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1 ப தரஸ்யபத்ரம்ʼ
Ⅰ பந்த-கா³லாதயா-கப்பத³கயா-ஆஸி²யா-
ப ³து²நயாேத³ேஸ²ஷ ப்ரவாஸிேநா ேய
வகீர்ணேலாகா :

Ⅱ பதுரீஸ்²வரஸ்ய பூர்வ்வந ர்ணயாத்³
ஆத்மந : பாவேநநயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணாய
ேஸா²ணிதப்ேராக்ஷணாயசாப ⁴ருச தாஸ்தாந்
ப்ரத யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித : ப தர :
பத்ரம்ʼ லிக²த | யுஷ்மாந் ப்ரத பா³ஹுல்ேயந
ஸா²ந்த ரநுக்³ரஹஸ்²சபூ⁴யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
தாத ஈஸ்²வேரா த⁴ந்ய :, யத :
ஸ ஸ்வகீயப³ஹுக்ருʼபாேதா
ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தா²ேநந
ஜீவநப்ரத்யாஸா²ர்த²ம்அர்த²ேதா

Ⅳ (அ)க்ஷயநஷ்கலங்காம்லாநஸம்பத்த ப்ராப்த்யர்த²ம்
அஸ்மாந் புந ர்ஜநயாமாஸ| ஸா ஸம்பத்த  :
ஸ்வர்ேக³ (அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ஸஞ்ச தா
தஷ்ட²த ,

Ⅴ யூயஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்த த :
ேஸ²ஷகாேல ப்ரகாஸ்²யபரித்ராணார்த²ம்ʼ
வஸ்²வாேஸந ர யத்⁴ேவ|

Ⅵ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³யப்யாநந்ேத³ந
ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத² ததா²ப ஸாம்ப்ரதம்ʼ
ப்ரேயாஜநேஹேதா : கயத்காலபர்ய்யந்தம்ʼ
நாநாவ த⁴பரீக்ஷாப ⁴ : க்லிஸ்²யத்⁴ேவ|
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Ⅶ யேதா வஹ்நநா யஸ்ய பரீக்ஷா
ப⁴வத தஸ்மாத் நஸ்²வரஸுவர்ணாத³ப
ப³ஹுமூல்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸரூபம்ʼ
யத் பரீக்ஷதம்ʼ ஸ்வர்ணம்ʼ ேதந
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநஸமேய
ப்ரஸ²ம்ʼஸாயா :ஸமாத³ரஸ்யெகௗ³ரவஸ்ய ச
ேயாக்³யதா ப்ராப்தவ்யா|

Ⅷ யூயம்ʼ தம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அத்³ருʼஷ்ட்வாப
தஸ்மிந் ப்ரீயத்⁴ேவ ஸாம்ப்ரதம்ʼ தம்ʼ ந
பஸ்²யந்ேதா(அ)ப தஸ்மிந் வஸ்²வஸந்ேதா
(அ)ந ர்வ்வசநீேயந ப்ரபா⁴வயுக்ேதந
சாநந்ேத³ந ப்ரபு²ல்லா ப⁴வத²,

Ⅸ ஸ்வவஸ்²வாஸஸ்ய பரிணாமரூபம்
ஆத்மநாம்ʼ பரித்ராணம்ʼலப⁴த்⁴ேவ ச|

Ⅹ யுஷ்மாஸு ேயா (அ)நுக்³ரேஹா
வர்த்தேத தத்³வஷேய ய ஈஸ்²வரீயவாக்யம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்ேத ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்தஸ்ய
பரித்ராணஸ்யாந்ேவஷணம்
அநுஸந்தா⁴நஞ்சக்ருʼதவந்த :|

Ⅺ வேஸ²ஷதஸ்ேதஷாமந்தர்வ்வாஸீ
ய : க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மா க்²ரீஷ்ேட
வர்த்தஷ்யமாணாந து³ :கா²ந
தத³நுகா³மிப்ரபா⁴வஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ
ப்ராகாஸ²யத் ேதந க : கீத்³ருʼேஸா² வா
ஸமேயா ந ரத ³ஸ்²யைததஸ்யாநுஸந்தா⁴நம்ʼ
க்ருʼதவந்த :|

Ⅻ ததஸ்ைத ர்வஷையஸ்ேத யந்ந
ஸ்வாந் க ந்த்வஸ்மாந் உபகுர்வ்வந்த்ேயதத்
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ேதஷாம்ʼ ந கேட ப்ராகாஸ்²யத|யாம்ʼஸ்²ச தாந்
வஷயாந் த ³வ்யதூ³தா அப்யவநதஸி²ரேஸா
ந ரீக்ஷதும் அப ⁴லஷந்த ேத வஷயா :
ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்வர்கா³த் ப்ேரஷதஸ்ய
பவத்ரஸ்யாத்மந : ஸஹாய்யாத்³
யுஷ்மத்ஸமீேப ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரய த்ருʼப ⁴ :
ப்ராகாஸ்²யந்த|

