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யாகூப³ : பத்ரம்ʼ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ச தா³ேஸா யாகூப்³ வகீர்ணீபூ⁴தாந்
த்³வாத³ஸ²ம்ʼ வம்ʼஸா²ந் ப்ரத நமஸ்க்ருʼத்ய
பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யதா³
ப³ஹுவத⁴பரீக்ஷாஷ நபதத ததா³ தத்
பூர்ணாநந்த³ஸ்யகாரணம்ʼமந்யத்⁴வம்ʼ|

Ⅲ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸஸ்ய
பரீக்ஷதத்ேவந ைத⁴ர்ய்யம்ʼ ஸம்பாத்³யத இத
ஜாநீத²|

Ⅳ தச்ச ைத⁴ர்ய்யம்ʼ ஸித்³த⁴ப²லம்ʼ ப⁴வது
ேதந யூயம்ʼ ஸித்³தா⁴ : ஸம்பூர்ணாஸ்²ச
ப⁴வஷ்யத² கஸ்யாப கு³ணஸ்யாபா⁴வஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴வஷ்யத |

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாப ஜ்ஞாநாபா⁴ேவா
யத ³ ப⁴ேவத் தர்ஹ யஈஸ்²வர :ஸரலபா⁴ேவந
த ரஸ்காரஞ்ச வ நா ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா த³தா³த
தத :ஸயாசதாம்ʼ ததஸ்தஸ்ைமதா³யஷ்யேத|

Ⅵ க ந்து ஸ ந  :ஸந்ேத³ஹ : ஸந்
வஸ்²வாேஸந யாசதாம்ʼ யத :
ஸந்த ³க்³ேதா⁴ மாநேவா வாயுநா
சாலிதஸ்ேயாத்ப்லவமாநஸ்ய ச
ஸமுத்³ரதரங்க³ஸ்யஸத்³ருʼேஸா² ப⁴வத |

Ⅶ தாத்³ருʼேஸா² மாநவ : ப்ரேபா⁴ : கஞ்ச த்
ப்ராப்ஸ்யதீத நமந்யதாம்ʼ|
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Ⅷ த்³வமநா ேலாக : ஸர்வ்வக³தஷ
சஞ்சேலா ப⁴வத |

Ⅸ ேயா ப்⁴ராதா நம்ர : ஸ நேஜாந்நத்யா
ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ|

Ⅹ யஸ்²ச த⁴நவாந் ஸ நஜநம்ரதயா
ஸ்²லாக⁴தாம்ʼயத :ஸத்ருʼணபுஷ்பவத்க்ஷயம்ʼ
க³மிஷ்யத |

Ⅺ யத : ஸதாேபந ஸூர்ய்ேயேணாத ³த்ய
த்ருʼணம்ʼ ேஸா²ஷ்யேத தத்புஷ்பஞ்ச
ப்⁴ரஸ்²யத ேதந தஸ்ய ரூபஸ்ய
ெஸௗந்த³ர்ய்யம்ʼ நஸ்²யத தத்³வத்³
த⁴ந ேலாேகா(அ)ப ஸ்வீயமூட⁴தயா
ம்லாஸ்யத |

Ⅻ ேயா ஜந : பரீக்ஷாம்ʼ ஸஹேத ஸ ஏவ
த⁴ந்ய :, யத : பரீக்ஷதத்வம்ʼ ப்ராப்ய ஸ
ப்ரபு⁴நா ஸ்வப்ேரமகாரிப்⁴ய : ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ
ஜீவநமுகுடம்ʼலப்ஸ்யேத|

ⅩⅢ ஈஸ்²வேரா மாம்ʼ பரீக்ஷத இத
பரீக்ஷாஸமேய ேகா(அ)ப ந வத³து யத :
பாபாேயஸ்²வரஸ்ய பரீக்ஷா ந ப⁴வத ஸ ச
கமப ந பரீக்ஷேத|

ⅩⅣக ந்துய : கஸ்²ச த்ஸ்வீயமேநாவாஞ்ச²யாக்ருʼஷ்யேத
ேலாப்⁴யேத ச தஸ்ையவபரீக்ஷாப⁴வத |

ⅩⅤ தஸ்மாத் ஸா மேநாவாஞ்சா²
ஸக³ர்பா⁴ பூ⁴த்வா து³ஷ்க்ருʼத ம்ʼ ப்ரஸூேத
து³ஷ்க்ருʼதஸ்²சபரிணாமம்ʼக³த்வாம்ருʼத்யும்ʼ
ஜநயத |
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ⅩⅥ ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ந
ப்⁴ராம்யத|

