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ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄꣄ꢜ꣄ꢬ ꢨꣂꢤꢥꣁ 
ௌஞஷ்ட்ஞ 34ச 

SOURASTHRA BODHANO 
ꢪꢤꢸꢬ ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄꣄ꢜ꣄ꢬ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵꢔꣂꢰꢶꢶꢪ꣄ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ 

ஜது4ஞ ௌஞஷ்ட்ஞ ணித்3தநம் ந் 

 

 

ꢯ꣄ꢬꢷ ꢪꢣꢸ ꢪꢵ ꢪꢲꢿꢯ꣄ꢮꢬꢵꢪ꣄ꢒꢸꢪ꣄ ꢡꣂ - ꢪꢸ - ꢬꢵꢪꢬꢵꢫꢶ 
ஶ்ரீஜது3

 ஜ ஜஶ்ணஞம்கும்   ீஜ - ப - ி 

ꢪꢤ꣄ꢫꢬꢵꢙꢦꢸꢬꢶꢪ꣄ ꣑꣙꣐꣐ ꢲꢸꢏ  ꢂꢪ꣄ꢒꢞꢾꢫꣁ 
ஜத்4ஞஔனரிம் - 1900 - ꢲꢸꢏ  - அம்3 
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SOURASTHRA BODHANO 

 

ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄꣄ꢜ꣄ꢬ ꢨꣂꢤꢥꣁ 
ௌஞஷ்ட்ஞ 34ச 

ꢯ꣄ꢬꢷꢪꢤꢸꢬ ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵꢔꣂꢰꢶꢪ ꣄ꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ 
ஶ்ரீஜது4ஞ ௌஞஷ்ட்ஞ ணித்3தநம் ந் 

 

ꢯ꣄ꢬꢷ ꢪꢣꢸ ꢪꢵ ꢪꢲꢿꢯ꣄ꢮꢬꢵꢪ꣄ꢒꢸꢪꢸ ꢡꣂ - ꢪꢸ - ꢬꢵꢪꢬꢵꢫꢶ 
ஶ்ரீஜது3

 ஜ ஜஶ்ணஞம்குன  - ன  - ஞஜஞி 

ꢪꢤ꣄ꢫꢬꢵꢙꢦꢸꢬꢶꢪ꣄ 1900 ꢲꢸꢏ  ꢂꢪ꣄ꢒꢞꢾꢫꣁ 
ஜத்4ஞஔனரிம் - 1900 - ꢲꢸꢏ   அம்3 
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ꢱꢪ꣄ꢩꢵꢮꢥꣁ ꣎ 
ம்4ணச  ꣅ 

 ꢔꢷꢬ꣄ꢮꢵꢠꢩꢵꢰꣁ ꢱꢒꢭꢩꢵꢰꢵꢥꢸꢒꢸ ꢪꢵꢫꢶꢒꢶꢥ꣄ ꢦꢸꢬꢵꢡꢥꣁꢒꢶꢥ꣄  ꢯꢿ꣎ 
ꢌꢪꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢦꢾꢡ꣄ꢡꢿꢒꢸ ꢱꣂꢩꢵꢰꢵꢥꢸꢙꢶꢥꢸ ꢥꢵꢜꢒꢵꢣꢶꢔ꣄ꢬꢥ꣄ꢢꢸꢥꢸ 

ꢭꢶꢒ ꣄ꢒ ꢶꢥ꣄ꢬꢴꢶꢫꢵꢯꢶ  ꣎ ꢌꢭ꣄ꢫ ꢱꣂꢫꣁꢒꣁ ꢦ꣄ꢬꢵꢒꢺꢡ ꢩꢵꢰꢵ ꢪꢾꢥ꣄ꢥꢵꢮꢸ |  ꢌꢪꢵꢒꢸ 

ꢂꢖ꣄ꢔꢸꢥ꣄ ꣄ ꢮꢶꢒꢭ꣄ꢦꢸ ꢲꣁꢫꢶꢥꢸ ꢂꢖ꣄ ꣄ꢔ ꢮꢖ꣄ ꣄ꢔ ꢒꢳꢶꢖ ꣄ꢔ ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ,  

ꢪꢲꢵꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ,   ꢕꢹꢬ꣄ꢙ꣄ꢙꢬꢵꢣꢶ ,  ꢩꣁꢮꢿ ꢩꢵꢰꢵꢥꢸꢙꢶꢥ ꢮ꣄ꢫꢮꢲꢵꢬꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢯꢿ 

꣏  ꢪꢵꢔꢤꣁ,  ꢪꢵꢳꢮꣁ ꢦꣀꢯꢵꢗꣁ  ꢱꣃꢬꢯꢿꢥꢶ ꢱꣀꢥ꣄ꢤꢮꣁ ꢨꢬ꣄ꢨꢬꣁ ꢫꢿ 

ꢱꣂꢫꣁꢒꣁ ꢯꢸꢣ꣄ꢤ ꢦ꣄ꢬꢵꢒꢺꢡ ꢩꢵꢰꢵꢥꢸ ꢪꢾꢥꢵꢱꢸ ꣎ ꢱꣃꢬꢯꢿꢥꢶꢡꣁꢒꢥ꣄  
ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ  ꢩꢵꢰꢵ  ꢆꢣ꣄ꢙꢮꢾꢱꢶ ꣎  
 †ன3ர்ண4த 4தனுகு ஜிநன் னஞசநன் ே | ஜன் த்கு 

4தனுஔநனு (+4தன்+உஔநனு) ††ஙந3க்3ஞந்து2னு நக்நன்ர்நேந | ல் 
 ப்ஞக்ன 4த ஜன்சவு | ஜகு அங்கு3ன் ணில்ன ினு அங்3 
ணங்3 ிங்3 ௌஞஷ்ட்ஞ ஜஞஷ்ட்ஞ கூ4ர்ஜ்ஔஞந3 4ண 4தனுஔநன் 

(4தன்+உஔநன்) வ்ணனனும் ே || ஜ34, ஜண, †*மேஓ ௌஞேசி, 
மந்4ண, 3ர்3ஞ   ேபத்34 ப்ஞக்ன 4தனு ஜசப | 
ௌஞேசின் ௌஞஷ்ட்ஞ 4த உத்3ஔணந (உத்ஔந + அணந ) || 
†ன3:ர்ண4த - "Girvana" Language (the real name for Sanskrit, Girvana or the language of the elite (devas)) 

††ஙந3 க்3ஞந்து2 - Dramatic Prakrits were those standard forms of Prakrit dialects that were used in 

dramas and other literature in medieval India.  

†*மேஓ - Paishachi is a largely unattested literary language of the middle kingdoms of medieval India  

ꢪꢤ꣄ꢫꢬꢵꢙꢦꢸꢬꢶ 
ஜத்4ஞஔனரி 

 

 
ꢡꣂ - ꢪꢸ - ꢬꢵꢪ꣄ ꢬꢵꢫ꣄ 
 - ன - ஞஜ ஞய் 

 
 ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢦꢸꢱ꣄ꢡꢒꢸꢥ꣄ 

ௌஞஷ்ட்ஞ னஸ்குன் 

1900 ꣅ ꣅ  
 ꢪꢶꢖ꣄ꢒ꣄ꢥꢵꢬꢸ 

ஜநங்க்சன 
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ꢯ꣄ꢬꢷꢬꢡ꣄ꢱꢸ ꣏   
ஶ்ரீஞத்ப || 

ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢨꣂꢤꢥꣁ ꣏  
ௌஞஷ்ட்ஞ 44ச |  

ꢐꢪ ꣄ꢱꢥꢵ ꢡꢥꢵꢫ ꢥꢪ: ꣏  
 ஏம் ச ச ஙஜ: |  

____ ____ 

ꢂꢙꢸꢥ꣄ ꣎ அஔபன் | 

ꢂஅ ꢃஆ ꢄஇ ꢅஈ ꢆஉ  
ꢇஉ ꢈப்ன ꢉப்னொ ꢊல்லு ꢋல்லூ 

ꢌ ꢍ ꢎ ꢏஎ ꢐஏ 
ꢑஐ ꢂꢀஅம் ꢂꢁஅ  
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ꢏꢦꢸꢥ꣄꣄ ꣎ எனன் | 

ꢒ ꢓ2 ꢔ3 ꢕ4 ꢖஒ  
ꢗஓ ꢘஓ2 ꢙஓ3 ꢚஓ4 ꢛக  
ꢜ ꢝ2 ꢞட்3 ꢟட்4 ꢠ  
ꢡ ꢢ2 ꢣ3 ꢤ4 ꢥச  
ꢦ ꢧ2 ꢨ3 ꢩ4 ꢪஜ  
ꢫ ꢬஞ ꢭ ꢮண ꢯே  

ꢰத ꢱ ꢲ ꢳ க்ஷ  
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꣕ - 5 

ꢂꢙꢸꢥ꣄꣄ ꣎ அஔபன் | 

ꢂஅ ꢃஆ ꢄஇ ꢅஈ ꢆஉ ꢇஊ ꢈப்ரு ꢉப்ரூ ꢊல்லு ꢋல்லூ  

ꢌ ꢍஈ ꢎஐ ꢏஒ ꢐஊ ꢑஔ ꢂꢀஅம் ꢂꢁஅஹ 

ꢏꢦꢸꢥ꣄꣄ ꣎ எனன் | 

ꢒ ꢓ2 ꢔ3 ꢕ4 ꢖஒ ꢗஓ ꢘஓ2 ꢙஔ ꢚஔ2 ꢛக  
ꢜ ꢝ2 ꢞட்3 ꢟட்4 ꢠ ꢡ ꢢ2 ꢣ3 ꢤ4 ꢥச  
ꢦ ꢧ2 ꢨ3 ꢩ4 ꢪஜ ꢫ ꢬஞ ꢭ ꢮண ꢯே  

ꢰத ꢱ ꢲ ꢳ க்ஷ 

ꢲꢭꢸꢥ꣄ ꣎ லுன் | 

ꢒ꣄    ꢓ꣄    ꢔ꣄    ꢕ꣄    ꢖ꣄    ꢗ꣄    ꢘ꣄    ꢙ꣄    ꢚ꣄    ꢛ꣄ 

ꢜ꣄    ꢝ꣄    ꢞ꣄     ꢟ꣄    ꢠ꣄    ꢡ꣄    ꢢ ꣄   ꢣ꣄     ꢤ꣄    ꢥ꣄ 

ꢦ꣄    ꢧ꣄    ꢨ꣄    ꢩ꣄    ꢪ꣄    ꢫ꣄    ꢬ꣄    ꢭ꣄    ꢮ꣄    ꢯ꣄ 

ꢰ꣄    ꢱ꣄    ꢲ꣄    ꢳ꣄     ꣄ 

ꢆꢦꢵꢬꢸꢥ꣄ ꣎ உக்ஷனன் | 

ꢲꢵꢬꢸꢥ ꣄ னன் ---  ꢥꢴந்  ꢪꢴம்  ꢬꢴர்  ꢭꢴல்  

ꢣꢵꢡꢸꢥ ꣄ 3துன் - 
o
ꢗ 

o
ꢘ 

o
ꢙ 

o
ꢚ - ꢌꢭ꣄ꢫꣁ ꢱ꣄ꢡ꣄ꢬꢷ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣏ (ல்ீ ஸ்த்ரீ ஶப்துன்)    

ꢥꢵꢔꢸꢥ ꣄ ஙகுன் ---  ꢃꣅ ꢃꣅ ꢄꣅ --- ꢒꣅ ꢓꣅ ꢔꣅ --- ꣅ  

ꢖ꣄ - ꢛ꣄ - ꢠ꣄ - ꢥ꣄ = 
o
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꣖ - 6 

  ꢪꢷꢳꢵꢬꢸꢥ꣄ - ஜீக்ஷனன்  

 
 

ꢒ꣄ꢒ ꢒ꣄ꢓ ꢔ꣄ꢔ ꢔ꣄ꢕ ꢗ꣄ꢗ ꢗ꣄ꢘ ꢙ꣄ꢙ ꢙ꣄ꢚ 

ꢛ꣄ꢛ ꢜ꣄ꢜ ꢰ꣄ꢝ ꢞ꣄ꢞ ꢞ꣄ꢟ ꢠ꣄ꢠ ꢡ꣄ꢡ ꢱ꣄ꢢ 

ꢣ꣄ꢣ ꢣ꣄ꢤ ꢥ꣄ꢥ ꢦ꣄ꢦ ꢱ꣄ꢧ ꢨ꣄ꢨ ꢨ꣄ꢩ ꢪ꣄ꢪ 

ꢫ꣄ꢫ ꢒ꣄ꢬ ꢒ꣄ꢭ ꢒ꣄ꢮ ꢱ꣄ꢯ ꢰ꣄ꢰ ꢥ꣄ꢲ ꢳ꣄ꢳ 

  
ꢱꢵꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꢸꢥ꣄ - ந்த்3னன்  

    
ꢒ꣄ꢒ க் ꢔ꣄ꢔ க்33 ꢗ꣄ꢗ க்33 ꢥ꣄꣄ꢥ க்33 

    
ꢒ ꣄ꢡ க் ꢫ꣄ꢫ ய் ꢥ꣄ꢣ ந் ꣄ꢪ க்ஷ்ஜ 

    
ꢥ꣄ꢛ ந்க ꢳ꣄ꢳ ள் ꢏꢫ꣄ எய் ꢌꢫ꣄ ய் 

    
ꢱ꣄ꢱ ஸ் ꢒ꣄ꢡ꣄ꢬ க்த்ஞ ꢥ꣄ꢡ꣄ꢬ ந்த்ஞ ꢖ꣄ꢔ ங்3 

 

ꢦꢛ꣄ꢗ ꢮ꣄ꢫꢛ꣄ꢙꢥ꣄ ꢱꢪ꣄ꢫꣂꢔꢵꢬꢸꢥ꣄ - ஞ்ஓ வ்ஞ்ஔன் ம்3க்ஷனன் 

ꢒ꣄ ꢱ꣄ ꢡ ꣄ꢬ꣄꣄ ꢫ꣄  (க் ஸ் த் ர் ய்) =  ꢜ꣄꣄ ꢱ꣄ ꢡ ꣄ꢬ꣄꣄ ꢫ꣄ (ட் ஸ் த் ர் ய்) =  
ꢬ꣄꣄ ꢡ꣄꣄ ꢱ꣄꣄ ꢥ꣄ ꢫ꣄  (ய் த் ஸ் ன் ய்) =  ꢖ꣄꣄ ꢒ꣄꣄ ꢰ꣄꣄ ꢬ꣄꣄ ꢫ꣄ (ங் க் ஶ் ர் ய்) =  

ꢥ꣄꣄ ꢱ꣄ ꢡ ꣄ꢬ꣄꣄ ꢫ꣄  (ன் ஸ் த் ர் ) =  ꢦ꣄ ꣄ꢡ꣄꣄ ꢱ꣄꣄ ꢬ꣄꣄ ꢫ꣄  (ப் த் ஸ் ர் ய்} =  

ꢭꢵꢕꢮꢸꢥ꣄ ----- ꢫ - ꢮ - ꢬ - ꢭ ꢆꢨ ꢂꢮ꣄ꢫꢵꢯꢶ ꢄꢨ ꣏ 
ꢭꢵꢕꢮꢱꢪ꣄ꢛꢵꢬꢸꢥ꣄ ---- ꢌ - ꢏ =    ꢆꢨꢒꣂꢥ   

 



www.sourashtradictionary.com 

 

꣗ - 7  

ꢡꢥꢸꢥ꣄ ꣎ னுன் | 
 ꢒ ꢓ ꢔ ꢕ ꢖ ꢗ ꢘ ꢙ ꢚ ꢛ 

ꢒ க க2 க3 க4   2  2 ங 

ꢒꢵ க ꢓꢵ ꢔꢵ ꢕꢵ ꢖꢵ ꢗꢵ ꢘꢵ ꢙꢵ ꢚꢵ ꢛꢵ 

ꢒꢶ க ꢓꢶ ꢔꢶ ꢕꢶ ꢖꢶ ꢗꢶ ꢘꢶ ꢙꢶ ꢚꢶ ꢛꢶ 

ꢒꢷ க ꢓꢷ ꢔꢷ ꢕꢷ ꢖꢷ ꢗꢷ ꢘꢷ ꢙꢷ ꢚꢷ ꢛꢷ 

ꢒꢸ கு ꢓꢸ ꢔꢸ ꢕꢸ ꢖꢸ ꢗꢸ ꢘꢸ ꢙꢸ ꢚꢸ ꢛꢸ 

ꢒꢹ கூ ꢓꢹ ꢔꢹ ꢕꢹ ꢖꢹ ꢗꢹ ꢘꢹ ꢙꢹ ꢚꢹ ꢛꢹ 

ꢒꢺ க்ரு ꢓꢺ ꢔꢺ ꢕꢺ ꢖꢺ ꢗꢺ ꢘꢺ ꢙꢺ ꢚꢺ ꢛꢺ 

ꢒꢻ க்ரூ ꢓꢻ ꢔꢻ ꢕꢻ ꢖꢻ ꢗꢻ ꢘꢻ ꢙꢻ ꢚꢻ ꢛꢻ 

ꢒꢊ க்லு ꢓꢊ ꢔꢊ ꢕꢊ ꢖꢊ ꢗꢊ ꢘꢊ ꢙꢊ ꢚꢊ ꢛꢊ 

ꢒꢋ க்லூ ꢓꢋ ꢔꢋ ꢕꢋ ꢖꢋ ꢗꢋ ꢘꢋ ꢙꢋ ꢚꢋ ꢛꢋ 

ꢒꢾ ிக ꢓꢾ ꢔꢾ ꢕꢾ ꢖꢾ ꢗꢾ ꢘꢾ ꢙꢾ ꢚꢾ ꢛꢾ 

ꢒꢿ ீக ꢓꢿ ꢔꢿ ꢕꢿ ꢖꢿ ꢗꢿ ꢘꢿ ꢙꢿ ꢚꢿ ꢛꢿ 

ꢒꣀ ுக ꢓꣀ ꢔꣀ ꢕꣀ ꢖꣀ ꢗꣀ ꢘꣀ ꢙꣀ ꢚꣀ ꢛꣀ 

ꢒꣁ ிக ꢓꣁ ꢔꣁ ꢕꣁ ꢖꣁ ꢗꣁ ꢘꣁ ꢙꣁ ꢚꣁ ꢛꣁ 

ꢒꣁ ீக ꢓꣂ ꢔꣂ ꢕꣂ ꢖꣂ ꢗꣂ ꢘꣂ ꢙꣂ ꢚꣂ ꢛꣂ 

ꢒꣃ ிகௌ ꢓꣃ ꢔꣃ ꢕꣃ ꢖꣃ ꢗꣃ ꢘꣃ ꢙꣃ ꢚꣃ ꢛꣃ 

ꢒꢀ கம் ꢓꢀ ꢔꢀ ꢕꢀ ꢖꢀ ꢗꢀ ꢘꢀ ꢙꢀ ꢚꢀ ꢛꢀ 

ꢒꢁ கஹ ꢓꢁ ꢔꢁ ꢕꢁ ꢖꢁ ꢗꢁ ꢘꢁ ꢙꢁ ꢚꢁ ꢛꢁ 
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꣘ - 8 

ꢡꢥꢸꢥ꣄ ꣎ னுன் | 

 ꢜ ꢝ  ꢞ  ꢟ  ꢠ  ꢡ  ꢢ  ꢣ  ꢤ  ꢥ 
ꢜ ச ச2 ச3 ச4  ஜ ஜ2 ஜ3 ஜ4 ன 

ꢜꢵ ச ꢝꢵ ꢞꢵ ꢟꢵ ꢠꢵ ꢡꢵ ꢢꢵ ꢣꢵ ꢤꢵ ꢥꢵ 

ꢜ டி ꢝꢶ ꢞꢶ ꢟꢶ ꢠꢶ ꢡꢶ ꢢꢶ ꢣꢶ ꢤꢶ ꢥꢶ 

ꢜꢷ டீ ꢝꢷ ꢞꢷ ꢟꢷ ꢠꢷ ꢡꢷ ꢢꢷ ꢣꢷ ꢤꢷ ꢥꢷ 

ꢜꢸ டு ꢝꢸ ꢞꢸ ꢟꢸ ꢠꢸ ꢡꢸ ꢢꢸ ꢣꢸ ꢤꢸ ꢥꢸ 

ꢜꢹ டூ ꢝꢹ ꢞꢹ ꢟꢹ ꢠꢹ ꢡꢹ ꢢꢹ ꢣꢹ ꢤꢹ ꢥꢹ 

ꢜꢺ ட்ரு ꢝꢺ ꢞꢺ ꢟꢺ ꢠꢺ ꢡꢺ ꢢꢺ ꢣꢺ ꢤꢺ ꢥꢺ 

ꢜꢻ ட்ரூ ꢝꢻ ꢞꢻ ꢟꢻ ꢠꢻ ꢡꢻ ꢢꢻ ꢣꢻ ꢤꢻ ꢥꢻ 

ꢜꢊ ட்லு ꢝꢊ ꢞꢊ ꢟꢊ ꢠꢊ ꢡꢊ ꢢꢊ ꢣꢊ ꢤꢊ ꢥꢊ 

ꢜꢋ ட்லூ ꢝꢋ ꢞꢋ ꢟꢋ ꢠꢋ ꢡꢋ ꢢꢋ ꢣꢋ ꢤꢋ ꢥꢋ 

ꢜꢾ ிச ꢝꢾ ꢞꢾ ꢟꢾ ꢠꢾ ꢡꢾ ꢢꢾ ꢣꢾ ꢤꢾ ꢥꢾ 

ꢜꢿ ீச ꢝꢿ ꢞꢿ ꢟꢿ ꢠꢿ ꢡꢿ ꢢꢿ ꢣꢿ ꢤꢿ ꢥꢿ 

ꢜꣀ ுச ꢝꣀ ꢞꣀ ꢟꣀ ꢠꣀ ꢡꣀ ꢢꣀ ꢣꣀ ꢤꣀ ꢥꣀ 

ꢜꣁ ிச ꢝꣁ ꢞꣁ ꢟꣁ ꢠꣁ ꢡꣁ ꢢꣁ ꢣꣁ ꢤꣁ ꢥꣁ 

ꢜꣁ ீச ꢝꣂ ꢞꣂ ꢟꣂ ꢠꣂ ꢡꣂ ꢢꣂ ꢣꣂ ꢤꣂ ꢥꣂ 

ꢜꣃ ிசௌ ꢝꣃ ꢞꣃ ꢟꣃ ꢠꣃ ꢡꣃ ꢢꣃ ꢣꣃ ꢤꣃ ꢥꣃ 

ꢜꢀ சம் ꢝꢀ ꢞꢀ ꢟꢀ ꢠꢀ ꢡꢀ ꢢꢀ ꢣꢀ ꢤꢀ ꢥꢀ 

ꢜꢁ சஹ ꢝꢁ ꢞꢁ ꢟꢁ ꢠꢁ ꢡꢁ ꢢꢁ ꢣꢁ ꢤꢁ ꢥꢁ 
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꣙ - 9 

ꢡꢥꢸꢥ꣄ ꣎ னுன் | 

 ꢦ ꢧ ꢨ ꢩ ꢪ ꢫ ꢬ ꢭ ꢮ 

ꢦ ப ப2 ப3 ப4    ல வ 

ꢦꢵ ப ꢧꢵ ꢨꢵ ꢩꢵ ꢪꢵ ꢫꢵ ꢬꢵ ꢭꢵ ꢮꢵ 

ꢦ பி ꢧꢶ ꢨꢶ ꢩꢶ ꢪꢶ ꢫꢶ ꢬꢶ ꢭꢶ ꢮꢶ 

ꢦꢷ பீ ꢧꢷ ꢨꢷ ꢩꢷ ꢪꢷ ꢫꢷ ꢬꢷ ꢭꢷ ꢮꢷ 

ꢦꢸ பு ꢧꢸ ꢨꢸ ꢩꢸ ꢪꢸ ꢫꢸ ꢬꢸ ꢭꢸ ꢮꢸ 

ꢦꢹ பூ ꢧꢹ ꢨꢹ ꢩꢹ ꢪꢹ ꢫꢹ ꢬꢹ ꢭꢹ ꢮꢹ 

ꢦꢺ ப்ரு ꢧꢺ ꢨꢺ ꢩꢺ ꢪꢺ -- ꢬꢺ ꢭꢺ ꢮꢺ 

ꢦꢻ ப்ரூ ꢧꢻ ꢨꢻ ꢩꢻ ꢪꢻ -- -- -- ꢮꢻ 

ꢦꢊ ப்லு ꢧꢊ ꢨꢊ ꢩꢊ ꢪꢊ -- -- -- ꢮꢊ 

ꢦꢋ ப்லூ ꢧꢋ ꢨꢋ ꢩꢋ ꢪꢋ -- ꢬꢋ ꢭꢋ ꢮꢋ 

ꢦꢾ ிப ꢧꢾ ꢨꢾ ꢩꢾ ꢪꢾ ꢫꢾ ꢬꢾ ꢭꢾ ꢮꢾ 

ꢦꢿ ீப ꢧꢿ ꢨꢿ ꢩꢿ ꢪꢿ ꢫꢿ ꢬꢿ ꢭꢿ ꢮꢿ 

ꢦꣀ ுப ꢧꣀ ꢨꣀ ꢩꣀ ꢪꣀ ꢫꣀ ꢬꣀ ꢭꣀ ꢮꣀ 

ꢦꣁ ிப ꢧꣁ ꢨꣁ ꢩꣁ ꢪꣁ ꢫꣁ ꢬꣁ ꢭꣁ ꢮꣁ 

ꢦꣁ ீப ꢧꣂ ꢨꣂ ꢩꣂ ꢪꣂ ꢫꣂ ꢬꣂ ꢭꣂ ꢮꣂ 

ꢦꣃ ிபௌ ꢧꣃ ꢨꣃ ꢩꣃ ꢪꣃ ꢫꣃ ꢬꣃ ꢭꣃ ꢮꣃ 

ꢦꢀ பம் ꢧꢀ ꢨꢀ ꢩꢀ ꢪꢀ ꢫꢀ ꢬꢀ ꢭꢀ ꢮꢀ 

ꢦꢁ பஹ ꢧꢁ ꢨꢁ ꢩꢁ ꢪꢁ ꢫꢁ ꢬꢁ ꢭꢁ ꢮꢁ 
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꣑꣐ - 10 

ꢡꢥꢸꢥ꣄ ꣎ னுன் | 

 ꢯ ꢰ ꢱ ꢲ ꢳ  

ꢯ ஶ  ஷ ஸ ஹ ள க்ஷ 

ꢯꢵ ஶ ꢰꢵ ꢱꢵ ꢲꢵ ꢳꢵ ꢵ 

ꢯꢶ ஶ ꢰꢶ ꢱꢶ ꢲꢶ ꢳꢶ ꢶ 

ꢯꢷ ஶ ꢰꢷ ꢱꢷ ꢲꢷ ꢳꢷ ꢷ 

ꢯꢸ ஶ ꢰꢸ ꢱꢸ ꢲꢸ ꢳꢸ ꢸ 

ꢯꢹ ஶா ꢰꢹ ꢱꢹ ꢲꢹ ꢳꢹ ꢹ 

ꢯꢺ ஶ்ரு ꢰꢺ ꢱꢺ ꢲꢺ -- ꢺ 

ꢯꢻ ஶ்ரூ ꢰꢻ ꢱꢻ ꢲꢻ -- ꢻ 

ꢯꢊ ஶ்லு ꢰꢊ ꢱꢊ ꢲꢊ -- ꢊ 

ꢯꢋ ஶ்லூ ꢰꢋ ꢱꢋ ꢲꢋ -- ꢋ 

ꢯꢾ ிஶ ꢰꢾ ꢱꢾ ꢲꢾ ꢳꢾ ꢾ 

ꢯꢿ ீஶ ꢰꢿ ꢱꢿ ꢲꢿ ꢳꢿ ꢿ 

ꢯꣀ ுஶ ꢰꣀ ꢱꣀ ꢲꣀ ꢳꣀ ꣀ 

ꢯꣁ ிஶ ꢰꣁ ꢱꣁ ꢲꣁ ꢳꣁ ꣁ 

ꢯꣁ ீஶ ꢰꣂ ꢱꣂ ꢲꣂ ꢳꣂ ꣂ 

ꢯꣃ ிஶௌ ꢰꣃ ꢱꣃ ꢲꣃ ꢳꣃ ꣃ 

ꢯꢀ ஶம் ꢰꢀ ꢱꢀ ꢲꢀ ꢳꢀ ꢀ 

ꢯꢁ ஶஹ ꢰꢁ ꢱꢁ ꢲꢁ ꢳꢁ ꢁ 
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ꢱꢥꢵꢖ꣄ꢔꢸꢥ꣄ = ꢏꢠ꣄ꢜꢬ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣎  
சங்குன் = எண்க்ஷஞ ேப்3து3ன் | 

