
                       ૧૦.પ મરણ સમાધિ કેવી રીતે મેળવવી (પોષ દશમી) 

કધિકાિ કલ્પતરું સવવમનવાુંધિત પૂરક શ્રી શુંખેશ્વર પાશ્વવનાથ પ્રભુ કધિકાિમાું જીવતાું-જાગતાું 

હાજરાહજૂર િે. તેઓના ચરણ ેપહોંચનારો, મસ્તક સર્મવપત કરનારો ક્યારેય ન તો દુુઃખી થાય િે કે નતો 

અશાતા-અશાુંધત અનુભવે િે.  

સહુ કોઈ જીવ, ભગવાનની ભધક્ત થાય તેવી અને થાય તેટિી કરતાું હોય િે. પરુંત ુસાચા ભાવ અન ે

સાચા હૃદયથી ભધક્ત કરનારો, અુંત સમય ે મૃત્યુન ેસુિારનારો બન ે િે. સાચા ભાવો કહેવાું કોને ? જે 

બીજાનુું અણહકનુું કે બીજાને દુુઃખી કરીન ે૦ પૈસા ધમિકત િેવા માુંગતો ન હોય, ક્રોઘ, આક્રોશ કે અહુંકાર 

રાખીન ેપોત ેજ સાચો અને સારો િે. બીજા એવાું નથી હોતા. વગેર ેપોતાના દોષો ભૂિોન ેિુપાવ ેનધહ, 

અન ેપરમાત્મા જ એકમેવ તારણહાર િાવ,ે ગુર ભગવુંતોની આકરી જીવન પદ્િધત જોઈ અહોભાવ-

ભધક્તભાવ રાખ,ે અન ેમા-બાપ, વડીિની સેવા-ભધક્તમાું સ્વાથવ ન જોવ.ે કે બીજાની ઉપર ઢોળી પોત ે

િટકી ન જાય તેનુું હૃદય, તેનુું જીવન પ્રશુંસનીય અન ેગૌરવ િેવા જેવુું િે. આવુું હૃદય તે સાચુું હૃદય થાય 

આવા ભાવથી પરમાત્માની ભધક્તમાું બિુું ભાન ભૂિી જઈન ેતપ, વ્રત, જપ, આરાિન કર ે તે અુંતે 

સમાધિ પામે. પરુંત ુશુંખેશ્વર દાદાની સેવા-ભધક્ત, અહોભાવપૂવવકની થાય તે ખૂબ મહત્વનુું જરૂરી િે. 

દાદાની આરાિના સાચ ેસાચ કરવા શુું શુું કરવુું જરૂરી િે. તે જાણી િઈએ.  

૧. દદવ્યજગતના દૈવી (પધવત્ર) તત્ત્વોના સુંકેતથી પ્રબળ ઋણાનુબુંિથી, કે અિૂરી આરાિના-સાિનાના 

કારણ ેતમને/તમારી ઊજાવન ેઅહીં ખેંચી િાવતી હોય િે. તો એક ફરી અપૂવવ સુંયોગ જીવન ેપ્રાપ્ત થઈ 

રહ્યો િે. જાણી, પ્રભુ પાશ્વવના ઉપકારો અન ેગુણોન ે સ્મૃધત પટ ઉપર િાવી ખૂબ અહોભાવ ધચત્તમાું 

િાવશો. 

ર. ધવચાર શુધદ્િ માટે સુખ-દુુઃખ અન ેવેર-ઝેર ઝઘડાું સુંકિેશન ેભૂિી જો. આહાર શુધદ્િ માટે અભક્ષ્ય, 

ઠુંડાપીણા, આઈસક્રીમ બહારનુું ખાઈને પેટ બગાડશો નધહ. આચારશુધદ્િ માટે આુંખ અન ે કાનન ે

સુંયમમાું રાખી,  ધવજાતીયનો સુંસગવ સહજપણ ે દૂર રાખશો. હૃદયશુધદ્િ માટે બીજાનુું ખૂબ ભિુું 



ધચતવજો. અપકારીના પણ ઉપકાર ધવચારી બિાન ે ક્ષમા આપશો. મૈત્રીભાવ મનોમન કેળવો. બિા 

કમવના ભારથી દબાયિેા િે, તેથી ક્ષમ્ય, િે તેમ ધવચરશો. આત્મશુધદ્િ માટે મૌન, પ્રાથવના, સુંવેદના, 

ધ્યાન, ઉપવાસ અન ેધવરધતના ભાવોને ઘૂુંટવા-અમિમાું મૂકશો. 

૩. પ્રભુન ેજોતા જ ઝૂકી જાઓ, બ ેહાથ જોડી માથુું જમીનને અડાડો. શુંખેશ્વરા પાશ્વવનાથનો જય હો, 

જય હો, જય હો હૃદયના ઉલ્િાસથી બોિો. મુખ ઉપર આનુંદ િાવો બીજુું બિુું ભૂિી જાઓ. 

૪. પ્રભુ પ્રધતમાની નજીક જતાું ‘નમો ધજણાણું’ અડિા નમીન ેકહો. ફરી જય બોિો/બોિાવો (બીજાન ે

અુંતરાય ન થાય તેમ બોિો.) પ્રભુન ેત્રણ પ્રદધક્ષણા મુખ્ય દેરાસરન ેફરતે આપો, આવડ ેતો દુહા બોિવા, 

ન જ ફાવ ેતો નમો ધજણાણુંધજઅભયાણુંનો જાપ બોિતા બોિતાું ૩ પ્રદધક્ષણા આપો. 

પ. પ્રભુ સમક્ષ ખૂબ ભાવ-મનથી પરમાત્માની સ્તુધતઓ દ્વારા સુંવેદનાઓ વ્યક્ત કરો. પ-૧૦-૧પ 

ઓિામાું ઓિી સ્તુધત બોિવાથી પ્રભુ સાથ ેતાદાત્મ્યસુંબુંિ કેળવો. પિી પ્રક્ષાિ-પૂજા વગેર ેયથાયોગ્ય 

કરો. તે શક્ય ન હોય તો િૂપ-પૂજા, દીપકપૂજા, ચામર (નૃત્ય) પૂજા પ્રભુનુું મુખ દશવન અરીસા સામે ક્રમશુઃ 

કરો. 

