
இர# ெஜப(	
	
(ப#$ைக$'( ேபா',- '#.பமாக ெச2ய ேவ56ய ெஜப.. ந. வ:;(ப<தி?ேக?றப6, பாடCகைள 

ேசE<F$ெகாGளலா.. அJத நாK$'Lய ேவத பாட<ைத< தவறாF வாசி$கM..)	

	
	
ந. ஆ5டவE நம$'$ ெகா#<த இJத நாைள ,6<F அவ;$'G இைள(பாற 

வJதி;$கிேறா.. இJத நாளQ- சவாCகைளR சJதி$கM. ேபாராTடUகைளV. 

ஏமா?றUகைளV. தா56 வரM. ஆசிEவாதUகைள( ெப?X$ெகாGளM. ந. ஆ5டவE 

கி;ைப அளQ<தாE. அவ;$' ந-றி ெசY<தி இJத நாைள ,6(ேபா. வா;UகG. 	

	
ந. பாவUகைள மன<தா[ைமேயா# ஆ5டவLட. அறி$ைகய:#ேவா.. 	

ந.,ைடய பலவ \னUகைள$ 'றி<F( பLதப:$க$]டாத ப:ரதான ஆசாLயE நம$கிராமC 

எCலாவ:த<திY. ந.ைம(ேபாC ேசாதி$க(பT#. பாவமிCலாதவராய:;$கிற ப:ரதான 

ஆசாLயேர நம$கி;$கிறாE. ஆதலாC நா. இர$க<ைத( ெபறM. ஏ?ற சமய<திC 

சகாய_ெச2VU கி;ைபைய அைடயM. ைதLயமா2 கி;பாசன<த5ைடய:ேல 

ேசர$கடேவா..	

 

பாவ அறி.ைக	
சEவ வCலைமV. மி'Jத இர$க,,Gள ப:தாேவ, த(ப:(ேபான ஆ#கைள( ேபால நாUகG 

உ.,ைடய வழிகைளவ:T# வbவ: அைலJF ேபாேனா.. எUகG cயநல சிJதைனகK$'. 

வ:;(பUகK$'. மிகM. இணUகி நடJேதா.. உமF பLc<த க?பைனகK$' 

வ:ேராதமாக$ '?ற_ெச2ேதா.. ெச2ய<த$கைவகைளR ெச2யாமC 

ெச2ய<தகாதைவகைளR ெச2F வJேதா.; உ.மிடமி;JF நாUகG ெப?றி;$கிற இJத 

வா[$ைக$காகM. அத- ந-ைமகK$காகM. தா[Jத உGள<ேதா# உம$' ந-றி 

ெசாCலாமC ெப;ைமேயா# வா[Jதி;$கிேறா.; உ.,ைடய சாயைல ப:ற மனQதEகளQட. 

க5#ெகாGளாமC அவEகைள இக[Jதி;$கிேறா.; எUகK$' cகேமய:Cைல. ஆனாY. 

ஆ5டவேர, ேதவfE எUகG கE<தராகிய இேயc கிறிgFவ:- வழியாக மனQத;$' 

அ;ளQRெச2த வா$'<த<தUகளQ-ப6ேய நிE(பா$கிய,Gள '?றவாளQகளாகிய எUகK$' 

இரU'.. த(ப:தUகைள அறி$ைகய:#கிற எUகG ேமC ெபாXைமயாய:;.. பாவ<தினQமி<த. 

F$க(ப#கிற எUகைளR சEீ(ப#<F.. மிகM. இர$க,Gள ப:தாேவ உ.,ைடய பLc<த 

நாம<F$' மகிைமV5டா'.ப6 நாUகG இனQ ேதவப$திV. ந \திV. ெதளQJத i<திV. 

உGளவEகளா2 நடJFவர இேயc கிறிgFவ:- வழியாக கி;ைப ெச2த;K.. ஆெம-	

	
பாவ ம2ன456	
சEவ வCலைமV. மி'Jத இர$க,,Gள ஆ5டவE ம-னQ(ைபV. பாவ நிவ:E<திையV. 

