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வாரீர் 
த ாழுதிடுவவாம் 

திருவருகைக் ைால 
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செபங்கள் பக்கம் 

1 
திருவருககக் கால 
செழுகுவர்த்திகள் 

1 

2 
திருவருககக் கால 
செபொகல 

3 

3 
எதிர்ந ாக்கி 
காத்திருந்த 
அன்கையிடம் செபம் 
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4 உலகமீட்பர் புகழ்ொகல 4 
எ
ண் 

பாடல்கள் பக்கம் 

1 அகெதியின் இளவரநெ 7 
2 ஆண்டவர் வழிகை 7 
3 ஆண்டுக்கு ஒருமுகை 7 
4 இநைசுநவ ஏன் இன்னும் 8 
5 இநைசுநவ வாராய் நீ 8 
6 உந்தன் ெடியினில் 9 
7 எத்தகைக் காலம் 9 

8 
திருவருககக் கால 
செழுகுவர்த்திகள் 
ஏற்ைப்படும் நபாது... பாடல் 
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9 கருகைக் கடநல வா 9 
10 ென்ைவன் உகைத் நதடி 9 
11 ொர ாத்தா என் இநைசு 10 
12 ொனுநவலா  10 
13 மீட்பின் காலம் அண்கெ 10 
14 வந்தருளும் ஆண்டவநர 11 
15 வரநவண்டும்  11 
16 வாரும் வாரும்  11 
17 நதவ ராஜா வருகின்ைார் 12 
18 நதவன் வருகின்ை ந ரம் 12 
19 கிறிஸ்து பிைப்பு  வ ாள் 12 

20 
கிறிஸ்து பிைப்பு  வ ாள் 
(புதிை சொழிப்சபைர்ப்பு) 

13 

21 வாைநெ ெகிழ்வாய் 14 

22 
வாைநெ ெகிழ்வாய் 
(புதிை சொழிப்சபைர்ப்பு) 

14 

23 சதளிக்குரல்  15 

திருவருககக் கால 
செழுகுவர்த்திகள் 

 
“ஆைத்தொய் இருங்கள். ஏசைனில் 
நீங்கள் நிகைைாத ந ரத்தில் 
ொனிட ெகன் வருவார்”  
(ெத்நதயு: 24: 44)  
 
கிறிஸ்துவின் பிைப்பு உலக 
வரலாற்றில்  டந்து முடிந்த ஒரு 
நிகழ்ச்சி என்ைாலும் மீட்புப் 
பணியின் முதற் கட்டொகிை 
அவரின் ெனிதப்பிைப்கப  ாம் 
திைானித்து ஞாை 
 ன்கெககளப் சபை தாய் 
திருச்ெகப ஒரு குறிப்பிட்ட 
காலத்கத பிரித்துள்ளது. இதுநவ 
திருவருககக் காலம். நெலும் 
கிறிஸ்துவின் ெகிகெைாை 
இரண்டாம் வருகககை 
எதிர்ந ாக்கி  ெது வாழ்கவ 
செம்கெ செய்ைவும், 
பாவங்களுக்கு தக்க பரிகாரம் 
செய்து தூய்கெைாை நிகலயில் 
அவகர  ம் உள்ளங்களில் 
மீண்டும் பிைக்கச் செய்ைவும் 
வாய்ப்பளிக்கும் வககயில் 
இக்காலம் அகெந்துள்ளது. 
இஸ்ராநைல் ெக்கள் செசிைாவின் 
வருககக்கு ஆண்டாண்டு 
காலொய் காத்திருந்தது நபால 
 ாமும் காத்திருப்நபாம். அன்று 
இநைசு சொழிந்த பத்து நதாழிைர் 
உவகெயில் விளக்குகளுடன் 
அக்கன்னிைர் ெைெகனின் 
வருககக்காக காத்திருந்தைர்.  
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 ாமும் விளக்கு ஏற்றி 
அவருக்காக காத்திருக்க 
நவண்டும் என்ை ந ாக்குடன் 
விளங்கும் ஒரு சவளிைகடைாள 
செைநல, திருவருககக்கால 
செழுகுவர்த்திகள் ஏற்றும் முகை. 
இவ்வழக்கம் பல ஆண்டுகாலொய் 
 ம் கத்நதாலிக்க ெரபில் இருந்து 
வருகிைது. ஒவ்சவாரு வாரமும் 
ஒரு செழுகுவர்த்தி ஏற்ைப்படும். 
அப்நபாது பைன்படுத்தக் கூடிை 
செபங்களும் பாடல்களும் இந்த 
ககநைட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
இந்த திருவருககக்காலத்கத 
அர்த்தமுள்ள வககயில் 
சகாண்டாடி ஒளிைாம் 
கிறிஸ்துகவ  ம் இல்லங்களிலும் 
உள்ளங்களிலும் ஒளியுடன் 
வரநவற்நபாம்.  
 
முதல் வாரம் (ஊதா நிைம்) 
 
இதுதான்  ம்பிக்ககயின் 
செழுகுவத்தி. இது மீட்பரின் 
வருககக்காக காத்திருந்த  ம் 
முதுசபரும் தந்கதைர்களாை 
ஆபிரகாம், ஈொக்கு, ைாக்நகாபு 
ஆகிநைாகர குறிக்கின்ைது. 
“கவைொய் இருங்கள், விழிப்பாய் 
இருங்கள். ஏசைனில் அந்ந ரம் 
எப்நபாது வருசெை உங்களுக்கு 
சதரிைாது.” (ொற்கு 13: 33)  
ஆண்டவர்  ம்கெ விழிப்புடன் 
காத்திருக்கும்படி நகட்கிைார்.  
 
 

ஆைால்  ாநொ உலக 
கவகலகளிலும் கவர்ச்சிகளிலும் 
 ம் ெைங்ககள செலுத்தி 
வாழ்ந்து வருகிநைாம். 
இனிைாவது, “ஆண்டவநர நபசும். 
உம் அடிைான் நகட்கிநைன்” என்று 
கூறி அவரின் வருககக்காக 
 ம்கெநை ஆைத்தப்படுத்துநவாம். 
 
செபம்:  
இம்ொனுநவநல!  
இநைசு கிறிஸ்துநவ!  
எல்லா  ாடுகளும் எதிர்பார்க்கும் 
ஆண்டவநர அகைத்து ெக்களின் 
மீட்பநர! வந்து எங்களிகடநை 
தங்கும். ஆசென். 
 
