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தீதம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ அநந்தஜீவநஸ்யாஸா²ேதா ஜாதாயா
ஈஸ்²வரப⁴க்ேத ர்ேயாக்³யஸ்ய ஸத்யமதஸ்ய
யத் தத்வஜ்ஞாநம்ʼ யஸ்²ச வஸ்²வாஸ
ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ருச தேலாைக ர்லப்⁴யேத
தத³ர்த²ம்ʼ

Ⅱ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித
ஈஸ்²வரஸ்ய தா³ஸ : ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ
ஸாதா⁴ரணவஸ்²வாஸாத் மம ப்ரக்ருʼதம்ʼ
த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீதம்ʼ ப்ரத லிக²மி|

Ⅲ நஷ்கபட ஈஸ்²வர ஆத ³காலாத்
பூர்வ்வம்ʼ தத் ஜீவநம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாதவாந்
ஸ்வநரூப தஸமேய ச ேகா⁴ஷணயா தத்
ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅳ மம த்ராதுரீஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞயா ச
தஸ்ய ேகா⁴ஷணம்ʼ மய ஸமர்ப தம் அபூ⁴த்|
அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வர : பரித்ராதா ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச துப்⁴யம் அநுக்³ரஹம்ʼ
த³யாம்ʼஸா²ந்தஞ்சவதரது|

Ⅴ த்வம்ʼ யத்³ அஸம்பூர்ணகார்ய்யாணி
ஸம்பூரேய ர்மதீ³யாேத³ஸா²ச்ச ப்ரத நக³ரம்ʼ
ப்ராசீநக³ணாந் ந ேயாஜேயஸ்தத³ர்த²மஹம்ʼ
த்வாம்ʼ க்ரீத்யுபத்³வீேப ஸ்தா²பய த்வா
க³தவாந்|

Ⅵ தஸ்மாத்³ ேயா நேரா (அ)ந ந்த ³த
ஏகஸ்யா ேயாஷத : ஸ்வாமீ வஸ்²வாஸிநாம்
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அபசயஸ்யாவாத்⁴யத்வஸ்ய வா
ேதா³ேஷணாலிப்தாநாஞ்ச ஸந்தாநாநாம்ʼ
ஜநேகா ப⁴வத ஸஏவேயாக்³ய :|

Ⅶயேதா ேஹேதாரத்³யேக்ஷேணஸ்²வரஸ்ய
க்³ருʼஹாத்³யேக்ஷேணவாந ந்த³நீேயந
ப⁴வதவ்யம்ʼ| ேதந ஸ்ேவச்சா²சாரிணா
க்ேராத ⁴நா பாநாஸக்ேதந ப்ரஹாரேகண
ேலாப ⁴நாவா ந ப⁴வதவ்யம்ʼ

Ⅷக ந்த்வத த ²ேஸவேகநஸல்ேலாகாநுராக ³ணா
வநீேதந ந்யாய்ேயந தா⁴ர்ம்மிேகண
ஜிேதந்த்³ரிேயணசப⁴வதவ்யம்ʼ,

Ⅸ உபேத³ேஸ² ச வஸ்²வஸ்தம்ʼ
வாக்யம்ʼ ேதந தா⁴ரிதவ்யம்ʼ யத : ஸ யத்³
யதா²ர்ேத²ேநாபேத³ேஸ²ந ேலாகாந்வ ேநதும்ʼ
வக்⁴நகாரிணஸ்²ச நருத்தராந் கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்நுயாத் தத்³ஆவஸ்²யகம்ʼ|

Ⅹ யதஸ்ேத ப³ஹேவா (அ)வாத்⁴யா
அநர்த²கவாக்யவாத ³ந : ப்ரவஞ்சகாஸ்²ச
ஸந்த வ ேஸ²ஷதஸ்²ச ²ந்நத்வசாம்ʼ மத்⁴ேய
ேகச த் தாத்³ருʼஸா² ேலாகா :ஸந்த |

Ⅺ ேதஷாஞ்ச வாக்³ேராத⁴ ஆவஸ்²யேகா
யதஸ்ேத குத்ஸிதலாப⁴ஸ்யாஸ²யாநுச தாந
வாக்யாந ஸி²க்ஷயந்ேதாந க ²லபரிவாராணாம்ʼ
ஸுமத ம்ʼ நாஸ²யந்த |