૬. જયણાપૂવવક ભૂધમ શુદ્િ કરી પ્રથમ ખમા. દઈ ઈદરયાવધહયું કરી પ્રભુની ભાવસ્તવના સ્વરૂપ ૩ 

ખમાસણા દઈ ચૈત્યવુંદન કરવુું અન ેસ્તવન મિુરું િીમા અવાજે કરશો. આટિુું કયાવ પિી પોષ દશમીની 

આરાિનાત્રણ દદવસ માટે ધવધિપૂવવક કરવા ભાવ રાખવો હવ ેતે જોઈએ. 

પોષ દશમીની આરાિના કરવી હોય તો શુું કરશો ? 

પ્રભુ પાશ્વવનાથની ધવધિપવૂવક આરાિના કરવાથી, આ િોકના સુખ-સૌભાગ્ય સમૃધદ્િ અુંત સમય ે

સમાધિ, ધચત્તશાુંધત, પરભવમાું ઈન્દ્રપણું કે દેવપણું અન ેઅુંતે મુધક્તપદ પ્રાપ્ત થાય િે. 



માગશર વદ-૧૦ના પ્રભુજી જન્દ્મ્યાું હતાું અન ે માગશર વદ-૧૧ના દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. તે બુંન ે

કલ્યાણકો એક સાથ ેઆવતાું હોવાથી - પૂવવ  મર્હવષ અને જ્ઞાની ભગવુંતો એ પ્રધતવષે માગશર વદ-૯-

૧૦-૧૧ના ૩ દદવસના ઉપવાસ (અઠ્ઠમ) કરવા જણાવ્યુું િે. આ રીત ેન જ થઈ શકે તો ઃુઃ 

૩ એકાસણા કરવાનુું જણાવ્યુું િે. 

૧. દદવસ પહેિો ઃુઃ માગશર વદ-૯ના દદવસ ેઃુઃ સાકરના પાણીનુું એકાસણું (સાકર, તજ, િવવુંગવાળુું 

પાણી એક આસન ેબેસી જેટિુું પી શકાય તેટિુું વાપરી સાદુું ઉકાળેિુું પાણી પીને ઉભા થઈ જવાનુું હોય 

િે.  

ર. દદવસ બીજો ઃુઃ માગશર વદ-૧૦ના દદવસે પોરસી પચ્ચક્ખાણ પિી ખીરનુું એકાસણું (દૂિ, ચોખા, 

એિચી) એક આસન ેબેસી જેટિી વખત વાપરી શકાય તે િીર ેિીર ેઠુંડી કરેિી વાપરવી. િેલ્િ ેઉકાળેિુું 

પાણી પીવાનુું હોય િે. પણ ઊભા થયા પિી પાણી પીવાતુું નથી. 

૩. દદવસ ત્રીજો ઃુઃ માગશર વદ-૧૧ના દદવસ ેભય ેભાણે એકાશન કરવાનુું હોય િે. સધચત્ત વસ્તુનો 

ત્યાગ હોય િે અન ેશધક્ત-ભાવ હોય તો ઠામ એકાશન નવહુંતર એકાશન કરી િીિા પિી સયૂાવસ્ત સુિી 

ઉકાળિેુું પાણી પી શકાય િે. 

આ વ્રત દસ વષવ અન ેદશ મધહના સુિી કરવાનુું હોય િે અને દર મધહનાની વદ-૧૦મે એકાશન કરી નીચ ે

જણાવેિી આરાિના કરવાની હોય િે.  

૧. ૩ દદવસ દરમ્યાન ઃુઃ રોજ પ્રભુ સમક્ષ ૧ર સાથીયા, બાર ખમાસણાું અને ૧ર િોગસ્સનો 

કાઉસ્સગ્ગ કરવાનો હોય િે તથા ર૦ માળા ગણવાની હોય િે.  

ર. દુહા ઃુઃ ‘પરમપુંચ પરમેધિમાું પરમેશ્વર ભગવાન ચાર ધનક્ષેપ ે ધ્યાઈએ નમો નમો શ્રીધજનભાણ.’ 

બોિીન ેખમાસણું દેવુું આ દુહો, દર મધહનાની વદ-૧૦ દશમે ૧ર ખમા. દેતી વખતે બોિી શકાય. ૧ર 

િગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ કરતાું પહેિાું ઈદરયાવધહયા કરવા પિી ખમાસણું દેવુું. પિી ઈચ્િાકારેણ સુંદદસહ 



ભગવન્ શ્રી પાશ્વવનાથ ધજનઆરાિનાથવ કાઉસ્સગ્ગ કરું ? ઈચ્િ. શ્રી પાશ્વવનાથ ધજનઆરાિનાથવ કરેધમ 

કાઉસ્સગ્ગું વુંદાણવધત્તયાએ... તસ્સ ઉત્તરી- અન્દ્નત્થ બોિી ૧ર િોગસ્સ સુંપૂણવ (ઊભા ઊભા) 

કાઉસ્સગ્ગ મુરામાું રહીન ેગણવા. પિી નમો અદરહુંતાણું કહી પ્રગટ િોગસ્સ બોિવો. ખમાસમણું દેવુું. 

સ્તુધત આવડ ેતો બોિવી. ર૦ માળા ગણવાનો મુંત્ર ઃુઃ ૐ હ્રીં શ્રી પાશ્વવનાથ અહવતે નમુઃ ઉતાવળ ેન 

ગણવી પ્રભુના ઉપકારોન,ે મધહમાને, પ્રભાવન,ે સામર્થયવન ેઅન ેતેમના ગુણોન ેયાદ કરી કરીન ેગણવાથી 

મુંત્રનુું બળ અધિક-અધિક વિી જાય અન ેસુંપૂણવ શરીરમાુંઃું પ્રવેશી દેહશુધદ્િ-ધચત્તશુધદ્િ અન ેઆત્મશુધદ્િ 

કરસ રહ્યો િે. તેમ કલ્પના કરી કરીન ેગણવાથી પણ અધતશય િાભ થાય િે અથવા મનોમન મોટા સફેદ 

અક્ષરો મુંત્રજાપના િખતાું િખતાું કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય િે. 

