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இப ²ஷண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரரித : ெபௗல இப ²ஷநக³ரஸ்தா²ந்
பவ த்ராந் க்²ரீஷ்டயீெஸௗ² வஸ்²வாஸிேநா
ேலாகாந் ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாதஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய சாநுக்³ரஹ : ஸா²ந்தஸ்²ச
யுஷ்மாஸுவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲஅஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ய
தாத ஈஸ்²வேரா த⁴ந்ேயா ப⁴வது; யத :
ஸ க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வம்
ஆத்⁴யாத்மிகம்ʼஸ்வர்கீ³யவரம்ʼ த³த்தவாந்|

Ⅳ வயம்ʼ யத் தஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ
ப்ேரம்நா பவ த்ரா நஷ்கலங்காஸ்²ச
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்ேட
பூர்வ்வம்ʼ ேதநாஸ்மாந் அப ⁴ேராச தவாந்,
நஜாப ⁴லஷதாநுேராதா⁴ச்ச

Ⅴ யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந ஸ்வஸ்ய
நமித்தம்ʼ புத்ரத்வபேத³(அ)ஸ்மாந்
ஸ்வகீயாநுக்³ரஹஸ்ய மஹத்த்வஸ்ய
ப்ரஸ²ம்ʼஸார்த²ம்ʼபூர்வ்வம்ʼ நயுக்தவாந்|

Ⅵ தஸ்மாத்³ அநுக்³ரஹாத் ஸ
ேயந ப்ரியதேமந புத்ேரணாஸ்மாந்
அநுக்³ருʼஹீதவாந்,

Ⅶ வயம்ʼ தஸ்ய ேஸா²ணிேதந முக்த ம்
அர்த²த : பாபக்ஷமாம்ʼலப்³த⁴வந்த :|
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Ⅷதஸ்யயஈத்³ருʼேஸா²(அ)நுக்³ரஹநத ⁴ஸ்தஸ்மாத்
ேஸா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வவத⁴ம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ
பு³த்³த ⁴ஞ்சபா³ஹுல்யரூேபணவதரிதவாந்|

Ⅸஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயா ர்யத்³யத்³வத்³யேத
தத்ஸர்வ்வம்ʼஸக்²ரீஷ்ேடஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யதீத
ஹைதஷணா

Ⅹ ேதந க்ருʼேதா ேயா மேநாரத² :
ஸம்பூர்ணதாம்ʼ க³தவத்ஸு ஸமேயஷ
ஸாத⁴யதவ்யஸ்தமத ⁴ஸஸ்வகீயாப ⁴லாஷஸ்ய
நகூ³ட⁴ம்ʼ பா⁴வம்அஸ்மாந்ஜ்ஞாப தவாந்|

Ⅺ பூர்வ்வம்ʼ க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வாஸிேநா
ேய வயம் அஸ்மத்ேதா யத் தஸ்ய மஹம்ந :
ப்ரஸ²ம்ʼஸாஜாயேத,

Ⅻ தத³ர்த²ம்ʼ ய : ஸ்வகீேயச்சா²யா :
மந்த்ரணாத : ஸர்வ்வாணி ஸாத⁴யத தஸ்ய
மேநாரதா²த்³ வயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந பூர்வ்வம்ʼ
நரூப தா :ஸந்ேதா(அ)த ⁴காரிேணாஜாதா :|

ⅩⅢ யூயமப ஸத்யம்ʼ வாக்யம் அர்த²ேதா
யுஷ்மத்பரித்ராணஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
நஸ²ம்ய தஸ்மிந்ேநவ க்²ரீஷ்ேட
வஸ்²வஸிதவந்த : ப்ரதஜ்ஞாேதந
பவ த்ேரணாத்மநாமுத்³ரேயவாங்க தாஸ்²ச|

ⅩⅣ யதஸ்தஸ்ய மஹம்ந : ப்ரகாஸா²ய ேதந
க்ரீதாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ முக்த ர்யாவந்ந
ப⁴வஷ்யத தாவத் ஸ ஆத்மாஸ்மாகம்
அத ⁴காரித்வஸ்ய ஸத்யங்காரஸ்ய
பணஸ்வரூேபா ப⁴வத |
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ⅩⅤ ப்ரெபௗ⁴ யீெஸௗ² யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸ : ஸர்வ்ேவஷ பவத்ரேலாேகஷ
ப்ேரம சாஸ்த இத வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வாஹமப

ⅩⅥயுஷ்மாநத ⁴ ந ரந்தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³ந் ப்ரார்த²நாஸமேய ச யுஷ்மாந் ஸ்மரந்
வரமிமம்ʼயாசாமி|

ⅩⅦ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
தாேதா ய : ப்ரபா⁴வாகர ஈஸ்²வர : ஸ
ஸ்வகீயதத்த்வஜ்ஞாநாய யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ஜ்ஞாநஜநகம்ப்ரகாஸி²தவாக்யேபா³த⁴கஞ்சாத்மாநம்ʼ
ேத³யாத்|

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநசக்ஷ ம்ʼஷ ச
தீ³ப்தயுக்தாந க்ருʼத்வா தஸ்யாஹ்வாநம்ʼ
கீத்³ருʼஸ்²யா ப்ரத்யாஸ²யா ஸம்ப³லிதம்ʼ
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ேதந
த³த்ேதா(அ)த ⁴கார : கீத்³ருʼஸ² :
ப்ரபா⁴வந த ⁴ ர்வஸ்²வாஸிஷ சாஸ்மாஸு
ப்ரகாஸ²மாநஸ்ய

ⅩⅨ ததீ³யமஹாபராக்ரமஸ்ய மஹத்வம்ʼ
கீத்³ருʼக்³ அநுபமம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயது|

ⅩⅩ யத : ஸ யஸ்யா : ஸ²க்ேத : ப்ரப³லதாம்ʼ
க்²ரீஷ்ேட ப்ரகாஸ²யந் ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் தம்
உத்தா²ப தவாந்,

