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கலஸிந : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரரித : ெபௗலஸ்தீமத ²ேயா ப்⁴ராதா ச
கலஸீநக³ரஸ்தா²ந் பவ த்ராந் வஸ்²வஸ்தாந்
க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதப்⁴ராத்ருʼந் ப்ரத பத்ரம்ʼ
லிக²த :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ரஸாத³ம்ʼ
ஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸஸ்ய ஸர்வ்வாந் பவ த்ரேலாகாந்
ப்ரத ப்ேரம்நஸ்²சவார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வா

Ⅳ வயம்ʼ ஸதா³ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ
குர்வ்வந்த : ஸ்வர்ேக³ நஹதாயா யுஷ்மாகம்ʼ
பா⁴வஸம்பத³ : காரணாத் ஸ்வகீயப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வதா³ம :|

Ⅴயூயம்ʼதஸ்யாபா⁴வஸம்பேதா³வார்த்தாம்ʼ
யயாஸுஸம்ʼவாத³ரூபண்யாஸத்யவாண்யா
ஜ்ஞாப தா :

Ⅵ ஸா யத்³வத் க்ருʼஸ்நம்ʼ ஜக³த்³
அப ⁴க³ச்ச²த தத்³வத்³ யுஷ்மாந்
அப்யப்⁴யக³மத், யூயஞ்ச யத்³ த ³நம்
ஆரப்⁴ேயஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய
வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸத்யரூேபண
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ஜ்ஞாதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ப ப²லத வர்த்³த⁴ேத ச|

Ⅶ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரிய : ஸஹதா³ேஸா
யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத ச க்²ரீஷ்டஸ்ய
வஸ்²வஸ்தபரிசாரேகா ய இபப்²ராஸ்தத்³
வாக்யம்ʼ

Ⅷ யுஷ்மாந் ஆத ³ஷ்டவாந் ஸ ஏவாஸ்மாந்
ஆத்மநா ஜந தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம
ஜ்ஞாப தவாந்|

Ⅸ வயம்ʼ யத்³ த ³நம் ஆரப்⁴ய தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருதவந்தஸ்ததா³ரப்⁴ய
ந ரந்தரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்ம்ம : ப²லேதா யூயம்ʼ யத்
பூர்ணாப்⁴யாம் ஆத்மிகஜ்ஞாநவுத்³த ⁴ப்⁴யாம்
ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴தமம்ʼஸம்பூர்ணரூேபணாவக³ச்ேச²த,

Ⅹ ப்ரேபா⁴ ர்ேயாக்³யம்ʼ ஸர்வ்வதா²
ஸந்ேதாஷஜநகஞ்சாசாரம்ʼ குர்ய்யாதார்த²த
ஈஸ்²வரஜ்ஞாேந வர்த்³த⁴மாநா :
ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மரூபம்ʼ ப²லம்ʼ ப²ேலத,

Ⅺ யதா² ேசஸ்²வரஸ்ய மஹமயுக்தயா
ஸ²க்த்யா ஸாநந்ேத³ந பூர்ணாம்ʼ
ஸஹஷ்ணுதாம்ʼ த தக்ஷாஞ்சாசரிதும்ʼ
ஸ² யத² தாத்³ருʼேஸ²ந பூர்ணப³ேலந யத்³
ப³லவந்ேதா ப⁴ேவத,

Ⅻ யஸ்²ச ப தா ேதேஜாவாஸிநாம்ʼ
பவ த்ரேலாகாநாம்அத ⁴காரஸ்யாம்ʼஸி²த்வாயாஸ்மாந்
ேயாக்³யாந் க்ருʼதவாந் தம்ʼ யத்³ த⁴ந்யம்ʼ
வேத³தவரம் ஏநம்ʼயாசாமேஹ|
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ⅩⅢ யத : ேஸா(அ)ஸ்மாந் த மிரஸ்ய
கர்த்த்ருʼத்வாத்³ உத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ்வகீயஸ்ய
ப்ரியபுத்ரஸ்ய ராஜ்ேயஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத் புத்ராத்³ வயம்ʼ பரித்ராணம்
அர்த²த : பாபேமாசநம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅤ ஸ சாத்³ருʼஸ்²யஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ப்ரதமூர்த  : க்ருʼத்ஸ்நாயா :
ஸ்ருʼஷ்ேடராத ³கர்த்தா ச|

