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——— இ டை $டா சகாய அ* னை ,* நவநாll ———

ஓ! இ டை %டா சகாயtதா யே  / -r அ0ll 2 றை nதவll / தாராள 8ணµm உ டை யவll / 
இ றை வ= எŋக@k8 அBk8m வரŋகll அ னை t தை Dm பFrnதBpபவll - ரே  / 
பா%கB= நmπk கை  - ரே /

அ=Jllள அ= னை யே  உm மை  நே ாkF L0mJm எmMடm வா0m / உமN கரŋகBl 
இரPசணயm உQR / நாŋகll உமN கரŋகBl ஒpப டை kகpபPT0kF றே ாm / 
நாŋகll உமN πll ளை கll /

அ=J 2 றை nத அ= னை யே  எŋக ளை  பாNகாtத0@m / ஏ னெ Wl உமN 
பாNகாவXl இ0nதாl எŋக@k8p பயMl லை . FZsN நாத\டM0nN 
எŋக@k8  பாவ ம=Wp பை  பெ ]^t த0F=_r. FZsN வே ாR ஒ=ZtL0k8m 
-r /  நரகt தை %ட சkL 2 றை nதவளா`0kF_r. உமN L0k8மாரam எŋகll 
ச கே ாதர0மான FZsN நாதr எŋக ளை t br வை `ட வ0m பே ாN -r எm அ0Fl 
இ0pcr எ=^ எLrபாrkF றே ாm.

சே ாத னை  வே ளை `l உமN சகாயt தை  தே ட அசP டை  செ yவதாl / எŋகll 
ஆtNமt தை  இழnN %R வே ா மே ா எ=^ பயpபRF றே ாm /  ஓ இ டை %டா 
சகாயtதா யே  எŋகll பாவŋக@k8 ம=Wp பை Dm / FZsNநாத\டm அ= பை Dm 
இ^Lவ ரை  2 லை tL0k8m வரt தை Dm / எ=^m உமN சகாயt தை  நாRm 
மன தை Dm / உமN L0k8மாரWடM0nN பெ ]^tதா0m.

சதா சகாயமாதாgk8 Jகhமா லை

 iவாM, F0 பை யா`0m
 FZsN வே , F0 பை யா`0m
 iவாM, F0 பை யா`0m
 FZsN வே  எŋகll πராtத னை யை k கே Pட0@m.
 FZsN வே  எŋகll πராtத னை யை  ந=றாyk கே Pட0@m.

பரமQடலŋகBl இ0kFற πதாவாFய சr வே iரா, - எŋக ளை t த யை பQj 
இரPkDm iவாM

உலகt தை  lPR இரPktத iதனாFய சr வே iரா - எŋக ளை t த யை பQj 
இரPkDm iவாM
 
இsπ\tN சாnNவாFய சr வே iரா -- எŋக ளை t த யை பQj இரPkDm iவாM

அrckயsட தமtL0tNவமா`0kFற ஏக iதனாFய சr வே iரா - எŋக ளை t 
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அrckயsட தமtL0tNவமா`0kFற ஏக iதனாFய சr வே iரா - எŋக ளை t 
த யை பQj இரPkDm iவாM

உ]சாக நmπk கை  ஊPRm உயrL0 நாமm உ டை tதான இ டை %டா சகாய 
மாதா வே  ….  எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

ஜெ =மp பாவMlலாமl உ]ப%tத ப\itத ம\யா யே ….  எனk8 சகாயமாக வா0m 
சகாயமாதா வே

நா= சே ாத னை `l அகpபPRt தtதBk8m ஆபtதான வே ளை `l நா= அத னை  
ஜெ யm கெ ாll@mபT . . .….  எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

எŋக@ டை ய µpமனNட= இ யே i வை  நே kpபத]8 . . .….  எனk8 சகாயமாக 
வா0m சகாயமாதா வே

நா= யா தெ ா0 பாவtLl %pm 2rpபாkFயtNk8 உllளா வே னாFl அLW=^ 
தpπ qkFரm எpnL0k8mபT. . .எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

