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எனனக�
வணககம,

க�லததத அழ�நத வரம ச�ததர தபரமககள அரள�ய நலககள ம�ன நல�க தத�கதத 
ப�தக�தத�டம  தத�டர மயறச�ய�ல அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம எனக�ற நலகல 
உஙகள�ன ப�ரகவகக கவகக�தறன.

பழநதம�ழர வ�ழவ�ல எத�ரவ கறல எனபபடம ககலய�னத பல வடவஙகள�ல 
இரநத�ரகக�றத. அகவ மகறதய தச�த�டம,ந�ம�ததம,ஆரடம,ப�சனனம எனபனவ�ய கறப 
படடரகக�றத.

தச�த�டம எனபத ஒரவன ப�றநத கணதத�ல இரநத தக�ளகள மறறம வ�னம:ணகள�ன 
அகமபப�கனக தக�ணட கணகக�டப படக�றத.”தச�த�யம ”கறதல எனக�ற தம�ழச தச�லதல 
ந�ளகடவ�ல  த���நத மரவ� தச�த�டம�னத.

ந�ம�ததம எனபத க��ணதத�ன�ல ஆக�ற க���யஙகள எனபதன அடபபகடய�ல கறபபடவத. 

இட இடதத�ல மகழ வரதமன தச�லவதம, பச�தத�ல உணவ ததகவ எனபத�ன க��ண 
க���யஙகள�ன ந:டச�தய ந�ம�ததம�க தச�லலப படடத. இதகன மறதற�ர வககய�ல தசயல 
கணஙகள�ன அடபபகடய�ல கறவத எனபர. இநத தசயல கணஙகள எனபதத க�லப 
தப�கக�ல த���நத தசயகணம, தசகனம என மரவ� சகனம�னத.சகனம ப�ரதத 
க���யம�றறவதம, பலன கறவதம ந�ம�தததமய�கம.

ஆரடம எனபத ஒரவர தனத ப��சச�கனககள கற�டம தந�ம, அபதப�கதய தக�ளகள�ன 
ந�கல,  அவர அமரநத�ரககம த�கச,உடலதம�ழ� தப�னற அகமபபககள கவதத பலன 
கறவத�கம..இகதத தவ�� தச�ழ�ககள எற�நத அவறகற கணகக�டடம, ப�யசச�ககள 
உரடட அவறற�ன எணககள கவதத பலன கறவதம உணட. இநத வககய�ல அகதத�ய 
ம�மன� அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடதத�கனத�கனப பறற�யதத இநத ம�ன நல.

எலல�ம வலல கரவ�ன ப�தகமலஙககள வணஙக� இநத நகல உஙகள�ன ப�ரகவகக 
சமரபப�கக�தறன.

நடபடன
தத�ழ� .
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ப�யசச�கக  எனற�ல  எனன ? 

ப�யசச�கக எனபத ம�தத�ல தய���ககப படட ந�னக மகஙககளக தக�ணட  ம�ககடகட 
ஆகம. இத�ல மதன மனற மகஙகள�ல மகறதய 1,2,3 எனற எணணம ந�னக�வத மகதத�ல 6 

எனற எணகணயம இட தவணடம.

ப�யசச�கக  ஆரடம  எணற�ல  எனன ?

மனற மகற ப�யசச�ககய�னத உரடடப படட மனற தடகவயம வரம எணகள�ன 
அடபபகடய�க தக�ணட  பலனகள கறப படக�னறன. இநத மகறய�ல உரடடப படம 
தப�த தம�ததம 62 வககய�ன அகமபபகள�லத�ன ப�யசச�கக எணகள  ச�தத�யம�கம.. 

தகளவ� தகடபவக�ப தப�றததம, ப�யசச�கககய உரடடபவக�ப தப�றததம இநத 
எணகள வ�ழ வ�யபப�ரகக�றத.இதகன நவன கண�தவ�யல  ந�கழதகவ எனக�றத. 

ப�யசச�கக   ஆரடம  நமபகததனகம   வ�யநதத�   ?

பழநதம�ழரகள  தஙகள�ன பயனப�டடல கவதத�ரநத எத�ரவ கறல மகறகள�ன நமபகத 
தனகம மறறம ச�றபபககள ந�றவவதத� அலலத வ�வ�த�பபதத� இநத நலன 
தந�ககம�லகல.நமத மனதன�ரகள�ன சவ��ச�யம�ன பகடபபககள ம:டதடடதத 
சமக�லததவரகக பக�ரவதம அதன ம:த�ன தமலத�க ஆயவகளககம, வ�வ�தஙகளககம அதன 
தத�டரசச�ய�ன ததள�வகளகக�ன வ�யபபககள உரவ�ககவதத இநத ம�ன நலன தந�ககம.
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக  ஆரடதத�ல ப�யசச�கக எணகள 1,1,6 மதல 6,6,6 

வக�ய�ல�ன தத�கபபகள�ன பலனககளப ப�ரபதப�ம.

1 , 1 , 1

மமமகறதய�னதறவநத�ல மடநத�டம ந�கனதத எணணம
அயபவ� ம:த ந:யம அ�சகனப தப�ல வ�ழவ�ய
பமப சன�யமம ந:ஙகம பலவ�த ல�ப மணட�ம
தமப���ன ச�க�ய�க த�க�த�ன�கலப�த�

மனற மகறயம ஒனற வ�ழநத�ல எணண�ய எணணம ய�வம ந�கறதவறம. மனனன தப�ல 
வ�ழவ�ய. பமப, சன�யம ந:ஙகம பலவ�ததத�ல ல�பமணட�கம. ஒரவ�த கவகலயம ஏறபட�த 
எனக�ற�ர அகதத�யர.

1 , 1 , 2

ப��பப� ஒனற தம�னறம பதற�தய இ�ணடம வழநத�ல
ச:�த வழ�நத தப�கம ச�கககள பலவணட�கம
தப�த தகடககவநதன தபணடரம தகணதய ய�வ�ள
கறதவ ந�கனதத தயணணம கட�த ந�ள த�ன�கதவ.

ஒனறம, ஒனறம , இ�ணடம வ�ழம�ன�ல உன கடமபதத�ல ச:�ழ�வம, ச�ககலகளம 
உணட�கம. உனத பககழக தகடகக உன மகனவ�தய தகணய�ய�ரபப�ள. ந: ந�கனதத 
எணணமம மடவதறக தவகந�ள ஆகம எனக�ற�ர.
1 , 1 , 3

த�ன�கம ஒனறம வழநத தன�ததத�னறம மனறம வழநத�ல 
ஆண�க ப�றககம ப�ளகள அதன�தலதய தய�கமணட�ம 
வண�ன கவகலதயலல�ம வ�லக�டம தக�ணடமம தந�யம 
தத�ண�த கஷடம ந:ஙகம தகணயத மரகனணட�ம.