ⅩⅥ யத : ஸர்வ்வேமவ ேதந ஸஸ்ருʼேஜ
ஸிம்ʼஹாஸநராஜத்வபராக்ரமாதீ³ந
ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்த ²தாந த்³ருʼஸ்²யாத்³ருʼஸ்²யாந
வஸ்தூந ஸர்வ்வாணி ேதைநவ தஸ்ைம ச
ஸஸ்ருʼஜிேர|

ⅩⅦஸஸர்வ்ேவஷாம்ஆத ³ :ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்த ²த காரகஸ்²ச|

ⅩⅧ ஸ ஏவ ஸமிதரூபாயாஸ்தேநா
ர்மூர்த்³தா⁴ கஞ்ச ஸர்வ்வவஷேய ஸ
யத்³ அக்³ரிேயா ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ
ஏவ ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாத் ப்ரத²மத
உத்த ²ேதா(அ)க்³ரஸ்²ச|

ⅩⅨயதஈஸ்²வரஸ்யக்ருʼத்ஸ்நம்ʼபூர்ணத்வம்ʼ
தேமவாவாஸயதும்ʼ

ⅩⅩக்ருேஸ²பாத ேதநதஸ்யரக்ேதநஸந்த ⁴ம்ʼ
வதா⁴ய ேதைநவ ஸ்வர்க³மர்த்த்யஸ்த ²தாந
ஸர்வ்வாணி ஸ்ேவந ஸஹ
ஸந்தா⁴பயதுஞ்ேசஸ்²வேரணாப ⁴ேலேஷ|

ⅩⅪபூர்வ்வம்ʼதூ³ரஸ்தா²து³ஷ்க்ரியாரதமநஸ்கத்வாத்
தஸ்ய ரிபவஸ்²சாஸ்த ேய யூயம்ʼ தாந்
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யுஷ்மாந் அப ஸ இதா³நீம்ʼ தஸ்ய
மாம்ʼஸலஸ²ரீேர மரேணந ஸ்ேவந ஸஹ
ஸந்தா⁴ப தவாந்|

ⅩⅫ யத : ஸ ஸ்வஸம்முேக² பவ த்ராந்
நஷ்கலங்காந் அந ந்த³நீயாம்ʼஸ்²ச யுஷ்மாந்
ஸ்தா²பயதும்இச்ச²த |

ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவதத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்ப³த்³த⁴மூைல :ஸுஸ்த ²ைரஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்,
ஆகாஸ²மண்ட³லஸ்யாத⁴ :ஸ்த ²தாநாம்ʼ
ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ச
கு⁴ஷ்யமாேணா ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ தஜ்ஜாதாயாம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²யாம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரசைல
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅣ தஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ையக :
பரிசாரேகா ேயா(அ)ஹம்ʼ ெபௗல :
ேஸா(அ)ஹம் இதா³நீம் ஆநந்ேத³ந
யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ து³ :கா²ந ஸேஹ
க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ேலஸ²ேபா⁴க³ஸ்ய
ேயாம்ʼேஸா²(அ)பூர்ணஸ்தேமவ தஸ்ய தேநா :
ஸமிேத : க்ருʼேதஸ்வஸ²ரீேர பூரயாமி ச|

ⅩⅩⅤ யத ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த்ரணயா
யுஷ்மத³ர்த²ம் ஈஸ்²வரீயவாக்யஸ்ய
ப்ரசாரஸ்ய பா⁴ேரா மய ஸமப தஸ்தஸ்மாத்³
அஹம்ʼதஸ்யா :ஸமிேத : பரிசாரேகா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅥதத் நகூ³ட⁴ம்ʼவாக்யம்ʼ பூர்வ்வயுேக³ஷ
பூர்வ்வபுருேஷப்⁴ய : ப்ரச்ச²ந்நம் ஆஸீத்
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க ந்த்வதா³நீம்ʼ தஸ்ய பவத்ரேலாகாநாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ேதந ப்ராகாஸ்²யத|

