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ப ²லிப ந : பத்ரம்ʼ
Ⅰெபௗலதீமத ²நாமாெநௗயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
தா³ெஸௗ ப ²லிபநக³ரஸ்தா²ந்
க்²ரீஷ்டயீேஸா² : ஸர்வ்வாந் பவ த்ரேலாகாந்
ஸமிேதரத்⁴யக்ஷாந் பரிசாரகாம்ʼஸ்²ச ப்ரத
பத்ரம்ʼலிக²த :|

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²சயுஷ்மப்⁴யம்ʼ ப்ரஸாத³ஸ்ய
ஸா²ந்ேதஸ்²ச ேபா⁴க³ம்ʼ ேத³யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲஅஹம்ʼந ரந்தரம்ʼநஜஸர்வ்வப்ரார்த²நாஸு
யுஷ்மாகம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼக்ருʼேதஸாநந்த³ம்ʼ
ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்

Ⅳ யத வாராந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்மராமி தத
வாராந்ஆப்ரத²மாத்³அத்³யயாவத்³

Ⅴயுஷ்மாகம்ʼஸுஸம்ʼவாத³பா⁴க ³த்வகாரணாத்³
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅵ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேயேநாத்தமம்ʼ கர்ம்ம
கர்த்தும் ஆரம்ப ⁴ ேதைநவ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
த ³நம்ʼ யாவத் தத் ஸாத⁴யஷ்யத இத்யஸ்மிந்
த்³ருʼட⁴வஸ்²வாேஸாமமாஸ்ேத|

Ⅶ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந் அத ⁴ மம
தாத்³ருʼேஸா² பா⁴ேவா யதா²ர்ேதா²
யேதா(அ)ஹம்ʼ காராவஸ்தா²யாம்ʼ
ப்ரத்யுத்தரகரேண ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
ப்ராமாண்யகரேண ச யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந்
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மயாஸார்த்³த⁴ம் ஏகாநுக்³ரஹஸ்ய பா⁴க ³ேநா
மத்வாஸ்வஹ்ருʼத³ேயதா⁴ரயாமி|

Ⅷ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டயீேஸா² :
ஸ்ேநஹவத்ஸ்ேநேஹநயுஷ்மாந்கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
காங்க்ஷாமி தத³தீ⁴ஸ்²வேரா மம ஸா
வத்³யேத|

Ⅸ மயா யத் ப்ரார்த்²யேத தத்³ இத³ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரம ந த்யம்ʼவ்ருʼத்³த ⁴ம்ʼ க³த்வா

Ⅹ ஜ்ஞாநஸ்ய வஸி²ஷ்டாநாம்ʼ
பரீக்ஷகாயாஸ்²ச ஸர்வ்வவத⁴பு³த்³ேத⁴
ர்பா³ஹுல்யம்ʼ ப²லது,

Ⅺ க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³நம்ʼ யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸாரல்யம்ʼ ந ர்வ க்⁴நத்வஞ்ச ப⁴வது,
ஈஸ்²வரஸ்ய ெகௗ³ரவாய ப்ரஸ²ம்ʼஸாைய
ச யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந புண்யப²லாநாம்ʼ
பூர்ணதாயுஷ்மப்⁴யம்ʼ தீ³யதாம்இத |

Ⅻேஹப்⁴ராதர :,மாம்ʼப்ரத யத்³யத்³க⁴டிதம்ʼ
ேதந ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரஸ்ய பா³தா⁴ நஹ
கந்து வ்ருʼத்³த ⁴ேரவ ஜாதா தத்³ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயதும்ʼ காமேய(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅢ அபரம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼேத
ப³த்³ேதா⁴(அ)ஸ்மீத ராஜபுர்ய்யாம்
அந்யஸ்தா²ேநஷ ச ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந கேட
ஸுஸ்பஷ்டம்அப⁴வத்,

ⅩⅣ ப்ரபு⁴ஸம்ப³ந்தீ⁴யா அேநேக ப்⁴ராதரஸ்²ச
மம ப³ந்த⁴நாத்³ ஆஸ்²வாஸம்ʼ ப்ராப்ய
வர்த்³த⁴மாேநேநாத்ஸாேஹந ந  :ேக்ஷாப⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்த |
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ⅩⅤ ேகச த்³ த்³ேவஷாத்³ வேராதா⁴ச்சாபேர
ேகச ச்சஸத்³பா⁴வாத் க்²ரீஷ்டம்ʼ ேகா⁴ஷயந்த ;