ꢯ꣄ꢡ꣄ꢬꢷ  ꢬꢴꢷ  ꢒꢷ ꢔꢿ ꢎ ꢔꣂ ꢒꢵꣅ ꢥꢴꢵ 
ஶ்த்ரீ ர் ீ ன 3   ஹ்ங் ந் 

ꢪꢷ  ꢙꢷ  ꢲꢷ ꢣꢿ ꢒꣀ ꢨꣂ ꢓꢵ ꢨꢵ 
ஜீ ஔ ீ  ீ 3 ம 3 2 2 

ꢣꢷ  ꢥꢴꢷ  ꢇ ꣅ ꢦꢿ ꢓꣀ ꢮꣂ ꢔꢵ ꢬꢴꢵ 
ீ2 ந் ீ ஊஹ்ங்  ம2 ண 3 ர் 

ꢯꢷ ꢦꢷ ꢒꢹ ꢬꢿ ꢨꣀ ꢱꣂ ꢙꢵ ꢱꢵ 
ேன  ீ கூ ஞ ம3  ஔ  

ꢨꢷ ꢘꢷ ꢡꢹ ꢯꢿ ꢩꣀ ꢲꣂ ꢥꢴꢵ ꢲꢵ 
3ீ ஓன2 தூ ே ம4  ந்  

ꢧꣀꢭꣁ ꢂꢨ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ ம2 அப்4ப | 
ꢪꢷ ꢯꢿ ꢩꣀꢯꢶ ꢱꢵꢬꢿ ꢱꢵꢨꢵ 
ஜீ ே ம4ேந ஞ 3 

ꢡꢹ ꢬꢴꢵ ꢥꢴꢷ ꢥꢵ ꢙꢵ ꢒꢵꣅ ꢥꢴꢵꢥ꣄ 
தூ ர் ந் ீந் ஔ ஹ்ங் ந்ன் 

ꢒꣀ ꢥꢴꢵ ꢣꢹꢡ꣄ ꢦꢿ ꢬꢴꢵ ꢔꢵ ꢥꢴꢵ ꢒꢶ 
ம ந் தூ3த்  ர் 3 ந் ந 

ꢣꢣ ꢨꣀ ꢦꢵꢥ꣄ ꢓꢵ ꢣꢿꢮꢵ ꢇ ꣅꢲꢹ ꣅ 
33ம3 ன் 2 3ண ஊஹ்ங் ஹ்ங் 

ꢔꣂꢱꣃ ꢲꣂꢱꢵ ꣅ ꢫꢿꢯꢶ ꢲꢵꢲꢵ 
3ௌ ஹ்ங் ேந  

 

ꢪꢷ ꢯꢿꢥꢵ ꢒꣀ ꢒꢵꢪ꣄ꢥꢴꢷ ꢨꢵ ꢫꢿ ꢣꢿ 
ஜீ ேச ம ம்ந் ீ 3  3 

ꢡꢹ ꢬꢴꢵ ꢙꢵ ꢒꣂꢥ꣄ ꢮꢵꢥ꣄ꢫꢾ ꢨꣀꢓꢵꢮꢵ 
தூ ர் ஔ ன் ணன் ம3 2 ண 

ꢍ ꢣꢷꢱꢵ ꢡ꣄ꢫꢿ ꢔꢵꢪ꣄ꢥꢴꢵ ꢡꢿꢜ꣄ ꢒꣂꢥ꣄ꢒꢷ 
 ீ3 த் 3ம் ந் ட் ன்ன 

ꢔꣂ ꢣꢵꢥ꣄ ꢣꢿ ꢍꢜ꣄ ꢬꢴꢵ ꢔꢵ ꢔꢿꢮꢵꢳ꣄ꢰꢿ 
3 2ன் 3 ட் ர் 3 3ணள் த 

ꢌꢥ꣄ꢮꢵꢳꢮꣁ ꢌꢥ꣄ꢒꣂꢜꢮꢥ꣄ ꢌꢝꢵꢪꢥꣁ 
ன்ணல்அண ன் ட்அணன் 2ஜச 
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ꢣꢶꢣꢵꢖ꣄꣄ꢔꢸꢥ꣄꣄ =  ꢣꢷꢫꢬ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣎  
ந2ங்குன் = ீ2க்ஷஞ ேப்து3ன் | 

ꢂꢪꢶ ꢃꢠꢸ ꢆꢣꣁ ꢌꢥꣁ ꢎꢡꣁ 
அஜந ஆி உ3 ச  

ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢃꢣꢶ ꢇꢦꢸ ꢌꢳꣁ ꢎꢥꢵ 
அனல் ஆந ஊன  ச 
ꢂꢱꣁ ꢄꢱꣁ ꢈꢡꢸ ꢍꢜꢸ ꢎꢞꢾ 
அ இ ர்னது டு 3 

ꢂꢳꣁ ꢅꢗꣁ ꢈꢰꢶ ꢍꢭ ꢎꢣꢸ 
அ ஈஓ ர்னதந  து3 

 

ꢏꢪꣁ ꢐꢒꢸ ꢑꢡꣁ ꢂꢒ꣄ꢬꣁ 
எஜ ஏகு ஐ அக்ஞ 

ꢏꢱꣁ ꢐꢱꢸ ꢑꢬꣁ ꢎꢒ꣄ꢫꣁ 
எ ஏப ஐஞ க் 
ꢏꢣꢶ ꢐꢭꢶ ꢑꢯꣁ ꢒꢭ꣄ꢭꣁ 
எந3 ஏந ஐே ல் 

ꢏꢔꢭ꣄ ꢐꢞꣁ ꢑꢥꣁ ꢱꢡ꣄ꢮꣁ 
எ3ல் ஏ3 ஐச த்ண 

 

ꢭꢾꢒ꣄ꢒꢸ ꢒꣁꢞꢞꣁ ꢦꢣ꣄ꢪꣁ ꢱ꣄ꢧꢜꢶꢒꢵ 
க்கு ட்33 த்3ஜ ஸ்2டி 

ꢥꢾꢔ꣄ꢔꢸ ꢲꢠ꣄ꢞꢶ ꢩꢱ꣄ꢪꣁ ꢱ꣄ꢓꢭꢶꢶꢡꣁ 
ஙக்3கு3 ண்டி3 4ஸ்ஜ ஸ்2ந 

ꢯꢿꢖ꣄ꢔꢸ ꢱꢡ꣄ꢡꢸ ꢤꢸꢪꢜꢶ ꢥꢶꢱ꣄ꢯꢣ꣄ꢰꣁ 
ேங்கு3 த்து து4ம்டி ஙநஸ்ேத்3த 

ꢒꢸꢗ꣄ꢗꢾꢭ꣄ ꢱ꣄ꢢꢶꢡꢶ ꢂꢥ꣄ꢡ꣄ꢬꣁ ꢂꢙ꣄ꢚꢭꢸꢥ꣄ 
குச்ஓல் ஸ்ந2ந அந்த்ஞ அஜ்ஔ4லுன் 

ꢱꢪ꣄ꢛꣂ ꢪꢸꢣ꣄ꢣꢶ ꢪꣁꢱ꣄ꢒꢭ꣄ ꢡꢬ꣄ꢦꢠꣁ 
ம்க னத்3ந3 ஜஸ்ல் ர் 

ꢥꢶꢛ꣄ꢙꢸ ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸ ꢡꢾꢥ꣄ꢡ꣄ꢭꣁ ꢮꢵꢔ꣄ꢕꢬꢶ 
ஙநஞ்ஔப ஜன்னு ந்த் ணக்34ரி 

ꢓꢜ꣄ꢜꢶ ꢩꣁꢪ꣄ꢨꣁ ꢨꢶꢱ꣄ꢱꣂ ꢙꣁꢪ꣄ꢨ꣄ꢳꣀ 
2ட்டி 4ம்4 ி3ஸ் ஔ4ம்ப்4ம 

ꢥꢶꢰ꣄ꢝꣁ ꢣꢬ꣄ꢩꣁ ꢱ꣄ꢮꢭ꣄ꢦꣁ ꢂꢖ꣄ꢔ꣄ꢳꢶ 
ஙநஷ்2 3ர்4 ஸ்ணல் அங்க்ி 
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ꢡꢶꢒ꣄ꢬꢵꢖ꣄꣄ꢔꢸꢥ꣄꣄ =  ꢢꢷꢥꢬ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣎  
நக்ஞங்குன் = ீ2சக்ஷஞ ேப்து3ன் | 

ꢂꢮꢵꢬꢸ ꢅꢯ꣄ꢮꢬꣁ ꢌꢪꢵꢒꢸ ꢐꢣꢥꣁ 
அணன ஈஶ்ணஞ ஜகு ஏ3ச 

ꢂꢒꢵꢱꢸ ꢅꢯꢵꢥ꣄ꢫꣁ ꢎꢡꢵꢬꢸ ꢐꢒꣂꢒꢸ 
அப ஈேன் ன ஏகு 

ꢃꢱꢥꣁ ꢆꢜꢵꢮꢸ ꢏꢒꢡꢸ ꢑꢱꢬꢸ 
ஆச உவு எது ஐன 

ꢃꢣꢬꣁ ꢆꢬꢵꢦꢸ ꢏꢪꢳꢶ ꢑꢪꢵꢥꢸ 
ஆ3ஞ உஞன எஜி ஐஜனு 

ꢄꢡꢬꣁ ꢇꢲꢥꣁ ꢏꢙꢥꣁ ꢑꢕꢞꢸ 
இஞ ஊச எஔச ஐ4டு3 

ꢄꢱꢵꢥ꣄ꢌ ꢈꢰꢩꣁ ꢐꢰꢤꢶ ꢑꢡꢵꢬꢸ 
இன் ர்னத4 ஏதந4 ஐன 

 

ꢒꢮꢵꢞꢸ ꢚꢭꢬꢸ ꢧꢖ꣄ꢔꢶꢳꢶ ꢮꢜꣀꢡꢸ 
ணடு3 ஔ4ன 2ங்ந3ி ணமது 

ꢓꢦꢸꢬꣁ ꢡꢪꢱꢸ ꢨꢣꢸꢭꣁ ꢯꢬꢷꢬꢸ 
2னஞ ஜப 3து3 ேரீன 

ꢔꢦꢸꢭꣁ ꢢꢒꢸꢬꢸ ꢩꢔꢶꢬꢶ ꢰꢠ꣄ꢪꢸꢓꣁ 
3ன 2குன 4ந3ரி தண்ன2 

ꢕꢣꢶꢬꢶ ꢣꢪꢬꢸ ꢪꢲꢶꢪꣁ ꢱꢪꢱ꣄ꢡꢸ 
4ந3ரி 3ஜன ஜநஜ ஜஸ்து 

ꢗꢬꢹꢣꢷ ꢤꢒ꣄ꢒꢶꢭꢾ ꢫꢪꢹꢥꢵ ꢲꢳꢫ꣄ 
ஓனொந3 3க்ந னச ய் 

ꢘꢞꢵꢮꢸ ꢥꢬꢾꢳꢸ ꢬꢙꢵꢳꢶ ꢳꢳꢥꣁ 
ஓ23வு ஙஞல ஞஔி ச 

ꢙꢮꢳꢶ ꢦꢳꢾꢬꢸ ꢭꢔꢸꢞꣁ ꢠꢣꣁ 
ஔணி ன கு33 க்ஷ3 

ꢒꢗ꣄ꢗꢪ꣄ꢨꣂ ꢃꢜꢵꢜꢶꢫꣂ ꢣꢸꢪ꣄ꢨ꣄ꢬꢵꢰ꣄ꢜꢸ ꢙꢸꢪ꣄ꢨ꣄꣄ꢳꢵꢫꢶ 
ச்ஓம் ஆடி து3ம்ப்3ஞஷ்டு ஔபம்ப்ி 

ꢒꢱ꣄ꢡꢥ꣄ꢣꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꢠ꣄ꢜ꣄ꢫꣂ ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥꢸ ꢡꢾꢥ꣄ꢡ꣄ꢬꢵꢱꢸ 
ஸ்ந்து3 எண்ண்ட் ஜன்க்னு ந்த்ஞப 

ꢒꢾꢬꢶꢫꢵꢒꢸ ꢣꢶꢣ꣄ꢣꢶꢫ꣄ꢫ ꢱꢖ꣄ꢔ꣄ꢫꢵꢒꢸ ꢣꢸꢱ꣄ꢬꢥ꣄ꢣꢶ 
ரிகு ந3த்3ந3ய் ங்க்3கு துஸ்ஞந்ந3 

ꢪꢸꢞ꣄ꢪꢸꢭꣁ ꢗꢗ꣄ꢗꢵꢬ꣄ꢫꣁ ꢨꢸꢱ꣄ꢨꢸꢞꣁ ꢧꢸꢭ꣄ꢧꢸꢭꢶ 
னட்3ன ஓச்ஓர் ன3ஸ்ன33 ன2ல்ன2ந 
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꣑꣕ - 15 

ꢗꢡ꣄ꢬꢵꢖ꣄꣄ꢔꢸꢥ꣄꣄ =  ꢗꢵꢬꢬ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣎  
ஓத்ஞங்குன் = ஓஞக்ஷஞ ேப்து3ன் | 

ꢂꢜꢮꢜꣁ ꢒꢗ꣄ꢗꢪꢸꢗ꣄ꢗꣁ ꢚꣁꢜꣁꢦꣁꢜꣀ 
அண ச்ஓனச்ஓ ஔ4ம 

ꢂꢡ꣄ꢡꢾꢖ꣄ꢔꢸꢞꢸ ꢒꢗ꣄ꢗꢶꢒꢾꢳꣁ ꢚꢬꢵꢚꢬꢶ 
அத்ங்கு3டு3 ச்ஓந ஔ4ஞஔ4ரி 

ꢂꢡꢧꢬ ꢒꢳꢥꢶꢳꣁ ꢡꣁꢠꢵꢡꣂꢠꢸ 
அ2ஞ சி ட 

ꢆꢰ꣄ꢜꢪꢰ꣄ꢜꣁ ꢗꢶꢞ꣄ꢪꢶꢥ꣄ꢣꢸꢭꣁ ꢣꢬꢸꢪ꣄ꢨꢸꢬꣁ 
உஷ்ஜஷ் ஓநட்ஜநந்து3 3னம்ன3ஞ 

ꢡꢳꢲꢵꢡꢸ ꢓꢾꢜꢵꢓꢾꢜꢶꢥ꣄ ꢣꣁꢳꢵꢣꣁꢳꣁ 
து 22டின் 33 

ꢡꢳꢦꢵꢛꢶ ꢣꢪꢵꢣꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢤꢪꢵꢤꢵꢪꢸꢥ꣄ 
கி 3ஜ3னன் ஜ4ஜஜ4னன் 

ꢣꢶꢮꢵꢡꢳꣁ ꢣꣁꢳꣁꢦꢶꢳꣁ ꢤꢸꢳꢵꢤꢹꢳꢶ 
ந3ண ி து4தூ4ி 

ꢣꢾꢮꢸꢒꢵꢱꢸ ꢕꢸꢞꢵꢕꢸꢞꢶ ꢪꢬꢵꢪꢵꢬꢸ 
3வுப கு43கு4டி3 ஜஞஜன 

ꢧꣁꢔꢸꢥꢞꢸ ꢕꢾꢬꢵꢮꢬꢶ ꢬꣁꢞꢵꢬꣂꢞꢸ 
2கு3சடு3 4ஞணரி ஞ3ஞடு3 

ꢨꢸꢱ꣄ꢒꢵꢪꣂꢭꢸ ꢕꣁꢠꢵꢖ꣄ꢔ꣄ꢦꣁꢠꢶ ꢭꢡꢵꢭꢵꢭꢸ 
ன3ஸ்ஜலு 4ங்க்3ி லு 

ꢲꢳꢸꢣꢸꢥꣁ ꢙꣁꢬꢵꢮꢬꢶ ꢲꢡꢵꢲꢵꢡꢸ 
லதுச ஔஞணரி து 

ꢦꢛ꣄ꢒ꣄ꢬꢵꢖ꣄꣄ꢔꢸꢥ꣄꣄ = ꢦꢵꢛ꣄ꢗꢬ ꢯꢨ꣄ꢣꢸꢥ꣄ ꣎  
ஞ்க்ஞங்குன் = ஞ்ஓக்ஷஞ ேப்து3ன் | 

ꢂꢤꢶꢒꢬꢠꣁ ꢆꢣꢵꢲꢬꢠꣁ ꢦꢬꢶꢣꢿꢮꢥꣁ 
அந4ஞ உ3ஞ ரி3ணச 

ꢂꢥꢸꢒꢬꢠꣁ ꢆꢦꢒꢬꢠꣁ ꢦꢬꢶꢦꢵꢭꢥꣁ 
அனுஞ உஞ ரிச 

ꢂꢥꢸꢱꢬꢠꣁ ꢆꢦꢗꢵꢬꢠꣁ ꢦꢬꢶꢯꣂꢤꢥꣁ 
அனுஞ உஓஞ ரிே4ச 

ꢂꢦꢬꢶꢪꢶꢡꣁ ꢥꢶꢬꢵꢒꢬꢠꣁ ꢦꢬꢶꢰꢿꢗꢥꣁ 
அரிஜந ஙநஞஞ ரிதஓச 

ꢂꢩꢶꢮꢵꢣꢥꣁ ꢥꢶꢬꢮꢯꢿꢰꣁ ꢮꣀꢫꢵꢒꢬꢠꣁ 
அிண3ச ஙநஞணேத மணஞ 
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ꢣꢶꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
ந2ண அப்4ப | 

ꢦ꣄ꢬꢵꢡꢸꢪ꣄ ꢲꢹꢜꢶ ꣎ ꢤ꣄ꢫꢵꢥ꣄ ꢒꢿꢬꢷ ꣎ ꢣꢵꢡ꣄ ꢪꢛ꣄ꢙꢶ ꢡꣂꢥ꣄ ꢟꢹꢮꢶ ꣎ ꢥꢵꢪ꣄ 
ꢭꣃꢭꢾ ꣎ ꢩꢵꢡ꣄ ꢙꢿꢪꢶ ꣎ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢱꢶꢒ꣄ꢒꢶ ꣎ ꢲꣁꢳ꣄ꢜꢵ ꢲꢸꢬꢶ ꣎ ꢲꢸꢬꢷ ꢏꢣ꣄ꢣꢶ ꣎ 
ꢧꣀꢭꢮꢬ꣄ꢔꢸ ꣎ ꢯꢶꢭꢵ ꢦꣁꢭ꣄ꢒꣁ ꣎ ꢯꢶꢭꢵ ꢓꢜ꣄ꢜꢶ ꣎ ꢱꣂꢞꢸ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꣎ ꢄꢔꢵ 

ꢒꢵꢭꢸ ꣎ ꢡꢵꢳꢸ ꢦꢵꢥꢸ ꣎ ꢪꣁꢥ ꢱꢸꢬꢶ ꣎ ꢭꢶꢒ꣄ꢭꢵꢠꢶ ꣎ ꢚꢸꢬꢵ ꢒꢳ꣄ꢙꢪꢸ ꣎ 
ꢱꣀ ꢪꢠꢶ ꣎ ꢎ ꢭꢶꢒ꣄ꢬꣁ ꣎ ꢮꢳꢷ ꢭꣀꢞꣁ ꣎  
ப்ஞதும் டி ꣎ த்4ன் ரி ꣎ 3த் ஜஞ்ஔந ன் டூ4ணி ꣎ ஙம் ௌ ꣎ 4த் 
ஔஜந ꣎ ணித்3 நக்ந ꣎ ள் பரி ꣎ பரி எத்3ந3 ꣎ ம2 ணர்கு3 ꣎ ேந 
ல் ꣎ ேந 2ட்டி ꣎ டு3 ந3ன்னு ꣎ இ3 லு ꣎ ல னு ꣎ ஜச பரி 
꣎ நக்ி ꣎ ஔப4ஞ ள்ஔன ꣎ ம ஜி ꣎  நக்ஞ ꣎ ண ீம ꣎ 

ꢩꢹꢔꢸꢪ꣄ ꢬꢸꢗ꣄ꢗꢶ ꢒꢳꢵꢥ ꣎    ꢲꣂꢖ꣄ꢔꢸꢪ꣄  ꢦ꣄ꢬꢛ꣄ꢛꣁ ꢬꢴꢵꢥ ꣎ 
ன4கு3ம் னச்ஓந ச    ங்கு3ம் ப்ஞஞ்க ர்ச 

ꢃꢯꢵꢒꢸ  ꢪꢶꢡꢶ ꢙꢸꢠ꣄꣄ꢠ ꣎       ꢏꢞ꣄ꢞꢶꢒꢸ ꢲꣂꢖ꣄ꢔꢸ ꢙꢸꢠ꣄꣄ꢠ ꣎ 
ஆேகு ஜநந ஔபண்    எட்3டி3கு ங்கு3 ஔபண் 

ꢆꢪ꣄ꢨ꣄ꢳꢵꢒꢸ ꢧꢹꢭ ꣄ꢙꢸꢠ꣄꣄ꢥ ꣎      ꢐꢞꢵꢦꢥꢸꢪ꣄ ꢬꢾꢱ꣄ꢱꣃꢥꢵ ꣎ 
உம்ப்3கு ன2ல் ஔபண்ச    ஏ3னும் ஞஸ்ௌச 

ꢤꢾꢬꢸꢪ꣄ ꢮꢶꢕ꣄ꢥꢸ ꢒꢾꢬ꣄ꢮꢵꢥ ꣎   ꢱꣂꢭꢶꢪ꣄ ꢮꢥ꣄ꢗꢥ ꢱꢮ꣄ꢮꢵꢥ ꣎ 
4னம் ணிக்4னு ர்ணச   நம் ணஞ்ஓச வ்ணச 

ꢓꢾꢜꢶꢥ꣄ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬ꣄ꢮꢵꢥ ꣎   ꢂꢥ꣄ꢫ  ꢱ꣄ꢡ꣄ꢬꢷꢒꢸ ꢄꢮ꣄ꢱꢵꢥ ꣎ 
2டின் ணத் ர்ணச   அன் ஸ்த்ரிகு இவ்ச 

ꢔꢵꢫꢶ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢣꢸꢞꢵꢒꢸ ꢗꢜꢶꢥꢸ ꢨꢭꢶꢰ꣄ꢜ ꢒꢾꢬꢱꢶ ꣎ 
3ி அனல் து33கு ஓடினு 3நஷ் ஞந 

ꢩꢾꢫ꣄ꢱꢸ ꢩꢾꢳꢶꢲꢳ꣄ꢳꢸ  ꢭꢶꢖ꣄ꢒꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ  ꢗꢭꢱꢶ ꣎ 
4ய்ப 4ிள்ல நங்குசத் ஓந 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸꢒ꣄ ꢒꢶꢬꢠ꣄ꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ ꢣꢪꢬ ꢧꢹꢭ꣄ ꢧꢸꢭꢾꢱꢶ ꣎ 
பரிது நஞண்ந் 3ஜஞ ன2ல் னந 

ꢒꢸꢞꣁ ꢡ꣄ꢫꢾꢡ꣄ꢡ꣄ꢫꣁ ꢧꢵꢬꢸ ꢤꢵꢥꢸꢒꢸ ꢨꣁꢮꢱꢶ ꣎ 
கு3 த்த்த் 2ன 4னுகு 3ணந 

ꢦꢶꢥ꣄ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢥꢷꢞꢵꢥꢸ ꢥꢶꢦꢸꢠꢬꢸ ꢩꢥ꣄ꢣꢸꢭꢱꢶꢶ ꣎ 
க்ஷநன் அனல் ஙீ3னு ஙநனன 4ந்து3ந 
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ꢢꢶꢥꢮ꣄ꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
ீ2ன்ண அப்4ப | 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ ꢥꢶꢒꢸꢳꢱꢸ ꣎ ꢲꢸꢥꢸ ꢡꢦ꣄ꢦꢱꢸ ꣎ ꢮꢬꣁ ꢲꢥꢱꢸ꣎ ꢪꢿꢔꢸꢥ꣄ ꢤꢪꢱꢸ ꣎ 
ꢡꢜꢶꢡꢸ ꢧꢶꢔꢱꢸꢶ ꣎ ꢔꢬ꣄ꢙꢥ ꢣꢿꢱꢸ ꣎ ꢦꣁꢮ꣄ꢱꢸ ꢦꣁꢞꢱꢸꢶ꣎ ꢩꢹꢫ꣄ꢛ꣄ ꢥꢥ꣄ꢔꢱꢶꢥ꣄ ꣎ 
ꢪꢱ꣄ꢡꢸ ꢕꢭꢱꢸꢥ꣄ ꣎ ꢨꢷꢥꢸ ꢒꢶꢬꢱꢸꢥ꣄ ꣎ ꢲꢬꢠ꣄ ꢆꢡꢒꢱꢸꢥ꣄ ꣎ ꢦꢷꢒꢸ ꢒꢿꢱꢸꢥ꣄ ꣎ 
ꢓꢭꢸꢠ꣄꣄ ꢂꢥꢱꢸꢥ꣄ ꣎꣎ 
பரிது ஙநகுப ꣎ னு ப்ப ꣎ ணஞ சப ꣎ ஜகு3ன் 4ஜப ꣎ டிது 
ி23ப ꣎ ர்ஔச 3ப ꣎ வ்ப 3ப ꣎ ன4ய்ஞ் ஙன்2பன் ꣎ ஜஸ்து 
4பன் ꣎ 3ீனு நஞபன் ꣎ ஞண் உத்பன் ꣎ கீுபன் ꣎ 2லுண் அசபன்  

ꢗꣁꢒ꣄ꢒꢞ꣄ ꢨꢾꢞ꣄ꢒꣁ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢸꢒꢸ ꢗꣁꢞ꣄ꢞꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬ꣄ꢥ ꣎ 
ꢙꢵꢠ ꢨꢾꢞ꣄ꢒꢶ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢪ꣄ ꢡꢸꢠ꣄ꢜꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬꢫꢶ ꣎ 
ꢱꢵꢤꢸ ꢪꢾꢥꢶꢒꢸ ꢒꢸꢦꢾꢡꢶ ꢪꢾꢳꣁ ꢲꢷꢥꢸ ꢒꢾꢬ꣄ꢥ ꣎ 
ꢥꢴꢾꢥ꣄ꢥ ꢕꣁꢪ꣄ꢪꣁ ꢬꢴꢷꢥꢸ ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢒꢾꢬ꣄ꢥꣁ ꣎ 
ꢨꢵꢭ꣄ꢫ ꢒꢵꢭꢸꢪꢸ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꢒꢾꢬꢸꢭꢸꢥꣁ ꣎     
ஓக்ட்3 ட்3 2ப்3ி3ம் ஓட்33 ணத் ர்ச ꣎ 
ஔ 3ட்ந 2ப்ிம் துண்ணத் ஞி ꣎ 
து4 ஜசிகு குநஜ னீு ர்ச ꣎ 
ந்ன்ச 4ம்ஜ ர்னீு ம்ட் னன் ர்ச ꣎ 
3ல் லுன னன் அப்4ப னலுச ꣎ 

ꢱꢪꢸꢣ꣄ꢬꢸꢱꢵ - ꢥꣃꢒꣁ ꢲꢶꢥ꣄ꢔꢶꢙꢾ - ꢡꢵꢬꢸ ꢦꢸꢭꢫꢶ - ꢭꢵꢜꢸ ꢲꢥꢫꢶ - ꢧꢿꢥꢸ 

ꢦꢶꢒ꣄ꢒꢫꢶ - ꢪꢴꢳꢶ ꢡꢶꢬꢫꢶ - ꢥꢒ꣄ꢬꢸ ꢤꢾꢬꢫꢶ ꢒꢶꢬꢮꢶꢭ꣄ ꢭꢸꢖ꣄ꢒꢫꢶ - ꢤꢸꢭꢶ  ꢦꢖ꣄ꢒꢸꢭꢫꢶ ꣎꣎  
னத்3ன - ஙௌ நங்நஔ - ன னி - டு சி - 2னு ிக்ி - 
ம்ி நஞி - ஙக்ன 4ஞி - நர்ணில் லுங்ி - து4ந ங்குி ꣎ 