શ્રી શુંખેશ્વર પાશ્વવનાથ સ્વામીની આરાિના (કાઉસગ્ગપદ) ખમાસમણ આપીન.ે.. ‘ઈચ્િાકારેણ 

સુંદદસહ ભગવન્ ! દ્વાદશગુણયુક્ત િરણેન્દ્ર પદ્માવતી પદરપૂધજત શ્રી શુંખેશ્વર પાશ્વવનાથસ્વામી 

આરાિનાથવ કાઉસગ્ગ  

કરું ? ઈચ્િું દ્વાદશગણુયુક્ત, િરણેન્દ્ર, પદ્માવતી પદરપૂધજત શ્રી શુંખેશ્વર પાશ્વવનાથ સ્વામી 

આરાિનાથવ કરેધમ કાઉસ્સગ્ગું... ‘વુંદણવધત્તયાએ...’ ‘અન્દ્નત્થ’ બોિી બાર િોગસ્સનો કાઉસ્સગ્ગ 

‘ચુંદેસુધનમ્મિયરા’ સુિી કરવો. પારી પ્રગટ િોગ્ગસ બોિવો.’ 

 આ રીત ે૩ દદવસ આરાિના કરી. ભગવાન પાસ ેઅત્યુંત ભીના નયન,ે ભધક્ત હૃદય ેસુંકલ્પપવૂવક પ્રાથવના 

કરવી. 

૧. પ્રભો ! સવવ જીવોન ેસુખ, શાુંધત, શાતા અન ેઆનુંદ મળો જેથી તારા મોક્ષ માગવની આરાિના કરી 

શક.ે 

ર. ઓ પ્રાણેશ્વર ! સહુના મનના કિેશ, સુંકિેશ, ક્રોિ, કષાય દૂર કરો અન ેકરાવો. 

૩. ઓ વહાિા પ્રભુ ! મને સતત તારા સ્મરણમાું રાખજે અન ેકોઈપણ પ્રસુંગ કે અશાુંધતના ધનધમત્તમાું 

મન ેસતત સમાિાનની બુધદ્િ આપજો. 



૪. કોઈપણ જીવ મારું અધહત નથી કરતાું કે દુુઃખ પણ આપતાું નથી. માત્ર મારા જ કમો મને નડે િે. 

એવી સદ્બુધદ્િ સતત ટકાવી રાખજે. 

પ. મન નવરું પડે ત્યાર ેમારા પાપો-દોષોની વનુંદા કર,ે મહાપુરષો, જ્ઞાનીઓની, અધિક ગુણવાનોની 

સાચા હૃદય ેઅનુમોદના/પ્રશુંસા કરું અન ેભવોભવ તારા ચરણનુું શરણ મળે. શાસન અન ેમોક્ષમાગવની 

આરાિના કરવા મળે, આટિુું તો દાદા આપજે જ આપજે અન ેમારાું સવવ અપરાિો, આશાતનાઓ, 

ધવરાિનાઓ, ભૂિો, ક્ષધતઓ અન ેઅહુંકાર વગેર ેસઘળા દોષો નાશ પામો, નાશ પામો. આ રીત ેભાવના 

પ્રાથવના, સુંવેદના, ધવનુંતી, આરજુ રોજ કરવાથી અુંત સમય ેસમાધિ મરણ અવશ્ય મળે િે. 

([kh þhýkt) 

{wsLku [kh þhý nkuòu yrhntík rMkØ MkkÄwS, fuð÷e Ä{o «fkþeÞku, híLk ºký y{w÷¾ ÷kÄkuS {wsLku0 (1) 

[Wøkrík íkÚkk Ëw:¾ AuËðk, Mk{hÚk þhýkt ykunkuS, Ãkqðuo {wrLkðh su nwyk, íkuuýu feÄkt þhýkt ykunkuS. 

{wsLku0 (2) 

MktMkkh{ktne SðLku, Mk{hÚk þhýkt [khkuS, økýe Mk{ÞMkwtËh yu{ fnu, fÕÞký {tøk÷fkhkuS. {wsLku0 (3) 

(h) MkðoSð ûk{kÃkLkk 

÷k¾ [kuhkþe Sð ¾{kðeyu, {Lk Ähe Ãkh{ rððufS, r{åAkr{ Ëw¬zt ËeSyu, rsLkð[Lku ÷neyu xufS. 

÷k¾0 (1) 

Mkkík ÷k¾ ¼qËøk íkuW ðkWLkk, Ëþ [kiËu ðLkLkk ¼uËkuS, ¾x rð{÷ Mkwh ríkrh Lkkhfe, [W [W [WËu ¼uËku 

LkhLkkhS. ÷k¾0 (h) 

SðkÞkurLkyu òýeLku, MkW MkW r{ºk Mkt¼k¤kuS, økýe Mk{ÞMkwtËh yu{ fnu, Ãkk{eyu ÃkwLÞ «¼kðkuS. ÷k¾0 

(3) 

(3) yZkh ÃkkÃkíÞkøk 

ÃkkÃk yZkhu Sð Ãkrhnhku, yrhntík-rMkØLke Mkk¾uS, yk÷kuÔÞk ÃkkÃk Aqxeyu, ¼økðtík yuýe Ãkuhu ¼k¾uS. 

ÃkkÃk0 (1) 

yk©ð f»kkÞ Ëku»k çktÄLkk, ð¤e f÷n yÇÞkÏÞkLkS, hrík yhrík ÃkiþwLk rLktËLkk, {kÞk {kun r{ÚÞkíðS. 

ÃkkÃk0 (h) 

{Lk ð[Lk fkÞkyu su fÞko, r{åAkr{ Ëw¬zt íkunkuS, økýe Mk{ÞMkwtËh yu{ fnu, siLk Ä{oLkku {{o yunkuS. 

ÃkkÃk0 (3) 

(4) ©kðfLkk ËeûkkLkkt {LkkuhÚkku 



ÄLÞ ÄLÞ íku {ws fËe nkuþu, nwt Ãkk{eþ Mkts{ MkwÄkuS, ÃkqðoÉr»k ÃktÚku [k÷eþwt, økwhwð[Lku «ríkçkwÄkuS. ÄLÞ0 

(1) 

ytík Ãktík r¼ûkk økku[he, hý ðLku fkWMMkøøk fhþwtS, Mk{íkk þºkw r{ºk ¼kðþwt, Mktðuøk MkwÄku ÄhþwtS. ÄLÞ0 

(h) 

MktMkkhLkk Mktfx Úkfe, nwt Aqxeþ yðÄkhkuS, ÄLk ÄLk Mk{ÞMkwtËh íku ½ze, íkku nwt Ãkk{eþ ¼ðLkku ÃkkhkuS. ÄLÞ0 

(3) 

 

: ÃkÈkðíkeLke ykhkÄLkk : 

nðu hkýe ÃkÈkðíke, Sðhkþe ¾{kðu, òýÃkýwt søkíku¼÷wt, Eý ðu¤k ykðu (1) 

