
Aa aÄaÄa
Aa

aÜf¬i,   aÜf¬i,   aÜf¬i

aÜmÜmÄa,   aÜmÜmÄa

Af¬i   o•g   aÜmÜmÄa.

AmÜmÄa   o•g   aÜf¬i.

AnÜnÄa  sµá  aÜfÏa.

.
aÜpçi



Ásµa,   Ásµa,   Ásµa

áÇs,   áÇs,   áÇs,   áÇs

Ásµa   á   lÄáÇs.

Ásµa   sµá   lÄáÇs.

Ásµa  sµá  lÄáÇs.

Áá áÄáÄá
Áá

.
áÇs



Bb bçbçb
Bb

.
bâó™k

BeõtÏa  bàaÿ›aÜr  BíÜbçí  í  bàaÜlÄa.

Bíÿó,   bçíÿó,   bçíÿó

bàaÜlÜi,   bàaÜlÜi,   bàaÜlÜi

BeõtÏa   fÌeõr   í   bçíÿó,

bàaÿ›aÜr   í   bàaÜlÄa.



Dó™t,   dÿó™t,   dÿó™t

dÜúÜfÏa,   dÜúÜfÏa

Dó~r¥i   á   dÜúÜf¬uÜr.

DíÄdÜí   nÄæõr   í   dÿó™t.

Dd ddd
Dd

DíÄdÜí  o•g  Dó~r¥i  eõiÄga  dÿó™t.

..
dÿóßs



‹› ›››
‹›

.
bàaÿ›

Viÿ›aÜr  eõr  mÿeñ›  mÜiÿ›a.

Ló|›,   lÿó|›,   lÿó|›

mÜiÿ›i,   mÜiÿ›i,   mÜiÿ›i

Eiÿ›uÜr   á   lÿó|›.

Viÿ›aÜr   á   mÜiÿ›a.



Ee eñeñe
Ee

EvÔa  fÏæõr  sÂéõr  eïgg.

.
eõpçlÜi

EvÔa,   EvÔa,   EvÔa

eõr,  eõr,   eõr,   eõr,   eõr

EvÔa   eõr   aÿ›   lÿeòsµa.

EvÔa   eõr   aÿ›   lÄæõrŸa.



Ég,   éïg,   éïg,   éïg

éõl,   éõl,   éõl,   éõl

Ég   sÂé   éõl   úÜt¬i.

Nú   sÂé   éïg   vÒeõl.

Éé éñéñé
Éé

Ég  sÂé  éõl.

.
éïg



FáÜnÜi,   fÏáÜnÜi,   fÏáÜnÜi

 f¬‡lÄa,   f¬‡lÄa,   f¬‡lÄa

FíÄa   fÏæõr   fÏáÜnÄa.

FúÇsÎi   fÌó~r   í   f¬‡lÜu.

FúÇsÎi  fÌó~r  í  f¬‡lÜu.

Ff f¬f¬f
Ff

.
fÏáÜnÜi



Geõl,   geõl,   geõl

gíÜtÏaÜr,   gíÜtÏaÜr

Gó•gó   á   hÄáÜrŸgeõl.

GeõiÜr   tÌeõk§uÜr   gíÜtÏaÜr.

Gó•gó  geõf¬uÜr  GeõiÜr  gíÜtÏaÜr.

Gg ggg
Gg

.
goßs



Hh hÜhÜh
Hh 

.
hÄaÜmÄaÜr 

Hæ,  hÄæ,  Heõiÿ›a  o•g  HeõmÜmÜi.

Hæ,   hÄæ,   hÄæ

hÿeõiÜmÄa,   hÿeõiÜmÄa

HeõrŸa   fÌeõr   hÿeõiÜm.

Heõiÿ›a,   HeõmÜmÜi.



InÜn,   iÜnÜn,   iÜnÜn

vÀiÜl,   vÀiÜl,   vÀiÜl,   vÀiÜl

I›uÜnÜn   eõr   iÜnÜnÜi.

Ég   vÀiÜl   vÒeõrŸa   iÜnÜnÜi.

I›uÜnÜn  eõr  iÜnÜnÜi  aÿ›  vÀiÜnÜnÄa.

Ii iÜiÜi
Ii

..
iÜl



Íí íÜíÜí
Íí 

.
íÇs

ÍnÄa  fÏæõr  sÂéõr  íÇs.

íÇs,   íÇs,   íÇs,   íÇs,   íÇs

SíÇsÎí,   SíÇsÎí,   SíÇsÎí

SíÇsÎí   fÏæõr   sÂéõr   íÇs.

ÍnÄa   á   lÜíÜkùa   íÇs.