ⅩⅪ அத ⁴பத த்வபத³ம்ʼ ஸா²ஸநபத³ம்ʼ
பராக்ரேமா ராஜத்வஞ்ேசத நாமாந யாவந்த
பதா³நீஹ ேலாேக பரேலாேக ச வ த்³யந்ேத
ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் ஊர்த்³த்⁴ேவ
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ஸ்வர்ேக³ நஜத³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ தம்
உபேவஸி²தவாந்,

ⅩⅫ ஸர்வ்வாணி தஸ்ய சரணேயாரேதா⁴
நஹதவாந் யா ஸமிதஸ்தஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ
ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பூரயது : பூரகஞ்ச
ப⁴வத தம்ʼ தஸ்யாமூர்த்³தா⁴நம்ʼ க்ருʼத்வா

ⅩⅩⅢ ஸர்வ்ேவஷாம் உபர்ய்யுபரி
ந யுக்தவாம்ʼஸ்²ச ைஸவ ஸ²க்த ரஸ்மாஸ்வப
ேதந ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅱ
Ⅰ புரா யூயம் அபராைத⁴ : பாைபஸ்²ச ம்ருʼதா :
ஸந்தஸ்தாந்யாசரந்த இஹேலாகஸ்ய
ஸம்ʼஸாராநுஸாேரணாகாஸ²ராஜ்யஸ்யாத ⁴பத ம்

Ⅱஅர்த²த :ஸாம்ப்ரதம்ஆஜ்ஞாலங்க ⁴வம்ʼேஸ²ஷ
கர்ம்மகாரிணம்ஆத்மாநம்அந்வவ்ரஜத|

Ⅲ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ஸர்வ்ேவ
வயமப பூர்வ்வம்ʼ ஸ²ரீரஸ்ய
மநஸ்காமநாயாஞ்ேசஹாம்ʼ ஸாத⁴யந்த :
ஸ்வஸ²ரீரஸ்யாப ⁴லாஷாந் ஆசராம
ஸர்வ்ேவ(அ)ந்ய இவ ச ஸ்வபா⁴வத :
க்ேராத⁴ப⁴ஜநாந்யப⁴வாம|

Ⅳ க ந்து கருணாந த ⁴ரீஸ்²வேரா ேயந
மஹாப்ேரம்நாஸ்மாந் த³யதவாந்

Ⅴ தஸ்ய ஸ்வப்ேரம்ேநா பா³ஹுல்யாத்³
அபராைத⁴ ர்ம்ருʼதாநப்யஸ்மாந் க்²ரீஷ்ேடந
ஸஹ ஜீவதவாந் யேதா(அ)நுக்³ரஹாத்³
யூயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தா :|
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Ⅵ ஸ ச க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மாந்
ேதந ஸார்த்³த⁴ம் உத்தா²ப தவாந் ஸ்வர்க³
உபேவஸி²தவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅶ இத்த²ம்ʼ ஸ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மாந்
ப்ரத ஸ்வஹைதஷதயா பா⁴வயுேக³ஷ
ஸ்வகீயாநுக்³ரஹஸ்யாநுபமம்ʼ ந த ⁴ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யதும்இச்ச²த |

Ⅷ யூயம் அநுக்³ரஹாத்³ வஸ்²வாேஸந
பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தா :, தச்ச யுஷ்மந்மூலகம்ʼ
நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ையவதா³நம்ʼ,

Ⅸ தத் கர்ம்மணாம்ʼ ப²லம் அப நஹ , அத :
ேகநாப நஸ்²லாக ⁴தவ்யம்ʼ|

Ⅹ யேதா வயம்ʼ தஸ்ய கார்ய்யம்ʼ ப்ராக்³
ஈஸ்²வேரண நரூபதாப ⁴ : ஸத்க்ரியாப ⁴ :
காலயாபநாய க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² ேதந
ம்ருʼஷ்டாஸ்²ச|

Ⅺ புரா ஜந்மநா ப ⁴ந்நஜாதீயா
ஹஸ்தக்ருʼதம்ʼ த்வக்ேச²த³ம்ʼ ப்ராப்ைத
ர்ேலாைகஸ்²சாச்ச ²ந்நத்வச இத நாம்நா
க்²யாதா ேய யூயம்ʼ ைத ர்யுஷ்மாப ⁴ரித³ம்ʼ
ஸ்மர்த்தவ்யம்ʼ

Ⅻ யத் தஸ்மிந் ஸமேய யூயம்ʼ
க்²ரீஷ்டாத்³ ப ⁴ந்நா இஸ்ராேயலேலாகாநாம்ʼ
ஸஹவாஸாத்³தூ³ரஸ்தா² : ப்ரதஜ்ஞாஸம்ப³லிதநயமாநாம்ʼ
ப³ஹ  : ஸ்த ²தா : ஸந்ேதா ந ராஸா²
ந ரீஸ்²வராஸ்²சஜக³த்யாத்⁴வம்இத |

ⅩⅢக ந்த்வது⁴நா க்²ரீஷ்ேட யீஸா²வாஸ்²ரயம்ʼ
ப்ராப்ய புரா தூ³ரவர்த்த ேநா
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யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ேஸா²ணிேதந
ந கடவர்த்த ேநா(அ)ப⁴வத|

ⅩⅣ யத : ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ ஸந்த ⁴ : ஸ
த்³வயம் ஏகீக்ருʼதவாந் ஸ²த்ருதாரூபணீம்ʼ
மத்⁴யவர்த்த நீம்ʼ ப்ரேப⁴த³கப ⁴த்த ம்ʼ
ப⁴க்³நவாந் த³ண்டா³ஜ்ஞாயுக்தம்ʼ
வத ⁴ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ ஸ்வஸ²ரீேரண
லுப்தவாம்ʼஸ்²ச|

