
Acts Ⅰ:Ⅰ i Acts Ⅰ:Ⅵ

ப்ேரரிதாநாம்ʼ
கர்ம்மணாமாக்²யாநம்ʼ

Ⅰ ேஹ த ²யப ²ல, யீஸு² : ஸ்வமேநாநீதாந்
ப்ேரரிதாந் பவ த்ேரணாத்மநா ஸமாத ³ஸ்²ய
யஸ்மிந்த ³ேநஸ்வர்க³மாேராஹத்யாம்ʼயாம்ʼ
க்ரியாமகேராத் யத்³யத்³ உபாத ³ஸ²ச்ச தாந
ஸர்வ்வாணிபூர்வ்வம்ʼமயாலிக ²தாந |

Ⅱ ஸ ஸ்வநத⁴நது³ :க²ேபா⁴கா³த் பரம்
அேநகப்ரத்யயக்ஷப்ரமாெணௗ : ஸ்வம்ʼ
ஸஜீவம்ʼ த³ர்ஸ²யத்வா

Ⅲ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந யாவத்
ேதப்⁴ய : ப்ேரரிேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்த்ேவஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய வர்ணநம
அகேராத்|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ
க்ருʼத்வா இத்யாஜ்ஞாபயத், யூயம்ʼ
யரூஸா²லேமா(அ)ந்யத்ர க³மநமக்ருʼத்வா
யஸ்த ந் ப த்ராங்கீ³க்ருʼேத மம வத³நாத்
கதா² அஸ்²ருʼணுத தத்ப்ராப்த ம் அேப ய
தஷ்ட²த|

Ⅴ ேயாஹந் ஜேல மஜ்ஜிதாவாந்
க ந்த்வல்பத ³நமத்⁴ேய யூயம்ʼ பவ த்ர ஆத்மந
மஜ்ஜிதா ப⁴வஷ்யத²|

Ⅵ பஸ்²சாத் ேத ஸர்வ்ேவ மிலித்வா தம்
அப்ருʼச்ச²ந் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் க மிதா³நீம்ʼ



Acts Ⅰ:Ⅶ ii Acts Ⅰ:Ⅺ

புநரப ராஜ்யம் இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ
கேரஷ ஸமர்பயஷ்யத ?

Ⅶ தத : ேஸாவத³த் யாந் ஸர்வ்வாந் காலாந்
ஸமயாம்ʼஸ்²ச ப தாஸ்வவேஸ²(அ)ஸ்தா²பயத்
தாந் ஜ்ஞாத்ரும்ʼʼ யுஷ்மாகம் அத ⁴காேரா ந
ஜாயேத|

Ⅷ க ந்து யுஷ்மாஸு பவ த்ரஸ்யாத்மந
ஆவ ர்பா⁴ேவ ஸத யூயம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ ப்ராப்ய
யரூஸா²லமிஸமஸ்தயஹூதா³ேஸா²மிேராணேத³ஸ²ேயா :
ப்ருʼத ²வ்யா : ஸீமாம்ʼ யாவத்³ யாவந்ேதா
ேத³ஸா²ஸ்ேதஷ யர்வ்ேவஷ ச மய
ஸா யம்ʼ தா³ஸ்யத²|

Ⅸ இத வாக்யமுக்த்வா ஸ ேதஷாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ நீேதா(அ)ப⁴வத்,
தேதா ேமக⁴மாருஹ்ய ேதஷாம்ʼ
த்³ருʼஷ்ேடரேகா³சேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅹ யஸ்மிந் ஸமேய ேத வஹாயஸம்ʼ
ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா தஸ்ய தாத்³ருʼஸ²ம்
ஊர்த்³வ்வக³மநம் அபஸ்²யந் தஸ்மிந்ேநவ
ஸமேய ஸு²க்லவஸ்த்ெரௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ
ேதஷாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ த³ண்டா³யமாெநௗ
கத ²தவந்ெதௗ,

Ⅺ ேஹ கா³லீலீயேலாகா யூயம்ʼ
க மர்த²ம்ʼ க³க³ணம்ʼ ப்ரத ந ரீ ய
த³ண்டா³யமாநாஸ்தஷ்ட²த²? யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீபாத் ஸ்வர்க³ம்ʼ நீேதா ேயா யீஸு²ஸ்தம்ʼ
யூயம்ʼ யதா² ஸ்வர்க³ம் ஆேராஹந்தம்
அத³ர்ஸ²ம்ததா²ஸபுநஸ்²சாக³மிஷ்யத |



Acts Ⅰ:Ⅻ iii Acts Ⅰ:ⅩⅧ

Ⅻதத : பரம்ʼ ேத ைஜதுநநாம்ந : பர்வ்வதாத்³
வஸ்²ராமவாரஸ்ய பத² : பரிமாணம் அர்தா²த்
ப்ராேயணார்த்³த⁴க்ேராஸ²ம்ʼ து³ரஸ்த²ம்ʼ
யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²ந்|

ⅩⅢ நக³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ப தேரா யாகூப்³
ேயாஹந் ஆந்த்³ரிய : ப ²லிப : ேதா²மா
ப³ர்த²ஜமேயா மத ²ரால்பீ²யபுத்ேரா யாகூப்³
உத்³ேயாகா◌³◌ी ஸி²ேமாந் யாகூேபா³ ப்⁴ராதா
யஹூதா³ ஏேத ஸர்வ்ேவ யத்ர ஸ்தா²ேந
ப்ரவஸந்த தஸ்மிந் உபரிதநப்ரேகாஷ்ேட²
ப்ராவஸ²ந்|

ⅩⅣ பஸ்²சாத்³ இேம கயத்ய : ஸ்த்ரியஸ்²ச
யீேஸா² ர்மாதா மரியம் தஸ்ய
ப்⁴ராதரஸ்²ைசேத ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴த
ஸததம்ʼவநேயநவ நேயந ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅤ தஸ்மிந் ஸமேய தத்ர ஸ்தா²ேந
ஸாகல்ேயந வம்ʼஸ²த்யத ⁴கஸ²தம்ʼ ஸி²ஷ்யா
ஆஸந்| தத : ப தரஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய தஷ்ட²ந்
உக்தவாந்

ⅩⅥ ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண யீஸு²தா⁴ரிணாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ பத²த³ர்ஸ²ேகா ேயா
யஹூதா³ஸ்தஸ்மிந் தா³யூதா³ பவ த்ர
ஆத்மா யாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ தஸ்யா :
ப்ரத்ய ப⁴வநஸ்யாவஸ்²யகத்வம்ஆஸீத்|

ⅩⅦஸ ஜேநா(அ)ஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யவர்த்தீ ஸந்
அஸ்யா : ேஸவாயாஅம்ʼஸ²ம்அலப⁴த|

ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ குகர்ம்மணா லப்³த⁴ம்ʼ
யந்மூல்யம்ʼேதநேக்ஷத்ரேமகம்ʼக்ரீதம்அபரம்ʼ



Acts Ⅰ:ⅩⅨ iv Acts Ⅰ:ⅩⅩⅢ

தஸ்மிந் அேதா⁴முேக² ப்⁴ருʼெமௗ பத ேத ஸத
தஸ்ேயாத³ரஸ்ய வதீ³ர்ணத்வாத் ஸர்வ்வா
நாட்³ேயா ந ரக³ச்ச²ந்|

ⅩⅨ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ யரூஸா²லம்நவாஸிந :
ஸர்வ்ேவ ேலாகா வ தா³ந்த ; ேதஷாம்ʼ
நஜபா⁴ஷயா தத்ேக்ஷத்ரஞ்ச ஹகல்தா³மா,
அர்தா²த் ரக்தேக்ஷத்ரமித வ க்²யாதமாஸ்ேத|

ⅩⅩ அந்யச்ச, ந ேகதநம்ʼ ததீ³யந்து
ஸு²ந்யேமவ ப⁴வஷ்யத | தஸ்ய தூ³ஷ்ேய
நவாஸார்த²ம்ʼ ேகாப ஸ்தா²ஸ்யத
ைநவ ஹ | அந்ய ஏவ ஜநஸ்தஸ்ய பத³ம்ʼ
ஸம்ʼப்ராப்ஸ்யத த்⁴ருவம்ʼ| இத்த²ம்ʼ
கீ³தபுஸ்தேகலிக ²தமாஸ்ேத|

ⅩⅪ அேதா ேயாஹேநா மஜ்ஜநம்
ஆரப்⁴யாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபாத் ப்ரேபா⁴
ர்யீேஸா² : ஸ்வர்கா³ேராஹணத ³நம்ʼ யாவத்
ேஸாஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யாவந்த த ³நாந
யாப தவாந்

ⅩⅫ தாவந்த த ³நாந ேய மாநவா
அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஷ்ட²ந்த ேதஷாம்
ஏேகந ஜேநநாஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யீேஸா²ருத்தா²ேநஸாக்ஷணாப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅢ அேதா யஸ்ய ரூடி⁴ ர்யுஷ்ேடா யம்ʼ
ப³ர்ஸ²ப்³ேப³த்யுக்த்வாஹூயந்த ஸ யூஷப்²
மதத ²ஸ்²ச த்³வாேவெதௗ ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா
த ஈஸ்²வரஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴ ப்ரார்ய்ய
கத ²தவந்த :,



Acts Ⅰ:ⅩⅩⅣ v Acts Ⅱ:Ⅳ

ⅩⅩⅣ ேஹ ஸர்வ்வாந்தர்ய்யாமிந்
பரேமஸ்²வர,யஹூதா³ : ேஸவநப்ேரரிதத்வபத³ச்யுத :

ⅩⅩⅤ ஸந் நஜஸ்தா²நம் அக³ச்ச²த், தத்பத³ம்ʼ
லப்³து⁴ம் ஏநேயா ர்ஜநேயா ர்மத்⁴ேய ப⁴வதா
ேகா(அ)ப ⁴ருச தஸ்தத³ஸ்மாந் த³ர்ஸ்²யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ தேதா கு³டிகாபாேட க்ருʼேத
மதத ²ர்ந ரசீயத தஸ்மாத் ேஸாந்ேயஷாம்
ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ ப்ரரிதாநாம்ʼ மத்⁴ேய
க³ணிேதாப⁴வத்|

Ⅱ
Ⅰ அபரஞ்ச நஸ்தாேராத்ஸவாத் பரம்ʼ
பஞ்சாஸ²த்தேம த ³ேந ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத
ேத ஸர்வ்ேவ ஏகாச த்தீபூ⁴யஸ்தா²ந ஏகஸ்மிந்
மிலிதாஆஸந்|

Ⅱ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய(அ)கஸ்மாத்³
ஆகாஸா²த் ப்ரசண்டா³த்யுக்³ரவாேயா :
ஸ²ப்³த³வத்³ ஏக : ஸ²ப்³த³ ஆக³த்ய யஸ்மிந்
க்³ருʼேஹ த உபாவஸ²ந் தத்³ க்³ருʼஹம்ʼ
ஸமஸ்தம்ʼவ்யாப்ேநாத்|

Ⅲ தத : பரம்ʼ வஹ்நஸி²கா²ஸ்வரூபா
ஜிஹ்வா : ப்ரத்ய பூ⁴ய வப⁴க்தா : ஸத்ய :
ப்ரதஜேநார்த்³த்⁴ேவஸ்த²க ³தாஅபூ⁴வந்|

Ⅳ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ பவத்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ணா : ஸந்த ஆத்மா யதா² வாச தவாந்
தத³நுஸாேரணாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ பா⁴ஷா
உக்தவந்த :|



Acts Ⅱ:Ⅴ vi Acts Ⅱ:Ⅻ

Ⅴதஸ்மிந்ஸமேயப்ருʼத ²வீஸ்த²ஸர்வ்வேத³ேஸ²ப்⁴ேயா
யஹூதீ³யமதாவலம்ப ³ேநா ப⁴க்தேலாகா
யரூஸா²லமி ப்ராவஸந்;

Ⅵ தஸ்யா : கதா²யா : க ம்ʼவத³ந்த்யா
ஜாதத்வாத் ஸர்வ்ேவ ேலாகா மிலித்வா
நஜநஜபா⁴ஷயா ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
கதா²கத²நம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸமுத்³வக்³நா
அப⁴வந்|

Ⅶ ஸர்வ்வஏவ வஸ்மயாபந்நா
ஆஸ்²சர்ய்யாந்வ தாஸ்²ச ஸந்த : பரஸ்பரம்ʼ
உக்தவந்த : பஸ்²யத ேய கதா²ம்ʼ கத²யந்த ேத
ஸர்வ்ேவகா³லீலீயேலாகா : க ம்ʼ ந ப⁴வந்த ?

Ⅷ தர்ஹ வயம்ʼ ப்ரத்ேயகஸ² :
ஸ்வஸ்வஜந்மேத³ஸீ²யபா⁴ஷாப ⁴ : கதா²
ஏேதஷாம்ʼஸ்²ருʼணும : க மித³ம்ʼ?

Ⅸபார்தீ²-மாதீ³-அராம்நஹரயம்ேத³ஸ²நவாஸிமேநா
யஹூதா³-கப்பத³கயா-பந்த-ஆஸி²யா-

Ⅹ ப்²ருக ³யா-பம்பு²லியா-மிஸரநவாஸிந :
குரீணீநகடவர்த்தலூபீ³யப்ரேத³ஸ²நவாஸிேநா
ேராமநக³ராத்³ ஆக³தா யஹூதீ³யேலாகா
யஹூதீ³யமதக்³ராஹண : க்ரீதீயா
அராபீ³யாத³ேயா ேலாகாஸ்²ச ேயவயம்

Ⅺ அஸ்மாகம்ʼ நஜநஜபா⁴ஷாப ⁴ேரேதஷாம்
ஈஸ்²வரீயமஹாகர்ம்மவ்யாக்²யாநம்ʼ
ஸ்²ருʼணும :|

Ⅻஇத்த²ம்ʼ ேத ஸர்வ்வஏவ வஸ்மயாபந்நா :
ஸந்த ³க்³த⁴ச த்தா : ஸந்த : பரஸ்பரமூசு :,
அஸ்யேகா பா⁴வ :?



Acts Ⅱ:ⅩⅢ vii Acts Ⅱ:ⅩⅨ

ⅩⅢ அபேர ேகச த் பரிஹஸ்ய கத ²தவந்த
ஏேத நவீநத்³ராக்ஷாரேஸநமத்தாஅப⁴வந்|

ⅩⅣ ததா³ ப தர ஏகாத³ஸ²ப ⁴ ர்ஜைந :
ஸாகம்ʼ தஷ்ட²ந் தால்ேலாகாந் உச்ைச :காரம்
அவத³த், ேஹ யஹூதீ³யா ேஹ
யரூஸா²லம்நவாஸிந : ஸர்வ்ேவ,அவதா⁴நம்ʼ
க்ருʼத்வா மதீ³யவாக்யம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ இதா³நீம் ஏகயாமாத்³ அத ⁴கா ேவலா
நாஸ்த தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ யத்³ அநுமாத²
மாநவாஇேமமத்³யபாேநந மத்தாஸ்தந்ந|

ⅩⅥக ந்துேயாேயல்ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ைரதத்³வாக்யமுக்தம்ʼ
யதா²,

ⅩⅦ ஈஸ்²வர : கத²யாமாஸ யுகா³ந்தஸமேய
த்வஹம்| வர்ஷஷ்யாமி ஸ்வமாத்மாநம்ʼ
ஸர்வ்வப்ராண்யுபரி த்⁴ருவம்| பா⁴வவாக்யம்ʼ
வத ³ஷ்யந்த கந்யா : புத்ராஸ்²ச வஸ்துத :|
ப்ரத்யாேத³ஸ²ஞ்ச ப்ராப்ஸ்யந்த யுஷ்மாகம்ʼ
யுவமாநவா :| ததா² ப்ராசீநேலாகாஸ்து
ஸ்வப்நாந் த்³ர யந்த நஸ்²ச தம்ʼ|

ⅩⅧ வர்ஷஷ்யாமி ததா³த்மாநம்ʼ
தா³ஸதா³ஸீஜேநாப ரி| ேதைநவ
பா⁴வவாக்யம்ʼ ேத வத ³ஷ்யந்த ஹ
ஸர்வ்வஸ² :|

ⅩⅨ ஊர்த்³த்⁴வஸ்ேத² க³க³ேண ைசவ
நீசஸ்ேத² ப்ருʼத ²வீதேல| ேஸா²ணிதாந
ப்³ருʼஹத்³பா⁴நூந் க⁴நதூ⁴மாத ³காந
ச| சஹ்நாந த³ர்ஸ²யஷ்யாமி
மஹாஸ்²சர்ய்யக்ரியாஸ்ததா²|
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ⅩⅩ மஹாப⁴யாநகஸ்ையவ தத்³த ³நஸ்ய
பேரஸி²து :| புராக³மாத்³ ரவ  : க்ருʼஷ்ேணா
ரக்தஸ்²சந்த்³ேரா ப⁴வஷ்யத :|

ⅩⅪ க ந்து ய : பரேமஸ²ஸ்ய நாம்ந
ஸம்ப்ரார்த²யஷ்யேத| ஸஏவ மநுேஜா நூநம்ʼ
பரித்ராேதா ப⁴வஷ்யத ||

ⅩⅫஅேதாேஹஇஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யேலாகா :
ஸர்வ்ேவ கதா²யாேமதஸ்யாம்
மேநா ந த⁴த்³த்⁴வம்ʼ நாஸரதீேயா
யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய மேநாநீத : புமாந் ஏதத்³
ஈஸ்²வரஸ்தத்க்ருʼைதராஸ்²சர்ய்யாத்³பு⁴தகர்ம்மப ⁴
ர்லக்ஷைணஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷாேத³வ
ப்ரத பாத ³தவாந்இத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் யீெஸௗ² ஈஸ்²வரஸ்ய
பூர்வ்வநஸ்²ச தமந்த்ரணாநரூபணாநுஸாேரண
ம்ருʼத்ெயௗ ஸமர்ப ேத ஸத யூயம்ʼ தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா து³ஷ்டேலாகாநாம்ʼ ஹஸ்ைத :
க்ருேஸ²வத ⁴த்வாஹத|

ⅩⅩⅣ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்ʼ ந த⁴நஸ்ய
ப³ந்த⁴நாந்ேமாசய த்வா உத³ஸ்தா²பயத்
யத : ஸ ம்ருʼத்யுநா ப³த்³த⁴ஸ்தஷ்ட²தீத ந
ஸம்ப⁴வத |

ⅩⅩⅤ ஏதஸ்த ந் தா³யூத³ப கத ²தவாந் யதா²,
ஸர்வ்வதா³ மம ஸாக்ஷாத்தம்ʼ ஸ்தா²பய
பரேமஸ்²வரம்ʼ| ஸ்த ²ேத மத்³த³க்ஷேண
தஸ்மிந்ஸ்க²லிஷ்யாமி த்வஹம்ʼ நஹ |

ⅩⅩⅥஆநந்த ³ஷ்யத தத்³ேத⁴ேதா ர்மாமகீநம்ʼ
மநஸ்து ைவ| ஆஹ்லாத ³ஷ்யத ஜிஹ்வாப
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மதீ³யா து தைத²வ ச| ப்ரத்யாஸ²யா ஸ²ரீரந்து
மதீ³யம்ʼைவஸ²யஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ பரேலாேக யேதா ேஹேதாஸ்த்வம்ʼ
மாம்ʼ ைநவ ஹ த்ய யஸி| ஸ்வகீயம்ʼ
புண்யவந்தம்ʼ த்வம்ʼ க்ஷயதும்ʼ ைநவ
தா³ஸ்யஸி| ஏவம்ʼ ஜீவநமார்க³ம்ʼ த்வம்ʼ
மாேமவத³ர்ஸ²யஷ்யஸி|

ⅩⅩⅧ ஸ்வஸம்முேக² ய ஆநந்ேதா³
த³க்ஷேண ஸ்வஸ்ய யத் ஸுக²ம்ʼ| அநந்தம்ʼ
ேதந மாம்ʼபூர்ணம்ʼ கரிஷ்யஸிநஸம்ʼஸ²ய :||

ⅩⅩⅨ ேஹ ப்⁴ராதேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ தஸ்ய
பூர்வ்வபுருஷஸ்ய தா³யூத³ : கதா²ம்ʼஸ்பஷ்டம்ʼ
கத²யதும்ʼமாம்அநுமந்யத்⁴வம்ʼ,ஸப்ராணாந்
த்யக்த்வா ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப ேதாப⁴வத்³
அத்³யாப தத் ஸ்²மஸா²நம் அஸ்மாகம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴வத்³யேத|

ⅩⅩⅩ ப²லேதா ெலௗக கபா⁴ேவந தா³யூேதா³
வம்ʼேஸ² க்²ரீஷ்டம்ʼ ஜந்ம க்³ராஹயத்வா
தஸ்ையவ ஸிம்ʼஹாஸேந ஸமுேவஷ்டும்ʼ
தமுத்தா²பயஷ்யத பரேமஸ்²வர : ஸ²பத²ம்ʼ
குத்வா தா³யூத³ : ஸமீப இமம் அங்கீ³காரம்ʼ
க்ருʼதவாந்,

ⅩⅩⅪ இத ஜ்ஞாத்வா தா³யூத்³
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ஸந்ப⁴வஷ்யத்காலீயஜ்ஞாேநந
க்²ரீஷ்ேடாத்தா²ேந கதா²மிமாம்ʼ கத²யாமாஸ
யதா² தஸ்யாத்மா பரேலாேக ந த்ய யேத
தஸ்யஸ²ரீரஞ்ச ந ேக்ஷஷ்யத ;
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ⅩⅩⅫ அத : பரேமஸ்²வர ஏநம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பயத் தத்ர வயம்ʼ
ஸர்வ்ேவஸாக்ஷணஆஸ்மேஹ|

ⅩⅩⅩⅢஸஈஸ்²வரஸ்யத³க்ஷணகேரேணாந்நத ம்ʼ
ப்ராப்ய பவத்ர ஆத்மிந ப தா யமங்கீ³காரம்ʼ
க்ருʼதவாந் தஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்ய யத் பஸ்²யத²
ஸ்²ருʼணுத² ச தத³வர்ஷத்|

ⅩⅩⅩⅣ யேதா தா³யூத்³ ஸ்வர்க³ம்ʼ நாருேராஹ
கந்து ஸ்வயம் இமாம்ʼ கதா²ம் அகத²யத்³
யதா², மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யமவத³த்
பரேமஸ்²வர :|

ⅩⅩⅩⅤ தவ ஸ²த்ரூநஹம்ʼ யாவத் பாத³பீட²ம்ʼ
கேராமி ந| தாவத் காலம்ʼ மதீ³ேய த்வம்ʼ
த³க்ஷவார்ஸ்²வஉபாவஸ²|

ⅩⅩⅩⅥ அேதா யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யூயம்ʼ
க்ருேஸ²(அ)ஹத பரேமஸ்²வரஸ்தம்ʼ
ப்ரபு⁴த்வாப ⁴ஷக்தத்வபேத³ ந்யயும்ʼக்ேதத
இஸ்ராேயலீயா ேலாகா நஸ்²ச தம்ʼஜாநந்து|

ⅩⅩⅩⅦ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ேதஷாம்ʼ ஹ்ருʼத³யாநாம்ʼ வதீ³ர்ணத்வாத்
ேத ப தராய தத³ந்யப்ேரரிேதப்⁴யஸ்²ச
கத ²தவந்த :, ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண வயம்ʼ க ம்ʼ
கரிஷ்யாம :?

ⅩⅩⅩⅧ தத : ப தர : ப்ரத்யவத³த்³
யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ மந :
பரிவர்த்தயத்⁴வம்ʼ ததா² பாபேமாசநார்த²ம்ʼ
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா மஜ்ஜிதாஸ்²ச
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ப⁴வத, தஸ்மாத்³ தா³நரூபம்ʼ பரித்ரம்
ஆத்மாநம்ʼலப்ஸ்யத²|

ⅩⅩⅩⅨயேதாயுஷ்மாகம்ʼயுஷ்மத்ஸந்தாநாநாஞ்ச
தூ³ரஸ்த²ஸர்வ்வேலாகாநாஞ்ச ந மித்தம்
அர்தா²த்³ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா
யாவேதா லாகாந் ஆஹ்வாஸ்யத ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ந மித்தம் அயமங்கீ³கார
ஆஸ்ேத|

ⅩⅬ ஏதத³ந்யாப ⁴ ர்ப³ஹுகதா²ப ⁴ : ப்ரமாணம்ʼ
த³த்வாகத²யத் ஏேதப்⁴ேயா வ பத²கா³மிப்⁴ேயா
வர்த்தமாநேலாேகப்⁴ய :ஸ்வாந் ரக்ஷத|

ⅩⅬⅠ தத : பரம்ʼ ேய ஸாநந்தா³ஸ்தாம்ʼ கதா²ம்
அக்³ருʼஹ்லந் ேத மஜ்ஜிதா அப⁴வந்| தஸ்மிந்
த ³வேஸ ப்ராேயண த்ரீணி ஸஹஸ்ராணி
ேலாகாஸ்ேதஷாம்ʼஸபக்ஷா :ஸந்த :

ⅩⅬⅡ ப்ேரரிதாநாம் உபேத³ேஸ²
ஸங்க³ெதௗ பூபப⁴ஞ்ஜேந ப்ரார்த²நாஸு ச
மந :ஸம்ʼேயாக³ம்ʼ க்ருʼத்வாதஷ்ட²ந்|

ⅩⅬⅢ ப்ேரரிைத ர்நாநாப்ரகாரலக்ஷேணஷ
மஹாஸ்²சர்ய்யகர்மமஸு ச த³ர்ஸி²ேதஷ
ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ ப⁴யமுபஸ்த ²தம்ʼ|

ⅩⅬⅣ வஸ்²வாஸகாரிண : ஸர்வ்வ ச ஸஹ
தஷ்ட²நத :| ஸ்ேவஷாம்ʼ ஸர்வ்வா : ஸம்பத்தீ :
ஸாதா⁴ரண்ேயநஸ்தா²பய த்வாபு⁴ஞ்ஜத|

ⅩⅬⅤ ப²லேதா க்³ருʼஹாணி த்³ரவ்யாணி
ச ஸர்வ்வாணி வ க்ரீய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்வஸ்வப்ரேயாஜநாநுஸாேரண வப⁴ஜ்ய
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா(அ)த³த³ந்|
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ⅩⅬⅥ ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய த ³ேந த ³ேந
மந்த ³ேர ஸந்தஷ்ட²மாநா க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ
ச பூபாநப⁴ஞ்ஜந்த ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
குர்வ்வந்ேதா ேலாைக : ஸமாத்³ருʼதா :
பரமாநந்ேத³ந ஸரலாந்த :கரேணந ேபா⁴ஜநம்ʼ
பாநஞ்சகுர்வ்வந்|

ⅩⅬⅦ பரேமஸ்²வேரா த ³ேந த ³ேந
பரித்ராணபா⁴ஜைந ர்மண்ட³லீம்
அவர்த்³த⁴யத்|

Ⅲ
Ⅰ த்ருʼதீயயாமேவலாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
ப்ரார்த²நாயா : ஸமேய ப தரேயாஹெநௗ
ஸம்பூ⁴யமந்த ³ரம்ʼ க³ச்ச²த :|

Ⅱதஸ்மிந்ேநவஸமேயமந்த ³ரப்ரேவஸ²காநாம்ʼ
ஸமீேப ப ⁴க்ஷாரணார்த²ம்ʼ யம்ʼ
ஜந்மக²ஞ்ஜமாநுஷம்ʼ ேலாகா மந்த ³ரஸ்ய
ஸுந்த³ரநாம்ந த்³வாேர ப்ரத த ³நம்
அஸ்தா²பயந் தம்ʼ வஹந்தஸ்தத்³வாரம்ʼ
ஆநயந்|

Ⅲ ததா³ ப தரேயாஹெநௗ மந்த ரம்ʼ
ப்ரேவஷ்டும் உத்³யெதௗ வ ேலாக்ய ஸ
க²ஞ்ஜஸ்ெதௗகஞ்ச த்³ ப ⁴க்ஷதவாந்|

Ⅳ தஸ்மாத்³ ேயாஹநா ஸஹத : ப தரஸ்தம்
அநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா ந ரீ ய ப்ேராக்தவாந்
ஆவாம்ʼ ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼகுரு|

Ⅴ தத : ஸ கஞ்சத் ப்ராப்த்யாஸ²யா ெதௗ
ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼதவாந்|
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Ⅵ ததா³ ப தேரா க³த ³தவாந் மம ந கேட
ஸ்வர்ணரூப்யாத ³ க மப நாஸ்த க ந்து
யதா³ஸ்ேத தத்³ த³தா³மி நாஸரதீயஸ்ய
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா த்வமுத்தா²ய
க³மநாக³மேநகுரு|

Ⅶ தத : பரம்ʼ ஸ தஸ்ய த³க்ஷணகரம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா தம் உத³ேதாலயத்; ேதந
தத்க்ஷணாத் தஸ்யஜநஸ்ய பாத³கு³ல்ப²ேயா :
ஸப³லத்வாத் ஸ உல்லம்ப்²ய ப்ேராத்தா²ய
க³மநாக³மேந (அ)கேராத்|

Ⅷதேதாக³மநாக³மேநகுர்வ்வந்உல்லம்ப²ந்
ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந் தாப்⁴யாம்ʼ
ஸார்த்³த⁴ம்ʼமந்த ³ரம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

Ⅸதத :ஸர்வ்ேவேலாகாஸ்தம்ʼக³மநாக³மேந
குர்வ்வந்தம் ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்தஞ்ச
வ ேலாக்ய

Ⅹ மந்த ³ரஸ்ய ஸுந்த³ேர த்³வாேர ய
உபவஸ்²ய ப ⁴க்ஷதவாந் ஸஏவாயம் இத
ஜ்ஞாத்வாதம்ʼப்ரத தயாக⁴டநயாசமத்க்ருʼதா
வஸ்மயாபந்நாஸ்²சாப⁴வந்|

Ⅺ ய : க²ஞ்ஜ : ஸ்வஸ்ேதா²ப⁴வத் ேதந
ப தரேயாஹேநா : கரேயார்த்⁴டதேயா : ஸேதா :
ஸர்வ்ேவேலாகாஸந்ந த ⁴ம்ஆக³ச்ச²ந்|

Ⅻதத்³த்³ருʼஷ்ட்வாப தரஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்,
ேஹ இஸ்ராேயலீயேலாகா யூயம்ʼ
குேதா (அ)ேநநாஸ்²சர்ய்யம்ʼ மந்யத்⁴ேவ?
ஆவாம்ʼ நஜஸ²க்த்யா யத்³வா
நஜபுண்ேயந க²ஞ்ஜமநுஷ்யேமநம்ʼ
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க³மிதவந்தாவ த ச ந்தய த்வா ஆவாம்ʼ ப்ரத
குேதா(அ)நந்யத்³ருʼஷ்டிம்ʼகுருத²?

ⅩⅢ யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யூயம்ʼ பரகேரஷ
ஸமார்பயத தேதா யம்ʼ பீலாேதா ேமாசயதும்
ஏ◌ैச்ச²த் ததா²ப யூயம்ʼ தஸ்ய ஸாக்ஷாந்
நாங்கீ³க்ருʼதவந்த இப்³ராஹீம இஸ்ஹாேகா
யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வேரா(அ)ர்தா²த்³ அஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம் ஈஸ்²வர : ஸ்வபுத்ரஸ்ய
தஸ்யயீேஸா² ர்மஹமாநம்ʼ ப்ராகாஸ²யத்|

ⅩⅣ க ந்து யூயம்ʼ தம்ʼ பவ த்ரம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼ நாங்கீ³க்ருʼத்ய
ஹத்யாகாரிணேமகம்ʼ ஸ்ேவப்⁴ேயா தா³தும்
அயாசத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅤ பஸ்²சாத் தம்ʼ ஜீவநஸ்யாத ⁴பத ம்
அஹத க ந்த்வீஸ்²வர : ஸ்²மஸா²நாத் தம்
உத³ஸ்தா²பயத தத்ர வயம்ʼ ஸாக்ஷண
ஆஸ்மேஹ|

ⅩⅥ இமம்ʼ யம்ʼ மாநுஷம்ʼ யூயம்ʼ
பஸ்²யத² பரிச நுத² ச ஸ தஸ்ய நாம்ந
வஸ்²வாஸகரணாத் சலநஸ²க்த ம்ʼ
லப்³த⁴வாந் தஸ்மிந் தஸ்ய ேயா வஸ்²வாஸ :
ஸ தம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத்
ஸம்பூர்ணரூேபணஸ்வஸ்த²ம்அகார்ஷீத்|

ⅩⅦ ேஹ ப்⁴ராதேரா யூயம்ʼ
யுஷ்மாகம் அத ⁴பதயஸ்²ச அஜ்ஞாத்வா
கர்ம்மாண்ேயதாந க்ருʼதவந்த இதா³நீம்ʼ
மைமஷேபா³ேதா⁴ஜாயேத|
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ⅩⅧ க ந்த்வீஸ்²வர : க்²ரீஷ்டஸ்ய
து³ :க²ேபா⁴ேக³ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
முேக²ப்⁴ேயா யாம்ʼ யாம்ʼ கதா²ம்ʼ
பூர்வ்வமகத²யத் தா : கதா² இத்த²ம்ʼ ஸித்³தா⁴
அகேராத்|

ⅩⅨ அத : ஸ்ேவஷாம்ʼ பாபேமாசநார்த²ம்ʼ
ேக²த³ம்ʼ க்ருʼத்வா மநாம்ʼஸி
பரிவர்த்தயத்⁴வம்ʼ, தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வராத்
ஸாந்த்வநாப்ராப்ேத :ஸமயஉபஸ்தா²ஸ்யத ;

ⅩⅩ புநஸ்²ச பூர்வ்வகாலம் ஆரப்⁴ய
ப்ரசாரிேதா ேயா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தம்
ஈஸ்²வேரா யுஷ்மாந் ப்ரத ப்ேரஷயஷ்யத |

ⅩⅪ க ந்து ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிமாரப்⁴ய
ஈஸ்²வேராநஜபவத்ரப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணாந
யதா² கத ²தவாந் தத³நுஸாேரண
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கார்ய்யாணாம்ʼ
ஸித்³த ⁴பர்ய்யந்தம்ʼ ேதந ஸ்வர்ேக³ வாஸ :
கர்த்தவ்ய :|

ⅩⅫ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா
யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ணமத்⁴யாத்
மத்ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வக்தாரம்
உத்பாத³யஷ்யத , தத : ஸ யத் கஞ்ச த்
கத²யஷ்யத தத்ர யூயம்ʼ மநாம்ʼஸி
நத⁴த்³த்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅢ க ந்து ய : கஸ்²ச த் ப்ராணீ தஸ்ய
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : கதா²ம்ʼநக்³ரஹீஷ்யத ஸ
நஜேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யாத்³ உச்ேச²த்ஸ்யேத,"
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இமாம்ʼகதா²ம்அஸ்மாகம்ʼபூர்வ்வபுருேஷப்⁴ய :
ேகவேலாமூஸா : கத²யாமாஸஇத நஹ ,

ⅩⅩⅣ ஸி²மூேயல்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்
ஆரப்⁴ய யாவந்ேதா ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்
அகத²யந் ேத ஸர்வ்வஏவ ஸமயஸ்ையதஸ்ய
கதா²ம்அகத²யந்|

ⅩⅩⅤயூயமப ேதஷாம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ஸந்தாநா :, "தவ வம்ʼேஸா²த்³ப⁴வபும்ʼஸா
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யா ேலாகா ஆஸி²ஷம்ʼ
ப்ராப்தா ப⁴வஷ்யந்த ", இப்³ராஹீேம
கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா ஈஸ்²வேராஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருைஷ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யம்ʼ
நயமம்ʼ ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந் தஸ்ய
நயமஸ்யாத ⁴காரிேணாப யூயம்ʼ ப⁴வத²|

ⅩⅩⅥ அத ஈஸ்²வேரா நஜபுத்ரம்ʼ யீஸு²ம்
உத்தா²ப்ய யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸ்வஸ்வபாபாத் பராவர்த்த்ய யுஷ்மப்⁴யம்
ஆஸி²ஷம்ʼ தா³தும்ʼ ப்ரத²மதஸ்தம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ
ந கடம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

Ⅳ
Ⅰ யஸ்மிந் ஸமேய ப தரேயாஹெநௗ
ேலாகாந் உபத ³ஸ²தஸ்தஸ்மிந் ஸமேய
யாஜகா மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபதய :
ஸிதூ³கீக³ணஸ்²ச

Ⅱ தேயார் உபேத³ஸ²கரேண
க்²ரீஷ்டஸ்ேயாத்தா²நம் உபல ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼம்ருʼதாநாம்உத்தா²நப்ரஸ்தாேவ
சவ்யக்³ரா :ஸந்தஸ்தாவுபாக³மந்|
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Ⅲ ெதௗ த்⁴ருʼத்வா த ³நாவஸாநகாரணாத்
பரத ³நபர்ய்யநந்தம்ʼ ருத்³த்⁴வா
ஸ்தா²ப தவந்த :|

Ⅳ ததா²ப ேய ேலாகாஸ்தேயாருபேத³ஸ²ம்
அஸ்²ருʼண்வந் ேதஷாம்ʼ ப்ராேயண
பஞ்சஸஹஸ்ராணிஜநாவ்யஸ்²வஸந்|

Ⅴ பேர(அ)ஹந அத ⁴பதய : ப்ராசீநா
அத்⁴யாபகாஸ்²சஹாநநநாமா மஹாயாஜக :

Ⅵகயபா² ேயாஹந்ஸிகந்த³ர இத்யாத³ேயா
மஹாயாஜகஸ்ய ஜ்ஞாதய : ஸர்வ்ேவ
யரூஸா²லம்நக³ேர மிலிதா :|

Ⅶ அநந்தரம்ʼ ப்ேரரிெதௗ மத்⁴ேய
ஸ்தா²பய த்வாப்ருʼச்ச²ந் யுவாம்ʼ கயா
ஸ²க்தயாவா ேகந நாம்நா கர்ம்மாண்ேயதாந
குருத² :?

Ⅷததா³ப தர : பவ த்ேரணாத்மநாபரிபூர்ண :
ஸந் ப்ரத்யவாதீ³த், ேஹ ேலாகாநாம்
அத ⁴பத க³ணேஹஇஸ்ராேயலீயப்ராசீநா :,

Ⅸஏதஸ்யது³ர்ப்³ப³லமாநுஷஸ்யஹதம்ʼயத்
கர்ம்மாக்ரியத, அர்தா²த், ஸ ேயந ப்ரகாேரண
ஸ்வஸ்ேதா²ப⁴வத் தச்ேசத்³ அத்³யாவாம்ʼ
ப்ருʼச்ச²த²,

Ⅹ தர்ஹ ஸர்வ்வ இஸ்ராேய◌லेீயேலாகா
யூயம்ʼ ஜாநீத நாஸரதீேயா ேயா
யீஸு²க்²ரீஷ்ட : க்ருேஸ² யுஷ்மாப ⁴ரவ த்⁴யத
யஸ்²ேசஸ்²வேரண ஸ்²மஸா²நாத்³
உத்தா²ப த :, தஸ்ய நாம்நா ஜேநாயம்ʼ
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ஸ்வஸ்த² : ஸந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்முேக²
ப்ேராத்தஷ்ட²த |

Ⅺ ந ேசத்ருʼப ⁴ ர்யுஷ்மாப ⁴ரயம்ʼ ய :
ப்ரஸ்தேரா(அ)வஜ்ஞாேதா(அ)ப⁴வத் ஸ
ப்ரதா⁴நேகாணஸ்யப்ரஸ்தேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅻ தத்³ப ⁴ந்நாத³பராத் கஸ்மாத³ப
பரித்ராணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத , ேயந
த்ராணம்ʼப்ராப்ேயதபூ⁴மண்ட³லஸ்யேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க மப நாம நாஸ்த |

ⅩⅢ ததா³ ப தரேயாஹேநாேரதாத்³ருʼஸீ²ம்
அேக்ஷப⁴தாம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாதாவவத்³வாம்ʼெஸௗ
நீசேலாகாவ த பு³த்³த்⁴வா ஆஸ்²சர்ய்யம்
அமந்யந்த ெதௗ ச யீேஸா² : ஸங்க ³ெநௗ
ஜாதாவ த ஜ்ஞாதும்அஸ²க்நுவந்|

ⅩⅣ க ந்து தாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தம்ʼ
ஸ்வஸ்த²மாநுஷம்ʼ தஷ்ட²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ேத காமப்யபராம் ஆபத்த ம்ʼ கர்த்தம்ʼ
நாஸ²க்நுந்|

ⅩⅤததா³ேதஸபா⁴த :ஸ்தா²நாந்தரம்ʼக³ந்தும்ʼ
தாந் ஆஜ்ஞாப்ய ஸ்வயம்ʼ பரஸ்பரம் இத
மந்த்ரணாமகுர்வ்வந்

ⅩⅥெதௗ மாநெவௗ ப்ரத க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?
தாேவகம்ʼ ப்ரஸித்³த⁴ம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம
க்ருʼதவந்ெதௗ தத்³யரூஸா²லம்நவாஸிநாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ஸமீேப
ப்ராகாஸ²த தச்ச வயமபஹ்ேநாதும்ʼ ந
ஸ²க்நும :|
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ⅩⅦ க ந்து ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யம் ஏதத்³
யதா² ந வ்யாப்ேநாத தத³ர்த²ம்ʼ ெதௗ ப⁴யம்ʼ
ப்ரத³ர்ஸ்²ய ேதந நாம்நா கமப மநுஷ்யம்ʼ
ேநாபத ³ஸ²தம்இத த்³ருʼட⁴ம்ʼ ந ேஷதா⁴ம :|

ⅩⅧ ததஸ்ேத ப்ேரரிதாவாஹூய
ஏததா³ஜ்ஞாபயந் இத : பரம்ʼ யீேஸா² ர்நாம்நா
கதா³ப காமப கதா²ம்ʼ மா கத²யதம்ʼ க மப
ேநாபத ³ஸ²ஞ்ச|

ⅩⅨ தத : ப தரேயாஹெநௗ ப்ரத்யவத³தாம்
ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணம்ʼவாயுஷ்மாகம்
ஆஜ்ஞாக்³ரஹணம் ஏதேயா ர்மத்⁴ேய
ஈஸ்²வரஸ்ய ேகா³சேர க ம்ʼ வஹதம்ʼ? யூயம்ʼ
தஸ்யவ ேவசநாம்ʼகுருத|

ⅩⅩவயம்ʼ யத்³ அபஸ்²யாம யத³ஸ்²ருʼணும ச
தந்நப்ரசாரயஷ்யாமஏதத்கதா³ப ப⁴வதும்ʼந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅪ யத³க⁴டத தத்³ த்³ருʼஷ்டா ஸர்வ்ேவ
ேலாகா ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந் அந்வவத³ந்
தஸ்மாத் ேலாகப⁴யாத் ெதௗ த³ண்ட³யதும்ʼ
கமப்யுபாயம்ʼ ந ப்ராப்ய ேத புநரப
தர்ஜய த்வா தாவத்யஜந்|

ⅩⅫ யஸ்ய மாநுஷஸ்ையதத்
ஸ்வாஸ்த்²யகரணம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்மாக்ரியததஸ்யவயஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸரா
வ்யதீதா :|

ⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ ெதௗ வஸ்ருʼஷ்ெடௗ
ஸந்ெதௗ ஸ்வஸங்க ³நாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
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க³த்வா ப்ரதா⁴நயாஜைக : ப்ராசீநேலாைகஸ்²ச
ப்ேராக்தா :ஸர்வ்வா : கதா²ஜ்ஞாப தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅣ தச்ச்²ருத்வா ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய
ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய ப்ேராச்ைசேரதத்
ப்ரார்த²யந்த, ேஹ ப்ரேபா⁴
க³க³ணப்ருʼத ²வீபேயாதீ⁴நாம்ʼ ேதஷ
ச யத்³யத்³ ஆஸ்ேத ேதஷாம்ʼ
ஸ்ரஷ்ேடஸ்²வரஸ்த்வம்ʼ|

ⅩⅩⅤ த்வம்ʼ நஜேஸவேகந தா³யூதா³
வாக்யமித³ம் உவச த², மநுஷ்யா
அந்யேத³ஸீ²யா : குர்வ்வந்த கலஹம்ʼ குத :|
ேலாகா : ஸர்வ்ேவ கமர்த²ம்ʼ வா ச ந்தாம்ʼ
குர்வ்வந்த நஷ்ப²லாம்ʼ|

ⅩⅩⅥ பரேமஸ²ஸ்ய ேதைநவாப ⁴ஷக்தஸ்ய
ஜநஸ்ய ச| வருத்³த⁴மப ⁴தஷ்ட²ந்த
ப்ருʼத ²வ்யா : பதய : குத :||

ⅩⅩⅦ ப²லதஸ்தவ ஹஸ்ேதந மந்த்ரணயா
ச பூர்வ்வ யத்³யத் ஸ்த ²ரீக்ருʼதம்ʼ தத்³
யதா² ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ
யம் அத ²ஷக்தவாந் ஸ ஏவ பவத்ேரா
யீஸு²ஸ்தஸ்ய ப்ராதகூல்ேயந ேஹேராத்³
பந்தீயபீலாேதா

ⅩⅩⅧ (அ)ந்யேத³ஸீ²யேலாகா
இஸ்ராேயல்ேலாகாஸ்²ச ஸர்வ்வ ஏேத
ஸபா⁴யாம்அதஷ்ட²ந்|

ⅩⅩⅨ ேஹ பரேமஸ்²வர அது⁴நா ேதஷாம்ʼ
தர்ஜநம்ʼ க³ர்ஜநஞ்சஸ்²ருʼணு;
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ⅩⅩⅩ ததா² ஸ்வாஸ்த்²யகரணகர்ம்மணா
தவ பா³ஹுப³லப்ரகாஸ²பூர்வ்வகம்ʼ தவ
ேஸவகாந் ந ர்ப⁴ேயந தவ வாக்யம்ʼ
ப்ரசாரயதும்ʼ தவ பவத்ரபுத்ரஸ்ய யீேஸா²
ர்நாம்நா ஆஸ்²சர்ய்யாண்யஸம்ப⁴வாந ச
கர்ம்மாணி கர்த்துஞ்சாஜ்ஞாபய|

ⅩⅩⅪஇத்த²ம்ʼ ப்ரார்த²நயா யத்ர ஸ்தா²ேந ேத
ஸபா⁴யாம் ஆஸந் தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ராகம்பத;
தத : ஸர்வ்ேவ பவத்ேரணாத்மநா பரிபூர்ணா :
ஸந்த ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம் அேக்ஷாேப⁴ண
ப்ராசாரயந்|

ⅩⅩⅫ அபரஞ்ச ப்ரத்யயகாரிேலாகஸமூஹா
ஏகமநஸ ஏகச த்தீபூ⁴ய ஸ்த ²தா :| ேதஷாம்ʼ
ேகப நஜஸம்பத்த ம்ʼ ஸ்வீயாம்ʼ நாஜாநந்
க ந்து ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்வா : ஸம்பத்த்ய :
ஸாதா⁴ரண்ேயநஸ்த ²தா :|

ⅩⅩⅩⅢஅந்யச்சப்ேரரிதாமஹாஸ²க்த ப்ரகாஸ²பூர்வ்வகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²ருத்தா²ேந ஸா யம்
அத³து³ :, ேதஷ ஸர்வ்ேவஷ
மஹாநுக்³ரேஹா(அ)ப⁴வச்ச|

ⅩⅩⅩⅣ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய கஸ்யாப
த்³ரவ்யந்யூநதா நாப⁴வத்³ யதஸ்ேதஷாம்ʼ
க்³ருʼஹபூ⁴ம்யாத்³யா யா : ஸம்பத்தய ஆஸந்
தாவ க்ரீய

ⅩⅩⅩⅤ தந்மூல்யமாநீய ப்ேரரிதாநாம்ʼ
சரேணஷ ைத : ஸ்தா²ப தம்ʼ; தத :
ப்ரத்ேயகஸ² : ப்ரேயாஜநாநுஸாேரண
த³த்தமப⁴வத்|
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ⅩⅩⅩⅥ வேஸ²ஷத : குப்ேராபத்³வீபீேயா
ேயாஸிநாமேகா ேலவவம்ʼஸ²ஜாத ஏேகா
ஜேநா பூ⁴ம்யத ⁴காரீ, யம்ʼ ப்ேரரிதா
ப³ர்ணப்³பா³ அர்தா²த் ஸாந்த்வநாதா³யக
இத்யுக்த்வாஸமாஹூயந்,

ⅩⅩⅩⅦ ஸ ஜேநா நஜபூ⁴மிம்ʼ வக்ரீய
தந்மூல்யமாநீய ப்ேரரிதாநாம்ʼ சரேணஷ
ஸ்தா²ப தவாந்|

Ⅴ
Ⅰ ததா³ அநாநயநாமக ஏேகா ஜேநா யஸ்ய
பா⁴ர்ய்யாயா நாம ஸபீ²ரா ஸ ஸ்வாத ⁴காரம்ʼ
வக்ரீய

Ⅱ ஸ்வபா⁴ர்ய்யாம்ʼ ஜ்ஞாபய த்வா
தந்மூல்யஸ்ையகாம்ʼஸ²ம்ʼ ஸங்ேகா³ப்ய
ஸ்தா²பய த்வா தத³ந்யாம்ʼஸ²மாத்ரமாநீய
ப்ேரரிதாநாம்ʼ சரேணஷ ஸமர்ப தவாந்|

Ⅲ தஸ்மாத் ப தேராகத²யத் ேஹ அநாநய
பூ⁴ேம ர்மூல்யம்ʼ கஞ்ச த் ஸங்ேகா³ப்ய
ஸ்தா²பயதும்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந :ஸந்நெதௗ⁴
ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ கத²யதுஞ்ச ைஸ²தாந்
குதஸ்தவாந்த :கரேணப்ரவ்ருʼத்த மஜநயத்?

