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1கரிந்த ²ந : பத்ரம்ʼ

Ⅰ யாவந்த : பவ த்ரா ேலாகா : ஸ்ேவஷாம்
அஸ்மாகஞ்ச வஸதஸ்தா²ேநஷ்வஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா
ப்ரார்த²யந்ேத ைத : ஸஹாஹூதாநாம்ʼ
க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா பவ த்ரீக்ருʼதாநாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ ய ஈஸ்²வரீயத⁴ர்ம்மஸமாஜ :
கரிந்த²நக³ேரவ த்³யேத

Ⅱ தம்ʼ ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யாஹூேதா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரித : ெபௗல :
ேஸாஸ்த ²ந நாமா ப்⁴ராதா ச பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅲ அஸ்மாகம்ʼ ப த்ேரஸ்²வேரண ப்ரபு⁴நா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந ச ப்ரஸாத³ : ஸா²ந்தஸ்²ச
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தீ³யதாம்ʼ|

Ⅳஈஸ்²வேராயீஸு²க்²ரீஷ்ேடநயுஷ்மாந்ப்ரத
ப்ரஸாத³ம்ʼ ப்ரகாஸி²தவாந், தஸ்மாத³ஹம்ʼ
யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼஸர்வ்வதா³ மதீ³ேயஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅴ க்²ரீஷ்டஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼ ஸா யம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேயந ப்ரகாேரண
ஸப்ரமாணம்அப⁴வத்

Ⅵ ேதந யூயம்ʼ க்²ரீஷ்டாத்
ஸர்வ்வவத⁴வக்த்ருʼதாஜ்ஞாநாதீ³ந
ஸர்வ்வத⁴நாந லப்³த⁴வந்த :|
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Ⅶதேதா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
புநராக³மநம்ʼ ப்ரதீக்ஷமாணாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
கஸ்யாப வரஸ்யாபா⁴ேவா ந ப⁴வத |

Ⅷ அபரம் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய த ³வேஸ யூயம்ʼ
யந்ந ர்த்³ேதா³ஷா ப⁴ேவத தத³ர்த²ம்ʼ ஸஏவ
யாவத³ந்தம்ʼ யுஷ்மாந் ஸுஸ்த ²ராந்
கரிஷ்யத |

Ⅸ ய ஈஸ்²வர : ஸ்வபுத்ரஸ்யாஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாம்ʼஸி²ந : கர்த்தும்ʼ
யுஷ்மாந்ஆஹூதவாந்ஸவஸ்²வஸநீய :|

Ⅹ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா
யுஷ்மாந் வ நேய(அ)ஹம்ʼ ஸர்வ்ைவ
ர்யுஷ்மாப ⁴ேரகரூபாணி வாக்யாந
கத்²யந்தாம்ʼ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ப ⁴ந்நஸங்கா⁴தா
ந ப⁴வந்து மேநாவ சாரேயாைரக்ேயந
யுஷ்மாகம்ʼஸித்³த⁴த்வம்ʼ ப⁴வது|

Ⅺ ேஹ மம ப்⁴ராதேரா யுஷ்மந்மத்⁴ேய
வவாதா³ ஜாதா இத வார்த்தாமஹம்ʼ
க்ேலாய்யா : பரிஜைந ர்ஜ்ஞாப த :|

Ⅻ மமாப ⁴ப்ேரதமித³ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
கஸ்²ச த் கஸ்²ச த்³ வத³த ெபௗலஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம் ஆபல்ேலா :
ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம்ʼ ைகபா² :
ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயா(அ)ஹமித ச|
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ⅩⅢ க்²ரீஷ்டஸ்ய கம்ʼ வேப⁴த³ : க்ருʼத :?
ெபௗல : க ம்ʼ யுஷ்மத்க்ருʼேத க்ருேஸ² ஹத :?
ெபௗலஸ்யநாம்நாவாயூயம்ʼக ம்ʼமஜ்ஜிதா :?

ⅩⅣ க்ரிஷ்பகா³ெயௗ வநா யுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ந்ய : ேகா(அ)ப மயா நமஜ்ஜிதஇத
ேஹேதாரஹம்ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅤஏேதந மம நாம்நா மாநவா மயா மஜ்ஜிதா
இத வக்தும்ʼ ேகநாப நஸ²க்யேத|

ⅩⅥ அபரம்ʼ ஸ்தபா²நஸ்ய பரிஜநா மயா
மஜ்ஜிதாஸ்தத³ந்ய : கஸ்²ச த்³ யந்மயா
மஜ்ஜிதஸ்தத³ஹம்ʼ ந ேவத்³மி|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்ேடநாஹம்ʼ மஜ்ஜநார்த²ம்ʼ
ந ப்ேரரித : க ந்து ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
ப்ரசாரார்த²ேமவ; ேஸா(அ)ப வாக்படுதயா
மயா ந ப்ரசாரிதவ்ய :, யதஸ்ததா² ப்ரசாரிேத
க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருேஸ² ம்ருʼத்யு : ப²லஹீேநா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧ யேதா ேஹேதா ர்ேய வ நஸ்²யந்த
ேத தாம்ʼ க்ருஸ²ஸ்ய வார்த்தாம்ʼ
ப்ரலாபமிவ மந்யந்ேத கஞ்ச
பரித்ராணம்ʼ லப⁴மாேநஷ்வஸ்மாஸு ஸா
ஈஸ்²வரீயஸ²க்தஸ்வரூபா|

ⅩⅨ தஸ்மாத ³த்த²ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத,
ஜ்ஞாநவதாந்து யத் ஜ்ஞாநம்ʼ தந்மயா
நாஸ²யஷ்யேத| வேலாபயஷ்யேத தத்³வத்³
பு³த்³த ⁴ ர்ப³த்³த ⁴மதாம்ʼமயா||

ⅩⅩ ஜ்ஞாநீ குத்ர? ஸா²ஸ்த்ரீ வா குத்ர?
இஹேலாகஸ்ய வசாரதத்பேரா வா குத்ர?
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இஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ க மீஸ்²வேரண
ேமாஹீக்ருʼதம்ʼ நஹ ?

ⅩⅪ ஈஸ்²வரஸ்ய ஜ்ஞாநாத்³ இஹேலாகஸ்ய
மாநவா : ஸ்வஜ்ஞாேநேநஸ்²வரஸ்ய
தத்த்வேபா³த⁴ம்ʼ ந ப்ராப்தவந்தஸ்தஸ்மாத்³
ஈஸ்²வர : ப்ரசாரரூபணா ப்ரலாேபந
வஸ்²வாஸிந : பரித்ராதும்ʼ ேராச தவாந்|

ⅩⅫ யஹூதீ³யேலாகா லக்ஷணாந
த ³த்³ருʼக்ஷந்த ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாஸ்து
வத்³யாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத,

ⅩⅩⅢ வயஞ்ச க்ருேஸ² ஹதம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼ
ப்ரசாரயாம :| தஸ்ய ப்ரசாேரா யஹூதீ³ைய
ர்வக்⁴ந இவ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ையஸ்²ச ப்ரலாப
இவமந்யேத,

ⅩⅩⅣ க ந்து யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாஞ்ச மத்⁴ேய ேய
ஆஹூதாஸ்ேதஷ ஸ க்²ரீஷ்ட
ஈஸ்²வரீயஸ²க்த ரிேவஸ்²வரீயஜ்ஞாநமிவ ச
ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅩⅤ யத ஈஸ்²வேர ய : ப்ரலாப ஆேராப்யேத
ஸ மாநவாத ரிக்தம்ʼ ஜ்ஞாநேமவ யச்ச
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யம் ஈஸ்²வர ஆேராப்யேத தத்
மாநவாத ரிக்தம்ʼ ப³லேமவ|

ⅩⅩⅥேஹப்⁴ராதர :,ஆஹூதயுஷ்மத்³க³ேணா
யஷ்மாப ⁴ராேலாக்யதாம்ʼ தந்மத்⁴ேய
ஸாம்ʼஸாரிகஜ்ஞாேநந ஜ்ஞாநவந்த :
பராக்ரமிேணா வா குலீநா வா ப³ஹேவா ந
வத்³யந்ேத|
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ⅩⅩⅦயதஈஸ்²வேராஜ்ஞாநவதஸ்த்ரபயதும்ʼ
மூர்க²ேலாகாந் ேராச தவாந் ப³லாந
ச த்ரபயதும் ஈஸ்²வேரா து³ர்ப்³ப³லாந்
ேராச தவாந்|

ⅩⅩⅧ ததா² வர்த்தமாநேலாகாந்
ஸம்ʼஸ்த ²த ப்⁴ரஷ்டாந் கர்த்தும் ஈஸ்²வேரா
ஜக³ேதா(அ)பக்ருʼஷ்டாந் ேஹயாந்
அவர்த்தமாநாம்ʼஸ்²சாப ⁴ேராச தவாந்|

ⅩⅩⅨ தத ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்
ேகநாப்யாத்மஸ்²லாகா⁴ ந கர்த்தவ்யா|

ⅩⅩⅩ யூயஞ்ச தஸ்மாத் க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ²
ஸம்ʼஸ்த ²த ம்ʼ ப்ராப்தவந்த : ஸ ஈஸ்²வராத்³
யுஷ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ புண்யம்ʼ பவ த்ரத்வம்ʼ
முக்தஸ்²சஜாதா|

ⅩⅩⅪ அதஏவ யத்³வத்³ லிக ²தமாஸ்ேத
தத்³வத், ய : கஸ்²ச த் ஸ்²லாக⁴மாந : ஸ்யாத்
ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ ப்ரபு⁴நாஸஹ |

Ⅱ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மத்ஸமீேப
மமாக³மநகாேல(அ)ஹம்ʼ வக்த்ருʼதாயா
வ த்³யாயா வா ைநபுண்ேயேநஸ்²வரஸ்ய
ஸா யம்ʼ ப்ரசாரிதவாந் தந்நஹ ;

Ⅱ யேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டம்ʼ தஸ்ய க்ருேஸ²
ஹதத்வஞ்ச வநா நாந்யத் க மப
யுஷ்மந்மத்⁴ேய ஜ்ஞாபயதும்ʼ வஹதம்ʼ
பு³த்³த⁴வாந்|

Ⅲஅபரஞ்சாதீவெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யபீ⁴த கம்பயுக்ேதா
யுஷ்மாப ⁴ :ஸார்த்³த⁴மாஸம்ʼ|
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Ⅳ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா யத்
மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய ப²லம்ʼ ந ப⁴ேவத்
க ந்த்வீஸ்²வரீயஸ²க்ேத : ப²லம்ʼ ப⁴ேவத்,

Ⅴ தத³ர்த²ம்ʼ மம வக்த்ருʼதா
மதீ³யப்ரசாரஸ்²ச மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய
மது⁴ரவாக்யஸம்ப³லிெதௗ நாஸ்தாம்ʼ
க ந்த்வாத்மந : ஸ²க்ேதஸ்²ச
ப்ரமாணயுக்தாவாஸ்தாம்ʼ|

Ⅵ வயம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ பா⁴ஷாமேஹ தச்ச
ஸித்³த⁴ேலாைக ர்ஜ்ஞாநமிவ மந்யேத,
தத ³ஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம்ʼ நஹ ,
இஹேலாகஸ்ய நஸ்²வராணாம் அத ⁴பதீநாம்ʼ
வாஜ்ஞாநம்ʼ நஹ ;

Ⅶ க ந்து காலாவஸ்தா²யா : பூர்வ்வஸ்மாத்³
யத் ஜ்ஞாநம் அஸ்மாகம்ʼ வப⁴வார்த²ம்
ஈஸ்²வேரண நஸ்²ச த்ய ப்ரச்ச²ந்நம்ʼ
தந்நகூ³ட⁴ம் ஈஸ்²வரீயஜ்ஞாநம்ʼ
ப்ரபா⁴ஷாமேஹ|

Ⅷ இஹேலாகஸ்யாத ⁴பதீநாம்ʼ ேகநாப
தத் ஜ்ஞாநம்ʼ ந லப்³த⁴ம்ʼ, லப்³ேத⁴ ஸத
ேத ப்ரபா⁴வவஸி²ஷ்டம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ க்ருேஸ²
நாஹநஷ்யந்|

Ⅸதத்³வல்லிக ²தமாஸ்ேத, ேநத்ேரணக்காப
ேநா த்³ருʼஷ்டம்ʼ கர்ேணநாப ச ந ஸ்²ருதம்ʼ|
மேநாமத்⁴ேய து கஸ்யாப ந ப்ரவஷ்டம்ʼ
கதா³ப யத்| ஈஸ்²வேர ப்ரீயமாணாநாம்ʼ
க்ருʼேத தத் ேதநஸஞ்சதம்ʼ|
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Ⅹ அபரமீஸ்²வர : ஸ்வாத்மநா தத³ஸ்மாகம்ʼ
ஸாக்ஷாத் ப்ராகாஸ²யத்; யத ஆத்மா
ஸர்வ்வேமவாநுஸந்த⁴த்ேத ேதந
ேசஸ்²வரஸ்யமர்ம்மதத்த்வமப பு³த்⁴யேத|

Ⅺ மநுஜஸ்யாந்த :ஸ்த²மாத்மாநம்ʼ வநா
ேகந மநுேஜந தஸ்ய மநுஜஸ்ய தத்த்வம்ʼ
பு³த்⁴யேத? தத்³வதீ³ஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ வநா
ேகநாபீஸ்²வரஸ்யதத்த்வம்ʼ ந பு³த்⁴யேத|

Ⅻ வயஞ்ேசஹேலாகஸ்யாத்மாநம்ʼ
லப்³த⁴வந்தஸ்தந்நஹ கந்த்வீஸ்²வரஸ்ையவாத்மாநம்ʼ
லப்³த⁴வந்த :, தேதா ேஹேதாரீஸ்²வேரண
ஸ்வப்ரஸாதா³த்³ அஸ்மப்⁴யம்ʼ யத்³ யத்³
த³த்தம்ʼ தத்ஸர்வ்வம் அஸ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாதும்ʼ
ஸ²க்யேத|

ⅩⅢ தச்சாஸ்மாப ⁴ ர்மாநுஷகஜ்ஞாநஸ்ய
வாக்யாந ஸி²க்ஷத்வா கத்²யத இத
நஹ கந்த்வாத்மேதா வாக்யாந
ஸி²க்ஷத்வாத்மிைக ர்வாக்ையராத்மிகம்ʼ
பா⁴வம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்³ப ⁴ : கத்²யேத|

ⅩⅣ ப்ராணீ மநுஷ்ய ஈஸ்²வரீயாத்மந :
ஸி²க்ஷாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத யத
ஆத்மிகவ சாேரண ஸா வ சார்ய்ேயத
ேஹேதா : ஸ தாம்ʼ ப்ரலாபமிவ மந்யேத
ேபா³த்³து⁴ஞ்சநஸ²க்ேநாத |

ⅩⅤ ஆத்மிேகா மாநவ : ஸர்வ்வாணி
வ சாரயத க ந்து ஸ்வயம்ʼ ேகநாப ந
வ சார்ய்யேத|
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ⅩⅥ யத ஈஸ்²வரஸ்ய மேநா ஜ்ஞாத்வா
தமுபேத³ஷ்டும்ʼ க : ஸ²க்ேநாத ? க ந்து
க்²ரீஷ்டஸ்யமேநா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்லப்³த⁴ம்ʼ|

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹமாத்மிைகரிவ
யுஷ்மாப ⁴ : ஸமம்ʼ ஸம்பா⁴ஷதும்ʼ
நாஸ²க்நவம்ʼ க ந்து ஸா²ரீரிகாசாரிப ⁴ :
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம ஸி²ஸு²துல்ையஸ்²ச
ஜைநரிவயுஷ்மாப ⁴ :ஸஹஸமபா⁴ேஷ|

Ⅱ யுஷ்மாந் கடி²நப⁴ யம்ʼ ந ேபா⁴ஜயந்
து³க்³த⁴ம் அபாயயம்ʼ யேதா யூயம்ʼ ப⁴ யம்ʼ
க்³ரஹீதும்ʼ ததா³ நாஸ²க்நுத இதா³நீமப
ந ஸ²க்நுத², யேதா ேஹேதாரது⁴நாப
ஸா²ரீரிகாசாரிணஆத்⁴ேவ|

Ⅲயுஷ்மந்மத்⁴ேயமாத்ஸர்ய்யவவாத³ேப⁴தா³
ப⁴வந்த தத : க ம்ʼ ஸா²ரீரிகாசாரிேணா
நாத்⁴ேவமாநுஷகமார்ேக³ணசநசரத²?

Ⅳ ெபௗலஸ்யாஹமித்யாபல்ேலாரஹமித
வா யத்³வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ைகஸ்²ச த்
ைகஸ்²ச த் கத்²யேத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
ஸா²ரீரிகாசாரிணநப⁴வத²?

Ⅴ ெபௗல : க :? ஆபல்ேலா ர்வா க :? ெதௗ
பரிசாரகமாத்ெரௗ தேயாேரைககஸ்ைம
ச ப்ரபு⁴ ர்யாத்³ருʼக் ப²லமத³தா³த் தத்³வத்
தேயார்த்³வாரா யூயம்ʼ வஸ்²வாஸிேநா
ஜாதா :|

Ⅵ அஹம்ʼ ேராப தவாந் ஆபல்ேலாஸ்²ச
நஷக்தவாந் ஈஸ்²வரஸ்²சாவர்த்³த⁴யத்|
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Ⅶ அேதா ேராபய த்ருʼேஸக்தாராவஸாெரௗ
வர்த்³த⁴ய ேதஸ்²வர ஏவஸார :|

Ⅷ ேராபய த்ருʼேஸக்தாெரௗ ச ஸெமௗ
தேயாேரைககஸ்²ச ஸ்வஸ்²ரமேயாக்³யம்ʼ
ஸ்வேவதநம்ʼலப்ஸ்யேத|

Ⅸ ஆவாமீஸ்²வேரண ஸஹ
கர்ம்மகாரிெணௗ, ஈஸ்²வரஸ்ய யத் ேக்ஷத்ரம்
ஈஸ்²வரஸ்யயா ந ர்ம்மித  :ஸாயூயேமவ|

Ⅹ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸாதா³த் மயா யத்
பத³ம்ʼ லப்³த⁴ம்ʼ தஸ்மாத் ஜ்ஞாந நா
க்³ருʼஹகாரிேணவ மயா ப ⁴த்தமூலம்ʼ
ஸ்தா²ப தம்ʼ தது³பரி சாந்ேயந ந சீயேத| க ந்து
ேயநயந்ந சீயேத தத் ேதநவவ ச்யதாம்ʼ|

Ⅺ யேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டரூபம்ʼ யத்³
ப ⁴த்தமூலம்ʼ ஸ்தா²ப தம்ʼ தத³ந்யத் க மப
ப ⁴த்தமூலம்ʼ ஸ்தா²பயதும்ʼ ேகநாப ந
ஸ²க்யேத|

Ⅻ ஏதத்³ப ⁴த்தமூலஸ்ேயாபரி யத ³ ேகச த்
ஸ்வர்ணரூப்யமணிகாஷ்ட²த்ருʼணநலாந்
ந ச ந்வந்த ,

ⅩⅢ தர்ஹ்ேயைககஸ்ய கர்ம்ம
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத யத : ஸ த ³வஸஸ்தத்
ப்ரகாஸ²யஷ்யத | யேதா ஹேதாஸ்தந
த ³வேஸந வஹ்நமேயேநாேத³தவ்யம்ʼ தத
ஏைககஸ்ய கர்ம்ம கீத்³ருʼஸ²ேமதஸ்ய பரீக்ஷா
ப³ஹ்நநா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ யஸ்ய ந சயநரூபம்ʼ கர்ம்ம ஸ்தா²ஸ்நு
ப⁴வஷ்யத ஸேவதநம்ʼலப்ஸ்யேத|
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ⅩⅤ யஸ்ய ச கர்ம்ம த⁴ யேத தஸ்ய க்ஷத
ர்ப⁴வஷ்யத க ந்து வஹ்ேந ர்ந ர்க³தஜந இவ
ஸஸ்வயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅥ யூயம் ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ
யுஷ்மந்மத்⁴ேயேசஸ்²வரஸ்யாத்மாநவஸதீத
க ம்ʼ நஜாநீத²?