இரண்டாம் வாரம் (பச்கெ நிைம்) 
 
இதுதான் அகெதியின் 
செழுகுவத்தி. மீட்பரின் வருகக, 
வரும் காலம், அவரின் இைல்புகள் 
நபான்ை அகைத்து 
செய்திககளயும் தந்த 
இகைவாக்கிைர்களாை எொைா, 
எநரமிைா, தானிநைல் நபான்நைாகர 
குறிக்கிைது. “ெைம் ொறுங்கள், 
ஏசைனில் விண்ைரசு ச ருங்கி 
வந்துவிட்டது” (ெத்நதயு 3: 1) 
 
இகைவாக்கிைர்கள் அகைவரும் 
மீட்பரின் வருககக்காக  ாம் 
எவ்வகக தைாரிப்புக்ககள 
நெற்சகாள்ள நவண்டும் எை 
எடுத்துகரத்துள்ளைர்.  
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 ாம் அகைத்கதயும் 
அறிந்திருந்தும்  ம் 
வலுவின்கெைாலும், விசுவாெ 
குகைவாலும் மீண்டும் மீண்டும் 
ஆண்டவகர விட்டு விலகி 
செல்கிநைாம். இனிைாவது அவரில் 
 ம்பிக்கக  சகாண்டு அவகர 
 ாடி நதடுநவாம்.  
 
செபம்:  
ஓ இநைசு கிறிஸ்துநவ! அகைத்து 
உலகங்களின் அரெநர! எல்லா 
இதைங்களின் ெகிழ்ச்சிநை! 
விகரவில் வந்து உம் ெக்ககள 
மீட்டருளும். ஆசென்.  
 
மூன்ைாம் வாரம் (நராஸ் நிைம்) 
 
இதுதான் ெகிழ்ச்சியின் 
செழுகுவத்தி. இது மீட்பரின் 
முன்நைாடிைாை புனித 
திருமுழுக்கு நைாவாகை 
குறிக்கிைது. “பாகலநிலத்தில் 
குரல் ஒன்று முழங்குகிைது: 
ஆண்டவருக்காக வழிகை 
ஆைத்தொக்குங்கள்; அவருக்காக 
பாகதகை செம்கெைாக்குங்கள்; 
பள்ளத்தாக்குகள் எல்லாம் 
நிரப்பப்படும்; ெகல குன்று ைாவும் 
தாழ்த்தப்படும்; நகாைலாைகவ 
ந ராக்கப்படும்; கரடுமுரடாைகவ 
ெெதளொக்கப்படும். ெனிதர் 
அகைவரும் கடவுள் அருளும் 
மீட்கப காண்பர்” (லூக்கா 3: 4 - 6) 
 
 ாம் மீட்பின் காலத்கத 
ச ருங்கிவிட்நடாம்.  

திருெகன் கிறிஸ்துகவ 
அைச்செைல்கள் நிகைந்த 
வாழ்விைால் ெந்திக்க ஆவலுடன் 
காத்திருக்கின்நைாொ? அவர் 
வரும்நபாது அவரது வலப்பக்கம் 
நிற்கவும், விண்ைரகெ 
அகடைவும் 
ஏற்புகடைவர்களாநவாம்.  
 
செபம்: 
உலகத்தின் ஒளிநை! உண்கெயின் 
சுடநர! இநைசு கிறிஸ்துநவ 
வந்சதம்கெ நதற்றும். ஆசென். 
 
 ான்காம் வாரம் (சிவப்பு நிைம்) 
 
இது அன்பின் செழுகுவத்தி. 
அன்கை ெரிைாகவயும் அவர் 
கைவர் புனித நைாநெப்கபயும் 
குறிக்கிைது. “அவர் சபரிைவராய் 
இருப்பார்; உன்ைத கடவுளின் 
ெகன் எைப்படுவார். அவருகடை 
தந்கத தாவீதின் அரிைகைகை 
ஆண்டவராகிை கடவுள் அவருக்கு 
அளிப்பார். அவர் ைாக்நகாபின் 
குடும்பத்தின் மீது என்சைன்றும் 
ஆட்சி செலுத்துவார். அவரது 
ஆட்சிக்கு முடிநவ இராது.” 
(லூக்கா 1: 32-33) 
 
மீட்பகர ெந்திக்க அன்கை 
ெரிைாவும் புனித நைாநெப்பும் 
எவ்வாறு ஆைத்தொய் 
இருந்தைநரா, அவர்ககள நபால 
 ம்கெ மீட்க வந்த பாலகை 
வரநவற்க  ம்கெ தைார்படுத்த 
இதுநவ இறுதி வாய்ப்பு. 
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அன்கையின் எதிர்ந ாக்ககயும் 
புனித நைாநெப்பின் ந ர்கெ 
தைத்கதயும் சகாண்டு வாழ 
முைல்நவாம். 
 
செபம்: 
உலகக கடந்த ஞாைநெ! உண்கெ 
கடவுளின் வார்த்கதநை! இநைசு 
கிறிஸ்துநவ! வந்து மீட்பின் 
பாகதகை எெக்கு காட்டும். 
ஆசென். 
 
திருவருககக் கால செபொகல 

 
மூநவகள செபம் 
 ம்பிக்கக அறிக்கக 
 
1. புனித இகை அன்கைநை! நீர் 
குழந்கத இநைசுவுக்கு தாைாக 
முன்குறிக்கப்பட்ட ந ரம் 
புனிதொைது என்று அகைவரும் 
இகைவனுக்கு  ன்றி கூறுகிநைாம்  

(1 விண்ைக 10 அருள் 1 தந்கத) 
 
2. புனித இகை அன்கைநை! நீர் 
குழந்கத இநைசுகவ சபற்ை ந ரம் 
புனிதொைது என்று அகைவரும் 
இகைவனுக்கு  ன்றி கூறுகிநைாம்  

(1 விண்ைக 10 அருள் 1 தந்கத) 
 
3. புனித இகை அன்கைநை! நீர் 
குழந்கத இநைசுகவ முதல் முகை 
கட்டித்தழுவிை ந ரம் புனிதொைது 
என்று அகைவரும் 
இகைவனுக்கு  ன்றி கூறுகிநைாம்  

(1 விண்ைக 10 அருள் 1 தந்கத) 

4. புனித இகை அன்கைநை! நீர் 
குழந்கத இநைசுவுக்கு முதல் 
முகை பால் சகாடுத்த ந ரம் 
புனிதொைது என்று அகைவரும் 
இகைவனுக்கு  ன்றி கூறுகிநைாம்  

(1 விண்ைக 10 அருள் 1 தந்கத) 
 

