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ேயாஹநலிக ²த :
ஸுஸம்ʼவாத³ :

Ⅰ ஆெதௗ³ வாத³ ஆஸீத் ஸ ச வாத³
ஈஸ்²வேரண ஸார்த⁴மாஸீத் ஸ வாத³ :
ஸ்வயமீஸ்²வர ஏவ|

Ⅱஸஆதா³வீஸ்²வேரணஸஹாஸீத்|
Ⅲ ேதந ஸர்வ்வம்ʼ வஸ்து ஸஸ்ருʼேஜ
ஸர்வ்ேவஷ ஸ்ருʼஷ்டவஸ்துஷ கமப
வஸ்துேதநாஸ்ருʼஷ்டம்ʼ நாஸ்த |

Ⅳ ஸ ஜீவநஸ்யாகார :, தச்ச ஜீவநம்ʼ
மநுஷ்யாணாம்ʼஜ்ேயாத  :

Ⅴ தஜ்ஜ்ேயாத ரந்த⁴காேர ப்ரசகாேஸ²
க ந்த்வந்த⁴காரஸ்தந்நஜக்³ராஹ|

Ⅵ ேயாஹந் நாமக ஏேகா மநுஜ ஈஸ்²வேரண
ப்ேரஷயாஞ்சக்ேர|

Ⅶ தத்³வாரா யதா² ஸர்வ்ேவ வஸ்²வஸந்த
தத³ர்த²ம்ʼ ஸ தஜ்ஜ்ேயாதஷ ப்ரமாணம்ʼ
தா³தும்ʼஸாக்ஷஸ்வரூேபாபூ⁴த்வாக³மத்,

Ⅷ ஸ ஸ்வயம்ʼ தஜ்ஜ்ேயாத ர்ந க ந்து
தஜ்ஜ்ேயாதஷ ப்ரமாணம்ʼ தா³துமாக³மத்|

Ⅸ ஜக³த்யாக³த்ய ய : ஸர்வ்வமநுேஜப்⁴ேயா
தீ³ப்த ம்ʼ த³தா³த தேத³வஸத்யஜ்ேயாத  :|

Ⅹ ஸ யஜ்ஜக³த³ஸ்ருʼஜத் தந்மத்³ய ஏவ ஸ
ஆஸீத்க ந்துஜக³ேதாேலாகாஸ்தம்ʼநாஜாநந்|
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Ⅺ நஜாத ⁴காரம்ʼ ஸ ஆக³ச்ச²த் க ந்து
ப்ரஜாஸ்தம்ʼ நாக்³ருʼஹ்லந்|

Ⅻ ததா²ப ேய ேய தமக்³ருʼஹ்லந்
அர்தா²த் தஸ்ய நாம்ந வ்யஸ்²வஸந் ேதப்⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ரா ப⁴வதும் அத ⁴காரம்
அத³தா³த்|

ⅩⅢ ேதஷாம்ʼ ஜந  : ேஸா²ணிதாந்ந
ஸா²ரீரிகாப ⁴லாஷாந்ந மாநவாநாமிச்சா²ேதா
ந க ந்த்வீஸ்²வராத³ப⁴வத்|

ⅩⅣ ஸ வாேதா³ மநுஷ்யரூேபணாவதீர்ய்ய
ஸத்யதாநுக்³ரஹாப்⁴யாம்ʼ பரிபூர்ண :
ஸந் ஸார்த⁴ம் அஸ்மாப ⁴ ர்ந்யவஸத் தத :
பதுரத்³வதீயபுத்ரஸ்ய ேயாக்³ேயா ேயா
மஹமா தம்ʼமஹமாநம்ʼ தஸ்யாபஸ்²யாம|

ⅩⅤ தேதா ேயாஹநப ப்ரசார்ய்ய
ஸா யமித³ம்ʼ த³த்தவாந் ேயா மம பஸ்²சாத்³
ஆக³மிஷ்யத ஸ மத்ேதா கு³ருதர :; யேதா
மத்பூர்வ்வம்ʼ ஸ வத்³யமாந ஆஸீத்; யத³ர்த²ம்
அஹம்ʼஸா யமித³ம்அதா³ம்ʼஸஏஷ :|

ⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்ய பூர்ணதாயா வயம்ʼ
ஸர்வ்ேவ க்ரமஸ² : க்ரமேஸா²நுக்³ரஹம்ʼ
ப்ராப்தா :|

ⅩⅦ மூஸாத்³வாரா வ்யவஸ்தா²
த³த்தா க ந்த்வநுக்³ரஹ : ஸத்யத்வஞ்ச
யீஸு²க்²ரீஷ்டத்³வாராஸமுபாதஷ்ட²தாம்ʼ|

ⅩⅧ ேகாப மநுஜ ஈஸ்²வரம்ʼ
கதா³ப நாபஸ்²யத் க ந்து பது :
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க்ேராட³ஸ்ேதா²(அ)த்³வதீய : புத்ரஸ்தம்ʼ
ப்ரகாஸ²யத்|

ⅩⅨ த்வம்ʼ க :? இத வாக்யம்ʼ ப்ேரஷ்டும்ʼ
யதா³ யஹூதீ³யேலாகா யாஜகாந்
ேலவ ேலாகாம்ʼஸ்²ச யரூஸா²லேமா
ேயாஹந :ஸமீேப ப்ேரஷயாமாஸு :,

ⅩⅩததா³ஸஸ்வீக்ருʼதவாந் நாபஹ்நூதவாந்
நாஹம்அப ⁴ஷக்தஇத்யங்கீ³க்ருʼதவாந்|

ⅩⅪ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ேகா
ப⁴வாந்? க ம்ʼ ஏலிய :? ேஸாவத³த் ந;
ததஸ்ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ப⁴வாந் ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³? ேஸாவத³த் நாஹம்ʼஸ :|

ⅩⅫ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தர்ஹ ப⁴வாந்
க :? வயம்ʼ க³த்வா ப்ேரரகாந் த்வய க ம்ʼ
வ யாம :?ஸ்வஸ்மிந் க ம்ʼவத³ஸி?

ⅩⅩⅢ ததா³ ேஸாவத³த்| பரேமஸ²ஸ்ய
பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத :| இதீத³ம்ʼ
ப்ராந்தேர வாக்யம்ʼ வத³த : கஸ்யச த்³ரவ :|
கதா²மிமாம்ʼ யஸ்மிந் யஸ²ய ேயா
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³லிக ²தவாந் ேஸாஹம்|

ⅩⅩⅣேய ப்ேரஷதாஸ்ேத ப ²ரூஸி²ேலாகா :|
ⅩⅩⅤ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் யத ³
நாப ⁴ஷக்ேதாஸி ஏலிேயாஸி ந ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாத்³யப நாஸிச,தர்ஹ ேலாகாந்
மஜ்ஜயஸிகுத :?

ⅩⅩⅥ தேதா ேயாஹந் ப்ரத்யேவாசத்,
ேதாேய(அ)ஹம்ʼ மஜ்ஜயாமீத ஸத்யம்ʼ க ந்து
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யம்ʼ யூயம்ʼ ந ஜாநீத² தாத்³ருʼஸ² ஏேகா ஜேநா
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴யஉபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅦ ஸ மத்பஸ்²சாத்³ ஆக³ேதாப
மத்பூர்வ்வம்ʼ வர்த்தமாந ஆஸீத் தஸ்ய
பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசயதுமப நாஹம்ʼ
ேயாக்³ேயாஸ்மி|

ⅩⅩⅧயர்த்³த³நநத்³யா : பாரஸ்த²ைப³த²பா³ராயாம்ʼ
யஸ்மிந்ஸ்தா²ேந ேயாஹநமஜ்ஜயத் தஸ்மிந
ஸ்தா²ேநஸர்வ்வேமதத்³அக⁴டத|

ⅩⅩⅨ பேர(அ)ஹந ேயாஹந்
ஸ்வநகடமாக³ச்ச²ந்தம்ʼ யஸு²ம்ʼ வேலாக்ய
ப்ராேவாசத் ஜக³த : பாபேமாசகம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ேமஷஸா²வகம்ʼ பஸ்²யத|

ⅩⅩⅩ ேயா மம பஸ்²சாதா³க³மிஷ்யத
ஸ மத்ேதா கு³ருதர :, யேதா
ேஹேதார்மத்பூர்வ்வம்ʼ ேஸா(அ)வர்த்தத
யஸ்மிந்நஹம்ʼ கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந் ஸ
ஏவாயம்ʼ|

ⅩⅩⅪஅபரம்ʼநாஹேமநம்ʼப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞாதவாந்
க ந்து இஸ்ராேயல்ேலாகா ஏநம்ʼ யதா²
பரிச ந்வந்த தத³ப ⁴ப்ராேயணாஹம்ʼ ஜேல
மஜ்ஜயதுமாக³ச்ச²ம்|

ⅩⅩⅫ புநஸ்²ச ேயாஹநபரேமகம்ʼ
ப்ரமாணம்ʼ த³த்வா கத ²தவாந் வஹாயஸ :
கேபாதவத்³ அவதரந்தமாத்மாநம்
அஸ்ேயாபர்ய்யவதஷ்ட²ந்தம்ʼ ச
த்³ருʼஷ்டவாநஹம்|

ⅩⅩⅩⅢ நாஹேமநம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞாதவாந்
இத ஸத்யம்ʼ க ந்து ேயா ஜேல மஜ்ஜயதும்ʼ
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மாம்ʼ ப்ைரரயத் ஸ ஏேவமாம்ʼ கதா²மகத²யத்
யஸ்ேயாபர்ய்யாத்மாநம் அவதரந்தம்
அவதஷ்ட²ந்தஞ்சத்³ரக்ஷயஸிஸஏவபவத்ேர
ஆத்மந மஜ்ஜயஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣ அவஸ்தந்ந ரீ யாயம் ஈஸ்²வரஸ்ய
தநயஇத ப்ரமாணம்ʼ த³தா³மி|

ⅩⅩⅩⅤ பேர(அ)ஹந ேயாஹந் த்³வாப்⁴யாம்ʼ
ஸி²ஷ்யாப்⁴யாம்ʼஸார்த்³ேத⁴ம்ʼ தஷ்ட²ந்

ⅩⅩⅩⅥ யஸு²ம்ʼ க³ச்ச²ந்தம்ʼ வேலாக்ய
க³த ³தவாந், ஈஸ்²வரஸ்ய ேமஷஸா²வகம்ʼ
பஸ்²யதம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா த்³ெவௗ
ஸி²ஷ்ெயௗயீேஸா² : பஸ்²சாத்³ ஈயது :|

ⅩⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : பராவ்ருʼத்ய ெதௗ
பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²ந்ெதௗ த்³ருʼஷ்ட்வா
ப்ருʼஷ்டவாந் யுவாம்ʼ க ம்ʼ க³ேவஸ²யத² :?
தாவப்ருʼச்ச²தாம்ʼ ேஹ ரப்³ப ³ அர்தா²த் ேஹ
கு³ேரா ப⁴வாந்குத்ர தஷ்ட²த ?

ⅩⅩⅩⅨ தத : ேஸாவாத ³த் ஏத்ய பஸ்²யதம்ʼ|
தேதா த ³வஸஸ்ய த்ருʼதீயப்ரஹரஸ்ய
க³தத்வாத் ெதௗ தத்³த ³நம்ʼ தஸ்ய
ஸங்ேக³(அ)ஸ்தா²தாம்ʼ|

ⅩⅬ ெயௗ த்³ெவௗ ேயாஹேநா வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்வா ய ேஸா² : பஸ்²சாத்³ ஆக³மதாம்ʼ
தேயா :ஸி²ேமாந்ப தரஸ்யப்⁴ராதாஆந்த்³ரிய :

ⅩⅬⅠ ஸ இத்வா ப்ரத²மம்ʼ நஜேஸாத³ரம்ʼ
ஸி²ேமாநம்ʼ ஸாக்ஷாத்ப்ராப்ய கத ²தவாந்
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வயம்ʼ க்²ரீஷ்டம் அர்தா²த் அப ⁴ஷக்தபுருஷம்ʼ
ஸாக்ஷாத்க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅬⅡ பஸ்²சாத் ஸ தம்ʼ ய ேஸா² : ஸமீபம்
ஆநயத்| ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாவத³த்
த்வம்ʼ யூநஸ : புத்ர : ஸி²ேமாந் க ந்து
த்வந்நாமேத⁴யம்ʼ ைகபா² : வா ப தர : அர்தா²த்
ப்ரஸ்தேரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅢ பேர(அ)ஹந யீெஸௗ²
கா³லீலம்ʼ க³ந்தும்ʼ நஸ்²ச தேசதஸி
ஸத ப ²லிபநாமாநம்ʼ ஜநம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாேவாசத் மம பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²|

ⅩⅬⅣ ைப³த்ைஸதா³நாம்ந யஸ்மிந் க்³ராேம
ப தராந்த்³ரியேயார்வாஸ ஆஸீத் தஸ்மிந்
க்³ராேம தஸ்யப ²லிபஸ்யவஸத ராஸீத்|

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத் ப ²லிேபா ந த²ேநலம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவத³த் மூஸா வ்யவஸ்தா²
க்³ரந்ேத²ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼக்³ரந்ேத²ஷ ச
யஸ்யாக்²யாநம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத தம்ʼ யூஷப² :
புத்ரம்ʼ நாஸரதீயம்ʼ யீஸு²ம்ʼ ஸாக்ஷாத்³
அகார்ஷ்மவயம்ʼ|

ⅩⅬⅥ ததா³ ந த²ேநல் கத ²தவாந்
நாஸரந்நக³ராத க ம்ʼ கஸ்²சது³த்தம
உத்பந்தும்ʼ ஸ²க்ேநாத ? தத : ப ²லிேபா
(அ)ேவாசத் ஏத்ய பஸ்²ய|

ⅩⅬⅦ அபரஞ்ச யீஸு² : ஸ்வஸ்ய
ஸமீபம்ʼ தம் ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
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வ்யாஹ்ருʼதவாந், பஸ்²யாயம்ʼ நஷ்கபட :
ஸத்யஇஸ்ராேயல்ேலாக :|

ⅩⅬⅧ தத : ேஸாவத³த்³, ப⁴வாந்
மாம்ʼ கத²ம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜாநாத ?
யீஸு²ரவாதீ³த் ப ²லிபஸ்ய ஆஹ்வாநாத்
பூர்வ்வம்ʼ யதா³ த்வமுடு³ம்ப³ரஸ்ய
தேரார்மூேல(அ)ஸ்தா²ஸ்ததா³ த்வாமத³ர்ஸ²ம்|

ⅩⅬⅨ ந த²ேநல் அசகத²த், ேஹகு³ேரா ப⁴வாந்
ந தாந்தம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ேராஸி, ப⁴வாந்
இஸ்ராேயல்வம்ʼஸ²ஸ்யராஜா|

Ⅼ தேதா யீஸு² ர்வ்யாஹரத்,
த்வாமுடு³ம்ப³ரஸ்ய பாத³பஸ்ய மூேல
த்³ருʼஷ்டவாநாஹம்ʼ மைமதஸ்மாத்³வாக்யாத்
க ம்ʼத்வம்ʼவ்யஸ்²வஸீ :? ஏதஸ்மாத³ப்யாஸ்²சர்ய்யாணி
கார்ய்யாணி த்³ர யஸி|

ⅬⅠ அந்யச்சாவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, இத : பரம்ʼ ேமாச ேத
ேமக⁴த்³வாேர தஸ்மாந்மநுஜஸூநுநா
ஈஸ்²வரஸ்யதூ³தக³ணம்அவேராஹந்தமாேராஹந்தஞ்ச
த்³ர யத²|

Ⅱ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ த்ருதீயத ³வேஸ கா³லீல்
ப்ரேத³ஸி²ேய காந்நாநாம்ந நக³ேர வவாஹ
ஆஸீத்தத்ர சயீேஸா²ர்மாதா தஷ்ட²த்|

Ⅱ தஸ்ைம வவாஹாய யீஸு²ஸ்தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாஸ்²ச ந மந்த்ரிதாஆஸந்|
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Ⅲ தத³நந்தரம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸஸ்ய
ந்யூநத்வாத்³ யீேஸா²ர்மாதா தமவத³த்
ஏேதஷாம்ʼ த்³ராக்ஷாரேஸா நாஸ்த |

Ⅳததா³ஸதாமேவாசத்ேஹநாரிமயாஸஹ
தவ கம்ʼ கார்ய்யம்ʼ? மம ஸமய இதா³நீம்ʼ
ேநாபதஷ்ட²த |

Ⅴததஸ்தஸ்யமாதா தா³ஸாநேவாசத்³அயம்ʼ
யத்³வத³த தேத³வகுருத|

Ⅵ தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ஸு²ச த்வகரணவ்யவஹாராநுஸாேரணாட⁴ைககஜலத⁴ராணி
பாஷாணமயாந ஷட்³வ்ருʼஹத்பாத்ராணிஆஸந்|

Ⅶ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ஸர்வ்வகலஸா²ந்
ஜைல : பூரயதும்ʼ தாநாஜ்ஞாபயத், ததஸ்ேத
ஸர்வ்வாந் கும்பா⁴நாகர்ணம்ʼ ஜைல :
பர்ய்யபூரயந்|

Ⅷ அத² ேதப்⁴ய : கஞ்சது³த்தார்ய்ய
ேபா⁴ஜ்யாத ⁴பாேத :ஸமீபம்ʼ ேநதும்ʼ ஸ
தாநாத ³ஸ²த், ேத தத³நயந்|

Ⅸ அபரஞ்ச தஜ்ஜலம்ʼ கத²ம்ʼ
த்³ராக்ஷாரேஸா(அ)ப⁴வத்தஜ்ஜலவாஹகாதா³ஸா
ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்தா : க ந்துதத்³ேபா⁴ஜ்யாத ⁴ேபா
ஜ்ஞாதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத் தத³வலிஹ்ய வரம்ʼ
ஸம்ʼம்ேபா³த்³யாவத³த,

Ⅹ ேலாகா : ப்ரத²மம்ʼ உத்தமத்³ராக்ஷாரஸம்ʼ
த³த³த தஷ யேத²ஷ்டம்ʼ ப தவத்ஸு
தஸ்மா கஞ்ச த³நுத்தமஞ்ச த³த³த க ந்து
த்வமிதா³நீம்ʼ யாவத் உத்தமத்³ராக்ஷாரஸம்ʼ
ஸ்தா²பயஸி|
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Ⅺ இத்த²ம்ʼ யீஸு²ர்கா³லீலப்ரேத³ேஸ²
ஆஸ்²சர்ய்யகார்ம்மப்ராரம்ப⁴நஜமஹமாநம்ʼ
ப்ராகாஸ²யத் தத : ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்மிந்
வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅻதத : பரம்ஸநஜமாத்ருப்⁴ராத்ருஸ்ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த்⁴ம்ʼ கப²ர்நாஹூமம் ஆக³மத் க ந்து
தத்ர ப³ஹூத ³நாந ஆதஷ்ட²த்|

ⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ யஹூத ³யாநாம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸேவ ந கடமாக³ேத யீஸு²
ர்யரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³ச்ச²த்|

ⅩⅣ தேதா மந்த ³ரஸ்ய மத்⁴ேய
ேகா³ேமஷபாராவதவக்ரய ேணா
வாணிஜ ேசாபவஷ்டாந்வ ேலாக்ய

ⅩⅤ ரஜ்ஜுப ⁴ : கஸா²ம்ʼ ந ர்ம்மாய
ஸர்வ்வேகா³ேமஷாத ³ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தாந்
மந்த ³ராத்³தூ³ரீக்ருʼதவாந்|

ⅩⅥ வணிஜாம்ʼ முத்³ராத ³ வகீர்ய்ய
ஆஸநாந ந்யூப்³ஜீக்ருʼத்யபாராவதவக்ரய ப்⁴ேயா(அ)கத²யத்³
அஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் ஸர்வாண்ேயதாந நயத,
மம பதுக்³ருʼஹம்ʼ வாணிஜ்யக்³ருʼஹம்ʼ மா
கார்ஷ்ட|

ⅩⅦ தஸ்மாத் தந்மந்த ³ரார்த² உத்³ேயாேகா³
யஸ்து ஸ க்³ரஸதீவ மாம்| இமாம்ʼ
ஸா²ஸ்த்ரீயலிபம்ʼஸி²ஷ்யா :ஸமஸ்மரந்|

ⅩⅧ தத : பரம் யஹூதீ³யேலாகா
யீஷமவத³ந் தவமித்³ருʼஸ²கர்ம்மகரணாத்
க ம்ʼ சஹ்நமஸ்மாந் த³ர்ஸ²யஸி?
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ⅩⅨ தேதா யீஸு²ஸ்தாநேவாசத்³
யுஷ்மாப ⁴ேர தஸ்மிந் மந்த ³ேர
நாஸி²ேத த ³நத்ரயமத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ தத்³
உத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅩ ததா³ யஹூத ³யா வ்யாஹார்ஷ  :,
ஏதஸ்ய மந்த ³ரஸ ந ர்ம்மாேணந
ஷட்சத்வாரிம்ʼஸ²த்³ வத்ஸரா க³தா :, த்வம்ʼ
க ம்ʼ த ³நத்ரயமத்⁴ேயதத்³உத்தா²பயஷ்யஸி?

ⅩⅪ க ந்து ஸ நஜேத³ஹரூபமந்த ³ேர
கதா²மிமாம்ʼ கத ²தவாந்|

ⅩⅫ ஸ யேத³தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க³த ³தவாந்
தச்ச ²ஷ்யா : ஸ்²மஸா²நாத் ததீ³ேயாத்தா²ேந
ஸத ஸ்ம்ருʼத்வா த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத²
யீஸு²ேநாக்தகதா²யாம்ʼ சவ்யஸ்²வஸிஷ  :|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ேபா⁴ஜ்யஸமேய யரூஸா²லம் நக³ேர
தத்க்ருதாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி வ ேலாக்ய
ப³ஹுப ⁴ஸ்தஸ்யநாமந வஸ்²வஸிதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ கேரஷ ஸ்வம்ʼ ந
ஸமர்பயத்,யத :ஸஸர்வ்வாநைவத்|

ⅩⅩⅤ ஸ மாநேவஷ கஸ்யச த் ப்ரமாணம்ʼ
நாேபக்ஷத யேதா மநுஜாநாம்ʼ மத்⁴ேய
யத்³யத³ஸ்த தத்தத் ேஸாஜாநாத்|

Ⅲ
Ⅰ ந கத ³மநாமா யஹூதீ³யாநாம் அத ⁴பத  :
ப ²ரூஸீ²க்ஷணதா³யாம்ʼ

Ⅱ யீெஸௗ²ரப்⁴யர்ணம் ஆவ்ரஜ்ய
வ்யாஹார்ஷீத், ேஹ கு³ேரா ப⁴வாந்
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ஈஸ்²வராத்³ ஆக³த் ஏக உபேத³ஷ்டா, ஏதத்³
அஸ்மாப ⁴ர்ஜ்ஞாயேத; யேதா ப⁴வதா
யாந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி க்ரியந்ேத
பரேமஸ்²வரஸ்யஸாஹாய்யம்ʼவநா ேகநாப
தத்தத்கர்ம்மாணி கர்த்தும்ʼ நஸ²க்யந்ேத|

Ⅲததா³யீஸு²ருத்தரம்ʼ த³த்தவாந் தவாஹம்ʼ
யதா²ர்த²தரம்ʼ வ்யாஹராமி புநர்ஜந்மந ந
ஸத ேகாப மாநவ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ
த்³ரஷ்டும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅳ தேதா ந கதீ³ம : ப்ரத்யேவாசத் மநுேஜா
வ்ருʼத்³ேதா⁴ பூ⁴த்வா கத²ம்ʼ ஜநஷ்யேத? ஸ
கம்ʼ புந ர்மாத்ருʼர்ஜட²ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ஜநதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

Ⅴ யீஸு²ரவாதீ³த்³ யதா²ர்த²தரம் அஹம்ʼ
கத²யாமி மநுேஜ ேதாயாத்மப்⁴யாம்ʼ புந ர்ந
ஜாேத ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ
நஸ²க்ேநாத |

Ⅵ மாம்ʼஸாத்³ யத் ஜாயேத தந் மாம்ʼஸேமவ
ததா²த்மேநா ேயாஜாயேதஸஆத்ைமவ|

Ⅶ யுஷ்மாப ⁴ : புந ர்ஜந தவ்யம்ʼ
மைமதஸ்யாம்ʼ கதா²யாம் ஆஸ்²சர்யம்ʼ மா
மம்ʼஸ்தா² :|

Ⅷ ஸதா³க³த ர்யாம்ʼ த ³ஸ²மிச்ச²த
தஸ்யாேமவ த ³ஸி² வாத , த்வம்ʼ தஸ்ய
ஸ்வநம்ʼ ஸு²ேணாஷ கந்து ஸ குத
ஆயாத குத்ர யாத வா க மப ந ஜாநாஸி
தத்³வாத்³ஆத்மந :ஸகாஸா²த்ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
மநுஜாநாம்ʼஜந்ம ப⁴வத |
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Ⅸ ததா³ ந கதீ³ம : ப்ருʼஷ்டவாந் ஏதத் கத²ம்ʼ
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

Ⅹ யீஸு² : ப்ரத்யக்தவாந் த்வமிஸ்ராேயேலா
கு³ருர்பூ⁴த்வாப க ேமதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந ேவத்ஸி?

Ⅺ துப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி,
வயம்ʼ யத்³ வத்³மஸ்தத்³ வச்ம : யம்ʼச்ச
பஸ்²யாமஸ்தஸ்ையவ ஸா யம்ʼ த³த்³ம :
க ந்து யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மாகம்ʼ ஸாக்ஷத்வம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்யேத|

Ⅻ ஏதஸ்ய ஸம்ʼஸாரஸ்ய கதா²யாம்ʼ
கத ²தாயாம்ʼ யத ³ யூயம்ʼ ந வஸ்²வஸித²
தர்ஹ ஸ்வர்கீ³யாயாம்ʼ கதா²யாம்ʼ கத²ம்ʼ
வஸ்²வஸிஷ்யத²?

ⅩⅢ ய : ஸ்வர்ேக³(அ)ஸ்த யம்ʼ ச ஸ்வர்கா³த்³
அவாேராஹத் தம்ʼ மாநவதநயம்ʼவநா ேகாப
ஸ்வர்க³ம்ʼ நாேராஹத்|

ⅩⅣஅபரஞ்ச மூஸா யதா² ப்ராந்தேர ஸர்பம்ʼ
ப்ேராத்தா²ப தவாந் மநுஷ்யபுத்ேரா(அ)ப
தைத²ேவாத்தா²ப தவ்ய :;

ⅩⅤ தஸ்மாத்³ ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந்
வஸ்²வஸிஷ்யத ேஸா(அ)வநாஸ்²ய : ஸந்
அநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅥ ஈஸ்²வர இத்த²ம்ʼ ஜக³த³த³யத யத்
ஸ்வமத்³வதீயம்ʼ தநயம்ʼ ப்ராத³தா³த் தேதா
ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யத
ேஸா(அ)வநாஸ்²ய : ஸந் அநந்தாயு :
ப்ராப்ஸ்யத |
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ⅩⅦ ஈஸ்²வேரா ஜக³ேதா ேலாகாந்
த³ண்ட³யதும்ʼ ஸ்வபுத்ரம்ʼ ந ப்ேரஷ்ய தாந்
பரித்ராதும்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅧ அதஏவ ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந்
வஸ்²வஸித ஸ த³ண்டா³ர்ேஹா ந ப⁴வத
க ந்து ய : கஸ்²ச த் தஸ்மிந் ந வஸ்²வஸித
ஸ இதா³நீேமவ த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வத ,யத :
ஸ ஈஸ்²வரஸ்யாத்³வதீயபுத்ரஸ்ய நாமந
ப்ரத்யயம்ʼ ந கேராத |

ⅩⅨ ஜக³ேதா மத்⁴ேய ஜ்ேயாத  : ப்ராகாஸ²த
க ந்து மநுஷ்யாணாம்ʼ கர்ம்மணாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டத்வாத் ேத ஜ்ேயாத ேஷாப த மிேர
ப்ரீயந்ேத ஏதேத³வ த³ண்ட³ஸ்ய காரணாம்ʼ
ப⁴வத |

ⅩⅩ ய : குகர்ம்ம கேராத தஸ்யாசாரஸ்ய
த்³ருʼஷ்டத்வாத் ஸ ஜ்ேயாத ர்ரூʼதீய த்வா
தந்ந கடம்ʼ நாயாத ;

ⅩⅪ க ந்து ய : ஸத்கர்ம்ம கேராத
தஸ்ய ஸர்வ்வாணி கர்ம்மாணீஸ்²வேரண
க்ருʼதாநீத ஸதா² ப்ரகாஸ²ேத
தத³ப ⁴ப்ராேயண ஸ ஜ்ேயாதஷ : ஸந்ந த ⁴ம்
ஆயாத |

ⅩⅫதத : பரம் யீஸு² :ஸி²ஷ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
யஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼ க³த்வா தத்ர ஸ்த ²த்வா
மஜ்ஜயதும்ஆரப⁴த|

ⅩⅩⅢததா³ஸா²லம்நக³ரஸ்யஸமீபஸ்தா²யந
ஐநந் க்³ராேம ப³ஹுதரேதாயஸ்த ²ேதஸ்தத்ர
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ேயாஹந்அமஜ்ஜயத் ததா² ச ேலாகாஆக³த்ய
ேதந மஜ்ஜிதாஅப⁴வந்|

ⅩⅩⅣததா³ ேயாஹந்காராயாம்ʼ ந ப³த்³த⁴ :|
ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச ஸா²சகர்ம்மணி ேயாஹாந :
ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ
வவாேத³ ஜாேத, ேத ேயாஹந : ஸம்ʼந்ந த ⁴ம்ʼ
க³த்வாகத²யந்,

ⅩⅩⅥ ேஹ கு³ேரா யர்த்³த³நநத்³யா : பாேர
ப⁴வதா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ய ஆஸீத் யஸ்மிம்ʼஸ்²ச
ப⁴வாந் ஸா யம்ʼ ப்ரத³தா³த் பஸ்²யது
ேஸாப மஜ்ஜயத ஸர்வ்ேவ தஸ்ய ஸமீபம்ʼ
யாந்த ச|

ⅩⅩⅦ ததா³ ேயாஹந் ப்ரத்யேவாசத்³
ஈஸ்²வேரண ந த³த்ேத ேகாப மநுஜ : க மப
ப்ராப்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅧஅஹம்ʼஅப ⁴ஷக்ேதா ந ப⁴வாமி க ந்து
தத³க்³ேர ப்ேரஷ ேதாஸ்மி யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ
கத ²தவாநாஹம்ʼ தத்ர யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ
ஸாக்ஷண :ஸ்த²|

ⅩⅩⅨ ேயா ஜந : கந்யாம்ʼ லப⁴ேத ஸ ஏவ வர :
க ந்து வரஸ்ய ஸந்நெதௗ⁴ த³ண்டா³யமாநம்ʼ
தஸ்ய யந்மித்ரம்ʼ ேதந வரஸ்ய ஸ²ப்³ேத³
ஸ்²ருேத(அ)தீவாஹ்லாத்³யேதமமாப தத்³வத்³
ஆநந்த³ஸித்³த ⁴ர்ஜாதா|

ⅩⅩⅩ ேதந க்ரமேஸா² வர்த்³த ⁴தவ்யம்ʼ க ந்து
மயாஹ்ஸிதவ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅪ ய ஊர்த்⁴வாதா³க³ச்ச²த் ஸ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼமுக்²ேயா யஸ்²ச ஸம்ʼஸாராத்³
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உத³பத்³யத ஸ ஸாம்ʼஸாரிக : ஸம்ʼஸாரீயாம்ʼ
கதா²ஞ்ச கத²யத யஸ்து ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த்
ஸஸர்வ்ேவஷாம்ʼமுக்²ய :|

ⅩⅩⅫ ஸ யத³பஸ்²யத³ஸ்²ருʼேணாச்ச
தஸ்மிந்ேநவ ஸா யம்ʼ த³தா³த ததா²ப
ப்ராயஸ² : கஸ்²ச த் தஸ்ய ஸா யம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லாத ;

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து ேயா க்³ருʼஹ்லாத
ஸ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸத்யவாத ³த்வம்ʼ
முத்³ராங்க ³தம்ʼ கேராத |

ⅩⅩⅩⅣ ஈஸ்²வேரண ய : ப்ேரரித : ஸஏவ
ஈஸ்²வரீயகதா²ம்ʼ கத²யத யத ஈஸ்²வர
ஆத்மாநம்ʼ தஸ்ைமஅபரிமிதம்அத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅤ ப தா புத்ேர ஸ்ேநஹம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய
ஹஸ்ேதஸர்வ்வாணிஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ ய : கஸ்²ச த் புத்ேர வஸ்²வஸித ஸ
ஏவாநந்தம் பரமாயு : ப்ராப்ேநாத க ந்து ய :
கஸ்²ச த்புத்ேரநவஸ்²வஸித ஸபரமாயுேஷா
த³ர்ஸ²நம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
ேகாபபா⁴ஜநம்ʼபூ⁴த்வா தஷ்ட²த |

Ⅳ
Ⅰ யீஸு² : ஸ்வயம்ʼ நாமஜ்ஜயத் ேகவலம்ʼ
தஸ்ய ஸி²ஷ்யா அமஜ்ஜயத் க ந்து
ேயாஹேநா(அ)த ⁴கஸி²ஷ்யாந் ஸ கேராத
மஜ்ஜயத ச,

Ⅱ ப ²ரூஸி²ந இமாம்ʼ வார்த்தாமஸ்²ருʼண்வந்
இத ப்ரபு⁴ரவக³த்ய
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Ⅲ யஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼ வஹாய புந
ர்கா³லீலம்ஆக³த்|

Ⅳ தத : ேஸா²மிேராணப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
மத்³ேயந ேதந க³ந்தவ்ேயஸத

Ⅴ யாகூப்³ நஜபுத்ராய யூஷேப² யாம்ʼ
பூ⁴மிம் அத³தா³த் தத்ஸமீபஸ்தா²ய
ேஸா²மிேராணப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ஸுகா²ர்
நாம்நா வ க்²யாதஸ்ய நக³ரஸ்ய
ஸந்ந தா⁴வுபாஸ்தா²த்|

Ⅵ தத்ர யாகூப³ : ப்ரஹராஸீத்; ததா³
த்³வதீயயாமேவலாயாம்ʼ ஜாதாயாம்ʼ ஸ
மார்ேக³ ஸ்²ரமாபந்நஸ்தஸ்ய ப்ரேஹ :
பார்ஸ்²ேவஉபாவஸ²த்|

Ⅶ ஏதர்ஹ காச த் ேஸா²மிேராணீயா
ேயாஷத்ேதாேயாத்ேதாலநார்த²ம்தத்ராக³மத்

Ⅷ ததா³ ஸி²ஷ்யா : கா²த்³யத்³ரவ்யாணி
க்ேரதும்ʼ நக³ரம்அக³ச்ச²ந்|

Ⅸ யீஸு² : ேஸா²மிேராணீயாம்ʼ தாம்ʼ
ேயாஷதம் வ்யாஹார்ஷீத் மஹ்யம்ʼ
கஞ்ச த் பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ ேத³ஹ |
க ந்து ேஸா²மிேராணீைய : ஸாகம்ʼ
யஹூதீ³யேலாகா ந வ்யவாஹரந்
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா : ஸாகத²யத்
ேஸா²மிேராணீயா ேயாஷதத³ஹம்ʼ த்வம்ʼ
யஹூதீ³ேயாஸிகத²ம்ʼ மத்த : பாநீயம்ʼ பாதும்
இச்ச²ஸி?

