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MAH05487 

� : 
ஹ� : ஒ� : 
பகவா�ைடய 10 அவதார�க�ள ���ணாவதார� தா� ��ண 
அவதார�. அவதார�க�ள ��ணமான அவதார� ���ணாவதார�, ஏ� 
ேக%டா ஜனன� ஆர�ப()*, அவவ(ரத +நாந� -%.� தா� 
ைவ/0ட12�/ ேபா3 ேச�ர-%.� இ�62 எ8லா கா�ய�கைள:� 
*பமா -.)*%. அ2�க;பற� ெகள�பற2 அ;ப>�கற2 ��ணமான 
அவதார�. அ2 மாதி� 3 அவதார� ��ணமான அவதார�. அ2 
6�ஸி�ஹ அவதார�, ராமாவதார�, ���ணாவதார�. மBதி 
அவதார�க�ளா� அ;ப> அ;ப>ேய அவா6தரமா வ62 உடேன கா�ய1த 
->�கற2, ம1+ய அவதார�, D�ம அவதார�, பர*ராம அவதார�ல 
ராம��/ ஒ� வ(8ைல /.12%. உடேன கிள�ப(%டா�, பலராம 
அவதார�ல ���ணE�/ ஏேதா ப�க பலமா இ�62%. அவ� 
கிள�ப(னாேர ஒழிய ம1த எ8லா அவதார-ேம வ62%. உடேன 
ெபா3%ற2 தா�. வாமன அவதார�லா� ஏேதா வ6தா�, 5 வய*ல 
;�Hம)சா�யா வ6தா� ேவைல ->I*2 1�வ(�ரமனா இ�62%. 
ெகள�ப(%டா�, ஆனா சிைற)சாைலல இ�62 உJப1தி ஆகி தி�;ப( 
க�சைன ேபா3 1வ�ஸ� ப0ற -%.� கா1தி�62 எ8ல� ப0ணவ� 
���ண�. அ2னால ���ணேனாட அவதார� எ�ன�னா, ;ரதானமா 
���ணேனாட அவதார� எ2�/�னா பகவ1 கீைத, ஜன�கL�/ 
ஏதாவ2 ெசா8லE�, ராம�ைடய கீைத� ஒ0E இ8ைல, 
பர*ராம�ைடய கீைத, ராம� ெசா�ன வா�1ைதனா ஏேதா +வயமா 
ெசா�ன2 ெகாIச� இ��/ேம தவ(ர, வா8மBகி ெசா8லிய(�;பா� 
ராம� இ;ப>லா� ெசா8லிய(��கலா�� ெசா8லலாேம ஒழிய, ச0ைட 
நட�கற இட12ல ேபா3 ஒ� உபேதச� ப0றா� அ;ப>னா அ;ப 
���ண�ைடய லBைல எ�ன� நம�/ M�:�, ஒ� ச0ைட நட�கற 
இட�, ஒேர மரண ஓல�, அ>த> நட�கற ஒ� இட12ல ெபாய(%., 
உபேதச� ப0ேற�� ேத� த%.ல உ�கா62 உபேதச� ப0றா�னா, 
அ;ப அ6த ���ண� எ;ேப�ப%டவ�� பா�கE�, அ;ப>னா எ�ன 
அ�1த�னா உபேதச� ப0ற2 அ�ஜுன� சமய12ல உபேதச� ப0E� 
ேபா2 மBதி ஏ2ேம நட�கா2, அ�ஜுன��/ உபேதச� ப0E� ேபா2 
ேவர ஏ2ேம நட�கேவ நட�கா2, இ6த உலகேம அ;ப>ேய நி��.�, 
யா�ேம ஒ0E� ெச3ய மா%டா, அ6த உபேதச1த அவ� 
எ.12�%டானா இ8ைலயா, எ.120. 1�;தி ஆய(%டா�னா, 
மPப>:� உலக� இய�க ஆர�ப(�/�, உடேன :1த� நட�க 
ஆர�ப(�/�, இ6த மாதி� 18 அ1தியாய�கைள உபேதச� 
ப0ண(ய(��கா�, அ;பற� 18 நா� ேபா� ->R�/ வ622, ஆைகயால 
அ6த 18 அ1தியாய�கைள உபேதச� ப0ணா�, எ2�/ உபேதச� 
ப0ணா�னா, ஜSவ� யா�, நா� யா�, அ�ஜுனைன பா12 ேக�கறா� நS 
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யா��� -த8ல உன�/ ெத�:மா, உ�ன யா� உJப1தி ப0ணா, 
உ� உJப1தி�/ யா� காரண�, இதலா� ெசா8ற2, ஜSவ� உJப1தி�/ 
காரண� எ�ன� ேக%டா, ஜSவ� ப0ண�D>யதான பாவ 
M0ண(ய�க� தா� காரண�, பாவ M0ண(ய�கL�/ ஏ1தா மாதி� 
ஜSவ�லா� ெபாற�கJ2 இ6த உலக12ல, அதா� நியதி, ஒ%. மா�பழ� 
அத� வ(ைதய �மில ஊநிேனா�நா, ஒ%. மா�பழ� கா3�/�, 
ம8ேகாவா வா கா3�/�, ம8ேகாவா வ(ைதய ஊநிேனா�நா ஒ%. 