Ⅳ ஸா பூ⁴மி ர்யதா³ தவ ஹஸ்தக³தா
ததா³ க ம்ʼ தவ ஸ்வீயா நாஸீத்? தர்ஹ
ஸ்வாந்த :கரேண குத ஏதாத்³ருʼஸீ² குகல்பநா
த்வயா க்ருʼதா? த்வம்ʼ ேகவலமநுஷ்யஸ்ய
நகேட ம்ருʼஷாவாக்யம்ʼ நாவாதீ³ :
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யந கேட(அ)ப |
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Ⅴ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்ைவவ
ேஸா(அ)நாந ேயா பூ⁴ெமௗ பதந் ப்ராணாந்
அத்யஜத், தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ யாவந்ேதா
ேலாகா அஸ்²ருʼண்வந் ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼமஹாப⁴யம்அஜாயத்|

Ⅵ ததா³ யுவேலாகாஸ்தம்ʼ
வஸ்த்ேரணாச்சா²த்³ய ப³ஹ ர்நீத்வா
ஸ்²மஸா²ேந(அ)ஸ்தா²பயந்|

Ⅶ தத : ப்ரஹைரகாநந்தரம்ʼ க ம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ
தந்நாவக³த்ய தஸ்ய பா⁴ர்ய்யாப தத்ர
ஸமுபஸ்த ²தா|

Ⅷதத : ப தரஸ்தாம்அப்ருʼச்ச²த்,யுவாப்⁴யாம்
ஏதாவந்முத்³ராப்⁴ேயா பூ⁴மி ர்வ க்ரீதா ந வா?
ஏதத்வம்ʼவத³;ததா³ஸாப்ரத்யவாதீ³த்ஸத்யம்
ஏதாவத்³ப்⁴ேயாமுத்³ராப்⁴யஏவ|

Ⅸ தத : ப தேராகத²யத் யுவாம்ʼ கத²ம்ʼ
பரேமஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ பரீக்ஷதும்
ஏகமந்த்ரணாவப⁴வதாம்ʼ? பஸ்²ய ேய தவ
பத ம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²ப தவந்தஸ்ேத
த்³வாரஸ்யஸமீேப ஸமுபதஷ்ட²ந்த த்வாமப
ப³ஹர்ேநஷ்யந்த |

Ⅹ தத : ஸாப தஸ்ய சரணஸந்நெதௗ⁴
பத த்வா ப்ராணாந் அத்யா த்| பஸ்²சாத்
ேத யுவாேநா(அ)ப்⁴யந்தரம் ஆக³த்ய தாமப
ம்ருʼதாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ஹ ர்நீத்வா
தஸ்யா : பத்யு : பார்ஸ்²ேவ ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²ப தவந்த :|
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Ⅺ தஸ்மாத் மண்ட³ல்யா : ஸர்வ்ேவ ேலாகா
அந்யேலாகாஸ்²ச தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼஸ்²ருத்வா
ஸாத்⁴வஸம்ʼ க³தா :|

Ⅻ தத : பரம்ʼ ப்ேரரிதாநாம்ʼ
ஹஸ்ைத ர்ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
ப³ஹ்வாஸ்²சர்ய்யாண்யத்³பு⁴தாந
கர்ம்மாண்யக்ரியந்த; ததா³ ஸி²ஷ்யா :
ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய ஸுேலமாேநா
(அ)லிந்ேத³ஸம்பூ⁴யாஸந்|

ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஸங்கா⁴ந்தர்ேகா³ ப⁴வதும்ʼ
ேகாப ப்ரக³ல்ப⁴தாம்ʼ நாக³மத் க ந்து
ேலாகாஸ்தாந்ஸமாத்³ரியந்த|

ⅩⅣஸ்த்ரிய : புருஷாஸ்²ச ப³ஹேவா ேலாகா
வஸ்²வாஸ்யப்ரபு⁴ம்ʼஸ²ரணமாபந்நா :|

ⅩⅤ ப தரஸ்ய க³மநாக³மநாப்⁴யாம்ʼ ேகநாப
ப்ரகாேரணதஸ்யசா²யாகஸ்மிம்ʼஸ்²ச ஜ்ஜேந
லக ³ஷ்யதீத்யாஸ²யா ேலாகா ேராக ³ண :
ஸி²வகயா க²ட்வயா சாநீய பத ² பத ²
ஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅩⅥ சதுர்த ³க்ஸ்த²நக³ேரப்⁴ேயா
ப³ஹேவா ேலாகா : ஸம்பூ⁴ய
ேராக ³ேணா(அ)பவ த்ரபு⁴தக்³ரஸ்தாம்ʼஸ்²ச
யரூஸா²லமம் ஆநயந் தத : ஸர்வ்ேவ
ஸ்வஸ்தா²அக்ரியந்த|

ⅩⅦ அநந்தரம்ʼ மஹாயாஜக : ஸிதூ³க நாம்ʼ
மதக்³ராஹணஸ்ேதஷாம்ʼஸஹசராஸ்²ச
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ⅩⅧ மஹாக்ேராதா⁴ந்த்வதா : ஸந்த :
ப்ேரரிதாந் த்⁴ருʼத்வா நீசேலாகாநாம்ʼ
காராயாம்ʼ ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅩⅨ க ந்து ராத்ெரௗ பரேமஸ்²வரஸ்ய
தூ³த : காராயா த்³வாரம்ʼ ேமாசய த்வா தாந்
ப³ஹராநீயாகத²யத்,

ⅩⅩயூயம்ʼ க³த்வா மந்த ³ேர த³ண்டா³யமாநா :
ஸந்ேதா ேலாகாந் ப்ரதீமாம்ʼ ஜீவநதா³யகாம்ʼ
ஸர்வ்வாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயத|

ⅩⅪ இத ஸ்²ருத்வா ேத ப்ரத்யூேஷ
மந்த ³ர உபஸ்தா²ய உபத ³ஷ்டவந்த :|
ததா³ ஸஹசரக³ேணந ஸஹேதா
மஹாயாஜக ஆக³த்ய மந்த்ரிக³ணம்
இஸ்ராேயல்வம்ʼஸ²ஸ்ய ஸர்வ்வாந்
ராஜஸபா⁴ஸத³ : ஸபா⁴ஸ்தா²ந் க்ருʼத்வா
காராயாஸ்தாந் ஆபயதும்ʼ பதா³த க³ணம்ʼ
ப்ேரரிதவாந்|

ⅩⅫ ததஸ்ேத க³த்வா காராயாம்ʼ தாந்
அப்ராப்ய ப்ரத்யாக³த்ய இத வார்த்தாம்
அவாத ³ஷ  :,

ⅩⅩⅢ வயம்ʼ தத்ர க³த்வா ந ர்வ்வக்⁴நம்ʼ
காராயா த்³வாரம்ʼ ருத்³த⁴ம்ʼ ரக்ஷகாம்ʼஸ்²ச
த்³வாரஸ்ய ப³ஹர்த³ண்டா³யமாநாந்
அத³ர்ஸா²ம ஏவ க ந்து த்³வாரம்ʼ ேமாசய த்வா
தந்மத்⁴ேயகமப த்³ரஷ்டும்ʼ ந ப்ராப்தா :|

ⅩⅩⅣ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
மஹாயாஜேகா மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபத  :
ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்²ச, இத பரம்ʼ க மபரம்ʼ
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ப⁴வஷ்யதீத ச ந்தய த்வா ஸந்த ³க்³த⁴ச த்தா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅤ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய கஸ்²ச த்
ஜந ஆக³த்ய வார்த்தாேமதாம் அவத³த்
பஸ்²யத யூயம்ʼ யாந் மாநவாந் காராயாம்
அஸ்தா²பயத ேத மந்த ³ேர தஷ்ட²ந்ேதா
ேலாகாந்உபத ³ஸ²ந்த |

ⅩⅩⅥ ததா³ மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபத  :
பதா³தயஸ்²ச தத்ர க³த்வா ேசல்ேலாகா :
பாஷாணாந் நக்ஷப்யாஸ்மாந் மாரயந்தீத
ப ⁴யாவ நத்யாசாரம்ʼ தாந்ஆநயந்|

ⅩⅩⅦ ேத மஹாஸபா⁴யா மத்⁴ேய தாந்
அஸ்தா²பயந் தத : பரம்ʼ மஹாயாஜகஸ்தாந்
அப்ருʼச்ச²த்,

ⅩⅩⅧஅேநந நாம்நா ஸமுபேத³ஷ்டும்ʼ வயம்ʼ
க ம்ʼத்³ருʼட⁴ம்ʼநந்யேஷதா⁴ம? ததா²ப பஸ்²யத
யூயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ ேதேநாபேத³ேஸ²ேந
யரூஸா²லமம்ʼ பரிபூர்ணம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய
ஜநஸ்ய ரக்தபாதஜந தாபராத⁴ம் அஸ்மாந்
ப்ரத்யாேநதும்ʼ ேசஷ்டத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅨ தத : ப தேராந்யப்ேரரிதாஸ்²ச
ப்ரத்யவத³ந் மாநுஷஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணாத்³
ஈஸ்²வரஸ்யாஜ்ஞாக்³ரஹணம்
அஸ்மாகமுச தம்|

ⅩⅩⅩ யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ யூயம்ʼ க்ருேஸ²
ேவத ⁴த்வாஹத தம் அஸ்மாகம்ʼ ைபத்ருʼக
ஈஸ்²வரஉத்தா²ப்ய
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ⅩⅩⅪ இஸ்ராேயல்வம்ʼஸா²நாம்ʼ
மந :பரிவர்த்தநம்ʼ பாபக்ஷமாஞ்ச கர்த்தும்ʼ
ராஜாநம்ʼ பரித்ராதாரஞ்ச க்ருʼத்வா
ஸ்வத³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ தஸ்யாந்நத ம்
அகேராத்|

ⅩⅩⅫ ஏதஸ்மிந் வயமப ஸாக்ஷண
ஆஸ்மேஹ, தத் ேகவலம்ʼ நஹ , ஈஸ்²வர
ஆஜ்ஞாக்³ராஹப்⁴ேயா யம்ʼ பவ த்ரம்
ஆத்மநம்ʼ த³த்தவாந் ேஸாப ஸா யஸ்த |

ⅩⅩⅩⅢ ஏதத்³வாக்ேய ஸ்²ருேத ேதஷாம்ʼ
ஹ்ருʼத³யாந வ த்³தா⁴ந்யப⁴வந் ததஸ்ேத தாந்
ஹந்தும்ʼமந்த்ரிதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅣ ஏதஸ்மிந்ேநவ ஸமேய
தத்ஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ஸுக்²யாேதா க³மிலீேயல்நாமக
ஏேகா ஜேநா வ்யவஸ்தா²பக : ப ²ரூஸி²ேலாக
உத்தா²ய ப்ேரரிதாந் க்ஷணார்த²ம்ʼ
ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ க³ந்தும் ஆத ³ஸ்²ய
கத ²தவாந்,

ⅩⅩⅩⅤ ேஹஇஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யா : ஸர்வ்ேவ
யூயம் ஏதாந் மாநுஷாந் ப்ரத யத் கர்த்தும்
உத்³யதாஸ்தஸ்மிந்ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

ⅩⅩⅩⅥ இத : பூர்வ்வம்ʼ தூ²தா³நாைமேகா
ஜந உபஸ்தா²ய ஸ்வம்ʼ கமப
மஹாபுருஷம் அவத³த், தத :
ப்ராேயண சது :ஸ²தேலாகாஸ்தஸ்ய
மதக்³ராஹேணாப⁴வந் பஸ்²சாத் ஸ
ஹேதாப⁴வத் தஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹேணா
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யாவந்ேதா ேலாகாஸ்ேத ஸர்வ்ேவ
வ ர்கீர்ணா : ஸந்ேதா (அ)க்ருʼதகார்ய்யா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅦ தஸ்மாஜ்ஜநாத் பரம்ʼ
நாமேலக²நஸமேயகா³லீலீயயஹூதா³நாைமேகா
ஜந உபஸ்தா²ய ப³ஹூல்ேலாகாந் ஸ்வமதம்ʼ
க்³ராஹீதவாந் தத : ேஸாப வ்யநஸ்²யத்
தஸ்யாஜ்ஞாக்³ராஹேணா யாவந்ேதா
ேலாகா ஆஸந் ேத ஸர்வ்ேவ வகீர்ணா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅧ அது⁴நா வதா³மி, யூயம் ஏதாந்
மநுஷ்யாந் ப்ரத க மப ந க்ருʼத்வா க்ஷாந்தா
ப⁴வத, யத ஏஷஸங்கல்ப ஏதத் கர்ம்ம ச யத ³
மநுஷ்யாத³ப⁴வத்தர்ஹ வப²லம்ʼப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅨ யதீ³ஸ்²வராத³ப⁴வத் தர்ஹ யூயம்ʼ
தஸ்யாந்யதா² கர்த்தும்ʼ ந ஸ² யத², வரம்
ஈஸ்²வரேராத⁴கா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅬ ததா³ தஸ்ய மந்த்ரணாம்ʼ ஸ்வீக்ருʼத்ய
ேத ப்ேரரிதாந் ஆஹூய ப்ரஹ்ருʼத்ய யீேஸா²
ர்நாம்நா காமப கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ நஷத்⁴ய
வ்யஸர்ஜந்|

ⅩⅬⅠ க ந்து தஸ்ய நாமார்த²ம்ʼ வயம்ʼ
லஜ்ஜாேபா⁴க³ஸ்ய ேயாக்³யத்ேவந
க³ணிதா இத்யத்ர ேத ஸாநந்தா³ : ஸந்த :
ஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼஸாக்ஷாத்³அக³ச்ச²ந்|

ⅩⅬⅡ தத : பரம்ʼ ப்ரத த ³நம்ʼ மந்த ³ேர
க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ சாவஸ்²ராமம்
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உபத ³ஸ்²யயீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரிதவந்த :|

Ⅵ
Ⅰ தஸ்மிந் ஸமேய ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
பா³ஹுல்யாத் ப்ராத்யஹகதா³நஸ்ய
வஸ்²ராணைந ர்ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
வத⁴வாஸ்த்ரீக³ண உேபக்ஷேத ஸத
இப்³ரீயேலாைக : ஸஹாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
வவாத³உபாதஷ்ட²த்|

Ⅱ ததா³ த்³வாத³ஸ²ப்ேரரிதா : ஸர்வ்வாந்
ஸி²ஷ்யாந் ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யாகத²யந்
ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ப்ரசாரம்ʼ பரித்யஜ்ய
ேபா⁴ஜநக³ேவஷணம் அஸ்மாகம் உச தம்ʼ
நஹ |

Ⅲ அேதா ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண வயம்
ஏதத்கர்ம்மேணா பா⁴ரம்ʼ ேயப்⁴ேயா தா³தும்ʼ
ஸ²க்நும ஏதாத்³ருʼஸா²ந்ஸுக்²யாத்யாபந்நாந்
பவ த்ேரணாத்மநா ஜ்ஞாேநந ச பூர்ணாந்
ஸப்ப்ரஜநாந் யூயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴ேய
மேநாநீதாந்குருத,

Ⅳ க ந்து வயம்ʼ ப்ரார்த²நாயாம்ʼ
கதா²ப்ரசாரகர்ம்மணி ச ந த்யப்ரவ்ருʼத்தா :
ஸ்தா²ஸ்யாம :|

Ⅴ ஏதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ ஸர்வ்ேவ ேலாகா :
ஸந்துஷ்டா : ஸந்த : ஸ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴யாத்
ஸ்த பா²ந : ப ²லிப : ப்ரக²ேரா ந காேநார்
தீமந் பர்ம்மிணா யஹூத ³மதக்³ராஹீ-
ஆந்தயக ²யாநக³ரீேயா ந கலா ஏதாந்
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பரமப⁴க்தாந் பவ த்ேரணாத்மநா பரிபூர்ணாந்
ஸப்தஜநாந்

Ⅵப்ேரரிதாநாம்ʼஸமக்ஷம்ஆநயந், ததஸ்ேத
ப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼத்வா ேதஷாம்ʼ ஸி²ர :ஸு
ஹஸ்தாந்ஆர்பயந்|

Ⅶ அபரஞ்ச ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²
ேத³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ேநாத் வ ேஸ²ஷேதா
யரூஸா²லமி நக³ேர ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
ஸம்ʼக்²யா ப்ரபூ⁴தரூேபணாவர்த்³த⁴த
யாஜகாநாம்ʼ மத்⁴ேயப ப³ஹவ :
க்²ரீஷ்டமதக்³ராஹேணா(அ)ப⁴வந்|

Ⅷ ஸ்தபா²ேநா◌े வஸ்²வாேஸந
பராக்ரேமண ச பரிபூர்ண : ஸந் ேலாகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ப³ஹுவத⁴ம்அத்³பு⁴தம்ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்மாகேராத்|

Ⅸ ேதந லிப³ர்த்த நீயநாம்நா
வ க்²யாதஸங்க⁴ஸ்ய கத பயஜநா :
குரீணீயஸிகந்த³ரீய-கலிகீயாஸீ²யாேத³ஸீ²யா :
கயந்ேதா ஜநாஸ்²ேசாத்தா²ய ஸ்தபா²ேநந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼவ்யவத³ந்த|

Ⅹ க ந்து ஸ்தபா²ேநா ஜ்ஞாேநந
பவ த்ேரணாத்மநா ச ஈத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவாந் யஸ்யாஸ்ேத ஆபத்த ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
நாஸ²க்நுவந்|

Ⅺ பஸ்²சாத் ைத ர்ேலாப ⁴தா : கத பயஜநா :
கதா²ேமநாம்அகத²யந்,வயம்ʼ தஸ்யமுக²ேதா
மூஸா ஈஸ்²வரஸ்ய ச ந ந்தா³வாக்யம்
அஸ்²ெரௗஷ்ம|
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Ⅻ ேத ேலாகாநாம்ʼ ேலாகப்ராசீநாநாம்
அத்⁴யாபகாநாஞ்ச ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ ஜநயத்வா
ஸ்த பா²நஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³த்ய தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா மஹாஸபா⁴மத்⁴யம்ஆநயந்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ கத பயஜேநஷ
மித்²யாஸாக்ஷஷ ஸமாநீேதஷ
ேத(அ)கத²யந்ஏஷஜநஏதத்புண்யஸ்தா²நவ்யவஸ்த²ேயா
ர்ந ந்தா³த : கதா³ப ந நவர்த்தேத|

ⅩⅣப²லேதா நாஸரதீயயீஸு² :ஸ்தா²நேமதத்³
உச்ச ²ந்நம்ʼ கரிஷ்யத மூஸாஸமர்ப தம்
அஸ்மாகம்ʼ வ்யவஹரணம் அந்யரூபம்ʼ
கரிஷ்யத தஸ்ையதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼவயம்
அஸ்²ருʼணும|

ⅩⅤ ததா³ மஹாஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ
தம்ʼ ப்ரத ஸ்த ²ராம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸ்வர்க³தூ³தமுக²ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ தஸ்ய முக²ம்
அபஸ்²யந்|

Ⅶ
Ⅰதத : பரம்ʼமஹாயாஜக : ப்ருʼஷ்டவாந்,ஏஷா
கதா²ம்ʼ க ம்ʼஸத்யா?

Ⅱ தத : ஸ ப்ரத்யவத³த், ேஹ பதேரா
ேஹ ப்⁴ராதர : ஸர்வ்ேவ லாகா மநாம்ʼஸி
நத⁴த்³த்⁴வம்ʼ| அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ
இப்³ராஹீம் ஹாரண்நக³ேர வாஸகரணாத்
பூர்வ்வம்ʼ யதா³ அராம்-நஹரயமேத³ேஸ²
ஆஸீத்ததா³ ேதேஜாமய ஈஸ்²வேரா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்வா
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Ⅲதமவத³த்த்வம்ʼஸ்வேத³ஸ²ஜ்ஞாத மித்ராணி
பரித்யஜ்ய யம்ʼ ேத³ஸ²மஹம்ʼ
த³ர்ஸ²யஷ்யாமி தம்ʼ ேத³ஸ²ம்ʼவ்ரஜ|

Ⅳ அத : ஸ கஸ்தீ³யேத³ஸ²ம்ʼ வஹாய
ஹாரண்நக³ேர ந்யவஸத், தத³நந்தரம்ʼ தஸ்ய
ப தரி ம்ருʼேத யத்ர ேத³ேஸ² யூயம்ʼ நவஸத²
ஸஏநம்ʼ ேத³ஸ²மாக³ச்ச²த்|

Ⅴ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தஸ்ைம கமப்யத ⁴காரம்
அர்தா²த்³ ஏகபத³பரிமிதாம்ʼ பூ⁴மிமப
நாத³தா³த்; ததா³ தஸ்ய ேகாப ஸந்தாேநா
நாஸீத்ததா²ப ஸந்தாைந :ஸார்த்³த⁴ம்ஏதஸ்ய
ேத³ஸ²ஸ்யாத ⁴காரீ த்வம்ʼ ப⁴வஷ்யஸீத
தம்ப்ரத்யங்கீ³க்ருʼதவாந்|

Ⅵ ஈஸ்²வர இத்த²ம் அபரமப கத ²தவாந்
தவ ஸந்தாநா : பரேத³ேஸ² நவத்ஸ்யந்த
ததஸ்தத்³ேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²சது :ஸ²தவத்ஸராந்
யாவத் தாந் தா³ஸத்ேவ ஸ்தா²பய த்வா தாந்
ப்ரத குவ்யவஹாரம்ʼ கரிஷ்யந்த |

Ⅶ அபரம் ஈஸ்²வர ஏநாம்ʼ கதா²மப
கத ²தவாந், ேய ேலாகாஸ்தாந் தா³ஸத்ேவ
ஸ்தா²பயஷ்யந்த தால்ேலாகாந் அஹம்ʼ
த³ண்ட³யஷ்யாமி, தத : பரம்ʼ ேத ப³ஹர்க³தா :
ஸந்ேதா மாம்அத்ரஸ்தா²ேந ேஸவஷ்யந்ேத|

Ⅷ பஸ்²சாத் ஸ தஸ்ைம த்வக்ேச²த³ஸ்ய
நயமம்ʼ த³த்தவாந், அத இஸ்ஹாகநாம்ந
இப்³ராஹீம ஏகபுத்ேர ஜாேத, அஷ்டமத ³ேந
தஸ்ய த்வக்ேச²த³ம் அகேராத்| தஸ்ய
இஸ்ஹாக : புத்ேரா யாகூப்³, ததஸ்தஸ்ய
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யாகூேபா³(அ)ஸ்மாகம்ʼ த்³வாத³ஸ²
பூர்வ்வபுருஷாஅஜாயந்த|

Ⅸ ேத பூர்வ்வபுருஷா ஈர்ஷ்யயா பரிபூர்ணா
மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ ப்ேரஷயதும்ʼ யூஷப²ம்ʼ
வ்யக்ரீணந்|

Ⅹ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தஸ்ய ஸஹாேயா
பூ⁴த்வா ஸர்வ்வஸ்யா து³ர்க³ேத ரக்ஷத்வா
தஸ்ைம பு³த்³த ⁴ம்ʼ த³த்த்வா மிஸரேத³ஸ²ஸ்ய
ராஜ்ஞ : ப ²ெரௗண : ப்ரியபாத்ரம்ʼ
க்ருʼதவாந் தேதா ராஜா மிஸரேத³ஸ²ஸ்ய
ஸ்வீயஸர்வ்வபரிவாரஸ்ய ச ஸா²ஸநபத³ம்ʼ
தஸ்ைமத³த்தவாந்|

Ⅺ தஸ்மிந் ஸமேய மிஸர-க நாநேத³ஸ²ேயா
ர்து³ர்ப ⁴க்ஷேஹேதாரத க்லிஷ்டத்வாத் ந :
பூர்வ்வபுருஷாப⁴ யத்³ரவ்யம்ʼ நாலப⁴ந்த|

Ⅻ க ந்து மிஸரேத³ேஸ² ஸ²ஸ்யாந ஸந்த ,
யாகூப்³ இமாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப்ரத²மம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாந் மிஸரம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅢ தேதா த்³வதீயவாரக³மேந யூஷப்²
ஸ்வப்⁴ராத்ருʼப ⁴ : பரிச ேதா(அ)ப⁴வத்;
யூஷேபா² ப்⁴ராதர : ப ²ெரௗண் ராேஜந
பரிச தாஅப⁴வந்|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யூஷப்² ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ
ப்ேரஷ்ய நஜப தரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ
நஜாந் பஞ்சாத ⁴கஸப்ததஸம்ʼக்²யகாந்
ஜ்ஞாதஜநாம்ʼஸ்²சஸமாஹூதவாந்|
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ⅩⅤ தஸ்மாத்³ யாகூப்³ மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா
ஸ்வயம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாஸ்²ச
தஸ்மிந்ஸ்தா²ேந(அ)ம்ரியந்த|

ⅩⅥததஸ்ேதஸி²க ²மம்ʼநீதாயத்ஸ்²மஸா²நம்
இப்³ராஹீம் முத்³ராத³த்வா ஸி²க ²ம :
பது ர்ஹேமார : புத்ேரப்⁴ய : க்ரீதவாந்
தத்ஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²பயாஞ்சக்ரிேர|

ⅩⅦ தத : பரம் ஈஸ்²வர இப்³ராஹீம :
ஸந்நெதௗ⁴ ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா யாம்ʼ
ப்ரதஜ்ஞாம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்யா :
ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லநஸமேய ந கேட
ஸத இஸ்ராேயல்ேலாகா ஸிமரேத³ேஸ²
வர்த்³த⁴மாநா ப³ஹுஸம்ʼக்²யாஅப⁴வந்|

ⅩⅧ ேஸ²ேஷ யூஷப²ம்ʼ ேயா ந பரிச ேநாத
தாத்³ருʼஸ² ஏேகா நரபதருபஸ்தா²ய

ⅩⅨ அஸ்மாகம்ʼ ஜ்ஞாத ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
தூ⁴ர்த்ததாம்ʼ வதா⁴ய பூர்வ்வபுருஷாந்
ப்ரத குவ்யவஹரணபூர்வ்வகம்ʼ ேதஷாம்ʼ
வம்ʼஸ²நாஸ²நாய ேதஷாம்ʼ நவஜாதாந்
ஸி²ஸூ²ந் ப³ஹ ர்ந ரேக்ஷபயத்|

ⅩⅩ ஏதஸ்மிந் ஸமேய மூஸா ஜஜ்ேஞ,
ஸ து பரமஸுந்த³ேரா(அ)ப⁴வத் ததா²
ப த்ருʼக்³ருʼேஹ மாஸத்ரயபர்ய்யந்தம்ʼ
பாலிேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅪ க ந்து தஸ்மிந் ப³ஹர்நக்ஷப்ேத ஸத
ப ²ெரௗணராஜஸ்ய கந்யா தம் உத்ேதால்ய
நீத்வா த³த்தகபுத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா பாலிதவதீ|
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ⅩⅫ தஸ்மாத் ஸ மூஸா மிஸரேத³ஸீ²யாயா :
ஸர்வ்வவத்³யாயா : பாரத்³ருʼஷ்வா ஸந்
வாக்ேயக்ரியாயாஞ்சஸ²க்த மாந்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅢஸஸம்பூர்ணசத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸரவயஸ்ேகா
பூ⁴த்வா இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸ²நஜப்⁴ராத்ருʼந்
ஸாக்ஷாத்கர்தும்ʼமத ம்ʼ சக்ேர|

ⅩⅩⅣ ேதஷாம்ʼ ஜநேமகம்ʼ ஹம்ʼஸிதம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய ஸபக்ஷ : ஸந்
ஹம்ʼஸிதஜநம் உபக்ருʼத்ய மிஸரீயஜநம்ʼ
ஜகா⁴ந|

ⅩⅩⅤ தஸ்ய ஹஸ்ேதேநஸ்²வரஸ்தாந்
உத்³த⁴ரிஷ்யத தஸ்ய ப்⁴ராத்ருʼக³ண இத
ஜ்ஞாஸ்யத ஸ இத்யநுமாநம்ʼ சகார, க ந்து
ேத ந பு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅩⅥ தத்பேர (அ)ஹந ேதஷாம் உப⁴ேயா
ர்ஜநேயா ர்வாக்கலஹ உபஸ்த ²ேத ஸத
மூஸா : ஸமீபம்ʼ க³த்வா தேயா ர்ேமலநம்ʼ
கர்த்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாமாஸ, ேஹ
மஹாஸ²ெயௗ யுவாம்ʼ ப்⁴ராதெரௗ பரஸ்பரம்
அந்யாயம்ʼகுத : குருத² :?

ⅩⅩⅦ தத : ஸமீபவாஸிநம்ʼ ப்ரத
ேயா ஜேநா(அ)ந்யாயம்ʼ சகார ஸ தம்ʼ
தூ³ரீக்ருʼத்ய கத²யாமாஸ, அஸ்மாகமுபரி
ஸா²ஸ்த்ருʼத்வவ சாரய த்ருʼத்வபத³ேயா :
கஸ்த்வாம்ʼ நயுக்தவாந்?

ⅩⅩⅧ ஹ்ேயா யதா² மிஸரீயம்ʼ ஹதவாந்
ததா² க ம்ʼமாமப ஹநஷ்யஸி?
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ⅩⅩⅨ ததா³ மூஸா ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா பலாயநம்ʼ சக்ேர, தேதா
மித ³யநேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா ப்ரவாஸீ ஸந்
தஸ்ெதௗ², ததஸ்தத்ர த்³ெவௗ புத்ெரௗ
ஜஜ்ஞாேத|

ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸேரஷ
க³ேதஷ ஸீநயபர்வ்வதஸ்ய ப்ராந்தேர
ப்ரஜ்வலிதஸ்தம்ப³ஸ்ய வஹ்நஸி²கா²யாம்ʼ
பரேமஸ்²வரதூ³தஸ்தஸ்ைம த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅪ மூஸாஸ்தஸ்மிந் த³ர்ஸ²ேந வஸ்மயம்ʼ
மத்வாவ ேஸ²ஷம்ʼஜ்ஞாதும்ʼ ந கடம்ʼ க³ச்ச²த ,

ⅩⅩⅫ ஏதஸ்மிந் ஸமேய, அஹம்ʼ தவ
பூர்வ்வபுருஷாணாம் ஈஸ்²வேரா(அ)ர்தா²த்³
இப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக ஈஸ்²வேரா
யாகூப³ ஈஸ்²வரஸ்²ச, மூஸாமுத்³த ³ஸ்²ய
பரேமஸ்²வரஸ்ையதாத்³ருʼஸீ² வஹாயஸீயா
வாணீ ப³பூ⁴வ, தத : ஸ கம்பாந்வ த : ஸந் புந
ர்ந ரீக்ஷதும்ʼ ப்ரக³ல்ேபா⁴ ந ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅩⅢ பரேமஸ்²வரஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, தவ
பாத³ேயா : பாது³ேக ேமாசய யத்ர தஷ்ட²ஸி
ஸாபவத்ரபூ⁴மி :|

ⅩⅩⅩⅣ அஹம்ʼ மிஸரேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ
நஜேலாகாநாம்ʼ து³ர்த்³த³ஸா²ம்ʼ ந தாந்தம்
அபஸ்²யம்ʼ, ேதஷாம்ʼ காதர்ய்ேயாக்தஞ்ச
ஸ்²ருதவாந் தஸ்மாத் தாந் உத்³த⁴ர்த்தும்
அவருஹ்யாக³மம்; இதா³நீம் ஆக³ச்ச²
மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ த்வாம்ʼ ப்ேரஷயாமி|



Acts Ⅶ:ⅩⅩⅩⅤ xxxvii Acts Ⅶ:ⅩⅩⅩⅨ

ⅩⅩⅩⅤகஸ்த்வாம்ʼஸா²ஸ்த்ருʼத்வவ சாரய த்ருʼத்வபத³ேயா
ர்ந யுக்தவாந், இத வாக்யமுக்த்வா ைத
ர்ேயா மூஸா அவஜ்ஞாதஸ்தேமவ ஈஸ்²வர :
ஸ்தம்ப³மத்⁴ேய த³ர்ஸ²நதா³த்ரா ேதநதூ³ேதந
ஸா²ஸ்தாரம்ʼ முக்த தா³தாரஞ்ச க்ருʼத்வா
ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅥ ஸ ச மிஸரேத³ேஸ²
ஸூப்²நாம்ந ஸமுத்³ேர ச பஸ்²சாத்
சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸராந் யாவத்
மஹாப்ராந்தேர நாநாப்ரகாராண்யத்³பு⁴தாந
கர்ம்மாணி லக்ஷணாந ச த³ர்ஸ²யத்வா தாந்
ப³ஹ  : க்ருʼத்வாஸமாந நாய|

ⅩⅩⅩⅦ ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வேரா யுஷ்மாகம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்ய மத்⁴ேய மாத்³ருʼஸ²ம் ஏகம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வக்தாரம்உத்பாத³யஷ்யத தஸ்ய
கதா²யாம்ʼயூயம்ʼமேநா ந தா⁴ஸ்யத², ேயாஜந
இஸ்ராேயல : ஸந்தாேநப்⁴ய ஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத²யாமாஸஸஏஷமூஸா :|

ⅩⅩⅩⅧமஹாப்ராந்தரஸ்த²மண்ட³லீமத்⁴ேய(அ)ப
ஸ ஏவ ஸீநயபர்வ்வேதாபரி ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼலாப ேநா தூ³தஸ்ய
சாஸ்மத்ப த்ருʼக³ணஸ்ய மத்⁴யஸ்த² : ஸந்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ தா³தவ்யந ஜீவநதா³யகாந
வாக்யாந ேலேப⁴|

ⅩⅩⅩⅨ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாஸ்தம்
அமாந்யம்ʼ கத்வா ஸ்ேவப்⁴ேயா தூ³ரீக்ருʼத்ய
மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ பராவ்ருʼத்ய க³ந்தும்ʼ
மேநாப ⁴ரப ⁴லஷ்யஹாேராணம்ʼஜக³து³ :,
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ⅩⅬ அஸ்மாகம் அக்³ேர(அ)க்³ேர க³ந்து◌ुம்
அஸ்மத³ர்த²ம்ʼ ேத³வக³ணம்ʼ ந ர்ம்மாஹ
யேதா ேயா மூஸா அஸ்மாந் மிஸரேத³ஸா²த்³
ப³ஹ  : க்ருʼத்வாநீதவாந் தஸ்ய கம்ʼ ஜாதம்ʼ
தத³ஸ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅬⅠதஸ்மிந் ஸமேய ேத ேகா³வத்ஸாக்ருʼத ம்ʼ
ப்ரத மாம்ʼ ந ர்ம்மாய தாமுத்³த ³ஸ்²ய
ைநேவத்³யமுத்ம்ருʼஜ்யஸ்வஹஸ்தக்ருʼதவஸ்துநா
ஆநந்த ³தவந்த :|

ⅩⅬⅡ தஸ்மாத்³ ஈஸ்²வரஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ரத
வமுக² :ஸந்ஆகாஸ²ஸ்த²ம்ʼஜ்ேயாத ர்க³ணம்ʼ
பூஜயதும்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)நுமதம்ʼ த³ெதௗ³,
யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
க்³ரந்ேத²ஷ லிக ²தமாஸ்ேத,
யதா², இஸ்ராேயலீயவம்ʼஸா² ேர
சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸமாந் புரா| மஹத
ப்ராந்தேர ஸம்ʼஸ்தா² யூயந்து யாந ச|
ப³லிேஹாமாத ³கர்ம்மாணி க்ருʼதவந்தஸ்து
தாந க ம்ʼ| மாம்ʼ ஸமுத்³த ³ஸ்²ய யுஷ்மாப ⁴ :
ப்ரக்ருʼதாநீத ைநவச|

ⅩⅬⅢக ந்து ேவா ேமாலகாக்²யஸ்ய ேத³வஸ்ய
தூ³ஷ்யேமவ ச| யுஷ்மாகம்ʼ ரிம்ப²நாக்²யாயா
ேத³வதாயாஸ்²ச தாரகா| ஏதேயாருப⁴ேயா
ர்மூர்தீ யுஷ்மாப ⁴ : பரிபூஜிேத| அேதா
யுஷ்மாம்ʼஸ்து பா³ேப³ல : பாரம்ʼ ேநஷ்யாமி
நஸ்²ச தம்ʼ|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்ச யந்ந த³ர்ஸ²நம்
அபஸ்²யஸ்தத³நுஸாேரண தூ³ஷ்யம்ʼ
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ந ர்ம்மாஹ யஸ்மிந் ஈஸ்²வேரா மூஸாம்
ஏதத்³வாக்யம்ʼ ப³பா⁴ேஷ தத் தஸ்ய நரூப தம்ʼ
ஸா யஸ்வரூபம்ʼ தூ³ஷ்யம் அஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருைஷ :ஸஹப்ராந்தேர தஸ்ெதௗ²|

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத் ய ேஹாஸூ²ேயந
ஸஹைதஸ்ேதஷாம்ʼவம்ʼஸ²ஜாைதரஸ்மத்பூர்வ்வபுருைஷ :
ஸ்ேவஷாம்ʼ ஸம்முகா²த்³ ஈஸ்²வேரண
தூ³ரீக்ருʼதாநாம் அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ேத³ஸா²த ⁴க்ருʼத காேல ஸமாநீதம்ʼ தத்³
தூ³ஷ்யம்ʼ தா³யூேதா³த ⁴காரம்ʼ யாவத் தத்ர
ஸ்தா²நஆஸீத்|

ⅩⅬⅥஸதா³யூத்³பரேமஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ
ப்ராப்ய யாகூப்³ ஈஸ்²வரார்த²ம் ஏகம்ʼ
தூ³ஷ்யம்ʼ ந ர்ம்மாதும்ʼவவாஞ்ச²;

ⅩⅬⅦ க ந்து ஸுேலமாந் தத³ர்த²ம்ʼ மந்த ³ரம்
ஏகம்ʼ ந ர்ம்மிதவாந்|

ⅩⅬⅧ ததா²ப ய : ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த² : ஸ
கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³ ஹஸ்தக்ருʼேத மந்த ³ேர
நவஸதீத நஹ , ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத ,யதா²,

ⅩⅬⅨ பேரேஸா² வத³த ஸ்வர்ேகா³
ராஜஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ மம| மதீ³யம்ʼ பாத³பீட²ஞ்ச
ப்ருʼத ²வீ ப⁴வத த்⁴ருவம்ʼ| தர்ஹ யூயம்ʼ
க்ருʼேத ேம க ம்ʼ ப்ரந ர்ம்மாஸ்யத² மந்த ³ரம்ʼ|
வஸ்²ராமாய மதீ³யம்ʼ வா ஸ்தா²நம்ʼ க ம்ʼ
வத்³யேத த்வஹ|

Ⅼ ஸர்வ்வாண்ேயதாந வஸ்தூந கம்ʼ ேம
ஹஸ்தக்ருʼதாந ந||
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ⅬⅠ ேஹ அநாஜ்ஞாக்³ராஹகா அந்த :கரேண
ஸ்²ரவேண சாபவ த்ரேலாகா : யூயம்
அநவரதம்ʼ பவ த்ரஸ்யாத்மந : ப்ராதகூல்யம்
ஆசரத², யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா
யாத்³ருʼஸா²யூயமப தாத்³ருʼஸா² :|

ⅬⅡ யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா : கம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ நாதாட³யந்? ேய
தஸ்ய தா⁴ர்ம்மிகஸ்ய ஜநஸ்யாக³மநகதா²ம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்தாந் அக்⁴நந் யூயம் அதூ⁴நா
வஸ்²வாஸகா⁴த ேநா பூ⁴த்வா தம்ʼ
தா⁴ர்ம்மிகம்ʼஜநம்அஹத|

ⅬⅢ யூயம்ʼ ஸ்வர்கீ³யதூ³தக³ேணந
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ப்ராப்யாப தாம்ʼ நாசரத²|

ⅬⅣ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேத மந :ஸு
ப ³த்³தா⁴ : ஸந்தஸ்தம்ʼ ப்ரத த³ந்தக⁴ர்ஷணம்
அகுர்வ்வந்|

ⅬⅤ க ந்து ஸ்தபா²ந : பவ த்ேரணாத்மநா
பூர்ேணா பூ⁴த்வா க³க³ணம்ʼ ப்ரத
ஸ்த ²ரத்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா ஈஸ்²வரஸ்ய
த³க்ஷேண த³ண்டா³யமாநம்ʼ யீஸு²ஞ்ச
வ ேலாக்யகத ²தவாந்;

ⅬⅥ பஸ்²ய,ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்
ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷேண ஸ்த ²தம்ʼ
மாநவஸுதஞ்ச பஸ்²யாமி|

ⅬⅦததா³ ேத ப்ேராச்ைச : ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா
கர்ேணஷ்வங்கு³லீ ர்ந தா⁴ய ஏகச த்தீபூ⁴ய தம்
ஆக்ரமந்|
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ⅬⅧ பஸ்²சாத் தம்ʼ நக³ராத்³ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந் ஸாக்ஷேணா லாகா :
ெஸௗ²லநாம்ேநா யூநஸ்²சரணஸந்நெதௗ⁴
நஜவஸ்த்ராணிஸ்தா²ப தவந்த :|

ⅬⅨ அநந்தரம்ʼ ேஹ ப்ரேபா⁴
யீேஸ² மதீ³யமாத்மாநம்ʼ க்³ருʼஹாண
ஸ்தபா²நஸ்ேயத ப்ரார்த²நவாக்யவத³நஸமேய
ேத தம்ʼ ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந்|

ⅬⅩ தஸ்மாத் ஸ ஜாநுநீ பாதய த்வா
ப்ேராச்ைச : ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா, ேஹ
ப்ரேப⁴ பாபேமதத்³ ஏேதஷ மா ஸ்தா²பய,
இத்யுக்த்வா மஹாந த்³ராம்ʼ ப்ராப்ேநாத்|

Ⅷ
Ⅰ தஸ்ய ஹத்யாகரணம்ʼ ெஸௗ²ேலாப
ஸமமந்யத| தஸ்மிந் ஸமேய
யரூஸா²லம்நக³ரஸ்தா²ம்ʼ மண்ட³லீம்ʼ
ப்ரத மஹாதாட³நாயாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ
ப்ேரரிதேலாகாந் ஹத்வா ஸர்வ்ேவ(அ)பேர
யஹூதா³ேஸா²மிேராணேத³ஸ²ேயா
ர்நாநாஸ்தா²ேநவ கீர்ணா :ஸந்ேதா க³தா :|

Ⅱ அந்யச்ச ப⁴க்தேலாகாஸ்தம்ʼ ஸ்தபா²நம்ʼ
ஸ்²மஸா²ேநஸ்தா²பய த்வா ப³ஹுவ்யலபந்|

Ⅲ க ந்து ெஸௗ²ேலா க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ
ப்⁴ரமித்வா ஸ்த்ரிய : புருஷாம்ʼஸ்²ச
த்⁴ருʼத்வா காராயாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா மண்ட³ல்யா
மேஹாத்பாதம்ʼ க்ருʼதவாந்|
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Ⅳ அந்யச்ச ேய வகீர்ணா அப⁴வந் ேத
ஸர்வ்வத்ர ப்⁴ரமித்வா ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ராசாரயந்|

Ⅴ ததா³ ப ²லிப : ேஸா²மிேராண்நக³ரம்ʼ
க³த்வா க்²ரீஷ்டாக்²யாநம்ʼ ப்ராசாரயத்;

