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2கரிந்த ²ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரரித : ெபௗலஸ்தமத ²ர்ப்⁴ராதா ச
த்³வாேவெதௗ கரிந்த²நக³ரஸ்தா²ைய
ஈஸ்²வரீயஸமிதய ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்ேத²ப்⁴ய :
ஸர்வ்ேவப்⁴ய : பவ த்ரேலாேகப்⁴யஸ்²ச பத்ரம்ʼ
லிக²த :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹ :
ஸா²ந்தஸ்²சயுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲக்ருʼபாலு : ப தாஸர்வ்வஸாந்த்வநாகாரீஸ்²வரஸ்²ச
ேயா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாத
ஈஸ்²வர :ஸத⁴ந்ேயா ப⁴வது|

Ⅳ யேதா வயம் ஈஸ்²வராத் ஸாந்த்வநாம்ʼ
ப்ராப்ய தயா ஸாந்த்வநயா யத்
ஸர்வ்வவத⁴க்லிஷ்டாந் ேலாகாந்
ஸாந்த்வயதும்ʼ ஸ²க்நுயாம
தத³ர்த²ம்ʼ ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்வக்ேலஸ²ஸமேய(அ)ஸ்மாந்
ஸாந்த்வயத |

Ⅴ யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸா² யத்³வத்³
பா³ஹுல்ேயநாஸ்மாஸு வர்த்தந்ேத தத்³வத்³
வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ப³ஹுஸாந்த்வநாட்⁴யா அப
ப⁴வாம :|

Ⅵ வயம்ʼ யத ³ க்லிஸ்²யாமேஹ தர்ஹ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸாந்த்வநாபரித்ராணேயா :
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க்ருʼேத க்லிஸ்²யாமேஹ யேதா(அ)ஸ்மாப ⁴
ர்யாத்³ருʼஸா²ந து³ :கா²ந ஸஹ்யந்ேத
யுஷ்மாகம்ʼ தாத்³ருʼஸ²து³ :கா²நாம்ʼ ஸஹேநந
ெதௗ ஸாத⁴யஷ்ேயேத இத்யஸ்மிந்
யுஷ்மாநத ⁴மமத்³ருʼடா⁴ ப்ரத்யாஸா² ப⁴வத |

Ⅶ யத ³ வா வயம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ
லபா⁴மேஹ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸாந்த்வநாபரித்ராணேயா : க்ருʼேத தாமப
லபா⁴மேஹ| யேதா யூயம்ʼ யாத்³ருʼக்³
து³ :கா²நாம்ʼ பா⁴க ³ேநா(அ)ப⁴வத தாத்³ருʼக்
ஸாந்த்வநாயாஅப பா⁴க ³ேநாப⁴வஷ்யேத²த
வயம்ʼஜாநீம :|

Ⅷ ேஹ ப்⁴ராதர :, ஆஸி²யாேத³ேஸ² ய :
க்ேலேஸா²(அ)ஸ்மாந் ஆக்ராம்யத் தம்ʼ யூயம்ʼ
யத்³அநவக³தாஸ்தஷ்ட²த தந்மயா ப⁴த்³ரம்ʼ ந
மந்யேத| ேதநாதஸ²க்த க்ேலேஸ²ந வயமதீவ
பீடி³தாஸ்தஸ்மாத் ஜீவநரக்ஷேண நருபாயா
ஜாதாஸ்²ச,

Ⅸ அேதா வயம்ʼ ஸ்ேவஷ ந வஸ்²வஸ்ய
ம்ருʼதேலாகாநாம் உத்தா²பய தரீஸ்²வேர யத்³
வஸ்²வாஸம்ʼ குர்ம்மஸ்தத³ர்த²ம் அஸ்மாப ⁴ :
ப்ராணத³ண்ேடா³ேபா⁴க்தவ்யஇத ஸ்வமநஸி
நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅹ ஏதாத்³ருʼஸ²ப⁴யங்கராத் ம்ருʼத்ேயா ர்ேயா
(அ)ஸ்மாந் அத்ராயேததா³நீமப த்ராயேத ஸ
இத : பரமப்யஸ்மாந் த்ராஸ்யேத (அ)ஸ்மாகம்
ஏதாத்³ருʼஸீ² ப்ரத்யாஸா²வத்³யேத|
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Ⅺ ஏதத³ர்த²மஸ்மத்க்ருʼேத ப்ரார்த²நயா
வயம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ருபகர்த்தவ்யாஸ்ததா²
க்ருʼேத ப³ஹுப ⁴ ர்யாச ேதா
ேயா(அ)நுக்³ரேஹா(அ)ஸ்மாஸு
வர்த்தஷ்யேததத்க்ருʼேதப³ஹுப ⁴ரீஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³(அ)ப காரிஷ்யேத|

Ⅻ அபரஞ்ச ஸம்ʼஸாரமத்⁴ேய
வ ேஸ²ஷேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய
வயம்ʼ ஸாம்ʼஸாரிக்யா த ⁴யா நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹணாகுடிலதாம்
ஈஸ்²வரீயஸாரல்யஞ்சாசரிதவந்ேதா(அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ
மேநா யத் ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த ேதந வயம்ʼ
ஸ்²லாகா⁴மேஹ|

ⅩⅢ யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³ யத் பட்²யேத
க்³ருʼஹ்யேத ச தத³ந்யத் க மப யுஷ்மப்⁴யம்
அஸ்மாப ⁴ ர்ந லிக்²யேத தச்சாந்தம்ʼ யாவத்³
யுஷ்மாப ⁴ ர்க்³ரஹீஷ்யத இத்யஸ்மாகம்
ஆஸா²|

ⅩⅣ யூயமித : பூர்வ்வமப்யஸ்மாந்
அம்ʼஸ²ேதா க்³ருʼஹீதவந்த :, யத : ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³ேந யத்³வத்³
யுஷ்மாஸ்வஸ்மாகம்ʼ ஸ்²லாகா⁴ தத்³வத்³
அஸ்மாஸு யுஷ்மாகமப ஸ்²லாகா⁴
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅤ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத்³ த்³வதீயம்ʼ வரம்ʼ
லப⁴த்⁴ேவ தத³ர்த²மித : பூர்வ்வம்ʼ தயா
ப்ரத்யாஸ²யாயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யாமி
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ⅩⅥ யுஷ்மத்³ேத³ேஸ²ந மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ
வ்ரஜித்வாபுநஸ்தஸ்மாத்மாக த³நயாேத³ஸா²த்
யுஷ்மத்ஸமீபம் ஏத்ய யுஷ்மாப ⁴
ர்யஹூதா³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ேரஷயஷ்ேய ேசத
மமவாஞ்சா²ஸீத்|

ⅩⅦ ஏதாத்³ருʼஸீ² மந்த்ரணா மயா க ம்ʼ
சாஞ்சல்ேயந க்ருʼதா? யத்³ யத்³ அஹம்ʼ
மந்த்ரேய தத் க ம்ʼ வஷயேலாகஇவ
மந்த்ரயாண ஆெதௗ³ ஸ்வீக்ருʼத்ய பஸ்²சாத்³
அஸ்வீகுர்வ்ேவ?

ⅩⅧ யுஷ்மாந் ப்ரத மயா கத ²தாந
வாக்யாந்யக்³ேர ஸ்வீக்ருʼதாந
ேஸ²ேஷ(அ)ஸ்வீக்ருʼதாந நாப⁴வந்
ஏேதேநஸ்²வரஸ்ய வஸ்²வஸ்ததா
ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅨ மயா ஸில்வாேநந த மத ²நா
ேசஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா ேயா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா
யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேகா⁴ஷத : ஸேதநஸ்வீக்ருʼத :
புநரஸ்வீக்ருʼதஸ்²ச தந்நஹ கந்து ஸ தஸ்ய
ஸ்வீகாரஸ்வரூபஏவ|

ⅩⅩ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹமா யத்³ அஸ்மாப ⁴ :
ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேரண யத்³
யத் ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந
ஸ்வீக்ருʼதம்ʼஸத்யீபூ⁴தஞ்ச|

ⅩⅪ யுஷ்மாந் அஸ்மாம்ʼஸ்²சாப ⁴ஷச்ய ய :
க்²ரீஷ்ேடஸ்தா²ஸ்நூந்கேராத ஸஈஸ்²வரஏவ|

ⅩⅫஸ சாஸ்மாந் முத்³ராங்க தாந் அகார்ஷீத்
ஸத்யாங்காரஸ்ய பணக²ரூபம் ஆத்மாநம்ʼ
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அஸ்மாகம்அந்த :கரேணஷ ந ரக்ஷபச்ச|
ⅩⅩⅢஅபரம்ʼ யுஷ்மாஸு கருணாம்ʼ குர்வ்வந்
அஹம் ஏதாவத்காலம்ʼ யாவத் கரிந்த²நக³ரம்ʼ
ந க³தவாந் இத ஸத்யேமதஸ்மிந்
ஈஸ்²வரம்ʼ ஸாக்ஷணம்ʼ க்ருʼத்வா மயா
ஸ்வப்ராணாநாம்ʼஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅩⅣ வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய
நயந்தாேரா ந ப⁴வாம : க ந்து யுஷ்மாகம்
ஆநந்த³ஸ்ய ஸஹாயா ப⁴வாம :, யஸ்மாத்³
வஸ்²வாேஸயுஷ்மாகம்ʼஸ்த ²த ர்ப⁴வத |

Ⅱ
Ⅰ அபரஞ்சாஹம்ʼ புந : ேஸா²காய
யுஷ்மத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼ ந க³மிஷ்யாமீத மநஸி
ந ரைசஷம்ʼ|

Ⅱ யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யத ³ யுஷ்மாந்
ேஸா²கயுக்தாந் கேராமி தர்ஹ மயா
ய : ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்தம்ʼ வநா
ேகநாபேரணாஹம்ʼஹர்ஷயஷ்ேய?

Ⅲ மம ேயா ஹர்ஷ : ஸ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஹர்ஷ ஏேவத நஸ்²ச தம்ʼ
மயாேபா³த ⁴; அதஏவ ையரஹம்ʼ
ஹர்ஷயதவ்யஸ்ைத ர்மது³பஸ்த ²தஸமேய
யந்மம ேஸா²ேகா ந ஜாேயத தத³ர்த²ேமவ
யுஷ்மப்⁴யம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பத்ரம்ʼ மயா
லிக ²தம்ʼ|

Ⅳ வஸ்துதஸ்து ப³ஹுக்ேலஸ²ஸ்ய
மந :பீடா³யாஸ்²ச ஸமேய(அ)ஹம்ʼ
ப³ஹ்வஸ்²ருபாேதந பத்ரேமகம்ʼ லிக ²தவாந்
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யுஷ்மாகம்ʼ ேஸா²கார்த²ம்ʼ தந்நஹ கந்து
யுஷ்மாஸு மதீ³யப்ேரமபா³ஹுல்யஸ்ய
ஜ்ஞாபநார்த²ம்ʼ|

Ⅴ ேயநாஹம்ʼ ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்ேதந
ேகவலமஹம்ʼ ேஸா²கயுக்தீக்ருʼதஸ்தந்நஹ
கந்த்வம்ʼஸ²ேதா யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ(அ)ப
யேதா(அ)ஹமத்ர கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³
ேதா³ஷமாேராபயதும்ʼ ேநச்சா²மி|

Ⅵ ப³ஹூநாம்ʼ யத் தர்ஜ்ஜநம்ʼ ேதந
ஜேநநாலம்ப ⁴ தத் தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரசுரம்ʼ|

Ⅶ அத : ஸ து³ :க²ஸாக³ேர யந்ந ந மஜ்ஜத
தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸ க்ஷந்தவ்ய :
ஸாந்த்வயதவ்யஸ்²ச|

Ⅷ இத ேஹேதா : ப்ரர்த²ேய(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ஸ்தஸ்மிந் த³யா க்ரியதாம்ʼ|

