
 

6.நனற�பப�டல

ஒவவவவர நவளம பலவவற வவதமவய
அனவபவட எனனக கவதத
எனவனவட இரநத 
எனனனவழழநடததம
இனறவவ உமகக நனறழ

ஒர பனனனக பரயம 
கழநனதனய நழனனததவல
கவனலகள மறககதயயவ
பல கவவனதகள பவறககதயயவ - எநத
சழனன வசயலழலம ஈடபடடனழததவல
னதழறக மகழழசசழயயயவ
இனறயரசஙவக மலரதயயவ
வவழகனகயவன ஒவவவவர 
அனசவவனனலம
வழழநடதத வவணடம இவயசயயவ

உநதன தழரவவய மலரநத 
அரளனய வவரதனதகள
வநஞசததழல நழனறநததயயவ
எனனனல நழமமதழ பவறககதயயவ - 

உநதனதழரமக ஒளனயவல 
என மனக கவயஙகள
யவவம மனறநததயயவ
எனனவல மனனனகக மடயதயயவ
உனவதழழல சவயனல மனனதரகளனல
தழனம நவன பவரபவபன இவயசயயவ 

7.அனன�ககப பகழ

சரயன சவய கவரரள வமலல 
சழநதழட யவவம வசவரநதழடம வவனள 
பவரலவகஙகம நழனவறழநவதவஙகம 
பணபயர ககதம வவழக மரவய 

 

மவய உலகழனனல சழககழ உழனற 
வவடவயஉளளமவசவரநதழடமவவனள 
தவயகம கவடட கணணணர தனடதத 
சஞசலம தணரககம வவழக மரவய 

சநதர வவழகனகத வதவறறமமனறய 
தனப அனலகள வகவஷழதவதழமப 
அநதழய கவனல எமமரள கனறம 
ஆதர வ ணயம வவழக மரவய 

படசழகள ஓனச மவயநதழட ஆடம 
பவலகர நழனற வ ணட தழரமப 
அடசய வகவப ரஙகள இனசககம 
ஆனநத ககதம வவழக மரவய 

 

 

ம�த�நத த�ரபபல�பப�டலகள 
பபபரவர

1. வரனகபப�டல

பலழபபடம வரம கரவவவ 
பதபபவடம தரம வமவழழவயவ 
நலநவதம தரம இனசவயவ 
நம வவழவ வபரம பலழவயவ 

சழறகழநனதனயவரவவடஙகள  

பல இனனலகள நவன தணரபவபன 
உநதன ஆனசகள நவன அறபவபன 
பத உலகம நவன சனமபவபன 

வசநநணர சழநதழய இடமழதவவ 

சகரரள வபறற இடமழதவவ 
அனத நழனனதவத நவமகடடவவவம 
பதபபலழனய பனடததழடவவவம 

2.த�ய��பப�டல 

மனனதவன நண மணணவக இரககழனறவய
மணணககத தழரமபவவய 
மறவவவத எனறம
மறவவவத மறவவவத மனனதவன

பவம பலலம வபவல 
பவவயவல வவழகழவறவம
பவம உதழரநதழடம 
பலலம உலரநதழடம

இப பவடலகளனன ஒலழ வடவதனத 
எமத இனனய தளமவகழய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம இனணயதளம வழழயவகப 
பதழவறககம வசயயலவம



 

மரணம வரவனத மனனதன அறழவவவனவ
தரணம இதவவன 
இனறவனஅனழபபவவனவ

இனறவன இவயசவவவ 
இறபனபக கடநதவர
அவரல வவழபவன 
இறநதம வவழகழறவன .

 

3.க�ண�கனகபப�டல

எனத நவன தரவவன இனறவவ - உம
இதயததழன அனபவற ககடவக
எனத நவன தரவவன இனறவவ

கனற நவன வசயவதன இனறவவ - பவவக
கழழயவல வவழநவதன இனறவவ
கனறயவம பவவதனத நணககழடவவ
நண கலவவர மனலயவல இறநதவவயவ

பவவம எனவறவர வவஷயததழல நவன
பவதகம வசயவதன இனறவவ
வதவவன உன தழரபபவடகளவல
எனனத வதறறழடவவ நண இறநதவவயவ

அகழலவம அறழவவல அளநவதன - உன
அனனபயம அறழநத மறநவதன
மகழனம நழனறநத எம இனறவவ
நண மனனதன எனககவய இறநதவவயவ 

4.பரலல�கமநத�ரம

பரவலவகததழல இரககழற எஙகள பவதவவவ
உமமனடய நவமம அரசசழககபபடவதவக
உமமனடய இரவஜஜழயம வரக
உமமனடய சழததம பரவலவகததழல 
வசயயபபடவதவபவல
பவலவகததழலம வசயயபபடவதவக
எஙகள அனதழன உணனவ
எஙகளகக இனற அளனததரளம
எஙகளககத தணனம வசயதவரகனள
நவஙகள வபவறபபத வபவல

எஙகள பவவஙகனளப வபவறததரளம
எஙகனளச வசவதனனயவல 
வவழவவடவவதயம
தணனமயவலழரநத எஙகனள 
இரடசழததரளம ஆவமன.

5.த�ரவ�ரநதபப�டல

வவனக அபபவம வரவவணடம - இவ
னவயக உணவவ வரவவணடம
வவணணக உறனவத தரவவணடம - நவன
உனனடன வவழம வரம வவணடம

உளளததழல உனககக வகவவவல
 வசயவதன - அதழல
உயரநத வகவபரம கடட னவதவதன 2

அனவபனம வவளகனக ஏறறழ னவதவதன2- 

அஙகவவழநதழட மனனவவ வரவவணடம

தநனதயவன உறனவ நவட நழனவறன - 

எநதன தனனலம தவவரகக 
அனனபக வகடவடன
தநனதயவன உறவவன பவலமவக - எநதன
வசவநதமவய சதன நண வரவவணடம

வபவனனம வபவரளம நழலவமலலவம - 

வபரமவபயரம சகரம சழறபவபலலவம
உனவனவட உறவ இலனலவயனனல - 

அனதபவபறறவலம எனககப பயன எனன

 

 