மதலல ஒனற வ�ழநத, மறபடயம ஒனறம, மனறம வ�ழம�ன�ல மகனய�ல ஆண கழநகத 
ப�றககம. ஆதன�ல அத�ரஷடம தபரகம. ஆபததககள வ�லகம. தகணடமம, தந�யம ந:ஙகம, 

மரகன�ன கரகணய�ல கஷடம ந:ஙகம எனக�ற�ர.
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1 , 1 , 6

உணடபப� தகடத�யணட ஒனறடதன�னற ம�றம
ந�னற�ட வ�ழம�ன�ல ந�கலகக�த ந�கனதத எணணம
அனற�யம அ�ச��தல அவதகட வநத தநரம
தசனற�டம தசலவமறறம தச�லவத வ�ஷமதப�லதவ.

ஒனற�ன ப�ன ஒனறம, ஆறம வ�ழம�ன�ல உனத எணணம பலதம�க�த. அ�ச�ஙக 
வ�த��தமம அதன�ல பலவ�ததத�ல தப�ன தப�ரள வ�க�யம�கம. உன வ�கக வ�ஷம 
தப�லரககம எனக�ற�ர.

1 , 2 , 1

வ�ஷப�மகப தப�தல ப�ரபப�ர ஒனறத�ணதட�னற வழநத�ல 
பசபப வ�ரதகதகள தபச�பற�பப�ரள தப�ரகள எலல�ம
ந�ஜம�க உக�தத�டட�லம ந�ய�யமணகக���த
கசஙக�ட கடன�ல தத�லகல க�டடடம கவகலய�தம.

ஒனற ,இ�ணட, ஒனற என வ�ழம�ன�ல உன தச�நதஙகளம, நடபம உனகன வ�ஷப 
ப�மப�கன ப�ரபபத தப�ல ப�ரபப�ரகள.ந: உணகமகய உக�தத�லம அத உறத�ய�க 
இரகக�த. கடனக��ரகள�ன தத�லகலயம க�டடம. கவகலயம உணட�கம எனக�ற�ர 
அகதத�யர.

1 , 2   , 2  

கவகலதயன ஒனறம த�ணடம இ�ணடதம வ�ழகம�ன�ல
ஷதவகணய�லல�மல தசரம ந�ள தப�ரளம ஜ:வன
கவலயத தனன�லநதன கணதகத ப���டடவ�ரகள
தவகக�டம தந�யம ந:ஙகம தகணவ��தல சக�யம.

ஒனறம, இ�ணடம, இ�ணடம வ�ழநத�ல பலவ�தம�ன ல�பமணட�கம. ககவ�டடபதப�ன 
தப�ரள�ய�னம, ஜ:வன�ய�னம தவகணய�லல�மல எடட ந�களககள வநத தசரம. உனகன 
ம�கவம நலலவதனனற பகழவ�ரகள. ஆ�மபம�கம தந�யம ந:ஙகம. ச�தனக�தரகள�ல 
உதவ�யணட�கம. எனக�ற�ர.
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1 , 2 , 3

சக�யதத�ல அப�யம தநரம ச��தய�னறம��ணடம மனறம
வ�க��ம�ய தத�னறவ�ய ந: வ�ணதபய த�டககல�கம
அக�லம�ய ம�ணதசத� அபபதன தகடப�ய ந:யம
சக�சக ம�ழநததப�தம கத��யநதகன வ�ட�தத.

ஒனறம, இ�ணடம, மனறம வ�ழநத�ல உன க��கக தக�ள�ற�ன�ல உன மகதம வ�க��ம�கத 
தத�னறம. தபயரம பகழம தகடம. ப�றறகக உதவ�ன�லம அதன�ல அப�யமணட�கம. 

உறவ�னரகளககள த�டத�ன ம�ணசதசத�யம தகடப�ய. இபபடய�க உனத சகம மறறம 
இழநத�லம உனத கத��யதகத மடடம வ�ட�தத எனக�ற�ர.

1 , 2 , 6

கத��யதகத வ�ட�தத தன�தய�னறம ம��ணடம�றம 
கவ�ய� ய�ரநததபரம வணஙகவ�ரனகனக கணட�ல 
தசL��யத தத�ழ�லல ப�பம சஞசலம ப�ண�யம ந:ஙகம 
ப��வடன ப�றககம ப�ளகள பலதத�டம அதன�லதய�கம.

ஒனறம, இ�ணடம, ஆறம வ�ழநத�ல பககய�ய�ரபபவரகளம உறவ�க வநத தசரவ�ரகள. 

தத�ழ�லல தமனகமய�ன ல�பமம, ப�ண�யம ,தகணடமம, பலவ�த கவகலகளம 
ந:ஙகம.ஆணகழநகத ப�றககம. ஆதன�ல ல�பமணட�கம எனக�ற�ர.

1 , 3 , 1

தய�கமணட ஒனறம மனறம உடதன�னறம வ�ழகம�ன�ல
ஏகம�யப தப�ரள தசரம இட��னற�தயணணஙகடம
ச�கதவ வ�யநத தந�யம சகம�கம மரநத�ன�தல
தவகம�ய தசயத�தத�னறம வ�ய�ப��ம வ�ரதத�ய�தம.

ஒனறம, மனறம, ஒனறம வ�ழநத�ல நலல தய�க பல�பலனககளத தரம. தவணடய தப�ரள 
வடவநத தசரம. எணணம பலககம. ம�ணம�கக வநத தந�ய மரநத�ன�ல ந:ஙகம. 

நனகமய�ன தசயத�யம வ�ரதத�க�ம�ன வ�ய�ப��மம உணட�கம எனக�ற�ர அகதத�யர.
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1 , 3 , 2

ஆமபப� வ�ழநத எணத�ன ஒனற மனற��ணதடய�கம
க�மதகதயள�தத மஙகக ககவ�டவ�தளயனகன
தஷமதகத தகடககவநதன தச�ததககதள�ழ�நத தப�கம
தப�மபப� உநதன க:ரதத� பஜ�பப�ய நவகக��கதகத.

ஒனறம,மனறம,இ�ணட வ�ழம�ன�ல உனகக அப�ம�ன த��ம�க�ய ஓர மஙகக உனத 
தப�ரளகள அகனதகதயம அபக��தத உனகன ககவ�டவ�ள. அதன�ல உன நலம தகடம. 

உனகக அபக:ரதத� உணட�கம. பலவ�தம�ன கவகலகளம உணட�கம. ஆன�ல இனற மதல 
ஒனபத ந�ள நவகக��க பகஜ தசய எனக�ற�ர.

1 , 3 , 3

க��கஙகள நலலத�சச க�ணதம�ன ற�ரமனற�சச
மகறநததத�ர தப�ரளஞதசரம மரநத�ன�ல தந�யம ந:ஙகம
ச�றபபற மணதமகடம தசயதத�ழ�ல ல�பஙக�ணம
அறமத ப��நதவ�ழவ�ய அகஸத�யர தம�ழ�ம:ற�தத.

ஒனறம, மனறம,மனறம உதயம�ன�ல க�ணம�ற தப�ன தப�ரள ய�வம க�கடககம. 

கனதத தந�யம ந:ஙகம. கலய�ணம கடம. தத�ழ�லல ல�பமணட�கம. அகஸத�யம வ�ககக 
ம:ற�மல தரமம தசயத வ�ழவ�ய எனக�ற�ர.

