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யயாத்திரயாகமம 15:9  ததயாடருவவேன,  பிடிப்வபேன,  தகயாள்சளையயாடிப்
பேங்கிடுவவேன,  என ஆசசை அவேர்களிடத்தில திர்ப்தியயாகும,  என
பேட்டயத்சத உருவுவவேன, என சக அவேர்கசளைச் சைங்கரிக்கும எனற
பேசகஞன தசையானனயான.

யயாத்திரயாகமம 18:21  ஜனங்கள் எலலயாருக்குள்ளும வதவேனுக்குப்
பேயந்தவேர்களும உண்சமயுள்ளைவேர்களும தபேயாருளையாசசைசய
தவேறக்கிறவேர்களுமயான திறசமயுள்ளை மனிதசரத்
ததரிந்துதகயாண்டு,  அவேர்கசளை ஆயிரமவபேருக்கு அதிபேதிகளையாகவும,
நூறவபேருக்கு அதிபேதிகளையாகவும,  ஐமபேதுவபேருக்கு
அதிபேதிகளையாகவும, பேத்துப்வபேருக்கு அதிபேதிகளையாகவும ஏற்பேடுத்தும.

யயாத்திரயாகமம 20:14 விபேசையாரம தசைய்யயாதிருப்பேயாயயாக.
யயாத்திரயாகமம 20:17  பிறனுசடய வீட்சட இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக;
பிறனுசடய மசனவிசயயும,  அவேனுசடய வவேசலக்கயாரசனயும,
அவேனுசடய வவேசலக்கயாரிசயயும,  அவேனுசடய எருசதயும,
அவேனுசடய கழுசதசயயும,  பினனும பிறனுக்குள்ளை
யயாததயானசறயும இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக எனறயார்.

எண்ணயாகமம 11:4  பினப அவேர்களுக்குள் இருந்த பேலஜயாதியயான
அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சசையுள்ளைவேர்களையானயார்கள்; இஸ்ரவவேல
பத்திரரும திருமபே அழுது,  நமக்கு இசறச்சிசயப்
பசிக்கக்தகயாடுப்பேவேர் யயார்?

உபேயாகமம 5:21  பிறனுசடய மசனவிசய இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக;
பிறனுசடய வீட்சடயும, அவேனுசடய நிலத்சதயும, அவேனுசடய
வவேசலக்கயாரசனயும,  அவேனுசடய வவேசலக்கயாரிசயயும,
அவேனுசடய எருசதயும,  அவேனுசடய கழுசதசயயும,  பினனும
பிறனுக்குள்ளை யயாததயானசறயும இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக எனறயார்.

உபேயாகமம 12:20 உன வதவேனயாகிய கர்த்தர் உனக்குச் தசையானனபேடி, உன
எலசலசய விஸ்தயாரமயாக்குமவபேயாது,  ந இசறச்சி பசிக்க
ஆசசைதகயாண்டு,  இசறச்சி பசிப்வபேன எனபேயாயயானயால,  ந உன
இஷ்டப்பேடி இசறச்சி பசிக்கலயாம.

உபேயாகமம 22:22  பருஷனுக்கு விவேயாகமபேண்ணப்பேட்ட ஸ்திரீவயயாவட



ஒருவேன சையனிக்கக் கண்டுபிடிக்கப்பேட்டயால,  அந்த ஸ்திரீவயயாவட
சையனித்த மனிதனும அந்த ஸ்திரீயும இருவேரும சையாகவவேண்டும;
இப்பேடிவய தீசமசய இஸ்ரவவேலிலிருந்து விலக்கக்கடவேயாய்.

வயயாசுவேயா 7:21  தகயாள்சளையிவல வநர்த்தியயான ஒரு பேயாபிவலயானிய
சையாலசவேசயயும, இருநூற தவேள்ளிச்வசைக்கசலயும, ஐமபேது வசைக்கல
நிசறயயான ஒரு தபேயானபேயாளைத்சதயும நயான கண்டு,  அசவேகசளை
இச்சித்து எடுத்துக்தகயாண்வடன; இவதயா, அசவேகள் என கூடயாரத்தின
மத்தியில பூமிக்குள் பசதத்திருக்கிறது,  தவேள்ளி அதின
அடியிலிருக்கிறது எனறயான.

சைங்கீதம 10:3 துனமயார்க்கன தன உள்ளைம இச்சித்தசதப் தபேற்றதினயால
தபேருசமபேயாரயாட்டி,  தபேயாருசளை அபேகரித்துத் தனசனத்தயான
வபேயாற்ற, கர்த்தசர அசைட்சடபேண்ணுகிறயான.

சைங்கீதம 78:18 தங்கள் இச்சசைக்வகற்ற வபேயாஜனத்சதக் வகட்டு, தங்கள்
இருதயத்தில வதவேசனப் பேரீட்சசைபேயார்த்தயார்கள்.

சைங்கீதம 78:30  அவேர்கள் தங்கள் இச்சசைசய தவேறக்கவிலசல;
அவேர்களுசடய வபேயாஜனம அவேர்கள் வேயாயில இருக்குமவபேயாவத,

சைங்கீதம 81:12  ஆசகயயால அவேர்கசளை அவேர்கள் இருதயத்தின
கடினத்திற்கு விட்டுவிட்வடன;  தங்கள் வயயாசைசனகளினபேடி
நடந்தயார்கள்.

சைங்கீதம 106:14  வேனயாந்தரத்திவல இச்சசையுள்ளைவேர்களையாகி,
அவேயாந்தரதவேளியிவல வதவேசனப் பேரீட்சசைபேயார்த்தயார்கள்.

சைங்கீதம 119:36  என இருதயம தபேயாருளையாசசைசயச் சையாரயாமல,  உமது
சையாட்சிகசளைச் சையாருமபேடி தசைய்யும.

நதிதமயாழிகள் 1:19  தபேயாருளையாசசையுள்ளை எலலயாருசடய வேழியும
இதுவவே; இது தனசனயுசடயவேர்களின உயிசர வேயாங்கும.

நதிதமயாழிகள் 6:25  உன இருதயத்திவல அவேள் அழசக இச்சியயாவத;
அவேள் தன கண்ணிசமகளினயால உனசனப் பிடிக்கவிடயாவத.

நதிதமயாழிகள் 15:27  தபேயாருளையாசசைக்கயாரன தன வீட்சடக்
கசலக்கிறயான; பேரிதயானங்கசளை தவேறக்கிறவேவனயா பிசழப்பேயான.