íku {ws r{åAkr{ Ëw¬zt, yrhntíkLke þk¾, su {U Sð rðhkrÄÞk, [Whkrþ ÷k¾. íku0 (h) 

Mkkík ÷k¾ Ãk]Úðeíkýk, Mkkíku y«fkÞ, Mkkík ÷k¾ íkuW fkÞLkk, Mkkíku ð¤e ðkÞ. íku0 (3) 

Ëþ «íÞuf ðLkMÃkrík, [WËn MkkÄkhý, çke rºk[Wrhtÿe SðLkk çku çku ÷k¾ rð[kh. íku0 (4) 

Ëuðíkk ríkÞO[ Lkkhfe, [kh [kh «fkþe, [WËn ÷k¾ {Lkw»ÞLkk, yu ÷k¾ [kuhkþe. íku0 (Ãk) 

Eý ¼ð Ãkh¼ðu MkuðeÞk, su ÃkkÃk yZkh, rºkrðÄ rºkrðÄ fhe Ãkrhnhwt, ËwøkoríkLkk Ëkíkkh íku0 (6) 

®nMkk feÄe SðLke, çkkuÕÞk {]»kkðkË, Ëku»k yË¥kkËkLkLkk, {iÚkwLk WL{kË, íku0 (7) 

Ãkrhøkún {uÕÞku fkh{ku, feÄku ¢kuÄ rðþu»k, {kLk {kÞk ÷ku¼ {U feÞk, ð¤e hkøk Lku îu»k. íku0 (8) 

f÷n fhe Sð ËwnÔÞk, ËeÄk fqzk f÷tf, ®LkËk feÄe Ãkkhfe, hrík yhrík rLk:þtf. íku0 (9) 

[kze feÄe [kuíkhu, fehku ÚkkÃký {kuMkku, fwøkwhw fwËuð fwÄ{oLkku, ¼÷ku ykÛÞku ¼hkuMkku. íku0 (10) 

¾kxfeLku ¼ðu {U feÞk, Sð LkkLkkrðÄ ½kík, [eze{kh ¼ðu [hf÷kt, {kÞko rËLk hkík. íku0 (11) 

fkS {wÕ÷kLku ¼ðu, ÃkZe {tºk fXkuh, Sð yLkuf sÇ¼u feÞkt, feÄk ÃkkÃk y½kuh. íku0 (1h) 

{kAeLku ¼ðu {kA÷kt, ÍkÕÞkt s¤ðkMk, ½eðh ¼ðu fku¤e ¼ðu, {]øk Ãkkzâk ÃkkMk. íku0 (13) 

fkuxðk¤Lku ¼ð {U feÞkt, ykfhk fh Ëtz, çktËeðkLk {hkrðÞk, fkuÞzk Íze Ëtz. íku0 (14) 

Ãkh{kÄk{eLku ¼ðu feÄkt Lkkhfe Ëw:¾, AuËLk ¼uËLk ðuËLkk, íkkzLk yrík ríkÏ¾. íku0 (1Ãk) 

fwt¼khLku ¼ðu {ª feÞk, Lke¼kzk Ãk[kÔÞk, íku÷e ¼ðu íke÷ Ãke÷eÞk, ÃkkÃku Ãkªz ¼hkÔÞk. íku0 (16) 

nk÷e ¼ðu n¤ ¾uzeÞkt, Vkzâk Ãk]ÚðeLkkt Ãkux, Mkwz rLkËkLk ½ýkt feÄkt, ËeÄkt çk¤Ë [Ãkux. íku0 (17) 

{k¤eLku ¼ðu hkuÃkeÞkt, LkkLkk-rðÄ ð]ûk, {q¤ Ãkºk V÷-Vq÷Lkkt, ÷køÞkt Ãkkík íku ÷ûk. íku0 (18) 

yÄkuðkEykLku ¼÷u, ¼Þko yrÄfk ¼kh, ÃkkuXe ÃkwtXu feÄk Ãkzâk, ËÞk Lkkýe ÷økkh. íku0 (19) 

AeÃkkLku ¼ðu AuíkÞko, feÄk htøký ÃkkMk, yÂøLk ykht¼ feÄk ½ýkt, ÄkíkwðkË yÇÞkMk. íku0 (h0) 

þqhÃkýu hý ÍqÍíkk, {kÞko {kýMk ð]tË, {rËhk {ktMk {k¾ý ¼ÏÞkt, ¾kÄkt {q¤Lku ftË. íku0 (h1) 

¾ký ¾ýkðe ÄkíkwLke, Ãkkýe W÷uåÞk, ykht¼ feÄk yrík ½ýkt, Ãkkuíku ÃkkÃk s MktåÞkt. íku0 (hh) 



f{o ytøkkh feÞk ð¤e, ½h{U Ëð ËeÄk, Mk{ ¾kíkk ðeíkhkøkLkk, fqzk fkuMks feÄk. íku0 (h3) 

çkeÕ÷e ¼ðu ôËh ÷eÞk, økehku÷e níÞkhe, {qZ øk{khíkýu ¼ðu, {ut sq ÷e¾ {khe. íku0 (h4) 

¼ktz¼qò íkýu ¼ðu, yufurLÿÞ Sð, sðkhe [ýk øknw þufeÞk, Ãkkztíkk heð. íku0 (hÃk) 

¾ktzý ÃkeMký økkhLkk, ykht¼ yLkuf, hktÄý #Äý yÂøLkLkkt, feÄkt ÃkkÃk Wÿuf. íku0 (h6) 

rðfÚkk [kh feÄe ð¤e, MkuÔÞk Ãkkt[ «{kË, Eü rðÞkuøk Ãkkzâk ½ýk, feÞk hwËLk rð¾ðkË. íku0 (h7) 

MkkÄw yLku ©kðfíkýkt, ðúík ÷neLku ¼ktøÞk, {q¤ yLku W¥khíkýkt, {ws Ëq»ký ÷køÞkt. íku0 (h8) 

MkkÃk ðetAe ®Mkn [eíkhk, þfhk Lku Mk{¤e, ®nMkf Sðíkýu ¼ðu, ®nMkk feÄe Mkçk¤e. íku0 (h9) 

Mkwðkðze Ëq»ký ½ýkt, ð¤e øk¼o øk¤kÔÞk, Sðkýe ÄkuÔÞkt ½ýkt, þeý ðúík ¼ªòÔÞk. íku0 (30) 

