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2 ப தரஸ்யபத்ரம்ʼ

Ⅰ ேய ஜநா அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
அஸ்ததீ³ஸ்²வேர த்ராதரி யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
ச புண்யஸம்ப³லிதவஸ்²வாஸத⁴நஸ்ய
ஸமாநாம்ʼஸி²த்வம்ʼ ப்ராப்தாஸ்தாந் ப்ரத
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ஸ : ப்ேரரிதஸ்²ச
ஸி²ேமாந் ப தர : பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ ஈஸ்²வரஸ்யாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா²ஸ்²ச தத்வஜ்ஞாேநந
யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரஹஸா²ந்த்ேயா
ர்பா³ஹுல்யம்ʼவர்த்ததாம்ʼ|

Ⅲ ஜீவநார்த²ம் ஈஸ்²வரப⁴க்த்யர்த²ஞ்ச
யத்³யத்³ ஆவஸ்²யகம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ
ெகௗ³ரவஸத்³கு³ணாப்⁴யாம்அஸ்மதா³ஹ்வாநகாரிணஸ்தத்த்வஜ்ஞாநத்³வாரா
தஸ்ேயஸ்²வரீயஸ²க்த ரஸ்மப்⁴யம்ʼ த³த்தவதீ|

Ⅳதத்ஸர்வ்ேவணசாஸ்மப்⁴யம்ʼ தாத்³ருʼஸா²
ப³ஹுமூல்யா மஹாப்ரதஜ்ஞா த³த்தா
யாப ⁴ ர்யூயம்ʼ ஸம்ʼஸாரவ்யாப்தாத்
குத்ஸிதாப ⁴லாஷமூலாத் ஸர்வ்வநாஸா²த்³
ரக்ஷாம்ʼப்ராப்ேயஸ்²வரீயஸ்வபா⁴வஸ்யாம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்நுத²|

Ⅴ தேதா ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ
யத்நம்ʼ வதா⁴ய வஸ்²வாேஸ ெஸௗஜந்யம்ʼ
ெஸௗஜந்ேயஜ்ஞாநம்ʼ
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Ⅵ ஜ்ஞாந ஆயேதந்த்³ரியதாம்
ஆயேதந்த்³ரியதாயாம்ʼ ைத⁴ர்ய்யம்ʼ ைத⁴ர்ய்ய
ஈஸ்²வரப⁴க்த ம்

Ⅶ ஈஸ்²வரப⁴க்ெதௗ ப்⁴ராத்ருʼஸ்ேநேஹ ச
ப்ேரமயுங்க்த|

Ⅷ ஏதாந யத ³ யுஷ்மாஸு வ த்³யந்ேத◌े
வர்த்³த⁴ந்ேத ச தர்ஹ்யஸ்மத்ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தத்த்வஜ்ஞாேந
யுஷ்மாந் அலஸாந் நஷ்ப²லாம்ʼஸ்²ச ந
ஸ்தா²பயஷ்யந்த |

Ⅸ க ந்த்ேவதாந யஸ்ய ந வத்³யந்ேத
ேஸா (அ)ந்ேதா⁴ முத்³ரிதேலாசந :
ஸ்வகீயபூர்வ்வபாபாநாம்ʼ மார்ஜ்ஜநஸ்ய
வஸ்ம்ருʼத ம்ʼ க³தஸ்²ச|

Ⅹ தஸ்மாத்³ ேஹ ப்⁴ராதர :, யூயம்ʼ
ஸ்வகீயாஹ்வாநவரணேயா ர்த்³ருʼட⁴கரேண
ப³ஹு யதத்⁴வம்ʼ, தத் க்ருʼத்வா கதா³ச ந
ஸ்க²லிஷ்யத²|

