
 தனனததச சசலலம வழழகள எலலலம
தலலவன உலனயய யதடயவ
தவவதத ஏஙகம வவழழகள எலலலம
தலகம சகலணட நலடயவ
அலணததச சசலலம அனலனயலகழ
அலழததச சசனறலய சதயவயம
அனபயன நணபயன எனலன ஆளம

கலலம மளளம கலடம மலலயம
கடநத சசலலம யவலளயவல
சபலழதம சலயநத பயலம ஓயநத
வலழகலகப படகம மழகயவ
சழனன எனத இதயம தலன நந
சழறகழல அமரததழ வவலரகழறலய

 

8.நனற�பப�டல
ஆயவரம ததழபபலடல எநதன 
நலவவனனல அலசநதலடம
ஆனநதம ஆனநதம என மனதழல
ஆணடவல உலனபபலட

வலனமகழலம உயரமலலயம 
உநதன பகழபலட ஆ
யதனசபலழழயம நறமலரகள 
உன சபயர சலவபலட
வலனசபலழழயம நநரததளனகள 
உநதன அரளபலடயலன உனத
 தழரபபகலழ கவவயலல நழதமபலட

பகலஒளனயம பலலநழலவம 
ஒளனயலம உலனபபலட ஆ
அலலகடலம அதன சழறபபம 
கரலணயவன வவதமபலட
மழலலகளனன யதனசமலழழகள 
தயலமயவன நழறமபலடயலன உனத 
தழரபபகலழ கவவயலல நழதமபலட

 9-தய யயலயசபப பலடல

மதமலர நழலறசகலட லகயவயலநதம
மலடசழலம நழலற சலச மலமனனயய
ததழ வளர உமத நறபதம வநயதலம
தலணசசய சதமலமயலளம தலலதயயர

வலன உலகழழநததலல கரவமறற
வன மனககளனயவன வலலயறகக
தலன மனவலய உதழதத கடவள
தலலதயலம சலச உன தஞசம வநயதலம

ஒளன நழலற கதழயரலலன ஆலட எனம
உடவலதத தலலயவலம மட பலனநத
தளன நழகர அரள சபலழழ மலமரயலள
தலணவனலம சலச உன தலண பரவலய 

 

ம�த�நத த�ரபபல�பப�டலகள 
மம

1. வரககபப�டல

 வவடதலல ரலகஙகள வவடயலழன ககதஙகள
மழஙகழட வலரஙகயள
பத உலகலமததழட பதவழழ பலடததழட
அனபடன வலரஙகயள
வலரஙகள வலரஙகள ஆலயம 
வலரஙகளஅலனவரம வலரஙகயள - 2

அனபககலகவம அலமதழககலகவம 
இயயச மனவலனலர
உணலமககலகவம நநதழககலகவம 
அவயர பலழயலனலர (2)

ஒனற கடயவலம உணரநத 
வலழயவலம - 2

சயநலம நநககழ பவறரநலம கலதத
அனபவனனல நலம இலணயவலம - 

வலரஙகள ...

ஏலழ எளனயவர வலழம
 இடஙகயள இலறவன வ நடலகம
வறலமப பவடயவயல அலறம 
கடலகயளஇலறவனனன சமலழழயலகம (2)

பகழரநத வலழயவலம பசழலய நநககயவலம- 

இலறவனனன அரசழன இனனலமலயக கலண
இனயற மயனறழடயவலம

 2.உனனதஙகள�ல
உனனதஙகளனயல இலறவனகயக 
மலடசழலம உணடலகக. 

    உலகழனனயல நன மனததவரகக 
   அலமதழயம உணடலகக.

    பகழகழனயறலம யலம உமலமயய 

இபபலடலகளனன ஒலழ வடவதலத எமத 
இலனய தளமலகழய www.tamilcatholicnews.com 

எனம இலணயதளம வழழயலகப 
பதழவறககம சசயயலலம



வலழததகழனயறலம இலறவயன. 

உமகக ஆரலதலன பரநத 
உமலம மகழலமப படததகழனயறலம யலம. 

உமத யமலலம மலடசழலமககலக 
உமகக நனறழ நவவலகழனயறலம. 

ஆணடவரலம எம இலறவயன இலணயவலலலத 
வவணணரயச. 