ꢂꢲꣂ ꢨꢾꢞ꣄ꢒꢵꢥ꣄ꢮꣂ ꢤꣂꢫꢶꢪ꣄ ꢔꣂ ꢤꢸꢠ꣄ꢞꢸꢥꢵꢒꢥ꣄ ꣎  
ꢨꢵꢭ꣄ꢫ ꢒꢵꢭꢸꢪꢸ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵꢥꢸ ꢱꢶꢒ꣄ꢒꢸꢭꢸꢥꣁ ꣎  
ꢱꣁꢥ꣄ꢣꢸꢬꢸꢪ꣄ ꢪꣁꢡꢷꢯꢹꢒꢸꢥ꣄ ꢆꢛ꣄꣄ꢗꢶꢥꢸ ꢓꢞꢱꢸꢥ꣄ ꣎ 
ꢒꢥ꣄ꢣꢸꢭꣁ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꣁ ꢡꢵꢬꢸꢡꢶ ꢥꣃꢒꣁꢡ ꢶ ꢥꢸꢖꢒ꣄ꢵꢥ ꣎ 
அ 3ட்3ன்ண 4ிம் 3 து4ண்டு3சன் ꣎ 
3ல் லுன ணித்3னு நக்குலுச ꣎ 
ந்து3னம் ஜீேகுன் உஞ்ஓநனு 23பன் ꣎ 
ந்து3 ந்தீ் னந ஙௌந தங்ச ꣎  
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ꢗꢬ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
ஓர்ண அப்4ப | 

ꢔꢵꢫꢶ ꢗꢜꢫꢶ ꣎ ꢔꣁꢬꢸ ꢓꣁꢱꢫꢶ ꣎ ꢩꢾꢫ꣄ꢱꢸ ꢤꢶꢒ꣄ꢒꢫꢶ ꣎ ꢕꣁꢞꣁ ꢤꢪꢫꢶ ꣎ 
ꢕꢾꢣꢞ꣄ ꢭꢡꢫꢶ ꣎ ꢪꢛ꣄ꢙꢶꢬꢶ ꢨꢱ꣄ꢒꢫꢶ ꣎ ꢱꢸꢥꣁ ꢆꢱ꣄ꢒꢫꢶ ꣎ ꢲꢬꢶꢥ ꣄ ꢤꢪꢫꢶ ꣎ 
ꢎꢱ꣄ꢡꢸ ꢲꢭ꣄ꢭꢫꢶ ꣎ ꢣꢸꢒ꣄ꢒꢬ꣄ ꢓꢥꢫꢶ ꣎ ꢲꢸꢥ꣄ꢣꢶꢬ꣄ ꢒꢶꢭ꣄ꢦꢶꢭꢵꢫꢶ ꣎ ꢕꢹꢱꢸ 

ꢒꢮ꣄ꢬꢫꢶ ꣎ ꢗꢸꢥ꣄ꢗꢸ ꢕꢥꢵꢫꢶ ꣎ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ ꢤꢶꢶꢒ꣄ꢒꢫꢶ ꣎ ꢒꢷꢱꢸꢥ꣄ ꢗꢶꢖ꣄ꢔꢫꢶ ꣎ 
ꢓꣁꢭꣁ ꢲꢸꢒꢫꢶ ꣎ ꢩꢭ꣄ꢭꢸ ꢚꢸꢬꢫꢶ ꣎ ꢮꢵꢔꢸ ꢙꢶꢖ꣄ꢔꢫꢶ ꣎ ꢱꢶꢪ꣄ꢲꣁ ꢬꢸꢔꢫꢶ ꣎ 
ꢱꢱꣁ ꢆꢳ꣄ꢫꢷꢥꢸ ꢨꢶꢱ꣄ꢱꣁ ꢤꢪꢫꢶ ꣎ ꢱꢬꢳꢸ ꢒꢸꢛ꣄ꢙꢸꢪꢸ ꢮꢱꢫꢶ ꣎ ꢆꢒꢵ 
ꢱꢸꢥꣁ ꢱꣂꢥ꣄ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢵꢫꢶ ꣎ ꢔꢸꢞ꣄ꢦꢭ ꣄ꢱꣁꢠ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢤꢾꢬꢫꢶ ꣎ 
3ி ஓி ꣎ 3ன 2ி ꣎ 4ய்ப ந4க்ி ꣎  43 4ஜி ꣎ 43ட் 
ி ꣎ ஜஞ்ஔநரி 3ஸ்ி ꣎ பச உஸ்ி ꣎ ஸ்து ல்ி ꣎  து3க்ன 2சி ꣎ 
பந்ந3ன நல்ிி ꣎ கூ4ப வ்ஞி ꣎ சுஞ்சு 4சி ꣎ 4ண்டு3 ந4க்ி ꣎ னபன் 
ஓநங்3ி ꣎  2 ப1ி ꣎ 4ல்லு ஔப4ஞி ꣎ ணகு3 ஔநங்3ி ꣎ நம் ன3ி 
꣎  உள்ினு ி3ஸ் 4ஜி ꣎ ஞல குஞ்ஔபன ணி ꣎ உ பச 
ன் 3க்ி ꣎ கு3ட்3ல் ண்சத் 4ஞி ꣎ 

ꢱꢵꢦꢸ ꢨꢸꢱ꣄ ꢒꢬꣀ ꣎ ꢮꢶꢥ꣄ꢗꢸ ꢡꣁꢥ꣄ꢗꣀ ꣎ ꢔꣂꢪ꣄ꢨꢾ ꢗꢮꣀ ꣎ ꢚꢸꢬꢸꢭ꣄ 
ꢚꢸꢬꣀ꣎ ꢱꢪ꣄ꢱꢭꢶ ꢗꢜꣀ ꣎ ꢤꢾꢔꢸꢥꣁ ꢗꢮꣀ ꣎ ꢦꢶꢳ꣄ꢫꣁ ꢆꢡ꣄ꢒꣀ ꣎ ꢪꣃꢞꢶ ꢡꢵꢡ꣄ 
ꢕꢭꣀ ꣎ ꢪꢶꢥ꣄ꢔꢶ  ꢡꣁꢬꢥ꣄ ꢤꢾꢬꣀ ꣎ ꢲꢸꢣꢶ ꢔꣂ  ꢤꢾꢬꣀ ꣎ ꢦꢶ ꢂꢠ꣄꣄ꢞꣁ ꢕꢭꣀ ꣎ 
ꢲꢬꢶꢥ꣄ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꣁ ꢡꢒꣀ ꣎ 
ன ன2ஸ் மஞ ꣎  ணிஞ்சு ன்மஓ ꣎  3ம் ஓமண ꣎ ஔப4னல் ஔப4மஞ ꣎ ம்ந 
ஓம ꣎ 4கு3ச ஓமண ꣎ ிள் உத்ம ꣎ ஜௌடி3 த் 4ம ꣎ ஜநங்ந ஞன் 
4மஞ ꣎  பந3 3 4மஞ ꣎ க்ஷந அண்3 4ம ꣎ ரின் ில் ம ꣎  

ꢩꢬ꣄꣄ꢒꢳꢶ ꢔꣃꢒꢱꢸ ꣎ ꢦꢵꢭꣁ ꢔꣃꢳꢱꢸ ꣎ 
4ர்ி ௌ3ப ꣎  ௌ3ப ꣎ 

ꢗꢶꢔ꣄ꢭꣁ ꢓꢳꢱꢸ ꣎ ꢥꢒꢸꢭ꣄ ꢭꢶꢭꢱꢸ ꣎ 
ஓநக்3 2ப ꣎  ஙகுல் நப ꣎ 

ꢚꢶꢭꢶ ꢓꢵꢱꢸ ꣎ ꢙꢸꢳꢸ ꢦꢿꢱꢸ ꣎ 
ஔந4ந 2ப ꣎  ஔபல ப ꣎ 

ꢒꣁꢮ꣄ꢞꣁ ꢤꢸꢳꢱꢸ ꣎ ꢒꢶꢞꣁ ꢲꢭ꣄ꢭꢱꢸ ꣎ 
வ்3 து4ப ꣎  ந3 ல்ப ꣎  
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꣑꣙ - 19 

ꢦꢥ꣄꣄꣄ꢗ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
ன்ச்ண அப்4ப | 

ꢲꢪ꣄ꢱꣁ ꢗꢭꢱꢸ ꣎ ꢪꢴꣂꢬꢸ ꢥꢗꢱꢸ ꣎ ꢒꢸꢞꣁ ꢨꣁꢮꢱꢸ ꣎ ꢬꢪꣁ ꢮꢣꢱꢸ ꣎ 
ꢒꣁꢒꢶꢭ꣄ ꢔꢮꢱꢸ ꣎ ꢗꢶꢞꢶ ꢲꢸꢞꢱꢶ ꣎ ꢕꢵꢬꢸ ꢲꢥꢱꢸ ꣎ ꢔꢾꢬꢸꢞ꣄ ꢧꢶꢬꢱꢸ ꣎ 
ꢕꢾꢥ꣄ꢣꢾꢭ꣄ ꢕꢶꢖ꣄꣄ꢒꢱꢸ ꣎ ꢒꢸꢞꢶ ꢲꢸꢔꢱꢸ ꣎ ꢢꣂꢳ꣄ ꢦꣁꢞꢱꢸ ꣎ ꢪꢴꢒꢶ ꢭꢔꢱꢸ ꣎ 
ꢒꣃꢳꣁ ꢱꢵꢱꢸ ꣎ ꢏꢒꣁ ꢔꢶꢭꢱꢸ ꣎ ꢏꢔꢸꢭ꣄ ꢭꣁꢪ꣄ꢨꢱꢸ ꣎ ꢨꢥ꣄ꢣꣁ ꢗꢪꢱꢸ ꣎ 
ꢪꢴꢳꢶ ꢆꢳ꣄ꢫꢱꢸ ꣎ ꢦꢶ ꢥꢶꢞꢱꢸ ꣎  
ம் ஓப ꣎  ம்ன ஙஓப ꣎  கு3 3ணப ꣎ ஞஜ ண3ப ꣎ 
நல் ணப ꣎ ஓநடி3 ப3ப ꣎ 4ன சப ꣎ 3னட்3 ி2ஞப ꣎ 4ந்3ல் 
ந4ங்ப ꣎  குடி ப3ப ꣎ 2ள் 2ப ꣎ ம்ந 3ப ꣎ ௌ 
ப ꣎ உ ந3ப ꣎ உகு3ல் ம்3ப ꣎ 3ந்3 ஓஜப ꣎ ம்ி 
உள்ப ꣎ க்ஷந ஙந3ப ꣎ 

------- 

ꢱꣁꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
ண அப்4ப | 

ꢂꢖ꣄ꢒ꣄ꢬꣁ ꢧꢸꢜ꣄ꢜꢫꢶ - ꢪꢹꢳ꣄ ꢲꢸꢡ꣄ꢬꢫꢶ - ꢚꢵꢞ ꣄ ꢲꣁꢞꢫꢶ - ꢦꢵꢥ꣄ ꢏꢭꢫꢶ ꣎ 
ꢯꢵꢓꣁ ꢥꢶꢒꢸꢳꢫꢶ - ꢧꢹꢭ꣄ ꢧꢸꢭꢫꢶ - ꢒꢾꢭꢶꢥ꣄ ꢮꢶꢒꢱꢫꢶ - ꢦꢶꢥ꣄ꢣꣁ ꢱꣁꢞꢫꢶ - 
ꢒꣀꢭꣁ ꢭꢔꢫꢶ - ꢦꣁꢳ꣄ꢳꣁ ꢦꢶꢒ꣄ꢒꢫꢶ - ꢮꢿꢳ꣄ ꢬꢸꢥ꣄ꢣꢫꢶ - ꢯꢿꢖ꣄ꢔꢸ ꢭꣁꢪ꣄ꢨꢫ 

- ꢏꢭ꣄ꢒꢥꣁ ꢱꣁꢭꢵꢫꢶ - ꢣꢶꢞ꣄ꢞꢸ ꢗꢶꢨꢫꢶ꣎ ꢦꢥꢸꢞꣁ ꢯꢶꢬꢫꢶ ꣎꣎   
அங்க்ஞ ன2ட்ி -  னெள் பத்ஞி -  ஔ4ட் 3ி - ன் எி ꣎ ே2 
ஙநகுி - ன2ல் ன2ி - நன் ணிி - ிந்3 3ி - ம 3ி - 

ள் ிக்ி - ணல் னந்ி - ேங்கு3 ம்3ி - எல்ச ி - 
ந3ட்3டு3 ஓநி - னு ேநஞி ꣎꣎ 

ꢂꢭꣁ ꢓꢵꢥꢶ  ꢮꢵꢞꢶ ꢕꢵꢭꢶ  ꢲꢷꢬꢸ ꢒꣁꢮ꣄ꢬꢶ  ꢗꢜꣁ ꢲꢶꢨꢵꢞꢶ 
அ 2சி  ணடி3 4ந  னீ வ்ரி  ஓ ந3டி3 

ꢦꢥꢶ ꢲꢸꢣꢷꢬꢶ  ꢲꢬꢳꢶ ꢲꢿꢞꢶ ꢓꢿꢡꢸ ꢥꢖ꣄ꢔꢶ  ꢦꢥꢶ ꢱꢶꢛ꣄ꢗꢶ 
சி பீ3ரி  ஞி டி3 2து ஙங்ந3   சி நஞ்ஓந 

ꢲꢭꣁ ꢃꢥꢶ  ꢡꢶꢬꢶ ꢩꢥ꣄ꢣꢶ 
 ஆசி  நரி 4ந்ந3 
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꣒꣐ - 20 

ꢱꢡ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
த்ண அப்4ப | 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ  ꢲꢸꢙꢵꢳ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢲꢸꢥ꣄ꢥꣁ ꢣꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ ꣎  
பரிது பஔள்நசி பன்ச 3துன் ர்நேந ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ  ꢩꢹꢛ꣄ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ ꢩꢾꢳꢶꢶ ꢪꢴꣁꢜꢫꣁ ꣎ 
பரிது ன4ய்ஞ் ம்ஜன 4ி ம் ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ  ꢂꢪ꣄ꢒꣁ ꢙꢸꢔꢸ ꢣꢸꢣꢹꢬꢸꢪ꣄ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꣎ 
பரிது அம் ஔபகு3 து3தூ3னம் ேத் ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ  ꢂꢒꢵꢱꢸꢪꢸ ꢲꢶꢠ꣄ꢞꢶꢥꢸ ꢧꢶꢬꢥꢶ ꣎ 
பரிது அபன நண்டி3னு ி2ஞசி ꣎ 

ꢩꢹꢛ꣄  ꢏꢣꢶꢒꢸ ꢡꢾꢮꢥ꣄ꢥꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢔꣁꢳꣁ ꢧꢶꢬꢱꢸ ꣎ 
ன4(ய்)ஞ் எந3கு ணன்னு எண் 3 ி2ஞப ꣎ 

ꢩꢹꢛ꣄  ꢧꢶꢬꢶꢥꢶꢭꢾꢖ꣄ꢔꣁ ꢬꢵꢡꢸꢣꢷꢱꢸꢒꢸ ꢒꢵꢬꢠꢲꣂꢱꢸ ꣎ 
ன4(ய்)ஞ் ி2ரிசிசங் ஞதுீ3பகு ஞப ꣎ 

ꢂꢪꢶ  ꢦꢹꢬ꣄ꢮꢵꢬ꣄ꢢ ꢔꣂꢳꢸꢪꢸ ꢮꢱꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢵꢯꢶ ꣎ 
அஜந னர்ணர்2 3லன ணதுன் ர்நேந ꣎ 

ꢂꢪ꣄ꢒꣁ  ꢣꢶꢱ꣄ꢭꣁꢱꢶ ꢲꣁꢱ꣄ꢡꢔꣂꢳꢸꢪꢸ ꢥꢶꢱ꣄ꢭꢲꣂꢱꢸ ꣎꣎ 
அம் ந3ஸ்ந ஸ்3லன ஙநஸ்ப ꣎꣎ 

 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢩꢹꢛ꣄ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ ꢩꢾꢳꢶꢶ ꢥꢴꢥ꣄ꢥꢫꣁ ꣎ 
ஓந்து3 ன3(ய்)ஞ் ம்ஜன 4ி ந்ன்ச ꣎ 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢩꢹꢛꢶꢒꢸ ꢔꣁꢳꢧꢶꢬꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ꣎ 
ஓந்து3 ன3(ய்)கிகு 3ி2ஞதுன் ர்நேந ꣎ 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸꢒꢸ ꢱꢸꢬꢶꢡ꣄ꢭꢾꢖ꣄ꢔꣁ ꢲꢸꢙꢵꢳꢨ꣄ꢨꢶꢥꢸ ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ ꣎ 
ஓந்து3கு பரித்ங்3 பஔப்3ி3னு ர்நேந ꣎ 
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꣒꣐ - 20 (contd) 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸꢒꢶꢥ꣄ ꢩꢹꢛ꣄ ꢱꢸꢬꢶꢡꢸꢒꢸ ꢔꣁꢳꢧꢶꢬꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢱꢶ ꣎ 
ஓந்து3நன்  ன4ய்ஞ் பரிதுகு 3ி2ஞதுன் ர்நதந ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢗ꣄ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢭꢾꢥ꣄ꢣ ꢔꣁꢮꢡꢵꢣꢶ ꢲꢬꢳꢶꢥ꣄ ꢲꣁꢞꢱꢸ ꣎ 
பரிச்ஓந்து3 ந்3 ணந3 (ணத்+ஆந3) ஞின் 3ப | 

ꢪꢿꢔꢸꢥ꣄ ꢐꢒꣂꢒꢸꢥ꣄ ꢔꢾꢱꣀꢥꢸ  ꢮꢶꢙꢶꢭꢶ ꢆꢡ꣄ꢦꢡ꣄ꢡꢶ ꢲꣂꢱꢸ ꣎ 
ஜகு3ன் எகுன் 3மனு ணிஔநந உத்த்ந ப ꣎ 

ꢬꢵꢲꢸ ꢒꢿꢡꢸꢥꢸ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢒꢸ ꢲꢸꢬ꣄ꢦꢜꣁ ꢧꢶꢬꢸꢥꢵꢬꢸꢥ꣄ ꣎ 
ஞப துனு 2ப்ிகு பர் ி2னசனன் ꣎ 

ꢌꢥꢸ ꢘꢵꢫꢵ ꢔ꣄ꢬꢲꢵꢥꢸ ꢪꢾꢥꢶ ꢒꢳꣀꢭꢸꢥꣁ ꣎ 
னு ஓ2 க்3ஞனு ஜசி மலுச ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢗ꣄ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢭꢾꢖ꣄ꢔ ꢒꢵꢭꢸꢥꢸꢒꢸ ꢒꢵꢬꢠꢲꣂꢱꢸ ꣎꣎ 
பரிச்ஓந்து3  ங்3 லுனுகு ஞப ꣎ 
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꣒꣑ - 21 

ꢂꢜ꣄꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
அட்ண அப்4ப | 

ꢏꢣ꣄ꢣꢶꢥꢸ ꢨꢵꢳꢸꢥꢸꢒꢸ ꢮꢫ꣄ꢡꢶꢬꢿꢒꢩꢵꢮ ꢤꣂꢬꢠꢶꢶꢪꢸ ꢯꢶꢭꢵꢦꣁꢭ꣄ꢒꢵꢪ꣄ 

ꢭꢶꢒ꣄ꢒꢞꢶꢥ꣄ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢠ꣄ꢥꣁ ꣎ ꢫꣂ ꢥꢴꢡ꣄ꢡꣁ ꢙꢸꢥ꣄ꢥ ꢦꢝꢥꢸꢥ꣄ 
ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢱꢖ꣄ꢔꢶꢥꢸ ꢭꢶꢒ꣄ꢒꢠ꣄ꢥꣁ ꣎ 
எத்3ந3னு 3லனுகு வ்நஞ4ண 4ஞின ேநல்ன 
நக்டி3ன் அப்4பன் ஞண்ச ꣎  ந்த் ஔபன்ச 2னுன் 
ஜள்ி ங்ந3னு நக்ண்ச ꣎꣎ 

ꢏꢳ꣄ꢜ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢩꢹꢰꢠꢸ ꢒꢾꢬ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢬꢴꢵꢥꣁꢒꢥ꣄  

எள்ட்னுகு ன4த ர்சத் ர்சன் 

ꢏꢔꢶꢥꢸꢒꢸꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢒꢸ ꢣꢹꢰꢠꣁ ꢒꢾꢬꢸꢥꣁꢒꢥ꣄  

எந3னுகுஜள்ி 2ப்4ி4கு தூ4த னசன் 
ꢏꢠ꣄ꢜꢖ꣄꣄ꢒꢸ ꢙꢸꢔ꣄ꢔꢸꢠ꣄ꢥꢸꢪ꣄ ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸꢒꢶꢬꢠꢵꢥꢸꢪ꣄ ꢱꣂꢥ꣄ ꢚꢔꢵꢱꢸ 

எண்ங்கு ஔபக்3கு3ண்னும் ஓந்து3நஞனும் ன் ஔ434ப 

ꢦꢶꢱ꣄ꢥꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬꢶꢭꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢲꢶꢠ꣄ꢞꢸꢮꢵꢥ 

ிஸ்சணத் ரிதுன் நண்டு3ணச 

ꢬꢷꢠ꣄ꢓꢞꢶꢥꢸ ꢒꣃꢡꢸꢒꢸꢥ꣄ ꢒꢾꢬ꣄ꢮꢵꢥ 

ரீன் 2டி3னு ௌதுகுன் ர்ணச 

ꢂꢫ꣄ꢫꣁ ꢂꢮꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ ꢂꢪꢱꢸ ꢬꢴꢵꢫꢵ ꣅ 

அய் அணந்து அஜப ர்ஹ்ங் 
ꢂꢥ꣄ꢣꢸꢒꢸ ꢲꣁꢥ꣄ꢔꢸ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢆꢥ꣄ꢥꢲꢵ ꣅ 

அந்து3கு ங்கு3 ஜள்ி உன்சங் 
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꣒꣑ - 21 (contd) 

ꢮꢖ꣄ꢒꢸꢜ ꢒꣁꢨ꣄ꢨꢸ ꢔꢸꢳ꣄ꢳꢾ ꢬꢴꢵꢥꢒꢷ 
ணங்கு ப்3ன3 குள் ர்சன 

ꢓꢜ ꢲꢾꢞꢶꢥꢸ ꢓꢸꢜꣁ ꢔꢳ꣄ꢳꢫ ꢱꣁꢒꢥ꣄ 
2 டி3னு கு2 3ள் ன் 

ꢣꣁꢖ꣄ꢔꢬ꣄ ꢓꢥꢶ ꢲꢶꢥ꣄ꢣꢶꢬꢸ ꢤꢾꢬꢾ ꢱꣁꢒꢥ꣄ 
3ங்3ர் 2சி பந்ந3ன 4ஞ ன் 
ꢭꣁꢥꢶ ꢢꣁꢮ꣄ꢭꢶ ꢡꢹꢦꢸꢒꢸ ꢲꢶꢠ꣄ꢞꢾ ꢱꣁꢒꢥ꣄ 
சி 2வ்ந தூனகு நண்3 ன் 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸꢪ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢒꢳꢖ꣄ꢒꢸ ꢯꢿ 

ஓந்து3ம் ஜள்ி ங்கு ே 

ꢔꢸꢳ꣄ꢳꢸꢪ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢓꢞꣁ ꢯꢿ 

குள்லம் ஜள்ி 23 ே  

ꢬꢾꢡ꣄ꢡꢸꢪ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢥꢯꢶꢥꢶ ꢯꢿ 

ஞத்தும் ஜள்ி ேநசி ே 
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ꢥꣁꢒ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
ஙக்ண அப்4ப | 

ꢔꢵꢫꢵꢣꢶ ꢯꢶꢰ꣄ꢜꢙꢥ꣄ꢡꢸꢥꢸ ꢔꣁꢮꢡꢵꢣꢶ ꢲꢬ꣄ꢳꢶꢥ꣄ ꢓꣀ ꢙꢶꢮꢱꢸ 
3ந3 ேநஷ்ஔந்துனு 3ணந3 ஞின் ம2 ஔநணப 
ꢮꢵꢔꢵꢣꢶ ꢣꢸꢰ꣄ꢜꢙꢥ꣄ꢡꢸꢥꢸ ꢦꢭꢸꢥꢸ ꢓꣀ ꢙꢶꢮꢱꢸ 
ண3ந3 து3ஷ்ஔந்துனு லுனு ம2 ஔநணப 

ꢮꢵꢔꢸꢒꢸ ꢚꢵꢞꢸꢬꢸ ꢲꢶꢖ꣄ꢔꢥ꣄ ꢒꢳꢵꢥ 
ணகு3கு ஔ4டு3ன நங்3ன் ச 

ꢩꢵꢭꢸꢒꢸ ꢚꢵꢞ꣄ꢬꢸꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢲꢸꢡ꣄ꢡꢬꢥ꣄ ꢒꢳꢵꢥ 
4லுகு ஔ4ட்3னன் பத்ஞன் ச 

ꢱꢵꢦꢸꢦꢵꢛꢶꢥ꣄ ꢂꢪ꣄ꢒꣁ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢵꢥ 
ன(ய்)கின் அம் 3க்ச 

ꢦꢶꢶꢥꢸ ꢲꢦꢵꢳꢸꢥ꣄ꢗꣁ ꢯꢶꢥ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢲꢸꢞꢱꢸ 
க்ஷநனு லன்ஓ ேநன்சத் ப3ப 

ꢗꢶꢞꢶꢥꢵꢣꢶ ꢦꢶꢶꢥꢸ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢂꢠ꣄ꢞꢵꢒꢸ ꢬꢴꢔꢱꢸ 
ஓநடி3சந3 க்ஷநனு அனல் அண்3கு ர்3ப 
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ꢪꢛ꣄꣄ꢙꢶꢬꢶ ꢬꢪꢵꢒꢸ ꢗꢮꢶꢥꢸ ꢡꢒꣀ 
ஜஞ்ஔநரி ஞஜகு ஓணினு ம 

ꢦꢵꢭꣁ ꢮꢶꢥ꣄ꢗꢸꢒꢸ ꢤꢾꢬꢶꢥꢸ ꢓꣀꢡꢒꣀ 
 ணின்சுகு 4ரினு ம2ம 

ꢪꢴꣂꢬꢸ ꢱꢵꢦꢸꢒꢸ ꢗꢸꢛ꣄ꢔꢶꢥꢸ ꢔꢶꢭ꣄ꢡꢒꣀ 
ம்ன னகு சுங்நனு ந3ல்ம 

ꢱꢵꢦꢸ ꢩꢬ꣄ꢒꢳꢶꢒꢸ ꢡꢸꢠ꣄ꢞꢶꢥꢸ ꢔꢶꢬ꣄ꢡꢒꣀ 
ன 4ர்ிகு துண்டி3னு ந3ர்ம 

ꢥꢒꢸꢭ꣄ ꢱꢵꢦꢸꢒꢸ ꢭꢸꢖ꣄ꢒꢶꢥꢸ ꢡꣀꢣꣀ 
ஙகுல் னகு லுங்ந3னு மம3 

ꢱꢪ꣄ꢱꢳꢶ ꢪꢴꢒꢶꢒꢸ ꢤꢾꢬꢶꢥꢸ ꢓꣀꢡꣀ 
ம்ி ம்நகு 4ரினு ம2ம 

ꢱꢸꢥꣁ ꢓꣁꢭꢵꢒꢸ ꢣꢸꢬꢶꢥꢸ ꢡꢒꣀ 
பச 2கு து3ரினு ம 

ꢚꢶꢬꢶ ꢒꢳ꣄ꢙꢪꢸ ꢨꣁꢜ꣄ꢜꢵꢣꢶꢥꢸ ꢓꣀꢡꣀ 
ஔந4ரி ள்ஔன 3ட்நனு ம2ம 

ꢎꢱ꣄ꢡꢸ ꢱꢶꢪ꣄ꢲꢸꢒꢸ ꢤꢒ꣄ꢒꢶꢥꢸ ꢤꢪꣀ 
ஸ்து நம்பகு 4க்நனு 4மஜ 

ꢃꢞꢶꢒꢶꢞꢵꢥꢵꢣꢶ ꢱꢵꢦꢸꢒꢸ ꢡꣁꢛ꣄ꢗꢶꢒꢶꢥꢸ ꢓꣀꢡꢒꣀ 
ஆடி3ந3சந3 னகு ஞ்ஓநநனு ம2ம 

ꢪꢛ꣄ꢙꢶꢬꢶꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢒꢸ ꢨꢸꢱ꣄ꢒꢸꢭ꣄ ꢗꢮꢶꢥꢸ ꢪꢬ꣄ꢡꢒꣀ 
ஜஞ்ஔநரிில்கு ன3ஸ்குல் ஓணினு ஜர்ம 
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꣒꣓ - 23  

