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லூகலிக ²த :ஸுஸம்ʼவாத³ :

Ⅰ ப்ரத²மேதா ேய ஸாக்ஷேணா
வாக்யப்ரசாரகாஸ்²சாஸந் ேத(அ)ஸ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய யத்³யத் ஸப்ரமாணம்ʼ
வாக்யமர்பயந்த ஸ்ம

Ⅱ தத³நுஸாரேதா(அ)ந்ேயப
ப³ஹவஸ்தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ரசயதும்ʼ
ப்ரவ்ருʼத்தா :|

Ⅲஅதஏவ ேஹமஹாமஹமத ²யப ²ல்த்வம்ʼ
யா யா : கதா² அஸி² யதா²ஸ்தாஸாம்ʼ
த்³ருʼட⁴ப்ரமாணாந யதா² ப்ராப்ேநாஷ

Ⅳ தத³ர்த²ம்ʼ ப்ரத²மமாரப்⁴ய தாந
ஸர்வ்வாணி ஜ்ஞாத்வாஹமப அநுக்ரமாத்
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தாந் துப்⁴யம்ʼ ேலக ²தும்ʼ
மத மகார்ஷம்|

Ⅴ யஹூதா³ேத³ஸீ²யேஹேராத்³நாமேக
ராஜத்வம்ʼ குர்வ்வத அபீ³யயாஜகஸ்ய
பர்ய்யாயாத ⁴காரீ ஸிக²ரியநாமக ஏேகா
யாஜேகா ஹாேராணவம்ʼேஸா²த்³ப⁴வா
இலீேஸ²வாக்²யா

Ⅵதஸ்யஜாயாத்³வாவெமௗந ர்ேதா³ெஷௗ
ப்ரேபா⁴ : ஸர்வ்வாஜ்ஞா வ்யவஸ்தா²ஸ்²ச
ஸம்ʼமந்ய ஈஸ்²வரத்³ருʼஷ்ெடௗ
தா⁴ர்ம்மிகாவாஸ்தாம்|
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Ⅶ தேயா : ஸந்தாந ஏேகாப நாஸீத், யத
இலீேஸ²வா ப³ந்த்⁴யா ெதௗ த்³வாேவவ
வ்ருʼத்³தா⁴வப⁴வதாம்|

Ⅷ யதா³ ஸ்வபர்ய்யாநுக்ரேமண ஸிக²ரிய
ஈஸ்²வாஸ்ய ஸமக்ஷம்ʼ யாஜகீயம்ʼ கர்ம்ம
கேராத

Ⅸ ததா³ யஜ்ஞஸ்ய த ³நபரிபாய்யா
பரேமஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ேர ப்ரேவஸ²காேல
தூ⁴பஜ்வாலநம்ʼ கர்ம்ம தஸ்யகரணீயமாஸீத்|

Ⅹ தத்³தூ⁴பஜ்வாலநகாேல ேலாகநவேஹ
ப்ரார்த²நாம்ʼ கர்தும்ʼ ப³ஹஸ்தஷ்ட²த

Ⅺ ஸத ஸிக²ரிேயா யஸ்யாம்ʼ ேவத்³யாம்ʼ
தூ⁴பம்ʼ ஜ்வாலயத தத்³த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ
பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³த ஏக உபஸ்த ²ேதா
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ெதௗ³|

Ⅻ தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸிக²ரிய உத்³வவேஜ
ஸ²ஸ²ங்ேக ச|

ⅩⅢ ததா³ ஸ தூ³தஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ ேஹ
ஸிக²ரியமாைப⁴ஸ்தவப்ரார்த²நா க்³ராஹ்யா
ஜாதா தவ பா⁴ர்ய்யா இலீேஸ²வா புத்ரம்ʼ
ப்ரேஸாஷ்யேத தஸ்ய நாம ேயா◌ेஹந் இத
கரிஷ்யஸி|

ⅩⅣ கஞ்ச த்வம்ʼ ஸாநந்த³ : ஸஹர்ஷஸ்²ச
ப⁴வஷ்யஸி தஸ்ய ஜந்மந ப³ஹவ
ஆநந்த ³ஷ்யந்த ச|

ⅩⅤ யேதா ேஹேதா : ஸ பரேமஸ்²வரஸ்ய
ேகா³சேர மஹாந் ப⁴வஷ்யத ததா²
த்³ராக்ஷாரஸம்ʼஸுராம்ʼவாக மப நபாஸ்யத ,
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அபரம்ʼ ஜந்மாரப்⁴ய பவத்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ண :

ⅩⅥ ஸந் இஸ்ராேயல்வம்ʼஸீ²யாந் அேநகாந்
ப்ரேபா⁴ : பரேமஸ்²வரஸ்யமார்க³மாேநஷ்யத |

ⅩⅦஸந்தாநாந் ப்ரத ப த்ருʼணாம்ʼ மநாம்ʼஸி
த⁴ர்ம்மஜ்ஞாநம்ʼப்ரத்யநாஜ்ஞாக்³ராஹணஸ்²ச
பராவர்த்தயதும்ʼ, ப்ரேபா⁴ : பரேமஸ்²வரஸ்ய
ேஸவார்த²ம் ஏகாம்ʼ ஸஜ்ஜிதஜாத ம்ʼ
வதா⁴துஞ்சஸஏலியரூபாத்மஸ²க்த ப்ராப்தஸ்தஸ்யாக்³ேர
க³மிஷ்யத |

ⅩⅧ ததா³ ஸிக²ரிேயா தூ³தமவாதீ³த்
கத²ேமதத்³ ேவத்ஸ்யாமி? யேதாஹம்ʼ
வ்ருʼத்³ேதா⁴மம பா⁴ர்ய்யா சவ்ருʼத்³தா⁴|

ⅩⅨ தேதா தூ³த : ப்ரத்யுவாச
பஸ்²ேயஸ்²வரஸ்ய ஸாக்ஷாத்³வர்த்தீ
ஜிப்³ராேயல்நாமா தூ³ேதாஹம்ʼ த்வயா
ஸஹ கதா²ம்ʼ க³த ³தும்ʼ துப்⁴யமிமாம்ʼ
ஸு²ப⁴வார்த்தாம்ʼ தா³துஞ்சப்ேரஷத :|

ⅩⅩ க ந்து மதீ³யம்ʼ வாக்யம்ʼ காேல
ப²லிஷ்யத தத் த்வயா ந ப்ரதீதம் அத :
காரணாத்³ யாவேத³வ தாந ந ேஸத்ஸ்யந்த
தாவத்த்வம்ʼவக்தும்ʼமஸ²க்ேதாமூேகா ப⁴வ|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ேய ேய ேலாகா :
ஸிக²ரியமைபக்ஷந்த ேத மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
தஸ்ய ப³ஹுவலம்பா³த்³ ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ
ேமந ேர|

ⅩⅫஸ ப³ஹராக³ேதா யதா³ க மப வாக்யம்ʼ
வக்துமஸ²க்த : ஸங்ேகதம்ʼ க்ருʼத்வா
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ந  :ஸ²ப்³த³ஸ்தஸ்ெயௗ ததா³ மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
கஸ்யச த்³ த³ர்ஸ²நம்ʼ ேதந ப்ராப்தம் இத
ஸர்வ்ேவபு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ தஸ்ய ேஸவநபர்ய்யாேய
ஸம்பூர்ேணஸத ஸநஜேக³ஹம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅩⅣ கத பயத ³ேநஷ க³ேதஷ தஸ்ய
பா⁴ர்ய்யாஇலீேஸ²வாக³ர்ப்³ப⁴வதீப³பூ⁴வ

ⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் ஸா பஞ்சமாஸாந்
ஸம்ʼேகா³ப்யாகத²யத் ேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
மமாபமாநம்ʼ க²ண்ட³யதும்ʼ பரேமஸ்²வேரா
மய த்³ருʼஷ்டிம்ʼபாதய த்வாகர்ம்ேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩⅥ அபரஞ்ச தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்ய ஷஷ்ேட²
மாேஸஜாேத கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யநாஸரத்புேர

ⅩⅩⅦ தா³யூேதா³ வம்ʼஸீ²யாய யூஷப்²நாம்ேந
புருஷாய யா மரியம்நாமகுமாரீ
வாக்³த³த்தாஸீத் தஸ்யா : ஸமீபம்ʼ
ஜிப்³ராேயல்தூ³த ஈஸ்²வேரணப்ரஹத :|

ⅩⅩⅧ ஸ க³த்வா ஜகா³த³ ேஹ
ஈஸ்²வராநுக்³ருʼஹீதகந்ேய தவ ஸு²ப⁴ம்ʼ
பூ⁴யாத் ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வரஸ்தவ
ஸஹாேயாஸ்த நாரீணாம்ʼ மத்⁴ேய த்வேமவ
த⁴ந்யா|

ⅩⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ஸா தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
தஸ்ய வாக்யத உத்³வஜ்ய கீத்³ருʼஸ²ம்ʼ
பா⁴ஷணமித³ம்இத மநஸா ச ந்தயாமாஸ|
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ⅩⅩⅩ தேதா தூ³ேதா(அ)வத³த் ேஹ
மரியம் ப⁴யம்ʼ மாகார்ஷீ :, த்வய
பரேமஸ்²வரஸ்யாநுக்³ரேஹாஸ்த |

ⅩⅩⅪ பஸ்²ய த்வம்ʼ க³ர்ப்³ப⁴ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
புத்ரம்ʼ ப்ரேஸாஷ்யேஸ தஸ்ய நாம யீஸு²ரித
கரிஷ்யஸி|

ⅩⅩⅫ ஸ மஹாந் ப⁴வஷ்யத ததா²
ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய புத்ர
இத க்²யாஸ்யத ; அபரம்ʼ ப்ரபு⁴ :
பரேமஸ்²வரஸ்தஸ்ய பதுர்தா³யூத³ :
ஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ தஸ்ைமதா³ஸ்யத ;

ⅩⅩⅩⅢ ததா² ஸ யாகூேபா³ வம்ʼேஸா²பரி
ஸர்வ்வதா³ ராஜத்வம்ʼ கரிஷ்யத , தஸ்ய
ராஜத்வஸ்யாந்ேதா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ மரியம் தம்ʼ தூ³தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ
நாஹம்ʼ புருஷஸங்க³ம்ʼ கேராமி தர்ஹ
கத²ேமதத்ஸம்ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅩⅤ தேதா தூ³ேதா(அ)கத²யத் பவத்ர
ஆத்மா த்வாமாஸ்²ராயஷ்யத ததா²
ஸர்வ்வஸ்²ேரஷ்ட²ஸ்ய ஸ²க்தஸ்தேவாபரி
சா²யாம்ʼ கரிஷ்யத தேதா ேஹேதாஸ்தவ
க³ர்ப்³பா⁴த்³ ய : பவ த்ரபா³லேகா ஜநஷ்யேத
ஸஈஸ்²வரபுத்ரஇத க்²யாத ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச பஸ்²ய தவ
ஜ்ஞாத ரிலீேஸ²வா யாம்ʼ ஸர்வ்ேவ
ப³ந்த்⁴யாமவத³ந் இதா³நீம்ʼ ஸா வார்த்³த⁴க்ேய
ஸந்தாநேமகம்ʼ க³ர்ப்³ேப⁴(அ)தா⁴ரயத் தஸ்ய
ஷஷ்ட²மாேஸாபூ⁴த்|
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ⅩⅩⅩⅦக மப கர்ம்மநாஸாத்⁴யம்ஈஸ்²வரஸ்ய|
ⅩⅩⅩⅧ ததா³ மரியம் ஜகா³த³, பஸ்²ய
ப்ரேப⁴ரஹம்ʼ தா³ஸீ மஹ்யம்ʼ தவ
வாக்யாநுஸாேரண ஸர்வ்வேமதத்³ க⁴டதாம்;
அநநதரம்ʼ தூ³தஸ்தஸ்யா : ஸமீபாத்
ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅩⅩⅨ அத² கத பயத ³நாத் பரம்ʼ மரியம்
தஸ்மாத்பர்வ்வதமயப்ரேத³ஸீ²யயஹூதா³யா
நக³ரேமகம்ʼஸீ²க்⁴ரம்ʼ க³த்வா

ⅩⅬ ஸிக²ரியயாஜகஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய ஜாயாம் இலீேஸ²வாம்ʼ
ஸம்ேபா³த்⁴யாவத³த்|

ⅩⅬⅠ தேதா மரியம : ஸம்ேபா³த⁴நவாக்ேய
இலீேஸ²வாயா : கர்ணேயா : ப்ரவஷ்டமாத்ேர
ஸத தஸ்யா க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த²பா³லேகா
நநர்த்த| தத இலீேஸ²வா பவத்ேரணாத்மநா
பரிபூர்ணாஸதீ

ⅩⅬⅡ ப்ேராச்ைசர்க³த ³துமாேரேப⁴,
ேயாஷதாம்ʼ மத்⁴ேய த்வேமவ த⁴ந்யா, தவ
க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த² :ஸி²ஸு²ஸ்²ச த⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅢ த்வம்ʼ ப்ரேபா⁴ர்மாதா, மம ந ேவஸ²ேந
த்வயா சரணாவர்ப ெதௗ, மமாத்³ய
ெஸௗபா⁴க்³யேமதத்|

ⅩⅬⅣ பஸ்²ய தவ வாக்ேய மம கர்ணேயா :
ப்ரவஷ்டமாத்ேர ஸத மேமாத³ரஸ்த² :
ஸி²ஸு²ராநந்தா³ந் நநர்த்த|

ⅩⅬⅤ யா ஸ்த்ரீ வ்யஸ்²வஸீத் ஸா
த⁴ந்யா, யேதா ேஹேதாஸ்தாம்ʼ ப்ரத



Luke Ⅰ:ⅩⅬⅥ vii Luke Ⅰ:ⅬⅢ

பரேமஸ்²வேராக்தம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ
ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅥ ததா³நீம்ʼ மரியம் ஜகா³த³| த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
பேரஸ²ஸ்யகேராத மாமகம்ʼமந :|

ⅩⅬⅦ மமாத்மா தாரேகேஸ² ச ஸமுல்லாஸம்ʼ
ப்ரக³ச்ச²த |

ⅩⅬⅧ அகேராத் ஸ ப்ரபு⁴ ர்து³ஷ்டிம்ʼ
ஸ்வதா³ஸ்யா து³ர்க³த ம்ʼ ப்ரத |
பஸ்²யாத்³யாரப்⁴ய மாம்ʼ த⁴ந்யாம்ʼ வ யந்த
புருஷா :ஸதா³|

ⅩⅬⅨ ய : ஸர்வ்வஸ²க்த மாந் யஸ்ய நாமாப
ச பவ த்ரகம்ʼ| ஸ ஏவ ஸுமஹத்கர்ம்ம
க்ருʼதவாந் மந்ந மித்தகம்ʼ|

Ⅼ ேய ப ³ப்⁴யத ஜநாஸ்தஸ்மாத் ேதஷாம்ʼ
ஸந்தாநபம்ʼக்தஷ | அநுகம்பா ததீ³யா ச
ஸர்வ்வைத³வஸுதஷ்ட²த |

ⅬⅠ ஸ்வபா³ஹுப³லதஸ்ேதந ப்ராகாஸ்²யத
பராக்ரம :| மந :குமந்த்ரணாஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வகீர்ய்யந்ேத(அ)ப ⁴மாந ந :|

ⅬⅡ ஸிம்ʼஹாஸநக³தால்ேலாகாந்
ப³லிநஸ்²சாவேராஹ்ய ஸ :|
பேத³ஷ ச்ேசஷ ேலாகாம்ʼஸ்து க்ஷ த்³ராந்
ஸம்ʼஸ்தா²பயத்யப |

ⅬⅢக்ஷ த ⁴தாந்மாநவாந்த்³ரவ்ையருத்தைம :
பரிதர்ப்ய ஸ :| ஸகலாந் த⁴ந ேநா ேலாகாந்
வஸ்ருʼேஜத்³ ரிக்தஹஸ்தகாந்|
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ⅬⅣஇப்³ராஹீமி சதத்³வம்ʼேஸ²யாத³யாஸ்த
ஸைத³வதாம்ʼ|ஸ்ம்ருʼத்வா புரா ப த்ருʼணாம்ʼ
ேநா யதா²ஸாக்ஷாத்ப்ரதஸ்²ருதம்ʼ|

ⅬⅤ இஸ்ராேயல்ேஸவகஸ்ேதந
தேதா²பக்ரியேதஸ்வயம்ʼ||

ⅬⅥஅநந்தரம்ʼமரியம்ப்ராேயணமாஸத்ரயம்
இலீேஸ²வயா ஸேஹாஷத்வா வ்யாகு⁴ய்ய
நஜந ேவஸ²நம்ʼயெயௗ|

ⅬⅦதத³நந்தரம்இலீேஸ²வாயா : ப்ரஸவகால
உபஸ்த ²ேதஸத ஸா புத்ரம்ʼ ப்ராேஸாஷ்ட|

ⅬⅧ தத : பரேமஸ்²வரஸ்தஸ்யாம்ʼ
மஹாநுக்³ரஹம்ʼ க்ருʼதவாந் ஏதத் ஸ்²ருத்வா
ஸமீபவாஸிந : குடும்பா³ஸ்²சாக³த்ய தயா
ஸஹமுமுத ³ேர|

ⅬⅨததா²ஷ்டேமத ³ேநேதபா³லகஸ்யத்வசம்ʼ
ேச²த்தும் ஏத்ய தஸ்ய ப த்ருʼநாமாநுரூபம்ʼ
தந்நாமஸிக²ரியஇத கர்த்துமீஷ  :|

ⅬⅩ க ந்து தஸ்ய மாதாகத²யத் தந்ந,
நாமாஸ்யேயாஹந்இத கர்த்தவ்யம்|

ⅬⅪ ததா³ ேத வ்யாஹரந் தவ வம்ʼஸ²மத்⁴ேய
நாேமத்³ருʼஸ²ம்ʼ கஸ்யாப நாஸ்த |

ⅬⅫதத : பரம்ʼ தஸ்யப தரம்ʼஸிக²ரியம்ʼ ப்ரத
ஸங்ேகத்ய பப்ரச்சு² : ஸி²ேஸா² : க ம்ʼ நாம
காரிஷ்யேத?

ⅬⅩⅢதத : ஸ ப²லகேமகம்ʼ யாச த்வா லிேலக²
தஸ்ய நாம ேயாஹந் ப⁴வஷ்யத | தஸ்மாத்
ஸர்வ்ேவஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|
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ⅬⅩⅣ தத்க்ஷணம்ʼ ஸிக²ரியஸ்ய
ஜிஹ்வாஜாட்³ேய(அ)பக³ேத ஸ முக²ம்ʼ
வ்யாதா³ய ஸ்பஷ்டவர்ணமுச்சார்ய்ய
ஈஸ்²வரஸ்யகு³ணாநுவாத³ம்ʼ சகார|

ⅬⅩⅤ தஸ்மாச்சதுர்த ³க்ஸ்தா² :
ஸமீபவாஸிேலாகா பீ⁴தா ஏவேமதா :
ஸர்வ்வா : கதா² யஹூதா³யா :
பர்வ்வதமயப்ரேத³ஸ²ஸ்ய ஸர்வ்வத்ர
ப்ரசாரிதா :|

ⅬⅩⅥ தஸ்மாத் ஸ்²ேராதாேரா மந :ஸு
ஸ்தா²பய த்வா கத²யாம்ப³பூ⁴வு :
கீத்³ருʼேஸா²யம்ʼ பா³ேலா ப⁴வஷ்யத ? அத²
பரேமஸ்²வரஸ்தஸ்யஸஹாேயாபூ⁴த்|

ⅬⅩⅦ ததா³ ேயாஹந : ப தா ஸிக²ரிய :
பவ த்ேரணாத்மநா பரிபூர்ண : ஸந்
ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ
கத²யாமாஸ|

ⅬⅩⅧ இஸ்ராேயல : ப்ரபு⁴ ர்யஸ்து ஸ த⁴ந்ய :
பரேமஸ்²வர :|அநுக்³ருʼஹ்ய நஜால்ேலாகாந்
ஸஏவபரிேமாசேயத்|

ⅬⅩⅨ வபக்ஷஜநஹஸ்ேதப்⁴ேயா யதா²
ேமாச்யாமேஹ வயம்ʼ| யாவஜ்ஜீவஞ்ச
த⁴ர்ம்ேமணஸாரல்ேயந ச ந ர்ப⁴யா :|

ⅬⅩⅩ ேஸவாமைஹ தேமைவகம்
ஏதத்காரணேமவ ச| ஸ்வகீயம்ʼ ஸுபவத்ரஞ்ச
ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்யநயமம்ʼஸதா³|
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ⅬⅩⅪ க்ருʼபயா புருஷாந் பூர்வ்வாந்
ந கஷார்தா²த்துந : பது :|இப்³ராஹீம :ஸமீேப
யம்ʼஸ²பத²ம்ʼ க்ருʼதவாந் புரா|

ⅬⅩⅫ தேமவ ஸப²லம்ʼ கர்த்தம்ʼ ததா²
ஸ²த்ருக³ணஸ்ய ச| ருʼ◌ृதீயாகாரிணஸ்²ைசவ
கேரப்⁴ேயா ரக்ஷணாயந :|

ⅬⅩⅩⅢ ஸ்ருʼஷ்ேட : ப்ரத²மத : ஸ்வீைய :
பவ த்ைர ர்பா⁴வவாத ³ப ⁴ :|

ⅬⅩⅩⅣயேதா²க்தவாந்ததா²ஸ்வஸ்யதா³யூத³ :
ேஸவகஸ்யது|

ⅬⅩⅩⅤ வம்ʼேஸ² த்ராதாரேமகம்ʼ ஸ
ஸமுத்பாத ³தவாந்ஸ்வயம்|

ⅬⅩⅩⅥ அேதா ேஹ பா³லக த்வந்து
ஸர்வ்ேவப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ட² ஏவ ய :| தஸ்ையவ
பா⁴வவாதீ³த ப்ரவ க்²யாேதா ப⁴வஷ்யஸி|
அஸ்மாகம்ʼ சரணாந் ேக்ஷேம மார்ேக³
சாலயதும்ʼஸதா³|ஏவம்ʼத்⁴வாந்ேத(அ)ர்த²ேதா
ம்ருʼத்ேயாஸ்²சா²யாயாம்ʼ ேயதுமாநவா :|

ⅬⅩⅩⅦ உபவஷ்டாஸ்து தாேநவ
ப்ரகாஸ²யதுேமவ ஹ | க்ருʼத்வா
மஹாநுகம்பாம்ʼஹ யாேமவபரேமஸ்²வர :|

ⅬⅩⅩⅧஊர்த்³வ்வாத்ஸூர்ய்யமுதா³ய்ையவாஸ்மப்⁴யம்ʼ
ப்ராதா³த்து த³ர்ஸ²நம்ʼ| தயாநுகம்பயா
ஸ்வஸ்யேலாகாநாம்ʼ பாபேமாசேந|

ⅬⅩⅩⅨ பரித்ராணஸ்ய ேதப்⁴ேயா ஹ
ஜ்ஞாநவஸ்²ராணநாய ச| ப்ரேபா⁴ ர்மார்க³ம்ʼ
பரிஷ்கர்த்தும்ʼ தஸ்யாக்³ராயீ ப⁴வஷ்யஸி||
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ⅬⅩⅩⅩ அத² பா³லக : ஸ²ரீேரண பு³த்³த்⁴யா
ச வர்த்³த ⁴துமாேரேப⁴; அபரஞ்ச ஸ
இஸ்ராேயேலா வம்ʼஸீ²யேலாகாநாம்ʼ ஸமீேப
யாவந்ந ப்ரகடீபூ⁴தஸ்தாஸ்தாவத் ப்ராந்தேர
ந்யவஸத்|

Ⅱ
Ⅰ அபரஞ்ச தஸ்மிந் காேல ராஜ்யஸ்ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ நாமாந
ேலக²யதும் அக³ஸ்தைகஸர
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ|

Ⅱ தத³நுஸாேரண குரீணியநாமந
ஸுரியாேத³ஸ²ஸ்ய ஸா²ஸேக ஸத
நாமேலக²நம்ʼ ப்ராேரேப⁴|

Ⅲ அேதா ேஹேதா ர்நாம ேலக ²தும்ʼ
ஸர்வ்ேவ ஜநா : ஸ்வீயம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ நக³ரம்ʼ
ஜக்³மு :|

Ⅳ ததா³நீம்ʼ யூஷப்² நாம ேலக ²தும்ʼ
வாக்³த³த்தயாஸ்வபா⁴ர்ய்யயாக³ர்ப்³ப⁴வத்யா
மரியமா ஸஹ ஸ்வயம்ʼ தா³யூத³ :
ஸஜாதவம்ʼஸ² இத காரணாத்³
கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்யநாஸரத்நக³ராத்³

Ⅴ யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
ைப³த்ேலஹமாக்²யம்ʼ தா³யூத்³நக³ரம்ʼஜகா³ம|

Ⅵ அந்யச்ச தத்ர ஸ்தா²ேந
தேயாஸ்தஷ்ட²ேதா : ஸேதா ர்மரியம :
ப்ரஸூத காலஉபஸ்த ²ேத

Ⅶ ஸா தம்ʼ ப்ரத²மஸுதம்ʼ ப்ராேஸாஷ்ட
க ந்து தஸ்மிந் வாஸக்³ருʼேஹ
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ஸ்தா²நாபா⁴வாத்³ பா³லகம்ʼ வஸ்த்ேரண
ேவஷ்டயத்வா ேகா³ஸா²லாயாம்ʼ
ஸ்தா²பயாமாஸ|

Ⅷ அநந்தரம்ʼ ேய கயந்ேதா ேமஷபாலகா :
ஸ்வேமஷவ்ரஜரக்ஷாைய தத்ப்ரேத³ேஸ²
ஸ்த ²த்வா ரஜந்யாம்ʼ ப்ராந்தேர ப்ரஹரிண :
கர்ம்மகுர்வ்வந்த ,

Ⅸ ேதஷாம்ʼ ஸமீபம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய
தூ³த ஆக³த்ேயாபதஸ்ெதௗ²; ததா³
சதுஷ்பார்ஸ்²ேவ பரேமஸ்²வரஸ்ய ேதஜஸ :
ப்ரகாஸி²தத்வாத் ேத(அ)தஸ²ஸ²ங்க ேர|

Ⅹ ததா³ ஸ தூ³த உவாச மா ைப⁴ஷ்ட
பஸ்²யதாத்³ய தா³யூத³ : புேர யுஷ்மந்ந மித்தம்ʼ
த்ராதா ப்ரபு⁴ : க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஜநஷ்ட,

Ⅺ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
மஹாநந்த³ஜநகம்இமம்ʼமங்க³லவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
யுஷ்மாந்ஜ்ஞாபயாமி|

Ⅻ யூயம்ʼ (தத்ஸ்தா²நம்ʼ க³த்வா)
வஸ்த்ரேவஷ்டிதம்ʼ தம்ʼ பா³லகம்ʼ
ேகா³ஸா²லாயாம்ʼ ஸ²யநம்ʼ த்³ர யத²
யுஷ்மாந் ப்ரதீத³ம்ʼ சஹ்நம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ தூ³த இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத ²தவத
தத்ராகஸ்மாத் ஸ்வர்கீ³யா : ப்ருʼதநா ஆக³த்ய
கதா²ம் இமாம்ʼ கத²யத்ேவஸ்²வரஸ்ய
கு³ணாநந்வவாத ³ஷ  :,யதா²,

ⅩⅣ ஸர்வ்ேவார்த்³வ்வஸ்ைத²ரீஸ்²வரஸ்ய
மஹமா ஸம்ப்ரகாஸ்²யதாம்ʼ|
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ஸா²ந்த ர்பூ⁴யாத் ப்ருʼத ²வ்யாஸ்து
ஸந்ேதாஷஸ்²ச நராந் ப்ரத ||

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸந்ந ேத⁴
ர்தூ³தக³ேண ஸ்வர்க³ம்ʼ க³ேத ேமஷபாலகா :
பரஸ்பரம் அேவசந் ஆக³ச்ச²த ப்ரபு⁴ :
பரேமஸ்²வேரா யாம்ʼ க⁴டநாம்ʼ ஜ்ஞாப தவாந்
தஸ்யா யாத²ர்யம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ வயமது⁴நா
ைப³த்ேலஹம்புரம்ʼயாம :|

ⅩⅥ பஸ்²சாத் ேத தூர்ணம்ʼ வ்ரஜித்வா
மரியமம்ʼயூஷப²ம்ʼேகா³ஸா²லாயாம்ʼஸ²யநம்ʼ
பா³லகஞ்சத³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅦ இத்த²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா பா³லகஸ்யார்ேத²
ப்ேராக்தாம்ʼ ஸர்வ்வகதா²ம்ʼ ேத
ப்ராசாரயாஞ்சக்ரு :|

ⅩⅧ தேதா ேய ேலாகா ேமஷரக்ஷகாணாம்ʼ
வத³ேநப்⁴யஸ்தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
ஸு²ஸ்²ருவுஸ்ேதமஹாஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅨ க ந்து மரியம் ஏதத்ஸர்வ்வக⁴டநாநாம்ʼ
தாத்பர்ய்யம்ʼவவச்யமநஸிஸ்தா²பயாமாஸ|

ⅩⅩ தத்பஸ்²சாத்³ தூ³தவஜ்ஞப்தாநுரூபம்ʼ
ஸ்²ருத்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ச ேமஷபாலகா
ஈஸ்²வரஸ்ய கு³ணாநுவாத³ம்ʼ த⁴ந்யவாத³ஞ்ச
குர்வ்வாணா : பராவ்ருʼத்யயயு :|

ⅩⅪஅத²பா³லகஸ்யத்வக்ேச²த³நகாேல(அ)ஷ்டமத ³வேஸ
ஸமுபஸ்த ²ேத தஸ்ய க³ர்ப்³ப⁴ஸ்த ²ேத :
புர்வ்வம்ʼ ஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா யதா²ஜ்ஞாபயத்
தத³நுரூபம்ʼ ேத தந்நாமேத⁴யம்ʼ யீஸு²ரித
சக்ரிேர|
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ⅩⅫ தத : பரம்ʼ மூஸாலிக ²தவ்யவஸ்தா²யா
அநுஸாேரண மரியம : ஸு²ச த்வகால
உபஸ்த ²ேத,

ⅩⅩⅢ "ப்ரத²மஜ : ஸர்வ்வ : புருஷஸந்தாந :
பரேமஸ்²வேர ஸமர்ப்யதாம்ʼ," இத
பரேமஸ்²வரஸ்யவ்யவஸ்த²யா

ⅩⅩⅣ யீஸு²ம்ʼ பரேமஸ்²வேர ஸமர்பயதும்
ஸா²ஸ்த்ரீயவத்⁴யுக்தம்ʼ கேபாதத்³வயம்ʼ
பாராவதஸா²வகத்³வயம்ʼ வா ப³லிம்ʼ தா³தும்ʼ
ேத தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாயரூஸா²லமம்ஆயயு :|

ⅩⅩⅤ யரூஸா²லம்புரநவாஸீ
ஸி²மிேயாந்நாமா தா⁴ர்ம்மிக ஏக ஆஸீத்
ஸ இஸ்ராேயல : ஸாந்த்வநாமேப ய
தஸ்ெதௗ² கஞ்ச பவத்ர ஆத்மா
தஸ்மிந்நாவ ர்பூ⁴த :|

ⅩⅩⅥஅபரம்ʼப்ரபு⁴ணாபரேமஸ்²வேரணாப ⁴ஷக்ேத
த்ராதரி த்வயா ந த்³ருʼஷ்ேட த்வம்ʼ ந
மரிஷ்யஸீத வாக்யம்ʼ பவ த்ேரண ஆத்மநா
தஸ்மப்ராகத்²யத|

ⅩⅩⅦஅபரஞ்ச யதா³ யீேஸா² : ப தா மாதா ச
தத³ர்த²ம்ʼவ்யவஸ்தா²நுரூபம்ʼகர்ம்மகர்த்தும்ʼ
தம்ʼமந்த ³ரம்ஆந ந்யதுஸ்ததா³

ⅩⅩⅧ ஸி²மிேயாந் ஆத்மந ஆகர்ஷேணந
மந்த ³ரமாக³த்ய தம்ʼ க்ேராேட³ ந தா⁴ய
ஈஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ க்ருʼத்வா
கத²யாமாஸ,யதா²,
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ⅩⅩⅨ ேஹ ப்ரேபா⁴ தவ தா³ேஸாயம்ʼ
நஜவாக்யாநுஸாரத :| இதா³நீந்து
ஸகல்யாேணாப⁴வதாஸம்ʼவஸ்ருʼஜ்யதாம்|

ⅩⅩⅩ யத : ஸகலேத³ஸ²ஸ்ய தீ³ப்தேய
தீ³ப்தரூபகம்ʼ|

ⅩⅩⅪ இஸ்ராேயலீயேலாகஸ்ய
மஹாெகௗ³ரவரூபகம்ʼ|

ⅩⅩⅫ யம்ʼ த்ராயகம்ʼ ஜநாநாந்து ஸம்முேக²
த்வமஜீஜந :| ஸஏவ வத்³யேத(அ)ஸ்மாகம்ʼ
த்⁴ரவம்ʼ நயநநேகா³சேர||

ⅩⅩⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ேதேநாக்தா ஏதா : ஸகலா :
கதா² : ஸ்²ருத்வா தஸ்ய மாதா யூஷப்² ச
வஸ்மயம்ʼ ேமநாேத|

ⅩⅩⅩⅣ தத : பரம்ʼ ஸி²மிேயாந் ேதப்⁴ய
ஆஸி²ஷம்ʼ த³த்த்வா தந்மாதரம்ʼ மரியமம்
உவாச, பஸ்²ய இஸ்ராேயேலா வம்ʼஸ²மத்⁴ேய
ப³ஹூநாம்ʼ பாதநாேயாத்தா²பநாய ச ததா²
வேராத⁴பாத்ரம்ʼ ப⁴வதும்ʼ, ப³ஹூநாம்ʼ
கு³ப்தமேநாக³தாநாம்ʼ ப்ரகடீகரணாய
பா³லேகாயம்ʼ நயுக்ேதாஸ்த |

ⅩⅩⅩⅤ தஸ்மாத் தவாப ப்ராணா : ஸூ²ேலந
வ்யத்ஸ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅥ அபரஞ்ச ஆேஸ²ரஸ்ய
வம்ʼஸீ²யப ²நூேயேலாது³ஹதாஹந்நாக்²யா
அதஜரதீ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந்ேயகா யா
வவாஹாத் பரம்ʼ ஸப்த வத்ஸராந் பத்யா
ஸஹ ந்யவஸத் தேதா வ த⁴வா பூ⁴த்வா
சதுரஸீ²தவர்ஷவய :பர்ய்யநதம்ʼ
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ⅩⅩⅩⅦ மந்த ³ேர ஸ்த ²த்வா
ப்ரார்த²ேநாபவாைஸர்த ³வாநஸ²ம் ஈஸ்²வரம்
அேஸவத ஸாப ஸ்த்ரீ தஸ்மிந் ஸமேய
மந்த ³ரமாக³த்ய

ⅩⅩⅩⅧ பரேமஸ்²வரஸ்ய த⁴ந்யவாத³ம்ʼ
சகார, யரூஸா²லம்புரவாஸிேநா யாவந்ேதா
ேலாகா முக்த மேப ய ஸ்த ²தாஸ்தாந்
யீேஸா²ர்வ்ருʼத்தாந்தம்ʼஜ்ஞாபயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅨ இத்த²ம்ʼ பரேமஸ்²வரஸ்ய
வ்யவஸ்தா²நுஸாேரண ஸர்வ்ேவஷ
கர்ம்மஸுக்ருʼேதஷ ெதௗபுநஸ்²ச கா³லீேலா
நாஸரத்நாமகம்ʼ நஜநக³ரம்ʼ ப்ரதஸ்தா²ேத|

ⅩⅬ தத்பஸ்²சாத்³ பா³லக : ஸ²ரீேரண
வ்ருʼத்³த ⁴ேமத்யஜ்ஞாேநநபரிபூர்ணஆத்மநா
ஸ²க்த மாம்ʼஸ்²ச ப⁴வதுமாேரேப⁴ ததா²
தஸ்மிந் ஈஸ்²வராநுக்³ரேஹாப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅠ தஸ்ய ப தா மாதா ச ப்ரதவர்ஷம்ʼ
நஸ்தாேராத்ஸவஸமேய யரூஸா²லமம்
அக³ச்ச²தாம்|

ⅩⅬⅡஅபரஞ்சயீெஸௗ²த்³வாத³ஸ²வர்ஷவயஸ்ேக
ஸத ெதௗ பர்வ்வஸமயஸ்ய ரீத்யநுஸாேரண
யரூஸா²லமம்ʼ க³த்வா

ⅩⅬⅢ பார்வ்வணம்ʼ ஸம்பாத்³ய புநரப
வ்யாகு⁴ய்ய யாத : க ந்து யீஸு²ர்பா³லேகா
யரூஸா²லமி தஷ்ட²த | யூஷப்² தந்மாதா ச
தத்³அவத ³த்வா

ⅩⅬⅣ ஸ ஸங்க ³ப ⁴ : ஸஹ வத்³யத ஏதச்ச
பு³த்³வ்வா த ³ைநகக³ம்யமார்க³ம்ʼ ஜக்³மது :|
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க ந்து ேஸ²ேஷ ஜ்ஞாத ப³ந்தூ⁴நாம்ʼ ஸமீேப
ம்ருʼக³யத்வா தது³த்³ேத◌³◌ेஸ²மப்ராப்ய

ⅩⅬⅤ ெதௗ புநரப யரூஸா²லமம்
பராவ்ருʼத்யாக³த்யதம்ʼம்ருʼக³யாஞ்சக்ரது :|

ⅩⅬⅥ அத² த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ பண்டி³தாநாம்ʼ
மத்⁴ேய ேதஷாம்ʼ கதா² :ஸ்²ருʼண்வந்தத்த்வம்ʼ
ப்ருʼச்ச²ம்ʼஸ்²ச மந்த ³ேர ஸமுபவஷ்ட : ஸ
தாப்⁴யாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட :|

ⅩⅬⅦ ததா³ தஸ்ய பு³த்³த்⁴யா
ப்ரத்யுத்தைரஸ்²ச ஸர்வ்ேவ ஸ்²ேராதாேரா
வஸ்மயமாபத்³யந்ேத|

ⅩⅬⅧ தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய
ஜநேகாஜநநீசசமச்சக்ரது : கஞ்சதஸ்யமாதா
தமவத³த், ேஹ புத்ர, கத²மாவாம்ʼ ப்ரதீத்த²ம்ʼ
ஸமாசரஸ்த்வம்? பஸ்²ய தவ ப தாஹஞ்ச
ேஸா²காகுெலௗ ஸந்ெதௗ த்வாமந்வ ச்சா²வ :
ஸ்ம|

ⅩⅬⅨ தத : ேஸாவத³த் குேதா மாம்
அந்ைவச்ச²தம்ʼ? பதுர்க்³ருʼேஹ மயா
ஸ்தா²தவ்யம் ஏதத் க ம்ʼ யுவாப்⁴யாம்ʼ ந
ஜ்ஞாயேத?

Ⅼ க ந்து ெதௗ தஸ்ையதத்³வாக்யஸ்ய
தாத்பர்ய்யம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ நாஸ²க்நுதாம்ʼ|

ⅬⅠ தத : பரம்ʼ ஸ தாப்⁴யாம்ʼ ஸஹ நாஸரதம்ʼ
க³த்வா தேயார்வஸீ²பூ⁴தஸ்தஸ்ெதௗ² க ந்து
ஸர்வ்வா ஏதா : கதா²ஸ்தஸ்ய மாதா மநஸி
ஸ்தா²பயாமாஸ|

ⅬⅡ அத² யீேஸா² ர்பு³த்³த ⁴ :
ஸ²ரீரஞ்ச ததா² தஸ்மிந் ஈஸ்²வரஸ்ய
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மாநவாநாஞ்சாநுக்³ரேஹா வர்த்³த ⁴தும்
ஆேரேப⁴|

Ⅲ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ த ப ³ரியைகஸரஸ்ய
ராஜத்வஸ்யபஞ்சத³ேஸ²வத்ஸேரஸத யதா³
பந்தீயபீலாேதா யஹூதா³ேத³ஸா²த ⁴பத
ர்ேஹேராத்³ து கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
ராஜா ப ²லிபநாமா தஸ்ய ப்⁴ராதா து
யதூரியாயாஸ்த்ராேகா²நீதயாப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
ச ராஜாஸீத் லுஷாநீயநாமா
அவலீநீேத³ஸ²ஸ்யராஜாஸீத்

Ⅱ ஹாநந் கயபா²ஸ்²ேசெமௗ
ப்ரதா⁴நயாஜாகாவாஸ்தாம்ʼ ததா³நீம்ʼ
ஸிக²ரியஸ்ய புத்ராய ேயாஹேந
மத்⁴ேயப்ராந்தரம் ஈஸ்²வரஸ்ய வாக்ேய
ப்ரகாஸி²ேதஸத

Ⅲ ஸ யர்த்³த³ந உப⁴யதடப்ரேத³ஸா²ந்
ஸேமத்ய பாபேமாசநார்த²ம்ʼ
மந :பராவர்த்தநஸ்ய சஹ்நரூபம்ʼ
யந்மஜ்ஜநம்ʼ ததீ³யா : கதா² : ஸர்வ்வத்ர
ப்ரசாரயதுமாேரேப⁴|

Ⅳ யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்ேத²
யாத்³ருʼஸீ² லிப ராஸ்ேத யதா², பரேமஸ²ஸ்ய
பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத ஸர்வ்வத :| தஸ்ய
ராஜபத²ஞ்ைசவஸமாநம்ʼகுருதாது⁴நா|

Ⅴ காரிஷ்யந்ேத ஸமுச்ச்²ராயா : ஸகலா
ந ம்நபூ⁴மய :| காரிஷ்யந்ேத நதா : ஸர்வ்ேவ
பர்வ்வதாஸ்²ேசாபபர்வ்வதா :| காரிஷ்யந்ேத
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ச யா வக்ராஸ்தா : ஸர்வ்வா : ஸரலா
பு⁴வ :| காரிஷ்யந்ேத ஸமாநாஸ்தா யா
உச்சநீசபூ⁴மய :|

Ⅵ ஈஸ்²வேரண க்ருʼதம்ʼ த்ராணம்ʼ
த்³ர யந்த ஸர்வ்வமாநவா :| இத்ேயதத்
ப்ராந்தேரவாக்யம்ʼவத³த : கஸ்யச த்³ ரவ :||

Ⅶ ேய ேய ேலாகா மஜ்ஜநார்த²ம்ʼ
ப³ஹராயயுஸ்தாந் ேஸாவத³த் ேர ேர
ஸர்பவம்ʼஸா²ஆகா³மிந : ேகாபாத்பலாயதும்ʼ
யுஷ்மாந் கஸ்²ேசதயாமாஸ?

Ⅷ தஸ்மாத்³ இப்³ராஹீம் அஸ்மாகம்ʼ ப தா
கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ மேநாப ⁴ ர்ந கத²யத்வா
யூயம்ʼ மந :பரிவர்த்தநேயாக்³யம்ʼ ப²லம்ʼ
ப²லத; யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி
பாஷாேணப்⁴ய ஏேதப்⁴ய ஈஸ்²வரஇப்³ராஹீம :
ஸந்தாேநாத்பாத³ேநஸமர்த² :|

Ⅸ அபரஞ்ச தருமூேல(அ)து⁴நாப பரஸு² :
ஸம்ʼலக்³ேநாஸ்த யஸ்தருருத்தமம்ʼ ப²லம்ʼ ந
ப²லத ஸ ச ²த்³யேத(அ)க்³ெநௗ நக்ஷப்யேத
ச|

Ⅹ ததா³நீம்ʼ ேலாகாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு²ஸ்தர்ஹ
கம்ʼ கர்த்தவ்யமஸ்மாப ⁴ :?

Ⅺ தத : ேஸாவாதீ³த் யஸ்ய த்³ேவ வஸேந
வத்³ேயேத ஸ வஸ்த்ரஹீநாையகம்ʼ வதரது
க ம்ʼஞ்ச யஸ்ய கா²த்³யத்³ரவ்யம்ʼ வத்³யேத
ேஸாப தைத²வகேராது|

Ⅻதத : பரம்ʼ கரஸஞ்சாய ேநா மஜ்ஜநார்த²ம்
ஆக³த்ய பப்ரச்சு² : ேஹ கு³ேரா க ம்ʼ
கர்த்தவ்யமஸ்மாப ⁴ :?
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ⅩⅢ தத : ேஸாகத²யத் நரூப தாத³த ⁴கம்ʼ ந
க்³ருʼஹ்லித|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேஸநாக³ண ஏத்ய பப்ரச்ச²
க மஸ்மாப ⁴ ர்வா கர்த்தவ்யம்? தத :
ேஸாப ⁴த³ேத⁴ கஸ்ய காமப ஹாந ம்ʼ மா
கார்ஷ்ட ததா² ம்ருʼஷாபவாத³ம்ʼ மா குருத
நஜேவதேநந சஸந்துஷ்யதஷ்ட²த|

ⅩⅤ அபரஞ்ச ேலாகா அேபக்ஷயா ஸ்த ²த்வா
ஸர்வ்ேவபீத மேநாப ⁴ ர்வ தர்கயாஞ்சக்ரு :,
ேயாஹநயம்அப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா ந ேவத ?