ⅩⅥ ேய வ ேராதா⁴த் க்²ரீஷ்டம்ʼ ேகா⁴ஷயந்த
ேத பவ த்ரபா⁴வாத் தந்ந குர்வ்வந்ேதா மம
ப³ந்த⁴நாந ப³ஹுதரக்ேலாஸ²தா³யீந கர்த்தும்
இச்ச²ந்த |

ⅩⅦ ேய ச ப்ேரம்நா ேகா⁴ஷயந்த ேத
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்யப்ராமாண்யகரேண(அ)ஹம்ʼ
நயுக்ேதா(அ)ஸ்மீத ஜ்ஞாத்வா தத்
குர்வ்வந்த |

ⅩⅧ க ம்ʼ ப³ஹுநா? காபட்யாத்
ஸரலபா⁴வாத்³ வா ப⁴ேவத், ேயந
ேகநச த் ப்ரகாேரண க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேகா⁴ஷணா ப⁴வதீத்யஸ்மிந் அஹம்
ஆநந்தா³ம்யாநந்த ³ஷ்யாமி ச|

ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரார்த²நயா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாத்மநஸ்²ேசாபகாேரண தத்
மந்நஸ்தாரஜநகம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத ஜாநாமி|

ⅩⅩ தத்ர ச மமாகாங்க்ஷா ப்ரத்யாஸா² ச
ஸித்³த ⁴ம்ʼ க³மிஷ்யத ப²லேதா(அ)ஹம்ʼ
ேகநாப ப்ரகாேரண ந லஜ்ஜிஷ்ேய க ந்து
க³ேத ஸர்வ்வஸ்மிந் காேல யத்³வத் தத்³வத்³
இதா³நீமப ஸம்பூர்ேணாத்ஸாஹத்³வாரா
மம ஸ²ரீேரண க்²ரீஷ்டஸ்ய மஹமா ஜீவேந
மரேணவா ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅪயேதா மம ஜீவநம்ʼ க்²ரீஷ்டாய மரணஞ்ச
லாபா⁴ய|
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ⅩⅫ க ந்து யத ³ ஸ²ரீேர மயா ஜீவதவ்யம்ʼ
தர்ஹ தத் கர்ம்மப²லம்ʼ ப²லிஷ்யத தஸ்மாத்
க ம்ʼவரிதவ்யம்ʼ தந்மயா நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅢ த்³வாப்⁴யாம் அஹம்ʼ ஸம்பீட்³ேய,
ேத³ஹவாஸத்யஜநாய க்²ரீஷ்ேடந
ஸஹவாஸாய ச மமாப ⁴லாேஷா ப⁴வத
யதஸ்தத்ஸர்வ்ேவாத்தமம்ʼ|

ⅩⅩⅣ க ந்து ேத³ேஹ மமாவஸ்த ²த்யா
யுஷ்மாகம்அத ⁴கப்ரேயாஜநம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அஹம் அவஸ்தா²ஸ்ேய யுஷ்மாப ⁴ :
ஸர்வ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம் அவஸ்த ²த ம்ʼ
கரிஷ்ேய ச தயா ச வஸ்²வாேஸ யுஷ்மாகம்ʼ
வ்ருʼத்³த்⁴யாநந்ெதௗ³ ஜநஷ்ேயேத தத³ஹம்ʼ
நஸ்²ச தம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ ேதந ச மத்ேதா(அ)ர்த²ேதா
யுஷ்மத்ஸமீேபமமபுநருபஸ்த ²தத்வாத்யூயம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா ப³ஹுதரம் ஆஹ்லாத³ம்ʼ
லப்ஸ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅦயூயம்ʼஸாவதா⁴நா பூ⁴த்வா க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ேயாபயுக்தம் ஆசாரம்ʼ
குருத்⁴வம்ʼ யேதா(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாந்
உபாக³த்ய ஸாக்ஷாத் குர்வ்வந் க ம்ʼ
வா தூ³ேர தஷ்ட²ந் யுஷ்மாகம்ʼ யாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ேராதும் இச்சா²மி ேஸயம்ʼ
யூயம் ஏகாத்மாநஸ்தஷ்ட²த², ஏகமநஸா
ஸுஸம்ʼவாத³ஸம்ப³ந்தீ⁴யவஸ்²வாஸஸ்ய
பேக்ஷ யதத்⁴ேவ, வபைக்ஷஸ்²ச ேகநாப
ப்ரகாேரணநவ்யாகுலீக்ரியத்⁴வஇத |
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ⅩⅩⅧ தத் ேதஷாம்ʼ வநாஸ²ஸ்ய லக்ஷணம்ʼ
யுஷ்மாகஞ்ேசஸ்²வரத³த்தம்ʼ பரித்ராணஸ்ய
லக்ஷணம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅨ யேதா ேயந யுஷ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்ேட
ேகவலவஸ்²வாஸ : க்ரியேத தந்நஹ கந்து
தஸ்ய க்ருʼேத க்ேலேஸா²(அ)ப ஸஹ்யேத
தாத்³ருʼேஸா² வர : க்²ரீஷ்டஸ்யாநுேராதா⁴த்³
யுஷ்மாப ⁴ : ப்ராப ,