¼ð yLktík ¼{íkkt Úkfkt, feÄk Ëun MktçktÄ, rºkrðÄ rºkrðÄ fhe ðkurMkhw, íkeýþwt «ríkçktÄ. íku0 (31) 

¼ð yLktík ¼{íkkt Úkfkt, feÄk Ãkrhøkún MktçktÄ, rºkrðÄ rºkrðÄ fhe ðkurMkhw, íkeýþwt «ríkçktÄ. íku0 (3h) 

¼ð yLktík ¼{íkkt Úkfkt, feÄk fwxwtçk MktçktÄ, rºkrðÄ rºkrðÄ fhe ðkurMkhw, íkeýþwt «ríkçktÄ. íku0 (33) 

Eý Ãkhu En ¼ð Ãkh¼ðu, feÄkt ÃkkÃk y¾ºk, rºkrðÄ rºkrðÄ fhe ðkurMkhwt, fhwt sL{ Ãkrðºk. íku0 (34) 

yuýe rð½u yu ykhkÄLkk, ¼rðf fhþu sun, Mk{ÞMkwtËh fnu ÃkkÃkÚke, ð¤e Aqxþu íkun. íku0 (3Ãk) 

hkøke ðihkøke su Mkwýu, yun ºkeS Zk÷, Mk{ÞMkwtËh fnu ÃkkÃkÚke, Aqxu íkífk¤ íku0 (36) 

ÃkwÛÞ «fkhLkwt MíkðLk 

Mkf¤ rMkrØËkÞf MkËk, [kuðeMku rsLkhkÞ, MkËTøkwhw Mðkr{Lke MkhMðíke, «uu{u «ý{wt ÃkkÞ. (1) 

rºk¼wðLkÃkrík rºkþ÷kíkýku, LktËLk økwý økt¼eh, þkMkLk LkkÞf søk sÞku, ðÄo{kLk ðzðeh. (h) 

yuf rËLk ðeh rsýtËLku, [hýu fhe «ýk{, ¼rðf SðLkk rník ¼ýe, ÃkqAu økkiík{ Mðk{. (3) 

{wÂõík {khøk ykhkÄeyu, fnku rfý Ãkhu yrhntík, MkwÄk MkhMk íkð ð[Lk hMk, ¼k¾u ©e ¼økðtík. (4) 

yrík [kh yk÷kuEyu ðúík Äheyu økwhw þk¾. Sð ¾{kðku MkÞ÷ su, ÞkuLke [kuhkþe ÷k¾. (Ãk) 

rðrÄþwt ð¤e ðkuMkhkðeyu, ÃkkÃkMÚkkLkf yZkh, [kh þhý rLkíÞ yLkwMkhku, rLktËku Ëwrhík yk[kh. (6) 

þw¼ fhýe yLkw{kuËeyu, ¼kð ¼÷ku {Lk yký, yýMký yðMkh ykËhe, LkðÃkË sÃkku Mkwòý. (7) 

þw¼økrík ykhkÄLkíkýk, yu Au Ëþ yrÄfkh, r[¥k ykýeLku ykËhku, su{ Ãkk{ku ¼ð Ãkkh. (8) 

Zk¤ 1÷e (fw{rík yu Auze fenkt hk¾e-yu Ëuþe) 

¿kkLk ËrhMký [krhºk íkÃk ðehs, yu Ãkkt[u yk[kh, yun íkýk En ¼ð Ãkh¼ðLkk,  

yk÷kuEyu yrík[kh hu. «kýe ! ¿kkLk ¼ýku økwý ¾kýe, ðeh ðËu yu{ ðkýe hu- «kýe ¿kk0 (1) 

økwhw yku¤ðeyu Lknª økwhw rðLkÞu, fk¤u Ähe çknw{kLk, Mkqºk yÚko íkËw¼Þ fhe MkqÄkt ¼ýeyu WÃkÄkLk hu «kýe ¿kk0(h)  

¿kkLkku Ãkøkhý {kxe ÃkkuÚke, Xðýe Lkkufkhðk÷e, íkun íkýe feÄe yþkíkLkk, ¿kkLk¼Âõík Lk Mkkt¼¤e hu. «kýe ¿kk0 

(3) EíÞkrËf rðÃkheíkÃkýkÚke, ¿kkLk rðhkæÞwt sun, yk ¼ð Ãkh¼ð ð¤e hu ¼ðku¼ð, r{åAkr{ Ëw¬zt íkun hu «kýe 

Mkr{fík ÕÞku þwØ òýe, ðeh ðËu yu{ ðkýe hu «kýe ¿kk0 (4) rsLkð[Lku þtfk Lkrð fesu, Lkrð Ãkh{ík yr¼÷k»k,  



MkkÄwíkýe rLktËk Ãkrhnhòu, V¤ MktËun Lk hk¾ hu. «kýe Mk0 (Ãk) {qZÃkýwt Atzku ÃkhþtMkk, økwýðtíkLku ykËheyu, 

MkknB{eLku Äh{u fhe rÚkhíkk, ¼Âõík Ãkh¼kðLkk fheyu hu. «kýe Mk0 (6) Mkt½ [iíÞ «kMkkËíkýku su, yðýoðkË {Lk 

÷uÏÞku, ÿÔÞ  Ëuðfku su rðýMkkzâku, rðýMktíkku WðuÏÞku hu. «kýe Mk0 (7) EíÞkrËf rðÃkheíkÃkýkÚke, Mkr{fík ¾tzâwt 

sun, yk ¼ð Ãkh¼ð ð¤e hu ¼ðku¼ð, r{åAkr{ Ëw¬zt íkun hu. «kýe [krhºk ÕÞku r[¥k ykýe, ðeh ðtËu yu{ 

ðkýe hu. «kýe [k0 (8) Ãkt[ Mkr{rík ºký økwró rðhkÄe, ykXu «ð[Lk{kÞ, MkkÄwíkýu Äh{u «{kËu, yþwØ {Lk 

ð[Lk fkÞ hu. «kýe Mk0 (9) ©kðfLku Ä{uo Mkk{krÞf, ÃkkuMkn{kt {Lk ðk¤e, su sÞýkÃkqðof yu ykXu, «ð[Lk {kÞ 

Lk Ãkk¤e hu. «kýe [k0 (10) EíÞkrËf rðÃkheíkÃkýkÚke, [krhºk zkunkuÕÞw sun, yk ¼ð Ãkh¼ð ð¤e hu ¼ðku¼ð, 

r{åAkr{ Ëw¬zt íkun hu. «kýe [k0 (11) çkkhu ¼uËu íkÃk Lkrð feÄku, Aíku òuøku rLks þfíku, Ä{uo {Lk ð[Lk fkÞk 

