ொங்கிேொருயம

20. ஆவியில்பிறந்து

ஆவியில்பிறந்து

அன்பினில்இடணந் 

இயேசுடே ்புகழ்ந்திடுயேொம்அடனேரும்

கூடிஓர்குலமொகஇயேசுவில்

மகிழ்ந்திடுயேொம்

இயேசுடே ்புகழ்ந்திடுயேொம்-இன்று
இயேசுவில்மகிழ்ந்திடுயேொம்இயேசுயே

ஆண்டேர்என்றுமுழங்கிசொட்சிேொே்

ேொழ்ந்திடுயேொம் -2

விண்ணேயரொடும்மண்ணேயரொடும்

இயேசுடே ்புகழ்ந்திடுயேொம்

 டட ்புகதளல்லொம்ஒன்றொே் யசரந்்து

இயேசுவில்மகிழ்ந்திடுயேொம் - 2

21. இரக்கம் நினறந்தபதய்ேயம

இரக்கம் நிடறந் த ே்ேயமஇ ேம்

திறந்துஅடழக்கின்யறன்

உன்டன ் ொடேருகின்யறன்உன்டன

அன்புதசே்கின்யறன் – 2

த ொன்னும்த ொருளும்எனக்கு

இருந் ொலும்

த ேரும்புகழும்என்டனச்

சூழ்ந் ொலும்

உ ேம் ய டும்மலடர ் ய ொலயே

உயிரின்உயியரஉன்டன ் ய டியனன்

நிலவில்லொேொனம்ய ொலயே நீயில்லொ

ேொழ்வும்ேொழ்வில்டல

நம்பிக்டகயின்நொேகொநலன்களின்

ய ேொேொ

ேொர ்்ட ஒன்றுய சுயமேளங்கள்

எல்லொம்கூடுயம

இரக்கம் நிடறந் த ே்ேயமஇ ேம்

திறந்துஅடழக்கின்யறன்

ய டும்உலகதசல்ேம்நிடறந் ொலும்

  வி ட்டங்கள்உேரட்ே ்  ந் ொலும்

அடலகள்ஓேொக் கடடல ் ய ொலயே

அன்ய உனதுஅருடளயேண்டியனன்

 ொயில்லொக்குழந்ட ய ொலயே

 விக்கின்யறன்ஏக்கம் ய ொக்குயம

முழுமு ல்இடறேயனமூதேொரு

யேந் யன

கொலம்கடந் ய ேயனஉன்கருடண

ஒன்யறய ொதுயம



22. சக்தியாைோஜீேநாயகா

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

ஆதிஅந் மொே்அருள் நீதி

உண்டமேொே்

என்தறன்றும்ேொழும்ய ேொ

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

மக்கள்ேொேரும்அன்பில்அக்களிக்கேொ

அக்களிக்கேொஅன்பில்அக்களிக்கேொ

அசச்மின்றியேேொழ்வில்ஒ ்துடழக்கேொ

ஒ ்துடழக்கேொேொழ்வில்ஒ ்துடழக்கேொ

திக்கடன ்துயமஉண்டமஎதிதரொலிக்கேொ

எதிதரொலிக்கேொஉண்டமஎதிதரொலிக்கேொ

யு ் ம் நீக்கியேஅடமதிஉதிக்கச்தசே்ேேொ

உதிக்கச்தசே்ேேொ

அடமதிஉதிக்கச்தசே்ேேொ

பூமிஎங்குயமதநஞ்சம்ேொவும் ங்கியே

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

ேறுடமய ொக்கியேேளடமமகிழ்ேளிக்கேொ

மகிழ்ேளிக்கேொேளடமமகிழ்ேளிக்கேொ

சம ்துே ்தியலமனி மொண்புேர ்் ேொ

மொண்புேர ்் ேொமனி மொண்புேர ்் ேொ

ஆணே ்ட யேதேன்று ணிடேேொக்கேொ

 ணிடேேொக்கேொதேன்று ணிடேேொக்கேொ

 ொழ்சச்ிதகொண்டேர்உள்ளம்ஊக்கம்ஊட்டேொ

ஊக்கம்ஊட்டேொஉள்ளம்ஊக்கம்ஊட்டேொ

நீதியநரட்மயில்என்றும்நொளும்ேொழயே

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

ஆதிஅந் மொே்அருள் நீதிஉண்டமேொே்

என்தறன்றும்ேொழும்ய ேொ

சக்திேொனேொஜீேநொேகொ

அன் ொயலேொழும்ய ேொ

23. நை்றிகூறிபடுயோம்

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்ய ொற்றுயேொம் - 2
மகிழ்சச்ிேொல்இ ேங்கள்த ொங்கி ்த ொங்கி ்

