
 

7..நனற�பப�டல
நனறற எனற பபடவவன என இனனயவதவவன
நனமம சசயலகள சசயத 
உநதன அனமபப பபடவய (2)

வகபட நனறற பபடடப பபடவவன
கபலசமலலபம வபழததக கறவவன (2)

உயயரகள யபவம வபழ 
நல உலமகப பமடதததபல
உறவ வபழவ வளர 
நல உளளம உமறநததபல
நறஜஙகள யபவம நறமலகக 
நறசசயதறதநததபல
நறழலகள தனபம மமறய 
தறரவயரநமத அளனதததபல
பகறரநத வபழவயல வளர 
நல மனமதக சகபடதததபல
பரமன அனபயல வபழ 
அரள வரஙகள சபபழறநததபல

பகறரநத வபழம அனப வபழவயல 
எனமனச வசரதததபல
சசபயதத நறனற வவணடமவபபத 
எனமனக கபபபதபல
வநசககரதமத நநடட வநத
 நனமம சசயவதபல
தனபதயமரப பனனமயபவபபல
வயலகமவபபதபல
உணமம அனபயல உளளம மகறழத தநததபல
 உநதன ஒளனவய உலகறல 
எநதன வழறயபய ஆனதபல

 

8.அனன�ககப பகழ

அமமப உநதன மபணப கணவடபம
அனமன உன தறரததலததறல
வரம அடயவரகக தறனம தமய 
சபபழறநதபய மபறப அனபபவல

அமமதறமயப சபபழறயம உன தறரமகதமத
நபஙகள கபணமகயயவல (2)

சமமகமள மறநவதபம சகம பல 
அறறநவதபம
சநதரத தபய மரவய (2)

வபழவயன தயரம சழமகயயவல வபடய 
மலரபவனன - 2

வசநதமபய வநதபய வரம பல தநதபய
ஆவரபககறயத தபயமரவய (2)

அரளநறமற மரவய வரம தரம கரவம
உன பதம நபடகறவறபம (2)

அரமமகள அறறநவதபம அமடககலம 
அமடநவதபம
ஆதர தபயமரவய (2) 

 

கரதத��ன� ஞ�ய�ற  
��ரபப��பப�டலகள 

1.வரனகபப�டல

கபமல இளஙகதறவர நந
 கடவமளத ததறகக எழ
வசபமலப பதமலவர நந 
இமறவனனன தபளனல வயழ
ஆலயத தறரமணயவய நந 
ஆணடவன கரமல அமச
ஞபலத தவககலவம நந 
அரளதரம பலறமய இமச

தறரபபலற நறமறவவறறம 
கரவடன இமணநத சகபணட
தறரளபய வரகறனற கடடததறன 
அனப கணட சபரமவர கலவபர 
அரமபலற நறமனவபகம
தறரமமறததகனபபலற 
பபடததறலகழமறவயட

வரங கரவடன வசரநத 
பரமமன வபழததற நறனற
தறரபபலறப பபடததறவல 
சதயவ நக வபழவமடநத
சறரவம தபள பணயநத 
சறநமதமய இமறககளனதத
பரமதல தரகறனற அரடபலற 
பஙவகறபபய 

இப பபடலகளனன ஒலற வடவதமத 
எமத இமனய தளமபகறய 
www.tamilcatholicnews.com 

எனம இமணயதளம வழறயபகப 
பதறவறககம சசயயலபம



2.��ய��பப�டல 
என இமறவப, என இமறவப,

ஏன எனமனக மகவயடடர-2

எனமனப பபரபவபபர எலலபரம
ஏளனம சசயகறனறனர
உதடமடப பயதககறத தமலய அமசதத,

ஆணடவரமமத நமபயகமக மவததபவன
அவவர இவமன மமடகடடம;

தபம அனப கரநத அவமன
அவவர வயடவயககடடம எனகறனறனர.

தநமம சசயவவபரன கடடம
எனமன வமளததக சகபணடத
நபயகள வபபவல அவரகள எனமன
சழநத சகபணட வமளககறனறனவர 
எனத மககமளயமகபலகமளயவம
தமளததபரகள  தமளததபரகள.

என எலமபகமள எலலபமநபவன 
எணணயவயடலபம எணணயவயடலபம

 3.க�ண�கனகபப�டல
தனமனவய தநதவவர உளளஙகள 
எடதத வநவதபம
உமமபவல தபன உயயர வபழகறவறபம
உம பபதம சரணபகறவறபம
எம ஆயடகபலஙகள உம 
அனபகவகபலஙகளஎலலபம உமககபக

ஆகபயம தரகறனற தளனகளபக
எணணறற நனமமகள எமககத தநதபய
 உயயர உமழபமபயம 
தறறமமகள சபபரமளயம

உமகசகன மகறழநத சகபணட வநவதபம
வளம கடடவபய வபழவபகவபய
உம நறழலறல உயயர வபழவவ

மணணயவல வபழம மனனதரடம
கதறரவன வபதஙகள கபணபதறலமல
கதறரவன வபபல உநதன 
அனபயனனலஇமணநத
கபணயகமக தரகறனவறபம கடமபமபக
ஒனறபகவவபம உமதபகவவபம
உறவகள பதறதபகவவ 

4.பரத��கமந��ரம
வயணணலகறல இரககறற எஙகளதநமதவய
உமத சபயர தயத எனப வபபறறபசபறக!

உமத ஆடசற வரக
உமத தறரவளம வயணணலகறல 
நறமறவவறவத வபபல
மணணலகறலம நறமறவவறக
எஙகள அனறபட உணமவ இனற 
எஙகளககத தபரம
எஙகளகக எதறரபக கறறம சசயவவபமர
நபஙகள மனனனபபத வபபல எஙகள 
கறறஙகமள மனனனயம
எஙகமளச வசபதமனகக 
உடபடததபவதயம,

தநவயபனனடமறரநத எஙகமள 
வயடவயததரளம

 5-மன�#பப மனற�டடப ப�டல
உலகறன பபவம வபபககம 
இமறவனனன சசமமறறவய
எமவமல இரககம மவயம

உலகறன பபவம வபபககம
 இமறவனனன சசமமறறவய
எமவமல இரககம மவயம
உலகறன பபவம வபபககம 
இமறவனனன சசமமறறவய
எமகக அமமதற அரளம

 6.��ரவ�ரநதபப�டல

ஆனம உணவபய எனனல வநத
அனப உறவயல எமன வளரதத
அநதம வமரயயல எனமனக கபகக
ஆதவவன உமன வவணடகறவறன - உன
ஆதரமவவய நபடகறவறன

அசசம யபவம நநககம மரநதபம
அலலல யபவம வபபககம மரநதபம
நறததம உநதன உணமவவய நபன
உணணம வவமளயயல உளளமஒனறறப 
வபபகவமஉறவயல உளளம மகறழநதறடவம
வரவபவய என இமறவப வரம
அரளவபவய என தமலவப

தபகம யபவம தணயககம வயரநதபம
தளரசசற யபவம நநககம வயரநதபம
நறததம உநதன கரதறமய நபன பரகறடம 
வபபதறவலஉளளம உரகறப வபபகவம
ஊககம சநஞசறல பயறநதறடவம

 


