
பல வண்ணப் பட்டடடோடும் ஒபபீர் நடோட்டுப் பபடோன்டனடோடும்
நடோன் என்னன அழகடோக்ககிடனன் 
மன்னடோ நநீ கடோண மககிழ்பவன்னன ஆள 
உனக்கடோக யடோழ் மமீட்டிடனன் 
வடோரடோடதடோ இன்பம் நநீங்கடோடதடோ துன்பம் ஆ 
உம் மடோண்பு நகினறைவடோனது 
உம் மடோட்சகி நகினலயடோனது

9.நன்றைகிப்படோடல

டபடோற்றைகி டபடோற்றைகி படோடுடத புகழ்ந்து ஏத்தகிப்படோடுடத
ஆண்டவனர பநஞ்சம் படோடுடத-என்னனக்
கண்டநடோக்ககினடோர் வடோழ்னவப் பபடோன்னடோக்ககினடோர்-2
அந்த மமீட்பரிடல மககிழ்ந்து படோடுடத படோடுடத

உலகம் ஒதுக்ககிய என்னன உறைவடோய் பகடோண்டடோர் 
வவினலமதகிப்பவிலலடோ டபறுகள் எனக்களளித்தடோர்-2
தனலமுனறைபயலலடோம் என்னன வடோழ்த்தகிடுடம-2 
தனலவனவர் தகிருனடோமம் புனளிதமடோடம..-2

அவனரப் பணவிபவர் என்றும் இரக்கம் பபறுவடோர் 
ஆணவம் பகடோண்டடடோர் யடோவரும் அழகிவறுவடோர் 
பவலவர்கபளலலடோம்வறுனமயவில வடோடசபசய்தடோர் 

பசகித்டதடோனர நகினறைவடோக்ககி வடோழசபசய்தடோர்-2

10 அன்னனக்க படோடல

அம்மடோ மரிடய வடோழ்க - 2 
மரிடய வடோழ்க மரிடய வடோழ்க மடோதடோ நநீ வடோழ்க 
எங்கள் மரிடய வடோழ்க மரிடய வடோழ்க மடோதடோ நநீ வடோழ்க

அறைகியடோத மடோந்தருக்க அறைகியனவத்தடோய் - உனன 

ஆடரடோக்ககியத் தடோயடோக உணர னவத்தடோய் (2) 

மனறையடோத வடோன் நகிலவடோய் மடோறைடோத வடோன்மனழயடோய் - 2

தகிகழ்ககின்றை தகிருமரிடய நநீ வடோழ்க - 3

உருகடோத பநஞ்சபமலலடோம் உருகதம்மடோ - உன் 

அருகடோனம கடோண இருள் வவிலகதம்மடோ (2) 

உலகங்கள் கறுககின்றை உன் அன்புப் பபருனமகனள -2 
உம் சன்னளிதகியவில உணர்ந்து பகடோண்டடடோம் ஒரு நடோளளில

இந்த படோடலகளளின் MP3 வடிவம்
www.tamilcatholicnews.com

 எமது இனணயத்தளத்தகில
பதகிவவிறைக்கம் பசய்ய்லடோம்.
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1.வருனகப்படோடல

தகிருக்கலடம எழந்தகிடுக 
அருள் பபடோழகியம் பலகியவினளிடல 
ஒருங்ககினணடவடோம் கரம் கவவிப்டபடோம் 
உன்னதனரப் டபடோற்றுடவடோம் (2) 

ஆஹடோ சந்டதடோஷம் பபருககிடுடத
 அவர் சந்நகிதகி கடோண்னகயவிடல (2)

ஆனந்தமுடடனஅவர் தகிருமுன்டன கடிடுடவடோம் 2 

ஆண்டவடர நம் கடவள் என்று படோடிடுடவடோம் - 2 

அவடர நம்னமப் பனடத்தடோர் 
அவருக்டக பசடோந்தம் நடோம் 
அவர் பனடப்புகள் நடோம் அவர் பவிள்னளகள் நடோம் 
அவர் மந்னதயவின் ஆடுகள் நடோம்