Ⅹ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
யத்³தா³நம்ʼ தத்கீத்³ருʼக் பாநீயம்ʼ பாதும்ʼ
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மஹ்யம்ʼ ேத³ஹ ய இத்த²ம்ʼ த்வாம்ʼ யாசேத
ஸ வா க இத ேசத³ஜ்ஞாஸ்யதா²ஸ்தர்ஹ
தமயாசஷ்யதா² : ஸ ச துப்⁴யமம்ருʼதம்ʼ
ேதாயமதா³ஸ்யத்|

Ⅺ ததா³ ஸா ஸீமந்த நீ பா⁴ஷதவத ,
ேஹ மேஹச்ச² ப்ரஹர்க³ம்பீ⁴ேரா ப⁴வேதா
நீேராத்ேதாலநபாத்ரம்ʼ நாஸ்தீ ச தஸ்மாத்
தத³ம்ருʼதம்ʼ கீலாலம்ʼகுத : ப்ராப்ஸ்யஸி?

Ⅻ ேயாஸ்மப்⁴யம் இமமந்தூ⁴ம்ʼ த³ெதௗ³,
யஸ்ய ச பரிஜநா ேகா³ேமஷாத³யஸ்²ச
ஸர்வ்ேவ(அ)ஸ்ய ப்ரேஹ : பாநீயம்ʼ
பபுேரதாத்³ருʼேஸா² ேயாஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருேஷா யாகூப்³ தஸ்மாத³ப ப⁴வாந்
மஹாந்க ம்ʼ?

ⅩⅢதேதாயீஸு²ரகத²யத்³இத³ம்ʼ பாநீயம்ʼஸ :
பவத ஸபுநஸ்த்ருʼஷார்த்ேதா ப⁴வஷ்யத ,

ⅩⅣக ந்துமயாத³த்தம்ʼ பாநீயம்ʼய : பவத ஸ
புந : கதா³ப த்ருʼஷார்த்ேதா ந ப⁴வஷ்யத |
மயா த³த்தம் இத³ம்ʼ ேதாயம்ʼ தஸ்யாந்த :
ப்ரஸ்ரவணரூபம்ʼ பூ⁴த்வா அநந்தாயுர்யாவத்
ஸ்ேராஷ்யத |

ⅩⅤ ததா³ ஸா வந தாகத²யத் ேஹ மேஹச்ச²
தர்ஹ மம புந : பீபாஸா யதா² ந ஜாயேத
ேதாேயாத்ேதாலநாய யதா²த்ராக³மநம்ʼ ந
ப⁴வத ச தத³ர்த²ம்ʼ மஹ்யம்ʼ தத்ேதாயம்ʼ
ேத³ஹீ|

ⅩⅥ தேதா யீஸூ²ரவத³த்³யாஹ தவ
பத மாஹூயஸ்தா²ேந(அ)த்ராக³ச்ச²|
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ⅩⅦ ஸா வாமாவத³த் மம பத ர்நாஸ்த |
யீஸு²ரவத³த் மம பத ர்நாஸ்தீத வாக்யம்ʼ
ப⁴த்³ரமேவாச :|

ⅩⅧ யதஸ்தவ பஞ்ச பதேயாப⁴வந் அது⁴நா
து த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யஸ்தஷ்ட²த ஸ தவ
ப⁴ர்த்தா நவாக்யமித³ம்ʼஸத்யமவாத ³ :|

ⅩⅨ ததா³ ஸா மஹலா க³த ³தவத ேஹ
மேஹச்ச² ப⁴வாந் ஏேகா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த
பு³த்³த⁴ம்ʼமயா|

ⅩⅩ அஸ்மாகம்ʼ ப த்ருʼேலாகா ஏதஸ்மிந்
ஸி²ேலாச்சேய(அ)ப⁴ஜந்த, க ந்து
ப⁴வத்³ப ⁴ருச்யேத யரூஸா²லம் நக³ேர
ப⁴ஜநேயாக்³யம்ʼஸ்தா²நமாஸ்ேத|

ⅩⅪ யீஸு²ரேவாசத் ேஹ ேயாஷத் மம
வாக்ேய வஸ்²வஸிஹ யதா³ யூயம்ʼ
ேகவலைஸ²ேல(அ)ஸ்மிந் வா யரூஸா²லம்
நக³ேர பதுர்ப⁴ஜநம்ʼ ந கரிஷ்யத்⁴ேவ கால
ஏதாத்³ருʼஸ²ஆயாத |

ⅩⅫ யூயம்ʼ யம்ʼ ப⁴ஜத்⁴ேவ தம்ʼ ந ஜாநீத²,
க ந்துவயம்ʼ யம்ʼ ப⁴ஜாமேஹதம்ʼஜாநீமேஹ,
யேதா யஹூதீ³யேலாகாநாம்ʼ மத்⁴யாத்
பரித்ராணம்ʼஜாயேத|

ⅩⅩⅢ க ந்து யதா³ ஸத்யப⁴க்தா ஆத்மநா
ஸத்யரூேபண ச பதுர்ப⁴ஜநம்ʼ கரிஷ்யந்ேத
ஸமய ஏதாத்³ருʼஸ² ஆயாத , வரம் இதா³நீமப
வத்³யேத ; யத ஏதாத்³ருʼேஸா² ப⁴த்காந் ப தா
ேசஷ்டேத|
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ⅩⅩⅣ ஈஸ்²வர ஆத்மா; ததஸ்தஸ்ய ேய
ப⁴க்தாஸ்ைத : ஸ ஆத்மநா ஸத்யரூேபண ச
ப⁴ஜநீய :|

ⅩⅩⅤததா³ஸாமஹலாவாதீ³த்க்²ரீஷ்டநாம்நா
வ க்²யாேதா(அ)ப ⁴ஷக்த : புருஷ
ஆக³மிஷ்யதீத ஜாநாமி ஸ ச ஸர்வ்வா : கதா²
அஸ்மாந்ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅩⅥ தேதா யீஸு²ரவத³த் த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
கத²நம்ʼ கேராமி ேயா(அ)ஹம் அஹேமவ ஸ
புருஷ :|

ⅩⅩⅦ ஏதஸ்மிந் ஸமேய ஸி²ஷ்யா
ஆக³த்ய ததா² ஸ்த்ரியா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஸ்ய
கேதா²பகத²ேந மஹாஸ்²சர்ய்யம் அமந்யந்த
ததா²ப ப⁴வாந் க மிச்ச²த ? யத்³வா க மர்த²ம்
ஏதயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத ? இத
ேகாப நாப்ருʼச்ச²த்|

ⅩⅩⅧ தத : பரம்ʼ ஸா நாரீ கலஸ²ம்ʼ
ஸ்தா²பய த்வா நக³ரமத்⁴யம்ʼ க³த்வா
ேலாேகப்⁴ேயாகதா²யத்³

ⅩⅩⅨ அஹம்ʼ யத்³யத் கர்ம்மாகரவம்ʼ
தத்ஸர்வ்வம்ʼ மஹ்யமகத²யத்³ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
மாநவேமகம் ஆக³த்ய பஸ்²யத ரு கம்
அப ⁴ஷக்ேதா ந ப⁴வத ?

ⅩⅩⅩ ததஸ்ேத நக³ராத்³ ப³ஹராக³த்ய
தாதஸ்யஸமீபம்ஆயந்|

ⅩⅩⅪ ஏதர்ஹ ஸி²ஷ்யா : ஸாத⁴யத்வா தம்ʼ
வ்யாஹார்ஷ  : ேஹ கு³ேரா ப⁴வாந் கஞ்ச த்³
பூ⁴க்தாம்ʼ|
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ⅩⅩⅫ தத : ேஸாவத³த்³ யுஷ்மாப ⁴ர்யந்ந
ஜ்ஞாயேத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴ யம்ʼமமாஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ஸி²ஷ்யா : பரஸ்பரம்ʼ ப்ரஷ்டும்
ஆரம்ப⁴ந்த, க மஸ்ைம ேகாப க மப
ப⁴ யமாநீயத³த்தவாந்?

ⅩⅩⅩⅣயீஸு²ரேவாசத்மத்ப்ேரரகஸ்யாப ⁴மதாநுரூபகரணம்ʼ
தஸ்ையவ கர்ம்மஸித்³த ⁴காரணஞ்ச மம
ப⁴ யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅤ மாஸசதுஷ்டேய ஜாேத
ஸ²ஸ்யகர்த்தநஸமேயா ப⁴வஷ்யதீத
வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : க ம்ʼ ேநாத்³யேத?
க ந்த்வஹம்ʼ வதா³மி, ஸி²ர உத்ேதால்ய
ேக்ஷத்ராணி ப்ரத ந ரீ ய பஸ்²யத,
இதா³நீம்ʼ கர்த்தநேயாக்³யாந
ஸு²க்லவர்ணாந்யப⁴வந்|

ⅩⅩⅩⅥ யஸ்²ச ²நத்த ஸ ேவதநம்ʼ லப⁴ேத
அநந்தாயு :ஸ்வரூபம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ ஸ
க்³ருʼஹ்லாத ச, ேதைநவ வப்தா ேச²த்தா ச
யுக³பத்³ஆநந்த³த :|

ⅩⅩⅩⅦஇத்த²ம்ʼஸத வபத்ேயகஸ்²ச ²நத்யந்ய
இத வசநம்ʼஸித்³த்⁴யத |

ⅩⅩⅩⅧ யத்ர யூயம்ʼ ந பர்ய்யஸ்²ராம்யத
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஸ²ஸ்யம்ʼ ேச²த்தும்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ைரரயம் அந்ேய ஜநா :பர்ய்யஸ்²ராம்யந்
யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸ்²ரக³ஸ்ய ப²லம்
அலப⁴த்⁴வம்|

ⅩⅩⅩⅨ யஸ்மிந் காேல யத்³யத்
கர்ம்மாகார்ஷம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ ஸ
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மஹ்யம் அகத²யத் தஸ்யா வந தாயா
இத³ம்ʼ ஸா யவாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தந்நக³ரநவாஸிேநா ப³ஹவ :
ேஸா²மிேராணீயேலாகாவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅬ ததா² ச தஸ்யாந்த ேக ஸமுபஸ்தா²ய
ஸ்ேவஷாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ கத ச த்³ த ³நாந
ஸ்தா²தும்ʼ தஸ்மிந் வ நயம் அகுர்வ்வாந
தஸ்மாத் ஸ த ³நத்³வயம்ʼ தத்ஸ்தா²ேந
ந்யவஷ்டத்

ⅩⅬⅠ ததஸ்தஸ்ேயாபேத³ேஸ²ந
ப³ஹேவா(அ)பேரவஸ்²வஸ்ய

ⅩⅬⅡ தாம்ʼ ேயாஷாமவத³ந் ேகவலம்ʼ
தவ வாக்ேயந ப்ரதீம இத ந, க ந்து
ஸ ஜக³ேதா(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராேதத
தஸ்ய கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா வயம்ʼ
ஸ்வயேமவாஜ்ஞாஸமஹ |

ⅩⅬⅢ ஸ்வேத³ேஸ² ப⁴வஷ்யத்³வக்து :
ஸத்காேரா நாஸ்தீத யத்³யப யீஸு² :
ப்ரமாணம்ʼ த³த்வாகத²யத்

ⅩⅬⅣ ததா²ப த ³வஸத்³வயாத் பரம்ʼ ஸ
தஸ்மாத்ஸ்தா²நாத்³ கா³லீலம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅬⅤ அநந்தரம்ʼ ேய கா³லீலீ லியேலாகா
உத்ஸேவ க³தா உத்ஸவஸமேய யரூஸ²லம்
நக³ேர தஸ்யஸர்வ்வா : க்ரியா அபஸ்²யந் ேத
கா³லீலம்ஆக³தம்ʼ தம்ஆக்³ருʼஹ்லந்|

ⅩⅬⅥதத : பரம் யீஸு² ர்யஸ்மிந் காந்நாநக³ேர
ஜலம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸம்ஆகேராத் தத்ஸ்தா²நம்ʼ
புநரகா³த்| தஸ்மிந்ேநவ ஸமேய கஸ்யச த்³
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ராஜஸபா⁴ஸ்தாரஸ்ய புத்ர : கப²ர்நாஹூமபுரீ
ேராக³க்³ரஸ்தஆஸீத்|

ⅩⅬⅦ ஸ ேயஹூதீ³யேத³ஸா²த்³ யீேஸா²
ர்கா³லீலாக³மநவார்த்தாம்ʼ நஸ²ம்ய தஸ்ய
ஸமீபம்ʼ க³த்வா ப்ரார்த்²ய வ்யாஹ்ருʼதவாந்
மமபுத்ரஸ்யப்ராேயணகாலஆஸந்ந : ப⁴வாந்
ஆக³த்யதம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ கேராது|

ⅩⅬⅧ ததா³ யீஸு²ரகத²யத்³ ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்மச த்ரம்ʼ சஹ்நம்ʼ ச நத்³ருʼஷ்டாயூயம்ʼந
ப்ரத்ேயஷ்யத²|

ⅩⅬⅨதத : ஸஸபா⁴ஸத³வத³த் ேஹமேஹச்ச²
மம புத்ேர ந ம்ருʼேத ப⁴வாநாக³ச்ச²து|

Ⅼ யீஸு²ஸ்தமவத³த்³ க³ச்ச² தவ
புத்ேரா(அ)ஜீவீத் ததா³ யீஸு²ேநாக்தவாக்ேய
ஸவஸ்²வஸ்யக³தவாந்|

ⅬⅠ க³மநகாேல மார்க³மத்⁴ேய தா³ஸாஸ்தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாவத³ந் ப⁴வத :
புத்ேரா(அ)ஜீவீத்|

ⅬⅡ தத : கம்ʼ காலமாரப்⁴ய
ேராக³ப்ரதீகாராரம்ேபா⁴ ஜாதா
இத ப்ருʼஷ்ேட ைதருக்தம்ʼ ஹ்ய :
ஸார்த்³த⁴த³ண்ட³த்³வயாத ⁴கத்³வதீயயாேம
தஸ்யஜ்வரத்யாேகா³(அ)ப⁴வத்|

ⅬⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தஸ்மிந் க்ஷேண
ப்ேராக்தவாந் தவ புத்ேரா(அ)ஜீவீத் ப தா
தத்³பு³த்³த்⁴வாஸபரிவாேராவ்யஸ்²வஸீத்|
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ⅬⅣ யஹூதீ³யேத³ஸா²த்³ ஆக³த்ய
கா³லீலி யீஸு²ேரதத்³ த்³வதீயம்
ஆஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாகேராத்|

Ⅴ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யஹூதீ³யாநாம் உத்ஸவ
உபஸ்த ²ேதயீஸு² ர்யரூஸா²லமம்ʼ க³தவாந்|

Ⅱ தஸ்மிந்நக³ேர ேமஷநாம்ேநா த்³வாரஸ்ய
ஸமீேப இப்³ரீயபா⁴ஷயா ைப³ேத²ஸ்தா³
நாம்நா பஷ்கரிணீபஞ்சக⁴ட்டயுக்தாஸீத்|

Ⅲ தஸ்யாஸ்ேதஷ க⁴ட்ேடஷ
கலாலகம்பநம்அேப யஅந்த⁴க²ஞ்சஸு²ஷ்காங்கா³த³ேயா
ப³ஹேவாேராக ³ண : பதந்தஸ்தஷ்ட²ந்த ஸ்ம|

Ⅳ யேதா வ ேஸ²ஷகாேல தஸ்ய ஸரேஸா
வாரி ஸ்வர்கீ³யதூ³த ஏத்யாகம்பயத்
தத்கீலாலகம்பநாத் பரம்ʼ ய : கஸ்²ச த்³
ேராகீ³ ப்ரத²மம்ʼ பாநீயமவாேராஹத் ஸ ஏவ
தத்க்ஷணாத்³ ேராக³முக்ேதா(அ)ப⁴வத்|

Ⅴ ததா³ஷ்டாத்ரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷாணி யாவத்³
ேராக³க்³ரஸ்த ஏகஜநஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
ஸ்த ²தவாந்|

Ⅵ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஸ²யதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ப³ஹுகாலிகேராகீ³த ஜ்ஞாத்வா
வ்யாஹ்ருʼதவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ ஸ்வஸ்ேதா²
பு³பூ⁴ஷஸி?

Ⅶ தேதா ேராகீ³ கத ²தவாந் ேஹ
மேஹச்ச² யதா³ கீலாலம்ʼ கம்பேத ததா³
மாம்ʼ புஷ்கரிணீம் அவேராஹயதும்ʼ
மம ேகாப நாஸ்த , தஸ்மாந் மம
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க³மநகாேல கஸ்²ச த³ந்ேயா(அ)க்³ேரா க³த்வா
அவேராஹத |

Ⅷ ததா³ யீஸு²ரகத²யத்³ உத்தஷ்ட², தவ
ஸ²ய்யாமுத்ேதால்யக்³ருʼஹீத்வாயாஹ |

Ⅸ ஸ தத்க்ஷணாத் ஸ்வஸ்ேதா² பூ⁴த்வா
ஸ²ய்யாமுத்ேதால்யாதா³ய க³தவாந் க ந்து
தத்³த ³நம்ʼவஸ்²ராமவார :|

Ⅹ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யா : ஸ்வஸ்த²ம்ʼ
நரம்ʼ வ்யாஹரந் அத்³ய வஸ்²ராமவாேர
ஸ²யநீயமாதா³யநயாதவ்யம்|

Ⅺ தத : ஸ ப்ரத்யேவாசத்³ ேயா
மாம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம் அகார்ஷீத் ஸ²யநீயம்
உத்ேதால்யாதா³ய யாதும்ʼ மாம்ʼ ஸ
ஏவாத ³ஸ²த்|

Ⅻ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் ஸ²யநீயம்
உத்ேதால்யாதா³ய யாதும்ʼ ய ஆஜ்ஞாபயத்
ஸக :?

ⅩⅢ க ந்து ஸ க இத ஸ்வஸ்தீ²பூ⁴ேதா
நாஜாநாத்³ யதஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
ஜநதாஸத்த்வாத்³ யீஸு² : ஸ்தா²நாந்தரம்
ஆக³மத்|

ⅩⅣ தத : பரம்ʼ ேயஸு² ர்மந்த ³ேர தம்ʼ நரம்ʼ
ஸாக்ஷாத்ப்ராப்யாகத²யத் பஸ்²ேயதா³நீம்
அநாமேயா ஜாேதாஸி யதா²த ⁴கா து³ர்த³ஸா²
ந க⁴டேத தத்³ேத⁴ேதா : பாபம்ʼ கர்ம்ம
புநர்மாகார்ஷீ :|

ⅩⅤ தத : ஸ க³த்வா யஹூதீ³யாந் அவத³த்³
யீஸு² ர்மாம்அேராக ³ணம்அகார்ஷீத்|
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ⅩⅥ தேதா யீஸு² ர்வஸ்²ராமவாேர
கர்ம்ேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ க்ருʼதவாந் இத ேஹேதா
ர்யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ தாட³யத்வா ஹந்தும்
அேசஷ்டந்த|

ⅩⅦ யீஸு²ஸ்தாநாக்²யத் மம ப தா யத்
கார்ய்யம்ʼ கேராத தத³நுரூபம் அஹமப
கேராத |

ⅩⅧ தேதா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ஹந்தும்ʼ
புநரயதந்த யேதா வஸ்²ராமவாரம்ʼ நாமந்யத
தேத³வ ேகவலம்ʼ ந அத ⁴கந்து ஈஸ்²வரம்ʼ
ஸ்வபதரம்ʼ ப்ேராச்ய ஸ்வமபீஸ்²வரதுல்யம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅨ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ரவத³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி புத்ர : ப தரம்ʼ யத்³யத்
கர்ம்ம குர்வ்வந்தம்ʼ பஸ்²யத தத³த ரிக்தம்ʼ
ஸ்ேவச்சா²த : க மப கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |ப தாயத்கேராத புத்ேராப தேத³வ
கேராத |

ⅩⅩ ப தா புத்ேர ஸ்ேநஹம்ʼ கேராத தஸ்மாத்
ஸ்வயம்ʼ யத்³யத் கர்ம்ம கேராத தத்ஸர்வ்வம்ʼ
புத்ரம்ʼ த³ர்ஸ²யத ; யதா² ச யுஷ்மாகம்ʼ
ஆஸ்²சர்ய்யஜ்ஞாநம்ʼ ஜநஷ்யேத தத³ர்த²ம்
இேதாப மஹாகர்ம்ம தம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யத |

ⅩⅪ வஸ்துதஸ்து பதா யதா² ப்ரமிதாந்
உத்தா²ப்ய ஸஜிவாந் கேராத தத்³வத்
புத்ேராப யம்ʼ யம்ʼ இச்ச²த தம்ʼ தம்ʼ ஸஜீவம்ʼ
கேராத |
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ⅩⅫ ஸர்வ்ேவ ப தரம்ʼ யதா² ஸத்குர்வ்வந்த
ததா² புத்ரமப ஸத்காரயதும்ʼ ப தா
ஸ்வயம்ʼ கஸ்யாப வ சாரமக்ருʼத்வா
ஸர்வ்வவ சாராணாம்ʼ பா⁴ரம்ʼ புத்ேர
ஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅢ ய : புத்ரம்ʼ ஸத் கேராத ஸ தஸ்ய
ப்ேரரகமப ஸத்கேராத |

ⅩⅩⅣ யுஷ்மாநாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி
ேயா ஜேநா மம வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா
மத்ப்ேரரேக வஸ்²வஸித ேஸாநந்தாயு :
ப்ராப்ேநாத கதா³ப த³ண்ட³பா³ஜநம்ʼ ந ப⁴வத
ந த⁴நாது³த்தா²யபரமாயு : ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
யதா³ ம்ருʼதா ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய ந நாத³ம்ʼ
ஸ்²ேராஷ்யந்த ேய ச ஸ்²ேராஷ்யந்த ேத
ஸஜீவா ப⁴வஷ்யந்த ஸமய ஏதாத்³ருʼஸ²
ஆயாத வரம்இதா³நீமப்யுபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅥ ப தா யதா² ஸ்வயஞ்ஜீவீ ததா² புத்ராய
ஸ்வயஞ்ஜீவத்வாத ⁴காரம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅦ ஸ மநுஷ்யபுத்ர : ஏதஸ்மாத் காரணாத்
ப தா த³ண்ட³கரணாத ⁴காரமப தஸ்மிந்
ஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅧ ஏதத³ர்ேத² யூயம் ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ந
மந்யத்⁴வம்ʼ யேதா யஸ்மிந் ஸமேய தஸ்ய
ந நாத³ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ்²மஸா²நஸ்தா² :
ஸர்வ்ேவ ப³ஹராக³மிஷ்யந்த ஸமய
ஏதாத்³ருʼஸ²உபஸ்தா²ஸ்யத |
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ⅩⅩⅨ தஸ்மாத்³ ேய ஸத்கர்ம்மாணி
க்ருʼதவந்தஸ்த உத்தா²ய ஆயு : ப்ராப்ஸ்யந்த
ேய ச குகர்மாணி க்ருʼதவந்தஸ்த உத்தா²ய
த³ண்ட³ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த |

ⅩⅩⅩ அஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ க மப கர்த்தும்ʼ
ந ஸ²க்ேநாமி யதா² ஸு²ேணாமி ததா²
வசாரயாமி மம வ சாரஞ்ச ந்யாய்ய :
யேதாஹம்ʼ ஸ்வீயாபீ⁴ஷ்டம்ʼ ேநஹத்வா
மத்ப்ேரரயது : பதுரிஷ்டம் ஈேஹ|

ⅩⅩⅪ யத ³ ஸ்வஸ்மிந் ஸ்வயம்ʼ ஸா யம்ʼ
த³தா³மி தர்ஹ தத்ஸா யம் ஆக்³ராஹ்யம்ʼ
ப⁴வத ;

ⅩⅩⅫ க ந்து மத³ர்ேத²(அ)பேரா ஜந :
ஸா யம்ʼ த³தா³த மத³ர்ேத² தஸ்ய யத்
ஸா யம்ʼ தத் ஸத்யம் ஏதத³ப்யஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅩⅩⅢ யுஷ்மாப ⁴ ர்ேயாஹநம்ʼ ப்ரத
ேலாேகஷ ப்ேரரிேதஷ ஸ ஸத்யகதா²யாம்ʼ
ஸா யமத³தா³த்|

ⅩⅩⅩⅣ மாநுஷாத³ஹம்ʼ ஸா யம்ʼ
ேநாேபேக்ஷ ததா²ப யூயம்ʼ யதா²
பரித்ரயத்⁴ேவ தத³ர்த²ம் இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ
வதா³மி|

ⅩⅩⅩⅤ ேயாஹந் ேத³தீ³ப்யமாேநா தீ³ப இவ
ேதஜஸ்வீ ஸ்த ²தவாந் யூயம் அல்பகாலம்ʼ
தஸ்யதீ³ப்த்யாநந்த ³தும்ʼஸமமந்யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅥ க ந்து தத்ப்ரமாணாத³ப மம
கு³ருதரம்ʼ ப்ரமாணம்ʼ வத்³யேத ப தா மாம்ʼ
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ப்ேரஷ்ய யத்³யத் கர்ம்ம ஸமாபயதும்ʼ
ஸ²க்த்த மத³தா³த் மயா க்ருʼதம்ʼ தத்தத் கர்ம்ம
மத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅩⅦ ய : ப தா மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் ேமாப
மத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ த³தா³த | தஸ்ய வாக்யம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : கதா³ப ந ஸ்²ருதம்ʼ தஸ்ய ரூபஞ்ச
நத்³ருʼஷ்டம்ʼ

ⅩⅩⅩⅧ தஸ்ய வாக்யஞ்ச யுஷ்மாகம் அந்த :
கதா³ப ஸ்தா²நம்ʼ நாப்ேநாத யத : ஸ யம்ʼ
ப்ேரஷதவாந்யூயம்ʼ தஸ்மிந் நவஸ்²வஸித²|

ⅩⅩⅩⅨ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகாந யூயம்
ஆேலாசயத்⁴வம்ʼ ைத ர்வாக்ையரநந்தாயு :
ப்ராப்ஸ்யாம இத யூயம்ʼ பு³த்⁴யத்⁴ேவ
தத்³த⁴ர்ம்மபுஸ்தகாந மத³ர்ேத² ப்ரமாணம்ʼ
த³த³த |

ⅩⅬ ததா²ப யூயம்ʼ பரமாயு :ப்ராப்தேய மம
ஸம்ʼந த ⁴ம் நஜிக³மிஷத²|

ⅩⅬⅠ அஹம்ʼ மாநுேஷப்⁴ய : ஸத்காரம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லாமி|

ⅩⅬⅡ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஜாநாமி;
யுஷ்மாகமந்தர ஈஸ்²வரப்ேரம நாஸ்த |

ⅩⅬⅢ அஹம்ʼ நஜபது ர்நாம்நாக³ேதாஸ்மி
ததா²ப மாம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லீத² க ந்து கஸ்²ச த்³
யத ³ஸ்வநாம்நா ஸமாக³மிஷ்யத தர்ஹ தம்ʼ
க்³ரஹீஷ்யத²|

ⅩⅬⅣ யூயம் ஈஸ்²வராத் ஸத்காரம்ʼ
ந சஷ்டத்வா ேகவலம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ
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ஸத்காரம் ேசத்³ ஆத³த்⁴வ்ேவ தர்ஹ கத²ம்ʼ
வஸ்²வஸிதும்ʼஸ²க்நுத²?

ⅩⅬⅤ புது : ஸமீேப(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாந்
அபவத ³ஷ்யாமீத மா ச ந்தயத யஸ்மிந் ,
யஸ்மிந் யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வஸ : ஸஏவ மூஸா
யுஷ்மாந்அபவத³த |

ⅩⅬⅥ யத ³ யூயம்ʼ தஸ்மிந் வ்யஸ்²வஸிஷ்யத
தர்ஹ மய்யப வ்யஸ்²வஸிஷ்யத,யத்ஸமய
லிக ²தவாந்|

ⅩⅬⅦ தேதா யத ³ ேதந லிக ²தவாந ந ப்ரத த²
தர்ஹ மமவாக்யாந கத²ம்ʼ ப்ரத்ேயஷ்யத²?

Ⅵ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு² ர்கா³லீல் ப்ரேத³ஸீ²யஸ்ய
தவ ரியாநாம்ந :ஸிந்ேதா⁴ : பாரம்ʼ க³தவாந்|

Ⅱதேதாவ்யாத ⁴மல்ேலாகஸ்வாஸ்த்²யகரணரூபாணி
தஸ்யாஸ்²சர்ய்யாணிகர்ம்மாணித்³ருʼஷ்ட்வா
ப³ஹேவாஜநாஸ்தத்பஸ்²சாத்³அக³ச்ச²ந்|

Ⅲ தேதா யீஸு² : பர்வ்வதமாருஹ்ய தத்ர
ஸி²ஷ்ைய :ஸாகம்|

Ⅳ தஸ்மிந் ஸமய நஸ்தாேராத்ஸவநாம்ந
யஹூதீ³யாநாமஉத்ஸவஉபஸ்த ²ேத

Ⅴ யீஸு² ர்ேநத்ேர உத்ேதால்ய
ப³ஹுேலாகாந் ஸ்வஸமீபாக³தாந் வ ேலாக்ய
ப ²லிபம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந் ஏேதஷாம்ʼ ேபா⁴ஜநாய
ேபா⁴ஜத்³ரவ்யாணி வயம்ʼ குத்ர க்ேரதும்ʼ
ஸ²க்ரும :?
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Ⅵ வாக்யமித³ம்ʼ தஸ்ய பரீக்ஷார்த²ம்
அவாதீ³த் க ந்து யத் கரிஷ்யத தத் ஸ்வயம்
அஜாநாத்|

Ⅶ ப ²லிப : ப்ரத்யேவாசத் ஏேதஷாம்
ஏைகேகா யத்³யல்பம் அல்பம்ʼ ப்ராப்ேநாத
தர்ஹ முத்³ராபாத³த்³வஸ²ேதநக்ரீதபூபாஅப
ந்யூநா ப⁴வஷ்யந்த |

Ⅷ ஸி²ேமாந் ப தரஸ்ய ப்⁴ராதா
ஆந்த்³ரியாக்²ய : ஸி²ஷ்யாணாேமேகா
வ்யாஹ்ருʼதவாந்

Ⅸஅத்ர கஸ்யச த்³ பா³லகஸ்யஸமீேப பஞ்ச
யாவபூபா : க்ஷ த்³ரமத்ஸ்யத்³வயஞ்ச ஸந்த
க ந்து ேலாகாநாம்ʼ ஏதாவாதாம்ʼ மத்⁴ேய ைத :
க ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅹபஸ்²சாத்³யீஸு²ரவத³த்ேலாகாநுபேவஸ²யத
தத்ர ப³ஹுயவஸஸத்த்வாத்
பஞ்சஸஹஸ்த்ேரப்⁴ேயா ந்யூநா அத ⁴கா வா
புருஷாபூ⁴ம்யாம்உபாவஸ²ந்|

Ⅺ தேதா யீஸு²ஸ்தாந் பூபாநாதா³ய
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந் கீர்த்தய த்வா
ஸி²ஷ்ேயஷ ஸமார்பயத் ததஸ்ேத
ேதப்⁴ய உபவஷ்டேலாேகப்⁴ய : பூபாந்
யேத²ஷ்டமத்ஸ்யஞ்சப்ராது³ :|

Ⅻ ேதஷ த்ருʼப்ேதஷ ஸ தாநேவாசத்³
ஏேதஷாம்ʼ கஞ்ச த³ப யதா² நாபசீயேத ததா²
ஸர்வ்வாண்யவஸி²ஷ்டாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅢ தத : ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேபா⁴ஜநாத் பரம்ʼ
ேத ேதஷாம்ʼ பஞ்சாநாம்ʼ யாவபூபாநாம்ʼ



John Ⅵ:ⅩⅣ xxxi John Ⅵ:ⅩⅪ

அவஸி²ஷ்டாந்யக ²லாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
த்³வாத³ஸ²ட³ல்லகாந்அபூரயந்|

ⅩⅣ அபரம்ʼ யீேஸா²ேரதாத்³ருʼஸீ²ம்
ஆஸ்²சர்ய்யக்ரியாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ேலாகா மிேதா² வக்துமாேரப ⁴ேர ஜக³த
யஸ்யாக³மநம்ʼ ப⁴வஷ்யத ஸ ஏவாயம்
அவஸ்²யம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வக்த்தா|

ⅩⅤ அதஏவ ேலாகா ஆக³த்ய தமாக்ரம்ய
ராஜாநம்ʼ கரிஷ்யந்த யீஸு²ஸ்ேதஷாம்
ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ மாநஸம்ʼ வஜ்ஞாய புநஸ்²ச
பர்வ்வதம்ஏகாகீ க³தவாந்|

ⅩⅥ ஸாயம்ʼகால உபஸ்த ²ேத ஸி²ஷ்யா
ஜலத ⁴தடம்ʼ வ்ரஜித்வா நாவமாருஹ்ய
நக³ரத ³ஸி²ஸிந்ெதௗ⁴வாஹயத்வாக³மந்|

ⅩⅦ தஸ்மிந் ஸமேய த மிர உபாதஷ்ட²த்
க ந்துயீஷ ஸ்ேதஷாம்ʼஸமீபம்ʼ நாக³ச்ச²த்|

ⅩⅧ ததா³ ப்ரப³லபவநவஹநாத் ஸாக³ேர
மஹாதரங்ேகா³ ப⁴வதும்ஆேரேப⁴|

ⅩⅨ ததஸ்ேத வாஹயத்வா த்³வத்ராந்
க்ேராஸா²ந் க³தா : பஸ்²சாத்³ யீஸு²ம்ʼ
ஜலேத⁴ருபரி பத்³ப்⁴யாம்ʼ வ்ரஜந்தம்ʼ
ெநௗகாந்த கம் ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ வேலாக்ய
த்ராஸயுக்தாஅப⁴வந்

ⅩⅩ க ந்து ஸ தாநுக்த்தவாந் அயமஹம்ʼ மா
ைப⁴ஷ்ட|

ⅩⅪ ததா³ ேத தம்ʼ ஸ்ைவரம்ʼ நாவ
க்³ருʼஹீதவந்த : ததா³ தத்க்ஷணாத்³
உத்³த ³ஷ்டஸ்தா²ேந ெநௗருபாஸ்தா²த்|
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ⅩⅫயயாநாவாஸி²ஷ்யாஅக³ச்ச²ந்தத³ந்யா
காப ெநௗகா தஸ்மிந்ஸ்தா²ேந நாஸீத் தேதா
யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்ʼ நாக³மத் ேகவலா :
ஸி²ஷ்யா அக³மந் ஏதத் பாரஸ்தா² ேலாகா
ஜ்ஞாதவந்த :|

ⅩⅩⅢ க ந்து தத : பரம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்யத்ர
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந் அநுகீர்த்த்ய ேலாகாந்
பூபாந் அேபா⁴ஜயத் தத்ஸ்தா²நஸ்ய
ஸமீபஸ்த²தவ ரியாயா அபராஸ்தரணய
ஆக³மந்|

ⅩⅩⅣ யீஸு²ஸ்தத்ர நாஸ்த ஸி²ஷ்யா அப
தத்ரநாஸந்த ேலாகாஇத வஜ்ஞாயயீஸு²ம்ʼ
க³ேவஷயதும்ʼ தரணிப ⁴ : கப²ர்நாஹூம் புரம்ʼ
க³தா :|

ⅩⅩⅤ ததஸ்ேத ஸரித்பேத : பாேர தம்ʼ
ஸாக்ஷாத் ப்ராப்ய ப்ராேவாசந் ேஹ கு³ேரா
ப⁴வாந்அத்ரஸ்தா²ேந கதா³க³மத்?