Ⅻ ேதஷாம்ʼ ஸ்வேத³ஸீ²ய ஏேகா
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ வசநமித³முக்தவாந்,
யதா², க்ரீதீயமாநவா : ஸர்வ்ேவ ஸதா³
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காபட்யவாத ³ந :|ஹம்ʼஸ்ரஜந்துஸமாநாஸ்ேத
(அ)லஸாஸ்²ேசாத³ரபா⁴ரத :||

ⅩⅢ ஸா யேமதத் தத்²யம்ʼ, அேதா◌े
ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ தாந் கா³ட⁴ம்ʼ ப⁴ர்த்ஸய ேத ச
யதா²வஸ்²வாேஸஸ்வஸ்தா² ப⁴ேவயு

ⅩⅣ ர்யஹூதீ³ேயாபாக்²யாேநஷ
ஸத்யமதப்⁴ரஷ்டாநாம்ʼ மாநவாநாம்
ஆஜ்ஞாஸு ச மநாம்ʼஸி ந
ந ேவஸ²ேயயுஸ்ததா²த ³ஸ²|

ⅩⅤ ஸு²சீநாம்ʼ க்ருʼேத ஸர்வ்வாண்ேயவ
ஸு²சீந ப⁴வந்த க ந்து கலங்க தாநாம்
அவஸ்²வாஸிநாஞ்ச க்ருʼேத ஸு²ச
க மப ந ப⁴வத யதஸ்ேதஷாம்ʼ பு³த்³த⁴ய :
ஸம்ʼேவதா³ஸ்²ச கலங்க தா :ஸந்த |

ⅩⅥ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ ேத ப்ரதஜாநந்த
க ந்து கர்ம்மப ⁴ஸ்தத்³ அநங்கீ³குர்வ்வேத
யதஸ்ேத க³ர்ஹதா அநாஜ்ஞாக்³ராஹண :
ஸர்வ்வஸத்கர்ம்மணஸ்²சாேயாக்³யா :ஸந்த |

Ⅱ
Ⅰ யதா²ர்த²ஸ்ேயாபேத³ஸ²ஸ்ய வாக்யாந
த்வயா கத்²யந்தாம்ʼ

Ⅱ வேஸ²ஷத : ப்ராசீநேலாகா யதா²
ப்ரபு³த்³தா⁴ தீ⁴ரா வ நீதா வஸ்²வாேஸ
ப்ேரம்ந ஸஹஷ்ணுதாயாஞ்ச ஸ்வஸ்தா²
ப⁴ேவயுஸ்தத்³வத்

Ⅲ ப்ராசீநேயாஷேதா(அ)ப யதா²
த⁴ர்ம்மேயாக்³யம் ஆசாரம்ʼ குர்ய்யு :
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பரந ந்த³கா ப³ஹுமத்³யபாநஸ்ய ந க்⁴நாஸ்²ச
ந ப⁴ேவயு :

Ⅳ க ந்து ஸுஸி²க்ஷாகாரிண்ய : ஸத்ய
ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ யத் ந ந ந்த்³ேயத
தத³ர்த²ம்ʼ யுவதீ : ஸுஸீ²லதாம் அர்த²த :
பதஸ்ேநஹம்அபத்யஸ்ேநஹம்ʼ

Ⅴ வநீத ம்ʼ ஸு²ச த்வம்ʼ க்³ருʼஹணீத்வம்ʼ
ெஸௗஜந்யம்ʼஸ்வாமிந க்⁴நஞ்சாத ³ேஸ²யுஸ்ததா²
த்வயா கத்²யதாம்ʼ|

Ⅵ தத்³வத்³ யூேநா(அ)ப வ நீதேய
ப்ரேபா³த⁴ய|

Ⅶ த்வஞ்ச ஸர்வ்வவஷேய ஸ்வம்ʼ
ஸத்கர்ம்மணாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ த³ர்ஸ²ய
ஸி²க்ஷாயாஞ்சாவ க்ருʼதத்வம்ʼ தீ⁴ரதாம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ

Ⅷ ந ர்த்³ேதா³ஷஞ்ச வாக்யம்ʼ ப்ரகாஸ²ய
ேதந வ பேக்ஷா யுஷ்மாகம் அபவாத³ஸ்ய
கமப ச ²த்³ரம்ʼ ந ப்ராப்யத்ரபஷ்யேத|

Ⅸ தா³ஸாஸ்²ச யத் ஸ்வப்ரபூ⁴நாம்ʼ ந க்⁴நா :
ஸர்வ்வவஷேய துஷ்டிஜநகாஸ்²ச ப⁴ேவயு :
ப்ரத்யுத்தரம்ʼ நகுர்ய்யு :

Ⅹ க மப நாபஹேரயு : க ந்து பூர்ணாம்ʼ
ஸுவஸ்²வஸ்ததாம்ʼ ப்ரகாஸ²ேயயுரித தாந்
ஆத ³ஸ²| யத ஏவம்ப்ரகாேரணாஸ்மகம்ʼ
த்ராதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸி²க்ஷா ஸர்வ்வவஷேய
ைத ர்பூ⁴ஷதவ்யா|
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Ⅺ யேதா ேஹேதாஸ்த்ராணாஜநக
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹ : ஸர்வ்வாந் மாநவாந்
ப்ரத்யுத ³தவாந்

Ⅻ ஸ சாஸ்மாந் இத³ம்ʼ ஸி² யத யத்³
வயம்அத⁴ர்ம்மம்ʼஸாம்ʼஸாரிகாப ⁴லாஷாம்ʼஸ்²சாநங்கீ³க்ருʼத்ய
வநீதத்ேவந ந்யாேயேநஸ்²வரப⁴க்த்யா
ேசஹேலாேகஆயு ர்யாபயாம :,

ⅩⅢ பரமஸுக²ஸ்யாஸா²ம் அர்த²ேதா
(அ)ஸ்மாகம்ʼ மஹத ஈஸ்²வரஸ்ய
த்ராணகர்த்து ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ரபா⁴வஸ்ேயாத³யம்ʼ ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅣ யத : ஸ யதா²ஸ்மாந்
ஸர்வ்வஸ்மாத்³ அத⁴ர்ம்மாத்
ேமாசய த்வா நஜாத ⁴காரஸ்வரூபம்ʼ
ஸத்கர்ம்மஸூத்ஸுகம் ஏகம்ʼ ப்ரஜாவர்க³ம்ʼ
பாவேயத் தத³ர்த²ம் அஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
ஆத்மதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅤ ஏதாந பா⁴ஷஸ்வ பூர்ணஸாமர்த்²ேயந
சாத ³ஸ² ப்ரேபா³த⁴ய ச, ேகா(அ)ப த்வாம்ʼ
நாவமந்யதாம்ʼ|

Ⅲ
Ⅰ ேத யதா² ேத³ஸா²த ⁴பாநாம்ʼ
ஸா²ஸகாநாஞ்சந க்⁴நாஆஜ்ஞாக்³ராஹண்ஸ்²ச
ஸர்வ்வஸ்ைம ஸத்கர்ம்மேண
ஸுஸஜ்ஜாஸ்²ச ப⁴ேவயு :

Ⅱ கமப ந ந ந்ேத³யு ர்நவ்வ ேராத ⁴ந :
க்ஷாந்தாஸ்²ச ப⁴ேவயு : ஸர்வ்வாந் ப்ரத ச



Titus Ⅲ:Ⅲ vi Titus Ⅲ:Ⅷ

பூர்ணம்ʼ ம்ருʼது³த்வம்ʼ ப்ரகாஸ²ேயயுஸ்²ேசத
தாந்ஆத ³ஸ²|

Ⅲ யத : பூர்வ்வம்ʼ வயமப ந ர்ப்³ேபா³தா⁴
அநாஜ்ஞாக்³ராஹேணா ப்⁴ராந்தா
நாநாப ⁴லாஷாணாம்ʼ ஸுகா²நாஞ்ச
தா³ேஸயா து³ஷ்டத்ேவர்ஷ்யாசாரிேணா
க்⁴ருʼணிதா : பரஸ்பரம்ʼத்³ேவஷணஸ்²சாப⁴வாம :|