எதிர்ந ாக்கி காத்திருந்த  
அன்கையிடம் செபம் 

 
முதல் சபற்நைார் வழிப்பிைந்த 
அகைத்து ொனுடரிலும் உலக 
மீட்பர் இநைசு கிறிஸ்துவுக்கு 
தாைாய் இருக்க இகைவைால் 
முன்குறிக்கப்பட்டவரும், அதற்காக 
நவண்டிை அகைத்து 
வரங்ககளயும் முழுகெைாய் 
அகடந்தவரும், அகடந்த 
வரங்ககளக் சகாண்டு  டத்திை 
தூை வாழ்விைால் ெகைாகிை 
இகைவன் உம்முகடை 
திருவயிற்றில் தூை ஆவிைாரால் 
கருத்தரிக்க 
சதரிந்துக்சகாள்ளப்பட்ட 
அன்கைநை! உம்முகடை ெகன் 
பிைக்கப்நபாகிை  ாள் ச ருங்கி 
வருகின்ைது என்று நீர் அறிந்து, 
அவகரப் பார்க்கவும், அவருக்கு 
பணிவிகடப்புரிைவும் உெக்கிருந்த 
ஆகெகைப் பார்த்து எைக்கும் 
இந்தத் திரு ாளில் அவர் நபரில் 
ஆகெ வரநவண்டும் என்றும், 
அவகரப் பார்த்து, அவருக்கு 
திருப்பணிைாற்ை நீர் தகுதிைாக 
இருக்க நவண்டும் என்று செய்த 
முன் தைாரிப்கப திைானித்து 
 ானும் அவருக்கு ஏற்ை பணி 
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செய்ை என்கைநை ஆைத்தம் செய்ை 
நவண்டும் என்றும் 
நவண்டுகிநைன். நீர் செய்தது 
நபால் என்ைால் செய்ை 
முடிைாவிட்டாலும்,  ான் இந்த 
 ாகள சிைந்த முன் 
தைாரிப்புக்களுடன் எதிர்சகாள்ள 
எைக்கு கற்றுத்தாரும். செபம், 
தபம், தர்ெம் என்று இந்த 
திருவருககக் காலத்தில் என் 
இதைக் குடிகல அலங்கரிக்க 
எைக்காக பரிந்து நபசும். ஆசென். 
 

உலக மீட்பர் புகழ்ொகல 
 

ஆண்டவநர இரக்கொயிரும் 
கிறிஸ்துநவ இரக்கொயிரும் 
ஆண்டவநர இரக்கொயிரும் 
கிறிஸ்துநவ எங்கள்  
ென்ைாட்கட நகட்டருளும் 
கிறிஸ்துநவ எங்கள் ென்ைாட்கட 
கனிவாக நகட்டருளும் 
விண்ைக தந்கத இகைவா 
எங்கள் நெல் இரக்கொயிரும் 
உலகக மீட்ட ெகன் இகைவா  
தூை ஆவிைாராகிை இகைவா  
தூை மூசவாரு இகைவா  

 ெனுவுருவாை வார்த்கதநை  
 எங்களுக்கு கட்டகள  
தந்த ஆண்டவநர  

 அகைத்கதயும் பகடத்த 
ஆண்டவநர  

 நபாதகரின் தகலவநர  
 திருப்சபாழிவு செய்ைப்பட்ட 
ஆண்டவராகிை மீட்பநர  

 தந்கதயின் ெகநை  
 எங்கள்  ம்பிக்ககநை  

 வாழ்வின் ெரநெ  
 உயிருக்கு ஒளிநை  
 வாழ்நவாருக்கும் 
இைந்நதாருக்கும்  டுவநர  

 இருக்கிைவரும், 
இருந்தவரும், 
வரப்நபாகிைவருொய் 
இருக்கிைவநர 

 கருகை கூர்ந்து  
எங்கள் பாவங்ககள 
ென்னித்தருளும் 
ஆண்டவநர  

 கருகை கூர்ந்து  
எங்கள் ென்ைாட்கட 
நகட்டருளும் ஆண்டவநர  

 உெது பிைப்கபப் பார்த்து 
எங்ககள மீட்டருளும் 
ஆண்டவநர  

 உெது வருகககைப் பார்த்து 
எங்ககள மீட்டருளும்  

 உெது தாழ்கெகைப் பார்த்து  
 உெது வல்லகெகை பார்த்து  
 உெது கன்னித்தாய் தூை 
ெரிைாள், தந்கத புனித 
நைாநெப்கபப் பார்த்து  

 உெக்கு பிரிைப்பட்ட 
அகைவகரயும் பார்த்து  

 எங்களுக்கு வான்வீட்டின் 
நபரின்பத்கத தந்தருள 
நவண்டும் என்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம்  
எங்கள் ென்ைாட்கட 
நகட்டருளும்  
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 ெைத்தாழ்கெகையும் இனிை 
குைத்கதயும் அகடை 
நவண்டும் என்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம் ... எங்கள் 
ென்ைாட்கட நகட்டருளும்  

 எங்கள் எதிரிககளயும் 
 ாங்கள் அன்பு செய்யும் 
வரத்கத அருள உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம்   

 உடகல 
வகதக்கிைவர்களுக்கு 
பைப்படாெல் ஆன்ொகவயும் 
உடகலயும்  ரகத்தில் தள்ள 
வல்லகெ பகடத்த 
இகைவனுக்கு அஞ்சி  டக்க 
வரந்தர நவண்டுசென்று 
உம்கெ ென்ைாடுகிநைாம்  

 பூமியில் செல்வம் நதடாெல் 
விண்ணுலகின் 
செல்வங்ககள நதடும் வரம் 
தர நவண்டும் என்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம் 

 பிைர் எங்களுக்கு செய்ை 
 ாங்கள் விரும்பாதவற்கை 
 ாங்களும் அவர்களுக்கு 
செய்ைாதிருக்க வரம் தர 
நவண்டுசென்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம்  

 உலக சபரும் பாகதகை 
விலக்கி உெது 
ச ருக்கொை பாகதயில் 
நுகழை வரம் தர 
நவண்டுசென்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம்  

 
 

 எெது சிலுகவககள 
சபாறுகெநைாடு சுெக்க வரம் 
தர நவண்டுசென்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம் 

 உெது கட்டகளகளின் படி 
 ாங்கள்  டக்க வரம் தர 
நவண்டுசென்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம் ......... 