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் மம யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ யுத்³த⁴ம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ரத³ர்ஸி² ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்²ரூயேத ச
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼயுத்³த⁴ம்ʼயுஷ்மாகம்அப ப⁴வத |

Ⅱ
Ⅰ க்²ரீஷ்டாத்³ யத ³ க மப ஸாந்த்வநம்ʼ
கஸ்²ச த் ப்ேரமஜாேதா ஹர்ஷ : கஞ்ச த்³
ஆத்மந : ஸமபா⁴க ³த்வம்ʼ காச த்³ அநுகம்பா
க்ருʼபா வா ஜாயேத தர்ஹ யூயம்ʼ
மமாஹ்லாத³ம்ʼபூரயந்த

Ⅱ ஏகபா⁴வா ஏகப்ேரமாண ஏகமநஸ
ஏகேசஷ்டாஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅲ வேராதா⁴த்³ த³ர்பாத்³ வா க மப மா
குருத க ந்து நம்ரதயா ஸ்ேவப்⁴ேயா(அ)பராந்
வஸி²ஷ்டாந் மந்யத்⁴வம்ʼ|

Ⅳ ேகவலம் ஆத்மஹதாய ந ேசஷ்டமாநா :
பரஹதாயாப ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅴ க்²ரீஷ்டஸ்ய யீேஸா² ர்யாத்³ருʼஸ² :
ஸ்வபா⁴ேவா யுஷ்மாகம் அப தாத்³ருʼேஸா²
ப⁴வது|
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Ⅵ ஸ ஈஸ்²வரரூபீ ஸந் ஸ்வகீயாம்
ஈஸ்²வரதுல்யதாம்ʼ ஸ்²லாகா⁴ஸ்பத³ம்ʼ
நாமந்யத,

Ⅶ க ந்து ஸ்வம்ʼ ஸூ²ந்யம்ʼ க்ருʼத்வா
தா³ஸரூபீப³பூ⁴வநராக்ருʼத ம்ʼ ேலேப⁴ ச|

Ⅷ இத்த²ம்ʼ நரமூர்த்த ம் ஆஸ்²ரித்ய
நம்ரதாம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய ம்ருʼத்ேயாரர்த²த :
க்ருஸீ²யம்ருʼத்ேயாேரவேபா⁴கா³யாஜ்ஞாக்³ராஹீ
ப³பூ⁴வ|

Ⅸ தத்காரணாத்³ ஈஸ்²வேரா(அ)ப
தம்ʼ ஸர்வ்ேவாந்நதம்ʼ சகார யச்ச நாம
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼநாம்நாம்ʼஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼதேத³வ
தஸ்ைமத³ெதௗ³,

Ⅹ ததஸ்தஸ்ைம யீஸு²நாம்ேந
ஸ்வர்க³மர்த்யபாதாலஸ்த ²ைத : ஸர்வ்ைவ
ர்ஜாநுபாத : கர்த்தவ்ய :,

