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1 ேயாஹந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஆத ³ேதா ய ஆஸீத்³ யஸ்ய வாக்³
அஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ யஞ்சவயம்ʼஸ்வேநத்ைர
ர்த்³ருʼஷ்டவந்ேதா யஞ்ச வீக்ஷதவந்த :
ஸ்வகைர : ஸ்ப்ருʼஷ்டவந்தஸ்²ச தம்ʼ
ஜீவநவாத³ம்ʼவயம்ʼஜ்ஞாபயாம :|

Ⅱ ஸ ஜீவநஸ்வரூப : ப்ரகாஸ²த
வயஞ்ச தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்தமத ⁴
ஸா யம்ʼ த³த்³மஸ்²ச, யஸ்²ச பது :
ஸந்ந தா⁴வவர்த்ததாஸ்மாகம்ʼ ஸமீேப
ப்ரகாஸ²தசதம்அநந்தஜீவநஸ்வரூபம்ʼவயம்ʼ
யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாம :|

Ⅲ அஸ்மாப ⁴ ர்யத்³ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸ்²ருதஞ்ச
தேத³வ யுஷ்மாந் ஜ்ஞாப்யேத ேதநாஸ்மாப ⁴ :
ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப⁴வஷ்யத |
அஸ்மாகஞ்ச ஸஹாம்ʼஸி²த்வம்ʼ ப த்ரா
தத்புத்ேரண யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ப⁴வத |

Ⅳ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம் ஆநந்ேதா³ யத்
ஸம்பூர்ேணா ப⁴ேவத்³ தத³ர்த²ம்ʼ வயம் ஏதாந
லிகா²ம :|

Ⅴ வயம்ʼ யாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ தஸ்மாத்
ஸ்²ருத்வா யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயாம : ேஸயம்|
ஈஸ்²வேரா ஜ்ேயாதஸ்தஸ்மிந் அந்த⁴காரஸ்ய
ேலேஸா²(அ)ப நாஸ்த |
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Ⅵ வயம்ʼ ேதந ஸஹாம்ʼஸி²ந
இத க³த ³த்வா யத்³யந்தா⁴காேர
சராமஸ்தர்ஹ ஸத்யாசாரிேணா ந ஸந்ேதா
(அ)ந்ருʼதவாத ³ேநா ப⁴வாம :|

Ⅶ க ந்து ஸ யதா² ஜ்ேயாதஷ வர்த்தேத
ததா²வயமப யத ³ஜ்ேயாதஷ சராமஸ்தர்ஹ
பரஸ்பரம்ʼ ஸஹபா⁴க ³ேநா ப⁴வாமஸ்தஸ்ய
புத்ரஸ்யயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யருத ⁴ரஞ்சாஸ்மாந்
ஸர்வ்வஸ்மாத் பாபாத்ஸு²த்³த⁴யத |

Ⅷ வயம்ʼ நஷ்பாபா இத யத ³
வதா³மஸ்தர்ஹ ஸ்வயேமவ ஸ்வாந்
வஞ்சயாம : ஸத்யமதஞ்சாஸ்மாகம்அந்தேர ந
வ த்³யேத|

Ⅸ யத ³ ஸ்வபாபாந ஸ்வீகுர்ம்மேஹ தர்ஹ
ஸ வஸ்²வாஸ்ேயா யாதா²ர்த ²கஸ்²சாஸ்த
தஸ்மாத்³ அஸ்மாகம்ʼ பாபாந க்ஷமிஷ்யேத
ஸர்வ்வஸ்மாத்³ அத⁴ர்ம்மாச்சாஸ்மாந்
ஸு²த்³த⁴யஷ்யத |

Ⅹ வயம் அக்ருʼதபாபா இத யத ³
வதா³மஸ்தர்ஹ தம் அந்ருʼதவாத ³நம்ʼ
குர்ம்மஸ்தஸ்ய வாக்யஞ்சாஸ்மாகம் அந்தேர
நவ த்³யேத|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்ரியபா³லகா :, யுஷ்மாப ⁴ ர்யத் பாபம்ʼ
ந க்ரிேயத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத்ேயதாந
மயா லிக்²யந்ேத| யத ³ து ேகநாப பாபம்ʼ
க்ரியேத தர்ஹ பது :ஸமீேப (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஏக :
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ஸஹாேயா (அ)ர்த²ேதா தா⁴ர்ம்மிேகா யீஸு² :
க்²ரீஷ்ேடாவ த்³யேத|

Ⅱ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ பாபாநாம்ʼ
ப்ராயஸ்²ச த்தம்ʼ ேகவலமஸ்மாகம்ʼ நஹ
கந்து லிக ²லஸம்ʼஸாரஸ்ய பாபாநாம்ʼ
ப்ராயஸ்²ச த்தம்ʼ|

