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1த ²ஷலநீக ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ெபௗல : ஸில்வாநஸ்தீமத ²யஸ்²ச
பதுரீஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
சாஸ்²ரயம்ʼ ப்ராப்தா த ²ஷலநீகீயஸமித ம்ʼ
ப்ரத பத்ரம்ʼ லிக²ந்த | அஸ்மாகம்ʼ தாத
ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந்
ப்ரத்யநுக்³ரஹம்ʼஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅱ வயம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம : ப்ரார்த²நாஸமேய
யுஷ்மாகம்ʼ நாேமாச்சாரயாம :,

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத் ப்ரெபௗ⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸந யத் கார்ய்யம்ʼ
ப்ேரம்நா ய : பரிஸ்²ரம : ப்ரத்யாஸ²யா ச யா
த தக்ஷாஜாயேத

Ⅳ தத் ஸர்வ்வம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ
ஸ்மராமஸ்²ச| ேஹ பயப்⁴ராதர :, யூயம்
ஈஸ்²வேரணாப ⁴ருச தா ேலாகா இத வயம்ʼ
ஜாநீம :|

Ⅴ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ :
ேகவலஸ²ப்³ேத³ந யுஷ்மாந் ந
ப்ரவஸ்²ய ஸ²க்த்யா பவ த்ேரணாத்மநா
மேஹாத்ஸாேஹந ச யுஷ்மாந் ப்ராவஸ²த்|
வயந்து யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத யுஷ்மந்மத்⁴ேய
கீத்³ருʼஸா² அப⁴வாம தத்³ யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜ்ஞாயேத|
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Ⅵ யூயமப ப³ஹுக்ேலஸ²ேபா⁴ேக³ந
பவ த்ேரணாத்மநா த³த்ேதநாநந்ேத³ந
ச வாக்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ஸ்²சாநுகா³மிேநா(அ)ப⁴வத|

Ⅶ ேதந மாக த³நயாகா²யாேத³ஸ²ேயா
ர்யாவந்ேதா வஸ்²வாஸிேநா ேலாகா :
ஸந்த யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ந த³ர்ஸ²நஸ்வரூபாஜாதா :|

Ⅷயேதா யுஷ்மத்த : ப்ரத நாத ³தயா ப்ரேபா⁴
ர்வாண்யா மாக த³நயாகா²யாேத³ெஸௗ²
வ்யாப்ெதௗ ேகவலேமதந்நஹ
கந்த்வீஸ்²வேர யுஷ்மாகம்ʼ ேயா
வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ய வார்த்தா
ஸர்வ்வத்ராஸ்²ராவ , தஸ்மாத் தத்ர
வாக்யகத²நம்அஸ்மாகம்ʼ நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

Ⅸ யேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய வயம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ப்ரேவஸ²ம்ʼ ப்ராப்தா யூயஞ்ச கத²ம்ʼ ப்ரத மா
வஹாேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரத்யாவர்த்தத்⁴வம்
அமரம்ʼஸத்யமீஸ்²வரம்ʼ ேஸவதும்ʼ

Ⅹ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாச்ச ேதேநாத்தா²ப தஸ்ய
புத்ரஸ்யார்த²த ஆகா³மிக்ேராதா⁴த்³
அஸ்மாகம்ʼ நஸ்தாரயது ர்யீேஸா² :
ஸ்வர்கா³த்³ ஆக³மநம்ʼ ப்ரதீக்ஷதும்
ஆரப⁴த்⁴வம் ஏதத் ஸர்வ்வம்ʼ ேத ேலாகா :
ஸ்வயம்அஸ்மாந்ஜ்ஞாபயந்த |

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மந்மத்⁴ேய (அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேவேஸா² நஷ்ப²ேலா ந ஜாத இத யூயம்ʼ
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ஸ்வயம்ʼஜாநீத²|
Ⅱ அபரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்யதா²ஸ்²ராவ
ததா² பூர்வ்வம்ʼ ப ²லிபீநக³ேர க்லிஷ்டா
ந ந்த ³தாஸ்²சஸந்ேதா(அ)ப வயம்ஈஸ்²வராத்³
உத்ஸாஹம்ʼ லப்³த்⁴வா ப³ஹுயத்ேநந
யுஷ்மாந் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்
அேபா³த⁴யாம|