ⅩⅥ ததா³ ேயாஹந் ஸர்வ்வாந் வ்யாஜஹார,
ஜேல(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாந் மஜ்ஜயாமி ஸத்யம்ʼ
க ந்துயஸ்ய பாது³காப³ந்த⁴நம்ʼ ேமாசயதுமப
ந ேயாக்³ேயாஸ்மி தாத்³ருʼஸ² ஏேகா மத்ேதா
கு³ருதர : புமாந் ஏத , ஸயுஷ்மாந் வஹ்நரூேப
பவத்ரஆத்மந மஜ்ஜயஷ்யத |

ⅩⅦ அபரஞ்ச தஸ்ய ஹஸ்ேத
ஸூ²ர்ப ஆஸ்ேத ஸ ஸ்வஸ²ஸ்யாந
ஸு²த்³த⁴ரூபம்ʼ ப்ரஸ்ேபா²ட்ய
ேகா³தூ⁴மாந் ஸர்வ்வாந் பா⁴ண்டா³கா³ேர
ஸம்ʼக்³ரஹீஷ்யத க ந்து பூ³ஷாணி
ஸர்வ்வாண்யந ர்வ்வாணவஹ்நநா
தா³ஹயஷ்யத |

ⅩⅧ ேயாஹந் உபேத³ேஸ²ேநத்த²ம்ʼ
நாநாகதா² ேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ப்ரசாரயாமாஸ|

ⅩⅨ அபரஞ்ச ேஹேராத்³ ராஜா
ப ²லிப்நாம்ந : ஸேஹாத³ரஸ்ய பா⁴ர்ய்யாம்ʼ
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ேஹேராத ³யாமத ⁴ ததா²ந்யாந யாந யாந
குகர்ம்மாணி க்ருʼதவாந் தத³த ⁴ ச

ⅩⅩ ேயாஹநா த ரஸ்க்ருʼேதா பூ⁴த்வா
காராகா³ேர தஸ்ய ப³ந்த⁴நாத்³ அபரமப
குகர்ம்ம சகார|

ⅩⅪ இத : பூர்வ்வம்ʼ யஸ்மிந் ஸமேய
ஸர்வ்ேவ ேயாஹநா மஜ்ஜிதாஸ்ததா³நீம்ʼ
யீஸு²ரப்யாக³த்யமஜ்ஜித :|

ⅩⅫ தத³நந்தரம்ʼ ேதந ப்ரார்த ²ேத
ேமக⁴த்³வாரம்ʼ முக்தம்ʼ தஸ்மாச்ச பவ த்ர
ஆத்மா மூர்த்த மாந் பூ⁴த்வா கேபாதவத்
தது³பர்ய்யவருேராஹ; ததா³ த்வம்ʼ மம
ப்ரிய : புத்ரஸ்த்வய மம பரம : ஸந்ேதாஷ
இத்யாகாஸ²வாணீப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅢ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ப்ராேயண
த்ரிம்ʼஸ²த்³வர்ஷவயஸ்க ஆஸீத்|
ெலௗக கஜ்ஞாேநதுஸயூஷப² : புத்ர :,

ⅩⅩⅣயூஷப்² ஏேல : புத்ர :, ஏலிர்மத்தத : புத்ர :,
மத்தத் ேலேவ : புத்ர :, ேலவ ர்மல்ேக : புத்ர :,
மல்க ர்யாந்நஸ்ய புத்ர :; யாந்ேநா யூஷப² :
புத்ர :|

ⅩⅩⅤ யூஷப்² மத்தத ²யஸ்ய புத்ர :, மத்தத ²ய
ஆேமாஸ : புத்ர :, ஆேமாஸ் நஹூம : புத்ர :,
நஹூம்இஷ்ேல : புத்ர :இஷ்லிர்நேக³ : புத்ர :|

ⅩⅩⅥ நக ³ர்மாட : புத்ர :, மாட் மத்தத ²யஸ்ய
புத்ர :, மத்தத ²ய : ஸி²மிேய : புத்ர :,
ஸி²மிய ர்யூஷப² : புத்ர :, யூஷப்² யஹூதா³ :
புத்ர :|
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ⅩⅩⅦ யஹூதா³ ேயாஹாநா : புத்ர :,
ேயாஹாநா ரீஷா : புத்ர :, ரீஷா :
ஸிருப்³பா³ப ³ல : புத்ர :, ஸிருப்³பா³ப ³ல்
ஸ²ல்தீேயல : புத்ர :,ஸ²ல்தீேயல்ேநேர : புத்ர :|

ⅩⅩⅧ ேநரிர்மல்ேக : புத்ர :, மல்க  : அத்³ய :
புத்ர :, அத்³தீ³ ேகாஷம : புத்ர :, ேகாஷம்
இல்ேமாத³த³ : புத்ர :,இல்ேமாத³த்³ ஏர : புத்ர :|

ⅩⅩⅨ ஏர் ேயாேஸ² : புத்ர :, ேயாஸி² :
இலீேயஷர : புத்ர :, இலீேயஷர் ேயாரீம : புத்ர :,
ேயாரீம் மத்தத : புத்ர :,மத்தத ேலேவ : புத்ர :|

ⅩⅩⅩ ேலவ  : ஸி²மிேயாந : புத்ர :, ஸி²மிேயாந்
யஹூதா³ : புத்ர :, யஹூதா³ யூஷ ப² : புத்ர :,
யூஷ ப்² ேயாநந : புத்ர :, யாநந் இலீயாகீம :
புத்ர :|

ⅩⅩⅪ இலியாகீம் : மிேலயா : புத்ர :, மிேலயா
ைமநந : புத்ர :, ைமநந் மத்தத்தஸ்ய புத்ர :,
மத்தத்ேதா நாத²ந : புத்ர :, நாத²ந் தா³யூத³ :
புத்ர :|

ⅩⅩⅫதா³யூத்³யஸ²ய : புத்ர :,யஸ²யஓேப³த³ :
புத்ர, ஓேப³த்³ ேபா³யஸ : புத்ர :, ேபா³யஸ்
ஸல்ேமாந : புத்ர :, ஸல்ேமாந் நஹேஸா²ந :
புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅢ நஹேஸா²ந் அம்மீநாத³ப³ : புத்ர :,
அம்மீநாத³ப்³ அராம : புத்ர :, அராம்
ஹஷ்ேராண : புத்ர :, ஹஷ்ேராண் ேபரஸ :
புத்ர :, ேபரஸ்யஹூதா³ : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅣ யஹூதா³ யாகூப³ : புத்ர :, யாகூப்³
இஸ்ஹாக : புத்ர :, இஸ்ஹாக் இப்³ராஹீம :
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புத்ர :, இப்³ராஹீம் ேதரஹ : புத்ர :, ேதரஹ்
நாேஹார : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅤநாேஹார்ஸிருக³ : புத்ர :,ஸிருக்³ ரிய்வ :
புத்ர :, ரியூ : ேபலக³ : புத்ர :, ேபலக்³ ஏவர : புத்ர :,
ஏவர் ேஸ²லஹ : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅥ ேஸ²லஹ் ைகநந : புத்ர :, ைகநந்
அர்ப²க்ஷத³ : புத்ர :, அர்ப²க்ஷத்³ ஸா²ம : புத்ர :,
ஸா²ம் ேநாஹ : புத்ர :, ேநாேஹா ேலமக : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅦ ேலமக் மிதூ²ேஸ²லஹ : புத்ர :,
மிதூ²ேஸ²லஹ் ஹேநாக : புத்ர :, ஹேநாக்
ேயரத³ : புத்ர :, ேயரத்³ மஹலேலல : புத்ர :,
மஹலேலல்ைகநந : புத்ர :|

ⅩⅩⅩⅧ ைகநந் இேநாஸ² : புத்ர :, இேநாஸ்²
ேஸ²த : புத்ர :, ேஸ²த் ஆத³ம : புத்ர, ஆத³ம்
ஈஸ்²வரஸ்யபுத்ர :|

Ⅳ
Ⅰதத : பரம்ʼயீஸு² : பவ த்ேரணாத்மநாபூர்ண :
ஸந் யர்த்³த³நநத்³யா : பராவ்ருʼத்யாத்மநா
ப்ராந்தரம்ʼ நீத : ஸந் சத்வாரிம்ʼஸ²த்³த ³நாந
யாவத்ைஸ²தாநா பரீக்ஷேதா(அ)பூ⁴த்,

Ⅱ கஞ்ச தாந ஸர்வ்வத ³நாந ேபா⁴ஜநம்ʼ
வநா ஸ்த ²தத்வாத் காேல பூர்ேண ஸ
க்ஷ த ⁴தவாந்|

Ⅲ தத : ைஸ²தாநாக³த்ய தமவத³த்
த்வம்ʼ ேசதீ³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்தர்ஹ
ப்ரஸ்தராேநதாந்ஆஜ்ஞயாபூபாந்குரு|

Ⅳ ததா³ யீஸு²ருவாச, லிப ரீத்³ருʼஸீ²
வத்³யேத மநுஜ : ேகவேலந பூேபந ந ஜீவத



Luke Ⅳ:Ⅴ xxiv Luke Ⅳ:Ⅻ

க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய ஸர்வ்வாப ⁴ராஜ்ஞாப ⁴
ர்ஜீவத |

Ⅴததா³ைஸ²தாந்தமுச்சம்ʼபர்வ்வதம்ʼநீத்வா
ந மிைஷகமத்⁴ேய ஜக³த : ஸர்வ்வராஜ்யாந
த³ர்ஸி²தவாந்|

Ⅵ பஸ்²சாத் தமவாதீ³த் ஸர்வ்வம் ஏதத்³
வப⁴வம்ʼ ப்ரதாபஞ்ச துப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யாமி தந்
மய ஸமர்ப தமாஸ்ேத யம்ʼ ப்ரத மேமச்சா²
ஜாயேத தஸ்ைமதா³தும்ʼஸ²க்ேநாமி,

Ⅶ த்வம்ʼ ேசந்மாம்ʼ ப⁴ஜேஸ தர்ஹ
ஸர்வ்வேமதத் தைவவப⁴வஷ்யத |

Ⅷ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ப்ரத்யுக்தவாந் தூ³ரீ
ப⁴வ ைஸ²தாந் லிப ராஸ்ேத, நஜம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ
பரேமஸ்²வரம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ ேகவலம்ʼ தேமவ
ேஸவஸ்வச|

Ⅸஅத²ைஸ²தாந் தம்ʼ யரூஸா²லமம்ʼ நீத்வா
மந்த ³ரஸ்ய சூடா³யா உபரி ஸமுபேவஸ்²ய
ஜகா³த³ த்வம்ʼ ேசதீ³ஸ்²வரஸ்ய புத்ரஸ்தர்ஹ
ஸ்தா²நாத ³ேதாலம்ப ²த்வாத⁴ :

Ⅹபதயேதாலிப ராஸ்ேத,ஆஜ்ஞாபயஷ்யத
ஸ்வீயாந்தூ³தாந்ஸபரேமஸ்²வர :|

Ⅺ ரக்ஷதும்ʼ ஸர்வ்வமார்ேக³ த்வாம்ʼ
ேதந த்வச்சரேண யதா²| ந லேக³த்
ப்ரஸ்தராகா⁴தஸ்த்வாம்ʼ த⁴ரிஷ்யந்த ேத
ததா²|

Ⅻ ததா³ யீஸு²நா ப்ரத்யுக்தம்
இத³மப்யுக்தமஸ்த த்வம்ʼ ஸ்வப்ரபு⁴ம்ʼ
பேரஸ²ம்ʼமா பரீக்ஷஸ்வ|
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ⅩⅢ பஸ்²சாத் ைஸ²தாந் ஸர்வ்வபரீக்ஷாம்ʼ
ஸமாப்யக்ஷணாத்தம்ʼ த்யக்த்வாயெயௗ|

ⅩⅣ ததா³ யீஸு²ராத்மப்ரபா⁴வாத்
புநர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ம்ʼ க³தஸ்ததா³
தத்ஸுக்²யாதஸ்²சதுர்த ³ஸ²ம்ʼவ்யாநேஸ²|

ⅩⅤ ஸ ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநக்³ருʼேஹஷ
உபத ³ஸ்²ய ஸர்வ்ைவ : ப்ரஸ²ம்ʼஸிேதா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅥ அத² ஸ ஸ்வபாலநஸ்தா²நம்ʼ
நாஸரத்புரேமத்ய வஸ்²ராமவாேர
ஸ்வாசாராத்³ ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
படி²துமுத்தஸ்ெதௗ²|

ⅩⅦ தேதா யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந :
புஸ்தேக தஸ்ய கரத³த்ேத ஸத ஸ தத்
புஸ்தகம்ʼவஸ்தார்ய்யயத்ரவ யமாணாந
வசநாந ஸந்த தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்ய பபாட²|

ⅩⅧ ஆத்மா து பரேமஸ²ஸ்ய மதீ³ேயாபரி
வ த்³யேத| த³ரித்³ேரஷ ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
வக்தும்ʼ மாம்ʼ ேஸாப ⁴ஷக்தவாந்| ப⁴க்³நாந்த :
கரணால்ேலாகாந் ஸுஸ்வஸ்தா²ந்
கர்த்துேமவ ச| ப³ந்தீ³க்ருʼேதஷ ேலாேகஷ
முக்ேத ர்ேகா⁴ஷயதும்ʼ வச :| ேநத்ராணி
தா³துமந்ேத⁴ப்⁴யஸ்த்ராதும்ʼ ப³த்³த⁴ஜநாநப |

ⅩⅨ பேரஸா²நுக்³ரேஹ காலம்ʼ
ப்ரசாரயதுேமவச|ஸர்வ்ைவதத்கரணார்தா²ய
மாேமவப்ரஹேணாத ஸ :||

ⅩⅩ தத : புஸ்தகம்ʼ ப³த்³வ்வா பரிசாரகஸ்ய
ஹஸ்ேத ஸமர்ப்ய சாஸேந ஸமுபவஷ்ட :,
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தேதா ப⁴ஜநக்³ருʼேஹ யாவந்ேதா ேலாகா
ஆஸந் ேத ஸர்வ்ேவ(அ)நந்யத்³ருʼஷ்ட்யா தம்ʼ
வலுேலாக ேர|

ⅩⅪ அநந்தரம் அத்³ையதாந ஸர்வ்வாணி
லிக ²தவசநாந யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயஸித்³தா⁴ந
ஸஇமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேதப்⁴ய : கத²யதுமாேரேப⁴|

ⅩⅫ தத : ஸர்வ்ேவ தஸ்மிந் அந்வரஜ்யந்த,
கஞ்சதஸ்யமுகா²ந்ந ர்க³தாப ⁴ரநுக்³ரஹஸ்ய
கதா²ப ⁴ஸ்²சமத்க்ருʼத்ய கத²யாமாஸு :
க மயம்ʼயூஷப² : புத்ேரா ந?

ⅩⅩⅢ ததா³ ேஸா(அ)வாதீ³த்³ ேஹ சக த்ஸக
ஸ்வேமவ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ குரு கப²ர்நாஹூமி
யத்³யத் க்ருʼதவாந் தத³ஸ்²ெரௗஷ்ம தா :
ஸர்வா : க்ரியா அத்ர ஸ்வேத³ேஸ² குரு
கதா²ேமதாம்ʼ யூயேமவாவஸ்²யம்ʼ மாம்ʼ
வத ³ஷ்யத²|

ⅩⅩⅣ புந : ேஸாவாதீ³த்³ யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ேகாப ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
ஸ்வேத³ேஸ²ஸத்காரம்ʼ ந ப்ராப்ேநாத |

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச யதா²ர்த²ம்ʼ வச்மி, ஏலியஸ்ய
ஜீவநகாேல யதா³ஸார்த்³த⁴த்ரிதயவர்ஷாணி
யாவத் ஜலத³ப்ரத ப³ந்தா⁴த் ஸர்வ்வஸ்மிந்
ேத³ேஸ² மஹாது³ர்ப ⁴க்ஷம் அஜநஷ்ட
ததா³நீம் இஸ்ராேயேலா ேத³ஸ²ஸ்ய மத்⁴ேய
ப³ஹ்வ்ேயாவத⁴வாஆஸந்,

ⅩⅩⅥக ந்துஸீேதா³ந்ப்ரேத³ஸீ²யஸாரிப²த்புரநவாஸிநீம்
ஏகாம்ʼ வத⁴வாம்ʼ வநா கஸ்யாஸ்²ச த³ப
ஸமீேப ஏலிய : ப்ேரரிேதா நாபூ⁴த்|
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ⅩⅩⅦஅபரஞ்சஇலீஸா²யப⁴வஷ்யத்³வாத ³வத்³யமாநதாகாேல
இஸ்ராேயல்ேத³ேஸ² ப³ஹவ : குஷ்டி²நஆஸந்
க ந்து ஸுரீயேத³ஸீ²யம்ʼ நாமாந்குஷ்டி²நம்ʼ
வநா ேகாப்யந்ய : பரிஷ்க்ருʼேதா நாபூ⁴த்|

ⅩⅩⅧ இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப⁴ஜநேக³ஹஸ்த ²தா ேலாகா : ஸக்ேராத⁴ம்
உத்தா²ய

ⅩⅩⅨ நக³ராத்தம்ʼ ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய யஸ்ய
ஸி²க²ரிண உபரி ேதஷாம்ʼ நக³ரம்ʼ
ஸ்தா²ப தமாஸ்ேத தஸ்மாந்ந ேக்ஷப்தும்ʼ
தஸ்யஸி²க²ரம்ʼ தம்ʼ ந ந்யு :

ⅩⅩⅩ க ந்து ஸ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத³பஸ்ருʼத்ய
ஸ்தா²நாந்தரம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅩⅪதத : பரம்ʼயீஸு²ர்கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யகப²ர்நாஹூம்நக³ர
உபஸ்தா²ய வஸ்²ராமவாேர
ேலாகாநுபேத³ஷ்டும்ஆரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅫ தது³பேத³ஸா²த் ஸர்வ்ேவ சமச்சக்ரு
ர்யதஸ்தஸ்யகதா²கு³ருதராஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅢததா³நீம்ʼதத்³ப⁴ஜநேக³ஹஸ்த ²ேதா(அ)ேமத்⁴யபூ⁴தக்³ரஸ்த
ஏேகாஜநஉச்ைச : கத²யாமாஸ,

ⅩⅩⅩⅣ ேஹ நாஸரதீயயீேஸா²(அ)ஸ்மாந்
த்யஜ, த்வயா ஸஹாஸ்மாகம்ʼ க : ஸம்ப³ந்த⁴ :?
க மஸ்மாந் வ நாஸ²யதுமாயாஸி?
த்வமீஸ்²வரஸ்ய பவத்ேரா ஜந ஏதத³ஹம்ʼ
ஜாநாமி|

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தம்ʼ தர்ஜய த்வாவத³த்
ெமௗநீ ப⁴வ இேதா ப³ஹர்ப⁴வ; தத :
ேஸாேமத்⁴யபூ⁴தஸ்தம்ʼ மத்⁴யஸ்தா²ேந
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பாதய த்வா கஞ்ச த³ப்யஹம்ʼஸித்வா
தஸ்மாத்³ ப³ஹர்க³தவாந்|

ⅩⅩⅩⅥ தத : ஸர்வ்ேவ ேலாகாஸ்²சமத்க்ருʼத்ய
பரஸ்பரம்ʼ வக்துமாேரப ⁴ேர ேகாயம்ʼ
சமத்கார :| ஏஷ ப்ரபா⁴ேவண பராக்ரேமண
சாேமத்⁴யபூ⁴தாந் ஆஜ்ஞாபயத ேதைநவ ேத
ப³ஹர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ சதுர்த ³க்ஸ்த²ேத³ஸா²ந்
தஸ்யஸுக்²யாத ர்வ்யாப்ேநாத்|

ⅩⅩⅩⅧ தத³நந்தரம்ʼ ஸ ப⁴ஜநேக³ஹாத்³
ப³ஹராக³த்ய ஸி²ேமாேநா ந ேவஸ²நம்ʼ
ப்ரவ ேவஸ²ததா³தஸ்யஸ்²வஸ்²ரூர்ஜ்வேரணாத்யந்தம்ʼ
பீடி³தாஸீத் ஸி²ஷ்யாஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தஸ்மிந்
வ நயம்ʼ சக்ரு :|

ⅩⅩⅩⅨ தத : ஸ தஸ்யா : ஸமீேப ஸ்த ²த்வா
ஜ்வரம்ʼ தர்ஜயாமாஸ ேதைநவ தாம்ʼ
ஜ்வேரா(அ)த்யா த் தத : ஸா தத்க்ஷணம்
உத்தா²யதாந்ஸிேஷேவ|

ⅩⅬ அத² ஸூர்ய்யாஸ்தகாேல ஸ்ேவஷாம்ʼ
ேய ேய ஜநா நாநாேராைக³ : பீடி³தா ஆஸந்
ேலாகாஸ்தாந் யீேஸா² : ஸமீபம் ஆந ந்யு :,
ததா³ ஸ ஏைககஸ்ய கா³த்ேர கரமர்பய த்வா
தாநேராகா³ந் சகார|

ⅩⅬⅠ தேதா பூ⁴தா ப³ஹுப்⁴ேயா ந ர்க³த்ய
சீத்ஸ²ப்³த³ம்ʼ க்ருʼத்வா ச ப³பா⁴ஷேர
த்வமீஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா(அ)ப ⁴ஷக்தத்ராதா;
க ந்து ேஸாப ⁴ஷக்தத்ராேதத ேத
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வவது³ேரதஸ்மாத் காரணாத் தாந்
தர்ஜய த்வா தத்³வக்தும்ʼ நஷேஷத⁴|

ⅩⅬⅡ அபரஞ்ச ப்ரபா⁴ேத ஸத ஸ
வஜநஸ்தா²நம்ʼ ப்ரதஸ்ேத² பஸ்²சாத்
ஜநாஸ்தமந்வ ச்ச²ந்தஸ்தந்ந கடம்ʼ க³த்வா
ஸ்தா²நாந்தரக³மநார்த²ம்ʼ தமந்வருந்த⁴ந்|

ⅩⅬⅢ க ந்து ஸ தாந் ஜகா³த³,
ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயதும் அந்யாந புராண்யப
மயா யாதவ்யாந யதஸ்தத³ர்த²ேமவ
ப்ேரரிேதாஹம்ʼ|

ⅩⅬⅣ அத² கா³லீேலா ப⁴ஜநேக³ேஹஷ ஸ
உபத ³ேத³ஸ²|

Ⅴ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ேரகதா³
க ³ேநஷரத்²த³ஸ்ய தீர உத்தஷ்ட²த , ததா³
ேலாகா ஈஸ்²வரீயகதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும்ʼ தது³பரி
ப்ரபத தா :|

Ⅱ ததா³நீம்ʼ ஸ ஹ்த³ஸ்ய தீரஸமீேப
ெநௗத்³வயம்ʼ த³த³ர்ஸ² கஞ்ச
மத்ஸ்ேயாபஜீவ ேநா நாவம்ʼ வஹாய ஜாலம்ʼ
ப்ரக்ஷாலயந்த |

Ⅲ ததஸ்தேயார்த்³வேயா ர்மத்⁴ேய
ஸி²ேமாேநா நாவமாருஹ்ய தீராத்
கஞ்ச த்³தூ³ரம்ʼ யாதும்ʼ தஸ்மிந் வ நயம்ʼ
க்ருʼத்வா ெநௗகாயாமுபவஸ்²ய ேலாகாந்
ப்ேராபத ³ஷ்டவாந்|
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Ⅳ பஸ்²சாத் தம்ʼ ப்ரஸ்தாவம்ʼ ஸமாப்ய ஸ
ஸி²ேமாநம்ʼ வ்யாஜஹார, க³பீ⁴ரம்ʼ ஜலம்ʼ
க³த்வா மத்ஸ்யாந் த⁴ர்த்தும்ʼஜாலம்ʼ நக்ஷப|

Ⅴ தத : ஸி²ேமாந ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
கு³ேரா யத்³யப வயம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ
யாமிநீம்ʼ பரிஸ்²ரம்ய மத்ஸ்ையகமப ந
ப்ராப்தாஸ்ததா²ப ப⁴வேதா ந ேத³ஸ²ேதா
ஜாலம்ʼக்ஷபாம :|

Ⅵஅத²ஜாேலக்ஷப்ேதப³ஹுமத்ஸ்யபதநாத்³
ஆநாய : ப்ரச்ச ²ந்ந :|

Ⅶ தஸ்மாத்³ உபகர்த்தும் அந்யெநௗஸ்தா²ந்
ஸங்க ³நஆயாதும்இங்க ³ேதநஸமாஹ்வயந்
ததஸ்த ஆக³த்ய மத்ஸ்ைய ர்ெநௗத்³வயம்ʼ
ப்ரபூரயாமாஸு ர்ைய ர்ெநௗத்³வயம்ʼ
ப்ரமக்³நம்|

Ⅷ ததா³ ஸி²ேமாந்ப தரஸ்தத்³ வேலாக்ய
யீேஸா²ஸ்²சரணேயா : பத த்வா, ேஹ
ப்ரேபா⁴ஹம்ʼ பாபீ நேரா மம ந கடாத்³ ப⁴வாந்
யாது,இத கத ²தவாந்|

Ⅸ யேதா ஜாேல பத தாநாம்ʼ மத்ஸ்யாநாம்ʼ
யூதா²த் ஸி²ேமாந் தத்ஸங்க ³நஸ்²ச
சமத்க்ருʼதவந்த :;ஸி²ேமாந : ஸஹகாரிெணௗ
ஸிவேத³ : புத்ெரௗ யாகூப்³ ேயாஹந் ேசெமௗ
தாத்³ருʼெஸௗ² ப³பூ⁴வது :|

Ⅹ ததா³ யீஸு² : ஸி²ேமாநம்ʼ ஜகா³த³ மா
ைப⁴ஷீரத்³யாரப்⁴ய த்வம்ʼ மநுஷ்யத⁴ேரா
ப⁴வஷ்யஸி|
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Ⅺ அநந்தரம்ʼ ஸர்வ்வாஸு ெநௗஸு தீரம்
ஆநீதாஸு ேத ஸர்வ்வாந் பரித்யஜ்ய தஸ்ய
பஸ்²சாத்³கா³மிேநா ப³பூ⁴வு :|

Ⅻ தத : பரம்ʼ யீெஸௗ² கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் புேர
தஷ்ட²த ஜந ஏக : ஸர்வ்வாங்க³குஷ்ட²ஸ்தம்ʼ
வேலாக்ய தஸ்ய ஸமீேப ந்யுப்³ஜ : பத த்வா
ஸவநயம்ʼ வக்துமாேரேப⁴, ேஹ ப்ரேபா⁴ யத ³
ப⁴வாந ச்ச²த தர்ஹ மாம்ʼ பரிஷ்கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ஸ பாணிம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
தத³ங்க³ம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²ந் ப³பா⁴ேஷ த்வம்ʼ
பரிஷ்க்ரியஸ்ேவத மேமச்சா²ஸ்த
ததஸ்தத்க்ஷணம்ʼஸகுஷ்டா²த்முக்த :|

ⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸ தமாஜ்ஞாபயாமாஸ
கதா²மிமாம்ʼ கஸ்ைமச த்³ அகத²யத்வா
யாஜகஸ்யஸமீபஞ்ச க³த்வாஸ்வம்ʼ த³ர்ஸ²ய,
ேலாேகப்⁴ேயா நஜபரிஷ்க்ருʼதத்வஸ்ய
ப்ரமாணதா³நாய மூஸாஜ்ஞாநுஸாேரண
த்³ரவ்யமுத்ம்ருʼஜஸ்வச|

ⅩⅤ ததா²ப யீேஸா² : ஸுக்²யாத ர்ப³ஹு
வ்யாப்துமாேரேப⁴ கஞ்ச தஸ்ய கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼ ஸ்வீயேராேக³ப்⁴ேயா ேமாக்துஞ்ச
ேலாகாஆஜக்³மு :|

ⅩⅥ அத² ஸ ப்ராந்தரம்ʼ க³த்வா
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர|

ⅩⅦ அபரஞ்ச ஏகதா³ யீஸு²ருபத ³ஸ²த ,
ஏதர்ஹ கா³லீல்யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²ேயா :
ஸர்வ்வநக³ேரப்⁴ேயா யரூஸா²லமஸ்²ச
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கயந்த : ப ²ரூஸி²ேலாகாவ்யவஸ்தா²பகாஸ்²ச
ஸமாக³த்ய தத³ந்த ேக ஸமுபவவஸு² :,
தஸ்மிந்காேலேலாகாநாமாேராக்³யகாரணாத்
ப்ரேபா⁴ : ப்ரபா⁴வ : ப்ரசகாேஸ²|

ⅩⅧ பஸ்²சாத் கயந்ேதா ேலாகா ஏகம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ க²ட்வாயாம்ʼ ந தா⁴ய யீேஸா² :
ஸமீபமாேநதும்ʼ ஸம்முேக² ஸ்தா²பயதுஞ்ச
வ்யாப்ரியந்த|

ⅩⅨ க ந்து ப³ஹுஜநநவஹஸம்வாதா⁴த்
ந ஸ²க்நுவந்ேதா க்³ருʼேஹாபரி க³த்வா
க்³ருʼஹப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ க²ந த்வா தம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஸக²ட்வம்ʼ க்³ருʼஹமத்⁴ேய
யீேஸா² :ஸம்முேக² (அ)வேராஹயாமாஸு :|

ⅩⅩ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதஷாம் ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ
வஸ்²வாஸம்ʼ வேலாக்ய தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ
வ்யாஜஹார, ேஹமாநவதவபாபமக்ஷம்யத|

ⅩⅪ தஸ்மாத்³ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச
ச த்ைதரித்த²ம்ʼ ப்ரச ந்த தவந்த :, ஏஷ
ஜந ஈஸ்²வரம்ʼ ந ந்த³த ேகாயம்ʼ?
ேகவலமீஸ்²வரம்ʼ வநா பாபம்ʼ க்ஷந்தும்ʼ க :
ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅫததா³யீஸு²ஸ்ேதஷாம்இத்த²ம்ʼச ந்தநம்ʼ
வத ³த்வா ேதப்⁴ேயாகத²யத்³ யூயம்ʼ மேநாப ⁴ :
குேதாவ தர்கயத²?

ⅩⅩⅢ தவ பாபக்ஷமா ஜாதா யத்³வா
த்வமுத்தா²ய வ்ரஜ ஏதேயா ர்மத்⁴ேய கா கதா²
ஸுகத்²யா?
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ⅩⅩⅣ க ந்து ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ பாபம்ʼ க்ஷந்தும்ʼ
மாநவஸுதஸ்ய ஸாமர்த்²யமஸ்தீத யதா²
யூயம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ஸ²க்நுத² தத³ர்த²ம்ʼ (ஸ
தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஜகா³த³) உத்தஷ்ட²
ஸ்வஸ²ய்யாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா க்³ருʼஹம்ʼ
யாஹீத த்வாமாத ³ஸா²மி|

ⅩⅩⅤ தஸ்மாத் ஸ தத்க்ஷணம் உத்தா²ய
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத் நஜஸ²யநீயம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்
நஜந ேவஸ²நம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅥ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ வஸ்மய ப்ராப்தா
மந :ஸுபீ⁴தாஸ்²சவயமத்³யாஸம்ப⁴வகார்ய்யாண்யத³ர்ஸா²ம
இத்யுக்த்வா பரேமஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
ப்ேராத ³தா :|

ⅩⅩⅦ தத : பரம்ʼ ப³ஹர்க³ச்ச²ந்
கரஸஞ்சயஸ்தா²ேந ேலவநாமாநம்ʼ
கரஸஞ்சாயகம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
யீஸு²ஸ்தமப ⁴த³ேத⁴மம பஸ்²சாேத³ஹ |

ⅩⅩⅧ தஸ்மாத் ஸ தத்க்ஷணாத் ஸர்வ்வம்ʼ
பரித்யஜ்யதஸ்யபஸ்²சாத ³யாய|

ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ேலவ ர்நஜக்³ருʼேஹ
தத³ர்த²ம்ʼ மஹாேபா⁴ஜ்யம்ʼ சகார, ததா³ ைத :
ஸஹாேநேககரஸஞ்சாய நஸ்தத³ந்யேலாகாஸ்²ச
ேபா⁴க்துமுபவவஸு² :|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் காரணாத் சண்டா³லாநாம்ʼ
பாப ேலாகாநாஞ்ச ஸங்ேக³ யூயம்ʼ
குேதா ப⁴ம்ʼக்³த்⁴ேவ பவத² ேசத கதா²ம்ʼ
கத²யத்வா ப ²ரூஸி²ேநா(அ)த்⁴யாபகாஸ்²ச
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தஸ்ய ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ வாக்³யுத்³த⁴ம்ʼ
கர்த்துமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅪ தஸ்மாத்³ யீஸு²ஸ்தாந்
ப்ரத்யேவாசத்³ அேராக³ேலாகாநாம்ʼ
ச க த்ஸேகந ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த க ந்து
ஸேராகா³ணாேமவ|

ⅩⅩⅫ அஹம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகாந் ஆஹ்வாதும்ʼ
நாக³ேதாஸ்மி க ந்து மந : பராவர்த்தயதும்ʼ
பாப ந ஏவ|

ⅩⅩⅩⅢ ததஸ்ேத ப்ேராசு :, ேயாஹந :
ப ²ரூஸி²நாஞ்ச ஸி²ஷ்யா வாரம்ʼவாரம்
உபவஸந்த ப்ரார்த²யந்ேத ச க ந்து தவ
ஸி²ஷ்யா : குேதா பு⁴ஞ்ஜேத பவந்த ச?

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ ஸ தாநாசக்²ெயௗ வேர
ஸங்ேக³ தஷ்ட²த வரஸ்ய ஸக ²க³ணம்ʼ
கமுபவாஸயதும்ʼஸ²க்நுத²?

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து யதா³ ேதஷாம்ʼ ந கடாத்³ வேரா
ேநஷ்யேதததா³ ேதஸமுபவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅩⅩⅥ ேஸாபரமப த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ
கத²யாம்ப³பூ⁴வ புராதநவஸ்த்ேர ேகாப
நுதநவஸ்த்ரம்ʼ ந ஸீவ்யத யதஸ்ேதந
ேஸவேநந ஜீர்ணவஸ்த்ரம்ʼ ச ²த்³யேத,
நூதநபுராதநவஸ்த்ரேயா ர்ேமலஞ்சந ப⁴வத |

ⅩⅩⅩⅦ புராதந்யாம்ʼ குத்வாம்ʼ ேகாப
நுதநம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ ந ந த³தா⁴த , யேதா
நவீநத்³ராக்ஷாரஸஸ்ய ேதஜஸா புராதநீ குதூ
ர்வதீ³ர்ய்யேத தேதா த்³ராக்ஷாரஸ : பதத
குதூஸ்²ச நஸ்²யத |
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ⅩⅩⅩⅧ தேதா ேஹேதா ர்நூதந்யாம்ʼ
குத்வாம்ʼ நவீநத்³ராக்ஷாரஸ :
ந தா⁴தவ்யஸ்ேதேநாப⁴யஸ்யரக்ஷாப⁴வத |

ⅩⅩⅩⅨ அபரஞ்ச புராதநம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸம்ʼ
பீத்வா ேகாப நூதநம்ʼ ந வாஞ்ச²த , யத : ஸ
வக்த நூதநாத் புராதநம் ப்ரஸ²ஸ்தம்|

Ⅵ
Ⅰஅசரஞ்சபர்வ்வேணாத்³வதீயத ³நாத்பரம்ʼ
ப்ரத²மவஸ்²ராமவாேர ஸ²ஸ்யேக்ஷத்ேரண
யீேஸா²ர்க³மநகாேல தஸ்ய ஸி²ஷ்யா :
கணிஸ²ம்ʼ ச ²த்த்வா கேரஷ மர்த்³த³யத்வா
கா²த ³துமாேரப ⁴ேர|

Ⅱ தஸ்மாத் கயந்த : ப ²ரூஸி²நஸ்தாநவத³ந்
வஸ்²ராமவாேர யத் கர்ம்ம ந கர்த்தவ்யம்ʼ தத்
குத : குருத²?

Ⅲ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச தா³யூத்³ தஸ்ய
ஸங்க ³நஸ்²ச க்ஷ தா⁴ர்த்தா : க ம்ʼ சக்ரு : ஸ
கத²ம் ஈஸ்²வரஸ்யமந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய

Ⅳ ேய த³ர்ஸ²நீயா : பூபா யாஜகாந்
வ நாந்யஸ்யகஸ்யாப்யேபா⁴ஜநீயாஸ்தாநாநீய
ஸ்வயம்ʼபு³ப⁴ேஜஸங்க ³ப்⁴ேயாப த³ெதௗ³தத்
க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ : கதா³ப நாபாடி²?

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ தாநவத³த் மநுஜஸுேதா
வஸ்²ராமவாரஸ்யாப ப்ரபு⁴ ர்ப⁴வத |

Ⅵ அநந்தரம் அந்யவஸ்²ராமவாேர ஸ
ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய ஸமுபத ³ஸ²த |
ததா³ தத்ஸ்தா²ேந ஸு²ஷ்கத³க்ஷணகர ஏக :
புமாந்உபதஸ்த ²வாந்|
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Ⅶ தஸ்மாத்³ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச
தஸ்மிந் ேதா³ஷமாேராபயதும்ʼ ஸ
வஸ்²ராமவாேர தஸ்யஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ கேராத
நேவத ப்ரதீக்ஷதுமாேரப ⁴ேர|

Ⅷ ததா³ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ச ந்தாம்ʼ
வத ³த்வா தம்ʼ ஸு²ஷ்ககரம்ʼ புமாம்ʼஸம்ʼ
ப்ேராவாச, த்வமுத்தா²ய மத்⁴யஸ்தா²ேந
தஷ்ட²|

Ⅸ தஸ்மாத் தஸ்மிந் உத்த ²தவத
யீஸு²ஸ்தாந் வ்யாஜஹார, யுஷ்மாந்
இமாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ருʼச்சா²மி, வஸ்²ராமவாேர
ஹதம் அஹதம்ʼ வா, ப்ராணரக்ஷணம்ʼ
ப்ராணநாஸ²நம்ʼ வா, ஏேதஷாம்ʼ க ம்ʼ
கர்ம்மகரணீயம்?

Ⅹ பஸ்²சாத் சதுர்த ³க்ஷ ஸர்வ்வாந்
வ ேலாக்ய தம்ʼ மாநவம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, நஜகரம்ʼ
ப்ரஸாரய; ததஸ்ேதந ததா² க்ருʼத இதரகரவத்
தஸ்யஹஸ்த :ஸ்வஸ்ேதா²ப⁴வத்|

Ⅺ தஸ்மாத் ேத ப்ரசண்ட³ேகாபாந்வ தா
யீஸு²ம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யந்தீத பரஸ்பரம்ʼ
ப்ரமந்த்ரிதா :|

Ⅻதத : பரம்ʼஸபர்வ்வதமாருஹ்ேயஸ்²வரமுத்³த ³ஸ்²ய
ப்ரார்த²யமாந : க்ருʼத்ஸ்நாம்ʼ ராத்ரிம்ʼ
யாப தவாந்|

ⅩⅢஅத²த ³ேநஸத ஸஸர்வ்வாந்ஸி²ஷ்யாந்
ஆஹூதவாந் ேதஷாம்ʼமத்⁴ேய

ⅩⅣ ப தரநாம்நா க்²யாத : ஸி²ேமாந் தஸ்ய
ப்⁴ராதா ஆந்த்³ரியஸ்²ச யாகூப்³ ேயாஹந் ச
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ப ²லிப்ப³ர்த²லமயஸ்²ச
ⅩⅤ மத ² : ேதா²மா ஆல்பீ²யஸ்ய புத்ேரா
யாகூப்³ஜ்வலந்தநாம்நா க்²யாத :ஸி²ேமாந்

ⅩⅥ ச யாகூேபா³ ப்⁴ராதா யஹூதா³ஸ்²ச
தம்ʼ ய : பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத ஸ
ஈஷ்கரீேயாதீயயஹூதா³ஸ்²ைசதாந்
த்³வாத³ஸ² ஜநாந் மேநாநீதாந் க்ருʼத்வா ஸ
ஜக்³ராஹ ததா² ப்ேரரித இத ேதஷாம்ʼ நாம
சகார|

ⅩⅦ தத : பரம்ʼ ஸ ைத : ஸஹ
பர்வ்வதாத³வருஹ்ய உபத்யகாயாம்ʼ
தஸ்ெதௗ² ததஸ்தஸ்ய ஸி²ஷ்யஸங்ேகா⁴
யஹூதா³ேத³ஸா²த்³ யரூஸா²லமஸ்²ச
ேஸார : ஸீேதா³நஸ்²ச ஜலேத⁴
ேராத⁴ேஸா ஜநநஹாஸ்²ச ஏத்ய தஸ்ய
கதா²ஸ்²ரவணார்த²ம்ʼ ேராக³முக்த்யர்த²ஞ்ச
தஸ்யஸமீேப தஸ்து² :|

ⅩⅧ அேமத்⁴யபூ⁴தக்³ரஸ்தாஸ்²ச
தந்ந கடமாக³த்யஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ப்ராபு :|

ⅩⅨஸர்வ்ேவஷாம்ʼஸ்வாஸ்த்²யகரணப்ரபா⁴வஸ்ய
ப்ரகாஸி²தத்வாத் ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஏத்ய தம்ʼ
ஸ்ப்ரஷ்டும்ʼ ேயத ேர|

ⅩⅩ பஸ்²சாத் ஸ ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத
த்³ருʼஷ்டிம்ʼ குத்வா ஜகா³த³, ேஹ த³ரித்³ரா
யூயம்ʼ த⁴ந்யா யத ஈஸ்²வரீேய ராஜ்ேய
ேவா(அ)த ⁴காேராஸ்த |

ⅩⅪ ேஹ அது⁴நா க்ஷ த ⁴தேலாகா யூயம்ʼ
த⁴ந்யா யேதா யூயம்ʼ தர்ப்ஸ்யத²; ேஹ இஹ
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ேராத ³ேநா ஜநா யூயம்ʼ த⁴ந்யா யேதா யூயம்ʼ
ஹஸிஷ்யத²|

ⅩⅫ யதா³ ேலாகா மநுஷ்யஸூேநா
ர்நாமேஹேதா ர்யுஷ்மாந் ருʼ◌ृதீயஷ்யந்ேத
ப்ருʼத²க் க்ருʼத்வா ந ந்த ³ஷ்யந்த , அத⁴மாநவ
யுஷ்மாந் ஸ்வஸமீபாத்³ தூ³ரீகரிஷ்யந்த ச
ததா³யூயம்ʼ த⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅢ ஸ்வர்ேக³ யுஷ்மாகம்ʼ யேத²ஷ்டம்ʼ
ப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத , ஏதத³ர்த²ம்ʼ தஸ்மிந்
த ³ேந ப்ேரால்லஸத ஆநந்ேத³ந ந்ருʼத்யத
ச, ேதஷாம்ʼ பூர்வ்வபுருஷாஸ்²ச
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப்ரத தைத²வ
வ்யவாஹரந்|

ⅩⅩⅣ க ந்து ஹா ஹா த⁴நவந்ேதா யூயம்ʼ
ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்நுத| ஹந்த பரித்ருʼப்தா யூயம்ʼ
க்ஷ த ⁴தா ப⁴வஷ்யத²;

ⅩⅩⅤஇஹஹஸந்ேதா யூயம்ʼ வத யுஷ்மாப ⁴ :
ேஸா²ச தவ்யம்ʼ ேராத ³தவ்யஞ்ச|

ⅩⅩⅥ ஸர்வ்ைவலாைக ர்யுஷ்மாகம்ʼ
ஸுக்²யாெதௗ க்ருʼதாயாம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
து³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யத யுஷ்மாகம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷா ம்ருʼஷாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந :
ப்ரத தத்³வத்க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅩⅦ ேஹ ஸ்²ேராதாேரா யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ
கத²யாமி, யூயம்ʼ ஸ²த்ருஷ ப்ரீயத்⁴வம்ʼ ேய
ச யுஷ்மாந் த்³வஷந்த ேதஷாமப ஹதம்ʼ
குருத|
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ⅩⅩⅧ ேய ச யுஷ்மாந் ஸ²பந்த ேதப்⁴ய
ஆஸி²ஷம்ʼத³த்தேயசயுஷ்மாந்அவமந்யந்ேத
ேதஷாம்ʼமங்க³லம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅨ யத ³ கஸ்²ச த் தவ கேபாேல
சேபடாகா⁴தம்ʼ கேராத தர்ஹ தம்ʼ ப்ரத
கேபாலம் அந்யம்ʼ பராவர்த்த்ய ஸம்முகீ²குரு
புநஸ்²ச யத ³ கஸ்²ச த் தவ கா³த்ரீயவஸ்த்ரம்ʼ
ஹரத தர்ஹ தம்ʼ பரிேத⁴யவஸ்த்ரம் அப
க்³ரஹீதும்ʼமாவாரய|

ⅩⅩⅩ யஸ்த்வாம்ʼ யாசேத தஸ்ைம ேத³ஹ ,
யஸ்²ச தவ ஸம்பத்த ம்ʼ ஹரத தம்ʼ மா
யாசஸ்வ|

ⅩⅩⅪ பேரப்⁴ய : ஸ்வாந் ப்ரத யதா²சரணம்
அேபக்ஷத்⁴ேவ பராந் ப்ரத யூயமப ததா²சரத|

ⅩⅩⅫ ேய ஜநா யுஷ்மாஸு ப்ரீயந்ேத
ேகவலம்ʼ ேதஷ ப்ரீயமாேணஷ யுஷ்மாகம்ʼ
க ம்ʼ ப²லம்ʼ? பாப ேலாகா அப ஸ்ேவஷ
ப்ரீயமாேணஷ ப்ரீயந்ேத|

ⅩⅩⅩⅢ யத ³ ஹதகாரிண ஏவ ஹதம்ʼ குருத²
தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ப²லம்ʼ? பாப ேலாகா
அப ததா²குர்வ்வந்த |

ⅩⅩⅩⅣ ேயப்⁴ய ருʼணபரிேஸா²த⁴ஸ்ய
ப்ராப்த ப்ரத்யாஸா²ஸ்ேத ேகவலம்ʼ ேதஷ
ருʼேண ஸமர்ப ேத யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ப²லம்ʼ?
புந : ப்ராப்த்யாஸ²யா பாபீேலாகா அப
பாபஜேநஷ ருʼணம்அர்பயந்த |

ⅩⅩⅩⅤ அேதா யூயம்ʼ ரிபுஷ்வப ப்ரீயத்⁴வம்ʼ,
பரஹதம்ʼ குருத ச; புந : ப்ராப்த்யாஸா²ம்ʼ
த்யக்த்வா ருʼணமர்பயத, ததா² க்ருʼேத
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யுஷ்மாகம்ʼ மஹாப²லம்ʼ ப⁴வஷ்யத ,
யூயஞ்ச ஸர்வ்வப்ரதா⁴நஸ்ய ஸந்தாநா இத
க்²யாத ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத², யேதா யுஷ்மாகம்ʼ
ப தா க்ருʼதக்⁴நாநாம்ʼ து³ர்வ்டத்தாநாஞ்ச
ஹதமாசரத |

ⅩⅩⅩⅥ அத ஏவ ஸ யதா² த³யாலு ர்யூயமப
தாத்³ருʼஸா² த³யாலேவா ப⁴வத|

ⅩⅩⅩⅦ அபரஞ்ச பராந் ேதா³ஷேணா மா
குருத தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ேதா³ஷீக்ருʼதா ந
ப⁴வஷ்யத²; அத³ண்ட்³யாந் மா த³ண்ட³யத
தஸ்மாத்³ யூயமப த³ண்ட³ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத²;
பேரஷாம்ʼ ேதா³ஷாந் க்ஷமத்⁴வம்ʼ தஸ்மாத்³
யுஷ்மாகமப ேதா³ஷா :க்ஷமிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅧ தா³நாந த³த்த தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
தா³நாந ப்ராப்ஸ்யத², வரஞ்ச ேலாகா :
பரிமாணபாத்ரம்ʼ ப்ரத³லய்ய ஸஞ்சால்ய
ப்ேராஞ்சால்ய பரிபூர்ய்ய யுஷ்மாகம்ʼ
க்ேராேட³ஷ ஸமர்பயஷ்யந்த ; யூயம்ʼ ேயந
பரிமாேணந பரிமாத² ேதைநவ பரிமாேணந
யுஷ்மத்க்ருʼேத பரிமாஸ்யேத|

ⅩⅩⅩⅨஅத²ஸேதப்⁴ேயாத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மகத²யத்,
அந்ேதா⁴ ஜந : க மந்த⁴ம்ʼ பந்தா²நம்ʼ
த³ர்ஸ²யதும்ʼஸ²க்ேநாத ? தஸ்மாத்³உபா⁴வப
க ம்ʼ க³ர்த்ேத ந பதஷ்யத :?

ⅩⅬ கு³ேரா : ஸி²ஷ்ேயா ந ஸ்²ேரஷ்ட² : க ந்து
ஸி²ஷ்ேய ஸித்³ேத⁴ ஸத ஸ கு³ருதுல்ேயா
ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத |
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ⅩⅬⅠ அபரஞ்ச த்வம்ʼ ஸ்வசக்ஷ ◌ुஷ நாஸாம்
அத்³ருʼஷ்ட்வா தவ ப்⁴ராதுஸ்²சக்ஷ ஷ
யத்த்ருʼணமஸ்த தேத³வகுத : பஸ்²யமி?

