
ஆண்டவருடடய இறுதி இராவுணவு 
 

திருப்பலி ததாடக்கம் 

வருடகப்பாடல் 

பூசைப்பலி பபோல போக்கிய சைல்வம் புவியில் இல்சலபய2 

புவி நிரம்ப சபோன் தந்தோலும் இப்பலிக்கு ஈடில்சலபய-2 

பரமபே இப்பலிப்சபோருளோய் எழுந்தருள்வோபர-2 

பக்தி ஆவல் நிரம்ப பலியில் ஒப்புக்சகோடுப்பபோபம -2 

 

1. அள்ள அள்ளக் குசையோ சுரக்கும் அமுதம் நிசை சுசேபய 

அன்பில் ைிவந்து உயர்ந்து நின்ை கல்வோரிப் பலிபய 

எல்சலயில்லோ பலன் நிசைந்து ஓங்கும் அருட்பலிபய 

எங்கள் போவ  பநோய்க்கு மருந்தோய் எழுந்திடும் பலிபய 

 

2.பைோம்பல் அைதி பைோர்வசேத்தும் தூரத் தள்ளிபய 

ைீர் நிசைப்பலி ஆவல் நிரம்ப பைர்ந்திடுபவோபம 

ஆண்டவருக்கு ஏற்ை நன்ைி ஆரோதசேயுபம   

அளித்து போவ மன்ேிப்பு அருளும் அசடந்திடுபவோபம 

 

வானவர் கீதம் 

உன்ேதங்களிபல கடவுளுக்கு மோட்ைி உண்டோகுக! 

உலகிேிபல நன்மேத்பதோருக்கு அசமதி ஆகுக! 

உம்சமப் புகழ்கின்பைோம். உம்சம வோழ்த்துகின்பைோம். 

உம்சம ஆரோதிக்கின்பைோம். உம்சம மகிசமப்படுத்துகின்பைோம். 

உமது பமலோே மோட்ைியின் சபோருட்டு, உமக்கு நன்ைி கூறுகின்பைோம். 

ஆண்டவரோகிய இசைவோ! வோனுலக அரைபர! 

எல்லோம் வல்ல தந்சதயோகிய இசைவோ! ஒபர மகேோய் உதித்த ஆண்டவபர! 

இபயசு கிைிஸ்துபவ! ஆண்டவரோகிய இசைவோ! 

இசைவேின் சைம்மைிபய! தந்சதயின் திருமகபே! 

உலகின் போவங்கசளப் பபோக்குபவபர! எங்கள் பமல் இரக்கமோயிரும்! 

உலகின் போவங்கசளப் பபோக்குபவபர! எங்கள் மன்ைோட்சட ஏற்ைருளும்! 



தந்சதயின் வலப்பக்கம் வறீ்ைிருப்பவபர! எங்கள் பமல் இரக்கமோயிரும்! 

ஏசேேில் இபயசு கிைிஸ்துபவ! நீர் ஒருவபர தூயவர்! 

நீர் ஒருவபர ஆண்டவர்! நீர் ஒருவபர உன்ேதர்! 

தூய ஆவியோபரோடு தந்சதயோகிய இசைவேின் மோட்ைியில் இருப்பவர் நீபர. 

ஆசமன்! 

 

தியானப்பாடல் திரு.பா 116 12-13, 15-16, 17-18 

பல்லவி :  கடவுசளப் பபோற்ைி கிண்ணத்தில் பருகுதல்  

கிைிஸ்துவின் இரத்ததில் பங்குசகோள்வபத. 

 

ஆண்டவர் எேக்குச் சைய்த எல்லோ நன்சமகளுக்கோகவும் 

நோன் அவருக்கு என்ே சகம்மோறு சைய்பவன்? 

மீட்பின் கிண்ணத்சதக் சகயில் எடுத்து,  

ஆண்டவரது சபயசரத் சதோழுபவன். 

