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யஹூதா³ : பத்ரம்ʼ
Ⅰ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய தா³ேஸா யாகூேபா³

ப்⁴ராதா யஹூதா³ஸ்தாேதேநஸ்²வேரண
பவத்ரீக்ருʼதாந் யீஸு²க்²ரீஷ்ேடந
ரக்ஷதாம்ʼஸ்²சாஹூதாந் ேலாகாந் ப்ரத
பத்ரம்ʼலிக²த |

Ⅱ க்ருʼபா ஸா²ந்த  : ப்ேரம ச
பா³ஹுல்யரூேபணயுஷ்மாஸ்வத ⁴தஷ்ட²து|

Ⅲ ேஹ ப்ரியா :, ஸாதா⁴ரணபரித்ராணமத ⁴
யுஷ்மாந் ப்ரத ேலக ²தும்ʼ மம ப³ஹுயத்ேந
ஜாேத பூர்வ்வகாேல பவத்ரேலாேகஷ
ஸமர்ப ேதா ேயா த⁴ர்ம்மஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
யூயம்ʼ ப்ராணவ்யேயநாப ஸேசஷ்டா
ப⁴வேதத வ நயார்த²ம்ʼ யுஷ்மாந் ப்ரத
பத்ரேலக²நமாவஸ்²யகம்அமந்ேய|

Ⅳ யஸ்மாத்³ ஏதத்³ரூபத³ண்ட³ப்ராப்தேய
பூர்வ்வம்ʼ லிக ²தா : ேகசஜ்ஜநா அஸ்மாந்
உபஸ்ருʼப்தவந்த :, ேத (அ)தா⁴ர்ம்மிகேலாகா
அஸ்மாகம் ஈஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரஹம்ʼ
த்⁴வஜீக்ருʼத்ய லம்படதாம் ஆசரந்த ,
அத்³வதீேயா (அ)த ⁴பத ர்ேயா (அ)ஸ்மாகம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தம்ʼ நாங்கீ³குர்வ்வந்த |

Ⅴ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ புரா யத்³ அவக³தாஸ்தத்
புந ர்யுஷ்மாந் ஸ்மாரயதும் இச்சா²மி, ப²லத :
ப்ரபு⁴ேரகக்ருʼத்வ :ஸ்வப்ரஜா மிஸரேத³ஸா²த்³
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உத³தா⁴ர யத் தத : பரம் அவஸ்²வாஸிேநா
வ்யநாஸ²யத்|

Ⅵேயசஸ்வர்க³தூ³தா :ஸ்வீயகர்த்ருʼத்வபேத³
ந ஸ்த ²த்வா ஸ்வவாஸஸ்தா²நம்ʼ
பரித்யக்தவந்தஸ்தாந் ஸ மஹாத ³நஸ்ய
வ சாரார்த²ம் அந்த⁴காரமேய (அ)த⁴ :ஸ்தா²ேந
ஸதா³ஸ்தா²ய ப ⁴ ர்ப³ந்த⁴ைநரப³த்⁴நாத்|

Ⅶ அபரம்ʼ ஸிேதா³மம் அேமாரா
தந்ந கடஸ்த²நக³ராணி ைசேதஷாம்ʼ
நவாஸிநஸ்தத்ஸமரூபம்ʼ வ்யப ⁴சாரம்ʼ
க்ருʼதவந்ேதா வஷமைமது²நஸ்ய ேசஷ்டயா
வ பத²ம்ʼ க³தவந்தஸ்²ச தஸ்மாத் தாந்யப
த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்வரூபாணி பூ⁴த்வா
ஸதா³தநவஹ்நநா த³ண்ட³ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜேத|

Ⅷ தைத²ேவேம ஸ்வப்நாசாரிேணா(அ)ப
ஸ்வஸ²ரீராணி கலங்கயந்த ராஜாதீ⁴நதாம்ʼ ந
ஸ்வீகுர்வ்வந்த்யுச்சபத³ஸ்தா²ந் ந ந்த³ந்த ச|

Ⅸக ந்துப்ரதா⁴நத ³வ்யதூ³ேதாமீகா²ேயேலா
யதா³ மூஸேஸா ேத³ேஹ ஸ²யதாேநந
வவத³மாந : ஸமபா⁴ஷத ததா³ தஸ்மந்
ந ந்தா³ரூபம்ʼ த³ண்ட³ம்ʼ ஸமர்பயதும்ʼ
ஸாஹஸம்ʼ ந க்ருʼத்வாகத²யத் ப்ரபு⁴ஸ்த்வாம்ʼ
ப⁴ர்த்ஸயதாம்ʼ|

Ⅹ க ந்த்வ ேம யந்ந பு³த்⁴யந்ேத
தந்ந ந்த³ந்த யச்ச ந ர்ப்³ேபா³த⁴பஸ²வ
இேவந்த்³ரிையரவக³ச்ச²ந்த ேதந நஸ்²யந்த |

Ⅺ தாந் த ⁴க், ேத காப ³ேலா மார்ேக³ சரந்த
பாரிேதாஷகஸ்யாஸா²ேதா ப ³லியேமா
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ப்⁴ராந்த மநுதா⁴வந்த ேகாரஹஸ்ய
து³ர்ம்முக²த்ேவநவ நஸ்²யந்த ச|