 ொே்ந்திட

ஒருமனமொே்உறவுடயன ொடிடுயேொயம

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்ய ொற்றுயேொம்

இயேசுகூறும்நல்லுலகு

நனேொகும்நொள்ேடரக்கும்

உலகினியலநமக்தகன்றும்ஓே்வில்டலயே

ஓே்வில்டலயே - 2
அன்பினில் நீதியும்

நீதியில்அன்ட யும்

சம ்துே ்தில்ேொழ்டேயும்

ேொழ்வினியலேளடமயும்

இடறேரசில்நொம்கொண்ய ொயமகொண்ய ொயம

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்ய ொற்றுயேொம்

மகிழ்சச்ிேொல்இ ேங்கள்த ொங்கி ்த ொங்கி ்

 ொே்ந்திட

ஒருமனமொே்உறவுடயன ொடிடுயேொயம

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ய ொற்றுயேொம்

மனி மொண்புஎல்யலொருக்கும்

மலரும்நல்லநொள்ேடரக்கும்

சமு ொேம்விழி ்ய ொடுேொழயேண்டுயம

ேொழயேண்டுயம - 2
உடழ ்பியலஉேரட்ேயும்

 கிரவ்ினில்உறடேயும்

மனி  ்தில்புனி மும்

புனி  ்தில்மனி மும்

இடறேரசில்நொம்கொண்ய ொயமகொண்ய ொயம

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்ய ொற்றுயேொம் - 2
மகிழ்சச்ிேொல்இ ேங்கள்த ொங்கி ்த ொங்கி ்

 ொே்ந்திட

ஒருமனமொே்உறவுடயன ொடிடுயேொயம

நன்றிகூறி ் ொடுயேொம்நல்லய ேன்இயேசுடே

அரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்ய ொற்றுயேொம்.
இயேசுடேஅரிேதசேல்கள்ஆற்றினொர்

ய ொற்றுயேொம்.

அக்கினிேொனேயரதீநொேொே்ேொரும ் ொஅக்கினிேொனேயரதீ

நொேொே்ேொரும ் ொதீநொேொே்ேந்துவிட்டொல்

எங்கள்தீடமதேல்லொம்அகன்றுவிடும் - 2

ஜீேநதி ொே்திடடட்ும்என்த ே்ேயமத ருக்தகடு ்துஓடிடடட்ும்

- 2 அக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியே - 2

அக்கினிஅக்கினிஅக்கினிஅக்கினியே 4 அக்கினிேொனேயரதீ
நொேொே்ேொரும ் ொஎங்கள்தீடமதேல்லொம்அகன்றுவிடும்

தீநொேொே்ேந்துவிட்டொல்

சொ தமல்லொம்மொறிடடட்ும்என்த ே்ேயம

புதுேொழ்வுமலரந்்திடடட்ும் - 2 அக்கினியேஅக்கினியே
அக்கினியேஅக்கினியே- 2

அக்கினிஅக்கினிஅக்கினிஅக்கினியே 4 அக்கினிேொனேயரதீ
நொேொே்ேொரும ் ொ

தீநொேொே்ேந்துவிட்டொல்

எங்கள்தீடமதேல்லொம்அகன்றுவிடும்

இருதளல்லொம்அகன்றிடடட்ும்என்த ே்ேயமபுதுஒளி

பிறந்திடடட்ும் – 2

அக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியே 2

அக்கினிஅக்கினிஅக்கினிஅக்கினியே 2

அக்கினிேொனேயரதீநொேொே்ேொரும ் ொதீநொேொே்ேந்து

விட்டொல்எங்கள்தீடமதேல்லொம்அகன்றுவிடும்

 டழேனகடழந்திடடட்ும்என்த ே்ேயம

புதுஜீேன்உண்டொகடட்ும் 2 அக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியே
அக்கினியே 2