ⅩⅬⅡ ஸ்வசக்ஷ ஷ யா நாஸா வத்³யேத
தாம் அஜ்ஞாத்வா, ப்⁴ராதஸ்தவ ேநத்ராத்
த்ருʼணம்ʼ ப³ஹ  : கேராமீத வாக்யம்ʼ ப்⁴ராதரம்ʼ
கத²ம்ʼ வக்தும்ʼ ஸ²க்ேநாஷ ? ேஹ கபடிந்
பூர்வ்வம்ʼ ஸ்வநயநாத் நாஸாம்ʼ ப³ஹ  : குரு
தேதா ப்⁴ராதுஸ்²சக்ஷ ஷஸ்த்ருʼணம்ʼ ப³ஹ  :
கர்த்தும்ʼஸுத்³ருʼஷ்டிம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி|

ⅩⅬⅢ அந்யஞ்ச உத்தமஸ்தரு : கதா³ப
ப²லமநுத்தமம்ʼ ந ப²லத , அநுத்தமதருஸ்²ச
ப²லமுத்தமம்ʼ ந ப²லத காரணாத³த :
ப²ைலஸ்தரேவாஜ்ஞாயந்ேத|

ⅩⅬⅣ கண்டக பாத³பாத் ேகாப
உடு³ம்ப³ரப²லாந ந பாதயத ததா²
ஸ்²ருʼகா³லேகாலிவ்ருʼக்ஷாத³ப ேகாப
த்³ராக்ஷாப²லம்ʼ ந பாதயத |

ⅩⅬⅤதத்³வத்ஸாது⁴ேலாேகா(அ)ந்த :கரணரூபாத்
ஸுபா⁴ண்டா³கா³ராத்³ உத்தமாந
த்³ரவ்யாணி ப³ஹ  : கேராத ,
து³ஷ்ேடா ேலாகஸ்²சாந்த :கரணரூபாத்
குபா⁴ண்டா³கா³ராத் குத்ஸிதாந த்³ரவ்யாணி
ந ர்க³மயத யேதா(அ)ந்த :கரணாநாம்ʼ
பூர்ணபா⁴வாநுரூபாணி வசாம்ʼஸி
முகா²ந்ந ர்க³ச்ச²ந்த |

ⅩⅬⅥ அபரஞ்ச மமாஜ்ஞாநுரூபம்ʼ நாசரித்வா
குேதா மாம்ʼ ப்ரேபா⁴ ப்ரேபா⁴இத வத³த²?
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ⅩⅬⅦ ய : கஸ்²ச ந் மம ந கடம் ஆக³த்ய மம
கதா² நஸ²ம்ய தத³நுரூபம்ʼ கர்ம்ம கேராத ஸ
கஸ்யஸத்³ருʼேஸா² ப⁴வத தத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்
ஜ்ஞா◌ाபயாமி|

ⅩⅬⅧ ேயா ஜேநா க³பீ⁴ரம்ʼ க²ந த்வா
பாஷாணஸ்த²ேல ப ⁴த்த ம்ʼ ந ர்ம்மாய
ஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ ரசயத ேதந ஸஹ
தஸ்ேயாபமா ப⁴வத ;யதஆப்லாவஜலேமத்ய
தஸ்ய மூேல ேவேக³ந வஹத³ப தத்³ேக³ஹம்ʼ
லாட³யதும்ʼ நஸ²க்ேநாத யதஸ்தஸ்யப ⁴த்த  :
பாஷாேணாபரி தஷ்ட²த |

ⅩⅬⅨ க ந்து ய : கஸ்²ச ந் மம கதா² : ஸ்²ருத்வா
தத³நுரூபம்ʼ நாசரத ஸ ப ⁴த்த ம்ʼ வநா
ம்ருʼ◌தृு³பரி க்³ருʼஹநர்ம்மாத்ரா ஸமாேநா
ப⁴வத ; யத ஆப்லாவஜலமாக³த்ய ேவேக³ந
யதா³வஹத ததா³ தத்³க்³ருʼஹம்ʼ பதத தஸ்ய
மஹத்பதநம்ʼஜாயேத|

Ⅶ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ஸ ேலாகாநாம்ʼ கர்ணேகா³சேர
தாந் ஸர்வ்வாந் உபேத³ஸா²ந் ஸமாப்ய யதா³
கப²ர்நாஹூம்புரம்ʼ ப்ரவஸ²த

Ⅱ ததா³ ஸ²தேஸநாபேத : ப்ரியதா³ஸ ஏேகா
ம்ருʼதகல்ப : பீடி³தஆஸீத்|

Ⅲ அத : ேஸநாபத ர்யீேஸா² ர்வார்த்தாம்ʼ
நஸ²ம்ய தா³ஸஸ்யாேராக்³யகரணாய
தஸ்யாக³மநார்த²ம்ʼ வநயகரணாய
யஹூதீ³யாந் கயத : ப்ராச : ப்ேரஷயாமாஸ|
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Ⅳ ேத யீேஸா²ரந்த கம்ʼ க³த்வா
வ நயாதஸ²யம்ʼ வக்துமாேரப ⁴ேர, ஸ
ேஸநாபத ர்ப⁴வேதாநுக்³ரஹம்ʼ ப்ராப்தும்
அர்ஹத |

Ⅴ யத : ேஸாஸ்மஜ்ஜாதீேயஷ ேலாேகஷ
ப்ரீயேத ததா²ஸ்மத்க்ருʼேத ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ
ந ர்ம்மிதவாந்|

Ⅵ தஸ்மாத்³ யீஸு²ஸ்ைத : ஸஹ க³த்வா
ந ேவஸ²நஸ்ய ஸமீபம்ʼ ப்ராப, ததா³ ஸ
ஸ²தேஸநாபத ர்வ யமாணவாக்யம்ʼ
தம்ʼ வக்தும்ʼ ப³ந்தூ⁴ந் ப்ராஹேணாத்| ேஹ
ப்ரேபா⁴ ஸ்வயம்ʼ ஸ்²ரேமா ந கர்த்தவ்ேயா
யத்³ ப⁴வதா மத்³ேக³ஹமத்⁴ேய பாதா³ர்பணம்ʼ
க்ரிேயத தத³ப்யஹம்ʼ நார்ஹாமி,

Ⅶ கஞ்சாஹம்ʼ ப⁴வத்ஸமீபம்ʼ யாதுமப
நாத்மாநம்ʼ ேயாக்³யம்ʼ பு³த்³த⁴வாந், தேதா
ப⁴வாந் வாக்யமாத்ரம்ʼ வத³து ேதைநவ மம
தா³ஸ :ஸ்வஸ்ேதா² ப⁴வஷ்யத |

Ⅷயஸ்மாத்³அஹம்ʼ பராதீ⁴ேநாப மமாதீ⁴நா
யா : ேஸநா : ஸந்த தாஸாம் ஏகஜநம்ʼ ப்ரத
யாஹீத மயா ப்ேராக்ேத ஸ யாத ; தத³ந்யம்ʼ
ப்ரத ஆயாஹீத ப்ேராக்ேத ஸ ஆயாத ; ததா²
நஜதா³ஸம்ʼ ப்ரத ஏதத் குர்வ்வத ப்ேராக்ேத
ஸதேத³வகேராத |

Ⅸ யீஸு²ரித³ம்ʼ வாக்யம்ʼ ஸ்²ருத்வா
வஸ்மயம்ʼ யெயௗ, முக²ம்ʼ பராவர்த்ய
பஸ்²சாத்³வர்த்த ேநா ேலாகாந் ப³பா⁴ேஷ
ச, யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி இஸ்ராேயேலா
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வம்ʼஸ²மத்⁴ேயப வஸ்²வாஸமீத்³ருʼஸ²ம்ʼ ந
ப்ராப்நவம்ʼ|

Ⅹததஸ்ேத ப்ேரஷதா க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா தம்ʼ
பீடி³தம்ʼ தா³ஸம்ʼஸ்வஸ்த²ம்ʼ த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅺ பேர(அ)ஹந ஸ நாயீநாக்²யம்ʼ நக³ரம்ʼ
ஜகா³ம தஸ்யாேநேக ஸி²ஷ்யா அந்ேய ச
ேலாகாஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼயயு :|

Ⅻ ேதஷ தந்நக³ரஸ்ய த்³வாரஸந்ந த ⁴ம்ʼ
ப்ராப்ேதஷ கயந்ேதா ேலாகா
ஏகம்ʼ ம்ருʼதமநுஜம்ʼ வஹந்ேதா
நக³ரஸ்ய ப³ஹர்யாந்த , ஸ
தந்மாதுேரகபுத்ரஸ்தந்மாதா ச வ த⁴வா; தயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ தந்நக³ரீயா ப³ஹேவா ேலாகா
ஆஸந்|

ⅩⅢ ப்ரபு⁴ஸ்தாம்ʼ வேலாக்ய ஸாநுகம்ப :
கத²யாமாஸ, மா ேராதீ³ :| ஸ ஸமீபமித்வா
க²ட்வாம்ʼ பஸ்பர்ஸ² தஸ்மாத்³ வாஹகா :
ஸ்த²க ³தாஸ்தம்யு :;

ⅩⅣ ததா³ ஸ உவாச ேஹ யுவமநுஷ்ய
த்வமுத்தஷ்ட², த்வாமஹம்ஆஜ்ஞாபயாமி|

ⅩⅤதஸ்மாத்ஸம்ருʼேதாஜநஸ்தத்க்ஷணமுத்தா²ய
கதா²ம்ʼ ப்ரகத ²த :; தேதாயீஸு²ஸ்தஸ்யமாதரி
தம்ʼஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅥ தஸ்மாத் ஸர்வ்ேவ ேலாகா :
ஸ²ஸ²ங்க ேர; ஏேகா மஹாப⁴வஷ்யத்³வாதீ³
மத்⁴ேய(அ)ஸ்மாகம் ஸமுைத³த், ஈஸ்²வரஸ்²ச
ஸ்வேலாகாநந்வக்³ருʼஹ்லாத் கதா²மிமாம்ʼ
கத²யத்வா ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼஜக³து³ :|
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ⅩⅦதத : பரம்ʼஸமஸ்தம்ʼயஹூதா³ேத³ஸ²ம்ʼ
தஸ்ய சதுர்த ³க்ஸ்த²ேத³ஸ²ஞ்ச
தஸ்ையதத்கீர்த்த ர்வ்யாநேஸ²|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ ேயாஹந : ஸி²ஷ்ேயஷ தம்ʼ
தத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼஜ்ஞாப தவத்ஸு

ⅩⅨ ஸ ஸ்வஸி²ஷ்யாணாம்ʼ த்³ெவௗ
ஜநாவாஹூய யீஸு²ம்ʼ ப்ரத வ யமாணம்ʼ
வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ,
யஸ்யாக³மநம் அேப ய தஷ்டா²ேமா
வயம்ʼ க ம்ʼ ஸ ஏவ ஜநஸ்த்வம்ʼ? க ம்ʼ
வயமந்யமேப யஸ்தா²ஸ்யாம :?

ⅩⅩ பஸ்²சாத்ெதௗ மாநெவௗ க³த்வா
கத²யாமாஸது :, யஸ்யாக³மநம் அேப ய
தஷ்டா²ேமா வயம்ʼ, க ம்ʼ ஸஏவ ஜநஸ்த்வம்ʼ?
க ம்ʼ வயமந்யமேப ய ஸ்தா²ஸ்யாம :?
கதா²மிமாம்ʼ துப்⁴யம்ʼ கத²யதும்ʼ ேயாஹந்
மஜ்ஜகஆவாம்ʼ ப்ேரஷதவாந்|

ⅩⅪ தஸ்மிந் த³ண்ேட³ யீஸூ²ேராக ³ேணா
மஹாவ்யாத ⁴மேதாது³ஷ்டபூ⁴தக்³ரஸ்தாம்ʼஸ்²ச
ப³ஹூந் ஸ்வஸ்தா²ந் க்ருʼத்வா,
அேநகாந்ேத⁴ப்⁴யஸ்²சக்ஷ ம்ʼஷ த³த்த்வா
ப்ரத்யுவாச,

ⅩⅫ யுவாம்ʼ வ்ரஜதம் அந்தா⁴ ேநத்ராணி
க²ஞ்ஜாஸ்²சரணாந ச ப்ராப்நுவந்த ,
குஷ்டி²ந : பரிஷ்க்ரியந்ேத, ப³த ⁴ரா :
ஸ்²ரவணாந ம்ருʼதாஸ்²ச ஜீவநாந
ப்ராப்நுவந்த , த³ரித்³ராணாம்ʼ ஸமீேபஷ
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ஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசார்ய்யேத, யம்ʼ ப்ரத
வ க்⁴நஸ்வரூேபாஹம்ʼ ந ப⁴வாமிஸத⁴ந்ய :,

ⅩⅩⅢ ஏதாந யாந பஸ்²யத² : ஸ்²ருʼணுத²ஸ்²ச
தாந ேயாஹநம்ʼஜ்ஞாபயதம்|

ⅩⅩⅣ தேயா ர்தூ³தேயா ர்க³தேயா : ஸேதா
ர்ேயாஹந ஸ ேலாகாந் வக்துமுபசக்ரேம,
யூயம்ʼ மத்⁴ேயப்ராந்தரம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
ந ரக³மத? க ம்ʼவாயுநா கம்ப தம்ʼ நட³ம்ʼ?

ⅩⅩⅤ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ந ரக³மத? க ம்ʼ
ஸூ மவஸ்த்ரபரிதா⁴யநம்ʼ கமப நரம்ʼ?
க ந்து ேய ஸூ மம்ருʼது³வஸ்த்ராணி
பரித³த⁴த ஸூத்தமாந த்³ரவ்யாணி பு⁴ஞ்ஜேத
ச ேத ராஜதா⁴நீஷ தஷ்ட²ந்த |

ⅩⅩⅥ தர்ஹ யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
ந ரக³மத? க ேமகம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ?
தேத³வ ஸத்யம்ʼ க ந்து ஸ புமாந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப ஸ்²ேரஷ்ட²
இத்யஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி;

ⅩⅩⅦ பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³தந்து தவாக்³ர
ப்ேரஷயாம்யஹம்ʼ|க³த்வாத்வதீ³யமார்க³ந்து
ஸ ஹ பரிஷ்கரிஷ்யத | யத³ர்ேத² லிப ரியம்
ஆஸ்ேதஸஏவேயாஹந்|

ⅩⅩⅧஅேதாயுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மிஸ்த்ரியா
க³ர்ப்³ப⁴ஜாதாநாம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
மத்⁴ேய ேயாஹேநா மஜ்ஜகாத் ஸ்²ேரஷ்ட² :
ேகாப நாஸ்த , தத்ராப ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய
ய : ஸர்வ்வஸ்மாத்க்ஷ த்³ர : ஸ ேயாஹேநாப
ஸ்²ேரஷ்ட² :|
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ⅩⅩⅨ அபரஞ்ச ஸர்வ்ேவ ேலாகா :
கரமஞ்சாய நஸ்²ச தஸ்ய வாக்யாந
ஸ்²ருத்வா ேயாஹநா மஜ்ஜேநந மஜ்ஜிதா :
பரேமஸ்²வரம்ʼ ந ர்ேதா³ஷம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅩⅩக ந்துப ²ரூஸி²ேநாவ்யவஸ்தா²பகாஸ்²ச
ேதந ந மஜ்ஜிதா : ஸ்வாந்
ப்ரதீஸ்²வரஸ்ேயாபேத³ஸ²ம்ʼ நஷ்ப²லம்
அகுர்வ்வந்|

ⅩⅩⅪ அத² ப்ரபு⁴ : கத²யாமாஸ,
இதா³நீந்தநஜநாந் ேகேநாபமாமி? ேத கஸ்ய
ஸத்³ருʼஸா² :?

ⅩⅩⅫ ேய பா³லகா வ பண்யாம் உபவஸ்²ய
பரஸ்பரம் ஆஹூய வாக்யமித³ம்ʼ
வத³ந்த , வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட
வம்ʼஸீ²ரவாத ³ஷ்ம, க ந்து யூயம்ʼ
நாநர்த்தஷ்ட, வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ந கட
அேராத ³ஷ்ம, க ந்து யுயம்ʼ ந வ்யலபஷ்ட,
பா³லைகேரதாத்³ருʼைஸ²ஸ்ேதஷாம் உபமா
ப⁴வத |

ⅩⅩⅩⅢ யேதா ேயாஹந் மஜ்ஜக ஆக³த்ய
பூபம்ʼ நாகா²த³த் த்³ராக்ஷாரஸஞ்ச நாபவத்
தஸ்மாத்³யூயம்ʼவத³த²,பூ⁴தக்³ரஸ்ேதாயம்|

ⅩⅩⅩⅣ தத : பரம்ʼ மாநவஸுத
ஆக³த்யாகா²த³த³பவஞ்ச தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ
வத³த²,கா²த³க :ஸுராபஸ்²சாண்டா³லபாப நாம்ʼ
ப³ந்து⁴ேரேகாஜேநா த்³ருʼஸ்²யதாம்|

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து ஜ்ஞாந ேநா ஜ்ஞாநம்ʼ
ந ர்ேதா³ஷம்ʼவது³ :|
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ⅩⅩⅩⅥ பஸ்²சாேத³க : ப ²ரூஸீ² யீஸு²ம்ʼ
ேபா⁴ஜநாய ந்யமந்த்ரயத் தத : ஸ தஸ்ய
க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா ேபா⁴க்துமுபவஷ்ட :|

ⅩⅩⅩⅦ ஏதர்ஹ தத்ப ²ரூஸி²ேநா
க்³ருʼேஹ யீஸு² ர்ேப⁴க்தும் உபாேவ த்
தச்ச்²ருத்வா தந்நக³ரவாஸிநீ காப து³ஷ்டா
நாரீ பாண்ட³ரப்ரஸ்தரஸ்ய ஸம்புடேக
ஸுக³ந்த ⁴ைதலம்ஆநீய

ⅩⅩⅩⅧ தஸ்ய பஸ்²சாத் பாத³ேயா :
ஸந்நெதௗ⁴ தஸ்ெயௗ ருத³தீ ச
ேநத்ராம்பு³ப ⁴ஸ்தஸ்ய சரெணௗ ப்ரக்ஷால்ய
நஜகைசரமார் த், ததஸ்தஸ்ய சரெணௗ
சும்ப ³த்வா ேதநஸுக³ந்த ⁴ைதேலநமமர்த³|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் ஸ நமந்த்ரய தா
ப ²ரூஸீ² மநஸா ச ந்தயாமாஸ, யத்³யயம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ப⁴ேவத் தர்ஹ ஏநம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஸ²த யா ஸ்த்ரீ ஸா கா கீத்³ருʼஸீ² ேசத
ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நுயாத்யத :ஸாது³ஷ்டா|

ⅩⅬ ததா³ யாஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ
ஸி²ேமாந் த்வாம்ʼ ப்ரத மம கஞ்ச த்³
வக்தவ்யமஸ்த ; தஸ்மாத் ஸ ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
கு³ேரா தத்³வத³து|

ⅩⅬⅠஏேகாத்தமர்ணஸ்யத்³வாவத⁴மர்ணாவாஸ்தாம்ʼ,
தேயாேரக : பஞ்சஸ²தாந முத்³ராபாதா³ந்
அபரஸ்²ச பஞ்சாஸ²த் முத்³ராபாதா³ந்
தா⁴ரயாமாஸ|

ⅩⅬⅡ தத³நந்தரம்ʼ தேயா : ேஸா²த்⁴யாபா⁴வாத்
ஸ உத்தமர்ணஸ்தேயா ர்ருʼேண சக்ஷேம;
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தஸ்மாத் தேயார்த்³வேயா : கஸ்தஸ்மிந்
ப்ேரஷ்யேத ப³ஹு? தத்³ ப்³ரூஹ |

ⅩⅬⅢ ஸி²ேமாந் ப்ரத்யுவாச, மயா பு³த்⁴யேத
யஸ்யாத ⁴கம் ருʼணம்ʼ சக்ஷேமஸஇத ; தேதா
யீஸு²ஸ்தம்ʼ வ்யாஜஹார, த்வம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
வ்யசாரய :|

ⅩⅬⅣ அத² தாம்ʼ நாரீம்ʼ ப்ரத வ்யாகு⁴ட்²ய
ஸி²ேமாநமேவாசத், ஸ்த்ரீமிமாம்ʼ பஸ்²யஸி?
தவ க்³ருʼேஹ மய்யாக³ேத த்வம்ʼ
பாத³ப்ரக்ஷாலநார்த²ம்ʼ ஜலம்ʼ நாதா³ : க ந்து
ேயாஷேத³ஷா நயநஜைல ர்மம பாெதௗ³
ப்ரக்ஷால்யேகைஸ²ரமார் த்|

ⅩⅬⅤ த்வம்ʼ மாம்ʼ நாசும்பீ³ : க ந்து
ேயாஷேத³ஷா ஸ்வீயாக³மநாதா³ரப்⁴ய
மதீ³யபாெதௗ³சும்ப ³தும்ʼ நவ்யரம்ʼஸ்த|

ⅩⅬⅥத்வஞ்ச மதீ³ேயாத்தமாங்ேக³ கஞ்ச த³ப
ைதலம்ʼ நாமர்தீ³ : க ந்து ேயாஷேத³ஷா மம
சரெணௗஸுக³ந்த ⁴ைதேலநாமர்த்³தீ³த்|

ⅩⅬⅦ அதஸ்த்வாம்ʼ வ்யாஹராமி, ஏதஸ்யா
ப³ஹு பாபமக்ஷம்யத தேதா ப³ஹு ப்ரீயேத
க ந்துயஸ்யால்பபாபம்ʼக்ஷம்யேத ேஸால்பம்ʼ
ப்ரீயேத|

ⅩⅬⅧதத : பரம்ʼஸதாம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, த்வதீ³யம்ʼ
பாபமக்ஷம்யத|

ⅩⅬⅨ ததா³ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேய
ேபா⁴க்தும் உபவவஸு²ஸ்ேத பரஸ்பரம்ʼ
வக்துமாேரப ⁴ேர, அயம்ʼ பாபம்ʼ க்ஷமேத க
ஏஷ :?
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Ⅼ க ந்து ஸ தாம்ʼ நாரீம்ʼ ஜகா³த³, தவ
வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ பர்ய்யத்ராஸ்த த்வம்ʼ
ேக்ஷேமணவ்ரஜ|

Ⅷ
Ⅰஅபரஞ்சயீஸு² ர்த்³வாத³ஸ²ப ⁴ :ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ நாநாநக³ேரஷ நாநாக்³ராேமஷ
ச க³ச்ச²ந் இஸ்²வரீயராஜத்வஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ ப்ராேரேப⁴|

Ⅱ ததா³ யஸ்யா : ஸப்த பூ⁴தா ந ரக³ச்ச²ந்
ஸா மக்³த³லீநீத வக்²யாதா மரியம்
ேஹேராத்³ராஜஸ்ய க்³ருʼஹாத ⁴பேத :
ேஹாேஷர்பா⁴ர்ய்யா ேயாஹநாஸூ²ஸா²நா

Ⅲ ப்ரப்⁴ருʼதேயா யா ப³ஹ்வ்ய : ஸ்த்ரிய :
து³ஷ்டபூ⁴ேதப்⁴ேயா ேராேக³ப்⁴யஸ்²ச
முக்தா : ஸத்ேயா நஜவபூ⁴தீ ர்வ்யயத்வா
தமேஸவந்த, தா : ஸர்வ்வாஸ்ேதநஸார்த்³த⁴ம்
ஆஸந்|

Ⅳ அநந்தரம்ʼ நாநாநக³ேரப்⁴ேயா ப³ஹேவா
ேலாகா ஆக³த்ய தஸ்ய ஸமீேப(அ)மிலந்,
ததா³ ஸ ேதப்⁴ய ஏகாம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ
கத²யாமாஸ| ஏக : க்ருʼஷீப³ேலா பீ³ஜாந
வப்தும்ʼ ப³ஹர்ஜகா³ம,

Ⅴ தேதா வபநகாேல கத பயாந பீ³ஜாந
மார்க³பார்ஸ்²ேவ ேபது :, ததஸ்தாந பத³தைல
ர்த³லிதாந பக்ஷப ⁴ ர்ப⁴க்ஷதாந ச|

Ⅵ கத பயாந பீ³ஜாந பாஷாணஸ்த²ேல
பத தாந யத்³யப தாந்யங்குரிதாந ததா²ப
ரஸாபா⁴வாத்ஸு²ஸு²ஷ  :|



Luke Ⅷ:Ⅶ li Luke Ⅷ:ⅩⅢ

Ⅶ கத பயாந பீ³ஜாந கண்டகவநமத்⁴ேய
பத தாந தத : கண்டகவநாந ஸம்ʼவ்ருʼத்³த்⁴ய
தாந ஜக்³ரஸு :|

Ⅷ தத³ந்யாந கத பயபீ³ஜாந ச
பூ⁴ம்யாமுத்தமாயாம்ʼேபதுஸ்ததஸ்தாந்யங்குரய த்வா
ஸ²தகு³ணாந ப²லாந ேப²லு :| ஸ இமா
கதா²ம்ʼ கத²யத்வா ப்ேராச்ைச : ப்ேராவாச,
யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ ஸ்²ேராத்ேர ஸ்த : ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

Ⅸ தத : பரம்ʼ ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு²ரஸ்ய
த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யகம்ʼ தாத்பர்ய்யம்ʼ?

Ⅹதத : ஸவ்யாஜஹார, ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய
கு³ஹ்யாந ஜ்ஞாதும்ʼ யுஷ்மப்⁴யமத ⁴காேரா
தீ³யேத க ந்த்வந்ேய யதா² த்³ருʼஷ்ட்வாப
ந பஸ்²யந்த ஸ்²ருத்வாப ம பு³த்⁴யந்ேத ச
தத³ர்த²ம்ʼ ேதஷாம்ʼ புரஸ்தாத் தா : ஸர்வ்வா :
கதா² த்³ருʼஷ்டாந்ேதந கத்²யந்ேத|

Ⅺ த்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யாஸ்யாப ⁴ப்ராய :,
ஈஸ்²வரீயகதா² பீ³ஜஸ்வரூபா|

Ⅻ ேய கதா²மாத்ரம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்த க ந்து
பஸ்²சாத்³ வஸ்²வஸ்ய யதா² பரித்ராணம்ʼ ந
ப்ராப்நுவந்த ததா³ஸ²ேயந ைஸ²தாேநத்ய
ஹ்ருʼத³யாத்ருʼ தாம்ʼ கதா²ம் அபஹரத த ஏவ
மார்க³பார்ஸ்²வஸ்த²பூ⁴மிஸ்வரூபா :|

ⅩⅢ ேய கத²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸாநந்த³ம்ʼ
க்³ருʼஹ்லந்த க ந்த்வப³த்³த⁴மூலத்வாத்
ஸ்வல்பகாலமாத்ரம்ʼ ப்ரதீத்ய பரீக்ஷாகாேல
ப்⁴ரஸ்²யந்த தஏவபாஷாணபூ⁴மிஸ்வரூபா :|
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ⅩⅣ ேய கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா யாந்த
வஷயச ந்தாயாம்ʼ த⁴நேலாேப⁴ந
ஏ◌ेஹகஸுேக² ச மஜ்ஜந்த
உபயுக்தப²லாந ந ப²லந்த த
ஏேவாப்தபீ³ஜகண்டகபூ⁴ஸ்வரூபா :|

ⅩⅤ க ந்து ேய ஸ்²ருத்வா ஸரைல :
ஸு²த்³ைத⁴ஸ்²சாந்த :கரைண :
கதா²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த ைத⁴ர்ய்யம்
அவலம்ப்³ய ப²லாந்யுத்பாத³யந்த ச த
ஏேவாத்தமம்ருʼத்ஸ்வரூபா :|

ⅩⅥ அபரஞ்ச ப்ரதீ³பம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய ேகாப
பாத்ேரண நாச்சா²த³யத ததா² க²ட்வாேதா⁴ப
ந ஸ்தா²பயத , க ந்து தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவ
ஸ்தா²பயத , தஸ்மாத் ப்ரேவஸ²கா தீ³ப்த ம்ʼ
பஸ்²யந்த |

ⅩⅦ யந்ந ப்ரகாஸ²யஷ்யேத தாத்³ருʼக்³
அப்ரகாஸி²தம்ʼ வஸ்து கமப நாஸ்த யச்ச
ந ஸுவ்யக்தம்ʼ ப்ரசாரயஷ்யேத தாத்³ருʼக்³
க்³ருʼப்தம்ʼவஸ்துகமப நாஸ்த |

ⅩⅧ அேதா யூயம்ʼ ேகந ப்ரகாேரண
ஸ்²ருʼணுத² தத்ர ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, யஸ்ய
ஸமீேப ப³ர்த்³த⁴ேத தஸ்ைம புநர்தா³ஸ்யேத
க ந்து யஸ்யாஸ்²ரேய ந ப³ர்த்³த⁴ேத தஸ்ய
யத்³யத³ஸ்த தத³ப தஸ்மாத் ேநஷ்யேத|

ⅩⅨ அபரஞ்ச யீேஸா² ர்மாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச
தஸ்யஸமீபம்ʼஜிக³மிஷவ :

ⅩⅩ க ந்து ஜநதாஸம்பா³தா⁴த் தத்ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ ந ேஸ²கு :| தத்பஸ்²சாத் தவ மாதா
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ப்⁴ராதரஸ்²ச த்வாம்ʼ ஸாக்ஷாத் ச கீர்ஷந்ேதா
ப³ஹஸ்தஷ்ட²நதீத வார்த்தாயாம்ʼ தஸ்ைம
கத ²தாயாம்ʼ

ⅩⅪ ஸ ப்ரத்யுவாச; ேய ஜநா ஈஸ்²வரஸ்ய
கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா தத³நுரூபமாசரந்த தஏவ
மமமாதா ப்⁴ராதரஸ்²ச|

ⅩⅫ அநந்தரம்ʼ ஏகதா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ நாவமாருஹ்ய ஜகா³த³, ஆயாத
வயம்ʼ ஹ்ரத³ஸ்ய பாரம்ʼ யாம :, ததஸ்ேத
ஜக்³மு :|

ⅩⅩⅢ ேதஷ ெநௗகாம்ʼ வாஹயத்ஸு ஸ
ந த³த்³ெரௗ;

ⅩⅩⅣஅதா²கஸ்மாத் ப்ரப³லஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²க³மாத்³
ஹ்ரேத³ெநௗகாயாம்ʼதரங்ைக³ராச்ச²ந்நாயாம்ʼ
வபத் தாந் ஜக்³ராஸ| தஸ்மாத்³
யீேஸா²ரந்த கம்ʼ க³த்வா ேஹ கு³ேரா ேஹ
கு³ேரா ப்ராணா ேநா யாந்தீத க³த ³த்வா தம்ʼ
ஜாக³ரயாம்ப³பூ⁴வு :|ததா³ஸஉத்தா²யவாயும்ʼ
தரங்கா³ம்ʼஸ்²ச தர்ஜயாமாஸ தஸ்மாது³ெபௗ⁴
நவ்ருʼத்யஸ்த ²ெரௗப³பூ⁴வது :|

ⅩⅩⅤ ஸ தாந் ப³பா⁴ேஷ யுஷ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸ : க? தஸ்மாத்ேத பீ⁴தா
வஸ்மிதாஸ்²ச பரஸ்பரம்ʼ ஜக³து³ :,
அேஹா கீத்³ருʼக³யம்ʼ மநுஜ : பவநம்ʼ
பாநீயஞ்சாத ³ஸ²த தது³ப⁴யம்ʼ ததா³ேத³ஸ²ம்ʼ
வஹத |

ⅩⅩⅥ தத : பரம்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
ஸம்முக²ஸ்த²க ³ேத³ரீயப்ரேத³ேஸ²
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ெநௗகாயாம்ʼலக³ந்த்யாம்ʼதேட(அ)வேராஹமாவாத்³
ⅩⅩⅦ ப³ஹுதத²காலம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்த ஏேகா
மாநுஷ : புராதா³க³த்யதம்ʼஸாக்ஷாச்சகார|ஸ
மநுேஷா வாேஸா ந பரித³த⁴த் க்³ருʼேஹ ச ந
வஸந்ேகவலம்ʼஸ்²மஸா²நம்அத்⁴யுவாஸ|

ⅩⅩⅧ ஸ யீஸு²ம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்ைவவ
சீச்ச²ப்³த³ம்ʼ சகார தஸ்ய ஸம்முேக²
பத த்வா ப்ேராச்ைசர்ஜகா³த³ ச, ேஹ
ஸர்வ்வப்ரதா⁴ேநஸ்²வரஸ்ய புத்ர, மயா ஸஹ
தவ க : ஸம்ப³ந்த⁴ :? த்வய வநயம்ʼ கேராமி
மாம்ʼமாயாதய|

ⅩⅩⅨயத :ஸதம்ʼமாநுஷம்ʼ த்யக்த்வாயாதும்
அேமத்⁴யபூ⁴தம் ஆத ³ேத³ஸ²; ஸ பூ⁴தஸ்தம்ʼ
மாநுஷம்அஸக்ருʼத்³த³தா⁴ரதஸ்மால்ேலாகா :
ஸ்²ருʼங்க²ேலந ந க³ேட³ந ச ப³ப³ந்து⁴ :; ஸ தத்³
ப⁴ம்ʼக்த்வா பூ⁴தவஸ²த்வாத் மத்⁴ேயப்ராந்தரம்ʼ
யெயௗ|

ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼ பப்ரச்ச² தவ
க ந்நாம? ஸ உவாச, மம நாம பா³ஹேநா
யேதா ப³ஹேவாபூ⁴தாஸ்தமாஸி²ஸ்²ரியு :|

ⅩⅩⅪ அத² பூ⁴தா வ நேயந ஜக³து³ :, க³பீ⁴ரம்ʼ
க³ர்த்தம்ʼ க³ந்தும்ʼமாஜ்ஞாபயாஸ்மாந்|

ⅩⅩⅫததா³பர்வ்வேதாபரிவராஹவ்ரஜஸ்²சரத
தஸ்மாத்³ பூ⁴தா வ நேயந ப்ேராசு :, அமும்ʼ
வராஹவ்ரஜம் ஆஸ்²ரயதும் அஸ்மாந்
அநுஜாநீஹ ; தத : ேஸாநுஜஜ்ெஞௗ|

ⅩⅩⅩⅢ தத : பரம்ʼ பூ⁴தாஸ்தம்ʼ மாநுஷம்ʼ
வஹாய வராஹவ்ரஜம் ஆஸி²ஸ்²ரியு :
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வராஹவ்ரஜாஸ்²ச தத்க்ஷணாத் கடேகந
தா⁴வந்ேதாஹ்ரேத³ ப்ராணாந்வஜ்ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅣ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸூ²கரரக்ஷகா :
பலாயமாநா நக³ரம்ʼ க்³ராமஞ்ச க³த்வா
தத்ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅤதத : க ம்ʼவ்ருʼத்தம்ஏதத்³த³ர்ஸ²நார்த²ம்ʼ
ேலாகா ந ர்க³த்ய யீேஸா² : ஸமீபம்ʼ
யயு :, தம்ʼ மாநுஷம்ʼ த்யக்தபூ⁴தம்ʼ
பரிஹதவஸ்த்ரம்ʼ ஸ்வஸ்த²மாநுஷவத்³
யீேஸா²ஸ்²சரணஸந்நெதௗ⁴
ஸூபவஸ²ந்தம்ʼவேலாக்யப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅩⅩⅥ ேய ேலாகாஸ்தஸ்ய பூ⁴தக்³ரஸ்தஸ்ய
ஸ்வாஸ்த்²யகரணம்ʼத³த்³ருʼஸு²ஸ்ேதேதப்⁴ய :
ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅦதத³நந்தரம்ʼதஸ்யக ³ேத³ரீயப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
சதுர்த ³க்ஸ்தா² ப³ஹேவா ஜநா அத த்ரஸ்தா
வ நேயந தம்ʼ ஜக³து³ :, ப⁴வாந் அஸ்மாகம்ʼ
ந கடாத்³ வ்ரஜது தஸ்மாத் ஸ நாவமாருஹ்ய
தேதாவ்யாகு⁴ட்யஜகா³ம|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ த்யக்தபூ⁴தமநுஜஸ்ேதந
ஸஹஸ்தா²தும்ʼ ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர

ⅩⅩⅩⅨ க ந்து தத³ர்த²ம் ஈஸ்²வர :
கீத்³ருʼங்மஹாகர்ம்ம க்ருʼதவாந் இத
ந ேவஸ²நம்ʼ க³த்வா வஜ்ஞாபய, யீஸு² :
கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா தம்ʼ வஸஸர்ஜ|
தத : ஸ வ்ரஜித்வா யீஸு²ஸ்தத³ர்த²ம்ʼ
யந்மஹாகர்ம்ம சகார தத் புரஸ்ய ஸர்வ்வத்ர
ப்ரகாஸ²யதும்ʼ ப்ராேரேப⁴|
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ⅩⅬ அத² யீெஸௗ² பராவ்ருʼத்யாக³ேத
ேலாகாஸ்தம்ʼ ஆத³ேரண ஜக்³ருʼஹு
ர்யஸ்மாத்ேதஸர்வ்ேவதமேபக்ஷாஞ்சக்ரிேர|

ⅩⅬⅠ தத³நந்தரம்ʼ யாயீர்நாம்ேநா
ப⁴ஜநேக³ஹஸ்ையேகாத ⁴ப ஆக³த்ய
யீேஸா²ஸ்²சரணேயா : பத த்வா
ஸ்வந ேவஸ²நாக³மநார்த²ம்ʼ தஸ்மிந் வ நயம்ʼ
சகார,

ⅩⅬⅡ யதஸ்தஸ்ய த்³வாத³ஸ²வர்ஷவயஸ்கா
கந்ையகாஸீத் ஸா ம்ருʼதகல்பாப⁴வத்|
ததஸ்தஸ்ய க³மநகாேல மார்ேக³ ேலாகாநாம்ʼ
மஹாந்ஸமாக³ேமா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅢத்³வாத³ஸ²வர்ஷாணிப்ரத³ரேராக³க்³ரஸ்தா
நாநா ைவத்³ையஸ்²ச க த்ஸிதா
ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வ்யயத்வாப ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ
ந ப்ராப்தா யா ேயாஷத் ஸா யீேஸா² :
பஸ்²சாதா³க³த்ய தஸ்ய வஸ்த்ரக்³ரந்த ²ம்ʼ
பஸ்பர்ஸ²|

ⅩⅬⅣ தஸ்மாத் தத்க்ஷணாத் தஸ்யா
ரக்தஸ்ராேவாருத்³த⁴ :|

ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ரவத³த் ேகநாஹம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்ட :? தேதா(அ)ேநைகரநங்கீ³க்ருʼேத
ப தரஸ்தஸ்ய ஸங்க ³நஸ்²சாவத³ந், ேஹ
கு³ேரா ேலாகா ந கடஸ்தா² : ஸந்தஸ்தவ
ேத³ேஹ க⁴ர்ஷயந்த , ததா²ப ேகநாஹம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்டஇத ப⁴வாந்குத : ப்ருʼச்ச²த ?

ⅩⅬⅥ யீஸு² : கத²யாமாஸ, ேகநாப்யஹம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்ேடா, யேதா மத்த : ஸ²க்த
ர்ந ர்க³ேதத மயா நஸ்²ச தமஜ்ஞாய |
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ⅩⅬⅦ ததா³ ஸா நாரீ ஸ்வயம்ʼ ந கு³ப்ேதத
வத ³த்வா கம்பமாநா ஸதீ தஸ்ய ஸம்முேக²
பபாத; ேயந ந மித்ேதந தம்ʼ பஸ்பர்ஸ²
ஸ்பர்ஸ²மாத்ராச்ச ேயந ப்ரகாேரண
ஸ்வஸ்தா²ப⁴வத் தத் ஸர்வ்வம்ʼ தஸ்ய
ஸாக்ஷாதா³சக்²ெயௗ|

ⅩⅬⅧ தத : ஸ தாம்ʼ ஜகா³த³ ேஹ கந்ேய
ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வ, தவ வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ
ஸ்வஸ்தா²ம் அகார்ஷீத் த்வம்ʼ ேக்ஷேமண
யாஹ |

ⅩⅬⅨ யீேஸா²ேரதத்³வாக்யவத³நகாேல
தஸ்யாத ⁴பேத ர்ந ேவஸ²நாத் கஸ்²ச ல்ேலாக
ஆக³த்ய தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, தவ கந்யா ம்ருʼதா
கு³ரும்ʼமா க்லிஸா²ந|

Ⅼ க ந்து யீஸு²ஸ்ததா³கர்ண்யாத ⁴பத ம்ʼ
வ்யாஜஹார, மா ைப⁴ஷீ : ேகவலம்ʼ
வஸ்²வஸிஹ தஸ்மாத்ஸாஜீவஷ்யத |

ⅬⅠஅத²தஸ்யந ேவஸ²ேநப்ராப்ேதஸப தரம்ʼ
ேயாஹநம்ʼ யாகூப³ஞ்ச கந்யாயா மாதரம்ʼ
ப தரஞ்ச வ நா, அந்யம்ʼ கஞ்சந ப்ரேவஷ்டும்ʼ
வாரயாமாஸ|

ⅬⅡ அபரஞ்ச ேய ருத³ந்த வலபந்த ச தாந்
ஸர்வ்வாந்ஜநாந்உவாச,யூயம்ʼமாேராத ³ஷ்ட
கந்யா ந ம்ருʼதா ந த்³ராத |

ⅬⅢ க ந்து ஸா நஸ்²ச தம்ʼ ம்ருʼேதத
ஜ்ஞாத்வா ேத தமுபஜஹஸு :|

ⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ ஸர்வ்வாந் ப³ஹ  : க்ருʼத்வா
கந்யாயா : கெரௗ த்⁴ருʼத்வாஜுஹுேவ, ேஹ
கந்ேயத்வமுத்தஷ்ட²,
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ⅬⅤ தஸ்மாத் தஸ்யா : ப்ராேணஷ
புநராக³ேதஷ ஸா தத்க்ஷணாத்³
உத்தஸ்ெயௗ| ததா³நீம்ʼ தஸ்ைய கஞ்ச த்³
ப⁴ யம்ʼ தா³தும்ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅬⅥ ததஸ்தஸ்யா : ப தெரௗ வஸ்மயம்ʼ
க³ெதௗ க ந்து ஸ தாவாத ³ேத³ஸ² க⁴டநாயா
ஏதஸ்யா : கதா²ம்ʼ கஸ்ைமச த³ப மா
கத²யதம்ʼ|

Ⅸ
Ⅰதத : பரம்ʼஸத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாநாஹூய
பூ⁴தாந்த்யாஜயதும்ʼேராகா³ந்ப்ரத கர்த்துஞ்ச
ேதப்⁴ய :ஸ²க்த மாத ⁴பத்யஞ்சத³ெதௗ³|

Ⅱ அபரஞ்ச ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும்
ேராக ³ணாமாேராக்³யம்ʼ கர்த்துஞ்ச
ப்ேரரணகாேலதாந்ஜகா³த³|

Ⅲ யாத்ரார்த²ம்ʼ யஷ்டி ர்வஸ்த்ரபுடகம்ʼ
ப⁴ யம்ʼ முத்³ரா த்³வதீயவஸ்த்ரம், ஏஷாம்ʼ
க மப மா க்³ருʼஹ்லீத|

Ⅳ யூயஞ்ச யந்ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ²த²
நக³ரத்யாக³பர்ய்யநதம்ʼ தந்ந ேவஸ²ேந
தஷ்ட²த|

Ⅴ தத்ர யத ³ கஸ்யச த் புரஸ்ய ேலாகா
யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ ந குர்வ்வந்த தர்ஹ
தஸ்மாந்நக³ராத்³ க³மநகாேல ேதஷாம்ʼ
வருத்³த⁴ம்ʼ ஸா யார்த²ம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
பத³தூ⁴லீ :ஸம்பாதயத|
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Ⅵ அத² ேத ப்ரஸ்தா²ய ஸர்வ்வத்ர
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ பீடி³தாந்
ஸ்வஸ்தா²ந் கர்த்துஞ்ச க்³ராேமஷ ப்⁴ரமிதும்ʼ
ப்ராேரப ⁴ேர|

Ⅶ ஏதர்ஹ ேஹேராத்³ ராஜா யீேஸா² :
ஸர்வ்வகர்ம்மணாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப்⁴ருʼஸ²முத்³வவேஜ

Ⅷ யத : ேகசதூ³சுர்ேயாஹந்
ஸ்²மஸா²நாது³த³தஷ்ட²த்| ேகசதூ³சு :,
ஏலிேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்தவாந்;
ஏவமந்யேலாகா ஊசு : பூர்வ்வீய : கஸ்²ச த்³
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ஸமுத்த ²த :|

Ⅸ க ந்து ேஹேராது³வாச ேயாஹந :
ஸி²ேரா(அ)ஹமச ²நத³ம் இதா³நீம்ʼ
யஸ்ேயத்³ருʼக்கர்ம்மணாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
ப்ராப்ேநாமி ஸ க :? அத² ஸ தம்ʼ த்³ரஷ்டும்
ஐச்ச²த்|

Ⅹ அநந்தரம்ʼ ப்ேரரிதா : ப்ரத்யாக³த்ய
யாந யாந கர்ம்மாணி சக்ருஸ்தாந
யீஸ²ேவ கத²யாமாஸு : தத : ஸ தாந்
ைப³த்ைஸதா³நாமகநக³ரஸ்ய வஜநம்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ நீத்வாகு³ப்தம்ʼஜகா³ம|

Ⅺ பஸ்²சால் ேலாகாஸ்தத்³ வத ³த்வா
தஸ்ய பஸ்²சாத்³ யயு :; தத : ஸ தாந் நயந்
ஈஸ்²வரீயராஜ்யஸ்ய ப்ரஸங்க³முக்தவாந்,
ேயஷாம்ʼ ச க த்ஸயா ப்ரேயாஜநம் ஆஸீத்
தாந்ஸ்வஸ்தா²ந் சகார ச|
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Ⅻ அபரஞ்ச த ³வாவஸந்ேந ஸத
த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யா யீேஸா²ரந்த கம் ஏத்ய
கத²யாமாஸு :, வயமத்ர ப்ராந்தரஸ்தா²ேந
தஷ்டா²ம :, தேதா நக³ராணி க்³ராமாணி
க³த்வா வாஸஸ்தா²நாந ப்ராப்ய
ப⁴ யத்³ரவ்யாணி க்ேரதும்ʼ ஜநநவஹம்ʼ
ப⁴வாந்வஸ்ருʼஜது|

ⅩⅢ ததா³ ஸ உவாச, யூயேமவ தாந்
ேப⁴ஜயத்⁴வம்ʼ; ததஸ்ேத ப்ேராசுரஸ்மாகம்ʼ
ந கேட ேகவலம்ʼ பஞ்ச பூபா த்³ெவௗ
மத்ஸ்ெயௗ ச வத்³யந்ேத, அதஏவ
ஸ்தா²நாந்தரம் இத்வா ந மித்தேமேதஷாம்ʼ
ப⁴ யத்³ரவ்ேயஷ நக்ரீேதஷ நப⁴வத |

ⅩⅣ தத்ர ப்ராேயண பஞ்சஸஹஸ்ராணி
புருஷாஆஸந்|

ⅩⅤ ததா³ ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஜகா³த³
பஞ்சாஸ²த் பஞ்சாஸ²ஜ்ஜைந : பம்ʼக்தீக்ருʼத்ய
தாநுபேவஸ²யத,தஸ்மாத்ேததத³நுஸாேரண
ஸர்வ்வேலாகாநுபேவஸ²யாபாஸு :|

ⅩⅥ தத : ஸ தாந் பஞ்ச பூபாந்
மீநத்³வயஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா ஸ்வர்க³ம்ʼ
வேலாக்ேயஸ்²வரகு³ணாந் கீர்த்தயாஞ்சக்ேர
ப⁴ங்க்தா ச ேலாேகப்⁴ய : பரிேவஷணார்த²ம்ʼ
ஸி²ஷ்ேயஷ ஸமர்பயாம்ப³பூ⁴வ|

ⅩⅦ தத : ஸர்வ்ேவ பு⁴க்த்வா த்ருʼப்த ம்ʼ க³தா
அவஸி²ஷ்டாநாஞ்ச த்³வாத³ஸ² ட³ல்லகாந்
ஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|
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ⅩⅧஅைத²கதா³ ந ர்ஜேந ஸி²ஷ்ைய : ஸஹ
ப்ரார்த²நாகாேல தாந் பப்ரச்ச², ேலாகா மாம்ʼ
கம்ʼவத³ந்த ?