ⅩⅦ ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ ேயந
வ நாஸ்²யேத ேஸா(அ)பீஸ்²வேரண
வநாஸ²யஷ்யேத யத ஈஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ
பவ த்ரேமவயூயம்ʼதுதந்மந்த ³ரம்ஆத்⁴ேவ|

ⅩⅧ ேகாப ஸ்வம்ʼ ந வஞ்சயதாம்ʼ|
யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²சந ேசத ³ஹேலாகஸ்ய
ஜ்ஞாேநந ஜ்ஞாநவாநஹமித பு³த்⁴யேத
தர்ஹ ஸயத்ஜ்ஞாநீப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼமூேடா⁴
ப⁴வது|

ⅩⅨ யஸ்மாத ³ஹேலாகஸ்ய ஜ்ஞாநம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத் மூட⁴த்வேமவ|
ஏதஸ்மிந் லிக ²தமப்யாஸ்ேத, தீ ணா யா
ஜ்ஞாந நாம்ʼபு³த்³த ⁴ஸ்தயாதாந்த⁴ரதீஸ்²வர :|

ⅩⅩ புநஸ்²ச| ஜ்ஞாந நாம்ʼ கல்பநா ேவத்த
பரேமேஸா² ந ரர்த²கா :|

ⅩⅪ அதஏவ ேகா(அ)ப மநுைஜராத்மாநம்ʼ
ந ஸ்²லாக⁴தாம்ʼ யத : ஸர்வ்வாணி
யுஷ்மாகேமவ,

ⅩⅫ ெபௗல வா ஆபல்ேலா ர்வா ைகபா²
வா ஜக³த்³ வா ஜீவநம்ʼ வா மரணம்ʼ
வா வர்த்தமாநம்ʼ வா ப⁴வஷ்யத்³வா
ஸர்வ்வாண்ேயவயுஷ்மாகம்ʼ,
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ⅩⅩⅢயூயஞ்சக்²ரீஷ்டஸ்ய,க்²ரீஷ்டஸ்²ேசஸ்²வரஸ்ய|

Ⅳ
Ⅰ ேலாகா அஸ்மாந் க்²ரீஷ்டஸ்ய பரிசாரகாந்
ஈஸ்²வரஸ்யநகூ³ட²வாக்யத⁴நஸ்யாத்⁴யக்ஷாம்ʼஸ்²ச
மந்யந்தாம்ʼ|

Ⅱ கஞ்ச த⁴நாத்⁴யேக்ஷண வஸ்²வஸநீேயந
ப⁴வதவ்யேமதேத³வேலாைக ர்யாச்யேத|

Ⅲ அேதா வ சாரயத்³ப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴ரந்ைய :
ைகஸ்²ச ந் மநுைஜ ர்வா மம பரீக்ஷணம்ʼ
மயாதீவ லகு⁴ மந்யேத (அ)ஹமப்யாத்மாநம்ʼ
நவ சாரயாமி|

Ⅳ மயா க மப்யபராத்³த⁴மித்யஹம்ʼ ந
ேவத்³மி க ந்த்ேவேதந மம ந ரபராத⁴த்வம்ʼ
ந நஸ்²சீயேத ப்ரபு⁴ேரவமமவ சாரய தாஸ்த |

Ⅴ அத உபயுக்தஸமயாத் பூர்வ்வம் அர்த²த :
ப்ரேபா⁴ராக³மநாத் பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாப ⁴
ர்வ சாேரா ந க்ரியதாம்ʼ| ப்ரபு⁴ராக³த்ய
த மிேரண ப்ரச்ச²ந்நாந ஸர்வ்வாணி
தீ³பயஷ்யத மநஸாம்ʼ மந்த்ரணாஸ்²ச
ப்ரகாஸ²யஷ்யத தஸ்மிந் ஸமய ஈஸ்²வராத்³
ஏைககஸ்யப்ரஸ²ம்ʼஸாப⁴வஷ்யத |

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர : ஸர்வ்வாண்ேயதாந
மயாத்மாநம் ஆபல்லவஞ்ேசாத்³த ³ஸ்²ய
கத ²தாந தஸ்ையதத் காரணம்ʼ யுயம்ʼ
யதா² ஸா²ஸ்த்ரீயவத ⁴மத க்ரம்ய
மாநவம் அதீவ நாத³ரிஷ்யத்⁴ப³
ஈத்த²ஞ்ைசேகந ைவபரீத்யாத்³ அபேரண
ந ஸ்²லாக ⁴ஷ்யத்⁴ப³ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ
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ஸி²க்ஷாமாவேயார்த்³ருʼஷ்டாந்தாத்
லப்ஸ்யத்⁴ேவ|

Ⅶ அபராத் கஸ்த்வாம்ʼ வேஸ²ஷயத ?
துப்⁴யம்ʼ யந்ந த³த்த தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க ம்ʼ
தா⁴ரயஸி? அத³த்ேதேநவ த³த்ேதந வஸ்துநா
குத :ஸ்²லாக⁴ேஸ?

Ⅷ இதா³நீேமவ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்ருʼப்தா
லப்³த⁴த⁴நா வா? அஸ்மாஸ்வவத்³யமாேநஷ
யூயம்ʼ க ம்ʼ ராஜத்வபத³ம்ʼ ப்ராப்தா :?
யுஷ்மாகம்ʼ ராஜத்வம்ʼ மயாப ⁴லஷதம்ʼ
யதஸ்ேதந யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ வயமப
ராஜ்யாம்ʼஸி²ேநா ப⁴வஷ்யாம :|

Ⅸ ப்ேரரிதா வயம்ʼ ேஸ²ஷா
ஹந்தவ்யாஸ்²ேசேவஸ்²வேரண
நத³ர்ஸி²தா :| யேதா வயம்ʼ
ஸர்வ்வேலாகாநாம் அர்த²த :
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ மாநவாநாஞ்ச
ெகௗதுகாஸ்பதா³ந ஜாதா :|

Ⅹ க்²ரீஷ்டஸ்ய க்ருʼேத வயம்ʼ மூடா⁴ :
க ந்து யூயம்ʼ க்²ரீஷ்ேடந ஜ்ஞாந ந :, வயம்ʼ
து³ர்ப்³ப³லா யூயஞ்ச ஸப³லா :, யூயம்ʼ
ஸம்மாந தாவயஞ்சாபமாந தா :|

Ⅺவயமத்³யாப க்ஷ தா⁴ர்த்தாஸ்த்ருʼஷ்ணார்த்தா
வஸ்த்ரஹீநாஸ்தாடி³தா ஆஸ்²ரமரஹதாஸ்²ச
ஸந்த :

Ⅻ கர்ம்மணி ஸ்வகராந் வ்யாபாரயந்தஸ்²ச
து³ :ைக² : காலம்ʼ யாபயாம :|
க³ர்ஹைதரஸ்மாப ⁴ராஸீ² : கத்²யேத
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தூ³ரீக்ருʼைத : ஸஹ்யேத ந ந்த ³ைத :
ப்ரஸாத்³யேத|

ⅩⅢவயமத்³யாப ஜக³த :ஸம்மார்ஜநீேயாக்³யா
அவகராஇவஸர்வ்ைவர்மந்யாமேஹ|

ⅩⅣ யுஷ்மாந் த்ரபயதுமஹேமதாந
லிகா²மீத நஹ கந்து ப்ரியாத்மஜாநவ
யுஷ்மாந் ப்ரேபா³த⁴யாமி|

ⅩⅤயத : க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம யத்³யப யுஷ்மாகம்ʼ
த³ஸ²ஸஹஸ்ராணி வ ேநதாேரா ப⁴வந்த
ததா²ப ப³ஹேவா ஜநகா ந ப⁴வந்த
யேதா(அ)ஹேமவ ஸுஸம்ʼவாேத³ந
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடயுஷ்மாந்அஜநயம்ʼ|

ⅩⅥ அேதா யுஷ்மாந் வ நேய(அ)ஹம்ʼ யூயம்ʼ
மத³நுகா³மிேநா ப⁴வத|

ⅩⅦ இத்யர்த²ம்ʼ ஸர்வ்ேவஷ
த⁴ர்ம்மஸமாேஜஷ ஸர்வ்வத்ர
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்மேயாக்³யா ேய வத⁴ேயா
மேயாபத ³ஸ்²யந்ேத தாந் ேயா யுஷ்மாந்
ஸ்மாரயஷ்யத்ேயவம்பூ⁴தம்ʼ ப்ரேபா⁴ :
க்ருʼேத ப்ரியம்ʼ வஸ்²வாஸிநஞ்ச
மதீ³யதநயம்ʼ தீமத ²யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷதவாநஹம்ʼ|

ⅩⅧ அபரமஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
ந க³மிஷ்யாமீத பு³த்³த்⁴வா யுஷ்மாகம்ʼ
கயந்ேதா ேலாகா க³ர்வ்வந்த |

ⅩⅨ க ந்து யத ³ ப்ரேப⁴ரிச்சா²
ப⁴வத தர்ஹ்யஹமவலம்ப³ம்ʼ
யுஷ்மத்ஸமீபமுபஸ்தா²ய ேதஷாம்ʼ
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த³ர்பத்⁴மாதாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ வாசம்ʼ
ஜ்ஞாஸ்யாமீத நஹ ஸாமர்த்²யேமவ
ஜ்ஞாஸ்யாமி|

ⅩⅩ யஸ்மாதீ³ஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼ
வாக்³யுக்தம்ʼ நஹ கந்துஸாமர்த்²யயுக்தம்ʼ|

ⅩⅪயுஷ்மாகம்ʼ கா வாஞ்சா²? யுஷ்மத்ஸமீேப
மயா க ம்ʼ த³ண்ட³பாணிநா க³ந்தவ்யமுத
ப்ேரமநம்ரதாத்மயுக்ேதநவா?

Ⅴ
Ⅰ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய வ்யப ⁴சாேரா
வ த்³யேதஸசவ்யப ⁴சாரஸ்தாத்³ருʼேஸா²யத்³
ேத³வபூஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப தத்துல்ேயா ந
வ த்³யேத ப²லேதா யுஷ்மாகேமேகா ஜேநா
வ மாத்ருʼக³மநம்ʼ க்ருʼருத இத வார்த்தா
ஸர்வ்வத்ரவ்யாப்தா|

Ⅱ ததா²ச யூயம்ʼ த³ர்பத்⁴மாதா ஆத்⁴ேப³, தத்
கர்ம்மேயநக்ருʼதம்ʼஸயதா²யுஷ்மந்மத்⁴யாத்³
தூ³ரீக்ரியேத ததா² ேஸா²ேகா யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
க்ரியேத க ம் ஏதத்?

Ⅲ அவத்³யமாேந மதீ³யஸ²ரீேர மமாத்மா
யுஷ்மந்மத்⁴ேய வத்³யேத அேதா(அ)ஹம்ʼ
வத்³யமாநஇவதத்கர்ம்மகாரிேணாவ சாரம்ʼ
நஸ்²ச தவாந்,

Ⅳ அஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
நாம்நா யுஷ்மாகம்ʼ மதீ³யாத்மநஸ்²ச மிலேந
ஜாேத (அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஸ²க்ேத :ஸாஹாய்ேயந
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Ⅴ ஸ நர : ஸ²ரீரநாஸா²ர்த²மஸ்மாப ⁴ :
ஸ²யதாேநாஹஸ்ேதஸமர்பய தவ்யஸ்தேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்த ³வேஸ தஸ்யாத்மா
ரக்ஷாம்ʼ க³ந்தும்ʼஸ² யத |

Ⅵ யுஷ்மாகம்ʼ த³ர்ேபா ந ப⁴த்³ராய
யூயம்ʼ க ேமதந்ந ஜாநீத², யதா², வகார :
க்ருʼத்ஸ்நஸ²க்தூநாம்ʼ ஸ்வல்பகண்ேவந
ஜாயேத|

Ⅶ யூயம்ʼ யத் நவீநஸ²க்துஸ்வரூபா ப⁴ேவத
தத³ர்த²ம்ʼ புராதநம்ʼ கண்வம் அவமார்ஜ்ஜத
யேதா யுஷ்மாப ⁴ : கண்வஸூ²ந்ைய
ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ| அபரம் அஸ்மாகம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸவீயேமஷஸா²வேகா ய :
க்²ரீஷ்ட : ேஸா(அ)ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ ப³லீக்ருʼேதா
(அ)ப⁴வத்|

Ⅷ அத : புராதநகண்ேவநார்த²ேதா
து³ஷ்டதாஜிகா⁴ம்ʼஸாரூேபண கண்ேவந
தந்நஹ கந்து ஸாரல்யஸத்யத்வரூபயா
கண்வஸூ²ந்யதயாஸ்மாப ⁴ருத்ஸவ :
கர்த்தவ்ய :|

Ⅸ வ்யாப ⁴சாரிணாம்ʼ ஸம்ʼஸர்ேகா³
யுஷ்மாப ⁴ ர்வஹாதவ்ய இத மயா பத்ேர
லிக ²தம்ʼ|

Ⅹ க ந்த்ைவஹகேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ேய
வ்யப ⁴சாரிேணா ேலாப ⁴ந உபத்³ராவ ேணா
ேத³வபூஜகா வா ேதஷாம்ʼ ஸம்ʼஸர்க³ :
ஸர்வ்வதா² வஹாதவ்ய இத நஹ ,
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வஹாதவ்ேய ஸத யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜக³ேதா
ந ர்க³ந்தவ்யேமவ|

Ⅺ க ந்து ப்⁴ராத்ருʼத்ேவந வக்²யாத :
கஸ்²ச ஜ்ஜேநா யத ³ வ்யப ⁴சாரீ ேலாபீ⁴
ேத³வபூஜேகா ந ந்த³ேகா மத்³யப உபத்³ராவீ
வா ப⁴ேவத் தர்ஹ தாத்³ருʼேஸ²ந மாநேவந
ஸஹ ேபா⁴ஜநபாேந(அ)ப யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
கர்த்தவ்ேயஇத்யது⁴நா மயாலிக ²தம்ʼ|

Ⅻ ஸமாஜப³ஹ  :ஸ்த ²தாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
வசாரகரேண மம ேகா(அ)த ⁴கார :? க ந்து
தத³ந்தர்க³தாநாம்ʼ வசாரணம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
க ம்ʼ ந கர்த்தவ்யம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅢ ப³ஹ  :ஸ்தா²நாம்ʼ து வசார ஈஸ்²வேரண
காரிஷ்யேத| அேதா யுஷ்மாப ⁴ : ஸ பாதகீ
ஸ்வமத்⁴யாத்³ ப³ஹஷ்க்ரியதாம்ʼ|

Ⅵ
Ⅰ யுஷ்மாகேமகஸ்ய ஜநஸ்யாபேரண
ஸஹ வவாேத³ ஜாேத ஸ பவத்ரேலாைக
ர்வ சாரமகாரயந் க ம் அதா⁴ர்ம்மிகேலாைக
ர்வ சாரயதும்ʼ ப்ேராத்ஸஹேத?

Ⅱ ஜக³ேதா(அ)ப வ சாரணம்ʼ
பவ த்ரேலாைக : காரிஷ்யத ஏதத்³ யூயம்ʼ
க ம்ʼ ந ஜாநீத²? அேதா ஜக³த்³ யத ³
யுஷ்மாப ⁴ ர்வ சாரய தவ்யம்ʼ தர்ஹ
க்ஷ த்³ரதமவ சாேரஷ யூயம்ʼ க மஸமர்தா² :?

Ⅲ தூ³தா அப்யஸ்மாப ⁴ ர்வ சாரயஷ்யந்த
இத க ம்ʼ ந ஜாநீத²? அதஐஹகவஷயா : க ம்
அஸ்மாப ⁴ ர்நவ சாரய தவ்யா ப⁴ேவயு :?
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Ⅳ ஐஹகவஷயஸ்ய வசாேர யுஷ்மாப ⁴ :
கர்த்தவ்ேய ேய ேலாகா : ஸமிெதௗ
க்ஷ த்³ரதமாஸ்தஏவநயுஜ்யந்தாம்ʼ|

Ⅴ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் த்ரபயதுமிச்ச²ந்
வதா³மி ய்ருʼஷ்மந்மத்⁴ேய க ேமேகா(அ)ப
மநுஷ்யஸ்தாத்³ருʼக்³ பு³த்³த ⁴மாந்நஹ ேயா
ப்⁴ராத்ருʼவவாத³வசாரேணஸமர்த² :ஸ்யாத்?

Ⅵ கஞ்ைசேகா ப்⁴ராதா ப்⁴ராத்ராந்ேயந
க மவஸ்²வாஸிநாம்ʼ வசாரகாணாம்ʼ
ஸாக்ஷாத்³ வவத³ேத? யஷ்மந்மத்⁴ேய
வவாதா³ வத்³யந்த ஏதத³ப யுஷ்மாகம்ʼ
ேதா³ஷ :|

Ⅶ யூயம்ʼ குேதா(அ)ந்யாயஸஹநம்ʼ
க்ஷதஸஹநம்ʼவாஸ்²ேரேயா ந மந்யத்⁴ேவ?