Ⅳ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ த்ராதுரீஸ்²வரஸ்ய
யா த³யா மர்த்த்யாநாம்ʼ ப்ரத ச யா
ப்ரீதஸ்தஸ்யா : ப்ராது³ர்பா⁴ேவஜாேத

Ⅴ வயம் ஆத்மக்ருʼேதப்⁴ேயா
த⁴ர்ம்மகர்ம்மப்⁴யஸ்தந்நஹ கந்து தஸ்ய
க்ருʼபாத : புநர்ஜந்மரூேபண ப்ரக்ஷாலேநந
ப்ரவ த்ரஸ்யாத்மேநா நூதநீகரேணந ச
தஸ்மாத் பரித்ராணாம்ʼ ப்ராப்தா :

Ⅵ ஸ சாஸ்மாகம்ʼ த்ராத்ரா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மது³பரி தம் ஆத்மாநம்ʼ
ப்ரசுரத்ேவநவ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅶ இத்த²ம்ʼ வயம்ʼ தஸ்யாநுக்³ரேஹண
ஸபுண்யீபூ⁴யப்ரத்யாஸ²யாநந்தஜீவநஸ்யாத ⁴காரிேணா
ஜாதா :|

Ⅷ வாக்யேமதத்³ வஸ்²வஸநீயம் அேதா
ேஹேதாரீஸ்²வேர ேய வஸ்²வஸிதவந்தஸ்ேத
யதா² ஸத்கர்ம்மாண்யநுதஷ்ேட²யுஸ்ததா²
தாந் த்³ருʼட⁴ம் ஆஜ்ஞாபேயத மமாப ⁴மதம்ʼ|
தாந்ேயேவாத்தமாந மாநேவப்⁴ய : ப²லதா³ந ச
ப⁴வந்த |
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Ⅸமூேட⁴ப்⁴ய : ப்ரஸ்²நவம்ʼஸா²வலிவவாேத³ப்⁴ேயா
வ்யவஸ்தா²யா வதண்டா³ப்⁴யஸ்²ச
நவர்த்தஸ்வ யதஸ்தா நஷ்ப²லா
அநர்த²காஸ்²ச ப⁴வந்த |

Ⅹ ேயா ஜேநா ப ³ப ⁴த்ஸுஸ்தம் ஏகவாரம்ʼ
த்³வ ர்வ்வா ப்ரேபா³த்⁴யதூ³ரீகுரு,

Ⅺ யதஸ்தாத்³ருʼேஸா² ஜேநா வ பத²கா³மீ
பாபஷ்ட²ஆத்மேதா³ஷகஸ்²ச ப⁴வதீத த்வயா
ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

Ⅻ யதா³ஹம் ஆர்த்த மாம்ʼ துக ²கம்ʼ வா
தவ ஸமீபம்ʼ ப்ேரஷயஷ்யாமி ததா³ த்வம்ʼ
நீகபெலௗ மம ஸமீபம் ஆக³ந்தும்ʼ யதஸ்வ
யதஸ்தத்ைரவாஹம்ʼ ஸீ²தகாலம்ʼ யாபயதும்ʼ
மத ம்அகார்ஷம்ʼ|

ⅩⅢ வ்யவஸ்தா²பக : ஸீநா
ஆபல்லுஸ்²ைசதேயா : கஸ்யாப்யபா⁴ேவா
யந்ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ெதௗ யத்ேநந த்வயா
வஸ்ருʼஜ்ேயதாம்ʼ|

ⅩⅣஅபரம்அஸ்மதீ³யேலாகாயந்நஷ்ப²லாந
ப⁴ேவயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரேயாஜநீேயாபகாராயா
ஸத்கர்ம்மாண்யநுஷ்டா²தும்ʼஸி²க்ஷந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ மம ஸங்க ³ந : ஸவ்ேவ த்வாம்ʼ
நமஸ்குர்வ்வேத| ேய வஸ்²வாஸாத்³
அஸ்மாஸு ப்ரீயந்ேத தாந் நமஸ்குரு;
ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரேஹா பூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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