Ⅵதேதா(அ)ஸு²ச -ப்⁴ருʼதக்³ரஸ்தேலாேகப்⁴ேயா
பூ⁴தாஸ்²சீத்க்ருʼத்யாக³ச்ச²ந் ததா² ப³ஹவ :
பக்ஷாகா⁴த ந : க²ஞ்ஜா ேலாகாஸ்²ச
ஸ்வஸ்தா²அப⁴வந்|

Ⅶ தஸ்மாத் லாகா ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ
தஸ்யாஸ்²சர்ய்யம்ʼகர்ம்மவ ேலாக்யநஸ²ம்ய
ச ஸர்வ்வ ஏகச த்தீபூ⁴ய ேதேநாக்தாக்²யாேந
மநாம்ʼஸிந்யத³து⁴ :|

Ⅷதஸ்மிந்நக³ேர மஹாநந்த³ஸ்²சாப⁴வத்|
Ⅸ தத : பூர்வ்வம்ʼ தஸ்மிந்நக³ேர
ஸி²ேமாந்நாமா கஸ்²ச ஜ்ஜேநா ப³ஹ்வீ
ர்மாயாக்ரியா : க்ருʼத்வா ஸ்வம்ʼ
கஞ்சந மஹாபுருஷம்ʼ ப்ேராச்ய
ேஸா²மிேராணீயாநாம்ʼ ேமாஹம்ʼ
ஜநயாமாஸ|

Ⅹ தஸ்மாத் ஸ மாநுஷ ஈஸ்²வரஸ்ய
மஹாஸ²க்தஸ்வரூப இத்யுக்த்வா
பா³லவ்ருʼத்³த⁴வந தா : ஸர்வ்ேவ
லாகாஸ்தஸ்மிந் மநாம்ʼஸிந்யத³து⁴ :|

Ⅺ ஸ ப³ஹுகாலாந் மாயாவ க்ரியயா
ஸர்வ்வாந்அதீவ ேமாஹயாஞ்சகார, தஸ்மாத்
ேத தம்ʼ ேமந ேர|

Ⅻ க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யஸ்ய
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நஸ்²சாக்²யாநப்ரசாரிண :
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ப ²லிபஸ்ய கதா²யாம்ʼ வஸ்²வஸ்ய ேதஷாம்ʼ
ஸ்த்ரீபுருேஷாப⁴யேலாகா மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

ⅩⅢ ேஸ²ேஷ ஸ ஸி²ேமாநப ஸ்வயம்ʼ
ப்ரத்ையத் தேதா மஜ்ஜித : ஸந் ப ²லிேபந
க்ருʼதாம் ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியாம்ʼ லக்ஷணஞ்ச
வேலாக்யாஸம்ப⁴வம்ʼமந்யமாநஸ்ேதநஸஹ
ஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅣ இத்த²ம்ʼ ேஸா²மிேராண்ேத³ஸீ²யேலாகா
ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம் அக்³ருʼஹ்லந் இத
வார்த்தாம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரஸ்த²ப்ேரரிதா :
ப்ராப்ய ப தரம்ʼ ேயாஹநஞ்ச ேதஷாம்ʼ ந கேட
ப்ேரஷதவந்த :|

ⅩⅤ ததஸ்ெதௗ தத் ஸ்தா²நம் உபஸ்தா²ய
ேலாகா யதா² பவ த்ரம் ஆத்மாநம்ʼ
ப்ராப்நுவந்த தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த²ேயதாம்ʼ|

ⅩⅥ யதஸ்ேத புரா ேகவலப்ரபு⁴யீேஸா²
ர்நாம்நா மஜ்ஜிதமாத்ரா அப⁴வந், ந து
ேதஷாம்ʼமத்⁴ேயகமப ப்ரத பவ த்ரஸ்யாத்மந
ஆவ ர்பா⁴ேவாஜாத :|

ⅩⅦ க ந்து ப்ேரரிதாப்⁴யாம்ʼ ேதஷாம்ʼ
கா³த்ேரஷ கேரஷ்வர்ப ேதஷ ஸத்ஸு ேத
பவ த்ரம்ஆத்மாநம் ப்ராப்நுவந்|

ⅩⅧ இத்த²ம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ கா³த்ேரஷ
ப்ேரரிதேயா : கரார்பேணந தாந் பவ த்ரம்
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்தாந் த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ
ஸி²ேமாந் தேயா : ஸமீேப முத்³ரா ஆநீய
கத ²தவாந்;
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ⅩⅨ அஹம்ʼ யஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தம்
அர்பயஷ்யாமி தஸ்யாப யேத²த்த²ம்ʼ
பவ த்ராத்மப்ராப்த ர்ப⁴வத தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ
ஸ²க்த ம்ʼமஹ்யம்ʼ த³த்தம்ʼ|

ⅩⅩ க ந்து ப தரஸ்தம்ʼ ப்ரத்யவத³த்
தவ முத்³ராஸ்த்வயா வ நஸ்²யந்து யத
ஈஸ்²வரஸ்ய தா³நம்ʼ முத்³ராப ⁴ : க்ரீயேத
த்வமித்த²ம்ʼ பு³த்³த⁴வாந்;

ⅩⅪ ஈஸ்²வராய தாவந்த :கரணம்ʼ
ஸரலம்ʼ நஹ , தஸ்மாத்³ அத்ர
தவாம்ʼேஸா²(அ)த ⁴காரஸ்²ச ேகாப நாஸ்த |

ⅩⅫ அத ஏதத்பாபேஹேதா : ேக²தா³ந்வ த :
ஸந் ேகநாப ப்ரகாேரண தவ மநஸ ஏதஸ்யா :
குகல்பநாயா : க்ஷமா ப⁴வத , ஏதத³ர்த²ம்
ஈஸ்²வேர ப்ரார்த²நாம்ʼகுரு;

ⅩⅩⅢ யதஸ்த்வம்ʼ த க்தப த்ேத பாபஸ்ய
ப³ந்த⁴ேந சயத³ஸிதந்மயா பு³த்³த⁴ம்|

ⅩⅩⅣ ததா³ ஸி²ேமாந் அகத²யத் தர்ஹ
யுவாப்⁴யாமுத ³தா கதா² மய யதா² ந ப²லத
தத³ர்த²ம்ʼ யுவாம்ʼ மந்ந மித்தம்ʼ ப்ரெபௗ⁴
ப்ரார்த²நாம்ʼகுருதம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண ெதௗ ஸா யம்ʼ
த³த்த்வா ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்ெதௗ
ேஸா²மிேராணீயாநாம் அேநகக்³ராேமஷ
ஸுஸம்ʼவாத³ஞ்ச ப்ரசாரயந்ெதௗ
யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ பராவ்ருʼத்யக³ெதௗ|

ⅩⅩⅥ தத : பரம் ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³த :
ப ²லிபம் இத்யாத ³ஸ²த், த்வமுத்தா²ய
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த³க்ஷணஸ்யாம்ʼ த ³ஸி² ேயா மார்ேகா³
ப்ராந்தரஸ்ய மத்⁴ேயந யரூஸா²லேமா
(அ)ஸாநக³ரம்ʼயாத தம்ʼமார்க³ம்ʼ க³ச்ச²|

ⅩⅩⅦ தத : ஸ உத்தா²ய க³தவாந்; ததா³
கந்தா³கீநாம்ந : கூஸ்²ேலாகாநாம்ʼ ராஜ்ஞ்யா :
ஸர்வ்வஸம்பத்ேதரதீ⁴ஸ² : கூஸ²ேத³ஸீ²ய ஏக :
ஷண்ேடா³ ப⁴ஜநார்த²ம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரம்
ஆக³த்ய

ⅩⅩⅧ புநரப ரத²மாருஹ்ய
யஸ²யயநாம்ேநா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா
க்³ரந்த²ம்ʼ பட²ந் ப்ரத்யாக³ச்ச²த |

ⅩⅩⅨ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ஆத்மா ப ²லிபம்
அவத³த், த்வம் ரத²ஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼமில|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் ஸ தா⁴வந் தஸ்ய
ஸந்ந தா⁴வுபஸ்தா²ய ேதந பட்²யமாநம்ʼ
யஸ²யயத²வஷ்யத்³வாத ³ேநா வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்வா ப்ருʼஷ்டவாந் யத் பட²ஸி தத் கம்ʼ
பு³த்⁴யேஸ?

ⅩⅩⅪ தத : ஸ கத ²தவாந் ேகநச ந்ந
ேபா³த ⁴ேதாஹம்ʼ கத²ம்ʼ பு³த்⁴ேயய? தத : ஸ
ப ²லிபம்ʼ ரத²மாேராடு⁴ம்ʼ ஸ்ேவந ஸார்த்³த⁴ம்
உபேவஷ்டுஞ்சந்யேவத³யத்|

ⅩⅩⅫ ஸ ஸா²ஸ்த்ரஸ்ேயதத்³வாக்யம்ʼ
படி²தவாந் யதா²,ஸமாநீயத கா⁴தாயஸயதா²
ேமஷஸா²வக :| ேலாமச்ேச²த³கஸாக்ஷாச்ச
ேமஷஸ்²ச நீரேவா யதா²| ஆப³த்⁴ய வத³நம்ʼ
ஸ்வீயம்ʼ ததா²ஸஸமதஷ்ட²த|
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ⅩⅩⅩⅢஅந்யாேயநவ சாேரணஸஉச்ச ²ந்ேநா
(அ)ப⁴வத் ததா³| தத்காலீநமநுஷ்யாந்
ேகா ஜேநா வர்ணயதும்ʼ க்ஷம :| யேதா
ஜீவந்ந்ருʼணாம்ʼ ேத³ஸா²த் ஸ உச்ச ²ந்ேநா
(அ)ப⁴வத்த்⁴ருவம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸ ப ²லிபம் அவத³த்
ந ேவத³யாமி, ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ யாமிமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ ஸ கம்ʼ ஸ்வஸ்மிந் வா
கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³அந்யஸ்மிந்?

ⅩⅩⅩⅤ தத : ப ²லிபஸ்தத்ப்ரகரணம்
ஆரப்⁴ய யீேஸா²ருபாக்²யாநம்ʼ தஸ்யாக்³ேர
ப்ராஸ்ெதௗத்|

ⅩⅩⅩⅥ இத்த²ம்ʼ மார்ேக³ண க³ச்ச²ந்ெதௗ
ஜலாஸ²யஸ்ய ஸமீப உபஸ்த ²ெதௗ; ததா³
க்லீேபா³(அ)வாதீ³த் பஸ்²யாத்ர ஸ்தா²ேந
ஜலமாஸ்ேதமமமஜ்ஜேந கா பா³தா⁴?

ⅩⅩⅩⅦ தத : ப ²லிப உத்தரம்ʼ வ்யாஹரத்
ஸ்வாந்த :கரேணந ஸாகம்ʼ யத ³ ப்ரத்ேயஷ
தர்ஹ பா³தா⁴ நாஸ்த | தத : ஸ கத ²தவாந்
யீஸு²க்²ரீஷ்ட ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர இத்யஹம்ʼ
ப்ரத்ேயமி|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ரத²ம்ʼ ஸ்த²க ³தம்ʼ கர்த்தும்
ஆத ³ஷ்ேட ப ²லிபக்லீெபௗ³ த்³ெவௗ
ஜலம் அவாருஹதாம்ʼ; ததா³ ப ²லிபஸ்தம்
மஜ்ஜயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅨ தத்பஸ்²சாத் ஜலமத்⁴யாத்³
உத்த ²தேயா : ஸேதா : பரேமஸ்²வரஸ்யாத்மா
ப ²லிபம்ʼ ஹ்ருʼத்வா நீதவாந், தஸ்மாத்
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க்லீப³ : புநஸ்தம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவாந் ததா²ப
ஹ்ருʼஷ்டச த்த :ஸந்ஸ்வமார்ேக³ணக³தவாந்|

ⅩⅬ ப ²லிபஸ்²சாஸ்ேதா³த்³நக³ரம்
உபஸ்தா²ய தஸ்மாத் ைகஸரியாநக³ர
உபஸ்த ²த காலபர்ய்யநதம்ʼஸர்வ்வஸ்மிந்நக³ேர
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந் க³தவாந்|

Ⅸ
Ⅰ தத்காலபர்ய்யநதம்ʼ ெஸௗ²ல :
ப்ரேபா⁴ : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ ப்ராதகூல்ேயந
தாட³நாப³த⁴ேயா : கதா²ம்ʼ ந  :ஸாரயந்
மஹாயாஜகஸ்யஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா

Ⅱ ஸ்த்ரியம்ʼ புருஷஞ்ச தந்மதக்³ராஹணம்ʼ
யம்ʼ கஞ்ச த் பஸ்²யத தாந் த்⁴ருʼத்வா
ப³த்³த்⁴வாயரூஸா²லமம்ஆநயதீத்யாஸ²ேயந
த³ம்ேமஷக்நக³ரீயம்ʼ த⁴ர்ம்மஸமாஜாந் ப்ரத
பத்ரம்ʼயாச தவாந்|

Ⅲ க³ச்ச²ந் து த³ம்ேமஷக்நக³ரந கட
உபஸ்த ²தவாந்; தேதா(அ)கஸ்மாத்³
ஆகாஸா²த் தஸ்ய சதுர்த ³க்ஷ ேதஜஸ :
ப்ரகாஸ²நாத்ஸபூ⁴மாவபதத்|

Ⅳ பஸ்²சாத் ேஹ ெஸௗ²ல ேஹ ெஸௗ²ல
குேதாமாம்ʼதாட³யஸி?ஸ்வம்ʼப்ரத ப்ேராக்தம்
ஏதம்ʼஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருத்வா

Ⅴ ஸ ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்
க :? ததா³ ப்ரபு⁴ரகத²யத் யம்ʼ யீஸு²ம்ʼ த்வம்ʼ
தாட³யஸி ஸ ஏவாஹம்ʼ; கண்டகஸ்ய முேக²
பதா³கா⁴தகரணம்ʼ தவகஷ்டம்|
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Ⅵ ததா³ கம்பமாேநா வஸ்மயாபந்நஸ்²ச
ேஸாவத³த் ேஹ ப்ரேபா⁴ மயா க ம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ? ப⁴வத இச்சா² கா? தத :
ப்ரபு⁴ராஜ்ஞாபயத்³ உத்தா²ய நக³ரம்ʼ க³ச்ச²
தத்ரத்வயாயத்கர்த்தவ்யம்ʼதத்³வத ³ஷ்யேத|

Ⅶ தஸ்ய ஸங்க ³ேநா ேலாகா அப தம்ʼ
ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருதவந்த : க ந்து கமப ந
த்³ருʼஷ்ட்வாஸ்தப்³தா⁴ :ஸந்த :ஸ்த ²தவந்த :|

Ⅷ அநந்தரம்ʼ ெஸௗ²ேலா பூ⁴மித உத்தா²ய
சக்ஷ ஷீ உந்மீல்ய கமப ந த்³ருʼஷ்டவாந்|
ததா³ ேலாகாஸ்தஸ்ய ஹஸ்ெதௗ த்⁴ருʼத்வா
த³ம்ேமஷக்நக³ரம்ஆநயந்|

Ⅸ தத : ஸ த ³நத்ரயம்ʼ யாவத்³ அந்ேதா⁴
பூ⁴த்வா ந பு⁴க்தவாந் பீதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅹதத³நந்தரம்ʼப்ரபு⁴ஸ்தத்³த³ம்ேமஷக்நக³ரவாஸிந
ஏகஸ்ைம ஸி²ஷ்யாய த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்வா
ஆஹூதவாந் ேஹ அநநய| தத : ஸ
ப்ரத்யவாதீ³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ பஸ்²ய
ஸ்²ருʼேணாமி|

Ⅺ ததா³ ப்ரபு⁴ஸ்தமாஜ்ஞாபயத்
த்வமுத்தா²ய ஸரலநாமாநம்ʼ மார்க³ம்ʼ க³த்வா
யஹூதா³ந ேவஸ²ேந தார்ஷநக³ரீயம்ʼ
ெஸௗ²லநாமாநம்ʼஜநம்ʼ க³ேவஷயந்ப்ருʼச்ச²;

Ⅻ பஸ்²ய ஸ ப்ரார்த²யேத, ததா²
அநநயநாமக ஏேகா ஜநஸ்தஸ்ய ஸமீபம்
ஆக³த்ய தஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தார்பணம்ʼ
க்ருʼத்வா த்³ருʼஷ்டிம்ʼ த³தா³தீத்த²ம்ʼ ஸ்வப்ேந
த்³ருʼஷ்டவாந்|
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ⅩⅢ தஸ்மாத்³ அநநய : ப்ரத்யவத³த் ேஹ
ப்ரேபா⁴ யரூஸா²லமி பவ த்ரேலாகாந் ப்ரத
ேஸா(அ)ேநகஹம்ʼஸாம்ʼ க்ருʼதவாந்;

ⅩⅣ அத்ர ஸ்தா²ேந ச ேய ேலாகாஸ்தவ
நாம்ந ப்ரார்த²யந்த தாநப ப³த்³து⁴ம்ʼ ஸ
ப்ரதா⁴நயாஜேகப்⁴ய : ஸ²க்த ம்ʼ ப்ராப்தவாந்,
இமாம்ʼ கதா²ம் அஹம் அேநேகஷாம்ʼ
முேக²ப்⁴ய :ஸ்²ருதவாந்|

ⅩⅤ க ந்து ப்ரபு⁴ரகத²யத், யாஹ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ பூ⁴பதீநாம்
இஸ்ராேயல்ேலாகாநாஞ்ச ந கேட மம
நாம ப்ரசாரயதும்ʼ ஸ ஜேநா மம
மேநாநீதபாத்ரமாஸ்ேத|

ⅩⅥ மம நாமந மித்தஞ்ச ேதந கயாந்
மஹாந் க்ேலேஸா² ேபா⁴க்தவ்ய ஏதத் தம்ʼ
த³ர்ஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅦ தேதா (அ)நந ேயா க³த்வா க்³ருʼஹம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய கா³த்ேர ஹஸ்தார்ப்ரணம்ʼ
க்ருʼத்வா கத ²தவாந், ேஹ ப்⁴ராத : ெஸௗ²ல
த்வம்ʼ யதா² த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்ேநாஷ
பவத்ேரணாத்மநா பரிபூர்ேணா ப⁴வஸி
ச, தத³ர்த²ம்ʼ தவாக³மநகாேல ய :
ப்ரபு⁴யீஸு²ஸ்துப்⁴யம்ʼ த³ர்ஸ²நம் அத³தா³த்
ஸமாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅧ இத்யுக்தமாத்ேர தஸ்ய சக்ஷ ர்ப்⁴யாம்
மீநஸ²ல்கவத்³வஸ்துந ந ர்க³ேததத்க்ஷணாத்
ஸ ப்ரஸந்நசக்ஷ ர்பூ⁴த்வா ப்ேராத்தா²ய
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மஜ்ஜிேதா(அ)ப⁴வத் பு⁴க்த்வா பீத்வா
ஸப³ேலாப⁴வச்ச|

ⅩⅨ தத : பரம்ʼ ெஸௗ²ல : ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ
கதபயத ³வஸாந் தஸ்மிந் த³ம்ேமஷகநக³ேர
ஸ்த ²த்வா(அ)வலம்ப³ம்ʼ

ⅩⅩ ஸர்வ்வப⁴ஜநப⁴வநாந க³த்வா
யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ர இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ப்ராசாரயத்|

ⅩⅪதஸ்மாத்ஸர்வ்ேவஸ்²ேராதாரஸ்²சமத்க்ருʼத்ய
கத ²தவந்ேதா ேயா யரூஸா²லம்நக³ர
ஏதந்நாம்நா ப்ரார்த²யத்ருʼேலாகாந்
வ நாஸி²தவாந் ஏவம் ஏதாத்³ருʼஸ²ேலாகாந்
ப³த்³த்⁴வா ப்ரதா⁴நயாஜகந கடம்ʼ
நயதீத்யாஸ²யா ஏதத்ஸ்தா²நமப்யாக³ச்ச²த்
ஸஏவகமயம்ʼ ந ப⁴வத ?

ⅩⅫக ந்துெஸௗ²ல : க்ரமஸ²உத்ஸாஹவாந்
பூ⁴த்வா யீஸு²ரீஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேதா ஜந
ஏதஸ்மிந் ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா த³ம்ேமஷக்-
நவாஸியஹூதீ³யேலாகாந் நருத்தராந்
அகேராத்|

ⅩⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ப³ஹுத ேத² காேல
க³ேத யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ
மந்த்ரயாமாஸு :

ⅩⅩⅣ க ந்து ெஸௗ²லஸ்ேதஷாேமதஸ்யா
மந்த்ரணாயாவார்த்தாம்ʼப்ராப்தவாந்| ேததம்ʼ
ஹந்தும்ʼ து த ³வாநஸ²ம்ʼ கு³ப்தா : ஸந்ேதா
நக³ரஸ்யத்³வாேர(அ)தஷ்ட²ந்;
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ⅩⅩⅤ தஸ்மாத் ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ
நீத்வா ராத்ெரௗ ப டேக ந தா⁴ய
ப்ராசீேரணாவாேராஹயந்|

ⅩⅩⅥ தத : பரம்ʼ ெஸௗ²ேலா யரூஸா²லமம்ʼ
க³த்வா ஸி²ஷ்யக³ேணந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²தும் ஐஹத், க ந்து ஸர்வ்ேவ
தஸ்மாத³ப ³ப⁴யு : ஸ ஸி²ஷ்ய இத ச ந
ப்ரத்யயந்|

ⅩⅩⅦ ஏதஸ்மாத்³ ப³ர்ணப்³பா³ஸ்தம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸமீபமாநீய
மார்க³மத்⁴ேய ப்ரபு⁴ : கத²ம்ʼ தஸ்ைம
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந் யா : கதா²ஸ்²ச
கத ²தவாந் ஸ ச யதா²ேக்ஷாப⁴ : ஸந்
த³ம்ேமஷக்நக³ேர யீேஸா² ர்நாம ப்ராசாரயத்
ஏதாந் ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் தாந்
ஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅧ தத : ெஸௗ²லஸ்ைத : ஸஹ
யரூஸா²லமி காலம்ʼ யாபயந் ந ர்ப⁴யம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்நாம ப்ராசாரயத்|

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத்³ அந்யேத³ஸீ²யேலாைக :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வவாத³ஸ்ேயாபஸ்த ²தத்வாத்
ேத தம்ʼஹந்தும்அேசஷ்டந்த|

ⅩⅩⅩ க ந்து ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்தஜ்ஜ்ஞாத்வா
தம்ʼ ைகஸரியாநக³ரம்ʼ நீத்வா தார்ஷநக³ரம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅩⅪஇத்த²ம்ʼஸத யஹூத ³யாகா³லீல்ேஸா²மிேராணேத³ஸீ²யா :
ஸர்வ்வா மண்ட³ல்ேயா வஸ்²ராமம்ʼ
ப்ராப்தாஸ்ததஸ்தாஸாம்ʼ நஷ்டா²ப⁴வத்
ப்ரேபா⁴ ர்ப ⁴யா பவ த்ரஸ்யாத்மந :
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ஸாந்த்வநயா ச காலம்ʼ ேக்ஷபயத்வா
ப³ஹுஸம்ʼக்²யாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅫ தத : பரம்ʼ ப தர : ஸ்தா²ேந
ஸ்தா²ேந ப்⁴ரமித்வா ேஸ²ேஷ
ேலாத்³நக³ரநவாஸிபவத்ரேலாகாநாம்ʼ
ஸமீேபஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅩⅢததா³தத்ரபக்ஷாகா⁴தவ்யாத ⁴நாஷ்ெடௗ
வத்ஸராந் ஸ²ய்யாக³தம் ஐேநயநாமாநம்ʼ
மநுஷ்யம்ʼஸாக்ஷத்ப்ராப்யதமவத³த்,

ⅩⅩⅩⅣ ேஹ ஐேநய யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்த்வாம்ʼ
ஸ்வஸ்த²ம் அகார்ஷீத், த்வமுத்தா²ய
ஸ்வஸ²ய்யாம்ʼ நக்ஷப, இத்யுக்தமாத்ேர ஸ
உத³தஷ்ட²த்|

ⅩⅩⅩⅤ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ேலாத்³ஸா²ேராணநவாஸிேநா ேலாகா :
ப்ரபு⁴ம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தந்த|

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச ப ⁴க்ஷாதா³நாத ³ஷ
நாநக்ரியாஸு ந த்யம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தா யா
யாேபா²நக³ரநவாஸிநீ டாப ³தா²நாமா
ஸி²ஷ்யா யாம்ʼ த³ர்க்காம்ʼ அர்தா²த்³
ஹரிணீமயுக்த்வாஆஹ்வயந்ஸா நாரீ

ⅩⅩⅩⅦ தஸ்மிந் ஸமேய ருக்³நா ஸதீ
ப்ராணாந் அத்யஜத், தேதா ேலாகாஸ்தாம்ʼ
ப்ரக்ஷால்ேயாபரிஸ்த²ப்ரேகாஷ்ேட²
ஸா²யயத்வாஸ்தா²பயந்|

ⅩⅩⅩⅧ ேலாத்³நக³ரம்ʼ யாேபா²நக³ரஸ்ய
ஸமீபஸ்த²ம்ʼ தஸ்மாத்தத்ர ப தர ஆஸ்ேத,
இத வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா தூர்ணம்ʼ
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தஸ்யாக³மநார்த²ம்ʼ தஸ்மிந் வ நயமுக்த்வா
ஸி²ஷ்யக³ேணா த்³ெவௗ மநுெஜௗ
ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் ப தர உத்தா²ய தாப்⁴யாம்ʼ
ஸார்த்³த⁴ம் ஆக³ச்ச²த், தத்ர தஸ்மிந்
உபஸ்த ²த உபரிஸ்த²ப்ரேகாஷ்ட²ம்ʼஸமாநீேத
ச வ த⁴வா : ஸ்வாப ⁴ : ஸஹ ஸ்த ²த காேல
த³ர்க்கயா க்ருʼதாந யாந்யுத்தரீயாணி
பரிேத⁴யாந ச தாந ஸர்வ்வாணி தம்ʼ
த³ர்ஸ²யத்வா ருத³த்யஸ்²சதஸ்ருʼஷ
த ³ வதஷ்ட²ந்|

ⅩⅬ க ந்து ப தரஸ்தா : ஸர்வ்வா ப³ஹ  :
க்ருʼத்வா ஜாநுநீ பாதய த்வா ப்ரார்த ²தவாந்;
பஸ்²சாத் ஸ²வம்ʼ ப்ரத த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா
கத ²தவாந், ேஹடாபீ³ேத² த்வமுத்தஷ்ட²,இத
வாக்யஉக்ேதஸாஸ்த்ரீசக்ஷ ஷீப்ேராந்மீல்ய
ப தரம்அவேலாக்ேயாத்தா²ேயாபாவஸ²த்|

ⅩⅬⅠ தத : ப தரஸ்தஸ்யா : கெரௗ
த்⁴ருʼத்வா உத்ேதால்ய பவத்ரேலாகாந்
வ த⁴வாஸ்²சாஹூய ேதஷாம்ʼ ந கேட
ஸஜீவாம்ʼ தாம்ʼஸமார்பயத்|

ⅩⅬⅡ ஏஷா கதா² ஸமஸ்தயாேபா²நக³ரம்ʼ
வ்யாப்தாதஸ்மாத்³அேநேகேலாகா : ப்ரெபௗ⁴
வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬⅢஅபரஞ்ச ப தரஸ்தத்³யாேபா²நக³ரீயஸ்ய
கஸ்யச த் ஸி²ேமாந்நாம்நஸ்²சர்ம்மகாரஸ்ய
க்³ருʼேஹப³ஹுத ³நாந ந்யவஸத்|
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Ⅹ
Ⅰைகஸரியாநக³ரஇதாலியாக்²யைஸந்யாந்தர்க³த :
கர்ணீலியநாமா ேஸநாபத ராஸீத்

Ⅱஸஸபரிவாேராப⁴க்தஈஸ்²வரபராயணஸ்²சாஸீத்;
ேலாேகப்⁴ேயா ப³ஹூந தா³நாதீ³ந த³த்வா
ந ரந்தரம் ஈஸ்²வேர ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|

Ⅲ ஏகதா³ த்ருʼதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ ஸ
த்³ருʼஷ்டவாந் ஈஸ்²வரஸ்ையேகா தூ³த :
ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ தத்ஸமீபம் ஆக³த்ய கத ²தவாந்,
ேஹகர்ணீலிய|

Ⅳ க ந்து ஸ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
பீ⁴ேதா(அ)கத²யத், ேஹ ப்ரேபா⁴ க ம்ʼ?
ததா³ தமவத³த் தவ ப்ரார்த²நா தா³நாத ³
ச ஸாக்ஷஸ்வரூபம்ʼ பூ⁴த்ேவஸ்²வரஸ்ய
ேகா³சரமப⁴வத்|

Ⅴ இதா³நீம்ʼ யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத
ேலாகாந் ப்ேரஷ்ய ஸமுத்³ரதீேர
ஸி²ேமாந்நாம்நஸ்²சர்ம்மகாரஸ்ய க்³ருʼேஹ
ப்ரவாஸகாரீ ப தரநாம்நா வ க்²யாேதா ய :
ஸி²ேமாந் தம்ஆஹ்வாயய;

Ⅵ தஸ்மாத் த்வயா யத்³யத் கர்த்தவ்யம்ʼ
தத்தத்ஸவத ³ஷ்யத |

Ⅶ இத்யுபத ³ஸ்²ய தூ³ேத ப்ரஸ்த ²ேத
ஸத கர்ணீலிய : ஸ்வக்³ருʼஹஸ்தா²நாம்ʼ
தா³ஸாநாம்ʼ த்³ெவௗ ஜெநௗ ந த்யம்ʼ
ஸ்வஸங்க ³நாம்ʼ ைஸந்யாநாம் ஏகாம்ʼ
ப⁴க்தேஸநாஞ்சாஹூய

Ⅷ ஸகலேமதம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ வஜ்ஞாப்ய
யாேபா²நக³ரம்ʼ தாந் ப்ராஹேணாத்|
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Ⅸ பரஸ்மிந் த ³ேந ேத யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா
யதா³ நக³ரஸ்ய ஸமீப உபாதஷ்ட²ந்,
ததா³ ப தேரா த்³வதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ
ப்ரார்த²யதும்ʼ க்³ருʼஹப்ருʼஷ்ட²ம்ஆேராஹத்|

Ⅹ ஏதஸ்மிந் ஸமேய க்ஷ தா⁴ர்த்த : ஸந்
கஞ்ச த்³ ேபா⁴க்தும் ஐச்ச²த் க ந்து ேதஷாம்
அந்நாஸாத³நஸமேய ஸ மூர்ச்ச ²த :
ஸந்நபதத்|

Ⅺ தேதா ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ சதுர்ப ⁴ :
ேகாைண ர்லம்ப ³தம்ʼ ப்³ருʼஹத்³வஸ்த்ரமிவ
கஞ்சந பா⁴ஜநம் ஆகாஸா²த் ப்ருʼத ²வீம்
அவாேராஹதீத த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅻ தந்மத்⁴ேய நாநப்ரகாரா
க்³ராம்யவந்யபஸ²வ : ேக²சேராேராகா³மிப்ரப்⁴ருʼதேயா
ஜந்தவஸ்²சாஸந்|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ேஹ பதர உத்தா²ய ஹத்வா
பு⁴ம்ʼ வ தம்ப்ரதீயம்ʼ க³க³ணீயா வாணீ
ஜாதா|

ⅩⅣ ததா³ ப தர : ப்ரத்யவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴
ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ மா ப⁴வது, அஹம் ஏதத் காலம்ʼ
யாவத் நஷத்³த⁴ம் அஸு²ச வா த்³ரவ்யம்ʼ
கஞ்ச த³ப ந பு⁴க்தவாந்|

ⅩⅤ தத : புநரப தாத்³ருʼஸீ² வஹயஸீயா
வாணீ ஜாதா யத்³ ஈஸ்²வர : ஸு²ச க்ருʼதவாந்
தத் த்வம்ʼ நஷத்³த⁴ம்ʼ நஜாநீஹ |

ⅩⅥ இத்த²ம்ʼ த்ரி : ஸத தத் பாத்ரம்ʼ
புநராக்ருʼஷ்டம்ʼஆகாஸ²ம்அக³ச்ச²த்|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ யத்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்தவாந்
தஸ்ய ேகா பா⁴வ இத்யத்ர ப தேரா
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மநஸா ஸந்ேத³க்³த ⁴, ஏதஸ்மிந் ஸமேய
கர்ணீலியஸ்ய ேத ப்ேரஷதா மநுஷ்யா
த்³வாரஸ்யஸந்ந தா⁴வுபஸ்தா²ய,

ⅩⅧ ஸி²ேமாேநா க்³ருʼஹமந்வச்ச²ந்த :
ஸம்ப்ருʼச்²யாஹூய கத ²தவந்த : ப தரநாம்நா
வ க்²யாேதா ய : ஸி²ேமாந் ஸ கமத்ர
ப்ரவஸத ?

ⅩⅨ யதா³ ப தரஸ்தத்³த³ர்ஸ²நஸ்ய பா⁴வம்ʼ
மநஸாந்ேதா³லயத ததா³த்மா தமவத³த்,
பஸ்²யத்ரேயாஜநாஸ்த்வாம்ʼம்ருʼக³யந்ேத|

ⅩⅩத்வம்உத்தா²யாவருஹ்யந  :ஸந்ேத³ஹம்ʼ
ைத :ஸஹக³ச்ச²மையவேத ப்ேரஷதா :|

ⅩⅪ தஸ்மாத் ப தேரா(அ)வருஹ்ய
கர்ணீலியப்ேரரிதேலாகாநாம்ʼ ந கடமாக³த்ய
கத ²தவாந் பஸ்²யத யூயம்ʼ யம்ʼ ம்ருʼக³யத்⁴ேவ
ஸஜேநாஹம்ʼ,யூயம்ʼ க ந்ந மித்தம்ஆக³தா :?

ⅩⅫ ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந் கர்ணீலியநாமா
ஸு²த்³த⁴ஸத்த்வ ஈஸ்²வரபராயேணா
யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ஸுக்²யாத்யாபந்ந ஏக :
ேஸநாபத ர்நஜக்³ருʼஹம்ʼ த்வாமாஹூய
ேநதும்ʼ த்வத்த : கதா² ஸ்²ேராதுஞ்ச
பவத்ரதூ³ேதநஸமாத ³ஷ்ட :|

ⅩⅩⅢ ததா³ ப தரஸ்தாநப்⁴யந்தரம்ʼ நீத்வா
ேதஷாமாத த்²யம்ʼ க்ருʼதவாந், பேர(அ)ஹந
ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யாத்ராமகேராத்,
யாேபா²நவாஸிநாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
கயந்ேதாஜநாஸ்²ச ேதநஸஹக³தா :|
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ⅩⅩⅣபரஸ்மிந்த ³வேஸைகஸரியாநக³ரமத்⁴யப்ரேவஸ²ஸமேய
கர்ணீலிேயா ஜ்ஞாத ப³ந்தூ⁴ந் ஆஹூயாநீய
தாந்அேப யஸ்த ²த :|

ⅩⅩⅤ ப தேர க்³ருʼஹ உபஸ்த ²ேத
கர்ணீலியஸ்தம்ʼ ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்ய
சரணேயா : பத த்வா ப்ராணமத்|

ⅩⅩⅥ ப தரஸ்தமுத்தா²ப்ய கத ²தவாந்,
உத்தஷ்டா²ஹமப மாநுஷ :|

ⅩⅩⅦ ததா³ கர்ணீலிேயந ஸாகம் ஆலபந்
க்³ருʼஹம்ʼ ப்ராவஸ²த் தந்மத்⁴ேய ச
ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ ஸமாக³மம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
தாந்அவத³த்,

ⅩⅩⅧ அந்யஜாதீயேலாைக : மஹாலபநம்ʼ
வா ேதஷாம்ʼ க்³ருʼஹமத்⁴ேய ப்ரேவஸ²நம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ நஷத்³த⁴ம் அஸ்தீத
யூயம் அவக³ச்ச²த²; க ந்து கமப மாநுஷம்
அவ்யவஹார்ய்யம் அஸு²ச ம்ʼ வா ஜ்ஞாதும்ʼ
மம ேநாச தம் இத பரேமஸ்²வேரா மாம்ʼ
ஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅨஇத ேஹேதாராஹ்வாநஸ்²ரவணமாத்ராத்
காஞ்சநாபத்த ம் அக்ருʼத்வா யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீபம் ஆக³ேதாஸ்மி; ப்ருʼச்சா²மி யூயம்ʼ
க ந்ந மித்தம்ʼமாம்ஆஹூயத?

ⅩⅩⅩ ததா³ கர்ணீலிய : கத ²தவாந், அத்³ய
சத்வாரி த ³நாந ஜாதாந ஏதாவத்³ேவலாம்ʼ
யாவத்³ அஹம் அநாஹார ஆஸந்
ததஸ்த்ருʼதீயப்ரஹேர ஸத க்³ருʼேஹ
ப்ரார்த²நஸமேய ேதேஜாமயவஸ்த்ரப்⁴ருʼத்³
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ஏேகா ஜேநா மம ஸமக்ஷம்ʼ தஷ்ட²ந் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்அகத²யத்,

ⅩⅩⅪ ேஹ கர்ணீலிய த்வதீ³யா ப்ரார்த²நா
ஈஸ்²வரஸ்ய கர்ணேகா³சரீபூ⁴தா தவ
தா³நாத ³ ச ஸாக்ஷஸ்வரூபம்ʼ பூ⁴த்வா தஸ்ய
த்³ருʼஷ்டிேகா³சரமப⁴வத்|

ⅩⅩⅫ அேதா யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத
ேலாகாந் ப்ரஹத்ய தத்ர ஸமுத்³ரதீேர
ஸி²ேமாந்நாம்ந : கஸ்யச ச்சர்ம்மகாரஸ்ய
க்³ருʼேஹ ப்ரவாஸகாரீ ப தரநாம்நா
வ க்²யாேதா ய : ஸி²ேமாந் தமாஹூ◌ाயய;
தத :ஸஆக³த்யத்வாம்உபேத³ யத |

ⅩⅩⅩⅢஇத காரணாத்தத்க்ஷணாத்தவந கேட
ேலாகாந் ப்ேரஷதவாந், த்வமாக³தவாந்
இத ப⁴த்³ரம்ʼ க்ருʼதவாந்| ஈஸ்²வேரா
யாந்யாக்²யாநாந கத²யதும் ஆத ³ஸ²த் தாந
ஸ்²ேராதும்ʼ வயம்ʼ ஸர்வ்ேவ ஸாம்ப்ரதம்
ஈஸ்²வரஸ்யஸாக்ஷாத்³உபஸ்த ²தா :ஸ்ம :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ப தர இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதும்
ஆரப்³த⁴வாந், ஈஸ்²வேரா மநுஷ்யாணாம்
அபக்ஷபாதீஸந்

ⅩⅩⅩⅤ யஸ்ய கஸ்யச த்³ ேத³ஸ²ஸ்ய ேயா
ேலாகாஸ்தஸ்மாத்³பீ⁴த்வா ஸத்கர்ம்ம கேராத
ஸ தஸ்ய க்³ராஹ்ேயா ப⁴வத , ஏதஸ்ய
நஸ்²சயம்உபலப்³த⁴வாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅥ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்ேயா
யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ேதந ஈஸ்²வர
இஸ்ராேயல்வம்ʼஸா²நாம்ʼ ந கேட
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ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ேரஷ்ய ஸம்ேமலநஸ்ய
யம்ʼஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ராசாரயத் தம்ʼஸம்ʼவாத³ம்ʼ
யூயம்ʼஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅦ யேதா ேயாஹநா மஜ்ஜேந
ப்ரசாரிேத ஸத ஸ கா³லீலேத³ஸ²மாரப்⁴ய
ஸமஸ்தயஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼவ்யாப்ேநாத்;

ⅩⅩⅩⅧப²லதஈஸ்²வேரணபவத்ேரணாத்மநா
ஸ²க்த்யா சாப ⁴ஷக்ேதா நாஸரதீயயீஸு² :
ஸ்தா²ேந ஸ்தா²ேந ப்⁴ரமந் ஸுக்ரியாம்ʼ
குர்வ்வந் ைஸ²தாநா க்லிஷ்டாந்
ஸர்வ்வேலாகாந் ஸ்வஸ்தா²ந் அகேராத், யத
ஈஸ்²வரஸ்தஸ்யஸஹாயஆஸீத்;

ⅩⅩⅩⅨ வயஞ்ச யஹூதீ³யேத³ேஸ²
யரூஸா²லம்நக³ேர ச ேதந க்ருʼதாநாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ ஸாக்ஷேணா
ப⁴வாம :| ேலாகாஸ்தம்ʼ க்ருேஸ² வத்³த்⁴வா
ஹதவந்த :,

ⅩⅬ க ந்து த்ருʼதீயத ³வேஸ
ஈஸ்²வரஸ்தமுத்தா²ப்ய ஸப்ரகாஸ²ம்
அத³ர்ஸ²யத்|

ⅩⅬⅠ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ ந கட இத ந
ஹ , க ந்து தஸ்மிந் ஸ்²மஸா²நாது³த்த ²ேத
ஸத ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநஞ்ச
க்ருʼதவந்த ஏதாத்³ருʼஸா² ஈஸ்²வரஸ்ய
மேநாநீதா : ஸாக்ஷேணா ேய வயம்
அஸ்மாகம்ʼ ந கேட தமத³ர்ஸ²யத்|

ⅩⅬⅡஜீவதம்ருʼேதாப⁴யேலாகாநாம்ʼ வசாரம்ʼ
கர்த்தும் ஈஸ்²வேரா யம்ʼ நயுக்தவாந் ஸ
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ஏவ ஸ ஜந :, இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ
தஸ்மிந் ப்ரமாணம்ʼ தா³துஞ்ச ேஸா(அ)ஸ்மாந்
ஆஜ்ஞாபயத்|

ⅩⅬⅢ யஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸித ஸ
தஸ்ய நாம்நா பாபாந்முக்ேதா ப⁴வஷ்யத
தஸ்மிந் ஸர்வ்ேவ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸா யம்ʼ த³த³த |

ⅩⅬⅣ ப தரஸ்ையதத்கதா²கத²நகாேல
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸ்²ேராத்ருʼணாமுபரி பவ த்ர
ஆத்மாவாேராஹத்|

ⅩⅬⅤ தத : ப தேரண ஸார்த்³த⁴ம்
ஆக³தாஸ்த்வக்ேச²த ³ேநா வஸ்²வாஸிேநா
ேலாகா அந்யேத³ஸீ²ேயப்⁴ய : பவ த்ர ஆத்மந
த³த்ேதஸத

ⅩⅬⅥ ேத நாநாஜாதீயபா⁴ஷாப ⁴ : கதா²ம்ʼ
கத²யந்த ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸந்த , இத
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ்²ருத்வா ச வஸ்மயம்
ஆபத்³யந்த|

ⅩⅬⅦ ததா³ ப தர : கத ²தவாந், வயமிவ ேய
பவத்ரம் ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்தாஸ்ேதஷாம்ʼ
ஜலமஜ்ஜநம்ʼ க ம்ʼ ேகாப ந ேஷத்³து⁴ம்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅬⅧ தத : ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நா மஜ்ஜிதா
ப⁴வேதத தாநாஜ்ஞாபயத்| அநந்தரம்ʼ ேத
ஸ்ைவ :ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கத பயத ³நாந ஸ்தா²தும்ʼ
ப்ரார்த²யந்த|
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Ⅺ
Ⅰ இத்த²ம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா
அபீஸ்²வரஸ்யவாக்யம் அக்³ருʼஹ்லந்இமாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்த²ப்ேரரிதா
ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்²சஸ்²ருதவந்த :|

Ⅱ தத : ப தேர யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ க³தவத
த்வக்ேச²த ³ேநா ேலாகாஸ்ேதந ஸஹ
வவத³மாநாஅவத³ந்,

Ⅲ த்வம் அத்வக்ேச²த ³ேலாகாநாம்ʼ
க்³ருʼஹம்ʼக³த்வாைத :ஸார்த்³த⁴ம்ʼபு⁴க்தவாந்|

Ⅳதத : ப தரஆத ³த : க்ரமஸ²ஸ்தத்கார்ய்யஸ்ய
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தமாக்²யாதும்
ஆரப்³த⁴வாந்|

Ⅴ யாேபா²நக³ர ஏகதா³ஹம்ʼ
ப்ரார்த²யமாேநா மூர்ச்ச ²த : ஸந் த³ர்ஸ²ேநந
சதுர்ஷ ேகாேணஷ லம்ப³நமாநம்ʼ
வ்ருʼஹத்³வஸ்த்ரமிவ பாத்ரேமகம்
ஆகாஸ²த³வருஹ்ய மந்ந கடம் ஆக³ச்ச²த்³
அபஸ்²யம்|

Ⅵ பஸ்²சாத் தத்³ அநந்யத்³ருʼஷ்ட்யா
த்³ருʼஷ்ட்வா வவ ச்ய தஸ்ய மத்⁴ேய
நாநாப்ரகாராந் க்³ராம்யவந்யபஸூ²ந்
உேராகா³மிேக²சராம்ʼஸ்²ச த்³ருʼஷ்டவாந்;

Ⅶேஹபதரத்வமுத்தா²யக³த்வாபு⁴ம்ʼ வ
மாம்ʼ ஸம்ேபா³த்⁴ய கத²யந்தம்ʼ ஸ²ப்³த³ேமகம்ʼ
ஸ்²ருதவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅷ தேதாஹம்ʼ ப்ரத்யவத³ம்ʼ, ேஹ ப்ரேபா⁴
ேநத்த²ம்ʼ ப⁴வது, யத : கஞ்சந நஷத்³த⁴ம்
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அஸு²ச த்³ரவ்யம்ʼவாமமமுக²மத்⁴யம்ʼகதா³ப
ந ப்ராவஸ²த்|

Ⅸ அபரம் ஈஸ்²வேரா யத் ஸு²ச
க்ருʼதவாந் தந்நஷத்³த⁴ம்ʼ ந ஜாநீஹ த்³வ
ர்மாம்ப்ரதீத்³ருʼஸீ² வஹாயஸீயா வாணீ
ஜாதா|

Ⅹ த்ரிரித்த²ம்ʼ ஸத தத் ஸர்வ்வம்ʼ
புநராகாஸ²ம்ஆக்ருʼஷ்டம்ʼ|

Ⅺ பஸ்²சாத் ைகஸரியாநக³ராத் த்ரேயா
ஜநா மந்ந கடம்ʼ ப்ேரஷதா யத்ர
ந ேவஸ²ேந ஸ்த ²ேதாஹம்ʼ தஸ்மிந் ஸமேய
தத்ேராபாதஷ்ட²ந்|

Ⅻ ததா³ ந  :ஸந்ேத³ஹம்ʼ ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யாதும் ஆத்மா மாமாத ³ஷ்டவாந்; தத :
பரம்ʼ மயா ஸைஹேதஷ ஷட்³ப்⁴ராத்ருʼஷ
க³ேதஷ வயம்ʼ தஸ்ய மநுஜஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ
ப்ராவஸா²ம|

ⅩⅢ ேஸாஸ்மாகம்ʼ ந கேட கதா²ேமதாம்
அகத²யத் ஏகதா³ தூ³த ஏக :
ப்ரத்ய பூ⁴ய மம க்³ருʼஹமத்⁴ேய தஷ்டந்
மாமித்யாஜ்ஞாப தவாந், யாேபா²நக³ரம்ʼ ப்ரத
ேலாகாந் ப்ரஹத்ய ப தரநாம்நா வ க்²யாதம்ʼ
ஸி²ேமாநம்ஆஹூயய;

ⅩⅣ ததஸ்தவ த்வதீ³யபரிவாராணாஞ்ச
ேயந பரித்ராணம்ʼ ப⁴வஷ்யத தத் ஸ
உபேத³ யத |

ⅩⅤஅஹம்ʼ தாம்ʼ கதா²முத்தா²ப்ய கத ²தவாந்
ேதந ப்ரத²மம் அஸ்மாகம் உபரி யதா² பவ த்ர
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ஆத்மாவரூட⁴வாந் ததா² ேதஷாமப்யுபரி
ஸமவரூட⁴வாந்|

ⅩⅥ ேதந ேயாஹந் ஜேல மஜ்ஜிதவாந்
இத ஸத்யம்ʼ க ந்து யூயம்ʼ பவ த்ர ஆத்மந
மஜ்ஜிதா ப⁴வஷ்யத², இத யத்³வாக்யம்ʼ
ப்ரபு⁴ருத ³தவாந் தத் ததா³மயாஸ்ம்ருʼதம்|

ⅩⅦ அத : ப்ரபா⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
ப்ரத்யயகாரிேணா ேய வயம் அஸ்மப்⁴யம்
ஈஸ்²வேரா யத்³ த³த்தவாந் தத் ேதப்⁴ேயா
ேலாேகப்⁴ேயாப த³த்தவாந் தத : ேகாஹம்ʼ?
க மஹம்ஈஸ்²வரம்ʼவாரயதும்ʼஸ²க்ேநாமி?

