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1தீமத ²யம்ʼ பத்ரம்ʼ

Ⅰஅஸ்மாகம்ʼத்ராணகர்த்துரீஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரத்யாஸா²பூ⁴ேம : ப்ரேபா⁴ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
சாஜ்ஞாநுஸாரேதா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ப்ேரரித : ெபௗல : ஸ்வகீயம்ʼ ஸத்யம்ʼ
த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமத ²யம்ʼ ப்ரத பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ அஸ்மாகம்ʼ தாத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வய அநுக்³ரஹம்ʼ
த³யாம்ʼஸா²ந்தஞ்சகுர்ய்யாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ மாக த³நயாேத³ேஸ² மம க³மநகாேல
த்வம் இப ²ஷநக³ேர தஷ்ட²ந் இதரஸி²க்ஷா
ந க்³ரஹீதவ்யா, அநந்ேதஷ பாக்²யாேநஷ
வம்ʼஸா²வலிஷ ச யுஷ்மாப ⁴ ர்மேநா ந
ந ேவஸி²தவ்யம்

Ⅳ இத காம்ʼஸ்²ச த் ேலாகாந் யத்³
உபத ³ேஸ²ேரதத் மயாத ³ஷ்ேடா(அ)ப⁴வ :, யத :
ஸர்வ்ைவேரைதர்வஸ்²வாஸயுக்ேதஸ்²வரீயநஷ்டா²
நஜாயேத க ந்துவவாேதா³ஜாயேத|

Ⅴ உபேத³ஸ²ஸ்ய த்வப ⁴ப்ேரதம்ʼ ப²லம்ʼ
ந ர்ம்மலாந்த :கரேணந ஸத்ஸம்ʼேவேத³ந
நஷ்கபடவஸ்²வாேஸந சயுக்தம்ʼ ப்ேரம|

Ⅵ ேகச த் ஜநாஸ்²ச ஸர்வ்வாண்ேயதாந
வஹாய ந ரர்த²ககதா²நாம் அநுக³மேநந
வ பத²கா³மிேநா(அ)ப⁴வந்,
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Ⅶ யத்³ பா⁴ஷந்ேத யச்ச நஸ்²ச ந்வந்த
தந்ந பு³த்⁴யமாநா வ்யவஸ்ேதா²பேத³ஷ்டாேரா
ப⁴வதும்இச்ச²ந்த |

Ⅷ ஸா வ்யவஸ்தா² யத ³ ேயாக்³யரூேபண
க்³ருʼஹ்யேத தர்ஹ்யுத்தமா ப⁴வதீத வயம்ʼ
ஜாநீம :|

Ⅸ அபரம்ʼ ஸா வ்யவஸ்தா² தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய
வருத்³தா⁴ ந ப⁴வத க ந்த்வதா⁴ர்ம்மிேகா
(அ)வாத்⁴ேயா து³ஷ்ட : பாபஷ்ேடா²
(அ)பவ த்ேரா (அ)ஸு²ச  : ப த்ருʼஹந்தா
மாத்ருʼஹந்தா நரஹந்தா

Ⅹ ேவஸ்²யாகா³மீ பும்ʼைமது²நீ
மநுஷ்யவக்ேரதா மித்²யாவாதீ³
மித்²யாஸ²பத²காரீசஸர்வ்ேவஷாேமேதஷாம்ʼ
வருத்³தா⁴,

Ⅺ ததா² ஸச்ச தா³நந்ேத³ஸ்²வரஸ்ய
ேயா வ ப⁴வயுக்த : ஸுஸம்ʼவாேதா³ மய
ஸமர்ப தஸ்தத³நுயாயஹேதாபேத³ஸ²ஸ்ய
வபரீதம்ʼ யத் கஞ்ச த்³ ப⁴வத தத்³வருத்³தா⁴
ஸா வ்யவஸ்ேத²த தத்³க்³ராஹணா
ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

Ⅻ மஹ்யம்ʼ ஸ²க்த தா³தா ேயா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ : க்²ரீஷ்டயீஸு²ஸ்தமஹம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வதா³மி|

ⅩⅢ யத : புரா ந ந்த³க உபத்³ராவீ
ஹம்ʼஸகஸ்²ச பூ⁴த்வாப்யஹம்ʼ ேதந
வஸ்²வாஸ்ேயா (அ)மந்ேய பரிசாரகத்ேவ
ந்யயுஜ்ேய ச| தத்³ அவஸ்²வாஸாசரணம்
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அஜ்ஞாேநந மயா க்ருʼதமித ேஹேதாரஹம்ʼ
ேதநாநுகம்ப ேதா(அ)ப⁴வம்ʼ|

ⅩⅣ அபரம்ʼ க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ²
வஸ்²வாஸப்ேரமப்⁴யாம்ʼஸஹேதா(அ)ஸ்மத்ப்ரேபா⁴ரநுக்³ரேஹா
(அ)தீவப்ரசுேரா(அ)ப⁴த்|

