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2தீமத ²யம்ʼ பத்ரம்ʼ
Ⅰ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா யா ஜீவநஸ்ய
ப்ரதஜ்ஞா தாமதீ⁴ஸ்²வரஸ்ேயச்ச²யா யீேஸா² :
க்²ரீஷ்டஸ்ையக : ப்ேரரித : ெபௗேலா(அ)ஹம்ʼ
ஸ்வகீயம்ʼ ப்ரியம்ʼ த⁴ர்ம்மபுத்ரம்ʼ தீமத ²யம்ʼ
ப்ரத பத்ரம்ʼலிகா²மி|

Ⅱ தாத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்²ச த்வய ப்ரஸாத³ம்ʼ த³யாம்ʼ
ஸா²ந்தஞ்சக்ரியாஸ்தாம்ʼ|

Ⅲ அஹம் ஆ பூர்வ்வபுருஷாத் யம்
ஈஸ்²வரம்ʼ பவ த்ரமநஸா ேஸேவ தம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³நம்ʼ கத²யாமி, அஹம் அேஹாராத்ரம்ʼ
ப்ரார்த²நாஸமேயத்வாம்ʼ ந ரந்தரம்ʼஸ்மராமி|

Ⅳ யஸ்²ச வஸ்²வாஸ : ப்ரத²ேம
ேலாயீநாமிகாயாம்ʼ தவ மாதாமஹ்யாம்
உநீகீநாமிகாயாம்ʼ மாதரி சாதஷ்ட²த்
தவாந்தேர(அ)ப தஷ்ட²தீத மந்ேய

Ⅴ தவ தம்ʼ நஷ்கபடம்ʼ வஸ்²வாஸம்ʼ
மநஸி குர்வ்வந் தவாஸ்²ருபாதம்ʼ ஸ்மரந்
யதா²நந்ேத³ந ப்ரப²ல்ேலா ப⁴ேவயம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ
தவத³ர்ஸ²நம்ஆகாங்ேக்ஷ|

Ⅵ அேதா ேஹேதா ர்மம ஹஸ்தார்பேணந
லப்³ேதா⁴ ய ஈஸ்²வரஸ்ய வரஸ்த்வய
வத்³யேத தம் உஜ்ஜ்வாலயதும்ʼ த்வாம்ʼ
ஸ்மாரயாமி|
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Ⅶ யத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மப்⁴யம்ʼ
ப⁴யஜநகம் ஆத்மாநம் அத³த்த்வா
ஸ²க்த ப்ேரமஸதர்கதாநாம்ஆகரம்ஆத்மாநம்ʼ
த³த்தவாந்|

Ⅷ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴மத ⁴ தஸ்ய
வந்த ³தா³ஸம்ʼ மாமத ⁴ ச ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ
ந த்ரபஸ்வ க ந்த்வீஸ்²வரீயஸ²க்த்யா
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய க்ருʼேத து³ :க²ஸ்ய
ஸஹபா⁴கீ³ ப⁴வ|

Ⅸ ேஸா(அ)ஸ்மாந் பரித்ராணபாத்ராணி
க்ருʼதவாந்பவ த்ேரணாஹ்வாேநநாஹூதவாம்ʼஸ்²ச;
அஸ்மத்கர்ம்மேஹதுேநத நஹ
ஸ்வீயநரூபாணஸ்ய ப்ரஸாத³ஸ்ய ச க்ருʼேத
தத் க்ருʼதவாந்| ஸ ப்ரஸாத³ : ஸ்ருʼஷ்ேட :
பூர்வ்வகாேல க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நாஸ்மப்⁴யம்
அதா³ய ,

Ⅹக ந்த்வது⁴நாஸ்மாகம்ʼ பரித்ராது ர்யீேஸா² :
க்²ரீஷ்டஸ்யாக³மேநந ப்ராகாஸ²த| க்²ரீஷ்ேடா
ம்ருʼத்யும்ʼ பராஜிதவாந் ஸுஸம்ʼவாேத³ந ச
ஜீவநம்அமரதாஞ்ச ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅺதஸ்யேகா⁴ஷயதாதூ³தஸ்²சாந்யஜாதீயாநாம்ʼ
ஸி²க்ஷகஸ்²சாஹம்ʼ நயுக்ேதா(அ)ஸ்மி|

