
அரைண%& (ரண)பல) மரண-வர விரணமதி லரம1பைட3                         
கர-விசி& விரகனம) கரண7ய) பரெனறிெகா< கரனதிடமா-                         
பரவ(= விரவவிட> ?ரள(& மரைவயாி சிரமாியவA                         
சிரமரன சரணமைவ பரவவிB கிரகமம) சிர?ரமேத.  7  

அறமழிH ெபறHலI ெத&?யவJ விறலழிய நி&வி விரJமா                         
மைறயிெனா1 (ைற(ர>ெசL பிைறெயயிற 7றஅBM- 
இைறவனிடமாO                         
IைறவிJமிக நிைறைத%ழி மைறயமர) நிைறயBள (ைறெயாPவB-                         
?றவெனதி) நிைறநிலH ெபாைறய7ட> ெபறவBM ?றவம=ேவ.  8  

விRபயில மRபகிாி வRபிரமJ எRெபாிய பRபைடெகாRமா>                         
கRபாி% ெமாRெபாழிய TRெபாB<க< தR?கUெகா< கRடனிடமா-                         
மRபாி% ெமாRெபாழிய TR?சக) ?Rபயில விRபடரவA                         
சRைபெமாழி பRப(னி கRபழிெசL பR?கைள சRைபநகேர.  9  

பாழி%ைற ேவழநிக) பாழமண) WX(ட லாளBணரா                         
ஏழினிைச யாழிJெமாழி ேயைழயவ< வாXமிைற தாXமிடமாO                         
கீழிைசெகா< ேம[லகி> வாழர\ Wழர\ வாழவர73                         
காழியசி> காழிெசய ேவXலகி> ஊழிவள) காழிநகேர.  10  

நAசரH கAெசனவ ைசA\மதி %AசியிJமி ைலAெசாBைகயாJ                         
ெமLAசிர மைனA\லகி னிAசமிP பிAைசயம) பிAசனிடமா-                         
மAசமத நAசிமத மAசி&மிையA ெசLத வவAசவிரத3                         
ெகாAைச(ர வAச)பணி யA\ர)க< நAசிமிைட ெகாAைசநகேர.  11  

ஒXகலாி தழிக1யி> உழி%லI பழிெபBI வழிையநிைனயா                         
(X=ட1> எXமயி)க< தXH(னி IXவிெனாP ெகXHசிவைனb                         
ெதாX=லகி> இXIமல- அழி%-வைக கXH(ைர கXமலநக)c                         
பXதி1ைற ெயX=ெமாழி தமிUவிரகJ வழிெமாழிக< ெமாழிதைகயேவ.12

\ரBலI நர)க<பயி> தரணிதல- (ரணழிய அரணமதி>(c                         
?ரெமாிய விரHவைக சரவிைசெகா< கர(ைடய பரமனிடமா-                         
வரமBள வரJ(ைறயி னிைரநிைறெகா< வB\Bதி சிரHைரயினாe                         
பிரம7ய) அரெனழி>ெகா< சரணவிைண பரவவள) பிரம?ரேம.  1  

தாfமிI வாணிைசெகா< தாfவிய) ேபfம= காfமளவிe                         
ேகாfTத> நீ<நயனி ேகாணி>பிg மாணிம= நாf-வைகேய                         
ஏfகாி hணழிய வாணிய>ெகா< மாணிபதி ேசணமர)ேகாJ                         
ேவfவிைன ேயணிநக) காணிறிவி காணநP ேவf?ரேம.  2  

பகெலாளிெசL நகமணிைய (ைகமலைர நிகUசரண வகH(னிவ)3                         
ககலம1 சகலகைல மிகHைரெசL (க(ைடய பகவனிடமா-                         
பைககைள%- வைகயி>அ& (கஇைறைய மிகஅBள நிகாி1ைமேயா)                         
?கHலI ?கழஎழி> திகழநிக ழல)ெபBI ?க1நகேர.  3  

