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கா³லாத ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰமநுஷ்ேயப்⁴ேயா நஹ மநுஷ்ையரப நஹ
கந்து யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்
தஸ்ேயாத்தா²பய த்ரா ப த்ேரஸ்²வேரண
ச ப்ேரரிேதா ேயா(அ)ஹம்ʼ ெபௗல :
ேஸா(அ)ஹம்ʼ

Ⅱ மத்ஸஹவர்த்த ேநா ப்⁴ராதரஸ்²ச வயம்ʼ
கா³லாதீயேத³ஸ²ஸ்தா² : ஸமிதீ : ப்ரத பத்ரம்ʼ
லிகா²ம :|

Ⅲ ப த்ேரஸ்²வேரணாஸ்மாம்ʼக ப்ரபு⁴நா
யீஸு²நாக்²ரீஷ்ேடநசயுஷ்மப்⁴யம்அநுக்³ரஹ :
ஸா²ந்தஸ்²ச தீ³யதாம்ʼ|

Ⅳஅஸ்மாகம்ʼதாேதஸ்²வேரஸ்ேயச்சா²நுஸாேரண
வர்த்தமாநாத் குத்ஸிதஸம்ʼஸாராத்³ அஸ்மாந்
நஸ்தாரயதும்ʼ ேயா

Ⅴயீஸு²ரஸ்மாகம்ʼபாபேஹேதாராத்ேமாத்ஸர்க³ம்ʼ
க்ருʼதவாந் ஸ ஸர்வ்வதா³ த⁴ந்ேயா பூ⁴யாத்|
ததா²ஸ்து|

Ⅵ க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹண ேயா யுஷ்மாந்
ஆஹூதவாந் தஸ்மாந்நவ்ருʼத்ய யூயம்
அததூர்ணம் அந்யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்
அந்வவர்த்தத தத்ராஹம்ʼவஸ்மயம்ʼமந்ேய|

Ⅶ ேஸா(அ)ந்யஸுஸம்ʼவாத³ :
ஸுஸம்ʼவாேதா³ நஹ கந்து ேகச த்
மாநவா யுஷ்மாந் சஞ்சலீகுர்வ்வந்த
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க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய வபர்ய்யயம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ேசஷ்டந்ேத ச|

Ⅷ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாப ⁴
ர்ேகா⁴ஷதஸ்தஸ்மாத்³ அந்ய :
ஸுஸம்ʼவாேதா³(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ வா மத்⁴ேய ேகநச த்³
யத ³ ேகா⁴ஷ்யேததர்ஹ ஸஸ²ப்ேதா ப⁴வது|

Ⅸ பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத்³ அகத²யாம,
இதா³நீமஹம்ʼ புநஸ்தத்³வத் கத²யாமி
யூயம்ʼ யம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
க்³ருʼஹீதவந்தஸ்தஸ்மாத்³ அந்ேயா ேயந
ேகநச த்³ யுஷ்மத்ஸந்நெதௗ⁴ ேகா⁴ஷ்யேத
ஸஸ²ப்ேதா ப⁴வது|

Ⅹ ஸாம்ப்ரதம்ʼ கமஹம் அநுநயாமி?
ஈஸ்²வரம்ʼ க ம்ʼவா மாநவாந்? அஹம்ʼ க ம்ʼ
மாநுேஷப்⁴ேயா ேராசதும்ʼ யேத? யத்³யஹம்
இதா³நீமப மாநுேஷப்⁴ேயா ருருச ேஷய
தர்ஹ க்²ரீஷ்டஸ்யபரிசாரேகா ந ப⁴வாமி|

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, மயா ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³
ேகா⁴ஷத : ஸ மாநுஷாந்ந லப்³த⁴ஸ்தத³ஹம்ʼ
யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅻ அஹம்ʼ கஸ்மாச்ச த் மநுஷ்யாத் தம்ʼ ந
க்³ருʼஹீதவாந் ந வா ஸி²க்ஷதவாந் ேகவலம்ʼ
யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்யப்ரகாஸ²நாேத³வ|

ⅩⅢ புரா யஹூத ³மதாசாரீ யதா³ஹம்
ஆஸம்ʼ ததா³யாத்³ருʼஸ²ம்ஆசரணம்அகரவம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ ப்ரத்யதீேவாபத்³ரவம்ʼ
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குர்வ்வந் யாத்³ருʼக் தாம்ʼ வ்யநாஸ²யம்ʼ
தத³வஸ்²யம்ʼஸ்²ருதம்ʼயுஷ்மாப ⁴ :|

ⅩⅣ அபரஞ்ச பூர்வ்வபுருஷபரம்பராக³ேதஷ
வாக்ேயஷ்வந்யாேபக்ஷாதீவாஸக்த :
ஸந் அஹம்ʼ யஹூத ³த⁴ர்ம்மேத மம
ஸமவயஸ்காந் ப³ஹூந் ஸ்வஜாதீயாந்
அத்யஸ²ய |

ⅩⅤ கஞ்ச ய ஈஸ்²வேரா மாத்ருʼக³ர்ப⁴ஸ்த²ம்ʼ
மாம்ʼப்ருʼத²க்க்ருʼத்வாஸ்வீயாநுக்³ரேஹணாஹூதவாந்

ⅩⅥ ஸ யதா³ மய ஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ரகாஸி²தும்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸமீேப ப⁴யா தம்ʼ
ேகா⁴ஷயதுஞ்சாப்⁴யலஷத் ததா³ஹம்ʼ
க்ரவ்யேஸா²ணிதாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ ந
மந்த்ரய த்வா

ⅩⅦ பூர்வ்வநயுக்தாநாம்ʼ ப்ேரரிதாநாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ ந க³த்வாரவேத³ஸ²ம்ʼ
க³தவாந் பஸ்²சாத் தத்ஸ்தா²நாத்³
த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³தவாந்|

ⅩⅧதத : பரம்ʼவர்ஷத்ரேயவ்யதீேத(அ)ஹம்ʼ
ப தரம்ʼ ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ
க³த்வா பஞ்சத³ஸ²த ³நாந ேதந ஸார்த்³த⁴ம்
அதஷ்ட²ம்ʼ|