Ⅻ தஸ்மாத் காரணாத் மமாயம்ʼ க்ேலேஸா²
ப⁴வத ேதந மம லஜ்ஜா ந ஜாயேத
யேதா(அ)ஹம்ʼ யஸ்மிந் வஸ்²வஸிதவாந்
தமவக³ேதா(அ)ஸ்மி மஹாத ³நம்ʼ யாவத்
மேமாபந ேத⁴ ர்ேகா³பநஸ்ய ஸ²க்தஸ்தஸ்ய
வத்³யதஇத நஸ்²ச தம்ʼஜாநாமி|
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ⅩⅢ ஹததா³யகாநாம்ʼ வாக்யாநாம்
ஆத³ர்ஸ²ரூேபண மத்த : ஸ்²ருதா : க்²ரீஷ்ேட
யீெஸௗ²வஸ்²வாஸப்ேரம்ேநா : கதா² தா⁴ரய|

ⅩⅣ அபரம் அஸ்மத³ந்தர்வாஸிநா
பவ த்ேரணாத்மநா தாமுத்தமாம் உபந த ⁴ம்ʼ
ேகா³பய|

ⅩⅤ ஆஸி²யாேத³ஸீ²யா : ஸர்வ்ேவ மாம்ʼ
த்யக்தவந்த இத த்வம்ʼ ஜாநாஸி ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய பூ²க ³ல்ேலா ஹர்ம்மக ³நஸ்²ச
வ த்³ேயேத|

ⅩⅥ ப்ரபு⁴ரநீஷப²ரஸ்ய பரிவாராந் ப்ரத
க்ருʼபாம்ʼ வத³தா⁴து யத : ஸ புந : புந ர்மாம்
ஆப்யாய தவாந்

ⅩⅦ மம ஸ்²ருʼங்க²ேலந ந த்ரப த்வா
ேராமாநக³ேர உபஸ்த ²தஸமேய யத்ேநந
மாம்ʼ ம்ருʼக³யத்வா மேமாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅧ அேதா வ சாரத ³ேந ஸ யதா² ப்ரேபா⁴ :
க்ருʼபாபா⁴ஜநம்ʼ ப⁴ேவத் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வரம்ʼ
ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ைம ேத³யாத்| இப ²ஷநக³ேர(அ)ப
ஸ கத ப்ரகாைர ர்மாம் உபக்ருʼதவாந் தத்
த்வம்ʼஸம்யக்³ ேவத்ஸி|

Ⅱ
Ⅰ ேஹ மம புத்ர, க்²ரீஷ்டயீஸு²ேதா
ேயா(அ)நுக்³ரஹஸ்தஸ்ய ப³ேலந த்வம்ʼ
ப³லவாந் ப⁴வ|

Ⅱ அபரம்ʼ ப³ஹுப ⁴ : ஸாக்ஷப ⁴ :
ப்ரமாணீக்ருʼதாம்ʼ யாம்ʼ ஸி²க்ஷாம்ʼ
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ஸ்²ருதவாநஸி தாம்ʼ வஸ்²வாஸ்ேயஷ
பரஸ்ைம ஸி²க்ஷாதா³ேந ந புேணஷ ச
ேலாேகஷ ஸமர்பய|

Ⅲ த்வம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தேமா
ேயாத்³ேத⁴வக்ேலஸ²ம்ʼஸஹஸ்வ|

Ⅳ ேயா யுத்³த⁴ம்ʼ கேராத ஸ ஸாம்ʼஸாரிேக
வ்யாபாேர மக்³ேநா ந ப⁴வத க ந்து
ஸ்வந ேயாஜயத்ேர ேராசதும்ʼ ேசஷ்டேத|

Ⅴ அபரம்ʼ ேயா மல்ைல ர்யுத்⁴யத ஸ யத ³
நயமாநுஸாேரணநயுத்³த்⁴யத தர்ஹ க ரீடம்ʼ
நலப்ஸ்யேத|