நம$'$ கTடைளய:Tட;ளQ, வா[$ைகையR சEீ(ப#<Fவத?கான கால<ைதV. தமF 

பLc<தாவ:ய:- கி;ைபையV. ேத?XதைலV. தJத;Gவாராக. ஆெம-	

	
ஆ5டவேர எUகG உத#கைள< திறJத;K.	

அ(ெபாbF எUகG வா2 உ.,ைடய iகைழ அறிவ:$'.	

ேதவேன எUகைள இரTசி$க வ:ைரவா2 வா;.;	

ஆ5டவேர எUகK$'R சகாய.ப5ண< த \வ:LV..	
	
ப:தாM$'. 'மாரj$'. பLc<த ஆவ:$'. மகிைம உ5டாவதாக;	

ஆதிய:Y. இ(ெபாbF. எ(ெபாbFமான சதாகாலUகளQY. மகிைம உ5டாவதாக.	
	



கE<தைர< FதிVUகG	

கE<த;ைடய நாம. Fதி$க(ப#வதாக.	
	
ச8கதீ( 46	

	
1. ேதவ- நம$' அைட$கல,. ெபலj. ஆப<F$கால<திC அk]லமான 

FைணVமானவE.	

2. ஆைகயாC lமி நிைல மாறினாY., மைலகG ந#Rச,<திர<திC சா2JF ேபானாY.,	

3. அதி- ந \E ெகாJதளQ<F( ெபாUகி, அதி- ெப;$க<தினாC பEவதUகG அதிEJதாY. 

நா. பய(பேடா..	

4. ஒ; நதிV5#, அதி- ந \E$காCகG ேதவjைடய நகர<ைதV. உ-னதமானவE வாச. 

ப5n. பLc<த gதல<ைதV. சJேதாஷி(ப:$'..	

5. ேதவ- அதி- ந#வ:C இ;$கிறாE, அF அைசயாF; அதிகாைலய:ேல ேதவ- அத?' 

சகாய. ப5nவாE.	

6. ஜாதிகG ெகாJதளQ<தன, ராpஜியUகG த<தளQ<தன; அவE தமF ச<த<ைத 

,ழUக(ப5ண:னாE, lமி உ;கி( ேபாய:?X.	

7. ேசைனகளQ- கE<தE ந.ேமா6;$கிறாE; யா$ேகாப:- ேதவ- நம$' உயEJத 

அைட$கலமானவE.	

8. lமிய:ேல பா[$க6(iகைள நட(ப:$கிற கE<த;ைடய ெச2ைககைள வJF பா;UகG.	

9. அவE lமிய:- கைட,ைன மT#. V<தUகைள ஓய(ப5nகிறாE; வ:Cைல ஒ6<F 

ஈT6ைய ,றி$கிறாE; இரதUகைள ெந;(ப:னாC cTெடL$கிறாE.	

10. ந \UகG அமEJF நாேன ேதவென-X அறிJFெகாGKUகG; ஜாதிகK$'Gேள 

உயEJதி;(ேப-, lமிய:ேல உயEJதி;(ேப-.	

11. ேசைனகளQ- கE<தE ந.ேமா6;$கிறாE, யா$ேகாப:- ேதவ- நம$' உயEJத 

அைட$கலமானவE.	

	
ப:தாM$'. 'மாரj$'. பLc<த ஆவ:$'. மகிைம உ5டாவதாக;	

ஆதிய:Y. இ(ெபாbF. எ(ெபாbFமான சதாகாலUகளQY. மகிைம உ5டாவதாக.	
	
இ=த நா?.@Aய திCமைற5பாட(	
	
சிமிேயான42 கதீ(	

	
1. ஆ5டவேர உமF வாE<ைதய:-ப6 உமF அ6ேயைன இ(ெபாbF சமாதான<ேதாேட 

ேபாகவ:#கிற \E.	

2. iறஜாதிகK$'( ப:ரகாசி$கிற ஒளQயாகM. உமF ஜனமாகிய இgரேவY$' 

மகிைமயாகM.	

3. ேதவfE சகல ஜனUகK$'. ,-பாக ஆய<த.ப5ண:ன உ.,ைடய 

இரTச5ய<ைத எ- க5கG க5டன.	

