
6-.நனற�ப ப�டல
(இறறயறற--225)

நனற�ய�ல துத�ப�டு நம் இயயசுறவை 
ந�வை�யலே எனறம் ப�டு
வைலலேவைர் நலலேவைர் யப�தும�னவைர் 
வை�ர்த்றதயயில உண்றம உள்ளவைர்

எரிக்யக� மத�லும் முனயன வைந்த�லும் 
இயயசு உந்தன முனயன சசெலக�ற�ர் 
கலேங்க�ட�யத த�றகத்த�ட�யத துத�யயின�ல 
இடிந்துவையிழும்

சசெங்கடல நம்றமச் சூழ்ந்து சக�ண்ட�லும் 
செ�லுறவையயின ந�ழலுண்டு ப�டிடுயவை�ம் 
துத�த்த�டுயவை�ம் ப�றதகள் க�றடத்துவையிடும்

யக�லே�ய�த் நம்றம எத�ர்த்து வைந்த�லும் 
சக�ஞ்செமும் பயம் யவைண்ட�ம் இயயசு 
எனனும் ந�மம் உண்டு இனயற 
சஜெயயித்த�டுயவை�ம்

7.ம�த� ப�டல
(இறறயறற--166)

அறலேகடல ஒளளர்மமயன சசெலவை 
ஆண்டவைர் த�ய�யர
ந�றலேசபயர�க் கனனள யம�டசெ 
சநற�கதயவை வை�ழ�

வை�னவைன கபயிரியயலே�ன ஸதுத்ய
 மங்கள சம�ழ� ஏறப�ய
ஞ�ன செம�த�ன வைழ� ந�ம் 
நடந்த�ட தறய சசெயவை�ய

ப�வை வையிலேங்கறபப�ய கரடர்
 ப�ர்த்த�ட ஒளள வையிடுபப�ய
செ�வறந் ததறமசயலலே�ம் நதக்க� 
செகலே நனறம அளளபப�ய

த�சயன உறனக் க�டட�ய
 உந்தன தனயன�ம் யசெசுவக்க
யசெயர் ந�ம் சசெயயம் சஜெபங்கள் 
எலலே�ம் யசெர்த்து நத ஒபபவையிபப�ய

மமதமநத ததரபபலதப பமடலகள
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1.வைரறகப ப�டல
(இறறயறற--32) 

வை�ரங்கள் இறறமக்கயள கடல 
அறலேசயனயவை வை�ரர் 
ந�ம் அனபள்ளம் சக�ண்டு ஓரினம�க 
அவைர் பகழ் ப�டிடுயவை�ம் ந�ளம் 
அவைர் வைழ� நடந்த�டுயவை�ம்

செ�றதுளள சபரசவைள்ளம் ஆக�டுயம 
எளளயவைர் நலேம் சபற இறணந்த�டுயவை�ம் 
வைற�யவைர் வை�ழ்வம் உயர்ந்த�டுயம 
வைறறமயயின அவைலேங்கள் அகறற�டுயவை�ம் 
யதவைன அரசும் மலேர்ந்த�டுயம 
அனபம் நதத�யம் வைளர்த்த�டுயவை�ம்

அரள் ஒளள மனத�னளல கலேந்த�டயவை 
கறறகறள இதயத்த�ல கறளந்த�டுயவை�ம் 
மனளதனளல மனளதம் மலேர்ந்த�டயவை 
எழுக�னற ததறமகள் அழ�த்த�டுயவை�ம் 
உரிறமகள் உறடறமகள் அறடந்த�டயவை 
இயயசுவையின சக�ள்றககள் ஏறற�டுயவை�ம்

2.த�ய�னப ப�டல
(இறறயறற--55)

இறறய�டசெ� மலேர யவைண்டும் 
பதுவை�ழ்வ பலேர யவைண்டும் 
வை�ர்த்றத மனுவை�க இங்க 
நதத� ந�றலேக்க யவைண்டும் 

இந்தப ப�டலகறள MP3 வைடிவைத்த�ல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமது 
இணயத்தளத்த�ல தரவையிறக்கலே�ம் 



ந�றலேம�றம� கரம் யசெரம�
 மனுவை�கம� துயர் ம�றம� 
ந�றலே ம�றயம கரம் யசெரயம
 மனுவை�கயம துயர் ம�றயம 
வையிண்ணம் மண்ணம் யசெரம் ந�டகள் 
வையிறரவையில ந�ம் க�ண்யப�ம்

ப�லும் யதனும் சப�ழ�ந்த�டுயம 
க�ன�ன கனவ பலே�த்த�டுயம 
ப�றற தண்ணதர் சுரந்த�டுயம 
மனன� நமது கறர தரயம 
ப�றற ந�லேங்கள் ய�வம் இங்க 
பசுறம ந�லேங்கள் ஆகம்