ⅩⅦயத் கஞ்ச த்³ உத்தமம்ʼ தா³நம்ʼ பூர்ேணா
வரஸ்²ச தத் ஸர்வ்வம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³
அர்த²ேதா யஸ்மிந் த³ஸா²ந்தரம்ʼ
பரிவர்த்தநஜாதச்சா²யா வா நாஸ்த தஸ்மாத்³
தீ³ப்த்யாகராத் பதுரவேராஹத |

ⅩⅧ தஸ்ய ஸ்ருʼஷ்டவஸ்தூநாம்ʼ
மத்⁴ேய வயம்ʼ யத் ப்ரத²மப²லஸ்வரூபா
ப⁴வாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ஸ ஸ்ேவச்சா²த :
ஸத்யமதஸ்யவாக்ேயநாஸ்மாந்ஜநயாமாஸ|

ⅩⅨ அதஏவ ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :,
யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜந : ஸ்²ரவேணத்வரித :
கத²ேந தீ⁴ர : க்ேராேத⁴(அ)ப தீ⁴ேரா ப⁴வது|

ⅩⅩ யேதா மாநவஸ்ய க்ேராத⁴
ஈஸ்²வரீயத⁴ர்ம்மம்ʼ நஸாத⁴யத |

ⅩⅪ அேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸர்வ்வாம்
அஸு²ச க்ரியாம்ʼ து³ஷ்டதாபா³ஹுல்யஞ்ச
நக்ஷப்ய யுஷ்மந்மநஸாம்ʼ பரித்ராேண
ஸமர்த²ம்ʼ ேராப தம்ʼ வாக்யம்ʼ நம்ரபா⁴ேவந
க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅫ அபரஞ்ச யூயம்ʼ ேகவலம்
ஆத்மவஞ்சயதாேரா வாக்யஸ்ய
ஸ்²ேராதாேரா ந ப⁴வத க ந்து வாக்யஸ்ய
கர்ம்மகாரிேணா ப⁴வத|

ⅩⅩⅢ யேதா ய : கஸ்²ச த்³ வாக்யஸ்ய
கர்ம்மகாரீ ந பூ⁴த்வா ேகவலம்ʼ
தஸ்ய ஸ்²ேராதா ப⁴வத ஸ த³ர்பேண
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ஸ்வீயஸா²ரீரிகவத³நம்ʼ ந ரீக்ஷமாணஸ்ய
மநுஜஸ்யஸத்³ருʼஸ² :|

ⅩⅩⅣ ஆத்மாகாேர த்³ருʼஷ்ேட ஸ ப்ரஸ்தா²ய
கீத்³ருʼஸ²ஆஸீத்தத்தத்க்ஷணாத்³வஸ்மரத |

ⅩⅩⅤ க ந்து ய : கஸ்²ச த் நத்வா முக்ேத :
ஸித்³தா⁴ம்ʼவ்யவஸ்தா²ம்ஆேலாக்ய தஷ்ட²த
ஸ வஸ்ம்ருʼதயுக்த : ஸ்²ேராதா ந பூ⁴த்வா
கர்ம்மகர்த்ைதவ ஸந் ஸ்வகார்ய்ேய த⁴ந்ேயா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅥ அநாயத்தரஸந : ஸந் ய : கஸ்²ச த்
ஸ்வமேநா வஞ்சயத்வா ஸ்வம்ʼ ப⁴க்தம்ʼ
மந்யேத தஸ்யப⁴க்த ர்முதா⁴ ப⁴வத |

ⅩⅩⅦ க்ேலஸ²காேல ப த்ருʼஹீநாநாம்ʼ
வத⁴வாநாஞ்ச யத்³ அேவக்ஷணம்ʼ
ஸம்ʼஸாராச்ச நஷ்கலங்ேகந யத்³
ஆத்மரக்ஷணம்ʼ தேத³வ பதுரீஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்ஸு²ச ர்ந ர்ம்மலா ச ப⁴க்த  :|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, யூயம் அஸ்மாகம்ʼ
ேதஜஸ்வந : ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
த⁴ர்ம்மம்ʼமுகா²ேபக்ஷயாந தா⁴ரயத|

Ⅱ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ
ஸ்வர்ணாங்கு³ரீயகயுக்ேதப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²ேத³
புருேஷ ப்ரவஷ்ேட மலிநவஸ்த்ேர
கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³ த³ரித்³ேர(அ)ப ப்ரவஷ்ேட

Ⅲயூயம்ʼயத ³தம்ʼப்⁴ராஜிஷ்ணுபரிச்ச²த³வஸாநம்ʼ
ஜநம்ʼ ந ரீ ய வேத³த ப⁴வாந்
அத்ேராத்தமஸ்தா²ந உபவஸ²த்வத கஞ்ச
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தம்ʼ த³ரித்³ரம்ʼ யத ³ வேத³த த்வம் அமுஸ்மிந்
ஸ்தா²ேந தஷ்ட² யத்³வாத்ர மம பாத³பீட²
உபவ ேஸ²த ,

Ⅳ தர்ஹ மந :ஸு வ ேஸ²ஷ்ய யூயம்ʼ க ம்ʼ
குதர்ைக : குவசாரகா ந ப⁴வத²?