Ⅸ யூயம்ʼ ஸர்வ்வகர்ம்மணி மமாேத³ஸ²ம்ʼ
க்³ருʼஹ்லீத² ந ேவத பரீக்ஷதும் அஹம்ʼ
யுஷ்மாந் ப்ரத லிக ²தவாந்|

Ⅹ யஸ்ய ேயா ேதா³ேஷா யுஷ்மாப ⁴ :
க்ஷம்யேத தஸ்ய ஸ ேதா³ேஷா மயாப
க்ஷம்யேத யஸ்²ச ேதா³ேஷா மயா க்ஷம்யேத
ஸ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸாக்ஷாத்
க்ஷம்யேத|

Ⅺ ஸ²யதாந : கல்பநாஸ்மாப ⁴ரஜ்ஞாதா
நஹ ,அேதாவயம்ʼயத்ேதநநவஞ்ச்யாமேஹ
தத³ர்த²ம் அஸ்மாப ⁴ : ஸாவதா⁴ைந
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|
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Ⅻஅபரஞ்சக்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணார்த²ம்ʼ
மய த்ேராயாநக³ரமாக³ேத ப்ரேபா⁴ :
கர்ம்மேணசமத³ர்த²ம்ʼ த்³வாேரமுக்ேத

ⅩⅢஸத்யப ஸ்வப்⁴ராதுஸ்தீதஸ்யாவத்³யமாநத்வாத்
மதீ³யாத்மந : காப ஸா²ந்த ர்ந ப³பூ⁴வ,
தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ தாந் வஸர்ஜ்ஜநம்ʼ
யாச த்வா மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ப்ரஸ்தா²நம்அகரவம்ʼ|

ⅩⅣ ய ஈஸ்²வர : ஸர்வ்வதா³
க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மாந் ஜய ந : கேராத ஸர்வ்வத்ர
சாஸ்மாப ⁴ஸ்ததீ³யஜ்ஞாநஸ்ய க³ந்த⁴ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யத ஸத⁴ந்ய :|

ⅩⅤ யஸ்மாத்³ ேய த்ராணம்ʼ லப்ஸ்யந்ேத ேய
ச வ நாஸ²ம்ʼ க³மிஷ்யந்த தாந் ப்ரத வயம்
ஈஸ்²வேரண க்²ரீஷ்டஸ்ய ெஸௗக³ந்த்⁴யம்ʼ
ப⁴வாம :|

ⅩⅥ வயம் ஏேகஷாம்ʼ ம்ருʼத்யேவ
ம்ருʼத்யுக³ந்தா⁴ அபேரஷாஞ்ச
ஜீவநாய ஜீவநக³ந்தா⁴ ப⁴வாம :,
க ந்த்ேவதாத்³ருʼஸ²கர்ம்மஸாத⁴ேந க :
ஸமர்ேதா²(அ)ஸ்த ?

ⅩⅦ அந்ேய ப³ஹேவா ேலாகா யத்³வத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ ம்ருʼஷாஸி²க்ஷயா
மிஸ்²ரயந்த வயம்ʼ தத்³வத் தந்ந மிஸ்²ரயந்த :
ஸரலபா⁴ேவேநஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
ஈஸ்²வரஸ்யாேத³ஸா²த் க்²ரீஷ்ேடந கதா²ம்ʼ
பா⁴ஷாமேஹ|
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Ⅲ
Ⅰ வயம்ʼ க ம் ஆத்மப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ
புநராரபா⁴மேஹ? யுஷ்மாந் ப்ரத யுஷ்மத்ேதா
வா பேரஷாம்ʼ ேகஷாஞ்ச த்³ இவாஸ்மாகமப
க ம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாபத்ேரஷ ப்ரேயாஜநம்
ஆஸ்ேத?

Ⅱ யூயேமவாஸ்மாகம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸாபத்ரம்ʼ
தச்சாஸ்மாகம் அந்த :கரேணஷ லிக ²தம்ʼ
ஸர்வ்வமாநைவஸ்²சஜ்ேஞயம்ʼ பட²நீயஞ்ச|

Ⅲ யேதா (அ)ஸ்மாப ⁴ : ேஸவதம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்ய பத்ரம்ʼ யூயேபவ, தச்ச ந
மஸ்யா க ந்த்வமரஸ்ேயஸ்²வரஸ்யாத்மநா
லிக ²தம்ʼ பாஷாணபத்ேரஷ தந்நஹ கந்து
க்ரவ்யமேயஷ ஹ்ருʼத்பத்ேரஷ லிக ²தமித
ஸுஸ்பஷ்டம்ʼ|

Ⅳ க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரம்ʼ ப்ரத்யஸ்மாகம்
ஈத்³ருʼேஸா² த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸாவத்³யேத;

Ⅴ வயம்ʼ நஜகு³ேணந கமப
கல்பயதும்ʼ ஸமர்தா² இத நஹ
கந்த்வீஸ்²வராத³ஸ்மாகம்ʼ ஸாமர்த்²யம்ʼ
ஜாயேத|

Ⅵ ேதந வயம்ʼ நூதநநயமஸ்யார்த²ேதா
(அ)க்ஷரஸம்ʼஸ்தா²நஸ்ய தந்நஹ
கந்த்வாத்மந ஏவ ேஸவநஸாமர்த்²யம்ʼ
ப்ராப்தா :| அக்ஷரஸம்ʼஸ்தா²நம்ʼ
ம்ருʼத்யுஜநகம்ʼ க ந்த்வாத்மாஜீவநதா³யக :|

Ⅶஅக்ஷைரர்வலிக ²தபாஷாணரூபணீயா
ம்ருʼத்ேயா : ேஸவாஸாயதீ³த்³ருʼக்ேதஜஸ்வநீ
ஜாதா யத்தஸ்யாச ரஸ்தா²யநஸ்ேதஜஸ :
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காரணாத் மூஸேஸா முக²ம்
இஸ்ராேயலீயேலாைக : ஸம்ʼத்³ரஷ்டும்ʼ
நாஸ²க்யத,

Ⅷ தர்ஹ்யாத்மந : ேஸவா க ம்ʼ தேதா(அ)ப
ப³ஹுேதஜஸ்வநீந ப⁴ேவத்?

Ⅸத³ண்ட³ஜந கா ேஸவாயத ³ ேதேஜாயுக்தா
ப⁴ேவத் தர்ஹ புண்யஜநகா ேஸவா
தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ ப³ஹுேதேஜாயுக்தா
ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ உப⁴ேயாஸ்துலநாயாம்ʼ க்ருʼதாயாம்
ஏகஸ்யாஸ்ேதேஜா த்³வதீயாயா :
ப்ரக²ரதேரணேதஜஸாஹீநேதேஜா ப⁴வத |

Ⅺ யஸ்மாத்³ யத் ேலாபநீயம்ʼ தத்³ யத ³
ேதேஜாயுக்தம்ʼ ப⁴ேவத்தர்ஹ யத்ச ரஸ்தா²ய
தத்³ ப³ஹுதரேதேஜாயுக்தேமவப⁴வஷ்யத |

Ⅻ ஈத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ லப்³த்⁴வா
வயம்ʼமஹதீம்ʼ ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ப்ரகாஸ²யாம :|

ⅩⅢ இஸ்ராேயலீயேலாகா யத் தஸ்ய
ேலாபநீயஸ்ய ேதஜஸ : ேஸ²ஷம்ʼ ந
வ ேலாகேயயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ மூஸா யாத்³ருʼக்³
ஆவரேணந ஸ்வமுக²ம் ஆச்சா²த³யத் வயம்ʼ
தாத்³ருʼக் நகுர்ம்ம :|

ⅩⅣ ேதஷாம்ʼ மநாம்ʼஸி கடி²நீபூ⁴தாந
யதஸ்ேதஷாம்ʼ பட²நஸமேய ஸ
புராதேநா ந யமஸ்ேதநாவரேணநாத்³யாப
ப்ரச்ச²ந்நஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅤ தச்ச ந தூ³ரீப⁴வத யத : க்²ரீஷ்ேடைநவ
தத் லுப்யேத| மூஸஸ : ஸா²ஸ்த்ரஸ்ய
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பாட²ஸமேய(அ)த்³யாப ேதஷாம்ʼ மநாம்ʼஸி
ேதநாவரேணநப்ரச்சா²த்³யந்ேத|

ⅩⅥ க ந்து ப்ரபு⁴ம்ʼ ப்ரத மநஸி பராவ்ருʼத்ேத
தத்³ஆவரணம்ʼதூ³ரீகாரிஷ்யேத|

ⅩⅦ ய : ப்ரபு⁴ : ஸ ஏவ ஸ ஆத்மா யத்ர ச
ப்ரேபா⁴ராத்மா தத்ைரவமுக்த  :|

ⅩⅧவயஞ்சஸர்வ்ேவ(அ)நாச்சா²த ³ேதநாஸ்ேயந
ப்ரேபா⁴ஸ்ேதஜஸ : ப்ரத ப ³ம்ப³ம்ʼக்³ருʼஹ்லந்த
ஆத்மஸ்வரூேபண ப்ரபு⁴நா ரூபாந்தரீக்ருʼதா
வர்த்³த⁴மாநேதேஜாயுக்தாம்ʼ தாேமவ
ப்ரதமூர்த்த ம்ʼ ப்ராப்நும :|

Ⅳ
Ⅰ அபரஞ்ச வயம்ʼ கருணாபா⁴ேஜா பூ⁴த்வா
யத்³ ஏதத் பரிசாரகபத³ம் அலபா⁴மஹ நாத்ர
க்லாம்யாம :,

Ⅱ க ந்து த்ரபாயுக்தாந ப்ரச்ச²ந்நகர்ம்மாணி
வஹாய குடிலதாசரணமகுர்வ்வந்த
ஈஸ்²வரீயவாக்யம்ʼமித்²யாவாக்ையரமிஸ்²ரயந்த :
ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்ய ப்ரகாஸ²ேநேநஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத் ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ
ஸம்ʼேவத³ேகா³சேர ஸ்வாந் ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயாந்
த³ர்ஸ²யாம :|

Ⅲ அஸ்மாப ⁴ ர்ேகா⁴ஷத : ஸுஸம்ʼவாேதா³
யத ³ ப்ரச்ச²ந்ந :; ஸ்யாத் தர்ஹ ேய
வநம்ʼ யந்த ேதஷாேமவ த்³ருʼஷ்டித : ஸ
ப்ரச்ச²ந்ந :;

Ⅳ யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதமூர்த்த ர்ய :
க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்ய ேதஜஸ : ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
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ப்ரபா⁴ யத் தாந் ந தீ³பேயத் தத³ர்த²ம் இஹ
ேலாகஸ்ய ேத³ேவா(அ)வஸ்²வாஸிநாம்ʼ
ஜ்ஞாநநயநம் அந்தீ⁴க்ருʼதவாந்
ஏதஸ்ேயாதா³ஹரணம்ʼ ேத ப⁴வந்த |

Ⅴ வயம்ʼ ஸ்வாந் ேகா⁴ஷயாம இத
நஹ கந்து க்²ரீஷ்டம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
ப்ரபு⁴ேமவாஸ்மாம்ʼஸ்²ச யீேஸா² : க்ருʼேத
யுஷ்மாகம்ʼ பரிசாரகாந் ேகா⁴ஷயாம :|

Ⅵ ய ஈஸ்²வேரா மத்⁴ேயத மிரம்ʼ ப்ரபா⁴ம்ʼ
தீ³பநாயாத ³ஸ²த் ஸ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாஸ்ய
ஈஸ்²வரீயேதஜேஸா ஜ்ஞாநப்ரபா⁴யா
உத³யார்த²ம் அஸ்மாகம் அந்த :கரேணஷ
தீ³ப தவாந்|

Ⅶ அபரம்ʼ தத்³ த⁴நம் அஸ்மாப ⁴
ர்ம்ருʼண்மேயஷ பா⁴ஜேநஷ தா⁴ர்ய்யேத
யத : ஸாத்³பு⁴தா ஸ²க்த ர்நாஸ்மாகம்ʼ
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ையேவத ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