ⅩⅤயத : ஸஸந்த ⁴ம்ʼ வதா⁴ய ெதௗ த்³ெவௗ
ஸ்வஸ்மிந் ஏகம்ʼநுதநம்ʼமாநவம்ʼ கர்த்தும்ʼ

ⅩⅥ ஸ்வகீயக்ருேஸ² ஸ²த்ருதாம்ʼ நஹத்ய
ேதைநைவகஸ்மிந் ஸ²ரீேர தேயா
ர்த்³வேயாரீஸ்²வேரண ஸந்த ⁴ம்ʼ காரயதும்ʼ
நஸ்²சதவாந்|

ⅩⅦ ஸ சாக³த்ய தூ³ரவர்த்த ேநா யுஷ்மாந்
ந கடவர்த்த ேநா (அ)ஸ்மாம்ʼஸ்²ச ஸந்ேத⁴
ர்மங்க³லவார்த்தாம்ʼஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅧ யதஸ்தஸ்மாத்³ உப⁴யப யா வயம்
ஏேகநாத்மநா பது : ஸமீபம்ʼ க³மநாய
ஸாமர்த்²யம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅨ அத இதா³நீம்ʼ யூயம் அஸம்பர்கீயா
வ ேத³ஸி²நஸ்²ச ந தஷ்ட²நத :
பவ த்ரேலாைக : ஸஹவாஸிந ஈஸ்²வரஸ்ய
ேவஸ்²மவாஸிநஸ்²சாத்⁴ேவ|

ⅩⅩஅபரம்ʼ ப்ேரரிதா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச
யத்ர ப ⁴த்தமூலஸ்வரூபாஸ்தத்ர யூயம்ʼ
தஸ்மிந் மூேல ந சீயத்⁴ேவ தத்ர ச
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ஸ்வயம்ʼ யீஸு² : க்²ரீஷ்ட : ப்ரதா⁴ந :
ேகாணஸ்த²ப்ரஸ்தர :|

ⅩⅪ ேதந க்ருʼத்ஸ்நா ந ர்ம்மித  :
ஸம்ʼக்³ரத்²யமாநா ப்ரேபா⁴ : பவ த்ரம்ʼ
மந்த ³ரம்ʼ ப⁴வதும்ʼவர்த்³த⁴ேத|

ⅩⅫ யூயமப தத்ர ஸம்ʼக்³ரத்²யமாநா
ஆத்மேநஸ்²வரஸ்யவாஸஸ்தா²நம்ʼ ப⁴வத²|

Ⅲ
Ⅰ அேதா ேஹேதா ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼந மித்தம்ʼயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யப³ந்தீ³
ய : ேஸா(அ)ஹம்ʼெபௗேலா ப்³ரவீமி|

Ⅱ யுஷ்மத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேரண மஹ்யம்ʼ
த³த்தஸ்ய வரஸ்ய நயம : கீத்³ருʼஸ²ஸ்தத்³
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவீத மந்ேய|

Ⅲ அர்த²த : பூர்வ்வம்ʼ மயா
ஸம்ʼேக்ஷேபண யதா² லிக ²தம்ʼ ததா²ஹம்ʼ
ப்ரகாஸி²தவாக்ேயேநஸ்²வரஸ்ய நகூ³ட⁴ம்ʼ
பா⁴வம்ʼஜ்ஞாப ேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

Ⅳ அேதா யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத் படி²த்வா
க்²ரீஷ்டமத ⁴ தஸ்மிந்நகூ³ேட⁴ பா⁴ேவ மம
ஜ்ஞாநம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ தத்³ ேபா⁴த்ஸ்யேத|

Ⅴ பூர்வ்வயுேக³ஷ மாநவஸந்தாநாஸ்தம்ʼ
ஜ்ஞாப தா நாஸந் க ந்த்வது⁴நா ஸ
பா⁴வஸ்தஸ்ய பவத்ராந் ப்ேரரிதாந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச ப்ரத்யாத்மநா
ப்ரகாஸி²ேதா(அ)ப⁴வத்;

Ⅵஅர்த²த ஈஸ்²வரஸ்யஸ²க்ேத : ப்ரகாஸா²த்
தஸ்யாநுக்³ரேஹண ேயா வேரா மஹ்யம்
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அதா³ய ேதநாஹம்ʼ யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
பரிசாரேகா(அ)ப⁴வம்ʼ,

Ⅶ தத்³வாரா க்²ரீஷ்ேடந ப ⁴ந்நஜாதீயா
அந்ைய : ஸார்த்³த⁴ம் ஏகாத ⁴காரா ஏகஸ²ரீரா
ஏகஸ்யா : ப்ரதஜ்ஞாயா அம்ʼஸி²நஸ்²ச
ப⁴வஷ்யந்தீத |

Ⅷ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
க்ஷ த்³ரதமாய மஹ்யம்ʼ வேரா(அ)யம்
அதா³ய யத்³ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ேபா³தா⁴க³யஸ்ய கு³ணநேத⁴ : க்²ரீஷ்டஸ்ய
மங்க³லவார்த்தாம்ʼ ப்ரசாரயாமி,

Ⅸ காலாவஸ்தா²த : பூர்வ்வஸ்மாச்ச
ேயா நகூ³ட⁴பா⁴வ ஈஸ்²வேர கு³ப்த ஆஸீத்
ததீ³யநயமம்ʼஸர்வ்வாந்ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅹ யத ஈஸ்²வரஸ்ய நாநாரூபம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ
யத் ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸமித்யா ஸ்வர்ேக³
ப்ராதா⁴ந்யபராக்ரமயுக்தாநாம்ʼ தூ³தாநாம்ʼ
ந கேட ப்ரகாஸ்²யேத தத³ர்த²ம்ʼ ஸ யீஸு²நா
க்²ரீஷ்ேடநஸர்வ்வாணிஸ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅺ யேதா வயம்ʼ யஸ்மிந் வஸ்²வஸ்ய
த்³ருʼட⁴ப⁴க்த்யா ந ர்ப⁴யதாம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமாக³ேமஸாமர்த்²யஞ்ச