ðehs, Lkrð VkuhðeÞwt, ¼õíku hu. «kýe [k0 (1h) íkÃk ðehs yk[kh s yuýe Ãkuhu, rðrðÄ rðhkæÞkt sun, yk ¼ð 

Ãkh¼ð ð¤e hu ¼ðku¼ð, r{åAkr{ Ëw¬zt íkun hu. «kýe [k0 (13) ð¤e Þ rðþu»ku [krhºk fuhk, yrík[kh 

yk÷kuEyu, ðeh rsýuMkh ðÞý MkwýeLku, ÃkkÃk {u÷ Mkrð ÄkuEyu hu. «kýe [k0 (14) 

Zk¤-h S (Ãkk{e Mkwøkwhw ÃkMkkÞ-yu Ëuþe) 

Ãk]Úðe Ãkkýe íkuW ðkÞw ðLkMÃkrík, yu Ãkkt[u Úkkðh fÌkk yu. (1) fhe fhMký ykht¼, ¾uºk su ¾urzÞk, fqðk ðkð 

¾ýkðeÞkt yu. (h) ½h ykht¼ yLkuf xktfk, ¼kUÞhk, {uze {k¤ [ýkðeykt yu. (3) ÷ªÃký økwtÃký fks, yuýeÃkuhu 

ÃkhuÃkhu, Ãk]ÚðefkÞ rðhkÄeÞk yu. (4) ÄkuÞý Lkkný Ãkkýe, Íe÷ý yÃkTfkÞ, Akuíke Äkuíke fhe ËwnÔÞk yu. (Ãk) 

¼kXeøkh fwt¼kh, ÷kun MkwðLkøkhk, ¼kz¼wtò ÷enk÷køkhk yu. (6) íkkÃký þufý fks, ð† rLk¾khý, htøkLk hktÄLk 

hMkðíke yu. (7) yuýeÃkhu f{koËkLk, Ãkhu Ãkhu fu÷ðe, íkuW ðkÞw rðhkÄeÞk yu. (8) ðkze ðLk ykhk{, ðkðe 

ðLkMÃkrík, ÃkLk Vq÷ V¤ [qtxeÞkt yu. (9) ÃkkUf ÃkkÃkze þkf, þuõÞkt MkwfÔÞk, Auãkt Awtãk ykÚkeÞkt yu. (10) y¤þeLku 

yuhtzk, ½k÷e ½kýeyu, ½ýk rík÷krËf Ãke÷eÞk yu. (11) ½kýe fku÷w{ktnu Ãke÷e þu÷ze, ftË{q¤ V¤ ðu[eÞk yu. 

(1h) yu{ yufuLÿeÞ Sð, nÛÞkt nýkðeÞkt nýíkkt su yLkw{kuËeÞkt yu. (13) yk ¼ð Ãkh¼ð sun, ð¤e Þ 

¼ðku¼ðu, íku {ws r{åAkr{ Ëw¬zt (14) f]{e Mk{heÞk fezk, økkzh øktzku÷k, EÞ¤ Ãkqhkt Lku y÷þeÞkt yu. (1Ãk) 

ðk¤k s¤ku [wzu÷, rð[r÷ík hMkíkýk, ð¤e yÚkkýkt «{w¾Lkkt yu. (16) yu{ çkuErLÿÞ Sð, su {U ËwnÔÞk, íku {ws 

r{åAkr{ Ëw¬zt yu. (17) WÄune sq, ÷e¾, {ktfz, {tfkuzk, [kt[z, feze, fwtÚkwyk yu. (18) økËTrnyk ½e{u÷, 

fkLk¾swheÞkt, økªøkkuzk ÄLkuheÞkt yu. (19) yu{ íkuErLÿÞ Sð, su {U ËwnÔÞk, íku {ws r{åAkr{ Ëw¬zt yu. (h0) 

{k¾e, {åAh, zktMk, {Mkk, ÃkíktøkeÞk, ftMkkhe, fkur÷Þkðzk yu. (h1) Zªfwý, ®ðAw, íkez, ¼{hk, ¼{heyku, fkuíkkt 

çkøk ¾z{ktfze yu. (hh) yu{ [W®hrÿÞ Sð, sun {U ËwnÔÞk, íku {ws r{åAkr{ Ëw¬zt yu. (h3) s¤{kt Lkkt¾e ò¤ 

hu, s¤[h ËwnÔÞk, ðLk{kt {]øk MktíkkÃkeÞk yu. (h4) Ãkezâk Ãkt¾e Sð, Ãkkze ÃkkMk{kt, ÃkkuÃkx ½kÕÞk Ãkktshu yu. 

(hÃk) yu{ Ãkt[urLÿÞ Sð, su {U ËwnÔÞk, íku {ws r{åAkr{ Ëw¬zt yu. (h6) 

Zk¤ 3 S (ðkýe ðkýe rníkfheS - yu Ëuþe) 

¢kuÄ ÷ku¼ ¼Þ ¼Þ nkMÞÚkeS, çkkuÕÞkt ð[Lk yMkíÞ, fqz fhe ÄLk ÃkkhfktS, ÷eÄkt sun yË¥k hu,  

rsLkS ! r{åAkr{ ËwfTfzt yks, íkw{ Mkk¾u {nkhks hu, rsLkS ! ËuE Mkkhwt fks hu, rsLkS ! r{åAkr{ ËwfTfzt 

yks. (1) Ëuð {Lkw»Þ ríkÞO[LkkS, {iÚkwLk MkuÔÞkt sun, rð»kÞkhMk ÷tÃkxÃkýuS, ½ýku rðztçÞku Ëun hu. rsLkS0 (h) 

ÃkrhøkúnLke {{íkk fheS, ¼ðu ¼ðu {u÷e ykÚk, su rsnkt íku ríknkt, hÌkwtS, fkuE Lk ykðu MkkÚk hu. rsLkS0 (3) 



hÞýe ¼kusLk su fÞkoS, feÄk ¼ûk y¼ûk, hMkLkk hMkLke ÷k÷[uS, ÃkkÃk fÞko «íÞûk hu. rsLkS0 (4) ðúík ÷E 

rðMkkheÞkS, ð¤e ¼ktøÞkt Ãkå[¾ký, fÃkx nuíkw rfrhÞk fheS, feÄk ykÃk ð¾ký hu. rsLkS0 (Ãk) ºkýu Zk¤u 

ykXu ËwnuS, yk÷kuÞk yrík[kh, rþð økrík ykhkÄLk íkýkuS, yu Ãknu÷ku yrÄfkh hu. rsLkS0 (6) 

Zk¤ 4 Úke (Mkknu÷zeLke yu Ëuþe) 

Ãkt[ {nkðúík ykËhku Mkknu÷ze hu, yÚkðk ÕÞku ðúík çkkh íkku, ÞÚkkþÂõík ðúík ykËhe Mkknu÷ze hu, Ãkk¤ku rLkhrík[kh 

íkku. (1) ðúík ÷eÄkt Mkt¼kheyu Mkk0, nizu Äheyu rð[kh íkku, rþðøkrík-ykhkÄLk íkýku Mkk0, yu çkeòu yrÄfkh íkku. 

