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तीतं पतरं्
Ⅰ अनन्तजीवनस्याशातो जाताया ईश्वरभक्ते

यो र्ग्यस्य सत्यमतस्य यत् तत्वज्ञानं यश्च िवश्वास
ईश्वरस्यािभरुिचतलोकै लर्भ्यते तदथर्ं

Ⅱ यीशुखर्ीष्टस्य परे्िरत ईश्वरस्य दासः पौलोऽहं
साधारणिवश्वासात् मम पर्कृतं धम्मर्पुतरं् तीतं पर्ित िलखिम।

Ⅲ िनष्कपट ईश्वरआिदकालात् पवू्वर्ं तत् जीवनं पर्ितज्ञातवान्
स्विनरूिपतसमये च घोषणया तत् पर्कािशतवान।्

Ⅳ मम तर्ातुरीश्वरस्याज्ञया च तस्य घोषणं मिय समिपर्तम्
अभतू।् अस्माकं तात ईश्वरः पिरतर्ाता पर्भु यी र्शुखर्ीष्टश्च
तुभ्यम् अनुगर्हं दयां शािन्तञ्च िवतरतु।

Ⅴ त्वं यद् असम्पणूर्काय्यार्िण सम्परूये मर्दीयादेशाच्च
पर्ितनगरं पर्ाचीनगणान् िनयोजयेस्तदथर्महं त्वां क्रीत्युपद्वीपे
स्थापियत्वा गतवान।्

Ⅵ तस्माद् यो नरो ऽिनिन्दत एकस्या योिषतः स्वामी
िवश्वािसनाम् अपचयस्यावाध्यत्वस्य वा दोषेणािलप्तानाञ्च
सन्तानानां जनको भवित स एव योग्यः।

Ⅶ यतो हेतोरद्यके्षणेश्वरस्य गृहाद्यके्षणेवािनन्दनीयेन
भिवतव्यं। तेन स्वेच्छाचािरणा क्रोिधना पानासक्तेन पर्हारकेण
लोिभना वा न भिवतव्यं

Ⅷ िकन्त्वितिथसेवकेन सल्लोकानुरािगणा िवनीतेन न्याय्येन
धािम्मर्केण िजतेिन्दर्येण च भिवतव्यं,

Ⅸ उपदेशे च िवश्वस्तं वाक्यं तेन धािरतव्यं यतः स यद्
यथाथनोपदेशेन लोकान् िवनेतंु िवघ्नकािरणश्च िनरु रान् क ु र्ं
शक्नुयात् तद्आवश्यकं।
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Ⅹयतस्ते बहवो ऽवाध्या अनथर्कवाक्यवािदनः पर्वञ्चकाश्च
सिन्त िवशेषतिश्छन्नत्वचां मध्ये केिचत् तादृशा लोकाः सिन्त।

Ⅺ तेषाञ्च वागर्ोध आवश्यको यतस्ते
कुित्सतलाभस्याशयानुिचतािन वाक्यािन िशक्षयन्तो
िनिखलपिरवाराणां सुमितं नाशयिन्त।

Ⅻ तेषां स्वदेशीय एको भिवष्यद्वादी वचनिमदमुक्तवान,्
यथा, क्रीतीयमानवाः सव्व सदा कापट वािदनः।
िहंसर्जन्तुसमानास्ते ऽलसाश्चोदरभारतः॥

ⅩⅢ साक्षयमेतत् तथ्यं, अतोे हेतोस्त्वं तान् गाढं भत्सर्य ते च
यथा िवश्वासे स्वस्था भवेयु

ⅩⅣ ियर्हदूीयोपाख्यानेषु सत्यमतभर्ष्टानां मानवानाम्आज्ञासु
च मनांिस न िनवेशयेयुस्तथािदश।

ⅩⅤ शुचीनां कृते सव्वार्ण्येव शुचीिन भविन्त िकन्तु
कलङ्िकतानाम् अिवश्वािसनाञ्च कृते शुिच िकमिप न भवित
यतस्तेषां बुद्धयः संवेदाश्च कलङ्िकताः सिन्त।

ⅩⅥ ईश्वरस्य ज्ञानं ते पर्ितजानिन्त िकन्तु कम्मर्िभस्तद्
अनङ्गीकुव्वर्ते यतस्ते गिहर्ता अनाज्ञागर्ािहणः
सव्वर्सत्कम्मर्णश्चायोग्याः सिन्त।

Ⅱ
Ⅰयथाथर्स्योपदेशस्य वाक्यािन त्वया कथ्यन्तां
Ⅱ िवशेषतः पर्ाचीनलोका यथा पर्बुद्धा धीरा िवनीता िवश्वासे

परे्िम्न सिहष्णुतायाञ्च स्वस्था भवेयुस्तद्वत्
Ⅲ पर्ाचीनयोिषतोऽिप यथा धम्मर्योग्यम् आचारं कुय्युर्ः

परिनन्दका बहुमद्यपानस्य िनघ्नाश्च न भवेयुः
Ⅳ िकन्तु सुिशक्षाकािरण्यः सत्य ईश्वरस्य वाक्यं यत्

न िनन्दे्यत तदथर्ं युवतीः सुशीलताम् अथर्तः पितस्नेहम्
अपत्यस्नेहं
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Ⅴ िवनीितं शुिचत्वं गृिहणीत्वं सौजन्यं
स्वािमिनघ्नञ्चािदशेयुस्तथा त्वया कथ्यतां।

Ⅵतद्वद् यनूोऽिप िवनीतये पर्बोधय।
Ⅶ त्वञ्च सव्वर्िवषये स्वं सत्कम्मर्णां दृष्टान्तं दशर्य