ⅩⅩⅦ யேதா ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ
மத்⁴ேய தத் நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ
கீத்³ருʼக்³ெகௗ³ரவந த ⁴ஸம்ப³லிதம்ʼ
தத் பவத்ரேலாகாந் ஜ்ஞாபயதும்
ஈஸ்²வேரா(அ)ப்⁴யலஷத்| யுஷ்மந்மத்⁴யவர்த்தீ
க்²ரீஷ்ட ஏவஸநத ⁴ ர்ைக³ரவாஸா²பூ⁴மிஸ்²ச|

ⅩⅩⅧதஸ்மாத்³வயம்ʼ தேமவ ேகா⁴ஷயந்ேதா
யத்³ ஏைககம்ʼ மாநவம்ʼ ஸித்³தீ⁴பூ⁴தம்ʼ
க்²ரீஷ்ேட ஸ்தா²பேயம தத³ர்த²ேமைககம்ʼ
மாநவம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யாம : பூர்ணஜ்ஞாேநந
ைசைககம்ʼமாநவம்ʼஉபத ³ஸா²ம :|

ⅩⅩⅨ ஏதத³ர்த²ம்ʼ தஸ்ய யா ஸ²க்த  :
ப்ரப³லரூேபண மம மத்⁴ேய ப்ரகாஸ²ேத
தயாஹம்ʼயதமாந :ஸ்²ராப்⁴யாமி|

Ⅱ
Ⅰயுஷ்மாகம்ʼலாயத ³ேகயாஸ்த²ப்⁴ராத்ருʼணாஞ்ச
க்ருʼேத யாவந்ேதா ப்⁴ராதரஸ்²ச மம
ஸா²ரீரிகமுக²ம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவந்தஸ்ேதஷாம்ʼ
க்ருʼேத மம கயாந் யத்ேநா ப⁴வத தத்³
யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயதும்இச்சா²மி|

Ⅱ ப²லத : பூர்ணபு³த்³த ⁴ரூபத⁴நேபா⁴கா³ய
ப்ேரம்நா ஸம்ʼயுக்தாநாம்ʼ ேதஷாம்ʼ
மநாம்ʼஸி யத் பதுரீஸ்²வரஸ்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய
ச நகூ³ட⁴வாக்யஸ்ய ஜ்ஞாநார்த²ம்ʼ
ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்நுயுரித்யர்த²மஹம்ʼயேத|
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Ⅲ யேதா வ த்³யாஜ்ஞாநேயா : ஸர்வ்ேவ
ந த⁴ய : க்²ரீஷ்ேடகு³ப்தா :ஸந்த |

Ⅳ ேகா(அ)ப யுஷ்மாந் வ நயவாக்ேயந யந்ந
வஞ்சேயத்தத³ர்த²ம் ஏதாந மயா கத்²யந்ேத|

Ⅴ யுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴ மம
ஸ²ரீேர(அ)வர்த்தமாேந(அ)ப மமாத்மா
வர்த்தேத ேதந யுஷ்மாகம்ʼ ஸுரீத ம்ʼ
க்²ரீஷ்டவஸ்²வாேஸ ஸ்த ²ரத்வஞ்ச
த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ஆநந்தா³மி|

Ⅵ அேதா யூயம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ
யாத்³ருʼக்³ க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தாத்³ருʼக் தம்
அநுசரத|

Ⅶ தஸ்மிந் ப³த்³த⁴மூலா : ஸ்தா²ப தாஸ்²ச
ப⁴வத யா ச ஸி²க்ஷா யுஷ்மாப ⁴ ர்லப்³தா⁴
தத³நுஸாராத்³ வஸ்²வாேஸ ஸுஸ்த ²ரா :
ஸந்தஸ்ேதைநவந த்யம்ʼத⁴ந்யவாத³ம்ʼகுருத|