Ⅴ ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :, ஸ்²ருʼணுத,
ஸம்ʼஸாேர ேய த³ரித்³ராஸ்தாந் ஈஸ்²வேரா
வஸ்²வாேஸநத⁴ந ந :ஸ்வப்ேரமகாரிப்⁴யஸ்²ச
ப்ரதஸ்²ருதஸ்ய ராஜ்யஸ்யாத ⁴காரிண :
கர்த்தும்ʼ க ம்ʼ ந வரீதவாந்? க ந்து த³ரித்³ேரா
யுஷ்மாப ⁴ரவஜ்ஞாயேத|

Ⅵ த⁴நவந்த ஏவ க ம்ʼ யுஷ்மாந்
ேநாபத்³ரவந்த ப³லாச்ச வ சாராஸநாநாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ ந நயந்த ?

Ⅶ யுஷ்மது³பரி பரிகீர்த்த தம்ʼ பரமம்ʼ நாம
க ம்ʼைதேரவந ந ந்த்³யேத?

Ⅷ கஞ்ச த்வம்ʼ ஸ்வஸமீபவாஸிந
ஸ்வாத்மவத்ப்ரீயஸ்வ,ஏதச்சா²ஸ்த்ரீயவசநாநுஸாரேதா
யத ³ யூயம்ʼ ராஜகீயவ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயத²
தர்ஹ ப⁴த்³ரம்ʼகுருத²|

Ⅸ யத ³ ச முகா²ேபக்ஷாம்ʼ குருத² தர்ஹ
பாபம்ஆசரத²வ்யவஸ்த²யா சாஜ்ஞாலங்க ⁴ந
இவதூ³ஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅹ யேதா ய : கஸ்²ச த் க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயத ஸ யத்³ேயகஸ்மிந்
வெதௗ⁴ ஸ்க²லத தர்ஹ ஸர்வ்ேவஷாம்
அபராதீ⁴ ப⁴வத |
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Ⅺ யேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ பரதா³ராந் மா
க³ச்ேச²த ய : கத ²தவாந் ஸ ஏவ நரஹத்யாம்ʼ
மா குர்ய்யா இத்யப கத ²தவாந் தஸ்மாத்
த்வம்ʼ பரதா³ராந் ந க³த்வா யத ³ நரஹத்யாம்ʼ
கேராஷ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²லங்கீ⁴ ப⁴வஸி|

Ⅻ முக்ேத ர்வ்யவஸ்தா²ேதா ேயஷாம்ʼ
வசாேரண ப⁴வதவ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸா² ேலாகா
இவயூயம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதகர்ம்மகுருத ச|

ⅩⅢ ேயா த³யாம்ʼ நாசரத தஸ்ய வ சாேரா
ந ர்த்³த³ேயந காரிஷ்யேத, க ந்து த³யா
வ சாரம்அப ⁴ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, மம
ப்ரத்யேயா(அ)ஸ்தீத ய : கத²யத தஸ்ய
கர்ம்மாணி யத ³ ந வ த்³யந்த தர்ஹ ேதந
க ம்ʼ ப²லம்ʼ? ேதந ப்ரத்யேயந க ம்ʼ தஸ்ய
பரித்ராணம்ʼ ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅤ ேகஷ ச த்³ ப்⁴ராத்ருʼஷ ப⁴க ³நீஷ வா
வஸநஹீேநஷ ப்ராத்யஹகாஹாரஹீேநஷ
ச ஸத்ஸு யுஷ்மாகம்ʼ ேகா(அ)ப ேதப்⁴ய :
ஸ²ரீரார்த²ம்ʼ ப்ரேயாஜநீயாந த்³ரவ்யாணி
ந த³த்வாயத ³ தாந்வேத³த்,

ⅩⅥயூயம்ʼஸகுஸ²லம்ʼக³த்ேவாஷ்ணகா³த்ரா
ப⁴வத த்ருʼப்யத ேசத தர்ஹ்ேயேதந க ம்ʼ
ப²லம்ʼ?