Ⅵஅபரம்ʼய : க்ருʼஷீவல : கர்ம்மகேராத ேதந
ப்ரத²ேமந ப²லபா⁴க ³நா ப⁴வதவ்யம்ʼ|

Ⅶ மயா யது³ச்யேத தத் த்வயா பு³த்⁴யதாம்ʼ
யத : ப்ரபு⁴ஸ்துப்⁴யம்ʼ ஸர்வ்வத்ர பு³த்³த ⁴ம்ʼ
தா³ஸ்யத |

Ⅷ மம ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய வசநாநுஸாராத்³
தா³யூத்³வம்ʼஸீ²யம்ʼ ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத்³
உத்தா²ப தஞ்சயீஸு²ம்ʼ க்²ரீஷ்டம்ʼஸ்மர|

Ⅸ தத்ஸுஸம்ʼவாத³காரணாத்³ அஹம்ʼ
து³ஷ்கர்ம்ேமவ ப³ந்த⁴நத³ஸா²பர்ய்யந்தம்ʼ
க்ேலஸ²ம்ʼ பு⁴ஞ்ேஜ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
வாக்யம்அப³த்³த⁴ம்ʼ தஷ்ட²த |

Ⅹ க்²ரீஷ்ேடந யீஸு²நா யத்³
அநந்தெகௗ³ரவஸஹதம்ʼ பரித்ராணம்ʼ
ஜாயேத தத³ப ⁴ருசைத ர்ேலாைகரப யத்
லப்⁴ேயத தத³ர்த²மஹம்ʼ ேதஷாம்ʼ ந மித்தம்ʼ
ஸர்வ்வாண்ேயதாந ஸேஹ|
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Ⅺ அபரம் ஏஷா பா⁴ரதீ ஸத்யா யத ³ வயம்ʼ
ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ம்ரியாமேஹ தர்ஹ ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஜீவவ்யாம :, யத ³ ச க்ேலஸ²ம்ʼ
ஸஹாமேஹ தர்ஹ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ராஜத்வமப கரிஷ்யாமேஹ|

Ⅻ யத ³ வயம்ʼ தம் அநங்கீ³குர்ம்மஸ்தர்ஹ
ேஸா (அ)ஸ்மாநப்யநங்கீ³கரிஷ்யத |

ⅩⅢ யத ³ வயம்ʼ ந வஸ்²வாஸாமஸ்தர்ஹ
ஸ வஸ்²வாஸ்யஸ்தஷ்ட²த யத : ஸ்வம்
அபஹ்ேநாதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅣ த்வேமதாந ஸ்மாரயந் ேத யதா²
நஷ்ப²லம்ʼஸ்²ேராத்ருʼணாம்ʼ ப்⁴ரம்ʼஸ²ஜநகம்ʼ
வாக்³யுத்³த⁴ம்ʼ ந குர்ய்யஸ்ததா² ப்ரேபா⁴ :
ஸமக்ஷம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼவநீயாத ³ஸ²|

ⅩⅤ அபரம்ʼ த்வம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத் ஸ்வம்ʼ பரீக்ஷதம்
அந ந்த³நீயகர்ம்மகாரிணஞ்ச ஸத்யமதஸ்ய
வாக்யாநாம்ʼ ஸத்³வப⁴ஜேந ந புணஞ்ச
த³ர்ஸ²யதும்ʼயதஸ்வ|

ⅩⅥ க ந்த்வபவத்ரா அநர்த²ககதா² தூ³ரீகுரு
யதஸ்ததா³லம்ப ³நஉத்தேராத்தரம்அத⁴ர்ம்ேம
வர்த்³த ⁴ஷ்யந்ேத,

ⅩⅦ ேதஷாஞ்ச வாக்யம்ʼ க³லிதக்ஷதவத்
க்ஷயவர்த்³த⁴ேகா ப⁴வஷ்யத ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேயஹுமிநாய : ப ²லீதஸ்²ேசத நாமாெநௗ
த்³ெவௗ ஜெநௗ ஸத்யமதாத்³ ப்⁴ரஷ்ெடௗ
ஜாெதௗ,
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ⅩⅧ ம்ருʼதாநாம்ʼ புநருத்த ²த ர்வ்யதீேதத
வத³ந்ெதௗ ேகஷாஞ்ச த்³ வஸ்²வாஸம்
உத்பாடயதஸ்²ச|