நதிதமயாழிகள் 21:25,26  வசையாமவபேறயின சககள் வவேசலதசைய்யச்
சைமமதியயாததினயால, அவேன ஆசசை அவேசனக் தகயாலலும. 26 அவேன
நயாள்வதயாறம ஆவேலுடன இச்சிக்கிறயான;  நதிமயாவனயா



பிசினித்தனமிலலயாமல தகயாடுப்பேயான.
நதிதமயாழிகள் 28:16  பிரப பத்தியீனனயாயிருந்தயால அவேன தசைய்யும
இடுக்கண் மிகுதி;  தபேயாருளையாசசைசய தவேறக்கிறவேன தீர்க்கயாயுசசைப்
தபேறவேயான.

ஏசையாயயா 56:11  திருப்தியசடயயாமலிருக்கும தபேருவேயிற்ற நயாய்கள்;
பேகுத்தறவிலலயாத வமய்ப்பேர்;  அவேர்களில ஒவ்தவேயாருவேனும தன
தன வேழிசயயும அவேனவேன தன தன மூசலயிலிருந்து தன தன
தபேயாழிசவேயும வநயாக்கிக்தகயாண்டிருக்கிறயான.

ஏசையாயயா 57:17  நயான அவேர்கள் தபேயாருளையாசசைதயனனும
அக்கிரமத்தினிமித்தம கடுங்வகயாபேமயாகி,  அவேர்கசளை அடித்வதன;
நயான மசறந்து,  கடுங்வகயாபேமயாயிருந்வதன,  தங்கள்
மனமவபேயானவபேயாக்கிவல மயாறபேயாடயாய் நடந்தயார்கவளை.

எவரமியயா 6:13  அவேர்களில,  சிறவயயார்முதல தபேரிவயயார்மட்டும,
ஒவ்தவேயாருவேரும தபேயாருளையாசசைக்கயாரர்;  இதுவுமலலயாமல
தீர்க்கதரிசிகள்முதல ஆசையாரியர்கள்மட்டும ஒவ்தவேயாருவேரும
தபேயாய்யர்.

எவரமியயா 22:17  உன கண்களும உன மனதுவமயாதவேனறயால
தற்தபேயாழிவினவமலும,  குற்றமிலலயாத இரத்தத்சதச்
சிந்துவேதினவமலும,  இடுக்கமும தநயாறக்குதலும
தசைய்வேதினவமலுவம அலலயாமல வவேதறயானறனவமலும
சவேக்கப்பேடவிலசல.

எவரமியயா 51:13  திரளையான தண்ணீர்களினவமல
வேயாசைமபேண்ணுகிறவேவளை,  திரண்ட சைமபேத்துசடயவேவளை,  உனக்கு
முடிவும உன தபேயாருளையாசசைக்கு ஒழிவும வேந்தது.

எவசைக்கிவயல 6:9  எனசன விட்டுச் வசையாரமவபேயாகிற
இருதயத்சதக்குறத்தும, தங்கள் நரகலயான விக்கிரகங்களின பினவன
வசையாரமவபேயாகிற தங்கள் கண்கசளைக்குறத்தும மனமடிவேயாவனன
எனற உங்களில தப்பிப்வபேயான அவேர்கள் தயாங்கள்
சிசறப்பேட்டிருக்கும பறஜயாதிகளுக்குள்வளை எனசன நிசனத்து,
தங்களுசடய சைகல அருவேருப்பகளினயாலும தயாங்கள் தசைய்த
தபேயாலலயாப்பகளினிமித்தம தங்கசளைவய தவேறத்து,

எவசைக்கிவயல 14:4,5  ஆசகயயால,  ந அவேர்கவளையாவட
வபேசிச்தசையாலலவவேண்டியது எனனதவேனறயால:  இஸ்ரவவேல



வேமசைத்தயாரில தனனுசடய நரகலயான விக்கிரகங்கசளைத் தன
இருதயத்தினவமல நயாட்டி,  தன அக்கிரமமயாகிய இடறசலத் தன
முகத்துக்கு எதிரயாக சவேத்துக்தகயாண்டிருக்கிற எவேனயாகிலும
தீர்க்கதரிசியினிடத்தில வேந்தயால,  கர்த்தரயாகிய நயான இஸ்ரவவேல
வேமசைத்தயாருசடய இருதயத்தில இருக்கிறசதப் பிடிக்குமபேடியயாக
அப்பேடிப்பேட்டவேனுசடய நரகலயான விக்கிரகங்களின
திரட்சிக்குத்தக்கதயாக உத்தரவு தகயாடுப்வபேன. 5 அவேர்கள் எலலயாரும
தங்கள் நரகலயான விக்கிரகங்கசளைப் பினபேற்ற,  எனசனவிட்டுப்
வபேதலித்துப்வபேயானயார்கள் எனற கர்த்தரயாகிய ஆண்டவேர்
தசையாலலுகிறயார்.

எவசைக்கிவயல 22:12  இரத்தந்சிந்துமபேடிக்குப்
பேரிதயானமவேயாங்கினவேர்கள் உனனில இருக்கிறயார்கள்;  ந
வேட்டிசயயும தபேயாலிசசைசயயும வேயாங்கி, தபேயாருளையாசசையினயால உன
அயலயானுக்கு இடுக்கண் தசைய்து,  எனசன மறந்து வபேயானயாய் எனற
கர்த்தரயாகிய ஆண்டவேர் தசையாலலுகிறயார்.

எவசைக்கிவயல 33:31  ஜனங்கள் கூடிவேருகிற வேழக்கத்தினபேடி
உனனிடத்தில வேந்து,  உனக்கு முனபேயாக என ஜனங்கள்வபேயால
உட்கயார்ந்து,  உன வேயார்த்சதகசளைக் வகட்கிறயார்கள்;  ஆனயாலும
அவேர்கள் அசவேகளினபேடி தசைய்கிறதிலசல;  அவேர்கள் தங்கள்
வேயாயினயாவல இனபேமயாய்ப் வபேசுகிறயார்கள்,  அவேர்கள் இருதயவமயா
தபேயாருளையாசசைசயப் பினபேற்றப்வபேயாகிறது.

