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இப்³ரிண : பத்ரம்ʼ
Ⅰ புரா ய ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ :
ப த்ருʼேலாேகப்⁴ேயா நாநாஸமேய
நாநாப்ரகாரம்ʼ கத ²தவாந்

Ⅱ ஸ ஏதஸ்மிந் ேஸ²ஷகாேல
நஜபுத்ேரணாஸ்மப்⁴யம்ʼ கத ²தவாந்| ஸ தம்ʼ
புத்ரம்ʼ ஸர்வ்வாத ⁴காரிணம்ʼ க்ருʼதவாந்
ேதைநவசஸர்வ்வஜக³ந்த ஸ்ருʼஷ்டவாந்|

Ⅲ ஸ புத்ரஸ்தஸ்ய ப்ரபா⁴வஸ்ய
ப்ரத ப ³ம்ப³ஸ்தஸ்ய தத்த்வஸ்ய
மூர்த்தஸ்²சாஸ்த ஸ்வீயஸ²க்தவாக்ேயந
ஸர்வ்வம்ʼ த⁴த்ேத ச ஸ்வப்ராைணரஸ்மாகம்ʼ
பாபமார்ஜ்ஜநம்ʼக்ருʼத்வாஊர்த்³த்⁴வஸ்தா²ேந
மஹாமஹம்ேநா த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
ஸமுபவஷ்டவாந்|

Ⅳ த ³வ்யதூ³தக³ணாத்³ யதா² ஸ
வஸி²ஷ்டநாம்ேநா (அ)த ⁴காரீ ஜாதஸ்ததா²
ேதப்⁴ேயா(அ)ப ஸ்²ேரஷ்ேடா²ஜாத :|

Ⅴ யேதா தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேய
கதா³ச தீ³ஸ்²வேரேணத³ம்ʼ க உக்த :? யதா²,
"மதீ³யதநேயா (அ)ஸி த்வம் அத்³ையவ
ஜந ேதா மயா| " புநஸ்²ச "அஹம்ʼ தஸ்ய ப தா
ப⁴வஷ்யாமிஸ சமம புத்ேரா ப⁴வஷ்யத | "

Ⅵ அபரம்ʼ ஜக³த ஸ்வகீயாத்³வதீயபுத்ரஸ்ய
புநராநயநகாேல ேதேநாக்தம்ʼ, யதா²,
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"ஈஸ்²வரஸ்ய ஸகைல ர்தூ³ைதேரஷ ஏவ
ப்ரணம்யதாம்ʼ| "

Ⅶ தூ³தாந் அத ⁴ ேதேநத³ம்
உக்தம்ʼ, யதா², "ஸ கேராத நஜாந்
தூ³தாந் க³ந்த⁴வாஹஸ்வரூபகாந்|
வஹ்நஸி²கா²ஸ்வரூபாம்ʼஸ்²ச கேராத
நஜேஸவகாந்|| "

Ⅷ க ந்து புத்ரமுத்³த ³ஸ்²ய ேதேநாக்தம்ʼ,
யதா², "ேஹ ஈஸ்²வர ஸதா³ ஸ்தா²ய தவ
ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ ப⁴ேவத்| யாதா²ர்த்²யஸ்ய
ப⁴ேவத்³த³ண்ேடா³ ராஜத³ண்ட³ஸ்த்வதீ³யக :|

Ⅸ புண்ேய ப்ேரம கேராஷ த்வம்ʼ
கஞ்சாத⁴ர்ம்மம் ருʼதீயேஸ| தஸ்மாத்³ ய
ஈஸ² ஈஸ²ஸ்ேத ஸ ேத மித்ரக³ணாத³ப |
அத ⁴காஹ்லாத³ைதேலந ேஸசநம்ʼக்ருʼதவாந்
தவ|| "

Ⅹ புநஸ்²ச, யதா², "ேஹ ப்ரேபா⁴
ப்ருʼத ²வீமூலம் ஆெதௗ³ ஸம்ʼஸ்தா²ப தம்ʼ
த்வயா| ததா² த்வதீ³யஹஸ்ேதந க்ருʼதம்ʼ
க³க³நமண்ட³லம்ʼ|

Ⅺ இேம வநம்ʼ யதஸ்த்வந்து
ந த்யேமவாவதஷ்ட²ேஸ| இத³ந்து ஸகலம்ʼ
வஸ்²வம்ʼஸம்ʼஜரிஷ்யத வஸ்த்ரவத்|

Ⅻ ஸங்ேகாச தம்ʼ த்வயா தத்து வஸ்த்ரவத்
பரிவர்த்ஸ்யேத| த்வந்து ந த்யம்ʼ ஸ ஏவாஸீ
ர்ந ரந்தாஸ்தவவத்ஸரா :|| "

ⅩⅢ அபரம்ʼ தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேய க :
கதா³ச தீ³ஸ்²வேரேணத³முக்த :? யதா²,
"தவாரீந் பாத³பீட²ம்ʼ ேத யாவந்நஹ
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கேராம்யஹம்ʼ| மம த³க்ஷணத ³க்³பா⁴ேக³
தாவத்த்வம்ʼஸமுபாவஸ²|| "

ⅩⅣ ேய பரித்ராணஸ்யாத ⁴காரிேணா
ப⁴வஷ்யந்த ேதஷாம்ʼ பரிசர்ய்யார்த²ம்ʼ
ப்ேரஷ்யமாணா : ேஸவநகாரிண ஆத்மாந :
க ம்ʼ ேதஸர்வ்ேவதூ³தா நஹ ?

Ⅱ
Ⅰ அேதா வயம்ʼ யத்³ ப்⁴ரமஸ்ேராதஸா
நாபநீயாமேஹ தத³ர்த²மஸ்மாப ⁴ ர்யத்³யத்³
அஸ்²ராவ தஸ்மிந் மநாம்ʼஸிநதா⁴தவ்யாந |

Ⅱ யேதா ேஹேதா தூ³ைத : கத ²தம்ʼ
வாக்யம்ʼ யத்³யேமாக⁴ம் அப⁴வத்³ யத ³ ச
தல்லங்க⁴நகாரிேண தஸ்யாக்³ராஹகாய ச
ஸர்வ்வஸ்ைமஸமுசதம்ʼ த³ண்ட³ம்அதீ³யத,

Ⅲ தர்ஹ்யஸ்மாப ⁴ஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
மஹாபரித்ராணம் அவஜ்ஞாய கத²ம்ʼ
ரக்ஷா ப்ராப்ஸ்யேத, யத் ப்ரத²மத : ப்ரபு⁴நா
ப்ேராக்தம்ʼ தேதா(அ)ஸ்மாந் யாவத் தஸ்ய
ஸ்²ேராத்ருʼப ⁴ :ஸ்த ²ரீக்ருʼதம்ʼ,

Ⅳ அபரம்ʼ லக்ஷைணரத்³பு⁴தகர்ம்மப ⁴
ர்வவத⁴ஸ²க்த ப்ரகாேஸ²ந ந ேஜச்சா²த :
பவ த்ரஸ்யாத்மேநா வ பா⁴ேக³ந ச யத்³
ஈஸ்²வேரணப்ரமாணீக்ருʼதம்அபூ⁴த்|

Ⅴ வயம்ʼ து யஸ்ய பா⁴வ ராஜ்யஸ்ய கதா²ம்ʼ
கத²யாம :, தத் ேதந் த ³வ்யதூ³தாநாம்
அதீ⁴நீக்ருʼதமித நஹ |

Ⅵ க ந்து குத்ராப கஸ்²ச த் ப்ரமாணம்
ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந், யதா², "க ம்ʼ வஸ்து
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மாநேவா யத் ஸ நத்யம்ʼ ஸம்ʼஸ்மர்ய்யேத
த்வயா| க ம்ʼ வா மாநவஸந்தாேநா யத் ஸ
ஆேலாச்யேத த்வயா|

Ⅶ த ³வ்யத³தக³ேணப்⁴ய : ஸ கஞ்ச ந் ந்யூந :
க்ருʼதஸ்த்வயா| ேதேஜாெகௗ³ரவரூேபண
க ரீேடந வபூ⁴ஷத :| ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ யத் ேத
கராப்⁴யாம்ʼஸதத்ப்ரபு⁴த்ேவந ேயாஜித :|

Ⅷ சரணாத⁴ஸ்²ச தஸ்ையவ த்வயா
ஸர்வ்வம்ʼ வஸீ²க்ருʼதம்ʼ|| " ேதந ஸர்வ்வம்ʼ
யஸ்ய வஸீ²க்ருʼதம்ʼ தஸ்யாவஸீ²பூ⁴தம்ʼ
க மப நாவேஸ²ஷதம்ʼ க ந்த்வது⁴நாப வயம்ʼ
ஸர்வ்வாணிதஸ்யவஸீ²பூ⁴தாந நபஸ்²யாம :|

Ⅸ ததா²ப த ³வ்யதூ³தக³ேணப்⁴ேயா ய :
கஞ்ச ந் ந்யூநீக்ருʼேதா(அ)ப⁴வத் தம்ʼ யீஸு²ம்ʼ
ம்ருʼத்யுேபா⁴க³ேஹேதாஸ்ேதேஜாெகௗ³ரவரூேபண
க ரீேடந வபூ⁴ஷதம்ʼ பஸ்²யாம :, யத
ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத் ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
க்ருʼேத ம்ருʼத்யும்அஸ்வத³த|

Ⅹ அபரஞ்ச யஸ்ைம ேயந ச
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வஸ்து ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ வத்³யேத
ப³ஹுஸந்தாநாநாம்ʼ வப⁴வாயாநயநகாேல
ேதஷாம்ʼ பரித்ராணாக்³ரஸரஸ்ய
து³ :க²ேபா⁴ேக³ந ஸித்³தீ⁴கரணமப
தஸ்ேயாபயுக்தம்அப⁴வத்|

Ⅺ யத : பாவக : பூயமாநாஸ்²ச ஸர்வ்ேவ
ஏகஸ்மாேத³ேவாத்பந்நா ப⁴வந்த , இத
ேஹேதா : ஸ தாந் ப்⁴ராத்ருʼந் வத ³தும்ʼ ந
லஜ்ஜேத|
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Ⅻ ேதந ஸ உக்தவாந், யதா²,
"த்³ேயாதயஷ்யாமி ேத நாம ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ
மத்⁴யேதா மம| பரந்து ஸமிேத ர்மத்⁴ேய
கரிஷ்ேய ேத ப்ரஸ²ம்ʼஸநம்ʼ|| "

ⅩⅢ புநரப , யதா², "தஸ்மிந் வஸ்²வஸ்ய
ஸ்தா²தாஹம்ʼ| " புநரப , யதா², "பஸ்²யாஹம்
அபத்யாந ச த³த்தாந மஹ்யம்ஈஸ்²வராத்| "

ⅩⅣ ேதஷாம் அபத்யாநாம்ʼ
ருத ⁴ரபலலவஸி²ஷ்டத்வாத் ேஸா(அ)ப
தத்³வத் தத்³வஸி²ஷ்ேடா(அ)பூ⁴த்
தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼ யத் ஸ
ம்ருʼத்யுப³லாத ⁴காரிணம்ʼ ஸ²யதாநம்ʼ
ம்ருʼத்யுநா ப³லஹீநம்ʼகுர்ய்யாத்

ⅩⅤ ேய ச ம்ருʼத்யுப⁴யாத்³ யாவஜ்ஜீவநம்ʼ
தா³ஸத்வஸ்ய நக்⁴நா ஆஸந் தாந்
உத்³தா⁴ரேயத்|

ⅩⅥ ஸ தூ³தாநாம் உபகாரீ ந ப⁴வத
க ந்த்வ ப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ²ஸ்ையேவாபகாரீ
ப⁴வதீ|

ⅩⅦ அேதா ேஹேதா : ஸ யதா²
க்ருʼபாவாந் ப்ரஜாநாம்ʼ பாபேஸா²த⁴நார்த²ம்
ஈஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யவஷேய
வஸ்²வாஸ்ேயா மஹாயாஜேகா
ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வவஷேய
ஸ்வப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ ஸத்³ருʼஸீ²ப⁴வநம்ʼ
தஸ்ேயாச தம்ஆஸீத்|

ⅩⅧ யத : ஸ ஸ்வயம்ʼ பரீக்ஷாம்ʼ க³த்வா
யம்ʼ து³ :க²ேபா⁴க³ம் அவக³தஸ்ேதந
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பரீக்ஷாக்ராந்தாந்உபகர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத |

Ⅲ
Ⅰ ேஹ ஸ்வர்கீ³யஸ்யாஹ்வாநஸ்ய
ஸஹபா⁴க ³ந : பவ த்ரப்⁴ராதர :, அஸ்மாகம்ʼ
த⁴ர்ம்மப்ரதஜ்ஞாயா தூ³ேதா(அ)க்³ரஸரஸ்²ச
ேயாயீஸு²ஸ்தம்ஆேலாசத்⁴வம்ʼ|

Ⅱமூஸாயத்³வத்தஸ்யஸர்வ்வபரிவாரமத்⁴ேய
வஸ்²வாஸ்ய ஆஸீத், தத்³வத் அயமப
ஸ்வந ேயாஜகஸ்ய ஸமீேப வஸ்²வாஸ்ேயா
ப⁴வத |

Ⅲபரிவாராச்சயத்³வத்தத்ஸ்தா²பயதுரத ⁴கம்ʼ
ெகௗ³ரவம்ʼ ப⁴வத தத்³வத் மூஸேஸா(அ)யம்ʼ
ப³ஹுதரெகௗ³ரவஸ்யேயாக்³ேயா ப⁴வத |

Ⅳ ஏைககஸ்ய ந ேவஸ²நஸ்ய பரிஜநாநாம்ʼ
ஸ்தா²பய தா கஸ்²ச த்³ வத்³யேத யஸ்²ச
ஸர்வ்வஸ்தா²பய தாஸஈஸ்²வர ஏவ|