ⅩⅨ ததா²பீஸ்²வரஸ்ய ப ⁴த்தமூலம்
அசலம்ʼ தஷ்ட²த தஸ்மிம்ʼஸ்²ேசயம்ʼ லிப
ர்முத்³ராங்க தா வ த்³யேத| யதா², ஜாநாத
பரேமஸ²ஸ்து ஸ்வகீயாந் ஸர்வ்வமாநவாந்|
அபக³ச்ேச²த்³ அத⁴ர்ம்மாச்ச ய : கஸ்²ச த்
க்²ரீஷ்டநாமக்ருʼத்||

ⅩⅩ க ந்து ப்³ருʼஹந்ந ேகதேந ேகவல
ஸுவர்ணமயாந ெரௗப்யமயாணி
ச பா⁴ஜநாந வ த்³யந்த இத தர்ஹ
காஷ்ட²மயாந ம்ருʼண்மயாந்யப
வத்³யந்ேத ேதஷாஞ்ச கயந்த ஸம்மாநாய
கயந்தபமாநாய ச ப⁴வந்த |

ⅩⅪஅேதா யத ³ கஸ்²ச த்³ ஏதாத்³ருʼேஸ²ப்⁴ய :
ஸ்வம்ʼ பரிஷ்கேராத தர்ஹ ஸ
பாவதம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கார்ய்யேயாக்³யம்ʼ
ஸர்வ்வஸத்கார்ய்யாேயாபயுக்தம்ʼ
ஸம்மாநார்த²கஞ்ச பா⁴ஜநம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅫெயௗவநாவஸ்தா²யாஅப ⁴லாஷாஸ்த்வயா
பரித்யஜ்யந்தாம்ʼ த⁴ர்ம்ேமா வஸ்²வாஸ :
ப்ேரம ேய ச ஸு²ச மேநாப ⁴ : ப்ரபு⁴ம்
உத்³த ³ஸ்²ய ப்ரார்த²நாம்ʼ குர்வ்வேத ைத :
ஸார்த்³த⁴ம் ஐக்யபா⁴வஸ்²ைசேதஷ த்வயா
யத்ேநாவ தீ⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ த்வம் அநர்த²காந்
அஜ்ஞாநாம்ʼஸ்²ச ப்ரஸ்²நாந்
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வாக்³யுத்³ேதா⁴த்பாத³காந் ஜ்ஞாத்வா
தூ³ரீகுரு|

ⅩⅩⅣ யத : ப்ரேபா⁴ ர்தா³ேஸந யுத்³த⁴ம்
அகர்த்தவ்யம்ʼ க ந்து ஸர்வ்வாந் ப்ரத
ஸா²ந்ேதந ஸி²க்ஷாதா³ேநச்சு²ேகந
ஸஹஷ்ணுநா ச ப⁴வதவ்யம்ʼ, வபக்ஷாஸ்²ச
ேதந நம்ரத்ேவந ேசத தவ்யா :|

ⅩⅩⅤ ததா² க்ருʼேத யதீ³ஸ்²வர : ஸத்யமதஸ்ய
ஜ்ஞாநார்த²ம்ʼ ேதப்⁴ேயா மந :பரிவர்த்தநரூபம்ʼ
வரம்ʼ த³த்³யாத்,

ⅩⅩⅥ தர்ஹ ேத ேயந ஸ²யதாேநந
நஜாப ⁴லாஷஸாத⁴நாய த்⁴ருʼதாஸ்தஸ்ய
ஜாலாத் ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ேயாத்³தா⁴ரம்ʼ
லப்³து⁴ம்ʼஸ² யந்த |

Ⅲ
Ⅰ சரமத ³ேநஷ க்ேலஸ²ஜநகா : ஸமயா
உபஸ்தா²ஸ்யந்தீத ஜாநீஹ |

Ⅱ யதஸ்தாத்காலிகா ேலாகா
ஆத்மப்ேரமிேணா (அ)ர்த²ப்ேரமிண
ஆத்மஸ்²லாக ⁴ேநா (அ)ப ⁴மாந ேநா ந ந்த³கா :
ப த்ேராரநாஜ்ஞாக்³ராஹண : க்ருʼதக்⁴நா
அபவத்ரா :