அOகRமதி கOைகநதி ெவOகRஅர வOகெளழி> தOIமிதழிb                         
=Oகமல) தOIசைட யOகிநிக) எOகளிைற தOIமிடமா-                         
ெவOகதி)வி ளOIலக- எOIெமதி) ெபாOெகாி? லJக<கைளேவா)                         
ெவOIBவி ளOகி%ைம பOக)சர ணOக<பணி ெவOIBவேத.  4  

ஆணிய>? காணவன வாணவிய> ேபணிெயதி) பாணமைழேச)                         
lணியற நாணியற ேவfசிைல ேபணியற நாணிவிசயJ                         
பாணியம) hணவB< மாfபிர மாணியிட ேமணி(ைறயிe                         
பாணி%ல காளமிக வாணிJம1 ேதாணிநிக) ேதாணி?ரேம.  5  

நிராமய பராபர ?ராதன பராHசிவ ராகவBெளJ                         
றிராHெம திராய= பராநிைன ?ராணனம ராதிபதியா-                         
அராமிைச யிராெதழி> தராயர பராயண வராகHBவா                         
தராயைன விராெயாி பராLமிI தராLெமாழி விராயபதிேய.  6 

\வாமி:பிரம?ாீpவர);அ-பா<:திBநிைலநாயகி.

!"ஞானச'ப)த+

திB(ைற   : rJறா- திB(ைற 
பR            : சாதாாி 
தல-           : சீ)காழி - 01-பிரம?ர- 
சிறc?         : வழிெமாழிbதிBவிராக-

வழிெமாழி திBcபதிக- எJற ெபய) 
பாட> பJனிெரRg> “பXதி1ைற 
ெய X = ெமா ழி  த மி Uவி ர க J 
வ ழி ெமா ழி க < ” எ J& ப X தி 1 ைற 
எX=- ெமாழி தமிU அைதேய விரகJ 
வழிெமாழிவதாக பாgயதா> அcெபய) 
வvத=.

திBAசிeற-பல-



!ர#ல% நர'க)ப+, தர.தல/                          
  0ரண2ய அரணம6,07                         
8ரெம:ய ;ர<வைக சர;ைசெகா)                          
  கர0ைடய பரமBடமா/                         
வரம#ள வரD0ைற+ BைரFைறெகா)                          
  வ#!#6 Gர<ைர+னாI                         
JரமKய' அரென2,ெகா) சரண;ைண                          
  பரவவள' Jரம8ரேம.  1 

1. பிரம?ர-

ெபாழிc?ைர:- ேதவ) வாUகிJற விRfலக(-, 
மனித)க< வாUகிJற இchHலக(- வ1ைம அழி%-பg 
=J?&bதிய, காவலாக3 ேகாxைட மதி>கைள%ைடய 
(c?ரOகM- எாிv= சா-பலாIமா& ஒ) அ-ைப 
விைரவாகA ெச[b=- ஆeற[ைடயவ) சிவெபBமாJ 
இட- ?கழா> ஓOகிய பிரம?ர- எJ7- ெபய)ெபeற 
தலமா-.  பிரமJ  \BதியிJ ெசLதிகைள எ>லா- 
வரJ(ைறேயாP ஓதி,அரனாாிJ எழி> மிIvத ?கைழ 
எPb=ைரb= அவ) இைண மலரgையb தாJ 
சரணைடv= வர- ெபற ேவRgc பிரமJ =திbதலா> 
?கழா> ஓOகிய பிரம?ர- எனcபxட=. 
பிரமJ வழிcபxP அB<நல- ெபeறதினாேல பிரம?ர- 
என ெபய) ெபeற=.