ⅩⅤ பாப ந : பரித்ராதும்ʼ க்²ரீஷ்ேடா யீஸு²
ர்ஜக³த ஸமவதீர்ேணா(அ)ப⁴வத், ஏஷா கதா²
வஸ்²வாஸநீயாஸர்வ்ைவக்³ரஹணீயா ச|

ⅩⅥ ேதஷாம்ʼ பாப நாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ
ப்ரத²ம ஆஸம்ʼ க ந்து ேய மாநவா
அநந்தஜீவநப்ராப்த்யர்த²ம்ʼ தஸ்மிந்
வஸ்²வஸிஷ்யந்த ேதஷாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்ேத
மய ப்ரத²ேம யீஸு²நா க்²ரீஷ்ேடந ஸ்வகீயா
க்ருʼத்ஸ்நா ச ரஸஹஷ்ணுதா யத்
ப்ரகாஸ்²யேத தத³ர்த²ேமவாஹம்அநுகம்பாம்ʼ
ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅦ அநாத ³ரக்ஷேயா(அ)த்³ருʼஸ்²ேயா
ராஜா ேயா(அ)த்³வதீய : ஸர்வ்வஜ்ஞ
ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ மஹமா
சாநந்தகாலம்ʼயாவத்³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅧ ேஹ புத்ர தீமத ²ய த்வய யாந
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யாந புரா கத ²தாந
தத³நுஸாராத்³ அஹம் ஏநமாேத³ஸ²ம்ʼ த்வய
ஸமர்பயாமி, தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼ
யத்த்வம்ʼ ைத ர்வாக்ையருத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ
கேராஷ

ⅩⅨ வஸ்²வாஸம்ʼ ஸத்ஸம்ʼேவத³ஞ்ச
தா⁴ரயஸி ச| அநேயா : பரித்யாகா³த்
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ேகஷாஞ்ச த்³வஸ்²வாஸதரீ ப⁴க்³நாப⁴வத்|
ⅩⅩ ஹுமிநாயஸிகந்த³ெரௗ ேதஷாம்ʼ ெயௗ
த்³ெவௗ ஜெநௗ, ெதௗ யத்³ த⁴ர்ம்மந ந்தா³ம்ʼ
புந ர்ந கர்த்தும்ʼ ஸி²ேக்ஷேத தத³ர்த²ம்ʼ மயா
ஸ²யதாநஸ்யகேரஸமர்ப ெதௗ|

Ⅱ
Ⅰ மம ப்ரத²ம ஆேத³ேஸா²(அ)யம்ʼ,
ப்ரார்த²நாவ நயந ேவத³நத⁴ந்யவாதா³ :
கர்த்தவ்யா :,

Ⅱ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ
க்ருʼேத வ ேஸ²ஷேதா வயம்ʼ யத்
ஸா²ந்தத்ேவந ந ர்வ்வ ேராத⁴த்ேவந
ேசஸ்²சரப⁴க்த ம்ʼ வநீதத்வஞ்சாசரந்த :
காலம்ʼ யாபயாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ ந்ருʼபதீநாம்
உச்சபத³ஸ்தா²நாஞ்சக்ருʼேத ேதகர்த்தவ்யா :|

Ⅲயேதா(அ)ஸ்மாகம்ʼ தாரகஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத் தேத³ேவாத்தமம்ʼ க்³ராஹ்யஞ்ச
ப⁴வத ,

Ⅳ ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ
பரித்ராணம்ʼஸத்யஜ்ஞாநப்ராப்தஞ்ேசச்ச²த |

Ⅴ யத ஏேகா(அ)த்³வதீய ஈஸ்²வேரா
வ த்³யேதகஞ்ேசஸ்²வேரமாநேவஷ ைசேகா
(அ)த்³வதீேயா மத்⁴யஸ்த² :

Ⅵ ஸ நராவதார : க்²ரீஷ்ேடா யீஸு²
ர்வ த்³யேத ய : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ முக்ேத
ர்மூல்யம் ஆத்மதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந்| ஏேதந
ேயந ப்ரமாேணேநாபயுக்ேத ஸமேய
ப்ரகாஸி²தவ்யம்ʼ,
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Ⅶ தத்³ேகா⁴ஷயதா தூ³ேதா வஸ்²வாேஸ
ஸத்யத⁴ர்ம்ேம ச ப ⁴ந்நஜாதீயாநாம்
உபேத³ஸ²கஸ்²சாஹம்ʼ ந்யயூஜ்ேய,
ஏதத³ஹம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா யதா²தத்²யம்ʼ
வதா³மி நாந்ருʼதம்ʼ கத²யாமி|

Ⅷ அேதா மமாப ⁴மதமித³ம்ʼ புருைஷ :
க்ேராத⁴ஸந்ேத³ெஹௗ வநா பவ த்ரகராந்
உத்ேதால்ய ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
ப்ரார்த²நா க்ரியதாம்ʼ|