இன்னளினச முழங்க இனறைவன் வடோசல 
நனழந்தகிடுடவடோம் - 2 

பண்ணவினசடயடோடு அவரது பபீடம் சழ்ந்தகிடுடவடோம் 2 

அவனரப் புகழ்ந்தகிடுடவடோம் 
அவர் பபயர் வடோழ்த்தகிடுடவடோம் 
அவர் நலலவரடோம் அவர் வலலவரடோம் 
அவரன்டப வழகிநடத்தும்

2.உன்னதங்க்களளில

உன்னதங்களளிடல இனறைவனக்க 
மடோட்சகினம உண்டடோகக 
உலககினளிடல நல மனத்தவர்க்க 
அனமதகியம் உண்டடோக 
புகழ்ககின்டறைடோம் யடோம் உம்னமடய 
வடோழ்த்துககின்டறைடோம் இனறைவடன 
உமக்க ஆரடோதனன புரிந்து உம்னம 
மககினமப் படுத்துககின்டறைடோம் யடோம் 
உமது டமலடோம் மடோட்சகினமக்கடோக 
உமக்க நன்றைகி நவவிலககின்டறைடோம் 
ஆண்டவரடோம் எம் இனறைவடன 



இனணயவிலலடோத வவிண்ணரடச 
ஆற்றைல அனனத்தும் பகடோண்டு 
இலங்கம் டதவ தந்னத இனறைவடன 
ஏகமகனடோக பஜனளித்த ஆண்டவர்
 இடயச ககிறைகிஸது இனறைவடன 
ஆண்டவரடோம் எம் இனறைவடன
 இனறைவனளின் தகிருச பசம்மறைகிடய 
தந்னதயவினளின்று நகித்தகியமடோக 
பஜனளித்த இனறைவன் மகடன நநீர் 
உலககின் படோவம் டபடோக்கபவடர 
நநீர் எம்மமீது இரங்கவ நீர் 
உலககின் படோவம் டபடோக்கபவடர 
எம் மன்றைடோட்னட ஏற்றைருள்வ நீர் 
தந்னதயவின் வலத்தகில வ நீற்றைகிருப்பவடர
 நநீர் எம்மமீது இரங்கவ நீர் 
ஏபனனளில இடயச ககிறைகிஸதுடவ
 நநீர் ஒருவடர தயவர் 
நநீர் ஒருவடர ஆண்டவர் நநீர் ஒருவடர உன்னதர் 
பரிசத்த ஆவவியடன் தந்னத இனறைவனளின் 
மடோட்சகியவில உள்ளவர் நநீடர - ஆபமன்

3.தகியடோனப்படோடல
படோடுங்கள் ஆண்டவர்க்கபுதகியடதடோர்படோடலபடோடுங்கள்2

அலடலலயடோ அலடலலயடோ அலடலலயடோ -3

ஆண்டவர்தம்தகிருத்தலத்தகிலஅவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள் 
மடோண்புயர்வடோன்மண்டலத்தகிலஅவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள்

 எக்கடோள பதடோனளிமுழங்கஅவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள் 
வ நீனணயடன் யடோழகினசத்து அவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள்

முரபசடோலகித்துநடனம்பசய்துஅவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள் 
நரம்பவினசத்து கழல ஊதகி அவனரப்புகழ்ந்துபடோடுங்கள்

4.அலடலலயடோ
அலடலலயடோ அலடலலயடோ 
அலடலலயடோ அலடலலயடோ3  

அருள் நகினறைந்த மரிடய வடோழ்க; ஆண்டவர் உம்முடடன
பபண்களக்கள் டபறுபபற்றைவர் நநீடர
அலடலலயடோஅலடலலயடோஅலடலலயடோஅலடலலயடோ