ⅩⅢ அதஏவ யூயம்ʼ மந :கடிப³ந்த⁴நம்ʼ
க்ருʼத்வா ப்ரபு³த்³தா⁴ : ஸந்ேதா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யப்ரகாஸ²ஸமேயயுஷ்மாஸு
வர்த்தஷ்யமாநஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய
ஸம்பூர்ணாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுருத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ பூர்வ்வீயாஜ்ஞாநதாவஸ்தா²யா :
குத்ஸிதாப ⁴லாஷாணாம்ʼ ேயாக்³யம்ஆசாரம்ʼ
ந குர்வ்வந்ேதா யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரீ யதா²
பவ த்ேரா (அ)ஸ்த

ⅩⅤ யூயமப்யாஜ்ஞாக்³ராஹஸந்தாநா இவ
ஸர்வ்வஸ்மிந் ஆசாேர தாத்³ருʼக் பவத்ரா
ப⁴வத|

ⅩⅥ யேதா லிக ²தம் ஆஸ்ேத, யூயம்ʼ
பவ த்ராஸ்தஷ்ட²தயஸ்மாத³ஹம்ʼ பவ த்ர :|

ⅩⅦ அபரஞ்ச ேயா வ நாபக்ஷபாதம்
ஏைககமாநுஷஸ்ய கர்ம்மாநுஸாராத்³
வசாரம்ʼ கேராத ஸ யத ³ யுஷ்மாப ⁴ஸ்தாத
ஆக்²யாயேததர்ஹ ஸ்வப்ரவாஸஸ்யகாேலா
யுஷ்மாப ⁴ ர்பீ⁴த்யாயாப்யதாம்ʼ|

ⅩⅧ யூயம்ʼ ந ரர்த²காத் ைபத்ருʼகாசாராத்
க்ஷயணீையரூப்யஸுவர்ணாத ³ப ⁴ ர்முக்த ம்ʼ
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ந ப்ராப்ய
ⅩⅨநஷ்கலங்கந ர்ம்மலேமஷஸா²வகஸ்ேயவ
க்²ரீஷ்டஸ்ய ப³ஹுமூல்ேயந ருத ⁴ேரண
முக்தம்ʼ ப்ராப்தவந்தஇத ஜாநீத²|

ⅩⅩ ஸ ஜக³ேதா ப ⁴த்தமூலஸ்தா²பநாத்
பூர்வ்வம்ʼ நயுக்த : க ந்து சரமத ³ேநஷ
யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரகாஸி²ேதா (அ)ப⁴வத்|

ⅩⅪ யதஸ்ேதைநவ ம்ருʼதக³ணாத்
தஸ்ேயாத்தா²பய தரி தஸ்ைம
ெகௗ³ரவதா³தரி ேசஸ்²வேர வஸ்²வஸித²
தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வேர யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸ :
ப்ரத்யாஸா² சாஸ்ேத|

ⅩⅫயூயம்ஆத்மநாஸத்யமதஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணத்³வாரா
நஷ்கபடாய ப்⁴ராத்ருʼப்ேரம்ேந
பாவ தமநேஸாபூ⁴த்வாந ர்ம்மலாந்த :கரைண :
பரஸ்பரம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼ ப்ேரமகுருத|

ⅩⅩⅢ யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ க்ஷயணீயவீர்ய்யாத்
நஹ கந்த்வக்ஷயணீயவீர்ய்யாத்³
ஈஸ்²வரஸ்யஜீவநதா³யேகந ந த்யஸ்தா²யநா
வாக்ேயந புநர்ஜந்மக்³ருʼஹீதவந்த :|

ⅩⅩⅣஸர்வ்வப்ராணீத்ருʼைணஸ்துல்யஸ்தத்ேதஜஸ்த்ருʼணபுஷ்பவத்|
த்ருʼணாந பரிஸு²ஷ்யத புஷ்பாணி ந பதந்த
ச|

ⅩⅩⅤக ந்துவாக்யம்ʼ பேரஸ²ஸ்யாநந்தகாலம்ʼ
வதஷ்ட²ேத| தேத³வ ச வாக்யம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாேத³ந யுஷ்மாகம் அந்த ேக
ப்ரகாஸி²தம்ʼ|



1 Peter Ⅱ:Ⅰ v 1 Peter Ⅱ:Ⅶ

Ⅱ
Ⅰ ஸர்வ்வாந் த்³ேவஷாந் ஸர்வ்வாம்ʼஸ்²ச
ச²லாந்காபட்யாநீர்ஷ்யா :ஸமஸ்தக்³லாந கதா²ஸ்²ச
தூ³ரீக்ருʼத்ய