தாMN% வா.ைசெகா) தாM;ய'                          
  ேபMமO காMமள;I                         
ேகாMPத, Q)நயB ேகா.,JR                          
  மா.மO நாM/வைகேய                         
ஏMக: Tண2ய வா.ய,ெகா)                          
  மா.ப6 ேசணமர'ேகாD                         
ேவM;ைன ேய.நக' கா.U;                          
  காணநV ேவM8ரேம.  2 

2.ேவM8ர/

ெபா-./ைர :-தDைன அDபா, வ2பV/ ேதவ'க) 
கய0கா!ரனா, OD8IW அXG வ2பட, FைலெபIற 
Gவெப#மாD வYைமN%Zத ஆ\யாைன ஆக</, 
வைளZத ெநIUைய]/, Q\ட க\கைள]0ைடய 
உமாேத; %IறN,லாதபR ெப\யாைன ஆக</ 
இ#ZO, சம`R, ;ய`R Jரணவமாக aைம ெசbத 
கய0கா!ரD அ2]மாW/ ஆIற,Ncக அழeய 
;நாயகc கட<ைளf ேதாIW;fத ெப#ைமc%:ய 
Gவெப#மாD gIU#Zத#h/ ப6யாவO ேவM8ர/. 
வாKலei)ள ேதவ'கjD தைலவனான இZ6ரD 
kரபOமKc% அXG lmeYD வR;, ஒjZO  
அ ைத ேய ஏ. யா க c ெகா\V , தா D ேந ேர 
காண0Rயாத ேதவேலாகf6D Fைலைய ஒjZO 
காMவO/ J ற% Gவைன இmேக ேய 8 G fO 
வணm%வOமாக இ#Zததா, ேவM8ர/ ஆ%/.  
ேவMவாக இ#ZO இZ6ரD 8GfO வ27பoடதா, 
ேவM8ர/.



பகெலாjெசb நகம.ைய 0ைகமலைர                         
  Fகpசரண வக<0Bவ'c                         
ககலமY சகலகைல Nக<ைரெசb                          
  0க0ைடய பகவBடமா/                         
பைககைள]/ வைக+,அW 0கஇைறைய                          
  Nகஅ#ள Fக:Yைமேயா'                         
8க<ல% 8கழஎ2, 6கழFக                       
  ழல'ெப#% 8கYநகேர.  3 

3.8கY

ெபா-./ைர:-k:யைன7 ேபா, JரகாGc%/ மைல+I 

J ற Zத நாக ர f6 னfைத ] / , அ# /8 ; : Zத 

ெசZதாமைரைய]/ ேபாDற 6#வRகைளr சரணாக 

அைடZத சனகா6 0Bவ'கo%r சகல கைலகைள]/ 

நD% உண#மாW ;:fO உபேதGfத#jய 6#வ#) 

ேநாcகfைத]ைடயவ' Gவெப#மாD. அfதைகய 

ெப#மாD gIU#Zத#h/ இடமாவO பைகய!ர'கைள 

ேவ ' அW c% / வைக+ , அW0 க cக ட <ைள 

அ#h/பR ஒ7பIற ேதவ'க) சர\8க அழ%டD 

6கs/ 8கpNcக 6#78கY எDK/ 6#fதலமா%/. 

ேதவ'க) 8கலைடZதைமயா, 8கY என7 ெபய' 

ெபIறO.



அmகக\ம6 கmைகந6 ெவmகக\அர                          
  வmககெள2, தm%%Nத2f                         
Omககமல' தm%%சைட யmeeFக'                          
  எmககjைற தm%%Nடமா/                         
ெவmகக6'; ளm%%லக/ எm%%ெம6'                          
  ெபாmெக:8 லDக)கைளேவா'                         
ெவm%%#; ளmee]ைம பmகக'சர                          
  ணmகக)ப. ெவm%%#வேத.  4 

4.ெவm%%#

ெபா-./ைர:-அழeய சZ6ரK/, கmைக ந6]/, 

ெகாRய பா/8கh/, அழeய இதpகைள]ைடய 

ெகாDைற மல#/ ெந#787 ேபாDற சைட0R+, 

அ.Zதவ', எmக) இைறவராeய Gவெப#மாD. 