Ⅷ க ந்து யூயமப ப்⁴ராத்ருʼேநவ
ப்ரத்யந்யாயம்ʼக்ஷதஞ்சகுருத² க ேமதத்?

Ⅸஈஸ்²வரஸ்யராஜ்ேய(அ)ந்யாயகாரிணாம்ʼ
ேலாகாநாமத ⁴காேரா நாஸ்த்ேயதத்³ யூயம்ʼ
க ம்ʼ ந ஜாநீத²? மா வஞ்ச்யத்⁴வம்ʼ,
ேய வ்யப ⁴சாரிேணா ேத³வார்ச்ச ந :
பாரதா³ரிகா : ஸ்த்ரீவதா³சாரிண :
பும்ʼைமது²நகாரிணஸ்தஸ்கரா

Ⅹ ேலாப ⁴ேநா மத்³யபா ந ந்த³கா
உபத்³ராவ ேணா வா த ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யபா⁴க ³ேநா ந ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅺ யூயஞ்ைசவம்ʼவதா⁴ ேலாகா
ஆஸ்த க ந்து ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²
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ர்நாம்நாஸ்மதீ³ஸ்²வரஸ்யாத்மநா ச யூயம்ʼ
ப்ரக்ஷாலிதா : பாவ தா :ஸபுண்யீக்ருʼதாஸ்²ச|

Ⅻ மத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ த்³ரவ்யம்
அப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ க ந்து ந ஸர்வ்வம்ʼ
ஹதஜநகம்ʼ|மத³ர்த²ம்ʼஸர்வ்வமப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ
ததா²ப்யஹம்ʼ கஸ்யாப த்³ரவ்யஸ்ய
வஸீ²க்ருʼேதா ந ப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅢஉத³ராயப⁴ யாணிப⁴ ேயப்⁴யஸ்²ேசாத³ரம்ʼ,
க ந்து ப⁴ ேயாத³ேர ஈஸ்²வேரண
நாஸ²யஷ்ேயேத; அபரம்ʼ ேத³ேஹா ந
வ்யப ⁴சாராய க ந்து ப்ரப⁴ேவ ப்ரபு⁴ஸ்²ச
ேத³ஹாய|

ⅩⅣ யஸ்²ேசஸ்²வர : ப்ரபு⁴முத்தா²ப தவாந் ஸ
ஸ்வஸ²க்த்யாஸ்மாநப்யுத்தா²பயஷ்யத |

ⅩⅤ யுஷ்மாகம்ʼ யாந ஸ²ரீராணி தாந
க்²ரீஷ்டஸ்யாங்கா³நீத க ம்ʼ யூயம்ʼ ந ஜாநீத²?
அத : க்²ரீஷ்டஸ்ய யாந்யங்கா³ந தாந
மயாபஹ்ருʼத்ய ேவஸ்²யாயா அங்கா³ந க ம்ʼ
காரிஷ்யந்ேத? தந்ந ப⁴வது|

ⅩⅥய : கஸ்²ச த்³ ேவஸ்²யாயாம் ஆஸஜ்யேத
ஸ தயா ஸைஹகேத³ேஹா ப⁴வத க ம்ʼ
யூயேமதந்ந ஜாநீத²? யேதா லிக ²தமாஸ்ேத,
யதா², ெதௗ த்³ெவௗ ஜநாேவகாங்ெகௗ³
ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅦ மாநவா யாந்யந்யாந கலுஷாணி
குர்வ்வேத தாந வபு ர்ந ஸமாவஸ²ந்த க ந்து
வ்யப ⁴சாரிணாஸ்வவக்³ரஹஸ்யவருத்³த⁴ம்ʼ
கல்மஷம்ʼ க்ரியேத|
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ⅩⅧ மாநவா யாந்யந்யாந கலுஷாணி
குர்வ்வேத தாந வபு ர்ந ஸமாவஸ²ந்த க ந்து
வ்யப ⁴சாரிணாஸ்வவக்³ரஹஸ்யவருத்³த⁴ம்ʼ
கல்மஷம்ʼ க்ரியேத|

ⅩⅨ யுஷ்மாகம்ʼ யாந வபூம்ʼஸி தாந
யுஷ்மத³ந்த :ஸ்த ²தஸ்ேயஸ்²வரால்லப்³த⁴ஸ்ய
பவத்ரஸ்யாத்மேநா மந்த ³ராணி யூயஞ்ச
ஸ்ேவஷாம்ʼ ஸ்வாமிேநா நாத்⁴ேவ க ேமதத்³
யுஷ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத?

ⅩⅩ யூயம்ʼ மூல்ேயந க்ரீதா அேதா
வபுர்மேநாப்⁴யாம் ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாப ⁴ :
பூஜ்யதாம்ʼயத ஈஸ்²வர ஏவதேயா :ஸ்வாமீ|

Ⅶ
Ⅰ அபரஞ்ச யுஷ்மாப ⁴ ர்மாம்ʼ ப்ரத
யத் பத்ரமேலக ² தஸ்ேயாத்தரேமதத்,
ேயாஷேதா(அ)ஸ்பர்ஸ²நம்ʼமநுஜஸ்யவரம்ʼ;

Ⅱ க ந்து வ்யப ⁴சாரப⁴யாத்³ ஏைககஸ்ய
பும்ʼஸ : ஸ்வகீயபா⁴ர்ய்யா ப⁴வது
தத்³வத்³ ஏைககஸ்யா ேயாஷேதா (அ)ப
ஸ்வகீயப⁴ர்த்தா ப⁴வது|

Ⅲ பா⁴ர்ய்யாைய ப⁴ர்த்ரா யத்³யத்³
வதரணீயம்ʼ தத்³ வதீர்ய்யதாம்ʼ தத்³வத்³
ப⁴ர்த்ேர(அ)ப பா⁴ர்ய்யயா வ தரணீயம்ʼ
வதீர்ய்யதாம்ʼ|

Ⅳ பா⁴ர்ய்யாயா : ஸ்வேத³ேஹ ஸ்வத்வம்ʼ
நாஸ்த ப⁴ர்த்துேரவ, தத்³வத்³ ப⁴ர்த்துரப
ஸ்வேத³ேஹ ஸ்வத்வம்ʼ நாஸ்த பா⁴ர்ய்யாயா
ஏவ|
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Ⅴ உேபாஷணப்ரார்த²நேயா : ேஸவநார்த²ம்
ஏகமந்த்ரணாநாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கயத்காலம்ʼ
யாவத்³ யா ப்ருʼத²க்ஸ்த ²த ர்ப⁴வத தத³ந்ேயா
வ ச்ேச²ேதா³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ந ப⁴வது,
தத : பரம் இந்த்³ரியாணாம் அைத⁴ர்ய்யாத்
ஸ²யதாந் யத்³ யுஷ்மாந் பரீக்ஷாம்ʼ ந நேயத்
தத³ர்த²ம்ʼ புநேரகத்ர மிலத|

Ⅵஏதத்³ஆேத³ஸ²ேதாநஹ கந்த்வநுஜ்ஞாத
ஏவமயா கத்²யேத,

Ⅶயேதாமமாவஸ்ேத²வஸர்வ்வமாநவாநாமவஸ்தா²
ப⁴வத்வத மம வாஞ்சா² க ந்த்வீஸ்²வராத்³
ஏேகைநேகா வேரா(அ)ந்ேயந சாந்ேயா வர
இத்த²ேமைகேகநஸ்வகீயவேராலப்³த⁴ :|

Ⅷஅபரம் அக்ருʼதவவாஹாந் வத⁴வாஸ்²ச
ப்ரத மைமதந்ந ேவத³நம்ʼ மேமவ
ேதஷாமவஸ்த ²த ர்ப⁴த்³ரா;

Ⅸகஞ்சயத ³ைதரிந்த்³ரியாணி ந யந்தும்ʼந
ஸ²க்யந்ேத தர்ஹ வவாஹ : க்ரியதாம்ʼ யத :
காமத³ஹநாத்³வ்யூட⁴த்வம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|

Ⅹ ேய ச க்ருʼதவவாஹாஸ்ேத மயா நஹ
ப்ரபு⁴ைநைவதத்³ஆஜ்ஞாப்யந்ேத|

Ⅺ பா⁴ர்ய்யா ப⁴ர்த்த்ருʼத : ப்ருʼத²க் ந ப⁴வது|
யத ³ வா ப்ருʼத²க்³பூ⁴தா ஸ்யாத் தர்ஹ
ந ர்வவாஹா தஷ்ட²து ஸ்வீயபத நா வா
ஸந்த³தா⁴துப⁴ர்த்தாப பா⁴ர்ய்யாம்ʼ ந த்யஜது|

Ⅻ இதராந் ஜநாந் ப்ரத ப்ரபு⁴ ர்ந
ப்³ரவீத க ந்த்வஹம்ʼ ப்³ரவீமி; கஸ்யச த்³
ப்⁴ராதுர்ேயாஷத்³ அவஸ்²வாஸிநீ ஸத்யப
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யத ³ ேதந ஸஹவாேஸ துஷ்யத தர்ஹ ஸா
ேதந ந த்யஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅢ தத்³வத் கஸ்யாஸ்²ச த்³ ேயாஷத :
பத ரவஸ்²வாஸீ ஸந்நப யத ³ தயா
ஸஹவாேஸ துஷ்யத தர்ஹ ஸ தயா ந
த்யஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅣ யேதா(அ)வஸ்²வாஸீ ப⁴ர்த்தா
பா⁴ர்ய்யயாபவ த்ரீபூ⁴த :,தத்³வத³வஸ்²வாஸிநீ
பா⁴ர்ய்யா ப⁴ர்த்ரா பவ த்ரீபூ⁴தா; ேநாேசத்³
யுஷ்மாகமபத்யாந்யஸு²சீந்யப⁴வஷ்யந்
க ந்த்வது⁴நா தாந பவ த்ராணிஸந்த |

ⅩⅤ அவஸ்²வாஸீ ஜேநா யத ³ வா ப்ருʼத²க்³
ப⁴வத தர்ஹ ப்ருʼத²க்³ ப⁴வது; ஏேதந
ப்⁴ராதா ப⁴க ³நீ வா ந ந ப³த்⁴யேத ததா²ப
வயமீஸ்²வேரணஸா²ந்தேயஸமாஹூதா :|

ⅩⅥ ேஹ நாரி தவ ப⁴ர்த்து : பரித்ராணம்ʼ
த்வத்ேதா ப⁴வஷ்யத ந ேவத த்வயா
க ம்ʼ ஜ்ஞாயேத? ேஹ நர தவ ஜாயாயா :
பரித்ராணம்ʼ த்வத்ேத◌ा ப⁴வஷ்யத ந ேவத
த்வயா க ம்ʼஜ்ஞாயேத?

ⅩⅦ ஏைகேகா ஜந : பரேமஸ்²வரால்லப்³த⁴ம்ʼ
யத்³ ப⁴ஜேத யஸ்யாஞ்சாவஸ்தா²யாம்
ஈஸ்²வேரணாஹ்வாய தத³நுஸாேரைணவாசரது
தத³ஹம்ʼஸர்வ்வஸமாஜஸ்தா²ந்ஆத ³ஸா²மி|

ⅩⅧ ச ²ந்நத்வக்³ ப்⁴ருʼத்வா ய ஆஹூத :
ஸ ப்ரக்ருʼஷ்டத்வக் ந ப⁴வது, தத்³வத்³
அச ²ந்நத்வக்³ பூ⁴த்வா ய ஆஹூத : ஸ
ச ²ந்நத்வக் ந ப⁴வது|
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ⅩⅨ த்வக்ேச²த³ : ஸாேரா நஹ
தத்³வத³த்வக்ேச²ேதா³(அ)ப ஸாேரா நஹ
கந்த்வீஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாநாம்ʼ பாலநேமவ|

ⅩⅩேயாஜேநாயஸ்யாமவஸ்தா²யாமாஹ்வாய
ஸதஸ்யாேமவாவதஷ்ட²தாம்ʼ|

ⅩⅪ தா³ஸ : ஸந் த்வம்ʼ க மாஹூேதா(அ)ஸி?
தந்மா ச ந்தய, ததா²ச யத ³ ஸ்வதந்த்ேரா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்நுயாஸ்தர்ஹ தேத³வவ்ருʼணு|

ⅩⅫ யத : ப்ரபு⁴நாஹூேதா ேயா தா³ஸ : ஸ
ப்ரேபா⁴ ர்ேமாச தஜந :| தத்³வத்³ ேதநாஹூத :
ஸ்வதந்த்ேரா ஜேநா(அ)ப க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸ
ஏவ|

ⅩⅩⅢயூயம்ʼ மூல்ேயந க்ரீதா அேதா ேஹேதா
ர்மாநவாநாம்ʼ தா³ஸாமா ப⁴வத|

ⅩⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதேரா யஸ்யாமவஸ்தா²யாம்ʼ
யஸ்யாஹ்வாநமப⁴வத் தயா ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்தஷ்ட²து|

ⅩⅩⅤஅபரம் அக்ருʼதவவாஹாந் ஜநாந் ப்ரத
ப்ரேபா⁴ : ேகா(அ)ப்யாேத³ேஸா²மயா நலப்³த⁴ :
க ந்து ப்ரேபா⁴ரநுகம்பயா வஸ்²வாஸ்ேயா
பூ⁴ேதா(அ)ஹம்ʼ யத்³ ப⁴த்³ரம்ʼ மந்ேய தத்³
வதா³மி|

ⅩⅩⅥ வர்த்தமாநாத் க்ேலஸ²ஸமயாத்
மநுஷ்யஸ்யாநூட⁴த்வம்ʼ ப⁴த்³ரமித மயா
பு³த்⁴யேத|

ⅩⅩⅦத்வம்ʼ க ம்ʼ ேயாஷத ந ப³த்³ேதா⁴(அ)ஸி
தர்ஹ ேமாசநம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ மா யதஸ்வ| க ம்ʼ
வா ேயாஷேதா முக்ேதா(அ)ஸி? தர்ஹ
ஜாயாம்ʼமா க³ேவஷய|
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ⅩⅩⅧ வவாஹம்ʼ குர்வ்வதா த்வயா க மப
நாபாராத்⁴யேத தத்³வத்³ வ்யூஹ்யமாநயா
யுவத்யாப க மப நாபராத்⁴யேத ததா²ச
தாத்³ருʼெஸௗ² த்³ெவௗ ஜெநௗ ஸா²ரீரிகம்ʼ
க்ேலஸ²ம்ʼ லப்ஸ்ேயேத க ந்து யுஷ்மாந் ப்ரத
மம கருணாவத்³யேத|

ⅩⅩⅨ ேஹ ப்⁴ராதேரா(அ)ஹமித³ம்ʼ ப்³ரவீமி,
இத : பரம்ʼஸமேயா(அ)தீவஸம்ʼக்ஷப்த :,

ⅩⅩⅩ அத : க்ருʼததா³ைரரக்ருʼததா³ைரரிவ
ருத³த்³ப ⁴ஸ்²சாருத³த்³ப ⁴ரிவ ஸாநந்ைத³ஸ்²ச
ந ராநந்ைத³ரிவக்ேரத்ருʼப ⁴ஸ்²சாபா⁴க ³ப ⁴ரிவாசரிதவ்யம்ʼ

ⅩⅩⅪ ேய ச ஸம்ʼஸாேர சரந்த ைத
ர்நாத சரிதவ்யம்ʼ யத இஹேல◌ाகஸ்ய
ெகௗதுேகாவ சலத |

ⅩⅩⅫக ந்துயூயம்ʼயந்நஸ்²ச ந்தா ப⁴ேவேதத
மமவாஞ்சா²|அக்ருʼதவவாேஹாஜேநாயதா²
ப்ரபு⁴ம்ʼபரிேதாஷேயத்ததா²ப்ரபு⁴ம்ʼ ச ந்தயத ,

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து க்ருʼதவவாேஹா ஜேநா யதா²
பா⁴ர்ய்யாம்ʼ பரிேதாஷேயத் ததா² ஸம்ʼஸாரம்ʼ
ச ந்தயத |

ⅩⅩⅩⅣ தத்³வத்³ ஊட⁴ேயாஷேதா (அ)நூடா⁴
வஸி²ஷ்யேத| யாநூடா⁴ ஸா யதா²
காயமநேஸா : பவ த்ரா ப⁴ேவத் ததா² ப்ரபு⁴ம்ʼ
ச ந்தயத யா ேசாடா⁴ ஸா யதா² ப⁴ர்த்தாரம்ʼ
பரிேதாஷேயத்ததா²ஸம்ʼஸாரம்ʼ ச ந்தயத |

ⅩⅩⅩⅤஅஹம்ʼயத்³யுஷ்மாந்ம்ருʼக³ப³ந்த ⁴ந்யா
பரிக்ஷேபயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ நஹ கந்து
யூயம்ʼ யத³ந ந்த ³தா பூ⁴த்வா ப்ரேபா⁴ :
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ேஸவேந(அ)பா³த⁴ம் ஆஸக்தா ப⁴ேவத
தத³ர்த²ேமதாந ஸர்வ்வாணி யுஷ்மாகம்ʼ
ஹதாயமயா கத்²யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅥ கஸ்யச த் கந்யாயாம்ʼ
ெயௗவநப்ராப்தாயாம்ʼ யத ³ ஸ தஸ்யா
அநூட⁴த்வம்ʼ ந ந்த³நீயம்ʼ வவாஹஸ்²ச
ஸாத⁴யதவ்ய இத மந்யேத தர்ஹ
யதா²ப ⁴லாஷம்ʼ கேராது, ஏேதந க மப
நாபராத்ஸ்யத வவாஹ : க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து து³ :ேக²நாக்லிஷ்ட :
கஸ்²ச த் ப தா யத ³ ஸ்த ²ரமேநாக³த :
ஸ்வமேநா(அ)ப ⁴லாஷஸாத⁴ேந ஸமர்த²ஸ்²ச
ஸ்யாத் மம கந்யா மயா ரக்ஷதவ்ேயத மநஸி
நஸ்²ச ேநாத ச தர்ஹ ஸ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம
கேராத |

ⅩⅩⅩⅧ அேதா ேயா வவாஹம்ʼ கேராத ஸ
ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம கேராத யஸ்²ச வவாஹம்ʼ ந
கேராத ஸப⁴த்³ரதரம்ʼ கர்ம்ம கேராத |