Ⅴ மூஸாஸ்²ச வ யமாணாநாம்ʼ ஸா
ப்⁴ருʼத்ய இவ தஸ்ய ஸர்வ்வபரிஜநமத்⁴ேய
வஸ்²வாஸ்ேயா(அ)ப⁴வத் க ந்து
க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்யபரிஜநாநாமத்⁴யக்ஷஇவ|

Ⅵவயம்ʼதுயத ³வஸ்²வாஸஸ்ேயாத்ஸாஹம்ʼ
ஸ்²லாக⁴நஞ்ச ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்³
தா⁴ரயாமஸ்தர்ஹ தஸ்யபரிஜநா ப⁴வாம :|

Ⅶ அேதா ேஹேதா : பவ த்ேரணாத்மநா
யத்³வத் கத ²தம்ʼ, தத்³வத், "அத்³ய யூயம்ʼ
கதா²ம்ʼ தஸ்யயத ³ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த²|

Ⅷ தர்ஹ புரா பரீக்ஷாயா த ³ேந
ப்ராந்தரமத்⁴யத :|மதா³ஜ்ஞாந க்³ரஹஸ்தா²ேந
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யுஷ்மாப ⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா²| ததா² மா
குருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸிவ :|

Ⅸ யுஷ்மாகம்ʼ ப தரஸ்தத்ர
மத்பரீக்ஷாம் அகுர்வ்வத| குர்வ்வத்³ப ⁴
ர்ேம(அ)நுஸந்தா⁴நம்ʼ ைதரத்³ருʼஸ்²யந்த
மத்க்ரியா :| சத்வாரிம்ʼஸ²த்ஸமா யாவத்
க்ருத்³த்⁴வாஹந்துதத³ந்வேய|

Ⅹ அவாத ³ஷம் இேம ேலாகா
ப்⁴ராந்தாந்த :கரணா : ஸதா³| மாமகீநாந
வர்த்மாந பரிஜாநந்த ேநாஇேம|

Ⅺ இத ேஹேதாரஹம்ʼ ேகாபாத் ஸ²பத²ம்ʼ
க்ருʼதவாந் இமம்ʼ| ப்ேரேவ யேத
ஜைநேரைத ர்நவஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼமம|| "

Ⅻ ேஹ ப்⁴ராதர : ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத, அமேரஸ்²வராத் நவர்த்தேகா
ேயா(அ)வஸ்²வாஸஸ்தத்³யுக்தம்ʼ
து³ஷ்டாந்த :கரணம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாப ந
ப⁴வது|

ⅩⅢ க ந்து யாவத்³ அத்³யநாமா ஸமேயா
வ த்³யேத தாவத்³ யுஷ்மந்மத்⁴ேய ேகா(அ)ப
பாபஸ்ய வஞ்சநயா யத் கேடா²ரீக்ருʼேதா
ந ப⁴ேவத் தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரத த ³நம்ʼ பரஸ்பரம்
உபத ³ஸ²த|

ⅩⅣ யேதா வயம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்யாம்ʼஸி²ேநா
ஜாதா : க ந்து ப்ரத²மவஸ்²வாஸஸ்ய
த்³ருʼட⁴த்வம் அஸ்மாப ⁴ : ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்³
அேமாக⁴ம்ʼ தா⁴ரய தவ்யம்ʼ|
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ⅩⅤ அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய யத ³
ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த²,தர்ஹ்யாஜ்ஞாலங்க⁴நஸ்தா²ேந
யுஷ்மாப ⁴ஸ்து க்ருʼதம்ʼ யதா², ததா² மா
குருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸி வ இத
ேதநயது³க்தம்ʼ,

ⅩⅥ தத³நுஸாராத்³ ேய ஸ்²ருத்வா தஸ்ய
கதா²ம்ʼ ந க்³ருʼஹீதவந்தஸ்ேத ேக? க ம்ʼ
மூஸஸா மிஸரேத³ஸா²த்³ ஆக³தா : ஸர்வ்ேவ
ேலாகா நஹ ?

ⅩⅦேகப்⁴ேயாவாஸசத்வாரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷாணி
யாவத்³ அக்ருத்⁴யத்? பாபம்ʼ குர்வ்வதாம்ʼ
ேயஷாம்ʼ குணபா : ப்ராந்தேர (அ)பதந் க ம்ʼ
ேதப்⁴ேயா நஹ ?

ⅩⅧ ப்ரேவ யேத ஜைநேரைத ர்ந
வஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ மேமத ஸ²பத² :
ேகஷாம்ʼ வருத்³த⁴ம்ʼ ேதநாகாரி? க ம்
அவஸ்²வாஸிநாம்ʼவருத்³த⁴ம்ʼ நஹ ?

ⅩⅨ அதஸ்ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்
அவஸ்²வாஸாத் நாஸ²க்நுவந் இத வயம்ʼ
வீக்ஷாமேஹ|

Ⅳ
Ⅰ அபரம்ʼ தத்³வஸ்²ராமப்ராப்ேத : ப்ரதஜ்ஞா
யத ³ தஷ்ட²த தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் ேசத்
தஸ்யா : ப²ேலந வஞ்ச ேதா ப⁴ேவத் வயம்
ஏதஸ்மாத்³ ப ³பீ⁴ம :|

Ⅱ யேதா (அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸமீேப யத்³வத்
தத்³வத் ேதஷாம்ʼ ஸமீேப(அ)ப ஸுஸம்ʼவாத³ :
ப்ரசாரிேதா (அ)ப⁴வத் க ந்து ைத : ஸ்²ருதம்ʼ
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வாக்யம்ʼ தாந் ப்ரத நஷ்ப²லம் அப⁴வத்,
யதஸ்ேத ஸ்²ேராதாேரா வஸ்²வாேஸந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தந்நாமிஸ்²ரயந்|

Ⅲ தத்³ வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ
வஸ்²வாஸிப ⁴ரஸ்மாப ⁴ : ப்ரவஸ்²யேத
யதஸ்ேதேநாக்தம்ʼ, "அஹம்ʼ ேகாபாத்
ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இமம்ʼ, ப்ரேவ யேத
ஜைநேரைத ர்ந வஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼ
மம| " க ந்து தஸ்ய கர்ம்மாணி ஜக³த :
ஸ்ருʼஷ்டிகாலாத்ஸமாப்தாந ஸந்த |

Ⅳ யத : கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் ஸ்தா²ேந ஸப்தமம்ʼ
த ³நமத ⁴ ேதேநத³ம் உக்தம்ʼ, யதா²,
"ஈஸ்²வர : ஸப்தேம த ³ேந ஸ்வக்ருʼேதப்⁴ய :
ஸர்வ்வகர்ம்மப்⁴ேயாவஸ²ஸ்²ராம| "

Ⅴ க ந்த்ேவதஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
புநஸ்ேதேநாச்யேத, யதா², "ப்ரேவ யேத
ஜைநேரைத ர்நவஸ்²ராமஸ்த²லம்ʼமம| "

Ⅵ ப²லதஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ ைகஸ்²ச த்
ப்ரேவஷ்டவ்யம்ʼ க ந்து ேய புரா
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼஸ்²ருதவந்தஸ்ைதரவஸ்²வாஸாத்
தந்ந ப்ரவஷ்டம்,

Ⅶ இத ேஹேதா : ஸ புநரத்³யநாமகம்ʼ
த ³நம்ʼ நரூப்ய தீ³ர்க⁴காேல க³ேத(அ)ப
பூர்வ்ேவாக்தாம்ʼ வாசம்ʼ தா³யூதா³ கத²யத ,
யதா², "அத்³ய யூயம்ʼ கதா²ம்ʼ தஸ்ய
யத ³ ஸம்ʼஸ்²ேராதுமிச்ச²த², தர்ஹ மா
குருேததா³நீம்ʼ கடி²நாந மநாம்ʼஸிவ :| "
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Ⅷ அபரம்ʼ ய ேஹாஸூ²ேயா யத ³ தாந்
வ்யஸ்²ராமயஷ்யத்தர்ஹ தத : பரம்அபரஸ்ய
த ³நஸ்யவாக்³ ஈஸ்²வேரணநாகத²யஷ்யத|

Ⅸ அத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜாப ⁴ : கர்த்தவ்ய
ஏேகாவஸ்²ராமஸ்தஷ்ட²த |

Ⅹ அபரம் ஈஸ்²வேரா யத்³வத்
ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴ேயா வஸ²ஸ்²ராம தத்³வத்
தஸ்ய வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஷ்ேடா
ஜேநா(அ)ப ஸ்வக்ருʼதகர்ம்மப்⁴ேயா
வஸ்²ராம்யத |

Ⅺ அேதா வயம்ʼ தத்³ வஸ்²ராமஸ்தா²நம்ʼ
ப்ரேவஷ்டும்ʼயதாமைஹ,தத³வஸ்²வாேஸாதா³ஹரேணந
ேகா(அ)ப ந பதது|

Ⅻ ஈஸ்²வரஸ்ய வாேதா³(அ)மர :
ப்ரபா⁴வவஸி²ஷ்டஸ்²ச ஸர்வ்வஸ்மாத்³
த்³வதா⁴ரக²ங்கா³த³ப தீ ண :, அபரம்ʼ
ப்ராணாத்மேநா ர்க்³ரந்த ²மஜ்ஜேயாஸ்²ச
பரிேப⁴தா³ய வ ச்ேச²த³காரீ மநஸஸ்²ச
ஸங்கல்பாநாம்அப ⁴ப்ேரதாநாஞ்சவ சாரக :|

ⅩⅢ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸமீேப ஸ்வீயா
ஸ்வீயா கதா²ஸ்மாப ⁴ : கத²யதவ்யா
தஸ்யாேகா³சர : ேகா(அ)ப ப்ராணீ நாஸ்த
தஸ்ய த்³ருʼஷ்ெடௗ ஸர்வ்வேமவாநாவ்ருʼதம்ʼ
ப்ரகாஸி²தஞ்சாஸ்ேத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ய உச்சதமம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ
ப்ரவஷ்ட ஏதாத்³ருʼஸ² ஏேகா வ்யக்த ரர்த²த
ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா யீஸு²ரஸ்மாகம்ʼ
மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்த , அேதா ேஹேதா
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ர்வயம்ʼ த⁴ர்ம்மப்ரதஜ்ஞாம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்
ஆலம்பா³மைஹ|

ⅩⅤஅஸ்மாகம்ʼ ேயா மஹாயாஜேகா (அ)ஸ்த
ேஸா(அ)ஸ்மாகம்ʼ து³ :ைக² ர்து³ :க ²ேதா
ப⁴வதும்அஸ²க்ேதா நஹ கந்து பாபம்ʼவநா
ஸர்வ்வவஷேயவயமிவ பரீக்ஷத :|

ⅩⅥ அதஏவ க்ருʼபாம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ
ப்ரேயாஜநீேயாபகாரார்த²ம் அநுக்³ரஹம்ʼ
ப்ராப்துஞ்சவயம்உத்ஸாேஹநாநுக்³ரஹஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
ஸமீபம்ʼயாம :|

Ⅴ
Ⅰ ய : கஸ்²ச த் மஹாயாஜேகா ப⁴வத ஸ
மாநவாநாம்ʼ மத்⁴யாத் நீத : ஸந் மாநவாநாம்ʼ
க்ருʼத ஈஸ்²வேராத்³ேத³ஸ்²யவஷேய(அ)ர்த²த
உபஹாராணாம்ʼ பாபார்த²கப³லீநாஞ்ச தா³ந
நயுஜ்யேத|

Ⅱ ஸ சாஜ்ஞாநாம்ʼ ப்⁴ராந்தாநாஞ்ச
ேலாகாநாம்ʼ து³ :ேக²ந து³ :கீ² ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத , யேதா ேஹேதா : ஸ ஸ்வயமப
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யேவஷ்டிேதா ப⁴வத |

Ⅲ ஏதஸ்மாத் காரணாச்ச யத்³வத்
ேலாகாநாம்ʼ க்ருʼேத தத்³வத்³
ஆத்மக்ருʼேத(அ)ப பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ
ேதந கர்த்தவ்யம்ʼ|

Ⅳ ஸ ேகா⁴ச்சபத³ : ஸ்ேவச்சா²த : ேகநாப
ந க்³ருʼஹ்யேத க ந்து ஹாேராண இவ
ய ஈஸ்²வேரணாஹூயேத ேதைநவ
க்³ருʼஹ்யேத|
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Ⅴ ஏவம்ப்ரகாேரண க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப
மஹாயாஜகத்வம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ
ஸ்வீயெகௗ³ரவம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ந க்ருʼதவாந்,
க ந்து "மதீ³யதநேயா(அ)ஸி த்வம் அத்³ையவ
ஜந ேதாமேயத "வாசம்ʼயஸ்தம்ʼபா⁴ஷதவாந்
ஸஏவதஸ்யெகௗ³ரவம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅵ தத்³வத்³ அந்யகீ³ேத(அ)பீத³முக்தம்ʼ, த்வம்ʼ
மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யாம்ʼ யாஜேகா(அ)ஸி
ஸதா³தந :|

Ⅶ ஸ ச ேத³ஹவாஸகாேல
ப³ஹுக்ரந்த³ேநநாஸ்²ருபாேதந ச ம்ருʼத்யுத
உத்³த⁴ரேண ஸமர்த²ஸ்ய பது : ஸமீேப
புந : புநர்வ நத ம்ʼ ப்ரர்த²நாஞ்ச க்ருʼத்வா
தத்ப²லரூபணீம்ʼ ஸ²ங்காேதா ரக்ஷாம்ʼ
ப்ராப்ய ச

Ⅷ யத்³யப புத்ேரா(அ)ப⁴வத் ததா²ப
ையரக்லிஸ்²யத ைதராஜ்ஞாக்³ரஹணம்
அஸி²க்ஷத|

Ⅸஇத்த²ம்ʼஸித்³தீ⁴பூ⁴யநஜாஜ்ஞாக்³ராஹணாம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம் அநந்தபரித்ராணஸ்ய
காரணஸ்வரூேபா (அ)ப⁴வத்|