1 , 3 , 6

ம:ற�தயவநதகன வ�ககக மகனவ� மககளம நடபப�ர
தற�தய ம�கதபர நஷடம தகணவ��ல வநததநரம
கக��யம கககட�த கவகலதய அத�க��ககம
த��தய தந�யகள க�டடம தகலத�ம தசயத�தத�னறம.

உனகக ஒனறம, மனறம, ஆறம வ�ழம�ன�ல மகனவ�யம, மககளம உனத வ�ககக ம:ற� 
நடபப�ரகள. நணபரகள�ன�ல சணகட ,தப�ரள நஷடம ஏறபடம. கவகலகள அத�க��ககம. 

தக�டகமய�ன தந�யம, தகடட தசயத�களம வரம. க���யம கககட�த தப�கம எனக�ற�ர. 
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

1 , 6 , 1

தத�னற�டம பககத�ன தமததடரநதத�னற ம�த��னற�க�ல
ஆனதற�ரகள ததடகவதத ஆஸத�யமழ�நத தப�கம
க�னபடம கணண�தனன�ல ம�னபடம கவகலதப�தல
வ�னபத�ககளதள ந:யம வரநததவ தநரமபப�.

உனகக ஒனறம, ஆறம, ஒனறம வ�ழநத�ல ம�கவம பககயணட�கம. தப��தய�ரகள�ன 
தப�ரள அழ�யம . தவடன கவதத கணண�ல ச�கக�ய ம�ன தப�ல கலஙக� ந�றகவம தந��டம. 

கடகமய�ன கஷடஙககள அனபவ�கக தந��டம. கத��யதகத வ�ட�தத! ச:கக��தத�ல 
நனகமயகடவ�ய எனக�ற�ர.

1 , 6 , 2

அபபதன ஒனறம ஆறம உறத�ய�ய இ�ணட வழநத�ல 
தபப�த மடயமபப� த�தனகத ந�கனதததப�தம
ஒபப�ல� வ�ழவணட�ககம உளள��லகடவ�யல�பம
கபப�யபகக தந�ய ந:ஙகம கஙகணப��பதம�தம.

ஒனறம, ஆறம, இ�ணடம வ�ழநத�ல ந: ந�கனதத எணணதமலல�ம தடஙகலலல�மல மடயம. 

தசலவ�கக�ன வ�ழகககயணட�கம உளள��தலதய நலல ல�பஙகதளலல�ம க�கடககம. 

பககயம தந�யம ந:ஙகம, மகனய�ல சப க���யம நடககம எனக�ற�ர.

1 , 6 , 3

ஆகதம கவசமப�ர அபபதன ஒனற�ர மனறம
தச�கதம தப��த�ய ந�றகம சலபப�ன�ல இடதகத ம�றறம
ஏகம�ய தப�ரளம தப�கம இடற�ன தந�யணட�கம
தப�கதம தத�ழ�லம நஷடம தப�லல�பப மகடகவ�ய.

உனகக ஒனறம, ஆறம ,மனறம வநதத�ல கடமபதத�ல கலகம தநரம.எத�லம தய�தம 
தமலடம. சலபப�ன க��ணம�ய  இடம�றதலம தபரம தப�ரள தசதமம, கடகமய�ன 
தந�யம உணட�கம. தத�ழ�ல மடககம�கம . ச�தனக�த தப�லல�பபமகடவ�ய எனக�ற�ர.
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

1 , 6 , 6

அகடகவ�ய ல�பமபப� ஆக ஒனற�த ம�றம
தகடய�னற� வ�ழநத�தல தகழதத�ட மகபதபற�கம
பகடசழ கடமபநதனன�ல பகழ�ன வ�ழவணட�கம
இகடய�தல தயர வநத�லம ஏதத�னறமகன தசயய�தத.

இபதப�ழத ஒனறம, ஆறம, ஆறம வநத�ல கடமபதத�ல பதத�� ப�கக�யமணட�கம. 

பநதககளடதன சகதஷமததடன வ�ழவ�ய. இதன நடவ�தல தக�ஞசம கஷடதகதயகடநத 
தப�தம அககஷடம உனகன ப�த�கக�த. உன ஆயளக�லம வக�ய�ல தஷமம�க வ�ழவ�ய 
எனக�ற�ர.

2 , 1 , 1

தசயயதவய��ணட தம�னறம தசரநததத�னற வ�ழம�ன�ல
கபயதவ தப�ரளமதப�கம பயணதம தப�தக�ண�த
தமயயத�ய கலகம�கம மகனவ� மககளம பககபப�ர
ஐயம�லல�ம தலணணம அபலம�ய தப�கககடம.

உனகக இ�ணடம, ஒனறம, ஒனறம உதயம�னத�ல அடககட தப�ரள நஷடம உணட�கம. 

தவள�யர பயணதகத தவ�ரகக தவணடம. மகனவ� மககளடன ப�ணகக உணட�கம.எணணம 
ந�கறதவற�த எனக�ற�ர.

2 , 1 , 2

கடதமதயணணதமலல�ம கறம த�ணதட�னறம த�ணடம
ஓடதம வ�கனதயலல�ம உடனப�றநதத���ல நனகம
ததடமன க�கடககமபப� தத�ழ�லத ந:டததத�ஙகம
தக�டதச�ல தவற�ட�த தக�ம�ன தப�ல வ�ழகவ�தய.

தறதப�த இ�ணடம, ஒனறம, இ�ணடம வ�ழநதத�ல தப�லல�த தந�யம, த:வ�கனகளம 
ந:ஙகம. உனனடன ப�றநதவரகள�ல தவணடய ல�பமணட�கம. ந�டய தப�ரள எத�ரப���த 
வ�ததத�ல வநத தசரம. தத�ழ�ல தகழதத ஓஙகம, தனவநதன�க வ�ழவ�ய எனக�ற�ர.
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

2 , 1 , 3
வ�ழந: எததள�தத�ய வகக��தத�தன தகத
த�ழத�ணதட�னறம மனறம தகடபபட வழநததப�த
சழமன கடமபம�னற சகஙதகடட ச�தற�பதப�கம
தக�கழய�ம ச�ல தப��ல கலகதகட வ�கனயல�கதம.

இ�ணடம, ஒனறம, மனறம வ�ழநத�ல உனகக தகத வகக��தத�ரகக�ற�ன எனற 
தப�ரள�க�றத.அதன�ல சகம�ன வ�ழககக இரகக�த.கடமபம ச�தற� ஆளகதக�ர இடம�க 
ம�றற� இரகக கவககம. ச�ல தபரகள�ல உனத வமசதத�றக அவமத�பகபத வநத தசரம 
எனக�ற�ர.

2 , 1 , 6

வ�களய�த தவகவ�ய தனபம��ணட ஒனற�றம�ன�ல
பகழய ந�ள வழககம தவலலம ப�கவயம தகரபம�வ�ள
தகழதததம கடமபதம�ஙகம தடட�த உநதன வ�கக
தகலநத�டம தகணடம தந�யம தகணயத உணட ததயவம.