ⅩⅨ க ந்து தம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்ப்⁴ராதரம்ʼ
யாகூப³ஞ்ச வநா ப்ேரரிதாநாம்ʼ நாந்யம்ʼ
கமப்யபஸ்²யம்ʼ|

ⅩⅩயாந்ேயதாந வாக்யாந மயா லிக்²யந்ேத
தாந்யந்ருʼதாந ந ஸந்த தத்³ ஈஸ்²வேரா
ஜாநாத |
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ⅩⅪ தத : பரம் அஹம்ʼ ஸுரியாம்ʼ
கலிகயாஞ்ச ேத³ெஸௗ² க³தவாந்|

ⅩⅫ ததா³நீம்ʼ யஹூதா³ேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸமிதீநாம்ʼ ேலாகா :
ஸாக்ஷாத் மம பரிசயமப்ராப்ய ேகவலம்ʼ
ஜநஸ்²ருதமிமாம்ʼலப்³த⁴வந்த :,

ⅩⅩⅢ ேயா ஜந : பூர்வ்வம் அஸ்மாந்
ப்ரத்யுபத்³ரவமகேராத் ஸ ததா³ யம்ʼ
த⁴ர்ம்மமநாஸ²யத் தேமேவதா³நீம்ʼ
ப்ரசாரயதீத |

ⅩⅩⅣ தஸ்மாத் ேத மாமதீ⁴ஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யமவத³ந்|

Ⅱ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ சதுர்த³ஸ²ஸு வத்ஸேரஷ
க³ேதஷ்வஹம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ ஸஹ
யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ புநரக³ச்ச²ம்ʼ, ததா³ேநாம்ʼ
தீதமப ஸ்வஸங்க ³நம்அகரவம்ʼ|

Ⅱ தத்காேல(அ)ஹம் ஈஸ்²வரத³ர்ஸ²நாத்³
யாத்ராம் அகரவம்ʼ மயா ய :
பரிஸ்²ரேமா(அ)காரி காரிஷ்யேத
வா ஸ யந்நஷ்ப²ேலா ந ப⁴ேவத்
தத³ர்த²ம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ
மத்⁴ேய மயா ேகா⁴ஷ்யமாண :
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்தத்ரத்ேயப்⁴ேயா
ேலாேகப்⁴ேயா வ ேஸ²ஷேதா மாந்ேயப்⁴ேயா
நேரப்⁴ேயா மயா ந்யேவத்³யத|
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Ⅲ தேதா மம ஸஹசரஸ்தீேதா
யத்³யப யூநாநீய ஆஸீத் ததா²ப தஸ்ய
த்வக்ேச²ேதா³(அ)ப்யாவஸ்²யேகா ந ப³பூ⁴வ|

Ⅳ யதஸ்²ச²ேலநாக³தா அஸ்மாந் தா³ஸாந்
கர்த்தும் இச்ச²வ : கத பயா பா⁴க்தப்⁴ராதர :
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தம்ʼ
ஸ்வாதந்த்ர்யம் அநுஸந்தா⁴தும்ʼ சாரா இவ
ஸமாஜம்ʼ ப்ராவஸ²ந்|

Ⅴஅத : ப்ரக்ருʼேத ஸுஸம்ʼவாேத³ யுஷ்மாகம்
அத ⁴காேரா யத் தஷ்ேட²த் தத³ர்த²ம்ʼ வயம்ʼ
த³ண்ைட³கமப யாவத்³ ஆஜ்ஞாக்³ரஹேணந
ேதஷாம்ʼவஸ்²யா நாப⁴வாம|

Ⅵ பரந்து ேய ேலாகா மாந்யாஸ்ேத ேய
ேகச த்³ ப⁴ேவயுஸ்தாநஹம்ʼ ந க³ணயாமி யத
ஈஸ்²வர : கஸ்யாப மாநவஸ்ய பக்ஷபாதம்ʼ
ந கேராத , ேய ச மாந்யாஸ்ேத மாம்ʼ க மப
நவீநம்ʼ நாஜ்ஞாபயந்|

Ⅶ க ந்து ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய பா⁴ர : ப தரி
யதா² ஸமர்ப தஸ்தைத²வாச்ச ²ந்நத்வசாம்ʼ
மத்⁴ேய ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணஸ்ய பா⁴ேரா
மய ஸமர்ப தஇத ைத ர்பு³பு³ேத⁴|

Ⅷ யதஸ்²ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய
ப்ேரரிதத்வகர்ம்மேண யஸ்ய யா ஸ²க்த  :
ப தரமாஸ்²ரிதவதீ தஸ்ையவ ஸா ஸ²க்த
ர்ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்ைம
கர்ம்மேணமாமப்யாஸ்²ரிதவதீ|



Galatians Ⅱ:Ⅸ vi Galatians Ⅱ:ⅩⅣ

Ⅸ அேதா மஹ்யம்ʼ த³த்தம்
அநுக்³ரஹம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாய ஸ்தம்பா⁴
இவ க³ணிதா ேய யாகூப்³ ைகபா²
ேயாஹந் ைசேத ஸஹாயதாஸூசகம்ʼ
த³க்ஷணஹஸ்தக்³ரஹம்ʼண வதா⁴ய
மாம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ஞ்ச ஜக³து³ :, யுவாம்ʼ
ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ச்ச²தம்ʼ
வயம்ʼ ச ²ந்நத்வசாஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ச்சா²ம :,

Ⅹ ேகவலம்ʼ த³ரித்³ரா யுவாப்⁴யாம்ʼ
ஸ்மரணீயா இத | அதஸ்தேத³வ கர்த்தும்
அஹம்ʼயேதஸ்ம|

Ⅺ அபரம் ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ ப தர
ஆக³ேத(அ)ஹம்ʼ தஸ்ய ேதா³ஷத்வாத்
ஸமக்ஷம்ʼ தம்அப⁴ர்த்ஸயம்ʼ|

Ⅻ யத : ஸ பூர்வ்வம் அந்யஜாதீைய :
ஸார்த்³த⁴ம் ஆஹாரமகேராத் தத : பரம்ʼ
யாகூப³ : ஸமீபாத் கத பயஜேநஷ்வாக³ேதஷ
ஸ ச ²ந்நத்வங்மநுஷ்ேயப்⁴ேயா ப⁴ேயந
நவ்ருʼத்யப்ருʼத²க்³அப⁴வத்|