ஓசியயா 4:12  என ஜனங்கள் கட்சடயினிடத்தில ஆவலயாசைசன
வகட்கிறயார்கள்;  அவேர்களுசடய வகயால அவேர்களுக்குச் தசைய்திசய
அறவிக்குதமனறருக்கிறயார்கள்;  வவேசித்தன ஆவி அவேர்கசளை
வேழிதப்பித் திரியப்பேண்ணிற்ற;  அவேர்கள் தங்கள் வதவேனுக்குக்
கீழ்ப்பேட்டிரயாமல வசையாரமயார்க்கம வபேயானயார்கள்.

ஓசியயா 5:4 அவேர்கள் தங்கள் வதவேனிடத்துக்குத் திருமபதற்குத் தங்கள்
கிரிசயகசளைச் சீர்திருத்தமயாட்டயார்கள்,  வவேசித்தன ஆவி அவேர்கள்
உள்ளைத்தில இருக்கிறது; கர்த்தசர அறயயார்கள்.

மீகயா 2:2  வேயலகசளை இச்சித்துப் பேறத்துக்தகயாண்டு,  வீடுகசளை
இச்சித்து எடுத்துக்தகயாண்டு,  பருஷசனயும அவேன வீட்சடயும
மனுஷசனயும அவேன சுதந்தரத்சதயும ஒடுக்குகிறவேர்களுக்கு
ஐவயயா!



நயாகூம 3:4  தன வவேசித்தனங்களினயால ஜயாதிகசளையும தன
சூனியங்களினயால வேமசைங்கசளையும விற்கிற மகயா சூனியக்கயாரியும
ரூபேவேதியுமயாயிருக்கிற வவேசியினுசடய திரளையான
வவேசித்தனங்களினிமித்தம,

ஆபேகூக் 2:9  தீசமயின வேலலசமக்குத் தப்பேவவேண்டுதமனற தன
கூட்சட உயரத்திவல சவேக்குமபேடிக்கு, தன வீட்டுக்குப் தபேயாலலயாத
ஆதயாயத்சதத் வதடுகிறவேனுக்கு ஐவயயா!

மத்வதயு 5:28  நயான உங்களுக்குச் தசையாலலுகிவறன ஒரு ஸ்திரீசய
இச்சசைவயயாடு பேயார்க்கிற எவேனும தன இருதயத்தில அவேவளையாவட
விபேசையாரஞ்தசைய்தயாயிற்ற.

மயாற்கு 4:19  இவேர்கவளை முள்ளுள்ளை இடங்களில
விசதக்கப்பேட்டவேர்கள்.

மயாற்கு 7:22  களைவுகளும,  தபேயாருளையாசசைகளும,  துஷ்டத்தனங்களும,
கபேடும, கயாமவிகயாரமும, வேனகண்ணும, தூஷணமும, தபேருசமயும,
மதிவகடும பறப்பேட்டுவேரும.

லூக்கயா 3:14  வபேயார்ச்வசைவேகரும அவேசன வநயாக்கி:  நயாங்கள் எனன
தசைய்யவவேண்டும எனற வகட்டயார்கள்.  அதற்கு அவேன:  நங்கள்
ஒருவேருக்கும இடுக்கண்தசைய்யயாமலும தபேயாய்யயாய்க்
குற்றஞ்சையாட்டயாமலும,  உங்கள் சைமபேளைவம வபேயாதுதமனறம
இருங்கள் எனறயான.

லூக்கயா 12:15  பினப அவேர் அவேர்கசளை வநயாக்கி:
தபேயாருளையாசசைசயக்குறத்து எச்சைரிக்சகயயாயிருங்கள்;  ஏதனனில
ஒருவேனுக்கு எவ்வேளைவு திரளையான ஆஸ்தி இருந்தயாலும அது
அவேனுக்கு ஜீவேன அலல எனறயார்.

லூக்கயா 16:14  இசவேகசளைதயலலயாம தபேயாருளையாசசைக்கயாரரயாகிய
பேரிவசையரும வகட்டு, அவேசரப் பேரியயாசைமபேண்ணினயார்கள்.

வயயாவேயான 8:44  நங்கள் உங்கள் பிதயாவேயாகிய பிசையாசையானவேனயால
உண்டயானவேர்கள்;  உங்கள் பிதயாவினுசடய இச்சசைகளினபேடி தசைய்ய
மனதயாயிருக்கிறீர்கள்;  அவேன ஆதிமுதற்தகயாண்டு
மனுஷதகயாசலபேயாதகனயாயிருக்கிறயான;  சைத்தியம
அவேனிடத்திலிலலயாதபேடியயால அவேன சைத்தியத்திவல
நிசலநிற்கவிலசல;  அவேன தபேயாய்யனும தபேயாய்க்குப்
பிதயாவுமயாயிருக்கிறபேடியயால அவேன தபேயாய்வபேசுமவபேயாது தன



தசையாந்தத்தில எடுத்துப் வபேசுகிறயான.
அப்வபேயாஸ்தலருசடய நடபேடிகள் 20:33  ஒருவேனுசடய
தவேள்ளிசயயயாகிலும தபேயானசனயயாகிலும வேஸ்திரத்சதயயாகிலும
நயான இச்சிக்கவிலசல.