Ⅸ தத்³வத் நார்ய்ேயா(அ)ப
ஸலஜ்ஜா : ஸம்ʼயதமநஸஸ்²ச ஸத்ேயா
ேயாக்³யமாச்சா²த³நம்ʼ பரித³த⁴து கஞ்ச
ேகஸ²ஸம்ʼஸ்காைர : கணகமுக்தாப ⁴
ர்மஹார்க்⁴யபரிச்ச²ைத³ஸ்²சாத்மபூ⁴ஷணம்ʼ
நகுர்வ்வத்ய :

Ⅹ ஸ்வீக்ருʼேதஸ்²வரப⁴க்தீநாம்ʼ ேயாஷதாம்ʼ
ேயாக்³ைய : ஸத்யர்ம்மப ⁴ : ஸ்வபூ⁴ஷணம்ʼ
குர்வ்வதாம்ʼ|

Ⅺநாரீஸம்பூர்ணவநீதத்ேவநந ர்வ ேராத⁴ம்ʼ
ஸி²க்ஷதாம்ʼ|

Ⅻ நார்ய்யா : ஸி²க்ஷாதா³நம்ʼ
புருஷாயாஜ்ஞாதா³நம்ʼ வாஹம்ʼ
நாநுஜாநாமி தயா ந ர்வ்வ ேரா◌ेத⁴த்வம்
ஆசரிதவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ யத : ப்ரத²மம் ஆத³மஸ்தத : பரம்ʼ
ஹவாயா :ஸ்ருʼஷ்டிர்ப³பூ⁴வ|
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ⅩⅣ கஞ்சாத³ம் ப்⁴ராந்த யுக்ேதா
நாப⁴வத் ேயாஷேத³வ ப்⁴ராந்த யுக்தா
பூ⁴த்வாத்யாசாரிணீப³பூ⁴வ|

ⅩⅤ ததா²ப நாரீக³ேணா யத ³ வஸ்²வாேஸ
ப்ேரம்ந பவ த்ரதாயாம்ʼ ஸம்ʼயதமநஸி ச
தஷ்ட²த தர்ஹ்யபத்யப்ரஸவவர்த்மநா
பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅲ
Ⅰ யத ³ கஸ்²ச த்³ அத்⁴யக்ஷபத³ம்
ஆகாங்க்ஷேத தர்ஹ ஸ உத்தமம்ʼ கர்ம்ம
லிப்ஸதஇத ஸத்யம்ʼ|

Ⅱஅேதா(அ)த்⁴யேக்ஷணாந ந்த ³ேதைநகஸ்யா
ேயாஷேதா ப⁴ர்த்ரா பரிமிதேபா⁴ேக³ந
ஸம்ʼயதமநஸா ஸப்⁴ேயநாத த ²ேஸவேகந
ஸி²க்ஷேணநபுேணந

Ⅲ ந மத்³யேபந ந ப்ரஹாரேகண கந்து
ம்ருʼது³பா⁴ேவநந ர்வ்வவாேத³நந ர்ேலாேப⁴ந

Ⅳ ஸ்வபரிவாராணாம் உத்தமஸா²ஸேகந
பூர்ணவநீதத்வாத்³ வஸ்²யாநாம்ʼ
ஸந்தாநாநாம்ʼ நயந்த்ரா ச ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅴ யத ஆத்மபரிவாராந் ஸா²ஸிதும்ʼ
ேயா ந ஸ²க்ேநாத ேதேநஸ்²வரஸ்ய
ஸமிேதஸ்தத்த்வாவதா⁴ரணம்ʼ கத²ம்ʼ
காரிஷ்யேத?

Ⅵ அபரம்ʼ ஸ க³ர்வ்வ ேதா பூ⁴த்வா யத்
ஸ²யதாந இவ த³ண்ட³ேயாக்³ேயா ந
ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ேதந நவஸி²ஷ்ேயண ந
ப⁴வதவ்யம்ʼ|
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Ⅶ யச்ச ந ந்தா³யாம்ʼ ஸ²யதாநஸ்ய
ஜாேல ச ந பேதத் தத³ர்த²ம்ʼ ேதந
ப³ஹ  :ஸ்த²ேலாகாநாமப மத்⁴ேய
ஸுக்²யாதயுக்ேதந ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅷ தத்³வத் பரிசாரைகரப
வ நீைத ர்த்³வவத⁴வாக்யரஹைத
ர்ப³ஹுமத்³யபாேந (அ)நாஸக்ைத
ர்ந ர்ேலாைப⁴ஸ்²ச ப⁴வதவ்யம்ʼ,

Ⅸ ந ர்ம்மலஸம்ʼேவேத³ந ச வஸ்²வாஸஸ்ய
நகூ³ட⁴வாக்யம்ʼ தா⁴தவ்யஞ்ச|

Ⅹ அக்³ேர ேதஷாம்ʼ பரீக்ஷா க்ரியதாம்ʼ தத :
பரம் அந ந்த ³தா பூ⁴த்வா ேத பரிசர்ய்யாம்ʼ
குர்வ்வந்து|

