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3 ேயாஹந : பத்ரம்ʼ

Ⅰ ப்ராசீேநா (அ)ஹம்ʼ ஸத்யமதாத்³ யஸ்மிந்
ப்ரீேய தம்ʼ ப்ரியதமம்ʼ கா³யம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼ
லிகா²மி|

Ⅱ ேஹ ப்ரிய, தவாத்மா யாத்³ருʼக்
ஸு²பா⁴ந்வ தஸ்தாத்³ருʼக் ஸர்வ்வவஷேய
தவஸு²ப⁴ம்ʼஸ்வாஸ்த்²யஞ்சபூ⁴யாத்|

Ⅲ ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ராக³த்ய தவ
ஸத்யமதஸ்யார்த²தஸ்த்வம்ʼ கீத்³ருʼக்
ஸத்யமதமாசரஸ்ேயதஸ்ய ஸா ேய த³த்ேத
மமமஹாநந்ேதா³ஜாத :|

Ⅳமமஸந்தாநா :ஸத்யமதமாசரந்தீதவார்த்தாேதா
மம ய ஆநந்ேதா³ ஜாயேத தேதா மஹத்தேரா
நாஸ்த |

Ⅴ ேஹ ப்ரிய, ப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரத
வ ேஸ²ஷதஸ்தாந்வ ேத³ஸி²ேநாப்⁴ருʼ◌ाத்ருʼந்
ப்ரத த்வயா யத்³யத் க்ருʼதம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ
வஸ்²வாஸிேநா ேயாக்³யம்ʼ|

Ⅵ ேத ச ஸமிேத : ஸாக்ஷாத் தவ
ப்ரம்ந : ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவந்த :, அபரம்
ஈஸ்²வரேயாக்³யரூேபண தாந் ப்ரஸ்தா²பயதா
த்வயாஸத்கர்ம்ம காரிஷ்யேத|

Ⅶயதஸ்ேததஸ்யநாம்நாயாத்ராம்ʼவதா⁴ய
ப ⁴ந்நஜாதீேயப்⁴ய : க மப ந க்³ருʼஹீதவந்த :|
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Ⅷ தஸ்மாத்³ வயம்ʼ யத் ஸத்யமதஸ்ய
ஸஹாயா ப⁴ேவம தத³ர்த²ேமதாத்³ருʼஸா²
ேலாகாஅஸ்மாப ⁴ரநுக்³ரஹீதவ்யா :|

Ⅸ ஸமித ம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ பத்ரம்ʼ லிக ²தவாந்
க ந்து ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ேயா த ³யத்ரிப ² :
ப்ரதா⁴நாயேத ேஸா (அ)ஸ்மாந் ந
க்³ருʼஹ்லாத |

Ⅹ அேதா (அ)ஹம்ʼ யேதா³பஸ்தா²ஸ்யாமி
ததா³ ேதந யத்³யத் க்ரியேத தத்
ஸர்வ்வம்ʼ தம்ʼ ஸ்மாரயஷ்யாமி, யத : ஸ
து³ர்வ்வாக்ையரஸ்மாந் அபவத³த , ேதநாப
த்ருʼப்த ம்ʼ ந க³த்வா ஸ்வயமப ப்⁴ராத்ருʼந்
நாநுக்³ருʼஹ்லாத ேய சாநுக்³ரஹீதுமிச்ச²ந்த
தாந்ஸமித ேதா (அ)ப ப³ஹஷ்கேராத |

Ⅺ ேஹ ப்ரிய, த்வயா து³ஷ்கர்ம்ம
நாநுக்ரியதாம்ʼ க ந்து ஸத்கர்ம்ைமவ|
ய : ஸத்கர்ம்மாசாரீ ஸ ஈஸ்²வராத் ஜாத :,
ேயா து³ஷ்கர்ம்மாசாரீ ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ ந
த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅻ தீ³மீத்ரியஸ்ய பேக்ஷ ஸர்வ்ைவ :
ஸா யம் அதா³ய வ ேஸ²ஷத :
ஸத்யமேதநாப , வயமப தத்பேக்ஷ
ஸா யம்ʼ த³த்³ம :, அஸ்மாகஞ்ச ஸா யம்ʼ
ஸத்யேமேவத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅢ த்வாம்ʼ ப்ரத மயா ப³ஹூந
ேலக ²தவ்யாந க ந்து மஸீேலக²நீப்⁴யாம்ʼ
ேலக ²தும்ʼ ேநச்சா²மி|
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ⅩⅣ அச ேரண த்வாம்ʼ த்³ர யாமீத மம
ப்ரத்யாஸா²ஸ்ேத ததா³வாம்ʼ ஸம்முகீ²பூ⁴ய
பரஸ்பரம்ʼஸம்பா⁴ஷஷ்யாவேஹ|

ⅩⅤ தவ ஸா²ந்த ர்பூ⁴யாத்| அஸ்மாகம்ʼ
மித்ராணி த்வாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயந்த
த்வமப்ேயைககஸ்ய நாம ப்ேராச்ய
மித்ேரப்⁴ேயா நமஸ்குரு|இத |
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