Ⅲ யேதா(அ)ஸ்மாகம் ஆேத³ேஸா²
ப்⁴ராந்ேதரஸு²ச பா⁴வாத்³ ேவாத்பந்ந :
ப்ரவஞ்சநாயுக்ேதாவா ந ப⁴வத |

Ⅳ க ந்த்வீஸ்²வேரணாஸ்மாந்
பரீ ய வஸ்²வஸநீயாந் மத்த்வா ச
யத்³வத் ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாஸு
ஸமார்ப்யத தத்³வத்³ வயம்ʼ
மாநேவப்⁴ேயா ந ருேராசஷமாணா :
க ந்த்வஸ்மத³ந்த :கரணாநாம்ʼ
பரீக்ஷகாேயஸ்²வராய ருேராசஷமாணா
பா⁴ஷாமேஹ|

Ⅴ வயம்ʼ கதா³ப ஸ்துதவாத ³ேநா
நாப⁴வாேமத யூயம்ʼ ஜாநீத²
கதா³ப ச²லவஸ்த்ேரண ேலாப⁴ம்ʼ
நாச்சா²த³யாேமத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வர : ஸா
வத்³யேத|

Ⅵ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரிதா இவ
ெகௗ³ரவாந்வ தா ப⁴வதும் அஸ² யாம
க ந்து யுஷ்மத்த : பரஸ்மாத்³ வா
கஸ்மாத³ப மாநவாத்³ ெகௗ³ரவம்ʼ ந
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லிப்ஸமாநா யுஷ்மந்மத்⁴ேய ம்ருʼது³பா⁴வா
பூ⁴த்வாவர்த்தாமஹ |

Ⅶ யதா² காச ந்மாதா ஸ்வகீயஸி²ஸூ²ந்
பாலயத ததா² வயமப யுஷ்மாந்
காங்க்ஷமாணா

Ⅷ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ேகவலம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ தந்நஹ கந்து
ஸ்வகீயப்ராணாந் அப தா³தும்ʼ
மேநாப ⁴ரப்⁴யலஷாம, யேதா யூயம்
அஸ்மாகம்ʼஸ்ேநஹபாத்ராண்யப⁴வத|

Ⅸ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ ஸ்²ரம :
க்ேல◌ेஸ²ஸ்²ச யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்மர்ய்யேத
யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப யத்³ பா⁴ரக்³ரஸ்ேதா
ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ த ³வாநஸ²ம்ʼ
பரிஸ்²ராம்யந்ேதா யுஷ்மந்மத்⁴ய ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³மேகா⁴ஷயாம|

Ⅹ அபரஞ்ச வஸ்²வாஸிேநா
யுஷ்மாந் ப்ரத வயம்ʼ கீத்³ருʼக்
பவத்ரத்வயதா²ர்த²த்வந ர்ேதா³ஷத்வாசாரிேணா(அ)ப⁴வாேமத்யஸ்மிந்
ஈஸ்²வேராயூயஞ்சஸாக்ஷணஆத்⁴ேவ|

Ⅺ அபரஞ்ச யத்³வத் ப தா ஸ்வபா³லகாந்
தத்³வத்³ வயம்ʼ யுஷ்மாகம் ஏைககம்ʼ ஜநம்
உபத ³ஷ்டவந்த :ஸாந்த்வதவந்தஸ்²ச,

Ⅻய ஈஸ்²வர : ஸ்வீயராஜ்யாய வ ப⁴வாய ச
யுஷ்மாந் ஆஹூதவாந் தது³பயுக்தாசரணாய
யுஷ்மாந் ப்ரவர்த்த தவந்தஸ்²ேசத யூயம்ʼ
ஜாநீத²|
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ⅩⅢ யஸ்மிந் ஸமேய யூயம் அஸ்மாகம்ʼ
முகா²த்³ ஈஸ்²வேரண ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ
வாக்யம் அலப⁴த்⁴வம்ʼ தஸ்மிந் ஸமேய
தத் மாநுஷாணாம்ʼ வாக்யம்ʼ ந
மத்த்ேவஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ மத்த்வா
க்³ருʼஹீதவந்த இத காரணாத்³ வயம்ʼ
ந ரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வதா³ம :,
யதஸ்தத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம் இத ஸத்யம்ʼ
வஸ்²வாஸிநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்ய
கு³ண : ப்ரகாஸ²ேத ச|