Ⅲ ப்ரீதவர்ஜிதா அஸந்ேத⁴யா
ம்ருʼஷாபவாத ³ேநா (அ)ஜிேதந்த்³ரியா :
ப்ரசண்டா³ ப⁴த்³ரத்³ேவஷேணா

Ⅳ வஸ்²வாஸகா⁴தகா து³ :ஸாஹஸிேநா
த³ர்பத்⁴மாதா ஈஸ்²வராப்ேரமிண : க ந்து
ஸுக²ப்ேரமிேணா
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Ⅴப⁴க்தேவஸா² : க ந்த்வஸ்வீக்ருʼதப⁴க்தகு³ணா
ப⁴வஷ்யந்த ; ஏதாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
ஸம்ʼமர்க³ம்ʼ பரித்யஜ|

Ⅵ யேதா ேய ஜநா : ப்ரச்ச²ந்நம்ʼ ேக³ஹாந்
ப்ரவஸ²ந்த பாைப ர்பா⁴ரக்³ரஸ்தா
நாநாவ தா⁴ப ⁴லாைஷஸ்²சாலிதா யா :
காமிந்ேயா

Ⅶ ந த்யம்ʼ ஸி²க்ஷந்ேத க ந்து ஸத்யமதஸ்ய
தத்த்வஜ்ஞாநம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ கதா³ச த் ந
ஸ²க்நுவந்த தா தா³ஸீவத்³ வஸீ²குர்வ்வேத
ச ேத தாத்³ருʼஸா² ேலாகா :|

Ⅷ யாந்ந ர்யாம்ப்³ரிஸ்²ச யதா² மூஸமம்ʼ
ப்ரத வ பக்ஷத்வம் அகுருதாம்ʼ தைத²வ
ப்⁴ரஷ்டமநேஸா வஸ்²வாஸவஷேய
(அ)க்³ராஹ்யாஸ்²ைசேத ேலாகா அப
ஸத்யமதம்ʼ ப்ரத வ பக்ஷதாம்ʼகுர்வ்வந்த |

Ⅸ க ந்து ேத ப³ஹுதூ³ரம் அக்³ரஸரா
ந ப⁴வஷ்யந்த யதஸ்தேயா ர்மூட⁴தா
யத்³வத் தத்³வத்³ ஏேதஷாமப மூட⁴தா
ஸர்வ்வத்³ருʼஸ்²யா ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ மேமாபேத³ஸ² : ஸி²ஷ்டதாப ⁴ப்ராேயா
வஸ்²வாேஸா ர்த⁴ர்ய்யம்ʼ ப்ேரம
ஸஹஷ்ணுேதாபத்³ரவ : க்ேலஸா²

Ⅺ ஆந்தயக ²யாயாம் இகந ேய
லூஸ்த்ராயாஞ்ச மாம்ʼ ப்ரத யத்³யத்³ அக⁴டத
யாம்ʼஸ்²ேசாபத்³ரவாந் அஹம் அஸேஹ
ஸர்வ்வேமதத் த்வம் அவக³ேதா(அ)ஸி கந்து
தத்ஸர்வ்வத : ப்ரபு⁴ ர்மாம்உத்³த்⁴ருʼதவாந்|
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Ⅻ பரந்து யாவந்ேதா ேலாகா : க்²ரீஷ்ேடந
யீஸு²ேநஸ்²வரப⁴க்த ம் ஆசரிதும் இச்ச²ந்த
ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம் உபத்³ரேவா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ அபரம்ʼ பாபஷ்டா² : க²லாஸ்²ச ேலாகா
ப்⁴ராம்யந்ேதா ப்⁴ரமயந்தஸ்²ேசாத்தேராத்தரம்ʼ
து³ஷ்டத்ேவநவர்த்³த ⁴ஷ்யந்ேத|

ⅩⅣக ந்துத்வம்ʼயத்³யத்³அஸி²க்ஷதா² :,யச்ச
த்வய ஸமர்ப தம் அபூ⁴த் தஸ்மிந் அவதஷ்ட²,
யத : கஸ்மாத்ஸி²க்ஷாம்ʼ ப்ராப்ேதா(அ)ஸிதத்³
ேவத்ஸி;