மா�பழமா கா3�/� அ;ப> கா3�கா2, அ2�ேக1ததான, அ6த வ(ைதல 
எ�ன ச�தி இ��ேகா, அ6த ச�தி தா� மரமா மாP�, அ;ப ந8ல 
வ(ைதயா இ�6தா கா3க� �சியா இ��/�, ந8ல வ(ைதயா இ8லா%> 
கா3க� இ��/ேம தவ(ர, அ2 �சியா இ��/மா�லா� பா�க 
->யா2, சில பழ�க� வா3ைலேய ெவ�க ->யா2, பழ�க� ந8ல 
;ரமாதமா இ��/�, ஆனா ஒேர நா1தமா நாP�, அ;ப> சில மர�க� 
இ��/, சில பழ�க� சி�னதா இ��/�, ஆன ந8ல தி1தி;பா 
இ��/�, அ2�/ ச�கைர மா�கா3� ேப�, அ2 சி�ன பழமா 
இ��/�, ஆன அவேளா தி1தி;பா இ��/�, ஒUெவாP பழ12�/� 
ஒUெவாP வ(தமான �சிைய /.12��கா� பகவா�, 18 நா� தாேன 
உபேதச� ப0ணா�, த� வாயால ெசா�ன2, பகவ1 கீைத ���ணேண 
ெசா8லி ெசா8லி அ�ஜு���/ உ� ஏ1தினா�, ஆன கைடசில 
���ண0, அ�ஜுனா இத உன�காக நா� ெசா8லல, ப(Jகால12ல வற 
ச6ததிய(ன��/, இ2 ெத�ய��கற2�காக ெசா�ேன�, அ2னால தா� 
இ�ைன�/ பகவ1 கீைதய அழி�கேவ ->யா2, பகவ1 கீைதல 
இ��கற தா1ப�ய�க�ளா� யா� -Vசா ெத�I*�கறாேளா அவா இ6த 
உலக1த ெஜய(�கலா�, அUவேளா வ(ஷய�கைள ெசா8லிய(��கா� 
அ6த பகவ1 கீைதல. மஹாபாரத12ல பகவ1 கீைத தா� ;ரதான�, 
ஆனா பகவ1 கீைதல மஹபாரத1ேதாட எ6த வ(ஷய-� வரா2, 
ெமா1தமா கீைத அ;ப>னா உபேதச� ம%.� தா� ேபா/ேம தவ(ர 
யா�� உ�ள வரேவமா%டா, 2�ேயாதனாதிக�ளா� வ�வா, வ6தாX� 
���ண�ைடய உபேதச12�/ ஏ1தா மாதி� தா� வ�வா, ���ண� 
உபேதச� ப0ற2, உபேதச� எ�ப2 4 ேப� ேக%. பல� அைடயறா 
மாதி� இ��கE� அ6த உபேதச�, உபேதச�னா ஹிதமா இ��க��, 
ஹிதமா இ��கற2னால அ2 ;ரேயாஜன� இ8லாம8 இ��க� Dடா2, 
சில ேப� ஹிதமா ெசா8Xவா, பரவாய(8ைல /ழ6ைத� ெசா8Xவா, 
அ.1தா12 /ழ6ைத க0Eல ெப�சிலால க0ண /1தி.12�னா, 
ஐேயா பாவ� /ழ6ைத தாேன ேபானா ேபாற2� நS�க ெசா8லலா�, 
பாதி�க;ப%ட அ6த /ழ6ைத க0E ேபா)சா இ8ைலயா, அ;ப இ2 
ஹிதமா, இ6த /ழ6ைத ேபானா ேபாற2� வ(%.%ேடா�னா எ�ன 
ஆ/� நாைள�/ இ�ெனா� /ழ6ைத க0ண ேபா3 /12�, அ;ப இ2 
ெப�ய பாதக12�/ ஆளா�க;ப%ற2, அ;ப ஹித� அ;ப>�கற2 
மன*�/ ஹித1த /.�கற2 ம%.� கிைடயா2, மன*�/ ச6ேதாஷ1த 
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/.�கE�, யாைர:� பாதி�க� Dடா2, ச-தாய1த பாதி�காத மாதி� 
இ��கE�, ச-தாய12ல இ��கற யா��/� இதனால பாதி;M 