Ⅺ யேதா (அ)ேநந ப்ரகாேரணாஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ஸ்த்ராத்ருʼர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநந்தராஜ்யஸ்ய
ப்ரேவேஸ²ந யூயம்ʼ ஸுகேலந
ேயாஜயஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅻ யத்³யப யூயம் ஏதத் ஸர்வ்வம்ʼ ஜாநீத²
வர்த்தமாேந ஸத்யமேத ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத² ச
ததா²ப யுஷ்மாந்ஸர்வ்வதா³ தத்ஸ்மாரயதும்
அஹம்அயத்நவாந் ந ப⁴வஷ்யாமி|
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ⅩⅢ யாவத்³ ஏதஸ்மிந் தூ³ஷ்ேய தஷ்டா²மி
தாவத்³ யுஷ்மாந் ஸ்மாரயந் ப்ரேபா³த⁴யதும்ʼ
வஹதம்ʼமந்ேய|

ⅩⅣ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்ேடா மாம்ʼ யத் ஜ்ஞாப தவாந்
தத³நுஸாராத்³ தூ³ஷ்யேமதத் மயா ஸீ²க்⁴ரம்ʼ
த்யக்தவ்யம்இத ஜாநாமி|

ⅩⅤ மம பரேலாகக³மநாத் பரமப யூயம்ʼ
யேத³தாந ஸ்மர்த்தும்ʼ ஸ² யத² தஸ்மிந்
ஸர்வ்வதா²யதஷ்ேய|

ⅩⅥ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய பராக்ரமம்ʼ புநராக³மநஞ்ச
யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயந்ேதா வயம்ʼ
கல்ப தாந்யுபாக்²யாநாந்யந்வக³ச்சா²ேமத
நஹ கந்து தஸ்ய மஹம்ந :
ப்ரத்யக்ஷஸாக்ஷேணா பூ⁴த்வா
பா⁴ஷதவந்த :|

ⅩⅦ யத : ஸ பதுரீஸ்²வராத்³ ெகௗ³ரவம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸாஞ்ச ப்ராப்தவாந் வ ேஸ²ஷேதா
மஹமயுக்தேதேஜாமத்⁴யாத்³ ஏதாத்³ருʼஸீ²
வாணீ தம்ʼ ப்ரத ந ர்க³தவதீ, யதா², ஏஷ மம
ப்ரியபுத்ர ஏதஸ்மிந் மம பரமஸந்ேதாஷ :|

ⅩⅧ ஸ்வர்கா³த் ந ர்க³ேதயம்ʼ வாணீ
பவத்ரபர்வ்வேத ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வத்³யமாைநரஸ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ |

ⅩⅨ அபரம் அஸ்மத்ஸமீேப த்³ருʼட⁴தரம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ வத்³யேத யூயஞ்ச
யத ³ த ³நாரம்ப⁴ம்ʼ யுஷ்மந்மந :ஸு
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ப்ரபா⁴தீயநக்ஷத்ரஸ்ேயாத³யஞ்ச யாவத்
த மிரமேய ஸ்தா²ேந ஜ்வலந்தம்ʼ ப்ரதீ³பமிவ
தத்³ வாக்யம்ʼ ஸம்மந்யத்⁴ேவ தர்ஹ ப⁴த்³ரம்ʼ
கரிஷ்யத²|

ⅩⅩஸா²ஸ்த்ரீயம்ʼ க மப ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
மநுஷ்யஸ்ய ஸ்வகீயபா⁴வேபா³த⁴கம்ʼ நஹ ,
ஏதத்³யுஷ்மாப ⁴ :ஸம்யக்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|

ⅩⅪ யேதா ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ புரா
மாநுஷாணாம் இச்சா²ேதா ேநாத்பந்நம்ʼ
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய பவத்ரேலாகா :
பவ த்ேரணாத்மநா ப்ரவர்த்த தா : ஸந்ேதா
வாக்யம்அபா⁴ஷந்த|

Ⅱ
Ⅰ அபரம்ʼ பூர்வ்வகாேல யதா² ேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய மித்²யாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந
உபாதஷ்ட²ந் ததா² யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப
மித்²யாஸி²க்ஷகா உபஸ்தா²ஸ்யந்த , ேத
ஸ்ேவஷாம்ʼக்ேரதாரம்ʼப்ரபு⁴ம்அநங்கீ³க்ருʼத்ய
ஸத்வரம்ʼ வநாஸ²ம்ʼ ஸ்ேவஷ வர்த்தயந்த
வ நாஸ²கைவத⁴ர்ம்ம்யம்ʼ கு³ப்தம்ʼ
யுஷ்மந்மத்⁴யம்ஆேநஷ்யந்த |

