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இꀈ ஒ鐀䠉 搀而ேலாகꀀ렇. இᄀத 搀而ேலாக뀋திḀைடய ஆரꀀ렇ப뀋ꀈல
“
ெமௗெலௗ க鄀䠈கா ஶஶா鄀䠈ெகௗ” 
Ḁ
 ெமாத洀�ல ஆரꀀ렇பꀀ렇.
“ெமௗெலௗ”னா ெமௗ洀�ல Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇. “ெமௗ洀�”னா எ攀砉ன
அ鈀뀋தꀀ렇Ḁ ேக鐀瀇டா ஶிர搀而ல, தைலய⠂洀� ெச鄀 ꀈ ெகா稀栈阀頋ꀀ렇
அல鄀䠈கார뀋ꀈ欀怆堀瀈 ெமௗ洀�, ெமௗ洀�Ḁ ேப鈀. தைலய⠂ேனாட ேம洀�
பாக뀋ꀈ欀怆堀瀈 ெமௗ洀�Ḁ ேப鈀. அதா攀砉 சᄀ뀋ரெமௗ洀�,
சᄀ뀋ரெமௗ洀�Ḁ. சᄀதிரெமௗ洀�搀而வர鈀 Ḁ மட뀋ꀈல 뜀頇ைஜ
ப唀䠌ற சாமி欀怆堀瀈 சᄀதிரெமௗ洀�搀而வர鈀Ḁ அேநகꀀ렇 ேப鐀䠉欀怆堀瀈
காꀈல வ⠂爀ညᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. சில ேப鈀欀怆堀瀈 அைத ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈 ேப鈀
欀렊ட சᄀதிரெமௗ洀�Ḁ ேப鈀 ெவ欀欀ꀆ இ鐀䠉欀怆கா சில இட鄀䠈க稀栈ள.
அதனால மட뀋ꀈல இ鐀䠉欀怆கிற 搀而வாமி தா攀砉
சᄀதிரெமௗ洀�搀而வர鈀 Ḁ ேப鈀. சில ே欀�뀋ர鄀䠈க稀栈ல븀栈ꀀ렇