Ⅲ வயம்ʼ தம்ʼ ஜாநீம இத
ததீ³யாஜ்ஞாபாலேநநாவக³ச்சா²ம :|

Ⅳ அஹம்ʼ தம்ʼ ஜாநாமீத வத ³த்வா
யஸ்தஸ்யாஜ்ஞா ந பாலயத ேஸா
(அ)ந்ருʼதவாதீ³ ஸத்யமதஞ்ச தஸ்யாந்தேர
நவ த்³யேத|

Ⅴ ய : கஸ்²ச த் தஸ்ய வாக்யம்ʼ பாலயத
தஸ்மிந் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம ஸத்யரூேபண
ஸித்⁴யத வயம்ʼ தஸ்மிந் வர்த்தாமேஹ தத்³
ஏேதநாவக³ச்சா²ம :|

Ⅵ அஹம்ʼ தஸ்மிந் தஷ்டா²மீத ேயா க³த³த
தஸ்ேயத³ம் உச தம்ʼ யத் க்²ரீஷ்ேடா யாத்³ருʼக்³
ஆசரிதவாந் ேஸா (அ)ப தாத்³ருʼக்³ஆசேரத்|

Ⅶ ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாந் ப்ரத்யஹம்ʼ
நூதநாமாஜ்ஞாம்ʼ லிகா²மீத நஹ
கந்த்வாத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴ம்ʼ
புராதநாமாஜ்ஞாம்ʼ லிகா²மி| ஆத ³ேதா
யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருதம்ʼ ஸா
புராதநாஜ்ஞா|

Ⅷ புநரப யுஷ்மாந் ப்ரத நூதநாஜ்ஞா
மயா லிக்²யத ஏதத³ப தஸ்மிந் யுஷ்மாஸு
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ச ஸத்யம்ʼ, யேதா (அ)ந்த⁴காேரா வ்யத்ேயத
ஸத்யாஜ்ேயாதஸ்²ேசதா³நீம்ʼ ப்ரகாஸ²ேத;

Ⅸஅஹம்ʼஜ்ேயாதஷ வர்த்தஇத க³த ³த்வா
ய : ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³ேவஷ்டி ேஸா (அ)த்³யாப
தமிஸ்ேரவர்த்தேத|

Ⅹ ஸ்வப்⁴ராதரி ய : ப்ரீயேத ஸ ஏவ
ஜ்ேயாதஷ வர்த்தேத வக்⁴நஜநகம்ʼ க மப
தஸ்மிந் நவ த்³யேத|

Ⅺ க ந்து ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ேயா த்³ேவஷ்டி ஸ
தமிேர வர்த்தேத த மிேர சரத ச த மிேரண ச
தஸ்ய நயேந (அ)ந்தீ⁴க்ரிேயேத தஸ்மாத் க்க
யாமீத ஸஜ்ஞாதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅻ ேஹ ஸி²ஸ²வ :, யூயம்ʼ தஸ்ய நாம்நா
பாபக்ஷமாம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தஸ்மாத்³அஹம்ʼ
யுஷ்மாந் ப்ரத லிகா²மி|

ⅩⅢேஹபதர :,யஆத ³ேதாவர்த்தமாநஸ்தம்ʼ
யூயம்ʼ ஜாநீத² தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரத
லிகா²மி| ேஹ யுவாந : யூயம்ʼ பாபத்மாநம்ʼ
ஜிதவந்தஸ்தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந் ப்ரத லிகா²மி|
ேஹ பா³லகா :, யூயம்ʼ ப தரம்ʼ ஜாநீத²
தஸ்மாத³ஹம்ʼயுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

ⅩⅣ ேஹ பதர :, ஆத ³ேதா ேயா
வர்த்தமாநஸ்தம்ʼ யூயம்ʼ ஜாநீத² தஸ்மாத்³
யுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்| ேஹ யுவாந :,
யூயம்ʼ ப³லவந்த ஆத்⁴ேவ, ஈஸ்²வரஸ்ய
வாக்யஞ்ச யுஷ்மத³ந்தேர வர்தேத பாபாத்மா
ச யுஷ்மாப ⁴ : பராஜிக்³ேய தஸ்மாத்³ யுஷ்மாந்
ப்ரத லிக ²தவாந்|
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ⅩⅤயூயம்ʼஸம்ʼஸாேரஸம்ʼஸாரஸ்த²வஷேயஷ
ச மா ப்ரீயத்⁴வம்ʼ ய : ஸம்ʼஸாேர ப்ரீயேத
தஸ்யாந்தேர பது : ப்ேரம ந தஷ்ட²த |

ⅩⅥ யத : ஸம்ʼஸாேர யத்³யத் ஸ்த ²தம்
அர்த²த : ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்யாப ⁴லாேஷா
த³ர்ஸ²ேநந்த்³ரியஸ்யாப ⁴லாேஷா ஜீவநஸ்ய
க³ர்வ்வஸ்²ச ஸர்வ்வேமதத் ப த்ருʼேதா ந
ஜாயேத க ந்துஸம்ʼஸாரேத³வ|