Ⅺ தாதஸ்ேத²ஸ்²வரஸ்ய மஹம்ேந ச
யீஸு²க்²ரீஷ்ட : ப்ரபு⁴ரித ஜிஹ்வாப ⁴ :
ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅻ அேதா ேஹ ப்ரியதமா :, யுஷ்மாப ⁴
ர்யத்³வத் ஸர்வ்வதா³ க்ரியேத தத்³வத்
ேகவேல மேமாபஸ்த ²த காேல தந்நஹ
கந்த்வதா³நீம் அநுபஸ்த ²ேத(அ)ப மய
ப³ஹுதரயத்ேநநாஜ்ஞாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ப⁴யகம்பாப்⁴யாம்ʼ ஸ்வஸ்வபரித்ராணம்ʼ
ஸாத்⁴யதாம்ʼ|
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ⅩⅢ யத ஈஸ்²வர ஏவ ஸ்வகீயாநுேராதா⁴த்³
யுஷ்மந்மத்⁴ேய மநஸ்காமநாம்ʼ
கர்ம்மஸித்³த ⁴ஞ்சவத³தா⁴த |

ⅩⅣ யூயம்ʼ கலஹவவாத³ர்வஜதம் ஆசாரம்ʼ
குர்வ்வந்ேதா(அ)ந ந்த³நீயாஅகுடிலா

ⅩⅤ ஈஸ்²வரஸ்ய நஷ்கலங்காஸ்²ச
ஸந்தாநாஇவ வக்ரபா⁴வாநாம்ʼ
குடிலாசாரிணாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
தஷ்ட²த,

ⅩⅥ யதஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய யூயம்ʼ
ஜீவநவாக்யம்ʼ தா⁴ரயந்ேதா ஜக³ேதா தீ³பகா
இவ தீ³ப்யத்⁴ேவ| யுஷ்மாப ⁴ஸ்ததா² க்ருʼேத
மம யத்ந : பரிஸ்²ரேமா வா ந நஷ்ப²ேலா ஜாத
இத்யஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³ேந ஸ்²லாகா⁴ம்ʼ
கர்த்தும்ʼஸ² யாமி|

ⅩⅦ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாஸார்த²காய
ப³லிதா³நாய ேஸவநாய ச யத்³யப்யஹம்ʼ
ந ேவத ³தவ்ேயா ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ப
ேதநாநந்தா³மி ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யுஷ்மாகம்
ஆநந்த³ஸ்யாம்ʼஸீ² ப⁴வாமி ச|

ⅩⅧ தத்³வத்³ யூயமப்யாநந்த³த
மதீ³யாநந்த³ஸ்யாம்ʼஸி²ேநா ப⁴வத ச|

ⅩⅨ யுஷ்மாகம் அவஸ்தா²ம்
அவக³த்யாஹமப யத் ஸாந்த்வநாம்ʼ
ப்ராப்நுயாம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ தீமத ²யம்ʼ த்வரயா
யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷயஷ்யாமீத ப்ரெபௗ⁴
ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுர்வ்ேவ|
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ⅩⅩ ய : ஸத்யரூேபண யுஷ்மாகம்ʼ ஹதம்ʼ
ச ந்தயத தாத்³ருʼஸ² ஏகபா⁴வஸ்தஸ்மாத³ந்ய :
ேகா(அ)ப மமஸந்நெதௗ⁴ நாஸ்த |

ⅩⅪ யேதா(அ)பேர ஸர்வ்ேவ யீேஸா² :
க்²ரீஷ்டஸ்ய வஷயாந் ந ச ந்தயந்த
ஆத்மவஷயாந் ச ந்தயந்த |

ⅩⅫ க ந்து தஸ்ய பரீக்ஷதத்வம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜ்ஞாயேத யத : புத்ேரா யாத்³ருʼக் பது :
ஸஹகாரீ ப⁴வத தைத²வ ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
பரிசர்ய்யாயாம்ʼஸமமஸஹகாரீஜாத :|

ⅩⅩⅢ அதஏவ மம பா⁴வத³ஸா²ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா
தத்க்ஷணாத் தேமவ ப்ேரஷயதும்ʼ
ப்ரத்யாஸா²ம்ʼகுர்வ்ேவ

