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করুবূরার ধপাত্রুে কামগগয়া কন্ধগুমরা 
েরুেেথ্িচ লচ্থন েলকহ্থনু্ধপলণ পরেগুমরা 
ধসলৈেথ্িক কুেরা লস্থকুু্ক অরুমল্বামন 
লসববালক্কয়র লস্থর উথ্নচ লসবন েথ্িলয়ি ধপাত্রুবমর 
পহলনলয়ি ধপাকরুমে পামরার বাহপ প্রলেলি্থান ...... ৩০৫ 
 
পুলিপ্পালণ লস্থগুিাি পুথ্দ সূহ্থন্ধ কুেরগুমরা 
ধকালগগি েলিলন্ধে শ্কন্ধ গুরুনাো 
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কলৈোর ধেলবগথ্িক কলৈোর ওথ্দলয়মি 
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