Ⅹ தஸ்மாத் ஸ மல்கீேஷத³க :
ஸ்²ேரணீபு⁴க்ேதா மஹாயாஜக
ஈஸ்²வேரணாக்²யாத :|

Ⅺ தமத்⁴யஸ்மாகம்ʼ ப³ஹுகதா² :
கத²யதவ்யா : க ந்து தா : ஸ்தப்³த⁴கர்ைண
ர்யுஷ்மாப ⁴ ர்து³ர்க³ம்யா :|

Ⅻ யேதா யூயம்ʼ யத்³யப ஸமயஸ்ய
தீ³ர்க⁴த்வாத் ஸி²க்ஷகா ப⁴வதும் அஸ² யத
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ததா²பீஸ்²வரஸ்ய வாக்யாநாம்ʼ யா ப்ரத²மா
வர்ணமாலா தாமத ⁴ ஸி²க்ஷாப்ராப்த
ர்யுஷ்மாகம்ʼ புநராவஸ்²யகா ப⁴வத , ததா²
கடி²நத்³ரவ்ேய நஹ கந்து து³க்³ேத⁴
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅢேயாது³க்³த⁴பாயீஸஸி²ஸு²ேரேவத காரணாத்
த⁴ர்ம்மவாக்ேயதத்பேரா நாஸ்த |

ⅩⅣ க ந்து ஸத³ஸத்³வசாேர ேயஷாம்ʼ
ேசதாம்ʼஸி வ்யவஹாேரண ஸி²க்ஷதாந
தாத்³ருʼஸா²நாம்ʼ ஸித்³த⁴ேலாகாநாம்ʼ
கேடா²ரத்³ரவ்ேயஷ ப்ரேயாஜநமஸ்த |

Ⅵ
Ⅰ வயம்ʼ ம்ருʼதஜநககர்ம்மப்⁴ேயா
மந :பராவர்த்தநம் ஈஸ்²வேர வஸ்²வாேஸா
மஜ்ஜநஸி²க்ஷணம்ʼ ஹஸ்தார்பணம்ʼ
ம்ருʼதேலாகாநாம்உத்தா²நம்

Ⅱ அநந்தகாலஸ்தா²யவ சாராஜ்ஞா
ைசைத : புநர்ப ⁴த்தமூலம்ʼ ந ஸ்தா²பயந்த :
க்²ரீஷ்டவஷயகம்ʼ ப்ரத²ேமாபேத³ஸ²ம்ʼ
பஸ்²சாத்க்ருʼத்ய ஸித்³த ⁴ம்ʼ யாவத்³
அக்³ரஸரா ப⁴வாம|

Ⅲ ஈஸ்²வரஸ்யாநுமத்யா ச தத்³ அஸ்மாப ⁴ :
காரிஷ்யேத|

Ⅳ ய ஏகக்ருʼத்ேவா தீ³ப்த மயா பூ⁴த்வா
ஸ்வர்கீ³யவரரஸம் ஆஸ்வத ³தவந்த :
பவ த்ரஸ்யாத்மேநா(அ)ம்ʼஸி²ேநாஜாதா
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Ⅴ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸுவாக்யம்ʼ பா⁴வகாலஸ்ய
ஸ²க்தஞ்சாஸ்வத ³தவந்தஸ்²ச ேத ப்⁴ரஷ்ட்வா
யத ³

Ⅵ ஸ்வமேநாப ⁴ரீஸ்²வரஸ்ய புத்ரம்ʼ புந :
க்ருேஸ² க்⁴நந்த லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ குர்வ்வேத
ச தர்ஹ மந :பராவர்த்தநாய புநஸ்தாந்
நவீநீகர்த்தும்ʼ ேகா(அ)ப நஸ²க்ேநாத |

Ⅶயேதா யா பூ⁴மி : ஸ்ேவாபரி பூ⁴ய : பத தம்ʼ
வ்ருʼஷ்டிம்ʼ பவதீ தத்ப²லாத ⁴காரிணாம்ʼ
ந மித்தம் இஷ்டாந ஸா²காதீ³ந்யுத்பாத³யத
ஸா ஈஸ்²வராத்³ஆஸி²ஷம்ʼ ப்ராப்தா|

Ⅷக ந்துயாபூ⁴மிர்ேகா³க்ஷ ரகண்டகவ்ருʼக்ஷாந்
உத்பாத³யத ஸாநக்³ராஹ்யாஸா²பார்ஹாச
ேஸ²ேஷதஸ்யா தா³ேஹாப⁴வஷ்யத |

Ⅸ ேஹ ப்ரியதமா :, யத்³யப வயம்
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்யம்ʼ பா⁴ஷாமேஹ ததா²ப
யூயம்ʼ தத உத்க்ருʼஷ்டா : பரித்ராணபத²ஸ்ய
பத ²காஸ்²சாத்⁴வஇத வஸ்²வஸாம :|

Ⅹ யேதா யுஷ்மாப ⁴ : பவ த்ரேலாகாநாம்ʼ
ய உபகாேரா (அ)காரி க்ரியேத ச
ேதேநஸ்²வரஸ்ய நாம்ேந ப்ரகாஸி²தம்ʼ
ப்ேரம ஸ்²ரமஞ்ச வஸ்மர்த்தும்
ஈஸ்²வேரா(அ)ந்யாயகாரீ ந ப⁴வத |

Ⅺ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜேநா
யத் ப்ரத்யாஸா²பூரணார்த²ம்ʼ ேஸ²ஷம்ʼ
யாவத் தேமவ யத்நம்ʼ ப்ரகாஸ²ேயத ³த்யஹம்
இச்சா²மி|
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Ⅻ அத : ஸி²த ²லா ந ப⁴வத க ந்து
ேய வஸ்²வாேஸந ஸஹஷ்ணுதயா
ச ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லாத ⁴காரிேணா
ஜாதாஸ்ேதஷாம்அநுகா³மிேநா ப⁴வத|

ⅩⅢ ஈஸ்²வேரா யதா³ இப்³ராஹீேம
ப்ரத்யஜாநாத் ததா³ ஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய
கஸ்யாப்யபரஸ்ய நாம்நா ஸ²பத²ம்ʼ கர்த்தும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத், அேதா ேஹேதா : ஸ்வநாம்நா
ஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼத்வா ேதேநாக்தம்ʼயதா²,

ⅩⅣ "ஸத்யம் அஹம்ʼ த்வாம் ஆஸி²ஷம்ʼ
க³த ³ஷ்யாமி தவாந்வயம்ʼ வர்த்³த⁴யஷ்யாமி
ச| "

ⅩⅤ அேநந ப்ரகாேரண ஸ ஸஹஷ்ணுதாம்ʼ
வதா⁴ய தஸ்யா : ப்ரத்யாஸா²யா : ப²லம்ʼ
லப்³த⁴வாந்|

ⅩⅥ அத² மாநவா : ஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய கஸ்யச த்
நாம்நாஸ²பந்ேத,ஸ²பத²ஸ்²ச ப்ரமாணார்த²ம்ʼ
ேதஷாம்ʼஸர்வ்வவவாதா³ந்தேகா ப⁴வத |

ⅩⅦ இத்யஸ்மிந் ஈஸ்²வர : ப்ரதஜ்ஞாயா :
ப²லாத ⁴காரிண : ஸ்வீயமந்த்ரணாயா
அேமாக⁴தாம்ʼ பா³ஹுல்யேதா
த³ர்ஸ²யதுமிச்ச²ந் ஸ²பேத²ந
ஸ்வப்ரதஜ்ஞாம்ʼஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅧ அதஏவ யஸ்மிந் அந்ருʼதகத²நம்
ஈஸ்²வரஸ்யநஸாத்⁴யம்ʼதாத்³ருʼேஸ²நாசேலந
வஷயத்³வேயநஸம்முக²ஸ்த²ரக்ஷாஸ்த²லஸ்ய
ப்ராப்தேய பலாய தாநாம் அஸ்மாகம்ʼ
ஸுத்³ருʼடா⁴ஸாந்த்வநாஜாயேத|
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ⅩⅨ ஸா ப்ரத்யாஸா²ஸ்மாகம்ʼ
மேநாெநௗகாயா அசேலா லங்க³ேரா
பூ⁴த்வா வ ச்ேச²த³கவஸ்த்ரஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ
ப்ரவஷ்டா|

ⅩⅩ தத்ைரவாஸ்மாகம் அக்³ரஸேரா யீஸு² :
ப்ரவஸ்²ய மல்கீேஷத³க : ஸ்²ேரண்யாம்ʼ
ந த்யஸ்தா²யீயாஜேகா(அ)ப⁴வத்|

Ⅶ
Ⅰஸா²லமஸ்யராஜாஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்ேயஸ்²வரஸ்ய
யாஜகஸ்²ச ஸந் ேயா ந்ருʼபதீநாம்ʼ
மாரணாத் ப்ரத்யாக³தம் இப்³ராஹீமம்ʼ
ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்யாஸி²ஷம்ʼ க³த ³தவாந்,

Ⅱயஸ்ைமேசப்³ராஹீம்ஸர்வ்வத்³ரவ்யாணாம்ʼ
த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³த்தவாந் ஸ மல்கீேஷத³க்
ஸ்வநாம்ேநா(அ)ர்ேத²ந ப்ரத²மேதா
த⁴ர்ம்மராஜ : பஸ்²சாத் ஸா²லமஸ்ய
ராஜார்த²த :ஸா²ந்த ராேஜா ப⁴வத |

Ⅲ அபரம்ʼ தஸ்ய ப தா மாதா வம்ʼஸ²ஸ்ய
ந ர்ணய ஆயுஷ ஆரம்ேபா⁴ ஜீவநஸ்ய
ேஸ²ஷஸ்²ைசேதஷாம் அபா⁴ேவா ப⁴வத ,
இத்த²ம்ʼஸஈஸ்²வரபுத்ரஸ்யஸத்³ருʼஸீ²க்ருʼத :,
ஸத்வநந்தகாலம்ʼயாவத்³யாஜகஸ்தஷ்ட²த |

Ⅳ அதஏவாஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ
இப்³ராஹீம் யஸ்ைம லுடி²தத்³ரவ்யாணாம்ʼ
த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼத³த்தவாந்ஸகீத்³ருʼக்மஹாந்
தத்³ஆேலாசயத|

Ⅴ யாஜகத்வப்ராப்தா ேலேவ :
ஸந்தாநா வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
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ேலாேகப்⁴ேயா(அ)ர்த²த இப்³ராஹீேமா
ஜாேதப்⁴ய : ஸ்வீயப்⁴ராத்ருʼப்⁴ேயா
த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ரஹணஸ்யாேத³ஸ²ம்ʼ
லப்³த⁴வந்த :|

Ⅵ க ந்த்வெஸௗ யத்³யப ேதஷாம்ʼ
வம்ʼஸா²த் ேநாத்பந்நஸ்ததா²பீப்³ராஹீேமா
த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼக்³ருʼஹீதவாந்ப்ரதஜ்ஞாநாம்
அத ⁴காரிணம்ஆஸி²ஷம்ʼ க³த ³தவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅶ அபரம்ʼ ய : ஸ்²ேரயாந் ஸ
க்ஷ த்³ரதராயாஸி²ஷம்ʼ த³தா³தீத்யத்ர
ேகா(அ)ப ஸந்ேத³ேஹாநாஸ்த |

Ⅷ அபரம் இதா³நீம்ʼ ேய த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ
க்³ருʼஹ்லந்த ேத ம்ருʼத்ேயாரதீ⁴நா மாநவா :
க ந்து ததா³நீம்ʼ ேயா க்³ருʼஹீதவாந் ஸ
ஜீவதீத ப்ரமாணப்ராப்த :|

Ⅸ அபரம்ʼ த³ஸ²மாம்ʼஸ²க்³ராஹீ
ேலவ ரபீப்³ராஹீம்த்³வாரா த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ
த³த்தவாந் ஏதத³ப கத²யதும்ʼஸ²க்யேத|

Ⅹ யேதா யதா³ மல்கீேஷத³க் தஸ்ய ப தரம்ʼ
ஸாக்ஷாத் க்ருʼதவாந் ததா³நீம்ʼ ஸ ேலவ  :
பதுருரஸ்யாஸீத்|

Ⅺ அபரம்ʼ யஸ்ய ஸம்ப³ந்ேத⁴ ேலாகா
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ லப்³த⁴வந்தஸ்ேதந
ேலவீயயாஜகவர்ேக³ண யத ³ ஸித்³த ⁴ :
ஸமப⁴வஷ்யத் தர்ஹ ஹாேராணஸ்ய
ஸ்²ேரண்யா மத்⁴யாத்³ யாஜகம்ʼ ந
நரூப்ேயஸ்²வேரண மல்கீேஷத³க :
ஸ்²ேரண்யா மத்⁴யாத்³ அபரஸ்ையகஸ்ய
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யாஜகஸ்ேயாத்தா²பநம்ʼ குத ஆவஸ்²யகம்
அப⁴வஷ்யத்?