இ�ணடம, ஒனறம, ஆறம அடததடதத வ�ழம�ன�ல அத�ரஷடவசம�ன ல�பதமலல�ம 
க�கடககம. மனதன�ரகள�ன கடமப வழகககள�ன ச�ககதல�ழ�யம . மகனய�ளகக தகரபம 
த��ககம. தகழதத கடமபம தசழ�தத ஓஙகம. உன வ�ரதகதகதகத�ர வ�ரதகதய���த, 

தகணடமம தந�யம ந:ஙகம, ததயவம தகணயணட எனக�ற�ர அகதத�யர.

2 , 2 , 1

ததயவதத�ன சக�யமணட ததனபவ� வ�ரத�ணட�னற�ல
கவயகம:த தனபம வரநத�ட� தனககதயதம
தசயயதவ தத�லலதம�ஙகம சநதத�ச தசயத� தத�னறம
தப�ய தச�லல� பன�தன�க பவ�தன�ல வ�ழவ�யனதற�
உனகக இ�ணடமகற இ�ணடம இறத�ய�ல ஒனறம வ�ழநத�ல எததககய தனபம�ய�னம 
ச��யகனக கணட பன�தப�ல வ�லகம. தத�ழ�லல அளவறற ல�பஙககளயள�ககம. பல 
ஊரகள�லரநத மக�ழசச�க�ம�ன தசயத�கள வரம. தவ��  ந:  தப�யயக�ய�த பன�தன�கவம 
வ�ழவ�ய எனக�ற�ர.
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

2 , 2 , 2

அனற ந: ப�வம அகலசசலம த���சசல�கம
நனற�லகல மத�ணட�ன�ல நயம தபச� தம�சம தசயவ�ர
தவனற�டம வழகக�ன�லம வககயறற தத�றறதப�கம
ஒனறதம பயனபட�த உரபட� மகறய�ததம

மனற மகறயம இ�ணட வ�ழம�ன�ல மன க�லதத�ல ந: தசயத வ�கனய�ன�ல இபப�றவ�ய�ல 
தவக கவகலகள உணட எனக�ற�ர.தமலம எகக���யதத�லம  நனகம ஏறபட�த. தவலலக 
கடய வழகககள  கட கலகதத�ல தத�லவ�ய�கம. ந: தசயயம க���யம எதவம உரபபட�த. 

ச�ல ந�ள தப�க தவணடம எனக�ற�ர.

2 , 2 , 3

ஆதமன வ��ணடம த�ணடம அடததத மனறம வழநத�ல
த�மதம�க� ததணணம தகழதத�ட தசலவதம�ஙகம
தப�தமன தவள�யர தப�க பல தத�ழ�ல வ�ரதத�ய�கம
க�மகன தய��ததத�ன கமநதன கநதனம தகணய�ரபப�ன  

இரமகற இ�ணடம இறத�ய�ல மனறம வ�ழநத�ல ஆக�த க���யம�ய�னம  த�மதம�னற� 
மடயம. தசலவதம�ஙகம; தத�ழ�லல தவள�ய��ல ல�பமணட�கம . கநதந�தன�ன 
கரகணய�ல கவகலகதளலல�ம ந:ஙகம�ம.

2 , 2 , 6

தகணதயன நமப�ட�தத தத�லகலய�ம பலதபர தநசம
இகணபடன�ரத�ணட�றம இட�பப� வ�ழநதத�தல
வ�கனயம�ய தத�ழ�லம நஷடமவநத�டம வழககரமவமபம
மகனய�தல களவ தப�கம மகனவ�ககம தத�ஷம�தம

உனகக இ�ணட மகற இ�ணடம ககடச�ய�ல ஆறம வ�ழநத�ல, ந: ஒரவக�யம நமப�தத!, 

ச�ல தபரகள�ல உனகக இடரவ�களயககடம. தத�ழ�லல நஷடம வமப வழகககதளறபடம. 

மகனய�ல களவ தப�கம. மகனவ�கக பலவ�த தந�யககள க�டடம எனக�ற�ர.

 www.siththarkal.com



அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

2 , 3 , 1

தத�ஷதம தநரமபப� இ�ணடடன மனதற�னதற�ன�ல
தம�சதமயனகன தசயய மழததம தய�ச�பப�ரகள
க�சடன தத�ழ�லம தப�கம கவகலகள ம�கதவ தத�ணம
ப�சம� யளளதபரம ப���நத�டவ�த� யனகன.

உனகக இ�ணடம மனறம ஒனறம வ�ழநதத�ல தச�நதஙகளம, நடபகளம உனகக தம�சதம 
தசயய தண�வ�ரகள. ககபதப�ரள வ�க�யமம, தத�ழ�ல நஷடமம அதன�ல கவகலகளம 
உணட�கம. உனன�டம அனபளளவரகள கட உனகன வ�டட ப���வ�ரகள எனக�ற�ர.

2 , 3 , 2.

உனமனம தப�தலய�கம ம��ணட மனற��ணதட வழநத�ல
பணகடய தப�ரளம தசரம பககவரகள கலதம ந�சம
தபணடடன பதத��தபரம தபரகவ�ய தவணல�பம
தக�ணட�டம உனத ததயவம கடதவ தகணய�ரகக.

இ�ணடடன மனறம இ�ணடம வ�ழம�ன�ல எத���கள இலல�த வ�ழககக அகமயம, பரவக 
தப�ரளகனததம வநத தசரம. இ�ணட த��ஙகளணட�கம, பத� ல�பம தபரகம, 

பககவரகள�ன கலதம ந�சம�கம. உன வடடல மடநத கலததயவஙகள உனககப 
பககததகணய�க இரககம எனக�ற�ர.

2 , 3 , 3

இரககதம கஷடம�க இ�ணடடன ய�ரமனற�ன�ல
உரககதம உளளநதனகன உலக�தல தகடதப��கம
தபரககம�ய இரநததசலவம பலவ�தவ�கறயம�கம
தந�றககதம தந�யத�னனகன ந�கலயத ந:ஙக�பதப�கம

இ�ணடடன இர மகற மனற வ�ழநத�ல அத�க கஷடஙகளம அதன�ல மனகத வரததக 
கடய கவகலகள உணட�கம. தகடட தபயக� ஏறபடததம. ந�கறநத�ரநத தசலவம பல 
வககய�ல வ��யம�கம. இதன�ல தந�யம, கவகலயம சழநத சயபதத� ம�றறம எனக�ற�ர 
அகதத�யர.
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2 , 3 , 6

ந:ஙகம கவகலதயலல�ம இ�ணட மனற�றம�ன�ல
ஓஙக�டம உனததசலவம உயரதம தத�ழ�லத�னபப�
தச�ஙக�டம தத�ஷமதந�யம தத�கலதத�டம அஞச�ட�தத
வ�ஙக�ய கடனத�ன ந:ஙக� வறகமயமகனறதப�தம.

இ�ணடம, மனறம, ஆறம வ�ழநதத�ல கவகலகள எலல�ம ந�லகவக கணட  இரள தப�ல 
வ�லகம. தசலவம ஓஙகம, தமல�ன தத�ழ�லணட�கம, சகல தத�ஷஙகளம, தந�யம ந:ஙகம, 

கடனத:ரம, கடமபதத�ன வறகமயகலம எனக�ற�ர.