Ⅻ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ேரமேபா⁴ஜ்ேயஷ ேத
வக்⁴நஜநகா ப⁴வந்த , ஆத்மம்ப⁴ரயஸ்²ச
பூ⁴த்வா ந ர்லஜ்ஜயா யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
பு⁴ஞ்ஜேத| ேத வாயுப ⁴ஸ்²சாலிதா
நஸ்ேதாயேமகா⁴ ேஹமந்தகாலிகா
நஷ்ப²லா த்³வ ர்ம்ருʼதா உந்மூலிதா
வ்ருʼக்ஷா :,

ⅩⅢ ஸ்வகீயலஜ்ஜாேப²ேணாத்³வமகா :
ப்ரசண்டா³ : ஸாமுத்³ரதரங்கா³ : ஸதா³காலம்ʼ
யாவத் ேகா⁴ரத மிரபா⁴கீ³ந ப்⁴ரமணகாரீணி
நக்ஷத்ராணி ச ப⁴வந்த |

ⅩⅣ ஆத³மத : ஸப்தம : புருேஷா
ேயா ஹேநாக : ஸ தாநுத்³த ³ஸ்²ய
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யமித³ம்ʼ கத ²தவாந்,
யதா², பஸ்²ய ஸ்வகீயபுண்யாநாம் அயுைத
ர்ேவஷ்டித : ப்ரபு⁴ :|

ⅩⅤஸர்வ்வாந்ப்ரத வ சாராஜ்ஞாஸாத⁴நாயாக³மிஷ்யத |
ததா³ சாதா⁴ர்ம்மிகா : ஸர்வ்ேவ ஜாதா
ையரபராத ⁴ந :| வத⁴ர்ம்மகர்ம்மணாம்ʼ
ேதஷாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாேமவ காரணாத்| ததா²
தத்³ைவபரீத்ேயநாப்யத⁴ர்ம்மாசாரிபாப நாம்ʼ|
உக்தகேடா²ரவாக்யாநாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாமப
காரணாத்| பரேமேஸ²ந ேதா³ஷத்வம்ʼ
ேதஷாம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யேத||

ⅩⅥ ேத வாக்கலஹகாரிண :
ஸ்வபா⁴க்³யந ந்த³கா : ஸ்ேவச்சா²சாரிேணா
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த³ர்பவாத ³முக²வஸி²ஷ்டா லாபா⁴ர்த²ம்ʼ
மநுஷ்யஸ்தாவகாஸ்²சஸந்த |

ⅩⅦ க ந்து ேஹ ப்ரியதமா :, அஸ்மாகம்ʼ
ப்ரேபா⁴ ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ப்ேரரிைத ர்யத்³
வாக்யம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத ²தம்ʼ தத்
ஸ்மரத,

ⅩⅧ ப²லத : ேஸ²ஷஸமேய ஸ்ேவச்சா²ேதா
(அ)த⁴ர்ம்மாசாரிேணா ந ந்த³கா
உபஸ்தா²ஸ்யந்தீத |

ⅩⅨஏேதேலாகா :ஸ்வாந்ப்ருʼத²க்குர்வ்வந்த :
ஸாம்ʼஸாரிகாஆத்மஹீநாஸ்²சஸந்த |

ⅩⅩக ந்து ேஹப்ரியதமா :,யூயம்ʼஸ்ேவஷாம்
அத பவத்ரவஸ்²வாேஸ ந சீயமாநா :
பவ த்ேரணாத்மநா ப்ரார்த²நாம்ʼகுர்வ்வந்த

ⅩⅪ ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ேரம்நா ஸ்வாந் ரக்ஷத,
அநந்தஜீவநாய சாஸ்மாகம்ʼ ப்ரேபா⁴
ர்யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்யக்ருʼபாம்ʼ ப்ரதீக்ஷத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅫ அபரம்ʼ யூயம்ʼ வவச்ய காம்ʼஸ்²ச த்³
அநுகம்பத்⁴வம்ʼ

ⅩⅩⅢ காம்ʼஸ்²ச த்³ அக்³ந த உத்³த்⁴ருʼத்ய
ப⁴யம்ʼ ப்ரத³ர்ஸ்²ய ரக்ஷத, ஸா²ரீரிகபா⁴ேவந
கலங்க தம்ʼவஸ்த்ரமப ருʼதீயத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅣஅபரஞ்சயுஷ்மாந்ஸ்க²லநாத்³ ரக்ஷதும்
உல்லாேஸந ஸ்வீயேதஜஸ : ஸாக்ஷாத்
ந ர்த்³ேதா³ஷாந்ஸ்தா²பயதுஞ்சஸமர்ேதா²

ⅩⅩⅤேயா (அ)ஸ்மாகம்அத்³வதீயஸ்த்ராணகர்த்தா
ஸர்வ்வஜ்ஞ ஈஸ்²வரஸ்தஸ்ய ெகௗ³ரவம்ʼ
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மஹமா பராக்ரம : கர்த்ருʼத்வஞ்ேசதா³நீம்
அநந்தகாலம்ʼயாவத்³பூ⁴யாத்|ஆேமந்|
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