ⅩⅦ ஸம்ʼஸாரஸ்ததீ³யாப ⁴லாஷஸ்²ச
வ்யத்ேயத க ந்து ய ஈஸ்²வரஸ்ேயஷ்டம்ʼ
கேராத ேஸா (அ)நந்தகாலம்ʼயாவத்தஷ்ட²த |

ⅩⅧ ேஹ பா³லகா :, ேஸ²ஷகாேலா(அ)யம்ʼ,
அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டாரிேணாபஸ்தா²வ்யமித
யுஷ்மாப ⁴ ர்யதா² ஸ்²ருதம்ʼ ததா² ப³ஹவ :
க்²ரீஷ்டாரய உபஸ்த ²தாஸ்தஸ்மாத³யம்ʼ
ேஸ²ஷகாேலா(அ)ஸ்தீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅨ ேத (அ)ஸ்மந்மத்⁴யாந் ந ர்க³தவந்த :
க ந்த்வஸ்மதீ³யா நாஸந் யத்³யஸ்மதீ³யா
அப⁴வஷ்யந் தர்ஹ்யஸ்மத்ஸங்ேக³
(அ)ஸ்தா²ஸ்யந்,க ந்துஸர்வ்ேவ (அ)ஸ்மதீ³யா
நஸந்த்ேயதஸ்யப்ரகாஸ²ஆவஸ்²யகஆஸீத்|

ⅩⅩய : பவ த்ரஸ்தஸ்மாத்³யூயம்அப ⁴ேஷகம்ʼ
ப்ராப்தவந்தஸ்ேதநஸர்வ்வாணிஜாநீத²|

ⅩⅪ யூயம்ʼ ஸத்யமதம்ʼ ந ஜாநீத²
தத்காரணாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத
லிக ²தவாந் தந்நஹ கந்து யூயம்ʼ தத்
ஜாநீத² ஸத்யமதாச்ச க மப்யந்ருʼதவாக்யம்ʼ
ேநாத்பத்³யேத தத்காரணாேத³வ|
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ⅩⅫ யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத ேயா
நாங்கீ³கேராத தம்ʼ வநா ேகா (அ)பேரா
(அ)ந்ருʼதவாதீ³ ப⁴ேவத்? ஸ ஏவ க்²ரீஷ்டாரி
ர்ய : ப தரம்ʼ புத்ரஞ்ச நாங்கீ³கேராத |

ⅩⅩⅢ ய : கஸ்²ச த் புத்ரம்ʼ நாங்கீ³கேராத ஸ
ப தரமப ந தா⁴ரயத யஸ்²ச புத்ரமங்கீ³கேராத
ஸப தரமப தா⁴ரயத |

ⅩⅩⅣ ஆத ³ேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்யத் ஸ்²ருதம்ʼ
தத்³ யுஷ்மாஸு தஷ்ட²து, ஆத ³த : ஸ்²ருதம்ʼ
வாக்யம்ʼ யத ³ யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த , தர்ஹ
யூயமப புத்ேர ப தரி சஸ்தா²ஸ்யத²|

ⅩⅩⅤ ஸ ச ப்ரதஜ்ஞயாஸ்மப்⁴யம்ʼ யத்
ப்ரதஜ்ஞாதவாந் தத்³அநந்தஜீவநம்ʼ|

ⅩⅩⅥ ேய ஜநா யுஷ்மாந் ப்⁴ராமயந்த
தாநத்⁴யஹம்இத³ம்ʼலிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ யூயம்ʼ தஸ்மாத்³ யம்
அப ⁴ேஷகம்ʼ ப்ராப்தவந்த : ஸ யுஷ்மாஸு
தஷ்ட²த தத : ேகா(அ)ப யத்³ யுஷ்மாந்
ஸி²க்ஷேயத் தத்³ அநாவஸ்²யகம்ʼ, ஸ
சாப ⁴ேஷேகா யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாணி
ஸி²க்ஷயத ஸத்யஸ்²சப⁴வத நசாதத்²ய :,அத :
ஸ யுஷ்மாந் யத்³வத்³ அஸி²க்ஷயத் தத்³வத்
தத்ரஸ்தா²ஸ்யத²|

ⅩⅩⅧஅதஏவ ேஹ ப்ரியபா³லகா யூயம்ʼ தத்ர
தஷ்ட²த,ததா²ஸத ஸயதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யேத
ததா³ வயம்ʼ ப்ரத பா⁴ந்வ தா ப⁴வஷ்யாம :,
தஸ்யாக³மநஸமேய ச தஸ்ய ஸாக்ஷாந்ந
த்ரபஷ்யாமேஹ|
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ⅩⅩⅨ ஸ தா⁴ர்ம்மிேகா (அ)ஸ்தீத யத ³ யூயம்ʼ
ஜாநீத² தர்ஹ ய : கஸ்²ச த்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ
கேராத ஸதஸ்மாத்ஜாதஇத்யப ஜாநீத|