5.கடோணவிக்னகப்படோடல
கடோணவிக்னக தந்டதன் டதவடோ என்னனக்
கடோணவிக்னக தந்டதன் நடோதடோ (2) எந்தன்
நகினலயடோன பசடோந்தம் நநீதடோடன என்று
கடோணவிக்னக தந்டதன் டதவடோ

உன்னளிலலம் நடோன் வந்த டநரம் என்றும்
என்னள்ளம் தய்னமயவின் பவண்பனளியடோகம்
எந்நடோளம் எனனத் தரத் தண்டும்
உந்தன் அருட்கரம் எனன ஏற்க டவண்டும்
பகடோனடயடோய் உந்தன் பகடோனடயடோய் இன்று
நகினறைவடோய் எனனயம் ஏற்படோய்
வந்டதன் உந்தன் அருககில அருட்கரத்தகினளில
எனன நநீ இனணப்படோய்

உலகத்தகில நடோன் கண்ட பசலவம் உந்தன்
பலடகடோடி நன்னமயவின் சகிறுதுளளி பவள்ளம்
உன்னனடய பலகி தந்த டகடோலம் நநீ
பகடோடுத்ததடோல கண்டடடன இன்பம்
பகடோடுத்டதன் என்னனக் பகடோடுத்டதன் இன்று
அன்பவின் முழனமயடோய்க் பகடோடுத்டதன்
நகினறைவடோய் உந்தன் அருககில நடோன்
நகினலத்தகிட வரம் எனளில பபடோழகிவடோய்

6.ஓசடோன்னடோ
தயவர் தயவர் தயவர் மவலககினறைவனடோம்ஆண்டவர்
வடோனமும் னவயமும் யடோவவிலம்
 மடோட்சசகினமயடோலநகினறைந்துள்ளன 
உன்னதங்களளிடல ஓசடோன்னடோ(2 )ஆண்டவர் 
பபயரடோலவருககிறைவர் ஆசகிநகிரம்ம 
பபற்றைவடரஉன்னதங்களளிடல ஓசடோன்னடோ(2 )

7.பரடலடோகமந்தகிரம்

உன்னததகில வநீற்றைகிருக்கம் எங்க்கள் அன்புத் தந்னதடய-

உம் தய நடோமம் டபடோற்றைப்படுவதடோக 
உமது அரச எங்கம் அனமவதடோக-2

வவிண்ணுலககில உமது சகித்தம் பசயற்படுவது டபடோல-இப்
பூவலககில பசய்யப்படுவதடோக-2

நநீர் எமக்க அருளககின்றை அனதகின உணனவ என்றும் 
எமக்க அளளித்தருள்வநீரடோக

எமக்க தநீனம பசய்தவனர நடோம் பபடோறுப்பது டபடோல- எம் 
படோவங்க்கனளப் பபடோறுத்தருள்வநீரடோக-2

டசடோதனனயவில எங்கனள வவிழவவிடடோது தந்னதடய தநீனம 
நநீக்ககி கடோத்தருள்வநீரடோக-2

8.நற்கருனணப்படோடல

உறைவடோடும் பதய்வம் உணவடோக வந்தடோர் 
என் பநஞ்சம் இனளிதடோகப் படோடும் 
கடோர்டமகம் கடோணும் மயவிலடோக நடோனம் 
என் நடோவவில ஆனந்த ரடோகம் 
உணவடோய் வந்த பதய்வம் - என் 
உள்ளம் கவர்ந்த பதய்வம் 
உள்ளம் கவர்ந்த பதய்வம் - என் 
உணவடோய் வந்த பதய்வம்

எழகிலபகடோண்ட மன்னடோ உன் மணக்டகடோலம் கடோண 
வவிளக்டகடோடு உனனத் டதடிடனன் 
வவிழகி இரண்டும் ஏங்க டநரங்கள் நநீள 
நடோன் இங்க உளம் வடோடிடனன் 
வடோரடோடயடோ பநஞ்சம் தடோரடோடயடோ தஞ்சம் ஆ 
உனக்கடோக நடோன் வடோழ்ககிடறைன் 
உன் அன்பவில ஒன்றைடோககிடறைன்

 