Ⅻ யேதா யாஜகவர்க³ஸ்ய வநமேயந
ஸுதராம்ʼ வ்யவஸ்தா²யா அப வ ந மேயா
ஜாயேத|

ⅩⅢ அபரஞ்ச தத்³ வாக்யம்ʼ
யஸ்ேயாத்³ேத³ஸ்²யம்ʼ ேஸா(அ)பேரண
வம்ʼேஸ²ந ஸம்ʼயுக்தா(அ)ஸ்த தஸ்ய
வம்ʼஸ²ஸ்ய ச ேகா(அ)ப கதா³ப ேவத்³யா :
கர்ம்ம ந க்ருʼதவாந்|

ⅩⅣ வஸ்துதஸ்து யம்ʼ வம்ʼஸ²மத ⁴ மூஸா
யாஜகத்வஸ்ையகாம்ʼ கதா²மப ந கத ²தவாந்
தஸ்மிந்யஹூதா³வம்ʼேஸ²(அ)ஸ்மாகம்ʼப்ரபு⁴
ர்ஜந்ம க்³ருʼஹீதவாந்இத ஸுஸ்பஷ்டம்ʼ|

ⅩⅤ தஸ்ய ஸ்பஷ்டதரம் அபரம்ʼ
ப்ரமாணமித³ம்ʼ யத் மல்கீேஷத³க :
ஸாத்³ருʼஸ்²யவதாபேரண தாத்³ருʼேஸ²ந
யாஜேகேநாேத³தவ்யம்ʼ,

ⅩⅥயஸ்யநரூபணம்ʼஸ²ரீரஸம்ப³ந்தீ⁴யவத ⁴யுக்தயா
வ்யவஸ்தா²யாநப⁴வத க ந்த்வக்ஷயஜீவநயுக்தயா
ஸ²க்த்யா ப⁴வத |

ⅩⅦ யத ஈஸ்²வர இத³ம்ʼ ஸா யம்ʼ
த³த்தவாந், யதா², "த்வம்ʼ மக்லீேஷத³க :
ஸ்²ேரண்யாம்ʼ யாஜேகா(அ)ஸி ஸதா³தந :|
"

ⅩⅧ அேநநாக்³ரவர்த்த ேநா வ ேத⁴
து³ர்ப்³ப³லதாயா நஷ்ப²லதாயாஸ்²ச
ேஹேதாரர்த²ேதா வ்யவஸ்த²யா க மப
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ஸித்³த⁴ம்ʼ ந ஜாதமித ேஹேதாஸ்தஸ்ய
ேலாேபா ப⁴வத |

ⅩⅨ யயா ச வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ந கடவர்த்த ேநா ப⁴வாம ஏதாத்³ருʼஸீ²
ஸ்²ேரஷ்ட²ப்ரத்யாஸா²ஸம்ʼஸ்தா²ப்யேத|

ⅩⅩ அபரம்ʼ யீஸு² : ஸ²பத²ம்ʼ வநா ந
நயுக்தஸ்தஸ்மாத³ப ஸ ஸ்²ேரஷ்ட²நயமஸ்ய
மத்⁴யஸ்ேதா²ஜாத :|

ⅩⅪயதஸ்ேதஸ²பத²ம்ʼ வநா யாஜகா ஜாதா :
க ந்த்வெஸௗ ஸ²பேத²ந ஜாத : யத : ஸ
இத³முக்த :,யதா²,

ⅩⅫ "பரேமஸ² இத³ம்ʼ ேஸ²ேப ந ச
தஸ்மாந்நவர்த்ஸ்யேத| த்வம்ʼ மல்கீேஷத³க :
ஸ்²ேரண்யாம்ʼயாஜேகா(அ)ஸிஸதா³தந :| "

ⅩⅩⅢ ேத ச ப³ஹேவா யாஜகா அப⁴வந்
யதஸ்ேத ம்ருʼத்யுநா ந த்யஸ்தா²யத்வாத்
நவாரிதா :,

ⅩⅩⅣ க ந்த்வஸாவநந்தகாலம்ʼ யாவத்
தஷ்ட²த தஸ்மாத் தஸ்ய யாஜகத்வம்ʼ ந
பரிவர்த்தநீயம்ʼ|

ⅩⅩⅤ தேதா ேஹேதா ர்ேய
மாநவாஸ்ேதேநஸ்²வரஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
க³ச்ச²ந்த தாந் ஸ ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்
பரித்ராதும்ʼ ஸ²க்ேநாத யதஸ்ேதஷாம்ʼ
க்ருʼேத ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஸ ஸததம்ʼ
ஜீவத |

ⅩⅩⅥஅபரம்அஸ்மாகம்ʼதாத்³ருʼஸ²மஹாயாஜகஸ்ய
ப்ரேயாஜநமாஸீத்³ ய : பவ த்ேரா
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(அ)ஹம்ʼஸேகா நஷ்கலங்க : பாப ப்⁴ேயா
ப ⁴ந்ந :ஸ்வர்கா³த³ப்யுச்சீக்ருʼதஸ்²சஸ்யாத்|

ⅩⅩⅦஅபரம்ʼ மஹாயாஜகாநாம்ʼ யதா² ததா²
தஸ்ய ப்ரத த ³நம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ஸ்வபாபாநாம்ʼ
க்ருʼேத தத : பரம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ பாபாநாம்ʼ
க்ருʼேத ப³லிதா³நஸ்ய ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த
யத ஆத்மப³லிதா³நம்ʼ க்ருʼத்வா தத்³
ஏகக்ருʼத்வஸ்ேதநஸம்பாத ³தம்ʼ|

ⅩⅩⅧ யேதா வ்யவஸ்த²யா ேய
மஹாயாஜகா நரூப்யந்ேத ேத
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யயுக்தா மாநவா : க ந்து
வ்யவஸ்தா²த : பரம்ʼஸ²பத²யுக்ேதந வாக்ேயந
ேயா மஹாயாஜேகா நரூப த : ேஸா
(அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼஸித்³த⁴ : புத்ர ஏவ|

Ⅷ
Ⅰ கத்²யமாநாநாம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ
ஸாேரா(அ)யம் அஸ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸ²
ஏேகா மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்த ய : ஸ்வர்ேக³
மஹாமஹம்ந : ஸிம்ʼஹாஸநஸ்ய
த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவாஸமுபவஷ்டவாந்

Ⅱ யச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ ந மநுைஜ :
க ந்த்வீஸ்²வேரண ஸ்தா²ப தம்ʼ தஸ்ய
ஸத்யதூ³ஷ்யஸ்ய பவத்ரவஸ்தூநாஞ்ச
ேஸவக :ஸப⁴வத |

Ⅲ யத ஏைகேகா மஹாயாஜேகா
ைநேவத்³யாநாம்ʼ ப³லீநாஞ்ச தா³ேந
ந யுஜ்யேத, அேதா ேஹேதாேரதஸ்யாப
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கஞ்ச த்³ உத்ஸர்ஜநீயம்ʼ வத்³யத
இத்யாவஸ்²யகம்ʼ|

Ⅳ கஞ்ச ஸ யத ³ ப்ருʼத ²வ்யாம்
அஸ்தா²ஸ்யத்தர்ஹ யாஜேகாநாப⁴வஷ்யத்,
யேதா ேய வ்யவஸ்தா²நுஸாராத்
ைநேவத்³யாந த³த³த்ேயதாத்³ருʼஸா² யாஜகா
வ த்³யந்ேத|

Ⅴ ேத து ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்ேதந சா²யயா ச
ேஸவாமநுதஷ்ட²ந்த யேதா மூஸஸி
தூ³ஷ்யம்ʼ ஸாத⁴யதும் உத்³யேத
ஸதீஸ்²வரஸ்தேத³வ தமாத ³ஷ்டவாந் ப²லத :
ஸ தமுக்தவாந், யதா², "அவேத⁴ஹ க ³ெரௗ
த்வாம்ʼ யத்³யந்ந த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ர்ஸி²தம்ʼ
தத்³வத் ஸர்வ்வாணி த்வயா க்ரியந்தாம்ʼ|
"

Ⅵ க ந்த்வதா³நீம் அெஸௗ தஸ்மாத்
ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ ேஸவகபத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் யத :
ஸ ஸ்²ேரஷ்ட²ப்ரதஜ்ஞாப ⁴ : ஸ்தா²ப தஸ்ய
ஸ்²ேரஷ்ட²நயமஸ்யமத்⁴யஸ்ேதா²(அ)ப⁴வத்|

Ⅶ ஸ ப்ரத²ேமா ந யேமா யத ³
ந ர்த்³ேதா³ேஷா(அ)ப⁴வஷ்யத தர்ஹ
த்³வதீயஸ்ய நயமஸ்ய கமப ப்ரேயாஜநம்ʼ
நாப⁴வஷ்யத்|

Ⅷ க ந்து ஸ ேதா³ஷமாேராபயந் ேதப்⁴ய :
கத²யத , யதா², "பரேமஸ்²வர இத³ம்ʼ
பா⁴ஷேத பஸ்²ய யஸ்மிந் ஸமேய(அ)ஹம்
இஸ்ராேயலவம்ʼேஸ²ந யஹூதா³வம்ʼேஸ²ந
ச ஸார்த்³த⁴ம் ஏகம்ʼ நவீநம்ʼ நயமம்ʼ
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ஸ்த ²ரீகரிஷ்யாம்ேயதாத்³ருʼஸ² : ஸமய
ஆயாத |

Ⅸ பரேமஸ்²வேரா(அ)பரமப கத²யத
ேதஷாம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
மிஸரேத³ஸா²த்³ ஆநயநார்த²ம்ʼ யஸ்மிந்
த ³ேந(அ)ஹம்ʼ ேதஷாம்ʼ கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா ைத :
ஸஹ நயமம்ʼ ஸ்த ²ரீக்ருʼதவாந் தத்³த ³நஸ்ய
நயமாநுஸாேரண நஹ யதஸ்ைத ர்மம
நயேம லங்க ⁴ேத(அ)ஹம்ʼ தாந் ப்ரத ச ந்தாம்ʼ
நாகரவம்ʼ|

Ⅹ க ந்து பரேமஸ்²வர : கத²யத தத்³த ³நாத்
பரமஹம்ʼ இஸ்ராேயலவம்ʼஸீ²ைய :
ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நயமம்ʼ ஸ்த ²ரீகரிஷ்யாமி,
ேதஷாம்ʼ ச த்ேத மம வதீ⁴ந் ஸ்தா²பயஷ்யாமி
ேதஷாம்ʼ ஹ்ருʼத்பத்ேர ச தாந் ேலக ²ஷ்யாமி,
அபரமஹம்ʼ ேதஷாம் ஈஸ்²வேரா ப⁴வஷ்யாமி
ேத ச மம ேலாகா ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅺ அபரம்ʼ த்வம்ʼ பரேமஸ்²வரம்ʼ
ஜாநீஹீதவாக்ேயந ேதஷாேமைகேகா
ஜந : ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸமீபவாஸிநம்ʼ
ப்⁴ராதரஞ்ச புந ர்ந ஸி²க்ஷயஷ்யத யத
ஆக்ஷ த்³ராத் மஹாந்தம்ʼ யாவத் ஸர்வ்ேவ
மாம்ʼஜ்ஞாஸ்யந்த |

Ⅻ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ ேதஷாம்
அத⁴ர்ம்மாந் க்ஷமிஷ்ேய ேதஷாம்ʼ
பாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச புந : கதா³ப ந
ஸ்மரிஷ்யாமி| "
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ⅩⅢ அேநந தம்ʼ நயமம்ʼ நூதநம்ʼ க³த ³த்வா
ஸ ப்ரத²மம்ʼ நயமம்ʼ புராதநீக்ருʼதவாந்; யச்ச
புராதநம்ʼ ஜீர்ணாஞ்ச ஜாதம்ʼ தஸ்ய ேலாேபா
ந கேடா (அ)ப⁴வத்|

Ⅸ
Ⅰ ஸ ப்ரத²ேமா ந யம ஆராத⁴நாயா
வவத⁴ரீத ப ⁴ைரஹகபவத்ரஸ்தா²ேநந ச
வஸி²ஷ்டஆஸீத்|

Ⅱ யேதா தூ³ஷ்யேமகம்ʼ ந ரமீயத
தஸ்ய ப்ரத²மேகாஷ்ட²ஸ்ய நாம
பவத்ரஸ்தா²நமித்யாஸீத்தத்ர தீ³பவ்ருʼேக்ஷா
ேபா⁴ஜநாஸநம்ʼ த³ர்ஸ²நீயபூபாநாம்ʼஸ்²ேரணீ
சாஸீத்|

Ⅲதத்பஸ்²சாத்³த்³வதீயாயாஸ்த ரஷ்கரிண்யா
அப்⁴யந்தேர (அ)த பவத்ரஸ்தா²நமித நாமகம்ʼ
ேகாஷ்ட²மாஸீத்,

Ⅳ தத்ர ச ஸுவர்ணமேயா தூ⁴பாதா⁴ர :
பரித : ஸுவர்ணமண்டி³தா ந யமமஞ்ஜூஷா
சாஸீத் தந்மத்⁴ேய மாந்நாயா :
ஸுவர்ணக⁴ேடா ஹாேராணஸ்ய
மஞ்ஜரிதத³ண்ட³ஸ்தக்ஷெதௗ
நயமப்ரஸ்தெரௗ,

Ⅴதது³பரி ச கருணாஸேந சா²யாகாரிெணௗ
ேதேஜாமெயௗ கரூபா³வாஸ்தாம், ஏேதஷாம்ʼ
வேஸ²ஷவ்ருʼத்தாந்தகத²நாய நாயம்ʼ
ஸமய :|

Ⅵ ஏேதஷ்வீத்³ருʼக் ந ர்ம்மிேதஷ
யாஜகா ஈஸ்²வரேஸவாம் அநுதஷ்ட²நேதா
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தூ³ஷ்யஸ்ய ப்ரத²மேகாஷ்ட²ம்ʼ ந த்யம்ʼ
ப்ரவஸ²ந்த |

Ⅶக ந்து த்³வதீயம்ʼ ேகாஷ்ட²ம்ʼ ப்ரதவர்ஷம்
ஏகக்ருʼத்வ ஏகாக நா மஹாயாஜேகந
ப்ரவஸ்²யேத க ந்த்வாத்மந மித்தம்ʼ
ேலாகாநாம் அஜ்ஞாநக்ருʼதபாபாநாஞ்ச
ந மித்தம்உத்ஸர்ஜ்ஜநீயம்ʼருத ⁴ரம்அநாதா³ய
ேதந ந ப்ரவஸ்²யேத|

Ⅷஇத்யேநநபவ த்ரஆத்மாயத்ஜ்ஞாபயத
தத ³த³ம்ʼ தத் ப்ரத²மம்ʼ தூ³ஷ்யம்ʼ யாவத்
தஷ்ட²த தாவத் மஹாபவத்ரஸ்தா²நகா³மீ
பந்தா²அப்ரகாஸி²தஸ்தஷ்ட²த |