ⅩⅩⅩⅨ யாவத்காலம்ʼ பத ர்ஜீவத தாவத்³
பா⁴ர்ய்யா வ்யவஸ்த²யா ந ப³த்³தா⁴ தஷ்ட²த
க ந்து பத்ெயௗ மஹாந த்³ராம்ʼ க³ேத ஸா
முக்தீபூ⁴ய யமப ⁴லஷத ேதந ஸஹ தஸ்யா
வவாேஹா ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத , க ந்த்ேவதத்
ேகவலம்ʼ ப்ரபு⁴ப⁴க்தாநாம்ʼமத்⁴ேய|

ⅩⅬ ததா²ச ஸா யத ³ நஷ்பத கா தஷ்ட²த
தர்ஹ தஸ்யா : ேக்ஷமம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத மம
பா⁴வ :| அபரம் ஈஸ்²வரஸ்யாத்மா மமாப்யந்த
ர்வ த்³யதஇத மயா பு³த்⁴யேத|
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Ⅷ
Ⅰேத³வப்ரஸாேத³ஸர்வ்ேவஷாம்அஸ்மாகம்ʼ
ஜ்ஞாநமாஸ்ேத தத்³வயம்ʼ வத்³ம :| ததா²ப
ஜ்ஞாநம்ʼ க³ர்வ்வம்ʼ ஜநயத க ந்து ப்ேரமேதா
நஷ்டா²ஜாயேத|

Ⅱ அத : கஸ்²சந யத ³ மந்யேத மம
ஜ்ஞாநமாஸ்த இத தர்ஹ ேதந யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஜ்ஞாநம்ʼ ேசஷ்டிதவ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப
ஜ்ஞாநமத்³யாப நலப்³த⁴ம்ʼ|

Ⅲ க ந்து ய ஈஸ்²வேர ப்ரீயேத ஸ
ஈஸ்²வேரணாப ஜ்ஞாயேத|

Ⅳ ேத³வதாப³லிப்ரஸாத³ப⁴க்ஷேண
வயமித³ம்ʼ வத்³ேமா யத் ஜக³ந்மத்⁴ேய
ேகா(அ)ப ேத³ேவா ந வ த்³யேத,
ஏகஸ்²ேசஸ்²வேரா த்³வதீேயா நாஸ்தீத |

Ⅴ ஸ்வர்ேக³ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ வா யத்³யப
ேகஷ ச த்³ ஈஸ்²வர இத நாமாேராப்யேத
தாத்³ருʼஸா²ஸ்²ச ப³ஹவ ஈஸ்²வரா
ப³ஹவஸ்²ச ப்ரப⁴ேவாவ த்³யந்ேத

Ⅵ ததா²ப்யஸ்மாகமத்³வதீய ஈஸ்²வர :
ஸ பதா யஸ்மாத் ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
யத³ர்த²ஞ்சாஸ்மாகம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டி ர்ஜாதா,
அஸ்மாகஞ்சாத்³வதீய : ப்ரபு⁴ : ஸ யீஸு² :
க்²ரீஷ்ேடா ேயந ஸர்வ்வவஸ்தூநாம்ʼ
ேயநாஸ்மாகமப ஸ்ருʼஷ்டி : க்ருʼதா|

Ⅶ அத ⁴கந்து ஜ்ஞாநம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
நாஸ்த யத : ேகச த³த்³யாப ேத³வதாம்ʼ
ஸம்மந்ய ேத³வப்ரஸாத³மிவ தத்³ ப⁴ யம்ʼ
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பு⁴ஞ்ஜேத ேதந து³ர்ப்³ப³லதயா ேதஷாம்ʼ
ஸ்வாந்தாந மலீமஸாந ப⁴வந்த |

Ⅷ க ந்து ப⁴ யத்³ரவ்யாத்³ வயம்
ஈஸ்²வேரண க்³ராஹ்யா ப⁴வாமஸ்தந்நஹ
யேதா பு⁴ங்க்த்வா வயமுத்க்ருʼஷ்டா ந
ப⁴வாமஸ்தத்³வத³பு⁴ங்க்த்வாப்யபக்ருʼஷ்டா
ந ப⁴வாம :|

Ⅸ அேதா யுஷ்மாகம்ʼ யா க்ஷமதா ஸா
து³ர்ப்³ப³லாநாம் உந்மாத²ஸ்வரூபா யந்ந
ப⁴ேவத்தத³ர்த²ம்ʼஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

Ⅹ யேதா ஜ்ஞாநவஸி²ஷ்டஸ்த்வம்ʼ
யத ³ ேத³வாலேய உபவஷ்ட : ேகநாப
த்³ருʼஸ்²யேஸ தர்ஹ தஸ்ய து³ர்ப்³ப³லஸ்ய
மநஸி கம்ʼ ப்ரஸாத³ப⁴க்ஷணஉத்ஸாேஹா ந
ஜநஷ்யேத?

Ⅺததா²ஸத யஸ்யக்ருʼேத க்²ரீஷ்ேடா மமார
தவ ஸ து³ர்ப்³ப³ேலா ப்⁴ராதா தவ ஜ்ஞாநாத்
க ம்ʼ நவ நம்ʼ யத ?

Ⅻ இத்யேநந ப்ரகாேரண ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
வருத்³த⁴ம் அபராத்⁴யத்³ப ⁴ஸ்ேதஷாம்ʼ
து³ர்ப்³ப³லாந மநாம்ʼஸிவ்யாகா⁴தயத்³ப ⁴ஸ்²ச
யுஷ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்டஸ்யைவபரீத்ேயநாபராத்⁴யேத|

ⅩⅢ அேதா ேஹேதா : பஸி²தாஸ²நம்ʼ
யத ³ மம ப்⁴ராது ர்வ க்⁴நஸ்வரூபம்ʼ ப⁴ேவத்
தர்ஹ்யஹம்ʼ யத் ஸ்வப்⁴ராது ர்வ க்⁴நஜநேகா
ந ப⁴ேவயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ யாவஜ்ஜீவநம்ʼ
பஸி²தம்ʼ ந ேபா⁴ ேய|
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Ⅸ
Ⅰ அஹம்ʼ க ம் ஏக : ப்ேரரிேதா நாஸ்மி?
க மஹம்ʼ ஸ்வதந்த்ேரா நாஸ்மி? அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : க்²ரீஷ்ட : க ம்ʼ மயா
நாத³ர்ஸி²? யூயமப க ம்ʼ ப்ரபு⁴நா
மதீ³யஸ்²ரமப²லஸ்வரூபா ந ப⁴வத²?

Ⅱ அந்யேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத யத்³யப்யஹம்ʼ
ப்ேரரிேதா ந ப⁴ேவயம்ʼ ததா²ச யுஷ்மத்க்ருʼேத
ப்ேரரிேதா(அ)ஸ்மி யத : ப்ரபு⁴நா மம
ப்ேரரிதத்வபத³ஸ்ய முத்³ராஸ்வரூபா
யூயேமவாத்⁴ேவ|

Ⅲ ேய ேலாகா மய ேதா³ஷமாேராபயந்த
தாந் ப்ரத மம ப்ரத்யுத்தரேமதத்|

Ⅳ ேபா⁴ஜநபாநேயா : க மஸ்மாகம்ʼ க்ஷமதா
நாஸ்த ?

Ⅴ அந்ேய ப்ேரரிதா : ப்ரேபா⁴ ர்ப்⁴ராதெரௗ
ைகபா²ஸ்²ச யத் குர்வ்வந்த தத்³வத் காஞ்ச த்
த⁴ர்ம்மப⁴க ³நீம்ʼ வ்யூஹ்ய தயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
பர்ய்யடிதும்ʼவயம்ʼ க ம்ʼ நஸ²க்நும :?

Ⅵஸாம்ʼஸாரிகஸ்²ரமஸ்யபரித்யாகா³த்க ம்ʼ
ேகவலமஹம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ஸ்²ச நவாரிெதௗ?

Ⅶ நஜத⁴நவ்யேயந க : ஸம்ʼக்³ராமம்ʼ
கேராத ? ேகா வா த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ
க்ருʼத்வா தத்ப²லாந ந பு⁴ங்க்ேத? ேகா வா
பஸு²வ்ரஜம்ʼ பாலயந்தத்பேயா ந பவத ?

Ⅷக மஹம்ʼ ேகவலாம்ʼமாநுஷகாம்ʼவாசம்ʼ
வதா³மி? வ்யவஸ்தா²யாம்ʼ க ேமதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வசநம்ʼ நவ த்³யேத?
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Ⅸ மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²
லிக ²தமாஸ்ேத,த்வம்ʼஸ²ஸ்யமர்த்³த³கவ்ருʼஷஸ்யாஸ்யம்ʼ
ந ப⁴ம்ʼத்ஸ்யஸீத | ஈஸ்²வேரண
ப³லீவர்த்³தா³நாேமவ ச ந்தா க ம்ʼ க்ரியேத?

Ⅹ க ம்ʼ வா ஸர்வ்வதா²ஸ்மாகம்ʼ க்ருʼேத
தத்³வசநம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ? அஸ்மாகேமவ
க்ருʼேத தல்லிக ²தம்ʼ| ய : ேக்ஷத்ரம்ʼ கர்ஷத
ேதந ப்ரத்யாஸா²யுக்ேதந கர்ஷ்டவ்யம்ʼ,
யஸ்²ச ஸ²ஸ்யாந மர்த்³த³யத ேதந
லாப⁴ப்ரத்யாஸா²யுக்ேதந மர்த்³த ³தவ்யம்ʼ|

Ⅺ யுஷ்மத்க்ருʼேத(அ)ஸ்மாப ⁴ :
பாரத்ரிகாணி பீ³ஜாந ேராப தாந , அேதா
யுஷ்மாகைமஹகப²லாநாம்ʼ வயம்
அம்ʼஸி²ேநா ப⁴வஷ்யாம : க ேமதத் மஹத்
கர்ம்ம?

Ⅻ யுஷ்மாஸு ேயா(அ)த ⁴காரஸ்தஸ்ய
பா⁴க ³ேநாயத்³யந்ேயப⁴ேவயுஸ்தர்ஹ்யஸ்மாப ⁴ஸ்தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ
க ம்ʼ தஸ்ய பா⁴க ³ப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ?
அத ⁴கந்து வயம்ʼ ேதநாத ⁴காேரண
ந வ்யவஹ்ருʼதவந்த : க ந்து
க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ேகா(அ)ப
வ்யாகா⁴ேதா(அ)ஸ்மாப ⁴ர்யந்ந ஜாேயத
தத³ர்த²ம்ʼஸர்வ்வம்ʼஸஹாமேஹ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ேய பவத்ரவஸ்தூநாம்ʼ
பரிசர்ய்யாம்ʼ குர்வ்வந்த ேத
பவ த்ரவஸ்துேதா ப⁴ யாணி லப⁴ந்ேத,
ேய ச ேவத்³யா : பரிசர்ய்யாம்ʼ குர்வ்வந்த
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ேத ேவத ³ஸ்த²வஸ்தூநாம் அம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வந்த்ேயதத்³யூயம்ʼ க ம்ʼ நவ த³?

ⅩⅣ தத்³வத்³ ேய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ேகா⁴ஷயந்த ைத : ஸுஸம்ʼவாேத³ந
ஜீவதவ்யமித ப்ரபு⁴நாத ³ஷ்டம்ʼ|

ⅩⅤ அஹேமேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ க மப
நாஸ்²ரிதவாந் மாம்ʼ ப்ரத தத³நுஸாராத்
ஆசரிதவ்யமித்யாஸ²ேயநாப பத்ரமித³ம்ʼ
மயா ந லிக்²யேத யத : ேகநாப ஜேநந மம
யஸ²ேஸாமுதா⁴கரணாத்மமமரணம்ʼவரம்ʼ|

ⅩⅥ ஸுஸம்ʼவாத³ேக⁴ஷணாத் மம
யேஸா² ந ஜாயேத யதஸ்தத்³ேகா⁴ஷணம்ʼ
மமாவஸ்²யகம்ʼ யத்³யஹம்ʼஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ந
ேகா⁴ஷேயயம்ʼ தர்ஹ மாம்ʼ த ⁴க்|

ⅩⅦ இச்சு²ேகந தத் குர்வ்வதா மயா ப²லம்ʼ
லப்ஸ்யேத க ந்த்வந ச்சு²ேக(அ)ப மய
தத்கர்ம்மேணாபா⁴ேரா(அ)ர்ப ேதா(அ)ஸ்த |

ⅩⅧ ஏேதந மயா லப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ க ம்ʼ?
ஸுஸம்ʼவாேத³ந மம ேயா(அ)த ⁴கார
ஆஸ்ேத தம்ʼ யத³ப⁴த்³ரபா⁴ேவந நாசேரயம்ʼ
தத³ர்த²ம்ʼ ஸுஸம்ʼவாத³ேகா⁴ஷணஸமேய
தஸ்ய க்²ரீஷ்டீயஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய
ந ர்வ்யயீகரணேமவமம ப²லம்ʼ|

ⅩⅨ ஸர்வ்ேவஷாம் அநாயத்ேதா(அ)ஹம்ʼ
யத்³ பூ⁴ரிேஸா² ேலாகாந் ப்ரத பத்³ேய
தத³ர்த²ம்ʼஸர்வ்ேவஷாம்ʼதா³ஸத்வமங்கீ³க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩ யஹூதீ³யாந் யத் ப்ரத பத்³ேய
தத³ர்த²ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ க்ருʼேத
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யஹூதீ³யஇவாப⁴வம்ʼ| ேய ச
வ்யவஸ்தா²யத்தாஸ்தாந் யத் ப்ரத பத்³ேய
தத³ர்த²ம்ʼ வ்யவஸ்தா²நாயத்ேதா
ேயா(அ)ஹம்ʼ ேஸா(அ)ஹம்ʼ
வ்யவஸ்தா²யத்தாநாம்ʼ க்ருʼேத
வ்யவஸ்தா²யத்தஇவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅪ ேய சாலப்³த⁴வ்யவஸ்தா²ஸ்தாந்
யத் ப்ரத பத்³ேய தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்³ அலப்³த⁴வ்யவஸ்ேதா² ந பூ⁴த்வா
க்²ரீஷ்ேடந லப்³த⁴வ்யவஸ்ேதா² ேயா(அ)ஹம்ʼ
ேஸா(அ)ஹம் அலப்³த⁴வ்யவஸ்தா²நாம்ʼ
க்ருʼேத(அ)லப்³த⁴வ்யவஸ்த²இவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅫ து³ர்ப்³ப³லாந் யத் ப்ரத பத்³ேய
தத³ர்த²மஹம்ʼ து³ர்ப்³ப³லாநாம்ʼ க்ருʼேத
து³ர்ப்³ப³லஇவாப⁴வம்ʼ| இத்த²ம்ʼ ேகநாப
ப்ரகாேரண கத பயா ேலாகா யந்மயா
பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்நுயுஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ேயா
யாத்³ருʼஸ² ஆஸீத் தஸ்ய க்ருʼேத (அ)ஹம்ʼ
தாத்³ருʼஸ²இவாப⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢ இத்³ருʼஸ² ஆசார : ஸுஸம்ʼவாதா³ர்த²ம்ʼ
மயா க்ரியேத யேதா(அ)ஹம்ʼ தஸ்ய
ப²லாநாம்ʼஸஹபா⁴கீ³ ப⁴வதுமிச்சா²மி|

ⅩⅩⅣ பண்யலாபா⁴ர்த²ம்ʼ ேய தா⁴வந்த
தா⁴வதாம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேகவல
ஏக : பண்யம்ʼ லப⁴ேத யுஷ்மாப ⁴ : க ேமதந்ந
ஜ்ஞாயேத? அேதா யூயம்ʼ யதா² பண்யம்ʼ
லப்ஸ்யத்⁴ேவதைத²வதா⁴வத|
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ⅩⅩⅤ மல்லா அப ஸர்வ்வேபா⁴ேக³
பரிமிதேபா⁴க ³ேநா ப⁴வந்த ேத து ம்லாநாம்ʼ
ஸ்ரஜம்ʼ லிப்ஸந்ேத க ந்து வயம் அம்லாநாம்ʼ
லிப்ஸாமேஹ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத்³ அஹமப தா⁴வாமி க ந்து
ல யமநுத்³த ³ஸ்²ய தா⁴வாமி தந்நஹ |
அஹம்ʼ மல்லஇவ யுத்⁴யாமி ச க ந்து
சா²யாமாகா⁴தயந்நவயுத்⁴யாமி தந்நஹ |

ⅩⅩⅦ இதராந் ப்ரத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ேகா⁴ஷயத்வாஹம்ʼ யத் ஸ்வயமக்³ராஹ்ேயா
ந ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼ ேத³ஹம் ஆஹந்மி
வஸீ²குர்வ்ேவச|

Ⅹ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஸ்மத்ப த்ருʼபுருஷாநத ⁴
யூயம்ʼ யத³ஜ்ஞாதா ந தஷ்ட²ேதத மம
வாஞ்சா², ேத ஸர்வ்ேவ ேமகா⁴த⁴ :ஸ்த ²தா
ப³பூ⁴வு :ஸர்வ்ேவஸமுத்³ரமத்⁴ேயநவவ்ரஜு :,

Ⅱ ஸர்வ்ேவ மூஸாமுத்³த ³ஸ்²ய
ேமக⁴ஸமுத்³ரேயா ர்மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு :

Ⅲஸர்வ்வஏகம்ஆத்மிகம்ʼப⁴ யம்ʼபு³பு⁴ஜிர
ஏகம்ஆத்மிகம்ʼ ேபயம்ʼ பபுஸ்²ச

Ⅳ யதஸ்ேத(அ)நுசரத ஆத்மிகாத்³ அசலாத்
லப்³த⁴ம்ʼ ேதாயம்ʼ பபு : ேஸா(அ)சல :
க்²ரீஷ்டஏவ|

Ⅴ ததா² ஸத்யப ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)த ⁴ேகஷ ேலாேகஷ்வீஸ்²வேரா
ந ஸந்துேதாேஷத ேஹேதாஸ்ேத ப்ரந்தேர
ந பாத தா :|
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Ⅵ ஏதஸ்மிந் ேத (அ)ஸ்மாகம்ʼ
ந த³ர்ஸ²நஸ்வரூபா ப³பூ⁴வு :; அதஸ்ேத
யதா² குத்ஸிதாப ⁴லாஷேணா
ப³பூ⁴வுரஸ்மாப ⁴ஸ்ததா² குத்ஸிதாப ⁴லாஷப ⁴
ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ லிக ²தமாஸ்ேத, ேலாகா ேபா⁴க்தும்ʼ
பாதுஞ்ேசாபவவஸு²ஸ்தத : க்ரீடி³துமுத்த ²தா
இதயேநந ப்ரகாேரண ேதஷாம்ʼ
ைகஸ்²ச த்³ யத்³வத்³ ேத³வபூஜா க்ருʼதா
யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத்³வத்நக்ரியதாம்ʼ|

