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21வாGக� ம�றாF க�:

2)Kல;� L%C��பவேர! உ�ைம ேநா-;ேய எ� க)கைள உய���:�ேள�.

ப�� : ஆ)டவேர எ�க� ம�றாFைட- ேகFட�N�.
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ந/ ஆயேன! எ இைறவா!
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மனமா3ற��	 நாயகேன எ இைறவா!
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இைறவா!

[) � உலைக வாFJவைத-.� இ�த ெதா%7 ேநா'���� உலகம-கைள கா�பா%7�. இழ�த 

வாDைவ [) � ெப%7 வளைமேயா  ,��ெபாBேவா � உம� சாFGகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாB:மா7 உ'��த இேய12� வBயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா ;�ேறா�.
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