ஏJபடாம பல� ஏJபடE�, ஒ� உபேதச� ப0ற2னால அ2 
வா[�ைக�/ வ�� ேபா2 அ6த பல�கைள அவா அ�பவ()*, அத 
ப1தி நிைறய ேப��/ ;ரசார� ப0றா மாதி� இ�6தா அ2 ஹித�, அத 
தா� உபேதச�� ெசா8ேறா�. உபேதச� ப0ணா, உபேதச� ப0ற2னா 
எ�ன ;�Hேமாபேதச� ப0ேறா�,  ;�Hேமாபேதச� ப0ற2 எ�ன 
காய1தி� ம6திர1த உபேதச� ப0ேறா�, காய1தி� ம6திர1த உபேதச� 
ப0ற2னால யா��காவ2 ெக.த8 உ0ேடா, இ;ப காய1தி� ஜப� 
எ�க ஆ12ல ப0ற2னால எ�க ஆ12ல ச0ைட நட�கற2� 
யாராவ2 ெசா8Xவாளா, எ�க காய1தி� ஜபவாதிக� நட�கைலேயா, 
அ�க இ6த மாதி�யலா� வ��, அ2 வராம இ��கற2�/ தா� ஜப� 
ப0ண ெசா8ேறா�, *6தர கா0ட� பாராயண� ப0ணா எ6த 
கா�ய-� ெவJறி ஆ/�, ராமாயண12ல எUவேளா இ�6தாX� *6தர 
கா0ட� தா� ;ரதான�, ராமாயண1த ெபா�1த வைர�/� *6தர 
கா0ட� பாராயண� ப0ேணா�னா ஒ� ஆ12ல, எ8லா� 
ஆ12ைல:� ச0ைட இ��க தா� ெச3:� அ2 இயJைக, 
எ8லாேராட மன*� ஒேர மாதி� இ��கற2�/ வா3;M இ8ைல, 10 
நா� ஒேர ெகா�ைகல இ��/� மன*, 11வ2 நா� வ�� ேபா2 ேவற 
ெப�ய கவைலக� வ�� ேபா2 இ6த கவைலக� ெகாறI*.�, எ;ப> 
ேச12ல ஒ� ெச�க8 ெவ�கேறா�, ெச�க8 ெவ�/� ேபா2 ேச12ல 
ஒ� ெச�க8 தா� க0E�/ ெத�யற2, ஆனா அ6த ெச�க8 ேமல 
இ�ெனா� ெச�க8 ெவ�/� ேபா2 -�னா> இ�6த ெச�க8 கீழ 
ேபா3.�, இ6த ெச�க8 ேமல வ62.�, அ2�/ ேமல ஒ� ெச�க8 
ஏ1திேனா�னா 1, 2 கீழ இ��/� 3வ2 ெச�க8 ேமல இ��/�, 4வ2 
ஏ1தினா 1,2,3 கீழ இ��/� 4வ2 ேமல இ��/� இ2 தா� �ரம�, 
இ2�/தா� ஆவ�1தி� ேப�, இ6த �ரம1த தா� அ1யயன� ப0ண 
ெசா8ற2, ெச�க8 எ;ப> கீழ ெபாதI*��/, -தலாவ2 க8 எ�க 
இ��/, ந�ம க0E�ேக ெத�யா2, கீழ ெபாய(.128ல, 4வ2 ெச�க8 
தா� ந�ம க0E�/ ெத�யற2, 3,2,1 லா� க0E�ேக ெத�யல 4வ2 
ெச�க8 ம%.� தா� ந�ம க0E�/ ெத�யற2, அ2னால 4வ2 
ஆவ�1தி ெசா8X� ேபா2 1,2,3 வா%> பாட� ப0ண(; ப0ண( எ�ன 
ஆ/� க0E�ேக ெத�யா2 அ;ப அத ப1தி நம�/ ேதைவய(8ைல 
அ2 ஏJகனேவ நம�/ ெநாJP ஆய(��/� இ6த �ரம�க�, அ;ப 
கவைலகL� இ6த மாதி� தா�, பIசாதிகL� இ;ப> தா� ெசா8றா, 
ந�ம கவைலகL� இ;ப> தா�, பIசாதிக�ல ெநரட8 நிைறய 
இ��/� ஒேர மாதி�ேய வ��, ஒேர மாதி�ேய அ.1த பIசாதி:� 
வ�� ஆன ெகாIச� மாPப.�, அ;ப கவைல ப.� ேபா2� இேத rules, 