ⅩⅦ தத்³வத் ப்ரத்யேயா யத ³ கர்ம்மப ⁴
ர்யுக்ேதாநப⁴ேவத்தர்ஹ்ேயகாக த்வாத்ம்ருʼத
ஏவாஸ்ேத|

ⅩⅧ கஞ்ச கஸ்²ச த்³ இத³ம்ʼ வத ³ஷ்யத
தவ ப்ரத்யேயா வ த்³யேத மம ச
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கர்ம்மாணி வ த்³யந்ேத, த்வம்ʼ கர்ம்மஹீநம்ʼ
ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ மாம்ʼ த³ர்ஸ²ய தர்ஹ்யஹமப
மத்கர்ம்மப்⁴ய : ஸ்வப்ரத்யயம்ʼ த்வாம்ʼ
த³ர்ஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅨ ஏக ஈஸ்²வேரா (அ)ஸ்தீத த்வம்ʼ
ப்ரத்ேயஷ | ப⁴த்³ரம்ʼ கேராஷ | பூ⁴தா அப தத்
ப்ரத யந்த கம்பந்ேத ச|

ⅩⅩ க ந்து ேஹ ந ர்ப்³ேபா³த⁴மாநவ,
கர்ம்மஹீந : ப்ரத்யேயாம்ருʼதஏவாஸ்த்ேயதத்³
அவக³ந்தும்ʼ க ம்இச்ச²ஸி?

ⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருேஷா ய
இப்³ராஹீம் ஸ்வபுத்ரம் இஸ்ஹாகம்ʼ
யஜ்ஞேவத்³யாம் உத்ஸ்ருʼஷ்டவாந் ஸ கம்ʼ
கர்ம்மப்⁴ேயா நஸபுண்யீக்ருʼத :?

ⅩⅫ ப்ரத்யேய தஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ
ஸஹகாரிணி ஜாேத கர்ம்மப ⁴ : ப்ரத்யய :
ஸித்³ேதா⁴ (அ)ப⁴வத்தத்க ம்ʼ பஸ்²யஸி?

ⅩⅩⅢ இத்த²ஞ்ேசத³ம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரீயவசநம்ʼ
ஸப²லம் அப⁴வத், இப்³ராஹீம்
பரேமஸ்²வேர வஸ்²வஸிதவாந் தச்ச தஸ்ய
புண்யாயாக³ண்யத ஸ ேசஸ்²வரஸ்ய மித்ர
இத நாமலப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅣ பஸ்²யத மாநவ : கர்ம்மப்⁴ய :
ஸபுண்யீக்ரியேத நைசகாக நா ப்ரத்யேயந|

ⅩⅩⅤ தத்³வத்³ யா ராஹப்³நாமிகா
வாராங்க³நா சாராந் அநுக்³ருʼஹ்யாபேரண
மார்ேக³ண வஸஸர்ஜ ஸாப க ம்ʼ
கர்ம்மப்⁴ேயா நஸபுண்யீக்ருʼதா?
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ⅩⅩⅥ அதஏவாத்மஹீேநா ேத³ேஹா யதா²
ம்ருʼேதா(அ)ஸ்த தைத²வ கர்ம்மஹீந :
ப்ரத்யேயா(அ)ப ம்ருʼேதா(அ)ஸ்த |

Ⅲ
Ⅰ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ஸி²க்ஷைகரஸ்மாப ⁴
ர்கு³ருதரத³ண்ேடா³ லப்ஸ்யத இத ஜ்ஞாத்வா
யூயம்அேநேகஸி²க்ஷகாமா ப⁴வத|

Ⅱ யத : ஸர்வ்ேவ வயம்ʼ ப³ஹுவஷேயஷ
ஸ்க²லாம :, ய : கஸ்²ச த்³ வாக்ேய ந ஸ்க²லத
ஸ ஸித்³த⁴புருஷ : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸீ²கர்த்தும்ʼ
ஸமர்த²ஸ்²சாஸ்த |

Ⅲ பஸ்²யத வயம் அஸ்²வாந் வஸீ²கர்த்தும்ʼ
ேதஷாம்ʼ வக்த்ேரஷ க²லீநாந்
ந தா⁴ய ேதஷாம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்
அநுவர்த்தயாம :|

Ⅳ பஸ்²யத ேய ேபாதா அதீவ
ப்³ருʼஹதா³காரா : ப்ரசண்ட³வாைதஸ்²ச
சாலிதாஸ்ேத(அ)ப கர்ணதா⁴ரஸ்ய
மேநா(அ)ப ⁴மதாத்³அதக்ஷ த்³ேரணகர்ேணந
வாஞ்ச ²தம்ʼஸ்தா²நம்ʼ ப்ரத்யநுவர்த்தந்ேத|