Ⅱ யுஷ்மாப ⁴ : பரித்ராணாய
வ்ருʼத்³த ⁴ப்ராப்த்யர்த²ம்ʼநவஜாதஸி²ஸு²ப ⁴ரிவ
ப்ரக்ருʼதம்ʼவாக்³து³க்³த⁴ம்ʼ ப பாஸ்யதாம்ʼ|

Ⅲ யத : ப்ரபு⁴ ர்மது⁴ர ஏதஸ்யாஸ்வாத³ம்ʼ
யூயம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

Ⅳ அபரம்ʼ மாநுைஷரவஜ்ஞாதஸ்ய
க ந்த்வீஸ்²வேரணாப ⁴ருச தஸ்ய
ப³ஹுமூல்யஸ்யஜீவத்ப்ரஸ்தரஸ்ேயவதஸ்ய
ப்ரேபா⁴ :ஸந்ந த ⁴ம்ஆக³தா

Ⅴ யூயமப ஜீவத்ப்ரஸ்தரா இவ ந சீயமாநா
ஆத்மிகமந்த ³ரம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா
ேசஸ்²வரேதாஷகாணாம் ஆத்மிகப³லீநாம்ʼ
தா³நார்த²ம்ʼ பவ த்ேரா யாஜகவர்ேகா³ ப⁴வத²|

Ⅵ யத : ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தமாஸ்ேத, யதா²,
பஸ்²ய பாஷாண ஏேகா (அ)ஸ்த ஸீேயாந
ஸ்தா²ப ேதா மயா| முக்²யேகாணஸ்ய
ேயாக்³ய :ஸவ்ருʼதஸ்²சாதீவமூல்யவாந்| ேயா
ஜேநா வஸ்²வேஸத் தஸ்மிந் ஸ லஜ்ஜாம்ʼ ந
க³மிஷ்யத |

Ⅶ வஸ்²வாஸிநாம்ʼ யுஷ்மாகேமவ ஸமீேப
ஸமூல்யவாந்ப⁴வத க ந்த்வவஸ்²வாஸிநாம்ʼ
க்ருʼேத ந ேசத்ருʼப ⁴ரவஜ்ஞாத : ஸ
பாஷாண : ேகாணஸ்ய ப ⁴த்தமூலம்ʼ பூ⁴த்வா
பா³தா⁴ஜநக : பாஷாண : ஸ்க²லநகாரகஸ்²ச
ைஸ²ேலாஜாத :|
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Ⅷ ேத சாவஸ்²வாஸாத்³ வாக்ேயந
ஸ்க²லந்த ஸ்க²லேந ச ந யுக்தா :ஸந்த |

Ⅸ க ந்து யூயம்ʼ ேயநாந்த⁴காரமத்⁴யாத்
ஸ்வகீயாஸ்²சர்ய்யதீ³ப்த மத்⁴யம்
ஆஹூதாஸ்தஸ்ய கு³ணாந் ப்ரகாஸ²யதும்
அப ⁴ருச ேதா வம்ʼேஸா² ராஜகீேயா
யாஜகவர்க³ : பவ த்ரா ஜாத ரத ⁴கர்த்தவ்யா :
ப்ரஜாஸ்²சஜாதா :|

Ⅹ பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ தஸ்ய ப்ரஜா நாப⁴வத
க ந்த்வதா³நீம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜா
ஆத்⁴ேவ| பூர்வ்வம் அநநுகம்ப தா அப⁴வத
க ந்த்வதா³நீம்அநுகம்ப தாஆத்⁴ேவ|

Ⅺ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ ப்ரவாஸிேநா
வ ேத³ஸி²நஸ்²ச ேலாகா இவ
மநஸ : ப்ராதகூல்ேயந ேயாத ⁴ப்⁴ய :
ஸா²ரீரிகஸுகா²ப ⁴லாேஷப்⁴ேயா
நவர்த்தத்⁴வம்இத்யஹம்ʼவநேய|

Ⅻ ேத³வபூஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேய யுஷ்மாகம்
ஆசார ஏவம் உத்தேமா ப⁴வது யதா² ேத
யுஷ்மாந் து³ஷ்கர்ம்மகாரிேலாகாநவ
புந ர்ந ந ந்த³ந்த : க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டித ³ேந
ஸ்வசக்ஷ ர்ேகா³சரீயஸத்க்ரியாப்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்யப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼகுர்ய்யு :|