Ⅺ அபரம்ʼ ேயாஷத்³ப ⁴ரப
வ நீதாப ⁴ரநபவாத ³காப ⁴ : ஸதர்காப ⁴ :
ஸர்வ்வத்ர வஸ்²வாஸ்யாப ⁴ஸ்²ச
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅻபரிசாரகாஏைககேயாஷேதாப⁴ர்த்தாேரா
ப⁴ேவயு :, நஜஸந்தாநாநாம்ʼ பரிஜநாநாஞ்ச
ஸுஸா²ஸநம்ʼகுர்ய்யுஸ்²ச|

ⅩⅢயத : ஸா பரிசர்ய்யாைய ர்ப⁴த்³ரரூேபண
ஸாத்⁴யேத ேத ஸ்²ேரஷ்ட²பத³ம்ʼ ப்ராப்நுவந்த
க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வாேஸந
மேஹாத்ஸுகா ப⁴வந்த ச|

ⅩⅣ த்வாம்ʼ ப்ரத்ேயதத்பத்ரேலக²நஸமேய
ஸீ²க்⁴ரம்ʼ த்வத்ஸமீபக³மநஸ்ய ப்ரத்யாஸா²
மமவத்³யேத|
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ⅩⅤ யத ³ வா வலம்ேப³ய தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய
க்³ருʼேஹ (அ)ர்த²த : ஸத்யத⁴ர்ம்மஸ்ய
ஸ்தம்ப⁴ப ⁴த்தமூலஸ்வரூபாயாம்
அமேரஸ்²வரஸ்ய ஸமிெதௗ த்வயா
கீத்³ருʼஸ² ஆசார : கர்த்தவ்யஸ்தத் ஜ்ஞாதும்ʼ
ஸ² யேத|

ⅩⅥ அபரம்ʼ யஸ்ய மஹத்த்வம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்வீக்ருʼதம் ஈஸ்²வரப⁴க்ேதஸ்தத்
நகூ³ட⁴வாக்யமித³ம் ஈஸ்²வேரா
மாநவேத³ேஹ ப்ரகாஸி²த ஆத்மநா
ஸபுண்யீக்ருʼேதா தூ³ைத : ஸந்த்³ருʼஷ்ட :
ஸர்வ்வஜாதீயாநாம்ʼ ந கேட ேகா⁴ஷேதா
ஜக³ேதாவஸ்²வாஸபாத்ரீபூ⁴தஸ்ேதஜ :ப்ராப்தேய
ஸ்வர்க³ம்ʼ நீதஸ்²ேசத |

Ⅳ
Ⅰ பவ த்ர ஆத்மா ஸ்பஷ்டம் இத³ம்ʼ
வாக்யம்ʼ வத³த சரமகாேல கத பயேலாகா
வஹ்நநாங்க தத்வாத்

Ⅱ கேடா²ரமநஸாம்ʼ காபட்யாத்³
அந்ருʼதவாத ³நாம்ʼ வவாஹந ேஷத⁴காநாம்ʼ
ப⁴ யவ ேஸ²ஷநேஷத⁴காநாஞ்ச

Ⅲ பூ⁴தஸ்வரூபாணாம்ʼ ஸி²க்ஷாயாம்ʼ
ப்⁴ரமகாத்மநாம்ʼ வாக்ேயஷ ச மநாம்ʼஸி
நேவஸ்²ய த⁴ர்ம்மாத்³ ப்⁴ரம்ʼஸி²ஷ்யந்ேத|
தாந து ப⁴ யாணி வஸ்²வாஸிநாம்ʼ
ஸ்வீக்ருʼதஸத்யத⁴ர்ம்மாணாஞ்ச
த⁴ந்யவாத³ஸஹதாய ேபா⁴கா³ேயஸ்²வேரண
ஸஸ்ருʼஜிேர|
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Ⅳ யத ஈஸ்²வேரண யத்³யத் ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ தத்
ஸர்வ்வம் உத்தமம்ʼ யத ³ ச த⁴ந்யவாேத³ந
பு⁴ஜ்யேத தர்ஹ தஸ்ய கமப நாக்³ராஹ்யம்ʼ
ப⁴வத ,

Ⅴ யத ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்ேயந ப்ரார்த²நயா ச
தத் பவ த்ரீப⁴வத |

Ⅵ ஏதாந வாக்யாந யத ³ த்வம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼந் ஜ்ஞாபேயஸ்தர்ஹ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தம் : பரிசாரேகா
ப⁴வஷ்யஸி ேயா வஸ்²வாேஸா
ஹேதாபேத³ஸ²ஸ்²ச த்வயா
க்³ருʼஹீதஸ்ததீ³யவாக்ையராப்யாயஷ்யேஸ
ச|