Ⅷ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத மாநுஷகஸி²க்ஷாத
இஹேலாகஸ்ய வர்ணமாலாதஸ்²ேசாத்பந்நா
க்²ரீஷ்டஸ்ய வபக்ஷா யா த³ர்ஸ²நவ த்³யா
மித்²யாப்ரதாரணா ச தயா ேகா(அ)ப
யுஷ்மாகம்ʼக்ஷதம்ʼ நஜநயது|

Ⅸ யத ஈஸ்²வரஸ்ய க்ருʼத்ஸ்நா பூர்ணதா
மூர்த்த மதீ க்²ரீஷ்ேடவஸத |

Ⅹ யூயஞ்ச ேதந பூர்ணா ப⁴வத² யத : ஸ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³நாம்ʼ
மூர்த்³தா⁴ஸ்த ,

Ⅺேதநசயூயம்அஹஸ்தக்ருʼதத்வக்ேச²ேத³நார்த²ேதா
ேயந ஸா²ரீரபாபாநாம்ʼ வக்³ரஸத்யஜ்யேத
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ேதந க்²ரீஷ்டஸ்ய த்வக்ேச²ேத³ந ச ²ந்நத்வேசா
ஜாதா

Ⅻமஜ்ஜேந ச ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼஸ்²மஸா²நம்ʼ
ப்ராப்தா : புந ர்ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴யாத்
தஸ்ேயாத்தா²பயதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸ²க்ேத :
ப²லம்ʼ ேயா வஸ்²வாஸஸ்தத்³வாரா
தஸ்மிந்ேநவ மஜ்ஜேந ேதந ஸார்த்³த⁴ம்
உத்தா²ப தாஅப⁴வத|

ⅩⅢ ஸ ச யுஷ்மாந் அபராைத⁴ :
ஸா²ரீரிகாத்வக்ேச²ேத³ந ச ம்ருʼதாந்
த்³ருʼஷ்ட்வா ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜீவதவாந்
யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந் அபராதா⁴ந்
க்ஷமிதவாந்,

ⅩⅣ யச்ச த³ண்டா³ஜ்ஞாரூபம்ʼ ருʼணபத்ரம்
அஸ்மாகம்ʼ வருத்³த⁴ம் ஆஸீத் தத்
ப்ரமார்ஜ்ஜிதவாந் ஸ²லாகாப ⁴ : க்ருேஸ²
ப³த்³த்⁴வாதூ³ரீக்ருʼதவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅤ கஞ்ச ேதந ராஜத்வகர்த்த்ருʼத்வபதா³ந
நஸ்ேதஜாம்ʼஸி க்ருʼத்வா பராஜிதாந்
ரிபூநவ ப்ரக³ல்ப⁴தயா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டிேகா³சேரஹ்ேரப தவாந்|

ⅩⅥ அேதா ேஹேதா : கா²த்³யாகா²த்³ேய
ேபயாேபேய உத்ஸவ : ப்ரத பத்³
வஸ்²ராமவாரஸ்²ைசேதஷ ஸர்வ்ேவஷ
யுஷ்மாகம்ʼ ந்யாயாத ⁴பதரூபம்ʼ கமப மா
க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅦ யத ஏதாந சா²யாஸ்வரூபாணி க ந்து
ஸத்யாமூர்த்த  : க்²ரீஷ்ட :|
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ⅩⅧ அபரஞ்ச நம்ரதா ஸ்வர்க³தூ³தாநாம்ʼ
ேஸவா ைசதாத்³ருʼஸ²ம் இஷ்டகர்ம்மாசரந்
ய : கஸ்²ச த் பேராக்ஷவஷயாந் ப்ரவஸ²த
ஸ்வகீயஸா²ரீரிகபா⁴ேவந ச முதா⁴ க³ர்வ்வத :
ஸந்

ⅩⅨ ஸந்த ⁴ப ⁴ : ஸி²ராப ⁴ஸ்²ேசாபக்ருʼதம்ʼ
ஸம்ʼயுக்தஞ்ச க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ யஸ்மாத்
மூர்த்³த⁴த ஈஸ்²வரீயவ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ ப்ராப்ேநாத
தம்ʼ மூர்த்³தா⁴நம்ʼ ந தா⁴ரயத ேதந மாநேவந
யுஷ்மத்த : ப²லாபஹரணம்ʼ நாநுஜாநீத|