ꢣꢾꢱ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
3ஸ்ண அப்4ப | 

ꢒꢭꢥꣁ ꣎ (ச) 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꣑ ꢏꢠ꣄ꢜ꣄ꢮꣁ - ꢧꣀꢭꢵ ꢏꢠ꣄ꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
எண் 1 எண்ட்ண - ம2 எண்ட்ணன்ந2 

ꢣꢷ ꣒ ꢣꢶꢮꣁ - ꢣꢸꢱ꣄ꢮꣁ ꢣꢶꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ீ2 2 ந2ண - து3ஸ்ஞ ந3ணன்ந3 

ꢢꢷꢥꢸ ꣓ ꢢꢶꢥ꣄ꢮꣁ - ꢢꢶꢥꣁ ꢢꢶꢥ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ீ2னு 3 ந2ன்ண - ந2ச ந2ன்ணன்ந3 

ꢗꢵꢬꢸ ꣔ ꢗꢬ꣄ꢮꣁ - ꢗꢬꣁ ꢗꢬꢥ꣄ꢣꢶ 
ஓன 4 ஓர்ண - ஓஞ ஓஞன்ந3 

ꢦꢵꢥ꣄꣄ꢗꢸ ꣕ ꢦꢥ꣄ꢗ꣄ꢮꣁ - ꢦꢥꢗ꣄ꣁ ꢦꢥ꣄ꢗ꣄꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ன்சு 5 ன்ச்ண - ன்ஓ ன்ணன்ந3 

ꢱꣂ ꣖ ꢱꢮꣁ ꢱꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
 6 ண ணன்ந3 

ꢱꢵꢡꢸ ꣗ ꢱꢡ꣄ꢮꣁ ꢱꢡ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
து 7 த்ண த்ணன்ந3 

ꢃꢜꢸ ꣘ ꢂꢜ꣄ꢮꣁ - ꢂꢜꣁ ꢂꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ஆடு 8 அட்ண - அ அட்ணன்ந3 

ꢥꣁꢮꢸ ꣙ ꢥꣁꢒ꣄ꢮꣁ - ꢥꣁꢒꢸ ꢥꣁꢒ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ஙவு 9 ஙக்ண - ங ஙக்ணன்ந3 

ꢣꢾꢱ꣄ꢱꢸ ꣑꣐ ꢣꢾꢱ꣄ꢮꣁ - ꢣꢾꢱꣁ ꢣꢾꢱ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
3ஸ்ப 10 3ஸ்ண -  3ஸ்ணன்ந3 

ꢮꢶꢶꢔꢶꢫꢵꢬꢸ ꣑꣑ ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢬ꣄ꢮꣁ - ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢬꣁ ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢬꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ணிந3ன 11 ணிக்3ர்ண - ணிக்3ஞ ணிக்3ஞணன்ந3 

ꢨꢵꢬꢸ ꣑꣒ ꢨꢬ꣄ꢮꣁ - ꢨꢬꣁ ꢨꢬ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
3ன 12 3ர்ண - 3ஞ 3ர்ணன்ந3 

  



www.sourashtradictionary.com 

 

꣒꣓ - 23 (contd)  

ꢡꢿꢬꢸ ꣑꣓ ꢡꢾꢬ꣄ꢮꣁ - ꢡꢾꢬꣁ ꢡꢾꢬ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ன 13 ர்ண - ஞ ர்ணன்ந3 

ꢗꣁꢮ꣄ꢣꢸ ꣑꣔ ꢗꣁꢮ꣄ꢣꢸꢮꣁ - ꢗꢮ꣄ꢣꣁ ꢗꣁꢣ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ஓவ்து3 14 ஓவ்து3ண - ஓவ்3 ஓத்3ணன்ந3 

ꢧꢥ꣄ꢣꢬꢸ ꣑꣕ ꢧꢥ꣄ꢣꢬ꣄ꢮꣁ - ꢧꢥ꣄ꢣꢸꢬꣁ ꢧꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꢥ꣄ꢣꢶ 
2ந்3ன 15 2ந்3ர்ண - ந்து3ஞ 2ந்த்3ஞன்ந3 

ꢱꣁꢮꢳꢸ ꣑꣖ ꢱꣁꢮꢳ꣄ꢮꣁ - ꢱꣁꢳꣁ ꢱꣁꢮꢳ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ணல 16 ணள்ண -  ணள்ணன்ந3 

ꢱꢾꢡ꣄ꢡꢬꢸ ꣑꣗ ꢱꢾꢡ꣄ꢡꢬ꣄ꢮꣁ - ꢱꢾꢡꢬꣁ ꢱꢾꢡ꣄ꢬꢥ꣄ꢣꢶ 
த்ன 17 த்ர்ண - த்ண த்ணன்ந3 
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꣒꣔ - 24 

ꢒꢭꢥꣁ ꣎ (ச) 

ꢏꢬꢵꢞꢸ ꣑꣘ ꢏꢬꢞ꣄ꢮꣁ - ꢏꢞ꣄ꢬꣁ ꢏꢬꢞ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
எஞடு3 18 எஞட்3ண - எட்3ஞ எஞட்3ணன்ந3 

ꢏꢒꢠꢷꢱꢸ ꣑꣙ ꢏꢒꢠꢶꢱ꣄ꢮꣁ - ꢏꢠꢶꢱ꣄ꢮꣁ ꢏꢒꢠꢶꢱ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
எீப 19 எிஸ்ண - எிஸ்ண எிஸ்ணன்ந3 

ꢮꢷꢱꢸ ꣒꣐ ꢮꢶꢱ꣄ꢮꣁ - ꢮꢶꢱꣁ ꢮꢶꢱ꣄꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ணீப 20 ணிஸ்ண - ணி ணிஸ்ணன்ந3 

ꢡꢶꢱꢸ ꣓꣐ ꢡꢶꢱ꣄ꢮꣁ - ꢡꢶꢱꣁ ꢡꢶꢶꢱ꣄꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ீப 30 நஸ்ண - ந நஸ்ணன்ந3 

ꢗꢳꢶꢱꢸ ꣔꣐ ꢗꢳꢶꢱ꣄ꢮꣁ ꢗꢳꢶꢱ꣄꣄꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ஓிப 40 ஓிஸ்ண ஓிஸ்ணன்ந3 

ꢦꣁꢥ꣄ꢥꢵꢱꢸ ꣕꣐ ꢦꣁꢥ꣄ꢥꢱ꣄ꢮꣁ ꢦꣁꢥ꣄ꢥꢱꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ன்சப 50 ன்சஸ்ண ன்சஸ்ணன்ந3 

ꢱꢵꢜꢸ ꣖꣐ ꢱꢜ꣄ꢮꣁ - ꢱꢜꣁ ꢱꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
டு 60 ட்ண -  ட்ணன்ந3 

ꢱꢡ꣄ꢡꢬꢸ - ꢯꢷꢬꢸ ꣗꣐ ꢱꢡ꣄ꢡꢡ꣄ꢮꣁ - ꢯꢶꢬ꣄ꢮꣁ ꢯꢶꢬ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
த்ன - ேனன 70 த்த்ண - ேநர்ண ேநர்ணன்ந3 

ꢂꢯꢶ ꣘꣐ ꢂꢱ꣄ꢮꣁ ꢂꢱ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
அேந 80 அஸ்ண அஸ்ணன்ந3 

ꢥꢮ꣄ꢡꢸ ꣙꣐ ꢥꢡ꣄ꢮꣁ ꢥꢮꢡ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
ஙணது 90 ஙத்ண ஙணத்ணன்ந3 

ꢱꣁꢮꢸ ꣑꣐꣐ ꢱꣁꢒ꣄ꢮꣁ ꢱꣁꢒ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
வு 100 க்ண க்ணன்ந3 

ꢱꢱꢬꢸ  ꢱꢱꢬ꣄ꢮꣁ ꢱꢱꢬꢥ꣄ꢣꢶ 
ன  ர்ண ஞன்ந3 

ꢭꢾꢒ꣄ꢒꢸ  ꢭꢾꢒ꣄ꢮꣁ ꢭꢾꢒ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
க்கு  க்ண க்ணன்ந3 

ꢒꣂꢜꢶ  ꢒꣁꢜ꣄ꢮꣁ ꢒꣁꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢣꢶ 
டி  ட்ண ட்ணன்ந3 
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꣒꣔ - 24 (contd) 

ꢲꢥ꣄ꢥꢸꢮꢸ ꢒꣂꢰ꣄ꢜꢸ | 
 ன்னுவு ஷ்டு |  

꣑꣒ ꢣꢪ꣄ꢞꢶ ꢪꢶꢳꢶꢥ꣄ ꣑ ꢂꢠꢵ 
12 3ம்டி3 ஜநின் 1 அ 

꣑꣖ ꢂꢠꢵ ꢪꢶꢳꢶꢥ꣄ ꣑ ꢬꢸꢦꢵꢫꢶ 
16 அ ஜநின் 1 னி 

꣓  ꢬꢸꢦꢵ ꢪꢶꢳꢶꢥ꣄ ꣑ ꢕꢾꢜ꣄ꢜꢶ 
3 ½  ன ஜநின் 1 4ட்டி 
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꣒꣕ - 25 

ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢬ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
 ணிக்3ர்ண அப்4ப | 

ꢩꢶꢥꢸꢥ꣄ ꣎ (ி4னுன்) 

 ꢡꢶꢮꣁ ꢗꢵꢬꢸꢪ꣄ ꢢꢶꢥ ꣄ꢮꢜꣁ 
3/4 நண ஓனம் ீ2ன் ண  

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸ ꢣꢷꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢜꣁ 
1/2 த்3து ீ3ம் எண் ண  

 ꢗꣁꢮ꣄ꢡꣁ (ꢗꢵ) ꢗꢵꢬꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢜꣁ 
1/4 ஓவ் (ஓ) ஓனம் எண் ண  

 ꢥꢶꢥꣁ ꢱꣂꢳꢸꢪ꣄ ꢢꢶꢥ ꣄ꢮꢜꣁ  
3/16 ஙநச லம் ீ2ன் ண  

 ꢂꢜ꣄ꢥꣁ ꢃꢜꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢜꣁ 
1/8 அட்ச ஆடும் எண் ண  

 ꢒꢳꣁ ꢱꣁꢮꢳꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢜꣁ 
1/16  ணலம் எண் ண  

 ꢆꢔꣁ ꢗꢵꢬꢳ꣄ꢱꢵꢜꢸꢪ꣄ ꢢꢷꢥ ꣄ꢮꢜꣁ 
3/64 உ3 ஓஞள்டும் ீ2ன் ண  

 ꢯꢶꢭꢶ ꢣꢷꢔꢳ꣄ꢜꢶꢱꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢜꣁ 
1/32 ேநந ீ33ள்டிபம் எண் ண  

 ꢆꢛ꣄ꢙꣁ ꢗꢵꢬꢳ꣄ꢱꢵꢜꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ꣄ ꢮꢜꣁ 
1/64 உஞ்ஔ ஓஞள்டும் எண் ண  
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꣒꣕ - 25 (contd) 

ꢨꢬ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎  
 3ர்ண அப்4ப | 

 ꢡꢶꢮꢬꢸꢠꢶ ꢡꢶꢮꢵꢥꢶ ꢡꢶꢥꣁ 
15/16 நணனி  நணசி நச 

 ꢡꢶꢮꢬꢜꣁ ꢡꢶꢮꢵꢜꣁ ꢡꢶꢜꣁ 
7/8 நணஞ  நண ந 

 ꢡꢶꢮꢬꢸꢒꢳꣁ ꢡꢶꢮꢵꢳꣁ ꢡꢶꢳꣁ 
13/16 நணன  நண ந 

 ꢡꢶꢮꢬꢸꢔꣁ ꢡꢶꢮꢵꢔꣁ ꢡꢶꢔꣁ 
51/64 நணன3  நண3 ந3 

 ꢡꢶꢮꢬꢸꢳꢶ  ꢡꢶꢶꢮꢵꢭꢶ ꢡꢶꢭꢶ 
25/32 நணனி  நணந நந 

 ꢡꢶꢮꢬꢸꢙꣁ ꢡꢶꢮꢵꢙꣁ ꢡꢶꢙꣁ 
49/64 நணனஔ  நணஔ நஔ 
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꣒꣖ - 26 

ꢨꢶꢥꢸꢥ꣄ ꣎  

ி3னுன் | 

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢠꢶ ꢲꢣꢬꢸꢠꢶ ꢲꢥꣁ 
11/16 த்3து3னி த்3னி ச 

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢜꣁ ꢲꢣꢬꢜꣁ ꢲꢜꣁ 
5/8 த்3து3ஞ த்3ஞ  

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢒꢳꣁ ꢲꢣꢬꢸꢒꢭꣁ ꢲꢳꣁ 
9/16 த்3து3ன த்3ன  

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢔꣁ ꢲꢣꢬꢸꢔꣁ ꢲꢔꣁ 
35/64 த்3து3ன3 த்3ன3 3 

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢯꢶꢭꢶ ꢲꢣ꣄ꢬꢸꢯꢶꢭꢶ ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢳꢶꢶ 
17/32 த்3து3னேநந த்3னேநந த்3து3னி 

 ꢲꢱ꣄ꢯꢶꢭꢶ ꢲꢯꢶꢭꢶ ꢲꢭꢶ 
 ஸ்ேநி ேநந ந 

 ꢲꢣ꣄ꢣꢸꢬꢸꢙꣁ ꢲꢣ꣄ꢬꢸꢙꣁ ꢲꢛ꣄ꢙꣁ / ꢲꢙꣁ 

33/64 த்3து3னஔ த்3னஔ ஞ்ஔ / ஔ 
 

 

 ꢗꣃꢥꢶ  ꢗꢵꢜꣁ  ꢗꢵꢭꣁ 
7/16 ஓௌசி 3/8 ஓ 5/16 ஓ 

 ꢗꢵꢔꢵ  ꢗꢵꢯꢭ꣄ꢶ  ꢗꢵꢙꣁ 
19/64 ஓ3 9/32 ஓஶ்ந 17/64 ஓஔ 
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꣒꣖ - 26 (contd) 

 ꢥꢶꢔꣁ  ꢥꢶꢭꢶ  ꢥꢶꢙꣁ 
15/64 ஙந3 7/32 ஙநந 13/64 ஙநஔ 

 ꢂꢔꣁ  ꢂꢭꢶ  ꢂꢙꣁ 
11/64 அ3 5/32 அந 9/64 அஔ 

 ꢒꢔꣁ  ꢒꢭꢶ  ꢒꢙꣁ 
7/64 3 3/32 ந 5/64 ஔ 

 ꢡꢶꢖ꣄ꢔꢵ  ꢡꢶꢖ꣄ꢯ꣄ꢭꢶ  ꢡꢶꢖ꣄ꢙꣁ 
63/64 நங்3 31/32 நங்ஶ்ந 49/64 நங்ஔ 

 ꢲꢞ꣄ꢔꢵ  ꢲꢜ꣄ꢯꢭ꣄ꢶ  ꢲꢞ꣄ꢙꣁ 
43/64 ட்33 21/32 ட்ஶ்ந 41/64 ட்3ஔ 

 ꢲꢭ꣄ꢔꢵ  ꢲꢭ꣄ꢯ꣄ꢭꢶ  ꢲꢭ꣄ꢙꣁ 
39/64 ல்3 19/32 ல்ஶ்ந 37/64 ல்ஔ 

 ꢲꢖ꣄ꢔꢵ  ꢲꢖ꣄ꢯꢭ꣄ꢶ  ꢲꢛ꣄ꢭꣁ 
47/64 ங்3 23/32 ங்ஶ்ந 45/64 ஞ்ஔ 
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Fractions - Symbols & Its corresponding value 

Symbol Value Symbol Value Symbol Value Symbol Value 

 
3/4  

3/4+3/16 
15/16  

3/16+3/64 
15/64  

1/4+3/16 
7/16 

 
1/2  

3/4+1/8 
7/8 

 

1/8+3/64 11/64  

1/4+1/8 
3/8 

 
1/4  

3/4+1/16 
13/16 

 

1/16+3/64 7/64  
1/4+1/16 

5/16 

 3/16  
3/4+3/64 

51/64  
3/4+3/16+3/64 

63/64  
1/4+3/64 

19/64 

 
1/8  

3/4 + 1/32 
25/32  

1/2+1/8 +3/64 
43/64  

1/4+1/32 
9/32 

 
1/16  

3/4+1/64 
49/64  

1/2+1/16 +3/64 
39/64  

1/4+1/64 
17/64 

 3/64    

1/2+3/16+3/64 
47/64   

 
1/32       

 
1/64  

1/2+3/16 
11/16  

3/16+1/32 
7/32  

3/16+1/64 
13/64 

   

1/2+1/8 
5/8 

 

1/8+1/32 5/32  

1/8+1/64 
9/64 

   
1/2+1/16 

9/16  
1/16+1/32 

3/32  
1/16+1/64 

5/64 

  
 

1/2+3/64 35/64  
3/4+3/16 +1/32 

31/32  
3/4+1/64 

49/64 

   
1/2+1/32 

17/32  

1/2+1/8+1/32 
21/32  

1/2+1/8+1/64 
41/64 

   

1/2+1/64 
33/64  

1/2+1/16+1/32 
19/32  

1/2+1/16+1/64 
37/64 

     

1/2+3/16+1/32 
23/32  

1/2+3/16+1/64 
45/64 
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꣒꣗ - 27 

ꢒꢵꢭꢸ ꢭꢾꢥꢸ ꣎ 
லு க்ஷனு | 

ꢒꢵꢭꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢲꣁꢫꢾꢯꢶ ꢲꣂꢱꢸ ꢲꣂꢫꢶ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢒꢵꢪꢸ ꢤꣂꢬꢠꢶꢶꢒꢸ 

ꢪꢹꢭꢒꢵꢬꢠꣁ ꣎ - ꢥꢶꢡ꣄ꢫꢪ꣄ ꢥꢴꢵꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢮꢱ꣄ꢡꢸꢒꢸ ꢥꢵꢮꢸ (ꢒꢵꢭꢸ 

ꢪꢾꢥ꣄ꢡꣁ ꢣꢶꢙꢥꢶ) ꢒꢵꢭꢸ ꣎ ꢡꢶꢢꢶ ꢮꢵꢬꢸ ꢥꢾꢡ꣄ꢬꢸ ꢫꣂꢔꢸ ꢒꢬꢠꣁ 

ꢄꢡ꣄ꢫꢵꢣꢶꢭꢾꢖ꣄꣄ꢔ ꢣꢶꢙꢵꢱꢸ ꣎ 
லு ஜந் ிஹிஶ, ீஹஸ, ீஹி, ஜசத்ந ன 
4ஞிகு னெஞ ꣎꣎  ஙநத்ம் ந்த்ந ணஸ்துனுகு ஙவு (கலு 

ிந்ிஜ ஜ3னி) லு ꣎ நந2 ணன ஙக்ஷத்ன  ஞ 
இத்நங்3 ந3ஔப ꣎꣎ 

꣖ ꢪꢷꢱꢸꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢮꢶꢕꢞꢶ ꢲꣂꢱꢸ 
6 ஜீபன் ஜநந 1 ணி4டி3 ப 

꣖꣐ ꢮꢶꢕꢞꢶꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢕꢾꢞꢶ ... 

60 ணி4டி3ன் ஜநந 1 4டி3 ... 

꣗  ꢕꢾꢞꢶꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢧꢵꢬꢸ ... 
7½ 4டி3ன் ஜநந 1 2ன ... 

꣘ ꢧꢵꢬꢸꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ... 

8 2னன் ஜநந 1 ந3ன்னு ... 

꣗ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢮꢵꢬꢸ ... 

7 ந3ன்னுன் ஜநந 1 ணன ... 

꣔ ꢮꢵꢬꢸꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢪꢴꢞꣁ ... 

8 ணனன் ஜநந 1 ம்3 ... 

꣑꣒ ꢪꢴꢞꢵꢥ꣄ ꢪꢶꢭꢶ ꣑ ꢏꢬ꣄ꢱꢸ ... 

12 ம்ன் ஜநந 1 எர்ப ... 
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꣒꣗ - 27 (contd) 

ꢂꢪꢵꢱꢸ ꢯꢾꢬꢾ ꢦꢞ꣄ꢮꣁ ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢦꢸꢥ꣄ꢥꢶꢪ꣄ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ ꢯꢸꢒ꣄ꢭꢦꣁ 
ꢪꢾꢥꢵꢱꢸ - ꢦꢸꢥ꣄ꢥꢶꢪꢸ ꢯꢾꢬꢾ ꢦꢞ꣄ꢮꣁ ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢂꢪꢵꢱꢸ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ ꢒ꣄ꢺꢰ꣄ꢠ 

ꢦꣁ ꢪꢾꢥꢵꢱꢸ ꣏ ꢥꢬꢸꢥꢸ ꢪꢴꢞꣁ ꢦꢶꢡꢺ ꢣꢿꢮꢡꢵꢥꢸꢒꢸ ꢏꢥ꣄ꢜ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ 

ꢲꣂꢱꢸ - ꢥꢬꢸꢥꢸ ꢏꢬ꣄ꢱꢸ ꢏꢠ꣄ꢜ꣄ꢫꣁ ꢲꣁꢫꢾꢡꢶ ꢱꢸꢣꢵ ꢣꢿꢮꢡꢵꢥꢸꢒꢸ 

ꢏꢥ꣄ꢜ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢲꣂꢱꢸ - ꢗꢵꢬꢸ ꢱꢱꢬꢸ ꢫꢸꢔꢵꢥꢸ ꢲꣁꢫꢾꢡꢶ ꢨ꣄ꢬꢲ꣄ꢪꢵꢒꢸ 

ꢲꢣ꣄ꢣꢸ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢲꣂꢱꢸ - ꢗꢡꢸꢬ꣄ꢫꢸꢔ ꢱꢲꢱ꣄ꢬꢪ꣄ꢡꢸ ꢨ꣄ꢬꢲ꣄ꢪꢠꣂ 

ꢣꢶꢮꢪꢸꢗ꣄ꢫꢡꢿ ꣏ 

அஜப ேஞ ட்3ண (வ்3) ன் னன்சின ந்து ேபக்க்ஷ 
ஜசப - னன்சின ேஞ ட்3ண ன் அஜப ந்து க்னஷ் க்ஷ 
ஜசப ꣏ ஙஞனு ம்3 ித்ன 3ணனுகு எண் ந3ன்னு ப - ஙனனு 
எர்ப எண்ட் ந ப 3ணனுகு எண் ந3ன்னு ப - ஓன 
ன னே3னு ந ப்3ஞஹ்ஜகு த்3து3 ந3ன்னு ப - ஓதுர்னே 
ஸ்ஞம்து ப்3ஞஹ்ஜ ந3ணனச் ꣎꣎      
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꣒꣘ - 28 

ꢮꢵꢬꢸꢥ꣄ ꢱꢵꢡ꣄ꢫꣁ  (ணனன்  த்)  

ꢎꢡꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢩꢵꢥꢸ ꢮꢵꢬꢸ 
ன ஜந் பரிது ந3ன்னு 4னு ணன 

ꢱꣁꢪꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢗꢾꢥ꣄ꢣꢵꢪꢸ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢄꢥ꣄ꢣꢸ ꢮꢵꢬꢸ 
ஜன ஜந் ஓந்3ன ந3ன்னு இந்து3 ணன 

ꢪꣁꢖ꣄ꢔ꣄ꢳꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢂꢖ꣄ꢔꢵꢬꢒ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢩꣃꢪ ꢮꢵꢬꢸ 
ஜங்க்ன ஜந் அங்3ஞ ந3ன்னு ௌ4ஜ ணன 

ꢨꢸꢤ꣄ꢫꢮꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢨꢸꢤ ꢔ꣄ꢬꢲ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢱꣃꢪ꣄ꢫ ꢮꢵꢬꢸ 
ன3த்4ணன ஜந் ன34 க்3ஞ ந3ன்னு ௌம் ணன 

ꢨꢾꢱ꣄ꢡꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢨ꣄ꢺꢲꢱ꣄ꢦꢡꢶ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢔꢹꢬꢸ ꢮꢵꢬꢸ 
3ஸ்ன ஜந் ப்3னஸ்ந ந3ன்னு குன ணன 

ꢯꢸꢒ꣄ꢬꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢯꢸꢒ꣄ꢬꢸ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢩꢺꢔꢸ ꢮꢵꢬꢸ 
ேபக்ஞன ஜந் ேபக்ன ந3ன்னு ப்4னகு ணன 

ꢯꢾꢥ꣄ꢮ꣄ꢫꢵꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ ꢯꢥꢷꢯ꣄ꢮꢬ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢪꢥ꣄ꢣ ꢮꢵꢬꢸ 
ேன்வ்ன ஜந் ேசஶீ்ணஞ ந3ன்னு ஜந்3 ணன 

 

  ꢱꢹ ꣏ ꢱꣂꢪ ꢱꣃꢬꢶ ꢯꢸꢒ꣄ꢬ ꢱꣃꢪ꣄ꢫ ꢔꢸꢬꢸ ꢒꢸꢙꢵꢬ꣄ꢒꢸꢥ꣄ 
ꢱꣁꢳꢧꢵꢬꢸ ꢡꣁꢒꢥ꣄  ꢕꢾꢞꢶ ꢤꢵꢥꢸꢒꢸ ꢮꢺꢣ꣄ꢤꢶ  ꢒꢾꢬꢶꢥꢸ ꢯꢷꢭꢶ 
ꢬꢵꢲꢸꢒꢵꢭꢸ ꢥꢶꢬ꣄ꢠꢫꣁ  ꢙꢥꢸꢭꢸꢥꣁ ꣎   
   ꣎꣎ ஜ ௌரி ேபக்ஞ ௌம் கு3ன குஔர்குன் (குஔ + அர்க்) 
2னன் 3¾ 4டி3 னுகு வ்னத்3ந4 ரினு ேனந ஞபலு 
ஙநர் ஔனுலுச  ꣎꣎    

  குடநப்ன ꣎꣎ நங்ள் ஓசி ணள்ி னன் ணின் ஓவ்ணய் (குஔ), கிறு 
(அர்க்) ில் மிநனந்து 1½ ஜி ஙஞம் கூட்டிக்ண்டு ஞகுத்ம 
ஙநர்ித்து ள்ணண்டும்.  

விளக்கம் - நங்ள் ம 7½ - 9.00, ிடகு ஓசி 9.00 - 10½, ணள்ி 10½ - 12.00, னன் 
12.00 - 1½, ணின் 1½ - 3.00, ஓசி 3.00 - 4½, கிறு 4 ½ - 6.00 ன்று ஞகு த்ம 
ஙநர்ித்து ள்ணண்டும். ஓஜஸ்க்னத்நல் குஔ ன்டல் ஓவ்ணய், அர்க் 
ன்டல் சூரின் ன்று னள்.  