 முடிவு நவகளயில் 
 ன்கெயில் 
நிகலத்திருக்க வரம் தர 
நவண்டுசென்று உம்கெ 
ென்ைாடுகிநைாம்  

 உலகின் பாவங்ககள 
நபாக்கும் இகைவனின் 
செம்ெறிநை  

 எங்கள் பாவங்ககள 
ென்னியும் 

 எங்கள் ென்ைாட்கட 
நகட்டருளும்  

 எங்கள் நெல் 
இரக்கொயிரும்  

செபிப்நபாொக:  இகைவா! 
ஒன்றுமில்லாகெயில் இருந்து 
ெனிதகைப் பகடத்து, மீட்புக்கு 
வழி வகுக்க உம் திருெககை 
உலகிற்கு அனுப்பி கவத்தீநர! 
 ாங்கள் உம்கெ முழு 
ஆற்ைநலாடும், முழு ெைநதாடும், 
முழு நிகைநவாடும் அன்பு செய்யும் 
வரத்கத தாரும்.  
எங்கள் ஆண்டவராகிை கிறிஸ்து 
வழிைாக உம்கெ ென்ைாடுகிநைாம். 
ஆசென். 
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திருவருககக் கால பாடல்கள் 
 

(1) அகெதியின் இளவரநெ  
வாரும் விகரவாய் வந்தருளும்  
அகெதியின் இளவரநெ  
விகரவாய் வந்தருளும்  
*ஈொயின் தளிநர  
வாரும் விகரவாய் வந்தருளும்  
ஈொயின் தளிநர  
விகரவாய் வந்தருளும்  
* ம்பிக்ககயின் விடிசவள்ளிநை  
வாரும் விகரவாய் வந்தருளும்  
 ம்பிக்ககயின் விடிசவள்ளிநை  
விகரவாய் வந்தருளும்  
*உலநகார் எதிர்ப்பார்ப்நப  
வாரும் விகரவாய் வந்தருளும்  
உலநகார் எதிர்ப்பார்ப்நப  
விகரவாய் வந்தருளும் 
*மீட்க வந்த செசிைாநவ 
வாரும் விகரவாய் வந்தருளும்  
மீட்க வந்த செசிைாநவ 
விகரவாய் வந்தருளும் 
 
(2) ஆண்டவர் வழிகை  
ஆைத்தம் செய்நவாம் 
அவரின் பாகதககள  
செம்கெைாய் ஆக்குநவாம் (2) 
செல்லுநவாம் - 2  
அவர் வழியில்  ாம் செல்லுநவாம் (2) 
1. பள்ளத்தாக்குகசளல்லாம்  
நிரம்ப செய்நவாம் 
ெகலகள் குன்றுகசளல்லாம் 
தாழ்த்தி கவப்நபாம் (2) 
நகாைலாைவற்கை  
ந ராக ஆக்குநவாம் (2) 
கரடுமுரடாைவற்கை  
ெெொக்கி வழி டப்நபாம் 

2. ெனிதசரல்லாரும் தெது  
மீட்கபக் காை 
கடவுள் வந்துவிட்டார்  
 ம்கெக் கண்டுவிட்டார் (2) 
ெைம் திரும்புநவாம்  
 ற்செய்தி  ம்புநவாம் (2) 
விண்ைரசு ச ருங்கிவிட்டது 
 ம்மிகடநை வந்துவிட்டது 
  
(3) ஆண்டுக்கு ஒருமுகை  
வருகிைது திருவருககக்காலம் 
ெைதினில் ெந்நதாெம் சபாங்கிடுது 
இகைப்பிைப்பின் காலம் 
அந்த நதவன் வருககயில்  
இந்த பூமி ெகிழுது 
ஒளிதீபம் இதைத்தில்  
நதவ காைம் நகட்குது 
வருககயின் காலமிது 
1. தகலெகன் இநைசு பிைந்திடும் 
காலம் இதைத்கத  ாமும் 
அலங்கரிப்நபாம் 
நெடும் பள்ளமும் நிகைந்த  
 ம் வாழ்வில் 
ெென் செய்ை இன்நை முைன்றிடுநவாம் 
கல்லும் முள்ளும் நிகையும் 
பாகதயில் சுவடு இல்கல 
இரவும் பகலும் உகழக்கும்  
வாழ்வில் இனிகெ இல்கல 
தீகெகள் ககளந்து  
 ன்கெகள் விகதப்நபாம் 
பிைப்கபக் காணுநவாம் 
2. ஒரு பிள்கள குடும்பத்தில் 
பிைக்கின்ைநபாது 
எத்தகை எத்தகை எதிர்ப்பார்ப்பு 
தாயும் நெயும்  லொய் வாழ 
வககவககைாை உபெரிப்பு 
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ொடுகள் அகடயும் சதாழுவம் 
ென்ைன் பிைப்பும் அரண்ெகை 
எதிர்பார்ப்புகள் இல்லா ஏகழ 
அண்ைலின் அன்பு உைவுகள் 
உள்ளத்தில் குழந்கத 
உபெரித்திடுநவாம் நபாற்றிநை 
வாழ்த்துநவாம் 
 
(4) இநைசுநவ ஏன் இன்னும் தாெதம்? 
(இநைசுநவ வாரும் வாரும்) 
1. உகைக்காை ஆவலாய் 
காத்திருந்நதன் (2) 
உடன் நபெ எைக்குள்நள 
தவமிருந்நதன் (2)  
2. உன்நைாடு உைவாட 
காத்திருந்நதன் (2) 
உைக்குள்நள  ான் வாழ 
நிகைத்திருந்நதன் (2) 
3. உன் வார்த்கத  ான் வாழ 
காத்திருந்நதன் (2) 
என் வாழ்க்கக நீைாக  
நிகைத்திருந்நதன் (2) 

 
(5) இநைசு வாராய் நீ வாராய்  
எந்தன் வாழ்வினிநல (2) 
நவகொய் நீ வாராய்  
எந்தன் வாழ்வினிநல (2) 
நவகொய் இைங்கி வாராய்  
எந்தன் வாழ்வினிநல  
இநைசு வாராய்... 
1. இநைசு வாராய் நீ வாராய்  
எந்தன் விைாதியிநல (2) 
நவகொய் நீ வாராய்  
எந்தன் விைாதியிநல (2) 
நவகொய் இைங்கி... 
 
 

2. இநைசு வாராய் நீ வாராய்  
எந்தன் ஆன்ொவிநல (2) 
நவகொய் நீ வாராய்  
எந்தன் ஆன்ொவிநல (2) 
நவகொய் இைங்கி... 
 