Ⅷ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ைகஸ்²ச த்³ யத்³வத்³
வ்யப ⁴சார : க்ருʼதஸ்ேதந ைசகஸ்மிந்
த ³ேந த்ரேயாவம்ʼஸ²தஸஹஸ்ராணி
ேலாகா ந பாத தாஸ்தத்³வத்³ அஸ்மாப ⁴
ர்வ்யப ⁴சாேரா ந கர்த்தவ்ய :|

Ⅸ ேதஷாம்ʼ ேகச த்³ யத்³வத் க்²ரீஷ்டம்ʼ
பரீக்ஷதவந்தஸ்தஸ்மாத்³ பு⁴ஜங்ைக³
ர்நஷ்டாஸ்²ச தத்³வத்³அஸ்மாப ⁴ : க்²ரீஷ்ேடா ந
பரீக்ஷதவ்ய :|

Ⅹ ேதஷாம்ʼ ேகச த்³ யதா² வாக்கலஹம்ʼ
க்ருʼதவந்தஸ்தத்காரணாத் ஹந்த்ரா
வ நாஸி²தாஸ்²ச யுஷ்மாப ⁴ஸ்தத்³வத்³
வாக்கலேஹாநக்ரியதாம்ʼ|

Ⅺ தாந் ப்ரத யாந்ேயதாந ஜக⁴டிேர
தாந்யஸ்மாகம்ʼ ந த³ர்ஸ²நாந ஜக³த :
ேஸ²ஷயுேக³ வர்த்தமாநாநாம் அஸ்மாகம்ʼ
ஸி²க்ஷார்த²ம்ʼலிக ²தாந ச ப³பூ⁴வு :|
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Ⅻஅதஏவய : கஸ்²ச த்³ஸுஸ்த ²ரம்ʼமந்ய :ஸ
யந்ந பேதத் தத்ரஸாவதா⁴ேநா ப⁴வது|

ⅩⅢ மாநுஷகபரீக்ஷாத ரிக்தா காப
பரீக்ஷா யுஷ்மாந் நாக்ராமத், ஈஸ்²வரஸ்²ச
வஸ்²வாஸ்ய : ேஸா(அ)தஸ²க்த்யாம்ʼ
பரீக்ஷாயாம்ʼ பதநாத் யுஷ்மாந் ரக்ஷஷ்யத ,
பரீக்ஷாசயத்³யுஷ்மாப ⁴ : ேஸாடு⁴ம்ʼஸ²க்யேத
தத³ர்த²ம்ʼ தயா ஸஹ நஸ்தாரஸ்ய பந்தா²நம்ʼ
நரூபயஷ்யத |

ⅩⅣ ேஹ ப்ரியப்⁴ராதர :, ேத³வபூஜாேதா
தூ³ரம்அபஸரத|

ⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் வஜ்ஞாந் மத்வா
ப்ரபா⁴ேஷ மயா யத் கத்²யேத தத்³ யுஷ்மாப ⁴
ர்வவ ச்யதாம்ʼ|

ⅩⅥ யத்³ த⁴ந்யவாத³பாத்ரம் அஸ்மாப ⁴
ர்த⁴ந்யம்ʼ க³த்³யேத தத் க ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேஸா²ணிதஸ்ய ஸஹபா⁴க ³த்வம்ʼ நஹ ?
யஸ்²ச பூேபா(அ)ஸ்மாப ⁴ ர்ப⁴ஜ்யேத ஸ கம்ʼ
க்²ரீஷ்டஸ்யவபுஷ :ஸஹபா⁴க ³த்வம்ʼ நஹ ?

ⅩⅦவயம்ʼப³ஹவ :ஸந்ேதா(அ)ப்ேயகபூபஸ்வரூபா
ஏகவபு :ஸ்வரூபாஸ்²ச ப⁴வாம :, யேதா வயம்ʼ
ஸர்வ்வஏகபூபஸ்யஸஹபா⁴க ³ந :|

ⅩⅧயூயம்ʼஸா²ரீரிகம்இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸ²ம்ʼ
ந ரீக்ஷத்⁴வம்ʼ| ேய ப³லீநாம்ʼ மாம்ʼஸாந
பு⁴ஞ்ஜேத ேத க ம்ʼ யஜ்ஞேவத்³யா :
ஸஹபா⁴க ³ேநா ந ப⁴வந்த ?
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ⅩⅨஇத்யேநந மயா க ம்ʼ கத்²யேத? ேத³வதா
வாஸ்தவகீ ேத³வதாைய ப³லிதா³நம்ʼ வா
வாஸ்தவகம்ʼ க ம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅩ தந்நஹ கந்து ப ⁴ந்நஜாத ப ⁴ ர்ேய
ப³லேயா தீ³யந்ேத த ஈஸ்²வராய தந்நஹ
பூ⁴ேதப்⁴யஏவ தீ³யந்ேத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³
பூ⁴தாநாம்ʼ ஸஹபா⁴க ³ேநா ப⁴வேத²த்யஹம்ʼ
நாப ⁴லஷாமி|

ⅩⅪ ப்ரேபா⁴ : கம்ʼேஸந பூ⁴தாநாமப கம்ʼேஸந
பாநம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸாத்⁴யம்ʼ; யூயம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்ேபா⁴ஜ்யஸ்ய பூ⁴தாநாமப ேபா⁴ஜ்யஸ்ய
ஸஹபா⁴க ³ேநா ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅫவயம்ʼக ம்ʼப்ரபு⁴ம்ʼஸ்பர்த்³த ⁴ஷ்யாமேஹ?
வயம்ʼ க ம்ʼ தஸ்மாத்³ ப³லவந்த :?

ⅩⅩⅢ மாம்ʼ ப்ரத ஸர்வ்வம்ʼ
கர்ம்மாப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ க ந்து ந ஸர்வ்வம்ʼ
ஹதஜநகம்ʼ ஸர்வ்வம் அப்ரதஷத்³த⁴ம்ʼ
க ந்துநஸர்வ்வம்ʼ நஷ்டா²ஜநகம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ஆத்மஹத : ேகநாப ந ேசஷ்டிதவ்ய :
க ந்துஸர்வ்ைவ : பரஹதஸ்²ேசஷ்டிதவ்ய :|

ⅩⅩⅤ ஆபேண யத் க்ரய்யம்ʼ தத்³ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ம்ʼ க மப ந ப்ருʼஷ்ட்வா
பு⁴ஜ்யதாம்ʼ

ⅩⅩⅥ யத : ப்ருʼத ²வீ தந்மத்⁴யஸ்த²ஞ்ச
ஸர்வ்வம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய|

ⅩⅩⅦ அபரம் அவஸ்²வாஸிேலாகாநாம்ʼ
ேகநச த் ந மந்த்ரிதா யூயம்ʼ யத ³
தத்ர ஜிக³மிஷத² தர்ஹ ேதந யத்³
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யத்³ உபஸ்தா²ப்யேத தத்³ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ம்ʼ க மப ந ப்ருʼஷ்ட்வா
பு⁴ஜ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅧ க ந்து தத்ர யத ³ கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந்
வேத³த் ப⁴ யேமதத்³ ேத³வதாயா : ப்ரஸாத³
இத தர்ஹ தஸ்ய ஜ்ஞாபயதுரநுேராதா⁴த்
ஸம்ʼேவத³ஸ்யார்த²ஞ்ச தத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
ேபா⁴க்தவ்யம்ʼ| ப்ருʼத ²வீ தந்மத்⁴யஸ்த²ஞ்ச
ஸர்வ்வம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய,

ⅩⅩⅨ ஸத்யேமதத், க ந்து மயா ய :
ஸம்ʼேவேதா³ ந ர்த்³த ³ஸ்²யேத ஸ தவ நஹ
பரஸ்ையவ|

ⅩⅩⅩஅநுக்³ரஹபாத்ேரணமயா த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
க்ருʼத்வாயத்³ பு⁴ஜ்யேத தத்காரணாத்³அஹம்ʼ
குேதா ந ந்த ³ஷ்ேய?

ⅩⅩⅪ தஸ்மாத்³ ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநம்
அந்யத்³வா கர்ம்ம குர்வ்வத்³ப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴ :
ஸர்வ்வேமேவஸ்²வரஸ்ய மஹம்ந :
ப்ரகாஸா²ர்த²ம்ʼ க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅫ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமாஜஸ்ய வா வக்⁴நஜநைக
ர்யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅢஅஹமப்யாத்மஹதம்அேசஷ்டமாேநா
ப³ஹூநாம்ʼ பரித்ராணார்த²ம்ʼ
ேதஷாம்ʼ ஹதம்ʼ ேசஷ்டமாந :
ஸர்வ்வவஷேய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
துஷ்டிகேரா ப⁴வாமீத்யேநநாஹம்ʼ யத்³வத்
க்²ரீஷ்டஸ்யாநுகா³மீ தத்³வத்³ யூயம்ʼ
மமாநுகா³மிேநா ப⁴வத|
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Ⅺ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மிந்
கார்ய்ேய மாம்ʼ ஸ்மரத² மயா ச
யாத்³ருʼகு³பத ³ஷ்டாஸ்தாத்³ருʼகா³சரைத²தத்காரணாத்
மயா ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயாஆத்⁴ேப³|

Ⅱததா²ப மைமஷாவாஞ்சா²யத்³யூயமித³ம்
அவக³தா ப⁴வத²,

Ⅲஏைககஸ்யபுருஷஸ்ேயாத்தமாங்க³ஸ்வரூப :
க்²ரீஷ்ட :, ேயாஷதஸ்²ேசாத்தமாங்க³ஸ்வரூப :
புமாந், க்²ரீஷ்டஸ்ய ேசாத்தமாங்க³ஸ்வரூப
ஈஸ்²வர :|

Ⅳ அபரம் ஆச்சா²த ³ேதாத்தமாங்ேக³ந ேயந
பும்ʼஸா ப்ரார்த²நா க்ரியத ஈஸ்²வரீயவாணீ
கத்²யேத வா ேதந ஸ்வீேயாத்தமாங்க³ம்
அவஜ்ஞாயேத|

Ⅴ அநாச்சா²த ³ேதாத்தமாங்க³யா
யயா ேயாஷதா ச ப்ரார்த²நா க்ரியத
ஈஸ்²வரீயவாணீ கத்²யேத வா தயாப
ஸ்வீேயாத்தமாங்க³ம்அவஜ்ஞாயேதயத :ஸா
முண்டி³தஸி²ர :ஸத்³ருʼஸா²|

Ⅵ அநாச்சா²த ³தமஸ்தகா யா ேயாஷத்
தஸ்யா : ஸி²ர : முண்ட³நீயேமவ
க ந்து ேயாஷத : ேகஸ²ச்ேச²த³நம்ʼ
ஸி²ேராமுண்ட³நம்ʼ வா யத ³ லஜ்ஜாஜநகம்ʼ
ப⁴ேவத் தர்ஹ தயா ஸ்வஸி²ர
ஆச்சா²த்³யதாம்ʼ|

Ⅶ புமாந் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரதமூர்த்த  :
ப்ரத ேதஜ :ஸ்வரூபஸ்²ச தஸ்மாத் ேதநஸி²ேரா
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நாச்சா²த³நீயம்ʼ க ந்து ஸீமந்த நீ பும்ʼஸ :
ப்ரத ப ³ம்ப³ஸ்வரூபா|

Ⅷ யேதா ேயாஷாத : புமாந் ேநாத³பாத ³
க ந்துபும்ʼேஸா ேயாஷத்³உத³பாத ³|

Ⅸ அத ⁴கந்து ேயாஷத : க்ருʼேத பும்ʼஸ :
ஸ்ருʼஷ்டி ர்ந ப³பூ⁴வ க ந்து பும்ʼஸ : க்ருʼேத
ேயாஷத :ஸ்ருʼஷ்டிர்ப³பூ⁴வ|

Ⅹ இத ேஹேதா ர்தூ³தாநாம் ஆத³ராத்³
ேயாஷதா ஸி²ரஸ்யதீ⁴நதாஸூசகம்
ஆவரணம்ʼ த⁴ர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅺ ததா²ப ப்ரேபா⁴ ர்வ த ⁴நா புமாம்ʼஸம்ʼ
வநா ேயாஷந்ந ஜாயேத ேயாஷதஞ்ச வநா
புமாந் நஜாயேத|

Ⅻ யேதா யதா² பும்ʼேஸா ேயாஷத்³
உத³பாத ³ ததா² ேயாஷத : புமாந் ஜாயேத,
ஸர்வ்வவஸ்தூந ேசஸ்²வராத்³உத்பத்³யந்ேத|

ⅩⅢ யுஷ்மாப ⁴ேரைவதத்³ வவச்யதாம்ʼ,
அநாவ்ருʼதயா ேயாஷதா ப்ரார்த²நம்ʼ க ம்ʼ
ஸுத்³ருʼஸ்²யம்ʼ ப⁴ேவத்?

ⅩⅣ புருஷஸ்ய தீ³ர்க⁴ேகஸ²த்வம்ʼ தஸ்ய
லஜ்ஜாஜநகம்ʼ, க ந்து ேயாஷேதா
தீ³ர்க⁴ேகஸ²த்வம்ʼ தஸ்யாெகௗ³ரவஜநகம்ʼ

ⅩⅤ யத ஆச்சா²த³நாய தஸ்ைய ேகஸா²
த³த்தா இத க ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்வபா⁴வேதா
நஸி² யேத?

ⅩⅥஅத்ர யத ³ கஸ்²ச த்³வவத ³தும்இச்ேச²த்
தர்ஹ்யஸ்மாகம் ஈஸ்²வரீயஸமிதீநாஞ்ச
தாத்³ருʼஸீ² ரீத ர்நவ த்³யேத|
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ⅩⅦ யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ப⁴த்³ராய க ந்து
குத்ஸிதாய ஸமாக³ம்யேத தஸ்மாத்³
ஏதாந பா⁴ஷமாேணந மயா யூயம்ʼ ந
ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :|

ⅩⅧ ப்ரத²மத : ஸமிெதௗ ஸமாக³தாநாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேப⁴தா³ : ஸந்தீத வார்த்தா
மயா ஸ்²ரூயேத தந்மத்⁴ேய கஞ்ச த் ஸத்யம்ʼ
மந்யேத ச|

ⅩⅨ யேதா ேஹேதா ர்யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேய
பரீக்ஷதாஸ்ேத யத் ப்ரகாஸ்²யந்ேத தத³ர்த²ம்ʼ
ேப⁴ைத³ ர்ப⁴வதவ்யேமவ|

ⅩⅩஏகத்ரஸமாக³ைதர்யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரபா⁴வம்ʼ
ேப◌⁴◌ाஜ்யம்ʼ பு⁴ஜ்யதஇத நஹ ;

ⅩⅪயேதாேபா⁴ஜநகாேலயுஷ்மாகேமைகேகந
ஸ்வகீயம்ʼ ப⁴ யம்ʼ தூர்ணம்ʼ க்³ரஸ்யேத
தஸ்மாத்³ ஏேகா ஜேநா பு³பு⁴க்ஷதஸ்தஷ்ட²த ,
அந்யஸ்²ச பரித்ருʼப்ேதா ப⁴வத |

ⅩⅫ ேபா⁴ஜநபாநார்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ
ேவஸ்²மாந ந ஸந்த ? யுஷ்மாப ⁴ ர்வா
க ம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ துச்சீ²க்ருʼத்ய
தீ³நா ேலாகா அவஜ்ஞாயந்ேத? இத்யேநந
மயா க ம்ʼ வக்தவ்யம்ʼ? யூயம்ʼ க ம்ʼ மயா
ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :? ஏதஸ்மிந் யூயம்ʼ ந
ப்ரஸ²ம்ʼஸநீயா :|

ⅩⅩⅢப்ரபு⁴ேதாயஉபேத³ேஸா²மயாலப்³ேதா⁴
யுஷ்மாஸுஸமர்ப தஸ்²சஸஏஷ :|

ⅩⅩⅣ பரகரஸமர்பணக்ஷபாயாம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு² : பூபமாதா³ேயஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
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வ்யாஹ்ருʼத்ய தம்ʼ ப⁴ங்க்த்வா பா⁴ஷதவாந்
யுஷ்மாப ⁴ேரதத்³ க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ பு⁴ஜ்யதாஞ்ச
தத்³ யுஷ்மத்க்ருʼேத ப⁴க்³நம்ʼ மம ஸ²ரீரம்ʼ; மம
ஸ்மரணார்த²ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ேரதத் க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅤபுநஸ்²சேப⁴ஜநாத்பரம்ʼதைத²வகம்ʼஸம்
ஆதா³ய ேதேநாக்தம்ʼ கம்ʼேஸா(அ)யம்ʼ மம
ேஸா²ணிேதந ஸ்தா²ப ேதா நூதநநயம :;
யதவாரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ேரதத் பீயேத ததவாரம்ʼ
மமஸ்மரணார்த²ம்ʼ பீயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ யதவாரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ேரஷ பூேபா
பு⁴ஜ்யேத பா⁴ஜேநநாேநந பீயேத ச ததவாரம்ʼ
ப்ரேபா⁴ராக³மநம்ʼ யாவத் தஸ்ய ம்ருʼத்யு :
ப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅩⅦஅபரஞ்சய : கஸ்²ச த்³அேயாக்³யத்ேவந
ப்ரேபா⁴ரிமம்ʼ பூபம் அஸ்²நாத தஸ்யாேநந
பா⁴ஜேநநபவத சஸப்ரேபா⁴ : காயருத ⁴ரேயா
ர்த³ண்ட³தா³யீப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் மாநேவநாக்³ர ஆத்மாந
பரீ ய பஸ்²சாத்³ ஏஷ பூேபா பு⁴ஜ்யதாம்ʼ
கம்ʼேஸநாேநந ச பீயதாம்ʼ|

ⅩⅩⅨ ேயந சாநர்ஹத்ேவந பு⁴ஜ்யேத பீயேத
ச ப்ரேபா⁴ : காயம் அவம்ருʼஸ²தா ேதந
த³ண்ட³ப்ராப்தேய பு⁴ஜ்யேத பீயேத ச|

ⅩⅩⅩ ஏதத்காரணாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பூ⁴ரிேஸா²
ேலாகா து³ர்ப்³ப³லா ேராக ³ணஸ்²ச ஸந்த
ப³ஹவஸ்²ச மஹாந த்³ராம்ʼ க³தா :|