ⅩⅧ கதா²ேமதாம்ʼ ஸ்²ருவா ேத க்ஷாந்தா
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந் அநுகீர்த்த்ய
கத ²தவந்த :, தர்ஹ பரமாயு :ப்ராப்த ந மித்தம்
ஈஸ்²வேராந்யேத³ஸீ²யேலாேகப்⁴ேயாப
மந :பரிவர்த்தநரூபம்ʼ தா³நம்அதா³த்|

ⅩⅨ ஸ்தபா²நம்ʼ ப்ரத உபத்³ரேவ
க⁴டிேத ேய வகீர்ணா அப⁴வந் ைத
ைப²நீகீகுப்ராந்த யக ²யாஸு ப்⁴ரமித்வா
ேகவலயஹூதீ³யேலாகாந் வ நா
கஸ்யாப்யந்யஸ்யஸமீப ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ
ந ப்ராசாரயந்|

ⅩⅩ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ குப்ரீயா : குரீநீயாஸ்²ச
க யந்ேதா ஜநா ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ
க³த்வா யூநாநீயேலாகாநாம்ʼ ஸமீேபப
ப்ரேபா⁴ர்யீேஸா² : கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயந்|

ⅩⅪ ப்ரேபா⁴ : கரஸ்ேதஷாம்ʼ ஸஹாய ஆஸீத்
தஸ்மாத்³அேநேகேலாகாவஸ்²வஸ்யப்ரபு⁴ம்ʼ
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ப்ரத பராவர்த்தந்த|
ⅩⅫஇத வார்த்தாயாம்ʼயரூஸா²லமஸ்த²மண்ட³லீயேலாகாநாம்ʼ
கர்ணேகா³சரீபூ⁴தாயாம்ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ
க³ந்து ேத ப³ர்ணப்³பா³ம்ʼ ப்ைரரயந்|

ⅩⅩⅢ தேதா ப³ர்ணப்³பா³ஸ்தத்ர உபஸ்த ²த :
ஸந் ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய ப²லம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாஸாநந்ேதா³ஜாத :,

ⅩⅩⅣ ஸ ஸ்வயம்ʼ ஸாது⁴ ர்வஸ்²வாேஸந
பவத்ேரணாத்மநா ச பரிபூர்ண : ஸந்
க³ேநாநஷ்டயா ப்ரபா⁴வாஸ்தா²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸர்வ்வாந் உபத ³ஷ்டவாந் ேதந ப்ரேபா⁴ :
ஸி²ஷ்யாஅேநேக ப³பூ⁴வு :|

ⅩⅩⅤ ேஸ²ேஷ ெஸௗ²லம்ʼ ம்ருʼக³யதும்ʼ
ப³ர்ணப்³பா³ஸ்தார்ஷநக³ரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|
தத்ர தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய தம்
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ஆநயத்;

ⅩⅩⅥ ததஸ்ெதௗ மண்ட³லீஸ்த²ேலாைக :
ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா ஸம்ʼவத்ஸரேமகம்ʼ யாவத்³
ப³ஹுேலாகாந் உபாத ³ஸ²தாம்ʼ; தஸ்மிந்
ஆந்தயக ²யாநக³ேர ஸி²ஷ்யா : ப்ரத²மம்ʼ
க்²ரீஷ்டீயநாம்நாவ க்²யாதாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேண
யரூஸா²லம ஆந்தயக ²யாநக³ரம் ஆக³ேத
ஸத

ⅩⅩⅧ ஆகா³ப³நாமா ேதஷாேமக உத்தா²ய
ஆத்மந : ஸி²க்ஷயா ஸர்வ்வேத³ேஸ²
து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத ஜ்ஞாப தவாந்; தத :
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க்ெலௗத ³யைகஸரஸ்யாத ⁴காேர ஸத தத்
ப்ரத்யக்ஷம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத் ஸி²ஷ்யா ஏைககஸ² :
ஸ்வஸ்வஸ²க்த்யநுஸாரேதா
யஹூதீ³யேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ
ப்⁴ரத்ருʼணாம்ʼ த ³நயாபநார்த²ம்ʼ த⁴நம்ʼ
ப்ேரஷயதும்ʼ நஸ்²ச த்ய

ⅩⅩⅩ ப³ர்ணப்³பா³ெஸௗ²லேயா ர்த்³வாரா
ப்ராசீநேலாகாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ தத்
ப்ேரஷதவந்த :|

Ⅻ
Ⅰ தஸ்மிந் ஸமேய ேஹேராத்³ ராேஜா
மண்ட³ல்யா : கயஜ்ஜேநப்⁴ேயா து³ :க²ம்ʼ
தா³தும்ʼ ப்ராரப⁴த்|

Ⅱ வேஸ²ஷேதா ேயாஹந : ேஸாத³ரம்ʼ
யாகூப³ம்ʼ கரவாலாகா⁴ேதந்ஹதவாந்|

Ⅲ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யா : ஸந்துஷ்டா
அப⁴வந்இத வஜ்ஞாயஸ பதரமப த⁴ர்த்தும்ʼ
க³தவாந்|

Ⅳ ததா³ கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸமய
உபாதஷ்டத்; அத உத்ஸேவ க³ேத
ஸத ேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ தம்ʼ
ப³ஹராேநய்யாமீத மநஸி ஸ்த ²ரீக்ருʼத்ய
ஸ தம்ʼ தா⁴ரய த்வா ர ணார்த²ம்
ேயஷாம் ஏைககஸம்ʼேக⁴ சத்வாேரா
ஜநா : ஸந்த ேதஷாம்ʼ சதுர்ணாம்ʼ
ரக்ஷகஸம்ʼகா⁴நாம்ʼ ஸமீேப தம்ʼ ஸமர்ப்ய
காராயாம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|
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Ⅴ க ந்தும்ʼ ப தரஸ்ய காராஸ்த ²த காரணாத்
மண்ட³ல்யா ேலாகா அவஸ்²ராமம்
ஈஸ்²வரஸ்யஸமீேப ப்ரார்த²யந்த|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ ேஹேராத ³ தம்ʼ
ப³ஹராநாயதும்ʼ உத்³யேத ஸத தஸ்யாம்ʼ
ராத்ெரௗ ப தேரா ரக்ஷகத்³வயமத்⁴யஸ்தா²ேந
ஸ்²ருʼங்க²லத்³வேயந ப³த்³த்⁴வ : ஸந்
ந த்³ரித ஆஸீத், ெதௗ³வாரிகாஸ்²ச காராயா :
ஸம்முேக² தஷ்ட²நேதா த்³வாரம்அரக்ஷஷ  :|

Ⅶ ஏதஸ்மிந் ஸமேய பரேமஸ்²வரஸ்ய
தூ³ேத ஸமுபஸ்த ²ேத காரா தீ³ப்த மதீ
ஜாதா; தத : ஸ தூ³த : ப தரஸ்ய
குக்ஷாவாவாதம்ʼ க்ருʼத்வா தம்ʼ ஜாக³ரய த்வா
பா⁴ஷதவாந் தூர்ணமுத்தஷ்ட²; ததஸ்தஸ்ய
ஹஸ்தஸ்த²ஸ்²ருʼங்க²லத்³வயம்ʼ க³லத்
பத தம்ʼ|

Ⅷ ஸ தூ³தஸ்தமவத³த், ப³த்³த⁴கடி : ஸந்
பாத³ேயா : பாது³ேகஅர்பய; ேதந ததா² க்ருʼேத
ஸத தூ³தஸ்தம் உக்தவாந் கா³த்ரீயவஸ்த்ரம்ʼ
கா³த்ேர ந தா⁴யமம பஸ்²சாத்³ ஏஹ |

Ⅸ தத : ப தரஸ்தஸ்ய பஸ்²சாத்³
வ்ரஜந ப³ஹரக³ச்ச²த், க ந்து தூ³ேதந
கர்ம்ைமதத் க்ருʼதமித ஸத்யமஜ்ஞாத்வா
ஸ்வப்நத³ர்ஸ²நம்ʼஜ்ஞாதவாந்|

Ⅹ இத்த²ம்ʼ ெதௗ ப்ரத²மாம்ʼ
த்³வதீயாஞ்ச காராம்ʼ லங்க ⁴த்வா ேயந
ெலௗஹந ர்ம்மிதத்³வாேரண நக³ரம்ʼ
க³ம்யேத தத்ஸமீபம்ʼ ப்ராப்நுதாம்ʼ;
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ததஸ்தஸ்ய கவாடம்ʼ ஸ்வயம்ʼ முக்தமப⁴வத்
ததஸ்ெதௗ தத்ஸ்தா²நாத்³ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா
மார்ைக³கஸ்ய ஸீமாம்ʼ யாவத்³ க³ெதௗ;
தேதா(அ)கஸ்மாத் ஸ தூ³த : ப தரம்ʼ
த்யக்தவாந்|

Ⅺ ததா³ ஸ ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ய
கத ²தவாந் நஜதூ³தம்ʼ ப்ரஹத்ய
பரேமஸ்²வேரா ேஹேராேதா³ ஹஸ்தாத்³
யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ ஸர்வ்வாஸா²யாஸ்²ச
மாம்ʼ ஸமுத்³த்⁴ருʼதவாந் இத்யஹம்ʼ
நஸ்²சயம்ʼஜ்ஞாதவாந்|

Ⅻ ஸ வவச்ய மார்கநாம்ரா வ க்²யாதஸ்ய
ேயாஹேநா மாது ர்மரியேமா யஸ்மிந்
க்³ருʼேஹ ப³ஹவ : ஸம்பூ⁴ய ப்ரார்த²யந்த
தந்ந ேவஸ²நம்ʼ க³த :|

ⅩⅢ ப தேரண ப³ஹர்த்³வார ஆஹேத ஸத
ேராதா³நாமா பா³லிகாத்³ரஷ்டும்ʼ க³தா|

ⅩⅣ தத : ப தரஸ்ய ஸ்வரம்ʼ ஸ்²ருவா ஸா
ஹர்ஷயுக்தா ஸதீ த்³வாரம்ʼ ந ேமாசய த்வா
ப தேரா த்³வாேர தஷ்ட²தீத வார்த்தாம்ʼ
வக்தும்அப்⁴யந்தரம்ʼ தா⁴வத்வா க³தவதீ|

ⅩⅤ ேத ப்ராேவாசந் த்வமுந்மத்தா
ஜாதாஸி கந்து ஸா முஹுர்முஹுருக்தவதீ
ஸத்யேமைவதத்|

ⅩⅥ ததா³ ேத கத ²தவந்தஸ்தர்ஹ தஸ்ய
தூ³ேதா ப⁴ேவத்|
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ⅩⅦ ப தேரா த்³வாரமாஹதவாந்
ஏதஸ்மிந்நந்தேர த்³வாரம்ʼ ேமாசய த்வா
ப தரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவஸ்மயம்ʼ ப்ராப்தா :|

ⅩⅧ தத : ப தேரா ந  :ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்தா²தும்ʼ
தாந் ப்ரத ஹஸ்ேதந ஸங்ேகதம்ʼ க்ருʼத்வா
பரேமஸ்²வேரா ேயந ப்ரகாேரண தம்ʼ
காராயா உத்³த்⁴ருʼத்யாநீதவாந் தஸ்ய
வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ தாநஜ்ஞாபயத், யூயம்ʼ
க³த்வா யாகுப³ம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ணஞ்ச
வார்த்தாேமதாம்ʼ வத³ேதத்யுக்தா
ஸ்தா²நாந்தரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅨ ப்ரபா⁴ேத ஸத ப தர : க்வ க³த இத்யத்ர
ரக்ஷகாணாம்ʼ மத்⁴ேய மஹாந் கலேஹா
ஜாத :|

ⅩⅩ ேஹேராத்³ ப³ஹு ம்ருʼக³யத்வா
தஸ்ேயாத்³ேத³ேஸ² ந ப்ராப்ேத ஸத ரக்ஷகாந்
ஸம்ʼப்ருʼச்ச்²ய ேதஷாம்ʼ ப்ராணாந் ஹந்தும்
ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅪ பஸ்²சாத் ஸ யஹூதீ³யப்ரேத³ஸா²த்
ைகஸரியாநக³ரம்ʼ க³த்வா தத்ராவாதஷ்ட²த்|

ⅩⅫ ேஸாரஸீேதா³நேத³ஸ²ேயா
ர்ேலாேகப்⁴ேயா ேஹேராத ³ யுயுத்ெஸௗ ஸத
ேத ஸர்வ்வ ஏகமந்த்ரணா : ஸந்தஸ்தஸ்ய
ஸமீப உபஸ்தா²ய ல்வாஸ்தநாமாநம்ʼ
தஸ்ய வஸ்த்ரக்³ருʼஹாதீ⁴ஸ²ம்ʼ ஸஹாயம்ʼ
க்ருʼத்வா ேஹேராதா³ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸந்த ⁴ம்ʼ
ப்ரார்த²யந்த யதஸ்தஸ்ய ராஜ்ேஞா ேத³ேஸ²ந
ேதஷாம்ʼ ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ப⁴ரணம்அப⁴வத்ம்ʼ
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ⅩⅩⅢ அத : குத்ரச ந் நருப தத ³ேந
ேஹேராத்³ ராஜகீயம்ʼ பரிச்ச²த³ம்ʼ பரிதா⁴ய
ஸிம்ʼஹாஸேந ஸமுபவஸ்²ய தாந் ப்ரத
கதா²ம்உக்தவாந்|

ⅩⅩⅣ தேதா ேலாகா உச்ைச :காரம்ʼ
ப்ரத்யவத³ந், ஏஷ மநுஜரேவா ந ஹ ,
ஈஸ்²வரீயரவ :|

ⅩⅩⅤ ததா³ ேஹேராத்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸம்மாநம்ʼ நாகேராத்; தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா :
பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³ேதா ஹடா²த் தம்ʼ
ப்ராஹரத் ேதைநவ ஸ கீைட : ண : ஸந்
ப்ராணாந் அஜஹாத்| க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய கதா²
ேத³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ய ப்ரப³லாப⁴வத்| தத : பரம்ʼ
ப³ர்ணப்³பா³ெஸௗ²ெலௗ யஸ்ய கர்ம்மேணா
பா⁴ரம்ʼ ப்ராப்நுதாம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ தஸ்மிந்
ஸம்பாத ³ேத ஸத மார்கநாம்நா வ க்²யாேதா
ேயா ேயாஹந் தம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ க்ருʼத்வா
யரூஸா²லம்நக³ராத் ப்ரத்யாக³ெதௗ|

ⅩⅢ
Ⅰ அபரஞ்ச ப³ர்ணப்³பா³ :, ஸி²ேமாந்
யம்ʼ ந க்³ரம்ʼ வத³ந்த , குரீநீயலூகேயா
ேஹேராதா³ ராஜ்ஞா ஸஹ
க்ருʼதவத்³யா◌ाப்⁴யாேஸா மிநேஹம்,
ெஸௗ²லஸ்²ைசேத ேய கயந்ேதா ஜநா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஉபேத³ஷ்டாரஸ்²சாந்த யக ²யாநக³ரஸ்த²மண்ட³ல்யாம்
ஆஸந்,

Ⅱ ேத யேதா³பவாஸம்ʼ க்ருʼத்ேவஸ்²வரம்
அேஸவந்த தஸ்மிந் ஸமேய பவத்ர ஆத்மா
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கத ²தவாந் அஹம்ʼ யஸ்மிந் கர்ம்மணி
ப³ர்ணப்³பா³ைஸ²ெலௗ நயுக்தவாந்
தத்கர்ம்ம கர்த்தும்ʼெதௗப்ருʼத²க்குருத|

Ⅲ ததஸ்ைதருபவாஸப்ரார்த²நேயா :
க்ருʼதேயா : ஸேதாஸ்ேத தேயா ர்கா³த்ரேயா
ர்ஹஸ்தார்பணம்ʼ க்ருʼத்வா ெதௗ
வ்யஸ்ருʼஜந்|

Ⅳ தத : பரம்ʼ ெதௗ பவத்ேரணாத்மநா
ப்ேரரிெதௗ ஸந்ெதௗ ஸிலூகயாநக³ரம்
உபஸ்தா²ய ஸமுத்³ரபேத²ந குப்ேராபத்³வீபம்
அக³ச்ச²தாம்ʼ|

Ⅴ தத : ஸாலாமீநக³ரம் உபஸ்தா²ய
தத்ர யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநாந
க³த்ேவஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ ப்ராசாரயதாம்ʼ;
ேயாஹநப தத்ஸஹசேரா(அ)ப⁴வத்|

Ⅵ இத்த²ம்ʼ ேத தஸ்ேயாபத்³வீபஸ்ய
ஸர்வ்வத்ர ப்⁴ரமந்த : பாப²நக³ரம்
உபஸ்த ²தா :; தத்ர ஸுவ ேவசேகந
ஸர்ஜியெபௗலநாம்நா தத்³ேத³ஸா²த ⁴பத நா
ஸஹ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ேவஸ²தா⁴ரீ
ப³ர்யீஸு²நாமா ேயாமாயாவீயஹூதீ³ஆஸீத்
தம்ʼஸாக்ஷாத்ப்ராப்தவத :|

Ⅶ தத்³ேத³ஸா²த ⁴ப ஈஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼ வாஞ்ச²ந் ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³
ந்யமந்த்ரயத்|

Ⅷ க ந்த்வலுமா யம்ʼ மாயாவ நம்ʼ வத³ந்த
ஸ ேத³ஸா²த ⁴பத ம்ʼ த⁴ர்ம்மமார்கா³த்³
ப³ஹர்பூ⁴தம்ʼ கர்த்தும்அயதத|
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Ⅸ தஸ்மாத் ேஸா²ேலா(அ)ர்தா²த் ெபௗல :
பவ த்ேரணாத்மநா பரிபூர்ண : ஸந்
தம்ʼ மாயாவ நம்ʼ ப்ரத்யநந்யத்³ருʼஷ்டிம்ʼ
க்ருʼத்வாகத²யத்,

Ⅹ ேஹ நரக ந் த⁴ர்ம்மத்³ேவஷந்
ெகௗடில்யது³ஷ்கர்ம்மபரிபூர்ண, த்வம்ʼ க ம்ʼ
ப்ரேபா⁴ : ஸத்யபத²ஸ்ய வபர்ய்யயகரணாத்
கதா³ப ந நவர்த்தஷ்யேஸ?

Ⅺ அது⁴நா பரேமஸ்²வரஸ்தவ ஸமுசதம்ʼ
கரிஷ்யத ேதந கத பயத ³நாந த்வம்
அந்த⁴ : ஸந் ஸூர்ய்யமப ந த்³ர யஸி|
தத்க்ஷணாத்³ ராத்ரிவத்³ அந்த⁴காரஸ்தஸ்ய
த்³ருʼஷ்டிம் ஆச்சா²த ³தவாந்; தஸ்மாத் தஸ்ய
ஹஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும்ʼ ஸ ேலாகமந்வ ச்ச²ந்
இதஸ்தேதா ப்⁴ரமணம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅻ ஏநாம்ʼ க⁴டநாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ
ேத³ஸா²த ⁴பத  : ப்ரபூ⁴பேத³ஸா²த்³ வஸ்மித்ய
வஸ்²வாஸம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ ெபௗலஸ்தத்ஸங்க ³ெநௗ
ச பாப²நக³ராத் ப்ேராதம்ʼ சாலய த்வா
பம்பு²லியாேத³ஸ²ஸ்ய பர்கீ³நக³ரம் அக³ச்ச²ந்
க ந்து ேயாஹந் தேயா : ஸமீபாத்³ ஏத்ய
யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரத்யாக³ச்ச²த்|

ⅩⅣ பஸ்²சாத் ெதௗ பர்கீ³ேதா யாத்ராம்ʼ
க்ருʼத்வா பஸித ³யாேத³ஸ²ஸ்ய
ஆந்தயக ²யாநக³ரம் உபஸ்தா²ய
வஸ்²ராமவாேர ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
ஸமுபாவஸ²தாம்ʼ|
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ⅩⅤ வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாக்யேயா :
படி²தேயா : ஸேதா ர்ேஹப்⁴ராதெரௗ ேலாகாந்
ப்ரத யுவேயா : காச த்³ உபேத³ஸ²கதா²
யத்³யஸ்த தர்ஹ தாம்ʼ வத³தம்ʼ ெதௗ ப்ரத
தஸ்ய ப⁴ஜநப⁴வநஸ்யாத ⁴பதய : கதா²ம்
ஏதாம்ʼ கத²யத்வா ப்ைரஷயந்|

ⅩⅥ அத : ெபௗல உத்தஷ்ட²ந் ஹஸ்ேதந
ஸங்ேகதம்ʼ குர்வ்வந் கத ²தவாந் ேஹ
இஸ்ராேயலீயமநுஷ்யா ஈஸ்²வரபராயணா :
ஸர்வ்ேவேலாகாயூயம்அவத⁴த்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅦ ஏேதஷாமிஸ்ராேயல்ேலாகாநாம்
ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபருஷாந்
மேநாநீதாந் கத்வா க்³ருʼஹீதவாந்
தேதா மிஸரி ேத³ேஸ² ப்ரவஸநகாேல
ேதஷாமுந்நத ம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்மாத்
ஸ்வீயபா³ஹுப³ேலந தாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
ஸமாநயத்|

ⅩⅧ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வத்ஸராந் யாவச்ச
மஹாப்ராந்தேர ேதஷாம்ʼ ப⁴ரணம்ʼ க்ருʼத்வா

ⅩⅨ க நாந்ேத³ஸா²ந்தர்வ்வர்த்தீணி
ஸப்தராஜ்யாந நாஸ²யத்வா
கு³டிகாபாேதந ேதஷ ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ
ேதப்⁴ேயா(அ)த ⁴காரம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅩ பஞ்சாஸ²த³த ⁴கசது :ஸ²ேதஷ
வத்ஸேரஷ க³ேதஷ சஸி²மூேயல்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³பர்ய்யந்தம்ʼ
ேதஷாமுபரி வ சாரய த்ருʼந் நயுக்தவாந்|

ⅩⅪ ைதஸ்²ச ராஜ்ஞ ப்ரார்த ²ேத, ஈஸ்²வேரா
ப ³ந்யாமீேநா வம்ʼஸ²ஜாதஸ்ய கீஸ² : புத்ரம்ʼ
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ெஸௗ²லம்ʼ சத்வாரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷபர்ய்யந்தம்ʼ
ேதஷாமுபரி ராஜாநம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅫ பஸ்²சாத் தம்ʼ பத³ச்யுதம்ʼ க்ருʼத்வா
ேயா மத ³ஷ்டக்ரியா : ஸர்வ்வா : கரிஷ்யத
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ மம மேநாப ⁴மதம் ஏகம்ʼ ஜநம்ʼ
யஸ²ய : புத்ரம்ʼ தா³யூத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் இத³ம்ʼ
ப்ரமாணம்ʼ யஸ்மிந் தா³யூத ³ ஸ த³த்தவாந்
தம்ʼ தா³யூத³ம்ʼ ேதஷாமுபரி ராஜத்வம்ʼ
கர்த்தும்உத்பாத ³தவாந|

ⅩⅩⅢ தஸ்ய ஸ்வப்ரதஸ்²ருதஸ்ய
வாக்யஸ்யாநுஸாேரணஇஸ்ராேயல்ேலாகாநாம்ʼ
ந மித்தம்ʼ ேதஷாம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ
வம்ʼஸா²த்³ ஈஸ்²வர ஏகம்ʼ யீஸு²ம்ʼ (த்ராதாரம்)
உத³பாத³யத்|

ⅩⅩⅣ தஸ்ய ப்ரகாஸ²நாத் பூர்வ்வம்ʼ ேயாஹந்
இஸ்ராேயல்ேலாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
மந :பராவர்த்தநரூபம்ʼமஜ்ஜநம்ʼ ப்ராசாரயத்|

ⅩⅩⅤயஸ்யசகர்ம்மேணா◌ेபா⁴ரம்ʼப்ரப்தவாந்
ேயாஹந் தந் நஷ்பாத³யந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவாந், யூயம்ʼ மாம்ʼ கம்ʼ ஜநம்ʼ ஜாநீத²?
அஹம் அப ⁴ஷக்தத்ராதா நஹ , க ந்து
பஸ்²யத யஸ்ய பாத³ேயா : பாது³கேயா
ர்ப³ந்த⁴ேந ேமாசயதுமப ேயாக்³ேயா ந
ப⁴வாமி தாத்³ருʼஸ²ஏேகாஜேநா மமபஸ்²சாத்³
உபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅥ ேஹ இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ²ஜாதா
ப்⁴ராதேரா ேஹ ஈஸ்²வரபீ⁴தா : ஸர்வ்வேலாகா
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யுஷ்மாந் ப்ரத பரித்ராணஸ்ய கைத²ஷா
ப்ேரரிதா|

ⅩⅩⅦ யரூஸா²லம்நவாஸிநஸ்ேதஷாம்
அத ⁴பதயஸ்²ச தஸ்ய யீேஸா² : பரிசயம்ʼ ந
ப்ராப்யப்ரதவஸ்²ராமவாரம்ʼபட்²யமாநாநாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³கதா²நாம் அப ⁴ப்ராயம்
அபு³த்³த்⁴வா ச தஸ்ய வேத⁴ந தா : கதா² :
ஸப²லாஅகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅧ ப்ராணஹநநஸ்ய கமப ேஹதும்
அப்ராப்யாப பீலாதஸ்ய ந கேட தஸ்ய வத⁴ம்ʼ
ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅩⅨ தஸ்மிந் யா : கதா² லிக ²தா : ஸந்த
தத³நுஸாேரண கர்ம்ம ஸம்பாத்³ய தம்ʼ
க்ருஸா²த்³ அவதார்ய்ய ஸ்²மஸா²ேந
ஸா²யதவந்த :|

ⅩⅩⅩ க ந்த்வீஸ்²வர : ஸ்²மஸா²நாத்
தமுத³ஸ்தா²பயத்,

ⅩⅩⅪ புநஸ்²ச கா³லீலப்ரேத³ஸா²த்³
யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேய
ேலாகாஆக³ச்ச²ந்ஸ ப³ஹுத ³நாந ேதப்⁴ேயா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந், அதஸ்த இதா³நீம்ʼ
ேலாகாந் ப்ரத தஸ்யஸாக்ஷண :ஸந்த |

ⅩⅩⅫ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
ஸமக்ஷம் ஈஸ்²வேரா யஸ்மிந்
ப்ரதஜ்ஞாதவாந் யதா², த்வம்ʼ ேம புத்ேராஸி
சாத்³யத்வாம்ʼஸமுத்தா²ப தவாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅢ இத³ம்ʼ யத்³வசநம்ʼ த்³வதீயகீ³ேத
லிக ²தமாஸ்ேத தத்³ யீேஸா²ருத்தா²ேநந
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ேதஷாம்ʼ ஸந்தாநா ேய வயம் அஸ்மாகம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ேதநப்ரத்ய க்ருʼதம்ʼ,யுஷ்மாந்
இமம்ʼஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅩⅩⅣ பரேமஸ்²வேரண ஸ்²மஸா²நாத்³
உத்தா²ப தம்ʼ ததீ³யம்ʼ ஸ²ரீரம்ʼ கதா³ப
ந ேக்ஷஷ்யேத, ஏதஸ்மிந் ஸ ஸ்வயம்ʼ
கத ²தவாந் யதா² தா³யூத³ம்ʼ ப்ரத
ப்ரதஜ்ஞாேதா ேயா வரஸ்தமஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ
தா³ஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅤ ஏதத³ந்யஸ்மிந் கீ³ேத(அ)ப கத ²தவாந்|
ஸ்வகீயம்ʼ புண்யவந்தம்ʼ த்வம்ʼக்ஷயதும்ʼ ந ச
தா³ஸ்யஸி|

ⅩⅩⅩⅥ தா³யூதா³ ஈஸ்²வராப ⁴மதேஸவாைய
நஜாயுஷ வ்யய ேத ஸத ஸ மஹாந த்³ராம்ʼ
ப்ராப்ய நைஜ : பூர்வ்வபுருைஷ :ஸஹமிலித :
ஸந்அ யத;

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து யமீஸ்²வர : ஸ்²மஸா²நாத்³
உத³ஸ்தா²பயத்ஸநா யத|

ⅩⅩⅩⅧ அேதா ேஹ ப்⁴ராதர :, அேநந ஜேநந
பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வதீத யுஷ்மாந் ப்ரத
ப்ரசாரிதம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅨ ப²லேதா மூஸாவ்யவஸ்த²யா யூயம்ʼ
ேயப்⁴ேயா ேதா³ேஷப்⁴ேயா முக்தா ப⁴வதும்ʼ
ந ஸ² யத² ேதப்⁴ய : ஸர்வ்வேதா³ேஷப்⁴ய
ஏதஸ்மிந் ஜேந வஸ்²வாஸிந : ஸர்வ்ேவ
முக்தா ப⁴வஷ்யந்தீத யுஷ்மாப ⁴
ர்ஜ்ஞாயதாம்ʼ|
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ⅩⅬ அபரஞ்ச| அவஜ்ஞாகாரிேணா
ேலாகாஸ்²சக்ஷ ருந்மீல்ய பஸ்²யத|
தைத²வாஸம்ப⁴வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸ்யாத
யூயம்ʼ வலஜ்ஜிதா :| யேதா யுஷ்மாஸு
தஷ்ட²த்ஸு கரிஷ்ேய கர்ம்ம தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ|
ேயைநவ தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்ேத யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
கத ²ேத(அ)ப ஹ | யூயம்ʼ ந தந்து
வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ப்ரத்ேயஷ்யத² கதா³சந||

ⅩⅬⅠ ேயயம்ʼ கதா² ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
க்³ரந்ேத²ஷ லிக ²தாஸ்ேதஸாவதா⁴நா ப⁴வத
ஸகதா²யதா²யுஷ்மாந் ப்ரத ந க⁴டேத|

ⅩⅬⅡ யஹூதீ³யப⁴ஜநப⁴வநாந்
ந ர்க³தேயாஸ்தேயா ர்ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ைய
ர்வ யமாணாப்ரார்த²நா க்ருʼதா,ஆகா³மிந
வஸ்²ராமவாேர(அ)ப கேத²யம்அஸ்மாந்ப்ரத
ப்ரசாரிதா ப⁴வத்வத |

ⅩⅬⅢ ஸபா⁴யா ப⁴ங்ேக³ ஸத
ப³ஹேவா யஹூதீ³யேலாகா
யஹூதீ³யமதக்³ராஹேணா
ப⁴க்தேலாகாஸ்²ச ப³ர்ணப்³பா³ெபௗலேயா :
பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²ந், ேதந ெதௗ ைத : ஸஹ
நாநாகதா² : கத²யத்ேவஸ்²வராநுக்³ரஹாஸ்²ரேய
ஸ்தா²தும்ʼ தாந் ப்ராவர்த்தயதாம்ʼ|

ⅩⅬⅣபரவஸ்²ராமவாேர நக³ரஸ்ய ப்ராேயண
ஸர்வ்ேவ லாகா ஈஸ்²வரீயாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼமிலிதா :,

ⅩⅬⅤ க ந்து யஹூதீ³யேலாகா ஜநநவஹம்ʼ
வேலாக்ய ஈர்ஷ்யயா பரிபூர்ணா : ஸந்ேதா
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வபரீதகதா²கத²ேநேநஸ்²வரந ந்த³யா ச
ெபௗேலேநாக்தாம்ʼ கதா²ம்ʼ க²ண்ட³யதும்ʼ
ேசஷ்டிதவந்த :|

ⅩⅬⅥதத : ெபௗ◌ैலப³ர்ணப்³பா³வேக்ஷாெபௗ⁴
கத ²தவந்ெதௗ ப்ரத²மம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸந்ந தா⁴வீஸ்²வரீயகதா²யா :
ப்ரசாரணம் உச தமாஸீத் க ந்தும்ʼ
தத³க்³ராஹ்யத்வகரேணந யூயம்ʼ
ஸ்வாந் அநந்தாயுேஷா(அ)ேயாக்³யாந்
த³ர்ஸ²யத², ஏதத்காரணாத்³ வயம்
அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼஸமீபம்ʼக³ச்சா²ம :|

ⅩⅬⅦ ப்ரபு⁴ரஸ்மாந் இத்த²ம் ஆத ³ஷ்டவாந்
யதா², யாவச்ச ஜக³த : ஸீமாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
த்ராணகாரணாத்| மயாந்யேத³ஸ²மத்⁴ேய
த்வம்ʼஸ்தா²ப ேதா பூ⁴ : ப்ரதீ³பவத்||

ⅩⅬⅧ ததா³ கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யா ஆஹ்லாத ³தா : ஸந்த :
ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼ த⁴ந்யாம்ʼ த⁴ந்யாம்
அவத³ந், யாவந்ேதா ேலாகாஸ்²ச பரமாயு :
ப்ராப்த ந மித்தம்ʼ நரூப தா ஆஸந் ேத◌े
வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬⅨ இத்த²ம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கதா²
ஸர்வ்ேவேத³ஸ²ம்ʼவ்யாப்ேநாத்|

Ⅼ க ந்து யஹூதீ³யா நக³ரஸ்ய
ப்ரதா⁴நபுருஷாந் ஸம்மாந்யா : கத ²பயா
ப⁴க்தா ேயாஷதஸ்²ச குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
க்³ராஹயத்வா ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³
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தாட³யத்வா தஸ்மாத் ப்ரேத³ஸா²த்³
தூ³ரீக்ருʼதவந்த :|

ⅬⅠ அத : காரணாத் ெதௗ
நஜபத³தூ⁴லீஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ராதகூல்ேயந
பாதய த்ேவ◌கेந யம்ʼ நக³ரம்ʼ க³ெதௗ|

ⅬⅡ தத : ஸி²ஷ்யக³ண ஆநந்ேத³ந
பவ த்ேரணாத்மநா ச பரிபூர்ேணாப⁴வத்|

ⅩⅣ
Ⅰ ெதௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ யுக³பத்³
இகநயநக³ரஸ்த²யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா யதா² ப³ஹேவா
யஹூதீ³யா அந்யேத◌³◌ेஸீ²யேலாகாஸ்²ச
வ்யஸ்²வஸந் தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவந்ெதௗ|

Ⅱ க ந்து வஸ்²வாஸஹீநா யஹூதீ³யா
அந்யேத³ஸீ²யேலாகாந் குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
க்³ராஹயத்வா ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ப்ரத
ேதஷாம்ʼைவரம்ʼஜந தவந்த :|

Ⅲ அத : ஸ்வாநுக்³ரஹகதா²யா : ப்ரமாணம்ʼ
த³த்வா தேயா ர்ஹஸ்ைத ர்ப³ஹுலக்ஷணம்
அத்³பு⁴தகர்ம்ம ச ப்ராகாஸ²யத்³ ய :
ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய கதா² அேக்ஷாேப⁴ந
ப்ரசார்ய்ய ெதௗ தத்ர ப³ஹுத ³நாந
ஸமவாதஷ்ேட²தாம்ʼ|

Ⅳக ந்துகயந்ேதாேலாகாயஹூதீ³யாநாம்ʼ
ஸபக்ஷா : கயந்ேதா ேலாகா :
ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸபக்ஷா ஜாதா :, அேதா
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நாக³ரிகஜநநவஹமத்⁴ேய ப ⁴ந்நவாக்யத்வம்
அப⁴வத்|

Ⅴ அந்யேத³ஸீ²யா யஹூதீ³யாஸ்ேதஷாம்
அத ⁴பதயஸ்²ச ெதௗ³ராத்ம்யம்ʼ குத்வா ெதௗ
ப்ரஸ்தைரராஹந்தும்உத்³யதா :|

Ⅵெதௗ தத்³வார்த்தாம்ʼ ப்ராப்ய பலாய த்வா
லுகாயநயாேத³ஸ²ஸ்யாந்தர்வ்வர்த்தலுஸ்த்ராத³ர்ப்³ேபா³

Ⅶ தத்ஸமீபஸ்த²ேத³ஸ²ஞ்ச க³த்வா தத்ர
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதாம்ʼ|

Ⅷதத்ேராப⁴யபாத³ேயாஸ்²சலநஸ²க்தஹீேநா
ஜந்மாரப்⁴யக²ஞ்ஜ : கதா³ப க³மநம்ʼ நாகேராத்
ஏதாத்³ருʼஸ² ஏேகா மாநுேஷா லுஸ்த்ராநக³ர
உபவஸ்²யெபௗலஸ்யகதா²ம்ʼஸ்²ருதவாந்|

Ⅸ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ெபௗலஸ்தம்ப்ரத
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய ஸ்வாஸ்த்²ேய
வஸ்²வாஸம்ʼ வத ³த்வா ப்ேராச்ைச :
கத ²தவாந்

Ⅹ பத்³ப்⁴யாமுத்தஷ்ட²ந் ருʼஜு ர்ப⁴வ| தத : ஸ
உல்லம்ப²ம்ʼ க்ருʼத்வா க³மநாக³மேநகுதவாந்|

Ⅺ ததா³ ேலாகா : ெபௗலஸ்ய தத்
கார்ய்யம்ʼ வேலாக்ய லுகாயநீயபா⁴ஷயா
ப்ேராச்ைச : கதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவந்த :, ேத³வா
மநுஷ்யரூபம்ʼ த்⁴ருʼத்வாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபம்
அவாேராஹந்|

Ⅻ ேத ப³ர்ணப்³பா³ம்ʼ யூபதரம் அவத³ந்
ெபௗலஸ்²ச முக்²ேயா வக்தா தஸ்மாத் தம்ʼ
மர்குரியம்அவத³ந்|



Acts ⅩⅣ:ⅩⅢ lxxx Acts ⅩⅣ:ⅩⅦ

ⅩⅢதஸ்யநக³ரஸ்யஸம்முேக²ஸ்தா²ப தஸ்ய
யூபதரவ க்³ரஹஸ்ய யாஜேகா வ்ருʼஷாந்
புஷ்பமாலாஸ்²ச த்³வாரஸமீபம் ஆநீய
ேலாைக : ஸர்த்³த⁴ம்ʼ தாவுத்³த ³ஸ்²ய
ஸமுத்ஸ்ருʼஜ்யதா³தும்உத்³யத :|

ⅩⅣ தத்³வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப³ர்ணப்³பா³ெபௗெலௗ ஸ்வீயவஸ்த்ராணி
ச ²த்வா ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யம்ʼ ேவேக³ந
ப்ரவஸ்²யப்ேராச்ைச : கத ²தவந்ெதௗ,

ⅩⅤ ேஹ மேஹச்சா² : குத ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
கர்ம்ம குருத²? ஆவாமப யுஷ்மாத்³ருʼெஸௗ²
ஸுக²து³ :க²ேபா⁴க ³ெநௗ மநுஷ்ெயௗ, யுயம்
ஏதா : ஸர்வ்வா வ்ருʼதா²கல்பநா : பரித்யஜ்ய
யதா² க³க³ணவஸுந்த⁴ராஜலந தீ⁴நாம்ʼ
தந்மத்⁴யஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாஞ்ச
ஸ்ரஷ்டாரமமரம் ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத
பராவர்த்தத்⁴ேவ தத³ர்த²ம்ஆவாம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயாவ :|

ⅩⅥ ஸ ஈஸ்²வர : பூர்வ்வகாேல
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந் ஸ்வஸ்வமார்ேக³
சலிதுமநுமத ம்ʼ த³த்தவாந்,

ⅩⅦ ததா²ப ஆகாஸா²த் ேதாயவர்ஷேணந
நாநாப்ரகாரஸ²ஸ்ேயாத்பத்யா ச யுஷ்மாகம்ʼ
ஹைதஷீ ஸந் ப⁴ ையராநநேத³ந
ச யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந தர்பயந்
தாந தா³நாந நஜஸாக்ஷஸ்வரூபாணி
ஸ்த²ப தவாந்|



Acts ⅩⅣ:ⅩⅧ lxxxi Acts ⅩⅣ:ⅩⅩⅢ

ⅩⅧ க ந்து தாத்³ருʼஸா²யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ
கத ²தாயாமப தேயா : ஸமீப உத்ஸர்ஜநாத்
ேலாகநவஹம்ʼ ப்ராேயண நவர்த்தயதும்ʼ
நாஸ²க்நுதாம்|

ⅩⅨ ஆந்தயக ²யா-இகநயநக³ராப்⁴யாம்ʼ
கத பயயஹூதீ³யேலாகா ஆக³த்ய ேலாகாந்
ப்ராவர்த்தயந்த தஸ்மாத் ைத ெபௗலம்ʼ
ப்ரஸ்தைரராக்⁴நந் ேதந ஸ ம்ருʼத இத
வஜ்ஞாய நக³ரஸ்ய ப³ஹஸ்தம் ஆக்ருʼஷ்ய
நீதவந்த :|

ⅩⅩ க ந்து ஸி²ஷ்யக³ேண தஸ்ய சதுர்த ³ஸி²
தஷ்ட²த ஸத ஸ ஸ்வயம் உத்தா²ய புநரப
நக³ரமத்⁴யம்ʼ ப்ராவஸ²த் தத்பேர(அ)ஹந
ப³ர்ணப்³பா³ஸஹேதா த³ர்ப்³பீ³நக³ரம்ʼ
க³தவாந்|

ⅩⅪ தத்ர ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய
ப³ஹுேலாகாந் ஸி²ஷ்யாந் க்ருʼத்வா ெதௗ
லுஸ்த்ராம் இகநயம் ஆந்தயக ²யாஞ்ச
பராவ்ருʼத்யக³ெதௗ|

ⅩⅫப³ஹுது³ :கா²ந பு⁴க்த்வாபீஸ்²வரராஜ்யம்ʼ
ப்ரேவஷ்டவ்யம் இத காரணாத்³
த⁴ர்ம்மமார்ேக³ ஸ்தா²தும்ʼ வநயம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸி²ஷ்யக³ணஸ்ய மந :ஸ்ைத²ர்ய்யம்
அகுருதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢ மண்ட³லீநாம்ʼ ப்ராசீநவர்கா³ந் நயுஜ்ய
ப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗ க்ருʼத்வா யத்ப்ரெபௗ⁴
ேத வ்யஸ்²வஸந் தஸ்ய ஹஸ்ேத தாந்
ஸமர்ப்ய



Acts ⅩⅣ:ⅩⅩⅣ lxxxii Acts ⅩⅤ:Ⅱ

ⅩⅩⅣபஸித ³யாமத்⁴ேயநபாம்பு²லியாேத³ஸ²ம்ʼ
க³தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் பர்கா³நக³ரம்ʼ
க³த்வா ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய
அத்தாலியாநக³ரம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் ஸமுத்³ரபேத²ந க³த்வா
தாப்⁴யாம்ʼ யத் கர்ம்ம ஸம்பந்நம்ʼ தத்கர்ம்ம
ஸாத⁴யதும்ʼயந்நக³ேர த³யாேலாரீஸ்²வரஸ்ய
ஹஸ்ேத ஸமர்ப ெதௗ ஜாெதௗ தத்³
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ க³தவந்தா|

ⅩⅩⅦதத்ேராபஸ்தா²யதந்நக³ரஸ்த²மண்ட³லீம்ʼ
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய ஸ்வாப்⁴யாம ஈஸ்²வேரா
யத்³யத் கர்ம்மகேராத் ததா² ேயந
ப்ரகாேரண ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத
வஸ்²வாஸரூபத்³வாரம் அேமாசயத்³
ஏதாந் ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் தாந்
ஜ்ஞாப தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅧ ததஸ்ெதௗ ஸி²ர்ய்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
தத்ர ப³ஹுத ³நாந ந்யவஸதாம்|

ⅩⅤ
Ⅰ யஹூதா³ேத³ஸா²த் கயந்ேதா
ஜநா ஆக³த்ய ப்⁴ராத்ருʼக³ணமித்த²ம்ʼ
ஸி²க்ஷதவந்ேதா மூஸாவ்யவஸ்த²யா யத ³
யுஷ்மாகம்ʼ த்வக்ேச²ேதா³ ந ப⁴வத தர்ஹ
யூயம்ʼ பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ நஸ² யத²|

Ⅱ ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³ ைத : ஸஹ
ப³ஹூந் வசாராந் வவாதா³ம்ʼஸ்²ச
க்ருʼதவந்ெதௗ, தேதா மண்ட³லீயேநாகா



Acts ⅩⅤ:Ⅲ lxxxiii Acts ⅩⅤ:Ⅶ

ஏதஸ்யா : கதா²யாஸ்தத்த்வம்ʼ
ஜ்ஞாதும்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரஸ்தா²ந்
ப்ேரரிதாந் ப்ராசீநாம்ʼஸ்²ச ப்ரத
ெபௗலப³ர்ணப்³பா³ப்ரப்⁴ருʼதீந் கத பயஜநாந்
ப்ேரஷயதும்ʼ நஸ்²சயம்ʼ க்ருʼதவந்த :|

Ⅲ ேத மண்ட³ல்யா ப்ேரரிதா : ஸந்த :
ைப²ணீகீேஸா²மிேராந்ேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ
க³த்வா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
மந :பரிவர்த்தநஸ்ய வார்த்தயா
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ பரமாஹ்லாத³ம்அஜநயந்|

Ⅳ யரூஸா²லம்யுபஸ்தா²ய ப்ேரரிதக³ேணந
ேலாகப்ராசீநக³ேணந ஸமாேஜந ச
ஸமுபக்³ருʼஹீதா : ஸந்த : ஸ்ைவரீஸ்²வேரா
யாந கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந் ேதஷாம்ʼ
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்
அகத²யந்|

Ⅴ க ந்து வஸ்²வாஸிந : கயந்த :
ப ²ரூஸி²மதக்³ராஹேணா ேலாகா
உத்தா²ய கதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவந்ேதா
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ த்வக்ேச²த³ம்ʼ
கர்த்தும்ʼ மூஸாவ்யவஸ்தா²ம்ʼ பாலயதுஞ்ச
ஸமாேத³ஷ்டவ்யம்|

Ⅵ தத : ப்ேரரிதா ேலாகப்ராசீநாஸ்²ச
தஸ்ய வ ேவசநாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸபா⁴யாம்ʼ
ஸ்த ²தவந்த :|

Ⅶ ப³ஹுவசாேரஷ ஜாதஷ பதர
உத்தா²ய கத ²தவாந், ேஹ ப்⁴ராதேரா
யதா² ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகா மம முகா²த்



Acts ⅩⅤ:Ⅷ lxxxiv Acts ⅩⅤ:ⅩⅢ

ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா வஸ்²வஸந்த
தத³ர்த²ம்ʼ ப³ஹுத ³நாத் பூர்வ்வம்
ஈஸ்²வேராஸ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய மாம்ʼ வ்ருʼத்வா
நயுக்தவாந்|

Ⅷ அந்தர்ய்யாமீஸ்²வேரா யதா²ஸ்மப்⁴யம்ʼ
ததா² ப ⁴ந்நேத³ஸீ²ேயப்⁴ய : பவ த்ரமாத்மாநம்ʼ
ப்ரதா³ய வஸ்²வாேஸந ேதஷாம்
அந்த :கரணாந பவத்ராணி க்ருʼத்வா

Ⅸ ேதஷாம் அஸ்மாகஞ்ச மத்⁴ேய க மப
வ ேஸ²ஷம்ʼநஸ்தா²பய த்வாதாநத ⁴ஸ்வயம்ʼ
ப்ரமாணம்ʼ த³த்தவாந்இத யூயம்ʼஜாநீத²|

Ⅹ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா வயஞ்ச
ஸ்வயம்ʼ யத்³யுக³ஸ்ய பா⁴ரம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ ந
ஸ²க்தா : ஸம்ப்ரத தம்ʼ ஸி²ஷ்யக³ணஸ்ய
ஸ்கந்ேத⁴ஷ ந்யஸிதும்ʼ குத ஈஸ்²வரஸ்ய
பரீக்ஷாம்ʼ கரிஷ்யத²?