Ⅷ வயம்ʼ பேத³ பேத³ பீட்³யாமேஹ
கந்து நாவஸீதா³ம :, வயம்ʼ வ்யாகுலா :
ஸந்ேதா(அ)ப நருபாயா ந ப⁴வாம :;

Ⅸ வயம்ʼ ப்ரத்³ராவ்யமாநா அப ந
க்லாம்யாம :, ந பாத தாஅப நவ நஸ்²யாம :|

Ⅹ அஸ்மாகம்ʼ ஸ²ரீேர க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜீவநம்ʼ
யத் ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்மிந் ஸ²ரீேர
யீேஸா² ர்மரணமப தா⁴ரயாம :|

Ⅺ யீேஸா² ர்ஜீவநம்ʼ யத்³ அஸ்மாகம்ʼ
மர்த்த்யேத³ேஹ ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ம்ʼ
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ஜீவந்ேதா வயம்ʼ யீேஸா² : க்ருʼேத ந த்யம்ʼ
ம்ருʼத்ெயௗஸமர்ப்யாமேஹ|

Ⅻஇத்த²ம்ʼவயம்ʼ ம்ருʼத்யாக்ராந்தா யூயஞ்ச
ஜீவநாக்ராந்தா :|

ⅩⅢ வஸ்²வாஸகாரணாேத³வ ஸமபா⁴ஷ
மயா வச :| இத யதா² ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தம்ʼ
தைத²வாஸ்மாப ⁴ரப வஸ்²வாஸஜநகம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்ய வஸ்²வாஸ : க்ரியேத
தஸ்மாச்சவசாம்ʼஸிபா⁴ஷ்யந்ேத|

ⅩⅣ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² ர்ேயேநாத்தா²ப த :
ஸ யீஸு²நாஸ்மாநப்யுத்தா²பயஷ்யத
யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ்வஸமீப
உபஸ்தா²பயஷ்யத ச,வயம்ஏதத்ஜாநீம :|

ⅩⅤ அதஏவ யுஷ்மாகம்ʼ ஹதாய
ஸர்வ்வேமவ ப⁴வத தஸ்மாத்³
ப³ஹூநாம்ʼ ப்ரசுராநு◌கु்³ரஹப்ராப்ேத
ர்ப³ஹுேலாகாநாம்ʼத⁴ந்யவாேத³ேநஸ்²வரஸ்ய
மஹமாஸம்யக்ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅥ தேதா ேஹேதா ர்வயம்ʼ ந க்லாம்யாம :
க ந்து பா³ஹ்யபுருேஷா யத்³யப யேத
ததா²ப்யாந்தரிக : புருேஷா த ³ேந த ³ேந
நூதநாயேத|

ⅩⅦ க்ஷணமாத்ரஸ்தா²ய யேத³தத்
லக ⁴ஷ்ட²ம்ʼது³ :க²ம்ʼதத்³அதபா³ஹுல்ேயநாஸ்மாகம்
அநந்தகாலஸ்தா²ய க³ரிஷ்ட²ஸுக²ம்ʼ
ஸாத⁴யத ,

ⅩⅧ யேதா வயம்ʼ ப்ரத்யக்ஷாந் வஷயாந்
அநுத்³த ³ஸ்²யாப்ரத்யக்ஷாந் உத்³த ³ஸா²ம :|
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யேதா ேஹேதா : ப்ரத்யக்ஷவஷயா :
க்ஷணமாத்ரஸ்தா²யந : க ந்த்வப்ரத்யக்ஷா
அநந்தகாலஸ்தா²யந :|

Ⅴ
Ⅰ அபரம் அஸ்மாகம் ஏதஸ்மிந்
பார்த ²ேவ தூ³ஷ்யரூேப ேவஸ்²மந
ஜீர்ேண ஸதீஸ்²வேரண ந ர்ம்மிதம்
அகரக்ருʼதம் அஸ்மாகம் அநந்தகாலஸ்தா²ய
ேவஸ்²ைமகம்ʼ ஸ்வர்ேக³ வத்³யத இத வயம்ʼ
ஜாநீம :|

Ⅱ யேதா ேஹேதாேரதஸ்மிந் ேவஸ்²மந
தஷ்ட²ந்ேதா வயம்ʼ தம்ʼ ஸ்வர்கீ³யம்ʼ
வாஸம்ʼ பரிதா⁴தும் ஆகாங் யமாணா
ந  :ஸ்²வஸாம :|

Ⅲ ததா²பீதா³நீமப வயம்ʼ ேதந ந நக்³நா :
க ந்துபரிஹதவஸநா மந்யாமேஹ|

Ⅳ ஏதஸ்மிந் தூ³ஷ்ேய தஷ்ட²நேதா வயம்ʼ
க்லிஸ்²யமாநா ந  :ஸ்²வஸாம :, யேதா வயம்ʼ
வாஸம்ʼ த்யக்தும் இச்சா²மஸ்தந்நஹ கந்து
தம்ʼ த்³வதீயம்ʼ வாஸம்ʼ பரிதா⁴தும் இச்சா²ம :,
யதஸ்ததா² க்ருʼேத ஜீவேநந மர்த்யம்ʼ
க்³ரஸிஷ்யேத|

Ⅴ ஏதத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ ேயந ஸ்ருʼஷ்டா : ஸ
ஈஸ்²வர ஏவஸ சாஸ்மப்⁴யம்ʼஸத்யங்காரஸ்ய
பணஸ்வரூபம்ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅵ அதஏவ வயம்ʼ ஸர்வ்வேதா³த்ஸுகா
ப⁴வாம : கஞ்ச ஸ²ரீேர யாவத்³ அஸ்மாப ⁴
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ர்ந்யுஷ்யேத தாவத் ப்ரபு⁴ேதா தூ³ேர
ப்ேராஷ்யதஇத ஜாநீம :,

Ⅶ யேதா வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டிமார்ேக³ ந சராம :
க ந்துவஸ்²வாஸமார்ேக³|

Ⅷ அபரஞ்ச ஸ²ரீராத்³ தூ³ேர
ப்ரவஸ்தும்ʼ ப்ரேபா⁴ : ஸந்நெதௗ⁴
நவஸ்துஞ்சாகாங் யமாணா உத்ஸுகா
ப⁴வாம :|

Ⅸ தஸ்மாேத³வ காரணாத்³ வயம்ʼ தஸ்ய
ஸந்நெதௗ⁴ நவஸந்தஸ்தஸ்மாத்³ தூ³ேர
ப்ரவஸந்ேதா வா தஸ்ைம ேராசதும்ʼ
யதாமேஹ|

Ⅹ யஸ்மாத் ஸ²ரீராவஸ்தா²யாம்
ஏைகேகந க்ருʼதாநாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ
ஸு²பா⁴ஸு²ப⁴ப²லப்ராப்தேயஸர்வ்ைவஸ்மாப ⁴ :
க்²ரீஷ்டஸ்ய வசாராஸநஸம்முக²
உபஸ்தா²தவ்யம்ʼ|

Ⅺஅதஏவப்ரேபா⁴ ர்ப⁴யாநகத்வம்ʼவஜ்ஞாய
வயம்ʼ மநுஜாந்அநுநயாம : கஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய
ேகா³சேர ஸப்ரகாஸா² ப⁴வாம :, யுஷ்மாகம்ʼ
ஸம்ʼேவத³ேகா³சேர(அ)ப ஸப்ரகாஸா² ப⁴வாம
இத்யாஸ²ம்ʼஸாமேஹ|

Ⅻஅேநநவயம்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴புந :
ஸ்வாந் ப்ரஸ²ம்ʼஸாம இத நஹ கந்து ேய
மேநா வ நா முைக² : ஸ்²லாக⁴ந்ேத ேதப்⁴ய :
ப்ரத்யுத்தரதா³நாய யூயம்ʼ யதா²ஸ்மாப ⁴ :
ஸ்²லாக ⁴தும்ʼ ஸ²க்நுத² தாத்³ருʼஸ²ம் உபாயம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼவதராம :|
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ⅩⅢ யத ³ வயம்ʼ ஹதஜ்ஞாநா
ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தத்³ ஈஸ்²வரார்த²கம்ʼ
யத ³ ச ஸஜ்ஞாநா ப⁴வாமஸ்தர்ஹ தத்³
யுஷ்மத³ர்த²கம்ʼ|

ⅩⅣ வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரம்நா
ஸமாக்ருʼஷ்யாமேஹ யத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
வநமேயந யத்³ேயேகா ஜேநா(அ)ம்ரியத
தர்ஹ ேத ஸர்வ்ேவ ம்ருʼதா இத்யாஸ்மாப ⁴
ர்பு³த்⁴யேத|

ⅩⅤஅபரஞ்ச ேய ஜீவந்த ேத யத் ஸ்வார்த²ம்ʼ
ந ஜீவந்த க ந்து ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ேயா ஜேநா
ம்ருʼத : புநருத்தா²ப தஸ்²ச தமுத்³த ³ஸ்²ய
யத் ஜீவந்த தத³ர்த²ேமவ ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
க்ருʼேத ம்ருʼதவாந்|

ⅩⅥ அேதா ேஹேதாரித : பரம்ʼ
ேகா(அ)ப்யஸ்மாப ⁴ ர்ஜாத ேதா ந
ப்ரதஜ்ஞாதவ்ய :| யத்³யப பூர்வ்வம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடா ஜாத ேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ :
ப்ரதஜ்ஞாதஸ்ததா²பீதா³நீம்ʼ ஜாத த : புந ர்ந
ப்ரதஜ்ஞாயேத|

ⅩⅦ ேகநச த் க்²ரீஷ்ட ஆஸ்²ரிேத நூதநா
ஸ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வத புராதநாந லுப்யந்ேதபஸ்²ய
ந க ²லாந நவீநாந ப⁴வந்த |

ⅩⅧ ஸர்வ்வஞ்ைசதத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய கர்ம்ம
யேதா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ஸ ஏவாஸ்மாந்
ஸ்ேவந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼஹதவாந்
ஸந்தா⁴நஸம்ப³ந்தீ⁴யாம்ʼ பரிசர்ய்யாம்
அஸ்மாஸுஸமர்ப தவாம்ʼஸ்²ச|
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ⅩⅨ யத : ஈஸ்²வர : க்²ரீஷ்டம் அத ⁴ஷ்டா²ய
ஜக³ேதா ஜநாநாம் ஆகா³ம்ʼஸி ேதஷாம்
ருʼணமிவநக³ணயந்ஸ்ேவநஸார்த்³த⁴ம்ʼதாந்
ஸம்ʼஹதவாந் ஸந்த ⁴வார்த்தாம் அஸ்மாஸு
ஸமர்ப தவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅩ அேதா வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய வநமேயந
ெதௗ³த்யம்ʼ கர்ம்ம ஸம்பாத³யாமேஹ,
ஈஸ்²வரஸ்²சாஸ்மாப ⁴ ர்யுஷ்மாந் யாயாச்யேத
தத : க்²ரீஷ்டஸ்ய வநமேயந வயம்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ரார்த²யாமேஹயூயமீஸ்²வேரணஸந்த⁴த்த|

ⅩⅪயேதாவயம்ʼேதநயத்³ஈஸ்²வரீயபுண்யம்ʼ
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ பாேபந ஸஹ யஸ்ய
ஜ்ஞாேதயம்ʼ நாஸீத் ஸ ஏவ ேதநாஸ்மாகம்ʼ
வநமேயந பாப : க்ருʼத :|

Ⅵ
Ⅰ தஸ்ய ஸஹாயா வயம்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ரார்த²யாமேஹ, ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹா
யுஷ்மாப ⁴ ர்வ்ருʼதா² ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

