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மத ²லிக ²த :ஸுஸம்ʼவாத³ :
Ⅰ இப்³ராஹீம : ஸந்தாேநா தா³யூத்³
தஸ்ய ஸந்தாேநா யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்தஸ்ய
பூர்வ்வபுருஷவம்ʼஸ²ஸ்²ேரணீ|

Ⅱஇப்³ராஹீம : புத்ரஇஸ்ஹாக்தஸ்யபுத்ேரா
யாகூப்³ தஸ்ய புத்ேரா யஹூதா³ஸ்தஸ்ய
ப்⁴ராதரஸ்²ச|

Ⅲ தஸ்மாத்³ யஹூதா³தஸ்தாமேரா க³ர்ேப⁴
ேபரஸ்ேஸரெஹௗ ஜஜ்ஞாேத, தஸ்ய ேபரஸ :
புத்ேராஹஷ்ேராண்தஸ்யபுத்ேரா (அ)ராம்|

Ⅳதஸ்யபுத்ேரா (அ)ம்மீநாத³ப்³தஸ்யபுத்ேரா
நஹேஸா²ந் தஸ்யபுத்ர :ஸல்ேமாந்|

Ⅴ தஸ்மாத்³ ராஹேபா³ க³ர்ேப⁴ ேபா³யம்
ஜஜ்ேஞ, தஸ்மாத்³ ரூேதா க³ர்ேப⁴ ஓேப³த்³
ஜஜ்ேஞ, தஸ்யபுத்ேரா யஸ²ய :|

Ⅵ தஸ்ய புத்ேரா தா³யூத்³ ராஜ : தஸ்மாத்³
ம்ருʼேதாரியஸ்ய ஜாயாயாம்ʼ ஸுேலமாந்
ஜஜ்ேஞ|

Ⅶ தஸ்ய புத்ேரா ரிஹப ³யாம், தஸ்ய
புத்ேரா(அ)ப ³ய :, தஸ்யபுத்ரஆஸா:|

Ⅷ தஸ்ய ஸுேதா ய ேஹாஸா²ப²ட் தஸ்ய
ஸுேதாய ேஹாராம தஸ்யஸுதஉஷய :|

Ⅸ தஸ்ய ஸுேதா ேயாத²ம் தஸ்ய ஸுத
ஆஹம்தஸ்யஸுேதாஹஷ்கய :|

Ⅹ தஸ்ய ஸுேதா மிநஸி² :, தஸ்ய ஸுத
ஆேமாந் தஸ்யஸுேதா ேயாஸி²ய :|
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Ⅺ பா³ப ³ல்நக³ேர ப்ரவஸநாத் பூர்வ்வம்ʼ
ஸ ேயாஸி²ேயா ய க²நயம்ʼ தஸ்ய
ப்⁴ராத்ரும்ʼʼஸ்²சஜநயாமாஸ|

Ⅻ தேதா பா³ப ³லி ப்ரவஸநகாேல ய க²நய :
ஸ²ல்தீேயலம்ʼ ஜநயாமாஸ, தஸ்ய ஸுத :
ஸிருப்³பா³வல்|

ⅩⅢ தஸ்ய ஸுேதா (அ)ேபா³ஹுத்³ தஸ்ய
ஸுதஇலீயாகீம் தஸ்யஸுேதா(அ)ேஸார்|

ⅩⅣ அேஸார : ஸுத : ஸாேதா³க் தஸ்ய ஸுத
ஆகீ²ம்தஸ்யஸுதஇலீஹூத்³|

ⅩⅤ தஸ்ய ஸுத இலியாஸர் தஸ்ய ஸுேதா
மத்தந்|

ⅩⅥ தஸ்ய ஸுேதா யாகூப்³ தஸ்ய ஸுேதா
யூஷப்² தஸ்ய ஜாயா மரியம்; தஸ்ய க³ர்ேப⁴
யீஸு²ரஜந , தேமவ க்²ரீஷ்டம் (அர்தா²த்³
அப ⁴ஷக்தம்ʼ)வத³ந்த |

ⅩⅦ இத்த²ம் இப்³ராஹீேமா தா³யூத³ம்ʼ
யாவத் ஸாகல்ேயந சதுர்த³ஸ²புருஷா :; ஆ
தா³யூத³ : காலாத்³ பா³ப ³லி ப்ரவஸநகாலம்ʼ
யாவத் சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்த | பா³ப ³லி
ப்ரவாஸநகாலாத் க்²ரீஷ்டஸ்ய காலம்ʼ யாவத்
சதுர்த³ஸ²புருஷா ப⁴வந்த |

ⅩⅧ யீஸு²க்²ரீஷ்டஸ்ய ஜந்ம கத்²த²ேத|
மரியம் நாமிகா கந்யா யூஷேப²
வாக்³த³த்தாஸீத், ததா³ தேயா : ஸங்க³மாத்
ப்ராக்ஸாகந்யா பவ த்ேரணாத்மநாக³ர்ப⁴வதீ
ப³பூ⁴வ|



Matthew Ⅰ:ⅩⅨ iii Matthew Ⅰ:ⅩⅩⅤ

ⅩⅨதத்ரதஸ்யா : பத ர்யூஷப்²ெஸௗஜந்யாத்
தஸ்யா : கலங்க³ம்ʼ ப்ரகாஸ²யதும் அந ச்ச²ந்
ேகா³பேநேந தாம்ʼ பாரித்யக்தும்ʼமநஸ்²சக்ேர|

ⅩⅩ ஸ தைத²வ பா⁴வயத , ததா³நீம்ʼ
பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³த : ஸ்வப்ேந தம்ʼ
த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா வ்யாஜஹார, ேஹ
தா³யூத³ : ஸந்தாந யூஷப்² த்வம்ʼ நஜாம்ʼ
ஜாயாம்ʼமரியமம்ஆதா³தும்ʼமாைப⁴ஷீ :|

ⅩⅪயதஸ்தஸ்யாக³ர்ப⁴ : பவ த்ராதா³த்மேநா(அ)ப⁴வத்,
ஸா ச புத்ரம்ʼ ப்ரஸவஷ்யேத, ததா³ த்வம்ʼ
தஸ்ய நாம யீஸு²ம் (அர்தா²த் த்ராதாரம்ʼ)
கரீஷ்யேஸ, யஸ்மாத் ஸ நஜமநுஜாந்
ேதஷாம்ʼ கலுேஷப்⁴யஉத்³த⁴ரிஷ்யத |

ⅩⅫ இத்த²ம்ʼ ஸத , பஸ்²ய க³ர்ப⁴வதீ
கந்யா தநயம்ʼ ப்ரஸவஷ்யேத|
இம்மாநூேயல் ததீ³யஞ்ச நாமேத⁴யம்ʼ
ப⁴வஷ்யத || இம்மாநூேயல் அஸ்மாகம்ʼ
ஸங்கீ³ஸ்²வரஇத்யர்த² :|

ⅩⅩⅢ இத யத்³ வசநம்ʼ புர்வ்வம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வக்த்ரா ஈஸ்²வர : கதா²யாமாஸ,
தத் ததா³நீம்ʼஸித்³த⁴மப⁴வத்|

ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யூஷப்² ந த்³ராேதா
ஜாக³ரித உத்தா²ய பரேமஸ்²வரீயதூ³தஸ்ய
ந ேத³ஸா²நுஸாேரண நஜாம்ʼ ஜாயாம்ʼ
ஜக்³ராஹ,

ⅩⅩⅤ க ந்து யாவத் ஸா நஜம்ʼ ப்ரத²மஸுதம்ʼ
அஸுஷ ேவ,தாவத்தாம்ʼ ேநாபாக³ச்ச²த்,தத :
ஸுதஸ்யநாமயீஸு²ம்ʼ சக்ேர|
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Ⅱ
Ⅰஅநந்தரம்ʼ ேஹேராத்³ ஸம்ʼஜ்ஞேக ராஜ்ஞ
ராஜ்யம்ʼ ஸா²ஸத யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ய
ைப³த்ேலஹமி நக³ேர யீெஸௗ² ஜாதவத
ச, கத பயா ஜ்ேயாத ர்வ்வுத³ : பூர்வ்வஸ்யா
த ³ேஸா² யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ ஸேமத்ய
கத²யமாஸு :,

Ⅱ ேயா யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா ஜாதவாந்,
ஸகுத்ராஸ்ேத? வயம்ʼ பூர்வ்வஸ்யாம்ʼ த ³ஸி²
தஷ்ட²ந்தஸ்ததீ³யாம்ʼ தாரகாம் அபஸ்²யாம
தஸ்மாத் தம்ʼ ப்ரணந்தும்அ◌ाக³மாம|

Ⅲ ததா³ ேஹேராத்³ ராஜா கதா²ேமதாம்ʼ
நஸ²ம்ய யரூஸா²லம்நக³ரஸ்த ²ைத :
ஸர்வ்வமாநைவ :ஸார்த்³த⁴ம்உத்³வஜ்ய

Ⅳ ஸர்வ்வாந் ப்ரதா⁴நயாஜகாந்
அத்⁴யாபகாம்ʼஸ்²ச ஸமாஹூயாநீய பப்ரச்ச²,
க்²ரீஷ்ட : குத்ரஜநஷ்யேத?

Ⅴ ததா³ ேத கத²யாமாஸு :,
யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ய ைப³த்ேலஹமி
நக³ேர, யேதா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா இத்த²ம்ʼ
லிக ²தமாஸ்ேத,

Ⅵ ஸர்வ்வாப்⁴ேயா ராஜதா⁴நீப்⁴ேயா
யஹூதீ³யஸ்ய நீவ்ருʼத :| ேஹ
யீஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ேய ைப³த்ேலஹம்
த்வம்ʼ ந சாவரா| இஸ்ராேயலீயேலாகாந்
ேம யேதா ய : பாலயஷ்யத | தாத்³ருʼேக³ேகா
மஹாராஜஸ்த்வந்மத்⁴யஉத்³ப⁴வஷ்யதீ||

Ⅶ ததா³நீம்ʼ ேஹேராத்³ ராஜா தாந்
ஜ்ேயாத ர்வ்வ ேதா³ ேகா³பநம் ஆஹூய
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ஸா தாரகா கதா³ த்³ருʼஷ்டாப⁴வத் , தத்³
வநஸ்²சயாமாஸ|

Ⅷ அபரம்ʼ தாந் ைப³த்ேலஹமம்ʼ ப்ரஹீத்ய
க³த ³தவாந், யூயம்ʼ யாத, யத்நாத் தம்ʼ
ஸி²ஸு²ம் அந்வஷ்ய தது³த்³ேத³ேஸ² ப்ராப்ேத
மஹ்யம்ʼவார்த்தாம்ʼ தா³ஸ்யத², தேதா மயாப
க³த்வாஸப்ரணம்ʼஸ்யேத|

Ⅸததா³நீம்ʼ ராஜ்ஞ ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ஆஜ்ஞாம்ʼ
ப்ராப்ய ேத ப்ரதஸ்த ²ேர, தத : பூர்வ்வர்ஸ்யாம்ʼ
த ³ஸி² ஸ்த ²ைதஸ்ைத ர்யா தாரகா
த்³ருʼஷ்டா ஸா தாரகா ேதஷாமக்³ேர க³த்வா
யத்ர ஸ்தா²ேந ஸி²ஸூ²ராஸ்ேத, தஸ்ய
ஸ்தா²நஸ்ேயாபரிஸ்த²க ³தா தஸ்ெயௗ|

Ⅹ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ேத மஹாநந்த ³தா
ப³பூ⁴வு :,

Ⅺ தேதா ேக³ஹமத்⁴ய ப்ரவஸ்²ய தஸ்ய
மாத்ரா மரியமா ஸாத்³த⁴ம்ʼ தம்ʼ ஸி²ஸு²ம்ʼ
ந ரீக்ஷய த³ண்ட³வத்³ பூ⁴த்வா ப்ரேணமு :,
அபரம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ க⁴நஸம்பத்த ம்ʼ
ேமாசய த்வா ஸுவர்ணம்ʼ குந்து³ரும்ʼ
க³ந்த⁴ரமஞ்ச தஸ்ைம த³ர்ஸ²நீயம்ʼ
த³த்தவந்த :|

Ⅻ பஸ்²சாத்³ ேஹேராத்³ ராஜஸ்ய ஸமீபம்ʼ
புநரப க³ந்தும்ʼ ஸ்வப்ந ஈஸ்²வேரண
நஷத்³தா⁴ : ஸந்ேதா (அ)ந்ேயந பதா² ேத
நஜேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத ப்ரதஸ்த ²ேர|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ேதஷ க³தவத்மு
பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³ேதா யூஷேப² ஸ்வப்ேந
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த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்வா ஜகா³த³, த்வம் உத்தா²ய
ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
மிஸர்ேத³ஸ²ம்ʼ பலாயஸ்வ, அபரம்ʼ
யாவத³ஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ வார்த்தாம்ʼ ந
கத²யஷ்யாமி, தாவத் தத்ைரவ நவஸ, யேதா
ராஜா ேஹேராத்³ ஸி²ஸு²ம்ʼ நாஸ²யதும்ʼ
ம்ருʼக³யஷ்யேத|

ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யூஷப்² உத்தா²ய ரஜந்யாம்ʼ
ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச க்³ருʼஹீத்வா
மிஸர்ேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத ப்ரதஸ்ேத²,

ⅩⅤ க³த்வா ச ேஹேராேதா³ ந்ருʼபேத
ர்மரணபர்ய்யந்தம்ʼ தத்ர ேத³ேஸ² ந்யுவாஸ,
ேதந மிஸர்ேத³ஸா²த³ஹம்ʼ புத்ரம்ʼ ஸ்வகீயம்ʼ
ஸமுபாஹூயம்|யேத³தத்³வசநம்ஈஸ்²வேரண
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாகத ²தம்ʼதத்ஸப²லமபூ⁴த்|

ⅩⅥஅநந்தரம்ʼேஹேராத்³ஜ்ேயாத ர்வ த்³ப ⁴ராத்மாநம்ʼ
ப்ரவஞ்ச தம்ʼ வஜ்ஞாய ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ சுேகாப;
அபரம்ʼ ஜ்ேயாத ர்வ்வத்³ப்⁴யஸ்ேதந
வ நஸ்²ச தம்ʼ யத்³ த ³நம்ʼ தத்³த ³நாத்³
க³ணயத்வா த்³வதீயவத்ஸரம்ʼ
ப்ரவஷ்டா யாவந்ேதா பா³லகா அஸ்மிந்
ைப³த்ேலஹம்நக³ேர தத்ஸீமமத்⁴ேய சாஸந்,
ேலாகாந் ப்ரஹத்ய தாந் ஸர்வ்வாந்
கா⁴தயாமாஸ|

ⅩⅦ அத : அேநகஸ்ய வலாபஸ்ய ந நாத³:
க்ரந்த³நஸ்ய ச| ேஸா²ேகந க்ருʼதஸ²ப்³த³ஸ்²ச
ராமாயாம்ʼ ஸம்ʼநஸ²ம்யேத|
ஸ்வபா³லக³ணேஹேதார்ைவ ராேஹல் நாரீ
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துேராத ³நீ| ந மந்யேத ப்ரேபா³த⁴ந்துயதஸ்ேத
ைநவமந்த ஹ ||

ⅩⅧயேத³தத்³வசநம்ʼய ரீமியநாமகப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
கத ²தம்ʼ தத் ததா³நீம்ʼஸப²லம்அபூ⁴த்|

ⅩⅨ தத³நந்தரம்ʼ ேஹேரத ³ ராஜந ம்ருʼேத
பரேமஸ்²வரஸ்ய தூ³ேதா மிஸர்ேத³ேஸ²
ஸ்வப்ேந த³ர்ஸ²நம்ʼ த³த்த்வா யூஷேப²
கத ²தவாந்

ⅩⅩ த்வம் உத்தா²ய ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச
க்³ருʼஹீத்வா புநரபீஸ்ராேயேலா ேத³ஸ²ம்ʼ
யாஹீ, ேய ஜநா : ஸி²ஸு²ம்ʼ நாஸ²யதும்
அம்ருʼக³யந்த, ேத ம்ருʼதவந்த :|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ஸ உத்தா²ய
ஸி²ஸு²ம்ʼ தந்மாதரஞ்ச க்³ருʼஹ்லந்
இஸ்ராேயல்ேத³ஸ²ம்ஆஜகா³ம|

ⅩⅫ க ந்து யஹூதீ³யேத³ேஸ²
அர்க ²லாயநாம ராஜகுமாேரா நஜபது
ர்ேஹேராத³ : பத³ம்ʼ ப்ராப்ய ராஜத்வம்ʼ
கேராதீத நஸ²ம்ய தத் ஸ்தா²நம்ʼ யாதும்ʼ
ஸ²ங்கதவாந், பஸ்²சாத் ஸ்வப்ந ஈஸ்²வராத்
ப்ரேபா³த⁴ம்ʼ ப்ராப்ய கா³லீல்ேத³ஸ²ஸ்ய
ப்ரேத³ைஸ²கம்ʼ ப்ரஸ்தா²ய நாஸரந்நாம
நக³ரம்ʼ க³த்வா தத்ர ந்யுஷதவாந்,

ⅩⅩⅢ ேதந தம்ʼ நாஸரதீயம்ʼ
கத²யஷ்யந்த , யேத³தத்³வாக்யம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்த்தம்ʼ தத்
ஸப²லமப⁴வத்|



Matthew Ⅲ:Ⅰ viii Matthew Ⅲ:Ⅷ

Ⅲ
Ⅰ ததா³ேநாம்ʼ ேயாஹ்ந்நாமா மஜ்ஜயதா
யஹூதீ³யேத³ஸ²ஸ்ய ப்ராந்தரம் உபஸ்தா²ய
ப்ரசாரயந் கத²யாமாஸ,

Ⅱ மநாம்ʼஸி பராவர்த்தயத,
ஸ்வர்கீ³யராஜத்வம்ʼஸமீபமாக³தம்|

Ⅲ பரேமஸ²ஸ்ய பந்தா²நம்ʼ பரிஷ்குருத
ஸர்வ்வத :| தஸ்ய ராஜபதா²ம்ʼஸ்²ைசவ
ஸமீகுருத ஸர்வ்வதா²| இத்ேயதத் ப்ராந்தேர
வாக்யம்ʼவத³த : கஸ்யச த்³ ரவ :||

Ⅳஏதத்³வசநம்ʼயஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ேயாஹநமுத்³த ³ஸ்²ய பா⁴ஷதம்| ேயாஹேநா
வஸநம்ʼ மஹாங்க³ேராமஜம்ʼ தஸ்ய கெடௗ
சர்ம்மகடிப³ந்த⁴நம்ʼ; ஸ ச ஸூ²ககீடாந் மது⁴ ச
பு⁴க்தவாந்|

Ⅴ ததா³நீம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரநவாஸிந :
ஸர்வ்ேவ யஹூத ³ேத³ஸீ²யா
யர்த்³த³ந்தடிந்யா உப⁴யதடஸ்தா²ஸ்²ச மாநவா
ப³ஹராக³த்யதஸ்யஸமீேப

Ⅵ ஸ்வீயம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ து³ரிதம் அங்கீ³க்ருʼத்ய
தஸ்யாம்ʼயர்த்³த³ந ேதந மஜ்ஜிதா ப³பூ⁴வு :|

Ⅶ அபரம்ʼ ப³ஹூந் ப ²ரூஸி²ந :
ஸிதூ³க நஸ்²ச மநுஜாந் மம்ʼக்தும்ʼ
ஸ்வஸமீபம் ஆக³ச்ச்²ேதா வ ேலாக்ய ஸ
தாந் அப ⁴த³ெதௗ⁴, ேர ேர பு⁴ஜக³வம்ʼஸா²
ஆகா³மீந : ேகாபாத் பலாயதும்ʼ யுஷ்மாந்
கஸ்²ேசத தவாந்?

Ⅷ மந :பராவர்த்தநஸ்ய ஸமுசதம்ʼ ப²லம்ʼ
ப²லத|



Matthew Ⅲ:Ⅸ ix Matthew Ⅲ:ⅩⅢ

Ⅸ க ந்த்வஸ்மாகம்ʼ தாத இப்³ராஹீம்
அஸ்தீத ஸ்ேவஷ மந :ஸு சீந்தயந்ேதா
மா வ்யாஹரத| யேதா யுஷ்மாந் அஹம்ʼ
வதா³மி, ஈஸ்²வர ஏேதப்⁴ய : பாஷாேணப்⁴ய
இப்³ராஹீம : ஸந்தாநாந் உத்பாத³யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

Ⅹ அபரம்ʼ பாத³பாநாம்ʼ மூேல குடா²ர
இதா³நீமப லக³ந் ஆஸ்ேத, தஸ்மாத்³ யஸ்மிந்
பாத³ேப உத்தமம்ʼ ப²லம்ʼ ந ப⁴வத , ஸ
க்ருʼத்ேதா மத்⁴ேய(அ)க்³ந ம்ʼ ந ேக்ஷப்ஸ்யேத|

Ⅺஅபரம் அஹம்ʼ மந :பராவர்த்தநஸூசேகந
மஜ்ஜேநந யுஷ்மாந் மஜ்ஜயாமீத ஸத்யம்ʼ,
க ந்துமமபஸ்²சாத்³யஆக³ச்ச²த ,ஸமத்ேதாப
மஹாந், அஹம்ʼ ததீ³ேயாபாநெஹௗ
ேவாடு⁴மப நஹ ேயாக்³ேயாஸ்மி, ஸ
யுஷ்மாந் வஹ்நரூேப பவத்ர ஆத்மந
ஸம்ʼமஜ்ஜயஷ்யத |

Ⅻ தஸ்ய காேர ஸூர்ப ஆஸ்ேத,
ஸ ஸ்வீயஸ²ஸ்யாந ஸம்யக்
ப்ரஸ்ேபா²ட்ய நஜாந் ஸகலேகா³தூ⁴மாந்
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய பா⁴ண்டா³கா³ேர
ஸ்தா²பயஷ்யத , க ம்ʼந்து ஸர்வ்வாணி
வுஷாண்யந ர்வ்வாணவஹ்நநா
தா³ஹயஷ்யத |

ⅩⅢஅநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ேயாஹநா மஜ்ஜிேதா
ப⁴வதும்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ஸா²த்³ யர்த்³த³ந
தஸ்யஸமீபம்ஆஜகா³ம|
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ⅩⅣக ந்து ேயாஹந் தம்ʼ நஷத்⁴ய ப³பா⁴ேஷ,
த்வம்ʼ க ம்ʼ மம ஸமீபம் ஆக³ச்ச²ஸி? வரம்ʼ
த்வயா மஜ்ஜநம்ʼமம ப்ரேயாஜநம்ஆஸ்ேத|

ⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ப்ரத்யேவாசத்;
ஈதா³நீம் அநுமந்யஸ்வ, யத இத்த²ம்ʼ
ஸர்வ்வத⁴ர்ம்மஸாத⁴நம் அஸ்மாகம்ʼ
கர்த்தவ்யம்ʼ, தத : ேஸா(அ)ந்வமந்யத|

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ரம்மஸி மஜ்ஜிது :
ஸந் தத்க்ஷணாத் ேதாயமத்⁴யாத்³ உத்தா²ய
ஜகா³ம,ததா³ஜீமூதத்³வாேரமுக்ேதஜாேத,ஸ
ஈஸ்²வரஸ்யாத்மாநம்ʼ கேபாதவத்³அவருஹ்ய
ஸ்ேவாபர்ய்யாக³ச்ச²ந்தம்ʼவீக்ஷாஞ்சக்ேர|

ⅩⅦ அபரம் ஏஷ மம ப்ரிய : புத்ர
ஏதஸ்மிந்ேநவ மம மஹாஸந்ேதாஷ
ஏதாத்³ருʼஸீ²வ்ேயாமஜாவாக்³ ப³பூ⁴வ|

Ⅳ
Ⅰதத : பரம்ʼ யீஸு² : ப்ரதாரேகண பரீக்ஷேதா
ப⁴வதும்ஆத்மநா ப்ராந்தரம்ஆக்ருʼஷ்ட :

Ⅱ ஸந் சத்வாரிம்ʼஸ²த³ேஹாராத்ராந்
அநாஹாரஸ்தஷ்ட²ந்க்ஷ த ⁴ேதா ப³பூ⁴வ|

Ⅲ ததா³நீம்ʼ பரீக்ஷதா தத்ஸமீபம் ஆக³த்ய
வ்யாஹ்ருʼதவாந், யத ³ த்வமீஸ்²வராத்மேஜா
ப⁴ேவஸ்தர்ஹ்யாஜ்ஞயா பாஷாணாேநதாந்
பூபாந்வ ேத⁴ஹ |

Ⅳ தத : ஸ ப்ரத்யப்³ரவீத், இத்த²ம்ʼ
லிக ²தமாஸ்ேத, "மநுஜ : ேகவலபூேபந ந
ஜீவஷ்யத , க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய வத³நாத்³
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யாந யாந வசாம்ʼஸி ந  :ஸரந்த ைதேரவ
ஜீவஷ்யத | "

Ⅴ ததா³ ப்ரதாரகஸ்தம்ʼ புண்யநக³ரம்ʼ நீத்வா
மந்த ³ரஸ்யசூேடா³பரி ந தா⁴யக³த ³தவாந்,

Ⅵ த்வம்ʼ யத ³ஸ்²வரஸ்ய தநேயா
ப⁴ேவஸ்தர்ஹீேதா(அ)த⁴ : பத, யத
இத்த²ம்ʼ லிக ²தமாஸ்ேத, ஆேத³ யத
நஜாந் தூ³தாந் ரக்ஷதும்ʼ த்வாம்ʼ
பரேமஸ்²வர :| யதா² ஸர்வ்ேவஷ
மார்ேக³ஷ த்வதீ³யசரணத்³வேய| ந லேக³த்
ப்ரஸ்தராகா⁴தஸ்த்வாம்ʼ க⁴ரிஷ்யந்த ேத
கைர :||

Ⅶ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்ைம கத ²தவாந்
ஏதத³ப லிக ²தமாஸ்ேத, "த்வம்ʼ நஜப்ரபு⁴ம்ʼ
பரேமஸ்²வரம்ʼமா பரீக்ஷஸ்வ| "

Ⅷ அநந்தரம்ʼ ப்ரதாரக : புநரப தம்
அத்யுஞ்சத⁴ராத⁴ேராபரி நீத்வா ஜக³த :
ஸகலராஜ்யாந தைத³ஸ்²வர்ய்யாணி ச
த³ர்ஸ²யாஸ்²சகார கத²யாஞ்சகார ச,

Ⅸ யத ³ த்வம்ʼ த³ண்ட³வத்³ ப⁴வந் மாம்ʼ
ப்ரணேமஸ்தர்ஹ்யஹம் ஏதாந துப்⁴யம்ʼ
ப்ரதா³ஸ்யாமி|

Ⅹ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தமேவாசத், தூ³ரீப⁴வ
ப்ரதாரக, லிக ²தமித³ம் ஆஸ்ேத, "த்வயா நஜ :
ப்ரபு⁴ : பரேமஸ்²வர : ப்ரணம்ய : ேகவல : ஸ
ேஸவ்யஸ்²ச| "

Ⅺதத : ப்ரதாரேகணஸ பர்ய்யத்யாஜி, ததா³
ஸ்வர்கீ³யதூ³ைதராக³த்யஸஸிேஷேவ|
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Ⅻ தத³நந்தரம்ʼ ேயாஹந் காராயாம்ʼ
ப³ப³ந்ேத⁴, தத்³வார்த்தாம்ʼ நஸ²ம்ய யீஸு²நா
கா³லீல்ப்ராஸ்தீ²யத|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ ஸ நாஸரந்நக³ரம்ʼ
வஹாய ஜலேக⁴ஸ்தேட ஸிபூ³லூந்நப்தாலீ
ஏதேயாருவப⁴ேயா : ப்ரேத³ஸ²ேயா :
ஸீம்ேநார்மத்⁴யவர்த்தீ ய: கப²ர்நாஹூம்
தந்நக³ரம்இத்வா ந்யவஸத்|

ⅩⅣ தஸ்மாத், அந்யாேத³ஸீ²யகா³லீலி
யர்த்³த³ந்பாேர(அ)ப்³த ⁴ேராத⁴ஸி|
நப்தாலிஸிபூ³லூந்ேத³ெஸௗ² யத்ர ஸ்தா²ேந
ஸ்த ²ெதௗபுரா|

ⅩⅤதத்ரத்யா மநுஜா ேய ேய பர்ய்யப்⁴ராம்யந்
தமிஸ்ரேக| ைதர்ஜைநர்ப்³ருʼஹதா³ேலாக :
பரித³ர்ஸி²ஷ்யேத ததா³| அவஸந் ேய
ஜநா ேத³ேஸ² ம்ருʼத்யுச்சா²யாஸ்வரூபேக|
ேதஷாமுபரி ேலாகாநாமாேலாக :
ஸம்ʼப்ரகாஸி²த :||

ⅩⅥயேத³தத்³வசநம்ʼயஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தம்ʼ, தத் ததா³ஸப²லம்அபூ⁴த்|

ⅩⅦ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயந் ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ கத²யதும் ஆேரேப⁴,
மநாம்ʼஸிபராவர்த்தயத, ஸ்வர்கீ³யராஜத்வம்ʼ
ஸவத⁴மப⁴வத்|

ⅩⅧ தத : பரம்ʼ யீஸு² ர்கா³லீேலா
ஜலேத⁴ஸ்தேடந க³ச்ச²ந் க³ச்ச²ந்
ஆந்த்³ரியஸ்தஸ்ய ப்⁴ராதா ஸி²ேமாந்
அர்த²ேதா யம்ʼ ப தரம்ʼ வத³ந்த ஏதாவுெபௗ⁴
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ஜலெகௗ⁴ ஜாலம்ʼ க்ஷபந்ெதௗ த³த³ர்ஸ²,
யதஸ்ெதௗமீநதா⁴ரிணாவாஸ்தாம்|

ⅩⅨ ததா³ ஸ தாவாஹூய வ்யாஜஹார,
யுவாம்ʼ மம பஸ்²சாத்³ ஆக³ச்ச²தம்ʼ,
யுவாமஹம்ʼமநுஜதா⁴ரிெணௗகரிஷ்யாமி|

ⅩⅩ ேதைநவ ெதௗ ஜாலம்ʼ வஹாய தஸ்ய
பஸ்²சாத்ஆக³ச்ச²தாம்|

ⅩⅪ அநந்தரம்ʼ தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் வ்ரஜந்
வ்ரஜந் ஸிவத ³யஸ்ய ஸுெதௗ யாகூப்³
ேயாஹந்நாமாெநௗ த்³ெவௗ ஸஹெஜௗ
தாேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ெநௗேகாபரி ஜாலஸ்ய
ஜீர்ேணாத்³தா⁴ரம்ʼ குர்வ்வந்ெதௗ வீ ய
தாவாஹூதவாந்|

ⅩⅫ தத்க்ஷணாத் ெதௗ நாவம்ʼ ஸ்வதாதஞ்ச
வஹாய தஸ்ய பஸ்²சாத்³கா³மிெநௗ
ப³பூ⁴வது :|

ⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேந ஸமுபத ³ஸ²ந்
ராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயந்
மநுஜாநாம்ʼ ஸர்வ்வப்ரகாராந் ேராகா³ந்
ஸர்வ்வப்ரகாரபீடா³ஸ்²ச ஸ²மயந் யீஸு² :
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ கா³லீல்ேத³ஸ²ம்ʼ ப்⁴ரமிதும்
ஆரப⁴த|

ⅩⅩⅣ ேதந க்ருʼத்ஸ்நஸுரியாேத³ஸ²ஸ்ய
மத்⁴யம்ʼ தஸ்ய யேஸா² வ்யாப்ேநாத்,
அபரம்ʼ பூ⁴தக்³ரஸ்தா அபஸ்மாரர்கீ³ண :
பக்ஷாதா⁴த ப்ரப்⁴ருʼதயஸ்²ச யாவந்ேதா
மநுஜா நாநாவ த⁴வ்யாத ⁴ப ⁴ : க்லிஷ்டா
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ஆஸந், ேதஷ ஸர்வ்ேவஷ தஸ்ய ஸமீபம்
ஆநீேதஷ ஸதாந்ஸ்வஸ்தா²ந் சகார|

ⅩⅩⅤ ஏேதந கா³லீல்-த ³காபந -யரூஸா²லம்-
யஹூதீ³யேத³ேஸ²ப்⁴ேயா யர்த்³த³ந :
பாராஞ்ச ப³ஹேவாமநுஜாஸ்தஸ்யபஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²ந்|

Ⅴ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஸ ஜநநவஹம்ʼ ந ரீ ய
பூ⁴த⁴ேராபரி வ்ரஜித்வாஸமுபவ ேவஸ²|

Ⅱ ததா³நீம்ʼ ஸி²ஷ்ேயஷ தஸ்ய
ஸமீபமாக³ேதஷ ேதந ேதப்⁴ய ஏஷா கதா²
கத்²யாஞ்சக்ேர|

Ⅲ அப ⁴மாநஹீநா ஜநா த⁴ந்யா :, யதஸ்ேத
ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்அத ⁴கரிஷ்யந்த |

Ⅳக ²த்³யமாநா மநுஜா த⁴ந்யா :,யஸ்மாத் ேத
ஸாந்த்வநாம்ʼ ப்ராப்ஸந்த |

Ⅴ நம்ரா மாநவாஸ்²ச த⁴ந்யா :, யஸ்மாத் ேத
ேமத ³நீம்அத ⁴கரிஷ்யந்த |

Ⅵத⁴ர்ம்மாய பு³பு⁴க்ஷதா : த்ருʼஷார்த்தாஸ்²ச
மநுஜா த⁴ந்யா :,யஸ்மாத் ேத பரிதர்ப்ஸ்யந்த |

Ⅶ க்ருʼபாலேவா மாநவா த⁴ந்யா :, யஸ்மாத்
ேத க்ருʼபாம்ʼ ப்ராப்ஸ்யந்த |

Ⅷ ந ர்ம்மலஹ்ருʼத³யா மநுஜாஸ்²ச த⁴ந்யா :,
யஸ்மாத் த ஈஸ்²சரம்ʼ த்³ர யந்த |

Ⅸ ேமலயதாேரா மாநவா த⁴ந்யா :, யஸ்மாத்
தஈஸ்²சரஸ்யஸந்தாநத்ேவநவக்²யாஸ்யந்த |
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Ⅹ த⁴ர்ம்மகாரணாத் தாடி³தா மநுஜா த⁴ந்யா,
யஸ்மாத் ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ேதஷாமத ⁴கேரா
வ த்³யேத|

Ⅺ யதா³ மநுஜா மம நாமக்ருʼேத
யுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த தாட³யந்த ம்ருʼஷா
நாநாது³ர்வ்வாக்யாந வத³ந்த ச, ததா³ யுயம்ʼ
த⁴ந்யா :|

Ⅻ ததா³ ஆநந்த³த, ததா² ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ
ஹ்லாத³த்⁴வஞ்ச, யத : ஸ்வர்ேக³ பூ⁴யாம்ʼஸி
ப²லாந லப்ஸ்யத்⁴ேவ; ேத யுஷ்மாகம்ʼ
புராதநாந் ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா(அ)ப
தாத்³ருʼக்³அதாட³யந்|

ⅩⅢ யுயம்ʼ ேமத ³ந்யாம்ʼ லவணரூபா :,
க ந்து யத ³ லவணஸ்ய லவணத்வம்
அபயாத , தர்ஹ தத் ேகந ப்ரகாேரண
ஸ்வாது³யுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத ? தத் கஸ்யாப
கார்ய்யஸ்யாேயாக்³யத்வாத் ேகவலம்ʼ
ப³ஹ  : ப்ரேக்ஷப்தும்ʼ நராணாம்ʼ பத³தேலந
த³லயதுஞ்ச ேயாக்³யம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅣ யூயம்ʼ ஜக³த தீ³ப்தரூபா :, பூ⁴த⁴ேராபரி
ஸ்த ²தம்ʼ நக³ரம்ʼ கு³ப்தம்ʼ ப⁴வதும்ʼ நஹ
ஸ² யத |

ⅩⅤ அபரம்ʼ மநுஜா : ப்ரதீ³பாந் ப்ரஜ்வால்ய
த்³ேராணாேதா⁴ ந ஸ்தா²பயந்த , க ந்து
தீ³பாதா⁴ேராபர்ய்ேயவ ஸ்தா²பயந்த ,
ேதந ேத தீ³பா ேக³ஹஸ்த ²தாந் ஸகலாந்
ப்ரகாஸ²யந்த |
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ⅩⅥேயந மாநவா யுஷ்மாகம்ʼஸத்கர்ம்மாணி
வ ேலாக்ய யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²ம்ʼ
ப தரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ வத³ந்த , ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ தீ³ப்தஸ்தாத்³ருʼக் ப்ரகாஸ²தாம்|

ⅩⅦ அஹம்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாக்யஞ்ச ேலாப்தும் ஆக³தவாந்,
இத்த²ம்ʼ மாநுப⁴வத, ேத த்³ேவ ேலாப்தும்ʼ
நாக³தவாந், க ந்து ஸப²ேல கர்த்தும்
ஆக³ேதாஸ்மி|

ⅩⅧ அபரம்ʼ யுஷ்மாந் அஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
வதா³மி யாவத் வ்ேயாமேமத ³ந்ேயா
ர்த்⁴வம்ʼேஸா ந ப⁴வஷ்யத , தாவத்
ஸர்வ்வஸ்மிந் ஸப²ேல ந ஜாேத
வ்யவஸ்தா²யா ஏகா மாத்ரா ப ³ந்து³ேரேகாப
வா ந ேலாப்ஸ்யேத|

ⅩⅨ தஸ்மாத் ேயா ஜந ஏதாஸாம்
ஆஜ்ஞாநாம் அதக்ஷ த்³ராம் ஏகாஜ்ஞாமபீ
லம்ʼக⁴ேத மநுஜாம்ʼஞ்ச தைத²வ ஸி²க்ஷயத ,
ஸ ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ஸர்வ்ேவப்⁴ய :
க்ஷ த்³ரத்ேவந வக்²யாஸ்யேத, க ந்து ேயா
ஜநஸ்தாம்ʼ பாலயத , தைத²வ ஸி²க்ஷயத
ச, ஸ ஸ்வர்கீ³யராஜ்ேய ப்ரதா⁴நத்ேவந
வக்²யாஸ்யேத|

ⅩⅩ அபரம்ʼ யுஷ்மாந் அஹம்ʼ வதா³மி,
அத்⁴யாபகப ²ரூஸி²மாநவாநாம்ʼ
த⁴ர்ம்மாநுஷ்டா²நாத் யுஷ்மாகம்ʼ
த⁴ர்ம்மாநுஷ்டா²ேந ேநாத்தேம ஜாேத யூயம்
ஈஸ்²வரீயராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ² யத²|
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ⅩⅪ அபரஞ்ச த்வம்ʼ நரம்ʼ மா வதீ⁴ :,
யஸ்மாத் ேயா நரம்ʼ ஹந்த , ஸ
வசாரஸபா⁴யாம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா
ப⁴வஷ்யத , பூர்வ்வகாலீநஜேநப்⁴ய இத
கத ²தமாஸீத்,யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ராவ |

ⅩⅫ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, ய :
கஸ்²ச த் காரணம்ʼ வநா நஜப்⁴ராத்ேர
குப்யத ,ஸவசாரஸபா⁴யாம்ʼ த³ண்டா³ர்ேஹா
ப⁴வஷ்யத ; ய : கஸ்²ச ச்ச ஸ்வீயஸஹஜம்ʼ
ந ர்ப்³ேபா³த⁴ம்ʼ வத³த , ஸ மஹாஸபா⁴யாம்ʼ
த³ண்டா³ர்ேஹா ப⁴வஷ்யத ; புநஸ்²ச
த்வம்ʼ மூட⁴ இத வாக்யம்ʼ யத ³ கஸ்²ச த்
ஸ்வீயப்⁴ராதரம்ʼ வக்த , தர்ஹ நரகாக்³ெநௗ
ஸத³ண்டா³ர்ேஹாப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ அேதா ேவத்³யா : ஸமீபம்ʼ
நஜைநேவத்³ேய ஸமாநீேத(அ)ப
நஜப்⁴ராதரம்ʼ ப்ரத கஸ்மாச்ச த் காரணாத்
த்வம்ʼ யத ³ ேதா³ஷீ வத்³யேஸ, ததா³நீம்ʼ தவ
தஸ்யஸ்ம்ருʼத ர்ஜாயேத ச,

ⅩⅩⅣ தர்ஹ தஸ்யா ேவத்³யா : ஸமீேப
நஜைநைவத்³யம்ʼ ந தா⁴ய தைத³வ க³த்வா
பூர்வ்வம்ʼ ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மில, பஸ்²சாத்
ஆக³த்யநஜைநேவத்³யம்ʼ ந ேவத³ய|

ⅩⅩⅤஅந்யஞ்சயாவத்வவாத ³நாஸார்த்³த⁴ம்ʼ
வர்த்மந தஷ்ட²ஸி, தாவத் ேதந ஸார்த்³த⁴ம்ʼ
ேமலநம்ʼ குரு; ேநா ேசத் வவாதீ³ வசாரயது :
ஸமீேப த்வாம்ʼ ஸமர்பயத வ சாரய தா ச
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ரக்ஷண :ஸந்நெதௗ⁴ஸமர்பயத ததா³ த்வம்ʼ
காராயாம்ʼ ப³த்⁴ேயதா² :|

ⅩⅩⅥ தர்ஹ த்வாமஹம்ʼ தத்²த²ம்ʼ ப்³ரவீமி,
ேஸ²ஷகபர்த³ேக(அ)ப ந பரிேஸா²த ⁴ேத
தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத் கதா³ப ப³ஹராக³ந்தும்ʼ
நஸ² யஸி|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ த்வம்ʼ மா வ்யப ⁴சர,
யேத³தத்³ வசநம்ʼ பூர்வ்வகாலீநேலாேகப்⁴ய :
கத ²தமாஸீத், தத்³யூயம்ʼஸ்²ருதவந்த :;

ⅩⅩⅧ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, யத ³
கஸ்²ச த்காமத : காஞ்சநேயாஷதம்ʼபஸ்²யத ,
தர்ஹ ஸமநஸாதைத³வவ்யப ⁴சரிதவாந்|

ⅩⅩⅨ தஸ்மாத் தவ த³க்ஷணம்ʼ ேநத்ரம்ʼ யத ³
த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத, தர்ஹ தந்ேநத்ரம் உத்பாட்ய
தூ³ேர நக்ஷப,யஸ்மாத் தவஸர்வ்வவபுேஷா
நரேக ந ேக்ஷபாத் தைவகாங்க³ஸ்ய நாேஸா²
வரம்ʼ|

ⅩⅩⅩ யத்³வா தவ த³க்ஷண : கேரா யத ³
த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத, தர்ஹ தம்ʼ கரம்ʼ ச ²த்த்வா
தூ³ேர நக்ஷப, யத : ஸர்வ்வவபுேஷா நரேக
ந ேக்ஷபாத் ஏகாங்க³ஸ்யநாேஸா²வரம்ʼ|

ⅩⅩⅪ உக்தமாஸ்ேத, யத ³ கஸ்²ச ந்
நஜஜாயாம்ʼ பரித்யக்த்தும் இச்ச²த , தர்ஹ
ஸதஸ்ையத்யாக³பத்ரம்ʼ த³தா³து|

ⅩⅩⅫ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வ்யாஹராமி,
வ்யப ⁴சாரேதா³ேஷ ந ஜாேத யத ³ கஸ்²ச ந்
நஜஜாயாம்ʼ பரித்யஜத , தர்ஹ ஸ தாம்ʼ
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வ்யப ⁴சாரயத ; யஸ்²ச தாம்ʼ த்யக்தாம்ʼ
ஸ்த்ரியம்ʼவவஹத , ேஸாப வ்யப ⁴சரத |

ⅩⅩⅩⅢ புநஸ்²ச த்வம்ʼ ம்ருʼஷா ஸ²பத²ம் ந
குர்வ்வந் ஈஸ்²சராய நஜஸ²பத²ம்ʼ பாலய,
பூர்வ்வகாலீநேலாேகப்⁴ேயா ையஷா கதா²
கத ²தா, தாமப யூயம்ʼஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅣ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, கமப
ஸ²பத²ம்ʼமா கார்ஷ்ட,அர்த²த :ஸ்வர்க³நாம்நா
ந,யத :ஸஈஸ்²வரஸ்யஸிம்ʼஹாஸநம்ʼ;

ⅩⅩⅩⅤப்ருʼத ²வ்யாநாம்நாப ந,யத :ஸாதஸ்ய
பாத³பீட²ம்ʼ; யரூஸா²லேமா நாம்நாப ந, யத :
ஸாமஹாராஜஸ்யபுரீ;

ⅩⅩⅩⅥ நஜஸி²ேராநாம்நாப ந, யஸ்மாத்
தஸ்ையகம்ʼ கசமப ஸிதம் அஸிதம்ʼ வா
கர்த்தும்ʼ த்வயா நஸ²க்யேத|

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ யூயம்ʼ ஸம்ʼலாபஸமேய
ேகவலம்ʼ ப⁴வதீத ந ப⁴வதீத ச வத³த யத
இேதா(அ)த ⁴கம்ʼ யத் தத் பாபாத்மேநா
ஜாயேத|

ⅩⅩⅩⅧ அபரம்ʼ ேலாசநஸ்ய வநமேயந
ேலாசநம்ʼ த³ந்தஸ்ய வநமேயந
த³ந்த : பூர்வ்வக்தமித³ம்ʼ வசநஞ்ச
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்²ரூயத|

ⅩⅩⅩⅨ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி யூயம்ʼ
ஹம்ʼஸகம்ʼ நரம்ʼ மா வ்யாகா⁴தயத| க ந்து
ேகநச த் தவ த³க்ஷணகேபாேல சேபடாகா⁴ேத
க்ருʼேத தம்ʼ ப்ரத வாமம்ʼ கேபாலஞ்ச
வ்யாேகா⁴டய|
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ⅩⅬ அபரம்ʼ ேகநச த் த்வயா ஸார்த்⁴த³ம்ʼ
வவாத³ம்ʼ க்ருʼத்வா தவ பரிேத⁴யவஸேந
ஜிக்⁴ருʼத ேத தஸ்மாயுத்தரீயவஸநமப
ேத³ஹ |

ⅩⅬⅠ யத ³ கஸ்²ச த் த்வாம்ʼ க்ேராஸ²ேமகம்ʼ
நயநார்த²ம்ʼ அந்யாயேதா த⁴ரத , ததா³ ேதந
ஸார்த்⁴த³ம்ʼ க்ேராஸ²த்³வயம்ʼயாஹ |

ⅩⅬⅡயஸ்²ச மாநவஸ்த்வாம்ʼயாசேத, தஸ்ைம
ேத³ஹ , யத ³ கஸ்²ச த் துப்⁴யம்ʼ தா⁴ரயதும்
இச்ச²த , தர்ஹ தம்ʼ ப்ரத பராம்ʼமுேகா² மா
பூ⁴ :|

ⅩⅬⅢ நஜஸமீபவஸிந ப்ேரம குரு,
க ந்து ஸ²த்ரும்ʼ ப்ரத த்³ேவஷம்ʼ குரு,
யேத³தத் புேராக்தம்ʼ வசநம்ʼ ஏதத³ப யூயம்ʼ
ஸ்²ருதவந்த :|

ⅩⅬⅣ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி, யூயம்ʼ
ரிபுவ்வப ப்ேரம குருத, ேய ச யுஷ்மாந்
ஸ²பந்ேத, தாந, ஆஸி²ஷம்ʼ வத³த, ேய ச
யுஷ்மாந் ருʼ◌ृதீயந்ேத, ேதஷாம்ʼ மங்க³லம்ʼ
குருத, ேய ச யுஷ்மாந் ந ந்த³ந்த , தாட³யந்த ச,
ேதஷாம்ʼ க்ருʼேத ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅬⅤ தத்ர ய : ஸதாமஸதாஞ்ேசாபரி
ப்ரபா⁴கரம் உதா³யயத , ததா²
தா⁴ர்ம்மிகாநாமதா⁴ர்ம்மிகாநாஞ்ேசாபரி நீரம்ʼ
வர்ஷயத தாத்³ருʼேஸா² ேயா யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா, யூயம்ʼ தஸ்ையவ
ஸந்தாநா ப⁴வஷ்யத²|
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ⅩⅬⅥ ேய யுஷ்மாஸு ப்ேரம குர்வ்வந்த ,
யூயம்ʼ யத ³ ேகவலம்ʼ ேதவ்ேவவ ப்ேரம
குருத², தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ க ம்ʼ ப²லம்ʼ
ப⁴வஷ்யத ? சண்டா³லா அப தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
க ம்ʼ நகுர்வ்வந்த ?