செ�ங்கமும் கனறம் யத�ழறமயயில 
செ�றவைர் நடப ப�ம்பரக�ல 
யவைலும் வை�ளம் ஏர்முறனயயில துணக்ககள் 
எலலே�ம் நம்சப�ழ�வையில 
வை�ழும் மனங்கள் ய�வம் இனள ப�செம் 
ந�றறந்தத�கம்
வையிண்ணம் மண்ணம் யசெரம் ந�டகள் 
வையிறரவையில ந�ம் க�ண்யப�ம்

3.வையிசுவை�செ அற�க்றக
வை�னமும் பம�யம் பறடத்தவைர�ம்
கடவள் ஒரவைர் இரக்க�னற�ர் 
தந்றத மகன தய ஆவையியர�ய 
ஒனற�ய வை�ழ்வைறத நம்பக�னயற�ம்

பரிசுத்த ஆவையியயின வைலலேறமய�ல 
இறறமகன நமக்க�ய மனுவை�ன�ர் 
கனனள மரியயிடம் பயிறந்தவைர�ம் 
இயயசுறவை உறத�ய�ய நம்பக�யற�ம்

பயிலே�த்துவையின ஆடசெ�யயில ப�டுபடட�ர் 
செ�லுறவையயில மரித்து அடக்கபபடட�ர் 
மனற�ம் ந�ளளல உயயிர்த்சதழுந்த�ர் 
மரணத்த�ன மமது சவைறற� சக�ண்ட�ர்

பரயலே�கம் வை�ழும் தந்றதயயிடம் 
அரியறண சக�ண்டு இரக்க�னற�ர் 
உலேகம் முடியம் க�லேத்த�யலே 
நடுவைர�யத் த�ரம்பவம் வைந்த�டுவை�ர்

பரிசுத்த ஆவையிறய நம்பக�யற�ம் 
ப�ரினளல அவைர் துறண யவைண்டிடுயவை�ம் 
ப�வை மனனளபபயில தயறம சபறற 
பரிக�ர வை�ழ்வையில ந�றலேத்த�டுயவை�ம்

த�ரச்செறப உறரபபறத நம்பக�யற�ம் 
பனளதர்கள் உறறவை நம்பக�யற�ம் 
செரரத்த�ன  உயயிர்பறப மறவை�ழ்றவை 
வையிசுவை�செப சப�ரள�ய நம்பக�யற�ம். ஆசமன.

4.க�ணயிக்றகப ப�டல
(இறறயறற--100)

சப�னனும் சப�ரளம�லறலே
 எனனளடத்த�ல ஒனறம�லறலே 
உனனளடத்த�ல எனறனக் சக�டுத்யதன (2) 

சசெ�ந்தம் பந்தமுசமலலே�ம் நதயய
 எனச் சசெ�லலே� வைந்யதன 
எந்றதயம் என த�யம் நதயனயற� - நதயய 
எனறனய�ளம் மனனவைனனயற�

ந�றலேயயிலலே� உலேக�னளல ந�றலேத்து
 ந�ன வை�ழ என 
ந�ம்மத� இழந்து ந�னயறன 

வைளம�லலே� வை�ழ்வையினளல 
வைசெந்தங்கள் யதடி ந�ன 
அளவையிலலே� ப�வைம் சசெயயதன 
தனது இனனுயயிறரப பலே�சயனத் தந்தவையர 
உனக்க ந�ன எறதயளளபயபன? - இனற 
உனக்க ந�ன எறனயளளத்யதன

வைறறமயம் ஏழ்றமயம் பசெ�யம் பயிணயியம் 
ஒழ�ந்த�ட உறழத்த�டுயவைன 
அறமத�யம் நதத�யம் அனபம் அறமும் 
ந�றலேத்த�ட பணயி சசெயயவைன 
உனனத யதவையன உமதரடகரவையிய�ய 
உலேக�னளல வை�ழ்ந்த�டுயவைன - எனறம் 
உனனளயலே வை�ழ்ந்த�டுயவைன

 5.த�ரவையிரந்துப ப�டல

ஒளளய�ய மறழய�ய நத சப�ழ�ந்த�ய
வைளர்யவைன சசெழ�த்யத உயர்ந்த�டுயவைன
கனளவை�ய பரிவை�ய நத அறணத்த�ல
இனளத�ய பத�த�ய மலேர்ந்த�டுயவைன
இறறவை� முதலவை� வைழ�க�டடு - என
இதயம் உன இலலேம் வையிளக்யகறற (2)

துறணய�ய அரயக நத வைந்த�ல - எந்தத்
சத�றலேவம் எளளத�யக் கடந்த�டுயவைன
சுறனசயன அனப சுரந்து வைந்த�ல - ந�ன
சுகம�ய மக�ழ்வை�ய நடந்த�டுயவைன - இறறவை�
... ...

ஆறறலும் அரளம் நத தந்த�ல
ஓர�யயிரம் பணயிகள் ஆறற�டுயவைன
யதறற�ட நதயம் அரக�ரந்த�ல எந்தத்
துயரச் சுறமயம் த�ங்க�டுயவைன 