Ⅴ தத்³வத்³ ரஸநாப க்ஷ த்³ரதராங்க³ம்ʼ
ஸந்தீ த³ர்பவாக்யாந பா⁴ஷேத| பஸ்²ய
கீத்³ருʼங்மஹாரண்யம்ʼ த³ஹ்யேத (அ)ல்ேபந
வஹ்நநா|

Ⅵரஸநாப ப⁴ேவத்³வஹ்ந ரத⁴ர்ம்மரூபபஷ்டேப|
அஸ்மத³ங்ேக³ஷ ரஸநா தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஸந்தஷ்ட²த ஸா க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ேத³ஹம்ʼ
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கலங்கயத ஸ்ருʼஷ்டிரத²ஸ்ய சக்ரம்ʼ
ப்ரஜ்வலயத நரகாநேலநஜ்வலத ச|

Ⅶ பஸு²ப யுேராக³ஜலசராணாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்வபா⁴ேவா த³மயதும்ʼ
ஸ²க்யேத மாநுஷகஸ்வபா⁴ேவந
த³மயாஞ்சக்ேர ச|

Ⅷ க ந்து மாநவாநாம்ʼ ேகநாப ஜிஹ்வா
த³மயதும்ʼ ந ஸ²க்யேத ஸா ந நவார்ய்யம்
அநஷ்டம்ʼஹலாஹலவேஷணபூர்ணாச|

Ⅸ தயா வயம்ʼ ப தரம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வதா³ம :, தயா ேசஸ்²வரஸ்ய ஸாத்³ருʼஸ்²ேய
ஸ்ருʼஷ்டாந் மாநவாந்ஸ²பாம :|

Ⅹஏகஸ்மாத்³வத³நாத்³ த⁴ந்யவாத³ஸா²ெபௗ
ந ர்க³ச்ச²த :| ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ந கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ ப்ரஸ்ரவண : க ம் ஏகஸ்மாத் ச ²த்³ராத்
மிஷ்டம்ʼ த க்தஞ்ச ேதாயம்ʼ ந ர்க³மயத ?

Ⅻ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, உடு³ம்ப³ரதரு :
க ம்ʼ ஜிதப²லாந த்³ராக்ஷாலதா வா க ம்
உடு³ம்ப³ரப²லாந ப²லிதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ?
தத்³வத்³ ஏக : ப்ரஸ்ரவேணா லவணமிஷ்ேட
ேதாேய ந ர்க³மயதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ஜ்ஞாநீ
ஸுேபா³த⁴ஸ்²ச க ஆஸ்ேத? தஸ்ய
கர்ம்மாணி ஜ்ஞாநமூலகம்ருʼது³தாயுக்தாநீத
ஸதா³சாராத்ஸப்ரமாணயது|

ⅩⅣ க ந்து யுஷ்மத³ந்த :கரணமத்⁴ேய
யத ³ த க்ேதர்ஷ்யா வவாேத³ச்சா² ச
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வத்³யேத தர்ஹ ஸத்யமதஸ்ய வருத்³த⁴ம்ʼ
நஸ்²லாக⁴த்⁴வம்ʼ நசாந்ருʼதம்ʼ கத²யத|

ⅩⅤ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாநம் ஊர்த்³த்⁴வாத்³
ஆக³தம்ʼ நஹ கந்து பார்த ²வம்ʼ ஸ²ரீரி
ெபௗ⁴த கஞ்ச|

ⅩⅥயேதா ேஹேதாரீர்ஷ்யா வவாேத³ச்சா² ச
யத்ர ேவத்³ேயேத தத்ைரவ கலஹ : ஸர்வ்வம்ʼ
து³ஷ்க்ருʼதஞ்சவத்³யேத|

ⅩⅦ க ந்தூர்த்³த்⁴வாத்³ ஆக³தம்ʼ யத்
ஜ்ஞாநம்ʼ தத் ப்ரத²மம்ʼ ஸு²ச தத : பரம்ʼ
ஸா²ந்தம்ʼ க்ஷாந்தம் ஆஸு²ஸந்ேத⁴யம்ʼ
த³யாத ³ஸத்ப²ைல : பரிபூர்ணம்
அஸந்த ³க்³த⁴ம்ʼ நஷ்கபடஞ்ச ப⁴வத |

ⅩⅧ ஸா²ந்த்யாசாரிப ⁴ : ஸா²ந்த்யா
த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ ேராப்யேத|

Ⅳ
Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ஸமரா
ரணஸ்²ச குத உத்பத்³யந்ேத?
யுஷ்மத³ங்க³ஸி²ப ³ராஸ்²ரிதாப்⁴ய :
ஸுேக²ச்சா²ப்⁴ய : க ம்ʼ ேநாத்பத்³யந்ேத◌े?

