
ज़కష్మ్గాు ు రాసి చ్  ాుది.   ురి  ు   ా 

२ ుज़ ాశాచ్య్ పర్ ా  క్ ज़డా ుటి ు 

ుుునాన్ుల్    ా న్ య్త్  ేశాు. రికొు  ుిు 

ాునాన్ు. 

  త॰   ది  ువా కొ న్ నా  ా ు २ ాప్ పి ది. 

1. ుటి ు ి దావ్రా  ज़ ज़ज़త్ న८  నాన్. ు ో 

ి  దావ్రా ు త१ సి  కొ న్ తర్మ८ .  పర్చా కి త१   

ు చా ా ునాన్ . ుటి  తాయ్ు  పర్చా కి 

२ పుప్కో ే  వారి య్ ుక్వ८  కాు. క్ రి६ కొ న్ ు 

ాశాచ్య్   పర్ ా  రికాు. ుటి ు ు 

ురాణా ో ున్ుల్  ుత్ కా ో ుుज़న८  ునాన్. బర్మ్ ज़ుు 

దా కి హిు ుల్  ురాణా ో ు. కాుుు య్ ా 

ుతర్  ప७ రొక్ ాు. కా  కాుుు య్ ా దా కి 

రిష్ ుుతాు. కా ోత॰  మ్ు వ८ ు న८  రో న్ టివ్స్ట్  ప। తాు. 

ా  ీ ు ద८  ో  రా ుు   వారి  ుకి చ్ 

వా ే ట్  ే  తోుుట్ ున८  వా ిుల్  २ ుతాు. రొ 

రాग़   ల్ న८  వా ిుల్  २ ుతాు.  కాటిట్  ా  కా ు   

 న్చో ా కొ న్య్ు రిుज़న८  ునాన్ .  

2. ు రాసి ుిు ాు   కామ॥ ట్ ో కొు ప७ రొక్నాన్ు. కా  

 ుిు ో  ుు ాతర్ ज़ురి ో ాయ్ ో ు ు   

ज़ురి దా కి హిుుతాు. కా  ు రిష్ ు య్ది  



ज़ురికి   త१ సి మ॥ ు ప। ళ్ ే ు ు ాు. క్   ి , 

ున్ హీు   ా కి  ज़ురికి వా 

ే ుకో,    ज़ురిన్  ు   ి చా  పర్న్ ే 

తర్మ८ .   షిగా ు  య్త్ ో  ళ్ ుటి  ోు 

రాచ్న८  ज़ ज़డా  ో  పిుత్ ది.   ి గా ज़ుు ల్    

ుప్  చ్ప్టికి   షిగా  ో ుప్  చ్ల్ త॰  ుిు 

కా కొ२  ాు८ ద८   నా ా. 

3.  ో   రిణ్   వాతా   ३ల్ .  ో ప७ రొక్న్ ు 

ప్టి ు ుక్గా ట్ ణా ో ుుున్ుల్  ి  దావ్రా 

త१ ుుత్ ది. కా    ుటి ు  ३ల్ ో ज़డా 

ుునాన్  త१ ుుత్ ది. 

4. ు ు ున్ున్ ుత్ ు కొత్ గాుది. ప్గా ज़డా ాుది. 

చా ా సీ ర్   ా క్  ప్తో ు  చాు. ాతర్ ప७ ల్  

గ్ ు  పర్  న్  న్ చా ా క్గా (జాగర్త్ గా)  చాు.  

 

వ॥ రాయ్ 