ⅩⅩ யத ³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸம்ʼஸாரஸ்ய வர்ணமாலாைய ம்ருʼதா
அப⁴வத தர்ஹ ைய◌ै ர்த்³ரவ்ைய ர்ேபா⁴ேக³ந
க்ஷயம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ

ⅩⅪ தாந மா ஸ்ப்ருʼஸ² மா பு⁴ம்ʼ வ
மா க்³ருʼஹாேணத மாநைவராத ³ஷ்டாந்
ஸி²க்ஷதாம்ʼஸ்²சவ தீ⁴ந்

ⅩⅫ ஆசரந்ேதா யூயம்ʼ குத : ஸம்ʼஸாேர
ஜீவந்தஇவப⁴வத²?

ⅩⅩⅢ ேத வ த⁴ய : ஸ்ேவச்சா²ப⁴க்த்யா
நம்ரதயா ஸ²ரீரக்ேலஸ²ேநந ச
ஜ்ஞாநவத ⁴வத் ப்ரகாஸ²ந்ேத ததா²ப
ேத(அ)க³ண்யா :ஸா²ரீரிகபா⁴வவர்த்³த⁴காஸ்²ச
ஸந்த |

Ⅲ
Ⅰ யத ³ யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம்
உத்தா²ப தா அப⁴வத தர்ஹ யஸ்மிந்
ஸ்தா²ேந க்²ரீஷ்ட ஈஸ்²வரஸ்ய
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த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ உபவஷ்ட ஆஸ்ேத
தஸ்ேயார்த்³த்⁴வஸ்தா²நஸ்ய வஷயாந்
ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ பார்த ²வவஷேயஷ ந யதமாநா
ஊர்த்³த்⁴வஸ்த²வஷேயஷ யதத்⁴வம்ʼ|

Ⅲ யேதா யூயம்ʼ ம்ருʼதவந்ேதா யுஷ்மாகம்ʼ
ஜீவதஞ்ச க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம் ஈஸ்²வேர
கு³ப்தம்அஸ்த |

Ⅳ அஸ்மாகம்ʼ ஜீவநஸ்வரூப : க்²ரீஷ்ேடா
யதா³ ப்ரகாஸி²ஷ்யேத ததா³ ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யூயமப வ ப⁴ேவந ப்ரகாஸி²ஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅴ அேதா ேவஸ்²யாக³மநம்
அஸு²ச க்ரியா ராக³ : குத்ஸிதாப ⁴லாேஷா
ேத³வபூஜாதுல்ேயா ேலாப⁴ஸ்²ைசதாந
ர்பாि◌த²வபுருஷஸ்யாங்கா³ந யுஷ்மாப ⁴
ர்நஹந்யந்தாம்ʼ|

Ⅵ யத ஏேதப்⁴ய : கர்ம்மப்⁴ய
ஆஜ்ஞாலங்க ⁴ேநா ேலாகாந் ப்ரதீஸ்²வரஸ்ய
க்ேராேதா⁴வர்த்தேத|

Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யதா³ யூயம்ʼ தாந்யுபாஜீவத
ததா³யூயமப தாந்ேயவாசரத;

Ⅷ க ந்த்வதா³நீம்ʼ க்ேராேதா⁴
ேராேஷா ஜிஹம்ʼஸிஷா து³ர்முக²தா
வத³நந ர்க³தகதா³லபஸ்²ைசதாந
ஸர்வ்வாணிதூ³ரீகுருத்⁴வம்ʼ|

Ⅸ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ம்ருʼஷாகதா²ம்ʼ ந
வத³த யேதா யூயம்ʼ ஸ்வகர்ம்மஸஹதம்ʼ
புராதநபுருஷம்ʼ த்யக்தவந்த :