அக்கினிஅக்கினிஅக்கினிஅக்கினியே 4 அக்கினிேொனேயரதீ
நொேொே்ேொரும ் ொஎங்கள்தீடமதேல்லொம்அகன்றுவிடும்

தீநொேொே்ேந்துவிட்டொல்

 ரயலொகஅக்கினி ரிசு ் அக்கினிய ேனின்அக்கினி

த ே்வீகஅக்கினிஇறங்கடட்ும் - 2 

அக்கினியேஅக்கினியேஅக்கினியே

24. அக்கிைியாைேயரதீநாோய்



25. கருனணஉை்ேடிபேல்லோ

கருடணஉன்ேடிேல்லேொகடவுள்உன்

த ேரல்லேொ

கடந் ொலும்உள்ள ்தின்உள்ேொழ் ேொ

கருடணஉன்ேடிேல்லேொ

ேொனம் றந் ொலும்அங்கும்உன்யமன்டம

 ங்கும்

கடலொழம்தசன்றொலும்உன்ஞொனம்த ொங்கும்

எங்தகங்கும்த ே்வீகமேமல்லேொ

தேளிஎங்கும்சுடர்வீசும்ஒளிஎன்று

தசொல்ேொர்

மனதீ ம் நீஎன்றுஅறிேொமயல

அருள்யமகம்த ொழிகின்றமடழஎன்றும்

தசொல்ேொர்

அகம்ஊறும்உன ன்ட  ்புரிேொமயல - 2
த ொடுந்தூரம்இருந் ொலும் நீ ொன்என்றன்

உணரொ நிடலமொற்றுேொயேொ

உந் ன்கடல்ய ொன்றஅன்பின்துளி ய ொதும்

ேொழ்யேன்

ஒளிஉண்டுேொழும்மலர்ய ொலஆயேன்

மனேொசல்திறந்ய உன்மேமொகுயேன்

தசவியின்றிக்குயில் ொடல்இனித ன்று

தசொன்னொல்

புவிமீதுஇடசஞொனம்இழிேொகுயம

சுேம்ய டிஅடலயேொரக்ள்அன்த ன்று

உன்டன ்

புகழ்ந் ொலும்உன்யமன்டம ழு ொகுயம - 2
உன்ேொனவிண்மீனில்ஒன்றொே்என்டன

உண்டொக்கிஅருள்வீசுேொயேொ

தூே்டமஉடலமீதுஒளிரும்இரும் ொகக்

கொே்யேன்

இடறமீடட்ும்ேொழில்நரம் ொக ் ய ே்யேன்

நிடலஎன்னேந் ொலும்உடன ்ய ொற்றுயேன்

26. யபாற்றிபுகழ்யோம்யதாத்தரிப்யபாம் 27. இயயசுயேஆண்டேர்அற்புதம்பசய்ோர்

ய ொற்றி ்புகழ்யேொம்

ய ொ ் ரி ்ய ொம் இயேசுவின்புகழ்

 ொடிடுயேொம்

ஜீேன் ொடும்புண்ணிேநொமம்

மண்ணும்விண்ணும்ேொழ் ்தி ் ொடும்இயேசு

நொமம்

ேொனக ்தின்இடறேடனஆர ்் ரி ்ய ொம்

மீட்பு ் ரும்இயேசுடேய ொ ் ரி ்ய ொம் - 2
இயேசுஎன்னும்நற்தசே்திடே ்திேொணம்

தசே்யேொம்

இயேசுயேொடுயசரந்்துஎன்றும்

ேொழ்ந்திடுயேொம் - 2