Jj jjj
Jj

Já,   sÂeïgiÜr   Jó~nÄa.

Jú,   jú,   jæõja.

JaÜnÄa   sµaÄg›i   jæõja.

Jó~nÄa   sÂeïgiÜr   jú,  jú.

Jú,  jú,  sÂeïgiÜr  Jó~nÄa.

.
jö~r±›



Kk k§k§k
Kk 

KaÜtÏa  o•g  KáÜr¥i  eõr¥u  í  kûó~r.

KaÜkùa,   kùaÜkùa

kûó~r,   kûó~r,   kûó~r

KaÜr±eõn   fÏæõr   kûö™k§u.

KaÜtÏa   eõr   í   kûó~r.

.
kùaÜkùa



LíÇsµa  lÄá  o•g  lÄaÇs.

.
lÄáÇs

Ll lÜlÜl
Ll

Leòsµa,   lÿeòsµa,   lÿeòsµa

lÄæõrŸa,   lÄæõrŸa,   lÄæõrŸa

LíÇsµa   eõr   aÿ›   lÄæõrŸa.

LáÜrŸa   lÿeòs   o•g   lÿeòs.



MáÜlÄa,   mÄáÜlÄa

mÜ‡s,   mÜ‡s,   mÜ‡s.

MaÜr±eõn   sµá   mÜ‡s.

MáÜnÜi   mÄáÜlÄaÜr   vÒeõl.

MáÜnÜi  vÔaÜr  aÿ›  mÄáÜlÄa. 

Mm mÜmÜmMm mÜmÜm
Mm

.
mÜúÇs



Nn nÜnÜn
Nn

NíÜnÄa  nÄæõr  í  nÄáÜl  o•g  nÄæõlÜu.

.
nÄáÜl

Næõpàa,   nÄæõpàa

nÄáÜl,   nÄáÜl,   nÄáÜl

Nó~i   fÏæõr   nÄæõpçu.

NíÜnÄa   nÄæõr   í   nÄáÜl.



Oo o|o|o
Oo

Or¥r¥i  sÂéõr  o~r¥m.

.
oßsÎt¬uÜr

Mo™lÜi,   mÿo™lÜi,   mÿo™lÜi

o•g,   o•g,   o•g,   o•g

Or¥r¥i   á   mÿo™lÄa.

Or¥r¥i   o•g   OlÜlÜi.



ÓlÜi,   ÓlÜi,   ÓlÜi,   ÓlÜi

lÿó•a,   lÿó•a,   lÿó•a

ÓlÜi   sµá   lÿó~u.

Ló™lÿó   sµá   ÓlÄa.

Óó ó|ó|ó
Óó

ÓlÜi  á  ó~r±ó•a.

.
ó™l



Pp pçpçp
Pp

PáÜlÄa  o•g  PéòsÎi  eõr¥u  pàaÜr.

.
pâeõrŸa

Peõysµa,   pâeõysµa

pàaÜr,   pàaÜr,   pàaÜr

PáÜlÄa   eõr   í   pâeõysÎu.

PáÜlÄa   o•g   PéòsÎi.



Rr r¥r¥r
Rr

RúÜnÄaÜr  eõr  aÿ›  r±ó•a.

.
r±óßs

RíÜmÄa,   r¥íÜmÄa

r±ó•a,   r±ó•a,   r±ó•a

Róßsµa   á   aÿ›   r¥íÜmÄa.

RúÜnÄaÜr   á   aÿ›   r±ó•a.



Ss sÊsÊs
Ss

Nú  eõr  sÂó™l  o•g  sÎuÜmÄaÜr.

Só™l,   sÂó™l,   sÂó™l,   sÂó™l

sÎíÜmÜi,   sÎíÜmÜi,   sÎíÜmÜi

SaÜrŸa   á   sÎíÜmÄa.

Só™l   o•g   sÎuÜmÄaÜr.

.
sÂó™lsÂó™l



Te,   tÌe,   tÌe,   tÌe,   tÌe

tÏaÜlÄaÜr,   tÏaÜlÄaÜr

Tó™tÏa   fÏæõr   sÂéõr   tÌe.

TaÜlÄaÿ›u   vÀiÿ›   Tó™t¬u.

TuÜmÜi  tÏaÜlÄaÜr  vÀiÿ›  Tó™t¬u

Tt ttt
Tt

.
t¬uÜnÄgl



Uu uÜuÜu
Uu

UnÄa  lÄaÇs  uÜm  SuÜnÜnÜu.

.
uÄglÄa

UnÄa,   UnÄa,   UnÄa

uÜm,   uÜm,   uÜm

UnÄa   lÿeòs   uÜm   lÿó~u,

lÄaÇs   uÜm   SuÜnÜnÜu.