Ⅲ
Ⅰ பஸ்²யத வயம் ஈஸ்²வரஸ்யஸந்தாநா இத
நாம்நாக்²யாமேஹ, ஏேதந ப தாஸ்மப்⁴யம்ʼ
கீத்³ருʼக் மஹாப்ேரம ப்ரத³த்தவாந்,
க ந்து ஸம்ʼஸாரஸ்தம்ʼ நாஜாநாத்
தத்காரணாத³ஸ்மாந்அப நஜாநாத |

Ⅱ ேஹ ப்ரியதமா :, இதா³நீம்ʼ வயம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா ஆஸ்மேஹ
பஸ்²சாத் க ம்ʼ ப⁴வஷ்யாமஸ்தத்³
அத்³யாப்யப்ரகாஸி²தம்ʼ க ந்து ப்ரகாஸ²ம்ʼ
க³ேத வயம்ʼ தஸ்ய ஸத்³ருʼஸா² ப⁴வஷ்யாமி
இத ஜாநீம :, யத : ஸ யாத்³ருʼேஸா² (அ)ஸ்த
தாத்³ருʼேஸா² (அ)ஸ்மாப ⁴ர்த³ர்ஸி²ஷ்யேத|

Ⅲ தஸ்மிந் ஏஷா ப்ரத்யாஸா² யஸ்ய
கஸ்யச த்³ ப⁴வத ஸ ஸ்வம்ʼ ததா² பவ த்ரம்ʼ
கேராத யதா²ஸபவத்ேரா (அ)ஸ்த |

Ⅳ ய : கஸ்²ச த் பாபம் ஆசரத ஸ
வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ கேராத யத : பாபேமவ
வ்யவஸ்தா²லங்க⁴நம்ʼ|

Ⅴ அபரம்ʼ ேஸா (அ)ஸ்மாகம்ʼ
பாபாந்யபஹர்த்தும்ʼ ப்ராகாஸ²ைததத்³யூயம்ʼ
ஜாநீத², பாபஞ்சதஸ்மிந் நவ த்³யேத|

Ⅵ ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் தஷ்ட²த ஸ
பாபாசாரம்ʼ ந கேராத ய : கஸ்²ச த்
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பாபாசாரம்ʼ கேராத ஸ தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந்
நவாவக³தவாந்|

Ⅶ ேஹ ப்ரியபா³லகா :, கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாகம்ʼ
ப்⁴ரமம்ʼ நஜநேயத்,ய : கஸ்²ச த்³த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ
கேராத ஸ தாத்³ருʼக்³ தா⁴ர்ம்மிேகா ப⁴வத
யாத்³ருʼக்ஸதா⁴ம்மிேகா (அ)ஸ்த |

Ⅷ ய : பாபாசாரம்ʼ கேராத ஸ
ஸ²யதாநாத் ஜாேதா யத : ஸ²யதாந ஆத ³த :
பாபாசாரீ ஸ²யதாநஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ
ேலாபார்த²ேமேவஸ்²வரஸ்ய புத்ர :
ப்ராகாஸ²த|

Ⅸ ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத : ஸ
பாபாசாரம்ʼ ந கேராத யதஸ்தஸ்ய வீர்ய்யம்ʼ
தஸ்மிந் தஷ்ட²த பாபாசாரம்ʼ கர்த்துஞ்ச ந
ஸ²க்ேநாத யத :ஸஈஸ்²வராத்ஜாத :|

Ⅹ இத்யேநேநஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா :
ஸ²யதாநஸ்ய ச ஸந்தாநா வ்யக்தா ப⁴வந்த |
ய : கஸ்²ச த்³ த⁴ர்ம்மாசாரம்ʼ ந கேராத ஸ
ஈஸ்²வராத் ஜாேதா நஹ யஸ்²ச ஸ்வப்⁴ராதரி
ந ப்ரீயேத ேஸா (அ)பீஸ்²வராத்ஜாேதா நஹ |

Ⅺ யதஸ்தஸ்ய ய ஆேத³ஸ² ஆத ³ேதா
யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்²ருத : ஸ ஏஷ ஏவ யத்³
அஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅻ பாபாத்மேதா ஜாேதா ய :
காப ³ல் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ஹதவாந்
தத்ஸத்³ருʼைஸ²ரஸ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ|
ஸ கஸ்மாத் காரணாத் தம்ʼ ஹதவாந்?
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தஸ்ய கர்ம்மாணி து³ஷ்டாந தத்³ப்⁴ராதுஸ்²ச
கர்ம்மாணித⁴ர்ம்மாண்யாஸந்இத காரணாத்|