Ⅱ ேதேநாக்தேமதத், ஸம்ʼஸ்²ேராஷ்யாமி
ஸு²ேப⁴ காேல த்வதீ³யாம்ʼ ப்ரார்த²நாம்
அஹம்ʼ| உபகாரம்ʼ கரிஷ்யாமி
பரித்ராணத ³ேந தவ| பஸ்²யதாயம்ʼ
ஸு²ப⁴கால : பஸ்²யேதத³ம்ʼ த்ராணத ³நம்ʼ|

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ பரிசர்ய்யா யந்நஷ்கலங்கா
ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ குத்ராப வ க்⁴நம்ʼ ந
ஜநயாம :,

Ⅳ க ந்து ப்ரசுரஸஹஷ்ணுதா க்ேலேஸா²
ைத³ந்யம்ʼ வபத் தாட³நா காராப³ந்த⁴நம்ʼ



2 Corinthians Ⅵ:Ⅴ xvii 2 Corinthians Ⅵ:ⅩⅣ

நவாஸஹீநத்வம்ʼ பரிஸ்²ரேமா ஜாக³ரணம்
உபவஸநம்ʼ

Ⅴ ந ர்ம்மலத்வம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ ம்ருʼது³ஸீ²லதா
ஹைதஷதா

Ⅵ பவ த்ர ஆத்மா நஷ்கபடம்ʼ ப்ேரம
ஸத்யாலாப ஈஸ்²வரீயஸ²க்த

Ⅶ ர்த³க்ஷணவாமாப்⁴யாம்ʼ கராப்⁴யாம்ʼ
த⁴ர்ம்மாஸ்த்ரதா⁴ரணம்ʼ

Ⅷ மாநாபமாநேயாரக்²யாதஸுக்²யாத்ேயா
ர்பா⁴க ³த்வம் ஏைத : ஸர்வ்ைவரீஸ்²வரஸ்ய
ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யாந் பரிசாரகாந் ஸ்வாந்
ப்ரகாஸ²யாம :|

Ⅸ ப்⁴ரமகஸமா வயம்ʼ ஸத்யவாத ³ேநா
ப⁴வாம :, அபரிச தஸமா வயம்ʼ ஸுபரிச தா
ப⁴வாம :, ம்ருʼதகல்பா வயம்ʼ ஜீவாம :,
த³ண்ட்³யமாநாவயம்ʼ நஹந்யாமேஹ,

Ⅹ ேஸா²கயுக்தாஸ்²ச வயம்ʼ ஸதா³நந்தா³ம :,
த³ரித்³ரா வயம்ʼ ப³ஹூந் த⁴ந ந : குர்ம்ம :,
அகஞ்சநாஸ்²சவயம்ʼஸர்வ்வம்ʼ தா⁴ரயாம :|

Ⅺ ேஹ கரிந்த ²ந :, யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரத
மமாஸ்யம்ʼ முக்தம்ʼ மமாந்த :கரணாஞ்ச
வகஸிதம்ʼ|

Ⅻயூயம்ʼ மமாந்தேர ந ஸங்ேகாச தா : கஞ்ச
யூயேமவஸங்ேகாச தச த்தா :|

ⅩⅢ க ந்து மஹ்யம்ʼ ந்யாய்யப²லதா³நார்த²ம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ரப வ கஸிைத ர்ப⁴வதவ்யம்
இத்யஹம்ʼநஜபா³லகாநவயுஷ்மாந்வதா³மி|

ⅩⅣ அபரம் அப்ரத்யய ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யூயம் ஏகயுேக³ ப³த்³தா⁴ மா பூ⁴த, யஸ்மாத்³
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த⁴ர்ம்மாத⁴ர்ம்மேயா : க : ஸம்ப³ந்ேதா⁴(அ)ஸ்த ?
த மிேரண ஸர்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரபா⁴யா வா கா
துலநாஸ்த ?

ⅩⅤ ப ³லீயாலேத³ேவந ஸாகம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
வா காஸந்த ⁴ :? அவஸ்²வாஸிநாஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வாவஸ்²வாஸிேலாகஸ்யாம்ʼஸ² : க :?

ⅩⅥ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேரண ஸஹ
வா ேத³வப்ரத மாநாம்ʼ கா துலநா?
அமரஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ யூயேமவ|
ஈஸ்²வேரண தது³க்தம்ʼ யதா², ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ ஸ்வாவாஸம்ʼ ந தா⁴ஸ்யாமி
ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ச யாதாயாதம்ʼ குர்வ்வந்
ேதஷாம் ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யாமி ேத ச
மல்ேலாகா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅦ அேதா ேஹேதா : பரேமஸ்²வர :
கத²யத யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத்³
ப³ஹர்பூ⁴ய ப்ருʼத²க்³ ப⁴வத, க மப்யேமத்⁴யம்ʼ
ந ஸ்ப்ருʼஸ²த; ேதநாஹம்ʼ யுஷ்மாந்
க்³ரஹீஷ்யாமி,

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ப தா ப⁴வஷ்யாமி ச,
யூயஞ்ச மம கந்யாபுத்ரா ப⁴வஷ்யேத²த
ஸர்வ்வஸ²க்த மதாபரேமஸ்²வேரேணாக்தம்ʼ|

Ⅶ
Ⅰ அதஏவ ேஹ ப்ரியதமா :, ஏதாத்³ருʼஸீ² :
ப்ரதஜ்ஞா : ப்ராப்ைதரஸ்மாப ⁴ :
ஸ²ரீராத்மேநா : ஸர்வ்வமாலிந்யம்
அபம்ருʼஜ்ேயஸ்²வரஸ்ய ப⁴க்த்யா
பவ த்ராசார :ஸாத்⁴யதாம்ʼ|
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Ⅱ யூயம் அஸ்மாந் க்³ருʼஹ்லீத| அஸ்மாப ⁴ :
கஸ்யாப்யந்யாேயா ந க்ருʼத : ேகா(அ)ப ந
வஞ்ச த :|

Ⅲ யுஷ்மாந் ேதா³ஷண : கர்த்தமஹம்ʼ
வாக்யேமதத்³ வதா³மீத நஹ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹஜீவநாய மரணாய வா வயம்ʼ யுஷ்மாந்
ஸ்வாந்த :கரைண ர்தா⁴ரயாம இத பூர்வ்வம்ʼ
மேயாக்தம்ʼ|

Ⅳ யுஷ்மாந் ப்ரத மம மேஹத்ஸாேஹா
ஜாயேத யுஷ்மாந் அத்⁴யஹம்ʼ ப³ஹு
ஸ்²லாேக⁴சேதநஸர்வ்வக்ேலஸ²ஸமேய(அ)ஹம்ʼ
ஸாந்த்வநயா பூர்ேணா ஹர்ேஷண
ப்ரபு²ல்லிதஸ்²ச ப⁴வாமி|

Ⅴ அஸ்மாஸு மாக த³நயாேத³ஸ²ம்
ஆக³ேதஷ்வஸ்மாகம்ʼ ஸ²ரீரஸ்ய காச த³ப
ஸா²ந்த ர்நாப⁴வத் க ந்து ஸர்வ்வேதா
ப³ஹ ர்வேராேத⁴நாந்தஸ்²ச பீ⁴த்யா வயம்
அபீட்³யாமஹ |

Ⅵ க ந்து நம்ராணாம்ʼ ஸாந்த்வயதா ய
ஈஸ்²வர : ஸ தீதஸ்யாக³மேநநாஸ்மாந்
அஸாந்த்வயத்|

Ⅶ ேகவலம்ʼ தஸ்யாக³மேநந தந்நஹ கந்து
யுஷ்மத்ேதா ஜாதயா தஸ்ய ஸாந்த்வநயாப ,
யேதா(அ)ஸ்மாஸு யுஷ்மாகம்ʼ
ஹார்த்³த³வலாபாஸக்தத்ேவஷ்வஸ்மாகம்ʼ
ஸமீேப வர்ணிேதஷ மம மஹாநந்ேதா³
ஜாத :|

Ⅷ அஹம்ʼ பத்ேரண யுஷ்மாந்
ேஸா²கயுக்தாந் க்ருʼதவாந் இத்யஸ்மாத்³
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அந்வதப்ேய க ந்த்வது⁴நா நாநுதப்ேய|
ேதந பத்ேரண யூயம்ʼ க்ஷணமாத்ரம்ʼ
ேஸா²கயுக்தீபூ⁴தாஇத மயா த்³ருʼஸ்²யேத|

Ⅸ இத்யஸ்மிந் யுஷ்மாகம்ʼ
ேஸா²ேகநாஹம்ʼ ஹ்ருʼஷ்யாமி தந்நஹ
கந்து மந :பரிவர்த்தநாய யுஷ்மாகம்ʼ
ேஸா²ேகா(அ)ப⁴வத்³ இத்யேநந ஹ்ருʼஷ்யாமி
யேதா(அ)ஸ்மத்ேதா யுஷ்மாகம்ʼ காப ஹாந
ர்யந்நப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாகம் ஈஸ்²வரீய :
ேஸா◌²◌ேेகா ஜாத :|

Ⅹஸ ஈஸ்²வரீய : ேஸா²க : பரித்ராணஜநகம்ʼ
ந ரநுதாபம்ʼ மந :பரிவர்த்தநம்ʼ ஸாத⁴யத
க ந்து ஸாம்ʼஸாரிக : ேஸா²ேகா ம்ருʼத்யும்ʼ
ஸாத⁴யத |

Ⅺ பஸ்²யத ேதேநஸ்²வரீேயண
ேஸா²ேகந யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ந
ஸாத ⁴தம்ʼ? யத்ேநா ேதா³ஷப்ரக்ஷாலநம்
அஸந்துஷ்டத்வம்ʼ ஹார்த்³த³ம் ஆஸக்தத்வம்ʼ
ப²லதா³நஞ்ைசதாந ஸர்வ்வாணி| தஸ்மிந்
கர்ம்மணி யூயம்ʼ ந ர்ம்மலா இத ப்ரமாணம்ʼ
ஸர்வ்ேவணப்ரகாேரணயுஷ்மாப ⁴ ர்த³த்தம்ʼ|

Ⅻ ேயநாபராத்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய க்ருʼேத
க ம்ʼவா யஸ்யாபராத்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய க்ருʼேத
மயா பத்ரம் அேலக ² தந்நஹ கந்து
யுஷ்மாநத்⁴யஸ்மாகம்ʼ யத்ேநா யத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ யுஷ்மத்ஸமீேப
ப்ரகாேஸ²த தத³ர்த²ேமவ|
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ⅩⅢ உக்தகாரணாத்³ வயம்ʼ ஸாந்த்வநாம்ʼ
ப்ராப்தா :; தாஞ்ச ஸாந்த்வநாம்ʼ வநாவேரா
மஹாஹ்லாத³ஸ்தீதஸ்யாஹ்லாதா³த³ஸ்மாப ⁴
ர்லப்³த⁴ :, யதஸ்தஸ்யாத்மா ஸர்வ்ைவ
ர்யுஷ்மாப ⁴ஸ்த்ருʼப்த :|

ⅩⅣ பூர்வ்வம்ʼ தஸ்ய ஸமீேப(அ)ஹம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ர்யத்³ அஸ்²லாேக⁴ ேதந நாலஜ்ேஜ
க ந்து வயம்ʼ யத்³வத்³ யுஷ்மாந் ப்ரத
ஸத்யபா⁴ேவந ஸகலம் அபா⁴ஷாமஹ
தத்³வத் தீதஸ்ய ஸமீேப(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸ்²லாக⁴நமப ஸத்யம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅤ யூயம்ʼ கீத்³ருʼக் தஸ்யாஜ்ஞா
அபாலயத ப⁴யகம்பாப்⁴யாம்ʼ தம்ʼ
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்²ைசதஸ்ய ஸ்மரணாத்³
யுஷ்மாஸு தஸ்ய ஸ்ேநேஹா பா³ஹுல்ேயந
வர்த்தேத|

