
6. நனன றபன  பபடலன

நன� ற ச��ல�ல ந�ளம� ப�டவ��ம� - வ��ட
நன�மம ச�ய�யம� இவயச ர�ஜமன (2)
நமத ��ழ���ம�வய உயர�ந�த நன� றய�ம� - 2
நன�மம சநறயல� ந�ளம� நடந�த
நலன��ள�  ய�வம� நட�பல� பகர�ந�த

வண� ணம� மண� ணவம ��ணம� ய�வவம
�டவள� தந�த ச��மட�ள� அல�ல��
�லமம இழந�த�ர� ��ழ�வல� ��ந�தம� சபற�தம�
�ள�ளல� இவயச தயவல� அல�ல�� (2)
அமமத �ரம� அரள� ந+ம,யம� அ�ர� �ரவல� பத 
உ,வல�
அன�மன வப�ல அன� ப ��ட�ட
நம�மம�� ����கம� வத�ன�  சபயமர

��மல ய�வவம �மலந�த வப�னவத
�ண� மணப� வப�ல என�மன இவயச ��ப�பத�ல�
வ���மல�மலவய இன+ ச�வம எல�மலவய
வத,�றம� சதய��ம� வதட �ந�தத�ல� (2)
சமம சம��கம� வத�ள��ள��க ச�ம� தர��ர� 
தமண �ர��ர�
அ���ம� நந ��க அன� ப தந�த
அரமளப� சப�ழயம� வத�ன�  ப�மழ

 

 

7.மபதப பபடலன
அன�மனம�மர+ எங��ள�  அன� பன�  ம�மர+ என�றம� 
உந�தன�  ப�மழப� ப�டவ��ம� 
வதடம� ம�ந�தமரத� வத,�ற�� ��த�தடம� 
உந�தன�  அரள� �ரங��ள�  இன�ற வதடவன�ம�

எண� ண+,ந�த உதவ�மளப� சப,�றத� தந�த நந  
எங��ள�  ��ழ�வல� உடன+ரந�த ��த�த �ரகன� ,�ய� 
(2) 
நன� றப� ப���ள�  ஒன�ற வ�ர�த�வத�ம� உந�தன�  
ப�தத�தல� 
���யத� த�ய�மர+வய எம�மம 
அர�மணத�த�� ��ப�ப�ய� நந வய (2)

 
அண� ணல� இவயச அன� ப �ழமய�� �,�றத� 
தந�தஉன�  
அன� பமக ஆதரவல� அ���ம� நந ங�கவத (2) நன� றப� 
ப���ள�...

மபதநனத தரபனபலபன  பபடலன களன
மம  -2016

1.வரககபனபபடலன

அண+ அண+ய�ய� ��ரங��ள�  அன� ப ம�ந�தவர
ஆண� ட�ர� இவயசவன�  ��ட�ச நந ங��வள (2)

அன� பப�பண+ய�வல உலம� ச�ல�லங��ள�
இன� ப தன� பம� எமதயம� த�ங�கடங��ள�  (2)
எள+ய�ர� ��ழ�வல� தமணந+ன�ற
இவயசவன�  ��ட�சய�ய� ந+மலத�தரங��ள�  (2)

மண� ண�த�தல� சப�ரமள�� வ�ர���� வ�ண� ட�ம�
மம,ந�த ஒழந�த வப�ய�வடவம (2)
வண� ண+ல� சப�ரமள தனம� வ�ர�த�த
இவயசவன�  ��ட�சய�ய� ந+மலத�தரங��ள�  (2) 

இப�ப�டல��ள+ன�  ஒல(mp3)   �ட�ம� எமத 
பண+ய� இமணயத�தளம�கய
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இல� தரவ,���ம� ச�ய�யல�ம� .