Ⅱ தேதா (அ)ேநேகஷ ேதஷாம்ʼ
வநாஸ²கமார்க³ம்ʼ க³ேதஷ ேதப்⁴ய :
ஸத்யமார்க³ஸ்யந ந்தா³ஸம்ப⁴வஷ்யத |

Ⅲ அபரஞ்ச ேத ேலாபா⁴த் காபட்யவாக்ைய
ர்யுஷ்மத்ேதா லாப⁴ம்ʼ கரிஷ்யந்ேத க ந்து
ேதஷாம்ʼ புராதநத³ண்டா³ஜ்ஞா ந வலம்ப³ேத
ேதஷாம்ʼவநாஸ²ஸ்²ச ந ந த்³ராத |
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Ⅳ ஈஸ்²வர : க்ருʼதபாபாந் தூ³தாந் ந
க்ஷமித்வா த மிரஸ்²ருʼங்க²ைல : பாதாேல
ருத்³த்⁴வாவ சாரார்த²ம்ʼஸமர்ப தவாந்|

Ⅴ புராதநம்ʼ ஸம்ʼஸாரமப ந க்ஷமித்வா தம்ʼ
து³ஷ்டாநாம்ʼ ஸம்ʼஸாரம்ʼ ஜலாப்லாவேநந
மஜ்ஜயத்வா ஸப்தஜைந : ஸஹதம்ʼ
த⁴ர்ம்மப்ரசாரகம்ʼ ேநாஹம்ʼ ரக்ஷதவாந்|

Ⅵஸிேதா³மம் அேமாரா ேசத நாமேக நக³ேர
ப⁴வஷ்யதாம்ʼ து³ஷ்டாநாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ
வதா⁴ய ப⁴ஸ்மீக்ருʼத்ய வநாேஸ²ந
த³ண்டி³தவாந்;

Ⅶ க ந்து ைத : குத்ஸிதவ்யப ⁴சாரிப ⁴
ர்து³ஷ்டாத்மப ⁴ : க்லிஷ்டம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ
ேலாடம்ʼ ரக்ஷதவாந்|

Ⅷ ஸ தா⁴ர்ம்மிேகா ஜநஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய
நவஸந்ஸ்வீயத்³ருʼஷ்டிஸ்²ேராத்ரேகா³சேரப்⁴யஸ்ேதஷாம்
அத⁴ர்ம்மாசாேரப்⁴ய : ஸ்வகீயதா⁴ர்ம்மிகமநஸி
த ³ேந த ³ேந தப்தவாந்|

Ⅸ ப்ரபு⁴ ர்ப⁴க்தாந் பரீக்ஷாத்³ உத்³த⁴ர்த்தும்ʼ
வசாரத ³நஞ்ச யாவத்³ த³ண்ட்³யாமாநாந்
அதா⁴ர்ம்மிகாந் ேராத்³து⁴ம்ʼ பாரயத ,

Ⅹவேஸ²ஷேதா ேய (அ)ேமத்⁴யாப ⁴லாஷாத்
ஸா²ரீரிகஸுக²ம் அநுக³ச்ச²ந்த
கர்த்ருʼத்வபதா³ந சாவஜாநந்த தாேநவ
(ேராத்³து⁴ம்ʼ பாரயத | ) ேத து³ :ஸாஹஸிந :
ப்ரக³ல்பா⁴ஸ்²ச|

Ⅺஅபரம்ʼ ப³லெகௗ³ரவாப்⁴யாம்ʼஸ்²ேரஷ்டா²
த ³வ்யதூ³தா : ப்ரேபா⁴ : ஸந்நெதௗ⁴ ேயஷாம்ʼ
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ைவபரீத்ேயந ந ந்தா³ஸூசகம்ʼ வசாரம்ʼ ந
குர்வ்வந்த ேதஷாம் உச்சபத³ஸ்தா²நாம்ʼ
ந ந்த³நாத்³இேமந பீ⁴தா :|