Ⅻ ப்ராப்தவந்தஸ்தமஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ
யீஸு²ம்ʼ க்²ரீஷ்டமத ⁴ ஸ காலாவஸ்தா²யா :
பூர்வ்வம்ʼ தம்ʼமேநாரத²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅢ அேதா(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ
து³ :க²ேபா⁴ேக³ந க்லாந்த ம்ʼ யந்ந க³ச்சா²மீத
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ப்ரார்த²ேய யதஸ்தேத³வ யுஷ்மாகம்ʼ
ெகௗ³ரவம்ʼ|

ⅩⅣ அேதா ேஹேதா : ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயா :
ஸ்த ²த : க்ருʼத்ஸ்ேநாவம்ʼேஸா²யஸ்யநாம்நா
வ க்²யாதஸ்தம்

ⅩⅤ அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப தரமுத்³த ³ஸ்²யாஹம்ʼ ஜாநுநீ பாதய த்வா
தஸ்யப்ரபா⁴வந த ⁴ேதாவரமிமம்ʼ ப்ரார்த²ேய|

ⅩⅥ தஸ்யாத்மநா யுஷ்மாகம்
ஆந்தரிகபுருஷஸ்ய ஸ²க்ேத ர்வ்ருʼத்³த ⁴ :
க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்டஸ்து வஸ்²வாேஸந யுஷ்மாகம்ʼ
ஹ்ருʼத³ேயஷ நவஸது|ப்ேரமணியுஷ்மாகம்ʼ
ப³த்³த⁴மூலத்வம்ʼஸுஸ்த ²ரத்வஞ்சப⁴வது|

ⅩⅧ இத்த²ம்ʼ ப்ரஸ்த²தாயா தீ³ர்க⁴தாயா
க³பீ⁴ரதாயா உச்சதாயாஸ்²ச ேபா³தா⁴ய
ஸர்வ்ைவ : பவ த்ரேலாைக : ப்ராப்யம்ʼ
ஸாமர்த்²யம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்லப்⁴யதாம்ʼ,

ⅩⅨ ஜ்ஞாநாத ரிக்தம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரம ஜ்ஞாயதாம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸம்பூர்ணவ்ருʼத்³த ⁴பர்ய்யந்தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
வ்ருʼத்³த ⁴ ர்ப⁴வதுச|

ⅩⅩ அஸ்மாகம் அந்தேர யா ஸ²க்த  :
ப்ரகாஸ²ேத தயா ஸர்வ்வாத ரிக்தம்ʼ
கர்ம்ம குர்வ்வந் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நாம்ʼ
கல்பநாஞ்சாத க்ரமிதும்ʼய :ஸ²க்ேநாத
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ⅩⅪ க்²ரீஷ்டயீஸு²நா ஸமிேத ர்மத்⁴ேய
ஸர்வ்ேவஷ யுேக³ஷ தஸ்ய த⁴ந்யவாேதா³
ப⁴வது|இத |

Ⅳ
Ⅰ அேதா ப³ந்த ³ரஹம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்நாம்நா யுஷ்மாந் வ நேய யூயம்ʼ
ேயநாஹ்வாேநநாஹூதாஸ்தது³பயுக்தரூேபண

Ⅱ ஸர்வ்வதா² நம்ரதாம்ʼ ம்ருʼது³தாம்ʼ
த தக்ஷாம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரம்நா
ஸஹஷ்ணுதாஞ்சாசரத|

Ⅲ ப்ரணயப³ந்த⁴ேநந சாத்மந ஏ◌ैக்யம்ʼ
ரக்ஷதும்ʼயதத்⁴வம்ʼ|

Ⅳ யூயம் ஏகஸ²ரீரா ஏகாத்மாநஸ்²ச தத்³வத்³
ஆஹ்வாேநநயூயம்ஏகப்ரத்யாஸா²ப்ராப்தேய
ஸமாஹூதா :|

Ⅴ யுஷ்மாகம் ஏக : ப்ரபு⁴ேரேகா வஸ்²வாஸ
ஏகம்ʼமஜ்ஜநம்ʼ,ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ தாத :

Ⅵ ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த² : ஸர்வ்வவ்யாபீ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ைசக
ஈஸ்²வரஆஸ்ேத|

Ⅶக ந்துக்²ரீஷ்டஸ்யதா³நபரிமாணாநுஸாராத்³
அஸ்மாகம் ஏைககஸ்ைம வ ேஸ²ேஷா
வேரா(அ)தா³ய |

Ⅷ யதா² லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
"ஊர்த்³த்⁴வம் ஆருஹ்ய ேஜத்ருʼந்
ஸ வஜித்ய ப³ந்த ³ேநா(அ)கேராத்|
தத : ஸ மநுேஜப்⁴ேயா(அ)ப ஸ்வீயாந்
வ்யஸ்²ராணயத்³வராந்|| "
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Ⅸஊர்த்³த்⁴வம்ஆருஹ்ேயதவாக்யஸ்யாயமர்த² :
ஸ பூர்வ்வம்ʼ ப்ருʼத ²வீரூபம்ʼ
ஸர்வ்வாத⁴ :ஸ்த ²தம்ʼ ஸ்தா²நம்
அவதீர்ணவாந்;

Ⅹ யஸ்²சாவதீர்ணவாந் ஸ ஏவ
ஸ்வர்கா³ணாம் உபர்ய்யுபர்ய்யாரூட⁴வாந்
யத :ஸர்வ்வாணி ேதநபூரய தவ்யாந |

Ⅺ ஸ ஏவ ச காம்ʼஸ்²சந ப்ேரரிதாந்
அபராந் ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா(அ)பராந்
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகாந் அபராந் பாலகாந்
உபேத³ஸ²காம்ʼஸ்²ச ந யுக்தவாந்|