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதர :, க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதவத்ய
ஈஸ்²வரஸ்ய யா : ஸமித்ேயா
யஹூதா³ேத³ேஸ² ஸந்த யூயம்ʼ
தாஸாம் அநுகாரிேணா(அ)ப⁴வத,
தத்³பு⁴க்தா ேலாகாஸ்²ச யத்³வத்³
யஹூத ³ேலாேகப்⁴யஸ்தத்³வத்³ யூயமப
ஸ்வஜாதீயேலாேகப்⁴ேயா து³ :க²ம்
அலப⁴த்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ ேத யஹூதீ³யா : ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச ஹதவந்ேதா
(அ)ஸ்மாந்தூ³ரீக்ருʼதவந்தஸ்²ச, த ஈஸ்²வராய
ந ேராசந்ேத ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ
வபக்ஷாப⁴வந்த ச;

ⅩⅥ அபரம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயேலாகாநாம்ʼ
பரித்ராணார்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய
ஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணாத்³ அஸ்மாந்
ப்ரத ேஷத⁴ந்த ேசத்த²ம்ʼ ஸ்வீயபாபாநாம்ʼ
பரிமாணம் உத்தேராத்தரம்ʼ பூரயந்த , க ந்து
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ேதஷாம்அந்தகாரீக்ேராத⁴ஸ்தாந்உபக்ரமேத|
ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதர : மநஸா நஹ கந்து
வத³ேநந கயத்காலம்ʼ யுஷ்மத்ேதா
(அ)ஸ்மாகம்ʼ வச்ேச²ேத³ ஜாேத
வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ முகா²ந த்³ரஷ்டும்
அத்யாகாங்க்ஷயாப³ஹுயத தவந்த :|

ⅩⅧ த்³வேரகக்ருʼத்ேவா வா
யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ வேஸ²ஷத :
ெபௗலஸ்ய மமாப ⁴லாேஷா(அ)ப⁴வத் க ந்து
ஸ²யதாேநா (அ)ஸ்மாந் நவாரிதவாந்|

ⅩⅨ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ கா
ப்ரத்யாஸா² ேகா வாநந்த³ : க ம்ʼ
வா ஸ்²லாக்⁴யக ரீடம்ʼ? அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநகாேல
தத்ஸம்முக²ஸ்தா² யூயம்ʼ க ம்ʼ தந்ந
ப⁴வஷ்யத²?

ⅩⅩயூயம்ஏவாஸ்மாகம்ʼெகௗ³ரவாநந்த³ஸ்வரூபா
ப⁴வத²|

Ⅲ
Ⅰ அேதா(அ)ஹம்ʼ யதா³ ஸந்ேத³ஹம்ʼ புந :
ேஸாடு⁴ம்ʼ நாஸ²க்நுவம்ʼ ததா³நீம் ஆதீ²நீநக³ர
ஏகாகீஸ்தா²தும்ʼ நஸ்²ச த்ய

Ⅱஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாேத³
ஸஹகாரிணஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய பரிசாரகம்ʼ
தீமத ²யம்ʼயுஷ்மத்ஸமீபம்அப்ேரஷயம்ʼ|

Ⅲ வர்த்தமாைந : க்ேலைஸ² : கஸ்யாப
சாஞ்சல்யம்ʼ யதா² ந ஜாயேத ததா² ேத
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த்வயாஸ்த ²ரீக்ரியந்தாம்ʼஸ்வகீயத⁴ர்ம்மமத ⁴
ஸமாஸ்²வாஸ்யந்தாஞ்ேசத தம்ஆத ³ஸ²ம்ʼ|

Ⅳ வயேமதாத்³ருʼேஸ² க்ேல◌ेேஸ² நயுக்தா
ஆஸ்மஹ இத யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜாநீத²,
யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ து³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யதீத
வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப ஸ்த ²த காேல(அ)ப
யுஷ்மாந் அேபா³த⁴யாம, தாத்³ருʼஸ²ேமவ
சாப⁴வத்தத³ப ஜாநீத²|