ⅩⅩⅥ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ப்ரத்யவாதீ³த்³
யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி
ஆஸ்²சர்ய்யகர்ம்மத³ர்ஸ²நாத்³ேத⁴ேதா ர்ந
க ந்து பூபேபா⁴ஜநாத் ேதந த்ருʼப்தத்வாஞ்ச
மாம்ʼ க³ேவஷயத²|

ⅩⅩⅦ க்ஷயணீயப⁴ யார்த²ம்ʼ மா
ஸ்²ராமிஷ்ட க ந்த்வந்தாயுர்ப⁴ யார்த²ம்ʼ
ஸ்²ராம்யத, தஸ்மாத் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴ யம்ʼ
மநுஜபுத்ேரா யுஷ்மாப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத ;
தஸ்மிந் தாத ஈஸ்²வர : ப்ரமாணம்ʼ ப்ராதா³த்|
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ⅩⅩⅧததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ
கர்ம்ம கர்த்தும்அஸ்மாப ⁴ : க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ஈஸ்²வேரா
யம்ʼ ப்ைரரயத் தஸ்மிந் வஸ்²வஸநம்
ஈஸ்²வராப ⁴மதம்ʼ கர்ம்ம|

ⅩⅩⅩ ததா³ ேத வ்யாஹரந் ப⁴வதா க ம்ʼ
லக்ஷணம்ʼத³ர்ஸி²தம்ʼயத்³த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴வத
வஸ்²வஸிஷ்யாம :? த்வயா க ம்ʼ கர்ம்ம
க்ருʼதம்ʼ?

ⅩⅩⅪ அஸ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா
மஹாப்ராந்தேர மாந்நாம்ʼ ேபா⁴க்த்தும்ʼ
ப்ராபு : யதா² லிப ராஸ்ேத| ஸ்வர்கீ³யாணி
துப⁴ யாணி ப்ரத³ெதௗ³ பரேமஸ்²வர :|

ⅩⅩⅫ ததா³ யீஸு²ரவத³த்³ அஹம்ʼ
யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி மூஸா
யுஷ்மாப்⁴யம்ʼ ஸ்வர்கீ³யம்ʼ ப⁴ யம்ʼ நாதா³த்
க ந்து மம ப தா யுஷ்மாப்⁴யம்ʼ ஸ்வர்கீ³யம்ʼ
பரமம்ʼ ப⁴ யம்ʼ த³தா³த |

ⅩⅩⅩⅢ ய : ஸ்வர்கா³த³வருஹ்ய ஜக³ேத
ஜீவநம்ʼத³தா³த ஸஈஸ்²வரத³த்தப⁴ யரூப :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ேத ப்ராேவாசந் ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴ யமித³ம்ʼ ந த்யமஸ்மப்⁴யம்ʼ த³தா³து|

ⅩⅩⅩⅤ யீஸு²ரவத³த்³ அஹேமவ ஜீவநரூபம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ ேயா ஜேநா மம ஸந்ந த ⁴ம்
ஆக³ச்ச²த ஸ ஜாது க்ஷ தா⁴ர்த்ேதா ந
ப⁴வஷ்யத , ததா² ேயா ஜேநா மாம்ʼ ப்ரத்ேயத
ஸஜாதுத்ருʼஷார்த்ேதா ந ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅩⅩⅥ மாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாப யூயம்ʼ ந
வஸ்²வஸித²யுஷ்மாநஹம்இத்யேவாசம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦ ப தா மஹ்யம்ʼ யாவேதா
ேலாகாநத³தா³த் ேத ஸர்வ்வ ஏவ மமாந்த கம்
ஆக³மிஷ்யந்த ய : கஸ்²ச ச்ச மம ஸந்ந த ⁴ம்
ஆயாஸ்யத தம்ʼ ேகநாப ப்ரகாேரண ந
தூ³ரீகரிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅧ நஜாப ⁴மதம்ʼ ஸாத⁴யதும்ʼ ந ஹ
கந்து ப்ேரரயதுரப ⁴மதம்ʼ ஸாத⁴யதும்ʼ
ஸ்வர்கா³த்³ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅨஸயாந்யாந் ேலாகாந்மஹ்யமத³தா³த்
ேதஷாேமகமப ந ஹாரய த்வா ேஸ²ஷத ³ேந
ஸர்வ்வாநஹம் உத்தா²பயாமி இத³ம்ʼ
மத்ப்ேரரயது : பதுரப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅬ ய : கஸ்²ச ந் மாநவஸுதம்ʼ வேலாக்ய
வஸ்²வஸித ஸ ேஸ²ஷத ³ேந மேயாத்தா²ப த :
ஸந் அநந்தாயு : ப்ராப்ஸ்யத இத
மத்ப்ேரரகஸ்யாப ⁴மதம்ʼ|

ⅩⅬⅠ ததா³ ஸ்வர்கா³த்³ யத்³ ப⁴ யம்
அவாேராஹத் தத்³ ப⁴ யம் அஹேமவ
யஹூதீ³யேலாகாஸ்தஸ்ையதத்³ வாக்ேய
வவத³மாநாவக்த்துமாேரப ⁴ேர

ⅩⅬⅡ யூஷப² : புத்ேரா யீஸு² ர்யஸ்ய
மாதாப தெரௗ வயம்ʼ ஜாநீம ஏஷ கம்ʼ ஸஏவ
ந? தர்ஹ ஸ்வர்கா³த்³ அவாேராஹம் இத
வாக்யம்ʼ கத²ம்ʼவக்த்த ?

ⅩⅬⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ப்ரத்யவத³த்
பரஸ்பரம்ʼமாவவத³த்⁴வம்ʼ
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ⅩⅬⅣ மத்ப்ேரரேகண பத்ரா நாக்ருʼஷ்ட :
ேகாப ஜேநா மமாந்த கம் ஆயாதும்ʼ
ந ஸ²க்ேநாத க ந்த்வாக³தம்ʼ ஜநம்ʼ
சரேம(அ)ஹ்ந ப்ேராத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅬⅤ ேத ஸர்வ்வ ஈஸ்²வேரண ஸி²க்ஷதா
ப⁴வஷ்யந்த ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
க்³ரந்ேத²ஷ லிப ரித்த²மாஸ்ேத அேதா
ய : கஸ்²ச த் பது : ஸகாஸா²த் ஸ்²ருத்வா
ஸி²க்ஷேதஸஏவமமஸமீபம்ஆக³மிஷ்யத |

ⅩⅬⅥயஈஸ்²வராத்³அஜாயததம்ʼவநா ேகாப
மநுஷ்ேயா ஜநகம்ʼ நாத³ர்ஸ²த் ேகவல : ஸஏவ
தாதம்அத்³ரா த்|

ⅩⅬⅦஅஹம்ʼயுஷ்மாந்யதா²ர்த²தரம்ʼவதா³மி
ேயா ஜேநா மய வஸ்²வாஸம்ʼ கேராத
ேஸாநந்தாயு : ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅬⅧஅஹேமவதஜ்ஜீவநப⁴ யம்ʼ|
ⅩⅬⅨ யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா
மஹாப்ராந்தேர மந்நாப⁴ யம்ʼ பூ⁴க்த்தாப
ம்ருʼதா :

Ⅼ க ந்து யத்³ப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த்
தத்³ யத ³ கஸ்²ச த்³ பு⁴ங்க்த்ேத தர்ஹ ஸ ந
ம்ரியேத|

ⅬⅠ யஜ்ஜீவநப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த்
ேஸாஹேமவ இத³ம்ʼ ப⁴ யம்ʼ ேயா
ஜேநா பு⁴ங்க்த்ேத ஸ ந த்யஜீவீ ப⁴வஷ்யத |
புநஸ்²ச ஜக³ேதா ஜீவநார்த²மஹம்ʼ யத்
ஸ்வகீயபஸி²தம்ʼ தா³ஸ்யாமி தேத³வ மயா
வ தரிதம்ʼ ப⁴ யம்|
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ⅬⅡ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யா : பரஸ்பரம்ʼ
வவத³மாநா வக்த்துமாேரப ⁴ேர ஏஷ
ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ பலலம்ʼ கத²ம்
அஸ்மப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத ?

ⅬⅢ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் ஆேவாசத்³
யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி
மநுஷ்யபுத்ரஸ்யாமிேஷ யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
பு⁴க்த்ேத தஸ்ய ருத ⁴ேர ச ந பீேத ஜீவேநந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼயுஷ்மாகம்ʼஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸ்த |

ⅬⅣ ேயா மமாமிஷம்ʼ ஸ்வாத³த
மம ஸுத ⁴ரஞ்ச பவத ேஸாநந்தாயு :
ப்ராப்ேநாத தத : ேஸ²ேஷ(அ)ஹ்ந தமஹம்
உத்தா²பயஷ்யாமி|

ⅬⅤ யேதா மதீ³யமாமிஷம்ʼ பரமம்ʼ ப⁴ யம்ʼ
ததா²மதீ³யம்ʼ ேஸா²ணிதம்ʼ பரமம்ʼ ேபயம்ʼ|

ⅬⅥ ேயா ஜேநா மதீ³யம்ʼ பலலம்ʼ ஸ்வாத³த
மதீ³யம்ʼ ருத ⁴ரஞ்ச பவத ஸ மய வஸத
தஸ்மிந்நஹஞ்சவஸாமி|

ⅬⅦ மத்ப்ேரரய த்ரா ஜீவதா தாேதந
யதா²ஹம்ʼ ஜீவாமி தத்³வத்³ ய : கஸ்²ச ந்
மாமத்த ேஸாப மயாஜீவஷ்யத |

ⅬⅧ யத்³ப⁴ யம்ʼ ஸ்வர்கா³தா³க³ச்ச²த்
தத ³த³ம்ʼ யந்மாந்நாம்ʼ ஸ்வாத ³த்வா
யுஷ்மாகம்ʼ ப தேரா(அ)ம்ரியந்த தாத்³ருʼஸ²ம்
இத³ம்ʼ ப⁴ யம்ʼ ந ப⁴வத இத³ம்ʼ ப⁴ யம்ʼ
ேயா ப⁴க்ஷத ஸநத்யம்ʼஜீவஷ்யத |
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ⅬⅨ யதா³ கப²ர்நாஹூம் புர்ய்யாம்ʼ
ப⁴ஜநேக³ேஹ உபாத ³ஸ²த் ததா³ கதா² ஏதா
அகத²யத்|

ⅬⅩ தேத³த்த²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாணாம் அேநேக பரஸ்பரம் அகத²யந்
இத³ம்ʼ கா³ட⁴ம்ʼவாக்யம்ʼவாக்யமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ க :
ஸ்²ேராதும்ʼஸ²க்ருயாத்?

ⅬⅪ க ந்து யீஸு² : ஸி²ஷ்யாணாம் இத்த²ம்ʼ
வவாத³ம்ʼ ஸ்வசத்ேத வஜ்ஞாய கத ²தவாந்
இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ க ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ வக்⁴நம்ʼ
ஜநயத ?

ⅬⅫயத ³மநுஜஸுதம்ʼபூர்வ்வவாஸஸ்தா²நம்
ஊர்த்³வ்வம்ʼ க³ச்ச²ந்தம்ʼ பஸ்²யத² தர்ஹ கம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ?

ⅬⅩⅢ ஆத்ைமவ ஜீவநதா³யக : வபு
ர்நஷ்ப²லம்ʼயுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼயாந வசாம்ʼஸி
கத²யாமி தாந்யாத்மாஜீவநஞ்ச|

ⅬⅩⅣ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேகசந
அவஸ்²வாஸிந : ஸந்த ேக ேக ந
வஸ்²வஸந்த ேகா வா தம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத தாந் யீஸு²ராப்ரத²மாத்³
ேவத்த |

ⅬⅩⅤ அபரமப கத ²தவாந் அஸ்மாத்
காரணாத்³ அகத²யம்ʼ பது : ஸகாஸா²த்
ஸ²க்த்த மப்ராப்ய ேகாப மமாந்த கம்
ஆக³ந்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅬⅩⅥ தத்காேல(அ)ேநேக ஸி²ஷ்யா
வ்யாகு⁴ட்ய ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ புந ர்நாக³ச்ச²ந்|
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ⅬⅩⅦ ததா³ யீஸு² ர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்
உக்த்தவாந்யூயமப க ம்ʼயாஸ்யத²?

ⅬⅩⅧ தத : ஸி²ேமாந் ப தர : ப்ரத்யேவாசத்
ேஹப்ரேபா⁴ கஸ்யாப்⁴யர்ணம்ʼ க³மிஷ்யாம :?

ⅬⅩⅨ அநந்தஜீவநதா³யந்ேயா
யா : கதா²ஸ்தாஸ்தைவவ| ப⁴வாந்
அமேரஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்த்தபுத்ர இத
வஸ்²வஸ்யநஸ்²ச தம்ʼஜாநீம :|

ⅬⅩⅩததா³ யீஸு²ரவத³த் க மஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
த்³வாத³ஸ²ஜநாந் மேநாநீதாந் ந க்ருʼதவாந்?
க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயப கஸ்²ச ேத³ேகா
வ க்⁴நகாரீவ த்³யேத|

ⅬⅩⅪ இமாம்ʼ கத²ம்ʼ ஸ ஸி²ேமாந : புத்ரம்
ஈஷ்கரீேயாதீயம்ʼ யஹூதா³ம் உத்³த ³ஸ்²ய
கத ²தவாந் யேதா த்³வாத³ஸா²நாம்ʼ மத்⁴ேய
க³ணித :ஸதம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

Ⅶ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யஹூதீ³யேலாகாஸ்தம்ʼ
ஹந்தும்ʼ ஸைமஹந்த தஸ்மாத்³ யீஸு²
ர்யஹூதா³ப்ரேத³ேஸ² பர்ய்யடிதும்ʼ ேநச்ச²ந்
கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ² பர்ய்யடிதும்ʼ ப்ராரப⁴த|

Ⅱ க ந்து தஸ்மிந் ஸமேய யஹூதீ³யாநாம்ʼ
தூ³ஷ்யவாஸநாேமாத்ஸவஉபஸ்த ²ேத

Ⅲ தஸ்ய ப்⁴ராதரஸ்தம் அவத³ந் யாந
கர்ம்மாணி த்வயா க்ரியந்ேத தாந யதா²
தவ ஸி²ஷ்யா : பஸ்²யந்த தத³ர்த²ம்ʼ த்வமித :
ஸ்தா²நாத்³யஹூதீ³யேத³ஸ²ம்ʼவ்ரஜ|
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Ⅳ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வயம்ʼ ப்ரச காஸி²ஷத
ஸ கதா³ப கு³ப்தம்ʼ கர்ம்ம ந கேராத
யதீ³த்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கேராஷ தர்ஹ ஜக³த
நஜம்ʼ பரிசாயய|

Ⅴ யதஸ்தஸ்ய ப்⁴ராதேராப தம்ʼ ந
வஸ்²வஸந்த |

Ⅵ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் அேவாசத் மம ஸமய
இதா³நீம்ʼ ேநாபதஷ்ட²த க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமய :ஸததம்உபதஷ்ட²த |

Ⅶ ஜக³ேதா ேலாகா யுஷ்மாந் ருʼதீயதும்ʼ
ந ஸ²க்ருவந்த க ந்து மாேமவ ருʼதீயந்ேத
யதஸ்ேதஷாம்ʼ கர்மாணி து³ஷ்டாந தத்ர
ஸா யமித³ம்அஹம்ʼ த³தா³மி|

Ⅷ அதஏவ யூயம் உத்ஸேவ(அ)ஸ்மிந் யாத
நாஹம் இதா³நீம் அஸ்மிந்நுத்ஸேவ யாமி
யேதா மமஸமயஇதா³நீம்ʼ நஸம்பூர்ண :|

Ⅸ இத வாக்யம் உக்த்த்வா ஸ கா³லீலி
ஸ்த ²தவாந்

Ⅹ க ந்து தஸ்ய ப்⁴ராத்ருʼஷ தத்ர
ப்ரஸ்த ²ேதஷ ஸத்ஸு ேஸா(அ)ப்ரகட
உத்ஸவம்அக³ச்ச²த்|

Ⅺ அநந்தரம் உத்ஸவம் உபஸ்த ²தா
யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ ம்ருʼக³யத்வாப்ருʼச்ச²ந்
ஸகுத்ர?

Ⅻ தேதா ேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்மிந்
நாநாவ தா⁴வவாதா³ப⁴வதும்ஆரப்³த⁴வந்த :|
ேகச த்³ அேவாசந் ஸ உத்தம : புருஷ : ேகச த்³
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அேவாசந் ந ததா² வரம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ
ஜநயத |

ⅩⅢ க ந்து யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப⁴யாத் ேகாப
தஸ்யபேக்ஷஸ்பஷ்டம்ʼ நாகத²யத்|

ⅩⅣ தத : பரம் உத்ஸவஸ்ய மத்⁴யஸமேய
யீஸு² ர்மந்த ³ரம்ʼ க³த்வாஸமுபத ³ஸ²த ஸ்ம|

ⅩⅤதேதாயஹூதீ³யாேலாகாஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ஜ்ஞாத்வாகத²யந் ஏஷா மாநுேஷா நாதீ⁴த்யா
கத²ம் ஏதாத்³ருʼேஸா²வத்³வாநபூ⁴த்?

ⅩⅥ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்³
உபேத³ேஸா²யம்ʼ ந மம க ந்து ேயா மாம்ʼ
ப்ேரஷதவாந் தஸ்ய|

ⅩⅦ ேயா ஜேநா ந ேத³ஸ²ம்ʼ தஸ்ய
க்³ரஹீஷ்யத மேமாபேத³ேஸா²மத்ேதா ப⁴வத
க ம் ஈஸ்²வராத்³ ப⁴வத ஸக³நஸ்தஜ்ஜ்ஞாதும்ʼ
ஸ² யத |

ⅩⅧ ேயா ஜந : ஸ்வத : கத²யத ஸ ஸ்வீயம்ʼ
ெகௗ³ரவம் ஈஹேத க ந்து ய : ப்ேரரயது
ர்ெகௗ³ரவம் ஈஹேத ஸ ஸத்யவாதீ³ தஸ்மிந்
ேகாப்யத⁴ர்ம்ேமா நாஸ்த |

ⅩⅨமூஸாயுஷ்மப்⁴யம்ʼவ்யவஸ்தா²க்³ரந்த²ம்ʼ
க ம்ʼநாத³தா³த்? க ந்துயுஷ்மாகம்ʼேகாப தாம்ʼ
வ்யவஸ்தா²ம்ʼ ந ஸமாசரத | மாம்ʼ ஹந்தும்ʼ
குேதாயதத்⁴ேவ?

ⅩⅩ ததா³ ேலாகா அவத³ந் த்வம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்த்வாம்ʼஹந்தும்ʼ ேகாயதேத?
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ⅩⅪ தேதா யீஸு²ரேவாசத்³ ஏகம்ʼ கர்ம்ம
மயாகாரி தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ஸர்வ்வ
மஹாஸ்²சர்ய்யம்ʼமந்யத்⁴ேவ|

ⅩⅫ மூஸா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த்வக்ேச²த³வத ⁴ம்ʼ
ப்ரத³ெதௗ³ ஸ மூஸாேதா ந ஜாத :
க ந்து ப த்ருʼபுருேஷப்⁴ேயா ஜாத : ேதந
வஸ்²ராமவாேர(அ)ப மாநுஷாணாம்ʼ
த்வக்ேச²த³ம்ʼகுருத²|

ⅩⅩⅢ அதஏவ வஸ்²ராமவாேர
மநுஷ்யாணாம்ʼ த்வக்ேச²ேத³ க்ருʼேத யத ³
மூஸாவ்யவஸ்தா²மங்க³நம்ʼ ந ப⁴வத
தர்ஹ மயா வஸ்²ராமவாேர மாநுஷ :
ஸம்பூர்ணரூேபண ஸ்வஸ்ேதா²(அ)காரி
தத்காரணாத்³யூயம்ʼ க ம்ʼமஹ்யம்ʼகுப்யத²?

ⅩⅩⅣ ஸபக்ஷபாதம்ʼ வசாரமக்ருʼத்வா
ந்யாய்யம்ʼவசாரம்ʼகுருத|

ⅩⅩⅤ ததா³ யரூஸா²லம் நவாஸிந :
கத பயஜநா அகத²யந் இேம யம்ʼ ஹந்தும்ʼ
ேசஷ்டந்ேதஸஏவாயம்ʼ க ம்ʼ ந?

ⅩⅩⅥ க ந்து பஸ்²யத ந ர்ப⁴ய : ஸந் கதா²ம்ʼ
கத²யத ததா²ப க மப அ வத³ந்த்ேயேத
அயேமவாப ⁴ஷக்த்ேதா ப⁴வதீத நஸ்²ச தம்ʼ
க மத ⁴பதேயாஜாநந்த ?

ⅩⅩⅦ மநுேஜாயம்ʼ கஸ்மாதா³க³மத்³ இத
வயம்ʼ ஜாேநாம : க ந்த்வப ⁴ஷக்த்த ஆக³ேத
ஸ கஸ்மாதா³க³தவாந் இத ேகாப ஜ்ஞாதும்ʼ
நஸ² யத |
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ⅩⅩⅧ ததா³ யீஸு² ர்மத்⁴ேயமந்த ³ரம்
உபத ³ஸ²ந் உச்ைச :காரம் உக்த்தவாந் யூயம்ʼ
க ம்ʼ மாம்ʼ ஜாநீத²? கஸ்மாச்சாக³ேதாஸ்மி
தத³ப க ம்ʼ ஜாநீத²? நாஹம்ʼ ஸ்வத
ஆக³ேதாஸ்மி க ந்து ய : ஸத்யவாதீ³ ஸஏவ
மாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்யூயம்ʼ தம்ʼ நஜாநீத²|

ⅩⅩⅨ தமஹம்ʼ ஜாேந ேதநாஹம்ʼ ப்ேரரித
அக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத்³ யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும்
உத்³யதாஸ்ததா²ப ேகாப தஸ்ய கா³த்ேர
ஹஸ்தம்ʼ நார்பயத்³ யேதா ேஹேதாஸ்ததா³
தஸ்யஸமேயா ேநாபதஷ்ட²த |

ⅩⅩⅪ க ந்து ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தஸ்மிந்
வஸ்²வஸ்யகத ²தவாந்ேதா(அ)ப ⁴ஷக்த்தபுருஷ
ஆக³த்ய மாநுஷஸ்யாஸ்ய க்ரியாப்⁴ய : க ம்
அத ⁴காஆஸ்²சர்ய்யா : க்ரியா : கரிஷ்யத ?

ⅩⅩⅫ தத : பரம்ʼ ேலாகாஸ்தஸ்மிந்
இத்த²ம்ʼ வவத³ந்ேத ப ²ரூஸி²ந :
ப்ரதா⁴நயாஜகாஞ்ேசத ஸ்²ருதவந்தஸ்தம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா ேநதும்ʼ பதா³த க³ணம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅢ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ அஹம்
அல்பத ³நாந யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்த ²த்வா மத்ப்ேரரயது :ஸமீபம்ʼயாஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅣ மாம்ʼ ம்ருʼக³யஷ்யத்⁴ேவ
க ந்தூத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ ரத்ர
ஸ்தா²ஸ்யாமி தத்ர யூயம்ʼ க³ந்தும்ʼ ந
ஸ² யத²|
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ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யஹூதீ³யா : பரஸ்பரம்ʼ
வக்த்துமாேரப ⁴ேர அஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந
ப்ராப்ஸ்யாம ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ க ம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ
யாஸ்யத ? ப ⁴ந்நேத³ேஸ² வகீர்ணாநாம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ஏஷக³த்வாதாந்
உபேத³ யத க ம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅥ ேநா ேசத் மாம்ʼ க³ேவஷயஷ்யத²
க ந்தூத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத² ஏஷ
ேகாத்³ருʼஸ²ம்ʼவாக்யமித³ம்ʼவத³த ?

ⅩⅩⅩⅦஅநந்தரம்உத்ஸவஸ்யசரேம(அ)ஹந
அர்தா²த் ப்ரதா⁴நத ³ேந யீஸு²ருத்தஷ்ட²ந்
உச்ைச :காரம் ஆஹ்வயந் உத ³தவாந் யத ³
கஸ்²ச த் த்ருʼஷார்த்ேதா ப⁴வத தர்ஹ
மமாந்த கம்ஆக³த்யபவது|

ⅩⅩⅩⅧ ய : கஸ்²ச ந்மய வஸ்²வஸித
த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்ய வசநாநுஸாேரண
தஸ்யாப்⁴யந்தரேதா(அ)ம்ருʼதேதாயஸ்ய
ஸ்ேராதாம்ʼஸிநர்க³மிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅩⅨ ேய தஸ்மிந் வஸ்²வஸந்த த
ஆத்மாநம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்தீத்யர்ேத² ஸ இத³ம்ʼ
வாக்யம்ʼ வ்யாஹ்ருʼதவாந் ஏதத்காலம்ʼ
யாவத்³ யீஸு² ர்வ ப⁴வம்ʼ ந ப்ராப்தஸ்தஸ்மாத்
பவ த்ரஆத்மா நாதீ³யத|

ⅩⅬ ஏதாம்ʼ வாணீம்ʼ ஸ்²ருத்வா ப³ஹேவா
ேலாகா அவத³ந் அயேமவ நஸ்²ச தம்ʼ ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³|

ⅩⅬⅠ ேகச த்³ அகத²யந் ஏஷஏவ
ேஸாப ⁴ஷக்த்த : க ந்து ேகச த்³ அவத³ந்
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ேஸாப ⁴ஷக்த்த : க ம்ʼ கா³லீல் ப்ரேத³ேஸ²
ஜநஷ்யேத?

ⅩⅬⅡ ேஸாப ⁴ஷக்த்ேதா தா³யூேதா³ வம்ʼேஸ²
தா³யூேதா³ ஜந்மஸ்தா²ேந ைப³த்ேலஹமி
பத்தேந ஜநஷ்யேத த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத²
க மித்த²ம்ʼலிக ²தம்ʼ நாஸ்த ?

ⅩⅬⅢ இத்த²ம்ʼ தஸ்மிந் ேலாகாநாம்ʼ
ப ⁴ந்நவாக்யதாஜாதா|

ⅩⅬⅣ கத பயேலாகாஸ்தம்ʼ த⁴ர்த்தும் ஐச்ச²ந்
ததா²ப தத்³வபுஷ ேகாப ஹஸ்தம்ʼ நார்பயத்|

ⅩⅬⅤ அநந்தரம்ʼ பாதா³த க³ேண
ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼ ப ²ரூஸி²நாஞ்ச
ஸமீபமாக³தவத ேத தாந் அப்ருʼச்ச²ந் குேதா
ேஹேதாஸ்தம்ʼ நாநயத?

ⅩⅬⅥ ததா³ பதா³தய : ப்ரத்யவத³ந் ஸ மாநவ
இவேகாப கதா³ப ேநாபாத ³ஸ²த்|

ⅩⅬⅦ தத : ப ²ரூஸி²ந : ப்ராேவாசந் யூயமப
க மப்⁴ராமிஷ்ட?

ⅩⅬⅧ அத ⁴பதீநாம்ʼ ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ேகாப
க ம்ʼ தஸ்மிந்வ்யஸ்²வஸீத்?

ⅩⅬⅨ ேய ஸா²ஸ்த்ரம்ʼ ந ஜாநந்த த
இேம(அ)த⁴மேலாகாஏவஸா²பக்³ரஸ்தா :|

Ⅼ ததா³ ந கதீ³மநாமா ேதஷாேமேகா ய :
க்ஷணதா³யாம்ʼ யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம் அகா³த்
ஸஉக்த்தவாந்

ⅬⅠ தஸ்ய வாக்ேய ந ஸ்²ருேத கர்ம்மணி ச ந
வ த ³ேத (அ)ஸ்மாகம்ʼவ்யவஸ்தா²க ம்ʼகஞ்சந
மநுஜம்ʼ ேதா³ஷீகேராத ?



John Ⅶ:ⅬⅡ xlv John Ⅷ:Ⅶ

ⅬⅡ ததஸ்ேத வ்யாஹரந் த்வமப க ம்ʼ
கா³லீலீயேலாக :? வவச்ய பஸ்²ய க³லீலி
ேகாப ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ேநாத்பத்³யேத|

ⅬⅢ தத : பரம்ʼ ஸர்வ்ேவ ஸ்வம்ʼ
ஸ்வம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ க³தா : க ந்து யீஸு²
ர்ைஜதுநநாமாநம்ʼஸி²ேலாச்சயம்ʼ க³தவாந்|

Ⅷ
Ⅰப்ரத்யூேஷயீஸு² : பநர்மந்த ³ரம்ஆக³ச்ச²த்
Ⅱதத : ஸர்வ்ேவஷ ேலாேகஷ தஸ்யஸமீப
ஆக³ேதஷ ஸஉபவஸ்²ய தாந் உபேத³ஷ்டும்
ஆரப⁴த|

Ⅲ ததா³ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஞ்ச
வ்யப ⁴சாரகர்ம்மணி த்⁴ருʼதம்ʼ ஸ்த்ரியேமகாம்
ஆநயஸர்வ்ேவஷாம்ʼ மத்⁴ேயஸ்தா²பய த்வா
வ்யாஹரந்

Ⅳ ேஹ கு³ேரா ேயாஷதம் இமாம்ʼ
வ்யப ⁴சாரகர்ம்ம குர்வ்வாணாம்ʼ ேலாகா
த்⁴ருʼதவந்த :|

Ⅴ ஏதாத்³ருʼஸ²ேலாகா : பாஷாணாகா⁴ேதந
ஹந்தவ்யாஇத வத ⁴ர்மூஸாவ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²
லிக ²ேதாஸ்த க ந்துப⁴வாந் க மாத ³ஸ²த ?

Ⅵ ேத தமபவத ³தும்ʼ பரீக்ஷாப ⁴ப்ராேயண
வாக்யமித³ம் அப்ருʼச்ச²ந் க ந்து ஸ
ப்ரஹ்வீபூ⁴ய பூ⁴மாவங்க³ல்யா ேலக ²தும்
ஆரப⁴த|

Ⅶ ததஸ்ைத : புந : புந : ப்ருʼஷ்ட உத்தா²ய
கத ²தவாந் யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ேயா
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ஜேநா ந ரபராதீ⁴ ஸஏவ ப்ரத²மம் ஏநாம்ʼ
பாஷாேணநாஹந்து|

Ⅷபஸ்²சாத்ஸபுநஸ்²சப்ரஹ்வீபூ⁴யபூ⁴ெமௗ
ேலக ²தும்ஆரப⁴த|

Ⅸதாம்ʼ கத²ம்ʼஸ்²ருத்வா ேதஸ்வஸ்வமநஸி
ப்ரேபா³த⁴ம்ʼ ப்ராப்ய ஜ்ேயஷ்டா²நுக்ரமம்ʼ
ஏைககஸ² : ஸர்வ்ேவ ப³ஹரக³ச்ச²ந் தேதா
யீஸு²ேரகாகீதயக்த்ேதாப⁴வத்மத்⁴யஸ்தா²ேந
த³ண்டா³யமாநாஸா ேயாஷா சஸ்த ²தா|

Ⅹ தத்பஸ்²சாத்³ யீஸு²ருத்தா²ய தாம்ʼ
வந தாம்ʼ வநா கமப்யபரம்ʼ ந வ ேலாக்ய
ப்ருʼஷ்டவாந் ேஹ வாேம தவாபவாத³கா :
குத்ர? ேகாப த்வாம்ʼ க ம்ʼ ந த³ண்ட³யத ?