ஓச ன்ன் சுனக்ம் . ஓச ன்டல் குடநப்ன  
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꣒꣘ - 28 (contd) 

  ꢱꢹ ꣏ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢪꢥ꣄ꢣꢵꢥ꣄ꢡꢸ    ꢔꢸꢳꢶꢒꢾ ꢒꢵꢭꢸ  

ꢕꢾꢞꢶꢤꢵꢥꢸꢒꢸ ꢦꢸꢯꢾꢮꢵꢬꢸ ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢪꢥꢣ꣄ꢮꢵꢬꢸ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ  ꢪꣁꢮꢶꢥꢸ 

ꢯꢷꢭꢶꢫꢾꢡꢶ ꢔꢸꢭꢶꢒꢾ ꢂꢮꢶꢥꢸ  ꢱꢸꢜ꣄ꢜꢱꢸ ꣎   
   ꣎꣎ அனல் ஜந்3ந்து          கு3ி லு 3¾ 4டி3னுகு னேணன 
(கிறு) ன் ஜந்3ணன (ஓசி) ந்து ஜணினு ேனநந கு3ி (குிம) 
அணினு பட்ப  ꣎꣎    
 

꣒ ꢪꢴꢞꢵꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢈꢡꢸ ꢲꣂꢱꢸ 
2 ம்3னு ஜநந 1 ர்னது ப 

꣓ ꢈꢡꢸꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢂꢫꢥꣁ ꢲꣂꢱꢸ 
3 ர்னதுனு ஜநந 1 அச ப 

꣒ ꢂꢫꢥꣁꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢏꢬ꣄ꢱꢸ ꢲꣂꢱꢸ 
2 அசனு ஜநந 1 எர்ப ப 

꣒ ꢮꢵꢬꢸꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢦꣁ ꢲꣂꢱꢸ 
2 ணனனு ஜநந 1 க்ஷ ப 

꣒ ꢦꢵꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢪꢴꢞꣁ ꢲꣂꢱꢸ 
2 க்ஷனு ஜநந 1 ம்3 ப 
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꣒꣙ - 29 

  ꢫꢹꢬꣂꢦꢸ ꢓꢠ꣄ꢞꢸꢪꢸ ꢬꢵꢡꢶ ꢧꢥ꣄ꢣꢬ ꣄ ꢕꢾꢞꢶꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢤꢸꢦꢭ꣄ꢭ 

ꢧꢥ꣄ꢣꢬ꣄ ꢕꢾꢞꢶꢭꢾꢖ꣄ꢔꢸ ꢏꢣꢶ ꢪꢾꢥꢶ ꢪꣁꢮꢱꢸꢥ꣄ - ꢑꢬꢣꢿꢯꢶ ꢲꣁꢫꢾ ꢩꢬꢡ 

ꢓꢠ꣄ꢞꢸꢪ꣄   ꢧꢭ꣄ꢡꢧꢵꢬꢸꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢣꢸꢱꢸꢬꢥ꣄ꢣꢶ ꢣꢷꢱꢸ ꢥꢶꢒꢸꢳꢡꢸ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢸ 

ꢏꢣꢶ ꢪꢾꢥꢶ  ꢪꣁꢮꢱꢸꢥ꣄ ꣎   
  னைஞன 2ண்டு3ன ஞந 2ந்2ர் 4டி3ன் து4ல் 2ந்ர் 4டி3 
ங்கு3 எந ஜசி ஜணபன் - ஐஞ3ேந  4ஞ 2ண்டு3ன 
2ல்2னன் துபஞந்ந3 ீ2ப ஙநகுது ந்து எந ஜசி ஜணபன்  ꣎꣎    

  ꢡꢶꢢꢶꢥ꣄ ꢧꢥ꣄ꢣꢬ꣄ꢫꣁ 
   (நந2ன் 2ந்3ர்) 

ꢦ꣄ꢬꢢꢪꢶ - ꢦꢞꢸꢮꣁ  ꢥꢮꢪꢶ - ꢥꢮꢪꢶ 
ப்ஞஜந  டு3ண  ஙணஜந  ஙணஜந 

ꢣ꣄ꢮꢶꢡꢷꢫꢶ - ꢣꢶꢣꢸꢫꣁ  ꢣꢯꢪꢶ  ꢣꢱꢪꢶ 
த்3ணிநி - ந3து3ண  3ேஜந  3ஜந 

ꢡꢺꢡꢷꢫꣁ - ꢡꢶꢔꢸꢮꣁ  ꢍꢒꢵꢣꢯꢶ  ꢍꢒꢱꢸ 
த்னீ - நகு3ண  3ேந  ப 

ꢗꢡꢸꢬ꣄ꢢꢶ - ꢗꣁꢮꢸꢡꢶ  ꢣ꣄ꢮꢵꢣꢯꢶ  ꢨꢵꢬꢱꢸ 
ஓதுர்ந2 - ஓவுந  த்3ண3ேந  3ஞப 

ꢦꢛ꣄ꢗꢪꢶ - ꢦꢛ꣄ꢗꢪꢶ  ꢡ꣄ꢬꢫꣂꢣꢯꢶꢶ  ꢡꢿꢬꢱꢸ 
ஞ்ஓஜந - ஞ்ஓஜந  த்ஞ3ேந  ஞப 

ꢰꢰ꣄ꢝꢶ - ꢰꢰ꣄ꢜꢶ  ꢗꢡꢸꢬ꣄ꢣꢯꢶꢶ  ꢗꣁꢮ꣄ꢣꢱꢸ 

தஷ்டி2 - தஷ்டி  ஓதுர்3ேந  ஓவ்3ண 

ꢱꢦ꣄ꢡꢪꢶ - ꢱꢡꢪꢶ  ꢂꢪꢵꢮꢵꢱ꣄ꢫꢵ  ꢂꢪꢵꢱꢸ 

ப்ஜந - ஜந  அஜணஸ்  அஜப 

ꢂꢰ꣄ꢜꢪꢶ - ꢂꢜꢪꢶ  ꢦꢹꢬ꣄ꢠꢶꢪꢵ  ꢦꢸꢥ꣄ꢥꢶꢪꢸ 

அஷ்ஜந - அஜந  னர்ிஜ  னன்சின 
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꣒꣙ - 29 (contd) 

ꢲꢹꢠꢒꢵꢭꢸ ꢮꢶꢮꢬꢠꣁ ꣎ 
 லு ணிணஞ | 

꣖꣐ ꢪꢵꢡ꣄ꢬꢸꢥ꣄ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢥꢶꢪꢶꢱꢸ 
60 ஜத்னன் ஜநந 1 ஙநஜநப 

꣖꣐ ꢥꢶꢪꢶꢱꢸꢥ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢕꢾꢠ꣄ꢜꣁ 
60 ஙநஜநபன் ஜநந 1 4ண் 

꣒꣔ ꢕꢾꢠ꣄ꢜꢵꢥꢸ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ 
24 4ண்னு ஜநந 1 ந3ன்னு 

꣒  ꢕꢾꢞꢶꢥ꣄ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢕꢾꢠ꣄ꢜꣁ 
2 ½  4டி3ன் ஜநந 1 4ண் 

 ꢕꢾꢞꢶꢥ꣄ ꢪꢶꢳꢶ ꣑ ꢪꢸꢲꢹꢬ꣄ꢡꢸ 
3 ¾  4டி3ன் ஜநந 1 னர்து 

     1 4டி3   = 1 ஙநம 
     1 4ண்  = 1 ஜி ஙஞம் 

     2½ 4டி3ன்  = 1 4ண் 
     2½ ஙநம  = 1 ஜி ஙஞம் 

     7½ 4டி3ன் = 1 2ன  
     1 2ன  = 3 ஜி ஙஞம் 
     8 2ன  = 1 ந2ன்னு  
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ꢡꢾꢬ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
 ர்ண அப்4ப | 

ꢥꢾꢡ꣄ꢬꢸꢥ꣄ ꢱꢵꢡꢳꢷꢱ꣄ꢫꣁ ꣎  ஙக்ஷத்னன் ஸீ் ꣎ 

ꢂꢯ꣄ꢮꢶꢥꢶ ꢪꢓꢸ ꢪꢹꢭꣁ 
அஶ்ணிசி ஜ2 னெ 

ꢩꢬꢠꢶ ꢦꢹꢨ꣄ꢨꣁ ꢦꢹꢬ꣄ꢮꢵꢰꢵꢟꣁ 
4ஞி னப்33 னர்ணத4 

ꢒꢺꢡ꣄ꢡꢶꢒꣁ ꢆꢡ꣄ꢡꢬꣁ ꢆꢡ꣄ꢡꢬꢵꢰꢵꢟꣁ 
க்னத்ந உத்ஞ உத்ஞத4 

ꢬꣂꢲꢶꢠꢶ ꢲꢱ꣄ꢡꣁ ꢯ꣄ꢬꢮꢠꣁ 
ஞநி ஸ் ஶ்ஞண 

ꢪꢺꢔꢯꢶꢬꣁ ꢗꢶꢡ꣄ꢡꣁ ꢤꢥꢶꢰ꣄ꢜꣁ 
ம்ன3ேநஞ ஓநத் 4சிஷ் 

ꢃꢬꢸꢣ꣄ꢬꣁ ꢱ꣄ꢮꢵꢡꢶ ꢯꢡꢩꢶꢰꣁ 
ஆனத்3ஞ ஸ்ணந ேி4த 

ꢦꢸꢥꢬ꣄ꢮꢱꢸ ꢮꢶꢯꢵꢓꢸ ꢦꢹꢬ꣄ꢮꢵꢩꢵꢣ꣄ꢬꣁ 
னசர்ணப ணிே2 னர்ண4த்3ஞ 

ꢦꢹꢰ꣄ꢫꢪꢶ ꢂꢥꢹꢬꢵꢤꣁ ꢆꢡ꣄ꢡꢬꢵꢩꢵꢣ꣄ꢬꣁ 
னஷ்ஜந அனூஞ4 உத்ஞ4த்3ஞ 

ꢃꢯ꣄ꢭꢿꢰꣁ ꢙꢿꢰ꣄ꢜꣁ ꢬꢾꢮꢡꢶ 
ஆஶ்த ஔஷ் ஞணந 

ꢫꣂꢔꢸꢥ꣄ ꣒꣗꣎  கு3ன் 27 ꣎ 

ꢮꢶꢰ꣄ꢒꢪ꣄ꢨꣁ ꢦ꣄ꢬꢷꢡꢶ ꢃꢫꢸꢰ꣄ꢪꢵꢥ꣄ ꢱꣃꢩꢵꢔ꣄ꢫꣁ ꢯꣂꢩꢥꣁ ꢂꢡꢶꢔꢠ꣄ꢜꣁ 
ணிஷ்ம்3 ப்ரீந ஆனேஷ்ஜன் ௌ4க்3 ே4ச அந3ண் 

ꢱꢸꢒꢬ꣄ꢪꣁ ꢤꢺꢡꢶ ꢯꢹꢭꣁ ꢔꢠ꣄ꢜꣁ ꢮꢺꢣ꣄ꢤꢶ ꢤꢺꢮꣁ 
பர்ஜ த்4னந ே 3ண் வ்னத்3ந4 த்4னண 

ꢮ꣄ꢫꢵꢕꢵꢡꣁ ꢲꢬ꣄ꢰꢠꣁ ꢮꢙ꣄ꢬꣁ ꢱꢶꢣ꣄ꢤꢶ ꢮ꣄ꢫꢡꢷꢦꢵꢡꣁ ꢦꢬꢶꢫꢵꢥ꣄ 
வ்4 ர்த ணஜ்ஞ நத்3ந4 வ்ந ரின் 
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 ꢒꢬꢠꢸꢥ꣄ ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢵꢬ꣄ꢫꣂ ꣎  ஞடன் ணிக்ர் ꣎ 

ꢦꢬꢶꢕꣁ ꢯꢶꢮꣁ ꢱꢶꢣ꣄ꢤꣁ ꢱꢵꢤ꣄ꢫꣁ ꢯꢸꢩꣁ ꢯꢸꢩ꣄ꢬꣁ 
ரி4 ேநண நத்34 த்4 ேப4 ேபப்4ஞ 

ꢨ꣄ꢬꢵꢲ꣄ꢪꢫꣁ ꢪꢵꢲꢿꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꣁ ꢮꣀꢤ꣄ꢬꢸꢡꢶ    
ப்3ஞஹ்ஜ ஜந்த்3ஞ மணத்4னந    

 ꢒꢬꢠꢸꢥ꣄ ꢮꢶꢔ꣄ꢫꢵꢬ꣄ꢫꣂ ꣎  ஞடன் ணிக்ர் ꣎ 

ꢨꢮꣁ ꢨꢵꢭꢮꣁ ꢒꣃꢭꢮꢏ ꢡꣀꢡꢸꢭꣁ ꢔꢬꢙꢶ ꢮꢠꢙꢶ 
3ண 3ண ௌண மது 3ஞஔந ணஔந 

ꢩꢣ꣄ꢬꣁ ꢯꢒꢸꢥꢶ ꢗꢡꢸꢰ꣄ꢦꢵꢡꣁ ꢥꢵꢔꢮꣁ ꢒꢶꢪ꣄ꢱ꣄ꢡꢸꢕ꣄ꢥꣁ  
4த்3ஞ ேகுசி ஓதுஷ் ங3ண நம்ஸ்துக்4ச  

 ꢥꢮꢔ꣄ꢬꢲꢵꢥꢸ ꢥꣁꢮ꣄ꢫꣁ ꣎  ஙணக்3ஞனு ஙவ் ꣎ 

ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢂꢖ꣄ꢔꢵꢬꢒꢸ ꢨꢸꢤꢸ ꢨꢺꢲꢱ꣄ꢦꢡꢶ ꢯꢸꢒ꣄ꢬꢸ 
பரிது ஓந்து3 அங்3ஞகு ன3து4 ப்ன3ஸ்ந ேபக்ஞ 

ꢯꢥꢶ ꢬꢵꢲꢶ ꢒꢿꢡꢸ    
ேசி ஞப து    

ꢌꢪꢵꢒꢸ ꢬꢵꢲꢸ ꢒꢿꢡꢸꢥꢸ  ꢘꢵꢫꢵ ꢔ꣄ꢬꢲꢵꢥꢸ ꣏   
ஜகு ஞப துனு ஓ2 க்ஞனு ꣏    

ꢫꢸꢔꢵꢥꢸ ꢗꢵꢬ꣄ꢫꣁ ------- ꢒꢺꢡꢫꢸꢔꣁ - ꢡ꣄ꢬꢿꢡꢵꢫꢸꢔꣁ - ꢣ꣄ꢮꢵꢦꢬꢫꢸꢔꣁ - 

ꢒꢭꢶꢫꢸꢔꣁ ꣏ ꢂꢡ꣄ꢡꣁ ꢗꢭꢶꢥꢮꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢫꣁ ꢒꢭꢶꢫꢸꢔꣁ ꣏ 
னே3னு ஓர் ------ க்னனே3 - த்ஞனே3 - த்3ணஞனே3 - நனே3 ꣏ 
அத் ஓநசணதுன் ர்ந நனே3 ꣏ 

ꢂꢫꢥꣁ ꢣꢶꢫ꣄ꢫꣁ - ꢆꢡ꣄ꢡꢬꢵꢫꢠꣁ - ꢤꢶꢠꢵꢫꢥꣁ ꣏ ꢡꣀ ꢪꢴꢞ ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢃꢥꢶ 
ꢱꣁꢮꢜ꣄꣄ꢭꢾꢥ꣄ꢡꢹ ꢆꢡ꣄ꢡꢬꢵꢫꢠꣁ ꢪꢾꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ  ꢃꢞꢶ ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢪꢵꢬ꣄ꢔꢳꢶ ꢱꣁꢮꢳ꣄ 
ꢭꢾꢖ꣄ꢔꢸꢪ꣄꣄ ꢤꢶꢠꢵꢫꢥꣁ ꢪꢾꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢙꢥ꣄ꢭꢸꢥꣁ ꣏ 
அச ந3ய் - உத்ஞ - 4க்ஷநச ꣏ ம ம் ன் ஆசி 
ணட்ந்து உத்ஞ ஜன்நசி, ஆடி3 ன் ஜர்ி ணள் 
ங்கு3ம் 3க்ஷநச ஜன்நசி ஔன்லுச ꣏ 
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ꢗꣁꢮ꣄ꢣꢸꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎   

ஓவ்து3ண அப்4ப ꣎ 

ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸꢥꢸ ꢪꢴꢞꣁ ꢱꢸꢬꢶꢡꢸ ꢪꢴꢞꣁ ꢬꢵꢯꢶꢥꢸ ꢮꢶꢮꢬꢸꢥ꣄ 
ஓந்து3னு ம்3 பரிது ம்3 ஞேநனு ணிணனன் 

------- ------- ------- 

ꢗꣀꢡ꣄ꢬꣁ ꢗꢶꢡ꣄ꢡꢬꢶ ꢪꢿꢰꣁ - ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ 
மஓத்ஞ ஓநத்ரி ஜத - 4ண்டு3 

ꢮꣀꢯꢵꢓꣁ ꢮꣀꢫꢵꢯꢶ ꢈꢰꢩꣁ - ꢔꣁꢬꢸ 
மணே2 மணேந ர்னத4 - ன3 

ꢙ꣄ꢫꢿꢰ꣄ꢝꣁ ꢃꢥꢶ ꢪꢶꢢꢸꢥꣁ - ꢣꢪ꣄ꢦꢡꢶꢥ꣄ 
ஜ்ஷ்2 ஆசி ஜநது2ச - 3ம்நன் 

ꢃꢰꢵꢟꣁ ꢃꢞꢶ ꢒꢜꢒꢬ - ꢒꢶꢬ꣄ꢦꢶꢭ꣄ 
ஆத4 ஆடி3 ஞ - நர்ில் 

ꢯ꣄ꢬꢵꢮꢠꣁ ꢃꢮꢠꢶ ꢱꢶꢪ꣄ꢲꣁ - ꢱꢶꢪ꣄ꢲꣁ 
ஶ்ஞண ஆணி நம் - நம் 

ꢩꢵꢣ꣄ꢬꢦꢣꣁ ꢦꢸꢬꢜ꣄ꢜꢯꢶ ꢒꢥ꣄ꢫꣁ - ꢒꢥ꣄ꢫꣁ 
4த்3ஞ3 னஞட்ேந ன் - ன் 

ꢂꢯ꣄ꢮꢶꢙꣁ ꢎꢦ꣄ꢦꢯꢶ ꢡꢸꢭꣁ - ꢥꢬꢵꢗꢶ 
அஶ்ணிஔ ப்ேந து - ஙஞஓந 

ꢒꢵꢬ꣄ꢡꢶꢒꣁ ꢒꢵꢬ꣄ꢡꢶꢒꢶ ꢮꢺꢰ꣄ꢗꢶꢒꣁ - ꢮꢶꢥ꣄ꢗꢸ 
ர்ந ர்நந வ்னஷ்ஓந - ணின்சு 

ꢪꢵꢬ꣄ꢔꢯꢶꢬꣁ ꢪꢵꢬ꣄ꢔꢳꢶ ꢤꢥꢸꢱꢸ - ꢤꢥꢸ 
ஜர்3ேநஞ ஜர்3ி 4னுப - 4னு 

ꢦꢸꢰ꣄ꢫꣁ ꢡꣀ ꢪꢒꢬꣁ - ꢥꢒ꣄ꢬꢸ 
னஷ் ம ஜஞ - ஙக்ன 

ꢪꢵꢓꣁ ꢪꢵꢯꢶ ꢒꢸꢪ꣄ꢩꣁ - ꢕꢞꣁ 
ஜ2 ஜேந கும்4 - 43 

ꢧꢵꢭ꣄ꢔꢸꢠꣁ ꢦꢖ꣄ꢔꢸꢥꢶ ꢪꢷꢥꣁ - ꢪꢴꢳꢶ 
2ல்கு3 ங்கு3சி ஜீச - ம்ி 
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 ꢄꢖ꣄ꢔꢭ꣄ꢷꢰꢸ ꢪꢴꢞꣁ - ꢙꢥꢮꢬꢶ - oꢧꢶꢨ꣄ꢬꢮꢬꢶ - ꢪꢵꢬ꣄ꢗꢶ - ꢍꢦ꣄ꢬꢭ꣄ - ꢪꢿ - 

ꢙꢹꢥ꣄ - ꢙꢹꢭꣀ - ꢃꢔꢱ꣄ꢜꢸ - ꢱꢾꢦ꣄ꢜꢪ꣄ꢨꢬ꣄ - ꢂꢒ꣄ꢜꣁꢨꢬ꣄ -  ꢥꢮꢪ꣄ꢨꢬ꣄ - ꢞꢶꢱꢪ꣄ꢨꢬ꣄ 
꣏ ꢡꣀ ꢪꢴꢞ ꢡꣁꢒꢥ꣄꣄꣄ ꢙꢥꢮꢬꢶ ꢮꢵꢬꢣ꣄ꢣꢶꢒꢸꢥ꣄ꢥꣁ ꢃꢬꢪ꣄ꢩꢱꢸ ꣏ 
 
 இங்க்3லீதப ம் - ஔசணரி - ஃி2ப்ஞணரி - ஜர்ஓந - ப்ஞல் - ஜ - ஔன் 
- ஔம - ஆ3ஸ்டு - ப்ம்3ர் - அக்3ர் - ஙணம்3ர் - டி3ம்3ர் - ம 
ம் ன் ஔசணரி ணஞத்3ந3குன்ச ஆஞம்4ப ꣏ 
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 ꢡꢸꢬꢸꢞꣁ ꢪꢴꢞꣁ - ꢪꣁꢲꢬꢪ꣄ - ꢱoꢧꢬ - ꢬꢨ꣄ꢫꢸꢭꢮꢭ꣄ - ꢬꢨ꣄ꢫꢸꢱꢵꢥꢶ - 

ꢙꢪꢵꢣꢶꢭꢮꢭ꣄ - ꢙꢪꢵꢣꢶꢱꢵꢥꢶ - ꢬꢙ꣄ꢙoꢧ - ꢰꢵꢨꢵꢥ - ꢬoꢙꢵꢥ꣄  - ꢰꢮ꣄ꢮꢵꢭ꣄ -  

ꢙꢶꢭ꣄ꢲꢵꢡ꣄ - ꢙꢶꢭ꣄ꢲꢿꢙ꣄꣄ ꣏ ꢦꢸꢥ꣄ꢥꢶꢪꢸ ꢯꢾꢬꢶ ꢬꢵꢒꣁ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢾꢡ꣄ ꢡꢾꢥ꣄ꢣꢹꢯꢶ ꢡꣁꢒꢥ꣄ 

ꢪꢴꢞꣁ ꢦ꣄ꢬꢵꢬꢪ꣄ꢩꢱꢸꢥ꣄ ꣏ 

 துன3 ம் - ஜஞம் - ஃ2ர் - ஞப்3னேணல் - ஞப்3னேசி - 
ஔஜந3சி - ஔஜந3ணல் - ஞஜ்ஔஃப்2 - த3ன் - ஞம்ஔன் - தவ்ணல் - 
ஔநல்த் - ஔநல்ஜ் ꣏ னன்சின ேரி ஞ (ிமட) 3க்த் ந்து3ேந 
ன் ம்3 ப்ஞஞம்4பன் ꣏ 

ꢈꢡꢸꢥ꣄ ꢱꣂꢫꣁ (ர்னதுன் ) ---- 

ꢮꢱꢥ꣄ꢡ ꢈꢡꢸ ꢮꢱꢳꣁ ꢗꣀꢡ꣄ꢬ ꢮꣀꢯꢵꢓꣁ ꣏ 
ணந் ர்னது ண மஓத்ஞ மணே2 || 

ꢔ꣄ꢬꢷꢰ꣄ꢪ ꢈꢡꢸ ꢲꢸꢥꢳꣁ ꢙ꣄ꢫꢿꢰ꣄ꢜ ꢃꢰꢵꢟꣁ ꣏ 
க்3ரீஷ்ஜ ர்னது பச ஜ்ஷ் ஆத4 || 

ꢮꢬ꣄ꢰ ꢈꢡꢸ ꢦꣁꢱꢳꣁ ꢯ꣄ꢬꢵꢮꢠ ꢩꢵꢣ꣄ꢬꢦꢣꣁ  ꣏ 
ணர்த ர்னது  ஶ்ஞண 4த்3ஞ3 

ꢯꢬꢣ꣄ ꢈꢡꢸ ꢯꢶꢬꢳꣁ ꢃꢯ꣄ꢮꢶꢙ ꢒꢵꢬ꣄ꢡꢶꢒꣁ ꣏ 
ேஞத்3 ர்னது ேநஞ ஆஶ்ணிஔ ர்ந || 

ꢲꢿꢪꢥ꣄ꢡ ꢈꢡꢸ ꢲꢶꢪꢳꣁ ꢪꢵꢬ꣄ꢔꢯꢶꢬ ꢦꢸꢰ꣄ꢫꣁ ꣏ 
ஜந் ர்னது நஜ ஜர்3ேநஞ னஷ் || 

ꢯꢶꢯꢶꢬ ꢈꢡꢸ ꢄꢬꢳꣁ ꢪꢵꢓ ꢧꢵꢭ꣄ꢔꢸꢠꣁ ꣏ 
ேநேநஞ ர்னது இஞ ஜ2 2ல்கு3 || 
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ꢪꢾꢥꢶꢒꢸ ꢣꢿꢮꢸꢒꢸ ꢦ꣄ꢬꢡꢶꢨꢶꢪ꣄ꢨ ꢬꢹꢦꢸ ꢪꢾꢥꢶ ꢙꢥꢸꢭꢸꢥꣁ - ꢌꢖ꣄꣄ꢒꣁ ꢢꢷꢥ꣄ 

ꢛꢵꢥꢸꢥ꣄ ꢔꢸꢠ꣄ꢥꢸꢥ꣄ ꢥꢵꢞꢶꢥ꣄  ꢂꢮꢱ꣄ꢢꢵꢥꢸ ꢯꢿ ꢌꢒꣁ ꢮꢶꢮꢬꢸꢥ ꢒꢶꢱ ꢪꢾꢥ꣄ꢡ  

ஜசிகு 3வுகு ப்ஞநி3ம்3 னொன ஜசி ஔனுலுச - ங் ீ3ன் கனுன், 
கு3ண்னுன், ஙடி3ன் அணஸ்2னு ே.  ணிணனன் ந ஜந்  

 

ꢮꢶꢛ꣄ꢛꢥꢸ ꢱꢸꢛ꣄ꢛꢵꢥꢸ ꢦ꣄ꢬꢛ꣄ꢛꢵꢥꢸ 
ணிஞ்கனு பஞ்கனு ப்ஞஞ்கனு 

ꢱꢡ꣄ꢮ ꢔꢸꢠ꣄ꢥꢸ ꢬꢙꣂ ꢔꢸꢠ꣄ꢥꢸ ꢡꢪꣂ ꢔꢸꢠ꣄ꢥꢸ 
த்ண கு3ண்னு ஞஔ கு3ண்னு ஜ கு3ண்னு 

ꢮꢵꢡ ꢥꢵꢞꢶ ꢦꢶꢡ꣄ꢡꢥꢵꢞꢶ ꢯ꣄ꢭꢿꢰ꣄ꢪꢥꢵꢞꢶ 
ண ஙடி3 ித் ஙடி3 ஶ்ஷ்ஜ ஙடி3 

ꢙꢵꢔ꣄ꢬꢡꢵꢮꢱ꣄ꢢꣁ ꢱ꣄ꢮꢦ꣄ꢥꣃꢮꢱ꣄꣄ꢢꣁ ꢱꢹꢰꢸꢦ꣄ꢡ꣄ꢫꢮꢱ꣄꣄ꢢꣁ 
ஔக்3ஞணஸ்2 ஸ்ணப்சௌணஸ்2 பதபப்த்ணஸ்2 

 

ணிஞ்கனு, பஞ்கனு, ப்ஞஞ்கனு - Ascending scale of knowledge 

அணஸ்2 - State 

ஔக்3ஞணஸ் - Awake State; ஸ்ணப்சௌணஸ் - Dream State  

பதபப்த்ணஸ் - Deep Sleep State  
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ꢧꢥ꣄ꢣꢬ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
 2ந்ர்ண அப்4ப ꣎ 

ꢮꢫꣂ ꢮꢱ꣄ꢢꢵꢥꢸ ꢗꢵꢬ꣄ꢫꣁ ------  ꢩꢵꢭ꣄ꢫꣁ - ꢫꣃꢮꢥꣁ - ꢒꣃꢪꢵꢬꣁ - 

ꢮꢵꢬ꣄ꢤꢶꢒ꣄ꢫꣁ ꣏ ꢯ꣄ꢭꣂ ꣏ ꢮꢿꢣꢪꢿꢒꢪ꣄ ꢗꢡꢸꢬ꣄ꢩꢿꢣꢪ꣄꣄ ꢒꢺꢡ꣄ꢮꢵ ꢯꢵꢓꢵ  ꢯꢡꣀꢬꢦꢶ ꣎ 
ꢒꢬꣂꢡꢶ ꢨꢲꢸꢳꢪ꣄ꢩꢹꢫꣂ ꣏ ꢮꢿꢣ ꢮ꣄ꢫꢵꢱ ꢱ꣄ꢮꢬꢹꢦ ꢤꢺꢒ꣄ ꣏ ꢈꢔ꣄ ꢮꢿꢣꢸ - 

ꢫꢙꢸꢬ ꣄ꢮꢿꢣꢸ -  ꢱꢵꢪ ꢮꢿꢣꢸ - ꢂꢢꢬ꣄ꢮꢠ ꢮꢿꢣꢸ ꣏  
ண ணஸ்2னு ஓர் ------- 4ல் - ௌணச - ௌஜஞ - 
ணர்ந4க் || ஶ் (சும்) || ண3ஜம் (ண3ம் ம்) ஓதுர் 43ம் 
க்னத்ண ே2 ேமஞி ஞந 3பம்ன4 |  ண3 வ் ஸ்ணனொ 
த்4னக் || ர்னக்3 ணது3 - ஔபர் ணது3 - ஜ ணது3 - அ2ர்ண ணது3 || 