ⅩⅥ யுஷ்மாஸ்வஹம்ʼ ஸர்வ்வமாஸ²ம்ʼேஸ,
இத்யஸ்மிந் மமாஹ்லாேதா³ஜாயேத|

Ⅷ
Ⅰேஹப்⁴ராதர :,மாக த³நயாேத³ஸ²ஸ்தா²ஸு
ஸமிதஷ ப்ரகாஸி²ேதா ய
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்தமஹம்ʼ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ வஸ்துேதா ப³ஹுக்ேலஸ²பரீக்ஷாஸமேய
ேதஷாம்ʼ மஹாநந்ேதா³(அ)தீவதீ³நதா ச
வதா³ந்யதாயா : ப்ரசுரப²லம்அப²லயதாம்ʼ|
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Ⅲ ேத ஸ்ேவச்ச²யா யதா²ஸ²க்த
கஞ்சாதஸ²க்த தா³ந உத்³யுக்தா அப⁴வந்
இத மயா ப்ரமாணீக்ரியேத|

Ⅳவயஞ்சயத்பவத்ரேலாேகப்⁴யஸ்ேதஷாம்ʼ
தா³நம் உபகாரார்த²கம் அம்ʼஸ²நஞ்ச
க்³ருʼஹ்லாமஸ்தத்³ ப³ஹுநுநேயநாஸ்மாந்
ப்ரார்த ²தவந்த :|

Ⅴ வயம்ʼ யாத்³ருʼக் ப்ரத்ைய·க்ஷாமஹ
தாத்³ருʼக்³ அக்ருʼத்வா ேத(அ)க்³ேர ப்ரப⁴ேவ
தத : பரம் ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யாஸ்மப்⁴யமப
ஸ்வாந் ந்யேவத³யந்|

Ⅵ அேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ யதா²ரப்³த⁴வாந்
தைத²வ கரிந்த ²நாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப தத்³
தா³நக்³ரஹணம்ʼ ஸாத⁴ேயத யுஷ்மாந் அத ⁴
வயம்ʼ தீதம்ʼ ப்ரார்த²யாமஹ |

Ⅶ அேதா வஸ்²வாேஸா வாக்படுதா
ஜ்ஞாநம்ʼ ஸர்வ்ேவாத்ஸாேஹா (அ)ஸ்மாஸு
ப்ேரம ைசைத ர்கு³ைண ர்யூயம்ʼ
யதா²பராந் அத ேஸ²த்⁴ேவ தைத²ைவேதந
கு³ேணநாப்யத ேஸ²த்⁴வம்ʼ|

Ⅷ ஏதத்³ அஹம் ஆஜ்ஞயா கத²யாமீத
நஹ கந்த்வந்ேயஷாம் உத்ஸாஹகாரணாத்³
யுஷ்மாகமப ப்ேரம்ந : ஸாரல்யம்ʼ
பரீக்ஷதுமிச்ச²தா மையதத்கத்²யேத|

Ⅸயூயஞ்சாஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ
ஜாநீத² யதஸ்தஸ்ய ந ர்த⁴நத்ேவந யூயம்ʼ யத்³
த⁴ந ேநா ப⁴வத² தத³ர்த²ம்ʼ ஸ த⁴நீ ஸந்நப
யுஷ்மத்க்ருʼேத ந ர்த⁴ேநா(அ)ப⁴வத்|
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Ⅹ ஏதஸ்மிந் அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஸ்வவசாரம்ʼ
ஜ்ஞாபயாமி| க³தம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரம்
ஆரப்⁴ய யூயம்ʼ ேகவலம்ʼ கர்ம்ம
கர்த்தம்ʼ தந்நஹ கந்த்வ ச்சு²கதாம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதுமப்யுபாக்ராப்⁴யத்⁴வம்ʼ தேதா
ேஹேதா ர்யுஷ்மத்க்ருʼேத மம மந்த்ரணா
ப⁴த்³ரா|

Ⅺ அேதா (அ)து⁴நா தத்கர்ம்மஸாத⁴நம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : க்ரியதாம்ʼ ேதந யத்³வத்³
இச்சு²கதாயாம் உத்ஸாஹஸ்தத்³வத்³
ஏைககஸ்ய ஸம்பத³நுஸாேரண
கர்ம்மஸாத⁴நம்அப ஜநஷ்யேத|

Ⅻ யஸ்மிந் இச்சு²கதா வ த்³யேத ேதந யந்ந
தா⁴ர்ய்யேத தஸ்மாத் ேஸா(அ)நுக்³ருʼஹ்யத
இத நஹ கந்து யத்³ தா⁴ர்ய்யேத
தஸ்மாேத³வ|

ⅩⅢ யத இதேரஷாம்ʼ வ ராேமண
யுஷ்மாகஞ்ச க்ேலேஸ²ந ப⁴வதவ்யம்ʼ
தந்நஹ கந்துஸமதையவ|

ⅩⅣ வர்த்தமாநஸமேய யுஷ்மாகம்ʼ
த⁴நாத ⁴க்ேயந ேதஷாம்ʼ த⁴நந்யூநதா
பூரய தவ்யா தஸ்மாத் ேதஷாமப்யாத ⁴க்ேயந
யுஷ்மாகம்ʼந்யூநதாபூரயஷ்யேதேதநஸமதா
ஜநஷ்யேத|

ⅩⅤ தேத³வ ஸா²ஸ்த்ேர(அ)ப லிக ²தம்
ஆஸ்ேத யதா², ேயநாத ⁴கம்ʼ ஸம்ʼக்³ருʼஹீதம்ʼ
தஸ்யாத ⁴கம்ʼ நாப⁴வத் ேயந சால்பம்ʼ
ஸம்ʼக்³ருʼஹீதம்ʼ தஸ்யால்பம்ʼ நாப⁴வத்|
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ⅩⅥ யுஷ்மாகம்ʼ ஹதாய தீதஸ்ய மநஸி ய
ஈஸ்²வர இமம் உத்³ேயாக³ம்ʼ ஜந தவாந் ஸ
த⁴ந்ேயா ப⁴வது|

ⅩⅦ தீேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ
க்³ருʼஹீதவாந் கஞ்ச ஸ்வயம் உத்³யுக்த : ஸந்
ஸ்ேவச்ச²யாயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅧ ேதந ஸஹ ேயா(அ)பர ஏேகா
ப்⁴ராதாஸ்மாப ⁴ : ப்ேரஷத : ஸுஸம்ʼவாதா³த்
தஸ்ய ஸுக்²யாத்யா ஸர்வ்வா : ஸமிதேயா
வ்யாப்தா :|

ⅩⅨ ப்ரேபா⁴ ர்ெகௗ³ரவாய யுஷ்மாகம்
இச்சு²கதாைய ச ஸ ஸமித ப ⁴ேரதஸ்ைய
தா³நேஸவாைய அஸ்மாகம்ʼ ஸங்க ³த்ேவ
ந்யேயாஜ்யத|

ⅩⅩ யேதா யா மேஹாபாயநேஸவாஸ்மாப ⁴
ர்வ தீ⁴யேத தாமத ⁴ வயம்ʼ யத் ேகநாப ந
ந ந்த்³யாமேஹதத³ர்த²ம்ʼயதாமேஹ|

ⅩⅪ யத : ேகவலம்ʼ ப்ரேபா⁴ : ஸாக்ஷாத்
தந்நஹ கந்து மாநவாநாமப ஸாக்ஷாத்
ஸதா³சாரம்ʼ கர்த்தும்ஆேலாசாமேஹ|

ⅩⅫ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹாபர ஏேகா ேயா
ப்⁴ராதாஸ்மாப ⁴ : ப்ேரஷத : ேஸா(அ)ஸ்மாப ⁴
ர்ப³ஹுவஷேயஷ ப³ஹவாராந்
பரீக்ஷத உத்³ேயாகீ³வ ப்ரகாஸி²தஸ்²ச
க ந்த்வது⁴நாயுஷ்மாஸுத்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸாத்
தஸ்ேயாத்ஸாேஹாப³ஹுவவ்ருʼேத⁴|

ⅩⅩⅢ யத ³ கஸ்²ச த் தீதஸ்ய தத்த்வம்ʼ
ஜிஜ்ஞாஸேத தர்ஹ ஸ மம ஸஹபா⁴கீ³
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யுஷ்மந்மத்⁴ேய ஸஹகாரீ ச, அபரேயா
ர்ப்⁴ராத்ேராஸ்தத்த்வம்ʼவாயத ³ஜிஜ்ஞாஸேத
தர்ஹ ெதௗஸமிதீநாம்ʼதூ³ெதௗக்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ரத ப ³ம்ெபௗ³ ேசத ேதநஜ்ஞாயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅣ அேதா ேஹேதா : ஸமிதீநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ யுஷ்மத்ப்ேரம்ேநா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸ்²லாகா⁴யாஸ்²ச ப்ராமாண்யம்ʼ தாந் ப்ரத
யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரகாஸ²யதவ்யம்ʼ|

Ⅸ
Ⅰபவ த்ரேலாகாநாம்உபகாரார்த²கேஸவாமத ⁴
யுஷ்மாந்ப்ரத மமலிக²நம்ʼநஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

Ⅱ யத ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்தா² ேலாகா
க³தவர்ஷம் ஆரப்⁴ய தத்கார்ய்ய
உத்³யதா : ஸந்தீத வாக்ேயநாஹம்ʼ
மாக த³நீயேலாகாநாம்ʼ ஸமீேப யுஷ்மாகம்ʼ
யாம் இச்சு²கதாமத ⁴ ஸ்²லாேக⁴ தாம்
அவக³ேதா(அ)ஸ்மி யுஷ்மாகம்ʼ தஸ்மாத்³
உத்ஸாஹாச்சாபேரஷாம்ʼ ப³ஹூநாம்
உத்³ேயாேகா³ஜாத :|

Ⅲகஞ்ைசதஸ்மிந் யுஷ்மாந் அத்⁴யஸ்மாகம்ʼ
ஸ்²லாகா⁴யத்³அதத்²யாநப⁴ேவத்யூயஞ்சமம
வாக்யாநுஸாராத்³ யத்³ உத்³யதாஸ்தஷ்ேட²த
தத³ர்த²ேமவ ேத ப்⁴ராதேரா மயா ப்ேரஷதா :|

Ⅳ யஸ்மாத் மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ைகஸ்²ச த்
மாக த³நீயப்⁴ராத்ருʼப ⁴ராக³த்யயூயமநுத்³யதா
இத யத ³ த்³ருʼஸ்²யேத தர்ஹ தஸ்மாத்³
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாஸாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ லஜ்ஜா
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ஜநஷ்யத இத்யஸ்மாப ⁴ ர்ந வக்தவ்யம்ʼ
க ந்த்வஸ்மாகேமவலஜ்ஜாஜநஷ்யேத|

Ⅴ அத : ப்ராக் ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
தா³நம்ʼ யத் ஸஞ்சதம்ʼ ப⁴ேவத் தச்ச
யத்³ க்³ராஹகதாயா : ப²லம் அபூ⁴த்வா
தா³நஸீ²லதாயா ஏவ ப²லம்ʼ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ
மமாக்³ேர க³மநாய தத்ஸஞ்சயநாய ச தாந்
ப்⁴ராத்ருʼந் ஆேத³ஷ்டுமஹம்ʼ ப்ரேயாஜநம்
அமந்ேய|

Ⅵ அபரமப வ்யாஹராமி ேகநச த்
க்ஷ த்³ரபா⁴ேவந பீ³ேஜஷ ப்ேதஷ
ஸ்வல்பாந ஸ²ஸ்யாந கர்த்தஷ்யந்ேத,கஞ்ச
ேகநச த்³ ப³ஹுத³ப⁴ேவந பீ³ேஜஷ ப்ேதஷ
ப³ஹூந ஸ²ஸ்யாந கர்த்தஷ்யந்ேத|

Ⅶ ஏைகேகந ஸ்வமநஸி யதா² நஸ்²சீயேத
தைத²வ தீ³யதாம்ʼ ேகநாப காதேரண
பீ⁴ேதந வா ந தீ³யதாம்ʼ யத ஈஸ்²வேரா
ஹ்ருʼஷ்டமாநேஸதா³தரி ப்ரீயேத|