ⅩⅢ தேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ
ப்ரேபா⁴ரநுேராதா⁴த் மாநவஸ்ருʼஷ்டாநாம்ʼ
கர்த்ருʼத்வபதா³நாம்ʼ வஸீ²ப⁴வத
வ ேஸ²ஷேதாபூ⁴பாலஸ்யயத :ஸஸ்²ேரஷ்ட² :,
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ⅩⅣ ேத³ஸா²த்⁴யக்ஷாணாஞ்ச யதஸ்ேத
து³ஷ்கர்ம்மகாரிணாம்ʼ த³ண்ட³தா³நார்த²ம்ʼ
ஸத்கர்ம்மகாரிணாம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ஞ்ச
ேதந ப்ேரரிதா :|

ⅩⅤ இத்த²ம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மாநுஷாணாம்
அஜ்ஞாநத்வம்ʼ யத் ஸதா³சாரிப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴
ர்நருத்தரீக்ரியேத தத்³ ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅥ யூயம்ʼ ஸ்வாதீ⁴நா இவாசரத
ததா²ப து³ஷ்டதாயா ேவஷஸ்வரூபாம்ʼ
ஸ்வாதீ⁴நதாம்ʼ தா⁴ரயந்த இவ நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்யதா³ஸாஇவ|

ⅩⅦ ஸர்வ்வாந் ஸமாத்³ரியத்⁴வம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼவர்ேக³ ப்ரீயத்⁴வம் ஈஸ்²வராத்³ ப ³பீ⁴த
பூ⁴பாலம்ʼஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅧேஹதா³ஸா :யூயம்ʼஸம்பூர்ணாத³ேரண
ப்ரபூ⁴நாம்ʼ வஸ்²யா ப⁴வத ேகவலம்ʼ
ப⁴த்³ராணாம்ʼ த³யாலூநாஞ்ச நஹ
கந்த்வந்ருʼஜூநாமப |

ⅩⅨ யேதா (அ)ந்யாேயந து³ :க²ேபா⁴க³கால
ஈஸ்²வரச ந்தயாயத்க்ேலஸ²ஸஹநம்ʼதேத³வ
ப்ரியம்ʼ|

ⅩⅩ பாபம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ
சேபடாகா⁴தஸஹேநந கா ப்ரஸ²ம்ʼஸா?
க ந்து ஸதா³சாரம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ யத்³
து³ :க²ஸஹநம்ʼ தேத³ேவஸ்²வரஸ்யப்ரியம்ʼ|

ⅩⅪ தத³ர்த²ேமவ யூயம் ஆஹூதா யத :
க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ து³ :க²ம்ʼ
பு⁴க்த்வா யூயம்ʼ யத் தஸ்ய பத³சஹ்ைந
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ர்வ்ரேஜத தத³ர்த²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தேமகம்ʼ
த³ர்ஸி²தவாந்|

ⅩⅫ ஸ கமப பாபம்ʼ ந க்ருʼதவாந் தஸ்ய
வத³ேந காப ச²லஸ்யகதா² நாஸீத்|

ⅩⅩⅢ ந ந்த ³ேதா (அ)ப ஸந் ஸ ப்ரத ந ந்தா³ம்ʼ
ந க்ருʼதவாந் து³ :க²ம்ʼ ஸஹமாேநா (அ)ப ந
ப⁴ர்த்ஸிதவாந் க ந்து யதா²ர்த²வசாரயது :
ஸமீேபஸ்வம்ʼஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ யத் பாேபப்⁴ேயா நவ்ருʼத்ய
த⁴ர்ம்மார்த²ம்ʼ ஜீவாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ
ஸ்வஸ²ரீேரணாஸ்மாகம்ʼ பாபாந க்ருஸ²
ஊட⁴வாந் தஸ்ய ப்ரஹாைர ர்யூயம்ʼ
ஸ்வஸ்தா²அப⁴வத|

ⅩⅩⅤ யத : பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ
ப்⁴ரமணகாரிேமஷா இவாத்⁴வம்ʼ
க ந்த்வது⁴நா யுஷ்மாகம் ஆத்மநாம்ʼ
பாலகஸ்யாத்⁴யக்ஷஸ்ய ச ஸமீபம்ʼ
ப்ரத்யாவர்த்த தா :|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ேயாஷத :, யூயமப நஜஸ்வாமிநாம்ʼ
வஸ்²யா ப⁴வத ததா² ஸத யத ³ ேகச த்³
வாக்ேயவஸ்²வாஸிேநா நஸந்த தர்ஹ

Ⅱ ேத வ நாவாக்யம்ʼ ேயாஷதாம்
ஆசாேரணார்த²தஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ரத்யேக்ஷண
யுஷ்மாகம்ʼஸப⁴யஸதீத்வாசாேரணாக்ரஷ்டும்ʼ
ஸ² யந்ேத|
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Ⅲஅபரம்ʼேகஸ²ரசநயாஸ்வர்ணாலங்காரதா⁴ரேணாந
பரிச்ச²த³பரிதா⁴ேநந வா யுஷ்மாகம்ʼ
வாஹ்யபூ⁴ஷாநப⁴வது,