ⅩⅨ ததஸ்ேத ப்ராசு :, த்வாம்ʼ
ேயாஹந்மஜ்ஜகம்ʼ வத³ந்த ; ேகச த் த்வாம்
ஏலியம்ʼ வத³ந்த , பூர்வ்வகாலிக : கஸ்²ச த்³
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ஸ்²மஸா²நாத்³உத³தஷ்ட²த்³
இத்யப ேகச த்³வத³ந்த |

ⅩⅩததா³ ஸஉவாச, யூயம்ʼ மாம்ʼ கம்ʼ வத³த²?
தத : ப தர உக்தவாந் த்வம் ஈஸ்²வராப ⁴ஷக்த :
புருஷ :|

ⅩⅪ ததா³ ஸ தாந் த்³ருʼட⁴மாத ³ேத³ஸ²,
கதா²ேமதாம்ʼ கஸ்ைமச த³ப மா கத²யத|

ⅩⅫ ஸ புநருவாச, மநுஷ்யபுத்ேரண
வஹுயாதநா ேபா⁴க்தவ்யா : ப்ராசீநேலாைக :
ப்ரதா⁴நயாஜைகரத்⁴யாபைகஸ்²ச
ேஸாவஜ்ஞாய ஹந்தவ்ய : க ந்து
த்ருʼதீயத ³வேஸ ஸ்²மஸா²நாத்
ேதேநாத்தா²தவ்யம்|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ஸ ஸர்வ்வாநுவாச, கஸ்²ச த்³
யத ³ மம பஸ்²சாத்³ க³ந்தும்ʼ வாஞ்ச²த தர்ஹ
ஸ ஸ்வம்ʼ தா³ம்யது, த ³ேந த ³ேந க்ருஸ²ம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ச மம பஸ்²சாதா³க³ச்ச²து|

ⅩⅩⅣ யேதா ய : கஸ்²ச த் ஸ்வப்ராணாந்
ரிரக்ஷஷத ஸ தாந் ஹாரயஷ்யத , ய :
கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼ ப்ராணாந் ஹாரயஷ்யத
ஸதாந் ரக்ஷஷ்யத |
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ⅩⅩⅤ கஸ்²ச த்³ யத ³ ஸர்வ்வம்ʼ ஜக³த்
ப்ராப்ேநாத க ந்து ஸ்வப்ராணாந் ஹாரயத
ஸ்வயம்ʼ வநஸ்²யத ச தர்ஹ தஸ்ய ேகா
லாப⁴ :?

ⅩⅩⅥ புந ர்ய : கஸ்²ச ந் மாம்ʼ மம
வாக்யம்ʼ வா லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼ ஜாநாத
மநுஷ்யபுத்ேரா யதா³ ஸ்வஸ்ய பதுஸ்²ச
பவ த்ராணாம்ʼ தூ³தாநாஞ்ச ேதேஜாப ⁴ :
பரிேவஷ்டித ஆக³மிஷ்யத ததா³ ேஸாப தம்ʼ
லஜ்ஜாஸ்பத³ம்ʼஜ்ஞாஸ்யத |

ⅩⅩⅦ க ந்து யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி, ஈஸ்²வரீயராஜத்வம்ʼ ந த்³ருʼஷ்டவா
ம்ருʼத்யும்ʼ நாஸ்வாத ³ஷ்யந்ேத, ஏதாத்³ருʼஸா² :
கயந்ேதா ேலாகா அத்ர ஸ்த²ேந(அ)ப
த³ண்டா³யமாநா :ஸந்த |

ⅩⅩⅧ ஏததா³க்²யாநகத²நாத் பரம்ʼ
ப்ராேயணாஷ்டஸு த ³ேநஷ க³ேதஷ ஸ
பதரம்ʼ ேயாஹநம்ʼ யாகூப³ஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
ப்ரார்த²யதும்ʼ பர்வ்வதேமகம்ʼஸமாருேராஹ|

ⅩⅩⅨ அத² தஸ்ய ப்ரார்த²நகாேல தஸ்ய
முகா²க்ருʼத ரந்யரூபா ஜாதா, ததீ³யம்ʼ
வஸ்த்ரமுஜ்ஜ்வலஸு²க்லம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅩⅩ அபரஞ்ச மூஸா ஏலியஸ்²ேசாெபௗ⁴
ேதஜஸ்வெநௗத்³ருʼஷ்ெடௗ

ⅩⅩⅪ ெதௗ ேதந யரூஸா²லம்புேர ேயா
ம்ருʼத்யு : ஸாத ⁴ஷ்யேத ததீ³யாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேதந
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கத²யதும்ஆேரபா⁴ேத|

ⅩⅩⅫ ததா³ ப தராத³ய : ஸ்வஸ்ய
ஸங்க ³ேநா ந த்³ரயாக்ருʼஷ்டா ஆஸந் க ந்து
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ஜாக³ரித்வா தஸ்ய ேதஜஸ்ேதந ஸார்த்³த⁴ம்
உத்தஷ்ட²ந்ெதௗஜெநௗசத³த்³ருʼஸு² :|

ⅩⅩⅩⅢ அத² தேயாருப⁴ேயா ர்க³மநகாேல
ப தேரா யீஸு²ம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
கு³ேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ ஸ்தா²ேந(அ)ஸ்மிந்
ஸ்த ²த  : ஸு²பா⁴, தத ஏகா த்வத³ர்தா², ஏகா
மூஸார்தா², ஏகா ஏலியார்தா², இத தஸ்ர :
குட்ேயாஸ்மாப ⁴ ர்ந ர்ம்மீயந்தாம்ʼ, இமாம்ʼ
கதா²ம்ʼஸநவவச்யகத²யாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅣ அபரஞ்ச தத்³வாக்யவத³நகாேல
பேயாத³ ஏக ஆக³த்ய ேதஷாமுபரி சா²யாம்ʼ
சகார, ததஸ்தந்மத்⁴ேய தேயா : ப்ரேவஸா²த்
ேதஸ²ஸ²ங்க ேர|

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ தஸ்மாத் பேயாதா³த்³
இயமாகாஸீ²யா வாணீ ந ர்ஜகா³ம, மமாயம்ʼ
ப்ரிய : புத்ர ஏதஸ்யகதா²யாம்ʼமேநா ந த⁴த்த|

ⅩⅩⅩⅥ இத ஸ²ப்³ேத³ ஜாேத ேத
யீஸு²ேமகாக நம்ʼ த³த்³ருʼஸு² : க ந்து ேத
ததா³நீம்ʼ தஸ்ய த³ர்ஸ²நஸ்ய வாசேமகாமப
ேநாக்த்வா மந :ஸுஸ்தா²பயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅦ பேர(அ)ஹந ேதஷ
தஸ்மாச்ைச²லாத்³ அவரூேட⁴ஷ தம்ʼ
ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ ப³ஹேவா ேலாகா
ஆஜக்³மு :|

ⅩⅩⅩⅧ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத்³ ஏேகா ஜந
உச்ைசருவாச, ேஹ கு³ேரா அஹம்ʼ வநயம்ʼ
கேராமி மம புத்ரம்ʼ ப்ரத க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டிம்ʼ
கேராது,மமஸஏைவக : புத்ர :|
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ⅩⅩⅩⅨ பூ⁴ேதந த்⁴ருʼத : ஸந் ஸம்ʼ ப்ரஸப⁴ம்ʼ
சீச்ச²ப்³த³ம்ʼ கேராத தந்முகா²த் ேப²ணா
ந ர்க³ச்ச²ந்த ச, பூ⁴த இத்த²ம்ʼ வதா³ர்ய்ய
க்லிஷ்ட்வா ப்ராயஸ²ஸ்தம்ʼ ந த்யஜத |

ⅩⅬ தஸ்மாத் தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ த்யாஜயதும்ʼ தவ
ஸி²ஷ்யஸமீேப ந்யேவத³யம்ʼ க ந்து ேத ந
ேஸ²கு :|

ⅩⅬⅠ ததா³ யீஸு²ரவாதீ³த், ேர ஆவஸ்²வாஸிந்
வபத²கா³மிந் வம்ʼஸ² கத காலாந் யுஷ்மாப ⁴ :
ஸஹ ஸ்தா²ஸ்யாம்யஹம்ʼ யுஷ்மாகம்
ஆசரணாந ச ஸஹஷ்ேய? தவ
புத்ரமிஹாநய|

ⅩⅬⅡ ததஸ்தஸ்மிந்நாக³தமாத்ேர பூ⁴தஸ்தம்ʼ
பூ⁴ெமௗ பாதய த்வா வ த³தா³ர; ததா³
யீஸு²ஸ்தமேமத்⁴யம்ʼ பூ⁴தம்ʼ தர்ஜய த்வா
பா³லகம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼத்வா தஸ்ய ப தரி
ஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅬⅢ ஈஸ்²வரஸ்ய மஹாஸ²க்த ம் இமாம்ʼ
வேலாக்ய ஸர்வ்ேவ சமச்சக்ரு :; இத்த²ம்ʼ
யீேஸா² : ஸர்வ்வாப ⁴ : க்ரியாப ⁴ :
ஸர்வ்ைவர்ேலாைகராஸ்²சர்ய்ேய மந்யமாேந
ஸத ஸஸி²ஷ்யாந் ப³பா⁴ேஷ,

ⅩⅬⅣ கேத²யம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ கர்ேணஷ
ப்ரவஸ²து, மநுஷ்யபுத்ேரா மநுஷ்யாணாம்ʼ
கேரஷ ஸமர்பயஷ்யேத|

ⅩⅬⅤ க ந்து ேத தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ந
பு³பு³த ⁴ேர, ஸ்பஷ்டத்வாபா⁴வாத் தஸ்யா
அப ⁴ப்ராயஸ்ேதஷாம்ʼ ேபா³த⁴க³ம்ேயா ந
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ப³பூ⁴வ; தஸ்யாஆஸ²ய : க இத்யப ேத ப⁴யாத்
ப்ரஷ்டும்ʼ ந ேஸ²கு :|

ⅩⅬⅥ தத³நந்தரம்ʼ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய க :
ஸ்²ேரஷ்ட² : கதா²ேமதாம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேத
மிேதா²வவாத³ம்ʼ சக்ரு :|

ⅩⅬⅦ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ
மேநாப ⁴ப்ராயம்ʼ வத ³த்வா பா³லகேமகம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வா ஸ்வஸ்ய நகேட ஸ்தா²பய த்வா
தாந்ஜகா³த³,

ⅩⅬⅧ ேயா ஜேநா மம நாம்நாஸ்ய
பா³லாஸ்யாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த ஸ
மமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , யஸ்²ச மமாத த்²யம்ʼ
வத³தா⁴த ஸ மம ப்ேரரகஸ்யாத த்²யம்ʼ
வத³தா⁴த , யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேயய : ஸ்வம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்மாத் க்ஷ த்³ரம்ʼ ஜாநீேத ஸ ஏவ
ஸ்²ேரஷ்ேடா² ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬⅨ அபரஞ்ச ேயாஹந் வ்யாஜஹார ேஹ
ப்ரேப◌⁴◌ा தவ நாம்நா பூ⁴தாந் த்யாஜயந்தம்ʼ
மாநுஷம் ஏகம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்ேதா வயம்ʼ,
க ந்த்வஸ்மாகம் அபஸ்²சாத்³ கா³மித்வாத் தம்ʼ
ந்யேஷதா⁴ம்| ததா³நீம்ʼயீஸு²ருவாச,

Ⅼ தம்ʼ மா ந ேஷத⁴த, யேதா ேயா
ஜேநாஸ்மாகம்ʼ ந வ பக்ஷ : ஸ ஏவாஸ்மாகம்ʼ
ஸபேக்ஷாப⁴வத |

ⅬⅠ அநந்தரம்ʼ தஸ்யாேராஹணஸமய
உபஸ்த ²ேத ஸ ஸ்த ²ரேசதா யரூஸா²லமம்ʼ
ப்ரத யாத்ராம்ʼ கர்த்தும்ʼ நஸ்²ச த்யாக்³ேர
தூ³தாந் ப்ேரஷயாமாஸ|
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ⅬⅡ தஸ்மாத் ேத க³த்வா தஸ்ய
ப்ரேயாஜநீயத்³ரவ்யாணி ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ
ேஸா²மிேராணீயாநாம்ʼ க்³ராமம்ʼ
ப்ரவவஸு² :|

ⅬⅢ க ந்து ஸ யரூஸா²லமம்ʼ நக³ரம்ʼ யாத
தேதா ேஹேதா ர்ேலாகாஸ்தஸ்யாத த்²யம்ʼ ந
சக்ரு :|

ⅬⅣ அதஏவ யாகூப்³ேயாஹெநௗ தஸ்ய
ஸி²ஷ்ெயௗ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஜக³த³து :,
ேஹ ப்ரேபா⁴ ஏலிேயா யதா² சகார ததா²
வயமப க ம்ʼ க³க³ணாத்³ ஆக³ந்தும் ஏதாந்
ப⁴ஸ்மீகர்த்துஞ்ச வஹ்நமாஜ்ஞாபயாம :?
ப⁴வாந் க மிச்ச²த ?

ⅬⅤ க ந்து ஸ முக²ம்ʼ பராவர்த்ய தாந்
தர்ஜய த்வா க³த ³தவாந் யுஷ்மாகம்ʼ
மேநாபா⁴வ : க :,இத யூயம்ʼ நஜாநீத²|

ⅬⅥ மநுஜஸுேதா மநுஜாநாம்ʼ ப்ராணாந்
நாஸ²யதும்ʼ நாக³ச்ச²த், க ந்து ரக்ஷதும்
ஆக³ச்ச²த்| பஸ்²சாத்³இதரக்³ராமம்ʼ ேதயயு :|

ⅬⅦ தத³நந்தரம்ʼ பத ² க³மநகாேல ஜந
ஏகஸ்தம்ʼப³பா⁴ேஷ, ேஹப்ரேபா⁴ப⁴வாந்யத்ர
யாத ப⁴வதாஸஹாஹமப தத்ரயாஸ்யாமி|

ⅬⅧ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தமுவாச,
ேகா³மாயூநாம்ʼ க³ர்த்தா ஆஸேத,
வஹாயஸீயவஹகா◌³◌ाநாம்ʼ நீடா³ந
ச ஸந்த , க ந்து மாநவதநயஸ்ய ஸி²ர :
ஸ்தா²பயதும்ʼஸ்தா²நம்ʼ நாஸ்த |
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ⅬⅨ தத : பரம்ʼ ஸ இதரஜநம்ʼ ஜகா³த³,
த்வம்ʼ மம பஸ்²சாத்³ ஏஹ ; தத : ஸ உவாச,
ேஹ ப்ரேபா⁴ பூர்வ்வம்ʼ ப தரம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பயதும்ʼமாமாத ³ஸ²து|

ⅬⅩ ததா³ யீஸு²ருவாச, ம்ருʼதா ம்ருʼதாந்
ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பயந்து க ந்து த்வம்ʼ
க³த்ேவஸ்²வரீயராஜ்யஸ்யகதா²ம்ʼ ப்ரசாரய|

ⅬⅪ தேதாந்ய : கத²யாமாஸ, ேஹ ப்ரேபா⁴
மயாப ப⁴வத : பஸ்²சாத்³ க³ம்ʼஸ்யேத, க ந்து
பூர்வ்வம்ʼ மம ந ேவஸ²நஸ்ய பரிஜநாநாம்
அநுமத ம்ʼ க்³ரஹீதும் அஹமாத ³ஸ்²ைய
ப⁴வதா|

ⅬⅫ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ப்ேராக்தவாந்,
ேயா ஜேநா லாங்க³ேல கரமர்பய த்வா
பஸ்²சாத் பஸ்²யத ஸ ஈஸ்²வரீயராஜ்யம்ʼ
நார்ஹத |

Ⅹ
Ⅰ தத : பரம்ʼ ப்ரபு⁴ரபராந் ஸப்ததஸி²ஷ்யாந்
நயுஜ்ய ஸ்வயம்ʼ யாந நக³ராணி யாந
ஸ்தா²நாந ச க³மிஷ்யத தாந நக³ராணி தாந
ஸ்தா²நாந ச ப்ரத த்³ெவௗ த்³ெவௗ ஜெநௗ
ப்ரஹதவாந்|

Ⅱ ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ ச ஸ²ஸ்யாந
ப³ஹூநீத ஸத்யம்ʼ க ந்து ேச²த³கா அல்ேப;
தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா :ஸ²ஸ்யேக்ஷத்ேரேச²த³காந்
அபராநப ப்ேரஷயதும்ʼ ேக்ஷத்ரஸ்வாமிநம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|
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Ⅲ யூயம்ʼ யாத, பஸ்²யத, வ்ருʼகாணாம்ʼ
மத்⁴ேய ேமஷஸா²வகாநவ யுஷ்மாந்
ப்ரஹேணாமி|

Ⅳ யூயம்ʼ க்ஷ த்³ரம்ʼ மஹத்³ வா
வஸநஸம்புடகம்ʼ பாது³காஸ்²ச மா
க்³ருʼஹ்லீத,மார்க³மத்⁴ேய கமப மா நமத ச|

Ⅴ அபரஞ்ச யூயம்ʼ யத்³ யத் ந ேவஸ²நம்ʼ
ப்ரவஸ²த² தத்ர ந ேவஸ²நஸ்யாஸ்ய
மங்க³லம்ʼ பூ⁴யாத ³த வாக்யம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ
வத³த|

Ⅵ தஸ்மாத் தஸ்மிந் ந ேவஸ²ேந யத ³
மங்க³லபாத்ரம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யத தர்ஹ
தந்மங்க³லம்ʼ தஸ்ய ப⁴வஷ்யத , ேநாேசத்
யுஷ்மாந் ப்ரத பராவர்த்தஷ்யேத|

Ⅶ அபரஞ்ச ேத யத்கஞ்ச த்³ தா³ஸ்யந்த
தேத³வ பு⁴க்த்வா பீத்வா தஸ்மிந்ந ேவஸ²ேந
ஸ்தா²ஸ்யத²; யத : கர்ம்மகாரீ ஜேநா ப்⁴ருʼத ம்
அர்ஹத ; க்³ருʼஹாத்³ க்³ருʼஹம்ʼமாயாஸ்யத²|

Ⅷ அந்யச்ச யுஷ்மாஸு க மப நக³ரம்ʼ
ப்ரவஷ்ேடஷ ேலாகா யத ³ யுஷ்மாகம்
ஆதத்²யம்ʼ கரிஷ்யந்த , தர்ஹ யத் கா²த்³யம்
உபஸ்தா²ஸ்யந்த தேத³வகா²த ³ஷ்யத²|

Ⅸ தந்நக³ரஸ்தா²ந் ேராக ³ண : ஸ்வஸ்தா²ந்
கரிஷ்யத², ஈஸ்²வரீயம்ʼ ராஜ்யம்ʼ யுஷ்மாகம்
அந்த கம் ஆக³மத் கதா²ேமதாஞ்ச
ப்ரசாரயஷ்யத²|

Ⅹ க ந்து க மப புரம்ʼ யுஷ்மாஸு
ப்ரவஷ்ேடஷ ேலாகா யத ³ யுஷ்மாகம்



Luke Ⅹ:Ⅺ lxix Luke Ⅹ:ⅩⅤ

ஆதத்²யம்ʼ ந கரிஷ்யந்த , தர்ஹ தஸ்ய
நக³ரஸ்ய பந்தா²நம்ʼ க³த்வா கதா²ேமதாம்ʼ
வத ³ஷ்யத²,

Ⅺ யுஷ்மாகம்ʼ நக³ரீயா யா
தூ⁴ல்ேயா(அ)ஸ்மாஸு ஸமலக³ந் தா அப
யுஷ்மாகம்ʼ ப்ராதகூல்ேயந ஸா யார்த²ம்ʼ
ஸம்பாதயாம :; ததா²பீஸ்²வரராஜ்யம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³தம் இத நஸ்²ச தம்ʼ
ஜாநீத|

Ⅻஅஹம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼகத²யாமி,
வசாரத ³ேந தஸ்ய நக³ரஸ்ய த³ஸா²த :
ஸிேதா³ேமா த³ஸா²ஸஹ்யாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ ஹா ஹா ேகாராஸீந் நக³ர, ஹா
ஹா ைப³த்ைஸதா³நக³ர யுவேயார்மத்⁴ேய
யாத்³ருʼஸா²ந ஆஸ்²சர்ய்யாணி
கர்ம்மாண்யக்ரியந்த, தாந கர்ம்மாணி யத ³
ேஸாரஸீேதா³ேநா ர்நக³ரேயாரகாரிஷ்யந்த,
ததா³ இேதா ப³ஹுத ³நபூர்வ்வம்ʼ
தந்நவாஸிந : ஸ²ணவஸ்த்ராணி பரிதா⁴ய
கா³த்ேரஷ ப⁴ஸ்ம வலிப்ய ஸமுபவஸ்²ய
ஸமேக²த்ஸ்யந்த|

ⅩⅣ அேதா வ சாரத ³வேஸ யுஷ்மாகம்ʼ
த³ஸா²த : ேஸாரஸீேதா³ந்நவாஸிநாம்ʼ த³ஸா²
ஸஹ்யாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅤ ேஹ கப²ர்நாஹூம், த்வம்ʼ ஸ்வர்க³ம்ʼ
யாவத்³ உந்நதா க ந்து நரகம்ʼ யாவத்
ந்யக்³ப⁴வஷ்யஸி|
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ⅩⅥ ேயா ஜேநா யுஷ்மாகம்ʼ வாக்யம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத ஸ மைமவ வாக்யம்ʼ
க்³ருʼஹ்லாத ; கஞ்ச ேயா ஜேநா யுஷ்மாகம்
அவஜ்ஞாம்ʼ கேராத ஸ மைமவாவஜ்ஞாம்ʼ
கேராத ; ேயா ஜேநா மமாவஜ்ஞாம்ʼ கேராத ச
ஸமத்ப்ேரரகஸ்ையவாவஜ்ஞாம்ʼ கேராத |

ⅩⅦ அத² ேத ஸப்ததஸி²ஷ்யா ஆநந்ேத³ந
ப்ரத்யாக³த்ய கத²யாமாஸு :, ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வேதா நாம்நா பூ⁴தா அப்யஸ்மாகம்ʼ
வஸீ²ப⁴வந்த |

ⅩⅧ ததா³நீம்ʼ ஸ தாந் ஜகா³த³, வத்³யுதமிவ
ஸ்வர்கா³த் பதந்தம்ʼைஸ²தாநம்அத³ர்ஸ²ம்|

ⅩⅨ பஸ்²யத ஸர்பாந் வ்ருʼஸ்²ச காந்
ரிேபா : ஸர்வ்வபராக்ரமாம்ʼஸ்²ச பத³தைல
ர்த³லயதும்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ஸ²க்த ம்ʼ த³தா³மி
தஸ்மாத்³ யுஷ்மாகம்ʼ காப ஹாந ர்ந
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩ பூ⁴தா யுஷ்மாகம்ʼ வஸீ²ப⁴வந்த ,
ஏதந்ந மித்தத் மா ஸமுல்லஸத, ஸ்வர்ேக³
யுஷ்மாகம்ʼ நாமாந லிக ²தாந ஸந்தீத
ந மித்தம்ʼஸமுல்லஸத|

ⅩⅪ தத்³க⁴டிகாயாம்ʼ யீஸு² ர்மநஸி
ஜாதாஹ்லாத³ : கத²யாமாஸ ேஹ
ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பேத
ப தஸ்த்வம்ʼ ஜ்ஞாநவதாம்ʼ வது³ஷாஞ்ச
ேலாகாநாம்ʼ புரஸ்தாத் ஸர்வ்வேமதத்³
அப்ரகாஸ்²ய பா³லகாநாம்ʼ புரஸ்தாத்
ப்ராகாஸ²ய ஏதஸ்மாத்³ேத⁴ேதாஸ்த்வாம்ʼ
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த⁴ந்யம்ʼ வதா³மி, ேஹ பதரித்த²ம்ʼ ப⁴வது யத்³
ஏதேத³வதவேகா³சரஉத்தமம்|

ⅩⅫ ப த்ரா ஸர்வ்வாணி மய ஸமர்ப தாந
ப தரம்ʼ வநா ேகாப புத்ரம்ʼ ந ஜாநாத கஞ்ச
புத்ரம்ʼ வநா யஸ்ைம ஜநாய புத்ரஸ்தம்ʼ
ப்ரகாஸி²தவாந் தஞ்ச வ நா ேகாப ப தரம்ʼ
நஜாநாத |

ⅩⅩⅢ தப : பரம்ʼ ஸ ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத
பராவ்ருʼத்ய கு³ப்தம்ʼ ஜகா³த³, யூயேமதாந
ஸர்வ்வாணி பஸ்²யத² தேதா யுஷ்மாகம்ʼ
சக்ஷ ம்ʼஷ த⁴ந்யாந |

ⅩⅩⅣ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, யூயம்ʼ யாந
ஸர்வ்வாணி பஸ்²யத² தாந ப³ஹேவா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா பூ⁴பதயஸ்²ச
த்³ரஷ்டுமிச்ச²ந்ேதாப த்³ரஷ்டும்ʼ ந
ப்ராப்நுவந், யுஷ்மாப ⁴ ர்யா யா : கதா²ஸ்²ச
ஸ்²ரூயந்ேத தா : ஸ்²ேராதுமிச்ச²ந்ேதாப
ஸ்²ேராதும்ʼ நாலப⁴ந்த|

ⅩⅩⅤ அநந்தரம் ஏேகா வ்யவஸ்தா²பக
உத்தா²ய தம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ பப்ரச்ச², ேஹ
உபேத³ஸ²க அநந்தாயுஷ : ப்ராப்தேய மயா
க ம்ʼ கரணீயம்ʼ?

ⅩⅩⅥ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, அத்ரார்ேத²
வ்யவஸ்தா²யாம்ʼ க ம்ʼ லிக ²தமஸ்த ? த்வம்ʼ
கீத்³ருʼக் பட²ஸி?

ⅩⅩⅦ தத : ேஸாவத³த், த்வம்ʼ
ஸர்வ்வாந்த :கரைண : ஸர்வ்வப்ராைண :
ஸர்வ்வஸ²க்த ப ⁴ : ஸர்வ்வச த்ைதஸ்²ச
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ப்ரெபௗ⁴ பரேமஸ்²வேர ப்ேரம குரு,
ஸமீபவாஸிந ஸ்வவத்ப்ேரமகுருச|

ⅩⅩⅧததா³ஸகத²யாமாஸ,த்வம்ʼயதா²ர்த²ம்ʼ
ப்ரத்யேவாச :, இத்த²ம் ஆசர ேதைநவ
ஜீவஷ்யஸி|

ⅩⅩⅨ க ந்து ஸ ஜந : ஸ்வம்ʼ ந ர்த்³ேதா³ஷம்ʼ
ஜ்ஞாபயதும்ʼ யீஸு²ம்ʼ பப்ரச்ச², மம
ஸமீபவாஸீக :? தேதாயீஸு² : ப்ரத்யுவாச,

ⅩⅩⅩ ஏேகா ஜேநா யரூஸா²லம்புராத்³
ய ரீேஹாபுரம்ʼ யாத , ஏதர்ஹ த³ஸ்யூநாம்ʼ
கேரஷ பத ேத ேத தஸ்ய வஸ்த்ராத ³கம்ʼ
ஹ்ருʼதவந்த : தமாஹத்ய ம்ருʼதப்ராயம்ʼ
க்ருʼத்வா த்யக்த்வாயயு :|

ⅩⅩⅪ அகஸ்மாத்³ ஏேகா யாஜகஸ்ேதந
மார்ேக³ண க³ச்ச²ந் தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
மார்கா³ந்யபார்ஸ்²ேவநஜகா³ம|

ⅩⅩⅫ இத்த²ம் ஏேகா ேலவீயஸ்தத்ஸ்தா²நம்ʼ
ப்ராப்ய தஸ்யாந்த கம்ʼ க³த்வா தம்ʼ
வேலாக்யாந்ேயந பார்ஸ்²ேவநஜகா³ம|

ⅩⅩⅩⅢக ந்த்ேவக : ேஸா²மிேராணீேயாக³ச்ச²ந்
தத்ஸ்தா²நம்ʼ ப்ராப்யதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வாத³யத|

ⅩⅩⅩⅣ தஸ்யாந்த கம்ʼ க³த்வா தஸ்ய
க்ஷேதஷ ைதலம்ʼ த்³ராக்ஷாரஸஞ்ச
ப்ரக்ஷப்ய க்ஷதாந ப³த்³த்⁴வா
நஜவாஹேநாபரி தமுபேவஸ்²ய
ப்ரவாஸீயக்³ருʼஹம்ஆநீயதம்ʼஸிேஷேவ|

ⅩⅩⅩⅤ பரஸ்மிந் த ³வேஸ நஜக³மநகாேல
த்³ெவௗமுத்³ராபாெதௗ³தத்³க்³ருʼஹஸ்வாமிேந
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த³த்த்வாவத³த் ஜநேமநம்ʼ ேஸவஸ்வ தத்ர
ேயா(அ)த ⁴ேகா வ்யேயா ப⁴வஷ்யத தமஹம்ʼ
புநராக³மநகாேல பரிேஸா²த்ஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅥ ஏஷாம்ʼ த்ரயாணாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்ய
த³ஸ்யுஹஸ்தபத தஸ்ய ஜநஸ்ய ஸமீபவாஸீ
க :? த்வயா க ம்ʼ பு³த்⁴யேத?

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸ வ்யவஸ்தா²பக : கத²யாமாஸ
யஸ்தஸ்மிந் த³யாம்ʼ சகார| ததா³ யீஸு² :
கத²யாமாஸத்வமப க³த்வா ததா²சர|

ⅩⅩⅩⅧதத : பரம்ʼ ேத க³ச்ச²ந்த ஏகம்ʼ க்³ராமம்ʼ
ப்ரவவஸு² :; ததா³ மர்தா²நாமா ஸ்த்ரீ
ஸ்வக்³ருʼேஹதஸ்யாத த்²யம்ʼ சகார|

ⅩⅩⅩⅨ தஸ்மாத் மரியம் நாமேத⁴யா தஸ்யா
ப⁴க ³நீ யீேஸா² : பத³ஸமீப உவவஸ்²ய
தஸ்ேயாபேத³ஸ²கதா²ம்ʼஸ்²ேராதுமாேரேப⁴|

ⅩⅬ க ந்து மர்தா² நாநாபரிசர்ய்யாயாம்ʼ
வ்யக்³ரா ப³பூ⁴வ தஸ்மாத்³ேத⁴ேதாஸ்தஸ்ய
ஸமீபமாக³த்ய ப³பா⁴ேஷ; ேஹ ப்ரேபா⁴
மம ப⁴க ³நீ ேகவலம்ʼ மேமாபரி
ஸர்வ்வகர்ம்மணாம்ʼ பா⁴ரம் அர்ப தவதீ தத்ர
ப⁴வதா கஞ்ச த³ப நமேநா ந தீ⁴யேதக ம்? மம
ஸாஹாய்யம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப⁴வாந் தாமாத ³ஸ²து|

ⅩⅬⅠதேதாயீஸு² : ப்ரத்யுவாசேஹமர்ேத²ேஹ
மர்ேத², த்வம்ʼ நாநாகார்ய்ேயஷ ச ந்த தவதீ
வ்யக்³ரா சாஸி,

ⅩⅬⅡக ந்துப்ரேயாஜநீயம்ஏகமாத்ரம்ஆஸ்ேத|
அபரஞ்சயமுத்தமம்ʼபா⁴க³ம்ʼேகாப ஹர்த்தும்ʼ
நஸ²க்ேநாத ஸஏவமரியமாவ்ருʼத :|



Luke Ⅺ:Ⅰ lxxiv Luke Ⅺ:Ⅶ

Ⅺ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த் ஸ்தா²ேந
ப்ரார்த²யத தத்ஸமாப்ெதௗ ஸத்யாம்ʼ
தஸ்ையக : ஸி²ஷ்யஸ்தம்ʼ ஜகா³த³ ேஹ
ப்ரேபா⁴ ேயாஹந் யதா² ஸ்வஸி²ஷ்யாந்
ப்ரார்த²யதும் உபத ³ஷ்டவாந் ததா²
ப⁴வாநப்யஸ்மாந்உபத ³ஸ²து|

Ⅱ தஸ்மாத் ஸ கத²யாமாஸ, ப்ரார்த²நகாேல
யூயம் இத்த²ம்ʼ கத²யத்⁴வம்ʼ, ேஹ அஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²ப தஸ்தவ நாம பூஜ்யம்ʼ ப⁴வது;
தவ ராஜத்வம்ʼ ப⁴வது; ஸ்வர்ேக³ யதா² ததா²
ப்ருʼத ²வ்யாமப தேவச்ச²யாஸர்வ்வம்ʼ ப⁴வது|

Ⅲ ப்ரத்யஹம் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநீயம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யம்ʼ ேத³ஹ |

Ⅳ யதா² வயம்ʼ ஸர்வ்வாந் அபராத ⁴ந :
க்ஷமாமேஹ ததா² த்வமப பாபாந்யஸ்மாகம்ʼ
க்ஷமஸ்வ| அஸ்மாந் பரீக்ஷாம்ʼ மாநய க ந்து
பாபாத்மேநா ரக்ஷ|

Ⅴ பஸ்²சாத் ேஸாபரமப கத ²தவாந் யத ³
யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யச த்³ ப³ந்து⁴ஸ்தஷ்ட²த
நஸீ²ேத² ச தஸ்யஸமீபம்ʼஸக³த்வாவத³த ,

Ⅵ ேஹ ப³ந்ேதா⁴ பத ²க ஏேகா ப³ந்து⁴ ர்மம
ந ேவஸ²நம் ஆயாத : க ந்து தஸ்யாத த்²யம்ʼ
கர்த்தும்ʼ மமாந்த ேக க மப நாஸ்த , அதஏவ
பூபத்ரயம்ʼமஹ்யம்ருʼணம்ʼ ேத³ஹ ;

Ⅶததா³ஸயத ³க்³ருʼஹமத்⁴யாத்ப்ரதவத³த
மாம்ʼ மா க்லிஸா²ந, இதா³நீம்ʼ த்³வாரம்ʼ
ருத்³த⁴ம்ʼ ஸ²யேந மயா ஸஹ பா³லகாஸ்²ச
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தஷ்ட²ந்த துப்⁴யம்ʼ தா³தும் உத்தா²தும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாமி,

Ⅷ தர்ஹ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, ஸ
யத ³ மித்ரதயா தஸ்ைம கமப தா³தும்ʼ
ேநாத்தஷ்ட²த ததா²ப வாரம்ʼ வாரம்ʼ
ப்ரார்த²நாத உத்தா²ப த : ஸந் யஸ்மிந் தஸ்ய
ப்ரேயாஜநம்ʼ தேத³வதா³ஸ்யத |

Ⅸ அத : காரணாத் கத²யாமி, யாசத்⁴வம்ʼ
தேதாயுஷ்மப்⁴யம்ʼதா³ஸ்யேத,ம்ருʼக³யத்⁴வம்ʼ
தத உத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத², த்³வாரம்
ஆஹத தேதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ த்³வாரம்ʼ
ேமா யேத|

Ⅹ ேயா யாசேத ஸ ப்ராப்ேநாத , ேயா
ம்ருʼக³யேத ஸ ஏேவாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ேநாத ,
ேயா த்³வாரம் ஆஹந்த தத³ர்த²ம்ʼ த்³வாரம்ʼ
ேமாச்யேத|

Ⅺ புத்ேரண பூேப யாச ேத தஸ்ைம
பாஷாணம்ʼ த³தா³த வா மத்ஸ்ேய யாச ேத
தஸ்ைமஸர்பம்ʼ த³தா³த

Ⅻ வா அண்ேட³ யாச ேத தஸ்ைம
வ்ருʼஸ்²ச கம்ʼ த³தா³த யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய க
ஏதாத்³ருʼஸ² : ப தாஸ்ேத?

ⅩⅢ தஸ்மாேத³வ யூயமப⁴த்³ரா அப
யத ³ ஸ்வஸ்வபா³லேகப்⁴ய உத்தமாந
த்³ரவ்யாணி தா³தும்ʼஜாநீத² தர்ஹ்யஸ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா நஜயாசேகப்⁴ய : க ம்ʼ
பவ த்ரம்ஆத்மாநம்ʼ ந தா³ஸ்யத ?
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ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யீஸு²நா கஸ்மாச்ச த்³
ஏகஸ்மிந் மூகபூ⁴ேத த்யாஜிேத ஸத
ஸ பூ⁴தத்யக்ேதா மாநுேஷா வாக்யம்ʼ
வக்தும் ஆேரேப⁴; தேதா ேலாகா : ஸகலா
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅤ க ந்து ேதஷாம்ʼ ேகசதூ³சு ர்ஜேநாயம்ʼ
பா³லஸிபூ³பா³ அர்தா²த்³ பூ⁴தராேஜந பூ⁴தாந்
த்யாஜயத |

ⅩⅥ தம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ ேகச த்³ ஆகாஸீ²யம்
ஏகம்ʼ சஹ்நம்ʼ த³ர்ஸ²யதும்ʼ தம்ʼ
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர|

ⅩⅦ ததா³ ஸ ேதஷாம்ʼ மந :கல்பநாம்ʼ
ஜ்ஞாத்வாகத²யாமாஸ,கஸ்யச த்³ ராஜ்யஸ்ய
ேலாகா யத ³ பரஸ்பரம்ʼ வருந்த⁴ந்த தர்ஹ
தத்³ ராஜ்யம் நஸ்²யத ; ேகச த்³ க்³ருʼஹஸ்தா²
யத ³ பரஸ்பரம்ʼ வருந்த⁴ந்த தர்ஹ ேதப
நஸ்²யந்த |

ⅩⅧதைத²வைஸ²தாநப ஸ்வேலாகாந்யத ³
வருணத்³த ⁴ ததா³ தஸ்ய ராஜ்யம்ʼ கத²ம்ʼ
ஸ்தா²ஸ்யத ? பா³லஸிபூ³பா³ஹம்ʼ பூ⁴தாந்
த்யாஜயாமியூயமித வத³த²|

ⅩⅨ யத்³யஹம்ʼ பா³லஸிபூ³பா³ பூ⁴தாந்
த்யாஜயாமி தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா :
ேகந த்யாஜயந்த ? தஸ்மாத் தஏவ கதா²யா
ஏதஸ்யாவ சாரய தாேரா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩ க ந்து யத்³யஹம் ஈஸ்²வரஸ்ய
பராக்ரேமண பூ⁴தாந் த்யாஜயாமி
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தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ந கடம் ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யமவஸ்²யம்உபதஷ்ட²த |

ⅩⅪ ப³லவாந் புமாந் ஸுஸஜ்ஜமாேநா
யத காலம்ʼ நஜாட்டாலிகாம்ʼ ரக்ஷத
தத காலம்ʼ தஸ்ய த்³ரவ்யம்ʼ நருபத்³ரவம்ʼ
தஷ்ட²த |

ⅩⅫ க ந்து தஸ்மாத்³ அத ⁴கப³ல :
கஸ்²ச தா³க³த்ய யத ³ தம்ʼ ஜயத தர்ஹ
ேயஷ ஸ²ஸ்த்ராஸ்த்ேரஷ தஸ்யவஸ்²வாஸ
ஆஸீத் தாந ஸர்வ்வாணி ஹ்ருʼத்வா தஸ்ய
த்³ரவ்யாணி க்³ருʼஹ்லாத |

ⅩⅩⅢஅத : காரணாத்³ேயாமமஸபேக்ஷாநஸ
வபக்ஷ :, ேயா மயாஸஹநஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத
ஸவக ரத |

ⅩⅩⅣ அபரஞ்ச அேமத்⁴யபூ⁴ேதா
மாநுஷஸ்யாந்தர்ந ர்க³த்ய ஸு²ஷ்கஸ்தா²ேந
ப்⁴ராந்த்வா வஸ்²ராமம்ʼ ம்ருʼக³யேத க ந்து
ந ப்ராப்ய வத³த மம யஸ்மாத்³ க்³ருʼஹாத்³
ஆக³ேதாஹம்ʼ புநஸ்தத்³ க்³ருʼஹம்ʼ
பராவ்ருʼத்யயாமி|

ⅩⅩⅤ தேதா க³த்வா தத்³ க்³ருʼஹம்ʼ மார்ஜிதம்ʼ
ேஸா²ப ⁴தஞ்சத்³ருʼஷ்ட்வா

ⅩⅩⅥ தத்க்ஷணம் அபக³த்ய ஸ்வஸ்மாத³ப
து³ர்ம்மதீந் அபராந் ஸப்தபூ⁴தாந் ஸஹாநயத
ேத ச தத்³க்³ருʼஹம்ʼ பவஸ்²ய நவஸந்த |
தஸ்மாத் தஸ்ய மநுஷ்யஸ்ய ப்ரத²மத³ஸா²த :
ேஸ²ஷத³ஸா²து³ :க²தரா ப⁴வத |
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ⅩⅩⅦ அஸ்யா : கதா²யா : கத²நகாேல
ஜநதாமத்⁴யஸ்தா² காச ந்நாரீ
தமுச்ைச :ஸ்வரம்ʼ ப்ேராவாச, யா
ேயாஷத் த்வாம்ʼ க³ர்ப்³ேப⁴(அ)தா⁴ரயத்
ஸ்தந்யமபாயயச்சைஸவத⁴ந்யா|

ⅩⅩⅧ க ந்து ேஸாகத²யத் ேய
பரேமஸ்²வரஸ்ய கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
தத³நுரூபம்ஆசரந்த தஏவத⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅨ தத : பரம்ʼ தஸ்யாந்த ேக
ப³ஹுேலாகாநாம்ʼ ஸமாக³ேம ஜாேத
ஸ வக்துமாேரேப⁴, ஆது⁴ந கா
து³ஷ்டேலாகாஸ்²சஹ்நம்ʼ த்³ரஷ்டுமிச்ச²ந்த
க ந்து யூநஸ்ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²சஹ்நம்ʼ
வநாந்யத் கஞ்ச ச்சஹ்நம்ʼ தாந் ந
த³ர்ஸ²யஷ்யேத|

ⅩⅩⅩ யூநஸ் து யதா² நீநவீயேலாகாநாம்ʼ
ஸமீேப சஹ்நரூேபாப⁴வத் ததா²
வத்³யமாநேலாகாநாம் ஏஷாம்ʼ ஸமீேப
மநுஷ்யபுத்ேராப சஹ்நரூேபா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅪ வசாரஸமேய இதா³நீந்தநேலாகாநாம்ʼ
ப்ராதகூல்ேயந த³க்ஷணேத³ஸீ²யா ராஜ்ஞீ
ப்ேராத்தா²ய தாந் ேதா³ஷண : கரிஷ்யத ,யத :
ஸா ராஜ்ஞீ ஸுேலமாந உபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼ ப்ருʼத ²வ்யா : ஸீமாத ஆக³ச்ச²த்
க ந்துபஸ்²யதஸுேலமாேநாப கு³ருதர ஏேகா
ஜேநா(அ)ஸ்மிந்ஸ்தா²ேநவ த்³யேத|

ⅩⅩⅫஅபரஞ்ச வ சாரஸமேய நீநவீயேலாகா
அப வர்த்தமாநகாலிகாநாம்ʼ ேலாகாநாம்ʼ
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ைவபரீத்ேயந ப்ேராத்தா²ய தாந் ேதா³ஷண :
கரிஷ்யந்த , யேதா ேஹேதாஸ்ேத யூநேஸா
வாக்யாத் ச த்தாந பரிவர்த்தயாமாஸு :
க ந்து பஸ்²யத யூநேஸாதகு³ருதர ஏேகா
ஜேநா(அ)ஸ்மிந்ஸ்தா²ேநவ த்³யேத|

ⅩⅩⅩⅢப்ரதீ³பம்ʼப்ரஜ்வால்யத்³ேராணஸ்யாத⁴ :
குத்ராப கு³ப்தஸ்தா²ேந வா ேகாப ந
ஸ்தா²பயத க ந்து க்³ருʼஹப்ரேவஸி²ப்⁴ேயா
தீ³ப்த ம்ʼ தா³தம்ʼ தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவ
ஸ்தா²பயத |

ⅩⅩⅩⅣேத³ஹஸ்யப்ரதீ³பஸ்²சக்ஷ ஸ்தஸ்மாேத³வ
சக்ஷ ர்யத ³ ப்ரஸந்நம்ʼ ப⁴வத தர்ஹ தவ
ஸர்வ்வஸ²ரீரம்ʼ தீ³ப்த மத்³ ப⁴வஷ்யத க ந்து
சக்ஷ ர்யத ³ மலீமஸம்ʼ தஷ்ட²த தர்ஹ
ஸர்வ்வஸ²ரீரம்ʼஸாந்த⁴காரம்ʼஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅤ அஸ்மாத் காரணாத் தவாந்த :ஸ்த²ம்ʼ
ஜ்ேயாத ர்யதா²ந்த⁴காரமயம்ʼ ந ப⁴வத
தத³ர்ேத²ஸாவதா⁴ேநா ப⁴வ|

ⅩⅩⅩⅥ யத : ஸ²ரீரஸ்ய குத்ராப்யம்ʼேஸ²
ஸாந்த⁴காேர ந ஜாேத ஸர்வ்வம்ʼ யத ³
தீ³ப்த மத் தஷ்ட²த தர்ஹ துப்⁴யம்ʼ
தீ³ப்த தா³ய ப்ேராஜ்ஜ்வலந் ப்ரதீ³ப இவ தவ
ஸவர்வஸ²ரீரம்ʼ தீ³ப்த மத்³ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅦ ஏதத்கதா²யா : கத²நகாேல
ப ²ருஸ்²ேயேகா ேப⁴ஜநாய தம்ʼ
ந மந்த்ரயாமாஸ, தத : ஸ க³த்வா ேபா⁴க்தும்
உபவ ேவஸ²|
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ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ேபா⁴ஜநாத் பூர்வ்வம்ʼ
நாமாங் த் ஏதத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ
ப ²ருஸ்²யாஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமேந|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ப்ரபு⁴ஸ்தம்ʼ ப்ேராவாச யூயம்ʼ
ப ²ரூஸி²ேலாகா : பாநபாத்ராணாம்ʼ
ேபா⁴ஜநபாத்ராணாஞ்ச ப³ஹ  : பரிஷ்குருத²
க ந்து யுஷ்மாகமந்த ர்ெதௗ³ராத்ம்ைய
ர்து³ஷ்க்ரியாப ⁴ஸ்²ச பரிபூர்ணம்ʼ தஷ்ட²த |

ⅩⅬ ேஹ ஸர்வ்ேவ ந ர்ேபா³தா⁴ ேயா ப³ஹ  :
ஸஸர்ஜஸஏவகமந்த ர்நஸஸர்ஜ?