ⅩⅬⅦ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத ³ ேகவலம்ʼ
ஸ்வீயப்⁴ராத்ருʼத்ேவநநமத,தர்ஹ கம்ʼமஹத்
கர்ம்ம குருத²? சண்டா³லா அப தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
க ம்ʼ நகுர்வ்வந்த ?

ⅩⅬⅧ தஸ்மாத் யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த² :
ப தா யதா² பூர்ேணா ப⁴வத , யூயமப
தாத்³ருʼஸா² ப⁴வத|

Ⅵ
Ⅰஸாவதா⁴நா ப⁴வத, மநுஜாந் த³ர்ஸ²யதும்ʼ
ேதஷாம்ʼ ேகா³சேர த⁴ர்ம்மகர்ம்ம மா குருத,
ததா² க்ருʼேத யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²பது :
ஸகாஸா²த் கஞ்சந ப²லம்ʼ ந ப்ராப்ஸ்யத²|

Ⅱ த்வம்ʼ யதா³ த³தா³ஸி ததா³ கபடிேநா
ஜநா யதா² மநுேஜப்⁴ய : ப்ரஸ²ம்ʼஸாம்ʼ
ப்ராப்தும்ʼ ப⁴ஜநப⁴வேந ராஜமார்ேக³ ச தூரீம்ʼ
வாத³யந்த , ததா² மா குரி◌,ु அஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ
யதா²ர்த²ம்ʼ கத²யாமி, ேத ஸ்வகாயம்ʼ ப²லம்
அலப⁴ந்த|

Ⅲ க ந்து த்வம்ʼ யதா³ த³தா³ஸி, ததா³
நஜத³க்ஷணகேரா யத் கேராத , தத்³
வாமகரம்ʼமாஜ்ஞாபய|
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Ⅳ ேதந தவ தா³நம்ʼ கு³ப்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத
யஸ்து தவ ப தா கு³ப்தத³ர்ஸீ², ஸ ப்ரகாஸ்²ய
துப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

Ⅴ அபரம்ʼ யதா³ ப்ரார்த²யேஸ, ததா³
கபடிநஇவமாகுரு,யஸ்மாத் ேத ப⁴ஜநப⁴வேந
ராஜமார்க³ஸ்ய ேகாேண தஷ்ட²ந்ேதா
ேலாகாந் த³ர்ஸ²யந்த : ப்ரார்த²யதும்ʼ
ப்ரீயந்ேத; அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி,
ேதஸ்வகீயப²லம்ʼ ப்ராப்நுவந்|

Ⅵ தஸ்மாத் ப்ரார்த²நாகாேல அந்தராகா³ரம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய த்³வாரம்ʼ ருத்³வ்வா கு³ப்தம்ʼ
பஸ்²யதஸ்தவ பது : ஸமீேப ப்ரார்த²யஸ்வ;
ேதந தவ ய : ப தா கு³ப்தத³ர்ஸீ², ஸ ப்ரகாஸ்²ய
துப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத l

Ⅶஅபரம்ʼ ப்ரார்த²நாகாேல ேத³வபூஜகாஇவ
முதா⁴ புநருக்த ம்ʼ மா குரு, யஸ்மாத் ேத
ேபா³த⁴ந்ேத, ப³ஹுவாரம்ʼ கதா²யாம்ʼ
கத ²தாயாம்ʼ ேதஷாம்ʼ ப்ரார்த²நா
க்³ராஹஷ்யேத|

Ⅷ யூயம்ʼ ேதஷாமிவ மா குருத, யஸ்மாத்
யுஷ்மாகம்ʼ யத்³ யத் ப்ரேயாஜநம்ʼ யாசநாத :
ப்ராேக³வயுஷ்மாகம்ʼ ப தா தத்ஜாநாத |

Ⅸ அதஏவ யூயம ஈத்³ருʼக் ப்ரார்த²யத்⁴வம்ʼ,
ேஹ அஸ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த²ப த :, தவ நாம
பூஜ்யம்ʼ ப⁴வது|

Ⅹதவ ராஜத்வம்ʼ ப⁴வது; தேவச்சா²ஸ்வர்ேக³
யதா² தைத²வேமத ³ந்யாமப ஸப²லா ப⁴வது|
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Ⅺ அஸ்மாகம்ʼ ப்ரேயாஜநீயம் ஆஹாரம்
அத்³யேத³ஹ |

Ⅻவயம்ʼ யதா² நஜாபராத ⁴ந : க்ஷமாமேஹ,
தைத²வாஸ்மாகம்அபராதா⁴ந்க்ஷமஸ்வ|

ⅩⅢ அஸ்மாந் பரீக்ஷாம்ʼ மாநய, க ந்து
பாபாத்மேநா ரக்ஷ; ராஜத்வம்ʼ ெகௗ³ரவம்ʼ
பராக்ரம : ஏேத ஸர்வ்ேவ ஸர்வ்வதா³ தவ;
ததா²ஸ்து|

ⅩⅣ யத ³ யூயம் அந்ேயஷாம்
அபராதா⁴ந் க்ஷமத்⁴ேவ தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²ப தாப யுஷ்மாந்க்ஷமிஷ்யேத;

ⅩⅤ க ந்து யத ³ யூயம் அந்ேயஷாம்
அபராதா⁴ந் ந க்ஷமத்⁴ேவ, தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஜநேகாப யுஷ்மாகம் அபராதா⁴ந் ந
க்ஷமிஷ்யேத|

ⅩⅥ அபரம் உபவாஸகாேல கபடிேநா
ஜநா மாநுஷாந் உபவாஸம்ʼ ஜ்ஞாபயதும்ʼ
ஸ்ேவஷாம்ʼ வத³நாந ம்லாநாந குர்வ்வந்த ,
யூயம்ʼ தஇவ வஷணவத³நா மா ப⁴வத;
அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி ேத
ஸ்வகீயப²லம்அலப⁴ந்த|

ⅩⅦ யதா³ த்வம் உபவஸஸி, ததா³ யதா²
ேலாைகஸ்த்வம்ʼஉபவாஸீவ ந த்³ருʼஸ்²யேஸ,
க ந்து தவ ேயா(அ)ேகா³சர : ப தா ேதைநவ
த்³ருʼஸ்²யேஸ,தத்க்ருʼேதநஜஸி²ரஸிைதலம்ʼ
மர்த்³த³யவத³நஞ்ச ப்ரக்ஷாலய;

ⅩⅧ ேதந தவ ய : ப தா கு³ப்தத³ர்ஸீ² ஸ
ப்ரகாஸ்²யதுப்⁴யம்ʼ ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |
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ⅩⅨஅபரம்ʼயத்ரஸ்தா²ேந கீடா : கலங்காஸ்²ச
க்ஷயம்ʼ நயந்த , ெசௗராஸ்²ச ஸந்த ⁴ம்ʼ
கர்த்தய த்வா ேசாரயதும்ʼ ஸ²க்நுவந்த ,
தாத்³ருʼஸ்²யாம்ʼ ேமத ³ந்யாம்ʼ ஸ்வார்த²ம்ʼ
த⁴நம்ʼமாஸம்ʼசநுத|

ⅩⅩ க ந்து யத்ர ஸ்தா²ேந கீடா : கலங்காஸ்²ச
க்ஷயம்ʼ ந நயந்த , ெசௗராஸ்²ச ஸந்த ⁴ம்ʼ
கர்த்தய த்வா ேசாரயதும்ʼ ந ஸ²க்நுவந்த ,
தாத்³ருʼேஸ²ஸ்வர்ேக³ த⁴நம்ʼஸஞ்சநுத|

ⅩⅪ யஸ்மாத் யத்ர ஸ்தா²ேந யுஷ்மாம்ʼக
த⁴நம்ʼ தத்ைரவகா²ேநயுஷ்மாகம்ʼமநாம்ʼஸி|

ⅩⅫ ேலாசநம்ʼ ேத³ஹஸ்ய ப்ரதீ³பகம்ʼ,
தஸ்மாத்யத ³தவேலாசநம்ʼப்ரஸந்நம்ʼப⁴வத ,
தர்ஹ தவ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வபு ர்தீ³ப்தயுக்தம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ க ந்து ேலாசேந(அ)ப்ரஸந்ேந தவ
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ வபு : தமிஸ்ரயுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத |
அதஏவயாதீ³ப்தஸ்த்வய வத்³யேத,ஸாயத ³
தமிஸ்ரயுக்தா ப⁴வத , தர்ஹ தத் தமிஸ்ரம்ʼ
கயந்மஹத்|

ⅩⅩⅣ ேகாப மநுேஜா த்³ெவௗ ப்ரபூ⁴
ேஸவதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத , யஸ்மாத்³ ஏகம்ʼ
ஸம்ʼமந்ய தத³ந்யம்ʼ ந ஸம்மந்யேத, யத்³வா
ஏகத்ர மேநா ந தா⁴ய தத³ந்யம் அவமந்யேத;
ததா² யூயமபீஸ்²வரம்ʼ ல மீஞ்ேசத்யுேப⁴
ேஸவதும்ʼ நஸ²க்நுத²|

ⅩⅩⅤ அபரம் அஹம்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ தத்²யம்ʼ
கத²யாமி, க ம்ʼ ப⁴க்ஷஷ்யாம :? க ம்ʼ
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பாஸ்யாம :? இத ப்ராணதா⁴ரணாய மா
ச ந்தயத; க ம்ʼ பரிதா⁴ஸ்யாம :? இத
காயரக்ஷணாய ந ச ந்தயத; ப⁴ யாத்
ப்ராணா வஸநாஞ்ச வபூம்ʼஷ கம்ʼ
ஸ்²ேரஷ்டா²ணிநஹ ?

ⅩⅩⅥ வஹாயேஸா வஹங்க³மாந்
வ ேலாகயத; ைத ர்ேநாப்யேத ந க்ருʼத்யேத
பா⁴ண்டா³கா³ேர ந ஸஞ்சீயேத(அ)ப ; ததா²ப
யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா ேதப்⁴ய
ஆஹாரம்ʼவதரத |

ⅩⅩⅦ யூயம்ʼ ேதப்⁴ய : க ம்ʼ ஸ்²ேரஷ்டா²
ந ப⁴வத²? யுஷ்மாகம்ʼ கஸ்²ச த் மநுஜ :
ச ந்தயந் நஜாயுஷ :க்ஷணமப வர்த்³த⁴யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅧ அபரம்ʼ வஸநாய குதஸ்²ச ந்தயத?
ேக்ஷத்ேராத்பந்நாந புஷ்பாணி கத²ம்ʼ
வர்த்³த⁴ந்ேத ததா³ேலாசயத| தாந தந்தூந்
ேநாத்பாத³யந்த க மப கார்ய்யம்ʼ ந
குர்வ்வந்த ;

ⅩⅩⅨ ததா²ப்யஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
ஸுேலமாந் தாத்³ருʼக்³ ஐஸ்²வர்ய்யவாநப
தத்புஷ்பமிவவபூ⁴ஷேதா நாஸீத்|

ⅩⅩⅩ தஸ்மாத் க்ஷத்³ய வத்³யமாநம்ʼ ஸ்²ச :
சுல்ல்யாம்ʼ ந ேக்ஷப்ஸ்யேத தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
யத் ேக்ஷத்ரஸ்த ²தம்ʼ குஸுமம்ʼ தத்
யதீ³ஸ்²சர இத்த²ம்ʼ ப ³பூ⁴ஷயத , தர்ஹ
ேஹ ஸ்ேதாகப்ரத்யய ேநா யுஷ்மாந் க ம்ʼ ந
பரிதா⁴பயஷ்யத ?
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ⅩⅩⅪ தஸ்மாத் அஸ்மாப ⁴ : க மத்ஸ்யேத?
கஞ்ச பாயஷ்யேத? க ம்ʼ வா
பரிதா⁴யஷ்யேத,இத ந ச ந்தயத|

ⅩⅩⅫ யஸ்மாத் ேத³வார்ச்சகா அபீத
ேசஷ்டந்ேத; ஏேதஷ த்³ரவ்ேயஷ
ப்ரேயாஜநமஸ்தீத யுஷ்மாகம்ʼ ஸ்வர்க³ஸ்த² :
ப தாஜாநாத |

ⅩⅩⅩⅢ அதஏவ ப்ரத²மத ஈஸ்²வரீயராஜ்யம்ʼ
த⁴ர்ம்மஞ்ச ேசஷ்டத்⁴வம்ʼ, தத ஏதாந வஸ்தூந
யுஷ்மப்⁴யம்ʼ ப்ரதா³யஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅣ ஸ்²வ : க்ருʼேத மா ச ந்தயத, ஸ்²வஏவ
ஸ்வயம்ʼ ஸ்வமுத்³த ³ஸ்²ய ச ந்தயஷ்யத ;
அத்³யதநீயாச ந்தாஸாத்³யக்ருʼேதப்ரசுரதரா|

Ⅶ
Ⅰ யதா² யூயம்ʼ ேதா³ஷீக்ருʼதா ந ப⁴வத²,
தத்க்ருʼேத(அ)ந்யம்ʼ ேதா³ஷணம்ʼமாகுருத|

Ⅱ யேதா யாத்³ருʼேஸ²ந ேதா³ேஷண யூயம்ʼ
பராந் ேதா³ஷண : குருத², தாத்³ருʼேஸ²ந
ேதா³ேஷண யூயமப ேதா³ஷீக்ருʼதா
ப⁴வஷ்யத², அந்யஞ்ச ேயந பரிமாேணந
யுஷ்மாப ⁴ : பரிமீயேத, ேதைநவ பரிமாேணந
யுஷ்மத்க்ருʼேத பரிமாயஷ்யேத|

Ⅲஅபரஞ்ச நஜநயேந யா நாஸா வத்³யேத,
தாம் அநாேலாச்ய தவ ஸஹஜஸ்ய ேலாசேந
யத் த்ருʼணம் ஆஸ்ேத, தேத³வ குேதா
வீக்ஷேஸ?

Ⅳ தவ நஜேலாசேந நாஸாயாம்ʼ
வத்³யமாநாயாம்ʼ, ேஹ ப்⁴ராத :, தவ நயநாத்
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த்ருʼணம்ʼ ப³ஹஷ்யர்தும்ʼ அநுஜாநீஹ ,
கதா²ேமதாம்ʼநஜஸஹஜாயகத²ம்ʼகத²யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாஷ ?

Ⅴ ேஹ கபடிந், ஆெதௗ³ நஜநயநாத்
நாஸாம்ʼ ப³ஹஷ்குரு தேதா நஜத்³ருʼஷ்ெடௗ
ஸுப்ரஸந்நாயாம்ʼ தவ ப்⁴ராத்ருʼ ர்ேலாசநாத்
த்ருʼணம்ʼ ப³ஹஷ்கர்தும்ʼஸ² யஸி|

Ⅵ அந்யஞ்ச ஸாரேமேயப்⁴ய :
பவ த்ரவஸ்தூந மா வ தரத, வராஹாணாம்ʼ
ஸமக்ஷஞ்ச முக்தா மா நக்ஷபத;
ந ேக்ஷபணாத் ேத தா : ஸர்வ்வா : பைத³
ர்த³லயஷ்யந்த , பராவ்ருʼத்ய யுஷ்மாநப
வ தா³ரயஷ்யந்த |

Ⅶ யாசத்⁴வம்ʼ தேதா யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
தா³யஷ்யேத; ம்ருʼக³யத்⁴வம்ʼ தத
உத்³ேத³ஸ²ம்ʼ லப்ஸ்யத்⁴ேவ; த்³வாரம்ஆஹத,
தேதாயுஷ்மத்க்ருʼேதமுக்தம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅷயஸ்மாத்³ ேயந யாச்யேத, ேதந லப்⁴யேத;
ேயந ம்ருʼக்³யேத ேதேநாத்³ேத³ஸ² : ப்ராப்யேத;
ேயந ச த்³வாரம் ஆஹந்யேத, தத்க்ருʼேத
த்³வாரம்ʼ ேமாச்யேத|

Ⅸ ஆத்மேஜந பூேப ப்ரார்த ²ேத தஸ்ைம
பாஷாணம்ʼவஸ்²ராணயத ,

Ⅹ மீேந யாச ேத ச தஸ்ைம பு⁴ஜக³ம்ʼ வதரத ,
ஏதாத்³ருʼஸ² : ப தா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய க
ஆஸ்ேத?

Ⅺ தஸ்மாத்³ யூயம் அப⁴த்³ரா : ஸந்ேதா(அ)ப
யத ³ நஜபா³லேகப்⁴ய உத்தமம்ʼ த்³ரவ்யம்ʼ
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தா³தும்ʼ ஜாநீத², தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த² : ப தா ஸ்வீயயாசேகப்⁴ய :
கமுத்தமாந வஸ்தூந நதா³ஸ்யத ?

Ⅻ யூஷ்மாந் ப்ரதீதேரஷாம்ʼ யாத்³ருʼேஸா²
வ்யவஹாேரா யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரிய :,
யூயம்ʼ தாந் ப்ரத தாத்³ருʼஸா²ேநவ
வ்யவஹாராந் வ த⁴த்த; யஸ்மாத்³
வ்யவஸ்தா²ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼவசநாநாம்
இத ஸாரம்|

ⅩⅢ ஸங்கீர்ணத்³வாேரண ப்ரவஸ²த; யேதா
நரகக³மநாய யத்³ த்³வாரம்ʼ தத்³ வஸ்தீர்ணம்ʼ
யச்ச வர்த்ம தத்³ ப்³ருʼஹத் ேதந ப³ஹவ :
ப்ரவஸ²ந்த |

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ்வர்க³க³மநாய யத்³ த்³வாரம்ʼ
தத் கீத்³ருʼக் ஸம்ʼகீர்ணம்ʼ| யச்ச வர்த்ம
தத் கீத்³ருʼக்³ து³ர்க³மம்| தது³த்³ேத³ஷ்டார :
கயந்ேதா(அ)ல்பா :|

ⅩⅤ அபரஞ்ச ேய ஜநா ேமஷேவேஸ²ந
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம் ஆக³ச்ச²ந்த ,
க ந்த்வந்தர்து³ரந்தா வ்ருʼகா
ஏதாத்³ருʼேஸ²ப்⁴ேயா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப்⁴ய :
ஸாவதா⁴நா ப⁴வத, யூயம்ʼ ப²ேலந தாந்
பரிேசதும்ʼஸ²க்நுத²|

ⅩⅥ மநுஜா : க ம்ʼ கண்டக ேநா வ்ருʼக்ஷாத்³
த்³ராக்ஷாப²லாந ஸ்²ருʼகா³லேகாலிதஸ்²ச
உடு³ம்ப³ரப²லாந ஸா²தயந்த ?

ⅩⅦ தத்³வத்³ உத்தம ஏவ பாத³ப
உத்தமப²லாந ஜநயத ,அத⁴மபாத³பஏவாத⁴மப²லாந
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ஜநயத |
ⅩⅧ க ந்தூத்தமபாத³ப : கதா³ப்யத⁴மப²லாந
ஜநயதும்ʼ நஸ²க்ேநாத , ததா²த⁴ேமாப பாத³ப
உத்தமப²லாந ஜநயதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅨ அபரம்ʼ ேய ேய பாத³பா அத⁴மப²லாந
ஜநயந்த , ேத க்ருʼத்தா வஹ்ெநௗ
க்ஷப்யந்ேத|

ⅩⅩஅதஏவயூயம்ʼ ப²ேலந தாந் பரிேசஷ்யத²|
ⅩⅪ ேய ஜநா மாம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼ வத³ந்த , ேத
ஸர்வ்ேவ ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவ யந்த
தந்ந, க ந்து ேயா மாநேவா மம
ஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்ய பதுரிஷ்டம்ʼ கர்ம்ம கேராத
ஸஏவப்ரேவ யத |

ⅩⅫதத்³ த ³ேந ப³ஹேவா மாம்ʼவத ³ஷ்யந்த ,
ேஹ ப்ரேபா⁴ ேஹ ப்ரேபா⁴, தவ நாம்நா
க மஸ்மாமி ர்ப⁴வஷ்யத்³வாக்யம்ʼ ந
வ்யாஹ்ருʼதம்ʼ? தவ நாம்நா பூ⁴தா : க ம்ʼ ந
த்யாஜிதா :? தவ நாம்நா க ம்ʼ நாநாத்³பு⁴தாந
கர்ம்மாணி ந க்ருʼதாந ?

ⅩⅩⅢ ததா³ஹம்ʼ வத ³ஷ்யாமி, ேஹ
குகர்ம்மகாரிேணா யுஷ்மாந் அஹம்ʼ ந
ேவத்³மி,யூயம்ʼமத்ஸமீபாத்³தூ³ரீப⁴வத|

ⅩⅩⅣ ய : கஸ்²ச த் மைமதா : கதா² :
ஸ்²ருத்வா பாலயத , ஸ பாஷாேணாபரி
க்³ருʼஹநர்ம்மாத்ரா ஜ்ஞாந நா ஸஹ
மேயாபமீயேத|

ⅩⅩⅤ யேதா வ்ருʼஷ்ெடௗ ஸத்யாம் ஆப்லாவ
ஆக³ேத வாெயௗ வாேத ச ேதஷ
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தத்³ேக³ஹம்ʼ லக்³ேநஷ பாஷாேணாபரி
தஸ்யப ⁴த்ேதஸ்தந்ந பதத l

ⅩⅩⅥ க ந்து ய : கஸ்²ச த் மைமதா : கதா² :
ஸ்²ருத்வா ந பாலயத ஸ ைஸகேத
ேக³ஹநர்ம்மாத்ரா (அ)ஜ்ஞாந நாஉபமீயேத|

ⅩⅩⅦ யேதா ஜலவ்ருʼஷ்ெடௗ ஸத்யாம்
ஆப்லாவ ஆக³ேத பவேந வாேத ச ைத
ர்க்³ருʼேஹ ஸமாகா⁴ேத தத் பதத தத்பதநம்ʼ
மஹத்³ ப⁴வத |

ⅩⅩⅧ யீஸு²ைநேதஷ வாக்ேயஷ
ஸமாப ேதஷ மாநவாஸ்ததீ³ேயாபேத³ஸ²ம்
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ ேமந ேர|

ⅩⅩⅨ யஸ்மாத் ஸ உபாத்⁴யாயா இவ தாந்
ேநாபத ³ேத³ஸ² க ந்து ஸமர்த²புருஷஇவ
ஸமுபத ³ேத³ஸ²|

Ⅷ
Ⅰ யதா³ ஸ பர்வ்வதாத்³ அவாேராஹத் ததா³
ப³ஹேவாமாநவாஸ்தத்பஸ்²சாத்³வவ்ரஜு :|

Ⅱ ஏக : குஷ்ட²வாந் ஆக³த்ய தம்ʼ ப்ரணம்ய
ப³பா⁴ேஷ, ேஹ ப்ரேபா⁴, யத ³ ப⁴வாந்
ஸம்ʼமந்யேத, தர்ஹ மாம்ʼ ந ராமயம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

Ⅲ தேதா யீஸு² : கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
தஸ்யாங்க³ம்ʼ ஸ்ப்ருʼஸ²ந் வ்யாஜஹார,
ஸம்மந்ேய(அ)ஹம்ʼ த்வம்ʼ ந ராமேயா ப⁴வ;
ேதநஸதத்க்ஷணாத்குஷ்ேட²நாேமாச |

Ⅳ தேதா யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, அவேத⁴ஹ
கதா²ேமதாம்ʼ கஸ்²ச த³ப மா ப்³ரூஹ , க ந்து
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யாஜகஸ்ய ஸந்ந த ⁴ம்ʼ க³த்வா ஸ்வாத்மாநம்ʼ
த³ர்ஸ²ய மநுேஜப்⁴ேயா நஜந ராமயத்வம்ʼ
ப்ரமாணயதும்ʼ மூஸாநரூப தம்ʼ த்³ரவ்யம்
உத்ஸ்ருʼஜச|

Ⅴதத³நந்தரம்ʼயீஸு²நாகப²ர்நாஹூம்நாமந
நக³ேர ப்ரவஷ்ேட கஸ்²ச த்
ஸ²தேஸநாபதஸ்தத்ஸமீபம் ஆக³த்ய வநீய
ப³பா⁴ேஷ,

Ⅵ ேஹ ப்ரேபா⁴, மதீ³ய ஏேகா தா³ஸ :
பக்ஷாகா⁴தவ்யாத ⁴நா ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ வ்யத ²த :,
ஸதுஸ²யநீயஆஸ்ேத|

Ⅶ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்ைம கத ²தவாந்,
அஹம்ʼ க³த்வா தம்ʼ ந ராமயம்ʼ கரிஷ்யாமி|

Ⅷ தத : ஸ ஸ²தேஸநாபத  : ப்ரத்யவத³த்,
ேஹ ப்ரேபா⁴, ப⁴வாந் யத் மம ேக³ஹமத்⁴யம்ʼ
யாத தத்³ேயாக்³யபா⁴ஜநம்ʼ நாஹமஸ்மி;
வாங்மாத்ரம் ஆத ³ஸ²து, ேதைநவ மம
தா³ேஸா ந ராமேயா ப⁴வஷ்யத |

Ⅸ யேதா மய பரந த்⁴ேந(அ)ப மம
ந ேத³ஸ²வஸ்²யா : கத கத ேஸநா : ஸந்த ,
தத ஏகஸ்மிந் யாஹீத்யுக்ேத ஸ யாத ,
தத³ந்யஸ்மிந் ஏஹீத்யுக்ேத ஸ ஆயாத , ததா²
மம நஜதா³ேஸ கர்ம்ைமதத் குர்வ்வத்யுக்ேத
ஸதத்கேராத |

Ⅹ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்ையதத் வேசா
நஸ²ம்ய வஸ்மயாபந்ேநா(அ)பூ⁴த்;
நஜபஸ்²சாத்³கா³மிேநா மாநவாந்
அேவாச்ச, யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வச்மி,
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இஸ்ராேயலீயேலாகாநாம்ʼ மத்⁴ேய(அ)ப
ைநதாத்³ருʼேஸா² வஸ்²வாேஸா மயா
ப்ராப்த :|

Ⅺஅந்யச்சாஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி, ப³ஹவ :
பூர்வ்வஸ்யா : பஸ்²ச மாயாஸ்²ச த ³ஸ²
ஆக³த்யஇப்³ராஹீமாஇஸ்ஹாகாயாகூபா³ ச
ஸாகம்மிலித்வாஸமுபேவ யந்த ;

Ⅻக ந்துயத்ரஸ்தா²ேநேராத³நத³ந்தக⁴ர்ஷேண
ப⁴வதஸ்தஸ்மிந் ப³ஹர்பூ⁴ததமிஸ்ேர
ராஜ்யஸ்யஸந்தாநா ந ேக்ஷஸ்யந்ேத|

ⅩⅢ தத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஸ²தேஸநாபத ம்ʼ
ஜகா³த³, யாஹ , தவ ப்ரதீத்யநுஸாரேதா
மங்க³லம்ʼ பூ⁴யாத்; ததா³ தஸ்மிந்ேநவ
த³ண்ேட³ ததீ³யதா³ேஸா ந ராமேயா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : ப தரஸ்ய
ேக³ஹமுபஸ்தா²ய ஜ்வேரண பீடி³தாம்ʼ
ஸ²யநீயஸ்த ²தாம்ʼ தஸ்ய ஸ்²வஸ்²ரூம்ʼ
வீக்ஷாஞ்சக்ேர|

ⅩⅤ ததஸ்ேதந தஸ்யா : கரஸ்ய
ஸ்ப்ருʼஷ்டதவாத் ஜ்வரஸ்தாம்ʼ தத்யாஜ, ததா³
ஸாஸமுத்தா²யதாந்ஸிேஷேவ|

ⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
ப³ஹுேஸா² பூ⁴தக்³ரஸ்தமநுஜாந்
தஸ்ய ஸமீபம் ஆந ந்யு : ஸ ச
வாக்ேயந பூ⁴தாந் த்யாஜயாமாஸ,
ஸர்வ்வப்ரகாரபீடி³தஜநாம்ʼஸ்²ச ந ராமயாந்
சகார;

ⅩⅦதஸ்மாத்,ஸர்வ்வாது³ர்ப்³ப³லதாஸ்மாகம்ʼ
ேதைநவ பரிதா⁴ரிதா| அஸ்மாகம்ʼ ஸகலம்ʼ
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வ்யாத ⁴ம்ʼ ஸஏவ ஸம்ʼக்³ருʼஹீதவாந்|
யேத³தத்³வசநம்ʼயஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாக்தமாஸீத்,
தத்ததா³ஸப²லமப⁴வத்|

ⅩⅧ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்²சதுர்த ³க்ஷ
ஜநநவஹம்ʼ வேலாக்ய தடிந்யா : பாரம்ʼ
யாதும்ʼஸி²ஷ்யாந்ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅨ ததா³நீம் ஏக உபாத்⁴யாய ஆக³த்ய
கத ²தவாந், ேஹ கு³ேரா, ப⁴வாந் யத்ர
யாஸ்யத தத்ராஹமப ப⁴வத : பஸ்²சாத்³
யாஸ்யாமி|

ⅩⅩ தேதா யீஸு² ர்ஜகா³த³, க்ேராஷ்டு :
ஸ்தா²தும்ʼஸ்தா²நம்ʼவத்³யேத,வஹாயேஸா
வஹங்க³மாநாம்ʼ நீடா³ந ச ஸந்த ; க ந்து
மநுஷ்யபுத்ரஸ்ய ஸி²ர : ஸ்தா²பயதும்ʼ
ஸ்தா²நம்ʼ நவ த்³யேத|

ⅩⅪ அநந்தரம் அபர ஏக : ஸி²ஷ்யஸ்தம்ʼ
ப³பா⁴ேஷ, ேஹ ப்ரேபா⁴, ப்ரத²மேதா மம
ப தரம்ʼ ஸ்²மஸா²ேந ந தா⁴தும்ʼ க³மநார்த²ம்ʼ
மாம்அநுமந்யஸ்வ|

ⅩⅫ தேதா யீஸு²ருக்தவாந் ம்ருʼதா ம்ருʼதாந்
ஸ்²மஸா²ேந ந த³த⁴து, த்வம்ʼ மம பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச²|

ⅩⅩⅢஅநந்தரம்ʼ தஸ்மிந் நாவமாரூேட⁴ தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாஸ்தத்பஸ்²சாத்ஜக்³மு :|

ⅩⅩⅣ பஸ்²சாத் ஸாக³ரஸ்ய மத்⁴யம்ʼ ேதஷ
க³ேதஷ தாத்³ருʼஸ² : ப்ரப³ேலாஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²நல
உத³தஷ்ட²த், ேயந மஹாதரங்க³ உத்தா²ய
தரணிம்ʼ சா²த ³தவாந், க ந்து ஸ நத்³ரித
ஆஸீத்|
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ⅩⅩⅤ ததா³ ஸி²ஷ்யா ஆக³த்ய தஸ்ய
ந த்³ராப⁴ங்க³ம்ʼ க்ருʼத்வா கத²யாமாஸு :,
ேஹ ப்ரேபா⁴, வயம்ʼ ம்ரியாமேஹ, ப⁴வாந்
அஸ்மாகம்ʼ ப்ராணாந் ரக்ஷது|

ⅩⅩⅥ ததா³ ஸ தாந் உக்தவாந், ேஹ
அல்பவஸ்²வாஸிேநா யூயம்ʼ குேதா வ பீ⁴த²?
தத : ஸ உத்தா²ய வாதம்ʼ ஸாக³ரஞ்ச
தர்ஜயாமாஸ, தேதா ந ர்வ்வாதமப⁴வத்|

ⅩⅩⅦ அபரம்ʼ மநுஜா வஸ்மயம்ʼ வேலாக்ய
கத²யாமாஸு :, அேஹா வாதஸரித்பதீ
அஸ்ய கமாஜ்ஞாக்³ராஹெணௗ?
கீத்³ருʼேஸா²(அ)யம்ʼமாநவ :|

ⅩⅩⅧ அநந்தரம்ʼ ஸ பாரம்ʼ க³த்வா
க ³ேத³ரீயேத³ஸ²ம் உபஸ்த ²தவாந்;
ததா³ த்³ெவௗ பூ⁴தக்³ரஸ்தமநுெஜௗ
ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நாத்³ ப³ஹ ர்பூ⁴த்வா
தம்ʼ ஸாக்ஷாத் க்ருʼதவந்ெதௗ,
தாேவதாத்³ருʼெஸௗ² ப்ரசண்டா³வாஸ்தாம்ʼ
யத் ேதந ஸ்தா²ேநந ேகாப யாதும்ʼ
நாஸ²க்ேநாத்|

ⅩⅩⅨ தாவுைச : கத²யாமாஸது :, ேஹ
ஈஸ்²வரஸ்ய ஸூேநா யீேஸா², த்வயா ஸாகம்
ஆவேயா : க : ஸம்ப³ந்த⁴ :? நரூப தகாலாத்
ப்ராேக³வ கமாவாப்⁴யாம்ʼ யாதநாம்ʼ தா³தும்
அத்ராக³ேதாஸி?

ⅩⅩⅩ ததா³நீம்ʼ தாப்⁴யாம்ʼ கஞ்ச த்³ தூ³ேர
வராஹாணாம்ஏேகா மஹாவ்ரேஜா(அ)சரத்|
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ⅩⅩⅪ தேதா பூ⁴ெதௗ ெதௗ தஸ்யாந்த ேக
வ நீய கத²யாமாஸது :, யத்³யாவாம்ʼ
த்யாஜயஸி, தர்ஹ வராஹாணாம்ʼ
மத்⁴ேயவ்ரஜம்ஆவாம்ʼ ப்ேரரய|

ⅩⅩⅫ ததா³ யீஸு²ரவத³த் யாதம்ʼ, அநந்தரம்ʼ
ெதௗ யதா³ மநுெஜௗ வஹாய வராஹாந்
ஆஸ்²ரிதவந்ெதௗ, ததா³ ேத ஸர்வ்ேவ
வராஹா உச்சஸ்தா²நாத் மஹாஜேவந
தா⁴வந்த : ஸாக³ரீயேதாேய மஜ்ஜந்ேதா
மம்ரு :|

ⅩⅩⅩⅢ தேதா வராஹரக்ஷகா : பலாயமாநா
மத்⁴ேயநக³ரம்ʼ ெதௗ பூ⁴தக்³ரஸ்ெதௗ ப்ரத
யத்³யத்³ அக⁴டத, தா : ஸர்வ்வவார்த்தா
அவத³ந்|

ⅩⅩⅩⅣ தேதா நாக³ரிகா : ஸர்வ்ேவ மநுஜா
யீஸு²ம்ʼ ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ ப³ஹராயாதா :
தஞ்ச வ ேலாக்ய ப்ரார்த²யாஞ்சக்ரிேர ப⁴வாந்
அஸ்மாகம்ʼஸீமாேதாயாது|

Ⅸ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ெநௗகாமாருஹ்ய புந :
பாரமாக³த்யநஜக்³ராமம்ஆயெயௗ|

Ⅱ தத : கத பயா ஜநா ஏகம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ
ஸ்வட்ேடாபரி ஸா²யயத்வா தத்ஸமீபம்
ஆநயந்; தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ப்ரதீத ம்ʼ
வஜ்ஞாய தம்ʼ பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ
புத்ர, ஸுஸ்த ²ேரா ப⁴வ, தவ கலுஷஸ்ய
மர்ஷணம்ʼஜாதம்|
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Ⅲ தாம்ʼ கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய கயந்த
உபாத்⁴யாயா மந :ஸு ச ந்த தவந்த ஏஷ மநுஜ
ஈஸ்²வரம்ʼ ந ந்த³த |

Ⅳ தத : ஸ ேதஷாம் ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ ச ந்தாம்ʼ
வஜ்ஞாய கத ²தவாந், யூயம்ʼ மந :ஸு க்ருʼத
ஏதாத்³ருʼஸீ²ம்ʼகுச ந்தாம்ʼகுருத²?

Ⅴ தவ பாபமர்ஷணம்ʼ ஜாதம்ʼ, யத்³வா
த்வமுத்தா²ய க³ச்ச², த்³வேயாரநேயா
ர்வாக்யேயா : க ம்ʼ வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ
ஸுக³மம்ʼ?

Ⅵ க ந்து ேமத ³ந்யாம்ʼ கலுஷம்ʼ க்ஷமிதும்ʼ
மநுஜஸுதஸ்ய ஸாமர்த்²யமஸ்தீத
யூயம்ʼ யதா² ஜாநீத², தத³ர்த²ம்ʼ ஸ தம்ʼ
பக்ஷாகா⁴த நம்ʼ க³த ³தவாந், உத்தஷ்ட²,
நஜஸ²யநீயம்ʼஆதா³யேக³ஹம்ʼ க³ச்ச²|

Ⅶ தத : ஸ தத்க்ஷணாத்³ உத்தா²ய
நஜேக³ஹம்ʼ ப்ரஸ்த ²தவாந்|

Ⅷ மாநவா இத்த²ம்ʼ வேலாக்ய வஸ்மயம்ʼ
ேமந ேர, ஈஸ்²வேரண மாநவாய ஸாமர்த்²யம்
ஈத்³ருʼஸ²ம்ʼ த³த்தம்ʼ இத காரணாத் தம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼ ப³பா⁴ஷேர ச|

Ⅸ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தத்ஸ்தா²நாத்³
க³ச்ச²ந் க³ச்ச²ந் கரஸம்ʼக்³ரஹஸ்தா²ேந
ஸமுபவஷ்டம்ʼ மத ²நாமாநம் ஏகம்ʼ மநுஜம்ʼ
வேலாக்ய தம்ʼ ப³பா⁴ேஷ, மம பஸ்²சாத்³
ஆக³ச்ச², தத : ஸ உத்தா²ய தஸ்ய பஸ்²சாத்³
வவ்ராஜ|

Ⅹ தத : பரம்ʼ யீெஸௗ² க்³ருʼேஹ ேபா⁴க்தும்
உபவஷ்ேட ப³ஹவ : கரஸம்ʼக்³ராஹண :
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கலுஷணஸ்²ச மாநவா ஆக³த்ய ேதந ஸாகம்ʼ
தஸ்யஸி²ஷ்ையஸ்²சஸாகம்உபவவஸு² :|

Ⅺ ப ²ரூஸி²நஸ்தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா தஸ்ய
ஸி²ஷ்யாந் ப³பா⁴ஷேர,யுஷ்மாகம்ʼகு³ரு : க ம்ʼ
ந மித்தம்ʼ கரஸம்ʼக்³ராஹப ⁴ : கலுஷப ⁴ஸ்²ச
ஸாகம்ʼ பு⁴ம்ʼக்ேத?

Ⅻ யீஸு²ஸ்தத் ஸ்²ருத்வா தாந்
ப்ரத்யவத³த், ந ராமயேலாகாநாம்ʼ
ச க த்ஸேகந ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த , க ந்து
ஸாமயேலாகாநாம்ʼ ப்ரேயாஜநமாஸ்ேத|

ⅩⅢ அேதா யூயம்ʼ யாத்வா
வசநஸ்யாஸ்யார்த²ம்ʼ ஸி²க்ஷத்⁴வம்,
த³யாயாம்ʼ ேம யதா² ப்ரீத ர்ந ததா²
யஜ்ஞகர்ம்மணி|யேதா(அ)ஹம்ʼதா⁴ர்ம்மிகாந்
ஆஹ்வாதும்ʼ நாக³ேதா(அ)ஸ்மி க ந்து
மந : பரிவர்த்தயதும்ʼ பாப ந ஆஹ்வாதும்
ஆக³ேதா(அ)ஸ்மி|

ⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேயாஹந : ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்ய
ஸமீபம் ஆக³த்ய கத²யாமாஸு :, ப ²ரூஸி²ேநா
வயஞ்ச புந : புநருபவஸாம :, க ந்து தவ
ஸி²ஷ்யா ேநாபவஸந்த ,குத :?