ய ொற்றி ்புகழ்யேொம்ய ொ ் ரி ்ய ொம்

இயேசுவின்புகழ் ொடிடுயேொம்

ஜீேன் ொடும்புண்ணிேநொமம்

மண்ணும்விண்ணும்ேொழ் ்தி ் ொடும்இயேசு

நொமம்

த ே்ேஅன்பில்ஒன்றுயசரந்்து

மகிழ்ந்திடுயேொம்

 ரயலொகேொழ்வுஇங்கும்தகொண்டொடுயேொம் - 2
உண்டமேொலும்ஆன்மொேொலும்ஆரொதி ்ய ொம்

இடறமக்களொே்நன்றிதசொல்லிடுயேொம் - 2

ய ொற்றி ்புகழ்யேொம்ய ொ ் ரி ்ய ொம்

இயேசுவின்புகழ் ொடிடுயேொம்

ஜீேன் ொடும்புண்ணிேநொமம்

மண்ணும்விண்ணும்ேொழ் ்தி ் ொடும்

இயேசுநொமம் - 2

இயேசுயேஆண்டேர்அற்பு ம்தசே்ேொர்

எனக்குதேற்றி ருேொர்

ய ேொதிய ேனுக்குமகிடமரொஜொதி

ரொஜனுக்குமகிடமஇயேசுயேஆண்டேர்

அற்பு ம்தசே்ேொர்எனக்குதேற்றி ருேொர்

ய ேொதிய ேனுக்குமகிடமரொஜொதி

ரொஜனுக்குமகிடம

என்தனன்னயே டனேந் ொலும்ஒடுங்கிநொன்

ஒழிேதில்டலஎன்தனன்னயே டன

ேந் ொலும்

ஒடுங்கிநொன்ஒழிேதில்டலகர ்் ர்என்டன

கொ ்திடுேொர்கரங்கள் நீட்டிதூக்கிடுேொர்

கர ்் ர்என்டனகொ ்திடுேொர்கரங்கள் நீட்டி

தூக்கிடுேொர்இயேசுயேஆண்டேர்அற்பு ம்

தசே்ேொர்ரொஜொதிரொஜனுக்குமகிடம

எனக்குதேற்றி ருேொர்ய ேொதிய ேனுக்கு

மகிடம

 டகேரக்ள்என்டனஎதிர ்் ொலும்

கர ்் ர்நொமம்எனக்குஉண்டு

 டகேரக்ள்என்டனஎதிர ்் ொலும்

கர ்் ர்நொமம்எனக்குஉண்டு

ய ேேொர ்்ட ேொயளந்திஎதிரிடே

திடமொே்தேன்றிடுயேன்ய ேேொர ்்ட 

ேொயளந்தி

எதிரிடேதிடமொே்தேன்றிடுயேன்இயேசுயே

ஆண்டேர்அற்பு ம் தசே்ேொர்எனக்குதேற்றி

 ருேொர்இயேசுயேஆண்டேர்அற்பு ம்

தசே்ேொர்ரொஜொதிரொஜனுக்குமகிடம

ய ேொதிய ேனுக்குமகிடமரொஜொதி

ரொஜனுக்குமகிடம

எனக்குதேற்றி ருேொர்

ய ேொதிய ேனுக்குமகிடம

28. ஆட்பகாள்ளேந்திடுோய்

ஆடத்கொள்ளேந்திடுேொே்

தூேஆவியேஎழுந் ருள்ேொே் - 2
ஆேலுடன்நொன்கொ ்திருந்ய ன் -2
என்ஆடசகள்மலரந்்திட-என்
ஆடசகள்மலரந்்திடவிடரந்திடுேொே் - 2