பசாk= ஊrயtLl ஈRபRm பTயான சகாத த ளை `l நா= kkFk 
கெ ாll வே னாFl அtத ளை யை  தகrt தெ ZDmபT . . .எனk8 சகாயமாக வா0m 

சகாயமாதா வே

b%ர பkL உ0kகMlலாமl வெ N வெ Npபான q%யm q%p பே னாFl நா= qkFரm 
ஞான ஊணm கெ ாll@mபT . . .எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

நா= அTkகT தே வLர%ய அaமானŋக ளை p பெ ^வLum FZsதவp பkLk8\ய 
கட மை க ளை p பkLயாy செ yவLum ..எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

%யாL`= வ0tதtதாl தளrnத எ= இ0தயm பலvனமாy 
இ0k8m பே ாN . . .எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

எ= q%யtLl வ0m N=ப சே ாத னை கBum . . .எனk8 சகாயமாக வா0m 
சகாயமாதா வே

எ=a டை ய iபாவ Nr செ y கை க ளே ாR நா= பே ாராRm வே ளை கBum, 
ந= னெ Z`l க டை k வ ரை k8m 2 லை  2]8mபT நா= செ yDm 
µய]kகBum . . .எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

எ= னை p பாவtLl vhtத பசாikகll செ yFற NwடtதனtLனாum 
தnLரtLனாum எ=பலm 8 றை nN பே ா8m பே ாN . . .எனk8 சகாயமாக வா0m 
சகாயமாதா வே

இvgலFl உllள தெ lலாm எ= னை k கை %ட நா= க டை k yc சை  வாŋF எ= 
ஆtNமm எ= சzரt தை  %PRp π\யp பே ாராRm பே ாN . . .எனk8 சகாயமாக 
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இvgலFl உllள தெ lலாm எ= னை k கை %ட நா= க டை k yc சை  வாŋF எ= 
ஆtNமm எ= சzரt தை  %PRp π\யp பே ாராRm பே ாN . . .எனk8 சகாயமாக 
வா0m சகாயமாதா வே

உm மை  நா= எp பெ ாpNm நே ktN {|tN சே %tNp πராrtLk8mபT . . .எனk8 
சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

ஓ! எ= தே வதாயா ரே  எ= க டை kநாllப\யnதm எ= க டை k yci 
ப\யnதm . . .எனk8 சகாயமாக வா0m சகாயமாதா வே

 உலகtL= பாவŋக ளை p பே ாk8Fற சr வே iரa டை ய செ mமZp J0 வை யாFய 
இ யே i வே ….எŋகll பாவŋக ளை p பெ ா^tத0@m

 உலகtL= பாவŋக ளை p பே ாk8Fற சr வே iரa டை ய செ mமZp J0 வை யாFய 
இ யே i வே ….எŋகll πராtத னை யை k கே Pட0@m iவாM

 உலகtL= பாவŋக ளை p பே ாk8Fற சr வே iரa டை ய செ mமZp J0 வை யாFய 
இ யே i வே … எŋக ளை t த யை பQj இரPkDm iவாM.

 செ πp பே ாமாக

சrவ வlல மை Dm, தயாள சµtLரµமாFய சr வே iரா iவாM! மak8லtL]8t 
N ணை J\Dm வQணm ஆqrவLkகpபPட க=Wம\யா வை  உமN ஏகk 8மாரak8 
மாதாவாkகt L0gளமா} ரே ! இவ0 டை ய வே QRதலாl, அT யே ாrகll பாவ 
கெ ாll ளை  நே ா யை t brtN ப\itதமான இ0தயt தே ாR உm மை  சே %k8m 

வரt தை  எŋகll ஆQடவராFய இ யே ik FZsN நாதr வrயாக எŋக@k8 
கPட ளை `Pட0@mபT தே வz ரை  ம=றாRF றே ாm. -ஆ மெ =.