Ⅳ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
ப³ஹுமூல்யக்ஷமாஸா²ந்த பா⁴வாக்ஷயரத்ேநந
யுக்ேதாகு³ப்தஆந்தரிகமாநவஏவ|

Ⅴ யத : பூர்வ்வகாேல யா : பவ த்ரஸ்த்ரிய
ஈஸ்²வேர ப்ரத்யாஸா²மகுர்வ்வந் தா அப
தாத்³ருʼஸீ²ேமவ பூ⁴ஷாம்ʼ தா⁴ரயந்த்ேயா
நஜஸ்வாமிநாம்ʼவஸ்²யாஅப⁴வந்|

Ⅵ தைத²வ ஸாரா இப்³ராஹீேமா வஸ்²யா
ஸதீ தம்ʼ பத மாக்²யாதவதீ யூயஞ்ச யத ³
ஸதா³சாரிண்ேயா ப⁴வத² வ்யாகுலதயா ச
பீ⁴தா ந ப⁴வத² தர்ஹ தஸ்யா : கந்யாஆத்⁴ேவ|

Ⅶ ேஹ புருஷா :, யூயம்ʼ ஜ்ஞாநேதா
து³ர்ப்³ப³லதரபா⁴ஜைநரிவ ேயாஷத்³ப ⁴ :
ஸஹவாஸம்ʼ குருத, ஏகஸ்ய ஜீவநவரஸ்ய
ஸஹபா⁴க ³நீப்⁴யதாப்⁴ய : ஸமாத³ரம்ʼ வதரத
ச ந ேசத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாநாம்ʼ பா³தா⁴
ஜநஷ்யேத|

Ⅷ வேஸ²ஷேதா யூயம்ʼ ஸர்வ்வ ஏகமநஸ :
பரது³ :ைக² ர்து³ :க ²தா ப்⁴ராத்ருʼப்ரமிண :
க்ருʼபாவந்த : ப்ரீத பா⁴வாஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅸ அநஷ்டஸ்ய பரிேஸா²ேத⁴நாநஷ்டம்ʼ
ந ந்தா³யா வா பரிேஸா²ேத⁴ந ந ந்தா³ம்ʼ ந
குர்வ்வந்த ஆஸி²ஷம்ʼ த³த்த யேதா யூயம்
ஆஸி²ரத ⁴காரிேணா ப⁴வதுமாஹூதா இத
ஜாநீத²|
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Ⅹ அபரஞ்ச, ஜீவேந ப்ரீயமாேணா
ய : ஸுத ³நாந த ³த்³ருʼக்ஷேத| பாபாத்
ஜிஹ்வாம்ʼ ம்ருʼஷாவாக்யாத் ஸ்வாத⁴ெரௗ
ஸநவர்த்தேயத்|

Ⅺ ஸ த்யேஜத்³ து³ஷ்டதாமார்க³ம்ʼ
ஸத்க்ரியாஞ்ச ஸமாசேரத்| ம்ருʼக³யாணஸ்²ச
ஸா²ந்த ம்ʼஸநத்யேமவாநுதா⁴வது|

Ⅻ ேலாசேந பரேமஸ²ஸ்ேயாந்மீலிேத
தா⁴ர்ம்மிகாந் ப்ரத | ப்ரார்த²நாயா : க்ருʼேத
ேதஷா : தச்ச்²ேராத்ேர ஸுக³ேம ஸதா³|
க்ேராதா⁴ஸ்யஞ்ச பேரஸ²ஸ்ய கதா³சாரிஷ
வர்த்தேத|

ⅩⅢஅபரம்ʼயத ³யூயம்உத்தமஸ்யாநுகா³மிேநா
ப⁴வத² தர்ஹ ேகாயுஷ்மாந்ஹம்ʼஸிஷ்யேத?

ⅩⅣ யத ³ ச த⁴ர்ம்மார்த²ம்ʼ க்லிஸ்²யத்⁴வம்ʼ
தர்ஹ த⁴ந்யா ப⁴வஷ்யத²| ேதஷாம்
ஆஸ²ங்கயாயூயம்ʼ ந ப ³பீ⁴த நவங்க்தவா|

ⅩⅤ மேநாப ⁴ : க ந்து மந்யத்⁴வம்ʼ பவ த்ரம்ʼ
ப்ரபு⁴மீஸ்²வரம்ʼ| அபரஞ்ச யுஷ்மாகம்
ஆந்தரிகப்ரத்யாஸா²யாஸ்தத்த்வம்ʼ
ய : கஸ்²ச த் ப்ருʼச்ச²த தஸ்ைம
ஸா²ந்த பீ⁴த ப்⁴யாம் உத்தரம்ʼ தா³தும்ʼ ஸதா³
ஸுஸஜ்ஜா ப⁴வத|