Ⅸ தச்ச தூ³ஷ்யம்ʼ வர்த்தமாநஸமயஸ்ய
த்³ருʼஷ்டாந்த :, யேதா ேஹேதா : ஸாம்ப்ரதம்ʼ
ஸம்ʼேஸா²த⁴நகாலம்ʼ யாவத்³ யந்நரூப தம்ʼ
தத³நுஸாராத் ேஸவாகாரிேணா
மாநஸிகஸித்³த ⁴கரேண(அ)ஸமர்தா²ப ⁴ :

Ⅹ ேகவலம்ʼ கா²த்³யேபேயஷ
வவத⁴மஜ்ஜேநஷ ச ஸா²ரீரிகரீத ப ⁴
ர்யுக்தாந ைநேவத்³யாந ப³லிதா³நாந ச
ப⁴வந்த |

Ⅺஅபரம்ʼ பா⁴வமங்க³லாநாம்ʼ மஹாயாஜக :
க்²ரீஷ்டஉபஸ்தா²யாஹஸ்தந ர்ம்மிேதநார்த²த
ஏதத்ஸ்ருʼஷ்ேட ர்ப³ஹர்பூ⁴ேதந ஸ்²ேரஷ்ேட²ந
ஸித்³ேத⁴ந சதூ³ஷ்ேயணக³த்வா

Ⅻசா²கா³நாம்ʼ ேகா³வத்ஸாநாம்ʼவாருத ⁴ரம்
அநாதா³ய ஸ்வீயருத ⁴ரம் ஆதா³ையகக்ருʼத்வ
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ஏவமஹாபவத்ரஸ்தா²நம்ʼப்ரவஸ்²யாநந்தகாலிகாம்ʼ
முக்தம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

ⅩⅢ வ்ருʼஷசா²கா³நாம்ʼ ருத ⁴ேரண
க³வீப⁴ஸ்மந : ப்ரேக்ஷேபண ச
யத்³யஸு²ச ேலாகா : ஸா²ரீரிஸு²ச த்வாய
பூயந்ேத,

ⅩⅣ தர்ஹ கம்ʼ மந்யத்⁴ேவ ய :
ஸதா³தேநநாத்மநா நஷ்கலங்கப³லிமிவ
ஸ்வேமேவஸ்²வராய த³த்தவாந், தஸ்ய
க்²ரீஷ்டஸ்ய ருத ⁴ேரண யுஷ்மாகம்ʼ
மநாம்ʼஸ்யமேரஸ்²வரஸ்ய ேஸவாைய
கம்ʼ ம்ருʼத்யுஜநேகப்⁴ய : கர்ம்மப்⁴ேயா ந
பவ த்ரீகாரிஷ்யந்ேத?

ⅩⅤஸநூதநநயமஸ்யமத்⁴யஸ்ேதா²(அ)ப⁴வத்
தஸ்யாப ⁴ப்ராேயா(அ)யம்ʼ யத்
ப்ரத²மநயமலங்க⁴நரூபபாேபப்⁴ேயா
ம்ருʼத்யுநா முக்ெதௗ ஜாதாயாம்
ஆஹூதேலாகா அநந்தகாலீயஸம்பத³ :
ப்ரதஜ்ஞாப²லம்ʼலேப⁴ரந்|

ⅩⅥ யத்ர ந யேமா ப⁴வத தத்ர
ந யமஸாத⁴கஸ்ய ப³ேல ர்ம்ருʼத்யுநா
ப⁴வதவ்யம்ʼ|

ⅩⅦ யேதா ஹேதந ப³லிநா நயம :
ஸ்த ²ரீப⁴வத க ந்து நயமஸாத⁴ேகா
ப³லி ர்யாவத் ஜீவத தாவத் நயேமா
ந ரர்த²கஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ பூர்வ்வநயேமா(அ)ப
ருத ⁴ரபாதம்ʼவநா நஸாத ⁴த :|
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ⅩⅨ ப²லத : ஸர்வ்வேலாகாந் ப்ரத
வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண ஸர்வ்வா
ஆஜ்ஞா : கத²யத்வா மூஸா ஜேலந
ஸிந்தூ³ரவர்ணேலாம்நா ஏேஷாவத்ருʼேணந
ச ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேகா³வத்ஸாநாம்ʼ
சா²கா³நாஞ்ச ருத ⁴ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க்³ரந்ேத²
ஸர்வ்வேலாேகஷ சப்ரக்ஷப்யப³பா⁴ேஷ,

ⅩⅩ யுஷ்மாந் அதீ⁴ஸ்²வேரா யம்ʼ நயமம்ʼ
நரூப தவாந் தஸ்யருத ⁴ரேமதத்|

ⅩⅪ தத்³வத் ஸ தூ³ஷ்ேய(அ)ப
ேஸவார்த²ேகஷ ஸர்வ்வபாத்ேரஷ ச
ருத ⁴ரம்ʼ ப்ரக்ஷப்தவாந்|

ⅩⅫ அபரம்ʼ வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண
ப்ராயஸ² : ஸர்வ்வாணி ருத ⁴ேரண
பரிஷ்க்ரியந்ேத ருத ⁴ரபாதம்ʼ வநா
பாபேமாசநம்ʼ ந ப⁴வத ச|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யாந ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தாஸ்ேதஷாம் ஏைத :
பாவநம் ஆவஸ்²யகம் ஆஸீத் க ந்து
ஸாக்ஷாத் ஸ்வர்கீ³யவஸ்தூநாம்
ஏேதப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ேட◌²◌ै ர்ப³லிதா³ைந :
பாவநமாவஸ்²யகம்ʼ|

ⅩⅩⅣ யத : க்²ரீஷ்ட : ஸத்யபவத்ரஸ்தா²நஸ்ய
த்³ருʼஷ்டாந்தரூபம்ʼ ஹஸ்தக்ருʼதம்ʼ
பவ த்ரஸ்தா²நம்ʼ ந ப்ரவஷ்டவாந்
க ந்த்வஸ்மந்ந மித்தம் இதா³நீம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸாக்ஷாத்³ உபஸ்தா²தும்ʼ ஸ்வர்க³ேமவ
ப்ரவஷ்ட :|
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ⅩⅩⅤ யதா² ச மஹாயாஜக : ப்ரதவர்ஷம்ʼ
பரேஸா²ணிதமாதா³ய மஹாபவத்ரஸ்தா²நம்ʼ
ப்ரவஸ²த ததா² க்²ரீஷ்ேடந புந :
புநராத்ேமாத்ஸர்ேகா³ ந கர்த்தவ்ய :,

ⅩⅩⅥ கர்த்தவ்ேய ஸத ஜக³த :
ஸ்ருʼஷ்டிகாலமாரப்⁴ய ப³ஹுவாரம்ʼ தஸ்ய
ம்ருʼத்யுேபா⁴க³ ஆவஸ்²யேகா(அ)ப⁴வத்;
க ந்த்வதா³நீம்ʼ ஸ ஆத்ேமாத்ஸர்ேக³ண
பாபநாஸா²ர்த²ம் ஏகக்ருʼத்ேவா ஜக³த :
ேஸ²ஷகாேலப்ரசகாேஸ²|

ⅩⅩⅦஅபரம்ʼயதா²மாநுஷஸ்ையகக்ருʼத்ேவா
மரணம்ʼ தத் பஸ்²சாத்³ வசாேரா
நரூப ேதா(அ)ஸ்த ,

ⅩⅩⅧ தத்³வத் க்²ரீஷ்ேடா(அ)ப ப³ஹூநாம்ʼ
பாபவஹநார்த²ம்ʼ ப³லிரூேபைணகக்ருʼத்வ
உத்ஸஸ்ருʼேஜ, அபரம்ʼ த்³வதீயவாரம்ʼ
பாபாத்³ ப ⁴ந்ந : ஸந் ேய தம்ʼ ப்ரதீக்ஷந்ேத
ேதஷாம்ʼ பரித்ராணார்த²ம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ
தா³ஸ்யத |

Ⅹ
Ⅰ வ்யவஸ்தா² ப⁴வஷ்யந்மங்க³லாநாம்ʼ
சா²யாஸ்வரூபா ந ச வஸ்தூநாம்ʼ
மூர்த்தஸ்வரூபா தேதா ேஹேதா ர்ந த்யம்ʼ
தீ³யமாைநேரகவைத⁴ ர்வார்ஷகப³லிப ⁴ :
ஸ²ரணாக³தேலாகாந் ஸித்³தா⁴ந் கர்த்தும்ʼ
கதா³ப நஸ²க்ேநாத |

Ⅱயத்³யஸ² யத்தர்ஹ ேதஷாம்ʼ ப³லீநாம்ʼ
தா³நம்ʼ க ம்ʼ ந ந்யவர்த்தஷ்யத? யத :
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ேஸவாகாரிஷ்ேவகக்ருʼத்வ : பவ த்ரீபூ⁴ேதஷ
ேதஷாம்ʼ ேகா(அ)ப பாபேபா³த⁴ : புந
ர்நாப⁴வஷ்யத்|

Ⅲ க ந்து ைத ர்ப³லிதா³ைந : ப்ரதவத்ஸரம்ʼ
பாபாநாம்ʼஸ்மாரணம்ʼஜாயேத|

Ⅳ யேதா வ்ருʼஷாணாம்ʼ சா²கா³நாம்ʼ வா
ருத ⁴ேரணபாபேமாசநம்ʼ நஸம்ப⁴வத |

Ⅴ ஏதத்காரணாத் க்²ரீஷ்ேடந ஜக³த்
ப்ரவஸ்²ேயத³ம் உச்யேத, யதா², "ேநஷ்ட்வா
ப³லிம்ʼ ந ைநேவத்³யம்ʼ ேத³ேஹா ேம
ந ர்ம்மிதஸ்த்வயா|

Ⅵ ந ச த்வம்ʼ ப³லிப ⁴ ர்ஹவ்ைய : பாபக்⁴ைந
ர்வா ப்ரதுஷ்யஸி|

Ⅶ அவாத ³ஷம்ʼ தைத³வாஹம்ʼ பஸ்²ய
குர்வ்ேவ ஸமாக³மம்ʼ| த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்ய
ஸர்ேக³ ேம வ த்³யேத லிக ²தா கதா²|
ஈஸ² மேநா(அ)ப ⁴லாஷஸ்ேத மயா
ஸம்பூரயஷ்யேத| "

Ⅷ இத்யஸ்மிந் ப்ரத²மேதா ேயஷாம்ʼ
தா³நம்ʼ வ்யவஸ்தா²நுஸாராத்³
ப⁴வத தாந்யத ⁴ ேதேநத³முக்தம்ʼ
யதா², ப³லிைநேவத்³யஹவ்யாந
பாபக்⁴நஞ்ேசாபசாரகம்ʼ, ேநமாந வாஞ்ச²ஸி
த்வம்ʼஹ நைசேதஷ ப்ரதுஷ்யஸீத |

Ⅸ தத : பரம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ யதா², "பஸ்²ய
மேநா(அ)ப ⁴லாஷம்ʼ ேத கர்த்தும்ʼ குர்வ்ேவ
ஸமாக³மம்ʼ;" த்³வதீயம் ஏதத்³ வாக்யம்ʼ
ஸ்த ²ரீகர்த்தும்ʼஸப்ரத²மம்ʼலும்பத |
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Ⅹ ேதந மேநா(அ)ப ⁴லாேஷண ச
வயம்ʼ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ையகக்ருʼத்வ :
ஸ்வஸ²ரீேராத்ஸர்கா³த் பவத்ரீக்ருʼதா
அப⁴வாம|

Ⅺ அபரம் ஏைகேகா யாஜக : ப்ரத த ³நம்
உபாஸநாம்ʼ குர்வ்வந் ையஸ்²ச பாபாந
நாஸ²யதும்ʼ கதா³ப ந ஸ²க்யந்ேத
தாத்³ருʼஸா²ந் ஏகரூபாந் ப³லீந் புந :
புநருத்ஸ்ருʼஜந்தஷ்ட²த |

Ⅻ க ந்த்வெஸௗ பாபநாஸ²கம் ஏகம்ʼ ப³லிம்ʼ
த³த்வாநந்தகாலார்த²ம்ஈஸ்²வரஸ்யத³க்ஷண
உபவஸ்²ய

ⅩⅢயாவத்தஸ்யஸ²த்ரவஸ்தஸ்யபாத³பீட²ம்ʼ
ந ப⁴வந்த தாவத் ப்ரதீக்ஷமாணஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅣ யத ஏேகந ப³லிதா³ேநந
ேஸா(அ)நந்தகாலார்த²ம்ʼ பூயமாநாந்
ேலாகாந்ஸாத ⁴தவாந்|

ⅩⅤ ஏதஸ்மிந் பவ த்ர ஆத்மாப்யஸ்மாகம்ʼ
பேக்ஷப்ரமாணயத

ⅩⅥ "யேதா ேஹேதாஸ்தத்³த ³நாத் பரம்
அஹம்ʼ ைத : ஸார்த்³த⁴ம் இமம்ʼ நயமம்ʼ
ஸ்த ²ரீகரிஷ்யாமீத ப்ரத²மத உக்த்வா
பரேமஸ்²வேரேணத³ம்ʼ கத ²தம்ʼ, ேதஷாம்ʼ
ச த்ேத மம வதீ⁴ந் ஸ்தா²பயஷ்யாமி ேதஷாம்ʼ
மந :ஸு ச தாந் ேலக ²ஷ்யாமி ச,

ⅩⅦஅபரஞ்சேதஷாம்ʼபாபாந்யபராதா⁴ம்ʼஸ்²ச
புந : கதா³ப நஸ்மாரிஷ்யாமி| "