Ⅶ யாந்யுபாக்²யாநாந து³ர்பா⁴வாந
வ்ருʼத்³த⁴ேயாஷதாேமவ ேயாக்³யாந ச தாந
த்வயா வஸ்ருʼஜ்யந்தாம் ஈஸ்²வரப⁴க்தேய
யத்ந : க்ரியதாஞ்ச|

Ⅷயத : ஸா²ரீரிேகா யத்ந : ஸ்வல்பப²லேதா³
ப⁴வத க ந்த்வீஸ்²வரப⁴க்தைரஹகபாரத்ரிகஜீவநேயா :
ப்ரதஜ்ஞாயுக்தா ஸதீ ஸர்வ்வத்ர ப²லதா³
ப⁴வத |

Ⅸ வாக்யேமதத்³ வஸ்²வஸநீயம்ʼ ஸர்வ்ைவ
ர்க்³ரஹணீயஞ்ச வயஞ்ச தத³ர்த²ேமவ
ஸ்²ராம்யாேமா ந ந்தா³ம்ʼ பு⁴ம்ʼஜ்மேஹச|

Ⅹ யேதா ேஹேதா : ஸர்வ்வமாநவாநாம்ʼ
வேஸ²ஷேதா வஸ்²வாஸிநாம்ʼ த்ராதா
ேயா(அ)மர ஈஸ்²வரஸ்தஸ்மிந் வயம்ʼ
வஸ்²வஸாம :|
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Ⅺ த்வம் ஏதாந வாக்யாந ப்ரசாரய
ஸமுபத ³ஸ² ச|

Ⅻஅல்பவயஷ்கத்வாத்ேகநாப்யவஜ்ேஞேயா
ந ப⁴வ க ந்த்வாலாேபநாசரேணந ப்ேரம்நா
ஸதா³த்மத்ேவந வஸ்²வாேஸந ஸு²ச த்ேவந
சவஸ்²வாஸிநாம்ஆத³ர்ேஸா² ப⁴வ|

ⅩⅢ யாவந்நாஹம் ஆக³மிஷ்யாமி தாவத்
த்வ பாேட² ேசதயேந உபேத³ேஸ² ச மேநா
ந த⁴த்ஸ்வ|

ⅩⅣ ப்ராசீநக³ணஹஸ்தார்பணஸஹேதந
ப⁴வஷ்யத்³வாக்ேயந யத்³தா³நம்ʼ துப்⁴யம்ʼ
வஸ்²ராணிதம்ʼ தவாந்த :ஸ்ேத² தஸ்மிந்
தா³ேநஸி²த ²லமநா மா ப⁴வ|

ⅩⅤ ஏேதஷ மேநா ந ேவஸ²ய, ஏேதஷ
வர்த்தஸ்வ, இத்த²ஞ்ச ஸர்வ்வவஷேய தவ
கு³ணவ்ருʼத்³த ⁴ : ப்ரகாஸ²தாம்ʼ|

ⅩⅥ ஸ்வஸ்மிந் உபேத³ேஸ² ச ஸாவதா⁴ேநா
பூ⁴த்வாவதஷ்ட²ஸ்வ தத் க்ருʼத்வா
த்வயாத்மபரித்ராணம்ʼ ஸ்²ேராத்ருʼணாஞ்ச
பரித்ராணம்ʼஸாத⁴யஷ்யேத|

Ⅴ
Ⅰ த்வம்ʼ ப்ராசீநம்ʼ ந ப⁴ர்த்ஸய க ந்து தம்ʼ
ப தரமிவயூநஸ்²ச ப்⁴ராத்ருʼநவ

Ⅱ வ்ருʼத்³தா⁴ : ஸ்த்ரியஸ்²ச மாத்ருʼநவ
யுவதீஸ்²ச பூர்ணஸு²ச த்ேவந ப⁴க ³நீரிவ
வ நயஸ்வ|

Ⅲஅபரம்ʼஸத்யவத⁴வா :ஸம்மந்யஸ்வ|
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Ⅳ கஸ்யாஸ்²ச த்³ வத⁴வாயா யத ³ புத்ரா :
ெபௗத்ரா வா வ த்³யந்ேத தர்ஹ ேத
ப்ரத²மத : ஸ்வீயபரிஜநாந் ேஸவதும்ʼ
ப த்ேரா : ப்ரத்யுபகர்த்துஞ்ச ஸி²க்ஷந்தாம்ʼ
யதஸ்தேத³ேவஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³
உத்தமம்ʼ க்³ராஹ்யஞ்சகர்ம்ம|

Ⅴஅபரம்ʼ யா நாரீ ஸத்யவத⁴வா நாத²ஹீநா
சாஸ்த ஸா ஈஸ்²வரஸ்யாஸ்²ரேய தஷ்ட²ந்தீ
த ³வாநஸ²ம்ʼ ந ேவத³நப்ரார்த²நாப்⁴யாம்ʼ
காலம்ʼயாபயத |