Ⅱ யூயம்ʼ வாஞ்ச²த² க ந்து நாப்நுத²,
யூயம்ʼ நரஹத்யாம் ஈர்ஷ்யாஞ்ச குருத²
க ந்து க்ருʼதார்தா² ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்நுத²,
யூயம்ʼ யுத்⁴யத² ரணம்ʼ குருத² ச
க ந்த்வப்ராப்தாஸ்தஷ்ட²த², யேதா ேஹேதா :
ப்ரார்த²நாம்ʼ நகுருத²|
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Ⅲயூயம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴ேவ க ந்து ந லப⁴த்⁴ேவ
யேதா ேஹேதா : ஸ்வஸுக²ேபா⁴ேக³ஷ
வ்யயார்த²ம்ʼகுப்ரார்த²யத்⁴ேவ|

Ⅳேஹவ்யப ⁴சாரிேணாவ்யப ⁴சாரிண்யஸ்²ச,
ஸம்ʼஸாரஸ்ய யத் ைமத்ர்யம்ʼ தத்³
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸா²த்ரவமித யூயம்ʼ க ம்ʼ
ந ஜாநீத²? அத ஏவ ய : கஸ்²ச த்
ஸம்ʼஸாரஸ்ய மித்ரம்ʼ ப⁴வதும் அப ⁴லஷத
ஸஏேவஸ்²வரஸ்யஸ²த்ரு ர்ப⁴வத |

Ⅴ யூயம்ʼ க ம்ʼ மந்யத்⁴ேவ? ஸா²ஸ்த்ரஸ்ய
வாக்யம்ʼ க ம்ʼ ப²லஹீநம்ʼ ப⁴ேவத்?
அஸ்மத³ந்தர்வாஸீ ய ஆத்மா ஸ வா க ம்
ஈர்ஷ்யார்த²ம்ʼ ப்ேரம கேராத ?

Ⅵ தந்நஹ கந்து ஸ ப்ரதுலம்ʼ வரம்ʼ
வதரத தஸ்மாத்³ உக்தமாஸ்ேத யதா²,
ஆத்மாப ⁴மாநேலாகாநாம்ʼ வபேக்ஷா
ப⁴வதீஸ்²வர :| க ந்து ேதைநவ நம்ேரப்⁴ய :
ப்ரஸாதா³த்³ தீ³யேதவர :||

Ⅶஅதஏவயூயம்ஈஸ்²வரஸ்யவஸ்²யாப⁴வத
ஸ²யதாநம்ʼ ஸம்ʼருந்த⁴ ேதந ஸ யுஷ்மத்த :
பலாயஷ்யேத|

Ⅷ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபவர்த்த ேநா
ப⁴வத ேதந ஸ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபவர்த்தீ
ப⁴வஷ்யத | ேஹ பாப ந :, யூயம்ʼ ஸ்வகராந்
பரிஷ்குருத்⁴வம்ʼ| ேஹ த்³வமேநாேலாகா :,
யூயம்ʼஸ்வாந்த :கரணாந ஸு²சீந குருத்⁴வம்ʼ|

Ⅸயூயம்உத்³வஜத்⁴வம்ʼ ேஸா²சத வலபத ச,
யுஷ்மாகம்ʼ ஹாஸ : ேஸா²காய, ஆநந்த³ஸ்²ச
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காதரதாையபரிவர்த்ேததாம்ʼ|
Ⅹ ப்ரேபா⁴ : ஸமக்ஷம்ʼ நம்ரா ப⁴வத தஸ்மாத்
ஸயுஷ்மாந்உச்சீகரிஷ்யத |

Ⅺ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ மா
தூ³ஷயத| ய : கஸ்²ச த்³ ப்⁴ராதரம்ʼ தூ³ஷயத
ப்⁴ராது ர்வ சாரஞ்ச கேராத ஸ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
தூ³ஷயத வ்யவஸ்தா²யாஸ்²ச வ சாரம்ʼ
கேராத | த்வம்ʼ யத ³ வ்யவஸ்தா²யா வ சாரம்ʼ
கேராஷ தர்ஹ வ்யவஸ்தா²பாலய தா ந
ப⁴வஸிகந்துவசாரய தா ப⁴வஸி|

Ⅻ அத்³வதீேயா வ்யவஸ்தா²பேகா
வ சாரய தா ச ஸ ஏவாஸ்ேத ேயா ரக்ஷதும்ʼ
நாஸ²யதுஞ்ச பாரயத | க ந்து கஸ்த்வம்ʼ யத்
பரஸ்யவ சாரம்ʼ கேராஷ ?

