
கலலம மளளம ககடம மலலயம
கடநத சசலலம வவலளயயல
சபகழதம சகயநத பயலம ஓயநத
வகழகலகப படகம மழகவவ
சசனன எனத இதயம தலன நந
சசறகசல அமரததச வயலரகசறகய 

தனனததச சசலலம வழசகள எலலகம
தலலவன உலனவய வதடவவ
தவயதத ஏஙகம வயழசகள எலலகம
தககம சககணட நகடவவ
அலணததச சசலலம அனலனயககச
அலழததச சசனறகய சதயவவம
அனபவன நணபவன எனலன ஆளம 
சசலவவம

7..நனற�பப�டல

ஆணடவரகக நனறச கறவவகம
நனறசயளளதவதகட வகழவவகம
நனறசயளள மககலளவய ஆணடவர
நலனகளகவல எனறம நசரபபவகர

உனலனப பலடதத உனலனக ககககசனறகர
உணவம உலடயம சககடததக ககககசனறகர
வரமவபகத ககககசனறகர வபககமவபகத 
ககககசனறகர
இனறம எனறம உனலனக ககககசனறகர

நமபயவனகலரக லகவயடகதவர 
அணடவனகலர அரவலணபபவர
வநகயபயனனலய நநககபவர 
அலலலகலள அகறறபவர 
அனபசககணட சதயவவமஅவர

 

8.அனன�ககப பகழ

பவனரகணயவய
 பனனத இரகணய பகழமக
 மகசலம ரகணயவய

சகல வலகக மகளம மகக
 ஏக பரமன தகய

அகமம உடலம அழக மசளனரம
 அனலனமர நநவய

கவலல வமகதச வகடடம எமலமக
 ககபபதன கடலம
தபமம தலயயம நசலறயம மரவய 
அபயம எஙகள தகவய

 

 

உயயததஞ�யயறத
 த�ரபபல�பப�டலகள 

1.வரனகபப�டல

இலறமககள அகமகசழநத 
வரகசனற தசரபபவனன
தசரசசலப இலணநத 
கசறசஸதவவகட தரவம தசயககபபலச
வகரகய இலற தசரககலவம 
வகழவகய வபறடவன

மலரடன வசரம யகவவம
 மணம சபறற வகழதல நநதசவய
பவயவகழலவ நகமம தரவவ 
இலறமகணலப இனவற சபறவவ
வயலரவகய வரவவகம 
வதவன அரள சபறவவகம
இலறவன நசழலசல வகழவயன 
சபகரள சபறவவகம

மகசழவடன பகடம வவலளவய 
மனஙகளனன வசகரலவ நநககவம
தசரவகழலவ வதட சபறவவகம 
மலறவகழவயன நனலம 
அலடவவகமபணயவகய கலமகய இவயச 
பதம இலணவவகம
மலறயயன வழசயயல வவத ஒளன சபறவவகம 

2.வ��வர க�தம

உனனதஙகளனவல இலறவனகக
மகடசசலம உணடககக
உலகசனனவல நல மனததவரகக
அலமதசயம உணடககக

இப பகடலகளனன ஒலச வடவதலத எமத 
இலனய தளமககசய www.tamilcatholicnews.com 

எனம இலணயதளம வழசயககப 
பதசவறககம சசயயலகம



பகழகசனவறகம யகம உமலமவய
வகழததகசனவறகம இலறவவன
உமகக ஆரகதலன பரநத
உமலம மகசலமபபடததகசனவறகம யகம
உமத வமலகம மகடசசலமகககக
உமகக நனறச நவயலகசனவறகம
ஆணடவரகம எம இலறவவன
இலணயயலலகத வயணணரவச
ஆறறல அலனததம சககணட இலஙகம
வதவதநலத இலறவவன
ஏகமகனகக சஜனனதத ஆணடவர
இவயச கசறசஸத இலறவவன
ஆணடவரகம எம இலறவவன
இலறவனனன தசரசசசமமறசவய
தநலதயயனனனற நசததசயமகக
சஜனனதத இலறவன மகவன நநர
உலகசன பகவம வபகககபவவர
நநர எமமமத இரஙகவ நர
உலகசன பகவம வபகககபவவர
எம மனறகடலட ஏறறரளவ நர
தநலதயயன வலததசல வ நறறசரபபவவர
நநர எமமமத இரஙகவ நர
ஏசனனனல இவயச கசறசஸதவவ
நநர ஒரவவர தயவர
நநர ஒரவவர ஆணடவர
நநர ஒரவவர உனனதர
பரசதத ஆவயயடன தநலத இலறவனனன
மகடசசயயல உளளவர நநவர - ஆசமன

 

3.த�ய��பப�டல 

ஆணடவரகக நனறச சசலததஙகள
ஏசனனனல அவர நலலவர

எனசறனறம உளளத அவர இரககம (2)

எனசறனறம உளளத அவரத இரககம
எனற ஆணடவரகக அஞசவவகர
அலனவரம சகறறவகரகளகக
தனப வவலளயயல நகன ஆணடவலரக 
கவயயலழதவதன
ஆணடவரம என மனறகடலடக வகடட
எனகக வயடதலல அளனததகர - 2

ஆணடவர என பககம இரகக நகன ஏன 
அஞச வவணடம
எவன எனகக எனன சசயய மடயம ?

எனககத தலண சசயயம ஆணடவர என 
பககம உளளகர
சசதறணட என எதசரகலள நகன 
ஏளனததடன வநகககவவன - 2

 மனனதன மமத நமபயகலக லவபபலதவயட
ஆணடவரடம தஞசம பகவவத நலம
தலலவரகள மமத நமபயகலக 
லவபபலதவயட
ஆணடவரடம தஞசம பகவவத நலம - 2

 4.க�ணயகனகபப�டல

உனகசகன நகன தரம ககணயகலகலய
உவபபடன ஏறபகய என இலறவக (2)

பலசசயன எலன நகன தரகசனவறன -2  உன
பதமலர பணயநத மகசழகசனவறன -2

உலழபபயன கனன இத உனகககக
உனனரள சககலடகளனன பலனகக (2)

பலடததவன கரஙகளனல மகசழவகக -2 உன
பலடபபயனனல சசறநதலதத தரகசனவறன - 2

உடலசபகரள ஆவய உனகககக
உன பணய பவயதனனல நசலறவகக (2)

மடநதசடம மனனதததசன வயளகககக 2 நகன
மகசழவடன எனலனவய தரகசனவறன -2

  5.பரலல�கமநத�ரம
வயணணலகசல இரககசற எஙகளதநலதவய
உமத சபயர தயத எனப வபகறறபசபறக!

உமத ஆடசச வரக
உமத தசரவளம வயணணலகசல 
நசலறவவறவத வபகல
மணணலகசலம நசலறவவறக
எஙகள அனறகட உணலவ இனற 
எஙகளககத தகரம
எஙகளகக எதசரகக கறறம சசயவவகலர
நகஙகள மனனனபபத வபகல எஙகள 
கறறஙகலள மனனனயம
எஙகலளச வசகதலனகக 
உடபடததகவதயம,

தநவயகனனடமசரநத எஙகலள 
வயடவயததரளம

 6.த�ரவயரநதபப�டல

அனபயல வயலளநத அமதவம எனனனல 
மலரநத சதயவவம
உயயரல கலநத ரககவம
 உறவயல எரயம தநபவம
வதவவன இலறவவன 
வதட வநத சதயவவம