Colossians Ⅲ:Ⅹ x Colossians Ⅲ:ⅩⅥ

Ⅹ ஸ்வஸ்ரஷ்டு : ப்ரதமூர்த்யா
தத்த்வஜ்ஞாநாயநூதநீக்ருʼதம்ʼ நவீநபுருஷம்ʼ
பரிஹதவந்தஸ்²ச|

Ⅺேதநசயஹூத ³ப ⁴ந்நஜாதீயேயாஸ்²ச ²ந்நத்வக³ச்ச ²ந்நத்வேசா
ர்ம்ேலச்ச²ஸ்குதீ²யேயா ர்தா³ஸமுக்தேயாஸ்²ச
ேகா(அ)ப வ ேஸ²ேஷா நாஸ்த க ந்து
ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வ : க்²ரீஷ்ட ஏவாஸ்ேத|

Ⅻ அதஏவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
மேநாப ⁴லஷதா : பவ த்ரா : ப்ரியாஸ்²ச
ேலாகா இவ ஸ்ேநஹயுக்தாம் அநுகம்பாம்ʼ
ஹைதஷதாம்ʼ நம்ரதாம்ʼ த தக்ஷாம்ʼ
ஸஹஷ்ணுதாஞ்சபரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ யூயம் ஏைககஸ்யாசரணம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ
ேயந ச யஸ்ய கமப்யபராத்⁴யேத தஸ்ய தம்ʼ
ேதா³ஷம்ʼஸக்ஷமதாம்ʼ,க்²ரீஷ்ேடாயுஷ்மாகம்ʼ
ேதா³ஷாந் யத்³வத்³ க்ஷமிதவாந் யூயமப
தத்³வத்குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ வேஸ²ஷத : ஸித்³த ⁴ஜநேகந
ப்ேரமப³ந்த⁴ேநந ப³த்³தா⁴ ப⁴வத|

ⅩⅤ யஸ்யா : ப்ராப்தேய யூயம் ஏகஸ்மிந்
ஸ²ரீேர ஸமாஹூதா அப⁴வத ேஸஸ்²வரீயா
ஸா²ந்த ர்யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸ்யத ⁴தஷ்ட²து
யூயஞ்சக்ருʼதஜ்ஞா ப⁴வத|

ⅩⅥக்²ரீஷ்டஸ்யவாக்யம்ʼஸர்வ்வவத⁴ஜ்ஞாநாய
ஸம்பூர்ணரூேபண யுஷ்மத³ந்தேர
நவமது, யூயஞ்ச கீ³ைத ர்கா³ைந :
பாரமார்த ²கஸங்கீர்த்தைநஸ்²ச
பரஸ்பரம் ஆத ³ஸ²த ப்ரேபா³த⁴யத ச,
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அநுக்³ருʼஹீதத்வாத் ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய
ஸ்வமேநாப ⁴ ர்கா³யத ச|

ⅩⅦவாசா கர்ம்மணா வா யத்³ யத் குருத தத்
ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்நாம்நா குருத
ேதந ப தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவத³த ச|

ⅩⅧ ேஹ ேயாஷத :, யூயம்ʼ ஸ்வாமிநாம்ʼ
வஸ்²யா ப⁴வத யதஸ்தேத³வ ப்ரப⁴ேவ
ேராசேத|

ⅩⅨ ேஹ ஸ்வாமிந :, யூயம்ʼ பா⁴ர்ய்யாஸு
ப்ரீயத்⁴வம்ʼ தா : ப்ரத பருஷாலாபம்ʼ மா
குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩ ேஹ பா³லா :, யூயம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய
ப த்ேராராஜ்ஞாக்³ராஹேணா ப⁴வத
யதஸ்தேத³வப்ரேபா⁴ :ஸந்ேதாஷஜநகம்ʼ|

ⅩⅪ ேஹ பதர :, யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா யத்
காதரா ந ப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தாந் ப்ரத மா
ேராஷயத|