ⅩⅧ க ந்து யத்ர பாபேமாசநம்ʼ ப⁴வத தத்ர
பாபார்த²கப³லிதா³நம்ʼ புந ர்ந ப⁴வத |



Hebrews Ⅹ:ⅩⅨ xxx Hebrews Ⅹ:ⅩⅩⅥ

ⅩⅨஅேதா ேஹ ப்⁴ராதர :, யீேஸா² ருத ⁴ேரண
பவத்ரஸ்தா²நப்ரேவஸா²யாஸ்மாகம்
உத்ஸாேஹாப⁴வத ,

ⅩⅩ யத : ேஸா(அ)ஸ்மத³ர்த²ம்ʼ
த ரஸ்கரிண்யார்த²த : ஸ்வஸ²ரீேரண நவீநம்ʼ
ஜீவநயுக்தஞ்ைசகம்ʼபந்தா²நம்ʼந ர்ம்மிதவாந்,

ⅩⅪ அபரஞ்ேசஸ்²வரீயபரிவாரஸ்யாத்⁴யக்ஷ
ஏேகா மஹாயாஜேகா(அ)ஸ்மாகமஸ்த |

ⅩⅫ அேதா ேஹேதாரஸ்மாப ⁴ :
ஸரலாந்த :கரைண ர்த்³ருʼட⁴வஸ்²வாைஸ :
பாபேபா³தா⁴த் ப்ரக்ஷாலிதமேநாப ⁴
ர்ந ர்ம்மலஜேல ஸ்நாதஸ²ரீைரஸ்²ேசஸ்²வரம்
உபாக³த்ய ப்ரத்யாஸா²யா : ப்ரதஜ்ஞா
நஸ்²சலா தா⁴ரய தவ்யா|

ⅩⅩⅢ யேதா யஸ்தாம் அங்கீ³க்ருʼதவாந் ஸ
வஸ்²வஸநீய :|

ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ ப்ேரம்ந ஸத்க்ரியாஸு
ைசைககஸ்ேயாத்ஸாஹவ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம்
அஸ்மாப ⁴ : பரஸ்பரம்ʼமந்த்ரய தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅤ அபரம்ʼ கத பயேலாகா யதா²
குர்வ்வந்த ததா²ஸ்மாப ⁴ : ஸபா⁴கரணம்ʼ ந
பரித்யக்தவ்யம்ʼபரஸ்பரம்உபேத³ஷ்டவ்யஞ்ச
யதஸ்தத் மஹாத ³நம் உத்தேராத்தரம்ʼ
ந கடவர்த்த ப⁴வதீத யுஷ்மாப ⁴ ர்த்³ருʼஸ்²யேத|

ⅩⅩⅥ ஸத்யமதஸ்ய ஜ்ஞாநப்ராப்ேத : பரம்ʼ
யத ³ வயம்ʼ ஸ்வம்ʼச்ச²யா பாபாசாரம்ʼ
குர்ம்மஸ்தர்ஹ பாபாநாம்ʼ க்ருʼேத (அ)ந்யத்
க மப ப³லிதா³நம்ʼ நாவஸி²ஷ்யேத
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ⅩⅩⅦ க ந்து வ சாரஸ்ய ப⁴யாநகா ப்ரதீக்ஷா
ரிபுநாஸ²காநலஸ்யதாபஸ்²சாவஸி²ஷ்யேத|

ⅩⅩⅧ ய : கஸ்²ச த் மூஸேஸா
வ்யவஸ்தா²ம் அவமந்யேத ஸ த³யாம்ʼ வநா
த்³வேயாஸ்தஸ்ருʼணாம்ʼ வா ஸாக்ஷணாம்ʼ
ப்ரமாேணநஹந்யேத,

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத் க ம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴ேவ ேயா
ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரம் அவஜாநாத
ேயந ச பவ த்ரீக்ருʼேதா (அ)ப⁴வத் தத்
நயமஸ்ய ருத ⁴ரம் அபவத்ரம்ʼ ஜாநாத ,
அநுக்³ரஹகரம் ஆத்மாநம் அபமந்யேத ச, ஸ
கயந்மஹாேகா⁴ரதரத³ண்ட³ஸ்ய ேயாக்³ேயா
ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅩ யத : பரேமஸ்²வர : கத²யத ,
"தா³நம்ʼ ப²லஸ்ய மத்கர்ம்ம ஸூச தம்ʼ
ப்ரத³தா³ம்யஹம்ʼ| " புநரப , "ததா³
வசாரயஷ்யந்ேத பேரேஸ²ந நஜா : ப்ரஜா :| "
இத³ம்ʼய : கத ²தவாந் தம்ʼவயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅪ அமேரஸ்²வரஸ்ய கரேயா : பதநம்ʼ
மஹாப⁴யாநகம்ʼ|

ⅩⅩⅫ ேஹ ப்⁴ராதர :, பூர்வ்வத ³நாந
ஸ்மரத யதஸ்ததா³நீம்ʼ யூயம்ʼ தீ³ப்த ம்ʼ
ப்ராப்ய ப³ஹுது³ர்க³தரூபம்ʼ ஸம்ʼக்³ராமம்ʼ
ஸஹமாநா ஏகேதா ந ந்தா³க்ேலைஸ² :
ெகௗதுகீக்ருʼதாஅப⁴வத,

ⅩⅩⅩⅢ அந்யதஸ்²ச தத்³ேபா⁴க ³நாம்ʼ
ஸமாம்ʼஸி²ேநா (அ)ப⁴வத|
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ⅩⅩⅩⅣ யூயம்ʼ மம ப³ந்த⁴நஸ்ய து³ :ேக²ந
து³ :க ²ேநா (அ)ப⁴வத, யுஷ்மாகம்
உத்தமா ந த்யா ச ஸம்பத்த  : ஸ்வர்ேக³
வத்³யத இத ஜ்ஞாத்வா ஸாநந்த³ம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்வஸ்யாபஹரணம்அஸஹத்⁴வஞ்ச|

ⅩⅩⅩⅤ அதஏவ மஹாபுரஸ்காரயுக்தம்ʼ
யுஷ்மாகம்உத்ஸாஹம்ʼ ந பரித்யஜத|

ⅩⅩⅩⅥயேதாயூயம்ʼ ேயேநஸ்²வரஸ்ேயச்சா²ம்ʼ
பாலய த்வா ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ லப⁴த்⁴வம்ʼ
தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ ர்ைத⁴ர்ய்யாவலம்ப³நம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ ேயநாக³ந்தவ்யம்ʼ ஸ ஸ்வல்பகாலாத்
பரம்ஆக³மிஷ்யத ந சவலம்ப ³ஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅧ "புண்யவாந் ஜேநா வஸ்²வாேஸந
ஜீவஷ்யத க ந்துயத ³ நவர்த்தேத தர்ஹ மம
மநஸ்தஸ்மிந் ந ேதாஷம்ʼயாஸ்யத | "

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து வயம்ʼ வநாஸ²ஜந காம்ʼ
த⁴ர்ம்மாத் நவ்ருʼத்த ம்ʼ ந குர்வ்வாணா
ஆத்மந : பரித்ராணாய வஸ்²வாஸம்ʼ
குர்வ்வாமேஹ◌|े

Ⅺ
Ⅰ வஸ்²வாஸ ஆஸ²ம்ʼஸிதாநாம்ʼ நஸ்²சய :,
அத்³ருʼஸ்²யாநாம்ʼ வஷயாணாம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ
ப⁴வத |

Ⅱ ேதந வஸ்²வாேஸந ப்ராஞ்ேசா ேலாகா :
ப்ராமாண்யம்ʼ ப்ராப்தவந்த :|

Ⅲ அபரம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்ேயந
ஜக³ந்த்யஸ்ருʼஜ்யந்த, த்³ருʼஷ்டவஸ்தூந ச
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ப்ரத்யக்ஷவஸ்துப்⁴ேயா ேநாத³பத்³யந்ைததத்³
வயம்ʼவஸ்²வாேஸநபு³த்⁴யாமேஹ|

Ⅳ வஸ்²வாேஸந ஹாப ³ல்
ஈஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய காப ³ல : ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ
ப³லிதா³நம்ʼ க்ருʼதவாந் தஸ்மாச்ேசஸ்²வேரண
தஸ்ய தா³நாந்யத ⁴ ப்ரமாேண த³த்ேத ஸ
தா⁴ர்ம்மிக இத்யஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ லப்³த⁴வாந்
ேதநவஸ்²வாேஸநசஸம்ருʼத :ஸந்அத்³யாப
பா⁴ஷேத|

Ⅴ வஸ்²வாேஸந ஹேநாக் யதா²
ம்ருʼத்யும்ʼ ந பஸ்²ேயத் ததா² ேலாகாந்தரம்ʼ
நீத :, தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ஸ்²ச ேகநாப ந
ப்ராப யத ஈஸ்²வரஸ்தம்ʼ ேலாகாந்தரம்ʼ
நீதவாந், தத்ப்ரமாணமித³ம்ʼ தஸ்ய
ேலாகாந்தரீகரணாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ ஈஸ்²வராய
ேராச தவாந்இத ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப்தவாந்|

Ⅵ க ந்து வஸ்²வாஸம்ʼ வநா
ேகா(அ)பீஸ்²வராய ேராசதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத யத ஈஸ்²வேரா(அ)ஸ்த
ஸ்வாந்ேவஷேலாேகப்⁴ய : புரஸ்காரம்ʼ
த³தா³த ேசத கதா²யாம்ஈஸ்²வரஸ²ரணாக³ைத
ர்வஸ்²வஸிதவ்யம்ʼ|

Ⅶஅபரம்ʼததா³நீம்ʼயாந்யத்³ருʼஸ்²யாந்யாஸந்
தாநீஸ்²வேரணாத ³ஷ்ட : ஸந் ேநாேஹா
வஸ்²வாேஸந பீ⁴த்வா ஸ்வபரிஜநாநாம்ʼ
ரக்ஷார்த²ம்ʼ ேபாதம்ʼ ந ர்ம்மிதவாந் ேதந ச
ஜக³ஜ்ஜநாநாம்ʼ ேதா³ஷாந் த³ர்ஸி²தவாந்



Hebrews Ⅺ:Ⅷ xxxiv Hebrews Ⅺ:ⅩⅢ

வஸ்²வாஸாத் லப்⁴யஸ்ய புண்யஸ்யாத ⁴காரீ
ப³பூ⁴வச|

Ⅷ வஸ்²வாேஸேநப்³ராஹீம் ஆஹூத :
ஸந் ஆஜ்ஞாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யஸ்ய
ஸ்தா²நஸ்யாத ⁴காரஸ்ேதந ப்ராப்தவ்யஸ்தத்
ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந் க ந்து
ப்ரஸ்தா²நஸமேயக்கயாமீத நாஜாநாத்|

Ⅸ வஸ்²வாேஸந ஸ ப்ரதஜ்ஞாேத ேத³ேஸ²
பரேத³ஸ²வத்ப்ரவஸந்தஸ்யா : ப்ரதஜ்ஞாயா :
ஸமாநாம்ʼஸி²ப்⁴யாம் இஸ்ஹாகா யாகூபா³ ச
ஸஹதூ³ஷ்யவாஸ்யப⁴வத்|

Ⅹ யஸ்மாத் ஸ ஈஸ்²வேரண ந ர்ம்மிதம்ʼ
ஸ்தா²ப தஞ்ச ப ⁴த்தமூலயுக்தம்ʼ நக³ரம்ʼ
ப்ரத்ையக்ஷத|

Ⅺ அபரஞ்ச வஸ்²வாேஸந ஸாரா
வேயாத க்ராந்தா ஸந்த்யப க³ர்ப⁴தா⁴ரணாய
ஸ²க்த ம்ʼ ப்ராப்ய புத்ரவத்யப⁴வத், யத : ஸா
ப்ரதஜ்ஞாகாரிணம்ʼவஸ்²வாஸ்யம்அமந்யத|

Ⅻ தேதா ேஹேதா ர்ம்ருʼதகல்பாத்³
ஏகஸ்மாத் ஜநாத்³ ஆகாஸீ²யநக்ஷத்ராணீவ
க³ணநாதீதா : ஸமுத்³ரதீரஸ்த²ஸிகதா இவ
சாஸம்ʼக்²யா ேலாகாஉத்ேபத ³ேர|

ⅩⅢ ஏேத ஸர்வ்ேவ ப்ரதஜ்ஞாயா :
ப²லாந்யப்ராப்ய ேகவலம்ʼ தூ³ராத் தாந
ந ரீ ய வந்த ³த்வா ச, ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
வயம்ʼ வேத³ஸி²ந : ப்ரவாஸிநஸ்²சாஸ்மஹ
இத ஸ்வீக்ருʼத்ய வஸ்²வாேஸந ப்ராணாந்
தத்யஜு :|
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ⅩⅣ ேய து ஜநா இத்த²ம்ʼ கத²யந்த ைத :
ைபத்ருʼகேத³ேஸா² (அ)ஸ்மாப ⁴ரந்வஷ்யத
இத ப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅤ ேத யஸ்மாத்³ ேத³ஸா²த் ந ர்க³தாஸ்தம்ʼ
யத்³யஸ்மரிஷ்யந் தர்ஹ பராவர்த்தநாய
ஸமயம்அலப்ஸ்யந்த|

ⅩⅥ க ந்து ேத ஸர்வ்ேவாத்க்ருʼஷ்டம் அர்த²த :
ஸ்வர்கீ³யம்ʼேத³ஸ²ம்ஆகாங்க்ஷந்த தஸ்மாத்³
ஈஸ்²வரஸ்தாநத ⁴ ந லஜ்ஜமாநஸ்ேதஷாம்
ஈஸ்²வர இத நாம க்³ருʼஹீதவாந்
யத : ஸ ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத நக³ரேமகம்ʼ
ஸம்ʼஸ்தா²ப தவாந்|

ⅩⅦ அபரம் இப்³ராஹீம : பரீக்ஷாயாம்ʼ
ஜாதாயாம்ʼ ஸ வஸ்²வாேஸேநஸ்ஹாகம்
உத்ஸஸர்ஜ,

ⅩⅧ வஸ்துத இஸ்ஹாக தவ வம்ʼேஸா²
வக்²யாஸ்யத இத வாக்³ யமத ⁴ கத ²தா தம்
அத்³வதீயம்ʼ புத்ரம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாப்ராப்த : ஸ
உத்ஸஸர்ஜ|

