
Entrance song 

திருகுலமே எழுந்திடுக  

அருட்ப ொழியும்  லியினிமல  

ஒருங்கிணைம ொம் கரம் கு ிப்ம ொம் 

உன்னதணரப் ம ொற்றும ொம் – 2  

ஆஹொ சந்மதொஷம் ப ருகிடுமத  

அ ர் சந்நிதி கொண்ணகயிமல – 2 

 

ஆனந்தமுடமன அ ர் திருமுன்மன 

கூடிடும ொம் கூடிடும ொம் 

ஆண்ட மர நம் கடவுள் என்று 

 ொடிடும ொம்  ொடிடும ொம்  - 2  

அ மர நம்ணேப்  ணடத்தொர் 

அ ருக்மக பசொந்தம் நொம் – அ ர் 

 ணடப்புகள் நொம் அ ர்  ிள்ணைகள் நொம் – அ ர் 

ேந்ணதயின் ஆடுகள் நொம் ......... 

 

இன்னிணச முழங்க இணை ன்  ொசல் 

நுணழந்திடும ொம் நுணழந்திடும ொம்  

 ன்னிணசமயொடு அ ரது பீடம் 

சூழ்ந்திடும ொம் சூழ்ந்திடும ொம் – 2 

அ ணர புகழ்ந்திடும ொம் 

அ ர் ப யர்  ொழ்த்திடும ொம் – அ ர் 

நல்ல ரொம் அ ர்  ல்ல ரொம் – அ ர்  

அன்ம  நணே நடத்தும் ....... 

 

 

 

 



Response song 

 

எந்தன் ஆன்ேொ ஆண்ட ணர  ஏற்ைி ம ொற்ைிடுமத – 2  

இந்த அடிணே என்ணன அ ர் நிணனந்ததனொல்  

அந்த ேீட் னில் பநஞ்சம் ேகிழ்கின்ைமத ....... 

எந்தன் ஆன்ேொ ஆண்ட ணர  ஏற்ைி ம ொற்ைிடுமத 

 

 ல்ல ர் எனக்கொய் ப ொியன புொிந்தொர்  

ண யகம் எணனதினம்  ொழ்ந்திடுமே  

அருள் நிணைந்த ேொிமய  ொழ்க ஆண்ட ர் உம்முடமன 

ப ண்களுக்குள்மை ப ரும் ம ருப ற்ைீர்  

 ொழ்க ேொிமய  ொழ்க ( ல்ல ர்……..) 

அ ர் தம்  தம்  ைிம ொர் தணலமுணைக் பகல்லொம் 

தய ருள் ொர் அ ர் தூய ரொம் – 2 

 

அ ர் தேதொற்ைல் கரத்திணன நீட்டி  

பசருக்கணடந்மதொணர சிதைடித்தொர் – 2 அ ர்  

 லிமயொணர உயர் இருக்ணகயின்ைிைக்கி  

எைிமயொணர ேிக உயர்த்தி ிட்டொர் 

 சித்மதொணர  ல நலன் பகொண்டு நிணைத்து  

பசல் ணர  ப றுங்ணகயபரன  ிடுத்தொர்  

 

 

 

 

 

 

 



Offertory song 

 

தந்திட்ட ப ொருட்கள் யொண யும் எடுத்து 

தந்மதொம்  தந்தொய் ஏற்ைிடு ொய் – 2  

 

 ழங்கிட கனிமயொ உைம ொ இன்ைி  

 ொடிடும்  ைிமயொர்  லர் இணை ொ – (2) ப றும் 

 ிழிநீர்  ியர்ண  ம தணன அன்ைி  

ம பைதும் இல்லொ நிணல இணை ொ  

 

உனக்பகன என்ணன  ழங்கிடும் ம ணை  

உன்னருள் இ ர்க்கொய் மகட்கின்மைன் – (2) எங்கள்  

ேனம்ப ொருள் ஆற்ைல் அணனத்ணதயும் இ ர்தம் 

ேனத்துயர் நீங்க  ணடக்கின்மைொம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communion song 

 

என்னில் ஒன்ைொக எந்தன் நல் மத ன் 

எழுந்து  ருகின்ைொர் 

எண்ைில்லொ அருணை அன்புடமன  

தணல ன் தருகின்ைொர்  -  2  

 

உதயம் கொை  ிணழயுமேொர் ேலணரப் ம ொலம   

இதயம் இணை ன்  ரண மய நிதமும் மதடுமே – 2  

 கணல ேணைக்கும் முகிலொய்  ல  ழிகள் சூழ்ந்தமத – அந்த  

முகிலும் இருளும் குணையும் தீர முழுணேத் மதொன்றுமே  

 

என்னில் இணையும் கிணைகமைொ  ொழ்ண த் தொங்குமே   

என்ணனப்  ிொியும் உள்ைத்ணத நொளும் மதடும ன் – 2  

என்று  கர்ந்த இணை ொ எம்ணே இணைக்க  ொருமே – உந்தன்  

அன்பு  ிருந்ணத நொளும் அருந்தி அணேதி கொணும ன்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thanksgiving song 

 

ஆயிரம் துதிப் ொடல் எந்தன் நொ ினில் அணசந்தொடும் 

ஆனந்தம் ஆனந்தம் என் ேனதில் ஆண்ட ொ உணனப் ொட  

ஆண்ட ொ உணனப் ொட (2) ஆனந்தம் (2) 

என் ேனதில் ஆண்ட ொ உணனப் ொட  

 

 ொன்முகிலும் உயர்ேணலயும் உந்தன் புகழ் ொட ஆ ...ஆ  

மதன் ப ொழியும் நறுேலர்கள் உன் ப யர் சுண  ொட – 2  

 ொன்ப ொழியும் நீர்த்துைிகள் – உந்தன் அருள் ொட  

யொன் உனது திருப் புகணழ க ியொல் நிதம்  ொட  

ஆண்ட ொ உணனப் ொட (2) ஆனந்தம் (2) 

என் ேனதில் ஆண்ட ொ உணனப் ொட  

 

 கல் ஒைியும்  ொல் நிலவும் ஒைியொம் உணனப்  ொட ஆ ...ஆ  

அணலகடலும் அதன் சிைப்பும் கருணையின்  ிதம்  ொட – 2   

ேழணலகைின் மதன் பேொழிகள் தூய்ணேயின் திைம் ொட  

யொன் உனது திருப்புகணழ க ியொல் நிதம்  ொட  

ஆண்ட ொ உணனப் ொட (2) ஆனந்தம் (2) 

என் ேனதில் ஆண்ட ொ உணனப் ொட  

 

 

 

 

 

 

 

 



Final song 

 

ஞொனம் நிணை கன்னிணகமய  

நொதணனத் தொங்கிய  ஆலயமே  

ஞொனம் நிணை கன்னிணகமய  

ேொண்புயர் ஏழு தூண்களுேொய் – 2  

 லிபீடமுேொய் அலங்கொித்தொமய  

 

 ொ  நிழமல அணுகொ  

 ொதுகொத்தொர் உணனமய  ரேன் 

 ொ  நிழமல அணுகொ  

தொயுதிரம் நீ தொித்திடம  – 2  

தனமதொர் அேல தலபேனக் பகொண்டொய்  

 

 ொழ்ம ொர் அணன ொின் தொமய  

 ொனுலணக அணடயும்  ழிமய  

 ொழ்ம ொர் அணன ொின் தொமய  

 ொஞ்ணசமயொடணைக்கும் தொரணகமய – 2  

 ொடிய ேனிதர் கதிபயனக் பகொண்மடொம்  

 

 

 