ஆடத்கொள்ளேந்திடுேொே்

தூேஆவியேஎழுந் ருள்ேொே்

அக்கினி ்பிளம் ொே்

கணன்தறழுந்து

தீடமடேஎரி ்திடேந்திடுேொே்

இடிேொே்மீண்டும்உருதேடு ்து

அடிடமேொழ்விடனஅழி ்திடுேொே்

இருளொே்உலகம்  விக்கின்றய 

உன்ேரேொல்விடிேலும்

 ந்திடேொ

ேொரும்தூேஆவியே

 ொரும்உம ருடத்கொடடகடள-2

ஆடத்கொள்ளேந்திடுேொே்

தூேஆவியேஎழுந் ருள்ேொே் -2

புேலொே்சீறிசுழன்தறழுந்து

 ொழ்விடன ் ய ொக்கிடேந்திடுேொே்

அடலேொே்த ொடரந்்துேந்திங்கு

மனி ம்மலரந்்திடச்தசே்திடுேொே்

மடலேொே்துன் ம் எழுந் ொலும் -உன்
ேரேொல்ேொவும்தநொறுங்கிடுயம

ேொரும்தூேஆவியே

 ொரும்உம ருடத்கொடடகடள -2

ஆடத்கொள்ளேந்திடுேொே்

தூேஆவியேஎழுந் ருள்ேொே்

ஆேலுடன்நொன்கொ ்திருந்ய ன் - 2
என்ஆடசகள்மலரந்்திடவிடரந்திடுேொே் -2
ஆடத்கொள்ளேந்திடுேொே்

தூேஆவியேஎழுந் ருள்ேொே்.



29. ஒே்போருநாளும்ஒே்போருநிமிடமும் 30. தூயஆவியயதுனணேரும்ஆவியய

ஒவ்வவாரு நாளும் ஒவ்வவாரு நிமிடமும் 
உன் அன்வேப் ோடிடுயவன் 
உன்புகழ் ோடி நடனமாடி 
நான் என்றும் மகிழ்ந்திடுயவன் -2
உம்வமப் யோற்றுயவன் 
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் -2 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 

உன் அன்பு வேரியது
விண்வையும் வதாடுவது 
உமக்யக ஆோதவன 
எல்ைாம் வசய்வது ஆற்றல் மிக்கது 
உமக்யக ஆோதவன 
உம்வமப் யோற்றுயவன் 
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் - 2
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 

நீயே என் கடவுள் நீயே என் இவறவன் 
உமக்யக ஆோதவன
நீயே என் விடுதவை 
நான் நம்பும் கற்ோவற 
உமக்யக ஆோதவன 
உம்வமப் யோற்றுயவன் 
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் -2
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 

நீர் என்றும் இருப்ேர் 
நீர் உண்வம உள்ளவர் 
உமக்யக ஆோதவன 
அருகில் இருப்ேவர் என்குேல் யகட்ேவர் 
உமக்யக ஆோதவன 
உம்வமப் யோற்றுயவன் 
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் - 2
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 

என்னிடம் வந்தீயே
என்யனாடு வாழ்ந்தீயே
உமக்யக ஆோதவன 
கற்றுத் தந்தீயே துவையாய் வந்தீயே 
உமக்யக ஆோதவன 
உம்வமப் யோற்றுயவன்
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் - 2
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 

ஒவ்வவாரு நாளும்
ஒவ்வவாரு நிமிடமும் 
உன் அன்வேப் ோடிடுயவன் 
உன்புகழ் ோடி நடனமாடி 
நான் என்றும் மகிழ்ந்திடுயவன் - 2
உம்வமப் யோற்றுயவன் 
புகழுயவன் ஆோதிப்யேன் - 2
அல்யைலூயா அல்யைலூயா 
அல்யைலூயா அல்யைலூயா