ேகாவ⠂洀�ல 搀而வாமி欀怆堀瀈 சᄀதிரெமௗ洀�搀而வர鈀Ḁ ேப鈀 இ鐀䠉欀怆堀瀈.
ெமௗ洀�னா தைலய⠂攀砉 உைடய ேம洀� பாகꀀ렇Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇.
ெமௗெலௗனா, ெமௗ洀�லனா தைலய⠂攀砉 ேமலி洀�Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇.
உ欀சிய⠂洀�Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇. உ欀சிḀ ெசா洀�லலாꀀ렇,
ெமௗ洀�鄀䠈கற뀋ꀈ欀怆堀瀈 ேந鈀 வா鈀뀋ைதயா ெசா攀砉னா. அᄀத
ெமௗ洀�ல உன欀怆堀瀈 “
க鄀䠈கா ஶஶா鄀䠈欀怆” தைலய⠂Ḁைடய
உ欀சில உன欀怆堀瀈 இர唀䠌稀䠈 சாமா攀砉 இ鐀䠉欀怆堀瀈. " க
鄀䠈கா
ஶஶா鄀䠈ெகௗ”, க鄀䠈கானா எ洀�லா鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇 踀젅鈀ဇயரꀈ. க鄀䠈ைகḀ
அ鈀뀋தꀀ렇. ஶஶா鄀䠈கꀀ렇 னா, ஶ
 ஶꀀ렇னா ꈀ렋ச⠀耊欀怆堀瀈 ேப鈀. ꈀ렋ய洀�.
ꈀ렋யைல அைடயாளமாக உைடய ெபா鐀䠉阀頋欀怆堀瀈 அ鄀䠈கꀀ렇
அ鄀䠈கꀀ렇னா அைடயாளꀀ렇Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇. ꈀ렋யைல அைடயாளமாக
உைடயꀈ சᄀதிர攀砉. சᄀதிர攀砉 ꈀ렋கꀀ렇 க⠀倉退பா இ鐀䠉欀怆ேக. அைத
பா鈀뀋தா ꈀ렋ய洀� மாதி鈀ဇ இ鐀䠉欀怆堀瀈 பா鈀欀怆கற뀋ꀈ欀怆堀瀈. ஆைகய⠂னால
உ攀砉Ḁைடய ஶிரஸில உ攀砉Ḁைடய ெமௗ洀�ய⠂ல க鄀䠈கா நதி,
சᄀதிர攀砉 இꀈ ெர唀䠌稀䠈ꀀ렇 இ鐀䠉欀怆堀瀈. எ退ப பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 ெப鈀ဇய க鄀䠈கா
நதி븀栈ꀀ렇 சᄀதிரḀꀀ렇 உ攀砉Ḁைடய தைலய⠂ல இ鐀䠉欀怆堀瀈. ெராꀀ렇ப
நாழி நிலா稀 ல இ鐀䠉ᄀதா 欀렊ட ஶ ீதலமா ேபாய⠂டறꀈ. அ退ப蔀逇
இ鐀䠉欀怆கற退ேபா ஜல뀋ைத븀栈ꀀ렇 தைலய⠂ல ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈 நிைறய
ஜல뀋ைத தைலய⠂ல ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈, சᄀதிரைன븀栈ꀀ렇 ேநரா
ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈, இ鐀䠉ᄀதா உன欀怆堀瀈 எ退ப蔀逇 ஜலேதாஷꀀ렇 ப⠂蔀逇欀怆காம
இ鐀䠉欀怆堀瀈Ḁ, ஒ鐀䠉 ேக稀栈வ மாதி鈀ဇ இவா இர唀䠌稀䠈ꀀ렇 தைலய⠂ல
இ鐀䠉欀怆堀瀈. ைகய⠂ைல븀栈ꀀ렇 காலிைல븀栈ꀀ렇 ேதா稀栈ப鐀瀇ைடய⠂⠀耊ꀀ렇
கா洀�ல இᄀத பாதசரꀀ렇 மாதி鈀ဇ 欀ꀆ뀋தி唀䠌稀䠈 இ鐀䠉欀怆கறꀈ,
இெத洀�லாꀀ렇 எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 த鄀䠈க뀋தினால, கி鄀䠈க뀋தினால,
ெவ稀栈ள㏽ய⠂னாலேயா ேபா鐀瀇稀䠈欀怆堀瀈வா , சாதாரணமா,
இைத
ைவ欀欀ꀆ. ந뇻
鈀 எைத ேபா鐀瀇稀䠈唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கீ 鈀னா, இᄀத ைக欀怆堀瀈
ஆபரணꀀ렇,ைக கா退踀젅, கா洀� கா退踀젅, கா⠀耊欀怆堀瀈 பாதசரꀀ렇 இெத洀�லாꀀ렇
.
கர சரண தேல ஶ ீதலா鄀䠈கா:

எ
鄀䠈ேகயாḀꀀ렇 நாம ேபாய⠂鐀䠉ᄀேதாமானா பாꀀ렇踀젅 இ鐀䠉ᄀꀈ
மிதி欀欀ꀆ鐀瀇ேடாமானா பாꀀ렇踀젅Ḁ அ退ப ச鐀瀇Ḁ ெத鈀ဇயாꀈ.
ஜி洀�⠀耊攀砉Ḁ இ鐀䠉欀怆堀瀈攀砉Ḁ ெசா洀�⠀耊வா. பாꀀ렇踀젅 எ退ப பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇
ெதா鐀瀇டா ஜி洀�⠀耊攀砉Ḁ இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. தைலல தா攀砉 இᄀத மாதி鈀ဇ
ஜல뀋ைத븀栈ꀀ렇 சᄀதிரைன븀栈ꀀ렇 ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈 இ鐀䠉欀怆கறதாக攀砉Ḁ
ேக鐀瀇டா ைகல븀栈ꀀ렇 காலிைல븀栈ꀀ렇 எ退ப பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 ேமேல
எ洀�லாꀀ렇 பாꀀ렇ைப ꀋ欀怆கி ꀋ欀怆கி ேபா鐀瀇稀䠈唀䠌稀䠈 பாꀀ렇踀젅 欀ꀆ뀋தி唀䠌稀䠈
அꀈ ஜி⠀耊 ஜி⠀耊 ஜி⠀耊攀砉Ḁ唀䠌稀䠈 அꀈ பா鐀瀇稀䠈欀怆堀瀈ꀀ렇
"ஶ ீதலா鄀䠈கா: 踀젅ஜ鄀䠈கா:”
இꀈ ேபாறாꀈ攀砉Ḁ ஒ鐀䠉 பன㏽欀怆க鐀瀇蔀逇
மைலய⠂ல ெவள樀ச ஒ鐀䠉 ெபா唀䠌ைண ப欀怆க뀋தில, எ退ப
பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 பாதி ஒடꀀ렇ப⠂ல ஒ鐀䠉 பன㏽欀怆க鐀瀇蔀逇 堀瀈ழᄀைத. ஒ鐀䠉
ெபா唀䠌 堀瀈ழᄀைத. அꀈ稀 ꀀ렇 நி攀砉Ḁ稀䠈ꀀ렇 இᄀத ப欀怆க뀋ꀈல.
இ瀀வள稀 ꀀ렇 ேபாறாꀈ攀砉Ḁ மா鈀கழி மாசꀀ렇 வர ேபாறꀈ. மா鈀கழி
மாச뀋ꀈல ெவ蔀逇காலꀀ렇பற எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 ஜி洀�⠀耊Ḁ த攀砉ண⠂ைய
உ攀砉 தைலல எ退ப பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 ெகா鐀瀇蔀逇唀䠌稀䠈 இ鐀䠉欀怆க退ேபாறா.
அꀈ ேபாறாꀈ攀砉Ḁ鐀瀇稀䠈, ஊ鈀 ꈀ렋爀ည欀怆க, ெவ⠀倉ꀀ렇 த唀䠌ண⠂
ெகா鐀瀇蔀逇னா⠀耊ꀀ렇 ேபாறாதா? சᄀதன뀋ைத ெநறய அைர欀欀ꀆ அꀈ
அ退ப⠂ ேமல洀�லாꀀ렇, நா⠀耊 மண⠂ ꈀ逋⠀㠎 மண⠂欀怆堀瀈 சிதꀀ렇பர뀋ல
கிதꀀ렇பர뀋லெல洀�லாꀀ렇 ஆ鐀䠉뀋ரா த鈀ဇசனꀀ렇Ḁ ெபய鈀 ேவற
ைவ欀欀ꀆ ந뇻
எ退ப蔀逇 தா攀砉 தா鄀䠈கறேயா, இ瀀வள稀  ஶத뀋த?
ீ
ேவற
எவனாலயாவꀈ தா鄀䠈க ꈀ렋蔀逇븀栈மா இ瀀வள稀  ஶத뀋த?
ீ
மா鈀கழி
மாச뀋தில கண退踀젅 ேபா稀䠈வா. சி뀋திைர மாச뀋ꀈல சᄀதனேமா
கிᄀதனேமா ேபா鐀瀇டா⠀耊ꀀ렇 ெகா樀சꀀ렇 தா鄀䠈கலாꀀ렇. உன欀怆堀瀈
ேவ⠀㠎ꀀ렇Ḁ鐀瀇稀䠈 மா鈀கழி மாச뀋ꀈல ெகா唀䠌稀䠈ᄀꀈ ேபாடறா,
சᄀதன뀋ைத븀栈ꀀ렇 த뇻
鈀뀋த뀋ைத븀栈ꀀ렇 ெவ蔀逇காலꀀ렇பற எ爀ညᄀꀈ
அꀈ稀 ꀀ렇 堀瀈阀頋鐀䠉ல எ爀ညᄀꀈ உ攀砉 தைலய⠂ல ப欀ச த唀䠌ண⠂
எ洀�லாꀀ렇 ெகா鐀瀇蔀逇 அꀈ ேபாறாꀈ攀砉Ḁ鐀瀇稀䠈 சᄀதன鄀䠈கெள洀�லாꀀ렇
ெநறய ஒேர சᄀதன அப⠂ேஷகமாக ப唀䠌ண⠂ அꀈ稀 ꀀ렇 அ退ப蔀逇ேய
சᄀதன அப⠂ேஷகꀀ렇 ப唀䠌ண⠂ எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 த鈀ဇசனꀀ렇 ப唀䠌ணḀꀀ렇Ḁ
மண⠂ கண欀怆கா நி⠀倉뀋தி ைவ欀欀ꀆ, பைழய நா稀栈ல ெப鈀ဇய சில
கா鐀瀇稀䠈 ராஜா欀怆க稀栈Ḁ சில ஜம藼
ᄀதா鈀க稀栈 சில ஜம藼
攀砉ல சில ெப鈀ဇய
மிரா欀ꀆதா鈀க稀栈ல இ退ப蔀逇 வழ欀怆கꀀ렇. அ退ேபா இᄀத ஈ搀而鐀瀇

