
6.நன்றறிப் பபாடல
(இறறயறற---136)
 

எநதன் உளளம வநத ததவதன 
நன்றறித�பாட என்றம பபாடதவன் -2 (2) 

இறறவபா -5 

உன்றன�ன்றறி �பாறரப் பபாடதவன் 
நன்றறி மலர உனககச சடதவன்

உன் பபாறத நபான் சசயயம ப�ணஙகளளல 
தறடதகபாட வரமதபபாத 
எறனத தபாஙகறினபாய (2) 

உறனப்தபபால நபான்
 வபாழத தடககறின்ற தவறள -2 

கரம நநடட ஒளளகபாடடத தறண�பாகறிறபாய 
அஞசபாதத சநஞதசபாட உனளல வபாழதவ - 

உன்றன�ன்றறி ...

எறனச சழநத இரசளலலபாம ஒளள�பாககறினபாய 
அரள தநத என் வபாழவ7ன் வழறி�பாகறினபாய (2) 

கறரநததபாடம படகபாகத தவ7ககறின்றதபபாத -2 

கலஙகறர வ7ளககபாகச சடரவ நசறினபாய 
உ�7ரபாக உணவபாக உறவபாகதவ - உன்றன�ன்றறி
...

 

 

7.மபாதபா பபாடல 

நபாதததறின் இனளறம�7ல பணபபாடதவபாம 
எநநபாளதம அன்றன�7ன் பகழபபாடதவபாம 
சநஞசததறில நறிறறநதறிடம நல அன்றனககப் 
பகழப்பபாககள பபாடடதவபாம 
ஆ அன்றனத� வபாழக 
அரளபால நறிறறநத அன்றனத� நந வபாழக

இறறவனளன் தறிரவளதறத 
நறிறறதவறறறிட மனமவநதபாய - என்றம 
மறறபகழ உன் வழறி இறறயளம அறறிநதறிட 
கறற�7ன்றறிக கபாததறிடவபாய

தரண7ககத தபா�பானபாய - தறிரத 
தபாயறமற�ப் பபாடகறின்தறபாம - என்றம 
தறிரவபாம இத�சவ7ன் அன்பரகள ஆகறிடத 
தபாத� உன் அரள தபாரபாய

உயயதத ஞஞயயற 
ததரபபலதப பஞடலகள

ஏபபயரல   2017

1.வரறகப் பபாடல 
(இறறயறற---24)

தறிரககலதம எழநதறிடக 
அரள சபபாழறியம பலறி�7னளதல 
ஒரஙகறிறணதவபாம கரம கவ7ப்தபபாம 
உன்னதறரப் தபபாறறதவபாம (2) 

ஆஹபா சநததபாஷம சபரகறிடதத 
அவர சநநறிதறி கபாணறக�7தல (2)

ஆனநதமடதன அவர தறிரமன்தன 
கடடதவபாம - 2 

ஆணடவதர நம கடவள என்ற பபாடடதவபாம - 2 

அவதர நமறமப் பறடததபார அவரகதக 
சசபாநதம நபாம 
அவர பறடப்பகள நபாம அவர ப7ளறளகள நபாம 
அவர மநறத�7ன் ஆடகள நபாம

இன்னளறச மழஙக இறறவன் 
வபாசல நறழநதறிடதவபாம - 2 

பணண7றசத�பாடஅவரத பDடமசழநதறிடதவபாம -2

அவறரப் பகழநதறிடதவபாம அவர சப�ர 
வபாழததறிடதவபாம 
அவர நலலவரபாம அவர வலலவரபாம 
அவரன்தப வழறிநடததம

2.தறி�பானப் பபாடல
(இறறயறற--282)

உ�7ரததபார கறிறறிஸத உ�7ரததபார - இநத 
உலறகத� உயதத வ7டடபார 

இநத படலகளளளன் MP3 வடவம
www.tamilcatholicnews.com எமத

இனண�ததளததகறில பதறிவ7றககம 
சசய�லபாம



சவன்றபார கறிறறிஸத சவன்றபார - இன்ற 
அலறகற� சவன்ற வ7டடபார (2) 

ஆரப்பரப்தபபாதம ஆனநதறிப்தபபாதம 
அலதலல�பா பபாடதவபாம (2) 

மரணதறத சவன்ற மபாவ நரன் -2 

மனககலம மIடட இறற றமநதன் -2 (2) 

கலலறற வ7டட உ�7ரதசதழநதபார 
(அலதலல�பா-2) 2 

கவறலகள நமகக இனள இலறல (உ�7ரததபார...)