ⅩⅨயத ஈஸ்²வேரா ம்ருʼதாநப்யுத்தா²பயதும்ʼ
ஸ²க்ேநாதீத ஸ ேமேந தஸ்மாத் ஸ
உபமாரூபம்ʼ தம்ʼ ேலேப⁴|

ⅩⅩஅபரம்இஸ்ஹாக்வஸ்²வாேஸநயாகூப்³
ஏஷாேவ ச பா⁴வவஷயாநத்⁴யாஸி²ஷம்ʼ
த³ெதௗ³|

ⅩⅪ அபரம்ʼ யாகூப்³ மரணகாேல
வஸ்²வாேஸநயூஷப² : புத்ரேயாேரைககஸ்ைம
ஜநாயாஸி²ஷம்ʼ த³ெதௗ³ யஷ்ட்யா
அக்³ரபா⁴ேக³ஸமாலம்ப்³யப்ரணநாம ச|
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ⅩⅫ அபரம்ʼ யூஷப்² சரமகாேல
வஸ்²வாேஸேநஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ
மிஸரேத³ஸா²த்³ ப³ஹர்க³மநஸ்ய வாசம்ʼ
ஜகா³த³ நஜாஸ்தீ²ந சாத ⁴ஸமாத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅩⅢ நவஜாேதா மூஸாஸ்²ச வஸ்²வாஸாத்
த்ரா◌ीந் மாஸாந் ஸ்வப த்ருʼப்⁴யாம்
அேகா³ப்யத யதஸ்ெதௗ ஸ்வஸி²ஸு²ம்ʼ
பரமஸுந்த³ரம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்ெதௗ
ராஜாஜ்ஞாஞ்சநஸ²ங்கதவந்ெதௗ|

ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ வய :ப்ராப்ேதா மூஸா
வஸ்²வாஸாத் ப ²ெரௗேணா ெதௗ³ஹத்ர
இத நாம நாங்கீ³சகார|

ⅩⅩⅤ யத : ஸ க்ஷணிகாத்
பாபஜஸுக²ேபா⁴கா³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஜாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼது³ :க²ேபா⁴க³ம்ʼவவ்ேர|

ⅩⅩⅥ ததா² மிஸரேத³ஸீ²யந த ⁴ப்⁴ய :
க்²ரீஷ்டந மித்தாம்ʼ ந ந்தா³ம்ʼ மஹதீம்ʼ
ஸம்பத்த ம்ʼ ேமேந யேதா ேஹேதா : ஸ
புரஸ்காரதா³நம்அைபக்ஷத|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ஸ வஸ்²வாேஸந ராஜ்ஞ :
க்ேராதா⁴த் ந பீ⁴த்வா மிஸரேத³ஸ²ம்ʼ
பரிதத்யாஜ, யதஸ்ேதநாத்³ருʼஸ்²யம்ʼ
வீக்ஷமாேணேநவைத⁴ர்ய்யம்ஆலம்ப ³|

ⅩⅩⅧ அபரம்ʼ ப்ரத²மஜாதாநாம்ʼ
ஹந்தா யத் ஸ்வீயேலாகாந் ந
ஸ்ப்ருʼேஸ²த் தத³ர்த²ம்ʼ ஸ வஸ்²வாேஸந
நஸ்தாரபர்வ்வீயப³லிச்ேச²த³நம்ʼ
ருத ⁴ரேஸசநஞ்சாநுஷ்டி²தாவாந்|
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ⅩⅩⅨஅபரம்ʼ ேத வஸ்²வாஸாத் ஸ்த²ேலேநவ
ஸூப்²ஸாக³ேரண ஜக்³மு : க ந்து
மிஶ்ரீயேலாகாஸ்தத் கர்த்தும் உபக்ரம்ய
ேதாேயஷ மமஜ்ஜு :|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச வஸ்²வாஸாத் ைத :
ஸப்தாஹம்ʼ யாவத்³ ய ரீேஹா : ப்ராசீரஸ்ய
ப்ரத³க்ஷேணக்ருʼேத தத் ந பபாத|

ⅩⅩⅪ வஸ்²வாஸாத்³ ராஹப்³நாமிகா
ேவஸ்²யாப ப்ரீத்யா சாராந்
அநுக்³ருʼஹ்யாவஸ்²வாஸிப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
நவ நநாஸ²|

ⅩⅩⅫ அத ⁴கம்ʼ க ம்ʼ கத²யஷ்யாமி?
க ³த ³ேயாேநா பா³ரக : ஸி²ம்ேஸா²ேநா
ய ப்தேஹா தா³யூத்³ ஸி²மூேயேலா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ைசேதஷாம்ʼ
வ்ருʼத்தாந்தகத²நாய மம ஸமயாபா⁴ேவா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ வஸ்²வாஸாத் ேத ராஜ்யாந
வஸீ²க்ருʼதவந்ேதா த⁴ர்ம்மகர்ம்மாணி
ஸாத ⁴தவந்த : ப்ரதஜ்ஞாநாம்ʼ ப²லம்ʼ
லப்³த⁴வந்த : ஸிம்ʼஹாநாம்ʼ முகா²ந
ருத்³த⁴வந்ேதா

ⅩⅩⅩⅣ வஹ்ேநர்தா³ஹம்ʼ ந ர்வ்வாப தவந்த :
க²ங்க³தா⁴ராத்³ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்தவந்ேதா
ெதௗ³ர்ப்³ப³ல்ேய ஸப³லீக்ருʼதா யுத்³ேத⁴
பராக்ரமிேணா ஜாதா : பேரஷாம்ʼ ைஸந்யாந
த³வயதவந்தஸ்²ச|
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ⅩⅩⅩⅤ ேயாஷத : புநருத்தா²ேநந
ம்ருʼதாந் ஆத்மஜாந் ேலப ⁴ேர◌े, அபேர ச
ஸ்²ேரஷ்ேடா²த்தா²நஸ்ய ப்ராப்ேதராஸ²யா
ரக்ஷாம் அக்³ருʼஹீத்வா தாட³ேநந
ம்ருʼதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥ அபேர த ரஸ்காைர : கஸா²ப ⁴
ர்ப³ந்த⁴ைந : காரயா ச பரீக்ஷதா :|

ⅩⅩⅩⅦ ப³ஹவஸ்²ச ப்ரஸ்தராகா⁴ைத
ர்ஹதா : கரபத்ைர ர்வா வ தீ³ர்ணா யந்த்ைர
ர்வா க்லிஷ்டா : க²ங்க³தா⁴ைர ர்வா
வ்யாபாத ³தா :| ேத ேமஷாணாம்ʼ சா²கா³நாம்ʼ
வா சர்ம்மாணி பரிதா⁴ய தீ³நா : பீடி³தா
து³ :கா²ர்த்தாஸ்²சாப்⁴ராம்யந்|

ⅩⅩⅩⅧ ஸம்ʼஸாேரா ேயஷாம்
அேயாக்³யஸ்ேத ந ர்ஜநஸ்தா²ேநஷ
பர்வ்வேதஷ க³ஹ்வேரஷ
ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²ச ²த்³ேரஷ ச பர்ய்யடந்|

ⅩⅩⅩⅨ ஏைத : ஸர்வ்ைவ ர்வஸ்²வாஸாத்
ப்ரமாணம்ʼ ப்ராப க ந்து ப்ரதஜ்ஞாயா : ப²லம்ʼ
ந ப்ராப |

ⅩⅬ யதஸ்ேத யதா²ஸ்மாந் வ நா ஸித்³தா⁴
ந ப⁴ேவயுஸ்தைத²ேவஸ்²வேரணாஸ்மாகம்ʼ
க்ருʼேதஸ்²ேரஷ்ட²தரம்ʼ க மப ந ர்த ³த ³ேஸ²|

Ⅻ
Ⅰ அேதா ேஹேதாேரதாவத்ஸாக்ஷேமைக⁴
ர்ேவஷ்டிதா : ஸந்ேதா வயமப ஸர்வ்வபா⁴ரம்
ஆஸு²பா³த⁴கம்ʼ பாபஞ்ச நக்ஷப்யாஸ்மாகம்ʼ
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க³மநாய நரூப ேத மார்ேக³ ைத⁴ர்ய்ேயண
தா⁴வாம|

Ⅱயஸ்²சாஸ்மாகம்ʼவஸ்²வாஸஸ்யாக்³ேரஸர :
ஸித்³த ⁴கர்த்தா சாஸ்த தம்ʼ
யீஸு²ம்ʼ வீக்ஷாமைஹ யத : ஸ
ஸ்வஸம்முக²ஸ்த ²தாநந்த³ஸ்ய
ப்ராப்த்யர்த²ம் அபமாநம்ʼ துச்சீ²க்ருʼத்ய
க்ருஸ²ஸ்ய யாதநாம்ʼ ேஸாட⁴வாந்
ஈஸ்²வரீயஸிம்ʼஹாஸநஸ்யத³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
ஸமுபவஷ்டவாம்ʼஸ்²ச|

Ⅲய : பாப ப ⁴ :ஸ்வவருத்³த⁴ம்ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
ைவபரீத்யம்ʼ ேஸாட⁴வாந் தம் ஆேலாசயத
ேதந யூயம்ʼ ஸ்வமந :ஸு ஸ்²ராந்தா :
க்லாந்தாஸ்²ச ந ப⁴வஷ்யத²|

Ⅳயூயம்ʼபாேபநஸஹயுத்⁴யந்ேதா(அ)த்³யாப
ேஸா²ணிதவ்யயபர்ய்யந்தம்ʼ ப்ரத ேராத⁴ம்ʼ
நாகுருத|

Ⅴ ததா² ச புத்ராந் ப்ரதீவ யுஷ்மாந் ப்ரத ய
உபேத³ஸ²உக்தஸ்தம்ʼ க ம்ʼ வஸ்ம்ருʼதவந்த :?
"பேரேஸ²ந க்ருʼதாம்ʼஸா²ஸ்தம்ʼ ேஹமத்புத்ர
ந துச்ச²ய| ேதந ஸம்ʼப⁴ர்த்ஸிதஸ்²சாப ைநவ
க்லாம்யகதா³சந|

Ⅵ பேரஸ² : ப்ரீயேத யஸ்மிந் தஸ்ைம
ஸா²ஸ்தம்ʼ த³தா³த யத்| யந்து புத்ரம்ʼ ஸ
க்³ருʼஹ்லாத தேமவப்ரஹரத்யப | "

Ⅶ யத ³ யூயம்ʼ ஸா²ஸ்தம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ
தர்ஹீஸ்²வர : புத்ைரரிவ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வ்யவஹரத யத : ப தா யஸ்ைம
ஸா²ஸ்தம்ʼ ந த³தா³த தாத்³ருʼஸ² : புத்ர : க :?
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Ⅷஸர்வ்ேவ யஸ்யா : ஸா²ஸ்ேதரம்ʼஸி²ேநா
ப⁴வந்த ஸா யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ ந ப⁴வத தர்ஹ
யூயம்ஆத்மஜா ந க ந்துஜாரஜாஆத்⁴ேவ|

Ⅸஅபரம்அஸ்மாகம்ʼஸா²ரீரிகஜந்மதா³தாேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஸா²ஸ்தகாரிேணா(அ)ப⁴வந் ேத சாஸ்மாப ⁴ :
ஸம்மாந தாஸ்தஸ்மாத்³ ய ஆத்மநாம்ʼ
ஜநயதா வயம்ʼ க ம்ʼ தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ தஸ்ய
வஸீ²பூ⁴யநஜீவஷ்யாம :?

Ⅹ ேத த்வல்பத ³நாந யாவத்
ஸ்வமேநா(அ)மதாநுஸாேரண ஸா²ஸ்தம்ʼ
க்ருʼதவந்த : க ந்த்ேவேஷா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
ஹதாய தஸ்ய பவத்ரதாயா அம்ʼஸி²த்வாய
சாஸ்மாந்ஸா²ஸ்த |

Ⅺஸா²ஸ்தஸ்²ச வர்த்தமாநஸமேய ேகநாப
நாநந்த³ஜந கா க ந்து ேஸா²கஜநைகவ
மந்யேத ததா²ப ேய தயா வ நீயந்ேத ேதப்⁴ய :
ஸா பஸ்²சாத் ஸா²ந்தயுக்தம்ʼ த⁴ர்ம்மப²லம்ʼ
த³தா³த |

Ⅻ அதஏவ யூயம்ʼ ஸி²த ²லாந் ஹஸ்தாந்
து³ர்ப்³ப³லாந ஜாநூந ச ஸப³லாந
குருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅢ யதா² ச து³ர்ப்³ப³லஸ்ய ஸந்த ⁴ஸ்தா²நம்ʼ
ந ப⁴ஜ்ேயத ஸ்வஸ்த²ம்ʼ தஷ்ேட²த் ததா²
ஸ்வசரணார்த²ம்ʼஸரலம்ʼமார்க³ம்ʼ ந ர்ம்மாத|

ⅩⅣ அபரஞ்ச ஸர்வ்ைவ : ஸார்த²ம்
ஏ◌ेக்யபா⁴வம்ʼ யச்ச வ நா பரேமஸ்²வரஸ்ய
த³ர்ஸ²நம்ʼ ேகநாப ந லப்ஸ்யேத தத்
பவத்ரத்வம்ʼ ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ|
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ⅩⅤ யதா² கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹாத்
ந பேதத், யதா² ச த க்ததாயா மூலம்ʼ
ப்ரருஹ்ய பா³தா⁴ஜநகம்ʼ ந ப⁴ேவத் ேதந ச
ப³ஹேவா(அ)பவ த்ரா ந ப⁴ேவயு :,