Ⅵ க ந்து யா வ த⁴வா ஸுக²ேபா⁴கா³ஸக்தா
ஸாஜீவத்யப ம்ருʼதா ப⁴வத |

Ⅶ அதஏவ தா யத்³ அந ந்த ³தா
ப⁴ேவயூஸ்தத³ர்த²ம் ஏதாந த்வயா
ந த ³ஸ்²யந்தாம்ʼ|

Ⅷ யத ³ கஸ்²ச த் ஸ்வஜாதீயாந் ேலாகாந்
வ ேஸ²ஷத : ஸ்வீயபரிஜநாந் ந பாலயத
தர்ஹ ஸ வஸ்²வாஸாத்³ ப்⁴ரஷ்ேடா
(அ)ப்யத⁴மஸ்²ச ப⁴வத |

Ⅸ வத⁴வாவர்ேக³ யஸ்யா க³ணநா
ப⁴வத தயா ஷஷ்டிவத்ஸேரப்⁴ேயா
ந்யூநவயஸ்கயா ந ப⁴வதவ்யம்ʼ; அபரம்ʼ
பூர்வ்வம்ஏகஸ்வாமிகா பூ⁴த்வா

Ⅹஸாயத்ஸி²ஸு²ேபாஷேணநாத த ²ேஸவேநந
பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ சரணப்ரக்ஷாலேநந
க்லிஷ்டாநாம்உபகாேரணஸர்வ்வவத⁴ஸத்கர்ம்மாசரேணந
ச ஸத்கர்ம்மகரணாத் ஸுக்²யாத ப்ராப்தா
ப⁴ேவத்தத³ப்யாவஸ்²யகம்ʼ|
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Ⅺக ந்து யுவதீ ர்வ த⁴வா ந க்³ருʼஹாணயத :
க்²ரீஷ்டஸ்ய ைவபரீத்ேயந தாஸாம்ʼ த³ர்ேப
ஜாேத தாவவாஹம்இச்ச²ந்த |

Ⅻ தஸ்மாச்ச பூர்வ்வத⁴ர்ம்மம்ʼ பரித்யஜ்ய
த³ண்ட³நீயா ப⁴வந்த |

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ தா க்³ருʼஹாத்³
க்³ருʼஹம்ʼ பர்ய்யடந்த்ய ஆலஸ்யம்ʼ
ஸி²க்ஷந்ேத ேகவலமாலஸ்யம்ʼ
நஹ கந்த்வநர்த²காலாபம்ʼ
பராத ⁴காரசர்ச்சாஞ்சாப ஸி²க்ஷமாணா
அநுச தாந வாக்யாந பா⁴ஷந்ேத|

ⅩⅣஅேதா மேமச்ேச²யம்ʼ யுவத்ேயா வ த⁴வா
வவாஹம்ʼ குர்வ்வதாம் அபத்யவத்ேயா
ப⁴வந்து க்³ருʼஹகர்ம்ம குர்வ்வதாஞ்ேசத்த²ம்ʼ
வபக்ஷாயகமப ந ந்தா³த்³வாரம்ʼ ந த³த³து|

ⅩⅤ யத இத : பூர்வ்வம் அப காஸ்²ச த்
ஸ²யதாநஸ்யபஸ்²சாத்³கா³மிந்ேயாஜாதா :|

ⅩⅥஅபரம்ʼவஸ்²வாஸிந்யாவஸ்²வாஸிேநா
வா கஸ்யாப பரிவாராணாம்ʼ மத்⁴ேய
யத ³ வத⁴வா வத்³யந்ேத தர்ஹ ஸ
தா : ப்ரத பாலயது தஸ்மாத் ஸமிெதௗ
பா⁴ேர (அ)நாேராப ேத ஸத்யவத⁴வாநாம்ʼ
ப்ரத பாலநம்ʼ கர்த்தும்ʼ தயாஸ²க்யேத|

ⅩⅦ ேய ப்ராஞ்ச : ஸமித ம்ʼ
ஸம்யக்³ அத ⁴தஷ்ட²ந்த வ ேஸ²ஷத
ஈஸ்²வரவாக்ேயேநாபேத³ேஸ²ந ச ேய யத்நம்ʼ
வத³த⁴ேத ேத த்³வகு³ணஸ்யாத³ரஸ்ய
ேயாக்³யா மாந்யந்தாம்ʼ|
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ⅩⅧயஸ்மாத்ஸா²ஸ்த்ேரலிக ²தமித³மாஸ்ேத,
த்வம்ʼ ஸ²ஸ்யமர்த்³த³கவ்ருʼஷஸ்யாஸ்யம்ʼ
மா ப³தா⁴ேநத , அபரமப கார்ய்யக்ருʼத்³
ேவதநஸ்யேயாக்³ேயா ப⁴வதீத |