ⅩⅢ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ஸம்ʼஸாேரா யத ³
யுஷ்மாந் த்³ேவஷ்டி தர்ஹ தத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ந மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ வயம்ʼ ம்ருʼத்யும் உத்தீர்ய்ய
ஜீவநம்ʼ ப்ராப்தவந்தஸ்தத்³ ப்⁴ராத்ருʼஷ
ப்ேரமகரணாத் ஜாநீம :| ப்⁴ராதரி ேயா ந
ப்ரீயேதஸம்ருʼத்ெயௗதஷ்ட²த |

ⅩⅤ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³ேவஷ்டி
ஸம்ʼ நரகா⁴தீ கஞ்சாநந்தஜீவநம்ʼ நரகா⁴த ந :
கஸ்யாப்யந்தேர நாவதஷ்ட²ேத தத்³ யூயம்ʼ
ஜாநீத²|

ⅩⅥ அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ஸ
ஸ்வப்ராணாம்ʼஸ்த்யக்தவாந் இத்யேநந
வயம்ʼ ப்ேரம்நஸ்தத்த்வம் அவக³தா :, அபரம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ க்ருʼேத (அ)ஸ்மாப ⁴ரப
ப்ராணாஸ்த்யக்தவ்யா :|

ⅩⅦ ஸாம்ʼஸாரிகஜீவகாப்ராப்ேதா ேயா
ஜந : ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ தீ³நம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
தஸ்மாத்ஸ்வீயத³யாம்ʼருணத்³த ⁴தஸ்யாந்தர
ஈஸ்²வரஸ்யப்ேரம கத²ம்ʼ தஷ்ேட²த்?

ⅩⅧ ேஹ மம ப்ரியபா³லகா :, வாக்ேயந
ஜிஹ்வயா வாஸ்மாப ⁴ : ப்ேரம ந கர்த்தவ்யம்ʼ
க ந்துகார்ய்ேயணஸத்யதயாைசவ|

ⅩⅨஏேதநவயம்ʼயத்ஸத்யமதஸம்ப³ந்தீ⁴யாஸ்தத்
ஜாநீமஸ்தஸ்ய ஸாக்ஷாத் ஸ்வாந்த :கரணாந
ஸாந்த்வயதும்ʼஸ² யாமஸ்²ச|
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ⅩⅩ யேதா (அ)ஸ்மத³ந்த :கரணம்ʼ
யத்³யஸ்மாந் தூ³ஷயத தர்ஹ்யஸ்மத³ந்த :
கரணாத்³ ஈஸ்²வேரா மஹாந்
ஸர்வ்வஜ்ஞஸ்²ச|

ⅩⅪ ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மத³ந்த :கரணம்ʼ
யத்³யஸ்மாந் ந தூ³ஷயத தர்ஹ வயம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ப்ரத பா⁴ந்வ தா
ப⁴வாம :|

ⅩⅫ யச்ச ப்ரார்த²யாமேஹ தத் தஸ்மாத்
ப்ராப்நும :, யேதா வயம்ʼ தஸ்யாஜ்ஞா :
பாலயாமஸ்தஸ்ய ஸாக்ஷாத் துஷ்டிஜநகம்
ஆசாரம்ʼகுர்ம்மஸ்²ச|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ தஸ்ேயயமாஜ்ஞா யத்³
வயம்ʼ புத்ரஸ்ய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்ந
வஸ்²வஸிமஸ்தஸ்யாஜ்ஞாநுஸாேரண ச
பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரமகுர்ம்ம :|

ⅩⅩⅣ யஸ்²ச தஸ்யாஜ்ஞா : பாலயத ஸ
தஸ்மிந் தஷ்ட²த தஸ்மிந் ேஸா(அ)ப
தஷ்ட²த ; ஸ சாஸ்மாந் யம் ஆத்மாநம்ʼ
த³த்தவாந் தஸ்மாத் ேஸா (அ)ஸ்மாஸு
தஷ்ட²தீத ஜாநீம :|

Ⅳ
Ⅰ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷ்வாத்மஸு ந வஸ்²வஸித
க ந்து ேத ஈஸ்²வராத் ஜாதா ந
ேவத்யாத்மந : பரீக்ஷத்⁴வம்ʼ யேதா ப³ஹேவா
ம்ருʼஷாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ஜக³ந்மத்⁴யம்
ஆக³தவந்த :|



1 John Ⅳ:Ⅱ xi 1 John Ⅳ:Ⅶ

Ⅱ ஈஸ்²வரீேயா யஆத்மாஸயுஷ்மாப ⁴ரேநந
பரிசீயதாம்ʼ, யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா நராவதாேரா
பூ⁴த்வாக³த ஏதத்³ ேயந ேகநச த்³ ஆத்மநா
ஸ்வீக்ரியேதஸஈஸ்²வரீய :|