Ⅺப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யாநுக்³ரேஹண
ேதயதா²வயமப ததா² பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்தும்
ஆஸா²ம்ʼகுர்ம்ம :|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ ப³ர்ணப்³பா³ெபௗலாப்⁴யாம்
ஈஸ்²வேரா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ மத்⁴ேய
யத்³யத்³ ஆஸ்²சர்ய்யம் அத்³பு⁴தஞ்ச
கர்ம்ம க்ருʼதவாந் தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ெதௗ ஸ்வமுகா²ப்⁴யாம் அவர்ணயதாம்ʼ
ஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ நீரவா : ஸந்த :
ஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅢ தேயா : கதா²யாம்ʼ ஸமாப்தாயாம்ʼ
ஸத்யாம்ʼயாகூப்³ கத²யதும்ஆரப்³த⁴வாந்



Acts ⅩⅤ:ⅩⅣ lxxxv Acts ⅩⅤ:ⅩⅨ

ⅩⅣ ேஹ ப்⁴ராதேரா மம கதா²யாம்
மேநா ந த⁴த்த| ஈஸ்²வர : ஸ்வநாமார்த²ம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம் மத்⁴யாத்³ ஏகம்ʼ
ேலாகஸம்ʼக⁴ம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா
ேயந ப்ரகாேரண ப்ரத²மம்ʼ தாந் ப்ரத
க்ருʼபாவேலகநம்ʼ க்ருʼதவாந் தம்ʼ ஸி²ேமாந்
வர்ணிதவாந்|

ⅩⅤ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தாந யாந
வாக்யாந ைத : ஸார்த்³த⁴ம் ஏதஸ்ையக்யம்ʼ
ப⁴வத யதா²லிக ²தமாஸ்ேத|

ⅩⅥ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ யஸ்து
ஸாத⁴க : பரேமஸ்²வர :| ஸ ஏேவத³ம்ʼ
வேத³த்³வாக்யம்ʼ ேஸ²ஷா : ஸகலமாநவா :|
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²ச யாவந்ேதா மம
நாமத :| ப⁴வந்த ஹ ஸுவக்²யாதாஸ்ேத
யதா² பரேமஸி²து :|

ⅩⅦ தத்வம்ʼ ஸம்யக் ஸமீஹந்ேத
தந்ந மித்தமஹம்ʼ கல| பராவ்ருʼத்ய
ஸமாக³த்ய தா³யூத³ : பத தம்ʼ புந :|
தூ³ஷ்யமுத்தா²பயஷ்யாமி ததீ³யம்ʼ
ஸர்வ்வவஸ்து ச| பத தம்ʼ புநருதா²ப்ய
ஸஜ்ஜயஷ்யாமிஸர்வ்வதா²||

ⅩⅧ ஆ ப்ரத²மாத்³ ஈஸ்²வர : ஸ்வீயாந
ஸர்வ்வகர்ம்மாணிஜாநாத |

ⅩⅨ அதஏவ மம ந ேவத³நமித³ம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய ேய ஜநா
ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தந்த ேதஷாமுபரி
அந்யம்ʼ கமப பா⁴ரம்ʼ ந ந்யஸ்ய
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ⅩⅩ ேத³வதாப்ரஸாதா³ஸு²ச ப⁴ யம்ʼ
வ்யப ⁴சாரகர்ம்மகண்ட²ஸம்பீட³நமாரிதப்ராணிப⁴ யம்ʼ
ரக்தப⁴ யஞ்சஏதாந பரித்யக்தும்ʼலிகா²ம :|

ⅩⅪ யத : பூர்வ்வகாலேதா
மூஸாவ்யவஸ்தா²ப்ரசாரிேணா ேலாகா
நக³ேர நக³ேர ஸந்த ப்ரதவஸ்²ராமவாரஞ்ச
ப⁴ஜநப⁴வேந தஸ்யா : பாேடா² ப⁴வத |

ⅩⅫ தத : பரம்ʼ ப்ேரரிதக³ேணா
ேலாகப்ராசீநக³ண : ஸர்வ்வா மண்ட³லீ ச
ஸ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴ேய ப³ர்ஸ²ப்³பா³ நாம்நா
வ க்²யாேதா மேநாநீெதௗ க்ருʼத்வா
ெபௗலப³ர்ணப்³பா³ப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்
ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ ப்ரத ப்ேரஷணம்
உச தம்ʼ பு³த்³த்⁴வா தாப்⁴யாம்ʼ பத்ரம்ʼ
ப்ைரஷயந்|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் பத்ேர லிக ²தமிம்ʼத³,
ஆந்தயக ²யா-ஸுரியா-கலிகயாேத³ஸ²ஸ்த²ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யப்⁴ராத்ருʼக³ணாய
ப்ேரரிதக³ணஸ்ய ேலாகப்ராசீநக³ணஸ்ய
ப்⁴ராத்ருʼக³ணஸ்யசநமஸ்கார :|

ⅩⅩⅣ வேஸ²ஷேதா(அ)ஸ்மாகம்
ஆஜ்ஞாம் அப்ராப்யாப கயந்ேதா ஜநா
அஸ்மாகம்ʼ மத்⁴யாத்³ க³த்வா த்வக்ேச²ேதா³
மூஸாவ்யவஸ்தா² ச பாலய தவ்யாவத
யுஷ்மாந் ஸி²க்ஷயத்வா யுஷ்மாகம்ʼ
மநஸாமஸ்ைத²ர்ய்யம்ʼ க்ருʼத்வா யுஷ்மாந்
ஸஸந்ேத³ஹாந் அகுர்வ்வந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
வயம்அஸ்²ருʼந்ம|
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ⅩⅩⅤ தத்காரணாத்³ வயம் ஏகமந்த்ரணா :
ஸந்த : ஸபா⁴யாம்ʼ ஸ்த ²த்வா ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாமந மித்தம்ʼ
ம்ருʼத்யுமுக²க³தாப்⁴யாமஸ்மாகம்ʼ

ⅩⅩⅥ ப்ரியப³ர்ணப்³பா³ெபௗலாப்⁴யாம்ʼ
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மேநாநீதேலாகாநாம்ʼ
ேகஷாஞ்ச த்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ப்ேரஷணம்உச தம்ʼ பு³த்³த⁴வந்த :|

ⅩⅩⅦ அேதா யஹூதா³ஸீெலௗ யுஷ்மாந்
ப்ரத ப்ேரஷதவந்த :, ஏதேயா ர்முகா²ப்⁴யாம்ʼ
ஸர்வ்வாம்ʼ கதா²ம்ʼஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅧ ேத³வதாப்ரஸாத³ப⁴ யம்ʼ
ரக்தப⁴ யம்ʼக³லபீட³நமாரிதப்ராணிப⁴ யம்ʼ
வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம ேசமாந ஸர்வ்வாணி
யுஷ்மாப ⁴ஸ்த்யாஜ்யாந ;ஏதத்ப்ரேயாஜநீயாஜ்ஞாவ்யத ேரேகந
யுஷ்மாகம் உபரி பா⁴ரமந்யம்ʼ ந ந்யஸிதும்ʼ
பவ த்ரஸ்யாத்மேநா(அ)ஸ்மாகஞ்ச
உச தஜ்ஞாநம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅨ அதஏவ ேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ய :
ஸ்ேவஷ ரக்ஷேதஷ யூயம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ம்ம
கரிஷ்யத²|யுஷ்மாகம்ʼமங்க³லம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅩ ேத◌े வஸ்ருʼஷ்டா : ஸந்த
ஆந்தயக ²யாநக³ர உபஸ்தா²ய
ேலாகநவஹம்ʼ ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய பத்ரம்
அத³த³ந்|

ⅩⅩⅪ ததஸ்ேத தத்பத்ரம்ʼ படி²த்வா
ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்யஸாநந்தா³அப⁴வந்|
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ⅩⅩⅫ யஹூதா³ஸீெலௗ ச ஸ்வயம்ʼ
ப்ரசாரெகௗ பூ⁴த்வா ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ
நாேநாபத ³ஸ்²ய தாந் ஸுஸ்த ²ராந்
அகுருதாம்|

ⅩⅩⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ெதௗ தத்ர ைத : ஸாகம்ʼ
கத பயத ³நாந யாபய த்வா பஸ்²சாத்
ப்ேரரிதாநாம்ʼ ஸமீேப ப்ரத்யாக³மநார்த²ம்ʼ
ேதஷாம்ʼ ஸந்ந ேத⁴ : கல்யாேணந
வஸ்ருʼஷ்டாவப⁴வதாம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ஸீலஸ்தத்ர ஸ்தா²தும்ʼ
வாஞ்ச ²தவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ெபௗலப³ர்ணப்³ெபௗ³
ப³ஹவ : ஸி²ஷ்யாஸ்²ச ேலாகாந் உபத ³ஸ்²ய
ப்ரேபா⁴ : ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந்த
ஆந்தயக ²யாயாம்ʼ காலம்ʼயாப தவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ கத பயத ³ேநஷ க³ேதஷ ெபௗேலா
ப³ர்ணப்³பா³ம் அவத³த் ஆக³ச்சா²வாம்ʼ
ேயஷ நக³ேரஷ்வீஸ்²வரஸ்யஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரிதவந்ெதௗ தாந ஸர்வ்வநக³ராணி
புநர்க³த்வா ப்⁴ராதர : கீத்³ருʼஸா² : ஸந்தீத
த்³ரஷ்டும்ʼ தாந்ஸாக்ஷாத்குர்வ்வ :|

ⅩⅩⅩⅦ ேதந மார்கநாம்நா வ க்²யாதம்ʼ
ேயாஹநம்ʼ ஸங்க ³நம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப³ர்ணப்³பா³
மத மகேராத்,

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ஸ பூர்வ்வம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ
கார்ய்யார்த²ம்ʼ நக³த்வா பாம்பூ²லியாேத³ேஸ²
ெதௗ த்யக்தவாந் தத்காரணாத் ெபௗலஸ்தம்ʼ
ஸங்க ³நம்ʼ கர்த்தும்அநுச தம்ʼஜ்ஞாதவாந்|
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ⅩⅩⅩⅨஇத்த²ம்ʼதேயாரதஸ²யவ ேராத⁴ஸ்ேயாபஸ்த ²தத்வாத்
ெதௗ பரஸ்பரம்ʼ ப்ருʼத²க³ப⁴வதாம்ʼ தேதா
ப³ர்ணப்³பா³ மார்கம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேபாேதந
குப்ேராபத்³வீபம்ʼ க³தவாந்;

ⅩⅬ க ந்து ெபௗல : ஸீலம்ʼ மேநாநீதம்ʼ
க்ருʼத்வா ப்⁴ராத்ருʼப ⁴ரீஸ்²வராநுக்³ரேஹ
ஸமர்ப த :ஸந்ப்ரஸ்தா²ய

ⅩⅬⅠ ஸுரியாகலிகயாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ
மண்ட³லீ :ஸ்த ²ரீகுர்வ்வந்அக³ச்ச²த்|

ⅩⅥ
Ⅰெபௗேலாத³ர்ப்³பீ³லுஸ்த்ராநக³ரேயாருபஸ்த ²ேதாப⁴வத்
தத்ர தீமத ²யநாமா ஸி²ஷ்ய ஏக ஆஸீத்;
ஸ வஸ்²வாஸிந்யா யஹூதீ³யாயா
ேயாஷேதா க³ர்ப்³ப⁴ஜாத : க ந்து தஸ்ய
ப தாந்யேத³ஸீ²யேலாக :|

Ⅱஸஜேநாலுஸ்த்ரா-இகநயநக³ரஸ்தா²நாம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ஸமீேபப ஸுக்²யாத மாந்
ஆஸீத்|

Ⅲ ெபௗலஸ்தம்ʼ ஸ்வஸங்க ³நம்ʼ கர்த்தும்ʼ
மத ம்ʼ க்ருʼத்வா தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
தத்³ேத³ஸ²நவாஸிநாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்
அநுேராதா⁴த் தஸ்ய த்வக்ேச²த³ம்ʼ க்ருʼதவாந்
யதஸ்தஸ்ய ப தா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாக இத
ஸர்வ்ைவரஜ்ஞாயத|

Ⅳ தத : பரம்ʼ ேத நக³ேர நக³ேர
ப்⁴ரமித்வா யரூஸா²லமஸ்ைத² : ப்ேரரிைத
ர்ேலாகப்ராசீைநஸ்²ச நரூப தம்ʼ யத்³
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வ்யவஸ்தா²பத்ரம்ʼ தத³நுஸாேரணாசரிதும்ʼ
ேலாேகப்⁴யஸ்தத்³ த³த்தவந்த :|

Ⅴ ேதைநவ ஸர்வ்ேவ த⁴ர்ம்மஸமாஜா :
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்ேம ஸுஸ்த ²ரா : ஸந்த :
ப்ரத த ³நம்ʼவர்த்³த ⁴தாஅப⁴வந்|

Ⅵேதஷ ப்²ருக ³யாகா³லாதயாேத³ஸ²மத்⁴ேயந
க³ேதஷ ஸத்ஸு பவத்ர ஆத்மா தாந்
ஆஸி²யாேத³ேஸ² கதா²ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்ʼ
ப்ரதஷத்³த⁴வாந்|

Ⅶ ததா² முஸியாேத³ஸ² உபஸ்தா²ய
ப ³து²நயாம்ʼக³ந்தும்ʼைதருத்³ேயாேக³க்ருʼேத
ஆத்மா தாந் நாந்வமந்யத|

Ⅷதஸ்மாத்ேதமுஸியாேத³ஸ²ம்ʼபரித்யஜ்ய
த்ேராயாநக³ரம்ʼ க³த்வாஸமுபஸ்த ²தா :|

Ⅸ ராத்ெரௗ ெபௗல : ஸ்வப்ேந த்³ருʼஷ்டவாந்
ஏேகா மாக த³நயேலாகஸ்தஷ்ட²ந்
வ நயம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ைம கத²யத ,
மாக த³நயாேத³ஸ²ம் ஆக³த்யாஸ்மாந்
உபகுர்வ்வத |

Ⅹ தஸ்ேயத்த²ம்ʼ ஸ்வப்நத³ர்ஸ²நாத்
ப்ரபு⁴ஸ்தத்³ேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும் அஸ்மாந்
ஆஹூயதீத நஸ்²ச தம்ʼ பு³த்³த்⁴வா வயம்ʼ
தூர்ணம்ʼ மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ க³ந்தும்
உத்³ேயாக³ம்அகுர்ம்ம|

Ⅺ தத : பரம்ʼ வயம்ʼ த்ேராயாநக³ராத்³
ப்ரஸ்தா²ய ருʼஜுமார்ேக³ண
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ஸாமத்²ராக ேயாபத்³வீேபந க³த்வா
பேர(அ)ஹந நயாபலிநக³ரஉபஸ்த ²தா :|

Ⅻதஸ்மாத்³க³த்வாமாக த³நயாந்தர்வ்வர்த்த
ேராமீயவஸதஸ்தா²நம்ʼ யத்
ப ²லிபீநாமப்ரதா⁴நநக³ரம்ʼ தத்ேராபஸ்தா²ய
கத பயத ³நாந தத்ரஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅢ வஸ்²ராமவாேர நக³ராத்³ ப³ஹ
ர்க³த்வா நதீ³தேட யத்ர ப்ரார்த²நாசார ஆஸீத்
தத்ேராபவஸ்²யஸமாக³தா நாரீ : ப்ரத கதா²ம்ʼ
ப்ராசாரயாம|

ⅩⅣ தத : து²யாதீராநக³ரீயா
தூ⁴ஷராம்ப³ரவ க்ராயணீ லுத ³யாநாமிகா
யா ஈஸ்²வரேஸவகா ேயாஷத்
ஸ்²ேராத்ரீணாம்ʼ மத்⁴ய ஆஸீத் தயா
ெபௗேலாக்தவாக்யாந யத்³ க்³ருʼஹ்யந்ேத
தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்யா மேநாத்³வாரம்ʼ
முக்தவாந்|

ⅩⅤஅத : ஸா ேயாஷத்ஸபரிவாரா மஜ்ஜிதா
ஸதீ வநயம்ʼ க்ருʼத்வா கத ²தவதீ, யுஷ்மாகம்ʼ
வசாராத்³ யத ³ ப்ரெபௗ⁴ வஸ்²வாஸிநீ
ஜாதாஹம்ʼ தர்ஹ மம க்³ருʼஹம் ஆக³த்ய
தஷ்ட²த| இத்த²ம்ʼ ஸா யத்ேநநாஸ்மாந்
அஸ்தா²பயத்|

ⅩⅥ யஸ்யா க³ணநயா தத³த ⁴பதீநாம்ʼ
ப³ஹுத⁴ேநாபார்ஜநம்ʼ ஜாதம்ʼ தாத்³ருʼஸீ²
க³ணகபூ⁴தக்³ரஸ்தா காசந தா³ஸீ
ப்ரார்த²நாஸ்தா²நக³மநகால ஆக³த்யாஸ்மாந்
ஸாக்ஷாத்க்ருʼதவதீ|



Acts ⅩⅥ:ⅩⅦ xcii Acts ⅩⅥ:ⅩⅫ

ⅩⅦ ஸாஸ்மாகம்ʼ ெபௗலஸ்ய
ச பஸ்²சாத்³ ஏத்ய ப்ேராச்ைச :
கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவதீ, மநுஷ்யா ஏேத
ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய ேஸவகா :
ஸந்ேதா(அ)ஸ்மாந் ப்ரத பரித்ராணஸ்ய
மார்க³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யந்த |

ⅩⅧ ஸா கந்யா ப³ஹுத ³நாந தாத்³ருʼஸ²ம்
அகேராத் தஸ்மாத் ெபௗேலா து³ :க ²த :
ஸந் முக²ம்ʼ பராவர்த்ய தம்ʼ பூ⁴தமவத³த்³,
அஹம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய நாம்நா
த்வாமாஜ்ஞாபயாமி த்வமஸ்யா ப³ஹர்க³ச்ச²;
ேதைநவ தத்க்ஷணாத் ஸ பூ⁴தஸ்தஸ்யா
ப³ஹர்க³த :|

ⅩⅨ தத : ஸ்ேவஷாம்ʼ லாப⁴ஸ்ய ப்ரத்யாஸா²
வப²லா ஜாேதத வ ேலாக்ய தஸ்யா :
ப்ரப⁴வ : ெபௗலம்ʼ ஸீலஞ்ச த்⁴ருʼத்வாக்ருʼஷ்ய
வசாரஸ்தா²ேந(அ)த ⁴பதீநாம்ʼ ஸமீபம்
ஆநயந்|

ⅩⅩ தத : ஸா²ஸகாநாம்ʼ ந கடம்ʼ நீத்வா
ேராமிேலாகா வயம் அஸ்மாகம்ʼ யத்³
வ்யவஹரணம்ʼ க்³ரஹீதும் ஆசரிதுஞ்ச
நஷத்³த⁴ம்ʼ,

ⅩⅪ இேம யஹூதீ³யேலாகா : ஸந்ேதாப
தேத³வ ஸி²க்ஷயத்வா நக³ேர(அ)ஸ்மாகம்
அதீவகலஹம்ʼகுர்வ்வந்த ,

ⅩⅫஇத கத ²ேதஸத ேலாகநவஹஸ்தேயா :
ப்ராதகூல்ேயேநாத³தஷ்ட²த் ததா²
ஸா²ஸகாஸ்தேயா ர்வஸ்த்ராணி ச ²த்வா
ேவத்ராகா⁴தம்ʼ கர்த்தும்ஆஜ்ஞாபயந்|
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ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ேத ெதௗ ப³ஹு ப்ரஹார்ய்ய
த்வேமெதௗ காராம்ʼ நீத்வா ஸாவதா⁴நம்ʼ
ரக்ஷேயத காராரக்ஷகம்ஆத ³ஸ²ந்|

ⅩⅩⅣ இத்த²ம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ய ஸ
தாவப்⁴யந்தரஸ்த²காராம்ʼ நீத்வா பாேத³ஷ
பாத³பாஸீ²ப ⁴ ர்ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²ப தாவாந்|

ⅩⅩⅤஅத²நஸீ²த²ஸமேயெபௗலஸீலாவீஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ராத²நாம்ʼ கா³நஞ்ச க்ருʼதவந்ெதௗ,
காராஸ்த ²தா ேலாகாஸ்²ச தத³ஸ்²ருʼண்வந்

ⅩⅩⅥ ததா³கஸ்மாத் மஹாந்
பூ⁴மிகம்ேபா(அ)ப⁴வத் ேதந ப ⁴த்தமூேலந
ஸஹ காரா கம்ப தாபூ⁴த் தத்க்ஷணாத்
ஸர்வ்வாணி த்³வாராணி முக்தாந ஜாதாந
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ப³ந்த⁴நாந சமுக்தாந |

ⅩⅩⅦ அதஏவ காராரக்ஷேகா ந த்³ராேதா
ஜாக³ரித்வா காராயா த்³வாராணி முக்தாந
த்³ருʼஷ்ட்வா ப³ந்த ³ேலாகா : பலாய தா
இத்யநுமாய ேகாஷாத் க²ங்க³ம்ʼ ப³ஹ  :
க்ருʼத்வாத்மகா⁴தம்ʼ கர்த்தும்உத்³யத :|

ⅩⅩⅧக ந்துெபௗல : ப்ேராச்ைசஸ்தமாஹூய
கத ²தவாந்பஸ்²யவயம்ʼஸர்வ்ேவ(அ)த்ராஸ்மேஹ,
த்வம்ʼ நஜப்ராணஹம்ʼஸாம்ʼமாகார்ஷீ :|

ⅩⅩⅨ ததா³ ப்ரதீ³பம் ஆேநதும் உக்த்வா
ஸ கம்பமாந : ஸந் உல்லம்ப்யாப்⁴யந்தரம்
ஆக³த்ய ெபௗலஸீலேயா : பாேத³ஷ
பததவாந்|
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ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத் ஸ ெதௗ ப³ஹராநீய
ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹ மேஹச்ெசௗ² பரித்ராணம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼமயா க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅩⅪ பஸ்²சாத் ெதௗ ஸ்வக்³ருʼஹமாநீய
தேயா : ஸம்முேக² கா²த்³யத்³ரவ்யாணி
ஸ்தா²ப தவாந் ததா² ஸ ஸ்வயம்ʼ
ததீ³யா : ஸர்வ்ேவ பரிவாராஸ்²ேசஸ்²வேர
வஸ்²வஸந்த :ஸாநந்த ³தாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅫதஸ்ைமதஸ்யக்³ருʼஹஸ்த ²தஸர்வ்வேலாேகப்⁴யஸ்²ச
ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼ கத ²தவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅩⅢ ததா² ராத்ேரஸ்தஸ்மிந்ேநவ த³ண்ேட³
ஸெதௗக்³ருʼஹீத்வாதேயா : ப்ரஹாராணாம்ʼ
க்ஷதாந ப்ரக்ஷாலிதவாந் தத : ஸ ஸ்வயம்ʼ
தஸ்ய ஸர்வ்ேவ பரிஜநாஸ்²ச மஜ்ஜிதா
அப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ெதௗ ஸ்வக்³ருʼஹமாநீய
தேயா : ஸம்முேக² கா²த்³யத்³ரவ்யாணி
ஸ்தா²ப தவாந் ததா² ஸ ஸ்வயம்ʼ
ததீ³யா : ஸர்வ்ேவ பரிவாராஸ்²ேசஸ்²வேர
வஸ்²வஸந்த :ஸாநந்த ³தாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅤ த ³ந உபஸ்த ²ேத ெதௗ ேலாெகௗ
ேமாசேயத கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ ஸா²ஸகா :
பதா³த க³ணம்ʼ ப்ேரஷதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ தத : காராரக்ஷக : ெபௗலாய தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼ கத ²தவாந் யுவாம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ
ஸா²ஸகா ேலாகாந ப்ேரஷதவந்த இதா³நீம்ʼ
யுவாம்ʼ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா குஸ²ேலந
ப்ரதஷ்ேட²தாம்ʼ|
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ⅩⅩⅩⅦ க ந்து ெபௗலஸ்தாந் அவத³த்
ேராமிேலாகேயாராவேயா : கமப ேதா³ஷம்
ந நஸ்²ச த்ய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்
ஆவாம்ʼ கஸ²யா தாட³யத்வா காராயாம்ʼ
ப³த்³த⁴வந்த இதா³நீம்ʼ க மாவாம்ʼ கு³ப்தம்ʼ
வஸ்த்ர யந்த ? தந்ந ப⁴வஷ்யத ,
ஸ்வயமாக³த்யாவாம்ʼ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
நயந்து|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ பதா³த ப ⁴ : ஸா²ஸேகப்⁴ய
ஏதத்³வார்த்தாயாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ெதௗ
ேராமிேலாகாவ த கதா²ம்ʼஸ்²ருத்வாேதபீ⁴தா :

ⅩⅩⅩⅨ ஸந்தஸ்தேயா : ஸந்ந த ⁴மாக³த்ய
வநயம் அகுர்வ்வந் அபரம்ʼ ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
நக³ராத் ப்ரஸ்தா²தும்ʼ ப்ரார்த ²தவந்த :|

ⅩⅬததஸ்ெதௗகாராயாந ர்க³த்யலுத ³யாயா
க்³ருʼஹம்ʼ க³தவந்ெதௗ தத்ர ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ
ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்ய தாந் ஸாந்த்வயத்வா
தஸ்மாத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்த ²ெதௗ|

ⅩⅦ
Ⅰெபௗலஸீெலௗஆம்ப ²பல்யாபல்ேலாந யாநக³ராப்⁴யாம்ʼ
க³த்வா யத்ர யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப⁴ஜநப⁴வநேமகம் ஆஸ்ேத தத்ர
த ²ஷலநீகீநக³ரஉபஸ்த ²ெதௗ|

Ⅱ ததா³ ெபௗல : ஸ்வாசாராநுஸாேரண
ேதஷாம்ʼஸமீபம்ʼக³த்வாவஸ்²ராமவாரத்ரேய
ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகீயகதா²யா
வ சாரம்ʼ க்ருʼதவாந்|
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Ⅲ ப²லத : க்²ரீஷ்ேடந து³ :க²ேபா⁴க³ :
கர்த்தவ்ய : ஸ்²மஸா²நது³த்தா²நஞ்ச
கர்த்தவ்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
யஸ்ய யீேஸா² : ப்ரஸ்தாவம்ʼ கேராமி
ஸ ஈஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்த : ஸ ஏதா :
கதா² : ப்ரகாஸ்²ய ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா
ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்|

Ⅳ தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ கத பயஜநா
அந்யேத³ஸீ²யா ப³ஹேவா ப⁴க்தேலாகா
ப³ஹ்ய : ப்ரதா⁴நநார்ய்யஸ்²ச வஸ்²வஸ்ய
ெபௗலஸீலேயா : பஸ்²சாத்³கா³மிேநாஜாதா :|

Ⅴ க ந்து வஸ்²வாஸஹீநா
யஹூதீ³யேலாகா ஈர்ஷ்யயா பரிபூர்ணா :
ஸந்ேதா ஹடட்ஸ்ய கத நயலம்படேலாகாந்
ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா ஜநதயா நக³ரமத்⁴ேய
மஹாகலஹம்ʼ க்ருʼத்வா யாேஸாேநா
க்³ருʼஹம் ஆக்ரம்ய ப்ேரரிதாந் த்⁴ருʼத்வா
ேலாகநவஹஸ்ய ஸமீபம் ஆேநதும்ʼ
ேசஷ்டிதவந்த :|

Ⅵ ேதஷாமுத்³ேத³ஸ²ம் அப்ராப்ய ச
யாேஸாநம்ʼ கத பயாந் ப்⁴ராத்ரும்ʼʼஸ்²ச
த்⁴ருʼத்வா நக³ராத ⁴பதீநாம்ʼ ந கடமாநீய
ப்ேராச்ைச : கத ²தவந்ேதா ேய
மநுஷ்யா ஜக³து³த்³வாடிதவந்தஸ்ேத
(அ)த்ராப்யுபஸ்த ²தா :ஸந்த ,

Ⅶ ஏஷ யாேஸாந் ஆதத்²யம்ʼ க்ருʼத்வா தாந்
க்³ருʼஹீதவாந்| யீஸு²நாமக ஏேகா ராஜஸ்தீத
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கத²யந்தஸ்ேத ைகஸரஸ்யாஜ்ஞாவருத்³த⁴ம்ʼ
கர்ம்மகுர்வ்வத |

Ⅷ ேதஷாம்ʼ கதா²மிமாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ேலாகநவேஹா நக³ராத ⁴பதயஸ்²ச
ஸமுத்³வக்³நாஅப⁴வந்|

Ⅸ ததா³ யாேஸாநஸ்தத³ந்ேயஷாஞ்ச
த⁴நத³ண்ட³ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா தாந்
பரித்யக்தவந்த :|

Ⅹ தத : பரம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ேணா ரஜந்யாம்ʼ
ெபௗலஸீெலௗ ஸீ²க்⁴ரம்ʼ ப ³ரயாநக³ரம்ʼ
ப்ேரஷதவாந் ெதௗ தத்ேராபஸ்தா²ய
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³தவந்ெதௗ|

Ⅺதத்ரஸ்தா²ேலாகா : த ²ஷலநீகீஸ்த²ேலாேகப்⁴ேயா
மஹாத்மாந ஆஸந் யத இத்த²ம்ʼ
ப⁴வத ந ேவத ஜ்ஞாதும்ʼ த ³ேந த ³ேந
த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்யாேலாசநாம்ʼ க்ருʼத்வா
ஸ்ைவரம்ʼ கதா²ம்அக்³ருʼஹ்லந்|

Ⅻ தஸ்மாத்³ அேநேக யஹூதீ³யா
அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ மாந்யா ஸ்த்ரிய :
புருஷாஸ்²சாேநேகவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅢக ந்துப ³ரயாநக³ேரெபௗேலேநஸ்²வரீயா
கதா² ப்ரசார்ய்யத இத த ²ஷலநீகீஸ்தா²
யஹூதீ³யாஜ்ஞாத்வாதத்ஸ்தா²நமப்யாக³த்ய
ேலாகாநாம்ʼகுப்ரவ்ருʼத்த ம்அஜநயந்|

ⅩⅣ அதஏவ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்
ஸமுத்³ேரண யாந்தீத த³ர்ஸ²யத்வா ப்⁴ராதர :
க்ஷப்ரம்ʼ ெபௗலம்ʼ ப்ராஹண்வந் க ந்து
ஸீலதீமத ²ெயௗதத்ரஸ்த ²தவந்ெதௗ|
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ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ெபௗலஸ்ய
மார்க³த³ர்ஸ²காஸ்தம் ஆதீ²நீநக³ர
உபஸ்தா²பயந் பஸ்²சாத்³ யுவாம்ʼ
தூர்ணம் ஏதத் ஸ்தா²நம்ʼ ஆக³மிஷ்யத² :
ஸீலதீமத ²ெயௗ ப்ரதீமாம் ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராப்ய
ேத ப்ரத்யாக³தா :|

ⅩⅥ ெபௗல ஆதீ²நீநக³ேர தாவேப ய
தஷ்ட²ந் தந்நக³ரம்ʼ ப்ரத மாப ⁴ : பரிபூர்ணம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாஸந்தப்தஹ்ருʼத³ேயா (அ)ப⁴வத்|

ⅩⅦதத :ஸப⁴ஜநப⁴வேநயாந்யஹூதீ³யாந்
ப⁴க்தேலாகாம்ʼஸ்²சஹட்ேட ச யாந் அபஸ்²யத்
ைத :ஸஹப்ரத த ³நம்ʼவசாரிதவாந்|

ⅩⅧ க ந்த்வ பகூரீயமதக்³ரஹண :
ஸ்ேதாய கீயமதக்³ராஹணஸ்²ச க யந்ேதா
ஜநாஸ்ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வ்யவத³ந்த| தத்ர
ேகச த்³ அகத²யந் ஏஷ வாசால : க ம்ʼ
வக்தும் இச்ச²த ? அபேர ேகச த்³ ஏஷ ஜந :
ேகஷாஞ்ச த்³வேத³ஸீ²யேத³வாநாம்ʼப்ரசாரக
இத்யநுமீயேத யத : ஸ யீஸு²ம் உத்த ²தஞ்ச
ப்ரசாரயத்|

ⅩⅨ ேத தம் அேரயபாக³நாம வ சாரஸ்தா²நம்
ஆநீய ப்ராேவாசந் இத³ம்ʼ யந்நவீநம்ʼ மதம்ʼ
த்வம்ʼ ப்ராசீகஸ² இத³ம்ʼ கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஏதத்³
அஸ்மாந்ஸ்²ராவய;

ⅩⅩ யாமிமாம் அஸம்ப⁴வகதா²ம் அஸ்மாகம்ʼ
கர்ணேகா³சரீக்ருʼதவாந்அஸ்யாபா⁴வார்த² : க
இத வயம்ʼஜ்ஞாதும்இச்சா²ம :|
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ⅩⅪததா³தீ²நீநவாஸிநஸ்தந்நக³ரப்ரவாஸிநஸ்²ச
ேகவலம்ʼ கஸ்யாஸ்²சந நவீநகதா²யா :
ஸ்²ரவேணநப்ரசாரேணநசகாலம்அயாபயந்|

ⅩⅫ ெபௗேலா(அ)ேரயபாக³ஸ்ய மத்⁴ேய
தஷ்ட²ந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரிதவாந்,
ேஹ ஆதீ²நீயேலாகா யூயம்ʼ ஸர்வ்வதா²
ேத³வபூஜாயாம் ஆஸக்தா இத்யஹ
ப்ரத்யக்ஷம்ʼ பஸ்²யாமி|

ⅩⅩⅢ யத : பர்ய்யடநகாேல யுஷ்மாகம்ʼ
பூஜநீயாந பஸ்²யந் ‘அவஜ்ஞாேதஸ்²வராய’
ஏதல்லிபயுக்தாம்ʼ யஜ்ஞேவதீ³ேமகாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந்; அேதா ந வ த ³த்வா யம்ʼ
பூஜயத்⁴ேவ தஸ்ையவ தத்வம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத
ப்ரசாரயாமி|

ⅩⅩⅣ ஜக³ேதா ஜக³த்ஸ்தா²நாம்ʼ
ஸர்வ்வவஸ்தூநாஞ்ச ஸ்ரஷ்டா ய ஈஸ்²வர :
ஸ ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பத  : ஸந்
கரந ர்ம்மிதமந்த ³ேரஷ நநவஸத ;

ⅩⅩⅤ ஸ ஏவ ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா ஜீவநம்ʼ
ப்ராணாந் ஸர்வ்வஸாமக்³ரீஸ்²ச ப்ரத³தா³த ;
அதஏவ ஸ கஸ்யாஸ்²ச த் ஸாமக்³ய்ரா
அபா⁴வேஹேதா ர்மநுஷ்யாணாம்ʼ ஹஸ்ைத :
ேஸவ ேதா ப⁴வதீத ந|

ⅩⅩⅥ ஸ பூ⁴மண்ட³ேல நவாஸார்த²ம்
ஏகஸ்மாத் ேஸா²ணிதாத் ஸர்வ்வாந்
மநுஷ்யாந் ஸ்ருʼஷ்ட்வா ேதஷாம்ʼ
பூர்வ்வநரூப தஸமயம்ʼ வஸதஸீமாஞ்ச
ந ரச ேநாத்;



Acts ⅩⅦ:ⅩⅩⅦ c Acts ⅩⅦ:ⅩⅩⅫ

ⅩⅩⅦதஸ்மாத் ேலாைக : ேகநாப ப்ரகாேரண
ம்ருʼக³யத்வா பரேமஸ்²வரஸ்ய தத்வம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ தஸ்யக³ேவஷணம்ʼ கரணீயம்|

ⅩⅩⅧ க ந்து ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
கஸ்மாச்ச த³ப தூ³ேர தஷ்ட²தீத நஹ , வயம்ʼ
ேதநநஸ்²வஸநப்ரஸ்²வஸநக³மநாக³மநப்ராணதா⁴ரணாந
குர்ம்ம :, பு◌நुஸ்²ச யுஷ்மாகேமவ கத பயா :
கவய : கத²யந்த ‘தஸ்யவம்ʼஸா²வயம்ʼஸ்ேமா
ஹ ’இத |

ⅩⅩⅨஅதஏவயத ³வயம்ஈஸ்²வரஸ்யவம்ʼஸா²
ப⁴வாமஸ்தர்ஹ மநுஷ்ைய ர்வத்³யயா
ெகௗஸ²ேலந ச தக்ஷதம்ʼஸ்வர்ணம்ʼரூப்யம்ʼ
த்³ருʼஷத்³ைவேதஷாமீஸ்²வரத்வம்அஸ்மாப ⁴
ர்நஜ்ஞாதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩ ேதஷாம்ʼ பூர்வ்வீயேலாகாநாம்
அஜ்ஞாநதாம்ʼ ப்ரதீஸ்²வேரா யத்³யப
நாவாத⁴த்த ததா²பீதா³நீம்ʼ ஸர்வ்வத்ர
ஸர்வ்வாந் மந : பரிவர்த்தயதும்
ஆஜ்ஞாபயத ,

ⅩⅩⅪ யத : ஸ்வநயுக்ேதந புருேஷண யதா³
ஸ ப்ருʼத ²வீஸ்தா²நாம்ʼ ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ
வசாரம்ʼ கரிஷ்யத தத்³த ³நம்ʼ ந்யரூபயத்;
தஸ்ய ஸ்²மஸா²ேநாத்தா²பேநந தஸ்மிந்
ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ப்ரமாணம்ʼ ப்ராதா³த்|

ⅩⅩⅫ ததா³ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²நஸ்ய
கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேகச த்³ உபாஹமந்,
ேகச த³வத³ந் ஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ புநரப த்வத்த :
ஸ்²ேராஷ்யாம :|
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ⅩⅩⅩⅢ தத : ெபௗலஸ்ேதஷாம்ʼ ஸமீபாத்
ப்ரஸ்த ◌²◌ाதவாந்|

ⅩⅩⅩⅣ ததா²ப ேகசல்ேலாகாஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மிலித்வா வ்யஸ்²வஸந் ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய (அ)ேரயபாகீ³யத ³யநுஸிேயா
தா³மாரீநாமா காச ந்நாரீ க யந்ேதா
நராஸ்²சாஸந்|

ⅩⅧ
Ⅰ தத்³க⁴டநாத : பரம்ʼ ெபௗல ஆதீ²நீநக³ராத்³
யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா கரிந்த²நக³ரம்ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱ தஸ்மிந் ஸமேய க்ெலௗத ³ய :
ஸர்வ்வாந் யஹூதீ³யாந் ேராமாநக³ரம்ʼ
வஹாய க³ந்தும் ஆஜ்ஞாபயத், தஸ்மாத்
ப்ரிஸ்கல்லாநாம்நா ஜாயயா ஸார்த்³த⁴ம்
இதாலியாேத³ஸா²த் கஞ்ச த்பூர்வ்வம்
ஆக³மத் ய : பந்தேத³ேஸ² ஜாத ஆக்கலநாமா
யஹூதீ³யேலாக : ெபௗலஸ்தம்ʼ ஸாக்ஷாத்
ப்ராப்யதேயா :ஸமீபமிதவாந்|

Ⅲ ெதௗ தூ³ஷ்யந ர்ம்மாணஜீவெநௗ,
தஸ்மாத் பரஸ்பரம் ஏகவ்ருʼத்த கத்வாத் ஸ
தாப்⁴யாம்ʼஸஹஉஷத்வாதத்கர்ம்மாகேராத்|

Ⅳ ெபௗல : ப்ரதவஸ்²ராமவாரம்ʼ
ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா வ சாரம்ʼ க்ருʼத்வா
யஹூதீ³யாந் அந்யேத³ஸீ²யாம்ʼஸ்²ச
ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹதவாந்|

Ⅴ ஸீலதீமத ²யேயா ர்மாக த³நயாேத³ஸா²த்
ஸேமதேயா : ஸேதா : ெபௗல உத்தப்தமநா
பூ⁴த்வா யீஸு²ரீஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேதா
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ப⁴வதீத ப்ரமாணம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ஸமீேப
ப்ராதா³த்|

Ⅵ க ந்து ேத (அ)தீவ வ ேராத⁴ம்ʼ வதா⁴ய
பாஷண்டீ³யகதா²ம்ʼ கத ²தவந்தஸ்தத :
ெபௗேலா வஸ்த்ரம்ʼ து⁴ந்வந் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத ²தவாந், யுஷ்மாகம்ʼ
ேஸா²ணிதபாதாபராேதா⁴ யுஷ்மாந் ப்ரத்ேயவ
ப⁴வது,ேதநாஹம்ʼந ரபராேதா⁴ (அ)த்³யாரப்⁴ய
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼஸமீபம்ʼயாமி|

Ⅶ ஸ தஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²ய
ப⁴ஜநப⁴வநஸமீபஸ்த²ஸ்ய யுஸ்தநாம்ந
ஈஸ்²வரப⁴க்தஸ்ய ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யஸ்ய
ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

Ⅷ தத : க்ரீஷ்பநாமா ப⁴ஜநப⁴வநாத ⁴பத  :
ஸபரிவார : ப்ரெபௗ⁴ வ்யஸ்²வஸீத்,
கரிந்த²நக³ரீயா ப³ஹேவா ேலாகாஸ்²ச
ஸமாகர்ண்யவஸ்²வஸ்யமஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

Ⅸக்ஷணதா³யாம்ʼப்ரபு⁴ : ெபௗலம்ʼத³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்வா பா⁴ஷதவாந், மா ைப⁴ஷீ :, மா ந ரஸீ :
கதா²ம்ʼ ப்ரசாரய|

Ⅹ அஹம்ʼ த்வயா ஸார்த்³த⁴ம் ஆஸ
ஹம்ʼஸார்த²ம்ʼ ேகாப த்வாம்ʼ ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ
ந ஸ² யத நக³ேர(அ)ஸ்மிந் மதீ³யா ேலாகா
ப³ஹவஆஸேத|

Ⅺ தஸ்மாத் ெபௗலஸ்தந்நக³ேர
ப்ராேயண ஸார்த்³த⁴வத்ஸரபர்ய்யந்தம்ʼ
ஸம்ʼஸ்தா²ேயஸ்²வரஸ்யகதா²ம்உபாத ³ஸ²த்|
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Ⅻ கா³ல்லியநாமா கஸ்²ச த்³
ஆகா²யாேத³ஸ²ஸ்ய ப்ராட்³வவாக :
ஸமப⁴வத், தேதா யஹூதீ³யா ஏகவாக்யா :
ஸந்த : ெபௗலம் ஆக்ரம்ய வ சாரஸ்தா²நம்ʼ
நீத்வா

ⅩⅢ மாநுஷ ஏஷ வ்யவஸ்தா²ய
வருத்³த⁴ம் ஈஸ்²வரப⁴ஜநம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ேலாகாந் குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ க்³ராஹயதீத
ந ேவத ³தவந்த :|

