
5.நன்றிப்பாடல

உம்மமை அல்லாமமைல் எனைக்க  யாமருமுண் (4)
என் இய யமசை யாம, அல்யலேல யாம (4) 

இன்பத்திலும் நீயர், துன்பத்திலும் நீயர் (2)
எவ்யவேமளையும் ஐ யாம நீர தாமயனை (2) --- 
உம்மமை

என் ஸ்யநகுமம் நீயர், என் ஆமசையும் நீயர் 
(2)
என் எல்லாமயமை ஐ யாம நீர தாமயனை (2) --- 
உம்மமை

 இம்மமை யிலும் நீயர், மைறுமமை யிலும் நீயர் (2)
எந்நாமளுயமை ஐ யாம நீரதாமயனை (2) --- உம்மமை

 

6.அன்னனைக்குப் புகழ

இனைி ய உன் நாமமைம்  திடல் தினையமை 
அமனைவேரம் மைகி்யவோமயமை 
தாம யினம் யமைலாமம் தாமயுயமை நீய ய தமைிய யாமர 
திர்வேி யயமை -2 
அன்பியத அன்பியத மைாமதாம தன்னைலயமை யற்ற 
மைாமதாம -2

கமலமமைாமழி யாமல் உமனைத் துதித்திடல் 
நாமளும் 
கவேமலய ய தீரமைம்மைாம (2) 
யதனைிமசைப் பாமவோமல் தாமயுமனைப் பாமட 
மதவேிட்டாம உணவோமயமை -2

பஞ்சைுமம் யநாமயும் பமகயும் தீர் பரிவடன் 
காமரமைம்மைாம -2 
வேளையமைாமண் வோம்வம் நலுமடன் வோமழ 
வேர்மமைாமன்று தாமரமைம்மைாம -2

 
 

 

மாதாநதததிிப்ப்ிப்பாடலகக 
             டிசம்பர-2018 

1.வினகப்பாடல

அமழககி்றாமர இய யசு ஆுடவேர 
ஆவேலாமய நாமம் மசைல்லுயவோமம் 
அவேர பலி யினைில் கலந்திட 
அவேர ஒளைி யினைில் நடந்திட 
சைாமட்சைிகளைாமய என்றும் வோம்ந்திட இந்நாமளைியல

யதடிய ய யதவேன் வேரகி்றாமர 
தன்மனைய ய நாமளும் தரகி்றாமர 
யதாமள்களைில் நம்மமைத் தாமங்கவோமர 
து யரினைில் அவேர யதறறுவோமர 
சுமமைகமளை சுகஙகளைாமக மைாமறறுவோமர 
வேளைுமடன் வோமழும் வேழிம யக காமட்ண்வோமர 
வோமரஙகள்  ரடலாமய இமணந்திண்யவோமம் 
வோமனைகத் தந்மதம ய நாமம் வேணஙகிண்யவோமம்

அன்பினைாமல் உலமக ஆளுவோமர 
ஆவேி யாமல் நம்மமை நிர்ப்்வோமர 
அமமைதிம ய என்றும் அரளுவோமர 
ஆனைந்தம் மநஞ்சைில் மபாமழி்கவோமர 
வேிடி யலின் கீதமைாமக ுமழங்கவோமர 
வேிண்தமல வோம்மவே நமைக்க வேழங்கவோமர

 

இப் பாமடல்களைின் ஒலி வேடிவேத்மத 
எமைது இமனை ய தளைமைாமகி ய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம் இமண யதளைம் வேழி யாமகப் 
பதிவ்றககம் மசையயலாமம்



2. தியானைப்பாடல

அம்மமை யப்பன் உந்தன் அன்யப நிர்ந்தர்ம் 
மைாமறும்உலகில் மைாம்றாமஉன் உ்றயவே நிர்ந்தர்ம் 
-2 
இம்மமை வோம்வேில் மைறுமமைஇரப்பது 
நிர்ந்தர்ம் நாமன் 
மைாமுட பின்்ம் உன்னைில் உ யிரப்பது 
நிர்ந்தர்ம் 
நிர்ந்தர்ம் -2 நீய ய நிர்ந்தர்ம் (2)