2 , 6 , 1

தப�தமனதய�ம தப�கம பகம�ய த�ணட�தற�னற�ல
தக�ம�னதப�ல வ�ழவணட�கம கடமபதத�ல மணதம
த�மதம�னற� தந�யமதண�நத�டம தவள�யர தப�கககடம
தஷமதமத ம�தவமணட�கம தஜகம பகழகடகவ�தய.

இ�ணடம, ஆறம, ஒனறம வ�ழநத�ல இலலறதத�ன தனபஙகதளலல�ம வ�லகம, 

தனவநதன�க வ�ழவ ஏறபடம. மகனய�ல மணஙகடம, தந�யகள ந:ஙகம, தவள�யர தப�கதவ 
தஷமதகதத தரம, ப��கய�த�யள�ககம எனக�ற�ர.

2 , 6 , 2

வ�யதவ ய��ணடம�றம வரதததம இ�ணடம வழந;த�ல 
தத�யதவ தப�ரளம நஷடம தத�ழ�லதன�ல ந�நகதயணட�ம
உப�யம�ய ச�லதப��தல வ�த��தமம கலகம�கம
க�யதம யரநததப�தம கடவகள மறநத�ட�தத.

உனகக இ�ணடம, ஆறம, இ�ணடம வ�ழநதத�ல வரததமணட�கம . தப�ரள நஷடமம 
தத�ழ�ல மடககம உணட�கம. ச�ல தபரகள�ல உனகக கலகமம வ�த��தமம உணட�கம. 

ஆன�ல எததககய தனபம தந��டனம கடவகள மறவ�தத, உன கஷடதமலல�ம ந:ஙக�ப 
தப�கம எனக�ற�ர.
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2 , 6 , 3

மகறநத�டதட�ர தசக��தத மணமகன வநததசரம.

இ�ணடடன�றம மனறம இணஙக�ட தசலவதம�ஙகம 
ச�றநத�டம ந�றக�ல ஜ:வன ச:கக��ம தயணணம கடம.

 தறநததம தசனதறதபரம த��ததத�ல வரகவ�த�.

இ�ணடம, ஆறம, மனறம வ�ழநத�ல தப��தய�ரகள ததடய மகன,  ந�லம மதலயகவகள 
தசரம. தசலவம�னத ஓஙகம. ந�றக�ல ஜ:வன தக�ளள ப�ல ப�கக�யம உணட�கம. 

எணணமம ச:கக��தத�ல கடம. கவகலயகடநத மகனவ�டட தசனதற�ரகளம வநத 
தசரவ�ரகள எனக�ற�ர அகதத�யர.

2 , 6 , 6

வ�த�ன ய��ணட��றம வநத�டல தகடத�யபப�
தந�தவ எடதததவகல ந�த�னதம ம�கநதகடம
ப��த மளமபப� தப��நத�ய கடமபநதனன�ல
தத�தவ வழ�யணட தத�தத�ட�ய ததயவநதனகன

இ�ணடம, இரமகற ஆறமவ�ழ எடதததவகலகள எதவ�ய�னம ந�த�னம�கதவ கடம. 

மகனய�ல சணகட நடககம .பலவ�த கவகலயணட�கம . ஆன�ல உனத கலததயவதகததய� 
நவகக��கதகததய� பகஜ தசயய நனகமயணட�கம எனக�ற�ர அகதத�யர.

3 , 1 , 1

ததயவகத தனகமய�தல ததரநத ந:யகடவ�ய ல�பம
கபயமனற�த��னற�க ப�லதன வ�ழநதத�தல
கவயகநதன�லனகக வ�ழவ�தல ப�னனம�லகல
தசயயதவ தத�ழ�லதம�ஙகம த:ரககம�ய ஆயளணட�ம.

ப�யசச�கககய உரடடம தப�த ஒர மகற மனறம இரமகற ஒனறம வ�ழநதத�ல ததயவ 
பகத�ய�ன�ல தவணடய ல�பஙககள அகடவ�ய. கடமபதத�லம தத�ழ�லலம எவவ�த 
ககறயம ஏறபட�த. த:ரககம�ன ஆயளணட�கம எனக�ற�ர.
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3 , 1 , 2

ஆயளம அறபம�லகல அவன�ய�ல நனகமய�லகல
தத�யமனதற�னற த�ணடம தத�கதத த�லலல�பம�லகல
தசயரம தபணடரநதன தச�லதகன மத�பபத�லகல
சக�யம தம�ரவ��லகல சஞசலம தக�ஞசந�தள.

மனறம, ஒனறம, இ�ணடம வ�ழநதத�ல எணண�ய எணணஙகள ந�கறதவற�த. மகனவ� 
மககள�ன தவறபபககம,பறககண�பபககம ஆள�க தந��டம. உதவ�கக ய�ரம�லல�த 
ந�கலயம, உடல தந�வம வ�டடம. எலல�க கவகலகளம ச�ல ந�ள�ல ந:ஙகம எனக�றர.

3 , 1 , 3

தக�ஞசதவ மனறதம�னறம மனறதம வ�ழநதத�தல
சஞசலதம�ழ�நத தப�சச சகலமம நனகமய�சச
வஞசகம தசயததபரகள வககயறற ஒழ�யல�சச
அஞச�தத ந: தசயவததலல�ம அகடகவ�ய ல�பநத�தன.

உனகக மனறம, ஒனறம, மனறம ப�யசச�ககய�ல வ�ழநதத�ல கவகலகள எலல�ம த:ரநத 
நனகமகள உணட�கம. வஞசகம தசயதவரகள அழ�நத தப�வ�ரகள. அஞச தவணட�ம,இன� 
ந: தசயவததலல�ம நனகமய�கதவ மடயம.

3 , 1 , 6

ல�பம�லகல மனதற�னற�ற�ல நஷடதமய�கமப���ல
ஆபததம ச�தனக��தலய�க�வ�ட மரககமணட
தக�பதகதக கககதக�ளள�தத தக�டகமகளம�கதம
தச�ப�தம ககறநதப���ல தனபமமம�கவணட�தம

உனகக மனறம ஒனறம ஆறம ப�யசச�ககய�ல வ�ழநதத�ல ச�தனக�த��ல ஆபததககள 
தந�ல�கம. ஆன�ல ந: தக�பதகதப ப���டட தவணடம. க��கதத�ன தக�ள�ற�ன�ல உனத 
கணமம தகடட ம�றதலகடயம. எநத வ�த ல�பமம க�டட�மல அத�க தனபமணடகம.
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3 , 2 , 1

ம�கம�க தய�ஙக�டடம மனற�த�ணதட�னறம வநத�ல 
பசகமத ஒழ�நததப�கம தச�லதம�ழ� தவறல�கம
ககயதம�கதவ தநரம பயஙக� தந�யணட�கம
வககயறற தப�ரள�ழநத வறகமய�ல வ�டவ�தய.

மனற, இ�ணட, ஒனற என வ�ழநத�ல ம�கத  தய�தகத உணட�ககம. கடமபதத�ன சகதகத 
தகடககம . தக�டதத  வ�கக தவற�பதப�கம. பககயம, கடகமய�ன தந�யம உணட�கம . 
ககபதப�ரள வ�க�யமணட�கம எனக�ற�ர.

