
6.நனற�ப  ப�டல    

 மககிழ்ந்தகிடடாய் மடானகிலமம

 உந்தன் மமந்தடாகின் மடாட்சகியகிமல

 இன்று மபேரருள் பேடாய்ந்தது குருத்துவத்தடால் - என்று

 புகழ்தகிடடாய் தகிருமமறைமய            

 உலகத்தகின் மபேமரடாளகியடாய் - வடாழும

 உள்ளத்தகின் ஆறுதலடாய் - எந்த

 கடாலமும வடாழ்தகிடும எழகில் நகிமலயடாம - இன்பேக

 கடாட்சகிமய குருத்துவமம
  

குருத்துவ நநீர் சுமணையடால் -தகிகழ்

 ககிறைகிஸ்துமவ ஈன்றைவமள - இன்றை

 கடாய்ந்தகிடும பேடாருககு நநீர் ததளகிகக - வரும

  குருககமள கடாத்தகிடுவடாய் 

7.நறகரண�ப பகழப ப�டல

அன்பேகின் மதவநற்கருமணையகிமல

அழகியடாப் புகமழடாடு வடாழ்பேவமர

அன்புப் பேடாமதயகில் வழகிநடந்மத

அடிமயடார் வடாழ்ந்தகிடத் துமணை தசய்வீர் 

அற்புதமடாக எமமப் பேமடத்தநீர்

தற்பேரன் நநீமர எமம மநீட்டீர்

தபேடாற்புடன் அப்பேரச குணைத்தகில்

எப்தபேடாழுதும வடாழ் இமறைவனடானநீர்

எத்தமன வழகிகளகில் உமதன்மபே

எண்பேகித்ததமம நநீ ஆட்தகடாண்டீர் 

கல்வடாடாகி மமலயகின் சகிகரமதகில்

கனகிவுடன் தகினம எமம நகிமல நகிறுத்தும

நற்கருமணை வகிசுவடாசமதகில்

நமபேகிகமகயூட்டி வளத்தகிடுவீர்

இளமமயகின் தபேடாழகிவடால் தகிகழ் தகிருச்சமபேயும

யடாவரும வடாழத் தமய புடாகிவீர் 

பன�த வ�ய�ழன  
த�ரபபல�பப�டலகள

ம�ரச  2016

1.வரணகபப�டல

நகிமறைவடாழ்மவ மநடாகககி தகிருப்பேயணைம

பேடாருலககில் தசல்லுமவடாம - அருள் வடாழ்வு தரும

வடார்த்மதகளடால் நன்மமகமள நடாம தசய்மவடாம (2)

