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1	ெகா$ச&	'&மா	இ*+த-	

தன/யாக	இ*1கேவ45&		

ைகேபசி	இ-லாம-		

க:கார&	இ-லாம-		

யா*ேம	பா<1காம-		

யா*ேம		வ=சா>1காம-		

யா*ேம	இ-லாம-		

எ@Aேம		ெசBயாம-		

'&மா		

CD'	வ=Eடப:		

தன/யாக	இ*1க ேவ45&		

இ-ைல		

ஒ*	கிள/ையJ	ேபால		

ஒ*	நாையJ	ேபால		
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ஒ*	தவைளையJ	ேபால		

ெகா$சமாவ@		

'&மா		

இ*1கேவ45& 
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2 ஜூேராO ேமPகி- மைழ1கால&  

இJேபா@ மைழ 

மைழR&, ந SR&  

இ*Jப@ தாT மைழ1கால& . 

த4டைனகU வழOகJபEட  

நிரபராதி 

ம V45& ம V45& த4:1கJப5&  

அவல+திT கால&  

இXத மைழ1கால& 

எ-லா மTன/JY1 க:தOகZ&  

கிட1[& உT  

[Jைப+ெதாE:ய=-  

ெப*கியப: இ*1கிற@  

எனதTY.  

ந Sய-லாத இXத  
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மைழ1கால+ைத1  

கட1க_:யாம-  

 உTைன மTறா5கிேறT 

வ=ழி இழXதவT  

ெந5$சாைலைய1 கட1[&  

பாவ& மி[Xத கால&  

இXத மைழ1கால& 
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3	பாEஷாவ=T	பா5கU 

ந SOகU	நிைனJப@	ேபா-		

பாEஷாவாக	மாறிய@		

எT	கனவ-ல		

எT	ெந5Oகால	லEசிய_&	அ-ல		

பாEஷாவான@		

ஒ*	தPெசய-			

ஓ<		உண<Dசிவச&		

ஒ*	_EடாUதன&		

ஒ*	பழ1க+திPகாக	ெசBத	தPெகாைல		

	

ந SOகU	நிைனJப@	ேபா-			

பாEஷாவாக	இ*Jப@		
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'தXதிர&	அ-ல	

எJேபா@&	க4ணா:	அண=X@ெகா45&		

எJேபா@&	ப:கள/-		ேவகமாக	நடX@	ெகா45&		

எJேபா@&	ஆEகU	Yைடdழ	வாeவ@		

	

ஒ*	@யர&	

ஒ*	நைமDச-		

ஓ<	ஆPறாைம		

எT	வ4:ைய	நாேன	ஒE:		

யா*&	fட	இ-லாம-		

நாT[	ெவUள/	ம V	ேகாெரTைக	

நாேன திTg		

ஒ*	மாண=1கமாக	வாeவ@		

ஒ*	ெகா5Jப=ைன 
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4	அரசிய=T கா-கU 

எ-லா	ெச*JYகZ&	ெபE:ய=-		

அ@	மE5&	தைரய=-		

அேத	இட+தி-	ஆg	ஆ45களாB		

ஓ<	அi<வ	மலைரJ	ேபா-			

தன/யாB	கா+@1கிட1கிற@			

	ப1க+@ வ SE:-	

	

உய<ரக க*JY	வா<	ெகா4ட			

ெப4கU அண=R&	ெச*JY		

நாT	பா<+@		

யா*ேம	அண=Xததி-ைல		

ஒTg		

அைத	அண=Xத	கா-கU		
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உUள/*X@	தி*&பேவ	இ-ைல		

இ-ைல		

அXத1	கா-கU	ெச*JY	அண=வேத		இ-ைல		

இ-ைல		

அXத1	கா-கேள	இJேபா@	இ-ைல 
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5 ஒ* ப=Tநவ Sன+@வ கவ=ஞl& - கEட+@ைரகZ& 

அவ<கU  

ெதாைல  ேப'கிறா<கU  

மிTன$ச- அlJYகிறா<கU  

க:த& எn@கிறா<கU  

எT கவ=ைத ெவள/வXத  

நாள/தe ஆசி>ய< பதEட&  

அைடகிறா<  

 

கவ=ைத  

ம$சU ப+தி>1ைக+ தர&  

ஆபாச& ஒn1க1ேக5  

எTg [gXெசBதி அlJYகிறா<கU  

எT அைடயாள அEைட எ4 ேகE5  
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ஆசி>யைர நி<பXதி1கிறா<கU  

மனேநாயாள/ எTகிறா<கU  

ப=ைழ+@J ேபாகE5& ேப: எTகிறா<கU 

_கJY+தக+தி- அவ<கZ1[U சபத&  

எ51கிறா<கU 

எT வ SEைட _Pgைகய=5வதாக  

எT கவ=ைதைய எ>Jபதாக  

என1கான இட+ைத அவ<கU  _:AெசBவதாக  

 

உ4ைமய=- அவ<கZ1[  

எTைன+ ெத>யா@  

அவ<கU சXேதகெம-லா&  

அவ<கள/T சகாவான 

ேய'ப=ரான/ட& 
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பாவ& பரமப=தா  

மgநாU அைழ+தா<  

எTைனJ பைழய  

வா-ட< ெவPறிேவலாக  

ஏ  சி பTன S<ெச-வமாக  

வரேவ45ெமன ேகEடா<  

மTன/+@1ெகாUZOகU  

பரமப=தா  

நாT தானாக வX@  

வ4:ய=ேலறிய ைகJYUைள       
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6 ப=Tகாலன/+@வ	நாE:-	-ஒ*	பாணT		

அர'		

அதிகார&		

நிgவன&		

நிgவன	மதOகU		

ேபாலிD	சாமியா<கU		

ஆeநிைல+	தியானOகU		

சில	ஆய=ர&	ெவUள/கU			

	

ெடO[		

ப=ளாq:1	அ>சி		

வ=ைத		ந S1கிய	திராEைச		

வ=ைதR&	[ரr&	ந S1கிய	நாB1[E:		
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எO[&	ெபா*+தJபE:*1[&		

க4கU		

கைடவ Sதிகள/-		

s-நிைலயOகள/-		

ரய=- நிைலயOகள/-		

வ=மான நிைலயOகள/-		

_E5D	சX@கள/-		

[ழXைதகU	iOகா1கள/-		

மிTt1கிகள/-		

கழிவைற	வரா4டா1கள/-		

ைகேபசிகள/-		

உய<ரகJ	பா@காJY		

	

யா*&	ேகEகவ=*&பாத	பாட-கைள		
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தன/ேய	பா:	வட1கி*X@	உய=<ந S+தாT		

பாணT	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


