
வவடயமமம பபமழபதன வவழழகள கலஙகலமம
வ �ப�ன என மனம ம�மரநத மபமகலமம ஆ 
... (2)

தண� வரம அரள"னமல எனணனத தமஙக 
வம வம
தயரனறழ என வவழழ  பமலல மட ந� வம

6-.நனறழப பமடல

இதவணர ப�யத ப�யலகளககமக
இணறவம உமகக நனறழ (2)

உவரநழலமமக இரநத எனணன
வவணளநழலமமக மமறறழய உனணன (2)

அணலகடல அணலநத ஓயகழனற வணரயவல - 
2

நமவவனமல பகழநத பமடமவன நனறழ 2

தன"மரமமக இரநத எனணன கன"மரமமக 
மமறறழய உனணன
தழண�களம மகமளகளம அண�கழனற 
வணரயவல - 2

இனன"ண� மழஙகழமய பமடமவன நனறழ - 2 

7.இறதழப பமடல

நமபஙகள பஜபவயஙகள
 நலலத நடககம

தனபஙகமளம தயரஙகமளம
ம�மதணனமயம மவதணனமயம
பதணவப பன"தர பரநதணரபபமர
எலலமம வலலவர நடததழ ணவபபமர

மனசசணமமயம பமரஙகமளம
உடறபவ�வமயம ஊனஙகமளம
பதணவப பன"தர பரநதணரபபமர
எலலமம வலலவர நலம தரவமர

 

மமதமநத ததரபபலதப பமடலகள
ஜ�ன 2018

1.வரணகப பமடல
(இணறயறற--3) 

அரடகரம மதட உன ஆலய பபடம
அணல அணலயமக வரகழனமறமம
அரவவயமய வழழயம உன அரள"ன"ல 
நணனய
ஆனநதமமக வரகழனமறமம (2)

ஆயவரம ஆயவரம ஆண�களமல
ஆடடம ஓடமமய எம வமழகணக (2)

மழகழடம மவணளயவல எம தணலவம
உம கரமதமமன எமணமக கணரம�ரககம
பபரம பயமலம எழம அணலமயம
நழதம வரமமம ஒள" இரகக (2)

நமளமம எமணமக கமததழடம உநதன

ஆறதல மதடம இதயஙகமளம
அனபவணனத மதட அணலகழனறத (2)

மதறறழட வவணரயம எம தணலவம - உம
பதயவ �கக கரமதமமன எணமத மதறறம
பகமடம பவ�வமயம வரம பவரமவம
தயர தரமமம தண� இரகக (2)

நமளமம அனபமயக கமததழடம உநதன ³

2.வமனவர கBதம
ஆணடவமர இரககமமய இரம------------
 

உனனதஙகள"மல இணறவனகமக மமட�ழணம 

இநதப பமடலகணள MP3 வடவததழல 
www.tamilcatholicnews.com எனற எமத 
இ�யததளததழல தரவவறககலமம 



உணடமகக. 

உலகழன"மல நன மனததவரகக 
அணமதழயம உணடமகக.

பகழகழனமறமம யமம உமணமமய 
வமழததகழனமறமம இணறவமன. 

உமகக ஆரமதணன பரநத உமணம மகழணமப 
படததகழனமறமம யமம. 

உமத மமலமம மமட�ழணமககமக 
உமகக நனறழ நவவலகழனமறமம. 

ஆணடவரமம எம இணறவமன 
இண�யவலலமத வவண�ரம�. 

ஆறறல அணனததம பகமணட 
இலஙகம மதவ தநணத இணறவமன. 

ஏகமகனமகச ப�ன"தத ஆணடவர
 இமயச கழறழஸத இணறவமன. 

ஆணடவரமம எம இணறவமன
 இணறவன"ன தழரச ப�மமறழமய. 

தநணதயவன"னற நழததழயமமகச 
ப�ன"தத இணறவன மகமன ந�ர. 

உலகழன பமவம மபமககபவமர
 ந�ர எமமGத இரஙகவ �ர. 

உலகழன பமவம மபமககபவமர எம 
மனறமடணட ஏறறரளவ �ர. 

தநணதயவன வலததழல வ �றறழரபபவமர 
ந�ர எமமGத இரஙகவ �ர. 

ஏபனன"ல இமயச கழறழஸதமவ 
ந�ர ஒரவமர தயவர. 

ந�ர ஒரவமர ஆணடவர 
ந�ர ஒரவமர ஆணடவர. 

ந�ர ஒரவமர ஆணடவர 
ந�ர ஒரவமர உனனதர 
பரசதத ஆவவயடன தநணத இணறவன"ன 

மமட�ழயவல உளளவர ந�மர -ஆபமன.

  

3.தழயமனப பமடல
(இணறயறற--61)

என இமயசமவ உனணன நமன மறமவன 
மறமவன
எநநமளம உன அரணள நமன பமட 
மகழழநதழடமவன

உன நமமம என வமயவல நல மதனமய 
இன"ககழனறத (2)

உன அனணப நமளம எணணமமபமத 
ஆனநதம பவறககழனறத

உன வமயவல ப�மலலமதமய எநநமளம 
வமழநதழடமவன (2)

நல வமழவ நலகம வமரதணதபயலலமம 
நமன"லம பகழநதழடமவன

 4.கம�வகணகப பமடல

உனகபகன நமன தரம கம�வகணகணய
உவபபடன ஏறபமய என இணறவம (2)

பலழபயன எணன நமன தரகழனமறன -2  உன
பதமலர ப�வநத மகழழகழனமறன -2

உணழபபவன கன" இத உனககமக
உனனரள பகமணடகள"ன பலனமக (2)

பணடததவன கரஙகள"ல மகழழவமக -2 உன
பணடபபவன"ல �ழறநதணதத தரகழனமறன - 2

உடலபபமரள ஆவவ உனககமக

உன ப�வ பவவதன"ல நழணறவமக (2)

மடநதழடம மன"தததழன வவளககமக 2 நமன
மகழழவடன எனணனமய தரகழனமறன -2

  பரலலமகமநததரம
வவணணலகழல இரககழற எஙகளதநணதமய
உமத பபயர தயத எனப மபமறறபபபறக!

உமத ஆட�ழ வரக
உமத தழரவளம வவணணலகழல 
நழணறமவறவத மபமல
மணணலகழலம நழணறமவறக
எஙகள அனறமட உ�ணவ இனற 
எஙகளககத தமரம
எஙகளகக எதழரமக கறறம ப�யமவமணர
நமஙகள மனன"பபத மபமல எஙகள 
கறறஙகணள மனன"யம
எஙகணளச ம�மதணனகக 
உடபடததமமதயம,

த�மயமன"டமழரநத எஙகணள 
வவடவவததரளம

 5.தழரவவரநதப பமடல

ந�மய எததன பதயவம  ந� இனறழ மவமறத  
ப�மநதம - 2

ந�மய எததன பதயவம

ஆயவரம மன"தரல எனணனத மதடனமய
அனபபனம �ழறகழனள எனணன மடனமய ஆ 
ஆ ... (2)

கணப�ன கமததழட  எநதன பநஞ�ழல வமவம
கவணலயவனறழ நமன வமழ எனன"ல எழநத 