வரயாமர் 1:24-29  இதினிமித்தம அவேர்கள் தங்கள் இருதயத்திலுள்ளை
இச்சசைகளினயாவல ஒருவேவரயாதடயாருவேர் தங்கள் சைரீரங்கசளை
அவேமயானப்பேடுத்தத்தக்கதயாக,  வதவேன அவேர்கசளை அசுத்தத்திற்கு
ஒப்பக்தகயாடுத்தயார். 25  வதவேனுசடய சைத்தியத்சத அவேர்கள்
தபேயாய்யயாக மயாற்ற,  சிருஷ்டிகசரத் ததயாழுது வசைவியயாமல
சிருஷ்டிசயத் ததயாழுது வசைவித்தயார்கள்,  அவேவர எனதறனசறக்கும
ஸ்வதயாத்திரிக்கப்பேட்டவேர்.  ஆதமன. 26  இதினிமித்தம வதவேன
அவேர்கசளை இழிவேயான இச்சசைவரயாகங்களுக்கு ஒப்பக்தகயாடுத்தயார்;
அந்தப்பேடிவய அவேர்களுசடய தபேண்கள் சுபேயாவே அநுவபேயாகத்சதச்
சுபேயாவேத்துக்கு விவரயாதமயான அநுவபேயாகமயாக மயாற்றனயார்கள். 27
அப்பேடிவய ஆண்களும தபேண்கசளைச் சுபேயாவேப்பேடி அநுபேவியயாமல,
ஒருவேர்வமதலயாருவேர் விரகதயாபேத்தினயாவல தபேயாங்கி,  ஆவணயாவட
ஆண் அவேலட்சைணமயானசத நடப்பித்து தங்கள் தப்பிதத்திற்குத்
தகுதியயான பேலசனத் தங்களுக்குள் அசடந்தயார்கள். 28  வதவேசன
அறயும அறசவேப் பேற்றக்தகயாண்டிருக்க அவேர்களுக்கு
மனதிலலயாதிருந்தபேடியயால,  தகயாதசவேகசளைச் தசைய்யுமபேடி,  வதவேன
அவேர்கசளைக் வகடயான சிந்சதக்கு ஒப்பக்தகயாடுத்தயார். 29  அவேர்கள்
சைகலவித அநியயாயத்தினயாலும,  வவேசித்தனத்தினயாலும,
துவரயாகத்தினயாலும,  தபேயாருளையாசசையினயாலும,  குவரயாதத்தினயாலும
நிசறயப்பேட்டு;  தபேயாறயாசமயினயாலும,  தகயாசலயினயாலும,
வேயாக்குவேயாதத்தினயாலும,  வேஞ்சைகத்தினயாலும,  வேனமத்தினயாலும
நிசறந்தவேர்களுமயாய்,

வரயாமர் 6:12  ஆசகயயால,  நங்கள் சைரீர இச்சசைகளினபேடி பேயாவேத்திற்குக்
கீழ்ப்பேடியத்தக்கதயாக,  சையாவுக்வகதுவேயான உங்கள் சைரீரத்தில பேயாவேம
ஆளையாதிருப்பேதயாக.

வரயாமர் 7:7  ஆசகயயால எனன தசையாலலுவவேயாம?  நியயாயப்பிரமயாணம
பேயாவேவமயா?  அலலவவே.  பேயாவேம இனனததனற
நியயாயப்பிரமயாணத்தினயால நயான அறந்வதவனயனற மற்றப்பேடி
அறயவிலசல;  இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக எனற நியயாயப்பிரமயாணம



தசையாலலயாதிருந்தயால,  இச்சசை பேயாவேம எனற நயான
அறயயாமலிருப்வபேவன.

வரயாமர் 13:9  எப்பேடிதயனறயால,  விபேசையாரம தசைய்யயாதிருப்பேயாயயாக,
தகயாசல தசைய்யயாதிருப்பேயாயயாக,  களைவு தசைய்யயாதிருப்பேயாயயாக,
தபேயாய்ச்சையாட்சி தசையாலலயாதிருப்பேயாயயாக, இச்சியயாதிருப்பேயாயயாக எனகிற
இந்தக்கற்பேசனகளும, வவேவற எந்தக் கற்பேசனயும, உனனிடத்தில ந
அனபகூருகிறதுவபேயாலப் பிறனிடத்திலும அனபகூருவேயாயயாக எனகிற
ஒவர வேயார்த்சதயிவல ததயாசகயயாய் அடங்கியிருக்கிறது.

வரயாமர் 13:14  துர்இச்சசைகளுக்கு இடமயாக உடசலப்
வபேணயாமலிருந்து,  கர்த்தரயாகிய இவயசுகிறஸ்துசவேத்
தரித்துக்தகயாள்ளுங்கள்.

1  தகயாரிந்தியர் 5:10,11  ஆனயாலும,  இவ்வுலகத்திலுள்ளை
விபேசையாரக்கயாரர்,  தபேயாருளையாசசைக்கயாரர்,  தகயாள்சளைக்கயாரர்,
விக்கிரகயாரயாதசனக்கயாரர் இவேர்கவளையாடு எவ்வேளைவும
கலந்திருக்கக்கூடயாததனற நயான எழுதவிலசல;  அப்பேடியயானயால
நங்கள் உலகத்சதவிட்டு நங்கிப்வபேயாகவவேண்டியதயாயிருக்குவம. 11
நயான உங்களுக்கு எழுதினததனனதவேனறயால,
சைவகயாதரதனனனப்பேட்ட ஒருவேன விபேசையாரக்கயாரனயாயயாவேது,
தபேயாருளையாசசைக்கயாரனயாயயாவேது,  விக்கிரகயாரயாதசனக்கயாரனயாயயாவேது,
உதயாசினனயாயயாவேது,  தவேறயனயாயயாவேது,  தகயாள்சளைக்கயாரனயாயயாவேது
இருந்தயால,  அவேவனயாவட கலந்திருக்கக்கூடயாது;
அப்பேடிப்பேட்டவேனுடவனகூடப் பசிக்கவுங்கூடயாது.

1  தகயாரிந்தியர் 6:9,10  அநியயாயக்கயாரர் வதவேனுசடய ரயாஜ்யத்சதச்
சுதந்தரிப்பேதிலசலதயனற அறயீர்களையா?  வேஞ்சிக்கப்பேடயாதிருங்கள்;
வவேசிமயார்க்கத்தயாரும, விக்கிரகயாரயாதசனக்கயாரரும, விபேசையாரக்கயாரரும,
சுயபணர்ச்சிக்கயாரரும,  ஆண்பணர்ச்சிக்கயாரரும, 10  திருடரும,
தபேயாருளையாசசைக்கயாரரும,  தவேறயரும,  உதயாசினரும,
தகயாள்சளைக்கரயாரும வதவேனுசடய ரயாஜ்யத்சதச் சுதந்தரிப்பேதிலசல.

1  தகயாரிந்தியர் 10:6  அவேர்கள் இச்சித்ததுவபேயால நயாமும
தபேயாலலயாங்கயானசவேகசளை இச்சியயாதபேடிக்கு,  இசவேகள் நமக்குத்
திருஷ்டயாந்தங்களையாயிருக்கிறது.

1  தகயாரிந்தியர் 12:31  இப்பேடியிருக்க,  முக்கியமயான வேரங்கசளை
நயாடுங்கள்;  இனனும அதிக வமனசமயயான வேழிசயயும



உங்களுக்குக் கயாண்பிக்கிவறன.
1  தகயாரிந்தியர் 14:39  இப்பேடியிருக்க,  சைவகயாதரவர,
தீர்க்கதரிசைனஞ்தசையாலல நயாடுங்கள்,  அந்நிய பேயாசஷகசளைப்
வபேசுகிறதற்கும தசடபேண்ணயாதிருங்கள்.