ⅩⅢ தேதா(அ)பேர ஸர்வ்ேவ
யஹூத ³ேநா(அ)ப ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
கபடாசாரம் அகுர்வ்வந் ப³ர்ணப்³பா³ அப
ேதஷாம்ʼ காபட்ேயநவ பத²கா³ம்யப⁴வத்|

ⅩⅣ ததஸ்ேத ப்ரக்ருʼதஸுஸம்ʼவாத³ரூேப
ஸரலபேத² ந சரந்தீத த்³ருʼஷ்ட்வாஹம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப தரம் உக்தவாந்
த்வம்ʼ யஹூதீ³ ஸந் யத ³ யஹூத ³மதம்ʼ
வஹாய ப ⁴ந்நஜாதீய இவாசரஸி தர்ஹ
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யஹூத ³மதாசரணாய ப ⁴ந்நஜாதீயாந் குத :
ப்ரவர்த்தயஸி?

ⅩⅤ ஆவாம்ʼ ஜந்மநா யஹூத ³ெநௗ
ப⁴வாேவா ப ⁴ந்நஜாதீெயௗ பாப ெநௗ ந
ப⁴வாவ :

ⅩⅥ க ந்து வ்யவஸ்தா²பாலேநந மநுஷ்ய :
ஸபுண்ேயா ந ப⁴வத ேகவலம்ʼ யீெஸௗ²
க்²ரீஷ்ேட ேயா வஸ்²வாஸஸ்ேதைநவ
ஸபுண்ேயா ப⁴வதீத பு³த்³த்⁴வாவாமப
வ்யவஸ்தா²பாலநம்ʼ வநா ேகவலம்ʼ
க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வாேஸந புண்யப்ராப்தேய
க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வ்யஸ்²வஸிவ யேதா
வ்யவஸ்தா²பாலேநந ேகா(அ)ப மாநவ :
புண்யம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅦ பரந்து யீஸு²நா புண்யப்ராப்தேய
யதமாநாவப்யாவாம்ʼ யத ³ பாப ெநௗ
ப⁴வாவஸ்தர்ஹ கம்ʼ வக்தவ்யம்ʼ? க்²ரீஷ்ட :
பாபஸ்யபரிசாரகஇத ? தந்ந ப⁴வது|

ⅩⅧ மயா யத்³ ப⁴க்³நம்ʼ தத்³ யத ³ மயா
புநர்ந ர்ம்மீயேத தர்ஹ மையவாத்மேதா³ஷ :
ப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅨஅஹம்ʼயத்³ஈஸ்²வராயஜீவாமிதத³ர்த²ம்ʼ
வ்யவஸ்த²யாவ்யவஸ்தா²ையஅம்ரிேய|

ⅩⅩ க்²ரீஷ்ேடந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ க்ருேஸ²
ஹேதா(அ)ஸ்மி ததா²ப ஜீவாமி க ந்த்வஹம்ʼ
ஜீவாமீத நஹ க்²ரீஷ்ட ஏவ மத³ந்த ர்ஜீவத |
ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸஸ²ரீேரண மயா யஜ்ஜீவதம்ʼ
தா⁴ர்ய்யேத தத் மம த³யாகாரிணி மத³ர்த²ம்ʼ
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ஸ்வீயப்ராணத்யாக ³ந ேசஸ்²வரபுத்ேர
வஸ்²வஸதாமயா தா⁴ர்ய்யேத|

ⅩⅪ அஹமீஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ
நாவஜாநாமி யஸ்மாத்³ வ்யவஸ்த²யா
யத ³ புண்யம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடா
ந ரர்த²கமம்ரியத|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ந ர்ப்³ேபா³தா⁴ கா³லாத ேலாகா :,
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய க்ருேஸ² ஹத இவ யீஸு² :
க்²ரீஷ்ேடா யுஷ்மாகம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ப்ரகாஸி²த
ஆஸீத் அேதா யூயம்ʼ யதா² ஸத்யம்ʼ வாக்யம்ʼ
ந க்³ருʼஹ்லீத² ததா² ேகநாமுஹ்யத?

Ⅱ அஹம்ʼ யுஷ்மத்த : கதா²ேமகாம்ʼ
ஜிஜ்ஞாேஸ யூயம் ஆத்மாநம்ʼ
ேகநாலப⁴த்⁴வம்ʼ? வ்யவஸ்தா²பாலேநந க ம்ʼ
வாவஸ்²வாஸவாக்யஸ்யஸ்²ரவேணந?

Ⅲ யூயம்ʼ க ம் ஈத்³ருʼக்³ அேபா³தா⁴ யத்³
ஆத்மநா கர்ம்மாரப்⁴ய ஸ²ரீேரண தத்
ஸாத⁴யதும்ʼயதத்⁴ேவ?

Ⅳ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ கு³ருதேரா
து³ :க²ேபா⁴க³ : க ம்ʼ நஷ்ப²ேலா ப⁴வஷ்யத ?
குப²லயுக்ேதாவா க ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅴ ேயா யுஷ்மப்⁴யம் ஆத்மாநம்ʼ த³த்தவாந்
யுஷ்மந்மத்⁴ய ஆஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மாணி
ச ஸாத ⁴தவாந் ஸ கம்ʼ வ்யவஸ்தா²பாலேநந
வஸ்²வாஸவாக்யஸ்ய ஸ்²ரவேணந வா தத்
க்ருʼதவாந்?
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Ⅵ லிக ²தமாஸ்ேத, இப்³ராஹீம ஈஸ்²வேர
வ்யஸ்²வஸீத் ஸ ச வஸ்²வாஸஸ்தஸ்ைம
புண்யார்த²ம்ʼ க³ணிேதா ப³பூ⁴வ,

Ⅶ அேதா ேய வஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்த
ஏேவப்³ராஹீம : ஸந்தாநா இத யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅷஈஸ்²வேராப ⁴ந்நஜாதீயாந்வஸ்²வாேஸந
ஸபுண்யீகரிஷ்யதீத பூர்வ்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
ஸா²ஸ்த்ரதா³தா பூர்வ்வம் இப்³ராஹீமம்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ராவயந ஜகா³த³,
த்வத்ேதா ப ⁴ந்நஜாதீயா : ஸர்வ்வ ஆஸி²ஷம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யந்தீத |