அ7ெப#மாD gIU#Zத#h/ இடமாவO , 

k:யனா, ;ளm%eDற இt<லei)ேளா' 

ந,வ2c% மாறாக Nக வ#fOeDற மன/ 0தYய 

அ Zத c க ரணmகjD ேச oைட யா , வ # / 

ODபfைதc கைளய ;#/8பவ'க) ப.]/ 

ெவ m% # ஆ% / . அ O ேத வ % # வாe ய 

;யாழபகவாD உைம பmகராeய பரமைன7 

ப.ZO ேபW ெபIற தலமா%/.



ஆ.ய,8 காணவன வாண;ய,                          
  ேப.ெய6' பாணமைழேச'                         
u.யற நா.யற ேவMGைல                          
  ேப.யற நா.;சயD                         
பா.யம' Tணவ#) மாMJர                          
  மா.+ட ேம.0ைற+I                         
பா.]ல காளNக வா.DமY                          
  ேதா.Fக' ேதா.8ரேம.  5 

5.ேதா.8ர/

ெபா-./ைர:-;சயKைடய gரfதDைமைய உைம காண 
வனf6, வாs/ ேவடD வRவ/ ெகா\V, அவKc% 
எ6 ராக 7 ேபா ' ெதா ட me , அ வD ெசா : ] / 
மைழ ேபாDற அ/8கh/ , அtவ/8க) தmeய 
அ/பறாfO.]/ Qmக</, ;,நா\ அW பட</, 
வ ைள Zத l me லா , வ R வ ைம fத ; ,ைல f 
O.fதவ'. அதனா, அ'r!னD நாண0IWc ைகயா, 
அRfOr ெசb]/ மIேபா' ெசbயவர, அவKc% 
அ#)8:Zதவ', Jரமாணமான மைறகo% வாrGயமாக 
(ெபா#ளாக) உ)ள Gவெப#மாD. அ7ெப#மாD 
gIU#Zத#h/ இடமாவO காலாZதரf6, Jரளய கால 
ெவ)ளமானO உலக/ 0sவைத]/ lpகr ெசbய, 
ஆIற, ெப#%மாW ஊ2 ெவ)ளf6, ேதா.ேபா, 
NதZத ேதா.8ர/ என7பV/ 6#fதலமா%/.



Fராமய பராபர 8ராதன                          
  பரா<Gவ ராகவ#ெளD                         
Uரா<ெம 6ராயO பராFைன                          
  8ராணனம ரா6ப6யா/                         
அராNைச +ராெத2, தராயர                          
  பராயண வராக<#வா                         
தராயைன ;ராெய: பராbN%                          
  தராbெமா2 ;ராயப6ேய.  6 

6.தராb

ெபா-./ைர:-இைறவD ேநாயIறவD. அைனfO7 

ெபா # oக o% / ேம லா ன ப ர /ெபா # ) . 

Nக7பழைமயானவD. பரா<GவD எDW இர</, 

ப க i / ேபா IU f 6 யாB cக 7ப V e Dற 

பழைமயானவD. ேதவ'கoெக,லா/ தைலவனாக 

;ளm%/ அrGவ ெப#மாD gIU#Zத#h/ 

இடமாவO, இர.யாcகனா, ெகா)ள7பoVc கடY, 

eடZத அழeய TNைய, 6#மா, பாIகடY, 

அரவைண+Y#ZO எsZO வZO ெவ)ைள7 பDU 

உ#ெவVfO இர.யாcகைனc ெகாDW TNையc 

ெகா/JேலIU அவைன வ#f6ய ப2ேபாகr Gவைன 

வ2பoட 8கpNcக TZதராb எDK/ 6#fதலமா%/.



அரைண]W 0ரண'பல' மரண/வர                          
  ;ரணம6 லரமYபைடc                         
கர/;GW ;ரகனம' கரணKய'                          
  பரெனUெகா) கரன6டமா/                         
பரவ0O ;ரவ;ட, 8ரள0W                          
  மரைவய: Gரம:யவr                         
Gரமரன சரணமைவ பரவ;#                          
  eரகமம' Gர8ரமேத.  7 