ⅩⅤ ததா³ யீஸு²ஸ்தாந் அேவாசத் யாவத்
ஸகீ²நாம்ʼஸம்ʼங்ேக³கந்யாயாவரஸ்தஷ்ட²த ,
தாவத் க ம்ʼ ேத வலாபம்ʼ கர்த்தும்ʼ
ஸ²க்லுவந்த ? க ந்து யதா³ ேதஷாம்ʼ
ஸம்ʼங்கா³த்³ வரம்ʼ நயந்த , தாத்³ருʼஸ² : ஸமய
ஆக³மிஷ்யத , ததா³ ேதஉபவத்ஸ்யந்த |
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ⅩⅥ புராதநவஸேந ேகாப நவீநவஸ்த்ரம்ʼ
ந ேயாஜயத , யஸ்மாத் ேதந ேயாஜிேதந
புராதநவஸநம்ʼ ச ²நத்த தச்ச ²த்³ரஞ்ச
ப³ஹுகுத்ஸிதம்ʼ த்³ருʼஸ்²யேத|

ⅩⅦ அந்யஞ்ச புராதநகுத்வாம்ʼ ேகாப
நவாநேகா³ஸ்தநீரஸம்ʼ ந ந த³தா⁴த ,
யஸ்மாத் ததா² க்ருʼேத குதூ ர்வதீ³ர்ய்யேத
ேதந ேகா³ஸ்தநீரஸ : பதத குதூஸ்²ச
நஸ்²யத ; தஸ்மாத் நவீநாயாம்ʼ குத்வாம்ʼ
நவீேநா ேகா³ஸ்தநீரஸ : ஸ்தா²ப்யேத, ேதந
த்³வேயாரவநம்ʼ ப⁴வத |

ⅩⅧ அபரம்ʼ ேதைநதத்கதா²கத²நகாேல
ஏேகா(அ)த ⁴பதஸ்தம்ʼ ப்ரணம்ய ப³பா⁴ேஷ,
மம து³ஹதா ப்ராேயைணதாவத்காேல
ம்ருʼதா, தஸ்மாத்³ ப⁴வாநாக³த்ய தஸ்யா
கா³த்ேரஹஸ்தமர்பயது, ேதநஸாஜீவஷ்யத |

ⅩⅨ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்
உத்தா²யதஸ்யபஸ்²சாத்³வவ்ராஜ|

ⅩⅩ இத்யநந்தேர த்³வாத³ஸ²வத்ஸராந்
யாவத் ப்ரத³ராமேயநஸீ²ர்ைணகா நாரீ தஸ்ய
பஸ்²சாத்³ஆக³த்யதஸ்யவஸநஸ்யக்³ரந்த ²ம்ʼ
பஸ்பர்ஸ²;

ⅩⅪ யஸ்மாத் மயா ேகவலம்ʼ தஸ்ய வஸநம்ʼ
ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ப்ராப்ஸ்யேத,
ஸாநாரீத மநஸிநஸ்²ச தவதீ|

ⅩⅫ தேதா யீஸு²ர்வத³நம்ʼ பராவர்த்த்ய
தாம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ கந்ேய, த்வம்ʼ
ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வ, தவ வஸ்²வாஸஸ்த்வாம்ʼ
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ஸ்வஸ்தா²மகார்ஷீத்|ஏதத்³வாக்ேயக³த ³தஏவ
ஸா ேயாஷத்ஸ்வஸ்தா²பூ⁴த்|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்யாத்⁴யக்ஷஸ்ய
ேக³ஹம்ʼ க³த்வா வாத³கப்ரப்⁴ருʼதீந் ப³ஹூந்
ேலாகாந் ஸ²ப்³தா³யமாநாந் வ ேலாக்ய தாந்
அவத³த்,

ⅩⅩⅣ பந்தா²நம்ʼ த்யஜ, கந்ேயயம்ʼ நாம்ரியத
ந த்³ரிதாஸ்ேத; கதா²ேமதாம்ʼ ஸ்²ருத்வா ேத
தமுபஜஹஸு :|

ⅩⅩⅤ க ந்து ஸர்வ்ேவஷ ப³ஹஷ்க்ருʼேதஷ
ேஸா(அ)ப்⁴யந்தரம்ʼ க³த்வா கந்யாயா : கரம்ʼ
த்⁴ருʼதவாந், ேதந ேஸாத³தஷ்ட²த்;

ⅩⅩⅥததஸ்தத்கர்ம்மேணாயஸ² : க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ
தம்ʼ ேத³ஸ²ம்ʼவ்யாப்தவத்|

ⅩⅩⅦதத : பரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்³
யாத்ராம்ʼ சகார; ததா³ ேஹதா³யூத³ : ஸந்தாந,
அஸ்மாந் த³யஸ்வ, இத வத³ந்ெதௗ த்³ெவௗ
ஜநாவந்ெதௗ⁴ ப்ேராைசராஹூயந்ெதௗ
தத்பஸ்²சாத்³வவ்ரஜது :|

ⅩⅩⅧ தேதா யீெஸௗ² ேக³ஹமத்⁴யம்ʼ
ப்ரவஷ்டம்ʼ தாவப தஸ்ய ஸமீபம்
உபஸ்த ²தவந்ெதௗ, ததா³நீம்ʼ ஸ ெதௗ
ப்ருʼஷ்டவாந் கர்ம்ைமதத் கர்த்தும்ʼ மம
ஸாமர்த்²யம் ஆஸ்ேத, யுவாம்ʼ க மித ப்ரதீத² :?
ததா³ெதௗப்ரத்யூசது :,ஸத்யம்ʼ ப்ரேபா⁴|

ⅩⅩⅨ ததா³நீம்ʼ ஸ தேயா ர்ேலாசநாந
ஸ்ப்ருʼஸ²ந் ப³பா⁴ேஷ, யுவேயா :
ப்ரதீத்யநுஸாராத்³ யுவேயா ர்மங்க³லம்ʼ
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பூ⁴யாத்| ேதந தத்க்ஷணாத் தேயா ர்ேநத்ராணி
ப்ரஸந்நாந்யப⁴வந்,

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத்³ யீஸு²ஸ்ெதௗ
த்³ருʼட⁴மாஜ்ஞாப்ய ஜகா³த³, அவத⁴த்தம்
ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ேகாப மநுேஜா மஜாநீயாத்|

ⅩⅩⅪ க ந்து ெதௗ ப்ரஸ்தா²ய தஸ்மிந்
க்ருʼத்ஸ்ேந ேத³ேஸ² தஸ்ய கீர்த்த ம்ʼ
ப்ரகாஸ²யாமாஸது :|

ⅩⅩⅫ அபரம்ʼ ெதௗ ப³ஹர்யாத
ஏதஸ்மிந்நந்தேர மநுஜா ஏகம்ʼ
பூ⁴தக்³ரஸ்தமூகம்ʼ தஸ்யஸமீபம்ஆநீதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅢ ேதந பூ⁴ேத த்யாஜிேத ஸ மூக : கதா²ம்ʼ
கத²யதும்ʼ ப்ராரப⁴த, ேதந ஜநா வஸ்மயம்ʼ
வஜ்ஞாய கத²யாமாஸு :, இஸ்ராேயேலா
வம்ʼேஸ² கதா³ப ேநத்³ருʼக³த்³ருʼஸ்²யத;

ⅩⅩⅩⅣ க ந்து ப ²ரூஸி²ந : கத²யாஞ்சக்ரு :
பூ⁴தாத ⁴பத நாஸபூ⁴தாந் த்யாஜயத |

ⅩⅩⅩⅤதத : பரம்ʼயீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼப⁴ஜநப⁴வந
உபத ³ஸ²ந் ராஜ்யஸ்ய ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ
ப்ரசாரயந் ேலாகாநாம்ʼ யஸ்ய ய ஆமேயா
யா ச பீடா³ஸீத், தாந் ஸ²மயந் ஸ²மயம்ʼஸ்²ச
ஸர்வ்வாணி நக³ராணி க்³ராமாம்ʼஸ்²ச
ப³ப்⁴ராம|

ⅩⅩⅩⅥ அந்யஞ்ச மநுஜாந் வ்யாகுலாந்
அரக்ஷகேமஷாநவ ச த்யக்தாந் ந ரீ ய
ேதஷ காருணிக :ஸந்ஸி²ஷ்யாந்அவத³த்,

ⅩⅩⅩⅦ ஸ²ஸ்யாந ப்ரசுராணி ஸந்த , க ந்து
ேச²த்தார :ஸ்ேதாகா :|
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ⅩⅩⅩⅧ ேக்ஷத்ரம்ʼ ப்ரத்யபராந் ேச²த³காந்
ப்ரேஹதும்ʼ ஸ²ஸ்யஸ்வாமிநம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்|

Ⅹ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்
ஆஹூயாேமத்⁴யபூ⁴தாந் த்யாஜயதும்ʼ
ஸர்வ்வப்ரகாரேராகா³ந் பீடா³ஸ்²ச ஸ²மயதும்ʼ
ேதப்⁴ய :ஸாமர்த்²யமதா³த்|

Ⅱ ேதஷாம்ʼ த்³வாத³ஸ²ப்ேரஷ்யாணாம்ʼ
நாமாந்ேயதாந | ப்ரத²மம்ʼ ஸி²ேமாந் யம்ʼ
ப தரம்ʼ வத³ந்த , தத : பரம்ʼ தஸ்ய ஸஹஜ
ஆந்த்³ரிய :,ஸிவத ³யஸ்யபுத்ேரா யாகூப்³

Ⅲ தஸ்ய ஸஹேஜா ேயாஹந்; ப ²லிப்
ப³ர்த²லமய் ேதா²மா : கரஸம்ʼக்³ராஹீ மத ² :,
ஆல்ேப²யபுத்ேரா யாகூப்³,

Ⅳ க நாநீய : ஸி²ேமாந், ய
ஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³ : க்²ரீஷ்டம்ʼ
பரகேர(அ)ர்பயத்|

Ⅴ ஏதாந் த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாந்
யீஸு² : ப்ேரஷயந் இத்யாஜ்ஞாபயத்,
யூயம் அந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ பத³வீம்ʼ
ேஸ²மிேராணீயாநாம்ʼ க மப நக³ரஞ்ச ந
ப்ரவஸ்²ேய

Ⅵஇஸ்ராேயல்ேகா³த்ரஸ்யஹாரிதா ேய ேய
ேமஷாஸ்ேதஷாேமவஸமீபம்ʼயாத|

Ⅶ க³த்வா க³த்வா ஸ்வர்க³ஸ்ய ராஜத்வம்ʼ
ஸவத⁴மப⁴வத், ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ப்ரசாரயத|
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Ⅷ ஆமயக்³ரஸ்தாந் ஸ்வஸ்தா²ந் குருத,
குஷ்டி²ந : பரிஷ்குருத, ம்ருʼதேலாகாந்
ஜீவயத, பூ⁴தாந் த்யாஜயத, வநா மூல்யம்ʼ
யூயம் அலப⁴த்⁴வம்ʼ வைநவ மூல்யம்ʼ
வஸ்²ராணயத|

Ⅸ க ந்து ஸ்ேவஷாம்ʼ கடிப³ந்ேத⁴ஷ
ஸ்வர்ணரூப்யதாம்ராணாம்ʼ க மப ந
க்³ருʼஹ்லீத|

Ⅹ அந்யச்ச யாத்ராைய ேசலஸம்புடம்ʼ வா
த்³வதீயவஸநம்ʼ வா பாது³ேக வா யஷ்டி :,
ஏதாந் மா க்³ருʼஹ்லீத, யத : கார்ய்யக்ருʼத்
ப⁴ர்த்தும்ʼ ேயாக்³ேயா ப⁴வத |

Ⅺ அபரம்ʼ யூயம்ʼ யத் புரம்ʼ யஞ்ச க்³ராமம்ʼ
ப்ரவஸ²த², தத்ர ேயா ஜேநா ேயாக்³யபாத்ரம்ʼ
தமவக³த்யயாநகாலம்ʼயாவத்தத்ர தஷ்ட²த|

Ⅻ யதா³ யூயம்ʼ தத்³ேக³ஹம்ʼ ப்ரவஸ²த²,
ததா³ தமாஸி²ஷம்ʼவத³த|

ⅩⅢ யத ³ ஸ ேயாக்³யபாத்ரம்ʼ ப⁴வத , தர்ஹ
தத்கல்யாணம்ʼ தஸ்ைம ப⁴வஷ்யத , ேநாேசத்
ஸாஸீ²ர்யுஷ்மப்⁴யேமவப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ க ந்து ேய ஜநா யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ
ந வ த³த⁴த யுஷ்மாகம்ʼ கதா²ஞ்ச ந
ஸ்²ருʼண்வந்த ேதஷாம்ʼ ேக³ஹாத் புராத்³வா
ப்ரஸ்தா²நகாேலஸ்வபதூ³லீ : பாதயத|

ⅩⅤ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வச்மி
வ சாரத ³ேந தத்புரஸ்ய த³ஸா²த :
ஸிேதா³மேமாராபுரேயார்த³ஸா² ஸஹ்யதரா
ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅥ பஸ்²யத, வ்ருʼகயூத²மத்⁴ேய ேமஷ :
யதா²வஸ்ததா² யுஷ்மாந ப்ரஹேணாமி,
தஸ்மாத்³ யூயம் அஹரிவ ஸதர்கா :
கேபாதாஇவாஹம்ʼஸகா ப⁴வத|

ⅩⅦ ந்ருʼப்⁴ய : ஸாவதா⁴நா ப⁴வத; யதஸ்ைத
ர்யூயம்ʼ ராஜஸம்ʼஸத ³ ஸமர்பஷ்யத்⁴ேவ
ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநேக³ேஹப்ரஹாரிஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅧ யூயம்ʼ மந்நாமேஹேதா :
ஸா²ஸ்த்ருʼணாம்ʼ ராஜ்ஞாஞ்ச
ஸமக்ஷம்ʼ தாநந்யேத³ஸி²நஸ்²சாத ⁴
ஸாக்ஷத்வார்த²மாேநஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅨ க ந்த்வத்த²ம்ʼ ஸமர்ப தா யூயம்ʼ
கத²ம்ʼ கமுத்தரம்ʼ வ யத² தத்ர மா
ச ந்தயத, யதஸ்ததா³ யுஷ்மாப ⁴ ர்யத்³
வக்தவ்யம்ʼ தத் தத்³த³ண்ேட³ யுஷ்மந்மந : ஸு
ஸமுபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅩயஸ்மாத்ததா³ ேயாவ யத ஸநயூயம்ʼ
க ந்துயுஷ்மாகமந்தரஸ்த² : ப த்ராத்மா|

ⅩⅪ ஸஹஜ : ஸஹஜம்ʼ தாத : ஸுதஞ்ச
ம்ருʼெதௗ ஸமர்பயஷ்யத , அபத்யாக ³
ஸ்வஸ்வபத்ேரா◌े ர்வ ப பூ⁴ய ெதௗ
கா⁴தயஷ்யந்த |

ⅩⅫமந்நமேஹேதா :ஸர்வ்ேவஜநாயுஷ்மாந்
ருʼ◌ृதீயஷ்யந்ேத, க ந்து ய : ேஸ²ஷம்ʼ யாவத்³
ைத⁴ர்ய்யம்ʼ க்⁴ருʼத்வா ஸ்தா²ஸ்யத , ஸ
த்ராயஷ்யேத|

ⅩⅩⅢ ைத ர்யதா³ யூயேமகபுேர
தாடி³ஷ்யத்⁴ேவ, ததா³ யூயமந்யபுரம்ʼ
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பலாயத்⁴வம்ʼ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
வச்மி யாவந்மநுஜஸுேதா ைநத தாவத்³
இஸ்ராேயல்ேத³ஸீ²யஸர்வ்வநக³ரப்⁴ரமணம்ʼ
ஸமாபயதும்ʼ நஸ² யத²|

ⅩⅩⅣ கு³ேரா : ஸி²ஷ்ேயா ந மஹாந்,
ப்ரேபா⁴ர்தா³ேஸா ந மஹாந்|

ⅩⅩⅤயத ³ ஸி²ஷ்ேயா நஜகு³ேரா ர்தா³ஸஸ்²ச
ஸ்வப்ரேபா⁴ : ஸமாேநா ப⁴வத தர்ஹ தத்³
யேத²ஷ்டம்ʼ| ேசத்ைதர்க்³ருʼஹபத ர்பூ⁴தராஜ
உச்யேத, தர்ஹ பரிவாரா : க ம்ʼ ததா² ந
வ யந்ேத?

ⅩⅩⅥக ந்துேதப்⁴ேயாயூயம்ʼமாப ³பீ⁴த,யேதா
யந்ந ப்ரகாஸி²ஷ்யேத, தாத்³ருʼக் சா²த ³தம்ʼ
க மப நாஸ்த , யச்ச ந வ்யஞ்சஷ்யேத,
தாத்³ருʼக்³கு³ப்தம்ʼ க மப நாஸ்த |

ⅩⅩⅦ யத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் தமஸி வச்மி
தத்³ யுஷ்மாப ⁴ர்தீ³ப்ெதௗ கத்²யதாம்ʼ;
கர்ணாப்⁴யாம்ʼ யத் ஸ்²ரூயேத தத்³
ேக³ேஹாபரி ப்ரசார்ய்யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅧ ேய காயம்ʼ ஹந்தும்ʼ ஸ²க்நுவந்த
நாத்மாநம்ʼ, ேதப்⁴ேயா மா ைப⁴ஷ்ட; ய :
காயாத்மாெநௗ ந ரேய நாஸ²யதும்ʼ,
ஸ²க்ேநாத , தேதா ப ³பீ⁴த|

ⅩⅩⅨ த்³ெவௗ சடெகௗ க ேமகதாம்ரமுத்³ரயா
ந வ க்ரீேயேத? ததா²ப யுஷ்மத்தாதாநுமத ம்ʼ
வநா ேதஷாேமேகாப பு⁴வ நபதத |

ⅩⅩⅩ யுஷ்மச்ச ²ரஸாம்ʼ ஸர்வ்வகசா
க³ணிதாம்ʼ :ஸந்த |
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ⅩⅩⅪ அேதா மா ப ³பீ⁴த, யூயம்ʼ
ப³ஹுசடேகப்⁴ேயா ப³ஹுமூல்யா :|

ⅩⅩⅫ ேயா மநுஜஸாக்ஷாந்மாமங்கீ³குருேத
தமஹம்ʼஸ்வர்க³ஸ்த²தாதஸாக்ஷாத³ங்கீ³கரிஷ்ேய|

ⅩⅩⅩⅢ ப்ருʼத்²வ்யாமஹம்ʼ ஸா²ந்த ம்ʼ
தா³துமாக³தஇத மாநுப⁴வத, ஸா²ந்த ம்ʼ
தா³தும்ʼ ந க ந்த்வஸிம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ ப த்ருʼமாத்ருʼஸ்²சஸ்²ரூப ⁴ : ஸாகம்ʼ
ஸுதஸுதாப³தூ⁴ர்வ ேராத⁴யதுஞ்சாக³ேத◌ाஸ்மி|

ⅩⅩⅩⅤ தத : ஸ்வஸ்வபரிவாரஏவ ந்ருʼஸ²த்ரு
ர்ப⁴வதா|

ⅩⅩⅩⅥ ய : ப தரி மாதரி வா மத்ேதாத ⁴கம்ʼ
ப்ரீயேத,ஸநமத³ர்ஹ :;

ⅩⅩⅩⅦ யஸ்²ச ஸுேத ஸுதாயாம்ʼ வா
மத்ேதாத ⁴கம்ʼ ப்ரீயேத, ேஸ◌ाப ந மத³ர்ஹ :|

ⅩⅩⅩⅧ ய : ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்
மத்பஸ்²சாந்ைநத , ேஸ◌ाப ந மத³ர்ஹ :|

ⅩⅩⅩⅨ ய : ஸ்வப்ராணாநவத , ஸ தாந்
ஹாரயஷ்யேத, யஸ்து மத்க்ருʼேத
ஸ்வப்ராணாந்ஹாரயத ,ஸதாநவத |

ⅩⅬ ேயா யுஷ்மாகமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , ஸ
மமாத த்²யம்ʼ வத³தா⁴த , யஸ்²ச மமாத த்²யம்ʼ
வத³தா⁴த , ஸ மத்ப்ேரரகஸ்யாத த்²யம்ʼ
வத³தா⁴த |

ⅩⅬⅠ ேயா ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த ஜ்ஞாத்வா
தஸ்யாத த்²யம்ʼ வத⁴த்ேத, ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந : ப²லம்ʼலப்ஸ்யேத, யஸ்²ச
தா⁴ர்ம்மிக இத வத ³த்வா தஸ்யாத த்²யம்ʼ
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வத⁴த்ேத ஸ தா⁴ர்ம்மிகமாநவஸ்ய ப²லம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅬⅡ யஸ்²ச கஸ்²ச த் ஏேதஷாம்ʼ
க்ஷ த்³ரநராணாம் யம்ʼ கஞ்சைநகம்ʼ ஸி²ஷ்ய
இத வத ³த்வா கம்ʼைஸகம்ʼ ஸீ²தலஸலிலம்ʼ
தஸ்ைம த³த்ேத, யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
வதா³மி, ஸ ேகநாப ப்ரகாேரண ப²ேலந ந
வஞ்சஷ்யேத|

Ⅺ
Ⅰஇத்த²ம்ʼயீஸு² :ஸ்வத்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாமாஜ்ஞாபநம்ʼ
ஸமாப்ய புேர புர உபேத³ஷ்டும்ʼ
ஸுஸம்ʼவாத³ம்ʼ ப்ரசாரயதும்ʼ தத்ஸ்தா²நாத்
ப்ரதஸ்ேத²|

Ⅱ அநந்தரம்ʼ ேயாஹந் காராயாம்ʼ தஷ்ட²ந்
க்²ரிஷ்டஸ்ய கர்ம்மணாம்ʼ வார்த்தம்ʼ ப்ராப்ய
யஸ்யாக³மநவார்த்தாஸீத் ஸஏவ கம்ʼ த்வம்ʼ?
வாவயமந்யம்அேபக்ஷஷ்யாமேஹ?

Ⅲ ஏதத் ப்ரஷ்டும்ʼ ந ெஜௗ த்³ெவௗ
ஸி²ஷ்ெயௗப்ராஹேணாத்|

Ⅳயீஸு² : ப்ரத்யேவாசத், அந்தா⁴ ேநத்ராணி
லப⁴ந்ேத, க²ஞ்சா க³ச்ச²ந்த , குஷ்டி²ந :
ஸ்வஸ்தா² ப⁴வந்த , ப³த ⁴ரா : ஸ்²ருʼண்வந்த ,
ம்ருʼதாஜீவந்தஉத்தஷ்ட²ந்த , த³ரித்³ராணாம்ʼ
ஸமீேபஸுஸம்ʼவாத³ : ப்ரசார்ய்யத,

Ⅴ ஏதாந யத்³யத்³ யுவாம்ʼ ஸ்²ருʼணுத² :
பஸ்²யத²ஸ்²ச க³த்வா தத்³வார்த்தாம்ʼ
ேயாஹநம்ʼ க³த³தம்ʼ|
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Ⅵ யஸ்யாஹம்ʼ ந வ க்⁴நீப⁴வாமி, ஸஏவ
த⁴ந்ய :|

Ⅶ அநந்தரம்ʼ தேயா : ப்ரஸ்த ²தேயா
ர்யீஸு² ர்ேயாஹநம் உத்³த ³ஸ்²ய
ஜநாந் ஜகா³த³, யூயம்ʼ க ம்ʼ த்³ரஷ்டும்ʼ
வஹர்மத்⁴ேயப்ராந்தரம் அக³ச்ச²த? க ம்ʼ
வாேதந கம்ப தம்ʼ நலம்ʼ?

Ⅷ வா க ம்ʼ வீக்ஷதும்ʼ வஹர்க³தவந்த :?
க ம்ʼ பரிஹதஸூ மவஸநம்ʼ மநுஜேமகம்ʼ?
பஸ்²யத, ேய ஸூ மவஸநாந பரித³த⁴த ,
ேத ராஜதா⁴ந்யாம்ʼ தஷ்ட²ந்த |

Ⅸதர்ஹ யூயம்ʼக ம்ʼத்³ரஷ்டும்ʼப³ஹரக³மத,
க ேமகம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ? தேத³வ
ஸத்யம்ʼ| யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, ஸ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாப மஹாந்;

Ⅹ யத :, பஸ்²ய ஸ்வகீயதூ³ேதாயம்ʼ
த்வத³க்³ேர ப்ேரஷ்யேத மயா| ஸ க³த்வா
தவ பந்தா²நம்ʼ ஸ்மயக் பரிஷ்கரிஷ்யத ||
ஏதத்³வசநம்ʼ யமத ⁴ லிக ²தமாஸ்ேத
ேஸா(அ)யம்ʼ ேயாஹந்|

Ⅺ அபரம்ʼ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
ப்³ரவீமி, மஜ்ஜயது ர்ேயாஹந : ஸ்²ேரஷ்ட² :
ேகாப நாரீேதா நாஜாயத; ததா²ப
ஸ்வர்க³ராஜ்யமத்⁴ேய ஸர்வ்ேவப்⁴ேயா ய :
க்ஷ த்³ர :ஸேயாஹந :ஸ்²ேரஷ்ட² :|

Ⅻ அபரஞ்ச ஆ ேயாஹேநா(அ)த்³ய யாவத்
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ ப³லாதா³க்ராந்தம்ʼ ப⁴வத
ஆக்ரமிநஸ்²சஜநா ப³ேலந தத³த ⁴குர்வ்வந்த |
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ⅩⅢ யேதா ேயாஹநம்ʼ யாவத்
ஸர்வ்வப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ ர்வ்யவஸ்த²யா
சஉபேத³ஸ² : ப்ராகாஸ்²யத|

ⅩⅣ யத ³ யூயமித³ம்ʼ வாக்யம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ
ஸ²க்நுத², தர்ஹ ஸ்²ேரய :, யஸ்யாக³மநஸ்ய
வசநமாஸ்ேத ேஸா(அ)யம்ஏலிய :|

ⅩⅤ யஸ்ய ஸ்²ேராதும்ʼ கர்ெணௗ ஸ்த : ஸ
ஸ்²ருʼேணாது|

ⅩⅥ ஏேத வ த்³யமாநஜநா : ைக
ர்மேயாபமீயந்ேத? ேய பா³லகா ஹட்ட
உபவஸ்²ய ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ ப³ந்து⁴மாஹூய
வத³ந்த ,

ⅩⅦ வயம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப
வம்ʼஸீ²ரவாத³யாம, க ந்து யூயம்ʼ நாந்ருʼத்யத;
யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீேப ச வயமேராத ³ம,
க ந்து யூயம்ʼ ந வ்யலபத, தாத்³ருʼைஸ²
ர்பா³லைகஸ்தஉபமாயஷ்யந்ேத|

ⅩⅧ யேதா ேயாஹந் ஆக³த்ய ந பு⁴க்தவாந்
ந பீதவாம்ʼஸ்²ச, ேதந ேலாகா வத³ந்த , ஸ
பூ⁴தக்³ரஸ்தஇத |

ⅩⅨ மநுஜஸுத ஆக³த்ய பு⁴க்தவாந்
பீதவாம்ʼஸ்²ச, ேதந ேலாகா வத³ந்த ,
பஸ்²யத ஏஷ ேபா⁴க்தா மத்³யபாதா
சண்டா³லபாப நாம்ʼ ப³ந்த⁴ஸ்²ச, க ந்து
ஜ்ஞாந ேநா ஜ்ஞாநவ்யவஹாரம்ʼ
ந ர்ேதா³ஷம்ʼஜாநந்த |

ⅩⅩ ஸ யத்ர யத்ர புேர ப³ஹ்வாஸ்²சர்ய்யம்ʼ
கர்ம்ம க்ருʼதவாந், தந்நவாஸிநாம்ʼ
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மந :பராவ்ருʼத்த்யபா⁴வாத் தாந நக³ராணி
ப்ரத ஹந்ேதத்யுக்தா கத ²தவாந்,

ⅩⅪ ஹா ேகாராஸீந், ஹா ைப³த்ைஸேத³,
யுஷ்மந்மத்⁴ேய யத்³யதா³ஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம
க்ருʼதம்ʼ யத ³ தத் ேஸாரஸீேதா³ந்நக³ர
அகாரிஷ்யத, தர்ஹ பூர்வ்வேமவ
தந்நவாஸிந : ஸா²ணவஸேந
ப⁴ஸ்மந ேசாபவஸ²ந்ேதா மநாம்ʼஸி
பராவர்த்தஷ்யந்த|

ⅩⅫ தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
வசாரத ³ேந யுஷ்மாகம்ʼ த³ஸா²த :
ேஸாரஸீேதா³ேநா ர்த³ஸா² ஸஹ்யதரா
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச ப³த கப²ர்நாஹூம், த்வம்ʼ
ஸ்வர்க³ம்ʼ யாவது³ந்நேதாஸி, க ந்து
நரேக ந ேக்ஷப்ஸ்யேஸ, யஸ்மாத் த்வய
யாந்யாஸ்²சர்ய்யாணி கர்ம்மண்யகாரிஷத,
யத ³ தாந ஸிேதா³ம்நக³ர அகாரிஷ்யந்த,
தர்ஹ தத³த்³யயாவத³ஸ்தா²ஸ்யத்|

ⅩⅩⅣ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
வசாரத ³ேந தவ த³ண்ட³த : ஸிேதா³ேமா
த³ண்ேடா³ஸஹ்யதேரா ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅤஏதஸ்மிந்ேநவஸமேயயீஸு² : புநருவாச,
ேஹ ஸ்வர்க³ப்ருʼத ²வ்ேயாேரகாத ⁴பேத
ப தஸ்த்வம்ʼ ஜ்ஞாநவேதா வது³ஷஸ்²ச
ேலாகாந் ப்ரத்ேயதாந ந ப்ரகாஸ்²ய பா³லகாந்
ப்ரத ப்ரகாஸி²தவாந், இத ேஹேதாஸ்த்வாம்ʼ
த⁴ந்யம்ʼவதா³மி|
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ⅩⅩⅥ ேஹ பத :, இத்த²ம்ʼ ப⁴ேவத் யத இத³ம்ʼ
த்வத்³ருʼஷ்டாவுத்தமம்ʼ|

ⅩⅩⅦ ப த்ரா மய ஸர்வ்வாணி ஸமர்ப தாந ,
ப தரம்ʼ வநா ேகாப புத்ரம்ʼ ந ஜாநாத , யாந்
ப்ரத புத்ேரண பதா ப்ரகாஸ்²யேத தாந் வ நா
புத்ராத்³அந்ய : ேகாப ப தரம்ʼ நஜாநாத |

ⅩⅩⅧ ேஹ பரிஸ்²ராந்தா பா⁴ராக்ராந்தாஸ்²ச
ேலாகா யூயம்ʼ மத்ஸந்ந த ⁴ம் ஆக³ச்ச²த,
அஹம்ʼயுஷ்மாந்வஸ்²ரமயஷ்யாமி|

ⅩⅩⅨ அஹம்ʼ க்ஷமணஸீ²ேலா நம்ரமநாஸ்²ச,
தஸ்மாத் மம யுக³ம்ʼ ஸ்ேவஷாமுபரி தா⁴ரயத
மத்த : ஸி²க்ஷத்⁴வஞ்ச, ேதந யூயம்ʼ ஸ்ேவ
ஸ்ேவமநஸிவஸ்²ராமம்ʼலப்ஸ்யத்⁴ேப³|

ⅩⅩⅩ யேதா மம யுக³ம் அநாயாஸம்ʼ மம
பா⁴ரஸ்²சலகு⁴ :|

Ⅻ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்வஸ்²ராமவாேர
ஸ்²ஸ்யமத்⁴ேயந க³ச்ச²த , ததா³ தச்ச ²ஷ்யா
பு³பு⁴க்ஷதா : ஸந்த : ஸ்²ஸ்யமஞ்ஜரீஸ்²ச²த்வா
ச ²த்வா கா²த ³துமாரப⁴ந்த|

Ⅱ தத்³ வேலாக்ய ப ²ரூஸி²ேநா யீஸு²ம்ʼ
ஜக³து³ :, பஸ்²ய வஸ்²ராமவாேர யத்
கர்ம்மாகர்த்தவ்யம்ʼ தேத³வ தவ ஸி²ஷ்யா :
குர்வ்வந்த |

Ⅲ ஸ தாந் ப்ரத்யாவத³த, தா³யூத்³
தத்ஸங்க ³நஸ்²ச பு³பு⁴க்ஷதா : ஸந்ேதா யத்
கர்ம்மாகுர்வ்வந்தத்க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ ர்நாபாடி²?
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Ⅳ ேய த³ர்ஸ²நீயா : பூபா : யாஜகாந் வ நா
தஸ்யதத்ஸங்க ³மநுஜாநாஞ்சாேபா⁴ஜநீயாஸ்த
ஈஸ்²வராவாஸம்ʼ ப்ரவஷ்ேடந ேதந பு⁴க்தா :|

Ⅴஅந்யச்ச வஸ்²ராமவாேர மத்⁴ேயமந்த ³ரம்ʼ
வஸ்²ராமவாரீயம்ʼ நயமம்ʼ லங்வந்ேதாப
யாஜகா ந ர்ேதா³ஷா ப⁴வந்த ,
ஸா²ஸ்த்ரமத்⁴ேய க மித³மப யுஷ்மாப ⁴ ர்ந
படி²தம்ʼ?

Ⅵ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி, அத்ர ஸ்தா²ேந
மந்த ³ராத³ப க³ரீயாந் ஏகஆஸ்ேத|

Ⅶக ந்து த³யாயாம்ʼ ேம யதா² ப்ரீத ர்ந ததா²
யஜ்ஞகர்ம்மணி| ஏதத்³வசநஸ்யார்த²ம்ʼ யத ³
யுயம் அஜ்ஞாஸிஷ்ட தர்ஹ ந ர்ேதா³ஷாந்
ேதா³ஷேணாநாகார்ஷ்ட|

Ⅷ அந்யச்ச மநுஜஸுேதா
வஸ்²ராமவாரஸ்யாப பத ராஸ்ேத|

Ⅸ அநந்தரம்ʼ ஸ தத்ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய
ேதஷாம்ʼ ப⁴ஜநப⁴வநம்ʼ ப்ரவஷ்டவாந்,
ததா³நீம் ஏக : ஸு²ஷ்ககராமயவாந்
உபஸ்த ²தவாந்|

Ⅹ தேதா யீஸு²ம் அபவத ³தும்ʼ மாநுஷா :
பப்ரச்சு² :, வஸ்²ராமவாேர ந ராமயத்வம்ʼ
கரணீயம்ʼ நவா?

Ⅺ ேதந ஸ ப்ரத்யுவாச, வஸ்²ராமவாேர
யத ³ கஸ்யச த்³ அவ ர்க³ர்த்ேத பதத ,
தர்ஹ யஸ்தம்ʼ க்⁴ருʼத்வா ந ேதாலயத ,
ஏதாத்³ருʼேஸா² மநுேஜா யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய
கஆஸ்ேத?
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Ⅻ அேவ ர்மாநவ : க ம்ʼ நஹ ஸ்²ேரயாந்?
அேதா வஸ்²ராமவாேர ஹதகர்ம்ம
கர்த்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ ஸ தம்ʼ மாநவம்ʼ க³த ³தவாந்,
கரம்ʼ ப்ரஸாரய; ேதந கேர ப்ரஸாரிேத
ேஸாந்யகரவத்ஸ்வஸ்ேதா²(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅣ ததா³ ப ²ரூஸி²ேநா ப³ஹர்பூ⁴ய கத²ம்ʼ
தம்ʼ ஹநஷ்யாம இத குமந்த்ரணாம்ʼ
தத்ப்ராதகூல்ேயந சக்ரு :|

ⅩⅤ தேதா யீஸு²ஸ்தத்³ வத ³த்வா
ஸ்த²நாந்தரம்ʼ க³தவாந்; அந்ேயஷ
ப³ஹுநேரஷ தத்பஸ்²சாத்³ க³ேதஷ தாந்
ஸந ராமயாந் க்ருʼத்வாஇத்யாஜ்ஞாபயத்,

ⅩⅥயூயம்ʼமாம்ʼ ந பரிசாயயத|
ⅩⅦ தஸ்மாத் மம ப்ரீேயா
மேநாநீேதா மநஸஸ்துஷ்டிகாரக :|
மதீ³ய : ேஸவேகா யஸ்து வத்³யேத
தம்ʼ ஸமீக்ஷதாம்ʼ| தஸ்ேயாபரி
ஸ்வகீயாத்மா மயா ஸம்ʼஸ்தா²பயஷ்யேத|
ேதநாந்யேத³ஸ²ஜாேதஷ வ்யவஸ்தா²
ஸம்ʼப்ரகாஸ்²யேத|

ⅩⅧ ேகநாப ந வ ேராத⁴ம்ʼ ஸ வவாத³ஞ்ச
கரிஷ்யத | ந ச ராஜபேத² ேதந வசநம்ʼ
ஸ்²ராவயஷ்யேத|

ⅩⅨ வ்யவஸ்தா² சலிதா யாவத் நஹ ேதந
கரிஷ்யேத| தாவத் நேலா வ தீ³ர்ேணா(அ)ப
ப⁴ம்ʼ யேத நஹ ேதந ச| ததா²
ஸதூ⁴மவர்த்தஞ்ச நஸந ர்வ்வாபயஷ்யேத|
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ⅩⅩ ப்ரத்யாஸா²ஞ்ச கரிஷ்யந்த தந்நாம்ந
ப ⁴ந்நேத³ஸ²ஜா :|

ⅩⅪயாந்ேயதாந வசநாந யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தாந்யாஸந், தாந ஸப²லாந்யப⁴வந்|

ⅩⅫ அநந்தரம்ʼ ேலாைக ஸ்தத்ஸமீபம்
ஆநீேதாபூ⁴தக்³ரஸ்தாந்த⁴மூைககமநுஜஸ்ேதந
ஸ்வஸ்தீ²க்ருʼத :, தத : ேஸா(அ)ந்ேதா⁴ மூேகா
த்³ரஷ்டும்ʼவக்துஞ்சாரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅩⅢ அேநந ஸர்வ்ேவ வஸ்மிதா :
கத²யாஞ்சக்ரு :, ஏஷ : க ம்ʼ தா³யூத³ :
ஸந்தாேநா நஹ ?

ⅩⅩⅣ க ந்து ப ²ரூஸி²நஸ்தத் ஸ்²ருத்வா
க³த ³தவந்த :, பா³ல்ஸிபூ³ப்³நாம்ேநா
பூ⁴தராஜஸ்ய ஸாஹாய்யம்ʼ வநா நாயம்ʼ
பூ⁴தாந் த்யாஜயத |

ⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்ேதஷாம் இத
மாநஸம்ʼ வஜ்ஞாய தாந் அவத³த் கஞ்சந
ராஜ்யம்ʼ யத ³ ஸ்வவபக்ஷாத்³ ப ⁴த்³யேத,
தர்ஹ தத்உச்ச ²த்³யேத; யச்ச கஞ்சந நக³ரம்ʼ
வா க்³ருʼஹம்ʼ ஸ்வவபக்ஷாத்³ வப ⁴த்³யேத,
தத்ஸ்தா²தும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅥ தத்³வத் ஸ²யதாேநா யத ³ ஸ²யதாநம்ʼ
ப³ஹ  : க்ருʼத்வா ஸ்வவபக்ஷாத் ப்ருʼத²க்
ப்ருʼத²க் ப⁴வத , தர்ஹ தஸ்ய ராஜ்யம்ʼ ேகந
ப்ரகாேரணஸ்தா²ஸ்யத ?

ⅩⅩⅦ அஹஞ்ச யத ³ பா³ல்ஸிபூ³பா³ பூ⁴தாந்
த்யாஜயாமி, தர்ஹ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்தாநா :
ேகந பூ⁴தாந் த்யாஜயந்த ? தஸ்மாத்³
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யுஷ்மாகம் ஏதத்³வசாரய தாரஸ்த ஏவ
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩⅧக ந்தவஹம்ʼ யதீ³ஸ்²வராத்மநா பூ⁴தாந்
த்யாஜயாமி, தர்ஹீஸ்²வரஸ்ய ராஜ்யம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼஸந்ந த ⁴மாக³தவத்|

ⅩⅩⅨ அந்யஞ்ச ேகாப ப³லவந்த ஜநம்ʼ
ப்ரத²மேதா ந ப³த்³வ்வா ேகந ப்ரகாேரண
தஸ்ய க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஸ்²ய தத்³த்³ரவ்யாத ³
ேலாட²யதும்ʼஸ²க்ேநாத ? க ந்து தத் க்ருʼத்வா
ததீ³யக்³ருʼஸ்ய த்³ரவ்யாத ³ ேலாட²யதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅩ ய : கஸ்²ச த் மம ஸ்வப ேயா நஹ
ஸ வப ய ஆஸ்ேத, யஸ்²ச மயா ஸாகம்ʼ ந
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத ,ஸவக ரத |

ⅩⅩⅪ அதஏவ யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
மநுஜாநாம்ʼ ஸர்வ்வப்ரகாரபாபாநாம்ʼ
ந ந்தா³யாஸ்²ச மர்ஷணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத , க ந்து பவத்ரஸ்யாத்மேநா
வருத்³த⁴ந ந்தா³யா மர்ஷணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ²க்ேநாத |

ⅩⅩⅫ ேயா மநுஜஸுதஸ்ய வருத்³தா⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யத , தஸ்யாபராத⁴ஸ்ய
க்ஷமா ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்ேநாத , க ந்து ய :
கஸ்²ச த் பவ த்ரஸ்யாத்மேநா வருத்³தா⁴ம்ʼ
கதா²ம்ʼ கத²யத ேநஹேலாேக ந ப்ேரத்ய
தஸ்யாபராத⁴ஸ்ய க்ஷமா ப⁴வதும்ʼ
ஸ²க்ேநாத |
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ⅩⅩⅩⅢ பாத³பம்ʼ யத ³ ப⁴த்³ரம்ʼ வத³த²,
தர்ஹ தஸ்ய ப²லமப ஸாது⁴ வக்தவ்யம்ʼ,
யத ³ ச பாத³பம்ʼ அஸாது⁴ம்ʼ வத³த², தர்ஹ
தஸ்ய ப²லமப்யஸாது⁴ வக்தவ்யம்ʼ; யத :
ஸ்வீயஸ்வீயப²ேலந பாத³ப : பரிசீயேத|

ⅩⅩⅩⅣ ேர பு⁴ஜக³வம்ʼஸா² யூயமஸாத⁴வ :
ஸந்த : கத²ம்ʼ ஸாது⁴ வாக்யம்ʼ வக்தும்ʼ
ஸ² யத²? யஸ்மாத்³ அந்த :கரணஸ்ய
பூர்ணபா⁴வாநுஸாராத்³ வத³நாத்³ வேசா
ந ர்க³ச்ச²த |

ⅩⅩⅩⅤேதநஸாது⁴ர்மாநேவா(அ)ந்த :கரணரூபாத்
ஸாது⁴பா⁴ண்டா³கா³ராத் ஸாது⁴ த்³ரவ்யம்ʼ
ந ர்க³மயத ,அஸாது⁴ர்மாநுஷஸ்த்வஸாது⁴பா⁴ண்டா³கா³ராத்³
அஸாது⁴வஸ்தூந ந ர்க³மயத |

ⅩⅩⅩⅥ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
மநுஜா யாவந்த்யாலஸ்யவசாம்ʼஸி வத³ந்த ,
வசாரத ³ேந தது³த்தரமவஸ்²யம்ʼ தா³தவ்யம்ʼ,

ⅩⅩⅩⅦ யதஸ்த்வம்ʼ ஸ்வீயவேசாப ⁴
ர்ந ரபராத⁴ : ஸ்வீயவேசாப ⁴ஸ்²ச ஸாபராேதா⁴
க³ணிஷ்யேஸ|

ⅩⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ கத பயா உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச ஜக³து³ :, ேஹ கு³ேரா வயம்ʼ
ப⁴வத்த : கஞ்சநல மத ³த்³ருʼக்ஷாம :|

ⅩⅩⅩⅨ ததா³ ஸ ப்ரத்யுக்தவாந், து³ஷ்ேடா
வ்யப ⁴சாரீ ச வம்ʼேஸா² ல ம ம்ருʼக³யேத,
க ந்து ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா யூநேஸா
ல ம வஹாயாந்யத் க மப ல ம ேத ந
ப்ரத³ர்ஸ²யஷ்யந்ேத|
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ⅩⅬ யேதா யூநம் யதா² த்ர்யேஹாராத்ரம்ʼ
ப்³ருʼஹந்மீநஸ்ய குக்ஷாவாஸீத், ததா²
மநுஜபுத்ேராப த்ர்யேஹாராத்ரம்ʼ ேமத ³ந்யா
மத்⁴ேயஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅬⅠ அபரம்ʼ நீநவீயா மாநவா வ சாரத ³ந
ஏதத்³வம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ ப்ரதகூலம்
உத்தா²ய தாந் ேதா³ஷண : கரிஷ்யந்த ,
யஸ்மாத்ேத யூநஸ உபேத³ஸா²த் மநாம்ʼஸி
பராவர்த்தயாஞ்சக்ரிேர, க ந்த்வத்ர
யூநேஸாப கு³ருதர ஏகஆஸ்ேத|

ⅩⅬⅡ புநஸ்²ச த³க்ஷணேத³ஸீ²யா
ராஜ்ஞீ வசாரத ³ந ஏதத்³வம்ʼஸீ²யாநாம்ʼ
ப்ரதகூலமுத்தா²ய தாந் ேதா³ஷண :
கரிஷ்யத யத : ஸா ராஜ்ஞீ ஸுேலமேநா
வ த்³யாயா : கதா²ம்ʼ ஸ்²ேராதும்ʼ ேமத ³ந்யா :
ஸீம்ந ஆக³ச்ச²த், க ந்து ஸுேலமேநாப
கு³ருதர ஏேகாஜேநா(அ)த்ரஆஸ்ேத|

ⅩⅬⅢ அபரம்ʼ மநுஜாத்³ ப³ஹர்க³ேதா
(அ)பவ த்ரபூ⁴த : ஸு²ஷ்கஸ்தா²ேநந க³த்வா
வஸ்²ராமம்ʼ க³ேவஷயத , க ந்து தத³லப⁴மாந :
ஸ வக்த , யஸ்மா; ந ேகதநாத்³ ஆக³மம்ʼ,
தேத³வேவஸ்²ம பகாவ்ருʼத்யயாமி|

ⅩⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ தத் ஸ்தா²நம் உபஸ்தா²ய
தத் ஸூ²ந்யம்ʼ மார்ஜ்ஜிதம்ʼ ேஸா²ப ⁴தஞ்ச
வ ேலாக்ய வ்ரஜந் ஸ்வேதாப து³ஷ்டதராந்
அந்யஸப்தபூ⁴தாந்ஸங்க ³ந : கேராத |

ⅩⅬⅤ ததஸ்ேத தத் ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரவஸ்²ய
நவஸந்த , ேதந தஸ்ய மநுஜஸ்ய
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ேஸ²ஷத³ஸா² பூர்வ்வத³ஸா²ேதாதீவாஸு²பா⁴
ப⁴வத , ஏேதஷாம்ʼ து³ஷ்டவம்ʼஸ்²யாநாமப
தைத²வக⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅬⅥ மாநேவப்⁴ய ஏதாஸாம்ʼ கத²நாம்ʼ
கத²நகாேல தஸ்ய மாதா ஸஹஜாஸ்²ச
ேதந ஸாகம்ʼ காஞ்ச த் கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ
வாஞ்ச²ந்ேதா ப³ஹேரவஸ்த ²தவந்த :|

ⅩⅬⅦ தத : கஸ்²ச த் தஸ்ைம கத ²தவாந்,
பஸ்²யதவஜநநீஸஹஜாஸ்²ச த்வயாஸாகம்ʼ
காஞ்சந கதா²ம்ʼ கத²யதும்ʼ காமயமாநா
ப³ஹஸ்தஷ்ட²ந்த |

ⅩⅬⅧக ந்துஸதம்ʼப்ரத்யவத³த்,மமகாஜநநீ?
ேகவா மமஸஹஜா :?

