
 

6.நனற�பப�டல

ஸஸ ஸ ஸ ஸ  ஸ நந  நந நந நந
நந ப ம கஸ ம ப -  ம ப
ஸஸ ஸ ஸ ஸ  ஸ நந  நந நந நந
நந ப ம கஸ ம ப - ப  ம க ர ர
நனறநகள பல கறந நஸன பஸடவவன 
நஸளவம வதவவன உனனப 
வபஸறறவவன  (2)

நனறந இனறவஸ (6) நனறநகள..........

தஸயயன கரவயல எனனன 
வதரநததடததஸவய எபபட தசஸலவவன 
நனறந இனறவஸ
தளரநதநடம வவனளயயல உன கரம 
தநதஸவய தநஞசம மகநழவத 
நனறந இனறவஸ
கஸலம மழதம கரன.வய -  உன 
கஸலடயயல சர.வம (2) நனறநகள.......

உளளஙனகயயல எனனத 
தபஸறநதத னவததஸவய
உனனனபபஸடவவன நனறந இனறவஸ
உநதன கணகளளல எனனன 
நநனனவ கரநதஸவய 
எததனன தபரத நனறந இனறவஸ
ஒரவபஸதம வயலகஸத தசஸநதவம
 என இவயசவவ(2) நனறநகள-----

7.அனன�ககப பகழ

ல ல ல லஸ ல ல ல லஸ 
வஸனவலஸக இரஸ.ய னவயக இரஸ.ய
மணம5தநவல பனளத மஸத நந (2)

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ 
வயணத.ஸளளர தஸரனக தஸவய நந
தணத.ஸளளர வ நசநடம மஸமர (2)

பஸவவமதமநலலஸ சசலந
பஸவயகளளன தசலவரஸ.ய
பஸதகஸதத ஆளவஸவய நந

ல ல ல லஸ ல ல ல லஸ
வஸனவர  வபஸறறநடம இரஸககநனள 
மண.வர வஸழததநடம ரஸ.யநந(2) 

பஸவவமதமநலலஸ சசலந---------

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ 
வஸனளவல ஊரவலம தவணமதந
வஸழவயவல தயனமயயன லலநநந(2)

பஸவவமதமநலலஸ சசலந----------

 

ம�த�நத த�ரபபல�பப�டலகள 
ஜ�வர

1. வரனகபப�டல

பலரநதவத பத வஸனம 
பதநயதஸய ஒர பமந
பனளத வதவனளன ஆலயம 
பதவஸழவயன அனழபபஸகவவ
*அபபஸ அனபஸன ததயவவம
உமனம ஆரஸதநதவதஸம ததநதவதஸம *(4)

கனவஸய நநனற கஸடசநகள இஙக
நனவஸய மஸறநயவத
கனலஸய வதவ ஆவயயயன அரள
பயரசனனம பரவயடவத (2)

பனலஸய ஆலய வலபபறம இரநத
பதவஸழவ தபஸஙகவத - அதன
கனரயயல வஸழவவஸர கஸலஙகதளலலஸம
கனள தநத வஸழவவர
*அபபஸ அனபஸன ததயவவம
உமனம ஆரஸதநதவதஸம ததநதவதஸம *(4)

கநழகவக கஸணம வஸசலநல நம
நமபயகனக உதநககநனறவத
அனழககம தநனத பஸசததநல நம
ஆனமஸ தனழககநனறவத
இனசபவபஸம இனனளனச யஸழநனன ம5டட
இனறயவனளன மஸடசநனய நஸம
இனசவவஸம அவரதம இயககததநன 
வழநவய இடர நநஙகந ஓஙகவவ 
அபபஸ----------------

இப பஸடலகளளன ஒலந வடவதனத 
எமத இனனய தளமஸகநய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம இன.யதளம வழநயஸகப 
பதநவறககம தசயயலஸம



2.த�ய��பப�டல 
அனவப இனறவஸ அனனவரம ஒனறஸய
அகநலததநல வஸழநதநட அரளபரயம (2)

ஒனறஸய வஸழநதநட நனறஸய வஸழநதநட
அனபஸய வஸழநதநட அரளபரயம (2)

தனளயஸய பயறககம மஸனளடரகள
தன.யஸய வஸழநதநட அரளபரயம (2)

இன.யஸய சமமஸய ஆணம தபணணம
இரகரம வகஸரததநட அரளபரயம - 2 

ஒனறஸய ...