இ唀䠌蔀逇யா கꀀ렇ெபன㏽ அᄀத கால뀋ꀈல தாசி洀�தா鈀 கீ சீ洀�தா鈀
கெல欀怆ட鈀 கில欀怆鐀瀇鈀 வᄀதா稀栈னா அᄀத கெல欀怆ட鈀 ஏதாவꀈ
நிேராதꀀ렇 ப唀䠌ண⠂鐀瀇டா攀砉னா அ退ப இᄀத கா鈀뀋திைக மா鈀கழி
மாச뀋ꀈல வᄀதா攀砉னா அᄀத சைமய뀋ꀈல நிைறய சᄀதனꀀ렇 뜀頇சி
ப뀋ꀈ ேப鈀 வ⠂சிற ெசா洀�லிடறꀈ அவைன, அவ攀砉 இꀈ
ேபா⠀倉ꀀ렇ேபா⠀倉ꀀ렇Ḁ இᄀத உபசார뀋ைத. அᄀத மாதி鈀ဇ
搀而வாமி欀怆堀瀈 அꀈ稀 ꀀ렇 இᄀத மாதி鈀ဇ மாச뀋ꀈல, இைத
எ退ப蔀逇뀋தா攀砉 இ瀀வள稀  ஶத뀋ைத
ீ
ந뇻
தா鄀䠈கறேயா? ப欀怆க뀋ꀈல
இ鐀䠉欀怆கறவ ஒ鐀䠉뀋தி இ鐀䠉欀怆காேள, அவ ெபாறᄀத இடꀀ렇 பன㏽
ஊ鈀Ḁ மா뀋திரꀀ렇 இ洀�ைல, அவ எ攀砉னவா இ鐀䠉欀怆கா, எ鄀䠈க
பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 அவ阀頋欀怆堀瀈 தைய அ退ப蔀逇ேய 鐀䠉தய뀋திேல
ஒ爀ညகி唀䠌ேட இ鐀䠉欀怆堀瀈, எ洀�லாꀀ렇 堀瀈ழᄀைதேயா洀�ேயா அவ阀頋欀怆堀瀈.
யாைர பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 堀瀈ழᄀைதயா欀ேச, உலக뀋ꀈ欀怆堀瀈 எ洀�லாꀀ렇
தா鄀  அவ. அவைள ைவ欀欀ꀆ唀䠌稀䠈鐀䠉欀怆க. அவ எᄀத 堀瀈ழᄀைதைய退
பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 அவ稀栈 மன欀ꀆ உ鐀䠉கறꀈ. அꀈ பா鐀瀇稀䠈欀怆堀瀈
உ鐀䠉கி唀䠌ேட இ鐀䠉欀怆堀瀈. அவ阀頋ைடய மன欀ꀆ அவ ெபா唀䠌⠀㠎
ெபாறᄀத இடꀀ렇 பன㏽欀怆க鐀瀇蔀逇 மைல. அꀈேவ ஒ鐀䠉 ஶதலமா
ீ
இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. இꀈ ேவற எ鄀䠈ேக பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 அவ阀頋欀怆堀瀈 எᄀத
ெகாழᄀைதைய பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 மன欀ꀆ உ鐀䠉கறꀈ, எ洀�லா鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇
தா鄀  அவ. அ退ேப鈀退ப鐀瀇டவைள ைவ欀சி唀䠌稀䠈 சᄀதனꀀ렇
ஸ鈀வகா뀋ேர, க
ா뀋ரꀀ렇 னா, உட洀�Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇. ஸ鈀வகா뀋ேர
னா உடꀀ렇踀젅 ꈀ렋爀ည欀怆கḀ அ鈀뀋தꀀ렇. இ退ப 搀而ேலாகꀀ렇 ெசா洀�றꀈ
踀젅鈀ဇ븀栈ꀀ렇 ெகா樀சꀀ렇.ெமௗெலௗ க鄀䠈கா ஶஶா鄀䠈ெகௗ,
ஶஶா鄀䠈கꀀ렇னா ꈀ렋
 ய洀� அைடயாள뀋ைத
ைவ欀சி唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇ப蔀逇யான சᄀதிர攀砉Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇. சில ேப鈀
மா攀砉Ḁ ெசா洀�வா அைத, சில ேப鈀 ꈀ렋ய洀�Ḁ ெசா洀�வா அைத.
மானா鐀瀇டꈀ렋ꀀ렇 இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. ꈀ렋யலா鐀瀇டꈀ렋ꀀ렇 இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. அꀈ
ꀋ欀怆கி唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கிற ேபாꀈ மா攀砉னா ெகாꀀ렇踀젅Ḁ ைவ欀欀ꀆ欀怆க
ேவ唀䠌蔀逇யꀈ. ꈀ렋ய洀�னா காꀈḀ ைவ欀欀ꀆ欀怆க ேவ唀䠌蔀逇யꀈ. இ退ப
சம藼
ப கால뀋ꀈல எ洀�லா鐀䠉ꀀ렇 ேபா鄀  பா鈀뀋ꀈ鐀瀇稀䠈 வர ேபாறா.
ெமௗெலௗ க3
鄀䠈கா3ஶஶா鄀䠈ெகௗ கர சரண தேல ஶ ீதலா鄀䠈கா3
: 踀젅4
ஜ鄀䠈கா3
:

踀젅ஜ鄀䠈காꀀ렇னா பாꀀ렇踀젅. ஶ ீதலா鄀䠈கா: னா, பாꀀ렇ப⠂攀砉 உைடய அ鄀䠈கꀀ렇

ꈀ렋爀ည欀怆க ஶ ீதலமா இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇Ḁ அ鈀뀋தꀀ렇.

“ வாேம பாேக

தயா鈀뀋ரா”

தையனால நிைற樀欀ꀆ இ鐀䠉欀怆堀瀈, எ退ப பா鈀뀋தா⠀耊ꀀ렇 நிைற樀சி
இ鐀䠉欀怆கா அவ. ஹிமகி鈀ဇ ꀈ3ஹிதா, ஹிமꀀ렇னா பன㏽. கி鈀ဇனா
மைல. ꀈஹிதானா daughter ꀈ
 ஹி뀋鐀䠉鄀䠈கறꀈ daughter Ḁ

வᄀꀈ இ鐀䠉欀怆堀瀈. இᄀத daughterḀ ெசா洀�ேறாேம ஒழிய அதிேலேய
h, h
எ洀�லாꀀ렇 இ鐀䠉欀怆堀瀈. இᄀத ꀈஹி뀋ரா, ꀈஹிதாḀ ெசா洀�ற h
எ洀�லாꀀ렇 இ鐀䠉欀怆堀瀈 அதிேல, அ退踀젅றꀀ렇 silentஆ ேபா欀欀ꀆ அꀈ. ெராꀀ렇ப
நாளா பழகி பழகி silentஆ ேபா欀欀ꀆ அெத洀�லாꀀ렇. g, h
எ洀�லாꀀ렇
இ鐀䠉欀怆堀瀈, அதிேல ꀈஹி뀋鐀䠉Ḁ ச退தꀀ렇 அதா攀砉 daughter
Ḁ鐀瀇稀䠈
அவா ைவ欀欀ꀆ唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கா அைத. வாேம பாேக தயா鈀뀋ரா 
,
ஆ鈀뀋ரானா நைன樀சꀈḀ அ鈀뀋தꀀ렇. இᄀத ஆ鈀뀋ரா த鈀ဇசனꀀ렇Ḁ
ெசா洀�ேறாேம, அꀈ 欀렊ட உலகꀀ렇 ꈀ렋爀ည欀怆க எ攀砉ன㏽欀怆堀瀈 நைன樀欀ꀆ
இ鐀䠉欀怆堀瀈ேமா அ攀砉ன㏽欀怆堀瀈 தா攀砉 ஆ鈀뀋ரா த鈀ဇசனꀀ렇. நிலா ேவற,
அꀈேவற ஜி洀�⠀耊Ḁ இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. அᄀத ஆ鈀뀋ரா த鈀ဇசன뀋ꀈ欀怆堀瀈
தா攀砉 இ鐀䠉欀怆கறꀈ欀怆堀瀈稀栈ள பன㏽ ஜா搀而தி. மா鈀கழி மாசꀀ렇 நிலா, பன㏽
எ洀�லாꀀ렇 ேச鈀ᄀத攀砉ன㏽欀怆堀瀈 ஆ鈀뀋ைர. அ攀砉ன㏽欀怆堀瀈 தா攀砉