ⅩⅬⅨ பஸ்²சாத் ஸி²ஷ்யாந் ப்ரத கரம்ʼ
ப்ரஸார்ய்ய கத ²தவாந், பஸ்²ய மம ஜநநீ மம
ஸஹஜாஸ்²ைசேத;

Ⅼ ய : கஸ்²ச த் மம ஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்ய
பதுரிஷ்டம்ʼ கர்ம்ம குருேத,ஸஏவ மம ப்⁴ராதா
ப⁴க ³நீஜநநீ ச|

ⅩⅢ
Ⅰஅபரஞ்ச தஸ்மிந் த ³ேந யீஸு² : ஸத்³மேநா
க³த்வாஸரித்பேத ேராத⁴ஸிஸமுபவேவஸ²|

Ⅱ தத்ர தத்ஸந்நெதௗ⁴ ப³ஹுஜநாநாம்ʼ
நவேஹாபஸ்த ²ேத : ஸ தரணிமாருஹ்ய
ஸமுபாவஸ²த், ேதந மாநவா ேராத⁴ஸி
ஸ்த ²தவந்த :|

Ⅲ ததா³நீம்ʼ ஸ த்³ருʼஷ்டாந்ைதஸ்தாந்
இத்த²ம்ʼ ப³ஹுஸ² உபத ³ஷ்டவாந்| பஸ்²யத,
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கஸ்²ச த் க்ருʼஷீவேலா பீ³ஜாந வப்தும்ʼ
ப³ஹர்ஜகா³ம,

Ⅳ தஸ்ய வபநகாேல கத பயபீ³ேஜஷ
மார்க³பார்ஸ்²ேவ பத ேதஷ வஹகா³ஸ்தாந
ப⁴க்ஷதவந்த :|

Ⅴ அபரம்ʼ கத பயபீ³ேஜஷ
ஸ்ேதாகம்ருʼத்³யுக்தபாஷாேண
பத ேதஷ ம்ருʼத³ல்பத்வாத் தத்க்ஷணாத்
தாந்யங்குரிதாந ,

Ⅵ க ந்து ரவாவுத ³ேத த³க்³தா⁴ந ேதஷாம்ʼ
மூலாப்ரவஷ்டத்வாத்ஸு²ஷ்கதாம்ʼ க³தாந ச|

Ⅶ அபரம்ʼ கத பயபீ³ேஜஷ கண்டகாநாம்ʼ
மத்⁴ேய பத ேதஷ கண்டகாந்ேயத ⁴த்வா தாந
ஜக்³ரஸு :|

Ⅷ அபரஞ்ச கத பயபீ³ஜாந உர்வ்வராயாம்ʼ
பத தாந ; ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய காந ச த்
ஸ²தகு³ணாந காந ச த் ஷஷ்டிகு³ணாந
காந ச த் த்ரிம்ʼஸ²கு³ம்ʼணாந ப²லாந
ப²லிதவந்த |

Ⅸ ஸ்²ேராதும்ʼ யஸ்ய ஸ்²ருதீ ஆஸாேத ஸ
ஸ்²ருʼணுயாத்|

Ⅹ அநந்தரம்ʼ ஸி²ஷ்ையராக³த்ய
ேஸா(அ)ப்ருʼச்ச்²யத, ப⁴வதா ேதப்⁴ய : குேதா
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா² கத்²யேத?

Ⅺ தத : ஸ ப்ரத்யவத³த், ஸ்வர்க³ராஜ்யஸ்ய
நகூ³டா⁴ம்ʼ கதா²ம்ʼ ேவத ³தும்ʼ யுஷ்மப்⁴யம்ʼ
ஸாமர்த்²யமதா³ய , க ந்துேதப்⁴ேயா நாதா³ய |
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Ⅻ யஸ்மாத்³ யஸ்யாந்த ேக வர்த்³த⁴ேத,
தஸ்மாேயவ தா³யஷ்யேத, தஸ்மாத்
தஸ்ய பா³ஹுல்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத , க ந்து
யஸ்யாந்த ேக ந வர்த்³த⁴ேத, தஸ்ய
யத் கஞ்சநாஸ்ேத, தத³ப தஸ்மாத்³
ஆதா³யஷ்யேத|

ⅩⅢ ேத பஸ்²யந்ேதாப ந பஸ்²யந்த ,
ஸ்²ருʼண்வந்ேதாப ந ஸ்²ருʼண்வந்த ,
பு³த்⁴யமாநா அப ந பு³த்⁴யந்ேத ச, தஸ்மாத்
ேதப்⁴ேயா த்³ருʼஷ்டாந்தகதா² கத்²யேத|

ⅩⅣ யதா² கர்ைண : ஸ்²ேராஷ்யத²
யூயம்ʼ ைவ கந்து யூயம்ʼ ந ேபா⁴த்ஸ்யத²|
ேநத்ைரர்த்³ர யத² யூயஞ்ச பரிஜ்ஞாதும்ʼ
ந ஸ² யத²| ேத மாநுஷா யதா² ைநவ
பரிபஸ்²யந்த ேலாசைந :| கர்ைண ர்யதா²
ந ஸ்²ருʼண்வந்த ந பு³த்⁴யந்ேத ச மாநைஸ :|
வ்யாவர்த்த ேதஷ ச த்ேதஷ காேல குத்ராப
ைதர்ஜைந :| மத்தஸ்ேத மநுஜா : ஸ்வஸ்தா²
யதா² ைநவ ப⁴வந்த ச| ததா² ேதஷாம்ʼ
மநுஷ்யாணாம்ʼ க்ரியந்ேத ஸ்தூ²லபு³த்³த⁴ய :|
ப³த ⁴ரீபூ⁴தகர்ணாஸ்²ச ஜாதாஸ்²ச முத்³ரிதா
த்³ருʼஸ² :|

ⅩⅤயேத³தாந வசநாந யஸ²யயப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா
ப்ேராக்தாந ேதஷ தாந ப²லந்த |

ⅩⅥ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ நயநாந த⁴ந்யாந ,
யஸ்மாத் தாந வீக்ஷந்ேத; த⁴ந்யாஸ்²ச
யுஷ்மாகம்ʼ ஸ²ப்³த³க்³ரஹா :, யஸ்மாத்
ைதராகர்ண்யேத|
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ⅩⅦ மயா யூயம்ʼ தத்²யம்ʼ வசாமி யுஷ்மாப ⁴
ர்யத்³யத்³ வீ யேத, தத்³ ப³ஹேவா
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா தா⁴ர்ம்மிகாஸ்²ச
மாநவா த ³த்³ருʼக்ஷந்ேதாப த்³ரஷ்டும்ʼ
நாலப⁴ந்த,புநஸ்²சயூயம்ʼயத்³யத்ஸ்²ருʼணுத²,
தத் ேத ஸு²ஸ்²ரூஷமாணா அப ஸ்²ேராதும்ʼ
நாலப⁴ந்த|

ⅩⅧ க்ருʼஷீவலீயத்³ருʼஷ்டாந்தஸ்யார்த²ம்ʼ
ஸ்²ருʼணுத|

ⅩⅨ மார்க³பார்ஸ்²ேவ பீ³ஜாந்யுப்தாந
தஸ்யார்த² ஏஷ :, யதா³ கஸ்²ச த் ராஜ்யஸ்ய
கதா²ம்ʼ நஸ²ம்ய ந பு³த்⁴யேத, ததா³
பாபாத்மாக³த்ய ததீ³யமநஸ உப்தாம்ʼ கதா²ம்ʼ
ஹரந்நயத |

ⅩⅩஅபரம்ʼபாஷாணஸ்த²ேலபீ³ஜாந்யுப்தாந
தஸ்யார்த² ஏஷ :; கஸ்²ச த் கதா²ம்ʼ
ஸ்²ருத்ைவவஹர்ஷசத்ேதந க்³ருʼஹ்லாத ,

ⅩⅪக ந்துதஸ்யமநஸிமூலாப்ரவஷ்டத்வாத்
ஸ கஞ்ச த்காலமாத்ரம்ʼ ஸ்த ²ரஸ்தஷ்ட²த ;
பஸ்²சாத தத்கதா²காரணாத் ேகாப
க்ேலஸ்தாட³நா வா ேசத் ஜாயேத, தர்ஹ ஸ
தத்க்ஷணாத்³வக்⁴நேமத |

ⅩⅫ அபரம்ʼ கண்டகாநாம்ʼ மத்⁴ேய
பீ³ஜாந்யுப்தாந தத³ர்த² ஏஷ :;
ேகநச த் கதா²யாம்ʼ ஸ்²ருதாயாம்ʼ
ஸாம்ʼஸாரிகச ந்தாப ⁴ ர்ப்⁴ராந்த ப ⁴ஸ்²ச ஸா
க்³ரஸ்யேத, ேதநஸாமாவ ப²லா ப⁴வத |
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ⅩⅩⅢ அபரம் உர்வ்வராயாம்ʼ பீ³ஜாந்யுப்தாந
தத³ர்த² ஏஷ :; ேய தாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
வுத்⁴யந்ேத, ேத ப²லிதா : ஸந்த : ேகச த்
ஸ²தகு³ணாந ேகச தஷஷ்டிகு³ணாந ேகச ச்ச
த்ரிம்ʼஸ²த்³கு³ணாந ப²லாந ஜநயந்த |

ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ேஸாபராேமகாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²முபஸ்தா²ப்ய ேதப்⁴ய :
கத²யாமாஸ; ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ
தாத்³ருʼேஸ²நேகநச த்³க்³ருʼஹஸ்ேத²ேநாபமீயேத,
ேயநஸ்வீயேக்ஷத்ேரப்ரஸ²ஸ்தபீ³ஜாந்ெயௗப்யந்த|

ⅩⅩⅤக ந்துக்ஷணதா³யாம்ʼ ஸகலேலாேகஷ
ஸுப்ேதஷ தஸ்ய ரிபுராக³த்ய
ேதஷாம்ʼ ேகா³தூ⁴மபீ³ஜாநாம்ʼ மத்⁴ேய
வந்யயவமபீ³ஜாந்யுப்த்வாவவ்ராஜ|

ⅩⅩⅥ தேதா யதா³ பீ³ேஜப்⁴ேயா(அ)ங்கரா
ஜாயமாநா : கணிஸா²ந க்⁴ருʼதவந்த :; ததா³
வந்யயவஸாந்யப த்³ருʼஸ்²யமாநாந்யப⁴வந்|

ⅩⅩⅦ தேதா க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்ய தா³ேஸயா
ஆக³ம்ய தஸ்ைம கத²யாஞ்சக்ரு :, ேஹ
மேஹச்ச²,ப⁴வதாக ம்ʼ ேக்ஷத்ேரப⁴த்³ரபீ³ஜாந
ெநௗப்யந்த? ததா²த்ேவவந்யயவஸாந க்ருʼத
ஆயந்?

ⅩⅩⅧ ததா³நீம்ʼ ேதந ேத ப்ரத க³த ³தா :,
ேகநச த் ரிபுணா கர்ம்மத³மகாரி| தா³ேஸயா :
கத²யாமாஸு :, வயம்ʼ க³த்வா தாந்யுத்பாய்ய
க்ஷபாேமா ப⁴வத : கீத்³ருʼஸீ²ச்சா²ஜாயேத?

ⅩⅩⅨ ேதநாவாத ³, நஹ , ஸ²ங்ேக(அ)ஹம்ʼ
வந்யயவேஸாத்பாடநகாேலயுஷ்மாப ⁴ஸ்ைத :
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ஸாகம்ʼ ேகா³தூ⁴மாஅப்யுத்பாடிஷ்யந்ேத|
ⅩⅩⅩ அத : ஸ்²ஸ்யகர்த்தநகாலம்ʼ யாவத்³
உப⁴யாந்யப ஸஹ வர்த்³த⁴ந்தாம்ʼ, பஸ்²சாத்
கர்த்தநகாேல கர்த்தகாந் வ யாமி,
யூயமாெதௗ³ வந்யயவஸாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
தா³ஹயதும்ʼ வீடிகா ப³த்³வ்வா ஸ்தா²பயத;
க ந்து ஸர்வ்ேவ ேகா³தூ⁴மா யுஷ்மாப ⁴
ர்பா⁴ண்டா³கா³ரம்ʼ நீத்வாஸ்தா²ப்யந்தாம்|

ⅩⅩⅪ அநந்தரம்ʼ ேஸாபராேமகாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²முத்தா²ப்ய ேதப்⁴ய :
கத ²தவாந் கஸ்²ச ந்மநுஜ : ஸர்ஷபபீ³ஜேமகம்ʼ
நீத்வாஸ்வேக்ஷத்ரஉவாப|

ⅩⅩⅫ ஸர்ஷபபீ³ஜம்ʼ ஸர்வ்வஸ்மாத்³
பீ³ஜாத் க்ஷ த்³ரமப ஸத³ங்குரிதம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்மாத் ஸா²காத் ப்³ருʼஹத்³ ப⁴வத ;
ஸ தாத்³ருʼஸ²ஸ்தரு ர்ப⁴வத , யஸ்ய
ஸா²கா²ஸு நப⁴ஸ : க²கா³ ஆக³த்ய
நவஸந்த ; ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம்ʼ தாத்³ருʼஸ²ஸ்ய
ஸர்ஷைபகஸ்யஸமம்|

ⅩⅩⅩⅢ புநரப ஸ உபமாகதா²ேமகாம்ʼ
ேதப்⁴ய : கத²யாஞ்சகார; காசந
ேயாஷத் யத் கண்வமாதா³ய
த்³ேராணத்ரயமிதேகா³தூ⁴மசூர்ணாநாம்ʼ
மத்⁴ேயஸர்வ்ேவஷாம்ʼமிஶ்ரீப⁴வநபர்ய்யந்தம்ʼ
ஸமாச்சா²த்³ய ந த⁴த்தவதீ, தத்கண்வமிவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅣ இத்த²ம்ʼ யீஸு² ர்மநுஜநவஹாநாம்ʼ
ஸந்ந தா⁴வுபமாகதா²ப ⁴ேரதாந்யாக்²யாநாந
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கத ²தவாந் உபமாம்ʼ வநா ேதப்⁴ய : க மப
கதா²ம்ʼ நாகத²யத்|

ⅩⅩⅩⅤ ஏேதந த்³ருʼஷ்டாந்தீேயந
வாக்ேயந வ்யாதா³ய வத³நம்ʼ
நஜம்ʼ| அஹம்ʼ ப்ரகாஸ²யஷ்யாமி
கு³ப்தவாக்யம்ʼ புராப⁴வம்ʼ| யேத³தத்³வசநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா ப்ேராக்தமாஸீத், தத்
ஸித்³த⁴மப⁴வத்|

ⅩⅩⅩⅥ ஸர்வ்வாந் மநுஜாந் வஸ்ருʼஜ்ய
யீெஸௗ² க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரவஷ்ேட தச்ச ²ஷ்யா
ஆக³த்ய யீஸ²ேவ கத ²தவந்த :, ேக்ஷத்ரஸ்ய
வந்யயவஸீயத்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம் ப⁴வாந
அஸ்மாந்ஸ்பஷ்டீக்ருʼத்யவத³து|

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸ ப்ரத்யுவாச, ேயந
ப⁴த்³ரபீ³ஜாந்யுப்யந்ேதஸமநுஜபுத்ர :,

ⅩⅩⅩⅧ ேக்ஷத்ரம்ʼ ஜக³த், ப⁴த்³ரபீ³ஜாநீ
ராஜ்யஸ்யஸந்தாநா :,

ⅩⅩⅩⅨவந்யயவஸாந பாபாத்மந :ஸந்தாநா :|
ேயந ரிபுணா தாந்யுப்தாந ஸ ஸ²யதாந :,
கர்த்தநஸமயஸ்²ச ஜக³த : ேஸ²ஷ :, கர்த்தகா :
ஸ்வர்கீ³யதூ³தா :|

ⅩⅬ யதா² வந்யயவஸாந ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய
தா³ஹ்யந்ேத, ததா² ஜக³த : ேஸ²ேஷ
ப⁴வஷ்யத ;

ⅩⅬⅠ அர்தா²த் மநுஜஸுத : ஸ்வாம்ʼயதூ³தாந்
ப்ேரஷயஷ்யத , ேதந ேத ச
தஸ்ய ராஜ்யாத் ஸர்வ்வாந்
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வக்⁴நகாரிேணா(அ)தா⁴ர்ம்மிகேலாகாம்ʼஸ்²ச
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய

ⅩⅬⅡ யத்ர ேராத³நம்ʼ த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச
ப⁴வத , தத்ராக்³நகுண்ேட³ ந ேக்ஷப்ஸ்யந்த |

ⅩⅬⅢததா³நீம்ʼதா⁴ர்ம்மிகேலாகா :ஸ்ேவஷாம்ʼ
பதூ ராஜ்ேய பா⁴ஸ்கரஇவ ேதஜஸ்வேநா
ப⁴வஷ்யந்த | ஸ்²ேராதும்ʼ யஸ்ய ஸ்²ருதீ
ஆஸாேத,மஸ்²ருʼணுயாத்|

ⅩⅬⅣஅபரஞ்சேக்ஷத்ரமத்⁴ேயந த ⁴ம்ʼபஸ்²யந்
ேயா ேகா³பயத ,தத : பரம்ʼஸாநந்ேதா³க³த்வா
ஸ்வீயஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய த்தேக்ஷத்ரம்ʼ
க்ரீணாத ,ஸஇவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅤ அந்யஞ்ச ேயா வணிக் உத்தமாம்ʼ
முக்தாம்ʼ க³ேவஷயந்

ⅩⅬⅥ மஹார்கா⁴ம்ʼ முக்தாம்ʼ வேலாக்ய
நஜஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய தாம்ʼ க்ரீணாத ,
ஸஇவஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅦ புநஸ்²ச ஸமுத்³ேரா நக்ஷப்த :
ஸர்வ்வப்ரகாரமீநஸம்ʼக்³ராஹ்யாநாயஇவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅬⅧ தஸ்மிந் ஆநாேய பூர்ேண ஜநா
யதா² ேராத⁴ஸ்யுத்ேதால்ய ஸமுபவஸ்²ய
ப்ரஸ²ஸ்தமீநாந் ஸம்ʼக்³ரஹ்ய பா⁴ஜேநஷ
நத³த⁴ேத,குத்ஸிதாந் நக்ஷபந்த ;

ⅩⅬⅨ தைத²வ ஜக³த : ேஸ²ேஷ ப⁴வஷ்யத ,
ப²லத : ஸ்வர்கீ³யதூ³தா ஆக³த்ய
புண்யவஜ்ஜநாநாம்ʼ மத்⁴யாத் பாப ந : ப்ருʼத²க்
க்ருʼத்வாவஹ்நகுண்ேட³ ந ேக்ஷப்ஸ்யந்த ,
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Ⅼ தத்ர ேராத³நம்ʼ த³ந்ைத
ர்த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்சப⁴வஷ்யத :|

ⅬⅠ யீஸு²நா ேத ப்ருʼஷ்டா யுஷ்மாப ⁴ :
க ேமதாந்யாக்²யாநாந்யபு³த்⁴யந்த? ததா³ ேத
ப்ரத்யவத³ந்,ஸத்யம்ʼ ப்ரேபா⁴|

ⅬⅡ ததா³நீம்ʼ ஸ கத ²தவாந்,
நஜபா⁴ண்டா³கா³ராத் நவீநபுராதநாந
வஸ்தூந ந ர்க³மயத ேயா க்³ருʼஹஸ்த² : ஸ
இவ ஸ்வர்க³ராஜ்யமத ⁴ ஸி²க்ஷதா : ஸ்வர்வ
உபேத³ஷ்டார :|

ⅬⅢ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ேரதா : ஸர்வ்வா
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா² : ஸமாப்ய தஸ்மாத்
ஸ்தா²நாத் ப்ரதஸ்ேத²| அபரம்ʼ
ஸ்வேத³ஸ²மாக³த்ய ஜநாந் ப⁴ஜநப⁴வந
உபத ³ஷ்டவாந்;

ⅬⅣ ேத வஸ்மயம்ʼ க³த்வா கத ²தவந்த
ஏதஸ்ையதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ ஜ்ஞாநம்
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ கர்ம்ம ச கஸ்மாத்³அஜாயத?

ⅬⅤ க மயம்ʼ ஸூத்ரதா⁴ரஸ்ய புத்ேரா நஹ ?
ஏதஸ்ய மாது ர்நாம ச க ம்ʼ மரியம் நஹ ?
யாகுப்³-யூஷப்²-ஸி²ேமாந்-யஹூதா³ஸ்²ச
க ேமதஸ்யப்⁴ராதேரா நஹ ?

ⅬⅥ ஏதஸ்ய ப⁴க ³ந்யஸ்²ச க மஸ்மாகம்ʼ
மத்⁴ேய ந ஸந்த ? தர்ஹ கஸ்மாத³யேமதாந
லப்³த⁴வாந்? இத்த²ம்ʼ ஸ ேதஷாம்ʼ
வக்⁴நரூேபா ப³பூ⁴வ;

ⅬⅦ தேதா யீஸு²நா ந க³த ³தம்ʼ
ஸ்வேத³ஸீ²யஜநாநாம்ʼ மத்⁴யம்ʼ வநா
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ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³ குத்ராப்யந்யத்ர
நாஸம்மாந்ேயா ப⁴வதீ|

ⅬⅧ ேதஷாமவஸ்²வாஸேஹேதா : ஸ தத்ர
ஸ்தா²ேந ப³ஹ்வாஸ்²சர்ய்யகர்ம்மாணி ந
க்ருʼதவாந்|

ⅩⅣ
Ⅰ ததா³நீம்ʼ ராஜா ேஹேராத்³ யீேஸா² ர்யஸ² :
ஸ்²ருத்வா நஜதா³ேஸயாந்ஜகா³த்³,

Ⅱ ஏஷ மஜ்ஜயதா ேயாஹந்,
ப்ரமிேதப⁴யஸ்தஸ்ேயாத்தா²நாத்
ேதேநத்த²மத்³பு⁴தம்ʼ கர்ம்ம ப்ரகாஸ்²யேத|

Ⅲ புரா ேஹேராத்³ நஜப்⁴ராது: ப ²லிேபா
ஜாயாயா ேஹேராதீ³யாயா அநுேராதா⁴த்³
ேயாஹநம்ʼ தா⁴ரய த்வா ப³த்³தா⁴ காராயாம்ʼ
ஸ்தா²ப தவாந்|

Ⅳ யேதா ேயாஹந் உக்தவாந், ஏத்ஸயா :
ஸம்ʼக்³ரேஹாப⁴வேதா ேநாச த :|

Ⅴ தஸ்மாத் ந்ருʼபதஸ்தம்ʼ ஹந்துமிச்ச²ந்நப
ேலாேகப்⁴ேயாவ ப⁴யாஞ்சகார;யத :ஸர்வ்ேவ
ேயாஹநம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நம்ʼ ேமந ேர|

Ⅵ க ந்து ேஹேராேதா³ ஜந்மாஹீயமஹ
உபஸ்த ²ேத ேஹேராதீ³யாயா து³ஹதா
ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ந்ருʼத த்வா
ேஹேராத³மப்ரீண்யத்|

Ⅶ தஸ்மாத் பூ⁴பத  : ஸ²பத²ம்ʼ குர்வ்வந்
இத ப்ரத்யஜ்ஞாஸீத், த்வயா யத்³ யாச்யேத,
தேத³வாஹம்ʼ தா³ஸ்யாமி|
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Ⅷ ஸா குமாரீ ஸ்வீயமாது : ஸி²க்ஷாம்ʼ
லப்³தா⁴ ப³பா⁴ேஷ, மஜ்ஜயதுர்ேயாஹந
உத்தமாங்க³ம்ʼ பா⁴ஜேந ஸமாநீய மஹ்யம்ʼ
வஸ்²ராணய|

Ⅸ தேதா ராஜா ஸு²ேஸா²ச, க ந்து
ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²தாம்ʼ ஸங்க ³நாம்ʼ
ஸ்வக்ருʼதஸ²பத²ஸ்ய சாநுேராதா⁴த் தத்
ப்ரதா³துமஆத ³ேத³ஸ²|

Ⅹ பஸ்²சாத் காராம்ʼ ப்ரத நரம்ʼ ப்ரஹத்ய
ேயாஹநஉத்தமாங்க³ம்ʼ ச ²த்த்வா

Ⅺதத்பா⁴ஜநஆநாய்யதஸ்ையகுமார்ய்ைய
வ்யஸ்²ராணயத், தத : ஸா ஸ்வஜநந்யா :
ஸமீபம்ʼ தந்ந நாய|

Ⅻ பஸ்²சாத் ேயாஹந : ஸி²ஷ்யா
ஆக³த்ய காயம்ʼ நீத்வா ஸ்²மஸா²ேந
ஸ்தா²பயாமாஸுஸ்தேதாயீேஸா² :ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
வ்ரஜித்வா தத்³வார்த்தாம்ʼ ப³பா⁴ஷேர|

ⅩⅢ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ரித நஸ²ப்⁴ய நாவா
ந ர்ஜநஸ்தா²நம் ஏகாகீ க³தவாந், பஸ்²சாத்
மாநவாஸ்தத் ஸ்²ருத்வா நாநாநக³ேரப்⁴ய
ஆக³த்யபைத³ஸ்தத்பஸ்²சாத்³ ஈயு :|

ⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யீஸு² ர்ப³ஹராக³த்ய
மஹாந்தம்ʼ ஜநநவஹம்ʼ ந ரீ ய ேதஷ
காருணிக : மந் ேதஷாம்ʼ பீடி³தஜநாந்
ந ராமயாந் சகார|

ⅩⅤ தத : பரம்ʼ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ
ஸி²ஷ்யாஸ்தத³ந்த கமாக³த்ய கத²யாஞ்சக்ரு :,
இத³ம்ʼ ந ர்ஜநஸ்தா²நம்ʼ ேவலாப்யவஸந்நா;
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தஸ்மாத் மநுஜாந் ஸ்வஸ்வக்³ராமம்ʼ க³ந்தும்ʼ
ஸ்வார்த²ம்ʼ ப⁴ யாணி க்ேரதுஞ்ச ப⁴வாந்
தாந்வஸ்ருʼஜது|

ⅩⅥ க ந்து யீஸு²ஸ்தாநவாதீ³த், ேதஷாம்ʼ
க³மேந ப்ரேயாஜநம்ʼ நாஸ்த , யூயேமவ தாந்
ேபா⁴ஜயத|

ⅩⅦ ததா³ ேத ப்ரத்யவத³ந், அஸ்மாகமத்ர
பூபபஞ்சகம்ʼமீநத்³வயஞ்சாஸ்ேத|

ⅩⅧ ததா³நீம்ʼ ேதேநாக்தம்ʼ தாந
மத³ந்த கமாநயத|

ⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ஸ மநுஜாந்
யவேஸாபர்ய்யுபேவஷ்டும்ஆஜ்ஞாபயாமாஸ;
அபர தத் பூபபஞ்சகம்ʼ மீநத்³வயஞ்ச
க்³ருʼஹ்லந் ஸ்வர்க³ம்ʼ ப்ரத
ந ரீ ேயஸ்²வரீயகு³ணாந் அநூத்³ய
ப⁴ம்ʼக்த்வா ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³த்தவாந்,
ஸி²ஷ்யாஸ்²ச ேலாேகப்⁴ேயா த³து³ :|

ⅩⅩ தத : ஸர்வ்ேவ பு⁴க்த்வா பரித்ருʼப்தவந்த :,
ததஸ்தத³வஸி²ஷ்டப⁴ ைய : பூர்ணாந்
த்³வாத³ஸ²ட³லகாந் க்³ருʼஹீதவந்த :|

ⅩⅪ ேத ேபா⁴க்தார : ஸ்த்ரீர்பா³லகாம்ʼஸ்²ச
வஹாய ப்ராேயண பஞ்ச ஸஹஸ்ராணி
புமாம்ʼஸஆஸந்|

ⅩⅫ தத³நந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ேலாகாநாம்ʼ
வஸர்ஜநகாேல ஸி²ஷ்யாந்
தரணிமாேராடு⁴ம்ʼஸ்வாக்³ேர பாரம்ʼ யாதுஞ்ச
கா³ட⁴மாத ³ஷ்டவாந்|
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ⅩⅩⅢ தேதா ேலாேகஷ வஸ்ருʼஷ்ேடஷ ஸ
வவக்ேத ப்ரார்த²யதும்ʼ க ³ரிேமகம்ʼ க³த்வா
ஸந்த்⁴யாம்ʼயாவத்தத்ைரகாகீஸ்த ²தவாந்|

ⅩⅩⅣ க ந்து ததா³நீம்ʼ ஸம்முக²வாதத்வாத்
ஸரித்பேதர்மத்⁴ேயதரங்ைக³ஸ்தரணிர்ேதா³லாயமாநாப⁴வத்|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸ யாமிந்யாஸ்²சதுர்த²ப்ரஹேர
பத்³ப்⁴யாம்ʼவ்ரஜந் ேதஷாமந்த கம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅩⅥ க ந்து ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ ஸாக³ேராபரி
வ்ரஜந்தம்ʼ வேலாக்ய ஸமுத்³வக்³நா
ஜக³து³ :, ஏஷ பூ⁴த இத ஸ²ங்கமாநா உச்ைச :
ஸ²ப்³தா³யாஞ்சக்ரிேர ச|

ⅩⅩⅦ தைத³வ யீஸு²ஸ்தாநவத³த்,
ஸுஸ்த ²ரா ப⁴வத, மா ைப⁴ஷ்ட,
ஏேஷா(அ)ஹம்|

ⅩⅩⅧதத : ப தர இத்யுக்தவாந், ேஹ ப்ரேபா⁴,
யத ³ ப⁴வாேநவ, தர்ஹ மாம்ʼ ப⁴வத்ஸமீபம்ʼ
யாதுமாஜ்ஞாபயது|

ⅩⅩⅨதத : ேதநாத ³ஷ்ட : ப தரஸ்தரணிேதா(அ)வருஹ்ய
யீேஸ◌²◌ाரந்த கம்ʼ ப்ராப்தும்ʼ ேதாேயாபரி
வவ்ராஜ|

ⅩⅩⅩ க ந்து ப்ரசண்ட³ம்ʼ பவநம்ʼ வேலாக்ய
ப⁴யாத் ேதாேய மம்ʼக்தும் ஆேரேப⁴, தஸ்மாத்³
உச்ைச : ஸ²ப்³தா³யமாந : கத ²தவாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴,மாமவது|

ⅩⅩⅪயீஸு²ஸ்தத்க்ஷணாத் கரம்ʼ ப்ரஸார்ய்ய
தம்ʼ த⁴ரந் உக்தவாந், ஹ ஸ்ேதாகப்ரத்யய ந்
த்வம்ʼகுத :ஸமேஸ²தா² :?
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ⅩⅩⅫ அநந்தரம்ʼ தேயாஸ்தரணிமாரூட⁴ேயா :
பவேநா நவவ்ருʼேத|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³நீம்ʼ ேய தரண்யாமாஸந்,
த ஆக³த்ய தம்ʼ ப்ரணப்⁴ய கத ²தவந்த :,
யதா²ர்த²ஸ்த்வேமேவஸ்²வரஸுத :|

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ பாரம்ʼ ப்ராப்ய ேத
க ³ேநஷரந்நாமகம்ʼ நக³ரமுபதஸ்து² :,

ⅩⅩⅩⅤ ததா³ தத்ரத்யா ஜநா யீஸு²ம்ʼ பரிசீய
தத்³ேத³ஸ்²ஸ்ய சதுர்த ³ேஸா² வார்த்தாம்ʼ
ப்ரஹத்ய யத்ர யாவந்த : பீடி³தா ஆஸந்,
தாவதஏவதத³ந்த கமாநயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅥ அபரம்ʼ ததீ³யவஸநஸ்ய
க்³ரந்த ²மாத்ரம்ʼஸ்ப்ரஷ்டும்ʼவநீயயாவந்ேதா
ஜநாஸ்தத்ஸ்பர்ஸ²ம்ʼ சக்ரிேர, ேதஸர்வ்வஏவ
ந ராமயா ப³பூ⁴வு :|

ⅩⅤ
Ⅰ அபரம்ʼ யரூஸா²லம்நக³ரீயா : கத பயா
அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச யீேஸா² :
ஸமீபமாக³த்யகத²யாமாஸு :,

Ⅱ தவ ஸி²ஷ்யா : க மர்த²ம்
அப்ரக்ஷாலிதகைர ர்ப⁴க்ஷத்வா
பரம்பராக³தம்ʼ ப்ராசீநாநாம்ʼ வ்யவஹாரம்ʼ
லங்வந்ேத?

Ⅲ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, யூயம்ʼ
பரம்பராக³தாசாேரண குத ஈஸ்²வராஜ்ஞாம்ʼ
லங்வத்⁴ேவ|

Ⅳ ஈஸ்²வர இத்யாஜ்ஞாபயத், த்வம்ʼ
நஜப தெரௗ ஸம்ʼமந்ேயதா² :, ேயந ச
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நஜப தெரௗ ந ந்த்³ேயேத, ஸ நஸ்²ச தம்ʼ
ம்ரிேயத;

Ⅴ க ந்து யூயம்ʼ வத³த², ய : ஸ்வஜநகம்ʼ
ஸ்வஜநநீம்ʼ வா வாக்யமித³ம்ʼ வத³த , யுவாம்ʼ
மத்ேதாயல்லேப⁴ேத², தத் ந்யவத்³யத,

Ⅵ ஸ நஜப தெரௗ புந ர்ந ஸம்ʼமம்ʼஸ்யேத|
இத்த²ம்ʼ யூயம்ʼ பரம்பராக³ேதந
ஸ்ேவஷாமாசாேரேணஸ்²வரீயாஜ்ஞாம்ʼ
லும்பத²|

Ⅶ ேர கபடிந : ஸர்வ்ேவ யஸ²ய ேயா
யுஷ்மாநத ⁴ ப⁴வஷ்யத்³வசநாந்ேயதாந
ஸம்யக்³உக்தவாந்|

Ⅷ வத³ைந ர்மநுஜா ஏேத ஸமாயாந்த
மத³ந்த கம்ʼ| ததா²த⁴ைர ர்மதீ³யஞ்ச மாநம்ʼ
குர்வ்வந்த ேத நரா :|

Ⅸக ந்து ேதஷாம்ʼ மேநா மத்ேதா வதூ³ரஏவ
தஷ்ட²த | ஸி²க்ஷயந்ேதா வ தீ⁴ந் ந்ராஜ்ஞா
ப⁴ஜந்ேதமாம்ʼமுைத⁴வேத|

Ⅹ தேதா யீஸு² ர்ேலாகாந் ஆஹூய
ப்ேராக்தவாந்,யூயம்ʼஸ்²ருத்வா பு³த்⁴யத்⁴ப³ம்ʼ|

Ⅺ யந்முக²ம்ʼ ப்ரவஸ²த , தத் மநுஜம்
அேமத்⁴யம்ʼ ந கேராத , க ந்து யதா³ஸ்யாத்
ந ர்க³ச்ச²த , தேத³வமாநுஷமேமத்⁴யீகேராதீ|

Ⅻ ததா³நீம்ʼ ஸி²ஷ்யா ஆக³த்ய தஸ்ைம
கத²யாஞ்சக்ரு :, ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ப ²ரூஸி²ேநா வ்யரஜ்யந்த, தத் க ம்ʼ ப⁴வதா
ஜ்ஞாயேத?



Matthew ⅩⅤ:ⅩⅢ lxxii Matthew ⅩⅤ:ⅩⅪ

ⅩⅢ ஸ ப்ரத்யவத³த், மம ஸ்வர்க³ஸ்த² :
ப தா யம்ʼ கஞ்ச த³ங்குரம்ʼ நாேராபயத், ஸ
உத்பாவ்த்³யேத|

ⅩⅣ ேத தஷ்ட²ந்து, ேத அந்த⁴மநுஜாநாம்
அந்த⁴மார்க³த³ர்ஸ²காஏவ;யத்³யந்ேதா⁴(அ)ந்த⁴ம்ʼ
பந்தா²நம்ʼ த³ர்ஸ²யத , தர்ஹ்யுெபௗ⁴ க³ர்த்ேத
பதத :|

ⅩⅤ ததா³ ப தரஸ்தம்ʼ ப்ரத்யவத³த்,
த்³ருʼஷ்டாந்தமிமமஸ்மாந் ேபா³த⁴யது|

ⅩⅥ யீஸு²நா ப்ேராக்தம்ʼ, யூயமத்³ய யாவத்
க மேபா³தா⁴ :ஸ்த²?

ⅩⅦ கதா²மிமாம்ʼ க ம்ʼ ந பு³த்⁴யத்⁴ேப³ ?
யதா³ஸ்யம்ʼ ப்ேரவஸ²த , தத்³ உத³ேர பதந்
ப³ஹர்ந ர்யாத ,

ⅩⅧ க ந்த்வாஸ்யாத்³ யந்ந ர்யாத ,
தத்³ அந்த :கரணாத் ந ர்யாதத்வாத்
மநுஜமேமத்⁴யம்ʼ கேராத |

ⅩⅨ யேதா(அ)ந்த :கரணாத் குச ந்தா ப³த⁴ :
பாரதா³ரிகதா ேவஸ்²யாக³மநம்ʼ ைசர்ய்யம்ʼ
மித்²யாஸா யம் ஈஸ்²வரந ந்தா³ ைசதாந
ஸர்வ்வாணி ந ர்ய்யாந்த |

ⅩⅩ ஏதாந மநுஷ்யமபவத்ரீ குர்வ்வந்த
க ந்த்வப்ரக்ஷாலிதகேரண ேபா⁴ஜநம்ʼ
மநுஜமேமத்⁴யம்ʼ ந கேராத |

ⅩⅪ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ஸ்தஸ்மாத் ஸ்தா²நாத்
ப்ரஸ்தா²ய ேஸாரஸீேதா³ந்நக³ரேயா :
ஸீமாமுபதஸ்ெயௗ|



Matthew ⅩⅤ:ⅩⅫ lxxiii Matthew ⅩⅤ:ⅩⅩⅧ

ⅩⅫ ததா³ தத்ஸீமாத : காச த் க நாநீயா
ேயாஷத்³ ஆக³த்ய தமுச்ைசருவாச, ேஹ
ப்ரேபா⁴ தா³யூத³ : ஸந்தாந, மைமகா
து³ஹதாஸ்ேத ஸா பூ⁴தக்³ரஸ்தா ஸதீ
மஹாக்ேலஸ²ம்ʼ ப்ராப்ேநாத மம த³யஸ்வ|

ⅩⅩⅢக ந்து யீஸு²ஸ்தாம்ʼ க மப ேநாக்தவாந்,
தத :ஸி²ஷ்யாஆக³த்யதம்ʼ ந ேவத³யாமாஸு :,
ஏஷா ேயாஷத்³ அஸ்மாகம்ʼ பஸ்²சாத்³
உச்ைசராஹூயாக³ச்ச²த , ஏநாம்ʼவஸ்ருʼஜது|

ⅩⅩⅣ ததா³ ஸ ப்ரத்யவத³த்,
இஸ்ராேயல்ேகா³த்ரஸ்ய ஹாரிதேமஷாந்
வ நா கஸ்யாப்யந்யஸ்ய ஸமீபம்ʼ நாஹம்ʼ
ப்ேரஷ ேதாஸ்மி|

ⅩⅩⅤ தத : ஸா நாரீஸமாக³த்ய தம்ʼ ப்ரணம்ய
ஜகா³த³, ேஹப்ரேபா⁴மாமுபகுரு|

ⅩⅩⅥ ஸ உக்தவாந், பா³லகாநாம்ʼ
ப⁴ யமாதா³ய ஸாரேமேயப்⁴ேயா தா³நம்ʼ
ேநாச தம்ʼ|

ⅩⅩⅦ ததா³ ஸா ப³பா⁴ேஷ, ேஹ ப்ரேபா⁴,
தத் ஸத்யம்ʼ, ததா²ப ப்ரேபா⁴ ர்ப⁴ஞ்சாத்³
யது³ச்ச ²ஷ்டம்ʼ பதத , தத் ஸாரேமயா :
கா²த³ந்த |

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், ேஹ
ேயாஷத்,தவவஸ்²வாேஸாமஹாந்தஸ்மாத்
தவ மேநாப ⁴லஷதம்ʼ ஸித்³ய்யது, ேதந
தஸ்யா : கந்யா தஸ்மிந்ேநவ த³ண்ேட³
ந ராமயாப⁴வத்|
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ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ யீஸ²ஸ்தஸ்மாத்
ஸ்தா²நாத் ப்ரஸ்தா²ய கா³லீல்ஸாக³ரஸ்ய
ஸந்ந த ⁴மாக³த்ய த⁴ராத⁴ரமாருஹ்ய
தத்ேராபவ ேவஸ²|

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத் ஜநநவேஹா ப³ஹூந்
க²ஞ்சாந்த⁴மூகஸு²ஷ்ககரமாநுஷாந் ஆதா³ய
யீேஸா² : ஸமீபமாக³த்ய தச்சரணாந்த ேக
ஸ்தா²பயாமாஸு :, தத : ஸா தாந் ந ராமயாந்
அகேராத்|

ⅩⅩⅪ இத்த²ம்ʼ மூகா வாக்யம்ʼ வத³ந்த ,
ஸு²ஷ்ககரா : ஸ்வாஸ்த்²யமாயாந்த ,
பங்க³ேவா க³ச்ச²ந்த , அந்தா⁴ வீக்ஷந்ேத, இத
வ ேலாக்ய ேலாகா வஸ்மயம்ʼ மந்யமாநா
இஸ்ராேயல ஈஸ்²வரம்ʼ த⁴ந்யம்ʼ ப³பா⁴ஷேர|

ⅩⅩⅫ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ஸ்வஸி²ஷ்யாந்
ஆஹூய க³த ³தவாந், ஏதஜ்ஜநநவேஹஷ
மம த³யா ஜாயேத, ஏேத த ³நத்ரயம்ʼ
மயா ஸாகம்ʼ ஸந்த , ஏஷாம்ʼ
ப⁴ யவஸ்து ச கஞ்ச த³ப நாஸ்த ,
தஸ்மாத³ஹேமதாநக்ருʼதாஹாராந் ந
வஸ்ர யாமி, ததா²த்ேவ வர்த்மமத்⁴ேய
க்லாம்ேயஷ  :|

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ ஸி²ஷ்யா ஊசு :, ஏதஸ்மிந்
ப்ராந்தரமத்⁴ய ஏதாவேதா மர்த்யாந்
தர்பயதும்ʼவயம்ʼகுத்ரபூபாந் ப்ராப்ஸ்யாம :?

ⅩⅩⅩⅣ யீஸு²ரப்ருʼச்ச²த், யுஷ்மாகம்ʼ ந கேட
கத பூபாஆஸேத? தஊசு :,ஸப்தபூபாஅல்பா :
க்ஷ த்³ரமீநாஸ்²சஸந்த |
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ⅩⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ ஸ ேலாகநவஹம்ʼ
பூ⁴மாவுபேவஷ்டும்ஆத ³ஸ்²ய

ⅩⅩⅩⅥ தாந் ஸப்தபூபாந் மீநாம்ʼஸ்²ச
க்³ருʼஹ்லந் ஈஸ்²வரீயகு³ணாந் அநூத்³ய
ப⁴ம்ʼக்த்வா ஸி²ஷ்ேயப்⁴ேயா த³ெதௗ³,
ஸி²ஷ்யா ேலாேகப்⁴ேயா த³து³ :|

ⅩⅩⅩⅦ தத : ஸர்வ்ேவ பு⁴க்த்வா த்ருʼப்தவந்த :;
தத³வஸி²ஷ்டப⁴ ேயண ஸப்தட³லகாந்
பரிபூர்ய்யஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|

ⅩⅩⅩⅧ ேத ேபா⁴க்தாேரா ேயாஷேதா
பா³லகாம்ʼஸ்²ச வஹாய ப்ராேயண
சது :ஸஹஸ்ராணி புருஷாஆஸந்|

ⅩⅩⅩⅨ தத : பரம்ʼ ஸஜநநவஹம்ʼ வஸ்ருʼஜ்ய
தரிமாருஹ்யமக்³த³லாப்ரேத³ஸ²ம்ʼ க³தவாந்|

ⅩⅥ
Ⅰததா³நீம்ʼ ப ²ரூஸி²ந : ஸிதூ³க நஸ்²சாக³த்ய
தம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ நப⁴மீயம்ʼ கஞ்சந ல ம
த³ர்ஸ²யதும்ʼ தஸ்ைமந ேவத³யாமாஸு :|

Ⅱதத :ஸஉக்தவாந்,ஸந்த்⁴யாயாம்ʼநப⁴ேஸா
ரக்தத்வாத்³யூயம்ʼவத³த²,ஸ்²ேவா ந ர்ம்மலம்ʼ
த ³நம்ʼ ப⁴வஷ்யத ;

Ⅲ ப்ராத :காேல ச நப⁴ேஸா ரக்தத்வாத்
மலிநத்வாஞ்ச வத³த², ஜ²ஞ்ப்⁴ஸ²த்³ய
ப⁴வஷ்யத | ேஹ கபடிேநா யத ³ யூயம்
அந்தரீக்ஷஸ்ய ல ம ேபா³த்³து⁴ம்ʼ ஸ²க்நுத²,
தர்ஹ காலஸ்ையதஸ்ய ல ம கத²ம்ʼ
ேபா³த்³து⁴ம்ʼ நஸ²க்நுத²?
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Ⅳ ஏதத்காலஸ்ய து³ஷ்ேடா வ்யப ⁴சாரீ
ச வம்ʼேஸா² ல ம க³ேவஷயத ,
க ந்து யூநேஸா ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா
ல ம வ நாந்யத் க மப ல ம தாந் ந
த³ர்ஸ²யய்யேத| ததா³நீம்ʼ ஸ தாந் வஹாய
ப்ரதஸ்ேத²|

Ⅴ அநந்தரமந்யபாரக³மநகாேல தஸ்ய
ஸி²ஷ்யா : பூபமாேநதும்ʼவஸ்ம்ருʼதவந்த :|

Ⅵயீஸு²ஸ்தாநவாதீ³த், யூயம்ʼ ப ²ரூஸி²நாம்ʼ
ஸிதூ³க நாஞ்ச கண்வம்ʼ ப்ரத ஸாவதா⁴நா :
ஸதர்காஸ்²ச ப⁴வத|

Ⅶ ேதந ேத பரஸ்பரம்ʼ வவச்ய
கத²யதுமாேரப ⁴ேர, வயம்ʼ பூபாநாேநதும்ʼ
வஸ்ம்ருʼதவந்த ஏதத்காரணாத்³இத கத²யத |

Ⅷ க ந்து யீஸு²ஸ்தத்³வஜ்ஞாய
தாநேவாசத், ேஹ ஸ்ேதாகவஸ்²வாஸிேநா
யூயம்ʼ பூபாநாநயநமத ⁴ குத : பரஸ்பரேமதத்³
வவம்ʼக்ய?