Ⅲ க ந்து யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா நராவதாேரா
பூ⁴த்வாக³த ஏதத்³ ேயந ேகநச த்³ ஆத்மநா
நாங்கீ³க்ரியேத ஸ ஈஸ்²வரீேயா நஹ கந்து
க்²ரீஷ்டாேரராத்மா, ேதந சாக³ந்தவ்யமித
யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்²ருதம்ʼ, ஸ ேசதா³நீமப ஜக³த
வர்த்தேத|

Ⅳ ேஹ பா³லகா :, யூயம் ஈஸ்²வராத்
ஜாதாஸ்தாந் ஜிதவந்தஸ்²ச யத :
ஸம்ʼஸாராத ⁴ஷ்டா²நகாரிேணா (அ)ப
யுஷ்மத³த ⁴ஷ்டா²நகாரீ மஹாந்|

Ⅴ ேத ஸம்ʼஸாராத் ஜாதாஸ்தேதா ேஹேதா :
ஸம்ʼஸாராத்³ பா⁴ஷந்ேத ஸம்ʼஸாரஸ்²ச
ேதஷாம்ʼவாக்யாந க்³ருʼஹ்லாத |

Ⅵ வயம் ஈஸ்²வராத் ஜாதா :, ஈஸ்²வரம்ʼ
ேயா ஜாநாத ேஸா(அ)ஸ்மத்³வாக்யாந
க்³ருʼஹ்லாத யஸ்²ேசஸ்²வராத் ஜாேதா
நஹ ேஸா(அ)ஸ்மத்³வாக்யாந ந
க்³ருʼஹ்லாத ; அேநந வயம்ʼ ஸத்யாத்மாநம்ʼ
ப்⁴ராமகாத்மாநஞ்ச பரிச நும :|

Ⅶ ேஹ ப்ரியதமா :, வயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம
கரவாம, யத : ப்ேரம ஈஸ்²வராத் ஜாயேத,
அபரம்ʼ ய : கஸ்²ச த் ப்ேரம கேராத ஸ
ஈஸ்²வராத்ஜாத ஈஸ்²வரம்ʼ ேவத்த ச|
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Ⅷ ய : ப்ேரம ந கேராத ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந
ஜாநாத யத ஈஸ்²வர : ப்ேரமஸ்வரூப :|

Ⅸ அஸ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய ப்ேரைமேதந
ப்ராகாஸ²த யத் ஸ்வபுத்ேரணாஸ்மப்⁴யம்ʼ
ஜீவநதா³நார்த²ம் ஈஸ்²வர : ஸ்வீயம்
அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ ஜக³ந்மத்⁴யம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்|

Ⅹ வயம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வேர ப்ரீதவந்த இத்யத்ர
நஹ கந்து ஸ யத³ஸ்மாஸு ப்ரீதவாந்
அஸ்மத்பாபாநாம்ʼ ப்ராயஸ்²ச ர்த்தார்த²ம்ʼ
ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ேரஷதவாம்ʼஸ்²ேசத்யத்ர ப்ேரம
ஸந்தஷ்ட²ேத|

Ⅺ ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மாஸு
யதீ³ஸ்²வேரைணதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப்ேரம
க்ருʼதம்ʼ தர்ஹ பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம கர்த்தும்
அஸ்மாகமப்யுச தம்ʼ|

Ⅻ ஈஸ்²வர : கதா³ச ேகநாப ந த்³ருʼஷ்ட :
யத்³யஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼ ப்ேரம க்ரியேத
தர்ஹீஸ்²வேரா (அ)ஸ்மந்மத்⁴ேய தஷ்ட²த
தஸ்யப்ேரம சாஸ்மாஸு ேஸத்ஸ்யேத|

ⅩⅢஅஸ்மப்⁴யம்ʼேதநஸ்வகீயாத்மேநாம்ʼ(அ)ேஸா²
த³த்தஇத்யேநநவயம்ʼயத்தஸ்மிந் தஷ்டா²ம :
ஸசயத்³அஸ்மாஸு தஷ்ட²தீத ஜாநீம :|

ⅩⅣப தாஜக³த்ராதாரம்ʼபுத்ரம்ʼப்ேரஷதவாந்
ஏதத்³வயம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ரமாணயாம :|

ⅩⅤ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர
ஏதத்³ ேயநாங்கீ³க்ரியேத தஸ்மிந்
ஈஸ்²வரஸ்தஷ்ட²த ஸேசஸ்²வேர தஷ்ட²த |