Ⅴ தஸ்மாத் பரீக்ஷேகண யுஷ்மாஸு
பரீக்ஷேதஷ்வஸ்மாகம்ʼ பரிஸ்²ரேமா
வ ப²ேலா ப⁴வஷ்யதீத ப⁴யம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ
யதா³ஹம்ʼ நாஸ²க்நுவம்ʼ ததா³ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸஸ்ய தத்த்வாவதா⁴ரணாய தம்
அப்ேரஷயம்ʼ|

Ⅵக ந்த்வது⁴நா தீமத ²ேயா யுஷ்மத்ஸமீபாத்³
அஸ்மத்ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³த்ய யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸப்ேரமணீ அத்⁴யஸ்மாந்
ஸுவார்த்தாம்ʼ ஜ்ஞாப தவாந் வயஞ்ச யதா²
யுஷ்மாந் ஸ்மராமஸ்ததா² யூயமப்யஸ்மாந்
ஸர்வ்வதா³ ப்ரணேயந ஸ்மரத² த்³ரஷ்டும்
ஆகாங்க்ஷத்⁴ேவ ேசத கத ²தவாந்|

Ⅶ ேஹ ப்⁴ராதர :, வார்த்தாமிமாம்ʼ
ப்ராப்ய யுஷ்மாநத ⁴ வேஸ²ஷேதா
யுஷ்மாகம்ʼ க்ேலஸ²து³ :கா²ந்யத ⁴
யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸாத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ஸாந்த்வநாஜாயத;

Ⅷ யேதா யூயம்ʼ யத ³ ப்ரபா⁴வவதஷ்ட²த²
தர்ஹ்யேநநவயம்அது⁴நாஜீவாம :|
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Ⅸ வயஞ்சாஸ்மதீ³ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
யுஷ்மத்ேதாஜாேதநேயநாநந்ேத³நப்ரபு²ல்லா
ப⁴வாமஸ்தஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நஸ்யாநந்த³ஸ்ய
ேயாக்³யரூேபேணஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத ³தும்ʼ
கத²ம்ʼஸ² யாம :?

Ⅹ வயம்ʼ ேயந யுஷ்மாகம்ʼ வத³நாந
த்³ரஷ்டும்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸ யத்³
அஸித்³த⁴ம்ʼ வத்³யேத தத் ஸித்³தீ⁴கர்த்துஞ்ச
ஸ² யாமஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வரம்ʼ
த ³வாநஸ²ம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹ|

Ⅺ அஸ்மாகம்ʼ தாேதேநஸ்²வேரண
ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச
யுஷ்மத்ஸமீபக³மநாயாஸ்மாகம்ʼ பந்தா²
ஸுக³ம : க்ரியதாம்ʼ|

Ⅻ பரஸ்பரம்ʼ ஸர்வ்வாம்ʼஸ்²ச ப்ரத
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம யுஷ்மாந் ப்ரத சாஸ்மாகம்ʼ
ப்ேரம ப்ரபு⁴நா வர்த்³த்⁴யதாம்ʼ ப³ஹுப²லம்ʼ
க்ரியதாஞ்ச|

ⅩⅢ அபரமஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ட :
ஸ்வகீைய : ஸர்வ்ைவ : பவ த்ரேலாைக :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யதா³க³மிஷ்யத ததா³ யூயம்ʼ
யதா²ஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸம்முேக² பவ த்ரதயா ந ர்ேதா³ஷா
ப⁴வஷ்யத² ததா² யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி
ஸ்த ²ரீக்ரியந்தாம்ʼ|

Ⅳ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாப ⁴ : கீத்³ருʼக்³
ஆசரிதவ்யம்ʼ ஈஸ்²வராய ேராச தவ்யஞ்ச
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தத³த்⁴யஸ்மத்ேதா யா ஸி²க்ஷா லப்³தா⁴
தத³நுஸாராத் புநரதஸ²யம்ʼ யத்ந :
க்ரியதாமித வயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²நா யுஷ்மாந்
வ நீயாத ³ஸா²ம :|