ꢦꢥ꣄ꢗꢩꢹꢡꢸꢥꢸ ꢦꢵꢛ꣄ꢗ꣄ꢫꣂ ------  ꢩꢹꢛ꣄ - ꢦꢥꢶ - ꢮꢶꢱ꣄ꢡꢾꢮꢸ - ꢮꢬꣁ - ꢂꢒꢵꢱꢸ ꣏ 
ꢒꢬ꣄ꢪꢿꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꢶꢫꢵꢥꢸ ꢦꢵꢛ꣄ꢗ꣄ꢫꣁ ----  ꢮꢡ꣄ꢡꣁ - ꢲꢵꢡꢸ - ꢦꢵꢛꢶ - ꢮꢬꣁ - ꢆꢦꢱ꣄ꢢꣁ ꣏ 
ꢛꢵꢥꢿꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꢶꢫꢵꢥꢸ ꢦꢵꢛ꣄ꢗ꣄ꢫꣁ ------  ꢎꢒꢶꢥꢶ - ꢭꢒꢶꢥꢶ - ꢱꢥꢶ - ꢗꢒꢶꢥꢶ - ꢲꢸꢔꢶꢥꢶ ꣏ 
ꢦꢛ꣄ꢗꢦ꣄ꢬꢵꢠꢸꢥ꣄ ----- ꢦ꣄ꢬꢵꢠꢸ - ꢂꢦꢵꢥꢸ - ꢮ꣄ꢫꢵꢥꢸ - ꢆꢣꢵꢥꢸ - ꢱꢪꢵꢥꢸ ꣏  
ஞ்ஓன4துனு ஞ்ச் ------- ன4ய்ஞ் - சி - ணிஸ்வு - ணஞ - அப || 
ர்ஜந்த்3ரினு ஞ்ச் ------- ணத் - து - கி - ணஞ - உஸ்2 || 
கசந்த்3ரினு ஞ்ச் ------- நசி - நசி - சி - ஓநசி - பந3சி || 
ஞ்ஓப்ஞடன் ------- ப்ஞட - அனு - வ்னு - உ3னு - ஜனு || 

ꢬꢸꢗꢶꢥ꣄ ꢱꣂꢫꣁ ---  ꢓꢾꢬꢸꢞꢸ - ꢂꢪ꣄ꢨꢜꢸ - ꢡꢶꢒ꣄ꢒꢾ - ꢔꢸꢳ꣄ꢳꢾ - ꢒꣁꢞꢸ -ꢒꢱꣀ ꣏ 
னஓநன்  ----- 2னடு3 - அம்டு1 - நக் - கு2ள் - டு3 - ம || 

ꢱꣁꢮꢳ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
 ணல்ண அப்4ப ꣎ 

ꢣꢶꢯꢵꢥꢸ ꢃꢜ꣄ꢫꣁ ------  ꢓꣃꢥꢱꢸ - ꢲꣁꢱ꣄ꢡꣁ - ꢆꢡ꣄ꢡꢬꢸ - ꢣꢾꢠꢸ- ꢂꢔ꣄ꢥꢶ - 

ꢥꣀꢬꢸꢡꢶ - ꢮꢵꢫꢸ - ꢅꢯꢵꢥ꣄ꢫꣁ ꣏ 
ꢂꢰ꣄ꢜꢣꢶꢒ꣄ꢦꢵꢭꢒꢸꢥ꣄  ꢃꢞ꣄ꢙꢥꢸ ------  ꢄꢥ꣄ꢣ꣄ꢬꢸ - ꢂꢔ꣄ꢥꢶ - ꢫꢪꣁ - ꢥꣀꢬꢸꢡꣁ - 
ꢮꢬꢸꢠꣁ - ꢪꢬꢸꢡꢸ - ꢒꢸꢨꢿꢬꣁ - ꢅꢯꢵꢥ꣄ꢫꣁ ꣏ 

நேனு ஆட்ண ------ ௌ2சப - ஸ் - உத்ன - 3க்ஷட - அக்3சி - 
மஙனந - ணனே - ஈேன் || 
அஷ்ந3க்குன் ஆட்3ஔச ------- இந்த்3ன - அக்3சி - ஜ - மஙன - 
ணன - ஜனது - கு3ஞ - ஈேன் || 
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ꢂꢰ꣄ꢜꢣꢶꢒ꣄ꢦꢵꢭꢒꢸꢥ꣄   ꢦꢜ꣄ꢜꢠꢸꢥ꣄ ------  ꢂꢪꢬꢵꢮꢡꢶ - ꢡꢿꢙꣂꢮꢡꢶ - ꢱꢪ꣄ꢫꢪꢶꢥꢶ - 
ꢒꢺꢰ꣄ꢠꢵꢖ꣄ꢔꢥꣁ - ꢯ꣄ꢬꢿꢤꢵꢮꢡꢶ - ꢔꢥ꣄ꢤꢮꢡꢶ - ꢂꢭꢒꣁ - ꢫꢯꣂꢮꢡꢶ ꣏ 
அஷ்ந3க்குன் ட்டன் (ஙஞங்ள்) ------- அஜஞணந - ஔணந - ம்ஜநசி 
- க்னஷ்ங்3ச - ஶ்ஞ4ணந - 3ந்4ணந - அ - ேணந || 

ꢂꢰ꣄ꢜꢣꢶꢒ꣄ꢦꢵꢭꢒꢸꢥ꣄  ꢨꣀꢭꢾꢥ꣄ ---  ꢯꢗꢷꢣꢿꢮꢶ - ꢱ꣄ꢮꢵꢲꢵꢣꢿꢮꢶ - ꢯ꣄ꢫꢵꢪꢭꢵꢣꢿꢮꢶ - 
ꢣꢷꢬ꣄ꢤꢵꢣꢿꢮꢶ - ꢒꢵꢳꢷꢒꢵꢣꢿꢮꢶ - ꢂꢛ꣄ꢙꢥꢵꢣꢿꢮꢶ - ꢗꢶꢡ꣄ꢬꢬꢿꢓꣁ - ꢦꢵꢬ꣄ꢮꢡꢶꢣꢿꢮꢶ ꣏ 

அஷ்ந3க்குன் ம3ன் ------ ேஓநணி - ஸ்ணணி - ஶ்ஜணி - 
ீ3ர்4ணி - ீணி - அஞ்ஔசணி - ஓநத்ஞஞ2 - ர்ணநணி || 

ꢂꢰ꣄ꢜꢣꢶꢔ꣄ꢔꢙꢵꢥꢸ  ---  ꢎꢬꢵꢮꢡꣁ - ꢦꢸꢠ꣄ꢞꢬꢷꢒꣁ - ꢮꢵꢪꢥꣁ - ꢒꢸꢪꢸꢣꣁ - 

ꢂꢛ꣄ꢙꢥꣁ - ꢦꢸꢰ꣄ꢦꢣꢥ꣄ꢡꣁ - ꢱꢵꢬ꣄ꢮꢩꣃꢪꣁ - ꢱꢸꢦ꣄ꢬꢡꢷꢒꣁ ꣏ 

அஷ்ந3க்33ஔனு ------ ஞண - னண்3ரி - ணஜச - குன3 - 
அஞ்ஔச - னஷ்3ந் - ர்ணௌ4ஜ - பப்ஞீ || 

ꢲꣁꢭ꣄ꢭ ꢱꢵꢡ꣄ꢭꣂꢒꢸꢥ꣄ ---- ꢩꢹꢭꣂꢒꢸ - ꢩꢸꢮꢬ꣄ꢭꣂꢒꢸ - ꢱ꣄ꢮꢬ꣄ꢔꢭꣂꢒꢸ - 

ꢪꢲꢵꢭꣂꢒꢸ - ꢮꢥꣂꢭꣂꢒꢸ - ꢡꢦꣂꢭꣂꢒꢸ - ꢱꢡ꣄ꢫꢭꣂꢒꢸ - ꢍꢯꢶ 
ꢇꢬ꣄ꢤ꣄ꢮꢭꣂꢒꢸꢥ꣄ ꣏ 

ல் த்குன் ------ ன4கு - ன4ணர்கு - ஸ்ணர்3கு - 
ஜகு - ணசகு - கு - த்கு - ேந ஊர்த்4ணகுன் || 

ꢓꢭ꣄ꢭ ꢱꢵꢡ꣄ꢭꣂꢒꢸꢥ꣄  --- ꢂꢡꢭꣁ - ꢮꢶꢡꢭꣁ - ꢱꢸꢡꢭꣁ - ꢡꢭꢵꢡꢭꣁ - ꢬꢱꢵꢡꢭꣁ 
- ꢪꢲꢵꢡꢭꣁ - ꢦꢵꢡꢵꢭꣁ - ꢌꢭ꣄ꢫꣁ ꢂꢤꣂ ꢭꣂꢒꢸꢥ꣄ ꢪꢾꢥ꣄ꢥꢮꢸ ꣏ 

2ல் த்குன் ------ அ - ணி - ப -  - 
ஞ - ஜ -  - ல் அ4 குன் ஜன்சவு || 

ꢔꢪꢸꢭ ꢙꢥꢹꢬꢸꢒꢸ ꢗꣁꢒꢞ ꣄ꢔꢶꢥ꣄ꢥꢸ  --- ꢯ꣄ꢭꣂ ꣏ ꢂꢖ꣄ꢔꢵꢬ ꢦꢹꢬ꣄ꢮꢿ ꢔꢪꢥꢿꢗ 

ꢭꢵꢩꢪ꣄ - ꢱꣂꢪꣂ ꢯꢥꢶꢬ ꣄ꢣꢶꢠꢪꢬ꣄ꢢ ꢭꢵꢩꢪ꣄ - ꢩꢸꢤꣃ ꢔꢸꢬꣃ ꢦꢯ꣄ꢗꢶꢪ꣄ 
ꢒꢵꢬ꣄ꢫ ꢱꢶꢣ꣄ꢤꢶ - ꢬꢮꣃ ꢩꢺꢔꣃꢗꣂꢡ꣄ꢡꢬ  ꢤꢵꢥ꣄ꢫ ꢭꢵꢩꢪ꣄  ꣏ 

3ன ஔனூனகு ஓட்3 ந3ன்னு --- ஶ் || அங்ஞ னர்ண 3ஜசஓ 4ம் - 
ஜ ேசிர் க்ஷநஜர்2 4ம் - ன4ௌ4 கு3ஞௌ ஶ்ஓநம் ர்நத்3ந4 
ஞணௌ ப்4னௌ3 ஓ உத்ஞ ன் 4ம் ||   
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 ꢦ꣄ꢬꢩꢮꢵꢣꢶ ꢏꢬ꣄ꢱꢸꢥ꣄ ꢱꢵꢜ꣄ꢫꣁ ------  ꢦ꣄ꢬꢩꢮꣁ - ꢮꢶꢩꢮꣁ - ꢯꢸꢒ꣄ꢭꣁ - 

ꢦ꣄ꢬꢪꣁꢣꢹꢡꣁ - ꢦ꣄ꢬꢙꣂꢡ꣄ꢦꢡ꣄ꢡꢶ - ꢃꢖ꣄ꢔꢶꢬꢱꣁ - ꢯ꣄ꢬꢷꢪꢸꢓꣁ - ꢩꢵꢮꣁ - ꢫꢸꢮꣁ - 
ꢤꢵꢡꢸ - ꢅꢱ꣄ꢮꢬꣁ - ꢨꢲꢸꢤꢵꢥ꣄ꢫꣁ - ꢦ꣄ꢬꢪꢵꢣꢶ - ꢮꢶꢒ꣄ꢬꢪꣁ - ꢮꢶꢰꢸ - ꢗꢶꢡ꣄ꢬꢩꢵꢥꢸ 

- ꢱ꣄ꢮꢩꢵꢥꢸ - ꢡꢵꢬꢠꣁ - ꢦꢵꢬ꣄ꢢꢶꢶꢮꣁ - ꢮ꣄ꢫꣂ - ꢱꢬ꣄ꢮꢙꢶꢡꢸ - ꢱꢬ꣄ꢮꢤꢵꢬꢶ - ꢮꢶꢬꣂꢤꢶ 
- ꢮꢶꢒꢺꢡꢶ - ꢓꢬꣁ - ꢥꢥ꣄ꢣꢥꣁ - ꢮꢶꢙꢫꣁ - ꢙꢫꣁ - ꢪꢥ꣄ꢪꢢꣁ - ꢣꢸꢬ꣄ꢪꢸꢓꢶ - 

ꢲꢿꢮꢶꢳꢪ꣄ꢨꢶ - ꢮꢶꢳꢪ꣄ꢨꢶ - ꢮꢶꢒꢵꢬꢶ - ꢯꢵꢬ꣄ꢮꢬꢶ - ꢦ꣄ꢭꢮꣁ - ꢯꢸꢩꢒꢺꢡꢸ - 

ꢯꣁꢩꢒꢺꢡꢸ - ꢒ꣄ꢬꣂꢤꢶ - ꢮꢶꢯ꣄ꢮꢵꢮꢱꢸ- ꢦꢬꢵꢩꢮꣁ - ꢦ꣄ꢭꢮꢛ꣄ꢔꣁ - ꢒꢷꢭꢒꣁ - 

ꢱꣃꢪ꣄ꢫꣁ - ꢱꢵꢤꢵꢬꢠꣁ - ꢮꢶꢬꣂꢤꢶꢒꢺꢡꢸ - ꢦꢬꢷꢤꢵꢮꢶ - ꢦ꣄ꢬꢪꢵꢣꢷꢗꣁ - ꢃꢥꢥ꣄ꢣꣁ 
- ꢬꢵꢱꣁ - ꢥꢳꣁ - ꢦꢶꢖ꣄ꢔꢳꣁ - ꢒꢵꢳꢫꢸꢒ꣄ꢡꢶ - ꢱꢶꢡ꣄ꢢꢵꢬ꣄ꢣꢶ - ꢬꣃꢣ꣄ꢬꢶ - ꢣꢬ꣄ꢪꢡꢶ - 
ꢣꢸꢥ꣄ꢣꢸꢩꢶ - ꢬꢸꢤꢶꢬꣂꢣ꣄ꢔꢵꢬꢶ - ꢬꢒ꣄ꢡꢵꢶ - ꢒ꣄ꢬꣂꢤꢥꣁ - ꢂꢫꣂ ꣏ 

 ப்ஞ4ணந3 எர்பன் ட் ------- ிஞண - ணிண - ேபக்- 
ிஞஜதூ3 - ிஞஔத்த்ந - ஆங்ந3ஞ - ஶ்ரீன2 - 4ண - னேண - 
4து - ஈஸ்ணஞ -  3பன் - ப்ஞஜந3 -  ணிக்ஞஜ -  ணிதப -  ஓநத்ஞனு  
- ஸ்ணனு - ஞ -  ர்ந2ண - ணி -  ஓர்ணஔநது -- ஓர்ண4ரி - ணிஞந4 
-  ணிக்னந - 2ஞ - ஙந்3ச - ணிஔ - ஔ -  ஜன்ஜ2 -  துர்னந2 -  
ணிம்ி - ணிம்ி - ணிரி - ேர்ணரி - ப்ண - ேப4நனது - ேக்னது -  
க்ஞந4 - ணிஶ்ணணப - ஞ4ண - ப்ணங்3  - ன - ௌம் -   
4ஞ - ணிஞந4க்னது - ரீ4ணி - ிஞஜீ3ஓ -  ஆசந்3 -  
ஞக்ஷ - ங - ிங்3 -  னேக்ந - நத்2ர்ந3 -  ஞௌத்3ரி -  துர்ஜந 
- துந்து3ி4 -  னந4ஞத்3ரி - ஞக்க்ஷந -  க்ஞ4ச - அக்ஷ ||  

 ꢮꢵꢬꢯꢹꢭꣁ - ꢯ꣄ꢭꣂ ꣏ ꢥ ꢦꢹꢬ꣄ꢮꢿ ꢯꢥꢶ ꢱꣂꢪꢿꢗ - ꢥ ꢔꢸꢬꢸꢬꢸ 

ꢣꢶꢠꢱ꣄ꢡ꣄ꢢꢵ - ꢥ ꢦꢯ꣄ꢗꢵꢣ꣄ ꢩꢵꢥꢸ ꢯꢸꢒ꣄ꢬꢿꢗ - ꢥꣂꢡ꣄ꢡꢬꢿ ꢨꢸꢤ ꢪꢖ꣄ꢔꢳꢿ ꣏ 
ꢯ꣄ꢭꣂ ꣏  ꢯꢥꢶꢬ꣄ ꢔꢸꢬꢸꢗ꣄ ꢗꢵꢦ꣄ꢫꢵ ꢔꢪꢿꢫꣁ - ꢱꣂꢪ ꢯꢸꢒ꣄ꢬꣃ ꢗ ꢥꣀꢬꢸꢡꢿ - 

ꢒꢸꢙꢵꢣꢶꢡꣃꢗ ꢮꢫꢸꢮ꣄ꢫꢿ - ꢨꢸꢤ ꢅꢯꢵꢥ꣄ꢫ ꢍꢮꢪ꣄ ꢗ ꣏ 
 ணஞே - ஶ் || ங னர்ண ேசி ஜஓ - ங கு3னன 
3க்ஷநஸ்த்2 - ங ஶ்ஓத்3 4னு ேபக்ஞஓ - ஙத்ஞ ன3த்4 ஜங்3 || ஶ் 
|| ேசிர் குனச் ஓப் 3ஜ - ஜ ேபக்ஞௌ ஓ மஙன - குஔந3ௌஓ 
ணனேவ் - ன34 ஈேன் ணம் ஓ || 
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ꢏꢬꢞ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
எஞட்3ண அப்4ப ꣎ 

 ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢪꢲꢶꢪꣁ ------  ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢾ ꢮꢱ꣄ꢡꢸ ꢗꣁꢞ꣄ꢞꢵꢥꢸ ꢗꣁꢬꢥ꣄  

ꢯꢾꢒ꣄ꢒꢸ꣄ꢥꢵꢥꢸ ꣎ ꢄꢡꢬꢸꢥꢸꢒꢸ ꢯꢶꢶꢒ꣄ꢒꢞꢾꢡꢶꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢆꢥ꣄ꢥꢦꣁꢠ꣄ꢥꢵ ꣎ 
ꢣꢸꢱꢸꢬꢾ ꢣꢿꢯꢸꢒꢸ ꢙꢶꢫꢾꢡꢶ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ  ꢏꢙꢥꣂ ꢯꢶꢶꢒ꣄ꢒꢾ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢡꢾꢒꣁ 
ꢯꢾꢙ꣄ꢙꢵꢥ ꣎ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵꢥꢸ ꢤꢥꢶꢲꣁꢯꢶ ꣎ ꢘꢞꢵꢮꢸ ꢬꢾꢡ꣄ꢡ꣄ꢥ꣄ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ ꢮꢶꢯꢿꢰꢸꢒꢶꢥ꣄ 
ꢬꢴꢶꢫꣁ ꢄꢱꢵ ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜꣁ ꢎꢯ꣄ꢮꢬ꣄ꢫꣁ ꢭꢩꢸꢭꢡ꣄ꢡꢾꢒꣁ ꢌꢡ꣄ꢡꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢾꢡ꣄ꢡꢾ ꢩꢾꢭ꣄ꢭꢶ 
ꢦꢙꢾ ꢯꢾ ꣎ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢾ ꢮꢱ꣄ꢡꢸ ꢣꢶꢮꣁ ꢱꣁꢒꣁ ꢯꢿ ꣎ ꢩꣁꢮ꣄ꢬꢶꢥ 

ꢢꣁꢮꢣ ꣄ꢣꢶꢮꢵꢪꢸ ꢣꢸꢱ꣄ꢬ ꢣꢶꢮꣁ ꢩꣁꢮ꣄ꢬꢸꢮꢵꢫꢶ ꣎ ꢡꢶꢱꣁ ꢩꣁꢮ꣄ꢬꢾꢡꢶ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢡ꣄ꢫꢿ 

ꢣꢶꢮꣁ ꢆꢜꢵꢮꢸ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢦꣁꢠ꣄ꢥꢵ ꣎ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢮꢶꢯꢿꢰꢸ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢍꢤꢵꢥꢸꢒꢸ 

ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꣎ ꢄꢡꢬꢸꢥꢸꢒꢸ ꢯꢶꢶꢒ꣄ꢒꢞꢾꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢡꢾꢥꣁ ꢡꢾꢒꣁ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵ ꢪꢾꢥꢡ꣄ꢡꢾ ꢮꢱ꣄ꢡꢸ 

ꢄꢡꢬꢸꢥꢸꢒꢸ ꢮꢜꣁ ꢒꢾꢬꢶꢥꢸ ꢣꢿꢯꢸ ꣎ ꢡꢶꢱꣁ ꢣꢶꢫꢾꢡꢶ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶꢒꣀ ꢫꢸꢥ꣄ꢥ ꢲꣂꢥ ꣎ 
ꢯꢶꢒ꣄ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢾꢥꢸ ꢬꣅꢙꢵꢥꢸ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ ꢯ꣄ꢬꢿꢰ꣄ꢝꢸꢥꢸ ꣎ ꢬꣅꢙꢵꢥꢸꢒꢸ ꢂꢦꢸꢭꢵꢥꢸ 

ꢣꢿꢯꢸꢪꢸꢯꢸ ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜꢦ꣄ꢦꢥ꣄ ꢯꢿ ꣎ ꢮꢶꢣ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢡꢿꢜꢸ ꢪꢲꢶꢪꣁ ꢯꢿ ꣎ 
ꢡꢾꢒꣁꢭꢾꢖ꣄ꢔꣁ ꢮꢶꢯꢶ ꢮ꣄ꢫꢵꢰ꣄ꢜꣁ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꣁ ꢲꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢯꢶꢒ꣄ꢒꢡ꣄ꢡꢾ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢙꢥꢵꢒꢸ 

ꢩꢾꢳꢶ ꢗꣁꢒꢞꢸ ꣎ 

 ணித் ஜநஜ ------ ணித் ஜசத் ணஸ்து ஓட்33னு ஓஞன் 
ேக்குசனு | இனனுகு ேநக்3நஜள்ி ணித் உன்சண்ச | துபஞ 
ேபகு ஔநந ஜள்ி எஔச ேநக் ணித்3  ேஜ்ஔச | ணித்3னு 
4சிேந| ஓ23வு ஞத்ன் ம்ஜன ணிேதபநன் ர்ந இ 
ம்ட் ஶ்ணர் ன4ல்த் த்ன் ஞத் 4ல்ந ஔ ே | 
ணித்3 ஜசத் ணஸ்து ந3ண  ே | 4வ்ரின் 2ணத்3 ந3ணன 
து3ஸ்ஞ ந3ண 4வ்னணி | ந 4வ்ஞந ஜள்ி த் ந3ண உவு 
உன்ச ண்ச | ணித்3 ணிேதப ஜள்ி 4னுகு ேத் | இனனுகு 
ேநக்3த்ந ச  ணித்3 ஜசத் ணஸ்து இனனுகு ண 
ரினு 3ேப | ந ந3ந ஜள்ிம னேன்ச ச | ேநக்த்னு 
ஞஔனு ம்ஜன ஶ்ஞஷ்டு2னு | ஞஔனுகு அனனு ேபனெேப ம்ட்ப்ன் 
ே | ணித்னுகு அஸ்ந டு ஜநஜ ே | ங்3 ணிேந 
வ்ஷ் ந்தீ் ட்ணன்நசி ேநக்த் அஸ்ந ஔசகு 4ி ஓடு3 | 
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ꢏꢠꢶꢱ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
எிஸ்ண அப்4ப | 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢂꢥ꣄ꢣꢸ ꢬꢵꢡꢶ ꢮꢿꢳꢸꢪꢸ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢓꣃꢥ꣄ꢣꢸꢬꢸ ꢩꣁꢥ꣄ꢥꣁ ꢢꣁꢮꢶꢭꢶ ꢲꢵꢡꢸꢪ꣄ 
ꢘꢶꢬꢥ꣄ ꢤꢾꢬꢶꢭꢶ ꢮꢶꢦꢠꢶꢮꢵꢜꢸꢪ꣄ ꢗꢭ꣄ꢡꢸꢥ ꢲꣁꢡꢾꢯꢶ ꣎ ꢢꢾꢮ꣄ꢞꢙꢾꢥꢸ  ꢡꢾꢒꣁ ꢯꢾꢫꢶꢥꢸ 

ꢲꢯꢶ "ꢂꢬꢿ ꢪꢹꢞꢵ ꢬꢵꢡꢶ ꢣꢷꢱꢸ ꢡꣁꢒꣁ ꢏꢠ꣄ꢜ꣄ꢫꢱꢵ ꣅ  ꢣꢶꢮꣁ ꢒꣁꢒꣁ  ꢤꢾꢬꢶꢭꢶ ꢙꢥꣁ" 
ꢪꢾꢥ꣄ꢫꢵꢯꢶ ꣎ ꢡꢾꢮꢿꢳꢸꢪꢸ ꢡ꣄ꢫꢿ ꢂꢥ꣄ꢣꢸ ꢲꢯꢶꢶꢭꢶꢥꢸ "ꢣꢶꢮꣁ ꢪꣁꢬꢾꢭꢾꢖ꣄꣄ꢔ ꢥꢴꢵꢥ - 

ꢡꢸꢬꢭꢾꢖ꣄ꢔꢵꢯꢶ ꢂꢥ꣄ꢣꢸꢥ꣄  ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ ꣎ ꢡꢸꢪꢶ ꢲꢥ꣄ꢣꢵꢬꢸꢪ꣄ ꢪꣁꢬ ꢲꣂꢬ꣄ ꢦꣁꢞꢶꢥꢸ 

ꢪꣁꢬꢾ ꢩꣁꢥ꣄ꢥꣁ ꢧꣁꢥ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢬꢴꢵꢡ꣄ꢡꢾꢒꣁ ꢘꢶꢬꢥ꣄  ꢦꢙꢾꢲꣁꢱꢸ" ꢪꢾꢥꢶ ꢱꢖ꣄ꢔꢾꢯꢶ --
-- ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬ꣄ ꢦꢱ꣄ꢒꢞ꣄ ꢒꢳꣀꢭꢶꢥꢸ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬꢸꢥꣁ ꣎ 
எண் அந்து3 ஞந ணலன அனல் 2ந்துன 4ன்ச 2ணிந தும் ஓந2ஞன் 
4ரிந ணிிணடும் ஓல்துன் ேந | 2வ்ஔனு  ேினு ேந 
"அஞ னெ ஞந ீ3ப  எண்ட்ஹ்ங் ந3ண  4ரிந ஔச" 
ஜன்ேந | ணலன த் அந்து3 ேநநனு "ந3ண ஜஞங்3 ந்ச - 
துஞங்3ேந அந்து3ன் ர்நேந | துஜந ந்னம் ஜஞ ர் டி3னு ஜஞ 
4ன்ச 2ன்சத் ர்த் ஓந2ஞன் ஔப " ஜசி ங்3ேந | 
----- நன ம்ஜர் ஸ்ட்3 மநனு ணத் னச | 

ꢮꢶꢱ꣄ꢮꣁ ꢂꢩ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ 
 ணிஸ்ண அப்4ப | 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢒꢸꢒꢸꢞꢶ ꢃꢦꢸꢭ꣄ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢥꢸꢒꢸ ꢯꢾꢫꢶꢥꢸ "ꢥꢴꢸꢔꢸꢬ꣄ꢥ꣄ꢮꣂ ꢪꢷ ꢡꢸꢪ꣄ꢒꣁ 
ꢱꢖ꣄ꢔꢡ꣄ꢥꢾ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢲꢜ꣄ꢮꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢎꢒꢸꢭꢸꢮꣁ - ꢪꣁꢒꣁ ꢱꣁꢞꢶꢥꢸ ꢚꢸꢔꢸꢣꢹꢬꢸꢪꢸ 

ꢙꢵꢥꢴꣂꢥ꣄ ꢡꢾꢮꢿꢳꢸꢪꢹꢯꢶ ꢪꣂꢱꢸꢒꢸ ꢗꢸꢖ꣄꣄ꢒꢸꢭꢥ꣄ ꢱꢾꢒ꣄ꢒꢥꢸ " ꢪꢾꢥꢶ ꢱꢖ꣄ꢔꢾꢯꢶ - 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢥꢴꢥ꣄ꢥ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꣁ "ꢍꢜ꣄ ꢒꢵꢫꢶ ꢪꣂꢱꢸ ꢬꢴꢵꢫ"ꢶ ꢪꢾꢥ꣄ꢭꢶꢥꢸ ꢣꢸꢱꢸꢬꣁ 
ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢥꢸꢒꢸ ꢱꣁꢞ꣄ꢞꢶꢥꢸ ꢤꢪꢶꢙꢿꢞ꣄ꢫꢾ  ꢢꢾꢨ꣄ꢨꣁ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢕꢵꢬꢸ ꢓꢵꢭ꣄  ꢲꢸꢞꢶꢥꢮꢶꢥꢸ 