ⅩⅣ தத : ெபௗேல ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
தா³தும் உத்³யேத ஸத கா³ல்லியா
யஹூதீ³யாந் வ்யாஹரத், யத ³ கஸ்யச த்³
அந்யாயஸ்ய வாதஸ²யது³ஷ்டதாசரணஸ்ய
வசாேரா(அ)ப⁴வஷ்யத் தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
கதா²மயாஸஹநீயாப⁴வஷ்யத்|

ⅩⅤ க ந்து யத ³ ேகவலம்ʼ கதா²யா வா
நாம்ேநா வா யுஷ்மாகம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா
வவாேதா³ ப⁴வத தர்ஹ தஸ்ய வசாரமஹம்ʼ
ந கரிஷ்யாமி, யூயம்ʼ தஸ்ய மீமாம்ʼஸாம்ʼ
குருத|

ⅩⅥ தத : ஸ தாந் வ சாரஸ்தா²நாத்³
தூ³ரீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅦ ததா³ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யா :
ேஸாஸ்த ²ந நாமாநம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநஸ்ய
ப்ரதா⁴நாத ⁴பத ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
வ சாரஸ்தா²நஸ்ய ஸம்முேக² ப்ராஹரந்
ததா²ப கா³ல்லியா ேதஷ ஸர்வ்வகர்ம்மஸு
ந மேநா ந்யத³தா⁴த்|



Acts ⅩⅧ:ⅩⅧ civ Acts ⅩⅧ:ⅩⅩⅢ

ⅩⅧ ெபௗலஸ்தத்ர புநர்ப³ஹுத ³நாந
ந்யவஸத், தேதா ப்⁴ராத்ருʼக³ணாத்³
வஸர்ஜநம்ʼ ப்ராப்ய கஞ்சநவ்ரதந மித்தம்ʼ
க ம்ʼக்ரியாநக³ேர ஸி²ேரா முண்ட³யத்வா
ப்ரிஸ்கல்லாக்கலாப்⁴யாம்ʼ ஸஹேதா
ஜலபேத²நஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅨ தத இப ²ஷநக³ர உபஸ்தா²ய தத்ர ெதௗ
வஸ்ருʼஜ்யஸ்வயம்ʼ ப⁴ஜநப்⁴வநம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
யஹூதீ³ைய :ஸஹவசாரிதவாந்|

ⅩⅩ ேத ஸ்ைவ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ புந :
கத பயத ³நாந ஸ்தா²தும்ʼ தம்ʼ வ்யநயந், ஸ
தத³நுரரீக்ருʼத்யகதா²ேமதாம்ʼ கத ²தவாந்,

ⅩⅪயரூஸா²லமிஆகா³ம்யுத்ஸவபாலநார்த²ம்ʼ
மயா க³மநீயம்ʼ; பஸ்²சாத்³ ஈஸ்²வேரச்சா²யாம்ʼ
ஜாதாயாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
ப்ரத்யாக³மிஷ்யாமி| தத : பரம்ʼ ஸ ைத
ர்வஸ்ருʼஷ்ட : ஸந் ஜலபேத²ந இப ²ஷநக³ராத்
ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅫ தத : ைகஸரியாம் உபஸ்த ²த :
ஸந் நக³ரம்ʼ க³த்வா ஸமாஜம்ʼ
நமஸ்க்ருʼத்ய தஸ்மாத்³ ஆந்தயக ²யாநக³ரம்ʼ
ப்ரஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ தத்ர க யத்காலம்ʼ யாபய த்வா தஸ்மாத்
ப்ரஸ்தா²ய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ
மநாம்ʼஸிஸுஸ்த ²ராணி க்ருʼத்வா க்ரமேஸா²
க³லாதயாப்²ருக ³யாேத³ஸ²ேயா ர்ப்⁴ரமித்வா
க³தவாந்|



Acts ⅩⅧ:ⅩⅩⅣ cv Acts ⅩⅧ:ⅩⅩⅧ

ⅩⅩⅣ தஸ்மிந்ேநவ ஸமேய
ஸிகந்த³ரியாநக³ேர ஜாத ஆபல்ேலாநாமா
ஸா²ஸ்த்ரவத் ஸுவக்தா யஹூதீ³ய ஏேகா
ஜநஇப ²ஷநக³ரம்ஆக³தவாந்|

ⅩⅩⅤ ஸ ஸி²க்ஷதப்ரபு⁴மார்ேகா³
மநேஸாத்³ேயாகீ³ ச ஸந் ேயாஹேநா
மஜ்ஜநமாத்ரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா யதா²ர்த²தயா
ப்ரேபா⁴ : கதா²ம்ʼ கத²யந்ஸமுபாத ³ஸ²த்|

ⅩⅩⅥ ஏஷ ஜேநா ந ர்ப⁴யத்ேவந
ப⁴ஜநப⁴வேந கத²யதும் ஆரப்³த⁴வாந்,
தத : ப்ரிஸ்கல்லாக்க ெலௗ
தஸ்ேயாபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய
தம்ʼ ஸ்வேயா : ஸமீபம் ஆநீய
ஸு²த்³த⁴ரூேபேணஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்
அேபா³த⁴யதாம்|

ⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் ஸ ஆகா²யாேத³ஸ²ம்ʼ
க³ந்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼதவாந், ததா³
தத்ரத்ய : ஸி²ஷ்யக³ேணா யதா² தம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத தத³ர்த²ம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼக³ேணந
ஸமாஸ்²வஸ்ய பத்ேர லிக ²ேத ஸத ,
ஆபல்லாஸ்தத்ேராபஸ்த ²த : ஸந்
அநுக்³ரேஹணப்ரத்யய நாம்ʼ ப³ஹூபகாராந்
அகேராத்,

ⅩⅩⅧ ப²லேதா யீஸு²ரப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத
ஸா²ஸ்த்ரப்ரமாணம்ʼ த³த்வா
ப்ரகாஸ²ரூேபண ப்ரத பந்நம்ʼ க்ருʼத்வா
யஹூதீ³யாந் நருத்தராந் க்ருʼதவாந்|



Acts ⅩⅨ:Ⅰ cvi Acts ⅩⅨ:Ⅷ

ⅩⅨ
Ⅰ கரிந்த²நக³ர ஆபல்லஸ : ஸ்த ²த காேல
ெபௗல உத்தரப்ரேத³ைஸ²ராக³ச்ச²ந்
இப ²ஷநக³ரம் உபஸ்த ²தவாந்| தத்ர
கத பயஸி²ஷ்யாந் ஸாக்ஷத் ப்ராப்ய தாந்
அப்ருʼச்ச²த்,

Ⅱ யூயம்ʼ வஸ்²வஸ்ய பவத்ரமாத்மாநம்ʼ
ப்ராப்தா ந வா? ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந் பவ த்ர
ஆத்மா தீ³யேத இத்யஸ்மாப ⁴ : ஸ்²ருதமப
நஹ |

Ⅲ ததா³ ஸா(அ)வத³த் தர்ஹ யூயம்ʼ ேகந
மஜ்ஜிதா அப⁴வத? ேத(அ)கத²யந் ேயாஹேநா
மஜ்ஜேநந|

Ⅳ ததா³ ெபௗல உக்தவாந் இத : பரம்ʼ
ய உபஸ்தா²ஸ்யத தஸ்மிந் அர்த²த
யீஸு²க்²ரீஷ்ேட வஸ்²வஸிதவ்யமித்யுக்த்வா
ேயாஹந்மந :பரிவர்த்தநஸூசேகநமஜ்ஜேநந
ஜேல ேலாகாந்அமஜ்ஜயத்|

Ⅴதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼகதா²ம்ʼஸ்²ருத்வாேதப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யநாம்நா மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

Ⅵ தத : ெபௗேலந ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ
கேர(அ)ர்ப ேத ேதஷாமுபரி பவ த்ர
ஆத்மாவரூட⁴வாந், தஸ்மாத் ேத
நாநாேத³ஸீ²யா பா⁴ஷா ப⁴வஷ்யத்கதா²ஸ்²ச
கத ²தவந்த :|

Ⅶேத ப்ராேயணத்³வாத³ஸ²ஜநாஆஸந்|
Ⅷ ெபௗேலா ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ க³த்வா
ப்ராேயண மாஸத்ரயம் ஈஸ்²வரஸ்ய



Acts ⅩⅨ:Ⅸ cvii Acts ⅩⅨ:ⅩⅢ

ராஜ்யஸ்ய வசாரம்ʼ க்ருʼத்வா ேலாகாந்
ப்ரவர்த்யஸாஹேஸநகதா²மகத²யத்|

Ⅸ க ந்து கடி²நாந்த :கரணத்வாத் கயந்ேதா
ஜநா ந வஸ்²வஸ்ய ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸமக்ஷம் ஏதத்பத²ஸ்ய ந ந்தா³ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ப்ரவ்ருʼத்தா :, அத : ெபௗலஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸமீபாத் ப்ரஸ்தா²ய ஸி²ஷ்யக³ணம்ʼ
ப்ருʼத²க்க்ருʼத்வா ப்ரத்யஹம்ʼ துராந்நநாம்ந :
கஸ்யச த் ஜநஸ்ய பாட²ஸா²லாயாம்ʼவசாரம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅹ இத்த²ம்ʼ வத்ஸரத்³வயம்ʼ க³தம்ʼ தஸ்மாத்³
ஆஸி²யாேத³ஸ²நவாஸிந : ஸர்வ்ேவ
யஹூதீ³யா அந்யேத³ஸீ²யேலாகாஸ்²ச
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : கதா²ம்அஸ்²ெரௗஷந்|

Ⅺெபௗேலநசஈஸ்²வரஏதாத்³ருʼஸா²ந்யத்³பு⁴தாந
கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந்

Ⅻயத்பரிேத⁴ேயகா³த்ரமார்ஜநவஸ்த்ேரவா
தஸ்ய ேத³ஹாத் பீடி³தேலாகாநாம் ஸமீபம்
ஆநீேத ேத ந ராமயா ஜாதா அபவத்ரா
பூ⁴தாஸ்²ச ேதப்⁴ேயா ப³ஹர்க³தவந்த :|

ⅩⅢ ததா³ ேத³ஸா²டநகாரிண : கயந்ேதா
யஹூதீ³யா பூ⁴தாபஸாரிேணா
பூ⁴தக்³ரஸ்தேநாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ப்ரேப⁴
ர்யீேஸா² ர்நாம ஜப்த்வா வாக்யமித³ம்
அவத³ந், யஸ்ய கதா²ம்ʼ ெபௗல : ப்ரசாரயத
தஸ்ய யீேஸா² ர்நாம்நா யுஷ்மாந்
ஆஜ்ஞாபயாம :|



Acts ⅩⅨ:ⅩⅣ cviii Acts ⅩⅨ:ⅩⅩ

ⅩⅣ ஸ்கவநாம்ேநா யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய ஸப்தப ⁴ : புத்ைதஸ்ததா²
க்ருʼேதஸத

ⅩⅤ கஸ்²ச த்³ அபவத்ேரா பூ⁴த :
ப்ரத்யுத ³தவாந், யீஸு²ம்ʼ ஜாநாமி ெபௗலஞ்ச
பரிச ேநாமி க ந்து ேகயூயம்ʼ?

ⅩⅥ இத்யுக்த்வா ேஸாபவத்ரபூ⁴தக்³ரஸ்ேதா
மநுஷ்ேயா லம்ப²ம்ʼ க்ருʼத்வா ேதஷாமுபரி
பத த்வா ப³ேலந தாந் ஜிதவாந், தஸ்மாத்ேத
நக்³நா : க்ஷதாங்கா³ஸ்²ச ஸந்தஸ்தஸ்மாத்³
ேக³ஹாத்பலாயந்த|

ⅩⅦ ஸா வாக்³ இப ²ஷநக³ரநவாஸிநஸம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ேலாகாநாஞ்ச
ஸ்²ரேவாேகா³சரீபூ⁴தா; தத : ஸர்வ்ேவ ப⁴யம்ʼ
க³தா : ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² ர்நாம்ேநா யேஸா²
(அ)வர்த்³த⁴த|

ⅩⅧ ேயஷாமேநேகஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
ப்ரதீத ரஜாயத த ஆக³த்ய ஸ்ைவ : க்ருʼதா :
க்ரியா : ப்ரகாஸ²ரூேபணாங்கீ³க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅨ ப³ஹேவா மாயாகர்ம்மகாரிண :
ஸ்வஸ்வக்³ரந்தா²ந் ஆநீய ராஸீ²க்ருʼத்ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம் அதா³ஹயந்,
தேதா க³ணநாம்ʼ க்ருʼத்வாபு³த்⁴யந்த
பஞ்சாயுதரூப்யமுத்³ராமூல்யபுஸ்தகாந
த³க்³தா⁴ந |

ⅩⅩஇத்த²ம்ʼ ப்ரேபா⁴ : கதா² ஸர்வ்வேத³ஸ²ம்ʼ
வ்யாப்ய ப்ரப³லாஜாதா|



Acts ⅩⅨ:ⅩⅪ cix Acts ⅩⅨ:ⅩⅩⅥ

ⅩⅪ ஸர்வ்ேவஷ்ேவேதஷ கர்ம்மஸு
ஸம்பந்ேநஷ ஸத்ஸு ெபௗேலா
மாக த³நயாகா²யாேத³ஸா²ப்⁴யாம்ʼ
யரூஸா²லமம்ʼ க³ந்தும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா
கத ²தவாந் தத்ஸ்தா²நம்ʼ யாத்ராயாம்ʼ
க்ருʼதாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ மயா ேராமாநக³ரம்ʼ
த்³ரஷ்டவ்யம்ʼ|

ⅩⅫ ஸ்வாநுக³தேலாகாநாம்ʼ
தீமத ²ேயராஸ்ெதௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ
மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத ப்ரஹத்யஸ்வயம்
ஆஸி²யாேத³ேஸ² கத பயத ³நாந ஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ க ந்து தஸ்மிந் ஸமேய மேத(அ)ஸ்மிந்
கலேஹாஜாத :|

ⅩⅩⅣ தத்காரணமித³ம்ʼ, அர்த்த மீேத³வ்யா
ரூப்யமந்த ³ரந ர்ம்மாேணந ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸி²ல்ப நாம்ʼ யேத²ஷ்டலாப⁴ம் அஜநயத் ேயா
தீ³மீத்ரியநாமா நாடீ³ந்த⁴ம :

ⅩⅩⅤ ஸ தாந் தத்கர்ம்மஜீவந :
ஸர்வ்வேலாகாம்ʼஸ்²ச ஸமாஹூய
பா⁴ஷதவாந் ேஹ மேஹச்சா² ஏேதந
மந்த ³ரந ர்ம்மாேணநாஸ்மாகம்ʼ ஜீவகா
ப⁴வத , ஏதத்³யூயம்ʼவத்த²;

ⅩⅩⅥ க ந்து ஹஸ்தந ர்ம்மிேதஸ்²வரா
ஈஸ்²வரா நஹ ெபௗலநாம்நா
ேகநசஜ்ஜேநந கதா²மிமாம்ʼ வ்யாஹ்ருʼத்ய
ேகவேலப ²ஷநக³ேர நஹ ப்ராேயண
ஸர்வ்வஸ்மிந்ஆஸி²யாேத³ேஸ² ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
க்³ராஹயத்வா ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ ேஸ²முஷீ
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பராவர்த்த தா, ஏதத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யேத
ஸ்²ரூயேத ச|

ⅩⅩⅦ ேதநாஸ்மாகம்ʼ வாணிஜ்யஸ்ய
ஸர்வ்வதா² ஹாேந : ஸம்ப⁴வநம்ʼ
ேகவலமித நஹ , ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்ைத²
ர்வா ஸர்வ்வஜக³த்ஸ்ைத² ர்ேலாைக :
பூஜ்யா யார்த மீ மஹாேத³வீ தஸ்யா
மந்த ³ரஸ்யாவஜ்ஞாநஸ்ய தஸ்யா
ஐஸ்²வர்ய்யஸ்ய நாஸ²ஸ்ய ச ஸம்பா⁴வநா
வ த்³யேத◌|े

ⅩⅩⅧ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேத
மஹாக்ேராதா⁴ந்வ தா : ஸந்த உச்ைச :காரம்ʼ
கத ²தவந்த இப ²ஷீயாநாம் அர்த்த மீ ேத³வீ
மஹதீப⁴வத |

ⅩⅩⅨ தத : ஸர்வ்வநக³ரம்ʼ கலேஹந
பரிபூர்ணமப⁴வத், தத : பரம்ʼ ேத
மாக த³நீயகா³யாரிஸ்தார்க²நாமாெநௗ
ெபௗலஸ்ய த்³ெவௗ ஸஹசெரௗ
த்⁴ருʼத்ைவகச த்தா ரங்க³பூ⁴மிம்ʼ ஜேவந
தா⁴வதவந்த :|

ⅩⅩⅩ தத : ெபௗேலா ேலாகாநாம்ʼ
ஸந்ந த ⁴ம்ʼ யாதும் உத்³யதவாந் க ந்து
ஸி²ஷ்யக³ணஸ்தம்ʼவாரிதவாந்|

ⅩⅩⅪெபௗலஸ்யத்மீயாஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்தா² :
கத பயா : ப்ரதா⁴நேலாகாஸ்தஸ்ய ஸமீபம்ʼ
நரேமகம்ʼ ப்ேரஷ்ய த்வம்ʼ ரங்க³பூ⁴மிம்ʼ மாகா³
இத ந்யேவத³யந்|
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ⅩⅩⅫ தேதா நாநாேலாகாநாம்ʼ
நாநாகதா²கத²நாத் ஸபா⁴ வ்யாகுலா ஜாதா
க ம்ʼ காரணாத்³ ஏதாவதீ ஜநதாப⁴வத் ஏதத்³
அத ⁴ைக ர்ேலாைக ர்நாஜ்ஞாய |

ⅩⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஜநதாமத்⁴யாத்³
யஹூதீ³ையர்ப³ஹஷ்க்ருʼத : ஸிகந்த³ேரா
ஹஸ்ேதந ஸங்ேகதம்ʼ க்ருʼத்வா ேலாேகப்⁴ய
உத்தரம்ʼ தா³துமுத்³யதவாந்,

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ஸ யஹூதீ³யேலாக இத
நஸ்²ச ேத ஸத இப ²ஷீயாநாம் அர்த்த மீ
ேத³வீ மஹதீத வாக்யம்ʼ ப்ராேயண
பஞ்ச த³ண்டா³ந் யாவத்³ ஏகஸ்வேரண
ேலாகநவைஹ : ப்ேராக்தம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ தேதா நக³ராத ⁴பதஸ்தாந்
ஸ்த ²ராந் க்ருʼத்வா கத ²தவாந் ேஹ
இப ²ஷாயா : ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஆகர்ணயத,
அர்த மீமஹாேத³வ்யா மஹாேத³வாத்
பத தாயாஸ்தத்ப்ரத மாயாஸ்²ச பூஜநம
இப ²ஷநக³ரஸ்தா² : ஸர்வ்ேவ ேலாகா :
குர்வ்வந்த , ஏதத் ேக நஜாநந்த ?

ⅩⅩⅩⅥ தஸ்மாத்³ ஏதத்ப்ரதகூலம்ʼ ேகப
கத²யதும்ʼ ந ஸ²க்நுவந்த , இத ஜ்ஞாத்வா
யுஷ்மாப ⁴ : ஸுஸ்த ²ரத்ேவந ஸ்தா²தவ்யம்
அவவச்யக மப கர்ம்ம ந கர்த்தவ்யஞ்ச|

ⅩⅩⅩⅦ யாந் ஏதாந் மநுஷ்யாந் யூயமத்ர
ஸமாநயத ேத மந்த ³ரத்³ரவ்யாபஹாரகா
யுஷ்மாகம்ʼ ேத³வ்யா ந ந்த³காஸ்²ச ந ப⁴வந்த |
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ⅩⅩⅩⅧ யத ³ கஞ்சந ப்ரத தீ³மீத்ரியஸ்ய
தஸ்ய ஸஹாயாநாஞ்ச காச த்³ ஆபத்த
ர்வ த்³யேத தர்ஹ ப்ரத ந த ⁴ேலாகா
வ சாரஸ்தா²நஞ்ச ஸந்த , ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ
க³த்வாஉத்தரப்ரத்யுத்தேரகுர்வ்வந்து|

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ காச த³பரா
கதா² யத ³ தஷ்ட²த தர்ஹ நயமிதாயாம்ʼ
ஸபா⁴யாம்ʼ தஸ்யா நஷ்பத்த ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬ க ந்த்ேவதஸ்ய வேராத⁴ஸ்ேயாத்தரம்ʼ
ேயந தா³தும்ʼ ஸ²க்நும் ஏதாத்³ருʼஸ²ஸ்ய
கஸ்யச த் காரணஸ்யாபா⁴வாத்³
அத்³யதநக⁴டநாேஹேதாராஜத்³ேராஹணாமிவாஸ்மாகம்
அப ⁴ேயாேகா³ ப⁴வஷ்யதீத ஸ²ங்கா
வ த்³யேத|

ⅩⅬⅠ இத கத²யத்வா ஸ ஸபா⁴ஸ்த²ேலாகாந்
வஸ்ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩ
Ⅰஇத்த²ம்ʼ கலேஹ நவ்ருʼத்ேத ஸத ெபௗல :
ஸி²ஷ்யக³ணம்ஆஹூயவஸர்ஜநம்ʼ ப்ராப்ய
மாக த³நயாேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅱ ேதந ஸ்தா²ேநந க³ச்ச²ந் தத்³ேத³ஸீ²யாந்
ஸி²ஷ்யாந் ப³ஹூபத ³ஸ்²ய யூநாநீயேத³ஸ²ம்
உபஸ்த ²தவாந்|

Ⅲ தத்ர மாஸத்ரயம்ʼ ஸ்த ²த்வா தஸ்மாத்
ஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼ யாதும் உத்³யத :,
க ந்து யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ
கு³ப்தா அதஷ்ட²ந் தஸ்மாத் ஸ புநரப
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மாக த³நயாமார்ேக³ணப்ரத்யாக³ந்தும்ʼமத ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

Ⅳ ப ³ரயாநக³ரீயேஸாபாத்ர :
த ²ஷலநீகீயாரிஸ்தார்க²ஸிகுந்ெதௗ³
த³ர்ப்³ேபா³நக³ரீயகா³யதீமத ²ெயௗ
ஆஸி²யாேத³ஸீ²யதுக ²கத்ரப ²ெமௗ ச ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஆஸி²யாேத³ஸ²ம்ʼ யாவத்³
க³தவந்த :|

Ⅴ ஏேத ஸர்வ்ேவ (அ)க்³ரஸரா : ஸந்ேதா
(அ)ஸ்மாந் அேப ய த்ேராயாநக³ேர
ஸ்த ²தவந்த :|

Ⅵ கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவத ³ேந ச க³ேத
ஸத வயம்ʼ ப ²லிபீநக³ராத் ேதாயபேத²ந
க³த்வா பஞ்சப ⁴ ர்த ³ைநஸ்த்ேராயாநக³ரம்
உபஸ்தா²யதத்ரஸப்தத ³நாந்யவாதஷ்டா²ம|

Ⅶ ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³ேந பூபாந்
ப⁴ம்ʼக்து ஸி²ஷ்ேயஷ மிலிேதஷ ெபௗல :
பரத ³ேந தஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²தும் உத்³யத : ஸந்
தத³ஹ்ந ப்ராேயண க்ஷபாயா யாமத்³வயம்ʼ
யாவத் ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த⁴ர்ம்மகதா²ம்
அகத²யத்|

Ⅷ உபரிஸ்ேத² யஸ்மிந் ப்ரேகாஷ்ேட²
ஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வாஸந் தத்ர ப³ஹவ : ப்ரதீ³பா :
ப்ராஜ்வலந்|

Ⅸ உதுக²நாமா கஸ்²சந யுவா ச வாதாயந
உபவஸ²ந் ேகா⁴ரதரந த்³ராக்³ரஸ்ேதா
(அ)பூ⁴த் ததா³ ெபௗேலந ப³ஹுக்ஷணம்ʼ
கதா²யாம்ʼ ப்ரசாரிதாயாம்ʼ ந த்³ராமக்³ந : ஸ
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தஸ்மாத்³ உபரிஸ்த²த்ருʼதீயப்ரேகாஷ்டா²த்³
அபதத், தேதா ேலாகாஸ்தம்ʼ ம்ருʼதகல்பம்ʼ
த்⁴ருʼத்ேவாத³ேதாலயந்|

Ⅹதத : ெபௗேலா(அ)வருஹ்யதஸ்ய கா³த்ேர
பத த்வா தம்ʼ க்ேராேட³ ந தா⁴ய கத ²தவாந்,
யூயம்ʼ வ்யாகுலா மா பூ⁴த நாயம்ʼ ப்ராைண
ர்வயுக்த :|

Ⅺ பஸ்²சாத் ஸ புநஸ்²ேசாபரி க³த்வா பூபாந்
ப⁴ம்ʼக்த்வா ப்ரபா⁴தம்ʼ யாவத் கேதா²பகத²ேந
க்ருʼத்வா ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅻேத சதம்ʼஜீவந்தம்ʼயுவாநம்ʼக்³ருʼஹீத்வா
க³த்வா பரமாப்யாய தாஜாதா :|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ வயம்ʼ ேபாேதநாக்³ரஸரா
பூ⁴த்வாஸ்மநக³ரம் உத்தீர்ய்ய ெபௗலம்ʼ
க்³ரஹீதும்ʼ மத ம் அகுர்ம்ம யத : ஸ தத்ர
பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜிதும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்ேவத
நரூப தவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத் தத்ராஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
தஸ்மிந் மிலிேத ஸத வயம்ʼ தம்ʼ நீத்வா
மிதுலீந்யுபத்³வீபம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

ⅩⅤ தஸ்மாத் ேபாதம்ʼ ேமாசய த்வா
பேர(அ)ஹந கீ²ேயாபத்³வீபஸ்ய ஸம்முக²ம்ʼ
லப்³த⁴வந்தஸ்தஸ்மாத்³ ஏேகநாஹ்நா
ஸாேமாபத்³வீபம்ʼ க³த்வா ேபாதம்ʼ
லாக³யத்வா த்ேராகு³ல்லிேய ஸ்த ²த்வா
பரஸ்மிந் த ³வேஸ◌े மிலீதநக³ரம்
உபாதஷ்டா²ம|
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ⅩⅥ யத : ெபௗல ஆஸி²யாேத³ேஸ²
காலம்ʼ யாபயதும் நாப ⁴லஷந்
இப ²ஷநக³ரம்ʼ த்யக்த்வா யாதும்ʼ
மந்த்ரணாம்ʼ ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்; யஸ்மாத்³
யத ³ ஸாத்⁴யம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ
நஸ்தாேராத்ஸவஸ்யபஞ்சாஸ²த்தமத ³ேநஸ
யரூஸா²லம்யுபஸ்தா²தும்ʼமத ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅦ ெபௗேலா மிலீதாத்³ இப ²ஷம்ʼ ப்ரத
ேலாகம்ʼ ப்ரஹத்ய ஸமாஜஸ்ய ப்ராசீநாந்
ஆஹூயாநீதவாந்|

ⅩⅧ ேதஷ தஸ்ய ஸமீபம் உபஸ்த ²ேதஷ
ஸ ேதப்⁴ய இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்,
அஹம் ஆஸி²யாேத³ேஸ² ப்ரத²மாக³மநம்
ஆரப்⁴யாத்³ய யாவத்³ யுஷ்மாகம்ʼஸந்நெதௗ⁴
ஸ்த ²த்வாஸர்வ்வஸமேயயதா²சரிதவாந்தத்³
யூயம்ʼஜாநீத²;

ⅩⅨ ப²லத : ஸர்வ்வதா² நம்ரமநா : ஸந்
ப³ஹுஸ்²ருபாேதந யஹுதீ³யாநாம்
குமந்த்ரணாஜாதநாநாபரீக்ஷாப ⁴ : ப்ரேபா⁴ :
ேஸவாமகரவம்ʼ|

ⅩⅩ காமப ஹதகதா◌²◌ाம்ʼ ந
ேகா³பாய தவாந் தாம்ʼ ப்ரசார்ய்ய
ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ க்³ருʼேஹ க்³ருʼேஹ
ஸமுபத ³ஸ்²ேயஸ்²வரம்ʼ ப்ரத மந :
பராவர்த்தநீயம்ʼ ப்ரெபௗ⁴ யீஸு²க்²ரீஷ்ேட
வஸ்²வஸநீயம்ʼ

ⅩⅪயஹூதீ³யாநாம்அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாஞ்ச
ஸமீபஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼஸா யம்ʼ த³தா³மி|



Acts ⅩⅩ:ⅩⅫ cxvi Acts ⅩⅩ:ⅩⅩⅦ

ⅩⅫ பஸ்²யத ஸாம்ப்ரதம் ஆத்மநாக்ருʼஷ்ட :
ஸந் யரூஸா²லம்நக³ேர யாத்ராம்ʼ கேராமி,
தத்ர மாம்ப்ரத யத்³யத்³ க⁴டிஷ்யேத
தாந்யஹம்ʼ நஜாநாமி;

ⅩⅩⅢ க ந்து மயா ப³ந்த⁴நம்ʼ க்ேலஸ²ஸ்²ச
ேபா⁴க்தவ்யஇத பவத்ரஆத்மாநக³ேர நக³ேர
ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅣததா²ப தம்ʼக்ேலஸ²மஹம்ʼத்ருʼணாயந
மந்ேய; ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹவஷயகஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ,
ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா² : ஸகாஸா²த³ யஸ்யா :
ேஸவாயா : பா⁴ரம்ʼ ப்ராப்நவம்ʼ தாம்ʼ ேஸவாம்ʼ
ஸாத⁴யதும்ʼ ஸாநந்த³ம்ʼ ஸ்வமார்க³ம்ʼ
ஸமாபயது◌ஞु்ச நஜப்ராணாநப ப்ரியாந்
ந மந்ேய|

ⅩⅩⅤ அது⁴நா பஸ்²யத ேயஷாம்ʼ
ஸமீேப(அ)ஹம் ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசார்ய்ய ப்⁴ரமணம்ʼ
க்ருʼதவாந் ஏதாத்³ருʼஸா² யூயம்ʼ மம வத³நம்ʼ
புந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத² ஏதத³ப்யஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ யுஷ்மப்⁴யம் அஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸர்வ்வாந் ஆேத³ஸா²ந் ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ந
ந்யவர்த்ேத|

ⅩⅩⅦ அஹம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
ரக்தபாதேதா³ஷாத்³ யந்ந ர்ேதா³ஷ ஆேஸ
தஸ்யாத்³யயுஷ்மாந்ஸாக்ஷண : கேராமி|



Acts ⅩⅩ:ⅩⅩⅧ cxvii Acts ⅩⅩ:ⅩⅩⅩⅤ

ⅩⅩⅧ யூயம்ʼ ஸ்ேவஷ ததா² யஸ்ய
வ்ரஜஸ்யாத்⁴யக்ஷந்ஆத்மாயுஷ்மாந்வ தா⁴ய
ந்யயுங்க்த தத்ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத,யஸமாஜஞ்ச ப்ரபு⁴ ர்ந ஜரக்தமூல்ேயந
க்ரீதவாந தம்அவத,

ⅩⅩⅨ யேதா மயா க³மேந க்ருʼதஏவ து³ர்ஜயா
வ்ருʼகாயுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யம்ʼப்ரவஸ்²யவ்ரஜம்ʼ
ப்ரத ந ர்த³யதாம்ஆசரிஷ்யந்த ,

ⅩⅩⅩ யுஷ்மாகேமவ மத்⁴யாத³ப ேலாகா
உத்தா²ய ஸி²ஷ்யக³ணம் அபஹந்தும்ʼ
வபரீதம்உபேத³ யந்தீத்யஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅪ இத ேஹேதா ர்யூயம்ʼ ஸைசதந்யா :
ஸந்தஸ்தஷ்டத, அஹஞ்ச ஸாஸ்²ருபாத :
ஸந் வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவத்³ த ³வாநஸ²ம்ʼ
ப்ரதஜநம்ʼ ேபா³த⁴யதும்ʼ ந ந்யவர்த்ேத தத³ப
ஸ்மரத|

ⅩⅩⅫ இதா³நீம்ʼ ேஹ ப்⁴ராதேரா
யுஷ்மாகம்ʼ நஷ்டா²ம்ʼ ஜநயதும்ʼ
பவ த்ரீக்ருʼதேலாகாநாம்ʼமத்⁴ேய(அ)த ⁴காரஞ்ச
தா³தும்ʼஸமர்ேதா²யஈஸ்²வரஸ்தஸ்யாநுக்³ரஹஸ்ய
ேயா வாத³ஸ்²ச தேயாருப⁴ேயா ர்யுஷ்மாந்
ஸமார்பயம்|

ⅩⅩⅩⅢகஸ்யாப ஸ்வர்ணம்ʼரூப்யம்ʼவஸ்த்ரம்ʼ
வா ப்ரத மயா ேலாேபா⁴ ந க்ருʼத :|

ⅩⅩⅩⅣக ந்துமமமத்ஸஹசரேலாகாநாஞ்சாவஸ்²யகவ்யயாய
மதீ³யமித³ம்ʼ கரத்³வயம் அஸ்²ராம்யத்³ ஏதத்³
யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅩⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண க்³ரஹணத்³
தா³நம்ʼ ப⁴த்³ரமித யத்³வாக்யம்ʼ ப்ரபு⁴



Acts ⅩⅩ:ⅩⅩⅩⅥ cxviii Acts ⅩⅪ:Ⅳ

ர்யீஸு² : கத ²தவாந் தத் ஸ்மர்த்தும்ʼ
த³ரித்³ரேலாகாநாமுபகாரார்த²ம்ʼ ஸ்²ரமம்ʼ
கர்த்துஞ்ச யுஷ்மாகம் உச தம் ஏதத்ஸர்வ்வம்ʼ
யுஷ்மாநஹம்உபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ ஜாநுநீ
பாதய த்வாஸர்ைவ :ஸஹப்ரார்த²யத|

ⅩⅩⅩⅦேதந ேத க்ரந்த்³ரந்த :
ⅩⅩⅩⅧ புந ர்மம முக²ம்ʼ ந த்³ர யத²
வேஸ²ஷத ஏஷா யா கதா² ேதநாகத ²
தத்காரணாத் ேஸா²கம்ʼ வலாபஞ்ச க்ருʼத்வா
கண்ட²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா சும்ப ³தவந்த :| பஸ்²சாத்
ேத தம்ʼ ேபாதம்ʼ நீதவந்த :|

ⅩⅪ
Ⅰ ைத ர்வஸ்ருʼஷ்டா : ஸந்ேதா வயம்ʼ
ேபாதம்ʼ பா³ஹயத்வா ருʼஜுமார்ேக³ண
ேகாஷம் உபத்³வீபம் ஆக³த்ய பேர(அ)ஹந
ேராத ³ேயாபத்³வீபம் ஆக³ச்சா²ம
ததஸ்தஸ்மாத் பாதாராயாம்உபாதஷ்டா²ம|

Ⅱ தத்ர ைப²நீகயாேத³ஸ²கா³மிநம்
ேபாதேமகம்ʼ ப்ராப்யதமாருஹ்யக³தவந்த :|

Ⅲ குப்ேராபத்³வீபம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
தம்ʼ ஸவ்யத ³ஸி² ஸ்தா²பய த்வா
ஸுரியாேத³ஸ²ம்ʼக³த்வாேபாதஸ்த²த்³ரவ்யாண்யவேராஹயதும்ʼ
ேஸாரநக³ேரலாக ³தவந்த :|

Ⅳ தத்ர ஸி²ஷ்யக³ணஸ்ய
ஸாக்ஷாத்கரணாய வயம்ʼ தத்ர
ஸப்தத ³நாந ஸ்த ²தவந்த : பஸ்²சாத்ேத



Acts ⅩⅪ:Ⅴ cxix Acts ⅩⅪ:Ⅹ

பவ த்ேரணாத்மநா ெபௗலம்ʼ வ்யாஹரந்
த்வம்ʼயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼமா க³ம :|

Ⅴ ததஸ்ேதஷ ஸப்தஸு த ³ேநஷ
யாப ேதஷ ஸத்ஸு வயம்ʼ தஸ்மாத்
ஸ்தா²நாத் நஜவர்த்மநா க³தவந்த :, தஸ்மாத்
ேத ஸபா³லவ்ருʼத்³த⁴வந தா அஸ்மாப ⁴ :
ஸஹ நக³ரஸ்ய பரிஸரபர்ய்யந்தம் ஆக³தா :
பஸ்²சாத்³வயம்ʼ ஜலத ⁴தேட ஜாநுபாதம்ʼ
ப்ரார்த²யாமஹ |

Ⅵ தத : பரஸ்பரம்ʼ வஸ்ருʼஷ்டா :
ஸந்ேதா வயம்ʼ ேபாதம்ʼ க³தாஸ்ேத து
ஸ்வஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரத்யாக³தவந்த :|

Ⅶ வயம்ʼ ேஸாரநக³ராத் நாவா
ப்ரஸ்தா²ய தலிமாய நக³ரம் உபாதஷ்டா²ம
தத்ராஸ்மாகம்ʼஸமுத்³ரீயமார்க³ஸ்யாந்ேதா(அ)ப⁴வத்
தத்ர ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ நமஸ்க்ருʼத்ய
த ³நேமகம்ʼைத :ஸார்த்³த⁴ம்உஷதவந்த :|

Ⅷ பேர (அ)ஹந ெபௗலஸ்தஸ்ய
ஸங்க ³ேநா வயஞ்ச ப்ரதஷ்ட²மாநா :
ைகஸரியாநக³ரம்ஆக³த்யஸுஸம்ʼவாத³ப்ரசாரகாநாம்ʼ
ஸப்தஜநாநாம்ʼ ப ²லிபநாம்ந ஏகஸ்ய
க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²யாவதஷ்டா²ம|

Ⅸ தஸ்ய சதஸ்ேரா து³ஹதேரா(அ)நூடா⁴
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந்யஆஸந்|

Ⅹ தத்ராஸ்மாஸு ப³ஹுத ³நாந
ப்ேராஷ ேதஷ யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³
ஆக³த்யாகா³ப³நாமா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
ஸமுபஸ்த ²தவாந்|



Acts ⅩⅪ:Ⅺ cxx Acts ⅩⅪ:ⅩⅥ

Ⅺ ேஸாஸ்மாகம்ʼ ஸமீபேமத்ய
ெபௗலஸ்ய கடிப³ந்த⁴நம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
நஜஹஸ்தாபாதா³ந் ப³த்³த்⁴வா
பா⁴ஷதவாந் யஸ்ேயத³ம்ʼ கடிப³ந்த⁴நம்ʼ தம்ʼ
யஹூதீ³யேலாகாயரூஸா²லமநக³ரஇத்த²ம்ʼ
ப³த்³த்⁴வா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ கேரஷ
ஸமர்பயஷ்யந்தீத வாக்யம்ʼ பவ த்ர ஆத்மா
கத²யத |

Ⅻ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
வயம்ʼ தந்நக³ரவாஸிேநா ப்⁴ராதரஸ்²ச
யரூஸா²லமம்ʼ ந யாதும்ʼ ெபௗலம்ʼ
வ்யநயாமஹ ;

ⅩⅢ க ந்து ஸ ப்ரத்யாவாதீ³த், யூயம்ʼ க ம்ʼ
குருத²? க ம்ʼ க்ரந்த³ேநந மமாந்த :கரணம்ʼ
வதீ³ர்ணம்ʼ கரிஷ்யத²? ப்ரேபா⁴ ர்யீேஸா²
ர்நாம்ேநா ந மித்தம்ʼ யரூஸா²லமி ப³த்³ேதா⁴
ப⁴வதும்ʼ ேகவல தந்ந ப்ராணாந் தா³துமப
ஸஸஜ்ேஜாஸ்மி|

ⅩⅣ ேதநாஸ்மாகம்ʼ கதா²யாம்
அக்³ருʼஹீதாயாம் ஈஸ்²வரஸ்ய யேத²ச்சா²
தைத²வப⁴வத்வத்யுக்த்வாவயம்ʼ ந ரஸ்யாம|

ⅩⅤ பேர(அ)ஹந பாேத²யத்³ரவ்யாணி
க்³ருʼஹீத்வா யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரத யாத்ராம்
அகுர்ம்ம|

ⅩⅥ தத : ைகஸரியாநக³ரநவாஸிந :
கத பயா : ஸி²ஷ்யா அஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
இத்வா க்ருʼப்ரீேயந ம்நாஸந்நாம்நா ேயந
ப்ராசீநஸி²ஷ்ேயந ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்மாப ⁴



Acts ⅩⅪ:ⅩⅦ cxxi Acts ⅩⅪ:ⅩⅫ

ர்வஸ்தவ்யம்ʼ தஸ்ய ஸமீபம் அஸ்மாந்
நீதவந்த :|

ⅩⅦஅஸ்மாஸு யரூஸா²லம்யுபஸ்த ²ேதஷ
தத்ரஸ்த²ப்⁴ராத்ருʼக³ேணா(அ)ஸ்மாந்
ஆஹ்லாேத³ந க்³ருʼஹீதவாந்|

ⅩⅧபரஸ்மிந் த ³வேஸெபௗேல(அ)ஸ்மாப ⁴ :
ஸஹ யாகூேபா³ க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்ேட
ேலாகப்ராசீநா : ஸர்வ்ேவ தத்ர பரிஷத ³
ஸம்ʼஸ்த ²தா :|

ⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ஸ தாந் நத்வா
ஸ்வீயப்ரசாரேணந ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாந்
ப்ரதீஸ்²வேரா யாந கர்ம்மாணி ஸாத ⁴தவாந்
ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்அநுக்ரமாத் கத ²தவாந்|

ⅩⅩ இத ஸ்²ருத்வா ேத ப்ரபு⁴ம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
ப்ேராச்ய வாக்யமித³ம் அபா⁴ஷந்த,
ேஹ ப்⁴ராத ர்யஹூதீ³யாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ப³ஹுஸஹஸ்ராணி ேலாகா
வஸ்²வாஸிந ஆஸேத க ந்து ேத ஸர்வ்ேவ
வ்யவஸ்தா²மதாசாரிண ஏதத் ப்ரத்யக்ஷம்ʼ
பஸ்²யஸி|

ⅩⅪஸி²ஸூ²நாம்ʼத்வக்ேச²த³நாத்³யாசரணம்ʼ
ப்ரதஷத்⁴ய த்வம்ʼ ப ⁴ந்நேத³ஸ²நவாஸிேநா
யஹூதீ³யேலாகாந் மூஸாவாக்யம்
அஸ்²ரத்³தா⁴தும் உபத ³ஸ²ஸீத ைத :
ஸ்²ருதமஸ்த |

ⅩⅫ த்வமத்ராக³ேதாஸீத வார்த்தாம்ʼ
ஸமாகர்ண்யஜநநவேஹாமிலித்வாவஸ்²யேமவாக³மிஷ்யத ;
அதஏவ கம்ʼ கரணீயம்? அத்ர வயம்ʼ
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மந்த்ரய த்வா ஸமுபாயம்ʼ த்வாம்ʼ
வதா³மஸ்தம்ʼ த்வமாசர|

ⅩⅩⅢ வ்ரதம்ʼ கர்த்தும்ʼ க்ருʼதஸங்கல்பா
ேய(அ)ஸ்மாம்ʼக சத்வாேரா மாநவா :ஸந்த

ⅩⅩⅣ தாந் க்³ருʼஹீத்வா ைத : ஸஹத :
ஸ்வம்ʼ ஸு²ச ம்ʼ குரு ததா² ேதஷாம்ʼ
ஸி²ேராமுண்ட³ேந ேயா வ்யேயா ப⁴வத
தம்ʼ த்வம்ʼ ேத³ஹ | ததா² க்ருʼேத
த்வதீ³யாசாேர யா ஜநஸ்²ருத ர்ஜாயேத
ஸாலீகா க ந்து த்வம்ʼ வத ⁴ம்ʼ பாலயந்
வ்யவஸ்தா²நுஸாேரேணவாசரஸீத ேத
ேபா⁴த்ஸந்ேத|

ⅩⅩⅤப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼவஸ்²வாஸிேலாகாநாம்ʼ
ந கேட வயம்ʼ பத்ரம்ʼ லிக ²த்ேவத்த²ம்ʼ
ஸ்த ²ரீக்ருʼதவந்த :, ேத³வப்ரஸாத³ேபா⁴ஜநம்ʼ
ரக்தம்ʼ க³லபீட³நமாரிதப்ராணிேபா⁴ஜநம்ʼ
வ்யப ⁴சாரஸ்²ைசேதப்⁴ய :ஸ்வரக்ஷணவ்யத ேரேகண
ேதஷாமந்யவத ⁴பாலநம்ʼ கரணீயம்ʼ ந|

ⅩⅩⅥ தத : ெபௗலஸ்தாந் மாநுஷாநாதா³ய
பரஸ்மிந் த ³வேஸைத : ஸஹஸு²ச ர்பூ⁴த்வா
மந்த ³ரம்ʼ க³த்வா ெஸௗ²சகர்ம்மேணா
த ³ேநஷ ஸம்பூர்ேணஷ ேதஷாம்
ஏைககார்த²ம்ʼ ைநேவத்³யாத்³யுத்ஸர்ேகா³
ப⁴வஷ்யதீத ஜ்ஞாப தவாந்|

ⅩⅩⅦ ேதஷ ஸப்தஸு த ³ேநஷ
ஸமாப்தகல்ேபஷ ஆஸி²யாேத³ஸ²நவாஸிேநா
யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
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வேலாக்ய ஜநநவஹஸ்ய மந :ஸு
குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஜநயத்வா தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா

ⅩⅩⅧ ப்ேராச்ைச : ப்ராேவாசந், ேஹ
இஸ்ராேயல்ேலாகா : ஸர்வ்ேவ ஸாஹாய்யம்ʼ
குருத| ேயா மநுஜ ஏேதஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
மூஸாவ்யவஸ்தா²யா ஏதஸ்ய ஸ்தா²நஸ்யாப
வ பரீதம்ʼஸர்வ்வத்ரஸர்வ்வாந்ஸி²க்ஷயத ஸ
ஏஷ :; வேஸ²ஷத : ஸ ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யேலாகாந்
மந்த ³ரம் ஆநீய பவத்ரஸ்தா²நேமதத்³
அபவத்ரமகேராத்|

ⅩⅩⅨ பூர்வ்வம்ʼ ேத மத்⁴ேயநக³ரம்
இப ²ஷநக³ரீயம்ʼ த்ரப ²மம்ʼ ெபௗேலந
ஸஹதம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த ஏதஸ்மாத்
ெபௗலஸ்தம்ʼ மந்த ³ரமத்⁴யம் ஆநயத்³
இத்யந்வமிமத|

ⅩⅩⅩ அதஏவ ஸர்வ்வஸ்மிந் நக³ேர
கலேஹாத்பந்நத்வாத் தா⁴வந்ேதா ேலாகா
ஆக³த்ய ெபௗலம்ʼ த்⁴ருʼத்வா மந்த ³ரஸ்ய
ப³ஹராக்ருʼஷ்யாநயந் தத்க்ஷணாத்³
த்³வாராணிஸர்வ்வாணி சருத்³தா⁴ந |

ⅩⅩⅪ ேதஷ தம்ʼ ஹந்துமுத்³யேத◌ेஷ
யரூஸா²லம்நக³ேர மஹாநுபத்³ரேவா ஜாத
இத வார்த்தாயாம்ʼ ஸஹஸ்ரேஸநாபேத :
கர்ணேகா³சரீபூ⁴தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ஸ
தத்க்ஷணாத் ைஸந்யாந ேஸநாபத க³ணஞ்ச
க்³ருʼஹீத்வாஜேவநாக³தவாந்|

ⅩⅩⅫ தேதா ேலாகா : ேஸநாக³ேணந
ஸஹ ஸஹஸ்ரேஸநாபத ம் ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ
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த்³ருʼஷ்ட்வாெபௗலதாட³நாேதா ந்யவர்த்தந்த|
ⅩⅩⅩⅢ ஸ ஸஹஸ்ரேஸநாபத  :
ஸந்ந தா⁴வாக³ம்ய ெபௗலம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
ஸ்²ருʼங்க²லத்³வேயந ப³த்³த⁴ம் ஆத ³ஸ்²ய
தாந் ப்ருʼஷ்டவாந் ஏஷ க :? க ம்ʼ கர்ம்ம சாயம்ʼ
க்ருʼதவாந்?