ⅩⅥ ேய ச க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம யுஷ்மாகம்ʼ
ஸதா³சாரம்ʼ தூ³ஷயந்த ேத
து³ஷ்கர்ம்மகாரிணாமிவ யுஷ்மாகம்
அபவாேத³நயத்லஜ்ஜிதாப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாகம்உத்தம :ஸம்ʼேவேதா³ ப⁴வது|
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ⅩⅦ ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴மதாத்³ யத ³ யுஷ்மாப ⁴ :
க்ேலஸ² : ேஸாட⁴வ்யஸ்தர்ஹ ஸதா³சாரிப ⁴ :
க்ேலஸ²ஸஹநம்ʼவரம்ʼ ந ச கதா³சாரிப ⁴ :|

ⅩⅧ யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்
அஸ்மாந் ஆேநதும் அதா⁴ர்ம்மிகாணாம்ʼ
வநமேயந தா⁴ர்ம்மிக : க்²ரீஷ்ேடா
(அ)ப்ேயகக்ருʼத்வ : பாபாநாம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ
பு⁴க்தவாந், ஸ ச ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ மாரித :
க ந்த்வாத்மந : ஸம்ப³ந்ேத⁴ புந ர்ஜீவ ேதா
(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅨ தத்ஸம்ப³ந்ேத⁴ ச ஸ யாத்ராம்ʼ வதா⁴ய
காராப³த்³தா⁴நாம்ஆத்மநாம்ʼஸமீேபவாக்யம்ʼ
ேகா⁴ஷதவாந்|

ⅩⅩ புரா ேநாஹஸ்ய ஸமேய யாவத்
ேபாேதா ந ரமீயத தாவத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதா யதா³ வ்யலம்ப³த ததா³
ேத(அ)நாஜ்ஞாக்³ராஹேணா(அ)ப⁴வந்| ேதந
ேபாேதாநால்ேப(அ)ர்தா²த்³ அஷ்டாேவவ
ப்ராணிநஸ்ேதாயம்உத்தீர்ணா :|

ⅩⅪ தந்ந த³ர்ஸ²நஞ்சாவகா³ஹநம்ʼ (அர்த²த :
ஸா²ரீரிகமலிநதாயா யஸ்த்யாக³ : ஸ நஹ
கந்த்வீஸ்²வராேயாத்தமஸம்ʼேவத³ஸ்ய
யா ப்ரதஜ்ஞா ைஸவ) யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
புநருத்தா²ேநேநதா³நீம்அஸ்மாந்உத்தாரயத ,

ⅩⅫ யத : ஸ ஸ்வர்க³ம்ʼ க³த்ேவஸ்²வரஸ்ய
த³க்ஷேண வத்³யேத ஸ்வர்கீ³யதூ³தா :
ஸா²ஸகாப³லாந சதஸ்யவஸீ²பூ⁴தாஅப⁴வந்|
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Ⅳ
Ⅰ அஸ்மாகம்ʼ வநமேயந க்²ரீஷ்ட :
ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴க்தவாந் அேதா
ேஹேதா : ஸ²ரீரஸம்ப³ந்ேத⁴ ேயா த³ண்ட³ம்ʼ
பு⁴க்தவாந்ஸபாபாத்முக்த

Ⅱ இதபா⁴ேவந யூயமப ஸுஸஜ்ஜீபூ⁴ய
ேத³ஹவாஸஸ்யாவஸி²ஷ்டம்ʼ ஸமயம்ʼ
புநர்மாநவாநாம் இச்சா²ஸாத⁴நார்த²ம்ʼ
நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ேயச்சா²ஸாத⁴நார்த²ம்ʼ
யாபயத|

Ⅲ ஆயுேஷா ய : ஸமேயா
வ்யதீதஸ்தஸ்மிந் யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³
ேத³வபூஜகாநாம் இச்சா²ஸாத⁴நம்ʼ
காமகுத்ஸிதாப ⁴லாஷமத்³யபாநரங்க³ரஸமத்ததாக்⁴ருʼணார்ஹேத³வபூஜாசரணஞ்சாகாரி
ேதந பா³ஹுல்யம்ʼ|

Ⅳ யூயம்ʼ ைத : ஸஹ தஸ்மிந்
ஸர்வ்வநாஸ²பங்ேக மஜ்ஜிதும்ʼ ந தா⁴வத²,
இத்யேநநாஸ்²சர்ய்யம்ʼ வஜ்ஞாய ேத
யுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த |

Ⅴ க ந்து ேயா ஜீவதாம்ʼ ம்ருʼதாநாஞ்ச
வ சாரம்ʼ கர்த்தும் உத்³யேதா(அ)ஸ்த தஸ்ைம
ைதருத்தரம்ʼ தா³யஷ்யேத|