மன]த�ைடய மன* கவைல வ�� ேபா2� இேத rules, அ;ப *6தர 
கா0ட� பாரயண� ப0ணா கவைலக� தS�� அ;ப>� ராமயண12ல 
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;ரதான�, மஹாபாரத12ல பகவ1 கீைத தா� ;ரதான�, பாகவ112ல 
தசம+க6த� 10வ2 +க6த� இ��/, அ2 ���ண�ைடய வ�ணைன 
���ண�ைடய ப(ற;ப ெசா8லி எ8லா� ெசா8ற2, 24000 +ேலாக� 
ராமாயண�, 24000 +ேலாக12ல *6தர கா0ட� 68 ஸ��க�, அ6த 68 
ஸ��க� தா� ;ரதான�, எ�ன ;ரதான�னா ஆ)சா�ய�  உலக12�ேக 
எ8லா கவைல:� ேபா�க>�க� D>யதான தாய��/ ஒ� கவைல 
ஏJப%.2, ெப�மாL�/ ஒ� கவைல ஏJப%.2, இ6த தாயா� 
ெப�மா� 2 ேபேராட கவைலைய:� ேபா�க>�க� D>யவ� யா��னா, 
ஆசா�யனாக; ேபான ஆIசேனய�, இவ� தா� 2 ேபேராட 
கவைலைய:� ேபா�க>)சவ�. ஆக தாயா� ெப�மா� கவைலைய 
ேபா�க>�க� D>யவரான ஆ)சா�ய� +ேர�ட�, உய�6த2� 
அ;ப>� கா%ட�D>ய2 *6தர கா0ட�, பாராயண� ப0ணா, 
ஆ)சா�ய�ைடய கடா_� கிைட�/�. அ2னால தா� பாராயண� 
ப0ண ெசா8ற2, யாராவ2 *6தர கா0ட� பாராயண� ப0ேண0, 
வ Sணா ெபாய(%ேட�� யாைரயாவ2 ெசா8ல ெசா8X�ேகா இ6த 
ச-தாய12ல, யா�� ெசா8ல ->யா2, *6தர கா0ட� ப0ேணா� 
வ(�காத வ S. வ(12.�, தSராத வ(யாதி தS�62.�, /ழ6ைத ந8ல மா�� 
வா�கE�னா *6தர கா0ட�, ஆனா சில சமய12ல *6தர கா0ட� 
பாராயண� ப0ணா ச� வரைல� ெசா�னா அவாள -த8ல 
வ(ஜா��கE�, *6தர கா0ட� ப0ற -ைற எ;ப>� பா�கE�, அ6த 
�ரம�க�, -த8ல ச�க8;ப� ப0ற2 எ;ப> ப0ண(ய(��கE� 
இத8லா� பா�கE�. *6தர கா0ட� பாராயண� ப0ணா எ8லா 
க�ட-� ச�யா/�� ந�பE�, ந�ப(�ைக தாேன மத�, மத�க� நா 
எ�ன ந�ப(�ைக தா�, ச�;ரதாய�னா எ�ன எ�ெப�மா� தாய��/ 
உபேதச� ப0றா�, தாய� வ(�வ�ேசன��/ உபேதச� ப0றா, 
வ(�வ�ேசன� ந�மா[வா��/ உபேதச� ப0றா�, அ;ப>ேய 
ஒUெவா�1தறா உபேதச� ப0ண( இ;ப இ2 வைர�/� வ62��/, 
இ;ப ஆ)சா�ய� நம�/ உபேதச� ப0றா, இதா� ச�;ரதாய�, 
ச�;ரதாய�னா எ�ன ைக கா8 அல�ப(0. 12 தி�ம0 இ%.�கற2 
ச�;ரதாய� இ8ைல, ச�;ரதாய�னா எ�னனா ெப�மா� உபேதச� 
ப0ண வ(ஷய�கைள தாயா� ஏ120., தாயா� உபேதச� ப0ணைத 
ேசைன -தலியா�, ேசைன -தலியா��/ அ;பற� ந�மா[வா�, 
ந�மா[வா��/ அ;பற� எ8லா�� உபேதச� ப0ண( இ;ப இ��கற 
ஆ)சா�ய� ச�;ரதாய1த ப1தி ெசா8ரா, ச�;ரதாய�னா 