ⅩⅨ த்³ெவௗ த்ரீந் வா ஸாக்ஷேணா
வநா கஸ்யாச த் ப்ராசீநஸ்ய வருத்³த⁴ம்
அப ⁴ேயாக³ஸ்த்வயா ந க்³ருʼஹ்யதாம்ʼ|

ⅩⅩ அபரம்ʼ ேய பாபமாசரந்த தாந்
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ப⁴ர்த்ஸயஸ்வ
ேதநாபேரஷாமப பீ⁴த ர்ஜநஷ்யேத|

ⅩⅪ அஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யமேநாநீதத ³வ்யதூ³தாநாஞ்ச
ேகா³சேர த்வாம் இத³ம் ஆஜ்ஞாபயாமி த்வம்ʼ
கஸ்யாப்யநுேராேத⁴ந க மப ந குர்வ்வந
வநாபக்ஷபாதம் ஏதாநவ தீ⁴ந் பாலய|

ⅩⅫ கஸ்யாப மூர்த்³த ⁴ ஹஸ்தாபர்ணம்ʼ
த்வரயா மாகார்ஷீ :| பரபாபாநாஞ்சாம்ʼஸீ²
மா ப⁴வ|ஸ்வம்ʼஸு²ச ம்ʼ ரக்ஷ|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ தேவாத³ரபீடா³யா : புந : புந
து³ர்ப்³ப³லதாயாஸ்²ச ந மித்தம்ʼ ேகவலம்ʼ
ேதாயம்ʼ ந பவந்கஞ்ச ந்மத்³யம்ʼ பவ|

ⅩⅩⅣ ேகஷாஞ்ச த் மாநவாநாம்ʼ பாபாந
வ சாராத் பூர்வ்வம்ʼ ேகஷாஞ்ச த் பஸ்²சாத்
ப்ரகாஸ²ந்ேத|

ⅩⅩⅤ தைத²வ ஸத்கர்ம்மாண்யப
ப்ரகாஸ²ந்ேத தத³ந்யதா² ஸத ப்ரச்ச²ந்நாந
ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |
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Ⅵ
Ⅰ யாவந்ேதா ேலாகா யுக³தா⁴ரிேணா
தா³ஸா : ஸந்த ேத ஸ்வஸ்வஸ்வாமிநம்ʼ
பூர்ணஸமாத³ரேயாக்³யம்ʼ மந்யந்தாம்ʼ ேநா
ேசத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய நாம்ந உபேத³ஸ²ஸ்ய ச
ந ந்தா³ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅱ ேயஷாஞ்ச ஸ்வாமிேநா
வஸ்²வாஸிந : ப⁴வந்த ைதஸ்ேத
ப்⁴ராத்ருʼத்வாத் நாவஜ்ேஞயா : க ந்து
ேத கர்ம்மப²லேபா⁴க ³ேநா வஸ்²வாஸிந :
ப்ரியாஸ்²ச ப⁴வந்தீத ேஹேதா : ேஸவநீயா
ஏவ, த்வம்ஏதாந ஸி²க்ஷயஸமுபத ³ஸ² ச|

Ⅲ ய : கஸ்²ச த்³ இதரஸி²க்ஷாம்ʼ கேராத ,
அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஹதவாக்யாநீஸ்²வரப⁴க்ேத ர்ேயாக்³யாம்ʼ
ஸி²க்ஷாஞ்சநஸ்வீகேராத

Ⅳ ஸ த³ர்பத்⁴மாத : ஸர்வ்வதா²
ஜ்ஞாநஹீநஸ்²சவவாைத³ர்வாக்³யுத்³ைத⁴ஸ்²ச
ேராக³யுக்தஸ்²ச ப⁴வத |

Ⅴ தாத்³ருʼஸா²த்³ பா⁴வாத்³
ஈர்ஷ்யாவ ேராதா⁴பவாத³து³ஷ்டாஸூயா
ப்⁴ரஷ்டமநஸாம்ʼ ஸத்யஜ்ஞாநஹீநாநாம்
ஈஸ்²வரப⁴க்த ம்ʼ லாேபா⁴பாயம்
இவ மந்யமாநாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
வவாதா³ஸ்²ச ஜாயந்ேத தாத்³ருʼேஸ²ப்⁴ேயா
ேலாேகப்⁴யஸ்த்வம்ʼ ப்ருʼத²க் தஷ்ட²|

Ⅵ ஸம்ʼயேதச்ச²யா யுக்தா ேயஸ்²வரப⁴க்த  :
ஸாமஹாலாேபா⁴பாேயா ப⁴வதீத ஸத்யம்ʼ|
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Ⅶ ஏதஜ்ஜக³த்ப்ரேவஸ²நகாேல(அ)ஸ்மாப ⁴ :
க மப நாநாய தத்தயஜநகாேல(அ)ப க மப
ேநதும்ʼ நஸ² யதஇத நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅷ அதஏவ கா²த்³யாந்யாச்சா²த³நாந ச
ப்ராப்யாஸ்மாப ⁴ :ஸந்துஷ்ைட ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅸ ேய து த⁴ந ேநா ப⁴வதும்ʼ
ேசஷ்டந்ேத ேத பரீக்ஷாயாம் உந்மாேத²
பதந்த ேய சாப ⁴லாஷா மாநவாந்
வ நாேஸ² நரேக ச மஜ்ஜயந்த
தாத்³ருʼேஸ²ஷ்வஜ்ஞாநாஹதாப ⁴லாேஷஷ்வப
பதந்த |