7.Gர8ரம/

ெபா-./ைர : -0/ம6,கைள அரணாகc ெகா\ட 
6:8ரfத!ர'களா, பல#c% மரண/ ஏIபட, 
காயmக) 0தலான உ\டாcef OD8WfO/ 
அ/ம6YD ேம, அரfதா, அராவ7பoட ஆ]தfைதc 
ைக + னா , ஏ ; ய ச ம 'fத K / , த Dைனr 
சரணைடZதவ'கjD கரணmகjD ேசoைடைய 
அ ட c% ; 7ேபா K / , யா வ : K / உ ய 'Zத 
ேமDைம]ைடயவK/, உபேதGc%/ 0ைறையc 
ெகா\ட 6#cகரfைத உைடயவKமான Gவெப#மாD 
g IU # Zத #h / இ ட மா வ O , எ ,ேலா ரா i / 
ேபாIற7பVeDற அ0தfைத7 பாI கடYY#ZO 
கைடZO எVfத காலf6,, தனc%c eைடc%/பR 
பZ6+, வZத பா/JD Gரf6ைனf 6#மா, அ:ZO 
g ச , அ Zத f த ைல யானO G வ ெப # மாைனr 
சரணைடZO O6fதலா, இ# eரகmகளாக நவceரக 
வ:ைச+, ெபாY]/ Gர8ர/ எDK/ 6#fதல/ 
ஆ%/.



அறம2< ெபற<ல% ெதW8யவD                          
  ;றல2ய FW; ;ரDமா                         
மைற+ெனாY 0ைற0ர,ெசb Jைறெய+ற                          
  Kறஅ#h/ இைறவBடமாm                         
%ைற;DNக Fைறைத]2 மைறயமர'                          
  Fைறய#ள 0ைறெயாVவ#/                         
8றவென6' FைறFல< ெபாைறயKட,                          
  ெபறவ#h 8றவமOேவ.  8 

8.8றவ/

ெபா-./ைர : -த#ம/ அ2]மாW உலகfைதf 
OD8Wf6ய 8யவYைம]ைடய இராவணனO வYைம 
அ2]மாW த/ காIெப#;ரைல ஊDU, JD 
இராவணD தவWண'ZO சாமகான/ பாR7 ேபாIற, 
வைளZத பIகைள]ைடய அZத இராவணKc% 
Q\ட வா pநாh / , ஒjெபா# Z6 ய வாh / 
அ # j ய வ ' G வ ெப # மா D . அ 7ெப # மா D 
gIU#Zத#h/ இடமாவO , ேவதmகo%/ , 
ேதவ'கo%/ ஒfததாeய Q6ைய வழm%/பR, 
0ைற+oV வZத 8றா;I%:யவனாeய ேவடD 
எ6ேர, 8றா;D எைடc%r சமமாகf தD சைதைய 
அWfO ைவfO/ Fர/பாO தாD OைலேயU எைட 
சமDெபWமாW ெசbத GJrசcகரவ'f6 %ைற+,லா 
உட/ைப7 ெபற அ#) 8:ZதO/, தாD ெசbத 
ப2ேபாக 8றா உ#;, வZத acகட<) TGfதO/ 
ஆeய 8றவ/ எDK/ 6#fதலமா%/.



;\பப+ல ம\பபe: வ\JJரமD                          
  எ\ெப:ய ப\பபைடெகா\மாமா,                         
க\பப:] ெமா\ெபாபா2ய P\ெபாபா#)க)                          
  த\88கpெகா) க\டடBடமா/                         
ம\பப:] ெமா\ெபாபா2ய P\88சக'                          
  8\பப+ல ;\பபடரவr                         
ச\ைபெமா2 ப\பப0B க\பப2ெசb                          
  ப\88கைள ச\ைபநகேர.  9 