ⅩⅬⅠ தத ஏவ யுஷ்மாப ⁴ரந்த :கரணம்ʼ
(ஈஸ்²வராய) ந ேவத்³யதாம்ʼ தஸ்மிந்
க்ருʼேத யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்வ்வாணி ஸு²ச தாம்ʼ
யாஸ்யந்த |

ⅩⅬⅡ க ந்து ஹந்த ப ²ரூஸி²க³ணா யூயம்ʼ
ந்யாயம் ஈஸ்²வேர ப்ேரம ச பரித்யஜ்ய
ேபாத ³நாயா அருதா³தீ³நாம்ʼ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ
ஸா²காநாஞ்ச த³ஸ²மாம்ʼஸா²ந் த³த்த² க ந்து
ப்ரத²மம்ʼ பாலய த்வா ேஸ²ஷஸ்யாலங்க⁴நம்ʼ
யுஷ்மாகம்உச தமாஸீத்|

ⅩⅬⅢ ஹா ஹா ப ²ரூஸி²ேநா யூயம்ʼ
ப⁴ஜநேக³ேஹ ப்ேராச்சாஸேந ஆபேணஷ
சநமஸ்காேரஷ ப்ரீயத்⁴ேவ|

ⅩⅬⅣ வத கபடிேநா(அ)த்⁴யாபகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச ேலாகாயத் ஸ்²மஸா²நம்
அநுபலப்⁴ய தது³பரி க³ச்ச²ந்த யூயம்
தாத்³ருʼக³ப்ரகாஸி²தஸ்²மஸா²நவாத்³ ப⁴வத²|
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ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ வ்யவஸ்தா²பகாநாம்
ஏகா யீஸு²மவத³த், ேஹ உபேத³ஸ²க
வாக்ேயேநத்³ருʼேஸ²நாஸ்மாஸ்வப ேதா³ஷம்
ஆேராபயஸி|

ⅩⅬⅥ தத : ஸ உவாச, ஹா ஹா
வ்யவஸ்தா²பகா யூயம் மாநுஷாணாம் உபரி
து³ :ஸஹ்யாந் பா⁴ராந் ந்யஸ்யத² க ந்து
ஸ்வயம் ஏகாங்கு◌³◌ुல்யாப தாந் பா⁴ராந் ந
ஸ்ப்ருʼஸ²த²|

ⅩⅬⅦஹந்த யுஷ்மாகம்ʼ பூர்வ்வபுருஷா யாந்
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா(அ)வத ⁴ஷ ஸ்ேதஷாம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாந யூயம்ʼ ந ர்ம்மாத²|

ⅩⅬⅧேதைநவயூயம்ʼஸ்வபூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
கர்ம்மாணி ஸம்ʼமந்யத்⁴ேவ தேத³வ
ஸப்ரமாணம்ʼகுருத²ச,யதஸ்ேததாநவத ⁴ஷ  :
யூயம்ʼ ேதஷாம்ʼஸ்²மஸா²நாந ந ர்ம்மாத²|

ⅩⅬⅨ அதஏவ ஈஸ்²வரஸ்ய ஸா²ஸ்த்ேர
ப்ேராக்தமஸ்த ேதஷாமந்த ேக
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப்ேரரிதாம்ʼஸ்²ச
ப்ேரஷயஷ்யாமி ததஸ்ேத ேதஷாம்ʼ
காம்ʼஸ்²சந ஹநஷ்யந்த காம்ʼஸ்²சந
தாட³ஸ்²ஷ்யந்த |

Ⅼ ஏதஸ்மாத் காரணாத் ஹாப ³ல :
ேஸா²ணிதபாதமாரப்⁴யமந்த ³ரயஜ்ஞேவத்³ேயா
ர்மத்⁴ேய ஹதஸ்ய ஸிக²ரியஸ்ய
ரக்தபாதபர்ய்யந்தம்ʼ

ⅬⅠ ஜக³த : ஸ்ருʼஷ்டிமாரப்⁴ய ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ யத ரக்தபாதா
ஜாதாஸ்ததீநாம் அபராத⁴த³ண்டா³ ஏஷாம்ʼ
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வர்த்தமாநேலாகாநாம்ʼ ப⁴வஷ்யந்த ,
யுஷ்மாநஹம்ʼ நஸ்²ச தம்ʼ வதா³மி ஸர்வ்ேவ
த³ண்டா³வம்ʼஸ²ஸ்யாஸ்யப⁴வஷ்யந்த |

ⅬⅡ ஹா ஹா வ்யவஸ்த²பகா யூயம்ʼ
ஜ்ஞாநஸ்ய குஞ்சகாம்ʼ ஹ்ருʼத்வா
ஸ்வயம்ʼ ந ப்ரவஷ்டா ேய ப்ரேவஷ்டுஞ்ச
ப்ரயாஸிநஸ்தாநப ப்ரேவஷ்டும்ʼ
வாரிதவந்த :|

ⅬⅢ இத்த²ம்ʼ கதா²கத²நாத்³ அத்⁴யாபகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²சஸதர்கா :

ⅬⅣ ஸந்தஸ்தமபவத ³தும்ʼ தஸ்ய
கதா²யா ேதா³ஷம்ʼ த⁴ர்த்தமிச்ச²ந்ேதா
நாநாக்²யாநகத²நாய தம்ʼ ப்ரவர்த்தயதும்ʼ
ேகாபயதுஞ்சப்ராேரப ⁴ேர|

Ⅻ
Ⅰ ததா³நீம்ʼ ேலாகா : ஸஹஸ்ரம்ʼ ஸஹஸ்ரம்
ஆக³த்ய ஸமுபஸ்த ²தாஸ்தத ஏைகேகா
(அ)ந்ேயஷாமுபரி பததும் உபசக்ரேம;
ததா³ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந் ப³பா⁴ேஷ,
யூயம்ʼ ப ²ரூஸி²நாம்ʼ கண்வரூபகாபட்ேய
வ ேஸ²ேஷணஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|

Ⅱ யேதா யந்ந ப்ரகாஸ²யஷ்யேத
ததா³ச்ச²ந்நம்ʼ வஸ்து கமப நாஸ்த ; ததா²
யந்ந ஜ்ஞாஸ்யேத தத்³ கு³ப்தம்ʼ வஸ்து கமப
நாஸ்த |

Ⅲ அந்த⁴காேர தஷ்ட²நேதா யா : கதா²
அகத²யத தா : ஸர்வ்வா : கதா² தீ³ப்ெதௗ
ஸ்²ேராஷ்யந்ேத ந ர்ஜேந கர்ேண ச
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யத³கத²யத க்³ருʼஹப்ருʼஷ்டா²த் தத்
ப்ரசாரயஷ்யேத|

Ⅳ ேஹ ப³ந்த⁴ேவா யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
ேய ஸ²ரீரஸ்ய நாஸ²ம்ʼ வநா க மப்யபரம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ந ஸ²க்ருவந்த ேதப்⁴ேயா மா
ைப⁴ஷ்ட|

Ⅴ தர்ஹ கஸ்மாத்³ ேப⁴தவ்யம் இத்யஹம்ʼ
வதா³மி, ய : ஸ²ரீரம்ʼ நாஸ²யத்வா நரகம்ʼ
ந ேக்ஷப்தும்ʼ ஸ²க்ேநாத தஸ்மாேத³வ ப⁴யம்ʼ
குருத, புநரப வதா³மி தஸ்மாேத³வ ப⁴யம்ʼ
குருத|

Ⅵ பஞ்ச சடகபக்ஷண : க ம்ʼ த்³வாப்⁴யாம்ʼ
தாம்ரக²ண்டா³ப்⁴யாம்ʼ ந வ க்ரீயந்ேத?
ததா²பீஸ்²வரஸ்ேதஷாம்ஏகமப நவஸ்மரத |

Ⅶ யுஷ்மாகம்ʼ ஸி²ர :ேகஸா² அப
க³ணிதா : ஸந்த தஸ்மாத் மா வ பீ⁴த
ப³ஹுசடகபக்ஷப்⁴ேயாப யூயம்ʼ
ப³ஹுமூல்யா :|

Ⅷஅபரம்ʼயுஷ்மப்⁴யம்ʼகத²யாமிய : கஸ்²ச ந்
மாநுஷாணாம்ʼ ஸாக்ஷாந் மாம்ʼ ஸ்வீகேராத
மநுஷ்யபுத்ர ஈஸ்²வரதூ³தாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத்
தம்ʼஸ்வீகரிஷ்யத |

Ⅸ க ந்து ய : கஸ்²ச ந்மாநுஷாணாம்ʼ
ஸாக்ஷாந்மாம் அஸ்வீகேராத தம்
ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³தாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அஹம்
அஸ்வீகரிஷ்யாமி|

Ⅹ அந்யச்ச ய : கஸ்²ச ந் மநுஜஸுதஸ்ய
ந ந்தா³பா⁴ேவந காஞ்ச த் கதா²ம்ʼ கத²யத
தஸ்ய தத்பாபஸ்ய ேமாசநம்ʼ ப⁴வஷ்யத
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க ந்து யத ³ கஸ்²ச த் பவ த்ரம் ஆத்மாநம்ʼ
ந ந்த³த தர்ஹ தஸ்யதத்பாபஸ்யேமாசநம்ʼந
ப⁴வஷ்யத |

Ⅺ யதா³ ேலாகா யுஷ்மாந் ப⁴ஜநேக³ஹம்ʼ
வசாரகர்த்ருʼராஜ்யகர்த்ருʼணாம்ʼ
ஸம்முக²ஞ்ச ேநஷ்யந்த ததா³ ேகந
ப்ரகாேரண கமுத்தரம்ʼ வத ³ஷ்யத² க ம்ʼ
கத²யஷ்யத² ேசத்யத்ர மா ச ந்தயத;

Ⅻ யேதா யுஷ்மாப ⁴ர்யத்³ யத்³ வக்தவ்யம்ʼ
தத்தஸ்மிந்ஸமயஏவபவத்ரஆத்மாயுஷ்மாந்
ஸி²க்ஷயஷ்யத |

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஜநதாமத்⁴யஸ்த² :
கஸ்²ச ஜ்ஜநஸ்தம்ʼ ஜகா³த³ ேஹ கு³ேரா மயா
ஸஹ ைபத்ருʼகம்ʼ த⁴நம்ʼ வப⁴க்தும்ʼ மம
ப்⁴ராதரமாஜ்ஞாபயதுப⁴வாந்|

ⅩⅣக ந்துஸதமவத³த்ேஹமநுஷ்யயுவேயா
ர்வ சாரம்ʼ வபா⁴க³ஞ்ச கர்த்தும்ʼ மாம்ʼ ேகா
ந யுக்தவாந்?

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ஸ ேலாகாநவத³த் ேலாேப⁴
ஸாவதா⁴நா : ஸதர்காஸ்²ச தஷ்ட²த, யேதா
ப³ஹுஸம்பத்த ப்ராப்த்யாமநுஷ்யஸ்யாயுர்ந
ப⁴வத |

ⅩⅥ பஸ்²சாத்³ த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²முத்தா²ப்ய
கத²யாமாஸ, ஏகஸ்ய த⁴ந ேநா பூ⁴ெமௗ
ப³ஹூந ஸ²ஸ்யாந ஜாதாந |

ⅩⅦ தத : ஸ மநஸா ச ந்தய த்வா
கத²யாம்ப³பூ⁴வ மைமதாந ஸமுத்பந்நாந
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த்³ரவ்யாணி ஸ்தா²பயதும்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ நாஸ்த
க ம்ʼ கரிஷ்யாமி?

ⅩⅧ தேதாவத³த்³ இத்த²ம்ʼ கரிஷ்யாமி,
மம ஸர்வ்வபா⁴ண்டா³கா³ராணி ப⁴ங்க்த்வா
ப்³ருʼஹத்³பா⁴ண்டா³கா³ராணி ந ர்ம்மாய
தந்மத்⁴ேய ஸர்வ்வப²லாந த்³ரவ்யாணி ச
ஸ்தா²பயஷ்யாமி|

ⅩⅨ அபரம்ʼ நஜமேநா வத ³ஷ்யாமி, ேஹ
மேநா ப³ஹுவத்ஸரார்த²ம்ʼ நாநாத்³ரவ்யாணி
ஸஞ்ச தாந ஸந்த வஸ்²ராமம்ʼ குரு பு⁴க்த்வா
பீத்வா ெகௗதுகஞ்ச குரு| க ந்த்வீஸ்²வரஸ்தம்
அவத³த்,

ⅩⅩ ேர ந ர்ேபா³த⁴ அத்³ய ராத்ெரௗ தவ
ப்ராணாஸ்த்வத்ேதா ேநஷ்யந்ேத தத ஏதாந
யாந த்³ரவ்யாணி த்வயாஸாத ³தாந தாந
கஸ்யப⁴வஷ்யந்த ?

ⅩⅪஅதஏவய : கஸ்²ச த்³ ஈஸ்²வரஸ்யஸமீேப
த⁴நஸஞ்சயமக்ருʼத்வா ேகவலம்ʼ ஸ்வநகேட
ஸஞ்சயம்ʼ கேராத ேஸாப தாத்³ருʼஸ² :|

ⅩⅫ அத² ஸ ஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : கத²யாமாஸ,
யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, க ம்ʼ கா²த ³ஷ்யாம :?
க ம்ʼ பரிதா⁴ஸ்யாம :? இத்யுக்த்வா ஜீவநஸ்ய
ஸ²ரீரஸ்யசார்த²ம்ʼ ச ந்தாம்ʼமா கார்ஷ்ட|

ⅩⅩⅢ ப⁴ யாஜ்ஜீவநம்ʼ பூ⁴ஷணாச்ச²ரீரஞ்ச
ஸ்²ேரஷ்ட²ம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅣ காகபக்ஷணாம்ʼ கார்ய்யம்ʼ
வசாரயத, ேத ந வபந்த ஸ²ஸ்யாந ச ந
ச ²ந்த³ந்த , ேதஷாம்ʼ பா⁴ண்டா³கா³ராணி
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ந ஸந்த ேகாஷாஸ்²ச ந ஸந்த ,
ததா²பீஸ்²வரஸ்ேதப்⁴ேயா ப⁴ யாணி
த³தா³த , யூயம்ʼ பக்ஷப்⁴ய : ஸ்²ேரஷ்ட²தரா
ந க ம்ʼ?

ⅩⅩⅤ அபரஞ்ச பா⁴வயத்வா நஜாயுஷ :
க்ஷணமாத்ரம்ʼ வர்த்³த⁴யதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ,
ஏதாத்³ருʼேஸா² லாேகா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
ேகாஸ்த ?

ⅩⅩⅥ அதஏவ க்ஷ த்³ரம்ʼ கார்ய்யம்ʼ
ஸாத⁴யதும் அஸமர்தா² யூயம் அந்யஸ்மிந்
கார்ய்ேயகுேதா பா⁴வயத²?

ⅩⅩⅦ அந்யச்ச காம்பலபுஷ்பம்ʼ கத²ம்ʼ
வர்த்³த⁴ேத ததா³ப வ சாரயத, தத் கஞ்சந
ஸ்²ரமம்ʼ ந கேராத தந்தூம்ʼஸ்²ச ந ஜநயத
க ந்து யுஷ்மப்⁴யம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி
ஸுேலமாந் ப³ஹ்ைவஸ்²வர்ய்யாந்வ ேதாப
புஷ்பஸ்யாஸ்ய ஸத்³ருʼேஸா² வபூ⁴ஷேதா
நாஸீத்|

ⅩⅩⅧ அத்³ய ேக்ஷத்ேர வர்த்தமாநம்ʼ
ஸ்²வஸ்²சூல்ல்யாம்ʼ ேக்ஷப்ஸ்யமாநம்ʼ யத்
த்ருʼணம்ʼ, தஸ்ைம யதீ³ஸ்²வர இத்த²ம்ʼ
பூ⁴ஷயத தர்ஹ ேஹ அல்பப்ரத்யய ேநா
யுஷ்மாந க ம்ʼ ந பரிதா⁴பயஷ்யத ?

ⅩⅩⅨ அதஏவ கம்ʼ கா²த ³ஷ்யாம :? க ம்ʼ
பரிதா⁴ஸ்யாம :? ஏதத³ர்த²ம்ʼ மா ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ
மாஸம்ʼத ³க்³த்⁴வஞ்ச|

ⅩⅩⅩ ஜக³ேதா ேத³வார்ச்சகா ஏதாந
ஸர்வ்வாணி ேசஷ்டநேத; ஏஷ வஸ்துஷ
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யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநமாஸ்ேத இத
யுஷ்மாகம்ʼ ப தாஜாநாத |

ⅩⅩⅪ அதஏேவஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யார்த²ம்ʼ
ஸேசஷ்டா ப⁴வத ததா² க்ருʼேத
ஸர்வ்வாண்ேயதாந த்³ரவ்யாணி
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ப்ரதா³யஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅫ ேஹ க்ஷ த்³ரேமஷவ்ரஜ யூயம்ʼ மா
ைப⁴ஷ்ட யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ராஜ்யம்ʼ தா³தும்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ பது :ஸம்மத ரஸ்த |

ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ யுஷ்மாகம்ʼ யா யா
ஸம்பத்த ரஸ்த தாம்ʼ தாம்ʼ வக்ரீய வதரத,
யத் ஸ்தா²நம்ʼ ெசௗரா நாக³ச்ச²ந்த , கீடாஸ்²ச
ந க்ஷாயயந்த தாத்³ருʼேஸ² ஸ்வர்ேக³
நஜார்த²ம்அஜேரஸம்புடேக (அ)க்ஷயம்ʼத⁴நம்ʼ
ஸஞ்சநுத ச;

ⅩⅩⅩⅣயேதாயத்ரயுஷ்மாகம்ʼத⁴நம்ʼவர்த்தேத
தத்ேரவயுஷ்மாகம்ʼமந :|

ⅩⅩⅩⅤஅபரஞ்சயூயம்ʼப்ரதீ³பம்ʼஜ்வாலயத்வா
ப³த்³த⁴கடயஸ்தஷ்ட²த;

ⅩⅩⅩⅥ ப்ரபு⁴ ர்வவாஹாதா³க³த்ய யைத³வ
த்³வாரமாஹந்த தைத³வ த்³வாரம்ʼ
ேமாசயதும்ʼ யதா² ப்⁴ருʼத்யா அேப ய
தஷ்ட²ந்த ததா²யூயமப தஷ்ட²த|

ⅩⅩⅩⅦ யத : ப்ரபு⁴ராக³த்ய யாந் தா³ஸாந்
ஸேசதநாந் தஷ்ட²ேதா த்³ர யத தஏவ
த⁴ந்யா :; அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி ப்ரபு⁴ஸ்தாந் ேபா⁴ஜநார்த²ம்
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உபேவஸ்²யஸ்வயம்ʼ ப³த்³த⁴கடி : ஸமீபேமத்ய
பரிேவஷயஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅧயத ³ த்³வதீேய த்ருʼதீேய வா ப்ரஹேர
ஸமாக³த்ய தைத²வ பஸ்²யத , தர்ஹ தஏவ
தா³ஸாத⁴ந்யா :|

ⅩⅩⅩⅨ அபரஞ்ச கஸ்மிந் க்ஷேண ெசௗரா
ஆக³மிஷ்யந்த இத யத ³ க்³ருʼஹபத
ர்ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்ேநாத ததா³வஸ்²யம்ʼஜாக்³ரந்
நஜக்³ருʼேஹஸந்த ⁴ம்ʼ கர்த்தயதும்ʼ வாரயத
யூயேமதத்³வத்த|

ⅩⅬ அதஏவ யூயமப ஸஜ்ஜமாநாஸ்தஷ்ட²த
யேதா யஸ்மிந் க்ஷேண தம்ʼ நாப்ேரக்ஷத்⁴ேவ
தஸ்மிந்ேநவ க்ஷேண மநுஷ்யபுத்ர
ஆக³மிஷ்யத |

ⅩⅬⅠததா³ ப தர : பப்ரச்ச², ேஹப்ரேபா⁴ ப⁴வாந்
க மஸ்மாந் உத்³த ³ஸ்²ய கம்ʼ ஸர்வ்வாந்
உத்³த ³ஸ்²யத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மிமாம்ʼவத³த ?

ⅩⅬⅡ தத : ப்ரபு⁴ : ப்ேராவாச, ப்ரபு⁴ :
ஸமுசதகாேல நஜபரிவாரார்த²ம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யபரிேவஷணாய யம்ʼ தத்பேத³
ந ேயா யத தாத்³ருʼேஸா² வஸ்²வாஸ்ேயா
ேபா³த்³தா⁴ கர்ம்மாதீ⁴ஸ² : ேகாஸ்த ?

ⅩⅬⅢ ப்ரபு⁴ராக³த்ய யம் ஏதாத்³ருʼேஸ²
கர்ம்மணி ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ த்³ர யத ஸஏவ
தா³ேஸா த⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅣஅஹம்ʼயுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼவதா³மிஸ
தம்ʼ நஜஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பத ம்ʼ கரிஷ்யத |
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ⅩⅬⅤ க ந்து ப்ரபு⁴ர்வலம்ேப³நாக³மிஷ்யத ,
இத வ ச ந்த்ய ஸ தா³ேஸா யத ³
தத³ந்யதா³ஸீதா³ஸாந் ப்ரஹர்த்தும்
ேபா⁴க்தும்ʼ பாதும்ʼமத ³துஞ்சப்ராரப⁴ேத,

ⅩⅬⅥ தர்ஹ யதா³ ப்ரபு⁴ம்ʼ நாேபக்ஷஷ்யேத
யஸ்மிந் க்ஷேண ேஸா(அ)ேசதநஸ்²ச
ஸ்தா²ஸ்யத தஸ்மிந்ேநவ க்ஷேண தஸ்ய
ப்ரபு⁴ராக³த்ய தம்ʼ பத³ப்⁴ரஷ்டம்ʼ க்ருʼத்வா
வஸ்²வாஸஹீைந : ஸஹ தஸ்ய அம்ʼஸ²ம்ʼ
நரூபயஷ்யத |

ⅩⅬⅦ ேயா தா³ஸ : ப்ரேப◌⁴◌ाராஜ்ஞாம்ʼ
ஜ்ஞாத்வாப ஸஜ்ஜிேதா ந தஷ்ட²த
ததா³ஜ்ஞாநுஸாேரண ச கார்ய்யம்ʼ ந கேராத
ேஸாேநகாந் ப்ரஹாராந் ப்ராப்ஸ்யத ;

ⅩⅬⅧ க ந்து ேயா ஜேநா(அ)ஜ்ஞாத்வா
ப்ரஹாரார்ஹம்ʼ கர்ம்ம கேராத
ேஸால்பப்ரஹாராந் ப்ராப்ஸ்யத | யேதா
யஸ்ைம பா³ஹுல்ேயந த³த்தம்ʼ தஸ்மாேத³வ
பா³ஹுல்ேயநக்³ரஹீஷ்யேத,மாநுஷாயஸ்ய
ந கேட ப³ஹு ஸமர்பயந்த தஸ்மாத்³ ப³ஹு
யாசந்ேத|

ⅩⅬⅨ அஹம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம் அைநக்யரூபம்ʼ
வஹ்ந ந ேக்ஷப்தும் ஆக³ேதாஸ்மி, ஸ ேசத்³
இதா³நீேமவப்ரஜ்வலத தத்ர மம கா ச ந்தா?

Ⅼ க ந்து ேயந மஜ்ஜேநநாஹம்ʼ மக்³ேநா
ப⁴வஷ்யாமி யாவத்காலம்ʼ தஸ்ய ஸித்³த ⁴
ர்ந ப⁴வஷ்யத தாவத³ஹம்ʼ கத கஷ்டம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யாமி|
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ⅬⅠ ேமலநம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஜக³த்³ ஆக³ேதாஸ்மி
யூயம்ʼ க மித்த²ம்ʼ ேபா³த⁴த்⁴ேவ? யுஷ்மாந்
வதா³மி ந ததா², க ந்த்வஹம்ʼ ேமலநாபா⁴வம்ʼ
கர்த்தும்ʼம்ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅬⅡ யஸ்மாேத³தத்காலமாரப்⁴ய
ஏகத்ரஸ்த²பரிஜநாநாம்ʼ மத்⁴ேய
பஞ்சஜநா : ப்ருʼத²க்³ பூ⁴த்வா த்ரேயா ஜநா
த்³வேயார்ஜநேயா : ப்ரதகூலா த்³ெவௗ
ஜெநௗசத்ரயாணாம்ʼஜநாநாம்ʼப்ரதகூெலௗ
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅬⅢ ப தா புத்ரஸ்ய வபக்ஷ : புத்ரஸ்²ச பது
ர்வ பேக்ஷா ப⁴வஷ்யத மாதா கந்யாயா
வ பக்ஷாகந்யாசமாதுர்வ பக்ஷாப⁴வஷ்யத ,
ததா²ஸ்²வஸ்²ரூர்ப³த்⁴வா வ பக்ஷா ப³தூ⁴ஸ்²ச
ஸ்²வஸ்²ர்வாவ பக்ஷாப⁴வஷ்யத |

ⅬⅣ ஸ ேலாேகப்⁴ேயாபரமப கத²யாமாஸ,
பஸ்²ச மத ³ஸி² ேமேகா⁴த்³க³மம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
யூயம்ʼ ஹடா²த்³ வத³த² வ்ருʼஷ்டி ர்ப⁴வஷ்யத
ததஸ்தைத²வஜாயேத|

ⅬⅤஅபரம்ʼத³க்ஷணேதாவாெயௗவாத ஸத
வத³த² ந தா³ேகா⁴ ப⁴வஷ்யத தத : ேஸாப
ஜாயேத|

ⅬⅥ ேர ேர கபடிந ஆகாஸ²ஸ்ய பூ⁴ம்யாஸ்²ச
லக்ஷணம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼஸ²க்நுத²,

ⅬⅦ க ந்து காலஸ்யாஸ்ய லக்ஷணம்ʼ குேதா
ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந ஸ²க்நுத²? யூயஞ்ச ஸ்வயம்ʼ
குேதா ந ந்யாஷ்யம்ʼவசாரயத²?
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ⅬⅧ அபரஞ்ச வவாத ³நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வசாரயது : ஸமீபம்ʼ க³ச்ச²ந் பத ²
தஸ்மாது³த்³தா⁴ரம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ யதஸ்வ
ேநாேசத் ஸ த்வாம்ʼ த்⁴ருʼத்வா வ சாரயது :
ஸமீபம்ʼ நயத | வசாரய தா யத ³ த்வாம்ʼ
ப்ரஹர்த்து : ஸமீபம்ʼ ஸமர்பயத ப்ரஹர்த்தா
த்வாம்ʼ காராயாம்ʼ ப³த்⁴நாத

ⅬⅨ தர்ஹ த்வாமஹம்ʼ வதா³மி
த்வயா ந  :ேஸ²ஷம்ʼ கபர்த³ேகஷ ந
பரிேஸா²த ⁴ேதஷ த்வம்ʼ தேதா முக்த ம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ நஸ² யஸி|

ⅩⅢ
Ⅰ அபரஞ்ச பீலாேதா ேயஷாம்ʼ
கா³லீலீயாநாம்ʼ ரக்தாந ப³லீநாம்ʼ ரக்ைத :
ஸஹாமிஸ்²ரயத் ேதஷாம்ʼ கா³லீலீயாநாம்ʼ
வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ கத பயஜநா உபஸ்தா²ப்ய
யீஸ²ேவகத²யாமாஸு :|

Ⅱ தத : ஸ ப்ரத்யுவாச ேதஷாம்ʼ
ேலாகாநாம் ஏதாத்³ருʼஸீ² து³ர்க³த ர்க⁴டிதா
தத்காரணாத்³ யூயம்ʼ க மந்ேயப்⁴ேயா
கா³லீலீேயப்⁴ேயாப்யத ⁴கபாப நஸ்தாந்
ேபா³த⁴த்⁴ேவ?

Ⅲ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி ததா² ந க ந்து
மந :ஸு ந பராவர்த்த ேதஷ யூயமப ததா²
நம்ʼ யத²|

Ⅳ அபரஞ்ச ஸீ²ேலாஹநாம்ந
உச்சக்³ருʼஹஸ்யபதநாத்³ேய(அ)ஷ்டாத³ஸ²ஜநா
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ம்ருʼதாஸ்ேதயரூஸா²லமிந வாஸிஸர்வ்வேலாேகப்⁴ேயா(அ)த ⁴காபராத ⁴ந :
க ம்ʼயூயமித்யம்ʼ ேபா³த⁴த்⁴ேவ?

Ⅴ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி ததா² ந க ந்து
மந :ஸு ந பரிவர்த்த ேதஷ யூயமப ததா²
நம்ʼ யத²|

Ⅵஅநந்தரம்ʼஸஇமாம்ʼத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²மகத²யத்³
ஏேகா ஜேநா த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரமத்⁴ய
ஏகமுடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷம்ʼேராப தவாந்|பஸ்²சாத்
ஸஆக³த்யதஸ்மிந் ப²லாந க³ேவஷயாமாஸ,

Ⅶ க ந்து ப²லாப்ராப்ேத : காரணாத்³
உத்³யாநகாரம்ʼ ப்⁴ருʼத்யம்ʼ ஜகா³த³,
பஸ்²ய வத்ஸரத்ரயம்ʼ யாவதா³க³த்ய
ஏதஸ்மிந்நுடு³ம்ப³ரதெரௗக்ஷலாந்யந்வ ச்சா²மி,
க ந்து ைநகமப ப்ரப்ேநாமி தருரயம்ʼ குேதா
வ்ருʼதா² ஸ்தா²நம்ʼ வ்யாப்ய தஷ்ட²த ? ஏநம்ʼ
ச ²ந்த ⁴|

Ⅷ தேதா ப்⁴ருʼத்ய : ப்ரத்யுவாச, ேஹ
ப்ரேபா⁴ புநர்வர்ஷேமகம்ʼ ஸ்தா²தும் ஆத ³ஸ²;
ஏதஸ்ய மூலஸ்ய சதுர்த ³க்ஷ க²ந த்வாஹம்
ஆலவாலம்ʼஸ்தா²பயாமி|

Ⅸ தத : ப²லிதும்ʼ ஸ²க்ேநாத யத ³ ந ப²லத
தர்ஹ பஸ்²சாத் ேச²த்ஸ்யஸி|

Ⅹ அத² வஸ்²ராமவாேர ப⁴ஜநேக³ேஹ
யீஸு²ருபத ³ஸ²த

Ⅺ தஸ்மித் ஸமேய பூ⁴தக்³ரஸ்தத்வாத்
குப்³ஜீபூ⁴யாஷ்டாத³ஸ²வர்ஷாணி யாவத்
ேகநாப்யுபாேயந ருʼஜு ர்ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத யாது³ர்ப்³ப³லாஸ்த்ரீ,
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Ⅻ தாம்ʼ தத்ேராபஸ்த ²தாம்ʼ வேலாக்ய
யீஸு²ஸ்தாமாஹூய கத ²தவாந் ேஹ நாரி
தவெதௗ³ர்ப்³ப³ல்யாத் த்வம்ʼமுக்தா ப⁴வ|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ தஸ்யா கா³த்ேர
ஹஸ்தார்பணமாத்ராத்ஸாருʼஜுர்பூ⁴த்ேவஸ்²வரஸ்ய
த⁴ந்யவாத³ம்ʼ கர்த்துமாேரேப⁴|

ⅩⅣ க ந்து வஸ்²ராமவாேர யீஸு²நா
தஸ்யா : ஸ்வாஸ்த்²யகரணாத்³
ப⁴ஜநேக³ஹஸ்யாத ⁴பத  : ப்ரகுப்ய ேலாகாந்
உவாச, ஷட்ஸு த ³ேநஷ ேலாைக :
கர்ம்ம கர்த்தவ்யம்ʼ தஸ்மாத்³ேத⁴ேதா :
ஸ்வாஸ்த்²யார்த²ம்ʼ ேதஷ த ³ேநஷ
ஆக³ச்ச²த,வஸ்²ராமவாேர மாக³ச்ச²த|

ⅩⅤ ததா³ பபு⁴ : ப்ரத்யுவாச ேர கபடிேநா
யுஷ்மாகம் ஏைகேகா ஜேநா வஸ்²ராமவாேர
ஸ்வீயம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ வ்ருʼஷப⁴ம்ʼ க³ர்த³ப⁴ம்ʼ வா
ப³ந்த⁴நாந்ேமாசய த்வா ஜலம்ʼ பாயயதும்ʼ
க ம்ʼ ந நயத ?

ⅩⅥ தர்ஹ்யாஷ்டாத³ஸ²வத்ஸராந்
யாவத் ைஸ²தாநா ப³த்³தா⁴ இப்³ராஹீம :
ஸந்தத ரியம்ʼ நாரீ க ம்ʼ வஸ்²ராமவாேர ந
ேமாசய தவ்யா?

ⅩⅦ ஏஷ வாக்ேயஷ கத ²ேதஷ தஸ்ய
வபக்ஷா : ஸலஜ்ஜா ஜாதா : க ந்து
ேதந க்ருʼதஸர்வ்வமஹாகர்ம்மகாரணாத்
ேலாகநவஹ :ஸாநந்ேதா³(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ேஸாவத³த்³ ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யம்ʼ கஸ்ய ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ? ேகந
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தது³பமாஸ்யாமி?
ⅩⅨ யத் ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
கஸ்²ச ஜ்ஜந உத்³யாந உப்தவாந் தத்³
பீ³ஜமங்குரிதம்ʼஸத்மஹாவ்ருʼேக்ஷா(அ)ஜாயத,
ததஸ்தஸ்யஸா²கா²ஸுவஹாயஸீயவஹகா³
ஆக³த்ய ந்யூஷ  :, தத்³ராஜ்யம்ʼ தாத்³ருʼேஸ²ந
ஸர்ஷபபீ³ேஜநதுல்யம்ʼ|

ⅩⅩ புந : கத²யாமாஸ, ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ
கஸ்ய ஸத்³ருʼஸ²ம்ʼ வத ³ஷ்யாமி? யத்
கண்வம்ʼ காச த் ஸ்த்ரீ க்³ருʼஹீத்வா
த்³ேராணத்ரயபரிமிதேகா³தூ⁴மசூர்ேணஷ
ஸ்தா²பயாமாஸ,

ⅩⅪதத : க்ரேமணதத்ஸர்வ்வேகா³தூ⁴மசூர்ணம்ʼ
வ்யாப்ேநாத , தஸ்ய கண்வஸ்ய துல்யம்
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅫ தத : ஸ யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ ப்ரத
யாத்ராம்ʼ க்ருʼத்வா நக³ேர நக³ேர க்³ராேம
க்³ராேமஸமுபத ³ஸ²ந்ஜகா³ம|

ⅩⅩⅢ ததா³ கஸ்²ச ஜ்ஜநஸ்தம்ʼ பப்ரச்ச²,
ேஹ ப்ரேபா⁴ க ம்ʼ ேகவலம் அல்ேப ேலாகா :
பரித்ராஸ்யந்ேத?

ⅩⅩⅣ தத : ஸ ேலாகாந் உவாச,
ஸம்ʼகீர்ணத்³வாேரண ப்ரேவஷ்டும்ʼ
யதக்⁴வம்ʼ, யேதாஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
ப³ஹவ : ப்ரேவஷ்டும்ʼ ேசஷ்டிஷ்யந்ேத க ந்து
நஸ² யந்த |

ⅩⅩⅤ க்³ருʼஹபத ேநாத்தா²ய த்³வாேர
ருத்³ேத⁴ ஸத யத ³ யூயம்ʼ ப³ஹ  : ஸ்த ²த்வா



Luke ⅩⅢ:ⅩⅩⅥ xcv Luke ⅩⅢ:ⅩⅩⅪ

த்³வாரமாஹத்ய வத³த², ேஹ ப்ரேபா⁴
ேஹ ப்ரேபா⁴ அஸ்மத்காரணாத்³ த்³வாரம்ʼ
ேமாசயது, தத : ஸஇத ப்ரதவ யத , யூயம்ʼ
குத்ரத்யா ேலாகாஇத்யஹம்ʼ நஜாநாமி|

ⅩⅩⅥ ததா³ யூயம்ʼ வத ³ஷ்யத², தவ
ஸாக்ஷாத்³ வயம்ʼ ேப◌⁴◌ाஜநம்ʼ பாநஞ்ச
க்ருʼதவந்த :, த்வஞ்சாஸ்மாகம்ʼ நக³ரஸ்ய பத ²
ஸமுபத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅦ க ந்து ஸ வ யத , யுஷ்மாநஹம்ʼ
வதா³மி, யூயம்ʼ குத்ரத்யா ேலாகா இத்யஹம்ʼ
ந ஜாநாமி; ேஹ து³ராசாரிேணா யூயம்ʼ
மத்ேதாதூ³ரீப⁴வத|

ⅩⅩⅧ ததா³ இப்³ராஹீமம்ʼ இஸ்ஹாகம்ʼ
யாகூப³ஞ்ச ஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச
ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ப்ராப்தாந் ஸ்வாம்ʼஸ்²ச
ப³ஹஷ்க்ருʼதாந் த்³ருʼஷ்ட்வா யூயம்ʼ
ேராத³நம்ʼ த³ந்ைதர்த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச
கரிஷ்யத²|

ⅩⅩⅨஅபரஞ்சபூர்வ்வபஸ்²ச மத³க்ஷேணாத்தரத ³க்³ப்⁴ேயா
ேலாகா ஆக³த்ய ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய
நவத்ஸ்யந்த |

ⅩⅩⅩ பஸ்²யேதத்த²ம்ʼ ேஸ²ஷீயா ேலாகா
அக்³ரா ப⁴வஷ்யந்த , அக்³ரீயா ேலாகாஸ்²ச
ேஸ²ஷாப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪ அபரஞ்ச தஸ்மிந் த ³ேந கயந்த :
ப ²ரூஸி²ந ஆக³த்ய யீஸு²ம்ʼ ப்ேராசு :,
ப³ஹர்க³ச்ச², ஸ்தா²நாத³ஸ்மாத் ப்ரஸ்தா²நம்ʼ
குரு, ேஹேராத்³ த்வாம்ʼஜிகா⁴ம்ʼஸத |
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ⅩⅩⅫ தத : ஸ ப்ரத்யேவாசத்
பஸ்²யதாத்³ய ஸ்²வஸ்²ச பூ⁴தாந் வஹாப்ய
ேராக ³ேணா(அ)ேராக ³ண : க்ருʼத்வா
த்ருʼதீேயஹ்ந ேஸத்ஸ்யாமி, கதா²ேமதாம்ʼ
யூயமித்வா தம்ʼபூ⁴ரிமாயம்ʼவத³த|

ⅩⅩⅩⅢதத்ராப்யத்³யஸ்²வ : பரஸ்²வஸ்²ச மயா
க³மநாக³மேந கர்த்தவ்ேய, யேதா ேஹேதா
ர்யரூஸா²லேமா ப³ஹ  : குத்ராப ேகாப
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ந கா⁴நஷ்யேத|

ⅩⅩⅩⅣ ேஹ யரூஸா²லம் ேஹ யரூஸா²லம்
த்வம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா ஹம்ʼஸி
தவாந்த ேக ப்ேரரிதாந் ப்ரஸ்தைரர்மாரயஸி
ச,யதா²குக்குடீ நஜபக்ஷாத⁴ :ஸ்வஸா²வகாந்
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத , ததா²ஹமப தவஸி²ஸூ²ந்
ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ கதவாராந் ஐச்ச²ம்ʼ க ந்து
த்வம்ʼைநச்ச² :|

ⅩⅩⅩⅤ பஸ்²யத யுஷ்மாகம்ʼ வாஸஸ்தா²நாந
ப்ேராச்ச ²த்³யமாநாந பரித்யக்தாந ச
ப⁴வஷ்யந்த ; யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ
வதா³மி,ய : ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாக³ச்ச²த ஸத⁴ந்ய
இத வாசம்ʼ யாவத்காலம்ʼ ந வத ³ஷ்யத²,
தாவத்காலம்ʼயூயம்ʼமாம்ʼ ந த்³ர யத²|

ⅩⅣ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ வஸ்²ராமவாேர யீெஸௗ²
ப்ரதா⁴நஸ்ய ப ²ரூஸி²ேநா க்³ருʼேஹ
ேபா⁴க்தும்ʼ க³தவத ேத தம்ʼ வீக்ஷதும்
ஆேரப ⁴ேர|

Ⅱததா³ஜேலாத³ரீ தஸ்யஸம்முேக²ஸ்த ²த :|
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Ⅲ தத : ஸ வ்யவஸ்தா²பகாந் ப ²ரூஸி²நஸ்²ச
பப்ரச்ச², வஸ்²ராமவாேர ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ ந வா? ததஸ்ேத க மப ந
ப்ரத்யூசு :|

Ⅳ ததா³ ஸ தம்ʼ ேராக ³ணம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ
க்ருʼத்வாவஸஸர்ஜ;

Ⅴ தாநுவாச ச யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யச த்³
க³ர்த்³த³ேபா⁴ வ்ருʼஷேபா⁴ வா ேசத்³ க³ர்த்ேத
பதத தர்ஹ வஸ்²ராமவாேர தத்க்ஷணம்ʼ ஸ
கம்ʼ தம்ʼ ேநாத்தா²பயஷ்யத ?

Ⅵ ததஸ்ேத கதா²யா ஏதஸ்யா : க மப
ப்ரதவக்தும்ʼ ந ேஸ²கு :|

Ⅶஅபரஞ்சப்ரதா⁴நஸ்தா²நமேநாநீதத்வகரணம்ʼ
வேலாக்ய ஸ நமந்த்ரிதாந்
ஏதது³பேத³ஸ²கதா²ம்ʼஜகா³த³,

Ⅷ த்வம்ʼ வவாஹாத ³ேபா⁴ஜ்ேயஷ
நமந்த்ரித : ஸந் ப்ரதா⁴நஸ்தா²ேந
ேமாபாேவ  :|த்வத்ேதாெகௗ³ரவாந்வ தந மந்த்ரிதஜந
ஆயாேத

Ⅸ ந மந்த்ரய தாக³த்ய மநுஷ்யாையதஸ்ைம
ஸ்தா²நம்ʼ ேத³ஹீத வாக்யம்ʼ ேசத்³ வ யத
தர்ஹ த்வம்ʼ ஸங்குச ேதா பூ⁴த்வா ஸ்தா²ந
இதரஸ்மிந்உபேவஷ்டும்உத்³யம்ʼஸ்யஸி|

Ⅹ அஸ்மாத் காரணாேத³வ த்வம்ʼ
ந மந்த்ரிேதா க³த்வா(அ)ப்ரதா⁴நஸ்தா²ந
உபவஸ², தேதா ந மந்த்ரய தாக³த்ய
வத ³ஷ்யத , ேஹ ப³ந்ேதா⁴ ப்ேராச்சஸ்தா²நம்ʼ
க³த்ேவாபவஸ², ததா² ஸத
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ேபா⁴ஜேநாபவஷ்டாநாம்ʼ ஸகலாநாம்ʼ
ஸாக்ஷாத்த்வம்ʼமாந்ேயா ப⁴வஷ்யஸி|

Ⅺ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வமுந்நமயத ஸ
நமயஷ்யேத, க ந்து ய : கஸ்²ச த் ஸ்வம்ʼ
நமயத ஸஉந்நமயஷ்யேத|

Ⅻததா³ஸநமந்த்ரய தாரம்ʼஜநமப ஜகா³த³,
மத்⁴யாஹ்ேந ராத்ெரௗ வா ேபா⁴ஜ்ேய க்ருʼேத
நஜப³ந்து⁴க³ேணா வா ப்⁴ராத்ருʼ◌ृக³ேணா
வா ஜ்ஞாத க³ேணா வா த⁴ந க³ேணா
வா ஸமீபவாஸிக³ேணா வா ஏதாந் ந
ந மந்த்ரய, ததா² க்ருʼேத ேசத் ேத த்வாம்ʼ
ந மந்த்ரயஷ்யந்த , தர்ஹ பரிேஸா²ேதா⁴
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅢ க ந்து யதா³ ேப⁴ஜ்யம்ʼ கேராஷ ததா³
த³ரித்³ரஸு²ஷ்ககரக²ஞ்ஜாந்தா⁴ந் ந மந்த்ரய,

ⅩⅣ தத ஆஸி²ஷம்ʼ லப்ஸ்யேஸ, ேதஷ
பரிேஸா²த⁴ம்ʼ கர்த்துமஸ²க்நுவத்ஸு
ஸ்²மஸா²நாத்³தா⁴ர்ம்மிகாநாமுத்தா²நகாேல
த்வம்ʼ ப²லாம்ʼலப்ஸ்யேஸ|

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ தாம்ʼ கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய
ேபா⁴ஜேநாபவஷ்ட : கஸ்²ச த் கத²யாமாஸ,
ேயா ஜந ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜ்ேய ேபா⁴க்தும்ʼ
லப்ஸ்யேதஸஏவத⁴ந்ய :|

ⅩⅥ தத : ஸ உவாச, கஸ்²ச த் ஜேநா
ராத்ெரௗ ேப◌⁴◌ाஜ்யம்ʼ க்ருʼத்வா ப³ஹூந்
நமந்த்ரயாமாஸ|

ⅩⅦ தேதா ேபா⁴ஜநஸமேய
ந மந்த்ரிதேலாகாந் ஆஹ்வாதும்ʼ
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தா³ஸத்³வாரா கத²யாமாஸ,
க²த்³யத்³ரவ்யாணி ஸர்வ்வாணி
ஸமாஸாத ³தாந ஸந்த ,யூயமாக³ச்ச²த|

ⅩⅧ க ந்து ேத ஸர்வ்வ ஏைககம்ʼ ச²லம்ʼ
க்ருʼத்வா க்ஷமாம்ʼ ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர|
ப்ரத²ேமா ஜந : கத²யாமாஸ, ேக்ஷத்ரேமகம்ʼ
க்ரீதவாநஹம்ʼ தேத³வ த்³ரஷ்டும்ʼ மயா
க³ந்தவ்யம், அதஏவ மாம்ʼ க்ஷந்தும்ʼ தம்ʼ
ந ேவத³ய|

ⅩⅨ அந்ேயா ஜந : கத²யாமாஸ,
த³ஸ²வ்ருʼஷாநஹம்ʼ க்ரீதவாந் தாந்
பரீக்ஷதும்ʼயாமி தஸ்மாேத³வமாம்ʼக்ஷந்தும்ʼ
தம்ʼ ந ேவத³ய|

ⅩⅩ அபர : கத²யாமாஸ, வ்யூட⁴வாநஹம்ʼ
தஸ்மாத் காரணாத்³யாதும்ʼ நஸ²க்ேநாமி|

ⅩⅪ பஸ்²சாத் ஸ தா³ேஸா க³த்வா
நஜப்ரேபா⁴ :ஸாக்ஷாத்ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ந ேவத³யாமாஸ, தேதாெஸௗ
க்³ருʼஹபத  : குப த்வா ஸ்வதா³ஸம்ʼ
வ்யாஜஹார, த்வம்ʼ ஸத்வரம்ʼ நக³ரஸ்ய
ஸந்ந ேவஸா²ந் மார்கா³ம்ʼஸ்²ச க³த்வா
த³ரித்³ரஸு²ஷ்ககரக²ஞ்ஜாந்தா⁴ந்அத்ராநய|

ⅩⅫ தேதா தா³ேஸா(அ)வத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வத ஆஜ்ஞாநுஸாேரணாக்ரியத ததா²ப
ஸ்தா²நமஸ்த |

ⅩⅩⅢ ததா³ ப்ரபு⁴ : புந ர்தா³ஸாயாகத²யத்,
ராஜபதா²ந் வ்ருʼக்ஷமூலாந ச யாத்வா
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மதீ³யக்³ருʼஹபூரணார்த²ம்ʼ ேலாகாநாக³ந்தும்ʼ
ப்ரவர்த்தய|

ⅩⅩⅣ அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத²யாமி,
பூர்வ்வந மந்த்ரிதாநேமேகாப மமாஸ்ய
ராத்ரிேபா⁴ஜ்யஸ்யாஸ்வாத³ம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ப³ஹுஷ ேலாேகஷ
யீேஸா² : பஸ்²சாத்³ வ்ரஜிேதஷ ஸத்ஸு ஸ
வ்யாகு⁴ட்ய ேதப்⁴ய : கத²யாமாஸ,

ⅩⅩⅥ ய : கஸ்²ச ந் மம ஸமீபம் ஆக³த்ய
ஸ்வஸ்ய மாதா ப தா பத்நீ ஸந்தாநா
ப்⁴ராதேரா ப⁴க ³ம்ேயா நஜப்ராணாஸ்²ச,
ஏேதப்⁴ய : ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா மய்யத ⁴கம்ʼ ப்ேரம
ந கேராத , ஸ மம ஸி²ஷ்ேயா ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ² யத |

ⅩⅩⅦ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வீயம்ʼ க்ருஸ²ம்ʼ வஹந்
மமபஸ்²சாந்நக³ச்ச²த , ேஸாப மமஸி²ஷ்ேயா
ப⁴வதும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅩⅧ து³ர்க³ந ர்ம்மாேண கதவ்யேயா
ப⁴வஷ்யத ,ததா²தஸ்யஸமாப்த கரணார்த²ம்ʼ
ஸம்பத்த ரஸ்த ந வா, ப்ரத²மமுபவஸ்²ய
ஏதந்ந க³ணயத , யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ய
ஏதாத்³ருʼஸ² : ேகாஸ்த ?