ⅩⅩⅪஅஸ்மாப ⁴ர்யத்³யாத்மவ சாேரா(அ)காரிஷ்யத
தர்ஹ த³ண்ேடா³ நாலப்ஸ்யத;
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ⅩⅩⅫ க ந்து யதா³ஸ்மாகம்ʼ வசாேரா ப⁴வத
ததா³ வயம்ʼ ஜக³ேதா ஜைந : ஸமம்ʼ யத்³
த³ண்ட³ம்ʼ ந லபா⁴மேஹ தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴நா
ஸா²ஸ்தம்ʼ பு⁴ம்ʼஜ்மேஹ|

ⅩⅩⅩⅢ ேஹ மம ப்⁴ராதர :, ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ
மிலிதாநாம்ʼயுஷ்மாகம்ஏேகேநதேரா(அ)நுக்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ யஸ்²ச பு³பு⁴க்ஷத : ஸ
ஸ்வக்³ருʼேஹ பு⁴ங்க்தாம்ʼ| த³ண்ட³ப்ராப்தேய
யுஷ்மாப ⁴ ர்ந ஸமாக³ம்யதாம்ʼ|
ஏதத்³ப ⁴ந்நம்ʼ யத்³ ஆேத³ஷ்டவ்யம்ʼ தத்³
யுஷ்மத்ஸமீபாக³மநகாேலமயாேத³ யேத|

Ⅻ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ யத்³ ஆத்மிகாந்
தா³யாந் அநவக³தாஸ்தஷ்ட²த² தத³ஹம்ʼ
நாப ⁴லஷாமி|

Ⅱ பூர்வ்வம்ʼ ப ⁴ந்நஜாதீயா யூயம்ʼ யத்³வத்³
வநீதாஸ்தத்³வத்³ அவாக்ப்ரத மாநாம்
அநுகா³மிநஆத்⁴ப³ம்இத ஜாநீத²|

Ⅲ இத ேஹேதாரஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ந ேவத³யாமி, ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநா
பா⁴ஷமாண : ேகா(அ)ப யீஸு²ம்ʼ ஸ²ப்த இத
ந வ்யாஹரத , புநஸ்²ச பவ த்ேரணாத்மநா
வ நீதம்ʼவநாந்ய : ேகா(அ)ப யீஸு²ம்ʼப்ரபு⁴ரித
வ்யாஹர்த்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅳதா³யா ப³ஹுவதா⁴ : க ந்த்ேவகஆத்மா
Ⅴ பரிசர்ய்யாஸ்²ச ப³ஹுவதா⁴ : க ந்த்ேவக :
ப்ரபு⁴ :|
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Ⅵ ஸாத⁴நாந ப³ஹுவதா⁴ந க ந்து
ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வஸாத⁴க ஈஸ்²வர ஏக :|

Ⅶ ஏைககஸ்ைம தஸ்யாத்மேநா த³ர்ஸ²நம்ʼ
பரஹதார்த²ம்ʼ தீ³யேத|

Ⅷ ஏகஸ்ைம ேதநாத்மநா ஜ்ஞாநவாக்யம்ʼ
தீ³யேத,அந்யஸ்ைமேதைநவாத்மநாத ³ஷ்டம்ʼ
வத்³யாவாக்யம்,

Ⅸ அந்யஸ்ைம ேதைநவாத்மநா
வஸ்²வாஸ :, அந்யஸ்ைம ேதைநவாத்மநா
ஸ்வாஸ்த்²யதா³நஸ²க்த  :,

Ⅹஅந்யஸ்ைமது³ :ஸாத்⁴யஸாத⁴நஸ²க்த ரந்யஸ்ைம
ேசஸ்²வரீயாேத³ஸ² :, அந்யஸ்ைம
சாத மாநுஷகஸ்யாேத³ஸ²ஸ்ய
வசாரஸாமர்த்²யம், அந்யஸ்ைம
பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணஸ²க்த ரந்யஸ்ைம ச
பா⁴ஷார்த²பா⁴ஷணஸாமர்யம்ʼ தீ³யேத|

Ⅺஏேகநாத்³வதீேயநாத்மநாயதா²ப ⁴லாஷம்
ஏைககஸ்ைம ஜநாையைககம்ʼ தா³நம்ʼ
வதரதா தாந ஸர்வ்வாணிஸாத்⁴யந்ேத|

Ⅻ ேத³ஹ ஏக : ஸந்நப யத்³வத்³
ப³ஹ்வங்க³யுக்ேதா ப⁴வத , தஸ்ையகஸ்ய
வபுேஷா (அ)ங்கா³நாம்ʼ ப³ஹுத்ேவநயத்³வத்³
ஏகம்ʼவபு ர்ப⁴வத , தத்³வத்க்²ரீஷ்ட :|

ⅩⅢயேதாேஹேதார்யஹூத ³ப ⁴ந்நஜாதீயதா³ஸஸ்வதந்த்ரா
வயம்ʼஸர்வ்ேவமஜ்ஜேநைநேகநாத்மைநகேத³ஹீக்ருʼதா :
ஸர்வ்ேவைசகாத்மபு⁴க்தாஅப⁴வாம|

ⅩⅣ ஏேகநாங்ேக³ந வபு ர்ந ப⁴வத க ந்து
ப³ஹுப ⁴ :|
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ⅩⅤ தத்ர சரணம்ʼ யத ³ வேத³த் நாஹம்ʼ
ஹஸ்தஸ்தஸ்மாத் ஸ²ரீரஸ்ய பா⁴ேகா³
நாஸ்மீத தர்ஹ்யேநந ஸ²ரீராத் தஸ்ய
வ ேயாேகா³ ந ப⁴வத |

ⅩⅥ ஸ்²ேராத்ரம்ʼ வா யத ³ வேத³த் நாஹம்ʼ
நயநம்ʼ தஸ்மாத்ஸ²ரீரஸ்யாம்ʼேஸா² நாஸ்மீத
தர்ஹ்யேநந ஸ²ரீராத் தஸ்ய வ ேயாேகா³ ந
ப⁴வத |

ⅩⅦ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ யத ³
த³ர்ஸ²ேநந்த்³ரியம்ʼ ப⁴ேவத் தர்ஹ
ஸ்²ரவேணந்த்³ரியம்ʼ குத்ர ஸ்தா²ஸ்யத ? தத்
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ யத ³ வா ஸ்²ரவேணந்த்³ரியம்ʼ
ப⁴ேவத் தர்ஹ க்⁴ரேணந்த்³ரியம்ʼ குத்ர
ஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅧ க ந்த்வதா³நீம் ஈஸ்²வேரண
யதா²ப ⁴லஷதம்ʼதைத²வாங்க³ப்ரத்யங்கா³நாம்
ஏைககம்ʼஸ²ரீேரஸ்தா²ப தம்ʼ|

ⅩⅨ தத் க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ யத்³ேயகாங்க³ரூப
ப⁴ேவத்தர்ஹ ஸ²ரீேரகுத்ரஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅩ தஸ்மாத்³ அங்கா³ந ப³ஹூந ஸந்த
ஸ²ரீரம்ʼ த்ேவகேமவ|

ⅩⅪ அதஏவ த்வயா மம ப்ரேயாஜநம்ʼ
நாஸ்தீத வாசம்ʼ பாணிம்ʼ வத ³தும்ʼ நயநம்ʼ
ந ஸ²க்ேநாத , ததா² யுவாப்⁴யாம்ʼ மம
ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்தீத மூர்த்³தா⁴ சரெணௗ
வத ³தும்ʼ நஸ²க்ேநாத  :;
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ⅩⅫ வஸ்துதஸ்து வக்³ரஹஸ்ய
யாந்யங்கா³ந்யஸ்மாப ⁴ ர்து³ர்ப்³ப³லாந
பு³த்⁴யந்ேத தாந்ேயவஸப்ரேயாஜநாந ஸந்த |

ⅩⅩⅢ யாந ச ஸ²ரீரமத்⁴ேய(அ)வமந்யாந
பு³த்⁴யேத தாந்யஸ்மாப ⁴ரத ⁴கம்ʼ
ேஸா²ப்⁴யந்ேத| யாந ச குத்³ருʼஸ்²யாந தாந
ஸுத்³ருʼஸ்²யதராணி க்ரியந்ேத

ⅩⅩⅣ க ந்து யாந ஸ்வயம்ʼ ஸுத்³ருʼஸ்²யாந
ேதஷாம்ʼ ேஸா²ப⁴நம் நஷ்ப்ரேயாஜநம்ʼ|

ⅩⅩⅤ ஸ²ரீரமத்⁴ேய யத்³ ேப⁴ேதா³ ந
ப⁴ேவத் க ந்து ஸர்வ்வாண்யங்கா³ந யத்³
ஐக்யபா⁴ேவந ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஹதம்ʼ
ச ந்தயந்த தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வேரணாப்ரதா⁴நம்
ஆத³ரணீயம்ʼ க்ருʼத்வாஸ²ரீரம்ʼவ ரச தம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத்³ ஏகஸ்யாங்க³ஸ்ய பீடா³யாம்ʼ
ஜாதாயாம்ʼ ஸர்வ்வாண்யங்கா³ந ேதந ஸஹ
பீட்³யந்ேத, ஏகஸ்ய ஸமாத³ேர ஜாேத ச
ஸர்வ்வாணி ேதநஸஹஸம்ʼஹ்ருʼஷ்யந்த |

ⅩⅩⅦ யூயஞ்ச க்²ரீஷ்டஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ,
யுஷ்மாகம் ஏைககஸ்²ச தஸ்ையைககம்
அங்க³ம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ேகச த் ேகச த் ஸமிதாவீஸ்²வேரண
ப்ரத²மத : ப்ேரரிதா த்³வதீயத
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தாரஸ்த்ருʼதீயத
உபேத³ஷ்டாேரா ந யுக்தா :, தத : பரம்ʼ
ேகப்⁴ேயா(அ)ப ச த்ரகார்ய்யஸாத⁴நஸாமர்த்²யம்
அநாமயகரணஸ²க்தருபக்ருʼெதௗ
ேலாகஸா²ஸேந வா ைநபுண்யம்ʼ
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நாநாபா⁴ஷாபா⁴ஷணஸாமர்த்²யம்ʼ வா ேதந
வ்யதாரி|

ⅩⅩⅨ ஸர்வ்ேவ கம்ʼ ப்ேரரிதா :? ஸர்வ்ேவ
கம் ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தார :? ஸர்வ்ேவ
கம் உபேத³ஷ்டார :? ஸர்வ்ேவ கம்ʼ
ச த்ரகார்ய்யஸாத⁴கா :?

ⅩⅩⅩஸர்வ்ேவகம்அநாமயகரணஸ²க்தயுக்தா :?
ஸர்வ்ேவ கம்ʼ பரபா⁴ஷாவாத ³ந :? ஸர்வ்ேவ
வா க ம்ʼ பரபா⁴ஷார்த²ப்ரகாஸ²கா :?

ⅩⅩⅪ யூயம்ʼ ஸ்²ேரஷ்ட²தா³யாந் லப்³து⁴ம்ʼ
யதத்⁴வம்ʼ| அேநந யூயம்ʼ மயா
ஸர்வ்ேவாத்தமமார்க³ம்ʼ த³ர்ஸ²யதவ்யா :|

ⅩⅢ
Ⅰ மர்த்யஸ்வர்கீ³யாணாம்ʼ பா⁴ஷா
பா⁴ஷமாேணா(அ)ஹம்ʼ யத ³ ப்ேரமஹீேநா
ப⁴ேவயம்ʼ தர்ஹ வாத³கதாலஸ்வரூேபா
ந நாத³காரிேப⁴ரீஸ்வரூபஸ்²ச ப⁴வாமி|

Ⅱஅபரஞ்சயத்³யஹம்ஈஸ்²வரீயாேத³ஸா²ட்⁴ய :
ஸ்யாம்ʼ ஸர்வ்வாணி கு³ப்தவாக்யாந
ஸர்வ்வவத்³யாஞ்ச ஜாநீயாம்ʼ
பூர்ணவஸ்²வாஸ : ஸந் ைஸ²லாந்
ஸ்தா²நாந்தரீகர்த்தும்ʼ ஸ²க்நுயாஞ்ச க ந்து
யத ³ப்ேரமஹீேநாப⁴ேவயம்ʼதர்ஹ்யக³ணநீய
ஏவப⁴வாமி|

Ⅲ அபரம்ʼ யத்³யஹம் அந்நதா³ேநந
ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ த்யேஜயம்ʼ தா³ஹநாய
ஸ்வஸ²ரீரம்ʼ ஸமர்பேயயஞ்ச க ந்து யத ³
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ப்ேரமஹீேநா ப⁴ேவயம்ʼ தர்ஹ தத்ஸர்வ்வம்ʼ
மத³ர்த²ம்ʼ நஷ்ப²லம்ʼ ப⁴வத |

Ⅳப்ேரம ச ரஸஹஷ்ணுஹைதஷ ச, ப்ேரம
ந ர்த்³ேவஷம்அஸ²ட²ம்ʼ ந ர்க³ர்வ்வஞ்ச|

Ⅴ அபரம்ʼ தத் குத்ஸிதம்ʼ நாசரத ,
ஆத்மேசஷ்டாம்ʼ ந குருேத ஸஹஸா ந
க்ருத்⁴யத பராநஷ்டம்ʼ ந ச ந்தயத ,

Ⅵ அத⁴ர்ம்ேம ந துஷ்யத ஸத்ய ஏவ
ஸந்துஷ்யத |

Ⅶ தத் ஸர்வ்வம்ʼ த தக்ஷேத ஸர்வ்வத்ர
வஸ்²வஸித ஸர்வ்வத்ர ப⁴த்³ரம்ʼ ப்ரதீக்ஷேத
ஸர்வ்வம்ʼஸஹேதச|

Ⅷ ப்ேரம்ேநா ேலாப : கதா³ப ந ப⁴வஷ்யத ,
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம்ʼ ேலாப்ஸ்யேத
பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம்ʼ நவர்த்தஷ்யேத
ஜ்ஞாநமப ேலாபம்ʼயாஸ்யத |

Ⅸ யேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாநம்ʼ
க²ண்ட³மாத்ரம் ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நமப
க²ண்ட³மாத்ரம்ʼ|

Ⅹ க ந்த்வஸ்மாஸு ஸித்³த⁴தாம்ʼ க³ேதஷ
தாந க²ண்ட³மாத்ராணி ேலாபம்ʼயாஸ்யந்ேத|

Ⅺபா³ல்யகாேல(அ)ஹம்ʼ பா³லஇவாபா⁴ேஷ
பா³ல இவாச ந்தயஞ்ச க ந்து ெயௗவேந
ஜாேத தத்ஸர்வ்வம்ʼ பா³ல்யாசரணம்ʼ
பரித்யக்தவாந்|

Ⅻ இதா³நீம் அப்⁴ரமத்⁴ேயநாஸ்பஷ்டம்ʼ
த³ர்ஸ²நம் அஸ்மாப ⁴ ர்லப்⁴யேத க ந்து
ததா³ ஸாக்ஷாத் த³ர்ஸ²நம்ʼ லப்ஸ்யேத|
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அது⁴நா மம ஜ்ஞாநம் அல்பஷ்ட²ம்ʼ க ந்து
ததா³ஹம்ʼ யதா²வக³ம்யஸ்தைத²வாவக³ேதா
ப⁴வஷ்யாமி|

ⅩⅢஇதா³நீம்ʼ ப்ரத்யய : ப்ரத்யாஸா² ப்ேரம ச
த்ரீண்ேயதாந தஷ்ட²ந்த ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ச
ப்ேரமஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ|

ⅩⅣ
Ⅰ யூயம்ʼ ப்ேரமாசரேண ப்ரயதத்⁴வம்
ஆத்மிகாந் தா³யாநப வ ேஸ²ஷத
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நஸாமர்த்²யம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|

Ⅱ ேயா ஜந : பரபா⁴ஷாம்ʼ பா⁴ஷேத ஸ
மாநுஷாந்நஸம்பா⁴ஷேதக ந்த்வீஸ்²வரேமவ
யத : ேகநாப க மப ந பு³த்⁴யேத ஸ சாத்மநா
நகூ³ட⁴வாக்யாந கத²யத ;

Ⅲ க ந்து ேயா ஜந ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ
கத²யத ஸ பேரஷாம்ʼ நஷ்டா²ைய
ஹேதாபேத³ஸா²ய ஸாந்த்வநாைய ச
பா⁴ஷேத|

Ⅳ பரபா⁴ஷாவாத்³யாத்மந ஏவ நஷ்டா²ம்ʼ
ஜநயத க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²வாதீ³ஸமிேத
ர்நஷ்டா²ம்ʼஜநயத |

Ⅴ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம் இச்சா²ம்யஹம்ʼ
க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம்
அத ⁴கமபீச்சா²மி| யத : ஸமிேத ர்நஷ்டா²ைய
ேயந ஸ்வவாக்யாநாம் அர்ேதா² ந
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க்ரியேத தஸ்மாத் பரபா⁴ஷாவாத ³த
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வாதீ³ஸ்²ேரயாந்|

Ⅵ ேஹ ப்⁴ராதர :, இதா³நீம்ʼ மயா
யத ³ யுஷ்மத்ஸமீபம்ʼ க³ம்யேத
தர்ஹீஸ்²வரீயத³ர்ஸ²நஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய
ேவஸ்²வரீயாேத³ஸ²ஸ்ய வா ஸி²க்ஷாயா
வா வாக்யாந ந பா⁴ஷத்வா
பரபா⁴ஷாம்ʼ பா⁴ஷமாேணந மயா யூயம்ʼ
கமுபகாரிஷ்யத்⁴ேவ?

Ⅶ அபரம்ʼ வம்ʼஸீ²வல்லக்யாத ³ஷ
நஷ்ப்ராணிஷ வாத்³யயந்த்ேரஷ
வாத ³ேதஷ யத ³ க்கணா ந வஸி²ஷ்யந்ேத
தர்ஹ கம்ʼ வாத்³யம்ʼ க ம்ʼ வா கா³நம்ʼ ப⁴வத
தத் ேகந ேபா³த்³து⁴ம்ʼஸ²க்யேத?

Ⅷ அபரம்ʼ ரணதூர்ய்யா நஸ்வேணா
யத்³யவ்யக்ேதா ப⁴ேவத் தர்ஹ யுத்³தா⁴ய க :
ஸஜ்ஜிஷ்யேத?