2  தகயாரிந்தியர் 9:5  ஆசகயயால,  வேயாக்குத்தத்தம பேண்ணப்பேட்டிருக்கிற
உங்கள் தயானதர்மமயானது வலயாபேத்தனமயாய்க்
தகயாடுக்கப்பேட்டதயாயிரயாமல,  உதயாரத்துவேமயாய்க்
தகயாடுக்கப்பேட்டதயாயிருக்குமபேடியயாக அசத
ஆயத்தப்பேடுத்துகிறதற்குச் சைவகயாதரசர ஏவி,  உங்களிடத்தில
முனனதயாக அனுப்பவேது எனக்கு அவேசியம எனற கயாணப்பேட்டது.

கலயாத்தியர் 5:16-20  பினனும நயான தசையாலலுகிறததனனதவேனறயால,
ஆவிக்வகற்றபேடி நடந்துதகயாள்ளுங்கள்,  அப்தபேயாழுது மயாமசை
இச்சசைசய நிசறவவேற்றயாதிருப்பீர்கள். 17  மயாமசைம ஆவிக்கு
விவரயாதமயாகவும,  ஆவி மயாமசைத்துக்கு விவரயாதமயாகவும இச்சிக்கிறது;
நங்கள் தசைய்யவவேண்டுதமனறருக்கிறசவேகசளைச் தசைய்யயாதபேடிக்கு,
இசவேகள் ஒனறக்தகயானற விவரயாதமயாயிருக்கிறது. 18 ஆவியினயால
நடத்தப்பேடுவீர்களையானயால,  நங்கள் நியயாயப்பிரமயாணத்திற்குக்
கீழ்ப்பேட்டவேர்களைலல. 19  மயாமசைத்தின கிரிசயகள்
தவேளியரங்கமயாயிருக்கினறன,  அசவேயயாவேன:  விபேசையாரம,
வவேசித்தனம,  அசுத்தம,  கயாமவிகயாரம, 20  விக்கிரகயாரயாதசன,
பிலலிசூனியம,  பேசககள்,  விவரயாதங்கள்,  சவேரயாக்கியங்கள்,
வகயாபேங்கள், சைண்சடகள், பிரிவிசனகள், மயார்க்கவபேதங்கள்,

கலயாத்தியர் 5:24  கிறஸ்துவினுசடயவேர்கள் தங்கள் மயாமசைத்சதயும
அதின ஆசசை இச்சசைகசளையும சிலுசவேயில அசறந்திருக்கிறயார்கள்.

எவபேசியர் 2:1-3  அக்கிரமங்களினயாலும பேயாவேங்களினயாலும
மரித்தவேர்களையாயிருந்த உங்கசளை உயிர்ப்பித்தயார். 2  அசவேகளில
நங்கள் முற்கயாலத்திவல இவ்வுலக வேழக்கத்திற்வகற்றபேடியயாகவும,
கீழ்ப்பேடியயாசமயின பிள்சளைகளிடத்தில இப்தபேயாழுது
கிரிசயதசைய்கிற ஆகயாயத்து அதிகயாரப் பிரபவேயாகிய
ஆவிக்வகற்றபேடியயாகவும நடந்துதகயாண்டீர்கள். 3
அவேர்களுக்குள்வளை நயாதமலலயாரும முற்கயாலத்திவல நமது மயாமசை
இச்சசையினடிவய நடந்து,  நமது மயாமசைமும மனசும
விருமபினசவேகசளைச் தசைய்து,  சுபேயாவேத்தினயாவல



மற்றவேர்கசளைப்வபேயாலக் வகயாபேயாக்கிசனயின
பிள்சளைகளையாயிருந்வதயாம.

எவபேசியர் 4:19 உணர்விலலயாதவேர்களையாய்,  சைகலவித அசுத்தங்கசளையும
ஆவேவலயாவட நடப்பிக்குமபேடி,  தங்கசளைக் கயாமவிகயாரத்திற்கு
ஒப்பக்தகயாடுத்திருக்கிறயார்கள்.

எவபேசியர் 4:22-27  அந்தப்பேடி,  முந்தின நடக்சகக்குரிய
வமயாசைமவபேயாக்கும இச்சசைகளையாவல தகட்டுப்வபேயாகிற பேசழய
மனுஷசன நங்கள் கசளைந்துவபேயாட்டு, 23  உங்கள் உள்ளைத்திவல
பதிதயான ஆவியுள்ளைவேர்களையாகி, 24  தமய்யயான நதியிலும
பேரிசுத்தத்திலும வதவேனுசடய சையாயலயாக சிருஷ்டிக்கப்பேட்ட பதிய
மனுஷசனத் தரித்துக்தகயாள்ளுங்கள். 25  அனறயும,  நயாம
ஒருவேருக்தகயாருவேர் அவேயவேங்களையாயிருக்கிறபேடியயால,  தபேயாய்சயக்
கசளைந்து,  அவேனவேன பிறனுடவன தமய்சயப் வபேசைக்கடவேன. 26
நங்கள் வகயாபேங்தகயாண்டயாலும பேயாவேஞ்தசைய்யயாதிருங்கள்,  சூரியன
அஸ்தமிக்கிறதற்கு முனனயாக உங்கள் எரிச்சைல தணியக்கடவேது; 27
பிசையாசுக்கு இடங்தகயாடயாமலும இருங்கள்.

எவபேசியர் 5:3,5  வமலும,  பேரிசுத்தவேயானகளுக்கு ஏற்றபேடி,
வவேசித்தனமும,  மற்தறந்த அசுத்தமும,  தபேயாருளையாசசையுமயாகிய
இசவேகளின வபேர்முதலயாய் உங்களுக்குள்வளை
தசையாலலப்பேடவுங்கூடயாது. 5  விபேசையாரக்கயாரனயாவேது,  அசுத்தனயாவேது,
விக்கிரகயாரயாதசனக்கயாரனயாகிய தபேயாருளையாசசைக்கயாரனயாவேது
வதவேனுசடய ரயாஜ்யமயாகிய கிறஸ்துவின ரயாஜ்யத்திவல
சுதந்தரமசடவேதிலசலதயனற அறந்திருக்கிறீர்கவளை. 