9.ச\ைப

ெபா-./ைர:-GறZத JரமD அDன உ# எVfO 
ஆகா ய f6 , ெச DW / , N cக ம 6 78 ைட ய 
த%6யான சcகரா]த7 பைடையc ெகா\ட 
6#மா, பDU உ# எVfO ம\ைண7 JளZO 
ெசDW/ காண7ெபறாO, க\ணா, பIறcwRய 
ஒj Qmக , P\.ய ெபா#ளாக , இBய 
x'f6ையc ெகா\ட அக\டனாeய Gவெப#மாD 
gIU#Zத#h/ இட/, ம\.D P\8s6ேபா, 
அரா;ய இ#/8 உலcைகfu) ச\ைப7 8,லாக 
0 ைளcக அ வ Iறா , யா த வ % மா ர 'க ) 
ஒ#வைரெயா#வ' அRfOc ெகா\V இறZO 
;\Mலைக அைடய, O#வாச 0Bவைர இ2< 
ெசbO ப2ெகா\ட தD இனfதவ'கo% நIக6 
உ\டா%மாW/ ச\ைப எDK/ ேகாைரயா, 
உ\டான 8\க) a#மாW/ க\ணJராD ேபாIU 
வ2பoVr சாபfைத Qceயதா,, ச\ைப எDK/ 
ெபய' ெபIற 6#fதலமா%/.



பா2]ைற ேவழFக' பாழமண'                          
  ks0ட லாள#ணரா                         
ஏ2Bைச யா2Dெமா2 ேயைழயவ)                          
  வாsNைற தாsNடமாm                         
x2ைசெகா) ேமiலe, வாழர!                          
  kழர! வாழவரKc                         
கா2யG, கா2ெசய ேவsலe,                          
  ஊ2வள' கா2நகேர.  10 

10.கா2

ெபா-./ைர:-பா2+, தm%/, யாைனைய ஒfத 
ச மண'கh/ , woடமாக வாs/ உடைல7 
பாOகா7ேபாராeய ெபௗfத'கh/ இைறவைன 
உணராதவ'க). ஏ2ைச]/, யா2D இBைம]/ 
ேபாDற ெமா2]ைடய உமாேத;ைய உடனாகc 
ெகா\V Gவெப#மாD gIU#Zத#h/ இட/, 
xsலe, 8கpெகா\ட அரச'கh/, ேமiலe, 
வா peDற அரசனாeய இZ6 ரK/ , ம IW/ 
kpZO)ளவ'கh/ வாs/ெபா#oV நடன/ 8:Zத 
இைறவBட/ ஆடY, ேதாIW, தD %Iற/ 
Qm%மாW அ7ெப#மாைன வ2பoV காj அ#) 
ெப Iற ெச ய , ச 7த ேலா க mக j i / ப ல 
ஊ2cகாலமாக ேபச7பoV வ#/ ெப#ைம]ைடய 
கா2நகரா%/.



நrசசர< கrெசனவ ைசr!!ம6                          
  ]rGG+DN ைலrெசாசா#ைகயாD                         
ெமbrGGர மைனr!!லe BrசசNV                          
  Jrைசயம' JrசசBடமா/                         
மrசசமத நrGGமத மrGGWNையr                          
  ெசbதவ வrசச;ரதc                         
ெகாrைச0ர வrசச'ப. யr!!ர'க)                          
  நrGGNைட ெகாrைசநகேர.  11 

11.ெகாrைசவய/

ெபா-./ைர:-நXைச]ைடய பா/ைபc கrசாகc 

கoR, சZ6ரைனf தைல+ேல kR, ஒ# 

ைக+, Jரமகபாலfைதf தாme, உலeேல 

நாேடாW/ இVeDற Jrைசைய ;#/8/ 

Jfதனாeய Gவெப#மாD gIU#Zத#h/ 

இட/, zD நாIறfைத ;#/8/ மrசகZ6ைய 

வ ச N ழ ZO ஆ IUB ைட + , 8 ண 'Zத 

ெகாrைசf தDைமc%c கதU அO Qmக 

பராசர0Bவ' வணmக, ேதவ'கh/ ;#/J 

அM% / ெகா rைச வ ய / எ ன 7ப V / 

6#fதலமா%/.