 

ஆண்டவர் தம் அன்பர்களின் ைோவு 

அவரது போர்சவயில் மிக மதிப்புக்கு உரியது 

ஆண்டவபர நோன் உண்சமயோகபவ உம் ஊழியன் 

நோன் உம் பணியோள் உம் அடியோளின் மகன் 

என் கட்டுகசள நீர் அவிழ்த்துவிட்டீர். 

 

நோன் உமக்கு நன்ைி பலி சைலுத்துபவன். 

ஆண்டவரோகிய உம் சபயசர சதோழுபவன் 

இப்சபோழுபத உம் மக்கள் அசேவரின் முன்ேிசலயில் 

ஆண்டவபர உமக்கு என் சபோருட்தசேகசள நிசைபவற்றுபவன் 

 

நற்தெய்திக்குமுன் வெனம் யயாவான் 13:34 

ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு சைலுத்துங்கள் என்னும் 

புதிய கட்டசளசய நோன் உங்களுக்குக் சகோடுக்கிபைன். 

நோன் உங்களிடம் அன்பு சைலுத்தியது பபோல 

நீங்களும் ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு சைலுத்துங்கள் என்கிைோர் ஆண்டவர் 



நற்கருடண வழிபாடு 
 

காணிக்டகப் பவனி பாடல் 

 

பல்லவி :  உண்சம அன்பு எங்குள்ளபதோ 

அங்பக இசைவன் இருக்கின்ைோர். 

 

ைரணம் : கிைிஸ்துவின் அன்பு நம்சம எல்லோம் 

ஒன்ைோய்க் கூட்டிச் பைர்த்ததுபவ. 

அவரில் அக்களித்திடுபவோம் யோம் 

அவரில் மகிழ்ச்ைி சகோள்பவோபம - பல்லவி 

 

வோழும் இசைவனுக்கு அஞ்ைிடுபவோம் 

அவருக்கு அன்பு சைய்திடுபவோம் 

பநரிய உள்ளத்துடபே நோம் 

ஒருவசர ஒருவர் அன்புசைய்பவோம் - பல்லவி 

 

எேபவ ஒன்ைோய் நோசமல்லோம் 

வந்து கூடும் பபோதிேிபல 

மேத்தில் பவற்றுசம சகோள்ளோமல் 

விழிப்போய் இருந்து சகோள்பவோபம - பல்லவி 

 

தீய ைச்ைரவுகள் ஒழிந்திடுக. 

பிணக்குகள் எல்லோம் மசைந்திடுக 

நமது நடுவில் நம் இசைவன் 

கிைிஸ்து ஆண்டவர் இருந்திடுக - பல்லவி 

 

பபறுசபற்பைோரின் கூட்டத்திபல 

நோமும் ஒன்ைோய்ச் பைர்ந்து மேம் 

மகிழ்ந்து கிைிஸ்து இசைவோ, நின் 

மோட்ச்ைி திருமுகம் கோண்பபோபம - பல்லவி 



 

முடிவில்லோமல் என்சைன்றும் 

ஊழிக் கோலம் அசேத்திற்கும் 

அளவில்லோத மோண்புசடய 

பபரோேந்தம் இதுபவயோம். - ஆசமன். 

 

  

தூயவர், தூயவர், தூயவர் - வோன் 

பசடகளின் கடவுளோம் ஆண்டவர். 

விண்ணகமும் மண்ணகமும் 

உமது மோட்ைியோல் நிசைந்துள்ளே. 