Ⅸதத்³வத்ஜிஹ்வாப ⁴ர்யத ³ஸுக³ம்யாவாக்
யுஷ்மாப ⁴ ர்ந க³த்³ேயத தர்ஹ யத்³ க³த்³யேத
தத் ேகந ேபா⁴த்ஸ்யேத? வஸ்துேதா யூயம்ʼ
த ³கா³லாப நஇவப⁴வஷ்யத²|

Ⅹஜக³த கத ப்ரகாரா உக்தேயா வ த்³யந்ேத?
தாஸாேமகாப ந ரர்த ²கா நஹ ;

Ⅺ க ந்தூக்ேதரர்ேதா² யத ³ மயா ந பு³த்⁴யேத
தர்ஹ்யஹம்ʼவக்த்ரா ம்ேலச்ச²இவ மம்ʼஸ்ேய
வக்தாப மயா ம்ேலச்ச²இவமம்ʼஸ்யேத|
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Ⅻதஸ்மாத்³ஆத்மிகதா³யலிப்ஸேவாயூயம்ʼ
ஸமிேத ர்நஷ்டா²ர்த²ம்ʼ ப்ராப்தப³ஹுவரா
ப⁴வதும்ʼயதத்⁴வம்ʼ,

ⅩⅢ அதஏவ பரபா⁴ஷாவாதீ³ யத்³
அர்த²கேரா(அ)ப ப⁴ேவத்தத் ப்ரார்த²யதாம்ʼ|

ⅩⅣ யத்³யஹம்ʼ பரபா⁴ஷயா ப்ரர்த²நாம்ʼ
குர்ய்யாம்ʼ தர்ஹ மதீ³ய ஆத்மா ப்ரார்த²யேத,
க ந்துமம பு³த்³த ⁴ ர்நஷ்ப²லா தஷ்ட²த |

ⅩⅤ இத்யேநந க ம்ʼ கரணீயம்ʼ? அஹம்
ஆத்மநா ப்ரார்த²யஷ்ேய பு³த்³த்⁴யாப
ப்ரார்த²யஷ்ேய; அபரம்ʼ ஆத்மநா கா³ஸ்யாமி
பு³த்³த்⁴யாப கா³ஸ்யாமி|

ⅩⅥ த்வம்ʼ யதா³த்மநா த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
கேராஷ ததா³ யத்³ வத³ஸி தத்³ யத ³
ஸி²ஷ்ேயேநேவாபஸ்த ²ேதந ஜேநந ந
பு³த்³த்⁴யேத தர்ஹ தவ த⁴ந்யவாத³ஸ்யாந்ேத
ததா²ஸ்த்வத ேதநவக்தம்ʼ கத²ம்ʼஸ²க்யேத?

ⅩⅦ த்வம்ʼ ஸம்யக்³ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³ஸீத ஸத்யம்ʼததா²ப தத்ரபரஸ்யநஷ்டா²
ந ப⁴வத |

ⅩⅧ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ
பரபா⁴ஷாபா⁴ஷேண ஸமர்ேதா²(அ)ஸ்மீத
காரணாத்³ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி;

ⅩⅨ ததா²ப ஸமிெதௗ பேராபேத³ஸா²ர்த²ம்ʼ
மயா கத ²தாந பஞ்ச வாக்யாந வரம்ʼ ந ச
லக்ஷம்ʼ பரபா⁴ஷீயாந வாக்யாந |

ⅩⅩ ேஹ ப்⁴ராதர :,யூயம்ʼ பு³த்³த்⁴யா
பா³லகாஇவ மா பூ⁴த பரந்து து³ஷ்டதயா
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ஸி²ஸ²வஇவ பூ⁴த்வா பு³த்³த்⁴யா ஸித்³தா⁴
ப⁴வத|

ⅩⅪ ஸா²ஸ்த்ர இத³ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத,
யதா², இத்யேவாசத் பேரேஸா²(அ)ஹம்
ஆபா⁴ஷஷ்ய இமாந் ஜநாந்| பா⁴ஷாப ⁴ :
பரகீயாப ⁴ ர்வக்த்ைரஸ்²ச பரேத³ஸி²ப ⁴ :|
ததா² மயா க்ருʼேத(அ)பீேம ந க்³ரஹீஷ்யந்த
மத்³வச :||

ⅩⅫ அதஏவ தத் பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணம்ʼ
அவஸ்²சாஸிந : ப்ரத சஹ்நரூபம்ʼ
ப⁴வத ந ச வஸ்²வாஸிந : ப்ரத ;
க ந்த்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நம்ʼ
நாவஸ்²வாஸிந : ப்ரத தத்³ வஸ்²வாஸிந :
ப்ரத்ேயவ|

ⅩⅩⅢ ஸமித பு⁴க்ேதஷ ஸர்வ்ேவஷ
ஏகஸ்மிந் ஸ்தா²ேந மிலித்வா
பரபா⁴ஷாம்ʼ பா⁴ஷமாேணஷ யத ³
ஜ்ஞாநாகாங்க்ஷேணா(அ)வஸ்²வாஸிேநா
வா தத்ராக³ச்ேச²யுஸ்தர்ஹ யுஷ்மாந்
உந்மத்தாந் க ம்ʼ நவத ³ஷ்யந்த ?

ⅩⅩⅣ க ந்து ஸர்வ்ேவஷ்வீஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யத்ஸு யத்³யவஸ்²வாஸீ
ஜ்ஞாநாகாங் வா கஸ்²ச த் தத்ராக³ச்ச²த
தர்ஹ ஸர்வ்ைவேரவ தஸ்ய பாபஜ்ஞாநம்ʼ
பரீக்ஷாசஜாயேத,

ⅩⅩⅤ ததஸ்தஸ்யாந்த :கரணஸ்ய
கு³ப்தகல்பநாஸு வ்யக்தீபூ⁴தாஸு
ேஸா(அ)ேதா⁴முக² : பதந் ஈஸ்²வரமாராத்⁴ய
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யுஷ்மந்மத்⁴ய ஈஸ்²வேரா வ த்³யேத இத
ஸத்யம்ʼ கதா²ேமதாம்ʼ கத²யஷ்யத |

ⅩⅩⅥ ேஹ ப்⁴ராதர :, ஸம்மிலிதாநாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ஏேகநகீ³தம்அந்ேயேநாபேத³ேஸா²(அ)ந்ேயந
பரபா⁴ஷாந்ேயந ஐஸ்²வரிகத³ர்ஸ²நம்
அந்ேயநார்த²ேபா³த⁴கம்ʼ வாக்யம்ʼ லப்⁴யேத
க ேமதத்? ஸர்வ்வேமவ பரநஷ்டா²ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : க்ரியதாம்ʼ|

ⅩⅩⅦயத ³கஸ்²ச த்³ பா⁴ஷாந்தரம்ʼவவக்ஷத
தர்ஹ்ேயகஸ்மிந் த ³ேந த்³வஜேநந த்ரிஜேநந
வா பரபா◌⁴◌ाஷா கத்²யதாம்ʼ தத³த ⁴ைகர்ந
கத்²யதாம்ʼ ைதரப பர்ய்யாயாநுஸாராத்
கத்²யதாம்ʼ,ஏேகநசதத³ர்ேதா² ேபா³த்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅧ க ந்த்வர்தா²ப ⁴தா⁴யக : ேகா(அ)ப யத ³
ந வ த்³யேத தர்ஹ ஸ ஸமிெதௗ வாசம்ʼயம :
ஸ்த ²த்ேவஸ்²வராயாத்மேந சகதா²ம்ʼகத²யது|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ த்³ெவௗ த்ரேயா
ேவஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தார : ஸ்வம்ʼ
ஸ்வமாேத³ஸ²ம்ʼ கத²யந்து தத³ந்ேய ச தம்ʼ
வசாரயந்து|

ⅩⅩⅩ க ந்து தத்ராபேரண ேகநச த்
ஜேநேநஸ்²வரீயாேத³ேஸ² லப்³ேத⁴ ப்ரத²ேமந
கத²நாத் நவர்த்த தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅪ ஸர்வ்ேவ யத் ஸி²க்ஷாம்ʼ
ஸாந்த்வநாஞ்ச லப⁴ந்ேத தத³ர்த²ம்ʼ யூயம்ʼ
ஸர்வ்ேவ பர்ய்யாேயேணஸ்²வரீயாேத³ஸ²ம்ʼ
கத²யதும்ʼஸ²க்நுத²|
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ⅩⅩⅫ ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்த்ருʼணாம்ʼ
மநாம்ʼஸிேதஷாம்அதீ⁴நாந ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅩⅢ யத ஈஸ்²வர : குஸா²ஸநஜநேகா நஹ
ஸுஸா²ஸநஜநக ஏேவத பவத்ரேலாகாநாம்ʼ
ஸர்வ்வஸமிதஷ ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅩⅩⅣ அபரஞ்ச யுஷ்மாகம்ʼ வந தா :
ஸமிதஷ தூஷ்ணீம்பூ⁴தாஸ்தஷ்ட²ந்து
யத : ஸா²ஸ்த்ரலிக ²ேதந வ த ⁴நா தா :
கதா²ப்ரசாரணாத் நவாரிதாஸ்தாப ⁴
ர்ந க்⁴ராப ⁴ ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ அதஸ்தா யத ³ க மப ஜிஜ்ஞாஸந்ேத
தர்ஹ ேக³ேஹஷ பதீந் ப்ருʼச்ச²ந்து யத :
ஸமித மத்⁴ேய ேயாஷதாம்ʼ கதா²கத²நம்ʼ
ந ந்த³நீயம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅥ ஐஸ்²வரம்ʼ வச : க ம்ʼ யுஷ்மத்ேதா
ந ரக³மத? ேகவலம்ʼ யுஷ்மாந் வா தத் க ம்
உபாக³தம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅦ ய : கஸ்²ச த்³ ஆத்மாநம்
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²வக்தாரம் ஆத்மநாவஷ்டம்ʼ
வா மந்யேத ஸ யுஷ்மாந் ப்ரத மயா யத்³
யத் லிக்²யேத தத்ப்ரபு⁴நாஜ்ஞாப தம் ஈத்யுரரீ
கேராது|

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ய : கஸ்²ச த் அஜ்ேஞா ப⁴வத
ேஸா(அ)ஜ்ஞஏவதஷ்ட²து|

ⅩⅩⅩⅨ அதஏவ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்
ஈஸ்²வரீயாேத³ஸ²கத²நஸாமர்த்²யம்ʼலப்³து⁴ம்ʼ
யதத்⁴வம்ʼ பரபா⁴ஷாபா⁴ஷணமப யுஷ்மாப ⁴
ர்ந நவார்ய்யதாம்ʼ|
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ⅩⅬ ஸர்வ்வகர்ம்மாணி ச வ த்⁴யநுஸாரத :
ஸுபரிபாட்யா க்ரியந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ
Ⅰ ேஹ ப்⁴ராதர :, ய : ஸுஸம்ʼவாேதா³ மயா
யுஷ்மத்ஸமீேப ந ேவத ³ேதா யூயஞ்ச யம்ʼ
க்³ருʼஹீதவந்த ஆஸ்²ரிதவந்தஸ்²ச தம்ʼ புந
ர்யுஷ்மாந்வஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா யத ³ வதேதா²
ந ப⁴ேவத் தர்ஹ ஸுஸம்ʼவாத³யுக்தாந
மம வாக்யாந ஸ்மரதாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ேதந
ஸுஸம்ʼவாேத³ந பரித்ராணம்ʼஜாயேத|

Ⅲ யேதா(அ)ஹம்ʼ யத்³ யத்
ஜ்ஞாப தஸ்தத³நுஸாராத் யுஷ்மாஸு
முக்²யாம்ʼ யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ ஸமார்பயம்ʼ
ேஸயம்ʼ, ஸா²ஸ்த்ராநுஸாராத்
க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஸ்மாகம்ʼ பாபேமாசநார்த²ம்ʼ
ப்ராணாந்த்யக்தவாந்,

Ⅳ ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப தஸ்²ச த்ருʼதீயத ³ேந
ஸா²ஸ்த்ராநுஸாராத் புநருத்தா²ப த :|

Ⅴ ஸ சாக்³ேர ைகைப² தத : பரம்ʼ
த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்தவாந்|

Ⅵதத : பரம்ʼபஞ்சஸ²தாத ⁴கஸம்ʼக்²யேகப்⁴ேயா
ப்⁴ராத்ருʼப்⁴ேயா யுக³பத்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்
ேதஷாம்ʼ ேகச த் மஹாந த்³ராம்ʼ க³தா
ப³ஹுதராஸ்²சாத்³யாப வர்த்தந்ேத|
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Ⅶ தத³நந்தரம்ʼ யாகூபா³ய தத்பஸ்²சாத்
ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்தவாந்|

Ⅷ ஸர்வ்வேஸ²ேஷ(அ)காலஜாததுல்ேயா
ேயா(அ)ஹம்ʼ, ேஸா(அ)ஹமப தஸ்ய
த³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

Ⅸ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமித ம்ʼ ப்ரத
ெதௗ³ராத்ம்யாசரணாத்³ அஹம்ʼ ப்ேரரிதநாம
த⁴ர்த்தும்அேயாக்³யஸ்தஸ்மாத் ப்ேரரிதாநாம்ʼ
மத்⁴ேயக்ஷ த்³ரதமஸ்²சாஸ்மி|

Ⅹ யாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்மி தாத்³ருʼஸ²
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹைணவாஸ்மி;
அபரம்ʼ மாம்ʼ ப்ரத தஸ்யாநுக்³ரேஹா
நஷ்ப²ேலா நாப⁴வத், அந்ேயப்⁴ய :
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மயாத ⁴க : ஸ்²ரம :
க்ருʼத :, க ந்து ஸ மயா க்ருʼதஸ்தந்நஹ
மத்ஸஹகாரிேணஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹைணவ|

Ⅺ அதஏவ மயா ப⁴ேவத் ைத ர்வா ப⁴ேவத்
அஸ்மாப ⁴ஸ்தாத்³ருʼஸீ²வார்த்தாேகா⁴ஷ்யேத
ைஸவ ச யுஷ்மாப ⁴ ர்வஸ்²வாேஸந
க்³ருʼஹீதா|

Ⅻம்ருʼத்யுத³ஸா²த : க்²ரீஷ்ட உத்தா²ப த இத
வார்த்தா யத ³ தமத ⁴ ேகா⁴ஷ்யேத தர்ஹ
ம்ருʼதேலாகாநாம் உத்த ²த ர்நாஸ்தீத வாக்³
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயைகஸ்²ச த்குத : கத்²யேத?

ⅩⅢ ம்ருʼதாநாம் உத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத்
தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ேநாத்தா²ப த :
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ⅩⅣ க்²ரீஷ்டஸ்²ச யத்³யநுத்தா²ப த : ஸ்யாத்
தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ ேகா⁴ஷணம்ʼ வதத²ம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼவஸ்²வாேஸா(அ)ப வ தத² :|

ⅩⅤவயஞ்ேசஸ்²வரஸ்யம்ருʼஷாஸாக்ஷேணா
ப⁴வாம :,யத : க்²ரீஷ்டஸ்ேதேநாத்தா²ப த : இத
ஸா யம் அஸ்மாப ⁴ரீஸ்²வரமத ⁴ த³த்தம்ʼ
க ந்து ம்ருʼதாநாமுத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத்
தர்ஹ ஸேதந ேநாத்தா²ப த :|

ⅩⅥயேதா ம்ருʼதாநாமுத்த ²த ர்யத ந ப⁴ேவத்
தர்ஹ க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப்யுத்தா²ப தத்வம்ʼ ந
க³த :|

ⅩⅦ க்²ரீஷ்டஸ்ய யத்³யநுத்தா²ப த :
ஸ்யாத் தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா
வதத² :, யூயம் அத்³யாப ஸ்வபாேபஷ
மக்³நாஸ்தஷ்ட²த²|

ⅩⅧ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்டாஸ்²ரிதா ேய மாநவா
மஹாந த்³ராம்ʼ க³தாஸ்ேத(அ)ப நாஸ²ம்ʼ
க³தா :|

ⅩⅨ க்²ரீஷ்ேடா யத ³ ேகவலமிஹேலாேக
(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரத்யாஸா²பூ⁴மி : ஸ்யாத்
தர்ஹ ஸர்வ்வமர்த்ேயப்⁴ேயா வயேமவ
து³ர்பா⁴க்³யா :|

ⅩⅩ இதா³நீம்ʼ க்²ரீஷ்ேடா ம்ருʼத்யுத³ஸா²த
உத்தா²ப ேதா மஹாந த்³ராக³தாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ப்ரத²மப²லஸ்வரூேபாஜாதஸ்²ச|

ⅩⅪ யேதா யத்³வத் மாநுஷத்³வாரா ம்ருʼத்யு :
ப்ராது³ர்பூ⁴தஸ்தத்³வத் மாநுஷத்³வாரா
ம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்த ²த ரப ப்ரது³ர்பூ⁴தா|
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ⅩⅫ ஆத³மா யதா² ஸர்வ்ேவ மரணாதீ⁴நா
ஜாதாஸ்ததா² க்²ரீஷ்ேடந ஸர்வ்ேவ
ஜீவயஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவைகேகந ஜேநந ந ேஜ
ந ேஜ பர்ய்யாய உத்தா²தவ்யம்ʼ ப்ரத²மத :
ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூேபந க்²ரீஷ்ேடந,
த்³வதீயதஸ்தஸ்யாக³மநஸமேய க்²ரீஷ்டஸ்ய
ேலாைக :|

ⅩⅩⅣ தத : பரம் அந்ேதா ப⁴வஷ்யத ததா³நீம்ʼ
ஸ ஸர்வ்வம்ʼ ஸா²ஸநம் அத ⁴பத த்வம்ʼ
பராக்ரமஞ்ச லுப்த்வா ஸ்வப தரீஸ்²வேர
ராஜத்வம்ʼஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅩⅤயத : க்²ரீஷ்டஸ்ய ரிபவ :ஸர்வ்ேவயாவத்
ேதநஸ்வபாத³ேயாரேதா⁴ ந ந பாதயஷ்யந்ேத
தாவத் ேதைநவ ராஜத்வம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅥ ேதந வ ேஜதவ்ேயா ய : ேஸ²ஷரிபு : ஸ
ம்ருʼத்யுேரவ|

ⅩⅩⅦ லிக ²தமாஸ்ேத ஸர்வ்வாணி
தஸ்ய பாத³ேயா ர்வஸீ²க்ருʼதாந |
க ந்து ஸர்வ்வாண்ேயவ தஸ்ய
வஸீ²க்ருʼதாநீத்யுக்ேத ஸத ஸர்வ்வாணி
ேயந தஸ்ய வஸீ²க்ருʼதாந ஸ ஸ்வயம்ʼ தஸ்ய
வஸீ²பூ⁴ேதா நஜாதஇத வ்யக்தம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ேதஷ
ஸர்வ்வாணி ேயந புத்ரஸ்ய வஸீ²க்ருʼதாந
ஸ்வயம்ʼ புத்ேரா(அ)ப தஸ்ய வஸீ²பூ⁴ேதா
ப⁴வஷ்யத ததஈஸ்²வர :ஸர்வ்ேவஷ ஸர்வ்வ
ஏவப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ பேரதேலாகாநாம்ʼ வநமேயந
ேய மஜ்ஜ்யந்ேத ைத : க ம்ʼ லப்ஸ்யேத?
ேயஷாம்ʼ பேரதேலாகாநாம் உத்த ²த  :
ேகநாப ப்ரகாேரண ந ப⁴வஷ்யத
ேதஷாம்ʼ வநமேயந குேதா மஜ்ஜநமப
ைதரங்கீ³க்ரியேத?