Ⅻ யாவத்³ வயம்ʼ ஸர்வ்ேவ
வஸ்²வாஸஸ்ேயஸ்²வரபுத்ரவஷயகஸ்ய
தத்த்வஜ்ஞாநஸ்ய ைசக்யம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ
புருஷர்த²ஞ்சார்த²த : க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸம்பூர்ணபரிமாணஸ்ய ஸமம்ʼ பரிமாணம்ʼ
ந ப்ராப்நுமஸ்தாவத்

ⅩⅢ ஸ பரிசர்ய்யாகர்ம்மஸாத⁴நாய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²ரீரஸ்ய நஷ்டா²ைய ச
பவத்ரேலாகாநாம்ʼஸித்³த⁴தாயாஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்
உபாயம்ʼ நஸ்²ச தவாந்|

ⅩⅣ அதஏவ மாநுஷாணாம்ʼ சாதுரீேதா
ப்⁴ரமகதூ⁴ர்த்ததாயாஸ்²ச²லாச்ச ஜாேதந
ஸர்வ்ேவண ஸி²க்ஷாவாயுநா வயம்ʼ யத்³
பா³லகா இவ ேதா³லாயமாநா ந ப்⁴ராம்யாம
இத்யஸ்மாப ⁴ ர்யத தவ்யம்ʼ,

ⅩⅤ ப்ேரம்நா ஸத்யதாம் ஆசரத்³ப ⁴ :
ஸர்வ்வவஷேய க்²ரீஷ்டம் உத்³த ³ஸ்²ய
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வர்த்³த ⁴தவ்யஞ்ச,யத :ஸமூர்த்³தா⁴,
ⅩⅥ தஸ்மாச்ைசைககஸ்யாங்க³ஸ்ய
ஸ்வஸ்வபரிமாணாநுஸாேரண
ஸாஹாய்யகரணாத்³உபகாரைக : ஸர்வ்ைவ :
ஸந்த ⁴ப ⁴ : க்ருʼத்ஸ்நஸ்ய ஸ²ரீரஸ்ய
ஸம்ʼேயாேக³ ஸம்மிலேந ச ஜாேத ப்ேரம்நா
நஷ்டா²ம்ʼ லப⁴மாநம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ
வ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅦ யுஷ்மாந் அஹம்ʼ ப்ரபு⁴ேநத³ம்ʼ
ப்³ரவீம்யாத ³ஸா²மி ச, அந்ேய ப ⁴ந்நஜாதீயா
இவயூயம்ʼபூந ர்மாசரத|

ⅩⅧ யதஸ்ேத ஸ்வமேநாமாயாம்
ஆசரந்த்யாந்தரிகாஜ்ஞாநாத்
மாநஸிககாடி²ந்யாச்ச த மிராவ்ருʼதபு³த்³த⁴ய
ஈஸ்²வரீயஜீவநஸ்யப³கீ³ர்பூ⁴தாஸ்²ச ப⁴வந்த ,

ⅩⅨ ஸ்வாந் ைசதந்யஸூ²ந்யாந் க்ருʼத்வா ச
ேலாேப⁴ந ஸர்வ்வவதா⁴ெஸௗ²சாசரணாய
லம்படதாயாம்ʼஸ்வாந்ஸமர்ப தவந்த :|

ⅩⅩ க ந்து யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ ந தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
பரிச தவந்த :,

ⅩⅪ யேதா யூயம்ʼ தம்ʼ ஸ்²ருதவந்ேதா
யா ஸத்யா ஸி²க்ஷா யீஸு²ேதா லப்⁴யா
தத³நுஸாராத் ததீ³ேயாபேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்தவந்தஸ்²ேசத மந்ேய|

ⅩⅫ தஸ்மாத் பூர்வ்வகாலிகாசாரகாரீ ய :
புராதநபுருேஷா மாயாப ⁴லாைஷ ர்நஸ்²யத
தம்ʼ த்யக்த்வா யுஷ்மாப ⁴ ர்மாநஸிகபா⁴ேவா
நூதநீகர்த்தவ்ய :,
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ⅩⅩⅢ ேயா நவபுருஷ ஈஸ்²வராநுரூேபண
புண்ேயநஸத்யதாஸஹேதந

ⅩⅩⅣ தா⁴ர்ம்மிகத்ேவந ச ஸ்ருʼஷ்ட : ஸ ஏவ
பரிதா⁴தவ்யஸ்²ச|

ⅩⅩⅤ அேதா யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ மித்²யாகத²நம்ʼ
பரித்யஜ்ய ஸமீபவாஸிப ⁴ : ஸஹ
ஸத்யாலாபம்ʼ குருத யேதா வயம்ʼ பரஸ்பரம்
அங்க³ப்ரத்யங்கா³ ப⁴வாம :|

ⅩⅩⅥ அபரம்ʼ க்ேராேத⁴ ஜாேத பாபம்ʼ
மா குருத்⁴வம், அஸா²ந்ேத யுஷ்மாகம்ʼ
ேராேஷஸூர்ய்ேயா(அ)ஸ்தம்ʼ ந க³ச்ச²து|

ⅩⅩⅦஅபரம்ʼஸ²யதாேநஸ்தா²நம்ʼமா த³த்த|
ⅩⅩⅧ ேசார : புநஸ்²ைசர்ய்யம்ʼ ந கேராது
க ந்துதீ³நாயதா³ேநஸாமர்த்²யம்ʼயஜ்ஜாயேத
தத³ர்த²ம்ʼ ஸ்வகராப்⁴யாம்ʼ ஸத்³வ்ருʼத்த்யா
பரிஸ்²ரமம்ʼ கேராது|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வத³ேநப்⁴ய :
ேகா(அ)ப கதா³லாேபா ந ந ர்க³ச்ச²து, க ந்து
ேயநஸ்²ேராதுருபகாேரா ஜாயேத தாத்³ருʼஸ² :
ப்ரேயாஜநீயநஷ்டா²ைய ப²லதா³யக
ஆலாேபாயுஷ்மாகம்ʼ ப⁴வது|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச யூயம்ʼ முக்த த ³நபர்ய்யந்தம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ேயந பவத்ேரணாத்மநா
முத்³ரயாங்க தாஅப⁴வததம்ʼ ேஸா²காந்வ தம்ʼ
மாகுருத|