Ⅹ யேதா(அ)ர்த²ஸ்ப்ருʼஹா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
து³ரிதாநாம்ʼ மூலம்ʼ ப⁴வத தாமவலம்ப்³ய
ேகச த்³ வஸ்²வாஸாத்³ அப்⁴ரம்ʼஸ²ந்த
நாநாக்ேலைஸ²ஸ்²சஸ்வாந்அவத்⁴யந்|

Ⅺ ேஹ ஈஸ்²வரஸ்ய ேலாக த்வம்
ஏேதப்⁴ய : பலாய்ய த⁴ர்ம்ம ஈஸ்²வரப⁴க்த
ர்வஸ்²வாஸ : ப்ேரம ஸஹஷ்ணுதா
க்ஷாந்தஸ்²ைசதாந்யாசர|

Ⅻ வஸ்²வாஸரூபம் உத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ
குரு, அநந்தஜீவநம் ஆலம்ப³ஸ்வ
யதஸ்தத³ர்த²ம்ʼ த்வம் ஆஹூேதா (அ)ப⁴வ :,
ப³ஹுஸாக்ஷணாம்ʼ ஸமக்ஷஞ்ேசாத்தமாம்ʼ
ப்ரதஜ்ஞாம்ʼஸ்வீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅢ அபரம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஜீவயதுரீஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ யஸ்²ச
க்²ரீஷ்ேடா யீஸு² : பந்தீயபீலாதஸ்யஸமக்ஷம்
உத்தமாம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாம்ʼ ஸ்வீக்ருʼதவாந்
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தஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ அஹம்ʼ த்வாம் இத³ம்
ஆஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅣ ஈஸ்²வேரண ஸ்வஸமேய
ப்ரகாஸி²தவ்யம் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மநம்ʼ யாவத் த்வயா
நஷ்கலங்கத்ேவநந ர்த்³ேதா³ஷத்ேவநசவதீ⁴
ர யதாம்ʼ|

ⅩⅤ ஸ ஈஸ்²வர : ஸச்ச தா³நந்த³ :,
அத்³வதீயஸம்ராட், ராஜ்ஞாம்ʼ ராஜா,
ப்ரபூ⁴நாம்ʼ ப்ரபு⁴ :,

ⅩⅥ அமரதாயா அத்³வதீய ஆகர :,
அக³ம்யேதேஜாநவாஸீ, மர்த்த்யாநாம்ʼ
ேகநாப ந த்³ருʼஷ்ட : ேகநாப ந த்³ருʼஸ்²யஸ்²ச|
தஸ்ய ெகௗ³ரவபராக்ரெமௗ ஸதா³தெநௗ
பூ⁴யாஸ்தாம்ʼ|ஆேமந்|

ⅩⅦ இஹேலாேக ேய த⁴ந நஸ்ேத
ச த்தஸமுந்நத ம்ʼ சபேல த⁴ேநவஸ்²வாஸஞ்ச
ந குர்வ்வதாம்ʼ க ந்து ேபா⁴கா³ர்த²ம்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ ப்ரசுரத்ேவநஸர்வ்வதா³தா

ⅩⅧ ேயா(அ)மர ஈஸ்²வரஸ்தஸ்மிந்
வஸ்²வஸந்து ஸதா³சாரம்ʼ குர்வ்வந்து
ஸத்கர்ம்மத⁴ேநந த⁴ந ேநா ஸுகலா
தா³தாரஸ்²ச ப⁴வந்து,

ⅩⅨ யதா² ச ஸத்யம்ʼ ஜீவநம்ʼ
பாப்நுயுஸ்ததா²பாரத்ரிகாம்உத்தமஸம்பத³ம்ʼ
ஸஞ்சந்வந்த்ேவத த்வயாத ³ஸ்²யந்தாம்ʼ|

ⅩⅩ ேஹ தீமத ²ய, த்வம் உபந த ⁴ம்ʼ ேகா³பய
கால்பந கவத்³யாயா அபவத்ரம்ʼ ப்ரலாபம்ʼ
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வேராேதா⁴க்தஞ்சத்யஜச,
ⅩⅪ யத : கத பயா ேலாகாஸ்தாம்ʼ
வத்³யாமவலம்ப்³ய வஸ்²வாஸாத்³ ப்⁴ரஷ்டா
அப⁴வந| ப்ரஸாத³ஸ்தவ ஸஹாேயா பூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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