Ⅸ அேதா ேய வஸ்²வாஸாஸ்²ரிதாஸ்ேத
வஸ்²வாஸிேநப்³ராஹீமா ஸார்த்³த⁴ம்
ஆஸி²ஷம்ʼலப⁴ந்ேத|

Ⅹ யாவந்ேதா ேலாகா வ்யவஸ்தா²யா :
கர்ம்மண்யாஸ்²ரயந்த ேத ஸர்வ்ேவ
ஸா²பாதீ⁴நா ப⁴வந்த யேதா லிக ²தமாஸ்ேத,
யதா², "ய : கஸ்²ச த்³ ஏதஸ்ய
வ்யவஸ்தா²க்³ரந்த²ஸ்ய ஸர்வ்வவாக்யாந
நஸ்²ச த்³ரம்ʼ ந பாலயத ஸஸ²ப்தஇத | "

Ⅺ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் ேகா(அ)ப
வ்யவஸ்த²யா ஸபுண்ேயா ந ப⁴வத தத³
வ்யக்தம்ʼ யத : "புண்யவாந் மாநேவா
வஸ்²வாேஸந ஜீவஷ்யதீத " ஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ
வச :|

Ⅻவ்யவஸ்தா²துவஸ்²வாஸஸம்ப³ந்த ⁴நீ ந
ப⁴வத க ந்த்ேவதாந ய : பாலயஷ்யத ஸ ஏவ
ைத ர்ஜீவஷ்யதீத நயமஸம்ப³ந்த ⁴நீ|
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ⅩⅢ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மாந் பரிக்ரீய
வ்யவஸ்தா²யா : ஸா²பாத் ேமாச தவாந்
யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ வநமேயந ஸ ஸ்வயம்ʼ
ஸா²பாஸ்பத³மப⁴வத் தத³த ⁴ லிக ²தமாஸ்ேத,
யதா², "ய : கஸ்²ச த் தராவுல்லம்ப்³யேத
ேஸா(அ)ப ⁴ஸ²ப்தஇத | "

ⅩⅣ தஸ்மாத்³ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²ேநவ்ராஹீம
ஆஸீ² ர்ப ⁴ந்நஜாதீயேலாேகஷ வர்த்தேத
ேதந வயம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாதம் ஆத்மாநம்ʼ
வஸ்²வாேஸநலப்³து⁴ம்ʼஸ²க்நும :|

ⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண மாநுஷாணாம்ʼ
ரீத்யநுஸாேரணாஹம்ʼ கத²யாமி ேகநச த்
மாநேவந ேயா ந யேமா ந ரசாய தஸ்ய
வக்ருʼத ர்வ்ருʼத்³த ⁴ ர்வா ேகநாப ந க்ரியேத|

ⅩⅥ பரந்த்வ ப்³ராஹீேம தஸ்ய ஸந்தாநாய
ச ப்ரதஜ்ஞா : ப்ரத ஸு²ஸ்²ருவேர தத்ர
ஸந்தாநஸ²ப்³த³ம்ʼ ப³ஹுவசநாந்தம்
அபூ⁴த்வா தவஸந்தாநாேயத்ேயகவசநாந்தம்ʼ
ப³பூ⁴வஸசஸந்தாந : க்²ரீஷ்ட ஏவ|

ⅩⅦ அதஏவாஹம்ʼ வதா³மி, ஈஸ்²வேரண
ேயா நயம : புரா க்²ரீஷ்டமத ⁴ ந ரசாய தத :
பரம்ʼ த்ரிம்ʼஸ²த³த ⁴கசது :ஸ²தவத்ஸேரஷ
க³ேதஷ ஸ்தா²ப தா வ்யவஸ்தா² தம்ʼ நயமம்ʼ
ந ரர்த²கீக்ருʼத்யததீ³யப்ரதஜ்ஞா ேலாப்தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅧ யஸ்மாத் ஸம்பத³த ⁴காேரா யத ³
வ்யவஸ்த²யா ப⁴வத தர்ஹ ப்ரதஜ்ஞயா
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ந ப⁴வத க ந்த்வீஸ்²வர : ப்ரதஜ்ஞயா
தத³த ⁴காரித்வம்இப்³ராஹீேம (அ)த³தா³த்|

ⅩⅨ தர்ஹ வ்யவஸ்தா² க ம்பூ⁴தா?
ப்ரதஜ்ஞா யஸ்ைம ப்ரதஸ்²ருதா
தஸ்ய ஸந்தாநஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத்³
வ்யப ⁴சாரநவாரணார்த²ம்ʼ வ்யவஸ்தா²ப
த³த்தா, ஸா ச தூ³ைதராஜ்ஞாப தா
மத்⁴யஸ்த²ஸ்யகேரஸமர்ப தா ச|

ⅩⅩ ைநகஸ்ய மத்⁴யஸ்ேதா² வத்³யேத
க ந்த்வீஸ்²வர ஏக ஏவ|

ⅩⅪ தர்ஹ வ்யவஸ்தா² க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ வருத்³தா⁴? தந்ந
ப⁴வது| யஸ்மாத்³ யத ³ ஸா வ்யவஸ்தா²
ஜீவநதா³ேநஸமர்தா²ப⁴வஷ்யத் தர்ஹ
வ்யவஸ்த²ையவபுண்யலாேபா⁴(அ)ப⁴வஷ்யத்|

ⅩⅫ க ந்து யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ேயா
வஸ்²வாஸஸ்தத்ஸம்ப³ந்த ⁴யா :
ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ யத்³
வஸ்²வாஸிேலாேகப்⁴ேயா தீ³யேத தத³ர்த²ம்ʼ
ஸா²ஸ்த்ரதா³தா ஸர்வ்வாந் பாபாதீ⁴நாந்
க³ணயத |

ⅩⅩⅢ அதஏவ வஸ்²வாஸஸ்யாநாக³தஸமேய
வயம்ʼ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நா : ஸந்ேதா
வஸ்²வாஸஸ்ேயாத³யம்ʼ யாவத்³ ருத்³தா⁴
இவார யாமேஹ|

