
ககறகஸதவவன அனப நமமயயலலலம 
ஒனறலய கடடச சசரதததசவ 
அவரல அககளளததகடசவலம யலம 
அவரல மககழசசக யகலளசவலசம 
ஜஜவவய சதவனக கஞசகடசவலம 
அவரககனப யசயதகடசவலம 
சநரய உளளத தடசன யலம 
ஒரவமர ஒரவர சநசகபசபலம

எனசவ ஒனறலய நலயமலலலம 
வநத கடம சபலதகனளசல 
மனதகல சவறறமம யகலளளலமல 
வவழகபபலய இரநத யகலளசவலசம 
தஜய சசசரவகள ஒழகநதகடக 
பவணகககள எலலலம சபலய ஒழகக 
நமத மததகயவல நம இமறவன 
ககறகஸத நலதர இரநதகடக

மகதக அமடநசதலர கடடததகல 
நலமம ஒனறலயச சசரநத மனம 
மககழநத ககறகஸத இமறவல நகன 
மககமம வதனம கலணசபலசம 
மடவவலலலமல எனயறனறம 
நகததகய கலலம அமனததகறகம 
அளவவலலலத மலணபமடய 
சபரலனநதம இதசவயலம

6-.நனறகப பலடல
(இமறயறற--134)

உனமனநலனஒரசபலதம மறபபசதஇலமல
உனககலக உனனளல இரகககனசறன 
உன அனபன இசயசசவ நலன 
இரகககனசறன 
உன நணபன இசயசசவ அரககல 
இரகககனசறன

பலவவயலயஎனதனமபமறநத நஜ யசனறலலம
பரவடசனசதட நலனஅமணததக 
யகலளசவன

சசலதமனயவல சவதமனயவல சசலரநத நஜ 
தவணடலலம அனமனயலய 
அரவமணதசத கலததகடசவன உனமன

உணமம நஜதக வலழவவனளசல எதகரபப நகதம 
வநதலலம உறதக தநத உனமனசய நலன 
உயரததகடசவன எனறம

பனனத வவயயழன 
ததரபபலதப பயடலகள

ஏபபவரல 2017

1.வரமகப பலடல
(இமறயறற--33)

வலரஙகள அனப மலநதசர 
பலக யசலதத வலரஙகள 
பணணவமசததப பலடஙகள

இசயச எனனம ஆதவன 
கதகர வவரககக கலணஙகள 
இதயம எனற மலர வவரதத 
மணம பரபப வலரஙகள 
ஆமச எனற இரள மமறநத 
அனப உதயமலகசவ 
அரள வழஙக இதயம சசரம 
அனபரமவக சகளஙகள

அனப எனறலல எனனயவனற 
அவமனக சகடடப பலரஙகள 
அததமனயம தரவததலன 
அனப எனற கறவலன 
தனமன ஈநத அனப யசயத 
சதவன இஙக வரககனறலர 
தமமம மறறம தநத இனற 
யலவம யபறறத தகரமபசவலம

இநதப பலடலகமள MP3 வடவததகல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இணயததளததகல தரவவறககலலம 



2.தகயலனப பலடல
(இமறயறற--289)

சமமசமநத சசலரநதகரபசபலசர 
எனனளடம எலசலலரம வலரஙகள

உஙகமள நலன இமளபபலறறசவன 
உஙகமள நலன கலபபலறறசவன 
உஙகமள நலன சதறறகடசவன உஙகமள 
நலன ஏறறகடசவன

உஙகமள நலன நடததகச யசலசவன 
உஙகமள நலன அனப யசயசவன 
உஙகமள நலன அரவமணபசபன 
உஙகமள நலன வலழச யசயசவன

உஙகமள நலன வளரச யசயசவன 
உஙகமள நலன ஒளளரச யசயசவன 
உஙகமள நலன மலரச யசயசவன 
உஙகமள நலன மகளளரச யசயசவன

3.கலணவகமகப பலடல
(இமறயறற--81)

இதயததகல கலணவகமக சசரதசதலம 
எமமம உமககளளதசதலம (2) 

ஏறறக யகலளவ ஜர இமறவல எமமக 
கலததரளவ ஜர தமலவல (2)

கணணஜர வவடட வளரதத யசடயவல 
எணணவப பறகதத பககள 
எணணறற சவதமனயவல எம மககளளன 
சமல வவழநத தனபஙகள (2) 

யபலனனம யபலரளமகலமல இரணட எம 
வலழசவ கலணவகமக - ஏறறகயகலளவ ஜர ... ...

பகதகப பறறடன இமணநத யலம உநதன 
பலகபபடம சழநத வநசதலம 
மகதக எமககளளககம உம அனபப 
பலகயவல கலநத நகனசறலம (2) 

யநததக வவயரமவப பலன யகலடதசதலம 
வவடமவத தலரமயயல 
ஏறறகயகலளவ ஜர .

4.தகரவவரநதப பலடல

ஒவயவலர பககரவம பனளத வவயலழனலம  
ஒவயவலர பலகயம பனளத யவளளளயலம  
ஒவயவலர பணவயம உயவரபபவன ஞலயவறலம
ஒவயவலர மனளதரமஇனயனலர சயசவலம

அநத சயசமவ உணவலய உணசபலம
இநத பலரனளல அவரலய வலழசவலம--2

இரபபமதப பககரவதகல யபறககனற 
இனபம எதகலம இலமலசய
இழபபமத வலழவன ஏறறகடம 
இலடசகயமஇறதகயவல யவலலசம --2

வ ஜதகயவல வலடம சநரய மனஙகள 
நஜதகயவல நகமலததகடசம-----2

நமமம இழபசபலம பவனப உயவரபசபலம.2

நலமளய உலககன வவடயலலகசவ

பலதஙகள களவவய பணவவவமடச 
யசயசல சவதமலயயலனசத
பரடசகமய ஒடகககய சகலமவக யகலமலசய
பனளதமலய நகமலததசத-----2

சயசவவன பலகயம இறபபம  உயவரபபம 
இமறயனபவன சலடசககசள--2

இமத உணரசவலம நமமமப பககரசவலம-2

சயசவவன யகலளமககள நமமகலவலழசவ

5-பனளத வவயலழன பலடல
(இமறயறற--279)

அனபம நடபம எஙகளளசதல 
அஙசக இமறவன இரகககனறலர

 

 

 