பரமா1மாவ(�ைடய க8யாண /ண�கைள ப1தி ெசா8ற2 தா� 
ச�;ரதாய�, அ;ப பகவா� யா�, பகவா�ைடய ெசா12 எ8லா� 
பகவா� கி%ட ேபா3 ேசரE�, எ8லாேம பகவா�ைடய ெசா12 தா�, 
ந�ம ெசா12 எ2Rேம இ8ைல, எ8லா� எ�ெப�மா� அ;ப>�கற 
பார1ைத அவ� ேமல ேபா%.டE�, இ;ப சில ேப� ந�மால ->Iச 
அளR�/ சமாள]�கேறா�, ெரா�ப க�ட�க� வ�� ேபா2 எ�ன 
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ெசா8ேறா� ச� ெப�மா� ேமல பார1த ேபா. அ;ப>னா ஊ�ல 
இ��கற பார1ைத எ8லா� அவ� தா� *ம�கறா�, ஊ�ல இ��கற 
பார1ைத எ8லா� அவ� *ம�கற2�/ அவ��/ ச�தி இ��/ அ2னால 
ைத�யமா ேபாேறா�, ஒ� ஆ12ல ந�ம கதவ �%டாம வேறா�, 
ெபாய(%. வேறா�� ெசா8லி%. கதவ திற62 ெவ)*%. வேறா�, 
எ�ன ைத�ய12ல திற62 ெவ)*%. வேறா� ஆ12ல இ��கா யாேரா 
இ��கா பா12�க;ேபாறா, அவா இ��/� ேபா2 ஆ1த ப1தி நம�/ 
ஞாபக� வ�மா, இற�கின2� அ.1த வ(ஷய� ஞாபக� வ�ேம தவ(ர 
ஐய3ேயா திற62 ேபா%. வ62%ேடாேம� ஞாபக� வ�மா வரா2, 
இேத ஆ12ல யா�ேம இ8லாத;ப �%டாம வ62%டா, ப+ல 
ஏறின2ேம ஞாபக� வ��, தி��ப( எற�கி வ62 �%.ேவா�, அ2னால 
உ� அதி��ட� ஆ12ல சாமா� இ�6தாX� இ��/�, இ8ல தி�ட� 
a�கி0. ேபானாX� ேபா/�, அவ� அதி��ட� எ;ப>ேயா, 
தி�ட��/ அதி��ட� இ�6தா உன�/ 2ர1��ட�, உன�/ 
அதி��ட� இ�6தா தி�ட��/ 2ர1��ட�, அ;ப இ2ல எ2 
காரணமா இ��/ கதவ திற62 ெவ�கற2 தா�, அ;ப ெப�மா� ேமல 
பார1த ேபா%. ெப�மா� தா�கறா�னா எ�ன அ�1த�னா அவன மிIஜி 
யா�� இ8ைல�கற ந�ப(�ைக வரE�, ���ணைன தவ(�12 யா�� 
எ2R� ப0ண(ட ->யா2 அ;ப>� அவ�கி%ட இ�62%டா அவ� 
கா;பா12வா�, ���ண� தா� நம�/ எ8லா�, ஸ�வ� 
���ணா�பண�� ெசா8ேறா�ல எ6த க�மா ப0ணாX�, கைடசில 
ஸகல� ���ணா�;பண ம+2 அ;ப>� ெசா8லி%. தS�1த� 
ேச�கேறா� இ8ைலயா, நா� எ2Rேம ெச3யைல, என�/ எ2Rேம 
கிைடயா2, எ8ல� நS ப0ற2, உன�/ எ�ென�ன ச6ேதாஷேமா 
அெத8லா� எ�bலமாக ப0ண( ைவ�கிறா3, அ;ப>� ெப�மா� 
கி%ட ைகD;ப(%டா ேபா2�, ெவ�ம ைகD;ப(%டா ஒ0E� ஆகா2, 
ஒ� ப%12ல எ2Rேம ேபசாம ைக கால ம%.� ஆ%>னா யா� பா�;பா 
பட1த, அேத ேபசி%டா, அ2ல இ��கற ஏJற1 தா[Rக�, எ8லா� 
ேச�62 அ6த பட� ஓ.�, அ6த மாதி� ெவ�ம ைக D;பற2னால 
ம%.� ப�தி வரா2, H�தய��வமா இ��/E�, வ(ஷய� 