	
ப:தாM$'. 'மாரj$'. பLc<த ஆவ:$'. மகிைம உ5டாவதாக;	

ஆதிய:Y. இ(ெபாbF. எ(ெபாbFமான சதாகாலUகளQY. மகிைம உ5டாவதாக.	
	
கE<தாேவ எUகK$' இரU'.	

கிறிgFேவ எUகK$' இரU'.	

கE<தாேவ எUகK$' இரU'..	

	



	
	
ெஜப(	

	
1. உலக<F$காகM. அத- சமாதான<F$காகM. ெஜப:(ேபா.. ஆTசியாளEகK$காக 

அவEகG தUகG நா#கைள ந \திேயா#. நியாய<ேதா#. ஆTசி ெச2V.ப6யாக; 

நியாய<F$காகM. ந \தி$காகM. ேபாரா#. ம$கK$காக; த \வ:ரவாத<தினாC 

அRcX<த(பT# பய<ேதா# வா[JFவ;. ம$கK$காக; இ-X உலக. ,bவைதV. 

அRcX<F. ெகாேரானா ைவரg ,?றிYமாக அழி$க(பட; அதினாC தா$க(பT# 

cகவ \னமாக இ;$'. ம$கK$காக; ம;<Fவ வசதிகG கிைட$காமC அவதிVX. 

ம$கK$காக ெஜப:(ேபா..	

2. உலக. ,bவF. இ;$'. தி;Rசைப$காக ெஜப:(ேபா.. ,$கியமாக தUகG 

வ:cவாச<F$காக F-iX<த(பT# ெகா#ைமகைளR சJதி$'. F-iX. சைப$காக; 

ந. தா2 தி;RசைபகK$காக, அதி- ஆவ:$'றிய வளERசி$காக, தைலவEகK$காக, 

ஊழியEகK$காக; இ-ைறய tழலிC ஆராதைனகG நைடெபறாமC இ;$'.ேபாF. 

வ:cவாசிகG வ:cவாச<திC வளEJF ெப;க; தி;RசைபகG இைறயரசி- 

ெவளQ(பாடாடாக வா[JF அ-ப:னாC ஆ5டவ;$' ஊழிய. ெச2யM.; க<தாE 

நாT6C வாb. சைபகK$காகM. ெஜப:(ேபா..	

3. ந. தி;Rசைப$காக ெஜப:(ேபா.. ப:ரச-ன தி;Rசைபய:- வழியாக ெச2ய(பT# 

வ;. எCலா ஊழியUகK$காகM.; த?ேபாF நிலM. நிைலய?ற த-ைமய:- 

ம<திய:Y. ந. சைப பாFகா$க(பட, ந. '#.பUகG அவEகG வாb. இடUகளQC 

பாFகா$க(பட; ேநாய:- தா$'தலினாC பாதி$க(பTட ம$கK$காக, ஆUகிலி$க- 

ைமய<திY. ம?ற ஆலயUகளQY. ஆ5டவைர< ெதாbFெகாGKகிறவEகG 

ெகாேரானா ப uதிய:லி;JF. தா$க<திலி;JF. பாFகா$க(பட ெஜப:(ேபா..	

4. ந.ைமவ:T# கடJF ெச-Xவ:Tட பLc<தவா-கK$காக ஆ5டவ;$' ந-றி 

ெசாCேவா.; நிைலய?ற இJத வா[வ:C ஆ5டவ;ைடய பLc<த கர. ந.ைம வழி 

நட<த, அவE காT#. வழிய:C நட$க ைதLய<ைத( ெப?X$ெகாGள, ஆ5டவராC 

ஆசிEவதி$க(பT# ம?றவEகK$' ஆசிEவாதமாக வாழ, தா[Jத உGள<ேதா#. த'Jத 

வண$க<ேதா#. அவைர( ப:-ப?றி ஆ5டவE மT#ேம அ;K. பர<தி- 

சமாதான<ைதV. சJேதாஷ<ைதV. ெப?X$ெகாGள ந.ைம கடMளQ- கர<திC 

ஒ(i$ெகா#(ேபா..	