Ⅱ யேதா வயம்ʼ ப்ரபு⁴யீஸு²நா
கீத்³ருʼஸீ²ராஜ்ஞா யுஷ்மாஸு
ஸமர்ப தவந்தஸ்தத்³யூயம்ʼஜாநீத²|

Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்யாயம் அப ⁴லாேஷா யத்³
யுஷ்மாகம்ʼ பவ த்ரதா ப⁴ேவத், யூயம்ʼ
வ்யப ⁴சாராத்³தூ³ேர தஷ்ட²த|

Ⅳ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : ஸ்வகீயம்ʼ
ப்ராணாதா⁴ரம்ʼ பவ த்ரம்ʼமாந்யஞ்ச ரக்ஷது,

Ⅴ ேய ச ப ⁴ந்நஜாதீயா ேலாகா ஈஸ்²வரம்ʼ ந
ஜாநந்த தஇவ தத் காமாப ⁴லாஷஸ்யாதீ⁴நம்ʼ
ந கேராது|

Ⅵ ஏதஸ்மிந் வஷேய ேகா(அ)ப்யத்யாசாரீ
பூ⁴த்வா ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ ந வஞ்சயது
யேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ : பூர்வ்வம்ʼ
யேதா²க்தம்ʼ ப்ரமாணீக்ருʼதஞ்ச தைத²வ
ப்ரபு⁴ேரதாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ
ஸமுசதம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

Ⅶ யஸ்மாத்³ ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாந்
அஸு²ச தாைய நாஹூதவாந் க ந்து
பவத்ரத்வாையவாஹூதவாந்|

Ⅷ அேதா ேஹேதா ர்ய : கஸ்²ச த்³
வாக்யேமதந்ந க்³ருʼஹ்லாத ஸ மநுஷ்யம்
அவஜாநாதீத நஹ ேயந ஸ்வகீயாத்மா
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யுஷ்மத³ந்தேர ஸமர்ப தஸ்தம் ஈஸ்²வரம்
ஏவாவஜாநாத |

Ⅸ ப்⁴ராத்ருʼஷ ப்ேரமகரணமத ⁴
யுஷ்மாந் ப்ரத மம லிக²நம்ʼ
நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ யேதா யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ
ப்ேரமகரணாேயஸ்²வரஸி²க்ஷதா ேலாகா
ஆத்⁴ேவ|

Ⅹ க்ருʼத்ஸ்ேந மாக த³நயாேத³ேஸ² ச
யாவந்ேதா ப்⁴ராதர : ஸந்த தாந் ஸர்வ்வாந்
ப்ரத யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத் ப்ேரம ப்ரகாஸ்²யேத
ததா²ப ேஹ ப்⁴ராதர :, வயம்ʼ யுஷ்மாந்
வ நயாமேஹ யூயம்ʼ புந ர்ப³ஹுதரம்ʼ ப்ேரம
ப்ரகாஸ²யத|

Ⅺ அபரம்ʼ ேய ப³ஹ  :ஸ்த ²தாஸ்ேதஷாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டிேகா³சேர யுஷ்மாகம் ஆசரணம்ʼ
யத் மேநாரம்யம்ʼ ப⁴ேவத் கஸ்யாப
வஸ்துநஸ்²சாபா⁴ேவா யுஷ்மாகம்ʼ யந்ந
ப⁴ேவத்,

Ⅻ ஏதத³ர்த²ம்ʼ யூயம் அஸ்மத்ேதா
யாத்³ருʼஸ²ம்ஆேத³ஸ²ம்ʼப்ராப்தவந்தஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ந ர்வ ேராதா⁴சாரம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ்வஸ்வகர்ம்மணி மநாம்ʼமி ந தா⁴தும்ʼ
நஜகைரஸ்²ச கார்ய்யம்ʼ ஸாத⁴யதும்ʼ
யதத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராதர : ந ராஸா² அந்ேய ேலாகா
இவ யூயம்ʼ யந்ந ேஸா²ேசத்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ
மஹாந த்³ராக³தாந் ேலாகாநத ⁴ யுஷ்மாகம்
அஜ்ஞாநதா மயா நாப ⁴லஷ்யேத|
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ⅩⅣயீஸு²ர்ம்ருʼதவாந்புநருத ²தவாம்ʼஸ்²ேசத
யத ³ வயம்ʼ வஸ்²வாஸமஸ்தர்ஹ யீஸு²ம்
ஆஸ்²ரிதாந் மஹாந த்³ராப்ராப்தாந்
ேலாகாநபீஸ்²வேரா(அ)வஸ்²யம்ʼ ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ஆேநஷ்யத |