(6) உந்தன் ெடியினில்  
நிம்ெதி நவண்டிநைன்  
உந்தன் அருளினில்  
நிகலத்திட வாடிநைன் 
நிகைவினிலும் உகை  
தரிசிக்க நதடிநைன் 
நிகலயில்லாத உலகில் உன்  
துகைகை ைாசித்நதன் 
வா என்னில் நீ வாழ வா 
வந்து என்கை ஆள வா 
வா என்கை நீ நதற்ை வா 
அன்பில்  கைத்திட வா 
உைகவ எண்ணி வாடிநைன்  
உைர்வில் கலந்திட வா - 2 
2. செௌை சொழியினில்  
உன்னிடம் நபசிநைன் 
ெலர்ந்த விழிகளில்  
உன் ஒளி  ாடிநைன் 
சொந்தசென்றுன்கை  
சகாண்டிட ஏங்கிநைன் 
சுகொய் உன்னில் வாழ்ந்திட  
என்கை தந்நதன் 
வா என்னில் நீ… 
3. சதன்ைலாய் என்கை  
வருடிநை ெகிழ்வித்தாய் 
நதடி என்கை ந ாக்கிநை வந்திட்டாய்  
எல்கலயில்லா பாெத்தால் 
நிகைத்திட்டாய்  
எந்தன் உயிகர உைக்சகை  
என்கை நெர்த்திட்டாய் 
வா என்னில் நீ… 
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(7) எத்தகை காலம்  ான் 
காத்திருந்நதன்  
அய்ைநை உகை நதடி 
பூத்திருந்நதன் -  ான்  
எத்தகை காலம் ...... 
1. தாகம் தீர்த்திடும்  
வாழ்வின் ஊற்றும் நீ 
பசிகை நபாக்கிடும்  
உயிருள்ள உைவும் நீ (2) 
 ானும் உகை நெர்ந்த 
கிகளைாநவன் நீநைா எகை 
நதர்ந்த ஆைைாவாய் (2) 
2. வார்த்கதைாை உன்ைத 
இகைவன் நீ முதலும் முடிவுொை 
மூசவாரு நதவன் நீ (2) 
காலடிக்கு உந்தன்  
வாக்நக விளக்கு  
பாகத அதற்கு  
ஒளியும் அதுநவ (2) 
 
(8) திருவருககக்கால 
செழுகுவர்திகள் ஏற்ைப்படும்  
நபாது பாட நவண்டிை பாடல்… 
முதல் வாரம்: ஓ உதைநெ  
நிகலைாை ஒளிச்சுடநர 
 ம்பிக்ககயின்  
விடிசவள்ளிநை வாராய் 
முதுசபரும் தந்கதைர்க்கு  
வாக்களிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பார்ப்நப  
ஓளிகை வீசுவாய்  
 
இரண்டாம் வாரம்: ஓ உதைநெ 
நிகலைாை ஒளிச்சுடநர 
அகெதியின் இளவரநெ வாராய் 
இகைைாக்கிைர் முன்சொழிந்த 
இகைவார்த்கதநை  
ஓளிகை வீசுவாய்  

மூன்ைாம் வாரம்: ஓ உதைநெ 
நிகலைாை ஒளிச்சுடநர 
ெகிழ்ச்சியின்  
விகளநிலநெ வாராய் 
திருமுழுக்கு நைாவான்  
முழக்கமிட்ட வரவிருக்கும் 
செசிைாநவ 
ஓளிகை வீசுவாய்  
 
 ான்காம் வாரம்: ஓ உதைநெ 
நிகலைாை ஒளிச்சுடநர 
அன்பு களஞ்சிைநெ வாராய் 
அன்கை ெரிைாள் சூகெ 
முனியின் வளர்பிகரநை 
ஓளிகை வீசுவாய்  
 
(9) கருகை கடநல வா 
கதித்த தைாபரா வா 
சுருதி ெகைநைார்க்கு  
சுடசராளிநை வா 
1. இம்ொனுநவல் ஏக ாதா 
எங்கள் பாவ நதாஷம் தீர 
ஏன் இன்னும் வர தாெதம் 
2. அநதாைாயி ஆைந்தநெ 
ஆவலுடன் காத்திருக்கும் 
அடிநைார்ககள ெந்திக்க 
 
(10) ென்ைவன் உகைத் நதடி  
இங்கு வருகின்ைார் 
ெைக்கதநவ நீயும் சகாஞ்ெம்  
தாள் திைவாநைா (2) 
ென்ைவன் உகைத் நதடி  
இங்கு வருகின்ைார் ஆ... 
1. கண்ணிரண்டில் நீகர தாங்கி 
காத்திருந்தாநை (2) 
ென்ைவன் தன் வருககக்காக 
பூத்திருந்தாநை (2) 
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இந்ச ாடியின் ஏக்கசெல்லாம் 
தீர்ந்துப்நபாகாநதா (2) 
எந்தன் ென்ைன் சபாற்பதங்கள்  
நெர நவண்டாநொ 
2. இரவு ந ர உதைம் நபால  
எழுந்து வந்தாநை (2) 
எழுந்துடுவீர் தூங்குநவாநர 
என்றுகரத்தாநை (2) 
இந்ச ாடியில் எைது வாைம்  
விடிைல் காைாநதா (2) 
எந்தன் ென்ைன் உைங்க ெைநெ 
சதாட்டில் ஆகாநதா 
 
(11) ொர ாத்தா என் இநைசு 
 ாைகநை மீண்டும் வாரும் (2) 
என் கண்ணீர் துகடத்திடநவ  
உம்மில்  ாம் ெகிழ்ந்திடநவ (2) 
என் இநைசுநவ வான் ெண்டலம் 
விடுத்து வரநவண்டுநெ 
1. வாை தூதர் புகட சூழ்ந்திடநவ 
வரும் நவகள (2) 
எைக்காய் ச ாறுக்கப்பட்ட  
உம் சபான் முகம் முத்தநவ (2) 
நீருக்காக ஏங்கிடும்  
ெலகர நபால காத்திருப்நபன்  
2. சவள்கள ஆகட அணிந்த 
புனிதருடன் நெர்ந்து  ானும் (2) 
அல்நலலூைா பாடநவ  
உம் ெமுகம்  ாடிநைன் (2) 
முன்ெதிகை சகாண்ட கன்னிைகர 
நபால் தைார் செய்நவன் 
3. சூர்ை ெந்திர விண்மீகையும் 
கடந்து நொட்ெ வீட்டில் (2) 
உன்ைதரின் ஆற்றில்  
வாழ்வின் ெர நிழலில் (2) 
உம்முடநை வாழ ஆசிக்கிநைன் 
ெைவாளநர 

(12) ொனுநவலா ொனுநவலா 
ொதைாபரா வருக (2) 
ெண்ைகத்நதாகர மீட்க 
ென்ைவநை வருக  
1. பவ இருகள அகற்ை  
புது ஒளிநை வருக  (2) 
விடிசவள்ளிநை விடிசவள்ளிநை 
கனிவுடநை வருக 
2. வாைக வழி திைக்க  
வல்லவநை வருக (2) 
வழித்துகைநை வழித்துகைநை 
வளமுடநை வருக  
3. அடிைவர் மீட்பகடை  
அருள்வடிநவ வருக (2) 
அரிட்புைநல அருட்புைநல  
அன்புடநை வருக  
 