தூேஆவியேதுடணேரும்ஆவியே

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே் -எந்நொளும்

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே்

எங்களின்மீதுநிடறேொே்ேருேொே் - 2

மகிழ்வின்ஊற்யறஉயிரில்மலரே்ொே்

ஆன்ம லம் ருேொே்

அருளின்ஒளிேொே்புதிே டட ் ொே்

எங்கடளமொற்றிடுேொே் - 2

தூேஆவியேதுடணேரும்ஆவியே

ேரங்களின்இடறேொ

அருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே் -எந்நொளும்

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே்

எங்களின்மீதுநிடறேொே்ேருேொே் - 2

இ ேஒளியேஉள்ள ்தில்உடறேொே்

மனதில்திடம் ருேொே்

நம்பிக்டகஒளிேொே்

உமதுபிள்டளேொே்

எங்கடளமொற்றிடுேொே் - 2

தூேஆவியேதுடணேரும்ஆவியே

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே்-எந்நொளும்

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே்

எங்களின்மீதுநிடறேொே்ேருேொே் - 2

எளியேொர் ந்ட யே

எம்மியலேருேொே்

ஆற்றல்இன்று ருேொே்

ய ரி ஒளிேொல்அழுடகமொற்றி

எங்கடளஆற்றிடுேொே் - 2
தூேஆவியேதுடணேரும்ஆவியே

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே் -எந்நொளும்

ேரங்களின்இடறேொஅருள்மடழத ொழிேொே்

உலகிடனநிர ்பிடுேொே்

எங்களின்மீதுநிடறேொே்ேருேொே் - 2

31. மாை்புயர்

மொண்புேர்இே்ேருள்அனுமொன ட் 

 ொழ்ந்து ணிந்துஆரொதி ்ய ொம்

 டழேநிேமமுடறகள்அடன ்தும்

இனிமடறந்துமுடிவுத றுக

புதிேநிேமமுடறகள்ேருக

புலன்களொயலமனி ன்இ டன

அறிேஇேலொக்குடறடே நீக்க

விசுேொச ்தின்உ வித றுக

மொண்புேர்இே்ேருள்அனுமொனயம..

பி ொஅேரக்்கும் சு னேரக்்கும்

புகழ்சச்ியேொடுதேற்றிேொர ்்பும்

மீட்பின்த ருடமமகிடமயேொடு

ேலிடமேொழ் ்துேொவுமொக

இருேரிடமொே்ேருகின்றேரொம்

தூேஆவிேொனேரக்்கும்

அளவில்லொ சமபுகழ்சச்ி

என்றுயமஉண்டொகஆயமன்..

அருட்திருய ேய ேன் ய ொற்றி

அேர ்ம்தூேநொமம் ய ொற்றி(2)
அேர்மகன்இயேசுகிறிஸ்துய ொற்றி

அேர ்ம்தூேநொமம் ய ொற்றி(2)
அருட்திருதூேஇ ேம் ய ொற்றி

அேர ்ம்விடலயில்லொகுருதிய ொற்றி(2)

ய ேநற்கருடணயில்இயேசுய ொற்றி

ய ற்றிடும்தூேஆவிய ொற்றி(2)
ய ேனின்அன்டனகன்னிமரி ய ொற்றி

அேள்திருமொசில்உற் ேம் ய ொற்றி(2)

அேளதுமொண்புறுவிண்யணற்பு

ய ொற்றி

அேளதுபுனி நொமம் ய ொற்றி(2)
அேள்திரு ் துடணேர்சூடசய ொற்றி

தூ ரில் புனி ரில் ய ேன் ய ொற்றி(2)

32. அருட்திரு யதேயதேை்



33. அை்பிை்யதேை்அனழக்கிை்றார்

அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

ஒன்றுகூடுயேொம்

ஆனந் மொே்இயேசு ொ ம்

நொடிச்தசல்லுயேொம்

உறவின்ேழியில்

இடறேன்ஆட்சிமலரசத்சே்ேயே - 2
மகிழ்வின் லியில்

அருடளயேண்டுயேொம்-2

அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

ஒன்றுகூடுயேொம்

ஆனந் மொே்இயேசு ொ ம்

நொடிச்தசல்லுயேொம்

ம ங்களின் புட ந்ய ொம்

மனி  ்ட மறந்ய ொம்

யேற்றுடமேளரய் ொம்

இடறடமடே ்த ொடல ்ய ொம் - 2
உள்ளங்கள்த ளிந்து

உனதில்லம்ேருகியறொம் - 2
உன ன்பு லியியல

எடமஏற்றிடுேொயே

புதுேொழ்வுமலரயே

எடமமொற்றிடுேொயே

இடறேொழ்வு லியினில்இடணயேொம்

அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

ஒன்றுகூடுயேொம்

ஆனந் மொே்இயேசு ொ ம்

நொடிச்தசல்லுயேொம்

 டகடமடேேளர ்்ய ொம்

 ொச ்ட த ொடல ்ய ொம்

 ொரினில்மொந் ர்

உறவிடனசிட  ்ய ொம்

புதுயுகம் டடக்கயே

 லியினில்இடணகின்யறொம் - 2
உம்புனி  லியியல

எடமஇடண ்திடுேொயே

அருள்ேொழ்வில்மகிழயே

எடமமொற்றிடுேொயே

சிலுடே லியில்சிறந்திடவிடரயேொம்

அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

ஒன்றுகூடுயேொம்

ஆனந் மொே்இயேசு ொ ம்

நொடிச்தசல்லுயேொம் - 2
உறவின் லியில்

இடறேன்ஆட்சிமலரசத்சே்ேயே - 2
மகிழ்வின் லியில்அருடளயேண்டுயேொம் - 2
அன்பின்ய ேன்அடழக்கின்றொர்