Ⅸ யுஷ்மாப ⁴ : க மத்³யாப ந ஜ்ஞாயேத?
பஞ்சப ⁴ : பூைப : பஞ்சஸஹஸ்ரபுருேஷஷ
ேபா⁴ஜிேதஷ ப⁴ ேயாச்ச ²ஷ்டபூர்ணாந்
கத ட³லகாந்ஸமக்³ருʼஹ்லீதம்ʼ;

Ⅹததா²ஸப்தப ⁴ : பூைபஸ்²சது :ஸஹஸ்ரபுருேஷஷ
ேப⁴ஜிேதஷ கத ட³லகாந் ஸமக்³ருʼஹ்லீத,
தத் க ம்ʼயுஷ்மாப ⁴ர்நஸ்மர்ய்யேத?

Ⅺ தஸ்மாத் ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ஸிதூ³க நாஞ்ச
கண்வம்ʼ ப்ரத ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²த,
கதா²மிமாம் அஹம்ʼ பூபாநத ⁴ நாகத²யம்ʼ,
ஏதத்³யூயம்ʼகுேதா ந பு³த்⁴யத்⁴ேவ?
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Ⅻ ததா³நீம்ʼ பூபகண்வம்ʼ ப்ரத
ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²ேதத ேநாக்த்வா
ப ²ரூஸி²நாம்ʼ ஸிதூ³க நாஞ்ச உபேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ரத ஸாவதா⁴நாஸ்தஷ்ட²ேதத கத ²தவாந்,
இத ைதரேபா³த ⁴|

ⅩⅢ அபரஞ்ச யீஸு² : ைகஸரியா-
ப ²லிபப்ரேத³ஸ²மாக³த்ய ஸி²ஷ்யாந்
அப்ருʼச்ச²த், ேயா(அ)ஹம்ʼ மநுஜஸுத :
ேஸா(அ)ஹம்ʼ க :? ேலாைகரஹம்ʼ கமுச்ேய?

ⅩⅣததா³நீம்ʼேதகத ²தவந்த :,ேகச த்³வத³ந்த
த்வம்ʼ மஜ்ஜயதா ேயாஹந், ேகச த்³வத³ந்த ,
த்வம் ஏலிய :, ேகச ச்ச வத³ந்த , த்வம்ʼ
ய ரிமிேயாவா கஸ்²ச த்³ ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த |

ⅩⅤபஸ்²சாத்ஸதாந்பப்ரச்ச²,யூயம்ʼமாம்ʼகம்ʼ
வத³த²? தத :ஸி²ேமாந் ப தரஉவாச,

ⅩⅥத்வமமேரஸ்²வரஸ்யாப ⁴ஷக்தபுத்ர :|
ⅩⅦ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந், ேஹ
யூநஸ : புத்ர ஸி²ேமாந் த்வம்ʼ த⁴ந்ய :;
யத : ேகாப அநுஜஸ்த்வய்ேயதஜ்ஜ்ஞாநம்ʼ
ேநாத³பாத³யத், க ந்து மம ஸ்வர்க³ஸ்ய :
ப ேதாத³பாத³யத்|

ⅩⅧ அேதா(அ)ஹம்ʼ த்வாம்ʼ வதா³மி,
த்வம்ʼ ப தர : (ப்ரஸ்தர :) அஹஞ்ச
தஸ்ய ப்ரஸ்தரஸ்ேயாபரி ஸ்வமண்ட³லீம்ʼ
ந ர்ம்மாஸ்யாமி, ேதந ந ரேயா ப³லாத் தாம்ʼ
பராேஜதும்ʼ நஸ² யத |

ⅩⅨ அஹம்ʼ துப்⁴யம்ʼ ஸ்வர்கீ³யராஜ்யஸ்ய
குஞ்ஜிகாம்ʼ தா³ஸ்யாமி, ேதந யத்
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கஞ்சந த்வம்ʼ ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ ப⁴ம்ʼத்ஸ்யஸி
தத்ஸ்வர்ேக³ ப⁴ம்ʼத்ஸ்யேத, யச்ச கஞ்சந
மஹ்யாம்ʼ ேமா யஸி தத் ஸ்வர்ேக³
ேமா யேத|

ⅩⅩ பஸ்²சாத் ஸ ஸி²ஷ்யாநாத ³ஸ²த்,
அஹமப ⁴ஷக்ேதா யீஸு²ரித கதா²ம்ʼ
கஸ்ைமச த³ப யூயம்ʼமா கத²யத|

ⅩⅪ அந்யஞ்ச யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ க³த்வா
ப்ராசீநேலாேகப்⁴ய : ப்ரதா⁴நயாஜேகப்⁴ய
உபாத்⁴யாேயப்⁴யஸ்²சப³ஹுது³ :க²ேபா⁴க³ஸ்ைத
ர்ஹதத்வம்ʼ த்ருʼதீயத ³ேந புநருத்தா²நஞ்ச
மமாவஸ்²யகம் ஏதா : கதா²
யீஸு²ஸ்தத்காலமாரப்⁴ய ஸி²ஷ்யாந்
ஜ்ஞாபயதும்ஆரப்³த⁴வாந்|

ⅩⅫ ததா³நீம்ʼ ப தரஸ்தஸ்ய கரம்ʼ க்⁴ருʼத்வா
தர்ஜய த்வா கத²யதுமாரப்³த⁴வாந், ேஹ
ப்ரேபா⁴, தத் த்வத்ேதா தூ³ரம்ʼ யாது, த்வாம்ʼ
ப்ரத கதா³ப ந க⁴டிஷ்யேத|

ⅩⅩⅢ க ந்து ஸ வத³நம்ʼ பராவர்த்ய ப தரம்ʼ
ஜகா³த³, ேஹ வக்⁴நகாரிந், மத்ஸம்முகா²த்³
தூ³ரீப⁴வ, த்வம்ʼ மாம்ʼ பா³த⁴ேஸ,
ஈஸ்²வரீயகார்ய்யாத் மாநுஷீயகார்ய்யம்ʼ
துப்⁴யம்ʼ ேராசேத|

ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸ்வீயஸி²ஷ்யாந்
உக்தவாந் ய : கஸ்²ச த் மம பஸ்²சாத்³கா³மீ
ப⁴வதும் இச்ச²த , ஸ ஸ்வம்ʼ தா³ம்யது, ததா²
ஸ்வக்ருஸ²ம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்மத்பஸ்²சாதா³யாது|
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ⅩⅩⅤ யேதா ய : ப்ராணாந் ரக்ஷதுமிச்ச²த ,
ஸ தாந் ஹாரயஷ்யத , க ந்து ேயா மத³ர்த²ம்ʼ
நஜப்ராணாந்ஹாரயத ,ஸதாந்ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅥமாநுேஷாயத ³ஸர்வ்வம்ʼஜக³த்லப⁴ேத
நஜப்ரணாந் ஹாரயத , தர்ஹ தஸ்ய ேகா
லாப⁴ :? மநுேஜா நஜப்ராணாநாம்ʼவநமேயந
வா க ம்ʼ தா³தும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅦ மநுஜஸுத : ஸ்வதூ³ைத : ஸாகம்ʼ பது :
ப்ரபா⁴ேவணாக³மிஷ்யத ; ததா³ ப்ரத மநுஜம்ʼ
ஸ்வஸ்வகர்ம்மாநுஸாராத் ப²லம்ʼ தா³ஸ்யத |

ⅩⅩⅧ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வச்மி,
ஸராஜ்யம்ʼ மநுஜஸுதம் ஆக³தம்ʼ ந
பஸ்²யந்ேதா ம்ருʼத்யும்ʼ ந ஸ்வாத ³ஷ்யந்த ,
ஏதாத்³ருʼஸா² : கத பயஜநா அத்ராப
த³ண்டா³யமாநா :ஸந்த |

ⅩⅦ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ஷட்³த ³ேநப்⁴ய : பரம்ʼ யீஸு² :
ப தரம்ʼ யாகூப³ம்ʼ தத்ஸஹஜம்ʼ ேயாஹநஞ்ச
க்³ருʼஹ்லந் உச்சாத்³ேர ர்வவக்தஸ்தா²நம்
ஆக³த்ய ேதஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ரூபமந்யத்
த³தா⁴ர|

Ⅱ ேதந ததா³ஸ்யம்ʼ ேதஜஸ்வ , ததா³ப⁴ரணம்
ஆேலாகவத் பாண்ட³ரமப⁴வத்|

Ⅲ அந்யச்ச ேதந ஸாகம்ʼ ஸம்ʼலபந்ெதௗ
மூஸா ஏலியஸ்²ச ேதப்⁴ேயா த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த³து :|

Ⅳ ததா³நீம்ʼ ப தேரா யீஸு²ம்ʼ ஜகா³த³, ேஹ
ப்ரேபா⁴ ஸ்த ²த ரத்ராஸ்மாகம்ʼ ஸு²பா⁴, யத ³
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ப⁴வதாநுமந்யேத, தர்ஹ ப⁴வத³ர்த²ேமகம்ʼ
மூஸார்த²ேமகம் ஏலியார்த²ஞ்ைசகம் இத
த்ரீணிதூ³ஷ்யாணி ந ர்ம்மம|

Ⅴ ஏதத்கத²நகால ஏக உஜ்ஜவல :
பேயாத³ஸ்ேதஷாமுபரி சா²யாம்ʼ க்ருʼதவாந்,
வாரிதா³த்³ ஏஷா நப⁴ஸீயா வாக்³ ப³பூ⁴வ,
மமாயம்ʼ ப்ரிய : புத்ர :, அஸ்மிந் மம
மஹாஸந்ேதாஷ ஏதஸ்ய வாக்யம்ʼ யூயம்ʼ
நஸா²மயத|

Ⅵ க ந்து வாசேமதாம்ʼ ஸ்²ருʼண்வந்தஏவ
ஸி²ஷ்யா ம்ருʼஸ²ம்ʼ ஸ²ங்கமாநா ந்யுப்³ஜா
ந்யபதந்|

Ⅶததா³யீஸு²ராக³த்ய ேதஷாம்ʼ கா³த்ராணி
ஸ்ப்ருʼஸ²ந்உவாச,உத்தஷ்ட²த,மாைப⁴ஷ்ட|

Ⅷ ததா³நீம்ʼ ேநத்ராண்யுந்மீல்ய யீஸு²ம்ʼ
வநா கமப ந த³த்³ருʼஸு² :|

Ⅸ தத : பரம் அத்³ேரரவேராஹணகாேல
யீஸு²ஸ்தாந் இத்யாத ³ேத³ஸ²,
மநுஜஸுதஸ்ய ம்ருʼதாநாம்ʼ
மத்⁴யாது³த்தா²நம்ʼ யாவந்ந ஜாயேத, தாவத்
யுஷ்மாப ⁴ேரதத்³த³ர்ஸ²நம்ʼ கஸ்ைமச த³ப ந
கத²யதவ்யம்ʼ|

Ⅹ ததா³ ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ பப்ரச்சு² :,
ப்ரத²மம் ஏலிய ஆயாஸ்யதீத குத
உபாத்⁴யாையருச்யேத?

Ⅺ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், ஏலிய :
ப்ராேக³த்ய ஸர்வ்வாணி ஸாத⁴யஷ்யதீத
ஸத்யம்ʼ,
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Ⅻ க ந்த்வஹம்ʼ யுஷ்மாந் வச்மி, ஏலிய
ஏத்ய க³த :, ேத தமபரிச த்ய தஸ்மிந்
யேத²ச்ச²ம்ʼ வ்யவஜஹு :; மநுஜஸுேதநாப
ேதஷாமந்த ேக தாத்³ருʼக்³ து³ :க²ம்ʼ
ேபா⁴க்தவ்யம்ʼ|

ⅩⅢததா³நீம்ʼஸமஜ்ஜயதாரம்ʼ ேயாஹநமத ⁴
கதா²ேமதாம்ʼ வ்யாஹ்ருʼதவாந், இத்த²ம்ʼ
தச்ச ²ஷ்யாபு³பு³த ⁴ேர|

ⅩⅣபஸ்²சாத்ேதஷ ஜநநவஹஸ்யாந்த கமாக³ேதஷ
கஸ்²ச த் மநுஜஸ்தத³ந்த கேமத்ய ஜாநூநீ
பாதய த்வா கத ²தவாந்,

ⅩⅤ ேஹ ப்ரேபா⁴, மத்புத்ரம்ʼ ப்ரத க்ருʼபாம்ʼ
வத³தா⁴து, ேஸாபஸ்மாராமேயந ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ
வ்யத ²த : ஸந் புந : புந ர்வஹ்ெநௗ முஹு
ர்ஜலமத்⁴ேய பதத |

ⅩⅥதஸ்மாத்³ ப⁴வத : ஸி²ஷ்யாணாம்ʼஸமீேப
தமாநயம்ʼக ந்துேததம்ʼஸ்வாஸ்த²ம்ʼகர்த்தும்ʼ
நஸ²க்தா :|

ⅩⅦ ததா³ யீஸு² : கத ²தவாந் ேர
அவஸ்²வாஸிந :, ேர வ பத²கா³மிந :, புந :
கத காலாந் அஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ஸந்நெதௗ⁴
ஸ்தா²ஸ்யாமி? கத காலாந் வா யுஷ்மாந்
ஸஹஷ்ேய? தமத்ர மமாந்த கமாநயத|

ⅩⅧ பஸ்²சாத்³ யீஸு²நா தர்ஜதஏவ ஸ
பூ⁴தஸ்தம்ʼ வஹாய க³தவாந், தத்³த³ண்ட³ஏவ
ஸபா³லேகா ந ராமேயா(அ)பூ⁴த்|



Matthew ⅩⅦ:ⅩⅨ lxxxii Matthew ⅩⅦ:ⅩⅩⅤ

ⅩⅨ தத : ஸி²ஷ்யா கு³ப்தம்ʼ யீஸு²முபாக³த்ய
ப³பா⁴ஷேர, குேதா வயம்ʼ தம்ʼ பூ⁴தம்ʼ
த்யாஜயதும்ʼ நஸ²க்தா :?

ⅩⅩ யீஸு²நா ேத ப்ேராக்தா :,
யுஷ்மாகமப்ரத்யயாத்;

ⅩⅪ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வச்மி
யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ ஸர்ஷைபகமாத்ேராப
வஸ்²வாேஸா ஜாயேத, தர்ஹ
யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மிந் ைஸ²ேல த்வமித :
ஸ்தா²நாத் தத் ஸ்தா²நம்ʼ யாஹீத
ப்³ரூேத ஸ தைத³வ சலிஷ்யத ,
யுஷ்மாகம்ʼ க மப்யஸாத்⁴யஞ்ச கர்ம்ம ந
ஸ்தா²ஸ்யாத | க ந்து ப்ரார்த²ேநாபவாெஸௗ
வைநதாத்³ருʼேஸா²பூ⁴ேதா ந த்யாஜ்ேயத|

ⅩⅫ அபரம்ʼ ேதஷாம்ʼ கா³லீல்ப்ரேத³ேஸ²
ப்⁴ரமணகாேல யீஸு²நா ேத க³த ³தா :,
மநுஜஸுேதா ஜநாநாம்ʼ கேரஷ
ஸமர்பயஷ்யேதைத ர்ஹநஷ்யேத ச,

ⅩⅩⅢ க ந்து த்ருʼதீேய(அ)ஹ ◌ந् ம
உத்தா²பஷ்யேத, ேதந ேத ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼது³ :க ²தா
ப³பூ⁴வ :|

ⅩⅩⅣதத³நந்தரம்ʼேதஷ கப²ர்நாஹூம்நக³ரமாக³ேதஷ
கரஸம்ʼக்³ராஹண : ப தராந்த கமாக³த்ய
பப்ரச்சு² :,யுஷ்மாகம்ʼகு³ரு : க ம்ʼமந்த ³ரார்த²ம்ʼ
கரம்ʼ ந த³தா³த ? தத : ப தர : கத ²தவாந்
த³தா³த |

ⅩⅩⅤ ததஸ்தஸ்மிந் க்³ருʼஹமத்⁴யமாக³ேத
தஸ்ய கதா²கத²நாத் பூர்வ்வேமவ
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யீஸு²ருவாச, ேஹ ஸி²ேமாந், ேமத ³ந்யா
ராஜாந : ஸ்வஸ்வாபத்ேயப்⁴ய : க ம்ʼ
வேத³ஸி²ப்⁴ய : ேகப்⁴ய : கரம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்த ?
அத்ர த்வம்ʼ க ம்ʼ பு³த்⁴யேஸ? தத : ப தர
உக்தவாந்,வேத³ஸி²ப்⁴ய :|

ⅩⅩⅥததா³யீஸு²ருக்தவாந், தர்ஹ ஸந்தாநா
முக்தா :ஸந்த |

ⅩⅩⅦததா²ப யதா²ஸ்மாப ⁴ஸ்ேதஷாமந்தராேயா
ந ஜந்யேத, தத்க்ருʼேத ஜலேத⁴ஸ்தீரம்ʼ
க³த்வா வடி³ஸ²ம்ʼ க்ஷப, ேதநாெதௗ³ ேயா
மீந உத்தா²ஸ்யத , தம்ʼ க்⁴ருʼத்வா தந்முேக²
ேமாச ேதேதாலைககம்ʼரூப்யம்ʼப்ராப்ஸ்யஸி,
தத்³ க்³ருʼஹீத்வா தவ மம ச க்ருʼேத ேதப்⁴ேயா
ேத³ஹ |

ⅩⅧ
Ⅰததா³நீம்ʼஸி²ஷ்யா யீேஸா² : ஸமீபமாக³த்ய
ப்ருʼஷ்டவந்த :ஸ்வர்க³ராஜ்ேயக :ஸ்²ேரஷ்ட² :?

Ⅱ தேதா யீஸு² : க்ஷ த்³ரேமகம்ʼ பா³லகம்ʼ
ஸ்வஸமீபமாநீய ேதஷாம்ʼ மத்⁴ேய ந தா⁴ய
ஜகா³த³,

Ⅲ யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்³ரவீமி, யூயம்ʼ
மேநாவ ந மேயந க்ஷ த்³ரபா³லவத் ந ஸந்த :
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ ப்ரேவஷ்டும்ʼ நஸ²க்நுத²|

Ⅳ ய : கஸ்²ச த்³ ஏதஸ்ய க்ஷ த்³ரபா³லகஸ்ய
ஸமமாத்மாநம்ʼ நம்ரீகேராத , ஸஏவ
ஸ்வர்க³ராஜேயஸ்²ேரஷ்ட² :|
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Ⅴ ய : கஸ்²ச த்³ ஏதாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
க்ஷ த்³ரபா³லகேமகம்ʼ மம நாம்ந
க்³ருʼஹ்லாத ,ஸமாேமவக்³ருʼஹ்லாத |

Ⅵ க ந்து ேயா ஜேநா மய
க்ருʼதவஸ்²வாஸாநாேமேதஷாம்ʼ
க்ஷ த்³ரப்ராணிநாம் ஏகஸ்யாப வத்⁴ந ம்ʼ
ஜநயத , கண்ட²ப³த்³த⁴ேபஷணீகஸ்ய தஸ்ய
ஸாக³ராகா³த⁴ஜேலமஜ்ஜநம்ʼஸ்²ேரய :|

Ⅶவக்⁴நாத் ஜக³த : ஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத ,
வக்⁴ேநா(அ)வஸ்²யம்ʼ ஜநயஷ்யேத, க ந்து
ேயந மநுேஜந வக்⁴ேநா ஜநஷ்யேத
தஸ்ையவஸந்தாேபா ப⁴வஷ்யத |

Ⅷ தஸ்மாத் தவ கரஸ்²சரேணா வா யத ³
த்வாம்ʼ பா³த⁴ேத, தர்ஹ தம்ʼ ச ²த்த்வா
நக்ஷப, த்³வகரஸ்ய த்³வபத³ஸ்ய வா
தவாநப்தவஹ்ெநௗ ந ேக்ஷபாத், க²ஞ்ஜஸ்ய
வா ச ²ந்நஹஸ்தஸ்யதவஜீவேந ப்ரேவேஸா²
வரம்ʼ|

Ⅸ அபரம்ʼ தவ ேநத்ரம்ʼ யத ³ த்வாம்ʼ
பா³த⁴ேத, தர்ஹ தத³ப்யுத்பாவ்ய நக்ஷப,
த்³வேநத்ரஸ்ய நரகாக்³ெநௗ ந ேக்ஷபாத்
காணஸ்யதவஜீவேந ப்ரேவேஸா²வரம்ʼ|

Ⅹ தஸ்மாத³வத⁴த்³த⁴ம்ʼ, ஏேதஷாம்ʼ
க்ஷ த்³ரப்ராணிநாம் ஏகமப மாதுச்சீ²குருத,

Ⅺ யேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
ப்³ரவீமி, ஸ்வர்ேக³ ேதஷாம்ʼ தூ³தா மம
ஸ்வர்க³ஸ்த²ஸ்ய பதுராஸ்யம்ʼ ந த்யம்ʼ
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பஸ்²யந்த | ஏவம்ʼ ேய ேய ஹாரிதாஸ்தாந்
ரக்ஷதும்ʼமநுஜபுத்ரஆக³ச்ச²த்|

Ⅻயூயமத்ர க ம்ʼவவம்ʼக்³க்⁴ேவ? கஸ்யச த்³
யத ³ ஸ²தம்ʼ ேமஷா : ஸந்த , ேதஷாேமேகா
ஹார்ய்யேத ச, தர்ஹ ஸ ஏேகாநஸ²தம்ʼ
ேமஷாந் வஹாய பர்வ்வதம்ʼ க³த்வா தம்ʼ
ஹாரிதேமகம்ʼ க ம்ʼ ந ம்ருʼக³யேத?

ⅩⅢ யத ³ ச கதா³ச த் தந்ேமேஷாத்³ேத³ஸ²ம்ʼ
லமேத, தர்ஹ யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ
கத²யாமி, ேஸா(அ)வபத²கா³மிப்⁴ய
ஏேகாநஸ²தேமேஷப்⁴ேயாப தேத³கேஹேதாரத ⁴கம்
ஆஹ்லாத³ேத|

ⅩⅣ தத்³வத்³ ஏேதஷாம்ʼ க்ஷ த்³ரப்ராஏि◌நாம்
ஏேகாப நஸ்²யதீத யுஷ்மாகம்ʼ
ஸ்வர்க³ஸ்த²பது ர்நாப ⁴மதம்|

ⅩⅤ யத்³யப தவ ப்⁴ராதா த்வய
க மப்யபராத்⁴யத , தர்ஹ க³த்வா
யுவேயார்த்³வேயா :ஸ்த ²தேயாஸ்தஸ்யாபராத⁴ம்ʼ
தம்ʼ ஜ்ஞாபய| தத்ர ஸ யத ³ தவ வாக்யம்ʼ
ஸ்²ருʼேணாத , தர்ஹ த்வம்ʼ ஸ்வப்⁴ராதரம்ʼ
ப்ராப்தவாந்,

ⅩⅥ க ந்து யத ³ ந ஸ்²ருʼேணாத , தர்ஹ
த்³வாப்⁴யாம்ʼ த்ரிப ⁴ ர்வா ஸா ப ⁴ :
ஸர்வ்வம்ʼவாக்யம்ʼயதா² நஸ்²ச தம்ʼஜாயேத,
தத³ர்த²ம் ஏகம்ʼ த்³ெவௗ வா ஸாக்ஷெணௗ
க்³ருʼஹீத்வாயாஹ |

ⅩⅦ ேதந ஸ யத ³ தேயா ர்வாக்யம்ʼ ந
மாந்யேத, தர்ஹ ஸமாஜம்ʼ தஜ்ஜ்ஞாபய,
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க ந்து யத ³ ஸமாஜஸ்யாப வாக்யம்ʼ
ந மாந்யேத,தர்ஹ ஸ தவ ஸமீேப
ேத³வபூஜகஇவசண்டா³லஇவசப⁴வஷ்யத |

ⅩⅧ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் ஸத்யம்ʼ வதா³மி,
யுஷ்மாப ⁴ : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ யத்³ ப³த்⁴யேத தத்
ஸ்வர்ேக³ ப⁴ம்ʼத்ஸ்யேத; ேமத ³ந்யாம்ʼ யத்
ேபா⁴ச்யேத,ஸ்வர்ேக³(அ)ப தத் ேமா யேத|

ⅩⅨபுநரஹம்ʼயுஷ்மாந்வதா³மி, ேமத ³ந்யாம்ʼ
யுஷ்மாகம்ʼ யத ³ த்³வாேவகவாக்யீபூ⁴ய
கஞ்ச த் ப்ரார்த²ேயேத, தர்ஹ மம
ஸ்வர்க³ஸ்த²ப த்ரா தத் தேயா : க்ருʼேத
ஸம்பந்நம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩ யேதா யத்ர த்³ெவௗ த்ரேயா வா மம
நாந்ந மிலந்த , தத்ைரவாஹம்ʼ ேதஷாம்ʼ
மத்⁴ேய(அ)ஸ்மி|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ ப தரஸ்தத்ஸமீபமாக³த்ய
கத ²தவாந் ேஹ ப்ரேபா⁴, மம ப்⁴ராதா மம
யத்³யபராத்⁴யத , தர்ஹ தம்ʼ கத க்ருʼத்வ :
க்ஷமிஷ்ேய?

ⅩⅫ க ம்ʼ ஸப்தக்ருʼத்வ :? யீஸு²ஸ்தம்ʼ
ஜகா³த³, த்வாம்ʼ ேகவலம்ʼ ஸப்தக்ருʼத்ேவா
யாவத் நவதா³மி, க ந்துஸப்தத்யாகு³ணிதம்ʼ
ஸப்தக்ருʼத்ேவாயாவத்|

ⅩⅩⅢ அபரம்ʼ நஜதா³ைஸ : ஸஹ
ஜிக³ணயஷ  : கஸ்²ச த்³ ராேஜவ
ஸ்வர்க³ராஜயம்ʼ|
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ⅩⅩⅣ ஆரப்³ேத⁴ தஸ்மிந் க³ணேந
ஸார்த்³த⁴ஸஹஸ்ரமுத்³ராபூரிதாநாம்ʼ
த³ஸ²ஸஹஸ்ரபுடகாநாம்ஏேகா(அ)க⁴மர்ணஸ்தத்ஸமக்ஷமாநாய |

ⅩⅩⅤ தஸ்ய பரிேஸா²த⁴நாய
த்³ரவ்யாபா⁴வாத் பரிேஸா²த⁴நார்த²ம்ʼ ஸ
ததீ³யபா⁴ர்ய்யாபுத்ராத ³ஸர்வ்வஸ்வஞ்ச
வக்ரீயதாமித தத்ப்ரபு⁴ராத ³ேத³ஸ²|

ⅩⅩⅥ ேதந ஸ தா³ஸஸ்தஸ்ய பாத³ேயா :
பதந் ப்ரணம்ய கத ²தவாந் , ேஹ ப்ரேபா⁴
ப⁴வதா ைக⁴ர்ய்ேய க்ருʼேத மயா ஸர்வ்வம்ʼ
பரிேஸா²த ⁴ஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ ததா³நீம்ʼ தா³ஸஸ்ய ப்ரபு⁴ : ஸகருண :
ஸந்ஸகலர்ணம்ʼக்ஷமித்வா தம்ʼ தத்யாஜ|

ⅩⅩⅧ க ந்து தஸ்மிந் தா³ேஸ ப³ஹ ர்யாேத,
தஸ்ய ஸ²தம்ʼ முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼஸா²ந் ேயா
தா⁴ரயத , தம்ʼ ஸஹதா³ஸம்ʼ த்³ருʼஷ்த்³வா
தஸ்ய கண்ட²ம்ʼ நஷ்பீட்³ய க³த ³தவாந், மம
யத் ப்ராப்யம்ʼ தத் பரிேஸா²த⁴ய|

ⅩⅩⅨததா³தஸ்யஸஹதா³ஸஸ்தத்பாத³ேயா :
பத த்வா வ நீய ப³பா⁴ேஷ, த்வயா ைத⁴ர்ய்ேய
க்ருʼேத மயாஸர்வ்வம்ʼ பரிேஸா²த ⁴ஷ்யேத|

ⅩⅩⅩ ததா²ப ஸ தத் நாஙகீ³க்ருʼத்ய யாவத்
ஸர்வ்வம்ருʼணம்ʼ ந பரிேஸா²த ⁴தவாந் தாவத்
தம்ʼ காராயாம்ʼஸ்தா²பயாமாஸ|

ⅩⅩⅪததா³தஸ்யஸஹதா³ஸாஸ்தஸ்ையதாத்³ருʼக்³
ஆசரணம்ʼ வேலாக்ய ப்ரேபா⁴ : ஸமீபம்ʼ
க³த்வா ஸர்வ்வம்ʼ வ்ருʼத்தாந்தம்ʼ
ந ேவத³யாமாஸு :|
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ⅩⅩⅫததா³தஸ்யப்ரபு⁴ஸ்தமாஹூயஜகா³த³,
ேர து³ஷ்ட தா³ஸ, த்வயா மத்ஸந்நெதௗ⁴
ப்ரார்த ²ேத மயா தவ ஸர்வ்வம்ருʼணம்ʼ
த்யக்தம்ʼ;

ⅩⅩⅩⅢ யதா² சாஹம்ʼ த்வய கருணாம்ʼ
க்ருʼதவாந், தைத²வ த்வத்ஸஹதா³ேஸ
கருணாகரணம்ʼ க ம்ʼ தவ ேநாச தம்ʼ?

ⅩⅩⅩⅣ இத கத²யத்வா தஸ்ய ப்ரபு⁴ :
க்ருத்³த்⁴யந் நஜப்ராப்யம்ʼ யாவத் ஸ ந
பரிேஸா²த ⁴தவாந், தாவத் ப்ரஹாரகாநாம்ʼ
கேரஷ தம்ʼஸமர்ப தவாந்|

ⅩⅩⅩⅤ யத ³ யூயம்ʼ ஸ்வாந்த :கரைண :
ஸ்வஸ்வஸஹஜாநாம் அபராதா⁴ந் ந
க்ஷமத்⁴ேவ, தர்ஹ மம ஸ்வர்க³ஸ்ய : ப தாப
யுஷ்மாந் ப்ரதீத்த²ம்ʼ கரிஷ்யத |

ⅩⅨ
Ⅰ அநந்தரம் ஏதாஸு கதா²ஸு ஸமாப்தாஸு
யீஸு² ர்கா³லீலப்ரேத³ஸா²த் ப்ரஸ்தா²ய
யர்த³ந்தீரஸ்த²ம்ʼ யஹூதா³ப்ரேத³ஸ²ம்ʼ
ப்ராப்த :|

Ⅱ ததா³ தத்பஸ்²சாத் ஜநநவேஹ க³ேத ஸ
தத்ர தாந் ந ராமயாந்அகேராத்|

Ⅲதத³நந்தரம்ʼப ²ரூஸி²நஸ்தத்ஸமீபமாக³த்ய
பாரீக்ஷதும்ʼ தம்ʼ பப்ரச்சு² :, கஸ்மாத³ப
காரணாத் நேரண ஸ்வஜாயா பரித்யாஜ்யா
நவா?
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Ⅳ ஸ ப்ரத்யுவாச, ப்ரத²மம் ஈஸ்²வேரா
நரத்ேவந நாரீத்ேவந ச மநுஜாந் ஸஸர்ஜ,
தஸ்மாத் கத ²தவாந்,

Ⅴ மாநுஷ : ஸ்வபதெரௗ பரித்யஜ்ய
ஸ்வபத்ந்யாம் ஆஸ யேத, ெதௗ த்³ெவௗ
ஜநாேவகாங்ெகௗ³ ப⁴வஷ்யத :, க ேமதத்³
யுஷ்மாப ⁴ ர்ந படி²தம்?

Ⅵ அதஸ்ெதௗ புந ர்ந த்³ெவௗ
தேயாேரகாங்க³த்வம்ʼ ஜாதம்ʼ, ஈஸ்²வேரண
யச்சஸமயுஜ்யத,மநுேஜா ந தத்³ ப ⁴ந்த்³யாத்|

Ⅶ ததா³நீம்ʼ ேத தம்ʼ ப்ரத்யவத³ந், ததா²த்ேவ
த்யாஜ்யபத்ரம்ʼ த³த்த்வா ஸ்வாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ
ஜாயாம்ʼ த்யக்தும்ʼ வ்யவஸ்தா²ம்ʼ மூஸா :
கத²ம்ʼலிேலக²?

Ⅷதத : ஸ கத ²தவாந், யுஷ்மாகம்ʼ மநஸாம்ʼ
காடி²ந்யாத்³ யுஷ்மாந் ஸ்வாம்ʼ ஸ்வாம்ʼ
ஜாயாம்ʼ த்யக்தும் அந்வமந்யத க ந்து
ப்ரத²மாத்³ ஏேஷாவத ⁴ர்நாஸீத்|

Ⅸ அேதா யுஷ்மாநஹம்ʼ வதா³மி,
வ்யப ⁴சாரம்ʼவநா ேயா நஜஜாயாம்ʼ த்யேஜத்
அந்யாஞ்ச வவேஹத், ஸ பரதா³ராந் க³ச்ச²த ;
யஸ்²ச த்யக்தாம்ʼ நாரீம்ʼ வவஹத ேஸாப
பரதா³ேரஷ ரமேத|

Ⅹ ததா³ தஸ்ய ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ ப³பா⁴ஷேர,
யத ³ ஸ்வஜாயயா ஸாகம்ʼ பும்ʼஸ ஏதாத்³ருʼக்
ஸம்ப³ந்ேதா⁴ஜாயேத,தர்ஹ வவஹநேமவந
ப⁴த்³ரம்ʼ|
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Ⅺதத :ஸஉக்தவாந்,ேயப்⁴யஸ்தத்ஸாமர்த்²யம்ʼ
ஆதா³ய , தாந் வ நாந்ய : ேகாப மநுஜ
ஏதந்மதம்ʼ க்³ரஹீதும்ʼ நஸ²க்ேநாத |

Ⅻ கத பயா ஜநநக்லீப³ : கத பயா
நரக்ருʼதக்லீப³ : ஸ்வர்க³ராஜ்யாய கத பயா :
ஸ்வக்ருʼதக்லீபா³ஸ்²ச ஸந்த , ேய க்³ரஹீதும்ʼ
ஸ²க்நுவந்த ேத க்³ருʼஹ்லந்து|

ⅩⅢஅபரம்யதா²ஸஸி²ஸூ²நாம்ʼகா³த்ேரஷ
ஹஸ்தம்ʼ த³த்வா ப்ரார்த²யேத, தத³ர்த²ம்ʼ
தத்ஸமீம்ʼபம்ʼ ஸி²ஸ²வ ஆநீயந்த, தத
ஆநயத்ருʼந்ஸி²ஷ்யாஸ்த ரஸ்க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅣ க ந்து யீஸு²ருவாச, ஸி²ஸ²ேவா
மத³ந்த கம் ஆக³ச்ச²ந்து, தாந் மா
வாரயத, ஏதாத்³ருʼஸா²ம்ʼ ஸி²ஸூ²நாேமவ
ஸ்வர்க³ராஜ்யம்ʼ|

ⅩⅤ தத : ஸ ேதஷாம்ʼ கா³த்ேரஷ ஹஸ்தம்ʼ
த³த்வா தஸ்மாத்ஸ்தா²நாத் ப்ரதஸ்ேத²|

ⅩⅥ அபரம் ஏக ஆக³த்ய தம்ʼ பப்ரச்ச², ேஹ
பரமகு³ேரா, அநந்தாயு : ப்ராப்தும்ʼ மயா க ம்ʼ
க ம்ʼஸத்கர்ம்ம கர்த்தவ்யம்ʼ?

ⅩⅦ தத : ஸ உவாச, மாம்ʼ பரமம்ʼ குேதா
வத³ஸி? வேநஸ்²சரம்ʼ ந ேகாப பரம :,
க ந்து யத்³யநந்தாயு : ப்ராப்தும்ʼ வாஞ்ச²ஸி,
தர்ஹ்யாஜ்ஞா : பாலய|

ⅩⅧ ததா³ ஸ ப்ருʼஷ்டவாந், கா : கா
ஆஜ்ஞா :? தேதா யீஸு² : கத ²தவாந், நரம்ʼ மா
ஹந்யா :, பரதா³ராந் மா க³ச்ேச² :, மா ேசாரேய :,
ம்ருʼஷாஸா யம்ʼமா த³த்³யா :,
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ⅩⅨ நஜப தெரௗ ஸம்ʼமந்யஸ்வ,
ஸ்வஸமீபவாஸிந ஸ்வவத்ப்ேரமகுரு|

ⅩⅩஸ யுவா கத ²தவாந், ஆ பா³ல்யாத்³ ஏதா :
பாலயாமி,இதா³நீம்ʼ க ம்ʼ ந்யூநமாஸ்ேத?

ⅩⅪ தேதா யீஸு²ரவத³த், யத ³ ஸித்³ேதா⁴
ப⁴வதும்ʼ வாஞ்ச²ஸி, தர்ஹ க³த்வா
நஜஸர்வ்வஸ்வம்ʼ வக்ரீய த³ரித்³ேரப்⁴ேயா
வ தர, தத : ஸ்வர்ேக³ வத்தம்ʼ லப்ஸ்யேஸ;
ஆக³ச்ச²,மத்பஸ்²சாத்³வர்த்தீ ச ப⁴வ|

ⅩⅫ ஏதாம்ʼ வாசம்ʼ ஸ்²ருத்வா ஸ யுவா
ஸ்வீயப³ஹுஸம்பத்ேத ர்வஷண : ஸந்
சலிதவாந்|

ⅩⅩⅢ ததா³ யீஸு² : ஸ்வஸி²ஷ்யாந் அவத³த்,
த⁴ந நாம்ʼ ஸ்வர்க³ராஜ்யப்ரேவேஸா²
மஹாது³ஷ்கர இத யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ
வதா³மி|

ⅩⅩⅣபுநரப யுஷ்மாநஹம்ʼவதா³மி, த⁴ந நாம்ʼ
ஸ்வர்க³ராஜ்யப்ரேவஸா²த் ஸூசீச ²த்³ேரண
மஹாங்க³க³மநம்ʼஸுகரம்ʼ|

ⅩⅩⅤ இத வாக்யம்ʼ நஸ²ம்ய ஸி²ஷ்யா
அத சமத்க்ருʼத்ய கத²யாமாஸு :; தர்ஹ கஸ்ய
பரித்ராணம்ʼ ப⁴வதும்ʼஸ²க்ேநாத ?

ⅩⅩⅥததா³ஸதாந்த்³ருʼஷ்த்³வாகத²யாமாஸ,
தத் மாநுஷாணாமஸ²க்யம்ʼ ப⁴வத ,
க ந்த்வீஸ்²வரஸ்யஸர்வ்வம்ʼஸ²க்யம்|

ⅩⅩⅦ ததா³ ப தரஸ்தம்ʼ க³த ³தவாந்,
பஸ்²ய, வயம்ʼ ஸர்வ்வம்ʼ பரித்யஜ்ய ப⁴வத :
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பஸ்²சாத்³வர்த்த ேநா (அ)ப⁴வாம; வயம்ʼ க ம்ʼ
ப்ராப்ஸ்யாம :?

ⅩⅩⅧ தேதா யீஸு² : கத ²தவாந்,
யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வதா³மி, யூயம்ʼ
மம பஸ்²சாத்³வர்த்த ேநா ஜாதா இத
காரணாத் நவீநஸ்ருʼஷ்டிகாேல யதா³
மநுஜஸுத : ஸ்வீையஸ்²சர்ய்யஸிம்ʼஹாஸந
உபேவ யத , ததா³ யூயமப
த்³வாத³ஸ²ஸிம்ʼஹாஸேநஷ பவஸ்²ய
இஸ்ராேயலீயத்³வாத³ஸ²வம்ʼஸா²நாம்ʼ
வசாரம்ʼ கரிஷ்யத²|

ⅩⅩⅨ அந்யச்ச ய : கஸ்²ச த் மம
நாமகாரணாத் க்³ருʼஹம்ʼ வா ப்⁴ராதரம்ʼ
வா ப⁴க ³நீம்ʼ வா ப தரம்ʼ வா மாதரம்ʼ
வா ஜாயாம்ʼ வா பா³லகம்ʼ வா பூ⁴மிம்ʼ
பரித்யஜத , ஸ ேதஷாம்ʼ ஸ²தகு³ணம்ʼ
லப்ஸ்யேத, அநந்தாயுேமா(அ)த ⁴காரித்வஞ்ச
ப்ராப்ஸ்யத |

ⅩⅩⅩக ந்துஅக்³ரீயா அேநேக ஜநா : பஸ்²சாத்,
பஸ்²சாதீயாஸ்²சாேநேக ேலாகா அக்³ேர
ப⁴வஷ்யந்த |

ⅩⅩ
Ⅰ ஸ்வர்க³ராஜ்யம் ஏதாத்³ருʼஸா² ேகநச த்³
க்³ருʼஹஸ்ேயந ஸமம்ʼ, ேயா(அ)த ப்ரபா⁴ேத
நஜத்³ராக்ஷாேக்ஷத்ேர க்ருʼஷகாந்
ந ேயாக்தும்ʼ க³தவாந்|
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Ⅱ பஸ்²சாத் ைத : ஸாகம்ʼ த ³ைநகப்⁴ருʼத ம்ʼ
முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼஸ²ம்ʼ நரூப்ய தாந்
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ ப்ேரரயாமாஸ|

Ⅲஅநந்தரம்ʼ ப்ரஹைரகேவலாயாம்ʼ க³த்வா
ஹட்ேட கத பயாந் நஷ்கர்ம்மகாந் வ ேலாக்ய
தாநவத³த்,

Ⅳ யூயமப மம த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ
யாத, யுஷ்மப்⁴யமஹம்ʼ ேயாக்³யப்⁴ருʼத ம்ʼ
தா³ஸ்யாமி, ததஸ்ேதவவ்ரஜு :|

Ⅴ புநஸ்²ச ஸ த்³வதீயத்ருʼதீயேயா :
ப்ரஹரேயா ர்ப³ஹ ர்க³த்வா தைத²வ
க்ருʼதவாந்|

Ⅵ தேதா த³ண்ட³த்³வயாவஸி²ஷ்டாயாம்ʼ
ேவலாயாம்ʼ ப³ஹ ர்க³த்வாபராந்
கத பயஜநாந் நஷ்கர்ம்மகாந் வ ேலாக்ய
ப்ருʼஷ்டவாந்,யூயம்ʼ க மர்த²ம்அத்ரஸர்வ்வம்ʼ
த ³நம்ʼ நஷ்கர்ம்மாணஸ்தஷ்ட²த²?

Ⅶ ேத ப்ரத்யவத³ந், அஸ்மாந் ந ேகாப
கர்மமணி ந யும்ʼக்ேத|ததா³நீம்ʼஸகத ²தவாந்,
யூயமப மம த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரம்ʼ யாத, ேதந
ேயாக்³யாம்ʼ ப்⁴ருʼத ம்ʼலப்ஸ்யத²|

Ⅷ தத³நந்தரம்ʼ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
ஸஏவ த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரபத ரத்⁴யக்ஷம்ʼ
க³த ³வாந், க்ருʼஷகாந் ஆஹூய
ேஸ²ஷஜநமாரப்⁴யப்ரத²மம்ʼயாவத்ேதப்⁴ேயா
ப்⁴ருʼத ம்ʼ ேத³ஹ |
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Ⅸ ேதந ேய த³ண்ட³த்³வயாவஸ்த ²ேத
ஸமாயாதாஸ்ேதஷாம் ஏைகேகா ஜேநா
முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼஸ²ம்ʼ ப்ராப்ேநாத்|

Ⅹ ததா³நீம்ʼ ப்ரத²மநயுக்தா ஜநா
ஆக³த்யாநுமிதவந்ேதா வயமத ⁴கம்ʼ
ப்ரப்ஸ்யாம :, க ந்து ைதரப
முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼேஸா²(அ)லாப ⁴|

Ⅺ ததஸ்ேத தம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ேதந
ேக்ஷத்ரபத நா ஸாகம்ʼ வாக்³யுத்³த⁴ம்ʼ
குர்வ்வந்த : கத²யாமாஸு :,

Ⅻ வயம்ʼ க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ த ³நம்ʼ
தாபக்ேலெஸௗ² ேஸாட⁴வந்த :, க ந்து
பஸ்²சாதாயா ேஸ ஜநா த³ண்ட³த்³வயமாத்ரம்ʼ
பரிஸ்²ராந்தவந்தஸ்ேத(அ)ஸ்மாப ⁴ :
ஸமாநாம்ʼஸா² : க்ருʼதா :|

ⅩⅢ தத : ஸ ேதஷாேமகம்ʼ ப்ரத்யுவாச, ேஹ
வத்ஸ, மயா த்வாம்ʼ ப்ரத ேகாப்யந்யாேயா
ந க்ருʼத : க ம்ʼ த்வயா மத்ஸமக்ஷம்ʼ
முத்³ராசதுர்தா²ம்ʼேஸா² நாங்கீ³க்ருʼத :?