ⅩⅩⅣ ஸ்வயம் அஹமப தூர்ணம்ʼ
யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³மிஷ்யாமீத்யாஸா²ம்ʼ
ப்ரபு⁴நாகுர்வ்ேவ|

ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ய இபாப்²ரதீ³ேதா மம ப்⁴ராதா
கர்ம்மயுத்³தா⁴ப்⁴யாம்ʼ மம ஸஹாயஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ தூ³ேதா மதீ³ேயாபகாராய
ப்ரத ந த ⁴ஸ்²சாஸ்த யுஷ்மத்ஸமீேப தஸ்ய
ப்ேரஷணம்ஆவஸ்²யகம்அமந்ேய|

ⅩⅩⅥ யத : ஸ யுஷ்மாந் ஸர்வ்வாந்
அகாங்க்ஷத யுஷ்மாப ⁴ஸ்தஸ்ய
ேராக³ஸ்ய வார்த்தாஸ்²ராவீத பு³த்³த்⁴வா
பர்ய்யேஸா²சச்ச|

ⅩⅩⅦ ஸ பீட³யா ம்ருʼதகல்ேபா(அ)ப⁴வத ³த
ஸத்யம்ʼ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்ʼ த³யதவாந் மம
ச து³ :கா²த் பரம்ʼ புநர்து³ :க²ம்ʼ யந்ந ப⁴ேவத்
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தத³ர்த²ம்ʼ ேகவலம்ʼ தம்ʼ ந த³யத்வா மாமப
த³யதவாந்|

ⅩⅩⅧ அதஏவ யூயம்ʼ தம்ʼ வேலாக்ய யத்
புநராநந்ேத³த மமாப து³ :க²ஸ்ய ஹ்ராேஸா
யத்³ ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ த்வரயா தம்
அப்ேரஷயம்ʼ|

ⅩⅩⅨ அேதா யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴ : க்ருʼேத
ஸம்பூர்ேணநாநந்ேத³ந தம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத
தாத்³ருʼஸா²ந் ேலாகாம்ʼஸ்²சாத³ரணீயாந்
மந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩ யேதா மம ேஸவேந யுஷ்மாகம்ʼ
த்ருடிம்ʼ பூரயதும்ʼ ஸ ப்ராணாந்
பணீக்ருʼத்ய க்²ரீஷ்டஸ்ய கார்ய்யார்த²ம்ʼ
ம்ருʼதப்ராேய(அ)ப⁴வத்|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி
யூயம்ʼ ப்ரபா⁴வாநந்த³த| புந : புநேரகஸ்ய
வேசா ேலக²நம்ʼ மம க்ேலஸ²த³ம்ʼ நஹ
யுஷ்மத³ர்த²ஞ்சப்⁴ரமநாஸ²கம்ʼ ப⁴வத |

Ⅱ யூயம்ʼ குக்குேரப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத து³ஷ்கர்ம்மகாரிப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத ச ²ந்நமூேலப்⁴ேயா ேலாேகப்⁴யஸ்²ச
ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅲ வயேமவ ச ²ந்நத்வேசா ேலாகா யேதா
வயம் ஆத்மேநஸ்²வரம்ʼ ேஸவாமேஹ
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா ஸ்²லாகா⁴மேஹ
ஸ²ரீேரணசப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ நகுர்வ்வாமேஹ|
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Ⅳ க ந்து ஸ²ரீேர மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயா :
காரணம்ʼவத்³யேத, கஸ்²ச த்³யத ³ஸ²ரீேரண
ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ ச கீர்ஷத தர்ஹ தஸ்மாத்³
அப மம ப்ரக³ல்ப⁴தாயா கு³ருதரம்ʼ காரணம்ʼ
வத்³யேத|

Ⅴ யேதா(அ)ஹம் அஷ்டமத ³வேஸ
த்வக்ேச²த³ப்ராப்த இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²ேயா
ப ³ந்யாமீநேகா³ஷ்டீ²ய இப்³ரிகுலஜாத
இப்³ரிேயாவ்யவஸ்தா²சரேணப ²ரூஸீ²

Ⅵ த⁴ர்ம்ேமாத்ஸாஹகாரணாத்
ஸமிேதருபத்³ரவகாரீவ்யவஸ்தா²ேதாலப்⁴ேய
புண்ேயசாந ந்த³நீய :|

Ⅶ க ந்து மம யத்³யத் லப்⁴யம் ஆஸீத் தத்
ஸர்வ்வம் அஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யாநுேராதா⁴த்
க்ஷதம்அமந்ேய|