Ⅻ க ந்து ேய பு³த்³த ⁴ஹீநா : ப்ரக்ருʼதா
ஜந்தேவாத⁴ர்த்தவ்யதாையவநாஸ்²யதாைய
ச ஜாயந்ேத தத்ஸத்³ருʼஸா² இேம
யந்ந பு³த்⁴யந்ேத தத் ந ந்த³ந்த :
ஸ்வகீயவநாஸ்²யதயா வ நம்ʼ யந்த
ஸ்வீயாத⁴ர்ம்மஸ்யப²லம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த ச|

ⅩⅢ ேத த ³வா ப்ரக்ருʼஷ்டேபா⁴ஜநம்ʼ ஸுக²ம்ʼ
மந்யந்ேத நஜச²ைல : ஸுக²ேபா⁴க ³ந :
ஸந்ேதா யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ஜநம்ʼ
குர்வ்வந்த : கலங்க ேநா ேதா³ஷணஸ்²ச
ப⁴வந்த |

ⅩⅣேதஷாம்ʼேலாசநாந பரதா³ராகாங் ணி
பாேப சாஸ்²ராந்தாந ேத சஞ்சலாந மநாம்ʼஸி
ேமாஹயந்த ேலாேப⁴ தத்பரமநஸ :ஸந்த ச|

ⅩⅤ ேத ஸா²பக்³ரஸ்தா வம்ʼஸா² :
ஸரலமார்க³ம்ʼ வஹாய ப ³ேயாரபுத்ரஸ்ய
ப ³லியமஸ்ய வபேத²ந வ்ரஜந்ேதா ப்⁴ராந்தா
அப⁴வந்| ஸ ப ³லியேமா (அ)ப்யத⁴ர்ம்மாத்
ப்ராப்ேய பாரிேதாஷ ேக(அ)ப்ரீயத,

ⅩⅥ க ந்து நஜாபராதா⁴த்³ ப⁴ர்த்ஸநாம்
அலப⁴த யேதா வசநஸ²க்தஹீநம்ʼ
வாஹநம்ʼ மாநுஷகக ³ரம் உச்சார்ய்ய
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஉந்மத்ததாம்அபா³த⁴த|

ⅩⅦ இேம ந ர்ஜலாந ப்ரஸ்ரவணாந
ப்ரசண்ட³வாயுநா சாலிதா ேமகா⁴ஸ்²ச
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ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ந த்யஸ்தா²யீ
ேகா⁴ரதராந்த⁴கார :ஸஞ்ச ேதா (அ)ஸ்த |

ⅩⅧ ேய ச ஜநா ப்⁴ராந்த்யாசாரிக³ணாத்
க்ருʼச்ச்²ேரேணாத்³த்⁴ருʼதாஸ்தாந் இேம
(அ)பரிமிதத³ர்பகதா² பா⁴ஷமாணா :
ஸா²ரீரிகஸுகா²ப ⁴லாைஷ : காமக்ரீடா³ப ⁴ஸ்²ச
ேமாஹயந்த |

ⅩⅨ ேதப்⁴ய : ஸ்வாதீ⁴நதாம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாய
ஸ்வயம்ʼ வநாஸ்²யதாயா தா³ஸா ப⁴வந்த ,
யத :, ேயா ேயைநவ பராஜிக்³ேய ஸ
ஜாதஸ்தஸ்யகங்கர :|

ⅩⅩ த்ராது : ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய
ஜ்ஞாேநந ஸம்ʼஸாரஸ்ய மேலப்⁴ய
உத்³த்⁴ருʼதா ேய புநஸ்ேதஷ நமஜ்ஜ்ய
பராஜீயந்ேத ேதஷாம்ʼ ப்ரத²மத³ஸா²த :
ேஸ²ஷத³ஸா²குத்ஸிதா ப⁴வத |