(13) மீட்பின் காலம்  
அண்கெயில் உள்ளது  
விழித்நத எழுந்திடுநவாம்  
இறுதிக்காலம் இதுசவை அறிந்து  
பாகதகை ெரி செய்நவாம் 
இரநவா ெகையும்  
பகநலா புலர்ந்திடும்  
ஒளியின் வரவில்  
உலகம் ெகிழ்ந்திடும்  
இருளின் ஆட்சி செைல்கள்  
ைாவும் ககளநவாம்  
ஒளியின் ஆட்சி பகடயின்  
கலகை அணிநவாம்  
1. பகலினில் காணும் 
கண்ணிைம் நிழசலை  
வாழ்கவ சதாடரட்டும் (2) 
களிைாட்டம் குடிசவறியும் காெம் 
ஒழுக்கக்நகடும் தவிர்த்நத 
வாழ்ந்திடுநவாம் 
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ெண்கட சபாைாகெயும்  
வலுவற்ை இைல்புகளும்  
தகர்ந்திட நவண்டிடுநவாம்  
2. ஆண்டவர் வரும் ந ரநொ  
ொனிடர் ைாரும் அறிவநரா? (2) 
கன்ைம் கவக்கும் திருடகைப் 
நபால் ொெத்தில் வந்திடுவார்  
விழிப்பாய் இருந்திடுநவாம்  
நிகைைாத ந ரத்திநல  
ெனுெகன் வந்திடுவார்  
ஆைத்தொய் இருப்நபாம்  
 
(14) வந்தருளும் ஆண்டவநர  
விகரவாய் வந்தருளும் (2) 
நவண்டுகிநைன் திைமும்  
சதாடந்து… 
துவளுகின்நைன் திைமும் 
தனிநை…  
நதடுகிநைன் திைமும்  
ெகிழ்வாய் … 
அழுகின்நைன் திைமும்  
சதாடர்ந்து … 
புலம்புகின்நைன் திைமும் அழுது … 
வருந்துகிநைன் திைமும் 
ச ாந்து… 
 
(15) வரநவண்டும் - 2  
இகைவா … 2 
உம் வரவால் எம் உள்ளங்கள் 
நிகலவாழ்வு சபைநவ 
வரநவண்டும் - 2 இகைவா … 2 
1. பாகல நிலங்களில் வரும் 
காைல் நீர் நபால  
இம்ெண்ணில் வரும் 
இன்பம் சவறும் ொகைநை (2) 
ஆதரவாக எம் வாழ்விநல 
நீதாநை வர நவண்டுநெ (2) 

உண்ைாெல் உைங்காெல் 
தவமிருக்கின்நைாம் 
உம் பார்கவ விழி கவத்துக் 
காத்திருக்கின்நைாம் (2) 
வரநவண்டும் - 2 வரநவண்டுநெ 
2. நீரின்றி வாடிடும்  
வைல் காடு அது நபால 
நீயின்றி என் உள்ளம்  
திைம் வாடுநெ (2) 
தீைவர் நகாடி எகை சூழ்ககயில் 
தூைவன் நீநை வர நவண்டுநெ (2) 
உண்ைாெல்… 
 
(15) வாரும் வாரும் இம்ொனுநவல்  
தாரும் மீட்கப இம்ொனுநவல் (2) 
வாடும் ெக்கள் தம் உள்ளம் பாரும் 
ொர ாத்தா கிறிஸ்துநவ வாரும் 
ெகிழ்வாய் ெகிழ்வாய் இம்ொனுநவல்  
வருவார் உன்னிடம் இஸ்ராநைல் (2) 
2. வாரும் வாரும் உைர் ஞாைநெ  
உம் வாக்கால் எல்லாம் கூடுநெ (2) 
காட்டும் உம் தம் மீட்பின் பாகத 
நபாக்கும் எம் தம் வாழ்வில் வாகத 
ெகிழ்வாய் … 
3. வாரும் - 2 ஈொயின் தளிநர  
தாரும் மீட்கப அலகக 
பிடியினின்நை (2) 
உம் மீட்பதகை  ம்பியுள்நளாம் 
தாரும் சவற்றி இறுதி  ாளிநல  
ெகிழ்வாய் … 
4. வாரும் தாவிதின் திைவுநகாநல 
வாழ்வின் வழிகை  
திைக்கும் நகாநவ (2) 
காக்கும் உம் தம் மீட்பின் கரத்தால்  
தாக்கும் எம் தம் உள்ளெகத  
ெகிழ்வாய் … 
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5. வாரும் எங்கள் எதிர்ப்பார்ப்நப  
கூட்டி நெர்ப்பீர் உலக ொந்தகர (2) 
அகெதியின் இளவல் நீநர  
அன்பும் அகெதியும் அருள்வீநர  
ெகிழ்வாய் … 
 
(16) நதவ ராஜா (விண்ணின் 
நவந்தன்) வருகின்ைார்  
நதவ சுகம் ( லமும் வளமும்) 
தருகின்ைார் (2) 
என் ெைசெல்லாம் ெந்நதாஷம் 
(சபருெகிழ்ச்சி) (2) 
ென்ைன் கிறிஸ்து வருகின்ைார்  
ெைதில் அகெதி தருகின்ைார்  
ொைா வாழ்வு தருகின்ைார்  
1. ெைதில் நதான்றும் கவகலகள் 
என் ென்ைர் ொற்றுகிைார்  
ெகிழ்ச்சி அமுகத ஊற்றுகிைார்  
என் ெைகத நதற்றுகிைார் (2) 
இகைவா நீநை ஒளிவிளக்கு  
எந்தன் இருகள ஒளிரச்செய்யும் (2) 
2. இகைவா என்கை அகெதிக்கு 
கருவிைாக்கிக்சகாள்ளும்  
பககக்கு ொைா அன்பிகையும் 
என் ெைதில் ொற்றிவிடும் (2) 
இகைவா திைமும் என்னிடம் வா 
நதடும் ச ஞ்ெம் ெகிழ்ந்திட வா (2) 
 
(17) நதவன் (இகைவன்) வருகின்ை  
ந ரம் - உன்கை 
நதடி வருகின்ை ந ரம் (2) 
பாவ வழிககள ொற்று  
பைை திகெகையும் ொற்று (2) 
1. விருந்திைர் வருகின்ை ந ரம்  
வீட்டிகை அழகு செய்வாய்  
விருந்கத பகடக்கும் நவகள 
பாத்திரம் துலங்க செய்வாய்  