ⅩⅥ யதா² ச கஸ்²ச த் லம்பேடா
வா ஏகக்ருʼத்வ ஆஹாரார்த²ம்ʼ
ஸ்வீயஜ்ேயஷ்டா²த ⁴காரவ க்ேரதா ய
ஏெஷௗஸ்தத்³வத்³ அத⁴ர்ம்மாசாரீ ந ப⁴ேவத்
ததா²ஸாவதா⁴நா ப⁴வத|

ⅩⅦ யத : ஸ ஏெஷௗ : பஸ்²சாத்³
ஆஸீ²ர்வ்வாதா³த ⁴காரீ ப⁴வதும்
இச்ச²ந்நப நாநுக்³ருʼஹீத இத யூயம்ʼ
ஜாநீத², ஸ சாஸ்²ருபாேதந மத்யந்தரம்ʼ
ப்ரார்த²யமாேநா(அ)ப தது³பாயம்ʼ ந ேலேப⁴|

ⅩⅧ அபரஞ்ச ஸ்ப்ருʼஸ்²ய : பர்வ்வத :
ப்ரஜ்வலிேதா வஹ்ந  : க்ருʼஷ்ணாவர்ேணா
ேமேகா⁴ (அ)ந்த⁴காேரா ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²
தூரீவாத்³யம்ʼ வாக்யாநாம்ʼ ஸ²ப்³த³ஸ்²ச
ைநேதஷாம்ʼஸந்நெதௗ⁴யூயம்ஆக³தா :|

ⅩⅨ தம்ʼ ஸ²ப்³த³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ஸ்²ேராதாரஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸம்பா⁴ஷணம்ʼ
யத்புந ர்நஜாயேத தத் ப்ரார்த ²தவந்த :|

ⅩⅩயத : பஸு²ரப யத ³த⁴ராத⁴ரம்ʼஸ்ப்ருʼஸ²த
தர்ஹ ஸ பாஷாணாகா⁴ைத ர்ஹந்தவ்ய
இத்யாேத³ஸ²ம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ ேத நாஸ²க்நுவந்|

ⅩⅪ தச்ச த³ர்ஸ²நம் ஏவம்ʼ
ப⁴யாநகம்ʼ யத் மூஸேஸாக்தம்ʼ
பீ⁴தஸ்த்ராஸயுக்தஸ்²சாஸ்மீத |
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ⅩⅫ க ந்து ஸீேயாந்பர்வ்வேதா
(அ)மேரஸ்²வரஸ்யநக³ரம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²யரூஸா²லமம்
அயுதாந த ³வ்யதூ³தா :

ⅩⅩⅢ ஸ்வர்ேக³ லிக ²தாநாம்ʼ
ப்ரத²மஜாதாநாம் உத்ஸவ : ஸமிதஸ்²ச
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வசாராத ⁴பத ரீஸ்²வர :
ஸித்³தீ⁴க்ருʼததா⁴ர்ம்மிகாநாம்ஆத்மாேநா

ⅩⅩⅣ நூதநநயமஸ்ய மத்⁴யஸ்ேதா²
யீஸு² :, அபரம்ʼ ஹாப ³ேலா ரக்தாத்
ஸ்²ேரய : ப்ரசாரகம்ʼ ப்ேராக்ஷணஸ்ய
ரக்தஞ்ைசேதஷாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ யூயம்
ஆக³தா :|

ⅩⅩⅤ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத தம்ʼ வக்தாரம்ʼ
நாவஜாநீத யேதா ேஹேதா : ப்ருʼத ²வீஸ்த ²த :
ஸ வக்தா ையரவஜ்ஞாதஸ்ைத ர்யத ³
ரக்ஷா நாப்ராப தர்ஹ ஸ்வர்கீ³யவக்து :
பராங்முகீ²பூ⁴யாஸ்மாப ⁴ : கத²ம்ʼ ரக்ஷா
ப்ராப்ஸ்யேத?

ⅩⅩⅥ ததா³ தஸ்ய ரவாத் ப்ருʼத ²வீ கம்ப தா
க ந்த்வதா³நீம்ʼ ேதேநத³ம்ʼ ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ
யதா², "அஹம்ʼ புநேரகக்ருʼத்வ : ப்ருʼத ²வீம்ʼ
கம்பயஷ்யாமி ேகவலம்ʼ தந்நஹ க³க³நமப
கம்பயஷ்யாமி| "

ⅩⅩⅦ ஸ ஏகக்ருʼத்வ : ஸ²ப்³ேதா³
நஸ்²சலவஷயாணாம்ʼ ஸ்த ²தேய
ந ர்ம்மிதாநாமிவ சஞ்சலவஸ்தூநாம்ʼ
ஸ்தா²நாந்தரீகரணம்ʼ ப்ரகாஸ²யத |
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ⅩⅩⅧஅதஏவநஸ்²சலராஜ்யப்ராப்ைதரஸ்மாப ⁴ :
ேஸா(அ)நுக்³ரஹ ஆலம்ப ³தவ்ேயா
ேயந வயம்ʼ ஸாத³ரம்ʼ ஸப⁴யஞ்ச
துஷ்டிஜநகரூேபேணஸ்²வரம்ʼ ேஸவதும்ʼ
ஸ²க்நுயாம|

ⅩⅩⅨ யேதா(அ)ஸ்மாகம் ஈஸ்²வர :
ஸம்ʼஹாரேகாவஹ்ந  :|

ⅩⅢ
Ⅰப்⁴ராத்ருʼஷ ப்ேரமதஷ்ட²து|அதத ²ேஸவா
யுஷ்மாப ⁴ ர்நவஸ்மர்ய்யதாம்ʼ

Ⅱ யதஸ்தயா ப்ரச்ச²ந்நரூேபண
த ³வ்யதூ³தா : ேகஷாஞ்ச த்³
அதத²ேயா(அ)ப⁴வந்|

Ⅲ ப³ந்த ³ந : ஸஹப³ந்த ³ப ⁴ரிவ
து³ :க ²நஸ்²ச ேத³ஹவாஸிப ⁴ரிவ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ|

Ⅳ வவாஹ : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமீேப
ஸம்மாந தவ்யஸ்ததீ³யஸ²ய்யா ச
ஸு²ச  : க ந்து ேவஸ்²யாகா³மிந :
பாரதா³ரிகாஸ்²ேசஸ்²வேரண
த³ண்ட³யஷ்யந்ேத|

Ⅴ யூயம் ஆசாேர ந ர்ேலாபா⁴ ப⁴வத
வத்³யமாநவஷேய ஸந்துஷ்யத ச யஸ்மாத்³
ஈஸ்²வர ஏேவத³ம்ʼ கத ²தவாந், யதா², "த்வாம்ʼ
ந த்ய யாமி ந த்வாம்ʼஹாஸ்யாமி| "

Ⅵ அதஏவ வயம் உத்ஸாேஹேநத³ம்ʼ
கத²யதும்ʼ ஸ²க்நும :, "மத்பேக்ஷ
பரேமேஸா²(அ)ஸ்த ந ேப⁴ஷ்யாமி கதா³சந|
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யஸ்மாத் மாம்ʼ ப்ரத க ம்ʼ கர்த்தும்ʼ மாநவ :
பாரயஷ்யத || "

Ⅶ யுஷ்மாகம்ʼ ேய நாயகா
யுஷ்மப்⁴யம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்யம்ʼ
கத ²தவந்தஸ்ேத யுஷ்மாப ⁴ : ஸ்மர்ய்யந்தாம்ʼ
ேதஷாம் ஆசாரஸ்ய பரிணாமம்
ஆேலாச்ய யுஷ்மாப ⁴ஸ்ேதஷாம்ʼ
வஸ்²வாேஸா(அ)நுக்ரியதாம்ʼ|

Ⅷயீஸு² : க்²ரீஷ்ட : ஸ்²ேவா(அ)த்³யஸதா³ ச
ஸஏவாஸ்ேத|

Ⅸ யூயம்ʼ நாநாவ த⁴நூதநஸி²க்ஷாப ⁴ ர்ந
பரிவர்த்தத்⁴வம்ʼயேதா(அ)நுக்³ரேஹணாந்த :கரணஸ்ய
ஸுஸ்த ²ரீப⁴வநம்ʼ ேக்ஷமம்ʼ ந ச
கா²த்³யத்³ரவ்ைய :| யதஸ்ததா³சாரிணஸ்ைத
ர்ேநாபக்ருʼதா :|

Ⅹ ேய த³ஷ்யஸ்ய ேஸவாம்ʼ குர்வ்வந்த ேத
யஸ்யாத்³ரவ்யேபா⁴ஜநஸ்யாநத ⁴காரிணஸ்தாத்³ருʼஸீ²
யஜ்ஞேவத ³ரஸ்மாகம்ஆஸ்ேத|

Ⅺ யேதா ேயஷாம்ʼ பஸூ²நாம்ʼ
ேஸா²ணிதம்ʼ பாபநாஸா²ய மஹாயாஜேகந
மஹாபவத்ரஸ்தா²நஸ்யாப்⁴யந்தரம்ʼ நீயேத
ேதஷாம்ʼ ஸ²ரீராணி ஸி²ப ³ராத்³ ப³ஹ
ர்த³ஹ்யந்ேத|

Ⅻ தஸ்மாத்³ யீஸு²ரப யத் ஸ்வருத ⁴ேரண
ப்ரஜா : பவ த்ரீகுர்ய்யாத் தத³ர்த²ம்ʼ
நக³ரத்³வாரஸ்யப³ஹ ர்ம்ருʼத ம்ʼ பு⁴க்தவாந்|
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ⅩⅢ அேதா ேஹேதாரஸ்மாப ⁴ரப
தஸ்யாபமாநம்ʼ ஸஹமாைந : ஸி²ப ³ராத்³
ப³ஹஸ்தஸ்யஸமீபம்ʼ க³ந்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅣ யேதா (அ)த்ராஸ்மாகம்ʼ ஸ்தா²ய
நக³ரம்ʼ ந வ த்³யேத க ந்து பா⁴வ நக³ரம்
அஸ்மாப ⁴ரந்வஷ்யேத|

ⅩⅤ அதஏவ யீஸு²நாஸ்மாப ⁴ ர்ந த்யம்ʼ
ப்ரஸ²ம்ʼஸாரூேபா ப³லிரர்த²தஸ்தஸ்ய
நாமாங்கீ³குர்வ்வதாம் ஓஷ்டா²த⁴ராணாம்ʼ
ப²லம் ஈஸ்²வராயதா³தவ்யம்ʼ|

ⅩⅥ அபரஞ்ச பேராபகாேரா தா³நஞ்ச
யுஷ்மாப ⁴ ர்ந வஸ்மர்ய்யதாம்ʼ
யதஸ்தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப³லிதா³நம் ஈஸ்²வராய
ேராசேத|

ⅩⅦ யூயம்ʼ ஸ்வநாயகாநாம்
ஆஜ்ஞாக்³ராஹேணா வஸ்²யாஸ்²ச ப⁴வத
யேதாையருபந த ⁴ : ப்ரத தா³தவ்யஸ்தாத்³ருʼஸா²
ேலாகா இவ ேத யுஷ்மதீ³யாத்மநாம்ʼ
ரக்ஷணார்த²ம்ʼ ஜாக்³ரத , அதஸ்ேத
யதா² ஸாநந்தா³ஸ்தத் குர்ய்யு ர்ந
ச ஸார்த்தஸ்வரா அத்ர யதத்⁴வம்ʼ
யதஸ்ேதஷாம் ஆர்த்தஸ்வேரா யுஷ்மாகம்
இஷ்டஜநேகா ந ப⁴ேவத்|

ⅩⅧ அபரஞ்ச யூயம் அஸ்மந்ந மித்த ம்ʼ
ப்ரார்த²நாம்ʼ குருத யேதா வயம்
உத்தமமேநாவஸி²ஷ்டா : ஸர்வ்வத்ர
ஸதா³சாரம்ʼ கர்த்தும் இச்சு²காஸ்²ச ப⁴வாம
இத நஸ்²ச தம்ʼஜாநீம :|
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ⅩⅨ வேஸ²ஷேதா(அ)ஹம்ʼ யதா² த்வரயா
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ புந ர்தீ³ேய தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரார்த²நாையயுஷ்மாந்அத ⁴கம்ʼவநேய|

ⅩⅩ அநந்தநயமஸ்ய ருத ⁴ேரண
வஸி²ஷ்ேடா மஹாந் ேமஷபாலேகா
ேயந ம்ருʼதக³ணமத்⁴யாத் புநராநாய ஸ
ஸா²ந்த தா³யக ஈஸ்²வேரா

ⅩⅪ நஜாப ⁴மதஸாத⁴நாய ஸர்வ்வஸ்மிந்
ஸத்கர்ம்மணி யுஷ்மாந் ஸித்³தா⁴ந் கேராது,
தஸ்ய த்³ருʼஷ்ெடௗ ச யத்³யத் துஷ்டிஜநகம்ʼ
தேத³வ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய யீஸு²நா
க்²ரீஷ்ேடந ஸாத⁴யது| தஸ்ைம மஹமா
ஸர்வ்வதா³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|

ⅩⅫ ேஹ ப்⁴ராதர :, வநேய(அ)ஹம்ʼ யூயம்
இத³ம் உபேத³ஸ²வாக்யம்ʼ ஸஹத்⁴வம்ʼ
யேதா(அ)ஹம்ʼஸம்ʼேக்ஷேபணயுஷ்மாந்ப்ரத
லிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ அஸ்மாகம்ʼ ப்⁴ராதா தீமத ²ேயா
முக்ேதா(அ)ப⁴வத்³ இத ஜாநீத, ஸ ச
யத ³ த்வரயா ஸமாக³ச்ச²த தர்ஹ ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼம் அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஸாக்ஷாத்
கரிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅣ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாந் நாயகாந்
பவ த்ரேலாகாம்ʼஸ்²ச நமஸ்குருத| அபரம்
இதாலியாேத³ஸீ²யாநாம்ʼ நமஸ்காரம்ʼ
ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅤ அநுக்³ரேஹா யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸஹாேயாபூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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