Ⅷ கஞ்சாது⁴நாப்யஹம்ʼ மத்ப்ரேபா⁴ :
க்²ரீஷ்டஸ்யயீேஸா²ர்ஜ்ஞாநஸ்ேயாத்க்ருʼஷ்டதாம்ʼ
பு³த்³த்⁴வா தத்ஸர்வ்வம்ʼக்ஷதம்ʼமந்ேய|

Ⅸ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ யத் க்²ரீஷ்டம்ʼ
லேப⁴ய வ்யவஸ்தா²ேதா ஜாதம்ʼ
ஸ்வகீயபுண்யஞ்ச ந தா⁴ரயந் க ந்து க்²ரீஷ்ேட
வஸ்²வஸநாத் லப்⁴யம்ʼ யத் புண்யம்
ஈஸ்²வேரண வஸ்²வாஸம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
தீ³யேத தேத³வ தா⁴ரயந் யத் க்²ரீஷ்ேட
வ த்³ேயய தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்யாநுேராதா⁴த்
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க்ஷதம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய தாந
ஸர்வ்வாண்யவகராநவமந்ேய|
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Ⅹ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ
தஸ்ய புநருத்த ²ேத ர்கு³ணம்ʼ தஸ்ய
து³ :கா²நாம்ʼ பா⁴க ³த்வஞ்ச ஜ்ஞாத்வா தஸ்ய
ம்ருʼத்ேயாராக்ருʼதஞ்சக்³ருʼஹீத்வா

Ⅺ ேயந ேகநச த் ப்ரகாேரண ம்ருʼதாநாம்ʼ
புநருத்த ²த ம்ʼ ப்ராப்தும்ʼயேத|

Ⅻ மயா தத் ஸர்வ்வம் அது⁴நா ப்ராப
ஸித்³த⁴தா வாலம்ப ⁴ தந்நஹ கந்துயத³ர்த²ம்
அஹம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந தா⁴ரிதஸ்தத்³ தா⁴ரயதும்ʼ
தா⁴வாமி|

ⅩⅢ ேஹ ப்⁴ராதர :, மயா தத்³ தா⁴ரிதம்
இத ந மந்யேத க ந்த்ேவதைத³கமாத்ரம்ʼ
வதா³மி யாந பஸ்²சாத் ஸ்த ²தாந தாந
வஸ்ம்ருʼத்யாஹம்அக்³ரஸ்த ²தாந்யுத்³த ³ஸ்²ய

ⅩⅣ பூர்ணயத்ேநந ல யம்ʼ ப்ரத தா⁴வந்
க்²ரீஷ்டயீஸு²ேநார்த்³த்⁴வாத் மாம் ஆஹ்வயத
ஈஸ்²வராத் ேஜத்ருʼபணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ேசஷ்ேட|

ⅩⅤ அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேய ஸித்³தா⁴ஸ்ைத :
ஸர்வ்ைவஸ்தேத³வ பா⁴வ்யதாம்ʼ, யத ³ ச
கஞ்சந வஷயம் அத ⁴ யுஷ்மாகம் அபேரா
பா⁴ேவா ப⁴வத தர்ஹீஸ்²வரஸ்தமப
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரத ப்ரகாஸ²யஷ்யத |

ⅩⅥ க ந்து வயம்ʼ யத்³யத்³ அவக³தா
ஆஸ்மஸ்தத்ராஸ்மாப ⁴ேரேகா
வ த ⁴ராசரிதவ்யஏகபா⁴ைவர்ப⁴வதவ்யஞ்ச|

ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ
மமாநுகா³மிேநா ப⁴வத வயஞ்ச
யாத்³ருʼகா³சரணஸ்ய நத³ர்ஸ²நஸ்வரூபா
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ப⁴வாமஸ்தாத்³ருʼகா³சாரிேணா ேலாகாந்
ஆேலாகயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅧ யேதா(அ)ேநேக வ பேத² சரந்த ேத ச
க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய ஸ²த்ரவ இத புரா
மயா புந : புந : கத ²தம் அது⁴நாப ருத³தா மயா
கத்²யேத|