ꢪꢵꢫꢶ ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ  

எண் குகுடி3 அனல் ில்னுகு ேினு "ந்பகுனன்ண (த:குனன் ண) ஜீ 
தும் ங்3த்ச ணத் ட்ணன்நசி குலுண - ஜ டி3னு ஔப4கு3 
தூனன ஔந்ன் (ஔ:ச) ணலனெேந ஜபகு சுங்குன் க்னு" 
ஜசி ங்3ேந - எண் ந்ன்ச ில் "ட் ி ஜப ர்ி" 
ஜன்நனு து3பஞ ில்னுகு ட்3டி3னு 4ஜநஔட் 2ப்33 எண் 
க4ரு 2ல் படி3சணினு ஜி ம்ஜன  
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ꢂꢦꢸꢭꢸꢒꢸ ꢗꣁꢒꢞ꣄ ꢒꢳꢵꢫꢶ ꢪꢾꢥ꣄ꢭꢡ꣄ꢡꢶꢫꢱꢵ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢒꢸ ꢲꢥꢶꢲꢾꢳ꣄ꢳꢶꢥꢸ  ꢙꢿꢲ꣄ꢫ꣄ꢯꢶ 
- ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ ꢏꢳ꣄ꢞꢶꢥꢸ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢒꢸ ꢩꢶꢳ꣄ꢳꢸꢥꣁ ꣎  

அனலுகு ஓட் ி ஜன்த்ந ில்கு சிள்ினு ஔஹ்ய்ேந - 
நன எள்டி3னு ணத் 2ப்3ி3கு ி4ள்லச | 

ꢔꢵꢫꢶ ꣎ 3ி ꣎ 
ꢔꢵꢫꢶ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢙꢥꢵꢒꢸ ꢩꢾꢳꢶ ꢦ꣄ꢬꢫꣂꢙꢥ ꢲꣂꢱꢸ ꣎ ꢌꢒ ꢣꢹꢡ꣄ ꢦꢾꢥꢵꢬꢸꢒꢸ ꢃꢖ꣄ꢔꢸ 

ꢦꢸꢰ꣄ꢜꢶ ꢒꢶꢥꢶ ꢨꣁꢭꢪ꣄ ꢒꢶꢥꢶ ꢲꣁꢱꢸ - ꢦꢶꢳꢾ ꢣꢹꢡ꣄ꢡꢮꢶ ꢮꢶꢙ꣄ꢙꢥ꣄ ꢱꣁꢞꢱꢸꢥꢸ - 

ꢮꢶꢙ꣄ꢙꢫꢶꢥꢸ ꢬꢴꢶꢫꢿ  ꢤꢾꢛ꣄ ꢔꢸꢰꢶꢳꢶꢥꢸ ꢦꢥꢶꢱꣁꢞꢶ ꢡꢵꢒꢸ ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ - ꢂꢛ꣄ꢙꢸꢥ 

ꢔꢸꢰ꣄ꢳꣁ ꢪꣁꢡ꣄ꢡꢸꢒꢸ ꢭꢒꢶꢥꢸ ꢬꢴꢶꢫꢾ ꢭꣁꢥꢶ ꢲꢾꢞꢶ ꢔꣁꢳꢶꢔꣁꢳꢶ  ꢒꢾꢬꢶ ꢢꣁꢮꢶꢭꢿꢡꢮꢶꢥꢸ꣄ 

ꢙꢸꢔ꣄ꢔꢸ ꢲꣁꢫꢾꢧꢭ꣄ꢗ ꢡꢹꢦꢸ ꢲꣂꢡ꣄ꢡꢶꢱꣁ ꢡꢮꢱꢸꢥ꣄ - ꢣꢸꢞꣁ ꢡꢒꢾꢮꢿꢖ꣄ꢔꢸ ꢦꢶꢳꢾ 
ꢣꢹꢡꢸꢒꢸ ꢗꢷꢒꢸ ꢣꢹꢡ꣄ ꢪꢾꢥꢥ꣄ -  ꢍ ꢡꢮꢶꢥꢸ ꢓꢾꢬꢱꢸ ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄ - ꢌꢒꣁ ꢭꢪ꣄ꢨ 

ꢦꢹꢱꢸ ꢭꣁꢪ꣄ꢨꢱꢸ - ꢣꢷ ꢱꢶꢖ꣄ꢔꢞꢵꢥꢸ ꢪꣁꢥ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢓꢿꢡꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢲꣁꢞꢶꢥꢸ ꢬꢴꢶꢫꢾ 
ꢲꢬꢳꢷꢥ꣄  ꢗꣁꢮ꣄ꢬꢱꢸ - ꢫꢿ ꢥꢴꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꣁꢠ꣄꣄ꢞꣁ ꢯꢾꢬ꣄꣄ꢒꢶ  ꢦꢵꢥꢸꢥ꣄ ꢒꢾꢥ꣄ꢥꢸꢥ꣄ ꢄꢫꢵꢣꢶꢥ꣄ 

ꢓꢫꢶꢥꢸ ꢙꢶꢮꢱꢸ -  ꢏꢬꢸꢱꢸꢒꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢣꢸꢞꣁ  ꢡꢒꢱꢸ - ꢣꢸꢞꢵꢒꢸ ꢗꢜꢡ꣄ꢡꢾꢒꢭꢾꢖ꣄ꢔ 

ꢦꢸꢰ꣄ꢜꢶꢒꢶꢥꢶ ꢨꢭꢶꢰ꣄ꢜꢸ ꢲꣂꢱꢸ - ꢔꢸꢬꢸ ꢔꢵꢫꢶꢥ꣄ ꢥꣁꢮ꣄ꢮꣁ ꢡꢾꢖ꣄ꢒꣁ ꢒꣁꢱꢫꢶ 

3ி அஸ்ந ஔசகு 4ி ப்ஞஔச ப |  தூ3த் சனகு ஆங்கு3 னஷ்டி 
நசி 3ம் நசி ப - ி தூ3த்ணி ணிஜ்ஔன் 3பனு - ணிஜ்ஔினு 
ர்ந 4(ய்)ஞ் கு3தநினு சிடி3 கு ஞபன் - அஞ்ஔபச கு3ஷ் 
ஜத்துகு நனு ர்ந சி டி3 3ி3ி ரி 2ணித் அணினு 
ஔப3க்3கு3 2ல்ஓ தூன த்ந ணபன் - து33 ணங்கு3 ி 
தூதுகு ஓனகு தூத் ஜசன் -  ணினு 2ஞப ஞபன் -  ம்3 னப 
ம்3ப - ீ3 நங்3னு ஜச ர்ப - 2துனும் டி3னு ர்ந 
ஞின் ஓவ்ஞப -  ந்த் ண்3 ேர்ந னுன் ன்னுன் 
இந3ன் 2ினு ஔநணப - எனபகு எண் து33 ப - து33கு 
ஓத்ங் னஷ்டிநசி 3நஷ்டு ப - 3ன 3ின் ஙவ்ண ங் 
ி 
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ꢌꢔ꣄ꢔꢾꢳꣁ ꢲꣂꢬꢸ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢔꢸꢳ꣄ꢳꢵꢒꢸ ꢒꢔ꣄ꢞꣁ ꢪꢾꢥ꣄ꢥꢵꢮꢸ - ꢌꢒꢦꣂꢜꢸꢪ꣄  

ꢔꣁꢬꢙ꣄ꢙꢥ ꢲꢾꢞꢱꢸꢥ꣄ - ꢢꣁꢮ꣄ꢞꣁ ꢔꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢇꢞꣁ ꢩꢶꢡ꣄ꢡꢬꢸꢪ꣄ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢌꢒ 

ꢣꢹꢡꢸ ꢬꣂꢔꢸꢥ꣄ ꢥꢶꢮꢵꢬꢠ ꢒꢾꢬꢱꢸ - ꢩꣀꢱꢸꢒꢾ ꢮꢵꢫꢸ ꢒꢾꢬꢫꢶ - ꢔꢵꢫꢶ ꢣꢹꢡꢸ ꢤꢾꢛꢶ 
ꢡꢹꢦꢸ ꢔꣁꢥ꣄ꢡꢸꢬꢸ ꢯꢿꢥꢸ ꢍ ꢦꢥ꣄ꢗꢹꢫꢾꢒꣁ ꢦꢛ꣄ꢗꢔꢮ꣄ꢫꢪ꣄ ꢪꢾꢥ ꢶꢱꢖ꣄ꢔꢱꢸꢥ꣄ ꣎꣎  

க்33 ன ேத்ந குள்கு க்33 ஜன்சவு -  டும் 
3ஞஜ்ஔச 3பன் - வ்3 3னுகு ஊ3 ி4த்னம் ர்ப -  
தூ3து ஞகு3ன் ஙநணஞ ஞப - ம4ப ணனே ஞி - 3ி தூ3து 4(ய்)கி 
தூன 3ந்துன ேனு  ஞ்சூ ஞ்ஓ3வ்ம் ஜசி ங்3பன் || 

ꢔꣁꢬꢸ ꣎ ன ꣎ 

ꢔꣁꢬꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢩꣁꢮꢾ ꢒꢵꢪꢸꢥꢸꢒꢸ ꢥꢸꢔꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢙꢥ꣄ꢡꢸ - ꢌꢒꢬꢸ 

ꢩꢬꣁ  ꢲꢶꢖ꣄ꢔꢳ꣄ꢳꢶꢥꢸ ꢔꢪꢸꢭꣁ ꢨꣁꢭ꣄ꢭꢶꢥꢸ ꢙꢵꢱꢸꢥ꣄ - ꢓꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢥꢖ꣄ꢔꢞꢡ꣄ꢡꢾ 
ꢥꢴꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢯꢔꢞꣁ ꢓꢶꢥ꣄ꢗꢞꢱꢸꢥ꣄ - ꢌꢒꢬꢸ ꢲꢶꢖ꣄ꢔꢶꢥꢸ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢔꢪꢵꢔꢵꢪꢸꢥ꣄ 

ꢮꢱ꣄ꢡꢸꢥꢸ ꢮꢶꢒ꣄ꢥꢵꢬꢸꢥ꣄ ꢔꢸꢖ꣄ꢒꢱꢸꢥ꣄ - ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢞ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꢾ ꢔꣁꢬꢸꢥ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢩꣁꢮꢾꢒꣁ 
ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢫꢶꢒ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢞꢵꢥꢸ ꢱꢸꢬꢶꢣꢵꢠꢸꢥ꣄ ꢩꢸꢬ꣄ꢒꢵ ꢩꣁꢬꢥꢸꢥ꣄ ꢧꣁꢥ꣄ꢥꢶꢥꢸ 

ꢂꢔꣁꢳꢶꢥꢸ ꢌꢫꢵꢣꢶꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄ - ꢔꢵꢫꢶ ꢔꣁꢬꢸꢥꢸ ꢓꢫꢾ ꢗꣁꢬꣁ ꢧꢶꢬꢶ 
ꢦꣂꢜꢸꢪ꣄ꢡꣁꢒꢥ꣄ ꢡꣂꢥꢸꢪ꣄ ꢂꢥ꣄ꢭꢶ ꢗꢮꢶꢥꢸ ꢬꢸꢪꢱꢸ - ꢌꢒꢵ ꢗꢬꢹ ꢦꢵꢛꢶꢥꢸꢒꢸ 

ꢢꢸꢬꢵꢥꢸꢯꢣ ꢫꢾꢣꢶ ꢙꢵꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢬꢴꢵꢡ꣄ꢡꢒꣁ ꢯꣁꢒꢥꢸ ꢭꢵꢞꢥ꣄ ꢩꢥ꣄ꢣꢱꢸꢥ ꣎꣎  

ன ஜன்க்னுகு 4ண னனுகு தத்ந எண் ஔந்து - ன 4ஞ 
நங்ள்ினு 3ன 3ல்நனு ஔபன் - 2துன் ஙங்33த் ந்த் 
ே3 ந2ன்ஓ3பன் - ன நங்ந3னு ஜள்ி 3ஜ3னன் ணஸ்துனு 
ணிக்சனன் கு3ங்பன் - ேநங்3 ந்தீ் 3னன் ஜள்ி 4ண ர்ப 
- ி ேநங்33னு பரி3டன் ன4ர் 4ஞனுன் 2ன்சினு அக்ஷினு 
ந2ன் ஞபன் - 3ி னனு 2 ஓஞ ி2ரி டும்ன் னும் 
அன்ந ஓணினு னஜப -  ஓனொ கினுகு து2ஞனுேத் ந ஔசத் 
ர்த் ேட 3ன் 4ந்3பன் || 
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꣔꣑ - 41 

ꢕꣁꢞꣁ ꣎ 43 ꣎ 

ꢕꣁꢞꣁ ꢪꢺꢔꢙꢵꢡꢶꢥꢸꢪ꣄ ꢩꢾꢳꢶ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢵꢬꢸ ꢙꢥ꣄ꢡꢸꢒꢶꢥ꣄ ꢯꢿ - ꢌꢒ꣄ꢒꢵꢥꢸ 

ꢭꣁꢪ꣄ꢨꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢯꢿ - ꢌꢒꣁ ꢏꢠ꣄ꢜꣁꢠ꣄ꢜꣁ ꢦꢵꢛꢶꢒꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꣁꢠ꣄ꢜꣁ ꢢꢸꢬꣁ ꢯꢿ - 

ꢌꢔ꣄ꢔꢾꢳꢵꢪ꣄ ꢭꢪ꣄ꢨꢸ ꢓꢿꢱꢸꢥ꣄ ꢲꣁꢞꢶꢥ꣄ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ - ꢫꣂ ꢥꢵꢥꢵ ꢬꢷꢡꢶꢥꢸꢪ꣄ ꢗꢭꢱꢸ - 

ꢌꢒꢬꢸ ꢬꢙꢵꢩꢜꢸꢥ꣄꣄  ꢲꢶꢖ꣄꣄ꢔꢶꢭꢶ ꢬꢵꢡꢶ ꢮꢿꢳꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢔꢵꢪꢸ ꢯꣂꢤꢥꢵꢒꢸ 

ꢗꣁꢞ꣄ꢞꢵꢥꢸꢒꢸ ꢤꢾꢬ꣄ꢮꢾꢥꢸ ꢧꢬꣁꢧꢶꢬꢱꢸꢥ꣄ - ꢫꢸꢣ꣄ꢤ ꢒꢵꢭꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢬꢙꢵꢥꢸꢒꢸ 

ꢙꢸꢔ꣄ꢔꢸ ꢕꣁꢞꢵꢥꢸ ꢦꢙꢾꢲꣁꢱꢸ - ꢌꢒꣁ ꢦꢸꢯꢶꢞꢶ ꢩꢾꢭꢶ ꢂꢒ꣄ꢬꣁ - ꢂꢖ꣄ꢔꢸꢥ꣄ 

ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢞꣁꢒꢶꢥ꣄ ꢒꢾꢞ꣄ꢱꢥ꣄ ꢙꢸꢠ꣄ꢥ - ꢫꣂ ꢲꢬꢳꢶ ꢓꢫꢶꢥꢸ ꢙꢶꢮꢱꢸ - ꢲꣁꢭ꣄ꢭ ꢓꢮꢸꢥꢪ꣄ 

ꢒꢸꢳꢶꢡꢸ ꢒꢗ꣄ꢗꢾꢥ꣄ꢥꣁ ꢄꢡ꣄ꢫꢵꢣꢶ ꢒꢾꢥ꣄ꢥꢸꢥ꣄꣎꣎  

43 ம்ன3ஔநனும் 4ி ேநங்3ன ஔந்துநன் ே  - க்னு 
ம்ன3சத் ே -  எண்ண் கிகு எண்ண் து2ஞ ே - 
க்33ம் ம்ன 2பன் டி3ன்ர்நேந -  ஙங ரீநனும் ஓப - ன 
ஞஔ4டுன் நங்நந ஞந ணலனும் 3ன ே4சகு ஓட்33னு 4ர்ணனு 
2ஞி2ஞபன் - னேத்34 லுனும் ஞஔனுகு ஔபக்3கு 43னு ஔப -  
னேநடி3 4ந அக்ஞ - அங்கு3ன் ேநங்33நன் ட்3ன் ஔபண்ச -  ஞி 
2ினு ஔநணப - ல் 2வுசம் குிது ச்ஓன்னு இத்ந3 ன்னுன் ||   

ꢕꢾꢣꢞꢸ ꣎ 43டு3 ꣎ 

ꢪꢺꢔꢵꢥꢸꢪꢸ ꢯꢶꢥ꣄ꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢩꢵꢬꢸ ꢲꣁꢮꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵꢥꢸꢒꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢙꢥ꣄ꢣꢸ - ꢍ ꢣꢿꢯꢶ 
ꢦꣁꢬꢜꢸꢥꢸ ꢌꢒꣁ ꢥꢸꢔꢱꢸꢥ꣄ - ꢫꣂ ꢦꣁꢮ꣄ꢱꢸ ꢮꢬꢵꢒꢸ ꢲꢹꢥꢸꢒꢸ ꢱꣁꢮꢱꢸ - ꢬꢵꢒꢸ 

ꢮꢿꢳꢸꢪꢸ ꢗꢮꢫꢶ ꢭꢡꢫꢶ - ꢧꢸꢞ꣄ꢡ ꢩꢷꢡꢸ ꢭꢾꢔꢸꢡ꣄ꢡ ꢒꣂꢥꢿ ꢮꢿꢳꢸꢪ꣄ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢫꣂ 

ꢙꢶꢗꢶ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꢾꢒ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ ꢲꢜꢥꢶꢥ꣄ - ꢌꢒꢸ ꢲꢜꢾꢡꢶ  ꢨꢸꢞꢱꢸꢥ꣄ - ꢌꢒꣁ ꢓꢿꢱꢸ 

ꢒꢸꢳ꣄ꢗꢮꢥꢶ  

ம்ன3னுன ேநன்சத் 4ன ணத்நனுகு எண் ஔந்து3 -  
ேநஞடுனு  த3பன் -  வ்ப ணஞகு னுகு ணப - ஞகு 
ணலன ஓணி ி - ன2ட்3 4ீது கு3த் ச ணலம் ர்ப -  ஔநஓந 
ந்தீ் ந் ன்சி சின் -  ந ன33பன் -  2ப 
குள்ஓணசி  
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꣔꣒ - 42 

ꢌꢒ꣄ ꢒꢵꢥꢸ ꢕꣁꢞꢵꢒ꣄ ꢒꢵꢥꢸ ꢱꣁꢒꢥ꣄ ꢭꣁꢪ꣄ꢨꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢪꢾꢒꢶ ꢦꢸꢯꢶꢞꢶ 
ꢪꢵꢡ꣄ꢬꢪꢸ ꢭꢪ꣄ꢨ ꢬꢴꢵꢱꢸ ꣏  

க் னு 43க் னு ன் ம்ன3சத் ர்ப - ஜந னேநடி3 
ஜத்ஞன ம்3 ர்ப || 

ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ ꣎ 4ண்டு3 ꣎ 

ꢪꢺꢔꢵꢥꢸꢪꢸ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ ꢩꢾꢳꢶ ꢯꢵꢥ꣄ꢡ ꢙꢥ꣄ꢡꢸ - ꢫꣂ ꢓꢜꢵꢦꢵꢥꢸꢥ꣄ ꢒꢶꢥꢶ ꢲꢬꢳꢶꢥ꣄ ꢓꣀ 
ꢙꢶꢮꢱꢸ - ꢌꢪꣁ ꢯꢾꢳꢶ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢪꢴꢾꢞꢶ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢣꢷꢙꢵꢡꢶ - 

ꢯꢾꢳꢶ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸ  ꢣꢹꢡ꣄ꢦꢶꢫꢾꢡꢶ ꢃꢖ꣄꣄ꢔꢸꢥ꣄ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꢬꣂꢔꢸ ꢩꢬ ꢲꣂꢱꢸ - ꢍ 

ꢪꢥ꣄ꢣꢵꢥꢸꢪꢸ ꢮ꣄ꢬꢸꢒꢵꢥꢮꢶꢥꢸ ꢩꢾꢠ꣄ꢞꢸꢒ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢫꢾꢒꣁ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢒꢸꢡꢶ ꢗꢮꢶꢭꢶ ꢲꢾꢳ꣄ꢳꢶ  
ꢙꢿꢞꢶꢥꢸ ꢓꢵꢱꢸ - ꢣꣁꢖ꣄ꢔꢬꢸꢬꢸ ꢗꢭꢵꢥꢵꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢮꢵꢜꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢩꢾꢭꢶ ꢨꢶꢱ꣄ꢱꣁ ꢤꢪ꣄ꢱꢸ 

- ꢆꢒꢵꢥꢸ ꢂꢮꢸꢥꢵꢡ꣄ꢒꣁ ꢱꢸꢥꢵꢒꢸ ꢬꢴꢒꢥ꣄ ꢢꣁꢮꢱꢸꢥ꣄ - ꢌꢒꣁ ꢒꢾꢞ꣄ꢱꢥ꣄ ꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ 
ꢩꣁꢮꢾ ꢮꢱ꣄ꢡꢸꢥꢸ  ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄ ꣎꣎  

ம்ன3னுன 4ண்டு3 4ி ேந் ஔந்து  -  2னுன் நசி ஞினு ம2 
ஔநணப - ஜ ேி 4ண்டு3 ஜன்நசி ம்டி3 4ண்டு3 ஜன்நசி ந ஔந - 
ேி 4ண்டு3 தூ3த்ிந ஆங்கு3ன் ேத் ஞகு 4ஞ ப -  ஜந்3னுன 
வ்னசணினு 4ண்டு3க்நசி  ில்குந ஓணிந ல்ந ஔடி3னு 2ப - 
ங்னன ஓசத்ந ணடுனும் 4ந ி3ஸ் 4ஜப - உனு 
அவுசத் பசகு ர்ன் 2ணபன் -  ட்3ன் ந் 4ண 
ணஸ்துனு ஞபன் ||   

ꢱꢸꢥꣂ ꣎ பச ꣎ 

ꢱꢸꢥꣂ ꢲꣁꢮ꣄ꢞꢸꢥꢵꢬꢸꢒ꣄ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢎꢒꢱꢸ - ꢪꢶꢖ꣄ꢔꢸꢥꢵꢬꢸꢒꢸ ꢪꢴꣂꢜꣁ ꢱꢵꢤꢥꣁ 
ꢲꣂꢱꢸ - ꢯꢾꢠꢪ꣄ ꢤꢪꢶꢥꢸ ꢪꢁꢔꢾꢥꢸꢒꢸ ꢤꢾꢬꢶꢥꢸ ꢗꢮꢱꢸ - ꢣꢸꢬꢶꢥꢸ ꢤꢪꢞꢱꢸ - 

ꢙꢥ꣄ꢡꢵꢥꢸꢒꢸ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢾꢮꢿꢖ꣄ꢔꢸꢪꢸ ꢦꢸꢯꢶꢞꢶ ꢲꢮ꣄ꢭꢱꢸ - ꢓꢵꢭ꣄ ꢦꣁꢞꢶꢥꢸ  

பச வ்டு3சனக் னன் ப - ஜநங்குசனகு ம் 4ச 
ப - ேசம் 4ஜநனு ஜꢁனுகு 4ரினு ஓணப - து3ரினு 4ஜ3ப - 
ஔன்னுகு 3க்ணங்கு3ன னேநடி3 வ்ப - 2ல் டி3னு  
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꣔꣓ - 43 

ꢡꣂꢠ꣄꣄ ꢒꢶꢥꢶ ꢦꣂꢜꢸ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢞꢱꢸ - ꢂꢦꢸꢭꢸꢒꢸ ꢲꣁꢮ꣄ꢞꢸꢥꢵꢬꢸꢔ꣄ ꢕꢿꢬꢸ ꢣꢵꢬꢸꢪꢸ 

ꢨꢶꢯꢶꢥꢸ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶꢒꢸ ꢭꢖ꣄ꢔꢶꢥꢸ ꢗꢭꢥꢶ - ꢬꢵꢡꢸꢥꢸꢪ꣄ ꢙꢔꢶꢭꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢬꢴꢵꢱꢸ - 

ꢗꣁꢞ꣄ꢞꢵꢥꢸꢒꢸ ꢩꢶꢡ꣄ꢡꢬꢮꢥ꣄ꢣꢿꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢆꢱ꣄ꢒꢶꢥꢸ ꢙꢵꢔ꣄ꢬꢡ ꢒꢾꢬꢱꢸ - ꢙꢷꢦꢸ 

ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬ ꣄ꢥꢶꢭꢶ ꢯꢾꢥꢪ꣄ ꢯꢾꢥꢪ꣄ ꢯ꣄ꢮꢵꢱꣁ  ꢱꣁꢞꢱꢸ ꣏  

ன் நசி டு 3க்3ப - அனலுனுகு வ்டு3சனக்3 4ன 3னன 
ி3ேநனு ர்ப - 2ப்3ி3கு ங்ந3னு ஓசி - ஞதுனும் ஔநதுன் ர்ப - 
ஓட்33னுகு ி4த்ஞணன்3சத் உஸ்நனு ஔக்ஞ ஞப - ஔனீ ம்ஜர் ஙநந 
ேசம் ேசம் ஶ்ண 3ப || 

ꢪꢛ꣄ꢙꢶꢬꢶ ꣎ ஜஞ்ஔநரி ꣎ 

ꢪꢛ꣄ꢙꢶꢬꢶ ꢩꢾꢳꢶ ꢥꢸꢔꢞ ꢙꢥ꣄ꢣꢶ - ꢌꢒꣁ ꢗꢵꢬꢸ ꢦꢵꢛꢶꢥ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢦꢹꢱꢸ - ꢌꢒꣁ ꢣꣁꢳꣁ 
ꢲꢥ꣄ꢣꢵꢬꢸꢪ꣄ ꢪꢾꢳꣁ ꢗꣁꢒ꣄ꢒꢞ꣄ꢱꢥꢶ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢵꢱꢸ - ꢲꢸꢥ꣄ꢣꢷꢬꢸꢒꢸ ꢙꢶꢖ꣄ꢔꢶꢥꢸ ꢤꢾꢬꢶ 
ꢓꢵꢱꢸ - ꢏꢬꢸꢱꢸꢒꢸ ꢢꢷꢥ꣄ꢮꢵꢳꢸ ꢗꢵꢬꢸ ꢢꢷꢥꢸ ꢣꢷ ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢥꢸ ꢡꢒꢱꢸ - ꢫꢿ 

ꢦꢶꢭ꣄ꢭꢵꢥꢸꢒꢸ ꢨꢸꢱ꣄ꢒꢸꢭ꣄ ꢯꢡ꣄ꢬꢸꢦ꣄ꢦꢥ꣄ ꢯꢿ  -  ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢾ ꢮꢿꢖ꣄ꢔꢸꢪ꣄ ꢗꢮꢶꢥ꣄ ꢡꢒꢱꢸ - 

ꢥꣁꢮ꣄ꢮꣁ ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢨꢵꢳꢸꢥꢸꢒꢸ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢾꢡꢶ ꢨꢸꢱ꣄ꢒꢵꢬꢸ ꢣꢷꢥꢸ ꢨꢸꢱ꣄ꢒꢶꢥ꣄ 

ꢗꢮꢱꢸ - ꢌꢒꣁ ꢥꢾꢒ꣄ꢒꢸꢥ꣄ ꢗꢸꢖ꣄ꢔꢸꢭꢸꢥ꣄ ꢚꢔꣀꢭꢶꢥ꣄ ꢬꢴꢵꢱꢸ - ꢨꣁꢱ꣄ꢒꢡ꣄ꢡꢾ ꢮꢿꢳꢸꢪ꣄ 

ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬ꣄ ꢥꢸꢭꢱꢸ - ꢌꢒꢵ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꢗꢪꢡ꣄ꢒꢵꢬꢸ ꢮꢵꢔꢸꢒꢸ ꢙꢸꢠ꣄ꢥ ꣎  

ஜஞ்ஔநரி 4ி த33 ஔந்து -  ஓன கின் எண் னப -   
ந்னம் ஜ ஓக்ட்3சி 3க்ப - பந்ீ3னகு ஔநங்ந3னு 4ரி 2ப 
- எனபகு ந2ன்ணல ஓன ீ2னு ீ3 ில்னு ப -  ில்னுகு ன3ஸ்குல் 
ேத்னப்ன் ே - 3க் ணங்கும் ஓணின் ப - ஙவ்ண ஜன்க்னுகு 
3லனுகு 3க்ந ன3ஸ்ன ீ3னு ன3ஸ்நன் ஓணப -  ஙக்குன் சுங்கு3லுன் 
ஔ4ம3நன் ர்ப - ஸ்த் ணலம் ம்ஜர்னுப -  ேத் 
ஓஜத்ன ணகு3கு ஔபண்ச || 