ⅩⅩⅨ ேநாேசத்³ ப ⁴த்த ம்ʼ க்ருʼத்வா ேஸ²ேஷ
யத ³ஸமாபயதும்ʼ நஸ² யத ,

ⅩⅩⅩ தர்ஹ மாநுேஷாயம்ʼ ந ேசதும்
ஆரப⁴த ஸமாபயதும்ʼ நாஸ²க்ேநாத், இத
வ்யாஹ்ருʼத்யஸர்வ்ேவதமுபஹஸிஷ்யந்த |
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ⅩⅩⅪ அபரஞ்ச ப ⁴ந்நபூ⁴பத நா
ஸஹ யுத்³த⁴ம்ʼ கர்த்தும் உத்³யம்ய
த³ஸ²ஸஹஸ்ராணி ைஸந்யாந க்³ருʼஹீத்வா
வம்ʼஸ²தஸஹஸ்ேர : ைஸந்ைய :
ஸஹதஸ்ய ஸமீபவாஸிந : ஸம்முக²ம்ʼ
யாதும்ʼ ஸ² யாமி ந ேவத ப்ரத²மம்ʼ
உபவஸ்²ய ந வ சாரயத ஏதாத்³ருʼேஸா²
பூ⁴மிபத  : க :?

ⅩⅩⅫ யத ³ ந ஸ²க்ேநாத தர்ஹ
ரிபாவததூ³ேர தஷ்ட²த ஸத நஜதூ³தம்ʼ
ப்ேரஷ்யஸந்த ⁴ம்ʼ கர்த்தும்ʼ ப்ரார்த²ேயத|

ⅩⅩⅩⅢ தத்³வத்³ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ய :
கஸ்²ச ந் மத³ர்த²ம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ ஹாதும்ʼ
ந ஸ²க்ேநாத ஸ மம ஸி²ஷ்ேயா ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ² யத |

ⅩⅩⅩⅣலவணம்உத்தமம்இத ஸத்யம்ʼ, க ந்து
யத ³ லவணஸ்ய லவணத்வம் அபக³ச்ச²த
தர்ஹ தத்கத²ம்ʼஸ்வாது³யுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

ⅩⅩⅩⅤதத³பூ⁴ம்யர்த²ம்ஆலவாலராஸ்²யர்த²மப
ப⁴த்³ரம்ʼ ந ப⁴வத ; ேலாகாஸ்தத்³ ப³ஹ  :
க்ஷபந்த | யஸ்யஸ்²ேராதும்ʼஸ்²ேராத்ேர ஸ்த :
ஸஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅤ
Ⅰ ததா³ கரஸஞ்சாய ந : பாப நஸ்²ச ேலாகா
உபேத³ஸ்²கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும்ʼ யீேஸா² :
ஸமீபம்ஆக³ச்ச²ந்|

Ⅱ தத : ப ²ரூஸி²ந உபாத்⁴யாயாஸ்²ச
வவத³மாநா : கத²யாமாஸு : ஏஷ மாநுஷ :
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பாப ப ⁴ : ஸஹ ப்ரணயம்ʼ க்ருʼத்வா ைத :
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பு⁴ம்ʼக்ேத|

Ⅲ ததா³ ஸ ேதப்⁴ய இமாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ கத ²தவாந்,

Ⅳ கஸ்யச த் ஸ²தேமேஷஷ
தஷ்ட²த்மு ேதஷாேமகம்ʼ ஸ யத ³
ஹாரயத தர்ஹ மத்⁴ேயப்ராந்தரம்
ஏேகாநஸ²தேமஷாந் வஹாய
ஹாரிதேமஷஸ்யஉத்³ேத³ஸ²ப்ராப்த பர்ய்யநதம்ʼ
ந க³ேவஷயத , ஏதாத்³ருʼேஸா² ேலாேகா
யுஷ்மாகம்ʼமத்⁴ேயகஆஸ்ேத?

Ⅴ தஸ்ேயாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ராப்ய
ஹ்ருʼஷ்டமநாஸ்தம்ʼ ஸ்கந்ேத⁴
ந தா⁴ய ஸ்வஸ்தா²நம் ஆநீய
ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வஸமீபவாஸிநஆஹூயவக்த ,

Ⅵ ஹாரிதம்ʼ ேமஷம்ʼ ப்ராப்ேதாஹம் அேதா
ேஹேதா ர்மயாஸார்த்³த⁴ம்ஆநந்த³த|

Ⅶதத்³வத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி, ேயஷாம்ʼ
மந :பராவர்த்தநஸ்ய ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த ,
தாத்³ருʼைஸ²ேகாநஸ²ததா⁴ர்ம்மிககாரணாத்³
ய ஆநந்த³ஸ்தஸ்மாத்³ ஏகஸ்ய
மந :பரிவர்த்த ந : பாப ந : காரணாத் ஸ்வர்ேக³
(அ)த ⁴காநந்ேதா³ஜாயேத|

Ⅷஅபரஞ்ச த³ஸா²நாம்ʼ ரூப்யக²ண்டா³நாம்
ஏகக²ண்ேட³ ஹாரிேத ப்ரதீ³பம்ʼ ப்ரஜ்வால்ய
க்³ருʼஹம்ʼ ஸம்மார்ஜ்ய தஸ்ய ப்ராப்த ம்ʼ
யாவத்³ யத்ேநந ந க³ேவஷயத , ஏதாத்³ருʼஸீ²
ேயாஷத்காஸ்ேத?
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Ⅸப்ராப்ேதஸத ப³ந்து⁴பா³ந்த⁴வஸமீபவாஸிநீராஹூய
கத²யத , ஹாரிதம்ʼ ரூப்யக²ண்ட³ம்ʼ
ப்ராப்தாஹம்ʼ தஸ்மாேத³வ மயா ஸார்த்³த⁴ம்
ஆநந்த³த|

Ⅹ தத்³வத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வ்யாஹராமி,
ஏேகந பாப நா மநஸி பரிவர்த்த ேத,
ஈஸ்²வரஸ்ய தூ³தாநாம்ʼ மத்⁴ேயப்யாநந்ேதா³
ஜாயேத|

Ⅺ அபரஞ்ச ஸ கத²யாமாஸ, கஸ்யச த்³
த்³ெவௗபுத்ராவாஸ்தாம்ʼ,

Ⅻ தேயா : கநஷ்ட² : புத்ர : ப த்ேர
கத²யாமாஸ, ேஹ பதஸ்தவ ஸம்பத்த்யா
யமம்ʼஸ²ம்ʼ ப்ராப்ஸ்யாம்யஹம்ʼ வப⁴ஜ்ய
தம்ʼ ேத³ஹ , தத : ப தா நஜாம்ʼ ஸம்பத்த ம்ʼ
வப⁴ஜ்யதாப்⁴யாம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅢகத பயாத் காலாத் பரம்ʼஸ கநஷ்ட²புத்ர :
ஸமஸ்தம்ʼத⁴நம்ʼஸம்ʼக்³ருʼஹ்யதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ
க³த்வா து³ஷ்டாசரேணந ஸர்வ்வாம்ʼ
ஸம்பத்த ம்ʼ நாஸ²யாமாஸ|

ⅩⅣ தஸ்ய ஸர்வ்வத⁴ேந வ்யயம்ʼ க³ேத
தத்³ேத³ேஸ² மஹாது³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ ப³பூ⁴வ,
ததஸ்தஸ்யைத³ந்யத³ஸா²ப⁴வதும்ஆேரேப⁴|

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ஸ க³த்வா தத்³ேத³ஸீ²யம்ʼ
க்³ருʼஹஸ்த²ேமகம் ஆஸ்²ரயத; தத : ஸதம்ʼ
ஸூ²கரவ்ரஜம்ʼ சாரயதும்ʼ ப்ராந்தரம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸ|
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ⅩⅥ ேகநாப தஸ்ைம ப⁴ யாதா³நாத் ஸ
ஸூ²கரப²லவல்கேலந ப சண்ட³பூரணாம்ʼ
வவாஞ்ச²|

ⅩⅦ ேஸ²ேஷ ஸ மநஸி ேசதநாம்ʼ ப்ராப்ய
கத²யாமாஸ, ஹா மம பது : ஸமீேப கத
கத ேவதநபு⁴ேஜா தா³ஸா யேத²ஷ்டம்ʼ
தேதாத ⁴கஞ்ச ப⁴ யம்ʼ ப்ராப்நுவந்த
க ந்த்வஹம்ʼக்ஷ தா⁴முமூர்ஷ  :|

ⅩⅧ அஹமுத்தா²ய பது : ஸமீபம்ʼ க³த்வா
கதா²ேமதாம்ʼ வத ³ஷ்யாமி, ேஹ பதர்
ஈஸ்²வரஸ்யதவசவருத்³த⁴ம்ʼ பாபமகரவம்

ⅩⅨ தவ புத்ரஇத வக்²யாேதா ப⁴வதும்ʼ ந
ேயாக்³ேயாஸ்மி ச, மாம்ʼ தவ ைவதந கம்ʼ
தா³ஸம்ʼ க்ருʼத்வாஸ்தா²பய|

ⅩⅩ பஸ்²சாத் ஸ உத்தா²ய பது : ஸமீபம்ʼ
ஜகா³ம; ததஸ்தஸ்ய ப தாததூ³ேர தம்ʼ
ந ரீ ய த³யாஞ்சக்ேர, தா⁴வத்வா தஸ்ய
கண்ட²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாதம்ʼசுசும்ப³ ச|

ⅩⅪததா³புத்ரஉவாச, ேஹபதர் ஈஸ்²வரஸ்ய
தவ ச வருத்³த⁴ம்ʼ பாபமகரவம்ʼ, தவ புத்ரஇத
வக்²யாேதா ப⁴வதும்ʼ ந ேயாக்³ேயாஸ்மி ச|

ⅩⅫ க ந்து தஸ்ய ப தா நஜதா³ஸாந்
ஆத ³ேத³ஸ²,ஸர்வ்ேவாத்தமவஸ்த்ராண்யாநீய
பரிதா⁴பயைதநம்ʼ ஹஸ்ேத சாங்கு³ரீயகம்
அர்பயத பாத³ேயாஸ்²ேசாபாநெஹௗ
ஸமர்பயத;

ⅩⅩⅢ புஷ்டம்ʼ ேகா³வத்ஸம் ஆநீய மாரயத ச
தம்ʼ பு⁴க்த்வாவயம்ஆநந்தா³ம|
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ⅩⅩⅣ யேதா மம புத்ேராயம் அம்ரியத
புநரஜீவீத்³ ஹாரிதஸ்²ச லப்³ேதா⁴பூ⁴த் ததஸ்த
ஆநந்த ³தும்ஆேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅤ தத்காேல தஸ்ய ஜ்ேயஷ்ட² : புத்ர :
ேக்ஷத்ரஆஸீத்|அத²ஸநேவஸ²நஸ்யந கடம்ʼ
ஆக³ச்ச²ந் ந்ருʼத்யாநாம்ʼ வாத்³யாநாஞ்ச
ஸ²ப்³த³ம்ʼஸ்²ருத்வா

ⅩⅩⅥதா³ஸாநாம்ஏகம்ஆஹூயபப்ரச்ச²,க ம்ʼ
காரணமஸ்ய?

ⅩⅩⅦ தத : ேஸாவாதீ³த், தவ ப்⁴ராதாக³மத்,
தவ தாதஸ்²ச தம்ʼஸுஸ²ரீரம்ʼ ப்ராப்ய புஷ்டம்ʼ
ேகா³வத்ஸம்ʼமாரிதவாந்|

ⅩⅩⅧ தத : ஸ ப்ரகுப்ய ந ேவஸ²நாந்த :
ப்ரேவஷ்டும்ʼ ந ஸம்ேமேந; ததஸ்தஸ்ய ப தா
ப³ஹராக³த்யதம்ʼஸாத⁴யாமாஸ|

ⅩⅩⅨ தத : ஸ பதரம்ʼ ப்ரத்யுவாச, பஸ்²ய தவ
காஞ்ச த³ப்யாஜ்ஞாம்ʼ ந வலம்ʼக்⁴ய ப³ஹூந்
வத்ஸராந் அஹம்ʼ த்வாம்ʼ ேஸேவ ததா²ப
மித்ைர : ஸார்த்³த⁴ம் உத்ஸவம்ʼ கர்த்தும்ʼ
கதா³ப சா²க³ேமகமப மஹ்யம்ʼ நாத³தா³ :;

ⅩⅩⅩ க ந்து தவ ய : புத்ேரா
ேவஸ்²யாக³மநாத ³ப ⁴ஸ்தவ ஸம்பத்த ம்
அபவ்யயதவாந் தஸ்மிந்நாக³தமாத்ேர
தஸ்ையவ நமித்தம்ʼ புஷ்டம்ʼ ேகா³வத்ஸம்ʼ
மாரிதவாந்|

ⅩⅩⅪ ததா³ தஸ்ய ப தாேவாசத், ேஹ புத்ர
த்வம்ʼஸர்வ்வதா³மயாஸஹாஸிதஸ்மாந்மம
யத்³யதா³ஸ்ேததத்ஸர்வ்வம்ʼ தவ|
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ⅩⅩⅫ க ந்து தவாயம்ʼ ப்⁴ராதா ம்ருʼத :
புநரஜீவீத்³ ஹாரிதஸ்²ச பூ⁴த்வா
ப்ராப்ேதாபூ⁴த், ஏதஸ்மாத் காரணாத்³
உத்ஸவாநந்ெதௗ³ கர்த்தும்உச தமஸ்மாகம்|

ⅩⅥ
Ⅰஅபரஞ்சயீஸு² :ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயாந்யாேமகாம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யாமாஸ கஸ்யச த்³ த⁴நவேதா
மநுஷ்யஸ்ய க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ேஸ²
ஸம்பத்ேதரபவ்யேய(அ)பவாத ³ேதஸத

Ⅱ தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தம் ஆஹூய
ஜகா³த³, த்வய யாமிமாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாமி ஸா கீத்³ருʼஸீ²? த்வம்ʼ
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²கர்ம்மேணா க³ணநாம்ʼ
த³ர்ஸ²ய க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²பேத³ த்வம்ʼ ந
ஸ்தா²ஸ்யஸி|

Ⅲ ததா³ ஸ க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ேஸா²
மநஸா ச ந்தயாமாஸ, ப்ரபு⁴ ர்யத ³ மாம்ʼ
க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²பதா³த்³ ப்⁴ரம்ʼஸ²யத
தர்ஹ கம்ʼ கரிஷ்ேய(அ)ஹம்ʼ? ம்ருʼத³ம்ʼ
க²நதும்ʼ மம ஸ²க்த ர்நாஸ்த ப ⁴க்ஷதுஞ்ச
லஜ்ஜிஷ்ேய(அ)ஹம்ʼ|

Ⅳஅதஏவ மய க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ²பதா³த்
ச்யுேதஸத யதா² ேலாகா மஹ்யம்ஆஸ்²ரயம்ʼ
தா³ஸ்யந்த தத³ர்த²ம்ʼ யத்கர்ம்ம மயா
கரணீயம்ʼ தந் ந ர்ணீயேத|

Ⅴ பஸ்²சாத் ஸ ஸ்வப்ரேபா⁴ேரைககம்
அத⁴மர்ணம் ஆஹூய ப்ரத²மம்ʼ பப்ரச்ச²,
த்வத்ேதா ேம ப்ரபு⁴ணாகத ப்ராப்யம்?
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Ⅵ தத : ஸ உவாச, ஏகஸ²தாட⁴கைதலாந ;
ததா³ க்³ருʼஹகார்ய்யாதீ⁴ஸ² : ப்ேராவாச,
தவ பத்ரமாநீய ஸீ²க்⁴ரமுபவஸ்²ய தத்ர
பஞ்சாஸ²தம்ʼலிக²|

Ⅶ பஸ்²சாத³ந்யேமகம்ʼ பப்ரச்ச², த்வத்ேதா
ேம ப்ரபு⁴ணா கத ப்ராப்யம்? தத :
ேஸாவாதீ³த்³ ஏகஸ²தாட⁴கேகா³தூ⁴மா :; ததா³
ஸ கத²யாமாஸ, தவ பத்ரமாநீய அஸீ²த ம்ʼ
லிக²|

Ⅷ ேதைநவ ப்ரபு⁴ஸ்தமயதா²ர்த²க்ருʼதம்
அதீ⁴ஸ²ம்ʼ தத்³பு³த்³த ⁴ைநபுண்யாத்
ப்ரஸ²ஸ²ம்ʼஸ;இத்த²ம்ʼதீ³ப்தரூபஸந்தாேநப்⁴ய
ஏதத்ஸம்ʼஸாரஸ்ய ஸந்தாநா
வர்த்தமாநகாேல(அ)த ⁴கபு³த்³த ⁴மந்ேதா
ப⁴வந்த |

Ⅸ அேதா வதா³மி யூயமப்யயதா²ர்ேத²ந
த⁴ேநநமித்ராணிலப⁴த்⁴வம்ʼதேதாயுஷ்மாஸு
பத³ப்⁴ரஷ்ேடஷ்வப தாந ச ரகாலம்ஆஸ்²ரயம்ʼ
தா³ஸ்யந்த |

Ⅹ ய : கஸ்²ச த் க்ஷ த்³ேர கார்ய்ேய
வஸ்²வாஸ்ேயா ப⁴வத ஸ மஹத கார்ய்ேயப
வஸ்²வாஸ்ேயா ப⁴வத , க ந்து ய : கஸ்²ச த்
க்ஷ த்³ேர கார்ய்ேய(அ)வஸ்²வாஸ்ேயா ப⁴வத
ஸ மஹத கார்ய்ேயப்யவஸ்²வாஸ்ேயா
ப⁴வத |

Ⅺ அதஏவ அயதா²ர்ேத²ந த⁴ேநந யத ³
யூயமவஸ்²வாஸ்யா ஜாதாஸ்தர்ஹ ஸத்யம்ʼ
த⁴நம்ʼயுஷ்மாகம்ʼகேரஷ க :ஸமர்பயஷ்யத ?
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Ⅻயத ³ ச பரத⁴ேநந யூயம் அவஸ்²வாஸ்யா
ப⁴வத² தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வகீயத⁴நம்ʼ
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ேகா தா³ஸ்யத ?

ⅩⅢ ேகாப தா³ஸ உெபௗ⁴ ப்ரபூ⁴
ேஸவதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத , யத ஏகஸ்மிந்
ப்ரீயமாேணா(அ)ந்யஸ்மிந்நப்ரீயேத
யத்³வா ஏகம்ʼ ஜநம்ʼ ஸமாத்³ருʼத்ய
தத³ந்யம்ʼ துச்சீ²கேராத தத்³வத்³ யூயமப
த⁴ேநஸ்²வெரௗ ேஸவதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅣ தைத³தா : ஸர்வ்வா : கதா² : ஸ்²ருத்வா
ேலாப ⁴ப ²ரூஸி²நஸ்தமுபஜஹஸு :|

ⅩⅤ தத : ஸ உவாச, யூயம்ʼ மநுஷ்யாணாம்ʼ
ந கேடஸ்வாந்ந ர்ேதா³ஷாந்த³ர்ஸ²யத²க ந்து
யுஷ்மாகம் அந்த :கரணாநீஸ்²வேரா ஜாநாத ,
யத் மநுஷ்யாணாம் அத ப்ரஸ²ம்ʼஸ்யம்ʼ தத்³
ஈஸ்²வரஸ்யக்⁴ருʼண்யம்ʼ|

ⅩⅥேயாஹநஆக³மநபர்ய்யநதம்ʼயுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீேப வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ேலக²நாந சாஸந் தத : ப்ரப்⁴ருʼத
ஈஸ்²வரராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசரத ,
ஏைகேகா ேலாகஸ்தந்மத்⁴யம்ʼ யத்ேநந
ப்ரவஸ²த ச|

ⅩⅦ வரம்ʼ நப⁴ஸ : ப்ருʼத ²வ்யாஸ்²ச
ேலாேபா ப⁴வஷ்யத ததா²ப வ்யவஸ்தா²யா
ஏகப ³ந்ேதா³ரப ேலாேபா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧ ய : கஸ்²ச த் ஸ்வீயாம்ʼ பா⁴ர்ய்யாம்ʼ
வஹாய ஸ்த்ரியமந்யாம்ʼ வவஹத ஸ
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பரதா³ராந் க³ச்ச²த , யஸ்²ச தா த்யக்தாம்ʼ
நாரீம்ʼவவஹத ேஸாப பரதா³ராந க³ச்ச²த |

ⅩⅨ ஏேகா த⁴நீ மநுஷ்ய : ஸு²க்லாந
ஸூ மாணி வஸ்த்ராணி பர்ய்யத³தா⁴த்
ப்ரத த ³நம்ʼபரிேதாஷரூேபணாபு⁴ம்ʼக்தாபவச்ச|

ⅩⅩ ஸர்வ்வாங்ேக³ க்ஷதயுக்த
இலியாஸரநாமா கஸ்²ச த்³ த³ரித்³ரஸ்தஸ்ய
த⁴நவேதா ேபா⁴ஜநபாத்ராத் பத தம்
உச்ச ²ஷ்டம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ வாஞ்ச²ந் தஸ்ய
த்³வாேர பத த்வாதஷ்ட²த்;

ⅩⅪ அத² ஸ்²வாந ஆக³த்ய தஸ்ய
க்ஷதாந்யலிஹந்|

ⅩⅫகயத்காலாத்பரம்ʼஸத³ரித்³ர : ப்ராணாந்
ஜெஹௗ; தத : ஸ்வர்கீ³யதூ³தாஸ்தம்ʼ நீத்வா
இப்³ராஹீம : க்ேராட³உபேவஸ²யாமாஸு :|

ⅩⅩⅢ பஸ்²சாத் ஸ த⁴நவாநப மமார,
தம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந ஸ்தா²பயாமாஸுஸ்²ச;
க ந்து பரேலாேக ஸ ேவத³நாகுல : ஸந்
ஊர்த்³த்⁴வாம்ʼ ந ரீ ய ப³ஹுதூ³ராத்³
இப்³ராஹீமம்ʼ தத்க்ேராட³ இலியாஸரஞ்ச
வ ேலாக்யருவந்நுவாச;

ⅩⅩⅣ ேஹ பதர் இப்³ராஹீம் அநுக்³ருʼஹ்ய
அங்கு³ல்யக்³ரபா⁴க³ம்ʼஜேல மஜ்ஜயத்வா மம
ஜிஹ்வாம்ʼ ஸீ²தலாம்ʼ கர்த்தும் இலியாஸரம்ʼ
ப்ேரரய, யேதா வஹ்நஸி²கா²ேதாஹம்ʼ
வ்யத ²ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅤ ததா³ இப்³ராஹீம் ப³பா⁴ேஷ, ேஹ
புத்ர த்வம்ʼ ஜீவந் ஸம்பத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந்
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இலியாஸரஸ்து வபத³ம்ʼ ப்ராப்தவாந் ஏதத்
ஸ்மர, க ந்து ஸம்ப்ரத தஸ்ய ஸுக²ம்ʼ தவ ச
து³ :க²ம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅩⅥ அபரமப யுஷ்மாகம் அஸ்மாகஞ்ச
ஸ்தா²நேயார்மத்⁴ேயமஹத்³வச்ேச²ேதா³(அ)ஸ்த
தத ஏதத்ஸ்தா²நஸ்ய ேலாகாஸ்தத் ஸ்தா²நம்ʼ
யாதும்ʼ யத்³வா தத்ஸ்தா²நஸ்ய ேலாகா ஏதத்
ஸ்தா²நமாயாதும்ʼ நஸ²க்நுவந்த |

ⅩⅩⅦ ததா³ ஸ உக்தவாந், ேஹ பதஸ்தர்ஹ
த்வாம்ʼ ந ேவத³யாமி மம பது ர்ேக³ேஹ ேய
மம பஞ்ச ப்⁴ராதர :ஸந்த

ⅩⅩⅧ ேத யைத²தத்³ யாதநாஸ்தா²நம்ʼ
நாயாஸ்யந்த ததா² மந்த்ரணாம்ʼ தா³தும்ʼ
ேதஷாம்ʼஸமீபம்இலியாஸரம்ʼ ப்ேரரய|

ⅩⅩⅨ தத இப்³ராஹீம் உவாச,
மூஸாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாஞ்ச புஸ்தகாந
ேதஷாம்ʼ ந கேட ஸந்த ேத தத்³வசநாந
மந்யந்தாம்ʼ|

ⅩⅩⅩ ததா³ ஸ நேவத³யாமாஸ, ேஹ
பதர் இப்³ராஹீம் ந ததா², க ந்து யத ³
ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ கஸ்²ச த் ேதஷாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ யாத தர்ஹ ேத மநாம்ʼஸி
வ்யாேகா⁴டயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪ தத இப்³ராஹீம் ஜகா³த³, ேத யத ³
மூஸாப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாஞ்ச வசநாந
ந மந்யந்ேத தர்ஹ ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ
கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³ உத்த ²ேதப ேத தஸ்ய
மந்த்ரணாம்ʼ ந மம்ʼஸ்யந்ேத|
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ⅩⅦ
Ⅰ இத : பரம்ʼ யீஸு² : ஸி²ஷ்யாந் உவாச,
வக்⁴ைநரவஸ்²யம் ஆக³ந்தவ்யம்ʼ க ந்து
வக்⁴நா ேயந க⁴டிஷ்யந்ேத தஸ்ய து³ர்க³த
ர்ப⁴வஷ்யத |

Ⅱஏேதஷாம்ʼக்ஷ த்³ரப்ராணிநாம்ஏகஸ்யாப
வக்⁴நஜநநாத் கண்ட²ப³த்³த⁴ேபஷணீகஸ்ய
தஸ்யஸாக³ராகா³த⁴ஜேலமஜ்ஜநம்ʼ ப⁴த்³ரம்ʼ|

Ⅲ யூயம்ʼ ஸ்ேவஷ ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த;
தவ ப்⁴ராதா யத ³ தவ கஞ்ச த்³ அபராத்⁴யத
தர்ஹ தம்ʼ தர்ஜய, ேதந யத ³ மந :
பரிவர்த்தயத தர்ஹ தம்ʼக்ஷமஸ்வ|

Ⅳ புநேரகத ³நமத்⁴ேய யத ³ ஸ தவ
ஸப்தக்ருʼத்ேவா(அ)பராத்⁴யத க ந்து
ஸப்தக்ருʼத்வ ஆக³த்ய மந : பரிவர்த்ய
மயாபராத்³த⁴ம் இத வத³த தர்ஹ தம்ʼ
க்ஷமஸ்வ|

Ⅴததா³ப்ேரரிதா : ப்ரபு⁴ம்அவத³ந்அஸ்மாகம்ʼ
வஸ்²வாஸம்ʼவர்த்³த⁴ய|

Ⅵ ப்ரபு⁴ருவாச, யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்ஷைபகப்ரமாேணா வஸ்²வாேஸாஸ்த
தர்ஹ த்வம்ʼ ஸமூலமுத்பாடிேதா பூ⁴த்வா
ஸமுத்³ேர ேராப ேதா ப⁴வ கதா²யாம்
ஏதஸ்யாம் ஏதது³டு³ம்ப³ராய கத ²தாயாம்ʼ ஸ
யுஷ்மாகமாஜ்ஞாவேஹாப⁴வஷ்யத |

Ⅶஅபரம்ʼஸ்வதா³ேஸஹலம்ʼவாஹயத்வா
வா பஸூ²ந் சாரய த்வா ேக்ஷத்ராத்³ ஆக³ேத
ஸத தம்ʼ வத³த , ஏஹ ேபா⁴க்துமுபவஸ²,
யுஷ்மாகம் ஏதாத்³ருʼஸ² : ேகாஸ்த ?
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Ⅷ வரஞ்ச பூர்வ்வம்ʼ மம கா²த்³யமாஸாத்³ய
யாவத்³ பு⁴ஞ்ேஜ பவாமி ச தாவத்³ ப³த்³த⁴கடி :
பரிசர பஸ்²சாத் த்வமப ேபா⁴ யேஸ
பாஸ்யஸி ச கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ க ம்ʼ ந
வ யத ?

Ⅸ ேதந தா³ேஸந ப்ரேபா⁴ராஜ்ஞாநுரூேப
கர்ம்மணி க்ருʼேத ப்ரபு⁴ : க ம்ʼ தஸ்மிந்
பா³த ⁴ேதாஜாத :? ேநத்த²ம்ʼ பு³த்⁴யேதமயா|

Ⅹ இத்த²ம்ʼ நரூப ேதஷ ஸர்வ்வகர்ம்மஸு
க்ருʼேதஷ ஸத்மு யூயமபீத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ
வத³த², வயம் அநுபகாரிேணா
தா³ஸா அஸ்மாப ⁴ர்யத்³யத்கர்த்தவ்யம்ʼ
தந்மாத்ரேமவக்ருʼதம்ʼ|

Ⅺ ஸ யரூஸா²லமி யாத்ராம்ʼ குர்வ்வந்
ேஸா²மிேராண்கா³லீல்ப்ரேத³ஸ²மத்⁴ேயந
க³ச்ச²த ,

Ⅻ ஏதர்ஹ குத்ரச த்³ க்³ராேம
ப்ரேவஸ²மாத்ேர த³ஸ²குஷ்டி²நஸ்தம்ʼ
ஸாக்ஷாத்க்ருʼத்வா

ⅩⅢ தூ³ேர தஷ்ட²நத உச்ைச
ர்வக்துமாேரப ⁴ேர, ேஹ ப்ரேபா⁴ யீேஸா²
த³யஸ்வாஸ்மாந்|

ⅩⅣதத : ஸ தாந் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜகா³த³, யூயம்ʼ
யாஜகாநாம்ʼ ஸமீேப ஸ்வாந் த³ர்ஸ²யத,
ததஸ்ேதக³ச்ச²ந்ேதா ேராகா³த் பரிஷ்க்ருʼதா :|

ⅩⅤ ததா³ ேதஷாேமக : ஸ்வம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ேராச்ைசரீஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³ந் வ்யாகு⁴ட்யாயாேதா யீேஸா²
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ர்கு³ணாநநுவத³ந் தச்சரணாேதா⁴பூ⁴ெமௗ
பபாத;

ⅩⅥஸசாஸீத் ேஸா²மிேராணீ|
ⅩⅦ ததா³ யீஸு²ரவத³த், த³ஸ²ஜநா : க ம்ʼ ந
பரிஷ்க்ருʼதா :? தஹ்யந்ேயநவஜநா : குத்ர?

ⅩⅧ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்தம் ஏநம்ʼ
வேத³ஸி²நம்ʼவநா ேகாப்யந்ேயா ந ப்ராப்யத|

ⅩⅨ ததா³ ஸ தமுவாச, த்வமுத்தா²ய
யாஹ வஸ்²வாஸஸ்ேத த்வாம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅩ அத² கேத³ஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼ
ப⁴வஷ்யதீத ப ²ரூஸி²ப ⁴ : ப்ருʼஷ்ேட
ஸ ப்ரத்யுவாச, ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்
ஐஸ்²வர்ய்யத³ர்ஸ²ேநந ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅪ அத ஏதஸ்மிந் பஸ்²ய தஸ்மிந் வா
பஸ்²ய, இத வாக்யம்ʼ ேலாகா வக்தும்ʼ
ந ஸ² யந்த , ஈஸ்²வரஸ்ய ராஜத்வம்ʼ
யுஷ்மாகம்அந்தேரவாஸ்ேத|

ⅩⅫ தத : ஸ ஸி²ஷ்யாந் ஜகா³த³, யதா³
யுஷ்மாப ⁴ ர்மநுஜஸுதஸ்ய த ³நேமகம்ʼ
த்³ரஷ்டும் வாஞ்ச ²ஷ்யேத க ந்து ந
த³ர்ஸி²ஷ்யேத, ஈத்³ருʼக்காலஆயாத |

ⅩⅩⅢ ததா³த்ர பஸ்²ய வா தத்ர பஸ்²ேயத
வாக்யம்ʼ ேலாகா வ யந்த , க ந்து ேதஷாம்ʼ
பஸ்²சாத் மாயாத,மாநுக³ச்ச²த ச|

ⅩⅩⅣயதஸ்தடி³த்³யதா²காைஸ²கத ³ஸ்²யுத ³ய
தத³ந்யாமப த ³ஸ²ம்ʼ வ்யாப்ய ப்ரகாஸ²ேத
தத்³வத் நஜத ³ேந மநுஜஸூநு :
ப்ரகாஸி²ஷ்யேத|
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ⅩⅩⅤ க ந்து தத்பூர்வ்வம்ʼ ேதநாேநகாந
து³ :கா²ந ேபா⁴க்தவ்யாந்ேயதத்³வர்த்தமாநேலாைகஸ்²ச
ேஸா(அ)வஜ்ஞாதவ்ய :|

ⅩⅩⅥ ேநாஹஸ்ய வத்³யமாநகாேல
யதா²ப⁴வத் மநுஷ்யஸூேநா : காேலப ததா²
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅦயாவத்காலம்ʼ ேநாேஹா மஹாேபாதம்ʼ
நாேராஹத்³ ஆப்லாவவார்ய்ேயத்ய
ஸர்வ்வம்ʼ நாநாஸ²யச்ச தாவத்காலம்ʼ
யதா² ேலாகா அபு⁴ஞ்ஜதாபவந் வ்யவஹந்
வ்யவாஹயம்ʼஸ்²ச;

ⅩⅩⅧ இத்த²ம்ʼ ேலாேடா வர்த்தமாநகாேலப
யதா²ேலாகாேபா⁴ஜநபாநக்ரயவக்ரயேராபணக்³ருʼஹநர்ம்மாணகர்ம்மஸு
ப்ராவர்த்தந்த,

ⅩⅩⅨ க ந்து யதா³ ேலாட் ஸிேதா³ேமா
ந ர்ஜகா³மததா³நப⁴ஸ :ஸக³ந்த⁴காக்³நவ்ருʼஷ்டி
ர்பூ⁴த்வாஸர்வ்வம்ʼவ்யநாஸ²யத்

ⅩⅩⅩ தத்³வந் மாநவபுத்ரப்ரகாஸ²த ³ேநப
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅪ ததா³ யத ³ கஸ்²ச த்³ க்³ருʼேஹாபரி
தஷ்ட²த தர்ஹ ஸ க்³ருʼஹமத்⁴யாத் க மப
த்³ரவ்யமாேநதும் அவருஹ்ய ைநது; யஸ்²ச
ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த ேஸாப வ்யாகு⁴ட்ய
நாயாது|

ⅩⅩⅫேலாட : பத்நீம்ʼஸ்மரத|
ⅩⅩⅩⅢய : ப்ராணாந் ரக்ஷதும்ʼ ேசஷ்டிஷ்யேத
ஸப்ராணாந்ஹாரயஷ்யத யஸ்துப்ராணாந்
ஹாரயஷ்யத ஸஏவப்ராணாந் ரக்ஷஷ்யத |
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ⅩⅩⅩⅣ யுஷ்மாநஹம்ʼ வச்மி தஸ்யாம்ʼ
ராத்ெரௗ ஸ²ய்ையகக³தேயா
ர்ேலாகேயாேரேகா தா⁴ரிஷ்யேத
பரஸ்த்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅤ ஸ்த்ரிெயௗ யுக³பத் ேபஷணீம்ʼ
வ்யாவர்த்தயஷ்யதஸ்தேயாேரகா
தா⁴ரிஷ்யேத பராத்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅥ புருெஷௗ ேக்ஷத்ேர
ஸ்தா²ஸ்யதஸ்தேயாேரேகா தா⁴ரிஷ்யேத
பரஸ்த்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ ேத பப்ரச்சு² :, ேஹ ப்ரேபா⁴
குத்ேரத்த²ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ? தத : ஸ உவாச,
யத்ரஸ²வஸ்தஷ்ட²த தத்ர க்³ருʼத்⁴ரா மிலந்த |

ⅩⅧ
Ⅰ அபரஞ்ச ேலாைகரக்லாந்ைத ர்ந ரந்தரம்ʼ
ப்ரார்த²யதவ்யம் இத்யாஸ²ேயந யீஸு²நா
த்³ருʼஷ்டாந்த ஏக : கத ²த :|

Ⅱ குத்ரச ந்நக³ேர கஸ்²ச த் ப்ராட்³வவாக
ஆஸீத் ஸ ஈஸ்²வராந்நாப ³ேப⁴த்
மாநுஷாம்ʼஸ்²ச நாமந்யத|

Ⅲ அத² தத்புரவாஸிநீ காச த்³வத⁴வா
தத்ஸமீபேமத்ய வவாத ³நா ஸஹ மம
வவாத³ம்ʼ பரிஷ்குர்வ்வத ந ேவத³யாமாஸ|

Ⅳ தத : ஸ ப்ராட்³வவாக : கயத்³த ³நாந
ந தத³ங்கீ³க்ருʼதவாந் பஸ்²சாச்ச த்ேத
ச ந்தயாமாஸ, யத்³யபீஸ்²வராந்ந ப ³ேப⁴மி
மநுஷ்யாநப ந மந்ேய
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Ⅴ ததா²ப்ேயஷா வத⁴வா மாம்ʼ க்லிஸ்²நாத
தஸ்மாத³ஸ்யா வவாத³ம்ʼ பரிஷ்கரிஷ்யாமி
ேநாேசத் ஸா ஸதா³க³த்ய மாம்ʼ வ்யக்³ரம்ʼ
கரிஷ்யத |

Ⅵபஸ்²சாத்ப்ரபு⁴ரவத³த்³அஸாவந்யாயப்ராட்³வவாேகா
யதா³ஹதத்ரமேநா ந த⁴த்⁴வம்ʼ|

Ⅶ ஈஸ்²வரஸ்ய ேய (அ)ப ⁴ருச தேலாகா
த ³வாநஸ²ம்ʼ ப்ரார்த²யந்ேத ஸ ப³ஹுத ³நாந
வலம்ப்³யாப ேதஷாம்ʼ வவாதா³ந் க ம்ʼ ந
பரிஷ்கரிஷ்யத ?

Ⅷ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி த்வரயா
பரிஷ்கரிஷ்யத , க ந்து யதா³ மநுஷ்யபுத்ர
ஆக³மிஷ்யத ததா³ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
க மீத்³ருʼஸ²ம்ʼவஸ்²வாஸம்ʼ ப்ராப்ஸ்யத ?

Ⅸேயஸ்வாந்தா⁴ர்ம்மிகாந்ஜ்ஞாத்வா பராந்
துச்சீ²குர்வ்வந்த ஏதாத்³ருʼக்³ப்⁴ய :, கயத்³ப்⁴ய
இமம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ கத²யாமாஸ|

Ⅹ ஏக : ப ²ரூஸ்²யபர : கரஸஞ்சாயீ
த்³வாவெமௗ ப்ரார்த²யதும்ʼ மந்த ³ரம்ʼ
க³ெதௗ|

Ⅺ தேதா(அ)ெஸௗ ப ²ரூஸ்²ேயகபார்ஸ்²ேவ
தஷ்ட²ந் ேஹ ஈஸ்²வர அஹமந்யேலாகவத்
ேலாட²யதாந்யாயீ பாரதா³ரிகஸ்²ச ந ப⁴வாமி
அஸ்ய கரஸஞ்சாய நஸ்துல்யஸ்²ச ந,
தஸ்மாத்த்வாம்ʼ த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|

Ⅻஸப்தஸுத ³ேநஷ த ³நத்³வயமுபவஸாமி
ஸர்வ்வஸம்பத்ேத ர்த³ஸ²மாம்ʼஸ²ம்ʼ த³தா³மி
ச, ஏதத்கதா²ம்ʼ கத²யந் ப்ரார்த²யாமாஸ|
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ⅩⅢ க ந்து ஸ கரஸஞ்சாய தூ³ேர தஷ்ட²ந்
ஸ்வர்க³ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ேநச்ச²ந் வக்ஷஸி
கராகா⁴தம்ʼகுர்வ்வந்ேஹஈஸ்²வரபாபஷ்ட²ம்ʼ
மாம்ʼ த³யஸ்வ,இத்த²ம்ʼ ப்ரார்த²யாமாஸ|

ⅩⅣ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, தேயார்த்³வேயா
ர்மத்⁴ேய ேகவல : கரஸஞ்சாயீ
புண்யவத்த்ேவந க³ணிேதா நஜக்³ருʼஹம்ʼ
ஜகா³ம, யேதா ய : கஸ்²ச த் ஸ்வமுந்நமயத
ஸ நாமயஷ்யேத க ந்து ய : கஸ்²ச த் ஸ்வம்ʼ
நமயத ஸஉந்நமயஷ்யேத|

ⅩⅤ அத² ஸி²ஸூ²நாம்ʼ கா³த்ரஸ்பர்ஸா²ர்த²ம்ʼ
ேலாகாஸ்தாந் தஸ்ய ஸமீபமாந ந்யு :
ஸி²ஷ்யாஸ்தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வாேநத்ருʼந்
தர்ஜயாமாஸு :,

ⅩⅥ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநாஹூய
ஜகா³த³, மந்ந கடம் ஆக³ந்தும்ʼ ஸி²ஸூ²ந்
அநுஜாநீத்⁴வம்ʼ தாம்ʼஸ்²ச மா வாரயத;
யத ஈஸ்²வரராஜ்யாத ⁴காரிண ஏஷாம்ʼ
ஸத்³ருʼஸா² :|

ⅩⅦ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
ேயா ஜந : ஸி²ேஸா² : ஸத்³ருʼேஸா² பூ⁴த்வா
ஈஸ்²வரராஜ்யம்ʼ ந க்³ருʼஹ்லாத ஸ ேகநாப
ப்ரகாேரணதத்ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅧஅபரம் ஏேகாத ⁴பதஸ்தம்ʼ பப்ரச்ச², ேஹ
பரமகு³ேரா, அநந்தாயுஷ : ப்ராப்தேய மயா
க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅨயீஸு²ருவாச, மாம்ʼ குத : பரமம்ʼ வத³ஸி?
ஈஸ்²வரம்ʼவநா ேகாப பரேமா ந ப⁴வத |
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ⅩⅩ பரதா³ராந் மா க³ச்ச², நரம்ʼ மா ஜஹ ,
மா ேசாரய, மித்²யாஸா யம்ʼ மா ேத³ஹ ,
மாதரம்ʼ ப தரஞ்ச ஸம்ʼமந்யஸ்வ, ஏதா யா
ஆஜ்ஞா :ஸந்த தாஸ்த்வம்ʼஜாநாஸி|

ⅩⅪததா³ஸஉவாச, பா³ல்யகாலாத்ஸர்வ்வா
ஏதாஆசராமி|

ⅩⅫ இத கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
யீஸு²ஸ்தமவத³த், ததா²ப தைவகம்ʼ கர்ம்ம
ந்யூநமாஸ்ேத, நஜம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய
த³ரித்³ேரப்⁴ேயா வ தர, தஸ்மாத் ஸ்வர்ேக³
த⁴நம்ʼ ப்ராப்ஸ்யஸி; தத ஆக³த்ய மமாநுகா³மீ
ப⁴வ|

ⅩⅩⅢ க ந்த்ேவதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ேஸாத ⁴பத  : ஸு²ேஸா²ச, யதஸ்தஸ்ய
ப³ஹுத⁴நமாஸீத்|

ⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு²ஸ்தமத ேஸா²காந்வ தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வா ஜகா³த³, த⁴நவதாம்
ஈஸ்²வரராஜ்யப்ரேவஸ² : கீத்³ருʼக்³து³ஷ்கர :|

ⅩⅩⅤ ஈஸ்²வரராஜ்ேய த⁴ந ந : ப்ரேவஸா²த்
ஸூேசஸ்²ச ²த்³ேரண மஹாங்க³ஸ்ய
க³மநாக³மேநஸுகேர|

ⅩⅩⅥ ஸ்²ேராதார : பப்ரச்சு²ஸ்தர்ஹ ேகந
பரித்ராணம்ʼ ப்ராப்ஸ்யேத?