இ��கE�, எ�ெப�மா� கா;பா12வா�கற வ(ஷய1ேதாட இ�62 
ைகD;ப(னா ெப�மா� எ�ன ெச3வா� கா;பா12வா�, திெரௗபதி 
வ(ஷய12ல அ;ப>1தாேன ஆ)*, திெரௗபதி வ(ஷய12ல எ�னா)* 
அ;ப>னா, ெச3ய� Dடாத கா�ய1த ெசIசா, 2�ேயாதனாதிக� 
திெரௗபதி சைப�/ அழ)*0. வ6தா, சைபல இUவேளா M�ஷா 
இ��கற இட12ல ஒ� +திd வ62, அ2னால ஒ� சைபல +திd 
இ��க�Dடா2� யா�� ெசா8லல, சைபல 1�தரா�>ர� 
ஒ�கா620. இ��/� ேபா2 கா6தா�:� ஒ�கா620. இ�;பா, அ2 
உ%காரலா�, சைபல +1dகL�/ இட� இ8ைல� ெசா8லல 
மஹாபாரத12ல, மஹாபாரத� +1dகL�/ ஏJற� /.12��/ 
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இ8ைல� ெசா8லல, ஆனா இUவேளா ெப�ேயா�க� ஒ�கா620. 
இ��கற சைபல ஒ� +1dைய தைல ->ய M>)* இV120. 
வர2�கற2 எ6த வ(த12ல நியாய� ஆ/�, இதலா� பகவா� 
பா120. தா� இ��கா�, திெரௗபதிய அவ� ெசா�ன வா�1ைத, 
மஹாபாரத� நட�காம இ��கற2�/ எ�ன ெச3யE�, :1த� 
நட�காம இ��கE�னா எ�ன ெச3யE�னா ���ணைன க%>; 
ேபா., ���ணைன க%>; ேபா%.%டா a2�/ ேபாக மா%டா�, 
ச0ைட வரா2, திெரௗபதி�/ ெமா%ைட அ>)*டE�, ஏ�� ேக%டா 
தைல -> இ�6தா தாேன, இ6த பeம� வ62 2)சாதனைன அ>)* 
அவ� ர1த1ைத D6த8ல தடவE�, தைல ->ேய இ8ைலனா 
;ர)சைனேய இ8ைல பா� அ;ப>� ெசா�னானா�, இ;ப திெரௗபதி 
அ;ப> சைப�/ வ6த2னால ச�யான -ைறல அைழ�கல, திெரௗபதிய 
இ;ப>யா அழ)*0. வரE� பாவமி8ைல, எUவேளா ெகா.ைம, அ6த 
இ%12ல இ�6த திெரௗபதிேயாட மன* எ�ன பா. ப%��/�, எ1தைன 
க�டப%��/� அவ மன*, அ;ப அவ த� மான1த கா;பா1தி�க 
எUவளேவா -யJ)சி ப0ணா, -யJ)சி ப0ண( ப0ண( 
->யைலன2� தா� ைக D;ப(னா, ைக D;ப(ன2� ெப�மா� 
கா;பா1தினா�, உடேன திெரௗபதி ெரா�ப ச6ேதாஷ�� ெசா�னா, அ;ப 
ெப�மா� ெசா�னாரா� நா� ஒ0Eேம ெச3யைலேய� ெசா�னாரா� 
���ண�, அ;ப திெரௗபதி ெசா�னாளா� நS ஒ0E� ெச3யைல, உ� 
நாமா தா� ெசI*2, நS வர ேவ0டா� ���ணா�கற அ6த நாமா 
ேபா2�னாளா�, அ;ப அ6த நாமா�ேக அ6த ச�தினா அவ��/ 
எUவேளா ச�தி இ��/�, ஆைகய(னால ���ணேனாட அவதார�� 
ெசா8ற2, அ��த1த சா;ப%ற மாதி�, ���ணேனாட வ(ஷய�கைள 
ெசா8ற2 அ��த சாகர�, ���ண�ைடய அ6த அ��த சாகர12ல 
நநIஜு0ேட இ�6தா நம�/ ந8ல2 கிைட�/�. ���ணா, ���ணா.   