ⅩⅤ யாந ச த⁴ர்ம்மஸா²ஸ்த்ராணி
க்²ரீஷ்ேட யீெஸௗ² வஸ்²வாேஸந
பரித்ராணப்ராப்தேய த்வாம்ʼ ஜ்ஞாந நம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த தாந த்வம்ʼ
ைஸ²ஸ²வகாலாத்³அவக³ேதா(அ)ஸி|

ⅩⅥ தத் ஸர்வ்வம்ʼ ஸா²ஸ்த்ரம்
ஈஸ்²வரஸ்யாத்மநா த³த்தம்ʼ ஸி²க்ஷாைய
ேதா³ஷேபா³தா⁴ய ேஸா²த⁴நாய
த⁴ர்ம்மவ நயாய ச ப²லயூக்தம்ʼ ப⁴வத

ⅩⅦ ேதந ேசஸ்²வரஸ்ய ேலாேகா ந புண :
ஸர்வ்வஸ்ைம ஸத்கர்ம்மேண ஸுஸஜ்ஜஸ்²ச
ப⁴வத |

Ⅳ
Ⅰ ஈஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர யஸ்²ச யீஸு² :
க்²ரீஷ்ட : ஸ்வீயாக³மநகாேல ஸ்வராஜத்ேவந
ஜீவதாம்ʼ ம்ருʼதாநாஞ்ச ேலாகாநாம்ʼ வசாரம்ʼ
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கரிஷ்யத தஸ்ய ேகா³சேர (அ)ஹம்ʼ த்வாம்
இத³ம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ஆஜ்ஞாபயாமி|

Ⅱ த்வம்ʼ வாக்யம்ʼ ேகா⁴ஷய காேல(அ)காேல
ேசாத்ஸுேகா ப⁴வபூர்ணயாஸஹஷ்ணுதயா
ஸி²க்ஷயா ச ேலாகாந் ப்ரேபா³த⁴ய ப⁴ர்த்ஸய
வநயஸ்வச|

Ⅲ யத ஏதாத்³ருʼஸ² : ஸமய ஆயாத
யஸ்மிந் ேலாகா யதா²ர்த²ம் உபேத³ஸ²ம்
அஸஹ்யமாநா : கர்ணகண்டூ³யநவஸி²ஷ்டா
பூ⁴த்வா நஜாப ⁴லாஷாத் ஸி²க்ஷகாந்
ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யந்த

Ⅳ ஸத்யமதாச்ச ஸ்²ேராத்ராணி நவர்த்த்ய
வ பத²கா³மிேநா பூ⁴த்ேவாபாக்²யாேநஷ
ப்ரவர்த்தஷ்யந்ேத;

Ⅴ க ந்து த்வம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய
ப்ரபு³த்³ேதா⁴ ப⁴வ து³ :க²ேபா⁴க³ம்ʼ ஸ்வீகுரு
ஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகஸ்ய கர்ம்ம ஸாத⁴ய
நஜபரிசர்ய்யாம்ʼபூர்ணத்ேவநகுருச|

Ⅵ மம ப்ராணாநாம் உத்ஸர்ேகா³ ப⁴வத மம
ப்ரஸ்தா²நகாலஸ்²ேசாபாதஷ்ட²த்|

Ⅶ அஹம் உத்தமயுத்³த⁴ம்ʼ க்ருʼதவாந்
க³ந்தவ்யமார்க³ஸ்யாந்தம்ʼ யாவத்³
தா⁴வதவாந்வஸ்²வாஸஞ்ச ரக்ஷதவாந்|

Ⅷ ேஸ²ஷம்ʼ புண்யமுகுடம்ʼ மத³ர்த²ம்ʼ
ரக்ஷதம்ʼ வத்³யேத தச்ச தஸ்மிந் மஹாத ³ேந
யதா²ர்த²வசாரேகண ப்ரபு⁴நா மஹ்யம்ʼ
தா³யஷ்யேத ேகவலம்ʼ மஹ்யம் இத நஹ
கந்து யாவந்ேதா ேலாகாஸ்தஸ்யாக³மநம்
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ஆகாங்க்ஷந்ேத ேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா
(அ)ப தா³யஷ்யேத|