ⅩⅩⅦஸஉக்தவாந்,யந்மாநுேஷணாஸ²க்யம்ʼ
தத்³ ஈஸ்²வேரணஸ²க்யம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ததா³ ப தர உவாச, பஸ்²ய
வயம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய தவ
பஸ்²சாத்³கா³மிேநா(அ)ப⁴வாம|
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ⅩⅩⅨ தத : ஸ உவாச, யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, ஈஸ்²வரராஜ்யார்த²ம்ʼ
க்³ருʼஹம்ʼ ப தெரௗ ப்⁴ராத்ருʼக³ணம்ʼ ஜாயாம்ʼ
ஸந்தாநாம்ʼஸ்²ச த்யக்தவா

ⅩⅩⅩ இஹ காேல தேதா(அ)த ⁴கம்ʼ பரகாேல
(அ)நந்தாயுஸ்²ச ந ப்ராப்ஸ்யத ேலாக
ஈத்³ருʼஸ² : ேகாப நாஸ்த |

ⅩⅩⅪஅநந்தரம்ʼஸத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாநாஹூய
ப³பா⁴ேஷ, பஸ்²யதவயம்ʼயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ
யாம :, தஸ்மாத் மநுஷ்யபுத்ேர
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தம்ʼ யத³ஸ்த
தத³நுரூபம்ʼ தம்ʼ ப்ரத க⁴டிஷ்யேத;

ⅩⅩⅫவஸ்துதஸ்துேஸா(அ)ந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
ஹஸ்ேதஷ ஸமர்பயஷ்யேத, ேத
தமுபஹஸிஷ்யந்த , அந்யாயமாசரிஷ்யந்த
தத்³வபுஷ நஷ்டீ²வம்ʼ ந ேக்ஷப்ஸ்யந்த ,
கஸா²ப ⁴ : ப்ரஹ்ருʼத்யதம்ʼஹநஷ்யந்த ச,

ⅩⅩⅩⅢ க ந்து த்ருʼதீயத ³ேந ஸ ஸ்²மஸா²நாத்³
உத்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅣ ஏதஸ்யா : கதா²யா அப ⁴ப்ராயம்ʼ
கஞ்ச த³ப ேதேபா³த்³து⁴ம்ʼநேஸ²கு : ேதஷாம்ʼ
ந கேட(அ)ஸ்பஷ்டதவாத் தஸ்ையதாஸாம்ʼ
கதா²நாம் ஆஸ²யம்ʼ ேத ஜ்ஞாதும்ʼ ந
ேஸ²குஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅤ அத² தஸ்மிந் ய ரீேஹா :
புரஸ்யாந்த கம்ʼ ப்ராப்ேத கஸ்²ச த³ந்த⁴ : பத² :
பார்ஸ்²வஉபவஸ்²யப ⁴க்ஷாம்அகேராத்
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ⅩⅩⅩⅥ ஸ ேலாகஸமூஹஸ்ய க³மநஸ²ப்³த³ம்ʼ
ஸ்²ருத்வா தத்காரணம்ʼ ப்ருʼஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅩⅦ நாஸரதீயயீஸு²ர்யாதீத
ேலாைகருக்ேதஸஉச்ைசர்வக்துமாேரேப⁴,

ⅩⅩⅩⅧ ேஹ தா³யூத³ : ஸந்தாந யீேஸா² மாம்ʼ
த³யஸ்வ|

ⅩⅩⅩⅨ தேதாக்³ரகா³மிநஸ்தம்ʼ ெமௗநீ
தஷ்ேட²த தர்ஜயாமாஸு : க ந்துஸபுநாருவந்
உவாச, ேஹதா³யூத³ :ஸந்தாந மாம்ʼ த³யஸ்வ|

ⅩⅬ ததா³ யீஸு² : ஸ்த²க ³ேதா பூ⁴த்வா
ஸ்வாந்த ேக தமாேநதும்ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅬⅠ தத : ஸ தஸ்யாந்த கம் ஆக³மத்,
ததா³ ஸ தம்ʼ பப்ரச்ச², த்வம்ʼ க மிச்ச²ஸி?
த்வத³ர்த²மஹம்ʼ க ம்ʼ கரிஷ்யாமி? ஸ
உக்தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴(அ)ஹம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
லைப⁴|

ⅩⅬⅡ ததா³ யீஸு²ருவாச, த்³ருʼஷ்டிஸ²க்த ம்ʼ
க்³ருʼஹாண தவ ப்ரத்யயஸ்த்வாம்ʼ
ஸ்வஸ்த²ம்ʼ க்ருʼதவாந்|

ⅩⅬⅢ ததஸ்தத்க்ஷணாத் தஸ்ய சக்ஷ ஷீ
ப்ரஸந்ேந; தஸ்மாத் ஸ ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வத³ந் தத்பஸ்²சாத்³ யெயௗ, ததா³ேலாக்ய
ஸர்வ்ேவ ேலாகா ஈஸ்²வரம்ʼ ப்ரஸ²ம்ʼஸிதும்
ஆேரப ⁴ேர|

ⅩⅨ
Ⅰ யதா³ யீஸு² ர்ய ரீேஹாபுரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
தந்மத்⁴ேயந க³ச்ச²ம்ʼஸ்ததா³
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Ⅱ ஸக்ேகயநாமா கரஸஞ்சாய நாம்ʼ
ப்ரதா⁴ேநா த⁴நவாேநேகா

Ⅲ யீஸு² : கீத்³ருʼக ³த த்³ரஷ்டும்ʼ
ேசஷ்டிதவாந்க ந்துக²ர்வ்வத்வால்ேலாகஸம்ʼக⁴மத்⁴ேய
தத்³த³ர்ஸ²நமப்ராப்ய

Ⅳ ேயந பதா² ஸ யாஸ்யத
தத்பேத²(அ)க்³ேர தா⁴வத்வா தம்ʼ த்³ரஷ்டும்
உடு³ம்ப³ரதருமாருேராஹ|

Ⅴ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நம்
இத்வா ஊர்த்³த்⁴வம்ʼ வேலாக்ய தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாவாதீ³த், ேஹ ஸக்ேகய த்வம்ʼ
ஸீ²க்⁴ரமவேராஹ மயாத்³ய த்வத்³ேக³ேஹ
வஸ்தவ்யம்ʼ|

Ⅵ தத : ஸ ஸீ²க்⁴ரமவருஹ்ய ஸாஹ்லாத³ம்ʼ
தம்ʼஜக்³ராஹ|

Ⅶ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வ்ேவ வவத³மாநா
வக்துமாேரப ⁴ேர, ேஸாத த ²த்ேவந
து³ஷ்டேலாகக்³ருʼஹம்ʼ க³ச்ச²த |

Ⅷ க ந்து ஸக்ேகேயா த³ண்டா³யமாேநா
வக்துமாேரேப⁴, ேஹ ப்ரேபா⁴ பஸ்²ய மம யா
ஸம்பத்த ரஸ்த தத³ர்த்³த⁴ம்ʼ த³ரித்³ேரப்⁴ேயா
த³ேத³,அபரம்அந்யாயம்ʼக்ருʼத்வாகஸ்மாத³ப
யத ³ கதா³ப கஞ்ச த் மயா க்³ருʼஹீதம்ʼ தர்ஹ
தச்சதுர்கு³ணம்ʼ த³தா³மி|

Ⅸ ததா³ யீஸு²ஸ்தமுக்தவாந் அயமப
இப்³ராஹீம : ஸந்தாேநா(அ)த : காரணாத்³
அத்³யாஸ்யக்³ருʼேஹத்ராணமுபஸ்த ²தம்ʼ|
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Ⅹ யத்³ ஹாரிதம்ʼ தத் ம்ருʼக³யதும்ʼ
ரக்ஷதுஞ்சமநுஷ்யபுத்ரஆக³தவாந்|

Ⅺஅத²ஸயரூஸா²லம :ஸமீபஉபாதஷ்ட²த்³
ஈஸ்²வரராஜத்வஸ்யாநுஷ்டா²நம்ʼ தைத³வ
ப⁴வஷ்யதீத ேலாைகரந்வபூ⁴யத, தஸ்மாத்
ஸ ஸ்²ேராத்ருʼப்⁴ய : புநர்த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்
உத்தா²ப்யகத²யாமாஸ|

Ⅻ ேகாப மஹால்ேலாேகா நஜார்த²ம்ʼ
ராஜத்வபத³ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா புநராக³ந்தும்ʼ
தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

ⅩⅢ யாத்ராகாேல நஜாந் த³ஸ²தா³ஸாந்
ஆஹூய த³ஸ²ஸ்வர்ணமுத்³ரா த³த்த்வா
மமாக³மநபர்ய்யந்தம்ʼ வாணிஜ்யம்ʼ
குருேதத்யாத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅣ க ந்து தஸ்ய ப்ரஜாஸ்தமவஜ்ஞாய
மநுஷ்யேமநம் அஸ்மாகமுபரி ராஜத்வம்ʼ ந
காரயவ்யாம இமாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ தந்ந கேட
ப்ேரரயாமாஸு :|

ⅩⅤ அத² ஸ ராஜத்வபத³ம்ʼ ப்ராப்யாக³தவாந்
ஏைகேகா ஜேநா பா³ணிஜ்ேயந க ம்ʼ
லப்³த⁴வாந் இத ஜ்ஞாதும்ʼ ேயஷ தா³ேஸஷ
முத்³ரா அர்பயத் தாந் ஆஹூயாேநதும்
ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅥ ததா³ ப்ரத²ம ஆக³த்ய கத ²தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴ தவ தையகயா முத்³ரயா த³ஸ²முத்³ரா
லப்³தா⁴ :|

ⅩⅦ தத : ஸ உவாச த்வமுத்தேமா தா³ஸ :
ஸ்வல்ேபந வஸ்²வாஸ்ேயா ஜாத இத :
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காரணாத் த்வம்ʼ த³ஸ²நக³ராணாம் அத ⁴ேபா
ப⁴வ|

ⅩⅧ த்³வதீய ஆக³த்ய கத ²தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴ தைவகயா முத்³ரயா பஞ்சமுத்³ரா
லப்³தா⁴ :|

ⅩⅨ தத : ஸ உவாச, த்வம்ʼ பஞ்சாநாம்ʼ
நக³ராணாமத ⁴பத ர்ப⁴வ|

ⅩⅩ தேதாந்ய ஆக³த்ய கத²யாமாஸ, ேஹ
ப்ரேபா⁴ பஸ்²ய தவ யா முத்³ரா அஹம்ʼ
வஸ்த்ேர ப³த்³த்⁴வாஸ்தா²பயம்ʼ ேஸயம்ʼ|

ⅩⅪத்வம்ʼக்ருʼபேணாயந்நாஸ்தா²பயஸ்தத³ப
க்³ருʼஹ்லாஸி,யந்நாவபஸ்தேத³வசச ²நத்ஸி
தேதாஹம்ʼ த்வத்ேதா பீ⁴த :|

ⅩⅫ ததா³ ஸ ஜகா³த³, ேர து³ஷ்டதா³ஸ
தவ வாக்ேயந த்வாம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼ
கரிஷ்யாமி, யத³ஹம்ʼ நாஸ்தா²பயம்ʼ தேத³வ
க்³ருʼஹ்லாமி, யத³ஹம்ʼ நாவபஞ்ச தேத³வ
ச ²நத்³மி, ஏதாத்³ருʼஸ² : க்ருʼபேணாஹமித
யத ³ த்வம்ʼஜாநாஸி,

ⅩⅩⅢ தர்ஹ மம முத்³ரா ப³ணிஜாம்ʼ ந கேட
குேதா நாஸ்தா²பய :? தயா க்ருʼேத(அ)ஹம்
ஆக³த்ய குஸீேத³ந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ நஜமுத்³ரா
அப்ராப்ஸ்யம்|

ⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸ ஸமீபஸ்தா²ந் ஜநாந்
ஆஜ்ஞாபயத் அஸ்மாத் முத்³ரா ஆநீய யஸ்ய
த³ஸ²முத்³ரா :ஸந்த தஸ்ைமத³த்த|

ⅩⅩⅤ ேத ப்ேராசு : ப்ரேபா⁴(அ)ஸ்ய
த³ஸ²முத்³ரா :ஸந்த |
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ⅩⅩⅥ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி யஸ்யாஸ்²ரேய
வத்³த⁴ேத (அ)த ⁴கம்ʼ தஸ்ைம தா³யஷ்யேத,
க ந்து யஸ்யாஸ்²ரேய ந வர்த்³த⁴ேத தஸ்ய
யத்³யத³ஸ்த தத³ப தஸ்மாந் நாயஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ க ந்து மமாத ⁴பத த்வஸ்ய வஸ²த்ேவ
ஸ்தா²தும் அஸம்மந்யமாநா ேய மம
ரிபவஸ்தாநாநீயமமஸமக்ஷம்ʼஸம்ʼஹரத|

ⅩⅩⅧ இத்யுபேத³ஸ²கதா²ம்ʼ கத²யத்வா
ேஸாக்³ரக³ :ஸந்யரூஸா²லமபுரம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅨதேதாைப³த்ப²கீ³ைப³த²நீயாக்³ராமேயா :
ஸமீேப ைஜதுநாத்³ேரரந்த கம் இத்வா
ஸி²ஷ்யத்³வயம்இத்யுக்த்வா ப்ேரஷயாமாஸ,

ⅩⅩⅩ யுவாமமும்ʼ ஸம்முக²ஸ்த²க்³ராமம்ʼ
ப்ரவஸ்²ையவ யம்ʼ ேகாப மாநுஷ : கதா³ப
நாேராஹத்தம்ʼ க³ர்த்³த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ ப³த்³த⁴ம்ʼ
த்³ர யத²ஸ்தம்ʼ ேமாசய த்வாநயதம்ʼ|

ⅩⅩⅪதத்ரகுேதா ேமாசயத² :?இத ேசத் ேகாப
வ யத தர்ஹ வ யத² : ப்ரேப◌⁴◌ाரத்ர
ப்ரேயாஜநம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅩⅫ ததா³ ெதௗ ப்ரரிெதௗ க³த்வா
தத்கதா◌²◌ाநுஸாேரண ஸர்வ்வம்ʼ
ப்ராப்ெதௗ|

ⅩⅩⅩⅢ க³ர்த³ப⁴ஸா²வகேமாசநகாேல
தத்வாமிந ஊசு :, க³ர்த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ குேதா
ேமாசயத² :?

ⅩⅩⅩⅣ தாவூசது : ப்ரேபா⁴ரத்ர ப்ரேயாஜநம்
ஆஸ்ேத|
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ⅩⅩⅩⅤ பஸ்²சாத் ெதௗ தம்ʼ க³ர்த³ப⁴ஸா²வகம்ʼ
யீேஸா²ரந்த கமாநீய தத்ப்ருʼஷ்ேட²
நஜவஸநாந பாதய த்வா தது³பரி
யீஸு²மாேராஹயாமாஸது :|

ⅩⅩⅩⅥ அத² யாத்ராகாேல ேலாகா : பத ²
ஸ்வவஸ்த்ராணி பாதயதும்ஆேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ைஜதுநாத்³ேரருபத்யகாம்
இத்வா ஸி²ஷ்யஸம்ʼக⁴ : பூர்வ்வத்³ருʼஷ்டாந
மஹாகர்ம்மாணிஸ்ம்ருʼத்வா,

ⅩⅩⅩⅧ ேயா ராஜா ப்ரேபா⁴ ர்நாம்நாயாத ஸ
த⁴ந்ய : ஸ்வர்ேக³ குஸ²லம்ʼ ஸர்வ்ேவாச்ேச
ஜயத்⁴வந ர்ப⁴வது, கதா²ேமதாம்ʼ கத²யத்வா
ஸாநந்த³ம் உைசரீஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ
வக்துமாேரேப⁴|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ேலாகாரண்யமத்⁴யஸ்தா² :
கயந்த : ப ²ரூஸி²நஸ்தத் ஸ்²ருத்வா யீஸு²ம்ʼ
ப்ேராசு :, ேஹ உபேத³ஸ²க ஸ்வஸி²ஷ்யாந்
தர்ஜய|

ⅩⅬஸஉவாச,யுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மி யத்³யமீ
நீரவாஸ்தஷ்ட²ந்த தர்ஹ பாஷாணா உைச :
கதா² : கத²யஷ்யந்த |

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் தத்புராந்த கேமத்ய
தத³வேலாக்யஸாஸ்²ருபாதம்ʼஜகா³த³,

ⅩⅬⅡஹாஹாேசத்த்வமக்³ேர(அ)ஜ்ஞாஸ்யதா² :,
தவாஸ்மிந்ேநவத ³ேநவாயத ³ஸ்வமங்க³லம்
உபாலப்ஸ்யதா² :, தர்ஹ்யுத்தமம்
அப⁴வஷ்யத், க ந்து க்ஷேணஸ்மிந் தத்தவ
த்³ருʼஷ்ேடரேகா³சரம் ப⁴வத |
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ⅩⅬⅢ த்வம்ʼ ஸ்வத்ராணகாேல ந மேநா
ந்யத⁴த்தா² இத ேஹேதா ர்யத்காேல தவ
ரிபவஸ்த்வாம்ʼ சதுர்த ³க்ஷ ப்ராசீேரண
ேவஷ்டயத்வா ேராத்ஸ்யந்த

ⅩⅬⅣ பா³லைக : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பூ⁴மிஸாத்
கரிஷ்யந்த ச த்வந்மத்⁴ேய பாஷாைணேகாப
பாஷாேணாபரி ந ஸ்தா²ஸ்யத ச, கால
ஈத்³ருʼஸ²உபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅬⅤ அத² மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
தத்ரத்யாந் க்ரயவக்ரய ேணா
ப³ஹஷ்குர்வ்வந்

ⅩⅬⅥ அவத³த் மத்³க்³ருʼஹம்ʼ
ப்ரார்த²நாக்³ருʼஹமித லிப ராஸ்ேத க ந்து
யூயம்ʼதேத³வைசராணாம்ʼக³ஹ்வரம்ʼகுருத²|

ⅩⅬⅦ பஸ்²சாத் ஸ ப்ரத்யஹம்ʼ
மத்⁴ேயமந்த ³ரம் உபத ³ேத³ஸ²; தத :
ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகா : ப்ராசீநாஸ்²ச
தம்ʼ நாஸ²யதும்ʼ ச ேசஷ்டிேர;

ⅩⅬⅧ க ந்து தது³பேத³ேஸ² ஸர்வ்ேவ ேலாகா
நவஷ்டச த்தா : ஸ்த ²தாஸ்தஸ்மாத் ேத
தத்கர்த்தும்ʼ நாவகாஸ²ம்ʼ ப்ராபு :|

ⅩⅩ
Ⅰ அைத²கதா³ யீஸு² ர்மந த³ேர
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼப்ரசாரயந்ேலாகாநுபத ³ஸ²த ,
ஏதர்ஹ ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகா :
ப்ராஞ்சஸ்²ச தந்ந கடமாக³த்யபப்ரச்சு² :
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Ⅱ கயாஜ்ஞயா த்வம்ʼ கர்ம்மாண்ேயதாந
கேராஷ ? ேகா வா த்வாமாஜ்ஞாபயத்?
தத³ஸ்மாந்வத³|

Ⅲ ஸ ப்ரத்யுவாச, தர்ஹ யுஷ்மாநப
கதா²ேமகாம்ʼ ப்ருʼச்சா²மி தஸ்ேயாத்தரம்ʼ
வத³த|

Ⅳ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம் ஈஸ்²வரஸ்ய
மாநுஷாணாம்ʼவாஜ்ஞாேதாஜாதம்ʼ?

Ⅴ ததஸ்ேத மிேதா² வவச்ய ஜக³து³ :,
யதீ³ஸ்²வரஸ்ய வதா³மஸ்தர்ஹ தம்ʼ குேதா
ந ப்ரத்ையதஸஇத வ யத |

Ⅵ யத ³ மநுஷ்யஸ்ேயத வதா³மஸ்தர்ஹ
ஸர்வ்ேவ ேலாகா அஸ்மாந் பாஷாைண
ர்ஹநஷ்யந்த யேதா ேயாஹந்
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த ஸர்வ்ேவ த்³ருʼட⁴ம்ʼ
ஜாநந்த |

Ⅶ அதஏவ ேத ப்ரத்யூசு : கஸ்யாஜ்ஞயா
ஜாதம்இத வக்தும்ʼ நஸ²க்நும :|

Ⅷ ததா³ யீஸு²ரவத³த் தர்ஹ கயாஜ்ஞயா
கர்ம்மாண்ேயதாத கேராமீத ச யுஷ்மாந் ந
வ யாமி|

Ⅸ அத² ேலாகாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஸ இமாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼவக்துமாேரேப⁴,கஸ்²ச த்³
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா தத் ேக்ஷத்ரம்ʼ
க்ருʼஷீவலாநாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ ஸமர்ப்ய
ப³ஹுகாலார்த²ம்ʼதூ³ரேத³ஸ²ம்ʼஜகா³ம|

Ⅹ அத² ப²லகாேல ப²லாந க்³ரஹீது
க்ருʼஷீவலாநாம்ʼ ஸமீேப தா³ஸம்ʼ
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ப்ராஹேணாத் க ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தம்ʼ
ப்ரஹ்ருʼத்ய ரிக்தஹஸ்தம்ʼவஸஸர்ஜு :|

Ⅺ தத : ேஸாத ⁴பத  : புநரந்யம்ʼ
தா³ஸம்ʼ ப்ேரஷயாமாஸ, ேத தமப
ப்ரஹ்ருʼத்ய குவ்யவஹ்ருʼத்ய ரிக்தஹஸ்தம்ʼ
வஸஸ்ருʼஜு :|

Ⅻ தத : ஸ த்ருʼதீயவாரம் அந்யம்ʼ
ப்ராஹேணாத் ேத தமப க்ஷதாங்க³ம்ʼ
க்ருʼத்வா ப³ஹ ர்ந சக்ஷபு :|

ⅩⅢ ததா³ ேக்ஷத்ரபத ர்வ சாரயாமாஸ,
மேமதா³நீம்ʼ க ம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ? மம ப்ரிேய
புத்ேர ப்ரஹேத ேத தமவஸ்²யம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
ஸமாத³ரிஷ்யந்ேத|

ⅩⅣ க ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தம்ʼ
ந ரீ ய பரஸ்பரம்ʼ வவச்ய ப்ேராசு :,
அயமுத்தராத ⁴காரீ ஆக³ச்ச²ைதநம்ʼ
ஹந்மஸ்தேதாத ⁴காேராஸ்மாகம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅤததஸ்ேத தம்ʼ ேக்ஷத்ராத்³ ப³ஹ ர்ந பாத்ய
ஜக்⁴நுஸ்தஸ்மாத் ஸ ேக்ஷத்ரபதஸ்தாந் ப்ரத
க ம்ʼ கரிஷ்யத ?

ⅩⅥ ஸ ஆக³த்ய தாந் க்ருʼஷீவலாந் ஹத்வா
பேரஷாம்ʼ ஹஸ்ேதஷ தத்ேக்ஷத்ரம்ʼ
ஸமர்பயஷ்யத ; இத கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேத
(அ)வத³ந் ஏதாத்³ருʼஸீ² க⁴டநா ந ப⁴வது|

ⅩⅦ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநவேலாக்ய ஜகா³த³,
தர்ஹ , ஸ்த²பதய : கரிஷ்யந்த க்³ராவாணம்ʼ
யந்து துச்ச²கம்ʼ| ப்ரதா⁴நப்ரஸ்தர :
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ேகாேண ஸ ஏவ ஹ ப⁴வஷ்யத | ஏதஸ்ய
ஸா²ஸ்த்ரீயவசநஸ்யகம்ʼ தாத்பர்ய்யம்ʼ?

ⅩⅧ அபரம்ʼ தத்பாஷாேணாபரி ய :
பதஷ்யத ஸப⁴ம்ʼ யேதக ந்துயஸ்ேயாபரி
ஸ பாஷாண : பதஷ்யத ஸ ேதந தூ⁴லிவச்
சூர்ணீப⁴வஷ்யத |

ⅩⅨ ேஸாஸ்மாகம்ʼ வருத்³த⁴ம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தமிமம்ʼ கத ²தவாந் இத
ஜ்ஞாத்வா ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
தைத³வ தம்ʼ த⁴ர்தும்ʼ வவாஞ்சு² : க ந்து
ேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :|

ⅩⅩ அதஏவ தம்ʼ ப்ரத ஸதர்கா :
ஸந்த : கத²ம்ʼ தத்³வாக்யேதா³ஷம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா தம்ʼ ேத³ஸா²த ⁴பஸ்ய
ஸாது⁴ேவஸ²தா⁴ரிணஸ்²சராந் தஸ்ய ஸமீேப
ப்ேரஷயாமாஸு :|

ⅩⅪததா³ ேத தம்ʼ பப்ரச்சு² :, ேஹஉபேத³ஸ²க
ப⁴வாந் யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யந் உபத ³ஸ²த ,
கமப்யநேப ய ஸத்யத்ேவைநஸ்²வரம்ʼ
மார்க³முபத ³ஸ²த ,வயேமதஜ்ஜாநீம :|

ⅩⅫ ைகஸரராஜாய கேராஸ்மாப ⁴ ர்ேத³ேயா
நவா?

ⅩⅩⅢஸ ேதஷாம்ʼ வஞ்சநம்ʼ ஜ்ஞாத்வாவத³த்
குேதா மாம்ʼ பரீக்ஷத்⁴ேவ? மாம்ʼமுத்³ராேமகம்ʼ
த³ர்ஸ²யத|

ⅩⅩⅣஇஹலிக ²தாமூர்த ரியம்ʼநாமசகஸ்ய?
ேத(அ)வத³ந்ைகஸரஸ்ய|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ உவாச, தர்ஹ ைகஸரஸ்ய
த்³ரவ்யம்ʼ ைகஸராய த³த்த; ஈஸ்²வரஸ்ய து
த்³ரவ்யமீஸ்²வராயத³த்த|

ⅩⅩⅥ தஸ்மால்ேலாகாநாம்ʼ ஸாக்ஷாத்
தத்கதா²யா : கமப ேதா³ஷம்ʼ த⁴ர்துமப்ராப்ய
ேததஸ்ேயாத்தராத்³ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼமந்யமாநா
ெமௗந நஸ்தஸ்து² :|

ⅩⅩⅦஅபரஞ்சஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நாநங்கீ³காரிணாம்ʼ
ஸிதூ³க நாம்ʼ கயந்ேதா ஜநா ஆக³த்ய தம்ʼ
பப்ரச்சு² :,

ⅩⅩⅧ ேஹ உபேத³ஸ²க ஸா²ஸ்த்ேர மூஸா
அஸ்மாந் ப்ரதீத லிேலக² யஸ்ய ப்⁴ராதா
பா⁴ர்ய்யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ ந  :ஸந்தாேநா
ம்ரியேத ஸ தஜ்ஜாயாம்ʼ வவஹ்ய
தத்³வம்ʼஸ²ம்உத்பாத³யஷ்யத |

ⅩⅩⅨ ததா²ச ேகச த் ஸப்த ப்⁴ராதர ஆஸந்
ேதஷாம்ʼ ஜ்ேயஷ்ேடா² ப்⁴ராதா வவஹ்ய
ந ரபத்ய : ப்ராணாந்ஜெஹௗ|

ⅩⅩⅩ அத² த்³வதீயஸ்தஸ்ய ஜாயாம்ʼ
வவஹ்ய ந ரபத்ய : ஸந் மமார| த்ருʼதீயஸ்²ச
தாேமவவ்யுவாஹ;

ⅩⅩⅪ இத்த²ம்ʼ ஸப்த ப்⁴ராதரஸ்தாேமவ
வவஹ்யந ரபத்யா :ஸந்ேதா மம்ரு :|

ⅩⅩⅫேஸ²ேஷஸாஸ்த்ரீ ச மமார|
ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²நகாேல
ேதஷாம்ʼ ஸப்தஜநாநாம்ʼ கஸ்ய ஸா
பா⁴ர்ய்யா ப⁴வஷ்யத ? யத : ஸா ேதஷாம்ʼ
ஸப்தாநாேமவபா⁴ர்ய்யாஸீத்|
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ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, ஏதஸ்ய
ஜக³ேதா ேலாகாவவஹந்த வாக்³த³த்தாஸ்²ச
ப⁴வந்த

ⅩⅩⅩⅤக ந்துேயதஜ்ஜக³த்ப்ராப்த ேயாக்³யத்ேவந
க³ணிதாம்ʼப⁴வஷ்யந்த ஸ்²மஸா²நாச்ேசாத்தா²ஸ்யந்த
ேத நவவஹந்த வாக்³த³த்தாஸ்²ச ந ப⁴வந்த ,

ⅩⅩⅩⅥ ேத புந ர்ந ம்ரியந்ேத க ந்து
ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ப தா : ஸந்த ஈஸ்²வரஸ்ய
ஸந்தாநா : ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼ
ஸத்³ருʼஸா²ஸ்²ச ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅩⅦஅத ⁴கந்துமூஸா :ஸ்தம்ேபா³பாக்²யாேந
பரேமஸ்²வர ஈப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக
ஈஸ்²வேரா யாகூப³ஸ்²ேசஸ்²வர இத்யுக்த்வா
ம்ருʼதாநாம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத்தா²நஸ்ய
ப்ரமாணம்ʼலிேலக²|

ⅩⅩⅩⅧ அதஏவ ய ஈஸ்²வர : ஸ ம்ருʼதாநாம்ʼ
ப்ரபு⁴ ர்ந க ந்து ஜீவதாேமவ ப்ரபு⁴ :, தந்ந கேட
ஸர்வ்ேவஜீவந்த :ஸந்த |

ⅩⅩⅩⅨ இத ஸ்²ருத்வா கயந்ேதாத்⁴யாபகா
ஊசு :, ேஹ உபேத³ஸ²க ப⁴வாந் ப⁴த்³ரம்ʼ
ப்ரத்யுக்தவாந்|

ⅩⅬ இத : பரம்ʼ தம்ʼ க மப ப்ரஷ்டம்ʼ ேதஷாம்ʼ
ப்ரக³ல்ப⁴தா நாபூ⁴த்|

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் ஸ தாந் உவாச, ய : க்²ரீஷ்ட :
ஸ தா³யூத³ : ஸந்தாந ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேலாகா :
கத²ம்ʼ கத²யந்த ?

ⅩⅬⅡ யத : மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யமவத³த்
பரேமஸ்²வர :| தவ ஸ²த்ரூநஹம்ʼ யாவத்
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பாத³பீட²ம்ʼ கேராமி ந| தாவத் காலம்ʼ மதீ³ேய
த்வம்ʼ த³க்ஷபார்ஸ்²வஉபாவஸ²|

ⅩⅬⅢ இத கதா²ம்ʼ தா³யூத்³ ஸ்வயம்ʼ
கீ³தக்³ரந்ேத²(அ)வத³த்|

ⅩⅬⅣஅதஏவயத ³தா³யூத்³தம்ʼப்ரபு⁴ம்ʼவத³த ,
தர்ஹ ஸகத²ம்ʼ தஸ்யஸந்தாேநா ப⁴வத ?

ⅩⅬⅤ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : ஸர்வ்வஜநாநாம்ʼ
கர்ணேகா³சேரஸி²ஷ்யாநுவாச,

ⅩⅬⅥ ேய(அ)த்⁴யாபகா தீ³ர்க⁴பரிச்ச²த³ம்ʼ
பரிதா⁴ய ப்⁴ரமந்த , ஹட்டாபணேயா
ர்நமஸ்காேர ப⁴ஜநேக³ஹஸ்ய ப்ேராச்சாஸேந
ேபா⁴ஜநக்³ருʼஹஸ்ய ப்ரதா⁴நஸ்தா²ேந ச
ப்ரீயந்ேத

ⅩⅬⅦ வத⁴வாநாம்ʼ ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ
க்³ரஸித்வா ச²ேலந தீ³ர்க⁴காலம்ʼ
ப்ரார்த²யந்ேத ச ேதஷ ஸாவதா⁴நா ப⁴வத,
ேதஷாமுக்³ரத³ண்ேடா³ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅪ
Ⅰ அத² த⁴ந ேலாகா பா⁴ண்டா³கா³ேர த⁴நம்ʼ
நக்ஷபந்த ஸதேத³வபஸ்²யத ,

Ⅱஏதர்ஹ காச த்³தீ³நாவ த⁴வாபணத்³வயம்ʼ
நக்ஷபத தத்³ த³த³ர்ஸ²|

Ⅲ தேதா யீஸு²ருவாச யுஷ்மாநஹம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி, த³ரித்³ேரயம்ʼ வத⁴வா
ஸர்வ்ேவப்⁴ேயாத ⁴கம்ʼ ந்யேக்ஷப்ஸீத்,

Ⅳ யேதாந்ேய ஸ்வப்ராஜ்யத⁴ேநப்⁴ய
ஈஸ்²வராய கஞ்ச த் ந்யேக்ஷப்ஸு :, க ந்து
த³ரித்³ேரயம்ʼ வத⁴வா த ³நயாபநார்த²ம்ʼ
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ஸ்வஸ்யயத் கஞ்ச த்ஸ்த ²தம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ
ந்யேக்ஷப்ஸீத்|

Ⅴஅபரஞ்சஉத்தமப்ரஸ்தைரருத்ஸ்ருʼஷ்டவ்ையஸ்²ச
மந்த ³ரம்ʼ ஸுேஸா²ப⁴ேததராம்ʼ
ைகஸ்²ச த ³த்யுக்ேதஸப்ரத்யுவாச

Ⅵயூயம்ʼயத ³த³ம்ʼந சயநம்ʼபஸ்²யத²,அஸ்ய
பாஷாைணேகாப்யந்யபாஷாேணாபரி ந
ஸ்தா²ஸ்யத , ஸர்வ்ேவ பூ⁴ஸாத்³ப⁴வஷ்யந்த
காேலாயமாயாத |

Ⅶ ததா³ ேத பப்ரச்சு² :, ேஹ கு³ேரா
க⁴டேநத்³ருʼஸீ² கதா³ ப⁴வஷ்யத ? க⁴டநாயா
ஏதஸ்யஸஸ்²சஹ்நம்ʼவாக ம்ʼ ப⁴வஷ்யத ?

Ⅷ ததா³ ஸ ஜகா³த³, ஸாவதா⁴நா
ப⁴வத யதா² யுஷ்மாகம்ʼ ப்⁴ரமம்ʼ ேகாப
ந ஜநயத , கீ²ஷ்ேடாஹமித்யுக்த்வா மம
நாம்ரா ப³ஹவ உபஸ்தா²ஸ்யந்த ஸ கால :
ப்ராேயேணாபஸ்த ²த :, ேதஷாம்ʼ பஸ்²சாந்மா
க³ச்ச²த|

Ⅸ யுத்³த⁴ஸ்ேயாபப்லவஸ்ய ச வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வா மா ஸ²ங்கத்⁴வம்ʼ, யத : ப்ரத²மம்
ஏதா க⁴டநா அவஸ்²யம்ʼ ப⁴வஷ்யந்த க ந்து
நாபாேதயுகா³ந்ேதா ப⁴வஷ்யத |

Ⅹ அபரஞ்ச கத²யாமாஸ, ததா³ ேத³ஸ²ஸ்ய
வபக்ஷத்ேவந ேத³ேஸா² ராஜ்யஸ்ய
வபக்ஷத்ேவந ராஜ்யம்உத்தா²ஸ்யத ,

Ⅺ நாநாஸ்தா²ேநஷ மஹாபூ⁴கம்ேபா
து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ மாரீ ச ப⁴வஷ்யந்த , ததா²
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வ்ேயாமமண்ட³லஸ்யப⁴யங்கரத³ர்ஸ²நாந்யஸ்²சர்ய்யலக்ஷணாந
ச ப்ரகாஸ²யஷ்யந்ேத|

Ⅻ க ந்து ஸர்வ்வாஸாேமதாஸாம்ʼ
க⁴டநாநாம்ʼ பூர்வ்வம்ʼ ேலாகா யுஷ்மாந்
த்⁴ருʼத்வா தாட³யஷ்யந்த , ப⁴ஜநாலேய
காராயாஞ்ச ஸமர்பயஷ்யந்த மம
நாமகாரணாத்³ யுஷ்மாந் பூ⁴பாநாம்ʼ
ஸா²ஸகாநாஞ்சஸம்முக²ம்ʼ ேநஷ்யந்த ச|

ⅩⅢ ஸா யார்த²ம் ஏதாந யுஷ்மாந் ப்ரத
க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅣ ததா³ கமுத்தரம்ʼ வக்தவ்யம் ஏதத் ந
ச ந்தயஷ்யாமஇத மந :ஸுநஸ்²ச தநுத|

ⅩⅤ வபக்ஷா யஸ்மாத் க மப்யுத்தரம்
ஆபத்தஞ்ச கர்த்தும்ʼ ந ஸ² யந்த
தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ வாக்படுத்வம்ʼ ஜ்ஞாநஞ்ச
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யாமி|

ⅩⅥ கஞ்ச யூயம்ʼ ப த்ரா மாத்ரா ப்⁴ராத்ரா
ப³ந்து⁴நா ஜ்ஞாத்யா குடும்ேப³ந ச பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத்⁴ேவ; ததஸ்ேத யுஷ்மாகம்ʼ
கஞ்சந கஞ்சந கா⁴தயஷ்யந்த |

ⅩⅦ மம நாம்ந : காரணாத் ஸர்வ்ைவ
ர்மநுஷ்ையர்யூயம்ருʼதீயஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅧக ந்துயுஷ்மாகம்ʼஸி²ர :ேகைஸ²ேகாப ந
வ நம்ʼ யத ,

ⅩⅨ தஸ்மாேத³வ ைத⁴ர்ய்யமவலம்ப்³ய
ஸ்வஸ்வப்ராணாந் ரக்ஷத|

ⅩⅩ அபரஞ்ச யரூஸா²லம்புரம்ʼ
ைஸந்யேவஷ்டிதம்ʼ வேலாக்ய
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தஸ்ேயாச்ச ²ந்நதாயா : ஸமய : ஸமீப
இத்யவக³மிஷ்யத²|

ⅩⅪ ததா³ யஹூதா³ேத³ஸ²ஸ்தா² ேலாகா :
பர்வ்வதம்ʼ பலாயந்தாம்ʼ, ேய ச நக³ேர
தஷ்ட²ந்த ேத ேத³ஸா²ந்தரம்ʼ பலாயந்தா,
ேய ச க்³ராேம தஷ்ட²ந்த ேத நக³ரம்ʼ ந
ப்ரவஸ²ந்து,

ⅩⅫ யதஸ்ததா³ ஸமுசதத³ண்ட³நாய
த⁴ர்ம்மபுஸ்தேக யாந ஸர்வ்வாணி லிக ²தாந
தாந ஸப²லாந ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅢ க ந்து யா யாஸ்ததா³ க³ர்ப⁴வத்ய :
ஸ்தந்யதா³வ்யஸ்²ச தாமாம்ʼ து³ர்க³த
ர்ப⁴வஷ்யத , யத ஏதால்ேலாகாந் ப்ரத
ேகாேபா ேத³ேஸ² ச வஷமது³ர்க³த
ர்க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅩⅣவஸ்துதஸ்துேதக²ங்க³தா⁴ரபரிவ்வங்க³ம்ʼ
லப்ஸ்யந்ேத ப³த்³தா⁴ : ஸந்த :
ஸர்வ்வேத³ேஸ²ஷ நாயஷ்யந்ேத ச
கஞ்சாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼஸமேயாபஸ்த ²த பர்ய்யந்தம்ʼ
யரூஸா²லம்புரம்ʼ ைத : பத³தைல
ர்த³லயஷ்யேத|

ⅩⅩⅤ ஸூர்ய்யசந்த்³ரநக்ஷத்ேரஷ
லக்ஷணாத ³ ப⁴வஷ்யந்த , பு⁴வ
ஸர்வ்வேத³ஸீ²யாநாம்ʼ து³ :க²ம்ʼ ச ந்தா ச
ஸிந்ெதௗ⁴ வீசீநாம்ʼ தர்ஜநம்ʼ க³ர்ஜநஞ்ச
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅥ பூ⁴ெபௗ⁴ பா⁴வக⁴டநாம்ʼ ச ந்தய த்வா
மநுஜா ப ⁴யாம்ருʼதகல்பா ப⁴வஷ்யந்த ,
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யேதா வ்ேயாமமண்ட³ேல ேதஜஸ்வேநா
ேதா³லாயமாநா ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅦ ததா³ பராக்ரேமணா மஹாேதஜஸா
ச ேமகா⁴ரூட⁴ம்ʼ மநுஷ்யபுத்ரம் ஆயாந்தம்ʼ
த்³ர யந்த |

ⅩⅩⅧ க ந்த்ேவதாஸாம்ʼ க⁴டநாநாமாரம்ேப⁴
ஸத யூயம்ʼ மஸ்தகாந்யுத்ேதால்ய
ஊர்த³த்⁴வம்ʼ த்³ர யத², யேதா யுஷ்மாகம்ʼ
முக்ேத : கால :ஸவேதா⁴ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅨ ததஸ்ேதைநதத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²
கத ²தா,பஸ்²யதஉடு³ம்ப³ராத ³வ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ

ⅩⅩⅩ நவீநபத்ராணி ஜாதாநீத த்³ருʼஷ்ட்வா
ந தா³வகால உபஸ்த ²த இத யதா² யூயம்ʼ
ஜ்ஞாதும்ʼஸ²க்நுத²,

ⅩⅩⅪ ததா² ஸர்வ்வாஸாமாஸாம்ʼ க⁴டநாநாம்
ஆரம்ேப⁴த்³ருʼஷ்ேடஸதீஸ்²வரஸ்யராஜத்வம்ʼ
ந கடம்இத்யப ஜ்ஞாஸ்யத²|

ⅩⅩⅫ யுஷ்மாநஹம்ʼ யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி,
வத்³யமாநேலாகாநாேமஷாம்ʼ க³மநாத்
பூர்வ்வம்ஏதாந க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅢநேபா⁴பு⁴ேவார்ேலாேபாப⁴வஷ்யத மம
வாக்துகதா³ப லுப்தா ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣ அதஏவ வஷமாஸ²ேநந பாேநந
ச ஸாம்ʼமாரிகச ந்தாப ⁴ஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ
ச த்ேதஷ மத்ேதஷ தத்³த ³நம் அகஸ்மாத்³
யுஷ்மாந் ப்ரத யதா² ேநாபதஷ்ட²த தத³ர்த²ம்ʼ
ஸ்ேவஷ ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த|



Luke ⅩⅪ:ⅩⅩⅩⅤ cxxxvii Luke ⅩⅫ:Ⅴ

ⅩⅩⅩⅤ ப்ருʼத ²வீஸ்த²ஸர்வ்வேலாகாந் ப்ரத
தத்³த ³நம்உந்மாத²இவஉபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅥ யதா² யூயம் ஏதத்³பா⁴வக⁴டநா
உத்தர்த்தும்ʼ மநுஜஸுதஸ்ய ஸம்முேக²
ஸம்ʼஸ்தா²துஞ்ச ேயாக்³யா ப⁴வத²
காரணாத³ஸ்மாத் ஸாவதா⁴நா : ஸந்ேதா
ந ரந்தரம்ʼ ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅦஅபரஞ்சஸத ³வா மந்த ³ர உபத ³ஸ்²ய
ராைசைஜதுநாத்³ரிம்ʼ க³த்வாதஷ்ட²த்|

ⅩⅩⅩⅧ தத : ப்ரத்யூேஷ லாகாஸ்தத்கதா²ம்ʼ
ஸ்²ேராதும்ʼமந்த ³ேர தத³ந்த கம்ஆக³ச்ச²ந்|

ⅩⅫ
Ⅰ அபரஞ்ச கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்ஸவஸ்ய
காலஉபஸ்த ²ேத

Ⅱ ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாயகாஸ்²ச யதா²
தம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த தேதா²பாயாம்
அேசஷ்டந்த க ந்துேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :|

Ⅲஏதஸ்த ந்ஸமேயத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்ேயஷ
க³ணித ஈஷ்கரிேயாதீயரூடி⁴மாந்
ேயா யஹூதா³ஸ்தஸ்யாந்த :கரணம்ʼ
ைஸ²தாநாஸ்²ரிதத்வாத்

Ⅳஸக³த்வாயதா²யீஸு²ம்ʼேதஷாம்ʼகேரஷ
ஸமர்பயதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ததா² மந்த்ரணாம்ʼ
ப்ரதா⁴நயாஜைக : ேஸநாபத ப ⁴ஸ்²ச ஸஹ
சகார|

Ⅴ ேதந ேத துஷ்டாஸ்தஸ்ைம முத்³ராம்ʼ
தா³தும்ʼ பணம்ʼ சக்ரு :|
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Ⅵ தத : ேஸாங்கீ³க்ருʼத்ய யதா²
ேலாகாநாமேகா³சேர தம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ததா²வகாஸ²ம்ʼ
ேசஷ்டிதுமாேரேப⁴|

Ⅶ அத² கண்வஸூ²ந்யபூேபாத்மவத ³ேந,
அர்தா²த்யஸ்மிந்த ³ேநநஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ேமேஷாஹந்தவ்யஸ்தஸ்மிந் த ³ேந

Ⅷ யீஸு² : ப தரம்ʼ ேயாஹநஞ்சாஹூய
ஜகா³த³, யுவாம்ʼ க³த்வாஸ்மாகம்ʼ
ேபா⁴ஜநார்த²ம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
த்³ரவ்யாண்யாஸாத³யதம்ʼ|

Ⅸததா³ ெதௗ பப்ரச்ச²து : குசாஸாத³யாேவா
ப⁴வத : ேகச்சா²?