Ⅵ யேதா ேஹேதா ர்ேய ம்ருʼதாஸ்ேதஷாம்ʼ
யத் மாநேவாத்³ேத³ஸ்²ய : ஸா²ரீரிகவ சார :
க ந்த்வீஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யம் ஆத்மிகஜீவநம்ʼ
ப⁴வத் தத³ர்த²ம்ʼ ேதஷாமப ஸந்நெதௗ⁴
ஸுஸமாசார : ப்ரகாஸி²ேதா(அ)ப⁴வத்|
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Ⅶ ஸர்வ்ேவஷாம் அந்த மகால
உபஸ்த ²தஸ்தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ஸுபு³த்³த⁴ய :
ப்ரார்த²நார்த²ம்ʼஜாக்³ரதஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅷ வேஸ²ஷத : பரஸ்பரம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼ ப்ேரம
குருத, யத :, பாபாநாமப பா³ஹுல்யம்ʼ
ப்ேரம்ைநவாச்சா²த³யஷ்யேத|

Ⅸகாதேராக்த ம்ʼவநா பரஸ்பரம்ஆதத்²யம்ʼ
க்ருʼருத|

Ⅹ ேயந ேயா வேரா லப்³த⁴ஸ்ேதைநவ
ஸ பரம் உபகேராத்ருʼ, இத்த²ம்ʼ யூயம்
ஈஸ்²வரஸ்யப³ஹுவத⁴ப்ரஸாத³ஸ்ேயாத்தமா
பா⁴ண்டா³கா³ராத ⁴பா ப⁴வத|

Ⅺ ேயா வாக்யம்ʼ கத²யத ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய
வாக்யமிவ கத²யது யஸ்²ச பரம் உபகேராத
ஸ ஈஸ்²வரத³த்தஸாமர்த்²யாத ³ேவாபகேராது|
ஸர்வ்வவஷேய யீஸு²க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரஸ்ய
ெகௗ³ரவம்ʼ ப்ரகாஸ்²யதாம்ʼ தஸ்ையவ
ெகௗ³ரவம்ʼ பராக்ரமஸ்²ச ஸர்வ்வதா³ பூ⁴யாத்|
ஆேமந|

Ⅻேஹப்ரியதமா :, யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷார்த²ம்ʼ
யஸ்தாேபா யுஷ்மாஸு வர்த்தேத தம்
அஸம்ப⁴வக⁴டிதம்ʼ மத்வா நாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ஜாநீத,

ⅩⅢ க ந்து க்²ரீஷ்ேடந க்ேலஸா²நாம்ʼ
ஸஹபா⁴க ³த்வாத்³ ஆநந்த³த ேதந
தஸ்ய ப்ரதாபப்ரகாேஸ²(அ)ப்யாநநந்ேத³ந
ப்ரபு²ல்லா ப⁴வஷ்யத²|
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ⅩⅣ யத ³ க்²ரீஷ்டஸ்ய நாமேஹதுநா
யுஷ்மாகம்ʼ ந ந்தா³ ப⁴வத தர்ஹ
யூயம்ʼ த⁴ந்யா யேதா ெகௗ³ரவதா³யக
ஈஸ்²வரஸ்யாத்மா யுஷ்மாஸ்வத ⁴தஷ்ட²த
ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ஸ ந ந்த்³யேத க ந்து
யுஷ்மந்மத்⁴ேய ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேத|

ⅩⅤ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப ஹந்தா
வா ைசேரா வா து³ஷ்கர்ம்மக்ருʼத்³ வா
பராத ⁴காரசர்ச்சக இவ த³ண்ட³ம்ʼ ந
பு⁴ங்க்தாம்ʼ|

ⅩⅥ யத ³ ச க்²ரீஷ்டீயாந இவ
த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴ங்க்ேத தர்ஹ ஸ ந
லஜ்ஜமாநஸ்தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸது|

ⅩⅦ யேதா வ சாரஸ்யாரம்ப⁴ஸமேய
ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர யுஜ்யேத யத ³
சாஸ்மத்ஸ்வாரப⁴ேததர்ஹீஸ்²வரீயஸுஸம்ʼவாதா³க்³ராஹணாம்ʼ
ேஸ²ஷத³ஸா² கா ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅧ தா⁴ர்ம்மிேகநாப ேசத்
த்ராணம் அதக்ருʼச்ச்²ேரண க³ம்யேத|
தர்ஹ்யதா⁴ர்ம்மிகபாப ப்⁴யாம்ஆஸ்²ரய : குத்ர
லப்ஸ்யேத|

ⅩⅨ அத ஈஸ்²வேரச்சா²ேதா ேய து³ :க²ம்ʼ
பு⁴ஞ்ஜேத ேத ஸதா³சாேரண ஸ்வாத்மாேநா
வஸ்²வாஸ்யஸ்ரஷ்டுரீஸ்²வஸ்ய கராப்⁴யாம்ʼ
ந த³த⁴தாம்ʼ|