மரணதறதக கணடம ப�மறிலறல -2 

மபாபரன் இத�ச உ�7ரதத வ7டடபார -2 (2) 

தப�7ன் தறலற� மறிதறிதத வ7டடபார 
(அலதலல�பா-2) 2 

ப7ணகககள எலலபாம தபபாககறிவ7டடபார 
(உ�7ரததபார...) 

3,வ7சவபாச அறறிகறக
(இறறயறற---255)

வபானமம பமறியம பறடததவரபாம 
கடவள ஒரவர இரககறின்றபார 
தநறத சதன் த� ஆவ7யமபாய 
தமமள உறவடன் வபாழகறின்றபார 

பரசதத ஆவ7�7ன் வலலறம�பால 
தறிரமகன் மர�7டம மனவபானபார 
மனளதறரப் பனளதரபாய ஆககறிடதவ
பனளதரபாம கடவள மனளதரபானபார

ப7லபாததவ7ன் ஆடசறி�7ல பபாடபடடபார 
கலலறற ஒன்றறில அடககப்படடபார 
மன்றபாம நபாளளல உ�7ரதசதழநதபார 
மரணததறின் மIத சவறறறி சகபாணடபார

பரதலபாகம வபாழம தநறத�7டம 
அர�றண சகபாணட இரககறின்றபார 
உலகம மடயம கபாலததறிதல 
நடவரபாயத தறிரமபவம வநதறிடவபார

பரசதத ஆவ7ற� நமபகறிதறபாம 
பபாரனளல அவர தறண தவணடடதவபாம 
பபாவ மன்னளப்ப7ல தயறம சபறற 
பரகபார வபாழவ7ல இறணநதறிடதவபாம

தறிரசசறப உறரப்பறத நமபகறிதறபாம 
பனளதரகள உறறவ நமபகறிதறபாம 
சரரததறின் உ�7ரப்றப மறவபாழறவ 
வ7சவபாசப் சபபாரளபாய நமபகறிதறபாம. ஆசமன்

4-கபாண7கறகப்பபாடல
(இறறயறற---77)

அன்தபபாட வநததபாம கபாண7கறக தநததபாம 
கனளதவபாட ஏறபபாய ஆணடவதர 
உம பலறித�பாட தசரப்பபாய த�வதன (2)

சபபான்னபான வபாழறவ படமறிடட றவதததபாம 
பவபாக மணம வ நச றவதததபாம ஆ ... (2) 

பதறிரபான வபாழதவ எதறிரபானதபாதல -2 

சபபாலறிவபாகச சசயவபாய ஆணடவதன 
உம அரதளபாட அறணப்பபாய மபாபரதன

அரளபான வபாழவ இரளபானதபாதல 
தறிர�பாக எறம ஏறறறி றவதததபாம (2) 

தறிர�பாகக கரகறி சமழகபாக உரகறி - 2 

பலறி�பாக றவதததபாம ஆணடவதன 
பத ஒளள�பாக மபாறறம த�வதன

5.தறிரவ7ரநதப் பபாடல
(இறறயறற--122)
 

 சதயவ தரசனம ததடம மனம தறினம 

ததவன் வரவ7தல ஜநவன் உரகறிடம 
இறதப் பபாடபாத நபாளளலறலத� இறதத 
ததடபாமல வபாழவ7லறலத� 
இறறவபா இறறவபா என் இத�ம இறணவபாய - 2

வபாழவ வழஙகம வலல 
ததவன் வரவ என்னளதல 
வசநதம என்றம வசநதம 
எநதன் வபாழவ தன்னளதல 
வபானததவன் வபாரதறத 
இஙக வடவம ஆனதத 
வபானம மணணம அழறிநத 
ப7ன்னம வபாழம என்னளதல 
ஒளளத� ஒளளத� உலகறின் ஒளளத� 
உ�7தர உ�7தர உ�7ரன் உ�7தர - 

உறமப் பபாடபாத....

அன்ப7றகபாக ஏஙகம சநஞசம
 ஆறச ஓயநதறிடம 
அழறிவ7லலபாத அன்ப7ன் 
தநசம அரவறணததறிடம 
நறிறனவ7ல ஆடம நறிழலகள
 �பாவம நறிஜஙகளபாகறிடம 
நநஙகறிடபாமல நறிறறவ7ன் தநசம 
நறிதமம சதபாடரநதறிடம 
ஒளளத� ஒளளத� உலகறின்...

 