ⅩⅩⅣ இத்த²ம்ʼ வயம்ʼ யத்³ வஸ்²வாேஸந
ஸபுண்யீப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
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ஸமீபம்அஸ்மாந்ேநதும்ʼவ்யவஸ்தா²க்³ரேதா²(அ)ஸ்மாகம்ʼ
வேநதா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅤ க ந்த்வது⁴நாக³ேத வஸ்²வாேஸ வயம்ʼ
தஸ்யவ ேநதுரநதீ⁴நாஅப⁴வாம|

ⅩⅩⅥ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வஸநாத்
ஸர்வ்ேவ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்தாநா
ஜாதா :|

ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா : க்²ரீஷ்ேட
மஜ்ஜிதா அப⁴வத ஸர்வ்ேவ க்²ரீஷ்டம்ʼ
பரிஹதவந்த :|

ⅩⅩⅧ அேதா யுஷ்மந்மத்⁴ேய
யஹூத ³யூநாந ேநா ர்தா³ஸஸ்வதந்த்ரேயா
ர்ேயாஷாபுருஷேயாஸ்²ச ேகா(அ)ப
வ ேஸ²ேஷா நாஸ்த ; ஸர்வ்ேவ யூயம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடயீஸா²ேவக ஏவ|

ⅩⅩⅨ கஞ்ச யூயம்ʼ யத ³ க்²ரீஷ்டஸ்ய ப⁴வத²
தர்ஹ ஸுதராம் இப்³ராஹீம : ஸந்தாநா :
ப்ரதஜ்ஞயாஸம்பத³த ⁴காரிணஸ்²சாத்⁴ேவ|

Ⅳ
Ⅰ அஹம்ʼ வதா³மி ஸம்பத³த ⁴காரீ
யாவத்³ பா³லஸ்தஷ்ட²த தாவத்
ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பத  :ஸந்நப ஸதா³ஸாத்
ேகநாப வஷேயணநவஸி²ஷ்யேத

Ⅱ க ந்து ப த்ரா நரூப தம்ʼ ஸமயம்ʼ
யாவத் பாலகாநாம்ʼ த⁴நாத்⁴யக்ஷாணாஞ்ச
ந க்⁴நஸ்தஷ்ட²த |
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Ⅲ தத்³வத்³ வயமப பா³ல்யகாேல தா³ஸா
இவ ஸம்ʼஸாரஸ்யாக்ஷரமாலாயா அதீ⁴நா
ஆஸ்மேஹ|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ ஸமேய ஸம்பூர்ணதாம்ʼ
க³தவத வ்யவஸ்தா²தீ⁴நாநாம்ʼ ேமாசநார்த²ம்

Ⅴஅஸ்மாகம்ʼபுத்ரத்வப்ராப்த்யர்த²ஞ்ேசஸ்²வர :
ஸ்த்ரியா ஜாதம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா
அத ⁴நீபூ⁴தஞ்சஸ்வபுத்ரம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

Ⅵ யூயம்ʼ ஸந்தாநா அப⁴வத தத்காரணாத்³
ஈஸ்²வர : ஸ்வபுத்ரஸ்யாத்மாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்
அந்த :கரணாந ப்ரஹதவாந் ஸ சாத்மா ப த :
ப தரித்யாஹ்வாநம்ʼ காரயத |

Ⅶ அத இதா³நீம்ʼ யூயம்ʼ ந தா³ஸா : க ந்து :
ஸந்தாநா ஏவ தஸ்மாத் ஸந்தாநத்வாச்ச
க்²ரீஷ்ேடேநஸ்²வரீயஸம்பத³த ⁴காரிேணா(அ)ப்யாத்⁴ேவ|

Ⅷ அபரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ யூயம்
ஈஸ்²வரம்ʼ ந ஜ்ஞாத்வா ேய
ஸ்வபா⁴வேதா(அ)நீஸ்²வராஸ்ேதஷாம்ʼ
தா³ஸத்ேவ(அ)தஷ்ட²த|

Ⅸ இதா³நீம் ஈஸ்²வரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யத ³
ேவஸ்²வேரண ஜ்ஞாதா யூயம்ʼ கத²ம்ʼ
புநஸ்தாந வ ப²லாந துச்சா²ந சாக்ஷராணி
ப்ரத பராவர்த்ததும்ʼ ஸ²க்நுத²? யூயம்ʼ க ம்ʼ
புநஸ்ேதஷாம்ʼ தா³ஸாப⁴வதுமிச்ச²த²?

Ⅹ யூயம்ʼ த ³வஸாந் மாஸாந் த தீ²ந்
ஸம்ʼவத்ஸராம்ʼஸ்²சஸம்மந்யத்⁴ேவ|
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Ⅺ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ மயா ய :
பரிஸ்²ரேமா(அ)காரி ஸ வ ப²ேலா ஜாத இத
யுஷ்மாநத்⁴யஹம்ʼ ப ³ேப⁴மி|

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ
யாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்மி யூயமப தாத்³ருʼஸா²
ப⁴வேதத ப்ரார்த²ேய யேதா(அ)ஹமப
யுஷ்மத்துல்ேயா(அ)ப⁴வம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்மம
க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅢ பூர்வ்வமஹம்ʼ கேலவரஸ்ய
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேயந யுஷ்மாந் ஸுஸம்ʼவாத³ம்
அஜ்ஞாபயமித யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅣததா³நீம்ʼமம பரீக்ஷகம்ʼஸா²ரீரக்ேலஸ²ம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா யூயம்ʼ மாம் அவஜ்ஞாய
ருʼதீய தவந்தஸ்தந்நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
தூ³தமிவ ஸாக்ஷாத் க்²ரீஷ்ட யீஸு²மிவ வா
மாம்ʼ க்³ருʼஹீதவந்த :|

ⅩⅤ அதஸ்ததா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ யா
த⁴ந்யதாப⁴வத் ஸா க்க க³தா? ததா³நீம்ʼ
யூயம்ʼ யத ³ ஸ்ேவஷாம்ʼ நயநாந்யுத்பாட்ய
மஹ்யம்ʼ தா³தும் அஸ² யத தர்ஹ
தத³ப்யகரிஷ்யேதத ப்ரமாணம் அஹம்ʼ
த³தா³மி|

ⅩⅥஸாம்ப்ரதமஹம்ʼஸத்யவாத ³த்வாத் க ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ரிபு ர்ஜாேதா(அ)ஸ்மி?