	
	
பAFGத கிறிெசாHத( எ2பவA2 ெஜப(	
	
இ<த;ண<திC ஒ;மன(பT# உ.ைம ேநா$கி எUகG ெபாFவான வ:5ண(பUகைளR 

ெச2ய எUகK$'$ கி;ைப அளQ<த சEவ வCலைமVGள கடMேள, இர5# ேபராவF 

v-X ேபராவF எ- நாம<தினாேல ]6வ;.ேபாF அவEகG ேகTகிறைவகைள அ;ளQR 

ெச2ேவ- எ-X வா$க;ளQய:;$கிற \ேர; கE<தாேவ, உமF அ6யாராகிய எUகK$' 

ேவ56ய ந-ைமகG உ5டாக எUகG வ:;(பUகைளV. ேவ5#தCகைளV. இ(ெபாbF 

நிைறேவ?றி இ.ைமய:ேல உ.,ைடய ச<திய<ைத அறிகிற அறிைவV. மXைமய:ேல 

நி<திய ஜ \வைனV. எUகK$'$ கTடைளய:Tட;K.. ஆெம-	

	
	
	
	
	



மCGJவ5 பணLயLM ஈOபPQC5ேபாC.கான சிற56 ெஜப(	
	
எCலா. வCல கடMேள, எUகG உட?ப:ண:கைள த \E$'. வCல ம;<Fவராக உமF 

தி;ைமJத- இேயc கிறிgFைவ இwMலகி?' அj(ப:ன \E. மனQத;$'R cகமளQ$'. 

உமF பண:ய:C பU'ெகாGள ந \E அைழ<FGள யாவE ேமY. உமF அ;ைள( ெபாழிV.. 

ெகாெரானா ைவரg த \வ:ரமாக( பரவ: வ;. இ$கால<திC சிற(பாக ம;<Fவ( பண: 

iLேவாE யாவைரV. உ. கர<திC ஒ(பைட$கிேறா.. இJத ேநா2$ெகதிராக அயராF 

உைழ$க ெபல- தா;.. இJத ேநாய:- தா$க<திலி;JF அவEகைள பாFகா<F$ெகாGK.. 

உமF iகb$காகM. மகிைம$காகM. எUகG ஆவ: ஆ-மா உடC யாM. மாசிCலாமC 

உ.,- நிX<த(படM. அ;GiLV.. உமF தி;ைமJதj. எUகG ஆ5டவ;மாகிய 

இேயc கிறிgFவ:- வழியாக உமத6 பண:JF ம-றா#கிேறா.. ஆெம-	

	
	
கRGதCைடய ெஜப(	
	
	
ஆ5டவேர, எUகG அJதகார. ந \Uக ெவளQRச. தJF இJத இரவ:C ேநL#. சகல 

ேமாசUகK$'. வ:$கினUகK$'. உமF மி'Jத இர$க<தினாC எUகைள வ:ல$கி$ 

கா$கேவ5#ெம-X உ.,ைடய ஒேர 'மாரj. எUகG ம xTப;மாகிய இேயc 

கிறிgFவ:- அ-ப:னQமி<த. ேவ56$ெகாGKகிேறா.. ஆெம-	

	
ஆசிRவாத(	
ஆ5டவE ந.ைம ஆசிEவதி<F ந.ைம$ கா$க$கடவE. 	

ஆ5டவE த.,ைடய ,க<ைத ந.ேமC ப:ரகாசி$கRெச2F ந.ேமC 

கி;ைபயாய:;$க$கடவE.	

ஆ5டவE த.,ைடய ,க<ைத ந.ேமC ப:ரச-னமா$கி இ(ெபாbF. எ(ெபாbF. 

சமாதான. கTடைளய:ட$கடவE. ஆெம-	

	
எ-ேனா6;. மா ேநச கE<தேர	

ெவளQRச. மUகி இ;Tடாய:?ேற	

ம?ேறாE சகாய. அ?ற ேபாதிY.	

ந \Uகா ஒ<தாைச ந \E, எ-ேனா6;..	

	
	