ⅩⅩⅩⅣ தேதா ஜநஸமூஹஸ்ய கஸ்²ச த்³
ஏகப்ரகாரம்ʼ கஸ்²ச த்³ அந்யப்ரகாரம்ʼ
வாக்யம் அெரௗத் ஸ தத்ர ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞாதும்
கலஹகாரணாத்³ அஸ²க்த : ஸந் தம்ʼ து³ர்க³ம்ʼ
ேநதும்ஆஜ்ஞாபயத்|

ⅩⅩⅩⅤ ேதஷ ேஸாபாநஸ்ேயாபரி
ப்ராப்ேதஷ ேலாகாநாம்ʼ ஸாஹஸகாரணாத்
ேஸநாக³ண : ெபௗலமுத்ேதால்யநீதவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ தத : ஸர்வ்ேவ ேலாகா :
பஸ்²சாத்³கா³மிந : ஸந்த ஏநம்ʼ து³ரீகுருேதத
வாக்யம்உச்ைசரவத³ந்|

ⅩⅩⅩⅦ ெபௗலஸ்ய து³ர்கா³நயநஸமேய ஸ
தஸ்ைம ஸஹஸ்ரேஸநாபதேய கத ²தவாந்,
ப⁴வத : புரஸ்தாத் கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ க ம்
அநுமந்யேத? ஸ தமப்ருʼச்ச²த் த்வம்ʼ க ம்ʼ
யூநாநீயாம்ʼ பா⁴ஷாம்ʼஜாநாஸி?

ⅩⅩⅩⅧ ேயா மிஸரீேயா ஜந : பூர்வ்வம்ʼ
வேராத⁴ம்ʼ க்ருʼத்வா சத்வாரி ஸஹஸ்ராணி
கா⁴தகாந் ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா வ ப நம்ʼ
க³தவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼஸஏவநப⁴வஸி?

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ெபௗேலா(அ)கத²யத் அஹம்ʼ
கலிகயாேத³ஸ²ஸ்ய தார்ஷநக³ரீேயா
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யஹூதீ³ேயா, நாஹம்ʼ ஸாமாந்யநக³ரீேயா
மாநவ :; அதஏவ வநேய(அ)ஹம்ʼ லாகாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼகதா²ம்ʼகத²யதும்ʼமாமநுஜாநீஷ்வ|

ⅩⅬ ேதநாநுஜ்ஞாத : ெபௗல : ேஸாபாேநாபரி
தஷ்ட²ந் ஹஸ்ேதேநங்க ³தம்ʼ க்ருʼதவாந்,
தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ ஸுஸ்த ²ரா அப⁴வந்| ததா³
ெபௗலஇப்³ரீயபா⁴ஷயாகத²யதும்ஆரப⁴த,

ⅩⅫ
Ⅰ ேஹ பத்ருʼக³ணா ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ணா :,
இதா³நீம்ʼமம ந ேவத³ேநஸமவத⁴த்த|

Ⅱததா³ஸஇப்³ரீயபா⁴ஷயாகதா²ம்ʼகத²யதீத
ஸ்²ருத்வாஸர்வ்ேவேலாகாஅதீவந  :ஸ²ப்³தா³
ஸந்ேதா(அ)தஷ்ட²ந்|

Ⅲ பஸ்²சாத் ேஸா(அ)கத²யத்³
அஹம்ʼ யஹூதீ³ய இத நஸ்²சய :
கலிகயாேத³ஸ²ஸ்ய தார்ஷநக³ரம்ʼ
மம ஜந்மபூ⁴மி :,ஏதந்நக³ரீயஸ்ய
க³மிலீேயலநாம்ேநா(அ)த்⁴யாபகஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயா பூ⁴த்வா பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
வத ⁴வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ஸம்பூர்ணரூேபண ஸி²க்ஷேதா(அ)ப⁴வம்
இதா³நீந்தநா யூயம்ʼ யாத்³ருʼஸா² ப⁴வத²
தாத்³ருʼேஸா²(அ)ஹமபீஸ்²வரேஸவாயாம்
உத்³ேயாகீ³ஜாத :|

Ⅳமதேமதத்³த்³வஷ்ட்வாதத்³க்³ராஹநாரீபுருஷாந்
காராயாம்ʼ ப³த்³த்⁴வா ேதஷாம்ʼ
ப்ராணநாஸ²பர்ய்யந்தாம்ʼ வபக்ஷதாம்
அகரவம்|
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Ⅴ மஹாயாஜக : ஸபா⁴ஸத³ :
ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச மைமதஸ்யா :
கதா²யா : ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ
ஸ²க்நுவந்த , யஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ ஸமீபாத்³
த³ம்ேமஷகநக³ரநவாஸிப்⁴ராத்ருʼக³ணார்த²ம்
ஆஜ்ஞாபத்ராணி க்³ருʼஹீத்வா ேய தத்ர
ஸ்த ²தாஸ்தாந் த³ண்ட³யதும்ʼ யரூஸா²லமம்
ஆநயநார்த²ம்ʼ த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ க³ேதாஸ்மி|

Ⅵ க ந்து க³ச்ச²ந் தந்நக³ரஸ்ய ஸமீபம்ʼ
ப்ராப்தவாந் ததா³ த்³வதீயப்ரஹரேவலாயாம்ʼ
ஸத்யாம் அகஸ்மாத்³ க³க³ணாந்ந ர்க³த்ய
மஹதீதீ³ப்த ர்மம சதுர்த ³ஸி² ப்ரகாஸி²தவதீ|

Ⅶ தேதா மய பூ⁴ெமௗ◌ै பத ேத ஸத ,
ேஹ ெஸௗ²ல ேஹ ெஸௗ²ல குேதா மாம்ʼ
தாட³யஸி? மாம்ப்ரத பா⁴ஷத ஏதாத்³ருʼஸ²
ஏேகா ரேவாப மயாஸ்²ருத :|

Ⅷததா³ஹம்ʼ ப்ரத்யவத³ம்ʼ, ேஹப்ரேப⁴ ேகா
ப⁴வாந்? தத : ேஸா(அ)வாதீ³த் யம்ʼ த்வம்ʼ
தாட³யஸிஸநாஸரதீேயாயீஸு²ரஹம்ʼ|

Ⅸ மம ஸங்க ³ேநா ேலாகாஸ்தாம்ʼ
தீ³ப்த ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப ⁴யம்ʼ ப்ராப்தா :,
க ந்து மாம்ப்ரத்யுத ³தம்ʼ தத்³வாக்யம்ʼ ேத◌े
நாபு³த்⁴யந்த|

Ⅹதத : பரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாநஹம்ʼ, ேஹ ப்ரேபா⁴
மயா க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ? தத : ப்ரபு⁴ரகத²யத்,
உத்தா²ய த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼ யாஹ த்வயா
யத்³யத்கர்த்தவ்யம்ʼநரூப தமாஸ்ேததத்தத்ர
த்வம்ʼஜ்ஞாபயஷ்யேஸ|
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Ⅺ அநந்தரம்ʼ தஸ்யா : க²ரதரதீ³ப்ேத :
காரணாத் க மப ந த்³ருʼஷ்ட்வா
ஸங்க ³க³ேணந த்⁴ருʼதஹஸ்த : ஸந்
த³ம்ேமஷகநக³ரம்ʼவ்ரஜிதவாந்|

Ⅻ தந்நக³ரநவாஸிநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼமாந்ேயாவ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ப⁴க்தஸ்²சஹநாநீயநாமா மாநவஏேகா

ⅩⅢ மம ஸந்ந த ⁴ம் ஏத்ய தஷ்ட²ந் அகத²யத்,
ேஹ ப்⁴ராத : ெஸௗ²ல ஸுத்³ருʼஷ்டி ர்ப⁴வ
தஸ்மிந் த³ண்ேட³(அ)ஹம்ʼ ஸம்யக் தம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅣ தத : ஸ மஹ்யம்ʼ கத ²தவாந் யதா²
த்வம் ஈஸ்²வரஸ்யாப ⁴ப்ராயம்ʼ ேவத்ஸி தஸ்ய
ஸு²த்³த⁴ஸத்த்வஜநஸ்ய த³ர்ஸ²நம்ʼ ப்ராப்ய
தஸ்ய ஶ்ரீமுக²ஸ்ய வாக்யம்ʼ ஸ்²ருʼேணாஷ
தந்ந மித்தம் அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்
ஈஸ்²வரஸ்த்வாம்ʼமேநாநீதம்ʼ க்ருʼதவாநம்ʼ|

ⅩⅤயேதாயத்³யத்³அத்³ரா ரஸ்²ெரௗஷீஸ்²ச
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மாநவாநாம்ʼ ஸமீேப த்வம்ʼ
ேதஷாம்ʼஸா ப⁴வஷ்யஸி|

ⅩⅥ அதஏவ குேதா வலம்ப³ேஸ? ப்ரேபா⁴
ர்நாம்நா ப்ரார்த்²ய நஜபாபப்ரக்ஷாலநார்த²ம்ʼ
மஜ்ஜநாயஸமுத்தஷ்ட²|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ
ப்ரத்யாக³த்ய மந்த ³ேர(அ)ஹம் ஏகதா³
ப்ரார்த²ேய,தஸ்மிந்ஸமேய(அ)ஹம்அப ⁴பூ⁴த :
ஸந்ப்ரபூ⁴ம்ʼஸாக்ஷாத்பஸ்²யந்,
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ⅩⅧ த்வம்ʼ த்வரயா யரூஸா²லம :
ப்ரதஷ்ட²ஸ்வ யேதா ேலாகாமய
தவ ஸா யம்ʼ ந க்³ரஹீஷ்யந்த ,
மாம்ப்ரத்யுத ³தம்ʼ தஸ்ேயத³ம்ʼ வாக்யம்
அஸ்²ெரௗஷம்|

ⅩⅨதேதாஹம்ʼப்ரத்யவாத ³ஷம்ேஹப்ரேபா⁴
ப்ரத ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ த்வய வஸ்²வாஸிேநா
ேலாகாந் ப³த்³த்⁴வா ப்ரஹ்ருʼதவாந்,

ⅩⅩ ததா² தவ ஸாக்ஷண : ஸ்தபா²நஸ்ய
ரக்தபாதநஸமேய தஸ்ய வநாஸ²ம்ʼ ஸம்மந்ய
ஸந்நெதௗ⁴ தஷ்ட²ந் ஹந்த்ருʼேலாகாநாம்ʼ
வாஸாம்ʼஸிரக்ஷதவாந், ஏதத் ேதவது³ :|

ⅩⅪ தத : ேஸா(அ)கத²யத் ப்ரதஷ்ட²ஸ்வ
த்வாம்ʼதூ³ரஸ்த²ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷயஷ்ேய|

ⅩⅫ ததா³ ேலாகா ஏதாவத்பர்ய்யந்தாம்ʼ
ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப்ேராச்ைசரகத²யந், ஏநம்ʼ பூ⁴மண்ட³லாத்³
தூ³ரீகுருத, ஏதாத்³ருʼஸ²ஜநஸ்ய ஜீவநம்ʼ
ேநாச தம்|

ⅩⅩⅢ இத்யுச்ைச : கத²யத்வா வஸநாந
பரித்யஜ்யக³க³ணம்ʼ ப்ரத தூ⁴லீரக்ஷபந்

ⅩⅩⅣ தத : ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼ
து³ர்கா³ப்⁴யந்தர ேநதும்ʼஸமாத ³ஸ²த்| ஏதஸ்ய
ப்ரதகூலா : ஸந்ேதா ேலாகா : க ந்ந மித்தம்
ஏதாவது³ச்ைச :ஸ்வரம் அகுர்வ்வந், ஏதத்³
ேவத்தும்ʼ தம்ʼ கஸ²யா ப்ரஹ்ருʼத்ய தஸ்ய
பரீக்ஷாம்ʼ கர்த்துமாத ³ஸ²த்|
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ⅩⅩⅤபதா³தயஸ்²சர்ம்மந ர்ம்மிதரஜ்ஜுப ⁴ஸ்தஸ்ய
ப³ந்த⁴நம்ʼ கர்த்துமுத்³யதாஸ்தாஸ்ததா³நீம்ʼ
ெபௗல : ஸம்முக²ஸ்த ²தம்ʼ ஸ²தேஸநாபத ம்
உக்தவாந் த³ண்டா³ஜ்ஞாயாம்
அப்ராப்தாயாம்ʼ க ம்ʼ ேராமிேலாகம்ʼ
ப்ரஹர்த்தும்ʼயுஷ்மாகம்அத ⁴காேராஸ்த ?

ⅩⅩⅥ ஏநாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ
ஸஹஸ்ரேஸநாபேத : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா
தாம்ʼ வார்த்தாமவத³த் ஸ ேராமிேலாக
ஏதஸ்மாத்ஸாவதா⁴ந :ஸந்கர்ம்மகுரு|

ⅩⅩⅦ தஸ்மாத் ஸஹஸ்ரேஸநாபத ர்க³த்வா
தமப்ரா த் த்வம்ʼ க ம்ʼ ேராமிேலாக :? இத
மாம்ʼ ப்³ரூஹ | ேஸா(அ)கத²யத்ஸத்யம்|

ⅩⅩⅧ தத : ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : கத ²தவாந்
ப³ஹுத்³ரவணம்ʼ த³த்த்வாஹம்ʼ தத்
ெபௗரஸக்²யம்ʼ ப்ராப்தவாந்; க ந்து
ெபௗல : கத ²தவாந் அஹம்ʼ ஜநுநா தத்
ப்ராப்ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅩⅨ இத்த²ம்ʼ ஸத ேய ப்ரஹாேரண
தம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ ஸமுத்³யதா ஆஸந்
ேத தஸ்ய ஸமீபாத் ப்ராதஷ்ட²ந்த;
ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தம்ʼ ேராமிேலாகம்ʼ
வஜ்ஞாய ஸ்வயம்ʼ யத் தஸ்ய ப³ந்த⁴நம்
அகார்ஷீத்தத்காரணாத்³அப ³ேப⁴த்|

ⅩⅩⅩ யஹூதீ³யேலாகா : ெபௗலம்ʼ
குேதா(அ)பவத³ந்ேத தஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ஜ்ஞாதும்ʼ வாஞ்ச²ந் ஸஹஸ்ரேஸநாபத  :
பேர(அ)ஹந ெபௗலம்ʼ ப³ந்த⁴நாத்
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ேமாசய த்வா ப்ரதா⁴நயாஜகாந்
மஹாஸபா⁴யா : ஸர்வ்வேலாகாஸ்²ச
ஸமுபஸ்தா²தும் ஆத ³ஸ்²ய ேதஷாம்ʼ
ஸந்நெதௗ⁴ ெபௗலம் அவேராஹ்ய
ஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ ஸபா⁴ஸத்³ேலாகாந் ப்ரத
ெபௗேலா(அ)நந்யத்³ருʼஷ்ட்யா பஸ்²யந்
அகத²யத், ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ணாஅத்³ய யாவத்
ஸரேலந ஸர்வ்வாந்த :கரேணேநஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்³ஆசராமி|

Ⅱஅேநநஹநாநீயநாமா மஹாயாஜகஸ்தம்ʼ
கேபாேல சேபேடநாஹந்தும்ʼ
ஸமீபஸ்த²ேலாகாந்ஆத ³ஷ்டவாந்|

Ⅲ ததா³ ெபௗலஸ்தமவத³த், ேஹ
ப³ஹஷ்பரிஷ்க்ருʼத, ஈஸ்²வரஸ்த்வாம்ʼ
ப்ரஹர்த்தும் உத்³யேதாஸ்த , யேதா
வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண வசாரயதும்
உபவஸ்²ய வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லங்க ⁴த்வா மாம்ʼ
ப்ரஹர்த்தும்ஆஜ்ஞாபயஸி|

Ⅳதேதாந கடஸ்தா² ேலாகாஅகத²யந்,த்வம்ʼ
க ம் ஈஸ்²வரஸ்யமஹாயாஜகம்ʼ ந ந்த³ஸி?

Ⅴ தத : ெபௗல : ப்ரத பா⁴ஷதவாந் ேஹ
ப்⁴ராத்ருʼக³ண மஹாயாஜக ஏஷ இத ந
பு³த்³த⁴ம்ʼ மயா தத³ந்யச்ச ஸ்வேலாகாநாம்
அத ⁴பத ம்ʼ ப்ரத து³ர்வ்வாக்யம்ʼ மா கத²ய,
ஏதாத்³ருʼஸீ²லிப ரஸ்த |
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Ⅵ அநந்தரம்ʼ ெபௗலஸ்ேதஷாம்
அர்த்³த⁴ம்ʼ ஸிதூ³க ேலாகா அர்த்³த⁴ம்ʼ
ப ²ரூஸி²ேலாகா இத த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ேராச்ைச :
ஸபா⁴ஸ்த²ேலாகாந் அவத³த் ேஹ
ப்⁴ராத்ருʼக³ண அஹம்ʼ ப ²ரூஸி²மதாவலம்பீ³
ப ²ரூஸி²ந : ஸத்நாநஸ்²ச, ம்ருʼதேலாகாநாம்
உத்தா²ேந ப்ரத்யாஸா²கரணாத்³
அஹமபவாத ³ேதாஸ்மி|

Ⅶ இத கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ
ப ²ரூஸி²ஸிதூ³க ேநா : பரஸ்பரம்ʼ
ப ⁴ந்நவாக்யத்வாத் ஸபா⁴யா மத்⁴ேய த்³ெவௗ
ஸம்ʼெகௗ⁴ஜாெதௗ|

Ⅷ யத : ஸிதூ³க ேலாகா உத்தா²நம்ʼ
ஸ்வர்கீ³யதூ³தா ஆத்மாநஸ்²ச ஸர்வ்ேவஷாம்
ஏேதஷாம்ʼ கமப ந மந்யந்ேத, க ந்து
ப ²ரூஸி²ந :ஸர்வ்வம்அங்கீ³குர்வ்வந்த |

Ⅸ தத : பரஸ்பரம் அதஸ²யேகாலாஹேல
ஸமுபஸ்த ²ேத ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ப யா :
ஸபா⁴ஸ்தா² அத்⁴யாபகா : ப்ரத பக்ஷா
உத்தஷ்ட²ந்ேதா (அ)கத²யந், ஏதஸ்ய
மாநவஸ்ய கமப ேதா³ஷம்ʼ ந பஸ்²யாம :; யத ³
கஸ்²ச த்³ ஆத்மா வா கஸ்²ச த்³ தூ³த ஏநம்ʼ
ப்ரத்யாத ³ஸ²த் தர்ஹ வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ப்ராதகூல்ேயந ந ேயாத்ஸ்யாம :|

Ⅹ தஸ்மாத்³ அதீவ ப ⁴ந்நவாக்யத்ேவ
ஸத ேத ெபௗலம்ʼ க²ண்ட³ம்ʼ
க²ண்ட³ம்ʼ கரிஷ்யந்தீத்யாஸ²ங்கயா
ஸஹஸ்ரேஸநாபத  : ேஸநாக³ணம்ʼ
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தத்ஸ்தா²நம்ʼ யாதும்ʼ ஸபா⁴ேதா
ப³லாத் ெபௗலம்ʼ த்⁴ருʼத்வா து³ர்க³ம்ʼ
ேநதஞ்சாஜ்ஞாபயத்|

Ⅺ ராத்ேரா ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய ஸமீேப தஷ்ட²ந்
கத ²தவாந் ேஹ ெபௗல ந ர்ப⁴ேயா ப⁴வ
யதா² யரூஸா²லம்நக³ேர மய ஸா யம்ʼ
த³த்தவாந் ததா² ேராமாநக³ேரப த்வயா
தா³தவ்யம்|

Ⅻ த ³ேந ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத கயந்ேதா
யஹூதீ³யேலாகா ஏகமந்த்ரணா : ஸந்த :
ெபௗலம்ʼநஹத்வாேபா⁴ஜநபாேநகரிஷ்யாம
இத ஸ²பேத²நஸ்வாந்அப³த்⁴நந்|

ⅩⅢ சத்வாரிம்ʼஸ²ஜ்ஜேநப்⁴ேயா(அ)த ⁴கா
ேலாகாஇத பணம்அகுர்வ்வந்|

ⅩⅣ ேத மஹாயாஜகாநாம்ʼ
ப்ராசீநேலாகாநாஞ்ச ஸமீபம்ʼ க³த்வா
கத²யந், வயம்ʼ ெபௗலம்ʼ ந ஹத்வா க மப ந
ேபா⁴ யாமேஹ த்³ருʼேட⁴நாேநந ஸ²பேத²ந
ப³த்³த்⁴வாஅப⁴வாம|

ⅩⅤ அதஏவ ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸபா⁴ஸத்³ேலாைக :
ஸஹ வயம்ʼ தஸ்மிந் கஞ்ச த்³
வேஸ²ஷவசாரம்ʼ கரிஷ்யாமஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
ப⁴வாந் ஸ்²ேவா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
தம் ஆநயத்வத ஸஹஸ்ரேஸநாபதேய
ந ேவத³நம்ʼ குருத ேதந யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ
உபஸ்த ²ேத : பூர்வ்வம்ʼ வயம்ʼ தம்ʼ ஹந்து
ஸஜ்ஜிஷ்யாம|
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ⅩⅥததா³ெபௗலஸ்யபா⁴க ³ேநயஸ்ேதஷாமித
மந்த்ரணாம்ʼ வஜ்ஞாய து³ர்க³ம்ʼ க³த்வா தாம்ʼ
வார்த்தாம்ʼெபௗலம்உக்தவாந்|

ⅩⅦ தஸ்மாத் ெபௗல ஏகம்ʼ ஸ²தேஸநாபத ம்
ஆஹூய வாக்யமித³ம் பா⁴ஷதவாந்
ஸஹஸ்ரேஸநாபேத : ஸமீேப(அ)ஸ்ய
யுவமநுஷ்யஸ்ய கஞ்ச ந்ந ேவத³நம் ஆஸ்ேத,
தஸ்மாத் தத்ஸவத⁴ம் ஏநம்ʼ நய|

ⅩⅧதத : ஸதமாதா³யஸஹஸ்ரேஸநாபேத :
ஸமீபம் உபஸ்தா²ய கத ²தவாந், ப⁴வத :
ஸமீேப(அ)ஸ்ய கமப ந ேவத³நமாஸ்ேத
தஸ்மாத் ப³ந்த ³ : ெபௗேலா மாமாஹூய
ப⁴வத :ஸமீபம்ஏநம்ஆேநதும்ʼ ப்ரார்த ²தவாந்|

ⅩⅨ ததா³ ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தஸ்ய
ஹஸ்தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ந ர்ஜநஸ்தா²நம்ʼ நீத்வா
ப்ருʼஷ்ட²வாந் தவக ம்ʼ ந ேவத³நம்ʼ? தத்கத²ய|

ⅩⅩ தத : ேஸாகத²யத், யஹூதீ³யலாகா :
ெபௗேல கமப வ ேஸ²ஷவசாரம்ʼ ச²லம்ʼ
க்ருʼத்வா தம்ʼ ஸபா⁴ம்ʼ ேநதும்ʼ ப⁴வத : ஸமீேப
ந ேவத³யதும்ʼஅமந்த்ரயந்|

ⅩⅪ க ந்து மவதா தந்ந ஸ்வீகர்த்தவ்யம்ʼ
யதஸ்ேதஷாம்ʼமத்⁴ேயவர்த்த நஸ்²சத்வாரிம்ʼஸ²ஜ்ஜேநப்⁴ேயா
(அ)த ⁴கேலாகா ஏகமந்த்ரணா பூ⁴த்வா
ெபௗலம்ʼ ந ஹத்வா ேபா⁴ஜநம்ʼ பாநஞ்ச ந
கரிஷ்யாம இத ஸ²பேத²ந ப³த்³தா⁴ : ஸந்ேதா
கா⁴தகா இவ ஸஜ்ஜிதா இதா³நீம்ʼ ேகவலம்ʼ
ப⁴வேதா (அ)நுமதம்அேபக்ஷந்ேத|
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ⅩⅫயாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼ ந ேவத ³தவாந்
தாம்ʼ கஸ்ைமச த³ப மா கத²ேயத்யுக்த்வா
ஸஹஸ்ரேஸநாபதஸ்தம்ʼ யுவாநம்ʼ
வஸ்ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸஹஸ்ரேஸநாபத
ர்த்³ெவௗ ஸ²தேஸநாபதீ ஆஹூேயத³ம்
ஆத ³ஸ²த், யுவாம்ʼ ராத்ெரௗ
ப்ரஹைரகாவஸி²ஷ்டாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
ைகஸரியாநக³ரம்ʼயாதும்ʼபதா³தைஸந்யாநாம்ʼ
த்³ேவ ஸ²ேத ேகா⁴டகாேராஹைஸந்யாநாம்ʼ
ஸப்தத ம்ʼ ஸ²க்த தா⁴ரிைஸந்யாநாம்ʼ த்³ேவ
ஸ²ேத சஜநாந்ஸஜ்ஜிதாந்குருதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ெபௗலம் ஆேராஹயதும்ʼ
பீ²லிக்ஷாத ⁴பேத : ஸமீபம்ʼ ந ர்வ்வக்⁴நம்ʼ
ேநதுஞ்சவாஹநாந ஸமுபஸ்தா²பயதம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ஸ பத்ரம்ʼ லிக ²த்வா த³த்தவாந்
தல்லிக ²தேமதத்,

ⅩⅩⅥமஹாமஹமஶ்ரீயுக்தபீ²லிக்ஷாத ⁴பதேய
க்ெலௗத ³யலுஷயஸ்யநமஸ்கார :|

ⅩⅩⅦ யஹூதீ³யேலாகா : பூர்வ்வம் ஏநம்ʼ
மாநவம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஸ்வஹஸ்ைத ர்ஹந்தும்
உத்³யதா ஏதஸ்மிந்நந்தேர ஸைஸந்ேயாஹம்ʼ
தத்ேராபஸ்தா²ய ஏஷ ஜேநா ேராமீய இத
வஜ்ஞாயதம்ʼ ரக்ஷதவாந்|

ⅩⅩⅧ க ந்ந மித்தம்ʼ ேத தமபவத³ந்ேத
தஜ்ஜ்ஞாதும்ʼ ேதஷா ஸபா⁴ம்ʼ
தமாநாய தவாந்|
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ⅩⅩⅨ ததஸ்ேதஷாம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா
வருத்³த⁴யா கயாசந கத²யா
ேஸா(அ)பவாத ³ேதா(அ)ப⁴வத், க ந்து
ஸ ஸ்²ருʼங்க²லப³ந்த⁴நார்ேஹா வா
ப்ராணநாஸா²ர்ேஹா ப⁴வதீத்³ருʼஸ² :
ேகாப்யபராேதா⁴மயாஸ்யநத்³ருʼஷ்ட :|

ⅩⅩⅩ ததா²ப மநுஷ்யஸ்யாஸ்ய
வதா⁴ர்த²ம்ʼ யஹூதீ³யா கா⁴தகாஇவ
ஸஜ்ஜிதா ஏதாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தத்க்ஷணாத் தவ ஸமீபேமநம்ʼ ப்ேரஷதவாந்
அஸ்யாபவாத³காம்ʼஸ்²ச தவ ஸமீபம்ʼ
க³த்வாபவத ³தும் ஆஜ்ஞாபயம்| ப⁴வத :
குஸ²லம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅪ ைஸந்யக³ண ஆஜ்ஞாநுஸாேரண
ெபௗலம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா தஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாம்
ஆந்த பாத்ரிநக³ரம்ஆநயத்|

ⅩⅩⅫ பேர(அ)ஹந ேதந ஸஹ யாதும்ʼ
ேகா⁴டகாரூட⁴ைஸந்யக³ணம்ʼ ஸ்தா²பய த்வா
பராவ்ருʼத்யது³ர்க³ம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅩⅩⅢதத : பேரேகா⁴டகாேராஹைஸந்யக³ண :
ைகஸரியாநக³ரம் உபஸ்தா²ய தத்பத்ரம்
அத ⁴பேத : கேர ஸமர்ப்ய தஸ்ய ஸமீேப
ெபௗலம்உபஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³த ⁴பதஸ்தத்பத்ரம்ʼ படி²த்வா
ப்ருʼஷ்ட²வாந் ஏஷ கம்ப்ரேத³ஸீ²ேயா ஜந :?
ஸ கலிகயாப்ரேத³ஸீ²ய ஏேகா ஜந இத
ஜ்ஞாத்வா கத ²தவாந்,
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ⅩⅩⅩⅤதவாபவாத³கக³ணஆக³ேத தவகதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராஷ்யாமி| ேஹேராத்³ராஜக்³ருʼேஹ தம்ʼ
ஸ்தா²பயதும்ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ பஞ்சப்⁴ேயா த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ
ஹநாநீயநாமா மஹாயாஜேகா(அ)த ⁴பேத :
ஸமக்ஷம்ʼ ெபௗலஸ்ய ப்ராதகூல்ேயந
ந ேவத³யதும்ʼ தர்துல்லநாமாநம்ʼ கஞ்சந
வக்தாரம்ʼ ப்ராசீநஜநாம்ʼஸ்²ச ஸங்க ³ந :
க்ருʼத்வாைகஸரியாநக³ரம்ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱ தத : ெபௗேல ஸமாநீேத ஸத
தர்துல்லஸ்தஸ்யாபவாத³கதா²ம்ʼ கத²யதும்
ஆரப⁴த ேஹ மஹாமஹமபீ²லிக்ஷ
ப⁴வேதா வயம் அத ந ர்வ்வக்⁴நம்ʼ காலம்ʼ
யாபயாேமா ப⁴வத : பரிணாமத³ர்ஸி²தயா
ஏதத்³ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ப³ஹூந மங்க³லாந
க⁴டிதாந ,

Ⅲஇத ேஹேதா ர்வயமத க்ருʼதஜ்ஞா :ஸந்த :
ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்வதா³ ப⁴வேதா கு³ணாந்
கா³யம :|

Ⅳக ந்து ப³ஹுப ⁴ : கதா²ப ⁴ ர்ப⁴வந்தம்ʼ ேயந
ந வ ரஞ்ஜயாமி தஸ்மாத்³ வநேய ப⁴வாந்
ப³நுகம்ப்யமத³ல்பகதா²ம்ʼஸ்²ருʼேணாது|

Ⅴ ஏஷ மஹாமாரீஸ்வரூேபா
நாஸரதீயமதக்³ராஹஸம்ʼகா⁴தஸ்ய
முக்²ேயா பூ⁴த்வா ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
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ராஜத்³ேராஹாசரணப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
ஜநயதீத்யஸ்மாப ⁴ ர்நஸ்²ச தம்ʼ|

Ⅵ ஸ மந்த ³ரமப அஸு²ச கர்த்தும்ʼ
ேசஷ்டிதவாந்; இத காரணாத்³ வயம் ஏநம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ஸ்வவ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
வசாரயதும்ʼ ப்ராவர்த்தாமஹ ;

Ⅶக ந்துலுஷய :ஸஹஸ்ரேஸநாபத ராக³த்ய
ப³லாத்³ அஸ்மாகம்ʼ கேரப்⁴ய ஏநம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா

Ⅷ ஏதஸ்யாபவாத³காந் ப⁴வத : ஸமீபம்
ஆக³ந்தும் ஆஜ்ஞாபயத்| வயம்ʼ யஸ்மிந்
தமபவாதா³ேமா ப⁴வதா பத³பவாத³கதா²யாம்ʼ
வசாரிதாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ
வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ேவத ³தும்ʼஸ² யேத|

Ⅸ தேதா யஹூதீ³யா அப ஸ்வீக்ருʼத்ய
கத ²தவந்த ஏஷாகதா² ப்ரமாணம்|

Ⅹ அத ⁴பெதௗ கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ ெபௗலம்ʼ
ப்ரதீங்க ³தம்ʼ க்ருʼதவத ஸ கத ²தவாந் ப⁴வாந்
ப³ஹூந் வத்ஸராந் யாவத்³ ஏதத்³ேத³ஸ²ஸ்ய
ஸா²ஸநம்ʼ கேராதீத வஜ்ஞாய ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
தா³தும்அேக்ஷாேபா⁴(அ)ப⁴வம்|

Ⅺ அத்³ய ேகவலம்ʼ த்³வாத³ஸ² த ³நாந
யாதாந , அஹம் ஆராத⁴நாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
யரூஸா²லமநக³ரம்ʼ க³தவாந் ஏஷா கதா²
ப⁴வதாஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்யேத;

Ⅻ க ந்த்வ ேப⁴ மாம்ʼ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
ேகநாப ஸஹ வதண்டா³ம்ʼ குர்வ்வந்தம்ʼ
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குத்ராப ப⁴ஜநப⁴வேந நக³ேர வா ேலாகாந்
குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஜநயந்தும்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவந்த :|

ⅩⅢ இதா³நீம்ʼ யஸ்மிந் யஸ்மிந் மாம்
அபவத³ந்ேத தஸ்ய கமப ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ
நஸ²க்நுவந்த |

ⅩⅣ க ந்து ப⁴வஷ்யத்³வாக்யக்³ரந்ேத²
வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத² ச யா யா கதா²
லிக ²தாஸ்ேத தாஸு ஸர்வ்வாஸு
வஸ்²வஸ்ய யந்மதம் இேம வத⁴ர்ம்மம்ʼ
ஜாநந்த தந்மதாநுஸாேரணாஹம்ʼ
நஜப த்ருʼபுருஷாணாம் ஈஸ்²வரம்
ஆராத⁴யாமீத்யஹம்ʼ ப⁴வத : ஸமக்ஷம்
அங்கீ³கேராமி|

ⅩⅤ தா⁴ர்ம்மிகாணாம் அதா⁴ர்ம்மிகாணாஞ்ச
ப்ரமீதேலாகாநாேமேவாத்தா²நம்ʼ
ப⁴வஷ்யதீத கதா²மிேம ஸ்வீகுர்வ்வந்த
ததா²ஹமப தஸ்மிந் ஈஸ்²வேர ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ
கேராமி;

ⅩⅥஈஸ்²வரஸ்யமாநவாநாஞ்சஸமீேப யதா²
ந ர்ேதா³ேஷா ப⁴வாமி தத³ர்த²ம்ʼ ஸததம்ʼ
யத்நவாந்அஸ்மி|

ⅩⅦ ப³ஹுஷ வத்ஸேரஷ க³ேதஷ
ஸ்வேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ ந மித்தம்ʼ
தா³நீயத்³ரவ்யாணி ைநேவத்³யாந ச
ஸமாதா³யபுநராக³மநம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅧதேதாஹம்ʼஸு²ச ர்பூ⁴த்வா ேலாகாநாம்ʼ
ஸமாக³மம்ʼ கலஹம்ʼ வா ந காரிதவாந்
ததா²ப்யாஸி²யாேத³ஸீ²யா : கயந்ேதா



Acts ⅩⅩⅣ:ⅩⅨ cxxxix Acts ⅩⅩⅣ:ⅩⅩⅣ

யஹுதீ³யேலாகா மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ மாம்ʼ
த்⁴ருʼதவந்த :|

ⅩⅨ மேமாபரி யத ³ காச த³பவாத³கதா²ஸ்த
தர்ஹ ப⁴வத :ஸமீபம்உபஸ்தா²யேதஷாேமவ
ஸா யதா³நம்உச தம்|

ⅩⅩேநாேசத் பூர்வ்ேவமஹாஸபா⁴ஸ்தா²நாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ மம
த³ண்டா³யமாநத்வஸமேய, அஹமத்³ய
ம்ருʼதாநாமுத்தா²ேந யுஷ்மாப ⁴
ர்வ சாரிேதாஸ்மி,

ⅩⅪ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய தஷ்ட²ந்நஹம்ʼ
யாமிமாம்ʼ கதா²முச்ைச : ஸ்வேரண
கத ²தவாந் தத³ந்ேயா மம ேகாப
ேதா³ேஷா(அ)லப்⁴யத ந ேவத வரம் ஏேத
ஸமுபஸ்த ²தேலாகாவத³ந்து|

ⅩⅫ ததா³ பீ²லிக்ஷ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தந்மதஸ்ய வேஸ²ஷவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
வஜ்ஞாதும்ʼ வசாரம்ʼ ஸ்த²க ³தம்ʼ க்ருʼத்வா
கத ²தவாந் லுஷேய ஸஹஸ்ரேஸநாபெதௗ
ஸமாயாேத ஸத யுஷ்மாகம்ʼ வசாரம் அஹம்ʼ
நஷ்பாத³யஷ்யாமி|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ப³ந்த⁴நம்ʼ வநா
ெபௗலம்ʼ ரக்ஷதும்ʼ தஸ்ய ேஸவநாய
ஸாக்ஷாத்கரணாயவாததீ³யாத்மீயப³ந்து⁴ஜநாந்
ந வாரயதுஞ்ச ஸ²மேஸநாபத ம்
ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅣஅல்பத ³நாத் பரம்ʼ பீ²லிேக்ஷா(அ)த ⁴பத
ர்த்³ருஷல்லாநாம்நா யஹூதீ³யயா



Acts ⅩⅩⅣ:ⅩⅩⅤ cxl Acts ⅩⅩⅤ:Ⅱ

ஸ்வபா⁴ர்ய்யயா ஸஹாக³த்ய
ெபௗலமாஹூய தஸ்ய முகா²த்
க்²ரீஷ்டத⁴ர்ம்மஸ்ய வ்ருʼத்தாந்தம்
அஸ்²ெரௗஷீத்|

ⅩⅩⅤ ெபௗேலந ந்யாயஸ்ய
பரிமிதேபா⁴க³ஸ்ய சரமவ சாரஸ்ய ச
கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ பீ²லிக்ஷ :
கம்பமாந : ஸந் வ்யாஹரத்³ இதா³நீம்ʼ
யாஹ , அஹம் அவகாஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய த்வாம்
ஆஹூஸ்யாமி|

ⅩⅩⅥமுக்த ப்ரப்த்யர்த²ம்ʼ ெபௗேலந மஹ்யம்ʼ
முத்³ராதா³ஸ்யந்ேத இத பத்யாஸா²ம்ʼ
க்ருʼத்வா ஸ புந : புநஸ்தமாஹூய ேதந
ஸாகம்ʼ கேதா²பகத²நம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩⅦ க ந்து வத்ஸரத்³வயாத் பரம்ʼ
பர்க யபீ²ஷ்ட பா²லிக்ஷஸ்ய பத³ம்ʼ ப்ராப்ேத
ஸத பீ²லிேக்ஷா யஹூதீ³யாந் ஸந்துஷ்டாந்
ச கீர்ஷந் ெபௗலம்ʼ ப³த்³த⁴ம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய
க³தவாந்|

ⅩⅩⅤ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ பீ²ஷ்ேடா நஜராஜ்யம்
ஆக³த்ய த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ ைகஸரியாேதா
யரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³மத்|

Ⅱ ததா³ மஹாயாஜேகா யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப்ரதா⁴நேலாகாஸ்²சதஸ்யஸமக்ஷம்ʼெபௗலம்
அபாவத³ந்த|



Acts ⅩⅩⅤ:Ⅲ cxli Acts ⅩⅩⅤ:Ⅸ

Ⅲ ப⁴வாந் தம்ʼ யரூஸா²லமம் ஆேநதும்
ஆஜ்ஞாபயத்வத வநீய ேத தஸ்மாத்³
அநுக்³ரஹம்ʼவாஞ்ச ²தவந்த :|

Ⅳ யத : பத ²மத்⁴ேய ேகா³பேநந ெபௗலம்ʼ
ஹந்தும்ʼ ைத ர்கா⁴தகா ந யுக்தா :| பீ²ஷ்ட
உத்தரம்ʼ த³த்தவாந் ெபௗல : ைகஸரியாயாம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத புநரல்பத ³நாத்பரம்அஹம்ʼதத்ர
யாஸ்யாமி|

Ⅴ ததஸ்தஸ்ய மாநுஷஸ்ய யத ³ கஸ்²ச த்³
அபராத⁴ஸ்தஷ்ட²த தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ேய
ஸ²க்நுவந்த ேத மயா ஸஹ தத்ர க³த்வா
தமபவத³ந்துஸஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்|

Ⅵத³ஸ²த ³வேஸப்⁴ேயா(அ)த ⁴கம்ʼவலம்ப்³ய
பீ²ஷ்டஸ்தஸ்மாத் ைகஸரியாநக³ரம்ʼ க³த்வா
பரஸ்மிந் த ³வேஸ வசாராஸந உபத ³ஸ்²ய
ெபௗலம்ஆேநதும்ஆஜ்ஞாபயத்|

Ⅶ ெபௗேல ஸமுபஸ்த ²ேத ஸத
யரூஸா²லம்நக³ராத்³ ஆக³தா
யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ சதுர்த ³ஸி²
ஸம்ʼேவஷ்ட்ய தஸ்ய வருத்³த⁴ம்ʼ ப³ஹூந்
மஹாேதா³ஷாந் உத்தா²ப தவந்த : க ந்து
ேதஷாம்ʼ க மப ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்ʼ ந
ஸ²க்நுவந்த :|

Ⅷ தத : ெபௗல : ஸ்வஸ்மிந் உத்தரமித³ம்
உத ³தவாந்,யஹூதீ³யாநாம்ʼவ்யவஸ்தா²யா
மந்த ³ரஸ்ய ைகஸரஸ்ய வா ப்ரதகூலம்ʼ
க மப கர்ம்ம நாஹம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅸ க ந்து பீ²ஷ்ேடா யஹூதீ³யாந்
ஸந்துஷ்டாந் கர்த்தும் அப ⁴லஷந் ெபௗலம்



Acts ⅩⅩⅤ:Ⅹ cxlii Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅣ

அபா⁴ஷத த்வம்ʼ க ம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ
க³த்வாஸ்மிந் அப ⁴ேயாேக³ மம ஸாக்ஷாத்³
வசாரிேதா ப⁴வஷ்யஸி?

Ⅹ தத : ெபௗல உத்தரம்ʼ ப்ேராக்தவாந், யத்ர
மம வ சாேரா ப⁴வதும்ʼ ேயாக்³ய : ைகஸரஸ்ய
தத்ர வ சாராஸந ஏவ ஸமுபஸ்த ²ேதாஸ்மி;
அஹம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ காமப ஹாந ம்ʼ
நாகார்ஷம் இத ப⁴வாந் யதா²ர்த²ேதா
வஜாநாத |

Ⅺ கஞ்ச த³பராத⁴ம்ʼ கஞ்சந வதா⁴ர்ஹம்ʼ
கர்ம்ம வா யத்³யஹம் அகரிஷ்யம்ʼ தர்ஹ
ப்ராணஹநநத³ண்ட³மப ேபா⁴க்தும்
உத்³யேதா(அ)ப⁴வஷ்யம்ʼ, க ந்து ேத
மம ஸமபவாத³ம்ʼ குர்வ்வந்த ஸ
யத ³ கல்ப தமாத்ேரா ப⁴வத தர்ஹ
ேதஷாம்ʼ கேரஷ மாம்ʼ ஸமர்பயதும்ʼ
கஸ்யாப்யத ⁴காேரா நாஸ்த , ைகஸரஸ்ய
ந கேட மமவ சாேரா ப⁴வது|

Ⅻ ததா³ பீ²ஷ்ேடா மந்த்ரிப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸம்ʼமந்த்ர்ய ெபௗலாய கத ²தவாந்,
ைகஸரஸ்ய ந கேட க ம்ʼ தவ வ சாேரா
ப⁴வஷ்யத ? ைகஸரஸ்ய ஸமீபம்ʼ
க³மிஷ்யஸி|

ⅩⅢ கயத்³த ³ேநப்⁴ய : பரம் ஆக்³ரிப்பராஜா
ப³ர்ணீகீ ச பீ²ஷ்டம்ʼ ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ
ைகஸரியாநக³ரம்ஆக³தவந்ெதௗ|

ⅩⅣ ததா³ ெதௗ ப³ஹுத ³நாந தத்ர
ஸ்த ²ெதௗ தத : பீ²ஷ்டஸ்தம்ʼ ராஜாநம்ʼ



Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅤ cxliii Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅩ

ெபௗலஸ்ய கதா²ம்ʼ வஜ்ஞாப்ய கத²யதும்
ஆரப⁴த ெபௗலநாமாநம் ஏகம்ʼ ப³ந்த ³
பீ²லிேக்ஷாப³த்³த⁴ம்ʼஸம்ʼஸ்தா²ப்யக³தவாந்|

ⅩⅤ யரூஸா²லமி மம ஸ்த ²த காேல
மஹாயாஜேகா யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ப்ராசீநேலாகாஸ்²ச தம் அேபாத்³ய தம்ப்ரத
த³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅥ தேதாஹம் இத்யுத்தரம் அவத³ம்ʼ
யாவத்³ அேபாத ³ேதா ஜந : ஸ்வாபவாத³காந்
ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்வாஸ்வஸ்மிந் ேயா(அ)பராத⁴
ஆேராப தஸ்தஸ்ய ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
தா³தும்ʼ ஸுேயாக³ம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத ,
தாவத்காலம்ʼ கஸ்யாப மாநுஷஸ்ய
ப்ராணநாஸா²ஜ்ஞாபநம்ʼ ேராமிேலாகாநாம்ʼ
ரீத ர்நஹ |

ⅩⅦ ததஸ்ேதஷ்வத்ராக³ேதஷ பரஸ்மிந்
த ³வேஸ(அ)ஹம் அவலம்ப³ம்ʼ வசாராஸந
உபவஸ்²ய தம்ʼ மாநுஷம் ஆேநதும்
ஆஜ்ஞாபயம்|

ⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ தஸ்யாபவாத³கா
உபஸ்தா²ய யாத்³ருʼஸ²ம் அஹம்ʼ ச ந்த தவாந்
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கஞ்சந மஹாபவாத³ம்ʼ
ேநாத்தா²ப்ய

ⅩⅨ ஸ்ேவஷாம்ʼ மேத ததா² ெபௗேலா
யம்ʼ ஸஜீவம்ʼ வத³த தஸ்மிந் யீஸு²நாமந
ம்ருʼதஜேந ச தஸ்யவருத்³த⁴ம்ʼ கத ²தவந்த :|

ⅩⅩ தேதாஹம்ʼ தாத்³ருʼக்³வசாேர
ஸம்ʼஸ²யாந : ஸந் கத ²தவாந் த்வம்ʼ



Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅪ cxliv Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅩⅣ

யரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா க ம்ʼ தத்ர வ சாரிேதா
ப⁴வதும்இச்ச²ஸி?