தசல்மவடாம வகிமரந்து தசல்மவடாம

நகிமறை வடாழ்மவ மநடாகககிமய தசல்மவடாம

தசய்மவடாம வகிமரந்து தசய்மவடாம

இனகி புதகியமதடார் உலககிமன தசய்மவடாம

 சுமம சுமககும மதடாள்களுககு வலிமமயகிமன 

ஊட்டுமவடாம

சுகமமறைந்தமடாந்தருககு வளமமயகிமனககடாட்டுமவடாம-

இருகரங்கள்வகிடாகித்தகிங்குவடாடுமவடாமரத்மதற்றுமவடாம-

இமறையரசகின் கனவுகமள நடாடுமதடாறும சடாற்றுமவடாம 

பேடாகிவகிரககமசடாந்தமஅன்புதபேடாறுமமதகடாள்ளுமவடாம

மககிழ்ச்சகியகிலுமஅமமதகியடாகஅடககமுடன்வடாழுமவடாம

வகிசுவடாசம நன்னயமும மகடயமடாய்த் தடாங்ககிமய - 2

புது இனமடாய் புதுயுகமடாய் வடாழ்வு மநடாகககி 

தசல்லுமவடாம 
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2.த�ய�னபப�டல 

அன்பும நட்பும எங்குள்ளமதடா

அங்மக இமறைவன் இருகககின்றைடார் 

ககிறைகிஸ்துவகின் அன்பு நமமம எல்லடாம

ஒன்றைடாய்க கூட்டிச் மசர்த்ததுமவ

அவடாகில் அககளகித்தகிடுமவடாம யடாம

அவடாகில் மககிழ்ச்சகி தகடாள்மவடாம

சநீவகிய மதவனுககஞ்சகிடுமவடாம 

அவருககன்பு தசய்தகிடுமவடாம

மநய உள்ளத்துடமன யடாம 

ஒருவமர ஒருவர் மநசகிப்மபேடாம

எனமவ ஒன்றைடாய் நடாதமல்லடாம

வந்து கூடும மபேடாதகினகிமல

மனதகில் மவற்றுமம தகடாள்ளடாமல்

வகிழகிப்பேடாய் இருந்து தகடாள்மவடாமம

தநீய சச்சரவுகள் ஒழகிந்தகிடுக

பேகிணைககுகள் எல்லடாம மபேடாய் ஒழகிக

நமது மத்தகியகில் நம இமறைவன்

ககிறைகிஸ்து நடாதர் இருந்தகிடுக 

3.பன�த     வ�ய�ழன
'�றபபபப�டல

ஆண்டவமர நநீமரடா என் பேடாதங்கமளக கழுவுவது?

அதற்கு இமயசு நடான் உன் பேடாதங்கமளக 

கழுவடாவகிடில்

உனககு என்மனடாடு பேங்ககில்மல என்றைடார் 

சநீமமடான் இரடாயப்பேடாகிடம அவர் வரமவ

இரடாயப்பேர் அவமர மநடாகககிச் தசடான்னது

ஆண்டவமர நநீமரடா என் பேடாதங்கமளக கழுவுவது?

அதற்கு இமயசு நடான் உன் பேடாதங்கமளக 

கழுவடாவகிடில்

உனககு என்மனடாடு பேங்ககில்மல என்றைடார் 

நடான் தசய்வது இன்னததன்று

உனககு இப்மபேடாது ததடாகியடாது, பேகின்னமர வகிளங்கும

ஆண்டவமர நநீமரடா என் பேடாதங்கமளக கழுவுவது?

அதற்கு இமயசு நடான் உன் பேடாதங்கமளக 

கழுவடாவகிடில்

உனககு என்மனடாடு பேங்ககில்மல என்றைடார் 

4.க���கணகப ப�டல

ததய்வீக பேலியகில் உறைவடாடும ததய்வமம - 2

உன்மனடாடு பேலியடாக நடானும இமணைககின்மறைன்

கடாணைகிகமக ஏற்றைகிடுவடாய் கடாணைகிகமக ஏற்றைகிடுவடாய்

ததய்வீக பேலியகில் உறைவடாடும ததய்வமம 

வடானம கடாணும ஒளகி எல்லடாம என்

மதவன் தந்த கடாணைகிகமக (2)

மமகம சகிந்தும துளகி எல்லடாம

என் மதவன் தந்த கடாணைகிகமக (2)

இந்த நகிமனவகில் எந்தன் வடாழ்மவ

கடாணைகிகமக தந்மதன் உன் மலர்ப்பேடாதம 

மவதம தசடான்ன வழகி எல்லடாம என்

மதவன் தந்த கடாணைகிகமக (2)

பேடாதம பேமடத்த கனகி எல்லடாம என்

மதவன் தந்த கடாணைகிகமக (2) - இந்த நகிமனவகில்... 

 5.த�ரவ�ரநதப ப�டல

இமத என் நகிமனவடாய்ச் தசய்ய மடாட்டடாயடா 

என் உடமல உண்டு உயர மடாட்டடாயடா 

குருதகி அருந்தகி தகிருந்த மடாட்டடாயடா (என்) 2 

என்மனப்மபேடால வடாழ மடாட்டடாயடா (நநீ) 2

 கன்னத்தகில்அமறைந்தடால்கன்னத்மதக கடாட்டச் 

தசடான்மனன் 

தநீமம தசய்தடால் நன்மம தசய்யச் தசடான்மனன் (2) 

இதற்கு மமல் நடான் என்ன மகட்ககின்மறைன் - 2

தவறும வடாத்மதயல்ல வடாழ்ந்தும கடாட்டிவகிட்மடன்  2

பேணைகிவகிமட தபேறை அன்று பேணைகிமயச் தசய்யச் 

தசடான்மனன்

தடாழ்ச்சகி தகடாண்டடால் உயர்வு உறுதகிதயன்மறைன் (2)

இதற்கு மமல் நடான் என்ன மகட்ககின்மறைன் - 2

உமன வடாழச் தசய்ய வடாழ்ந்தும கடாட்டிவகிட்மடன் -