தாம யின் அன்் யசையக்க இஙயக நிர்ந்தர்ம் 
தாமயும் தந்மதயும் எமைக்க நீய ய நிர்ந்தர்ம் 
யதயும் வோம்வேில் நம்பிகமக நீய ய நிர்ந்தர்ம் 
நாமன் சைாமயும் யபாமது காமப்பது நீய ய நிர்ந்தர்ம் -2
நிர்ந்தர்ம் -2 நீய ய நிர்ந்தர்ம் (2)

மசைல்வேஙகள் மகாமணரம் இன்பத்தில் 
இல்மல நிர்ந்தர்ம் 
பதவேியும் ்கழும் தரவேது இல்மல நிர்ந்தர்ம்
நிமலவோம்வ என்னம் நிஜமைாமனை நீய ய 
நிர்ந்தர்ம் - அதன் 
வேிமல யாமக எமனை நீ உன்னைில் இமணப்பாமய
நிர்ந்தர்ம் -2 
நிர்ந்தர்ம் -2 நீய ய நிர்ந்தர்ம் (2)

 

3. காணிக்னகப்பாடல

காமணிகமக தந்யதாமம் கரத்தாமயவே 
ஏறறுகமகாமள் எம்மமைய ய இப்யபாமயத 
குமகாமுண் பாமரம் கடவளைின் மைகயனை 
காமணிகமக  யாமர தந்தாமர நீரதாமயனை

நாமஙகள் தந்த காமணிகமக எல்லாமம் இர்ட்சைகர
மகாமண்த்தது 
யமைகம் சைிந்தும் நீரத்துளைி எல்லாமம் ூமைி 
மகாமண்த்தது (2) 
காமலஙகள் மைாமறும் யகாமலஙகள் மைாமறும் - 2 
ஆகாம யம் மைாமறும் கடவளைின் மைகயனை 
ஆனைாமலும் உம் அன்் மைாம்றாமது

ஆல யத்தின் வோமசைல் வேந்தாமல் அழுமக 
வேர்கயத 
ஆனைமைட்ண்ம் அழுதுவேிட்டாமல் அமமைதி 
மபர்கயத (2) 
குணமீர்ப் யபாமல காமணிகமக இல்மல -2 
குமகாமுண் பாமரம் கடவளைின் மைகயனை 
குணரீின் அரத்தஙகள் நீர தாம

4. திிவிிநதுப்பாடல-

 என் யதடல் நீ என் மதயவேயமை 
நீ யின்்றி என் வோம்வ நி்றம் மைாமறுயத 
உமனை மைனைம் யதண்யத நீ வேழிகாமட்ண்யமை 
இம்றவோம இம்றவோம வேரவோமய இஙயக 
இத யம் அரகில் அமைரவோமய இன்ய்ற

ஒர யகாமடி வேிுமீைன்கள் தினைம் 
யதாமன்்றினம் 
நீ யின்்றி என் வோம்வ இரள் ச்ந்திண்ம் 
பி்றர அன்மப என் பணி யில் நாமன் 
ஏறமக யில் 
உன் அன்் உ யிர தந்து வோம்வோமகிண்ம் 
இம்றவோமரத்மத யில் நிம்றவோம்கயவேன் 
மைம்றவோம்வேியல நிமல யாம்கயவேன் 
வேழி யதண்ம் எமனைக காமகக நீ யவேுண்யமை

உன்யனைாமண் நாமன் காமணும் உ்றவோமனைது 
உள்ளைத்மத உரமைாமற்றி உனைதாமககிண்ம் 
பலி யாமனை உமனை நாமனம் தினைம் ஏறமக யில் 
எளைிய யனைில் உன் வோம்வ ஒளைி யாமகிண்ம் 
உன் மீைட்டலாமல் எனைில் மைாமற்றஙகள் 
உன் யதடலாமல் எனைில் ஆற்றல்கள் 
வேழி யதண்ம் எமனைக காமகக நீ யவேுண்யமை

 

 