தகயாவலயாதசையர் 3:5  ஆசகயயால,  விபேசையாரம,  அசுத்தம,  வமயாகம,
துர்இச்சசை,  விக்கிரகயாரயாதசனயயான தபேயாருளையாசசை ஆகிய
இசவேகசளைப் பூமியில உண்டுபேண்ணுகிற உங்கள் அவேயவேங்கசளை
அழித்துப்வபேயாடுங்கள்.

1  ததசைவலயானிக்வகயர் 2:5  உங்களுக்குத் ததரிந்திருக்கிறபேடி,  நயாங்கள்
ஒருக்கயாலும இச்சைகமயான வேசைனங்கசளைச் தசையாலலவுமிலசல,
தபேயாருளையாசசையுள்ளைவேர்களையாய் மயாயமபேண்ணவுமிலசல;  வதவேவன
சையாட்சி.

1  ததசைவலயானிக்வகயர் 4:3-7  நங்கள்
பேரிசுத்தமுள்ளைவேர்களையாகவவேண்டுதமனபேவத வதவேனுசடய
சித்தமயாயிருக்கிறது.  அந்தப்பேடி,  நங்கள் வவேசிமயார்க்கத்துக்கு



விலகியிருந்து, 4  வதவேசன அறயயாத அஞ்ஞயானிகசளைப்வபேயால
வமயாக இச்சசைக்குட்பேடயாமல, 5  உங்களில அவேனவேன தனதன
சைரீரபேயாண்டத்சதப் பேரிசுத்தமயாயும கனமயாயும ஆண்டுதகயாள்ளுமபேடி
அறந்து: 6  இந்த விஷயத்தில ஒருவேனும மீறயாமலும தன
சைவகயாதரசன வேஞ்சியயாமலும இருக்கவவேண்டும; முனனவம நயாங்கள்
உங்களுக்குச் தசையாலலி,  சையாட்சியயாக எச்சைரித்தபேடிவய இப்பேடிப்பேட்ட
விஷயங்கதளைலலயாவேற்சறயுங்குறத்துக் கர்த்தர் நதிசயச்
சைரிக்கட்டுகிறவேரயாயிருக்கிறயார். 7  வதவேன நமசம அசுத்தத்திற்கலல
பேரிசுத்தத்திற்வக அசழத்திருக்கிறயார்.

1  தீவமயாத்வதயு 3:3,8  அவேன மதுபேயானப்பிரியனும,  அடிக்கிறவேனும,
இழிவேயான ஆதயாயத்சத இச்சிக்கிறவேனுமயாயிரயாமல,
தபேயாறசமயுள்ளைவேனும,  சைண்சடபேண்ணயாதவேனும,  பேண
ஆசசையிலலயாதவேனுமயாயிருந்து, 

1  தீவமயாத்வதயு 6:9,10  8  அந்தப்பேடிவய,  உதவிக்கயாரரும
இருநயாக்குள்ளைவேர்களையாயும,  மதுபேயானப்பிரியரயாயும,  இழிவேயான
ஆதயாயத்சத இச்சிக்கிறவேர்களையாயும இரயாமல,
நலதலயாழுக்கமுள்ளைவேர்களையாயும,

2  தீவமயாத்வதயு 2:22  பத்தியீனமும அயுக்தமுமயான தர்க்கங்கள்
சைண்சடகசளைப் பிறப்பிக்குதமனற அறந்து,  அசவேகளுக்கு
விலகியிரு.

2  தீவமயாத்வதயு 3:2  சுபேயாவே அனபிலலயாதவேர்களையாயும,
இணங்கயாதவேர்களையாயும,  அவேதூற தசைய்கிறவேர்களையாயும,
இச்சசையடக்கமிலலயாதவேர்களையாயும,  தகயாடுசமயுள்ளைவேர்களையாயும,
நலவலயாசரப் பேசகக்கிறவேர்களையாயும,

2  தீவமயாத்வதயு 3:6  எப்வபேயாதும கற்றயாலும ஒருவபேயாதும சைத்தியத்சத
அறந்து உணரயாதவேர்களையாயிருக்கிற தபேண்பிள்சளைகளுசடய
வீடுகளில இப்பேடிப்பேட்டவேர்கள் நுசழந்து,  அவேர்கசளை
வேசைப்பேடுத்திக்தகயாள்ளுகிறயார்கள்.

2  தீவமயாத்வதயு 4:3  சைத்தியத்துக்குச் தசைவிசய விலக்கி,
கட்டுக்கசதகளுக்குச் சையாய்ந்துவபேயாகுங்கயாலம வேரும.

தீத்து 2:12  நயாம அவேபேக்திசயயும தலளைகிக இச்சசைகசளையும
தவேறத்து,  ததளிந்தபத்தியும நதியும வதவேபேக்தியும உள்ளைவேர்களையாய்
இவ்வுலகத்திவல ஜீவேனமபேண்ணி,



தீத்து 3:3  ஏதனனில,  முற்கயாலத்திவல நயாமும பத்தியீனரும,
கீழ்ப்பேடியயாதவேர்களும,  வேழிதப்பி நடக்கிறவேர்களும,  பேலவித
இச்சசைகளுக்கும இனபேங்களுக்கும.  அடிசமப்பேட்டவேர்களும,
துர்க்குணத்வதயாடும தபேயாறயாசமவயயாடும
ஜீவேனமபேண்ணுகிறவேர்களும,  பேசகக்கப்பேடத்தக்கவேர்களும,
ஒருவேசரதயயாருவேர் பேசகக்கிறவேர்களுமயாயிருந்வதயாம.

எபிதரயர் 13:5  நங்கள் பேண ஆசசையிலலயாதவேர்களையாய் நடந்து,
உங்களுக்கு இருக்கிறசவேகள் வபேயாதுதமனற எண்ணுங்கள்;  நயான
உனசனவிட்டு விலகுவேதுமிலசல,  உனசனக் சகவிடுவேதுமிலசல
எனற அவேர் தசையாலலியிருக்கிறயாவர.

யயாக்வகயாப 1:14,15  அவேனவேன தனதன சுய இச்சசையினயாவல
இழுக்கப்பேட்டு,  சிக்குண்டு,  வசையாதிக்கப்பேடுகிறயான. 15  பினப
இச்சசையயானது கர்ப்பேந்தரித்து,  பேயாவேத்சதப் பிறப்பிக்கும,  பேயாவேம
பூரணமயாகுமவபேயாது, மரணத்சதப் பிறப்பிக்கும.