ⅩⅣ தஸ்மாத் தவ யத் ப்ராப்யம்ʼ
ததா³தா³ய யாஹ , துப்⁴யம்ʼ யத ,
பஸ்²சாதீயநயுக்தேலாகாயாப தத
தா³துமிச்சா²மி|

ⅩⅤ ஸ்ேவச்ச²யா நஜத்³ரவ்யவ்யவஹரணம்ʼ
க ம்ʼ மயா ந கர்த்தவ்யம்ʼ? மம தா³த்ருʼத்வாத்
த்வயா க ம் ஈர்ஷ்யாத்³ருʼஷ்டி : க்ரியேத?

ⅩⅥ இத்த²ம் அக்³ரீயேலாகா : பஸ்²சதீயா
ப⁴வஷ்யந்த , பஸ்²சாதீயஜநாஸ்²சக்³ரீயா
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ப⁴வஷ்யந்த ,அஹூதா ப³ஹவ : க ந்த்வல்ேப
மேநாப ⁴லஷதா :|

ⅩⅦதத³நந்தரம்ʼயீஸு² ர்யரூஸா²லம்நக³ரம்ʼ
க³ச்ச²ந் மார்க³மத்⁴ேய ஸி²ஷ்யாந் ஏகாந்ேத
வபா⁴ேஷ,

ⅩⅧபஸ்²யவயம்ʼயரூஸா²லம்நக³ரம்ʼயாம :,
தத்ர ப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகாநாம்ʼ கேரஷ
மநுஷ்யபுத்ர :ஸமர்பஷ்யேத;

ⅩⅨ ேத ச தம்ʼ ஹந்துமாஜ்ஞாப்ய
த ரஸ்க்ருʼத்ய ேவத்ேரண ப்ரஹர்த்தும்ʼ
க்ருேஸ² தா⁴தயதுஞ்சாந்யேத³ஸீ²யாநாம்ʼ
கேரஷ ஸமர்பயஷ்யந்த , க ந்து
ஸ த்ருʼதீயத ³வேஸ ஸ்²மஸா²நாத்³
உத்தா²பஷ்யேத|

ⅩⅩ ததா³நீம்ʼ ஸிவதீ³யஸ்ய நாரீ
ஸ்வபுத்ராவாதா³ய யீேஸா² : ஸமீபம் ஏத்ய
ப்ரணம்யகஞ்சநாநுக்³ரஹம்ʼ தம்ʼயயாேச|

ⅩⅪ ததா³ யீஸு²ஸ்தாம்ʼ ப்ேராக்தவாந், த்வம்ʼ
க ம்ʼ யாசேஸ? தத : ஸா ப³பா⁴ேஷ, ப⁴வேதா
ராஜத்ேவ மமாநேயா : ஸுதேயாேரகம்ʼ
ப⁴வத்³த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ த்³வதீயம்ʼ
வாமபார்ஸ்²வஉபேவஷ்டும்ஆஜ்ஞாபயது|

ⅩⅫ யீஸு² : ப்ரத்யுவாச, யுவாப்⁴யாம்ʼ யத்³
யாச்யேத, தந்ந பு³த்⁴யேத, அஹம்ʼ ேயந
கம்ʼேஸந பாஸ்யாமி யுவாப்⁴யாம்ʼ க ம்ʼ
ேதந பாதும்ʼ ஸ²க்யேத? அஹஞ்ச ேயந
மஜ்ேஜேநந மஜ்ஜிஷ்ேய, யுவாப்⁴யாம்ʼ க ம்ʼ
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ேதந மஜ்ஜயதும்ʼ ஸ²க்யேத? ேத ஜக³து³ :
ஸ²க்யேத|

ⅩⅩⅢ ததா³ ஸ உக்தவாந், யுவாம்ʼ மம
கம்ʼேஸநாவஸ்²யம்ʼ பாஸ்யத² :, மம
மஜ்ஜேநந ச யுவாமப மஜ்ஜிஷ்ேயேத²,
க ந்து ேயஷாம்ʼ க்ருʼேத மத்தாேதந
நரூப தம் இத³ம்ʼ தாந் வஹாயாந்யம்ʼ கமப
மத்³த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ வாமபார்ஸ்²ேவ ச
ஸமுபேவஸ²யதும்ʼமமாத ⁴காேரா நாஸ்த |

ⅩⅩⅣ ஏதாம்ʼ கதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வாந்ேய
த³ஸ²ஸி²ஷ்யாஸ்ெதௗ ப்⁴ராதெரௗ ப்ரத
சுகுபு :|

ⅩⅩⅤ க ந்து யீஸு² : ஸ்வஸமீபம்ʼ தாநாஹூய
ஜகா³த³, அந்யேத³ஸீ²யேலாகாநாம்ʼ
நரபதயஸ்தாந் அத ⁴குர்வ்வந்த , ேய து
மஹாந்தஸ்ேத தாந் ஸா²ஸத , இத யூயம்ʼ
ஜாநீத²|

ⅩⅩⅥ க ந்து யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ந ததா²
ப⁴ேவத், யுஷ்மாகம்ʼ ய : கஸ்²ச த் மஹாந்
பு³பூ⁴ஷத ,ஸயுஷ்மாந் ேஸேவத;

ⅩⅩⅦ யஸ்²ச யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய முக்²ேயா
பு³பூ⁴ஷத ,ஸயுஷ்மாகம்ʼ தா³ேஸா ப⁴ேவத்|

ⅩⅩⅧ இத்த²ம்ʼ மநுஜபுத்ர : ேஸவ்ேயா
ப⁴வதும்ʼ நஹ , க ந்து ேஸவதும்ʼ ப³ஹூநாம்ʼ
பரித்ராணமூல்யார்த²ம்ʼ ஸ்வப்ராணாந்
தா³துஞ்சாக³த :|
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ⅩⅩⅨ அநந்தரம்ʼ ய ரீேஹாநக³ராத் ேதஷாம்ʼ
ப³ஹர்க³மநஸமேய தஸ்ய பஸ்²சாத்³
ப³ஹேவா ேலாகாவவ்ரஜு :|

ⅩⅩⅩஅபரம்ʼவர்த்மபார்ஸ்²வஉபவஸ²ந்ெதௗ
த்³வாவந்ெதௗ⁴ ேதந மார்ேக³ண யீேஸா²
ர்க³மநம்ʼநஸ²ம்யப்ேராச்ைச : கத²யாமாஸது :,
ேஹ ப்ரேபா⁴ தா³யூத³ : ஸந்தாந, ஆவேயா
ர்த³யாம்ʼவேத⁴ஹ |

ⅩⅩⅪ தேதா ேலாகா : ஸர்வ்ேவ
துஷ்ணீம்ப⁴வதமித்யுக்த்வா ெதௗ
தர்ஜயாமாஸு :; ததா²ப ெதௗ புநருச்ைச :
கத²யாமாஸது : ேஹ ப்ரேபா⁴ தா³யூத³ :
ஸந்தாந,ஆவாம்ʼ த³யஸ்வ|

ⅩⅩⅫ ததா³நீம்ʼ யீஸு² : ஸ்த²க ³த : ஸந்
தாவாஹூய பா⁴ஷதவாந், யுவேயா : க்ருʼேத
மயா க ம்ʼ கர்த்தர்வ்யம்ʼ? யுவாம்ʼ க ம்ʼ
காமேயேத²?

ⅩⅩⅩⅢ ததா³ தாவுக்தவந்ெதௗ, ப்ரேபா⁴
ேநத்ராணி ெநௗப்ரஸந்நாந ப⁴ேவயு :|

ⅩⅩⅩⅣ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்ெதௗ ப்ரத ப்ரமந்ந :
ஸந் தேயா ர்ேநத்ராணி பஸ்பர்ஸ², ேதைநவ
ெதௗ ஸுவீக்ஷாஞ்சக்ராேத தத்பஸ்²சாத்
ஜக்³முதுஸ்²ச|

ⅩⅪ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ ேதஷ யரூஸா²லம்நக³ரஸ்ய
ஸமீபேவர்த்த ேநா ைஜதுநநாமகத⁴ராத⁴ரஸ்ய
ஸமீபஸ்த்²த ம்ʼ ைப³த்ப²க ³க்³ராமம்
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ஆக³ேதஷ , யீஸு² : ஸி²ஷ்யத்³வயம்ʼ
ப்ேரஷயந்ஜகா³த³,

Ⅱ யுவாம்ʼ ஸம்முக²ஸ்த²க்³ராமம்ʼ க³த்வா
ப³த்³தா⁴ம்ʼ யாம்ʼ ஸவத்ஸாம்ʼ க³ர்த்³த³பீ⁴ம்ʼ
ஹடா²த் ப்ராப்ஸ்யத² :, தாம்ʼ ேமாசய த்வா
மத³ந்த கம்ஆநயதம்ʼ|

Ⅲ தத்ர யத ³ கஸ்²ச த் கஞ்ச த்³ வ யத ,
தர்ஹ வத ³ஷ்யத² :, ஏதஸ்யாம்ʼ ப்ரேபா⁴ :
ப்ரேயாஜநமாஸ்ேத, ேதந ஸ தத்க்ஷணாத்
ப்ரேஹஷ்யத |

Ⅳஸீேயாந : கந்யகாம்ʼயூயம்ʼ பா⁴ஷத்⁴வமித
பா⁴ரதீம்ʼ| பஸ்²ய ேத நம்ரஸீ²ல : ஸந் ந்ருʼப
ஆருஹ்ய க³ர்த³பீ⁴ம்ʼ| அர்தா²தா³ருஹ்ய
தத்³வத்ஸமாயாஸ்யத த்வத³ந்த கம்ʼ|

Ⅴ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநாக்தம்ʼ வசநமித³ம்ʼ
ததா³ஸப²லமபூ⁴த்|

Ⅵ அநந்தரம்ʼ ெதௗ ஸ்²ஷ்ய ◌ौ யீேஸா²
ர்யதா²ந ேத³ஸ²ம்ʼ தம்ʼ க்³ராமம்ʼ க³த்வா

Ⅶ க³ர்த³பீ⁴ம்ʼ தத்³வத்ஸஞ்ச
ஸமாநீதவந்ெதௗ, பஸ்²சாத்
தது³பரி ஸ்வீயவஸநாநீ பாதய த்வா
தமாேராஹயாமாஸது :|

Ⅷ தேதா ப³ஹேவா ேலாகா நஜவஸநாந
பத ² ப்ரஸாரயதுமாேரப ⁴ேர, கத பயா
ஜநாஸ்²ச பாத³பபர்ணாத ³கம்ʼ ச ²த்வா பத ²
வஸ்தாரயாமாஸு :|

Ⅸ அக்³ரகா³மிந : பஸ்²சாத்³கா³மிநஸ்²ச
மநுஜாஉச்ைசர்ஜயஜயதா³யூத³ :ஸந்தாேநத



Matthew ⅩⅪ:Ⅹ xcix Matthew ⅩⅪ:ⅩⅥ

ஜக³து³ : பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நா ய ஆயாத
ஸ த⁴ந்ய :, ஸர்வ்ேவாபரிஸ்த²ஸ்வர்ேக³ப
ஜயத |

Ⅹ இத்த²ம்ʼ தஸ்மிந் யரூஸா²லமம்ʼ
ப்ரவஷ்ேட ேகா(அ)யமித கத²நாத்
க்ருʼத்ஸ்நம்ʼ நக³ரம்ʼ சஞ்சலமப⁴வத்|

Ⅺ தத்ர ேலாேகா : கத²யாமாஸு :,
ஏஷ கா³லீல்ப்ரேத³ஸீ²ய-நாஸரதீய-
ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³யீஸு² :|

Ⅻ அநந்தரம்ʼ யீஸு²ரீஸ்²வரஸ்ய மந்த ³ரம்ʼ
ப்ரவஸ்²ய தந்மத்⁴யாத் க்ரயவக்ரய ேணா
வஹஸ்²சகார; வணிஜாம்ʼ முத்³ராஸநாநீ
கேபாதவ க்ரயணாஞ்சஸநாநீ ச
ந்யுவ்ஜயாமாஸ|

ⅩⅢ அபரம்ʼ தாநுவாச, ஏஷா லிப ராஸ்ேத,
"மம க்³ருʼஹம்ʼ ப்ரார்த²நாக்³ருʼஹமித
வ க்²யாஸ்யத ", க ந்துயூயம்ʼ தத்³ த³ஸ்யூநாம்ʼ
க³ஹ்வரம்ʼ க்ருʼதவந்த :|

ⅩⅣ தத³நந்தரம் அந்த⁴க²ஞ்சேலாகாஸ்தஸ்ய
ஸமீபமாக³தா :,ஸதாந் ந ராமயாந் க்ருʼதவாந்|

ⅩⅤ யதா³ ப்ரதா⁴நயாஜகா அத்⁴யாபகாஸ்²ச
ேதந க்ருʼதாந்ேயதாந ச த்ரகர்ம்மாணி
த³த்³ருʼஸு² :, ஜய ஜய தா³யூத³ : ஸந்தாந,
மந்த ³ேர பா³லகாநாம் ஏதாத்³ருʼஸ²ம்
உச்சத்⁴வநம்ʼ ஸு²ஸ்²ருவுஸ்²ச, ததா³
மஹாக்ருத்³தா⁴ ப³பூ⁴வ :,

ⅩⅥ தம்ʼ பப்ரச்சு²ஸ்²ச, இேம யத்³
வத³ந்த , தத் க ம்ʼ த்வம்ʼ ஸ்²ருʼேணாஷ ?
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தேதா யீஸு²ஸ்தாந் அேவாசத், ஸத்யம்;
ஸ்தந்யபாயஸி²ஸூ²நாஞ்ச பா³லகாநாஞ்ச
வக்த்ரத :| ஸ்வகீயம்ʼ மஹமாநம்ʼ த்வம்ʼ
ஸம்ʼப்ரகாஸ²யஸி ஸ்வயம்ʼ| ஏதத்³வாக்யம்ʼ
யூயம்ʼ க ம்ʼ நாபட²த?

ⅩⅦ ததஸ்தாந் வஹாய ஸ நக³ராத்³
ைப³த²நயாக்³ராமம்ʼ க³த்வா தத்ர ரஜநீம்ʼ
யாபயாமாஸ|

ⅩⅧஅநந்தரம்ʼ ப்ரபா⁴ேதஸத யீஸு² : புநரப
நக³ரமாக³ச்ச²ந்க்ஷ தா⁴ர்த்ேதா ப³பூ⁴வ|

ⅩⅨ தேதா மார்க³பார்ஸ்²வ
உடு³ம்ப³ரவ்ருʼக்ஷேமகம்ʼ வேலாக்ய
தத்ஸமீபம்ʼ க³த்வா பத்ராணி வ நா க மப ந
ப்ராப்ய தம்ʼ பாத³பம்ʼ ப்ேராவாச, அத்³யாரப்⁴ய
கதா³ப த்வய ப²லம்ʼ ந ப⁴வது; ேதந
தத்க்ஷணாத் ஸ உடு³ம்ப³ரமாஹீருஹ :
ஸு²ஷ்கதாம்ʼ க³த :|

ⅩⅩ தத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸி²ஷ்யா
ஆஸ்²சர்ய்யம்ʼ வஜ்ஞாய கத²யாமாஸு :,
ஆ :, உடு³ம்வரபாத³ேபா(அ)ததூர்ணம்ʼ
ஸு²ஷ்ேகா(அ)ப⁴வத்|

ⅩⅪ தேதா யீஸு²ஸ்தாநுவாச,
யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ வதா³மி, யத ³
யூயமஸந்த ³க்³தா⁴ : ப்ரதீத², தர்ஹ யூயமப
ேகவேலாடு³ம்வரபாத³பம்ʼப்ரதீத்த²ம்ʼகர்த்தும்ʼ
ஸ² யத², தந்ந, த்வம்ʼ சலித்வா ஸாக³ேர
பேதத வாக்யம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ரஸ்மிந ைஸ²ேல
ப்ேராக்ேதப தைத³வதத்³ க⁴டிஷ்யேத|
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ⅩⅫ ததா² வஸ்²வஸ்ய ப்ரார்த்²ய யுஷ்மாப ⁴
ர்யத்³யாசஷ்யேத, தேத³வப்ராப்ஸ்யேத|

ⅩⅩⅢஅநந்தரம்ʼமந்த ³ரம்ʼப்ரவஸ்²ேயாபேத³ஸ²நஸமேய
தத்ஸமீபம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகா :
ப்ராசீநேலாகாஸ்²சாக³த்ய பப்ரச்சு² :, த்வயா
ேகந ஸாமர்த்²யைநதாந கர்ம்மாணி
க்ரியந்ேத? ேகந வா துப்⁴யேமதாந
ஸாமர்த்²யாந த³த்தாந ?

ⅩⅩⅣ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், அஹமப
யுஷ்மாந்வாசேமகாம்ʼப்ருʼச்சா²மி,யத ³யூயம்ʼ
தது³த்தரம்ʼ தா³தும்ʼ ஸ² யத², ததா³ ேகந
ஸாமர்த்²ேயந கர்ம்மாண்ேயதாந கேராமி,
தத³ஹம்ʼயுஷ்மாந்வ யாமி|

ⅩⅩⅤ ேயாஹேநா மஜ்ஜநம்ʼ
கஸ்யாஜ்ஞயாப⁴வத்? க மீஸ்²வரஸ்ய
மநுஷ்யஸ்ய வா? ததஸ்ேத பரஸ்பரம்ʼ
வவச்ய கத²யாமாஸு :, யதீ³ஸ்²வரஸ்ேயத
வதா³மஸ்தர்ஹ யூயம்ʼ தம்ʼ குேதா ந
ப்ரத்ையத? வாசேமதாம்ʼவ யத |

ⅩⅩⅥ மநுஷ்யஸ்ேயத வக்துமப
ேலாேகப்⁴ேயா ப ³பீ⁴ம :, யத : ஸர்வ்ைவரப
ேயாஹந்ப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த ஜ்ஞாயேத|

ⅩⅩⅦ தஸ்மாத் ேத யீஸு²ம்ʼ ப்ரத்யவத³ந், தத்³
வயம்ʼநவ த்³ம :|ததா³ஸதாநுக்தவாந்,தர்ஹ
ேகந ஸாமரத்²ேயந கர்ம்மாண்ேயதாந்யஹம்ʼ
கேராமி, தத³ப்யஹம்ʼயுஷ்மாந் நவ யாமி|

ⅩⅩⅧ கஸ்யசஜ்ஜநஸ்ய த்³ெவௗ
ஸுதாவாஸ்தாம்ʼஸஏகஸ்யஸுதஸ்யஸமீபம்ʼ



Matthew ⅩⅪ:ⅩⅩⅨ cii Matthew ⅩⅪ:ⅩⅩⅩⅢ

க³த்வா ஜகா³த³, ேஹ ஸுத, த்வமத்³ய மம
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ேர கர்ம்ம கர்தும்ʼவ்ரஜ|

ⅩⅩⅨ தத : ஸஉக்தவாந், ந யாஸ்யாமி, க ந்து
ேஸ²ேஷ(அ)நுதப்யஜகா³ம|

ⅩⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ேஸாந்யஸுதஸ்ய ஸமீபம்ʼ
க³த்வா தைத²வ கத்²தவாந்; தத : ஸ
ப்ரத்யுவாச,மேஹச்ச²யாமி, க ந்துநக³த :|

ⅩⅩⅪ ஏதேயா : புத்ரேயா ர்மத்⁴ேய
பதுரப ⁴மதம்ʼ ேகந பாலிதம்ʼ? யுஷ்மாப ⁴ :
க ம்ʼ பு³த்⁴யேத? ததஸ்ேத ப்ரத்யூசு :, ப்ரத²ேமந
பு◌ुத்ேரண| ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாநுவாச,
அஹம்ʼயுஷ்மாந் தத்²யம்ʼவதா³மி, சண்டா³லா
க³ணிகாஸ்²ச யுஷ்மாகமக்³ரத ஈஸ்²வரஸ்ய
ராஜ்யம்ʼ ப்ரவஸ²ந்த |

ⅩⅩⅫ யேதா யுஷ்மாகம்ʼ ஸமீபம்ʼ ேயாஹந
த⁴ர்ம்மபேத²நாக³ேத யூயம்ʼ தம்ʼ ந ப்ரதீத²,
க ந்து சண்டா³லா க³ணிகாஸ்²ச தம்ʼ
ப்ரத்யாயந், தத்³ வேலாக்யாப யூயம்ʼ
ப்ரத்ேயதும்ʼ நாக ²த்³யத்⁴வம்ʼ|

ⅩⅩⅩⅢ அபரேமகம்ʼ த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ
ஸ்²ருʼணுத, கஸ்²ச த்³ க்³ருʼஹஸ்த² :
ேக்ஷத்ேர த்³ராக்ஷாலதா ேராபய த்வா
தச்சதுர்த ³க்ஷ வாரணீம்ʼ வதா⁴ய தந்மத்⁴ேய
த்³ராக்ஷாயந்த்ரம்ʼ ஸ்தா²ப தவாந், மாஞ்சஞ்ச
ந ர்ம்மிதவாந், தத : க்ருʼஷேகஷ தத்
ேக்ஷத்ரம்ʼ ஸமர்ப்ய ஸ்வயம்ʼ தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ
ஜகா³ம|
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ⅩⅩⅩⅣதத³நந்தரம்ʼ ப²லஸமய உபஸ்த ²ேத ஸ
ப²லாந ப்ராப்தும்ʼ க்ருʼஷீவலாநாம்ʼ ஸமீபம்ʼ
நஜதா³ஸாந் ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅤ க ந்து க்ருʼஷீவலாஸ்தஸ்ய
தாந் தா³ேஸயாந் த்⁴ருʼத்வா
கஞ்சந ப்ரஹ்ருʼதவந்த :, கஞ்சந
பாஷாைணராஹதவந்த :, கஞ்சந ச
ஹதவந்த :|

ⅩⅩⅩⅥபுநரப ஸப்ரபு⁴ : ப்ரத²மேதா(அ)த ⁴கதா³ேஸயாந்
ப்ேரஷயாமாஸ, க ந்து ேத தாந் ப்ரத்யப
தைத²வசக்ரு :|

ⅩⅩⅩⅦ அநந்தரம்ʼ மம ஸுேத க³ேத தம்ʼ
ஸமாத³ரிஷ்யந்ேத, இத்யுக்த்வா ேஸ²ேஷ
ஸ நஜஸுதம்ʼ ேதஷாம்ʼ ஸந்ந த ⁴ம்ʼ
ப்ேரஷயாமாஸ|

ⅩⅩⅩⅧ க ந்து ேத க்ருʼஷீவலா : ஸுதம்ʼ
வீ ய பரஸ்பரம் இத மந்த்ரயதும்
ஆேரப ⁴ேர, அயமுத்தராத ⁴காரீ
வயேமநம்ʼ நஹத்யாஸ்யாத ⁴காரம்ʼ
ஸ்வவஸீ²கரிஷ்யாம :|

ⅩⅩⅩⅨ பஸ்²சாத் ேத தம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
த்³ராக்ஷாேக்ஷத்ராத்³ ப³ஹ  :
பாதய த்வாப³த ⁴ஷ  :|

ⅩⅬயதா³ஸத்³ராக்ஷாேக்ஷத்ரபத ராக³மிஷ்யத ,
ததா³ தாந் க்ருʼஷீவலாந் க ம்ʼ கரிஷ்யத ?

ⅩⅬⅠததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந், தாந் கலுஷேணா
தா³ருணயாதநாப ⁴ராஹநஷ்யத , ேய ச
ஸமயாநுக்ரமாத் ப²லாந தா³ஸ்யந்த ,
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தாத்³ருʼேஸ²ஷ க்ருʼஷீவேலஷ ேக்ஷத்ரம்ʼ
ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅬⅡ ததா³ யீஸு²நா ேத க³த ³தா :,
க்³ரஹணம்ʼ ந க்ருʼதம்ʼ யஸ்ய பாஷாணஸ்ய
ந சாயைக :| ப்ரதா⁴நப்ரஸ்தர : ேகாேண
ஸஏவ ஸம்ʼப⁴வஷ்யத | ஏதத் பேரஸி²து :
கர்ம்மாஸ்மத்³ருʼஷ்டாவத்³பு⁴தம்ʼ ப⁴ேவத்|
த⁴ர்ம்மக்³ரந்ேத² லிக ²தேமதத்³வசநம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ : க ம்ʼ நாபாடி²?

ⅩⅬⅢ தஸ்மாத³ஹம்ʼ யுஷ்மாந் வதா³மி,
யுஷ்மத்த ஈஸ்²வரீயராஜ்யமபநீய
ப²ேலாத்பாத³யத்ரந்யஜாதேயதா³யஷ்யேத|

ⅩⅬⅣ ேயா ஜந ஏதத்பாஷாேணாபரி
பதஷ்யத , தம்ʼ ஸ ப⁴ம்ʼ யேத, க ந்த்வயம்ʼ
பாஷாேணா யஸ்ேயாபரி பதஷ்யத , தம்ʼ ஸ
தூ⁴லிவத்சூர்ணீகரிஷ்யத |

ⅩⅬⅤ ததா³நீம்ʼ ப்ராத⁴நயாஜகா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச தஸ்ேயமாம்ʼ
த்³ருʼஷ்டாந்தகதா²ம்ʼ ஸ்²ருத்வா
ேஸா(அ)ஸ்மாநுத்³த ³ஸ்²ய கத ²தவாந், இத
வஜ்ஞாயதம்ʼ த⁴ர்த்தும்ʼ ேசஷ்டிதவந்த :;

ⅩⅬⅥ க ந்து ேலாேகப்⁴ேயா ப ³ப்⁴யு :, யேதா
ேலாைக :ஸப⁴வஷ்யத்³வாதீ³த்யஜ்ஞாய |

ⅩⅫ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² : புநரப த்³ருʼஷ்டாந்ேதந
தாந்அவாதீ³த்,

Ⅱ ஸ்வர்கீ³யராஜ்யம் ஏதாத்³ருʼஸ²ஸ்ய
ந்ருʼபேத : ஸமம்ʼ, ேயா நஜ புத்ரம்ʼ
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வவாஹயந் ஸர்வ்வாந் ந மந்த்ரிதாந்
ஆேநதும்ʼ தா³ேஸயாந் ப்ரஹதவாந்,

Ⅲக ந்துேதஸமாக³ந்தும்ʼ ேநஷ்டவந்த :|
Ⅳ தேதா ராஜா புநரப தா³ஸாநந்யாந்
இத்யுக்த்வா ப்ேரஷயாமாஸ,
ந மந்த்ரிதாந் வத³த, பஸ்²யத,
மம ேப⁴ஜ்யமாஸாத ³தமாஸ்ேத,
நஜவ்டஷாத ³புஷ்டஜந்தூந் மாரய த்வா
ஸர்வ்வம்ʼ கா²த்³யத்³ரவ்யமாஸாத ³தவாந்,
யூயம்ʼவவாஹமாக³ச்ச²த|

Ⅴ தத²ப ேத துச்சீ²க்ருʼத்ய ேகச த்
நஜேக்ஷத்ரம்ʼ ேகச த்³ வாணிஜ்யம்ʼ ப்ரத
ஸ்வஸ்வமார்ேக³ணசலிதவந்த :|

Ⅵ அந்ேய ேலாகாஸ்தஸ்ய தா³ேஸயாந்
த்⁴ருʼத்வா ெதௗ³ராத்ம்யம்ʼ வ்யவஹ்ருʼத்ய
தாநவத ⁴ஷ  :|

Ⅶஅநந்தரம்ʼ ஸ ந்ருʼபதஸ்தாம்ʼ வார்த்தாம்ʼ
ஸ்²ருத்வா க்ருத்⁴யந் ைஸந்யாந ப்ரஹத்ய
தாந் கா⁴தகாந் ஹத்வா ேதஷாம்ʼ நக³ரம்ʼ
தா³ஹயாமாஸ|

Ⅷ தத : ஸ நஜதா³ேஸயாந் ப³பா⁴ேஷ,
வவாஹீயம்ʼ ேபா⁴ஜ்யமாஸாத ³தமாஸ்ேத,
க ந்துந மந்த்ரிதாஜநாஅேயாக்³யா :|

Ⅸ தஸ்மாத்³ யூயம்ʼ ராஜமார்க³ம்ʼ க³த்வா
யாவேதா மநுஜாந் பஸ்²யத, தாவதஏவ
வவாஹீயேபா⁴ஜ்யாயந மந்த்ரயத|

Ⅹ ததா³ ேத தா³ேஸயா ராஜமார்க³ம்ʼ க³த்வா
ப⁴த்³ராந் அப⁴த்³ராந் வா யாவேதா ஜநாந்



Matthew ⅩⅫ:Ⅺ cvi Matthew ⅩⅫ:ⅩⅦ

த³த்³ருʼஸு² :, தாவதஏவ ஸம்ʼக்³ருʼஹ்யாநயந்;
தேதா(அ)ப்⁴யாக³தமநுைஜர்வவாஹக்³ருʼஹம்
அபூர்ய்யத|

Ⅺ ததா³நீம்ʼ ஸ ராஜா ஸர்வ்வாநப்⁴யாக³தாந்
த்³ரஷ்டும் அப்⁴யந்தரமாக³தவாந்; ததா³ தத்ர
வவாஹீயவஸநஹீநேமகம்ʼ ஜநம்ʼ வீ ய
தம்ʼஜகா³த்³,

Ⅻேஹமித்ர,த்வம்ʼவவாஹீயவஸநம்ʼவநா
கத²மத்ர ப்ரவஷ்டவாந்? ேதந ஸ நருத்தேரா
ப³பூ⁴வ|

ⅩⅢ ததா³ ராஜா நஜாநுசராந் அவத³த்,
ஏதஸ்ய கரசரணாந் ப³த்³தா⁴ யத்ர ேராத³நம்ʼ
த³ந்ைதர்த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச ப⁴வத , தத்ர
வஹர்பூ⁴ததமிஸ்ேர தம்ʼ நக்ஷபத|

ⅩⅣ இத்த²ம்ʼ ப³ஹவ ஆஹூதா அல்ேப
மேநாப ⁴மதா :|

ⅩⅤ அநந்தரம்ʼ ப ²ரூஸி²ந : ப்ரக³த்ய யதா²
ஸம்ʼலாேபந தம் உந்மாேத² பாதேயயுஸ்ததா²
மந்த்ரய த்வா

ⅩⅥ ேஹேராதீ³யமநுைஜ : ஸாகம்ʼ
நஜஸி²ஷ்யக³ேணந தம்ʼ ப்ரத
கத²யாமாஸு :, ேஹ கு³ேரா, ப⁴வாந் ஸத்ய :
ஸத்யமீஸ்²வரீயமார்க³முபத ³ஸ²த , கமப
மாநுஷம்ʼ நாநுருத்⁴யேத, கமப நாேபக்ஷேத
ச, தத்³வயம்ʼஜாநீம :|

ⅩⅦ அத : ைகஸரபூ⁴பாய கேரா(அ)ஸ்மாகம்ʼ
தா³தவ்ேயா ந வா? அத்ர ப⁴வதா க ம்ʼ
பு³த்⁴யேத? தத்³அஸ்மாந்வத³து|
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ⅩⅧ தேதா யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ க²லதாம்ʼ
வஜ்ஞாயகத ²தவாந், ேர கபடிந : யுயம்ʼகுேதா
மாம்ʼ பரிக்ஷத்⁴ேவ?

ⅩⅨ தத்கரதா³நஸ்ய முத்³ராம்ʼ மாம்ʼ
த³ர்ஸ²யத| ததா³நீம்ʼ ைதஸ்தஸ்ய ஸமீபம்ʼ
முத்³ராசதுர்த²பா⁴க³ஆநீேத

ⅩⅩஸதாந்பப்ரச்ச²,அத்ரகஸ்ேயயம்ʼமூர்த்த
ர்நாம சாஸ்ேத? ேதஜக³து³ :,ைகஸரபூ⁴பஸ்ய|

ⅩⅪ தத : ஸ உக்தவாந, ைகஸரஸ்ய யத்
தத் ைகஸராய த³த்த, ஈஸ்²வரஸ்ய யத் தத்³
ஈஸ்²வராயத³த்த|

ⅩⅫ இத வாக்யம்ʼ நஸ²ம்ய ேத வஸ்மயம்ʼ
வஜ்ஞாயதம்ʼவஹாயசலிதவந்த :|

ⅩⅩⅢ தஸ்மிந்நஹந ஸிதூ³க ேநா(அ)ர்தா²த்
ஸ்²மஸா²நாத் ேநாத்தா²ஸ்யந்தீத வாக்யம்ʼ
ேய வத³ந்த , ேத யீேஸ◌²◌ाரந்த கம் ஆக³த்ய
பப்ரச்சு² :,

ⅩⅩⅣ ேஹ கு³ேரா, கஸ்²ச ந்மநுஜஸ்²ேசத்
ந  :ஸந்தாந : ஸந் ப்ராணாந் த்யஜத , தர்ஹ
தஸ்ய ப்⁴ராதா தஸ்ய ஜாயாம்ʼ வ்யுஹ்ய
ப்⁴ராது : ஸந்தாநம் உத்பாத³யஷ்யதீத மூஸா
ஆத ³ஷ்டவாந்|

ⅩⅩⅤ க ந்த்வஸ்மாகமத்ர ேக(அ)ப ஜநா :
ஸப்தஸேஹாத³ரா ஆஸந், ேதஷாம்ʼ
ஜ்ேயஷ்ட² ஏகாம்ʼ கந்யாம்ʼ வ்யவஹாத்,
அபரம்ʼ ப்ராணத்யாக³காேல ஸ்வயம்ʼ
ந  :ஸந்தாந : ஸந் தாம்ʼஸ்த்ரியம்ʼஸ்வப்⁴ராதரி
ஸமர்ப தவாந்,



Matthew ⅩⅫ:ⅩⅩⅥ cviii Matthew ⅩⅫ:ⅩⅩⅩⅤ

ⅩⅩⅥ தேதா த்³வதீயாத ³ஸப்தமாந்தாஸ்²ச
தைத²வசக்ரு :|

ⅩⅩⅦேஸ²ேஷஸாபீ நாரீ மமார|
ⅩⅩⅧ ம்ருʼதாநாம் உத்தா²நஸமேய ேதஷாம்ʼ
ஸப்தாநாம்ʼ மத்⁴ேயஸா நாரீ கஸ்ய பா⁴ர்ய்யா
ப⁴வஷ்யத ? யஸ்மாத் ஸர்வ்வஏவ தாம்ʼ
வ்யவஹந்|

ⅩⅩⅨ தேதா யீஸு² : ப்ரத்யவாதீ³த், யூயம்ʼ
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகம் ஈஸ்²வரீயாம்ʼ ஸ²க்தஞ்ச ந
வஜ்ஞாயப்⁴ராந்த மந்த :|

ⅩⅩⅩஉத்தா²நப்ராப்தா ேலாகா ந வவஹந்த ,
ந ச வாசா தீ³யந்ேத, க ந்த்வீஸ்²வரஸ்ய
ஸ்வர்க³ஸ்த²தூ³தாநாம்ʼஸத்³ருʼஸா² ப⁴வந்த |

ⅩⅩⅪ அபரம்ʼ ம்ருʼதாநாமுத்தா²நமத ⁴
யுஷ்மாந் ப்ரதீயமீஸ்²வேராக்த  :,

ⅩⅩⅫ "அஹமிப்³ராஹீம ஈஸ்²வர இஸ்ஹாக
ஈஸ்²வேரா யாகூப³ ஈஸ்²வர" இத கம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ ர்நாபாடி²? க ந்த்வீஸ்²வேரா
ஜீவதாம் ஈஸ்²வர:, ஸ ம்ருʼதாநாமீஸ்²வேரா
நஹ |

ⅩⅩⅩⅢ இத ஸ்²ருத்வா ஸர்வ்ேவ
ேலாகாஸ்தஸ்ேயாபேத³ஸா²த்³ வஸ்மயம்ʼ
க³தா :|

ⅩⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ஸிதூ³க நாம்
நருத்தரத்வவார்தாம்ʼ நஸ²ம்ய ப ²ரூஸி²ந
ஏகத்ர மிலிதவந்த :,

ⅩⅩⅩⅤ ேதஷாேமேகா வ்யவஸ்தா²பேகா
யீஸு²ம்ʼ பரீக்ஷதும்ʼ பபச்ச²,
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ⅩⅩⅩⅥேஹகு³ேராவ்யவஸ்தா²ஸா²ஸ்த்ரமத்⁴ேய
காஜ்ஞாஸ்²ேரஷ்டா²?

ⅩⅩⅩⅦ தேதா யீஸு²ருவாச, த்வம்ʼ
ஸர்வ்வாந்த :கரைண : ஸர்வ்வப்ராைண :
ஸர்வ்வச த்ைதஸ்²ச ஸாகம்ʼ ப்ரெபௗ⁴
பரேமஸ்²வேர ப்ரீயஸ்வ,

ⅩⅩⅩⅧ ஏஷா ப்ரத²மமஹாஜ்ஞா| தஸ்யா :
ஸத்³ருʼஸீ² த்³வதீயாஜ்ைஞஷா,

ⅩⅩⅩⅨ தவ ஸமீபவாஸிந ஸ்வாத்மநீவ ப்ேரம
குரு|

ⅩⅬ அநேயா ர்த்³வேயாராஜ்ஞேயா :
க்ருʼத்ஸ்நவ்யவஸ்தா²யாப⁴வஷ்யத்³வக்த்ருʼக்³ரந்த²ஸ்ய
சபா⁴ரஸ்தஷ்ட²த |

ⅩⅬⅠ அநந்தரம்ʼ ப ²ரூஸி²நாம் ஏகத்ர
ஸ்த ²த காேலயீஸு²ஸ்தாந் பப்ரச்ச²,

ⅩⅬⅡ க்²ரீஷ்டமத ⁴ யுஷ்மாகம்ʼ
கீத்³ருʼக்³ேபா³ேதா⁴ ஜாயேத? ஸ கஸ்ய
ஸந்தாந :? ததஸ்ேத ப்ரத்யவத³ந், தா³யூத³ :
ஸந்தாந :|

ⅩⅬⅢததா³ஸஉக்தவாந்,தர்ஹ தா³யூத்³கத²ம்
ஆத்மாத ⁴ஷ்டா²ேநந தம்ʼ ப்ரபு⁴ம்ʼவத³த ?

ⅩⅬⅣ யதா² மம ப்ரபு⁴மித³ம்ʼ வாக்யமவத³த்
பரேமஸ்²வர :| தவாரீந் பாத³பீட²ம்ʼ ேத
யாவந்நஹ கேராம்யஹம்ʼ| தாவத் காலம்ʼ
மதீ³ேய த்வம்ʼ த³க்ஷபார்ஸ்²வ உபாவஸ²|
அேதாயத ³தா³யூத்³தம்ʼப்ரபு⁴ம்ʼவத³த , ர்தஹ
ஸகத²ம்ʼ தஸ்யஸந்தாேநா ப⁴வத ?

ⅩⅬⅤததா³நீம்ʼேதஷாம்ʼேகாப தத்³வாக்யஸ்ய
கமப்யுத்தரம்ʼ தா³தும்ʼ நாஸ²க்ேநாத்;
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ⅩⅬⅥ தத்³த ³நமாரப்⁴ய தம்ʼ க மப வாக்யம்ʼ
ப்ரஷ்டும்ʼ கஸ்யாப ஸாஹேஸாநாப⁴வத்|

ⅩⅩⅢ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்ஜநநவஹம்ʼ
ஸி²ஷ்யாம்ʼஸ்²சாவத³த்,

Ⅱ அத்⁴யாபகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச மூஸாஸேந
உபவஸ²ந்த ,

Ⅲ அதஸ்ேத யுஷ்மாந் யத்³யத் மந்தும்
ஆஜ்ஞாபயந்த , தத் மந்யத்⁴வம்ʼ
பாலயத்⁴வஞ்ச, க ந்து ேதஷாம்ʼ
கர்ம்மாநுரூபம்ʼ கர்ம்ம ந குருத்⁴வம்ʼ;
யதஸ்ேதஷாம்ʼ வாக்யமாத்ரம்ʼ ஸாரம்ʼ
கார்ய்ேயக மப நாஸ்த |

Ⅳ ேத து³ர்வ்வஹாந் கு³ருதராந் பா⁴ராந்
ப³த்³வ்வா மநுஷ்யாணாம்ʼ ஸ்கந்ேத⁴பரி
ஸமர்பயந்த ,க ந்துஸ்வயமங்கு³ல்ையகயாப
ந சாலயந்த |

Ⅴ ேகவலம்ʼ ேலாகத³ர்ஸ²நாய
ஸர்வ்வகர்ம்மாணி குர்வ்வந்த ; ப²லத :
பட்டப³ந்தா⁴ந் ப்ரஸார்ய்ய தா⁴ரயந்த ,
ஸ்வவஸ்த்ேரஷ சதீ³ர்க⁴க்³ரந்தீ²ந் தா⁴ரயந்த ;

Ⅵ ேபா⁴ஜநப⁴வந உச்சஸ்தா²நம்ʼ,
ப⁴ஜநப⁴வேந ப்ரதா⁴நமாஸநம்ʼ,

Ⅶ ஹட்ேட² நமஸ்காரம்ʼ கு³ருரித
ஸம்ேபா³த⁴நஞ்ைசதாந ஸர்வ்வாணி
வாஞ்ச²ந்த |
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Ⅷக ந்துயூயம்ʼகு³ரவ இத ஸம்ேபா³த⁴நீயா
மா ப⁴வத, யேதா யுஷ்மாகம் ஏக : க்²ரீஷ்டஏவ
கு³ரு

Ⅸ ர்யூயம்ʼ ஸர்வ்ேவ மிேதா² ப்⁴ராதரஸ்²ச|
புந : ப்ருʼத ²வ்யாம்ʼ கமப ப ேதத மா
ஸம்பு³த்⁴யத்⁴வம்ʼ, யேதா யுஷ்மாகேமக :
ஸ்வர்க³ஸ்த²ஏவப தா|

Ⅹயூயம்ʼ நாயேகத ஸம்பா⁴ஷதா மா ப⁴வத,
யேதாயுஷ்மாகேமக : க்²ரீஷ்டஏவநாயக :|

Ⅺ அபரம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ மத்⁴ேய ய : புமாந்
ஸ்²ேரஷ்ட² :ஸயுஷ்மாந் ேஸவஷ்யேத|

Ⅻ யேதா ய : ஸ்வமுந்நமத , ஸ நத :
கரிஷ்யேத; க ந்து ய : கஸ்²ச த் ஸ்வமவநதம்ʼ
கேராத ,ஸஉந்நத : கரிஷ்யேத|

ⅩⅢ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ மநுஜாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ
ஸ்வர்க³த்³வாரம்ʼ ருந்த⁴, யூயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ேதந
ந ப்ரவஸ²த², ப்ரவவக்ஷ நப வாரயத²|
வத கபடிந உபாத்⁴யாயா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச
யூயம்ʼ ச²லாத்³தீ³ர்க⁴ம்ʼ ப்ரார்த்²யவத⁴வாநாம்ʼ
ஸர்வ்வஸ்வம்ʼ க்³ரஸத², யுஷ்மாகம்ʼ
ேகா⁴ரதரத³ண்ேடா³ ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅣ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச,யூயேமகம்ʼஸ்வத⁴ர்ம்மாவலம்ப ³நம்ʼ
கர்த்தும்ʼ ஸாக³ரம்ʼ பூ⁴மண்ட³லஞ்ச
ப்ரத³க்ஷணீகுருத²,

ⅩⅤ கஞ்சந ப்ராப்ய ஸ்வேதா
த்³வகு³ணநரகபா⁴ஜநம்ʼ தம்ʼகுருத²|
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ⅩⅥவதஅந்த⁴பத²த³ர்ஸ²கா :ஸர்வ்ேவ,யூயம்ʼ
வத³த², மந்த ³ரஸ்ய ஸ²பத²கரணாத் க மப ந
ேத³யம்ʼ; க ந்து மந்த ³ரஸ்த²ஸுவர்ணஸ்ய
ஸ²பத²கரணாத்³ ேத³யம்ʼ|

ⅩⅦ ேஹ மூடா⁴ ேஹ அந்தா⁴ : ஸுவர்ணம்ʼ
தத்ஸுவர்ணபாவகமந்த ³ரம் ஏதேயாருப⁴ேயா
ர்மத்⁴ேயக ம்ʼஸ்²ேரய :?

ⅩⅧ அந்யச்ச வத³த², யஜ்ஞேவத்³யா :
ஸ²பத²கரணாத் க மப ந ேத³யம்ʼ, க ந்து
தது³பரிஸ்த ²தஸ்ய ைநேவத்³யஸ்ய
ஸ²பத²கரணாத்³ ேத³யம்ʼ|

ⅩⅨ ேஹ மூடா⁴ ேஹ அந்தா⁴ :, ைநேவத்³யம்ʼ
தந்ைநேவத்³யபாவகேவத ³ேரதேயாருப⁴ேயா
ர்மத்⁴ேயக ம்ʼஸ்²ேரய :?