ⅩⅪ ததா³ ெபௗேலா மஹாராஜஸ்ய ந கேட
வ சாரிேதா ப⁴வதும்ʼ ப்ரார்த²யத, தஸ்மாத்³
யாவத்காலம்ʼ தம்ʼ ைகஸரஸ்ய ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷயதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி தாவத்காலம்ʼ
தமத்ரஸ்தா²பயதும்ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅫ தத ஆக்³ரிப்ப : பீ²ஷ்டம் உக்தவாந்,
அஹமப தஸ்ய மாநுஷஸ்ய கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும் அப ⁴லஷாமி| ததா³ பீ²ஷ்ேடா
வ்யாஹரத் ஸ்²வஸ்ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼ
ஸ்²ேராஷ்யஸி|

ⅩⅩⅢ பரஸ்மிந் த ³வேஸ ஆக்³ரிப்ேபா
ப³ர்ணீகீ ச மஹாஸமாக³மம்ʼ
க்ருʼத்வா ப்ரதா⁴நவாஹநீபத ப ⁴
ர்நக³ரஸ்த²ப்ரதா⁴நேலாைகஸ்²ச ஸஹ
மிலித்வா ராஜக்³ருʼஹமாக³த்ய
ஸமுபஸ்த ²ெதௗ ததா³ பீ²ஷ்டஸ்யாஜ்ஞயா
ெபௗலஆநீேதா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅩⅣ ததா³ பீ²ஷ்ட : கத ²தவாந் ேஹ
ராஜந் ஆக்³ரிப்ப ேஹ உபஸ்த ²தா :
ஸர்வ்ேவ ேலாகா யரூஸா²லம்நக³ேர
யஹூதீ³யேலாகஸமூேஹா யஸ்மிந்
மாநுேஷ மம ஸமீேப ந ேவத³நம்ʼ க்ருʼத்வா
ப்ேராச்ைச : கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந்
புநரல்பகாலமப தஸ்ய ஜீவநம்ʼ ேநாச தம்ʼ
தேமதம்ʼமாநுஷம்ʼ பஸ்²யத|



Acts ⅩⅩⅤ:ⅩⅩⅤ cxlv Acts ⅩⅩⅥ:Ⅲ

ⅩⅩⅤ க ந்த்ேவஷ ஜந : ப்ராணநாஸ²ர்ஹம்ʼ
க மப கர்ம்ம ந க்ருʼதவாந் இத்யஜாநாம்ʼ
ததா²ப ஸ மஹாராஜஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴
வசாரிேதா ப⁴வதும்ʼ ப்ரார்த²யத தஸ்மாத்
தஸ்யஸமீபம்ʼ தம்ʼ ப்ேரஷயதும்ʼமத மகரவம்|

ⅩⅩⅥ க ந்து ஶ்ரீயுக்தஸ்ய ஸமீபம் ஏதஸ்மிந்
க ம்ʼ ேலக²நீயம் இத்யஸ்ய கஸ்யச ந்
ந ர்ணயஸ்ய ந ஜாதத்வாத்³ ஏதஸ்ய வசாேர
ஸத யதா²ஹம்ʼேலக ²தும்ʼகஞ்சநநஸ்²ச தம்ʼ
ப்ராப்ேநாமி தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
வேஸ²ஷேதா ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ ப⁴வத :
ஸமக்ஷம்ஏதம்ஆநேய|

ⅩⅩⅦ யேதா ப³ந்த ³ப்ேரஷணஸமேய
தஸ்யாப ⁴ேயாக³ஸ்ய கஞ்ச த³ேலக²நம்
அஹம்அயுக்தம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ
Ⅰ தத ஆக்³ரிப்ப : ெபௗலம் அவாதீ³த், நஜாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ துப்⁴யம் அநுமத ர்தீ³யேத|
தஸ்மாத்ெபௗல : கரம்ʼப்ரஸார்ய்யஸ்வஸ்மிந்
உத்தரம்அவாதீ³த்|

Ⅱ ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ யத்காரணாத³ஹம்ʼ
யஹூதீ³ையரபவாத ³ேதா (அ)ப⁴வம்ʼ தஸ்ய
வ்ருʼத்தாந்தம் அத்³ய ப⁴வத : ஸாக்ஷாந்
ந ேவத³யதுமநுமேதாஹம் இத³ம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ
பரமம்ʼ பா⁴க்³யம்ʼமந்ேய;

Ⅲ யேதா யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
யா யா ரீத  : ஸூ மவ சாராஸ்²ச ஸந்த
ேதஷ ப⁴வாந் வஜ்ஞதம :;அதஏவ ப்ரார்த²ேய
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ைத⁴ர்ய்யமவலம்ப்³ய மம ந ேவத³நம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅳ அஹம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ேர
ஸ்வேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஷ்ட²ந்
ஆ ெயௗவநகாலாத்³ யத்³ரூபம் ஆசரிதவாந்
தத்³யஹூதீ³யேலாகா :ஸர்வ்ேவவத³ந்த |

Ⅴ அஸ்மாகம்ʼ ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸு²த்³த⁴தமம்ʼ
யத் ப ²ரூஸீ²யமதம்ʼ தத³வலம்பீ³ பூ⁴த்வாஹம்ʼ
காலம்ʼ யாப தவாந் ேய ஜநா ஆ
பா³ல்யகாலாந் மாம்ʼ ஜாநாந்த ேத
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸா யம்ʼ யத ³ த³தா³த
தர்ஹ தா³தும்ʼஸ²க்நுவந்த |

Ⅵ க ந்து ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ
ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
ந கேட யத்³ அங்கீ³க்ருʼதவாந் தஸ்ய
ப்ரத்யாஸா²ேஹேதாரஹம் இதா³நீம்ʼ
வசாரஸ்தா²ேந த³ண்டா³யமாேநாஸ்மி|

Ⅶ தஸ்யாங்கீ³காரஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்தும்
அஸ்மாகம்ʼ த்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா² த ³வாநஸ²ம்ʼ
மஹாயத்நாத்³ ஈஸ்²வரேஸவநம்ʼ
க்ருʼத்வா யாம்ʼ ப்ரத்யாஸா²ம்ʼ குர்வ்வந்த
தஸ்யா : ப்ரத்யாஸா²யா ேஹேதாரஹம்ʼ
யஹூதீ³ையரபவாத ³ேதா(அ)ப⁴வம்|

Ⅷ ஈஸ்²வேரா ம்ருʼதாந் உத்தா²பயஷ்யதீத
வாக்யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட(அ)ஸம்ப⁴வம்ʼ
குேதா ப⁴ேவத்?

Ⅸ நாஸரதீயயீேஸா² ர்நாம்ேநா வருத்³த⁴ம்ʼ
நாநாப்ரகாரப்ரதகூலாசரணம் உச தம்
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இத்யஹம்ʼமநஸியதா²ர்த²ம்ʼவஜ்ஞாய
Ⅹ யரூஸா²லமநக³ேர தத³கரவம்ʼ ப²லத :
ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய ந கடாத் க்ஷமதாம்ʼ
ப்ராப்ய ப³ஹூந் பவத்ரேலாகாந் காராயாம்ʼ
ப³த்³த⁴வாந் வ ேஸ²ஷதஸ்ேதஷாம்ʼ
ஹநநஸமேய ேதஷாம்ʼ வருத்³தா⁴ம்ʼ நஜாம்ʼ
ஸம்மதம்ʼ ப்ரகாஸி²தவாந்|

Ⅺ வாரம்ʼ வாரம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேநஷ
ேதப்⁴ேயா த³ண்ட³ம்ʼ ப்ரத³த்தவாந் ப³லாத்
தம்ʼ த⁴ர்ம்மம்ʼ ந ந்த³யதவாம்ʼஸ்²ச புநஸ்²ச
தாந் ப்ரத மஹாக்ேராதா⁴த்³ உந்மத்த : ஸந்
வேத³ஸீ²யநக³ராணியாவத்தாந்தாடி³தவாந்|

Ⅻ இத்த²ம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய ஸமீபாத்
ஸ²க்த ம் ஆஜ்ஞாபத்ரஞ்ச லப்³த்⁴வா
த³ம்ேமஷக்நக³ரம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅢ ததா³ஹம்ʼ ேஹ ராஜந் மார்க³மத்⁴ேய
மத்⁴யாஹ்நகாேல மம மதீ³யஸங்க ³நாம்ʼ
ேலாகாநாஞ்ச சதஸ்ருʼஷ த ³க்ஷ க³க³ணாத்
ப்ரகாஸ²மாநாம்ʼபா⁴ஸ்கரேதாப ேதஜஸ்வதீம்ʼ
தீ³ப்த ம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅣ தஸ்மாத்³ அஸ்மாஸு ஸர்வ்ேவஷ
பூ⁴ெமௗ பத ேதஷ ஸத்ஸு ேஹ ெஸௗ²ல
ைஹ ெஸௗ²ல குேதா மாம்ʼ தாட³யஸி?
கண்டகாநாம்ʼ முேக² பாதா³ஹநநம்ʼ தவ
து³ :ஸாத்⁴யம் இப்³ரீயபா⁴ஷயா க³த ³த
ஏதாத்³ருʼஸ² ஏக :ஸ²ப்³ேதா³மயாஸ்²ருத :|

ⅩⅤததா³ஹம்ʼப்ருʼஷ்டவாந்ேஹப்ரேபா⁴ேகா
ப⁴வாந்? தத :ஸகத ²தவாந்யம்ʼயீஸு²ம்ʼத்வம்ʼ
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தாட³யஸிேஸாஹம்ʼ,
ⅩⅥ க ந்து ஸமுத்தஷ்ட² த்வம்ʼ யத்³
த்³ருʼஷ்டவாந் இத : புநஞ்ச யத்³யத் த்வாம்ʼ
த³ர்ஸ²யஷ்யாமி ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
கார்ய்யாணாம்ʼ த்வாம்ʼ ஸாக்ஷணம்ʼ மம
ேஸவகஞ்சகர்த்தும்த³ர்ஸ²நம்அதா³ம்|

ⅩⅦவேஸ²ஷேதாயஹூதீ³யேலாேகப்⁴ேயா
ப ⁴ந்நஜாதீேயப்⁴யஸ்²ச த்வாம்ʼ மேநாநீதம்ʼ
க்ருʼத்வா ேதஷாம்ʼயதா² பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வத

ⅩⅧ யதா² ேத மய வஸ்²வஸ்ய
பவத்ரீக்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴ேய பா⁴க³ம்ʼ
ப்ராப்நுவந்த தத³ப ⁴ப்ராேயண ேதஷாம்ʼ
ஜ்ஞாநசக்ஷ ம்ʼஷ ப்ரஸந்நாந
கர்த்தும்ʼ ததா²ந்த⁴காராத்³ தீ³ப்த ம்ʼ ப்ரத
ைஸ²தாநாத ⁴காராச்ச ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத மதீ :
பராவர்த்தயதும்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸமீபம்ʼ த்வாம்ʼ
ப்ேரஷ்யாமி|

ⅩⅨ ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ஸ்வர்கீ³யப்ரத்யாேத³ஸ²ம்ʼ அக்³ராஹ்யம்
அக்ருʼத்வாஹம்ʼ

ⅩⅩ ப்ரத²மேதா த³ம்ேமஷக்நக³ேர
தேதா யரூஸா²லமி ஸர்வ்வஸ்மிந்
யஹூதீ³யேத³ேஸ² அந்ேயஷ ேத³ேஸ²ஷ
ச ேய◌ेந ேலாகா மத ம்ʼ பராவர்த்த்ய
ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரத பராவர்த்தயந்ேத,
மந :பராவர்த்தநேயாக்³யாந கர்ம்மாணி
ச குர்வ்வந்த தாத்³ருʼஸ²ம் உபேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரசாரிதவாந்|
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ⅩⅪ ஏதத்காரணாத்³ யஹூதீ³யா
மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ மாம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ஹந்தும்
உத்³யதா :|

ⅩⅫ ததா²ப க்²ரீஷ்ேடா து³ :க²ம்ʼ
பு⁴க்த்வா ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²ய நஜேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாஞ்ச ஸமீேப தீ³ப்த ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யஷ்யத

ⅩⅩⅢ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணா மூஸாஸ்²ச
பா⁴வகார்ய்யஸ்ய யத ³த³ம்ʼ ப்ரமாணம்
அத³து³ேரதத்³ வநாந்யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந
கத²யத்வா ஈஸ்²வராத்³ அநுக்³ரஹம்ʼ
லப்³த்⁴வா மஹதாம்ʼ க்ஷ த்³ராணாஞ்ச
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமீேப ப்ரமாணம்ʼ
த³த்த்வாத்³யயாவத்தஷ்டா²மி|

ⅩⅩⅣ தஸ்யமாம்ʼ கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய பீ²ஷ்ட
உச்ைச : ஸ்வேரண கத ²தவாந் ேஹ ெபௗல
த்வம்உந்மத்ேதாஸிப³ஹுவத்³யாப்⁴யாேஸந
த்வம்ʼஹதஜ்ஞாேநாஜாத :|

ⅩⅩⅤ ஸ உக்தவாந் ேஹ மஹாமஹம
பீ²ஷ்ட நாஹம் உந்மத்த : க ந்து ஸத்யம்ʼ
வேவசநீயஞ்சவாக்யம்ʼ ப்ரஸ்ெதௗமி|

ⅩⅩⅥ யஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ அேக்ஷாப⁴ : ஸந்
கதா²ம்ʼ கத²யாமி ஸ ராஜா தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ஜாநாத தஸ்ய ஸமீேப க மப கு³ப்தம்ʼ ேநத
மயா நஸ்²ச தம்ʼ பு³த்⁴யேத யதஸ்தத்³ வஜேந
ந க்ருʼதம்ʼ|
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ⅩⅩⅦ ேஹ ஆக்³ரிப்பராஜ ப⁴வாந் க ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³க³ேணாக்தாந வாக்யாந
ப்ரத்ேயத ? ப⁴வாந் ப்ரத்ேயத தத³ஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅩⅧததஆக்³ரிப்ப : ெபௗலம்அப ⁴ஹதவாந்
த்வம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ ஜநயத்வா ப்ராேயண
மாமப க்²ரீஷ்டீயம்ʼ கேராஷ |

ⅩⅩⅨ தத : ேஸா(அ)வாதீ³த் ப⁴வாந் ேய ேய
ேலாகாஸ்²ச மம கதா²ம் அத்³யஸ்²ருʼண்வந்த
ப்ராேயண இத நஹ கந்த்ேவதத்
ஸ்²ருʼங்க²லப³ந்த⁴நம்ʼ வநா ஸர்வ்வதா² ேத
ஸர்வ்ேவ மாத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த்வதீஸ்²வஸ்ய
ஸமீேப ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்|

ⅩⅩⅩ ஏதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத ²தாயாம்ʼ ஸ
ராஜா ேஸா(அ)த ⁴பத ர்ப³ர்ணீகீ ஸபா⁴ஸ்தா²
ேலாகாஸ்²ச தஸ்மாத்³உத்தா²ய

ⅩⅩⅪ ேகா³பேந பரஸ்பரம்ʼ வவச்ய
கத ²தவந்த ஏஷ ஜேநா ப³ந்த⁴நார்ஹம்ʼ
ப்ராணஹநநார்ஹம்ʼ வா க மப கர்ம்ம
நாகேராத்|

ⅩⅩⅫ தத ஆக்³ரிப்ப : பீ²ஷ்டம் அவத³த்,
யத்³ேயஷ மாநுஷ : ைகஸரஸ்ய ந கேட
வ சாரிேதாப⁴வதும்ʼநப்ரார்த²யஷ்யத்தர்ஹ
முக்ேதா ப⁴வதும்அஸ² யத்|

ⅩⅩⅦ
Ⅰ ஜலபேத²நாஸ்மாகம் இேதாலியாேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரத யாத்ராயாம்ʼ நஸ்²ச தாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
ேத யூலியநாம்ேநா மஹாராஜஸ்ய
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ஸம்ʼகா⁴தாந்தர்க³தஸ்ய ேஸநாபேத : ஸமீேப
ெபௗலம்ʼ தத³ந்யாந் கத நயஜநாம்ʼஸ்²ச
ஸமார்பயந்|

Ⅱ வயம் ஆத்³ராமுத்தீயம்ʼ ேபாதேமகம்
ஆருஹ்ய ஆஸி²யாேத³ஸ²ஸ்ய தடஸமீேபந
யாதும்ʼ மத ம்ʼ க்ருʼத்வா லங்க³ரம்
உத்தா²ப்ய ேபாதம் அேமாசயாம;
மாக த³நயாேத³ஸ²ஸ்த²த ²ஷலநீகீநவாஸ்யாரிஸ்தார்க²நாமா
கஸ்²ச த்³ ஜேநா(அ)ஸ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
ஆஸீத்|

Ⅲ பரஸ்மிந் த ³வேஸ (அ)ஸ்மாப ⁴ :
ஸீேதா³ந்நக³ேர ேபாேத லாக ³ேத தத்ர
யூலிய : ேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼ ப்ரத
ெஸௗஜந்யம்ʼ ப்ரத³ர்த்²ய ஸாந்த்வநார்த²ம்ʼ
ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வாந்உபயாதும்அநுஜஜ்ெஞௗ|

Ⅳ தஸ்மாத் ேபாேத ேமாச ேத ஸத
ஸம்முக²வாேயா : ஸம்ப⁴வாத்³ வயம்ʼ
குப்ேராபத்³வீபஸ்யதீரஸமீேபந க³தவந்த :|

Ⅴ கலிகயாயா : பாம்பூ²லியாயாஸ்²ச
ஸமுத்³ரஸ்ய பாரம்ʼ க³த்வா
லூகயாேத³ஸா²ந்தர்க³தம்ʼ முராநக³ரம்
உபாதஷ்டா²ம|

Ⅵ தத்ஸ்தா²நாத்³ இதாலியாேத³ஸ²ம்ʼ
க³ச்ச²த ய : ஸிகந்த³ரியாநக³ரஸ்ய
ேபாதஸ்தம்ʼதத்ரப்ராப்யஸ²தேஸநாபதஸ்தம்ʼ
ேபாதம்அஸ்மாந்ஆேராஹயத்|

Ⅶ தத : பரம்ʼ ப³ஹூந த ³நாந ஸ²ைந :
ஸ²ைந : ர்க³த்வா க்நீத³பார்ஸ்²ேவாபஸ்த்²த ◌े :
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பூர்வ்வம்ʼ ப்ரதகூேலந பவேநந வயம்ʼ
ஸல்ேமாந்யா : ஸம்முக²ம் உபஸ்தா²ய
க்ரீத்யுபத்³வீபஸ்யதீரஸமீேபந க³தவந்த :|

Ⅷகஷ்ேடநதமுத்தீர்ய்யலாேஸயாநக³ரஸ்யாத⁴ :
ஸுந்த³ரநாமகம்ʼ கா²தம்உபாதஷ்டா²ம|

Ⅸ இத்த²ம்ʼ ப³ஹுதத² : காேலா யாப த
உபவாஸத ³நஞ்சாதீதம்ʼ, தத்காரணாத்
ெநௗவர்த்மந ப⁴யங்கேர ஸத ெபௗேலா
வ நேயந கத ²தவாந்,

Ⅹ ேஹ மேஹச்சா² அஹம்ʼ நஸ்²சயம்ʼ
ஜாநாமி யாத்ராயாமஸ்யாம் அஸ்மாகம்ʼ
க்ேலஸா²ப³ஹூநாமபசயாஸ்²சப⁴வஷ்யந்த ,
ேத ேகவலம்ʼ ேபாதஸாமக்³ர்ேயாரித நஹ ,
க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ ப்ராணாநாமப |

Ⅺததா³ஸ²தேஸநாபத  : ெபௗ◌ैेேலாக்தவாக்யேதாப
கர்ணதா⁴ரஸ்ய ேபாதவணிஜஸ்²ச வாக்யம்ʼ
ப³ஹுமம்ʼஸ்த|

Ⅻ தத் கா²தம்ʼ ஸீ²தகாேல
வாஸார்ஹஸ்தா²நம்ʼ ந தஸ்மாத்³
அவாசீப்ரதீேசார்த ³ேஸா² : க்ரீத்யா :
ைப²நீகயகா²தம்ʼ யாதும்ʼ யத ³
ஸ²க்நுவந்தஸ்தர்ஹ தத்ர ஸீ²தகாலம்ʼ
யாபயதும்ʼ ப்ராேயண ஸர்வ்ேவ
மந்த்ரயாமாஸு :|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ த³க்ஷணவாயு ர்மந்த³ம்ʼ
வஹதீத வ ேலாக்ய நஜாப ⁴ப்ராயஸ்ய
ஸித்³ேத⁴ : ஸுேயாேகா³ ப⁴வதீத பு³த்³த்⁴வா
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ேபாதம்ʼ ேமாசய த்வா க்ரீத்யுபத்³வீபஸ்ய
தீரஸமீேபந சலிதவந்த :|

ⅩⅣ க ந்த்வல்பக்ஷணாத் பரேமவ
உரக்லுேதா³ந்நாமா ப்ரதகூல : ப்ரசண்ேடா³
வாயு ர்வஹந்ேபாேத(அ)லகீ³த்

ⅩⅤ தஸ்யாப ⁴முக²ம்ʼ க³ந்தும்
ேபாதஸ்யாஸ²க்தத்வாத்³ வயம்ʼ வாயுநா
ஸ்வயம்ʼ நீதா :|

ⅩⅥஅநந்தரம்ʼக்ெலௗதீ³நாம்நஉபத்³வீபஸ்ய
கூலஸமீேபந ேபாதம்ʼ க³மய த்வா ப³ஹுநா
கஷ்ேடநக்ஷ த்³ரநாவம்அரக்ஷாம|

ⅩⅦ ேத தாமாருஹ்ய ரஜ்ஜ்சா
ேபாதஸ்யாேதா⁴பா⁴க³ம் அப³த்⁴நந்
தத³நந்தரம்ʼ ேசத் ேபாேதா ைஸகேத லக³தீத
ப⁴யாத்³ வாதவஸநாந்யேமாசயந் தத :
ேபாேதாவாயுநா சாலித :|

ⅩⅧக ந்துக்ரமேஸா²வாேயா : ப்ரப³லத்வாத்
ேபாேதா ேதா³லாயமாேநா(அ)ப⁴வத்
பரஸ்மிந் த ³வேஸ ேபாதஸ்தா²ந கத பயாந
த்³ரவ்யாணி ேதாேய நக்ஷப்தாந |

ⅩⅨ த்ருʼதீயத ³வேஸ வயம்ʼ ஸ்வஹஸ்ைத :
ேபாதஸஜ்ஜநத்³ரவ்யாணி நக்ஷப்தவந்த :|

ⅩⅩ தேதா ப³ஹுத ³நாந யாவத்
ஸூர்ய்யநக்ஷத்ராதீ³ந ஸமாச்ச²ந்நாந
தேதா (அ)தீவ வாத்யாக³மாத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப்ராணரக்ஷாயா : காப ப்ரத்யாஸா²
நாதஷ்ட²த்|
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ⅩⅪ ப³ஹுத ³ேநஷ ேலாைகரநாஹாேரண
யாப ேதஷ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷத்
ெபௗலஸ்தஷ்ட²ந் அகத²யத், ேஹ
மேஹச்சா² : க்ரீத்யுபத்³வீபாத் ேபாதம்ʼ ந
ேமாசயதும் அஹம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ யத்³ அவத³ம்ʼ
தத்³க்³ரஹணம்ʼ யுஷ்மாகம் உச தம் ஆஸீத்
ததா² க்ருʼேத யுஷ்மாகம் ஏஷா வ பத்³
ஏேஷா(அ)பசயஸ்²ச நாக⁴டிஷ்ேயதாம்|

ⅩⅫ க ந்து ஸாம்ப்ரதம்ʼ யுஷ்மாந் வ நீய
ப்³ரவீம்யஹம்ʼ,யூயம்ʼ நக்ஷ ப்⁴யத யுஷ்மாகம்
ஏகஸ்யாப ப்ராணிேநாஹாந ர்நப⁴வஷ்யத ,
ேகவலஸ்யேபாதஸ்யஹாந ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ யேதா யஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
ேலாேகா(அ)ஹம்ʼ யஞ்சாஹம்ʼ பரிசராமி
ததீ³ய ஏேகா தூ³ேதா ஹ்ேயா ராத்ெரௗ
மமாந்த ேக தஷ்ட²ந் கத ²தவாந்,

ⅩⅩⅣ ேஹ ெபௗல மா ைப⁴ஷீ : ைகஸரஸ்ய
ஸம்முேக² த்வேயாபஸ்தா²தவ்யம்ʼ; தைவதாந்
ஸங்க ³ேநா ேலாகாந் ஈஸ்²வரஸ்துப்⁴யம்ʼ
த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅤ அதஏவ ேஹ மேஹச்சா² யூயம்ʼ
ஸ்த ²ரமநேஸா ப⁴வத மஹ்யம்ʼ யா கதா²கத ²
ஸாவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத மைமதாத்³ருʼஸீ²
வஸ்²வாஸஈஸ்²வேரவ த்³யேத,

ⅩⅩⅥ க ந்து கஸ்யச த்³ உபத்³வீபஸ்ேயாபரி
பத தவ்யம்அஸ்மாப ⁴ :|

ⅩⅩⅦ தத : பரம் ஆத்³ரியாஸமுத்³ேர
ேபாதஸ்தைத²வ ேதா³லாயமாந : ஸந்
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இதஸ்தேதா க³ச்ச²ந் சதுர்த³ஸ²த ³வஸஸ்ய
ராத்ேர ர்த்³வதீயப்ரஹரஸமேய கஸ்யச த்
ஸ்த²லஸ்ய ஸமீபமுபதஷ்ட²தீத
ேபாதீயேலாகாஅந்வமந்யந்த|

ⅩⅩⅧ ததஸ்ேத ஜலம்ʼ பரிமாய தத்ர
வ ம்ʼஸ²த ர்வ்யாமா ஜலாநீத ஜ்ஞாதவந்த :|
கஞ்ச த்³தூ³ரம்ʼ க³த்வா புநரப ஜலம்ʼ
பரிமிதவந்த :| தத்ர பஞ்சத³ஸ² வ்யாமா
ஜலாந த்³ருʼஷ்ட்வா

ⅩⅩⅨ ேசத் பாஷாேண லக³தீத ப⁴யாத்
ேபாதஸ்ய பஸ்²சாத்³பா⁴க³தஸ்²சதுேரா
லங்க³ராந் நக்ஷப்ய த ³வாகரம் அேப ய
ஸர்வ்ேவஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅩⅩக ந்து ேபாதீயேலாகா : ேபாதாக்³ரபா⁴ேக³
லங்க³ரந ேக்ஷபம்ʼ ச²லம்ʼ க்ருʼத்வா ஜலெதௗ⁴
க்ஷ த்³ரநாவம் அவேராஹ்ய பலாயதும்
அேசஷ்டந்த|

ⅩⅩⅪ தத : ெபௗல : ேஸநாபதேய
ைஸந்யக³ணாய ச கத ²தவாந், ஏேத யத ³
ேபாதமத்⁴ேய ந தஷ்ட²ந்த தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ரக்ஷணம்ʼ நஸ²க்யம்ʼ|

ⅩⅩⅫ ததா³ ேஸநாக³ேணா ரஜ்ஜூந் ச ²த்வா
நாவம்ʼஜேலபததும்அத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅢ ப்ரபா⁴தஸமேய ெபௗல : ஸர்வ்வாந்
ஜநாந் ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ ப்ரார்த்²ய வ்யாஹரத்,
அத்³ய சதுர்த³ஸ²த ³நாந யாவத்³ யூயம்
அேபக்ஷமாநாஅநாஹாரா : காலம்அயாபயத
க மப நாபு⁴ம்ʼக்³த⁴ம்ʼ|
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ⅩⅩⅩⅣ அேதா வ நேய◌े(அ)ஹம்ʼ ப⁴ யம்ʼ
பு⁴ஜ்யதாம்ʼ தேதா யுஷ்மாகம்ʼ மங்க³லம்ʼ
ப⁴வஷ்யத , யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய
ஸி²ரஸ : ேகைஸ²ேகாப ந நம்ʼ யத |

ⅩⅩⅩⅤ இத வ்யாஹ்ருʼத்ய ெபௗலம்ʼ
பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்ேவஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
பா⁴ஷமாணஸ்தம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா ேபா⁴க்தும்
ஆரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸர்வ்ேவ ச ஸுஸ்த ²ரா :
ஸந்த : கா²த்³யாந பர்ப்யக்³ருʼஹ்லந்|

ⅩⅩⅩⅦஅஸ்மாகம்ʼேபாேதஷட்ஸப்தத்யத ⁴கஸ²தத்³வயேலாகா
ஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ ேலாேகஷ யேத²ஷ்டம்ʼ
பு⁴க்தவத்ஸு ேபாதஸ்த²ந் ேகா³தூ⁴மாந்
ஜலெதௗ⁴ நக்ஷப்ய ைத : ேபாதஸ்ய பா⁴ேரா
லகூ⁴க்ருʼத :|

ⅩⅩⅩⅨத ³ேந ஜாேத(அ)ப ஸ ேகா ேத³ஸ²இத
ததா³நபர்ய்யசீயத;க ந்துதத்ரஸமதடம்ஏகம்ʼ
கா²தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யத ³ ஸ²க்நுமஸ்தர்ஹ
வயம்ʼ தஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ ேபாதம்ʼ க³மயாம
இத மத ம்ʼ க்ருʼத்வா ேத லங்க³ராந் ச ²த்த்வா
ஜலெதௗ⁴ த்யக்தவந்த :|

ⅩⅬ ததா² கர்ணப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசய த்வா
ப்ரதா⁴நம்ʼ வாதவஸநம் உத்ேதால்ய
தீரஸமீபம்ʼ க³தவந்த :|

ⅩⅬⅠ க ந்து த்³வேயா : ஸமுத்³ரேயா :
ஸங்க³மஸ்தா²ேந ைஸகேதாபரி ேபாேத
நக்ஷப்ேத (அ)க்³ரபா⁴ேக³ பா³த ⁴ேத
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பஸ்²சாத்³பா⁴ேக³ ப்ரப³லதரங்ேகா³(அ)லக³த்
ேதந ேபாேதா ப⁴க்³ந :|

ⅩⅬⅡ தஸ்மாத்³ ப³ந்த³யஸ்²ேசத்³
பா³ஹுப ⁴ஸ்தரந்த : பலாயந்ேத
இத்யாஸ²ங்கயா ேஸநாக³ணஸ்தாந்ஹந்தும்
அமந்த்ரயத்;

ⅩⅬⅢ க ந்து ஸ²தேஸநாபத  : ெபௗலம்ʼ
ரக்ஷதும்ʼ ப்ரயத்நம்ʼ க்ருʼத்வா தாந்
தச்ேசஷ்டாயா நவர்த்ய இத்யாத ³ஷ்டவாந்,
ேய பா³ஹுதரணம்ʼ ஜாநந்த ேத(அ)க்³ேர
ப்ேரால்லம்ப்ய ஸமுத்³ேர பத த்வா
பா³ஹுப ⁴ஸ்தீர்த்த்வாகூலம்ʼயாந்து|

ⅩⅬⅣ அபரம் அவஸி²ஷ்டா ஜநா : காஷ்ட²ம்ʼ
ேபாதீயம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ வா ேயந யத் ப்ராப்யேத
தத³வலம்ப்³ய யாந்து; இத்த²ம்ʼ ஸர்வ்ேவ
பூ⁴மிம்ʼ ப்ராப்ய ப்ராைணர்ஜீவதா :|

ⅩⅩⅧ
Ⅰஇத்த²ம்ʼஸர்வ்ேவஷ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்ேதஷ
தத்ரத்ேயாபத்³வீபஸ்ய நாம மிலீேதத ேத
ஜ்ஞாதவந்த :|

Ⅱ அஸப்⁴யேலாகா யேத²ஷ்டம் அநுகம்பாம்ʼ
க்ருʼத்வா வர்த்தமாநவ்ருʼஷ்ேட : ஸீ²தாச்ச
வஹ்நம்ʼ ப்ரஜ்ஜ்வால்யாஸ்மாகம் ஆதத்²யம்
அகுர்வ்வந்|

Ⅲ க ந்து ெபௗல இந்த⁴நாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
யதா³ தஸ்மிந் அக்³ெரௗ ந ரக்ஷபத், ததா³
வஹ்ேந : ப்ரதாபாத் ஏக : க்ருʼஷ்ணஸர்ேபா
ந ர்க³த்யதஸ்யஹஸ்ேதத்³ரஷ்டவாந்|
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Ⅳ ேத(அ)ஸப்⁴யேலாகாஸ்தஸ்ய ஹஸ்ேத
ஸர்பம் அவலம்ப³மாநம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
பரஸ்பரம் உக்தவந்த ஏஷ ஜேநா(அ)வஸ்²யம்ʼ
நரஹா ப⁴வஷ்யத , யேதா யத்³யப ஜலேத⁴
ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்தவாந் ததா²ப ப்ரத ப²லதா³யக
ஏநம்ʼஜீவதும்ʼ ந த³தா³த |

Ⅴக ந்துஸஹஸ்தம்ʼ வது⁴ந்வந் தம்ʼ ஸர்பம்
அக்³ந மத்⁴ேய நக்ஷப்ய காமப பீடா³ம்ʼ
நாப்தவாந்|

Ⅵ தேதா வஷஜ்வாலயா ஏதஸ்ய ஸ²ரீரம்ʼ
ஸ்பீ²தம்ʼ ப⁴வஷ்யத யத்³வா ஹடா²த³யம்ʼ
ப்ராணாந் த்ய யதீத நஸ்²ச த்ய ேலாகா
ப³ஹுக்ஷணாந யாவத் தத்³ த்³ரஷ்டும்ʼ
ஸ்த ²தவந்த : க ந்து தஸ்ய கஸ்யாஸ்²ச த்³
வபேதா³(அ)க⁴டநாத் ேத தத்³வபரீதம்ʼ
வஜ்ஞாய பா⁴ஷதவந்த ஏஷ கஸ்²ச த்³
ேத³ேவா ப⁴ேவத்|

Ⅶபுப்³லியநாமாஜநஏகஸ்தஸ்ேயாபத்³வீபஸ்யாத ⁴பத ராஸீத்
தத்ர தஸ்ய பூ⁴ம்யாத ³ ச ஸ்த ²தம்ʼ| ஸ
ஜேநா(அ)ஸ்மாந் நஜக்³ருʼஹம்ʼ நீத்வா
ெஸௗஜந்யம்ʼ ப்ரகாஸ்²ய த ³நத்ரயம்ʼ யாவத்³
அஸ்மாகம்ʼஆதத்²யம்அகேராத்|

Ⅷ ததா³ தஸ்ய புப்³லியஸ்ய பதா
ஜ்வராதஸாேரண பீட்³யமாந : ஸந்
ஸ²ய்யாயாம் ஆஸீத்; தத : ெபௗலஸ்தஸ்ய
ஸமீபம்ʼ க³த்வா ப்ரார்த²நாம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய
கா³த்ேர ஹஸ்தம்ʼ ஸமர்ப்ய தம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|
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Ⅸஇத்த²ம்ʼ பூ⁴ேத தத்³வீபநவாஸிந இதேரப
ேராக ³ேலாகாஆக³த்யந ராமயாஅப⁴வந்|

Ⅹ தஸ்மாத்ேத(அ)ஸ்மாகம் அதீவ ஸத்காரம்ʼ
க்ருʼதவந்த :, வேஸ²ஷத : ப்ரஸ்தா²நஸமேய
ப்ரேயாஜநீயாந நாநத்³ரவ்யாணி
த³த்தவந்த :|

Ⅺஇத்த²ம்ʼ தத்ர த்ரிஷ மாேஸஷ க³ேதஷ
யஸ்ய சஹ்நம்ʼ த ³யஸ்கூரீ தாத்³ருʼஸ² ஏக :
ஸிகந்த³ரீயநக³ரஸ்ய ேபாத : ஸீ²தகாலம்ʼ
யாபயந் தஸ்மிந் உபத்³வீேப (அ)தஷ்ட²த்
தேமவ ேபாதம்ʼ வயம் ஆருஹ்ய யாத்ராம்
அகுர்ம்ம|

Ⅻ தத : ப்ரத²மத : ஸுராகூஸநக³ரம்
உபஸ்தா²யதத்ரத்ரீணித ³நாந ஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅢ தஸ்மாத்³ ஆவ்ருʼத்ய ரீக ³யநக³ரம்
உபஸ்த ²தா : த ³ைநகஸ்மாத் பரம்ʼ
த³க்ஷணவெயௗ ஸாநுகூல்ேய ஸத
பரஸ்மிந் த ³வேஸ பதயலீநக³ரம்
உபாதஷ்டா²ம|

ⅩⅣ தேதா(அ)ஸ்மாஸு தத்ரத்யம்ʼ
ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ப்ராப்ேதஷ ேத ஸ்ைவ :
ஸார்த்³த⁴ம் அஸ்மாந் ஸப்த த ³நாந
ஸ்தா²பயதும் அயதந்த, இத்த²ம்ʼ வயம்ʼ
ேராமாநக³ரம் ப்ரத்யக³ச்சா²ம|

ⅩⅤதஸ்மாத்தத்ரத்யா : ப்⁴ராதேரா(அ)ஸ்மாகம்
ஆக³மநவார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஆப்பயப²ரம்ʼ
த்ரிஷ்டாவர்ணீஞ்ச யாவத்³ அக்³ேரஸரா :
ஸந்ேதாஸ்மாந் ஸாக்ஷாத் கர்த்தும் ஆக³மந்;
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ேதஷாம்ʼ த³ர்ஸ²நாத் ெபௗல ஈஸ்²வரம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவத³ந்ஆஸ்²வாஸம்ஆப்தவாந்|

ⅩⅥ அஸ்மாஸு ேராமாநக³ரம்ʼ க³ேதஷ
ஸ²தேஸநாபத  : ஸர்வ்வாந் ப³ந்தீ³ந்
ப்ரதா⁴நேஸநாபேத : ஸமீேப ஸமார்பயத்
க ந்து ெபௗலாய ஸ்வரக்ஷகபதா³த நா ஸஹ
ப்ருʼத²க்³வஸ்தும்அநுமதம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅦத ³நத்ரயாத்பரம்ʼெபௗலஸ்தத்³ேத³ஸ²ஸ்தா²ந்
ப்ரதா⁴நயஹூத ³ந ஆஹூதவாந்
ததஸ்ேதஷ ஸமுபஸ்த ²ேதஷ ஸகத ²தவாந்,
ேஹ ப்⁴ராத்ருʼக³ண நஜேலாகாநாம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ வா ரீேத ர்வ பரீதம்ʼ
கஞ்சந கர்ம்மாஹம்ʼ நாகரவம்ʼ ததா²ப
யரூஸா²லமநவாஸிேநா ேலாகா மாம்ʼ
ப³ந்த ³ம்ʼ க்ருʼத்வா ேராமிேலாகாநாம்ʼ
ஹஸ்ேதஷ ஸமர்ப தவந்த :|

ⅩⅧ ேராமிேலாகா வ சார்ய்ய மம
ப்ராணஹநநார்ஹம்ʼ க மப காரணம்ʼ ந
ப்ராப்யமாம்ʼ ேமாசயதும்ஐச்ச²ந்;

ⅩⅨ க ந்து யஹூத ³ேலாகாநாம்
ஆபத்த்யா மயா ைகஸரராஜஸ்ய ஸமீேப
வ சாரஸ்ய ப்ரார்த²நா கர்த்தவ்யா ஜாதா
ேநாேசத் நஜேத³ஸீ²யேலாகாந் ப்ரத மம
ேகாப்யப ⁴ேயாேகா³ நாஸ்த |

ⅩⅩ ஏதத்காரணாத்³ அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
த்³ரஷ்டும்ʼ ஸம்ʼலபதுஞ்சாஹூயம்
இஸ்ராேயல்வஸீ²யாநாம்ʼப்ரத்யாஸா²ேஹேதாஹம்
ஏேதநஸு²ங்க²ேலந ப³த்³ேதா⁴(அ)ப⁴வம்|
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ⅩⅪ ததா³ ேத தம் அவாத ³ஷ  :,
யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³ வயம்ʼ த்வாமத ⁴
க மப பத்ரம்ʼ ந ப்ராப்தா ேய ப்⁴ராதர :
ஸமாயாதாஸ்ேதஷாம்ʼ ேகாப தவ காமப
வார்த்தாம்ʼ நாவத³த்அப⁴த்³ரமப நாகத²யச்ச|

ⅩⅫ தவ மதம்ʼ க மித வயம்ʼ த்வத்த :
ஸ்²ேராதுமிச்சா²ம :| யத்³ இத³ம்ʼ நவீநம்ʼ
மதமுத்த ²தம்ʼ தத் ஸர்வ்வத்ர ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ந கேட ந ந்த ³தம்ʼஜாதமஇத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅢ ைதஸ்தத³ர்த²ம் ஏகஸ்மிந்
த ³ேந நரூப ேத தஸ்மிந் த ³ேந
ப³ஹவ ஏகத்ர மிலித்வா ெபௗலஸ்ய
வாஸக்³ருʼஹம் ஆக³ச்ச²ந் தஸ்மாத்
ெபௗல ஆ ப்ராத :காலாத் ஸந்த்⁴யாகாலம்ʼ
யாவந் மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்தா²த்³
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ப்⁴யஸ்²ச
யீேஸா² : கதா²ம் உத்தா²ப்ய ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்ேய ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா ேதஷாம்ʼ
ப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஜநயதும்ʼ ேசஷ்டிதவாந்|

ⅩⅩⅣ ேகச த்து தஸ்ய கதா²ம்ʼ ப்ரத்யாயந்
ேகச த்துந ப்ரத்யாயந்;

ⅩⅩⅤ ஏதத்காரணாத் ேதஷாம்ʼ பரஸ்பரம்
அைநக்யாத் ஸர்வ்ேவ சலிதவந்த :;
ததா²ப ெபௗல ஏதாம்ʼ கதா²ேமகாம்ʼ
கத ²தவாந் பவ த்ர ஆத்மா யஸ²யயஸ்ய
ப⁴வஷ்யத்³வக்து ர்வத³நாத்³ அஸ்மாகம்ʼ
ப த்ருʼபுருேஷப்⁴ய ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ
கத²யாமாஸ,யதா²,



Acts ⅩⅩⅧ:ⅩⅩⅥ clxii Acts ⅩⅩⅧ:ⅩⅩⅪ

ⅩⅩⅥ "உபக³த்யஜநாேநதாந்த்வம்ʼபா⁴ஷஸ்வ
வசஸ்த்வத³ம்ʼ| கர்ைண : ஸ்²ேராஷ்யத²
யூயம்ʼ ஹ கந்து யூயம்ʼ ந ேபா⁴த்ஸ்யத²|
ேநத்ைர ர்த்³ர யத² யூயஞ்ச ஜ்ஞாதும்ʼ
யூயம்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅩⅦ ேத மாநுஷா யதா² ேநத்ைர :
பரிபஸ்²யந்த ைநவ ஹ | கர்ைண : ர்யதா²
ந ஸ்²ருʼண்வந்த பு³த்⁴யந்ேத ந ச மாநைஸ :|
வ்யாவர்த்தயத்ஸு ச த்தாந காேல குத்ராப
ேதஷ ைவ| மத்தஸ்ேத மநுஜா : ஸ்வஸ்தா²
யதா² ைநவ ப⁴வந்த ச| ததா² ேதஷாம்ʼ
மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸந்த ஸ்தூ²லா ஹ
பு³த்³த⁴ய :| ப³த ⁴ரீபூ⁴தகர்ணாஸ்²ச ஜாதாஸ்²ச
முத்³ரிதா த்³ருʼஸ² :||

ⅩⅩⅧ அத ஈஸ்²வராத்³ யத் பரித்ராணம்ʼ
தஸ்ய வார்த்தா ப ⁴ந்நேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ
ப்ேரஷதா தஏவ தாம்ʼ க்³ரஹீஷ்யந்தீத யூயம்ʼ
ஜாநீத|

ⅩⅩⅨ ஏதாத்³ருʼஸ்²யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ
கத ²தாயாம்ʼஸத்யாம்ʼயஹூத ³ந : பரஸ்பரம்ʼ
ப³ஹுவசாரம்ʼகுர்வ்வந்ேதா க³தவந்த :|

ⅩⅩⅩ இத்த²ம்ʼ ெபௗல : ஸம்பூர்ணம்ʼ
வத்ஸரத்³வயம்ʼ யாவத்³ பா⁴டகீேய
வாஸக்³ருʼேஹ வஸந் ேய ேலாகாஸ்தஸ்ய
ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³ச்ச²ந்த தாந் ஸர்வ்வாேநவ
பரிக்³ருʼஹ்லந்,

ⅩⅩⅪ ந ர்வ க்⁴நம் அதஸ²யந  :ேக்ஷாப⁴ம்
ஈஸ்²வரீயராஜத்வஸ்ய கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயந்
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ப்ரெபௗ⁴ யீெஸௗ² க்²ரீஷ்ேட கதா² :
ஸமுபாத ³ஸ²த்|இத ||
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