Ⅷ அபரம் ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாந்
ப்ரத ஸர்வ்வவத⁴ம்ʼ ப³ஹுப்ரத³ம்ʼ
ப்ரஸாத³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும் அர்ஹத
ேதந யூயம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய யேத²ஷ்டம்ʼ
ப்ராப்ய ஸர்வ்ேவண ஸத்கர்ம்மணா
ப³ஹுப²லவந்ேதா ப⁴வஷ்யத²|

Ⅸஏதஸ்மிந்லிக ²தமாஸ்ேத, யதா²,வ்யயேத
ஸ ஜேநா ராயம்ʼ து³ர்க³ேதப்⁴ேயா த³தா³த ச|
ந த்யஸ்தா²யீசதத்³த⁴ர்ம்ம :
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Ⅹ பீ³ஜம்ʼ ேப⁴ஜநீயம் அந்நஞ்ச வப்த்ேர ேயந
வஸ்²ராண்யேத ஸ யுஷ்மப்⁴யம் அப பீ³ஜம்ʼ
வஸ்²ராண்ய ப³ஹுலீகரிஷ்யத யுஷ்மாகம்ʼ
த⁴ர்ம்மப²லாந வர்த்³த⁴யஷ்யத ச|

Ⅺ ேதந ஸர்வ்வவஷேய ஸத⁴நீபூ⁴ைத
ர்யுஷ்மாப ⁴ : ஸர்வ்வவஷேய
தா³நஸீ²லதாயாம்ʼ ப்ரகாஸி²தாயாம்
அஸ்மாப ⁴ரீஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ :
ஸாத⁴யஷ்யேத|

Ⅻஏதேயாபகாரேஸவயாபவ த்ரேலாகாநாம்
அர்தா²பா⁴வஸ்ய ப்ரதீகாேரா
ஜாயத இத ேகவலம்ʼ நஹ
கந்த்வீஸ்²சரஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³(அ)ப
பா³ஹுல்ேயேநாத்பாத்³யேத|

ⅩⅢ யத ஏதஸ்மாத்³ உபகாரகரணாத்³
யுஷ்மாகம்ʼ பரீக்ஷதத்வம்ʼ பு³த்³த்⁴வா
ப³ஹுப ⁴ : க்²ரீஷ்டஸுஸம்ʼவாதா³ங்கீ³கரேண
யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்வாத்
தத்³பா⁴க ³த்ேவ ச தாந் அபராம்ʼஸ்²ச ப்ரத
யுஷ்மாகம்ʼ தா³த்ருʼத்வாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாத³ : காரிஷ்யேத,

ⅩⅣ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼத்வா ச
யுஷ்மாஸ்வீஸ்²வரஸ்ய க³ரிஷ்டா²நுக்³ரஹாத்³
யுஷ்மாஸுைத : ப்ேரம காரிஷ்யேத|

ⅩⅤஅபரம் ஈஸ்²வரஸ்யாந ர்வ்வசநீயதா³நாத்
ஸத⁴ந்ேயாபூ⁴யாத்|

Ⅹ
Ⅰயுஷ்மத்ப்ரத்யேக்ஷ நம்ர : க ந்து பேராேக்ஷ
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ப்ரக³ல்ப⁴ : ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
க்ஷாந்த்யாவ நீத்யா சயுஷ்மாந் ப்ரார்த²ேய|

Ⅱ மம ப்ரார்த²நீயமித³ம்ʼ வயம்ʼ ைய :
ஸா²ரீரிகாசாரிேணா மந்யாமேஹ தாந்
ப்ரத யாம்ʼ ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
நஸ்²ச ேநாமி ஸா ப்ரக³ல்ப⁴தா ஸமாக³ேதந
மயாசரிதவ்யா ந ப⁴வது|

Ⅲ யத : ஸ²ரீேர சரந்ேதா(அ)ப வயம்ʼ
ஸா²ரீரிகம்ʼயுத்³த⁴ம்ʼ நகுர்ம்ம :|

Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ யுத்³தா⁴ஸ்த்ராணி
ச ந ஸா²ரீரிகாந க ந்த்வீஸ்²வேரண
து³ர்க³ப⁴ஞ்ஜநாய ப்ரப³லாந ப⁴வந்த ,

Ⅴ ைதஸ்²ச வயம்ʼ வதர்காந்
ஈஸ்²வரீயதத்த்வஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரத ப³ந்த ⁴காம்ʼ
ஸர்வ்வாம்ʼ ச த்தஸமுந்நதஞ்ச ந பாதயாம :
ஸர்வ்வஸங்கல்பஞ்ச ப³ந்த ³நம்ʼ க்ருʼத்வா
க்²ரீஷ்டஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹணம்ʼகுர்ம்ம :,

Ⅵ யுஷ்மாகம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹத்ேவ
ஸித்³ேத⁴ஸத ஸர்வ்வஸ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நஸ்ய
ப்ரதீகாரம்ʼ கர்த்தும்உத்³யதாஆஸ்மேஹச|

Ⅶ யத்³ த்³ருʼஷ்டிேகா³சரம்ʼ தத்³ யுஷ்மாப ⁴
ர்த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ| அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ேலாக
இத ஸ்வமநஸி ேயந வஜ்ஞாயேத ஸ
யதா² க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வத வயம் அப ததா²
க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வாம இத புநர்வவ ச்ய ேதந
பு³த்⁴யதாம்ʼ|

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ந பாதாய தந்நஹ கந்து
நஷ்டா²ைய ப்ரபு⁴நா த³த்தம்ʼ யத³ஸ்மாகம்ʼ
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ஸாமர்த்²யம்ʼ ேதந யத்³யப கஞ்ச த்³ அத ⁴கம்ʼ
ஸ்²லாேக⁴ ததா²ப தஸ்மாந்ந த்ரபஷ்ேய|

Ⅸ அஹம்ʼ பத்ைர ர்யுஷ்மாந் த்ராஸயாமி
யுஷ்மாப ⁴ேரதந்ந மந்யதாம்ʼ|

Ⅹதஸ்ய பத்ராணி கு³ருதராணி ப்ரப³லாந ச
ப⁴வந்த க ந்து தஸ்ய ஸா²ரீரஸாக்ஷாத்காேரா
து³ர்ப்³ப³ல ஆலாபஸ்²ச துச்ச²நீய இத
ைகஸ்²ச த்³உச்யேத|

Ⅺ க ந்து பேராேக்ஷ பத்ைர ர்பா⁴ஷமாணா
வயம்ʼ யாத்³ருʼஸா² : ப்ரகாஸா²மேஹ
ப்ரத்யேக்ஷ கர்ம்ம குர்வ்வந்ேதா(அ)ப
தாத்³ருʼஸா² ஏவ ப்ரகாஸி²ஷ்யாமேஹ தத்
தாத்³ருʼேஸ²நவாசாேலநஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅻஸ்வப்ரஸ²ம்ʼஸகாநாம்ʼேகஷாஞ்ச ந்மத்⁴ேய
ஸ்வாந் க³ணயதும்ʼ ைத : ஸ்வாந் உபமாதும்ʼ
வா வயம்ʼ ப்ரக³ல்பா⁴ ந ப⁴வாம :, யதஸ்ேத
ஸ்வபரிமாேணந ஸ்வாந் பரிமிமேத
ஸ்ைவஸ்²ச ஸ்வாந் உபமிப⁴ேத தஸ்மாத்
ந ர்ப்³ேபா³தா⁴ ப⁴வந்த ச|

ⅩⅢவயம்அபரிமிேதநநஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹ
கந்த்வீஸ்²வேரண ஸ்வரஜ்ஜ்வா
யுஷ்மத்³ேத³ஸ²கா³மி யத் பரிமாணம்
அஸ்மத³ர்த²ம்ʼ நரூப தம்ʼ ேதைநவ
ஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹ|

ⅩⅣயுஷ்மாகம்ʼேத³ேஸா²(அ)ஸ்மாப ⁴ரக³ந்தவ்யஸ்தஸ்மாத்³
வயம்ʼஸ்வஸீமாம்உல்லங்கா⁴மேஹதந்நஹ
யத : க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸுஸம்ʼவாேத³நாபேரஷாம்ʼ
ப்ராக்³வயேமவயுஷ்மாந் ப்ராப்தவந்த :|
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ⅩⅤ வயம்ʼ ஸ்வஸீமாம் உல்லங்க்⁴ய
பரேக்ஷத்ேரண ஸ்²லாகா⁴மேஹ தந்நஹ ,
கஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸ வ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ
க³ேத யுஷ்மத்³ேத³ேஸ²(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸீமா
யுஷ்மாப ⁴ர்தீ³ர்க⁴ம்ʼவஸ்தாரயஷ்யேத,

ⅩⅥ ேதந வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
பஸ்²ச மத ³க்ஸ்ேத²ஷ ஸ்தா²ேநஷ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ேகா⁴ஷயஷ்யாம :, இத்த²ம்ʼ
பரஸீமாயாம்ʼ பேரண யத் பரிஷ்க்ருʼதம்ʼ ேதந
நஸ்²லாக ⁴ஷ்யாமேஹ|

ⅩⅦ ய : கஸ்²ச த் ஸ்²லாக⁴மாந : ஸ்யாத்
ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ ப்ரபு⁴நாஸஹ |

ⅩⅧ ஸ்ேவந ய : ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேத ஸ
பரீக்ஷேதா நஹ கந்து ப்ரபு⁴நா ய :
ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யேதஸஏவபரீக்ஷத :|

Ⅺ
Ⅰ யூயம்ʼ மமாஜ்ஞாநதாம்ʼ க்ஷணம்ʼ யாவத்
ேஸாடு⁴ம் அர்ஹத², அத : ஸா யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹ்யதாம்ʼ|

Ⅱ ஈஸ்²வேர மமாஸக்தத்வாத்³ அஹம்ʼ
யுஷ்மாநத ⁴ தேப யஸ்மாத் ஸதீம்ʼ கந்யாமிவ
யுஷ்மாந் ஏகஸ்மிந் வேர(அ)ர்த²த : க்²ரீஷ்ேட
ஸமர்பயதும் அஹம்ʼ வாக்³தா³நம்
அகார்ஷம்ʼ|

Ⅲ க ந்து ஸர்ேபண ஸ்வக²லதயா யத்³வத்³
ஹவா வஞ்சயாஞ்சேக தத்³வத் க்²ரீஷ்டம்ʼ
ப்ரத ஸதீத்வாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ரம்ʼஸ² :
ஸம்ப⁴வஷ்யதீத ப ³ேப⁴மி|
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Ⅳ அஸ்மாப ⁴ரநாக்²யாப ேதா(அ)பர :
கஸ்²ச த்³ யீஸு² ர்யத ³ ேகநச த்³
ஆக³ந்துேகநாக்²யாப்யேத யுஷ்மாப ⁴ :
ப்ராக³லப்³த⁴ ஆத்மா வா யத ³ லப்⁴யேத
ப்ராக³க்³ருʼஹீத : ஸுஸம்ʼவாேதா³ வா யத ³
க்³ருʼஹ்யேத தர்ஹ மந்ேய யூயம்ʼ ஸம்யக்
ஸஹஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅴக ந்துமுக்²ேயப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ
ேகநச த் ப்ரகாேரண ந்யூேநா நாஸ்மீத
பு³த்⁴ேய|

Ⅵ மம வாக்படுதாயா ந்யூநத்ேவ ஸத்யப
ஜ்ஞாநஸ்ய ந்யூநத்வம்ʼ நாஸ்த க ந்து
ஸர்வ்வவஷேய வயம்ʼ யுஷ்மத்³ேகா³சேர
ப்ரகாஸா²மேஹ|

Ⅶ யுஷ்மாகம் உந்நத்ைய மயா நம்ரதாம்ʼ
ஸ்வீக்ருʼத்ேயஸ்²வரஸ்ய ஸுஸம்ʼவாேதா³
வநா ேவதநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யத்³
அேகா⁴ஷ்யதேதநமயா க ம்ʼ பாபம்அகாரி?