ꢲꢬꢶꢥ꣄ ꣎ ரின் ꣎ 

ꢪꢺꢔꢮꢬ꣄ꢔꢸꢥꢸꢪ ꢲꢬꢶꢥ꣄ ꢩꢾꢳꢶ ꢱꢵꢣꢸ ꢙꢥ꣄ꢡꢸ - ꢌꢒ ꢣꣁꢳꣁ ꢩꢾꢳꢶ ꢒꢳꣁꢒꢶꢥ꣄ 
ꢗꢛ꣄꣄ꢗꢭꢣꢶꢯ꣄ꢜꢶꢒꢶꢥ꣄ ꢯꢿ   

ம்ன3ணர்கு3னும் ரின் 4ி து3 ஔந்து -   4ி நன் 
ஓஞ்ஓநஶ்டிநன் ே 
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ꢫꣂ ꢒꢿꢣꢵꢬꢸꢪ꣄ ꢲꢬꢳꢶꢥ꣄ ꢗꣁꢮ꣄ꢬꢱꢸ - ꢒꣁꢖ꣄ꢒꢶꢒꢸ ꢲꢶꢪ꣄ꢱꣁ ꢒꢾꢬꢥꢶ - ꢒꣁꢖ꣄ꢒꢡꢶ 
ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢶꢤꢒꢾꢡꢶ ꢩꢾꢳꢶ ꢨꢶꢱ꣄ꢱꣂ ꢤꢪꢱꢸ - ꢌꢒ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢞꢵꢥꢸ ꢩꣁꢮꢿ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢵꢬꢸ 

ꢩꣁꢬꢠꢶꢥ꣄ ꢧꣁꢥ꣄ꢥꢶꢥ꣄ ꢣꢵꢠꢸꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄ - ꢌꢒꢵ ꢒꢾꢞ꣄ꢱꢥ꣄ ꢩꢾꢳꢶ ꢦꢬꢶꢱꢸꢣ꣄ꢤꢪ꣄ 

ꢪꢾꢥꢱꢸꢥ꣄ - ꢫꣂ ꢒꢺꢰ꣄ꢠꢵꢙꢶꢥ ꢲꣂꢬꢸ ꢪꢲꢵꢡ꣄ꢥꢸꢥ꣄ ꢨꢶꢯꢶ ꢙꢦ ꢡꢦꢵꢣꢶ ꢒ꣄ꢬꢶꢫꢵꢥꢸ 

ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄ ꣏  

 3னம் ஞின் ஓவ்ஞப - ங்நகு நம் ஞசி - ங்ந 
க்ந4ந 4ி ி3ஸ் 4ஜப -  ேநங்3னு 4ண3 ேநங்ன 
ஞின் 2ன்சின் 3டன் ஞபன் -  ட்3ன் 4ி ரிபத்34ம் 
ஜசபன் -  க்னஷ்ஔநன் ன ஜத்னுன் ி3ேந ஔ ந3 ( + ஆந) 
க்ரினு ஞபன் || 

ꢎꢱ꣄ꢡꢸ ꣎ ஸ்து ꣎ 

ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢪꢺꢔꢵꢥꢸꢪꢸ ꢎꢱ꣄ꢡꢸ ꢩꢾꢳꢶ ꢨꢭꢶꢰ꣄꣄ꢜꢒꢶꢥ꣄ ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜꣁꢒꢶꢥ꣄ ꢯꢿ - ꢌꢒ꣄ꢒꢵꢥꢸ 

ꢡꢵꢳꢸ ꢮꢶꢙꢥꣁ ꢱꣁꢒꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢱꢸꢨꢸꢞꣁ ꢱꣁꢒꢥ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢵꢱꢸ - ꢱꢥ꣄꣄ꢥꢸ ꢒꢵꢭꢸꢥꢸꢪ꣄ 

ꢌꢒꣁ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢬꢶꢥꢸ ꢬꢙꢵꢬꣃꢳꢸꢥꢸꢪ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢤꣃꢬꢵꢥꢸꢪ꣄ꢒꢶꢥꢶ ꢱꣁꢪꢸꢭ꣄ ꢲꢶꢨ꣄ꢨꢶꢥ꣄ 
ꢬꢴꢮꢳ꣄ꢳꢶ ꢧꢶꢬꢶꢥꢮꢱꢸꢥ꣄ - ꢂꢱ꣄ꢡꢸꢥꢱ꣄ꢡꢶ ꢂꢥꢿꢒ ꢮꢶꢤꢦꢵꢥꢸꢥ꣄ ꢐꢞꢵꢦꢵꢥꢸꢥ꣄ 

ꢒꣁꢨ꣄ꢨ꣄ꢦꢸꢥ꣄ ꢄꢡ꣄ꢫꢵꢣꢶ ꢦꢥ꣄ꢒꢸꢳꣁ ꢲꢭ꣄ꢭꢶꢭꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢓꣀ ꢙꢶꢮꢱꢸ - ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢣꣁꢱ꣄ꢒꢬꢸ 

ꢤꢹꢳꢶꢶ ꢆꢗꢶꢭꢶꢥ꣄ ꢡꢒꢶꢭꢱꢸ  -  ꢩꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢲꢳ꣄ꢳꢸ ꢗꢭꢾ ꢱꣁꢒꢥ꣄ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢵꢱꢸ - ꢌꢒꣁ ꢩꢾꢳꢶ 
ꢲꢸꢙꢵꢳꢸ ꢣꢥ꣄ꢡꢸꢥꢸ ꢣꢶꢫ꣄ꢫꣁ ꢯꢿ - ꢫꣂ ꢣꢵꢥ꣄ꢡꢸꢭꢾꢥ꣄ꢡꣁ ꢩꣁꢬꢠꢶꢥ꣄ ꢣꢵꢠꢸꢥ꣄ 

ꢧꣁꢥ꣄ꢥꢶꢥ꣄ ꢩꢹꢱꢶꢥ ꢄꢡ꣄ꢫꢵꢣꢶ ꢒꢵꢪꢸꢥ꣄ ꢲꣂꢱꢸ - ꢦ꣄ꢬꢫꢵꢱꢸꢬꢸ ꢌꢒꣁꢮꢯꢷ  ꢒꢾꢬꢱꢸꢥ ꣎  

அஸ்ந ம்ன3னுன ஸ்து 4ி 3நஷ்நன் ம்ட்நன் ே - க்னு ல 
ணிஔச ன்நசி பன ன்நசி  க்ப - ன்னு லுனும்  
ேநங்ரினு ஞஔஞௌலனும்நசி ௌ4ஞனும்நசி னல் நப்3ி3ன் ர்ணள்ி 
ி2ரிசணபன் - ஸ்துசஸ்ந அச ணி4னுன் ஏ3னுன் ப்3ப்ன3ன் இத்ந3 
ன்கு ள்ிதுன் ம2 ஔநணப - அனல் 3ஸ்ன தூ3ி உஓநநன் நப - 
4ள்ி ள்ல ஓ ன் 3க்ப -  4ி பஔல 3ந்துனு 
ந3ய் ே -  3ந்துனுந் 3ஞின் 3டன் 2ன்சின் ன4நன் 
இத்ந3 னன் ப - ப்ஞபன ணேன ஞபன் || 
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ꢧꣀꢭꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ம2 2சி ꣎ 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢩꢵꢔ꣄ꢫꢮꢥ꣄ꢡꢸ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢲꢥ꣄ꢥꢮ꣄ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢙꢮꢳ꣄ꢳꢶ ꢗꢶꢥ꣄ꢡꢥ ꢦꣁꢞꢣ꣄ꢤꢬꢡ꣄ ꢡꢾꢒꣁ 
ꢱꢵꢥ꣄ ꢂꢮꢾ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢱꢶꢖ꣄ꢔꢡꢶ ꢦꣁꢬꢵꢒꢸ ꢱꢖ꣄ꢔꢾꢯꢶ - ꢒꢶꢱꣁ ꢪꢾꢥ꣄ꢡꣁ ꢑꢕꣂꢫꢶ ꢗꢶꢥ꣄ꢡꢥ 

ꢦꣁꢠ꣄ꢥꣁꢒꣁ ꢯꢵꢓꢵꢥꢸ ꢒꢜ꣄ꢜꢒꢿ ꢚꢵꢞꢸ ꢦꢷꢬꢸ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶ ꢱꣁꢒꢥ꣄ ꢦꢵꢥ꣄ ꢦꢶꢥ꣄ꢣꣁ ꢱꣁꢞꢶꢥꢸ 

ꢲꣁꢞꢱꢸ - ꢷꢠ ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢒꢵꢭꢸꢪꢸ꣄ ꢦꢹꢬ꣄ꢠ ꢗꢵꢥ꣄ꢣꢸ ꢲꣂꢱꢸ - ꢡꢶꢱꣁ 
ꢢꢾꢮ꣄ꢞꢣꢶꢪ꣄ ꢡꣁꢬꣁ ꢲꢥ꣄ꢥꢮ꣄ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢓꣁꢨ꣄ꢨꢶ ꢱꣁꢒꢥ꣄ ꢂꢨ꣄ꢨꢶꢥꢸ ꢱꢸꢓ ꢙꢷꢮꢶ ꢲꣁꢮꢵꢫꢶ ꢪꢾꢥꢶ 
ꢱꢪꢵꢤꢵꢥꢸ ꢱꢖ꣄ꢔꢶꢡꢶꢥ꣄ ꢙꢶꢫꢾꢯꢶꢶ ꣏ 

எண் 4க்3ணன்து அனல் ன்சவ் அஸ்ந ஔணள்ி ஓநந்ச 3த்34ஞத்  
ன் அண எண் நங்3ந ஞகு ங்ேந - ந ஜந் ஐ4ி 
ஓநந்ச ண்ச ேனு ட் ஔ4டு3 2ீன 2ப்3ி3 ன் ன் 
ிந்3 டி3னு 3ப - க்ஷீ ஓந்து எண் லுன னர் ஓந்து 
ப - ந 2வ்3ந3ம் ஞ ன்சவ் அஸ்ந 2ப்ி ன் 
அப்3ி3னு ப2 ஔணீி ணி ஜசி ஜ4னு ங்நநன் ஔநேந ||  

ꢣꢶꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ந3ண 2சி ꣎ 

ꢏꢠ꣄ꢜꢾꢥꣂ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢈꢰꢶ ꢙꣂꢳ꣄ ꢂꢮꢶꢥꢸ ꢩꢵꢔ꣄ꢫꢮꢥ꣄ꢡꢸ ꢒꣂꢥꢸ ꢣꢾꢭ꣄ꢬꢶ ꢒꣂꢥꢸ ꢪꢾꢥꢶ 
ꢦꢸꢯꢾꢯꢶꢶ - ꢡꢾꢒꣁ ꢡꢾꢥꣁ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢩꢵꢔ꣄ꢔꢶ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢂꢥꢸꢩꢮꢶꢭꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢦꢬꢸꢥꢸꢒꢸ 

ꢣꢾꢥꢵꢬꢸ ꢩꢵꢔ꣄ꢫꢮꢥ꣄ꢡꢸ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢣꢸꢞꢿ ꢲꢥ꣄ꢥꣃ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢂꢥꢸꢩꢮꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ 
ꢬꢴꢵꢥꢵꢬꢸ ꢣꢾꢳ꣄ꢬꢶ ꢪꢾꢥꢶ  ꢱꢖ꣄ꢔꢾꢯꢶ ꣏ 

எண்ச எண் ர்னதந ஔள் அணினு 4க்3ணந்து னு 3ள்ரி னு 
ஜசி னேேந -  ச அனல் 4க்3ந3 அனல் அனு4ணிதுன் னனுகு 
3சன 4க்3ணந்து அனல் து33 ன்சௌ அனல் அனு4வுசத் ர்சன 
3ள்ரி ஜசி ங்ேந ||  

ꢡꢷꢥ꣄ꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ந2ன்ண 2சி ꣎ 

ꢏꢙꢥꣂ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢔꢸꢬꢸꢒꢸ ꢯꢾꢫꢶꢥꢸ ꢱ꣄ꢮꢵꢪꢷ ꢣꢿꢮꢸꢥꢸ ꢦꢸꢙꣁ ꢒꢾꢬꢡꢸ ꢮꢿꢳꢸꢪꢸ 

ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥ꣄ ꢂꢮꢶꢥꢸ ꢲꢶꢪ꣄ꢱꣁꢒꢾꢬꢱꢸꢥ꣄  

எஔச அனல் கு3னகு ேினு ஸ்ணஜீ 3வுனு னஔ ஞது ணலன ஜன்க்ன் 
அணினு நம்ஞபன் 
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ꢡꢾꢪ꣄ꢒꣁ ꢒꣂꢥꣁꢒꣁ ꢦꢬꢶꢲꢬ ꢒꢾꢬꢸꢭꢸꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢦꢸꢱ꣄ꢡꢵꢡꢾꢒꣁ ꢡ꣄ꢫꣂ ꢔꢸꢬꢸ ꢱꢖ꣄ꢔꢱꢸ 

- ꢂꢔꣂ ꢯꢶꢰ꣄ꢫ ꢡꢾꢪ꣄ꢒꢵꢪꢸ ꢣꢸꢬ꣄ꢨꢳꢸꢙꣂꢳꢸ ꢬꢷꢠꢸꢪꢵꢔꢶ ꢩꢵꢔ꣄ꢫꢮꢥ꣄ꢡꢸꢙꣂꢳꢸ 

ꢤꢾꢬꢸꢪꢸꢒꢸ ꢒꢵꢫꢶꢡꢶ ꢲꢥ꣄ꢥꣃ ꢣꢾꢮꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢵꢔꢶ - ꢡꢾꢒꢧꢬ ꢡꢾꢮꢥ꣄ꢥꢸ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ ꢡꣁꢬꣁ 
ꢔꣁꢳꢵꢒꢸ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢙꢿꢞꢥ꣄ ꢌꢭ꣄ꢫꣁ ꢬꢴꢡ꣄ꢡꣁ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢔꢸꢬꢸ  ꢱꢖ꣄ꢔꢾꢯꢶ ꣏  

ம் ச ரிஞ னலுச ஜசி னஸ் த் கு3ன 
ங்ப - அ3 ேநஷ் ம்ன து3ர்லஔல ரீட ஜந3 4க்ணந்துஔல 
4னனகு ிீ ன்சௌ 3ண ஜசி ஜந3 - 2ஞ ணன்னு ன்சி 
ஞ 3கு 3க்சத் ஔன் ல் ர்த் ணத் ஜசி கு3ன 
ங்ேந|| 

ꢗꢬ꣄ꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ஓர்ண 2சி ꣎ 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢔꢵꢪꢸꢪ꣄ ꢩꢵꢔ꣄ꢔꢶ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵ ꢣꢷ ꢩꣀꢥꢸꢥ꣄ ꢲꣁꢡ꣄ꢫꢵꢱꢸ ꣎ ꢡꢾꢪ꣄ꢒꢵꢪꢸ 

ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜꣁ ꢡꢾꢥꣁ ꢣꢸꢰ꣄ꢜꢸꢥꢸ ꢩꣂꢤꢥꣁ ꢎꢒꢶꢭꢶ ꢲꢵꢡꢸꢪ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꢲꢥ꣄ꢥꢮ꣄ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ 
ꢙꢮꢳ꣄ꢳꢶ ꢩꢶꢔꢬꣁ ꢲꣁꢫꢾꢯꢶ ꣎ ꢥꢴꢾꢥ꣄ꢥ ꢡꢾꢥꣁ ꢯꢶꢰ꣄ꢜꢸꢥꢸ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢎꢒꢶꢥꢸ ꢩꢹꢛ꣄ 
ꢥꢖ꣄ꢔꢶꢥꢶꢪ꣄ ꢩꢵꢔ꣄ꢫꢮꢥ꣄ꢡꢸ ꢲꣁꢫꢾꢯꢶ ꣎ ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ ꢯꢶꢰ꣄꣄ꢜꢸꢥꢸ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢎꢒꢸꢭꢡ꣄ꢡꢾꢥꣁ 
ꢱꢸꢓꢶ ꢲꣂꢱꢸ ꣎ ꢣꢸꢰ꣄ꢜꢸꢥꢸ ꢩꣂꢤꢥꣁ ꢎꢒꢸꢥꢵꢬꢸ ꢥꢰ꣄ꢜꢮꢶ ꢲꣂꢱꢸ ꣏ 

எண் 3னம் 4க்3ந3 ேத்ந ீ3 ம4னுன் த்ப | ம்ன 
ம்ட் ச துஷ்டுனு 43ச நந தும் ேத் ன்சவ் அஸ்ந 
ஔணள்ி ி43ஞ ேந | ந்ன்ச ச ேநஷ்டுனு ணத் நந னஞ் 
ஙங்ந3சிம் 4க்3ணந்து ேந | நன ேநஷ்டுனு ணத் குத்ச 
பந ப | து3ஷ்டுனு 43ச குசன ஙஷ்ணி ப || 

ꢦꢥ꣄ꢗ꣄꣄ꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ன்ச்ண 2சி ꣎ 

ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢓꣁꢭꣁ ꢮꢵꢔꢸ ꢱꣁꢒꣁ ꢲꣁꢫꢶꢭꢸꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢲꢜꢶꢮꢶꢭꢶ ꢓꢡꢶꢙꣁ ꢳꢮꢶꢭꢶ ꢮꢵꢔꢸ 

ꢃꢖ꣄ꢔꢸꢪꢸ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢾ ꢮꢳꢶꢥꢸ  

எண் 2 ணகு3  ிலுச ஜசி டிணிந 2நஔ ணிந 
ணகு3 ஆங்கு3ன ேத் ணினு  
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꣔꣗ - 47 

ꢱꣁꢒꢥꢸ ꢪꣁꢬ ꢃꢖ꣄ꢔꢸꢪꢸ ꢲꢸꢖ꣄ꢔ꣄ꢬꣁ ꢡꢵꢒꢶ ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥ꣄ꢭ꣄ꢫꢾꢯꢶ - ꢡꢾꢥꣁ ꢦꣁꢳ꣄ꢳꣁ 
ꢲꣂꢡ꣄ꢡꢶꢱꣁ ꢣꢵꢥꢸ ꢙꢳ꣄ꢳꢶꢥꢸ ꢡꢾꢒꣁ ꢃꢖ꣄ꢔꢸ ꢂꢱ꣄ꢒꣁ ꢗꢸꢠ꣄ꢞꢶꢥꢸ ꢡꢒꢾꢯꢶ ꣎ ꢡ꣄ꢫꢾ 
ꢮꢿꢣꢥꣁ ꢱꢔꢥ꣄ ꢱꢾꢒ꣄ꢒꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢡꢾꢜꢹꢱꢸ ꢦꣁꢞꢶꢶꢥ꣄ ꢪꣁꢬꢾꢯꢶ - ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ --- 

ꢂꢪ꣄ꢱꣁꢪ꣄ꢪꢬꢸ ꢚꢸꢔꢸ ꢲꢥ꣄ꢥꢮꢸ ꢯꢿꢡ꣄ꢡꢖ꣄ꢒꣁ ꢱꢪꢵꢥꢸ ꢕꢭꢶ ꢣꢾꢥꣁ ꢕꢭ꣄ꢭꢸꢥꣁ 
ꢧꢶꢭ꣄ꢭꢸꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢇꢡꢾ ꢃꢯꣁ ꢦꣁꢞꢾꢡ꣄ꢡꢾꢪꣁ ꢩꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢥꢙ꣄ꢙꢵꢡ꣄ꢡꢾꢒꢵ ꢒꢵꢬꢠ ꢲꣂꢯꢸ 

꣏ 
னு ஜஞ ஆங்கு3ன பங்க்ஞ ந ஜசி ஜன்ல்ேந - ச ள் 
த்ந 3னு ஔள்ினு  ஆங்கு அஸ் சுண்டி3னு ேந | த் 
ண3ச 3ன் க்குசத் டூப டி3ன் ஜஞேந - நன ---- 
அம்ம்ஜன ஔப4கு3 ன்சவு ேத்ங் ஜனு 4ந 3ச 4ல்லுன்ச 
ி2ல்லுச ஜசி ஊ ஆே 3த்ஜ 4ள்ி ஙஜ்ஔத் ஞ 
ேப || 

ꢱꣁꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ ண 2சி ꣎ 

ꢏꢠ꣄ꢜ ꢔꢪꢸꢭ ꢙꢥꢵꢬꢸ ꢩꢾꢳꢶ ꢱꣂꢒꢸ ꢳꢔꢶ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢡꢳꢵꢡꢷꢬꢸꢪ꣄ ꢂꢮꢶꢥꢸ ꢡꢾꢒꣁ 
ꢱꢸꢪꢸꢭ꣄ ꢲꣁꢡꢿ ꢮꢳꢶꢬꢵꢠꢸꢪ꣄ ꢦꢥꢶ ꢯꢿ ꢱꣁꢒꣁ ꢣꢾꢒ꣄ꢒꢾꢡ꣄ꢡꢶꢱꢵꢪꢬꢶ ꢯꢾꢫꢶꢥꢸ ꢗꣁꢒꢞ꣄ 
ꢦꢥꢶ ꢥꢾꢣ꣄ꢣꢶꢒ꣄ꢒꣃꢭꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢲꢜ꣄ꢮꢶꢭꢶ ꢱꣂꢒꢸ ꢯꢪꢸꢭꢡ꣄ꢡꢒꣁ ꢩꢾꢳꢶ ꢣꢹꢬꢸ ꢔꣂ ꢗꢭꢶꢥ꣄ 
ꢂꢮꢶ ꢱꢡꢵꢪ꣄ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢡꢳꣁ ꢱꣁꢞꢶꢥꢸ ꢱꢸꢒ꣄ꢒꢾ ꢮꢳꢶꢬꢵꢠꢸꢪꢸ ꢄꢒ꣄ꢒꢾ ꢣꢹꢬꢸ ꢔꣂ 

ꢂꢮ꣄ꢯꢾꢯꢶ ꢪꢾꢥꢶ ꢂꢥ꣄ꢡ꣄ꢬꣁ ꢱꢸꢒ꣄ꢒꢳ꣄ꢳꢶ ꢗꢶꢥ꣄ꢡꢥ ꢲꣂꢬꢸ ꢦ꣄ꢬꢵꢒ꣄ꢡꢳꢱꢡ ꢧꢶꢬꢶ ꢙꢶꢫꢾꢯꢶ - 

ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ ꢂꢮꢶꢮꢿꢒꢶꢥ꣄ ꢪꣂ ꢣꢿꢮꢸꢒꢸ ꢱꣁꢞꢶꢥꢸ ꢹꢣ꣄ꢬ ꢣꢿꢮꢸꢒꢸ 

ꢦꢵꢛ꣄ꢦꣁꢞꢾꢡ꣄ꢡꢾꢪꣁ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢒꢬꢾ ꢱꢶꢣ꣄ꢤꢶ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꣁ ꢙꢿꢞꢱꢸ ꢪꢾꢥꢶ ꢒꢳꣀꢭꢸꢥꣁ ꣏ 

எண் ன ஔசன 3ி கு ந எண் ீனம் அணினு  பனல் 
 ணிஞடம் சி ே  3க்த்நஜரி ேினு ஓட்3 சி 
ஙத்நக்ௌ ஜசி ட்ணிந கு ேனத் 4ி தூ3ன 3 ஓநன் 
அணி ம் அனல்  டி3னு பக் ணிஞடன இக் தூ3ன 3 
அணேேந ஜசி அந்த்ஞ பக்ள்ி ஓநந்ச ன ப்ஞக் ி2ரி ஔநேந - 
நன அணிணநன் ஜக்ஷ 3வுகு டி3னு க்ஷத்3ஞ வுகு 
(ய்)ஞ்த்ஜ அனல் ஞ நத்3ந4 ந்தீ் ஔ3ப ஜசி மலுச || 
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꣔꣑ - 48 

ꢱꢡ꣄ꢮꣁ ꢓꢾꢥꢶ ꣎ த்ண 2சி ꣎ 

ꢏꢙꢥꢵꢒꢸ ꢪꢴꣁꢜ꣄ꢜꣁ ꢒꢵꢪꢸ ꢪꢶꢳꢾꢯꢶ ꣎ ꢢꢾꢨ꣄ꢨꣁ ꢡꢾꢥꢸ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢡꢶꢥ꣄ ꢙꣂꢭ꣄ 

ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢂꢦꢸꢭ꣄ ꢒꢾꢬꢿ ꢦ꣄ꢬꢫꢡ꣄ꢥꢭꢾꢖ꣄ꢔꢒꢶꢥꢶ ꢗꢪꢡ꣄ꢒꢵꢬ꣄ꢭꢾꢖ꣄ꢔꢸ ꢒꢵꢪ꣄ ꢪꢶꢳꢾꢯꢶ ꢪꢾꢥꢶ 
ꢱꢖ꣄ꢔꢶꢭꢿꢡꢸꢥ꣄ ꢲꣁꢡꢾꢯꢶ - ꢏꢳꢡꢶ ꢧꢬ ꢡꢾꢒ꣄ꢒꢵꢪ꣄ ꢙꢿꢞꢶꢫꣁ - ꢡꢾꢒꣁ ꢡꢾꢥꣁ ꢣꢿꢮꢸ 

ꢱꢖ꣄ꢒꢭ꣄ꢦꢸꢭꢾꢖ꣄ꢔꣁ ꢒꢵꢪ꣄ ꢙꢿꢞꢶꢫꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢱꢖ꣄ꢔꢸꢭꢸꢡꢵꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜ ꢯꢶꢖ꣄ꢔꢡꢶ ꢒꢵꢪ꣄ 

ꢪꢶꢳꢾꢡ꣄ꢢꣁꢨ꣄ꢨꣁ ꢡꣁꢬꣁ ꢦ꣄ꢬꢫꢡ꣄ꢥꢭꢾꢖ꣄ꢔꢒꢶꢥꢶ ꢗꢪꢡ꣄ꢒꢵꢬ꣄ꢭꢾꢖ꣄ꢔ ꢒꢵꢪꢸ ꢪꢶꢳꢾꢯꢶ 
ꢪꢾꢥꢾꢥꢵ  ꢂꢡ꣄ꢡ ꢒꢵꢪ꣄ ꢙ꣄ꢫꢾꢡ꣄ꢡꢾꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢡꣁꢬꢵꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꣁ ꢒꢵꢬꢠꣁ ꢬꢴꢵꢫꢶ ꢪꢾꢥꢶ 
ꢪꢾꢥ꣄ꢭꢸꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢲꢿꢳꢥꣁ ꢒꢾꢬꢾꢯꢶ ꣏ ꢣ꣄ꢫꢿꢮꢸ ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢱ꣄ꢮꢡꢥ꣄ꢡ꣄ꢬꢸ 

ꢱꢪ꣄ꢨꢤ꣄ꢥꢸ ꢨꢵꢤ꣄ꢫꢡꣁ ꢍ ꢢꢷꢥꢸ ꢯꢒ꣄ꢡꢶꢥ꣄ ꢣꢷꢥꢸ ꢬꢴꢶꢫꢾ ꢲꢵꢭꢶꢪꢸ ꢦꢵꢦꢸꢥ꣄ꢥꢸꢥꢸ 

ꢱꢪꢱ꣄ꢡ ꢒ꣄ꢬꢶꢫꢵꢥꢸꢒꢸ ꢒꢹꢜꢱ꣄ꢡꢸ ꢲꣁꢫꢶꢥ ꢬꢴꢶꢫꢾꢯꢶ ꣏ 

எஔனுகு ம்ட் ன ஜநேந | 2ப்33 ச அனல் ேநங்3நன் ஔல் 
அஸ்ந அனல் ஞ ப்ஞத்னுங்3நசி ஓஜத்னங்3 ம் ஜநேந ஜசி 
ங்ந3துன் ேந - எந 2ஞ க்ம் ஔடி3 -  ச 3வு 
ங்ல்னங்3 ம் ஔடி3 ஜசி ங்கு3லும் எண் ேநங்3ந ம் 
ஜநத்2ப்33 ஞ ப்ஞத்சங்3நசி ஓஜத்னங் ன ஜநேந 
ஜசச அத் ம் ஜ்த்ஜள்ி ஞம் எண் ஞ ர்ி ஜசி 
ஜன்லுச ஜசி ச ஞேந || த்3வு ஜன்க்னுகு ஸ்ணந்த்ன 
ம்3த்4னு 3த்4  ீ2னு ேக்நன் ீ3னு ர்ந நன னன்னுனு 
ஜஸ் க்ரினுகு கூஸ்து ின் ர்நேந || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢨꣂꢤꢥꣁ ꢱꢪ꣄ꢦꣂꢬ꣄ꢠꣁ ꣏ 
 ௌஞஷ்ட்ஞ 34ச ம்னர் || 