ⅩⅦ ேத யுஷ்மத்க்ருʼேத ஸ்பர்த்³த⁴ந்ேத க ந்து
ஸாஸ்பர்த்³தா⁴குத்ஸிதாயேதாயூயம்ʼதாநத ⁴
யத் ஸ்பர்த்³த⁴த்⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ ேத யுஷ்மாந்
ப்ருʼத²க் கர்த்தும்இச்ச²ந்த |
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ⅩⅧ ேகவலம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீேப
மேமாபஸ்த ²தஸமேய தந்நஹ , க ந்து
ஸர்வ்வைத³வ ப⁴த்³ரமத ⁴ ஸ்பர்த்³த⁴நம்ʼ
ப⁴த்³ரம்ʼ|

ⅩⅨ ேஹ மம பா³லகா :, யுஷ்மத³ந்த ர்யாவத்
க்²ரீஷ்ேடா மூர்த மாந் ந ப⁴வத தாவத்³
யுஷ்மத்காரணாத் புந : ப்ரஸவேவத³ேநவ மம
ேவத³நாஜாயேத|

ⅩⅩ அஹமிதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
க³த்வா ஸ்வராந்தேரண யுஷ்மாந்
ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ காமேய யேதா யுஷ்மாநத ⁴
வ்யாகுேலா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅪ ேஹ வ்யவஸ்தா²தீ⁴நதாகாங்க்ஷண :
யூயம்ʼ க ம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா வசநம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லீத²?

ⅩⅫ தந்மாம்ʼ வத³த| லிக ²தமாஸ்ேத,
இப்³ராஹீேமா த்³ெவௗ புத்ராவாஸாேத
தேயாேரேகா தா³ஸ்யாம்ʼ த்³வதீயஸ்²ச
பத்ந்யாம்ʼஜாத :|

ⅩⅩⅢ தேயா ர்ேயா தா³ஸ்யாம்ʼ ஜாத : ஸ
ஸா²ரீரிகந யேமந ஜஜ்ேஞ யஸ்²ச பத்ந்யாம்ʼ
ஜாத :ஸப்ரதஜ்ஞயாஜஜ்ேஞ|

ⅩⅩⅣஇத³மாக்²யாநம்ʼத்³ருʼஷ்டந்தஸ்வரூபம்ʼ|
ேத த்³ேவ ேயாஷதாவீஸ்²வரீயஸந்தீ⁴
தேயாேரகா ஸீநயபர்வ்வதாத்³ உத்பந்நா
தா³ஸஜநயத்ரீ சஸாதுஹாஜிரா|

ⅩⅩⅤயஸ்மாத்³ஹாஜிராஸ²ப்³ேத³நாரவேத³ஸ²ஸ்த²ஸீநயபர்வ்வேதா
ேபா³த்⁴யேத, ஸா ச வர்த்தமாநாயா
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யரூஸா²லம்புர்ய்யா : ஸத்³ருʼஸீ²| யத :
ஸ்வபா³ைல :ஸஹதாஸாதா³ஸத்வஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅥ க ந்து ஸ்வர்கீ³யா யரூஸா²லம்புரீ பத்நீ
ஸர்வ்ேவஷாம்அஸ்மாகம்ʼமாதா சாஸ்ேத|

ⅩⅩⅦ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ லிக ²தம் ஆஸ்ேத,
"வந்த்⁴ேய ஸந்தாநஹீேந த்வம்ʼ
ஸ்வரம்ʼ ஜயஜயம்ʼ குரு| அப்ரஸூேத
த்வேயால்லாேஸா ஜயாஸ²ப்³த³ஸ்²ச
கீ³யதாம்ʼ| யத ஏவ ஸநாதா²யா ேயாஷத :
ஸந்தேத ர்க³ணாத்| அநாதா² யா ப⁴ேவந்நாரீ
தத³பத்யாந பூ⁴ரிஸ² :|| "

ⅩⅩⅧ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண, இம்ஹாக் இவ
வயம்ʼ ப்ரதஜ்ஞயாஜாதா :ஸந்தாநா :|

ⅩⅩⅨக ந்து ததா³நீம்ʼ ஸா²ரீரிகந யேமந ஜாத :
புத்ேரா யத்³வத்³ ஆத்மிகந யேமந ஜாதம்ʼ
புத்ரம்உபாத்³ரவத் ததா²து⁴நாப |

ⅩⅩⅩக ந்துஸா²ஸ்த்ேர க ம்ʼலிக ²தம்ʼ? "த்வம்
இமாம்ʼ தா³ஸீம்ʼ தஸ்யா : புத்ரஞ்சாபஸாரய
யத ஏஷ தா³ஸீபுத்ர : பத்நீபுத்ேரண ஸமம்ʼ
ேநாத்தராத ⁴காரீ ப⁴வய்யதீத | "

ⅩⅩⅪஅதஏவ ேஹ ப்⁴ராதர :, வயம்ʼ தா³ஸ்யா :
ஸந்தாநா ந பூ⁴த்வா பாத்ந்யா : ஸந்தாநா
ப⁴வாம :|

Ⅴ
Ⅰ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ யத்
ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ த³த்தவாந் யூயம்ʼ தத்ர
ஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²த தா³ஸத்வயுேக³ந புந ர்ந
ந ப³த்⁴யத்⁴வம்ʼ|
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Ⅱபஸ்²யதாஹம்ʼெபௗேலாயுஷ்மாந்வதா³மி
யத ³ ச ²ந்நத்வேசா ப⁴வத² தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடந
க மப ேநாபகாரிஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅲஅபரம்ʼ ய : கஸ்²ச த் ச ²ந்நத்வக்³ ப⁴வத ஸ
க்ருʼத்ஸ்நவ்யவஸ்தா²யா : பாலநம் ஈஸ்²வராய
தா⁴ரயதீத ப்ரமாணம்ʼ த³தா³மி|

Ⅳ யுஷ்மாகம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா
வ்யவஸ்த²யா ஸபுண்யீப⁴வதும்ʼ ேசஷ்டந்ேத
ேத ஸர்வ்ேவ க்²ரீஷ்டாத்³ ப்⁴ரஷ்டா
அநுக்³ரஹாத் பத தாஸ்²ச|

Ⅴ யேதா வயம் ஆத்மநா வஸ்²வாஸாத்
புண்யலாபா⁴ஸா²ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

Ⅵக்²ரீஷ்ேடயீெஸௗ²த்வக்ேச²தா³த்வக்ேச²த³ேயா :
க மப கு³ணம்ʼ நாஸ்த க ந்து ப்ேரம்நா
ஸப²ேலாவஸ்²வாஸஏவகு³ணயுக்த :|

Ⅶ பூர்வ்வம்ʼ யூயம்ʼ ஸுந்த³ரம் அதா⁴வத
க ந்த்வதா³நீம்ʼ ேகந பா³தா⁴ம்ʼ ப்ராப்ய
ஸத்யதாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத²?

