
5.நன்றிப்பாடல
எந்தக் கா்லத்திலும எந்த வவேளளையிும 
நன்றிலயா்ல் உமளம நா்ன் ததிலபவபன் 
இவயசுவவே உமளம நா்ன் ததிலபவபன் 
ததிலபவபன் 
எந்த வவேளளையிும ததிலபவபன்

தந்ளதயும நீவரே தா்யும நீவரே 
சசா்ந்தமும நீவரே என் பந்தமும நீவரே

ஆதிலயும நீவரே அந்தமும நீவரே 
வஜா்திலயும நீவரே என் சசா்ந்தமும நீவரே

அன்பனும நீவரே ந்பபனும நீவரே 
அளனைத்தம நீவரே என் பா்க்யமும நீவரே

வோ்ழ்வேிும நீவரே தா்ழ்வேிும நீவரே 
வோ்ளதயில் நீவரே என் பா்ளதயில் நீவரே

 தன்ப வநரேத்திலல் இன்பமும நீவரே 
இன்னைல் வவேளளையில் என் வநசரம நீவரே

 மீடபரம நீவரே என் வமேயபபரம நீவரே 
வமன்ளமயும நீவரே என் மகிலளமயும நீவரே

ஒளைியும நீவரே வேழிலயும நீவரே 
உ்பளமயும நீவரே நன்ளமயும நீவரே

 

 6.அன்னனைக்குப் புகழ
இதயம மகிலழுதமமா் தயர களறகள 
மளறயுதமமா் 
உளளைமும தள்தமமா் - உந்தன் 
தா்ேயளமயின் நிலளனைவோ்வல அமமா்

தா்சயனும வபா்திலனைிவல - மனைம 
தா்னுளனைத் வதடுதமமா் 
ஈன்ற தா்யும வபா்்றம உந்தன் 
பா்தம பணிந்திலடுவவேன் அமமா்

அன்ளனை உன் அன்பினைிவல - என்றம 
அளடைக்கலம தா்ரமமமா் 
நா்்ம சபா்ழுதம உந்தன் நா்மம 
பா்டிப பகழ்ந்திலடுவவேன் அமமா்

வோ்ழ்சவேனும பா்ளதயிவல - ஒளைி 
வேிளைக்கா்ேய நீ இரபபா்ேய 
உ்பளம மனைதம உயரந்த சநறிலயும 
நிலளறந்த பகழ்ந்திலடுவவேன் அமமா்

 

 

மாதாநதததிிப்ப்ிப்பாடலகக 
              நவம்பர-2018 

1.வினகப்பாடல

இறந்வதா்ர வோ்ழ்வ ஒளைிசபறக அவேர 
இளறவோ் உமமிலடைம வேந்தளடைக

நிலன் ஒளைி அவேரவமல் ஒளைிரந்திலடுக பவேியில் 
நிலதம அவேர நிலளனைவ நிலளலத்திலடுக (2) 
தீயளவே யா்வம வேிலகிலடுக - 2 - அவேர 
திலனைம உம மகிலழ்வேில் நிலளலத்திலடுக

வேி்பணக சீவயா்ன் நகரினைிவல நிலதம 
ம்பணா்ல் உம பகழ் அவேர இளசக்க (2) 
பனைிதர வோ்னை தூதரடைன் - 2 - உமளம 
பகழ்ந்திலடும வபற அவேர சபறக

 

இப பா்டைல்களைின் ஒலில வேடிவேத்ளத 
எமத இளனைய தளைமா்கிலய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனும இளணயதளைம வேழிலயா்கப 
பதிலவறக்கம சசேயேயலா்ம



2. தியானைப்பாடல

ஆ்படைவேர எனைத நல்லா்யன் ஆகவவே 
எனைக்சகா்ர களறயும இரோ்த -2 
நீ்படைபசுமபல் தளரே வசரபபா்ர களைிர
நீர நிலளலக்கசகளனை அளழத்ததசசல்வோ்ர

ஆன்ம வோ்ழ்வக்கயிர தந்தரளவோ்ர
அறசநறிலதனைிவல ஒழுகத சசல்வோ்ர
கா்ரிரள சூழும பளளைத்தா்க்கிலல்
நடைக்க வநரந்தா்ும பயவம இல்ளல
ஏசனைனைில் என்னுடைன் நீர இரக்கிலன்றரீ
எளனைனைின் வகா்ும கவேணம வத்றம

என் பளகவேரின் முன் எனைக்கா்க
இனைியவதா்ர வேிரந்ளத அளைித்தீர அன்வறா்
என் தளல மீத எ்பளணேய ் சில
எளனை அபிவஸேகம சசேயவத ளவேத்தீர
வோ்னைக வேடீடில் வோ்ழ்ந்திலடை நா்்ம
எளனை நிலன் அன்ப சதா்டைரந்திலடும அன்வறா்

3. காணிக்னகப்பாடல

உனைக்சகனை நா்ன் தரம கா்ணிக்ளகளய 
உவேபபடைன் ஏ்பா்ேய என் இளறவோ் 
பலிலசயனை எளனை நா்ன் தரகிலன்வறன் - உன் 
பதமலர பணிந்த மகிலழ்கிலன்வறன்

உளழபபின் கனைி இத உனைக்கா்க 
உன்னைரள சகா்ளடைகளைின் பலனைா்க 
பளடைத்தவேன் கரேங்களைில் மகிலழ்வோ்க - உன் 
பளடைபபினைில் சிலறந்தளத தரகிலன்வறன்

உடைல் சபா்ரள ஆவேி உனைக்கா்க 
உன் பணி பவேிதனைில் நிலளறவோ்க 
மடிந்திலடும மனைிதத்திலன் வேிளைக்கா்க - நா்ன் 
மகிலழ்வடைன் என்ளனைவய தரகிலன்வறன்

 

4. திிவிிநதுப்பாடல-

சுளம சுமந்த வசா்ரந்திலரபவபா்வரே 
வோ்ரங்கள நம ஆ்படைவேர அளழக்கிலன்றா்ர 
இளளைபபா்்றில சகா்டுக்கிலன்றா்ர ஆ

இரகரேம வேிரித்தவேரோ்ேய இதயத்ளதத் 
திலறந்தவேரோ்ேய 
இளறவேன் இரக்கிலன்றா்ர இனைியும 
தா்மதவமன்

வேரம வேழில பா்ரத்தவேரோ்ேய வேரேம மளழ 
சபா்ழிலந்தவேரோ்ேய 
வேந்தவேர இரக்கிலன்றா்ர வேிளரேந்திலடைத் 
தா்மதவமன்

தயரினைில் ஆறதலா்ேய வநா்யினைில் 
மரத்தவேரோ்ேய 
அடிளமயின் வேிடுதளலயா்ேய ஆ்படைவேர 
இரக்கிலன்றா்ர

வேறளமயின் வேிரந்சதனைவவே சவேறளமயில் 
மகிலழ்சவேனைவவே 
வவேந்தன் இரக்கிலன்றா்ர வேந்திலடைத் தா்மதவமன்

 


