
7..நன்றிப்பாடல

ககோடி நன்றி போடல் போும எந்ன்  ்யகம
கோக்கும நல்்ல க்னன் னன்பு என்்னன 
்ோங்குகம 
னனரின் கரங்ககள எனனது னோழனவில் என்றம 
 ்ணையுகம 
னகமகிழநது னன்ரை கபோறறி நி்மம 
போுகனன் 
நன்றி  ்றனோ நன்றி ்்்லனோ

எனனது ஆறறல் னரணமோனன உம்ம 
னோழத்துகனன் 
எனனது மீடபும மகிழவமோனன உம்மை 
புகழுகனன் 
எனனது னள்ம னோழவமோனன உம்மை 
கபோறறகனன் 
எனனது ன்லி்மத் துணைவிவமோனன உம்மை 
போுகனன்

கண்ணைவின்  ்மககள கபோ்ல என்்னனக் கோத்து
மகிழகின்றரீ 
கரு்ணை ககோண்ட னவிணிகளோக்ல  ரக்கம 
கபோணிகின்றரீ 
னகளள னகளளக் கு்றயோ் னன்்பத் 
்ருகின்றhீ 
னன்்னனக்கும கம்லோனன போமம கபோணிகின்றரீ

 

 

8.அன்னனைக்குப் புகழ

னமக்லோறபனவிகய னருகளநி்றத் 
்ோகய னோழக னோழக 
மோமற கன்னனனகய மோபரன் 
்ோகய னோழக னோழக 
னோழக ்ோகய னோழக 
நீகய னோழக னோணியகன 
னன்்னனகய னோழக னம்லிகய 
னோழக னோழக னோணியகன

மோமரிகய மோ்னகள னோழக னோழக 
மோந்ரக்ளக் கோைபனகள னோழக னோழக 
மனனம மகிழநது போடிுகனோம னோழக னோழக 
்ினனம நி்னனநது போடிுகனோம னோழக னோழக

 ்றமகனனனன் ்ிருத்்ோகய னோழக னோழக 
ம்றகபோறறம கபகரணிக்ல னோழக னோழக 
னோன் மண்ணைவின்  ரோக்கினனனகயனோழக னோழக
னோழத்துகிகறோம கபோறறகிகறோமனோழக 
னோழக

 

மாதாநதததிிப்ப்ிப்பாடலகக 
              ஒக்்டடாபர-2018 

1.வினகப்பாடல

 ்யங்ககள ம்லரடுகம  ங்கு  ன்னனன்ம 
மணங்கடுகம நமமில் 
 ்றயருகள னளரடுகம னது  ககமல்்லோம
பரனடுகம

னண்ணைக்ல  ங்கு ந்ம ன்ணத்்ோர -  ம 
மண்ணைவிக்ல கபோங்கும னோழனளனத்்ோர 
ன்ரயவில்்லோ னரங்க்ள நமக்களனத்்ோர - 
்ம 
க்ரயவில்்லோ கரு்ணையோல் ந்ம மீடடோர

னன்பவிக்ல ம்லரகின்ற னவிுனோமம - னது 
குன்றின்கமல் ஒளனரகின்ற ்ிருனவிளக்கோம 
நீ்ியும உண்்மயும ன்ன் ுடரோம - ன்ன
்ீ்ில்்லோ னோழவக்கு னணிகோடு

 ை போடல்களனன் ஒ்லி னடினத்்் எமது 
 ்னனய ்ளமோகிய www.tamilcatholicnews.com 

எனும  ்ணைய்ளம னணியோகை 
ப்ிவறக்கம கமெெ்லோம



3. தியானைப்பாடல

உமது னல்்ல்ம புகழநது போுகனன் 
கோ்்லக்ோறம உமது  ரக்கம 
நி்னனநது மகிழுகனன் 
ஏகனனனனனல் நீகர னரணைோயுகளளரீ 
கநருக்கடியவில் எனனக்கு நீகர 
ன்டக்க்லமோனனரீ

எனனக்கு ன்லி்மயோனனனகர உமக்குை புகழ 
போுகனன் 
ஏகனனனனனல் என் ன்டக்க்லமம னரணம 
நீகர 
என்  ்றனகனன என் ்்்லனகனன 
என் மீது  ரக்கம ககோகளபனர நீகர

எ்ிரிககள கமல் கனறறி ககோண்ு எனனக்கு 
மகிழ்மி னருளனனனரீ 
்ீ்மககள கமெகனோரில் நின்ற னவிு்்்ல 
்ந்ீர 
என்  ்றனகனன என் ்்்லனகனன 
என் மீது  ரக்கம ககோகளபனர நீகர

 

4. காணிக்னகப்பாடல

உடல் கபோருகள ஆனவி எல்்லோம 
உன் போ்ம நோன் ப்டத்க்ன்

நோன் போரக்கும உ்லககல்்லோம 
உன் கமோல்்லின் னவிரிவ்ரகய 
ன்ில் னோழும உயவிரககளல்்லோம 
உன் னன்பவின் க்ோடரக்்கய 
ன்்த் ்நக்ன் ப்லிைகபோருளோெ ஏறபோெ 
எ்னனத் ்நக்ன் ஒரு கபோருளோெ கமரைபோெ
்ிரு னைபம கபோ்ல ன்்ை பகிரநது 
ன்னனனரக்கும னோழனருகளனோெ

நி்றனோழவ உனன்ோகும 
நோன் கண்கடன் ப்லினோழனவில் 
கபோருகள னடினவில் ப்லி ்நக்ன் 
உன் னோழ்னத் ்ர னருனோெ 
புது உரு எனன என்்னன மோறறிுனோெ 
புது உ்லகிது எனன நோன் னோழகனன் 
்ிருமகன் மோய்லில் னளரனவிும 
நி்றயருகள நோன் கபறகனன்

 
 

6. திிவிிநதுப்பாடல-

னன்கப என்றோனனனோ என் எண்ணை 
நி்றனோனனனோ 
உன் கமன்்ம னோனனம என்றோகினனோுமம 
என் ஏழ்ம கு்ற ்ீரத்்னோ

னளம கோெநது நிணல் க்ும கநரங்களனல் 
னளகமோு எ்னன் சூழும ந்ியோகிறோெ 
பவிரிநக்ோடி மனனம னோும கன்ளகளனல் 
எ்னனத் க்றறம புது னோழவ 
ம்ணயோகிறோெ 
ம்்ல கபோன்ற உன் னன்பு மன்னனோக்ல்ோன் 
என் ்ோழ்ன உன் மோண்்ப நோன் 
கோண்கிகறன்

உன் போ்நிணல் கபோதும எனன ஏங்கிகனனன் 
உன் கநஞ்ம ம்லரோக்ல எ்னன மூடினனோெ 
கண் போர்ன னருகள கபோதும எனன நோடிகனனன்
என் போ்் னணி கமல்ுமம து்ணையோகினனோெ
மண்மீது கோூன்றம க்ோுனோனனமோெ 
என்மீது நீ னநது நோனனோகிறோெ