யயாக்வகயாப 4:1-5  உங்களுக்குள்வளை யுத்தங்களும சைண்சடகளும
எதினயாவல வேருகிறது;  உங்கள் அவேயவேங்களில வபேயார் தசைய்கிற
இச்சசைகளினயாலலலவேயா? 2  நங்கள் இச்சித்தும உங்களுக்குக்
கிசடக்கவிலசல;  நங்கள் தகயாசலதசைய்தும,
தபேயாறயாசமயுள்ளைவேர்களையாயிருந்தும,  அசடயக்கூடயாமற்வபேயாகிறீர்கள்;
நங்கள் சைண்சடயும யுத்தமும பேண்ணியும,  நங்கள் விண்ணப்பேம
பேண்ணயாமலிருக்கிறதினயாவல,  உங்களுக்குச் சித்திக்கிறதிலசல. 3
நங்கள் விண்ணப்பேமபேண்ணியும,  உங்கள் இச்சசைகசளை
நிசறவவேற்றமபேடி தசைலவேழிக்கவவேண்டுதமனற தகயாதவிதமயாய்
விண்ணப்பேமபேண்ணுகிறபேடியில,
தபேற்றக்தகயாள்ளையாமலிருக்கிறீர்கள். 4  விபேசையாரவர,  விபேசையாரிகவளை,
உலக சிவநகம வதவேனுக்கு விவரயாதமயான பேசகதயனற அறயீர்களையா?
ஆசகயயால உலகத்துக்குச் சிவநகிதனயாயிருக்க விருமபகிறவேன
வதவேனுக்குப் பேசகஞனயாகிறயான. 5  நமமில வேயாசைமயாயிருக்கிற
ஆவியயானவேர் நமமிடத்தில சவேரயாக்கிய
வேயாஞ்சசையயாயிருக்கிறயாதரனற வவேதவேயாக்கியம வீணயாய்ச்
தசையாலலுகிறததனற நிசனக்கிறீர்களையா?

1  வபேதுரு 1:14  நங்கள் முனவன உங்கள் அறயயாசமயினயாவல
தகயாண்டிருந்த இச்சசைகளினபேடி இனி நடவேயாமல,  கீழ்ப்பேடிகிற



பிள்சளைகளையாயிருந்து,
1  வபேதுரு 2:11  பிரியமயானவேர்கவளை,  அந்நியர்களும
பேரவதசிகளுமயாயிருக்கிற நங்கள் ஆத்துமயாவுக்கு விவரயாதமயாய்ப்
வபேயார்தசைய்கிற மயாமசை இச்சசைகசளை விட்டு விலகி,

1  வபேதுரு 4:2-4  ஏதனனறயால மயாமசைத்தில பேயாடுபேடுகிறவேன இனி
மயாமசைத்திலிருக்கும கயாலமவேசரக்கும மனுஷருசடய
இச்சசைகளினபேடி பிசழக்கயாமல வதவேனுசடய சித்தத்தினபேடிவய
பிசழக்கத்தக்கதயாகப் பேயாவேங்கசளை விட்வடயாய்ந்திருப்பேயான. 3 தசைனற
வேயாழ்நயாட் கயாலத்திவல நயாம பறஜயாதிகளுசடய இஷ்டத்தினபேடி
நடந்துதகயாண்டது வபேயாதும;  அப்தபேயாழுது நயாம கயாமவிகயாரத்சதயும
துர்இச்சசைகசளையும நடப்பித்து,  மதுபேயானமபேண்ணி,
களியயாட்டுச்தசைய்து,  தவேறதகயாண்டு,  அருவேருப்பேயான
விக்கிரகயாரயாதசனசயச் தசைய்துவேந்வதயாம. 4  அந்தத் துனமயார்க்க
உசளையிவல அவேர்கவளையாவடகூட நங்கள் விழயாமலிருக்கிறதினயாவல
அவேர்கள் ஆச்சைரியப்பேட்டு, உங்கசளைத் தூஷிக்கிறயார்கள்.

2  வபேதுரு 1:4  இச்சசையினயால உலகத்திலுண்டயான வகட்டுக்குத் தப்பி,
திவ்விய சுபேயாவேத்துக்குப் பேங்குள்ளைவேர்களையாகுமதபேயாருட்டு,  மகயா
வமனசமயும அருசமயுமயான வேயாக்குத்தத்தங்களும
அசவேகளினயாவல நமக்கு அளிக்கப்பேட்டிருக்கிறது.

2  வபேதுரு 2:3  தபேயாருளையாசசையுசடயவேர்களையாய்,  தந்திரமயான
வேயார்த்சதகளையால உங்கசளைத் தங்களுக்கு ஆதயாயமயாக
வேசைப்பேடுத்திக்தகயாள்ளுவேயார்கள்;  பூர்வேகயாலமுதல அவேர்களுக்கு
விதிக்கப்பேட்ட ஆக்கிசன அயர்ந்திரயாது,  அவேர்களுசடய அழிவு
உறங்கயாது.

2  வபேதுரு 2:9-19  விவசைஷமயாக அசுத்த இச்சசைவயயாவட
மயாமசைத்திற்வகற்றபேடி நடந்து,  கர்த்தத்துவேத்சத
அசைட்சடபேண்ணுகிறவேர்கசளை அப்பேடிச் தசைய்வேயார். 10  இவேர்கள்
துணிகரக்கயாரர்,  அகங்கயாரிகள்,  மகத்துவேங்கசளை தூஷிக்க
அஞ்சையாதவேர்கள். 11  அதிக தபேலசனயும வேலலசமசயயுமுசடய
வதவேதூதர்கள் முதலயாய்க் கர்த்தருக்குமுனபேயாக அவேர்கசளைத்
தூஷணமயாய்க் குற்றப்பேடுத்தமயாட்டயார்கவளை. 12  இவேர்கவளையா
பிடிபேட்டழிக்கப்பேடுவேதற்கு உண்டயான பத்தியற்ற
மிருகஜீவேனகசளைப்வபேயாலத் தங்களுக்குத் ததரியயாதசவேகசளைத்
தூஷித்து,  தங்கள் வகட்டிவல தகட்டழிந்து,  அநதத்தின பேலசன