ⅩⅪ ேதஷாம்ʼ பேக்ஷ த⁴ர்ம்மபத²ஸ்ய
ஜ்ஞாநாப்ராப்த ர்வரம்ʼ ந ச ந ர்த்³த ³ஷ்டாத்
பவத்ரவ த ⁴மார்கா³த் ஜ்ஞாநப்ராப்தாநாம்ʼ
பராவர்த்தநம்ʼ|

ⅩⅫக ந்து ேயயம்ʼஸத்யா த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²
ைஸவ ேதஷ ப²லிதவதீ, யதா², குக்குர :
ஸ்வீயவாந்தாய வ்யாவர்த்தேத புந :
புந :| லுடி²தும்ʼ கர்த்³த³ேம தத்³வத்
க்ஷாலிதஸ்²ைசவஸூ²கர :||

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ யதா²
பவ த்ரப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼப ⁴ :
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பூர்வ்ேவாக்தாந வாக்யாந த்ராத்ரா ப்ரபு⁴நா
ப்ேரரிதாநாம்அஸ்மாகம்ஆேத³ஸ²ஞ்சஸாரத²
ததா²யுஷ்மாந்ஸ்மாரய த்வா

Ⅱ யுஷ்மாகம்ʼ ஸரலபா⁴வம்ʼ ப்ரேபா³த⁴யதும்
அஹம்ʼ த்³வதீயம்இத³ம்ʼ பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅲ ப்ரத²மம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரித³ம்ʼ ஜ்ஞாயதாம்ʼ
யத் ேஸ²ேஷ காேல ஸ்ேவச்சா²சாரிேணா
ந ந்த³காஉபஸ்தா²ய

Ⅳ வத ³ஷ்யந்த ப்ரேபா⁴ராக³மநஸ்ய
ப்ரதஜ்ஞா குத்ர? யத : ப த்ருʼேலாகாநாம்ʼ
மஹாந த்³ராக³மநாத் பரம்ʼ ஸர்வ்வாணி
ஸ்ருʼஷ்ேடராரம்ப⁴காேல யதா²
தைத²வாவதஷ்ட²ந்ேத|

Ⅴபூர்வ்வம்ஈஸ்²வரஸ்யவாக்ேயநாகாஸ²மண்ட³லம்ʼ
ஜலாத்³ உத்பந்நா ஜேல ஸந்தஷ்ட²மாநா ச
ப்ருʼத ²வ்யவத்³யைததத்³ அந ச்சு²கதாதஸ்ேத
நஜாநாந்த ,

Ⅵ ததஸ்தாத்காலிகஸம்ʼஸாேரா
ஜேலநாப்லாவ ேதாவ நாஸ²ம்ʼ க³த :|

Ⅶ க ந்த்வது⁴நா வர்த்தமாேந
ஆகாஸ²பூ⁴மண்ட³ேல ேதைநவ வாக்ேயந
வஹ்ந்யர்த²ம்ʼ கு³ப்ேத வ சாரத ³நம்ʼ
து³ஷ்டமாநவாநாம்ʼ வநாஸ²ஞ்ச யாவத்³
ர யேத|

Ⅷ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம் ஏதேத³கம்ʼ
வாக்யம் அநவக³தா மா ப⁴வத யத் ப்ரேபா⁴ :
ஸாக்ஷாத்³ த ³நேமகம்ʼ வர்ஷஸஹஸ்ரவத்³
வர்ஷஸஹஸ்ரஞ்சத ³ைநகவத்|
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Ⅸ ேகச த்³ யதா² வலம்ப³ம்ʼ மந்யந்ேத
ததா² ப்ரபு⁴ : ஸ்வப்ரதஜ்ஞாயாம்ʼ
வலம்ப³ேத தந்நஹ கந்து ேகா(அ)ப யந்ந
வ நஸ்²ேயத் ஸர்வ்வம்ʼ ஏவ மந :பராவர்த்தநம்ʼ
க³ச்ேச²யுரித்யப ⁴லஷந் ேஸா (அ)ஸ்மாந் ப்ரத
தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதாம்ʼவத³தா⁴த |