 தநனதயம தஸயம கடமபததநவல
சநநனத ஒனறஸகநட அரளபரயம (2)

பயளனளகள தபறவறஸர பஸசததநவல
பய.கககள தநரநதநட அரளபரயம - 2 

ஒனறஸய

3.க�ண�கனகபப�டல
கஸ.யகனக தநவதன வதவஸ எனனனக
கஸ.யகனக தநவதன நஸதஸ - எநதன
நநனலயஸன தசஸநதம நநதஸவன எனற
கஸ.யகனக தநவதன வதவஸ (2)

உனனளலலம நஸன வநத வநரம - எனறம
எனனளளம தயனமயயன 
தவணபனளயஸகம
எநநஸளம எனனத தரத தணடம
உநதன அரடகரம எனன ஏறக வவணடம
தகஸனடயஸய உநதன தகஸனடயஸய இனற
நநனறவஸய எனனயம ஏறபஸய
வநவதன உநதனஅரகநல
அரடகரததநனளலஎனன நந இன.பபஸய

உலகததநல நஸன கணட தசலவம உநதன
பலவகஸட நனனமயயன சநறதளள தவளளம
உனனனவய பலந தநத வகஸலம நந
தகஸடதததஸல கணவடவன இனபம
தகஸடதவதன எனனனகதகஸடதவதனஇனற
அனபயன மழனமயஸயக தகஸடதவதன
நநனறவஸய உநதன அரகநல நஸன
நநனலததநட வரம எனளல தபஸழநவஸய

4.பரலல�கமநத�ரம
வயண.க தநனதவய உமத நஸமம 

—அரசசநககபபடவதஸக 2

உமத இரஸசசநயம வரக  உமத சநததம 
வயண.ஸகதநல தசயயபபடவத வபஸல 
பமநயயவலயம தசயயபபடவதஸக

எஙகள அநதநன உ.னவ 
எஙகளகக இனற அளளததரளம
எஙகளகக தநனம தசயபவரகனள
 நஸஙகள தபஸறபபத வபஸல
எஙகள பஸவஙகனளப தபஸறததரளம
எஙகனள வசஸதனனயயல வயழவயடஸவதயம
தநனமயயல இரநத எஙகனள 
இரசசநததரளம
வயண.க தநனதவய உமத நஸமம 
அரசசநககபபடவதஸக

5.த�ரவ�ரநதபப�டல

உறவஸடம ததயவம உ.வஸக வநதஸர
என தநஞசம இனளதஸகப பஸடம
கஸரவமகம கஸணம மயயலஸக நஸனம

என நஸவயல ஆனநத ரஸகம
(உ.வஸய வநத ததயவம - என
உளளம கவரநத ததயவம
உளளம கவரநத ததயவம - என
உ.வஸய வநத ததயவம) 2

அ அ அ ஆ ஆ அ
எழநலதகஸணட மனனஸ உன
 ம.கவகஸலம கஸ.
வயளகவகஸட உனனத வதடவனன
வயழந இரணடம ஏஙக வநரஙகள நநள
நஸன இஙக உளம வஸடவனன  2

வஸரஸவயஸதநஞசம தஸரஸவயஸதஞசம ஆ  2

உனககஸக நஸன வஸழகநவறன
உன அனபயல ஒனறஸகநவறன
             உ.வஸய வநத ததயவம------

 அ அ அ அ அ ஆஅ ஆ
பல வண.ப படவடஸடம 
ஒபபர நஸடடப தபஸனவனஸடம
நஸன எனனன அழகஸககநவனன
மனனஸ நந கஸ. மகநழதவனனன ஆள
உனககஸக யஸழ ம5டடவனன (2)

வஸரஸவதஸஇனபம நநஙகஸவதஸதனபம ஆ (2)

உம மஸணப நநனறவஸனத
உம மஸடசந நநனலயஸனத

                         உ.வஸய வநத ததயவம------