3 , 2 , 2

வ�டதவ தவணட�மபப� வநதத நலலக�லம
ந:டதவ மனற�த�ணடம ந�ஷட� தம�ழ�நத தப�கம
ததடதவதப�ன ஜ:வன ததறதகனம த�கசய�லக�டடம
ப�டல�ம�தகன நமப� பலனதபறற ஜ:வ�பப�தய

ஒர மகற மனறம இரமகற இ�ணட வ�ழ  இன� நனகமய�ன பலனகதளலல�ம ஏறபடம. 

ததடபதப�ன ஜ:வன ததறக த�கசய�தல எத�ரப���தவ�தம�ய  க�கடககம. இன� உன 
கவகலகள ந:ஙக� உலக�ல சகம�க வ�ழவ�ய எனக�ற�ர அகதத�யர.

3 , 2 , 3

ஜ:வ�ய க�லதமலல�ம வறகமய�ல வ�ட ந�னற�ய
ப�வ�கள ச�லதப��தல பலவ�த தப�ரகளத தத�றற�ய
ஆவ�கய ஒழ�பபதறகம தய�ச�பப�ர கவனம கவபப�ய
தசவ�ததத ஈசன தனகன தஜகமத�ல வ�ழவ�ய மனதன.

மனறம, இ�ணடம, மனறம வ�ழநத�ரபபத உன கஷட ந�கலய�கனதய க�டடக�றத. 

த:யவரகள�ன�ல உன தப�ரகள இழநத�ரபப�ய. அவரகள�ன�ல உன உய�ரககம 
ஆபததணட. கவனம�ய இர!, எலல�ம வலல ஈசகன வணஙக� நலம�ய வ�ழநத�ட எனக�ற�ர.
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3 , 2 , 6

மனக�ல வ�கனய�ததனற மரககம�ய த���யதவணட�ம
உனக�லம நலலத�சச வ�ழவம மனற��ணடம�றம
ப�னன�ல ந: தவணல�பப பய�ரததத�ழ�ல தசழ�தததவ�ஙகம
ஒனறககம அஞச�ட�தத ஒரவ��ம கழ�நத�ட�தய.

மனறம, இ�ணடம, ஆறம வ�ழநத�ரபபத�ல உனகக நலல தந�ம உணட�க�ய�ரகக�றத. இத 
உன மனவ�கன பயன�ல வநதத என இரம�நத இரநத வ�ட�தத. இன� வரம ந�டகள�ல 
உனகக வ�வச�யம தசழ�தத ல�பம தபரகம எனக�ற�ர.

3 , 3 , 1

கழ�தத�ட�யய�ர மனதற�னறம கரததடன வ�ழநதத�ல
பததவர ப�ழ�ய தப�வ�ர இழ�ததவர இடரககளள�வ�ர
தசழ�ககமன கடமபமபப� தசரம தப�ன பஷணஙகள
அழ�தததத�ர தப�ரளம தசரம. அனப தக�ணடரநத�டதவ.

இ�ணட மகற மனறம அடதத ஒனறம வ�ழ உனகன பழ�ததவர அழ�நத தப�வ�ரகள, 

எத���கள தயரகக ஆள�வரகள. தப�ன, தப�ரள தச� பகழடன வ�ழநத�ரபப�ய எனக�ற�ர 
அகதத�யர.

3 , 3 , 2

தக�ணடதத�ர கவகலய�தல கனற�தய வ�டக�னற�ய
இனற�ர மனறம த�ணடம வழநதத�ல தப�ரளம நஷடம
அணதட�ண� தயரககளள�ககம அபலம�ய எணணம
கணட�லம வ�ஷம தப�ல ப�ரபப�ர கஷடமம தய� மணட�ம.

மதல இ�ணட மகற மனறம அதகனயடதத இ�ணட வ�ழநத�ரபபத உன தய� ந�கலகய 
கற�கக�றத. உறவகள தவறதத ஒதககவர. மனக கவகலயம, தப�ரள வ��யமம உணட�கம 
எனக�ற�ர அகதத�யர.
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3 , 3 , 3

கணட�லம அஞசவ�ரகள கரததடன மனமனற�ன�ல
வ�ணட�லம சகபநடஙக தவணதவ தனமம தசரம
தசணட�லம ச�றவ��தல ச:ம�னதப�ல வ�ழவணட�கம
தக�ணட�டம கலததயவஙகள கத�தக�ளளம உநதனகதக.

தத�டரநத மனற மகற மனற வழநத�ல இன� உனகக நலல க�லம எனபத�க�றத. தப��ய 
சகபகள�ல உனகக ம��ய�கத உணட�கம. எத���கள அஞச� நடஙகவர. உன வ���சகள�ன�ல 
தசலவம கவ�யம. தசலவ ச:ம�ன�ய வ�ழககக அகமயம கலததயவஙகள உனகக தகனய�க 
இரககம எனக�ற�ர.

3 , 3 , 6

உநதன�ன க��கதமலல�ம வகக�ம�சசதபப�
தச�நதம�ய தத�ழ�ல தசயத�லம தச�ஙக�தய தப�கமபப�
வ�நகதய�ய இரமனற�றம வநதத�ல கவகலயபப�
ச�நதகன ம�கதவதநரம ஜ:வனகள நஷடம�தம.

மதல இ�ணட தடகவகள மனறம, அடதத ஆறம வ�ழநத�ல உனத நலல க��கஙகள 
எலல�ம வகக��தத  ந�கலய�ல இரபபகத க�டடக�றத. தச�நத தத�ழ�ல ச�கதயம, கவகலகள 
சழம.கடமபதத�ல உய���ழபபகள உணட�கம எனக�ற�ர.

3 , 6 , 1

நஷடதம ம�கவணட�கம நலம�லகல மனற�த��னற�ல
இஷடமதப�ல நடபப�ய�ன�ல இட�த ம�கதவதநரம
கஷடம�ம கடமபநதனன�ல ககபதப�ரள வ�க�யம�கம
தஷட��ல தடககமதநரம சலபபத அத�கம�கதவ.

மனறம,ஆறம,ஒனறம வ�ழ நஷடதம உணட�கம.தனன�சகசய�க தசயல படட�ல மனத 
தயரம, ககப தப�ரள வ��யமம,எத���கள�ன�ல ஆபததம உணட�கம எனக�ற�ர. 
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3 , 6 , 2

அத�கம�ய கவகலதவணட�ம அத�ரஷடமமனக கணட�சச
பத�தன�ல ம�கவதமனகம ப�கக�ய மகடயபதப���ய
கத�தயன வகடநததபக� ப�தத �ஷ�பப�ய ந: த�ன
ந�த�யடன ஏகழகடக ந�கழததவ�ய தரமநதனகன.

ப�யசச�கக உரடடடம தப�ழத�ல அடததடதத மனறம, ஆறம, இ�ணடம வ�ழ இன� வரம 
ந�டகள�ல உனகக நனகமயணட�கம. தமல�ன ந�கலககள அகடவ�ய. தஞசதமன 
வரதவ�க� க�தத �டச�பப�ய. ஏகழகளகக உனன�ல இயனற தரமதகத தசயத வ� நனகம 
உணட�கம எனக�ற�ர.