(h) Sð Mkðu ¾{kðeyu Mkk0, ÞkurLk [kuhkþe ÷k¾ íkku, {Lk þwØ fhe ¾k{ýkt Mkk0, fkuEþwt hku»k Lk hk¾ íkku. (3) 

Mkðo r{ºk fhe r[tíkðku Mkk0, fkuE Lk òýku þºkw íkku, hkøk îu»k yu{ Ãkrhnhku Mkk0, fesu sL{ Ãkrðºk íkku (4) Mðk{e 

Mktt½ ¾{kðeyu Mkk0, su WÃkLke y«eík íkku, MkßsLk fwxwtçk fhe ¾k{ýkt Mkk0, yu rsLkþkMkLk heík íkku. (Ãk) ¾{eyu 

Lku ¾{kðeyu Mkk0, yunªs Ä{oLkwt Mkkh íkku, rþðøkrík ykhkÄLk íkýku Mkk0, yu ºkeòu yrÄfkh íkku. (6) {]»kkðkË 

®nMkk [kuhe Mkk0, ÄLk{wAko {iÚkwLk íkku, ¢kuÄ {kLk {kÞk ík]»ýk Mkk0, «u{ îu»k ÃkuþwLÞ íkku. (7) ®LkËk f÷n Lk feSyu 

Mkk0, fqtzk Lk Ëesu yk¤ íkku, hrík-yhrík r{ÚÞk íkòu Mkk0, {kÞk {kun stò¤  íkku. (8) rºkrðÄ rºkrðÄ 

ðkurMkhkðeyu Mkk0, ÃkkÃkMÚkkLk yZkh íkku, rþðøkrík ykhkÄLk íkýku Mkk0, yu [kuÚkku yrÄfkh íkku. (9) 

Zk¤ Ãk {e (nðu rLkMkwýe Enk ykðeÞk yu - yu Ëuþe) 

sLk{ shk {hýu fhe yu, yk MktMkkh yMkkh íkku, fÞko f{o Mknw yLkw¼ðu yu, fkuE Lk hk¾ýnkh íkku. (1) þhý yuf 

yrhntíkLkwt yu þhý rMkØ ¼økðtík íkku, þhý Ä{o ©e rsLkLkku yu, MkkÄw þhý økwýðtík íkku (h) yðh {kurn Mkrð 

Ãkrhnheyu, [kh þhý r[¥k Äkh íkku, rþðøkrík ykhkÄLk íkýku yu, yu Ãkkt[{ku yrÄfkh íkku. (3) yk ¼s Ãkh¼ð 

s fÞko yu, ÃkkÃk f{o ftE ÷k¾ íkku, ykí{ Mkk¾u íku rLktËeyu, ÃkrzfTf{eyu økwhw Mkk¾ íkku (4) r{ÚÞk {ík ðíkkorðÞk 

yu, su ¼kÏÞkt WíMkqºk íkku, fw{rík fËkøkúnLku ðþu yu, su WÚkkÃÞkt Mkqºk íkku. (Ãk) ½zâkt ½zkÔÞkt su ½ýktt yu, ½htxe n¤ 

nrÚkÞkh íkku, ¼ð ¼ð {u÷e {wfeÞkt yu, fhíkkt Sð Mktnkh íkku. (6) ÃkkÃk  fheLku Ãkku»keÞk yu, sLk{ sLk{ Ãkrhðkh 

íkku, sLk{ktíkh ÃknkUåÞk ÃkAe yu, fkuEyu Lk feÄe Mkkh íkku. (7) yk ¼ð Ãkh¼ð su fÞko yu, yu{ yrÄfhý yLkuf 

íkku, rºkrðÄu rºkrðÄu ðkuMkhkðeyu, ykýe ÓËÞ rððuf íkku. (8) Ëw»f]ík rLktËk yu{ fheyu, ÃkkÃk fhku Ãkrhnkh íkku, 

rþðøkrík ykhkÄLk íkýku yu, yu Aêku yrÄfkh íkku. (9) 

Zk¤ 6êe (yk½u íkwt òuÞ Lku Sðzk - yu Ëuþe) 

ÄLk ÄLk íku rËLk {nkhku, Snkt feÄku Ä{o, ËkLk-þeÞ¤ íkÃk ¼kðÚke, xkéÞkt Ëw»f]ík f{o. ÄLk0 (1) þºkwtòrËf íkeÚkoLke, 

su feÄe òºk, swøkíku rsLkðh ÃkqSÞkt, ð¤e Ãkku»Þkt Ãkkºk. ÄLk0 (h) ÃkwMíkf ¿kkLk ÷¾kðeÞkt, rsýnh siLk[iíÞ, Mkt½ 

[íkwŠðÄ Mkk[ÔÞk, yu Mkkíku ¾uºk. ÄLk0 (3) ÃkrzfTf{ýk MkwÃkhu fÞko, ËeÄk yLkwftÃkkËkLk, MkkÄw Mkqrh WðßÍkÞLku, 

ËeÄkt çknw{kLk. ÄLk0 (4) Ä{o fks yLkw{kuËeyu, yu{ ðkhku-ðkh, rþðøkrík ykhkÄLkíkýku, yu Mkkík{ku yrÄfkh. 