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ கடுவாக்யம்ʼ ேராஷ : ேகாஷ :
கலேஹாந ந்தா³ஸர்வ்வவத⁴த்³ேவஷஸ்²ைசதாந
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யாத்³தூ³ரீப⁴வந்து|



Ephesians Ⅳ:ⅩⅩⅫ xiv Ephesians Ⅴ:Ⅴ

ⅩⅩⅫ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ஹைதஷண :
ேகாமலாந்த :கரணாஸ்²ச ப⁴வத| அபரம்
ஈஸ்²வர : க்²ரீஷ்ேடந யத்³வத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
ேதா³ஷாந் க்ஷமிதவாந் தத்³வத்³ யூயமப
பரஸ்பரம்ʼக்ஷமத்⁴வம்ʼ|

Ⅴ
Ⅰ அேதா யூயம்ʼ ப்ரியபா³லகா
இேவஸ்²வரஸ்யாநுகாரிேணா ப⁴வத,

Ⅱ க்²ரீஷ்ட இவ ப்ேரமாசாரம்ʼ குருத ச,
யத : ேஸா(அ)ஸ்மாஸு ப்ேரம க்ருʼதவாந்
அஸ்மாகம்ʼ வநமேயந சாத்மந ேவத³நம்ʼ
க்ருʼத்வா க்³ராஹ்யஸுக³ந்தா⁴ர்த²கம்
உபஹாரம்ʼ ப³லிஞ்ேசஸ்²வராச த³த்தவாந்|

Ⅲ க ந்து ேவஸ்²யாக³மநம்ʼ
ஸர்வ்வவதா⁴ெஸௗ²சக்ரியா
ேலாப⁴ஸ்²ைசேதஷாம் உச்சாரணமப
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ந ப⁴வது, ஏதேத³வ
பவத்ரேலாகாநாம்உச தம்ʼ|

Ⅳ அபரம்ʼ குத்ஸிதாலாப : ப்ரலாப :
ஸ்²ேலேஷாக்தஸ்²ச ந ப⁴வது யத
ஏதாந்யநுச தாந க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³ ப⁴வது|

Ⅴ ேவஸ்²யாகா³ம்யெஸௗ²சாசாரீ ேத³வபூஜக
இவ க³ண்ேயா ேலாபீ⁴ ைசேதஷாம்ʼ ேகாஷ
க்²ரீஷ்டஸ்ய ராஜ்ேய(அ)ர்த²த ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்ேய கமப்யத ⁴காரம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யதீத
யுஷ்மாப ⁴ :ஸம்யக்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|
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Ⅵ அநர்த²கவாக்ேயந ேகா(அ)ப யுஷ்மாந் ந
வஞ்சயதுயதஸ்தாத்³ருʼகா³சாரேஹேதாரநாஜ்ஞாக்³ராஹஷ
ேலாேகஷ்வீஸ்²வரஸ்யேகாேபாவர்த்தேத|

Ⅶ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ைத : ஸஹபா⁴க ³ேநா ந
ப⁴வத|

Ⅷ பூர்வ்வம்ʼ யூயம் அந்த⁴காரஸ்வரூபா
ஆத்⁴வம்ʼ க ந்த்வதா³நீம்ʼ ப்ரபு⁴நா
தீ³ப்தஸ்வரூபா ப⁴வத² தஸ்மாத்³ தீ³ப்ேத :
ஸந்தாநாஇவஸமாசரத|

Ⅸ தீ³ப்ேத ர்யத் ப²லம்ʼ தத்
ஸர்வ்வவத⁴ஹைதஷதாயாம்ʼ த⁴ர்ம்ேம
ஸத்யாலாேப ச ப்ரகாஸ²ேத|

Ⅹப்ரப⁴ேவயத்³ ேராசேத தத் பரீக்ஷத்⁴வம்ʼ|
Ⅺ யூயம்ʼ த மிரஸ்ய வப²லகர்ம்மணாம்
அம்ʼஸி²ேநாநபூ⁴த்வாேதஷாம்ʼேதா³ஷத்வம்ʼ
ப்ரகாஸ²யத|

Ⅻ யதஸ்ேத ேலாகா ரஹமி யத்³ யத்³
ஆசரந்த தது³ச்சாரணம்அப லஜ்ஜாஜநகம்ʼ|

ⅩⅢ யேதா தீ³ப்த்யா யத்³ யத் ப்ரகாஸ்²யேத
தத் தயா சகாஸ்யேத யச்ச சகாஸ்த தத்³
தீ³ப்தஸ்வரூபம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅣ ஏதத்காரணாத்³ உக்தம் ஆஸ்ேத,
"ேஹ நத்³ரித ப்ரபு³த்⁴யஸ்வ
ம்ருʼேதப்⁴யஸ்²ேசாத்த ²த ம்ʼ குரு| தத்க்ருʼேத
ஸூர்ய்யவத் க்²ரீஷ்ட : ஸ்வயம்ʼ த்வாம்ʼ
த்³ேயாதயஷ்யத | "

ⅩⅤஅத : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, அஜ்ஞாநா இவ
மாசரத க ந்துஜ்ஞாந நஇவஸதர்கம்ஆசரத|
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ⅩⅥ ஸமயம்ʼ ப³ஹுமூல்யம்ʼ க³ணயத்⁴வம்ʼ
யத : காலாஅப⁴த்³ரா :|

ⅩⅦ தஸ்மாத்³ யூயம் அஜ்ஞாநா ந ப⁴வத
க ந்துப்ரேபா⁴ரப ⁴மதம்ʼக ம்ʼதத³வக³தாப⁴வத|

ⅩⅧ ஸர்வ்வநாஸ²ஜநேகந ஸுராபாேநந
மத்தாமாப⁴வதக ந்த்வாத்மநாபூர்ய்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅨ அபரம்ʼ கீ³ைத ர்கா³ைந :
பாரமார்த ²ககீர்த்தைநஸ்²ச பரஸ்பரம்
ஆலபந்ேதா மநஸா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரபு⁴ம்
உத்³த ³ஸ்²யகா³யதவாத³யத ச|