1 John Ⅳ:ⅩⅥ xiii 1 John Ⅴ:Ⅰ

ⅩⅥ அஸ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய யத் ப்ேரம
வர்த்தேத தத்³ வயம்ʼ ஜ்ஞாதவந்தஸ்தஸ்மிந்
வஸ்²வாஸிதவந்தஸ்²ச| ஈஸ்²வர :
ப்ேரமஸ்வரூப : ப்ேரம்நீ யஸ்தஷ்ட²த ஸ
ஈஸ்²வேரதஷ்ட²த தஸ்மிம்ʼஸ்²ேசஸ்²வரஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅦ ஸ யாத்³ருʼேஸா² (அ)ஸ்த
வயமப்ேயதஸ்மிந் ஜக³த தாத்³ருʼஸா² ப⁴வாம
ஏதஸ்மாத்³ வசாரத ³ேந (அ)ஸ்மாப ⁴ ர்யா
ப்ரத பா⁴ லப்⁴யேத ஸாஸ்மத்ஸம்ப³ந்தீ⁴யஸ்ய
ப்ேரம்ந :ஸித்³த ⁴ :|

ⅩⅧ ப்ேரம்ந பீ⁴த ர்ந வர்த்தேத க ந்து
ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்ேரம பீ⁴த ம்ʼ ந ராகேராத யேதா
பீ⁴த  : ஸயாதநாஸ்த பீ⁴ேதா மாநவ : ப்ேரம்ந
ஸித்³ேதா⁴ நஜாத :|

ⅩⅨ அஸ்மாஸு ஸ ப்ரத²மம்ʼ ப்ரீதவாந் இத
காரணாத்³வயம்ʼ தஸ்மிந் ப்ரீயாமேஹ|

ⅩⅩ ஈஸ்²வேர (அ)ஹம்ʼ ப்ரீய இத்யுக்த்வா
ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ த்³ேவஷ்டி ேஸா
(அ)ந்ருʼதவாதீ³| ஸ யம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்மிந்
ஸ்வப்⁴ராதரி யத ³ ந ப்ரீயேத தர்ஹ யம்
ஈஸ்²வரம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் கத²ம்ʼ தஸ்மிந்
ப்ேரம கர்த்தும்ʼஸ²க்நுயாத்?

ⅩⅪ அத ஈஸ்²வேர ய : ப்ரீயேத ஸ
ஸ்வீயப்⁴ராதர்ய்யப ப்ரீயதாம் இயம் ஆஜ்ஞா
தஸ்மாத்³அஸ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴|

Ⅴ
Ⅰ யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத ய : கஸ்²ச த்³
வஸ்²வாஸித ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத :;அபரம்ʼ ய :
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கஸ்²ச த் ஜநய தரி ப்ரீயேதஸ தஸ்மாத் ஜாேத
ஜேந (அ)ப ப்ரீயேத|

Ⅱ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாேநஷ
ப்ரீயாமேஹ தத்³ அேநந ஜாநீேமா யத்³
ஈஸ்²வேர ப்ரீயாமேஹ தஸ்யாஜ்ஞா :
பாலயாமஸ்²ச|

Ⅲ யத ஈஸ்²வேர யத் ப்ேரம தத்
ததீ³யாஜ்ஞாபாலேநநாஸ்மாப ⁴ :
ப்ரகாஸ²யதவ்யம்ʼ, தஸ்யாஜ்ஞாஸ்²ச
கேடா²ரா ந ப⁴வந்த |

Ⅳ யேதா ய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வராத் ஜாத :
ஸ ஸம்ʼஸாரம்ʼ ஜயத கஞ்சாஸ்மாகம்ʼ
ேயா வஸ்²வாஸ : ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ
ஸம்ʼஸாரஜயஜய :|

Ⅴ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர இத ேயா
வஸ்²வஸித தம்ʼ வநா ேகா(அ)பர :
ஸம்ʼஸாரம்ʼஜயத ?

Ⅵ ேஸா(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா
யீஸு²ஸ்ேதாயருத ⁴ராப்⁴யாம் ஆக³த :
ேகவலம்ʼ ேதாேயந நஹ கந்து
ேதாயருத ⁴ராப்⁴யாம், ஆத்மா சஸா ப⁴வத
யதஆத்மாஸத்யதாஸ்வரூப :|

Ⅶ யேதா ேஹேதா : ஸ்வர்ேக³ ப தா வாத³ :
பவ த்ர ஆத்மா ச த்ரய இேம ஸாக்ஷண :
ஸந்த , த்ரயஇேமைசேகா ப⁴வந்த |

Ⅷ ததா² ப்ருʼத ²வ்யாம் ஆத்மா ேதாயம்ʼ
ருத ⁴ரஞ்ச த்ரீண்ேயதாந ஸா யம்ʼ த³தா³த
ேதஷாம்ʼ த்ரயாணாம்ஏகத்வம்ʼ ப⁴வத ச|
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Ⅸ மாநவாநாம்ʼ ஸா யம்ʼ யத்³யஸ்மாப ⁴
ர்க்³ருʼஹ்யேத தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய
ஸா யம்ʼ தஸ்மாத³ப ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ
யத : ஸ்வபுத்ரமதீ⁴ஸ்²வேரண த³த்தம்ʼ
ஸா யமித³ம்ʼ|