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ேஸவநாயாஹம்
அந்யஸமித ப்⁴ேயா ப்⁴ருʼத க்³ருʼஹ்லந்
த⁴நமபஹ்ருʼதவாந்,

Ⅸ யதா³ ச யுஷ்மந்மத்⁴ேய(அ)வ(அ)ர்த்ேத
ததா³ மமார்தா²பா⁴ேவ ஜாேத யுஷ்மாகம்ʼ
ேகா(அ)ப மயா ந பீடி³த :; யேதா மம
ேஸா(அ)ர்தா²பா⁴ேவா மாக த³நயாேத³ஸா²த்³
ஆக³ைத ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ ந்யவார்ய்யத,
இத்த²மஹம்ʼ க்காப வஷேய யதா²
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யுஷ்மாஸு பா⁴ேரா ந ப⁴வாமி ததா²
மயாத்மரக்ஷாக்ருʼதா கர்த்தவ்யா ச|

Ⅹ க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸத்யதா யத ³ மய
தஷ்ட²த தர்ஹ மைமஷா ஸ்²லாகா⁴
ந க ²லாகா²யாேத³ேஸ² ேகநாப ந
ேராத்ஸ்யேத|

Ⅺ ஏதஸ்ய காரணம்ʼ க ம்ʼ? யுஷ்மாஸு மம
ப்ேரம நாஸ்த்ேயதத் க ம்ʼ தத்காரணம்ʼ? தத்³
ஈஸ்²வேரா ேவத்த |

Ⅻ ேய ச ²த்³ரமந்வஷ்யந்த ேத யத் க மப
ச ²த்³ரம்ʼ ந லப⁴ந்ேத தத³ர்த²ேமவ தத் கர்ம்ம
மயா க்ரியேத காரிஷ்யேத ச தஸ்மாத் ேத
ேயந ஸ்²லாக⁴ந்ேத ேதநாஸ்மாகம்ʼ ஸமாநா
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅢதாத்³ருʼஸா²பா⁴க்தப்ேரரிதா : ப்ரவஞ்சகா :
காரேவா பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரிதாநாம்ʼ
ேவஸ²ம்ʼ தா⁴ரயந்த |

ⅩⅣ தச்சாஸ்²சர்ய்யம்ʼ நஹ ; யத : ஸ்வயம்ʼ
ஸ²யதாநப ேதஜஸ்வதூ³தஸ்ய ேவஸ²ம்ʼ
தா⁴ரயத ,

ⅩⅤ ததஸ்தஸ்ய பரிசாரகா அப
த⁴ர்ம்மபரிசாரகாணாம்ʼ ேவஸ²ம்ʼ
தா⁴ரயந்தீத்யத்³பு⁴தம்ʼ நஹ ; க ந்து ேதஷாம்ʼ
கர்ம்மாணி யாத்³ருʼஸா²ந ப²லாந்யப
தாத்³ருʼஸா²ந ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅥ அஹம்ʼ புந ர்வதா³மி ேகா(அ)ப
மாம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴ம்ʼ ந மந்யதாம்ʼ கஞ்ச
யத்³யப ந ர்ப்³ேபா³ேதா⁴ ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
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யூயம்ʼ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மிவ மாமநுக்³ருʼஹ்ய
க்ஷைணகம்ʼ யாவத் மமாத்மஸ்²லாகா⁴ம்
அநுஜாநீத|

ⅩⅦ ஏதஸ்யா : ஸ்²லாகா⁴யா ந மித்தம்ʼ மயா
யத் கத ²தவ்யம்ʼ தத் ப்ரபு⁴நாத ³ஷ்ேடேநவ
கத்²யேத தந்நஹ கந்துந ர்ப்³ேபா³ேத⁴ேநவ|

ⅩⅧ அபேர ப³ஹவ : ஸா²ரீரிகஸ்²லாகா⁴ம்ʼ
குர்வ்வேததஸ்மாத்³அஹமப ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

ⅩⅨ பு³த்³த ⁴மந்ேதா யூயம்ʼ ஸுேக²ந
ந ர்ப்³ேபா³தா⁴நாம்ஆசாரம்ʼஸஹத்⁴ேவ|

ⅩⅩ ேகா(அ)ப யத ³ யுஷ்மாந் தா³ஸாந்
கேராத யத ³ வா யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ
க்³ரஸத யத ³ வா யுஷ்மாந் ஹரத யத ³
வாத்மாப ⁴மாநீ ப⁴வத யத ³ வா யுஷ்மாகம்ʼ
கேபாலம் ஆஹந்த தர்ஹ தத³ப யூயம்ʼ
ஸஹத்⁴ேவ|

ⅩⅪெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத்³யுஷ்மாப ⁴ரவமாந தா
இவ வயம்ʼ பா⁴ஷாமேஹ, க ந்த்வபரஸ்ய
கஸ்யச த்³ ேயந ப்ரக³ல்ப⁴தா ஜாயேத
ேதந மமாப ப்ரக³ல்ப⁴தா ஜாயத இத
ந ர்ப்³ேபா³ேத⁴ேநவமயாவக்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅫ ேத க ம் இப்³ரிேலாகா :? அஹமபீப்³ரீ| ேத
க ம் இஸ்ராேயலீயா :? அஹமபீஸ்ராேயலீய :|
ேத க ம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸா² :?
அஹமபீப்³ராஹீேமாவம்ʼஸ² :|

ⅩⅩⅢேதக ம்ʼக்²ரீஷ்டஸ்யபரிசாரகா :?அஹம்ʼ
ேதப்⁴ேயா(அ)ப தஸ்ய மஹாபரிசாரக :;
க ந்து ந ர்ப்³ேபா³த⁴ இவ பா⁴ேஷ,
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ேதப்⁴ேயா(அ)ப்யஹம்ʼ ப³ஹுபரிஸ்²ரேம
ப³ஹுப்ரஹாேர ப³ஹுவாரம்ʼ காராயாம்ʼ
ப³ஹுவாரம்ʼ ப்ராணநாஸ²ஸம்ʼஸ²ேய ச
பத தவாந்|

ⅩⅩⅣ யஹூதீ³ையரஹம்ʼ பஞ்சக்ருʼத்வ
ஊநசத்வாரிம்ʼஸ²த்ப்ரஹாைரராஹதஸ்த்ரிர்ேவத்ராகா⁴தம்
ஏகக்ருʼத்வ : ப்ரஸ்தராகா⁴தஞ்ச ப்ரப்தவாந்|

ⅩⅩⅤ வாரத்ரயம்ʼ ேபாதப⁴ஞ்ஜேநந
க்லிஷ்ேடா(அ)ஹம் அகா³த⁴ஸலிேல
த ³நேமகம்ʼ ராத்ரிேமகாஞ்சயாப தவாந்|

ⅩⅩⅥ ப³ஹுவாரம்ʼ யாத்ராப ⁴
ர்நதீ³நாம்ʼ ஸங்கைட ர்த³ஸ்யூநாம்ʼ
ஸங்கைட : ஸ்வஜாதீயாநாம்ʼ ஸங்கைட
ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ ஸங்கைட ர்நக³ரஸ்ய
ஸங்கைட ர்மருபூ⁴ேம : ஸங்கைட ஸாக³ரஸ்ய
ஸங்கைட ர்பா⁴க்தப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
ஸங்கைடஸ்²ச

ⅩⅩⅦ பரிஸ்²ரமக்ேலஸா²ப்⁴யாம்ʼ
வாரம்ʼ வாரம்ʼ ஜாக³ரேணந
க்ஷ தா⁴த்ருʼஷ்ணாப்⁴யாம்ʼ ப³ஹுவாரம்ʼ
ந ராஹாேரண ஸீ²தநக்³நதாப்⁴யாஞ்சாஹம்ʼ
காலம்ʼயாப தவாந்|

ⅩⅩⅧ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ைநமித்த கம்ʼ து³ :க²ம்ʼ
வநாஹம்ʼ ப்ரத த ³நம் ஆகுேலா ப⁴வாமி
ஸர்வ்வாஸாம்ʼ ஸமிதீநாம்ʼ ச ந்தா ச மய
வர்த்தேத|

ⅩⅩⅨ ேயநாஹம்ʼ ந து³ர்ப்³ப³லீப⁴வாமி
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம்ʼ க : பாப்ேநாத ?
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ⅩⅩⅩ யத ³ மயா ஸ்²லாக ⁴தவ்யம்ʼ தர்ஹ
ஸ்வது³ர்ப்³ப³லதாமத ⁴ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

ⅩⅩⅪ மயா ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ ந கத்²யத இத
ந த்யம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநீேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யதாத ஈஸ்²வேராஜாநாத |

ⅩⅩⅫ த³ம்ேமஷகநக³ேர(அ)ரிதாராஜஸ்ய
கார்ய்யாத்⁴யேக்ஷா மாம்ʼ த⁴ர்த்தும் இச்ச²ந்
யதா³ ைஸந்ையஸ்தத்³ த³ம்ேமஷகநக³ரம்
அரக்ஷயத்

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ஹம்ʼ ேலாைக : ப டகமத்⁴ேய
ப்ராசீரக³வாேக்ஷணாவேராஹதஸ்தஸ்ய
கராத் த்ராணம்ʼ ப்ராபம்ʼ|

Ⅻ
Ⅰ ஆத்மஸ்²லாகா⁴ மமாநுபயுக்தா
க ந்த்வஹம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்த³ர்ஸ²நாேத³ஸா²நாம்
ஆக்²யாநம்ʼ கத²யதும்ʼ ப்ரவர்த்ேத|

Ⅱ இதஸ்²சதுர்த³ஸ²வத்ஸேரப்⁴ய : பூர்வ்வம்ʼ
மயா பரிச த ஏேகா ஜநஸ்த்ருʼதீயம்ʼ
ஸ்வர்க³மநீயத, ஸஸஸ²ரீேரண ந  :ஸ²ரீேரண
வா தத் ஸ்தா²நமநீயத தத³ஹம்ʼ ந ஜாநாமி
க ந்த்வீஸ்²வேராஜாநாத |

Ⅲஸமாநவ :ஸ்வர்க³ம்ʼ நீத :ஸந்அகத்²யாந
மர்த்த்யவாக³தீதாந சவாக்யாந ஸ்²ருதவாந்|

Ⅳக ந்து ததா³நீம்ʼ ஸஸஸ²ரீேரா ந  :ஸ²ரீேரா
வாஸீத் தந்மயா ந ஜ்ஞாயேத தத்³
ஈஸ்²வேரைணவஜ்ஞாயேத|

Ⅴ தமத்⁴யஹம்ʼ ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய மாமத ⁴
நாந்ேயநேகநச த்³வஷேயணஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய
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ேகவலம்ʼ ஸ்வெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயந
ஸ்²லாக ⁴ஷ்ேய|

Ⅵ யத்³யஹம் ஆத்மஸ்²லாகா⁴ம்ʼ கர்த்தும்
இச்ேச²யம்ʼ ததா²ப ந ர்ப்³ேபா³த⁴ இவ ந
ப⁴வஷ்யாமி யத : ஸத்யேமவ கத²யஷ்யாமி,
க ந்து ேலாகா மாம்ʼ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பஸ்²யந்த
மம வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா வா யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
மாம்ʼ மந்யேத தஸ்மாத் ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ மாம்ʼ
யந்ந க³ணயந்த தத³ர்த²மஹம்ʼ தேதா
வ ரம்ʼஸ்யாமி|

Ⅶ அபரம் உத்க்ருʼஷ்டத³ர்ஸ²நப்ராப்த ேதா
யத³ஹம் ஆத்மாப ⁴மாநீ ந ப⁴வாமி
தத³ர்த²ம்ʼ ஸ²ரீரேவத⁴கம் ஏகம்ʼ
ஸூ²லம்ʼ மஹ்யம் அதா³ய தத்
மதீ³யாத்மாப ⁴மாநநவாரணார்த²ம்ʼ மம
தாட³யதாஸ²யதாேநாதூ³த :|