Ⅹ க ந்து க்ஷபாயாம்ʼ ெசௗர இவ
ப்ரேபா⁴ ர்த ³நம் ஆக³மிஷ்யத தஸ்மிந்
மஹாஸ²ப்³ேத³ந க³க³நமண்ட³லம்ʼ
ேலாப்ஸ்யேத மூலவஸ்தூந ச தாேபந
க³லிஷ்யந்ேத ப்ருʼத ²வீ தந்மத்⁴யஸ்த ²தாந
கர்ம்மாணி ச த⁴ யந்ேத|

Ⅺ அத : ஸர்வ்ைவேரைத ர்வ காேர
க³ந்தவ்ேய ஸத யஸ்மிந் ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ
தா³ேஹந வகாரிஷ்யேத மூலவஸ்தூந ச
தாேபந க³லிஷ்யந்ேத

Ⅻ தஸ்ேயஸ்²வரத ³நஸ்யாக³மநம்ʼ
ப்ரதீக்ஷமாைணராகாங்க்ஷமாைணஸ்²ச
யூஷ்மாப ⁴ ர்த⁴ர்ம்மாசாேரஸ்²வரப⁴க்த ப்⁴யாம்ʼ
கீத்³ருʼைஸ² ர்ேலாைக ர்ப⁴வதவ்யம்ʼ?

ⅩⅢததா²ப வயம்ʼதஸ்யப்ரதஜ்ஞாநுஸாேரண
த⁴ர்ம்மஸ்ய வாஸஸ்தா²நம்ʼ நூதநம்
ஆகாஸ²மண்ட³லம்ʼ நூதநம்ʼ பூ⁴மண்ட³லஞ்ச
ப்ரதீக்ஷாமேஹ|

ⅩⅣ அதஏவ ேஹ ப்ரியதமா :, தாந
ப்ரதீக்ஷமாணா யூயம்ʼ நஷ்கலங்கா
அந ந்த ³தாஸ்²ச பூ⁴த்வா யத்
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ஸா²ந்த்யாஸ்²ரிதாஸ்தஷ்ட²ைத²தஸ்மிந்
யதத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤஅஸ்மாகம்ʼப்ரேபா⁴ர்தீ³ர்க⁴ஸஹஷ்ணுதாஞ்ச
பரித்ராணஜநகாம்ʼ மந்யத்⁴வம்ʼ| அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரியப்⁴ராத்ேர ெபௗலாய யத் ஜ்ஞாநம்
அதா³ய தத³நுஸாேரண ேஸா(அ)ப பத்ேர
யுஷ்மாந் ப்ரத தேத³வாலிக²த்|

ⅩⅥ ஸ்வகீயஸர்வ்வபத்ேரஷ ைசதாந்யத ⁴
ப்ரஸ்துத்ய தேத³வ க³த³த | ேதஷ
பத்ேரஷ கத பயாந து³ரூஹ்யாணி
வாக்யாந வ த்³யந்ேத ேய ச ேலாகா
அஜ்ஞாநாஸ்²சஞ்சலாஸ்²ச ேத
நஜவநாஸா²ர்த²ம்அந்யஸா²ஸ்த்ரீயவசநாநீவ
தாந்யப வகாரயந்த |

ⅩⅦ தஸ்மாத்³ ேஹ ப்ரியதமா :, யூயம்ʼ
பூர்வ்வம்ʼ பு³த்³த்⁴வா ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த,
அதா⁴ர்ம்மிகாணாம்ʼப்⁴ராந்தஸ்ேராதஸாபஹ்ருʼதா :
ஸ்வகீயஸுஸ்த ²ரத்வாத் மா ப்⁴ரஸ்²யத|

ⅩⅧ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴ஸ்த்ராது
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹ ஜ்ஞாேந ச
வர்த்³த⁴த்⁴வம்ʼ| தஸ்ய ெகௗ³ரவம் இதா³நீம்ʼ
ஸதா³காலஞ்சபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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