Ⅷயுஷ்மாகம்ʼஸாமத ர்யுஷ்மதா³ஹ்வாநகாரிண
ஈஸ்²வராந்நஜாதா|

Ⅸ வகார : க்ருʼத்ஸ்நஸ²க்தூநாம்ʼ
ஸ்வல்பகண்ேவநஜஸயேத|

Ⅹ யுஷ்மாகம்ʼ மத ர்வ காரம்ʼ ந
க³மிஷ்யதீத்யஹம்ʼ யுஷ்மாநத ⁴
ப்ரபு⁴நாஸ²ம்ʼேஸ; க ந்து ேயா யுஷ்மாந்
வ சாரலயத ஸ ய : கஸ்²ச த்³ ப⁴ேவத்
ஸமுச தம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |
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Ⅺபரந்து ேஹப்⁴ராதர :, யத்³யஹம்இதா³நீம்
அப த்வக்ேச²த³ம்ʼ ப்ரசாரேயயம்ʼ தர்ஹ குத
உபத்³ரவம்ʼ பு⁴ஞ்ஜிய? தத்க்ருʼேத க்ருஸ²ம்ʼ
ந ர்ப்³பா³த⁴ம்அப⁴வஷ்யத்|

Ⅻ ேய ஜநா யுஷ்மாகம்ʼ சாஞ்சல்யம்ʼ
ஜநயந்த ேதஷாம்ʼ ேச²த³நேமவ
மயாப ⁴லஷ்யேத|

ⅩⅢேஹப்⁴ராதர :,யூயம்ʼஸ்வாதந்த்ர்யார்த²ம்
ஆஹூதாஆத்⁴ேவக ந்துதத்ஸ்வாதந்த்ர்யத்³வாேரண
ஸா²ரீரிகபா⁴ேவா யுஷ்மாந் ந ப்ரவஸ²து|
யூயம்ʼ ப்ேரம்நா பரஸ்பரம்ʼ பரிசர்ய்யாம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ யஸ்மாத் த்வம்ʼ ஸமீபவாஸிந ஸ்வவத்
ப்ேரமகுர்ய்யாஇத்ேயகாஜ்ஞா க்ருʼத்ஸ்நாயா
வ்யவஸ்தா²யா :ஸாரஸம்ʼக்³ரஹ :|

ⅩⅤ க ந்து யூயம்ʼ யத ³ பரஸ்பரம்ʼ
த³ம்ʼத³ஸ்²யத்⁴ேவ (அ)ஸா²ஸ்²யத்⁴ேவ ச தர்ஹ
யுஷ்மாகம் ஏேகா(அ)ந்ேயந யந்ந க்³ரஸ்யேத
தத்ரயுஷ்மாப ⁴ :ஸாவதா⁴ைந ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ அஹம்ʼ ப்³ரவீமி யூயம் ஆத்மிகாசாரம்ʼ
குருதஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷம்ʼமாபூரயத|

ⅩⅦ யத : ஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷ ஆத்மேநா
வ பரீத :, ஆத்மிகாப ⁴லாஷஸ்²ச ஸ²ரீரஸ்ய
வபரீத :, அநேயாருப⁴ேயா : பரஸ்பரம்ʼ
வேராேதா⁴ வத்³யேத ேதந யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³
அப ⁴லஷ்யேததந்ந கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅧயூயம்ʼ யத்³யாத்மநா வ நீயத்⁴ேவ தர்ஹ
வ்யவஸ்தா²யாஅதீ⁴நா ந ப⁴வத²|
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ⅩⅨ அபரம்ʼ பரதா³ரக³மநம்ʼ ேவஸ்²யாக³மநம்
அஸு²ச தா காமுகதா ப்ரத மாபூஜநம்

ⅩⅩ இந்த்³ரஜாலம்ʼ ஸ²த்ருத்வம்ʼ
வவாேதா³(அ)ந்தர்ஜ்வலநம்ʼ க்ேராத⁴ :
கலேஹா(அ)ைநக்யம்ʼ

ⅩⅪ பார்த²க்யம் ஈர்ஷ்யா வேதா⁴ மத்தத்வம்ʼ
லம்படத்வமித்யாதீ³ந ஸ்பஷ்டத்ேவந
ஸா²ரீரிகபா⁴வஸ்ய கர்ம்மாணி ஸந்த |
பூர்வ்வம்ʼ யத்³வத் மயா கத ²தம்ʼ தத்³வத்
புநரப கத்²யேத ேய ஜநா ஏதாத்³ருʼஸா²ந
கர்ம்மாண்யாசரந்த ைதரீஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்ேய(அ)த ⁴கார : கதா³ச நலப்ஸ்யேத|

ⅩⅫகஞ்சப்ேரமாநந்த³ :ஸா²ந்தஸ்²ச ரஸஹஷ்ணுதா
ஹைதஷதா ப⁴த்³ரத்வம்ʼ வஸ்²வாஸ்யதா
த தக்ஷா

ⅩⅩⅢ பரிமிதேபா⁴ஜித்வமித்யாதீ³ந்யாத்மந :
ப²லாந ஸந்த ேதஷாம்ʼ வருத்³தா⁴ காப
வ்யவஸ்தா² நஹ |

ⅩⅩⅣ ேய து க்²ரீஷ்டஸ்ய ேலாகாஸ்ேத
ரிபுப ⁴ரப ⁴லாைஷஸ்²ச ஸஹதம்ʼ
ஸா²ரீரிகபா⁴வம்ʼ க்ருேஸ² நஹதவந்த :|