ஒsகல: த2கY+, உ2]ல%                          
  ப2ெப#% வ2ையFைனயா                         
0sOடY, எsம+'க) தs<0B                          
  %s;ெனாV ெகs<Gவைனf                         
ெதாsOலe, இs%மல/ அ2]/வைக                          
  கs<0ைர கsமலநக'7                         
பs6Yைற ெயsOெமா2 தNp;ரகD                          
  வ2ெமா2க) ெமா2தைகயேவ. 12

12.கsமல/

ெபா-./ைர:-ந,ெலாscகf6, FIற, அ:தாe 
அ2eDற கYகாலf6, உலe, ப2ெப#%தைல 
FைனZO வ#Z6 , உட, 0sவO/ 0R 
0ைளfO)ள உேராமச 0Bவ' த/ %s;ன#டD 
அm%f தme, Gவெப#மாைனf ெதாsO, உலக 
இrைசc% இsceDற மலmக) Qmer Gவஞான 
உபேதச/ ெபIறதா, கsமல/ என7 ேபாIற7பV/ 
6 # fத ல f6 ைன வண m% ேவா : D % Iற / 
இ,ைலயாகr ெசbeDற தைலவK/, எsO/ 
ேவதெமன7 ேபாIற7பV/ தNp வ,லவKமாeய 
ஞானச/பZதD அ#jய இZத வ2ெமா2f 
6#;ராக7 பா!ரmக) பாR7 பயDெபW/ தDைம 
உைடயன.



கZத 8ராண/ அR7பைட+, 6#0ைற அR7பைட+,

      1. Jரம8ர/    7.Gர8ர/
   2.ேவM8ர/    8.8றவ/

   3.8கY    9.ச\ைப

   4.ெவm%%#    10.கா2
   5.ேதா.8ர/    11.ெகாrைசவய/

   6.தராb    12.கsமல/

1.ஒtெவா# பாடYi/ ஒ# Gற78 எsfO ைவfO ப6க/ 
அ#jr ெசbO)ளா'. 
2.அZத Gற7ெபsfைத ெகா\V ஒtெவா# ஊைர பIU 
ெசா,i/ெபாO அZத Gற7ெபsfைத அZத பாடYD 0ceய 
ஒYயாக ைவceறா'. 
3.அ7பR அZத Gற78 ஒY எmேக உ)ளO எDற krசம/ 
பDBெர\V ஊ'கjD ெபய'கj, உ)ள இர\டாவO எsfO 
ஒY ஆ%/. அO மZ6ர ஒY ஆ%/.அZத மZ6ர ஒYைய 
ைமயமாக ைவfO  ஒtெவா#  பாடைல]/ அ#j])ளா'. 
4.0த, ஆW பாட, ஒ# Fைலயாக</,அVfத ஆW பாட, ஒ# 
Fைலயாக</ ைவfO)ளா'. 
5.0த, பாட, ர எsf6D ஒYைய]/,ஏழா/ பாட, ர எsf6D 
ஒYைய]/ ெகா\V)ளO.0த, பாடY, 078ர/ எ: 
ெசbதைத]/, ஏழா/ பாடY, 078ர/ எ: ெசbதைத]/ 
ெசா,iவதா,,0த, ஆW பாட,க) ஒ# ப%6யாக</,அVfத 
ஆW பாட,க) ஒ# ப%6யாக</ அைமeறO.   
6.0த, ஆW பாட,கjD ெசb6க) அைனfO/ கZதD 
அவதார/.கZத8ராண ெசb6க).இைவ lDW மலmகளாக 
ெசா,ல7பVeற lDW அ!ர'கைள அ27பதIகாக Gவெப#மானா, 
வ#;cக உIறவ' கZத7ெப#மாD எDற க#fOைடயO. 
7.அVfத ஆW பாட,கjD க#fO,இB இcகாலf6, 
l/மலmகைள]/ அ27பதIகாக அ#jr ெசbய7ெபIறவ' 
6#ஞானச/பZத' எDற க#fOைடயO. 
8.அmேக கZதKc% Gவெப#மாD தZதO ேவ,.இmேக 
6#ஞானச/பZத#c% தZதO பா,.

வ-ெமா- ப!க5!6 உ89:./க;
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