ⅩⅩⅩ வயமப குத : ப்ரத த³ண்ட³ம்ʼ
ப்ராணபீ⁴த ம்அங்கீ³குர்ம்மேஹ?

ⅩⅩⅪ அஸ்மத்ப்ரபு⁴நா யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந
யுஷ்மத்ேதா மம யா ஸ்²லாகா⁴ஸ்ேத
தஸ்யா : ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாமி த ³ேந
த ³ேந(அ)ஹம்ʼம்ருʼத்யும்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅩⅫ இப ²ஷநக³ேர வந்யபஸு²ப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யத ³ ெலௗக கபா⁴வாத் மயா
யுத்³த⁴ம்ʼ க்ருʼதம்ʼ தர்ஹ ேதந மம ேகா லாப⁴ :?
ம்ருʼதாநாம் உத்த ²த ர்யத ³ ந ப⁴ேவத் தர்ஹ ,
குர்ம்ேமா ேபா⁴ஜநபாேந(அ)த்³ய ஸ்²வஸ்து
ம்ருʼத்யு ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ இத்யேநந த⁴ர்ம்மாத் மா
ப்⁴ரம்ʼஸ²த்⁴வம்ʼ| குஸம்ʼஸர்ேக³ண
ேலாகாநாம்ʼஸதா³சாேராவ நஸ்²யத |

ⅩⅩⅩⅣயூயம்ʼயேதா²ச தம்ʼஸைசதந்யாஸ்தஷ்ட²த,
பாபம்ʼமாகுருத்⁴வம்ʼ,யேதாயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ய
ஈஸ்²வரீயஜ்ஞாநஹீநா : ேக(அ)ப வ த்³யந்ேத
யுஷ்மாகம்ʼ த்ரபாையமேயத³ம்ʼ க³த்³யேத|

ⅩⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ம்ருʼதேலாகா : கத²ம்
உத்தா²ஸ்யந்த ? கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ வா ஸ²ரீரம்ʼ
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லப்³த்⁴வா புநேரஷ்யந்தீத வாக்யம்ʼ கஸ்²ச த்
ப்ர யத |

ⅩⅩⅩⅥேஹஅஜ்ஞத்வயாயத்³பீ³ஜம்உப்யேத
தத்³யத ³ ந ம்ரிேயத தர்ஹ நஜீவயஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅦ யயா மூர்த்த்யா ந ர்க³ந்தவ்யம்ʼ ஸா
த்வயா ேநாப்யேத க ந்துஸு²ஷ்கம்ʼ பீ³ஜேமவ;
தச்ச ேகா³தூ⁴மாதீ³நாம்ʼக மப பீ³ஜம்ʼப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅩⅧ ஈஸ்²வேரேணவ யதா²ப ⁴லாஷம்ʼ
தஸ்ைம மூர்த்த ர்தீ³யேத, ஏைககஸ்ைம
பீ³ஜாயஸ்வாஸ்வாமூர்த்த ேரவதீ³யேத|

ⅩⅩⅩⅨ ஸர்வ்வாணி பலலாந ைநகவதா⁴ந
ஸந்த , மநுஷ்யபஸு²பக்ஷமத்ஸ்யாதீ³நாம்ʼ
ப ⁴ந்நரூபாணி பலலாந ஸந்த |

ⅩⅬ அபரம்ʼ ஸ்வர்கீ³யா மூர்த்தய :
பார்த ²வா மூர்த்தயஸ்²ச வ த்³யந்ேத
க ந்து ஸ்வர்கீ³யாநாம் ஏகரூபம்ʼ
ேதஜ : பார்த ²வாநாஞ்ச தத³ந்யரூபம்ʼ
ேதேஜா(அ)ஸ்த |

ⅩⅬⅠஸூர்ய்யஸ்யேதஜஏகவத⁴ம்ʼ சந்த்³ரஸ்ய
ேதஜஸ்தத³ந்யவத⁴ம்ʼ தாராணாஞ்ச
ேதேஜா(அ)ந்யவத⁴ம்ʼ, தாராணாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ப ேதஜஸஸ்தாரதம்யம்ʼவத்³யேத|

ⅩⅬⅡ தத்ர லிக ²தமாஸ்ேத யதா², ‘ஆத ³புருஷ
ஆத³ம் ஜீவத்ப்ராணீ ப³பூ⁴வ,’ க ந்த்வந்த ம
ஆத³ம் (க்²ரீஷ்ேடா) ஜீவநதா³யக ஆத்மா
ப³பூ⁴வ|



1 Corinthians ⅩⅤ:ⅩⅬⅢ lviii 1 Corinthians ⅩⅤ:Ⅼ

ⅩⅬⅢ யத்³ உப்யேத தத் துச்ச²ம்ʼ
யச்ேசாத்தா²ஸ்யத தத்³ ெகௗ³ரவாந்வ தம்ʼ;
யத்³ உப்யேத தந்ந ர்ப்³ப³லம்ʼ
யச்ேசாத்தா²ஸ்யத தத்ஸ²க்தயுக்தம்ʼ|

ⅩⅬⅣ யத் ஸ²ரீரம் உப்யேத தத் ப்ராணாநாம்ʼ
ஸத்³ம, யச்ச ஸ²ரீரம் உத்தா²ஸ்யத தத்³
ஆத்மந : ஸத்³ம| ப்ராணஸத்³மஸ்வரூபம்ʼ
ஸ²ரீரம்ʼ வத்³யேத, ஆத்மஸத்³மஸ்வரூபமப
ஸ²ரீரம்ʼவத்³யேத|

ⅩⅬⅤ தத்ர லிக ²தமாஸ்ேத யதா², ஆத ³புருஷ
ஆத³ம் ஜீவத்ப்ராணீ ப³பூ⁴வ, க ந்த்வந்த ம
ஆத³ம் (க்²ரீஷ்ேடா) ஜீவநதா³யக ஆத்மா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅥ ஆத்மஸத்³ம ந ப்ரத²மம்ʼ க ந்து
ப்ராணஸத்³ைமவதத்பஸ்²சாத்³ஆத்மஸத்³ம|

ⅩⅬⅦ ஆத்³ய : புருேஷ ம்ருʼத³ உத்பந்நத்வாத்
ம்ருʼண்மேயா த்³வதீயஸ்²ச புருஷ :
ஸ்வர்கா³த்³ஆக³த : ப்ரபு⁴ :|

ⅩⅬⅧ ம்ருʼண்மேயா யாத்³ருʼஸ² ஆஸீத்
ம்ருʼண்மயா : ஸர்வ்ேவ தாத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த
ஸ்வர்கீ³யஸ்²ச யாத்³ருʼேஸா²(அ)ஸ்த
ஸ்வர்கீ³யா :ஸர்வ்ேவதாத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅬⅨ ம்ருʼண்மயஸ்ய ரூபம்ʼ யத்³வத்³
அஸ்மாப ⁴ ர்தா⁴ரிதம்ʼ தத்³வத் ஸ்வர்கீ³யஸ்ய
ரூபமப தா⁴ரயஷ்யேத|

Ⅼ ேஹ ப்⁴ராதர :, யுஷ்மாந் ப்ரத
வ்யாஹராமி, ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய
ரக்தமாம்ʼஸேயாரத ⁴காேரா ப⁴வதும்ʼ
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ந ஸ²க்ேநாத , அக்ஷயத்ேவ ச
க்ஷயஸ்யாத ⁴காேரா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅬⅠ பஸ்²யதாஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ நகூ³டா⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ ந ேவத³யாமி|

ⅬⅡ ஸர்வ்ைவரஸ்மாப ⁴ ர்மஹாந த்³ரா
ந க³மிஷ்யேத க ந்த்வந்த மத ³ேந
தூர்ய்யாம்ʼ வாத ³தாயாம் ஏகஸ்மிந் வ பேல
ந மிைஷகமத்⁴ேய ஸர்வ்ைவ ரூபாந்தரம்ʼ
க³மிஷ்யேத, யதஸ்தூரீ வாத ³ஷ்யேத,
ம்ருʼதேலாகாஸ்²சாக்ஷயீபூ⁴தா உத்தா²ஸ்யந்த
வயஞ்சரூபாந்தரம்ʼ க³மிஷ்யாம :|

ⅬⅢ யத : க்ஷயணீேயைநேதந
ஸ²ரீேரணாக்ஷயத்வம்ʼ பரிஹதவ்யம்ʼ,
மரணாதீ⁴ேநைநேதந ேத³ேஹந சாமரத்வம்ʼ
பரிஹதவ்யம்ʼ|

ⅬⅣ ஏதஸ்மிந் க்ஷயணீேய ஸ²ரீேர
(அ)க்ஷயத்வம்ʼ க³ேத, ஏதஸ்மந் மரணாதீ⁴ேந
ேத³ேஹ சாமரத்வம்ʼ க³ேத ஸா²ஸ்த்ேர
லிக ²தம்ʼ வசநமித³ம்ʼ ேஸத்ஸ்யத , யதா²,
ஜேயநக்³ரஸ்யேதம்ருʼத்யு :|

ⅬⅤ ம்ருʼத்ேயா ேத கண்டகம்ʼ குத்ர பரேலாக
ஜய : க்க ேத||

ⅬⅥம்ருʼத்ேயா : கண்டகம்ʼ பாபேமவ பாபஸ்ய
ச ப³லம்ʼவ்யவஸ்தா²|

ⅬⅦ ஈஸ்²வரஸ்²ச த⁴ந்ேயா ப⁴வது
யத : ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴நா
யீஸு²க்²ரீஷ்ேடநாஸ்மாந் ஜயயுக்தாந்
வ தா⁴பயத |



1 Corinthians ⅩⅤ:ⅬⅧ lx 1 Corinthians ⅩⅥ:Ⅵ

ⅬⅧ அேதா ேஹ மம ப்ரியப்⁴ராதர :; யூயம்ʼ
ஸுஸ்த ²ரா நஸ்²சலாஸ்²ச ப⁴வத ப்ரேபா⁴ :
ேஸவாயாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ பரிஸ்²ரேமா
நஷ்ப²ேலா ந ப⁴வஷ்யதீத ஜ்ஞாத்வா
ப்ரேபா⁴ : கார்ய்ேயஸதா³ தத்பரா ப⁴வத|

ⅩⅥ
Ⅰ பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத
ேயா(அ)ர்த²ஸம்ʼக்³ரஹஸ்தமத ⁴
கா³லாதீயேத³ஸ²ஸ்ய ஸமாஜா மயா யத்³
ஆத ³ஷ்டாஸ்தத்³யுஷ்மாப ⁴ரப க்ரியதாம்ʼ|

Ⅱ மமாக³மநகாேல யத்³ அர்த²ஸம்ʼக்³ரேஹா
ந ப⁴ேவத் தந்ந மித்தம்ʼ யுஷ்மாகேமைகேகந
ஸ்வஸம்பதா³நுஸாராத் ஸஞ்சயம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³வேஸ ஸ்வஸமீேப
கஞ்ச த் நக்ஷப்யதாம்ʼ|

Ⅲ தேதா மமாக³மநஸமேய யூயம்ʼ
யாேநவ வஸ்²வாஸ்யா இத ேவத ³ஷ்யத²
ேதப்⁴ேயா(அ)ஹம்ʼ பத்ராணி த³த்த்வா
யுஷ்மாகம்ʼ தத்³தா³நஸ்ய யரூஸா²லமம்ʼ
நயநார்த²ம்ʼ தாந் ப்ேரஷயஷ்யாமி|

Ⅳ க ந்து யத ³ தத்ர மமாப க³மநம் உச தம்ʼ
ப⁴ேவத்தர்ஹ ேதமயாஸஹயாஸ்யந்த |

Ⅴ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸ²மஹம்ʼ
பர்ய்யடாமி தம்ʼ பர்ய்யட்ய யுஷ்மத்ஸமீபம்
ஆக³மிஷ்யாமி|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ க ம்ʼ ஜாநாமி
யுஷ்மத்ஸந்ந த ⁴ம் அவஸ்தா²ஸ்ேய
ஸீ²தகாலமப யாபயஷ்யாமி ச பஸ்²சாத்
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மம யத் ஸ்தா²நம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ தத்ைரவ
யுஷ்மாப ⁴ரஹம்ʼ ப்ேரரய தவ்ய :|

Ⅶ யேதா(அ)ஹம்ʼ யாத்ராகாேல
க்ஷணமாத்ரம்ʼ யுஷ்மாந் த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்சா²மி
க ந்து ப்ரபு⁴ ர்யத்³யநுஜாநீயாத் தர்ஹ
கஞ்ச த்³ தீ³ர்க⁴காலம்ʼ யுஷ்மத்ஸமீேப
ப்ரவஸ்தும்இச்சா²மி|

Ⅷ ததா²ப நஸ்தாேராத்ஸவாத்
பரம்ʼ பஞ்சாஸ²த்தமத ³நம்ʼ யாவத்³
இப ²ஷபுர்ய்யாம்ʼஸ்தா²ஸ்யாமி|

Ⅸ யஸ்மாத்³ அத்ர கார்ய்யஸாத⁴நார்த²ம்ʼ
மமாந்த ேக ப்³ருʼஹத்³ த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ
ப³ஹேவாவ பக்ஷாஅப வத்³யந்ேத|

Ⅹ த மத ² ர்யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்
ஆக³ச்ேச²த் தர்ஹ ேயந ந ர்ப⁴யம்ʼ
யுஷ்மந்மத்⁴ேய வர்த்ேதத தத்ர யுஷ்மாப ⁴
ர்மேநா ந தீ⁴யதாம்ʼ யஸ்மாத்³ அஹம்ʼ
யாத்³ருʼக் ேஸா(அ)ப தாத்³ருʼக் ப்ரேபா⁴ :
கர்ம்மேணயதேத|

Ⅺ ேகா(அ)ப தம்ʼ ப்ரத்யநாத³ரம்ʼ ந கேராது
க ந்து ஸ மமாந்த கம்ʼ யத்³ ஆக³ந்தும்ʼ
ஸ²க்நுயாத் தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸகுஸ²லம்ʼ
ப்ேரஷ்யதாம்ʼ| ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ : ஸார்த்³த⁴மஹம்ʼ
தம்ʼ ப்ரதீேக்ஷ|

Ⅻ ஆபல்லும்ʼ ப்⁴ராதரமத்⁴யஹம்ʼ
ந ேவத³யாமி ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ : ஸாகம்ʼ ேஸா(அ)ப
யத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ வ்ரேஜத் தத³ர்த²ம்ʼ
மயா ஸ புந : புநர்யாச த : க ந்த்வதா³நீம்ʼ
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க³மநம்ʼ ஸர்வ்வதா² தஸ்ைம நாேராசத,
இத :பரம்ʼஸுஸமயம்ʼ ப்ராப்யஸக³மிஷ்யத |

ⅩⅢ யூயம்ʼ ஜாக்³ருʼத வஸ்²வாேஸ
ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத ெபௗருஷம்ʼ ப்ரகாஸ²யத
ப³லவந்ேதா ப⁴வத|

ⅩⅣ யுஷ்மாப ⁴ : ஸர்வ்வாணி கர்ம்மாணி
ப்ேரம்நா நஷ்பாத்³யந்தாம்ʼ|

ⅩⅤ ேஹ ப்⁴ராதர :, அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
இத³ம் அப ⁴யாேச ஸ்த பா²நஸ்ய
பரிஜநா ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்ய
ப்ரத²மஜாதப²லஸ்வரூபா :,பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
பரிசர்ய்யாைய ச த ஆத்மேநா ந்யேவத³யந்
இத யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாயேத|

ⅩⅥ அேதா யூயமப தாத்³ருʼஸ²ேலாகாநாம்
அஸ்மத்ஸஹாயாநாம்ʼ ஸ்²ரமகாரிணாஞ்ச
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼவஸ்²யா ப⁴வத|

ⅩⅦ ஸ்தபா²ந : ப²ர்த்தூநாத ஆகா²யகஸ்²ச
யத்³ அத்ராக³மந் ேதநாஹம் ஆநந்தா³மி
யேதா யுஷ்மாப ⁴ர்யத் ந்யூந தம்ʼ தத் ைத :
ஸம்பூரிதம்ʼ|

ⅩⅧ ைத ர்யுஷ்மாகம்ʼ மம ச
மநாம்ʼஸ்யாப்யாய தாந | தஸ்மாத்
தாத்³ருʼஸா² ேலாகா யுஷ்மாப ⁴ :
ஸம்மந்தவ்யா :|

ⅩⅨயுஷ்மப்⁴யம்ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்த²ஸமாஜாநாம்ʼ
நமஸ்க்ருʼத ம்ஆக்கலப்ரிஸ்கல்லேயாஸ்தந்மண்ட³பஸ்த²ஸமிேதஸ்²ச
ப³ஹுநமஸ்க்ருʼத ம்ʼ ப்ரஜாநீத|
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ⅩⅩ ஸர்வ்ேவ ப்⁴ராதேரா யுஷ்மாந்
நமஸ்குர்வ்வந்ேத| யூயம்ʼ பவ த்ரசும்ப³ேநந
மிேதா² நமத|

ⅩⅪ ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ ஸ்வகரலிக ²தம்ʼ
நமஸ்க்ருʼத ம்ʼயுஷ்மாந் ேவத³ேய|

ⅩⅫ யத ³ கஸ்²ச த்³ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட ந
ப்ரீயேத தர்ஹ ஸ ஸா²பக்³ரஸ்ேதா ப⁴ேவத்
ப்ரபு⁴ராயாத |

ⅩⅩⅢஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹா
யுஷ்மாந் ப்ரத பூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅣக்²ரீஷ்டம்ʼயீஸு²ம்ஆஸ்²ரிதாந் யுஷ்மாந்
ப்ரத மம ப்ேரம தஷ்ட²து|இத ||
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