ⅩⅩஸர்வ்வதா³ஸர்வ்வவஷேய(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴
யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நா தாதம் ஈஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவத³த|

ⅩⅪ யூயம் ஈஸ்²வராத்³ பீ⁴தா : ஸந்த
அந்ேய(அ)பேரஷாம்ʼவஸீ²பூ⁴தா ப⁴வத|

ⅩⅫ ேஹ ேயாஷத :, யூயம்ʼ யதா²
ப்ரேபா⁴ஸ்ததா² ஸ்வஸ்வஸ்வாமிேநா
வஸ²ங்க³தா ப⁴வத|

ⅩⅩⅢ யத : க்²ரீஷ்ேடா யத்³வத் ஸமிேத
ர்மூர்த்³தா⁴ஸ²ரீரஸ்ய த்ராதா ச ப⁴வத தத்³வத்
ஸ்வாமீ ேயாஷேதாமூர்த்³தா⁴|

ⅩⅩⅣ அத : ஸமித ர்யத்³வத் க்²ரீஷ்டஸ்ய
வஸீ²பூ⁴தா தத்³வத்³ ேயாஷத்³ப ⁴ரப
ஸ்வஸ்வஸ்வாமிேநா வஸ²தா
ஸ்வீகர்த்தவ்யா|

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ேஹ புருஷா :, யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ட
இவஸ்வஸ்வேயாஷத்ஸு ப்ரீயத்⁴வம்ʼ|
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ⅩⅩⅥஸ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ஸமிெதௗ ப்ரீதவாந்
தஸ்யா : க்ருʼேத ச ஸ்வப்ராணாந் த்யக்தவாந்
யத : ஸ வாக்ேய ஜலமஜ்ஜேநந தாம்ʼ
பரிஷ்க்ருʼத்யபாவயதும்

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ தலகவல்யாத ³வஹீநாம்ʼ
பவ த்ராம்ʼ நஷ்கலங்காஞ்ச தாம்ʼ ஸமித ம்ʼ
ேதஜஸ்வநீம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வஹஸ்ேத
ஸமர்பயதுஞ்சாப ⁴லஷதவாந்|

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ்வதநுவத் ஸ்வேயாஷத
ப்ேரமகரணம்ʼ புருஷஸ்ேயாச தம்ʼ, ேயந
ஸ்வேயாஷத ப்ேரம க்ரியேத ேதநாத்மப்ேரம
க்ரியேத|

ⅩⅩⅨ ேகா(அ)ப கதா³ப ந ஸ்வகீயாம்ʼ தநும்
ருʼதீய தவாந் க ந்து ஸர்வ்ேவ தாம்ʼ வப்⁴ரத
புஷ்ணந்த ச| க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ஸமித ம்ʼ ப்ரத
தேத³வகேராத ,

ⅩⅩⅩ யேதா வயம்ʼ தஸ்ய ஸ²ரீரஸ்யாங்கா³ந
மாம்ʼஸாஸ்தீ²ந ச ப⁴வாம :|

ⅩⅩⅪ ஏதத³ர்த²ம்ʼ மாநவ : ஸ்வமாதாப தேரா◌ै
பரித்யஜ்யஸ்வபா⁴ர்ய்யாயாம்ஆஸம்ʼ யத
ெதௗ த்³ெவௗ ஜநாேவகாங்ெகௗ³
ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅩⅫ ஏதந்நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ கு³ருதரம்ʼ மயா ச
க்²ரீஷ்டஸமிதீஅத ⁴ தத்³உச்யேத|

ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா
ஜந ஆத்மவத் ஸ்வேயாஷத ப்ரீயதாம்ʼ
பா⁴ர்ய்யாப ஸ்வாமிநம்ʼ ஸமாத³ர்த்தும்ʼ
யததாம்ʼ|
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Ⅵ
Ⅰ ேஹ பா³லகா :, யூயம்ʼ ப்ரபு⁴ம் உத்³த ³ஸ்²ய
ப த்ேராராஜ்ஞாக்³ராஹேணாப⁴வதயதஸ்தத்
ந்யாய்யம்ʼ|

Ⅱ த்வம்ʼ நஜப தரம்ʼ மாதரஞ்ச
ஸம்மந்யஸ்ேவத ேயா வ த ⁴ : ஸ
ப்ரதஜ்ஞாயுக்த : ப்ரத²ேமாவ த ⁴ :

Ⅲப²லதஸ்தஸ்மாத்தவகல்யாணம்ʼேத³ேஸ²
ச தீ³ர்க⁴காலம்ஆயு ர்ப⁴வஷ்யதீத |

Ⅳ அபரம்ʼ ேஹ பதர :, யூயம்ʼ
ஸ்வபா³லகாந் மா ேராஷயத க ந்து ப்ரேபா⁴
ர்வ நீத்யாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ தாந்வ நயத|

Ⅴேஹதா³ஸா :,யூயம்ʼக்²ரீஷ்டம்உத்³த ³ஸ்²ய
ஸப⁴யா : கம்பாந்வ தாஸ்²ச பூ⁴த்வா
ஸரலாந்த :கரைணைரஹகப்ரபூ⁴நாம்
ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணாப⁴வத|

Ⅵ த்³ருʼஷ்டிேகா³சரீயபரிசர்ய்யயா
மாநுேஷப்⁴ேயா ேராசதும்ʼ மா யதத்⁴வம்ʼ
க ந்து க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸா இவ
நவஷ்டமேநாப ⁴ரீஸ்²சரஸ்ேயச்சா²ம்ʼ
ஸாத⁴யத|