Ⅴ
Ⅰ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸா²நாம்ʼ ஸா
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ப்ரகாஸி²ஷ்யமாணஸ்ய ப்ரதாபஸ்யாம்ʼஸீ²
ப்ராசீநஸ்²சாஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராசீநாந்
வ நீேயத³ம்ʼவதா³மி|

Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ய ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷவ்ருʼந்ேதா³ யூயம்ʼ தம்ʼ பாலயத தஸ்ய
வீக்ஷணம்ʼ குருத ச, ஆவஸ்²யகத்ேவந நஹ
கந்து ஸ்ேவச்சா²ேதா ந வ குேலாேப⁴ந
க ந்த்வ ச்சு²கமநஸா|

Ⅲ அபரம் அம்ʼஸா²நாம் அத ⁴காரிண
இவ ந ப்ரப⁴வத க ந்து வ்ருʼந்த³ஸ்ய
த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்வரூபா ப⁴வத|

Ⅳ ேதந ப்ரதா⁴நபாலக உபஸ்த ²ேத யூயம்
அம்லாநம்ʼெகௗ³ரவக ரீடம்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேவ|

Ⅴ ேஹ யுவாந :, யூயமப ப்ராசீநேலாகாநாம்ʼ
வஸ்²யா ப⁴வத ஸர்வ்ேவ ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
வஸீ²பூ⁴ய நம்ரதாப⁴ரேணந பூ⁴ஷதா ப⁴வத,
யத :,ஆத்மாப ⁴மாந ேலாகாநாம்ʼ வபேக்ஷா
ப⁴வதீஸ்²வர :| க ந்து ேதைநவ நம்ேரப்⁴ய :
ப்ரஸாதா³த்³ தீ³யேதவர :|

Ⅵ அேதா யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ப³லவத்கரஸ்யாேதா⁴ நம்ரீபூ⁴ய தஷ்ட²த ேதந
ஸஉச தஸமேயயுஷ்மாந்உச்சீகரிஷ்யத |

Ⅶயூயம்ʼஸர்வ்வச ந்தாம்ʼ தஸ்மிந் நக்ஷபத
யத :ஸயுஷ்மாந் ப்ரத ச ந்தயத |

Ⅷ யூயம்ʼ ப்ரபு³த்³தா⁴ ஜாக்³ரதஸ்²ச தஷ்ட²த
யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரதவாதீ³ ய : ஸ²யதாந :
ஸ க³ர்ஜ்ஜநகாரீ ஸிம்ʼஹ இவ பர்ய்யடந் கம்ʼ
க்³ரஸிஷ்யாமீத ம்ருʼக³யேத,
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Ⅸஅேதாவஸ்²வாேஸஸுஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²ந்தஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யுத்⁴யத, யுஷ்மாகம்ʼ
ஜக³ந்நவாஸிப்⁴ராத்ருʼஷ்வப தாத்³ருʼஸா² :
க்ேலஸா²வர்த்தந்தஇத ஜாநீத|

Ⅹ க்ஷணிகது³ :க²ேபா⁴கா³த் பரம்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா
ஸ்வகீயாநந்தெகௗ³ரவதா³நார்த²ம்ʼ
ேயா(அ)ஸ்மாந் ஆஹூதவாந் ஸ
ஸர்வ்வாநுக்³ராஹீஸ்²வர : ஸ்வயம்ʼ
யுஷ்மாந் ஸித்³தா⁴ந் ஸ்த ²ராந் ஸப³லாந்
நஸ்²சலாம்ʼஸ்²ச கேராது|

Ⅺதஸ்யெகௗ³ரவம்ʼபராக்ரமஸ்²சாநந்தகாலம்ʼ
யாவத்³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|

Ⅻ ய : ஸில்வாேநா (மந்ேய) யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸ்ேயா ப்⁴ராதா ப⁴வத
தத்³வாராஹம்ʼ ஸம்ʼேக்ஷேபண லிக ²த்வா
யுஷ்மாந் வ நீதவாந் யூயஞ்ச யஸ்மிந்
அத ⁴தஷ்ட²த² ஸ ஏேவஸ்²வரஸ்ய ஸத்ேயா
(அ)நுக்³ரஹஇத ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅢ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹாப ⁴ருச தா யா
ஸமித ர்பா³ப ³லி வத்³யேத ஸா மம புத்ேரா
மார்கஸ்²சயுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ேவத³யத |

ⅩⅣ யூயம்ʼ ப்ேரமசும்ப³ேநந பரஸ்பரம்ʼ
நமஸ்குருத| யீஸு²க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதாநாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸா²ந்த ர்பூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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