ⅩⅢ அத்³ய ஸ்²ேவா வா வயம் அமுகநக³ரம்ʼ
க³த்வா தத்ர வர்ஷேமகம்ʼ யாபயந்ேதா
வாணிஜ்யம்ʼ கரிஷ்யாம : லாப⁴ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யாமஸ்²ேசத கதா²ம்ʼ பா⁴ஷமாணா
யூயம்இதா³நீம்ʼஸ்²ருʼணுத|

ⅩⅣ ஸ்²வ : க ம்ʼ க⁴டிஷ்யேத தத்³ யூயம்ʼ ந
ஜாநீத² யேதா ஜீவநம்ʼ ேவா ப⁴ேவத் கீத்³ருʼக்
தத்து பா³ஷ்பஸ்வரூபகம்ʼ, க்ஷணமாத்ரம்ʼ
ப⁴ேவத்³ த்³ருʼஸ்²யம்ʼலுப்யேத ச தத : பரம்ʼ|

ⅩⅤ தத³நுக்த்வா யுஷ்மாகம் இத³ம்ʼ
கத²நீயம்ʼ ப்ரேபா⁴ரிச்சா²ேதா வயம்ʼ யத ³
ஜீவாமஸ்தர்ஹ்ேயதத் கர்ம்ம தத் கர்ம்ம வா
கரிஷ்யாமஇத |
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ⅩⅥ க ந்த்வதா³நீம்ʼ யூயம்ʼ க³ர்வ்வவாக்ைய :
ஸ்²லாக⁴நம்ʼ குருத்⁴ேவ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஸர்வ்வம்ʼஸ்²லாக⁴நம்ʼகுத்ஸிதேமவ|

ⅩⅦ அேதா ய : கஸ்²ச த் ஸத்கர்ம்ம கர்த்தம்ʼ
வத ³த்வாதந்நகேராத தஸ்யபாபம்ʼஜாயேத|

Ⅴ
Ⅰேஹத⁴நவந்த :,யூயம்இதா³நீம்ʼஸ்²ருʼணுத
யுஷ்மாப ⁴ராக³மிஷ்யத்க்ேலஸ²ேஹேதா :
க்ரந்த்³யதாம்ʼவலப்யதாஞ்ச|

Ⅱயுஷ்மாகம்ʼத்³ரவணம்ʼஜீர்ணம்ʼகீடபு⁴க்தா :
ஸுேசலகா :|

Ⅲ கநகம்ʼ ரஜதஞ்சாப வ க்ருʼத ம்ʼ
ப்ரக³மிஷ்யத , தத்கலங்கஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ
பாபம்ʼ ப்ரமாணயஷ்யத , ஹுதாஸ²வச்ச
யுஷ்மாகம்ʼ பஸி²தம்ʼ கா²த³யஷ்யத | இத்த²ம்
அந்த மக⁴ஸ்ேரஷ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஞ்சதம்ʼ
த⁴நம்ʼ|

Ⅳ பஸ்²யத ைய : க்ருʼஷீவைல ர்யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ²ஸ்யாந ச ²ந்நாந ேதப்⁴ேயா யுஷ்மாப ⁴
ர்யத்³ ேவதநம்ʼ ச ²ந்நம்ʼ தத்³உச்ைச ர்த்⁴வநம்ʼ
கேராத ேதஷாம்ʼ ஸ²ஸ்யச்ேச²த³காநாம்
ஆர்த்தராவ : ேஸநாபேத : பரேமஸ்²வரஸ்ய
கர்ணகுஹரம்ʼ ப்ரவஷ்ட :|

Ⅴ யூயம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ஸுக²ேபா⁴க³ம்ʼ
காமுகதாஞ்சாரிதவந்த :, மஹாேபா⁴ஜஸ்ய
த ³ந இவ நஜாந்த :கரணாந
பரிதர்ப தவந்தஸ்²ச|
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Ⅵ அபரஞ்ச யுஷ்மாப ⁴ ர்தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய
த³ண்டா³ஜ்ஞா ஹத்யா சாகாரி ததா²ப ஸ
யுஷ்மாந் ந ப்ரதருத்³த⁴வாந்|

Ⅶ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ
யாவத்³ ைத⁴ர்ய்யமாலம்ப³த்⁴வம்ʼ| பஸ்²யத
க்ருʼஷவேலா பூ⁴ேம ர்ப³ஹுமூல்யம்ʼ ப²லம்ʼ
ப்ரதீக்ஷமாேணா யாவத் ப்ரத²மம் அந்த மஞ்ச
வ்ருʼஷ்டிஜலம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத தாவத்³
ைத⁴ர்ய்யம்ஆலம்ப³ேத|