ஆறறல அலனததம சகலணட 
இலஙகம யதவ தநலத இலறவயன. 

ஏகமகனலகச சசனனதத ஆணடவர
 இயயச கழறழஸத இலறவயன. 

ஆணடவரலம எம இலறவயன
 இலறவனனன தழரச சசமமறழயய. 

தநலதயவனனனற நழததழயமலகச 
சசனனதத இலறவன மகயன நநர. 

உலகழன பலவம யபலககபவயர
 நநர எமமIத இரஙகவ நர. 

உலகழன பலவம யபலககபவயர எம மனறலடலட 
ஏறறரளவ நர. 

தநலதயவன வலததழல வ நறறழரபபவயர 
நநர எமமIத இரஙகவ நர. 

ஏசனனனல இயயச கழறழஸதயவ 
நநர ஒரவயர தயவர. 

நநர ஒரவயர ஆணடவர 
நநர ஒரவயர ஆணடவர. 

நநர ஒரவயர ஆணடவர 
நநர ஒரவயர உனனதர 
பரசதத ஆவவயடன தநலத இலறவனனன 
மலடசழயவல உளளவர நநயர -ஆசமன.

3.த�ய�னபப�டல 
அனயப இலறவல அலனவரம ஒனறலய
அகழலததழல வலழநதழட அரளபரயம (2)

ஒனறலய வலழநதழட நனறலய வலழநதழட
அனபலய வலழநதழட அரளபரயம (2)

தனனயலய பவறககம மலனனடரகள
தலணயலய வலழநதழட அரளபரயம (2)

இலணயலய சமமலய ஆணம சபணணம
இரகரம யகலரததழட அரளபரயம - 2 

ஒனறலய ...

 தநலதயம தலயம கடமபததழயல
சழநலத ஒனறலகழட அரளபரயம (2)

பவளலளகள சபறயறலர பலசததழயல
பவணகககள தநரநதழட அரளபரயம - 2 

ஒனறலய

4.க�ண�கககபப�டல
அரபபணவதயதன எனலன ஆணடவலஏறறரயள
பவறரனபப பணவககலக 
எனலனயயஅரபபணவதயதன
ஏறறரளம அரசசழததரளம நழரபபவடம 
பயனபடததம

எளனயயலரகக நறசசயதழ சசலலலவம
சழலறபபடயடலர வவடதலல அலடயவம
ஒடககபபடயடலர உரலம சபற
ஆணடவல ஏறறரயள எனலன
 ஏறறரயள ஏறறரயள

என சழததம மறதத வலழவம
உன சழததம யபலல பலழயலகவம
என வலழவ உன வலழவலக
ஆணடவல ஏறறரயள எனலன 
ஏறறரயள ஏறறரயள

5-பரசததர பரசததர 
பரசததர பரசததர பரசததயர
மவலகழன யதவனலகழய ஆணடவர
வலனமம பமழயம உமத மகழலமயலல 
நழலறநதளளன

உனனதஙகளனயல ஓசலனனல
ஆணடவர சபயரலல வரகழறவர ஆசழ 
சபறறவயர
உனனதஙகளனயல ஓசலனனல 

 

6.பரமல�கமநத�ரம

வவணணக தநலதயய உமத நலமம 
—அரசசழககபபடவதலக 2

உமத இரலசசழயம வரக  உமத சழததம 
வவணணலகதழல சசயயபபடவத யபலல 
பமழயவயலயம சசயயபபடவதலக

எஙகள அநதழன உணலவ 
எஙகளகக இனற அளனததரளம
எஙகளகக தநலம சசயபவரகலள
 நலஙகள சபலறபபத யபலல
எஙகள பலவஙகலளப சபலறததரளம
எஙகலள யசலதலனயவல வவழவவடலயதயம
தநலமயவல இரநத எஙகலள 
இரசசழததரளம
வவணணக தநலதயய உமத நலமம 
அரசசழககபபடவதலக

7.த�ரவ�ரநதபப�டல

அனபவல வவலளநத அமதயம
 எனனனல மலரநத சதயவயம
உயவரல கலநத ரலகயம 
உறவவல எரயம தநபயம
யதவயன இலறவயன யதட வநத சதயவயம