2.தயபனபனபபடலன  

இம,��ர�த�மத வ�ட�ட இதயத�தல� ஏ,�ற
எந�ந�ளம� ��ழ�ந�த என�றம� பம,��,�ற (2)

��ழ�வதரம� ��ர�த�மத த�வன �ழ��ட�டடம� 
�ல�லமமத�வன 2
வ�ச,ன�ன வ�ண� டம� வ�தமன�ள� வப����
வரம�ப�த மனங��ள�  வழநந மர�� சம��கம�
��ழ���கம� ��ர�த�மத அ�வர
�ழப�ட�டல� �ரம� வ�ட�ட ந+,�வப�ம� -2

உண� மம ச��ல�லம� உந�தன�  ��ர�த�மத
உ,ம�ப� வபணம� உணர�ந�வத�ம� என� ,�ல� (2)
உர����கம� எம�மம உம� ச��ல�லல� ��ழ�ந�த�ல�
ஊசரங�கம� அமமத உன�ன�வலத�வன என�  இவயச 
சதய��வம
எனத�� ம�ற எல�ல�வமய�க - 2 

3.கபண�கனககபன பபடலன
 ��ண+��ம� தரம� வநரம�
ந�ன�  என�  மனம� தரகன� வ,ன�  -2
ஏ,�,ரளம� சதய��வம எள+ய�ன�  தரகன� , 
��ண+��ம�மய -2

பமடப�ப�ள�  பல��கனம� பரமன�  உம��வ� 
ச��ந�தம� -2
அதல� மலர�கம� என�  மனம� உன�ன+டத�தவல -2
மணம� ��ண ஏ,�றடவம -2

ப,ரன� பப� பண+�சளல�ல�ம� தமல�ன�  உமதன� வ,� 
-2
என�றம� உமதன� பப� பண+யல� என�  ��ழ�வமன -2
பலய�� ஏ,�றடவம -2 

4.பரமலபக மநனதரமன

பரவல��த�தல� இர��கன� ,
எங��ள�  பத�வ� எங��ள�  பத�வ�
உம�மமடய ந�மம� அர���ச���ப�பட�. 
உம�மமடய   இர���சயம� �ர�
உம�மமடய சத�தம�  பரவல��த�தல�
ச�ய,�ப�பட�த வப�ல�
பவல��தலம� ச�ய�யப�பட�த��
எங��ள�  அநதன உணம� இன�ற 
எங��ள��க அள+த�தரளம� 
எங��ள��க தமம ச�ய�வத�மர 
ந�ங��ள�  சப�றப�பத வப�ல� 
எங��ள�  ப��ங��மளப� சப�றத�தரளம�
எங��மள�� வ��தனயல� வழவட�வதயம�
தமமயல� இரந�த இர��சத�தரளம�

ஆண� ட�வர தமமயல� இரந�த 
எங��மள வடவத�த
 எம���ழ�ந�ள+ல� �ம�த�னத�மத
அரள�பர+ய உம�மம மன� ,�டகன� வ,�ம�
உமத இர���த�தன�  தமனய�ல� ந�ங��ள�
அடமமயல�  இரந�த வடதமல சப,�ற
ந+ம,��ழ�வ சபறவ��ம�� 

ந�ங��ள�   நம�பம� வபர+ன� ப ��ழ�ம� 
இவயசவன�  �ரம�மய எதர�ப�ர���கன� வ,�ம�
ஏசனன+ல� அரசம� �ல�லமமயம� 
ம�ட�சமமயம� என�றம� உமவத

5.தரவரநனதபன பபடலன

உ,ம�த� வதட இம,�ன�  இங�க �ரக,�ர�
ந+ம,ம�த� தந�த நம�மல� இன�ற ��ழ�க,�ர�
உள மகழ���சயல� நமம ந+ம,த�தட
அ�ர� ம�ட�சயல� ந�ம� ந+மலத�தட
மன���தம�த� த,ந�த அன�மப ந�ளம� 
சப�ழக,�ர�

அமமத அன� ப ந+மலத�தடவ� அரமமத� 
வத�ழன�ய�
அமழத�த�� ச�ல�ல வந����ரம�
 நந ட�ட �ரக,�ர� (2)
��டம� மமலயம� �டலன�  அமலயம� என�ன 
ச�ய�தடம�
அன� பர� இவயச நம�மல�
 என�றம� ந+மலத�த இரப�பத�ல� (2)

உர+மம ��ழ�ம�த� தந�தடவ� உண� மம 
நண� பன�ய�
உணர�வசப,�ற ��ழ�ந�தடவ� 
உயர�த�த �ரக,�ர� (2)
��வம� பண+யம� வபயன�  படயம� என�ன ச�ய�தடம�
அன� பர� இவயச நம�மல�
 என�றம�ந+மலத�த இரப�பத�ல� (2)

 




