
6-.நனற�ப ப�டல
(இறறயறற--134)

உனற�ந�னஒரபப�தம மறபபப�இலற�
உ�கக�க உன�னல இரகக�னபறன 
உன அனபன இப�சப  ந�ன 
இரகக�னபறன 
உன நணபன இப�சப  அரக�ல 
இரகக�னபறன

ப� "��யஎ��னறபமறநத ந& ச(னற�லம
பரவடப�ப�ட ந�னஅற-ததக 
சக�ளப ன

ப(��ற��"ல ப �ற��"ல ப(�ரநத ந& 
த ணட�லம அனற���ய 
அர ற-தப� க�த��டப ன உனற�

உணறம ந&��  �ழ "�னப� எ��ரபப ந��ம 
 ந��லம உற�� �நத உனற�ப� ந�ன 
உ�ரத��டப ன எனறம

7.ம��� ப�டல
(இறறயறற--175)

மர�னற�ப பகழ ந�மம ���ம 
ப�டப �ம 
ம�சமல��ம மக�ழந��டக 
சக�ணட�டப �ம (2) 

இரச னறம பகச�னறம நம  �ழ "ப� 
இடர ந�னற த�ர ச னற 

இ�னறமகணட�ள 
அ ள ந�மபம ���ம  �ழகப  
ந�சமல��ம ஒனற�க

அனப"ன ப��ர " அ��னல ந�னரக� 
அனற� மர��ளனன பகழப�டப ன 
எனற� இனறளவம கண-"ன 
இறமச��ப  
அனற� ��ரந�மம க�பப�றற�ட 
யகஙகபள யகஙகபள  �  � 
ம���ற ப ப�ட

அந�  �ன ந��வம இந� பவ�கம 
அனற� ��ரந�மம ���மப�டப� 
கண-"ல க�ணக�னற க�ட(� �� "லபம 
கரற- உர �க அ ள ப��னற�ட 
யகஙகபள யகஙகபள  �  � 
ம���ற ப ப�ட
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1. ரறகப ப�டல
(இறறயறற--4) 

அறம�� ப�ட அற�யம சநஞ(பம
அற�ததம இனற அ ரல �ஞ(பம
ந�ற���ன ச(�ந�ம ந&ஙக�� பந�ம 
அ ரனற� ப ற�லற�ப�

பப�றறப ன என ப� ப�-

பறற(�றறப ன என ந��ப� 
என ந�ளபம என  �ழ "ப�
க�ட பமட பளளம எனற 
க�லகள ப(�ரநத அற�ந� ஆட
ந�டப� அத ப�டப�

இறற ப� என இ��பம--இந�
இ�றறக�"ன நல இ�ககபம
என ப� ப� என �ற� ப�
  "ரந� உ�கம பறடத�
(�றந� பறடபப�ய எனற�க கணட 
ப� ப�என ஜ& ப�

2.உன��ஙகளனப� இறற னகபக 

உன��ஙகளனப� இறற னகபக 
ம�ட(�றம உணட�கக. 

உ�க��னப� நன ம�த� ரகக அறம��யம
உணட�கக.

பகழக�னபற�ம ��ம உமறமப� 

இந�ப ப�டலகறள MP3  ட த��ல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இ-�த�ளத��ல �ர "றகக��ம 



 �ழததக�னபற�ம இறற ப�. 

உமகக ஆர��ற� பரநத உமறம 
மக�றமப படததக�னபற�ம ��ம. 

உமத பம��ம ம�ட(�றமகக�க உமகக 
நனற� ந "லக�னபற�ம. 

ஆணட ர�ம எம இறற ப� 
இற-�"ல���  "ண-ரப(. 

ஆறறல அற�ததம சக�ணட இ�ஙகம 
ப�  �நற� இறற ப�. 

ஏகமக��கச ச(�னத� ஆணட ர இப�ச 
க�ற�ஸத இறற ப�. 

ஆணட ர�ம எம இறற ப� இறற �னன
��ரச ச(மமற�ப�. 

�நற��"�னனற ந�த���ம�கச ச(�னத� 
இறற ன மகப� ந&ர. 

உ�க�ன ப� ம பப�ககப பர ந&ர எமமDத 
இரஙக &ர. 

உ�க�ன ப� ம பப�ககப பர எம 
மனற�டறட ஏறறரள &ர. 

�நற��"ன  �த��ல  &றற�ரபப பர ந&ர 
எமமDத இரஙக &ர. 

ஏச��னல இப�ச க�ற�ஸதப  ந&ர 
ஒர பர த� ர. 

ந&ர ஒர பர ஆணட ர ந&ர ஒர பர 
ஆணட ர. 

ந&ர ஒர பர ஆணட ர ந&ர ஒர பர 
உன��ர 
பரசத� ஆ "யடன �நற� இறற �னன 
ம�ட(��"ல உளள ர ந&பர -ஆசமன.

3.�����ப ப�டல
(இறறயறற--52)

இப�சப  எனறம எனனடன இரநத 
எனற� நடததறம�� 
எனற� மழதம உந�ன ப��த��ல 
அரபப-ம �நப��ய�� (2)

க�ஙக�ப� மகப� எனறறழதத �ம 
றககளனல எனற�த ��ஙகக�னற�ர (2) 

கடவள ந�ன உன�ரக�ல க��மம 
இரபபபன எனக�னற�ர -2

 ��றமயம ��டமம ந���ப ன நம 
 �ககரம உனற�க க�ககம எனற�ர (2) 

எ��ரகள உனற�ச சழந��லம 
என சப�ர உனற� மDடகம எனற�ர (2)

4.க�-"கறகப ப�டல
(இறறயறற--81)

இ��த��ல க�-"கறக ப(ரதப��ம 
எமறம உமககளனதப��ம (2) 

ஏறறக சக�ள &ர இறற � எறமக 
க�த�ரள &ர �ற� � (2)

கண-&ர  "டட  ளரத� ச(ட�"ல 
எண-"ப பற�த� பககள 
எண-றற ப �ற��"ல எம மககளனன 
பமல  "ழந� தனபஙகள (2) 

சப�னனம சப�ரளம�லற� இரணட எம 
 �ழப  க�-"கறக - ஏறறகசக�ள &ர ... ...

பக��ப பறறடன இற-நத ��ம உந�ன 
ப��பபடம சழநத  நப��ம 
மக�� எமககளனககம உம அனபப 
ப���"ல க�நத ந�னபற�ம (2) 

சநத��  "�ரற ப ப�ன சக�டதப��ம 
 "டற த ��ரமய��  அக
ஏறறகசக�ள &ர .ற

5.��ர "ரநதப ப�டல
(இறறயறற -110)

 என இ��ம உன ஆ��பம
என�னல கடசக�ளள  �-ஓ ப� �
என�னல உ�"ரடட  �--2

(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �
(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �--2

ப� ம அகறற� உன கட��க 
எனற� ம�றறறமற���
உன உர ம என இ��த��ல-2

ந�ரந�ரம ப��ககறம�� -ஒ ப� �

(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �
(ர-ம ப� � (ர-ம ப� �--2

ந&��கக�க ஏஙகம என 
ந��தற�ப ப�ரறம�� 
 �ழவ�ரம உன ந&ரளனதத
 �ழ "ற� ச(ழ�கக ற பபபர-ஒ ப� �-2