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼ ேஸ²ஷத³ஸா² ஸர்வ்வநாஸ²
உத³ரஸ்²ேசஸ்²வேரா லஜ்ஜா ச ஸ்²லாகா⁴
ப்ருʼத ²வ்யாஞ்சலக்³நம்ʼமந :|

ⅩⅩ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ஜநபத³ : ஸ்வர்ேக³
வத்³யேத தஸ்மாச்சாக³மிஷ்யந்தம்ʼ
த்ராதாரம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ வயம்ʼ
ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅪ ஸ ச யயா ஸ²க்த்யா ஸர்வ்வாண்ேயவ
ஸ்வஸ்யவஸீ²கர்த்தும்ʼபாரயத தயாஸ்மாகம்
அத⁴மம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ ரூபாந்தரீக்ருʼத்ய
ஸ்வகீயேதேஜாமயஸ²ரீரஸ்ய ஸமாகாரம்ʼ
கரிஷ்யத |

Ⅳ
Ⅰ ேஹ மதீ³யாநந்த³முகுடஸ்வரூபா :
ப்ரியதமா அபீ⁴ஷ்டதமா ப்⁴ராதர :, ேஹ மம
ஸ்ேநஹபாத்ரா :, யூயம் இத்த²ம்ʼ பெபௗ⁴
ஸ்த ²ராஸ்தஷ்ட²த|

Ⅱ ேஹ இவத ³ேய ேஹ ஸுந்துக ² யுவாம்ʼ
ப்ரெபௗ⁴ ஏகபா⁴ேவ ப⁴வதம் ஏதத்³ அஹம்ʼ
ப்ரார்த²ேய|

Ⅲ ேஹ மம ஸத்ய ஸஹகாரிந் த்வாமப
வ நீய வதா³மி ஏதேயாருபகாரஸ்த்வயா



Philippians Ⅳ:Ⅳ xiii Philippians Ⅳ:Ⅸ

க்ரியதாம்ʼ யதஸ்ேத க்லீமிநாத ³ப ⁴ :
ஸஹகாரிப ⁴ :ஸார்த்³த⁴ம்ʼஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரணாய
மம ஸாஹாய்யார்த²ம்ʼ பரிஸ்²ரமம்
அகுர்வ்வதாம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
நாமாந ச ஜீவநபுஸ்தேக லிக ²தாந
வ த்³யந்ேத|

Ⅳ யூயம்ʼ ப்ரெபௗ⁴ ஸர்வ்வதா³நந்த³த| புந
ர்வதா³மியூயம்ஆநந்த³த|

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ வநீதத்வம்ʼ ஸர்வ்வமாநைவ
ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ, ப்ரபு⁴ :ஸந்நெதௗ⁴வத்³யேத|

Ⅵ யூயம்ʼ க மப ந ச ந்தயத
க ந்து த⁴ந்யவாத³யுக்தாப்⁴யாம்ʼ
ப்ரார்த²நாயாஞ்சாப்⁴யாம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய
ஸ்வப்ரார்த²நீயம் ஈஸ்²வராய ந ேவத³யத|

Ⅶ ததா² க்ருʼத ஈஸ்²வரீயா யா ஸா²ந்த  :
ஸர்வ்வாம்ʼ பு³த்³த ⁴ம் அத ேஸ²ேத ஸா
யுஷ்மாகம்ʼ ச த்தாந மநாம்ʼஸி ச க்²ரீஷ்ேட
யீெஸௗ² ரக்ஷஷ்யத |

Ⅷ ேஹ ப்⁴ராதர :, ேஸ²ேஷ வதா³மி யத்³யத்
ஸத்யம் ஆத³ரணீயம்ʼ ந்யாய்யம்ʼ ஸாது⁴
ப்ரியம்ʼ ஸுக்²யாதம் அந்ேயண ேயந ேகநச த்
ப்ரகாேரணவா கு³ணயுக்தம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயம்ʼ
வா ப⁴வத தத்ைரவமநாம்ʼஸிநத⁴த்⁴வம்ʼ|