3 , 6 , 3

தனகனதய தந�கச தசயயம த��தத�� த�கசயணட�கம
ப�னனம மனற�ற மனறம ப�கழயற வ�ழநதத�தல
ஒனறதம பலபபட�த உனதத�ழ�ல தப�ரளம நஷடம
தனபம�ய தந�யணட�கம தகலநத�டம ம�ததம�னற�ல

மனறம, ஆறம, மனறம வழநத�ல உனகக த��தத�� ந�கல உணட�கம. பதத� தசயலழநத 
தத�ழ�ல மடககம�க� தப�ரள வ�க�யமம ஏறபடம. தந�யம உணட�கம. இகவயகனததம 
ஒர ம�ததத�ல ந:ஙக�டம எனக�ற�ர அகதத�யர.

3 , 6 , 6

ஒனறகக மஞச�ட�தத ஒர மனற ய���ற�ன�ல
நனறபப� ந�கனபபததலல�ம நடநத�ட தஜயதமக�ணம
இனறடன உனத பகடய�டரகளதம�ழ�நத தப�சச
ஊனமகனதன�ல வ�வ�கம உறத�ய�ய கடமப�த�.

மனறம அகதயடதத இ�ணட மகற ஆறம வழநத�ல இன� ந: ந�கனபபததலல�ம 
தஜயம�கம எனக�ற�ர அகதத�யர. இனறடன உனகன ப�டதத�ரநத த:யகவகள வ�லக�, 
வ�க�வ�ல உனத இலலதத�ல த�ரமணம ஒனறம நகடதபறம எனக�ற�ர.

 www.siththarkal.com



அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

6 , 1 , 1

கடதமனதற ந�கனதத கதகல மகடநத�ட�தத
ந�டய வ�ற:த�னறம நஷடதமய�கமபப�
ப�டபடதட ந: தசரதத தப�ரளத ஒழ�யமபப�
வ�டடதவணட� ம�னனம வ��ம�த�ணதடக தவணம.

ஆறம,அடததடதத இ�ணட மகற ஒனறம வ�ழநத�ரபபத�ல நனகம உணட�கதமன 
கதகலமகடய�தத. ப�டபடட தசரதத தப�ரள அழ�யம. இ�ணட வ��ம கழ�நத�ல நனகம 
உணட�கம எனக�ற�ர.

6 , 1 , 2

தவணதமனதற ந: தசயயம தவகலய�ல ல�பமணட�ம
பணம�த��னறம த�ணடம பகழறவ�நத�தல
தத�ணதம பலககதமணணம தத�நத�ரதததம�ழ�நத தப�கம
க�ணவ�ய�தன�னணகம கநதன�ன கரகணயணட�ம.

ஆறம, ஒனறம, இ�ணடம வழநதத�ல தசய தத�ழ�லல ல�பமணட�கம. மனத�ல ந�கனதத 
எணணதமலல�ம பலககம. கடமபதத�லளள தத�நத�ரததஙக தளலல�ம ஒழ�நத தப�கம. 

இனனம ச�ல ந�ள�ல இதனணகம க�ணப�ய எனக�ற�ர.

6 , 1 , 3

கரகணய மனககதயத க��கஙகதளலல�ம த:த
ஆற ஒனறம மனறம வ�ழ அத�ரஷடமம தப�சசதபப�
தப�ரளத வ�க�யம�கம தப�லல�பப அத�கம�கம
உரபட�தநதன தசயத� ஒனறககம மஞச�ட�தத.

ஆறம, ஒனறம, மனறம வ�ழநத�ல உநதன எணணம பலதம ஆக�த. ககபதப�ரள 
வ�க�யம�கம. தப�லல�பப அத�க��ககம, ந: எணண�ய எணணஙகள உரபபட�த. இரநத�லம 
அஞச�தத எனக�ற�ர அகதத�யர.
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6 , 1 , 6 

அஞச�டதவணட�மபப� ஆறம ஒனற�லம வழநத�ல
வஞசகம பகட தந�யம வறகமயம ஒழ�நததப�கம
தஞசதவ த�ன�யஙகள தகணவரம வநத தசரவ�ர
தக�ஞசந�ள தப�னத�ன�ல தக�டககலவ�ஙகலதல ல�பம.

உனகக ஆறம, ஒனறம, ஆறம வ�ழநதத�ல உகனத தத�டரநத பகடயம, தந�யம, 

வறகமயம, வமப வழகககளம, பககவரகள�ன வஞசம ய�வம ஒழ�யம. ந�லம தசழ�தத த�ன�ய 
வ�களசசல தபரகம. பத�ய ச�தனக�தரகளம தசரவ�ரகள. அதன�ல ல�பமணட�கம 
எனக�ற�ர.

6 , 2 , 1

ப�ஙகதவ மகனயமம�டம ஆறத�ணதட�னற�ல ல�பம
ஓஙகதம ச�றவரகடக உயரத�க கலவ�தயலல�ம
ப�ஙகள மகனகயவ�டட ப�ததசம தப�னதபரம
ததஙக�ட� வநதததசரவ�ர த:ரநத�டம உனத தனபம

ஆறம, இ�ணடம, ஒனறம வ�ழநதத�ல எநத க���யதத�லம  நலல ல�பமணட�கம. 

கடமபதத�ல ச�றவரகளகக கலவ� ஞ�னமம ஓஙகம. தச�நதம�ய வடம, க�லநகடகளம 
அகமயம. மனஙகலஙக�ச தச�னறவ��ய�னம ச:கக��தத�ல வடவநத தசரவ�ரகள. உனத 
கவகலகள ஒழ�யம எனக�ற�ர அகதத�யர.

6 , 2 , 2

தனபதம ம�கவணட�கம தத�கதத�ற ம:ற�த�ணட�ல
அனப தப��ன�ல அடதததம பககயம�வ�ர
நனற� ந: தசயததப�த நலதம�னறம ஏறபட�த
தனகமயமழ�நத தப�க த��தத��ன�ககம�தம.

இபதப�ழத ஆறம அடததடதத இ�ணடம வநதத�ல அனபளள ச�தனக�தர ஆய�னம 
உனகக பககய�வ�ரகள. ந: நனகமகய தசயத�லம அதன�ல நலம ஏதம வ�களய�த. உனத 
தனகம அழ�நத த��தத��ம உணட�கம எனக�ற�ர அகதத�யர.
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6 , 2 , 3

ஆககதம தனவ�ன�க ஆற�த�ணட மனற வநத�ல
தப�கதம கவகலதயலல�ம தப�ன தப�ரள ம�கதவ தசரம
ததககதம உனகக நனகம ததகதத�ன ப�ண�யம ந:ஙகம
தந�ககதம நனகமய�க நலலதத�ர க��கதமலல�ம.