搀而வாமி欀怆堀瀈ꀀ렇 சᄀதன அப⠂ேஷகꀀ렇. உலகꀀ렇 ꈀ렋爀ည欀怆க நைன樀欀ꀆ
இ鐀䠉欀怆கற நா稀栈. அꀈ தா攀砉 ஆ鈀뀋ரா த鈀ဇசனꀀ렇. ஆ鈀뀋ரꀀ렇னா
நைன樀சꀈḀ அ鈀뀋தꀀ렇 ஸꀀ렇搀而欀怆鐀䠉த뀋திேலேய அꀈ欀怆堀瀈.
ஆ鈀뀋ரꀀ렇னா நைன樀சꀈḀ அ鈀뀋தꀀ렇. ஓ稀䠈,கீ 砀, மரꀀ렇, கிரꀀ렇 மைழ
ெப鄀 யாத ேபாꀈ 欀렊ட மர뀋த蔀逇ல ேபா鄀  அ攀砉ன㏽欀怆堀瀈 காலேம,
ெவ蔀逇காலꀀ렇பற நி攀砉ேனாꀀ렇னா ெகா樀சꀀ렇 ஆ鐀瀇蔀逇னா தைல
ꈀ렋爀ည欀怆க மைழ ெப鄀 븀栈ꀀ렇. மைழ ெப鄀 븀栈ꀀ렇. ஓெட洀�லாꀀ렇 த唀䠌ண⠂
ஒ爀ညகி唀䠌ேட இ鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. அꀈ欀怆堀瀈뀋தா攀砉 ஆ鈀뀋ராḀ ேப鈀. ஆ鈀뀋ரா
ந欀�뀋திரꀀ렇 தா攀砉 சிவḀ欀怆堀瀈 . இட뀋திேல븀栈ꀀ렇.தி鐀䠉வாதிைர
தி鐀䠉வாதிைரḀ சிவḀ欀怆堀瀈. அதனாேல இᄀத뀋 தி鐀䠉வாதிைரல
ஆ鈀뀋ரானா நைன樀சꀈḀ அ鈀뀋தꀀ렇.
அதா攀砉 அᄀத 搀而வாமிைய பா鈀뀋ꀈ உம欀怆堀瀈 எ退ப蔀逇 ச欀怆தி
வᄀதꀈனா எ攀砉Ḁைடய தவ⠂欀欀ꀆ唀䠌稀䠈 இ鐀䠉欀怆கற 鐀䠉தய뀋தில

ந뇻
鈀 இ鐀䠉欀怆கீ ேர அꀈனாேல ச欀怆தி வᄀதꀈ. ெகா樀சꀀ렇
நைன欀சாவꀈ ெவ退ேபாꀀ렇. நன欀ச 搀而வாமியா,
நைன樀சி唀䠌டாவꀈ வ鐀䠉வேறா洀�ேயா
뇻
அ退踀젅றꀀ렇. அ退பவாவꀈ
ெகா樀சꀀ렇 இꀈ அᄀத நன樀ச뀋ꀈனால ஏதாவꀈ ெகா樀சꀀ렇 இᄀத
உ欀個ணꀀ렇 ெகா樀சꀀ렇 堀瀈ைறய鐀瀇稀䠈ꀀ렇 அ退ப蔀逇Ḁ ெப鈀ဇயவா稀栈
எ洀�லாꀀ렇 ப⠂ரா鈀뀋தி欀சத நாḀꀀ렇 ஞாபக退 ப稀䠈뀋தி உ鄀䠈க
காꀈைல븀栈ꀀ렇 ேபா鐀瀇稀䠈 ைவ欀ேச攀砉 எ洀�லா鈀 எட뀋ꀈல븀栈ꀀ렇.

நம: பா鈀வத뇻
பதேய ஹரஹர மஹாேதவ
ேகாவ⠂ᄀத நாம ச鄀䠈கீ 鈀뀋தனꀀ렇 ேகாவ⠂ᄀத ேகாவ⠂ᄀத