ⅩⅩ அத : ேகநச த்³ யஜ்ஞேவத்³யா : ஸ²பேத²
க்ருʼேத தது³பரிஸ்த²ஸ்யஸர்வ்வஸ்யஸ²பத² :
க்ரியேத|

ⅩⅪ ேகநச த் மந்த ³ரஸ்ய ஸ²பேத² க்ருʼேத
மந்த ³ரதந்நவாஸிேநா :ஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅫ ேகநச த் ஸ்வர்க³ஸ்ய ஸ²பேத² க்ருʼேத
ஈஸ்²வரீயஸிம்ʼஹாஸநதது³பர்ய்யுபவஷ்டேயா :
ஸ²பத² : க்ரியேத|

ⅩⅩⅢ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ ேபாத ³நாயா :
ஸிதச்ச²த்ராயா ஜீரகஸ்ய ச த³ஸ²மாம்ʼஸா²ந்
த³த்த², க ந்து வ்யவஸ்தா²யா கு³ருதராந்
ந்யாயத³யாவஸ்²வாஸாந் பரித்யஜத²; இேம
யுஷ்மாப ⁴ராசரணீயாஅமீ ச நலம்ʼக⁴நீயா :|
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ⅩⅩⅣ ேஹ அந்த⁴பத²த³ர்ஸ²கா யூயம்ʼ
மஸ²காந் அபஸாரயத², க ந்து மஹாங்கா³ந்
க்³ரஸத²|

ⅩⅩⅤ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ பாநபாத்ராணாம்ʼ
ேபா⁴ஜநபாத்ராணாஞ்ச ப³ஹ  : பரிஷ்குருத²;
க ந்து தத³ப்⁴யந்தரம்ʼ து³ராத்மதயா
கலுேஷணசபரிபூர்ணமாஸ்ேத|

ⅩⅩⅥ ேஹ அந்தா⁴ : ப ²ரூஸி²ேலாகா ஆெதௗ³
பாநபாத்ராணாம்ʼேபா⁴ஜநபாத்ராணாஞ்சாப்⁴யந்தரம்ʼ
பரிஷ்குருத, ேதந ேதஷாம்ʼ ப³ஹரப
பரிஷ்காரிஷ்யேத|

ⅩⅩⅦ ஹந்த கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச,யூயம்ʼஸு²க்லீக்ருʼதஸ்²மஸா²நஸ்வரூபா
ப⁴வத², யதா² ஸ்²மஸா²நப⁴வநஸ்ய
ப³ஹஸ்²சாரு, க ந்த்வப்⁴யந்தரம்ʼ
ம்ருʼதேலாகாநாம்ʼ கீகைஸ² :
ஸர்வ்வப்ரகாரமேலந ச பரிபூர்ணம்;

ⅩⅩⅧ தைத²வ யூயமப ேலாகாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ ப³ஹர்தா⁴ர்ம்மிகா :
க ந்த்வந்த :கரேணஷ ேகவலகாபட்யாத⁴ர்ம்மாப்⁴யாம்ʼ
பரிபூர்ணா :|

ⅩⅩⅨ ஹா ஹா கபடிந உபாத்⁴யாயா :
ப ²ரூஸி²நஸ்²ச, யூயம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ஸ்²மஸா²நேக³ஹம்ʼ ந ர்ம்மாத², ஸாதூ⁴நாம்ʼ
ஸ்²மஸா²நந ேகதநம்ʼ ேஸா²ப⁴யத²

ⅩⅩⅩ வத³த² ச யத ³ வயம்ʼ ஸ்ேவஷாம்ʼ
பூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ கால அஸ்தா²ஸ்யாம,
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தர்ஹ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
ேஸா²ணிதபாதேந ேதஷாம்ʼ ஸஹபா⁴க ³ேநா
நாப⁴வஷ்யாம|

ⅩⅩⅪஅேதாயூயம்ʼப⁴வஷ்யத்³வாத ³கா⁴தகாநாம்ʼ
ஸந்தாநா இத ஸ்வயேமவ ஸ்ேவஷாம்ʼ
ஸா யம்ʼ த³த்த²|

ⅩⅩⅫஅேதா யூயம்ʼ நஜபூர்வ்வபுருஷாணாம்ʼ
பரிமாணபாத்ரம்ʼ பரிபூரயத|

ⅩⅩⅩⅢ ேர பு⁴ஜகா³ : க்ருʼஷ்ணபு⁴ஜக³வம்ʼஸா² :,
யூயம்ʼ கத²ம்ʼ நரகத³ண்டா³த்³ ரக்ஷஷ்யத்⁴ேவ|

ⅩⅩⅩⅣ பஸ்²யத, யுஷ்மாகமந்த கம்
அஹம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா பு³த்³த ⁴மத
உபாத்⁴யாயாம்ʼஸ்²ச ப்ேரஷயஷ்யாமி, க ந்து
ேதஷாம்ʼ கத பயா யுஷ்மாப ⁴ ர்கா⁴நஷ்யந்ேத,
க்ருேஸ² ச கா⁴நஷ்யந்ேத, ேகச த்³
ப⁴ஜநப⁴வேந கஷாப ⁴ராகா⁴நஷ்யந்ேத,
நக³ேர நக³ேர தாடி³ஷ்யந்ேத ச;

ⅩⅩⅩⅤ ேதந ஸத்புருஷஸ்ய ஹாப ³ேலா
ரக்தபாதமாரப்⁴ய ேப³ரிக ²ய : புத்ரம்ʼ யம்ʼ
ஸிக²ரியம்ʼ யூயம்ʼ மந்த ³ரயஜ்ஞேவத்³ேயா
ர்மத்⁴ேய ஹதவந்த :, ததீ³யேஸா²ணிதபாதம்ʼ
யாவத்³ அஸ்மிந் ேத³ேஸ² யாவதாம்ʼ
ஸாது⁴புருஷாணாம்ʼ ேஸா²ணிதபாேதா
(அ)ப⁴வத் தத் ஸர்வ்ேவஷாமாக³ஸாம்ʼ
த³ண்டா³யுஷ்மாஸுவர்த்தஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅥ அஹம்ʼ யுஷ்மாந்த தத்²யம்ʼ வதா³மி,
வத்³யமாேந(அ)ஸ்மிந் புருேஷ ஸர்வ்ேவ
வர்த்தஷ்யந்ேத|
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ⅩⅩⅩⅦ ேஹ யரூஸா²லம் ேஹ யரூஸா²லம்
நக³ரி த்வம்ʼ ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ேநா
ஹதவதீ, தவ ஸமீபம்ʼ ப்ேரரிதாம்ʼஸ்²ச
பாஷாைணராஹதவதீ, யதா² குக்குடீ
ஸா²வகாந் பக்ஷாத⁴ : ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாத ,
ததா² தவ ஸந்தாநாந் ஸம்ʼக்³ரஹீதும்ʼ
அஹம்ʼ ப³ஹுவாரம் ஐச்ச²ம்ʼ; க ந்து த்வம்ʼ
நஸமமந்யதா² :|

ⅩⅩⅩⅧ பஸ்²யத யஷ்மாகம்ʼ வாஸஸ்தா²நம்
உச்ச ²ந்நம்ʼ த்ய யேத|

ⅩⅩⅩⅨ அஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி, ய :
பரேமஸ்²வரஸ்ய நாம்நாக³ச்ச²த , ஸ த⁴ந்ய
இத வாணீம்ʼ யாவந்ந வத ³ஷ்யத², தாவத்
மாம்ʼ புந ர்ந த்³ர யத²|

ⅩⅩⅣ
Ⅰ அநந்தரம்ʼ யீஸு² ர்யதா³ மந்த ³ராத்³
ப³ஹ ர்க³ச்ச²த , ததா³நீம்ʼ ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼ
மந்த ³ரந ர்ம்மாணம்ʼ த³ர்ஸ²யதுமாக³தா :|

Ⅱ தேதா யீஸு²ஸ்தாநுவாச, யூயம்ʼ
க ேமதாந ந பஸ்²யத²? யுஷ்மாநஹம்ʼ
ஸத்யம்ʼ வதா³மி, ஏதந்ந சயநஸ்ய
பாஷாைணகமப்யந்யபாஷாேண◌ाபரி
ந ஸ்தா²ஸ்யத ஸர்வ்வாணி பூ⁴மிஸாத்
காரிஷ்யந்ேத|

Ⅲஅநந்தரம்ʼ தஸ்மிந் ைஜதுநபர்வ்வேதாபரி
ஸமுபவஷ்ேட ஸி²ஷ்யாஸ்தஸ்ய
ஸமீபமாக³த்ய கு³ப்தம்ʼ பப்ரச்சு² :, ஏதா க⁴டநா :
கதா³ ப⁴வஷ்யந்த ? ப⁴வத ஆக³மநஸ்ய
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யுகா³ந்தஸ்ய ச க ம்ʼ ல ம? தத³ஸ்மாந்
வத³து|

Ⅳ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாநேவாசத்,
அவத⁴த்³வ்வம்ʼ, ேகாப யுஷ்மாந் ந ப்⁴ரமேயத்|

Ⅴ ப³ஹேவா மம நாம க்³ருʼஹ்லந்த
ஆக³மிஷ்யந்த , க்²ரீஷ்ேடா(அ)ஹேமேவத
வாசம்ʼவத³ந்ேதா ப³ஹூந்ப்⁴ரமயஷ்யந்த |

Ⅵ யூயஞ்ச ஸம்ʼக்³ராமஸ்ய ரணஸ்ய
சாட³ம்ப³ரம்ʼ ஸ்²ேராஷ்யத², அவத⁴த்³வ்வம்ʼ
ேதந சஞ்சலா மா ப⁴வத, ஏதாந்யவஸ்²யம்ʼ
க⁴டிஷ்யந்ேத, க ந்துததா³யுகா³ந்ேதா நஹ |

Ⅶ அபரம்ʼ ேத³ஸ²ஸ்ய வபேக்ஷா ேத³ேஸா²
ராஜ்யஸ்ய வபேக்ஷா ராஜ்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத ,
ஸ்தா²ேந ஸ்தா²ேந ச து³ர்ப ⁴க்ஷம்ʼ மஹாமாரீ
பூ⁴கம்பஸ்²ச ப⁴வஷ்யந்த ,

Ⅷஏதாந து³ :ேகா²பக்ரமா :|
Ⅸ ததா³நீம்ʼ ேலாகா து³ :க²ம்ʼ ேபா⁴ஜயதும்ʼ
யுஷ்மாந் பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யந்த
ஹநஷ்யந்த ச, ததா² மம நாமகாரணாத்³
யூயம்ʼ ஸர்வ்வேத³ஸீ²யமநுஜாநாம்ʼ ஸமீேப
க்⁴ருʼணார்ஹாப⁴வஷ்யத²|

Ⅹ ப³ஹுஷ வக்⁴நம்ʼ ப்ராப்தவத்ஸு
பரஸ்பரம் ருʼ◌ृதீயாம்ʼ க்ருʼதவத்ஸு ச
ஏேகா(அ)பரம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

Ⅺததா²ப³ஹேவாம்ருʼஷாப⁴வஷ்யத்³வாத ³ந
உபஸ்தா²யப³ஹூந்ப்⁴ரமயஷ்யந்த |

Ⅻ து³ஷ்கர்ம்மணாம்ʼ பா³ஹுல்யாஞ்ச
ப³ஹூநாம்ʼ ப்ேரமஸீ²தலம்ʼ ப⁴வஷ்யத |
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ⅩⅢ க ந்து ய : கஸ்²ச த் ேஸ²ஷம்ʼ
யாவத்³ ைத⁴ர்ய்யமாஸ்²ரயேத, ஸஏவ
பரித்ராயஷ்யேத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸர்வ்வேத³ஸீ²யேலாகாந்
ப்ரத மா ப⁴வதும்ʼ ராஜஸ்ய
ஸு²ப⁴ஸமாசார : ஸர்வ்வஜக³த
ப்ரசாரிஷ்யேத, ஏதாத்³ருʼஸி² ஸத யுகா³ந்த
உபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅤஅேதாயத்ஸர்வ்வநாஸ²க்ருʼத்³க்⁴ருʼணார்ஹம்ʼ
வஸ்து தா³ந ேயல்ப⁴வஷ்யத்³வத ³நா
ப்ேராக்தம்ʼ தத்³ யதா³ புண்யஸ்தா²ேந
ஸ்தா²ப தம்ʼ த்³ர யத², (ய : பட²த , ஸ
பு³த்⁴யதாம்ʼ)

ⅩⅥ ததா³நீம்ʼ ேய யஹூதீ³யேத³ேஸ²
தஷ்ட²ந்த , ேத பர்வ்வேதஷ பலாயந்தாம்ʼ|

ⅩⅦய : கஸ்²ச த்³க்³ருʼஹப்ருʼஷ்ேட²தஷ்ட²த ,
ஸ க்³ருʼஹாத் கமப வஸ்த்வாேநதும்
அேத◌⁴◌ा நாவேராேஹத்|

ⅩⅧ யஸ்²ச ேக்ஷத்ேர தஷ்ட²த , ேஸாப
வஸ்த்ரமாேநதும்ʼ பராவ்ருʼத்யநயாயாத்|

ⅩⅨததா³நீம்ʼக³ர்ப ⁴ணீஸ்தந்யபாயய த்ரீணாம்ʼ
து³ர்க³த ர்ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩஅேதா யஷ்மாகம்ʼ பலாயநம்ʼ ஸீ²தகாேல
வஸ்²ராமவாேர வா யந்ந ப⁴ேவத், தத³ர்த²ம்ʼ
ப்ரார்த²யத்⁴வம்|

ⅩⅪஆஜக³தா³ரம்பா⁴த்³ஏதத்காலபர்ய்யநந்தம்ʼ
யாத்³ருʼஸ² : கதா³ப நாப⁴வத் ந ச ப⁴வஷ்யத
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தாத்³ருʼேஸா² மஹாக்ேலஸ²ஸ்ததா³நீம்
உபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅩⅫ தஸ்ய க்ேலஸ²ஸ்ய ஸமேயா யத ³
ஹ்ஸ்ேவா ந க்ரிேயத, தர்ஹ கஸ்யாப
ப்ராணிேநா ரக்ஷணம்ʼ ப⁴வதும்ʼ ந
ஸ²க்நுயாத், க ந்து மேநாநீதமநுஜாநாம்ʼ
க்ருʼேதஸகாேலாஹ்ஸ்வீகரிஷ்யேத|

ⅩⅩⅢ அபரஞ்ச பஸ்²யத, க்²ரீஷ்ேடா(அ)த்ர
வ த்³யேத, வா தத்ர வ த்³யேத, ததா³நீம்ʼ யதீ³
கஸ்²ச த்³ யுஷ்மாந இத வாக்யம்ʼ வத³த ,
ததா²ப தத் ந ப்ரதீத்|

ⅩⅩⅣ யேதா பா⁴க்தக்²ரீஷ்டா
பா⁴க்தப⁴வஷ்யத்³வாத ³நஸ்²ச உபஸ்தா²ய
யாந மஹந்த ல மாணி ச த்ரகர்ம்மாணி
ச ப்ரகாஸ²யஷ்யந்த , ைத ர்யத ³ ஸம்ப⁴ேவத்
தர்ஹ மேநாநீதமாநவாஅப ப்⁴ராமிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅤ பஸ்²யத, க⁴டநாத : பூர்வ்வம்ʼ யுஷ்மாந்
வார்த்தாம்அவாத ³ஷம்|

ⅩⅩⅥ அத : பஸ்²யத, ஸ ப்ராந்தேர வ த்³யத
இத வாக்ேய ேகநச த் கத ²ேதப ப³ஹ ர்மா
க³ச்ச²த, வா பஸ்²யத, ேஸாந்த :புேர வ த்³யேத,
ஏதத்³வாக்யஉக்ேதப மா ப்ரதீத|

ⅩⅩⅦ யேதா யதா² வத்³யுத் பூர்வ்வத ³ேஸா²
ந ர்க³த்யபஸ்²ச மத ³ஸ²ம்ʼயாவத்ப்ரகாஸ²ேத,
ததா² மாநுஷபுத்ரஸ்யாப்யாக³மநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅧ யத்ர ஸ²வஸ்தஷ்ட²த , தத்ேரவ
க்³ருʼத்⁴ரா மிலந்த |
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ⅩⅩⅨஅபரம்ʼதஸ்யக்ேலஸ²ஸமயஸ்யாவ்யவஹதபரத்ர
ஸூர்ய்யஸ்ய ேதேஜா ேலாப்ஸ்யேத,
சந்த்³ரமாஜ்ேயாஸ்நாம்ʼநகரிஷ்யத ,நப⁴ேஸா
நக்ஷத்ராணி பதஷ்யந்த , க³க³ணீயா
க்³ரஹாஸ்²சவ சலிஷ்யந்த |

ⅩⅩⅩ ததா³நீம் ஆகாஸ²மத்⁴ேய
மநுஜஸுதஸ்ய ல ம த³ர்ஸி²ஷ்யேத,
தேதா நஜபராக்ரேமண மஹாேதஜஸா ச
ேமகா⁴ரூட⁴ம்ʼ மநுஜஸுதம்ʼ நப⁴ஸாக³ச்ச²ந்தம்ʼ
வேலாக்ய ப்ருʼத ²வ்யா : ஸர்வ்வவம்ʼஸீ²யா
வலபஷ்யந்த |

ⅩⅩⅪததா³நீம்ʼஸமஹாஸ²ப்³தா³யமாநதூர்ய்யா
வாத³காந் நஜதூ³தாந் ப்ரேஹஷ்யத , ேத
வ்ேயாம்ந ஏகஸீமாேதா(அ)பரஸீமாம்ʼ யாவத்
சதுர்த ³ஸ²ஸ்தஸ்ய மேநாநீதஜநாந் ஆநீய
ேமலயஷ்யந்த |

ⅩⅩⅫ உடு³ம்ப³ரபாத³பஸ்ய த்³ருʼஷ்டாந்தம்ʼ
ஸி²க்ஷத்⁴வம்ʼ; யதா³ தஸ்ய நவீநா : ஸா²கா²
ஜாயந்ேத, பல்லவாத ³ஸ்²ச ந ர்க³ச்ச²த , ததா³
ந தா³க⁴கால : ஸவேதா⁴ ப⁴வதீத யூயம்ʼ
ஜாநீத²;

ⅩⅩⅩⅢ தத்³வத்³ ஏதா க⁴டநா த்³ருʼஷ்ட்வா ஸ
ஸமேயா த்³வாரஉபாஸ்தா²த்³இத ஜாநீத|

ⅩⅩⅩⅣ யுஷ்மாநஹம்ʼ தத்²யம்ʼ வதா³மி,
இதா³நீந்தநஜநாநாம்ʼ க³மநாத் பூர்வ்வேமவ
தாந ஸர்வ்வாணி க⁴டிஷ்யந்ேத|

ⅩⅩⅩⅤ நேபா⁴ேமத ³ந்ேயா ர்லுப்தேயாரப மம
வாக் கதா³ப ந ேலாப்ஸ்யேத|
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ⅩⅩⅩⅥ அபரம்ʼ மம தாதம்ʼ வநா மாநுஷ :
ஸ்வர்க³ஸ்ேதா²தூ³ேதா வா ேகாப தத்³த ³நம்ʼ
தத்³த³ண்ட³ஞ்சநஜ்ஞாபயத |

ⅩⅩⅩⅦ அபரம்ʼ ேநாேஹ வத்³யமாேந
யாத்³ருʼஸ²மப⁴வத் தாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
மநுஜஸுதஸ்யாக³மநகாேலப ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅧ ப²லேதா ஜலாப்லாவநாத் பூர்வ்வம்ʼ
யத்³த ³நம்ʼ யாவத் ேநாஹ : ேபாதம்ʼ
நாேராஹத், தாவத்காலம்ʼ யதா² மநுஷ்யா
ேபா⁴ஜேந பாேந வவஹேந வவாஹேந ச
ப்ரவ்ருʼத்தாஆஸந்;

ⅩⅩⅩⅨ அபரம் ஆப்லாவ ேதாயமாக³த்ய
யாவத்ஸகலமநுஜாந் ப்லாவயத்வா நாநயத்,
தாவத் ேத யதா² ந வ தா³மாஸு :, ததா²
மநுஜஸுதாக³மேநப ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅬததா³ேக்ஷத்ரஸ்த ²தேயார்த்³வேயாேரேகா
தா⁴ரிஷ்யேத,அபரஸ்த்யாஜிஷ்யேத|

ⅩⅬⅠ ததா² ேபஷண்யா ப ம்ʼஷத்ேயாருப⁴ேயா
ர்ேயாஷேதாேரகா தா⁴ரிஷ்யேத(அ)பரா
த்யாஜிஷ்யேத|

ⅩⅬⅡ யுஷ்மாகம்ʼ ப்ரபு⁴ : கஸ்மிந் த³ண்ட³
ஆக³மிஷ்யத , தத்³ யுஷ்மாப ⁴ ர்நாவக³ம்யேத,
தஸ்மாத்ஜாக்³ரத :ஸந்தஸ்தஷ்ட²த|

ⅩⅬⅢ குத்ர யாேம ஸ்ேதந ஆக³மிஷ்யதீத
ேசத்³ க்³ருʼஹஸ்ேதா² ஜ்ஞாதும் அஸ² யத்,
தர்ஹ ஜாக³ரித்வா தம்ʼ ஸந்த ⁴ம்ʼ கர்த்ததும்
அவாரயஷ்யத்தத்³ஜாநீத|
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ⅩⅬⅣயுஷ்மாப ⁴ரவதீ⁴யதாம்ʼ,யேதாயுஷ்மாப ⁴
ர்யத்ர ந பு³த்⁴யேத, தத்ைரவ த³ண்ேட³
மநுஜஸுதஆயாஸ்யத |

ⅩⅬⅤ ப்ரபு⁴ ர்ந ஜபரிவாராந் யதா²காலம்ʼ
ேபா⁴ஜயதும்ʼ யம்ʼ தா³ஸம் அத்⁴ய க்ருʼத்ய
ஸ்தா²பயத , தாத்³ருʼேஸா² வஸ்²வாஸ்ேயா
தீ⁴மாந் தா³ஸ : க :?

ⅩⅬⅥப்ரபு⁴ராக³த்யயம்ʼ தா³ஸம்ʼ ததா²சரந்தம்ʼ
வீக்ஷேத,ஸஏவத⁴ந்ய :|

ⅩⅬⅦயுஷ்மாநஹம்ʼஸத்யம்ʼவதா³மி,ஸதம்ʼ
நஜஸர்வ்வஸ்வஸ்யாத ⁴பம்ʼ கரிஷ்யத |

ⅩⅬⅧ க ந்து ப்ரபு⁴ராக³ந்தும்ʼ வலம்ப³த இத
மநஸிச ந்தய த்வா ேயாது³ஷ்ேடா தா³ேஸா

ⅩⅬⅨ (அ)பரதா³ஸாந்ப்ரஹர்த்தும்ʼமத்தாநாம்ʼ
ஸங்ேக³ ேபா⁴க்தும்ʼ பாதுஞ்சப்ரவர்த்தேத,

Ⅼ ஸ தா³ேஸா யதா³ நாேபக்ஷேத,
யஞ்ச த³ண்ட³ம்ʼ ந ஜாநாத , தத்காலஏவ
தத்ப்ரபு⁴ருபஸ்தா²ஸ்யத |

ⅬⅠ ததா³ தம்ʼ த³ண்ட³யத்வா யத்ர ஸ்தா²ேந
ேராத³நம்ʼ த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்சாஸாேத, தத்ர
கபடிப ⁴ :ஸாகம்ʼ தத்³த³ஸா²ம்ʼ நரூபயஷ்யத |

ⅩⅩⅤ
Ⅰயா த³ஸ² கந்யா : ப்ரதீ³பாந் க்³ருʼஹ்லத்ேயா
வரம்ʼ ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ ப³ஹரிதா :,
தாப ⁴ஸ்ததா³ ஸ்வர்கீ³யராஜ்யஸ்ய
ஸாத்³ருʼஸ்²யம்ʼ ப⁴வஷ்யத |

Ⅱதாஸாம்ʼகந்யாநாம்ʼமத்⁴ேயபஞ்சஸுத ⁴ய :
பஞ்சது³ர்த ⁴யஆஸந்|
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Ⅲ யா து³ர்த ⁴யஸ்தா : ப்ரதீ³பாந் ஸங்ேக³
க்³ருʼஹீத்வாைதலம்ʼ நஜக்³ருʼஹு :,

Ⅳ க ந்து ஸுத ⁴ய : ப்ரதீ³பாந் பாத்ேரண
ைதலஞ்சஜக்³ருʼஹு :|

Ⅴஅநந்தரம்ʼவேர வலம்ப ³ேத தா : ஸர்வ்வா
ந த்³ராவஷ்டா ந த்³ராம்ʼஜக்³மு :|

Ⅵ அநந்தரம் அர்த்³த⁴ராத்ேர பஸ்²யத
வர ஆக³ச்ச²த , தம்ʼ ஸாக்ஷாத் கர்த்தும்ʼ
ப³ஹர்யாேதத ஜநரவாத்

Ⅶ தா : ஸர்வ்வா : கந்யா உத்தா²ய ப்ரதீ³பாந்
ஆஸாத³யதும்ʼஆரப⁴ந்த|

Ⅷ தேதா து³ர்த ⁴ய : ஸுத ⁴ய ஊசு :,
கஞ்ச த் ைதலம்ʼ த³த்த, ப்ரதீ³பா அஸ்மாகம்ʼ
ந ர்வ்வாணா :|

Ⅸ க ந்து ஸுத ⁴ய : ப்ரத்யவத³ந், த³த்ேத
யுஷ்மாநஸ்மாம்ʼஸ்²ச ப்ரத ைதலம்ʼ
ந்யூநீப⁴ேவத், தஸ்மாத்³ வக்ேரத்ருʼணாம்ʼ
ஸமீபம்ʼ க³த்வாஸ்வார்த²ம்ʼைதலம்ʼ க்ரீணீத|

Ⅹ ததா³ தாஸு க்ேரதும்ʼ க³தாஸு வர
ஆஜகா³ம, தேதா யா : ஸஜ்ஜிதா ஆஸந்,
தாஸ்ேதந ஸாகம்ʼ வவாஹீயம்ʼ ேவஸ்²ம
ப்ரவவஸு² :|

Ⅺஅநந்தரம்ʼ த்³வாேரருத்³ேத⁴அபரா : கந்யா
ஆக³த்ய ஜக³து³ :, ேஹ ப்ரேபா⁴, ேஹ ப்ரேபா⁴,
அஸ்மாந் ப்ரத த்³வாரம்ʼ ேமாசய|

Ⅻ க ந்து ஸ உக்தவாந், தத்²யம்ʼ வதா³மி,
யுஷ்மாநஹம்ʼ ந ேவத்³மி|
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ⅩⅢ அேதா ஜாக்³ரத : ஸந்தஸ்தஷ்ட²த,
மநுஜஸுத : கஸ்மிந் த ³ேந கஸ்மிந் த³ண்ேட³
வாக³மிஷ்யத , தத்³யுஷ்மாப ⁴ ர்நஜ்ஞாயேத|

ⅩⅣ அபரம்ʼ ஸ ஏதாத்³ருʼஸ² : கஸ்யச த்
பும்ʼஸஸ்துல்ய :, ேயா தூ³ரேத³ஸ²ம்ʼ ப்ரத
யாத்ராகாேலநஜதா³ஸாந்ஆஹூயேதஷாம்ʼ
ஸ்வஸ்வஸாமர்த்²யாநுரூபம்

ⅩⅤஏகஸ்மிந்முத்³ராணாம்ʼ பஞ்ச ேபாடலிகா :
அந்யஸ்மிம்ʼஸ்²ச த்³ேவ ேபாடலிேக
அபரஸ்மிம்ʼஸ்²ச ேபாடலிைககாம் இத்த²ம்ʼ
ப்ரதஜநம்ʼ ஸமர்ப்ய ஸ்வயம்ʼ ப்ரவாஸம்ʼ
க³தவாந்|

ⅩⅥஅநந்தரம்ʼ ேயா தா³ஸ : பஞ்ச ேபாடலிகா :
லப்³த⁴வாந், ஸ க³த்வா வாணிஜ்யம்ʼ வதா⁴ய
தா த்³வகு³ணீசகார|

ⅩⅦ யஸ்²ச தா³ேஸா த்³ேவ ேபாடலிேக
அலப⁴த, ேஸாப தாமுத்³ரா த்³வகு³ணீசகார|

ⅩⅧ க ந்து ேயா தா³ஸ ஏகாம்ʼ ேபாடலிகாம்ʼ
லப்³த⁴வாந், ஸ க³த்வா பூ⁴மிம்ʼ க²ந த்வா
தந்மத்⁴ேய நஜப்ரேபா⁴ஸ்தா முத்³ரா
ேகா³பயாஞ்சகார|

ⅩⅨ தத³நந்தரம்ʼ ப³ஹுத ேத² காேல
க³ேத ேதஷாம்ʼ தா³ஸாநாம்ʼ ப்ரபு⁴ராக³த்ய
ைதர்தா³ைஸ :ஸமம்ʼ க³ணயாஞ்சகார|

ⅩⅩ ததா³நீம்ʼ ய : பஞ்ச ேபாடலிகா :
ப்ராப்தவாந் ஸ தா த்³வகு³ணீக்ருʼதமுத்³ரா
ஆநீய ஜகா³த³; ேஹ ப்ரேபா⁴, ப⁴வதா மய
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பஞ்ச ேபாடலிகா : ஸமர்ப தா :, பஸ்²யது, தா
மயா த்³வகு³ணீக்ருʼதா :|

ⅩⅪ ததா³நீம்ʼ தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தமுவாச,
ேஹ உத்தம வஸ்²வாஸ்ய தா³ஸ, த்வம்ʼ
த⁴ந்ேயாஸி, ஸ்ேதாேகந வஸ்²வாஸ்ேயா
ஜாத :, தஸ்மாத் த்வாம்ʼ ப³ஹுவத்தாத ⁴பம்ʼ
கேராமி, த்வம்ʼ ஸ்வப்ரேபா⁴ : ஸுக²ஸ்ய பா⁴கீ³
ப⁴வ|

ⅩⅫ தேதா ேயந த்³ேவ ேபாடலிேக லப்³ேத⁴
ேஸாப்யாக³த்யஜகா³த³, ேஹப்ரேபா⁴, ப⁴வதா
மய த்³ேவேபாடலிேகஸமர்ப ேத,பஸ்²யதுேத
மயா த்³வகு³ணீக்ருʼேத|

ⅩⅩⅢ ேதந தஸ்ய ப்ரபு⁴ஸ்தமேவாசத்,
ேஹ உத்தம வஸ்²வாஸ்ய தா³ஸ, த்வம்ʼ
த⁴ந்ேயாஸி, ஸ்ேதாேகந வஸ்²வாஸ்ேயா
ஜாத :,தஸ்மாத்த்வாம்ʼப³ஹுத்³ரவணாத ⁴பம்ʼ
கேராமி, த்வம்ʼ நஜப்ரேபா⁴ : ஸுக²ஸ்ய பா⁴கீ³
ப⁴வ|

ⅩⅩⅣ அநந்தரம்ʼ ய ஏகாம்ʼ ேபாடலிகாம்ʼ
லப்³த⁴வாந்,ஸஏத்யகத ²தவாந், ேஹப்ரேபா⁴,
த்வாம்ʼ கடி²நநரம்ʼ ஜ்ஞாதவாந், த்வயா யத்ர
ேநாப்தம்ʼ, தத்ைரவ க்ருʼத்யேத, யத்ர ச ந
கீர்ணம்ʼ, தத்ைரவஸம்ʼக்³ருʼஹ்யேத|

ⅩⅩⅤ அேதாஹம்ʼ ஸஸ²ங்க : ஸந் க³த்வா
தவ முத்³ரா பூ⁴மத்⁴ேய ஸம்ʼேகா³ப்ய
ஸ்தா²ப தவாந், பஸ்²ய, தவ யத் தேத³வ
க்³ருʼஹாண|

ⅩⅩⅥ ததா³ தஸ்ய ப்ரபு⁴ : ப்ரத்யவத³த் ேர
து³ஷ்டாலஸ தா³ஸ, யத்ராஹம்ʼ ந வபாமி,
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தத்ர ச ²நத்³மி, யத்ர ச ந க ராமி, தத்ேரவ
ஸம்ʼக்³ருʼஹ்லாமீத ேசத³ஜாநாஸ்தர்ஹ

ⅩⅩⅦ வணிக்ஷ மம வத்தார்பணம்ʼ
தேவாச தமாஸீத், ேயநாஹமாக³த்ய
வ்ருʼத்³வ்யாஸாகம்ʼமூலமுத்³ரா : ப்ராப்ஸ்யம்|

ⅩⅩⅧ அேதாஸ்மாத் தாம்ʼ ேபாடலிகாம்
ஆதா³ய யஸ்ய த³ஸ² ேபாடலிகா : ஸந்த
தஸ்மிந்நர்பயத|

ⅩⅩⅨேயநவர்த்³வ்யேததஸ்மிந்ைநவார்பஷ்யேத,
தஸ்ையவ ச பா³ஹுல்யம்ʼ ப⁴வஷ்யத , க ந்து
ேயந ந வர்த்³வ்யேத, தஸ்யாந்த ேக யத்
கஞ்சந தஷ்ட²த , தத³ப புநர்ேநஷ்யேத|

ⅩⅩⅩ அபரம்ʼ யூயம்ʼ தமகர்ம்மண்யம்ʼ
தா³ஸம்ʼ நீத்வா யத்ர ஸ்தா²ேந க்ரந்த³நம்ʼ
த³ந்தக⁴ர்ஷணஞ்ச வத்³ேயேத, தஸ்மிந்
ப³ஹர்பூ⁴ததமஸிநக்ஷபத|

ⅩⅩⅪ யதா³ மநுஜஸுத : பவ த்ரதூ³தாந்
ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா நஜப்ரபா⁴ேவநாக³த்ய
நஜேதேஜாமேய ஸிம்ʼஹாஸேந
ந ேவ யத ,

ⅩⅩⅫ ததா³ தத்ஸம்முேக² ஸர்வ்வஜாதீயா
ஜநாஸம்ʼேமலிஷ்யந்த | தேதா ேமஷபாலேகா
யதா² சா²ேக³ப்⁴ேயா(அ)வீந் ப்ருʼத²க் கேராத
ததா² ேஸாப்ேயகஸ்மாத³ந்யம் இத்த²ம்ʼ தாந்
ப்ருʼத²க க்ருʼத்வாவீந்

ⅩⅩⅩⅢ த³க்ஷேண சா²கா³ம்ʼஸ்²ச வாேம
ஸ்தா²பயஷ்யத |
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ⅩⅩⅩⅣ தத : பரம்ʼ ராஜா த³க்ஷணஸ்த ²தாந்
மாநவாந் வத ³ஷ்யத , ஆக³ச்ச²த
மத்தாதஸ்யாநுக்³ரஹபா⁴ஜநாந ,
யுஷ்மத்க்ருʼத ஆ ஜக³தா³ரம்ப⁴த் யத்³ ராஜ்யம்
ஆஸாத ³தம்ʼ தத³த ⁴குருத|

ⅩⅩⅩⅤ யேதா பு³பு⁴க்ஷதாய மஹ்யம்ʼ
ேபா⁴ஜ்யம் அத³த்த, ப பாஸிதாய ேபயமத³த்த,
வேத³ஸி²நம்ʼமாம்ʼஸ்வஸ்தா²நமநயத,

ⅩⅩⅩⅥ வஸ்த்ரஹீநம்ʼ மாம்ʼ வஸநம்ʼ
பர்ய்யதா⁴பயத, பீடீ³தம்ʼ மாம்ʼ
த்³ரஷ்டுமாக³ச்ச²த, காராஸ்த²ஞ்ச மாம்ʼ
வீக்ஷதுமஆக³ச்ச²த|

ⅩⅩⅩⅦ ததா³ தா⁴ர்ம்மிகா : ப்ரதவத ³ஷ்யந்த ,
ேஹப்ரேபா⁴,கதா³த்வாம்ʼக்ஷ த ⁴தம்ʼவீ ய
வயமேபா⁴ஜயாம? வா ப பாஸிதம்ʼ வீ ய
அபாயயாம?

ⅩⅩⅩⅧ கதா³ வா த்வாம்ʼ வேத³ஸி²நம்ʼ
வேலாக்ய ஸ்வஸ்தா²நமநயாம? கதா³
வா த்வாம்ʼ நக்³நம்ʼ வீ ய வஸநம்ʼ
பர்ய்யதா⁴பயாம?

ⅩⅩⅩⅨகதா³வாத்வாம்ʼ பீடி³தம்ʼகாராஸ்த²ஞ்ச
வீ யத்வத³ந்த கமக³ச்சா²ம?

ⅩⅬ ததா³நீம்ʼ ராஜா தாந் ப்ரதவத ³ஷ்யத ,
யுஷ்மாநஹம்ʼ ஸத்யம்ʼ வதா³மி,
மைமேதஷாம்ʼ ப்⁴ராத்ருʼணாம்ʼ மத்⁴ேய
கஞ்சைநகம்ʼக்ஷ த்³ரதமம்ʼ ப்ரத யத்³அகுருத,
தந்மாம்ʼ ப்ரத்யகுருத|

ⅩⅬⅠ பஸ்²சாத் ஸ வாமஸ்த ²தாந் ஜநாந்
வத ³ஷ்யத , ேர ஸா²பக்³ரஸ்தா : ஸர்வ்ேவ,
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ைஸ²தாேந தஸ்ய தூ³ேதப்⁴யஸ்²ச
ேயா(அ)நந்தவஹ்ந ராஸாத ³த ஆஸ்ேத,
யூயம்ʼமத³ந்த காத் தமக்³ந ம்ʼ க³ச்ச²த|

ⅩⅬⅡ யேதா க்ஷ த ⁴தாய மஹ்யமாஹாரம்ʼ
நாத³த்த, ப பாஸிதாய மஹ்யம்ʼ ேபயம்ʼ
நாத³த்த,

ⅩⅬⅢ வேத³ஸி²நம்ʼ மாம்ʼ ஸ்வஸ்தா²நம்ʼ
நாநயத, வஸநஹீநம்ʼ மாம்ʼ வஸநம்ʼ ந
பர்ய்யதா⁴பயத, பீடி³தம்ʼ காராஸ்த²ஞ்ச மாம்ʼ
வீக்ஷதும்ʼ நாக³ச்ச²த|

ⅩⅬⅣ ததா³ ேத ப்ரதவத ³ஷ்யந்த , ேஹ
ப்ரேபா⁴, கதா³ த்வாம்ʼ க்ஷ த ⁴தம்ʼ வா
ப பாஸிதம்ʼ வா வ ேத³ஸி²நம்ʼ வா நக்³நம்ʼ
வா பீடி³தம்ʼ வா காராஸ்த²ம்ʼ வீ ய த்வாம்ʼ
நாேஸவாமஹ ?

ⅩⅬⅤ ததா³ ஸ தாந் வத ³ஷ்யத , தத்²யமஹம்ʼ
யுஷ்மாந் ப்³ரவீமி, யுஷ்மாப ⁴ேரஷாம்ʼ கஞ்சந
ேக்ஷாத ³ஷ்ட²ம்ʼ ப்ரத யந்நாகாரி, தந்மாம்ʼ
ப்ரத்ேயவநாகாரி|

ⅩⅬⅥ பஸ்²சாத³ம்யநந்தஸா²ஸ்தம்ʼ க ந்து
தா⁴ர்ம்மிகா அநந்தாயுஷம்ʼ ேபா⁴க்தும்ʼ
யாஸ்யந்த |

ⅩⅩⅥ
Ⅰ யீஸு²ேரதாந் ப்ரஸ்தாவாந் ஸமாப்ய
ஸி²ஷ்யாநூேச,

Ⅱ யுஷ்மாப ⁴ ர்ஜ்ஞாதம்ʼ த ³நத்³வயாத்
பரம்ʼ நஸ்தாரமஹ உபஸ்தா²ஸ்யத , தத்ர
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மநுஜஸுத : க்ருேஸ²ந ஹந்தும்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பஷ்யேத|

Ⅲதத : பரம்ʼப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகப்ராஞ்ச :
கயபா²நாம்ேநாமஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாயாம்ʼ
மிலித்வா

Ⅳ ேகேநாபாேயந யீஸு²ம்ʼ த்⁴ருʼத்வா
ஹந்தும்ʼஸ²க்நுயுரித மந்த்ரயாஞ்சக்ரு :|

Ⅴ க ந்து ைதருக்தம்ʼ மஹகாேல ந
த⁴ர்த்தவ்ய :, த்⁴ருʼேத ப்ரஜாநாம்ʼ கலேஹந
ப⁴வதும்ʼஸ²க்யேத|

Ⅵதேதாைப³த²நயாபுேரஸி²ேமாநாக்²யஸ்ய
குஷ்டி²ேநா ேவஸ்²மந யீெஸௗ² தஷ்ட²த

Ⅶ காசந ேயாஷா ஸ்²ேவேதாபலபா⁴ஜேநந
மஹார்க்⁴யம்ʼ ஸுக³ந்த ⁴ ைதலமாநீய
ேபா⁴ஜநாேயாபவஸ²தஸ்தஸ்ய
ஸி²ேராப்⁴யேஷசத்|

Ⅷ க ந்து ததா³ேலாக்ய தச்ச ²ஷ்ைய :
குபைதருக்தம்ʼ,குதஇத்த²மபவ்யயேத?

Ⅸ ேசத ³த³ம்ʼ வ்யக்ேரஷ்யத, தர்ஹ
பூ⁴ரிமூல்யம்ʼ ப்ராப்ய த³ரித்³ேரப்⁴ேயா
வ்யதாரிஷ்யத|

Ⅹ யீஸு²நா தத³வக³த்ய ேத ஸமுத ³தா :,
ேயாஷாேமநாம்ʼ குேதா து³ :க ²நீம்ʼ குருத², ஸா
மாம்ʼ ப்ரத ஸாது⁴ கர்ம்மாகார்ஷீத்|

Ⅺ யுஷ்மாகமம்ʼ ஸமீேப த³ரித்³ரா :
ஸததேமவாஸேத,க ந்துயுஷ்மாகமந்த ேகஹம்ʼ
நாேஸஸததம்ʼ|
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Ⅻ ஸா மம காேயாபரி ஸுக³ந்த ⁴ைதலம்ʼ
ஸிக்த்வாமமஸ்²மஸா²நதா³நகர்ம்மாகார்ஷீத்|

ⅩⅢ அேதாஹம்ʼ யுஷ்மாந் தத்²யம்ʼ வதா³மி
ஸர்வ்வஸ்மிந் ஜக³த யத்ர யத்ைரஷ
ஸுஸமாசார : ப்ரசாரிஷ்யேத, தத்ர
தத்ைரதஸ்யா நார்ய்யா : ஸ்மரணார்த²ம்
கர்ம்ேமத³ம்ʼ ப்ரசாரிஷ்யேத|

ⅩⅣ தேதா த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாம்
ஈஷ்கரிேயாதீயயஹூதா³நாமக ஏக :
ஸி²ஷ்ய : ப்ரதா⁴நயாஜகாநாமந்த கம்ʼ க³த்வா
கத ²தவாந்,

ⅩⅤ யத ³ யுஷ்மாகம்ʼ கேரஷ யீஸு²ம்ʼ
ஸமர்பயாமி, தர்ஹ கம்ʼ தா³ஸ்யத²? ததா³நீம்ʼ
ேத தஸ்ைம த்ரிம்ʼஸ²ந்முத்³ரா தா³தும்ʼ
ஸ்த ²ரீக்ருʼதவந்த :|

ⅩⅥ ஸ ததா³ரப்⁴ய தம்ʼ பரகேரஷ
ஸமர்பயதும்ʼஸுேயாக³ம்ʼ ேசஷ்டிதவாந்|

ⅩⅦஅநந்தரம்ʼகண்வஸூ²ந்யபூபபர்வ்வண :
ப்ரத²ேமஹ்ந ஸி²ஷ்யா யீஸு²ம் உபக³த்ய
பப்ரச்சு² : ப⁴வத்க்ருʼேத குத்ர வயம்ʼ
நஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யம் ஆேயாஜயஷ்யாம :?
ப⁴வத : ேகச்சா²?

ⅩⅧ ததா³ ஸ க³த ³தவாந்,
மத்⁴ேயநக³ரமமுகபும்ʼஸ : ஸமீபம்ʼ வ்ரஜித்வா
வத³த, கு³ரு ர்க³த ³தவாந், மத்கால :
ஸவத⁴ :, ஸஹ ஸி²ஷ்ையஸ்த்வதா³லேய
நஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யம்ʼ ேபா⁴ ேய|
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ⅩⅨததா³ஸி²ஷ்யாயீேஸா²ஸ்தாத்³ருʼஸ²ந ேத³ஸா²நுரூபகர்ம்ம
வதா⁴யதத்ரநஸ்தாரமஹேபா⁴ஜ்யமாஸாத³யாமாஸு :|

ⅩⅩ தத : ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யாம்ʼ
த்³வாத³ஸ²ப ⁴ : ஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்ʼ ஸ
ந்யவஸ²த்|

ⅩⅪ அபரம்ʼ பு⁴ஞ்ஜாந உக்தவாந் யுஷ்மாந்
தத்²யம்ʼ வதா³மி, யுஷ்மாகேமேகா மாம்ʼ
பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅫ ததா³ ேத(அ)தீவ து³ :க ²தா ஏைககேஸா²
வக்துமாேரப ⁴ேர, ேஹப்ரேபா⁴,ஸகமஹம்ʼ?