Ⅺ ஸாவத³த் ேஹ மேஹச்ச² ேகாப ந ததா³
யீஸு²ரேவாசத் நாஹமப த³ண்ட³யாமி யாஹ
புந : பாபம்ʼமாகார்ஷீ :|

Ⅻ தேதா யீஸு² : புநரப ேலாேகப்⁴ய
இத்த²ம்ʼ கத²யதும் ஆரப⁴த ஜக³ேதாஹம்ʼ
ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபா ய : கஸ்²ச ந் மத்பஸ்²சாத³
க³ச்ச²த ஸ தமிேர ந ப்⁴ரமித்வா ஜீவநரூபாம்ʼ
தீ³ப்த ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅢ தத : ப ²ரூஸி²ேநா(அ)வாத ³ஷ ஸ்த்வம்ʼ
ஸ்வார்ேத² ஸ்வயம்ʼ ஸா யம்ʼ த³தா³ஸி
தஸ்மாத்தவஸா யம்ʼக்³ராஹ்யம்ʼநப⁴வத |

ⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந் யத்³யப
ஸ்வார்ேத²(அ)ஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸா யம்ʼ
த³தா³மி ததா²ப மத் ஸா யம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ
யஸ்மாத்³அஹம்ʼகுதஆக³ேதாஸ்மி க்வயாமி
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ச தத³ஹம்ʼ ஜாநாமி க ந்து குத ஆக³ேதாஸ்மி
குத்ர க³ச்சா²மி ச தத்³யூயம்ʼ நஜாநீத²|

ⅩⅤ யூயம்ʼ ெலௗக கம்ʼ வசாரயத² நாஹம்ʼ
க மப வ சாரயாமி|

ⅩⅥ க ந்து யத ³ வசாரயாமி தர்ஹ மம
வ சாேரா க்³ரஹீதவ்ேயா யேதாஹம் ஏகாகீ
நாஸ்மிப்ேரரய தாப தாமயாஸஹவத்³யேத|

ⅩⅦ த்³வேயா ர்ஜநேயா : ஸா யம்ʼ
க்³ரஹணீயம்ʼ ப⁴வதீத யுஷ்மாகம்ʼ
வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²லிக ²தமஸ்த |

ⅩⅧ அஹம்ʼ ஸ்வார்ேத² ஸ்வயம்ʼ
ஸாக்ஷத்வம்ʼத³தா³மியஸ்²சமமதாேதாமாம்ʼ
ப்ேரரிதவாந் ேஸாப மத³ர்ேத² ஸா யம்ʼ
த³தா³த |

ⅩⅨ ததா³ ேத(அ)ப்ருʼச்ச²ந் தவ தாத : குத்ர?
தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்³ யூயம்ʼ மாம்ʼ
ந ஜாநீத² மத்ப தரஞ்ச ந ஜாநீத² யத ³ மாம்
அக்ஷாஸ்யததர்ஹ மமதாதமப்யக்ஷாஸ்யத|

ⅩⅩ யீஸு² ர்மந்த ³ர உபத ³ஸ்²ய
ப⁴ண்டா³கா³ேர கதா² ஏதா அகத²யத் ததா²ப
தம்ʼ ப்ரத ேகாப கரம்ʼ ேநாத³ேதாலயத்|

ⅩⅪ தத : பரம்ʼ யீஸு² : புநருத ³தவாந்
அது⁴நாஹம்ʼ க³ச்சா²மி யூயம்ʼ மாம்ʼ
க³ேவஷயஷ்யத² க ந்து நைஜ : பாைப
ர்மரிஷ்யத² யத் ஸ்தா²நம் அஹம்ʼ யாஸ்யாமி
தத்ஸ்தா²நம்யூயம்ʼயாதும்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅫ ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ராேவாசந் க மயம்
ஆத்மகா⁴தம்ʼ கரிஷ்யத ? யேதா யத்ஸ்தா²நம்
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அஹம்ʼ யாஸ்யாமி தத் ஸ்தா²நம் யூயம்ʼ
யாதும்ʼ நஸ² யத²இத வாக்யம்ʼ ப்³ரவீத |

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ய : கத ²தவாந்
யூயம் அத⁴ :ஸ்தா²நீயா ேலாகா
அஹம் ஊர்த்³வ்வஸ்தா²நீய : யூயம்
ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யா அஹம்
ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴ேயா ந|

ⅩⅩⅣ தஸ்மாத் கத ²தவாந் யூயம்ʼ நைஜ :
பாைப ர்மரிஷ்யத² யேதாஹம்ʼ ஸ புமாந் இத
யத ³ ந வஸ்²வஸித² தர்ஹ நைஜ : பாைப
ர்மரிஷ்யத²|

ⅩⅩⅤததா³ ேத (அ)ப்ருʼச்ச²ந் கஸ்த்வம்ʼ? தேதா
யீஸு² : கத ²தவாந் யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
யஸ்யப்ரஸ்தாவம்ஆப்ரத²மாத்கேராமிஸஏவ
புருேஷாஹம்ʼ|

ⅩⅩⅥ யுஷ்மாஸு மயா ப³ஹுவாக்யம்ʼ
வக்த்தவ்யம்ʼ வசாரய தவ்யஞ்ச க ந்து
மத்ப்ேரரய தா ஸத்யவாதீ³ தஸ்ய ஸமீேப
யத³ஹம்ʼ ஸ்²ருதவாந் தேத³வ ஜக³ேத
கத²யாமி|

ⅩⅩⅦ க ந்து ஸ ஜநேக வாக்யமித³ம்ʼ
ப்ேராக்த்தவாந்இத ேத நாபு³த்⁴யந்த|

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ யதா³
மநுஷ்யபுத்ரம் ஊர்த்³வ்வ உத்தா²பயஷ்யத²
ததா³ஹம்ʼ ஸ புமாந் ேகவல : ஸ்வயம்ʼ
க மப கர்ம்ம ந கேராமி க ந்து தாேதா யதா²
ஸி²க்ஷயத தத³நுஸாேரண வாக்யமித³ம்ʼ
வதா³மீத சயூயம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ² யத²|
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ⅩⅩⅨ மத்ப்ேரரய தா ப தா மாம் ஏகாக நம்ʼ
ந த்யஜத ஸ மயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தஷ்ட²த
யேதாஹம்ʼ தத³ப ⁴மதம்ʼ கர்ம்மஸதா³ கேராமி|

ⅩⅩⅩததா³ தஸ்ையதாந வாக்யாந ஸ்²ருத்வா
ப³ஹுவஸ்தாஸ்மிந்வ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅩⅪ ேய யஹூதீ³யா வ்யஸ்²வஸந்
யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்

ⅩⅩⅫ மம வாக்ேய யத ³ யூயம் ஆஸ்தா²ம்ʼ
குருத² தர்ஹ மம ஸி²ஷ்யா பூ⁴த்வா
ஸத்யத்வம்ʼ ஜ்ஞாஸ்யத² தத : ஸத்யதயா
யுஷ்மாகம்ʼ ேமாேக்ஷாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ேத ப்ரத்யவாத ³ஷ  : வயம்
இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ² : கதா³ப கஸ்யாப
தா³ஸா ந ஜாதாஸ்தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ முக்த்த
ர்ப⁴வஷ்யதீத வாக்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப்³ரவீஷ ?

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³
யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி ய :
பாபம்ʼ கேராத ஸபாபஸ்யதா³ஸ :|

ⅩⅩⅩⅤ தா³ஸஸ்²ச ந ரந்தரம்ʼ ந ேவஸ²ேந ந
தஷ்ட²த க ந்துபுத்ேரா ந ரந்தரம்ʼ தஷ்ட²த |

ⅩⅩⅩⅥஅத : புத்ேரா யத ³ யுஷ்மாந் ேமாசயத
தர்ஹ நதாந்தேமவமுக்த்தா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅩⅩⅦ யுயம் இப்³ராஹீேமா வம்ʼஸ²
இத்யஹம்ʼ ஜாநாமி க ந்து மம கதா²
யுஷ்மாகம் அந்த :கரேணஷ ஸ்தா²நம்ʼ
ந ப்ராப்நுவந்த தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா ர்மாம்ʼ
ஹந்தும்ஈஹத்⁴ேவ|



John Ⅷ:ⅩⅩⅩⅧ l John Ⅷ:ⅩⅬⅣ

ⅩⅩⅩⅧ அஹம்ʼ ஸ்வபது : ஸமீேப
யத³பஸ்²யம்ʼ தேத³வ கத²யாமி ததா² யூயமப
ஸ்வபது : ஸமீேப யத³பஸ்²யத தேத³வ
குருத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ேத ப்ரத்யேவாசந் இப்³ராஹீம்
அஸ்மாகம்ʼ ப தா தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ யத ³
யூயம் இப்³ராஹீம : ஸந்தாநா அப⁴வஷ்யத
தர்ஹ இப்³ராஹீமஆசாரணவத்³ஆசரிஷ்யத|

ⅩⅬ ஈஸ்²வரஸ்ய முகா²த் ஸத்யம்ʼ வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருத்வா யுஷ்மாந் ஜ்ஞாபயாமி ேயாஹம்ʼ
தம்ʼ மாம்ʼ ஹந்தும்ʼ ேசஷ்டத்⁴ேவ இப்³ராஹீம்
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம ந சகார|

ⅩⅬⅠ யூயம்ʼ ஸ்வஸ்வபது : கர்ம்மாணி குருத²
ததா³ ைதருக்த்தம்ʼ ந வயம்ʼ ஜாரஜாதா
அஸ்மாகம் ஏகஏவப தாஸ்த ஸஏேவஸ்²வர :

ⅩⅬⅡ தேதா யீஸு²நா கத ²தம் ஈஸ்²வேரா
யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ தாேதாப⁴வஷ்யத் தர்ஹ
யூயம்ʼ மய ப்ேரமாகரிஷ்யத யேதாஹம்
ஈஸ்²வராந்ந ர்க³த்யாக³ேதாஸ்மி ஸ்வேதா
நாக³ேதாஹம்ʼஸமாம்ʼ ப்ராஹேணாத்|

ⅩⅬⅢ யூயம்ʼ மம வாக்யமித³ம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ
குத :? யேதாயூயம்ʼமேமாபேத³ஸ²ம்ʼேஸாடு⁴ம்ʼ
நஸ²க்நுத²|

ⅩⅬⅣ யூயம்ʼ ைஸ²தாந் பது : ஸந்தாநா
ஏதஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ பதுரப ⁴லாஷம்ʼ
பூரயத² ஸ ஆ ப்ரத²மாத் நரகா⁴தீ
தத³ந்த : ஸத்யத்வஸ்ய ேலேஸா²ப
நாஸ்த காரணாத³த : ஸ ஸத்யதாயாம்ʼ
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நாதஷ்ட²த் ஸ யதா³ ம்ருʼஷா கத²யத
ததா³ நஜஸ்வபா⁴வாநுஸாேரைணவ
கத²யத யேதா ஸ ம்ருʼஷாபா⁴ஷீ
ம்ருʼேஷாத்பாத³கஸ்²ச|

ⅩⅬⅤ அஹம்ʼ தத்²யவாக்யம்ʼ வதா³மி
காரணாத³ஸ்மாத்³யூயம்ʼமாம்ʼ ந ப்ரதீத²|

ⅩⅬⅥமய பாபமஸ்தீத ப்ரமாணம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ
ேகா தா³தும்ʼ ஸ²க்ேநாத ? யத்³யஹம்ʼ
தத்²யவாக்யம்ʼ வதா³மி தர்ஹ குேதா மாம்ʼ
ந ப்ரத த²?

ⅩⅬⅦ ய : கஸ்²சந ஈஸ்²வரீேயா ேலாக : ஸ
ஈஸ்²வரீயகதா²யாம்ʼ மேநா ந த⁴த்ேத யூயம்
ஈஸ்²வரீயேலாகா ந ப⁴வத² தந்ந தா³நாத் தத்ர
ந மநாம்ʼஸிநத⁴த்³ேவ|

ⅩⅬⅧ ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவாத ³ஷ  :
த்வேமக : ேஸா²மிேராணீேயா
பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்²ச வயம்ʼ க மித³ம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ
நாவாத ³ஷ்ம?

ⅩⅬⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த் நாஹம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்த : க ந்து நஜதாதம்ʼ ஸம்மந்ேய
தஸ்மாத்³யூயம்ʼமாம்அபமந்யத்⁴ேவ|

Ⅼஅஹம்ʼஸ்வஸுக்²யாத ம்ʼந ேசஷ்ேடக ந்து
ேசஷ்டிதாவ சாரய தா சாபர ஏகஆஸ்ேத|

ⅬⅠ அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம் அதீவ யதா²ர்த²ம்ʼ
கத²யாமி ேயா நேரா மதீ³யம்ʼ வாசம்ʼ மந்யேத
ஸகதா³சந ந த⁴நம்ʼ ந த்³ர யத |

ⅬⅡ யஹூதீ³யாஸ்தமவத³ந் த்வம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்த இதீதா³நீம் அைவஷ்ம|
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இப்³ராஹீம் ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஞ்ச ஸர்வ்ேவ
ம்ருʼதா : க ந்து த்வம்ʼ பா⁴ஷேஸ ேயா
நேரா மம பா⁴ரதீம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத ஸ ஜாது
ந தா⁴நாஸ்வாத³ம்ʼ நலப்ஸ்யேத|

ⅬⅢ தர்ஹ த்வம்ʼ க ம் அஸ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாத்³ இப்³ராஹீேமாப
மஹாந்? யஸ்மாத் ேஸாப ம்ருʼத :
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப ம்ருʼதா : த்வம்ʼஸ்வம்ʼ
கம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼமநுேஷ?

ⅬⅣயீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்³யத்³யஹம்ʼஸ்வம்ʼ
ஸ்வயம்ʼஸம்மந்ேயதர்ஹ மமதத்ஸம்மநநம்ʼ
க மப ந க ந்துமம தாேதா யம்ʼயூயம்ʼஸ்வீயம்
ஈஸ்²வரம்ʼபா⁴ஷத்⁴ேவஸஏவமாம்ʼஸம்மநுேத|

ⅬⅤ யூயம்ʼ தம்ʼ நாவக³ச்ச²த² க ந்த்வஹம்ʼ
தமவக³ச்சா²மி தம்ʼ நாவக³ச்சா²மீத வாக்யம்ʼ
யத ³ வதா³மி தர்ஹ யூயமிவ ம்ருʼஷாபா⁴ஷீ
ப⁴வாமி க ந்த்வஹம்ʼ தமவக³ச்சா²மி
ததா³க்ஷாமப க்³ருʼஹ்லாமி|

ⅬⅥ யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷ இப்³ராஹீம்
மம ஸமயம்ʼ த்³ரஷ்டும் அதீவாவாஞ்ச²த்
தந்ந ரீ யாநந்த³ச்ச|

ⅬⅦ ததா³ யஹூதீ³யா அப்ருʼச்ச²ந் தவ
வய : பஞ்சாஸ²த்³வத்ஸரா ந த்வம்ʼ க ம்
இப்³ராஹீமம்அத்³ரா  :?

ⅬⅧ யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²தரம்ʼ வதா³மி இப்³ராஹீேமா ஜந்மந :
பூர்வ்வகாலமாரப்⁴யாஹம்ʼவத்³ேய|
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ⅬⅨ ததா³ ேத பாஷாணாந் உத்ேதால்ய
தமாஹந்தும் உத³யச்ச²ந் க ந்து யீஸு²
ர்கு³ப்ேதா மந்த ராத்³ ப³ஹர்க³த்ய ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேயந ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅸ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு²ர்க³ச்ச²ந் மார்க³மத்⁴ேய
ஜந்மாந்த⁴ம்ʼ நரம்அபஸ்²யத்|

Ⅱ தத : ஸி²ஷ்யாஸ்தம் அப்ருʼச்ச²ந் ேஹ
கு³ேரா நேராயம்ʼ ஸ்வபாேபந வா ஸ்வப த்ரா :
பாேபநாந்ேதா⁴(அ)ஜாயத?

Ⅲ தத : ஸ ப்ரத்யுத ³தவாந் ஏதஸ்ய வாஸ்ய
ப த்ேரா : பாபாத்³ ஏதாத்³ருʼேஸா²பூ⁴த³ இத
நஹ கந்த்வேநந யேத²ஸ்²வரஸ்ய கர்ம்ம
ப்ரகாஸ்²யேத தத்³ேத⁴ேதாேரவ|

Ⅳத ³ேந தஷ்ட²த மத்ப்ேரரயது : கர்ம்ம மயா
கர்த்தவ்யம்ʼ யதா³ க மப கர்ம்ம ந க்ரியேத
தாத்³ருʼஸீ² நஸா²க³ச்ச²த |

Ⅴ அஹம்ʼ யாவத்காலம்ʼ ஜக³த
தஷ்டா²மி தாவத்காலம்ʼ ஜக³ேதா
ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபாஸ்மி|

Ⅵஇத்யுக்த்தாபூ⁴ெமௗநஷ்டீ²வம்ʼநக்ஷப்ய
ேதந பங்கம்ʼ க்ருʼதவாந்

Ⅶ பஸ்²சாத் தத்பங்ேகந தஸ்யாந்த⁴ஸ்ய
ேநத்ேர ப்ரலிப்ய தமித்யாத ³ஸ²த் க³த்வா
ஸி²ேலாேஹ (அ)ர்தா²த் ப்ேரரிதநாம்ந ஸரஸி
ஸ்நாஹ | தேதாந்ேதா⁴ க³த்வா தத்ராஸ்நாத்
தத : ப்ரந்நசக்ஷ ர்பூ⁴த்வாவ்யாகு⁴ட்யாகா³த்|
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Ⅷ அபரஞ்ச ஸமீபவாஸிேநா ேலாகா
ேய ச தம்ʼ பூர்வ்வமந்த⁴ம் அபஸ்²யந் ேத
ப³க்த்தும் ஆரப⁴ந்த ேயாந்த⁴ேலாேகா
வர்த்மந்யுபவஸ்²யாப ⁴க்ஷதஸ ஏவாயம்ʼ ஜந :
க ம்ʼ ந ப⁴வத ?

Ⅸ ேகச த³வத³ந் ஸ ஏவ ேகச த³ேவாசந்
தாத்³ருʼேஸா² ப⁴வத க ந்துஸஸ்வயமப்³ரவீத்
ஸஏவாஹம்ʼ ப⁴வாமி|

Ⅹ அதஏவ ேத (அ)ப்ருʼச்ச²ந் த்வம்ʼ கத²ம்ʼ
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ பாப்தவாந்?

Ⅺ தத : ேஸாவத³த்³ யீஸ²நாமக ஏேகா
ஜேநா மம நயேந பங்ேகந ப்ரலிப்ய
இத்யாஜ்ஞாபயத் ஸி²ேலாஹகாஸாரம்ʼ
க³த்வா தத்ர ஸ்நாஹ | ததஸ்தத்ர க³த்வா மய
ஸ்நாேத த்³ருʼஷ்டிமஹம்ʼலப்³த⁴வாந்|

Ⅻ ததா³ ேத (அ)வத³ந் ஸ புமாந் குத்ர?
ேதேநாக்த்தம்ʼ நாஹம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅢ அபரம்ʼ தஸ்மிந் பூர்வ்வாந்ேத⁴
ஜேந ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ந கடம் ஆநீேத ஸத
ப ²ரூஸி²ேநாப தமப்ருʼச்ச²ந் கத²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ
ப்ராப்ேதாஸி?

ⅩⅣ தத : ஸ கத ²தவாந் ஸ பங்ேகந மம
ேநத்ேர (அ)லிம்பத் பஸ்²சாத்³ ஸ்நாத்வா
த்³ருʼஷ்டிமலேப⁴|

ⅩⅤக ந்துயீஸு² ர்வஸ்²ராமவாேரகர்த்³த³மம்ʼ
க்ருʼத்வா தஸ்ய நயேந ப்ரஸந்ேந(அ)கேராத்³
இதகாரணாத்கத பயப ²ரூஸி²ேநா(அ)வத³ந்
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ⅩⅥ ஸ புமாந் ஈஸ்²வராந்ந யத : ஸ
வஸ்²ராமவாரம்ʼநமந்யேத|தேதாந்ேயேகச த்
ப்ரத்யவத³ந் பாபீ புமாந் க ம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅦ இத்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ
ப ⁴ந்நவாக்யத்வம் அப⁴வத்| பஸ்²சாத்
ேத புநரப தம்ʼ பூர்வ்வாந்த⁴ம்ʼ மாநுஷம்
அப்ராக்ஷ  : ேயாஜநஸ்தவசக்ஷ ஷீப்ரஸந்ேந
க்ருʼதவாந் தஸ்மிந் த்வம்ʼ க ம்ʼ வத³ஸி? ஸ
உக்த்தவாந்ஸப⁴வஸ²த்³வாதீ³|

ⅩⅧ ஸ த்³ருʼஷ்டிம் ஆப்தவாந் இத
யஹூதீ³யாஸ்தஸ்ய த்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்தஸ்ய
ஜநஸ்ய ப த்ேரா ர்முகா²த்³ அஸ்²ருத்வா ந
ப்ரத்யயந்|

ⅩⅨஅதஏவ ேத தாவப்ருʼச்ச²ந் யுவேயா ர்யம்ʼ
புத்ரம்ʼ ஜந்மாந்த⁴ம்ʼ வத³த² : ஸ கமயம்ʼ?
தர்ஹீதா³நீம்ʼ கத²ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩ ததஸ்தஸ்ய ப தெரௗ ப்ரத்யேவாசதாம்
அயம் ஆவேயா : புத்ர ஆ ஜேநரந்த⁴ஸ்²ச
தத³ப்யாவாம்ʼஜாநீவ :

ⅩⅪ க ந்த்வது⁴நா கத²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டிம்ʼ
ப்ராப்தவாந் ததா³வாம்ʼ ந் ஜாநீவ : ேகாஸ்ய
சக்ஷ ஷீப்ரஸந்ேந க்ருʼதவாந் தத³ப நஜாநீவ
ஏஷ வய :ப்ராப்த ஏநம்ʼ ப்ருʼச்ச²த ஸ்வகதா²ம்ʼ
ஸ்வயம்ʼவ யத |

ⅩⅫயஹூதீ³யாநாம்ʼப⁴யாத்தஸ்யப தெரௗ
வாக்யமித³ம் அவத³தாம்ʼ யத : ேகாப
மநுஷ்ேயா யத ³ யீஸு²ம் அப ⁴ஷக்தம்ʼ வத³த
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தர்ஹ ஸ ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ தூ³ரீகாரிஷ்யேத
யஹூதீ³யாஇத மந்த்ரணாம்அகுர்வ்வந்

ⅩⅩⅢ அதஸ்தஸ்ய ப தெரௗ வ்யாஹரதாம்
ஏஷவய :ப்ராப்த ஏநம்ʼ ப்ருʼச்ச²த|

ⅩⅩⅣ ததா³ ேத புநஸ்²ச தம்ʼ பூர்வ்வாந்த⁴ம்
ஆஹூய வ்யாஹரந் ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாந்
வத³ ஏஷமநுஷ்ய : பாபீத வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ உக்த்தவாந் ஸ பாபீ ந ேவத
நாஹம்ʼ ஜாேந பூர்வாமந்த⁴ ஆஸமஹம்
அது⁴நா பஸ்²யாமீத மாத்ரம்ʼஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ ேத புநரப்ருʼச்ச²ந் ஸ த்வாம்ʼ ப்ரத
க மகேராத்? கத²ம்ʼ ேநத்ேர ப்ரஸந்ேந
(அ)கேராத்?

ⅩⅩⅦதத : ேஸாவாதீ³த்³ ஏகக்ருʼத்ேவாகத²யம்ʼ
யூயம்ʼ ந ஸ்²ருʼணுத² தர்ஹ குத : புந :
ஸ்²ேராதும் இச்ச²த²? யூயமப க ம்ʼ தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாப⁴வதும்இச்ச²த²?

ⅩⅩⅧததா³ ேத தம்ʼ த ரஸ்க்ருʼத்யவ்யாஹரந்
த்வம்ʼ தஸ்ய ஸி²ஷ்ேயா வயம்ʼ மூஸா :
ஸி²ஷ்யா :|

ⅩⅩⅨ மூஸாவக்த்ேரேணஸ்²வேரா ஜகா³த³
தஜ்ஜாநீம : க ந்த்ேவஷ குத்ரத்யேலாக இத ந
ஜாநீம :|

ⅩⅩⅩேஸாவத³த்³ ஏஷமம ேலாசேந ப்ரஸந்ேந
(அ)கேராத் ததா²ப குத்ரத்யேலாக இத யூயம்ʼ
நஜாநீத² ஏதத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅪ ஈஸ்²வர : பாப நாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந
ஸ்²ருʼேணாத க ந்து ேயா ஜநஸ்தஸ்மிந்
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ப⁴க்த ம்ʼ க்ருʼத்வா தத ³ஷ்டக்ரியாம்ʼ கேராத
தஸ்ையவ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருʼேணாத ஏதத்³ வயம்ʼ
ஜாநீம :|

ⅩⅩⅫ ேகாப மநுஷ்ேயா ஜந்மாந்தா⁴ய
சக்ஷ ஷீ அத³தா³த் ஜக³தா³ரம்பா⁴த்³
ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ கதா²ம்ʼ ேகாப கதா³ப
நாஸ்²ருʼேணாத்|

ⅩⅩⅩⅢ அஸ்மாத்³ ஏஷ மநுஷ்ேயா
யதீ³ஸ்²வராந்நாஜாயத தர்ஹ
கஞ்ச த³பீத்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅩⅩⅣ ேத வ்யாஹரந் த்வம்ʼ பாபாத்³
அஜாயதா² : க மஸ்மாந் த்வம்ʼ ஸி²க்ஷயஸி?
பஸ்²சாத்ேத தம்ʼ ப³ஹரகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅩⅤ தத³நந்தரம்ʼ யஹூதீ³ைய : ஸ
ப³ஹரக்ரியத யீஸு²ரித வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வாதம்ʼஸாக்ஷாத்ப்ராப்யப்ருʼஷ்டவாந்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ேர த்வம்ʼவஸ்²வஸிஷ ?

ⅩⅩⅩⅥததா³ஸப்ரத்யேவாசத் ேஹப்ரேபா⁴ஸ
ேகாயத்தஸ்மிந்நஹம்ʼவஸ்²வஸிமி?

ⅩⅩⅩⅦ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந் த்வம்ʼ தம்ʼ
த்³ருʼஷ்டவாந் த்வயா ஸாகம்ʼ ய : கத²ம்ʼ
கத²யத ஸஏவஸ :|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ேஹ ப்ரேபா⁴
வஸ்²வஸிமீத்யுக்த்வாஸதம்ʼ ப்ரணாமத்|

ⅩⅩⅩⅨ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : கத ²தவாந்
நயநஹீநா நயநாந ப்ராப்நுவந்த
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நயநவந்தஸ்²சாந்தா⁴ப⁴வந்தீத்யப ⁴ப்ராேயண
ஜக³தா³ஹம்ஆக³ச்ச²ம்|

ⅩⅬ ஏதத் ஸ்²ருத்வா ந கடஸ்தா² : கத பயா :
ப ²ரூஸி²ேநாவ்யாஹரந்வயமப க மந்தா⁴ :?

ⅩⅬⅠ ததா³ யீஸு²ரவாதீ³த்³ யத்³யந்தா⁴
அப⁴வத தர்ஹ பாபாந நாதஷ்ட²ந் க ந்து
பஸ்²யாமீத வாக்யவத³நாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ
பாபாந தஷ்ட²ந்த |

Ⅹ
Ⅰ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ேயா ஜேநா த்³வாேரண ந ப்ரவஸ்²ய
ேகநாப்யந்ேயந ேமஷக்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ²த
ஸஏவஸ்ேதேநா த³ஸ்யுஸ்²ச|

Ⅱ ேயா த்³வாேரண ப்ரவஸ²த ஸ ஏவ
ேமஷபாலக :|

Ⅲ ெதௗ³வாரிகஸ்தஸ்ைம த்³வாரம்ʼ
ேமாசயத ேமஷக³ணஸ்²ச தஸ்ய வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாத ஸ நஜாந் ேமஷாந்
ஸ்வஸ்வநாம்நாஹூய ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
நயத |

Ⅳ ததா² நஜாந் ேமஷாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
ஸ்வயம்ʼ ேதஷாம் அக்³ேர க³ச்ச²த , தேதா
ேமஷாஸ்தஸ்ய ஸ²ப்³த³ம்ʼ பு³த்⁴யந்ேத,
தஸ்மாத் தஸ்யபஸ்²சாத்³வ்ரஜந்த |

Ⅴ க ந்து பரஸ்ய ஸ²ப்³த³ம்ʼ ந பு³த்⁴யந்ேத
தஸ்மாத் தஸ்யபஸ்²சாத்³வ்ரஜிஷ்யந்த வரம்ʼ
தஸ்யஸமீபாத் பலாயஷ்யந்ேத|
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Ⅵ யீஸு²ஸ்ேதப்⁴ய இமாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம் அகத²யத் க ந்து
ேதந கத ²தகதா²யாஸ்தாத்பர்ய்யம்ʼ ேத
நாபு³த்⁴யந்த|

Ⅶ அேதா யீஸு² : புநரகத²யத்,
யுஷ்மாநாஹம்ʼ யதா²ர்த²தரம்ʼ வ்யாஹராமி,
ேமஷக்³ருʼஹஸ்யத்³வாரம்அஹேமவ|

Ⅷ மயா ந ப்ரவஸ்²ய ய ஆக³ச்ச²ந்
ேத ஸ்ேதநா த³ஸ்யவஸ்²ச க ந்து
ேமஷாஸ்ேதஷாம்ʼ கதா² நாஸ்²ருʼண்வந்|

Ⅸ அஹேமவ த்³வாரஸ்வரூப :, மயா ய :
கஸ்²ச த ப்ரவஸ²த ஸ ரக்ஷாம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத
ததா² ப³ஹரந்தஸ்²ச க³மநாக³மேந க்ருʼத்வா
சரணஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

Ⅹ ேயா ஜநஸ்ேதந : ஸ ேகவலம்ʼ
ஸ்ைதந்யப³த⁴வநாஸா²ந் கர்த்துேமவ
ஸமாயாத க ந்த்வஹம் ஆயு ர்தா³தும்
அர்தா²த் பா³ஹூல்ேயந தேத³வ தா³தும்
ஆக³ச்ச²ம்|

Ⅺ அஹேமவ ஸத்யேமஷபாலேகா யஸ்து
ஸத்ேயா ேமஷபாலக : ஸ ேமஷார்த²ம்ʼ
ப்ராணத்யாக³ம்ʼ கேராத ;

Ⅻ க ந்து ேயா ஜேநா ேமஷபாலேகா ந,
அர்தா²த்³ யஸ்ய ேமஷா நஜா ந ப⁴வந்த ,
ய ஏதாத்³ருʼேஸா² ைவதந க : ஸ வ்ருʼகம்
ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ேமஜவ்ரஜம்ʼ
வஹாய பலாயேத, தஸ்மாத்³ வ்ருʼகஸ்தம்ʼ
வ்ரஜம்ʼ த்⁴ருʼத்வாவ க ரத |
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ⅩⅢைவதந க : பலாயேத யத : ஸ ேவதநார்தீ²
ேமஷார்த²ம்ʼ ந ச ந்தயத |

ⅩⅣ அஹேமவ ஸத்ேயா ேமஷபாலக :, ப தா
மாம்ʼ யதா² ஜாநாத , அஹஞ்ச யதா² ப தரம்ʼ
ஜாநாமி,

ⅩⅤ ததா² நஜாந் ேமஷாநப ஜாநாமி,
ேமஷாஸ்²ச மாம்ʼ ஜாநாந்த , அஹஞ்ச
ேமஷார்த²ம்ʼ ப்ராணத்யாக³ம்ʼ கேராமி|

ⅩⅥ அபரஞ்ச ஏதத்³ க்³ருʼஹீய ேமேஷப்⁴ேயா
ப ⁴ந்நா அப ேமஷா மம ஸந்த ேத
ஸகலா ஆநயதவ்யா :; ேத மம ஸ²ப்³த³ம்ʼ
ஸ்²ேராஷ்யந்த தத ஏேகா வ்ரஜ ஏேகா
ரக்ஷேகா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅦப்ராணாநஹம்ʼத்யக்த்வாபுந : ப்ராணாந்
க்³ரஹீஷ்யாமி, தஸ்மாத் ப தா மய ஸ்ேநஹம்ʼ
கேராத |

ⅩⅧ கஸ்²ச ஜ்ஜேநா மம ப்ராணாந் ஹந்தும்ʼ
நஸ²க்ேநாத க ந்துஸ்வயம்ʼதாந்ஸமர்பயாமி
தாந் ஸமர்பயதும்ʼ புநர்க்³ரஹீதுஞ்ச மம
ஸ²க்த ராஸ்ேத பா⁴ரமிமம்ʼ ஸ்வபது :
ஸகாஸா²த் ப்ராப்ேதாஹம்|

ⅩⅨ அஸ்மாது³பேத³ஸா²த் புநஸ்²ச
யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய ப ⁴ந்நவாக்யதா
ஜாதா|

ⅩⅩ தேதா ப³ஹேவா வ்யாஹரந் ஏஷ
பூ⁴தக்³ரஸ்தஉந்மத்தஸ்²ச,குதஏதஸ்யகதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼணுத²?
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ⅩⅪ ேகச த்³ அவத³ந் ஏதஸ்ய கதா²
பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்யகதா²வந்ந ப⁴வந்த ,பூ⁴த : க ம்
அந்தா⁴யசக்ஷ ஷீதா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅫ ஸீ²தகாேல யரூஸா²லமி
மந்த ³ேராத்ஸர்க³பர்வ்வண்யுபஸ்த ²ேத

ⅩⅩⅢ யீஸு² : ஸுேலமாேநா ந  :ஸாேரண
க³மநாக³மேந கேராத ,

ⅩⅩⅣ ஏதஸ்மிந் ஸமேய யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ
ேவஷ்டயத்வா வ்யாஹரந் கத காலாந்
அஸ்மாகம்ʼ வச க த்ஸாம்ʼ ஸ்தா²பயஷ்யாமி?
யத்³யப ⁴ஷக்ேதாப⁴வத தர்ஹ தத்ஸ்பஷ்டம்ʼ
வத³|

ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ அஹம்
அசகத²ம்ʼ க ந்து யூயம்ʼ ந ப்ரதீத², நஜபது
ர்நாம்நா யாம்ʼ யாம்ʼ க்ரியாம்ʼ கேராமி ஸா
க்ரிையவமமஸாக்ஷஸ்வரூபா|

ⅩⅩⅥ க ந்த்வஹம்ʼ பூர்வ்வமகத²யம்ʼ யூயம்ʼ
மம ேமஷா ந ப⁴வத², காரணாத³ஸ்மாந் ந
வஸ்²வஸித²|

ⅩⅩⅦமமேமஷாமமஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருʼண்வந்த
தாநஹம்ʼ ஜாநாமி ேத ச மம பஸ்²சாத்³
க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)நந்தாயு
ர்த³தா³மி, ேத கதா³ப ந நம்ʼ யந்த ேகாப
மம கராத் தாந்ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅨ ேயா மம ப தா தாந் மஹ்யம்ʼ த³த்தவாந்
ஸ ஸர்வ்வஸ்மாத் மஹாந், ேகாப மம பது :
கராத் தாந்ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |
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ⅩⅩⅩஅஹம்ʼ ப தா ச த்³வேயாேரகத்வம்|
ⅩⅩⅪதேதாயஹூதீ³யா : புநரப தம்ʼஹந்தும்ʼ
பாஷாணாந்உத³ேதாலயந்|

ⅩⅩⅫ யீஸு² : கத ²தவாந் பது : ஸகாஸா²த்³
ப³ஹூந்யுத்தமகர்ம்மாணி யுஷ்மாகம்ʼ
ப்ராகாஸ²யம்ʼ ேதஷாம்ʼ கஸ்ய கர்ம்மண :
காரணாந் மாம்ʼ பாஷாைணராஹந்தும்
உத்³யதா :ஸ்த²?