நதவன் (இகைவன்) வருகின்ை 
நபாது ஆன்ொவின்  
நிகலசைன்ை கூறு? 
2. உகடகை திைமும் துகவத்தாய்  
உடகலயும் அழகுை செய்தாய்  
கிழிந்தகத தூை எறிந்தாய்  
ககரககள நபாக்கி கவத்தாய் 
நதவன் (இகைவன்) வருகின்ை…    
 
(17) கிறிஸ்து பிைப்பு  வ ாள் 
நதவ ராஜன் வருவார்  
வாரும் ஆராதிப்நபாநெ… 
1. சீநைாநை அகெகிழ்வாய்  
எருெநலம் ெகநள பூரிப்பகடவாய்  
இநதா ஆண்டவர் வருவார்  
அந் ாளில் நபசராளி வீசும்  
ெகலகள் இன்பம் துளிர்க்கும் 
குன்றுகள் பாலும் நதனும் சபாழியும் 
ஏசைனில் ொசபரும்  
தீர்க்கதரிசி வருவார்  
அவர் எருெநலகெ சீராக்குவார்  
2. இநதா தாவிதின் குலத்தினின்று  
ெனு நதவன் வருவார்  
அவர் சிம்ொெைம்  
ஏறுவகதக் காண்பீர் 
அந் ாளின் நீங்கள்  
ஆைந்தம் சகாள்வீர்  
3. இநதா  ம் காவலராை  
ஆண்டவர் வருவார்  
அவர் சிரெதில் முடிசூடிை 
இஸ்ரநைலின் ராைர்  
ஒரு கடல் முதல் ெறு கடல் வகர  
பூமியின் ஒரு நகாடி முதல்  
ெறு நகாடி வகர  
ைாகவயும் அடக்கி ஆட்சி செய்வார்  
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4. இநதா ஆண்டவர் நதான்றுவார்  
அவர் சொல்நலா சபாய்ைாகா  
அவர் தாெதம் செய்தாலும் 
எதிர்ப்பாருங்கள்  
ஏசைனில் தாெதிக்காெல் வருவார்  
5. அன்று ஆட்டுத்நதால் மீது சபய்த 
ெகழப்நபால் ஆண்டவர் இைங்குவார்  
அந் ாளில் நீதியும்  
ெொதாைமும் செழிக்கும்  
பூமிைாளும் நவந்தர் எல்நலாரும் 
அவகர வைங்குவர் 
ொந்தர் எல்நலாரும் நபாற்றி நெவிப்பர் 
6.  ெக்சகை பாலன் பிைப்பார்  
அவகர வல்லப நதவன்  என்பர்  
தம்முகடை தந்கத தாவிதின் 
சிம்ொெைம் ஏறி அவர்  
செங்நகால் செலுத்துவார்  
அவரது வல்லபத்கத  
அவர் நதாளிநல காண்பீர் 
7. உன்ைத கடவுளின்  கரொை 
சபத்லநகநெ உன்னிடமிருந்நத 
இஸ்ரநைலின் அதிபர் எழுந்தருள்வார்  
அவர் வருகக நித்திை  ாட்களின்  
துவக்கத்தில் இருந்தது நபால் ஆகும்  
அவகர உலசகல்லாம் நபாற்றி புகழும்  
அவர் வருங்கால்  ம்  ாட்டில் 
ெொதாைநெ நிகலக்கும் 
 
(18) கிறிஸ்து பிைப்பு  வ ாள்  
(புதிை சொழிப்சபைர்ப்பு) 
 
இகை நவந்தர் வருவார்  
வாரும் ஆராதிப்நபாநெ… 
1. சீநைாநை அகெகிழ்வாய்  
எருெநலம் ெகநள பூரிப்பகடவாய்  
இநதா ஆண்டவர் வருவார்  
அந் ாளில் நபசராளி வீசும்  

ெகலகள் இன்பம் துளிர்க்கும் 
குன்றுகள் பாலும் நதனும் சபாழியும் 
ஏசைனில் ொசபரும்  
இகைவாக்கிைர் வருவார்  
அவர் எருெநலகெ சீராக்குவார்  
2. இநதா தாவிதின் குலத்தினின்று  
ெனுெகன் வருவார்  
அவர் அரிைகை 
ஏறுவகதக் காண்பீர் 
அந் ாளில் நீங்கள்  
நபருவகக சகாள்வீர்  
3. இநதா  ம் காவலராை  
ஆண்டவர் வருவார்  
அவர் சிரெதில் முடிசூடிை 
இஸ்ரநைலின் அரெர் 
ஒரு கடல் முதல் ெறு கடல் வகர  
பூமியின் ஒரு நகாடி முதல்  
ெறு நகாடி வகர  
ைாகவயும் அடக்கி ஆட்சி செய்வார்  
4. இநதா ஆண்டவர் நதான்றுவார்  
அவர் சொல்நலா சபாய்ைாகா  
அவர் தாெதம் செய்தாலும் 
எதிர்ப்பாருங்கள்  
ஏசைனில் தாெதிக்காெல் வருவார்  
5. அன்று ஆட்டுத்நதால் மீது  
சபய்த ெகழப்நபால்  
ஆண்டவர் இைங்குவார்  
அந் ாளில் நீதியும்  
அகெதியும் செழிக்கும்  
பூமிைாளும் நவந்தர்  
எல்நலாரும் அவகர வைங்குவர் 
ொந்தர் எல்நலாரும் நபாற்றி புகழ்வர் 
6.  ெக்சகை ஒரு குழந்கத பிைப்பார் 
அவகர வல்ல இகைவன் என்பர்  
தம்முகடை தந்கத தாவிதின் 
அரிைகை ஏறி  
அவர் செங்நகால் செலுத்துவார்  
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அவரது வலிகெகை  
அவர் நதாளிநல காண்பீர் 
7. உன்ைத கடவுளின்  கரொை 
சபத்லநகநெ உன்னிடமிருந்நத 
இஸ்ரநைலின் அரெர் எழுந்தருள்வார்  
அவர் வருகக நிகலைாை 
 ாட்களின்  
துவக்கத்தில் இருந்தது நபால் ஆகும்  
அவகர உலசகல்லாம் நபாற்றி புகழும்  
அவர் வருங்கால்  ம்  ாட்டில் 
அகெதிநை நிகலக்கும் 
 