அசடவேயார்கள். 13  இவேர்கள் ஒருநயாள் வேயாழ்சவே
இனபேதமனதறண்ணி,  கசறகளும இலச்சசைகளுமயாயிருந்து;
உங்கவளையாவட விருந்துண்சகயில தங்கள் வேஞ்சைசனகளில
உலலயாசைமயாய் வேயாழ்கிறவேர்கள்; 14  விபேசையார மயக்கத்தயால
நிசறந்தசவேகளும,  பேயாவேத்சதவிட்வடயாயயாதசவேகளுமயாயிருக்கிற
கண்கசளையுசடயவேர்கள்;  உறதியிலலயாத ஆத்துமயாக்கசளைத்
தந்திரமயாய்ப் பிடித்து,  தபேயாருளையாசசைகளில பேழகின
இருதயத்சதயுசடய சையாபேத்தின பிள்சளைகள். 15  தசைமசமயயான
வேழிசயவிட்டுத் தப்பிநடந்து,  வபேவயயாரின குமயாரனயாகிய
பிவலயயாமின வேழிசயப் பினபேற்றப்வபேயானவேர்கள்;  அவேன
அநதத்தின கூலிசயவிருமபி, 16  தனனுசடய
அக்கிரமத்தினிமித்தம கடிந்துதகயாள்ளைப்பேட்டயான;  வபேசையாத மிருகம
மனுஷர்வபேச்சசைப் வபேசித் தீர்க்கதரிசியினுசடய மதிவகட்சடத்
தடுத்தது. 17  இவேர்கள் தண்ணீரிலலயாத கிணறகளும,
சுழலகயாற்றனயால அடியுண்வடயாடுகிற வமகங்களுமயாயிருக்கிறயார்கள்;
எனதறனசறக்குமுள்ளை கயாரிருவளை இவேர்களுக்கு
சவேக்கப்பேட்டிருக்கிறது. 18  வேஞ்சைகமயாய்
நடக்கிறவேர்களிடத்திலிருந்து அரிதயாய்த் தப்பினவேர்களிடத்தில
இவேர்கள் அகந்சதயயான வீண்வேயார்த்சதகசளைப் வபேசி,  மயாமசை
இச்சசைகளினயாலும கயாமவிகயாரங்களினயாலும அவேர்கசளைத்
தந்திரமயாய்ப் பிடிக்கிறயார்கள். 19  தயாங்கவளை வகட்டுக்கு
அடிசமகளையாயிருந்தும,  அவேர்களுக்குச் சுயயாதீனத்சத
வேயாக்குத்தத்தமபேண்ணுகிறயார்கள்;  எதினயால ஒருவேன
தஜயிக்கப்பேட்டிருக்கிறயாவனயா அதற்கு அவேன
அடிசமப்பேட்டிருக்கிறயாவன.

2  வபேதுரு 3:3  முதலயாவேது நங்கள் அறயவவேண்டியது எனனதவேனில:
கசடசிநயாட்களில பேரியயாசைக்கயாரர் வேந்து,  தங்கள்
சுயஇச்சசைகளினபேடிவய நடந்து,

1 வயயாவேயான 2:15-17 உலகத்திலும உலகத்திலுள்ளைசவேகளிலும 
அனபகூரயாதிருங்கள்; ஒருவேன உலகத்தில அனபகூர்ந்தயால 
அவேனிடத்தில பிதயாவின அனபிலசல. 16 ஏதனனில, மயாமசைத்தின 
இச்சசையும, கண்களின இச்சசையும, ஜீவேனத்தின தபேருசமயுமயாகிய 
உலகத்திலுள்ளைசவேகதளைலலயாம பிதயாவினயாலுண்டயானசவேகளைலல, 



அசவேகள் உலகத்தினயாலுண்டயானசவேகள். 17 உலகமும அதின 
இச்சசையும ஒழிந்துவபேயாம; வதவேனுசடய சித்தத்தினபேடி 
தசைய்கிறவேவனயா எனதறனசறக்கும நிசலத்திருப்பேயான.

யூதயா 1:11  இவேர்களுக்கு ஐவயயா!  இவேர்கள் கயாயீனுசடய வேழியில
நடந்து, பிவலயயாம கூலிக்கயாகச் தசைய்த வேஞ்சைகத்திவல விசரந்வதயாடி,
வகயாரயா எதிர்த்துப்வபேசின பேயாவேத்திற்குள்ளையாகி, தகட்டுப்வபேயானயார்கள்.

யூதயா 1:15-19  தமக்கு விவரயாதமயாய் அவேபேக்தியுள்ளை பேயாவிகள் வபேசின
கடின வேயார்த்சதகதளைலலயாவேற்றனிமித்தமும,  அவேர்கசளைக்
கண்டிக்கிறதற்கும,  ஆயிரமயாயிரமயான தமது
பேரிசுத்தவேயானகவளையாடுங்கூட கர்த்தர் வேருகிறயார் எனற
முனனறவித்தயான. 16  இவேர்கள் முறமுறக்கிறவேர்களும,
முசறயிடுகிறவேர்களும,  தங்கள் இச்சசைகளினபேடி
நடக்கிறவேர்களுமயாயிருக்கிறயார்கள்;  இவேர்களுசடய வேயாய்
இறமயாப்பேயானசவேகசளைப்வபேசும;  தற்தபேயாழிவுக்கயாக முகஸ்துதி
தசைய்வேயார்கள். 17  நங்கவளையா பிரியமயானவேர்கவளை,  நமமுசடய
கர்த்தரயாகிய இவயசுகிறஸ்துவின அப்வபேயாஸ்தலரயால முன
தசையாலலப்பேட்ட வேயார்த்சதகசளை நிசனவுகூறங்கள். 18
கசடசிக்கயாலத்திவல தங்கள் துனமயார்க்கமயான இச்சசைகளினபேடி
நடக்கிற பேரியயாசைக்கயாரர் வதயானறவேயார்கள் எனற உங்களுக்குச்
தசையானனயார்கவளை. 19  இவேர்கள் பிரிந்து வபேயாகிறவேர்களும,
தஜனமசுபேயாவேத்தயாரும, ஆவியிலலயாதவேர்களுமயாவம.

தவேளிப்பேடுத்தின விவசைஷம 18:14 உன ஆத்துமயா இச்சித்த 
பேழவேர்க்கங்கள் உனசனவிட்டு நங்கிப்வபேயாயின; 
தகயாழுசமயயானசவேகளும சைமபிரமமயானசவேகளும உனசனவிட்டு 
நங்கிப்வபேயாயின; ந அசவேகசளை இனிக் கயாண்பேதிலசல.
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