ⅩⅩⅩⅢ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந்
ப்ரஸ²ஸ்தகர்ம்மேஹேதா ர்ந க ந்து த்வம்ʼ
மாநுஷ : ஸ்வமீஸ்²வரம் உக்த்ேவஸ்²வரம்ʼ
ந ந்த³ஸி காரணாத³ஸ்மாத் த்வாம்ʼ
பாஷாைணர்ஹந்ம :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந் மயா
கத ²தம்ʼ யூயம் ஈஸ்²வரா ஏதத்³வசநம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼஸா²ஸ்த்ேரலிக ²தம்ʼ நாஸ்த க ம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅤ தஸ்மாத்³ ேயஷாம் உத்³ேத³ேஸ²
ஈஸ்²வரஸ்ய கதா² கத ²தா ேத
யதீ³ஸ்²வரக³ணா உச்யந்ேத
த⁴ர்ம்மக்³ரந்த²ஸ்யாப்யந்யதா² ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ²க்யம்ʼ,

ⅩⅩⅩⅥ தர்ஹ்யாஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய புத்ர இத
வாக்யஸ்ய கத²நாத் யூயம்ʼ ப த்ராப ⁴ஷக்தம்ʼ
ஜக³த ப்ேரரிதஞ்ச புமாம்ʼஸம்ʼ கத²ம்
ஈஸ்²வரந ந்த³கம்ʼவாத³ய?

ⅩⅩⅩⅦ யத்³யஹம்ʼ பது : கர்ம்ம ந கேராமி
தர்ஹ மாம்ʼ ந ப்ரதீத;

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து யத ³ கேராமி தர்ஹ மய
யுஷ்மாப ⁴ : ப்ரத்யேய ந க்ருʼேத(அ)ப
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கார்ய்ேய ப்ரத்யய : க்ரியதாம்ʼ, தேதா
மய ப தாஸ்தீத ப தர்ய்யஹம் அஸ்மீத ச
க்ஷாத்வாவஸ்²வஸிஷ்யத²|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ேத புநரப தம்ʼ த⁴ர்த்தும்
அேசஷ்டந்த க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ கேரப்⁴ேயா
நஸ்தீர்ய்ய

ⅩⅬ புந ர்யர்த்³த³ந் அத்³யாஸ்தேட யத்ர
புர்வ்வம்ʼ ேயாஹந் அமஜ்ஜயத் தத்ராக³த்ய
ந்யவஸத்|

ⅩⅬⅠ தேதா ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தத்ஸமீபம்
ஆக³த்ய வ்யாஹரந் ேயாஹந்
கமப்யாஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம நாகேராத்
க ந்த்வஸ்மிந்மநுஷ்ேயயாய : கதா²அகத²யத்
தா :ஸர்வ்வா :ஸத்யா :;

ⅩⅬⅡ தத்ர ச ப³ஹேவா ேலாகாஸ்தஸ்மிந்
வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅺ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ மரியம் தஸ்யா ப⁴க ³நீ மர்தா² ச
யஸ்மிந் ைவத²நீயாக்³ராேம வஸதஸ்தஸ்மிந்
க்³ராேமஇலியாஸர் நாமா பீடி³த ஏகஆஸீத்|

Ⅱ யா மரியம் ப்ரபு⁴ம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴ேதைலந
மர்த்³த³யத்வா ஸ்வேகைஸ²ஸ்தஸ்ய
சரெணௗ ஸமமார்ஜத் தஸ்யா ப்⁴ராதா ஸ
இலியாஸர் ேராகீ³|

Ⅲ அபரஞ்ச ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்
யஸ்மிந் ப்ரீயேத ஸ ஏவ பீடி³ேதாஸ்தீத
கதா²ம்ʼ கத²யத்வா தஸ்ய ப⁴க ³ந்ெயௗ
ப்ேரஷதவத்ெயௗ|
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Ⅳ ததா³ யீஸு²ரிமாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வாகத²யத பீேட³யம்ʼ மரணார்த²ம்ʼ
ந க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய மஹமார்த²ம்
ஈஸ்²வரபுத்ரஸ்ய மஹமப்ரகாஸா²ர்த²ஞ்ச
ஜாதா|

Ⅴ யீஸு² ர்யத்³யப மர்தா²யாம்ʼ
தத்³ப⁴க ³ந்யாம்இலியாஸரி சாப்ரீயத,

Ⅵ ததா²ப இலியாஸர : பீடா³யா :
கத²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யத்ர ஆஸீத் தத்ைரவ
த ³நத்³வயமதஷ்ட²த்|

Ⅶதத : பரம்ஸஸி²ஷ்யாநகத²யத்³வயம்ʼபுந
ர்யஹூதீ³யப்ரேத³ஸ²ம்ʼயாம :|

Ⅷ ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந், ேஹ
கு³ேரா ஸ்வல்பத ³நாந க³தாந
யஹூதீ³யாஸ்த்வாம்ʼ பாஷாைண ர்ஹந்தும்
உத்³யதாஸ்ததா²ப க ம்ʼபுநஸ்தத்ரயாஸ்யஸி?

Ⅸயீஸு² : ப்ரத்யவத³த், ஏகஸ்மிந் த ³ேந க ம்ʼ
த்³வாத³ஸ²க⁴டிகா ந ப⁴வந்த ? ேகாப த ³வா
க³ச்ச²ந் ந ஸ்க²லத யத : ஸ ஏதஜ்ஜக³ேதா
தீ³ப்த ம்ʼ ப்ராப்ேநாத |

Ⅹ க ந்து ராத்ெரௗ க³ச்ச²ந் ஸ்க²லத யேதா
ேஹேதாஸ்தத்ர தீ³ப்த ர்நாஸ்த |

Ⅺ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ
தாநவத³த்³, அஸ்மாகம்ʼ ப³ந்து⁴ : இலியாஸர்
ந த்³ரிேதாபூ⁴த்³ இதா³நீம்ʼ தம்ʼ ந த்³ராேதா
ஜாக³ரயதும்ʼ க³ச்சா²மி|

Ⅻயீஸு² ர்ம்ருʼெதௗகதா²மிமாம்ʼகத ²தவாந்
க ந்து வஸ்²ராமார்த²ம்ʼ ந த்³ராயாம்ʼ
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கத ²தவாந் இத ஜ்ஞாத்வா ஸி²ஷ்யா
அகத²யந்,

ⅩⅢ ேஹ கு³ேரா ஸ யத ³ ந த்³ராத தர்ஹ
ப⁴த்³ரேமவ|

ⅩⅣததா³ யீஸு² : ஸ்பஷ்டம்ʼ தாந் வ்யாஹரத்,
இலியாஸர்அம்ரியத;

ⅩⅤ க ந்து யூயம்ʼ யதா² ப்ரதீத² தத³ர்த²மஹம்ʼ
தத்ர ந ஸ்த ²தவாந் இத்யஸ்மாத்³
யுஷ்மந்ந மித்தம் ஆஹ்லாத ³ேதாஹம்ʼ,
ததா²ப தஸ்யஸமீேபயாம|

ⅩⅥ ததா³ ேதா²மா யம்ʼ த ³து³மம்ʼ வத³ந்த ஸ
ஸங்க ³ந :ஸி²ஷ்யாந்அவத³த்³வயமப க³த்வா
ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼம்ரியாமைஹ|

ⅩⅦ யீஸு²ஸ்தத்ேராபஸ்தா²ய இலியாஸர :
ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பநாத் சத்வாரி த ³நாந
க³தாநீத வார்த்தாம்ʼஸ்²ருதவாந்|

ⅩⅧ ைவத²நீயா யரூஸா²லம : ஸமீபஸ்தா²
க்ேராைஸ²கமாத்ராந்தரிதா;

ⅩⅨ தஸ்மாத்³ ப³ஹேவா யஹூதீ³யா
மர்தா²ம்ʼமரியமஞ்சப்⁴யாத்ருʼேஸா²காபந்நாம்ʼ
ஸாந்த்வயதும்ʼ தேயா :ஸமீபம்ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅩ மர்தா² யீேஸா²ராக³மநவார்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்ைவவ தம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அகேராத் க ந்து
மரியம் ேக³ஹஉபவஸ்²யஸ்த ²தா|

ⅩⅪததா³மர்தா²யீஸு²மவாத³த், ேஹப்ரேபா⁴
யத ³ ப⁴வாந் அத்ராஸ்தா²ஸ்யத் தர்ஹ மம
ப்⁴ராதா நாமரிஷ்யத்|
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ⅩⅫ க ந்த்வதா³நீமப யத்³ ஈஸ்²வேர
ப்ரார்த²யஷ்யேத ஈஸ்²வரஸ்தத்³ தா³ஸ்யதீத
ஜாேந(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅩⅢ யீஸு²ரவாதீ³த் தவ ப்⁴ராதா
ஸமுத்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅣ மர்தா² வ்யாஹரத் ேஸ²ஷத ³வேஸ
ஸ உத்தா²நஸமேய ப்ேராத்தா²ஸ்யதீத
ஜாேந(அ)ஹம்ʼ|

ⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு² : கத ²தவாந் அஹேமவ
உத்தா²பய தா ஜீவயதா ச ய : கஸ்²சந மய
வஸ்²வஸித ஸம்ருʼத்வாப ஜீவஷ்யத ;

ⅩⅩⅥய : கஸ்²சந சஜீவந்மய வஸ்²வஸித ஸ
கதா³ப நமரிஷ்யத ,அஸ்யாம்ʼகதா²யாம்ʼக ம்ʼ
வஸ்²வஸிஷ ?

ⅩⅩⅦஸாவத³த்ப்ரேபா⁴யஸ்யாவதரணாேபக்ஷாஸ்த
ப⁴வாந் ஸஏவாப ⁴ஷக்த்த ஈஸ்²வரபுத்ர இத
வஸ்²வஸிமி|

ⅩⅩⅧ இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸா
க³த்வா ஸ்வாம்ʼ ப⁴க ³நீம்ʼ மரியமம்ʼ
கு³ப்தமாஹூய வ்யாஹரத் கு³ருருபதஷ்ட²த
த்வாமாஹூயத ச|

ⅩⅩⅨ கதா²மிமாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸா தூர்ணம்
உத்தா²யதஸ்யஸமீபம்அக³ச்ச²த்|

ⅩⅩⅩ யீஸு² ர்க்³ராமமத்⁴யம்ʼ ந ப்ரவஸ்²ய
யத்ர மர்தா² தம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அகேராத் தத்ர
ஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅪ ேய யஹூதீ³யா மரியமா ஸாகம்ʼ
க்³ருʼேஹ தஷ்ட²ந்தஸ்தாம் அஸாந்த்வயந
ேத தாம்ʼ க்ஷப்ரம் உத்தா²ய க³ச்ச²ந்த ம்ʼ
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வேலாக்ய வ்யாஹரந், ஸ ஸ்²மஸா²ேந
ேராத ³தும்ʼ யாத , இத்யுக்த்வா ேத தஸ்யா :
பஸ்²சாத்³அக³ச்ச²ந்|

ⅩⅩⅫ யத்ர யீஸு²ரதஷ்ட²த் தத்ர மரியம்
உபஸ்தா²யதம்ʼத்³ருʼஷ்ட்வாதஸ்யசரணேயா :
பத த்வா வ்யாஹரத் ேஹ ப்ரேபா⁴ யத ³
ப⁴வாந் அத்ராஸ்தா²ஸ்யத் தர்ஹ மம ப்⁴ராதா
நாமரிஷ்யத்|

ⅩⅩⅩⅢ யீஸு²ஸ்தாம்ʼ தஸ்யா : ஸங்க ³ேநா
யஹூதீ³யாம்ʼஸ்²ச ருத³ேதா வ ேலாக்ய
ேஸா²கார்த்த : ஸந் தீ³ர்க⁴ம்ʼ நஸ்²வஸ்ய
கத ²தவாந் தம்ʼகுத்ராஸ்தா²பயத?

ⅩⅩⅩⅣ ேத வ்யாஹரந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்
ஆக³த்யபஸ்²யது|

ⅩⅩⅩⅤயீஸு²நா க்ரந்த ³தம்ʼ|
ⅩⅩⅩⅥ அதஏவ யஹூதீ³யா அவத³ந்,
பஸ்²யதாயம்ʼ தஸ்மிந் க த்³ருʼக்³அப்ரியத|

ⅩⅩⅩⅦ ேதஷாம்ʼ ேகச த்³ அவத³ந் ேயாந்தா⁴ய
சக்ஷ ஷீ த³த்தவாந் ஸ கம் அஸ்ய ம்ருʼத்யும்ʼ
நவாரயதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்?

ⅩⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : புநரந்தர்தீ³ர்க⁴ம்ʼ
நஸ்²வஸ்ய ஸ்²மஸா²நாந்த கம் அக³ச்ச²த்|
தத் ஸ்²மஸா²நம் ஏகம்ʼ க³ஹ்வரம்ʼ தந்முேக²
பாஷாணஏகஆஸீத்|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ யீஸு²ரவத³த்³ ஏநம்ʼ பாஷாணம்
அபஸாரயத, தத : ப்ரமீதஸ்ய ப⁴க ³நீ
மர்தா²வத³த் ப்ரேபா⁴, அது⁴நா தத்ர
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து³ர்க³ந்ேதா⁴ ஜாத :, யேதாத்³ய சத்வாரி
த ³நாந ஸ்²மஸா²ேநஸதஷ்ட²த |

ⅩⅬ ததா³ யீஸு²ரவாதீ³த், யத ³ வஸ்²வஸிஷ
தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய மஹமப்ரகாஸ²ம்ʼ
த்³ர யஸி கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ துப்⁴யம்ʼ
நாகத²யம்ʼ?

ⅩⅬⅠ ததா³ ம்ருʼதஸ்ய ஸ்²மஸா²நாத்
பாஷாேணா(அ)பஸாரிேத யீஸு²ரூர்த்³வ்வம்ʼ
பஸ்²யந்அகத²யத், ேஹபத ர்மம ேநேவஸநம்
அஸ்²ருʼேணா : காரணாத³ஸ்மாத் த்வாம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅬⅡ த்வம்ʼ ஸததம்ʼ ஸ்²ருʼேணாஷ
தத³ப்யஹம்ʼ ஜாநாமி, க ந்து த்வம்ʼ மாம்ʼ
யத் ப்ைரரயஸ்தத்³ யதா²ஸ்மிந் ஸ்தா²ேந
ஸ்த ²தா ேலாகா வஸ்²வஸந்த தத³ர்த²ம்
இத³ம்ʼவாக்யம்ʼவதா³மி|

ⅩⅬⅢ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ஸ
ப்ேராச்ைசராஹ்வயத், ேஹ இலியாஸர்
ப³ஹராக³ச்ச²|

ⅩⅬⅣ தத : ஸ ப்ரமீத : ஸ்²மஸா²நவஸ்த்ைர
ர்ப³த்³த⁴ஹஸ்தபாேதா³கா³த்ரமார்ஜநவாஸஸா
ப³த்³த⁴முக²ஸ்²ச ப³ஹராக³ச்ச²த்|
யீஸு²ருத ³தவாந் ப³ந்த⁴நாந ேமாசய த்வா
த்யஜைதநம்ʼ|

ⅩⅬⅤ மரியம : ஸமீபம் ஆக³தா ேய
யஹூதீ³யேலாகாஸ்ததா³ யீேஸா²ேரதத்
கர்ம்மாபஸ்²யந் ேதஷாம்ʼ ப³ஹேவா
வ்யஸ்²வஸந்,
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ⅩⅬⅥ க ந்து ேகச த³ந்ேய ப ²ரூஸி²நாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ க³த்வா யீேஸா²ேரதஸ்ய கர்ம்மேணா
வார்த்தாம்அவத³ந்|

ⅩⅬⅦ தத : பரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா :
ப ²ரூஸி²நாஸ்²சஸபா⁴ம்ʼ க்ருʼத்வாவ்யாஹரந்
வயம்ʼ க ம்ʼ குர்ம்ம :? ஏஷ மாநேவா
ப³ஹூந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி கேராத |

ⅩⅬⅧ யதீ³த்³ருʼஸ²ம்ʼ கர்ம்ம கர்த்தும்ʼ
ந வாரயாமஸ்தர்ஹ ஸர்வ்ேவ
ேலாகாஸ்தஸ்மிந் வஸ்²வஸிஷ்யந்த
ேராமிேலாகாஸ்²சாக³த்யாஸ்மாகம்
அநயா ராஜதா⁴ந்யா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜ்யம்
ஆேச²த்ஸ்யந்த |

ⅩⅬⅨ ததா³ ேதஷாம்ʼ கயபா²நாமா
யஸ்தஸ்மிந் வத்ஸேர மஹாயாஜகபேத³
ந்யயுஜ்யத ஸ ப்ரத்யவத³த்³ யூயம்ʼ க மப ந
ஜாநீத²;

Ⅼ ஸமக்³ரேத³ஸ²ஸ்ய வநாஸ²ேதாப
ஸர்வ்வேலாகார்த²ம் ஏகஸ்ய ஜநஸ்ய மரணம்
அஸ்மாகம்ʼ மங்க³லேஹதுகம் ஏதஸ்ய
வேவசநாமப நகுருத²|

ⅬⅠ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ நஜபு³த்³த்⁴யா
வ்யாஹரத்³இத ந,

ⅬⅡ க ந்து யீஸூ²ஸ்தத்³ேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
காரணாத் ப்ராணாந் த்ய யத ,
த ³ஸி² த ³ஸி² வகீர்ணாந் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸந்தாநாந் ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ையகஜாத ம்ʼ
கரிஷ்யத ச, தஸ்மிந் வத்ஸேர கயபா²
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மஹாயாஜகத்வபேத³ நயுக்த : ஸந் இத³ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ கத ²தவாந்|

ⅬⅢ தத்³த ³நமாரப்⁴ய ேத கத²ம்ʼ தம்ʼ ஹந்தும்ʼ
ஸ²க்நுவந்தீத மந்த்ரணாம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ப்ராேரப ⁴ேர|

ⅬⅣ அதஏவ யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய
யீஸு² : ஸப்ரகாஸ²ம்ʼ க³மநாக³மேந
அக்ருʼத்வா தஸ்மாத்³ க³த்வா ப்ராந்தரஸ்ய
ஸமீபஸ்தா²ய ப்ரேத³ஸ²ஸ்ேயப்²ராய ம் நாம்ந
நக³ேரஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்ʼ காலம்ʼ யாபயதும்ʼ
ப்ராேரேப⁴|

ⅬⅤ அநந்தரம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸேவ ந கடவர்த்த ந ஸத
தது³த்ஸவாத் பூர்வ்வம்ʼ ஸ்வாந் ஸு²சீந்
கர்த்தும்ʼ ப³ஹேவா ஜநா க்³ராேமப்⁴ேயா
யரூஸா²லம்நக³ரம்ஆக³ச்ச²ந்,

ⅬⅥ யீேஸா²ரந்ேவஷணம்ʼ க்ருʼத்வா
மந்த ³ேர த³ண்டா³யமாநா : ஸந்த : பரஸ்பரம்ʼ
வ்யாஹரந்,யுஷ்மாகம்ʼகீத்³ருʼேஸா²ேபா³ேதா⁴
ஜாயேத? ஸ கம் உத்ஸேவ(அ)ஸ்மிந்
அத்ராக³மிஷ்யத ?

ⅬⅦ ஸ ச குத்ராஸ்த யத்³ேயதத் கஸ்²ச த்³
ேவத்த தர்ஹ த³ர்ஸ²யது ப்ரதா⁴நயாஜகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச தம்ʼ த⁴ர்த்தும்ʼ பூர்வ்வம்இமாம்
ஆஜ்ஞாம்ʼ ப்ராசாரயந்|

Ⅻ
Ⅰ நஸ்தாேராத்ஸவாத் பூர்வ்வம்ʼ த ³நஷட்ேக
ஸ்த ²ேத யீஸு² ர்யம்ʼ ப்ரமீதம் இலியாஸரம்ʼ
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ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³ஸ்தா²பரத் தஸ்ய
நவாஸஸ்தா²நம்ʼ ைப³த²நயாக்³ராமம்
ஆக³ச்ச²த்|

Ⅱ தத்ர தத³ர்த²ம்ʼ ரஜந்யாம்ʼ ேபா⁴ஜ்ேய
க்ருʼேத மர்தா² பர்ய்யேவஷயத்³இலியாஸர் ச
தஸ்ய ஸங்க ³ப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴ஜநாஸந
உபாவஸ²த்|

Ⅲ ததா³ மரியம் அர்த்³த⁴ேஸடகம்ʼ
ப³ஹுமூல்யம்ʼ ஜடாமாம்ʼஸீயம்ʼ ைதலம்
ஆநீய யீேஸா²ஸ்²சரணேயா ர்மர்த்³த³யத்வா
நஜேகஸ² ர்மார்ஷ்டும் ஆரப⁴த; ததா³
ைதலஸ்ய பரிமேலந க்³ருʼஹம் ஆேமாத ³தம்
அப⁴வத்|

Ⅳ ய : ஸி²ேமாந : புத்ர ரிஷ்கரிேயாதீேயா
யஹூதா³நாமா யீஸு²ம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத ஸ ஸி²ஷ்யஸ்ததா³
கத ²தவாந்,

Ⅴஏதத்ைதலம்ʼ த்ரிப ⁴ :ஸ²ைத ர்முத்³ராபைத³
ர்வ க்ரீதம்ʼ ஸத்³ த³ரித்³ேரப்⁴ய : குேதா
நாதீ³யத?

Ⅵ ஸ த³ரித்³ரேலாகார்த²ம் அச ந்தயத்³
இத ந, க ந்து ஸ ெசௗர ஏவம்ʼ தந்ந கேட
முத்³ராஸம்புடகஸ்த ²த்யா தந்மத்⁴ேய
யத³தஷ்ட²த்தத³பாஹரத்தஸ்மாத்காரணாத்³
இமாம்ʼ கதா²மகத²யத்|

Ⅶ ததா³ யீஸு²ரகத²யத்³ ஏநாம்ʼ மா வாரய
ஸா மம ஸ்²மஸா²நஸ்தா²பநத ³நார்த²ம்ʼ
தத³ரக்ஷயத்|
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Ⅷ த³ரித்³ரா யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ஸர்வ்வதா³ தஷ்ட²ந்த க ந்த்வஹம்ʼ
ஸர்வ்வதா³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴ ந
தஷ்டா²மி|

Ⅸதத : பரம்ʼயீஸு²ஸ்தத்ராஸ்தீத வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வா ப³ஹேவா யஹூதீ³யாஸ்தம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ப தம் இலியாஸரஞ்ச
த்³ரஷ்டும்ʼ தத்ஸ்தா²நம்ஆக³ச்ச²ந|

Ⅹ ததா³ ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தம்
இலியாஸரமப ஸம்ʼஹர்த்தும் அமந்த்ரயந்
;

Ⅺயதஸ்ேதநப³ஹேவாயஹூதீ³யாக³த்வா
யீெஸௗ²வ்யஸ்²வஸந்|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்யரூஸா²லம்
நக³ரம் ஆக³ச்ச²தீத வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
பேர(அ)ஹந உத்ஸவாக³தா ப³ஹேவா
ேலாகா :

ⅩⅢ க²ர்ஜ்ஜூரபத்ராத்³யாநீய தம்ʼ ஸாக்ஷாத்
கர்த்தும்ʼ ப³ஹராக³த்ய ஜய ஜேயத வாசம்ʼ
ப்ேராச்ைச ர்வக்தும்ஆரப⁴ந்த,இஸ்ராேயேலா
ேயா ராஜா பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நாக³ச்ச²த
ஸத⁴ந்ய :|

ⅩⅣததா³ "ேஹஸிேயாந : கந்ேய மா ைப⁴ஷீ :
பஸ்²யாயம்ʼ தவ ராஜா க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்
ஆருஹ்யாக³ச்ச²த "

ⅩⅤ இத ஸா²ஸ்த்ரீயவசநாநுஸாேரண
யீஸு²ேரகம்ʼ யுவக³ர்த்³த³ப⁴ம்ʼ ப்ராப்ய
தது³பர்ய்யாேராஹத்|
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ⅩⅥ அஸ்யா : க⁴டநாயாஸ்தாத்பர்ய்யம்ʼ
ஸி²ஷ்யா : ப்ரத²மம்ʼ நாபு³த்⁴யந்த, க ந்து
யீெஸௗ² மஹமாநம்ʼ ப்ராப்ேத ஸத
வாக்யமித³ம்ʼ தஸ்மிந அகத்²யத ேலாகாஸ்²ச
தம்ப்ரதீத்த²ம் அகுர்வ்வந் இத ேத
ஸ்ம்ருʼதவந்த :|

ⅩⅦ ஸ இலியாஸரம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³
ஆக³ந்தும் ஆஹ்வதவாந் ஸ்²மஸா²நாஞ்ச
உத³ஸ்தா²பயத்³ ேய ேய ேலாகாஸ்தத்கர்ம்ய
ஸாக்ஷாத்³ அபஸ்²யந் ேத ப்ரமாணம்ʼ தா³தும்
ஆரப⁴ந்த|

ⅩⅧ ஸ ஏதாத்³ருʼஸ²ம் அத்³பு⁴தம்ʼ
கர்ம்மகேராத் தஸ்ய ஜநஸ்²ருேத
ர்ேலாகாஸ்தம்ʼஸாக்ஷாத்கர்த்தும்ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅨ தத : ப ²ரூஸி²ந : பரஸ்பரம்ʼ வக்தும்
ஆரப⁴ந்த யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாஸ்²ேசஷ்டா
வ்ருʼதா² ஜாதா :, இத கம்ʼ யூயம்ʼ
ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ? பஸ்²யத ஸர்வ்ேவ
ேலாகாஸ்தஸ்யபஸ்²சாத்³வர்த்த ேநாப⁴வந்|

ⅩⅩ ப⁴ஜநம்ʼ கர்த்தும் உத்ஸவாக³தாநாம்ʼ
ேலாகாநாம்ʼ கத பயா ஜநா அந்யேத³ஸீ²யா
ஆஸந் ,

ⅩⅪ ேத கா³லீலீயைப³த்ைஸதா³நவாஸிந :
ப ²லிபஸ்ய ஸமீபம் ஆக³த்ய வ்யாஹரந் ேஹ
மேஹச்ச²வயம்ʼயீஸு²ம்ʼத்³ரஷ்டும்இச்சா²ம :|

ⅩⅫ தத : ப ²லிேபா க³த்வா ஆந்த்³ரியம்
அவத³த் பஸ்²சாத்³ ஆந்த்³ரியப ²லிெபௗ
யீஸ²ேவவார்த்தாம்அகத²யதாம்ʼ|
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ⅩⅩⅢ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந்
மாநவஸுதஸ்ய மஹமப்ராப்தஸமய
உபஸ்த ²த :|

ⅩⅩⅣ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
தா⁴ந்யபீ³ஜம்ʼம்ருʼத்த காயாம்ʼபத த்வாயத ³ந
ம்ருʼயேத தர்ஹ்ேயகாகீ தஷ்ட²த க ந்து யத ³
ம்ருʼயேத தர்ஹ ப³ஹுகு³ணம்ʼ ப²லம்ʼ ப²லத |

ⅩⅩⅤ ேயா ஜேந◌ा நஜப்ராணாந் ப்ரியாந்
ஜாநாத ஸ தாந் ஹாரயஷ்யத க ந்து ேய◌ा
ஜந இஹேலாேக நஜப்ராணாந் அப்ரியாந்
ஜாநாத ேஸ◌ाநந்தாயு : ப்ராப்தும்ʼ தாந்
ரக்ஷஷ்யத |

ⅩⅩⅥ கஸ்²ச த்³ யத ³ மம ேஸவேகா ப⁴வதும்ʼ
வாஞ்ச²த தர்ஹ ஸ மம பஸ்²சாத்³கா³மீ
ப⁴வது, தஸ்மாத்³ அஹம்ʼ யத்ர தஷ்டா²மி மம
ேஸவேக◌ाப தத்ர ஸ்தா²ஸ்யத ; ேயா ஜேநா
மாம்ʼேஸவேதமமப தாப தம்ʼஸம்மம்ʼஸ்யேத|

ⅩⅩⅦ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மம ப்ராணா வ்யாகுலா
ப⁴வந்த , தஸ்மாத்³ ேஹ பதர ஏதஸ்மாத்
ஸமயாந் மாம்ʼ ரக்ஷ, இத்யஹம்ʼ
க ம்ʼ ப்ரார்த²யஷ்ேய? க ந்த்வஹம்
ஏதத்ஸமயார்த²ம்அவதீர்ணவாந்|

ⅩⅩⅧ ேஹ பத: ஸ்வநாம்ேநா மஹமாநம்ʼ
ப்ரகாஸ²ய; தைநவ ஸ்வநாம்ேநா
மஹமாநம் அஹம்ʼ ப்ராகாஸ²யம்ʼ புநரப
ப்ரகாஸ²யஷ்யாமி, ஏஷா க³க³ணீயா வாணீ
தஸ்மிந்ஸமேய(அ)ஜாயத|
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ⅩⅩⅨ தச்ஸ்²ருத்வா ஸமீபஸ்த²ேலாகாநாம்ʼ
ேகச த்³ அவத³ந் ேமேகா⁴(அ)க³ர்ஜீத், ேகச த்³
அவத³ந் ஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா(அ)ேநந ஸஹ
கதா²மசகத²த்|

ⅩⅩⅩ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், மத³ர்த²ம்ʼ
ஸ²ப்³ேதா³யம்ʼ நாபூ⁴த்யுஷ்மத³ர்த²ேமவாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅪ அது⁴நா ஜக³ேதாஸ்ய வ சார:
ஸம்பத்ஸ்யேத, அது⁴நாஸ்ய ஜக³த: பதீ
ராஜ்யாத் ச்ேயாஷ்யத |

ⅩⅩⅫ யத்³யஈ ப்ருʼத ²வ்யா ஊர்த்³வ்ேவ
ப்ேராத்தா²ப ேதாஸ்மி தர்ஹ ஸர்வ்வாந்
மாநவாந்ஸ்வஸமீபம்ஆகர்ஷஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅢகத²ம்ʼ தஸ்யம்ருʼத ர்ப⁴வஷ்யத , ஏதத்³
ேபா³த⁴யதும்ʼஸஇமாம்ʼ கதா²ம்அகத²யத்|

ⅩⅩⅩⅣததா³ ேலாகா அகத²யந் ேஸாப ⁴ஷக்த :
ஸர்வ்வதா³ தஷ்ட²தீத வ்யவஸ்தா²க்³ரந்ேத²
ஸ்²ருதம் அஸ்மாப ⁴ :, தர்ஹ மநுஷ்யபுத்ர :
ப்ேராத்தா²ப ேதாப⁴வஷ்யதீத வாக்யம்ʼகத²ம்ʼ
வத³ஸி? மநுஷ்யபுத்ேராயம்ʼ க :?