Ⅹ ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ேர ேயா வஸ்²வாஸித
ஸ நஜாந்தேர தத் ஸா யம்ʼ தா⁴ரயத ;
ஈஸ்²வேர ேயா ந வஸ்²வஸித ஸ தம்
அந்ருʼதவாத ³நம்ʼ கேராத யத ஈஸ்²வர :
ஸ்வபுத்ரமத ⁴ யத் ஸா யம்ʼ த³த்தவாந்
தஸ்மிந்ஸநவஸ்²வஸித |

Ⅺ தச்ச ஸா யமித³ம்ʼ யத்³ ஈஸ்²வேரா
(அ)ஸ்மப்⁴யம் அநந்தஜீவநம்ʼ த³த்தவாந் தச்ச
ஜீவநம்ʼ தஸ்யபுத்ேரவ த்³யேத|

Ⅻய : புத்ரம்ʼ தா⁴ரயத ஸ ஜீவநம்ʼ தா⁴ரியத ,
ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ ேயா ந தா⁴ரயத ஸ
ஜீவநம்ʼ ந தா⁴ரயத |

ⅩⅢ ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய நாம்ந யுஷ்மாந்
ப்ரத்ேயதாந மயா லிக ²தாந
தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா (அ)யம்ʼ யத்³ யூயம்
அநந்தஜீவநப்ராப்தா இத ஜாநீயாத
தஸ்ேயஸ்²வரபுத்ரஸ்யநாம்ந வஸ்²வேஸதச|

ⅩⅣ தஸ்யாந்த ேக (அ)ஸ்மாகம்ʼ யா ப்ரத பா⁴
ப⁴வத தஸ்யா : காரணமித³ம்ʼயத்³வயம்ʼயத ³
தஸ்யாப ⁴மதம்ʼ க மப தம்ʼயாசாமேஹதர்ஹ
ேஸா (அ)ஸ்மாகம்ʼவாக்யம்ʼஸ்²ருʼேணாத |

ⅩⅤ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ யத் கஞ்சந யாசநம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாதீத யத ³ஜாநீமஸ்தர்ஹ தஸ்மாத்³



1 John Ⅴ:ⅩⅥ xvi 1 John Ⅴ:ⅩⅩ

யாச தா வரா அஸ்மாப ⁴ : ப்ராப்யந்ேத தத³ப
ஜாநீம :|

ⅩⅥ கஸ்²ச த்³ யத ³ ஸ்வப்⁴ராதரம்
அம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ குர்வ்வந்தம்ʼ
பஸ்²யத தர்ஹ ஸ ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது
ேதேநஸ்²வரஸ்தஸ்ைம ஜீவநம்ʼ தா³ஸ்யத ,
அர்த²ேதா ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ பாபம்ʼ ேயந
நாகாரிதஸ்ைம| க ந்து ம்ருʼத்யுஜநகம் ஏகம்ʼ
பாபம் ஆஸ்ேத தத³த ⁴ ேதந ப்ரார்த²நா
க்ரியதாமித்யஹம்ʼ நவதா³மி|

ⅩⅦ ஸர்வ்வ ஏவாத⁴ர்ம்ம : பாபம்ʼ க ந்து
ஸர்வ்வபாம்ʼப ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ நஹ |

ⅩⅧ ய ஈஸ்²வராத் ஜாத : ஸ பாபாசாரம்ʼ
ந கேராத க ந்த்வீஸ்²வராத் ஜாேதா ஜந :
ஸ்வம்ʼ ரக்ஷத தஸ்மாத் ஸ பாபாத்மா தம்ʼ
நஸ்ப்ருʼஸ²தீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅨவயம்ஈஸ்²வராத்ஜாதா : க ந்துக்ருʼத்ஸ்ந :
ஸம்ʼஸார : பாபாத்மேநா வஸ²ம்ʼ க³ேதா
(அ)ஸ்தீத ஜாநீம :|

ⅩⅩ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர ஆக³தவாந்
வயஞ்ச யயா தஸ்ய ஸத்யமயஸ்ய
ஜ்ஞாநம்ʼ ப்ராப்நுயாமஸ்தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ
த ⁴யம் அஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவாந்
இத ஜாநீமஸ்தஸ்மிந் ஸத்யமேய
(அ)ர்த²தஸ்தஸ்ய புத்ேர யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
தஷ்டா²மஸ்²ச; ஸ ஏவ ஸத்யமய ஈஸ்²வேரா
(அ)நந்தஜீவநஸ்வரூபஸ்²சாஸ்த |



1 John Ⅴ:ⅩⅪ xvii 1 John Ⅴ:ⅩⅪ

ⅩⅪ ேஹ ப்ரியபா³லகா :, யூயம்ʼ
ேத³வமூர்த்த ப்⁴ய :ஸ்வாந் ரக்ஷத|ஆேமந்|
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