ⅩⅩⅤயத ³வயம்ஆத்மநாஜீவாமஸ்தர்ஹ்யாத்மிகாசாேரா(அ)ஸ்மாப ⁴ :
கர்த்தவ்ய :,

ⅩⅩⅥ த³ர்ப : பரஸ்பரம்ʼ ந ர்ப⁴ர்த்ஸநம்ʼ
த்³ேவஷஸ்²சாஸ்மாப ⁴ ர்ந கர்த்தவ்யாந |

Ⅵ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாகம்ʼ
கஸ்²ச த்³ யத ³ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் பாேப
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பதத தர்ஹ்யாத்மிகபா⁴வயுக்ைத
ர்யுஷ்மாப ⁴ஸ்ததக்ஷாபா⁴வம்ʼ வதா⁴ய
ஸ புநருத்தா²ப்யதாம்ʼ யூயமப யதா²
தாத்³ருʼக்பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பதத² ததா²
ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅱ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : பரஸ்ய பா⁴ரம்ʼ
வஹத்வேநந ப்ரகாேரணக்²ரீஷ்டஸ்யவத ⁴ம்ʼ
பாலயத|

Ⅲ யத ³ கஸ்²சந க்ஷ த்³ர : ஸந்
ஸ்வம்ʼ மஹாந்தம்ʼ மந்யேத தர்ஹ
தஸ்யாத்மவஞ்சநாஜாயேத|

Ⅳ அத ஏைகேகந ஜேநந ஸ்வகீயகர்ம்மண :
பரீக்ஷா க்ரியதாம்ʼ ேதந பரம்ʼ நாேலாக்ய
ேகவலம் ஆத்மாேலாகநாத் தஸ்ய ஸ்²லகா⁴
ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅴ யத ஏைகேகா◌े ஜந : ஸ்வகீயம்ʼ பா⁴ரம்ʼ
வ யத |

Ⅵ ேயா ஜேநா த⁴ர்ம்ேமாபேத³ஸ²ம்ʼ லப⁴ேத
ஸ உபேத³ஷ்டாரம்ʼ ஸ்வீயஸர்வ்வஸம்பத்ேத
ர்பா⁴க ³நம்ʼ கேராது|

Ⅶயுஷ்மாகம்ʼப்⁴ராந்த ர்நப⁴வது, ஈஸ்²வேரா
ேநாபஹஸிதவ்ய :, ேயந யத்³ பீ³ஜம் உப்யேத
ேதந தஜ்ஜாதம்ʼஸ²ஸ்யம்ʼ கர்த்தஷ்யேத|

Ⅷ ஸ்வஸ²ரீரார்த²ம்ʼ ேயந பீ³ஜம் உப்யேத
ேதந ஸ²ரீராத்³ வநாஸ²ரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ
லப்ஸ்யேத க ந்த்வாத்மந : க்ருʼேத ேயந பீ³ஜம்
உப்யேத ேதநாத்மேதா(அ)நந்தஜீவதரூபம்ʼ
ஸ²ஸ்யம்ʼலப்ஸ்யேத|
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Ⅸஸத்கர்ம்மகரேண(அ)ஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராந்ைத
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼயேதா(அ)க்லாந்ெதௗஸ்தஷ்ட²த்³ப ⁴ரஸ்மாப ⁴ருபயுக்தஸமேய
தத் ப²லாந லப்ஸ்யந்ேத|

Ⅹ அேதா யாவத் ஸமயஸ்தஷ்ட²த
தாவத் ஸர்வ்வாந் ப்ரத வ ேஸ²ஷேதா
வஸ்²வாஸேவஸ்²மவாஸிந : ப்ரத்யஸ்மாப ⁴
ர்ஹதாசார : கர்த்தவ்ய :|

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ ஸ்வஹஸ்ேதந
யுஷ்மாந் ப்ரத கயத்³வ்ருʼஹத் பத்ரம்ʼ
லிக ²தவாந் தத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யதாம்ʼ|

Ⅻ ேய ஸா²ரீரிகவஷேய ஸுத்³ருʼஸ்²யா
ப⁴வதுமிச்ச²ந்த ேத யத் க்²ரீஷ்டஸ்ய
க்ருஸ²ஸ்ய காரணாது³பத்³ரவஸ்ய பா⁴க ³ேநா
ந ப⁴வந்த ேகவலம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ த்வக்ேச²ேத³
யுஷ்மாந் ப்ரவர்த்தயந்த |

ⅩⅢ ேத த்வக்ேச²த³க்³ராஹேணா(அ)ப
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ந பாலயந்த க ந்து
யுஷ்மச்ச²ரீராத் ஸ்²லாகா⁴லாபா⁴ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ த்வக்ேச²த³ம்இச்ச²ந்த |

ⅩⅣ க ந்து ேயநாஹம்ʼ ஸம்ʼஸாராய
ஹத : ஸம்ʼஸாேரா(அ)ப மஹ்யம்ʼ
ஹதஸ்தத³ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
க்ருஸ²ம்ʼ வநாந்யத்ர குத்ராப மம
ஸ்²லாக⁴நம்ʼ கதா³ப ந ப⁴வது|

ⅩⅤக்²ரீஷ்ேடயீெஸௗ²த்வக்ேச²தா³த்வக்ேச²த³ேயா :
க மப கு³ணம்ʼ நாஸ்த க ந்து நவீநா
ஸ்ருʼஷ்டிேரவகு³ணயுக்தா|
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ⅩⅥ அபரம்ʼ யாவந்ேதா ேலாகா ஏதஸ்மிந்
மார்ேக³ சரந்த ேதஷாம் ஈஸ்²வரீயஸ்ய
க்ருʼத்ஸ்நஸ்ேயஸ்ராேயலஸ்²ச ஸா²ந்த
ர்த³யாலாப⁴ஸ்²சபூ⁴யாத்|

ⅩⅦஇத : பரம்ʼ ேகா(அ)ப மாம்ʼநக்லிஸ்²நாது
யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ ஸ்வகா³த்ேர ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யசஹ்நாந தா⁴ரேய|

ⅩⅧ ேஹ ப்⁴ராதர : அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ரஸாேதா³ யுஷ்மாகம்
ஆத்மந ஸ்ேத²யாத்| ததா²ஸ்து|
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