ⅩⅫ ேஹ தா³ஸா :, யூயம்ʼ ஸர்வ்வவஷய
ஐஹகப்ரபூ⁴நாம் ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணா
ப⁴வத த்³ருʼஷ்டிேகா³சரீயேஸவயா
மாநேவப்⁴ேயா ேராசதும்ʼ மா யதத்⁴வம்ʼ க ந்து
ஸரலாந்த :கரைண : ப்ரேபா⁴ ர்பா◌⁴◌ीத்யா
கார்ய்யம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢயச்சகுருத்⁴ேவதத்மாநுஷமநுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய ப்ரபு²ல்லமநஸா
குருத்⁴வம்ʼ,

ⅩⅩⅣ யேதா வயம்ʼ ப்ரபு⁴த :
ஸ்வர்கா³த ⁴காரரூபம்ʼ ப²லம்ʼ லப்ஸ்யாமஹ
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இத யூயம்ʼ ஜாநீத² யஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ :
க்²ரீஷ்டஸ்யதா³ஸாப⁴வத²|

ⅩⅩⅤ க ந்து ய : கஸ்²ச த்³ அநுச தம்ʼ கர்ம்ம
கேராத ஸ தஸ்யாநுச தகர்ம்மண : ப²லம்ʼ
லப்ஸ்யேத தத்ர ேகா(அ)ப பக்ஷபாேதா ந
ப⁴வஷ்யத |

Ⅳ
Ⅰஅபரஞ்ச ேஹ அத ⁴பதய :, யூயம்ʼ தா³ஸாந்
ப்ரத ந்யாய்யம்ʼ யதா²ர்த²ஞ்சாசரணம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ யுஷ்மாகமப்ேயேகா(அ)த ⁴பத  :
ஸ்வர்ேக³வத்³யதஇத ஜாநீத|

Ⅱ யூயம்ʼ ப்ரார்த²நாயாம்ʼ ந த்யம்ʼ
ப்ரவர்த்தத்⁴வம்ʼ த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
குர்வ்வந்தஸ்தத்ர ப்ரபு³த்³தா⁴ஸ்தஷ்ட²த ச|

Ⅲ ப்ரார்த²நாகாேல மமாப க்ருʼேத
ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ,

Ⅳப²லத : க்²ரீஷ்டஸ்யயந்நகூ³ட⁴வாக்யகாரணாத்³
அஹம்ʼப³த்³ேதா⁴(அ)ப⁴வம்ʼதத்ப்ரகாஸா²ேயஸ்²வேரா
யத் மத³ர்த²ம்ʼ வாக்³த்³வாரம்ʼ குர்ய்யாத்,
அஹஞ்ச யேதா²ச தம்ʼ தத் ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
ஸ²க்நுயாம் ஏதத் ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

Ⅴ யூயம்ʼ ஸமயம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
ப³ஹ  :ஸ்தா²ந் ேலாகாந் ப்ரத ஜ்ஞாநாசாரம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ|

Ⅵயுஷ்மாகம்ஆலாப :ஸர்வ்வதா³நுக்³ரஹஸூசேகா
லவேணந ஸுஸ்வாது³ஸ்²ச ப⁴வது
யஸ்ைம யது³த்தரம்ʼ தா³தவ்யம்ʼ தத்³
யுஷ்மாப ⁴ரவக³ம்யதாம்ʼ|
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Ⅶ மம யா த³ஸா²க்த தாம்ʼ துக ²கநாமா
ப்ரெபௗ⁴ ப்ரிேயா மம ப்⁴ராதா வஸ்²வஸநீய :
பரிசாரக : ஸஹதா³ஸஸ்²ச யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயஷ்யத |

Ⅷ ஸ யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸா²ம்ʼ ஜாநீயாத்
யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி ஸாந்த்வேயச்ச
தத³ர்த²ேமவாஹம்ʼ

Ⅸ தம் ஓநீஷமநாமாநஞ்ச
யுஷ்மத்³ேத³ஸீ²யம்ʼ வஸ்²வஸ்தம்ʼ
ப்ரியஞ்ச ப்⁴ராதரம்ʼ ப்ேரஷதவாந் ெதௗ
யுஷ்மாந் அத்ரத்யாம்ʼ ஸர்வ்வவார்த்தாம்ʼ
ஜ்ஞாபயஷ்யத :|