Ⅷ யூயமப ைத⁴ர்ய்யமாலம்ப்³ய
ஸ்வாந்த :கரணாந ஸ்த ²ரீகுருத, யத :
ப்ரேபா⁴ருபஸ்த ²த  :ஸமீபவர்த்த ந்யப⁴வத்|

Ⅸ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யத்³ த³ண்ட்³யா
ந ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ந க்³லாயத,
பஸ்²யதவ சாரய தா த்³வாரஸமீேப தஷ்ட²த |

Ⅹ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ேய ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந :
ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா பா⁴ஷதவந்தஸ்தாந்
யூயம்ʼ து³ :க²ஸஹநஸ்ய ைத⁴ர்ய்யஸ்ய ச
த்³ருʼஷ்டாந்தாந்ஜாநீத|

Ⅺ பஸ்²யத ைத⁴ர்ய்யஸீ²லா அஸ்மாப ⁴
ர்த⁴ந்யா உச்யந்ேத| ஆயூேபா³
ைத⁴ர்ய்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ ப்ரேபா⁴ :
பரிணாமஸ்²சாத³ர்ஸி² யத : ப்ரபு⁴
ர்ப³ஹுக்ருʼப :ஸகருணஸ்²சாஸ்த |

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர : வேஸ²ஷத இத³ம்ʼ
வதா³மி ஸ்வர்க³ஸ்ய வா ப்ருʼத ²வ்யா
வாந்யவஸ்துேநா நாம க்³ருʼஹீத்வா
யுஷ்மாப ⁴ : ேகா(அ)ப ஸ²பேதா² ந க்ரியதாம்ʼ,
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க ந்து யதா² த³ண்ட்³யா ந ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ தைத²வ தந்நஹ ேசதவாக்யம்ʼ
யேத²ஷ்டம்ʼ ப⁴வது|

ⅩⅢ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த்³ து³ :கீ² ப⁴வத ? ஸ
ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது| கஸ்²ச த்³ வாநந்த ³ேதா
ப⁴வத ? ஸகீ³தம்ʼ கா³யது|

ⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் பீடி³ேதா (அ)ஸ்த ?
ஸ ஸமிேத : ப்ராசீநாந் ஆஹ்வாது ேத ச
பேபா⁴ ர்நாம்நா தம்ʼைதேலநாப ⁴ஷச்யதஸ்ய
க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்து|

ⅩⅤ தஸ்மாத்³ வஸ்²வாஸஜாதப்ரார்த²நயா
ஸ ேராகீ³ ரக்ஷாம்ʼ யாஸ்யத ப்ரபு⁴ஸ்²ச தம்
உத்தா²பயஷ்யத யத ³ ச க்ருʼதபாேபா ப⁴ேவத்
தர்ஹ ஸதம்ʼக்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅥ யூயம்ʼ பரஸ்பரம் அபராதா⁴ந்
அங்கீ³குருத்⁴வம்ஆேராக்³யப்ராப்த்யர்த²ஞ்ைசகஜேநா
(அ)ந்யஸ்ய க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼ கேராது
தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய ஸயத்நா ப்ரார்த²நா
ப³ஹுஸ²க்தவஸி²ஷ்டா ப⁴வத |

ⅩⅦ ய ஏலிேயா வயமிவ ஸுக²து³ :க²ேபா⁴கீ³
மர்த்த்ய ஆஸீத் ஸ ப்ரார்த²நயாநாவ்ருʼஷ்டிம்ʼ
யாச தவாந்ேதநேத³ேஸ²ஸார்த்³த⁴வத்ஸரத்ரயம்ʼ
யாவத்³வ்ருʼஷ்டிர்ந ப³பூ⁴வ|

ⅩⅧ பஸ்²சாத் ேதந புந : ப்ரார்த²நாயாம்ʼ
க்ருʼதாயாம் ஆகாஸ²ஸ்ேதாயாந்யவர்ஷீத்
ப்ருʼத ²வீசஸ்வப²லாந ப்ராேராஹயத்|
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ⅩⅨேஹப்⁴ராதர :,யுஷ்மாகம்ʼகஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்
ஸத்யமதாத்³ ப்⁴ரஷ்ேட யத ³ கஸ்²ச த் தம்ʼ
பராவர்த்தயத

ⅩⅩ தர்ஹ ேயா ஜந : பாப நம்ʼ
வபத²ப்⁴ரமணாத் பராவர்த்தயத ஸ
தஸ்யாத்மாநம்ʼ ம்ருʼத்யுத உத்³த⁴ரிஷ்யத
ப³ஹுபாபாந்யாவரிஷ்யத ேசத ஜாநாது|



xvii

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/

	James