िशक्षायाञ्चािवकृतत्वं धीरतां यथाथर्ं
Ⅷ िनद्र्दोषञ्च वाक्यं पर्काशय तेन िवपक्षो युष्माकम्

अपवादस्य िकमिप िछदरं् न पर्ाप्य तर्िपष्यते।
Ⅸदासाश्चयत् स्वपर्भनूां िनघ्नाः सव्वर्िवषये तुिष्टजनकाश्च

भवेयुः पर्त्यु रं न कुय्युर्ः
Ⅹ िकमिप नापहरेयुः िकन्तु पणूार्ं सुिवश्वस्ततां पर्काशयेयुिरित

तान् आिदश। यत एवम्पर्कारेणास्मकं तर्ातुरीश्वरस्य िशक्षा
सव्वर्िवषये तै भूर्िषतव्या।

Ⅺ यतो हेतोस्तर्ाणाजनक ईश्वरस्यानुगर्हः सव्वार्न् मानवान्
पर्त्युिदतवान्

Ⅻ स चास्मान् इदं िशक्षयित यद् वयम्
अधम्मर्ं सांसािरकािभलाषांश्चानङ्गीकृत्य िवनीतत्वेन
न्यायेनेश्वरभक्त्या चेहलोके आयु यार्पयामः,

ⅩⅢ परमसुखस्याशाम् अथर्तो ऽस्माकं महत ईश्वरस्य
तर्ाणक ु र् यी र्शुखर्ीष्टस्य पर्भावस्योदयं पर्तीक्षामहे।

ⅩⅣ यतः स यथास्मान् सव्वर्स्माद् अधम्मार्त् मोचियत्वा
िनजािधकारस्वरूपं सत्कम्मर्सतू्सुकम् एकं पर्जावगर्ं पावयेत्
तदथर्म् अस्माकं कृते आत्मदानं कृतवान।्

ⅩⅤएतािन भाषस्व पणूर्सामथ्यन चािदश पर्बोधय च, कोऽिप
त्वां नावमन्यतां।

Ⅲ
Ⅰ ते यथा देशािधपानां शासकानाञ्च िनघ्ना आज्ञागर्ािहण्श्च

सव्वर्स्मै सत्कम्मर्णे सुसज्जाश्च भवेयुः
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Ⅱ कमिप न िनन्देयु िनर्िव्वरोिधनः क्षान्ताश्च भवेयुः सव्वार्न्
पर्ित च पणूर्ं मृदुत्वं पर्काशयेयुश्चेित तान् आिदश।

Ⅲ यतः पवू्वर्ं वयमिप िनब्बो र्धा अनाज्ञागर्ािहणो भर्ान्ता
नानािभलाषाणां सुखानाञ्च दासेया दुष्टत्वेष्यार्चािरणो घृिणताः
परस्परं दे्विषणश्चाभवामः।

Ⅳ िकन्त्वस्माकं तर्ातुरीश्वरस्य या दया मत्त्यार्नां पर्ित च या
पर्ीितस्तस्याः पर्ादुभार्वे जाते

Ⅴ वयम् आत्मकृतेभ्यो धम्मर्कम्मर्भ्यस्तन्निह िकन्तु तस्य
कृपातः पुनजर्न्मरूपेण पर्क्षालनेन पर्िवतर्स्यात्मनो
नतूनीकरणेन च तस्मात् पिरतर्ाणां पर्ाप्ताः

Ⅵ स चास्माकं तर्ातर्ा यीशुखर्ीष्टेनास्मदुपिर तम् आत्मानं
पर्चुरत्वेन वृष्टवान।्

Ⅶ इत्थं वयं तस्यानुगर्हेण सपुण्यीभयू
पर्त्याशयानन्तजीवनस्यािधकािरणो जाताः।

Ⅷ वाक्यमेतद् िवश्वसनीयम् अतो हेतोरीश्वरे ये
िवश्विसतवन्तस्ते यथा सत्कम्मार्ण्यनुितष्ठेयुस्तथा तान् दृढम्
आज्ञापयेित ममािभमतं।तान्येवो मािन मानवेभ्यः फलदािन च
भविन्त।

Ⅸ मढेूभ्यः पर्श्नवंशाविलिववादेभ्यो व्यवस्थाया
िवतण्डाभ्यश्च िनव र्स्व यतस्ता िनष्फलाअनथर्काश्च भविन्त।

Ⅹयो जनो िबिभत्सुस्तम् एकवारं दि्वव्वार् पर्बोध्य दरूीकुरु,
Ⅺ यतस्तादृशो जनो िवपथगामी पािपष्ठ आत्मदोषकश्च

भवतीित त्वया ज्ञायतां।
Ⅻ यदाहम् आि र्मां तुिखकं वा तव समीपं परे्षियष्यािम

तदा त्वं नीकपलौ मम समीपम् आगन्तंु यतस्व यतस्ततरै्वाहं
शीतकालं यापियतंु मितम् अकाषर्ं।

ⅩⅢ व्यवस्थापकः सीना आपल्लुश्चैतयोः कस्याप्यभावो यन्न
भवेत् तदथर्ं तौ यत्नेन त्वया िवसृज्येतां।
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ⅩⅣ अपरम् अस्मदीयलोका यिन्नष्फला न भवेयुस्तदथर्ं
पर्योजनीयोपकाराया सत्कम्मार्ण्यनुष्ठातंु िशक्षन्तां।

ⅩⅤ मम सङ्िगनः सव्वे त्वां नमस्कुव्वर्ते। ये िवश्वासाद्
अस्मासु पर्ीयन्ते तान् नमस्कुरु; सव्वषु युष्मास्वनुगर्हो भयूात।्
आमेन।्
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