Ⅹ ததா³ ேஸாவாதீ³த், நக³ேர ப்ரவஷ்ேட
கஸ்²ச ஜ்ஜலகும்ப⁴மாதா³ய யுவாம்ʼ ஸாக்ஷாத்
கரிஷ்யத ஸ யந்ந ேவஸ²நம்ʼ ப்ரவஸ²த
யுவாமப தந்ந ேவஸ²நம்ʼ தத்பஸ்²சாத ³த்வா
ந ேவஸ²நபத ம்இத வாக்யம்ʼவத³தம்ʼ,

Ⅺ யத்ராஹம்ʼ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ய
ேபா⁴ஜ்யம்ʼஸி²ஷ்ைய :ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ
ஸ²க்ேநாமி ஸாத த ²ஸா²லா◌ा குத்ர?
கதா²மிமாம்ʼ ப்ரபு⁴ஸ்த்வாம்ʼ ப்ருʼச்ச²த |

Ⅻ தத : ஸ ஜேநா த்³வதீயப்ரேகாஷ்டீ²யம்
ஏகம்ʼ ஸ²ஸ்தம்ʼ ேகாஷ்ட²ம்ʼ த³ர்ஸ²யஷ்யத
தத்ர ேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யதம்ʼ|

ⅩⅢததஸ்ெதௗக³த்வாதத்³வாக்யாநுஸாேரண
ஸர்வ்வம்ʼ த்³ருʼஷ்த்³வா தத்ர
நஸ்தாேராத்ஸவீயம்ʼேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யாமாஸது :|
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ⅩⅣ அத² கால உபஸ்த ²ேத யீஸு²
ர்த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ப்ேரரிைத : ஸஹ
ேபா⁴க்துமுபவஸ்²யகத ²தவாந்

ⅩⅤ மம து³ :க²ேபா⁴கா³த் பூர்வ்வம்ʼ யுபா⁴ப ⁴ :
ஸஹ நஸ்தாேராத்ஸவஸ்ையதஸ்ய
ேபா⁴ஜ்யம்ʼேபா⁴க்தும்ʼமயாதவாஞ்சா²க்ருʼதா|

ⅩⅥ யுஷ்மாந் வதா³மி, யாவத்காலம்
ஈஸ்²வரராஜ்ேய ேபா⁴ஜநம்ʼ ந கரிஷ்ேய
தாவத்காலம்இத³ம்ʼ ந ேபா⁴ ேய|

ⅩⅦ ததா³ ஸ பாநபாத்ரமாதா³ய ஈஸ்²வரஸ்ய
கு³ணாந் கீர்த்தய த்வா ேதப்⁴ேயா
த³த்வாவத³த், இத³ம்ʼ க்³ருʼஹ்லீத யூயம்ʼ
வப⁴ஜ்யபவத|

ⅩⅧ யுஷ்மாந் வதா³மி யாவத்காலம்
ஈஸ்²வரராஜத்வஸ்யஸம்ʼஸ்தா²பநம்ʼ ந ப⁴வத
தாவத்³ த்³ராக்ஷாப²லரஸம்ʼ ந பாஸ்யாமி|

ⅩⅨதத : பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஈஸ்²வரகு³ணாந்
கீர்த்தய த்வா ப⁴ங்க்தா ேதப்⁴ேயா
த³த்வாவத³த், யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ஸமர்ப தம்ʼ
யந்மம வபுஸ்தத ³த³ம்ʼ, ஏதத் கர்ம்ம மம
ஸ்மரணார்த²ம்ʼகுருத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩஅத² ேபா⁴ஜநாந்ேத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ பாத்ரம்ʼ
க்³ருʼஹீத்வாவத³த், யுஷ்மத்க்ருʼேத பாத தம்ʼ
யந்மம ரக்தம்ʼ ேதந ந ர்ணீதநவநயமரூபம்ʼ
பாநபாத்ரமித³ம்ʼ|

ⅩⅪ பஸ்²யத ேயா மாம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயஷ்யத ஸ மயா ஸஹ ேபா⁴ஜநாஸந
உபவஸ²த |



Luke ⅩⅫ:ⅩⅫ cxl Luke ⅩⅫ:ⅩⅩⅨ

ⅩⅫயதா² நரூப தமாஸ்ேத தத³நுஸாேரணா
மநுஷ்யபு◌தु்ரஸ்ய க³த ர்ப⁴வஷ்யத க ந்து
யஸ்தம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத தஸ்ய
ஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ ததா³ ேதஷாம்ʼ ேகா ஜந ஏதத்
கர்ம்ம கரிஷ்யத தத் ேத பரஸ்பரம்ʼ
ப்ரஷ்டுமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅩⅣ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ ேகா ஜந :
ஸ்²ேரஷ்ட²த்ேவந க³ணயஷ்யேத, அத்ரார்ேத²
ேதஷாம்ʼவவாேதா³ப⁴வத்|

ⅩⅩⅤ அஸ்மாத் காரணாத் ேஸாவத³த்,
அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ ராஜாந : ப்ரஜாநாமுபரி
ப்ரபு⁴த்வம்ʼ குர்வ்வந்த தா³ருணஸா²ஸநம்ʼ
க்ருʼத்வாப ேத பூ⁴பத த்ேவந வக்²யாதா
ப⁴வந்த ச|

ⅩⅩⅥ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ ததா² ந ப⁴வஷ்யத ,
ேயா யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்²ேரஷ்ேடா² ப⁴வஷ்யத
ஸ கநஷ்ட²வத்³ ப⁴வது, யஸ்²ச முக்²ேயா
ப⁴வஷ்யத ஸேஸவகவத்³ப⁴வது|

ⅩⅩⅦ ேபா⁴ஜேநாபவஷ்டபரிசாரகேயா : க :
ஸ்²ேரஷ்ட² :? ேயா ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²த ஸ
கம்ʼஸ்²ேரஷ்ேடா² ந ப⁴வத ? க ந்துயுஷ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ஹம்ʼ பரிசாரகஇவாஸ்மி|

ⅩⅩⅧ அபரஞ்ச யுயம்ʼ மம பரீக்ஷாகாேல
ப்ரத²மமாரப்⁴யமயாஸஹஸ்த ²தா

ⅩⅩⅨ ஏதத்காரணாத் ப த்ரா யதா² மத³ர்த²ம்ʼ
ராஜ்யேமகம்ʼ நரூப தம்ʼ ததா²ஹமப
யுஷ்மத³ர்த²ம்ʼ ராஜ்யம்ʼ நரூபயாமி|
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ⅩⅩⅩ தஸ்மாந் மம ராஜ்ேய
ேபா⁴ஜநாஸேந ச ேபா⁴ஜநபாேந
கரிஷ்யத்⁴ேவ ஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஸ்²ய
ேசஸ்ராேயலீயாநாம்ʼத்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²நாம்ʼ
வசாரம்ʼ கரிஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ ப்ரபு⁴ருவாச, ேஹ ஸி²ேமாந்
பஸ்²ய த தஉநா தா⁴ந்யாநீவ யுஷ்மாந்
ைஸ²தாந் சாலயதும்ஐச்ச²த்,

ⅩⅩⅫ க ந்து தவ வஸ்²வாஸஸ்ய ேலாேபா
யதா² ந ப⁴வத ஏதத் த்வத³ர்த²ம்ʼ ப்ரார்த ²தம்ʼ
மயா, த்வந்மநஸி பரிவர்த்த ேத ச
ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼமநாம்ʼஸிஸ்த ²ரீகுரு|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ேஸாவத³த், ேஹ ப்ரேபா⁴ஹம்ʼ
த்வயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ காராம்ʼ ம்ருʼதஞ்ச யாதும்ʼ
மஜ்ஜிேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅣ தத : ஸ உவாச, ேஹ பதர த்வாம்ʼ
வதா³மி, அத்³ய குக்குடரவாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ
மத்பரிசயம்ʼவாரத்ரயம்அபஹ்ேவாஷ்யேஸ|

ⅩⅩⅩⅤ அபரம்ʼ ஸ பப்ரச்ச², யதா³
முத்³ராஸம்புடம்ʼ கா²த்³யபாத்ரம்ʼ பாது³காஞ்ச
வ நா யுஷ்மாந் ப்ராஹணவம்ʼ ததா³
யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்யாப ந்யூநதாஸீத்? ேத
ப்ேராசு : கஸ்யாப ந|

ⅩⅩⅩⅥ ததா³ ேஸாவத³த் க ந்த்வதா³நீம்ʼ
முத்³ராஸம்புடம்ʼ கா²த்³யபாத்ரம்ʼ வா
யஸ்யாஸ்த ேதந தத்³க்³ரஹீதவ்யம்ʼ, யஸ்ய
ச க்ருʼபாேணா◌े நாஸ்த ேதந ஸ்வவஸ்த்ரம்ʼ
வக்ரீயஸக்ேரதவ்ய :|
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ⅩⅩⅩⅦ யேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
அபராத ⁴ஜைந : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ க³ணித : ஸ
ப⁴வஷ்யத | இத³ம்ʼ யச்சா²ஸ்த்ரீயம்ʼ வசநம்ʼ
லிக ²தமஸ்த தந்மய ப²லிஷ்யத யேதா மம
ஸம்ப³ந்தீ⁴யம்ʼஸர்வ்வம்ʼ ேஸத்ஸ்யத |

ⅩⅩⅩⅧ ததா³ ேத ப்ேராசு : ப்ரேபா⁴ பஸ்²ய
இெமௗ க்ருʼபாெணௗ| தத : ேஸாவத³த்³
ஏெதௗயேத²ஷ்ெடௗ|

ⅩⅩⅩⅨ அத² ஸ தஸ்மாத்³வஹ ர்க³த்வா
ஸ்வாசாராநுஸாேரண ைஜதுநநாமாத்³ரிம்ʼ
ஜகா³மஸி²ஷ்யாஸ்²ச தத்பஸ்²சாத்³யயு :|

ⅩⅬ தத்ேராபஸ்தா²ய ஸ தாநுவாச,
யதா² பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பதத² தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் ஸ தஸ்மாத்³ ஏகஸ²ரேக்ஷபாத்³
ப³ஹ ர்க³த்வா ஜாநுநீ பாதய த்வா ஏதத்
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர,

ⅩⅬⅡ ேஹ பத ர்யத ³ ப⁴வாந் ஸம்மந்யேத
தர்ஹ கம்ʼஸேமநம்ʼ மமாந்த காத்³ தூ³ரய
க ந்து மத ³ச்சா²நுரூபம்ʼ ந த்வத ³ச்சா²நுரூபம்ʼ
ப⁴வது|

ⅩⅬⅢ ததா³ தஸ்ைம ஸ²க்த ம்ʼ தா³தும்ʼ
ஸ்வர்கீ³யதூ³ேதா த³ர்ஸ²நம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅬⅣ பஸ்²சாத் ேஸாத்யந்தம்ʼ யாதநயா
வ்யாகுேலா பூ⁴த்வா புநர்த்³ருʼட⁴ம்ʼ
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர, தஸ்மாத்³
ப்³ருʼஹச்ேசா²ணிதப ³ந்த³வ இவ தஸ்ய
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ஸ்ேவத³ப ³ந்த³வ : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ
பததுமாேரப ⁴ேர|

ⅩⅬⅤ அத² ப்ரார்த²நாத உத்தா²ய
ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ ஸமீபேமத்ய தாந்
மேநாது³ :க ²ேநா ந த்³ரிதாந் த்³ருʼஷ்ட்வாவத³த்

ⅩⅬⅥ குேதா ந த்³ராத²? பரீக்ஷாயாம்
அபதநார்த²ம்ʼ ப்ரர்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅬⅦ ஏதத்கதா²யா : கத²நகாேல
த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாம்ʼ மத்⁴ேய க³ணிேதா
யஹூதா³நாமா ஜநதாஸஹதஸ்ேதஷாம்
அக்³ேர சலித்வா யீேஸா²ஸ்²சும்ப³நார்த²ம்ʼ
தத³ந்த கம்ஆயெயௗ|

ⅩⅬⅧ ததா³ யீஸு²ருவாச, ேஹ யஹூதா³
க ம்ʼ சும்ப³ேநந மநுஷ்யபுத்ரம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயஸி?

ⅩⅬⅨ ததா³ யத்³யத்³ க⁴டிஷ்யேத தத³நுமாய
ஸங்க ³ப ⁴ருக்தம்ʼ, ேஹ ப்ரேபா⁴ வயம்ʼ க
க²ங்ேக³ந கா⁴தயஷ்யாம :?

Ⅼ தத ஏக : கரவாேலநாஹத்ய
ப்ரதா⁴நயாஜகஸ்ய தா³ஸஸ்ய த³க்ஷணம்ʼ
கர்ணம்ʼ ச ச்ேச²த³|

ⅬⅠ அதூ⁴நா நவர்த்தஸ்வ இத்யுக்த்வா
யீஸு²ஸ்தஸ்ய ஸ்²ருதம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா
ஸ்வஸ்யம்ʼ சகார|

ⅬⅡ பஸ்²சாத்³ யீஸு² : ஸமீபஸ்தா²ந்
ப்ரதா⁴நயாஜகாந் மந்த ³ரஸ்ய ேஸநாபதீந்
ப்ராசீநாம்ʼஸ்²ச ஜகா³த³, யூயம்ʼ க்ருʼபாணாந்
யஷ்டீம்ʼஸ்²ச க்³ருʼஹீத்வா மாம்ʼ க ம்ʼ ேசாரம்ʼ
த⁴ர்த்துமாயாதா :?
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ⅬⅢயதா³ஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸஹ ப்ரத த ³நம்ʼ
மந்த ³ேர(அ)தஷ்ட²ம்ʼ ததா³ மாம்ʼ த⁴ர்த்தம்ʼ
ந ப்ரவ்ருʼத்தா :, க ந்த்வதா³நீம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமேயாந்த⁴காரஸ்யசாத ⁴பத்யமஸ்த |

ⅬⅣஅத² ேத தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா மஹாயாஜகஸ்ய
ந ேவஸ²நம்ʼ ந ந்யு :|தத : ப தேராதூ³ேரதூ³ேர
பஸ்²சாத ³த்வா

ⅬⅤ ப்³ருʼஹத்ேகாஷ்ட²ஸ்ய மத்⁴ேய
யத்ராக்³ந ம்ʼ ஜ்வாலயத்வா ேலாகா :
ஸேமத்ேயாபவஷ்டாஸ்தத்ர ைத : ஸார்த்³த⁴ம்
உபவ ேவஸ²|

ⅬⅥ அத² வஹ்நஸந்நெதௗ⁴
ஸமுபேவஸ²காேல காச த்³தா³ஸீ மேநா
நவஸ்²ய தம்ʼ ந ரீ யாவத³த் புமாநயம்ʼ
தஸ்யஸங்ேக³(அ)ஸ்தா²த்|

ⅬⅦ க ந்து ஸ தத்³ அபஹ்நுத்யாவாதீ³த் ேஹ
நாரி தமஹம்ʼ ந பரிச ேநாமி|

ⅬⅧ க்ஷணாந்தேர(அ)ந்யஜநஸ்தம்ʼ
த்³ருʼஷ்ட்வாப்³ரவீத் த்வமப ேதஷாம்ʼ
ந கரஸ்ையகஜேநாஸி| ப தர : ப்ரத்யுவாச ேஹ
நர நாஹமஸ்மி|

ⅬⅨ தத : ஸார்த்³த⁴த³ண்ட³த்³வயாத் பரம்ʼ
புநரந்ேயா ஜேநா நஸ்²ச த்ய ப³பா⁴ேஷ,
ஏஷ தஸ்ய ஸங்கீ³த ஸத்யம்ʼ யேதாயம்ʼ
கா³லீலீேயா ேலாக :|

ⅬⅩ ததா³ ப தர உவாச ேஹ நர த்வம்ʼ யத்³
வத³மி தத³ஹம்ʼ ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ந ஸ²க்ேநாமி,
இத வாக்ேயகத ²தமாத்ேரகுக்குேடாருராவ|
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ⅬⅪ ததா³ ப்ரபு⁴ணா வ்யாது⁴ட்ய ப தேர
ந ரீக்ஷேத க்ருʼகவாகுரவாத் பூர்வ்வம்ʼ மாம்ʼ
த்ரிரபஹ்ேநாஷ்யேஸ இத பூர்வ்ேவாக்தம்ʼ
தஸ்யவாக்யம்ʼ ப தர :ஸ்ம்ருʼத்வா

ⅬⅫப³ஹர்க³த்வா மஹாேக²ேத³ந சக்ரந்த³|
ⅬⅩⅢ ததா³ ைய ர்யீஸு²ர்த்⁴ருʼதஸ்ேத
தமுபஹஸ்யப்ரஹர்த்துமாேரப ⁴ேர|

ⅬⅩⅣ வஸ்த்ேரண தஸ்ய த்³ருʼெஸௗ²
ப³த்³த்⁴வா கேபாேல சேபடாகா⁴தம்ʼ க்ருʼத்வா
பப்ரச்சு² :, கஸ்ேத கேபாேல சேபடாகா⁴தம்ʼ
க்ருʼதவாந? க³ணயத்வாதத்³வத³|

ⅬⅩⅤ தத³ந்யத் தத்³வருத்³த⁴ம்ʼ
ப³ஹுந ந்தா³வாக்யம்ʼவக்துமாேரப ⁴ேர|

ⅬⅩⅥ அத² ப்ரபா⁴ேத ஸத ேலாகப்ராஞ்ச :
ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச ஸபா⁴ம்ʼ
க்ருʼத்வாமத்⁴ேயஸப⁴ம்ʼயீஸு²மாநீயபப்ரச்சு² :,
த்வம்அப ⁴ஷகேதாஸிநவாஸ்மாந்வத³|

ⅬⅩⅦ ஸ ப்ரத்யுவாச, மயா
தஸ்மிந்நுக்ேத(அ)ப யூயம்ʼ ந
வஸ்²வஸிஷ்யத²|

ⅬⅩⅧ கஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³வாக்ேய யுஷ்மாந்
ப்ருʼஷ்ேட(அ)ப மாம்ʼ ந தது³த்தரம்ʼ வ யத²
ந மாம்ʼ த்ய யத² ச|

ⅬⅩⅨ க ந்த்வத : பரம்ʼ மநுஜஸுத :
ஸர்வ்வஸ²க்த மத ஈஸ்²வரஸ்ய த³க்ஷேண
பார்ஸ்²ேவஸமுபேவ யத |
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ⅬⅩⅩ ததஸ்ேத பப்ரச்சு² :, ர்தஹ
த்வமீஸ்²வரஸ்யபுத்ர :?ஸகத²யாமாஸ,யூயம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼவத³த²ஸஏவாஹம்ʼ|

ⅬⅩⅪ ததா³ ேத ஸர்வ்ேவ கத²யாமாஸு :,
ர்தஹ ஸா ேய(அ)ந்ஸஸ்மிந் அஸ்மாகம்ʼ
க ம்ʼ ப்ரேயாஜநம்ʼ? அஸ்ய ஸ்வமுகா²ேத³வ
ஸா யம்ʼ ப்ராப்தம்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰதத : ஸபா⁴ஸ்தா² : ஸர்வ்வேலாகா உத்தா²ய
தம்ʼ பீலாதஸம்முக²ம்ʼ நீத்வாப்ேராத்³ய
வக்துமாேரப ⁴ேர,

Ⅱ ஸ்வமப ⁴ஷக்தம்ʼ ராஜாநம்ʼ வத³ந்தம்ʼ
ைகமரராஜாய கரதா³நம்ʼ ந ேஷத⁴ந்தம்ʼ
ராஜ்யவபர்ய்யயம்ʼ குர்த்தும்ʼ ப்ரவர்த்தமாநம்
ஏந ப்ராப்தாவயம்ʼ|

Ⅲததா³பீலாதஸ்தம்ʼப்ருʼஷ்டவாந்த்வம்ʼக ம்ʼ
யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா? ஸப்ரத்யுவாச த்வம்ʼ
ஸத்யமுக்தவாந்|

Ⅳ ததா³ பீலாத : ப்ரதா⁴நயாஜகாத ³ேலாகாந்
ஜகா³த்³, அஹேமதஸ்ய கமப்யபராத⁴ம்ʼ
நாப்தவாந்|

Ⅴ ததஸ்ேத புந : ஸாஹமிேநா பூ⁴த்வாவத³ந்,
ஏஷ கா³லீல ஏதத்ஸ்தா²நபர்ய்யந்ேத
ஸர்வ்வஸ்மிந் யஹூதா³ேத³ேஸ²
ஸர்வ்வால்ேலாகாநுபத ³ஸ்²ய குப்ரவ்ருʼத்த ம்ʼ
க்³ராஹீதவாந்|
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Ⅵ ததா³ பீலாேதா கா³லீலப்ரேத³ஸ²ஸ்ய
நாம ஸ்²ருத்வா பப்ரச்ச², க மயம்ʼ கா³லீலீேயா
ேலாக :?

Ⅶதத :ஸகா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²யேஹேராத்³ராஜஸ்ய
ததா³ ஸ்த ²ேதஸ்தஸ்ய ஸமீேப யீஸு²ம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸ|

Ⅷ ததா³ ேஹேராத்³ யீஸு²ம்ʼ
வேலாக்ய ஸந்துேதாஷ, யத : ஸ தஸ்ய
ப³ஹுவ்ருʼத்தாந்தஸ்²ரவணாத் தஸ்ய
கஞ ◌्சதா³ஸ்²சர்ய்யகர்ம்ம பஸ்²யத
இத்யாஸா²ம்ʼ க்ருʼத்வா ப³ஹுகாலமாரப்⁴ய
தம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ ப்ரயாஸம்ʼ க்ருʼதவாந்|

Ⅸ தஸ்மாத் தம்ʼ ப³ஹுகதா² : பப்ரச்ச² க ந்து
ஸ தஸ்ய கஸ்யாப வாக்யஸ்ய ப்ரத்யுத்தரம்ʼ
ேநாவாச|

Ⅹ அத² ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
ப்ேராத்தஷ்ட²ந்த : ஸாஹேஸந தமபவத ³தும்ʼ
ப்ராேரப ⁴ேர|

Ⅺ ேஹேராத்³ தஸ்ய ேஸநாக³ணஸ்²ச
தமவஜ்ஞாய உபஹாஸத்ேவந ராஜவஸ்த்ரம்ʼ
பரிதா⁴ப்ய புந : பீலாதம்ʼ ப்ரத தம்ʼ
ப்ராஹேணாத்|

Ⅻ பூர்வ்வம்ʼ ேஹேராத்³பீலாதேயா :
பரஸ்பரம்ʼைவரபா⁴வஆஸீத் க ந்து தத்³த ³ேந
த்³வேயா ர்ேமலநம்ʼஜாதம்|

ⅩⅢ பஸ்²சாத் பீலாத : ப்ரதா⁴நயாஜகாந்
ஸா²ஸகாந் ேலாகாம்ʼஸ்²ச யுக³பதா³ஹூய
ப³பா⁴ேஷ,
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ⅩⅣ ராஜ்யவபர்ய்யயகாரேகாயம்
இத்யுக்த்வா மநுஷ்யேமநம்ʼ மம
ந கடமாைநஷ்ட க ந்து பஸ்²யத யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமக்ஷம் அஸ்ய வசாரம்ʼ க்ருʼத்வாப
ப்ேராக்தாபவாதா³நுரூேபணாஸ்ய
ேகாப்யபராத⁴ :ஸப்ரமாேணாநஜாத :,

ⅩⅤ யூயஞ்ச ேஹேராத³ : ஸந்நெதௗ⁴
ப்ேரஷதாமயாதத்ராஸ்யேகாப்யபராத⁴ஸ்ேதநாப
ந ப்ராப்த :| பஸ்²யதாேநந வத⁴ேஹ◌ेதுகம்ʼ
க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅥ தஸ்மாேத³நம்ʼ தாட³யத்வா
வஹாஸ்யாமி|

ⅩⅦ தத்ேராத்ஸேவ ேதஷாேமேகா
ேமாசய தவ்ய :|

ⅩⅧ இத ேஹேதாஸ்ேத ப்ேராச்ைசேரகதா³
ப்ேராசு :, ஏநம்ʼதூ³ரீக்ருʼத்ய ப³ரப்³பா³நாமாநம்ʼ
ேமாசய|

ⅩⅨஸப³ரப்³பா³நக³ரஉபப்லவவதா⁴பராதா⁴ப்⁴யாம்ʼ
காராயாம்ʼ ப³த்³த⁴ஆஸீத்|

ⅩⅩ க ந்து பீலாேதா யீஸு²ம்ʼ ேமாசயதும்ʼ
வாஞ்ச²ந் புநஸ்தாநுவாச|

ⅩⅪ ததா²ப்ேயநம்ʼ க்ருேஸ² வ்யத⁴ க்ருேஸ²
வ்யேத⁴த வத³ந்தஸ்ேதருருவு :|

ⅩⅫ தத : ஸ த்ருʼதீயவாரம்ʼ ஜகா³த³ குத :?
ஸ கம்ʼ கர்ம்ம க்ருʼதவாந்? நாஹமஸ்ய
கமப வதா⁴பராத⁴ம்ʼ ப்ராப்த : ேகவலம்ʼ
தாட³யத்வாமும்ʼ த்யஜாமி|
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ⅩⅩⅢ ததா²ப ேத புநேரநம்ʼ க்ருேஸ²
வ்யத⁴ இத்யுக்த்வா ப்ேராச்ைசர்த்³ருʼட⁴ம்ʼ
ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர;

ⅩⅩⅣ தத : ப்ரதா⁴நயாஜகாதீ³நாம்ʼ கலரேவ
ப்ரப³ேல ஸத ேதஷாம்ʼ ப்ரார்த²நாரூபம்ʼ
கர்த்தும்ʼ பீலாதஆத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅩⅤ ராஜத்³ேராஹவத⁴ேயாரபராேத⁴ந
காராஸ்த²ம்ʼ யம்ʼ ஜநம்ʼ ேத யயாச ேர தம்ʼ
ேமாசய த்வா யீஸு²ம்ʼ ேதஷாமிச்சா²யாம்ʼ
ஸமார்பயத்|

ⅩⅩⅥ அத² ேத யீஸு²ம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
யாந்த , ஏதர்ஹ க்³ராமாதா³க³தம்ʼ
ஸி²ேமாநநாமாநம்ʼ குரீணீயம்ʼ ஜநம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா யீேஸா² : பஸ்²சாந்ேநதும்ʼ தஸ்ய
ஸ்கந்ேத⁴ க்ருஸ²மர்பயாமாஸு :|

ⅩⅩⅦ தேதா ேலா◌ाகாரண்யமத்⁴ேய
ப³ஹுஸ்த்ரிேயா ருத³த்ேயா வலபந்த்யஸ்²ச
யீேஸா² : பஸ்²சாத்³யயு :|

ⅩⅩⅧ க ந்து ஸ வ்யாகு⁴ட்ய தா உவாச, ேஹ
யரூஸா²லேமா நார்ய்ேயா யுயம்ʼ மத³ர்த²ம்ʼ
ந ருத ³த்வா ஸ்வார்த²ம்ʼ ஸ்வாபத்யார்த²ஞ்ச
ருத ³த ;

ⅩⅩⅨ பஸ்²யத ய : கதா³ப க³ர்ப⁴வத்ேயா
நாப⁴வந் ஸ்தந்யஞ்ச நாபாயயந் தாத்³ருʼஸீ²
ர்வந்த்⁴யா யதா³ த⁴ந்யா வ யந்த ஸ கால
ஆயாத |
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ⅩⅩⅩ ததா³ ேஹ ைஸ²லா அஸ்மாகமுபரி
பதத, ேஹ உபைஸ²லா அஸ்மாநாச்சா²த³யத
கதா²மீத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ேலாகாவ யந்த |

ⅩⅩⅪ யத : ஸேதஜஸி ஸா²க ²ந ேசேத³தத்³
க⁴டேத தர்ஹ ஸு²ஷ்கஸா²க ²ந க ம்ʼ ந
க⁴டிஷ்யேத?

ⅩⅩⅫ ததா³ ேத ஹந்தும்ʼ த்³வாவபராத ⁴ெநௗ
ேதநஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந ந்யு :|

ⅩⅩⅩⅢ அபரம்ʼ ஸி²ர :கபாலநாமகஸ்தா²நம்ʼ
ப்ராப்ய தம்ʼ க்ருேஸ² வவது⁴ :;
தத்³த்³வேயாரபராத ⁴ேநாேரகம்ʼ தஸ்ய
த³க்ஷேணா தத³ந்யம்ʼ வாேம க்ருேஸ²
வவது⁴ :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³ யீஸு²ரகத²யத், ேஹ பதேரதாந்
க்ஷமஸ்வயத ஏேத யத் கர்ம்ம குர்வ்வந்த தந்
ந வது³ :; பஸ்²சாத்ேத கு³டிகாபாதம்ʼ க்ருʼத்வா
தஸ்யவஸ்த்ராணிவ ப⁴ஜ்யஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅤ தத்ர ேலாகஸம்ʼக⁴ஸ்தஷ்ட²ந்
த³த³ர்ஸ²; ேத ேதஷாம்ʼ ஸா²ஸகாஸ்²ச
தமுபஹஸ்ய ஜக³து³ :, ஏஷ இதராந்
ரக்ஷதவாந் யதீ³ஸ்²வேரணாப ⁴ருச ேதா
(அ)ப ⁴ஷக்தஸ்த்ராதா ப⁴வத தர்ஹ
ஸ்வமது⁴நா ரக்ஷது|

ⅩⅩⅩⅥ தத³ந்ய : ேஸநாக³ணா ஏத்ய தஸ்ைம
அம்லரஸம்ʼ த³த்வா பரிஹஸ்யப்ேராவாச,

ⅩⅩⅩⅦ ேசத்த்வம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜாஸி
தர்ஹ ஸ்வம்ʼ ரக்ஷ|
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ⅩⅩⅩⅧ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராேஜத வாக்யம்ʼ
யூநாநீயேராமீேயப்³ரீயாக்ஷைர ர்லிக ²தம்ʼ
தச்ச ²ரஸஊர்த்³த்⁴ேவ(அ)ஸ்தா²ப்யத|

ⅩⅩⅩⅨ தேதா³ப⁴யபார்ஸ்²வேயா ர்வ த்³ெதௗ⁴
யாவபராத ⁴ெநௗ தேயாேரகஸ்தம்ʼ வந ந்த்³ய
ப³பா⁴ேஷ, ேசத்த்வம் அப ⁴ஷக்ேதாஸி தர்ஹ
ஸ்வமாவாஞ்ச ரக்ஷ|

ⅩⅬ க ந்த்வந்யஸ்தம்ʼ தர்ஜய த்வாவத³த்,
ஈஸ்²வராத்தவகஞ்ச த³ப ப⁴யம்ʼ நாஸ்த க ம்ʼ?
த்வமப ஸமாநத³ண்ேடா³ஸி,

ⅩⅬⅠ ேயாக்³யபாத்ேர ஆவாம்ʼ
ஸ்வஸ்வகர்ம்மணாம்ʼ ஸமுசதப²லம்ʼ
ப்ராப்நுவ : க ந்த்வேநந க மப நாபராத்³த⁴ம்ʼ|

ⅩⅬⅡ அத² ஸ யீஸு²ம்ʼ ஜகா³த³ ேஹ ப்ரேப⁴
ப⁴வாந் ஸ்வராஜ்யப்ரேவஸ²காேல மாம்ʼ
ஸ்மரது|

ⅩⅬⅢ ததா³ யீஸு² : கத ²தவாந் த்வாம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ வதா³மி த்வமத்³ையவ மயா
ஸார்த்³த⁴ம்ʼ பரேலாகஸ்ய ஸுக²ஸ்தா²நம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யஸி|

ⅩⅬⅣ அபரஞ்ச த்³வதீயயாமாத்
த்ருʼதீயயாமபர்ய்யந்தம்ʼரேவஸ்ேதஜேஸாந்தர்ஹதத்வாத்
ஸர்வ்வேத³ேஸா²(அ)ந்த⁴காேரணாவ்ருʼேதா

ⅩⅬⅤ மந்த ³ரஸ்ய யவந கா ச ச ²த்³யமாநா
த்³வதா⁴ ப³பூ⁴வ|

ⅩⅬⅥ தேதா யீஸு²ருச்ைசருவாச, ேஹ
பத ர்மமாத்மாநம்ʼ தவ கேர ஸமர்பேய,
இத்யுக்த்வாஸப்ராணாந்ஜெஹௗ|



Luke ⅩⅩⅢ:ⅩⅬⅦ clii Luke ⅩⅩⅢ:ⅬⅤ

ⅩⅬⅦ தைத³தா க⁴டநா த்³ருʼஷ்ட்வா
ஸ²தேஸநாபத ரீஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யமுக்த்வா
கத ²தவாந் அயம்ʼ ந தாந்தம்ʼ ஸாது⁴மநுஷ்ய
ஆஸீத்|

ⅩⅬⅧ அத² யாவந்ேதா ேலாகா த்³ரஷ்டும்
ஆக³தாஸ்ேததாக⁴டநாத்³ருʼஷ்ட்வாவக்ஷ :ஸு
கராகா⁴தம்ʼ க்ருʼத்வாவ்யாசுட்யக³தா :|

ⅩⅬⅨ யீேஸா² ர்ஜ்ஞாதேயா யா
யா ேயாஷதஸ்²ச கா³லீலஸ்ேதந
ஸார்த்³த⁴மாயாதாஸ்தாஅப தூ³ேரஸ்த ²த்வா
தத்ஸர்வ்வம்ʼ த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅼ ததா³ யஹூதீ³யாநாம்ʼ மந்த்ரணாம்ʼ
க்ரியாஞ்சாஸம்மந்யமாந ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜத்வம்அேபக்ஷமாேணா

ⅬⅠயஹூத ³ேத³ஸீ²ேயா (அ)ரிமதீ²யநக³ரீேயா
யூஷப்²நாமா மந்த்ரீ ப⁴த்³ேரா தா⁴ர்ம்மிகஸ்²ச
புமாந்

ⅬⅡபீலாதாந்த கம்ʼக³த்வாயீேஸா² ர்ேத³ஹம்ʼ
யயாேச|

ⅬⅢ பஸ்²சாத்³ வபுரவேராஹ்ய வாஸஸா
ஸம்ʼேவஷ்ட்ய யத்ர ேகாப மாநுேஷா
நாஸ்தா²ப்யத தஸ்மிந் ைஸ²ேல ஸ்வாேத
ஸ்²மஸா²ேந தத³ஸ்தா²பயத்|

ⅬⅣ தத்³த ³நமாேயாஜநீயம்ʼ த ³நம்ʼ
வஸ்²ராமவாரஸ்²சஸமீப :|

ⅬⅤ அபரம்ʼ யீஸு²நா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ கா³லீல
ஆக³தா ேயாஷத : பஸ்²சாத ³த்வா
ஸ்²மஸா²ேந தத்ர யதா²வபு : ஸ்தா²ப தம்ʼ தச்ச
த்³ருʼஷ்ட்வா
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ⅬⅥ வ்யாகு⁴ட்ய ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யைதலாந
க்ருʼத்வா வ த ⁴வத்³ வஸ்²ராமவாேர
வஸ்²ராமம்ʼ சக்ரு :|

ⅩⅩⅣ
Ⅰஅத²ஸப்தாஹப்ரத²மத ³ேந(அ)த ப்ரத்யூேஷ
தா ேயாஷத : ஸம்பாத ³தம்ʼ
ஸுக³ந்த ⁴த்³ரவ்யம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா தத³ந்யாப ⁴ :
கயதீப ⁴ :ஸ்த்ரீப ⁴ :ஸஹஸ்²மஸா²நம்ʼயயு :|

Ⅱ க ந்து ஸ்²மஸா²நத்³வாராத்
பாஷாணமபஸாரிதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா

Ⅲதா : ப்ரவஸ்²யப்ரேபா⁴ ர்ேத³ஹமப்ராப்ய
Ⅳ வ்யாகுலா ப⁴வந்த ஏதர்ஹ
ேதேஜாமயவஸ்த்ராந்வெதௗ த்³ெவௗ
புருெஷௗதாஸாம்ʼஸமீேபஸமுபஸ்த ²ெதௗ

Ⅴ தஸ்மாத்தா : ஸ²ங்காயுக்தா
பூ⁴மாவேதா⁴முக்²யஸ்யஸ்து² :| ததா³ ெதௗ தா
ஊசது ர்ம்ருʼதாநாம்ʼ மத்⁴ேய ஜீவந்தம்ʼ குேதா
ம்ருʼக³யத²?

Ⅵேஸாத்ர நாஸ்த ஸஉத³ஸ்தா²த்|
Ⅶ பாப நாம்ʼ கேரஷ ஸமர்ப ேதந க்ருேஸ²
ஹேதந ச மநுஷ்யபுத்ேரண த்ருʼதீயத ³வேஸ
ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²தவ்யம் இத கதா²ம்ʼ ஸ
க³லீலி தஷ்ட²ந் யுஷ்மப்⁴யம்ʼ கத ²தவாந் தாம்ʼ
ஸ்மரத|

Ⅷ ததா³ தஸ்ய ஸா கதா² தாஸாம்ʼ மந :ஸு
ஜாதா|

Ⅸ அநந்தரம்ʼ ஸ்²மஸா²நாத்³ க³த்வா
தா ஏகாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாத ³ப்⁴ய :
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ஸர்வ்ேவப்⁴யஸ்தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
கத²யாமாஸு :|

Ⅹ மக்³த³லீநீமரியம், ேயாஹநா, யாகூேபா³
மாதா மரியம் தத³ந்யா : ஸங்க ³ந்ேயா
ேயாஷதஸ்²ச ப்ேரரிேதப்⁴ய ஏதா : ஸர்வ்வா
வார்த்தா : கத²யாமாஸு :

Ⅺ க ந்து தாஸாம்ʼ கதா²ம்
அநர்த²காக்²யாநமாத்ரம்ʼ பு³த்³த்⁴வா ேகாப
ந ப்ரத்ையத்|

Ⅻ ததா³ ப தர உத்தா²ய ஸ்²மஸா²நாந்த கம்ʼ
த³தா⁴வ, தத்ர ச ப்ரஹ்ேவா பூ⁴த்வா
பார்ஸ்²ைவகஸ்தா²ப தம்ʼ ேகவலம்ʼ வஸ்த்ரம்ʼ
த³த³ர்ஸ²; தஸ்மாதா³ஸ்²சர்ய்யம்ʼ மந்யமாேநா
யத³க⁴டத தந்மநஸிவசாரயந் ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅢ தஸ்மிந்ேநவ த ³ேந த்³ெவௗ ஸி²ய்ெயௗ
யரூஸா²லமஸ்²சதுஷ்க்ேராஸா²ந்தரிதம்
இம்மாயுக்³ராமம்ʼ க³ச்ச²ந்ெதௗ

ⅩⅣதாஸாம்ʼ க⁴டநாநாம்ʼ கதா²மகத²யதாம்ʼ
ⅩⅤ தேயாராலாபவ சாரேயா : காேல
யீஸு²ராக³த்யதாப்⁴யாம்ʼஸஹஜகா³ம

ⅩⅥ க ந்து யதா² ெதௗ தம்ʼ ந
பரிச நுதஸ்தத³ர்த²ம்ʼ தேயா ர்த்³ருʼஷ்டி :
ஸம்ʼருத்³தா⁴|

ⅩⅦ ஸ ெதௗ ப்ருʼஷ்டவாந் யுவாம்ʼ
வஷண்ெணௗகம்ʼவசாரயந்ெதௗக³ச்ச²த² :?

ⅩⅧ ததஸ்தேயா : க்லியபாநாமா ப்ரத்யுவாச
யரூஸா²லமபுேர(அ)து⁴நா யாந்யக⁴டந்த
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த்வம்ʼேகவலவ ேத³ஸீ²க ம்ʼதத்³வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
நஜாநாஸி?

ⅩⅨ ஸ பப்ரச்ச² கா க⁴டநா :? ததா³
ெதௗ வக்துமாேரபா⁴ேத யீஸு²நாமா ேயா
நாஸரதீேயா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ ஈஸ்²வரஸ்ய
மாநுஷாணாஞ்ச ஸாக்ஷாத் வாக்ேய
கர்ம்மணி சஸ²க்த மாநாஸீத்

ⅩⅩ தம் அஸ்மாகம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா
வ சாரகாஸ்²ச ேகநாப ப்ரகாேரண க்ருேஸ²
வத்³த்⁴வா தஸ்ய ப்ராணாநநாஸ²யந் ததீ³யா
க⁴டநா :;

ⅩⅪ க ந்து ய இஸ்ராேயலீயேலாகாந்
உத்³தா⁴ரயஷ்யத ஸ ஏவாயம்
இத்யாஸா²ஸ்மாப ⁴ : க்ருʼதா| தத்³யதா²
ததா²ஸ்துதஸ்யாக⁴டநாயாஅத்³யத ³நத்ரயம்ʼ
க³தம்ʼ|

ⅩⅫ அத ⁴கந்த்வஸ்மாகம்ʼ ஸங்க ³நீநாம்ʼ
கயத்ஸ்த்ரீணாம்ʼமுேக²ப்⁴ேயா(அ)ஸம்ப⁴வவாக்யமித³ம்ʼ
ஸ்²ருதம்ʼ;

ⅩⅩⅢ தா : ப்ரத்யூேஷ ஸ்²மஸா²நம்ʼ
க³த்வா தத்ர தஸ்ய ேத³ஹம் அப்ராப்ய
வ்யாகு⁴ட்ேயத்வா ப்ேராக்தவத்ய :
ஸ்வர்கீ³ஸதூ³ெதௗத்³ருʼஷ்டாவஸ்மாப ⁴ஸ்ெதௗ
சாவாத ³ஷ்டாம்ʼஸஜீவதவாந்|

ⅩⅩⅣ தேதாஸ்மாகம்ʼ ைகஸ்²ச த்
ஸ்²மஸா²நமக³ம்யத ேத(அ)ப ஸ்த்ரீணாம்ʼ
வாக்யாநுரூபம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்த : க ந்து தம்ʼ
நாபஸ்²யந்|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ தாவுவாச, ேஹ அேபா³ெதௗ⁴
ேஹ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தவாக்யம்ʼ
ப்ரத்ேயதும்ʼவலம்ப³மாெநௗ;

ⅩⅩⅥ ஏதத்ஸர்வ்வது³ :க²ம்ʼ பு⁴க்த்வா
ஸ்வபூ⁴த ப்ராப்த  : க ம்ʼ க்²ரீஷ்டஸ்ய ந
ந்யாய்யா?

ⅩⅩⅦ தத : ஸ மூஸாக்³ரந்த²மாரப்⁴ய
ஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ஸர்வ்வஸா²ஸ்த்ேர ஸ்வஸ்மிந்
லிக ²தாக்²யாநாப ⁴ப்ராயம்ʼ ேபா³த⁴யாமாஸ|

ⅩⅩⅧ அத² க³ம்யக்³ராமாப்⁴யர்ணம்ʼ ப்ராப்ய
ேதநாக்³ேர க³மநலக்ஷேணத³ர்ஸி²ேத

ⅩⅩⅨ ெதௗ ஸாத⁴யத்வாவத³தாம்ʼ
ஸஹாவாப்⁴யாம்ʼ தஷ்ட² த ³ேந க³ேத ஸத
ராத்ரிரபூ⁴த்; தத : ஸ தாப்⁴யாம்ʼ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்தா²தும்ʼ க்³ருʼஹம்ʼயெயௗ|

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத்³ேபா⁴ஜேநாபேவஸ²காேல ஸ
பூபம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஈஸ்²வரகு³ணாந் ஜகா³த³
தஞ்ச ப⁴ம்ʼக்த்வா தாப்⁴யாம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅩⅩⅪ ததா³ தேயா ர்த்³ருʼஷ்ெடௗ
ப்ரஸந்நாயாம்ʼ தம்ʼ ப்ரத்யப ⁴ஜ்ஞது : க ந்து
ஸதேயா :ஸாக்ஷாத³ந்தர்த³ேத⁴|

ⅩⅩⅫ ததஸ்ெதௗ மிேதா²ப ⁴தா⁴தும்
ஆரப்³த⁴வந்ெதௗ க³மநகாேல யதா³
கதா²மகத²யத் ஸா²ஸ்த்ரார்த²ஞ்சேபா³த⁴யத்
ததா³வேயா ர்பு³த்³த ⁴ : க ம்ʼ ந ப்ராஜ்வலத்?

ⅩⅩⅩⅢ ெதௗ தத்க்ஷணாது³த்தா²ய
யரூஸா²லமபுரம்ʼ ப்ரத்யாயயது :,
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தத்ஸ்தா²ேந ஸி²ஷ்யாணாம் ஏகாத³ஸா²நாம்ʼ
ஸங்க ³நாஞ்சத³ர்ஸ²நம்ʼஜாதம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ ேத ப்ேராசு : ப்ரபு⁴ருத³தஷ்ட²த்³ இத
ஸத்யம்ʼஸி²ேமாேந த³ர்ஸ²நமதா³ச்ச|

ⅩⅩⅩⅤ தத : பத² : ஸர்வ்வக⁴டநாயா :
பூபப⁴ஞ்ஜேநந தத்பரிசயஸ்ய
ச ஸர்வ்வவ்ருʼத்தாந்தம்ʼ ெதௗ
வக்துமாேரபா⁴ேத|

ⅩⅩⅩⅥ இத்த²ம்ʼ ேத பரஸ்பரம்ʼ வத³ந்த
தத்காேல யீஸு² : ஸ்வயம்ʼ ேதஷாம்ʼ மத்⁴ய
ப்ேராத்த²ய யுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼ பூ⁴யாத்³
இத்யுவாச,

ⅩⅩⅩⅦ க ந்து பூ⁴தம்ʼ பஸ்²யாம இத்யநுமாய
ேதஸமுத்³வவஜிேர த்ேரஷ ஸ்²ச|

ⅩⅩⅩⅧ ஸ உவாச, குேதா து³ :க ²தா ப⁴வத²?
யுஷ்மாகம்ʼமந :ஸுஸந்ேத³ஹஉேத³த சகுத :?

ⅩⅩⅩⅨ ஏேஷாஹம்ʼ, மம கெரௗ பஸ்²யத
வரம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா பஸ்²யத, மம
யாத்³ருʼஸா²ந பஸ்²யத² தாத்³ருʼஸா²ந
பூ⁴தஸ்யமாம்ʼஸாஸ்தீ²ந நஸந்த |

ⅩⅬ இத்யுக்த்வா ஸ ஹஸ்தபாதா³ந்
த³ர்ஸ²யாமாஸ|

ⅩⅬⅠ ேத(அ)ஸம்ப⁴வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஸாநந்தா³
ந ப்ரத்யயந்| தத : ஸ தாந் பப்ரச்ச², அத்ர
யுஷ்மாகம்ʼஸமீேப கா²த்³யம்ʼ கஞ்ச த³ஸ்த ?

ⅩⅬⅡ ததஸ்ேத கயத்³த³க்³த⁴மத்ஸ்யம்ʼ மது⁴ ச
த³து³ :
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ⅩⅬⅢ ஸ ததா³தா³ய ேதஷாம்ʼ ஸாக்ஷாத்³
பு³பு⁴ேஜ

ⅩⅬⅣ கத²யாமாஸ ச மூஸாவ்யவஸ்தா²யாம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ க்³ரந்ேத²ஷ
கீ³தபுஸ்தேக ச மய யாந ஸர்வ்வாணி
வசநாந லிக ²தாந தத³நுரூபாணி
க⁴டிஷ்யந்ேத யுஷ்மாப ⁴ : ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ஸ்த ²த்வாஹம்ʼ யேத³தத்³வாக்யம் அவத³ம்ʼ
தத ³தா³நீம்ʼ ப்ரத்யக்ஷமபூ⁴த்|

ⅩⅬⅤஅத² ேதப்⁴ய :ஸா²ஸ்த்ரேபா³தா⁴த ⁴காரம்ʼ
த³த்வாவத³த்,

ⅩⅬⅥ க்²ரீஷ்ேடேநத்த²ம்ʼ ம்ருʼதயாதநா
ேபா⁴க்தவ்யா த்ருʼதீயத ³ேந ச
ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²தவ்யஞ்ேசத லிப ரஸ்த ;

ⅩⅬⅦ தந்நாம்நா யரூஸா²லமமாரப்⁴ய
ஸர்வ்வேத³ேஸ² மந :பராவர்த்தநஸ்ய
பாபேமாசநஸ்ய ச ஸுஸம்ʼவாத³ :
ப்ரசாரய தவ்ய :,

ⅩⅬⅧஏஷ ஸர்வ்ேவஷ யூயம்ʼஸாக்ஷண :|
ⅩⅬⅨ அபரஞ்ச பஸ்²யத ப த்ரா யத்
ப்ரதஜ்ஞாதம்ʼ தத் ப்ேரஷயஷ்யாமி, அதஏவ
யாவத்காலம்ʼயூயம்ʼஸ்வர்கீ³யாம்ʼஸ²க்த ம்ʼ ந
ப்ராப்ஸ்யத²தாவத்காலம்ʼயரூஸா²லம்நக³ேர
தஷ்ட²த|

Ⅼஅத²ஸதாந்ைப³த²நீயாபர்ய்யந்தம்ʼநீத்வா
ஹஸ்தாவுத்ேதால்யஆஸி²ஷவக்துமாேரேப⁴

ⅬⅠஆஸி²ஷம்ʼவத³ந்ேநவ ச ேதப்⁴ய : ப்ருʼத²க்³
பூ⁴த்வாஸ்வர்கா³யநீேதா(அ)ப⁴வத்|
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ⅬⅡ ததா³ ேத தம்ʼ ப⁴ஜமாநா மஹாநந்ேத³ந
யரூஸா²லமம்ʼ ப்ரத்யாஜக்³மு :|

ⅬⅢ தேதா ந ரந்தரம்ʼ மந்த ³ேர தஷ்ட²ந்த
ஈஸ்²வரஸ்ய ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ த⁴ந்யவாத³ஞ்ச
கர்த்தம்ஆேரப ⁴ேர|இத ||
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