ஒன்றுகூடுயேொம்

ஆனந் மொே்இயேசு ொ ம்

நொடிச்தசல்லுயேொம்.

34. எை்னுயியரஎை்னுயியர

என்னுயியரஎன்னுயியரகலக்கம்தகொள்ளொய 

கொலதமல்லொம்கொக்கும்ய ேன்

உன்யனொடு ொன் – 2

கண்கொணும்தசல்ேங்கள்கடரந்ய ொடி ்

ய ொனொலும்

கடரேொ அேரன்புகுடறேொது – 2

கண்ணொகஎந்நொளும்கொ ்திடுேொர்– 2

துன் ங்கள்ேந் ொலும்துேரங்கள்சூழ்ந் ொலும்

துடணேொளன்இருக்கின்றொர்திடகேொய – 2

ய ொள்மீதுஉடன ் ொங்கிநட ்திடுேொர்– 2

உலதகல்லொம்தேறு ் ொலும்உறதேல்லொம்

மறந் ொலும்

உலகொளும்மன்னேன்உனக்குண்டு – 2

என்தறன்றும் ன்அன்பில்ய ற்றிடுேொர்– 2

35. காைிக்னகதரும்யநரம்

கொணிக்டக ரும்யநரம்

கடவுயளஉன்திருமுன்யன

அன்த ன்னும் லிேொகஅள்ளி ரும்யநரம்

என்டன டட ்ய ன்என்டன டட ்ய ன்

இன்றும்என்றும்உந் ன்உகந் 

கொணிக்டகேொே் - 2 

ேொழும்ேொழ்டே லிேொே் ந்ய ன்

ேரயம ருேொே் நீ

ய ொதும்என்றமனயம ந்து

த ொறு ்துக்தகொள்ேொே் நீ

என்னன்புய ேனும் நீ

என்ேொழ்வின்ஜீேனும் நீ

உள்ளம்விரும்பும்இடறேன்

நீயரஉேந்து ரேந்ய ன்

மீதிேொழ்டேதிருமுன் ந்துநிம்மதி

த றுகின்யறன்என்னன்புய ேனும் நீஎன்

ேொழ்வின்ஜீேனும் நீ

36. என்ன அழகு உன் அருள் அழகு

என்ன அழகு உன் அருள் அழகு
என்ன அழகு உன் அன்ேழகு (2) 
கீழ் வானின் நீர்ச்சுவனயய.. தாவதின் யகாபுேயம 
சாயோனின் மைேழயக.. சீயயானின் அருள்மகயள
என்ன அழகு உன் அருள் அழகு 
என்ன அழகு உன் அன்ேழகு அம்மா.. 
என்ன அழகு உன் அருள் அழகு
என்ன அழகு உன் அன்ேழகு

கன்னிவமயின் தூய்வமயும் 
தாழ்ச்சியின் யமன்வமயும் 
வார்த்வதயின் உண்வமயும் வகாள்வள வகாண்டயத 
என்வன வகாள்வள வகாண்டயத -(உன்) (2) 
யயசுவின் ோசனாய் என்வன வாழ வவத்தயத 
அன்யே அருயள அமுயத அழயக நீவாழ்க... 
நீவாழ்க... 
(என்ன அழகு.. 2

அன்புவிழி கருவையும் வாழ்வினில் எளிவமயும் 
விவதயாய் என் வநஞ்சியை 
விவளந்திடுயம..கனிந்திடுயம - (உன்) (2) வளவமயும் 
வசந்தமும் தஞ்சம் வகாள்ள வந்தயத - 2 
அன்யே அருயள அமுயத அழயகநீவாழ்க.... நீவாழ்க... 
(என்ன அழகு..