(19) வாைநெ ெகிழ்வாய்  
பூமிநை பூரிப்பகடவாய்  
ெகலகநள ஆைந்தம் சகாள்வீர் 
*ெகலகள் இன்பம் சபாழிவதாக 
குன்றுகள் நீதிகை தருவதாக 
*ஏசைனில் வருவார்  ம் ஆண்டவர்  
தம் எளிநைார் நெல்  
இரக்கம் சகாள்வார்  
*வாைங்கநள நெல் நின்று 
நீதிொகைப் பனிப்நபால் சபய்யுங்கள் 
நெகங்களும் நீதிொகைப் சபாழிக 
ொநிலம் திைந்து மீட்பகர 
பிைக்க செய்க 
*ஆண்டவா எங்ககள  
நிகைவு கூறும்  
உெது மீட்புடன் எம்கெ காை வாரும்  
*ஆண்டவா எங்கள் நெல்  
கருகைக் காட்டி  
எம்கெ மீட்டுக் ஈநடற்றும் சுவாமி  
*உலகாளும் செம்ெறி புருகவநை  
பாகலவைப் பாகையினின்று 
சீநைான் ெககள  
ெகலக்கனுப்பிடும் சுவாமி  
*வல்லப கடவுளாகிை ஆண்டவநர  
எம்கெ ஈநடற்ை வாரும்  

உம் திருமுகத்கதக் காட்டும்  
 ாங்கள் ஈநடற்ைம் அகடநவாம்  
*வாரும் ஆண்டவா  
அகெதியில் எம்கெக் காை 
உத்தெ உள்ளமுடன் உம்கெ  
கண்டு களிப்நபாம்  
*பூவுலகில் உம் திருவழிககளயும் 
எல்லா  ாட்டிைர் ெத்தியில்  
உெது இரட்சிப்கபயும் கண்டறிநவாம்  
*வாரும் உெது  
வல்லகெ எல்லாம் சகாண்டு  
எம்கெ மீட்டு காத்திடும் சுவாமி  
*ஆண்டவா கால தாெதம் செய்ைாெல் 
வாரும் நும் ெக்களின் பாவ 
கட்டவிழ்த்து தாரும்  
*வாகைப் பிளந்து  
எந் ாள் இைங்கி வருவீநரா  
நும் கனி முகத்கத கண்டாநலா 
ெகலகளும் உருகிப் பாயுநெ 
*வாநைார்க்கு நெல்  
வீற்றிருக்கும் நதவா  
வாரும் உம் திருமுகத்கத  
எெக்கு காண்பித்தருள்வீநர  
*தந்கத தகைைன்  
தூை ஆவிைாைவர்  
மூவருக்குநெ புகழ் உண்டாவதாக 
ஆதியில் இருந்தது நபால்  
இன்றும் என்றும்  
முடிவில்லா காலமும் உண்டாவதாக 
 
(20) (புதிை சொழிப்சபைர்ப்பு) 
வாைநெ ெகிழ்வாய்  
பூமிநை பூரிப்பகடவாய்  
ெகலகநள நபருவகக சகாள்வீர் 
*ெகலகள் இன்பம் சபாழிவதாக 
குன்றுகள் நீதிகை தருவதாக 
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*ஏசைனில் வருவார்  ம் ஆண்டவர்  
தம் எளிநைார் நெல்  
இரக்கம் சகாள்வார்  
*வாைங்கநள நெல் நின்று 
நீதிொகைப் பனிப்நபால் சபய்யுங்கள் 
நெகங்களும் நீதிொகைப் சபாழிக 
ொநிலம் திைந்து  
மீட்பகர பிைக்க செய்க 
*ஆண்டவநர எங்ககள  
நிகைவு கூறும்  
உெது மீட்புடன் எம்கெ காை வாரும்  
*ஆண்டவநர எங்கள் நெல் 
கருகைக் காட்டி  
எம்கெ மீட்டுக் ஈநடற்றுவீநர 
*உலகாளும் திருச்செம்ெறிநை 
பாகலவைப் பாகையினின்று 
சீநைான் ெககள 
ெகலக்கனுப்பிடுவீநர 
*வல்ல கடவுளாகிை ஆண்டவநர  
எம்கெ ஈநடற்ை வாரும்  
உம் திருமுகத்கதக் காட்டும்  
 ாங்கள் ஈநடற்ைம் அகடநவாம்  
*வாரும் ஆண்டவநர  
அகெதியில் எம்கெக் காை 
தூை உள்ளத்துடன்  
உம்கெ கண்டு களிப்நபாம்  
*பூவுலகில் உம்  
திருவழிகள் ைாகவயும்  
எல்லா  ாட்டிைர் ெத்தியில்  
உெது மீட்கபயும் கண்டறிநவாம்  
*வாரும் உெது வல்லகெ  
எல்லாம் சகாண்டு  
எம்கெ மீட்டு காத்திடவீநர 
*ஆண்டவநர கால தாெதம் 
செய்ைாெல் வாரும்  
உம் ெக்களின் பாவ  
கட்டவிழ்த்து தாரும்  

*வாகைப் பிளந்து  
எந் ாள் இைங்கி வருவீநரா  
உம் கனி முகத்கத கண்டாநலா 
ெகலகளும் உருகிப் பாயுநெ 
*வாநைார்க்கு நெல்  
வீற்றிருக்கும் இகைவா  
வாரும் உம் திருமுகத்கத எெக்கு 
காண்பித்தருள்வீநர  
*தந்கத ெகன் தூை ஆவிைாைவர்  
மூவருக்குநெ புகழ் உண்டாவதாக 
சதாடக்கத்தில் இருந்தது நபால் 
இன்றும் என்றும் முடிவில்லா 
காலமும் உண்டாவதாக 
 
(21) சதளிக்குரல் ெகைந்தகவ 
எல்லாம் துலங்கிக் கூறுநத  
கைவுகள் தூரம் ஓட  
வானின்று இநைசு நதான்றுவார் 
*வந்தார் செம்ெறி புருகவ 
(உலகின் செம்ெறி) 
சும்ொ எம் கடன் தீர்க்கநவ  
நெர்ந்சதல்நலாரும்  
கண்ணீர் விட்நட  
தாழ்ந்து நகட்நபாம் ென்னிப்கபநை 
*உலகின் திவ்ை கர்த்தநர  
(தூை மீட்பநர) 
அடிகெ ஊன் தரித்தாநர  
ெனுகவ ெனு மீட்கநவ  
தாம் பகடத்நதாகர காக்கநவ  
கற்பு நிகை தாய் வயிற்றில் 
தாைருள் புகுந்திடநவ  
தாைறிைா இரசிைம்  
கன்னி உதரம் தாங்கிற்நை 
*நிர்ெல (புனித) ொர்பகம்  
நதவ (இகை) ஆலைொம் திடீசரை 
கைவன் அறிைா தூைள்  
ெககை கர்ப்பம் தரித்தாள் - ஆசென் 