Ⅸ த்வம்ʼ த்வரயா மத்ஸமீபம் ஆக³ந்தும்ʼ
யதஸ்வ,

Ⅹ யேதா தீ³மா ஐஹகஸம்ʼஸாரம்
ஈஹமாேநா மாம்ʼ பரித்யஜ்ய த ²ஷலநீகீம்ʼ
க³தவாந் ததா² க்ரீஷ்க ர்கா³லாதயாம்ʼ
க³தவாந் தீதஸ்²ச தா³ல்மாதயாம்ʼ க³தவாந்|

Ⅺ ேகவேலா லூேகா மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வத்³யேத| த்வம்ʼ மார்கம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ
க்ருʼத்வாக³ச்ச² யத : ஸ பரிசர்ய்யயா
மேமாபகாரீ ப⁴வஷ்யத ,

Ⅻ துக ²கஞ்சாஹம் இப ²ஷநக³ரம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅢயத்³ஆச்சா²த³நவஸ்த்ரம்ʼ த்ேராயாநக³ேர
கார்பஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴ மயா நக்ஷப்தம்ʼ
த்வமாக³மநஸமேய தத் புஸ்தகாந ச
வ ேஸ²ஷதஸ்²சர்ம்மக்³ரந்தா²ந்ஆநய|

ⅩⅣ காம்ʼஸ்யகார : ஸிகந்த³ேரா மம
ப³ஹ்வநஷ்டம்ʼ க்ருʼதவாந் ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய
கர்ம்மணாம்ʼஸமுசதப²லம்ʼ த³தா³து|

ⅩⅤ த்வமப தஸ்மாத் ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²
யத : ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ வாக்யாநாம் அதீவ
வபேக்ஷாஜாத :|

ⅩⅥ மம ப்ரத²மப்ரத்யுத்தரஸமேய ேகா(அ)ப
மம ஸஹாேயா நாப⁴வத் ஸர்வ்ேவ மாம்ʼ
பர்ய்யத்யஜந் தாந் ப்ரத தஸ்ய ேதா³ஷஸ்ய
க³ணநாநபூ⁴யாத்;
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ⅩⅦ க ந்து ப்ரபு⁴ ர்மம ஸஹாேயா (அ)ப⁴வத்
யதா² ச மயா ேகா⁴ஷணா ஸாத்⁴ேயத
ப ⁴ந்நஜாதீயாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ஸ்²ருʼணுயுஸ்ததா² மஹ்யம்ʼ ஸ²க்த ம்
அத³தா³த் தேதா (அ)ஹம்ʼ ஸிம்ʼஹஸ்ய
முகா²த்³உத்³த்⁴ருʼத :|

ⅩⅧ அபரம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மாத்³
து³ஷ்கர்ம்மத : ப்ரபு⁴ ர்மாம் உத்³த⁴ரிஷ்யத
நஜஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ ேநதும்ʼ மாம்ʼ
தாரயஷ்யத ச| தஸ்ய த⁴ந்யவாத³ :
ஸதா³காலம்ʼபூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅨ த்வம்ʼ ப்ரிஷ்காம் ஆக்கலம்
அநீஷப²ரஸ்யபரிஜநாம்ʼஸ்²ச நமஸ்குரு|

ⅩⅩ இராஸ்த : கரிந்த²நக³ேர (அ)தஷ்ட²த்
த்ரப ²மஸ்²ச பீடி³தத்வாத் மிலீதநக³ேர மயா
வ்யஹீயத|

ⅩⅪ த்வம்ʼ ேஹமந்தகாலாத் பூர்வ்வம்
ஆக³ந்தும்ʼ யதஸ்வ| உபூ³ல : பூத ³ ர்லீந :
க்ெலௗத ³யா ஸர்வ்ேவ ப்⁴ராதரஸ்²ச த்வாம்ʼ
நமஸ்குர்வ்வேத|

ⅩⅫ ப்ரபு⁴ ர்யீஸு² : க்²ரீஷ்டஸ்தவாத்மநா
ஸஹபூ⁴யாத்|யுஷ்மாஸ்வநுக்³ரேஹாபூ⁴யாத்|
ஆேமந்|
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