ⅩⅩⅢ தத : ஸ ஜகா³த³, மயா ஸாகம்ʼ ேயா
ஜேநா ேபா⁴ஜநபாத்ேர கரம்ʼ ஸம்ʼக்ஷபத , ஸ
ஏவமாம்ʼ பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத |

ⅩⅩⅣ மநுஜஸுதமத ⁴ யாத்³ருʼஸ²ம்ʼ
லிக ²தமாஸ்ேத, தத³நுரூபா தத்³க³த
ர்ப⁴வஷ்யத ; க ந்து ேயந பும்ʼஸா ஸ
பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யேத,ஹாஹாேசத்ஸ
நாஜநஷ்யத,ததா³தஸ்யேக்ஷமமப⁴வஷ்யத்|

ⅩⅩⅤ ததா³ யஹூதா³நாமா ேயா ஜநஸ்தம்ʼ
பரகேரஷ ஸமர்பயஷ்யத , ஸ உக்தவாந்,
ேஹ கு³ேரா, ஸ கமஹம்ʼ? தத : ஸ
ப்ரத்யுக்தவாந், த்வயாஸத்யம்ʼ க³த ³தம்|

ⅩⅩⅥ அநந்தரம்ʼ ேதஷாமஸ²நகாேல
யீஸு² : பூபமாதா³ேயஸ்²வரீயகு³ணாநநூத்³ய
ப⁴ம்ʼக்த்வா ஸி²ஷ்ேயப்⁴ய : ப்ரதா³ய ஜகா³த³,
மத்³வபு :ஸ்வரூபமிமம்ʼ க்³ருʼஹீத்வாகா²த³த|

ⅩⅩⅦ பஸ்²சாத் ஸ கம்ʼஸம்ʼ க்³ருʼஹ்லந்
ஈஸ்²வரீயகு³ணாநநூத்³ய ேதப்⁴ய : ப்ரதா³ய
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கத ²தவாந், ஸர்வ்ைவ ர்யுஷ்மாப ⁴ரேநந
பாதவ்யம்ʼ,

ⅩⅩⅧ யஸ்மாத³ேநேகஷாம்ʼ பாபமர்ஷணாய
பாத தம்ʼ யந்மந்நூத்நநயமரூபேஸா²ணிதம்ʼ
தேத³தத்|

ⅩⅩⅨ அபரமஹம்ʼ நூத்நேகா³ஸ்தநீரஸம்ʼ ந
பாஸ்யாமி, தாவத் ேகா³ஸ்தநீப²லரஸம்ʼ புந :
கதா³ப ந பாஸ்யாமி|

ⅩⅩⅩ பஸ்²சாத் ேத கீ³தேமகம்ʼ ஸம்ʼகீ³ய
ைஜதுநாக்²யக ³ரிம்ʼ க³தவந்த :|

ⅩⅩⅪ ததா³நீம்ʼ யீஸு²ஸ்தாநேவாசத்,
அஸ்யாம்ʼ ரஜந்யாமஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வக்⁴நரூேபா ப⁴வஷ்யாமி,
யேதா லிக ²தமாஸ்ேத, "ேமஷாணாம்ʼ
ரக்ஷேகாயஸ்தம்ʼப்ரஹரிஷ்யாம்யஹம்ʼதத :|
ேமஷாணாம்ʼ நவேஹாநூநம்ʼ ப்ரவ கீர்ேணா
ப⁴வஷ்யத "||

ⅩⅩⅫ க ந்து ஸ்²மஸா²நாத் ஸமுத்தா²ய
யுஷ்மாகமக்³ேர(அ)ஹம்ʼ கா³லீலம்ʼ
க³மிஷ்யாமி|

ⅩⅩⅩⅢ ப தரஸ்தம்ʼ ப்ேராவாச, ப⁴வாம்ʼஸ்²ேசத்
ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ வக்⁴நரூேபா ப⁴வத , ததா²ப
மம ந ப⁴வஷ்யத |

ⅩⅩⅩⅣதேதாயீஸு²நாஸஉக்த :,துப்⁴யமஹம்ʼ
தத்²யம்ʼ கத²யாமி, யாமிந்யாமஸ்யாம்ʼ
சரணாயுத⁴ஸ்ய ரவாத் பூர்வ்வம்ʼ த்வம்ʼ மாம்ʼ
த்ரி ர்நாங்கீ³கரிஷ்யஸி|
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ⅩⅩⅩⅤ தத : ப தர உத ³தவாந், யத்³யப த்வயா
ஸமம்ʼ மர்த்தவ்யம்ʼ, ததா²ப கதா³ப த்வாம்ʼ
ந நாங்கீ³கரிஷ்யாமி; தைத²வ ஸர்வ்ேவ
ஸி²ஷ்யாஸ்²ேசாசு :|

ⅩⅩⅩⅥஅநந்தரம்ʼ யீஸு² : ஸி²ஷ்ைய : ஸாகம்ʼ
ேக³த்ஸி²மாநீநாமகம்ʼ ஸ்தா²நம்ʼ ப்ரஸ்தா²ய
ேதப்⁴ய : கத ²தவாந், அத³ : ஸ்தா²நம்ʼ
க³த்வா யாவத³ஹம்ʼ ப்ரார்த²யஷ்ேய தாவத்³
யூயமத்ேராபவஸ²த|

ⅩⅩⅩⅦபஸ்²சாத்ஸப தரம்ʼஸிவத ³யஸுெதௗ
ச ஸங்க ³ந : க்ருʼத்வா க³தவாந்,
ேஸா²காகுேலா(அ)தீவவ்யத ²தஸ்²ச ப³பூ⁴வ|

ⅩⅩⅩⅧ தாநவாதீ³ச்ச ம்ருʼதயாதேநவ
மத்ப்ராணாநாம்ʼ யாதநா ஜாயேத, யூயமத்ர
மயாஸார்த்³த⁴ம்ʼஜாக்³ருʼத|

ⅩⅩⅩⅨ தத : ஸ கஞ்சத்³தூ³ரம்ʼ
க³த்வாேதா⁴முக² : பதந் ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர,
ேஹ மத்ப தர்யத ³ ப⁴வதும்ʼ ஸ²க்ேநாத ,
தர்ஹ கம்ʼேஸா(அ)யம்ʼ மத்ேதா தூ³ரம்ʼ யாது;
க ந்து மத ³ச்சா²வத் ந ப⁴வது, த்வத ³ச்சா²வத்³
ப⁴வது|

ⅩⅬதத : ஸஸி²ஷ்யாநுேபத்ய தாந் ந த்³ரேதா
ந ரீ ய ப தராய கத²யாமாஸ, யூயம்ʼ
மயா ஸாகம்ʼ த³ண்ட³ேமகமப ஜாக³ரிதும்ʼ
நாஸ²ந்குத?

ⅩⅬⅠ பரீக்ஷாயாம்ʼ ந பததும்ʼ ஜாக்³ருʼத
ப்ரார்த²யத்⁴வஞ்ச; ஆத்மா ஸமுத்³யேதாஸ்த ,
க ந்துவபு ர்து³ர்ப்³ப³லம்ʼ|
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ⅩⅬⅡ ஸ த்³வதீயவாரம்ʼ ப்ரார்த²யாஞ்சக்ேர,
ேஹ மத்தாத, ந பீேத யத ³ கம்ʼஸமித³ம்ʼ
மத்ேதா தூ³ரம்ʼ யாதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத , தர்ஹ
த்வத ³ச்சா²வத்³ ப⁴வது|

ⅩⅬⅢ ஸ புநேரத்ய தாந் ந த்³ரேதா த³த³ர்ஸ²,
யதஸ்ேதஷாம்ʼ ேநத்ராணி ந த்³ரயா
பூர்ணாந்யாஸந்|

ⅩⅬⅣ பஸ்²சாத் ஸ தாந் வஹாய வ்ரஜித்வா
த்ருʼதீயவாரம்ʼ பூர்வ்வவத் கத²யந்
ப்ரார்த ²தவாந்|

ⅩⅬⅤ தத : ஸி²ஷ்யாநுபாக³த்ய க³த ³தவாந்,
ஸாம்ப்ரதம்ʼ ஸ²யாநா : க ம்ʼ வஸ்²ராம்யத²?
பஸ்²யத, ஸமய உபாஸ்தா²த், மநுஜஸுத :
பாப நாம்ʼ கேரஷ ஸமர்ப்யேத|

ⅩⅬⅥ உத்தஷ்ட²த, வயம்ʼ யாம :, ேயா மாம்ʼ
பரகேரஷ மஸர்பயஷ்யத , பஸ்²யத, ஸ
ஸமீபமாயாத |

ⅩⅬⅦ ஏதத்கதா²கத²நகாேல
த்³வாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாணாேமேகா
யஹூதா³நாமேகாமுக்²யயாஜகேலாகப்ராசீைந :
ப்ரஹதாந் அஸிதா⁴ரியஷ்டிதா⁴ரிேணா
மநுஜாந்க்³ருʼஹீத்வாதத்ஸமீபமுபதஸ்ெதௗ²|

ⅩⅬⅧஅெஸௗ பரகேரஷ்வர்பய தா பூர்வ்வம்ʼ
தாந் இத்த²ம்ʼ ஸங்ேகதயாமாஸ, யமஹம்ʼ
சும்ப ³ஷ்ேய, ேஸா(அ)ெஸௗ மநுஜ :,ஸஏவ
யுஷ்மாப ⁴ ர்தா⁴ர்ய்யதாம்ʼ|

ⅩⅬⅨ ததா³ ஸ ஸபத ³ யீஸு²முபாக³த்ய ேஹ
கு³ேரா, ப்ரணமாமீத்யுக்த்வா தம்ʼசுசும்ேப³|
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Ⅼ ததா³ யீஸு²ஸ்தமுவாச, ேஹ மித்ரம்ʼ
க மர்த²மாக³ேதாஸி? ததா³ ைதராக³த்ய
யீஸு²ராக்ரம்யத³க்⁴ேர|

ⅬⅠ தேதா யீேஸா² : ஸங்க ³நாேமக : கரம்ʼ
ப்ரஸார்ய்ய ேகாஷாத³ஸிம்ʼ ப³ஹஷ்க்ருʼத்ய
மஹாயாஜகஸ்ய தா³ஸேமகமாஹத்ய தஸ்ய
கர்ணம்ʼ ச ச்ேச²த³|

ⅬⅡ தேதா யீஸு²ஸ்தம்ʼ ஜகா³த³, க²ட்³க³ம்ʼ
ஸ்வஸ்தா²ேந◌े ந ேத⁴ஹ யேதா ேய ேய ஜநா
அஸிம்ʼ தா⁴ரயந்த , தஏவாஸிநாவ நஸ்²யந்த |

ⅬⅢ அபரம்ʼ ப தா யதா² மத³ந்த கம்ʼ
ஸ்வர்கீ³யதூ³தாநாம்ʼத்³வாத³ஸ²வாஹநீேதா(அ)த ⁴கம்ʼ
ப்ரஹணுயாத்மயாதமுத்³த ³ஸ்²ேயதா³நீேமவ
ததா² ப்ரார்த²யதும்ʼ ந ஸ²க்யேத, த்வயா
க மித்த²ம்ʼஜ்ஞாயேத?

ⅬⅣ ததா² ஸதீத்த²ம்ʼ க⁴டிஷ்யேத
த⁴ர்ம்மபுஸ்தகஸ்ய யத ³த³ம்ʼ வாக்யம்ʼ தத்
கத²ம்ʼஸித்⁴ேயத்?

ⅬⅤ ததா³நீம்ʼ யீஸு² ர்ஜநநவஹம்ʼ ஜகா³த³,
யூயம்ʼ க²ட்³க³யஷ்டீந் ஆதா³ய மாம்ʼ க ம்ʼ
ெசௗரம்ʼ த⁴ர்த்துமாயாதா :? அஹம்ʼ
ப்ரத்யஹம்ʼ யுஷ்மாப ⁴ : ஸாகமுபவஸ்²ய
ஸமுபாத ³ஸ²ம்ʼ, ததா³மாம்ʼ நாத⁴ரத;

ⅬⅥ க ந்து ப⁴வஷ்யத்³வாத ³நாம்ʼ
வாக்யாநாம்ʼ ஸம்ʼஸித்³த⁴ேய
ஸர்வ்வேமதத³பூ⁴த்| ததா³ ஸர்வ்ேவ
ஸி²ஷ்யாஸ்தம்ʼவஹாயபலாயந்த|
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ⅬⅦ அநந்தரம்ʼ ேத மநுஜா யீஸு²ம்ʼ
த்⁴ருʼத்வா யத்ராத்⁴யாபகப்ராஞ்ச :
பரிஷத³ம்ʼ குர்வ்வந்த உபாவஸ²ந் தத்ர
க யபா²நா◌ाமகமஹாயாஜகஸ்யாந்த கம்ʼ
ந ந்யு :|

ⅬⅧ க ந்து ேஸ²ேஷ கம்ʼ ப⁴வஷ்யதீத
ேவத்தும்ʼ ப தேரா தூ³ேர தத்பஸ்²சாத்³
வ்ரஜித்வா மஹாயாஜகஸ்யாட்டாலிகாம்ʼ
ப்ரவஸ்²யதா³ைஸ :ஸஹதஉபாவஸ²த்|

ⅬⅨததா³நீம்ʼப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீநமந்த்ரிண :
ஸர்வ்ேவ யீஸு²ம்ʼ ஹந்தும்ʼ
ம்ருʼஷாஸா யம்அலிப்ஸந்த,

ⅬⅩ க ந்து ந ேலப ⁴ேர| அேநேகஷ
ம்ருʼஷாஸாக்ஷஷ்வாக³ேதஷ்வப தந்ந
ப்ராபு :|

ⅬⅪேஸ²ேஷத்³ெவௗம்ருʼஷாஸாக்ஷணாவாக³த்ய
ஜக³த³து :, புமாநயமகத²யத்,
அஹமீஸ்²வரமந்த ³ரம்ʼ ப⁴ம்ʼக்த்வா
த ³நத்ரயமத்⁴ேயதந்ந ர்ம்மாதும்ʼஸ²க்ேநாமி|

ⅬⅫ ததா³ மஹாயாஜக உத்தா²ய யீஸு²ம்
அவாதீ³த்| த்வம்ʼ க மப ந ப்ரதவத³ஸி?
த்வாமத ⁴ க ேமேதஸா யம்ʼவத³ந்த ?

ⅬⅩⅢ க ந்து யீஸு² ர்ெமௗநீபூ⁴ய
தஸ்ெயௗ| தேதா மஹாயாஜக உக்தவாந்,
த்வாம் அமேரஸ்²வரநாம்நா ஸ²பயாமி,
த்வமீஸ்²வரஸ்ய புத்ேரா(அ)ப ⁴ஷக்ேதா
ப⁴வஸிநேவத வத³|
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ⅬⅩⅣ யீஸு² : ப்ரத்யவத³த், த்வம்ʼ
ஸத்யமுக்தவாந்; அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
தத்²யம்ʼ வதா³மி, இத :பரம்ʼ
மநுஜஸுதம்ʼ ஸர்வ்வஸ²க்த மேதா
த³க்ஷணபார்ஸ்²ேவ ஸ்தா²தும்ʼ
க³க³ணஸ்த²ம்ʼ ஜலத⁴ராநாருஹ்யாயாந்தம்ʼ
வீக்ஷத்⁴ேவ|

ⅬⅩⅤ ததா³ மஹாயாஜேகா நஜவஸநம்ʼ
ச ²த்த்வா ஜகா³த³, ஏஷ ஈஸ்²வரம்ʼ
ந ந்த ³தவாந், அஸ்மாகமபரஸா ேயண
கம்ʼ ப்ரேயாஜநம்ʼ? பஸ்²யத,
யூயேமவாஸ்யாஸ்யாத்³ ஈஸ்²வரந ந்தா³ம்ʼ
ஸ்²ருதவந்த :,

ⅬⅩⅥ யுஷ்மாப ⁴ : க ம்ʼ வவச்யேத? ேத
ப்ரத்யூசு :,வதா⁴ர்ேஹா(அ)யம்ʼ|

ⅬⅩⅦ தேதா ேலாைகஸ்ததா³ஸ்ேய
நஷ்டீ²வதம்ʼ ேகச த் ப்ரதலமாஹத்ய ேகச ச்ச
சேபடமாஹத்யப³பா⁴ஷேர,

ⅬⅩⅧ ேஹ க்²ரீஷ்ட த்வாம்ʼ
கஸ்²சேபடமாஹதவாந்? இத க³ணயத்வா
வதா³ஸ்மாந்|

ⅬⅩⅨ ப தேரா ப³ஹரங்க³ந உபவஸ²த ,
ததா³நீேமகா தா³ஸீ தமுபாக³த்ய ப³பா⁴ேஷ,
த்வம்ʼ கா³லீலீயயீேஸா² :ஸஹசரஏக :|

ⅬⅩⅩ க ந்து ஸ ஸர்வ்ேவஷாம்ʼ ஸமக்ஷம்
அநங்கீ³க்ருʼத்யாவாதீ³த், த்வயா யது³ச்யேத,
தத³ர்த²மஹம்ʼ ந ேவத்³மி|
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ⅬⅩⅪ ததா³ தஸ்மிந் ப³ஹர்த்³வாரம்ʼ
க³ேத (அ)ந்யா தா³ஸீ தம்ʼ ந ரீ ய
தத்ரத்யஜநாநவத³த், அயமப
நாஸரதீயயீஸு²நாஸார்த்³த⁴ம்ஆஸீத்|

ⅬⅩⅫ தத : ஸ ஸ²பேத²ந புநரநங்கீ³க்ருʼத்ய
கத ²தவாந், தம்ʼ நரம்ʼ ந பரிச ேநாமி|

ⅬⅩⅩⅢக்ஷணாத்பரம்ʼ தஷ்ட²ந்ேதாஜநா ஏத்ய
ப தரம் அவத³ந், த்வமவஸ்²யம்ʼ ேதஷாேமக
இத த்வது³ச்சாரணேமவத்³ேயாதயத |

ⅬⅩⅩⅣ க ந்து ேஸா(அ)ப ⁴ஸ²ப்ய கத ²தவாந்,
தம்ʼ ஜநம்ʼ நாஹம்ʼ பரிச ேநாமி, ததா³ ஸபத ³
குக்குேடாருராவ|

ⅬⅩⅩⅤ குக்குடரவாத் ப்ராக் த்வம்ʼ மாம்ʼ
த்ரிரபாஹ்ேநாஷ்யேஸ, ையஷா வாக்³
யீஸு²நாவாத ³ தாம்ʼ ப தர : ஸம்ʼஸ்ம்ருʼத்ய
ப³ஹரித்வா ேக²தா³த்³ ப்⁴ருʼஸ²ம்ʼ சக்ரந்த³|

ⅩⅩⅦ
Ⅰப்ரபா⁴ேதஜாேதப்ரதா⁴நயாஜகேலாகப்ராசீநா
யீஸு²ம்ʼ ஹந்தும்ʼ தத்ப்ரதகூலம்ʼ
மந்த்ரய த்வா

Ⅱதம்ʼப³த்³வ்வாநீத்வாபந்தீயபீலாதாக்²யாத ⁴ேப
ஸமர்பயாமாஸு :|

Ⅲ தேதா யீேஸா² : பரகேரவ்வர்பய தா
யஹூதா³ஸ்தத்ப்ராணாத³ண்டா³ஜ்ஞாம்ʼ
வத ³த்வாஸந்தப்தமநா : ப்ரதா⁴நயாஜகேலாகப்ராசீநாநாம்ʼ
ஸமக்ஷம்ʼ தாஸ்த்ரீம்ʼஸ²ந்முத்³ரா :
ப்ரத தா³யாவாதீ³த்,
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Ⅳ ஏதந்ந ராேகா³நரப்ராணபரகரார்பணாத்
கலுஷம்ʼ க்ருʼதவாநஹம்ʼ| ததா³ த
உத ³தவந்த :, ேதநாஸ்மாகம்ʼ க ம்ʼ? த்வயா
தத்³ பு³த்⁴யதாம்|

Ⅴ தேதா யஹூதா³ மந்த ³ரமத்⁴ேய தா
முத்³ரா நக்ஷப்ய ப்ரஸ்த ²தவாந் இத்வா ச
ஸ்வயமாத்மாநமுத்³ப³ப³ந்த⁴|

Ⅵ பஸ்²சாத் ப்ரதா⁴நயாஜகாஸ்தா முத்³ரா
ஆதா³ய கத ²தவந்த :, ஏதா முத்³ரா :
ேஸா²ணிதமூல்யம்ʼதஸ்மாத்³பா⁴ண்டா³கா³ேர
ந ந தா⁴தவ்யா :|

Ⅶ அநந்தரம்ʼ ேத மந்த்ரய த்வா
வ ேத³ஸி²நாம்ʼ ஸ்²மஸா²நஸ்தா²நாய தாப ⁴ :
குலாலஸ்யேக்ஷத்ரமக்ரீணந்|

Ⅷ அேதா(அ)த்³யாப தத்ஸ்தா²நம்ʼ
ரக்தேக்ஷத்ரம்ʼவத³ந்த |

Ⅸ இத்த²ம்ʼ ஸத இஸ்ராேயலீயஸந்தாைந
ர்யஸ்ய மூல்யம்ʼ நருப தம்ʼ, தஸ்ய
த்ரிம்ʼஸ²ந்முத்³ராமாநம்ʼமூல்யம்ʼ

Ⅹ மாம்ʼ ப்ரத பரேமஸ்²வரஸ்யாேத³ஸா²த்
ேதப்⁴ய ஆதீ³யத, ேதந ச குலாலஸ்ய
ேக்ஷத்ரம்ʼ க்ரீதமித யத்³வசநம்ʼ
ய ரிமியப⁴வஷ்யத்³வாத ³நா ப்ேராக்தம்ʼ தத்
ததா³ஸித்⁴யத்|

Ⅺ அநந்தரம்ʼ யீெஸௗ² தத³த ⁴பேத :
ஸம்முக² உபதஷ்ட²த ஸ தம்ʼ பப்ரச்ச²,
த்வம்ʼ க ம்ʼ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா? ததா³
யீஸு²ஸ்தமவத³த், த்வம்ʼஸத்யமுக்தவாந்|
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Ⅻக ந்துப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீைநரப ⁴யுக்ேதந
ேதந க மப ந ப்ரத்யவாத ³|

ⅩⅢ தத : பீலாேதந ஸ உத ³த :, இேம
த்வத்ப்ரதகூலத : கத கத ஸா யம்ʼ த³த³த ,
தத் த்வம்ʼ நஸ்²ருʼேணாஷ ?

ⅩⅣ ததா²ப ஸ ேதஷாேமகஸ்யாப வசஸ
உத்தரம்ʼ ேநாத ³தவாந்; ேதந ேஸா(அ)த ⁴பத
ர்மஹாச த்ரம்ʼவதா³மாஸ|

ⅩⅤஅந்யச்சதந்மஹகாேல(அ)த ⁴பேதேரதாத்³ருʼஸீ²
ராத ராஸீத், ப்ரஜா யம்ʼ கஞ்சந ப³ந்த ⁴நம்ʼ
யாசந்ேத, தேமவஸேமாசயதீத |

ⅩⅥ ததா³நீம்ʼ ப³ரப்³பா³நாமா கஸ்²ச த்
க்²யாதப³ந்த்⁴யாஸீத்|

ⅩⅦ தத : பீலாதஸ்தத்ர மிலிதாந்
ேலாகாந் அப்ருʼச்ச²த், ஏஷ ப³ரப்³பா³ ப³ந்தீ⁴
க்²ரீஷ்டவக்²யாேதா யீஸு²ஸ்²ைசதேயா : கம்ʼ
ேமாசயஷ்யாமி? யுஷ்மாகம்ʼ க மீப்ஸிதம்ʼ?

ⅩⅧ ைதரீர்ஷ்யயா ஸ ஸமர்ப த இத ஸ
ஜ்ஞாதவாந்|

ⅩⅨ அபரம்ʼ வசாராஸேநாபேவஸ²நகாேல
பீலாதஸ்ய பத்நீ ப்⁴ருʼத்யம்ʼ ப்ரஹத்ய
தஸ்ைம கத²யாமாஸ, தம்ʼ தா⁴ர்ம்மிகமநுஜம்ʼ
ப்ரத த்வயா க மப ந கர்த்தவ்யம்ʼ;
யஸ்மாத் தத்க்ருʼேத(அ)த்³யாஹம்ʼ ஸ்வப்ேந
ப்ரபூ⁴தகஷ்டமலேப⁴|

ⅩⅩ அநந்தரம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகப்ராசீநா
ப³ரப்³பா³ம்ʼ யாச த்வாதா³தும்ʼ யீஸு²ஞ்ச
ஹந்தும்ʼஸகலேலாகாந் ப்ராவர்த்தயந்|
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ⅩⅪ தேதா(அ)த ⁴பதஸ்தாந் ப்ருʼஷ்டவாந்,
ஏதேயா : கமஹம்ʼ ேமாசயஷ்யாமி?
யுஷ்மாகம்ʼ ேகச்சா²? ேத ப்ேராசு ர்ப³ரப்³பா³ம்ʼ|

ⅩⅫ ததா³ பீலாத : பப்ரச்ச², தர்ஹ யம்ʼ
க்²ரீஷ்டம்ʼ வத³ந்த , தம்ʼ யீஸு²ம்ʼ க ம்ʼ
கரிஷ்யாமி? ஸர்வ்ேவ கத²யாமாஸு :, ஸ
க்ருேஸ²நவ த்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅢ தேதா(அ)த ⁴பத ரவாதீ³த், குத :? க ம்ʼ
ேதநாபராத்³த⁴ம்ʼ? க ந்து ேத புநருைச
ர்ஜக³து³ :,ஸக்ருேஸ²நவ த்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅣ ததா³ நஜவாக்யமக்³ராஹ்யமபூ⁴த்,
கலஹஸ்²சாப்யபூ⁴த், பீலாத இத வ ேலாக்ய
ேலாகாநாம்ʼ ஸமக்ஷம்ʼ ேதாயமாதா³ய
கெரௗ ப்ரக்ஷால்யாேவாசத், ஏதஸ்ய
தா⁴ர்ம்மிகமநுஷ்யஸ்ய ேஸா²ணிதபாேத
ந ர்ேதா³ேஷா(அ)ஹம்ʼ, யுஷ்மாப ⁴ேரவ தத்³
பு³த்⁴யதாம்ʼ|

ⅩⅩⅤ ததா³ ஸர்வ்வா : ப்ரஜா : ப்ரத்யேவாசந்,
தஸ்ய ேஸா²ணிதபாதாபராேதா⁴(அ)ஸ்மாகம்
அஸ்மத்ஸந்தாநாநாஞ்ேசாபரி ப⁴வது|

ⅩⅩⅥ தத : ஸ ேதஷாம்ʼ ஸமீேப ப³ரப்³பா³ம்ʼ
ேமாசயாமாஸ யீஸு²ந்து கஷாப ⁴ராஹத்ய
க்ருேஸ²ந ேவத ⁴தும்ʼஸமர்பயாமாஸ|

ⅩⅩⅦஅநந்தரம் அத ⁴பேத : ேஸநா அத ⁴பேத
ர்க்³ருʼஹம்ʼ யீஸு²மாநீய தஸ்ய ஸமீேப
ேஸநாஸமூஹம்ʼஸம்ʼஜக்³ருʼஹு :|



Matthew ⅩⅩⅦ:ⅩⅩⅧ cxli Matthew ⅩⅩⅦ:ⅩⅩⅩⅤ

ⅩⅩⅧ ததஸ்ேத தஸ்ய வஸநம்ʼ ேமாசய த்வா
க்ருʼஷ்ணேலாஹதவர்ணவஸநம்ʼ
பரிதா⁴பயாமாஸு :

ⅩⅩⅨ கண்டகாநாம்ʼ முகுடம்ʼ ந ர்ம்மாய
தச்ச ²ரஸி த³து³ :, தஸ்ய த³க்ஷணகேர
ேவத்ரேமகம்ʼ த³த்த்வா தஸ்ய ஸம்முேக²
ஜாநூந பாதய த்வா, ேஹ யஹூதீ³யாநாம்ʼ
ராஜந், துப்⁴யம்ʼ நம இத்யுக்த்வா தம்ʼ
த ரஸ்²சக்ரு :,

ⅩⅩⅩ ததஸ்தஸ்ய கா³த்ேர நஷ்டீ²வம்ʼ த³த்வா
ேதந ேவத்ேரணஸி²ரஆஜக்⁴நு :|

ⅩⅩⅪ இத்த²ம்ʼ தம்ʼ த ரஸ்க்ருʼத்ய தத்³
வஸநம்ʼ ேமாசய த்வா புநர்நஜவஸநம்ʼ
பரிதா⁴பயாஞ்சக்ரு :, தம்ʼ க்ருேஸ²ந ேவத ⁴தும்ʼ
நீதவந்த :|

ⅩⅩⅫ பஸ்²சாத்ேத ப³ஹர்பூ⁴ய குரீணீயம்ʼ
ஸி²ேமாந்நாமகேமகம்ʼ வேலாக்ய க்ருஸ²ம்ʼ
ேவாடு⁴ம்ʼ தமாத³த ³ேர|

ⅩⅩⅩⅢ அநந்தரம்ʼ கு³ல்க³ல்தாம் அர்தா²த்
ஸி²ரஸ்கபாலநாமகஸ்தா²நமு பஸ்தா²ய ேத
யீஸ²ேவ ப த்தமிஸ்²ரிதாம்லரஸம்ʼ பாதும்ʼ
த³து³ :,

ⅩⅩⅩⅣக ந்துஸதமாஸ்வாத்³யந பெபௗ|
ⅩⅩⅩⅤ ததா³நீம்ʼ ேத தம்ʼ க்ருேஸ²ந
ஸம்ʼவத்⁴ய தஸ்ய வஸநாந கு³டிகாபாேதந
வ ப⁴ஜ்ய ஜக்³ருʼஹு :, தஸ்மாத்,
வப⁴ஜந்ேத(அ)த⁴ரீயம்ʼ ேம ேத மநுஷ்யா :
பரஸ்பரம்ʼ| மது³த்தரீயவஸ்த்ரார்த²ம்ʼ
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கு³டிகாம்ʼ பாதயந்த ச|| யேத³தத்³வசநம்ʼ
ப⁴வஷ்யத்³வாத ³ப ⁴ருக்தமாஸீத், ததா³ தத்³
அஸித்⁴யத்,

ⅩⅩⅩⅥ பஸ்²சாத் ேத தத்ேராபவஸ்²ய
தத்³ரக்ஷணகர்வ்வணி நயுக்தாஸ்தஸ்து² :|

ⅩⅩⅩⅦ அபரம் ஏஷ யஹூதீ³யாநாம்ʼ ராஜா
யீஸு²ரித்யபவாத³லிபபத்ரம்ʼ தச்ச ²ரஸ
ஊர்த்³வ்ேவேயாஜயாமாஸு :|

ⅩⅩⅩⅧ ததஸ்தஸ்ய வாேம த³க்ஷேண ச
த்³ெவௗ ைசெரௗ ேதந ஸாகம்ʼ க்ருேஸ²ந
வவது⁴ :|

ⅩⅩⅩⅨததா³ பாந்தா² நஜஸி²ேராலாட³யத்வா
தம்ʼ ந ந்த³ந்ேதாஜக³து³ :,

ⅩⅬ ேஹ ஈஸ்²வரமந்த ³ரப⁴ஞ்ஜக
த ³நத்ரேய தந்ந ர்ம்மாத : ஸ்வம்ʼ
ரக்ஷ, ேசத்த்வமீஸ்²வரஸுதஸ்தர்ஹ
க்ருஸா²த³வேராஹ|

ⅩⅬⅠ ப்ரதா⁴நயாஜகாத்⁴யாபகப்ராசீநாஸ்²ச
ததா² த ரஸ்க்ருʼத்யஜக³து³ :,

ⅩⅬⅡ ேஸா(அ)ந்யஜநாநாவத், க ந்து
ஸ்வமவதும்ʼ ந ஸ²க்ேநாத | யதீ³ஸ்ராேயேலா
ராஜா ப⁴ேவத், தர்ஹீதா³நீேமவ
க்ருஸா²த³வேராஹது, ேதந தம்ʼ வயம்ʼ
ப்ரத்ேயஷ்யாம :|

ⅩⅬⅢ ஸ ஈஸ்²வேர ப்ரத்யாஸா²மகேராத்,
யதீ³ஸ்²வரஸ்தஸ்மிந்ஸந்துஷ்டஸ்தர்ஹீதா³நீேமவ
தமேவத், யத : ஸ உக்தவாந்
அஹமீஸ்²வரஸுத :|
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ⅩⅬⅣெயௗஸ்ேதெநௗஸாகம்ʼேதநக்ருேஸ²ந
வ த்³ெதௗ⁴ெதௗதத்³வேத³வதம்ʼ ந ந ந்த³து :|

ⅩⅬⅤ ததா³ த்³வதீயயாமாத் த்ருʼதீயயாமம்ʼ
யாவத்ஸர்வ்வேத³ேஸ² தமிரம்ʼ ப³பூ⁴வ,

ⅩⅬⅥ த்ருʼதீயயாேம "ஏலீ ஏலீ லாமா
ஸி²வக்தநீ", அர்தா²த் மதீ³ஸ்²வர மதீ³ஸ்²வர
குேதா மாமத்யா  :? யீஸு²ருச்ைசரித
ஜகா³த³|

ⅩⅬⅦ ததா³ தத்ர ஸ்த ²தா : ேகச த்
தத் ஸ்²ருத்வா ப³பா⁴ஷேர, அயம்
ஏலியமாஹூயத |

ⅩⅬⅧ ேதஷாம்ʼ மத்⁴யாத்³ ஏக : ஸீ²க்⁴ரம்ʼ
க³த்வா ஸ்பஞ்ஜம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா
தத்ராம்லரஸம்ʼ த³த்த்வா நேலந பாதும்ʼ
தஸ்ைமத³ெதௗ³|

ⅩⅬⅨ இதேர(அ)கத²யந் தஷ்ட²த, தம்ʼ
ரக்ஷதும்ஏலியஆயாத நேவத பஸ்²யாம :|

Ⅼ யீஸு² : புநருைசராஹூய ப்ராணாந்
ஜெஹௗ|

ⅬⅠ தேதா மந்த ³ரஸ்ய வ ச்ேச²த³வஸநம்
ஊர்த்³வ்வாத³ேதா⁴ யாவத் ச ²த்³யமாநம்ʼ
த்³வதா⁴ப⁴வத்,

ⅬⅡ பூ⁴மிஸ்²சகம்ேப பூ⁴த⁴ேராவ்யதீ³ர்ய்யத
ச| ஸ்²மஸா²ேந முக்ேத பூ⁴ரிபுண்யவதாம்ʼ
ஸுப்தேத³ஹாஉத³தஷ்ட²ந்,

ⅬⅢஸ்²மஸா²நாத்³ வஹர்பூ⁴ய தது³த்தா²நாத்
பரம்ʼ புண்யபுரம்ʼ க³த்வா ப³ஹுஜநாந்
த³ர்ஸ²யாமாஸு :|
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ⅬⅣ யீஸு²ரக்ஷணாய நயுக்த :
ஸ²தேஸநாபதஸ்தத்ஸங்க ³நஸ்²ச
தாத்³ருʼஸீ²ம்ʼ பூ⁴கம்பாத ³க⁴டநாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா
பீ⁴தாஅவத³ந், ஏஷஈஸ்²வரபுத்ேரா ப⁴வத |

ⅬⅤ யா ப³ஹுேயாஷேதா யீஸு²ம்ʼ
ேஸவமாநாகா³லீலஸ்தத்பஸ்²சாதா³க³தாஸ்தாஸாம்ʼ
மத்⁴ேய

ⅬⅥ மக்³த³லீநீ மரியம் யாகூப்³ேயாஸ்²ேயா
ர்மாதா யா மரியம்ஸிப³த ³யபுத்ரேயா ர்மாதா
ச ேயாஷத ஏதா தூ³ேர தஷ்ட²ந்த்ேயா
த³த்³ருʼஸு² :|

ⅬⅦ ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ ஸத்யம்
அரிமத ²யாநக³ரஸ்ய யூஷப்²நாமா த⁴நீ
மநுேஜாயீேஸா² :ஸி²ஷ்யத்வாத்

ⅬⅧ பீலாதஸ்ய ஸமீபம்ʼ க³த்வா யீேஸா² :
காயம்ʼ யயாேச, ேதந பீலாத : காயம்ʼ தா³தும்
ஆத ³ேத³ஸ²|

ⅬⅨ யூஷப்² தத்காயம்ʼ நீத்வா
ஸு²சவஸ்த்ேரணாச்சா²த்³ய

ⅬⅩ ஸ்வார்த²ம்ʼ ைஸ²ேல யத் ஸ்²மஸா²நம்ʼ
சகா²ந, தந்மத்⁴ேய தத்காயம்ʼ ந தா⁴ய தஸ்ய
த்³வாரி வ்ருʼஹத்பாஷாணம்ʼ த³ெதௗ³|

ⅬⅪ க ந்து மக்³த³லீநீ மரியம் அந்யமரியம்
ஏேத ஸ்த்ரிெயௗ தத்ர ஸ்²மஸா²நஸம்முக²
உபவவஸ²து :|

ⅬⅫதத³நந்தரம்ʼநஸ்தாேராத்ஸவஸ்யாேயாஜநத ³நாத்
பேர(அ)ஹந ப்ரதா⁴நயாஜகா : ப ²ரூஸி²நஸ்²ச
மிலித்வா பீலாதமுபாக³த்யாகத²யந்,
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ⅬⅩⅢ ேஹ மேஹச்ச² ஸ ப்ரதாரேகா
ஜீவந அகத²யத், த ³நத்ரயாத் பரம்ʼ
ஸ்²மஸா²நாது³த்தா²ஸ்யாமி தத்³வாக்யம்ʼ
ஸ்மராேமாவயம்ʼ;

ⅬⅩⅣ தஸ்மாத் த்ருʼதீயத ³நம்ʼ யாவத்
தத் ஸ்²மஸா²நம்ʼ ரக்ஷதுமாத ³ஸ²து,
ேநாேசத் தச்ச ²ஷ்யா யாமிந்யாமாக³த்ய
தம்ʼ ஹ்ருʼத்வா ேலாகாந் வத ³ஷ்யந்த ,
ஸ ஸ்²மஸா²நாது³த³தஷ்ட²த், ததா² ஸத
ப்ரத²மப்⁴ராந்ேத : ேஸ²ஷீயப்⁴ராந்த ர்மஹதீ
ப⁴வஷ்யத |

ⅬⅩⅤ ததா³ பீலாத அவாதீ³த், யுஷ்மாகம்ʼ
ஸமீேப ரக்ஷக³ண ஆஸ்ேத, யூயம்ʼ க³த்வா
யதா²ஸாத்⁴யம்ʼ ரக்ஷயத|

ⅬⅩⅥததஸ்ேதக³த்வாதத்³தூ◌³◌ाரபாஷாணம்ʼ
முத்³ராங்க தம்ʼ க்ருʼத்வா ரக்ஷக³ணம்ʼ
ந ேயாஜ்யஸ்²மஸா²நம்ʼ ரக்ஷயாமாஸு :|

ⅩⅩⅧ
Ⅰ தத : பரம்ʼ வஸ்²ராமவாரஸ்ய ேஸ²ேஷ
ஸப்தாஹப்ரத²மத ³நஸ்ய ப்ரேபா⁴ேத ஜாேத
மக்³த³லீநீமரியம்அந்யமரியம் சஸ்²மஸா²நம்ʼ
த்³ரஷ்டுமாக³தா|

Ⅱ ததா³ மஹாந் பூ⁴கம்ேபா(அ)ப⁴வத்;
பரேமஸ்²வரீயதூ³த : ஸ்வர்கா³த³வருஹ்ய
ஸ்²மஸா²நத்³வாராத் பாஷாணமபஸார்ய்ய
தது³பர்ய்யுபவ ேவஸ²|

Ⅲ தத்³வத³நம்ʼ வத்³யுத்³வத் ேதேஜாமயம்ʼ
வஸநம்ʼஹமஸு²ப்⁴ரஞ்ச|
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Ⅳ ததா³நீம்ʼ ரக்ஷணஸ்தத்³ப⁴யாத் கம்ப தா
ம்ருʼதவத்³ ப³பூ⁴வ :|

Ⅴஸதூ³ேதா ேயாஷேதாஜகா³த³,யூயம்ʼ மா
ைப⁴ஷ்ட, க்ருஸ²ஹதயீஸு²ம்ʼ ம்ருʼக³யத்⁴ேவ
தத³ஹம்ʼ ேவத்³மி|

Ⅵ ேஸா(அ)த்ர நாஸ்த , யதா²வத³த்
தேதா²த்த ²தவாந்; ஏதத் ப்ரேபா⁴ :
ஸ²யநஸ்தா²நம்ʼ பஸ்²யத|

Ⅶ தூர்ணம்ʼ க³த்வா தச்ச ²ஷ்யாந் இத
வத³த, ஸ ஸ்²மஸா²நாத்³ உத³தஷ்ட²த்,
யுஷ்மாகமக்³ேர கா³லீலம்ʼ யாஸ்யத யூயம்ʼ
தத்ர தம்ʼ வீக்ஷஷ்யத்⁴ேவ, பஸ்²யதாஹம்ʼ
வார்த்தாமிமாம்ʼயுஷ்மாநவாத ³ஷம்ʼ|

Ⅷ ததஸ்தா ப⁴யாத் மஹாநந்தா³ஞ்ச
ஸ்²மஸா²நாத் தூர்ணம்ʼ ப³ஹர்பூ⁴ய
தச்ச ²ஷ்யாந் வார்த்தாம்ʼ வக்தும்ʼ
தா⁴வதவத்ய :| க ந்து ஸி²ஷ்யாந் வார்த்தாம்ʼ
வக்தும்ʼ யாந்த , ததா³ யீஸு² ர்த³ர்ஸ²நம்ʼ
த³த்த்வா தாஜகா³த³,

Ⅸயுஷ்மாகம்ʼ கல்யாணம்ʼ பூ⁴யாத், ததஸ்தா
ஆக³த்யதத்பாத³ேயா : பத த்வா ப்ரேணமு :|

Ⅹ யீஸு²ஸ்தா அவாதீ³த், மா ப ³பீ⁴த, யூயம்ʼ
க³த்வா மம ப்⁴ராத்ருʼந் கா³லீலம்ʼ யாதும்ʼ
வத³த, தத்ர ேத மாம்ʼ த்³ர யந்த |

Ⅺ ஸ்த்ரிேயா க³ச்ச²ந்த , ததா³
ரக்ஷணாம்ʼ ேகச த் புரம்ʼ க³த்வா யத்³யத்³
க⁴டிதம்ʼ தத்ஸர்வ்வம்ʼ ப்ரதா⁴நயாஜகாந்
ஜ்ஞாப தவந்த :|
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Ⅻேதப்ராசீைந :ஸமம்ʼஸம்ʼஸத³ம்ʼக்ருʼத்வா
மந்த்ரயந்ேதா ப³ஹுமுத்³ரா : ேஸநாப்⁴ேயா
த³த்த்வாவத³ந்,

ⅩⅢ அஸ்மாஸு ந த்³ரிேதஷ தச்ச ²ஷ்யா
யாமிந்யாமாக³த்ய தம்ʼ ஹ்ருʼத்வாநயந், இத
யூயம்ʼ ப்ரசாரயத|

ⅩⅣயத்³ேயதத³த ⁴பேத :ஸ்²ேராத்ரேகா³சரீப⁴ேவத்,
தர்ஹ தம்ʼேபா³த⁴யத்வாயுஷ்மாநவஷ்யாம :|

ⅩⅤ ததஸ்ேத முத்³ரா க்³ருʼஹீத்வா
ஸி²க்ஷாநுரூபம்ʼ கர்ம்ம சக்ரு :,
யஹூதீ³யாநாம்ʼ மத்⁴ேய தஸ்யாத்³யாப
க ம்ʼவத³ந்தீவத்³யேத|

ⅩⅥஏகாத³ஸ²ஸி²ஷ்யாயீஸு²நரூப தாகா³லீலஸ்யாத்³ரிம்ʼ
க³த்வா

ⅩⅦ தத்ர தம்ʼ ஸம்ʼவீ ய ப்ரேணமு :, க ந்து
ேகச த்ஸந்த ³க்³த⁴வந்த :|

ⅩⅧ யீஸு²ஸ்ேதஷாம்ʼ ஸமீபமாக³த்ய
வ்யாஹ்ருʼதவாந், ஸ்வர்க³ேமத ³ந்ேயா :
ஸர்வ்வாத ⁴பத த்வபா⁴ேரா மய்யர்ப த
ஆஸ்ேத|

ⅩⅨஅேதாயூயம்ʼப்ரயாயஸர்வ்வேத³ஸீ²யாந்
ஸி²ஷ்யாந் க்ருʼத்வா பது : புத்ரஸ்ய
பவத்ரஸ்யாத்மநஸ்²ச நாம்நா
தாநவகா³ஹயத; அஹம்ʼ யுஷ்மாந்
யத்³யதா³த ³ஸ²ம்ʼ தத³ப பாலயதும்ʼ
தாநுபாத ³ஸ²த|

ⅩⅩ பஸ்²யத, ஜக³த³ந்தம்ʼ யாவத் ஸதா³ஹம்ʼ
யுஷ்மாப ⁴ :ஸாகம்ʼ தஷ்டா²மி|இத |
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