Ⅷமத்தஸ்தஸ்யப்ரஸ்தா²நம்ʼயாசதுமஹம்ʼ
த்ரிஸ்தமத ⁴ ப்ரபு⁴முத்³த ³ஸ்²ய ப்ரார்த²நாம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅸ தத : ஸ மாமுக்தவாந் மமாநுக்³ரஹஸ்தவ
ஸர்வ்வஸாத⁴க :, யேதா ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத்
மம ஸ²க்த  : பூர்ணதாம்ʼ க³ச்ச²தீத | அத :
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²க்த ர்யந்மாம் ஆஸ்²ரயத
தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயந மம
ஸ்²லாக⁴நம்ʼஸுக²த³ம்ʼ|

Ⅹ தஸ்மாத் க்²ரீஷ்டேஹேதா
ர்ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யந ந்தா³த³ரித்³ரதாவ பக்ஷதாகஷ்டாத ³ஷ
ஸந்துஷ்யாம்யஹம்ʼ| யதா³ஹம்ʼ
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து³ர்ப்³ப³ேலா(அ)ஸ்மி தைத³வ ஸப³ேலா
ப⁴வாமி|

Ⅺ ஏேதநாத்மஸ்²லாக⁴ேநநாஹம்ʼ
ந ர்ப்³ேபா³த⁴ இவாப⁴வம்ʼ க ந்து யூயம்ʼ
தஸ்ய காரணம்ʼ யேதா மம ப்ரஸ²ம்ʼஸா
யுஷ்மாப ⁴ேரவ கர்த்தவ்யாஸீத்| யத்³யப்யம்
அக³ண்ேயாப⁴ேவயம்ʼததா²ப முக்²யதேமப்⁴ய :
ப்ேரரிேதப்⁴ய : ேகநாப ப்ரகாேரண நாஹம்ʼ
ந்யூேநா(அ)ஸ்மி|

Ⅻஸர்வ்வதா²த்³பு⁴தக்ரியாஸ²க்தலக்ஷைண :
ப்ேரரிதஸ்ய சஹ்நாந யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
ஸைத⁴ர்ய்யம்ʼமயா ப்ரகாஸி²தாந |

ⅩⅢ மம பாலநார்த²ம்ʼ யூயம்ʼ மயா
பா⁴ராக்ராந்தா நாப⁴வைததத்³ ஏகம்ʼ
ந்யூநத்வம்ʼ வநாபராப்⁴ய : ஸமித ப்⁴ேயா
யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ந்யூநத்வம்ʼ ஜாதம்ʼ? அேநந
மம ேதா³ஷம்ʼக்ஷமத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣபஸ்²யத த்ருʼதீயவாரம்ʼயு◌ुஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
க³ந்துமுத்³யேதா(அ)ஸ்மி தத்ராப்யஹம்ʼ
யுஷ்மாந் பா⁴ராக்ராந்தாந் ந கரிஷ்யாமி|
யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்பத்த மஹம்ʼ ந ம்ருʼக³ேய
க ந்து யுஷ்மாேநவ, யத : ப த்ேரா : க்ருʼேத
ஸந்தாநாநாம்ʼ த⁴நஸஞ்சேயா(அ)நுபயுக்த :
க ந்து ஸந்தாநாநாம்ʼ க்ருʼேத ப த்ேரா
ர்த⁴நஸஞ்சயஉபயுக்த :|

ⅩⅤ அபரஞ்ச யுஷ்மாஸு ப³ஹு
ப்ரீயமாேணா(அ)ப்யஹம்ʼ யத ³
யுஷ்மத்ேதா(அ)ல்பம்ʼ ப்ரம லேப⁴ ததா²ப



2 Corinthians Ⅻ:ⅩⅥ xxxviii 2 Corinthians Ⅻ:ⅩⅩ

யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராணரக்ஷார்த²ம்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ
ப³ஹுவ்யயம்ʼஸர்வ்வவ்யயஞ்சகரிஷ்யாமி|

ⅩⅥயூயம்ʼ மயா கஞ்ச த³ப ந பா⁴ராக்ராந்தா
இத ஸத்யம்ʼ, க ந்த்வஹம்ʼ தூ⁴ர்த்த : ஸந்
ச²ேலந யுஷ்மாந் வஞ்ச தவாந் ஏதத் க ம்ʼ
ேகநச த்³வக்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅦ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ மயா ேய ேலாகா :
ப்ரஹதாஸ்ேதஷாேமேகந க ம்ʼ மம
ேகா(அ)ப்யர்த²லாேபா⁴ஜாத :?

ⅩⅧ அஹம்ʼ தீதம்ʼ வநீய ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்⁴ராதரேமகம்ʼ ப்ேரஷதவாந்
யுஷ்மத்தஸ்தீேதந க ம் அர்ேதா² லப்³த⁴ :?
ஏகஸ்மிந் பா⁴வ ஏகஸ்ய பத³சஹ்ேநஷ
சாவாம்ʼ க ம்ʼ ந சரிதவந்ெதௗ?

ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப வயம்ʼ புந
ர்ேதா³ஷக்ஷாலநகதா²ம்ʼ கத²யாம இத க ம்ʼ
பு³த்⁴யத்⁴ேவ? ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாகம்ʼ
நஷ்டா²ர்த²ம்ʼ வயமீஸ்²வரஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடநஸர்வ்வாண்ேயதாந கத²யாம :|

ⅩⅩ அஹம்ʼ யதா³க³மிஷ்யாமி, ததா³
யுஷ்மாந் யாத்³ருʼஸா²ந் த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்சா²மி
தாத்³ருʼஸா²ந் த்³ர யாமி, யூயமப மாம்ʼ
யாத்³ருʼஸ²ம்ʼத்³ரஷ்டும்ʼேநச்ச²த²தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
த்³ர யத², யுஷ்மந்மத்⁴ேய வவாத³
ஈர்ஷ்யா க்ேராேதா⁴ வபக்ஷதா பராபவாத³ :
கர்ேணஜபநம்ʼ த³ர்ப : கலஹஸ்²ைசேத
ப⁴வஷ்யந்த ;
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ⅩⅪ ேதநாஹம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
புநராக³த்ய மதீ³ேயஸ்²வேரண நமயஷ்ேய,
பூர்வ்வம்ʼ க்ருʼதபாபாந் ேலாகாந்
ஸ்வீயாஸு²ச தாேவஸ்²யாக³மநலம்படதாசரணாத்³
அநுதாபம் அக்ருʼதவந்ேதா த்³ருʼஷ்ட்வா
ச தாநத ⁴ மம ேஸா²ேகா ஜநஷ்யத இத
ப ³ேப⁴மி|

ⅩⅢ
Ⅰஏதத்த்ருʼதீயவாரம் அஹம்ʼயுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ
க³ச்சா²மி ேதந ஸர்வ்வா கதா²
த்³வேயாஸ்த்ரயாணாம்ʼ வா ஸாக்ஷணாம்ʼ
முேக²ந நஸ்²ேசஷ்யேத|

Ⅱபூர்வ்வம்ʼேயக்ருʼதபாபாஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)ந்ேயப்⁴யஸ்²ச
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மயா பூர்வ்வம்ʼ கத ²தம்ʼ,
புநரப வ த்³யமாேநேநேவதா³நீம்
அவத்³யமாேநந மயா கத்²யேத, யதா³
புநராக³மிஷ்யாமி ததா³ஹம்ʼ நக்ஷமிஷ்ேய|

Ⅲ க்²ரீஷ்ேடா மயா கதா²ம்ʼ கத²யத்ேயதஸ்ய
ப்ரமாணம்ʼ யூயம்ʼ ம்ருʼக³யத்⁴ேவ, ஸ து
யுஷ்மாந் ப்ரத து³ர்ப்³ப³ேலா நஹ கந்து
ஸப³லஏவ|

Ⅳ யத்³யப ஸ து³ர்ப்³ப³லதயா க்ருஸ²
ஆேராப்யத ததா²பீஸ்²வரீயஸ²க்தயா
ஜீவத ; வயமப தஸ்மிந் து³ர்ப்³ப³லா
ப⁴வாம :, ததா²ப யுஷ்மாந் ப்ரத
ப்ரகாஸி²தேயஸ்²வரீயஸ²க்த்யா ேதந ஸஹ
ஜீவஷ்யாம :|
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Ⅴ அேதா யூயம்ʼ வஸ்²வாஸயுக்தா ஆத்⁴ேவ
ந ேவத ஜ்ஞாதுமாத்மபரீக்ஷாம்ʼ குருத்⁴வம்ʼ
ஸ்வாேநவாநுஸந்த⁴த்த| யீஸு² : க்²ரீஷ்ேடா
யுஷ்மந்மத்⁴ேய வத்³யேத ஸ்வாநத ⁴ தத் க ம்ʼ
ந ப்ரதஜாநீத²? தஸ்மிந் அவத்³யமாேநயூயம்ʼ
நஷ்ப்ரமாணாப⁴வத²|

Ⅵ க ந்து வயம்ʼ நஷ்ப்ரமாணா ந ப⁴வாம
இத யுஷ்மாப ⁴ ர்ேபா⁴த்ஸ்யேத தத்ர மம
ப்ரத்யாஸா²ஜாயேத|

Ⅶ யூயம்ʼ க மப குத்ஸிதம்ʼ கர்ம்ம யந்ந
குருத² தத³ஹம் ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரார்த²ேய| வயம்ʼ யத் ப்ராமாணிகா இவ
ப்ரகாஸா²மேஹதத³ர்த²ம்ʼதத்ப்ரார்த²யாமஹ
இத நஹ , க ந்து யூயம்ʼ யத் ஸதா³சாரம்ʼ
குருத² வயஞ்ச நஷ்ப்ரமாணா இவ
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ|

Ⅷ யத : ஸத்யதாயா வ பக்ஷதாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
வயம்ʼ ந ஸமர்தா² : க ந்து ஸத்யதாயா :
ஸாஹாய்யம்ʼ கர்த்துேமவ|

Ⅸ வயம்ʼ யதா³ து³ர்ப்³ப³லா ப⁴வாமஸ்ததா³
யுஷ்மாந் ஸப³லாந் த்³ருʼஷ்ட்வாநந்தா³ேமா
யுஷ்மாகம்ʼஸித்³த⁴த்வம்ʼ ப்ரார்த²யாமேஹச|

Ⅹ அேதா ேஹேதா : ப்ரபு⁴ ர்யுஷ்மாகம்ʼ
வநாஸா²ய நஹ கந்து நஷ்டா²ைய யத்
ஸாமர்த்²யம்அஸ்மப்⁴யம்ʼத³த்தவாந்ேதநயத்³
உபஸ்த ²த காேல காடி²ந்யம்ʼ மயாசரிதவ்யம்ʼ
ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம் அநுபஸ்த ²ேதந மயா
ஸர்வ்வாண்ேயதாந லிக்²யந்ேத|



2 Corinthians ⅩⅢ:Ⅺ xli 2 Corinthians ⅩⅢ:ⅩⅣ

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி
யூயம் ஆநந்த³த ஸித்³தா⁴ ப⁴வத
பரஸ்பரம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யத, ஏகமநேஸா
ப⁴வத ப்ரணயபா⁴வம் ஆசரத|
ப்ேரமஸா²ந்த்ேயாராகர ஈஸ்²வேராயுஷ்மாகம்ʼ
ஸஹாேயாபூ⁴யாத்|

Ⅻ யூயம்ʼ பவ த்ரசும்ப³ேநந பரஸ்பரம்ʼ
நமஸ்குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ பவ த்ரேலாகா : ஸர்வ்ேவ யுஷ்மாந்
நமந்த |

ⅩⅣ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரஹ
ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம பவ த்ரஸ்யாத்மேநா
பா⁴க ³த்வஞ்ச ஸர்வ்வாந் யுஷ்மாந் ப்ரத
பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|
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