Ⅶ மாநவாந் அநுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரபு⁴ேமேவாத்³த ³ஸ்²ய ஸத்³பா⁴ேவந
தா³ஸ்யகர்ம்மகுருத்⁴வம்ʼ|

Ⅷ தா³ஸமுக்தேயா ர்ேயந யத் ஸத்கர்ம்ம
க்ரியேதேதநதஸ்யப²லம்ʼப்ரபு⁴ேதாலப்ஸ்யத
இத ஜாநீத ச|

Ⅸ அபரம்ʼ ேஹ ப்ரப⁴வ :, யுஷ்மாப ⁴
ர்ப⁴ர்த்ஸநம்ʼ வஹாய தாந் ப்ரத
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ந்யாய்யாசரணம்ʼ க்ரியதாம்ʼ யஸ்²ச கஸ்யாப
பக்ஷபாதம்ʼநகேராத யுஷ்மாகமப தாத்³ருʼஸ²
ஏக : ப்ரபு⁴ : ஸ்வர்ேக³ வத்³யத இத
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅹ அத ⁴கந்து ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ப்ரபு⁴நா
தஸ்ய வக்ரமயுக்தஸ²க்த்யா ச ப³லவந்ேதா
ப⁴வத|

Ⅺ யூயம்ʼ யத் ஸ²யதாநஸ்²ச²லாந
நவாரயதும்ʼ ஸ²க்நுத² தத³ர்த²ம்
ஈஸ்²வரீயஸுஸஜ்ஜாம்ʼ பரித⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

Ⅻ யத : ேகவலம்ʼ ரக்தமாம்ʼஸாப்⁴யாம் இத
நஹ கந்துகர்த்ருʼத்வபராக்ரமயுக்ைதஸ்தமிரராஜ்யஸ்ேயஹேலாகஸ்யாத ⁴பத ப ⁴ :
ஸ்வர்ேகா³த்³ப⁴ைவ ர்து³ஷ்டாத்மப ⁴ேரவ
ஸார்த்³த⁴ம்அஸ்மாப ⁴ ர்யுத்³த⁴ம்ʼ க்ரியேத|

ⅩⅢஅேதாேஹேதார்யூயம்ʼயயாஸம்ʼகு◌ேेல
த ³ேந(அ)வஸ்தா²தும்ʼஸர்வ்வாணி பராஜித்ய
த்³ருʼடா⁴ : ஸ்தா²துஞ்ச ஸ² யத² தாம்
ஈஸ்²வரீயஸுஸஜ்ஜாம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅣ வஸ்துதஸ்து ஸத்யத்ேவந
ஸ்²ருʼங்க²ேலந கடிம்ʼ ப³த்³த்⁴வா புண்ேயந
வர்ம்மணாவக்ஷஆச்சா²த்³ய

ⅩⅤ ஸா²ந்ேத : ஸுவார்த்தயா ஜாதம்
உத்ஸாஹம்ʼ பாது³காயுக³லம்ʼ பேத³ ஸமர்ப்ய
தஷ்ட²த|

ⅩⅥ ேயந ச து³ஷ்டாத்மேநா(அ)க்³ந பா³ணாந்
ஸர்வ்வாந் ந ர்வ்வாபயதும்ʼ ஸ² யத²
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸர்வ்வாச்சா²த³கம்ʼ ப²லகம்ʼ
வஸ்²வாஸம்ʼ தா⁴ரயத|
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ⅩⅦ ஸி²ரஸ்த்ரம்ʼ பரித்ராணம் ஆத்மந :
க²ங்க³ஞ்ேசஸ்²வரஸ்யவாக்யம்ʼ தா⁴ரயத|

ⅩⅧ ஸர்வ்வஸமேய ஸர்வ்வயாசேநந
ஸர்வ்வப்ரார்த²ேநந சாத்மநா ப்ரார்த²நாம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ த்³ருʼடா⁴காங்க்ஷயா
ஜாக்³ரத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
க்ருʼேதஸதா³ ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅨ அஹஞ்ச யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
ஸ்²ருʼங்க²லப³த்³த⁴ : ப்ரசாரகதூ³ேதா(அ)ஸ்மி
தம் உபயுக்ேதேநாத்ஸாேஹந ப்ரசாரயதும்ʼ
யதா²ஸ²க்நுயாம்ʼ

ⅩⅩததா² ந ர்ப⁴ேயநஸ்வேரேணாத்ஸாேஹந
ச ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய நகூ³ட⁴வாக்யப்ரசாராய
வக்த்ருʼ◌ाதா யத் மஹ்யம்ʼ தீ³யேத தத³ர்த²ம்ʼ
மமாப க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅪ அபரம்ʼ மம யாவஸ்தா²ஸ்த யச்ச மயா
க்ரியேத தத் ஸர்வ்வம்ʼ யத்³ யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜ்ஞாயேத தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴நா ப்ரியப்⁴ராதா
வஸ்²வாஸ்ய : பரிசாரகஸ்²ச துக ²ேகா
யுஷ்மாந் தத்ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅫ யூயம்ʼ யத்³ அஸ்மாகம் அவஸ்தா²ம்ʼ
ஜாநீத² யுஷ்மாகம்ʼ மநாம்ʼஸி ச யத்
ஸாந்த்வநாம்ʼ லப⁴ந்ேத தத³ர்த²ேமவாஹம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ʼ தம்ʼ ப்ேரஷதவாந|

ⅩⅩⅢ அபரம் ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
ப்⁴ராத்ருʼப்⁴ய :ஸா²ந்த ம்ʼவஸ்²வாஸஸஹதம்ʼ
ப்ேரம ச ேத³யாத்|
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ⅩⅩⅣ ேய ேகச த் ப்ரெபௗ⁴
யீஸு²க்²ரீஷ்ேட(அ)க்ஷயம்ʼ ப்ேரம குர்வ்வந்த
தாந் ப்ரத ப்ரஸாேதா³பூ⁴யாத்| ததா²ஸ்து|
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