ஆறம, த�ணடம, மனறம  வழநதத�ல இநத அகமபப உன கவகலதயலல�ம அகறற� 
தசலவதகத தக�ணட தரம. தந�ய தந�டகள வ�லக�டம. க��க அகமபபகள�ன�ல 
நலமணட�கம எனக�ற�ர.
6 , 2 , 6

க��கதத�ன தக�ள�ற�னற க�டடடம கவகலய�தல
உ�மளள ஆறம த�ணடம உடன�றம வழநததபப�
ப�ப�பபத�கம�கம ப�வ�தயனற சவரகள
ச�றபபடன ச�லந�ள தப�க தசமதம தபறகவ�தய.

ஆறம, இ�ணடம, ஆறம வ�ழநதத�ல க��க தக�ள�ற�ன க��ணம�ய கவகலயம, பதடடமம 
அத�க��ககம. நறதபயரகக களஙகமணட�கம. இநத ந�லகம ச�ல ந�ள�ல ம�ற�டம எனக�ற�ர 
அகதத�யர.

6 , 3 , 1

தபரக�டம கடமபந தனன�ல வறகமதய ம�கவணட�சச
கரமபரகள கலகம�சச தக�ள�ற மனதற�னற�சச
உ��கமய�ய தசயவ�ய�ப��ம உனகக�பதப� நஷடம�சச
தப�ரளத அழ�வதறக தப�லல�த ப�ண�யணட�சச

ஆறம, மனறம, ஒனறம வழநத�ரபபத�ன�ல உனத தசயதத�ழ�ல மடககம�க� வறகம 
அத�கம�கம எனபகததய கற�கக�றத. தந�ய தந�டய�ன�ல ககப தப�ரள அழ�யம. 

த:யவரகள�ன�ல வண�ன ப��சச�கனகள உரவ�கம எனக�ற�ர.
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6 , 3 , 2

ஆசசபப� நலலக�லம அபபதன வரகல�சச
த�ஷ�த�ன�லகலய�றம தன�மனறமத�ணடம வழநத�ல
தப�சசபப� கவகலதயலல�ம தப�தனதத�ர தப�ரளமதசரம
ம�ஷ�ய�ய வ�ழவ�ய ந:த�ன மகககள தபறறகநதத

ஆறம, மனறம, இ�ணடம வழநத�ரககம இநத அகமபப உனகக நலல க�லம வரவகத 
கற�கக�றத.தப�னனம தப�ரளம தச� பதத�� ப�கக�யததடன ந�கறவ�ய வ�ழநத�டவ�ய 
எனக�ற�ர அகதத�யர.

6 , 3 , 3.

அநதத�வன க��கதமலல�ம ஆசசதந:சம�க
சநதத�ஷம மழ�ய�மல�கம தன�தத�ற ம�ரமனறம�ன�ல
ந�நகதகள ம�கவணட�கம ந�ஷகட�கக��ன�கம
வநததந�ய கவததஙக�டடம வலசணகட பலவணட�தம.

ப�யசச�கக உரடடலல மதலல ஆறம, அடததடதத இர மகற மனறம வ�ழநத�ரபபத 
உனகக தகடதகலதய தரம. அவப தபயக�யம, கடமபதத�னர ஆத�கவ இழககவம 
கவககம. வலச சணகடகளம, தந�ய�ன�ல கடகமய�க ப�த�ககப படம வ�யபபகள உணட 
எனக�ற�ர.

6 , 3 , 6

பலவ�த கவகலதவணட�ம பகரநத�றம மனற�ற�ன�ல
நலமத ம�கதவயணட நமப�யததலல�ம ல�பம
கலகங தள�ழ�நத தப�கம கஙகண ப��பதம�கம
வலபபகக மசசமக�ணம வரததகம வ�ரதத�ய�தம.

ஆறம, மனறம, ஆறம வ�ழநதத�ல இன� கஷடதமனற கவகலதய உனகக தவணட�ம. 

எணண�ய எணணம  ய�வம ந�கறதவறம. கலகம ஒழ�நத கள�பப தபரக�டம. வலத பககதத�ல 
இரககம மசசதத�ன�ல உனகக அத�ரஷடஙகள உணட எனக�ற�ர அகதத�யர.
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6 , 6 , 1

வ�ரதத�ய�ய ந�லஞதசழ�ககம ந:�தச�ககம தகண�
தறதப�த ஈ��தற�னற�ல தகழதததம தசழ�ததவ�ழவ�ய
அறபம�ய ந�கனதத�ட�தத அகஸத�ய� வ�கக�யதகத
தச�றபட தயலல�ம நடககம சடட��ள� மரகனச�க�.

ஈ��றம ஒனறம வநதத�ல உனகக வ�களசசல தபரக� அதன�ல தசழ�தத வ�ழவ�ய. இநத 
வ�கக�கன அறபம�ய ந�கனய�தத, இதறக மரகப தபரம�தன ச�டச� எனக�ற�ர.

6 , 6 , 2

ச�க�தய ச�த�பப�கம சஙகடம ம�கதவதநரம
சக�ய�ய தத��கம தசயவர ஈற�தம��ணடம வ�ழ
ம�கடஷ�தசர தத�ழ�லம தப�கம மககடக பகடக�டடம
ஆக�ய�ய எலல�ம நஷடம அகஸத�யரக�ததவ�கதக.

ஈ��றம இ�ணடம வ�ழநதத�ல தய�தம தமலடம. தப�லல�த தத��கஙககள சநத�கக 
தந��டம. தத�ழ�ல ச�கதயம. கடமபதத�னரகக தந�ய தந�ட உணட�கம எனக�ற�ர அகதத�யர.

6 , 6 , 3

வ�ககத தபப�தபப� வ�ழநத ந:��றமனறம
தப�கக�ய தத�ழ�லம தசலவம ஜ:வனம வநததசரம
ப�கக�யம ம�கவம தபறற பலவ�த தமனகமய�வ�ய
தந�ககவ�ய மதத�ரவ�ககக நமப� ந: வ�ழகவ�தய.

உனகக ஈ��றம மனறம வ�ழநதத�ல, ககவ�டடபதப�ன தத�ழ�ல மறறம தசலவம ம:ள வநத 
தசரம. ப���நதவரகள உனகனத ததட வரவர. எலல� வககய�ன நனகமககளயம தபறற 
தமனகமயகடவ�ர எனக�ற�ர அகதத�யர.
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அகதத�யர அரள�ய ப�யசச�கக ஆரடம

6 , 6 , 6

வ�ழகவக தகடகக தவத�ன வஙசகர கடஞதசரம
த�ழவகள ம�கதவதநரம தன�வள மவ�ற�ன�ல
சழவ�கனய�தல உநதன தசலவ�கக மழ�நததப�கம
ப�ழபட க��கதமலல�ம பககய�சச அஞச�ட�தத.

ப�யசச�கக உரடடட மனற மகறயம ஆற வ�ழம�ய�ன, அத உனகக�ன நலல க��கஙகள 
எலல�ம பககய�க� ந�றக�றத எனபத�கம. உனகன வழதத வஞசகர கடடம க�தத�ரகக�றத. 

மனவ�கனய�ன�ல உனத தசலவம அழ�யம. க:ழ�ன ந�கலகக தளளப படவ�ய. அஞச�ட�தத 
எனக�ற�ர அகதத�யர. 

ப�யசச�கக   ஆரடம   மறற�யத  .    
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