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ரகதா²யத்³ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம் அல்பத ³நாந ஜ்ேயாத ராஸ்ேத,
யதா² யுஷ்மாந் அந்த⁴காேரா நாச்சா²த³யத
தத³ர்த²ம்ʼ யாவத்காலம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼஜ்ேயாதஸ்தஷ்ட²த தாவத்காலம்ʼ
க³ச்ச²த; ேயா ஜேநா(அ)ந்த⁴காேர க³ச்ச²த ஸ
குத்ரயாதீத நஜாநாத |

ⅩⅩⅩⅥ அதஏவ யாவத்காலம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ந கேட ஜ்ேயாத ராஸ்ேத தாவத்காலம்ʼ
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ஜ்ேயாதீரூபஸந்தாநா ப⁴வதும்ʼ ஜ்ேயாதஷ
வஸ்²வஸித; இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா
யீஸு² : ப்ரஸ்தா²யேதப்⁴ய :ஸ்வம்ʼகு³ப்தவாந்|

ⅩⅩⅩⅦ யத்³யப யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்
ஏதாவதா³ஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி க்ருʼதவாந்
ததா²ப ேத தஸ்மிந் நவ்யஸ்²வஸந்|

ⅩⅩⅩⅧஅதஏவ க : ப்ரத்ேயத ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
பேரஸா²ஸ்மத் ப்ரசாரிதம்ʼ? ப்ரகாஸ²ேத
பேரஸ²ஸ்ய ஹஸ்த : கஸ்ய ச ஸந்நெதௗ⁴?
யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா யேத³தத்³
வாக்யமுக்தம்ʼ தத்ஸப²லம்அப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅨ ேத ப்ரத்ேயதும்ʼ நாஸ²ந்குவந் தஸ்மிந்
யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³ புநரவாதீ³த்³,

ⅩⅬ யதா³, "ேத நயைந ர்ந பஸ்²யந்த
பு³த்³த ⁴ப ⁴ஸ்²ச ந பு³த்⁴யந்ேத ைத
ர்மந :ஸு பரிவர்த்த ேதஷ ச தாநஹம்ʼ
யதா² ஸ்வஸ்தா²ந் ந கேராமி ததா² ஸ
ேதஷாம்ʼ ேலாசநாந்யந்தா⁴ந க்ருʼத்வா
ேதஷாமந்த :கரணாந கா³டா⁴ந கரிஷ்யத |
"

ⅩⅬⅠயஸ²ய ேயா யதா³ யீேஸா² ர்மஹமாநம்ʼ
வேலாக்ய தஸ்மிந் கதா²மகத²யத் ததா³
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப்ரகாஸ²யத்|

ⅩⅬⅡ ததா²ப்யத ⁴பத நாம்ʼ ப³ஹவஸ்தஸ்மிந்
ப்ரத்யாயந்| க ந்து ப ²ரூஸி²நஸ்தாந்
ப⁴ஜநக்³ருʼஹாத்³ தூ³ரீகுர்வ்வந்தீத ப⁴யாத்
ேத தம்ʼ நஸ்வீக்ருʼதவந்த :|

ⅩⅬⅢ யத ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸாேதா
மாநவாநாம்ʼப்ரஸ²ம்ʼஸாயாம்ʼேத(அ)ப்ரியந்த|
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ⅩⅬⅣ ததா³ யீஸு²ருச்ைச :காரம் அகத²யத்³
ேயா ஜேநா மய வஸ்²வஸித ஸ ேகவேல
மய வஸ்²வஸிதீத ந, ஸ மத்ப்ேரரேக(அ)ப
வஸ்²வஸித |

ⅩⅬⅤ ேயா ஜேநா மாம்ʼ பஸ்²யத ஸ
மத்ப்ேரரகமப பஸ்²யத |

ⅩⅬⅥ ேயா ஜேநா மாம்ʼ ப்ரத்ேயத ஸ
யதா²ந்த⁴காேர ந தஷ்ட²த தத³ர்த²ம் அஹம்ʼ
ஜ்ேயாத  :ஸ்வரூேபா பூ⁴த்வா ஜக³த்யஸ்மிந்
அவதீர்ணவாந்|

ⅩⅬⅦ மம கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யத ³ கஸ்²ச ந் ந
வஸ்²வஸித தர்ஹ தமஹம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ ந
கேராமி, யேதா ேஹேதா ர்ஜக³ேதா ஜநாநாம்ʼ
ேதா³ஷாந் நஸ்²ச தாந் கர்த்தும்ʼ நாக³த்ய தாந்
பரிசாதும்ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅬⅧ ய : கஸ்²ச ந் மாம்ʼ ந ஸ்²ரத்³தா⁴ய
மம கத²ம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத , அந்யஸ்தம்ʼ
ேதா³ஷணம்ʼ கரிஷ்யத வஸ்துதஸ்து
யாம்ʼ கதா²மஹம் அசகத²ம்ʼ ஸா கதா²
சரேம(அ)ந்ஹ தம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ கரிஷ்யத |

ⅩⅬⅨ யேதா ேஹேதாரஹம்ʼ ஸ்வத : க மப
ந கத²யாமி, க ம்ʼ க ம்ʼ மயா கத²யதவ்யம்ʼ
க ம்ʼஸமுபேத³ஷ்டவ்யஞ்சஇத மத்ப்ேரரய தா
ப தா மாமாஜ்ஞாபயத்|

Ⅼ தஸ்ய ஸாஜ்ஞா அநந்தாயுரித்யஹம்ʼ
ஜாநாமி,அதஏவாஹம்ʼயத்கத²யாமி தத்ப தா
யதா²ஜ்ஞாபயத்தைத²வகத²யாம்யஹம்|
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ⅩⅢ
Ⅰ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய கஞ்ச த்காலாத்
பூர்வ்வம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யா : பது : ஸமீபக³மநஸ்ய
ஸமய : ஸந்ந கர்ேஷாபூ⁴த்³ இத
ஜ்ஞாத்வா யீஸு²ராப்ரத²மாத்³ ேயஷ
ஜக³த்ப்ரவாஸிஷ்வாத்மீயேலாேகஷ ப்ேரம
கேராத ஸ்ம ேதஷ ேஸ²ஷம்ʼ யாவத் ப்ேரம
க்ருʼதவாந்|

Ⅱ ப தா தஸ்ய ஹஸ்ேத ஸர்வ்வம்ʼ
ஸமர்ப தவாந் ஸ்வயம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபாத்³
ஆக³ச்ச²த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபம்ʼ யாஸ்யத ச,
ஸர்வ்வாண்ேயதாந ஜ்ஞாத்வா ரஜந்யாம்ʼ
ேபா⁴ஜேநஸம்பூர்ேணஸத ,

Ⅲ யதா³ ைஸ²தாந் தம்ʼ பரஹஸ்ேதஷ
ஸமர்பயதும்ʼ ஸி²ேமாந : புத்ரஸ்ய
ஈஷ்காரிேயாத யஸ்ய யஹூதா³
அந்த :கரேணகுப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼஸமார்பயத்,

Ⅳ ததா³ யீஸு² ர்ேபா⁴ஜநாஸநாத்³
உத்தா²ய கா³த்ரவஸ்த்ரம்ʼ ேமாசய த்வா
கா³த்ரமார்ஜநவஸ்த்ரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேதந
ஸ்வகடிம்அப³த்⁴நாத்,

Ⅴ பஸ்²சாத்³ ஏகபாத்ேர ஜலம் அப ⁴ஷச்ய
ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ பாதா³ந் ப்ரக்ஷால்ய ேதந
கடிப³த்³த⁴கா³த்ரமார்ஜநவாஸஸா மார்ஷ்டும்ʼ
ப்ராரப⁴த|

Ⅵ தத : ஸி²ேமாந்ப தரஸ்ய ஸமீபமாக³ேத
ஸ உக்தவாந் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் க ம்ʼ மம
பாெதௗ³ ப்ரக்ஷாலயஷ்யத ?
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Ⅶ யீஸு²ருத ³தவாந் அஹம்ʼ யத் கேராமி
தத் ஸம்ப்ரத ந ஜாநாஸி கந்து பஸ்²சாஜ்
ஜ்ஞாஸ்யஸி|

Ⅷதத : ப தர : கத ²தவாந் ப⁴வாந் கதா³ப மம
பாெதௗ³நப்ரக்ஷாலயஷ்யத |யீஸு²ரகத²யத்³
யத ³ த்வாம்ʼ ந ப்ரக்ஷாலேய தர்ஹ மய தவ
ேகாப்யம்ʼேஸா² நாஸ்த |

Ⅸ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தர : கத ²தவாந் ேஹ
ப்ரேபா⁴ தர்ஹ ேகவலபாெதௗ³ ந, மம
ஹஸ்ெதௗஸி²ரஸ்²ச ப்ரக்ஷாலயது|

Ⅹ தேதா யீஸு²ரவத³த்³ ேயா ஜேநா
ெதௗ⁴தஸ்தஸ்யஸர்வ்வாங்க³பரிஷ்க்ருʼதத்வாத்
பாெதௗ³ வநாந்யாங்க³ஸ்ய
ப்ரக்ஷாலநாேபக்ஷா நாஸ்த | யூயம்ʼ
பரிஷ்க்ருʼதாஇத ஸத்யம்ʼ க ந்துநஸர்வ்ேவ,

Ⅺ யேதா ேயா ஜநஸ்தம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத தம்ʼ ஸ ஜ்ஞாதவாந; அதஏவ
யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ ந பரிஷ்க்ருʼதா இமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்|

Ⅻ இத்த²ம்ʼ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ பாதா³ந்
ப்ரக்ஷால்ய வஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴யாஸேந
ஸமுபவஸ்²ய கத ²தவாந் அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
ப்ரத க ம்ʼ கர்ம்மாகார்ஷம்ʼஜாநீத²?

ⅩⅢயூயம்ʼ மாம்ʼ கு³ரும்ʼ ப்ரபு⁴ஞ்ச வத³த² தத்
ஸத்யேமவவத³த²யேதாஹம்ʼஸஏவப⁴வாமி|

ⅩⅣ யத்³யஹம்ʼ ப்ரபு⁴ ர்கு³ருஸ்²ச ஸந்
யுஷ்மாகம்ʼ பாதா³ந் ப்ரக்ஷாலிதவாந் தர்ஹ
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யுஷ்மாகமப பரஸ்பரம்ʼ பாத³ப்ரக்ஷாலநம்
உச தம்|

ⅩⅤ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத யதா²
வ்யவாஹரம்ʼ யுஷ்மாந் ததா² வ்யவஹர்த்தும்
ஏகம்ʼ பந்தா²நம்ʼ த³ர்ஸி²தவாந்|

ⅩⅥ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ப்ரேபா⁴ ர்தா³ேஸா ந மஹாந் ப்ேரரகாச்ச
ப்ேரரிேதா ந மஹாந்|

ⅩⅦ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ வத ³த்வா யத ³
தத³நுஸாரத : கர்ம்மாணிகுருத² தர்ஹ யூயம்ʼ
த⁴ந்யா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅧ ஸர்வ்ேவஷ யுஷ்மாஸு
கதா²மிமாம்ʼ கத²யாமி இத ந, ேய
மம மேநாநீதாஸ்தாநஹம்ʼ ஜாநாமி,
க ந்து மம ப⁴ யாணி ேயா பு⁴ங்க்ேத
மத்ப்ராணப்ராதகூல்யத :| உத்தா²பயத
பாத³ஸ்ய மூலம்ʼ ஸ ஏஷ மாநவ :|
யேத³தத்³ த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்ய வசநம்ʼ
தத³நுஸாேரணாவஸ்²யம்ʼ க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅨ அஹம்ʼ ஸ ஜந இத்யத்ர யதா²
யுஷ்மாகம்ʼ வஸ்²வாேஸா ஜாயேத தத³ர்த²ம்ʼ
ஏதாத்³ருʼஸ²க⁴டநாத் பூர்வ்வம் அஹமிதா³நீம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யமகத²யம்|

ⅩⅩஅஹம்ʼ யுஷ்மாநதீவ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
மயா ப்ேரரிதம்ʼ ஜநம்ʼ ேயா க்³ருʼஹ்லாத
ஸ மாேமவ க்³ருʼஹ்லாத யஸ்²ச மாம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத ஸமத்ப்ேரரகம்ʼ க்³ருʼஹ்லாத |
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ⅩⅪ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத்வா யீஸு² ர்து³ :கீ²
ஸந் ப்ரமாணம்ʼ த³த்த்வா கத ²தவாந் அஹம்ʼ
யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி யுஷ்மாகம்
ஏேகாஜேநாமாம்ʼபரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅫ தத : ஸ கமுத்³த ³ஸ்²ய கதா²ேமதாம்ʼ
கத ²தவாந் இத்யத்ர ஸந்த ³க்³தா⁴ : ஸி²ஷ்யா :
பரஸ்பரம்ʼமுக²மாேலாகயதும்ʼ ப்ராரப⁴ந்த|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் ஸமேய யீஸு² ர்யஸ்மிந்
அப்ரீயத ஸ ஸி²ஷ்யஸ்தஸ்ய வக்ஷ :ஸ்த²லம்
அவாலம்ப³த|

ⅩⅩⅣஸி²ேமாந்ப தரஸ்தம்ʼஸங்ேகேதநாவத³த்,
அயம்ʼ கமுத்³த ³ஸ்²ய கதா²ேமதாம் கத²யதீத
ப்ருʼச்ச²|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ யீேஸா² ர்வக்ஷ :ஸ்த²லம்
அவலம்ப்³ய ப்ருʼஷ்ட²வாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ஸ
ஜந : க :?

ⅩⅩⅥதேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ ஏகக²ண்ட³ம்ʼ
பூபம்ʼ மஜ்ஜயத்வா யஸ்ைம தா³ஸ்யாமி
ஸஏவ ஸ :; பஸ்²சாத் பூபக²ண்ட³ேமகம்ʼ
மஜ்ஜயத்வா ஸி²ேமாந : புத்ராய
ஈஷ்கரிேயாதீயாயயஹூைத³ த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅦ தஸ்மிந் த³த்ேத ஸத ைஸ²தாந்
தமாஸ்²ரயத்;ததா³யீஸு²ஸ்தம்அவத³த்த்வம்ʼ
யத்கரிஷ்யஸிதத்க்ஷப்ரம்ʼகுரு|

ⅩⅩⅧ க ந்து ஸ ேயநாஸ²ேயந தாம்ʼ
கதா²மகதா²யத் தம் உபவஷ்டேலாகாநாம்ʼ
ேகாப நாபு³த்⁴யத;
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ⅩⅩⅨ க ந்து யஹூதா³ : ஸமீேப
முத்³ராஸம்புடகஸ்த ²ேத : ேகச த்³ இத்த²ம்
அபு³த்⁴யந்த பார்வ்வணாஸாத³நார்த²ம்ʼ க மப
த்³ரவ்யம்ʼ க்ேரதும்ʼவா த³ரித்³ேரப்⁴ய : கஞ்ச த்³
வதரிதும்ʼ கத ²தவாந்|

ⅩⅩⅩ ததா³ பூபக²ண்ட³க்³ரஹணாத் பரம்ʼ
ஸ தூர்ணம்ʼ ப³ஹரக³ச்ச²த்; ராத்ரிஸ்²ச
ஸமுபஸ்யதா|

ⅩⅩⅪயஹூேத³ ப³ஹர்க³ேத யீஸு²ரகத²யத்³
இதா³நீம்ʼ மாநவஸுதஸ்ய மஹமா
ப்ரகாஸ²ேத ேதேநஸ்²வரஸ்யாப மஹமா
ப்ரகாஸ²ேத|

ⅩⅩⅫ யத ³ ேதேநஸ்²வரஸ்ய மஹமா
ப்ரகாஸ²ேத தர்ஹீஸ்²வேராப ஸ்ேவந தஸ்ய
மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத தூர்ணேமவ
ப்ரகாஸ²யஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅢ ேஹ வத்ஸா அஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கஞ்ச த்காலமாத்ரம் ஆேஸ, தத :
பரம்ʼ மாம்ʼ ம்ருʼக³யஷ்யத்⁴ேவ க ந்த்வஹம்ʼ
யத்ஸ்தா²நம்ʼ யாமி தத்ஸ்தா²நம்ʼ யூயம்ʼ
க³ந்தும்ʼ ந ஸ² யத², யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ
யஹூதீ³ேயப்⁴ய : கத ²தவாந் ததா²து⁴நா
யுஷ்மப்⁴யமப கத²யாமி|

ⅩⅩⅩⅣ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴வம் அஹம்ʼ
யுஷ்மாஸு யதா² ப்ரீேய யூயமப பரஸ்பரம்
தைத²வப்ரீயத்⁴வம்ʼ,யுஷ்மாந்இமாம்ʼநவீநாம்
ஆஜ்ஞாம்ஆத ³ஸா²மி|
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ⅩⅩⅩⅤ ேதைநவ யத ³ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴ேவ
தர்ஹ லக்ஷேணநாேநந யூயம்ʼ மமஸி²ஷ்யா
இத ஸர்வ்ேவஜ்ஞாதும்ʼஸ² யந்த |

ⅩⅩⅩⅥ ஸி²ேமாநப தர : ப்ருʼஷ்ட²வாந் ேஹ
ப்ரேபா⁴ ப⁴வாந் குத்ர யாஸ்யத ? தேதா
யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், அஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ
யாமி தத்ஸ்தா²நம்ʼ ஸாம்ப்ரதம்ʼ மம பஸ்²சாத்³
க³ந்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாஷ க ந்து பஸ்²சாத்³
க³மிஷ்யஸி|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ ப தர : ப்ரத்யுத ³தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴ ஸாம்ப்ரதம்ʼ குேதா ேஹேதாஸ்தவ
பஸ்²சாத்³ க³ந்தும்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி? த்வத³ர்த²ம்ʼ
ப்ராணாந்தா³தும்ʼஸ²க்ேநாமி|

ⅩⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந்
மந்ந மித்தம்ʼ க ம்ʼ ப்ராணாந் தா³தும்ʼ
ஸ²க்ேநாஷ ? த்வாமஹம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼவதா³மி,
குக்குடரவணாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ த்ரி ர்மாம்
அபஹ்ேநாஷ்யேஸ|

ⅩⅣ
Ⅰ மேநாது³ :க ²ேநா மா பூ⁴த; ஈஸ்²வேர
வஸ்²வஸிதமய சவஸ்²வஸித|

Ⅱமம பது க்³ருʼேஹ ப³ஹூந வாஸஸ்தா²ந
ஸந்த ேநா ேசத் பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந்
அஜ்ஞாபயஷ்யம்ʼ யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ
ஸஜ்ஜயதும்ʼ க³ச்சா²மி|

Ⅲ யத ³ க³த்வாஹம்ʼ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ ஸஜ்ஜயாமி தர்ஹ பநராக³த்ய
யுஷ்மாந் ஸ்வஸமீபம்ʼ ேநஷ்யாமி, தேதா
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யத்ராஹம்ʼ தஷ்டா²மி தத்ர யூயமப
ஸ்தா²ஸ்யத²|

Ⅳ அஹம்ʼ யத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்³ரஜாமி
தத்ஸ்தா²நம்ʼயூயம்ʼஜாநீத²தஸ்யபந்தா²நமப
ஜாநீத²|

Ⅴ ததா³ ேதா²மா அவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வாந்குத்ரயாத தத்³வயம்ʼ நஜாநீம :, தர்ஹ
கத²ம்ʼ பந்தா²நம்ʼஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நும :?

Ⅵ யீஸு²ரகத²யத்³ அஹேமவ
ஸத்யஜீவநரூபபேதா² மயா ந க³ந்தா ேகாப
பது :ஸமீபம்ʼ க³ந்தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅶ யத ³ மாம் அஜ்ஞாஸ்யத தர்ஹ மம
ப தரமப்யஜ்ஞாஸ்யத க ந்த்வது⁴நாதஸ்தம்ʼ
ஜாநீத² பஸ்²யத² ச|

Ⅷ ததா³ ப ²லிப : கத ²தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴ ப தரம்ʼ த³ர்ஸ²ய தஸ்மாத³ஸ்மாகம்ʼ
யேத²ஷ்டம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யாவாதீ³த்,
ேஹ ப ²லிப யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
ஏதாவத்³த ³நாந ஸ்த ²தமப மாம்ʼ க ம்ʼ
ந ப்ரத்யப ⁴ஜாநாஸி? ேயா ஜேநா மாம்
அபஸ்²யத்ஸபதரமப்யபஸ்²யத்தர்ஹ பதரம்
அஸ்மாந்த³ர்ஸ²ேயத கதா²ம்ʼகத²ம்ʼகத²யஸி?

Ⅹ அஹம்ʼ ப தரி தஷ்டா²மி ப தா மய
தஷ்ட²தீத க ம்ʼ த்வம்ʼ ந ப்ரத்யஷ ? அஹம்ʼ
யத்³வாக்யம்ʼ வதா³மி தத் ஸ்வேதா ந வதா³மி
க ந்து ய : ப தா மய வ ராஜேத ஸ ஏவ
ஸர்வ்வகர்ம்மாணி கராத |
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Ⅺ அதஏவ ப தர்ய்யஹம்ʼ தஷ்டா²மி ப தா
ச மய தஷ்ட²த மமாஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ
ப்ரத்யயம்ʼ குருத, ேநா ேசத் கர்ம்மேஹேதா :
ப்ரத்யயம்ʼகுருத|

Ⅻ அஹம்ʼ யுஷ்மாநதயதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி, ேயா ஜேநா மய வஸ்²வஸித
ேஸாஹமிவ கர்ம்மாணி கரிஷ்யத வரம்ʼ
தேதாப மஹாகர்ம்மாணி கரிஷ்யத யேதா
ேஹேதாரஹம்ʼ பது :ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅢ யதா² புத்ேரண பது ர்மஹமா
ப்ரகாஸ²ேத தத³ர்த²ம்ʼ மம நாம ப்ேராச்ய யத்
ப்ரார்த²யஷ்யத்⁴ேவதத்ஸப²லம்ʼ கரிஷ்யாமி|

ⅩⅣயத ³ மம நாம்நா யத் கஞ்ச த்³ யாசத்⁴ேவ
தர்ஹ தத³ஹம்ʼஸாத⁴யஷ்யாமி|

ⅩⅤ யத ³ மய ப்ரீயத்⁴ேவ தர்ஹ மமாஜ்ஞா :
ஸமாசரத|

ⅩⅥ தேதா மயா பது : ஸமீேப ப்ரார்த ²ேத
ப தா ந ரந்தரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²தும் இதரேமகம்ʼ ஸஹாயம் அர்தா²த்
ஸத்யமயம் ஆத்மாநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கடம்ʼ
ப்ேரஷயஷ்யத |

ⅩⅦ ஏதஜ்ஜக³ேதா ேலாகாஸ்தம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ
ந ஸ²க்நுவந்த யதஸ்ேத தம்ʼ நாபஸ்²யந்
நாஜநம்ʼஸ்²ச க ந்து யூயம்ʼ ஜாநீத² யேதா
ேஹேதா : ஸ யுஷ்மாகமந்த ர்நவஸத
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயஸ்தா²ஸ்யத ச|

ⅩⅧ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் அநாதா²ந் க்ருʼத்வா
ந யாஸ்யாமி புநரப யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்
ஆக³மிஷ்யாமி|
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ⅩⅨ கயத்காலரத் பரம் அஸ்ய ஜக³ேதா
ேலாகாமாம்ʼபுந ர்நத்³ர யந்த க ந்துயூயம்ʼ
த்³ர யத²;அஹம்ʼ ஜீவஷ்யாமி தஸ்மாத்
காரணாத்³யூயமப ஜீவஷ்யத²|

ⅩⅩ ப தர்ய்யஹமஸ்மி மய ச யூயம்ʼ ஸ்த²,
ததா²ஹம்ʼ யுஷ்மாஸ்வஸ்மி தத³ப ததா³
ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅪ ேயா ஜேநா மமாஜ்ஞா க்³ருʼஹீத்வா தா
ஆசரத ஸஏவ மய ப்ரீயேத; ேயா ஜநஸ்²ச
மய ப்ரீயேத ஸஏவ மம பது : ப்ரியபாத்ரம்ʼ
ப⁴வஷ்யத , ததா²ஹமப தஸ்மிந் ப்ரீத்வா
தஸ்ைமஸ்வம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யாமி|

ⅩⅫ ததா³ ஈஷ்கரிேயாதீயாத்³ அந்ேயா
யஹூதா³ஸ்தமவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வாந் ஜக³ேதா ேலாகாநாம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ப்ரகாஸி²ேதா ந பூ⁴த்வாஸ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
குத : ப்ரகாஸி²ேதா ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந், ேயா
ஜேநா மய ப்ரீயேத ஸ மமாஜ்ஞா அப
க்³ருʼஹ்லாத , ேதந மம ப தாப தஸ்மிந்
ப்ேரஷ்யேத, ஆவாஞ்ச தந்ந கடமாக³த்ய ேதந
ஸஹநவத்ஸ்யாவ :|

ⅩⅩⅣ ேயா ஜேநா மய ந ப்ரீயேத ஸ மம
கதா² அப ந க்³ருʼஹ்லாத புநஸ்²ச யாமிமாம்ʼ
கதா²ம்ʼ யூயம்ʼ ஸ்²ருʼணுத² ஸா கதா²
ேகவலஸ்ய மம ந க ந்து மம ப்ேரரேகா ய :
ப தா தஸ்யாப கதா²|
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ⅩⅩⅤ இதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட
வ த்³யமாேநாஹம் ஏதா : ஸகலா : கதா² :
கத²யாமி|

ⅩⅩⅥ க ந்த்வத : பரம்ʼ ப த்ரா ய :
ஸஹாேயா(அ)ர்தா²த் பவத்ர ஆத்மா
மம நாம்ந ப்ேரரயஷ்யத ஸ ஸர்வ்வம்ʼ
ஸி²க்ஷயத்வா மேயாக்தா : ஸமஸ்தா : கதா²
யுஷ்மாந்ஸ்மாரயஷ்யத |

ⅩⅩⅦ அஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட ஸா²ந்த ம்ʼ
ஸ்தா²பய த்வா யாமி, நஜாம்ʼ ஸா²ந்த ம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³தா³மி, ஜக³ேதா ேலாகா யதா²
த³தா³த ததா²ஹம்ʼ ந த³தா³மி; யுஷ்மாகம்
அந்த :கரணாந து³ :க ²தாந பீ⁴தாந ச ந
ப⁴வந்து|

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ க³த்வா புநரப யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீபம் ஆக³மிஷ்யாமி மேயாக்தம்ʼ
வாக்யமித³ம்ʼ யூயம் அஸ்²ெரௗஷ்ட; யத ³
மய்யப்ேரஷ்யத்⁴வம்ʼ தர்ஹ்யஹம்ʼ பது :
ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி மமாஸ்யாம்ʼ கதா²யாம்ʼ
யூயம் அஹ்லாத ³ஷ்யத்⁴வம்ʼ யேதா மம ப தா
மத்ேதாப மஹாந்|

ⅩⅩⅨ தஸ்யா க⁴டநாயா : ஸமேய யதா²
யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்²ரத்³தா⁴ ஜாயேத தத³ர்த²ம்
அஹம்ʼ தஸ்யா க⁴டநாயா : பூர்வ்வம்இதா³நீம்ʼ
யுஷ்மாந் ஏதாம்ʼவார்த்தாம்ʼவதா³மி|

ⅩⅩⅩஇத : பரம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹமம ப³ஹவ
ஆலாபா ந ப⁴வஷ்யந்த யத : காரணாத்³
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ஏதஸ்ய ஜக³த : பத ராக³ச்ச²த க ந்து மயா
ஸஹதஸ்யேகாப ஸம்ப³ந்ேதா⁴ நாஸ்த |

ⅩⅩⅪஅஹம்ʼ ப தரி ப்ேரம கேராமி ததா² பது
ர்வ த ⁴வத்கர்ம்மாணிகேராமீத ேயநஜக³ேதா
ேலாகா ஜாநந்த தத³ர்த²ம் உத்தஷ்ட²த வயம்ʼ
ஸ்தா²நாத³ஸ்மாத்³ க³ச்சா²ம|

ⅩⅤ
Ⅰஅஹம்ʼஸத்யத்³ராக்ஷாலதாஸ்வரூேபாமம
ப தாதூத்³யாநபரிசாரகஸ்வரூபஞ்ச|

Ⅱ மம யாஸு ஸா²கா²ஸு ப²லாந ந ப⁴வந்த
தா : ஸ ச ²நத்த ததா² ப²லவத்ய : ஸா²கா²
யதா²த ⁴கப²லாந ப²லந்த தத³ர்த²ம்ʼ தா :
பரிஷ்கேராத |

Ⅲ இதா³நீம்ʼ மேயாக்ேதாபேத³ேஸ²ந யூயம்ʼ
பரிஷ்க்ருʼதா :|

Ⅳஅத : காரணாத்மய தஷ்ட²த ேதநாஹமப
யுஷ்மாஸு தஷ்டா²மி, யேதா ேஹேதா
ர்த்³ராக்ஷாலதாயாம் அஸம்ʼலக்³நா ஸா²கா²
யதா² ப²லவதீ ப⁴வதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத
ததா² யூயமப மய்யதஷ்ட²ந்த : ப²லவந்ேதா
ப⁴வதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

Ⅴஅஹம்ʼ த்³ராக்ஷாலதாஸ்வரூேபா யூயஞ்ச
ஸா²கா²ஸ்வரூேபா :; ேயாஜேநா மய தஷ்ட²த
யத்ர சாஹம்ʼ தஷ்டா²மி, ஸ ப்ரசூரப²ைல :
ப²லவாந் ப⁴வத , க ந்து மாம்ʼ வநா யூயம்ʼ
க மப கர்த்தும்ʼ நஸ²க்நுத²|

Ⅵ ய : கஸ்²ச ந் மய ந தஷ்ட²த ஸ
ஸு²ஷ்கஸா²ேக²வ ப³ஹ ர்நக்ஷப்யேத
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ேலாகாஸ்²ச தா ஆஹ்ருʼத்ய வஹ்ெநௗ
நக்ஷப்யதா³ஹயந்த |

Ⅶ யத ³ யூயம்ʼ மய தஷ்ட²த² மம கதா² ச
யுஷ்மாஸு தஷ்ட²த தர்ஹ யத்³வாஞ்ச ²த்வா
யாசஷ்யத்⁴ேவ யுஷ்மாகம்ʼ தேத³வ ஸப²லம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ யத ³ யூயம்ʼ ப்ரசூரப²லவந்ேதா ப⁴வத²
தர்ஹ தத்³வாரா மம பது ர்மஹமா
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத ததா² யூயம்ʼ மம ஸி²ஷ்யா
இத பரிக்ஷாயஷ்யத்⁴ேவ|

Ⅸ ப தா யதா² மய ப்ரீதவாந் அஹமப
யுஷ்மாஸு ததா² ப்ரீதவாந் அேதா ேஹேதா
ர்யூயம்ʼ ந ரந்தரம்ʼ மம ப்ேரமபாத்ராணி
பூ⁴த்வா தஷ்ட²த|

Ⅹ அஹம்ʼ யதா² பதுராஜ்ஞா க்³ருʼஹீத்வா
தஸ்ய ப்ேரமபா⁴ஜநம்ʼ தஷ்டா²மி தைத²வ
யூயமப யத ³ மமாஜ்ஞா கு³ஹ்லீத² தர்ஹ
மமப்ேரமபா⁴ஜநாந ஸ்தா²ஸ்யத²|

Ⅺ யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ மம ய ஆஹ்லாத³ : ஸ
யதா² ச ரம்ʼ தஷ்ட²த யுஷ்மாகம் ஆநந்த³ஸ்²ச
யதா² பூர்ய்யேத தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம் ஏதா :
கதா²அத்ரகத²ம்|

Ⅻ அஹம்ʼ யுஷ்மாஸு யதா² ப்ரீேய யூயமப
பரஸ்பரம்ʼ ததா² ப்ரீயத்⁴வம்ஏஷாமமாஜ்ஞா|

ⅩⅢ மித்ராணாம்ʼ காரணாத்
ஸ்வப்ராணதா³நபர்ய்யந்தம்ʼ யத் ப்ேரம
தஸ்மாந் மஹாப்ேரம கஸ்யாப நாஸ்த |
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ⅩⅣஅஹம்ʼ யத்³யத்³ ஆத ³ஸா²மி தத்தேத³வ
யத ³ யூயம் ஆசரத தர்ஹ யூயேமவ மம
மித்ராணி|

ⅩⅤ அத்³யாரப்⁴ய யுஷ்மாந் தா³ஸாந் ந
வத ³ஷ்யாமி யத் ப்ரபு⁴ ர்யத் கேராத
தா³ஸஸ்தத்³ ந ஜாநாத ; க ந்து பது : ஸமீேப
யத்³யத்³ அஸ்²ருʼணவம்ʼ தத் ஸர்வ்வம்ʼ
யூஷ்மாந் அஜ்ஞாபயம் தத்காரணாத்³
யுஷ்மாந் மித்ராணி ப்ேராக்தவாந்|

ⅩⅥ யூயம்ʼ மாம்ʼ ேராச தவந்த இத ந,
க ந்த்வஹேமவ யுஷ்மாந் ேராச தவாந் யூயம்ʼ
க³த்வா யதா² ப²லாந்யுத்பாத³யத² தாந
ப²லாந சாக்ஷயாணி ப⁴வந்த , தத³ர்த²ம்ʼ
யுஷ்மாந் ந்யஜுநஜம்ʼ தஸ்மாந் மம நாம
ப்ேராச்ய ப தரம்ʼ யத் கஞ்ச த்³ யாசஷ்யத்⁴ேவ
தேத³வஸயுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யத |

ⅩⅦ யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼ ப்ரீயத்⁴வம் அஹம்
இத்யாஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅧ ஜக³ேதா ேலாைக ர்யுஷ்மாஸு
ருʼதீய ேதஷ ேதபூர்வ்வம்ʼமாேமவார்த்தீயந்த
இத யூயம்ʼஜாநீத²|

ⅩⅨ யத ³ யூயம்ʼ ஜக³ேதா ேலாகா
அப⁴வஷ்யத தர்ஹ ஜக³ேதா ேலாகா
யுஷ்மாந் ஆத்மீயாந் பு³த்³த்⁴வாப்ேரஷ்யந்த;
க ந்து யூயம்ʼ ஜக³ேதா ேலாகா
ந ப⁴வத², அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
அஸ்மாஜ்ஜக³ேதா(அ)ேராசயம் ஏதஸ்மாத்
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காரணாஜ்ஜக³ேதா ேலாகா யுஷ்மாந்
ருʼதீயந்ேத|

ⅩⅩ தா³ஸ : ப்ரேபா⁴ ர்மஹாந் ந ப⁴வத
மைமதத் பூர்வ்வீயம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸ்மரத; ேத
யத ³ மாேமவாதாட³யந் தர்ஹ யுஷ்மாநப
தாட³யஷ்யந்த , யத ³ மம வாக்யம்ʼ
க்³ருʼஹ்லந்த தர்ஹ யுஷ்மாகமப வாக்யம்ʼ
க்³ரஹீஷ்யந்த |

ⅩⅪ க ந்து ேத மம நாமகாரணாத்³ யுஷ்மாந்
ப்ரத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வ்யவஹரிஷ்யந்த யேதா
ேயா மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் தம்ʼ ேத நஜாநந்த |

ⅩⅫேதஷாம்ʼஸந்ந த ⁴ம்ஆக³த்யயத்³யஹம்ʼ
நாகத²யஷ்யம்ʼ தர்ஹ ேதஷாம்ʼ பாபம்ʼ
நாப⁴வஷ்யத் க ந்த்வது⁴நா ேதஷாம்ʼ
பாபமாச்சா²த³யதும்உபாேயா நாஸ்த |

ⅩⅩⅢ ேயா ஜேநா மாம் ருʼதீயேத ஸ மம
ப தரமப ருʼதீயேத|

ⅩⅩⅣ யாத்³ருʼஸா²ந கர்ம்மாணி ேகநாப
கதா³ப நாக்ரியந்த தாத்³ருʼஸா²ந கர்ம்மாணி
யத ³ ேதஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அஹம்ʼ
நாகரிஷ்யம்ʼ தர்ஹ ேதஷாம்ʼ பாபம்ʼ
நாப⁴வஷ்யத் க ந்த்வது⁴நா ேத த்³ருʼஷ்ட்வாப
மாம்ʼமம ப தரஞ்சார்த்தீயந்த|

ⅩⅩⅤ தஸ்மாத் ேத(அ)காரணம்ʼ மாம்
ருʼதீயந்ேத யேத³தத்³ வசநம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸா²ஸ்த்ேர லிக ²தமாஸ்ேத தத் ஸப²லம்
அப⁴வத்|
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ⅩⅩⅥ க ந்து பது ர்ந ர்க³தம்ʼ யம்ʼ
ஸஹாயமர்தா²த் ஸத்யமயம் ஆத்மாநம்ʼ பது :
ஸமீபாத்³யுஷ்மாகம்ʼஸமீேபப்ேரஷயஷ்யாமி
ஸஆக³த்யமய ப்ரமாணம்ʼ தா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅦயூயம்ʼ ப்ரத²மமாரப்⁴ய மயாஸார்த்³த⁴ம்ʼ
தஷ்ட²த² தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா ர்யூயமப
ப்ரமாணம்ʼ தா³ஸ்யத²|

ⅩⅥ
Ⅰ யுஷ்மாகம்ʼ யதா² வாதா⁴ ந ஜாயேத
தத³ர்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ஏதாந ஸர்வ்வவாக்யாந
வ்யாஹரம்ʼ|

Ⅱ ேலாகா யுஷ்மாந் ப⁴ஜநக்³ருʼேஹப்⁴ேயா
தூ³ரீகரிஷ்யந்த ததா² யஸ்மிந் ஸமேய
யுஷ்மாந்ஹத்வா ஈஸ்²வரஸ்ய துஷ்டி ஜநகம்ʼ
கர்ம்மாகுர்ம்ம இத மம்ʼஸ்யந்ேத ஸ ஸமய
ஆக³ச்ச²ந்த |

Ⅲ ேத ப தரம்ʼ மாஞ்ச ந ஜாநந்த , தஸ்மாத்³
யுஷ்மாந் ப்ரதீத்³ருʼஸ²ம்ஆசரிஷ்யந்த |

Ⅳ அேதா ேஹதா : ஸமேய ஸமுபஸ்த ²ேத
யதா² மம கதா² யுஷ்மாகம்ʼ மந :ஸு :
ஸமுபதஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼயுஷ்மாப்⁴யம் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாமி யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்
அஹம்ʼ தஷ்ட²ந் ப்ரத²மம்ʼ தாம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
நாகத²யம்ʼ|

Ⅴஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ்வஸ்ய ப்ேரரயது : ஸமீபம்ʼ
க³ச்சா²மி ததா²ப த்வம்ʼ க்க க³ச்ச²ஸி
கதா²ேமதாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ேகாப மாம்ʼ ந
ப்ருʼச்ச²த |
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Ⅵ க ந்து மேயாக்தாப ⁴ராப ⁴ : கதா²ப ⁴
ர்யூஷ்மாகம் அந்த :கரணாந து³ :ேக²ந
பூர்ணாந்யப⁴வந்|

Ⅶ ததா²ப்யஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி மம
க³மநம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஹதார்த²ேமவ, யேதா
ேஹேதா ர்க³மேந ந க்ருʼேத ஸஹாேயா
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ நாக³மிஷ்யத க ந்து
யத ³ க³ச்சா²மி தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப தம்ʼ
ப்ேரஷயஷ்யாமி|

Ⅷ தத : ஸஆக³த்ய பாபபுண்யத³ண்ேட³ஷ
ஜக³ேதா ேலாகாநாம்ʼ ப்ரேபா³த⁴ம்ʼ
ஜநயஷ்யத |

Ⅸேதமய நவஸ்²வஸந்த தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா :
பாபப்ரேபா³த⁴ம்ʼஜநயஷ்யத |

Ⅹ யுஷ்மாகம் அத்³ருʼஸ்²ய : ஸந்நஹம்ʼ
பது : ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி தஸ்மாத்³ புண்ேய
ப்ரேபா³த⁴ம்ʼஜநயஷ்யத |

Ⅺஏதஜ்ஜக³ேதா(அ)த ⁴பத ர்த³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ
ப்ராப்ேநாத தஸ்மாத்³ த³ண்ேட³ ப்ரேபா³த⁴ம்ʼ
ஜநயஷ்யத |

Ⅻயுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத²யதும்ʼ மமாேநகா : கதா²
ஆஸேத, தா : கதா²இதா³நீம்ʼயூயம்ʼ ேஸாடு⁴ம்ʼ
நஸ²க்நுத²;

ⅩⅢ க ந்து ஸத்யமய ஆத்மா யதா³
ஸமாக³மிஷ்யத ததா³ ஸர்வ்வம்ʼ ஸத்யம்ʼ
யுஷ்மாந் ேநஷ்யத , ஸ ஸ்வத : க மப ந
வத ³ஷ்யத க ந்து யச்ச்²ேராஷ்யத தேத³வ
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கத²யத்வா பா⁴வகார்ய்யம்ʼ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயஷ்யத |

ⅩⅣமமமஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத யேதா
மதீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யுஷ்மாந்
ேபா³த⁴யஷ்யத |

ⅩⅤ பது ர்யத்³யத்³ ஆஸ்ேத தத் ஸர்வ்வம்ʼ
மம தஸ்மாத்³ காரணாத்³ அவாத ³ஷம்ʼ ஸ
மதீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா யுஷ்மாந்
ேபா³த⁴யஷ்யத |

ⅩⅥகயத்காலாத்பரம்ʼயூயம்ʼமாம்ʼத்³ரஷ்டும்ʼ
ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ க ந்து கயத்காலாத் பரம்ʼ புந
ர்த்³ரஷ்டும்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ யேதாஹம்ʼ பது :
ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி|

ⅩⅦ தத : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ கயந்ேதா ஜநா :
பரஸ்பரம்ʼ வத ³தும் ஆரப⁴ந்த, கயத்காலாத்
பரம்ʼ மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந லப்ஸ்யத்⁴ேவ
க ந்து கயத்காலாத் பரம்ʼ புந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ
லப்ஸ்யத்⁴ேவ யேதாஹம்ʼ பது : ஸமீபம்ʼ
க³ச்சா²மி, இத யத்³ வாக்யம் அயம்ʼ வத³த
தத் க ம்ʼ?

