
7..நன்றிப்பாடல

 நன்றி பாடி நன்றி பாடி நாடனனைப 
பபாடற்றிடுபவாடம் 
நாடளும் அவரின் வல் சசெயலுக் நன்றிப 
பண் பாடிடுபவாடம் 
நன்றி -2 என் இபெயசுபவ உமக் நன்றி 
நன்றி -2 என் பனவபை உமக் நன்றி

அன்னை னந்னன அன்பினனைத் னந்னாடய 
அளவினல்ாடன ஆற்றல னந்னாடய (2) 
இைிெய உறவுக இுமனில னந்னாடய - 2 
இனெயத்னில அனமனி னந்னாடய - 2 நன்றி ...

இருளின் பாடனனெயினல ஒளிெயாடய வந்னாடய 
இைிெய நண்பைாடய  னுெயாடய நின்றாடய (2) 
புனிெய உ்ும் பனைகுக சசாடன்ைாடய - 2 
புனிெய மைினைாடய மாடறக சசயனாடய - 2 நன்றி
...

 

8.அன்னனைக்குப் புகழ

அம்மாட உந்னன் மாடண்பு ுண்பைாடம் 
அன்னை உன் னிருத்ன்த்னில 
வரும் அிெயவ்க் னிைம் னனெய 
சபாடழிந்னாடய மாடறாட அன்பாடப்

அனமனினெயப சபாடழிும் உன் னிருுமுத்னன 
நாடங்ுக ுாடண்னுெயினப் (2) 
சுனமுனள மறந்பனாடம் சுும் ப் 
அறிந்பனாடம் 
சுந்னரத் னாடய மரிபெய (2)

வாடழ்வினன்  ெயரம் சழ்னுெயினப்
வாடிெய ம்ராடபைன் - 2 
வசந்னமாடய வந்னாடய வரம் ப் னந்னாடய 
ஆபராடகுிெயத் னாடயமரிபெய (2) 
அருகநினற மரிபெய வரம் னரும் ுரபம 
உன் பனம் நாடடுுிபறாடம் (2) 
அருனமுக அறிந்பனாடம் அனைகு்ம் 
அனைந்பனாடம் 
ஆனரி னாடயமரிபெய (2

மாதாநதததிிப்ப்ிப்பாடலகக 
              சசெப்சடம்பர-2018 

1.வினகப்பாடல

னிைம் னிைம் வ்ம் வரும் எந்னன் ுாட்ி 
ந்ம் னரும் வளம் னரும் சனயவத் னாடளி (2)

சரண் என்் பனிைாடல பனாடன்றித் 
பனற்்வாட் 
அரண் நாடபம அஞசற்சுன்் ஆற்றல 
நல்வாட் (2) 
வரம்புாடி நாடளும் னந்  
வாடழகசசய்வாட் - 2 
ுரம் கூபபின சிரம் னாடழ்த்னி நாடளும் 
பாடடுபவாடம்

ுனரெயினன்றி  ன்பம் வாடழ்வினல நாடளும் 
பனாடன்றினும் 
மனறந்னிடும் ம்்ந்னிடும் 
இன்பம் வாடழ்வினப் (2) 
இனறுரம் னரும் வரம் பபாட ம் 
வாடழ்வினப் - 2 
ுனறபபாடகுி ்னற நீகுி 
வாடழ்பவாடம் பாடரிப்

இப பாடைலுளின் ஒ்ி விவத்னன எம  
இனைெய னளமாடுிெய www.tamilcatholicnews.com 

எனும் இனுெயனளம் வழிெயாடுப 
பனிவறகும் சசயய்ாடம்



3. தியானைப்பாடல

ஆண்ைவபர என் ஆற்ற்ாடய உகளவபர 
உமகபு நாடன் அன்பு சசயுின்பறன் (2) 
அவபர என் ுற்பாடனற அரணம் மீடபும் 
அவபர என் புைெயம் வ்ினமும் 
 னுும் (2)

என்  ன்ப நாடளில பனுவுக னாடகு 
என் அன்பு பனவன் அனைகு்மாடைாட் (2) 
சநருகுிெயினல்ாடன இைத்னிற்் அனழத்னாடபர
பநரிெய அன்பு கூந்சனன்னைக ுாடத்னாடபர - 2

வ்ினமனெயக ுகனசெயாடய அுினந்னவ் 
அவபர 
வழினெயும் ந்மாடய ஆகுிைாட் அவபர (2) 
எந்னன் ுற்பாடனற ஆண்ைவ் வாடழ்ு 
எந்நாடளும் என்சறன்்ம் வாடழ்த்னப 
சப்வாடராடு - 2

 

 

4. காணிக்னகப்பாடல

சபாடன்ம்் பாடனபம என்மைம் பசரபவ 
வினிெய்ின் சவற்றி பவந்னபை 
இனன ஏற்்கசுாடகளுபம - 2 இனறவாட

னள்வற்் பசாட்ந்ன உகளம்
னெயவக் ஏங்்ம் உகளம் 
முிழ்வற்் வாடழபவண்டும் 
உந்னன் சங்ுமம் (2) 
உந்னன் சங்ுமம் என்்ம் 
உன்ைில சங்ுமம் -2

உறவற்் வாடழும் உகளம்
உறவக் ஏங்்ம் உகளம் 
இன்புற்் வாடழபவண்டும் 
உந்னன் சங்ுமம் (2) 
உந்னன் சங்ுமம் என்்ம் 
உன்ைில சங்ுமம் -2

 
 

6. திிவிிநதுப்பாடல-

வினருந் க் வாடருங்ுக நம் இனறவன் னரும்
வினருந் க் வாடருங்ுக 
அன்னப உு்த் ம் உறனவ வள்க்ம் 
வினருந் க் வாடருங்ுக
 னிரு வினருந் க் வாடருங்ுக (2)

மண்புாடனர நல மைத்பனாடராடய மாடற்்ம் 
வினருந் க் வாடருங்ுக 
வினண்புாடனர வாடழ்வினல எந்நாடளும் ஏற்்ம்
... ... 
னாடழ்நின் நீகுி இனற உறனவத் னரும் ... ...
னாடழ்நின் சழ்கசி சாடத்னாடனை சவலலும்
... ...

ஒற்்னம உெய்னவ நம்மிப் வள்க்ம்
... ... 
பவற்்னம னீனெய மைனிைில நீக்ம் ... ... 
மைபநாடெயுற்றி நினறமுிழ்வளிக்ம் ... ... 
மருத்னன சவன்் இனறவாடழ்வளிக்ம்
... ...

 


