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பாே Da பாே Da தே வாL தே வ(N? ஆLZத7 த யை  ;<o: செ 7வ மே  பாே Da பாே Da!

சா=த மெ /d: F7 லை  ஏ=L+: இராம2/ இ7லற மே  பாே Da பாே Da 83? Z2e/ 
;த7Fயா- அவதார: செ -தவ ளே  தே F யே  பாே Da பாே Da L3மாA/ வலமா(87 
n றை வாக உ றை பவ ளே  L3மக ளே  பாே Da பாே Da கமல மெ /d: மல<27 ஆலய: 
காெ 5டவ ளே  இலN]c யே  பாே Da பாே Da காலJகH g/aனா7 உல. னை  அள=த 

தா மாே தர2/ Y ணை யே  பாே Da கனக ம ழை  பாெ A./ற கா3bய மே க மே  இலN]c யே  
வ=த3Hக வே  கனக தா ரை  எ/d: YL கே *+ வா`F லே  அefவ<ய: த=த3Hக வே !

ஒO]ட3: கா=Lo: தாம ரை  FGகi: காெ 5டவ ளே  பாே Da பாே Da உலக: 
அ னை K தை o: இயN.+: ம>கல நாய. யே  பாே Da பாே Da அமர3ட/ அ னை வ3: 
அJபb= தே  தாெ x: அ லை மக ளே  பாே Da பாே Da ந=த காே ப/ ?மர/ ந=த காே பால2/ 
நாய. யே  பாே Da பாே Da செ 7வ>கH த3பவ ளே  ஐ:;லd: ஆன=த: பெ Da+: தா யே  
ப7வ கை  பதFகH அaயாசனக ளை  த3./ற கமலனயb அழ7 F னை க ளை  பாே N?பவ ளே  
எ>கH அ/ஞான: WN?ப லே  செ 7F யே  தாெ x. றே / உ/ னை யே  அ/ னை யே  எ/ னை யே  
எ/E: காBபா-!

கனக ம ழை  பாெ A./ற கா3bய மே க மே  இலN]c யே  வ=த3Hக வே  கனக தா ரை  எ/d: 
YL கே *+ வா`F லே  அefவ<ய: த=த3Hக வே  தாெ x./ற அJயா(N? பாெ x தெ 7லா: 



கனக ம ழை  பாெ A./ற கா3bய மே க மே  இலN]c யே  வ=த3Hக வே  கனக தா ரை  எ/d: 
YL கே *+ வா`F லே  அefவ<ய: த=த3Hக வே  தாெ x./ற அJயா(N? பாெ x தெ 7லா: 
Y ணை  n/E செ 7வ>கH யாவD றை o: ZOதாக பாெ A./ற L3 நாே N? எவ3 டை ய 
க டை க5b/ க3 ணை  நாே N? அ=த க3 ணை  நாே N? Zரஹ<e/ மன: வாx: 
L3மக ளே  உனY நாே N? உ/ னை  ஏ/ மனதாv: மெ -யாv: சாெ 7லv: YL செ -Y 
;க`. றே / நா/

பKம மல<7 வாx: பKc2 பKமK தை  கை யே =Y பY மை  nL யே  ;K தாெ O l]: 
வெ 5ணா டை  மணமா லை oட/ ஒO./ற செ 7வ|]ட ரே  பகவL ஹ<னாத2/ 

8ரனனாய. யே  நெ rச: எ7லா: அa= தாே : ஜக: gFnD?: பெ 3: ஐfவ<ய: 
த3பவ ளே  எ/2ட: க3 ணை  கா*+ கனக ம ழை  பாெ A./ற கா3bய மே க மே  
இலN]c யே  வ=த3Hக வே  கனக தா ரை  எ/d: YL கே *+ வா`F லே  அefவ<ய: 
த=த3Hக வே !

தே வக> கை  நLe/ }ய ந7W< னை  பாெ D?டKL7 L சை கO7 மத யா னை கH ஏ=L 
W(ராDE Lக`./ற தெ -வ அழ கே  தாI: அ லை கட7 அரச/ பெ Dற பெ 5 னே  உலக: 
யாFD? மே  அ/ னை யே  தர2கO/ த லை வனா: L3மாA/ ம னை F யே  கா லை o னை  
YL செ -. றே / அரF=த மல( பாே /ற அழ.ய க5ண2/ ஆன=த காதA W ஐfவ<ய: 
இ7லாம7 ஏ` மை e7 ;ல7வL7 Zத7வனா- nDபவ/ நா/ அ3H வெ Hள: ம லை  மாே Y: 
உ/க டை  க5கO7 பா( வை N?
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