ⅩⅤ யேதா(அ)ஹம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்வாக்ேயந
யுஷ்மாந் இத³ம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி; அஸ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய ேய ஜநா : ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ
யாவத் ஜீவந்ேதா(அ)வேஸ² யந்ேத ேத
மஹாந த்³ரிதாநாம் அக்³ரகா³மிேநாந ந
ப⁴வஷ்யந்த ;

ⅩⅥ யத : ப்ரபு⁴ : ஸிம்ʼஹநாேத³ந
ப்ரதா⁴நஸ்வர்க³தூ³தஸ்ேயாச்ைச :
ஸ²ப்³ேத³ேநஸ்²வரீயதூரீவாத்³ேயந ச
ஸ்வயம்ʼ ஸ்வர்கா³த்³ அவேரா யத ேதந
க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதா ம்ருʼதேலாகா : ப்ரத²மம்
உத்தா²ஸ்யாந்த |

ⅩⅦ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேய
ஜீவந்ேதா(அ)வேஸ² யந்ேத த ஆகாேஸ²
ப்ரேபா⁴ : ஸாக்ஷாத்கரணார்த²ம்ʼ ைத :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேமக⁴வாஹேநந ஹரிஷ்யந்ேத;
இத்த²ஞ்ச வயம்ʼ ஸர்வ்வதா³ ப்ரபு⁴நா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்தா²ஸ்யாம :|

ⅩⅧ அேதா யூயம் ஏதாப ⁴ : கதா²ப ⁴ :
பரஸ்பரம்ʼஸாந்த்வயத|

Ⅴ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, காலாந் ஸமயாம்ʼஸ்²சாத ⁴
யுஷ்மாந் ப்ரத மமலிக²நம்ʼ நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ,
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Ⅱ யேதா ராத்ெரௗ யாத்³ருʼக்
தஸ்கரஸ்தாத்³ருʼக் ப்ரேபா⁴ ர்த ³நம்
உபஸ்தா²ஸ்யதீத யூயம்ʼஸ்வயேமவஸம்யக்³
ஜாநீத²|

Ⅲ ஸா²ந்த ர்ந ர்வ்வ ந்க⁴த்வஞ்ச வத்³யத
இத யதா³ மாநவா வத ³ஷ்யந்த ததா³
ப்ரஸவேவத³நா யத்³வத்³ க³ர்ப்³ப ⁴நீம்
உபதஷ்ட²த தத்³வத்³ அகஸ்மாத்³
வநாஸ²ஸ்தாந் உபஸ்தா²ஸ்யத
ைதருத்³தா⁴ேரா நலப்ஸ்யேத|

Ⅳ க ந்து ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்
அந்த⁴காேரணாவ்ருʼதா ந ப⁴வத² தஸ்மாத்
தத்³த ³நம்ʼ தஸ்கர இவ யுஷ்மாந் ந
ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅴ ஸர்வ்ேவ யூயம்ʼ தீ³ப்ேத : ஸந்தாநா
த ³வாயாஸ்²ச ஸந்தாநா ப⁴வத² வயம்ʼ
நஸா²வம்ʼஸா²ஸ்தமிரவம்ʼஸா² வா ந
ப⁴வாம :|

Ⅵஅேதா (அ)பேர யதா² ந த்³ராக³தா : ஸந்த
தத்³வத்³ அஸ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ க ந்து
ஜாக³ரிதவ்யம்ʼஸேசதைநஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ ேய ந த்³ராந்த ேத நஸா²யாேமவ
ந த்³ராந்த ேத ச மத்தா ப⁴வந்த ேத
ரஜந்யாேமவமத்தா ப⁴வந்த |