Úú úÜúÜú
Úú

Úr,   úÜr,   úÜr,   úÜr

mÜúÇs,   mÜúÇs,   mÜúÇs

NúÜmÜi   á   úÜr.

ÚlÜlÜi   sµá   mÜúÇs.

ÚlÜlÜi  sµá  mÜúÇs  úÜt¬i.

.
úÜr



Veõiÿ›a,   vÒeõiÿ›a

vÔaÇsÎi,   vÔaÇsÎi,   vÔaÇsÎi

VaÜlÄa  eõr  aÿ›  vÒeõiÿ›a.

VaÜlÜuÜr   vÒeõlÜuÜr   vÔaÇsµa.

VaÜlÜuÜr  vÒeõlÜuÜr  vÔaÇsµa.

.
vÔaÜr¥iÜr

Vv v«v«v
Vv



Xx xxx
Xx

Axeõl  vÒeõiÿ›iÜr  sÂeôx  lÄaÑxa.

LaÑx,   lÄaÑx,   lÄaÑx

sÂeôx,   sÂeôx,   sÂeôx

Axeõl   á   vÀíÑxiÜl,

vÒeõiÿ›iÜr   sÂeôx   lÄaÑxa.

.
Xeõr¤xeòs



Yy yyy
Yy

Ys  o•g  flçys,  ys  o•g  flçys.

.
ydÄdÄaÜr¥i

YlÜuÜr,   ylÜuÜr,   ylÜuÜr

yf¬iÜr,   yf¬iÜr,   yf¬iÜr

InÜnÜi   eõr   ylÜuÜr. 

Gy›a   sÂéõr   yf¬iÜr.



†‡ ‡‡‡
†‡ 

†r  o•g  †mÜiÜr  sµáÜu  mÜ‡s.

†sµa,   ‡sµa,   ‡sµa

‡tÏa,  ‡tÏa,   ‡tÏa

†r   fÏæõr   sÂéõr   ‡sÎu.

†mÜiÜr   ‡t¬iÜr   bçíÜl.

.
‡sµa



fio™tÏa,   flâo™tÏa

flâo™kùa,   flâo™kùa

fió~rŸa   fÌeõr   í   flâo™t¬u.

fiuÜrŸa   eõr   í   flâo™k§u.

fió~rŸa  o•g  fiuÜrŸa  aÜkùa  í  flâo™k§u.

.
flâo™tÏa

fifl flçflçfl
fifl



Ææ æïæïæ
Ææ

ÆvÔaÜr,   ÆvÔaÜr,   ÆvÔaÜr

æõfÏa,   æõfÏa,   æõfÏa

ÆvÔaÜr   eõr   aÿ›   æõfÏa.

Æsµa   eõr   aÿ›   lÄæõrŸa.

ÆvÔaÜr  eõr  aÿ›  lÄæõrŸa.

.
æõr



Öö ö|ö|ö
Öö

ÖsÊsÎi  eõr  mÿeñ›  ö~r.

.
ö®xi

Öl,   ö™l,   ö™l,   ö™l

fÌö™t,   fÌö™t,   fÌö™t,   fÌö™t

ÖsÊsÎi   fÏæõr   sÂéõr   ö™l.

ÖsÊsÎi   fÌeõr   í   fÌö™t.



AuÜm,  aÜuÜm,  aÜuÜm

aÜuÇsµa,   aÜuÇsµa

Auÿ›uÜr   eõr   aÜuÜm.

Auÿ›uÜn   á   aÜuÇsÎu.

Auÿ›uÜr  nÄæõr  í  aÜuÇsÎu.

Au aÜu aÜuÄaÜuÄaÜuaÜuÄaÜuÄ
Au au .

aÜuÜga



.
eõiÜnÜn

Ei eõi eõiÿEi eõi eõiÿEi eõi eõieõiÿeõiÿ ÿeõiÿeõieõiÿeõiÿ
Ei ei

EiÜn,   eõiÜn,   eõiÜn

vÒeõiÜk,   vÒeõiÜk,   vÒeõiÜk

Heõiÿ›a   eõr   eõiÜn.

EiÜnÄaÜr   eõr   vÒeõiÜk§uÜr.

EiÜnÄaÜr  eõr  vÒeõiÜk§uÜr.



EyrŸa,   eõyrŸa,   eõyrŸa 

hÿeõyrŸa,   hÿeõyrŸa

Eyr¥u   hÿeõyrŸa   vÒeõl.

Eyflâó~r   hÿeõyr¥iÜr.

ReõynÜiÜr  hÿeõyr¥iÜr  vÒeõl.

Ey eõy  eõyeõy

.
eõyrŸa