ⅩⅧ தத : கயத்காலாத் பரம் இத தஸ்ய
வாக்யம்ʼ க ம்ʼ? தஸ்ய வாக்யஸ்யாப ⁴ப்ராயம்ʼ
வயம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ நஸ²க்நுமஸ்ைதரித

ⅩⅨ ந க³த ³ேத யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ
ப்ரஸ்²ேநச்சா²ம்ʼஜ்ஞாத்வாேதப்⁴ேயா(அ)கத²யத்
கயத்காலாத் பரம்ʼ மாம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந
லப்ஸ்யத்⁴ேவ, க ந்து கயத்காலாத் பரம்ʼ
பூந ர்த்³ரஷ்டும்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ, யாமிமாம்ʼ
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கதா²மகத²யம்ʼ தஸ்யா அப ⁴ப்ராயம்ʼ க ம்ʼ
யூயம்ʼ பரஸ்பரம்ʼம்ருʼக³யத்⁴ேவ?

ⅩⅩ யுஷ்மாநஹம் அதயதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
யூயம்ʼ க்ரந்த ³ஷ்யத² வலபஷ்யத² ச, க ந்து
ஜக³ேதா ேலாகா ஆநந்த ³ஷ்யந்த ; யூயம்ʼ
ேஸா²காகுலா ப⁴வஷ்யத² க ந்து ேஸா²காத்
பரம்ʼஆநந்த³யுக்தா ப⁴வஷ்யத²|

ⅩⅪ ப்ரஸவகால உபஸ்த ²ேத நாரீ யதா²
ப்ரஸவேவத³நயா வ்யாகுலா ப⁴வத க ந்து
புத்ேர பூ⁴மிஷ்ேட² ஸத மநுஷ்ையேகா
ஜந்மநா நரேலாேக ப்ரவஷ்ட இத்யாநந்தா³த்
தஸ்யாஸ்தத்ஸர்வ்வம்ʼ து³ :க²ம்ʼ மநஸி ந
தஷ்ட²த ,

ⅩⅫததா²யூயமப ஸாம்ப்ரதம்ʼ ேஸா²காகுலா
ப⁴வத² க ந்து புநரப யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த³ர்ஸ²நம்ʼ
தா³ஸ்யாமி ேதந யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாந
ஸாநந்தா³ந ப⁴வஷ்யந்த , யுஷ்மாகம்ʼ தம்
ஆநந்த³ஞ்சேகாப ஹர்த்தும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந் த ³வேஸ காமப கதா²ம்ʼ மாம்ʼ
ந ப்ர யத²| யுஷ்மாநஹம் அதயதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி, மம நாம்நா யத் கஞ்ச த்³ ப தரம்ʼ
யாசஷ்யத்⁴ேவதேத³வஸதா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅣ பூர்வ்ேவ மம நாம்நா க மப
நாயாசத்⁴வம்ʼ, யாசத்⁴வம்ʼ தத : ப்ராப்ஸ்யத²
தஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸம்பூர்ணாநந்ேதா³
ஜநஷ்யேத|

ⅩⅩⅤ உபமாகதா²ப ⁴ : ஸர்வ்வாண்ேயதாந
யுஷ்மாந் ஜ்ஞாப தவாந் க ந்து யஸ்மிந்
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ஸமேய உபமயா ேநாக்த்வா பது : கதா²ம்ʼ
ஸ்பஷ்டம்ʼ ஜ்ஞாபயஷ்யாமி ஸமய
ஏதாத்³ருʼஸ²ஆக³ச்ச²த |

ⅩⅩⅥ ததா³ மம நாம்நா ப்ரார்த²யஷ்யத்⁴ேவ
(அ)ஹம்ʼயுஷ்மந்ந மித்தம்ʼப தரம்ʼவேநஷ்ேய
கதா²மிமாம்ʼ நவதா³மி;

ⅩⅩⅦ யேதா யூயம்ʼ மய ப்ேரம குருத²,
ததா²ஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய ஸமீபாத்³ ஆக³தவாந்
இத்யப ப்ரதீத²,தஸ்மாத்³காரணாத்காரணாத்
ப தாஸ்வயம்ʼயுஷ்மாஸு ப்ரீயேத|

ⅩⅩⅧ பது : ஸமீபாஜ்ஜஜத்³ ஆக³ேதாஸ்மி
ஜக³த் பரித்யஜ்ய ச புநரப பது : ஸமீபம்ʼ
க³ச்சா²மி|

ⅩⅩⅨ ததா³ ஸி²ஷ்யா அவத³ந், ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வாந் உபமயா ேநாக்த்வாது⁴நா ஸ்பஷ்டம்ʼ
வத³த |

ⅩⅩⅩ ப⁴வாந் ஸர்வ்வஜ்ஞ : ேகநச த்
ப்ருʼஷ்ேடா ப⁴வதுமப ப⁴வத : ப்ரேயாஜநம்ʼ
நாஸ்தீத்யது⁴நாஸ்மாகம்ʼ ஸ்த ²ரஜ்ஞாநம்ʼ
ஜாதம்ʼ தஸ்மாத்³ ப⁴வாந் ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸமீபாத்³ ஆக³தவாந் இத்யத்ர வயம்ʼ
வஸ்²வஸிம :|

ⅩⅩⅪ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த்³ இதா³நீம்ʼ
க ம்ʼயூயம்ʼவஸ்²வஸித²?

ⅩⅩⅫ பஸ்²யத ஸர்வ்ேவ யூயம்ʼ வகீர்ணா :
ஸந்ேதா மாம் ஏகாக நம்ʼ பீரத்யஜ்ய
ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ க³மிஷ்யத²,
ஏதாத்³ருʼஸ² : ஸமய ஆக³ச்ச²த வரம்ʼ
ப்ராேயேணாபஸ்த ²தவாந்; ததா²ப்யஹம்ʼ
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ைநகாகீ ப⁴வாமி யத : ப தா மயா ஸார்த்³த⁴ம்
ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ யதா² மயா யுஷ்மாகம்ʼ ஸா²ந்த
ர்ஜாயேத தத³ர்த²ம் ஏதா : கதா² யுஷ்மப்⁴யம்
அசகத²ம்ʼ; அஸ்மிந் ஜக³த யுஷ்மாகம்ʼ
க்ேலேஸா² க⁴டிஷ்யேத க ந்த்வேக்ஷாபா⁴
ப⁴வதயேதா மயாஜக³ஜ்ஜிதம்ʼ|

ⅩⅦ
Ⅰ தத : பரம்ʼ யீஸு²ேரதா : கதா² : கத²யத்வா
ஸ்வர்க³ம்ʼ வேலாக்ையதத் ப்ரார்த²யத், ேஹ
பத : ஸமய உபஸ்த ²தவாந்; யதா² தவ
புத்ரஸ்தவமஹமாநம்ʼப்ரகாஸ²யத தத³ர்த²ம்ʼ
த்வம்ʼ நஜபுத்ரஸ்யமஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²ய|

Ⅱ த்வம்ʼ ேயால்ேலாகாந் தஸ்ய
ஹஸ்ேத ஸமர்ப தவாந் ஸ யதா²
ேதப்⁴ேயா(அ)நந்தாயு ர்த³தா³த
தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ ப்ராணிமாத்ராணாம்
அத ⁴பத த்வபா⁴ரம்ʼ தஸ்ைமத³த்தவாந்|

Ⅲ யஸ்த்வம் அத்³வதீய : ஸத்ய
ஈஸ்²வரஸ்த்வயா ப்ேரரிதஸ்²ச யீஸு² :
க்²ரீஷ்ட ஏதேயாருப⁴ேயா : பரிசேய
ப்ராப்ேத(அ)நந்தாயு ர்ப⁴வத |

Ⅳ த்வம்ʼ யஸ்ய கர்ம்மேணா பா⁴ரம்ʼ
மஹ்யம்ʼ த³த்தவாந், தத் ஸம்பந்நம்ʼ க்ருʼத்வா
ஜக³த்யஸ்மிந்தவமஹமாநம்ʼப்ராகாஸ²யம்ʼ|

Ⅴ அதஏவ ேஹ பத ர்ஜக³த்யவத்³யமாேந
த்வயாஸஹதஷ்ட²ேதாமமேயாமஹமாஸீத்
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ஸம்ப்ரத தவ ஸமீேப மாம்ʼ தம்ʼ மஹமாநம்ʼ
ப்ராபய|

Ⅵ அந்யச்ச த்வம் ஏதஜ்ஜக³ேதா
யால்ேலாகாந் மஹ்யம் அத³தா³ அஹம்ʼ
ேதப்⁴யஸ்தவ நாம்நஸ்தத்த்வஜ்ஞாநம்
அத³தா³ம்ʼ, ேத தைவவாஸந், த்வம்ʼ தாந்
மஹ்யமத³தா³ :, தஸ்மாத்ேத தேவாபேத³ஸ²ம்
அக்³ருʼஹ்லந்|

Ⅶ த்வம்ʼ மஹ்யம்ʼ யத் கஞ்ச த்³
அத³தா³ஸ்தத்ஸர்வ்வம்ʼ த்வத்ேதா ஜாயேத
இத்யது⁴நாஜாநந்|

Ⅷ மஹ்யம்ʼ யமுபேத³ஸ²ம் அத³தா³
அஹமப ேதப்⁴யஸ்தமுபேத³ஸ²ம் அத³தா³ம்ʼ
ேதப தமக்³ருʼஹ்லந் த்வத்ேதாஹம்ʼ ந ர்க³த்ய
த்வயா ப்ேரரிேதாப⁴வம்அத்ர சவ்யஸ்²வஸந்|

Ⅸேதஷாேமவந மித்தம்ʼப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்ʼ
ஜக³ேதா ேலாகந மித்தம்ʼ ந ப்ரார்த²ேய
க ந்து யால்ேலாகாந் மஹ்யம்
அத³தா³ஸ்ேதஷாேமவ ந மித்தம்ʼ
ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்ʼயதஸ்ேததைவவாஸேத|

Ⅹேய மம ேத தவ ேய ச தவ ேத மம ததா²ைத
ர்மமமஹமா ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅺ ஸாம்ப்ரதம் அஸ்மிந் ஜக³த
மமாவஸ்த ²ேத : ேஸ²ஷம் அப⁴வத்
அஹம்ʼ தவ ஸமீபம்ʼ க³ச்சா²மி க ந்து
ேத ஜக³த ஸ்தா²ஸ்யந்த ; ேஹ பவத்ர
ப தராவேயா ர்யைத²கத்வமாஸ்ேத ததா²
ேதஷாமப்ேயகத்வம்ʼ ப⁴வத தத³ர்த²ம்ʼ
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யால்ேலாகாந் மஹ்யம் அத³தா³ஸ்தாந்
ஸ்வநாம்நா ரக்ஷ|

Ⅻ யாவந்த த ³நாந ஜக³த்யஸ்மிந்
ைத : ஸஹாஹமாஸம்ʼ தாவந்த த ³நாந
தாந் தவ நாம்நாஹம்ʼ ரக்ஷதவாந்;
யால்ேலாகாந் மஹ்யம் அத³தா³ஸ்தாந்
ஸர்வ்வாந் அஹமரக்ஷம்ʼ, ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய
ேகவலம்ʼ வநாஸ²பாத்ரம்ʼ ஹாரிதம்ʼ ேதந
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்யவசநம்ʼப்ரத்யக்ஷம்ʼப⁴வத |

ⅩⅢ க ந்த்வது⁴நா தவ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³ச்சா²மி
மயா யதா² ேதஷாம்ʼ ஸம்பூர்ணாநந்ேதா³
ப⁴வத தத³ர்த²மஹம்ʼ ஜக³த தஷ்ட²ந் ஏதா :
கதா²அகத²யம்|

ⅩⅣ தேவாபேத³ஸ²ம்ʼ ேதப்⁴ேயா(அ)த³தா³ம்ʼ
ஜக³தா ஸஹ யதா² மம ஸம்ப³ந்ேதா⁴
நாஸ்த ததா² ஜஜதா ஸஹ ேதஷாமப
ஸம்ப³ந்தா⁴பா⁴வாஜ் ஜக³ேதா ேலாகாஸ்தாந்
ருʼதீயந்ேத|

ⅩⅤ த்வம்ʼ ஜக³தஸ்தாந் க்³ருʼஹாேணத
ந ப்ரார்த²ேய க ந்த்வஸு²பா⁴த்³ ரேக்ஷத
ப்ரார்த²ேயஹம்|

ⅩⅥ அஹம்ʼ யதா² ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴ேயா ந
ப⁴வாமி ததா² ேதப ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யா ந
ப⁴வந்த |

ⅩⅦ தவ ஸத்யகத²யா தாந் பவ த்ரீகுரு தவ
வாக்யேமவஸத்யம்ʼ|
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ⅩⅧ த்வம்ʼ யதா² மாம்ʼ ஜக³த
ப்ைரரயஸ்ததா²ஹமப தாந் ஜக³த
ப்ைரரயம்ʼ|

ⅩⅨ ேதஷாம்ʼ ஹதார்த²ம்ʼ யதா²ஹம்ʼ ஸ்வம்ʼ
பவ த்ரீகேராமி ததா² ஸத்யகத²யா ேதப
பவ த்ரீப⁴வந்து|

ⅩⅩ ேகவலம்ʼ ஏேதஷாமர்ேத²
ப்ரார்த²ேய(அ)ஹம்இத நக ந்த்ேவேதஷாமுபேத³ேஸ²ந
ேய ஜநா மய வஸ்²வஸிஷ்யந்த
ேதஷாமப்யர்ேத² ப்ரார்ேத²ேய(அ)ஹம்|

ⅩⅪ ேஹ பதஸ்ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்
ஏகத்வம்ʼ ப⁴வது தவ யதா² மய
மம ச யதா² த்வய்ேயகத்வம்ʼ ததா²
ேதஷாமப்யாவேயாேரகத்வம்ʼ ப⁴வது ேதந
த்வம்ʼ மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் இத ஜக³ேதா
ேலாகா : ப்ரத யந்து|

ⅩⅫ யதா²வேயாேரகத்வம்ʼ ததா²
ேதஷாமப்ேயகத்வம்ʼ ப⁴வது ேதஷ்வஹம்ʼ
மய ச த்வம் இத்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ஸம்பூர்ணேமகத்வம்ʼ ப⁴வது, த்வம்ʼ
ப்ேரரிதவாந் த்வம்ʼ மய யதா² ப்ரீயேஸ ச
ததா² ேதஷ்வப ப்ரீதவாந் ஏதத்³யதா²ஜக³ேதா
ேலாகாஜாநந்த

ⅩⅩⅢ தத³ர்த²ம்ʼ த்வம்ʼ யம்ʼ மஹமாநம்ʼ
மஹ்யம் அத³தா³ஸ்தம்ʼ மஹமாநம் அஹமப
ேதப்⁴ேயா த³த்தவாந்|

ⅩⅩⅣ ேஹ பத ர்ஜக³ேதா ந ர்ம்மாணாத்
பூர்வ்வம்ʼ மய ஸ்ேநஹம்ʼ க்ருʼத்வா யம்ʼ
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மஹமாநம்ʼ த³த்தவாந் மம தம்ʼ மஹமாநம்ʼ
யதா² ேத பஸ்²யந்த தத³ர்த²ம்ʼ யால்ேலாகாந்
மஹ்யம்ʼ த³த்தவாந் அஹம்ʼ யத்ர தஷ்டா²மி
ேதப யதா² தத்ர தஷ்ட²ந்த மைமஷா
வாஞ்சா²|

ⅩⅩⅤ ேஹ யதா²ர்த ²க ப த ர்ஜக³ேதா
ேலாைகஸ்த்வய்யஜ்ஞாேதப த்வாமஹம்ʼ
ஜாேந த்வம்ʼ மாம்ʼ ப்ேரரிதவாந் இதீேம
ஸி²ஷ்யாஜாநந்த |

ⅩⅩⅥயதா²ஹம்ʼ ேதஷ தஷ்டா²மி ததா² மய
ேயந ப்ேரம்நா ப்ேரமாகேராஸ்தத் ேதஷ
தஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼ தவ நாமாஹம்ʼ தாந்
ஜ்ஞாப தவாந் புநரப ஜ்ஞாபயஷ்யாமி|

ⅩⅧ
Ⅰ தா : கதா² : கத²யத்வா யீஸு² :
ஸி²ஷ்யாநாதா³ய க த்³ேராந்நாமகம்ʼ
ஸ்ேராத உத்தீர்ய்ய ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ
தத்ரத்ேயாத்³யாநம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

Ⅱ க ந்து வஸ்²வாஸகா⁴தயஹூதா³ஸ்தத்
ஸ்தா²நம்ʼ பரிசீயேத யேதா யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கதா³ச த் தத்ஸ்தா²நம்அக³ச்ச²த்|

Ⅲ ததா³ ஸ யஹூதா³ : ைஸந்யக³ணம்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜகாநாம்ʼ ப ²ரூஸி²நாஞ்ச
பதா³த க³ணஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா ப்ரதீ³பாந்
உல்காந் அஸ்த்ராணி சாதா³ய தஸ்மிந்
ஸ்தா²நஉபஸ்த ²தவாந்|
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Ⅳ ஸ்வம்ʼ ப்ரத யத்³ க⁴டிஷ்யேத
தஜ் ஜ்ஞாத்வா யீஸு²ரக்³ேரஸர : ஸந்
தாநப்ருʼச்ச²த் கம்ʼ க³ேவஷயத²?

Ⅴ ேத ப்ரத்யவத³ந், நாஸரதீயம்ʼ
யீஸு²ம்ʼ; தேதா யீஸு²ரவாதீ³த்³ அஹேமவ
ஸ :; ைத : ஸஹ வஸ்²வாஸகா⁴தீ
யஹூதா³ஸ்²சாதஷ்ட²த்|

Ⅵ ததா³ஹேமவ ஸ தஸ்ையதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்ைவவ ேத பஸ்²சாேத³த்ய பூ⁴ெமௗ
பத தா :|

Ⅶ தேதா யீஸு² : புநரப ப்ருʼஷ்ட²வாந்
கம்ʼ க³ேவஷயத²? ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந்
நாஸரதீயம்ʼயீஸு²ம்ʼ|

Ⅷ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுத ³தவாந் அஹேமவ
ஸஇமாம்ʼ கதா²மசகத²ம்; யத ³ மாமந்வ ச்ச²த²
தர்ஹீமாந் க³ந்தும்ʼமாவாரயத|

Ⅸ இத்த²ம்ʼ பூ⁴ேத மஹ்யம்ʼ யால்ேலாகாந்
அத³தா³ஸ்ேதஷாம் ஏகமப நாஹாரயம்
இமாம்ʼ யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ ஸ்வயமகத²யத் ஸா
கதா²ஸப²லாஜாதா|

Ⅹ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தரஸ்ய ந கேட
க²ங்க³ல்ஸ்த ²ேத : ஸ தம்ʼ நஷ்ேகாஷம்ʼ
க்ருʼத்வா மஹாயாஜகஸ்ய மால்க²நாமாநம்ʼ
தா³ஸம் ஆஹத்ய தஸ்ய த³க்ஷணகர்ணம்ʼ
ச ²ந்நவாந்|

Ⅺ தேதா யீஸு² : ப தரம் அவத³த், க²ங்க³ம்ʼ
ேகாேஷ ஸ்தா²பய மம ப தா மஹ்யம்ʼ பாதும்ʼ



John ⅩⅧ:Ⅻ ciii John ⅩⅧ:ⅩⅧ

யம்ʼ கம்ʼஸம் அத³தா³த் ேதநாஹம்ʼ க ம்ʼ ந
பாஸ்யாமி?

Ⅻ ததா³ ைஸந்யக³ண : ேஸநாபத
ர்யஹூதீ³யாநாம்ʼ பதா³தயஸ்²ச யீஸு²ம்ʼ
க்⁴ருʼத்வா ப³த்³த்⁴வா ஹாநந்நாம்ந : கயபா² :
ஸ்²வஸு²ரஸ்யஸமீபம்ʼ ப்ரத²மம்அநயந்|

ⅩⅢ ஸ கயபா²ஸ்தஸ்மிந் வத்ஸேர
மஹாயாஜத்வபேத³ நயுக்த :

ⅩⅣ ஸந் ஸாதா⁴ரணேலாகாநாம்ʼ
மங்க³லார்த²ம் ஏகஜநஸ்ய மரணமுசதம் இத
யஹூதீ³ைய :ஸார்த்³த⁴ம்அமந்த்ரயத்|

ⅩⅤததா³ஸி²ேமாந்ப தேரா(அ)ந்ையகஸி²ஷ்யஸ்²ச
யீேஸா² : பஸ்²சாத்³ அக³ச்ச²தாம்ʼ
தஸ்யாந்யஸி²ஷ்யஸ்ய மஹாயாஜேகந
பரிச தத்வாத் ஸ யீஸு²நா ஸஹ
மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ ப்ராவஸ²த்|

ⅩⅥ க ந்து ப தேரா ப³ஹர்த்³வாரஸ்ய
ஸமீேப(அ)தஷ்ட²த்³ அதஏவ மஹாயாஜேகந
பரிச த : ஸ ஸி²ஷ்ய : புநர்ப³ஹர்க³த்வா
ெதௗ³வாய காைய கத²யத்வா ப தரம்
அப்⁴யந்தரம்ஆநயத்|

ⅩⅦ ததா³ ஸ த்³வாரரக்ஷகா ப தரம் அவத³த்
த்வம்ʼ க ம்ʼ ந தஸ்ய மாநவஸ்யஸி²ஷ்ய :? தத :
ேஸாவத³த்³அஹம்ʼ ந ப⁴வாமி|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ யத்ஸ்தா²ேந தா³ஸா :
பதா³தயஸ்²ச ஸீ²தேஹேதாரங்கா³ைர
ர்வஹ்நம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய தாபம்ʼ
ேஸவதவந்தஸ்தத்ஸ்தா²ேந ப தரஸ்தஷ்ட²ந்
ைத :ஸஹவஹ்நதாபம்ʼ ேஸவதும்ஆரப⁴த|
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ⅩⅨ ததா³ ஸி²ஷ்ேயஷ பேத³ேஸ² ச
மஹாயாஜேகநயீஸு² : ப்ருʼஷ்ட :

ⅩⅩ ஸந் ப்ரத்யுக்தவாந் ஸர்வ்வேலாகாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ கதா²மகத²யம்ʼ கு³ப்தம்ʼ காமப
கதா²ம்ʼ ந கத²யத்வா யத் ஸ்தா²நம்ʼ
யஹூதீ³யா : ஸததம்ʼ க³ச்ச²ந்த தத்ர
ப⁴ஜநேக³ேஹமந்த ³ேர சாஸி²க்ஷயம்ʼ|

ⅩⅪ மத்த : குத : ப்ருʼச்ச²ஸி? ேய ஜநா
மது³பேத³ஸ²ம்அஸ்²ருʼண்வந்தாேநவப்ருʼச்ச²
யத்³யத்³அவத³ம்ʼ ேத தத்ஜாந ந்த|

ⅩⅫ தேத³த்த²ம்ʼ ப்ரத்யுத ³தத்வாத்
ந கடஸ்த²பதா³த ர்யீஸு²ம்ʼ சேபேடநாஹத்ய
வ்யாஹரத்மஹாயாஜகம்ஏவம்ʼப்ரதவத³ஸி?

ⅩⅩⅢ தேதா யீஸு² : ப்ரத க³த ³தவாந்
யத்³யயதா²ர்த²ம் அசகத²ம்ʼ தர்ஹ
தஸ்யாயதா²ர்த²ஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ ேத³ஹ ,
க ந்துயத ³யதா²ர்த²ம்ʼ தர்ஹ குேதா ேஹேதா
ர்மாம்அதாட³ய :?

ⅩⅩⅣ பூர்வ்வம்ʼ ஹாநந் ஸப³ந்த⁴நம்ʼ தம்ʼ
கயபா²மஹாயாஜகஸ்யஸமீபம்ʼ ப்ைரஷயத்|

ⅩⅩⅤ ஸி²ேமாந்ப தரஸ்தஷ்ட²ந் வஹ்நதாபம்ʼ
ேஸவேத, ஏதஸ்மிந் ஸமேய கயந்தஸ்தம்
அப்ருʼச்ச²ந் த்வம்ʼ க ம் ஏதஸ்ய ஜநஸ்ய
ஸி²ஷ்ேயா ந? தத : ேஸாபஹ்நுத்யாப்³ரவீத்³
அஹம்ʼ ந ப⁴வாமி|

ⅩⅩⅥ ததா³ மஹாயாஜகஸ்ய யஸ்ய
தா³ஸஸ்ய பதர : கர்ணமச்ச ²நத் தஸ்ய
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குடும்ப³ : ப்ரத்யுத ³தவாந் உத்³யாேந ேதந
ஸஹதஷ்ட²ந்தம்ʼ த்வாம்ʼ க ம்ʼ நாபஸ்²யம்ʼ?

ⅩⅩⅦக ந்து ப தர : புநரபஹ்நுத்ய கத ²தவாந்;
ததா³நீம்ʼகுக்குேடா(அ)ெரௗத்|

ⅩⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ ப்ரத்யூேஷ ேத
கயபா²க்³ருʼஹாத்³ அத ⁴பேத ர்க்³ருʼஹம்ʼ
யீஸு²ம் அநயந் க ந்து யஸ்மிந் அஸு²ச த்ேவ
ஜாேத ைத ர்நஸ்தாேராத்ஸேவ
ந ேபா⁴க்தவ்யம்ʼ, தஸ்ய ப⁴யாத்³
யஹூதீ³யாஸ்தத்³க்³ருʼஹம்ʼ நாவஸ²ந்|

ⅩⅩⅨ அபரம்ʼ பீலாேதா ப³ஹராக³த்ய தாந்
ப்ருʼஷ்ட²வாந் ஏதஸ்ய மநுஷ்யஸ்ய கம்ʼ
ேதா³ஷம்ʼவத³த²?

ⅩⅩⅩ ததா³ ேத ேபத்யவத³ந்
து³ஷ்கர்ம்மகாரிணி ந ஸத ப⁴வத : ஸமீேப
ைநநம்ʼஸமார்பயஷ்யாம :|

ⅩⅩⅪ தத : பீலாேதா(அ)வத³த்³ யூயேமநம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஸ்ேவஷாம்ʼ வ்யவஸ்த²யா
வ சாரயத| ததா³ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந்
கஸ்யாப மநுஷ்யஸ்ய ப்ராணத³ண்ட³ம்ʼ
கர்த்தும்ʼ நாஸ்மாகம்அத ⁴காேரா(அ)ஸ்த |

ⅩⅩⅫஏவம்ʼஸத யீஸு² :ஸ்வஸ்யம்ருʼத்ெயௗ
யாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவாந்ஸாஸப²லாப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅢ தத³நந்தரம்ʼ பீலாத : புநரப தத்³
ராஜக்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா யீஸு²மாஹூய
ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராஜா?
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ⅩⅩⅩⅣ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த் த்வம் ஏதாம்ʼ
கதா²ம்ʼ ஸ்வத : கத²யஸி கமந்ய : கஸ்²ச ந்
மய கத ²தவாந்?

ⅩⅩⅩⅤ பீலாேதா(அ)வத³த்³ அஹம்ʼ க ம்ʼ
யஹூதீ³ய :? தவ ஸ்வேத³ஸீ²யா வ ேஸ²ஷத :
ப்ரதா⁴நயாஜகா மம ந கேட த்வாம்ʼ
ஸமார்பயந, த்வம்ʼ க ம்ʼ க்ருʼதவாந்?

ⅩⅩⅩⅥ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த் மம ராஜ்யம்
ஏதஜ்ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼ ந ப⁴வத யத ³ மம
ராஜ்யம்ʼ ஜக³த்ஸம்ப³ந்தீ⁴யம் அப⁴வஷ்யத்
தர்ஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ யதா²
ஸமர்ப ேதா நாப⁴வம்ʼ தத³ர்த²ம்ʼ மம ேஸவகா
அேயாத்ஸ்யந்க ந்துமம ராஜ்யம்ஐஹகம்ʼ ந|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ பீலாத : கத ²தவாந், தர்ஹ
த்வம்ʼ ராஜா ப⁴வஸி? யீஸு² : ப்ரத்யுக்தவாந்
த்வம்ʼ ஸத்யம்ʼ கத²யஸி, ராஜாஹம்ʼ ப⁴வாமி;
ஸத்யதாயாம்ʼ ஸா யம்ʼ தா³தும்ʼ ஜநம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஜக³த்யஸ்மிந் அவதீர்ணவாந்,
தஸ்மாத் ஸத்யத⁴ர்ம்மபக்ஷபாத ேநா மம
கதா²ம்ʼஸ்²ருʼண்வந்த |

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ஸத்யம்ʼ க ம்ʼ? ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ
பஷ்ட்வா பீலாத : புநரப ப³ஹர்க³த்வா
யஹூதீ³யாந் அபா⁴ஷத, அஹம்ʼ தஸ்ய
கமப்யபராத⁴ம்ʼ ந ப்ராப்ேநாமி|

ⅩⅩⅩⅨ நஸ்தாேராத்ஸவஸமேய
யுஷ்மாப ⁴ரப ⁴ருச த ஏேகா ஜேநா மயா
ேமாசய தவ்ய ஏஷா யுஷ்மாகம்ʼ ரீத ரஸ்த ,
அதஏவ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட யஹூதீ³யாநாம்ʼ
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ராஜாநம்ʼ க ம்ʼ ேமாசயாமி, யுஷ்மாகம் இச்சா²
கா?