Ⅷ க ந்து வயம்ʼ த ³வஸஸ்ய வம்ʼஸா²
ப⁴வாம :; அேதா (அ)ஸ்மாப ⁴ ர்வக்ஷஸி
ப்ரத்யயப்ேரமரூபம்ʼ கவசம்ʼ ஸி²ரஸி ச
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பரித்ராணாஸா²ரூபம்ʼ ஸி²ரஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ய
ஸேசதைந ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅸ யத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாந் க்ேராேத⁴ ந
நயுஜ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந
பரித்ராணஸ்யாத ⁴காேர ந யு◌கु்தவாந்,

Ⅹ ஜாக்³ரேதா ந த்³ராக³தா வா வயம்ʼ யத்
ேதந ப்ரபு⁴நா ஸஹ ஜீவாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ப்ராணாந்
த்யக்தவாந்|

Ⅺ அதஏவ யூயம்ʼ யத்³வத் குருத²
தத்³வத் பரஸ்பரம்ʼ ஸாந்த்வயத
ஸுஸ்த ²ரீகுருத்⁴வஞ்ச|

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய ேய ஜநா : பரிஸ்²ரமம்ʼ
குர்வ்வந்த ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா யுஷ்மாந்
அத ⁴தஷ்ட²ந்த்யுபத ³ஸ²ந்த ச தாந் யூயம்ʼ
ஸம்மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ ஸ்வகர்ம்மேஹதுநா ச ப்ேரம்நா தாந்
அதீவாத்³ருʼயத்⁴வமித மம ப்ரார்த²நா, யூயம்ʼ
பரஸ்பரம்ʼ ந ர்வ்வ ேராதா⁴ ப⁴வத|

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாந் வ நயாமேஹ
யூயம் அவஹதாசாரிேணா ேலாகாந்
ப⁴ர்த்ஸயத்⁴வம்ʼ, க்ஷ த்³ரமநஸ : ஸாந்த்வயத,
து³ர்ப்³ப³லாந் உபகுருத, ஸர்வ்வாந் ப்ரத
ஸஹஷ்ணேவா ப⁴வத ச|

ⅩⅤ அபரம்ʼ கமப ப்ரத்யநஷ்டஸ்ய ப²லம்
அநஷ்டம்ʼ ேகநாப யந்ந க்ரிேயத தத³ர்த²ம்ʼ
ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, க ந்து பரஸ்பரம்ʼ
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ஸர்வ்வாந் மாநவாம்ʼஸ்²ச ப்ரத ந த்யம்ʼ
ஹதாசாரிேணா ப⁴வத|

ⅩⅥஸர்வ்வதா³நந்த³த|
ⅩⅦந ரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|
ⅩⅧ ஸர்வ்வவஷேய க்ருʼதஜ்ஞதாம்ʼ
ஸ்வீகுருத்⁴வம்ʼ யத ஏதேத³வ க்²ரீஷ்டயீஸு²நா
யுஷ்மாந்ப்ரத ப்ரகாஸி²தம்ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅨபவ த்ரம்ஆத்மாநம்ʼ ந ந ர்வ்வாபயத|
ⅩⅩஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ நாவஜாநீத|
ⅩⅪ ஸர்வ்வாணி பரீ ய யத்³ ப⁴த்³ரம்ʼ
தேத³வதா⁴ரயத|

ⅩⅫ யத் க மப பாபரூபம்ʼ ப⁴வத தஸ்மாத்³
தூ³ரம்ʼ தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅢ ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வர : ஸ்வயம்ʼ
யுஷ்மாந் ஸம்பூர்ணத்ேவந பவத்ராந்
கேராது, அபரம் அஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத்³
யுஷ்மாகம் ஆத்மாந : ப்ராணா : ஸ²ரீராணி ச
ந க ²லாந ந ர்த்³ேதா³ஷத்ேவந ர யந்தாம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ேயா யுஷ்மாந் ஆஹ்வயத ஸ
வஸ்²வஸநீேயா(அ)த :ஸதத்ஸாத⁴யஷ்யத |

ⅩⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅥ பவ த்ரசும்ப³ேநந ஸர்வ்வாந் ப்⁴ராத்ருʼந்
ப்ரத ஸத்குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅦ பத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
பவ த்ராணாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
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ஸ்²ருத ேகா³சேர யுஷ்மாப ⁴ : பட்²யதாமித
ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாயுஷ்மாந்ஸ²பயாமி|

ⅩⅩⅧஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேத
யுஷ்மாஸுபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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