Ⅸ யூயம்ʼ மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்²ருத்வா ச
யத்³யத் ஸி²க்ஷதவந்ேதா க்³ருʼஹீதவந்தஸ்²ச
தேத³வாசரத தஸ்மாத் ஸா²ந்த தா³யக
ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத |
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Ⅹ மேமாபகாராய யுஷ்மாகம்ʼ யா
ச ந்தா பூர்வ்வம் ஆஸீத் க ந்து
கர்ம்மத்³வாரம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத் இதா³நீம்ʼ
ஸா புநரப²லத் இத்யஸ்மிந் ப்ரெபௗ⁴ மம
பரமாஹ்லாேதா³(அ)ஜாயத|

Ⅺ அஹம்ʼ யத்³ ைத³ந்யகாரணாத்³ இத³ம்ʼ
வதா³மி தந்நஹ யேதா மம யா காச த்³
அவஸ்தா² ப⁴ேவத் தஸ்யாம்ʼ ஸந்ேதாஷ்டும்
அஸி²க்ஷயம்ʼ|

Ⅻ த³ரித்³ரதாம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ ஸ²க்ேநாமி
த⁴நாட்⁴யதாம் அப ேபா⁴க்தும்ʼ ஸ²க்ேநாமி
ஸர்வ்வதா² ஸர்வ்வவஷேயஷ
வநீேதா(அ)ஹம்ʼ ப்ரசுரதாம்ʼ க்ஷ தா⁴ஞ்ச
த⁴நம்ʼைத³ந்யஞ்சாவக³ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅢ மம ஸ²க்த தா³யேகந க்²ரீஷ்ேடந
ஸர்வ்வேமவமயாஸ²க்யம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅣ க ந்து யுஷ்மாப ⁴ ர்ைத³ந்யநவாரணாய
மாம்உபக்ருʼத்யஸத்கர்ம்மாகாரி|

ⅩⅤேஹப ²லிபீயேலாகா :,ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ேயாத³யகாேல
யதா³ஹம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸா²த் ப்ரதஷ்ேட²
ததா³ ேகவலாந் யுஷ்மாந் வ நாபரயா கயாப
ஸமித்யா ஸஹ தா³நாதா³நேயா ர்மம
ேகா(அ)ப ஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸீத்³ இத யூயமப
ஜாநீத²|

ⅩⅥ யேதா யுஷ்மாப ⁴ ர்மம ப்ரேயாஜநாய
த ²ஷலநீகீநக³ரமப மாம்ʼ ப்ரத புந :
புநர்தா³நம்ʼ ப்ேரஷதம்ʼ|
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ⅩⅦ அஹம்ʼ யத்³ தா³நம்ʼ ம்ருʼக³ேய தந்நஹ
கந்து யுஷ்மாகம்ʼ லாப⁴வர்த்³த⁴கம்ʼ ப²லம்ʼ
ம்ருʼக³ேய|

ⅩⅧ க ந்து மம கஸ்யாப்யபா⁴ேவா
நாஸ்த ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரசுரம் ஆஸ்ேத யத
ஈஸ்²வரஸ்ய க்³ராஹ்யம்ʼ துஷ்டிஜநகம்ʼ
ஸுக³ந்த ⁴ைநேவத்³யஸ்வரூபம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
தா³நம்ʼ இபாப்²ரத ³தாத்³ க்³ருʼஹீத்வாஹம்ʼ
பரித்ருʼப்ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅨ மேமஸ்²வேரா(அ)ப க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா
ஸ்வகீயவப⁴வந த ⁴த : ப்ரேயாஜநீயம்ʼ
ஸர்வ்வவஷயம்ʼ பூர்ணரூபம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ேத³யாத்|

ⅩⅩ அஸ்மாகம்ʼ பதுரீஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாேதா³(அ)நந்தகாலம்ʼ யாவத்³ ப⁴வது|
ஆேமந்|

ⅩⅪ யூயம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ையைககம்ʼ
பவ த்ரஜநம்ʼ நமஸ்குருத| மம
ஸங்க ³ப்⁴ராதேராயூஷ்மாந் நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅫ ஸர்வ்ேவ பவத்ரேலாகா வ ேஸ²ஷத :
ைகஸரஸ்ய பரிஜநா யுஷ்மாந்
நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅩⅢஅஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ரஸாத³ : ஸர்வ்வாந் யுஷ்மாந் ப்ரத பூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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