ⅩⅬ ததா³ ேத ஸர்வ்ேவ ருவந்ேதா வ்யாஹரந்
ஏநம்ʼ மாநுஷம்ʼ நஹ ப³ரப்³பா³ம்ʼ ேமாசய|
க ந்துஸப³ரப்³பா³ த³ஸ்யுராஸீத்|

ⅩⅨ
Ⅰ பீலாேதா யீஸு²ம் ஆநீய கஸ²யா
ப்ராஹாரயத்|

Ⅱ பஸ்²சாத் ேஸநாக³ண : கண்டகந ர்ம்மிதம்ʼ
முகுடம்ʼ தஸ்ய மஸ்தேக ஸமர்ப்ய
வார்த்தாகீவர்ணம்ʼ ராஜபரிச்ச²த³ம்ʼ
பரிதா⁴ப்ய,

Ⅲ ேஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜந் நமஸ்கார
இத்யுக்த்வா தம்ʼ சேபேடநாஹந்தும்ஆரப⁴த|

Ⅳ ததா³ பீலாத : புநரப ப³ஹர்க³த்வா
ேலாகாந் அவத³த், அஸ்ய கமப்யபராத⁴ம்ʼ
ந லேப⁴(அ)ஹம்ʼ, பஸ்²யத தத்³ யுஷ்மாந்
ஜ்ஞாபயதும்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ப³ஹேரநம்ஆநயாமி|

Ⅴ தத : பரம்ʼ யீஸு² : கண்டகமுகுடவாந்
வார்த்தாகீவர்ணவஸநவாம்ʼஸ்²ச
ப³ஹராக³ச்ச²த்| தத : பீலாத உக்தவாந் ஏநம்ʼ
மநுஷ்யம்ʼ பஸ்²யத|

Ⅵ ததா³ ப்ரதா⁴நயாஜகா : பதா³தயஸ்²ச
தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா, ஏநம்ʼ க்ருேஸ² வத⁴, ஏநம்ʼ
க்ருேஸ²வத⁴,இத்யுக்த்வா ரவதும்ʼஆரப⁴ந்த|
தத : பீலாத : கத ²தவாந் யூயம்ʼ ஸ்வயம்
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ஏநம்ʼ நீத்வா க்ருேஸ² வத⁴த, அஹம் ஏதஸ்ய
கமப்யபராத⁴ம்ʼ ந ப்ராப்தவாந்|

Ⅶ யஹூதீ³யா : ப்ரத்யவத³ந் அஸ்மாகம்ʼ
யா வ்யவஸ்தா²ஸ்ேத தத³நுஸாேரணாஸ்ய
ப்ராணஹநநம் உச தம்ʼ யேதாயம்ʼ ஸ்வம்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ரமவத³த்|

Ⅷ பீலாத இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
மஹாத்ராஸயுக்த :

Ⅸஸந் புநரப ராஜக்³ருʼஹஆக³த்ய யீஸு²ம்ʼ
ப்ருʼஷ்டவாந் த்வம்ʼகுத்ரத்ேயா ேலாக :? க ந்து
யீஸ²ஸ்தஸ்யகமப ப்ரத்யுத்தரம்ʼ நாவத³த்|

Ⅹ 1॰ தத : பீலாத் கத ²தவாந த்வம்ʼ க ம்ʼ மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந ஸம்ʼலபஷ்யஸி ? த்வாம்ʼ
க்ருேஸ² ேவத ⁴தும்ʼ வா ேமாசயதும்ʼ ஸ²க்த
ர்மமாஸ்ேதஇத க ம்ʼத்வம்ʼநஜாநாஸி ? ததா³
யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³ ஈஸ்²வேரணாத³Ÿाம்ʼ
மேமாபரிதவக மப்யத ⁴பத த்வம்ʼநவ த்³யேத,
ததா²ப ேயா ஜேநா மாம்ʼ தவ ஹஸ்ேத
ஸமார்பயத் தஸ்யமஹாபாதகம்ʼஜாதம்|

Ⅺ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த்³
ஈஸ்²வேரணாத³த்தம்ʼ மேமாபரி தவ
க மப்யத ⁴பத த்வம்ʼ ந வ த்³யேத, ததா²ப ேயா
ஜேநா மாம்ʼ தவ ஹஸ்ேத ஸமார்பயத் தஸ்ய
மஹாபாதகம்ʼஜாதம்|

Ⅻ ததா³ரப்⁴ய பீலாதஸ்தம்ʼ ேமாசயதும்ʼ
ேசஷ்டிதவாந் க ந்து யஹூதீ³யா ருவந்ேதா
வ்யாஹரந் யதீ³மம்ʼ மாநவம்ʼ த்யஜஸி தர்ஹ
த்வம்ʼ ைகஸரஸ்ய மித்ரம்ʼ ந ப⁴வஸி, ேயா
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ஜந :ஸ்வம்ʼ ராஜாநம்ʼவக்த ஸஏவைகமரஸ்ய
வருத்³தா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யத |

ⅩⅢ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா பீலாேதா
யீஸு²ம்ʼ ப³ஹராநீய நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ஆஸாத³நத ³நஸ்ய த்³வதீயப்ரஹராத்
பூர்வ்வம்ʼ ப்ரஸ்தரப³ந்த⁴நநாம்ந ஸ்தா²ேந
(அ)ர்தா²த் இப்³ரீயபா⁴ஷயா யத்³ க³ப்³ப ³தா²
கத்²யேத தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந வ சாராஸந
உபாவஸ²த்|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ பீலாேதா யஹூதீ³யாந்
அவத³த்,யுஷ்மாகம்ʼ ராஜாநம்ʼ பஸ்²யத|

ⅩⅤ க ந்து ஏநம்ʼ தூ³ரீகுரு, ஏநம்ʼ தூ³ரீகுரு,
ஏநம்ʼ க்ருேஸ² வத⁴, இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா
ேத ரவதும் ஆரப⁴ந்த; ததா³ பீலாத :
கத ²தவாந்யுஷ்மாகம்ʼ ராஜாநம்ʼ க ம்ʼ க்ருேஸ²
ேவத ⁴ஷ்யாமி? ப்ரதா⁴நயாஜகா உத்தரம்
அவத³ந்ைகஸரம்ʼவநாேகாப ராஜாஸ்மாகம்ʼ
நாஸ்த |

ⅩⅥ தத : பீலாேதா யீஸு²ம்ʼ க்ருேஸ²
ேவத ⁴தும்ʼ ேதஷாம்ʼஹஸ்ேதஷ ஸமார்பயத்,
ததஸ்ேததம்ʼ த்⁴ருʼத்வா நீதவந்த :|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ யீஸு² : க்ருஸ²ம்ʼ வஹந்
ஸி²ர :கபாலம் அர்தா²த்³ யத்³ இப்³ரீயபா⁴ஷயா
கு³ல்க³ல்தாம்ʼ வத³ந்த தஸ்மிந் ஸ்தா²ந
உபஸ்த ²த :|

ⅩⅧ ததஸ்ேத மத்⁴யஸ்தா²ேந தம்ʼ
தஸ்ேயாப⁴யபார்ஸ்²ேவ த்³வாவபெரௗ
க்ருேஸ²(அ)வத⁴ந்|
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ⅩⅨ அபரம் ஏஷ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா
நாஸரதீயயீஸு² :, இத வஜ்ஞாபநம்ʼ
லிக ²த்வா பீலாதஸ்தஸ்ய க்ருேஸா²பரி
ஸமேயாஜயத்|

ⅩⅩஸாலிப  :இப்³ரீயயூநாநீயேராமீயபா⁴ஷாப ⁴
ர்லிக ²தா; யீேஸா² : க்ருஸ²ேவத⁴நஸ்தா²நம்ʼ
நக³ரஸ்ய ஸமீபம்ʼ, தஸ்மாத்³ ப³ஹேவா
யஹூதீ³யாஸ்தாம்ʼ படி²தும்ஆரப⁴ந்த|

ⅩⅪ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா :
பீலாதமித ந்யேவத³யந் யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராேஜத வாக்யம்ʼ ந க ந்து ஏஷ ஸ்வம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாநம் அவத³த்³ இத்த²ம்ʼ
லிக²து|

ⅩⅫ தத : பீலாத உத்தரம்ʼ த³த்தவாந்
யல்ேலக²நீயம்ʼ தல்லிக ²தவாந்|

ⅩⅩⅢ இத்த²ம்ʼ ேஸநாக³ேணா
யீஸு²ம்ʼ க்ருேஸ² வத ⁴த்வா தஸ்ய
பரிேத⁴யவஸ்த்ரம்ʼ சதுேரா பா⁴கா³ந் க்ருʼத்வா
ஏைககேஸநா ஏைககபா⁴க³ம் அக்³ருʼஹ்லத்
தஸ்ேயாத்தரீயவஸ்த்ரஞ்சாக்³ருʼஹ்லத்|
க ந்தூத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ ஸூச ேஸவநம்ʼ வநா
ஸர்வ்வம்ஊதம்ʼ|

ⅩⅩⅣ தஸ்மாத்ேத வ்யாஹரந்
ஏதத் க : ப்ராப்ஸ்யத ? தந்ந
க²ண்ட³யத்வா தத்ர கு³டிகாபாதம்ʼ கரவாம|
வப⁴ஜந்ேத(அ)த⁴ரீயம்ʼ ேம வஸநம்ʼ ேத
பரஸ்பரம்ʼ| மேமாத்தரீயவஸ்த்ரார்த²ம்ʼ
கு³டிகாம்ʼ பாதயந்த ச| இத யத்³வாக்யம்ʼ



John ⅩⅨ:ⅩⅩⅤ cxi John ⅩⅨ:ⅩⅩⅪ

த⁴ர்ம்மபுஸ்தேக லிக ²தமாஸ்ேத தத்
ேஸநாக³ேணேநத்த²ம்ʼ வ்யவஹரணாத்
ஸித்³த⁴மப⁴வத்|

ⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீேஸா² ர்மாதா மாது
ர்ப⁴க ³நீ ச யா க்லியபா பா⁴ர்ய்யா மரியம்
மக்³த³லீநீ மரியம் ச ஏதாஸ்தஸ்ய க்ருஸ²ஸ்ய
ஸந்நெதௗ⁴ஸமதஷ்ட²ந்|

ⅩⅩⅥ தேதா யீஸு² : ஸ்வமாதரம்ʼ
ப்ரியதமஸி²ஷ்யஞ்ச ஸமீேப
த³ண்டா³யமாெநௗ வ ேலாக்ய மாதரம்
அவத³த், ேஹ ேயாஷத்³ ஏநம்ʼ தவ புத்ரம்ʼ
பஸ்²ய,

ⅩⅩⅦஸி²ஷ்யந்த்வவத³த், ஏநாம்ʼ தவமாதரம்ʼ
பஸ்²ய| தத : ஸ ஸி²ஷ்யஸ்தத்³க⁴டிகாயாம்ʼ
தாம்ʼ நஜக்³ருʼஹம்ʼ நீதவாந்|

ⅩⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ கர்ம்மாது⁴நா
ஸம்பந்நமபூ⁴த் யீஸு²ரித ஜ்ஞாத்வா
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்ய வசநம்ʼ யதா² ஸித்³த⁴ம்ʼ
ப⁴வத தத³ர்த²ம்அகத²யத்மமப பாஸாஜாதா|

ⅩⅩⅨ ததஸ்தஸ்மிந் ஸ்தா²ேந அம்லரேஸந
பூர்ணபாத்ரஸ்த ²த்யா ேத ஸ்பஞ்ஜேமகம்ʼ
தத³ம்லரேஸநார்த்³ரீக்ருʼத்ய ஏேஸாப்³நேல
தத்³ ேயாஜயத்வா தஸ்ய முக²ஸ்ய
ஸந்ந தா⁴வஸ்தா²பயந்|

ⅩⅩⅩ ததா³ யீஸு²ரம்லரஸம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
ஸர்வ்வம்ʼ ஸித்³த⁴ம் இத கதா²ம்ʼ கத²யத்வா
மஸ்தகம்ʼ நமயந் ப்ராணாந் பர்ய்யத்யஜத்|

ⅩⅩⅪ தத்³வநம் ஆஸாத³நத ³நம்ʼ தஸ்மாத்
பேர(அ)ஹந வஸ்²ராமவாேர ேத³ஹா
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யதா² க்ருேஸா²பரி ந தஷ்ட²ந்த , யத : ஸ
வஸ்²ராமவாேரா மஹாத ³நமாஸீத், தஸ்மாத்³
யஹூதீ³யா : பீலாதந கடம்ʼ க³த்வா ேதஷாம்ʼ
பாத³ப⁴ஞ்ஜநஸ்ய ஸ்தா²நாந்தரநயநஸ்ய
சாநுமத ம்ʼ ப்ரார்த²யந்த|

ⅩⅩⅫ அத : ேஸநா ஆக³த்ய யீஸு²நா ஸஹ
க்ருேஸ² ஹதேயா : ப்ரத²மத்³வதீயேசாரேயா :
பாதா³ந்அப⁴ஞ்ஜந்;

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து யீேஸா² : ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா
ஸ ம்ருʼத இத த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய பாெதௗ³
நாப⁴ஞ்ஜந்|

ⅩⅩⅩⅣ பஸ்²சாத்³ ஏேகா ேயாத்³தா⁴
ஸூ²லாகா⁴ேதந தஸ்ய குக்ஷம் அவத⁴த்
தத்க்ஷணாத் தஸ்மாத்³ ரக்தம்ʼ ஜலஞ்ச
ந ரக³ச்ச²த்|

ⅩⅩⅩⅤேயாஜேநா(அ)ஸ்யஸா யம்ʼத³தா³த
ஸ ஸ்வயம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந் தஸ்ேயத³ம்ʼ
ஸா யம்ʼ ஸத்யம்ʼ தஸ்ய கதா² யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸம்ʼ ஜநயதும்ʼ ேயாக்³யா தத் ஸ
ஜாநாத |

ⅩⅩⅩⅥதஸ்ையகம்அஸ்த்⁴யப நப⁴ம்ʼ யேத,
ⅩⅩⅩⅦ தத்³வத்³ அந்யஸா²ஸ்த்ேரப
லிக்²யேத, யதா², "த்³ருʼஷ்டிபாதம்ʼ கரிஷ்யந்த
ேத(அ)வத⁴ந்யந்துதம்ப்ரத | "

ⅩⅩⅩⅧ அரிமதீ²யநக³ரஸ்ய யூஷப்²நாமா
ஸி²ஷ்ய ஏகஆஸீத் க ந்து யஹூதீ³ேயப்⁴ேயா
ப⁴யாத் ப்ரகாஸி²ேதா ந ப⁴வத ; ஸ யீேஸா²
ர்ேத³ஹம்ʼ ேநதும்ʼ பீலாதஸ்யாநுமத ம்ʼ
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ப்ரார்த²யத, தத : பீலாேதநாநுமேத ஸத ஸ
க³த்வாயீேஸா² ர்ேத³ஹம்அநயத்|

ⅩⅩⅩⅨ அபரம்ʼ ேயா ந கதீ³ேமா
ராத்ெரௗ யீேஸா² : ஸமீபம் அக³ச்ச²த்
ேஸாப க³ந்த⁴ரேஸந மிஸ்²ரிதம்ʼ
ப்ராேயண பஞ்சாஸ²த்ேஸடகமகு³ரும்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாக³ச்ச²த்|

ⅩⅬ ததஸ்ேத யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பநரீத்யநுஸாேரண
தத்ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்ேயண ஸஹதம்ʼ தஸ்ய
ேத³ஹம்ʼவஸ்த்ேரணாேவஷ்டயந்|

ⅩⅬⅠ அபரஞ்ச யத்ர ஸ்தா²ேந தம்ʼ
க்ருேஸ²(அ)வத⁴ந்தஸ்யந கடஸ்ேதா²த்³யாேந
யத்ர க மப ம்ருʼதேத³ஹம்ʼ கதா³ப
நாஸ்தா²ப்யத தாத்³ருʼஸ²ம் ஏகம்ʼ நூதநம்ʼ
ஸ்²மஸா²நம்ஆஸீத்|

ⅩⅬⅡயஹூதீ³யாநாம்ஆஸாத³நத ³நாக³மநாத்
ேத தஸ்மிந் ஸமீபஸ்த²ஸ்²மஸா²ேந யீஸு²ம்
அஸா²யயந்|

ⅩⅩ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³ேந

(அ)த ப்ரத்யூேஷ (அ)ந்த⁴காேர தஷ்ட²த
மக்³த³லீநீ மரியம் தஸ்ய ஸ்²மஸா²நஸ்ய
ந கடம்ʼ க³த்வா ஸ்²மஸா²நஸ்ய முகா²த்
ப்ரஸ்தரமபஸாரிதம்அபஸ்²யத்|

Ⅱ பஸ்²சாத்³ தா⁴வத்வா ஸி²ேமாந்ப தராய
யீேஸா² : ப்ரியதமஸி²ஷ்யாய ேசத³ம்
அகத²யத், ேலாகா : ஸ்²மஸா²நாத் ப்ரபு⁴ம்ʼ
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நீத்வா குத்ராஸ்தா²பயந் தத்³ வக்தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாமி|

Ⅲ அத : ப தர : ேஸாந்யஸி²ஷ்யஸ்²ச
ப³ர்ஹ ர்பு⁴த்வா ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼ க³ந்தும்
ஆரேப⁴தாம்ʼ|

Ⅳ உப⁴ேயார்தா⁴வேதா : ேஸாந்யஸி²ஷ்ய :
ப தரம்ʼ பஸ்²சாத் த்யக்த்வா பூர்வ்வம்ʼ
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நஉபஸ்த ²தவாந்|

Ⅴ ததா³ ப்ரஹ்வீபூ⁴ய ஸ்தா²ப தவஸ்த்ராணி
த்³ருʼஷ்டவாந் க ந்துந ப்ராவஸ²த்|

Ⅵ அபரம்ʼ ஸி²ேமாந்ப தர ஆக³த்ய
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய

Ⅶ ஸ்தா²ப தவஸ்த்ராணி மஸ்தகஸ்ய
வஸ்த்ரஞ்ச ப்ருʼத²க் ஸ்தா²நாந்தேர
ஸ்தா²ப தம்ʼ த்³ருʼஷ்டவாந்|

Ⅷ தத : ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நம்ʼ பூர்வ்வம்
ஆக³ேதா ேயாந்யஸி²ஷ்ய : ேஸாப ப்ரவஸ்²ய
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்டாவ்யஸ்²வஸீத்|

Ⅸ யத : ஸ்²மஸா²நாத் ஸ உத்தா²பய தவ்ய
ஏதஸ்ய த⁴ர்ம்மபுஸ்தகவசநஸ்ய பா⁴வம்ʼ ேத
ததா³ ேவாத்³து⁴ம்ʼ நாஸ²ந்குவந்|

Ⅹ அநந்தரம்ʼ ெதௗ த்³ெவௗ
ஸி²ஷ்ெயௗ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ க்³ருʼஹம்ʼ
பராவ்ருʼத்யாக³ச்ச²தாம்|

Ⅺ தத : பரம்ʼ மரியம் ஸ்²மஸா²நத்³வாரஸ்ய
ப³ஹ  : ஸ்த ²த்வா ேராத ³தும் ஆரப⁴த தேதா
ருத³தீ ப்ரஹ்வீபூ⁴யஸ்²மஸா²நம்ʼவேலாக்ய
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Ⅻ யீேஸா² : ஸ²யநஸ்தா²நஸ்ய
ஸி²ர :ஸ்தா²ேந பத³தேல ச த்³வேயா ர்த ³ேஸா²
த்³ெவௗ ஸ்வர்கீ³யதூ³தாவுபவஷ்ெடௗ
ஸமபஸ்²யத்|

ⅩⅢெதௗ ப்ருʼஷ்டவந்ெதௗ ேஹ நாரி குேதா
ேராத ³ஷ ? ஸாவத³த் ேலாகா மம ப்ரபு⁴ம்ʼ
நீத்வாகுத்ராஸ்தா²பயந்இத நஜாநாமி|

ⅩⅣஇத்யுக்த்வா முக²ம்ʼ பராவ்ருʼத்ய யீஸு²ம்ʼ
த³ண்டா³யமாநம் அபஸ்²யத் க ந்து ஸ
யீஸு²ரித ஸாஜ்ஞாதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தாம் அப்ருʼச்ச²த்
ேஹ நாரி குேதா ேராத ³ஷ ? கம்ʼ வா
ம்ருʼக³யேஸ? தத : ஸா தம் உத்³யாநேஸவகம்ʼ
ஜ்ஞாத்வா வ்யாஹரத், ேஹ மேஹச்ச²
த்வம்ʼ யதீ³த : ஸ்தா²நாத் தம்ʼ நீதவாந் தர்ஹ
குத்ராஸ்தா²பயஸ்தத்³ வத³ தத்ஸ்தா²நாத் தம்
ஆநயாமி|

ⅩⅥததா³ யீஸு²ஸ்தாம்அவத³த் ேஹமரியம்|
தத : ஸா பராவ்ருʼத்ய ப்ரத்யவத³த் ேஹ
ரப்³பூ³நீஅர்தா²த் ேஹகு³ேரா|

ⅩⅦ ததா³ யீஸு²ரவத³த் மாம்ʼ மா த⁴ர,
இதா³நீம்ʼ பது : ஸமீேப ஊர்த்³த்⁴வக³மநம்ʼ
ந கேராமி க ந்து ேயா மம யுஷ்மாகஞ்ச
ப தா மம யுஷ்மாகஞ்ேசஸ்²வரஸ்தஸ்ய ந கட
ஊர்த்³த்⁴வக³மநம்ʼ கர்த்தும் உத்³யேதாஸ்மி,
இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ த்வம்ʼ க³த்வா மம
ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼஜ்ஞாபய|
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ⅩⅧ தேதா மக்³த³லீநீமரியம் தத்க்ஷணாத்³
க³த்வா ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ைய த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா
கதா² ஏதா அகத²யத்³ இத வார்த்தாம்ʼ
ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா(அ)கத²யத்|

ⅩⅨதத : பரம்ʼஸப்தாஹஸ்ய ப்ரத²மத ³நஸ்ய
ஸந்த்⁴யாஸமேய ஸி²ஷ்யா ஏகத்ர
மிலித்வா யஹூதீ³ேயப்⁴ேயா ப ⁴யா
த்³வாரருத்³த⁴ம் அகுர்வ்வந், ஏதஸ்மிந் காேல
யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴யஸ்தா²ேந தஷ்ட²ந்
அகத²யத்³யுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼபூ⁴யாத்|

ⅩⅩ இத்யுக்த்வா நஜஹஸ்தம்ʼ குக்ஷஞ்ச
த³ர்ஸி²தவாந், தத : ஸி²ஷ்யா : ப்ரபு⁴ம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாஹ்ருʼஷ்டாஅப⁴வந்|

ⅩⅪ யீஸு² : புநரவத³த்³ யுஷ்மாகம்ʼ
கல்யாணம்ʼ பூ⁴யாத் ப தா யதா² மாம்ʼ
ப்ைரஷயத் ததா²ஹமப யுஷ்மாந்
ப்ேரஷயாமி|

ⅩⅫ இத்யுக்த்வா ஸ ேதஷாமுபரி
தீ³ர்க⁴ப்ரஸ்²வாஸம்ʼ த³த்த்வா கத ²தவாந்
பவ த்ரம்ஆத்மாநம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத|

ⅩⅩⅢயூயம்ʼ ேயஷாம்ʼ பாபாந ேமாசயஷ்யத²
ேத ேமாசயஷ்யந்ேத ேயஷாஞ்ச பாபாத ந
ேமாசயஷ்யத² ேத ந ேமாசயஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅣ த்³வாத³ஸ²மத்⁴ேய க³ணிேதா
யமேஜா ேதா²மாநாமா ஸி²ஷ்ேயா
யீேஸா²ராக³மநகாைல ைத : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
நாஸீத்|
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ⅩⅩⅤ அேதா வயம்ʼ ப்ரபூ⁴ம் அபஸ்²யாேமத
வாக்ேய(அ)ந்யஸி²ஷ்ையருக்ேத ேஸாவத³த்,
தஸ்ய ஹஸ்தேயா ர்ெலௗஹகீலகாநாம்ʼ
சஹ்நம்ʼ ந வ ேலாக்ய தச்சஹ்நம்
அங்கு³ல்யா ந ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய
குெக்ஷௗ ஹஸ்தம்ʼ நாேராப்ய சாஹம்ʼ ந
வஸ்²வஸிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅥ அபரம் அஷ்டேம(அ)ஹ்ந க³ேத ஸத
ேதா²மாஸஹத : ஸி²ஷ்யக³ண ஏகத்ர
மிலித்வா த்³வாரம்ʼருத்³த்⁴வாப்⁴யந்தரஆஸீத்,
ஏதர்ஹ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ மத்⁴யஸ்தா²ேந
தஷ்ட²ந் அகத²யத், யுஷ்மாகம்ʼ குஸ²லம்ʼ
பூ⁴யாத்|

ⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் தா²ைம கத ²தவாந் த்வம்
அங்கு³லீம் அத்ரார்பய த்வா மம கெரௗ
பஸ்²ய கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய மம குக்ஷாவர்பய
நாவஸ்²வஸ்ய|

ⅩⅩⅧததா³ேதா²மாஅவத³த்,ேஹமமப்ரேபா⁴
ேஹமதீ³ஸ்²வர|

ⅩⅩⅨ யீஸு²ரகத²யத், ேஹ ேதா²மா மாம்ʼ
ந ரீ ய வஸ்²வஸிஷ ேய ந த்³ருʼஷ்ட்வா
வஸ்²வஸந்த தஏவத⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅩ ஏதத³ந்யாந புஸ்தேக(அ)ஸ்மிந்
அலிக ²தாந ப³ஹூந்யாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி
யீஸு² :ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ புரஸ்தாத்³அகேராத்|

ⅩⅩⅪ க ந்து யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்த :
ஸுத ஏேவத யதா² யூயம்ʼ வஸ்²வஸித²
வஸ்²வஸ்ய ச தஸ்ய நாம்நா
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பரமாயு : ப்ராப்நுத² தத³ர்த²ம் ஏதாந
ஸர்வ்வாண்யலிக்²யந்த|

ⅩⅪ
Ⅰ தத : பரம்ʼ த ப ³ரியாஜலேத⁴ஸ்தேட யீஸு² :
புநரப ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்
த³ர்ஸ²நஸ்யாக்²யாநமித³ம்|

Ⅱ ஸி²ேமாந்ப தர : யமஜேதா²மா
கா³லீலீயகாந்நாநக³ரநவாஸீ ந த²ேநல்
ஸிவேத³ : புத்ராவந்ெயௗ த்³ெவௗ
ஸி²ஷ்ெயௗ ைசேதஷ்ேவகத்ர மிலிேதஷ
ஸி²ேமாந்ப தேரா(அ)கத²யத் மத்ஸ்யாந்
த⁴ர்தும்ʼயாமி|

Ⅲ ததஸ்ேத வ்யாஹரந் தர்ஹ வயமப
த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ யாம : ததா³ ேத
ப³ஹர்க³தா : ஸந்த : க்ஷப்ரம்ʼ நாவம்
ஆேராஹந் க ந்து தஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாம் ஏகமப
ந ப்ராப்நுவந்|

Ⅳ ப்ரபா⁴ேத ஸத யீஸு²ஸ்தேட ஸ்த ²தவாந்
க ந்து ஸ யீஸு²ரித ஸி²ஷ்யா ஜ்ஞாதும்ʼ
நாஸ²க்நுவந்|

Ⅴ ததா³ யீஸு²ரப்ருʼச்ச²த், ேஹ வத்ஸா
ஸந்நெதௗ⁴ கஞ்ச த் கா²த்³யத்³ரவ்யம்
ஆஸ்ேத? ேத(அ)வத³ந் க மப நாஸ்த |

Ⅵ ததா³ ேஸா(அ)வத³த் ெநௗகாயா
த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ ஜாலம்ʼ நக்ஷபத தேதா
லப்ஸ்யத்⁴ேவ, தஸ்மாத் ைத ர்நக்ஷப்ேத
ஜாேலமத்ஸ்யாஏதாவந்ேதா(அ)பதந்ேயநேத
ஜாலமாக்ருʼஷ்யேநாத்ேதாலயதும்ʼஸ²க்தா :|
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Ⅶ தஸ்மாத்³ யீேஸா² : ப்ரியதமஸி²ஷ்ய :
ப தராயாகத²யத் ஏஷ ப்ரபு⁴ ர்ப⁴ேவத், ஏஷ
ப்ரபு⁴ரித வாசம்ʼ ஸ்²ருத்ைவவ ஸி²ேமாந்
நக்³நதாேஹேதா ர்மத்ஸ்யதா⁴ரிண
உத்தரீயவஸ்த்ரம்ʼ பரிதா⁴ய ஹ்ரத³ம்ʼ
ப்ரத்யுத³லம்ப²யத்|

Ⅷஅபேர ஸி²ஷ்யா மத்ஸ்ைய : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஜாலம் ஆகர்ஷந்த : க்ஷ த்³ரெநௗகாம்ʼ
வாஹயத்வா கூலமாநயந் ேத கூலாத்³
அததூ³ேர நாஸந் த்³வஸ²தஹஸ்ேதப்⁴ேயா
தூ³ரஆஸந்இத்யநுமீயேத|

Ⅸ தீரம்ʼ ப்ராப்ைதஸ்ைதஸ்தத்ர
ப்ரஜ்வலிதாக்³நஸ்தது³பரி மத்ஸ்யா :
பூபாஸ்²ச த்³ருʼஷ்டா :|

Ⅹ தேதா யீஸு²ரகத²யத்³ யாந் மத்ஸ்யாந்
அத⁴ரத ேதஷாம்ʼ கத பயாந்ஆநயத|

Ⅺஅத : ஸி²ேமாந்ப தர : பராவ்ருʼத்ய க³த்வா
ப்³ருʼஹத்³ப ⁴ஸ்த்ரிபஞ்சாஸ²த³த ⁴கஸ²தமத்ஸ்ைய :
பரிபூர்ணம்ʼதஜ்ஜாலம்ஆக்ருʼஷ்ேயாத³ேதாலயத்
க ந்த்ேவதாவத்³ப ⁴ ர்மத்ஸ்ையரப ஜாலம்ʼ
நாச ²த்³யத|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தாந் அவாதீ³த்
யூயமாக³த்ய பு⁴ம்ʼக்³த்⁴வம்ʼ; ததா³ ஸஏவ
ப்ரபு⁴ரித ஜ்ஞாதத்வாத் த்வம்ʼ க :? இத
ப்ரஷ்டும்ʼ ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ கஸ்யாப
ப்ரக³ல்ப⁴தா நாப⁴வத்|

ⅩⅢ தேதா யீஸு²ராக³த்ய பூபாந்
மத்ஸ்யாம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வா ேதப்⁴ய :
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பர்ய்யேவஷயத்|
ⅩⅣ இத்த²ம்ʼ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நாத்
பரம்ʼ யீஸு² : ஸி²ஷ்ேயப்⁴யஸ்த்ருʼதீயவாரம்ʼ
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்|

ⅩⅤ ேபா⁴ஜேந ஸமாப்ேத ஸத யீஸு² :
ஸி²ேமாந்ப தரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ யூநஸ :
புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம் ஏேதப்⁴ேயாத ⁴கம்ʼ
மய ப்ரீயேஸ? தத : ஸ உத ³தவாந் ஸத்யம்ʼ
ப்ரேபா⁴ த்வய ப்ரீேய(அ)ஹம்ʼ தத்³ ப⁴வாந்
ஜாநாத ; ததா³ யீஸு²ரகத²யத் தர்ஹ மம
ேமஷஸா²வகக³ணம்ʼ பாலய|

ⅩⅥ தத : ஸ த்³வதீயவாரம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந்
ேஹ யூநஸ : புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ மய
ப்ரீயேஸ? தத : ஸஉக்தவாந் ஸத்யம்ʼ ப்ரேபா⁴
த்வய ப்ரீேய(அ)ஹம்ʼ தத்³ ப⁴வாந் ஜாநாத ;
ததா³ யீஸு²ரகத²யத தர்ஹ மம ேமஷக³ணம்ʼ
பாலய|

ⅩⅦபஸ்²சாத்ஸத்ருʼதீயவாரம்ʼப்ருʼஷ்டவாந்,
ேஹ யூநஸ : புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ க ம்ʼ மய
ப்ரீயேஸ? ஏதத்³வாக்யம்ʼ த்ருʼதீயவாரம்ʼ
ப்ருʼஷ்டவாந் தஸ்மாத் ப தேரா து³ :க ²ேதா
பூ⁴த்வா(அ)கத²யத் ேஹ ப்ரேபா⁴ ப⁴வத :
க மப்யேகா³சரம்ʼ நாஸ்த த்வய்யஹம்ʼ ப்ரீேய
தத்³ ப⁴வாந் ஜாநாத ; தேதா யீஸு²ரவத³த்
தர்ஹ மம ேமஷக³ணம்ʼ பாலய|

ⅩⅧ அஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி
ெயௗவநகாேல ஸ்வயம்ʼ ப³த்³த⁴கடி
ர்யத்ேரச்சா² தத்ர யாதவாந் க ந்த்வத :
பரம்ʼ வ்ருʼத்³ேத⁴ வயஸி ஹஸ்தம்ʼ
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வஸ்தாரயஷ்யஸி, அந்யஜநஸ்த்வாம்ʼ
ப³த்³த்⁴வா யத்ர க³ந்தும்ʼ தேவச்சா² ந ப⁴வத
த்வாம்ʼ த்⁴ருʼத்வா தத்ர ேநஷ்யத |

ⅩⅨ ப²லத : கீத்³ருʼேஸ²ந மரேணந ஸ
ஈஸ்²வரஸ்ய மஹமாநம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யத
தத்³ ேபா³த⁴யதும்ʼ ஸ இத வாக்யம்ʼ
ப்ேராக்தவாந்| இத்யுக்ேத ஸத ஸ தமேவாசத்
மம பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩ ேயா ஜேநா ராத்ரிகாேல யீேஸா²
ர்வேக்ஷா(அ)வலம்ப்³ய, ேஹ ப்ரேபா⁴ ேகா
ப⁴வந்தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யதீத
வாக்யம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந், தம்ʼ யீேஸா² :
ப்ரியதமஸி²ஷ்யம்ʼ பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ

ⅩⅪ ப தேரா முக²ம்ʼ பராவர்த்த்ய வ ேலாக்ய
யீஸு²ம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴ ஏதஸ்ய
மாநவஸ்யகீத்³ருʼஸீ² க³த ர்ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅫஸப்ரத்யவத³த்,மமபுநராக³மநபர்ய்யந்தம்ʼ
யத ³ தம்ʼ ஸ்தா²பயதும் இச்சா²மி தத்ர தவ
க ம்ʼ? த்வம்ʼமம பஸ்²சாத்³ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩⅢ தஸ்மாத் ஸ ஸி²ஷ்ேயா ந
மரிஷ்யதீத ப்⁴ராத்ருʼக³ணமத்⁴ேய
க ம்ʼவத³ந்தீ ஜாதா க ந்து ஸ ந மரிஷ்யதீத
வாக்யம்ʼ யீஸு² ர்நாவத³த் ேகவலம்ʼ
மம புநராக³மநபர்ய்யந்தம்ʼ யத ³ தம்ʼ
ஸ்தா²பயதும் இச்சா²மி தத்ர தவ க ம்ʼ? இத
வாக்யம்உக்தவாந்|

ⅩⅩⅣ ேயா ஜந ஏதாந ஸர்வ்வாணி
லிக ²தவாந் அத்ர ஸா யஞ்ச த³த்தவாந்
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ஸஏவ ஸ ஸி²ஷ்ய :, தஸ்ய ஸா யம்ʼ
ப்ரமாணமித வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅩⅤ யீஸு²ேரேதப்⁴ேயா(அ)பராண்யப
ப³ஹூந கர்ம்மாணி க்ருʼதவாந் தாந
ஸர்வ்வாணி யத்³ேயைககம்ʼ க்ருʼத்வா
லிக்²யந்ேத தர்ஹ க்³ரந்தா² ஏதாவந்ேதா
ப⁴வந்த ேதஷாம்ʼ தா⁴ரேண ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ ந ப⁴வத |இத ||
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