Ⅹ ஆரிஷ்டார்க²நாமா மம ஸஹப³ந்தீ³
ப³ர்ணப்³பா³ பா⁴க ³ேநேயா மார்ேகா
யுஷ்டநாம்நா வ க்²யாேதா யீஸு²ஸ்²ைசேத
ச ²ந்நத்வேசாப்⁴ராதேராயுஷ்மாந்நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாபயந்த , ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய மார்கமத ⁴
யூயம்ʼ பூர்வ்வம் ஆஜ்ஞாப தா : ஸ யத ³
யுஷ்மத்ஸமீபம் உபதஷ்ேட²த் தர்ஹ
யுஷ்மாப ⁴ ர்க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

Ⅺ ேகவலேமத ஈஸ்²வரராஜ்ேய மம
ஸாந்த்வநாஜநகா :ஸஹகாரிேணா(அ)ப⁴வந்|

Ⅻ க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ேஸா ேயா
யுஷ்மத்³ேத³ஸீ²ய இபப்²ரா : ஸ யுஷ்மாந்
நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயத யூயஞ்ேசஸ்²வரஸ்ய
ஸர்வ்வஸ்மிந் மேநா(அ)ப ⁴லாேஷ யத்
ஸித்³தா⁴ : பூர்ணாஸ்²ச ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ
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ஸ நத்யம்ʼ ப்ரார்த²நயா யுஷ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
யதேத|

ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ லாயத ³ேகயாஸ்த ²தாநாம்ʼ
ஹயராபலிஸ்த ²தாநாஞ்ச ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
ஹதாய ேஸா(அ)தீவ ேசஷ்டத இத்யஸ்மிந்
அஹம்ʼ தஸ்யஸா ப⁴வாமி|

ⅩⅣ லூகநாமா ப்ரியஸ்²ச க த்ஸேகா
தீ³மாஸ்²சயுஷ்மப்⁴யம்ʼ நமஸ்குர்வ்வாேத|

ⅩⅤ யூயம்ʼ லாயத ³ேகயாஸ்தா²ந் ப்⁴ராத்ருʼந்
நும்பா²ம்ʼ தத்³க்³ருʼஹஸ்த ²தாம்ʼ ஸமிதஞ்ச
மம நமஸ்காரம்ʼஜ்ஞாபயத|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴
பத்ரஸ்யாஸ்ய பாேட² க்ருʼேத
லாயத ³ேகயாஸ்த²ஸமிதாவப தஸ்ய பாேடா²
யதா² ப⁴ேவத் லாயத ³ேகயாஞ்ச யத் பத்ரம்ʼ
மயா ப்ரஹதம்ʼ தத்³ யதா² யுஷ்மாப ⁴ரப
பட்²ேயத ததா² ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅦ அபரம் ஆர்க ²ப்பம்ʼ வத³த ப்ரேபா⁴ ர்யத்
பரிசர்ய்யாபத³ம்ʼ த்வயாப்ராப தத்ஸாத⁴நாய
ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ|

ⅩⅧஅஹம்ʼ ெபௗல : ஸ்வஹஸ்தாக்ஷேரண
யுஷ்மாந் நமஸ்காரம்ʼ ஜ்ஞாபயாமி யூயம்ʼ மம
ப³ந்த⁴நம்ʼ ஸ்மரத| யுஷ்மாந் ப்ரத்யநுக்³ரேஹா
பூ⁴யாத்|ஆேமந|



xv

Sanskrit Bible (NT) in Tamil Script
New Testament in Sanskrit Language; printed in Tamil

Script
copyright © 2018 SanskritBible.in

Language: Saṃskṛtam
Contributor: SanskritBible.in

Thank you for your interest in Sanskrit Bible.
Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice.
This edition is in Tamil script and is based on the Sanskrit translation of
the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please
visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download
various free Christian literature.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2020-01-01

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
71bc9e68-f170-58f8-8674-b48f42971996

http://www.sanskritbible.in/
http://www.ethnologue.org/language/san
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Colossians