ÄLk0 (Ãk) ¼kðku ¼÷ku {Lk ykýeyu, r[¥k ykýe Xk{, Mk{íkk ¼kðu ¼kðeyu, yu ykík{hk{. ÄLk0 (6) Mkw¾ 

Ëw:¾ fkhý SðLku, fkuE yðh Lk nkuÞ, f{o ykÃk su yk[Þko, ¼kuøkðeyu MkkuÞ. ÄLk0 (7) Mk{íkk rðý su yLkwMkhu, 

«kýe ÃkwÛÞLkwt fk{, Akh WÃkh íku ÷eÃkýwt, rs{ Íkt¾h r[ºkk{. ÄLk0 (8) ¼kð ¼÷e Ãkhu ¼kðeyu, yu Ä{oLkku Mkkh, 

rþðøkrík ykhkÄLk íkýku, yu ykX{ku yrÄfkh. ÄLk0 (9) 



Zk¤ 7{e (hiðíkrøkrh nwðk, «¼wLkk ºký fÕÞkýf - yu Ëuþe) 

nðu yðMkh òýe, fhe Mkt÷u¾Lk Mkkh, yýMký ykËrhÞut, Ãkå[fT¾e [khu yknkh, ÷÷wíkk Mkrð {qfe, Aktze {{íkk 

ytøk, yu ykík{ ¾u÷u, Mk{íkk ¿kkLk íkhtøk, (1) økrík [khu feÄkt, yknkh yLktík rLk:þtf, Ãký ík]ró Lk ÃkkBÞku, Sð 

÷k÷[eyku htf, Ëw÷nku yu ð¤e ð¤e, yýMkýLkku Ãkrhýk{, yunÚke Ãkk{esu, rþðÃkË MkwhÃkË Xk{. (h) ÄLk ÄÒkku 

þkr÷¼ÿ, ¾tÄku {u½fw{kh, yýMký ykhkÄe, ÃkkBÞk ¼ðLkku Ãkkh, rþð{trËh òþu, fhe yuf yðíkkh, ykhkÄLk 

fuhku yu Lkð{ku yrÄfkh. (3) Ëþ{u yrÄfkhu {nk{tºk Lkðfkh, {LkÚke Lkrð {qfku rþðMkw¾ V÷ Mknfkh, yuf sÃkíkkt 

òÞu, Ëwøkorík Ëku»k rðfkh, MkwÃkhu yu Mk{hku, [kiË ÃkqhðLkku Mkkh. (4) sLk{ktíkh òíkkt, òu Ãkk{u Lkðfkh, íkku Ãkkríkf 

økk¤e, Ãkk{u Mkwh yðíkkh, yu LkðÃkË Mkrh¾ku, {tºk Lk fku MktMkkh, En ¼ð Lku Ãkh¼ðu, Mkw¾ MktÃkr¥k Ëkíkk. (Ãk) ßÞwt 

¼e÷ ¼e÷ze, hkò hkýe ÚkkÞ, LkðÃkË {rn{kÚke, hks®Mkn {nkhkÞ, hkýe híkLkðíke çkunw, ÃkkBÞkt Au Mkwh¼kuøk, 

yuf ¼ð ÃkAe ÷uþu, rþððÄq Mktòuøk. (6) ©e{íkeLku yu ð÷e, {tºk VÕÞku íkífk÷, VýeÄh VexeLku, «økx ÚkE 

Vq÷{k¤, rþðfw{khu òuøke, MkkuðLkÃkwhw»kku feÄ, yu{ yuýu {tºku, fks ½ýktLkk rMkØ. (7) yu Ëþ yrÄfkhu, ðes 

rsýuMkhu ¼kÏÞku, ykhkÄLk fuhku rðrÄ, suýu r[¥k{ktne hkÏÞku, íkuýu ÃkkÃk Ãk¾k¤e, ¼ð ¼Þ Ëqhu LkkÏÞku, rsLk rðLkÞ 

fhíkkt, Mkw{rík y{]íkhMk [kÏÞku. (8)  

Zk¤ 8 {e (Lk{ku ¼rð ¼kðþwt - yu Ëuþe) 

rMkØhkò fw¤rík÷ku yu, rºkþ÷k {kík {Õnkh íkku, yðLkeík÷u ík{u yðíkÞko yu, fhðk y{ WÃkfkh íkku. sÞku rsLk 

ðehSyu. (1) {U yÃkhkÄ fÞko ½ýk yu, fnuíkk Lk ÷nwt Ãkkh íkku, íkw{ [hýu ykÔÞk ¼ýe yu, íkkhu íkku íkkh íkku. 

sÞku0 (h) ykþ fheLku ykðeÞku yu, íkw{ [hýu {nkhks íkku, ykÔÞkLku Wðu¾þku yu, íkku fu{ hnuþu ÷ks íkku. sÞku0 

(3) fh{ y÷wtsý ykfhk yu, sL{ {hý stò÷ íkku, nwt Awt yunÚke W¼økku yu, Akuzkð Ëuð ËÞk¤ íkku. sÞku0 (4) 

yks {LkkuhÚk {ws VéÞk yu, LkkXk Ëw:¾ ËtËku÷ íkku, íkwXku rsLk [kuðeþ{ku yu, «økxâkt ÃkwLÞ fÕ÷ku÷ íkku. sÞku0 (Ãk) 

¼ðu ¼ðu rðLkÞ íkw{khzku yu. ¼kð ¼Âõík íkw{ ÃkkÞ íkku, Ëuð ËÞk fhe ËeSyu, çkkurÄçkes MkwÃkMkkÞ íkku. sÞku0 (6) 

f¤þ 

En íkhý íkkhý Mkwøkrík fkhý, Ëw:¾ rLkðkhý søk ßÞku, ©e ðeh rsLkðh [hý Úkwýíkkt, yrÄf {Lk WÕ÷x ÚkÞku. 

(1) ©e rðsÞËuðMkqhªË ÃkxÄh, íkehÚk støk{ yuýu søku, íkÃkøkåAÃkrík ©e rðsÞ«¼Mkqrh, Mkqrh íkusu  Íøk{øku. (h) 

©e nehrðsÞMkqrh rþ»Þ ðk[f, feŠíkrðsÞ Mkwhøkwhw Mk{ku, íkMk rþ»Þ ðk[f rðLkÞrðsÞu, ÚkwÛÞku rsLk [kuðeMk{ku. 

(3) MkÞ Mk¥kh Mktðík ykuøkýºkeMku, hne hktËuh [ku{kMk yu, rðßÞk Ëþ{e rðsÞ fkhý, feÞku økwý yÇÞkMk yu. 

(4) Lkh¼ð ykhkÄLk rMkrØ MkkÄLk, Mkwf]ík ÷e÷ rð÷kMk yu, rLksohk nuíku MíkðLk h[eÞwt, Lkk{u ÃkwLÞ «fkþ yu. (Ãk) 

 