உன்ேதங்களிபல ஓைன்ேோ - 2 

ஆண்டவர் சபயரோல் வருகிைவர் ஆைி சபற்ைவர் 

உன்ேதங்களிபல ஓைன்ேோ – 2 

 

திருவிருந்து பாடல் 
இசைவன் அசழக்கின்ைோர் இேிய உணவிற்கு 

இசை குலபம நோம் இசணந்பத சைன்ைிடுபவோம் (2) 

 

1. பன்ேிரு ைீடர்கசள பந்தியிபல அமர்த்தி - 2 

போதம் கழுவிேோர் பணிந்து வோழ்ந்திடபவ 

 

2. அப்பத்திசே எடுத்து அன்புடபே சகோடுத்து -2 

இது என் உடல் என்ைோர் எல்லோரும் உண்ணுசமன்ைோர் -2 

 

3. இரைத்சதக் சகயிசலடுத்து என் இரத்தம் என்றுசரத்தோர் -2 

எல்லோரும் பருகுவரீ் எந்நோளும் வோழ்ந்திடபவ -2 

 

 

 

 



திவ்விய நற்கருடணடய இடம் மாற்றம் தெய்யும்யபாது 

 

போடுவோய் என் நோபவ மோண்புமிக்க உடலின் மசைசபோருசள 

போரின் அரைர் ைீருயர்ந்த வயிற்றுதித்த கேியவர் தம் 

புதலத்சத மீட்கச் ைிந்தும் விசலமதிப்பில்லோ துயர்ந்த 

தூய இரத்த மசைசபோருசள எந்தன் நோபவ போடுவோபய 

 

அவர் நமக்கோய் அளிக்கப்படபவ மோைில்லோத கன்ேி நின்று 

நமக்சகன்பை பிைக்கலோேோர் அவேி மீதில் அவர் வதிந்து 

அரிய தூய வோர்த்சதயோே வித்து அதசே விசதத்த பின்ேர் 

உலக வோழ்வின் நோசள மிகபவ வியக்கும் முசையில் முடிக்கலோேோர் 

 

இறுதி உணசவ அருந்த இரவில் ைபகோதரர்கள் யோவபரோடும் 

அவர் அமர்ந்து நியமேத்தின் உணசவ உண்டு நியமேங்கள் 

அசேத்தும் நிசைவு சபற்ை பின்ேர் பன்ேிரண்டு ைீடருக்குத் 

தம்சமத்தோபம தூய உணவோய்த் தம் சகயோபல அருளிேோபர 

 

ஊன் உருவோே வோர்த்சதயோேவர் வோர்த்சதயோபல உண்சம அப்பம் 

அதசேச் உடலோய் ஆக்கிேோபர இரைமும் கிைிஸ்து இரத்தமோகும் 

மோற்ைம் இது நம் மேித அைிசவ முற்ைிலும் கடந்த சதேினும் 

பநர்சமயுள்ளம் உறுதிபகோள்ள சமய் விசுவோைம் ஒன்பை பபோதும் 

 

மோண்புயர் இவ்வருள் அசடயோளத்சத தோழ்ந்து பணிந்து ஆரோதிப்பபோம் 

பசழய நியம முசைகள் அசேத்தும் இேி மசைந்து முடிவு சபறுக 

புதிய நியம முசைகள் வருக புலன்களோபல மேிதன் இதசே 

அைிய இயலோக் குசைகள் நீக்க நம்பிக்சகயின் உதவி சபறுக 

 

தந்சத அவர்க்கும் மகன் அவர்க்கும் புகழ்ச்ைிபயோடு சவற்ைியோர்ப்பும் 

மீட்பின் சபருசம மோட்ைிசமபயோடு வலிசம வோழ்த்து யோவும் ஆக 

இருவரிடமோய் வருகின்ைவரோம் தூய ஆவியோேவர்க்கும் 

அளவில்லோத ைம புகழ்ச்ைி என்றுபம உண்டோகுக - ஆசமன். 



திவ்ய நற்கருடண ஆராதடன 

 

நிசலயோே புகழுக்குரிய தூய இசை நன்சமக்பக, 

எல்லோ கோலமும், சதோழுசகயும் புகழும் பபோற்ைியும் மோட்ைிசமயும் 

உண்டோகக் கடவது. 


